
    
    
    

ர�ேகா� ராதா ர�ேகா� ராதா ர�ேகா� ராதா ர�ேகா� ராதா ((((நாவ�நாவ�நாவ�நாவ�))))    
ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�: : : : சிசிசிசி. . . . எ�எ�எ�எ�. . . . அ�ணா�ைரஅ�ணா�ைரஅ�ணா�ைரஅ�ணா�ைர    

    
    

rankOn rAtArankOn rAtArankOn rAtArankOn rAtA    
by C.N. Annaduraiby C.N. Annaduraiby C.N. Annaduraiby C.N. Annadurai    

In tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    
 
 

Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:    
Our Sincere thanks go to the Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of 
this work. 
The e-text has been generated using Google OCR and subsequent editing and 
proof-reading. 
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 
Switzerland. 
 
© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998----2019.2019.2019.2019.    
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 
Details of Project Madurai are available at the website 
https://www.projectmadurai.org/ 
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 
        



2 

 

ர�ேகா� ராதா ர�ேகா� ராதா ர�ேகா� ராதா ர�ேகா� ராதா ((((நாவ�நாவ�நாவ�நாவ�))))    
ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�: : : : சிசிசிசி. . . . எ�எ�எ�எ�. . . . அ�ணா�ைரஅ�ணா�ைரஅ�ணா�ைரஅ�ணா�ைர    

 
Source:Source:Source:Source:    
ர�ேகா� ராதா (நாவ�) 
ஆசிாிய�: சி. எ�. அ�ணா�ைர 
���கா� பதி�பக�, ெச�ைன, 2002 
--------------  

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    1111    
 
     "ஜ�பானியனி� �� க! அ�� விழாம$%&தா�, அவைள நீ க�)%*கேவ 
+)யா�! திைரகட� கட&� ெச�ேற அ&த. ேதவிைய. தாிசி*க 
ேவ�)யி%&தி%*��. அ� உ�னா�தா� +)0மா, என*�. தா� +)0மா? 
அவ1ைடய 'ெக2டகால�' அவைள இ�ப)யா*கிவி2ட�!" - இ� எ� ந�ப�, த� 
அ .த 52 *�� �திதாக வ&� ேச�&த சி�காாிைய� ப6றி எ�னிட� 7றிய�. 
 
     எ� ந�ப� நாக8&தர� இதிேல ேதறியவ�. எ�ெக�� எழி9!ள ம�ைகய� 
உ!ளன�, அவ�களி� நிைலைம எ�ன எ�ற அ2டவைண அவனிட� உ� . பிரதி 
தின+� ேகாயி9*� அவ� ேபா: வ%வ�, ேதவ �ைஜ*கா? ேதவிகைள. 
தாிசி*கேவதா�! அவ� தா� என*� ர�ேகா� ராதா விஷயமாக +த$ேல 
7றினா�. வ&� பா�.தா�தா� எ� மன� தி%�தியா�� எ�< எ�ைன 
வ6�<.தினா�. 
 
     "நா� அவைள* கா�பதா� உன*ெக�ன�பா தி%�தி?" எ�< நா� சிாி.�* 
ெகா�ேட ேக2ேட�. "இ� ெபாிய பிர=சைனயாகி வி2டேதா உன*�? ச�கீத 
வி.வா� 'சபா>' எ�ற ெமாழிைய= சைபயிேல எதி�பா�*கிறாேர, அ� ஏ�? 
அவ%ைடய கீத.ைத ரசி.தவ�க! இ%�ப� ெதாி&தா� அவ%*� ஆன&த�! அ� 
ேபால.தா� என*��, நா� க� பி).த அ&த 8�மாாிைய நீ ஒ%+ைற பா�.� 
'ேப>' எ�< பிேரைம0� ெப%A=8� கல&� 7றினா�, எ� திறைம*� அ.தா2சி" 
எ�றா� நாக8&தர�. நைக=8ைவ0ட� ேப8வா� எ� ந�ப�. "அ .� 52  
அர�ைப எ�ப)� ப2டவ!? 7<, ேக2ேபா�, பிற� பா��ேபா�" எ�< நா� 
ேக2ேட�. "7<வதா? கவியா நா�, அவைள உன*�* க%.ேதாவிய& தீ2)* 
கா2ட. ர�ேகா� ராதா, ரசவ�$, ர�ைப, மி�ன6ெகா)" எ�< அ *� ெமாழிகைள 
ஆர�பி.தா�. "ேபா��! ேபா��! க�பா! அ�கம�கமாக வ%ணி*க. 
ெதாட�கிவிடாேதய�பா! இ�� சைடய� இ�ைல, உன*�= ெசா�ணாபிேஷக� 
ெச:ய. நாைள மாைல, உ� 52  மா)யிேல உலவ வ%கிேற�. அ&த 
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உ�லாசிைய* கா�ேபா�" எ�< நா� வா*களி.ேத�. ந�ப� ேவ< விஷய� 
ேபசி* ெகா�)%&�வி2  ெச�<வி2டா�. எ� மனதிேல அவ� Bவிய எ�ண�, 
அ�றிரC, +ைளவி2 , ெச)யாகி* ெகா)யாகி* காத6�C� �.�வி2ட�. 
க�ட�� காத� எ�றன� கவிக!! நாேனா அவைள* காணCமி�ைல, ேக2ேட� 
அவைள� ப6றிய வ�ணைனைய. உடேன என*ேகா� விதமான 'ஆைச' பிற&த�! 
எ�ன சி.த�! வா$ப சி.த.ைத அட*க* க)வாள� ஏ�? மன�ேபான ேபா*ைக 
மா6றி* ெகா!1� திறைமதா� ஏ�? ர�ேகா� ராதா! ராதா எ�ற ெபயேர ரசமாக. 
ேதா�றி6<! ர�ேகா�, ரசமான இடமாேம! அ�றிரC அ)*க) விழி.�* 
ெகா�ேட�, ராதாைவ எ�ணி எ�ணி. எ� ந�பேன எ�ைன* ேக$ ெச:வா�. 
அ.தைகய திD�* ெகா&தளி�� எ� மனதி�! பாவ�! அவ! யாேரா! �� க1*�� 
பய&�, இ�� வ%கிறா!; அவ! மீ� பாண� �2ட நா� கிள��வதா? சீ=சீ! ெக2ட 
நிைன�� நம*� ஏ�? எ�<� எ�ணிேன�. ெக2ட நிைன�� எ�< இைத எ�ப)* 
7ற +)0�? ெப�ணிட� பிேரைம ெகா!1வ� ஆணி� இய6ைக. இைத நா� 
மா6ற +)0மா? நா� எ�ன, கிைட*�� ைதயைல. B*கி. தைலமீ� ைவ.�* 
ெகா� , தா�டவமாட� ேபாகிேறனா சிவனா� ேபா�! ராைத0� எ�ைன* க�  
'ேமாகி.தா�' நாென�ன மகாவி>Eேபா�, அைலகட$� ஆ$ைலேம� ப .�* 
ெகா�  அ&த ஆப.தான இட.�*கா பிாியவதிைய அைழ�ேப�. இர�ட *� 
மா) எ� 5 ! இ&த ஆ�  ம2 � எ� தக�பனா� வியாபார.தி� 70 ஆயிர� 
ச�பாதி.தா�. இைளஞ� நா�! எழி� ஒ�<� ம2ட�ல! எ�ன �ைற ராதாC*�! 
எ�<� எ�ணிேன�. 
 
     ராைதேய நீ எ�ைன ேநசி�பதா9�ைன - எ�ற கீத� ராைதயி� ேமாகன 
ேகாபாலா எ�ற பாட� - ராதாரமணா எ�ற பஜைன - ராதா %*மணி சேமதா எ�ற 
பாகவத ெமாழி - ராதாபா: எ�ற ந)ைகயி� ெபய� - எ� மனதிேல ராதா, ராதா 
எ�< பல�பல வித.திேல எ�ண� 7.தா)6<. 
 
     காைல மல�&த�. அத6� எ� க>ட� ெதாிகிறதா! கண*�� �.தக+� 
ைக0மாக* கைடயிேல உ2கா�&� ெகா�)%&ேத�. மாைல வழ*க�ப) உலாவ= 
ெச�ேற� - வழ*கமான இட.�*� அ�ல! நாக8&தரனி� 52 *�. 
 
     "விைளயா2 *�= ெசா�னா: எ�< எ�ணிேன�. நிஜமாகேவ 
வ&�வி2டாேய" எ�< நாக8&தர� 7றினா�. ேக$ ெச:த� ேபா$%&த� அவ� 
ேப=8. எ�ன இ%&தா9� 'பி�'ைவ வி2 விடலாமா? "ேச=ேச! நா� அைத மற&ேத 
வி2ேடன�பா! வழ*க�ப) உலவ� �ற�ப2ேட�. உ�ைன0� அைழ.�� 
ேபாகலாெம�<தா� இ�� வ&ேத�" எ�< சமாதான� 7றிேன�. +�ைக. 
த2)* ெகா .�, "எGவளC பாசா�� ேப8கிறாயடா பர&தாமா!" எ�< 7றி 
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எ�ைன* ேக$ ெச:� மா)*� அைழ.�= ெச�<, அ&த ம�ைகைய* கா2 வா� 
எ�< நா� க%திேன�. ஆனா�, நாக8&தர�, "சாி ேபாேவாமா! ேகாயி9*கா, 
ஆ6ேறாரமா?" எ�< ேக2 * ெகா�ேட, ெத%வி� இற�கி வி2டா�. நா� 
அைட&த ஏமா6ற.ைத எ�ென�ப�. எ� ந�பனி� திD� மா<த$� காரண� 
என*�� �ாியவி�ைல. அவைன* ேக2கேவா மன� வரவி�ைல. 'சாி! ர�ேகா� 
ராதாைவ நா� பா�*க*7டா� எ�< இவ� க%�கிறா�. அவளிட� இவ� 
எ�ண� ைவ.�வி2டா� ேபா$%*கிற�' எ�< எ�ணிேன�. ேகாப&தா� 
என*�. எனேவ, மனிதனி� 8யநல�, கபட�, மாதரா� உ�டா�� மய*க� 
ஆகியவ6ைற* காரசாரமாக� ேபசிேன�. எ� ேகாப.ைத. தீ�.�* ெகா!ள ேவ< 
வழியி�ைல, எ� ெச:வ�. ராதாைவ* காணாததா� எ� மனதிேல A�ட ஆவ� 
ேம9� அதிகாி.த�. அ�றிரC� ேவதைனைய அHபவி.ேத�. அநாவசியமாக 
அவைள�ப6றி* 7<வாேன�. எ� உ!ள.திேல ஏேதேதா நிைன�� வ%மா< 
ெச:வாேன�. பிற� இGவித� எ�ைன வா2 வாேன�. உ�ைம ந�பனி� 
காாிய� இ�ப)யா இ%�ப�! எ�< ச$.�* ெகா�ேட�. ராதா எ�ப) 
இ%�பாேளா, எ�ற எ�ண� ேவ<, எாிமைலயி$%&� கிள��� ெந%�ெபன* 
கிள�பி எ�ைன. தகி.த�. 
 
     ராதாC*� இெத�லா� எ�ப). ெதாி0�? அவ! மணமானவளாக* 7ட 
இ%�பா! ஒ% சமய�. அவ� தா� "அழகான ஒ% ெப� ஆப.தான ேநர.தி�, 
ப�மாவி$%&� வ&�வி2டா!" எ�< ம2 &தாேன எ�னிட� ெசா�னா�. ேவ< 
தகவ� ெதாியாேத. அவைன விசாாி*கC� +)யா� ேபா:வி2ட�. அவ�, திDெரன 
மாறிேய வி2டா�. எ�னிட� ேப8வைத*7ட* �ைற.�* ெகா�டா�. 
52)ேல0� அதிக� த��வதி�ைல. பிற� நாேன ராதாைவ�ப6றி அவைன* ேக2க 
ேவ�) ேநாி2ட�. "ஒ% நாளி� 7ற +)யா� அ�பா, அ&த* கைதைய! பல 
நாளா��. அதி9�, நீ யாாிட+� அைத* 7<வதி�ைல எ�< உ<திெமாழி 
த&தா�தா� ெசா�ேவ�" எ�றா�. "சாி! ெசா�. இ�ேபா� ராதா எ�ேக? அ .த 
52)� தாேன?" எ�< அவசரமாக* ேக2ேட�. எ� ந�ப� எ�ைன ஏற இற�க� 
பா�.� வி2 , "நீ அவைள* காத$*கிறாயா?" எ�< ேக2கேவ, நா� சிாி.�வி2  
"எ�ன பி.த� பி).தவ� ேபால� ேப8கிறா:. அவைள நா� க�ட�மி�ைல! 
காதலா� காத�" எ�< 7றி* ேக$ ெச:ேத�. எ� ந�பனி� +கேமா மிக* 
கவைல0ட� இ%&த�. சில விநா) ெமௗனமாக இ%&�வி2  அவ� எ�ைன உ6< 
ேநா*கியப), "ந�பா! நீ ராதாவிட�, B:ைமயான +ைறயி� நட&�ெகா!வதாக 
வா*�.தர ேவ� �. பிற� ராதாவிட� நீ பழகலா�" எ�றா� ேசாக* �ர$�. 
 
     எ� ந�பனி� ேபா*� என*� ஆ=சாியA2)ய�. எGவளC ��ப.ைத0� 
சகி.�* ெகா!பவ�, எGவளC �யர= ெச:திைய* 7றினா9�, 'சகஜ�' எ�< 
7<பவ�. அ�ப)�ப2டவ�, ராதா யா�? எ�ேக இ%*கிறா!? எ�ற ச�வசாதாரண 
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விஷய.ைத�ப6றி, ஏ� இ�ப)* கவைல0� கல*க+� ெகா�டவனாக� 
ேப8கிறா� எ�ப� �ாியவி�ைல. "எ�னடா இ�, விைளயா கிறாயா? ராதா, 
க$யாணமானவளா? எைதேயா மைற*கிறாேய! எ�னிட� 7ட= ெசா�ல*7டாத 
பிரமாதமான இரகசிய� எ�னடா�பா அ�?" எ�< நா� ேக2ேட�, ெகாJச� 
ேகாபமாக.தா�. 
 
     நாக8&தர�, இ�ேபா� நா� எ�ேபாதாவ� ெகாJச� ேகாபி.�* ெகா�டா�, 
சிாி.�ெகா�ேட எ� +�கி� த2 வ� வழ*க�. அ�<, பி��றமாக* ைகைய* 
க2)*ெகா� , ெமௗனமாகேவ நட&தா�, எ� ேகாப� ேப=ைச* ேக2ட பிற��. 
"சாி, அGவளCதா� உ� சிேனகித.தி� ேயா*யைத. யாேரா ஒ% ெப�, 
ர�ேகா�காாி, அவ! விஷய.திேல உன*� இGவளC..." எ�< நா� ேம9� 
ெகாJச� Kடாக� ேபசலாேன�. நாக8&தர� எ�ைன* ெகJ8பவ� ேபால� 
பா�.�, "ராதா விஷயமாக* ேகாப.திேல க�டப) ேபசிவிடாேத அ�பா. ராதா எ� 
த�ைக" எ�றா�. என*�. B*கி வாாி� ேபா2ட�. "உன*�. த�ைக ஏ�?" எ�< 
நா� ேக2ேட�, திைக��ட�. ந�ப� பதி� 7றவி�ைல. எ�Hைடய 
வ6�<.த�, அவH*� ேவதைனைய உ�டா*�வைத அவHைடய +க� ந�றாக* 
கா2)6<. அவ� அ&த ம�ம.ைத விள*கி* 7றாவி2டாேலா, எ� ேவதைன 
�ைறயா� எ�< என*�. ேதா�றி6<. எனேவ நா� வாJைச0ட� நாக8&தர.ைத 
அைண.�* ெகா� , "நா�! எ�னடா இ�, வி கைத ேப8கிறா:! உன*�. த�ைக 
கிைடயாேத. ராதா எ�பவ! ர�ேகானி$%&� வ&த ெப� எ�< 7றினாேய. 
இ�ேபா� 'ராதா எ� த�ைக' எ�< 7<கிறா:. இ� எ�ன ேவ)*ைக! 
விபாீதமாகC� இ%*கிறேத! எ�னிட� 7டவா நீ மைற.�� ேபச ேவ� �" எ�< 
ேக2ேட�. 
 
     ந�பனி� க�களிேல தீ ெகா��ளி.த�. ஆ.திர.�ட� ேபசினா�. "ஆ< 
மாத.�*� +�� நீ ெப%&�ைற*�� �ற�ப2டாேய, அ�ேபா� நா� எ�ேக 
ேபாகிறா: எ�< ேக2ேடன�லவா?" எ�றா�. "ஆமா�" எ�ேற� நா�. 
ெப%&�ைற� பிரயாண.�*�� ராதாC*�� எ�ன ச�ப&த� எ�< ஆ=சாிய�ப2 , 
"ெப%&�ைற*�� ேபாகிேற� எ�< ஏ� எ�னிட� உ�ைமைய= ெசா�லவி�ைல? 
ஏ� உ� ந�பனிட.திேலேய உ�ைமைய மைற.தா:?" எ�< ேக2டா�. "ேபாடா 
பிரமாதமான தவ< க� பி).�வி2டா:! நீேயா, இளகிய மன�!ளவ�. என*� 
இர�ெடா% மாத�களாக இ%மலாக இ%&த�; சில டா*ட�க! அ� 
எ9��%*கிேயா எ�< ச&ேதக.ைத* கிள�பினா�க!. ெப%&�ைற ெச�< 
பாீ2சி.�* ெகா�  வ%ேவா� எ�< கிள�பிேன�. உ�னிட� அைத= 
ெசா�னா� நீ உ�ைமயிேலேய என*� எ9��%*கி ேநா: க� வி2ட� எ�< 
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எ�ணி* க>ட�ப வா: என� பய&�, ெப%&�ைற ேபாவைத= ெசா�லவி�ைல. 
அத6�� இத6�� எ�ன ச�ப&த�?" எ�< ேக2ேட�. 
 
     "அேத ேபால.தா� இ�C�. உன*ெகா% ச&ேதக� ேநாைய�ப6றி. எ�னிட� 
ெசா�னா� நா� உன*� ேநாேய இ%�பதாக எ�ணி*ெகா!ேவ� எ�< பய&� 
உ�ைமைய மைற.தா:. அ�ேபாலேவ, நா� ராதாைவ� ப6றி உ�ைமைய* 7ற� 
பய�ப கிேற�. நீ அவைள� ப6றி தாLவாக மதி�பி2  வி வாேயா, எ�ைன0� 
ேகவலமாக எ�ணி* ெகா!வாேயா எ�<. அவைள� ப6றி நா� க�டறி&த 
விஷய� இ%*கிறேத, அைத நா� மைற*க ேவ�)யவனாக இ%*கிேற�. அ&த 
விஷய+�, எ9��%*கி ேநா: ேபா�ற�தா�" எ�றா� நாக8&தர�. 
"ைப.திய*காரா! நா� ெப%&�ைற*�� ேபான பிற� என*�= சாதாரண இ%மேல 
தவிர எ9��%*கி அ�ல எ�< தீ�மானமாகிவி2ட�. ெதாி&தத�லவா? இேதா 
காைள ேபால இ%*கிேற�!" எ�< நா� ெசா�ேன�. "அைத�ேபால. தா�, காத� 
சிகி=ைச சாைலயி� ராதா பாிேசாதி*க�ப2ட பிற�தா�, அவ! மாச6றவ! எ�< 
தீ�மானி*க +)0�. அத6காக.தா� உ�ைன* ேக2ேட�. நீ ராதாைவ* 
காத$*கிறாயா எ�<. இ�ேபா� ெசா�9, அவைள�ப6றிய +M உ�ைமைய* 
7<கிேற�" எ�றா�. 
 
     "இ�ப)0� ஒ% நிப&தைன உ�டா? க2 * கைதகளிேல வ%ேம, ராஜ�மார� 
B�கி* ெகா�)%&தா�; ஒ% மாயாவி அவைன அ�ப)ேய க2)ேலா  B*கி* 
ெகா� ேபா:, ஒ% ராஜ�மாாி 52)ேல ெகா�  ேபா:= ேச�.� இ%வ%*�� 
க$யாண� ெச:� ைவ.தா� எ�<, அ�ேபால இ%*கிறேத உ� க$யாண 
ஏ6பா " எ�< நா� ேக2ேட�. 
 
     அGவளC ேசாக.�*கிைடயி9� ெகாJச� சிாி�� வ&த� நாக8&தர.�*�. 
 
     "ந�பா! நா� ந�பி*ைகயி�லாம� ெசா�லவி�ைல. ராதாைவ நீ க�டா�, 
க2டாய� காத$�பா:!" எ�றா�. "அைத எ�ப) நீ க� பி).தா:?" எ�< நா� 
ேக2ேட�. 
 
     "ஏ� +)யா�. நீ அ)*க), உ� இல2சிய ம�ைகைய. தா� என*�* கா2) 
இ%*கிறாேய! வய� இ%ப� இ%*கேவ� � எ�பா:. ஒ% வய� ஏற.தாழ 
இ%*�� ராதாC*�. அட*க� இ%*கேவ� �, ஆனா� அசடாக இ%*க*7டா�. 
�.தி இ%*கேவ� �, ஆனா� ேபா*கிாி.தன� இ%*க*7டா�. அழ� 
இ%*கேவ� �, ஆனா� ஆைள மய*�� ேநா*க� இ%*க*7டா�. ப)�� 
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இ%*கேவ� �, ஆனா� படாேடா ப� இ%*க*7டா�, சகஜமாக� பழகேவ� �, 
ஆனா� ச&� ெபா&� திாி0� 8பாவ� 7டா� எ�< 7<வாேய 
கவனமி%*கிறத�லவா?" எ�< ேக2டா�. உ�ைம தா�. நா� அ)*க) 
இ�ப)�ப2டவைள.தா� க$யாண� ெச:� ெகா!ேவ� எ�< ெசா�9வ� 
உ� . இ&த இல2சிய� ெப�ைண� ப6றி நா� அ)*க) ேபசினத6�* காரண�, 
நா� பல தடைவ ேக2ட 'வாL*ைக ஒ�ப&த'.ைத� ப6றிய பிரச�க�கள�ல; எ� 
மாம� மக! வதனா, இ&த இல2சண.�*� ேந�மாறாக இ%&தா!. அவைள என*� 
மைனவியா*�வத6� இ% � �ப.தி9� விேசஷமான +ய6சி. அ&த* ேகாப.திேல 
நா� தீ2)ய இல2சிய ம�ைகைய, நாக8&தர� என*�* கவனA2)னா�. 
 
     "ஆமா�! அ�ப)�ப2ட ெப�ைண.தா� க$யாண� ெச:� ெகா!ேவ�. 
ேக$யா உன*�? நீ ேவ� மானா� பாேர�" எ�< நா� 5ரமாக� ேபசிேன�.      
"ேக$ய�ல, பர&தாமா! நீ �றி�பி � அ&த இல2சண� அGவளC� ெபா%&தியவ! 
ராதா. அதனா�தா� நா� ைதாியமாக= ெசா�ேன�, அவைள* க�டா� நீ 
காத$�பா: எ�<. ராதா ப.தாவ� ேதறியி%*கிறா!. இ�ேபா� க�Nாியி� 
ப)*கிறா!. க�Nாி� ப)��, கா� 7&த9�, கா$� அல�கார� �28�, காமினியா 
OேநாC� இ�லாம� 7ட வ%� எ�பைத ராதா க�Nாி� ெப�க1*�* 
கா2 வத6�� ேபாயி%*கிறா!" எ�< நாக8&தர� ெசா�னா�. 
 
     "ஆஹா! நீ ம2 �, இ&த 56 ேதச.� அரச�க! இ%&த கால.திேல 
வாL&தி%&தா�, B� ேபா�� ேவைலயி� ேவ< யா%� உன*� நிக� இ�ைல 
எ�றாகியி%*��" எ�< நா� ேக$ ெச:ேத�. 
 
     "பரமா! உ� மனதிேல இGவளC காலமாக உலவி* ெகா�)%&த இல2சிய� 
ெப�, ராதாதா�. நீ 7ற மற&த �ண�கைள*7ட அவளிட� கா�பா:. 
அவ1ைடய +க.திேல இ%*�� லாவ�ய�, உ� க6பைன*� எ2டாத�. 
க�டா� நி=சயமாக எ� கால) 5Lவா:" எ�றா� நா�. 
 
     "அவைள* க�டா� உ� கால) 5Lவாேன�? எ�னடா நா�! ஒ�<*ெகா�< 
ெபா%.தேம இ�லாம� ேப8கிறாேய!" எ�< நா� ேக2ேட�, எ� ந�பனி� 
ேபா*� ேம9� ேம9� விசி.திரமாவ� க� . "த�ைகைய* க$யாண� ெச:� 
ெகா!ள, அ�ணனி� தயC ேவ�டாேமா?" எ�< ேக2டா� நாக8&தர�. 
"அ�ணனா! ராதாC*� நீ எ�ேபா� அ�ணனானா:?" எ�< நா� +�ைக. 
த2)* ெகா .தப) ேக2ேட�. 
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     "ப.ெதா�ப� ஆ� க1*� +��!" எ�றா� அவ�. 
 
     "ேட! நா�, 5ணாக எ�ைன* �ழ�பாேத, ராதா யா�?" எ�< ேக2ேட�. 
 
     "எ� த�ைக" எ�< ெப%A=8ட� 7றினா�. எ� திைக�ைப* க� , ெம!ள, 
சிரம�ப2  ேபசலானா�. 
 
     "ந�பா, அ&த� ெபாிய கைதைய= ெசா�லC� என*�* 7=சமாக இ%*கிற�. 
இ%&தா9�, ெசா�லாவி2டாேலா, மன.தி9!ள பார� நீ�கா�. ராதா, எ� 
த�ைகதா�. தி *கிடாேத! ராதாC*� இGவிஷய� ெதாி&தேபா� 
ஆ=சாிய�ப2டா!. �ரா* கைதைய0� ேக!வி�ப2டா� நீ0� ஆ=சாிய�ப வா:. 
ஆனா�, +த$ேல நீ அவைள= ச&தி*க ேவ� �. பழக ேவ� �. உன*� 
ராைதயிட� பிேரைம பிற&தா�, நா� +M விவர.ைத0� 7<கிேற�. 
இ�ைலயானா� ெமௗனமாக.தா� இ%*க ேவ� �. யா�, ராதாைவ 
உ!ள�ேபா  ேநசி*கிறாேனா, எவெனா%வ� அவைள* க$யாண� ெச:� 
ெகா!ள= ச�மதி*கிறாேனா, அவனிடேம ராதாவி� பாிதாப வரலா6ைற* 7ற 
ேவ� � எ�< தீ�மானி.� வி2ேட�. ராதா, எ� த�ைக எ�< ெதாி&த உடேன, 
நா� அவைள ேம� ப)��*காக= ெச�ைன*�* க�Nாி*� அH�பிவி2ேட�. 
ஹாOட$� இ%*கிறா!. பண வசதி ெச:� வி2ேட�. மிக அட*க�, ந�ல �ண�, 
ப)��, பழக மிக ேம�ைமயானவ!; எ�றா9�, உலகி� +�, ராதா எ� 
த�ைகதா� எ�< ெப%ைம0ட�, �ாி��ட� 7றி* ெகா!ள +)யா�. 
க�ணா)யிேல ெதாி0� ெபா%ைள* ைகயா� ெதாட +)0மா? கால. திைர 
என*�� எ� த�ைக*�� இைடேய நி6கிற�. அைத* கிழி.ெதறி0� ைதாிய� 
என*� இ�ைல. ஆனா�, எ� த�ைகயி� எதி�கால வாLC ெகௗரவமானதாக, 
நி�மதியாக இ%*க ேவ� �. அGவித� இ%*��ப) ெச:ய ேவ�)ய� எ� 
ெபா<��. ராதா எ� த�ைக - உலக� அைத ஒ�ப ம<*��; எ� உ!ளேமா, அ&த* 
க%.ைத. தMவி� �ாி.த�" எ�றா�. அவHைடய ெமாழியிேல, அவ� உ!ள.ைத 
ஏேதா இரகசிய�, ெம�< தி�< ெகா�)%�ப� ந�றாக. ெதாி&த�. 
---------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        2222    
 
     "ராதாைவ, நா� பா�*க ேவ� �; பழக ேவ� �; B:ைமயாக நட&� ெகா!ள 
ேவ� �; காத� பிற*க ேவ� �; க$யாண.�*�= ச�மதி*க ேவ� �. இ&த 
நிப&தைனக1*ெக�லா� நா� ஒ��* ெகா�டா� ம2 ேம, அ&த விசி.திரமான 
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கைதைய* 7<வாயா? ஏ� நாக8&தர�! அ�தாேன உ� க2சி?" எ�< நா� 
ேக2ேட�. "ஆமா�. இ�H� ஒ% நிப&தைன" எ�< நாக8&தர� ெசா�னா�. 
"கைதைய யாாிட+� ெசா�ல*7டா�" எ�றா�. "ேம9� ேம9� வி&ைதயாக 
இ%*கிற�" எ�ேற� நா�. "விசி.திர�! வி&ைத! விபாீத� எ�< எ�ன 
ேவ� மானா9� ெசா�9. என*�* கவைல எ�லா� ராதா 8க�பட ேவ� �; எ� 
த�ைகைய* க�ணிய� ெதாி&த காதலனிட� ஒ�பைட*க ேவ� � எ�ப�தா�" 
எ�றா�. "எ�னடா நா�! திDெர�< இ�ப) ஒ% இல2சியவாதி ேபால, ஆேவச� 
ெகா�டவ� ேபாலாகி வி2டா:. இGவளC இல2சிய� ேப8� உ�ைனேய 
ேக2கிேற�, விைளயா2 *க�ல, உ�ைமயாகேவ! ஒ% ெப�ைண� ப6றிய 
கைதைய. ெதாி&� ெகா!வத6காக, அவைள* க$யாண� ெச:� ெகா!வதாக 
+�72)ேய வா*களி�ப� எ&த இல2சிய.�*� உக&த�! ேக2டா� 7ட 
சிாி�பா�க!!" எ�ேற�. நாக8&தர� எ� ேதா!மீ� ைக ைவ.�* ெகா� , 
�யர.�ட� ெசா�னா�. "உ�ைன. தவிர ேவ< யாாிட� பர&தாமா நா� 
உ�ைமைய= ெசா�ேவ�. நீ ஊாிேல உலாC� பல இைளஞ�க! ேபால� பைழய 
ந�பி*ைக*காரன�ல. ஜாதி �லேபத.ைத அ)ேயா  ம<�பவ�. உன*�* 
� �ப.திேல0� ெதா�ைல கிைடயா�. உ� தக�பனா� அறிவாளி, +6ேபா*கான 
ெகா!ைக உைடயவ�. ஆைகயா� ராதாைவ மண� ெச:� ெகா!வத6� ஒ% 
தைட0� ஏ6படா�. உன*�= ச�மதமாகிவி2டா�, பிற� எ�லா� இனிைமயாகேவ 
+)0�. ஒ�< ம2 � +�னதாகேவ ெசா�கிேற�. ராதா எ� த�ைக! அைத உலக� 
ஏ6கா�! எ� த�ைக ராதா எ�< ெதாி&த��, நா� ராதாC*காக எைத0� ெச:0� 
�ணிC ெப6ேற�. உ�ைமைய மைற�பாேன�. பர&தாமா! ராதாC*காக நா� 
தி%டனாேன�. எ� தக�பனாாி� ைவர*க *கைன, மா�வா)* கைடயி� அட� 
ைவ.�� பண� வா�கி.தா� ராதாைவ* க�Nாியி� ேச�.ேத�. ராதாC*காக 
இனி0� எ�C� ெச:ேவ�. ஆனா� உலகிேல, அவைள ஏ6<*ெகா!ள, உ� 
ேபா�ற உ.தம� +� வ&தா� தா� +)0� பர&தாமா! ராதா, ஒ% விப=சாாியி� 
மக!. ஐேயா! அ&த விபசாாி, ேவ< யா%மி�ைல; எ� தா:, ெசா&த அ�ைன!" எ�< 
7றினா�. அ�வைர க2 *� எ�ப)ேயா அட�கி இ%&த க�ணீ� ����ெவன* 
கிள�பி எ� ந�பனி� க�ன.தி� வழியலாயி6<. என*� ஏ6ப2ட திைக�பிேல 
எ�ன ெச:வெத�ேற ேதா�றவி�ைல. 
 
     "உ� தா:...?" எ�< நா�, ஏேதா ேக2க ஆர�பி.ேத�, வா: A)* 
ெகா�)%*க +)யாத நிைலயி�. 
 
     "இற&� இ%ப� ஆ� களாகி�றன. அ�ப).தா� அ�பா ெசா�னா�. 
சி�ன�மாC� ெசா�ன� அ�தா�. ஆனா� எ� தா: சாகவி�ைல, தாயி� 
ெகௗரவ� ெச.� வி2ட�. உயி%ட� தா� இ%*கிறா�க!. ஆனா� உலகி� +��, 
'எ� தா:' எ�< நா� அவ�கைள* 7ற +)யா�. 'மகேன!' எ�< அவ�க! எ�ைன 
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அைழ*க +)யா�! 'அ�ணா!' எ�< ராதாC�, 'ராதா!' எ�< நாH�, பகிர�கமாக� 
ேபசி*ெகா�டா�, பழைமயி� பி)யிேல உ!ள இ&த� பாM� உலக� B6<�; 
ேக$ ெச:0� பர&தாமா! நா� ேவளாள� �ல�. ராதாவி� தாயாரா� +��, 
ர�க�மா!, ேவளாள�ல� ெபாியவ� 5ரராகவ +த$யாாி� மக!! இ�ேபா�, 
ர�க�மா!, ஒ% விபசாாி! ராமசாமி நா0 வி� ைவ��! ராதா, ஒ% கத�ப�ல� ெப�! 
விபசாாியி� மக!!" எ�< 7றிவி2 * கதறினா� எ� ந�ப�. 
 
     நாக8&தர�, ெசா�ன� ேக2  எ� தைல 8ழ�ற� - ஊ� +Mவ��, அவ� 
தாயா� இ%ப� ஆ� க1*� +�� இற&� ேபானதாகC�, அவ1ைடேய 
த�ைகையேய அவ� க$யாண� ெச:�ெகா�டதாகC� ந�பி இ%&த�. நாH� 
அ�ப).தா�. ந�ப� நாக8&தர�, திDெர�<தா�, த� தாயா� இற&� 
ேபாகவி�ைல, வM*கி வி2டா�க! எ�ற பய�கர= ெச:திைய* ேக!வி� ப2டா� 
எ�ப� ெதாி&த�. எ�ப). ெதாி&� ெகா�டா�. ஊரா� அறியாத அ&த 
உ�ைமைய* 7றிய� யா�? எ�< ெதாி&� ெகா!ள. �).ேத�. ந�பேனா, 
�M�ேபால. �).�* ெகா�)%&தா�. 
 
     உ� தாயா� எ�ப) விபசாாியானா�க!? ஏ� விபசாாியானா�க!? எ�< ேக2�� 
�ணிC, எ�ப) ஏ6பட +)0�? எGவளC ேவதைன த%� ேக!விக! அைவ. நா�, 
நாக8&தர.தி� பாிதாப.தி6�ாிய நிைல க�  மிகC� க>ட�ப2ேட�. இ%வ%� 
ெந ேநர� ேபசாம� இ%&ேதா�. உலகிேல சகல+� இ%� ேபா:, ஜீவராசிக! 
யாC� இற&�ேபா:, சகல ச�த+� அட�கி� ேபான நிைலயி�, நாH� அவH� 
ம2 � 56றி%�ப� ேபா�< என*�. ேதா�றி6<. எ�� ேநா*கினா9� ஒேர 
K�யமாக இ%&த�. விநா)*� விநா), எ� உ!ள.திேல யாேரா K2 * 
ேகா$ வ� ேபா$%*��. தி%�பி� பா��ேப�, எ� ந�பைன. அவேனா வி�மி* 
ெகா�)%�பா�. அைண.�* ெகா�ேட�, ஏ�� ேபசாம�, எ�ன ெசா�$ 
அவH*� ஆ<தைல உ�டா*க +)0�? சா&தி தர*7)ய வித.தி� எ�ன 
ேப8வ�? எ� தா: விபசாாி எ�< மக� 7றி* கத<� ேபா�, யாரா� தா� 
சமாதான� 7ற +)0�! இ&த ேவதைனயான நிைலைம ஏ� ஏ6ப2ட�, எ�< 
எ�ணிேன�. ேவளாள� �)�பிற&�, தனவ&தH*� வாL*ைக�ப2 , த�கRப� 
ேபா�ற �ழ&ைதைய� ெப6ெற .த ர�க�, விபசாாியாக ேவ�)ய அவசிய� 
எ�ன? ர�க� கிழவH*க�ல வாL*ைக�ப2ட�. �).�வி2  5தியி� �ர1� 
ேகாண� ேச2ைட*காரன�ல அவ! கணவ�. �)ைசயி� அ�ல அவ! வாL&த�. 
க�டவ� ெம=8� தனவா�. ெபா%.தம6ற மண� எ�<, அ&த. தி%மண.ைத* 
7றிவிட +)யா�. ஏLைமயா� வா2ட�ப2 , �%ஷனா� ைகவிட�ப2 , �ல�பி. 
தவி*�� ெப�, பிறாி� ேபாக� ெபா%ளானா! எ�< ேக!வி�ப �ேபாதாவ�, 
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ஒ% சமயமி�லாவி2டா� ம6ேறா� சமய�, "ஆமா� பாவ�, அவ! எ�ன ெச:வா!" 
எ�< ஒ%வ� இ%வராவ� 7ற +)0�. அவ! வJசி*ெகா), அவேனா ெநJசி� 
ஈைளக2)ய கிழவ�. பண.தாைசயா� அவைன மண&தா!, வா$ப� ப%வ.தி� 
ேச2ைடயா� ேவெறா%வைன நா)னா!, எ�ற நிைல0� அ�ல, ர�க�மா1*� 
ஏ6ப2ட�. இ�ேபா��7ட அவ�, ர�க�மா1*� ஈ  அ�ல எ�< 7ற +)யா�. 
எ�றா9�, ர�க�மா! விபசாாியானா!! ஏ�? எ�ப)? எ� மனதிேல, 
இGெவ�ண�க! ��&� �ைட&தன. 
 
     சாி, எ�ப)ேயா ஒ�< விபசாாியாகிவி2டா!. அ&த* க!ளி*காக* க�ணீ� 
வி வதா! காறி. ��ப ேவ� �. கM.ைத ெநாி*க ேவ� � எ�ற�லவா 
ேதா�<�, யா%*��? அதி9�, இ�ப)�ப2ட தாயா� எ�ப)�ப2ட இழிC�, 
பழி0� ஏ6ப � ஒ% மகH*�; அவமான.ைதேய அளி*��, அ&த. B�.ைத*காக 
அMவத6�, எ�ப) ஒ% மகH*� மண� வ%�? ஆனா�, நாக8&தர�, ேத�பி. 
ேத�பி அMகிறாேன!! ஏ�? ேசார�ேபான மா�*காக ஏ�, நாக8&தர� இGவளC 
உ%கேவ� �? எ�ற ேக!விக!, கிள�பி எ�ைன* ெகா2)யப) இ%&தன. 
 
     "உ� தாயாைர� பா�.தாயா?" 
 
     "ஆமா�! எ� தா:! அ&த ராமசாமி நா0 ! ராதா! அ&த Aவைர0� பா�.ேத�." 
 
     "எ�ேக? எ�ேபா�?" 
 
     ேம6ெகா�  நா� ேக!விக! ேபாடவி�ைல. நாக8&தரேம ேபசலானா�. 
 
     "பர&தாமா! எ�க! ப*க.� 52 *�� �திதாக* �)வ&த � �ப�, ��  
5=8*�� பய&�, ர�ேகானி$%&� வ&த� எ�ப� என*�. ெதாி&த��, நா� 
இய6ைகயாக ஏ6பட*7)ய ஆவ9ட�, ப�மா ேசதி ப6றி. ெதாி&� ெகா!ள 
ேவ� ெம�< நிைன.�, வ&தவ�க! யாரா� எ�< விசாாி.ேத�; ேதா2ட*கார� 
தகவ� ெசா�னா�. 
 
     "அழகான ெப�! அட*கமான தாயா�! �)கார* கணவ�!" - இ� அ&த* 
� �ப.தினைர� ப6றி அவ� என*�= ெசா�ன�. ப�மா தகவைல விட, இ&த* 
� �ப.தி� தகவைல விசாாி*க ேவ� ெம�ேற ஆவ� பிற&த�. 
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     "எ�ன வய� இ%*��?" எ�< நா� ேதா2ட*காரைன* ேக2ேட�. அவ� 
"இ%ப� இ%*��. இரதிதா� அழகி�" எ�றா�. நா� ேக2ட�, அ&த* �)கார* 
கணவைன� ப6றி. 
 
     "அவH*� 40-*� ேம$%*��. சாய&தரமானா� சாராய* கைடயி� தவறாம� 
அவைன� பா�*கலா�. �) ெவறியி� 5� ச�ைட*� நி6கிறா�. யாைர0� 
மதி�பதி�ைல - அ) விMகிறவைரயி�. அ).தா� தி%�பி அ)*�� திறைம0� 
ைதாிய+� கிைடயா�. ேபாTO க�ெபைளயி�2 ெகா *கிேற�, பிரா� 
ெகா *கிேற� எ�< மிர2 வா�. அ)*க) ஆ�கில� ேப8கிறா� ச2ைட*கார� 
ேபால. சாராய* கைட*� ேகா2  ஹா2 ட� வ%கிறவேன அவ� ஒ%வ� தா�. 
ேபாOடாUO Kபாி�டாக இ%&தவனா�, ர�ேகானி�. "ச�ைட +)&த�� 
ேபா:வி ேவ�. இ&த. தாி.திர� பி).த ஊாி� எவ� இ%�பா�. அ�ேக த�க� 
விைளகிற� எ�< ேப8கிறா�" எ�< ேதா2ட*கார� ெசா�னா�. 
 
     "பாவ�! அ&த அ�மா இ%*கிறா�கேள, இல28மி ேதவிதா�! இ&த* �ர�� 
ெச:கிற ேச>ைடைய எ�ப).தா� ெபா<.�* ெகா!கிறா�கேளா ெதாியவி�ைல. 
அGவளC அட*க�. இவ� �).�வி2 * 7.தா)*ெகா�  52 *� வ&தா�, 
அ&த அ�மா! பாவ� தைல தைல எ�< அ).�* ெகா!கிறா�க!. அவ� க�கைள 
உ%2) மிர2) அ&த அ�மாைவ ந ந �க ைவ*கிறா�. அ&த� ெப� ராதா அழகி. 
சதா �.தக+� ைக0மாக இ%*கிற�. ப.தாவ�வைர ப).தி%*கிறதா�. +க.திேல 
எ�ேபா�� ��னைக. யாாிட+� அ�ேபா  ேப8கிறா!. அ&த* �)காரH� 
ெபா<ைமையேய �ஷணமாக* ெகா�ட அ&த அ�ைமயா%� ச�ைட 
ேபா2டா�7ட, ராதா த� ப)�� உ�  தா� உ�  எ�< இ%&�வி கிறா!. 
பாவ� இ%*கிற நைககைள ஒGெவா�றாக வி6<= ெசலC ெச:கிறா� அ&த* 
�)ய�. எ�ைறய தின� 'இ�கைள' ந . ெத%வி� வி2 வி2 � 
ேபா:வி கிறாேனா ெதாியவி�ைல" எ�< ேதா2ட*கார� என*�* 7றினா�. 
அவ� எ�க! 52 . ேதா2ட*கார� ம2 ம�ல, ப*க.� 52  ேவைல*காாி*�. 
ெதாி&தவ�. ஆகேவ, அ�ேக நட�ப� �ராC� இவH*�. ெதாி0�. 
 
     ர�ேகா� ராதாவி� � �ப= ெச:திைய* ேக2ட� +த�, என*� அவ�கைள* 
க�  ேபசேவ� � எ�ற ஆைச பிற&த�; சமய� வா:*கவி�ைல. 
 
     எ� அ�பாC� சி6ற�ைன0�, காசி யா.திைர ேபாயி%*கிறா�க! அ�லவா? 
காசி. தீ�.த� அH�பி இ%&தா� அ�<. அைதேய சா*காக ைவ.�*ெகா�  நா� 
அ .த 52 *�! பைட எ .ேத�. 
 
     "ப�மா நா0 C*�� ெகாJச� ெகா �க!" எ�< 52 *காரராக= ெசா�னா�.  
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அ&த 52)� பி��றமி%&த ஒ% அைறயி�தா� அவ�க! �)யி%&தா�க!. 
சைமய9*�, மா2 * ெகா2டைக*�� ப*கமாக இ%&த தாLவார.ைதேய 
உபேயாகி.�* ெகா�டா�க!. நா�, பி��ற� ெச�< மிக மாியாைத0டH�, 
ெகாJச� 7=ச.�டH�, "சா�!" எ�< 7�பி2ேட�. 
 
     "யார�" எ�< ேக2 *ெகா�ேட ராதா த� எதிேர வ&� நி�றா!. "அவ�..." 
எ�< நா� த மாறிேன�. 
 
     "அ�பாC� அ�மாC� ஆJசேநய Oவாமி ேகாயி9*�� ேபாயி%*கிறா�க!" 
எ�< ராதா பதி� ெசா�னா!. 
 
     "நா� அ .த 5 . எ� அ�பா காசி யா.திைர ேபாயி%*கிறா�. காசி. தீ�.த� 
ெகா�  வ&தி%*கிேற�. தரலா� எ�< வ&ேத�" எ�< நா� 7றி*ெகா�ேட ஒ% 
சி< ெச�ைப* ெகா .ேத�. ராதா அைத மாியாைதயாக வா�கி* ெகா�டா!. ஒ% 
விநா) ெமௗனமாக நி�ேற�. ராதா, "அ .த 5டா தா�க!?" எ�< ேக2டா!. 
"ஆமா�! நாக8&தர� எ�< ெபய�" எ�< 7றிவி2 , விைடெப6<* ெகா�ேட�. 
பிற�, அவ�கைள= ச&தி*க= சமயமி�ைல. உ�னிட� ராதாைவ� ப6றி, ஒ%நா! 
மாைல ெசா�ேனன�லவா, அ�< 7ட என*�. ெதாியா�, நா� ேபசிய� எ� 
த�ைகயிட� எ�ற விஷய�. உ�னிட� ராதாைவ� ப6றி� ேபசிவி2  5  
தி%�பிேன�. இரC மணி ப.� இ%*�� 52 *�! Vைழ0�ேபா�. 
 
     "ஐேயா! அடபாவி! பாதகா!" எ�< அM�ர� ேக2ட�. 
 
     "அ�பா! அ�பா! ஐேயா!" எ�< ராதாவி� �ர9� ேக2ட�. 
 
     "ெகா�<வி ேவ�; ெகா�< ேபா ேவ�! ராOக�!" எ�< மிர2 � �ர� 
ேக2ட�. 
 
     ேதா2ட*காரைன ேநா*கிேன�. 
 
     "அதா�, �).�வி2 * கலா2டா ெச:கிறா� ப�மா நா0 " எ�றா�. இத6�! 
அM�ர� பலமாகிவி2ட�. ேவகமாக ஓ)ேன�. அ .த 52)6�!. த� 
ைக.த)யா� அ&த* �)கார� அ&த அ�ைமைய அ).�* ெகா�)%&தா�. 
ஒM�� இர.த.ைத0� �ைட*க ேநரமி�றி, அ&த அ�ைமயா� அலறி* 
ெகா�)%&தா�க!. ராதா இைடேய நி�< தவி.தா!. 
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     "ஐயா! ஐயா! இ� எ�ன அ*ரம�! ஒ% Oதிாீைய இ�ப) இ�ைச ெச:கிறீேர, 
த�மா" எ�< ேக2 * ெகா�ேட ப�மா நா0  ைகயி� இ%&த த)ைய� பி �கி* 
ெகா�ேட�. அவ� +த$� ெகாJச� தி *கி2 � ேபானா�. ஆனா� உடேன 
ைதாியமைட&�, எ�ைன� பா�.�, "இவ! எ� ச�சார�, நீ யா� இ�ேக Vைழய? 
உ� ேவைலைய� பா�, இ)ய2" எ�றா�. 
 
     "உ� ச�சார� எ�றா� அத6காக= சி.திரவைத ெச:வதா?" 
 
     "நீ எ�ன இ&த ஊ%*� ராஜாவா? நியாய� ேக2க வ&�வி2டாேய! ேபாடா 
மைடயா! ெப�டா2) எ�றா� பய�ப2 = சா�� ேப)ய�லடா நா�, ெகா  
த)ைய, ேபா ெவளிேய." 
 
     "ஐயா! நியாய� ேக2பத6� யா%*�� உாிைம உ� ." 
 
     "உாிைமயாவ� எ%ைமயாவ�, ேபாடா ெவளிேய." 
 
     எ�ைன அ)*க* ைகைய ஓ�கினா� ப�மா நா0 . ராதா, "அ�பா! அவ� ந�ம 
ப*க.� 5 . ஒ�<� ெச:யாதீ�" எ�< 7வினா!. அவேனா எ� கM.ைத. தாவி� 
பி).தா�. �)ெவறியி� ஏேதH� ெச:�வி2டா� எ�ன ெச:வ� எ�< திகி� 
உ�டாயி6<. உ�டாகேவ, எ2) ஒ% உைத ெகா .ேத�, அவ� கீேழ விM&தா�. 
------------ 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        3333    
 
     "�)ெவறியா� 7.தா)யவ�, எ�னிட� எ�ன ெச:வ�! கீேழ 5L&தா�. 
உடேன எM&தி%&தா� ேம9� அ) விM� எ�ற பய�, அவH*�. என*� அவ� 
நிைலைய* க�  சிாி��*7ட வ&த�. எGவளC ஆ��பாி.தா�, அ) விMகிற 
வைரயி�. அ) ெகா .த�� எGவளC அட*க�! 
 
     "இ�தா� உ�க ஊ� ேவைலேயா? ஏ�, சா�! எ� ச�சார.�ட� நா� ஏேதா 
ச�ைட ேபா2டா, 5  ��&� அ)*க= ெசா�$.தா� இ&த ஊ�=ச2ட� 
ெசா�9ேதா" - எ�< ேக2டா�, அM�ர$�. அைத* க�  நா� தி *கிடவி�ைல; 
ராதாைவ� பா�.த�� திைக.�� ேபாேன�. ராதா, எ�ைன� பா�.த பா�ைவ, 'சீ! 
நீ0� ஒ% +ர2 � பய�தா�. இவ�, அ�மாைவ அ).�. ���<.தினா�. நீ, 
�).� வி2  நிைல�ைல&தி%�பவைன. ���<.�கிறா:" எ�< 7<வ� 
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ேபா$%&த�. ெகாJச ெவ2கமைட&�, "எ�ைன ம�னி*க ேவ� �" எ�< 
7றிேன�, ராதாைவ ேநா*கி. 
 
     நா� அவனிட� ேப8வதாக எ�ணி*ெகா�ட �)ய�, "இ)ய2! உ�ைனயா? 
பா�, நா� எ�ன ெச:கிேற� எ�<. ப�மாவி$%&� வ&தி%*�� எ�ைன* 
ெகா!ைளய)*கC�, எ� ெப�ைண* ைக�பி).திM*கC� நீ �ரா*கிரமமாக 
52 *�! Vைழ&� கலக� ெச:ததாக� ேபாTசி� பிரா� ெகா *கிேற�. எ�ன 
நட*கிற� பா�" எ�< மிர2)னா�. 
 
     ராதா, "அ�பா! ேபா�� உ�க! பிரதாப�, ேபா:� ப �க!" எ�< ெகாJச� 
க�)�பாக= ெசா�னா!. இத6�!, ர�க�மா!, "அ�பா! நீ யா� ெப.த மகேனா, 
எ�ைன* கா�பா6றினா:. இ&த� பாவி �)ெவறி ஏறி� ேபானா�, இ�ப).தா� 
அ).�. ���<.�வா�" எ�< எ�னிட� 7றிவி2 , ராதாC*� ஜாைட கா2ட, 
ராதா, ப�மா*காரைன அைழ.�* ெகா�  ேபா:வி2டா! உ!ேள ப *க ைவ*க. 
 
     "அ�மா! நா� அவைர அ)*க ேவ� � எ�< எ�ணி இ�� வரவி�ைல. 
எ�னேவா அலற� ச.த� ேக2கேவ இ�� வ&ேத�. நா� சமாதான� ெசா�$* 
ெகா�)%*��ேபாேத அவ� எ� மீ� பா:&தா�. அதனா�தா�..." எ�< நா� 
சமாதான� 7றிேன�. 
 
     "ந�ல பி!ைளயா�டான�பா நீ. ப*க.� 5டா நீ இ%�ப�." 
 
     "ஆமா�." 
 
     "எ�ன வ���?" 
 
     "+த$யா� வ���." 
 
     ர�க�மா! ெப%A=ெசறி&�வி2 = சில விநா) ெமௗனமாக இ%&த� க� , 
நானாகேவ எ� வரலா6ைற* 7றலாேன�. எ� தக�பனாாி� ெபயைர* 
7றின�தா� தாமத� ர�க�மா! எ�ைன விைற*க விைற*க� பா�.�, 
 
     "யா%ைடய மக�? யா� மக� நீ?" எ�< ேக2  எ�ைன� பய�ப .திேய 
வி2டா�க!. "ஏ�? ஏ�, பைத*கிறீ�க!? எ� தக�பனா� ெபய� த%ம$�க 
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+த$யா�" எ�< நா� 7றிேன�. "ேகா2ைடXரா?" எ�< ேக2டா�க!. "ஆமா�" 
எ�ேற�. உடேன ர�க�மா!, "அட! மகேன!!" எ�< ெபாிய 7=ச$2  எ� 
கM.ைத* க2)* ெகா�  அழ ஆர�பி.தா�க!. என*� ஒ�<� �ாியவி�ைல. 
 
     "மகேன! எ� க�ேண! உ�ைனயா நா� கா�கிேற�? ேகா2ைடXரா� மகனா?" 
எ�< ேக2 *ெகா�ேட, எ� இட� கா�*� அ)��ற.ைத* 7�&� பா�.�வி2 , 
மீ� � "எ� மகேன தா�!" எ�< ஆேவச� வ&த�ேபா� அலறினா�க!. 
க�களிேல இ%&� நீ� தாைர தாைரயாக வழி&த�. 
 
     "அ�மா! இ� எ�ன?" 
 
     "அ�மா! க�ணா! நீ எ�ைன அ�மாெவ�< அைழ*கC� நா� ேக2கC� 
ெகா .� ைவ.தவளாேன�." 
 
     "யா� தா�க!?" 
 
     "நானா? எ�ன விபாீதமான ேக!வியடா க�ேண! ஆனா� உ�ேமேல எ�ன 
த��! எ�லா� இ&த� பாவியா� ஏ6ப2ட�தாேன." 
 
     "என*� ஒேர �ழ�பமாக இ%*கிற�. நா� ேகா2ைடX� த%ம$�க +த$யா� 
மக�. தா�கேளா ப�மா..." 
 
     "ப�மாவி$%&� வ&தி%*�� பராாி! ஆனா�, அ�பா நா� தா� உ� தா:." 
 
     அத6� ேம� ர�க�மாவா� எ�C� ேபச +)யவி�ைல மய*க+6<* கீேழ 
சா:&� வி2டா�க!. 
 
     7=சைல* ேக2  ஓ) வ&த ராதா, +க.தி� த�ணீ� ெதளி.� ர�க�மாைவ. 
ெதளியைவ.தா!. க�கைள. திற&� எ�ைன வாJைசேயா  பா�.�வி2 , 
"அ�பா 8கமாக இ%! த�க� ெசௗ*கியமா? உ� அ�பா எ�ேக?" எ�< ேக2டா�க!. 
 
     "இெத�னமா ெபாிய வி&ைதயாக இ%*கிற�. எ� தாயா� இற&� இ%ப� 
வ%ஷமாகிற�..." 
 
     "ஆமா�, நீ அ�ேபா� ஒ% வய8* �ழ&ைத..." 
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     "அ�ப)யானா� தா�க!?" 
 
     "ெச.தவ! பிைழ.� வ&தி%*கிேற�, சீ�ெக2 � ேப�ெக2 , சிரம�ப2 , 
ஊ�வி2  ஊ� ஓ), உ� +க.தி� விழி*கC� இலாய*க6<." 
 
     ராதா எ�ைன� ேபாலேவ தி *கி2  நி�றா!. 
 
     ர�க�மா! ராதாைவ அ%ேக அைழ.�, எ�ைன* கா2), "ராதா, உ� அ�ண�; 
எ� A.த மக�" எ�றா�க!. பிற� எ�ைன� பா�.�, "மகேன! மன.திேல இ%*�� 
பார.ைத* �ைற.�* ெகா!ளாவி2டா�, பிராண ேவதைனயாக இ%*��. 
ஆைகயா� ெசா�கிேற�; எ�ைன ந��. நா� தா� உ� தா:. ஊ%� உல�� நீ ஒ% 
வ%ஷ* �ழ&ைதயாக இ%*��ேபா�, நா� இற&� வி2டதாகேவ ெசா�9�. உ� 
அ�பாC� சி.தி0� அேததா� ெசா�வா�க!. ஆனா�, உ�ைம ேவ<. நா� 
சாகவி�ைல, ஓ)வி2ேட�. உ� தக�பைனவி2 " எ�< 7றினா�க!. 
 
     நா� எ�ன நிைன�ப�? ெச.�� ேபானதாக* 7ற�ப2ட எ� தா: உயி%ட� 
எ� எதிேர உ2கா�&தி%�ப� க�  ஆ=சாியமைடவதா? ஆனா�, ப�மாவி$%&� 
ராமசாமி நா0  எ�பவHட�லவா வ&தி%*கிறா�க!. விபசாாி! எ� தா:, இ&த* 
கதியி� - எ� எதிாி� - இ%ப� வ%ஷ�க1*�� பிற� என*� இ�ப) ஒ% தா: 
இ%*�� விஷய� ெதாியேவ� மா? எ�னா� ஒ�<ேம �ாி&� ெகா!ள 
+)யவி�ைல. "அ�மா!" எ�< வா�.ைத இ%தய.தி$%&� கிள�பி, ெதா�ைட* 
�ழிவைர வ%�; உடேன ஒ% திைக��, ச.த� ஒ �கிவி �! நா� அ&த= சமய� 
ப2ட 'இ�ைச'யி� த�ைமைய விவாி*கேவ +)யா�. க�க! நீைர� ெபாழி&தன. 
உட�� கா6றி� ெகா)ெயன ஆ)6<. இைடேய, ராதா, "அ�ணாவா? ஏன�மா, 
+�� ெசா�னாேய, ர�ேகானி�, அ&த அ�ணனா?" எ�< ேவ< ேக2டா!, 
ர�க�மாைள� பா�.�. "ஆமா� க�ேண! எ� ெச�வ* �ழ&ைததா�" எ�< 
7றிவி2 , எ�ைன� பா�.�, 
 
     "மகேன! உ�ைன� பா�*�� ேபா� நா� �ாி�� அைடவ�ேபால, நீ அைடய 
+)யா�. நீ எதி�பாராத ச�பவ� இ�. ெச.�= சா�பலாகிவி2டா! தா: எ�< 
ந�பி*ெகா�)%*�� உன*� எ�ைன* க�ட��, உ�ைமயி� கனவா, நனவா, 
நிஜமா, க2 *கைதயா எ�<7ட. ேதா�<�. ஆனா�, நீ ந�பினா9� சாி, 
ந�பாவி2டா9� சாி, உ�ைன� பா�.ேதேன அ�ேபா�� என*�. ஒ% வ%ஷ* 
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�ழ&ைதயாக இ%*��ேபா�, ஓ� இரC நீ எ�ைன ஒ2)* ெகா�ட� ேபால� 
ப .தி%&த சமய�, பாவி நா�, உ�ைனவி2 � பிாி&தவ!, ெக2  அைல&� 
இ&த* கதியாேன�. � �ப ெகௗரவ.ைத நாசமா*கிேன�. மகேன! நா� 
ெச.�வி2டதாகேவ நீ ந�பி வி வ� ந�ல�. நா� உயி%ட� இ%�ப� உல�*�. 
ெதாிவ�7ட, ந�லத�ல. மகH*�. தைலயிற*க.ைத. த%� மகா பாவி நா�" 
எ�< 7றி வி�மினா�க!. இ�ப)0� இ%*க +)0மா? எ� தக�பனா� தி2டமாக= 
ெசா�னாேர, இற&� வி2டா! உ� தா: எ�<. எ�ப) இ&த* கைத உ�ைமயாக 
இ%*க+)0� எ�< ேக!விக! எ� மனதி� ேதா�றி எ�ைன. �)�)*க= 
ெச:தன +த$�. ஆனா� ர�க�மா! எ� தா:தா� உ�ைமயி�, எ�< அ&த* 
�ர$ேல இைழ&� வ&த பாச+�, உ%*க+� என*�* கா2)வி2டன. 
ந�ப+)யாத� ேபால* காண�ப � பல உ�ைமக! உலகி� உ� . அதி� இ� 
ஒ�< எ�< தீ�மானி.ேத�. எ� தாயிட�தா� நா� ேப8கிேற� எ�<, எ� 
உ!ள� உைர.த�. ேகாப.�*�� பதி�, க�ணீ� ெகா��ளி.தத6�* காரண� 
ேவ< எ�னவாக இ%*க+)0�? "அ�மா! அ�மா! எ� தாயா�! நீ�க!? ராதா எ� 
த�ைக!" எ�< நா� ெம�ல* 7றிேன�. எ� காதிேல அ&த= ெசா6க! 
விM&தேபா�, என*ேக ச6<. B*கிவாாி� ேபா2ட�, எ� க>டமான நிைலைய. 
ெதாி&� ெகா�ட எ� தாயா�, 
 
     "அ�பா! நா�, எ� மகைன* க�ேடேன தவிர, நீ உ� தாயாைர� பா�*கவி�ைல 
- இ�< நட�ப� அGவளC� ஏேதா ஒ% கனவிேல நட&த� எ�< எ�ணி*ெகா!. 
உ� வாL*ைக*� நா� சனியனாகமா2ேட�. ேகா2ைடXரா� � �ப.தி� 
ெப%ைமைய நா� �ைல*கமா2ேட�. பய�படாேத. நா� தா� உ� தாயா� 
எ�பைத உலக� அறி0�ப) நா� ெச:யமா2ேட�. நாைள*ேக, நா�க! 
இ�கி%&� கிள�பி, எ�காவ� ெந &Bர� ெச�<வி கிேறா�. உன*� அவமான� 
வ%வைத நா� சகி*கமா2ேடனடா க�ேண! எ� �.தி* �ைறவினா9�, உ� 
அ�பாவி� கிராதக.தா9�, நா� இ*கதியாேன�. நா� ெச.�வி2ேட� எ�< 
ஊரா� ந��வதா�, இ�ேபா�, உ�மீ� மா8ம<C இ�ைல. உ�ைமயாக நா� 
உயி%ட� இ%*கிேற�. விபசாாியாகி வி2ேட� எ�ப� ெதாி&தா� உ�ைன 
உலக� ேகவலமாக� ேப8�. அைத* காண நா� சகி*க மா2ேட�. ஆகேவ, 
எ�னா� எ�ேக உன*� அவமான� ேநாி2  வி கிறேதா எ�< அJசாேத. நா� 
இ%ப� வ%ஷ�களாக இரC பகலாக உ�ைன எ�ணி எ�ணி ஏ�கியி%*கிேற�. 
நீ த.தி நட&தைத, ெகாJசி� ேபசியைத, ஓ) ஆ)யைத, நா� பா�*கவி�ைல. 
மகேன! உ� ெபய� எ�னடா! நா� உ�ைன அழேகசா எ�ேற அைழ.� வ&ேத�, 
ஒ% வ%ஷகால�; உ�ைன வள�*�� பா*கிய� இ%&தவைரயி�" எ�< ர�க�மா! 
7றினேபா�, நா� ேகாெவன* கதறிேய வி2ேட�. "அ�மா! எ� ெபய� நாக8&தர�; 



19 

 

எGவளC விசி.திரமான நிைலைமய�மா இ�. தாயா�, த� மகனி� ெபயைர, 
மகைனேய 7<�ப) ேக2ப�" எ�< ெசா�$ அMேத�. 
 
     "அழேவ�)யவ! நானடா நா�! நீ ஏ�டா ராஜா அழேவ� �? நா� பாவி, 
�>ைட, உ�ைன எ� மகென�< ஊரா� +� 7றி*ெகா!ள +)யாத ேகவலநிைல 
அைட&ேத�. உன*� ஏ� கவைல? நா� ெச.�வி2டவ! ெச.�வி2டவ! தா�... 
அ�ப)ேய நிைன.�* ெகா!. உ� கனவி� ஒ%நா! நா� ேதா�றி, 'மகேன! 
எ�ைன ம�னி.�வி , எ�< ெகJசிேனென�< நிைன.�*ெகா!" எ�றா�க!. 
 
     "அ�மா! அ�ப) எ�லா� ேபசாதீ�க!. என*� உ�ைம ேவ� �, விவர� 
ேவ� �, விள*க� ேவ� �, எ� ேவதைனைய� ேபா*க ேவ� �" எ�< 
ேக2ேட�. "நா�! நா� இனி* 7ற�ேபாவ� அGவளC� ச.தியமான ேப=8. இ�< 
ேகவலமான நிைலைய அைட&தி%*கிேற� எ�ற காரண.தா�, எ� வா�.ைதைய= 
ச&ேதகி*காேத. நா� உ� தாயா�. அைத* 7றி* ெகா� , நா� ம<ப)0� அ&த 
Oதான.ைத அைடய +)யா�. உ�ைன யா� எ�< ெதாி&� ெகா�டதா� ஏ6ப2ட 
மகிL=சி, ம2ட6ற� எ�ற ேபாதி9�, ம%2சி0ட� 7)ய�தா�. உ�ைன நா�, 
'எ� மகேன' எ�< மனதி6�!ளாக.தா� ெசா�$ ஆன&த�பட +)0ேம தவிர, 
ெவளிேய ெசா�ல +)யா�. எ&த மகH� ெபா<.�*ெகா!ள +)யாத இழிவான 
காாிய.தி� இற�கிேன�. அ�பா நா�! நீ �.திசா$, க%ைண உ!ளவ�. எ� கைத 
+Mவைத0� ேக2டா�, இழிவான நிைலைம*� நானாக� ேபாகவி�ைல, உ� 
அ�பாேவ தா� த!ளினா� எ�பைத. ெதாி&� ெகா!வா:. இGவளC 7<வ�� 
எ�ைன ம�னி.�வி , மாதா எ�< ஏ6<*ெகா! எ�< உ�ைன* ேக2க அ�ல. 
நீயாக ஒ%ேவைள அGவிதமான எ�ண� ெகா�டா�7ட, நா� தி2டமாக 
ம<.�வி ேவ�. ேக!, எ� பாிதாப.�*�ாிய கைதைய! உ� தா:, விபசாாியான 
கைதைய." 
 
     "இ%ப� ஆ� க1*� +��, ஒ% ெவ!ளி*கிழைம, ேகா2ைடX� 
ம*கெள�லா� �+றினா�க!; 'மகராஜி! ��யவதி! ேபா:வி2டா!. ப=ைச* 
�ழ&ைதைய வி2 வி2 � ேபா:வி2டா!!" எ�< 7றின�. அ�<தா� நா� 
இற&� வி2ேட�! ெவ!ளி*கிழைமய�<, �ேவா � மJச! ���ம.ேதா � 
��யவதி ேபாகிறா! பா�. பாவ�, �ழ&ைததா� பிைழ*�ேமா எ�னேவா 
ெதாியவி�ைல எ�<, மயான ஊ�வல.ைத* க�  ம*க! ேபசி* ெகா�டன�. உ� 
அ�பா +*கா)2 * ெகா�  ெச�றா�. உ� தா.தா ேவளாள ச�க. தைலவ� 
5ரராகவ +த$யா�, த)ைய ஊ�றி* ெகா�  த!ளா) நட&� ெச�றா�. இரC 
மணி ப.தாகிவி2ட�. பிண.�*�. தீயிட! தீ ெவ� ேவகமாக� பி).�*ெகா�ட�." 
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------------- 
அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        4444    

    
     "ந�பா! எ� தாயா� ெசா�$*ெகா�  வ&த கைதைய* ேக2  என*� அளC 
கட&த ஆ=சாிய+� திைக��� ஏ6ப2டன. எ� எதிேர உ2கா�&�ெகா� , 8மா� 20 
வ%ஷ�க1*� +��தா� இற&தைத0�, 8டைலயி� த� பிண.�*� ெந%�� 
ைவ*க�ப2டைத0�, தீ ந�றாக� பி).�* ெகா�டைத0� ெசா�னா�, 
ேக2பத6� எGவளC திைக�� இ%*��. நா� இ%&த நிைலைய* க�  எ� 
தாயா� ெம!ள= சிாி.�வி2 , "த�பி! எ� கைதைய* ேக2 * கல*கமைடகிறா:. 
ஒ%ேவைள என*� Aைள �ர� வி2டேதா எ�< எ�Eகிறாேயா எ�னேவா. நீ 
ம2 மா, யாாிட� ெசா�ல�ேபானா9&தா� இ�ப). திைக�பா�க!. ஆனா�, நா� 
+த$ேலேய ெசா�$வி2ேட� உ�னிட�. நா� உ�ைமைய, +M உ�ைமைய* 
7<கிேற�. இ�ெனா%வ� ந�பேவ� �, அதனா� என*ெகா% பல� 
ஏ6படேவ� � எ�பத6காக அ�ல, எ� ெநJசிேல ெந �காலமாக இ%&�வ%� 
பார.ைத� ேபா*கி* ெகா!ள. ஆகேவ, ஆ=சாிய� திைக�� எ� ஏ6ப2டா9�, 
ெபா%2ப .தாம� எ� கைதைய* ெகாJச� ெபா<ைமயாக* ேக!" எ�< 
7றிவி2  கைதைய. ெதாட�&� 7றலானா�க!. 
 
     "ேகா2ைடX� ம*க1*ெக�லா�, நா� இற&� வி2டதாக.தா� எ�ண�. எ� 
அ�பா 5ரராகவ +த$யா%� அ�ப)ேய நிைன.தா�. உ6றா� உறவின%� அ� 
ேபாலேவ தா� எ�ணி* ெகா�டன�. மயான.�*�* ேகா2ைடX� ம*க! 
வ&த��, அ&த நிைன�ேபா தா�. ஆனா�, உ�ைம, என*��, உ� அ�பாC*�� 
ம2 ேம ெதாி0�. இற&� ேபான� நான�ல எ�ப�, அவ%*�� என*�� ெதாி0�. 
நா�க! இ%வ%� கல&� ேபசிேய நா� இற&� ேபானதாக* 7றிவிடேவ� � 
எ�ற +)C ெச:ேதா�. 
 
     இரC மணி ப.�*�� பிண� ேவக. ெதாட�கி6<. அேத ேநர.தி�, நா� 
ேவகமாக, ஊைரவி2  ெவளிேயறி* ெகா�)%&ேத�. +) தாி.த ம�ன%� 
+)விெலா% பி) சா�பலாக� ேபாவ� எ�ற பழெமாழி�ப), நா� ெவ&� நீறாேன� 
எ�< ம*க! ேபசி* ெகா�)%&த சமய�, காவி உைட0ட�, ைகயி� 
தி%ேவா2 ட�, காளி ேகாயி�, கா.தவராய� ேகாயி� ஆகிய இட�களிேல பி=ைச 
எ .�* ெகா�)%&ேத�. 7&த� கிைடயா�. மM�க ெமா2ைடய).�* 
ெகா�)%&ேத�. ஆமாமடா க�ேண! உ� அ�ைன இ&த அல�ேகால உ%விேல 
அைல&� ெகா�)%&தேபா� உ� அ�பாவிட� ஊரா�, "எ�ன ெச:யலா� நீ�க! 
ெகா .� ைவ.த� அGவளCதா�. ��யவதி உம� மைனவி, �ேவா � 
மJசேளா � ேபா:= ேச�&�வி2டா! பாவ�" எ�< ஆ<த� 7றி* 



21 

 

ெகா�)%&தன�. நா� இற&�விடவி�ைல; ஓ)வி2ேட�; அவ%*�. ெதாி&ேத 
ஓ)வி2ேட�, எ�ப� உ� அ�பாC*� ந�றாக. ெதாி0�. எ�ப).தா� அவ� 
த�னிட� ேத<த� ெமாழி 7ற வ&தவ�கேளா  ேபசினாேரா, என*�. ெதாியா�. 
ேகா2ைடX� ம*க!, நா� இற&�வி2ேட� எ�< தீ�மானி.�வி2டன�. ஆனா�, 
பாவ�, இற&த� உ�ைமயி� ஒ% பி=ைச*காாி! இற*க*7டவி�ைல, 
ெகா�ல�ப2டா!. ஆமா�, க�E! சா&தசீல�, ச.தியவ&த� எ�< �கழ�ப � உ� 
தக�பனாரா� ெகா�ல�ப2டா!. எ�ைன* ெகா�ல, அவ� ஒ% ரகசிய ஏ6பா  
ெச:தி%&தா�. அதிேல அவ! சி*கி* ெகா�டா!; பாப�, ெச.தா!. ேக!, உ� 
தக�பனாாி� ெக மதி ெச�ற வித.ைத. ெகாJச� பைழய கைத 7றேவ� � 
இத6�. 
 
     ேகா2ைடX� 5ரராகவ +த$யா�, அதாவ� உ� தா.தாC*� இர�  
ெப�க!. ஆ� வாாி8 கிைடயா�. நா� A.தவ!. இர�டாவ� ெப� தா� உ� 
சி6ற�ைன த�க�. 
 
     எ�ைன, உ� அ�பாC*� ஏ6பா  ெச:தேபா� 5ரராகவ +த$யா%ைடய 
மி2டா ச�ப&தமாக� ெபாிய ேகO நட&� ேதா6<வி2ட�. ெகாJச� அவ� 
ெநா)&�� ேபாயி%&தா�. ஆகேவ, எ� க$யாண.தி�ேபா�, அதிகமான சீ� 
ெச:யவி�ைல. ஆட�பர� அGவளC� உ� அ�பாவி� ெசலவிேலேய நட&த�. 
விசார.தி� ALகிய 5ரராகவ +த$யா�, ேகO த� ப*க� ெஜயி.தி%&தா�, என*� 
மா�கா: மாைல0�, மரகத மணி0�, க� இைழ.த ஒ2)யாண+�, கா8 மாைல0� 
�2) இ%*கலா�; க=ேசாி0� கால2ேசப+� ைவ.தி%*கலா� எ�< 7றினா�. 
ஒ�<� ெச:ய +)யாத நிைல. ெபாிய � �ப�. ந�ல பர�பைர . ஒ% கால.தி� 
ஓேஹா எ�< வாL&தவ�க!. அ�ப)�ப2ட இட.திேல ச�ப&த� கிைட.தேத ஒ% 
ெப%ைம எ�< உ� அ�பா இ%&�வி2டா�. அவ%ைடய � �ப� பர�பைர� 
பண*கார* � �பம�ல. உ� அ�பாவி� திறைமயா� ெசா.�= ேச�&த�. 
 
     எ�ைன* க$யாண� ெச:�ெகா�டதா�, ச&ேதாஷ+� ெப%ைம0� 
அைட&தா� உ� அ�பா. எ�ைன அ�பாகேவ நட.தினா�. 52ைட மிக 
அ*கைறயாக* கவனி.� வ&தா�. பிற&த இட.திேல இ%&தைத விட அதிக 
ச&ேதாஷமாகேவ ��&த இட.திேல வாL*ைக இ%&த�. ெசா.�� ேபானா9� 
கவைலயி�ைல என*�. த�கமான ம%மக� கிைட.தா�; எ� மக! ர�க� அ�� 
ராஜா.திேபா� இ%*கிறா!. ஒ% �ைற0� இ�ைல. அவ! நி�மதியாக வாLவைத* 
க��ளிர* கா�கிேற�; அ�ேவ ேபா�� என*� எ�<, எ� அ�பா ெசா�9வா�. 
நா� சில வ%ஷ�க! மிகC� ச&ேதாஷமாக* கால� கழி.ேத�. கனவி9� நா� 
எ�ணியதி�ைல, எ� கதி பிற� இ�ப) எ�லா� மா<� எ�<. சீமா2) ேபா$%&� 
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வ&த நா� ேகவல� நாேடா )யாகி, நாதிய6றவளாகி, �)காரH*�* 7.தியாகி� 
பாழாேவ� எ�< எ�ணியதி�ைலயடா அ�பா. எ�ப) நா� எ�ண +)0�? 
இ�ேபா� அ&த* கா2சி; ந�றாக* கவனமி%*கிற�. உ� அ�பா நாைல&� 
5 க1*� அ�பா� நட&� வ%�ேபாேத, என*� ஜாைட ெதாி&� வி �! 
அவ%ைடய கா� ெச%��, ஒ%விதமான 'கிறீ=' எ�ற ச.த� ெகா *��. அ&த= ச.த� 
என*�= ச�கீத�. அைத* ேக2ட�� +க� மல%�. �!ளி எM&தி%�ேப�. 
க�ணா) +� நி6ேப�. ���ம.ைத= சாிப .தி* ெகா!ேவ�. வாச6ப)யி� கா� 
ைவ*��ேபாேத அவ� வாJைச0ட� "ர�க�!" எ�< அைழ�பா�. ஓ)�ேபா:, கா� 
கMவ= ெச�பி� நீ� த%ேவ�. அவ� கMவி +)�பத6�! ைக �ைட*க. �ணி 
த%ேவ�. �ைட.�* ெகா�)%*��ேபாேத தைலவாைழ இைலயி� த�ணீ� 
ெதளி�ேப�. மைன ேபா ேவ�. அவ� ெந6றியி� வி�தி தடவி*ெகா� , வ&� 
உ2கா%வா� மைனயி�. ஒ% மணி ேநரமா�� சா�பி2  +)*க, இைடயிைடேய 
அGவளC ேவ)*ைகயாக� ேப8வா�! மகேன! அ&த இ�ப வாLவிேல 
ஈ ப2)%&தேபா�, இ&த* கதி என*� ேநாி � எ�< எ�ப)யடா, எ�ண� பிற*க 
+)0�? � �ப� எ�< இ%&தா�, த�ம$�க +த$யா� 52 * � �ப� 
ேபா$%*க ேவ� � எ�< ேகா2ைடXாி� ேபசி* ெகா!வா�க!. என*� மாமி, 
நா.தி, ைம.�ன� யா%� கிைடயா�. நாH� அவ%� தா�. ேவைல*� ஆ! உ� . 
ஆ! அ)*க) மா<வ�� . 
 
     தர� ம�) த�ம$�க +த$யா� எ�றா� யா%*�� ஒ% ப6<த�, மாியாைத, 
ந�பி*ைக. இத6� +*கிய காரண� அவ%*�� பண.தாைசேய கிைடயா� எ�ப� 
தா�. நா�7ட ம6றவ�கைள� ேபாலேவ, உ� அ�பாC*�� பண.தாைச 
கிைடயா� எ�ேற நிைன.ேத�. அGவளC திறைமயாக உ� அ�பா ந).� வ&தா�. 
உ!ளேமா ஒேர ஆைச*கா . அ� பிற�தா� என*ேக ெதாியவ&த�. ஊரா%*� 
இ�ேபாதாவ� ெதாி0ேமா எ�னேவா. 
 
     நி�மதியாக நா�க! வாL&�ெகா�)%&தேபா� எ� அ�பா, எ� த�ைக 
த�க.�ட�, த� 52)� ெகாJச� க>ட ஜீவன� நட.தி வ&தா�. ேகO ேதா6ற 
பிற� அவ%*� ஊாிேல +�� இ%&தைதவிட மதி�� அதிக�. அ� ஒ% 
விசி.திர&தா�. ேகO யா� ப*க� ெஜயி.தேதா, அவ�க! கடனாளியாக* 
க>ட�ப2டா�க!. அ�பாC*�= ெசா&தமான மி2டா அவ�க1*�� ேபா:= 
ேச�&தேத தவிர, ேகYேல ெஜயி�பத6காக அவ�க! ப2ட அ9��. தீரவி�ைல. 
அ�பாேவா த� கவைல ெவளிேய ெதாிய ஒ2டாதப) நட&�ெகா�டா�. எ�ேபா�� 
ேபால= சாிைக. ��ப2டாதா�, ெவ!ளி� �� ேபா2ட த)தா�, ஊ� 
ெபாியதன*காரராகேவ வாL&� வ&தா�. இர�ெடா% ஏ*க� நில� மி=சமி%&த�. 
அ� ம� ேபா2டா� ெபா� விைள0� �மி எ�பா�க!. அGவளC ந�ல நில�. 
அதிேல கிைட*�� வ%மானேம ஜீவன ஆதார�. இ&த* க>ட.�*கிைடேய த�க� 
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ெகா)ேபால வள�&� வ&தா!. அ)*க) ந� 52 *� வ%வா!, என*� அவளிட� 
அபாரமான ஆைச. அவ1� அ�ப)ேய இ%�பாெள�< ைப.திய*காாி நா� 
நிைன.ேத�. அ� தவ< எ�பைத* க� பி)*க ெரா�ப நாளாயி6<. 52 *� 
வ&த��, 'அ*கா' எ�< ஆைச வழிய* 7�பி வா!, 'வா) க�ேண!' எ�< நா� 
அைழ.�* ெகா�  சைமயலைற*�� ேபாேவ�. எ� 7டேவ இ%&� சைமய� 
ேவைலைய* கவனி�பா!. பிற� அவ1*� நா� தைல சீவி அல�கார� ெச:�, எ� 
நைககைள அவ1*�� ேபா2  அழ�ப .தி, அவ� வ%கிறேபா� அவளிட� 
காபிேயா, ெவ6றிைல. த2ேடா , எைதயாவ� ெகா .� அH��ேவ�. அவ� 
அவைள� பா�.த��, "பேல த�கமா! எGவளC அழக) ர�க� உ� த�ைக" எ�< 
7<வா�. "அ*கா! அ.தாைன� பாேர�, ேக$ ெச:கிறா�" எ�< த�க� 
ெசா�9வா!. "எ�னா�க! ந�ப த�க.�*� இ&த நைக எ�லா� ேபா2டா, 
எGவளC அழகாக இ%*�, பா�.தீ�களா?" - நா� ேக2ேப�. "அ�*ெக�ன 
ச&ேதக�! இ�ப எ�ன த�க.�*� ஒ% தனவ&த� �%ஷனாக* கிைட.�வி2டா, 
ைவரமாக இைழ.�வி கிறா�. த�க� அதி�>ட*காாிதா�, பாேர�" எ�< அவ� 
ெசா�9வா�. த�க� 52 *�� ேபா��ேபா�, நைககைள* கழ6றி எ�னிட� 
ெகா �பா!. ெகா *��ேபா� ெசா�9வா!; "அ*கா! அ.தா� ெசா�னாேர 
என*� அதி�>ட� எ�<; அ&த அதி�>ட�, என*� இ�ப) எ�ைற*காவ� ஒ% 
நாைள*� அ2)ைக0� ெசயிHமாக* ெகா .� உடேன ம<ப)0� தி%�பி 
வா�கி* ெகா!1� பா�.தாயா?" எ�பா!. என*� ெகாJச� பாிதாபமாக.தா� 
இ%*�� அைத* ேக2க. "ஏ�) க�ேண! ேபா2 * ெகா� தா� ேபாேய� 
52 *�" எ�< நா� ெசா�ேவ�. "ேபா*கா ேபா" எ�< 7றிவி2 . த�க� 
ேபா:வி வா!. 
 
     நைககைள� �2) நா� அவ1ைடய அழைக* க�  ஆன&த�ப2  வ&த 
சமய�களிெல�லா�, அவ! அKைய ெகா�)%&தா! எ�ப� என*�. ெதாியாம� 
ேபாயி6<. சி< வயதிேலேய அவ! மனதி� ெபாறாைம அGவளC �)ேயறி வி2ட�. 
52)ேல தன*�. தாி.திர+�, என*� எ� �%ஷ� 52)ேல தனபா*கிய+� 
இ%&த� அவ1*�� ெபா<*கவி�ைல. நாளாகவாக அவ! ெம!ள ெம!ள* ேக$ 
ேப8� பாவைனயிேல த� ெபாறாைமைய* ெகா2ட. ெதாட�கினா!. இ&த= 
சமய.திேலதா� அவ! ப%வமைட&தா!. எ� க�க1*� ஒ% ெபாிய வி%&தாக 
விள�கினா!. அவ1*� நீரா2)ன அ�<, நா� அைட&த ெப%ைம0� �ாி��� 
இGவளC அGவளC எ�< 7ற+)யா�. எ� நைககைள எ�லா� எ .�* 
ெகா�  ேபா:, அவ1*�� �2) அழ� ப .த ேவ� ெம�< நா� ஆவலாக= 
ெச�ேற�. அவேளா, ஒேரய)யாக அைவகைள� ேபாட ம<.� வி2டா!. அ�பா, 
எ� �%ஷ�, யா� ெசா�$0� ேக2கவி�ைல. 
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     "எ�ன) த�க�! இ�< ந�ல நா!. இ�< ச&ேதாஷமாக இ%*க ேவ� �.  
நம*� இ%*�� நைககைள� ேபா2 *ெகா�  மகிLவாக இ%*கேவ�)ய தின�. 
நீ ஏ� இ�< இ�ப) +ர2 � பி)வாத� ேப8கிறா:" எ�< நா� ெகாJச� 
ேகாப.ேதா  ேக2ேட�. அ&த� ெபாறாைம*காாி ெகாJச� 7ட. தய�காம� 
ெசா�னா!, "அ*கா ேவ�டாெம�றா� வி2 வி . ஏ� எ� உயிைர வா��கிறா:. 
என*� நைகந2  ேவ�டா�. இரவ� நைககைள� ேபா2  மிH*கி* ெகா!ள 
ேவ� மா எ�ன? ச&ேதாஷ� ச&ேதாஷ� எ�< ெசா�9கிறாேய, யா%*�= 
ச&ேதாஷ�, உன*கா, என*கா? உ� நைககைள என*�� ேபா2 , ஊரா� அைத� 
பா�.� த�க� ேபா2 * ெகா�)%*�� நைககெள�லா�, ர�க.�ைடய� எ�< 
7<�ேபா� ேக2  நீ ச&ேதாஷ� அைடகிறா:. அத6�.தாேன இGவளC Bர� 
ேப8கிறா:. இதிேல என*� எ�ப)= ச&ேதாஷ� இ%*��?" எ�றா!. நா�, 
க�களி� நீ� த��ப நி�ேற�. வய� பதிைன&�தா� ��.தியாயி6< த�க.�*�. 
அவ! மனதிேல இGவளC ெபாறாைம ெநளிவ� க�  நா� தி *கி2 � 
ேபாேன�. நா� ேம6ெகா�  ஏ�� ேபசேவ இ�ைல. ஒ% வார கால�, எ� மன� 
படாதபா  ப2ட�. பிற� நானாக= சமாதான� ப .தி* ெகா�ேட�. த�க� சி< 
ெப�, நைகந2  இ�ைலேய எ�ற மன* க>ட.தா�, ஏேதா உளறினா!. 
கிட*க2 �; அவ! 8பாவ� அ�ப) இ%*கிற� எ�<. இ%&தா9� த�க� 
எ�னிட� ெபாறாைம ெகா�)%*கிறா! எ�ப� விள*கமாக. ெதாி&�வி2ட�. 
ேவதைன உ�டாயி6<. உ� அ�பாவிட� இைத� ப6றி� ேபசிேன�. அவ�, இ� 
ச�வ சாதாரண� எ�< அல2சியமாக= ெசா�$வி2டா�. என*� இ� அGவளC 
அல2சியமாக* க%த*7)ய விஷயமாக. ேதா�றவி�ைல. கவைலேய 
இ�லாம$%&� வ&த எ� மனதிேல ஒ% கவைல பிற&�வி2ட�. 
 
     எ� மனதிேல0� த�க.திட� அKைய ேதா�றிவி2ட�. அத6� +�ெப�லா�, 
உ� அ�பா, எ� 52 � ப*க� ேபா: வராம� ஒ% நா! இ%&�வி2டா�, நா� 
அவாிட� ேகாபி�ப� வா)*ைக. "அ� எ�ன�க, அ�பாC� த�க+� எ�ப) 
இ%*கிறா�க! எ�< பா�.�வர* 7டாதா? நாைல&� ெத%C*� அ��ற� 
இ%*கிறா�க!. ப.� ைமலா, எ2  ைமலா? 52 *� வ%கிறேபா� ஒ% நைட 
அ�ப)ேய ேபா: வர*7டாதா?" எ�< ேக2ேப�. அவ�, கைடயி� ேவைல, 
கண*க� பி!ைள 52)� காாிய� எ�< ஏதாவ� சா*�= ெசா�வா�. அ�ப)�ப2ட 
நா�, அவராக, 'இ�< உ� அ�பாைவ� பா�.ேத�' எ�< 7<�ேபா� 
'கைட5தியிலா?' எ�< ேக2ேப�. 'இ�ைல, 52 *�� ேபாயி%&ேத�' எ�பா�. 
உடேன என*� +க� ஒ% விதமாக மாறிவி �. +த$ேல என*� அ&த= 8பாவ� 
பி)*க.தா� இ�ைல. ஆனா�, அ� வள%வைத. த *க எ�னா� +)யவி�ைல. 
'ர�க�! ெவ!ளாி*கா: எ�றா� த�க.�*� இ>டம�லவா? கிராம.தி$%&� 
நாைள*� ஒ% 7ைட ெகா� வர= ெசா�$ இ%*கிேற�. ெகா�  ேபா:* ெகா  
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த�க.�*�' எ�பா� உ� அ�பா. என*�. திDெர�< ேகாப� வ%�. காரணமி�றி 
நா� ேகாபி.�* ெகா!கிேற� எ�< அவ� எ�ணி* ெகா!வா�. 'த�க.�*� எ� 
பி)*��, எ�ன ேதைவ எ�பதிேல இவ%*� எ�ன அGவளC அ*கைற? என*� 
மா�பழ� எ�றா� உயி�, ஆயிர� தடைவ ெசா�$ இ%*கிேற�, அ� ஒ% அைர 
டஜ� வா�கி வர* காேணா�. அவ1*� ெவ!ளாி பி)*�மா�, ஒ% 7ைட 
வ%கிறதா�. இைத நா� 8ம&�ெகா�  ேபா:, அவ1*�. த%வதா�' எ�< 
எ�Eேவ�. ேகாப� ெபா��� மகேன! இ&த� ெபாறாைம இ%*கிறேத, அைத� 
ேபால ேவகமாக பரC� ெந%�� ேவேற கிைடயா�. நிமிஷ.தி6� நிமிஷ� 
வள�கிற�. எ� உ!ள.ைத அ&த. தீ ேவகைவ.த�. 'ெவ!ளாி ேவ� ெம�< 
த�க� ேக2டாளா?' எ�< நா� ேக2ேட�. �%ஷைன மைனவி ேக2பைத� ேபால 
அ�ல, �6றவாளிைய அதிகாாி ேக2ப� ேபால. அவ� சாதாரணமாகேவ, 'அவ! 
ேக2கவி�ைல. நீதாேன ெசா�9வா:, த�க.�*� ெவ!ளாி எ�றா� பிாிய� எ�<' 
எ�< ெசா�னா�. எ� ேகாப� �ைறவத6�� பதிலாக வள�&த�. 'அவ! ஏேதா 
வா:திற&� ெவ!ளாி ேவ� ெம�< ேக2டா!; ஆைச�ப2 * ேக2ட பிற� எ�ப) 
வா�கி* ெகா *காம� இ%�ப� எ�< எ�ணி இவ� ெவ!ளாி வா�கியி%&தா9� 
பரவாயி�ைல. அவ! ேக2கேவயி�ைலயா�. இவராக அவ1*� எ&த வO�ேம� 
பிாிய� எ�< ேயாசி.� நா� எ�ேபாேதா ெசா�னைத* கவன� ைவ.தி%&�, 
ெவ!ளாி த%வி*கிறாேர, எGவளC அ*கைற அவ! விஷய.திேல? ஏ�?" எ�< 
ேயாசி*கிேற�. ேபா*கிாி.தன+� கல&� 'த�க.�*� எ� எ� இ>ட� எ�பைத� 
ப6றிய ஆரா:=சியிேல +�+ரமாக ஈ ப2 வி2D�கேளா?' எ�< ேக$யாக* 
ேக2ேட�. 'அ.தா� எ�றி%&தா� அ&த அ*கைற இராேதா?' எ�< அவ� பதி� 
7றினா�. அ� எ�ைன= சC*கா� அ).த�ேபால இ%&த�. ெகாJச ேநர� 
மர�ேபால நி�ேற�. பிற� ேக2ேட�. "ஆமா�! ேந6<� ேபாயி%&தீ�களா 
52 *�" எ�<. "இ�ைலேய, நா9 நாளாகிவி2ட� நா� ேபா:" எ�< அவ� 
7றினா�. எ� ஆ.திர� க2 *� அட�கவி�ைல. "ஐையேயா! ஏ� பாவ� இGவளC 
க>ட�! இ�ேபாேத ஓ)�ேபா: அவைள� பா�.�வி2  வ&�வி �கேள�. 
தைலகிைல ெவ).�விட� ேபாகிற�" எ�< ெசா�$வி2 = சேரெலன= 
சைமய6க2 *�� ேபாேன�. அவ� 7ட.திேல சிாி.�* ெகா�)%&த ச.த� எ� 
காதிேல விM&த�. நா� வ6ற� வ<�பத6காக, வாண$யி� எ�ெண: ஊ6றி 
ைவ.தி%&ேத�. அ �ெபதிேர உ2கா�&� ெகா�)%&ேத�. சடசடெவன= ச.த� 
ேக2ட�. அ�ேபா�தா� என*�. ெதாி&த� நா� அM� ெகா�)%&த�. 
ெகாதி*�� எ�ெணயி� எ� க�ணீ� 5L&�, அ&த= ச.த� உ�டாயி6<. 
அ�வைரயி� நா� அMததி�ைல, �%ஷ� 52)ேல! அ�< அழ ஆர�பி.ேத�, 
அ&த அMைக இ�H� ஓயவி�ைல; இனி0� ஓயா�. 
----------- 
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அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�            5555    
 
     "த�க� ெகா�)%&த ெபாறாைம ஒ%�ற� எ�ைன. தா*கி6< எ�றா�, உ� 
அ�பா, வரவர அவளிட� அ*கைற கா2ட ஆர�பி.த� ேவ< எ�ைன 
வா2டலாயி6<. அவ� ஒ%ேவைள, கள�கம6ற உ!ள.ேதா தா� த�க.திட� 
அ*கைற ெச9.தினாேரா எ�னேவா எ�< நா� சில நா2க! எ�ணி* 
ெகா�)%&ேத�. உ�ைம அ�வ�ல; ேகவல�, 8யநல.தாேலேய அவ�, அ&த 
அ*கைற கா2ட ஆர�பி.தா� எ�ப� என*�� பிற� ெதாியவ&த�. அ� 
ெதாி&த��, எ� மன ேவதைன +�� இ%&தைதவிட� ப�மட�� 
அதிகமாகிவி2ட�." 
 
     ஒ%நா! நா� அவாிட�, "இேதா பா%�க!! இ�ப) அ)*க) த�க.ைத� ேபா:� 
பா��ப��, அ)*க) ஏதாவ� சாமா�கைள அவ1*� வா�கி அH��வ�மாக 
இ%*க ேவ�டா�. ஊாிேல ஒ%விதமாக நிைன*கிறா�க!" எ�< ெசா�ேன�. 
 
     "எ�ன ெசா�ல�ேபாகிறா�க!. த�க.ைத நா� க$யாண� ெச:�ெகா!ள� 
ேபாவதாக� ேப8வா�க!. ேவேற எ�ன இ%*கிற� வ�பள*க. அ�ப)ேய நா� 
த�க.ைத* க$யாண� ெச:� ெகா�டா�தா� எ�ன தவ<? தகாதா?" எ�< 
ேக2டா�. நா� எ�னெவ�< பதி� 7<ேவ�! எ� க�ணீைர அவ� அ�றிரC 
காணவி�ைல, தைலயைண தா�கி* ெகா�ட�. 
 
     த�க�, எ�ைனவிட அழ�தா�, இளைம ேவ< அவ1*� ெம%கி2  இ%&த�. 
நா� ெகாJச� ச�ேகாஜ*காாி. த�க� அ�ப)ய�ல. ேப=சிேல பாதி சிாி�பாகேவ 
இ%*��. சி< ெப�ணாக இ%*��ேபாேத நா�க! அவைள அத6காக* ேக$ 
ெச:வ�� . ஆனா�, என*� அ�ேபாெத�லா� அவ1ைடய சிாி�� 
ேகாபA2)யதி�ைல. ெப�க! அ�ப).தா� கள�கம6<* கலகலெவன= சிாி.�* 
ெகா�)%*க ேவ� �. 8 AJசியாக இ%*க*7டா� எ�< ெசா�வ� வழ*க�. 
அ&த= சிாி��, சில&தி*7டா�ெம�< நா� க�ேடனா! த�க�, இர�  நிமிஷ� 
ேச�&தா6ேபால ஒேர இட.திேல பா�ைவைய= ெச9.த மா2டா!. ஏேதா சாமாைன. 
தவறி வி2 வி2 . ேத பவ! ேபா� அவ1ைடய பா�ைவ அ)*ெகா% தடைவ 
ெவGேவ< ப*க� பா0�; க� ம2 &தா�! நா�க! அத6காக "த�க� உ� க�க! 
8ழ� விள*க)!" எ�< ேக$ ெச:வ� வழ*க�. அ&த= 8ழ� விள*� ஒ% ெபாிய 
அர�மைனயிேல ேஜாதி தரேவ� � எ�ப�தா� எ� ஆைச. த�க.தி� 
Rபலாவ�ய.�*� ஏ6றதாக ஒ% இட� அைமய ேவ� �. அவ! ஆைட 
அணிக1ட� அகமகிL=சிேயா  வாழேவ� �, அைத* க�  களி��� 
ெப%ைம0� அைடய ேவ� � எ�< தா� நா� ேநா�பி%&� வ&ேத�. நட&த� 
எ�ன? அவ! எ� ச&ேதாஷ.ைத= Kைறயாடலானா!. எ� �%ஷ%*� 
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மைனவியாக வழி ெச:� ெகா�)%&தா!. எ�ப) இ%*�� என*�. அவைளவிட 
நா� அழகி� ெகாJச� �ைற&தி%*கலா�. ஆனா�, அ�ைப அவ%*� 
அபிேஷகி.தி%*கிேற�; மன� ேகாணாம� நட&தி%*கிேற�; அவ%ைடய 
அ�பினா� ஆன&தமைட&தி%*கிேற�. எ� வாLைவ* ெக .�, அவ! இ�ப� 
ெபற வி%��வதா! இத6கா எ� த�ைகயாக� பிற&தா!! மகேன! இ�ப) எ�லா� 
எ�ணி எ�ணி நா� ஏ*கமைட&ேத�. இ) இேதா  நி6கவி�ைல. சில 
நா2களிேல, அவ� த�க.திட� கா2)ய அ��� அவ1*காக அ�ல, ேகவல� 
பண.�*காக எ�ப� ெதாி&� நா� தி *கி2 � ேபாேன�. வழ*க�ப), நா� 
அவாிட� த�க.தி� த1*�, மிH*�, அதனா� வர*7)ய ேக  ஆகியைவ ப6றி� 
ேபசி* ெகா�)%&ேத�. அவ�, "ர�க�! விஷய� ெதாியாம� உளறி*ெகா�)ராேத. 
சீைமயிேல, உ� அ�பாவி� ேகO அவ� ப*க� தீ��பாகிவி2ட�. மி2டா தி%�ப* 
கிைட*��. த�க� அதிேல பாதி பாக.�*�= ெசா&த*காாி. அவைள இனி நீ 
+�ெப�லா� எ�ணி* ெகா�)%&த�ேபால நிைன*காேத" எ�றா�. எ� 
அ�பாC*� ேகO ெஜயி.தா� இழ&த இ�ப� மீ� � வ%வ�ப6றி, என*� 
மகிL=சி பிற&த�. ஆனா� அேத சமய� த�க.�*�� பாதி மி2டா வர இ%*கிற� 
எ�< ெதாி&�தா� உ� அ�பா, அவளிட� அ*கைற கா2) வ%கிறா� எ�ப� 
ெதாியேவ எ� மன� பைத.த�. எ� பாகமாக* கிைட*க இ%*�� பாதி மி2டா உ� 
அ�பாC*�. தி%�தி இ�ைல; அவ1*�* கிைட*க இ%*�� பாக.தி� மீ�� 
அவ%*� ஆவ� பிற&�வி2ட�. ேபராைசதாேன! ஒ% ெப�ணி� க�ணீைர= 
ச2ைட ெச:யாத அளC மனைத* க�லா*கி* ெகா�டா�, உ� அ�பா. ஊாிேல 
அவ%*�� பண.தாைசேய கிைடயா� எ�< �கL. 
 
     "த�க.தி� ெசா.� அவ! கணவH*�.தா� ேச%�. எவ� ப� விள*கி* 
ெகா�)%*கிறாேனா ெதாியவி�ைல" எ�< ஆர�பி.தா�; பிற� த�க.தி� 
தி%மண விஷயமாக யா� வ&தா9� ஏதாவெதா% சா*�, தைட 7றி. த .� 
வர.ெதாட�கினா�. அவ%ைடய தி2ட� என*� ந�றாக விள�கி வி2ட�. 
விள�கேவ எ� விசார� அதிகாி.�, உட� �%�பாக இைள*க ஆர�பி.த�. அ� 
க�  உ� அ�பா ச&ேதாஷ�ப2டா�. ஆமா� க�ேண! நா� இைள*க ஆர�பி.த� 
க�  அவ%*� உ!1*�! ச&ேதாஷ&தா�. ஏ� ெதாி0மா? இர�டாவ� தார� 
ேதட வழி கிைட.த�! இ�ப)0� ஒ% மன�பா�ைம இ%*�மா எ�< ேக2பா:. 
நா� இ�லாதைதேயா நடவாதைதேயா ெசா�லவி�ைல; உ� அ�பாC*� அேத 
மனநிைலதா� இ%&த�. எ� உட� உ%�வ� க�  தாH� உ%�பவ� ேபால* 
கா2)* ெகா�டா�. ஆனா�, அHதாப.�ட� அ�ல; அ9��ட� ச$��ட� 
உ6றா� உறவினாிடெம�லா� 7<வா�. "எ�னேவா ேபா�க!! கட�ப2 � 
ப2)னி, க�யாண� ெச:�� ச&நியாசி எ�பா�கேள, அ� ேபால இ%*கிற� எ� 
நிைலைம. ெகாJச+� நி�மதி கிைடயா�. 52)6�! Vைழ&தாேல ேவதைனதா�. 
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ர�க�, ஏேனா, �%�� �%�பாக இைள*கிறா!. அவைள� பா�*��ேபாேத வயி< 
பகீ� எ�கிற�" எ�< ேப8வா�. அவ� ெசா�$= ெசா�$, ஏற*�ைறய ஊாிேல 
நம� � �ப.ைத. ெதாி&தவ�க! அைனவ%*�� நா� ஒ% ேநாயாளி எ�< 
ெதாி&�வி2ட�. ஒGெவா%வ%� எ�ைன� பா�*��ேபாெத�லா�, "ர�க�! 
ஏன�மா இ�ப) இைள.�* ெகா�ேட ேபாகிறா:? எ�னதா� உன*� 
உட��*�? அவ� பாப� ெரா�ப* கவைல�ப கிறா�" எ�< 7<வா�க!. எ.தைன 
தடைவதா� இ&த ஏமாளிகளி� ேப=ைச* ேக2 = சகி�ப�. ஒ% தடைவ 
இ�லாவி2டா� இ�ேனா� தடைவ ேகாப� வ%�. அ&த* ேகாப.திேல, "சாி! 
என*�.தா� ேநா: பி).�* ெகா�ட�. எ9��& ேதா9மாகிவி2ேட�. ஏேதா எ� 
விைன. அத6காக அவ� ஏ� க>ட�படேவ� �. ேவ< க�யாண� ெச:�ெகா�  
8க�பட2 ேம. நா� எ*ேகேடா ெக2 � ேபாகிேற�. ஒ%ேவைள ேசா< ேபா2டா� 
ேபா��. அ�C� இ�ைல எ�றா9� சாி" எ�< 7<ேவ�; 7றிவி2  அMேவ�. 
அ�பா! எ� ேவதைனயி� +ைள.த இ&த� ேப=8, எ�ன விபாீத.தி� +)&த� 
ெதாி0ேமா? உட� இைள.தத6�, ைவ.திய� வரவைழ*க�பட ேவ�)யத6�� 
பதிலாக, �ஜாாி வரவைழ*க�ப2டா�! என*� ேநாய�ல, ேப: பி).�* ெகா�ட� 
எ�< 7றிவி2டா� உ� த&ைத. அ&த� ேபயி� ேச>ைடயா� தா� நா� 
இைள.�வி2ேடனா�. +� ேகாப�, ெக2ட 8பாவ� வ&�வி2டனவா�. 
 
     "எ� எM.� இ�ப)யாகிவி2ட�. எ�ன ெச:வ�?" எ�< க�டவ�களிட� 
7ற. ெதாட�கினா�. ஒGெவா%வ� ஒGெவா% ேயாசைனைய= ெசா�ல 
ஆர�பி.தா�க!. தைல +M*�, கயி< ம&திாி.�* க2ட�, காளி*�� �ைஜ, 
கா.தவராய� ேகாவி$� ேநா�� இ%.த�, இ�ப)� பல�பல +ைறக!. சதா ச�வ 
கால+� உ *ைக0� ப�ைப0�; ந� 52)ேல �ஜாாி* 72ட� வ&�ேபானப) 
இ%*��. ஒ% மாத.�*�!, எ�ைன* காண �ழ&ைதக! பய�ப2டன. 
இள�ெப�க!, ெபாM� ேபானா� எ� +க.தி� விழி*க மா2டா�க!. 
"7�பிட2 மா ர�க.ைத" எ�< 7றி* �ழ&ைதக1*�� ெப�க! ேசா< ஊ2ட 
ஆர�பி.தா�க!. அவேர 7ட, எ�னிட� ஏேதா ெகாJச� பய&தவ� ேபால நட&� 
ெகா!ள. ெதாட�கினா�. இரெவ�லா� 52)ேல, ெபாிய விள*� 
இ%*கேவ� ெம�< ஏ6பா  ெச:�வி2 , என*�. �ைணயாக ஒ% 
ேவைல*காாிைய இ%*க= ெச:�வி2 , அவ� ெத%. தி�ைணயி� ப *கலானா�. 
எ�னா� இ&த* க>ட.ைத= சகி*க +)யவி�ைல. ஆகேவ, நா� ஆ.திர+� 
அM�ர9� ெகா�ட +ைறயி�, "ேவ�டா�! இ�ப) எ�ைன. �ேராக� 
ெச:யேவ�டா�!" எ�< அலறிேன�. அ&த அலற�, ஆ.திர�, அM�ர� யாC� 
அவ%ைடய ேச>ைடயி� விைளC எ�பைத யா� உண�&தா�க!? எ�ைன� 
பி).�* ெகா�)%*�� ேபயி� ேச>ைட எ�< 7றிவி2டா�க!. அ�பா! 
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அவ�கெள�லா� பய&த� 7ட ேவ)*ைகயி�ைல. என*ேக7ட, க�ணா)யி� எ� 
+க.ைத� பா�*��ேபா�, அ=ச� உ�டாயி6<. எ� க�களி� ஒளி எ�ேகேயா 
ேபா:வி2ட�! +க� ெவ1.�* கிட&த�. ேப: அைற&த� எ�பத6� எ�ென�ன 
�றிக! உ�  எ�< ெசா�வா�கேளா அைவக! இ%*க* க�ேட�. அGவளC� 
எ� வாLவிேல அவ� கல*கிய ேவதைனயா� உ�டானைவ. ஊராேரா, 
அ�ெவ�லா� ேபயி� ேச>ைட எ�றன�. ஒ% அ�ட� �1க�, எ�ைன� 
பி).தி%�ப� ஒ% ேபய�ல, A�< எ�< கண*கி2 * 7றினா�. 
 
     "+த$யாேர! அ�மாC*� இரா.திாியிேல B*க� சாியாக* கிைடயாேத." 
 
     "இ�ைலேய, ர�க� சாியாக. B�கி எ.தைனேயா மாத�களாகி வி2டன." 
 
     "வரா�! B*க� வரா�. அ�மா, அ)*க) காரண� இ�லாம� அMவா�க!. 
காரண� இ�லாம� சிாி�பா�க!. சாிதாH�களா நா� ெசா�வ�?" 
 
     "ஆமா�! அ�ப).தா� ெச:கிறா!." 
 
     "+�ேகாப� பிரமாதமாக இ%*��." 
 
     "அைத ஏ� ேக2கிறா: ேபா. +�� எGவளC*ெகGவளC சா&தமாக 
இ%&தாேளா அGவளC*கGவளC ேகாப*காாியாகி வி2டா!." 
 
     "ஆமா�! எ�லா� அ&த� ேப:களி� ேவைல, +த$யாேர! A�< ேப: இ%*� 
அ�மா ேமேல! ெவ!ளி*கிழைம �ளி.�வி2 , மா)யிேல நி�< ெகா�  
இ%&தா�க!; அ&த ேநர.தி� பி).�* ெகா�ட� ஒ% ேப:. அ� பிற� தன*�= 
சிேனகிதமான ேவ< இர�  ேப:கைள* ெகா�  வ&� ேச�.�வி2ட�." 
 
     �ஜாாி*�� உ� அ�பாC*�� இ�ப)� ேப=8 நட*��ேபா�, எ�னா� எ�ப)� 
ெபா<.�* ெகா�)%*க +)0�. 
 
     "அட அ)+2டாேள! A�< ேப0� இ�ைல, +�ப� ேப0� இ�ைலயடா; அேதா 
உ2கா�&தி%*கிறேத அ&த� ேப:தா�டா எ�ைன� பி).�*ெகா�ட�" எ�< 
7றி உ� அ�பாைவ* கா2)ேன�. ேகாப.�ட�, அ&த� பாதக�, ஒ% பி) வி�தி 
இ%*��, அைத எ .�, "ஆஹா! ஆ�காாி! ஓ�காாி!" எ�< ஏேதா அ�.தம6றப) 
7வி*ெகா�  எ� க�களிேல Bவினா�. எ� கதி இ�ப)0� ஆயி6ேற எ�< 
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நா� ேகாெவன* கதறிேன�. அ&த விடா*க�ட�, ெத%+Mவ�� எ�ன எ�ன 
எ�< வ&� ேக2��ப)யான 7=ச$2 , உ *ைகைய. த2)னா�. எதி� 52டா�, 
ப*க.� வி2டா�, உ!ேள வ&தன�. நா� ெவ2க+� �*க+� ெகா�டவளா:, 
ேபசாம� க�கைள A)*ெகா�  ப .�* ெகா�ேட�. "ர�க� A�=ைசயாகி 
வி2டா!. ேப: மிக� ெபா�லாத�" எ�< 7வின�. க�கைள. திற&ேத�; 
ேகாப.�ட� எM&� உ!ேள வ&� இ%&தவ�கைள வாயி� வ&தப) ஏசி, அ�ேக 
கிட&த சாமா�கைள எ .� 5சி விர2) அ).ேத�. ஒ% �%ஷனி� 
ேபராைசயினா� ஒ% ெப� த� வாLவி� நி�மதிைய இழ&� ேவதைன�ப கிறா! 
எ�பைத* க� ெகா!ள +)யாத +2டா!க!, த�க! +2டா!தன.ைத மைற*க, 
என*�� ேப: பி).�வி2ட� எ�< 7றினா� என*�* ேகாப� வராதா! அ&த* 
ேகாப.தினா�, வாயி� வ&தப) ேபசி, விர2)ேன� அ�பா! அதனா� எ�ன 
ேநாி2ட� ெதாி0மா? என*�� ேப: பி).தி%*கிற� நி=சய�ப .த�ப2ட�. 
அதி9�, எ�ைன� பி).தி%*�� ேப:, ேபா*கிாி.தனமான�, ஆப.� தர*7)ய�, 
சி*கியவ�களி� உயிைர� ேபா*கிவிட*7)ய� எ�< தீ�மானி.தா�க!. 
�ஜாாியி� ேயாசைன�ப), எ� ைக கா�கைள� பலமான கயி6றினா� 
க2)�ேபா2  வி2டா�க!. க�ணா! எ� கதிைய* ேக!! கவைலயா� 
தா*க�ப2ேட�. உ� அ�பாவி� சதி எ�ண.ைத. ெதாி&� பைத பைத.ேத�. 
இைத� ேபயி� ேச>ைட எ�< 7றி, எ�ைன எ� 52)ேலேய 
ைகதியா*கினா�க!. எ&த 52)ேல நா� இ�பமாக உலவி வ&ேதேனா, அேத 
52)ேல, ைககா�க! க2ட�ப2  உ%2ட�ப2ேட�! மகேன எ�னா� ெபா<.�* 
ெகா!ள +)0மா? பல� ெகா�ட ம2 � 7வலாேன�. 'க2 கைள அவிL.�வி ! 
பாவி! ப ேமாச*காரா! எ�ைன* ெகாைலயா ெச:கிறா:?" எ�< 7விேன�. ேப: 
7Cகிற� எ�றனேர, தவிர, ஒ% ேபைத அMகிறா! எ�< யா%� ெசா�லவி�ைல. 
எ� 7*�ர� வ9*க வ9*க, �ஜாாிக! மா6றி மா6றி வரவைழ*க�ப2டன�. 
7=ச$2டா�, பிர�பா� அ)�ப� எ�< ஏ6பா  ெச:�வி2டா� �ஜாாி. அதனா� 
நா� ப2ட அ) ெகாJசம�ல! மன� ெகா�டம2 � அவ%� அ).தா�. 
ேவ�பி�ைல அ)�பதாக� பாசா�� ெச:�ெகா� , ெவறி*க* �).�வி2  வ&த 
�ஜாாி0� அ).தா�. அGவளC அ)0� அ&த� ெபா�லாத ேப: தா�கி* 
ெகா!வதாக அ&த மனித உ%வி� இ%&த ேப:க! ேபசி*ெகா�டன. நா� ேநா: 
தாளா� ெநளிவ� க� , அ&த� �ஜாாி, "ேபாகிறாயா! ேபாகிறாயா! இ�H� �ைஜ 
தர2 மா?" எ�< 7Cவா�. அ) தாளமா2டாம�, ஒ% நா! நா� அவ� ேம� 
விM&� க).� வி2ேட�; க).தா�, என*�* கிைட.த த�டைனைய இ�ேபா� 
நிைன.தா9� ந *க� பிற*கிற�; K  இ2டா� அ&த� ேபா*கிாி. விைளயா2 *� 
உ� அ�பா, எ�ேபாதாவ� ைகைய� பி).�* ெகாJச� பலமாக இM.� 
வி2டா�7ட, என*� இர.த� க2)* ெகா!1�. அ�ப)�ப2ட எ� உட�பிேல 
அ&த� பாவி K)2டா�. உ� அ�பா த� தைலயி� அ).�* ெகா�டா�. 
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     எ� அ�பாC� உ�ைமயிேலேய எ�ைன� ேப: பி).�* ெகா�ட� எ�ேற 
ந�பினா�. அவ%*�. ெதாி&த ம&திர வாதிக! வ&தன�. எGவளC மட.தன� 
இ%*கிற� எ�ப� அ&த= சமய.திேல ெதாி&த�. 
 
     �திதாக வ%கிற ஒGெவா% �ஜாாி0�, பைழய �ஜாாி*� ஒ�<& ெதாியா�. 
ெவ<� உ%2ட� மிர2டேலா  சாி, ம&திர� ெதாியா� எ�< 7றாம$%�பதி�ைல. 
வார* கண*� ைவ�பா�க!, பிற� மாதமா��, அவ� ேபா: ேவ< �ஜாாி வர. 
இ�ப) நா� சி.திரவைத*� ஆளா*க�ப2ேட�. என*� இ&த அHபவ� ஏ6ப கிற 
வைரயிேல நா�7ட, ேப: பி)�ப� எ�ப� நிஜ�; மய*க� வ%வ�, உட� 
உ%�வ�, க�டப) ேப8வ�, ஆ வ� இைவகெள�லா� ேபயி� ேச>ைட, இ&த. 
ேதாஷ� ம&திர.தா� ேபா��, எ�<தா� ந�பி*ெகா�)%&ேத�. என*�� ேப: 
பி).�வி2ட� எ�< 7றி� பி.த�க! சி.திரவைத ெச:ய ஆர�பி.த பிற�தா�, 
அ� அGவளC� �ர2  அ�ல� ெவ<� மனம%! எ�< உண�&ேத�. 
 
     உ� அ�பா எைத உ.ேதசி.�, ெம!ள ெம!ள. த� க!ள.தன.தா� எ�ைன 
இ*கதி*� ஆளா*கினாேரா, அ&த உ.ேதச� ஈேடற வழி பிற&த�. +த$ேல உ6றா� 
உறவின�, எ�ைன� பி).தி%*�� ேபைய விர2 வ�தா� +*கிய� எ�< 
எ�ணி, அத6கான வழி 7றி வ&தன�. ேப: இ%&தா� தாேன விர2ட! ேப: ேபாக 
ம<*கிற� எ�< பிற� அவ�க! ேபசி*ெகா� , ேவ< விஷய.ைத* 
கவனி*கலாயின�. "பாவ� இ&த� ேப: பி).தவேளா , அவ� எ�ப)* �).தன� 
ெச:வா�? எGவளC மனேவதைனயாக இ%*�� அவ%*�?" எ�< 
ப=சா.தாப�படC�, "எ�ன ெச:வ�! எ.தைன கால.�*� இ&த* ேகார.ைத* 
கா�ப�, ேவேற ஒ% ெப�ைண* க$யாண� ெச:�ெகா�டா�தா� அவ� வாLC 
ெகாJசமாவ� நி�மதி அைட0�" எ�< ேயாசைன 7றC� "அவ%*�� ெப� 
ெகா *க யா%*� எ�ன கச��? யா� ேவ� மானா9� ெகா �பா�க!" எ�< 
ஆதரC ெமாழி 7றC� "ேசாம8&தர� +த$யா� மக! ெசா�ண� இ%*கிறா!, 
விOவநாத +த$யா� மக! ேலாகா இ%*கிறா!" எ�< இட� பா�.�* 7றC�, 
கைடசியி� "ெவ�ெணைய ைவ.�* ெகா�  ெந:*� அMவாேன�, ஏ� ப.� 
இட� பா�*க ேவ� �; ர�க.தி� ெசா&த. த�ைக த�க� இ%*கிறா!, 
அவைளேய +).�விடலாேம" எ�< B�டCமாயின�. 
 
     "எத6�" எ�பதி� �வ�கி, "அ�ப).தா� ெச:ய ேவ� �" எ�< +).தா� 
உ� அ�பா. 
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     "இ� எ�ன ைப.திய*கார.தன�" எ�< +த$� ேபசிய எ� த&ைத, 
"அ�ப).தா� ெச:ேவா�" எ�< ச�மத� த&தா�. த�க� த� ச�மத.ைத. 
ெதாிவி.தா!. ஆனா� ஒ% நிப&தைன ைவ.தா!; "நா� அ.தாைன க$யாண� 
ெச:� ெகா�டா9�, அ�பாCட� தா� இ%�ேப�" எ�றாளா�. அ&த= 
சாகச*காாியி� K� ெதாியாதவ�க!, த�க.�*� அ�பாைவ வி2 � பிாிய 
மனமி�ைல எ�< சில%�, ர�க.ேதா  இ%*க. த�க� பய�ப கிறா!, த�ைன0� 
ேப: பி).�* ெகா!1ேமா எ�< பய&� எ�< சில%� ேபசி* ெகா�டன�. 
அவைர எ�னிடமி%&� பிாி.�விட அவ! ெச:த K� அ� எ�பைத யா� ெதாி&� 
ெகா�டா�க!! நா� தா� ெப�ண�லேவ ேப:! 
 
     இரகசியமாக� ேப8வ� ேபா:, எ� காதி� ப �ப)யாகேவ ேபசலாயின�. 
ஜாதக� ெபா%.த� ேக2க�ப2ட�. ேஜாதிட�, உ� அ�பாவி� தயவி� வாLபவ�. 
ெபா%.த� சாியாக இ�ைல எ�< 7ற+)0மா அவரா�! எ�ைன A�< 
ேப:களிட� ஒ�பைட.�வி2 , உ� அ�பா த�க.திட� த�ைன ஒ�பைட.�விட. 
தீ�மானி.�வி2டா�. 
 
     எ� ேநாி ெம�< பய&� வ&ேதேனா அ� நட�ப� உ<தி எ�< ஏ6ப2ட 
உடேன, நா� ஒ%விதமான அைமதி ெப6ேற�. இனி ந�மா� ெச:ய*7)ய� 
ஒ�<மி�ைல; த�க� ெவ6றி ெப6<வி2டா!; இனி0� நா� இ� விஷயமாக= 
சி&தி.� சிைதய ேவ�)யதி�ைல எ�< மனைத ஒ%வா< தி%�தி�ப .தி* 
ெகா�ேட�! ஒ%நா! �ஜாாி இ�லாத சமயமாக� பா�.�, நா� உ� அ�பாைவ 
எ� அ%ேக வ%மா< அைழ.ேத�. ைக கா�க! க2ட�ப2ேட இ%&தன. அவ� 
அ%ேக வ&தா�. எ� க�களி� நீ� தாைர தாைரயாக வ&த�. அவ� எ� ப*க.தி� 
உ2கா�&தா�. அவ� மன+� ெகாJச� இளகிய�ேபா� ெதாி&த�. அவ%ைடய 
+க.ைத நா� இைம ெகா2டாம� ெகாJச ேநர� பா�.�* ெகா�)%&�வி2 , 
"த�க� ெஜயி.�வி2டா!. இனி நா� உ�க! க$யாண.ைத. த *க� 
ேபாவதி�ைல. எ�ன இ%&தா9� அவ! எ� த�ைகதாேன. அவ! 8க�பட2 �. 
நா� இனி அ� விஷயமாக. தைலயிட மா2ேட�; 5ணாக ேவதைன� ப2ேட�. 
விபாீதமான பழி ஏ6ப2ட� என*�. உ�க1*ேக ெதாி0� என*�� ேப0� இ�ைல, 
பிசா8� இ�ைல. எ�லா� மன* �ழ�ப&தா� காரண� எ�ப�" எ�< ெசா�ேன�. 
எ�ப)ேயா அ&த= சமய� அவ%ைடய மன� இளகி6<. "வ%.த�படாேத ர�க�" 
எ�< ேத6றினா�. எ� க2 கைள அவிL.தா�; ஏற*�ைறய இர�  வ%ஷ�களாக 
எ�ைன அவ� அ��ட� நட.தியதி�ைல. அ�< அவ� எ�னிட� மிக அ�பாக 
நட&�ெகா�டா�. ��மண. த�பதிக! ேபாலேவ நா�க! நட&� ெகா�ேடா �. 
இர�  வ%ஷ* கவைலைய0� மற&ேத�; களி.ேத�. எ� நாதைன மீ� � 
ெப6ேற�. வி)ய வி)ய� ேபசி* ெகா�)%&ேதா�; வி�தி. த2 �, ேவ�பிைல* 
ெகா.�� சீ&�வார6<* 7ட.திேல கிட&தன. நா�க! ப *ைக அைறயி� பல 
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காலமாக� ேபச மற&த விஷய�கைள� ேபசி* ெகா�)%&ேதா�. கைடசியி� அவ�, 
"உ� அ�பாவி� மி2டா இனி என*�.தா�. த�க.ைத ேவ< எவனாவ� 
க$யாண� ெச:�ெகா�டா� பாதி மி2டா பறிேபா��. இ�ேபா� ர�க+� 
த�க+� என*�! மி2டாC� என*�!" எ�றா� ெவ6றி= சிாி��ட�. "'நம*�' எ�< 
7ட= ெசா�ல*7டாதா?" எ�< நா� ேக2ேட�. "ச&ேதக� எ�ன, நம*�.தா�! 
நா� மி2டாதார� எ�றா� உன*�. தாேன ெப%ைம" எ�றா�. ெபாM� �ல�&த�, 
எ� வாLவி9� ஒ% ��மல�=சி பிற&த� எ�< நிைன.ேத�. அ�< பல%� 
எ�ைன� பாரா2)னா�க!, ேப: நீ�கிவி2டெத�<. மாைலயி� ேப: மீ� � 
எ�ைன� பி).�* ெகா�ட�. 
------------ 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�            6666    
 
     ஓ� இரC இ�பமாக இ%&ேத�. ம<தின� காைல +Mவ�� எ� வாLC 
ம<ப)0� மல�கிற� எ�< எ�ணி மகிL&ேத�. மாைலயிேல ம<ப)0� எ�ைன� 
ேப: பி).�* ெகா�ட� எ�< ெசா�ேனன�லவா? நட&த� எ�ன ெதாி0மா 
மகேன? எ� வாLைவ நாசமா*கேவ என*�. த�ைகயாக� பிற&தாேள, அ&த. 
த�க�, அவ! கா�*� எ�ப)ேயா எ2)வி2ட�, நாH� உ� அ�பாC� 
சமாதானமாக� ேபா:வி2ட விஷய�. என*�� ேப: நீ�கவி2டெத�<� பைழயப) 
�%ஷHட� ச&ேதாஷமாக இ%�பதாகC�, யா� Aலமாகேவா ேக!வி�ப2டா!. 
உடேன அவ! ேபைய எ� மீ� ஏவிவி2டா!. உ� அ�பாேவதா� ேபயாக வ&தா�. 
வ%�ேபாேத எ� தைல மயிைர� பி).� இM.� +�கி� அைற&� எ�ைன* 
ெகா ைம*� ஆளா*கினா�. 
 
     காைலயி� கைட*�� ேபானவ�, த�க.ைத� பா�.� வி2  வர அ�ேக 
ெச�றி%&தா�. அவ! அவ%*� எ�ன கலக� ெச:தாேளா என*�. ெதாியா�. 
ஒ%வா< Xகி.�* ெகா!ள.தா� +)&த�. மாைலயி� 52 *�! Vைழ&த ேபாேத 
அதிக ேகாப.ேதா  காண�ப2டா�. ச�கடெம�லா� தீ�&�வி2ட� எ�< 
எ�ணியி%&த என*�, உ� அ�பா அGவளC ேகாபமாக உ!ேள வ&தேபா� 
ெகாJச� பயமாகேவ இ%&த�. 
 
     "எ�ன�க ஒ% மாதிாியா இ%*கறீ�க" எ�< நா� வாJைச0ட� ேக2ேட�. 
எ�ைன= 82 வி வ�ேபால +ைற.தா�. "எ�ன ேகாப�?" எ�< 
ேக2 *ெகா�ேட அவ%ைடய கர.ைத� பி).ேத�. உதறி. த!ளிவி2 , "அ&த. 
த1*�* �9*� இ�ேக ேவ�டா�" எ�றா�. என*� அMைக வ&�வி2ட�. "நீ$" 
எ�றா�. நா� ேநேர சைமய6க2  ெச�<, அவ%*� இைல ேபா2 வி2  வ&� 
சா�பிட* 7�பி2ேட�. "இனி உ� ைகயா� ேசா< ேபா2  நா� சா�பி ேவ� 
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எ�றா நிைன*கிறா:, க!ளி! நா� எ�ன மான�ெக2டவனா?" எ�< 
ஆ.திர.ேதா  7றினா�. என*� ஒ�<ேம ேதா�றவி�ைல. மர� ேபா� நி�ேற�. 
 
     "ேப: பி).�* ெகா�டா� எ�ன)! ஊாிேல, ேப: எGவளேவா ேப%*�� 
பி)*கிற�. பி).தா� உ�ைன� ேபாலவா ெக2டா�க! அவ�கெள�லா�?" 
எ�றா�. "எ�ென�னேவா ேப8கிறீ�கேள, என*� விள�கவி�ைலேய, நா� எ�ன 
ெக2 வி2ேட�" எ�< ேக2 * ெகா�ேட அMேத�. "வாைய Aட) விபசாாி" 
எ�றா�. ஆயிர� ேத! ஏககால.தி� ெகா2)ய� ேபாலாகிவி2ட� என*�, அ&த� 
ேப=8 ேக2ட��. விபசாாி! நா� விபசாாி! அவ� வாயா� அGவித� 7ற* ேக2ேட�. 
பழிபாவமறியாத எ�ைன, தி*க6ற எ�ைன, விபசாாி எ�< 7றினா�. 
 
     "ெத:வேம! இ� எ�ன ேப=8!" எ�< அலறி* ேக2ேட�. "ெத:வ�! உன*�?" 
எ�< அவ� க�ஜி.தா�. +�ெப�லா� எ�னிட� அவ� கா2)ய ேகாப.�*�� 
இ�+ைற கா2)யத6�� வி.தியாச� இ%�பைத* க� ெகா�ேட�. 
உ�ைமயிேலேய அவ� எ�மீ� அட�காத ேகாப� ெகா�)%*கிறா� எ�ப� 
ெதாி&� நா� பயமைட&ேத�. த�பி! நா� ஒ% தவ<� ெச:�விடவி�ைல. மா8 
ம<வ6ற மன� ெகா�ட நா� ெகா ைமைய அHபவி.� வ&தவ!, எ�ைன அவ� 
விபசாாி எ�< B6றவி�ைல, �6ற� சா2)னா�. நா� எ�ன ெச:ேவ�. காைல� 
பி).�* ெகா� , "இ�ப)= ெசா�லலாமா? நானா விபசாாி? நீ�களா அ�ப)= 
ெசா�வ�? எ�ைன எ�ென�ன பா ப .தினா9� சாி. அ&த ஒ% வா�.ைத ம2 � 
ெசா�லேவ�டா�" எ�< ெகJசிேன�. யாேரா வ%கிற ச�த� ேக2ட�. 
 
     "ேபா�� உ� ேவஷ�, ேபா உ!ேள. வ%கிறா� ஒ%வ�. அவைன விசாாி*க� 
ேபாகிேற�. உ!ேள இ%&� ேக!, உ� ேயா*கியைதைய. அவ� 
ெவளி�ப .�கிறா� பா�" எ�< 7றி எ�ைன* கM.ைத� பி).� ெந2). 
த!ளினா� ஒ% அைற*�!. கதைவ0� சா.தி, ெவளிேய தா! ேபா2 * ெகா�டா�. 
அவ%� �திதாக வ&தவH� சில நிமிஷ�க1*�� பிற� ேபச ஆர�பி.தன�. 
வ&தவ� அட*கமாகC� அ=ச.�டH� ேபசலானா�. உ� அ�பா ஆ.திர.�ட� 
அதிகார ேதாரைணயி�தா� ேபசினா�. 
 
     "+த$யா% 7�பி2டதாக +%க� ெசா�னா�. ஓ) வ&ேத�. எ�ன 
விேசஷ+�க." 
 
     "ஏ! அ&த* க!ள* ��பி  ேபாடேவ�டா�. மைற*காம� நா� ேக2பத6� 
ஜவா� ெசா�லேவ� �. �ளியாவ� மைற.தா� ேதாைல உாி.�வி ேவ�." 
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     "எஜமா�! ஏ� இ�மா�ேகாவமா� ேபசறீ�க? எ�ன ேக2க�ேபாறீ�க? நா� 
எ�*காக, எைத.தா� மைற*க� ேபாகிேற�." 
 
     "சாிடா, கைதெய�லா� அள*காேத. உ�ைமைய= ெசா�$2டா எ�ன 
நட*�ேமா�H பய�படாேத." 
 
     "பய� ஏH�க நம*�? நா� எ�ன த��= ெச:ேத�. மHஷH*� மHஷ� பய� 
ஏH�க?" 
 
     'பளீ�! பளீ�' எ�< அைற0� ச.த�, "ஐேயா! ஐேயா! சாமி! +த$யாேர!" எ�< 
அவ� அMகிற ச.த�, "படவா! பயமா இ�ைல? மHஷH*� மHஷனா! பய� 
இ�லாம. தாேனடா பய9க தைலகா� ெதாியாம ஆடறீ�க" எ�< உ� அ�பா 
7Cவ�, இைவகைள* ேக2 , நா� அைற*�!ேள அைடப2ட நிைலயிேல, ஒ�<& 
ேதா�றாம� ம%�ேட�. 
 
     "நட&தைத= ெசா�லE�, நாைவ அட*கி� ேபச ேவE�." 
 
     "ஆவ2 �க." 
 
     "�ஜாாி ��ணியேகா)0� நீ0� இர�  நாைள*� +�ேன �)*க� 
ேபானி�கேள�ேலா?" 
 
     "அவ� �)=சாH�க, நா� ேவேற ேவைலயா அ&த� ப*க� ேபாேன�." 
 
     ம<ப)0� பளா� எ�ற ச.த�. அவ� அM�ெகா�ேட, "ஆமா�க! ேபாேனா�, 
�)=ேசா�." 
 
     "கMேத! �)*கிற நா: �)*கிறதி�ைல�H ஏ�டா ெபா: ேபசேற." 
 
     �ஜாாி0� அவH� ேச�&� �).�� �ர�டா� இவ%*� எ�ன? ஏ� அவைன* 
7�பி2  வ&� அ).� அைத* ேக2கேவ� �? எ�ைன அநியாயமாக விபசாாி 
எ�< 7றினத6�� �)காரைன அ)�பத6�� எ�ன ச�ப&த�? ஒ�<ேம 
விள�கவி�ைலேய எ�< நா� எ�ணி. தவி.�* ெகா�)%&ேத�. அவ�க! 
ேப=ைச* 7�&� கவனி*கலாேன�. 
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     "க!1*கைடயிேல எ�னடா ேப=8 நட&த�, உன*�� அவH*��?" 
 
     "ஒ�Eமி�ைல�கேள." 
 
     "உட�� ஊ<தா! உ!ளைத= ெசா�. ��யேகா) எ�ன ெசா�னா� 
உ�னிட�?" 
 
     "எைத�ப.தி�க?" 
 
     "எைத�ப.தி�க? எைத�ப.தி� ேபசினீ�க!H நா� �ைரக1*�* 
கவன�ப .தEமா?" ம<ப)0� அ) ெகா *�� ச.த�! இ&த. தடைவ ச.த� த�� 
த�� எ�< ேக2ட�. "ெச%�� அ<&�வி � இ�ேபா" எ�றா� உ� அ�பா. 
அதி$%&� அவைன= ெச%�பினா� அ)*கிறா� எ�< ெதாி&� ெகா�ேட�. 
 
     "ேட! �ஜாாி� பய�, எ� ச�சார.ைத� ப.தி எ�ன ேபசினா�?" எ�< ேக2டா�. 
நா� பய&� கதேவா  கதவாக ஒ2)*ெகா� , அவ� வாயி$%&� எ�ன பதி� 
வ%கிற� எ�< உ6<* ேக2ேட�. ஒ% வினா), இர�  வினா), A�< 
வினா)க! பதி� இ�ைல. 
 
     "ேட!" உ� அ�பாவி� �ர�, அ�வைர நா� எ�ேபா�� ேக2டறியாத 
க ைம0ட� இ%&த� அ&த*�ர�. 
 
     "எ�ப)= ெசா�ற��க?" அவ� அM�ர$� ெசா�னா�. 
 
     "ெசா�9! ெசா�லாவி2டா� உ�ைன உயிேரா  விடமா2ேட�. நீ0� அ&த� 
�ஜாாி0� க!1*கைட*�� ேபா: எ�ென�ன ேபசி*ெகா�)%&தீ�க! எ�ப� 
என*�. ெதாி0�! மைற*காம� ெசா�9. விடமா2ேட� உ�ைன." 
 
     "அவ�, �) ெவறியிேல எ�னேமா ெசா�னாH�க!" 
 
     "அைத.தா�டா ெசா�ல= ெசா�கிேற� உ�ைன!" 
 
     "உ�க எதி�ேல ெசா�ல*7)ய ேப=8 இ�$�கேள அ&த� பாவி ெசா�ன�." 
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     "5ணாக உைத�ப2 = சாகாேத, உ!ளைத= ெசா�9." 
 
     "அ�மாைவ� ப.தி அவ� �)ெவறியி� எ�ென�னேமா உளறினா�." 
 
     "அ�மா! அ&த* கMைத +�ைடைய�ப.தி எ�னடா ெசா�னா�, அ&த நா:. 
ெசா�9டா +M��." 
 
     "��யேகா)� பய9*�� ெபா�பைள� ைப.திய� ஜாOதி�க. ெதாிJசவ�க, 
அதனாேலதா� ம&திர.�*�* 7�பி வதி�ைல�க." 
 
     "அவ� ெசா�னைத= ெசா�9டா, கைத ேபசிேய கால.ைத ஓ2டாேத." 
 
     "அ�மாைவ�ப.தி* �ைறவாக� ேபசினாH�க. ெரா�ப ேஷா*�டா, அ&த� 
ெபா�பைள. கி2ட.த2ட +)J8 ேபான மாதிாிதா�. ��யேகா)கி2ட எ&த� 
ெபா�பைளயடா இ>ட�படாேம ேபாவா�H எ�ென�னேமா உளறினாH�க." 
 
     ப பாவி! எ�ைன� ப6றி* க!1*கைடயி� க�டப) ேபசி, எ� கணவ� எ� 
மீ� ச&ேதக�ப �ப) ெச:�வி2டாேய. நீ நாசமா:� ேபாக எ�< நா� �ஜாாிைய 
தி2)ேன�; ைககைள +றி.�* ெகா�ேட�. ஆனா� எவேனா �)கார� 
எ�னேமா உளறினா�, அத6காக எ�ைன* ெகா ைம� ப .�வதா உ� அ�பா, 
எ�< எ�ணிேன�. அவ� ெசா�$ வ&தைத நி<.தி* ெகா�டா�. ேம9� 
ெசா�9�ப) உ� அ�பா க2டைளயி2டா�. அவ� மளமளெவ�< ேபசலானா�. 
 
     "��யேகா), அ�மாC*�� ேபேயா2ட வ&தானா�. அ�மா அழகிேல அவH*� 
ஆைச பிற&ததா�. ெம�வாக� �ைஜ ெச:கிறமாதிாி, ைகைய� பி)�ப��, 
க�ைண. �ைட�ப�மாக இ%&தானா�. +த$ேல அவH*�� பயமாக. தா� 
இ%&ததா�. பிற�, அவைன ம&திாி*க= ெசா�$வி2 . தனியாக வி2 விட 
ஆர�பி=சி�களா�. அவH*�. ைதாிய� பிற&�தா�. ேச>ைட ெச:வானா�. அ�மா 
7Cவா�! அவ� அெத�லா� ேபயி� 7=ச9�H ெசா�றதா� உ�களிட�. வி�தி 
�8வதாக= ெசா�$*ெகா� , கி2ேட ேபாவானா�. ேப: எM&� ஆட� ேபாC� 
எ�< ெசா�$* ெகா�  அ�மாைவ அ�ப)ேய ேச�.�* க2)* ெகா!வானா�. 
இ�H� ஒ% ப.� நாைளயிேல +)J8வி �H ெசா�னா�க. அ�மாC*� 
வ&��க வல� மா�ேல �வர� ப%�� அளC*� ம=ச� 7ட இ%*கிறதா�." 
 
     "அட பாதகா! உ�ைமயிேல அ�ப).தா� என*� ம=ச� இ%*கிற�. காம  
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ேச>ைடயா ெச:� ெகா�  இ%&தா:, ம&திாி�பதாக= ெசா�$*ெகா� " எ�< 
நா� அ&த� �ஜாாிைய= சபி.�*ெகா�)%&ேத� உ!ேள. ேப=8 நி�<வி2ட�. 
ெகாJச ேநர� கழி.� உ� அ�பா, "ேட! ��யேகா)0� நீ0� ேபசினேபா� யா� 
இ%&த�7ட �றி�பாக= ெசா�ல +)0மா" எ�< ேக2டா�. "உ�க மாமனா� 
52 . ேதா2ட*கார� இ%&தா�" எ�றா� அவ�. "சாி! நீ ேபா! அ&த� 
��யேகா)*�= ெசா�, நாைள*� இ&த ஊாிேல அவைன நா� க�டா�, தைல 
இரா� எ�< ெசா�$ வி . ேபா" எ�< உ.தரவி2டா�. அவ� ேபா:வி2டா�. 
நா� உ!ேள இ%&�, "அபா�ட�! பழி! அநியாய�! அ&த நாசமா:� ேபானவைன* 
ெகா�றா�7ட. ேதாஷமி�ைல. கதைவ. திறC�க!. �ஜாாிைய விள*�மா6றாேல 
அ)*கிேற�" எ�< நா� 7விேன�. என*�� ேப: பி).ததாக* 7றி அ&த� 
�ர2டைன அவ� தா� அைழ.� வ&தா�. அ&த� பாதக�, எ�ைன� ப6றி* ெக2ட 
நிைன�� ைவ.தா� நா� எ�ன ெச:ய +)0� அத6�. நா� ெகJசிேன�, 
அMேத�, கதைவ. திற*��ப). உ!ேள இ%&� கதைவ. தடதடெவ�< 
த2)ேன�. கதைவ அவ� திற*கவி�ைல. உ6<* ேக2ேட�. கதைவ� �2 � ச.த� 
ேக2ட�. 
 
     எ�ைன உ!ேள த!ளி� �2)வி2டா� உ� த&ைத! ெசா&த 52)ேலேய ைக� 
ெச:ய�ப2ேட�. ஒ% �6ற+� ெச:யாத நா�, எவேனா �ஜாாி, �)ெவறியி� 
எைதேயா உளறினா�, அத6காக எ�ைன இ�ப)* ெகா ைம ெச:வதா? ெப� 
இன.தி� தைல மீ� இ%*�� இ&த� ெபாிய ஆப.ைத� ப6றி யா� கவைல எ .�* 
ெகா!கிறா�க!? உலகிேல, எைத எைதேயா சீ�தி%.த� ெச:வதாக� ேபசி* 
ெகா!கிறா�க!. எ�ென�னேவா ெகா ைமகைள நீ*க ேவைல ெச:கிறா�க!. 
இ&த* ெகா ைம இ%*கிறேத, ஆ�, ெப�ைண� ப .�� பா , இதைன 
நீ*�வத6� யா� ேவைல ெச:கிறா�க!. பரமசா�, த�மவா�, ஊ�= ெசா.�*� 
ஆைச�படாதவ�, ெகௗரவமான � �ப.தவ� எ�ெற�லா� �கழ�ப2ட உ� 
தக�பனாாிட� நா� இ&த* ெகா ைம�பட ேநாி2ட� எ�றா�, �)யனிட� 
�ண�ெக2டவனிட� சி*கிய ெப�க!, எGவளC பா ப வா�க!! நம� ஊ�களிேல 
பா�*கிேறாேம இ&த* ேகார.ைத. �).�வி2 * 7.தா � �%ஷH*� 
வாL*ைக�ப2ட ெப�க! வ)*�� க�ணீைர யா� கவனி*கிறா�க!? அவ! 
வாயா), �%ஷH*� அட��வதி�ைல. அவ� தா� �)கார� எ�< ெதாி0ேம, 
அத6ேக6ற ப)தாேன இவ! நட&�ெகா!ள ேவ� � எ�<, ெப�E*�� �.தி 
7ற வ%வா�கேள தவிர �%ஷைன* க�)*க. �ணியமா2டா�க!. அதி9� உ� 
அ�பா, ஊ%*�� ெபாியவ�; ஊ� பJசாய.� அவாிட� வ%�. அ�ப)�ப2டவைர 
யா� க�)�பா�க!? ேம9�, என*�� ேப: பி).� ஆ2 கிற� எ�< வத&தி 
ேவ<, ஊ� எ��� பரவி வி2ட�. ஆகேவ எ�ைன அவ� எ�ன ெகா ைம 
ெச:தா9� ேக2பா� கிைடயா�. 
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     எ�ைன அைறயிேல த!ளி� �2)வி2டா�. நா� திைக.�� ேபாேன�. கதைவ. 
தடதடெவ�< த2)ேன�; ேகாெவன* கதறிேன�; இ�ப) அவதி�ப வைதவிட, 
உயிைர� ேபா*கி* ெகா!கிேற� எ�< 7றிேன�. அவ� இ%&தா� தாேன பதி� 
ேபச. எ�ைன� �2)வி2  ேநேர எ� அ�பாவிட� ஓ) இ%*கிறா�. அ�� ேபா: 
எ�ன ெசா�னாேரா ெதாியா�. ெகாJச ேநர.தி6ெக�லா� எ� அ�பா வ&தா�. 
கதC �2)ன� �2)யப) இ%&த�; உ!ேள நா� ெகாJச� மய*க.ேதா , 
தைரயி� ப .�* கிட&ேத�. ெவளிேய ேப8� �ர� ேக2 , எM&� நி�<ெகா� , 
கதைவ. த2)ேன�. எ� அ�பா ேபசினா� கதைவ. திற*காமேல. 
 
     "ர�க�! எ�ன�மா இ�ப)= ெச:கிறாேய" எ�றா�. மகேன! உ� தா.தா, எ� 
அ�பா எ�ைன* ேக2டா�, 'ஏன�மா இ�ப)= ெச:கிறா:' எ�<. நா� ெச:த� 
எ�ன? �%ஷனி� ெகா ைம*� ஆளாகி� �ல�பி* ெகா�)%&ேத�. எ�ைன 
இ�சி.தவைர* ேக!வி ேக2 * க�)*க ேவ�)ய எ� தக�பனா�, எ�ைன* 
க�)*கலானா�. 
 
     "அ�பா! கதைவ. திற" எ�< 7றிேன�. 
 
     "திற*கிேற�; ஆனா� ஒ�<� நீ அம�*கள� ஆ��பா2ட� ெச:ய*7டா�. எ� 
மீ� ஆைணயி2 = ெசா� திற*கிேற�" எ�றா�. 
 
     "எ�ன�பா இ�! நீ�க1� அ&த� பாவிேபாலேவ நட&� ெகா!கிறீ�க!" எ�< 
ேக2ேட�. எ� �%ஷ� ேபசலானா�. 
 
     "ேக2D�களா, நா� பாவி! உ�க1*�. ெதாியா� மாமா, ர�க� ேபசின 
ேப=ெச�லா�. இ�வைர நா� இ�ப) ஒ% ெப� ேபசி* ேக2ட� இ�ைல" எ�றா�. 
எ� அ�பாேவா ச6<= ேசாகமாக, 
 
     "எ�ன�ப ெச:யலா�! அவளா ேப8கிறா!. ர�க� பரமசா�வ�லவா? உன*ேக 
ெதாி0ேம! இGவளC காலமாக அவேளா  நீ �).தன� ெச:யவி�ைலயா? நீ�க! 
இ%வ%� ச&ேதாஷமாக* � �ப� நட.�வைத* க�  நா� எGவளேவா 
ஆன&த�ப2ேட�. எ�ன ெச:யலா�! ர�க� த� பைழய நிைலயி� இ%&தா�, 
இ�ப) ஏ� நட*க� ேபாகிற�? எ�லா� அத� ேச>ைட. அவ! எ�ன ெச:வா!?" 
எ�றா�. அதாவ� எ�ைன� பி).�* ெகா�)%*�� ேபயி� ேபா*�*� நா� 
ெபா<�ப�ல எ�< எ� கணவனிட� வாதா)னா�. உ� அ�பா அத6�, "மாமா, 
இத6� எ�ன தா� வழி?" எ�< ேக2டா�. "நா� விசாாி.� ைவ.தி%*கிேற�. 
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இ&த ஊ� ம&திர*கார�க! பிரேயாஜனமி�ைல; நா6பதாவ� க�$ேல பைனயவர� 
எ�ேறா� கிராம� இ%*கிறதா�. அ�ேக ஒ% ப*கிாி இ%*கிறானா�. அவ� நா6ப� 
நா! �ைஜ நட.தி, ர2ைச க2 கிறானா�! எ�ப)�ப2ட பிர�மரா2சசாக 
இ%&தா9� ெநா)யிேல ேபா:வி மா�" எ�றா�. என*�= சிாி��.தா� 
ெபா�கி6<. உர*க= சிாி.ேத�. சிாி.�* ெகா�ேட இ%&த நா�, "ஐேயா, ஐேயா" 
எ�< அலறிேன�. 
 
     எ� கணவH� அ�பாC� என*�� ேப: பி).�* ெகா�  ஆ2 கிற�. அத� 
ேச>ைடயாேலேய நா� உள<கிேற� எ�< ேப8கிறா�க!. அேத �6ற� சா2)ேய 
எ�ைன* ெகா ைம�ப .தினா�, உ� அ�பா. நா� எ�ன ெச:ேத�? அவ�க! 
7<வ� +6றி9� சாி எ�ப�ேபால நட&� ெகா�ேட�! ஒ%.தி 
சிாி.�*ெகா�ேட இ%&� வி2  திDெர�< 'ஐையேயா' எ�< அலறினா� எ�ன 
எ�Eவா�க!. உ�ைமயிேலேய ேபயா2ட� எ�< தாேன நிைன�பா�க!? 
ஆனா� ஏ� நா� அGவித� ெச:ேத�? கணவனி� ேபராைச*�* �<*ேக நி6�� 
எ�ைன அவ� ெகா ைம�ப .�கிறா�; அத6� ஏதாவ� சா*�* கிைட*க 
ேவ� ேம எ�பத6காக, என*�� ேப: பி).�* ெகா�டதாக 5� �ரளி 
ெச:�வ&தா�. அ&த� �ரளிைய ஆதாி�ப� ேபால, சிாி.�* ெகா�ேட இ%&த நா� 
திDெர�< அலறிேன�. என*ெக�ன ெகாM�பா! நா� 8வாி� ஓரமாக நி�< 
ெகா�)%&ேத�. அ�ேக ஒ% பாழா:�ேபான ேத! இ%&� எ�ைன* 
ெகா2)வி2ட�. அதனா� நா� அலறிேன�. 
 
     சிாி.�* ெகா�ேட இ%&த நா�, 'ஐையேயா!' எ�< அலறிய�� எ� அ�பா, 
"எ�ன�மா ர�க�!" எ�< பைத பைத.�* ேக2டா�. நா� அலறியப) "ஐையேயா! 
அ�பா! ேத! ெகா2)வி2ட�!" எ�< 7றிேன�. "அ�பா, ேத! ெகா2)வி2டதாேம. 
அல<� பா�" எ�< எ� அ�பா ெசா�னா�. உ� அ�பாேவா, சிாி.�* ெகா�ேட, 
"நீ�க! ஒ% ைப.திய� மாமா! ேத1� இ�ைல, பா��� இ�ைல. அவ! சிாி.த�� 
ேபயி� ேச>ைட, அ�ேபாலேவ அMத�� ேபயி� ேச>ைடதா�. இ�ப).தா� 
சிாி��, அMைக, B6<வ�, ெகாJ8வ�, மிர2 வ�, பய&� ேப8வ� எ�< 
பலரக� நட&தப) இ%*��" எ�றா�. உ!ேள நா� �)யா:. �).ேத�. வ$ 
தா�கா� 7விேன�. ெகா2)ய� கா$ேல, ஆனா� வ$ேயா உடெல���. 
விய�.�வி2ட�; மா� அைட�ப� ேபாலாகிவி2ட�. "ஐேயா அ�பா! ச.தியமாக. 
ேத! ெகா2)வி2டத�பா! மா� அைட*கிற�; பிராண� ேபாகிற�; உ�கைள* 
��பி கிேற�. ெகாJச� கதைவ. திறC�க!; ெகாைல பாதக� ெச:யாதீ�க!" 
எ�< நா� கதறிேன�. "ஒ% ேவைள ேத!தா� ெகா2)வி2)%*�ம�பா! 
அல<வ� ெதாியவி�ைல! கதைவ. திற" எ�றா� எ� தக�பனா�. பி)வாதமாக உ� 
அ�பா, "உ�க1*� ஒ�<� ெதாியா� மாமா! இெத�லா� ேபயி� பாசா��. நா� 
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சதா அHபவி*கிேற�. என*க�லவா ெதாி0� அ&த ேச>ைடக!. ெகாJச ேநர� 
அMதான பிற� தானாக அட�கிவி �" எ�< 7றினா�. எ�ப)யடா மகேன 
அட���! ேத! ெகா2)னதா� விஷ� ஏற. ெதாட�கி6<. ெகா2)ன இட� 
ெந%���ப2ட� ேபால எாியலாயி6<. கா� +M�� �ைட=ச�; மா�வ$; மய*க� 
வரலாயி6<; அலறிேன�. �).ேத�; ஓெவன அMேத�. ெவளிேய இ%&� 
ெகா�ேட எ� அ�பா அMதா�. "எ�ன க�றாவிய�மா இ�! உ�ைன எGவளC 
அ%ைமயாக வள�.ேத�. இ� எ�ன ேகார�" எ�< கதறினா�. "அ�பா! அ�பா!" 
எ�< 7விேன�. "அேடய�பா! ேதளாக ேவE� இ%*க2 �, இ�ைல ேபயி� 
ேச>ைடயாகேவ இ%*க2 �, எ�வாக இ%&தா9� சாி. எ�னா� ர�க� �).� 
அMவைத* ேக2 = சகி*க+)யவி�ைல. தயCெச:� கதைவ. திற; நா� எ� 
�ழ&ைதைய� பா�.தாக ேவ� �; எ�னா� இனி ஒ% நிமிஷ+� ெபா<*க 
+)யா�" எ�< 7றி*ெகா�ேட எ� அ�பா சி< �ழ&ைதைய� ேபா� அMதா�. 
அGவளC ேவதைனயி9� என*� அவ%ைடய அ�பி� ேபா*� ஆன&தA2)6<. 
எ� எ�ப) இ%�பிH�, அவ%*� எ�னிட� அ�� இ%*கிறத�லவா எ�< 
எ�ணி= ச&ேதாஷ�ப2ேட�. உ� அ�பாC*�� பாப�, எ�ைன உ�ைமயாகேவ 
ேத! ெகா2)வி2ட� எ�< ெதாியா�. நா� அைறைய வி2  ெவளிேய வர. 
த&திர� ெச:கிேற� எ�ேற அவ� எ�ணி* ெகா�டா�. ஆகேவ அவ%*�* 
கதைவ. திற*க. �ளி0� ச�மதமி�ைல. எ� அ�பாவி� ேவ� ேகாைள 
ம<*கC� +)யவி�ைல. "ஏ! ர�க�! 8�மா இ%*கமா2டாயா?" எ�< மிர2)னா�. 
"ஐேயா! எ�ைன ெவளிேயவி2  ெவ2)� ேபா2 வி �க!! உ!ேளயி%&� உயி� 
�)*க எ�னா� +)யா�. �லெத:வ.தி� மீ� ஆைணயி2 * 7<கிேற�. 
ேத!தா� ெகா2)ய�, வாயிேல Vைர த!1கிற�; இ�H� ெகாJச ேநர� 
உ!ேளேய இ%&தா� உயி� ேபா��; ஐேயா! த�ணீ� ஒ%+M�� த�ணீ�! மா� 
அைட*கிற�" எ�< நா� �)�).�* ேக2ேட�. எ� அ�பாவா� எ� கதறைல* 
ேக2 . தா�க +)யவி�ைல. ஒேர ஆ.திர� பிற&�வி2ட�. "யாரடா அவ� 
மைடய�! உ!ேள உயி� ேவதைனேயா  ஒ% ெப� கதறி* ெகா�)%*க, ெச*� 
உல*ைகேபா� நி�< ெகா�)%*கிறாேய! உ� மன� க�லா? மைனவி உ!ேள 
�)�)*க ெவளிேய நி�<ெகா�  5� ேப=8� ேப8கிறா:. கதைவ. 
திற*கிறாயா உைட*க2 மா இ&த* கதைவ. ேபயாக வ%வதாக இ%&தா9� சாி, 
எ� மகைள நா� இ&த [ண� பா�.தாக ேவ� �. திற கதைவ" எ�< க�ஜைன 
ெச:தா�. ஒ% ேதளா, ஓராயிர� ேத! ெகா2) வ$ இ%&தா9� எ�ன! அ&த* 
கிழவாி� 5ராேவச+� அ���, எ�ைன ஆன&த சாகர.திலாL.தி6<. 
ெகா ைமக! மைல மைலயா:* �வி&தா9�, எ� அ��!ள அ�பா இ%*� ம2 � 
என*�* கவைலயி�ைல எ�< நா� எ�ணி� �ாி.ேத� - எ� தக�பனாாி� 
ேகாபாேவச.ைத* க�ட உ� தக�பனா� ெகாJச� பய&� ேபானா� எ�ப� அவ� 
பதி$ேல ந�றாக. ெதாி&த�! "மாமா! எ� மன� க�9ம�ல, இ%��ம�ல! ர�க� 
கத<வ� ேக2  என*��தா� பத<கிற�. எ�ேம� நி>\ர� ேவ�டா�. ேபயி� 
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ேச>ைடதா� இ�. இ&த= சமய.திேல கதைவ. திற&தா�, உ�ைமயாகேவ ஆப.� 
ேநாி �" எ�றா� ெகாJச� பணிவாகேவ. எ� அ�பாவி� �ர$ேல �*க� 
ேதா:&தி%&த�. "அ�பா! உ� மைனவிைய* கா�பா6ற ேவ� ெம�ற அ*கைற 
உன*� எ�ப) இ�லாம6 ேபா��. எ�ன ஆப.� வ&தா9� சாி, கதைவ. 
திற*க.தா� ேவ� �. உன*�. திகிலாக இ%&தா�, சாவிைய* ெகா  எ�னிட�; 
நா� கதைவ. திற*கிேற�. நீ ெவளிேய ேபா: இ%" எ�றா�. "மாமா! இ�ப)� 
ேபசாதீ�. உம*�ம2 � ஆப.� வரலா�, என*� வர*7டா� எ�பதா எ� 
எ�ண�" எ�< 7றினா�. இர�ேடா � நிமிஷ�களிேல �2  திற*�� ச.த� 
ேக2ட�. ைதாியமாக� ேபசினாேர தவிர, எ� அ�பாC*�* ெகாJச� அ=ச� இ%&� 
ெகா�)%&த�. கதைவ. திற�பத6� +�� அவ�, "அ�மா! ர�க�! ர�க�!" எ�< 
வாJைச0ட� 7�பி2டா�. அதாவ� சா&தி 7றினா�. கதC திற*க�ப2ட�. 
ெவளி=ச� உ!ேள விM&த�. அ�வைர எ�ைன ஏ:.�* ெகா�)%&த ேத! கதC 
இ *ைகவி2 , சரசரெவ�< 8வாி� ஏற* க�ட நா� தாவி ெவளிேய வ&�, எ� 
தக�பனாாி� ைக.த)ைய எ .ேத�, ேதைள அ)*க. நா� த) எ .த�தா� 
தாமத�, இ%வ%� ெப%� 7=ச$2 * ெகா� , 7ட.ைத வி2  ேவகமாக 
ெவளிேய ஓ)வி2டா�க!. 
----------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    7777    
 
     ேபைய* க�டவ�க! கிைடயா�. ஆனா� அத� �ண�கைள. ெதாி&� 
ெகா�டவ�கைள�ேபால ஜன�க! ேபசி* ெகா!கிறா�க!. ேபயி� உ%வ� 
ெதாியா� எ�<�, அ� மனித�கைள� பி).�* ெகா�டா�, அவ�க! ெச:0� 
ேச>ைடகளி� Aல�, ேபயி� ேபா*�. ெதாி&� ெகா!ள +)0ெம�<� 
ேப8கிறா�க!. இ&த� ைப.திய*கார.தனமான எ�ண� எGவளC விபாீதமான 
நடவ)*ைகக1*� இட� த%கிற�. எ�ைன* ெகா2) ேவதைன ெகா .த ேதைள 
அ)*க நா� எ� அ�பாவி� த)ைய எ .ேத�. என*�� ேப: பி).தி%�பதாக 
ந�பியதா�, நா� த)ைய எ .த��, த�க1*� ஆப.� வ%� எ�< பய&�, எ� 
தக�பனா%�, �%ஷH� ஓ)னா�க!. எ�னா� சிாி�ைப. தா�க +)யவி�ைல. மகா 
Kர�க!, 5ர�க! இ&த ஆ�பி!ைளக!! எதிேல! ெப�கைள மிர2 கிற 
விஷய.திேல! நா� எ�ன சி�ன� பி!ைளயா? என*ெக�ன பய� எ�< 
ெப%ைமயாக� ேப8வா�க!. ெப� எ�றா� பய�காளி, ஆ�கேளதா� 
ைதாியசா$க! எ�< எ�ப)ேயா ஒ% த�பான எ�ண.ைத நா2)ேல பர�பி 
வி2டா�க!. இர�  ஆடவ�க! ஓ)னா�க!, நா� ைகயிேல த)ைய எ .த��! 
அGவளC பய�! ேப: எ�ன ெச:�வி ேமா, எ�ற பய�. 
 
     ேதைள அ).�வி2  ெவளிேய வ&� அ�பாைவ* 7�பி2ேட�. அவ� எ� 
வா�.ைதயிேல ந�பி*ைக ைவ.� உ!ேள வர ெந ேநர� பி).த�. இத6�! 52  
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வாச6ப) அ%ேக ஒ% சி< 72ட�. வழ*க�ப) எ� கணவ%*� உபசார ெமாழிக!; 
அவ%�, வழ*கமான ந)�ைப= ெச:தா�. ேதைள* கா2)ேன�, அ�பாC*�. 
அ�ேபா�தா� ந�பினா�, உ�ைமயி� எ�ைன. ேத! ெகா2)யதனா�தா� 
அலறிேன� எ�<. ஏேதா ம%&� தடவினா�க!. அ�ைறய ெபாMைத ஒ%வா< 
கழி.ேத�. ம<தின� நா� எ�ன ெசா�$0� ேக2காம�, எ� தக�பனா� 
நி��ப&த�ப .தி, எ�ைன ஒ% கிராம.�*� அைழ.�= ெச�றா�. ேப: ஓ2 � 
இடமா� அ�. அ�� ேபா:, ஒ% ெபாிய �)ைசைய வாடைக*� எ .�* ெகா� , 
நாH� எ� அ�பாC� எ�க1*� உதவியாக வ&த ேவைல*காாி0ட� த�கிேனா�; 
கிராம� சிறிய அளC; ஆனா� ப=ைச� பேச� எ�< இ%*��. எ&த� ப*க� 
தி%�பி� பா�.தா9� அழகான ேதா��க!. 86றி� பா�*�மிட�களிெல�லா�, 
விதவிதமான ப2சிக!. இ&த* கிராம.திேல த�கியி%&த ஒ% ப*கிாி, 
ேபேயா2 வதி� நி�ண� எ�< அ&த� ப*க.� வத&தி. அதனா�, எ� தக�பனா� 
எ�ைன அ�� அைழ.� வ&தா�. என*� ஒ% �ளி0� வி%�ப� கிைடயா�, அ�� 
ேபாக. எ� கணவாிட�, நா� �ற�ப வத6� +��, தனியாக= ச&தி.�, எ� 
மனைத. திற&� ேபசிேன�. "எ�ப)ேயா நம� இ�ப வாLC ெக2 வி2ட�. எ� 
சகவாச� உ�க1*�� பி)*கவி�ைல. க�ெல�றா9� கணவ� தா�, 
��ெல�றா9� �%ஷ� தா�. ஆனா� நீ�க! எ� தைல*�� பாைறயாக 
இ%*கிறீ�! ஆைகயா�, எ� மன+� +றி&�வி2ட�. த�க.ைத* க$யாண� ெச:� 
ெகா!1�க!, நா� தைட ெச:யவி�ைல எ�< உ�மிட� 7றிேனேன, அ�< 
இரC, அேதா  எ� அ�ல� தீ�&�வி2ட� எ�<தா� நா� மனமார ந�பிேன�. 
அ�< இரC, நீ�க1� எ� �*க.ைத எ�லா� �ைட.� வி வ�ேபாலேவ நட&� 
ெகா�D�. ஆன&தமாக* கழி&த� அ&த இரC; எ� கைடசி இ�ப இரC அ�தா�. 
இனி அ.தைகய இரC கிைடயா�. ம<தினேம உ�க! மன� மாறிவி2ட�. இனி 
நாH�, ந�பி*ைகைய இழ&�வி2ேட�. க2)ன தா$ ஒ�<தா� இனி நா� 
கணவ� மைனவி எ�பைத* கா2 � அறி�றியாக இ%*��. உ�ைம நா� 
இழ&�வி2ேட�. இனி ம<ப)0� ெபற +)யா�. ெபறC� +யலமா2ேட�. உ�ைம 
நா� ேவ�)* ெகா!வெத�லா� ஒேர ஒ% விஷயமாக.தா�. உ�க! கா$� 
விM&� ெகJசி* ேக2 * ெகா!கிேற�. எ�ைன அ&த� ேபேயா2 � இட.�*� 
அH�பாதீ�க!. அ�ேக எ.தைன ��யேகா) இ%�பா�கேளா? எ�ென�ன பழி 
பிற*�ேமா, எ�ற பய� எ�ைன* ெகா�கிற�. எ�ன காரணேமா ெதாியவி�ைல, 
ர�க.ைத அவ! �%ஷ� ைகவி2டா� எ�< ம2 � உலக� 7ற2 �; 
ேவ� மானா� ர�க.ைத� ேப: பி).�* ெகா�டதா�, அவ! கணவ�, 
இர�டா� க$யாண� ெச:� ெகா�டா�, ர�க� மா2 * ெகா2டைகயிேல 
கிட*கிறா! எ�< ேபச2 �; ர�க� ெக2  வி2டா! எ�< ேப8வத6� ம2 � 
இட� தரேவ�டா�. �)ெவறியிேல உளறினா� அ&த* ேகாண� ேச2ைட*கார�, 
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�ஜாாி, ��யேகா). அத6� என*� விபசாாி� ப2ட� K2)னீ�. இ�ேபா� எ�ைன 
ேவேறா� ேபேயா2)யிட� ேபாக= ெச:கிறீ� சிகி=ைச ெபற. இ�� ேபாவதா�, எ� 
மீ� அபவாத� ஏ6ப2டா� எ� கதி எ�ன ஆவ�? விபசாாி எ�< உலக� 
B6<வத6�மா நா� இடமளி*கேவ� �? எ�ைன� பி).த ேப: எ�ைன எ�ன 
ேவ� மானா9� ெச:ய2 �. அைத ஓ2 வத6� +ய6சி எ �பதாக* 7றி எ� 
மான.ைத ஓ2) விடாதீ�. தயC ெச:0�க!. எ�னிட�, இனி நீ� ேபச ேவ�டா�; 
அ�� கா2ட ேவ�டா�; ேதா2ட.திேலேய கிட*கிேற�. நா� ஏேதH� ெதா�ைல 
த%ேவ� எ�< பய� ஏ6ப2டா�, எ�ைன* க2)� ேபா �க!. ஆனா�, விபசாாி 
எ�ற பழி பிற*��ப)யான மா�*க.திேல எ�ைன. �ர.தாதீ�. பாவி ��யேகா), 
நா� மய*க+6<* கிட&த ேநர.தி�, எ� ம=ச� +த$ய அைடயாள.ைத*7ட* 
க�  ெகா!ளC�, ேகவலமாக� பிற� ேபசC� �ணி&தா�. இ�ேபா� நீ�க1� 
வர+)யா� எ�< 7<கிறீ�. எ�ைன எ� தக�பனா%ட� அH�பி ைவ*கிறீ�. 
அ�ேக எ�ென�ன பழி பிற*�ேமா எ�ேற நா� பய�ப கிேற�. ேவ�டா�. நா� 
சில காலமாக இ%&� வ&த இ�ப.தி� ேபரா� உ�ைம* ேக2கிேற�. எ�ைன 
இ�ேகேய இ%*கவி �க!" எ�< நா� க�ணீ%� க�பைல0மாக 
இ%&�ெகா�  ேக2ேட�. 
 
     உ� அ�பாவி� மன� இளகவி�ைல. ேபாக +)யா� எ�< பி)வாத� ெச:� 
பா�.ேத�. பி)வாத� ெச:ய= ெச:ய ேபயி� ேச>ைட அதிகமாகிவி2ட� எ�ேற 
எ� அ�பாC� ஊரா%� ந�பினா�க!. ஆகேவ, பலா.காரமாக எ�ைன அைழ.�* 
ெகா�  ேபானா�க! அ&த* கிராம.�*�. எ� +ய6சிக! ேதா6<வி2டன. எ�ன 
ெச:வ� இனி, எ�ப)யாவ� நா� ெதாைலய ேவ� � எ�ப�தா� உ� 
அ�பாவி� எ�ண�. நாH� த6ெகாைல ெச:� ெகா!வ� எ�< ஏேதேதா 
ேயாசி.ேத� மகேன! என*� மன� வரவி�ைல சாக. எ�ைன அவேர 
ெகா�ல2 ேம, நானாக ஏ� சாகேவ� � எ�< எ�ணிேன�. ஆ 7ட. தானாக 
ெவ2 பவனிட� ேபா: நி6பதி�ைலேய! அதHைடய ச*தி*�. த�&தப), 
த�பி.�* ெகா!ள* ெகாJச� ேபாரா).தாேன பா�*கிற�. எ�ைன* ெகா2)ய 
ேத!, 8லப.திேல ெகா�ல�ப வத6� இட&தரவி�ைலேய. ஒளியC�, நMவC� 
எGவளC +ய6சி ெச:ய ேவ� ேமா அGவளC� ெச:� பா�.�வி2டேத. 
ெகா ைம*� ஆளான நா� ம2 � ஏ� அவ%*� வாL*ைக� பாைத அைம.�* 
ெகா �பத6காக= சாகேவ� �. ேபராைச*கார�, ெகா)ய 8பாவ*கார�, வJசக� 
உ� அ�பா, ஏ� அவ� இ�H� ஒ%ப) +�ேனறி, ெகாைலகாரராக*7டா�! 
எ�ைன* ெகா�ல2 �. நானாக= சாக*7டா�. நா� வாழ.தா� ேவ� �. அ� 
ேவதைன நிர�பிய வாL*ைகயாக இ%&தா9� பரவாயி�ைல. நா� உயிேரா  
உலாCவேத அவ%*�� அ&த ஆ! விM�கி. த�க.�*�� ேவதைன த%� 
அ�லவா! அ� ேபா��! எ�< எ�ணிேன�. என*�= சாக. �ணிC இ�ைல 
எ�பத�ல, இ>ட� இ�ைல. உயிேரா  இ%&� ேபாராட ேவ� � எ�< 
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ேதா�றிவி2ட�. இனி அவ� எ� கணவர�ல, எ�ைன வJசி.� வாழ வி%��வ�. 
இனி அவ%ைடய வJசைன0ட� ேபாரா), ஒ% ெப�ைண அGவளC எளிதாக. 
ேதா6க)*க +)யா� எ�பைத* கா2ட ேவ� � எ�< உ<தி பிற&த�. ஒேர ஒ% 
விஷய.தி� ம2 ேம என*�� பய�. அதாவ�, எ� மீ� பழி ஏ�� ஏ6படாம$%*க 
ேவ� ேம எ�ப�தா�. தவறி நட&� வி2டா!, வM*கிவி2டா! எ�ற 
வத&திைய� ேபால, ெப�கைள நாசமா*க*7)ய க%வி ேவ< இ�ைலேய. ஊ� 
+M�ம�லவா, எதிாியாகிவி � அ�ேபா�. அ&த ஒ% பழி ம2 ேம வராதப) 
பா�கா.�* ெகா� , உ� தக�பனாைர ேந%*� ேந� ைதாியமாக நி�< ச&தி.�, 
"உ�Hைடய அதிகார.�*�� அளC உ� . உ� ெகா ைமைய= சகி.�* 
ெகா�  இ%&தாக ேவ� � எ�< ஒ�<� இ�ைல" எ�< 7ற ேவ� � எ�< 
ேதா�றி6<. எ� மீ� விப=சாாி� ப2ட� K2)வி2டா� என*� அ&த. ைதாிய� 
வரா�. ெநJசிேல கள�கமி�லாததா� ஒ% ேவைள ைதாிய� வ&தா9�, ஊரா� 
எ�ைனேய B6<வா�க!. ெப�, விபசாாியாகிவி2டா! எ�ற ேப=ைச* ேக2ட 
மா.திர.திேல ஆ�க! ஆ1*ெகா% க�ைல* ைகயிேல B*கி*ெகா!வா�க!. 
அ&த� ெப�ணி� 52  ம*க!, உ6றா� உறவின� இவ�க! ம2 மா, வழியி� 
வ%கிறவ� ேபாகிறவ� 7ட அ�லவா வைச �ராண� பா வா� ைதாியமாக. 
எ�ேலா%� ேச�&� அ&த� ெப�ணி� உயிைர வா��வா�கேள தவிர, அவ1ைடய 
விபசார� சா.யமான� ஒ% ஆணினா�தாேன எ�< ேயாசி*கமா2டா�க!. 
ேயாசி.தா9� அவனிட� ெகாJச� அ=ச.ேதா தா� ேப8கிறா�க!. அவேன 7ட 
எ�ன ெசா�கிறா�. "எ�ைன எ�னடா மிர2 கிறீ�க!; ேபா: அவைள* 
ேக1�க!. உ�க! 52)ேல உ!ளவைள அட*கி ைவ*காம� எ�னிட� வ�� 
ெச:தா� எ�ன அ�.த�? அவ! இ>ட�ப2டா!. நா� எ�ன ச�யாசியா? ேபாடா 
ேபா" எ�< 7றிவி கிறா�. ஆைகயா� விபசாாி எ�ற பழிம2 � எ�மீ� 
தா*காதப) பா�கா�� ஏ6ப2 வி2டா� ேபா�� எ�பதிேல நா� அGவளC 
கவைல�ப2ேட�. அ��*� அ�� தி%�ப* கிைட*�� எ�< கா.தி%&� 
பா�.ேத�. உ� அ�பா எ�ைன மி%கமா*கினா�. அவ� மீ� வJச� தீ�.�* 
ெகா!ள எ�ணிேன�. நா� எ�ன ேவ� மானா9� ெச:யலா�. நா� தா� ேப: 
பி).தவளாயி6ேற! ஊரா� எ�ைனயா ேகாபி�பா�க!! ேபைய.தாேன 
தி2 வா�க!. சாதாரணமான ம6ற ெப�க! ெபற +)யாத உாிைம என*�� "ேப:" 
Aலமாக* கிைட*கிற�. ஏ� நா� அ&த உாிைமைய� பய�ப .தி* 
ெகா!ள*7டா�? நா� வி%�பினா� திDெர�< பா:&� ெச�< உ� அ�பாவி� 
தைலமீ� த�ணீ�= ெச�ைப 5ச +)0�. அவ�, 'ஐேயா! ஐேயா!' எ�< அல<� 
ச�கீத.�*� ஏ6றப) ஆன&த. தா�டவமாட +)0�! எ�ன ெச:வா� அவ�? 
�:ேயா +ைறேயா எ�< 7Cவா�. ம*க! 7 வ�, வாயி� வ&தப) அவ�கைள0� 
ஏசலா�, யா� எ�ன ெச:ய +)0�! நா� தா� ேப: பி).தவளாயி6ேற! திDெர�< 
த�க.தி� காைத* க)*கலா�; உ� அ�பாவி� காைல ஒ)*கலா�; ெச:� 
ைவ.தி%*�� சா�பா2ைட* ��ைபயிேல எ .� 5சலா�. ��ைபேம2)� மீ� 
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52 = சாமாைன எறியலா�; கதCகைள உைட*கலா�; �ணிகைள* ெகா1.தலா�; 
ந  இரவி� ந�ல B*க.திேல உ� அ�பா இ%*�� ேபா� பய�கரமாக 
7=ச$டலா�. எ�ன ேவ� மானா9� ெச:யலா�. எ� வாLைவ� பாLப .திய 
உ� அ�பாவி� வாLவிேல ஒ% நிமிஷ ேநர� 7ட நி�மதி இ�லாதப) ெச:யலா�. 
 
     எ�ன ெச:தா9�, ஊரா� எ�ைன. B6றமா2டா�க!. "ர�க� பாவ� 
படாதபா  ப கிறா!! எGவளC ந�ல ெப�. பாழா:� ேபான ேப: பி).�* 
ெகா�  அவைள ஆ2)� பைட*கிற�" எ�< ேப8வா�கேள தவிர, எ�மீ� 
ேகாபி*கமா2டா�க!. ேபைய= சா*காக ைவ.�* ெகா�  உ� அ�பாவி� மீ� 
பைட எ *க +)0�. மிJசி� ேபானா�, ைககாைல* க2)� ேபா வா�க!. 
ேபாட2 ேம! இர�  நா2க! 8�மா இ%�ப�. பிற� தானாக* க2 கைள 
அவிL.�வி2 வி வா�க!. பிற� ஆர�பி*கிற� ேபயா2ட.ைத! இ�ேபால 
எ�ணிேன�! எ�Eவதிேலேய 7ட இ�ப� பிற&த�. ெசா.�*� ஆைச�ப2  
த�க.ைத* க$யாண� ெச:� ெகா!ள. த&திரமான தி2டமி2 , அ&த. தி2ட.ைத 
நிைறேவ6றி* ெகா!ள, நா� ஒ%.தி தைடயாக இ%*கிேற� எ�< அறி&�, 
எ�ைன� ேப: பி).�* ெகா�டதாக* 7றினா�, உ� அ�பா. அ�பினா� 
அவ%ைடைய மனைத எ� ப*க� தி%�ப +ய�ேற�, +)யவி�ைல. இனி எ&த� 
ேபயி� ேபாி� சா*கி2  அ&த� ேபராைச*கார�, எ�ைன* ெகா ைம ெச:தாேரா 
அ&த� ேபயி� சா*ைக ைவ.�* ெகா�ேட, நா� அவ%ைடய வாLைவ* ெகா2)* 
ெகா2) ேவதைனைய உ�டா*�வ� எ�< தீ�மானி.ேத�. மகேன, உ� தா: 
எ�ப) இGவளC க�ெநJ8 ெகா�டா! எ�< ேயாசி*கிறாயா? அ�ப) நா� 
எ�ணின� தவ< எ�< 7<கிறாயா? எ� மீ� தவ< இ�ைலயடா, க�ணா! 
 
     ஒ%நா! ர�ேகானி�, நா� சைமய6க2)� இ%&தேபா�, ராதா, 'ஆ!' எ�< 
அல<� ச.த� ேக2 , "எ�ன) க�E!" எ�< ேக2 * ெகா�ேட 7ட.�*� 
வ&ேத�. ராதா உத2)ேல ர.த� இ%*க* க�ேட�. "எ�ன)ய�மா?" எ�< 
ேக2ேட�. "அ�மா, ேவ)*ைக*காக எ .� விைளயா)* ெகா�)%&ேத� 
சீதாைவ. அ&த. �>ைட பார�மா, எ� உத2ைட* க).�வி2டா!" எ�றா! ராதா. 
சீதா, ஒ% ெப�ண�ல, கிளி; ராதா அ��ட� வள�.� வ&த கிளிைய, அவ! ஏேதா 
ெகாJச� சீ�)வி2டா!; அத6�* கிளி அவ! உத2ைட* க).�. த�டைன 
த&த�. ேவ)*ைக 7ட ெகாJச� ேவதைனைய உ�டா*கினா� ப=ைச* கிளி*�� 
பைதபைத�� வ%கிற�. எ�னிட� உ� அ�பா விைளயாடவி�ைல; எ� வாLைவ= 
சிைத*�� விைளயா2)ேல ஈ ப2டா�. ெகா ைம ெச:தா�, ேகவல�, பண.தாைச 
பி).�. என*�* ேகாப+�, பழிவா�க ேவ� ெம�ற உண�=சி0� வராதா? 
யா%*�� ஏ6பட*7)ய எ�ண�தா� அ�. ஆகேவ, நா� ெகா�ட எ�ண� தவ< 
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அ�ல, எ�ைன அவ� தவி*கவி2 ., தா� 8கமாக வாLவத6காக எ�ைன* 
ேகவல� ப .த. �ணி&தா�. ஏ� நா� அவ%ைடய 8க.ைத* ெக *க* 7டா�? 
அதி9� என*�� ேபயி� தயவினா� கிைட.தி%*�� ச&த��ப� ேவ< �ைணயாக 
இ%*கிற�. எ� வாLC*� ஆன&த� தர ேவ�)ய கடைம அவ%*�. அவேரா 
அத6� ேந�மாறாக நட&� ெகா�டா�. ேப: ெக2ட� எ�பா�க!. அ&த� ேப: 
ெச:ய*7)ய ெபாிய உபகார+� இ%�பைத எ�ணி�பா�.தேபா� நா� 
ச&ேதாஷ�ப2ேட�. 
 
     கிராம.திேல சில நா2க! த��வ�, ேபேயா2 வதாக= ெசா�9� �ர2டனி� 
�ைஜ +த$ய 5� காாிய�கைள* ெகாJச நா2க1*�= சகி.�* ெகா!வ�, 
அவனாக� பா�.�� ேப: நீ�கிவி2ட� எ�< 7<�ப) ஒM�கான +ைறயிேல 
நட�ப�, பிற� 5  தி%��வ�. அ�ேக0� சில தின�க!, நி�மதியைட&ததாகேவ 
பாவைன ெச:வ�, பிற� திDெர�< உ� அ�பாவி� மீ� பழி வா��� 
காாிய.ைத. �வ*�வ� எ�< தீ�மானி.ேத�. அதாவ�, எ�ைன நீ*கி விட உ� 
அ�பா எ� மீ� ஏவிய 'ேப:' இ%*கிறேத, அதைன அவ%ைடய ெகா)ய 
�ண.�*காக அவைர. த�)*��ப), அவ� மீ�, நா� ஏவிவி வ� எ�< 
தி2டமி2ேட�. இ&த எ�ண.தா� என*ேகா� வைகயான ஆன&த� உ�டாயி6<. 
எ� அ�பா, "ஒேர நா! �ைஜயிேல, பிர*யாதிெப6ற ப*கிாி, �ழ&ைதயி� 
+க.திேல, கைள வ%�ப) ெச:�வி2டா�" எ�< 7றி*ெகா�டா�, எ� +க� 
ெபா$ைவ* க� . "ைப.திய*கார அ�பா! உ� மகைள� ேப0� பி).�* 
ெகா!ளவி�ைல, �த+� B*கி* ெகா�  ேபாகவி�ைல; உ� ம%மகனி� 
வJசக�, எ�ைன இ&த* கதி*� ஆளா*கிவி2ட�" எ�< நா� ெசா�னா� அவ� 
ந��வாரா? அ&த� �ர2ட� ெசா�ன அ.தைன �1�கைள0� ந�பினா�. 
 
     ேபேயா2 � ப*கிாி, +த� தரமான �ர2ட� எ�ப� அவைன� பா�.த +த� 
நாேள என*� விள�கிவி2ட�. எ�ைன�ேபால� ேப: பி).த பல ெப�க! அ�ேக 
வ&தி%&தா�க!. அ&த* கிராம.திேலேய, அவHைடய 5 தா� மா) 5 , ம6றைவ 
�)ைசக!. ப*கிாி, ஏைழக1*� இலவசமாக� ேபேயா2 வ�, பண*கார�களிட� 
7ட வ6�<.�வதி�ைல. இ>ட�ப2ட காணி*ைக ெச9.தலா� எ�< 7<வ�, 
இ&த +ைறயிேல நட.தி வ&தா�, வியாபார.ைத. இதிேல, அவ� ைகயா�ட 
த&திர� எ�னெவ�றா�, ஏைழக1*� இர�ெடா% நா2களிேல ேப: ஓ �ப) 
ெச:�வி வா�. அ�ல�, இ�H� இர�  வ%ஷ� கழி.�வ&தா�தா� இ&த� 
ேபைய ஓ2ட +)0�, எ�< ெசா�$ அH�பிவி வா�. பண*கார�க! 
ேபேயா2)* ெகா!ள= ெச�றாேலா, ெகாJச.திேல விடமா2டா�. நா6ப� நா! 
+M*�, +�ப� நா! ேகாயிைல= 86<வ�, ப.� நா! ப=சிைல. ைதல Oநான�; 
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பிற� �ைஜ. அத� பிற� விேசஷ �ைஜ. இ�ப) மாத*கண*கிேல கட.தி* 
ெகா�ேட ேபாவா�. ஒ% வார.�*ெகா% +ைற ெவ!ளி, ெபா� ர2ைசக! 
தயாாி.�. த&தப) இ%�பா�. இத6ெக�லா� பி)*�� ெசலC தவிர, ேவ< பண� 
தானாக* ேக2பதி�ைல எ�< 7றி இத� Aலமாகேவ, ப.� காணி ந�ல 
நJைச0�, ஊ%*�� ப*க.திேலேய ஒ% ேதா��� வா�கிவி2டா�. மா) 5  
க2)* ெகா�டா�. A�< ெப�கைள ந�ல இட.தி� க$யாண� ெச:� 
ெகா .தா�. அ&த ம%மக� பி!ைளகைள� ெபாிய உ.திேயாகOத�களி� தயC 
ேத) ந�ல ேவைலயி� அம�.தி வி2டா�. இGவளC� 'ேபேயா2 �' �ர2)ேல 
சாதி.�* ெகா�டா�. மகாராஜா*க1� மி2டாதார�க1� ைஹேகா�2 
ஜ2ஜுக1� த&த ச�)பிேக2 க! ஒ% க.ைத ைவ.�* ெகா�)%*கிறா�. 
ெபய�தா� ப*கிாிேய தவிர, ஆ! ஜமீ�தாரைர� ேபால.தா�. ைகயிேல கா��, 
கா�களிேல க *க�, கM.திேல த�க.தா� ச�கி$, அதிேல ஏேதா ஒ% ெபாிய 
ர2ைச, க�$ைழ.த�, �ைஜ அைறயிேல ெவ!ளி� பா.திர�க!, இGவளC 
ைவபவ� இ%&தன. இரC ப�னிர�  மணி*� அவனிட� "பராச*தி" 
பிரச�னமாகி� ேப8மா�. அ&த� ப*கிாி, எ�ைன ஏற இற�க� பா�.�வி2 , 
மாியாைத0ட� "உ2கார�மா! உ2கா�!" எ�றா�, உ2கா�&ேத�. 
 
     "இேதா �ழ&ைத! இைத வாயி� ேபா2 *ெகா!" எ�< ஏேதா ஒ% Kரண.ைத* 
ெகா .தா�. இனி�பாக.தா� இ%&த�. "கச�� அதிகமா�மா?" எ�< ேக2டா�. 
"இ�ைலேய! தி.தி�பாக.தா� இ%&த�" எ�< நா� ெசா�ேன�. பிற� அவ� 
அ�பாைவ� பா�.�, "பய�பட ேவ�டா�. �ழ&ைத*�� ேப: +6றிவிடவி�ைல. 
ச�*கைர எ�ேபா� இனி*கிறேதா, அதி$%&� நிைலைம ேமாசமி�ைல எ�< 
ெதாிகிற�. சில ெப�க1*�= ச�*கைர 7ட* கச�பாகிவி �. ேபயி� 
ேச>ைடயா�" எ�< ெசா�னா�. உ� அ�பாைவேய ச2ைட ெச:ய� 
ேபாவதி�ைல இனிேம� எ�< தீ�மானி.�வி2ட என*�, இ&த� �ர2டனிட� 
எ�ன பய�? நா� ேபசலாேன�. 
 
     "ச�*கைர இனி�பாக.தாேன ஐயா இ%*��. அத6�� ேப:*�� எ�ன 
ச�ப&த�?" 
 
     "ச�*கைர இனி�பாக.தா� இ%*�� �ழ&ேத! ஆனா� அ�7ட* 
கச�பாகிவி வ�� ." 
 
     "ஆமா�! அத6�� ேப: பி)*கேவ�)யதி�ைலேய. பல நா! ஜுர� அ).தா� 
வா: கச*கிற�." 
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     "ஜுர� ேவ<, ேப: பி)�ப� ேவ<." 
 
     "ஆமா�! அைத யா� இ�ேபா� ம<.தா�க!. ேப: பி).தி%*கிறதா இ�ைலயா 
எ�< ெதாி&�ெகா!வத6�= ச�*கைர இனி�பா, கச�பா எ�< பா��ப� ஒ% 
பாீ2ைசயா? ேவ)*ைகயாக இ%*கிறேத!" 
 
     "�ழ&ேத! நீ இ�ப)ேய ச&ேதாஷமாக இ%&தா� ேபா�ம�மா." 
 
     "அ� கிட*க2 �; எ.தைன நா! ஆ�� ேப: ேபாக?" 
 
     "சீ*கிர.திேலேய +)0�, கவைல�படாேத." 
 
     "ேப: ஓ மா, ஓ2 5�களா?" 
 
     "ஓ � ேப0� இ%*கிற�, ஓ2டேவ�)ய ேப0� இ%*கிற�." 
 
     "ஓ2)னா9� ஓடாத ேப: கிைடயாேதா?" 
 
     "ப*கிாி ஓ2)னா� ஓடாத ேப: கிைடயாத�மா. ப*கிாியா ஓ2 கிறா�, 
பராச*திய�லவா ஓ2 கிறா!." 
 
     "பராச*தி, உன*� அ%ைள. த&த� ஏ�?" 
 
     "எ� �ஜா பல�." 
 
     "எ�ைன� ேப: பி).�* ெகா�ட� ஏ�?" 
 
     "உ� விைன!" 
 
     "எ� விைனைய, உ� �ைஜ பல� தீ�.�வி மா?" 
 
     இ�ப)� ேப=8 +6றி* ெகா�ேட ேபாயி6<, எ�க! இ%வ%*��. பதி� 7ற 
+)யாம� திணறினா�, ப*கிாி. 
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     ஆனா�, அ&த. திணறைல மைற*க, அ)*க) 'பராச*தி, பராச*தி' எ�< உர*க* 
7வி*ெகா�)%&தா�. ேபேயா2 � ப*கிாியி� வாைய அைட.�வி2ேடா � 
எ�< ஒ% மகிL=சி என*�. ஆனா�, அ&த� �ர2ட� சாமா�யமான ேப�வழிய�ல. 
ெகாJசேநர� க�கைள A)*ெகா�)%&�வி2 , பிற� எ� தக�பனாைர� 
பா�.�, "ஐயா உ� மகைள� பி).�* ெகா�)%*�� ேப:, இ�ன� எ�< 
பராச*தி 7றிவி2டா!. ம6ற� ேப:கைள ஓ2 வத6�� இத6�� அதிக 
வி.தியாச+� . ம6ற� ேப:க! +ர2 .தன� ெச:0�. இ&த� ேப: +ர2 .தன� 
ெச:யா�. எ�ேபா�ேம, +ர2 .தன� ெச:கிற ேபைய= 8லப.தி� ஓ2)விடலா�. 
இ� அGவளC 8லபம�ல" எ�றா�. 
 
     "த�களாேல +)யா� ேபா�மா?" எ�< தயC கல&த �ர$ேல ேக2டா� அ�பா. 
 
     "+)0�! ஆனா� ெகாJச நாளா��" எ�றா� அவ�. 
 
     "எ�ன விதமான ேப:?" எ�< ேக2டா� அ�பா. 
 
     "அைத.தா� க� பி)*க* �ழ&ைதயிட� ேபசி� பா�.ேத�. எ�ப)� ேபசி6< 
பா�.தீ�களா? மளமளெவ�< ேப=8 இ%&த�. ேக!விேம� ேக!வி 
ேபா2 வி2ட�" எ�றா� ப*கிாி. 
 
     "ஆமா�!" எ�றா� எ� அ�பா. 
 
     "அ� �ழ&ைதயி� ேப=சா? ேப8மா அ�ப)?" எ�< ேக2டா� �ர2ட�. 
 
     "சாதாரணமாக ச�ேகாச�ப கிற �ழ&ைததா�. இ�ேக தா� ெகாJச� 
தாராளமாக� ேபசி6<. ஆனா� �>ட� ேப=8 இ�ைலேய?" எ�றா� எ� அ�பா. 
 
     "�>ட� ேப=8� ேபசா�. +ர2 � ேப:கள�லவா ெக2ட வா�.ைத ேப8�. 
அ�ப)�ப2ட ேப:கைள ஒ% ம�டல கால.திேலேய ஓ2)விடலா�. இ� சா�� 
ேப:!" எ�றா� �ர2ட�. 
 
     "சா�� ேப: எ�< சாமா�யமாக= ெசா�கிறீ�. 52)ேல நா�க! ப2ட க>ட� 
எGவளC ெதாி0மா?" எ�< ேசாக.�ட� ெசா�னா� அ�பா. 
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     "பழெமாழிேய இ%*கிறத�லவா, சா� மிர�டா� கா  ெகா!ளா� எ�<, 
அ�ேபால நட&தி%*��" எ�< விள*க� 7றினா�, அ&த� �ஜாாி. 
 
     "சா�� ேப:, ெகாJச நாளிேல ேபாகாதா?" எ�< ேக2டா� அ�பா. "ஆமா�" 
எ�றா� ப*கிாி. "அ� ஏ�?" எ�றா� அ�பா. "+ர2 � ேபயாக இ%&தா�, ேபாக 
+)யா�, நீ எ�ன ெச:ய+)0� எ�< ெகா*காி*��. உடேன அத6�. 
தரேவ�)ய த�டைனைய. த&�, �ர.திவிடலா� 8லப.தி�. ஆனா�, இ&த= 
சா�� ேப:*� ஆயிர� விதமான சமாதான� ெசா�$, காரண� கா2), இ� ேக2கிற 
ேக!விக1*�� பதி� 7றி +)ய, நா! அதிக� பி)*�� ஐயா! உம� மகைள� 
பி).�* ெகா�)%*�� ேப:, சா� ம2 ம�ல, சாம�.தியமாக� ேபச* 7)ய�. 
ேப:களிேல பலரக� உ� . ெகாைலகார� ேப:, +ர2 � ேப:, ெபா: ேப8� ேப:, 
வயி6< வ$� ேப:, அMகிற ேப: எ�< இதிேல ஆயிர.�*� ேமேல 'ரக�' 
இ%*கிற�" எ�றா� �ர2ட�. 
 
     "ேபயிேல ம2 &தானா? மனித�களி9� நீ ெசா�ன அGவளC� இ�ைலயா?" 
எ�< நா� ேக2ேட�. 
 
     "இ�ைல எ�< யா� ெசா�னா�க!? மனித�களி� பல ரக�; அ�ேபால.தா� 
ேப:களி9�. மனித�க! இற&� ேபா:, ேப: உ%வைட&தா�க! எ�ப�தா� 
எ�க! சி.தா&த�. ேப: உ%விேல இ%*��ேபா��, மனிதராக இ%*��ேபா� 
இ%&த 8பாவ� இ%*��. அதனாேலதா� ேப:களிேல பல ரக� இ%*கிற�" 
எ�றா� அ&த �ர2ட�. 
 
     "எ&ெத&த ரகமான ேப: பி).�* ெகா!கிறேதா அ&த&த 8பாவ�, ேப: பி).�* 
ெகா�ட ஆசாமியிட� இ%*�� எ�< ெசா�கிறீரா?" எ�< நா� ேக2ேட�. 
 
     "அேததா�. ேபான வ%ஷ� இ�ேக ஒ% ெப� வ&தி%&தா!, 
ேபேயா2)*ெகா!ள. சதா ச�வ கால+� பா)* ெகா�ேட இ%�பா!" எ�றா� 
�ஜாாி. 
 
     "ச�கீத� ேப: பி).�* ெகா�டேதா?" எ�< நா� ேக$ ெச:ேத�. 
 
     "உ�ைமயாக.தான�மா. அ&த� ெப� இ%&த ஊாிேல, ஒ% ைபய� 
அ%ைமயான ச�கீத� பா வா�. அதி%>ட� இ�லாததா� ஆதாி�பவ� 
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கிைட*கவி�ைல. கைடசியி� B*கி2 *ெகா�  இற&�வி2டா�. ேபயானா�; 
ெப�ைண� பி).�* ெகா�டா�" எ�< ேபயி� சாி.திரேம 7றலானா�. 
 
     "அ�ப)யானா� எ�ைன� பி).�* ெகா�)%*�� ேப:..." எ�< நா� 
ேக2ேட�. 
 
     "எM.�*� எM.� ெபா%! ேக2 , வாதா)� ேபசC�, எதிாியி� வாைய 
அட*கி� ேபசC�, வ*கீலா�தாேன +)0�" எ�றா� அவ�. 
 
     "அ�ப)யானா�, எ�ைன வ*கீ� ேப: பி).�* ெகா�டேதா?" எ�< சிாி.�* 
ெகா�ேட ேக2ேட�. 
------------ 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�            8888    
 
     மனித�களிேல பலவைக இ%�ப� ேபாலேவ ேப:களி9� உ�  எ�<�, 
எ&ெத&த= 8பாவ+!ள ேப: பி).�* ெகா!கிறேதா, அத6�. த*கப) ேப:� 
பி).�* ெகா�டவ�க! நட&� ெகா!வா�கெள�<�, �ஜாாி ெசா�ன�ட�, நா� 
வாதாடC�, காரண� ேக2கC� ெதாட�கிய� க� , எ�ைன ஒ% வ*கீ� ேப: 
பி).�* ெகா�ட� எ�< தீ�மானி.த� க� , நா� சிாி.ேத�. ஆனா�, அ&த� 
�ர2டனி� ேப=ைச ெம:ெயன ந�பினவ�க!, அவ� ெசா�னதிேல K2சம� 
இ%*கிறெத�< 7றினா�க!. எ�ன K2சம.ைத* க�டா�கேளா நானறிேய�. 
ஒGெவா%வ� ஒGெவா% கைத 7றி, �ஜாாியி� ேப=ைச� பல�ப .தின�. இ&த� 
�ர2டனி� ேப=ைச. த2)� ேபச +ய�வ� ெவ2) ேவைல எ�< என*�. 
தி2டமாக. ெதாி&�வி2ட�. ஆகேவ, நா� அவ� வா�.ைதைய ஏ6<* 
ெகா�டவளாகேவ ந).� வரலாேன�. அதனாேல, என*� ந>ட+� இ�ைல; 
க>ட+� கிைடயா�. 
 
     ேபேயா2 � ப*கிாி, பண*கார�, ஏைழ எ�ற இ% வைகயின%*காக இர�  
தனி.தனி +ைற ைவ.�* ெகா�)%&தா� எ�< 7றிேனன�லவா? அ� 
ேபாலேவ +ர2 � ேப:கைள விர2ட ஒ% +ைற0�, சா�� ேப:கைள ஓ2ட 
ம6ேறா� வித+� ைகயா�  வ&தா�. வ*கீ� ேப: பி).�* ெகா�ட� எ�< 
தீ�மானி.� வி2டதா� எ�ைன ஓ2 வத6�* ைகயா�ட +ைற, அதிக 
உப.திரவம6றதாகேவ இ%&த�. K) வ�, நாைள*�� ப.� ேவைள �ள.தி� 
ALக= ெச:வ� ேபா�ற க ைமயான +ைறக! கிைடயா�. காைலயிேல எ9மி=ச� 
பழ� ேத:.� Oநான�; ெகாJச ேநர� Kாிய நமOகார�; பிற�, ஒ% ைம� அளC*� 
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ேவ�ப மர�க! நிைற&தி%*�� சாைலயிேல உலாCவ�; பக$�, யாராவ� ஏதாவ� 
கைத ப)�ப�, நா� ேக2 * ெகா�)%�ப�, மாைலயிேல �ைஜயி� உ2கா%வ�, 
இரC ப *க�ேபா�� +��, அவ� த%� 'ம&தாி.த' வி�திைய� �சி* ெகா!வ� 
எ�ற இ&த விதமாக அைம&தி%&த�, ேபேயா2 � +ைற. ெபாிய இட�, ஏேதா 
�+ற� ேநாி2 வி2ட�, ெகாJச நாைள*� மன அைமதி0ட� இ%&� வ&தா�, 
பைழயப) 8பாவமாக இ%*�� எ�< அவ� Xகி.�* ெகா�டா�. 
அதனாேலதா�, எ� விஷய.திேல, ஒ% ந�ல ைவ.திய சிகி=ைச ேபா�ற 
ேபேயா2 � +ைறைய* ைக*ெகா�டா�. எ�னிட� பண� இ%*கேவ, அவ� 
'ேபயி� +ைறயி� நட&� ெகா!ளாம� மனித. தன.�ட�' நட&�ெகா�டா�. 
பாவி, சிலைர இ�ைசேய ெச:�வி2டா�. ஏைழக1*� இ%��* ேகாலா� K , 
பண*கார�க1*� ெம�$ய மி%�வான 'பிர�பி'னா� தடவி* ெகா �ப�. 
ஏைழகைள� பி).தி%*�� பிசா8 +ர2 *�ண� பைட.த�; பண*கார�கைள� 
பி).தி%�பேதா, நாK*கான சா�வான பிசா8! இ�ப) அ&த� �ர2ட� 
பிசா8களிேல 7ட இர�  வ�*க�கைள� பிாி.� ைவ.தா�. 
 
     கிராம வாL*ைக, ந�ல கா6<, �ளி�&த நீாி� �ளி.த�, காைல மாைல உலCத�, 
பக$� ச&ேதாஷமாக� ெபாM� ேபா*�வ� ஆகியவ6றா� என*� ஆேரா*கிய� 
அதிகாி.த�; அழ�� அதிகாி.த�. அ�பா பா�.� பா�.� ஆன&த�ப வா�. 
"+க.திேல இ�ேபா�தாேன பைழய கைள இ%*கிற�" எ�பா�. ேபேயா2)0� 
த�Hைடய �ைஜ ெவ6றிெப6< வ%வதாக* 7றினா�. "ஆனா� +த$யா�! 
அ�மாைவவி2  அ&த� ேப: அ)ேயா  ேபா:விடவி�ைல. ம<ப)0� ம<ப)0� 
வ%கிற�. அதனாேலதா�, ச&ேதாஷமாக இ%&� ெகா�ேட வ%கிறா�க!; 
திDெர�< எ�ைற*ேகH� ஓ� நாைள*� +க.ைத= 8ளி.�* ெகா� , யாாிட+� 
ேபசாம� இ%*கிறா�க!" எ�றா�. அவ� அறியா� காரண.ைத! என*� உ� 
அ�பாவி� ெதா�ைலயி�றி, ேவ)*ைகயாக* கிராம.திேல வாLவ� மன 
நி�மதிைய* ெகா .த� எ�ற ேபாதி9�, ஒGேவா� நா!, என*� உ� அ�பாC� 
த�க+� ஊாிேல... எ�ற கவன� வ%�; உடேன +க� 8%���, ஒ%வாிட+� 
ேபசமா2ேட�; சா�பா � பி)*கா�. B*க+� வரா�; ப *ைகயி� �ர!ேவ�. 
இைத.தா�, ேசாக�, ேபயி� ேச>ைட எ�< ேபேயா2) 7<வ�. அ&த= 
ேசாக.ைத அவHைடய ப�னீ� கல&த வி�தி ேபா*கிவி வதாக அவ� எ�ணி* 
ெகா!வா�. உ�ைமயி�, எ� மன* க>ட.ைத� ேபா*கிய� அவ� த&த 
வி�திய�ல. �ளசியி� தயவா� ஓரளC எ� �*க� �ைற0�; �ளசி அவHைடய 
இர�ட� தார�. ெகாJச� ப).தவ!, ஏைழ 52 � ெப�; அவனிட� பண� 
இ%*கேவ, வய� ஏ<மாறாக இ%&��, வாL*ைக�ப2டவ!. அதனாேல, அவ! 
�ைறப2ட மன�ட� இ%�பதாக யா%*�� கா2)* ெகா�டதி�ைல; எ�னிட� 
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7ட! நா� உ�ைமைய* க� பி)*கேவ ப.� நாளாயி6<. மனதிேல இ%&த 
�ைறைய மைற.�* ெகா� , +க.ைத மலர= ெச:� ெகா�  �ளசி வாL&� 
வ&தா!. ெப%�பா9� பக$ேல என*�* கைத ப)�பவ! அவ! தா�. அ&த* 
கைதகளி� இைடயிைடேயதா� அவ! த�Hைடய 8யசாி.திர.ைத0� என*�. 
ெதாிவி.தா!; அM� ெகா�ட�ல, சிாி.�* ெகா�ேட. அ&த= சிாி�� ச&ேதாஷ� 
ேம$2  வ&தத�ல; உலகிேல நட*�� அ*ரம�கைள* க�  ேக$ ெச:0� சிாி�� 
அ�! �ளசிதா� எ� ேசாக.ைத� ேபா*�வா!, பல கைதக! 7றி. 
 
     "அ*கா! உ�க1*ெக�லா� ^< ேப: பி).�* ெகா�டா9� பயமி�ைல; எ� 
�%ஷ� ஓ2)வி வா�. ஆனா� எ�ைன� பி).�* ெகா�)%*�� ேபைய ஓ2டேவ 
+)யா�" எ�பா! �ளசி. "அ� எ�ன) �ளசி! அ�ப)�ப2ட பிரமாதமான ேப:? 
ெஜக� �கM� உ� �%ஷனா� 7ட ஓ2ட +)யாத ேப0� உ�டா?" எ�< நா� 
ேக2ேப�. 
 
     "அவ� எ�லா� ேபைய0� ஓ2 வா� அ*கா! ஒேர ஒ% ேபைய ம2 � அவரா� 
ஓ2ட+)யா�" எ�< �ளசி ெப%A=8ட� 7<வா!. "அ� எ�ன ேப:?" எ�< 
நா� ேக2ேப�. "அ�வா? இேதா பா� அ*கா! அ&த� ேப: எ�ைன� பி).�* 
ெகா�டத6�= சா2சி" எ�< 7றி*ெகா�ேட த� தா$ைய எ .�* கா2)வி2 = 
சிாி�பா!. மிக* க>டமான நிைலைமைய மிக= சாம�.தியமாக. �ளசி சமாளி.�* 
ெகா�  வ&தா!. மன�*�. �ளி0� பி)*காத கணவனிட�, ஒ% �ளி0� 
அதி%�திைய ெவளி*�* கா2)* ெகா!ளாம� நட&� ெகா!வ� சாமா�யமான 
காாியமா? �ளசியி� �ைண என*� மி�&த ந�ைம ெச:த�. எ� மனதிேல 
ேதா�<� எ�ண�கைள அவளிட� ெகா2 ேவ�. அவ! த� �ைறகைள 
எ�னிட� 7<வா!. ப.� நிமிஷ� ப)�பா!; அைரமணி ேநர� அைத ஒ2)� 
ேப8வா!. இ�ப), ஒGேவா� தின+� நி�மதியாக இர�  மணி ேநர� இ%�ேபா�. 
"அ*கா எ� A.த மக! வ%கிறா! வியாழ*கிழைம" எ�< ஒ% ேசதி0ட� வ%வா!. 
"உ� A.த மகளா ேபா) ேபா! உ� வயி6றிேலதா� இ�ன+� ஒ% �=சி �M7ட..." 
எ�< நா� ேக$ ெச:ேவ�. மகேன! நா� ெகாJச� ெப%ைம0டH� ெகாJச� 
க�வ.�டH� அைத= ெசா�ேவ�. ஏ� ெதாி0மா? அ&த= சமய�தானடா க�ேண, 
நீ எ� க%வி� உதி.த�! நா� 'தைல +Mகி' இர�  மாதமாகி வி2ட�. இ�H� 
எ2ேட மாத� இ%*கிற� க2). த�க.ைத� ெபற! அ&த ச&ேதாஷ.திேல நா� 
இ%&ததா�, �ளசிைய* ேக$ ெச:ேவ�. "உன*� ஏத) �ழ&ைத?" எ�<. �ளசி 
ெசா�வா!, "ஒ�<*� A�<, நம*� ஒ% �ளி உப.திரவ+� இ�லாதப)*� அ&த 
உ.தமி ெப6< ைவ.�வி2 � ேபா:வி2டா!" எ�பா!. அதாவ� ேபேயா2 � 
ப*கிாியி� +த� தார.�*� A�< ெப�க!. அைத* �றி�பி வா! �ளசி, 
ேவ)*ைகயாக. 
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     இர�  மாத� நா� தைல+Mகவி�ைல! மகேன! அ&த வா�.ைதயி� 
+M�ெபா%1� அ&த� ெபா%! த%� களி��� ஆ�க1*�. ெதாியா�. 
அவ�களா� அ&த� ெபா%ைள +M�� �ாி&�ெகா!ளேவா ரசி*கேவா +)யா�. 
அ� ெப�களி� வாL*ைகயி� மக.தானேதா� ெவ6றி! அ&த ெவ6றிதா�, அவ�க! 
வாL*ைகேயா  ேபாரா)� ேபாரா)� ெப<வ�. ேவ< எைத* க�டா�க!? பல 
ெவ6றிக! இ%&தா� மகிL=சி ப�கி2 விட ேவ�)வ%�. அ� ஆ�க1*�! ஒ% 
�திய ேதா2ட� வா�கிேனா�, �� 5  க2)ேனா�, �� வியாபார� ெச:ேதா� 
எ�< எ.தைனேயா வைக வைகயான ெவ6றிக! ஆ�க1*�* கிைட*க வழி 
இ%*கிற�. ெப�க1*� அ� இ�ைல! அவ�க! அைடய*7)ய ஒேர ெவ6றி, 
�ழ&ைத! தைல +Mகவி�ைல எ�றா�, அ&த ெவ6றி*� அ%கைதயாகிவி2டா�க! 
எ�< ெபா%!. இ�ப வாL*ைகயி� 'பலைன*' காண� ேபாகிறா�க!! ெப�, 
மைனவியானா!! மைனவி தா: ஆனா!! �.�* கா:.�* கனி �9�கி6< 
எ�ப�ேபால. அ.தைகய ெவ6றி என*�* கிைட*க இ%&த�. மாத� இர� ; 
வாயிேல ேலசான கச��! மாைல ேவைளகளி� ெகாJச� தைல86<�. ைககளிேல 
ஒ%விதமான ஓ:=ச�! ஆமா�! �ளசி*� அ� ெதாி&�வி2ட�. ஆணா ெப�ணா 
எ�< த�*கி�பா!, எ�னிட�. நா� பி)வாதமாக� ெப� எ�ேப�. அவ!, 
ேவ)*ைகயாக எ� வயி6ற�ைட த� காைத ைவ.�*ெகா�)%&�வி2 , 
"அ*கா! நி=சயமாக� ெப�ண�ல! ஆ�" எ�< 7<வா!. "உ�னிட� 
ேபசினானா?" எ�< நா� ேக2ேப�. "ஆமா�" எ�பா! �ளசி. "என*� ஒ% ெப� 
ெகா  மாமி! எ�< ேக2)%�பா�" எ�< நா� அவைள* ேக$ ெச:ேவ�. அவ! 
சைள*கமா2டா!. "அ� ேபால.தா� ேக2டா�, ஆக2 மடா க�ணா! நீ வள�&� 
ெபாியவனாகி, தா.தாவாகிறேபா� வ&� ேக!, ெப� த%கிேற� எ�< நா� 
ெசா�ேன�" எ�பா!. அதாவ� த�ைன* கிழவH*� மண +).தா�க! 
எ�பைத�ப6றி ேவ)*ைகயாக* �றி�பி வா!. இ�ப) நா�க! ெபாM� ேபா*கி 
வ&ேதா�. அ�பாC*ேகா இ&த= ேசதி மன*�ழ�ப.ைத உ�டா*கிவி2ட�; அ&த* 
�ழ�ப.ைத ேபேயா2 பவ� அதிக�ப .தி வி2டா�. ேப: பி).தி%*�� 
சமய.திேல, க%.தாி.தா� ந�லதா ெக2டதா எ�< அ�பா ேக2க, அவ� ஒ% 
வித.திேல ந�ல�, ஒ% வித.திேல ெக2ட� எ�றா�. எ&த வித.திேல ந�ல�, எ&த 
வித.திேல ெக2ட� எ�< அ�பாC� ேக2கவி�ைல, அவH� ெசா�லவி�ைல! 
"ெக2டதாக +)யாதப)..." எ�< பய&� ேபா: அ�பா 7றினா�. அவ� ஏேதா 
ஆ�டவனி� அபி�பிராய.ைத ேநர)யாக* க�  அறி&தவ�ேபால, "ஆ�டவ� 
ஒ% �ைற0� ெச:யமா2டா�" எ�< ைதாிய� 7றிவி2 , "இ%&தா9�, எ2டா� 
மாத� வைரயி� �ழ&ைத இ�ேகேய இ%*க2 �. அ�ேபாைத*க�ேபா� இ%*�� 
நிலவர.�*�. த*கப) �ைஜக! ெச:� வ%கிேற�" எ�< ெசா�$வி2டா�. 
ஆகேவ, நா� த�க.தி� எதிேர ெச�<, "ைப.திய*காாி! நா� தாயாக� ேபாகிேற�. 
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எ�ைன இனி= சாமா�யமாக* க%திவிடாேத! வாாி8 பிற*க�ேபாகிற�, ஜா*ரைத" 
எ�< ேப=சினா� அ�ல, பா�ைவயாேலேய ெதாிவி.�விட ேவ� � எ�< ஆைச 
ெகா�டத6� அைண ேபாட�ப2 வி2ட�. இ�H� ஆ< மாத�க1*� இ�ேக 
இ%&தாக ேவ� �! �ளசி இ%*கிறா!, ெபாM�ேபா*�*�. ஆனா�, த�க� 
அ�ேக இ%*கிறா! தைலகா� ெதாியாம� க�வ.ேதா . நா� 'தைல +Mகா�' 
இ%*கிேற� எ�ற விஷய� ெதாி&த��, அவ1ைடய 'க�வ�' �ைல0� அ�லவா? 
அைத� பா�*கேவ� ேம எ�ற ஆவ�, எ�ைன. B�)6<. "இ%*க2 �, 
இ%*க2 �, வ%கிேற� த�க�!" எ�< �ளசிைய. த�கமாக* ெகா�  
ேபசிேன�! அதிேல ஒ% ச&ேதாஷ� என*�! 
 
     "அவாிடமி%&� க)த� வ&ததா?" இ&த* ேக!விைய ஒGேவா� நா1� ேக2ேப� 
அ�பாவிட�. ஏ� ேக2கிேற� எ�பைத. ெதாி&�ெகா!ளாமேலேய, அவ� "வ&த� - 
இ�ைல" எ�< இர�)ேலா� பதி� 7<வா�. "நா� தைல +Mகாம� இ%�ப�ப6றி 
அவ%*� எMதினீ�களா? அவ� எ�ன பதி� எMதினா�?" எ�< நானாக அ�பாைவ 
எ�ப)* ேக2ப�. �ளசிதா� இத6�� ேயாசைன ெசா�னா!. 
 
     "அ*கா! நீேயதா� அவ%*�* க)த� ேபா வ�தாேன" எ�றா!. 
 
     "ேபா), ேபா! எ�ப)? ெவ2கமாக இ�ைலயா எMத?" 
 
     "எMத ெவ2க�ப2 � பல�?" 
 
     "நா� மா2ேட� ேபா), எ�ப) இைத எM�வ�?" இ�ப) ெகாJச ேநர� 
வாதா)ேன� �ளசியிட�. (எ�ைன. தா� வ*கீ� ேப: பி).�* 
ெகா�)%*கிறேத!) பிற� அவ! ஒ% ேயாசைன ெசா�னா!. அதாவ� "சா�பா  
சாியாக� பி)*கவி�ைல, வா: கச�பாகC� இ%*கிற�, யாராவ� ேல) டா*டைர* 
ேக2 , க��பவதிக1*� வ$C த%� டானி* வா�கி அH�பி ைவ*கேவ� � 
எ�< ஒ% க)த� எMதி� ேபா ; அதி$%&� அவ� ெதாி&� ெகா!கிறா�" எ�றா!. 
சாம�.தியம�லவா அவ! ேயாசைன. அத�ப)ேய க)த� ேபா2ேட�. நாலா� நா! 
பதி� வ&த�. கவ�! நா� சா�பி2 * ெகா�)%&ேத�. �ளசி கவைர* கா2)னா!. 
அவ%ைடய ைகெயM.�தா�. எ� +க� மல�&த�. பதி� கிைட.�வி2ட�, நாேல 
நாளி�. க)த� ேபா2ேடா �; உடேன பதி� க)த� அH�பி இ%*கிறா�. எ� மீ� 
அவ%*� ேகாப� இ�ைல; அ�� ஏ6ப2 வி2ட�. ஆமா�, தா: ஆக� ேபாகிேற�. 
இனி0மா எ�னிட� ெவ<�பாக நட&� ெகா!வா�. அவசரமாக= சா�பி2 வி2  
வ&� க)த.ைத� ப).தாகேவ� � எ�ற ஆவ�. அவசரமாக= சா�பி2டாேலா 
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�ளசி ேக$ ெச:வா!. ஆகேவ, க)த.ைத� ப)*கேவ� ெம�பதிேல அவசர� 
ெகா!ளாதவ! ேபால, ெம!ள= சா�பிடேவ�)யி%&த�. சா�பா  +)&� 7ட* 
ெகாJச� காலதாமத� ெச:ேத�; இ�ைலயானா� அவ! ேக$ ேப8வா!. 
 
     "�ளசி! எ�ன எMதி இ%*கிறா� க)த.தி� எ�< பா�*கலா�, ெகா " எ�< 
ேக2ேட�; ெகா .தா!. க)தம�லடா க�ேண! க விஷ� இ%&த� அதிேல! 
 
     "தைல+Mகிவி2ேட�." இGவளேவ, அவ� அH�பிய க)த.தி� இ%&த�! 
 
     மல�*7ைடைய ஆவலாக எ *��ேபா�, அதH!ளி%&� க%நாக� சீறி* 
கிள��வ�ேபால, உ� அ�பா அH�பிய க)த.ைத� பிாி.த�� 
தைல+Mகிவி2ேட� எ�ற வாசக� ேதா�ற* க�ேட�. அவசரமாக* க)த.ைத. 
தி%�பி ம<ப*க� பா�.ேத�. ஒ% எM.�� இ�ைல. ம<ப)0� ஒ% +ைற 
க)த.திேல தீ2ட�ப2)%&த வாசக.ைத* க�ேட�. ெம!ள அதைன உ=சாி.ேத�. 
உ!ள� ெவ&த�. �ளசி ெவ *ெகன* க)த.ைத எ .�* ெகாJச� ெதளிவாக 
ப).தா!, தைல+Mகிவி2ேட� எ�ற வாசக.ைத. எ� ெசவியிேல அ&த= ெசா6க! 
விM&த உடேன க�ணீ� க�ன.திேல விழலாயி6<. தைல+Mகிவி2ேட�! 
யா%ைடய வா�.ைத அ�? எ� கணவாி� வா�.ைத. எ�ைன. 
தைல+Mகிவி2டாரா� எ� கணவ�. இைதவிட ேவ< ேவதைன த%� ெசா� 
ெப�E*� ஏதடா மகேன! நா� தாயாக� ேபாகிேற� எ�பைத� ெப%ைம0ட� 
அவ%*� நா� ெதாிவி*க, அவ� எ�ைன. தைல+Mகி வி2டதாக* க)த� 
எM�கிறா�. நா� அH�பிய� பழ�! அவ� என*� விஷ� அH�பினா�! எ�ைன. 
தைல+Mகிவி2டாரா�; நா� தைல +Mகாம$%*கிேற� எ�ற ெச:திைய. 
ெதாிவி.த��, என*�* கிைட.த பதி� இ� மகேன! எத6��, எ�ேபா�� 
ேவ)*ைகயாகேவ ேபசிவி � �ளசி7ட. தி *கி2 �ேபா: நி�றா!, அ&த* 
க)த.ைத* க� . "எ�ன அ*கா இ�?" எ�< ேக2 *ெகா�ேட எ�ைன 
அைண.�* ெகா�டா!. "�ளசி! நா� சி.திரவைத*� ஆளா*க�ப கிேற�. எ� 
கணவ� எ�ைன* ைகவி2 விட. தீ�மானி*கிறா�. அல2சிய�ப .தினா�, இ�ைச 
ெச:தா�. இ�ேபா� அ)ேயா  எ�ைன* ைகவி2 விட. தீ�மானி.� வி2டா�. 
தைல+Mகிவி2ேட� எ�ற�லவா எMதி இ%*கிறா�, �ளசி! அ� எ� மான.�*� 
மரண த�டைனய)! நா� க��பவதியாக இ%*கிேற�. இ�, நா� �6ற� ெச:தவ! 
எ�பத6� அ.தா2சி எ�< 7<கிறா�. ஐேயா! �ளசி! நா� எ�ன ெச:ேவ�. 
அவ%ைடய வாசக� எ�ைன� ப �ழியி� த!1� பய�கர ஏ6பா . நா� 
அவ%*�. �ேராக� ெச:�வி2ேட�, நா� ஓ� B�.ைத எ�< B6<கிறா�. 
உ�ைன நா� ேநசி*க +)யா�, � �ப.திேல உ�ேனா  ேச�&� வாழ+)யா�, 
கா�பா6றC� +)யா�, நீ எ*ேகேடா ெக2 � ேபா! எ�< 7<வ� ெகா ைம 
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எ�பா�க! �ளசி! அவ� 7<வ� அதனிH� ெகா ைமயான�. விபசாாி! எ�< 
7சாம� பழி 8ம.தி எ� மான.ைத� பறி.� உலக� எ�ைன இழிவாக� ேப8� 
நிைலைய உ�டா*�கிறா�. 
 
     "அவைள நா� மைனவியாக இனி* ெகா!ள+)யா�. அவ! ஓ� விபசாாி" எ�< 
எ� கணவ� உல�*� உைர*கிறா�" எ�< நா� 7றி வி�மி வி�மி அMேத�. 
"அழாேத அ*கா! அM� அM� +க+� சிவ&�வி2டேத! இ�ப) அMதா� உட��*� 
ந�லதா? அ.தா� ஏேதா ெவறியிேல 5ணாக எைதேயா எMதிவி2டா�. அத6காக நீ 
இ�ப)� பைத*கலாமா? ஆ�களி� 8பாவ� இ�ப).தா�. ெப�ணி� மன� 
��ணா�ேம எ�ப� �றி.� எ�ணி0� பா��பதி�ைல. அ.தாHைடய 
அ*ரமமான வா�.ைத*� அ�.த� இ%�பதாக நிைன.�* ெகா�  நீ 
வ%.த�படாேத. உலகிேல, �.தி0!ளவ�க1� சில ேப� இ%*கிறா�க!. இ�ப) 
ெவறி பி).�, உள<வைத உ�ைம எ�< எ�ேலா%ேம ஏ6<* ெகா!வா�களா?" 
எ�< �ளசி எ�ென�னேவா சமாதான� 7றி� பா�.தா!; வழ*கமாக அவ! 
ேப=சிேல காண�ப � வி<வி<�� அ�< இ�ைல. அவ! என*�= சமாதான� 
7றினாேளெயாழிய அவளாேலேய தைல+Mகிவி2ேட� எ�ற வாசக.ைத சகி.�* 
ெகா!ள +)யவி�ைல. 'பாவிக!! பழிகார�க!! ெகாைலகார�க!! ெப�ைண 
ம�ணாக எ�ணி* ெகா!1� +2டா!க!! இ%தயம6றவ�க!' எ�< ெபா�வாக 
ஆ�கைள. தி2)* ெகா�)%&தா!. ஆனா� அGவளC� எ� கணவ%*காகேவ 
5ச�ப2டைவ. என*ேகா உலகேம இ%!மயமான� ேபாலாகிவி2ட�. கட$ேல 
விM&�, அைலகளா� தா*க�ப2 , ைக கா�க! ேசா�&� ேபா: எ&த நிைலயி� 
இ%*கிேறா� எ�பைத ஒ%வா< ெதாி&� ெகா!ள* 7)ய அளC ம2 � உயி� 
இ%*�� நிைலைம என*�. நா� சி�னவளாக இ%*��ேபா�, ப�$யிட� சி*கி* 
ெகா�ட �=சிைய� பா�.தி%*கிேற�. உட$� ஒ% பாக� ப�$யி� வாயிேல சி*கி 
வி �. �=சி*� அ� ெதாி&�வி �. மரண.தி� பி)யிேல இ%�ப�தா� ெதாி0ேம 
தவிர அதி$%&� மீ�  ெகா!1� வ$C இரா�. அ&த நிைலயிேல த�னா� 
த�பி.�* ெகா!ள +)0மா, அத6�. த�&த ச*தி இ%*கிறதா இ�ைலயா 
எ�பைத� ப6றி எ�ணி*ெகா�)%*க +)0மா? எ�ப)யாவ� சாவி� 
பி)யி$%&� வி படேவ� � எ�பத6காக. �)*��, ெநளி0�, தைலைய. 
B*��. ப�$யி� வாயி$%&� ெவளி�ப வத6காக. த� பல.ைத +Mவ�� 
உபேயாகி.�� பா�*��. ஒGெவா% �)��� �=சியி� வ$ைய நாசமா*கC� 
உயிைர� ேபா*கC� பய�ப ேமெயாழிய வி தைல*� வழியாக +)யா�. 
ப�$*�� �=சிைய* ெகா�9� ேவைல0� மி=சமா��. த� பி)ைய இ<*கி* 
ெகா�  ப�$ அைசவ6< இ%*கேவ�)ய�தா�. �=சி ேபாரா வதாக* க%தி* 
ெகா�  8வாிேல ேமா�� , தானாக= சா��. பிற� ப�$ அதைன. தி�<வி �. 
அ� ேபா�ற நிைலயிேல நா� இ%&ேத�. எ� கணவாி� கிராதக� எ�ற பி)யிேல 
சி*கி* ெகா�ட நா� எ� நிைலைமைய= சாி�ப .தி* ெகா!ள எ .�* ெகா�ட 
ஒGெவா% +ய6சி0� எ� ேவதைனைய வள�*க� பய�ப2டேதெயாழிய, எ� �ய� 
நீ*�� �ைணயாகவி�ைல. நா� எ�ன ெச:ேவ�! கணவேன விபசாாி எ�< 
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B6ற. �ணி&த பிற� ேபைத� ெப�ணா� எ�ன ெச:ய +)0�? ஆழமான கிண< 
ேத வத�றி ேவ< ேவைலதா� எ�ன இ%*கிற�? 
----------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�            9999    
 
     மகேன! த�க.ைத அவ� க$யாண� ெச:� ெகா!ள* 7டா�, அைத 
எ�ப)யாவ� த *க ேவ� � எ�< +ய�ேற�. அத� பய�, ேப: பி).தவ! 
எ�< ஊராேர 7<�ப)யான�தா�. சாி! இனி. த .�� பயனி�ைல. ஆ�களி� 
மன� வான� ேபா�ற�தா�. அதிேல பல ந2ச.திர�க! இ%&ேத தீ%�. ஒளிவி � 
மதி இ%&தா9�, மி�மினி0� இ%*��, க%ேமக+� இ%*க.தா� ெச:0�. 
ஆகேவ, ர�க� இ%*��ேபா� த�க� ஏ� எ�< ேக2 � பய� இ�ைல. அவ� 
தாராளமாக. த�க.ைத0� க$யாண� ெச:�ெகா!ள2 � எ�< எ�ணி, எ� 
மனைத. திட�ப .தி* ெகா�ேட�. அத� விைளCதா� மி�ன�ேபா� ேதா�றி 
மைற&த, அவ%ைடய அ��! அ&த அ��, அ�< இரC ம2 ேம நிைல.தி%*க 
+)&த�. அ&த இ�ப இரC, உ�ைன0�, உலகிேல எ&த� ெப�E� ேக2 = 
சகி.�* ெகா!ள +)யாத பழிைய0�, என*�. த&த�. பாL மனேம! ஏ� நீ, அ�< 
அவாிட� தJச� ��&தா:? ெகJசி அவ%ைடய ெகாJ8 ெமாழிைய� ெப6றா:, 
களி.தா:! இேதா த%கிறாேர நJ8, அ� உயிைர� ேபா*கினா9� பரவாயி�ைலேய, 
மான.ைத அ�லவா மா:*கிற�' எ�< ெம!ள* 7றி* ெகா�ேட �+றிேன�. 
விசார.ைத விநா)யி� �ைட.�வி � �ளசி0�, எ� நிைலைய* க� , 
அM�ெகா�ேட த� +&தாைனயா� எ� க�கைள. �ைட*க +)&தேத தவிர, 
என*�= சமாதான� 7ற +)யவி�ைல. எ�ப) +)0�? 'விபசாாி!' எ�ற பழி 
8ம.த�ப2ட பிற�, ெப� எ�ப) உலைக ஏறி2 � பா�*க +)0�? உலகிேல, 
எ.தைனேயா விதமான அ*ரம.ைத= ெச:� வயி< வள��பவ� 7ட, ஒ% ெப� 
விபசாாி எ�றாகிவி2டா�, ேகவல�ப .�வா�; க�)�பா�. எGவளC ெகா\ர 
8பாவ� இ%&தா� அவ� அ�ப)= ெசா�ல மன� �ணிவா� எ�பைத நீ இ�ேபா� 
எ�ணி� பா�. ஏேதா தா: த� மகனிட� 7<கிறா! எ�< எ�ணேவ�டா�. 
���பா*கியவதி ஒ%.தி க%ைண0� நீதி0� ெதாி&த ஒ% உ.தமனிட� 
+ைறயி கிறா! எ�< எ�ணி� பதி� ெசா�9. ேவ�டாமடா மகேன! நீ ேபச 
ேவ�டா�. உ� க�ணீ� ேபா��, என*� அ&த� பாைஷ ெதாி0�. இ�ைச*� 
ஆளான என*� கைடசி* கால.திேலH�, அ&த* க�ணீ� ஆதரC த%கிற� எ�< 
ஆ<த� கிைட.தேத அ�ேவ ேபா��. 
 
     எ� க$யாண� நட&த ேபா�, இரC கால2ேசப� ைவ.தா�க!. நா� 
ெப�க1ட� உ2கா�&� ெகா�  இ%&ேத�. ஆனா� அவ%ைடய +க.ைத0� 
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அ)*க) பா�.�* ெகா�ேட இ%&ேத�. கால2ேசப*கார�, சீதா க$யாண* 
கைதைய* 7றினா�. அ�ேபா� அவ� ெப�கைள� ப6றி� ேபசிய ெப%ைமைய, 
நாெள�லா� ேக2கலாமா எ�< ேதா�றி6<. அGவளC விள*கி விள*கி� 
ேபசினா�, வி)ய வி)ய. உ� அ�பாேவா அ&த* கால2ேசப*காராி� ேப=ைச* 
ேக2  அ�ப)ேய ெசா*கிவி2டா�. இராக.ேதா  கால2ேசப*கார�, 'ெப�E*� 
ேவ�)ய� எ�ன? �ஷணமா? ேபாதா�, ச�ப.தா? ேபாதா�. அழகான ப�களாC� 
ேதா2ட+� இ%&தா� ேபா�மா? ேபாதா�. ைவரமாைல0�, ப=ைச வைளய9�, 
க�$ைழ.த ஒ2)யாண+� கிைட.தா� ேபா�மா? ேபாதா�! காசி ெகாரநா  
ேசைல வா�கி* ெகா .தா� ேபா�மா? ேபாதா�! ேவேற எ�ன ேவ� �? 
ெதா2 . தா$க2)ய �%ஷனி� ம2ட6ற அ�� ேவ� �. அ&த அ��தா� 
அவ1*� அ>ட ஐOவாிய.ைதவிட ேமலான�" எ�< 7றி +).தா�. சைபயிேல, 
மைனவிைய அ)*காவி2டா� ைக மர.�� ேபா:வி � எ�< எ�ணி* 
ெகா�டவ�க!ேபால வாL&� வ&த �%ஷ�க! 7ட, கரேகாஷ� ெச:தா�க!. 
கால2ேசப*கார� 7றிய� நியாயமான ேப=8 எ�பைத ஆேமாதி�பத6காக உ� 
அ�பா கரேகாஷ� ெச:யவி�ைல. அவ%ைடய க�க!, எ� க�கைள= ச&தி.தன! 
அவ%ைடய ��னைக கால2ேசப*கார� ெசா�ன� சாி எ�< ம2 ம�ல, "இேதா 
பா�! எ&த அ�� தா� ெப�க1*� அ>ட ஐOவாிய.ைதவிட ேமலான� எ�< 
கால2ேசப*கார� 7<கிறாேரா, அ&த அ�ைப நா� இேதா த%கிேற�. ஆன&த� 
ெகா!" எ�< என*�* 7<வ� ேபா$%&த�. நா� ெவ2க.தா� தைல �னி&� 
ெகா�ேட�. சைபயிேல சில�, "மா�பி!ேள! கால2ேசப.ைத* கவனி0�" எ�< 
7ட அவைர* ேக$ ெச:தா�க!. ெப�க1*�� பாி&� ேபசிய கால2ேசப*கார�, 
அழகழகாக* � �ப வாL*ைகைய= சி.தாி.�* கா2)னா�. "மலராவ� 
கச*கினா�தா� ெக2  வி �; ம�ைகயி� மனேமா மணவாளனி� +க� ெகாJச� 
க க .தாேல ேபா�� ெநா&� ேபா��; அGவளC மி%�வான� ெப� மன�. 
ெப� மன.ைத� ��ணா*�� ஆ�கைள� ேப: இன.தி�தா� ேச�*கேவ� �" 
எ�< கால2ேசப*கார� 7றினா�. உ� அ�பா தன� பா�ைவயா9� 
��னைகயா9� அவ� 7றினைதெய�லா� ஆேமாதி.�* ெகா�  இ%&தா�. 
வ%ஷ� பல ஆனேபாதி9�, என*� அ�< நட&தைவக! அGவளC� ந�றாக 
நிைனவிேல இ%*கிற�. ந நிசி*�ேம�, என*�. B*க� வ&�வி2ட�. B�கினா� 
ேக$ ெச:வா�கேள எ�பத6காக மிக= சிரம�ப2 * க�கைள. திற&தப) 
இ%&ேத�. இதனா� B*க� அதிக�ப2டேத தவிர, �ைறயவி�ைல. 
எ�ைன0மறியாம� க�கைள A)ேன�. ப*க.திேல இ%&த ஒ% சிேநகிதி மீ� 
சா:&ேத�. அவ! "க$யாண ெப�E*� மய*க� வ&�வி2ட�" எ�< 7றினா!. 
ஆளா1*�� 7வினா�க!. நா� க�கைள. திற&ேத�. அவேளா எ�ைன. த� 
மீ� சா:.�* ெகா� , "அைசயாேத க�E! ஒ�< மி�ைல பய�படாேத!" எ�< 
உபசார� ெச:தா!. கால2ேசப� நி�<வி2ட�. 'ெகாJச� பா� ெகா �க!' 



61 

 

எ�றா� ஒ%வ�. ஒ%வ� 'விசி<�க!' எ�றா�. இ�ெனா%வ� ெம!ள உ!ேள 
அைழ.�* ெகா�  ேபா��ப) ேயாசைன ெசா�னா�. எ� கணவ� சாதாரணமாக, 
க$யாண� பி!ைளக! ெவ2க�ப வா�கேள அ�ேபா$ராம� "+க.திேல ெகாJச� 
ப�னீ� ெதளி0�க!!" எ�< உர.த �ர$ேல ெசா�னா�. 
 
     B*க மய*க.ைத. ெதளிவி*க எ� +க.திேல ப�னீ� ெதளி*��ப) பாிCட� 
ேபசிய எ� கணவ�, நா� க��பவதியாக இ%*கிேற� எ�ற ெச:தி ேக2  
ஆன&தமைட&தி%*க ேவ�)ய� +ைற. ஆனா�, அவேரா எ�ைன. 
தைல+Mகிவி2டதாக. ெதாிவி.தா�. ெப�ணி� வாL*ைக இ�ப) ஒ% ஆணி� 
ஆபாச.�*�* க2 �ப2  இ%*�� ெகா ைமைய யா� எ�ணி� பா�*கிறா�க!. 
மகேன! உ�ைன�ேபா�ற உ.தம�ண� பைட.தவ�க! உலகி� மிகமிக* �ைறC. 
உ� மன� எ� அM�ர� ேக2 � பைதபைத.த�. உ!ேள ஓ) வ&�, எ�ைன 
அ).த +ரடனிட� ச�ைட*�� நி�றா:. ஆனா� ெபா�வாக ஆடவ�க! இGவித� 
ெச:யமா2டா�க!. அதனா�, ஆ�க! இர*க* �ணேம அ6றவ�க! எ�< நா� 
7<வதாக எ�ணாேத. நா:, �ைன இைவகளிட�7ட இர*க� கா2 � 
ஆடவ�கைள நா� பா�.தி%*கிேற�. அ�ப)�ப2ட க%ணாகர�க! 7ட, 
மைனவிைய �%ஷ� அ).�. ���<.��ெபாM� �<*கி2 . 
த *கமா2டா�க!. அவ� ெப�ஜாதிைய அவ� அ)*கிறா�, நா� எ�ப) 
அவைன. த *க +)0�? ேபாடா உ� ேவைலைய� பா�.�* ெகா�  எ�< 
அவ� ெசா�$வி2டா�, நா� +க.ைத எ�ேக ெகா� ேபா: ைவ.�* ெகா!வ� 
எ�<, இ�ப) உ��=ச�ப6ற ேப=ைச� ேபசிவி2 � ேபாவா�கேளெயாழிய, 
ெப�ைண இ�ப) இ�சி*கலாமா எ�< ேக2க +�வர மா2டா�க!. இ�ப)�ப2ட 
KLநிைலயிேலதா� ெப�க! வாLகிறா�க!; எ� நிைலைம0� அ�தா�. உ� 
அ�பா, க$யாணமான சில கால�வைர கா2)ய அ��� அ*கைற0�, என*� 
மகிL=சிைய ம2 ம�ல, ஒ% �� ந�பி*ைகைய0� ெகா .த�. 
ம6றவ�கைள�ேபா� இவ� +ரடர�ல�; க�ணிய� வா:&தவ�. ந�மிட� 
அேமாகமாக அ�� ைவ.தி%*கிறா�. ஆகேவ, இவ� ந�ைம மிகC� பிாியமாக 
நட.�வா�; ந� வாLவிேல ��ப� இரா� எ�< ந�பிேன�. ம6ற* � �ப.�� 
ெப�கைள�ேபால* கச�கிய க�களாக இரா� எ�< நிைன.ேத�. அவ%ைடய 
ெசா�9� ெசய9� என*� அGவிதமான ந�பி*ைகைய. த&த�. த�க�, எ� 
வாL*ைகயிேல �<*கி � வைரயி�, அவ� எ�ைன அ��ட� தா� நட.தி வ&தா�. 
பாப�! த�க.ைத ம2 � �ைற7றி� பய� எ�ன? உ� அ�பா ேபராைச*� 
ஆ2ப �வைர எ�ைன அ�பாக.தா� நட.திவ&தா�. ேபராைச பி).த�� 
எ�ைன= சி.திரவைத ெச:யலானா�. 
 
     தைல+Mகிவி2ேட� எ�< அவ� எMதிய க)த.ைத� ப6றி, நானாக எ�  
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அ�பாவிட� 7ற +)0மா? �ளசிதா� அ&த� ெபா<�ைப ஏ6<* ெகா�டா!. 
அ�பா, �)�).தா�. 'மைடய�, +2டா!' எ�ெற�லா� தி2)னா�. எ�னேவா 
உளறி இ%*கிறா�. அவ� எMதினத6� அ�.தேம இ�ைல எ�றா�. என*� 
ஆ<த� த%வத6காக அவ� அGவிதெம�லா� ேபசினாேரெயாழிய உ�ைமயிேலேய 
அவ� அ&த* க)த.தா� அைட&த ேவதைனைய அவ%ைடய +க� ெதளிவாக* 
கா2)6<. +)வி�, 'நாேன ேபா: அவைன* க�).�வி2  வ%கிேற�; இர�  
நா! நீ இ�ேக தனியாக இ%; வ&�வி கிேற�' எ�< 7றிவி2 � �ற�ப2டா�. 
இ&த +ைறதா� சாியான� எ�< �ளசி ஆேமாதி.தா!. என*� எ�ன ெச:வ�, 
எ� சிற&த +ைற எ�< ெதாி&� ெகா!ளேவா �ாி&� ெகா!ளேவா +)யவி�ைல. 
ஒேர திைக��. இர�  நா! கழி.�, அ�பா தி%�பி வ&தா�. "எ�ன�பா விஷய�?" 
எ�< நா� ஆவ9ட� ேக2ேட�. 'ஒ�<மி�ைலய�மா! அவ� ஒ% மைடய�. 
எ�னேவா ஒ% விதமான ைப.திய*கார= ச&ேதக� ெகா�)%*கிறா�. இ� 
எ�னடா அச2 .தன� எ�< ேக2டா�, விழி*கிறா�. ஒேர �ழ�ப�. ஒழிய2 �. 
இ�ப)�ப2ட �.திய6றவ�க! தாமாக. தி%&தேவ� ேமெயாழிய, நா� ெசா�$. 
தி%.த +)யா� எ�< வி2  வி2ேட�. அவ� கிட*கிறா�; உன*ெக�னமா 
கவைல? நீதாேன அ&த 52  எஜமானி. எ�ன ெச:�வி வா� அவ�; 8�மா 
வி ேவனா நா�" எ�< எ� அ�பா ேபசினா�. அவ� ெசா�ன� சமாதானமா, 
தீ��பா, �6ற=சா2டா எ�< ெதாியவி�ைல. உ� அ�பாவிட� ஏேதேதா ேபசி� 
பா�.தி%*கிறா�. அவ� ஒேர பி)வாதமாக இ%&தி%*கிறா�. த�னா� ஒ�<� 
சாயாம� ேபானைத மைற*க, எ� தக�பனா� ஏேதா ேபசி. தீ�*கிறா� எ�ப� 
ெதாி&த�. எ� மனதிேல இ%&த �ழ�ப.தி$%&� ஒ% �� உ<தி பிற&த�. ேநேர 
5  ேபாவ�, எ�ைன அவ� எ�ன ேவ� மானா9� ெச:� ெகா!ள2 �. 
ைதாியமி%&தா�, "எ� மைனவி விபசாாி. அவைள நா� வில*கி வி2ேட�" எ�<� 
ெசா�ல2 �. எ�ைன ஊரா� B6<வா�க!; சகி.�* ெகா!கிேற�. ஆனா�, 
அேதேபா�, ஊ%*�� ெபாியவ�, ெகௗரவமான � �ப�. ெச�வ+� ெச�வா*�� 
பைட.தவ� எ�< �கழ�ப � இவைர0�, எதிேர இ�லாவி2டா9� தைல 
மைறவாக ஏளன� ெச:0�. அதனா� வ%� இழிைவ0� அவமான.ைத0�, எ�ைன 
இ�சி.தத6�. த�டைனயாக அவ� அைடய2 � எ�< எ�ணிேன�. �ைஜ, 
�ஜாாி, ேப:, எைத0� ெபா%2ப .தவி�ைல. �ளசியி� அ�� ெமாழி*� ம2 �, 
ெகாJச� சிரம.�ட� சமாதான� 7ற ேவ�)யதாயி6<. 
 
     அ�பாைவ அைழ.�* ெகா� , 5  வ&ேத�. ேபேயா2)* 
ெகா!வத6காகெவ�< நா� 52)$%&� கிராம.�*�� �ற�ப2ட ேபா�, 
சா�வாக.தா� ெச�ேற�. பிற� எத6�� பய�படாதவளாக, 52 *�! 
Vைழ&ேத�. அட*க� ெப�க1*�� �ஷண� எ�பா�க!; நா� அத� ப)தா� 
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நட&� வ&ேத�. கிராம.ைத வி2  ம<ப)0� 52 *�! Vைழ&தேபாேதா அதிகாாி 
எ�ற +ைறயிேல ��&ேத�. இனி, அட*க ஒ *க�, பாிC, பாச�, இைவகைள நா� 
ஏ� ெகா!ள ேவ� �? �%ஷனி� �ரைல* ேக2டாேல பய&�, அவ� காலா� 
இ � ேவைலைய. தைலயா� ெச:� தீரேவ� � எ�< நா� இ%�பாேன�? 
அட�கி ஒ �கி இ%&� பா�.தாகிவி2ட�. ெகா ைமகைள. தா�கி* ெகா�ேட�. 
இழிைவ� ெபா<.�* ெகா�ேட�; சி.திரவைத ெச:தா�, சகி.�* ெகா�ேட�. 
இGவளC*�� பிரதிபல� எ�ன ெப6ேற�? தைல+Mகிவி2ேட� எ�< அவ� 
எMதிய க)த&தாேன? �%ஷனிட� இ)ப2  அ)ப2 , இ�ைசகைள� ெப6<* 
ெகா� , ெப� எைத� �கழாக� ெப<கிறா!? அவ! உ.தமி, ப.தினி, பதி ெசா� 
கடவாத பாைவ எ�ற ப2ட�கைள.தாேன! என*�.தா� எ� கணவ� விபசாாி� 
ப2ட� க2)வி2டாேர; இனி ப.தினி, உ.தமி எ�ற ப2ட� கி2 � எ�பத6காக 
நா� ஏ� பா படேவ� �. ெகாJச+� இர*கமி�றி எ�ைன. 'தைல+Mகிவிட' 
அவ%*� மன� இட&த&தான பிற�, நா� ஏ� சா�வாக இ%*க ேவ� �? 
இ%&�தா� நா� எ�ன 8க.ைத* காண� ேபாகிேற�? எனேவ, ஓ� �திய 
உ<தி0ட� 52 *�! பிரேவசி.ேத�. உலகறிய எ�மீ� �6ற� சா2), அத6� 
%ஜு கா2), எ�ைன 5தியிேல விர2ட2 �. அ�வைரயி�, இ&த 52)� நா� 
ஆ2சி ெச:ேவ�. அவைர ஆ2)� பைட�ேப� எ�< தி2டமி2ேட�. 52 *�! 
Vைழ&த�ேம, �திய +ைறயி� ேவைல �வ�கிேன�. நா� உ!ேள வ&த ேபா� 
அவ� 52)ேல இ�ைல. அ�பா, எ�ைன. தனியாக வி2 � ேபாக வி%�பவி�ைல. 
நானாகேவ அவைர� ேபாக= ெசா�ேன�. ேவைல*காாிைய* 7�பி2ேட�. "எ�ேக 
அவ�? எ.தைன மணி*� ெவளிேய ெச�றா�? யா� 7ட= ெச�றா�?" எ�< 
மளமளெவ�< ேக!விகைள அதிகார. ேதாரைணயி� �2)ேன�. அGவளC உர.த 
�ர$ேல0� + *காகC� நா� அ�வைர ேபசி அவ! ேக2டதி�ைல. ஆகேவ அவ! 
ெகாJச� ஆ=சாிய�ப2டா!. ஒ% ேவைள "ேப:தா� ேப8கிற�" எ�< தா� 
எ�ணி*ெகா�)%�பா!. 
 
     "எ�ன) சைமய� இ�<?" எ�< ேக2ேட�. அவ! ெசா�ன ப�ட�க! யாC� 
அவ%*�� பிாியமானைவ. உடேன அைவகைள மா6றிேன�. அவ%*�� பி)*காத 
ெவ�ைட*காைய* �ழ�� ைவ*க= ெசா�ேன�. அவ%*�* ெகா.தம�$. 
�ைவய� பிாிய�; அைத= ெச:யேவ�டா� எ�< உ.தரC ேபா2ேட�. கீைர. 
த�  ஒ% பதா�.த.திேல ேச�&ததா எ�< ச$.�* ெகா!வா� அவ�. அைத* 
72 = ெச:ய= ெசா�ேன�. அவ%*� 'இரச�' இ�லாவி2டா� சா�பா  
பி)*கா�. அ�< அ� ேதைவயி�ைல எ�ேற�. தயி%*�� பதி� ேமா�, 
தைலவாைழ இைல*�� பதி� ெபா.த� ஆல இைல, ெந: வாைட அ)*�� 'ரக�'. 
இ�ப) சைமய6க2)ேல எ� ேபா� �வ*க�ப2ட�. சா�பா  தயாரான��, 
ேவைல*காாிைய� பாிமாற= ெசா�$ சா�பி2 வி2 , உ!ேள ப .�*ெகா� , 
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"நா� நா9மணி ேநர� B�கி ஆகேவ� �. இைடயிேல எM�பாேத. B�கி 
எM&தி%�பத6�! கா�பி தயாராக இ%*க2 �" எ�< உ.தரC ேபா2 வி2 , 
ெம.ைத மீ� வழ*கமாக� ேபா வைதவிட அதிக. தைலயைணக! 
ேபா2 *ெகா� , ப .�* ெகா�ேட�. 
 
     பக� ஒ% மணி*�ேம� அவ� வ&தா�. 7ட.திேல எ� சாமா�க! கிட&தன. 
அதி$%&� ெதாி&� ெகா�)%�பா�, நா� வ&தி%*கிேற� எ�பைத. 
ைப.திய*கார மHஷ�, நா� எ&த* ேகால.திேல வ&தி%*கிேற� எ�பைத. 
ெதாி&� ெகா!ளவி�ைல. 
 
     "எ�ேக ர�க�?" எ�< ேவைல*காாிைய* ேக2டா�. எ�ேக ர�க�? 
+�ெப�லா�, எதிேர நி6பா!. ைகயி� த�ணீ�= ெச��ட�, +க.தி� 
ச&ேதாஷ.�ட�; சா�பி2)%*க மா2டா!! எ�ேக ர�க�? வ&� பாேர�; இேதா 
இ%*கிறா! ர�க�; ெவ�ெவ2 . தைலயைண தைல*�� கா9*�� 
ேபா2 *ெகா� , ஒ:யாரமாக* க�கைள� பாதி அளC*� A)*ெகா�  
ெவ6றி� ��னைக0ட� க2)$� மீ� ப .�* ெகா�)%*கிறா!! B*க� 
�ரணமாக வரவி�ைல, வர= ெச:கிறா!. பதிேனா% மணி*�= சா�பி2டா!. 
ெகாJசேநர� கைத� �.தக� ப).தா!. ப).தப) B*க� வ%வ� ேபா$%&த�. 
�.தக.ைத கீேழ 5சி எறி&தா!. எவேனா கதாசிாிய�, உ.தமிகளி� இல2சண 
விள*க.ைத எMதி இ%&தா� அதிேல. இேதா, ப .�*ெகா�)%*கிறா!. எ�ேக 
இ%�பா! ர�க� எ�< ேக2கிறாேய. எ�ேக இ%�பா!. ஒ% ெச�வ* � �ப.திேல 
பிற&�, ெச�வவாH*� வாL*ைக� ப2டவ!? பக� ஒ% மணி*�. ேதா2ட.�*�. 
த�ணீ� பா:=சி* ெகா�)%�பாளா, ெந� �.தி* ெகா�)%�பாளா, அ �� 
ஊதி* ெகா�)%�பாளா? ேவைல*காாி சைம.தா!; ேவைளேயா  சா�பி2டா!; 
ஓ:வாக� ப .�* ெகா�)%*கிறா!. நா9 மணி*� எM&தி%�பா!; கா�பி 
சா�பி வா!, ஒ% அைரமணி ேநர� ேதா2ட.திேல உலCவா!; பிற� 
ேகாயி9*ேகா, ேகாமள�, ேகாகில�, �&தள� ேபா�ற சிேநகிதி 52 *ேகா ேபா: 
வ%வா!, ெபாM�ேபா*காக! இ�ப) எ�லா� நா� 7றிேன�. எ� எதிேர இ%&த 
ெபாிய நிைல* க�ணா)யி� ெதாி&த எ� உ%வ.�*�. அவ� 7ட.திேல 
ேவைல*காாிைய* ேக2டா� "எ�ேக ர�க�!" எ�<. 
 
     மகேன! +�� அவ� 'எ�ேக ேவைல*காாி?' எ�< எ�ைன* ேக2பா�. இ�ேபா� 
ேவைல*காாிைய* ேக2டா�, எ�ேக ர�க� எ�<. "அ�மா உ!ேள ப .�* 
ெகா�)%*கிறா�க!" எ�< ெசா�னா! ேவைல*காாி. பிற� அவ! தா� சாத� 
ேபா2டா!. சைமய6க2)ேல நட&த ச�வாத� என*�= ச�கீதமாக இ%&த�. 
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     "இெத�ன சனிய�. ெவ�ைட*கா: ஏ� ெச:� ெதாைல.தா:?" 
 
     "அ�மாதா�..." 
 
     "எ�னவா� அ�மாC*�? அ�மா! �ைவய� எ�ேக?" 
 
     "ெச:யவி�ைல." 
 
     "ெச:யவி�ைலயா?" 
 
     "ஆமா�. அ�மா ேவ�டா� எ�றா�க!." 
 
     "இெத�ன ெபாிய இழC! இ� எ�ன 5டா, 8 காடா?" 
 
     "ேப>; சபா>! அ6�த�!" எ�< 7றலாமா எ�< ேதா�றி6< என*�, 
அவ%ைடய பைத�பான ேப=ைச* ேக2 , எைதேயா B*கி* கீேழ 58கிற ச.த� 
ேக2ட�. "நா� எ�ன�க ெச:வ�? அ�மா..." எ�< அM�ர$� ேவைல*காாி 
ேப8கிற ச�த� ேக2ட�. பிற� 7ட.திேல வ&� உலவி* ெகா�ேட ேபசலானா�, 
உ� அ�பா. 
 
     "இ&த 52)ேல மHஷ� எ�ப) வாச� ெச:ய +)0�! ேபைய� ெப�டாக* 
ெகா�டா� இ&த* கதிதா�" எ�றா�. சில விநா)க! ேப=8 இ�ைல; கால)= ச.த� 
ம2 �தா� ேக2ட�. 
 
     "ம�கள�! இேதா பா�, இனி இ�ேக இ�ேபால நட*க*7டா�!" எ�றா�. 
ம�கள� எ�ன ெச:வா!? எஜமானி ேபா � உ.தரவி�ப) 
நட*கேவ�)யவ!தாேன! "அ�மா ெசா�னா!, அ�மா ெசா�னா! எ�< 
52ைட* �2)= 8வரா*க*7டா�. அ�மாC*� இ�ேக யா%� இ&த 
அதிகாரெம�லா� தரவி�ைல. ெதாிகிறதா? இ&த 52)ேல எ� இ>ட�ப)தா� 
சகல+� நட*க ேவ� �. ஜா*ரைத, ேதாைல உாி.�வி ேவ�" எ�றா� 
மிர2டலாக. ேதாைல உாி.� வி ேவ� எ�றாேர தவிர, யா%ைடய ேதாைல 
எ�பைத* 7றவி�ைல. 7ற. ைதாியமி�ைல. ேவைல*காாி பதி� ஏதாவ� 
ேபசினாலாவ� அவ� ேகாப.ைத ெவளிேய க*கிவி2  நி�மதி அைட&தி%�பா�. 
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அவ! ேபசாம� இ%*கேவ அவ%ைடய ேகாப� வ$C அதிகாி.த�. அ&த* 
ேகாப.ைத நா6கா$ேம� கா2 கிறா�, விசிறியி�ேம� கா2 கிறா�, ெத%* கதவி� 
மீ� 58கிறா�, கைட= சி<வ� மீ� கா2 கிறா�, ேதா2ட*கார� மீ� ேபா கிறா�. 
ேகாப.ைத எ�ெக�ேகா பா:=8கிறாேர தவிர, ர�க.தி� மீ� 5ச. ைதாியமி�ைல. 
ர�க� உ!ேளதா� சயனி.�* ெகா�)%*கிறா!; 7ட.திேல �தி*கிறா�, 
7Cகிறா�; உ!ேள Vைழ&� ஒ% வா�.ைத ேக2க +)யவி�ைல. ேக2)%&தா� 
எாிமைல ெவ).தி%*��. ெந ேநர� இவ%ைடய 'தி2 'கைள* ேக2 * 
ெகா�)%&த ேவைல*காாி, "நா� யா� ேப=ைச* ேக2ப�? அ�மா ஒ% விதமாக= 
ெசா�9கிறா�க!, நீ�க! அத6� ேந�மாறாக= ெசா�கிறீ�க!; நா� யா%ைடய 
அதிகார.�*ெக�< அட�கி நட�ப�" எ�< ெகJ8� �ர$� ேபசினா!. ஐேயா 
பாவ�, ந�மாேல அவ1*�* க>ட� வ%கிறேத எ�< ஒ% விநா) ேயாசி.ேத�. 
பிற� மனைத. திட�ப .தி* ெகா�ேட�. ேச! ேவ� மானா�, அவ1*�. 
தனியாக= சமாதான� ெசா�$* ெகா!ளலா�. ஆனா�, அவ! க>ட�ப கிறா! 
எ�பத6காக நம� ேபா�+ைறைய மா6றி* ெகா!ள*7டா�. இ&த� ேபா� +ைற 
ெவ6றி த%கிற�. ஆகேவ இதைன. ெதாட�&� நட.த ேவ�)ய�தா� எ�< 
தீ�மானி.�* ெகா�ேட�. த� ேகாப.ைத எ�� கா2 வ� எ�< ெதாியா� 
தி�டா)ய எ� கணவ�, ெகாJச ேநர.�*ெக�லா� கைட*�� ேபா: வி2டா�. 
+�ெப�லா� சா�பி2டான�� A�< மணி வைரயி� ப .�. B��வா�; நா� 
கா�பி ேபா2 * ெகா .தான பிற�தா� ேபாவா�. சா�பி2  அைரமணி 
ேநரமாகவி�ைல, ஓ)னா� கைட*�; நா� ஒ:யாரமாக� ப .� உற�கிேன�. 
அவ%� நாH� பைழய நா2களிேல ஒ6<ைம0ட� வாL&� வ&ேதாேம, அ�ேபா� 
என*� இ%&த ச&ேதாஷ� ஒ%வித�. அவ%ட� 'ேபாாி வ�' எ�< தி2டமி2 , 
பைட எ �பி� �வ*க.திேலேய அவ� ேதா6< ஓ)னேபா� நா� ெகா�ட 
ச&ேதாஷ� ேவேறா� விதமாக இ%&த�. என*� இ&த இ% ச&ேதாஷ�களி� 
வைககைள விள*க= சாியாக. ெதாியவி�ைல. ஆனா�, இர� � ேவ< ேவ< வைக 
எ�பதி� ம2 � ச&ேதகமி�ைல. இனி��� ப�ட�களிேலேய, இனி�பளி*�� 
+ைறயி9�, இனி�பி� த�ைமயி9� வி.தியாச� இ�ைலயா? அ�ேபாலேவ, அ&த 
இ%வைக= ச&ேதாஷ�களிேல0� வி.தியாச� இ%&த�. காசி அ�வா 
தி�H�ேபா�� இனி��தா�; க%�ைப. க).�. தி�H�ேபா�� இனி��தா�, 
எ�றா9� வி.தியாச� இ%*கிற� பா� மகேன! அ� ேபா$%&த�. உ.தரவி�ப) 
நா9 மணி*� ேவைல*காாி கா�பி ெகா .தா!; சா�பி2ேட�; �ளி.ேத�; அ�C� 
�� வழ*க�! அல�கார� ெச:� ெகா�ேட�. 
----------- 
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     ேல) டா*ட� லாசரO என*� அ)*க) ைவ.திய� பா��பவ�. ேப: 
பி).�*ெகா�ட� எ�< ெசா�னேபா� ேகாபி.�* ெகா� , 52 *� வ%வைத 
நி<.தி* ெகா�ட லாசரO, பிற� பலதடைவ 7�பி2  அH�பி0� வ%வதி�ைல. 
"ஓ! +த$யா� 52  அ�மாC*கா! டா*ட� எ�*�? ம&திர*காரைன அைழ*க2 � 
ேபா!" எ�< ேகாபமாக* 7றி அH�பிவி வா�க!. அேத லாசரைச அைழ.�* 
ெகா�  வ%�ப)யாக, ேவைல*காாி*�* 7றிேன�. அவ! ேம9� 
ஆ=சாிய�ப2டா!. "ஏ�)! ஆ&ைதேபால விழி*கிறா:. அ�மாCைடய ேபா*ேக 
மாறிவி2டேத எ�< ஆ=சாிய�ப கிறாயா? இ�ேபா� மாறி.தா� ேபா:வி2டா!. 
பைழய அ�மா இ�ைல" எ�< நா� 7றிவி2 = சிாி.ேத�. "அ�மா என*� 
ஆ=சாியமாக.தா� இ%&த� நீ�க! அதிகார� ெச:ய ஆர�பி.தேபா�. ஆனா�, 
பிறேகா என*�� பயமாகிவி2ட�" எ�றா! அ&த� ேபைத. "ஏ�), பய�? ஓேஹா! 
பிசா8 பயமா?" எ�< ேக2ேட�. 'ஆமா�' எ�< தைலயைச.தா!. "ைப.திய*காாி, 
ேப0� கிைடயா�, �த+� கிைடயா�. லாசரO டா*ட� ெசா�9கிற�ேபால, 
எ�லா� நர��* ேகாளா<. ேம9�, மனித�களி� 8பாவ.ைத* ெக *க, மனிதேர 
ேபா��" எ�< நா� ெசா�ேன�. அவ! �ாி&� ெகா!ளவி�ைல. "மாறிவி2ேட� 
எ�< 7<கிறாேய, அ�7ட உ�ைம அ�ல; நானாக மாறிவிடவி�ைல. மா<தைல 
உ�டா*கி வி2டா�க!" எ�ேற�; அ�C� அவ1*�� �ாியவி�ைல. "அ)! 
உன*�� �ாிகிறப) 7<கிேற� ேக!. சாணி இ%*கிறேத அ� எ�ப) இ%*கிற�? 
ஈரமாக, 'ெகாள ெகாள' ெவ�<, பM��* கலாி� இ%*கிறத�லவா? பிற�, அேத 
சாணி 'வற2)' யாகி எாி*க�ப2ட பிற�, எ�ப) மாறிவி கிற�?" எ�< ேக2ேட�. 
"சா�பலாயி �" எ�றா! ேவைல*காாி. "சாணி சா�பலாவ� யாரா�? 
ந�மா�தாேன?" எ�< ேக2ேட�. "ஆமா�. நா� அ ��*� உபேயாக�-
ப .�கிேறா�; சாணி வற2)யாகி, பிற� சா�பலாகிற�" எ�< 7றினா!. "சா�ப� 
ேவ� � எ�ற எ�ண.�*காகவா நா� வற2)ைய எாி*கிேறா�? 
இ�ைலய�லவா? நா�, எத6காகேவா ஒ% வO�ைவ உபேயாகி*கிேறா�. 
ந�+ைடய உபேயாக.தி6�� பிற�, அ&த வO� ேவ< உ%வ�, ேவ< �ண� 
ெகா�ட ேவ< வO�வாகி வி கிற�. இ�, ந�மா� ேநாி2ட மா<த� எ�ப� 
ப6றி*7ட நா� எ�ணி� பா��பதி�ைல. இ�ப) மா<� எ�ப� ெதாி&��, நா� 
காாிய� ெச:வதி�ைல. அைத�ேபால, மனிதைர மனித� பய�ப .தி, 
மா6றிவி கிறா�க!. இைதேய ெதாி&� ெச:வ�� உ� . பா� தயிராவ� எ�ப)? 
நா�தாேன '�ைர' ெதளி.�, பாைல. தயிரா*�கிேறா�. அ� ேபாலேவதா� 
மனிதரா� மனிதாி� 8பாவ�, உ%வ�7ட மா6ற�ப கிற� இ&த* காாிய� உலகி� 
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ஒGேவா� விநா)0� நைடெப6றப) இ%*கிற�. இGவிதமாக ஏ6ப2டேத எ� 
மா<த9�! இைத� ேப0� ெச:யவி�ைல, �த+� ெச:தத�ல! எ� கணவேரதா� 
எ� மா<த9*�* காரண�" எ�< நா� விாிவாக விள*கிேன�. அவ! பாவ�; 
சாணி சா�பலாவ�, பா� ேமாராவ� இைவகைள� �ாி&�ெகா�ட அளC, எ� 
மா<தைல� �ாி&�ெகா�  வரேவ� � எ�பைத ம<ப)0� அவ1*�* 
7றிவி2  நா� ெவளிேய �ற�ப2ேட�. 
 
     வாடைக வ�)ைய* 7�பி வத6� என*�* 7=சமாக இ%&த�. 
வ�)*காரனி� 7=ச� என*� இ%&தைதவிட அதிகமாக இ%&த�. 
 
     "+த$யா� 52  அ�மாவா? ஏH�க? ந�ம வ�) எ�ேக�க?" 
 
     "கைட*�� ேபாயி%*�." 
 
     "ேபாயி%&தா எ�ன�க. நா� ேபாயி 72)*ெகா�  வ%கிேறH�க." 
 
     "ஏ�? உ� வ�)*� எ�ன?" 
 
     "ஒ�Eமி�ைல�க. ஆனா, நீ�க இதிேல வ%கிற��னா..." 
 
     "ஏ�, ேவேற எ�காவ� நீ ேபாகEமா?" 
 
     "ராமா! ராமா! அ�*��T�க. இ�, 'வி�' வ�)7ட இ�ைல. ஒேர ஆ2டமா 
ஆ). ெதாைல*��. அ�*�.தா� பா�*கிேற�." 
 
     "பரவாயி�ைல." 
 
     இGவளC ேப=8*�� பிற�தா� வ�)யி� இட� கிைட.த�. ெபாிய பண*கார 
52  மக!, வாடைக வ�)யிேல ேபாவ� ெகௗரவ* �ைற=ச� எ�< அவ� 
க%தினா�! அ&த எ�ண.ைத� ேபா*கேவ நா� அவனிட� அGவளC ேபசேவ�) 
இ%&த�. எ�ைன. த� வ�)யிேல ஏ6றி*ெகா�  ேபாவதாேல அவ� ஒ%வித 
'ெகௗரவ�' அைட&தா�. வழ*கமாக, வழியிேல வ%கிறவ� ேபாகிறவ�க1ட�, 
'வ�பள�பவ�' அவ� எ�< ெதாியவ&த�. ஏெனனி� வழியிேல பலேப� அவனிட� 
ேபசினா�க!. ெப%�பாலான ேப=8 அவசியம6ற�. அவேனா ஒGெவா%வாிட+� 
ேப=ைச வள�.தாதீ�க! எ�< ஜாைட கா2)னா�. அவ�க1� வ�)யிேல நா� 
உ2கா�&� ெகா�)%�ப� க�  மாியாைதயாக� ேபாயின�! வ�)க! 
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எ�வ&தா9� இவ� வழி சாியாக விடேவ இ�ைல. "ேபா�பா ஓரமாக� ேபா" எ�< 
அத2)* ெகா�ேட ெச�றா�. அதாவ� வ�)யிேல நா� இ%*��ேபா�, 
வழ*கமாக* கா2 � பணிC7ட. ேதைவ இ�ைல எ�< அவ� 
எ�ணி*ெகா�டா�. "அ�மா கா� ைவ.த� என*� அதி�>ட�தா�" எ�றா�. 
பாவைன*� அ�ல; உ�ைமயாக� �ாி.�� ேபா:= ெசா�ன வா�.ைத அ�. 
அவH� அ�வைர வ�)ைய எ�ேக ஓ2டேவ� � எ�< எ�ைன* 
ேக2கவி�ைல; நாH� ெசா�னவள�ல. வ�) ம2 � ேபா:*ெகா�ேட இ%&த�. 
அவ� ஏேதேதா த� � �ப* கைதைய� ேபசி*ெகா�ேட இ%&தா�. ெகாJச 
ேநர.தி� வ�)ைய நி<.திவி2டா�. அ�ேபா�தா� ெதாி&த� அவ� வ�)ைய, 
எ� அ�பா 52 *� ஓ2)* ெகா�  வ&தி%*கிறா� எ�ப�. எ�ன ெச:வ�! 
அவ�, நா� ேபாக*7)ய இட� அ�தா� எ�< எ�ண� ெகா�  அGவித� 
ெச:தா�. அவ� மீ� த�� இ�ைல. 
 
     "வ�)ைய அவிL.�விட2 �களா�மா" எ�< ேக2டா�. "ேவ�டா� இேதா 
வ&�வி கிேற�" எ�< 7றிவி2 , உ!ேள Vைழ&ேத�. 
 
     52)6�! Vைழ&ேத�, எதி�பாராத ச�பவ�; ஆனா� ஆ=சாிய�ப �ப), த�க� 
ஓேடா ) வ&தா!. எ�ைன* க�ட��, "அ*கா! வா! நாேன வரலா� எ�< 
இ%&ேத�" எ�றா!. என*�. திைக�� ஏ6ப2ட�. நா� உ2கார� பா: விாி.தா!; 
இர�  தைலயைணக1� ேபா2டா!. அ�பா ெவளிேய ேபாயி%*கிறா� எ�< 
நா� ேகளாம� அவேள ெசா�னா!. வ�)ைய ஏ� அவிL.� விடவி�ைல எ�< 
ேக2 வி2 , வ�)*காரைன* 7�பி2  அவிL.�வி �ப) உ.தரவி2டா!. 
ேவைல*காாிைய ஓ2ட9*� அH�பினா!! 
 
     த�கமா, �ளசியா எ�< நா� ச&ேதகி*கேவ�) இ%&த�, அ&த 
உபசார�கைள* க� . எ� வாL*ைக*� ஒ% +!ளான அவ!, எ� கணவாி� 
மனைத மா6றிவி2டவ!, என*� இழிC� பழி0� ஏ6ப �ப) ெச:த த�க�, இ�ப) 
எ�ைன உபசாி.தா� என*� எ�ப) இ%*��. எ�னேவா கைத ெசா�வா�கேள, 
யாேரா ஒ%வ� ப .�. B�கி* ெகா�)%&தா�, பக� ேவைளயி�. ெவயி� 
அவ� +க.தி� ப2ட�; அைத* க�  ஒ% நாக�பா�� படெம .�, அவ� 
ப*க.தி� இ%&�ெகா�  +க.திேல ெவயி� படாதப) �ைட பி).த� எ�< 
ெசா�வா�கேள, அைத� ேபா� இ%&த� த�க� என*� உபசார� ெச:த�. நா� 
எ&தவிதமாக நட&� ெகா!வ� எ�< தீ�மான.�*� வரேவ சிரமமாக இ%&த�. 
த�க� ஏ� த�Hைடய ேபா�+ைறைய மா6றி* ெகா�டா! எ�பேத 
விள�கவி�ைல. ேக$ ெச:கிறாளா? ெவ<� பாவைனயா? ஒ%ேவைள 
இ�ப).தா� நட*கேவ� � எ�< அ�பா க2டைளயி2டாேரா? அ�ல� எ� 
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கணவேர ஒ% சமய�, "எ�ன இ%&தா9� அவ! +த�, நீ இர�டாவ� தா�. 
ேம9� அவ! உ� அ*கா; அவளிட� நீ �ேராத� கா2ட*7டா�" எ�< ேயாசைன 
ெசா�னாேரா எ�< பல� பல எ�ண�க! உ�டாயின. 
 
     காைலயி� வ&ேத� - பரவாயி�ைல - இ�ேபா� மய*க� கிைடயா� - ஆமா� 
மாத� நா9 - எ�< இ�ப). ��  ��டாக எ� ேசதிகைள= 
ெசா�ேனேனெயாழிய, என*�* கல&� ேபசேவா அவைள� ேபால* ெகாJசி* 
�லாவேவா +)யவி�ைல. எ�ப)ேயா அவ!, அGவளC சாம�.தியமாக ந).தா!. 
அ&த= சமய.திேல யாேரH� க�டா�, "த�க�, த�கமான ெப� - இ&த ர�க� ஒ% 
'+ச '; த�க.�*� அவ! அ*காளிட� பிராண�; ர�க� மகா க�வ� பி).தவ!" 
எ�< தா� ெசா�வா�க!. 
 
     "த�க�! உ�ைமைய* 7றிவி . ஏ� இ�< எ�<மி�லா. தி%*7.தாக 
இ%*கிற�? எ�ைன, உ� ெஜ�ம விேராதியாக எ�ணியவளாயி6ேற, எத6காக 
இ�< எ�னிட� இGவளC ெகJ8கிறா:? இ� எ�ன த&திர�? எ�ன 
விபாீத.�*காக இ&த +� ஏ6பா ?" எ�< ேக2 விடலாமா எ�< ேயாசி.ேத�. 
ேக2�� �ணிC வரவி�ைல. த�க�, என*�* கா�பி தயாாி�பதாக= ெசா�$வி2  
சைமய6க2 *�= ெச�றா!. நா�, ேயாசைனயிலாL&தப) ப .�* 
ெகா�)%&ேத�. 52)ேல யா%� இ�ைல. ேவைல*காாி0� ெவளிேய 
ேபாயி%&தா!. வ�)*கார�, மிக மாியாைதயாக உ!ேள வ&� தன*� அவசர 
ேவைல இ%�பதாகC�, ேவ< வ�) ெகா�  வ&� வி2 வி2 � ேபாவதாகC� 
ெசா�னா�. "நீ ேபா அ�பா, நா� ேவ< வ�) 7�பி2 * ெகா!கிேற�" எ�< 
ெசா�$ அH�பிவி2ேட�. த�க� சைமய6க2)$%&� வ%வத6�! அவளிட� 
ெசா�லாமேலேய ெவளிேய ேபா:விடலாமா எ�< ேதா�றி6<. ம<ப)0� ேச! 
அவ! எ�ைன ஒ% ைப.திய*காாி எ�ற�லவா எ�ணி* ெகா!வா! எ�ற 
எ�ண� உ�டாயி6<. எ�னா� எ�ன ெச:வ� எ�< தீ�மானி*க +)யாம� 
தி�டா)ேன�. ஏ� இ�ேக வ&� சி*கி* ெகா�ேடா �? 'மதியாதா� தைலவாச� 
மிதி*க ேவ�டா�' எ�ற பழெமாழிைய0� மற&� இ�ேக வ&ேதாேம. "வ$ய 
வ&தவைள வாெவ�< 7ட உபசாி*காம� எ�ப) இ%�ப�? அவ! இல=ைச ெக2  
வ&தா!; நா�, ெவ2க� ெக2டவேள! ேபா) ெவளிேய எ�< எ�ப)* 7<வ�? 
எ�ன இ%&தா9� 7ட�பிற&த பிற�ப�லவா?" எ�ெற�லா� ேப8வாேள இ&த. 
த�க�. இத6ெக�லா� நா� இட� ெகா �பதா? எ�ன ைப.திய*கார.தனமான 
ேவைல ெச:ேதா�? 52)6�! Vைழகிற ேபாேத அ�பா இ%*கிறாரா? எ�< 
ேக2 வி2 , அவ� இ�ைல எ�< ெதாி&த��, பிற� வ%கிேற� எ�< 7றிவி2 � 
�ற�ப2)%*கலாகாதா? ஏ� இ�ப) விழி*கேவ� � எ�< எ�ணி எ�ைன 
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நாேன ெநா&�ெகா�ேட�. எGவளC சாம�.தியமாக ந)*கிறா! த�க�! 
விேராத.ைத. �ளி0� ெவளிேய ெதாிய ஒ2டாதப) தாேன A) ைவ.�*ெகா�  
ேப8கிறா!. ந�மா� +)யவி�ைலேய அ�ேபா�. 'எ�ைனேய இGவளC 
திறைமயாக மய*�கிறாேள, இவளிட� எ� �%ஷ� எ�ப) மய�காம$%*க 
+)0�?' எ�< எ�ணி ெவ2கமைட&ேத�; ெபாறாைம0� ெகா�ேட�. அ&த. 
திD�= சிாி��. என*� வரவி�ைல! அவ! ேப=8ட� கல&�வ%� ஒ%வைக 'நாத�' 
எ�னிட� இ�ைல. எ� 7&த� ெந6றியி� �ர!வ� என*�. ெதாிவத6�+�, 
அவள�லவா அைத= சாி�ப .�கிறா!! எ�கி%&� க6<*ெகா�டா! இ&த 
வி.ைதைய! எ�ேனா  பிற&தா!. எ�ைனேய ெவ�கிறாேள! எ�< 
ஆ=சாியமைட&ேத�. எ�னா� இGவிதமாகெவ�லா� ேயாசி.�* ெகா�)%*க 
+)&தேதெயாழிய, ஒ%விதமான தீ�மான.�*�� வர+)யவி�ைல. 
 
     ேவைல*காாி பலகார� ெபா2டல�க1ட� வ&தா!. அவைள நி<.தி*ெகா� , 
எ� மனதி$%&த பார.ைத� ேபா*க அவளிட� ேபசலாேன�. 
 
     "ஏ�)! எ�ன இ�, உ�க த�க� எ� மீ� இGவளC அ�� கா2 கிறாேள!"      
"இ�லாேம ேபாC�களா! 7ட� பிற&த ெபாற�ப�லவா? ேம9�, தா� 
ஆடாவி2டா9� த� சைத ஆ �H ெசா�வா�கேள!" 
 
     "அ&த* கைத கிட*க2 �D! இவ எ�ன உ�ைமயாகேவ தானா எ�ைன 
உபசாி*கிறா!?" 
 
     "நா� எ�ன.ைத* க�ேடH�க. நீ�க ெர�  ேப%� இ�ப) அ�பா 
வாழE�, நா� எ� க��ளிர� பா�*கE�, அGவளCதா� என*� ேவ�)ய�." 
 
     "அ� கிட*க2 �D! சதா ச�வாகல+� எ�ைன. தி2)* ெகா�)%�ப�தாேன 
த�க.தி� ேவைல." 
 
     "அெத�லா� ஏ�மா, இ�ேபா ேபசE�. எ�னேமா அ� மன8 மாறியி%*��. 
இனிேமலாவ� நீ�க ெர�  ேப%� ச�ைட ச=சரC இ�லாம இ%�கேள�. 
ந�ல�தாேன." 
 
     "ந�ல� ெக2ட� இ%*க2 �. திD%�H இவ1ைடய நடவ)*ைக மாறின� 
ஏ�? அ�பா ஏதாவ� ெசா�$ இ%�பாரா?" 
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     "இ%*��." 
 
     "உன*�. ெதாியாதா?" 
 
     "ெதாியா��கேள." 
 
     இத6�! த�க� கா�பி0ட� வ&�வி2டா!. சா�பி2டாெலாழிய 
விட+)யாெத�< பலவ&த� ெச:தா!. என*�. திDெர�< ஒ% பய� 
ேதா�றிவி2ட�. எ�மீ� தீரா� பைக ெகா�ட இவ!, ஒ% சமய�, தனியாக வ&� 
சி*கி* ெகா�ட எ�ைன ஒழி.�வி வத6ேக, எ�னிட� த&திரமாக= சிாி.�� ேபசி 
பலகார.திேலா, கா�பியிேலா ஏதாவ� விஷ.ைத ைவ.� வி கிறாேளா எ�ற பய� 
பிற&�வி2ட�. த&திர*கார. த�க� அைத0� ெதாி&� ெகா�டா! ேபா$%*கிற�. 
"சா�பிட*கா! இ&த அ�வா ந�றாக இ%*��" எ�< 7றி*ெகா�ேட, ெகாJச� 
அதிேல எ .�. தி�றா!. அ�ேபாலேவ ஒGெவா% பலகார.ைத0� ெகாJச� 
ெகாJச� தி�றா!. என*ேக ெவ2கமாகிவி2ட�. நாH� தி�ேற�. கா�பி 
சா�பி �ேபா� ெகாJச� பயமாக.தா� இ%&த�. உடேன அவ! கா�பியிேல0� 
ெகாJச� சா�பி2 வி2 , "அ*கா! ச�*கைர ேபாதா� ேபா$%*ேக" எ�< 
ேக2டா!. 'ேபா��' எ�< 7றி*ெகா�ேட நா� அைத0� சா�பி2 வி2ேட�. ைக 
அல��வத6�= சைமய6க2 � ப*க� ெச�ேற�. த�ணீ� எ .�* ெகா .தா!. 
ெவ6றிைல. த2ைட இM.ேத�; அவ! 8�ணா�� தடவி ெவ6றிைல ம).�* 
ெகா .தா!. �றி�பறி&� நட&�ெகா�டா!. எ�ைன* ெகா�வத6�� பதி� 
உபசார.�*�ேம� உபசார� ெச:தா!. எ�ன காரண�? எ�ன KL=சி இ�? 
என*ெகா�<� �ல�படேவ இ�ைல. எ�ைன= ச&ேதாஷ�ப .தி எ�ன 
காாிய.ைத= சாதி.�* ெகா!ள� ேபாகிறா!! ஒ% ேவைள அ�பாக நட&� 
ெகா!வத� Aல�, எ�Hைடய ச�மத.ைதேய ெப6<, க$யாண ஏ6பா2ைட 
+).�* ெகா!ளலா� எ�< எ�Eகிறாளா எ�< எ�ணிேன�. பல�பல 
எ�ணிேனேன ெயாழிய, வா: திற&� அவைள எ�C� ேக2க. ேதா�றவி�ைல. 
'ேபா:வி2  வ%கிேற�!' எ�< ப.�. தடைவ*� ேம� ெசா�$� பா�.ேத�. 
ஒGெவா% தடைவ0�, "இ% அ*கா! ேபாகலா� இ%" எ�< உபசார� ேபசி� ேபசி 
எ�ைன. த .�*ெகா�ேட இ%&தா!. "ேநரமாகிற� த�க�..." எ�ேற�. �ழ&ைத 
பா9*� அMேமா? இ�ேபா� ஏ�*கா! இ�ன� ெகாJச� நா! கழி.�.தாேன!" 
எ�< ேக$0� ேபசினா!. 
 
     "அ*கா! நா� ஏதாவ� தவ< ெச:� இ%&தா� எ�ைன ம�னி.�வி " எ�றா! 
திDெர�<. நா� மிரள மிரள விழி.ேத�. அவ! க�களிேல நீ� த1�பி6<. 
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     "எ�ன) த�க�? உ� நட.ைதேய இ�< ைப.திய*கார= ேச>ைடயாக 
இ%*கிறேத!" எ�< நா� ேக2ேட�. 
 
     "அ*கா! நா� தவ< ெச:�வி2)%*கிேற� எ�ப� என*ேக ெதாி0�. இ&த 
வாL*ைகைய= சத� எ�< ந�பி, உலக.திேல எ.தைன ெபா:, K�, வJசைன 
நட*கிற�. அ�ேபால, நாH� ஏேதேதா மன*ேகா2ைட க2), உ� மீ� 5ணாக 
விேராத� ெகா�  ெக திக! ெச:ேத�..." எ�< 7றி*ெகா�ேட வி�மினா!. 
 
     "த�க�! எ�ன உன*� ைப.தியமா? ஏேதா எ�Hைடய தைலவிதி*� ஏ6றப) 
க>ட�க! ேநாி2டன. நீ எ�ன ெச:வா: அத6�? உன*�� என*�� பைக 
A�ட� 7ட எ� ெபா�லாத ேவைளதா�" எ�< நா� ெசா�ேன�. என*�� 
க�களிேல நீ� கசியலாயி6<. 
 
     "அ*கா! நா� எ�ப) எ� வாயா� ெசா�9ேவ�..." 
 
     "எ�ன? எைத? இெத�ன) த�க� இ�ப) வி�+கிறாேய." 
 
     "அ*கா! நா� பிற&த� இ%வ�..." 
 
     "எ�ன) உளறி...!" 
 
     "அ*கா! நா� இ%வ� வாழ* கடC1*� வி%�ப� இ�ைலேய..." 
 
     "எ�ன) அசேட! எ�ன ெசா�9கிறா: இ�ேபா�?" 
 
     "அ*கா! நா� இ�H� ஆ< மாத�..." 
 
     "எ�ன ஆ< மாத�..." 
 
     "ஆறா� மாத�..." 
 
     "யா%*�? எ�ன) உளறி*ெகா2 கிறா:! ஆறா� மாதமா? உன*கா?" 
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     "அத�ல அ*கா! இ�H� ஆ< மாத.தி� நா� ெச.�வி ேவனா�..." எ�< 
7றிவி2 . த�க� ேகாெவ�< அMதா!. 
------------ 
 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        11111111    
 
     த�க�, தன*�= சில மாத�களி� மரண� ச�பவி*�� எ�< ேசாதிட� எவேனா 
7றின� ேக2 , எ�னிட� 7றி* ேகாெவன அழ.ெதாட�கிய��, அ�வைர 
ம6ேபா%*காக ஒ%வ� வ$ைவ, ம6றவ� அறி0� ெபா%2  எதி� எதி� நி�< உ6< 
ேநா*கியப) இ%�ப� ேபா� இ%&� வ&த நா�, அவைள அ%ேக இM.� 
அ��ட� அைண.�* ெகா� , க�ணீைர. �ைட.�, "அ) ேபைத� ெப�ேண! 
உ�ைன நா� மகா �.திசா$, ைதாியசா$ எ�< அ�லவா எ�ணி* 
ெகா�)%&ேத�. எ�ன பி.தம) உன*�. எவேனா பித6றியைத* ேக2 * 
ெகா�  அழலாமா? அ) அசேட! யா� அ&த மைடய�? எ�ப). �ணி&� 
ெசா�னா� அ&த வா�.ைதைய? அவனிட� நீ எ�ன ேக!வி ேக2டா:? அவ� 
வா:.� *�* ெகா�டவனாக இ%*கேவ� �. இ�ைலயானா� இGவிதமான 
அவல2சண� ேப=ைச* 7<வானா? அவ� 7றினைத* ேக2 = சிாி.�வி2 , 
'ேபாடா மகா ெபாிய அறிவாளிதா� நீ' எ�< 7<வைத வி2 , அவ� ேப=ைச 
உ�ைம எ�< ந�பி அழலாமா! த�க�! இேதா பா� இ�ப)! எ�ன) உன*�? 
எவேனா ஒ% Aட� உைர ேக2 , இ�ப) மதி மய��வதா?" எ�< பல�பல 7றி 
அவைள. ேத6றிேன�. த�கேமா வி�+வைத விடவி�ைல. "அ*கா, நாH� 
ேசாதிட�களி� உைரைய ந��வதி�ைல. உன*ேக ெதாி0ேம, நா� தா� எத6�� 
�%வி. �%வி* காரண� ேக2பவளாயி6ேற. எ&த� �ர2ைட0� உடேன ந�பிவி � 
ேபைதய�ல. இ&த= ேசாதிட� ெசா�ன� ேக2  ம2 � நா� ந�பினத6�* 
காரண� இ%*கிற�. ஒ�< ெசா�கிேற�, ேக! அ*கா! ெப%�பா9� இ&த= 
ேசாதிட�க!, உய�&த அ&தOதி� உ!ளவ�களிட� +கO�தியான வா�.ைத ேபசி, 
A�< உலக+� உ�க! கால)யி� விM�! உ�+ைடய எதிாிக! A*கி9� 
வாயி9� இர.த� வழி&� ஒழிவா�க!! உ�க! மன� க%ைண ெவ!ள� ெகா�ட�! 
எ�ெற�லா� 7<வா�க! எ�ப� என*�. ெதாி0�. அதனாேலேய நா�, எ� 
ஜாதக.ைத= ேசாதிடனிட� ெகா .தேபா� வ!ளியி� ஜாதக� எ�ேற�. அவ� 
ந��வத6காகேவ, எ� ஜாதக* �றி�ைப ேவேறா� காகித.தி� எMதி, எ� ெபயைர� 
ேபாடாம� வ!ளி எ�< ேபா2 . த&ேத�. அவ� அ&த ஜாதக.ைத� 
பா�.�வி2 , இ�H� ஆ< மாத.திேல இ&த வ!ளி இற&�வி வா! எ�< 
7றினா�. நா� ந�பாம� எ�ப) இ%*க +)0�?" எ�< 7றிவி2  ம<ப)0� அழ 
ஆர�பி.தா!. இெத�னடா ச�கட� எ�< நா� எ�ணிேன�. "வ!ளி! யாரவ� 
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அ&த வாயா)?" எ�< ேக2ேட�. அவ!, "அவ� ெபாிய ேசாதிட�தான�மா! 
வாL+னி அவ%*�� பிர.ய2ச�" எ�றா!. "சாியான Aட.தன�! நீ0� ேச�&�தா� 
இ�ப), த�க.தி� மனைத* �ழ�பி வி2)%கிறா:" எ�< அவைள0� 
க�).ேத�. த�க� ேசாக.�ட�, "அ*கா! உன*� எ� ேம� இ%*�� ஆைசயி� 
காரணமாக இ�ப)� ேப8கிறா:. என*ெக�னேவா அவ� ெசா�ன� +த�, மா�� 
7ட அ)*க) ஒ%விதமாக வ$*கிற�. இரவிேல B*க� நி�மதியாக இ%�பதி�ைல. 
ெக2ட நிைனCக!! எ� மனதிேல ஒ% விதமான திகி� பி).�* ெகா�  வி2ட�" 
எ�< ெசா�னா!. அவைள= சமாதான� ப).த நா�, ேசாதிட.தி� ேபா*�, 
ேசாதிட�களி� �ர2 , அவ�களி� வா�.ைத*�� பலவைகயான அ�.த� இ%*கிற 
ேவ)*ைக ஆகியவ6ைற= ெசா�ேன�. அவேளா தி%�தியைடயவி�ைல. 
"அ�பாவிட� ெசா�$ அவைன ைநய� �ைட*க= ெசா�கிேற�" எ�ேற�. த�க�, 
"அ�பா காதிேல விM&தா� அவைன அ)�பா�. ஆனா� அவ%� எ�ைன� 
ேபாலேவதா� ேவதைன�ப வா�. ஏெனனி�, அவ%*� அ&த= ேசாதிடனிட� 
ெரா�ப ந�பி*ைக. நம� மிரா8 ேகO, ேம� ேகா�2)� இ%&தேபா� அவ� 7றிய 
ேசாதிட� ப$.த�. அதி$%&� அ�பாC*� அவ� வா�.ைதயிேல அபார 
ந�பி*ைக. ஆைகயாேலதா� நா� அவ� ெசா�னைத அ�பாவிட� ெசா�ல*7ட 
இ�ைல. ெசா�னா�, அவ� இ&த வேயாதிக� ப%வ.திேல இ�ப6றி ேவ< மன� 
க>ட�ப வா�. ஏ6ெகனேவ உ�னா� அவ� ஏ*க� அHபவி*கிறா�. இனி எ� 
கதி0� இ�ப) ஆ�� எ�< ெதாி&�வி2டா� ப .த ப *ைகயாகிவி வா�. அ*கா 
நா� இ%வ� பிற&� அவைர� படாதபா  ப .திவி2ேடா�" எ�< 7றி. 
�*கி.தா!. 
 
     "நீ எ�ன ெசா�னா9� சாி; நா� �ளி7ட ந�ப மா2ேட�. என*� இ�ேபா� 
இ�ப)�ப2ட �ர2ட�களி� ேபா*� மிக ந�றாக. ெதாி&�வி2ட�. ேபாக2 �! 
இ&த மாதிாி �ர2ட�க!, ஆப.� வ%�, மரண� ச�பவி*��, கிரஹ� ேபாதா� 
எ�ெற�லா� 7றி� பய�கா2 வேதா  நி<.தி*ெகா!ள மா2டா�கேள! இ&த 
ஆப.� நீ�க ஆயிர� க�Eைடயா1*� அபிேஷக� ெச:யேவ� �! இல2ச 
தீப� ஏ6றேவ� �! ெசா�ண.தா� ச��ப� ெச:� ெசா*கநாத� ேகாயி9*�. 
தான� தரேவ� �. ^< ப�டார�க1*�= ேசா< ேபாடேவ� � எ�< ஏதாவ� 
உள<வா�கேள! அ�ேபால இவ� ஒ�<� ெசா�லவி�ைலயா?" எ�< ேக2ேட�. 
"ெசா�னா�" எ�றா! த�க�. "எ�ன?" எ�< ேக2ேட�. த�க� அத6�� பதி� 
7றவி�ைல. ெந ேநர� ஏேதேதா ேப=ைச மா6றியப) இ%&தாேள தவிர, எ� 
ேக!வி*�� பதி� 7றவி�ைல. நாேனா விடவி�ைல. ெசா�னா�தானாயி6< 
எ�ேற�. "ெசா�$ எ�ன பய�?" எ�< ேசாதி.தா! த�க�. "ெசா�ல)! 
எ�னதா� ெச:ய ேவ� மா�. ஆப.� ேபாக" எ�< ேக2ேட�. அவ! அத6� 
ேந�+கமா:� பதி� 7றவி�ைல. 
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     "அ*கா! இ�< நா� இ%வ%� எைத0� மைற*காம� ேபசேவ� �. அ.தாைன  
நா� க$யாண� ெச:� ெகா!ள� ேபாகிேற� எ�ப� உன*� ஆ.திர.ைத.தாேன 
ஊ2)வி2ட�" எ�< ேக2டா!. இGவளC ைதாியமாக= சி*க� நிைற&த 
விஷய.ைத மிக= சாதாரணமாக� ேப8கிறா!. த�க.தி� சாம�.திய� அ�தாேன. 
 
     "த�க�! மனதி9!ளைத மைற*காம� தாேன ேபச ேவ� �? ஆ.திரமா என*� 
எ�< ேக2கிறா:. இ%*காதா? பிற*காதா?" எ�< நா� அவைள* ேக2ேட�. 
 
     "உ�ைன ஆ.திர�பட= ெச:வதா� என*ெக�ன அ*கா இலாப�? ேயாசி.�� 
பதி� ெசா�9. உ�Hைடய அ�ைப� ெபறேவ� � எ�< நா� எ�ண +)0ேம 
தவிர, உ� ேகாப.ைத* கிள�பிவி வதிேல என*� வி%�ப� இ%*க +)0மா? நீேய 
ெசா�9!" எ�< அவ! ேவேறா� ேக!வி, +�னைதவிட* 7�ைமயான அ�� 
ேபா2டா!. 
 
     நா� ேபசின ேப=ைச* ேக2ட அ&த� ேபேயா2) எ�ைன வ*கீ� ேப: பி).�* 
ெகா�ட� எ�< ெசா�னா�; த�க� ேப8வைத* ேக2டா�, எ�ன ெசா�வாேனா 
ெதாியவி�ைல. 
 
     "த�க�! வைள.�� ேப8வ� வ�பி�தா� ேபா: +)0�. என*� உ� மீ� 
இ%&த அ�� மாறின��, நம*�! பைக A�ட��, உ�ைமயி� நீ எ� கணவைர* 
க$யாண� ெச:� ெகா!ள ஏ6பா  நைடெப<கிற� எ�< நா� அறி&ததா�தா�. 
நா� ம2 ம�ல! உலகிேல எ&த� ெப�E� ஆ.திரமைடய.தா� ெச:வா!. 
மர*க2ைடயா நா�? எ� கணவ� ேவெறா%.திைய, அவ! எ� 7ட� 
பிற&தவளாக* 7ட இ%*க2 �, எத6காக இ�ேனா� ெப�ைண* க$யாண� 
ெச:� ெகா!ள ேவ� �? யா%*�.தான)ய�மா, ேகாப� வரா�!" எ�< நா� 
ேக2ேட�. என*�* ெகாJச� ேகாப&தா�. அவேளா சா&தமாக� ேபசினா!. 
"அ*கா! நா� ேப8வைத� �ாி&�ெகா�  பதி� ெசா�9. நா� நீ ஆ.திர�ப2ட� 
தவ<, ஆ.திர�பட*7டா� எ�< ெசா�லவி�ைலேய. அ.தா� எ�ைன* 
க$யாண� ெச:�ெகா!ள எ�Eகிறா� எ�< ெதாி&த பிற�தாேன ஆ.திர� 
பிற&த� எ�< ேக2ேட�. ஆமா� எ�< ஒ��* ெகா�டா:. அ .த ேக!வி நா� 
ேக2ட� உ� ஆ.திர.ைத* கிள�பி நா� அைடய� ேபா�� இலாப� எ�ன எ�ப�. 
அத6�� பதி� 7ற ேவ�)*ெகா!கிேற�. பதி� 7றாவி2டா� ேபாகிற�! அ*கா 
ெகாJச� ேயாசி.��பா� நீயாக, தனியாக இ%*�� ேபாதாகி9�!" எ�< த�க� 
ெசா�னா!. எ� ேகாப� அதிகாி.த�. "எ�ன இ%*கிற� ேயாசி*க! சி< 
பி!ைளக! ��பிைய� பி).� ைவ.�* ெகா�)%*கிறா�க!. அைத அவ�க! 
விைளயா2  எ�< எ�Eகிறா�க!. அ� ேபால நீ எ� வாLவிேல நJ8 
கல&�வி2 , அ� ச�வ சாதாரண விஷய� எ�< எ�Eகிறா:. ைதாியமாக 
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எ�ைனேய ேக!வி ேக2கிறா:. எ� வாLைவ� பாழா*க� பா�*கிறா:. எ� 
உ!ள.திேல இ%*�� ச&ேதாஷ.ைத அழி*கிறா:. இ� ெதாியவி�ைலயா உன*�. 
இைத ேயாசி.� ேவேற பா�*க ேவ� மா நா�. நீ 8க�ப2 , ச&ேதாஷ�ப2  
இ%*க எ�ண�ெகா� , எ� வாLைவ* �ைல*கிறா:" எ�< ெசா�ேன�. 
த�க.தி� ��னைக, எ�ைன ஈ2)ேபா� �.தி6<. அவ! த&த பதிேலா 
பளி=ெச�< க�ன.தி� அைறவ� ேபா$%&த�. 
 
     "அ*கா! அவரவ�க! த�க! த�க! வாLC 8கமாக, ச&ேதாஷமாக 
இ%*கேவ� ெம�<தா� எ�Eவா�க!, அ� தவற�ல! நாH� அ�ேபால 
எ�ணி வதிேல �6ற� இ�ைல. ஆனா� ஒ% விஷய.ைத ேயாசி*காமேல நீ 
ேப8கிறா:. நாH� ச&ேதாஷமாக இ%*கC� நீ0� ச&ேதாஷமாக இ%*கC� 
+)யாதா? உ� வாLைவ* ெக .�.தானா நா� 8க� ேத)* ெகா!ள ேவ� �? 
ஏ� அ*கா, அைத எ�ணி� பா�*கவி�ைல நீ?" எ�< ேக2டா!. 
 
     "எ�ப) +)0�? நீதா� எ� கணவ%*� மைனவியாகி, மனமகிL=சி 
ேத)*ெகா!ள +ைன&� வி2டாேய! ச*கள.தியாக* கிள�பிவி2 , சாவதானமாக� 
ேபசி* ெகா� � இ%*க. �ணிகிறா:. த�க�! இேதா பா�. நீ 8க�ப வத6காக 
எ� வாLவிேல ேவதைனைய அHபவி*க ேவ� மா? ஏன) உன*கி&த ெக மதி?" 
எ�< பைதபைத.�* ேக2ேட�. 
 
     "அ*கா! நா� 8கமைடய, வாLவிேல ச&ேதாஷ� ேதட ஏ� ேவ< ஒ%வைர மண� 
ெச:� ெகா!ள*7டா�! உலகிேல ஆடவேர இ�ைலயா? இ%*�� ஆடவ� 
அ.தைன ேப%� த�க� �Rபி எ�< தா$ க2ட ம<.�வி2டா�களா? நா� உ� 
த�ைகதாேன! அழக6றவள�லேவ! ெச�வ+� சீ%� நம*�! சமமாக.தாேன 
இ%*கிற�! நா� ேவெறா%வைர* க$யாண� ெச:�ெகா�  இ�பமாக 
இ%*கலா�; அ� ேபாலேவ நீ0� இ%*கலாம�லவா?" எ�றா!. 
 
     "எ�ன) இ�! நா� ேக2கேவ�)ய ேக!விைய நீ ேக2கிறா:? உ�ைன மண� 
ெச:� ெகா!ள யா%*�.தா� மன� இரா�. எ�னி9� நீதா� அழகி! அைத* 
க�  �ாி.த க�க!தாேன இைவ! உ� வய�� வசீகர+� வளர வளர, எ� 
மனதிேல, உ� மீ� அ��� வள�&தப)தாேன இ%&த�. உன*�. த*கமணாள� 
கிைட.�. தி%மண� நட*க ேவ� �, க�ணா� க� களி*க ேவ� � எ�< 
தாேன நா� ஆவலாக இ%&ேத�. நீதாேன எ� ஆைசயிேல க� 5ச. �ணி&தா:. 
யா� ேவ�டாெம�றா�க!, நீ ஓ� மணாளைன. ேத)* ெகா!வைத?" எ�< நா� 
ேக2ேட�. 
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     "இ%வ%ேம ஒேர விதமான ேக!விைய ேக2 *ெகா!கிேறாேம அ*கா! அத6�� 
பதி�தா� எ�ன? அழ�, இளைம, ெச�வ�, வசதி எ�லா� இ%*கிற�. ேவ< 
ஒ%வைர* க$யாண� ெச:�ெகா�  8க�படலா�; ச&ேதாஷமாக இ%*கலா�; நீ 
�*க�ப2  அதனாேல நா� ச&ேதாஷ�பட ேவ� � எ�பதி�ைல. இ%வ%ேம 
ச&ேதாஷமாக இ%*கலா�. அத6கான ெசௗகாிய.�*�* �ைறவி�ைல! ஆனா� 
அ� +)யவி�ைல! ஏ� அ*கா?" எ�< ம<ப)0� ேக!வி ேபா2  மட*கினா!. 
 
     "ஏனா! ேபராைச பி).த எ� �%ஷ�, பண.தாைச*� அ)ைமயாகி, நம� � �ப= 
ெசா.திேல உன*� வரேவ�)ய பாதி பாக�, நீ ேவ< யாைரயாவ� க$யாண� 
ெச:� ெகா�டா�, அவH*�� ேபா:வி ேம எ�< எ�ணி உ�ைன0� தாேன 
க$யாண� ெச:� ெகா� , ெமா.த= ெசா.ைத0� தாேன அைடய ேவ� ெம�ற 
ெக2ட எ�ண� ெகா� , உ� மீ� வைல 5சினா�; நீ அதிேல விM&தா:. 
இ%வ%� சதிெச:� எ�ைன இ*கதி*�!ளா*கினீ�க!. ேப: பி).தவ! பி.த� 
பி).தவ! எ�< B6றினீ�க!" எ�< ஆ.திர+� அMைக0� ெபா��� �ர$6 
ெசா�ேன�. 
 
     "நீ ெசா�ன� அ.தைன0� உ�ைம. நா� மைற*கவி�ைல. அ.தா�, 
பண.தாைச பி).�.தா� எ�ைன மண� ெச:� ெகா!ள. த&திரெம�லா� 
ெச:தா�. அவ� எ�ண.ைத0� ஏ6பா2ைட0�, ெதாி&�தா� 7றியி%*கிறா:! 
ஆனா�, +*கியமான விஷய.ைத மற&�வி கிறாேய அ*கா! அ.தா�, த� 
8யநல.�*காக, இ&த= K� ெச:தி%*கிறா�. அ� விள�கிவி2ட�. நாH� அதைன 
மைற*கவி�ைல. ஆனா�, அ&த ஏ6பா2 *� அவ%ைடய த&திர.�*�, K�*�, 
நா� ஏ� ச�மதி*கிேற�? அத6� காரண� எ�ன? அைத ேயாசி.தாயா?" எ�< 
ேக2டா!. 
 
     "வைலயி� 5L&�வி2டா:" எ�< நா� பதி� ெசா�ேன�. ஆனா�, என*ேக, 
அ&த� பதி� தி%�திகரமாக இ�ைல. அவ! இேலசாக= சிாி.�வி2 , "அ.தானா�, 
த�னிட� வியாபார நிமி.தேமா பJசாய.�* காாியமாகேவா வ%பவ� மீ� வைல5ச 
+)0�! அ*கா! எ�ைன= சாியாக� பா�.� வி2 = ெசா�9. எ� மீ� அவரா� 
+)0மா? அவ� அ&தOதி� அறி�றி, ெச�வ.தி� சி�ன�, ெகௗவரமான நைட, 
ெநா) பாவைன, அவரா� ஊாிேல மதி��. ேத)* ெகா!ள +)0�. அGவளCதா� 
+)0ேம ஒழிய, ஒ% இளம�ைகயி� உ!ள.ைத* ெகா!ைள ெகா!ள அவாிட� 
எ�ன இ%*கிற�! அவ� வைல 5சினா�. அதிேல நா� 5L&ேத� எ�< 7<கிறா:, 
எ�ைன அறி&�ெகா!ளாம�. உ� த�ைக ஏமாளிய�ல; அ.தா� ம�ைகயைர 
மய*கி � மா&தாீகர�ல! அவ� வைல5சிய� எ� மீ�ம�ல, ெசா.தி� மீ�; ஆனா� 
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அ&த= ெசா.ைத* கா2) அவைர= ெசா*கைவ.� எ� அ%ேக வ%�ப) ெச:தவ! 
நா�; வைலைய நாH� 5சிேன� அவ� மீ�! ஆனா� அவ%*காக அ�ல! அவாிட� 
மய�கி அ�ல! உலகிேல அவேர கைடசி ஆடவ� எ�பத6காக அ�ல! உ� வாLைவ 
ேவதைன0!ளதா*க ேவ� � எ�பத6காகC� அ�ல! என*காக - அ*கா - எ� 
உயி%*காக - நா� பிைழ*க ேசாதிட� �றி�பி2ட ேபராப.தி$%&� த�ப" 
எ�றா!. 
------------ 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�            12121212    
 
     உயி%*� ஆப.� வ%� எ�< எவேனா ஒ% ேசாதிட� ெசா�னைத* ேக2 , 
ம%�  ேபானதாகC�, அ&த ம%2சியி� காரணமாகேவ, எ� கணவைர. த� 
�%ஷரா*கி* ெகா!ள. �ணி&ததாகC�, எ� த�ைக எ�னிட� ெசா�ன� ேக2 , 
நா� சிாி.ேத�. சிாி.ேதேன தவிர ெகாJச� பாிதாப� பிற&த�. "ேபா)! 
ைப.திய*கார� ெப�ேண!" எ�< ேக$ ெச:ேத�. அவேளா தி%�தி ெபறவி�ைல. 
ேசாக.�டேனேய ேபசலானா!, "அ*கா! ேசாதிட� �றி�பி2ட ஆப.தி$%&� 
த��வத6�� அ.தாைன* க$யாண� ெச:� ெகா!வத6�� எ�ன ச�ப&த� எ�< 
நீ ேக2கவி�ைலேய, ஏ�? அ� உன*� ஆ=சாியமாக இ�ைலயா?" எ�< த�க� 
ேக2டா!. நா� எGவளC அச  பா� த�பி? நானாக* ேக2)%*க.தாேன ேவ� � 
அ&த* ேக!விைய? ேக2கேவ� ெம�< ேதா�றேவ இ�ைல. அவ!, தா� 
கிள�பிய ேக!வி*�. தாேன பதி9� 7றிவி2டா!. 
 
     "அ*கா! க�னி கழியாம� நா� இற&�ேபானா� � �ப.�*� ஆகா�. ஆகேவ, 
இற&�ேபா� +��, க$யாண� ெச:� ெகா�டாக ேவ� �. ேவ< யாைரேயH� 
மண� ெச:�ெகா� , அவ�க! மனைத உைட*க நா� இ>ட�படவி�ைல. 
அ.தா� ெகாJச� அM.தமான ெநJ8!ளவர�லவா! நா� இற&�ேபானா� அவ� 
சகி.�*ெகா!ள +)0�. ேம9�, நீ இ%*கிறா:. ஆகேவ தா�, நா� அ.தாைன* 
க$யாண� ெச:� ெகா!ள. தீ�மானி.ேத�. இைத நீ ந�பினா9� சாி, நயவJசக� 
என ஒ�*கினா9� சாி, என*�* கவைல இ�ைல. எ� கவைல எ�லா� 
இற*��ேபா� நா� க�னியாக இ%&� � �ப.�*� நாச� ஏ6ப � நிைல வர* 
7டா� எ�ப�தா�" எ�< ெசா�னா!; இர�ேடா � ெசா2 * க�ணீ� எ� 
விழிகளிேல இ%&� கிள�பி6<. ஒ% இள� ெப� ெசா&த. த�ைக அவ! எGவளC 
ெக2ட நிைன��*காாியாக.தா� இ%*க2 �; அவ!, தா� சாக ேநாி � எ�< த� 
வாயாேல 7றினா�, எ�ப) அைத* ேக2 = சகி*க+)0�. த�கேமா அசட�ல, 
�.தி உ!ளவ!; �.தி* 7�ைம எ� வாLைவேய �ைள*�மளC இ%&த� 
அவ1*�. அவ! ெபயைர= ெசா�னாேல என*� ஆ.திர� பிற*��. இ%&��, 
அ�< அM�ர$� அவ! ெசா�ன ேசதி ேக2டேபா� எ� மன� எ�னேவா 
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பாகாகிவி2ட�. எ�ன 7றியாவ� அவைள. ேத6றேவ� � எ�< �).ேத�. 
எ� மனதிேலேய இர�  வைகயான எ�ண�க! ஏககால.திேல கிள�பி. 
தீரேவ�)ய நிைல. அவ1*�. ைதாிய� தர எ�ன 7<வ� எ�< ேயாசி*க 
ேவ�) இ%&த�. அேத சமய.தி�, அவ! 7<வ� உ�ைமயா, ந)�பா; 
ந)�பாகC� உ�ைமயாகC� இ�லாவி2டா�, ஒ% சமய� யாராவ� ேசாதிட� 
உ�ைமயிேலேய ஏமாளியா*கிவி2டானா! அ�ப)0� இ%*�மானா�, ேசாதிட� 
தானாகேவ இ* காாிய.ைத= ெச:தானா, அ�ல� யாராவ� B�)வி2டா�களா? 
ஒ% ேவைள, எ� கணவேர இத6�* காரணேமா? எவனாவ� ேசாதிடைன ஏவி 
வி2 . த�க.தி� மனதிேல, பய.ைத. Bவ ைவ.தாேரா? அவ� எத6�� 
�ணி&தவராயி6ேற. அவ� ம2 மா! ெப�க! விஷய.திேல, ஆடவாி� 
ெப%�பாேலா� இ�ப).தாேன நட&� ெகா!கிறா�க!. உ.தம�.திர� 7ட, இ&த 
ஒ% விஷய.திேல ம2 � ஏேனா எGவளC தைலகீL வாத� �ாியC�, தகாத 
+ைறைய* ைகயாளC� எ�ண� பிற*கிற�. த�ம.தி� காவலெர�<�, சா� 
ச�மா�*கி எ�<� ெபயெர .த த�ம�.திர� 7ட திெரௗபதி விஷய.திேல எ�ப) 
நட&� ெகா�டா�. ஆணழக� அ�ஜுனைன அைட&ேதா�, வி� 5ர� விஜய� 
நம*� மாைலயி2டா�, இனி நம*� இ�ப வாLC*�� ெகௗரவ.�*�� எ�ன 
�ைற எ�<தாேன திெரௗபதி எ�ணி இ%&தி%�பா!. இதைன, எGவளேவா 
V2பமான த.�வ�கைள எ�லா� ஆரா:&தறி0� ஆ6ற� பைட.த த%ம� ெதாி&� 
ெகா�)%*க மா2டாரா! ஆனா� எ�ன ெச:தா�? த�பி*� ம2 ம�ல; 
தன*�ம�லவா திெரௗபதிைய. தாரமா*கி* ெகா�டா�. க��பிணிைய* 
கானக.�*�. �ர.திய இராமைர, மகாவி>Eவி� அவதார� எ�ற�லவா 
7<கிறா�க!. அ�பா! ெப�க! விஷய� எ�றாேல, உ.தம�க!, த.�வ� 
ெதாி&தவ�க!, தேபாதன�க!, தி% அவதார� ெச:பவ�க! எ�பவ�கெள�லா� 
7ட. தவ< ெச:ேத இ%*கிறா�க!. 
 
     ர�ேகானி� ஒ% நா! ஒ% ேவ)*ைக நட&த� ேக!. நா0  இ�ேக இ�< 
���<.தினார�லவா, அ�ேபால, அ�ேக0� ெச:வ�� . ஆனா� சில 
சமய�களிேல த&திரமாகC� நட�பா�. ஒ% நா! '�ஷாலாக' இ%*க� பண� ேதைவ� 
ப2ட�. ேக2டா�; இ�ைல எ�ேற�. உ�ைமயிேலேய இ�ைல. ஆனா� அவ� த� 
ந�ப�களிட� வா*களி.தா� ேபா$%*கிற�; ஆகேவ எ� கM.�= ச�கி$ைய* 
ெகா *க= ெசா�$ வ6�<.தினா�, அட�ைவ*க. நா� ம<.ேத�. அவ� 
ேகாபி.�� பா�.தா�. நா� பி)வாதமாகேவ இ%&� வி2ேட�. எ�ன ெச:தா� 
ெதாி0ேமா? பாசா��! ேபசாம� நா6கா$யி� உ2கா�&� ெகா� , +க.ைத* 
கர�களா� A)*ெகா�  ேத�பலானா�. ெகாJசேநர� அதைன* கவனியாம� 
இ%&� பா�.ேத�, +)யவி�ைல. "இெத�ன சனிய�! ஏ� அM� 
ெதாைல*கிறீ�க!" எ�< ேக2ேட�. "ஒ�<மி�ைல. உன*ெக�ன எ� விதி வி2ட 
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வழி�ப) நட*க2 �" எ�< பல�பல 7றினா�. ெந ேநர.�*�� பிற�, "ர�க�! 
இ�< ஒ% ெபாிய ஆப.திேல சி*கி* ெகா�ேட�. ராதா, ஒ% +க� பா�*�� 
க�ணா) ேக2ட�. அைத வா�க* க�ணா) கைட*�� ேபாேன�. அ�ேக ஒ% 
அ%ைமயான ெபாிய நிைல*க�ணா), நா9 அ) உயர�, இர�ட) அகல� 
இ%&த�. அைத� பா�.�* ெகா�ேட இ%&ேத�. அ� ஒ% அல�கார� ப)க2)� 
மீ� ைவ*க�ப2)%&த�. நா� அைத= சாியாக* கவனியாம�, அ&த� ப)ைய� 
பி).� இM.�� பா�.ேத�. க�ணா) கீேழ விM&� ெநா<�கி வி2ட�. பய.தா� 
நா� அைசவ6< நி�ேற�. கைட ஒ% ப�மா*காரHைடய�. அவ� தீ�ெபாறி 
பற*�� க�க1ட� எ�ைன ேநா*கி வ&தா�. ��பி2ேட�. 7.தா)ேன�. 300 
Rபா: த&தாக ேவ� �, எ  எ�றா�. இ�< இரC ெகா .� வி கிேற� எ�< 
ச.ய� ெச:�வி2  வ&ேத�. நாைள* காைலயிேல அவHைடய க.தி*� நா� 
ப$யாக ேவ� �. எ� விதி அ�ப) இ%*��ேபா� எ�ன ெச:வ�" எ�< 7றி* 
ேகாெவன அMதா�. ம< வா�.ைத ேபசாம� ச�கி$ைய* கழ6றி* ெகா .ேத�. ஏM 
நா2க1*�� பிறேக, அவ� அ�< ெசா�ன� ெபா: எ�ப� ெதாி&த�. 
வ%.த�ப2ேட�; வயி< எாி&� தி2)ேன�. ம< இரC நா�க! Aவ%� நாடக� 
பா�*க= ெச�ேறா�, வ!ளி க�யாண�. தமிLநா2 � பிரபல ந)க�க! எ�< 
விள�பர� அ�< ந�ல வKைல* ெகா .த�. நாடக.திேல, +%க� ேவ வ� 
ெப�ைண யாைனைய* கா2) மிர2 � கா2சி நட*��ேபா�, நா0  எ�ைன* 
�<��.தனமாக� பா�.�= ெசா�னா�, "ர�க� எ�மீ� பிரமாதமாக* ேகாபி.�* 
ெகா�டாேய, இேதா பா�, சா2சா. +%க� 7ட.தா�, யாைனேயா, �ைனேயா 
எைதேயா கா2), எைத� ப6றிேயா ேபசி, வ!ளிைய. த� வழி*�* ெகா�  
வ%கிறா�. இ� சகஜமான காாிய�" எ�றா�. உ�ைமதா�; ஆ�கேள அ�ப).தா� 
எ�< அ�<� ெசா�ேன�; இ�<� ெசா�கிேற�. உ� அ�பா 8பாவ.திேலேய 
த&திர*கார�, அதி9� 8யநல�. எனேவ, எவைனயாவ� ேசாதிடைன. தயா� ெச:� 
த�க.தி� மனதிேல மரண பய� ஏ6ப �ப) ெச:தி%�பாேரா எ�< எ�ணிேன�. 
 
     இ�ப) இர�  ெவGேவ< விதமான எ�ண�கைள ஏக கால.தி� 
ெகா�டதா�, ெதளிவான நிைலேய ெக2  வி2ட�. 5� பய� – ைப.திய*-
கார.தன� - ேசாதிட� +M� ெபா: - இைத எ�லா� ந�பாேத - எ�< ஏேதேதா 
7றிேனேன தவிர, த�க� த&த தகவைல ம<.�*7ற எ�னா� +)யவி�ைல. எ� 
த�ைகயி� உயி%*� ஆப.� எ�< அவேள 7றிட* ேக2டா� எ�ன தா� 
பைகயி%&தா9�, மன� பதறாதா? த�க� எ� �ழ�ப.ைத. ெதாி&�ெகா�டா!. 
 
     நா� அவ! விஷயமாக� பாிதாப�ப2ேடேன தவிர, எ�ப) எ� கணவைர 
அவ1*� மண� +)*க மன� வ%�. எனேவ, நா� ேவ< ஏேதேதா ேபசி 
அவ1ைடய கவைலைய� ேபா*க� பா�.ேத�. அவ1� எ�ைன 
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வ6�<.தவி�ைல. ெகாJச ேநர� ெச�ற��, ேவைல*காாிைய வ�) ெகா�  
வர=ெசா�$, நா� 52 *�� �ற�ப2ேட�. வாச6ப) வைர வ&�, எ�ைன. 
த�க� வழியH�பி ைவ.தா!. 
 
     வ�� ேபசின அ&த= ேசாதிடைன* க� பி).�, அவைன. B�)வி2டவ� 
உ� அ�பாதானா எ�பைத* க�டறிய ேவ� ெம�< ஆைச ெகா�ேட�. 
ஆனா� ேநரமாகிவி2ட�. ேல) டா*ட� லாசரO 52 *� வ&தி%�பா�கேளா எ�ற 
எ�ண� ேவ<. எனேவ ேசாதிட� விஷயமாக� பிற� பா�.�* ெகா!வ� எ�< 
தீ�மானி.�, ேநேர 52 *�= ெச�ேற�. உ!ேள Vைழ0�ேபாேத, +�� 
ெகா�)%&த எ�ண.தி�ப), அவாிட� ம�9*� நி6ப� எ�ற �ணிCதா�. 
அவ�தா�, ேசாதிடைன* ெகா�  த�க.தந0� ஏ:.தி%*கேவ� � எ�ற 
எ�ண+� �)��&ததா�, வ$யேவE� ச�ைட*� நி6ப� எ�ற எ�ண� 
ேம9� வ9.த�. 
 
     "வா�ேகா! எ�ன�மா, ந�ைம, இ�ப)* கா*க� ேபா2 � ேபாயி2)�க" எ�< 
லாசரO ேக2டா�க!. ேல) டா*ட� ஒ% நா6கா$யி� உ2கா�&� 
ெகா�)%&தா�க!. அவ� உலவி* ெகா�)%&தா�. எ�ைன* க�ட�� சீறி 
விMவா�. உடேன நா+� பதி9*�� பதி� 8ட= 8ட. த%வ� எ�< நிைன.ேத�. 
"ேல) டா*டைர இ�ேக வர=ெசா�$ வி2  எ�ேக ேபா:வி2டா:? அ&த அ�மா! 
வ&� எGவளC ேநரமாயி6<. இ�ப)யா அவ�கைள* கா*க� ேபா வ�" எ�< 
ேக2பா�, அல2சியமாக ஏேதH� பதி� 7றேவ� � எ�< நிைன.ேத�. ஆனா�, 
அவேரா நா� எதி�பா�.தப) ஒ�<� ேக2கவி�ைல. அத6� மாறாக, ேல) 
டா*டாிட� விைடெப6<* ெகா�  ெவளிேய ேபா:வி2டா�. நா�, லாசரசிட� 
ம�னி��* ேக2 *ெகா�ேட�. ேல) டா*ட� பிற� எ�ைன� பாிேசாதி.�, 
"உட��*� ஒ�<மி�ைல. ஆனா� 8க�பிரசவ.�*�. த*க ம%&ைத 
இ�ேபாதி%&ேத த&� வி கிேற�. சா�பி2 * ெகா�)%�க!" எ�< அ��ட� 
7றிவி2 = ெச�றா�க!. 
 
     ெவளிேய ேபானவ�, இரC ெந ேநர.�*�� பிறேக வ&தா�. என*�. B*க� 
பி)*காம� �ர�  ெகா� தா� இ%&ேத�. அவ� கதைவ. த2)ன�� பைழய 
வழ*க� காரணமாக= சேரெலன எM&ேத�, ேபா:* கதைவ. திற*க ேவ� ேம 
எ�<! ஆனா� அைற வாயி6ப)வைர ெச�ற��, நா� ைகயாள ேவ�)ய �திய 
+ைற கவன.�*� வ&த�. உடேன ேவைல*காாிைய அத2)� ேபா:* கதைவ. 
திற*க= ெசா�$வி2 , நா� ப *ைக அைற ெச�ேற�. கதைவ. தாளிடவி�ைல. 
------------ 
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அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�            13131313    
 
     கதைவ. தாளிடாம� ப .�* ெகா�ேட�. B*க� வரவி�ைல; அவ%� உ!ேள 
வரவி�ைல; 7ட.திேல ப .�* ெகா�டா�. �ற2ைட வி � ச.த� ேக2ட�. 
என*�� பிரமாதமான ேகாப�; எ�ன ெச:வ�; உ� அ�பா எ�ன காரண.தாேலா, 
ஒ% வா�.ைத ேபசவி�ைல. வ��*�. தயாராக நா� இ%&த� பயனி�லாம6 
ேபா:வி2ட�. எ� மனதிேல இ%&த ெகாதி�ைப. தணி*க* 7டவி�ைல. அ&த= 
சமய.திேல, என*�. �ளசி மீ� ெச�ற� நிைனெவ�லா�. அவ! ம2 � என*�. 
�ைணயாக இ%&தா�, எGவளேவா நி�மதியாக இ%*�ேம எ�< எ�ணிேன�. 
அ&த* கிராம.திேல, என*� நா! ேபாவேத ெதாியாம�, அGவளC இனிைமயாக� 
ேபசி* ெகா�)%�பா!. அவ! இ�ேபா� இ%&தா� ேகாப�, ேசாக� 
எ�லாவ6ைற0� விர2) அ)�பா!. ஏ�! எ� �%ஷ%*�*7ட� �.தி �க2ட* 
7)யவ! �ளசி. ேக$யாக� ேபசிேய சி.திரவைத ெச:�வி வா!. அவேளா 
�ர2டனிட� வாL*ைக�ப2 * கிராம.தி� இ%&தா!. நாேனா, ��மா�பி!ைளயாக 
ேவ� ெம�< தி2டமி2  ேவைல ெச:0� �%ஷேனா  ச=சரC ெச:� ெகா!ள* 
7ட= ெசௗகாிய� கிைட*காம� ப .�� �ர�  ெகா�)%&ேத�. 
 
     ஒ% சமய�, கைடயிேல அவ%*� ஏேதH� விசார� தர*7)ய ச�பவ� நட&தேதா 
- அதனா�தா� வா: திறவாம� ப .�* ெகா�டாேரா எ�< ேயாசி.ேத�. ஒ% 
ேவைள, ேவைல அதிகேமா, அ9�பினா� அய�&� B��கிறாேரா எ�<� 
நிைன.ேத�. சாி! எ&த* காரண.தாேல B�கினா9� எ�ன, B*க� 
ேம$2)%*��ேபா� ச&த) ெச:தா� சா�C*�*7ட அ�லவா ேகாப� 
பிரமாதமாக வ%�. அவேரா அ9.�. B�கி* ெகா�)%*கிறா�. அவ%ைடய 
B*க.ைத* ெக .�� பா��ேபா�. ேகாபி.�= ச�ைட*� வ%வா�; பதி9*�� 
பதி� வ2)0� ேச�.�. த%வ� எ�< எ�ணிேன�. உடேன எ�ன காாிய� 
ெச:தா�, அவ%*�. B*க� ெக � எ�ற ேயாசைன. �ளசி இ%&தி%&தா� கைத 
ெசா�ல= ெச:யலா�; எைதயாவ� �.தக� ப)*க= ெசா�லலா�. இைடயிைடேய, 
அவ1ட� உர.த �ர$ேல ேபசி= சிாி*கலா�. அ&த= சிாி��� ேப=8�, அவ%ைடய 
B*க.ைத* ெக *��! ேகாப� பிற*��. �ளசி இ�ைலேய! ேவைல*காாி 
இ%&தா!! அவளிட� நா� அதிகமாக*7ட� ேப8வ� கிைடயா�. அவ! கைத 
ெசா�ல. ெதாி&தவேளா இ�ைலேயா எ�< ச&ேதக�. சாி! எத6�� அவைள 
எM�பி* கைத ெசா�ல= ெசா�வ�, ெதாியா� எ�றா�, நா� ெசா�கிேற� ேகள) 
எ�< நாேம கைத ெசா�வ� எ�< தீ�மானி.ேத�. அவ! ெகாJச.தி� 
எM&தி%*கவி�ைல. எM&� ம2 � எ�ன பல� - நா� நிைன.தப)தா� இ%&த�. 
"கைதயா, ெதாியா�!" எ�றா!. 
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     "B*க� வரவி�ைலய)..." 
 
     "ம.தியான� B�கினீ�கேள அதனா�..." 
 
     "ஏ� B*க� வரவி�ைல எ�றா உ�ைன* ேக2ேட�? B*க� வரவி�ைல, 
எ�ன ெச:வ� இ�ேபா�?" 
 
     "ப .�*ெகா�ட 8�மா க�ைண A)*ெகா�)%&தா, B*க� ெகாJச 
ேநர.திேல த�னாேல வ&�வி �." 
 
     "ேபா) Aேதவி! ஏதாவ� ஒ% கைத ெசா�ல). ேக2 * ெகா�ேட இ%&தா 
B*க� வ&�வி �." 
 
     "என*ெக�ன கைத ெதாி0�க? +�னேமேய ெசா�ேனH�கேள, கைத 
ெதாியா��H." 
 
     "ேபா) �1கி, இGவளC ெபாிய ெபா�பைள*�* கைதயா ெதாியா�." 
 
     "நீ�க ஒ% ேவ)*ைக. ஏதாவ� கைத ெசா�ற�தா� ேக2கற�தா�. அெத�லா� 
இ�ேபா கவனமா இ%*��. இ�ப எ� சமாசாரேம ெபாிய கைத! நா� வாL&த 
கைத0� வைதகிற கைத0�, அ&த� பாவி எ�ைன. ெதா2 . தா$ க2)ன 
கைத0�, ெமா&ைத* �)யனாகி, எ� கா� ெகா98, க�ம�, அ2)ைக, கா�� 
எ�லாவ6ைற0� கட�கார�கி2ேட அMத கைத0� இ�தா� இ�ப என*�. 
ெதாிJச கைத." 
 
     "அMAJசி! அMAJசி) நீ! ேபாக2 �, உ� க$யாண* கைதைய= ெசா�9 
ேக2கலா�." 
 
     "நீ�க ஒ% ேவ)*ைக. நா� எ�ன ெதாரபைதயா, சீைதயா, எ� க$யாண.�*� 
ஒ% கைத இ%*க. ெபாற&ேத�, ெபா�பைளயா வள�&ேத�. வய8 வ&த�� ஒ%.த� 
கி2ட பி)=8* ெகா .தா� எ�க அ�ப�. தா$ க2)ன அ�ைண*� ம<நாேள 
அவ� ஆர�பி=சிவி2டா�, அதிகார� ப�ண. நி�னா உைத, �னிJசா �.�, 
இGவளCதா� கைதேய ெபா�பைள கைத இGவளCதாேன�மா இ%*��. 
அதிேல0� ஏைழ 52 *கைத ராஜா கைதயா2டமா இ%*��! என*ெக�ன 
ெசாயவர� நட&�தா, கைத இ%*க." 



85 

 

 
     "ேபா) தி%), கைதேய ெதாியா��H ெசா�னேய, இ�ப நீ ேபசறேத கைத 
ெசா�றமாதிாியாக.தா� இ%*�, கிட*க2 �! உ�ைன உ� அ�பா, க$யாண� 
ெச:� ெகா *கற�ேபா, உ�ைன* ேக2டாரா? 
 
     "எ�ைனயா! எ�ைன ஏ� ேக2கேவE�? இ� எ�ன வழ*க�? அவேர 
பா�.தா%, என*� வயசாயி =8. அGவளCதாேன. யாைரேயா �)=சா%, ஐயைர 
நா! ேக2டா%, க$யாண.ைத +)=சா%; அGவளCதா�. ேவற எ�ைன எ�ன 
ேக2டா%, எ&த� ெப�ைண.தா� அவ�க அ�பா ேக2டா%? அ�ேப��ப2ட 
சீைதைய*7ட நீ இராமைர* க$யாண� ெச:�*க இ>ட&தானா�H அவ�க 
அ�பா ேக*க$ேய! அ&த�மா ��யவதி, ஆைகயாேல அவ�க �ண.�*�. த*க 
மாதிாியா:� �%ஷ� வ&தா%. ெபா�பைள�க விஷய� தாய� ேபாடற 
மாதிாியாக.தாேன�மா." 
 
     இ�ப), நானாக அவளிட�, ேபசி� ேபசி* கிளறி0� பா�.ேத�; பல� இ�ைல. 
அவளிட� அ&த� ேப=8 ேப8� ேபா� 7ட, உர*க� ேபசி0� இைடயிைடேய 
பலமாக= சிாி.�� பா�.ேத�. அவ%ைடய B*க� அதனா� ெகட2 � 
எ�பத6காக. அ�C� பய� தரவி�ைல. அவ%ைடய �ற2ைட= ச.த� அதிகாி.த�, 
�ைறயவி�ைல. ெந ேநர.�*�� பிற�, ேவைல*காாி தானாக, 'ஒ% கைத 
நீ�கதா� ெசா�9�கேள�' எ�றா!. எஜமானிைய* கைத ெசா�9�ப) ேக2ப� 
மாியாைத அ�ல எ�< எ�ணி*ெகா�)%&தா! ேபா$%*கிற�. நா� 
ேவ� ெம�ேற கைதக2)= ெசா�ேன�; ெப�ைண* ெகா ைம ெச:0� 
ஆைண�ப6றி; அ&த ஆடவ� பிற� பலமாதிாி க>ட�கைள அHபவி.� பலரா� 
இ�சி*க�ப2 , கைடசியி� எ&த மைனவிைய இ�சி.தாேனா அவ1ைடய கா$ேல 
விM&� ம�னி��* ேக2 * ெகா�டா� எ�< எ� ஆைசைய* கைதயா*கி= 
ெசா�ேன�. நா� ெப�கைள, ஆ�க! ெகா ைம ெச:வைத�ப6றி= 
ெசா�னேபாெத�லா�, 8வாரOயமாக இ%*�� ேவைல*காாியி� ேப=8. 
 
     "அவ! பாப� சா�. 5� ேஜா$*�� ேபாகிறவள�ல. த� �%ஷேன ெத:வ� 
எ�< எ�ணி*ெகா� , அவH*� ேவ�)ய பணிவிைடகைள= 
ெச:�ெகா�)%&தா!. அவ! அGவளC அ�பாக இ%&தா!. அவ! �%ஷேனா 
அவ1ைடய அ�ைப மதி*கவி�ைல; அவைள� பிாியமாக நட.�வதி�ைல; 
எ�ேபாதாவ� ெகாJசி* �லாCவா�; �=சிநா:* �2)யிட� ேகாDOவர� 
எ�ேபாதாவ� ெகாJசமா2டானா, அ�ேபால. ஆனா� அவHைடய மனேமா 
எ�ெக�ேகா அைல&� ெகா�)%&த�" எ�< நா� ெசா�ேவ�. உடேன K�வா� 
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அறியாத ேவைல*காாி, "ப பாவி! க�ெநJ8*கார�" எ�< கைதயிேல வ%� 
ஆைண= சபி�பா!, தி2 வா!. உடேன நா� "அேதா 7ட.திேல இ%*கிறாேர, 
ெரா�ப ேயா*யOதேரா அவ�" எ�< ெசா�ேவ�. ேவைல*காாிேயா பதி� ேபச 
மா2டா!. கைதைய= ெசா�9�ப) B� வா!. 
 
     "இ&த மாதிாியான ஆ�கைள வழி*�* ெகா� வர +)0�. ெப�பி!ைளக! 
ைப.திய*கார.தனமாக இ� வைரயி� இ%&�வி2டா�க!. ஆ� பி!ைளயி� 
விைளயா2 � ெபா�ைமயாகிவி2டா�க!. அவ�க1*��, மான�, மாியாைத, K , 
ெசாரைண உ�  எ�< கா2)யி%*க ேவ� �" எ�< நா� காரசாரமாக= 
ெசா�னேபா� அவ! பய&ேத ேபானா!. பிசா8 ேப8கிற� எ�< 7ற எ�ணி* 
ெகா�)%&தி%�பா!. ெப%A=8ட�, "எ�ன�மா ெச:வ�? ெதா2 . 
தா$க2)னவ� இ2ட ேவைலைய= ெச:வ� தாேன ந� விதி?" எ�< அவ! 
7றியேபா�, நா�, "ேபா)! ெப�க1� சாி, ஆ�பி!ைளக1� சாி, அ�ப).தா� 
நிைன.�* ெகா�)%*கிறா�க!. தா$ க2)னா� எ�ன) ய�மா! அ� எ�ன 
மா2 *� A*�* கயி< ேபா வ� ேபாலவா! தா$ க2)னா� எ�றா�, ஒ% 52 � 
ெப�ைண, 8கமாக, ெகௗரவமாக* கா.� ர2சி.� வ%கிேற� எ�< ச.திய� 
ெச:� ெகா .த� எ�<தாேன அ�.த�. ேந�மாறாக� �%ஷ� நட&�ெகா�டா�, 
�ேராக� ெச:தா�, அவ� ச�டாள� தாேன?" எ�< ேகாபமாக= ெசா�ேன�. 
எ�ன பதி� ெசா�வ� எ�< ேதா�றாமேல திைக.தா! ேவைல*காாி. பாவ�! 
அவ! �%ஷனிட� ப2ட அ)0� உைத0� எGவளேவா! 
 
     "அட�கி அட�கி� ேபானா� பய� கிைடயாத); அMதா9� பிரேயாஜன� 
இ�ைல; அட�கா�பிடாாி, வாயா), �>ைட எ�< எGவளC ெக2ட ெபய� 
வ&தா9� சாி எ�< �ணி&�, �%ஷனி� ேபா*�*� எதி���* கா2)னா�, ஒ% 
தடைவ, இர�  தடைவ அ).�� பா��பா�. உைத.�� பா��பா�, பிற� 
ெப2)யி$2ட பா��தா�" எ�< அவளிட� ேபா�. தி2டேம 7றிேன�. அவ! 
ேம9� திைக.�� ேபானா!. "இேதா பார); எ� 52 *கார�7ட எ�ைன 
எ�னேவா வா: ெச.தவ!, மிர2) உ%2) அட*கி விடலா� எ�< 
எ�ணி*ெகா� , நா� இ%*��ேபாேத, ேவ< ஒ%.திைய* க$யாண� ெச:� 
ெகா!ள ஏ6பா  ெச:கிறா�. அ&த* க$யாண� நட*க� ேபாகிற� எ�< 
நிைன.�* ெகா�)%*கிறா�. பா�, நட*க� ேபாகிற ேவ)*ைகைய. க$யாண 
மைணயிேல மா�பி!ைள* ேகால.தி� அவ� உ2கார2 ேம, அ�ேபா� ெதாிகிற�, 
ர�க� எ�ப)�ப2டவ! எ�<. ஆயிர� ேப� 7) இ%*க2 �, அ&த* க$யாண 
வாச$�. அ�ப)ேய பா:&� க$யாண.�*� 'ஓம�' வள�.�கிறா�க! பா�, அ&த 
ெந%�ைப எ .�, அவ� க�ணிேல ெகா2டாவி2டா�, எ� ெபய� ர�கம�ல)! பா� 
நட*க�ேபாகிற 7.ைத!" எ�< நா� ஆ*ேராஷ.�ட� ெசா�ேன�. ந நிசி. 
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என*ேகா பிரமாதமான ேகாப�. அ&த= சமய.திேல எ� ேப=8�, பா�ைவ0�, பாவ� 
அ&த ேவைல*காாி*� எ�ப) இ%&தேதா ெதாியவி�ைல. "ஐேயா! காளியாயி" எ�< 
ஒேர அலற�! நா� வாைய Aட�ேபாேன�, 7=ச� அதிகாி.த�; அவ%� எM&� 
ஓ)வ&தா�. 
 
     அலறி ஓ)வ&த எ� கணவ�, நா�, "அ) ைப.தியேம! அ)+2டா!க! பலேப�, 
பிசா8 பி).�* ெகா�)%*கிற� எ�< எ�Eகிறா�கேள, அ�ேபால.தானா 
நீ0� எ�ணி* ெகா�டா:?" எ�< 7ற*ேக2 . தைலயி� அ).�* ெகா� , 
"க�ம�! க�ம�!" எ�< அM�ர$6 7வினா�. மகேன! நா� ஆன&த� ெகா�ேட�, 
தைலயி� அ).�*ெகா�ட� க� . எ.தைன தடைவ நா� அ�ேபா� 
அ).�*ெகா�)%�ேப�. �%ஷ� இ%*�� நா2களிேல தைல தைல எ�< 
தைலயி� அ).�* ெகா!வ�, அவ� இற&தா� மா�பி� அ).�* ெகா�  
அMவ� எ�றப)தாேன ெப%�பாலான ேபைத� ெப�களி� வாL*ைக இ%*கிற�. 
ெகா ைம*� ஆளா��ேபா�, க2)னவனா� ைகவிட�ப �ெபாM�, கா+கரா� 
தா*க�ப �ெபாM�, க>ட� தா�கமா2டாத ேவைளகளிெல�லா� ெப�க1*�. 
தைலயி� அ).�* ெகா!வ� தவிர ேவெற�ன வழி இ%*கிற�. எ.தைனேயா 
ெப�க1*� இ&த நிைல. அGவளC*�� பாிகார� ேபால என*�. ேதா�றி6<, 
அவ� எ� எதிேர, தைலயி� அ).�* ெகா�  நி�றேபா�. ெப�ைண* ெகா ைம 
ெச:0� ேபா*கினாி� பிரதிநிதி அவ�. நா� ெப� �ல.தி� சா�பிேல நி�< பழி 
வா��� அதிகாாி. இ&த நிைலதா� ஏ6ப2டதாக என*�. ேதா�றி6<. அ�றிரC 
அவ� அM�7ட இ%�பா�. நா� ேக2க+)யவி�ைலேய அ&த= ச�கீத.ைத. அவ� 
ெத%.தி�ைண*�� ேபா:வி2டா�. 
 
     இ&த� ேபாரா2ட� சில நா2க! நீ).த�. ேபாரா2ட� எ�<7ட= 
ெசா�வத6கி�ைல! அவ�தா� ேகாைழயாகி வி2டாேர! எ� ஆ��பா2ட� 
நைடெப6< வ&த� சில நா2க!. அவ� ஏேதா ெபாிய தி2டமி கி�றா�. மன.திேல 
அதனா�தா� இ�ப) அைமதியாக இ%*கிறா�; அJசி இ%�பவ�ேபா� 
காண�ப கிறா� எ�< நா� Xகி.ேத�. அவ%ைடய +க.தி� கவைல ப)ய. 
ெதாட�கி6<. ஏ� இரா�? அட�கா�பிடாாி நா�! அவ� எ�ைன* ெகா ைம� 
ப .�வத� Aல�, எ� ேகாப.ைத ம2 ம�ல, மனதிேல உ!ள ேராஷ.ைத* 
கிள�பிவி2டா�. அத� ேவக.ைத. தா��� ச*தி அவ%*� இ�ைல! எ��� எதி9� 
அ�தாேன நிைலைம! க2 *� அட��� எ�< க%தி நா� வள�*�� மி%க�, சில 
ேநர.தி� அட*�+ைற, அதனா� தா�க+)யாத அளC ஆகிவி2டா�, க2  
அ<.�*ெகா�  ஓடC�, தி%�பி. தா*கC� ெச:யவி�ைலயா? அ&த ேநர.திேல 
அத6�+� அேத மி%க.ைத* க2 *� அட�கி நட*��ப) ெச:தவேன, 
கி$ெகா�  ஓ கிறான�லவா! மனிதனிட�, மி%க �ண� அ)ேயா  மா:&� 
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ேபாகவி�ைலேய! எ� மன� ம2 மா? யா%*��தா�, அ&த* �ண� இ%*��. 
மகேன! நா� நிைன*கிேற�, உலகிேல எGவளC உபேதச� நைடெப6றா9�, இ&த 
மி%க �ண� அ)ேயா  ஒழி&�ேபா�� எ�< 7ற+)யா�. ந�ல +ைறகளா� ந2� 
நியாய.தி� அ&த மி%க �ண.ைத* �ைற*கலா�, மைற*கலா�, B�க ைவ*கலா�; 
அ)ேயா  மா:.�விட +)யா�. நா� அ)*க) எ�ணி* ெகா!வ�� , 
ெவ�காய� ெவ2 �ேபா�, இ� பா�ைவ*�* ெக2)யான ெபா%ளாக.தாேன 
இ%*கிற�; ேத�காையயாவ� எ .�* �9*கி� பா�.தா�, உ!ேள த�ணீ� 
இ%�ப� ெதாிகிற�; இதைன� பா�.தா�, அ�ப). த�ணீ� இ%�ப� ெதாிய* 
காேணாேம; அ�ப) இ%&�� இைத ந<*கினா� ஈர� இ%*கிறேத, எ�ப) எ�<. 
ஈர� ம2 மா இ%*கிற� த�பி! நம� க�களி� இ%&� நீைர* ெகா�  வ%கிற 
அளC எாி0�ச*தி இ%*கிறேத அதனிட�. ெந%��*� உ!ள ச*தி0�, நீ%*� உ!ள 
ச*தி0� ெகா� , தனியாக இ%*��ேபா� மண� பய�படாம9�, ம6றவ6<ட� 
பத�பா�.�= ேச�.தா� 8ைவ0� மண+� த%வ�மாக இ%*கிற� ெவ�காய�. 
நா� ெப�களி� ச*திைய அ�ப).தா� இ%*கிற� எ�< எ�ணி* 
ெகா!வ�� . ெவ�காய= சா< க�ணி� ப2டா�, விழியி� நீ� வழிவ�ேபால 
ெப�களி� ேகாப உண�=சி0� பழிவா��� எ�ண+� கிள�ப�ப2 வி2டா�, 
எ&த ஆE� அM�ெகா� தா� இ%&தாக ேவ� �! அவ� அM� 
ெகா�)%&ததிேல ஆ=சாியமி�ைல. அவ� எ�Hைடய எதி��ைப ம2 � சமாளி*க 
ேவ�)ய ேவைலயி� ஈ ப2)%&தா�, ெகாJச� சிரம�ப2டா9�, ெவ6றி 
தி2டமாக� ெப6<விட +)0�. அவேரா, எ� எதி��ைப= சமாளி�ப� ம2 ம�ல, 
த� ஆைசைய - த�க.ைத* க$யாண� ெச:�ெகா!ள ேவ� ெம�ற 
தி2ட.ைத0� நிைறேவ6றி* ெகா!ள ேவ�)யவராக இ%&தா�. நாேனா அட�க 
ம<.�வி2ேட�. அ.�ட� நி�<விட மா2ேட�. ஊ� அறி&தா9� கவைல 
இ�ைல. உாிைம*காக� ேபாரா வ�, ெகா ைம*�= சகி.�* ெகா�)%*க 
+)யா� எ�ற +)C*� வ&�வி2டவ! - எ� ஆ��பா2ட.தி�Aல� நா� 
அவ%*� எ� �திய நிைலைய. ெதாிவி.�வி2ேட�. ஆகேவ, அவ� �திய தி2ட� 
வ�.தாக ேவ�)யவரானா�. த� காாிய.ைத= 8லப.திேல சாதி.�* ெகா!ள 
+)யா� எ�பைத உண�&தா�. நா� ெவ6றிெப6< வ&ேத� ஒGெவா% நா1�. 
நா� ெவளியி� ேபா: வ%ேவ�; அவ� எ�ேக ேபாயி%&தா:, ஏ� ேபா: வ&தா: 
எ�< எ�C� ேக2கமா2டா�. என*� இ>டமான ப�ட� சைம*க�ப �. 
இ>டமான ேநர.தி� சா�பி ேவ�. அவ%ைடய ெசௗகாிய.ைத* �ைற�ப�, 
இ�ப) ஒ% மன� ேபா*� இ%&த� என*�. சி<பி!ைளக! ெபா�வ�  
விைளயா கிறா�கேள அ�ேபால. ஒ%நா! ஒ% ேவ)*ைக ேக!. ெத%. 
தி�ைணயிேல யாேரா உ!_�� ெபாிய மHஷ%ட� ேபசி* ெகா�)%&தா�. 
கெல*ட� ஆUசி$%&� ஆ! வ&தா�க!, உ� அ�பாைவ அைழ*க. உடேன அவ�, 
"இேதா ப.� நிமிஷ.திேல, �ளி.�வி2  வ&�வி கிேற�" எ�< 7றினா�. அ&த� 
ேப=8 காதி� விM&த�; உடேன Oநான அைற*�� ேபாேன�. ப.�. தடைவ 
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இ%*��, அவ� "இ�H� +)யவி�ைலயா Oநான�? ேநரமாகிறேத, கெல*ட� 
கா.�* ெகா�)%�பாேர" எ�< ேக2 * ேக2 � பா�.தா�. எ�னிட� ேக2பாரா! 
ேவைல*காாியிட�. அவ! எ�னிட� எ�ப)� ேப8வா!! "அ�மா! அ�மா!" எ�< 
7�பி வா!. நா� த�ணீ� ஊ6றி* ெகா!1� ச.த&தா� அவ1*�� பதி�; 
கதைவ. த2 வா!. 
 
     "யார�, +2டா!தனமாக Oநான அைற* கதைவ. த2 வ�" எ�< பதி�. 
 
     "ஐயா..." எ�< அவ! ேபச. ெதாட��வா!. 
 
     "எ�ன) அ*கிரம�! ஒ% ெப� �ளி.�* ெகா�)%*��ேபா� அவ� எ�ப). 
த2டலா�" எ�< ேக2ேப�; என*�. ெதாி0� அவ!தா� த2)னா! எ�<. 
 
     "அ�மா! நா� தா� த2)ேன�, அவர�ல; அவ� கெல*ட� ஆUO 
ேபாகேவEமா�" எ�< அவ! 7ற, "அத6� உ.தரC ேக2கிறாரா எ�ைன" எ�< 
நா� ேக$ ேபச, "இ�ைலய�மா, �ளி.�வி2 � ேபாக ேவ� மா�" எ�< அவ! 
ேபச, "சாிதா�)! பாதி* �ளியேலா  வ&�விட +)0மா" எ�< நா� ேகாபி*க, 
எ�க! ேப=ைச* ேக2 , அவ� திைக.�வி2 * கைடசியி�, �ளி*காமேலேய 
அவசர அவசரமாக உ .தி*ெகா�  ேபா:வி2டா�. ேவைல*காாி ஒ% 'ஐேயா 
பாவ�' ேச�.�= ேசதிைய= ெசா�னா!; களி.ேத�. �ளி.ேத� எ�< ம2 மா 
7ற+)0� அ&த Oநான.ைத! 
------------ 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�            14141414    
 
     மகேன! எ� க>ட�கைள விவரமாக* 7றி* ெகா�ேட இ%*க* கால� 
ேபாதா�. ஆனா�, எ�ைற*ேகH� ஓ� நா! யாாிடேமH� +M*கைதைய0� 
7றாவி2டா�, மனதி9!ள பார� ெதாைலயா�. ஆகேவதா�, நா� நட&த 
ஒGெவா% விஷய.ைத0� உ�னிட� இGவளC விவரமாக* 7றி வ%கிேற�. ம6ற. 
தா:மா�கைள�ேபால நாH� உ�ைன� பிற&த� +த� சீரா2)� பாரா2) வள�.� 
வ%� ேசைவ ெச:தி%&தா�, உ�னிட� எGவளC ேபசியி%�ேப�, அGவளC� 
இ�ேபா� ேபசிவி கிேற� எ�< ைவ.�*ெகா!. எ� ேவதைனைய* �ைற.�* 
ெகா!ள ேவ< வழி இ�ைல. 
 
     என*�� எ� கணவ%*�� இைடேய இ%&� வ&த ேபத உண�=சி நா1*� நா!, 
நிமிஷ.�*� நிமிஷ� விாி&� ெகா�ேட வரலாயி6<. ெகா ைம ெச:வத� Aல� 
எ�ைன அட*கிவிடலா� எ�< அவ� எ�ணினா�. நாேனா ெகா ைம 
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தாளமா2டாம� எதி�*க. ெதாட�கிேன�. எ� ச*தி அவ%*� ம2 ம�ல, என*ேக 
அ�ேபா�தா� சாியாக. ெதாி&த�. எ�ேக ஒளி&� ெகா�)%&தேதா அGவளC 
ச*தி0� அ�வைரயி�. எ�ைன* க�  அவ� ந ந ��� நிைல ஏ6ப2 வி2ட� 
க�  நா� களி�பைட&ேத�. எ� ஆ��பா2ட�, நா� சி�ன வயதிேல பா�.த 
அ�$ நாடக.ைத என*�* கவனA2)6<. அதனா� நா� ெப%ைம0� 
அைட&ேத�. த�பா� நட.�கிேறாம�லவா எ�< எ�ணி� �ாி.ேத�. அ�$ 
நாடகேம, ஆ�கைள� ெப�க!, இ>ட� ப2டா� அட*கியாள +)0� எ�பைத 
எ .�*கா2டேவ எMத�ப2டேதா எ�< 7ட நிைன.ேத�. ஆனா�, சில 
நிமிஷ�களிேல என*�� பய� பிற&�வி2ட�. ஏெனனி�, அ�$ நாடக.தி�ப), 
இGவளC த�பா� நட.தி ஆ�கைள ெந%�க விடாம� மிர2) ஆ2சி ெச:� வ&த 
அேத அ�$ ராணிைய, த&திர.தாேல, அ�ஜுன� ேதா6க).�வி2டா� - தா$ 
க2)வி2டா� - அ&த. தா$ க2)யான பிற�, அ�$யி� த�பா� நி�< வி2ட�. 
அ�ேபால, நா+� எGவளேவா ஆ��பா2ட� ெச:கிேறா�, எ�ன ெச:வெத�< 
ெதாியாம�, அவ� தி�டா � அளC*� அவைர ஆ2)� பைட*கிேறா� 
எ�றேபாதி9�, கைடசியி�, அ�ப)�ப2ட அ�$*ேக ேதா�வி ேநாி2ட�ேபால 
நம*�� ேநாி2 வி ேமா எ�ற எ�ண� உ�டாயி6<, பய+� பிற&த�. அவைர 
மிர2 வதிேல ஏ6ப2ட ச&ேதாஷ.ைத இ&த எ�ண� �ைற*க. ெதாட�கி6<. 
ேம9�, அவ� எ�ன விதமான நடவ)*ைக எ .�* ெகா!ள�ேபாகிறா� எ�ப� 
ெதாியாததா� பய� ேம9� ெகாJச� அதிகாி.த�. 
 
     ராதா எ�ேபாதாவ� எ�னிட� ேப8�ேபா� ஒ% விஷய� ெசா�9வா!. 
இ�ேபா� எ�ணி� பா�.தா� அவ! ெசா�ன� +6றி9� சாி எ�< ேதா�<கிற�. 
"அ�மா! ம*களி� �ண+�, நடவ)*ைகக1� இய6ைகயாக உ!ள சில 
�ணாதிசய�க! நீ�கலாக, ம6றைவக! அவரவ�களி� வாL*ைக +ைற, அ&த 
வாL*ைக +ைறயினா� ஏ6ப � சில நடவ)*ைகக! இைவகைள� ெபா<.ேத 
ஏ6ப கி�றன" எ�பா!. எ� வைரயி� பா� த�பி! என*�� அவ%*�� ேபா� 
A�ட பிற�, ��� ��* �ண�க! என*� ஏ6ப2 வி2டன. அவ%ட� ேவ< 
யாராவ� ேபசி*ெகா�)%*கிறா�க! எ�றா�, நா�க! ச&ேதாஷமாக இ%&த 
கால.திேல, நா�, யா�, எ�ன ேப8கிறா�க! எ�< கவன� ெச9.தமா2ேட�. சில 
ேநர.தி� ெப%ைம அைடேவ�. எ� �%ஷாிட� யாராேரா ெபாிய மHஷ�க! 
ஏேதேதா +*கியமான விஷய�கைள� ேபச வ%கிறா�கேள எ�பதா�. எ�ன 
ேப8கிறா�க! எ�< அறி&� ெகா!ள ேவ� ெம�ற ஆவ�7ட அதிக� இரா�. 
அ�ப)�ப2ட நா�, அவாிட� ெவ<�பைட&�, எதி�.� நட*க ஆர�பி.த பிற�, 
யாராவ� அவாிட� ேபசவ&தா� எ�ன ேப8கிறா�க! எ�பைத. ெதாி&�ெகா!ள 
ேவ� ெம�< �)*க ஆர�பி.ேத�. ெகா ைம �ாிபவ%�, ேபராைச*கார%�, 
நயவJசக%மான இவைர ஒ% ெபாிய மனித� எ�< எ�ணி* ெகா�  ஊாிேல சில 
ைப.திய*கார�க! இவாிட� நியாய� ேக2கC� வ%கிறா�கேள! 
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� �ப.�*�!ேளேய வJசக= ெசய� �ாி0� இவாிட� ஊ�� பJசாய.ைத 
ஒ�பைட*கிறா�கேள! இ� எ�ன அநியாய�? ெசா&த மைனவி*�. �ேராக� 
ெச:ய. �ணி&�, க2 �பாடாக* கபட நாடகமா கிறா�. ஒ% ெப�ணி� மனைத 
எGவளC ேவதைன�பட= ெச:ய +)0ேமா, அGவளC� ெச:கிறா�. ஊரா� 
பழி*கC�, B6றC� இழிவாக� ேபசCமான நிைலைமைய* 7ட என*� ஏ6ப .த. 
�ணி&தா�. இ�ப)�ப2டவ%*�, ஊாிேல ேயா*கிய� எ�ற ப2ட�! இவாிட� 
ஊரா%*� மதி��! இவாிட� ஊரா� த�க! விவகார�கைள* 7றி� பாிகார� 
ேத கிறா�க!! பா� த�பி! இ&த ஊரா%*�, அவாிட� மதி�� ஏ6ப2டத6� ஏதாவ� 
த*க காரண� உ�டா? பண� இ%*கிற� அவாிட� எ�ப� தவிர! அவ� ெச:த 
ெகா ைமக1*காக, ஊரா� அவைர* ேக!வி ேக2)%*க ேவ� �; தி%.தி 
இ%*கேவ� �. த�).�*7ட இ%*கேவ� �. ஆனா� இ&த� 
ைப.திய*கார�க!, �6ற� பல ெச:தவைர, நியாயாதிபதியா*கினா�க!! அவ�க!, 
ஒ% மைனவிைய அவ1ைடய கணவ�, எGவளC ெகா ைம ேவ� மானா9� 
ெச:யலா�; அ� சகஜ� எ�< எ�Eகிறா�க! ேபா$%*கிற�. 
 
     ஊராாி� ேபா*�* க�  நா� ெகாதி�பைட&ேத�. இனி எ� சா�பி� நி�< 
வாதிடேவா, நீதி ேக2கேவா, நா� தவிர ேவ< யா%� இ�ைல எ�< தி2டமாக. 
ெதாி&� ெகா�ேட�. எ� க�ணீைர0� ெப%A=ைச0� யா� கவனி.தா�க!! 
நீேயா க%வி� இ%&தா:, உ� தா: தண$ேல நி�றேபா�! உலகி� நா� 
நி�*கதியாக நி�ேற�. விேராதிகளா� Kழ�ப2  இ%�ப�ேபாலேவ என*�. 
ேதா�றி6<. இ&நிைலயி� அவ%ைடய க2 *� அட�க ம<�ப� தவிர, என*� 
ேவ< மா�*கேம ெதாியவி�ைல. ஆகேவதா� நா�, ஆ��ப2ட*காாியாேன�. 
அேநக� ெப�க!, வாயா), ேபா*கிாி, க2 *� அட�காதவ!, �%ஷைனேய 
எதி�.�� ேப8பவ! எ�ெற�லா� க�)*க�ப கிறா�கள�லவா! 
அவ�கெள�லா�, எ�ைன� ேபால* ெகா ைம*� ஆளானவ�களாக.தா� 
இ%*கேவ� � எ�< நிைன*கிேற�. அ��� ஆதரC� ேத கிறா! ெப�. 
அத6� மாறாக, வJசைனயா� அவைள. தா*கினா�, த�பி! அவ! எ�ப)�ப2ட 
உ.தமியாக இ%&தா9�, எ� நிைல*� வ&�வி வா!. ெப%�பாலான ெப�க! 
ேகவல நிைலைம*� வ&தத6ேக காரண� இ�தா�. 
 
     க%விேல நீ உ%வாகி*ெகா�)%&த நா2களிேல நா� இ�ப)* கதறி* 
ெகா�)%&ேத�. கைடசியி�, அவ%ைடய இ>ட&தா� நிைறேவறி6<. தி%.தணி 
எ�ற திGயே[.திர� கிள�பினா�க!. த�க.தி� தி%மண ஏ6பா2ைட ஓரளC 
இரகசியமாகேவ ைவ.�* ெகா�)%&தா�க!. என*�* காவ9*� 52)ேல 
ஆ2கைள நியமி.�வி2 , அவ�க! 'ே[.திர�' ெச�றா�க!; தி%மண� +)&த�. 
�� மைனவி0ட�, அவ� ைமK� ெச�றாரா�. �� நாடக�கைள* க�டாரா�. 
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ஆன&தமான வாL*ைகயா�. இைத எ�லா� 7ட= ெச�றி%&த ஒ% ேவைலயா! 
என*� விவரமாக� பிற� 7றினா�. நா� க��பவதியாக இ%*�� விஷய.ைத� 
ப6றி*7ட, அவ%� த�க+� ேபசி* ெகா�டா�களா�. மகேன! இ�ேபா� 
நிைன.தா9� வயி< எாிகிற�. அ&த= ச�பவ.ைத - அவ! ெசா�னாளா�, எ�ன 
இ%&தா9� அ*காC*�* �ழ&ைத பிற&தா�, உ�க1*� அவளிட� உ!ள 
ேகாபெம�லா� ேபா:வி � எ�<. அத6� அ&த மகாHபாவ� ெசா�னாரா�, 
"சனிய�! எ� தைல*�* ெகா!ளியாக இ%�பேதா  விடவி�ைலேய! க��ப� ேவ< 
இ&த இல2சண.திேல. இ&த� ைப.திய*காாி*�� பிற*�� �ழ&ைத எ�ப) 
பிைழ.தி%*��! ைப.திய.திேல அவேள 7ட* ெகா�< விடC� 7 � - த�பி. 
தவறி* �ழ&ைத பிைழ.�* ெகா�டா9�, ைப.திய*காாி*�� பிற&த� 
ைப.தியமாக.தாேன இ%&� ெதாைல*��" எ�றாரா�. த�க� சிாி.தாளா�. 
எ�ப)யடா மகேன இ%*�� என*�! க$யாண.ைத +).�வி2 = சில நா! 7ட 
இ%&�வி2  உ� அ�பா 5  வ&தா�. நா� அவாிட� ேபசவி�ைல. 52)ேல 
உ2கா�&தி%&தா� ெந ேநர�; நா� ச2ைட ெச:யவி�ைல. எ�ப) எ� மன� 
இட�ெகா *��? 
 
     எ� ேவதைன0� +6றி6<. நீ0� பிற&தா:! 
 
     நீ பிற&த சமய� உ� அ�பா த�க.�ட� �லவி* ெகா�)%&தா� ைமKாி�. 
உ�ைன* க�டCட�, நா� களி��* கட$� ALகிேன� - எ� ெபா%2  வாதாட 
ஒ% 5ர� பிற&தா� - எ�< களி.ேத�. நீ, நிமிஷ.�*� நிமிஷ� வள�=சி 
அைட&�, திDெர�< வா$பனாகி, மீைச க%*கி � ப%வமைட&�, எ�ைன* 
ெகா ைம ெச:0� உ� அ�பாைவ க�)*கமா2டாயா, அைத* ேக2  நா� 
ஆன&த�பட மா2ேடா ேமா எ�< 7ட� ேபைத நா� நிைன.ேத�. உ�ைன 
வள��ப� தவிர, வாL*ைகயிேல ேவ< இ�பமான இல2சிய� ஏ�! உ�ைன எ� 
மகனாக ம2 ம�ல, என*காக வாதிட ேவ�)ய ெபா<�ைப ேம6ெகா�ட 5ரனாக 
மதி.� வள�.� வ&ேத�. 
 
     இர�  மாத�க! கழி.ேத அவ� வ&தா� தனியாக. தா� - த�க� தனி* 
�).தன� நட.த.தாேன +�னாேலேய தி2டமி2)%&தா!. வ&த��, ேதா2ட� 
ெச�றா� பயி� ப=ைசைய* கவனி*க. மா2 . ெதாMவ.திேல ஒ% கா� +றி&� 
ேபாயி%&த� க� , ேவைலயாைள* க�).தா� - ப8 இைள.�* கிட&ததா�; 
அத6காக உ%கினா� - பாக6ெகா) வா)வி2டதா�; அத6காக� பைத.தா� - 
ேதா2ட.�* கிண6< நீ� ஏேதா வாைட 58கிற� எ�பைத* 7ட* க� பி).தா� - 
நீ ெதா2)$ேலதா� த�கவி*ரக� ேபா� இ%&தா: - நா� ப*க.திேல 
இ%&�ெகா�  உன*� பணிவிைட ெச:� ெகா� தா� இ%&ேத� - அவ� - உ� 
அ�பா - எ� �%ஷ� - ெதா2)� ப*க� 7ட வரவி�ைல! மகேன! உ�ைன� 
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பா�*கேவ� ெம�< அவ%*� எ�ணேம வரவி�ைல. ெப�, தாயாவ� எ�றா� 
மரண.தி� வாச6ப) ேபா:. தி%��வ� எ�ற�லவா ெபா%!. அ&த 
ெந%*க)யி$%&� மீ�ட எ�ைன, அவ� ஏெற .�� பா�*கவி�ைல. மா2 . 
ெதாMவ.ைத� பா�.�வி2 , 7ட.�� ப*கமாக வ&� ெகா�)%&தா�; அ�ேபா� 
நீ 5றி2  அMதா: - அவ� அ�ேபா�� ெதா2)ல�ைட வரவி�ைல - எ�னா� 
அ&த* கா2சிைய* க�  சகி*க +)யவி�ைல. 
 
     "எ�ன இ� ெபாிய சனிய�!" எ�< ேவ< க ைமயான �ர$ேல 7றினா�. 
உ�ைன0ம�ல - எ�ைன0ம�ல - ந�ைம மனதிேல ைவ.�*ெகா� , 
ேவைலயாைள. தி2)னா� அ�ேபால. என*� அ�7டவா �ாியா� மகேன! நா� 
இ%வ%� ெவ<� ஜட�களாக அவ%*� ஆகிவி2ேடா �. இைதவிட ேவ< ேவதைன 
எ�ன ேவ� �. எ� �*கமைன.ைத0� ேபா*கி* ெகா!ள என*�, ஒேர 
வழிதானடா இ%&த� - உ�ைன. ெதா2)$ேல இ%&� வாாி எ .�, அைண.�* 
ெகா� , உ=சிேமா&� +.தமி2ேட�. உ� அழகிய �%வ�களிேல நா� 
தீ2)யி%&த ைம0�, எ� க�ணீ%� ேச�&� �ைழ&�, உ� த�கநிற ேமனிைய* 
க<�பா*கி6<! அவ�, ெத%.தி�ைணயிேல உ2கா�&�ெகா� , 
ெப�க_ாி$%&� வா�கி* ெகா�  வ&த கல�= 8�ணா�ைப. தடவி ெவ6றிைல 
ம).�� ேபா2 *ெகா� , எதி� 52 *கார�களிட�, ைமK� மி%க* கா2சி= 
சாைலயிேல தா� க�ட அ6�த�கைள* 7றி*ெகா�)%&தா�. 
 
     �)ைசகளி9�, மர.த)யி9�, சாவ)களி9�7ட �ழ&ைத0ட� ெகாJசி 
விைளயா � த&ைத உ� . இ�ேகா எ� ெச�வ� ெதா2)$ேல இ%*க, எ� 
கணவ� ஏெற .�� பாராம�, எதி�52 *கார%ட� மி%க* கா2சி=சாைலயிேல 
க�ட கா2சிகைள� ப6றி� ேபசி*ெகா�)%&தா�. ெகா�9� �$0� 7ட, இவ� 
ேபா� இ%*கா�; எ� நிைல எ�ப)யடா மகேன இ%&தி%*��. அ&தO�, 
ஐOவாிய� எ�லா� இ%&�� நா� இ%வ%� அனாைதகளாேனா�! அனாைதக! 
7ட= 8த&திரமாகவாவ� இ%�பா�க!, நம*� அ�Cமி�ைல மகேன! அழாேத நீ! 
 
     த6ெகாைல ெச:� ெகா!வ�, அ�ல� எதி�.�� �ர2சி ெச:வ� எ�ற 
எ�ணெம�லா� நீ பிற&த உடேன மாயமா: மைற&�வி2டன. என*� ேவைல 
இ%*கிற�; வாL&தாக ேவ� �! ெதா2 . தா$ க2)யவனா� அல2சிய�ப .த� 
ப2டா9�, நா� மன� உைட&�விட* 7டா� எ�< தீ�மானி.�வி2ேட� - 
உ�ைன வள�*�� ேசைவ*காக எ�ைன நா� அ��பணி.�வி2ேட�. சாக ேநர� 
இ�ைல. உ�ைன வா$பனா�மளC வள�*க ேவ� �. 0.த.�*காக. 
தயாரா*க�ப � வாைள, 5ர� எGவளC ஆைச0ட� பா��பாேனா, அ�ப) 
உ�ைன நா� பா�.�� �ாி.ேத�. 
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     த�க.�ட� தனி* �).தன� ெச:ய ஆர�பி.தா� உ� த&ைத. பக� 
ேவைளகளி� இ�� இ%�பா� - ப�ைண= ெச:தி விசாாி*க, கைட ஆ2களிட� 
ேபச, கிராம.� விவகார.ைத* கவனி*க, ஒGேவா� சமய� சா�பா2 *�� இ%�பா� 
- மாைல ஆன�� �� மைனவியி� மைன*�= ெச�வா�. எ�னிட� ேப8வ� 
கிைடயா� - உ�ைன* கவனி�ப�� கிைடயா�. அவ� எ�ைன அல2சியமாக 
நட.திவ%� விஷய� ஊரா%*�. ெதாி0�; ெத%*ேகா)யி9� வ�ப� சைபகளி9�, 
"+த$யா� காரணமி�றி இ&த மாதிாி நட&� ெகா!ள மா2டா�, அவைள ேநா0� 
ேப0� பி).தா2), �ண.ைதேய ெக .�வி2ட�. அவ� மன� +றி&�வி2ட�. 
அதனா�தா�, 52)ேல அவ%*� நி�மதியி�ைல. ேவ< க$யாண� ெச:� 
ெகா�டா�. அ�ேபா�� அவ%ைடய ெபாிய மன� ேபான ேபா*ைக� பா%�க!, 
ர�க.தி� ெசா&த. த�ைகைய.தா� க$யாண� ெச:� ெகா�டா�" எ�< 
ேபசின�. எ� எதிாிேலேய, எ� 52 *ேக வ&�, இ�ேபா� அவ%ட� சில� 
ேப8வா�க!. அGவளைவ0� நா� ப�ைல* க).�* ெகா�  ேக2 * 
ெகா�ேட�. எ�லா� உ� ெபா%2 .தா�டா க�ேண! 
 
     உன*� அழகான அல�கார ஆைடகைள அணிவி.� நா� ஆைச�ப ேவ�. நீ 
சிாி*��ேபா� க�ன.திேல �ழி விM�. அைத* க�டா� என*�� பிரமாதமான 
ச&ேதாஷ�; ெப%ைமயாகC� இ%*��; ஏெனனி�, என*�� சிாி.தா� 
அ�ப).தா�. உன*�� ெபா2)2 , ெதா2)$$2  நா� பா ேவ�. எ�ேபாேதா 
சி�ன வயதிேல காதிேல ேக2ட பா2 க! எ�லா� ெதா2)ல%ேக வ&த�� எ� 
நிைனவி6� வ&தன. இ�ப) நா�, உ�ைன வள�.�* ெகா� , 5  வாச�, நைக 
ந2 , ெசா.� இ%&��, அனாைத ேபா$%*�� நிைலயி�, ஒ%நா! ந �பக$� 
த!ளா)யப) ஒ% கிழவி, ந� 52  வாச6ப)ய�ைட வ&தா! - "அ�மா! தாேய" 
எ�< ஈன* �ர$� 7�பி2டா!. யா� எ�< ேபா:� பா�.ேத�. தாி.திர.தா� 
தா*க�ப2 , ப2)னியா� பாதி� பிராணைன இழ&தவ!; யாேரா பாவ� 
பி=ைச*காாி. வய� நா6ப� இ%*��. ஆனா�, மரண� அவைள* 7வி அைழ.�* 
ெகா�)%*�� நிைலைம. அவ1டைய பாிதாபமான நிைலைய* க� , நா� 
ெகாJச� நீ%� ேசா<� கல&� அளி.ேத�. நாைல&� பி)ைய அவ! அவசர 
அவசரமாக= சா�பி2 , 8வாிேல ெகாJச� சா:&தப), "அ�மா! உயி� வ&த�. நீ 
��ணியவதி, உ� பி!ைள �2)கேளா  நீ தீ�*க 8ம�க$யாக இ%*க ேவE�" 
எ�றா!. அ�ேபா�தா� நா� அவ! கM.ைத* கவனி.ேத�. கயி< இ%&த�. 
அவ! ேம9� ெகாJச� ேசா<� நீ%� சா�பி2 வி2 . த� ேசாக* கைதைய* 
7றினா!. அவ! கணவ� உயிேரா தா� இ%*கிறானா�, எ�ேகேயா, 
ெதாியாதா�; அவ1*�* �ழ&ைத �2) கிைடயாதா�. பா ப2 � பிைழ.�* 
ெகா�  ெகாJச� நி�மதியாகC� �%ஷHட� வாL&� ெகா�)%&தாளா�. 
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ஒ%நா! கைழ*7.தா � 72ட� ஒ�< வ&ததா�. அதிேல இ%&த ஒ% 
ைம*காாியிட�, இவ! �%ஷH*� ேமாக� பிற&ததா� - இவைள0� ைகவி2  
வி2  அவ! பி�ேனா  ேபா: வி2டானா�; தி%�பேவ இ�ைல - இவ1*�� தி*� 
இ�ைல. தி*க6ற நிைலயிேல விட�ப2ட இவ!, ெகாJச கால� ஊாிேலேய, சி< 
நைககைள வி6< ஜீவி.தாளா� - பிற� ஆ�ப* கைட ைவ.தாளா� - அ�C� 
+)யாம6ேபான பிற� 5  72 வ� த�ணீ� ெதளி�ப� ேபா�ற ஊழிய� ெச:� 
பிைழ.� வ&தாளா�; அ�ேபா� ஆ�களி� ேச>ைட*� இண�க ம<.�, அதனா� 
ேவ< ெதா�ைல�ப2டாளா�. விபசார.�*� இண�காததா� தி%2 * �6ற� 
8ம.த�ப2 , கைடசியி� ஊைரவி2ேட ெவளிேயறேவ�) ேநாி2டதா�. 
கைடசியி� பி=ைச*காாிேய ஆகிவி2டாளா�. இ�வைர ஒ% ெக2ட நிைன��, 
ெக2ட நடவ)*ைக கிைடயா� எ�<� ெசா�னா!. அவ! கM.திேல அ&த* கயி< 
ம2 � இ%&த�. கயி< ெகாJச� நீள+� கன+� அதிகமாக இ%&தாலாவா� 
B*கி2 * ெகா!ள உதC�. அத6�� பயன6< அ&த* கயி< இ%&த�. 
அவ1ைடய கைதைய* ேக2ட��, என*� எ� இன.தி� ஒ%.திைய* க�டதாக 
எ�ண� வ&�, நா� மன� உ%கி அMேத�. ஆ�களி� க� மனதினா� அவதி*� 
ஆளான அபைலகைள* ெகா�  நீதி வழ�க= ெசா�னா�, எ.தைன எ.தைனேயா 
ஆயிர� ஆ�க! ஊாிேல ேயா*ய�, நாணயOத�, க�ணியமானவ�, த�மவா� 
எ�ெற�லா� �கழ�ப பவ�க! க &த�டைன ெபறேவ�) ேநாி �. எ�ன 
ெச:வ�! ஆ�களிடேம நீதி வழ��� உாிைம விட�ப2)%*கிற�. �6றவாளி*ேக 
நீதிபதி உ.ேயாக�. 
 
     பி=ைச எ .� இனி� பிைழ*க ேவ�டா�. இ�ேக இ%&�ெகா�  என*� 
உதவி ெச:�ெகா�)% எ�< 7றிேன�. ேபான வாLC தி%�பி வ&த�ேபா� 
ஆன&தமைட&தா!. அ�< +த� அவ! சா��வைர - சாக)*க�ப � வைரயி� - 
எ� 52)� தா� இ%&தா!. த� ச*தி*ேக6ற ம2 ம�ல, ச*தி*� மீறிய அளC 
7ட ேவைல ெச:தா!. த�னிட� ந�றி கா2 � என*� எ�ென�ன வைகயாேல 
உபசார� ெச:� தி%�தி ெச:வி*கலா� எ�பதி� அவ! விேசஷ அ*கைற 
ெகா�டா!. உலகிேல கா�பா6<வார6< உ%*�ைல0� ஏைழ*�, 
எதி�பாராதவிதமாக உதவி கிைட.தா�, எGவளC மன* �ளி�=சி ஏ6ப � எ�பைத 
நா� அ�ேபா�தா� ந�றாக. ெதாி&�ெகா�ேட�. அவளிட� நா� ெகாJச�, 
ெகாJசமாக எ� கைதைய* 7றிேன�. அவ1� எ� கணவாி� ேபா*ைக� பா�.�, 
விஷய.ைத. ெதாி&� ெகா�டா!. ெப%A=ெசறி&தா!, த�ைன* ைகவி2ட 
கணவைன +�� ேபசியைதவிட அதிக* ெகா ைமயாக* க�).தா! - அவ! 
மன�பா�ைம என*�� �ாி&த�. எ� கணவாி� க�A)� ேபா*ைகேய அவ! 
மைற+கமாக* க�).தா! - என*�. தி%�தியாக இ%*�ெம�<. 'கைழ* 
7.தா)0ட� ஓ)வி2டா� எ� �%ஷ�; நானாவ� ஒ�)*க2ைட. உ� 
அழ�*�� �ண.�*�� எத6காக அ�மா அவ� உ�ைன இ�ப) இ�ைச�-
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ப .�கிறா�. த�கவி*ரக� ேபால* �ழ&ைத இ%*கிற�; இைத� பா�.�*7ட 
அவ%ைடய மன� இளகவி�ைலேய. எ�ன மன�மா அவ%*�" எ�< 7றி 
ஆயாச�ப2டா!. கிராம.தி� ம&திரவாதியிட� சிகி=ைச ெபற= ெச�ற இட.திேல, 
த� இ�ெமாழியா9� சம�.தா9�, எ� மன�*�= ச&ேதாஷA2)ய �ளசி, 
என*�. தாயா�ேபால வ&� ேச�&தவ! இ%வைர0� நா� எ�<� மற*க+)யா�. 
 
     மகேன! எ�ைன� ேபாலேவ, அ&த* கிழவி0� உ�னிட� மி�&த ஆைச 
ெகா�)%&தா!. எ�ப)யாவ� இ&த* � �ப.தி� நி�மதி ஏ6ப �ப) ெச:ய 
ேவ� � எ�< அவ! எ�ென�னேவா ெச:� பா�.தா!. எ� ெபா%2  
அவாிட� இதமாக� ேபசி0� பா�.தா!. அவ! ப.� நிமிஷ� ேப8வா!. அவ� அைர 
நிமிஷ.தி� அல2சியமாக ஏதாவ� பதி� 7றி வி வா�. "கிரஹ� ேபாறா�" எ�< 
எ�ணி அவ! கா.�* ெகா�)%&தா!. 
 
     இ&த= சமய.திேல, உ%2 � க�க1�, மிர2 � மீைச0� ெகா�ட ஒ% +ரட�, 
அவாிட� அ)*க) வ&� ஏேதா �8�8ெவ�< ேபசி* ெகா�)%*க* க�ேட�. 
ஆர�ப.தி� அவ� அவாிட� அட*கமாக நட&� ெகா�டா�. பிற� சம.�வமாக 
நட&� ெகா�டா�. ஒ% வார கால.திேல, அவ� அவனிட� அட*கமாக நட&� 
ெகா�டா�. அவH*�, அவ� கா�பி ஆ6றி* ெகா �பா�; ெவ6றிைல. த2ைட 
எ .�* ெகா�  வ&� த%வா�; "வா�க! உ2கா%�க!" எ�< மாியாைதயாக� ேபச 
ஆர�பி.தா�. என*� ஆ=சாியமாக இ%&த�. "இெத�னேவா ேவ)*ைக! எவேனா, 
ெவறிய� ேபா$%*கிறா�. இவனிட� ஏ� இவ� இ�ப)� பாச� கா2 கிறா�" 
எ�< நா� ேக2ேட�. "இதிேல எ�ன�மா ஆ=சாிய�! எ� 52 *கார�, 
கைழ*7.தா � "ெபா�பைள" 7ட ஓ) வி2டாேர, எ�ன இ%&த� அவளிட�; ைம* 
க�; காவி ஏறிய ப�9; க&த� �ணி; ைகயிேல ��7ட இ%&த�; இ%&�� அவ! 
பி�னா) ஓ)வி2டாேர, எ�ைன மற&�, ெகௗரவ.ைத, நி�மதியான வாLைவ 
மற&�. இ&த ஆ�களி� 8பாவ.ைத ந�மா� க�டறிய +)யாத�மா. ேசைல 
க2)ய மாதைர ந�பாேத எ�< ேப8வா�க!. ெப�ணி� மன ஆழ.ைத* க�டறிய 
+)யா� எ�< ேப8வா�க!. ஆனா� உ�ைமயிேல ெப�ணி� மனதிேல 
ஆ�களிட� ேதா�ற* 7)ய K�, KL=சி, வJசைன இைவ அGவளC 8லப.திேல 
ேதா�றாத�மா. ெப�ைண* ைகவி2ட ஆ�க!, ெப�ைண. �ேராக� ெச:த 
ஆ�க!, ெப�ைண ஆைச கா2) ேமாச� ெச:தவ�க! - ஆகிேயாாி� ெதாைக 
ஏராள�. ஆனா� ெவளிேய ெதாிய ஒ2டாதப) அவ�க! திைர ேபா2 வி வா�க!. 
உ� �%ஷH�, இ&த ஆசாமியிட� ேநச� ெகா�டா வ� ேவேறா� 
ெப�E*காக.தா� இ%*�ெம�< எ�Eகிேற�. அதனா�தா� அGவளC 
�ைழகிறா�" எ�றா!. 
 
     இ%*�மா? இ%*கவிட மா2டாேள த�க�! எ�னிடமி%&� அவைர� பிாி.தவ!,  
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அவைர ேவ< ஒ%.தியிட� பறிெகா *க இைசவாளா? அவ1டைய 
சாம�.திய.தினா� த .�வி வாேள எ�< எ�ணிேன�. 
 
     �தியவனிட� ேப8�ேபாெத�லா�, அேநகமாக, சாமி கைத, ேதவி மகா.மிய�, 
வர�பிரசாத�, அ%! இ�ப)�ப2ட வா�.ைதகேள அதிகமாக இ%&தன. 
ச.விஷயமாகேவ ேப8வதாக. ேதா�றி6<. ஆனா� எ�ப) ந��வ�? ஆ�களி� 
மனைத எ�ப)* க�டறிய +)0�? சாமிைய� ப6றி.தா� ேப8கிறா�க!. தப8 
ெச:பவ�களாக*7ட இ%*கிறா�க!. ஆனா� அவ�களி� ஜபதபெம�லா�, 
ெப�ைண* க�ட�� பJசாக� பற*கிறேத. ாிஷிக1� +னீOவர�க1ேம7ட 
இ&த ேமாக.தி$%&� த�பவி�ைல எ�< கைத ப)*கிறா�கேள, அ�ப) இ%*க, 
நயவJசகரான எ� கணவ� ேப=சிேல சாமி கைத இ%&தா9�, மன� உ�ைமயி� 
ேவேறா� மாதிட� தாவி விடவி�ைல எ�< நா� எ�ப) ந�ப +)0�. அ�பா� 
அவைர அபிேஷகி.த எ�ைன. தவி*க= ெச:�வி2 . த�க.ைத. ேத)* 
ெகா�டவ�, இ�ேபா� த�க� கிைட.�வி2டா!, இனி ஒ% +.�ைவ. ேத ேவா� 
எ�< எ�ணியி%*க* 7 ம�லவா? யாராக இ%*��? எவ! மீ� வைல 
58கிறா�க!? இைத அறிய நா� ெவ� பா ப2ேட�. அவ�க! இ%வ%� ேப8கிற 
ேப=சிேல மைற&�தா� அ&த ரகசிய� இ%*கேவ� ெம�< எ�ணி, ெவ� 
ஜா*கிரைதயாக அவ�க! ச�பாஷைணைய* கவனி*கலாேன�. ஒ% ���*7ட* 
கிைட*கவி�ைல. ஒ% தடைவ ம2 � "சி&தாமணி*காக எ�ன ெசலவிடC� நா� 
தயா�" எ�< உ� அ�பா, �தியவாிட� 7றிட* ேக2ேட�. சி&தாமணி! ஒ% சமய� 
அ&த� ெபய� ெகா�ட ஒ%.திைய� ெபற.தா� +ய6சி நட*கிறேதா எ�< 
ேயாசி.ேத�. இ%*��, ஏ� இ%*க*7டா�! ர�க� - பிற� த�க� - பிற� 
சி&தாமணி - ம�$ைக, ேராஜா, ம%*ெகாM&�! வ� *� வி.யாசேமா தி%�திேயா 
ஏ�? மல%*� மல� தாவி*ெகா� தாேன இ%*��. அ�ேபாலேவ இவ� 
சி&தாமணிைய. ேத கிறா� எ�< தீ�மானி.ேத�. யா� அவ!? எ�கி%�பவ!? 
எ�ற ேக!வி எ� மனதிேல ��&� �ைட&தன. கிழவியா9� ஒ�<� �ாி&� 
ெகா!ள +)யவி�ைல. "இ&த ஊாிேலேய சி&தாமணி எ�ற ெபய� ெகா�டவ! 
ஒ%.தி0� இ�ைலேய அ�மா!" எ�< கிழவி 7றினா!. ெவளி ஊேரா? 
நாடக*காாிேயா! பா2 � பா பவேளா! சீமா� மகேளா! யா� இ&த= சி&தாமணி 
எ�< அறிய நா� �)யா:. �).ேத�. இ&த. �)�ைப அதிக�ப .தி6<, 
இ�ேனா� நா! அவ�க! ேபசிய ேப=8. "+த$யா�! ெகாJச�7ட* கவைல 
ேவ�டா�. எ�ப)0� இ�Hேமா� பதிைன&� நா2களி�, தவறினா� ஒ% 
மாத.�*�! சி&தாமணி உம*�* கிைட*�� ப)யாக= ெச:கிேற�. இ� ேதவி மீ� 
ஆைணயாக நா� 7<வ�. சி&தாமணி கிைட.த��, உம� 52)ேல, தனி அைற 
தயாராக ேவ� �. அ&த அைற� ப*க� நீ� தவிர ேவ< யா%� ேபாக* 7டா�. சதா 
ச�வகால+� பாிமள. Bப� இ%*க ேவ� �. சி&தாமணி நி=சய� உம*�.தா�, 
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பய�படாதீ�" எ�< அ&த உ%2 * க�ண� உைர.தா�. இ�H� எ�ன 
ச&ேதக�? சி&தாமணி எ�ற எவேளா ஒ%.திைய, 52 *ேக 72)*ெகா�  
வ&�விட= சதி நட*கிற�. ர�க+� த�க+� ேபாதவி�ைல! சி&தாமணி 
வர�ேபாகிறாளா�. ஒ�< இர�ட�ல, A�<! இ&த ஆ�கெள�ன, கண*ைகயா 
கவனி�பா�க!! உ.தம தசரதH*� அ<பதினாயிர� ேதவிமா�களாேம! இ&த 
உதவா*கைரயா� A�றாவ� இ�லாம� எ�ப)* ெகௗரவ� ெபற +)0�! 
 
     சி&தாமணி வர�ேபாகிறா!! என*� ம6<ேமா� ச*கள.தி! வர2 � அவ1�. 
சி&தாமணியி� ேகால.ைத0� பா�.�வி ேவா� எ�< எ�ணி*ெகா�ேட�. 
-------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�            15151515    
 
     சாதாரணமாக, ஆடவ�க!, க$யாணமாவத6� +�� ெக2  அைலவ�� ; 
ப%வ=ேச>ைட காரணமாக ஏேதா வித�களிேல உடைல0� மனைத0� பாழா*கி* 
ெகா!வ�� ; பி.தைளைய� ெபா�ென�<�, கா)ைய* கனிரசெம�<� 
ெகா!வ�� . அ�ப)�ப2ட நடவ)*ைககைள* க�ேடா , ேக2ேடா , 52)ேல 
ெபாியவ�க!, சாிசாி, ைபயH*� வயதாகிவி2ட�, ஒ% கா�க2 * 
க2)�ேபா2டா�தா�, வாL*ைகயி� ப)&� இ%�பா�; இ&த= சமய.திேல 
அவைன* க�)�பேதா  ம2 � வி2 வி2டா�, அவ�, நம� க�ணிேல 
ம�ைண. Bவிவி2 , க�டப) ஆ)* ெக வா�; ஆகேவ, அவH*� விைரவி� 
ஒ% க$யாண.ைத= ெச:�விடேவ� �. காலாகால.திேல ெச:ய ேவ�)ய 
காாிய.ைத= ெச:தா�தா� எ�C� வழியாக வ%� எ�< ேப8வா�க!. ைபயH*� 
ந�வா�.ைத 7றி*ெகா�)%*��ேபாேத, ந�ல இட+� பா�.�* 
ெகா�)%�பா�க!, க�ப9*� ந�7ர� ேபா வ�ேபால. வாL*ைக� படைக வழி 
தவறி= ெச9.தாம$%*க, ஒ% க2 . தி2ட� எ�< தாேன க$யாண.ைத* 
7<வ�. அேதேபால, ெப%�பா9� ஆடவ�க!, க�யாணமான��, எ�ப)யாவ� 
தம� பைழய நடவ)*ைககைள* ெகாJச� ெகாJசமாக மா6றி* ெகா� , பைழய 
சிேநகித�களிேல 7ட= சிலைர ஒ�*கிவி2 , �திய +ைறைய ஆர�பி�பைத.தா� 
நா� பா�.தி%*கிேற�. ெப2)யி$2ட பா�� ேபாலாகிவி2டா� பா�.தாயா, 
மாைல ேவைளகளிேல மரகத.தி� 52)ேலேய கிட�பாேன, இ�ேபா� பா�.தாயா, 
எGவளC அட*க ஒ *கமாகிவி2டா�. அ&த. ெத%�ப*கேம 7ட� ேபாவதி�ைல 
எ�ெற�லா� ேப8வா�க!. "எ�ேக சா�, உ�கைள� பா�*க +)யவி�ைல 
இ�ேபாெத�லா�!" எ�< ந�ப� ேக2டா�, �திதாக மணமானவ� ��சிாி��ட�, 
பதி� எ�ன 7<வெத�< ெதாியாம� நி6பா�. ேவேறா� ந�ப�, "அவ� எ�ப) +� 
ேபா� இ%*க +)0�! ந�ைம�ேபா� அவ� எ�ன ஒ�)* க2ைடயா? அவ%*�* 
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க$யாண� ஆகிவி2ட�; இனி எ�ப) அவ�, ந� க�ணிேல பட+)0�" எ�< ேக$ 
ேப8வா�. 
 
     க$யாண� ெச:� ெகா!1+�, க�ைண0� க%.ைத0� ெக .�* ெகா!1� 
ஆ�கேள அதிக�. மணவைறயி� வ%� வைர பிர�மசாாியாகேவ இ%&தவ� எ�< 
உ<தியாக* 7ற*7)ய நிைலயி�, ஆயிர.திெலா% ஆடவ� ேத<வாேரா 
எ�னேவா! ஆனா�, எ�ப)�ப2ட அைல=ச�கார%�, க$யாணமான��, ெகாJச� 
தி%&திவி வைத.தா� சாதாரணமாக� பா�*க +)0�. சில� உ� . 
க$யாணமான பிற�� பைழய �%)யாக உ!ள�க!. உ� அ�பாவி� ேபா*ேகா 
தனி ரகமாக இ%&த�. அவ%*� ேமாக ெவறி, ப%வ� கட&� ஏ6ப2ட�. 
எனேவதா� அளC*� மீறி� ேபாகலாயி6<. ஆகேவ தா�, சி&தாமணி - சி&தாமணி - 
எ�< சதா பஜைன ெச:� ெகா�)%&தா�. ந�ம ராதா ஒ% கைத ெசா�9வா!; 
யாேரா ஒ% 5ராதி 5ரனா�, உலைகேய ெஜயி.� ஒ% �ைட*கீL ஆளேவ� � 
எ�< எ�ணினானா�. பல ேதச�கைள0� ெஜயி.தவனா�; �கL ஓ�கி 
வள�&ததா�. அ�ப)�ப2டவH*�, +திய ப%வ� வ%கிற ேநர.தி�, ஒ% அழ� 
ராணியிட� அேமாகமாக ஆைச பிற&ததா�. அதைன அறி&� ெகா�ட அ&த ராணி 
அசகாய Kரைன. த� அ)ைமயா*கி* ெகா�டாளா�. கைடசியி� அவ� ரா`ய�, 
ரணகள�, கீ�.தி +த$யவ6ைற எ�லா� மற&� அவளிட� ெகாJசி* �லாவி* 
ெகா�)%�பேத ேவைலயாக* ெகா� , அத� பயனாக ெச�வா*ைக0� 
மதி�ைப0� இழ&தானா�. ெபய� எ�னேவா ஜு$யO சீச� எ�< ெசா�வா!. 
அ�ேபால* ெகாJச� வயதான பிற�, இ&த* காத� ேநா: ஏ6ப2டா�, அைத. 
தீ�.�* ெகா!1� ம%&�� கிைட�ப� க>ட�. ம%&� கிைட.தா9�, 8லப.திேல 
ேவைல ெச:யா�. சா� மிர�டா� கா  ெகா!ளா� எ�பா�கேள, அ�ேபால +திய 
ப%வ.திேல ேமாக� பிற&தா� அத� ேவக.ைத. தா�க மா2டாம�, அவ�க! 
நிைலையேய இழ&�வி மளC ஆ வ�. உ� அ�பாC*�� அ&த* கதிதாேனா எ�< 
நா� அJசிேன�. இவெளவேளா சி&தாமணியா�! த�க.திட� ெகா�ட ஆைசயா� 
அவ� எ�ைன இGவளC பா ப .தினா�. இ�H� சி&தாமணி0� வ&� ேச�&தா�, 
தீ�&த�. எ� ைகயி� தி%ேவா  ெகா .�. �ர.தி0� வி வா�க! எ�< 
பய&ேத�. ெசா�ல+)யா�, மகேன! ேமாக.தா� பி)தா2ட�ப � ஆடவ�க! 
எGவளC ேமாசமாக நட*க ஆர�பி�பா�க! எ�பைத அளவறி&� 7ற +)யா� - 
ெசா&த மக�, மக!, அ�ண�, த�பி ஆகிேயாைர0� த�னிட� பிாிய+!ள 
ஊழிய�கைள0� உதாசீன� ெச:ய. �ணிவா�க!. பைழய பாச�, ேநச� அGவளC� 
பாழா��. கவைல�பட மா2டா�க!. எ� வ&தா9� சாி, எ� ேபானா9� சாி எ�< 
�ணி&� வி வா�க!. யா� எ�ப) ேவ� மானா9� ெசா�$* ெகா!ள2 �, 
எ�ணி* ெகா!ள2 � எ�< மனைத மர*க).�* ெகா!வா�க!. மகேன! 
இர�டா&தார� ெச:� ெகா�ட � �ப.திேல வள%� பி!ைளகளிேல பல 
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ெகா ைம*� ஆளாவைத� பா�*கிேறாேம, மா6றா&தா:* ெகா ைம எ�< 
அதைன* 7<வா�க!. ஆனா� �6ற�, அ&த இர�டா� மைனவி மீ� அதிக� 
இரா�; ஆடவ� மீ� தா� இ%*��. அைத* 7�&� கவனி.தா�தா� ெதாி0�, 
�ாி0�. 
 
     ர�ேகானி� அ�ப).தா�. எ�க! ப*க.� 52)ேல, ஒ% பி!ைள இ%&தா�. 
அவ%*� வய� வ&த ஒ% ெப�; மைனவி இற&�வி2டா!. ம< க$யாண� ெச:� 
ெகா�டா�. ெகாJச நா2க1*�!, அவ%ைடய மக! க�ணீ� விடலானா!. 
மா6றா&தா:* ெகா ைம எ�<தா� நா� எ�ணி* ெகா�ேட�. ப பாவி, 
எ�கி%&ேதா ஒ%.தி வ&� ேச�&தாேள, �ழ&ைதயி� வாL*ைகைய� பாLப .த 
எ�< 7ட= சபி.ேத�. ராதாதா� K2சம.ைத* க�டறி&� ெசா�னா!. ெகா ைம 
அவளா� உ�டாகவி�ைல, அ&த ஆடவனாேலதா�. ஒ% ச�பவ� ேக!; ராதாதா� 
ெசா�னா!. ஒ% நா! அவ� ேராஜா= ெச�  வா�கி அH�பினானா� 52 *�, 
ேவைல*காரனிட�. அதைன யா� எ .�* ெகா!வ� எ�ற சி*க� வ&� வி2ட�. 
மா6றா&தா: ெகா ைம*காாி எ�கிேறாேம அவ! தா�, அ��ட� அ&த= 
ெச�ைட� ெப�E*�* ெகா .தாளா�. ெப� பய&�ெகா�ேட அைத� ெப6<* 
ெகா�டா!. பிற� அவ� 52 *� வ&தி%*கிறா�. ெப�ணி� ஜைடயிேல 
ேராஜா இ%&திட* க�டா� - +க� மாறிவி2ட�. அGவளC விைரவிேல அவ� 
மன� ெக2  வி2ட�. ெப�க! விஷய&தாேன எ�< வி2 வி2டானா? 
அ�Cமி�ைல; கிளற. ெதாட�கினா�. இர�டா&தாரமாக வ&த ெப� 
ேராஜாைவ0� மற&�வி2டா!, அைத யா� ைவ.�* ெகா!வ� எ�< ச�=ைச 
நட&தைத0� மற&� வி2டா!. ஏேதா ேவ< நிைனவி� இ%&தா!. �%ஷேனா  
ேபசவி�ைல. இ&த� �%ஷ�, நாடக.திேல கைதயிேல வ%வ� ேபால, த� மைனவி 
சிாி.�* ெகா�ேட த� எதிாி� வ&� நி�<, "பிராணநாதா! தா�க! அ��ட� 
என*களி.த மலைர நா� பிாிய.�ட� எ� பி�ன$ேல ைவ.�* 
ெகா�)%*கிேற� பாாீ�" எ�< 7றி* ெகாJ8வா! எ�< நிைன.தா� ேபா9�. 
கைடயிேல ேராஜா மல� வா���ேபாேத அவH*� அ&த நிைன�� இ%&தி%*��. 
வயதானவன�லவா! தா� வா�கி அH�பிய ேராஜாைவ, த� மக! ச�ைட 
ேபா2 . தன*ெக�< எ .�* ெகா�டா!; அதனாேலேய த� மைனவி த�னிட� 
சாியாக� ேபச*7ட இ�ைல எ�< இவ� தவறாக எ�ணி* ெகா�டா�. மனதிேல 
இ&த. த�ெப�ண� ெகா�ட��, ேகாபி*கC� ஆர�பி.தா�. த� மைனவியி� 
மனைத மகிழ= ெச:ய ேவ� மானா�, மகைள அவ! எதிாி� க�).தாக ேவ� � 
எ�< இவனாக. தீ�மானி.�* ெகா�டா�. பாவ�, அ&த� ெப�! இவHைடய 
இர�டா&தார�, இவH*�* கலகA2டCமி�ைல; அவ1ைடய மனதிேல, 
அGவிதமான கள�கேம கிைடயா�. இவனாக அவ1*� இ�ன�தா� தி%�தியாக 
இ%*�ெம�< எ�ணி* ெகா�டா�. உடேன, த� மகளிட�, அனாவசியமாக* 
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ேகாபி.�* ெகா�டா�. ஏ� இ�ப)* க.�கிறா: - கMைத மாதிாி. நா:க1*�� 
�.திேய கிைடயா�. சனியைன ெதாைல.� விடலா� எ�றா�, எ&த. த)யH� 
கிைட*கவி�ைல எ�< இ�ப)� ேபசினா�. அ&த� ெப�ணி� மன� எ�ன 
பா ப �. த�னிட� த� தக�பனா�, ஏ� இ�ப)* ேகாபி.�* ெகா!கிறா�. நா� 
ஒ% தவ<� ெச:யவி�ைலேய எ�< அ&த� ெப� ேயாசி.தா!. ஒ% காரண+� 
ெதாியவி�ைல. ெதாியாததா�, அவ1*� ஒ% ச&ேதக� பிற&த�. ஒ% ேவைள, 
மா6றா&தா: ஏதாவ� கலகA2) வி2டா�கேளா எ�< எ�ணினா!. அ�ப)0� 
அவ1*�* ேகாப� வ%�ப)யான காாிய+� ஒ�<� ெச:யவி�ைல; ஏ� 
கலகA2ட� ேபாகிறா! எ�<� எ�ணி� பா�.தா!. அேத ேயாசைனயி� 
ஈ ப2)%&தேபா�, ேராஜா ஜாைடயி$%&� நMவி* கீேழ விM&த�. உடேன அைத 
எ .� ம<ப)0� ெச%கி* ெகா!ளலானா!. ெச%�வத6� +�� ேராஜாவி� 
இர�ேடா � இதLகைள* கி!ளி வாயி� ேபா2  ெம�றா! - சி�ன� ெப�தாேன 
விைளயா2டாக= ெச:தா!. எ�க! ராதா, ேராஜா, ேராஜாவாகேவ 7ட. தி�< 
வி வா!. இ&த� ெப� இர�  இதைழ* கி!ளின�தா�, பா�.�* ெகா�ேட 
இ%&த தக�ப�, பளா� பளா� எ�< அ).�வி2டானா�. அ&த அ) 7ட அ�ல 
அ&த� ெப�E*�. �*க� த&த�; அ).�* ெகா�ேட அவ� ெசா�ன 
வா�.ைததா� அவ! உயிைரேய �)*க= ெச:த�. "சனியேன! ஆ  தைழைய. 
தி�ப�ேபால ேராஜா �>ப.ைத. தி�றாேய, ேராஜாவி� அ%ைம ெதாி&தா� 
ெச:வாயா இ�ப)? உன*� ஏ� அ&த ேயா*யைத! நா� அ&த. த)* கMைதயிட� 
ெசா�ேன�, ேராஜாைவ அ�மாவிட� ெகாடடா எ�றா�, கMைத உ�னிட� 
ெகா .�. ெதாைல.தா� ேபா$%*�. நீ அைத இ�ப)� பாழா*�கிறா:. இ�ப)� 
பாழா*கினா9� ஆ*�வ�, சி�ன�மாC*�. த%வதி�ைல எ�ற அளC*�* ெக2ட 
எ�ண�, இ&த வயதி�" எ�< 7றினா�. பாவ� அ&த� ெப� பதறினா!, 
கதறினா!. அ� +த� தக�பH*�� மக1*�� சாியானப) ேப=8 வா�.ைத 
கிைடயா�. அ&த� ெப� அMதப) கிட&தா!. பல�, இ� மா6றா&தா:* ெகா ைம 
எ�< எ�ணினா�க!. நா� 7ட அ�ப).தா� எ�ணி*ெகா�ேட�. ராதாதா�, 
நட&த� எ�ன எ�< அ&த� ெப�ணிட� ேபசி, இ&த= K2சம.ைத. ெதாி&� 
என*�* 7றினா!. 
 
     எ�மீ�தாேன, உ� அ�பாC*�* ேகாப�, ெவ<��, விேராத� எ�லா�. 
த�க.திட� பிரைமேயா தாேன இ%*கிறா�. அவளிட� அட�கி* கிட�பா�. ஆகேவ 
அவ1*� இரகசிய.ைத* 7றி அH�பினா�, அவ!, அவைர. த �பா!, 
ேகாப.தா� +)யாவி2டா�, �� சிாி�பா�; இர�)னா9� +)யாவி2டா� 
க�ணீரா� எ�< நிைன.ேத�. ஆனா� ம<ப)0� ஒ% ச&ேதக� வ&த�. தன*�� 
அவ%*�� உ!ள ஒ6<ைமைய* ெக �பத6காக நா� ஏேதா K� ெச:கிேற� 
எ�< அவ! நிைன.� வி வாேளா எ�< நிைன.ேத�. உ�ைமயாகேவ, 
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யா%*�� அ�மாதிாியான நிைன��.தாேன ேதா�<�. த�க.தினிட� அ�� 
ெகா�டா, நா� சி&தாமணிைய� ப6றி அவ1*�* 7றேவ� ெம�< 
எ�ணிேன�. என*� இ%&த ெச�வா*�. த�க.தா� பறி*க�ப2 � ேபா: 
வி2ட�. அதைன� பறி.�* ெகா!ள= சி&தாமணி வ%கிறா!, எனேவ 
சி&தாமணிைய� ப6றி. த�க.�*� எ=சாி*ைக ெச:ேவா� எ�< நா� 
நிைன.ேத�. அவ! எ�ப) நா� ந�ல க%.ேதா  இ*காாிய� ெச:கிேற� 
எ�பைத ந��வா!. ச&ேதக�ப2டா�? ந�ப ம<.தா�! இGவித� எ�ணி* 
�ழ�பிேன�. 
 
     இGவளC� ெச:த�, எ� ெபா%2  அ�லடா மகேன! நா� அவரா� 
ெவ<*க�ப2 , அல2சிய�ப .த�ப2 , ஒ�*கி. த!ள�ப2 � ேபாேன�. நா� 
�)யி%&த அவ%ைடய மனதிேல த�க� �) ஏறிவி2டா!. அவைள. த!ளிவி2 , 
சி&தாமணியாவ� வர2 � கா&தாமணியாவ� வர2 � எ�< நா� இ%&�விட* 
7 �. என*� அ� இலாப ந>ட� அ6ற விஷய�. ஒ%வித.திேல பா�.தா� 
இலாப+� 7ட. சி&தாமணி0ட� அவ� சிாி.�� ேபசி* ெகா�)%*ைகயிேல, 
த�க� அM� ெகா�)%�பாள�லவா! எ�ைன அழைவ.தவேள! இேதா உ� +ைற 
வ&�வி2ட� அM! அறிவ6றவேள! அ�பா� பிைண*க�ப2)%&த எ�கைள� 
பிாி.தா:, உ� சாகச.தா�. பா�.தாயா, உ� ச&ேதாஷ� நிைல.ததா? 
வ&�வி2டா! பார) உன*ெகா% ச*கள.தி! எ�< 7றி* ேக$ ெச:யலா�. நா� 
ஏேதா ெக2ட 8பாவ*காாி, ஆகேவதா�, அவ� எ�ைன ெவ<.�. த!ளி வி2 . 
த�க.ைத* க$யாண� ெச:� ெகா�டா� எ�< ேப8கிறா�கேள ஊரா�; இ�ேபா� 
எ�ன ெசா�வா�க!! த�க�, மகா அழகி, எ�ைன�ேபால அவ1*ெகா�<� ேப0� 
இ�ைல, ேநா0� இ�ைல. அ�� ெகா� தாேன அவைள மண&�ெகா�டா�. 
அ�ப) இ%&�� அவைள வி2  ேவேறா� மாைத. ேத)* ெகா�டாேர எ�< 
ேப8�ேபா� எ�ைன� ப6றி ெகா� !ள தவறான க%.ைத நீ*கி வி வா�க!. 
�6ற� அவ�மீ�தா�, எ�மீத�ல எ�< உண%வா�கள�லவா. அ�ேக2  நா� 
ஆன&தமைடயலா�; ெப%ைம0மைடயலா�. சி&தாமணியி� பிரேவச�, என*� அ&த 
வித.திேல கவனி.தா� இலாப&தா�. ஆனா� மகேன! நா�, எ�ைன 
மற&�வி2ேட�. நீ பிற&த�� எ� 8க�, அ&தO� இைவகைள� ப6றிய எ�ணேம 
என*�� ேபா: வி2ட�. நா� வாLவ� எ�< தீ�மானி.தேத உ� ெபா%2 . 
உன*காக எ� சபத.ைத*7ட நா� ைகவி2 வி2ேட�. இ&த* 
காாிய.தி�ேபா��, நா� உ�ைன� ப6றி.தா� எ�ணிேன�. உன*காக.தா�, 
சி&தாமணி வர*7டா� எ�< தீ�மானி.ேத�. அவ1� வ&� ேச�&�வி2டா� எ� 
வாLC ேம9� சீரழி0ேம எ�< இேலசாக எ� மனதிேல பய� ேதா�றிய 
ேபா��7ட, ஒ% கண� எ�ைன� ப6றிய நிைன�� வ%�. ம<கண� உ�ைன� 
ப6றிேய எ�Eேவ�. நா� சீரழி&தா�, சீ&�வார6<� ேபானா�, எ� ெச�வ� 
எ�னாவ�? எ� நிைல எ�ன ஆ��; த&ைத காமெவறி தைல*ேகறி, � �ப.ைத 



103 

 

மற&� திாிய, தா: அM�ெகா�)%�பாளானா�, �ழ&ைதயி� நிைல எ�ன ஆ��! 
ெத%*ேகா)யி� 7C� சி< பி!ைளக!, 8வேரறி* �தி*�� ைபய�க!, சி< 
ெபா%ைள. தி%)வி2  அ)ப � பால�க!, எ�லா� � �ப.திேல உ!ள 
ேகாண$� விைளCக!தாேன. சி<வயதிேலேய, கைட5திகளி9�, ச&ைதகளி9�, 
இரயி$9� பா)*ெகா�  வ%� பி=ைச*கார� பய�கைள நா� பா�.தி%*கிேற�; 
வயி6றில).�* ெகா� , வற�ட �ர$ேல வா:*� வ&தைத� பா)* ெகா� , 
ெவௗவா�ேபால, ரயி9*� ரயி� தாவி, ரயி�ேவ அதிகாாிகளிட� உைத�ப2  
ரயி$� ேபாகிறவ�களிட� அ)ப2 * கிட*�� அ&த= சி<வ�களி� +க.திேல 
காண�ப � ேசாக+�, உட$ேல உ!ள ��E�, காண= சகியாததாக இ�ைலயா? 
அ&த= சி<வ�க!, � �ப ஒM�� இ�லாததா�, ஏ6ப2ட ேக களி� 
பயனாக.தாேன இ�ஙனமானா�க! எ�< நா� பல தடைவ எ�ணிய�� . 
அைண.� ஆதாி*க அ�ைன0�, தகாதவழி ேபாகாம� த .� ந�வழி கா2ட. 
த&ைத0� இ%&தி%&தா� இGவளC சி<வயதிேல இ&த� பய�க!, இ�ப) 
அைலயேவ�) ேநாிடாத�லவா எ�< எ�ணி வ%.தமைட&தி%*கிேற�. 
அதனாேல அ&த= சி<வ�க1*�* காலணா ெகா *கலா� எ�< எ�Eபவ!, 
அைரயணாவாக* ெகா �ேப�. "இ&த. தி%2 � பய�க1*�= ேசா.�*� எ�< 
நீ ெகா *கிறாய�மா, இ�க! U) வா�கி� பி).�� பி).� மாைர உலர ைவ.�* 
ெகா!கி�றன. இ�க1*�* கா8 ெகா �பேத தவ<" எ�< என*�� �.தி 
7<வா�க!. அவ�க! ெசா�வ�ேபால அ&த� பய�க1�, ெக2ட வழ*க.ைத* 
ெகா�டவ�களாக. தா� இ%*கிறா�க!. ஆனா9� +த$ேல அவ�க! அ&த* 
கதியானத6�* காரண�, � �ப� சாிவர இ�லாத�தா� எ�பேத எ� எ�ண�. 
யாேரா ஒ% ெபாிய பிரச�கியா�. சீைமயிேல இ%&� வ&தாரா�. அவ� 7ட, 
இ�ேபால.தா� ேபசினாெர�<, ஒ% தின� எ�க ராதா 7ட= ெசா�னா!. 
 
     சி&தாமணியி� பிரேவச.தா� உ� அ�பாவி� 8பாவ� அ)ேயா  
மாறிவி வ�ட�, ெசா.�� ேபா:வி2டா� உ� கதி எ�ன ஆ�� எ�பைத 
எ�ணிேய நா� ஏ�கிேன�. � �ப.ைத மற&�, ெசா.ைத இழ&�, சி&தாமணியி� 
ெபா�ைமயாகிவி2டா�, பிற� உ�ைன* கவனி*க +)0மா அவரா�! ெசா.� 
+M�� பாழாகிவி2டா�, பிற� உன*� எ�ன நிைல இ%*க +)0�. அதனாேல 
நா� பய&ேத�. சி&தாமணியா� உ� வாLC ெக2 வி ேம எ�< அJசிேன�. 
உ�ைன� பராாியா*கிவி வாேர அ&த� பாவி எ�< பய&ேத�. அதனாேலேய 
த�க.�*காவ� விஷய.ைத= ெசா�$ அH�பி, இ&த ஆப.ைத. த *க 
ேவ� ெம�< நிைன.ேத�. அ&த எ�ண�, ேவகமாக வள�&த�. கிழவியிட� 
ேயாசைன ேக2ேட�. அவ1� அ� சாியான ேயாசைனதா� எ�றா!. ஆனா�, ஒ% 
தி%.த� ெச:தா!. "அ�மா! நீ எGவளC ந�லவ�களிட� ெசா�$ அH�பினா9�, 
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அவ�க! ஒ�<*� இர�டா*கி.தா� ெசா�$வி வா�க!. அதனா�, காாிய� 
ெக2 விட*7 ேம. எத6�� விஷய� +*கியமானதாக இ%�பதா�, �ழ&ைதயி� 
ந�ைமைய உ.ேதசி.�, நீேய ெச�< த�க.திட� சகல விஷய.ைத0� 7றினா�, 
பல� இ%*��. இ�ைலயானா� ெக2 வி �" எ�< ெசா�னா!. ேயாசி.�� 
பா�.ததி� அவ! ேயாசைன சாிெய�ேற என*�� ப2ட�. உ� ெபா%2  நா� 
அ&த. த�க.திட� ெச�< வ%வ� எ�< �ணி&ேத�. எ� வாLைவ* ெக .தவ! 
தா� த�க�. இ%&தா9�, உ� வாLC ெகடாதப) த *�� ச*தி அவ1*� 
இ%&த�. அத6காக அவைள அ �ப� எ�< �ணி&ேத�. ெச�ேற�. �ளி7ட 
எ�ைன அவ! எதி�பா�*கவி�ைல அ�லவா! தி *கி2 � ேபானா!, ஒ% விநா). 
ம<விநா)ேய சமாளி.�* ெகா� , "வா அ*கா!" எ�< வா: �ளிர அைழ.தா!; 
அவ! தா� அ&த வி.ைதயிேல ைகேத�&தவளாயி6ேற. ெகாJச ேநர� ேபசேவ 
இ�ைல நா�. பிற� ச�வ சாதாரணமான விஷய�கைள� ேபசிேனா�. "எ� மீ� 
உன*�* ேகாப� இ%�ப� சகஜ� அ*கா. ஆனா�, நா� ேவ� ெம�ேற உன*� 
ஒ% ெக தி0� ெச:ததி�ைல, நீ அைத ந�பமா2டா:" எ�< உபசார வா�.ைத 
ேபசினா!. நா� பதி� 7றவி�ைல. எ�ன 7ற +)0�? அவ! பச��கிறா!. 
என*� அ� பழ*கமி�ைல. "அ*கா �ழ&ைதைய வ&� பா�*கேவ� ெம�< 
ெகா!ைள ஆைச என*�. வரலா� எ�< பலதடைவ �ற�ப2ேட�. வ&தா�, 
எ�Hட� நீ +க�ெகா .�� ேப8வாேயா மா2டாேயா, �ழ&ைதைய. 
ெதாட*7டா� எ�< 7றி வி வாேயா எ�< எ�ணிேன�. அ.தாைன ம2 � 
அ)*க) ேக2ேப�, �ழ&ைத எ�ப) இ%*கிறாென�<" எ�றா!. அ.தாைன* 
ேக2பாளா�! அ.தா� எ�ன பதி� 7றி இ%*க +)0�. உ�ைன.தா� அவ� 
ைகயிேல எ .தேத இ�ைலேய! சாி எ�னேவா சாகச� ேப8கிறா!. ேபச2 � எ�< 
நா� எத6�� பதிேல 7றாம� இ%&�வி2ேட�. ெகாJச ேநர.�*�� பிற� நா� 
ெம!ள விஷய.ைத ஆர�பி.ேத�. "த�க�! உ�னிட� அவ� பிாியமாக 
நட&�ெகா!கிறாரா?" எ�< ேக2ேட�. அவ! பதி� 7றவி�ைல. +க.தி� 
ேதா�றிய ��னைக பதி� அளி.த�. "அ*கா அவ� உ�ைன* ெகா ைம� 
ப .�வத6� நான�ல காரண�. இ� ச.ய�; நீ ந�பமா2டா:. 7ட� பிற&தவைள* 
ெகா ைம*� ஆளா*கேவ� ெம�< எ&த* க�ெநJச*காாி0� எ�ணமா2டா!. 
ஆனா�, நா� எ�ன ெசா�னா9� உன*� ந�பி*ைக ஏ6படா�" எ�< த�க�, 
சமய.ைத நMவவிடாம� த� க2சிைய� ேபசலானா!. நா� இைடமறி.�, "எ� 
8க�*க� எ�ேனா  இ%*க2 � த�க�; யாரா� என*� இ&த* கதி வ&த� 
எ�பைத�ப6றிய ஆரா:=சிைய மற&� 7ட ெந நாளாகிவி2ட�. எ�னேவா எ� 
கதி அ�ேபாலாகிவி2ட�. நா� அைத�ப6றி* கவைல�ப வ� 7ட* கிைடயா�" 
எ�< 7றிேன�. எ� ேப=சிேல காண�ப2ட ேசாக.ைத அவ! ந�றாக. 
ெதாி&�ெகா�  ெகாJச ேநர� அைசவ6< இ%&தா!. பிற�, நா� ெம�வாக 
விஷய.தி� +*கிய ப�தி*�! ��&ேத�. 
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     "த�க�! ஆ�களி� 8பாவ� ஒ% நிைலயானத�ல. உ� அ.தா� எ�னிட�  
கா2)ய ஆைசைய* க�டவ�க!, அவ� எ�ைன இ�ப)* ைகவி வா� எ�< 
கனவி9� க%தியி%*க +)யா�. அ�ேபாலேவ உ�னிட� அவ� ைவ.தி%*�� 
அ�� எ�ேபா�� நிைல.� இ%*�� எ�< எ�ணிவிடாேத" எ�ேற�. பாவ�! 
அவ! எ�ன பதி� 7<வா! அத6�. நா� ேவ� ெம�< வ9=ச�ைட*� 
வ&தி%*கிேற� எ�<7ட எ�ணி*ெகா�)%&தி%�பா!. "அ� சாி அ*கா! இ&த 
ஆ�கேள இ�ப).தா�" எ�< ெபா�வாக� ேபசினா!. அவ! +க.திேல 
இேலசாக� பய� த2)யி%&தைத* க�ேட�. சாி எ�< ேம6ெகா�  ேபச 
ஆர�பி.ேத�. 
 
     "எத6காக* 7<கிேறென�றா�, த�க�! அவைர நீ எ�ைனவி2 � பிாி.�, 
உ�னிட� ேச�.�* ெகா�டா:, அ&த* காாிய.ைத ேவேற ஒ%.தி இ�ேபா� 
ெச:ய* கிள�பிவி2டா!. திைக.� எ�ன) பய�! ஆ� மன� 
அ�ப)�ப2ட�தா�. எ�னிட� ெகாJசி* �லாCகிறாேர அவ� ஏ� ேவேறா� 
மாைத. ேதட�ேபாகிறா� எ�< ெசா�9வா:, ைப.திய�! உ�ைன அவ� 
வி%�பியத6� ஒ% காரண� இ%*��. உ� அழகிேல மய�கின�ேபால 
இ�ெனா%.தியி� பா2)ேலேயா நா2)ய.திேலேயா மய�கி இ%*க*7 �" 
எ�ேற�. "அ*கா! நீ ேப8வ� என*�� �ாியவி�ைலேய" எ�றா!. 
 
     "இ� �ாியவி�ைலயா உன*�. உ� அ.தாH*�= சி&தாமணி எ�ெறா%.தி 
ெசா*��ெபா) ேபா2  வ%கிறா!. சதா ச�வகால+� சி&தாமணி Oமரைணதா�. 
அவைள�ப6றி* 7ற ஒ% Bத� இ%*கிறா�. அவH*� உபசார� ெச:� 
ெகா�)%*கிறா� இவ�. அவளிட� அவ� ெகா� !ள ேமாக.தி� அளC 
ெசா�9&தர.தத�ல. அவளிட� அவ� தJசமைடய. தயாராகிவி2டா�. அ�ப) 
ேநாி2 வி2டா�, பிற� உ� கதி0� எ� கதிேயதா�. � �ப� பாழா�� - ெசா.� 
அழி0� - பிற� நாெம�லா� பராாிகளாகேவ� �, அ�ல� அ&த= சி&தாமணி*�� 
பணிவிைட ெச:�ெகா�  உயி� வாழேவ� �. இ&த ஆப.�. தைலமீ� 
இ%*கிற�. இைத +ைளயிேலேய கி!ளி எறியாவி2டா�, பிற� � �பேம 
நாசமா�� எ�பைத* 7றி�ேபாகேவ வ&ேத�. என*� அ&த= ெச�வா*� இ�ைல. 
உன*காவ� அவைர. தி%.�� ெச�வா*� இ%*�ெம�< ந�பி வ&ேத�. நா� 
ெக2  வி வேதா  +)யா�. நாைள*� உன*� ஒ% �ழ&ைத பிற&தா�, அ�C� 
ந .ெத%விேல நி6கேவ�)ய�தா�. அ&த விதமான கதி வர*7டாேத 
எ�பத6காக.தா� நா� எ=சாி*ைக ெச:� ேபாக வ&ேத�. அவளிட� ஒேரய)யாக 
அவ� தJசமைடவத6�!, த .�வி ; இ�ைலயானா�" எ�< ெசா�ன உடேன 
த�க� - ேம9� பய&தா!. "யார*கா அ&த= சி&தாமணி? எ�ப) இ%�பா!? எ&த 
ஊ�? எ�ன வய�? எ�ப) இவ%*�. ெதாி&தா!?" எ�< அ *க *காக* 
ேக!விக! ேபா2டா!. "என*ெக�ன ெதாி0�, அவைள�ப6றி. அ&த� பாவி0ட� 
ேபசி*ெகா�)%&தா�. அைத* ேக2ேட�. அGவளCதா�. அவ� அவைள� ப6றி� 
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ேப8�ேபா� உ%�வைத* க� , நானாக Xகி.�* ெகா�ேட�, அவ! யாேரா 
பேல ைககாாியாக இ%*கேவ� ெம�<. அவைள நா� பா�.ததி�ைல" எ�ேற�. 
"எ�ன*கா ெச:வ� இத6�? எ�ப). த �ப�?" எ�< த�க� எ�ைனேய 
ேயாசைன ேக2கலானா!. "பய�படாம� அவைர* ேக!, என*�� �ேராக� 
ெச:யாேத. ஒ%.திைய* ெக .த� ேபா��, அவ! ெபா<.�* ெகா�டா!. நா� 
அGவித� இ%*கமா2ேட�. ஊரறிய* 7றி உ�+ைடய மான.ைத வா�கிவி ேவ�. 
ஒ�<*� இர�  இ%*கிற�; A�றாவ� ேதட�ேபாகிறா�, இ�தா� 
ேயா*கியைதயா? ஊாிேல ெபாிய மனித� எ�ற ெபய� இ&த ல2சண.தி�! எ�< 
க�).�* ேகேள�. எ�ன பய�" எ�< ேயாசைன 7றிேன�. "ேக2கலா� அ*கா. 
இ�H� இைதவிட* காரமாகC� ேகாபமாகC�7ட* ேக2கலா�; ஆனா� 
ப$*கேவ� ேம" எ�றா!. 
 
     "த�க�, நீயாக ேயாசைன ெச:! எ�ன தி2ட� ேபா வாேயா ெதாியா�. 
எ�ப)யாவ� இ&த ஆப.� ஏ6படாதப) த .தாகேவ� �. அ) அ�மா! எ� 
ெபா%2  அ�ல இGவளC�, நா� ஒ% �ழ&ைத ைவ.தி%*கிேற�. அத� 
ந�ைம*காக.தா� நா� ெவ2க.ைத வி2  உ�னிட� வ&� �ைறைய* 
7றிேன�" எ�< ெசா�$வி2 � �ற�ப2ேட�. த�க.தி� க�களி9� நீ� 
த��பி6<. 
------------ 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�            16161616    
 
     எ&த. த�க.தா� எ� வாLC சீ��ைல*க�ப2டேதா அவளிடேம ெச�< 
�ைறைய* �றி உதவி ேகாாிேன�. அவ! இதனா� க�வ� ெகா�டா9� சாி, 
ேம9� எ�ைன* ெகா ைம*காளா*கினா9� சாி எ�< �ணி&ேத இைத= 
ெச:ேத�. ஆனா� நா�, சி&தாமணி விஷயமாக* 7றிய�� த�க� எ�ைனவிட 
அதிகமாக. திகிலைட&தா! எ�ப� அவ! ேப=சிேலேய ந�� ெதாி&த�. க�களி� 
நீ� த��ப அவ! அைசவ6< நி�< ெகா�)%&தா!. அவ! மனதிேல எ�ென�ன 
எ�ணினாேளா? ஏற*�ைறய எ� நிைல*� அவ! வ&� ெகா�)%&தா!. த�க+� 
ர�கமாகி.தாேன தீர ேவ� �, �தியவ! வ&� ேச�&தா�! த�க�, ர�க� எ�< 
தனி�ப2ட ெபய�கைள*7ட. த!ளிவி  த�பி! ெபா�வாகேவ ெப�க1*� 
நிைலைம இ�தாேன. ஒ% நா! ராதா, ர�ேகானி� யாேரா ஒ% �லவ� எMதிய 
பா2ைட� ப).�* ெகா�)%&தா!. "எ�ன) எMதியி%*� அதிேல? அGவளC 
8வாரOயமாக� ப)*கிறா:" எ�< ேக2ேட�. "ெப�களி� +க.ைத= ச&திரபி�ப� 
எ�< வ�ணி*கிறா�கேள அைத�ப6றி ஒ% �லவ� அழகாக எMதி இ%*கிறா�" 
எ�றா!. "இதிேல எ�ன �� அதிசய� க� வி2டாய); நா� 7ட.தா� சி�ன* 
�ழ&ைதகைள ஏேதேதா ெசா�$* ெகாJ8கிேறா�. நம*� ஏெத� 
கிைட*கேவ� ெம�< எ�Eகிேறாேமா, எைவ எைவ விைல0ய�&தைவ, 
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மதி*க.த*கைவ எ�< எ�Eகிேறாேமா அ&த� ெபா%ளி� ெபயைர ைவ.�* 
�ழ&ைதைய* 7�பி2 * ெகாJ8கிேறா�. இ� ேபாலேவ, ெப�கைள� பல 
காலமாக� �கL&� வ%கிறா�க!" எ�ேற�. "அ�மா! நீ ெசா�வ�தா� உ�ைம. 
ஆனா� இைத� ப)*��ேபா� என*� ேவேறா� விஷய� �ல�ப2ட�. +க� 
ச&திரபி�ப� எ�கிறா�கேள அ� சாிேயா, தவேறா? ெப�களி� வாLC ச&திர� 
ேபால.தா� இ%*கிற�. இ%�ட இட.�*� ஒளி, ெவ�ப� நீ*�� �ளி�=சி, 
பா�*க ஆன&த�, இGவளC� நிலC� த%கிற�; நா+� த%கிேறா�. ஆைகயா� 
ெப�களி� +க.�*� நிலாைவ ஈடாக* 7<வைதவிட, ெப�க1*ேக நிலைவ 
உவைம 7றலா�" எ�றா!. "ஆமா) அ�மா! நிலC*� இ%�ப� ேபால.தா� நம� 
வாLவி9� ேத:பிைற0� வள�பிைற0� இ%*கிற�" எ�< ெசா�$வி2  நா� 
ேவதைனைய மைற.�* ெகா!வத6காக= சிாி.ேத�. "அ�மா! அைத நா� 
அறியாம� இ�ைல. வள�பிைற ேத:பிைற ச&திரH*� இ%�ப�ேபால.தா� 
வனிைதய� வாLவி9� இ%*கிற�. வள�பிைற, �ேலாக.�*� மகிL=சி த%கிற�. 
+M நிலC காண எGவளேவா ஆன&தமாக இ%*கிற�. அத� அழகிேல 
ெசா*காதவ�க! கிைடயா�. கவி பா கிறா� களி��ட�. பாமர%*�� ஏேதா ஓ� 
வைகயான களி��. நிலா*கால� - +MநிலC நா! - இைவகைளேய பல கைதகளிேல 
அழகாக. தீ2 கிறா�க!. அ� ேபால.தான�மா, ெப�களி� வாLவி9� +M. 
தி%�தி0� மகிL=சி0� நிர�பி, ஒளி 5சினா�, அதனா� ெப�க1*� ம2 ம�ல, 
ஆடவ� உல�*�� ந�ைமதா� ஏ6ப �. ேத:பிைறயி� ேபா� ெத%C� 5 � 
சாைல0� இ%�  வி கி�றன. ம*க! பாழா:�ேபான இ%2 *�� பய&� 
52ேடா   இ%�பா�க!. அ%வ%��, பய� இைவகளா� U)*க�ப கிறா�க!. +� 
இ%2 , பி� இ%2 , +M இ%2 , ைம இ%2  எ�< விதவிதமாக� பிாி.�* 
கா2) வ%.த�ப கிறா�க!. ெவளியிேல உ�லாசமாக உலவேவா ஒளி இ�ைல - 
52 *�!ேள இ%&தாேலா நி�மதி இ�ைல; இ%2 * காலேம க!ள%*� ேவைல 
மி�தியான நா!. ஆகேவ, 52)ேல உற*க +6<* கிட�ப�. இGவளC� நிலC 
இ�லாததா� வ%� ேக . அ�ேபாலேவ, ெப�ணி� வாLC இ%�  கிட&தா�, 
க>ட� ெப�E*� ம2 ம�ல, ஆடவ%*�.தா�" எ�றா! எ� மக!. "ராதா! நீ 
ெசா�வ� சாி. ஆனா�, ெப�களி� வாLC ஏ� இ�ப) வள�பிைற 
ேத:பிைறயாகேவ இ%*கிற�? இத6� ஒ% மா6ற� கிைடயாதா? ேத:வ�, 
வள�வ� மீ� � ேத:வ� அ)ேயா  இ%� ேபாவ�, +M அழ�ட� 
பிரகாசி�ப� எ�<!ள இ&த +ைற மாற*7டாதா? இத� காரண.ைத அ&த� 
�லவ� ஏதாவ� 7றியி%*கிறாரா?" எ�< ேக2ேட�. 
 
     "அவ� ஏன�மா அைத* 7ற�ேபாகிறா�? +க� ச&திரபி�ப� எ�< ஆர�பி.தவ�, 
பா2)� நாலாவ� அ) வ%வத6�!, ைகலாய.�*� அ�லவா ேபா:வி2டா�! 
நிலவி� அழைக* க�  மய�காதவ� இ�ைல. ம�மதைனேய 82ெடாி.த 
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சிவெப%மாேன நிலவி� அழகிேல இலயி.�, பிைற= ச&திரைன. தம� ஜைடயிேல 
K2)* ெகா�டாெர�றா�, நிலவி� அழைக விள*கC� ேவ� ேமா எ�< அவ� 
ெரா�ப உயர� ேபா:வி2டாேர! எ�ப) அவ� ெப�ணின.தி� வாLC நிலC ேபா� 
இ%*கிற� எ�ப� ப6றிேயா, �றி.ேதா எMத� ேபாகிறா�? ெசா�ல�ேபானா�, 
அ�மா! அவ� நிலைவ�ப6றி* 7ற ஆர�பி.த ேநா*கேம அேத சா*காக= 
சிவெப%மாைன� ப6றி� பாடலா� எ�<தா� என*�. ெதாிகிற�. �லவ�க! மிக 
உயரமாக அ�லவா ேபாகிறா�க!. த�க! கால)யி� காண�ப � எ&த விஷய� 
தா� அவ�களி� க�E*�. ெதாிகிற�" எ�< ேக2டா!. ராதாC*�, த�பி தமிL� 
�.தக�கைள� ப)�பெத�றா� ெரா�ப� பிாிய�. அேத ேபா�, �லவ�க! எைத 
எைதேயா எM�கிறா�கேள ெயாழிய, வாL*ைகயிேல காண�ப � விஷய�கைள 
மற&� வி கிறா�கேள எ�< ேகாபி�பா!. "ேபாக2 � ராதா! �லவ� ைகலாயேமா 
ைவ�&தேமா ேபாக2 �. நீதா� ெசா�9, ஏ� ெப�களி� வாLC இ�ப) 
வள�பிைற ேத:பிைறயாக இ%*கிற�?" எ�< நா� ேக2ேட�. "அ�மா! 
நிலCேபால இ%*கிற� நம� வாLC எ�ேறேன, அதிேலேய சகல விள*க+� 
இ%*கிறேத! நிலC த�னாேல பிரகாசி�பதி�ைலேய! Kாியனிட� ெவளி=ச.ைத* 
கட� வா�கி.தாேன பிரகாசி*கிற�. கட�ப2  வாLபவ�க! வள�வ�� 
ேத:வ�மாக. தாேன இ%*க +)0�? இரவி� ெவளி=ச�, எ�ேபா�� ஒேர விதமாக 
இ%*க +)யாேத! ெப�களி� வாLC ஆடவரா� தாேன அைம*க�ப கிற�? 
அவ�களாக. த�க! வாLைவ அைம.�* ெகா!1� ெசௗகாிய�, ச*தி, உாிைம 
இ%&தால�லவா, ஏ� ேதய ேவ� �, ஏ� ��ற ேவ� �, எ�<� ஒேர அளC 
களி��ட� இ%*��ப) நம� வாL*ைகைய அைம.�* ெகா!ேவாேம எ�ற 
எ�ண� ஏ6ப �. எ�ண� ப$*கC� வழி பிற*��. நிலC*ெக�< தனி ஒளி 
இ�ைல. அ�ேபாலேவ நம*ெக�< தனி வாLC இ�ைல. அ�ண�, அ�பா, 
�%ஷ�, மக�, ேபர� எ�< இ�ப). தாேன இரவ� ெவளி=ச.தி� வாழேவ�) 
இ%*கிற�; ஆடவாிடமி%&� நா� வாLC*� ஒளி ேத கிேறா�. எனேவ அவ�க! 
இ>ட�ப2  எ&ெத&த= சமய.தி� எ&ெத&த அளC ெவளி=ச� த%கிறா�கேளா அ&த 
அளC*�.தா� நா� பிரகாசி*க +)கிற�. நம� எதி�52 *கார�, ேமய� 
ஆனார�லவா? அ�வைரயி� அவ� தம� மைனவிைய, 52 *�!ேளேயதா� 
ைவ.தி%&தா�. ேமயரான பிற�, அவ� வி%&� ைவபவ� எத6காவ� ேபானா� 
மைனவி0ட� வரேவ� �, அ�தா� +ைற, நாகாிக� எ�< ெதாி&த�. உடேன 
அவ� த� மைனவி*�* ெகாJச� அதிகமாக ெவளி=ச� த&தா� - அ�மா இ�ேபா�, 
ப!ளி*7ட ஆ�  விழாC*�. தைலைம வகி*கிறா�க! - பி!ைளக1*�� 
பாிசளி*கிறா�க! - எ�ேகா ஓ� க�நா2  விழா*7ட= ெச:தா�க!. இ&த 
'ெவளி=ச�' ெசா&தம�லேவ! அவ� ெகா .த 'இரவ�'. எGவளC கால.�*�� 
பய�ப �! உாியவ� ேக2 � ெப6<* ெகா!ள* 7 ம�லவா? எ�க! 
ப!ளி*7ட.திேல ஒ% ேவ)*ைக நட&தத�மா ேபான வார�. மீனா ஒ% '�ேரா=' 
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ேபா2 * ெகா�  வ&தா!. வா.தியார�மா அதிக* க>டமான கண*�= ெசா�$* 
ெகா .�* ெகா�)%&தா�க!, ெகாJச� ேகாப.�ட�. ஏெனனி� கண*� மிக= 
8லப� எ�< 7றி எ�கைள எ�லா� தி2)வி2 , அவ�க! அைத� ேபா2 * கா2ட 
ஆர�பி.தா�க!. A�< தடைவ கண*� தவறாகேவ +)&த�. நாலாவ� +ைற 
ேகாப.�ட� அ&த* கண*�� ேபா2 * ெகா�)%&தவ�க!, திDெர�< 
மீனாைவ� பா�.�வி2 , கண*ைக0� நி<.தி*ெகா� , அவைள அ%ேக 
அைழ.� '�ேரா='ைச ஆைச0ட� பா�.�, "ெரா�ப அழகாக இ%*� மீனா" எ�< 
�கL&தா�க!. மீனா ெப%ைமயைட&தா!. இைத� பா�.�* ெகா�ேட இ%&தா! 
கமலா. ம<நாேள '�ேரா=' கமலாC*�� ேபா:= ேச�&த�. மீனாவி� +க� வா) 
வி2ட�. கமலாவி� த�ைக கா&தா மீனாC*� இரவ� ெகா .த� அ&த '�ேரா='. 
இரவ� ெபா%! எGவளC அழகாக இ%&தா� எ�ன? அ�ேபா� இ%*கிற� 
ெப�ணி� வாLC. நிலC*� ஒளித%� Kாிய� இய6ைக நியதி�ப), அளC� 
கால+மறி&� ஒளி த%கிறா�. ெப�E*� வாLC அைம*�� ஆடவேனா எ&த 
நீதி*�� க2 �ப2டவன�ல. அவ� இ>ட�! இ� மாறேவ� மானா�, 
ெப�க1*�. த�க! வாLைவ. தா�கேள அைம.�*ெகா!ள*7)ய திறைம, 
வசதி, உாிைம ஏ6படேவ� �. 8லப.தி� ஏ6பட* 7)யதா" எ�< ராதா 
ெசா�னா!. அவ! ெசா�ன� அGவளC� உ�ைமதாேன. உ� அ�பா என*� 
மகிL=சி0� பிற*க= ெச:தா�. அவேர அதைன ம�கC� ெச:தா�. ெபௗ�ணமி 
அமாவாைச இர� � ஏ6ப2 வி2ட� எ� வாLவி�. த�க� ம2 � எ�ப). 
த��வா!? ராதா ெசா�ன� ேபா� அவ1� நிலCதாேன! ெசா&த.தி� வாLC ஏ�? 
இரவ� பிைழ��.தாேன! அத6�= சி&தாமணியா� சீரழிC வ%மா எ�< எ�ணி 
அவ! ேயாசி.ததிேல ஆ=சாியமி�ைல. உ�ைமயிேலேய த�க� திைக.�.தா� 
ேபானா!. ேத�பி அழவி�ைல எ� எதிாி�. ஆனா� வ&�வி2ட பிற� நி=சய� 
அM�தா� இ%�பா!. 
 
     த�க.திட� நா� ெகா�)%&த ேகாப� 7ட* ெகாJச� �ைற&த�. பாவ�! 
அவ! ம2 � எ�ன 8க�ப2டா!! எ�ப)= 8க� கிைட*�� எ�< எ�ணி� 
பாிதாப�ப2ேட�. அ�7ட ேவ)*ைகய�ல த�பி! சி&தாமணியி� மீ� இ%&த 
சீ6ற�7ட என*�* �ைறயலாயி6<. நாேன எ�ணி� பா�.ேத�. நா� அவைள. 
தி2 கிேறா�, சபி*கிேறா�; வாLைவ* �ைல*க வ&தாேள ச�டாளி எ�கிேறா�. 
எ�லா� சாி. ஆனா� பாவ�, அவ! மீ� ம2 மா �6ற�? அவ� அவளிட� 
எ�ென�ன பச�பினாேரா, எ�ென�ன ஆைச வா�.ைதக! ெசா�னாேரா, யா� 
க�டா�க!? அவைள எ�ப) எ�ப)ேயா ெசா�$ ந�ப ைவ.ததாேலதாேன, அவ! 
இர�  மைனவிமா� இ%&தா9� பரவாயி�ைல, நா� அவ%ைடய ஆதரைவ� 
ெபறலா� எ�< எ�ண +)&த�. ஆ�க! இ&த வி.ைதயிேல ேத�=சி 
ெப6றவ�களாயி6ேற. "உன*� ஒ% �ைறC� வரா�" எ�ற ேப=8 அவ�களிட� 
கிள�பாத ேநர� ஏ�! உ� அ�பாவாவ� பண.தாைச பி).தவ�. பரமசா� ேபால 
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நாணயOத� ேபால ெவளிேவஷ� ேபா2 * ெகா�  ஊைர ஏ:.தவ�. அவ%ைடய 
ெசா�ைல* 7ட. த!ளிவி . ராதாதா� ெசா�னா! தசரத ச*ரவ�.தி எGவளC 
ெபாியவ�! கடC1*ேக தக�பனா� ஆக*7)ய ேயா*யைத அவ%*� இ%*க.தாேன 
கைத எMதினா�க!. அ�ப)�ப2டவ� ெப�க! விஷய.திேல எ�ப) நட&� 
ெகா�டா�. ெகௗசைல, 8ம.திைர ஆகியவ�களிட� ெகாJசி விைளயா)* 
ெகா�)%&தவ�, ைகேகயி ேவ� � எ�< கிள�பினாேர; நியாயமா? ராதா என*� 
+M உ�ைம0� ெசா�னா!, ஏேதா ஒ% ஆரா:=சி� �.தக.ைத� ப).�வி2 . 
கிழவரா� தசரத�, ஏ6ெகனேவ இர�  மைனவிகளா�. ைகேகயி ந�ல ப%வ�, ந�ல 
அழ�; அவ1� ஒ% ராஜ�மாாிதா�. அவைள. தன*�* க$யாண� ெச:�தர= 
ெசா�னாரா�, கிழவ�. ைகேகயி� தக�பனா�, த�க1*�.தா� இர�  
ேதவிமா�க! இ%*கிறா�கேள, A.த மைனவி தாேன ப2டமகிஷி; அவ1*�� 
பிற*�� மகH*�.தாேன ப2ட�. எ� மகைள உம*�* ெகா .தா� அவ1*�� 
பிற*�� பி!ைள*� எ�ன நிைல இ%*க +)0�? ேவ�டா� இ&த* க$யாண�. 
ைகேகயிைய� ப2டமகிஷியா*கி* ெகா!ள*7)ய, மணமாகாத ம�ன%*�. 
த%ேவ�. அவ1ைடய ைம&த� ம�ட� ��  அரசனாக ேவ� � எ�ப� எ� 
ஆைச எ�றானா�. இ&த* கிழ ராஜா ைகேகயி*�� பிற*�� பி!ைள*ேக 
அேயா.யா ரா`ய� கிைட*க= ெச:கிேற� எ�< 7றி= ச.யேம ெச:� வி2டாரா�. 
பா� த�பி! சமய.தி6� ஏ6றப) நட*�� த&திர.ைத. ைகேகயி அேத எ�ண.ேதா -
தாேன இ%&தி%�பா!. பிற� A.த மகH*�.தாேன ப2ட� எ�< அேத ராஜா 
ச2ட� ேபச ஆர�பி.� வி2டார�லவா? ைகேகயி, எ� த�ைக த�க� ேபால, கிழ2  
அரசனி� காம� ேபா*ைக உண�&தவ! ஆ2)� பைட.தா!. இ�< வைரயிேல 
உலக� ைகேகயிைய* க�)*கிறேத தவிர, இ&த அரச� ஒ% இள� ெப�ைண* 
க$யாண� ெச:� ெகா!ள ேவ� ெம�ற ஆைசயா�, இ� த%ேவ� அ� 
த%ேவ� எ�< ெசா�$ ந�ப ைவ.தாேன, ஆைச கா2)னாேன, பிற� அவேன 
ேமாச� ெச:ய. �ணி&தாேன; இ� சாியா எ�< உலக� ேக2கிறதா? இ�ைலேய! 
அ�ேபால.தா� இ&த= சி&தாமணிைய வசிய� ப .த இவ� எ�ென�ன ஆைச 
கா2)னாேரா? ந���ப) ெச:வத6காக எGவளேவா வா*�<திக! த&�தா� 
இ%�பா�. அ&த� ேபைத0� அதைன ந�பி ஏமா&�தா� ேபாயி%�பா!. ஆயிர� 
தடைவ ராமாயண� ப).தா9� இ&த= K2சம.ைத எ�ேக உணர� ேபாகிறா�க! 
ெப�க!. ராதா அ)*க) ெசா�9வா!, ராமாயண.ைத தா� �திய +ைறயி� 
எMத� ேபாவதாக! இைத எ�லா� எ�ணினதா� என*�= சி&தாமணி மீ� இ%&த 
ேகாப�7ட* ெகாJச� �ைற&த�. 52)6�! ெச�ற�� கிழவி, எ� +க.திேல 
+��ேபால* ேகாப*�றி அதிக� இ�லாதைத* க� , "எ�ன விஷய�? அ*காC� 
த�ைக0� ேச�&�வி2D�களா? சாி! சி&தாமணி இனி. ெதாைல&தமாதிாிதா�" எ�< 
ேக$யாக* 7றினா!. "இத6�! ெசா�$விட +)0மா? த�க�, இனிேம�தாேன 
ேபச ஆர�பி�பா!!" எ�< நா� ெசா�ேன�. "நீ0� 7ட= ேச�&ேத ேபா� 
நட.தினா9� உ�க! எதிேர சி&தாமணி வரமா2டா!" எ�றா! கிழவி. "ஏ�?" 
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எ�< ேக2ேட�. "அ) ைப.திய*காாி! நாH� ைப.திய� தா�. சி&தாமணி0� 
கி&தாமணி0�; ேவ)*ைக, ேவ)*ைக" எ�< 7றி*ெகா�ேட சிாி.தா! கிழவி. 
"எ�ன ேவ)*ைக; எ�ன ைப.திய�! எ�ன ெசா�கிறா:?" எ�< பைதபைத.�* 
ேக2ேட�. 
 
     "இGவளC சிரம+� 5�. ேசாகமைட&த�� 5� ேவைல, த�க.திட� 
ேபான�� 5� ேவைல" எ�< கிழவி 7றினா!. "5� ேவைலயா? எ�ப)? 
சி&தாமணி ஏ6ெகனேவ வ&தாகி வி2டதா?" எ�< நா� சீ6ற.�ட� ேக2ேட�. 
"உ2கார�மா உ2கா�! சி&தாமணிமீ� ேபா� ெதா *க ேவ�)ய அவசியேம 
இ�ைல. ச*கள.தி0� அ�ல, சாகச* காாி0ம�ல, சி&தாமணி ெப�ண�ல), 
ைப.தியேம!" எ�றா! கிழவி. 
------------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        17171717    
 
     "சி&தாமணி, ெப�ண�ல)" எ�< கிழவி ெசா�ன�� என*�. B*கி 
வாாி�ேபா2ட�. "எ�ன! எ�ன?" எ�< ேக2ேட� திைக��� . கிழவி சிாி.�* 
ெகா�ேட, எ�ைன அ%ேக அைழ.� தMவி* ெகா� , "பய�படாேத! என*�� 
��= ச*கள.தியாக= சி&தாமணி வ%கிறா! எ�< Uதி அைட&தாேய, அ� 
ேவ�டா�. சி&தாமணி, சி&தாமணி எ�< உ� �%ஷH� அ&த உ%2 * 
க�ணH� ேபசி* ெகா�ட� ஒ% ெப�ைண� ப6றியத�ல. உ� �%ஷH*� 
இ%*�� ேபராைசைய ேமா�ப� பி).�* ெகா�  வ&தி%*�� அ&த எ.த�, ஏேதா 
ஒ% வைகயான �ளிைக ெச:� த%வதாகC�, அ� இ%*�மானா� நிைன.த-
ெத�லா� நட*��, ேக2டெத�லா� கிைட*�� எ�<�, அத� ெபய� சி&தாமணி 
எ�<� ெசா�$, ஏமா6றி இ%*கிறா�. நீ ெவளிேய ெச�றி%&தேபா� அவH� 
உ� �%ஷH� இ&த விஷயமாக* ெகாJச� ெவளி�பைடயாக� ேபசி* ெகா�டன�. 
அதனா� தா� ெதாி&� ெகா!ள +)&த�" எ�றா!. எ� திைக�� நீ�கவி�ைல. 
"நிஜமாக.தானா அ�ல� அவ�க! ேபசியைத. தவறாக நீ அ�.த� ெச:� 
ெகா�டாயா" எ�< நா� ப�னி� ப�னி* ேக2ேட�. "தவறாக.தா� நா� 
இ%வ%� இ� வைரயிேல அ�.த� ெச:�ெகா�ேடா �. சி&தாமணி எ�ற ேப=ைச 
அைர�ைறயாக* ேக2 வி2 , ஒ% ெப�ணாக.தா� இ%*க ேவ� � எ�< த�� 
எ�ண� ெகா�)%&ேதா�. பாவ�! நீ மனைத ெரா�ப* �ழ�பி* ெகா�டா:" 
எ�றா! கிழவி. எ� மன� சமாதான�படவி�ைல. எ�ப)யா��? சி&தாமணி, 
சி&தாமணி எ�< அவ� அ)A=8* �ர$ேல ேபசியைத* ேக2டவ! நா�. 
சி&தாமணி*�. தனி ஜாைக ேவ� � எ�<�, சி&தாமணி நி=சயமாக= சில 
நா2களி� கிைட*க ஏ6பா  ெச:கிேற� கவைல ேவ�டா� எ�<� அ&த உ%2 * 
க�ண� உைர.தைத0� ேக2)%*கிேற�. சி&தாமணி ெப� அ�ல எ�< 
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இ�ேபா� கிழவி க� பி).ததாக* 7றினா�, எ�ப) என*� ந�பி*ைக பிற*��. 
�ழ�பிேன�. "ஆமா�! எ�ப) நீ, சி&தாமணி ெப�ண�ல, ெபா%! - ேக2டைத. 
த%� மா&திாீக* �ளிைக எ�< க� பி).தா:? அ�ப) நீ க� பி)*க*7)ய 
வித.திேல அவ�க! எ�ன ேபசினா�க!, விவரமாக* 7<" எ�< ேக2ேட�. 
 
     "ைப.தியேம! கவைல�படாேத. 'சி&தாமணிைய ைவ.� ைவ*க. த�க.தா� 
ெப2) ெச:வதா? ெவ!ளியா� ெப2) ெச:வதா?' எ�< உ� �%ஷ� ேக2டா�. 
அ&த எ.த�, த�க.தா� ெச:வ� எ�<� ந�ல� எ�றா�. 'அளC எ�ப)' எ�< 
உ� �%ஷ� ேக2டா�. 'அைர ஜாE*� அைர ஜா� இ%&தா� ேபா��' எ�றா� 
எ.த�. இ�H� எ�ன ேவ� �, சி&தாமணி ெபா%!தா�, ெப�ண�ல எ�பைத 
விள*க. உன*�= ச*கள.தியாக வ%பவ! அைர ஜாE*�, அைர ஜா� அளவா 
இ%�பா!! அ�ப)�ப2ட அளவிேல எ$*�2) இ%*��; ெப� இ%*க +)0மா?" 
எ�< 7றிவி2 = சிாி.தா!. 
 
     "எ�னேவா என*�. தி%�தியாக இ�ைலேய, நீ ெசா�வ�? இைதயா, இGவளC 
இரகசியமாக� ேபசி இ%�பா�க!?" எ�< நா� ேக2ேட�. "ஆமா) அ�மா, இேத 
தா�. உ� �%ஷ� ேக2டா�, 'இ&த= சி&தாமணி இ�H� எGவளC ேபாிட� 
இ%*கிற�' எ�<. அ&த எ.த� ஒ% நாைல&� ராஜா*க! ேப� 7றி 
அவ�களிடெம�லா� சி&தாமணி இ%�பதாக= ெசா�னா�. இ�ன+மா ச&ேதக�!" 
 
     கிழவி இைவகைள* 7றி*ெகா�  வ%�ேபாெத�லா� எ� மனதிேல, ர2ைச, 
தாய.�, ம&திாி.த கயி<, �ளிைக இைவகைள� ப6றி ஜன�க! ஆவலாக� 
ேப8வ�, பி.தைளைய� ெபா�னா*�� இரசவாத.ைத� ப6றிய பிேரைம இ%�ப�, 
மா&திாீக ைம, அைத. தடவி*ெகா�டா� யா� க�ணி9� படாம� இ%�ப�, 
காணாதைத* க�ெட �ப�, �ைதயைல* க� பி)�ப� எ�< இ�ப) எ�லா� 
ஜன�க! ேபசி* ெகா!வா�கேள, இெத�லா� கவன.தி6� வ&த�. இ� 
ேபாலேவதா�, ேக2டைத எ�லா� ெகா *�� ஒ% வO� இ%*கிற�, அத� ெபய� 
சி&தாமணி எ�< அ&த எ.த� ஏமா6றியி%�பா�. பண�பி.த� தைல*ேகறிய எ� 
�%ஷ�, அைத ந�பி இ%�பா� எ�ற ந�பி*ைக உ�டாக ஆர�பி.த� எ�றா9�, 
மீ� � மீ� � கிழவிைய= சகல விவர.ைத0� 7ற= ெசா�$* ேக2ேட�. 
ெந ேநர.தி6�� பிறேக, என*�= சிாி�� வ&த�. கிழவி 7றிய� ேபால, நா� ஒ% 
ைப.திய*காாி தா� எ�ற எ�ண� நிைல.த�. எைதேயா, எ�வாகேவா 
எ�ணி*ெகா�  ஏ*க� ெகா�  மனைத� ��ணா*கி* ெகா�ட�ட�, 
த�க.திட� ேவ< இைத* 7றி, அவைள0� ேசாக.தி� விழ=ெச:ேத�. 5� 
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ச&ேதக� இGவளC ேவதைனைய* ெகா .�வி2ட�! ஆனா� எ�ன ெச:வ�! உ� 
அ�பாவி� ேபா*�� 8பாவ+�, எ�ைன அ�ப) எ�லா� எ�E�ப) ெச:த�. 
எ�Hைடய அ�ைப அபிேஷகி.� வ&ேத�. அ�ேபா� த�க.ைத. ேத)* 
ெகா�டவ�தாேன? அ�ேபால= சி&தாமணி எ�ற ேவேறா� ெப�ைண. ேத)* 
ெகா�  அைலகிறா� ேபா9� எ�< நா� தீ�மானி.ததிேல தவ< எ�ன? 
ஆ�களி� 8பாவ�, ெப�ைண அ�ப) எ�லா� எ�ண= ெச:கிற�. த�பி! ஒ% 
ேவ)*ைக, நீ நிைன.�� பா�. 
 
     "ஆஹா! அ&த அமி�தா எ�ன அழ� ெதாி0மா!" 
 
     "8&தாி பா)னா�, ெசா*கிவி ேவ� நா�." 
 
     "கமலா ஆ)னா�, எ� மன� 7டேவ ஆ �." 
 
     இ�ப) எ�லா� ஆடவ�க!, ெசா&த மைனவியிடேம தாராளமாக* 7<வ� - 
சகி.�* ெகா�  அவ! ேக2 * ெகா�டாக ேவ� �. +க� 7ட= 
8ளி*க*7டா�. வ�ணி.�* ெகா�ேட இ%�பா�க!, ேவ< மாதைர�ப6றி. 
இ�H� சில�, ேவ< மாத�கைள வ�ணி�பேதா  நி6க மா2டா�க!. 
 
     "நீ இ%*கிறாேய 8 AJசி! 8&தாியி� +க.ைத� பா�.தாேல, இ%*கிற க>ட� 
அ.தைன0� பற&� ேபா�ம)." 
 
     "நீ0&தா� இ%*கிேற, நைகதா�கியாக. இ�< ஒ% ெப�ைண� பா�.ேத�. 
ஆ< Rபா ேசைலதா�. ைகயிேல க�ணா) வைளய�, காதிேல ஒ% ெதா�க2ட�, 
இGவளC தா�)! எ�ப) இ%&தா ெதாி0மா? பா�.த உடேன... எ�ன.ைத= 
ெசா�ல! நீ இ%*கிறாேய ப2 = ேசைல க2)னா ப.திரகாளிேபால, ^� ேசைல 
க2)னா மகமாயிேபால; அவ! அழ�� �ண+�..." 
 
     இ�ப)� பிற மாதைர வ�ணி.��, த� மைனவிைய* ேகவல�ப .தி0� ேப8வ�. 
அவ! ெபா<.�* ெகா!ள ேவ� �. இத6� மாறாக, எவளாவ�, எ&த 
ஆடவைரயாவ�, அவ� Rப.ைத* 7ட அ�ல�, �ண.ைத� �கL&தா9� ேபா��, 
ஆடவனி� +க� க க *��, மனதிேல ச&ேதக� பிற*��. ர�ேகானி� ஒ% 
� �ப� த�பி! ேநாயாளி மைனவி. ஒ% டா*ட� ைவ.திய� ெச:�ைவ.தா�. "ந�ம 
டா*ட� ெரா�ப ந�லவ�. அவ� ேப8கிற அ�பான ேப=ேச, பாதி ேநாைய. 
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தீ�.�வி �" எ�< ெசா�னா!. அGவளCதா�. "சாி, சாி! ேபசாேம கிட. உட�ைப 
அல2)* ெகா!ளாேத" எ�< அத2)னா� �%ஷ�. த�பி! நீ ஆ=சாிய�ப வா:. 
ம<தினேம ேவேற டா*ட�. இGவளC ச&ேதக+�, ேகாப+� ஒேர ஒ% �6றமி�லாத 
வா�.ைதைய அவ! ெசா�னத6காக.தா�. இ�ப)�ப2ட�தாேன ஆடவாி� 
8பாவ�. 
 
     "இ&த= சனியைன* க2)* ெகா�  அMவைத விட!" 
 
     "எ� தைலயிேல ெகா�  வ&� த!ளினா�கேள." 
 
     "+க.திேல விழி*காேத." 
 
     "உ� +க.�*�� பCட� ேவேற ேக*�ேதா?" 
 
     "நீ யார) எ�ைன* ேக!வி ேக2க? எ�ேக ேபானா உன*ெக�ன? எவ1ட� 
�லாவினா உன*� எ�ன? 
 
     இ&த� ேப=8*க! ச�வ சாதாரணமாக� ப).த ஆடவ� 7றி*7ட நா� 
ேக2)%*கிேற� த�பி. மனித�கைள*7ட. த!1 த�பி! ந�ம சாமிக! கைதேய 7ட 
இ�ப) இ%*கிற�. ராதா ஒ% நா! ெசா�னா! என*� ஒ% கைத. அ&த இ&திர�, 
யாேரா ாிஷிப.தினி அக$ைகைய* ெக .தானாேம; அவ! �%ஷ� அவைள* 
க�லா��ப) சபி.�வி2டானா�. ஆனா� இ&திரHைடய த�� நட.ைத*காக, 
இ&திராணி ஏதாவ� க�)*க +)&தேதா - சாப� ெகா *க*7ட. ேதைவயி�ைல - 
க�).தா!, ேபசமா2ேட� எ�றா! எ�றாவ� கைத இ%*கிறதா எ�< ேக2பா!; 
அ�ேபால.தாேன இ%*கிற� சகல கைதக1�. ஆ� சாமிக! ெப� சாமிகைள� 
ெபா�ைமகளா*கி= சில சமய�களிேல ெகா ைம�ப .தியதாக எ�லா� 7ட* கைத 
இ%*கிற�. 'ஏ� இ%*காத�மா? இ&த* கைதகைள எ�லா� யா� எMதினா�க!? 
ஆடவ�க!தாேன!' எ�< ராதா 7<வா!. அ�ப)�ப2ட ஆடவ�களிேல, 
ேபராைச0� க Jசி.த+� நயவJசக+� ெகா�டவ� உ� அ�பா! அவ� 
சி&தாமணிைய. ேத கிறா� எ�றா� நா� ச&ேதகி*காம� எ�ன ெச:ய +)0�? 
ந�ல ேவைளயாக, சி&தாமணி அவ%ைடய ெப�பி.ைத அ�ல, பண�பி.ைத* 
கா2 கிற� எ�பைத* கிழவி க�டறி&� 7றி, எ� மனதிேல நி�மதி உ�டாக= 
ெச:தா!. +த$ேல என*�= ச&ேதக&தா� எ�றா9� பிற� ெதளிC ெப6ேற�. 
பண.ைத� ெப<வத6� அவ� எ�C� ெச:வா�. இ�லாவி2டா� ந�லவ�க! 7ட= 
ேச�.�* ெகா!ள* 78� அ&த உ%2 * க�ணH*�, ஏ� அGவளC உபசார� 
ெச:ய�ேபாகிறா�. உ� அ�பா, உபசார� ெச:கிறா�... அ��ட� ேப8கிறா� - 
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மாியாைத கா2 கிறா� யா%*காவ� எ�றா�, K2சம� இ%*��. அவ�களா� 
ஆகேவ�)ய காாிய� ஏதாவ� இ%*�� - இலாப� இ�லாம� அ�� கா2டேவ 
மா2டா�. த�க.திட� ெகா�ட அ��*ேக காரண�, பண&தாேன - இலாப&தாேன 
த�பி! ஒ% ேவ)*ைக ேக!. ஒ% தடைவ நம*�. Bரப&� ஒ%வ� - கிழ� - ெபாிய 
�)கார� - �).�வி2டா� க�டப) ேப8வா� - அவைர* க�டாேல யா%*�� 
பி)*கா� - எ�னேவா வியாபார� ெச:� இலாப� கிைட.ததா� - அைத* ெகா� , 
நா9 ஏ*க� ந�ல நJைச வா�கினா�. அவ%*� ேநா: வ&த�. உ� அ�பா எ�ன 
ெச:தா� ெதாி0மா? சதா அவ� 52 *�� ேபாவா� - ைவ.தியைர அH��வா� - 
பாவ�! அ&த* கிழவH*� யா%� தி*� இ�ைல. ர�க�! கJசி ேபா2 * ெகா  
எ�< என*�= ெசா�9வா�. எGவளC அ�� பா� +த$யா%*� எ�< இ&த� 
ைப.திய*கார ஜன�க! ேபசி*ெகா!1�. கைடசியிேல நட&த� எ�ன ெதாி0மா? 
அ&த* கிழவ� சா��ேபா�, நில.ைத எ�லா�, ெந�$ய�ம� ேகாயி9*�, 
அபிேஷக= ெசலC*� எ�< உயி� எMதி, அைத நி�வகி*க ேவ�)ய ெபா<��, 
உ� அ�பாCைடய� எ�< எMதிவி2டா�. அபிேஷக� நட&த�, ஆ< இளநீ�, 
அJ8 பல� எ�ெண:, ஆக*7) ஆ< Rபா: ெசலவி�. ம6ற� உ� 
அ�பாC*�.தா�! அ�ப)�ப2ட இலாப ேவ2ைட*கார� உ� அ�பா. அவ� ஏ� 
ேதடமா2டா� சி&தாமணிைய! 
 
     "ஒழிய2 �, நம� பய� தீ�&த�" எ�< நா� கிழவி*�* 7றிேன�. "உ� பய� 
தீ�&த� எ�< ெசா�ல)ய�மா! சி&தாமணி எ�ெறா% ச*கள.தி வ&� 
+ைள�பாேளா எ�< நீ ெகா�)%&த பய� ேபா:வி2ட�. ஆனா�, என*� 
அ�ப)யி�ைலேய; இ�ேபா� பய�பட ேவ�)யவ! நான)ய�மா நா�!" எ�றா! 
கிழவி. "ஏ�?" எ�< ேக2ேட�. கிழவி பதி� 7றவி�ைல. மிர2சி நிர�பிய 
க�க1ட� எ�ைன� பா�.தா!. 
 
     சி&தாமணி ெப�ண�ல, யாேரா ஒ% �ர2ட� கா2)ய ஆைச*�றி எ�< 
ெசா�ன கிழவி, பிற� இனி. தன*�.தா� ஆப.� எ�< மிர2சி0ட� 7ற*ேக2  
நா� தி *கி2ேட�. ப�னி� ப�னி, விவர� ேக2ேட�. விள*க= ெசா�ேன�; 
கிழவி பதிேல ெசா�லவி�ைல. எ� கவன.ைத ேவ< ேவ< விஷய�களிேல 
தி%�பிவிட +ைன&தா!. எைதேயா வா: தவறி= ெசா�$வி2 � பிற�, அைத 
மைற*க +ய�வா�கேள அ�ேபா�< இ%&த�. நாH� ெகJசிேன�, ேகாபி.�* 
ெகா�ேட�, மிர2)ேன�, ச$.�* ெகா�ேட�, ஒ�<� ப$*கவி�ைல. "ர�க�! 
தி*க6<. ெத%= 86றி* ெகா�)%&த இ&த* கிழவிைய நீ கா�பா6றினா:; நீ 
8கமாக வாழேவ� �. இ�தா� எ� பிரா�.தைன. நா� ேவ< எ�ன ெச:ய 
+)0� உன*�. எ�னா� +)&தைத எைத* ெகா .தாகி9� ெச:ேவ�. இ� 
ச.திய�. எGவளேவா 8கமாக வாழ ேவ�)ய உ�ைன� படாத பா  
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ப .திவி2டா� உ� கணவ� - நீ0� எGவளCதா� தா�கி* ெகா!வா:. இGவளC 
க>ட.�*கிைடேய0�, உன*� எGவளC ந�ல 8பாவ� இ%*கிற�. ெத%வி� 
86<� நா:க! 7ட எ�ைன* க�  �ைர.தன. எ� +க.ைத* க�ட��, 
கதCகைள. தாளி2  வி வா�க!. நா� ஒ% ேவ�டா� ெபா%ளாகி* கிட&ேத�. 
எ�ைன நீ ஆதாி.தா:. இ&த உதவி*� ஈடாக எ� உயிைரேய ெகா .தா9� த��" 
எ�< ெநJ8 உ%�� விதமாக* கிழவி ேபசினா!. 
 
     +த$ேல ஆப.� எ�< ெசா�னா!, பிற� உயிைர0� ெகா *கலா�, த�� 
எ�றா!. என*� அவ1ைடய ேப=8 பயA2 வதாக இ%&த�. ெந ேநர� 
+ய�ேற�, அவளிடமி%&� விள*க� ெபற +)யவி�ைல - ச$�� ஒ% �ற� - 
அ.�ட�, சி&தாமணி வ%வா! எ�< ெகா�)%&த பய� ேபா:வி2டதா�, 
மகிL=சி0� ஒ% �ற� இ%&த�. எனேவ கிழவி விஷய.ைத* ெகாJச� 
அல2சிய�ப .திவி2 , பிற� கவனி*கலா� எ�< வி2 வி2  எ� மன�*� 
ஏ6ப2ட மகிL=சியிேலேய ALக ஆர�பி.ேத�. நா� அ�ேபா� அறிேயனடா 
க�மணி, கிழவி*� உ�ைமயிேல ஆப.� வர இ%�பைத. 
 
     ம<தின.தி$%&� உ� தக�பனா%� அ&த உ%2 * க�ணH� மிக= 
8<8<�பாக ஏேதேதா ேவைல ெச:தன�. என*� ஒ�<� ெதாியா� எ�ப� 
அவ�க! எ�ண�. ம&திரவாதி, உ� அ�பாைவ. தன*�� பாி�ரணமான 
அ)ைமயா*கி* ெகா�டா�. �ைஜக! நட*க ஆர�பி.தன. ெகாJச� 
வாைட*கா6< அ).தா9�, உடேன �ளி*க ெவ&நீ� ேபாட= ெசா�கிற உ� அ�பா, 
அ&த� �ைஜயி� ேபாெத�லா� ஈர. �ணி0ட�, ஒ% மணி ேநர� இர�  மணி 
ேநர�7ட உ2கா%வா�; தனி அைறயிேல �ைஜ நட*��; நா�க! யா%� பா�*க* 
7டா�. ெந ேநர� ெம!ள ஏேதா ம&திர.ைத +E+E.�* ெகா�)%�பா�. 
பிற� ஆேவச� வ&தவ� ேபால= சில விநா) 7Cவா�. அவ� ஆ2) ைவ.தப) 
எ�லா� அவ� ஆ)னா�. 
 
     நா� �றி�பி2ேடேன +��, "நா� �ேவா � மJசேளா � ேபா:வி2ட 
'ெவ!ளி*கிழைம' அத6� நா9 நா2க1*� +��, ஒ% இரC ந நிசி இ%*��. 
விழி.�* ெகா�ேட�; வயி6< வ$யாக இ%&த�. �ற*கைட*�� ேபாக 
ேவ� ெம�< ேதா�றி6<. கிழவிைய எM�பி. �ைண*� அைழ.�* ெகா�  
ேபாகலாெம�< கிழவி ப .தி%&த ப*க� தி%�பிேன�. த�பி! கிழவி இ�ைல. எ� 
மன� 'கU�' எ�றாகி வி2ட�; உர*க= ச.தமி2ேட�. பதி� இ�ைல. ைகவிள*ைக 
எ .�* ெகா�  ேதடலாேன�. �ற*கைட* கதC திற&தி%&த�. விள*ைக* 
7ட.திேல ைவ.�வி2 , அ)ேம� அ)ெய .� ைவ.�, ச&த) ெச:யாம� 
ெச�ேற�. நா� க�ட கா2சிைய, மற*கேவ +)யா�. இ�ேபா� அைத எ�ணி* 
ெகா�டா9� பயமாக இ%*கிற�. கிழவி பிணமாக* கிட&தா!! அவள%ேக ஒ% 
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ெபாிய நாக�, அ�C� சாக)*க�ப2 * கிட&த�. உ� தக�பனா�, பிண.த%ேக 
உ2கா�&தி%&தா�. அவ%ைடய க�க! ஏேதா ஒ% க<��. �ணியா� க2) 
விட�ப2)%&த�. ம&திர� ெச:ய வ&தவ� இ�ைல; எ� மன� ம%�ட�. 86< 
+6<� பா�.ேத�. இ% உ%வ�க! �ற*கைடயி� ேகா)யிேல உலவி* 
ெகா�)%*க* க�ேட�. எ� கணவாி� க�கைள* க2)வி2 , ம&திரவாதி 
ேவேறா� ஆளிட� ஏேதா இரகசிய� ேப8கிறா� எ�< Xகி.�* ெகா�ேட�. 
பண.தாைசயா� �.திைய இழ&�வி2ட உ� தக�பனா� அவ� ெசா�$* ெகா .த 
ஏேதா ெசா6கைள= சில நிமிஷ�க1*ெகா%+ைற +E+E.�* ெகா�)%&தா�. 
நரப$! நரப$! எ�ற வா�.ைதக! ம2 ேம, ெகாJச� ெதளிவாக. ெதாி&தன. 
விஷய+� என*�� �ாியலாயி6<. ெபாிய �ைதய� ேத பவ�க! ேதவைதகைள 
வசிய� ெச:வா�கெள�<�, அ�ேபா�, ேதவைத*� நரப$ த%வ� வா)*ைக 
எ�<� பல� ேபசி* ெகா�டைத* ேக2)%*கிேற�. சி&தாமணிைய� 
ெப<வத6காக, நரப$ ெகா .தி%*கிறா�க! எ�ப� �ாி&� வி2ட�. ஆ.திர+� 
அMைக0� ெபா�கி6<. அட*கி* ெகா�ேட�. +M விவர+� ெதாியேவ� ேம, 
அதனா�. கிழவிதா� ப$யா*க�ப2டா! - பா�� ெச.�* கிட�பாேன�? இ&த� 
பாதக.�*�* காரணமாக இ%�பவ� ேவேறா� ஆளிட� ஏேதா இரகசிய�, அ&த 
இட.தி� அ&த ேநர.தி�, ேப8வாேன�? இ&த ம�ம.ைத* க�டறி&தாக ேவ� � 
எ�< �).ேத�. எ�ப)யாவ�, இரகசியமாக� ேபசி* ெகா�)%�பவ�க! அ%ேக 
ெச�லேவ� �, அவ�க! அறியாம�. எ�ன ெச:யலா� எ�< ேயாசி.ேத�. ஒ% 
0*தி ேதா�றி6<. ெதாMவ.தி$%&த க�<*�2)ைய அவிL.�, �ற*கைட� 
ப*க� �ர.திவி2 , நா� அ�கி%&த �தாிேல ப��கிேன�. க�< ஓ)6<! உ� 
அ�பா அ&த= ச.த.ைத* ேக2  ம&திர.ைத ேவக ேவகமாக= ெசா�னா� - பாவ� - 
ேதவைத வ&�வி2ட� எ�< எ�ணி* ெகா�டா� ேபா$%*கிற�. ச&த) 
ேக2ட��, ம&திரவாதி பய&�வி2டா� ேபா$%*கிற�. ேப8வைத நி<.தி வி2 , 
அவH� அவHட� இ%&தவH� கவனி*கலாயின�. க�< எ�< ெதாி&த�� 8�மா 
இ%&� வி2டன�. க�< அ��மி��� நடமா)6<. நா� அ&த= ச&த)ைய= 
சா*காக ைவ.�* ெகா� , ெம!ள ெம!ள, �த�, ெச), ெகா), இைவகளி� 
மைறவிேலேய நட&�, நட&�, அவ�க! உலவி* ெகா�)%&த இட.த%ேக ேபா:= 
ேச�&ேத�. எ�ப).தா� என*� அ&த. ைதாிய+� த&திர+� பிற&தேதா 
ெதாியவி�ைல. அவ�க! இ%வ%� ேபசி* ெகா�)%&த� ெகாJச� ெதளிவாகேவ 
எ� காதிேல விM&த�. 
 
     "ேபாTO உைடைய� ேபா2 * ெகா!வ�தாேன. காாிய.ைத= 8%*கமாக 
+).�விட ேவ� ேம" எ�றா� ம&திரவாதி. 
 
     "ெச:ேவா�. நா� தா� ேபாTO இ�Oெப*ட� எ�< எ�ப) ந��வா� அ&த  
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ஆ!. ஒ% சமய�, உ�ைமயான இ�Oெப*ட� அவH*�. ெதாி&தி%&தா� எ�ன 
ெச:வ�..." எ�றா� ம6றவ�. 
 
     "ைப.திய�டா உன*�, உைடைய� பா�.த�ேம உளற ஆர�பி.�வி வா�, நீ 
Oெபஷ� ேபாTO எ�< ெசா�9" எ�< ைதாிய+� ேயாசைன0� த&தா� 
�ர2ட�. 
 
     "என*ெக�னேமா ைதாிய� வரவி�ைலேய" எ�றா� ம6றவ�. ம&திர*கார� 
தைலயி� அ).�* ெகா� , "சாி, உைடைய எ�னிடேம ெகா .�. ெதாைல; 
நாேன காாிய.ைத +).�வி கிேற�; நீ ேபா:= சாவ)யி� இ% அ�� 7ட 
ேவ�டா�; ஊ%*� ெவளிேய ெச�< நம� மட.திேல இ%; நா� வ&� ேச%கிேற�. 
ஒ2  மீைச0� ெகா " எ�றா�. ெகாJச ேநர.தி6ெக�லா� அவ� ேபா:வி2டா�. 
இ&த ெஜகஜால� �ர2ட�, ேபாTO உைட0ட�, எ� கணவ� இ%&த இட.�*� 
வ&� ேச�&தா�. நாH� ெம!ள வ&� வி2ேட� அ&த இட.த%ேக. எ� கணவ� 
க� க2ட�ப2  உ2கா�&தி%&தார�லவா? அவர%ேக ெச�<, ைக�பிர�பா� ஒ% 
அ) ெகா .�* க2ைட அவிL.தா�. நரப$! நரப$! எ�< +E+E.�* 
ெகா�ேட உ� அ�பா, அ) ெகா .த� யா� எ�< பா�.தா� - பா�.த�� "ஐேயா! 
ேபாTஸா" எ�< அலறினா�. அ�� ைவ*க�ப2)%&த விள*� ம�கலான�. 
�ர2டனி� ேவஷ+� ெபா%.தமாக இ%&த�. Uதி அைட&� வி2டா�. அவ� 
வழ*கமான �ரைல0� மா6றி* ெகா�  ேபசலானா�. 
 
     "ப பாவி! ெகாைல! ப ெகாைல! எ�ேக உ� 72டாளி." 
 
     "ஐேயா! ஐேயா!" 
 
     இGவளCதா�. அ�C� ஈன*�ர$� ெவளிவ&த� உ� தக�பனாாி� 
வாயி$%&�. "B*�* கிைட*�� �>டா! பிண�! பா��! இேதா விசி� ெகா .� 
ஜவா�கைள வரவைழ.�..." எ�< மிர2)னா� �ர2ட�. அ�ப)ேய விM&� 
அவ� கா�கைள� பி).�* ெகா�டா� உ� தக�பனா�. 
 
     "கா$� விM&தா9� இ�ைல, ேகா) ேகா)யாக எ� கால)யி� ெகா2)னா9� 
விட+)யா�. நா� ஏேதா பாிதாப�ப2  வி2 வி2டா9�, ேமலதிகாாிக! காதி� 
விM&தா� எ�ன ஆ��? நாH� ம� தி�ன ேவ�)ய�தா�" எ�றா�. 
 
     இ&த* கா2சி நட&�ெகா�ேட இ%&தேபா� �ற*கைடயி� ேகா)யி� ெவ� 
ெதாைலவி�, மிH* மிH*ெக�< விள*ெகாளி ெதாி&த�. விள*ெகாளி வரவர� 
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ெபாிதாகி* ெகா�ேட வரலாயி6<, ெந%�கலாயி6<. நா� தா� +த$� அைத* 
கவனி.ேத�. 
 
     "நடடா! வாடா! ராOக�!" இ�ப). ெதாைலவிேல ேப8� �ர� ேக2ட� - 
ேக2ட��, இ%வ%� தி *கி2டன�. 
 
     "அட இழேவ! யாேரா வ&தி%*கிறா�கேள! ேரா&�* காரேரா?" எ�< 
பைதபைத��ட� 7றி*ெகா�ேட பா�ைப* காலாேல �ர2ட� 5சி. த!ளினா� 
ஒ% �றமாக. பிண.தி� தைல�ப*க� ேபா: நி�றா�. அவ� ெசா�லாமேலேய கா� 
ப*க� இவ� பி).தா�. அவசர அவசரமாக� பிண.ைத. B*கி* ெகா�  உ!ேள 
ெச�றன�. நா� உ!ேள Vைழய= சமய� பா�.�* ெகா�)%&ேத�. இத6�! 
நாைல&�ேப� ேரா&�*கார�க!, ேதா2ட.�*�! Vைழ&தன�. 
 
     "யார�? ஐேயா! தி%ட�!" எ�< பலமாக* 7விேன�. 
 
     "அ�மா! அ�மா! பய�படாதீ�க!! தி%டர�ல; ேபாTO! ேபாTO நா�க!" எ�< 
அவ�க! 7றின�. நா�, ம�கலாக இ%&த விள*ைக. B*கி� பி).தப), "யா� 
ேபாTஸா?" எ�< பய&தவ! ேபால* ேக2ேட�. "ஆமா�மா; ேரா&� ேவைலயாக 
இ�ப)� ேபாேனா�. இவ� யாேரா, தி%2 � பய�, இ&த� ப*கமாக வ&தா�. நம� 
52 . ேதா2ட�ப*கமாக வ&த� ேபா� ெதாி&த�. ேக2டத6�= சாியான பதி� 
தரவி�ைல. சாி! இ�ேகேய வ&� பா��ப� எ�< வ&ேதா�" எ�றன�. 
 
     "நா� அைத* க�ேடனா? என*� வயி6<வ$, ேதா2ட.�*� வ&ேத�; 
திDெர�< ��பலாக வரேவ, பய&� வி2ேட�; இவ� இ&த. ேதா2ட.தி$%&� 
வ&தி%*க +)யா�. நா� இ�� ெகாJச ேநரமாகேவ இ%*கிேற�" எ�< 
ெசா�ேன�. அவ�க! ந நிசியி� அ�� வ&� நா� பய�ப �ப) 
நட&�ெகா�டத6காக வ%&தி, அவைன விர2) வி2 � ேபா:வி2டா�க!. 
 
     "+த$யா�...?" எ�< ேக!வி ேபா2டா�, அதிேல ஒ% �.தி0!ளவ�. 
 
     "அவ%*�. தைலவ$" எ�ேற� நா�. 
 
     அைனவ%� ெந &Bர� ேபாயான பிற�, நா� விள*ைக எ .�* ெகா�  
உ!ேள Vைழ&ேத�. உ� தக�பனா� அ)ய6ற மர�ேபால எ� கா$� விM&தா�. 
"ர�க�! ர�க�! எ� பிராணைன* கா�பா6றினாேய! நீ எ�ேக இ%&தா:? எ�ப) 
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இ�� திDெர�<, இ&த ேநர.தி� வ&தா:? என*� ஒ�<ேம ெதாியவி�ைலேய! 
இ�H� ெகாJச ேநர.திேல என*�� ைப.திய� பி).�வி � ேபா$%*கிறேத" 
எ�< பிரலாபி.தா�. "கதைவ. தாளி �க! +த$�; ைக.த)ைய* ெகா �க! 
இ�ப). �<*ேக ஒ�<� ேபசாம� எ�ேனா  வா%�க!. ேபாTO 
நாடகமா)னவ� எ�ேக கா2 �க!" எ�< 7றி*ெகா�ேட நட&ேத� - 
7றிேனனா! க2டைளயி2ேட�. நா� ெசா�னப)ேய நட&�ெகா�டா�. 
ேபாTஸாக ந).த �ர2டைன ஒ% அைறயி� த!ளி ைவ.தி%&தா�. அ&த அைறைய. 
திற&தா�; அவ� ெவளிேய வ&தா�. 
 
     "ேட! ஒ2  மீைசைய எ " எ�< 7றி*ெகா�ேட ஓ�கி அவ� ம�ைட மீ� 
அ).ேத�. த�பி! அவ� ஒேர ஒ% +ைறதா�, "ஐேயா" எ�< அலறினா�. 
அலறி*ெகா�ேட கீேழ 5L&தா�. இர.த� ஆறாக� ெப%கி6<. A=சி�ைல. 
ேப=சி�ைல; நா�க! இ%வ%� ஒ%வைர ஒ%வ� மிர2சி0ட� பா�.�* ெகா�ேட, 
ஒ% விநா) நி�ேறா�. 
 
     "ஒேர நாளி�, ஒேர 52)� இர�  ெகாைல" எ�< நா� ெம�வாக* 7றிேன�. 
 
     "இவ�...?" எ�< பய&� ேக2டா� உ� அ�பா. 
 
     "உம*� சி&தாமணி வா�கி. தர வ&தவ� - கிழவிைய* ெகா�றவ� - உ�ைம 
மிர2)� பண� பறி*க� ேபாTஸாகC� ந).தவ�" எ�< நா� ஆ.திர.�ட� 
7றிேன�. தைலயி� ைகைவ.�* ெகா� , அவ� உ2கா�&�வி2டா�. �ர2ட�, 
ெச.�வி2டானா, A�=ைசயைட&�வி2டானா எ�< 7ட. ெதாியவி�ைல. "கிழவி 
எ�ேக?" எ�< ேக2ேட�. அைற*�!ேள ைக கா2)னா�. 
 
     த�பி! அ�ேக பிண� கிட.த�ப2)%&த�. 
 
     அைற*�!ேள, அவ%ைடய ேபராைச*�� ப$யான கிழவி; ெவளிேய, எ� 
ேகாப.தா� தா*க�ப2 * �6<யிரானவ�. 
------------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        18181818    
 
     ெகாJச ேநர� நா�க! இ%வ%� எ�ன ெச:வ�, எ�ன ேப8வ� எ�ேற 
�ாியாம�, திைக���  இ%&ேதா�. உ� அ�பாவி� க�களி$%&� க�ணீ� 
தாைர தாைரயாக ெவளி வ&த�. நா� அழவி�ைல. அத6�� ெகாJச� ச*தி 
ேவ� �. அ&த= ச*திய6றவளாகிவி2ேட�, அ&த ேநர�. ேயாசி.ேத�, ெகாJச� 
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ெதளிC வ&த��, ேயாசி.ேத�, ேயாசி.ேத�, ெந ேநர�; ஒ�<� �ாியவி�ைல. 
எ�ன ெச:வ� எ�< விள�கேவ இ�ைல. உ!ேள பிண�! ெவளிேய பிண.�*�= 
சமமான நிைலயி� �ர2ட�! இர�  ெகாைல* �6ற�க!! கணவH� மைனவி0� 
�6றவாளிக!! த�பி! எ�க! நிைல எ�ப) இ%&தி%*�� எ�< எ�ணி� பா�, நீ. 
க�ேண! அ&த ந நிசியி�, ெதா2)$� B�கி* ெகா�)%*கிறா:. 
 
     "கிழவி பிணமான பிற�, எ�ன ெச:வதாக ேயாசைன ெச:தி%&தீ�க!" எ�< 
நா� ேக2ேட� அவைர, ெந  ேநர.தி6�� பிற�. 
 
     "எ�ன? எ�ன ேக2கிறா: ர�க�?" எ�< �ழ�ப.�ட� ேபசினா� எ� கணவ�. 
 
     "பாவிகேள அனாைதயாக வ&த கிழவிைய நரப$ ெகா .தீ�கேள; அவைள� 
பிணமான பிற� எ�ன ெச:வதாக இ%&தீ�க!?" எ�< ேக2ேட�. 
 
     "நா� எ�ன காாிய� ெச:�வி2ேட�, ர�க�! ெகாைல*�� உட�ப2ேட�. 
இ&த� பாவியி� ெசா�லா� ெக2ேட�" எ�< 7றி*ெகா�ேட அழலானா�. 
அவ%ைடய அM�ர� எ� மனதிேல �ளி0� ப=சா.தாப.ைத* கிள�பவி�ைல. 
"+த$யாேர! பிற� அழலா�! ஆ02கால� �ராC� அM�ெகா�ேட இ%�. 
இ�ேபா� உ�க! அ*ரம ஏ6பா2)�ப) +M விவர.ைத0� ெசா�9�" எ�< நா� 
அவ%ைடய மன.ைத* �.�கிற விதமாக* ேக2ேட�. 
 
     "அ&த� பாவி, எ�ென�னேவா ெசா�னாேன! நா� எைத எ�< ெசா�ேவ�. 
எைத ந��வ�. எ�ைன* ெகாைலகாரனா*கினா� - பிற�, அவேன ேபாTஸாக 
வ&தா� - எ�ென�ன ெச:தா�..." எ�< திணறி. திணறி� ேபசினா�. 
 
     "ஐயா, த%ம ெசாRU! உ�+ைடய ந�ல �ண.ைத. திDெர�< இ&த� பாவி 
ெக .�வி2ட கைதைய� பிற� ேபசலா�. கிழவிைய* ெகாைல ெச:த பிற� எ�ன 
ெச:ய எ�ணியி%&தீ�க!? பிண.ைத. தி�<விட இ%&தீ�களா? ேப8ம:யா, 
ெபாிய மனிதேர! ேப8!" எ�< நா� ேக2ேட�. ஆமா� த�பி! என*� அGவளC 
ஆ.திர�. ம<ப)0� எ� கா$ேல விM&தா�. 
 
     "நா9 ேப�! ஓட*கார�க!! உ�� A2ைட!" எ�< ஏேதேதா உளறினா�. 
 
     "எ�ன ெசா�$. ெதாைல*கிறீ�க!. சீ*கிர� ெதளிவாக= ெசா�$. 
ெதாைல0ம:யா" எ�< நா� நி�ப&த�ப .திேன�. 
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     கிழவிைய� ப$ ெகா .த பிற�, நா9 ேப� ஓட*கார�க! வ%வா�கெள�<�, 
அவ�களிட� பிண.ைத* ெகா .�விட ேவ� � எ�<�, அவ�க! 
எ�ென�னேவா ெச:� அ&த� பிண.ைத. �� களா*கி, உ�� A2ைடயிேல 
ேபா2 , ெதாைல Bர.தி� எ�ேவா ஒ% கா2  ஆறா�, அதிேல ேபா2 வி வா�க! 
எ�<� ெசா�னா�" எ�றா�. 
 
     "எ�ேபா� வ%வா�க! எ�றா�, இ&த� �ர2ட�" எ�< ேக2ேட�. 
 
     "A�< மணி*�!" எ�றா�. க)கார.ைத� பா�.ேத�. இர�டைர மணி. ஒ% 
+)C*� வ&ேத�. கிழவியி� +க.ைத� பா�.ேத� - க�ணீ� என*� ெப%கி6< - 
அவ! கா�கைள. ெதா2 * ��பி2ேட�. ைக.த)ைய மீ� � எ .ேத� - 
�6<யிராக* கிட&த அ&த* ெகா)யவ� ம�ைடயிேல ம6<ேமா� அ) 
ெகா .ேத�. மீ� � ேப: பி).�* ெகா�டேதா எ�< பய&தி%�பா� உ� 
அ�பா! 
 
     "தீ�&�வி2)%*��! சாி! ேகாணி� ைபயி� ேபா2  இ&த* ெகா)யவைன, 
ஓட*கார�க! வ&த��, ெகா .�வி " எ�< உ.தரவி2ேட�. 
 
     "வராவி2டா�...?" எ�< �ழ&ைதேபால* ேக2டா�. 
 
     "A2ைடைய. B*கி* ெகா�  ேபா:, மா�*க2)ேல வி6கேவ� �" எ�< 
ேக$0� ெச:ேத�. 
 
     "ர�க�! அ&த. த)யாேல எ�ைன0� அ).�* ெகா�<வி . அ� ேம�, இ&த 
நிைலைமைய விட" எ�றா� ெகாJச� பாிதாபமாக இ%&த�. ஆனா�, பாிதாப� 
நீ)*கவி�ைல. வாயி� வ&தப), எ� வயி6ெறாி=ச� அட��ம2 � தி2). 
தீ�.ேத�. �ற*கைட* கதைவ. த2 � ச.த� ேக2ட�. 
 
     "சாி! ஓட*கார�க!! க2 , A2ைட! ைதாியமாக* ெகா�  ேபா:* ெகா " 
எ�ேற�. ஏேதா ம&திர ச*தி*�* க2 �ப2டவ�ேபால, நா� ெசா�னப) 
ெச:�வி2  வ&தா�. 
 
     "சி&தாமணி �ைஜ*காக வா�கி ைவ.த வாசைன= சாமா�க!, சா�பிராணி 
சகல+� இ%*கிறத�லவா? நாைளய தின +த�, நா9 நாைள*�, அ� அGவளC� 
நம� 52)ேல உபேயாகமாக ேவ� �. ேவ< ஒ% வழி0� இ�ைல, உம� தைல 
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த�ப. கிழவியி� பிண.�*�, நா9 நாைள*�� �ைஜ ெச:�தா� நீ� பிைழ*க 
ேவ� �" எ�< நா� 7றி* ெகா�ேட இ%*ைகயி� மிரள மிரள விழி.தா� எ� 
கணவ�. "பய&� எ�ன பய� இ�ேபா�? B*�. த�டைன உம*�* கிைட.தா�, 
எ� �ழ&ைத நி�*கதியா��. நா� இற&தா9� பரவாயி�ைல. நா� சாக. 
�ணி&�வி2ேட�. இ�ைறய நாலா� நா! நா� ெச.�வி ேவ�. 8டைலயி� 
ெகா1.தலா�. ைப.திய� எ�< எ�Eகிறீரா! ைப.தியம�ல! தியாக�, தியாக� 
எ�< யாராவ� ெபாியவ�க!, எ�ேபாதாவ� ெசா�ல* ேக2)%*கிறீ�கள�லவா! 
அ�தா� இ�. நா� சாக� ேபாகிேற�, உ�ைம* கா�பா6ற. உ.தமராகிய உம*� 
ஒ% ஆப.�� வர*7டாேத எ�பத6� அ�ல; எ� ஆைச* க�மணியி� ந�ைமைய 
எ�ணி இ*காாிய� ெச:ய நிைன*கிேற�. ேம9� நா� உ�ைமயி� சாக� 
ேபாகிற�மி�ைல. எ� பிண� தீ�பி).� எாிவைத* 7ட நா� எ� க�களா� காண 
+)0�. +த$யாேர! விஷய.ைத விள*கமாக= ெசா�கிேற� ேக1�. என*�* 
க ைமயான அ�ைம க� வி2ட� எ�< ஊாிேல 7றிவி � காைலயிேல. அ�ைம 
எ�றா� யா%� அ%ேக ெந%�கமா2டா�க!. அ�ைமைய நீ*�வத6காக, அ6�த� 
ெதாி&த சாமியா� ஒ%வ� வ&தி%�பதாகC�, அவ%ைடய க�)�பான உ.தரவி�ப) 
யா%� 52)6�! Vைழய*7டா� எ�<� ெசா�$விடேவ� �. நாலா� நா! 
நா� இற&�வி2டதாக* 7றி, கிழவிைய* ெகா� ேபா:* ெகா1.திவிட 
ேவ� �. பிணமான பிற��, யா%� ெந%�க* 7டா�. +க.ைத*7ட� 
பா�*க*7டா�. தக�பனா%�, த�ைக0�, �ழ&ைத0�7ட* காண*7டா�. அ� 
ஊ%*ேக ேபராப.தா�� எ�< சாமியா� ெசா�வதாக= ெசா�$வி �. அ�ைமயா� 
இற&தவ�கைள* ெகா1.த*7டாேத எ�பா�க!. இ� ஒ% தனிவிதமான அ�ைம, 
ெகா1.திவிட.தா� ேவ� � எ�< சாமியா� ெசா�னதாக= ெசா�$விட 
ேவ� �. எைத0� சாமியா� ெசா�னா�, சாமியா� ெசா�னா� எ�< 7றிவி2டா�, 
நம� ஜன�க! வா:திற&� ஏ� எ�< ேக2கமா2டா�க!. நா�, இ�� நா9 நா! 
சாமியா� ேகால.தி� த�கி இ%�ேப�. பிற�, நா� சாமியா� ேகால.திேலேய 
ஊைரவி2 = ெச�<வி ேவ� - என*� இனி இ&த வாL*ைக ேவ�டா� - 
இGவளC� ெச:கிேற� எ� �ழ&ைத*காக! நீ, எGவளC ெகா ைம ெச:ய 
ேவ� ேமா அGவளC� ெச:தாகிவி2ட�. ஒேர ஒ% ந�ல காாிய� ெச:; கைடசி* 
கால.திேல எ� மகைன* ைகவிடாேத! அவ� ஓரா� * �ழ&ைத! அவைன வி2 � 
பிாி&� ேபாகிேற� - காவி அணி&� ெகா� . என*�* ேக  ெச:தா: - �ேராக� 
ெச:தா:, ெகாைலகாரனானா:, உ�னா� பிணமா*க� ப2டா! ஒ% ஏைழ. இ&த 
அளC ேபா��. எGவளC ேகவலமான ெக2ட �ண� ெகா�டவH� இைதவிட* 
ெகா ைம ெச:ய +)யா�. ஆகேவ தா�, நா� உ�ைன ந��கிேற�. இ�ேபா� 
இ&த* கா2சி உ� மனதிேல இ%*�� ெக2ட எ�ண.ைதேய 82 = 
சா�பலா*கிவி � எ�< ந��கிேற�." 
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     "ஆகேவதா� எ� �ழ&ைத*� ஆப.� ேநாிடா� எ�< �ணி&� இ&த 
ஏ6பா2ைட* 7<கிேற�. என*� ஏேதா ஒ% வைக ந�பி*ைக ஏ6ப2)%*கிற� 
எ�ற ேபாதி9�, இ�H� ெகாJச� பா�கா��� +�ேன6பா � அவசிய�. 
அத6காக இர�  காாிய� ெச:தாக ேவ� �. ஒ�<, நட&த� அGவளைவ0� 
எMதி* ைகெயM.தி2  எ�னிட� தர ேவ� �. எ� �ழ&ைத*�. �ேராக� ெச:ய 
நிைன.தா� உ�ைன எ�ன கதியா*க +)0� எ�னா�, அ&த* க)த.ைத* 
ெகா� , எ�பைத எ�ணியாவ� ந�வழி�ப . இர�டா� காாிய�, எ� 
�ழ&ைதைய. த�க� O5கார� எ .�* ெகா�டாக ேவ� �. அவ! கா$� 
விMவாேயா, மிர2 வாேயா, எ�ன ெச:வாேயா என*�. ெதாியா�. ஆனா�, 
O5கார� ப.திர� ேவ� �. இ&த இர�  பா�கா��ட� ேவெறா�<� 
இ%*கிற�. எ&த= சமய.திேல நீ, எ� �ழ&ைத*�. �ேராக� ெச:தா9�, �ர2ட� 
அைட&த கதிதா� உன*��. உ�னா� ம2 &தா� ெகாைல ெச:ய +)0� 
எ�<தாேன நிைன.தா:. நீேய பா�.தாய�லவா, �ர2டைன* ெகாைல ெச:ேத�, 
ஜா*கிரைத. ச�மதமா? ச�மத.ைத* ேக2பாேன�. ெச:�தா� ஆகேவ� �. நீ, 
இனி அM� பய� இ�ைல; ெகJசி� பயனி�ைல; கா$� 5L&�� பயனி�ைல. 
நா�, இனி உ�ேனா  வாழ+)யா�. நா� சாமியாராகிவிட� ேபாகிேற�. இ� 
மா6ற+)யாத தீரமான�. என*� இனி இ�� இ%&தா�, அ .தப) உ�ைன* 
ெகாைல ெச:ய. ேதா�<� - த�க� இர�டாவதாக* ெகாைல ெச:ய�ப வா!. 
�$ ஒ% +ைற இர.த� �).தான�� ம<ப)0� ம<ப)0� ேத மாேம? அ�ப) 
ஆகிவி ேவ�. எ� மகனி� நலைன எ�ணிேயதா� நா� இ�வைரயி� 7ட இ�� 
இ%&ேத�. இனி இ%*க +)யா�. என*� இ&த* � �ப வாL*ைகேய ேவ�டா�. 
பி=ைச*காாியாக உலCேவ�. பிற&தத6� நா� படேவ�)ய� அGவளC� 
ப2டாயி6<. இனி நா�, ஆ�டவனி� அ%ைள� ெப<வத6�, அ�9� பக9� 
பா ப ேவ�. ப&த�, பாச�, ப6< எ�லாவ6ைற0� வி2 விட. �ணி&�வி2ேட�. 
மகனிட� ெகா� !ள ஆைச ம2 � ேபாகவி�ைல. ஆகேவ தா� சில நிப&தைன 
விதி.ேத�. நா� இனி ர�கம�ல! உ� மைனவி அ�ல! நா� இனி ஒ% நாேடா ) 
பி=ைச*காாி, சா�, ச�யாசி. ஆமா�! +த$யாேர, +த$யாேர! எ�< 
அைழ*கிேறேன, அதி$%&� ெதாி&� ெகா!1�, நம*� இ%&� வ&த ச�ப&த.ைத 
அ<.�வி2ேட� எ�பைத. இேதா தா$" எ�< 7றிேன�. எ� க�களி9� நீ�, 
அவ� க�க1� �ள�. எ� கா�கைள� பி).�* ெகா�டா�. பி)ைய உதறிவி2  
எ� ப *ைக அைற ெச�ேற� - க.தாி* ேகாெல .�, எ� தைல +)ைய ஒ2ட 
ெவ2)வி2ேட�, நைககைள* கழ6றி� ெப2)யிேல 5சிேன�. அல�ேகால 
Rப.�ட� மீ� � அவ� +� வ&� நி�ேற�; அவ� ேகாெவன* கதறலானா�. 
வாைய Aட= ெசா�$ ஜாைட கா2)ேன�. A)*ெகா�டா�. "இ� ேபாதா�! 
நாைள*�. தைலைய மM�க= சிைர.தாக ேவ� �. நீேரதா� ெச:யேவ� �" 
எ�< 7றிேன�. த�பி! பிற� நட&தைத= 8%*கமா*கிவி கிேற�. நா9 நா! 5  
+M�� ஒேர சா�பிராணி மய� - பிண நா6ற� ெதாியாதி%*க! ஊெர��� ஒேர 
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ேப=8, என*� க ைமயான அ�ைம எ�<. சாமியா� ேகால.திேல நா� 52)ேல 
இ%&ேத�. ெத%வி� இ%&தப) விசாாி.�வி2 � ேபாவா�, எ� த&ைத, பாப�! 
"மகைள* காணாம� இ&த ஜ�ம� எத6�? பிராண� ேபானா9� ேபாகிற� - நா� 
பா�.தாக ேவ� � ர�க.ைத" எ�< பல +ைற ேக2டா�. "உம*� ம2 ம�லேவ. 
ஊ%*ேக ச�வ நாச� வ%ெம�< சாமியா� ெசா�கிறாேர" எ�றா� உ� அ�பா. ஊ� 
+M�� ஏமா&த�. 
 
     எ� ஏ6பா2)� ப)ேய காாிய� நிைறேவறி6<. நாலா� நா!, �ர�  �ர�  
அழ=ெசா�ேன�, அவைர. ெத%* கதைவ. தாளி2 வி2 , கிழவியி� பிண.�*� 
எ� உைடகைள� �2), +*கா)2 , +க.ைத0� மைற.�வி2ேட�. பிறேக, ஒ% 
சிலைர ம2 �, ஊழிய*கார�கைள ம2 � வரவைழ.� பிண.ைத= 8டைல*� 
எ .�= ெச�9� ஏ6பா கைள= ெச:ய= ெசா�ேன�. 8டைலயி9� ச�வ 
ஜா*கிரைதயாக இ%&�, யா%*�� �ளி= ச&ேதக+� வராதப) கிழவிைய* 
ெகா1.த ஏ6பா  ெச:ேத�. 8டைல*�� பிண.ைத எ .�= ெச�9�ேபா�, 
நாH� உட� ெச�ேற�. த�பி, உலகிேலேய ேவ< யா%*�� ேநாி2)%*க +)யாத 
ச�பவ�, ெசா�னா� 7ட ந�பமா2டா�க!. ஆனா� க ைமயான அ�ைம, 
காளியி� ேகாப�, சாமியாாி� க ைமயான உ.தரC, ஊ%*� நாச� வ&�வி � - 
காளி சகலைர0� ப$ ேக2பா! எ�ற இ�ப)�ப2ட மிர2ட�க! அ&த ஊைர 
அட*கிவி2ட�. நா� சாமியாராேன�! "ர�க.தி� வாLC +)&�வி2ட�! மகராஜி! 
�ேவா � மJசேளா �, ெவ!ளி*கிழைம ேபாகிறா!" எ�< ஊரா� ேபசின�. அேத 
இரC, நா� ெமா2ைட. தைல, ைகயி� த), உட$� காவி, ெநJசிேல எ�ேபா�� 
ஏ6ப2)ராத அளC ைதாிய�, இ&த நிைலயி� ஊைரவி2ேட ெச�ேற�. 
------------ 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        19191919    
 
     மகேன! விபாீதமான ச�பவமாக.தா� ேதா�<� உன*�� சாி, என*�� சாி. 
க2 *கைதகளி9� இ�ப) இராேத எ�ேற 7<வ�. ஆனா�, என*� ஏ6ப2ட 
மன+றிC எ�ைன எ&த விபாீத.�*�� தயாரா*கிவி2ட�. ராதா ெசா�வா!, 
�ைன7ட� �$யாக மா<� எ�<. ந�ைம* க�ட�� ஓ � �ைனைய. �ர.தி* 
ெகா�  ெச�<, ஒ% அைறயி� அ� ��&த பிற�, கதைவ. தாளி2 * ெகா�டா�, 
த�பி ஓட மா�*கேம இ�லாததா�, �ைன*�� பிரமாதமான திகி� ஏ6ப2 , திகி$� 
விைளவாக. ைதாிய� உ�டாகி� பா:&�, நம� க�கைள நாச� ெச:�வி மா�! 
�ைன அ�ல அ&த ேநர�, �$யாகிவி கிற� எ�< ராதா 7<வா!. நா� ப2ட 
ேவதைன எ�ைன அGவிதமா*கிவி2ட�. எ�னேவா ஓ� வைகயான ெவறி, ேச! 
எ*ேக  ெக2டா9� ெக ேவா�, இ&த* ெக மதியாளHட� ம2 � இனி 
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இ%*க*7டா� எ�< ஒ% எ�ண�, அைச*க +)யாதப) ஏ6ப2 வி2ட�. பிண� 
8டைலயி� ேவகிற�. நா� ஆ� உைடயி� ஊைரவி2  ெவளிேய ெச�கிேற�. 
 
     அ�பா! நா� காவி அணி&� உலவிய கால� இ%*கிறேத, அ� ெவ&த ��E*� 
ேவ� ஆக +)&த�. கயவ�களி� 72 றேவ கிைட.த�. அவ�க! ஊைர ஏ:*க 
உர.த �ர$� பா � பஜைன� பா2 *கைள, நாH� +த$� ந�பிேன�. நாH� 
அவ�களி� ஒ%.தியாக இ%*க ஆர�பி.த பிற�தா� ெதாி&த�, அவ�கைள� ேபா� 
Aட�க! ேவ< கிைடயா� எ�ப�. பல� எ�ைன� ேபாலேவ வாL*ைகயி� ஏ6ப2ட 
திைக�பினாேலேய தி%ேவா  B*கினவ�க! - பிறேகா, அவ�க! பா ப2 � 
பிைழ*க வி%��பவ%*�* ைகெகா *க ம<*�� உலைக ஏ:.� வாழ இ�ேவ 
எளிய வழி எ�< க�டறி&�, அத6ேக6றப)ேய நட*கலாயின�. 
இ.தைகயவ�க1ட�, நா� சில மாத�க! உலாவிேன�. தி%விழா எ�ெக�� 
நட*கிறேதா அ�ெக�லா� ெச�வ�. சாவ)க! எ�க1*�= ெசா&த�. 
�ள.த�கைரகளி� ெகா�டா2ட� - ேபாTY� க�களி� சி*கிவி2டா� 
ஆப.�தா�. இ&நிைலயி�, நா� ெப6ற அHபவ� இ%*கிறேத, அதைன 
ஆ02கால� �ராC� 7றலா�. ராதாவிட� ெசா�$.தா�, ப�டார�கைள� 
ப6றிேய ஒ% ெபாிய �.தக� எMத= ெச:யேவ� � எ�< ேயாசி.�* 
ெகா�)%*கிேற�. அGவளC விதவிதமான ப�டார�கைளப6றி என*�. 
ெதாி0�. அவ�களி� 'கைதக!' உல�*�, எ=சாி*ைகயாக*7ட இ%*��. நா� 
அ&த உலகிேல க�ட பல அதிசய�கைள* 7றி உன*�= ச$�� உ�டா*க� 
பிாிய�படவி�ைல. 8%*கமாக= சில� ம2 � 7<கிேற� - பல இரCக! ப2)னி 
கிட&தி%*கிேற�. தி%2 = ெசா.திேல ப�� ெப6றி%*கிேற� - ேபாTY� 7ட= 
சி*கி* ெகா!ள இ%&ேத� ஒ% +ைற! இGவளC�, என*� அ�லைல. த&தேத 
தவிர, ஆப.ைத. தரவி�ைல - ஆ� உைட என*�* கவசமாக அைம&தி%&த�. 
ஆனா� மகேன! நா� எ�ப)யடா 7<ேவ�, அ&த* கவச� எ�ைன* கைடசி வைர 
கா�பா6ற +)யா� ேபாயி6<. நா� ப �ழியி� த!ள�ப2ேட�... உ� அ�ைன 
எ�ற அ&தOதி$%&� 5L&ேத�. அ�< என*�* க ைமயான ஜுர�. நா� 
72டாளியாக* ெகா�)%&த கிழ� ப�டார�, என*� ம%&� வா�கி* 
ெகா .தா�. ம%&ேதா  விபசார� எ�ற விஷ+� கல&தா�. த6ெசயலாக.தா� 
க� ெகா�டா� - தகாத காாிய� எ�< ெகJசிேன�, எதி�*க= ச*தி இ�ைல. 
நா� 5L&ேத�! விழியி� வழி&ேதா)ய நீ� ெகாJசம�ல. ேம9� நட&தைவகைள* 
7றி உ�ைன= சி.திரவைத ெச:ய. �ணியவி�ைலயடா க�ேண! நா� 
�ேராகியாேன� - விபசாாியாேன� - பிற� என*�� ப�டார* 72டேமா, காவி 
உைடேயா ேதைவ�படவி�ைல. கிழ� ப�டார� சில நா2க1*�� பிற�, எ�ைன. 
த� த�ைக 52 *� அைழ.�= ெச�<, ெப%ைம0ட� 7றினா�. "ஒ�<*�� 
உதவாதவ� எ�< ெசா�$ எ�ைன இ&த. த!ளாத வயதிேல �ர.தினாேய, 
பா�.தாயா, �ைதய�!" எ�றா�. அவ! எ�ைன� பா�.த பா�ைவைய இ�ேபா� 
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எ�ணி* ெகா�டா9� ந *க� பிற*கிற�. சிறிய பலகார* கைட அ�. பலகார� 
ம2 ம�ல, தி%2 = சாராய* கைட0� அ�தா�. அ� எ�ைன� ேபால அபைலக! 
சி*கி* ெகா!1� சமய.திேல விபசார வி தியாகC� மா<�. அவ! இர�  +ைற 
த�டைன ெப6றவ! - தி%2 * �6ற.�*காக. அதனா� அவ1*�� ேபாTYட� 
பய� இ%�பதி�ைல. ேக$யாக* 7ட� ேப8வா!. அவ�க1�, அவைள. தமா> 
ெச:வா�க!. எ�ப).தா� ஏ6ப2டேதா அ&த ேவக�. என*ேக �ாியவி�ைல; நா� 
அ&த இட.தி6� வ&த சில வார�க1*�! +Mவ�� அMகிய மனைத� 
ெப6<வி2ேட�. ேச6றிேல கா� ைவ.தாகி வி2ட�. ஆழ� �ைத&� ெகா�ட�. 
காைல= ேச6றிேல இ%&� எ .�* ெகா!ள= ச*தி0ம6<� ேபாயி6<. பிற� அ&த= 
ேச<, ச&தன� ஆகிவிட.தாேன ேவ� �. வி தியிேல, ச&தி.த நா0 தா�, 
வி தைல*� வழி ெசா�னா� - ர�ேகா� ேபா: வி ேவா� எ�<. கிள�பிேன�. 
ர�ேகானி9� எ� வாL*ைக, �ய$� சி*கிய கல� ேபால.தா�. நா0  
ச�பாதி�பா� - �)*க ம2 ேம தா� அ&த� பண� இ%*க ேவ� � எ�< 
நிைன�பவ� ேபால= சில சமய� நட&� ெகா!வா�. சில சமய�, ேவதா&த� ேப8வா�. 
சில ேவைளகளி� ஏேதா ேபான ெஜ�ம.திேல நம*�! ெதாட�� இ%&தி%*க 
ேவ� �. அதனாேலதா� இ&த ெஜ�ம.திேல இ� ஏ6ப2ட� எ�பா�. 
 
     ராதா பிற&தா! - என*� அ&த ேவதைனயான வாLவிேல0� ஒ%வைக ஆன&த� 
தர, அவ! பிற&தா!. 
 
     மகேன! அவ1� நாH� இ�� வர ேநாி2ட� ஜ�பானி� ��  5=சா�. அ&த* 
��  5=சி� ெகா ைமையவிட, அதிக* ெகா ைம*� நா� உ�ைன 
ஆளா*கிவி2ேட�. ஆனா�, நா� இGவளC� 7றாவி2டா� எ� மன� ெவ).� 
வி � எ�< பய&� வி2ேட�. எ�ைன ம�னி.�வி ! உ� மாதா நா�. ஆனா�, 
மாபாவியாேன� - எ� மன ேவதைன அளC கட&த�. அத� விைளCக! பல - நா� 
இைவகைள* 7றி எ� நட.ைத*�= சமாதான� ேத கிேற� எ�< எ�ணாேத. 
எ� கைடசி நா2களி� நி�மதி ேவ� � - மன.தி� பார� �ைறய ேவ� �. 
உ�ைன* க�ேட�, எ� ��நட.ைதைய0� 7றிேன� - எ�ைன ம�னி.�வி  - 
ஆனா� நா� உ� மாதா எ�பைத0� மற&�வி . �6ற� ெச:வத6� +�� 
ெகா ைம*� ஆளானா! எ�பைத ம2 �, மனமார ந��. அ�பா! ெபா� நிற 
ேமனியிேல பட%� ��, க%நிற.ைத உ�டா*கிவி கிறத�லவா, அ�ேபால எ� 
ந6�ண.ைத உ� அ�பாவி� ெகா ைம ெக .�, எ�ைன இ*கதி*�* ெகா�  
வ&த�. நா� �6றம6றவ! எ�< வாதாடவி�ைல. ஆனா� �6றவாளி நா� 
ம2 ம�ல. உ� அ�பா, ெபாிய �6றவாளி! பண� ேப: பி).தவ� - மாச6ற மைனவி 
மீ� அபா�ட� 8ம.தியவ� - ெகாைலகார� - ெகா ைம �ாி&தவ� - ஆனா� அவ� 
இ�H� ஊாிேல மதி*க�ப பவ�. நா� வ&தி%*கிேற�, உ�ைன* க�ேட�, 
ேபசிேன�, +M விவர.ைத0� 7றிவி2ேட� எ�ப� ெதாி&தா� ேபா��; பய.தா� 
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மாரைட�� உ�டாகி� பிராண� ேபா:வி �. அவ� எத6�� உலகிேல அJசாம� 
இ%*க +)0�. ஆனா� உ� அ�ைனைய, ேந%*� ேந� நி�< பா�*க +)யா�! 
ைதாிய� வரா�! நா� விபசாாி எ�< உலக� எ� எதிாிேல 7<�, உ� அ�பாவா� 
ம2 � 7ற +)யா�. எ&த அ*ரம.ைதயாவ� அவ� ெச:ய எ�E�ேபா� 7ட, 
அவ%ைடய மன*க� +� எ� உ%வ� ேதா�<�. த�பி! விபசாாியான நா� 
ேவதா&த� ேப8கிேற�, வM*கி விM&� வி2ட நா� பிற�மீ� பழி 8ம.தி. 
த�பி.�* ெகா!ள� பா�*கிேற� எ�< எ�ணிவிடாேத. இGவளC� நா� 
உ�னிட� 7றாமேல இ%&� வி2)%*கலா�. நா� யாேரா ர�ேகானி$%&� 
வ&தவ! எ�< நிைன.�* ெகா�  இ%�பா:. எ�னா� +)யவி�ைல, 
A)ேபா2  ைவ*க. பல வ%ஷ�களாக மனதிேல இ%&� வ&த ெபாிய பார.ைத* 
கீேழ த!ளிவி2ேட�. 
 
     நா� K�*காாிய�ல - நா� K�*கார� கிள�பிய Kறாவளியிேல சி*கியவ!. 
எ�னிட� பாிதாப� கா2), பலரறிய, "எ� அ�ைன, ர�க�!" எ�< 7<வாயா 
எ�< நா� ேக2பத6காகC� இGவளC ேபசவி�ைல. பழி ேத)* ெகா .தவ!! 
பாதகி! விபசாாி எ�< எ�ைன� ப6றி எ� கைதைய அறியா +��, நீ 
7றியி%*கேவா, எ�ணியி%*கேவா +)யா�. நா� தா� இற&�வி2ேடேன, 
தாைய இழ&தவ� எ�<தாேன நீ க%தி* ெகா�)%&தா: - ஊ%� ந�பி6<. 
இனி0� அேதேபால.தா� எ�E�. 
--------- 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�    20202020    
 
     "ந�பா! ெகா ைம*� ஆளான எ� தாயாாி� ேசாக� நிர�பிய கைதைய 
அவ�க! 7றி +).த பிற� எ� க�களிேல ெகா��ளி.த நீைர. �ைட.�* 
ெகா�ேட� - எ� தாயாைர ேநா*கி, 'அ�மா! பிேரத பாிேசாதைன ெச:� 
பயனி�ைல. இனி நட*க ேவ�)யைத* கவனி.தாக ேவ� �. அ� எ� கடைம. 
அ�பா, ேபராைசயா� ெச:�வி2ட ெபாிய ேக , உ�ைன= KL&� ெகா�  
ெக .�வி2ட�. �6றவாளிைய நா� க�  ெகா�ேட�. த�டைன ம2 � தர 
+)யா�. நா�, எ� வாLநாளி� இத6�� பாிகார� ேத ேவ�. எ� தாயா� 
உயி%ட� இ%*கிறா�க! எ�< ஊரறிய* 7<வத�ல இத6�� பாிகார�. எ� 
த�ைகயி� வாLC சாியாக அைம0�ப) பா�.�* ெகா!1� ெபா<�� இனி 
எ�Hைடய�. அ�பா வ%வத6�!, நீ�க! இ�கி%&� �ற�ப2 விட ேவ� �. 
அவ� ேகா2ைடX�* கிராம.ைதவி2  இ�� �)ேயறிவி2ட� ேபாலேவ, நம� 
கிராம.தவ� ேவ< சில%� இGcாி� வ&தி%*கிறா�க!. யாராவ�, எ�ப)யாவ� 
அைடயாள� க� பி).�வி2டா�, ெதா�ைல' எ�< 7றி� பண� உதவிேன�. 
ராதா இ�ேபா� க�Nாியி� ேச�&தி%*கிறா!" எ�< எ� ந�ப� நாக8&தர� 7றி 
+).தா�. எ�ேபா�� நா� ேக2)ராத அ&த விசி.திரமான கைத, எ� உ!ள.ைத 
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உ%*கிவி2ட�. சாதாரணமாக, விபசாாி எ�ற உடேன யா%*�� கா+கH*�� 
7ட* ேகாப� வ%�. ஆனா�, இ�ப) விபசார� ப �ழியிேல இடறி 
விழேவ�)யப), ெகா ைம*� ஆளா*க�ப2ட ெப�ணி� கைதைய* ேக2டா�, 
ேகாப.தி6�� பதி� �*க&தாேன வ%�. நா� எ� ந�பனி� ேசாக நிைலைய* 
க�  பாிதாப�ப2ட�ட�, அவ� த� ெபா<�ைப உண�&�, ெப%&�யாி� 5L&த 
த� அ�ைன*�� த�ைக*�� ேப%தவி ெச:த ெப%��ண.ைத� பாரா2)ேன�. 
 
     நாக8&தர� ெசா�னா�, "ந�பா? இ�ேபா�!ள நிைலைய� பா�. ராதா 
மா8ம<வ6றவ! - எழி9!ளவ! - ப)*கிறா! க�Nாியி� - ஆனா� அவைள எ� 
த�ைக எ�< நா� ஏ6<*ெகா!வத6கி�ைல - அதனா� அவ! ஒ% ெக தி0� 
ெச:யாமேலேய அவ1ைடய வாLவி� ஆர�பேம +2 *க2ைட 
ேபாட�ப2டதாகிவி கிற�. கா$� தைள இட�ப2டவ� ஓட +ய�றா� இடறி 
விழ.தாேன ேவ� �! க<��. �ணிெகா�  க�கைள* க2)வி2 , கா0� 
நிலைவ* க�  கவிபா  எ�< ேக2ப� ேபால, அவைள விபசாாி மக! எ�< 
+.திைர ெபாறி.�வி2  பிற�, வாLவிேல நி�மதி ெப<வத6காக, ெகௗரவ� 
ெப<வத6காக, நீ க�E�க%.�மாக இ%*கேவ� ெம�< 7றி� பய� எ�ன? 
அவ1ைடய வாLC கள�கம6றதாக இ%*க ேவ� மானா�, அவ! மீ� �ச�ப � 
கைறகைள* க�  கவைல ெகா!ளாத 5ர� ேவ� �, அவைள மண� �ாிய 
உ�ைன நா� அ.தைகய 5ர� எ�< ந�பிேய, இGவளC ேவதைன நிர�பிய 
விஷய.ைத* 7றிேன�. உலக� அறியா� இ&த உ�ைமைய; நீ அறிவா:. நீ 
வி%�பினா�, ஊராாிட� 7றி என*� இழிC 7ட உ�டா*க +)0�; B6ற +)0�; 
வ�பள*கலா�; எ�ைன* ேகவல�ப .தC� ெச:யலா�. இைத.தா� 
சாமா�ய�க! ெச:வா�க!. நீ, தனி* �ண� உ!ளவ�. இ�ைலயானா�, மைற.� 
ைவ*க ேவ�)ய விஷய.ைத நா� மன&திற&� உ�னிட� 7றியி%*க மா2ேட�. 
எ� தாயி� ெகௗரவ� நசி.�வி2ட�; அைத இனி மீ2க +)யா�. எ� த�ைகயி� 
வாLC சாியாக அைம0�ப) ெச:வ�தா� இ�ேபா� நா� ஆ6ற*7)ய ெதா� . 
இத6� உ� உதவி ேவ� �. உ� உ!ள.தி� ஈர+� உ� , 5ர+� உ� . 
எனேவ தா� உ�ைன நா)ேன�. பர&தாமா! எ� த�ைக ராதாைவ* க$யாண� 
ெச:� ெகா�  அவ1*�* ெகௗரவமான வாLC அளி*க ேவ� கிேற� - 
ெகJ8கிேற�." 
 
     நாக8&தர� எ�ைன அGவளC உ%*கமாக*7ட ேக2)%*க ேவ�)யதி�ைல. 
சி<.ைதயா� சி�னா பி�னமா*க�ப2ட தா: மாH*� அ%ேக, ஏ�மறியா� தாவி* 
�தி*�� மா� க�ைற, யா� தா�, க�ட�� கா�பா6ற +�வராம$%�பா�க!. 
ராதா, விபசாாியி� மக!! அவைள எ� மைனவியா*கி* ெகா� , �� நிைல, 
ெகௗரவ�, அ&த* � �ப.�*�* கிைட*க= ெச:ேவ�. விபசார� ஒ% �6ற� - ஆ� 
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- ஆனா�, அத6�. த�டைன, தா: ெச:தத6காக மக1*�. த%வ� த�மம�ல. 
சAக�, அ)*க) தவ<க! ெச:0� ம*கைள* ெகா�ட�தா�. தவ< 
ெச:தவ�கைளெய�லா� அ)ேயா  ஒ�*கி ைவ.�* ெகா�  ேபா:, 
அவ�கைளேய ஒ% பர�பைரயா*கி0� வி2டா�, பிற� சAக� ெவ<� சா*கைட= 
ேச< நிர�பிய இட�, அத� நா6ற.ைத= சகி*கமா2டாம� ச�கட�ப � ஒ% சி< 
72ட� - இைவ ம2 � ெகா�டதாகிவி �. அ�வ�ல சAக.ைத. தி%.�� வழி. 
ர�க� விபசாாி, ர�க.தி� மக! ராதா! அவைள மீ2ேப� எ�< நா� ஏ6ெகனேவ 
தீ�மானி.� வி2ேட�. எ&த மகH�, த� ஆ%யி� ந�பனிட� 7ட. த� தா: 
விபசாாியான ேவதைன மி�&த கைதைய* 7ற மா2டா�. எ� ந�ப� எ�னிட� 
7றினா�. அGவளC ந�பி*ைக எ�னிட�. 
 
     சில நா2க!, நா�களி%வ%� ச&தி*கவி�ைல. ேகா2ைடXரா�, அதாவ� 
நாக8&தர.தி� அ�பா யா.திைரயி$%&� தி%�பினா�. அதனா�, அவ� 
ஊாி$�லாத சமய� நைடெப6ற வரC ெசலC காாிய�க! ஆகியவ6ைற* கா2டC� 
7றC�, எ� ந�பH*� ேநர� சாியாக இ%&த�. நாேனா காாிய.ைத* 
கவனி*காம$�ைல. எ� ந�பெனா%வ�, க�Nாியி� இ%&தா�. அவHட� 
க)த� ேபா*�வர.� நட.திேன� - க�Nாி நி�வாக� - விைளயா2  இட� - வி தி 
- ப)�பக�, இ�ப)�ப2ட விஷய�கைள�ப6றி, நா� இர�  A�< க)த� 
ேபா2டதா� அவH*� எ�ன எ�ண� ஏ6ப2டேதா ெதாியவி�ைல. ஒ% க)த.தி�, 
அவ� ஒ% +ைற க�Nாி ஹாOட$� வ&� எ�Hட� நா9 நா! 
த�கிவி2 .தா� ேபாேய� எ�< அைழ�� அH�பிவி2டா�. நா� அைத.தாேன 
எதி�பா�.�* ெகா�)%&ேத�. எனேவ, மகிL&ேத�. நாக8&தர.திட� ெச�<, 
விஷய.ைத* 7றிேன�. அவ� சிாி.�வி2 , "ஏ�! +�+ரமாக ராஜ த&திர ேவைல 
ெச:� வ&தி%*கிறா:. ஆனா�, இGவளC 86றி வைள.�* காாிய� ெச:தி%*க 
ேவ�)யதி�ைலேய. நாேன உ�ைன அைழ.�* ெகா�  ேபாவதாக.தா� 
தீ�மானி.தி%*கிேற�. ஒேர நா! தா� த�க� ேபாகிேறா�. ஆனா� அ� 
விேசஷமான நா!. உ� ந�ப� உன*� அ&த விேசஷ.ைத� ப6றி ஒ�<� 
7றவி�ைலேயா?" எ�< ேக2டா�. "இ�ைலேய! ஹாOட$� வ&� நா9 நா! 
த�கி இ%*கலா� எ�< ம2 &தா� எMதினா�" எ�ேற�. 
 
     "பய�, சாம�.திய*கார�" எ�றா� எ� ந�ப�. 
 
     நா�க! இ%வ%� ேபசி* ெகா�)%*��ேபா�, ஒ% ஆசாமி வ&தா�, ஒ% சி< 
A2ைட0�, ெப2)0� B*கி* ெகா� . 
 
     "எ�லா� ேக2டப) இ%*கிறதா?" எ�< எ� ந�ப� ேக2டா�. 
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     "எ�லா� கிைட.த�. ஆனா�, 'Oபிாி� ேசைல, ம2 � கிைட*கவி�ைல" 
எ�றா� வ&த ஆசாமி. 
 
     "எ�ன நா� அ�? Oபிாி� ேசைலயா? அ�ப) எ�றா�?" எ�< நா� ேக2ேட�. 
 
     "ேத). ேத)� பா�.ேத�, கிைட*கவி�ைல. +�� ர�பா ச�கீத சபாவிேல 
உபேயாகி.தா�களா� அ�ேபால. பிற� யா%� உபேயாகி*கவி�ைல. ம6ற* 
க�ெபனியிெல�லா�..." எ�< ஏேதா விள*க� 7றினா� வ&த ஆ!. 
 
     "அ� ெதாி0ேம என*�. இ&த எ�ெண:* கல� ேசைல க2)* ெகா!வா�க! 
ம6ற* க�ெபனிகளி�" எ�< நாக8&தர� ஏேதா விள*க� ேபசினா�. என*� 
ஒ�<� விள�கவி�ைல. ெப2)ைய. திற&தா�, கிாீட�, +.� மாைல, ைகவைள, 
கா�*� ேலாலா*� - இ�ப) நாடக= சாமா�களாக இ%&தன. A2ைடயிேல சாிைக 
ேவ2)க!, �டைவக! இ�ப) இ%&தன. 
 
     "நா�, எ�னடா இ�? 7.� ஆட� ேபாகிறாயா?" எ�< நா� ேக2ேட�. வ&த 
ஆசாமி பண� வா�கி* ெகா�  ேபான பிற�தா� நாக8&தர� பதி� ெசா�னா�. 
 
     "7.�� பா�*க� ேபாகிேறா�" எ�றா�. 
 
     "எ�ேக? எ�ன 7.�? அத6� நீ ஏ� சாமா�க! ேசகாி*கிறா:?" எ�< நா� 
ேக!விகைள அ *கிேன�. எ� ந�ப�, "இGவளC*�� இேதா பா�, பதி�" எ�< 
7றி* ெகா� , ஒ% அைழ�� அ2ைடைய* ெகா .தா�. அதிேல எ� மன� மகிழ= 
ெச:0� விஷய� ெபாறி*க�ப2)%&த�. 
 
கமலா க�னிய� க�Nாி 
 
ைவர விழா 
 
ேம6ப) விழா தி%மதி திலகவதி, M.A.அவ�க! தைலைமயி� நைடெப<�. 
 
அ�< மாைல 
 
மாணவி ர�ேகா� ராதா எMதிய "தாரா" 
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எ�H� நாடக� நட.த�ப �. ராதா, தாரா ேவட.தி� ேதா�<வா�. அைழ�பிதL 
ெப6றவ�க! ம2 � அHமதி*க�ப வ�. 
 
அகில�, 
க�Nாி. தைலைம ஆசிாிைய. 
 
அைழ��* க)த� என*�* கிைட.த�� அளவி�லா மகிL=சி ெகா�ேட�. ந�ப� 
அைழ��* க)த.�ட� ராதா அH�பிய ேவேறா� க)த.ைத0� எ�னிட� த&தா�. 
 
     "அ�ணா, க�Nாியிேல, ைவரவிழா, அதிேல ெவ<� பளபள�� ம2 � இ%*க 
ேவ� ெம�< க�Nாி அதிகாாிக! எ�Eகி�றன�. என*ேகா ெவ<� ெஜா$�� 
ேபாதா�! உ�ைமயான மதி�� இ%*கேவ� �. அ�ேபா� தா� அ� அச� 
ைவர� எ�< ேதா�<கிற�. ஆனா� இ�� தாேன ர�ேகா� ைவர�க! ஏராளமாக 
வா��கிறா�க!! 
 
     விழாவிேல, ேவ)*ைகக! இ%*கேவ� ெம�< பல� பலவைக. தி2ட� 
7றின�. நா� தா� நாடக� ஆடேவ� ெம�< ெசா�ேன�. பிற� கைதைய* 
7றிேன�. எ�க! க�Nாி. தைலைம ஆசிாிைய அகில� அ�ைமயா� சீறினா�க!. 
நாடக.ைத நட.த*7டாெத�<, பல காரண�க! கா2)னா�க!. ஒGெவா% 
காரண.ைத0� நா� ம<.�, அவ�க! ெகா�ட எ�ண.ைத. தவ< எ�< 
விள*கிேன�. கைடசியி�, பண� அதிக� ெசலவா�ேம, க�Nாியி� பண� ஏ�? 
எ�< 7றிவி2டா�க!. நா� இத6�� சைள*கவி�ைல. ெசலைவ மாணவிகேள 
ஏ6<* ெகா!வத6�= ச�மதி*கிறா�க! எ�< ஒ% ெபா: ெசா�ேன�. அ�ணா! 
இ&த ேவ)*ைகைய� பா�. நா� பல உ�ைமகைள= ெசா�னதிேல ெவ6றி 
ஏ6படவி�ைல - ஒ% ெபா: ெசா�ேன� - உடேன ெவ6றி! அ�ப)யானா� 
தாராளமாக நாடக.ைத நட.� எ�< 7றி வி2டா�க!. பிற�தா�, மாணவிகைள* 
கல&� ேபசிேன�. பண� ெகாJச� வKலாயி6<; ேபாதா�. ஆகேவ, இ&த* 
க)த.�ட� உ!ள ப2)ய$� க� !ள சாமா�கைள வா�கி* ெகா�  வர 
ேவ� கிேற�. நாடக.தி� நா� ந)�ப� இ�தா� +த� தடைவ எ�< 
எ�ணாதீ� அ�ணா! ர�ேகா� ப!ளி*7ட.திேலேய ஒ% +ைற நா� ச&திரமதி 
ேவஷ� ேபா2 , 'ெக2ட ெபய�' எ .தவ!." 
 
இ�ப)*�, 
ராதா. 
 
     இ&த* க)த.ைத� ப).தான�� நாடக= சாமா�க1*காக எGவளC  
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ெசலவாயி6<, நா� த%கிேற� அ&த� பண.ைத என* ேக2கலாமா எ�< 
ேதா�றி6<. பிற�, அ&த ஆைசைய அட*கி* ெகா�ேட�. 
 
     �றி�பி2டப) நா�களி%வ%� க�Nாி ெச�ேறா�. ராதா, எ�கைள அ�ேபா  
வரேவ6றா!. ஒ% இல2சிய ம�ைகயிட� எ�ென�ன கவ�=சி, �ண� 
இ%*கேவ� ெம�< நா� எதி�பா�.ேதேனா, அGவளC� ராதாவிட� ெபா%&தி 
இ%&தன. நா� எதி�பாராத அளC அவளிட� ச�பாஷைண= சம�.� இ%&த�. 
ெப%�பாலான 5 களிேல இ&த= ச�பாஷைண, கிைடயேவ கிைடயாத�லவா! 
உ��= ச�ப6ற ேப=8, இ�ைலயானா� ஓ�கார* 7=ச�! ஒ% மணி ேநர�, ஓ:வாக 
உ2கா�&� பல விஷய�கைள� ப6றி இனிைமயாக� ேப8� � �ப�, எ�ேக 
இ%*கிற�; அதி9� ஒ% ஆE� ெப�E�, மகH� தா0�, அ�ல� அ�ணH� 
த�ைக0� அ�ல� �%ஷH� மைனவி0�, ஏேதா ஓ�வைக. ெதாட�� 
ெகா�டவ�க!, ேப8வ� எ�< ஆர�பி.தா�, ஏதாவ� ச=சரவி� ேபா: +)0ேம 
தவிர, நி�மதியாக +)வதி�ைல. ேபச +)வதி�ைல - ெதாியாததா� 
ஒ%வ%*ெகா%வ�, ஒGெவா% விஷய.தி9� +ர�ப2ட எ�ண�, ஆைச 
ெகா�டவ�க!, எ�ப)* 7)� ேபச+)0�. ெப�க1*�� ஆ�க1*��, ேவைல 
ேநர� ேபாக, ேபசி* ெகா�)%*க. ெதாியா�தா�. எ�ன ேப8வ�? எ�ப)� 
ேப8வ�? எ�ப� ெதாியவி�ைல. ராதாவிட�, இ&த= சாம�.திய� இ%&த� 
ம2 ம�ல. அவ! அதைன ஒ% ந�ல 'கைல'யா*கி ைவ.தி%&தா!. ெப�, அதி9� 
ஒ% இளம�ைக, ேம9� ஒ% க�Nாி* க�னிைக ேபசினா�, இனிைமயாக.தாேன 
இ%*�� - அ� 'கைல'யாகC� ேதா�<�, கனிரசமாகC� இ%*�� எ�< ேக$ 
ெச:வா�க! எ�ைன. ஆனா� நா� உ�ைமைய= ெசா�கிேற� - க�Nாி 
க�னிய�7ட, ேச�&தா6ேபா� ஒ% அைரமணி ேநர� இனிைம �ைறயாம�, 
அேதேபா� ஆபாச� விைளயாம�, ேபச* க6றவ�க! அதிக� ேப� இ�ைல எ�ப� 
தா� எ� அபி�பிராய�. அதிக அHபவ� இ�ைல. ஆனா� ெசா�வ� சீ*கிர.தி� 
ம6றவ�களா� ம<.�விட +)யா�. ெப�களி� ேப=சிேல �ைழC, ெநளிC, 
�<�<��, இனிைம இைவ நிர�பி இ%*�� - இ%*க.தாேன ெச:0�. ஆனா� 
இைவ ம2 ேம ேபா�வதி�ைல. இவ6<ட� ெகாJச� மன�*�. ெதளிC�, ேநர� 
5ணா*க�படவி�ைல எ�< எ�Eகி�ற அளC*� அறிC மண+� அதிேல கமழ 
ேவ� �. ராதா இ&த அறிC மண� கமM�ப) ேபசினா!. ஆனா� அ&த மண+� 
பலவைக அ�லவா? சில உ�ேட, 'ெந)' எ�< 7ற*7)ய அளC*� அ�ப) அ�ல; 
ந�ல ம�$ைகயி� மண� - மண� - அ�C� ேதா2ட.திேல ம�$ைக, ச6<. 
Bர.திேல நா� - அ�ேபா� உ�டா�ேம மண�, அ�ேபா�< வித� - ராதாவி� 
ேப=சிேல இ%&த�. அேத ேபா� நளின� - உ<தி - அ�ப�பா! இ�ப* கனேவ 
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நனவான� எ�< 7<ேவ� - அவ! ேப=சிேல, அGவளC� கல&� இ%&த�. ஒ% 
உதாரண� பா%�க!, ராதாCட� ப).�* ெகா�)%&த ஒ% மாணவி, ராதா, நா�, 
எ� ந�ப�, நா�வ%மாக உ2கா�&� ேபசி* ெகா�)%&ேதா�; அ�ேபா� 
பிாி2)> ராணிமா�கைள� ப6றிய ேப=8 வ&த�; நா� ஏேதா ஓ� விஷய.ைத* 
�றி�பி வத6காக, எ$செப. ராணிைய� ப6றி� ேபசிேன�. உடேன, ராதாCட� 
இ%&த அ&த� ெப�, ெவ *ெக�<, "அவளா? ஆ�கைள ேவ2ைடயா)னவ!" 
எ�றா!! உ�ைம இதிேல ெகாJச� உ� . ஆனா�, அ&த� ெப�, அைத= 
ெசா�ன +ைற இ%*கிறேத, அ� எ�னேவா ேபா$%&த�. நா�, எ�ைன0-
மறியாம�, எ$செப.�*� வ*கீ� ேவைல ெச:ய ேநாி2ட�. நா� ெசா�ேன�, 
"அரசியாக இ%&�ெகா�  பல க2சி. தைலவ�கைள0� ப*�வமாக 
நட.தி=ெச�<, அேதேபா� த� பதவி*�� ஆப.� வராதப) பாிபாலன� ெச:வ� 
எளிதான காாியம�ல. எ$செப., இ&த* காாிய.ைத எGவளேவா திறைமயாக நட.தி 
வ&த� ேபா6<த9*� உாிய�தா�" எ�ேற�. எ� ராதா க�ன.தி� ெம�ல 
அைறவ� ேபால� ேபசினா!, "எ$செப. அரசியாக இ%&ததா� உய�தரமான 
ேவ2ைடயா) வர+)&த�; நிைல ேவறாக இ%&தா�, ேவ2ைட ம2 � நி�றிரா�; 
ஆனா�, ேவ2ைட*�ாிய ெபா%! ேவறாக இ%&தி%*��" எ�றா!. நா� அவ! 
பதி$ேல ெசா*கிேன�. ேவ< யாராவ� இேத ேப=ைச= ெசா�$யி%&தா�, அ&த 
அளC 'ரச�' என*� ஏ6ப2)%*�மா எ�ப� ெதாியா�. ராதா ெசா�9�ேபா� 
அைத நா� ெபாி�� ரசி.ேத�. எ�க! ச�பாஷைண அ�< அதிக ேநர� 
நைடெபற+)யவி�ைல. நாடக ேவைலகைள ராதா கவனி*க ேவ�) இ%&த�. 
 
     நாடக.ைத* க�ேட� - நாடக.ைதயா? ராதாவி� பட� எ�ப)�ப2ட� 
எ�பைத* க�ேட�. நா� ேக2ட விஷய�கைள, எGவளேவா 
மற&�வி2)%*கிேற�, க�டைவகைள மற&� வி2)%*கிேற�. ஆனா�, அ&த 
நாடக�! அைத ம2 � நா� ஒ% �ளி0� மற*கவி�ைல - மற*க +)யா�. 
 
     க�Nாி� ெபா� ம�டப.திேல தா� நாடக�, சி�ன அளCதா�, அதிகமான 
அல�கார�க! இ�ைல - ேதைவ� படCமி�ைல. ராதாவி� திறைம, எ&த* 
�ைறைய0� எவ%� காண+)யாதப) ெச:�வி2ட�. நாடக� ேவ�டாெம�< 
ஆர�ப.திேல ேபசிய அகில� அ�ைமயா� பரவசமானா�க!. நாடக.திேல ராதாC*� 
+*கிய ேவஷ�. அவ! தாேன தாரா! ஆஹா! எ�ப)�ப2ட தாராவாக* கா2சி 
அளி.தா!, எ� ராதா! நாடக.தி� ஒGெவா% க2ட+� என*� இ�ேபா�� 
க�ெணதிேர இ%*கிற�. இ%&தா9�, நா� ராதா த&த �றி��� �.தக.ைத0� 
�ைண*� ைவ.�* ெகா�ேட, அ&த நாடக.ைத உ�க1*�* 7<கிேற�. 
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+த� கா2சி 
 
     விள*ெகாளி ம�கலாக இ%*கிற�. ப8��6றைர மீ� தாரா (அதாவ� எ� ராதா) 
ப .�* ெகா�)%*கிறா!. ேராஜா நிற= ேசைல! தைலயிேல மல�= ெச� ! 
ைகயிேல கா��ட� உ!ள மல�&த தாமைர. அ&த. தாமைரயிேல த� இதைழ 
ைவ.�* ெகா�)%*கிறா! ராதா. 
 
     உ!ேள இ%&� ஒ% �ர� ேக2கிற�. 
 
     "தாேர! தாேர! தாேரா:!" 
 
     அ&த* �ர$ேல க\ர+� ந *க+� கல&� இ%&த�. 
 
     அ&த* �ரைல* ேக2 �, தாமைரைய +.தமி2 * ெகா�)%*கிறா!. 
 
     ஒ% கிழவ� - அதாவ� தாராவி� கணவ� வ%கிறா� - +னிவ� எ�< ம2 ம�ல, 
+தியவ� எ�ப� பா�.த�� ந�றாக. ெதாிய*7)ய நைட ெநா) பாவைன! ஒ�<, 
7ற மற&�வி2ேடேன, ராதா கைத ம2 � எMதவி�ைல, பயி6சி த&தவ1� அவேள!      
கிழவ�, "தாேர" எ�< மீ� � 7�பி2டா�. 
 
     தாரா, ப .தி%&த நிைலயி$%&� மாறி, ப8��� தைரமீேத உ2கா�&�, இ% 
கா�கைள0� ைககளா� க2)* ெகா�  கணவைன� பா�.தா!. கிழவனி� 
+க.திேல ஒ% கைள - தாராவி� +க.திேல ஒ%வைக� பய�. 
 
     தாமைரைய* கா2)* ேக2டா!, "தாமைர எGவளC அழகாக இ%*கிற� 
பா�.தீ�களா?" எ�<. 
 
     மைனவி*� எதனிட� பிாியேமா அ&த� ெபா%! தன*�� பிாிய� எ�< 7றி* 
ெகா!1� கணவ�மா� ரக� அவ�. ஆகேவ, அவ� தாமைரைய� �கழ ஆர�பி.தா� - 
வசனம�ல - ஒ% நீ�ட கவிைத - அ�C�, தாரா ச$*�மளC - 
சைபேயா%�7ட.தா� ச$.தன�. 
 
     பா) +).தான பிற�, ெபா%ைள விள*க ஆர�பி.தா� - பத� பதமாக� பிாி.�. 
நி�< ெகா�)%&தவ�, தாராவி� ப*க.திேல உ2கா�&� ெகா�டா�. தாரா, 
அ&த� பா2 , அத6� அவ� ெசா�ன ெபா%! விள*க� இைவகைள* கவனி.�* 
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ெகா�ட�ல, ேவ< எ�ேகேயா அவ1ைடய மன� சJசாி.�* ெகா�)%&த�. 
தாராவி� +கபாவ�, இைத ந�றாக* கா2)6<. 
 
     தாராவா9� சகி*க +)யவி�ைல ச�கட.ைத - ெபா%! விள*க� ேப=ைச 
நி<.தினா!, ேவ< ேபசி. 
 
     "ஒ% விஷய.ைத. ெதாி&� ெகா!ள* கவிைத சிற&த வழியா, க�களா?" எ�< 
ேக2டா! கணவைன ேநா*கி. 
 
     "இெத�ன ேக!வி? கவிைத எ�றா� நீ எ�னெவ�< எ�ணி* ெகா�டா:?" 
எ�< ச6<= 8<8<��ட� �வ*கினா� +னிவ�. 
 
     "கவிைத ஆரா:=சி*�� ேபா:விடாதீ�. நா� ேக2ப� சாதாரண* ேக!வி. ஒ% 
ெபா%ைள அறிய, ரசி*க, பாரா2ட, �கழ, வி%�ப, க�ணி� �ைண ேதைவயா? 
கவிைதயி� �ைண ேதைவயா?" எ�< '�2 � �2 '� ேபசினா! தாரா. 
 
     "இ�ப)* ேக2டா� எ�ப)= ெசா�வ�?" எ�றா� அவ�. 
 
     "விள�க= ெசா�கிேற�. தாராவி� இலாவ�ய.ைத அழகாக விள*கி ஒ% 
கவிைதைய யாராவ� பாட* ேக2 .தா� நீ�க! ெதாி&� ெகா!ள +)0மா? 
அ�ல� உம� க�கைள* ெகா�ேட நா� ஓ� அழகிதா� எ�பைத. ெதாி&� 
ெகா!ள +)0மா?" எ�றா!. 
 
     "தாேர! நீ மகா �<��*காாி" எ�< அவ� பதி� 7றி* ெகா�ேட, தாைரயி� 
க�ன.ைத* கி!ளினா�. அவேளா, தாமைரயி� ஒ% இதைழ* கி!ளி* 
ெகா�)%&தா!. 
 
     "அ�ேபாலேவ, இ&த. தாமைரயி� அழைக என*� விள*க* கவிைத 7றி, 
கைள.�� ேபாக ேவ�டா�. எ� க�க! ேபா��, தாமைரயி� அழைக* க�  
ரசி*க" எ�< 7றி* ெகா�ேட எM&தி%&தா!. 
 
     இ%வ%�, ேபாக� �ற�ப �ேபா�, நாைல&� வா$ப�க! எதிேர வ&தன�. 
 
     "�%ஜீ..." 
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     "எ�னடா, த)�பய�களா, 8ேலாக.தி� ெபா%ைள ஏM+ைற ெசா�$ய 
பிற��..." 
 
     "அத6க�ல �%ஜீ! ஜுர.�*� ஒ% ப=சிைல த%5�கேள..." 
 
     "ஆமா�! தாரா பறி.�. த%வா!..." 
 
     "ஏ�, யா%*� ஜுர� எ�< தாரா ேக2கிறாேள, காதிேல விழவி�ைலேயா, 
மைடய�க!?" 
 
     "ந�ல ஜுர�! ஏேதேதா உளறி* ெகா� ..." 
 
     "யாரடா? நீ�க! உள<வ�..." 
 
     "8�மா இ%�க!. �%விட� ேப8வதா�, �ள<கிறா�க!. த�பி! ெதளிவாக= 
ெசா�. யா%*�?" 
 
     "ச&திரH*�!" 
 
     "த)�பய�! இரC, ெந ேநரமாகிற� அவ� B�க. உட�� எ�ப) 
ெகடாம$%*��." 
 
     "அ�பா! அ�பா! ெகாJச ேநர� 8�மா இ%ேம. த�பி ஜுர� க ைமயா?" 
 
     "ெந%�பி� மீ� ைக ைவ�ப� ேபா� இ%*கிற� அ�மணி. +த$ேல தைலவ$ 
எ�றா�, பிற� ஜுர� - வர வர ேவகமாக வள�&�..." 
 
     "பாவ�! ஏ� பய&தி%�பாேனா?" 
 
     "ைப.திய*காாி! இ&த� பி!ைளக! ேவ� மானா� பய�ப �. அவனா! மகா 
ெநJசM.த*கார� - ஏ� பய�பட� ேபாகிறா�?" 
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     "இ�ைல, �%ஜீ! அவ� 7ட.தா� பய&தா�ெகா!ளி. நா�களாவ� த�களிட� 
ம2 � பய�ப ேவா� - ச&திர� அ�மாவிட� 7ட� பய�ப வா�." 
 
     "அவHைடய அ�மா எ�ன அGவளC ெபா�லாதவளா?" 
 
     "இ�ைல, இ�ைல. அ�மா எ�றா�, ச&திரHைடய அ�மாவ�ல. த�கைள.தா� 
�றி�பி கிேறா�." 
 
     "எ�னடா இ� ேவ)*ைக. எ�ைன* க�டா ச&திர� பய�ப கிறா�?" 
 
     "க�  பய&தா� 7ட� பரவாயி�ைலேய! காணாமேல 7ட� பய�ப கிறா�." 
 
     "ேபா�� �.தியி�லாத�கேள. ஆமா�, ஜுர� வர* காரண�?" 
 
     "கா2 *�ள� இ%*கிறேத, அதிேல..." 
 
     "க�டப) �ர�  இ%�பா�." 
 
     "அவ� எ�ன எ%ைமயா �ரள? ஒ% வா$ப�, தடாக.திேல விைளயாடாமலா 
இ%�பா�." 
 
     "ெந ேநர� இ%&தா�. ெந ேநர� ம2 ம�ல. நாைல&� +ைற நீ&தினா�, 
ந *�ள� வைர." 
 
     "சாி! சாி! தாேர, நீ அ&த� ப=சிைலைய� பறி.� இ&த� பய$ட� ெகா .தH��. 
நா� ேபா:� பா�*கிேற� ச&திரைன. ேட! பய�களா, வா%�க!. அேட! சாம�! நீ 
இ%&� ப=சிைலைய வா�கி* ெகா� வா." 
 
     இ&த= ச�பாஷைண*�� பிற� +னிவ%�, சீட�க1�, சாம� தவிர, 
ேபா:வி2டன�. தாரா, அவ�க! ேபான பிற�, சாம.திட� ேபசலானா!. 
 
     "நாைல&� +ைற, ஏனடா நீ&தினா�?" 
 
     "ேவ)*ைக*�= ெச:தாேனா, ேவ� ெம�ேற ெச:தாேனா ெதாியா� அ�மணி.  
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ந *�ள� ெச�< தி%�பினா�, ைகயிேல, ஒ% அழகான தாமைர0ட�. எ�களிட� 
கா2), இ� அழகாக இ%*கிறதா எ�< ேக2டா�?" 
 
     "யா� ச&திரனா?" 
 
     "ஆமா�, அ�மணி." 
 
     "தாமைரைய உ�களிட� கா2), இ� ந�றாக இ%*கிறதா எ�< ேக2ட��, 
நீ�க! த)�பய�க!, என*� உன*� எ�< ேக2)%�U�க!, உ�க1*ெக�லா� 
தாமைர ெகா�  வர ம<ப)0� நீ&தி இ%�பா�." 
 
     "இ�ைல அ�மா! எ�க1*� ஏ� தாமைர? நம� சி�  இ%*கிறாேன, அவ� 
ச&திர� ெகா�  வ&த தாமைரைய� பா�.�வி2 , இ� அழகாக இ�ைல, ��ண 
மல�=சி இ�ைல எ�றா�." 
 
     "யா� சி� வா?" 
 
     "ஆமா�." 
 
     "பிற�?" 
 
     "ச&திர�, அ&த. தாமைரைய* கச*கி� ேபா2 வி2  ேவகமாக ஓ), ம<ப)0� 
�ள.திேல 5L&�, ம6ேறா� தாமைரைய� பறி.�* ெகா�  வ&�, ேகாப.�ட� 
எ�களிட� கா2), இத6� எ�ன ெசா�கிறீ�க! எ�< ேக2டா�." 
 
     "அ� ந�ல தாமைரதானா?" 
 
     "ஆமா�. ஆனா�, இ&த= சி� , இ� +�� ெகா�  வ&தைத விட ேமாச� 
எ�றா�. சி�  ேக$ ெச:கிறா� எ�< ெதாியாம�, ம<ப)0� பா:&தா� 
�ள.தி�." 
 
     "பாப�." 
 
     "இ�ப) ஐ&� தடைவ நட&த�. சி�  கைடசி வைரயி� ேக$ ெச:வ�  
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எ�<தா� இ%&தா�. பிற� அவேன பய&� ேபானா�, ச&திர� அதிக� கைள.�� 
ேபாயி%�ப� க� . இ� ெரா�ப அழகான� - சிலா*கியமான� எ�< �கL&தா�. 
அ�ேபா�தா�, ச&திர� ��சிாி��* ெகா�டா�." 
 
     "அ�, இ&த. தாமைரதாேன." 
 
     "ஆமா�. த�க1*�.தா� த&தானா, தாமைரைய?" 
 
     "ஏ� ஆ=சாிய�? எ�ன ெசா�னா�, யா%*�. தர� ேபாவதாக= ெசா�னா�." 
 
     "இ�ைல... அவைன* ேக2ேடா�..." 
 
     "எ�ன ேக2D�க!?" 
 
     "இ�ப). ேத). ேத) +த� தரமான தாமைரயாக� ெபா<*கி எ .� யா%*�. 
தர� ேபாகிறா: எ�< ேக2ேடா�." 
 
     "ேக2டத6� அவ� எ�ன ெசா�னா�?" 
 
     "அவனா! எ�னேவாேபா� எ�கைள� பா�.தா�. ஒ% நீ�ட 
ெப%A=ெசறி&தா�. பிற� தழதழ.த �ர$�..." 
 
     "தழதழ.த �ர$�" 
 
     "அழ�. ெத:வ� - எ�றா�." 
 
     தாைர ��சிாி��ட� நி�றா!. 
 
     இ.�ட� +த� கா2சி +)&த�. 
 
     "அழ� ெத:வ� - எGவளC ெபா%.தமான ெபய�, தாராC*�! அதி9� ராதா அ&த 
ேவட� தா�கிய ேபா�, ெபா%.த� மிகமிக= ேசாைப0ட� இ%&த�. +த� 
கா2சி*�� இர�டா� கா2சி*�� இைடேய ெகாJச� தாமத� ஏ6ப2ட�. க�Nாி 
நாடக&தாேன. எனேவ, சீ� மா6ற�, உைட மா6ற� ேபா�ற காாிய�க1*� ேநர� 
பி).த�. சாதாரணமாக இ&த. தாமத.ைத. தவி�*க +)வதி�ைல. த� த�ைகயி� 
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அறிC. திறைன* க� , ெப%ைம0ட� 56றி%&த எ� ந�பைன* க�ேட�. 
இ%வ%� ஒ%வைர ஒ%வ� பா�.�* ெகா�ேடா�. ஒ�<� ேபசாம�, ம6றவ�க! 
ேபசின�, அைர �ைறயாக* காதி� விM&த�. 
 
     அழ�. ெத:வ�. 
 
     மல�&த தாமைர. 
 
     க � ஜுர�. 
 
     இ&த� ெப�, யாராவ� நாடக*காாியி� மகேளா! இ�ப)� பல� ேபசி* 
ெகா�டன�. 
 
     சா&தி நிேகதன� - அைடயா< கலாே[.திர� இைவகைள� ப6றி0� ேப=8 
எM&த�. ஆனா�, அைவ கலா ம�ற�க!; இ� ஒ% க�Nாி - ேவ< பல 
அ9வ9*கிைடேய, தயாாி*க�ப2ட நாடக�. அ&த நாடக.தி� +த� கா2சி 
ரசிக�க1*�, திறைமமி*க ந)க�கைள, �கLெப6ற கலா ம�டல�கைள 
நிைனவி6�* ெகா�  வ&தெத�றா�, தாரா நாடக அைம�பி� விேசஷ.ைத 
விவாி*க ேவ� மா! 
 
     எ�ைன� ேபாலேவ பல%�, இர�டா� கா2சிைய* காண. �).�* 
ெகா�)%&தன�. +த� கா2சிைய. ேதா6க).�வி2ட� இர�டாவ� கா2சி. 
 
     ப�ண சாைல. அத� ெவளி�ப*க� ஒ% பலைக. அத� மீ� ஒ% வா$ப�. 
அவன%ேக ம6<மி%வ�. தளி� ெகா�  58கிறா�க!. வா$ப� க�கைள. 
திற�ப�� A வ�மாக இ%*கிறா�. கா2சியி� �வ*க� இGவ�ணமி%&த�. 
 
     "ச&திரா! ச&திரா! எ�ன�பா, பய�கா2 கிறாேய?" மிக� பாிCட�, இ%வாி� 
ஒ%வ� ேப8கிறா�. ச&திர� க�கைள. திற&� அவைன� பா�*கிறா�. 
பா�ைவயா அ� - விரக தாப.ைத விள*�� அ%ைமயான பிரச�க�! 
 
     "வ&�வி2டா� - வ&�ெகா�ேட இ%*கிறா� - �% வ%கிறா�" எ�< 7வியப) 
இர�ேடா � சீட�க! ஓ) வ&தன�. �%C� அவ�கைள. ெதாட�&� வ&தா� - 
ச&திரனி� உடைல. ெதா2 � பா�.தா� - பிற� ம%&� எ�< க%தி*ெகா� , 
'�% ேவைலைய'= ெச:தா�. 
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     "ெசா�னப) நட�பதி�ைல - கா2)ேல அைலவ� - க�ட க�ட தடாக�களிேல 
�ர1வ� - வரவர, ச&திரா! நீ ெரா�ப* ெக2 வி2டா:!" 
 
     ச&திர� மீ� ேமா� +ைற, பா�ைவயா� ேபசினா� - இ�+ைற ேசாக+�, 
ெவ2க+�, திைக��� கல&� இ%&த� அ&த� பா�ைவயி�. 
 
     இத6�!, ப=சிைல0ட� வ&� ேச�&தா� சீட�. �% +ைற�ப) அதைன= 
சா<பிழி&�, ச&திரH*� ெகா .�வி2 , அவHட� �ைண*� இ%*க� ப=சிைல 
ெகா�  வ&தவைன ம2 � அம�.திவி2 , ம6ற= சீட�கைள அைழ.�* ெகா� , 
ஆOரம� ெச�<வி2டா�. அவ� ேபான பிற�, ச&திர� ெம!ள� ேபசினா�. 
 
     "ப=சிைல, நீயா பறி.� வ&தா:?" 
 
     "நான�ல! நீ யா%*காக. தாமைரைய� பறி.� வ&தாேயா, அேத தாரா பறி.�. 
த&தா! ப=சிைல." 
 
     க�கைள மீ� � A)னா� - ��னைக தவL&த�. 
 
     "ேநா0A2)னா! - ம%&�� த&தா!" - �ணி&� 7றினா� அ&த வா�.ைதைய 
ந�ப�. 
 
     "�>டா" எ�றா� ச&திர�; ேப=சிேல காரமி�ைல - +க.திேல ேகாப* 
�றியி�ைல - �ைழC 7ட இேலசாக இ%&த�. 
 
     "ச&திரா! நீ இGவளC விைரவிேல மனைத� பறி ெகா .� விட*7)யவென�< 
நா� எ�ணியேத இ�ைல, உ�ைமைய* 7<கிேற�. எ� ந�பனாகிய நீ, ஏ*க� 
ெகா�)%*கிறாேய எ�< எ�E� ேபா� உ�னிட� இர*க� வ%கிற�. 
எ�றேபாதி9�, ெபா�வாக எ�E� ேபா�, �%ைவ நிைன*��ேபா�, உ� 
ப%வ.ைத� பா�*�� ேபா�, உ� ெசய�, என*�� பிரமாதமான ேகாப.ைத 
A2 கிற�" எ�றா� அ&த ந�ப�. தவM� ��னைக மைறயவி�ைல... ச&திர� 
ந�பனி� வா�.ைதைய. தி%.தினா�! 'சி&தைன' - 'ெசய� அ�ல' எ�றா�. 
 
     "இ&த வித�டாவாத� கிட*க2 � ச&திரா! �% ப.தினிைய..." 
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     "அவ1ைடய கணவ� எ� �% - ஆமா� - அ&த. ெதாட�� �ளி0� ெகடவி�ைல." 
 
     "ப).த பாட�களி�ப) நட. உபநிஷ. கா2 � உ�ைமயி�ப) நட. நா� அதிக 
கால� சகி.�* ெகா�)%*க மா2ேட�. ஏ6ெகனேவ ேநா:வா:�ப2 !ள 
உ�ைன, நா� ேவ< ேவதைன*�!ளா*�கிேற� எ�< வ%.த�படாேத, 
ப �ழியி� விM+�ன� உ�ைன எ=சாி*கிேற�. �ேராக= சி&தைனைய வி . 
+)யாவி2டா� இ�� ப)�பைதயாவ� நி<.தி* ெகா�  ேவ< இட� 
ெச�<வி ." 
 
     "எ��� அவ! இ%*கிறா!!" 
 
     "ச&திரா! ஏ� ேவத.ைத இ&த விகார காாிய.�*�� பய�ப .த� பா�*கிறா:." 
 
     "ெசா� விள*க� ேவ�டாம�பா. நிைலைம விள*க� ேவ� �. ப=சிைலைய� 
பறி.�. த%�ேபா�, தாரா எ�ன..." 
 
     "அவ1� பி.��பி).தவளாக.தா� இ%*கிறா!." 
 
     "ஆஹா! ந�பா, இ&த ஒ% வாசக.�*� நா� எ� ஆ0! உ!ளளC� உன*�= 
ேசைவ ெச:யலா� ேபா$%*கிற�. எ�ைன� பி.தனா*கியவ!, தாH� அேத 
நிைலயி� இ%*கிறாளா! எ�ேக தாரா இ�ேபா�? எ�ேக எ� அழ�. ெத:வ�?" 
 
     "இேதா வ&�வி2ேட�." ஆ�! ராதாவி� �ர�! ஆனா� ச&திரனி� ஏ*க* 
�ர9*� அளி.த பதி� அ�ல. �%வி� 7�பி � ச.த� ேக2 , தாரா, 
பதி9ைர.தா! அ�ேபால. அ�வைர, அவ! அ&த� ப�ணசாைலயி� ப*க.திேல 
இ%&த மல�� �தாிேல மைற&�ெகா� தா� இ%&தா!. காத� ேநா: ெகா�ட 
க2டழகனி� ேப=ைச* காதார* ேக2டா!. க2டைளயி � உாிைம ெப6ற 
கணவனி� �ரைல* ேக2 , ஓேடா )= ெச�றா!. அவ! உ!ளேமா 
ந�.தனமா)6<. இGவளைவ0� விள*க, ேப=8, பா2  ஒ�<� கிைடயா�. தாரா - 
அதாவ� எ� ராதா இ��ம��� ஓ)னா! - இேதா! வ&ேத�! எ�< 7வியப) - 
�!ளிமா�ேபால. ^6<* கண*கிேல நா�க! இ%&ேதா� நாடக.ைத* க�  
களி.தப). ராதாவி� பா�ைவ, யா� மீேதH� 5L&தேதா! இ�ைல! எ�ேகா 
சJசாி.தன! எ�ென�னேவா ேபசின! A�றாவ� கா2சி ஆர�பமாயி6<. தாராC�, 
�%C� � �ப வாL*ைகைய எ�ப) நட.தி வ&தன� எ�பைத விள*�� கா2சி. 
அைத0� எ� தாரா, அ%ைமயான +ைறயிேலதா� அைம.தி%&தா!. இ%வ%*�! 
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நைடெப<� ச�பாஷைணகளி� Aல�, இ%வ%� ேவ< ேவ< உலகிேல, சJசாி.� 
வ%வைத விள*கினா!. �% த� எதிேர ஒ% �விய� ஓைல= 8வ)கைள ைவ.�* 
ெகா�)%&தா� - ஒ�ைற� பிாி.�� ப)�ப��, அைத� ப).�* 
ெகா�)%*��ேபாேத ஏேதா �� ேயாசைன ெகா�டவரா:, ேவேறா� 8வ)ைய 
அவசரமாக எ .�� பிாி.�� ப)�ப��, விள*க� ெப6< மகிLவ�மாக 
56றி%&தா� - அவ%*� அ%ேக, பலவிதமான மல�கைள. த� எதிேர �வியலாக 
ைவ.�* ெகா�  தாரா �.ெதா .�* ெகா�)%&தா! - இைடயிைடேய ந�ல 
ம�$, அழகிய இ%வா2சி, இைவகைள மாைல0ட� இைண*காம� தனியாக 
எ .� ைவ.� அழ� பா��ப�மாக, அவ! காண�ப2டா!. ஒGேவா� சமய� 
ஒ%வைர ஒ%வ� பா�.�* ெகா�டன�. இ%வ%� ஏேதH� ேபசேவ� � எ�< 
எ�ணி, எ�ன ெச:வ� எ�< ெதாியாததா� திைக.�* ெகா�)%&த கா2சி 
சிற&த நைக=8ைவ� ப�தியாக இ%&த�. இ&த. திைக�ைப� ேபா*க, �% ெமௗன� 
ப)�� +ைறைய மா6றி, உர.த �ர$ேல ப)*கலானா�, 8ேலாக.ைத. 
 
     "வச&த%� மனேமாகன� அளி*�ேமா? எ�< ேக2ட d மகால28மிைய, dம& 
நாராயணA�.தி பா�.�, ேஹ! பிாிய நாயகி! மன�*� இைச&தவ1�, 
மேனாஹாி0�, மாச6ற க6பின1மான மைனவி0ட� 7) வாM� ேப< 
ெப6றவH*� வச&த%�, ஆ� *ெகா%+ைற அ�ல, ஆ�  +Mவ��, ஆ0! 
+Mவ�� உ�  எ�< பதி� 7ற, ல28மி ேதவியா� த� ப�.தாவி� பா� 
ெமாழிைய உ�  மய�கினவளா:, அவ%ைடய மா�பிேல சா:&� ெகா�டா!." 
 
     �%, 8ேலாக.ைத ஒ% +ைற*� இ%+ைற, பத� பதமாக� பிாி.�, 
ப)*��ேபாேத ெபா%! விள�க*7)ய விதமாக� ப).�* கா2), தாரா த� 
க%.ைத* 7<வா!, அைத ஒ2)� ேபச. ெதாட�கலா� எ�< எதி�பா�.�* 
ெகா�)%&தா�. தாராேவா, �%வி� க%.ைத அறி&� ெகா� �, கவனியாதவ! 
ேபா$%&�வி2டா!. ஆனா� 8ேலாக.தி� ெபா%ைள* க�  ரசி.தா! எ�ப� 
அவ1ைடய +கபாவ.தி� அழகாக விள�கி6<. ெகாJச ேநர ெமௗன.�*�� பிற� 
�% ேதவ�, த� க%.�*ேக6ற வழி�ப) தாரா வராம6 ேபா:வி2டா9�, 
அவ1ைடய க%.தி� வழி�ப) ெச�றாவ� அவளிட� ேப8ேவா� எ�< 
எ�ணியவரா:, 
 
     "தாரா, +�ைல*�� இ%வா=சி*��, பா�.த உடேன வி.தியாச� 
ெதாி&�வி கி�றேதா?" எ�< ஒ% ேக!வி ேக2டா�. தாரா அத6�� பதி� 7றாம�, 
+�ைலைய0� இ%வா2சிைய0� மாறி மாறி� பா�.தா!. �%C*�= ச$��� 
ேகாப+� வ&�வி2ட�. 
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     "தாேர! உன*� மல�களிட� பிாிய� அதிக� இ%*கலா� - இ%*க 
ேவ�)ய�தா�. ம�ைக0� மல%� இைணபிாியாத ேதாழ�க!. ஆயிH�, நா�, 
எ�ேபாேதH�, மன=ச&�>)*காக உ�னிட� ேபச. �).தா9� அ�ேபா��, நீ 
எ�ைன உதாசீன� ெச:கிறாேய இ� சாியா�மா?" எ�< ேக2டா�. அவ%ைடய 
ேப=8, ேகாப.வனியி� ஆர�பமாகி, ேசாகரச.தி� ேபா: +)&த�. தாரா இத6� 
ம2 � பதி9ைர.தா!. 
 
     "நா� ேப8வ� த�க! மன= சJசல.ைத� ேபா*கி= ச&�>)ைய. த%� எ�< 
7<கிறீேர, இ� என*� நிர�ப= ச&ேதாஷ� அளி*கிற�" எ�றா!. 
 
     "அ� ெதாிகிற�... வியா*யான�. எ� மன= ச&�>)*காக ேவE�, ஏ� 
எ�னிட� ேபச*7டா�" எ�< ேகாபமாகேவ ேக2டா�. தாரா பதி9*�* 
ேகாபி.�* ெகா!ளவி�ைல. மல�*7ைடைய அவாிட� ெகா�  வ&� 
ெகா .�வி2 , "அவசரமாக ெவளிேய ெச�< வரேவ� � - தயC ெச:� 
�.ெதா .�* ெகா�  இ%�க!" எ�< 7றிவி2  ெவளிேய ேபாக. தயாரானா!. 
அவளிட� ேகாப� ெகா�)%&த �%ேதவ�, தாராவி� ஒேர ஒ% ��னைகயா� 
தி%�தி அைட&�வி2டா�. தி%�தி அைட&த� ம2 ம�ல, ேத� உ�ட வ�ெடன 
மய�கினா�. �ழ&ைதேபால ேபசலானா�. "தாேர! மல�மாைல ெதா .�. த%கிேற�, 
ந�ல +ைறயிேல. ஆனா�, நீ எ�ேக ேபாகிறா:, இGவளC அவசரமாக, இ&த 
ேநர.தி�?" எ�< ேக2டா�. 
 
     "ஒ% அ%ைமயான ப=சிைல இ%*கிற� ப*க.�. ேதா2ட.� ேவ$யி�. அைத= 
சா< பிழி&� ெகா .தா� உடேன, ச&திரனி� கா:=ச� நி�<வி �" எ�றா!. 
7றி* ெகா�ேட ெவளிேய ெச�றா!. 
 
     பா�*க� பா�*க, தாரா நாடக� ��ைம நிர�பியதாக* காண�ப2ட�ட�, 
ராதாவி� மன�ேபா*ைக= சி.தாி.�* கா2 வத6காகேவ தீ2ட�ப2ட� எ�ற 
எ�ண+� ஏ6பட= ெச:த�. ஒGெவா% கா2சி Aல+� ராதா, தாராவி� மன� 
ேபாரா2ட.ைத0�, ச&திரனி� காத� ேவக.தா� த�ைன.தாேன இழ&�வி � 
நிைல*�= ெச�வைத. த *கேவ� � எ�< எ�Eவைத0� சி.தாி�பதாகேவ 
இ%&த�. 
 
     ஒ% கா2சிைய எ�னா� எ�<ேம மற*க +)யா�. தாராC� அவ1ைடய 
ேதாழி0� ேபசிய கா2சி அ�. 
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     "ஆ�க! மகா5ர�க! எ�கிறா�கேள, அ� ெபா:ய), ெபா:!" எ�< தாரா 
7றினா! சிாி.�* ெகா�ேட. 
 
     "அ6�தமான க� பி)�ேபா! 5ராதி 5ர� எ�< வி%� ெப6றவரானா9� 
ேவ�விழி மாதாிட� ம�)யி பவ�தா� ஆடவ� எ�ப�, யாரறியாத�? �திதாக* 
க�டறி&� 7<கிறாேயா?" எ�< ேக2டா! ேதாழி. 
 
     "அ�ம2 � அ�ல! காத$*�� ேபா� 7ட, ஆடவ� ேகாைழ.தன.ைத* 
ைகவி வதி�ைலய). ச&திர� எ� மீ� எGவளC காத� ெகா�)%*கிறா�... 
அ�ப)�ப2டவ�... எGவளC பய�ப கிறா� ெதாி0ேமா?" எ�< ேக2டா!. 
 
     "ஓேஹா, அைத.தா� நீ ேகாைழ.தன� எ�< 7<கிறாேயா! பாபகாாிய� �ாிய 
அJ8பவ�, ேகாைழயா! எ�ன தாரா! வரவர உ� �.தி இ�ப)* 
ேகாணலாகிவி2ட�" எ�< க�)*�� +ைறயிேல 7றினா! ேதாழி. அ�ேபா�, 
ராதா (தாரா ேவட.தி�) ஒ% பா�ைவ பா�.தா!, ேதாழிைய. ஆஹா! அ&த� பா�ைவ 
எ�ென�ன ேபசி6< ெதாி0ேமா! ஒ% மணி ேநர�, இர�  மணி ேநர� 7ட� 
ேபசலா�, அ&த ஒ% பா�ைவயி� ெபா%ைள�ப6றி. அ�ப)�ப2ட அ��வமான 
பா�ைவ அ�; ேதாழி, பய&ேத ேபானா!. "தாரா! விபாீதமாக எ�C� ெச:�விடாேத" 
எ�< எ=சாி.தா! ேதாழி. நட&த விபாீதமான காாிய&தா� ெதாி&தாயி6ேற. 
அத6�. தாராவி� தனிெமாழி Aல� தர�ப2ட விள*க� தா� ��ைமயான�. 
 
     தாரா, உலCகிறா! - விபாீத� ேநாி2டான பிற� - தனியாக. 
 
     அவ! +க.திேல ��னைக தவL&தப)தா� இ%*கிற� - ஆனா�, அ�றல�&த 
மல%ம�ல, வா)ய மல%ம�ல, இர� *�� இைடேய உ!ள நிைலயி�தா� - 
மல�ேபா� +க�. 
 
     வழியிேல, இ%�ற+� இ%&த ெச)களி� தளி�கைள� பறி�ப�� 58வ�மாக, 
எM.த6ற ஆனா� இனிைம0!ள இைச ஒ$0ட� ெச�கிறா!. 
 
     ஒ% ��ைன மர.த)யி� உ2கா%கிறா!. பிற� ேப8கிறா!. 
 
     "ச&திரா! பழி +Mவைத0� நா� ஏ6<*ெகா�ேட� அ�லவா! நானாக –  
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மன+வ&� - �ணி&� - விைளCகைள* 7ட* கவனியாம�, ஏ�? அ&த 
இரகசிய.ைத உலக� எ�ேக அறிய�ேபாகிற�?" 
 
     "நீ எ� மீ� ெகா�)%&த காத�, உ�ைன= சில நா2களி� தீ:.�வி2ேட 
இ%*��. பாவ�! நீேயா, ஒ% ேகாைழ! கனி, தானாக* கர.தி� வ&� விழ2 � எ�< 
கா.தி%*�� +டவ� ேபால இ%&தா:." 
 
     "ச&திர� எ�ன ெச:தா� ெதாி0ேமா! '�% ப.தினிைய...' ேதவேலாக� ேப8ேம 
எ�< அJசினா:." 
 
     "அ&த அ=ச� இ%&தேத தவிர, �% ப.தினியிட� காத� ெகா!ளலாமா எ�ற 
எ�ண� ம2 � பிற*கவி�ைல." 
     "ஒ% நா!, நா� தீ�மானி.ேத�, 'ஓேஹா, ச&திர� பழி நம*��, பல� தன*�� 
இ%*கேவ� � எ�< எ�Eகிறா�. அவHைடய ேகாைழ.தன�, 
ஆடவ%*�!ள 8பாவ.தி� சாய�தா�; சாி! நாேன பழிைய ஏ6<* ெகா!கிேற�. 
எ� ெக2ட நட.ைதயாேலேய ச&திர� ெக2 வி2டா� எ�< எ�ண*7)ய 
விதமாக, நாேன நட&� ெகா!ேவ�' எ�< தீ�மானி.ேத�. ச&திரா! நீ எ�ைன* 
காத$.தா:. ஆனா� மாச6றவ� எ�< ம6றவ�க! நிைன*��ப), 'மைறC' 
ேவ� ெம�< எ�ணினா:, நா� பழிைய ஏ6<* ெகா�ேட�. என*�, அ� ஒ% 
பாரமாக. ேதா�றவி�ைல. எ� வாLC அGவளC %சிய6<� ேபாயி%&த�. 
காத$�ப.�*காக ஏ�கி* கிட&ேத� - கிைட.த காதல� ேகாைழயாக இ%*க* 
க�ேட� - எனேவ, நா� �ணி&� பழிைய ஏ6<* ெகா�ேட�." 
 
     இ&த. தனிெமாழிைய. தாரா 7றிய ேபா�, நாடக� க�டவ�க!, மகிழவி�ைல - 
ஆேமாதி*�� �ணிC யா%*�.தா� வ%�. 
 
     "இவ1� ஒ% ெப�தானா! அதி9� ேதவேலாக.தி�! - எ�<தா� உலக� 
எ�ைன� ப6றி* 7<�" எ�< +).தா! தனிெமாழிைய. இத6�* ெகா2டைக 
அதி�&த�, கரேகாஷ.தி� நாடக� +)&த�. 
 
     "8யமாியாைத� பிரசாரம�பா இ�" - ஒ% ெபாியவ� ேபசினா�. 
 
     "ேதவேலாக ஆபாச விள*க�" - ஒ% ப�)த� ெசா�னா�. 
 
     "இ�ப)�ப2ட இடமா இ&த. ேதவேலாக�?" - ஒ% Aதா2) ேபசினா!. 
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     "ஆ�க!, பழிபாவ.ைத எ�ப)யாவ� ெப�க! மீ� 8ம.தி வி கிறா�க!" - ஒ% 
க�Nாி மாணவி 7றினா!. 
 
     ராதாைவ, நா�க! ஒ% அைர மணி ேநர.�*�� பிற� ச&தி.ேதா�. 
 
     "என*� எ�ண� சாியாக உ%வாகவி�ைல. ஆகேவதா� நாடக� ச6<. 
ெதளிவ6<� ேபாயி6<. எ� க%.� ஆடவ�க! B� பவ�க! - ெப�க! 
அத6�� ப$யாகி வி கிறவ�க!. உ�ைம* �6றவாளி, ஆடவ�; ப$Uட.தி� 
சா:பவ�க!, ெப�க! - ஆடவ�களி� �6ற�க! மைற*க�ப2  வி கி�றன, 
ெப�களி� தவ< எவ%� க�)*க*7)ய நிைலயி� ம�ற.�*� வ&� வி கிற� 
எ�பைத விள*�வ� தா�" எ�றா!. 
 
     ராதா, நாடக.தி� Aல+�, அத� விள*கமாக* 7றிய ெமாழியி� Aல+�, த� 
தாயா� ேபா�றவ�க! பழி*க�ப கிறா�கேளெயாழிய, அவ�கைள அ&த* கதி*� 
ஆளா*கிய காதக�க!, மதி��ட� உலCகிறா�க! எ�ற உ�ைமைய 
இ).�ைர*கிறா! எ�ேற என*��ப2ட�. 
 
     விைடெப6<*ெகா�  5  தி%�பிேனா�. 8%*கமாக, ஆனா� உ<தி0ட�, 
நா� எ� தீ�மான.ைத, எ� ந�பனிட� 7றிேன� - "ந�பா! நா� ராதாைவ* 
க$யாண� ெச:� ெகா!ள= ச�மதி*கிேற�" எ�<. 
------------- 

அஅஅஅ�தியாய��தியாய��தியாய��தியாய�        21212121    
 
     "நீ இல2சியவாதி எ�பைத நா� அறிேவ�... ஆனா�, இGவளC ைதாிய� 
உன*� ஏ6ப �, இGவளC விைரவிேல எ�< நா� எ�ணினதி�ைல. ராதாைவ நீ 
மண� ெச:� ெகா!வதானா� ஏ6பட*7)ய இ�ன�, இழிெசா� ஆகியைவக! 
சாமா�யமாக இரா! சAகேம உ�ைன� பகி>காி*க*7 �; தீர ேயாசி.� +)C 
ெச:!" எ�< எ� ந�ப� 7றினா�. உ�ைமதா�! உலக� எ�ென�னேவா 
ேப8�! ஆனா� நா� நம� மன.தி6�= சாி எ�< ப2டைத= ெச:0�ேபா�, பய+� 
கவைல0� ஏ� ஏ6பட ேவ� �? எ�< எ�ணிேன� - ேம9�, த�ைகயி� 
ெபா%2  எ� ந�ப� தைட பல வாிH� எதி�.� நி�< என*�. �ைண 
�ாிவான�லவா எ�ற ைதாிய� ேவ< என*�! எனேவ, "அ=ச� ேவ�டா�. 
ராதாC*காக நா� எைத0� ஏ6க. தயா�" எ�ேற�. "மகிL=சி - ந�பா! - ம2ட6ற 
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மகிL=சி - எ� இதய.ைத* �.தி* ெகா�)%&த '+!' எ ப �, உ� தீர= 
ெசயலா�" எ�< நாக8&தர� மன எM=சி0ட� 7றினா�. 
 
     அவனிட� அGவளC ைதாியமாக� ேபசிவி2ேடன�லவா - தனியாக 
இ%*��ேபா�� திகி� ஏ6பட.தா� ெச:த�. ப�மா நா0  ஒ%வ� - அவ%ைடய 
மக! இ&த ராதா - எ�ற ெபா:ைய.தா� 7றியாக ேவ� �. உ�ைமைய* 
7<வ� எ�றா�, ேகா2ைடXரா� � �ப இரகசிய�க! அ�பல� வ%�. ந�ப� 
நாக8&தர.�*�. தா�க+)யாத அவமான� ஏ6ப �. 
 
     விபசாாியி� மக! எ�< ெதாி&தி%&��, நா�, ராதாைவ எ� � �ப 
விள*கா*கி* ெகா!ள= ச�மதி*��ேபா� - KLநிைலயா�, ஒ% +தியவாி� 
ேபராைசயா�, விபசார� ப �ழியி� த!ள�ப2ட அ�ைமைய - த� "தா:" எ�< 
ைதாியமாக* 7றி, அதனா� ஏ6ப � இழிைவ0� ஏசைல0�, ஏ� எ� ந�ப� 
தா�கி* ெகா!ள*7டா�! - எ�< நா� சில சமய� ேயாசி�ப�� . ஆனா� 
ேநர)யாக, நாகைன* ேக2க. ைதாிய� வ%வதி�ைல. 
 
     த*க சமய� வ&த�� தி%மண� நட.தி*ெகா!வ� எ�பத6காக அ�ல நா� 
கா.�* ெகா�)%&த�. எ� மனதிேல காத� அ%�� மலராகிவி2ட� - எனிH� 
ராதாவி� மன� எ�ப)ேயா, அைத= சாியாக. ெதாி&�ெகா!ள ேவ� ம�லவா? 
அத6காகேவ கால� கட.தி வ&ேத�. எ� ந�ப�, ஜாைடமாைடயாக* 
7றிவி2)%�பா� ேபா$%*� த� தாயா%*�. அ&த அ�ைம, எ�ைன. தனி 
அ��ட� உபசாி*க. ெதாட�கினா�க!. ப�மா நா0 C� என*�� 
பழ*கமாகிவி2டா�. ெந%�கி� பழக� பழக, அவ%� KLநிைலயா� ெக2 � 
ேபானவ� எ�பைத. ெதாி&� ெகா�ேட�. K� ெதாியாதவ�. வாM� 
வைகயறியாதவ�. யாைர0� 8லப.தி� ந�பிவி வா� - திDெர�< விேராத� 
பாரா2 வா� - காரணேம இ%*கா�. 
 
     ஒ% நா! எ� ந�ப� நாக8&தர�, "ஏ� ஏதாவ� சி< ெதாழிேலா, வியாபாரேமா 
ெச:ய*7டா�? � �ப� ெகா&தளி.தப)ேய இ%*கலாமா? நா9 ேப� பா�.� 
ெம=8�ப)யான நிைலயி� இ%*கேவ�டாமா?" எ�< �.தி 7றினா� - 
வ&�வி2ட� ேகாப�, ப�மா நா0 C*�. "த�பி! ஏேதா நீ ெகாJச� பண� ெகா .� 
உதவி ெச:கிற காரண.தாேலேய எ�ன ேபசினா9� ேக2 * ெகா!ேவ� எ�< 
எ�ணி* ெகா!ளாேத. நா� மகா ேராஷ*கார�. மதியாதா� தைலவாச� 
மிதி*கமா2ேட�. எ�ைன* ேகவல� உ� ைகைய எதி�பா�.�* ெகா�)%*�� 
பி=ைச*கார� எ�< எ�ணிவி2டா: - இைத நா� சகி.�* ெகா!ள மா2ேட�. 
பா�! இ�H� இர�ேட மாத�களி�, பC� பCனாக* �வி.�* கா2 கிேற�. 
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பண� ேசகாி*�� வி.ைத என*�� ெதாி0�" எ�< படபடெவன� ேபசிவி2டா�. 
எ� ந�ப� மிகC� ேவதைன� ப2டா�. நா� தா� த*க சமாதான� 7றிேன�. 
 
     ேகாப.தி� காரணமாக, எ� ந�பனிட�, ப�மா நா0 , பிற� பணேம ேக2பைத 
நி<.தி* ெகா�டா� எ�< எ�Eகிறீ�களா? அ�தா� கிைடயா�! நா9 
நா2களிேல ேகாப� ேபா:வி2ட�. "த�பி! உ�ைன. தவிர ேவ< யா� என*�* 
�லெத:வ�" எ�< ேபச ஆர�பி.தா�. எ� ந�ப� மி�&த சிரம�ப2  ப�மா 
நா0 ைவ 'வியாபாாி'யா*கினா�. அதிக இலாப� வர*7)ய� அ�ல எ�ற 
ேபாதி9�, ஏேதா ெகௗரவமாக* � �ப� நட.த� ேபா�மானதாக இ%&த�. 
 
     ராதாC*�� என*�� காத� எGவளC ேவகமாக வள�&� வ&தேதா, அைதவிட 
ேவகமாக நாக8&தர.�*�� அவ� தக�பனா%*�� மனேபத� வளரலாயி6<. 
 
     காசி யா.திைர*�� பிற�, ேகா2ைடXரா�, �=8� பஜைன0� அதிகமா*கி* 
ெகா�டா�. ஒGெவா% சனி*கிழைம0�, 52)ேல ச.கதா கால2ேசப�! சி< சி< 
ேகாயி�களிேல எ�லா�, உ6சவ�க!! ேகா2ைடXரா� ெபாிய 'ப*திமா�' 
ஆகிவி2டா� எ�< பல%� ேபசி* ெகா�டன�; �கL&தன�. 
 
     நாக8&தர�, ேகா2ைடXராாி� ெகா J ெசயைல. ெதாி&� ெகா�டதா�, 
அவH*� அவாிட� இ%&� வ&த பய�, பாச�, மதி�� யாC� பற&�வி2டன. 
அவ%ட� சாியாக� ேப8வ�மி�ைல - ேபச ேநாி2டா9�, க�)��* �ர$ேல 
தா�! அவ� தி *கி2 � ேபானா�, த� மகனி� �ண� மாறிவி2ட� க� . அவ� 
எ�ன க�டா�, மக�, த&ைதயி� 'தி%*க$யாண' �ண.ைத. ெதாி&� 
ெகா�டத� விைளC இ� எ�<. 
 
     ேகா2ைடXரா� கண*ேக2ைட� �ர2)� பா�.�, "நாகா! இெத�ன 300 உ� 
ேபாி� எMதியி%*கிறாேய?" எ�< ேக2பா�. "ஆமா�, எ� ெசலC*� எ .�* 
ெகா�ேட�" எ�< தய*கமி�றி நாக8&தர� பதி� 7<வா�. ேகாப�, 
ேகா2ைடXரா%*�. எனிH� அட*கி* ெகா� , "எ�னடா ெசலC 300-*�? 
ேமா2டா� ைச*கி! வா�கேவ� ெம�< ெசா�$* ெகா�)%&தாேய அத6கா?" 
எ�< விள*க� ேக2பா�. "அெத�லா� இ�ைல. எ� ெசா&த= ெசலC*� எ .�* 
ெகா�ேட�" எ�< 7<வா�, நாக8&தர�. ேகா2ைடXரா� மிரள மிரள விழி�பா�. 
 
     அத2)� பா�.தா�. அவ� +ைற.திடலானா�. 
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     �.தி 7றி� பா�.தா�, அவ� அல2சிய�ப .தினா�. 
 
     ச$.�* ெகா�டா�, அவ� ச2ைட ெச:வதாக இ�ைல. 
 
     "மகனா இவ�! எ�ைன உயிேரா  ேவகைவ*�� மகாபாதக�. எ�ன 
பாபெம�லா� உ%�  திர� , இவ� உ%வாகி வ&� எ�ைன வா2 கிற�" 
எ�< கல*க.�ட� ேபசலானா�. 
 
     ஏற*�ைறய 5000 Rபா:*� இ%*��, நாக8&தர�, 'ெசா&த ெசலC'*� எ�< 
கண*� எMதி எ .தி%&த ெதாைக. 
 
     "ெசா&த ெசலC! ஐ&� அ�ல! ப.� அ�ல! ^< இ%^< அ�ல - 5 ஆயிர�. 
இவ%*�= ெசா&த= ெசலC - கவ�ன� பிர�!" எ�< மன� ெகாதி.�* 7<வா� 
ேகா2ைடXரா� - காதி� வா�கி* ெகா!வதி�ைல நாக8&தர�. 
 
     ெபா<.�� ெபா<.�� பா�.தா� - +)யாத நிைலயி� ேகா2ைடXரா�, 
எ�ைன* 7�பி2டH�பி, த� மகைன� ப6றி* 7றலானா�. 
 
     "ேபாடா அ�பா. ேபா:, அ&த ச.ய8&த�, எ�ன 7றி அMகிறாேரா அைத* 
ேக2 , அவ%*�= சா&தி0� சாமதான+� ஏ6ப �ப) ெச:�வி2  வா" எ�< 
நாக8&தர� ேக$ ெச:தா�, நா� ேகா2ைடXராைர� பா�*க� ேபாவ� ெதாி&�. 
 
     "தாக.�*�= சா�பி கிறாயா த�பி! இளநீ�" எ�ற அ2டவைண0ட� 
ேகா2ைடXரா� ேப=ைச. �வ*கினா�. ைப.திய*கார�! அவ�, உலகின� 
க�க1*�. ெதாியாம� மைற.� ைவ.தி%&த "இரகசிய�க!" யாC� என*�� 
நாகH*�� ெதாி0� எ�பைத அவ� எ�ன க�டா�. ைகலாய.�*� அ�ேபா�தா� 
ேபா:� பா�.�வி2 , பரம� அ%! ெப6<* ெகா�  வ&த பரம ப*த� ேபால� 
ேபசலானா�. இைடயிைடேய 'ச�கரைன'= சா2சி*� இM.தப)! "த�பி! 
ேகா2ைடXரா� � �ப� எ�றா� சகல%� மதி*க* 7)ய நிைலைம*�, ஏேதா நா� 
பா ப2 � பகெல�<� இரெவ�<� பாராம� உைழ.�* ெகா�  வ&ேத�. எ� 
8பாவ� எ�ேலா%*�� ெதாி0�. கJச� அ�ல! ஆனா� க�ைண A)*ெகா�  
பண.ைத வாாி இைற�பவHம�ல! பழெமாழி ெசா�வா�கள�லவா, ஆ6றிேல 
ேபா2டா9� அள&� ேபா , எ�< - அ�ேபால எத6�� ஒ% அளC, காரண� 
இ%*க ேவ� � எ�< எ�Eகிறவ�. க>ட�ப2 , யாைர0� ேமாச� 
ெச:யாம� ேச�.த ெசா.� - அதனாேல தா� என*�* ெகாJச� அ*கைற, ெசா.� 
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பாழாக*7டா� எ�பதிேல. ஊ%*� உபகாாியாக, இGவளC கால�, மதி�ேபா  
வாL&�வி2ேட�. இ�ேபா� 52)� ஒ% கா9� 8 கா2)� ஒ% கா9� 
ைவ.�*ெகா�  இ%*கிற சமய�. இ&த= சமய.திேல, நாக8&தர�, எ�ைன 
இ�சி*கிறா�. அவHைடய ேப=8� ேபா*�� என*�. தா�க +)யாத 
ேவதைனைய உ�டா*�கிற�. வா$ப� ப%வ� - ெபா<�� ெதாியா�. அதனா� 
ெகாJச� ஆ கிறா� எ�< நானாக= சமாதான� ெச:� ெகா�ேட� - +த$�. 
எ�னா� சகி.�* ெகா!ள +)யாத அளC*� விஷய� வள�&�வி2ட�. த�பி! நீ0� 
ஏேதா நா9 கா8 உ!ள இட.திேலதா� வள%கிறா:. நீேய ெசா�9, ெசா&த= 
ெசலC*ெக�< ஆ< மாத.திேல ஐயாயிர� எ .�* ெகா!ளலாமா? இ&த 
அ*ரம.ைத எ�ப)= சகி.�* ெகா!வ�? யா� சகி.�* ெகா!ள +)0�? உ�ைன� 
ேபா�ற ந�லவ�கேளா  பழகி0�, இவ� இ�ப)யா ெக2 * கீைர வழியாவ�? 
ஐயாயிர� ஏனடா எ .ேத எ�< ேக2டா�, ஏதாவ� அட*கமான பதி� 
7றேவ� ேம! கிைடயா�! ஆமா� - எ� ெசா&த= ெசலC! எ�< 7<கிறா�. 
ஊாிேல, இ� வைரயிேல எவH� எ�னிட� ேபசினதி�ைல இ�ேபால! இவ� 
ேப8கிறா�! ஐயாயிர� ெசா&த= ெசலவா� - ேக2டாயடா த�பி! ெசா&த= ெசலC 
ஐயாயிர� - வயி< எாியாதா என*�. இைதவிட நா� B��கிற ேபா� எ� 
தைலேமேல க�ைல� ேபா2 = சாக).� விடலாேம. ேபா*கிாி சா*கிாி - �)ய� 
ெவறியென�லா� 7ட, ேகா2ைடXராாிட� வாலா2ட* 7டா�, ஒ2ட ந<*கி 
வி வா� எ�< பய&� ேப8� - இ&த� பய, ஒ% கா8*�� பய� கிைடயா�. 
இவனாேல, ஒM�கா ைகேய  �றி*க. ெதாியா�, ேபேர  பதிய. ெதாியா�, எ&த 
மாத� விைத ேபாடE�, எ&த மாத� அ<வைட*�� ேபாகேவE� எ�கிற� 
ெதாியா�. இ�ப)�ப2ட பய9*�, ஐயாயிர� ேதைவ�ப தா� த�பி! ெசா&த= 
ெசலC*�!! விவர� ேக2டா, "ெரௗ)" ேபால +ைற.�� பா�*கிறா� எ�ைன! 
ேகாப.தாேல, எதாவ� இர�  வா�.ைத நா� க ைமயாக= ெசா�$ வி2டா�, 
எ�ைன அ).�வி வா� ேபா$%*�! இGவளC ெக2 � ேபாயி%*கிறா�! நா� 
இனி0� ெபா<.�* ெகா�)%*க� ேபாவதி�ைல. கைடசியாக உ�னிட� ெசா�$ 
வி2ேட�. நீ அவH*� த�&த �.திமதி ெசா�9 - தி%&தி* ெகா!ள� ேபாகிறானா 
இ�ைலயா எ�< தீ�மானமாக* ேக2 வி  பிற� நா� எ�னாலானைத� பா�.�* 
ெகா!கிேற� - அவH� அவHைடய ைகவாிைசைய* கா2)� பா�*க2 �. 
ேகா2ைடXராேரா  ேமாதி* ெகா�  நாசமாகி� ேபானவ�க! பல ேப�! இவ�, 
ெபா)�பய - இவH� ேவ� மானா� பா�*க2 �. இGவளCதா� நா� ெசா�ல* 
7)ய�; நீ, �.தி0!ளவ� - ெபா<�� அறி&தவ� - உ�னாேலதா� அவைன. 
தி%.த +)0�" எ�< ேகா2ைடXரா� 7றி, "த�பி! தாக.�*� ஏேதH� 
ேவ� மா?" எ�ற +)Cைர0ட�, தம� ேப=ைச +).�* ெகா�டா�. 
 
     ேகா2ைடXராாி� ேகாப.ைத* க�  நா� ஆ=சாிய�படவி�ைல - யா%*�� 
ஏ6பட.தாேன ெச:0� த� மக�, பண.ைத� பாழா*�வ� ெதாி&தா�. ெகா ைம 
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பல ெச:�, அ2\ழிய�க! அேநக� ெச:�, க2)னவைள. �ேராக� ெச:�, 
பராாியா*கி, விபசாாியா��ப) �ர.திய ஆசாமி, எGவளC ேயா*ய� ேபால, 
க�ணியவா� ேபால� ேப8கிறா� - எ�ப) +)கிற� இ�ப)� பக� ேவஷமிட 
எ�பைத எ�ணி.தா� ஆ=சாிய�ப2ேட�. 
 
     "ேபாடா, +2டாேள! மளமளெவ�< உ�ைமைய எ .� 5சி, வாைய 
அட*காம�, அவ� 7றி*ெகா�)%&த க2 * கைதகைள* ேக2 * 
ெகா�)%&�வி2  வ%கிறாேய!" எ�< நாக8&தர� எ�மீ� ேகாபி.�* 
ெகா�டா�, நா� B� ேபா:வ&த விவர� 7றின��. ேகா2ைடXரா� எ�னிட� 
+ைறயி2 � பயனி�ைல எ�பைத* க� ெகா�டான பிற�, சில நா2க! 
ேநர)யாகேவ, நாக8&தர.ைத. தா<மாறாக. 'தி2)'� பா�.தா� - அதி9� பல� 
ஏ6படவி�ைல. பிற�, கைடசி பாண.ைத� பிரேயாகி.தா� - வ*கீ� வி%.தாசல 
ஐய� அ&த� பாண.ைத. தயாாி.�* ெகா .தா�. அ� இ�: 
 
ேநா2DO 
 
     இதனா�, சகல%*�� ெதாிவி�ப� யாெதனி�, எ� மக� நாக8&தர�, சில%ைடய 
���ேபாதைனயா�, �), 7.தி, Kதா2ட� ேபா�ற ெக2ட காாிய�களி� ஈ ப2 , 
ெசா.ைத� பாழா*�வதா�, அவைன நா�, � �ப.தி$%&� 
ெவளிேய6றிவி2ேட�. அவனிட� 'வி தைல'� ப.திர+�, எMதி வா�கியாகி 
வி2ட�. அவH*��, எ� � �ப= ெசா.�*�� இனி ஒ% ச�ப&த+� கிைடயா�. 
இைத அறியா�, யாராவ� அவH*�* கட� ெகா .தா�, அத6� நா� 
ஜவா�தாாிய�ல எ�பைத. ெதாிவி.�* ெகா!கிேற�. 
 
இ�ப)*�, 
 
ேகா2ைடX� - த�ம$�க +த$யா�. 
 
     இ&த 'ேநா2DO' தயாாி.� எ�னிட� ெகா .தH�பினா� ேகா2ைடXரா�. இ� 
அ .த ெவ!ளி*கிழைம எ�லா ப.திாிைககளி9� ெவளியிட� ேபாகிேற� - கைடசி 
+ைறயாக நீ 7றி0�, தி%&த� ேபாகிறானா, அ�ல� ஊ� சிாி*க ைவ*க2 மா 
எ�< ேக2 = ெசா�$வி  - எ�ெற�லா� 'ேசதி0�' ெசா�$ அH�பினா�. 
நாக8&தர.தி� ந6ெபய%*� இ&த 'ேநா2DO' எGவளC ேகவல.ைத உ�டா*�� 
எ�பைத எ�ணி நா� பைத.�� ேபாேன� - நாக8&தர.திட� இைத* 7றிேன� - 
அவ� விM&� விM&� சிாி.தா� - சிாி.�வி2 , ஒ% காகித.தி�, ஏேதா எMதி 
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எ�னிட� ெகா .�வி2 , "ெசா�9 அவாிட�, வ*கீ� ேநா2DO ெவளிவ&த 
ம<தின� இ&த விள�பர+� ெவளிவ%� எ�<" என*�* 7றினா�. த&த விள�பர� 
இ�: 
 
ஒேர Oெபஷ� நாடக� 
 
     தம*ைகைய மண� ெச:�ெகா� , ெசா.�*காக ஆைச�ப2 , த�ைகைய 
மண� ெச:�ெகா!ள எ�ணி மைனவிைய= சி.திரவைத ெச:த மகாHபாவ� யா�? 
 
* 
உயிேரா  இ%�பவைர= ெச.ததாக* கைத க2)ய க�ணிய� யா�? 
 
* 
பி=ைச*� வ&த கிழவி பிணமான ம�ம� எ�ன? 
* 
ேப:பி).ததாக� ெபா: ெசா�ன ேபய� யா�? 
* 
+த$ய அதி அ6�த ம�ம�கைள விள*கி � 
 
"ேகா2ைடX�* ெகாைலகார�" 
 
எ�ற அ6�தமான நாடக.ைத= சீ�தி%.த நாடக சைபயா� விைரவி� நட.தி* 
கா2 வா�க!. 
நாக8&தர�, 
கா�2ரா*ட�. 
 
     எ� ந�பனி� சாம�.திய� த*க பல� த&த�. ேகா2ைடXரா�, இ)ேக2ட 
நாகமானா�, இ&த* காகித* கைணைய நா� 5சின��. க�களிேல மிர2சி - வா: 
�ளறலாயி6< - உட� ந �கி6<. 
 
     "ஐயாயிர� - 7.தி*�� �)*�� ேபாகவி�ைல - த�களா� சி.திரவைத 
ெச:ய�ப2ட ர�க�மாளி� � �ப.�*�.தா� ேபாயி%*கிற�" எ�< 
விள*கலாேன�. 
 
     "ர�க�! ர�க�, இ�கா இ%*கிறா!? எ� மகH*� எ�லா� ெதாி&�வி2டதா - 
ஐையேயா!" எ�< அலறினா� - ப .தா� - அவ%*� ெந நா2களாக இ%&� வ&த 
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ப=ைசவாத ேநா: தா*கி6< - ைக கா� வரவி�ைல - சாியாக� ேபச +)யவி�ைலேய 
தவிர, அவ� மனதிேல, எ�ென�ன எ�ண�க! ேதா�றின எ�பைத - அவ� 
ெபாழி&த க�ணீ� கா2)6<. 
 
     நாக8&தர� ேகா2ைடXரா%*� வ&�!ள ெகா)ய வியாதிைய� ேபா*க� பல 
ம%.�வ�கைள ஏ6பா  ெச:தா� - பல� இ�ைல. 
 
     ர�க�மா1*�= சகல விஷய+� 7ற�ப2ட� - வ%&தினா�க!; ஒ%+ைறயாவ� 
அவைர� ேபா:� பா�.�வி2  வரேவ� � எ�< 7றினா�க! - நாக8&தர� 
"ேவ�டா�, அ�மா! உ�கைள� பா�.தா�, ஏ6பட*7)ய மன அதி�=சியாேல, 
அவ� இற&�விட* 7 �" எ�< 7றி. த .தா�. 'ெதாட� ெதாடராக. 
��ப�கைள. தா�கி. தா�கி� பழ*கமாகிவி2ட� நா�! - இைத0� தா�கி* 
ெகா!கிேற� - ேவெற�ன ெச:ய +)0�" எ�< ர�க�மா! ேசாகமாக* 
7றினா�க!. 
------------ 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�        22222222    
 
     ராதாவி� 'அ�ைப' நா� ெப6<வி2ேட� - இனி எ� தக�பனாாி� 
அHமதிதா� ேதைவ. நாக8&தர�தா� இத6�. 'B�'. 8லபமாகC� 
ெவ6றியாகிவி2ட�. நா�க! 'நா0 ' � �ப�! எனேவ, ப�மா நா0  ஒ%வ� 
வ&தி%*கிறா�. அவ%ைடய மக! ராதாைவ.தா� க$யாண� ெச:� ெகா!ள 
வி%��கிறா� பர&தாம� எ�< ெசா�ன��, அ�பா ச�மதி.�வி2டா�. தி%மண 
நா1� �றி*க�ப2 வி2ட�. கைடசியி�, த� மக! 8க�பட, ெகௗரவ�பட, வழி 
கிைட.தேத எ�ற மகிL=சி ர�க�மா1*�! த� த�ைக*�. த�&த 'வர�' 
கிைட.த�ப6றி நாக8&தர.�*�* களி��! என*�� ஆன&த�! ராதா? ஒேர �Bகல 
மய�! 
 
     இGவளைவ0� 'பாL' ெச:ய* கிள�பினா�, ப�மா நா0 ! க$யாண.�*� 
இர�ேட நா2க! உ!ளன. ேநேர எ� 5  வ&தா�. மா)யி�, எ� தனி அைறயி� 
நா� இ%&ேத�... �திதாக. ைத.� வ&த, ேகா2  ஒ�ைற ேபா2 *ெகா� , 
'க�ணா)யி�' பா�.தப). 
 
     "மா�பி!ைளயாக� ேபாகிறாேயா, மா�பி!ைள!" - எ�< ேகாப+� ேக$0� 
கல&த �ர$ேல ேக2டா� - கதைவ, உ2�ற� தாளி2 * ெகா�டா�. 
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     "இேதா பா�! என*� இ�ேபாேத ஒ% ஆயிர� Rபா: ெகா .தாக ேவ� �. 
இ�ைலயானா� இ&த* க$யாண� நைடெபறா� - க�)�பாக நைடெபறா�" 
எ�< 7றினா�. 
 
     என*� பிரமாதமான ேகாப� வ&�வி2ட�. 
 
     "ஆயிர� Rபாயா? ஏ�? ெப�ைண வி6கிறாயா அ&த விைல*�?" எ�< நா� 
ேக2ேட�, ேகாபமாக.தா�. 
 
     "ெப�ைண வி6ப� அ�ல! அ&த "இளி.தவா:= சி<*கி" யா� த .தா9�, 
உ�ைன.தா� க$யாண� ெச:� ெகா!வா!. நா� ேக2�� ஆயிர�, ராதாC*காக 
அ�ல! இரகசிய.ைத ெவளியிடாம$%*க! உ� அ�பாC*�, ர�க.தி� "��5க� 
ெதாியாதி%*கேவ� ேம, அத6காக! ெதாி&தா�, ஊ� சிாி*�ேம. ஒ��*ெகா!வாரா, 
உ� த&ைத. அத6காக, நா� வாைய A)* ெகா�)%�பத6காக. 'ஆயிர�' 
தரேவ� � எ�றா�. என*� வ&த ேகாப.தி�, அ�ப)ேய அ&த* �)காரனி� 
கM.ைத� பி).� ெநாி.� விடலாமா எ�< 7ட. ேதா�றி6<. அட*கி* ெகா� , 
சா&தமாக ஆனா� உ<தி0ட� 7றிேன� - அைர Rபா:7ட* ெகா *க +)யா� 
எ�<. "க$யாண.ைத. த *க, உ�னா� +)யா�. ஊாிேல ஒ% சமய�, உ� 
உளற� ேக2 = சில ேப� இழிவாக� ேபச*7 �. அ�தா� நைடெப<ேமெயாழிய, 
க$யாண� நி�<விடா�" எ�< நா� ெசா�ேன�. 
 
     "ேகா2ைடXராாி� +த� மைனவிதா� ர�க� எ�ப� ெதாி&தா� 7டவா, உ� 
அ�பா ச�மதி�பா� இ&த* க$யாண.�*�?" எ�< + *�ட� ேக2டா� ப�மா 
நா0 . 
 
     "க$யாண� என*�! அ�பாC*� அ�ல" - எ�< நா� ெவ *ெகன� பதி� 
ெசா�ேன�. ப�மா நா0 , ஆயிர.ைத ஐ&^< ஆ*கினா� - நா� +ைற.�� 
பா�.ேத�, இ%^<*� இற�கினா� - என*�= சிாி�� வ&�வி2ட�. "மிர2)� 
பண� வா��வ� +)யா�, மாமா! ஆயிர� 7ட. த&�வி ேவ�, அ��ட� 
ேக2டா�" எ�< ெசா�ேன� - இளி.தா�. ஐ&� ^< Rபா: ேநா2 கைள 
எ .�* ெகா .ேத�. அைவகைள வா�கி*ெகா�ட பிற� ெசா�னா�. "த�பி! ஏ� 
ெதாி0மா இ�! க$யாண.தி� ேபா�, உ� அ&தO�*� ஏ6றப) நா� உன*� 
மாியாைத ெச:ய ேவ�டாமா? அத6காக.தா�!" 
 
     தி%மண� சிற�பாக நட&ேதறிய�. 
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     ப�மா நா0 , நாe< Rபாயி� என*� 'ாிO2 வா2=' வா�கி. த&தா�! 
 
     ேகா2ைடXரா� 'ராதாC*�' ஆசீ�வாத+�, அழகான ைவர ெந*ெல8� 
பாிசளி.தா� - பகிர�கமாக அ�ல. 
 
     எ�ப)ேயா ெபாியேதா� 'ெபா:' ெசா�$, எ� தக�பனாைர ஏமா6றியாகிவி2ட�. 
 
     அ&த� ெபா: ெசா�லாவி2டா�, உ�ைமைய* 7றி இ%&தா�, ராதாைவ நா� 
மைனவியாக* ெகா!வைத எ�ப) எ� அ�பா ச�மதி�பா�! 
 
     நாH� நா�C�, இைத� ேபசி*ெகா�ேட சிாி.�* ெகா�)%&ேதா�, ஒ% நா! 
மாைலயி�, எ� மா) அைறயி�. 
 
     "அ�ணா! அ�பாைவ ஏமா6றிவி2டதாக.தாேன அ.தா�, 'கி.தா��'� 
ேப8கிறா�" எ�றா! ராதா. 
 
     "ஆமா� - சாம�.தியமாக நா� காாிய.ைத= சாதி.�* ெகா�ேட� - அ�பா, 
க�நாடக� ேப�வழி - கல�� மண.�*�. �ளி0� ச�மதி*கமா2டா�" எ�ேற�. 
 
     "த�கைளவிட. த�க! அ�பாதா� சாம�.தியசா$" எ�றா! ராதா. 
 
     "எ�ப)?" எ�< நா� ேக2டா�. 
 
     "அ�ணா! இவ� அவ%ைடய மக� அ�ல! இவ� மனித �ல� - ெச2)யாேரா, 
நா0 ேவா, +த$யாேரா, பி!ைளேயா, எ�னேவா ெதாியா�" எ�றா! ராதா. 
 
     என*�. B*கி வாாி�ேபா2ட�. 
 
     "விள�கா�, நானாக விள*கினாெலாழிய! என*�� உ�க! அ�பா 
ெசா�னதா�தா� ெதாி&த�" எ�றா!. 
 
     எ� உ!ள� ெவ).�வி � ேபா$%&த�. 
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     "பரமா, பய�படாேத! பழ�கைத - இனி* 7றி.தா� தீரேவ� �, அைத" எ�< 
7றி*ெகா�ேட எ� அ�பா, அைற*�! வ&தா�. 
 
     "என*�* க�யாணமாகி� பல ஆ� களாக* �ழ&ைத இ�ைல - 
கவைல�ப2ேட� - பிற�, 'க��ப�' தாி.த� - அதாவ� க��ப� தாி.ததாக, எ� 
மைனவி 'பாசா��' ெச:தா!. தா: 5  ெச�றா! - அ�� ஒ% ேல) டா*டாி� 
உதவியா�, எ�ைன ந�பC� ைவ.தா!. ேல) டா*ட� ஏைழக1*காக ஒ% பிரசவ 
வி தி நட.தி வ&தா�க! - அ�� பிற&த ஒ% �ழ&ைதயி� தா: இற&�விடேவ, 
அ&த* �ழ&ைதைய எ� மைனவி0ைடயதா*கினா�க! - நீதா� அ&த* �ழ&ைத!" 
எ�றா�. 
 
     என*� ேப=8 எழவி�ைல. 
 
     "அ&த* �ழ&ைததா� தா�க!. அ&த ேல) டா*ட�தா�, க�Nாியி� 
நாடகமா)ேனேன, 'தாரா' நாடக�, அ�ேபா� தைலைம வகி.த திலகவதி" எ�< 
ராதா விள*க� 7றினா!. 
 
     "ெகாJச� ��பறி0� ேவைல ெச:ேத� - திலகவதி0� �ைண ெச:தா�க! - 
க� பி).ேத� உ�ைமைய" எ�< ராதா 7றினா!. 
 
     "என*�. ெதாியா�, இ&த ரகசிய� ராதாC*�. ெதாி0� எ�<. 
க$யாண.�*�� பிற�, ராதாேவ எ�னிட� ஆதார.�ட� ேக2கேவ, நா� 
உ�ைமைய ஒ��*ெகா�ேட�" எ�< ேம9� விள*க� 7றலானா� எ� 
தக�பனா�. 
 
     என*� எ�ென�னேவா எ�ண�க! ேதா�றி. ேதா�றி* கைல&தன. 
 
     நாக8&தர�, சாம�.தியமாக� ேப=ைச ேவ< ப*க� தி%�பினா�. 
 
     பல நா2களாயின, எ� மன� ஒ% நிைலைய அைடய. 
 
     "இ�ேபா� 7<�க!, யா� சாம�.தியசா$? உ�க! அ�பாதாேன! நீ�க!, நா� 
யா� எ�பைத அவ� அறி&� ெகா!ளாதப) சாம�.தியமாக* காாிய� ெச:தீ�. 
அவேரா நீ�க! யா� எ�பைத நீ�கேள ெதாி&� ெகா!ள +)யாதப), இGவளC 
வ%ஷ�களாக மைற.� ைவ.தா�. அவ�தாேன உ�ைமயி� சாம�.தியசா$" எ�< 
ராதா ேக2டா!. 
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     அவைள எ� அ%ேக இM.� +.தமி2 * 7றேவ� � எ�< எ�ணிேன� - 
அைத எ�ப).தா� எ� ராைத ெதாி&� ெகா�டாேளா ெதாியவி�ைல; தளி�ேபால= 
சா:&தா! எ� மீ�. அவ1ைடய க�ன�களி� - ஆமா� - எ� கர�தா� +த$� 
விைளயா)6< - பிற� அதர�. 
 
     "கிளிேய! மைற&�ேபாயி%&த 'இரகசிய.ைத*' க�டறி&த, நீதா� எ�களி%வைர 
விட= சாம�.தியசா$" எ�ேற� நா�. 
 
     "ச&ேதகெம�ன அதிேல! ெபா�வாகேவ, ஆ�கைள விட� ெப�க!தா� 
சாம�.தியசா$க!" எ�றா! எ� ராதா. 
 
     'எ�ப)?' எ�< நா� ேக2கவி�ைல. நா� அவ! 7&தைல* ேகாதிேன� - 
களி.ேத�. 
 
     "எ�ப) எ�< ேக2கிறீ�களா க�ணாளா! எGவளC ெபாிய சாம�.தியசா$யான 
ஆடவனாக இ%�பிH� அவைன� ெப6ெற .தவ! ஒ% ெப�தாேன! அவ! தாேன 
சிற��*�* காரண�" எ�றா!. 
 
     "இ�பேம" எ�ேற� நா�. 
 
     க�கைள ஒ% விநா) A). திற&தா! - ெச&தாமைர மல�&த�. அ%ேக வ&தா!, 
வச&த� 5சி6<! 
 
     ��னைக �ாி&தா!, �� வி%&� உ�ேட�! 
 

------------------xxx-------------- 
 
 
 
 
 


