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சி கைதக - சி.
சி. எ . அணாைர
1. காம

ர

-த' தரமான திைர! கா' )/தமாக இ$கிற. ச1 எ*கேவ ேதைவயி'ைல.

”3ரா4" க5ரமாக இ$கிற. பக/திேல வ
க

களிேல ஒ$ மிர4சி, கா'க 3கி

3 வ$ ச/த ேக4டா',

றன, கா7 ேவகமாக கிளகிற.

-க/திேல கைள இ$கிற. திைர சிலாகியமான தா

ம4*, ஏ7றத'ல. ரப( டய( இ$கிற. ஆனா', திைரயி
சமாளி சதி இ'ைல. வ
ேஜா(தா

!

3 ேவேற வ

. ஆனா' வ

ேபாைக%

3

3யாக ம4* இ$:தா',

மிரா)தா( மீனா4சி):தர(, அைல: திாி:, பல ச:ைதக< ஆவி4*
பா(/, அதிக ெபா$4ெசலவி' ெப7றா( அ:த திைரைய! வ

3, பரபைர%

3

3ய அவசியமி'ைல. எனேவ, திய ரவிைய பைழய

ெசா/, வி7கேவ
வ

3யிேல >43னா(. திைரயி

விேசஷ/ைத க@:தவ(க, வ

வைளைவ Aறின(. மீனா4சி):தர$ "ஆமா" எ
ெகா*/தா(, ப4டைறயிB$:  வ
உபேயாகி/ ெகா
அவ$ெக

றா(, ேவ வ

3யி
3 ஆ(ட(

3 வ$வத7, பைழய வ

3ைய

3$:தா(. வழகமாகேவ Cகலமாக வா@பவ(, மிரா)தா(.

ன ஆன:த/ ைறவா? அ:த ஊேர அவ$ைடய; ஆ அ

எராள. வ$வாE அேமாக. வா4ட எ? வ$/த ஏ? வா@ைக அவ$ேகா(
வி$:. அதிF, திய திைர கிைட/த பிற ஆன:த -

பி$:தைத விட

-மட&காயி7. மிரா)தார$% ச:ேதாஷ +43ய திைர ேமE/

ேதE, ', ெகாவைக ைறவா? ேகாைம க,சி, சில ேவைளகளிேல

ேவ ேவ விதமான வBG4* உண1க அ:த திைர. அழகான
அல&கார&க, இரவிேல, பனிபடாதி$க, ப4* ேபா(ைவ . திைரயி
ஷிதா

! பாதி இரா/திாி இரயிF ப/தணாவாவ சபாதி// தீரேவ

பா4டாளி திைரய'லேவ அ. பா*பட பலாி$க பானக ேபா

$சிைய ப$கி* மிரா)தாராி


வா@1

ேணா, க

திைரய

3ய,

ற வா@1

ேறா. -கிேல அ3ேயா, -43களிேல

ணிேல காயேமா, க3வாள/திேல -ேளா இ'ைல. ஜா ஜாெமன

வா@: வ:த.

மீனா4சி ):தராி

மக மரவ'B, த:ைத அைட:தேபா

ேற ச:ேதாஷ-

ப4டா. திைர, மாளிைகயிேல 3 க வ:த, ேவைலயா4க ைடHழ அ:த%
சி7றிைடயா ெச

, திைரயி

-ைக/ தடவிெகா*பா. -க/ைத/ த

மி$வான கர&களா', அைண/ெகாவா, -/தமி*வா. அத
த

ெம

க

ைனேய ேநாவதாக% ெசா'வா. கJ// த&க மணி க4ட ேவ
 Aவா. வ

3தா

-Jேம, இேதேபால/தா
ஏ7ற வ

3ய'ல எ

ெப$ைமகைள க

ேபசி7, வ

* க@கிறீ(, வ

*-

ைர பா. ஊ(

3 பைழய திைர திய, திைர

. சவாாி ம4* நட:ெகா

ெசா'B, அதிேலேய எ
எப3 A!

, ராதன, இத7 ஏ7றத'ல, எ

,

*தா

இ$:த. "எ

3 எனேக7றத'லேவ எ

அ$ைம

 ெசா'கிறீ(,

ைன >43 ஓ4*கிறீேர, இ -ைறயா?" எ
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திைர/தா

Aறி* திறைம இ'ைல, மாிக< வாயி$: தம

கிைட வா@ைக வ

3களி

வகிர/ைத எ*/ Aறி, ேவ

Aற -3கிறதா? திைரைய இJ/ வ

3 >4*வைதேபால/தா

பிைண/ வி*கிறா(க. வா@ைக% சவாாி நட: ெகா

*தா

விப/க ேநாி* ேபா, இ$கேவ இ$கிற, "விதி" எ
மாகாளிப43 மி4டாதா(, மீனா4சி):தராி
மரவ'B உதி/தா எ
-தBேல அவ$/ த

, மாிகைள
இ$கிற.

Cர ப:. பைழய பா/யைத
டாக%ெசEயேவ,

 மாகாளிப43 மகிபால( மனதி' எ

கடF, மீனா4சி):தராி

அய

நிைனைப/ த:தன. பிறேகா(நா மரவ'Bைய க
க$பவள'ல. அப3 யாைரயாவ மயகி/தா

ணினா(.

நில&க<, இ:த

டா(; க

நிைன உதியாகிவி4ட. மரவ'B, யாைர மயக ேவ
அவ<! மிரா)தாராி



ற ெவ43ேப%)!

, ெந$&கிய ேநச உ

வி4*விடாம' இ$க% ெசEவட

டா எ

வாழேவ

ட,
*ெம

*ெம



ற நிைலயா

ஏக /திாி! அவ ேமனி -கெவ4* அைம:தி$:த

வித, பிறைர மய விதமாக இ$:த. அேதா ெகா3யிேல A/தா* மலாி
மண, வ

*கைள இJகவி'ைலயா? கானா7றி

ஒB கா4* மி$க&க<

கீதமாகவி'ைலயா? வான/திேல ஒளிL) ந4ச/திர&க, க
வி'ைலயா? அேபால/தா

ெவ ெச'வவா

ெதாியாெத

, மரவ'B கா

L4* ெப

ேபா( க

க< வி$:தளிக

க< விள&கினா.

ண'ல. ெகா,ச ப3/தவ. அதிக

றாF, ஆைட அணிகளிேல  'பாஷ

,' மிM ெபா4*களிேல

 ரக, ஜைட சீவBேல திய -ைற க7ெகா< அள1 ெதாி:வி4ட.
அ:த", அழ, அல&கார எ

M -மணி ேகாைவயா< ெகாNைவ

இத@, ளி(மதிபா(ைவ, நைக, ேகாகில /வனி இNவள1 A4*% சரகாயின.
மாகாளிப43யா( மனதிேல அைலேமாதியதிேல ஆ%சாியெப
வி$ப/ைத, மிரா)தார$ -த

-த' Aறியேபா அவ(  திைரயி

விஷயமாக கவன ெசF/திெகா

ெசEேவா" எ
ெற

3$:ததா', "பா(ேபா! அத7ெக

 சபிரதாயமாக Aறினா(. மாகாளிப43யா( மகா

ச:ேதாஷ-7றா(. இனி நமெக
எ

ன! மி4டாதாராி
ன!

ன ைற ! கடM தீ$, கனி கி4*

ணி களி/தா(. ஆனா' அவ( பைழய வ

3 ! மர/ ஏ7றவர'ல !!

மாகாளிப43யா( ஜ!ராக/ தி$மண ேகால/திேல கவன ெசF/திவரலானா(.
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நைர மயி( க$: ைதல&கெள

ன, நவஜீவ

ேலகிய வைககெள

ன, சி'

ேமலாைடக<, சீைம கமல ேமாதிர&க<, சிறிய ைச" ைகக3யார-,
சி&க-க/ த&க >

ேபா4ட ைக/த3 ஆகியைவகெள

ன, மாகாளிப43 யாாி

மாபிைள ேகால மல(:வி4ட. ேமF அவ$ அ திம'ல;
பழக-

* ! இர

டாவதாகேவ, இ:த இ

தன +ல க$/ைத Aறிட மா(கேமயி
+3 +3 ைவ/, ம&கி மா
அ!

பவ'Bைய/ ேத3னா(. -தலாமவ
றி, +

ட ேகாப/ைத ேசாக/ைத

டா பாப! அதனாெல

ன? அவ "விைன"

மாகாளிப43 மகாB&க ஐய( மகா சம(/த(. ேவத சா"திர/தி' வி7ப

ேவதிய A4ட A. ம7றக< எ



ன ெதாி அ:த/ ேதவ பாைஷ! எனேவ

"அப3&களா ! அவ( -க/திேலேய சர"வதி தா
அவ( தா

ன( எ

டவமா*கிறா" எ

கிளபினா(, -A(/த நி%சயிக. வ:தவ$ மிரா)தார(

 Aறின(.

உபசாராதிக ெசE, சல விசாாி/, $க L43ேல ேபாஜன ஏ7பா*

ெசE ைவ/தா( . 'பிராமணாளிட விேசஷ மாியாைத இ$ *ப/திF. இல4)மி
/ரா. ஞான"தா ' எ

, வயிறார உ

ட ேராகித(, வாயார க@:தா(. வ:த

காாிய/ைத Aறினா(, வ விைள:தைத மிரா)தார( அேபாதா

"ஏேதா ெசா

ேன

உண(:தா(.

. ஆனா' மாகாளி ப43யா( பி3வாதமாக இ$பாெர

க$தேவ இ'ைலேய. மர/ அவ$ வயதிேல, அதிக வி/தியாசமி$ேம" எ

 Aறினா(. 



னைக ாி:தா( ேராகித(. "வய வி/தியாச

பா(/தா', வசாவளி ஏ7ற விதமாக காாிய நடக ேவ

டாேமா?

வயைதப7றி/ த<&ேகா . Qராமைர விட சீதா பிரா43யா( வயதிேல

+/தவெள

நீ

தா

டகாலமாக

இதிகாச Aகிற. மாகாளிப43 சப:த இேலசானத'ல.

ேனா நட:வ$கிற" எ

ேவைலயாெளா$வ

ஓேடா3 வ:தா

ஆப/தாயி*/&கேள! வ

 சமாதான& Aறினா(.

அேபா. "எஜமா

! ெபாிய

3 மர/திேல ேமாதி, C Cளாயி4*&ேகா .

திைர பலமான அ3 ப4* &க. எேவா ஒ$ மா* மிர

திைர காைல கிளபிய3/த. அடக -3யேல. வ
மர/திேல ேமாதி.........." எ

3தா

 விப/ விவர/ைத Aறிெகா

மிரா)தார(, ேவக ேவகமாக% ெச

* ஓ3வ: &க.
பழசா%சி&கேள,

3$ைகயிேலேய,

 விப/ நட:த இட/திேல, வ

3ைய

6

திைரைய க

* கRடப4டா(. திைர அவைர பா(/த பா(ைவ, "எ

உ&க தவ" எ

 வாதா*வ ேபாB$:த. திைரயி

தவ இ'ைல! எனேக7ற பாரமான பலமான வ

3ைய >4ட வி'ைலேய. அ
காB' பலமான அ3.

பிற அ சாியான சவாாி இலாயளதாக இ$கேவ -3யா எ

 மி$க

ைவ/திய( Aறிவி4டா(.

அ$ைமயான திைர ேபா%) எ

மீ

 ஆயாசப4டா( மிரா)தார(. ஆயாசேமS4டா'

அதிக ேபச1 -3யாதி$:த ேநர/திேல மாகாளிப43 பா(பன(, மி4டாதாாி

சப/ விேசஷ/ைதப7றி% சரமாாியாக அள: மிரா)தாரைர% சாிப*/தி
வி4டா(. கBயாண// ேததி றிகப4ட. அ:த வ4டாரேம க

அதிசயிப3யான ஆடபர/ட

*

கBயாண நட:த. கBயாண/

வ:தவ(க வி$:, ேவ3ைக, ேகளிைககைள அMபவி/வி4*, காய-7ற
திைரைய க

* பாிதாபப4*, பி

கிழவ$ அ:த இ$பதா

* இளம&ைகைய ெப

-3மா! ெபாிய இடமாயி7ேற, நமேக
ெகா

டன(. அவ(க தா

ன( L* ெச

றன(. ஐப வய

டாகினைதப7றி, ேபச

ெபா'லா ! எ

 வாைய +3

ேபச வி'ைல, மரவ'Bயாவ ேபசினாளா? இ'ைல !

அவ< மன மலரவி'ைல! க

ம4* இ$:த, க$/ ற4ைடயிB$:த.

மிரா)தார( மக ஒ$ மி4டா தார$ வா@ைகப*வ, ெஜமீ
ம7ேறா( ெஜமீ

L4* ெப

L43' ம$மகளாவ, சகஜமான, சபவ. ஆகேவ மாகாளி-

ப43 மரவ'B, மனதிேல எ:தவிதமான ெதா'ைல இ'லாம' தா

பிரேவசி/தா. பிரேவச விழா1 மாகாளிப43யா( பிர/ேயகமான ஏ7பா*க

ெசEதி$:தா(. அ:த" ஏ7றப3 ஆடபர இ$க ேவ
பிரபல நாத"வர/ட

! ெபாிய அல&கார ெகா4டைகயிேல, அ

சதி(க%ேசாி. சைபயின(, சதி( க%ேசாிைய க
அ'ல! ஆ3ன அண&க, க
ெகா

டாமா! ஊ(வல

டவாி

றிர1

* ரசி/தன(, கைல உண(வா'

ஆைசைய/ தம விழிகளா' கிளறி

3$:ததா'! மாகாளிப43 யா(, அ

 அம(:தி$:த கா4சி அ7தமாக

இ$:த. அவ$ைடய அ:தர&க காாியதாிசி கனிT( ெஜமீனி' மாேனஜராக

இ$:, "3"மி"" ெசEயப4ட, ேவதா:த எ

ப43யா( காதிேல ))ெவ

 ேபசிெகா

M பா(பன(. அவ(, மாகாளி

ேட இ$:தா(. ேவதா:த ஐயாி

ேப%ைச ேக4* ரசிப, கைனப, மீைசைய -வ, ஆடலழகிகைள
-ைற/ பா(பமாக இ$:தா( மி4டாதார(! சைபயிேல இ$:த ம7றவ(க,

7

மாகாளிப43யா( த&கைள பா(காத சமயமாக பா(/, ஆடலழகிகைள க

களி/தன(.

றிர1 12 மணி ேமலாகிவி4ட விழா -3ய. மாகாளிப43யாாி

அ

*

த(ம

ப/தினியான மரவ'B%% ேச3க, ப*ைக தயாாி/ ெகா*/வி4*/,
ைண இ$க உ/தர1 ேக4டன(. மரவ'B, ைண ேவ
மானா' Aபி*கிேற
ம,ச/திேல. விழாவி

எ

டா, ேவ

*-

 Aறிவி4*, அF/ ப*/வி4டா அழகான

விமாிைசயிF, மி4டாதாராிட பல$ கா43ய

மாியாைதயான ேபாகிF கவன ெசF/திய மரவ'B, ஒ$ சீமா43யி

வா@ைக/ த:த இடேம கிைட/த எ
மரவ'Bயி

-க/திேல தி$தியி

ந*நிசி! தடா' எ

டவ ெத

ஒ$வ நி7க க

 உட' ந*&க, விய(ைவ க
டா. சீமா43யி

ேவைலயா4க ஓ3வ:தன( உதவி. அ:த ெப
பி4*, "எ

ப4ட.

ற ச/த ேக4* அலறி எJ:தா மரவ'B! விளைக

ெபாிதாகினா. ெவட ெவடெவ

ெபாழிய, ெப

தா

ற தி$தி ஏ7ப4ட. C& ேபா

ைன காபா7&க! அவ(க க

ணீ$

ச/த/ைத ேக4*

, மரவ'B காB' விJ:
ணிேல நா

ெகா

 ேபா*வா(க. என உயி(பி%ைச அளி&க" எ

ெப

ணிட பாிதாப பிற:த. உடேன, அவைள/ த

ப4டா' எ

 அJரளி7

ைன

ேக4டா. ேவைலயா4க விைர: வ$வ ெதாி:த. மரவ'B அ:த

ஒளி: ெகாள% ெசEவி4*, அைறயி

ஓ3வ:த ேவைலயா4கைள ேநாகி, "எ

க43F அ3யிேல

வாயி7ப3ய$ேக நி
ன ச/த!" எ

ெகா

 ேக4டா. "இ&ேகதா

ஏேதா ச/த ; யாேரா ஓ3 வ:த ேபால ஒ$ ச/த ேக4ட. அதனா' தா

வ:ேதா" எ

*,

 ேவைலயா4க Aறின(.

நா&க

"/திைய காேணாேம உ&க<ெக'லா. ச/த எ:தபகமி$: வ$கிற
எ

பைதAட/ ெதாி: ெகாள -3யவி'ைலயா? ெராப இல4சண! ேபாE/

ேதா4ட/ பக பா$&க!" எ

 மரவ'B ேகாபமாக Aறி

ேவைலயா4கைள விர43னா. அவ(க ேபாEவி4டபிற, கதைவ +3/ தாளி4*

வி4*, "எJ: வா இப3" எ

 நிதானமான ரBேல Aறினா. க43ல3யிேல

8

ஒளி: ெகா

வண&கினா.

3$:த காாிைக ெவளிேய வ:தா, மப3 ஒ$ தடைவ

"அ3, நீயா? நீதாேன சதி( ஆ3னவ"
“ஆமா, அமணி. நா

தா

ஆ3யவ."

"ம7ெறா$வ?"
"அவ எ

அகா, அதாவ Aட ஆ*பவ."

"சாி! ந* ரா/திாியிேல நீ ஓ3வரேவ

3ய காரண?"

"ஐேயா ! இைத/ ெதாி: ெகாள வி'ைலயா தா&க?"
"எதாவ களவாட -ய7சி/, க

*பி3க ப4*, ஓ3 வ$பவளாக நீ ஏ

இ$கபடா?"
" அமா! நா

களிம'ல, களவாட1 இ'ைல."

"கைத ேபசாேத ! உ

ைன நா

அ:த ேவைலயா4களிடமி$: தப%

ெசEததாேலேய, உ

ைன நா

ஒ$ த(ம ேதவைத எ

 நபிவி*ேவ

நிைனகாேத. ந*நிசியிேல, நீ அல&ேகாலமாக இ&ேக ஓ3வரேவ
எ

எ



3ய காரண

ன?"

"ஒ$ ெப

, இ:த ேநர/தி', இப3 ந*ந*&கி ெகா

ேக4கிறா எ

றா', அத

"களி! வி*கைத ேபசி L

*, அபயமளிப3

ெபா$ைள அறி:ெகாள -3யாதா?"
ெபாJ ஒ4டாேத. ஆ3 பிைழகவ:த சிகி

9

அ(/த ரா/திாியிேல நடமா4ட ஏ
"ஆட/தா

..............”

நா

இ& வ:ேத

"உ

ைன .................. எ

"இ

றிைவ நா

?உ

ைமைய% ெசா'."

, ஆ3ேன

ஆனா' உ

கணவ( எ

ைன

ன3 உளகிறாE? ெசா' சீகிர."

அவ$ட

கழிகேவ

* ெம

 Aறிவ7/தினா( .........”

"அவ( வ7/தேவ நீ சாவி/திாி ேதவி, இ:த/ தீயகாாிய/ உ4பட-3யா
எ

 Aறி, பய: ஓேடா3 வ:வி4டாயா? எ

3, எ, நீ பேல ைக

காாிேபாB$ேக. யாாிட இ:த கைத ேப)கிறாE? ஒ$ மி4டாதார( அைழ/தா',
உ

ைன ேபா

றக, தைலகீழாக நட: ெகா

அைழ/தா(, வ7/தினா(, நா
உ

ம/ேத

எ

*வ$. எ

னேமா அவ(

 ப/தினி ப'லவி பா*கிறாேய;

ைமைய% ெசா'கிறாயா, ேவைல யா4கைள Aவி அைழ/, உ

பி3/ெகா

* ேபாE/ தக த

இத7 தீ(மானி/வி*."

டைன தர%ெசா'ல4*மா? இர

"அ:த காம ர& ஏ7றவளாக/தா
நபாவி4டா' எனெகா

ெகா

3$ேபா வா, எ

ேட நிமிஷ!

வ: ேச(:தி$கிறாE. எ

ேப%ைச

 நRட இ'ைல. ெபாJேபாகாக ேபசி

 வ7/தி அைழ/தா

பி3/த கிழ, ெகா,ச ேநர/தி7ெக'லா எ
த*/ பா(/ேத

. தைலவB எ

"உ

ைன/தா

ேவ வழி இ'ைல. ஓ3 வ:ேத
ைமயா? உ

ைன

ேற

உ

கணவ

ைன இசிக/ தீ(மானி/தா

. தகா எ

ேற

. கிழவ

அவைன ஏE/வி4*. இ உ

ேக4கிேற

. காம ெவறி

. நீ ஏ

.

விட ம/தா

ைம !"

அவ$ைடய இRட/தி7

ம/தாE? யா( நவா(க இ:த ேப%ைச? அவ( ஒ$ மி4டாதா(, நீ ஒ$ விைல
மக, அப3யி$க அவ$ைடய இRட/தி7 நீ மக ேவ
எ

ன?"

3ய காரண

.
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"அ:த கிழ4* கா-கனிட யா$கமா இRட பிற? உ

ேவ

ைனேபால

*மானா' அ:த கிழ/ைத கBயாண ெசE ெகாள% சில ெப

க

சமதிபா(க. அ ேவ விஷய. பிேரைம பா/திரமாக -3மா அ:த

கிழவ
"எ

?"

எதிாிேல எ

ெசEயேபாகிேற

கணவைர கிழவ( எ

னா' தபி/ெகாள -3."

இ:த ேப%) பிற, அ:த ெப
மீ உ4கா(: ெகா

நா

ெசா

ைதாிய ெகா

*, "இேதா இப3 வா, நா ஏ

நீ ஓ( அபாயவதிதா
வி4ேடேன எ

,உ

கணவைன கிழவ

 ேகாபியாேத. ஆ/திர என, எ

ச

 ந*ந*&கியவ,



 நிைன/ ேகாப

Mைடய மாயெம'லா நடவா. மாியாைதயாக நட: ெகா .

அவ( கிழவ(, அப7றி உனெக

ன கவைல " எ

"உன கவைல இ'லாமB$கலா. என ெக
எப3 இNவள1 இளைம அழ ெகா

ட ெப

 ேக4டா.
னேமா உ

ைன பா(/த பிற,

, அதிF ஒ$ மிரா)தார(

மக, இப3 ஒ$ ெபா$/தம7ற கBயாண/ ஒெகா
க43 ெகா

 தி43

* மரவ'B ஆ%சாியமைட:தா. ஒ$ சமய,

ரBேல,

னிட உ

எ

*.

ன ெதாிமா உன" எ

ைதாிய இ$ப ேபா' பாசா& ெசEகிறா ேபாF எ

"எ

ைடேபாடேவ

றாF அறிவி'லாத ேப%ச'ல

 கல:த ரBேல ேக4கலானா. ச7 -

இNவள1 ைதாிய ெப7றைத க

டாக

டவ ேபால க43B

, கா-க

ன. மாகாளிப43 மி4டாதார( வய எ

ெகா,ச அ

ன

3ய அவசியேம இ'ைல. அ:த கா-கனிடமி$: எப3

னா' தபி/ ெகாள -3:தேதா அேதேபாலேவ, நீ என உ

வி$பினாF எ

ைன எ

ெதாிமா?"

”ெதாி:ெகாள ேவ
எ

 AகிறாE ணிவாக! உ

டா. இவைன

*, இவ வா@ைகயிேல எப3% )கமைடய -3? எ

அதிகமாகிவி4ட. அ:த கவைலயிேல எ

ற கவைல

கவைலையAட மற:வி4ேட

"

11

எ

 ேபசியப3, மரவ'Bயி

ைகைய பாி1ட

த

பக/திேல உ4கார ைவ/ெகா

பி3/ இJ/ க43Bேல,

*, எதிேர இ$:த ெபாிய க

ணா3யிேல

ெதாி:த உ$வ&கைள கா43,
"இேபா நா இ$வ$ ஏறைறய சேகாதாிக ேபாB$கிேறாம'லவா?"
எ

 ேக4* ெகா

ஆ%சாிய இ

ேட மரவ'Bைய அைண/ெகா

டா. மரவ'Bயி

ன அதிகமாகிவி4ட.

"சாகசகாாிய3 நீ! எ
ேக4*ெகா

ேகாப/ைதAட மா7றி வி*வாE ேபாB$கிறேத!" எ

ேட, ஆடலழகியி

"இேதா இேபா, உ

க

ன/ைத பி3/ கிளினா.

விைளயா4* என எNவளேவா இ

அபபா ! நிைன/ெகா

ேசRைடைய. வயதாகிவி4டாேல ஆ

"அ3! உ

ெபயைர Aட ேக4க மற: வி4ேட

க< இப3/தா

பி/த தைலேகறிவி*. ர& A/க நட" எ

ைமயிேலேய அ:த ெப

 ெசா

ெப

னா.

, ஏேதா ழ:ைத ப$வ -த'

பழகியவ(க ேபால இப3 விைளயா*கிேறாேம " எ
மயகிவி4டா! க

பமாக இ$கிற.

டாேல என ெவபாக இ$கிற, உ

கணவனி

சிாி/தா. உ



 மரவ'B ேக4*வி4*%

மஹா மாயகாாி! எப3ேயா

ன/ைத கி<கிறா, A:தைல ேகாகிறா, $வ/ைத/

தட1கிறா, அைண/ெகாகிறா, -/த Aட/ த$கிறா ! அடா ! அடா !
இவ சி
ெகா

ன ழ:ைதயிB$:ேத மகா  ேபாB$கிற எ

எ

ணி

டா மரவ'B. எNவள1 ேகாப -தBேல இ$:தேதா அைதவிட அதிக

அள1 சிேநக உ

டாகிவி4ட, அNவள1 விைரவிேல. பக/திேல அ:த பாைவ

உ4கா(:தி$ப, விைளயா*வ, ேப)வ, மரவ'B ஏேதா ஓ(

கா:தசதி ேபாB$:த.
”எ

ெபய( எ

ஆயிர உ

னஎ

 ேக4கவி'ைல, நாM ெசா'லவி'ைல. எ

*, எைத% ெசா'ல உன" எ

"ேபா3 காாி! ெபயைர% ெசா'ல3 எ

ெபய(

 ேக4டா அ:த ஆடலழகி.
றா', விகட ேப)கிறா. உ

ெபய(

12

எ
"நா

ன3" எ
உ

 ெகா,) ரBேல ேக4டா மி4டாதாராி
ைமைய% ெசா

னாேல உன ஏேனா நபிைக பிறகவி'ைல. அ3,

ைப/தியேம ! நிஜமாகேவ ெசா'கிேற
பல ெபயாி4* எ

என" எ

மைனவி.

, என ஒ$ ெபய(, இர

* ெபய( அ'ல.

ைன அைழபா(க. ஒN ெவா$ சமய ஒNெவா$ ெபய(

றா ஆடலழகி.

"சாி சாி ! உன >ைஜ ெகா*/தா' தா
Aபி4*, இேதா இ:த களி எ

ெசா'Bவி*கிேற

வழி வ$வாE. ேவைலயா4கைள

அைற Vைழ:, தி$ட பா(/தா எ

. பா( அேபா உன நடக ேபாகிற ேவ3ைகைய" எ

மிர4 3னா மரவ'B, விைளயா4டாக .

"நீ Aபி4* எ

ைனப7றி% ெசா'F, நாM ெசா'கிேற

வி*/தா சாகசகாாி.

"எ

 சவா'

"பைழய கைததாேன! ப*ைக அைற மி4டா தார( இJ/தா(. ப/தினி நா
பய: ஓ3 வ:ேத

எ

தாேன ெசா'லேபாகாE? தாராளமாக% ெசா'F.

மி4டாதா( பயபடமா4டா(. ம7றவ(க அேக4* அவ$ைடய பதிைப

ைற/விட பா4டா(க" எ
"அைதயா ெசா'ேவ
"எ

ைனப7றி எ

?உ

 மர Aறினா.

ைனப7றிய'லவா ஒ$ ேசதி ெசா'ேவ

."

ன இ$கிற நீ ெசா'ல?"

"எNவளேவா இ$கிற ! இ'லாவி4டா' தா

எ

"எ

ன3 பழி )ம/வாE? ெசா'ல3

)ம/கிேற

மீ பழி )ம/த/தா

ேக4ேபா "

"ெச%ேச ! ேவ
ேவ

."

டா.

-3மா? அப3 எ

ன? ஏதாவ ஒ$ பழி

டா. விைளயா4ேட விைனயாகி வி* எ

 ெசா'Fவா(க,
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"ெசா'ல3 களி! தைல ஒ

 ேபாEவிடா ெசா'F."

"அNவள1 ைதாிய வ:வி4டதா உன? ேபR! மி4டாதாராி

ைதாிய . ஆனா' பாப, பதறிவி*வாE நா
")ம/ பா(ேபா. பதற1மா4ேட

உ

மைனவி எ

ற

மீ 7ற )ம/தினா'."

, கதற1 மா4ேட

- நா

எ

ன

ழ:ைதயா?"
"ழ:ைத ம4*மா நீ! ைப/தியகார ழ:ைத. பவமறியாத ெப

வா@ைக ! பாிமள மி'லாத Rப/ைத ேபா

 இ$ உ

"எ

எ

! பயனி'லாத

வா@1! நீ

விஷய-ண(:தவளாக இ$:தா', கிழவM வா@ைகபட% சமதிபாயா?"
ன3 ெபயைர ேக4டா', பழி )ம/ேவ

-3 எ

 ேக4டா' கிழவ

ஏமா7கிறாE. உ

ெபய(தா

மர

,எ

எ

 AறினாE, எ

 ேப)கிறாE, ேப%ைச மா7றி, எ

ைன% சாவி/திாி எ

வச:தேசனா எ
Aபிடலா. இ

 Aபிடலா, அMHயா எ

* ெபயர'ல. பல உ

 ெசா'லலா, சீதா, அ'B, பவள ெகா3, $மணி எ
 மல( ெகா3, நாைள எ



ன ெபய( கிைடேமா ெதாியா!'
 ெபய( ைவ/

ெபா$/த."

இ:த ேப%) பிற இர

* அண&க<, ப*// C&கலா எ

தீ(மானி/தன(. -தBேல C&கிய மா மரவ'ளிதா

வரவி'ைல. க43B

மீ உ4கா(: ெகா



. மல(ெகா3/ Cக

*, C& ேபாAட அழட

காணப4ட மரவ'Bைய பா(/தப3 ஆ@:த சி:தைனயி' ஈ*ப43$:தா.
###

*.

 அைழகலா,

"இ:த ெபயெர'லா உன ெபா$:தா. வாயா3 எ
ெகா, அதா

ைன

ன? ெசா'ல3."

"எ/தைன தடைவ ெசா'Fவ, என ஒ$ ெபய( இர
எ

ன3 பழி )ம/த

14

ெபாJ வி3-

, மல(ெகா3, C&கிெகா

விைடெப7ெகா
பிறதா

3$:த மரவ'Bைய எJபி

*, தன ஜாைக ேபாEவி4டா. அவ ேபான

, மரவ'B மி4டாதாராி

காம% ேச4ைட ப7றிய கவன-,

! ஆட வ:ேத

ேகாப- வ:தன. அ:த கிழ! காமர&! ேச4ைடக ெசEதா
அல&ேகாலப*/த நிைன/தா

மரவ'B -

!' - எ

 உ$ ெவ*/ நி

'ேயாயைதய7றவ

 பல(ெகா3 Aறிய வாசக&க,

 A/தா*வ ேபால/ ேதா

, விழா1காக ஆடவ:தவைள, அவ<ைடய இRட/தி7

மாறாக இசிபதா? அவ, த7ெசயலாக எ
யாாிடமாவ ெசா

றின.

னிட ஓ3வ: -ைறயி4டா. ேவ

னா', இவ$ைடய ேயாயைதைய ப7றி ஊ( சிாிபாக%

சிாிகாதா? ெச%ேச! வயதாயி7ேற தவிர, /தி வள(:ததாக/ ெதாியவி'ைல!
இ$க4*, இ$க4*! எ
அேபா ேபசிெகாகிேற

னிட வ$வார'லவா, இளி/ ெகா

'எ

* ேபச,

ெற'லா நிைன/ வ$:தினா.

"எ&ேகய3 ேபாEவி4டாE இரெவ'லா?"
"நானா? அகா! அ:த ெவ4கேக4ைட எ
"எ
நா
"எ

ேக4கிறாE"

ன நட:த? எ&ேகேயா ேதா4ட/பக ேபானாE எ
C&கிவி4 ேட

.எ

ன நட:த?"

ன நட., நம! ஆவி4டா

" எ:த கிழவ

அ:த கிழவ

?"

”மாபிைள கிழவ

தா

!"

"சீ! வாயா3 ! மி4டாதாரைர% ெசா'கிறாயா அப3?"

."

எ

ணிெகா

*
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"ஓேஹா ! மி4டதாரராக இ$:தா' வயதானாF வாBபரா? என/ ெதாியா
அ:த நியாய! எ
ெதாியவி'ைல!"

க

X ஒ$ கிழ உ$வதா

ெதாி:த. அவMைடய மி4டா

"சாி, அைழ/ ..........”
"அைழ/, அ3 அமா மல(ெகா3! நீ உ
அைத க

* நா

ஆன:தமாகிவி4ேட

ேக<&க த$கிேற

எ

 Aறினா

, க43லைற வா எ

அைழ/தா

வி4* நா

."

ஓ3ேன

அகா1 ஆ3ன ஆ4டமி$ேக

, உ&க</ ேதைவயான வர

. அதாேன உ

 இJ/தா

நிைன ; ைப/திய நீ,

, அ:த கிழ ர&ைக ஏமா7றி

"எ&ேக ஓ3னாE?"
"அதா

ேவ3ைக. அவMைடய மைனவி இ$கிறாேள, பாவ, ந'ல வய,

ண- அழ ெபா$:திய ெப
த7ெசயலாக ."

, அவ ப*ைக அைற ேபாேன

,

"அ3 பாவி! பிற?"
"பிற எ

ன? அ:த பாகா அைற அவ

அவேளா* த&கி இ$:வி4* வ:ேத
”அவ உ

"ஒ

எ

றா? ஒ

ைன ஒ

."

எப3 வ$வா

? வி3 வைர

 ேக4கவி'ைலயா?"

பதாயிர ேக4டா. நாM உ

 ெசா'Bவி4*/ தா

வ:ேத

$ஷ

ேயாயைதைய பார3

. அகா ! கா)காக வாJ எனேக அவ

5ைடயாக/ ெதாிகிறாேன, பாவ, அ:த ெப

ப/தைர மா7/ த&க பைம

ேபால இ$கிறா, களம7ற )பாவகாாி, கலகலெவன% சிாி/ ேப) கிறா,
அவ< எப3/தா

மன சமதி இ:த கிழ ர&ட

வாழ ?"
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"அ:த ேவதா:த/ைத அவ< ேபாதி/ வி4* வ$வதாேன, L

ேவைல/தா

நீ -த' தா>ல வா&பவளா%ேச."

மல(ெகா3 ம7ேறா( ஆடலழகிட
ப7றி ேபசிெகா

, மி4டாதாராி

காமெவறிப7றி, த

3$பா, இ$வ$ ேச(: சிாிபா(க, எ

நிைன/தா. நிைன/த அ:த கா4சிேய க

ேகாப அதிகாி/த. அ

-

நிைல

 மரவ'B

ெதாிவ ேபாB$:த.

 பக' வி$:திேல மரவ'B கல: ெகாளவி'ைல.

ப*ைக அைறேக சாபா* ெகா

*வரப4ட. அைத அவ ெதாட1மி'ைல.

மி4டாதார(, வி$:ைத பகிRகாிகவி'ைல. ந* நிசி வி$: நைடெபறாததா'

இ$:த விசார/ைத அவ(, பான வைககளா' கJவி வி4டா( . மரவ'B வி$:

வராமB$:தம4* ெகா,ச மனவ$/தமளி/த.
அ
ெச

 பக', மாளிைகயிேல இ$க மனமி
வி4டா(. ேபா -

றி மி4டாதார(, ேவ4ைடயாட%

, சதிராட வ:தவ(கைள, அFபிவிடAடா எ



உ/திர1 பிறபி/வி4டா(. மல(ெகா3 மாணிக-, த&க இ$:த

ஜாைக காவF ேபாடப4ட. மி4டாதாரைர/ ேத3 அைல:தா(

ேவதா:தா%சாாி. ேவ4ைட ேபான விஷய ெதாி:த. கா4* ேபாEவர

மனமி

றி, மாளிைகயிேலேய கா/தி$:தா(. இ$43ய பிறேக வ: ேச(:தா(

மி4டாதா(, இர

* காைடக<ட

! பகெல'லா, ேகாப- ேசாக- ெகா

*

ப*/ ர

3$:த மரவ'B, மாைலயிேல ஓ( ேயாசைன ேதா

மி4டாதாராி

காம% ேச4ைடையப7றி ெவளிேய யா$ Aறாதி$ ப3,

மல(ெகா3ைய ேக4*ெகாள ேவ
ேவ

*ேகாைள நிராகாிக மா4டா எ

"மல(ெகா3 ேபாEவி4டாளா?" எ
ேபாகவி'ைல எ

*ெம

எ

றி7.

ணினா. அவ, த

ற நபிைக உ

டாயி7.

, மரவ'B பணிெப

ைண ேக4டா.

ப ெதாி:த,

"ேந7 இர1 நட:த விஷய/ைத யாாிட- Aறாேத, தய1ெசE. அவ$ைடய
ெபய$ ப&க வரAடா. நம ஏ7ப4ட சிேநக/தினா', உ
ேவ

3ெகாகிேற

.எ

ைன

ெபா$4* நீ, இரகசிய/ைத காபா7வாE எ



17

. நா

நகிேற

அ*/த மாத, எ

தய1ெசE அ&ேக வ: எ

மனைதேய ெகாைள ெகா
மரவ'B.
எ

ைன காண ேவ

டாE.

 க3த எJதி க3த/ட

மல(ெகா3 அMபினா.

,

தகபனா( மாளிைக ேபாகிேற
*கிேற

. ஒேர இரவிேல நீ எ

, ஒ$ த&க% ச&கB த:, பணிெப

+ல,

, மல(ெகா3யிட இக3த/ைத ெகா* ேநர/திேல,

பணிெப

மி4டாதார(, தைலவிாி ேகாலமாக ேவதா:த/ட

அ& வ: ேச(:தா(.

ேவைலகாாி பய:தா, பதறி ளறினா. க3த/ைத வா&கி ப3/தா(
மி4டாதார( . "களி ! அ3 பாதகி! ேமாச ேபாேனேன!" எ

 Aவினா(.

மல(ெகா3 தவிர ம7றவ(க ந*&கின(. அவ ம4*, அ,சேவ இ'ைல.

"ேந7 இர1, நீ மரவ'Bடனா இ$:தாE?" எ

மி4டாதார(.

"ஆமா! ேந7றிர1 -Jவ, உ
ந'லவ" எ

மைனவிட

 ேகாப/ேதா* ேக4டா(

ேபசிெகா

3$:ேத

. மிக

 மல(ெகா3 Aறினா. அ:த ரBேல ஓ( வித Lர ெதானி/த.

மி4டாதார( ேவதா:த/ைத பா(/தா(, ேவதா:த, மல(ெகா3ைய -ைற/
பா(/,
"உ

H யா$ ெதாியா எ

க(ஜி/தா

 நிைன/தாE, எ&கைள ஏமா7றினாE " எ

. மல(ெகா3 சிாி/ெகா

ேட, "ஏமா:தீ(க ! ஏமா7றவி'ைல.

அ1 இ:த களி, Aறி/ ெதாி:ெகா

3$5(க" எ

ம7ேறா( நடன மாைத ேநாகினா, ேகாப/ட
Hைத% ெசா

ேன

.உ

நி

றா.

. அவ, " ஆமா, நா

ேட,

தா

Mைடய ைதாிய, எப3 ப4ட காாிய ெசEதாE?

நிைன/பா( ! மி4டாதா( மைனவியி
ேபாயி$:ெகா

 Aறிெகா

*............" எ



உ

ப*ைக அைறயிேல ேந7றிர1 >ரா1

 Aறிெகா

ேட க

கைள கசகியப3
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"ேவதா:த! என ஆ/திர அட&கா, இ$வைர, ளிய மர/திேல
க43 ைவ// தைலயாாிைய வி4*, மிலாாினா' அ3/தாெலாழிய எ

நிமதி அைடயா" எ

மன

 மி4டாதார( ெவறிபி3/தவ( ேபால Aவினா(.

"ேபாE, மரவ'Bைய அைழ/ெகா

*வா$, ேவதா:தா%சாாியாேர! சா4சா/

மி4டாதார(, க4டைள பிற:மா, )மா இ$கிறீ( ! ஒ$ ேப%) ேக4டாேரா
இ'ைலேயா, உடேன ேந7றிர1 ஓ3வ:தீேர, ேதா4ட/ எ

அைழ/ெகா

* ேபாக, இேபா எ

கிழ ர&ட
ெபாிய 

பம'ல" எ

. ஒ$ ெப

ணி1 பிற:த எ

 ஆ/திர- ஆணவ- கல:த ரBேல, மல(ெகா3

பாE:தா(.

"மி4டாதாரேர! எ
அைழ/ வர% ெசா

மக

, பணிெப

ஆ%சாிய-7றா.

னா' விைள:த' எ

மீ ேகாபிகபடா. சி

. அ:த/ த3 -

ன அபசார, எ

ன கிரகசார எ

ெசா'லேல. ெராப ேநர கழி/த பிற தா

மி4டாதாராி

ைன Yமிக ேவX' எ

ன43ைய/ ேதா4ட/
. உ&க இர

* ேபைர

ைட ேந -தBேல விஷய/ைத%

ெசா

.

னா. உடேன பதறிேன

 ேசாக மைட:ேத

, நா

எ

 ேவதா:தா%சாாி Aறிெகா

ன

ேட

காB' விழேபானா(. மி4டாதாரேரா, அ&ேகா( ஆசன/திேல

சாE:தா(. தைலமீ அ3/ ெகா

கா43, ப3/பாரEயா ! எ

டா(. "க3த/ைத ேவதா:தா%சாாியாாிட

மான ேபாேத, உயி( 3ேத! அ:த

ப*பாவி, மனைத பறிெகா*/ேத
மாத வா - எ

மீ

ெபாJேபாகாக ெபாியவளிட

3$க வ:ேத

ெசEய4*, எ

 மி4டாதார( ேவதா:த/தி

னீ(க, உ/தர1ப3 ெசEேத

ேதா4ட/திேல இ$க% ெசEவி4*, நா

ேபசிெகா

Aட இப3 ேபச/ ணிய

, அதிF சதிராட வ:தவ, இவ< எ&கி$: இNவள1

"இNவள1 விபாீத- உ

அ4டா! எ

மர ேபால நி7கிறீ(? மரவ'B இ:த

வா@வைத விட, ளிய மர/திேல க43 ைவ/ அ3கப*வ,

ேபசினா. மி4டாதார( எதிாிேல, ஒ$ ஆ
மா4டா

ைன

--- மறகாேத- ெவளிேய - ெசா'லாேத---அ*/த

ெற'லா எJதி இ$கிறாேள . இ

ன எ

ன $ஜு ேவ

*.
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நா

வா@:த வா@1 எ

ராம%ச:திரா!” எ

ன என இேபா வ:தி$ இ3 எ

 ஆயாசப4டா(.

'ேகாபபடாம' ேக4கேவ

ன ! அட

* ஒ$ விஷய. க3தேமா நமிட இ$. இ:த

கJைதகைள விர43 வி*ேவா. விஷய எ1 ெவளிவர மா(கமி'ைல, Lணாக
மனகிேலச அைடய/ ேதைவயி'ைல" எ

 ேவதா:தா%சாாியா( Aறினா(.

"நீ இ$ இ&ேக. இேதா நா

 Aறிவி4* க3த/ட

மி4டாதாராி

ெப$ +%), அ பயனி'லாத ேயாசைன எ
"எ

வ$கிேற

மி4டாதார(, மர வ'Bயி

ஓ3னா(

அைற. கத1 உ4பக தாளிடப4 3$:த.

தடதடெவன/ த43னா(. கத1 திறகப4 ட. த
மி4டாதார( இ$க க

பைத அறிவி/த.

எதிாிேல, மிக ேகாப/ட

டா மரவ'B. அவைர க

ேகாப, கைரைய பிள: ெகா

ட, அடகிைவ/தி$:த

* வ$ ெவள ேபாலாகிவி4ட. மீ

*

கதைவ +ட -ய7சி/தா. மி4டாதார(, -ர4*/தனமாக/ த*/, ”களி! உ
ேவைலைய இ&ேக கா4டாேத!" எ

 மிர43னா(.

"நீ( ஒ$ மி4டாதார(, மிர4ட/ ெதாி உம . நா

ஒ$ மிரா)தார( மக. என

இ:த மிர4ட' பா(/ பா(/% சB/ேபான கா4சி. எ

ேவ

டா உம Lராேவச/ைத" எ

னிட கா4ட

 உதி கல:த ரBேல, தீெபாறி பறக

ேபசினா, மரவ'B.
மி

சார/தா' தா

டவ(ேபாலானா( மி4டாதார(. ேகாப பய/

இடமளி/த. "இவ சாமா

நடப நடக4* எ

ய மானவள'ல! பய காேணா ! பதறகாேணா!

ற ணி1 ெகா

டவளாக இ$கிறா" எ

 ேதா

திகிF அதிகாி/த. க3த/ைத கா43, ”நீதாேன இைத எJதினாE?" எ

ேக4டா(. "ஆமா" எ

 )$கமாக பதிலளி/தா மரவ'B "ஏ

ேகவி ேக4டா( மி4டாதார(. "உ

மான/ைத காபா7ற" எ

?" எ



றி7.

 ம

 Aறிவி4*

மரவ'B மி4டாதார(, அைற ெவளிேய விJ:த3/ ஓ*ப3, ேவகமாக

கதைவ% சா/தினா. கத1 ேமாதி, மி4டாதார(, அைற ெவளிேய விழ, கதைவ/
தாளி4 *ெகா

ைடகவி'ைல.

டா, மரவ'. க

களிேல உதிர/ ெதாட&கிய நீைர
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விழா -3வத7, தன பழகமான ஒ$ உ$ப3ைய/ ேத3ெகா

*

ேபாயி$:த மிரா)தார( மீனா4சி):தர(, மி4டா1 அ:த ேநர/தி'தா

வ:

ேச(:தா(. மி4டா மாளிைகயிேல ஒேர அம(களமாக இ$க க
வ:தவ< மி4டாதார$ ச

ைட எ

 ம4* இ$:தா', விஷய

விள&கிவி43$. மரவ'B மி4டாதார$. ச

ெபா$ விள&. இ:த% ச
+வ$, எ

டா(. சதிராட

ைட எ

றாF

ைடேயா, மி4டாதார(, மரவ'B, மல(ெகா3

கிறா(க, இத7 அ(/தேம விள&க காேணா, எ



ஆ%சாியமைட:த மிரா)தார(, மி4டா தாராிட விஷய விளக ேக4டா(.
தகபனா( வ:த விஷய ெதாி:த மரவ'B, அைறையவி4* ெவளிேய

வ:தா. தகபனாைர பா(/ "அபா ! இனி இ&ேக நா

Aறினா. "உ

இ$க-3யா" எ

ைன இ&ேக, மான&ெக4* ைவ/தி$க எ:த மைடயM

சமதிக ேபாவதி'ைல" எ



 மி4டாதார( ேபா(-ர) ெகா43னா( . மிரா)தார(

வாL%) ஆரபி/தா(. ”நாைக அடகி ேபசேவ
ஆனா' ேகாப வ:வி4டேதா பிற நா

*, நா

மனிதன'ல" எ

பக ேசராம' இ$பாரா தகபனா(. "ஊ( சிாி உ

ெதாி:தா', இ:த க3த/ைத பா(" எ

ேகாபகார ன'ல!

றா( மிரா)தார(. மக

ெப

ேயாயைத

 Aறி க3த/ைத ெகா*/தா(,

மிரா)தாராிட மி4டாதார(. க3த/ைத ப3/வி4*, ெகா,ச பதறி, மகைள

பா(/ "நீயா இ ேபால எJதினாE? யா$?" எ

 ேக4டா( மிரா)தார(.

ேவதா:தா%சாாி அேத சமய/தி' மல(ெகா3ைய பி3/ இJ/ெகா
வ:தா(, கள/.

"இவ</தா

"எ

*

 மரவ'B பதிலளி/ தா நிதானமாக.

"சதி( ஆ3னவ தாேன!" எ

 ேக4டா( மிரா)தார(, ழபிெகா

ேட.

"ஆமா அபா ! சதிரா3ய இவைள ந*நிசியிேல இ:த ேயாகிய( சரசமாட
அைழ/தா(. இவ எ

அைற ஓ3வ:வி4டா" எ

 Aறினா மர வ'B.

மி4டாதாரைர மிரா)தார( -ைற/ பா(/தா(. "இ ேயாயைதயா?" எ

ேக4பத7 பதிலாக.
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”இவ த&கமானவ, ேவ3ைககாாி. இர1 -Jவ எ

ேபசிெகா

3$:தா. ெவளிேய ேபாE இவ$ைடய ேயாயைதைய%

ெசா'Bவி4டா', மான ேபாேம எ

எ

பத7காக, நா

க3த ெகா*/தMபிேன

 மரவ'B Aறினா. மப3 மிரா)தார( மி4டாதாரைர -ைற/

பா(/தா(, "உ

Mைடய மான/ைத காபா7ற/தாேன எ

இத7 அவ மீ ேகாபிகிறாேய, -4டாேள " எ

"இரெவ'லா அவ<ட

எ

ன ேபசிெகா

மல(ெகா3ைய ேக4டா( . அவ, 

உ

னிட தமாஷாக

மக -ய

"

றா.

 பா(ைவ ேபசி7.

3$:தாE நீ" எ

 மி4டாதார(

, "பல விஷய&க ேபசிேனா.

னைகட

ைனப7றி, உலக/ைதப7றி, கிழவM மாி வா@ைகப*கிற

ேவதைனைய ப7றி, பல விஷய ேபசிேனா. மி4டாதாரேர ! என
ேந7றிர1தா

ஆன:த இர1! அவ< இ

எ&க இ$வ$ அ:த இ

ரBேல ேசாக கபிெகா

ெசவி.

”இத7 ஏ

ப இர1 அ ஒ

ப இர1 கிைடகா" எ

தா

! மீ

*

 மல(ெகா3 Aறினா.

3$:த. ைமயாக1 மி$:த, மரவ'Bயி

இNவள1 பிரமாதப*/கிறீ(?" எ

 மி4டாதாரைர மிரா)தார(

ேக4டா(. மி4டா தார(, ேவதா:த/ைத, மல(ெகா3ைய மாறி மாறி

பா(/தா( மிர4சிட

அதிகாி/த.

. விளக ஏ Aற வி'ைல. மிரா)தார$ ேகாப

”வய ஆயி7, இNவள1. கிளிேபால என ஒேர மக, உன ெகா*/ேத
சதிராட வ:தவைள% சரசமாட அைழ/தாE. அவ< உ
பி3கவி'ைல. அவைள% சமாதானப*/தினா எ

மக. அத7 அவ ேம'

பாEகிறாE நாEேபால. உன மைனவி ஒ$ ேகடா?" எ

Aறினா(. த

மிரா) ஆ4கைள அைழ/தா(. இர4ைட வ

ேவதா:த- மி4டாதார$ ))ெவ
'எப3 விஷய/ைத% ெசா'வ?"

கிழ% ேச4ைட

 மாளிைக அதி$ப3

 ேபச லாயின(.

3க தயாராயின!

. நீ

22

"ெசா

னா' நம/தாேன மான ைற1."

"ெசா'லாவி4டா', மிரா)தார( ேகாப அட&காேத."
"ெசா'Bவி4டா', நைமப7றி எ
"ேகாபி/ெகா

* ெப

அMபாவி4டா' எ

ன நிைனபா(."

ைண அைழ/ ெகா

* ேபாEவி*கிறாேர. பிற

ன ெசEவ?"

"ேகாப ைற:த பிற அMவா( எ

 )மா இ$:வி*ேவாமா இேபா."

"நா )மா இ$:வி4டா', விஷய அவனாேலேய ெதாி:வி4டா'."
இNவித, ேவதா:த-, மி4டாதார$ ம:திரா ேலாசைன நட/திெகா

3$

ேபாேத மிரா)தார(, பிரயாண// தயாராகிவி4டா(. மரவ'B ஒ$
வ

3யிேல அம(:ெகா

*, மல(ெகா3ைய Aட வ$ப3 அைழ/தா.

மி4டாதார(, கல&கினா(. மிரா) தாராிட ஓ3னா(, "நா

ெசE&க! உ&க காB' விJகிேற

அைழ/ெகா

ெச'லாதீ(க. எ
"ைப/யகார

. ெப

ைண ேவ

பிற ெசா'கிேற
*மானா'

! தய1

* ேபா&க. இ:த மல(ெகா3ைய ம4* Aட அைழ/%
ேப%ைச இ:த ஒ$ விஷய/திேல ேக<&க," எ

நீ! உ

 ெக,சினா(.

ேப%) பா(ைவ நட/ைத என/ ளிAட

பி3கவி'ைல. மல( ெகா3 சமதி/தா' நீ மகராஜனாக நி/திெகா " எ



மிரா)தார( Aறினா(. இNவள1 பகிர&கமான பிறAட, மல(ெகா3யிட ேமாக

பி3/ இவ

அைலகிறாேன, எ

 மிரா)தார$ ேகாப அதிக ப4ட.

மல(ெகா3, ம/ ேபச -3யேவயி'ைல, மரவ'B, அவைள அைண/
ெகா

*, "வ:தா' தா

சகர/தி

வி*ேவ

"எ

அ3யிேல ப*/% சாகிேற

ெசEவி*வா( ேபாFமி$:த.

 வ7/தினா. வ
!எ

3 றப4 ட !

 Aறினா( மி4டாதார( . அப3ேய
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இேத ெபாிய சனியனாக ேபா%)! ஏனEயா இப3 உயிைர வா&கிறீ(? உம

ேபாேக மகா ேமாசமாக இ$கிறேத. மல(ெகா3ைய நா

ேபாE உ

ைனேபால காம A/தாடவா எ

மகேளா* அவ இ$கேபாகிறா இர
Aறினா( மிரா)தார(.
"அதா

Aடா, எ

ேப%ைச/ த4ட ேவ

மரவ'Bேயா*, அவைன ..." எ

"அவைனயா? எவைன" எ

Xகிேற

அைழ/ ெகா

. வி* சகர/ைத, எ

ேடா( நா," எ

*

 சமாதானமாக

டா. உ&க மகேளா*,

 அJரB7 Aறினா( மி4டாதார(.

 ேக4டா( மிரா)தா(, மி4டாதார$ நிஜமாகேவ

ைப/ய பி3/வி4ட எ

 தீ(மானி/, மி4டாதார( மிரா)தாராி

பதி' Aற-3யாம', மல(ெகா3ைய% )43 கா43னா( .

ேகவிக 

"இவைள/தாேன அைழ/ ...”
"இவைன/தா

"

"இவனா?"
"ஆமா ! மல(ெகா3, ெப

ண'ல!"

மாமனா( ம$மகபிைளயி

உைரயாடBேல ேவதா:தா%சாாி கல: ெகா

மிரா)தாரைர/ தனியாக அைழ/ 'ேகாபபடாேம எ
மல(ெகா3, ெப
ேபா*பவ

ண'ல ! ஆ

. அச' ெப

*,

வா(/ைதைய ேக<&ேகா .

! மனேமாகனதா" கெபனியிேல "திாீபா(4

ேபாலேவ ேவஷ, ேப%) ந3 இ$. அவMைடய

ஆைச நாயகி அவM, ேந7% சதிரா3னா. அவ ேப( மாணிக ; இவ

ேப(

சீதாபதி. இ என ேந7 ெதாியா அவ$ ெதாியா. உம ழ:ைத
ெதாியா. சதிரா* ேபா சகல$ இவைன மாணிக/தி

எ

ணிெகா

டன(. மி4டாதா$ அப3ேய எ

ணி/தா

த&ைக எ

ேற

இRடப4டா(.
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ேதா4ட/ வர% ெசா
ெசா

னா( . இவ

ேபானா

. மி4டாதா( தம இ%ைசைய%

ன பய: ேபாE, அவைர வி4* ஓ3ேபாE, மரவ'B அைமயா(

அைறயிேல ேபாE% ேச(:தா

. அ&ேக அமா இவைன ெப

ேந இவ

ற விஷய/ைத மாணிக ெசா

எ

ணிெகா

ெண

ேற

.

* அபய அளி/தா(க. இரெவ'லா அ&ேகேய இ$:தி$கா

ெப

ண'ல எ

னா. பிற

மி4டாதார$/ ெதாி:த. ஒ$ இர1 -Jவ மரவ'Bயைமயாாி

ெகா4ட3யிேல இ$க ேநாி4ட ெதாி:, மி4டாதார$ ேகாப வ:த. அேத

சமய இ:த க3த வ:த. எாிகிற ெந$பிேல எ
Aறினா(.

ெணE ேபாலாயி7" எ



பிரமி/ ேபானா( மிரா)தார(. அேதசமய/திேல, சீதாபதி மர வ'Bயிட, ெமள
ெமள விஷய/ைத விளகி வி4டா

. மரவ'B ஆ%சாிய-7%, சீதாபதிைய

!

விைறக விைறக பா(/தா. எNவள1 ேந(/தியான ந3! மல(ெகா3, ஆ
அவMட
கிளினா
எ

ஒ$ இர1 -Jவ, விைளயா3ேனா. அைண/தா
, -/த Aட ெகா*/தாேன! சாகசகார கள

,க

!! - எ

ன/ைத
 மரவ'B

ணினா. ேகாப, அைத/ ர/தி அ3 ேவக/திேல ஆ%சாிய, அ:த

ஆ%சாிய/ைத அறப*/திவி4* பாிதாப, அ:த பாிதாப/ைத பறக

அ3/த பிேரைம!
"எ

மீ த இ'ைல. நிைலைம அப3யாகி வி4ட. இேபா உ

தகபனாாிட மி4டாதார( Aறிவி43$பா(. நீ&க ேபாEவி4ட பிற, எ
ேவஷ/ைத கைல/வி4*, ஆ/திர அட&ம4*, எ

அ3க%ெசா'வா(க. மர வ'B! எ

நா
ம

வா@ைகேய விசி/திரமானதா

3யி* ம

ன(க! ெபாJ வி3:த, பைழயப3 உைழபாளி இ:த

இ3ேம' இ3, 

ம

! இர1

இராணி! பகBேல, ஏைழ! இர1 ேவைளகளிேல மாளிைக, உபாிைக, தாதிக,

விசி/திர/ைத எ'லா விட, ேந7 என இ
நா

ைன ஆ4கைள வி4*,

ேவ

*ெம

னி/வி*. நா

"நீயா நிரபராதி!" எ

ப இரவ இனி என வரேபாகிற

ப, ஒ$ ேவைள மரணேம வ:தாF வரA*. மரவ'B!
ேற உ

ைன ஏமா7றிேன

நிரபராதி" எ

எ

 ம4* எ

, உ$கமாக Aறினா

 ேக4டா மரவ'B, ேகாப/ட

ணாேத. எ

சீதாபதி.

அ'ல, 

ைன

சிாிட

,
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பா(ைவட

.
3 அ$ேக வ:தா(, "இற& கீேழ!" எ

விஷய விளக ெப7ற மிரா)தார(, வ
ெகா,ச க

3பான ரBேல, Aறினா(, சீதாபதிைய ேநாகி. மர வ'Bைய

பா(/, "அமா! மல(ெகா3 இ&ேக இ$க4*. நா
ெசா'கிேற



"எ

இேபாதா

 மகளிட ெசா

னா(. மரவ'B, "எனேக விஷய ெதாி !

! ஆனா' அபா! இவைன இ&ேக நி/திவிடேவ

வி*வா(க " எ

டா, ெகா

 Aறினா.

மல(ெகா3ைய, மிரா)தார( த

றப4டன. -

விஷய/ைத பிற

வ

3யிேல ஏ7றிெகா

டா(. வ



3க

னா' நாF காவலாளிக தீவ(/தி சகித கிளபின(. அைவ

ேபா தி ேநாகியப3 திைக/ நி
###

ம மேனா,சித சைபயி

றா( மி4டா தார(.

பிரதம ந3கராக% சீதாபதி க@ ெப7றா(. "ெதாிேமா

விஷய! சீதாபதி, வரபிரசாத, மரவ'B/தாயா( கடா4ச/தா' கிைட/த"
எ

 ஊாிேல பல( வ ேபசின(. அதாவ, சீதாபதி எ

ற ந3கM மிரா)தார(

 வபள ! அதMைடய உ

மக மரவ'B ெதாட( எ

ைம யா$/

ெதாி! மரவ'B ம4*, கைடசி வைர, மி4டாதார( மாளிைக ேபாக ம/
வி4டா! மர மேனார,சித சைப நாடக&க< ேபாவத7 தவவதி'ைல!!
அ:த கெபனியா(, "காம ர&" எ

ற நாடக/ைத எ:த ஊாிேல நட/

ேபா, மரவ'Bைய காணலா. அ:த நாடக/ைத நட/தாமB$க% ெசEய
மாகாளிப43 மி4டாதார(, எNவளேவா -ய
வத:தி. ஆனா', அ:த நாடக தா

நாடக! அNவள1 ஆதர1 அத7!

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

ைவ/ெகா

அகெபனியி

 ஊாிேல

-த'தர நாடக, ைவர விழா

2. ெசாலாத

அவ<, ):தாி எ
இலகண ப

றா(, -3யவி'ைல எ

ற ெபய( காரண ெபயராகேவ அைம:த எ

3த$ ெசா'லவி'ைல. ெசா'வாேன

* ஆஹா ! எ

ன மண, எNவள1 இ

 எ:த

? மலைர எ*/

ப !' எ

 ெசா'லாமேல,
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எNவளேவா ேப(, -க: ரசிக வி'ைலயா? ):தாியி
அவ<ைடய அழைக க
க

சி பிராய -தேல

டவ( களி/தன(. கைடLதி ேபாE L* தி$வத7,

ன/திேல எ/தைனேயா -/த, ைகயிேல பலவைக ப

X .

ட, அெப

பளி யிேல பலநா ஆசிாிய$ ேகாப, பாட/ேல அ:த பாைவ நிைனைவ%

ெசF/தாததா' . அப3 ப4ட மாணவிைய, -4டா, த3கJைத, உைதகிேற
பா(, எ

 எNவளேவா வைச ெமாழி ெசா'லலா. ஆசிாிய$ அகராதியா

ெதாியா? ஆனா' அவ( ஒ$நாளாவ, ெசா'லேவ
ெசா

னேதயி'ைல. 

சிாிட

*ெம

எ

ணியைத%

தைலைய அைசபா(, ):தாியி

-க/திேல

ெகா,ச பய த4*ப*. அ ஒ$ விதமான கைளைய/ த$, அைத ரசிபா(
ஆசிாிய(. ேவ மாணவியி

காைத இJபா(, க

ன/ைத கி<வா(, தைலைய

4*வா(, ):தாி மீ )* ெசா' Lசமா4டா(, அ:த மல( வா3 வி*ேமா எ



நிைன/.

"43 ெபாியவளானா' மகா !பவதியாக இ$பா. க
மயக, அ:த 

சிாி இ$கிறேத, அேபால நா

கேள ேபா ஆைள
க

டேதயி'ைல. )$

*

க$/ அட(:, கா7றிேல அைல அவ<ைடய A:த' இ$கிறேத, அ4டா
எ

ன ேந(/தி, எ

ன இலாவ

ய" எ

, ):தாியி

பால ப$வ ரசிக(க

ெசா'லவி'ைலேய தவிர, அNவித-, அத7 ேமF நிைனகாதவ(கேள

கிைடயா.

"):தாி, நாேமா ஏைழக, விதவிதமான ணிக உன கிைடகா. நா
)4* வி7 அைதெகா

*தாேன இர

* ஜீவ

தகபேனா, எ&ேகா ேதசா:திர ேபாEவி4டா
ேசா7 ஊ காEதா

க வாழேவ

. நா எ

ஆப

*? உ

ன ெசEயலாம3 க

உன வவ', A4*, வைட எ'லா " எ

ேண!



):தாி அவ<ைடய தாயா( தனபாகியவதி ெசா'லவி'ைல; ):தாி/தா
இ ெதாிேம. அ:த ப%ைச நிற% ெசாகா, பா கல( பாவாைட,
அவ<ைடய ப1

நிற ேமனி அழகாக/தா

வாயிF அவ< எத7? ' அJ+,சி அ

வJைக/ தைல வனிதா இவ(க< ேவ

இ$:த, பபாE சி' சீைம
ன, ெபா4ைட க

ெபா

னி,

* இ:த ேமனி மிMகிக, எ
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தனபாகிய ெசா'லவி'ைல. ஆப )4* வி7பவ< பணகார L4*

ெப

கைள ேகB ெசE உாிைம உ

):தாியி

டா?

வள(%சி, L43ேல வைமயி

ேபா43யி4டன. இ:த அமளியி

-தி(%சி, ஒ

ைற ஒ



இைடேய, அவ<ைடய அழ வள(:தப3

இ$:த, எைத ச4ைட ெசEயாம'.
“என ம4* ெகா,ச ெசா/, ஒ$ ெசா:த L* இ$:வி4டா', எ

த&க/ ஏ7றவனாக ஒ$வைன/ ேத3 பி3/ கBயாண ெசEைவக

-3. க

ேட

க

ேட

):தாி, ஆப கைடகாாியி

எ

 ைகலா ெகா*க எவ$ சமதிபா(க.

ெப

ணாயி7ேற, எ:த/ த3யேனா ெவறியேனா

எவேனா ஒ$வM/தாேன வா@ைக ப4டாக ேவ

ெசா'லவி'ைல. அவ<ைடய க

*" எ

 தனபாகிய

ணீ(, ஏ7கனேவ C) நிரபி கிட:த

தைலயைணைய ேமF அதிகமாக அJகாகிவி4ட.
"அழகான ெப
ஏைழதா

, அடகமானவ, ஏேதா ெகா,ச ப3/ இ$கிறா.

, இ$:தா' எ

ன? ந L43ேல உலாவினாேல ேபா, கி$க

ல4)மியாக இ$பா. நம ைபயM ஏ7ற ெபா$/தமான ெப

ெசEவ? அவ ஆபகைடகாாிகா பிறக ேவ

ன

*? அரச மர/ைத ஆ

வ$ஷ )7றி பயனி'லாம', அ*/த ெத$விேல, அJெகா
தாசி'தாாி

.எ

3$கிறாேள

சசார தி'ைல, அவ வயி7றிேல பிற:தி$க Aடாதா? நம

ைபயM க'யாண ெசEெகாளலாேம" எ

 ேலா -தB ெசா'ல

வி'ைல. மனதிேவ இேபால பல-ைற அவ( நிைன/தா(; ெசா'லவி'ைல
ெவளிேய. ேலா -தB பண பைட/தவ(, ெப

ஒEயாரமான ைபய

* இழ:தவ(, ஒேர மக

, அவM% ):தாிட ைமய'.

அவ$,

"கன, ஏனபா, அ3க3 அ:த ஆபகைட ேபாEவ$கிறாயாேம, அ:த
ெப

):தாிைய ேநசிகிறாயாேம" எ

இேபால ேபசAடா எ

 ேலா -தB ெசா

ற சபிரதாய/தினா'.

னதி'ைல, மகனிட
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"என எ

னேமா அபா, அ:த கைட பக ஒ$ நாைள ஒ$ தடைவயாவ

ேபாEவராவி4டா', ச:ேதாஷ உ
எ

ைன எ

டாவதி'ைல. அபா, ):தாியி

ன பா*ப*/கிற ெதாிமா? Cகேம இ$பதி'ைல, தவறி/

C&கினாேலா, கன1தா
அபா, நா

எ

. கனவிேல அ:த கிளிெமாழியா பிரச

):தாிதா

என ேவ

கனகசேபச

):தாியாவ ெசா
அேபா நா
எ

*, இ'லாவி4டா' கBயாணேம ேவ

.எ

எ

ைன/தா

ைன நா
எ

தளிவி*வா(க எ
சாிப*/திெகா
"எ

.த

வைளைய ெகா* ேபா, ேவ

டா" எ



ணீ( ேக4கிறாேன,

* ெம

ேற எ

ைன/

கBயாண ெசE ெகாள ேபாவதாக Aகிறா

 ):தாி ெசா'லவி'ைல. அவ ெசா'வாேன

):தாிைய ேபால/ தனபாகிய- வாBப ெப

வி*ேவ

அபா,

இேபால ேப)வ தமா?

ட ஒ$மாதிாியாக% சிாிகிறா

காதி' ப*ப3" எ

"):தாி, உ

ைண

னாளா மனதிேல நிைன/தைத, ெசா'லேவயி'ைல. அமா,

ைன க

ெதா*கிறா

. ச/தியமாக% ெசா'கிேற

ெசா'லவி'ைல. த:ைதயிட தனய

.

னமாகிறா

உயி(ேபாவதானாF ):தாிைய/ தவிர ேவ ஒ$ ெப

க'யாண ெசE ெகாளேவ மா4 ேட

கன, எ

அழ

ணாக இ$:தவ தாேன!

க4டாயமாக கBயாண ெசE ெகாகிேற

ணாேத. ஏைழ L4* ெப

,

தாேன எ

. எமா7றி

 எ&க L43ேல

 க$தாேத. பா(, எப3யாவ எ&க L4டாைர%

*உ

ைன கBயாண ெசEெகாகிேற

."

ைனயாவ நீ&க கBயாண ெசE ெகாவதாவ, அப ேவB%

ெசா:தகார( உ&க அபா, நா

ஆபகாாி மக. எ

ைனயாவ நீ&க

கBயாண -3பதாவ. அெத'லா நடவாத காாிய, ஏ

ஏEக பா(கிறீ(க!"

"):தாி, ச/திய ெசEகிேற
"ச/தியமா? ஆைச க

Lணாக எ

.எ
ம

ைன ெக*க ேவ

Lணாக எ

ைன

ைன ந."
ெதாியா. அதனாேல ேப)கிறீ(க இேபால
டா. நா

ஏைழ."

,
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"எ&க L43ேல ம

உ

ைன/தா

ைட உைடயA3ய ச

ைட நடபதானாF சாி,

கBயாண ெசE ெகாவ எ

 நா

தீ(மானி/வி4ேட

."

"மனேகா4ைட இ, இ3:ேபா. இFப ப43 மிரா)தா( மக -க இ,சி
தி

ற ர& ேபால இ$தா! இ$:தா' எ

வரேபாகிறவ."

"சீ! அ:த ர&ைகயா, நா

ன, அவதா

கBயாண ெசE ெகாேவ

உன நாயகியாக

?"

இைவ ):தாி கன ெசா'லாதைவ, கன% ):தாி ெசா
சில கால/ பிற இFபப43 மிரா)தா$/தா
"ர& ேபால இ$கிறாேய, உ
அப

மிர4 3னா' எ

ைன க43 ெகா

இழ:வி4ேட
எ

. இனி உ

. ப/தைரமா7/ த&க ேபா
ேனா* அழ ேவ

*, எ

/திைய க4ைடயாேல அ3க ேவX' எ
ணாமFமி'ைல. அவ

கன கJ/திேல க43 வி4ட பிற தா

தா

ற ):தாிைய

எ

ன ெசEவா

பாவ! அப

Mைடய அJ+,சிைய

, வ43 அசF ெச'லாகிவி4டதாக
டைன எ

3$:த தி$ேவ&கட, 'என மைனவி உ

*, சிகபாக இல4சணமாக இ$பா. எ

கRடப4*, ஏேதேதா பா*ப4*, எ

ன ெசE?

 கன ெசா'B

. ெசா'ல -3ேமா?

ேதசா:திர ெசE ெகா
மக< உ

.

, நாM

டதா'தா

மிரா)தா( எJதிெகா*க இைச:தா(. ப4ட கடM இ த
டா

ஒ$ மைடய

விதி! விதி எ

ேவB நில- இFபப43யாாிட அட இ$:த, த

நிைன/ெகா

.

ன, பி3வாதமாக இ$:தா', எப3 நட:தி$ இ:த

ேட

ெகாளவி'ைல, எ

கன ம$கனானா

ேடேன, நா

கBயாண பாழான பண/தாைச என பி3/ெகா

இத7 ஒெகா

னத'ல!

 கன

*, ஒ$

மைனவி எப3ேயா

மகைள வள(/ வ$கிறா. என ேவைல

ெசEய -3வதி'ைல, L4ைட கவனிக -3யவி'ைல, இப3 ஊ!ராக அைல:,

அைர வயி7 க,சி ஆலாE பறக -3கிறேத ெயாழிய L4ேடா* இ$க
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க43யி$ப காவிதா

. ஆனா' கள% சாவி கிைட/தா'

வா@ைகயிேல என இ$ தி$தி" எ

, தி$ேவ&கட ெசா'லவி'ைல.

ஆனா' அவ

ப$வ நிைலைய ப7றிேயா, L43

பி3கவி'ைல. நா

ேபா, ேபாைத% சாியான "சா
எ

ண அதா

வைமைய ப7றிேயா, கனவி

)" கிைட/வி*. அ ஒ

. ):தாியி

காத' விஷய ப7றிேயா, அ:த காதைல அவ

L4* நி(ப:த/தினா' ைகவிட ேவ
)7றிெகா

தா

3 ேநாி4டப7றிேயா, ஊ!ராக%

*, ஓE1 மட&களிேல த&கி, ேத( தி$விழா கால&களிேல,

தி$தியாக வா@:வ:த தி$ேவ&கட/ யா$ ெசா'லவி'ைல.
கனவி

மைனவியானாேள இFபப43யா( மக காேவாி, அவ<

சனேவா, ேவ யாேரா ெசா'லவி'ைல. ஆபகைடகாாியி
காத' ெகா
ேப)வ எ

3$:த கைதைய எப3 அNவள1 பணகார ெப

ற பய/தா'.

இNவள1தானா, கனவி

மகளிட கன

ணிட அைத

இRடப3 ):தாி சில ேவைளகளிேல நட: ெகா

விஷய/ைத யா$ தனபாகிய/% ெசா'லேவயி'ைல.

இ ஏ

இ:த ெப

சமய&களிேல எ

இவேனா* இப3 லா1கிறா' எ

ணின 

அப3 இப3 எ

*, ெசா
எ

 தனபாகிய பல

னதி'ைல. 'அ3 அபா, ஜாகிரைத. அவ

 ஏதாகிF ெக4ட ேப%)% ெசா

அமாவிட ெசா'Bவி*ேவ

ட

 மிர43ைவ' எ

னா' ேக4காேத.

 ):தாி அவ தாயா(

ெசா'லவி'ைல. கன ெக4ட ேப%) ேபசியி$:தா'தாேன, ):தாி, அமாவிட
தானாகவாவ ெசா'Bயி$பா? அவ
இ$:தேத ேக4க.

ெசா

னதா

அவ< ஆன:தமாக

"அமா, வாைய ம4*கிற, சாத பி3கவி'ைல, மயகமாக இ$கிற,
எ

னேமா ேபால இ$கிற உட' எ

நிைலைமைய க

* ெகா

அநியாயமாக ஏமறியா எ
எ

ன ெசEேவ

? ஏைழ எ

 ):தாி ெசா'லாமேலேய, தனபாகிய

டா. "ஐையேயா, ேமாச வ:வி4டேத, அ:த பய'

மகைள ெக*/வி4டா

ேபாB$கிறேத. நா

பத7காகேவ இவைள ந'ல இட/திேல யா$ ேக4க

வி'ைல. இப3 ேநாி4*வி4டா' எ

கதி எ

னாவ? அ3 பாJ ெப

ேண !
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இப3 எ

அ3வயி7றிேல ெந$ைப ெகா43னாேய, அNவள1 திமிரா உன?

ஆணவமா? ெகாJ/ ேபானாயா?" எ
):தாிைய க
எ

ெற'லா ெசா'B/ தனபாகிய

3கவி'ைல, விஷய ெவளிவ: வி4டா' விபாீதமாகிவி*ேம

ற பய/தா'. ஆனா' தனபாகிய/தி

ெப$+%), தானாக வழி:த க

):தாி இைதவிட விளக மாக/ தாயி
"தபி, ஊாி' உன உ/தம

எ

ணீ$

மேனாேவதைனைய/ ெதாிவி/த.

 ெபய( இ$கிற. ந'ல ணெம



கழாதவ(க இ'ைல. ஏைழகளிட இரக கா4*கிறாE. இFபப43

மிரா)தாராி

இமாபினா' கRடமைட:தவ(கைள ெய'லா உ

காபா7கிறாE. இNவள1 ந'லவனான உ

னா' எ

*பேம

க$ைணயா'

பாழாகிவி4டேத. அேதா ):தாி ப* ேவதைனைய பாரடா அபா! எ:த பாB
ெகா*/த ம$: அைத கைரகவி'ைலேய. வள$கிறேத உ

வ. ஊரா( C7கிறா(கேள. ):தாியி

க

ணீ( எ

ஆளாகிறேத. ஏேதா பண/ ஆைசப4* ெகா
பய:ேதா ஒ$வைள கBயாண ெசEெகா

னா' ஏ7ப4ட

ைன% சி/திரவைத

டாE. உ

ேடா, அபM
அ

 ெமாழிைய

நபினாேள இ:த அபைல, இவைள ஏ7ெகாள Aடாதா இர

தாரமாக? இழி1 ேபாேம," எ
Aறிபா(ேபா எ
பய

எ

ன, எ

”அமா, க

 தனபாகிய கனகனிட Aறவி'ைல.

 பலதடைவ எ

எ

Xவா. எப3 Aவ, ெசா'B

ணி, ஏ&வா.

னி க$17றா. ஊ( தா7 எ

காபா7," எ

டா:-

 பய: ஓ3வ:வி4ேடா. நீ

 ெசா'ல மன இட:தரவி'ைல தனபாகிய/ . ஊைர

வி4*/ ெதாைல:தா' ேபா, எ

 ):தாிைய அைழ/ெகா

* ேவ ஊ(

வ: 3 ஏறினா. ):தாி ப/தா மாத! ம$/வ பா(கவ:த கிழவியிட,
தனபாகிய, அபாகியவதி ):தாியி

"அவ<ைடய $ஷ

இ$:த ):தாியி

த&க விரஹேபா

அ:தர&க கைதைய Aறவி'ைல.

அகைர ஓ3வி4டா

"எ

 ெபாEைர/தா. தாB

கJ/திேல, தாE மக< க43ய தாB!!
ற ழ:ைத பிற:த ):தாி. ேபர

ெப$மா ேகாயிBேல பலமான >ைஜ நட/திெகா

பிற:த ெதாியாம'

3$:தா( ேலா -தB.
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கBயாணேமா இ'ைல, ழ:ைதேயா தவ@:த அ:த 3ைசயிேல !
மாளிைகயிேல, கனகM காேவாி, கனபா3களி

தாய/, சி/த ைவ/தியாி
"எ

மக

Aவா

>ைஜ, காளி உபவாசியி

றி .

ெச:Cர ஆகியவ7ைற நபி கிட:தன(, பலனி

ராஜாேபால இ$கிறா

? எப3 Aவா

, எனெக

ன கவைல?" எ

 கன யாாிட

? விஷயேம அவM/ ெதாியா! ெதாி:தாF

Aற-3மா?
'ேபானவ

தி$பவி'ைலேய!' எ

 பல(, ஆயாச- ஆ%ச(ய- ெகா

*,

):தாிைய ேக4டன(. 'அகைர இ'ைல அவ$' ஆகேவ அவ( அகைரயி'

இ$கிறா(, எ

 சா Aவ தவிர ேவ வழியி'ைல. விழியிேல நீ( வழிய

வழிய வைதப4*கிட:த அ:த வனிைத, கால, அவ<ைடய கவைலைய
ப7றிய கவைலயா' ஓE: வி*மா? அ ஓ3ெகா
ஈரா

*, +வா

உலவி ெகா

த&கராஜ

*, ஐ: ஆ

ஆைச ெமாழிக< திர
ெகா

*க கழி:தன, தாBட

*,

மணமாகாத ம&ைக

3$:தா. தகபனாைர காணா த/தி நட ப$வ மைட:தா

, தாE த&கேம எ

த&கராஜனி

ேடயி$:த. ஓரா

 ெகா,ச, பா43 ராஜா எ

*, ழ:ைத/ த&கராஜ
"ரா[ய", "த&க" இர

தகபனாாி

 ெகா,ச, இர

எ

*

ற ெபயராக ஏ7ப4ட.

* ேதE1 ஏ7ப4*-

ேட இ$:த, இ:த ஐ: வ$ஷ&களிேல! இFபப43 மிரா)தார$ ஒ$

வியா[ய. அ -னிசீ ேகா(43B$: ைஹேகா(4 ெச

பிரயாண% ெசல1 மிரா)தாராி

ற. இ:த

த&க நைககைள மா(வா3, நில/தி

-கிய

பதிகைள, ேவேறா( ெஜமீM க4டணமாகிவி4ட.
"எ:த ேவைளயிேல நீ என ம$மகனாக வ:தாேயா, அ
பி3// ெகா

ட. எ

க*&ேகாப பிறகிற."

-க/திேல விழிகாேத, உ

"உன இNவளேவாடா நி
இ$கிற. உ

ேற எ

ைன க

வி*, ேக*? நீ படேவ

ைன% சனி
டாேல என

3ய எNவளேவா

Mைடய பண/ திமிாினா', எNவள1 ஏைழகைள க

கல&க%
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ெசEதி$கிறாE? அதMைடய பலைன அைடகிறாE. எ
ெகாகிறாேய, உ

மீ ேகாபி/

அ4டகாச/தா' ஊாிேல உன பைக. வியா[ய பிற:த

உ

விேராதிக உ

நா

எ

ைன/ தீ(/க4ட ேவைல ெசEகிறா(க. ப*, எனெக

ன ெசEவ? உ

னாேல நா

.எ

ெக4ேட

ெக4*% சீரழி:, எ&ேகா ேபாEவி4டா. உ

ன!

னாேல அ:த ெப

-க/ைத பா( ேபாேத என

வ$கிற ேகாப ேகாடாாி ையேயா அாிவாைளேயா ேதட% ெசா'கிற."

மாமனா$ ம$மகM ெசா'Bெகாளவி'ைலேய ெயாழிய, ஒ$வைர ஒ$வ(
பா(/ெகா< ேபா ெத'லா, க

க இக$/கைளேய கா43ன.

ேக" ேதா7வி4ட. கRட -7றிவி4ட. இFபப43 ைகமாறி வி4ட
-எ

ேபால/தா

 மிரா)தார( ெசா'லவி'ைல, அவ$ைடய வயி7 வB, வா:தி,
ன Aறின !!

காE%ச', இைவக ேவ எ
சீமானி

ம$மகனாகி% சி&காரமாக வாழ நிைன/த கன, சீரழி:த மிரா)

*ப/ைத காபா7றி/ தீரேவ

3ய ெபாைப/தா

ேதசா:திாி தி$ேவ&கட// த

*ப/தி

ேபானவ

யா$ எ

அ:த ஆ

ேச >சிெகா

ட கைதேபால!

ன அகைர ! அவ

ஒ$நா அ

, ளிக

ெப7றா

நிைலைமைய யா$ Aறவி'ைல.

ேபா*, உபசாி/தா

3 மாேவட/திேல வ:தி$:த இல4சாதிகாாி எ

பைத/

ஒ$ ஆ

3ைய!

தி$ேவ&கட/ யா$ ெசா'லவி'ைல. தன கிைட/த ேசா

ேவெறா$வனி

பசிைய/ தீ(க உதவ4* எ

யாாிட- பாட& ேக4டவன'ல. அ

நிரப, பசி இ'ைல, பாைதயிேல )$
எ*/ைவ/ெகா

* உபசாி/தா

 அவF ேபாைத! ேசா இ$:த
*கிட:தா

ணியவா

ஒ$ பரேதசி ; Cகி

தி$ேவ&கட!

பரேதசிேகால/திேல பல ஊ( )7றி/ த(மவா


ற ெபாிய த/வ/ைத அவ

களி

தபிB/தன,

க ெசE பாப% ெசய'க, -தBய ேலாக விசி/திர/ைதக

*

அMபவ அறி1 ெப7வ:த அ$ைமநாயக பிைள, பல இல4ச/ைத பா&கியி'

ைவ/தி$:தா(. *ப கிைடயா. ஒ$ ஆ

3 ஈர-ள ெந,) இ$:த
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க

எ

எ

ட அ$ைமநாயக, அ:த ஆ

. அைத% ெசா

 தீ(மானி/ வி4டா
பத7காக/ த

எ

3ேக த

னா' அவ

ண/ைத% ெசா'லவி'ைல. த

'வி* நம நா* -Jேம, ஓ* உ
சமதி/தா

ெசா/ -Jவைத த:வி*வ

* ைகயி'' எ

நபமா4டா

Mட

.

வ$ப3 Aறினா

ற வி$/த/ைத பா3யப3

தி$ேவ&கட. இ$வ$, பல ஊ( அைல:வி4* அ$ைமநாயக/தி

ஊராகிய ஆ7\( வ: ேச(:தன(. அ:த ேவ7\ாிேல, த

*ப இ$பைத/

தி$ேவ&கட/ யா$ ெசா'லவி'ைல. யா$/ ெதாி? ஆ7\ாிேல அ&
இ& )7றிெகா
ஆ%சாியமைட:தா
க

டா

3$ைகயி', தனபாகிய/ைத/ தி$ேவ&கட க

, 3ைச ெச

, தகதக ெவன ஆ3னா

தி$ேவ&கட ெதாி: ெகா

"எ&ேக இ$கிறா
"ேவ

டா. அவ

"றவி ேவ:த
விரக/ைத அவ
நா

டா

, ):தாிைய க

றா

. அவ

ெபாிய பணகார

மன 3/த.

கJ/ைத -றிகிேற

. உலக அவ

$, ெதாிமா? அவ
டானா? அவ

எ/தைனேயா பணகார

, த&கராஜைன

."

பக ேப)."

மனிதனா3? இ:த% ெசா(ண

பணகாரனானா' எனெக

இ$:த என/ ெதாி. பணமா பண. அ எ

எ

ணினா

ன பயமா? சீ!

பரேதசிபயலாகி வி4டைத பா(/தி$கிேற

இேதா இேத ஊாிேல இ$கிறாேர அ$ைமநாயக, இ:த ஆசாமி ஆ

தி$ேவ&கட. த

,

ச:ேதாஷ/தா'. ெமள ெமள விஷய/ைத/

அ:த பாவி? அவ

க

டா

டா

3யாக

ன3 ெசE?"

மைனவியிட இேபால% ெசா'Bெகா

* இ'ைல, மனதிேல

பல, ெசா'ல வாE வரவி'ைல.

தி$ேவ&கட/தி

*ப/தி

நிைலைமைய/ ெதாி: ெகா

டா( அ$ைமநாயக.

நி(கதியாகி, நி:தைன 4ப4*கிட:த ஒ$ *ப/ைத காE பா7 சதி

தன இ$:தத7காக% ச:ேதாஷ மைட:தா(. 3ைச காBயாகிவி4ட.
த&கராஜ

.

, ெபாிய தா/தா ம3யி' ெகா,ச ேநர-, சி

ெகா,ச ேநர- இ$பா

, A/தா*வா

, A1வா

.க

ன/தா/தா ேதாளி'
* களிபா ):தாி,
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மகண, அவ க

களிேல நீ( ெப$. ஏ@ைமயிேல +@கியி$:த

சமய/திலாவ, சதா ஜீவன/ ேவைல ெசE ெகா

3$க ேவ

யி$:ததா', விசாரபட ேநர கிைடபதி'ைல. அ$ைம நாயக/தி

3
ஆதரவா'

ஜீவன கRட இ'லாம7 ேபாகேவ, ):தாி விசார விடாதேநாயாகிவி4ட.
தகபனா( அவைர/ ெதாட(:தா(, காேவாி

இFபப43யா( இற:தா(, கனகனி

காச ேநாE பBயானா . கனக

கபேலறினா

கணகபிைளயாக ! அகைரயிB$கிறா

, ப(மா1 கைட

):தாியி

வ:த ெபாEேய ெமEயாகி வி4ட!

கணவ

எ

 ெசா'B

த&கராஜM வய ப/தாகிவி4ட. அவM% ெசா'லவி'ைல, தாயாாி

யர/ைத. 'தகப
இ$பா(?' எ
ச

அகைரயிேல ஏ

 அவ

ேக4க1மி'ைல. எ

ன காரண/தாேலா, மைனவியிட

ைடயி4* வி4*, அவ( ேபாEவி4டா( எ

கனக

ேவைல அம(:தி$:த கைடயி

இ3 ெபாக மா4டாம', கனக
வாழலா எ

 நபியி$:தா

.

-தலாளி, ெகா*ைமகார

, தாEநா* ெச

அ

 அகைரைய வி4* இகைர வ:தா

யாேரா ெசா'Bய'ல அவ

எ

இ$கிறா(, எNவள1 கால/

. அவ

த:த

னகாவ3யாக வாவ

. ):தாி இ$பைத, அவM

ஆ7\$ வ:த. ஆ7\ாிேல அ$ைமநாயக

பவ(, ஆைல ைவ/தி$கிறா(, அ& ெச

ெதாி:, ேவைலகாக அவ( L* வ:தா

றா' ேவைல கிைட எ

.

ற ெசEதி

கனகMைடய வரலா7றிைன ேக4டா( அ$ைம நாயக.
"நீதானா அ:த ஆசாமி! அட மைடயேன, உ
ேபாE ம

னி ேக4 *ெகா" எ

"உ4கா( தபி! உ4கா(! உ
ெகா

3$:ேத

னாேல நிராகாிகப4ட ெப

 அவ( ெசா'லவி'ைல.

ைன காண பல நா4களாக கா/

. இFபப43 மிரா)தாராி

ம$மக

ணிட

கன நீதானா. சாி, சாி !
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உ4கா(" எ
கனக

.

 Aறினா(, அ$ைமநாயக . ஆ%சாிய/தா' திைக/ேபானா

"த&க! ராஜா ! ேட, தபி, த&கரா[ " எ
எ

 Aவிெகா

ேட ஓ3 வ:தா

"உ

அபா வ:தி$கிறா(" எ

அக

றன, வாE திற:தப3 நி

அ*/த விநா3 'அபா!' எ
ெகா

, கனகM ஒ

டா

"ஐயா ! இ எ
சிவ

இெத

எ

எ

எ

ன வி:ைத!" எ

Xகிறா

எ

மிர

, ைபயனி

டா

, -க/திேல ஓ( விவாிக-3யாத

, பாE:ேதா3 கனவி

க

க

கJ/ைத க43

 ாியவி'ைல.

ன? ேவைல ேத3ெகா

மக

மிர4சிைய க

றா

* இ&ேக நா

 கனக

. இ யா( இ:த%

வ:ேத

 Aகிறீேர. அவM அபா எ

 அைழகிறாேன,

ேக4கவி'ைல. அவMைடய க

*, அ$ைமநாயக சிாி/தேபா, கனக
பைத அவ( ெதாி:ேததா

அ*/த விநா3 ளி ஓ3னா

சிாி/தா( எ

களி

இப3 ேக4க
ப ெதாி:த.

த&க.

'அமா, அமா, அபா, அபா, அபா, வ: வி4டா(. ஓ3வா, சீகிர வா '- எ
Aவினா

; ஓ3னா

"

.

ைபய

றா(, கனக
றா

உண(%சிறி!

 அைழ/தா(. "தா/தா, இேதா வ:ேத

L4* தாைய/ ேத3ெகா



*.

”அபா, அபா, அபா, வ:வி4டா(."ஆ, ஆ. அவMைடய ெசவிக< அ:த
ெமாழி எNவள1 தா

இ

ப த:த. பல நா4க ெம'Bய ரBேல, யா$

ெதாியாதப3, அவனாக Aறிெகாவா
இ'ைல, அபா வரவி'ைல. அபா, இ
வ:வி4டா(, எ

 Aவினா

ஆ(பா4ட/ைத க

, மா

, அபா, அபா, இ'ைல, அபா இ&ேக

ன- வரவி'ைல, எ
ேபால/ ளி தி/தா

. அபா

. த&கராஜனி

ட ):தாி பயமாகிவி4ட, அவM பி/த
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பி3/வி4டேதா எ
ெகா
ெச

* ஓ3னா

. தாைய க

, கனக

த&கராஜ

இ$:த அைற. வாச7ப3ய$ேக

"):தாி." எ

றா. உேள இ$:த கனக

-தBேல பாE:த எ

ட உடேன, ைகைய பி3/ இJ/
 Aவினா

, இ$வாிேல யா(

 ெதாிய -3யாதப3, ஒ$ ஆன:த அைண ஏ7ப4ட.

ஒ$ வேயாதிக$ ஒ$ சிவM அ&ேக இ$:தைத அவ(க அறி:

ெகாளவி'ைல. இ$வ( விழிகளிF நீ(  ெவன கிளபி வழி:த.
"):தாி ! ):தாி ! க

ேண ):தாி," எ

இ$கர&களிF பி3/ ெகா

ர

ேடா3ய க

* உ7பா(/தா

ணீைர/ ைட/தா

கJ/திேல தாB இ$கக

பிற:த.

"த&க, சி

 கதறினா
, மீ

- பய:தா

டா

ன/ தா/தாைவ அைழ/வா" எ

அவைன பி

ெதாட(: ெச

தாBைய -/தமி4டா
"அகைர% ெச

.

ன/திேல

* அைண/ ெகாள% ெச
, ):தாியி

றா

;

-க/திேல ஒ$ நைக

 Aறினா, சிவ

த

 உ/தரவி4டா(. ):தாி த

றி$:த ):தாியி

வாசிக ேபசிெகா

. அவ க

ஓ3னா

,

றா( அ$ைமநாயக. "அைர மணி ேநர யா$ அ:த

அைறபக ேபாகAடா" எ
-3/தா கனகனிட . கனக

கன . -க/ைத/ த

கைதைய Aறினா

$ஷ

சாித/ைத Aறி

, அவ க43யி$:த

வ:வி4டா(' எ

 ஆ7\(-

டன(. அவ(க<, ):தாியி

ேசாக கைதயி

H4சம

. இனி இகைரயிேலேயதா

இ$பானா' எ

 ஊரா(

பதிைய யா$ ெசா'லவி'ைல, தாE க43யதாB, 'அகைர ேபான அவ
$ஷ

வ:வி4டா

ெசா'Bெகா

டா(க. அவ

க4டாத தாB அவ கJ/திேல இ$:த யா$/

ெதாி? அவMைடய அ:த நா நடவ3ைகைய யா( அவ(க<%
ெசா

னா(க?

):தாி : - த&க! உ&க அபாைவ ெராப ந'லவ ெர
ெராப ெராப ெக4டவ(. அவ( எ

எ

ணாேத ! ஜாகிரைத.

ன ெசEதா( ெதாிமா? ெசா'B ட4*மா?"
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கனக

:-"):தாி, ):தாி, ெசா'லாேத ):தாி ! உன ேகா3 

ெசா'லாேத!"

ய, அைதம4*

த&க :-"அமா, அமா, ெசா'லமா, ெசா'F! அபா, அமா வாைய +3டாேத!
அமா, ெசா'F!
):தாி :- "உ&க அபா எ

ன ெசEதா$ ெதாி மா? ஒ$நா.. ....

கன :-"ஆ, அபா அ3வயி7றிேல வBேத, அபபா, ெபாக -3ய
வி'ைலேய, தபி, ஓ3ேபாE ெகா,ச த
கனக

, ):தாிைய க43/ தJவிெகா

தய1ெசE ெசா'லாேத க

X.

ணீ( எ*/வா. (ைபய

*) ):தாி, க

):தாி :- இப3/ த< ெசEவி4*/தாேன எ

ேபாயி43&க கனக

ேன.

:-"அத7காக/தா

ணி'ேல, ெசா'லாதமா,

ைன/ தவிகைவ/வி4*

தீவா:திர சி4ைசைய அMபவி/தாகிவி4டேத!”

):தாி :- ஐேயா! பாவ! எ

னாேல உ&க< இ/தைன கRட.

த&க :- அபா! இேதா த

ணீ(.

(அைற ெவளிேய சிவ

)

(அைறேள ):தாி )

):தாி :---வி*&க, ைபய
(உேள Vைழ:த சிவ

ஓ3ன,

வ:வி*வா
)

த&க:-- அபா வB ேபாயி*/தா?
):தாி :- ஓ! கிB ேபாயி*/.

.
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த&க :- நீ, எ
ெசா'ேறM

னா Bயா, எ&க அபா கிB அைடய. அ சாி, அமா ! ெசா'ேற
M )மா இ$கறேய, ெசா'லமா!

இ:த ரசமான நாடக அ3க3 நட:த, ஆனா' ):தாி ஒ$நாளாவ,

த&கராஜM காேவாியிேல "நான ெசEத கனகனி

ெசா'லேவ யி'ைல, எப3% ெசா'ல -3 !!

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

எ

க

கைதைய ம4*

3. தீ!பளி#க!
!பளி#க!

ப(, மாஜி"4ேர4 ம$தவாண பிைள, ேகா(43ேல ம4*:தா

ேகாபமாக காணப*வா(.
அைதAட அவ( ேகாபெம
Aவா(. "எ

உ

ேவ

உ$வ!-எ



னேமா ம$! நீதி இப3 மிர4* உ$விேல இ$ப என

பி3பதி'ைல" எ

அ

 ஒெகாவதி'ைல. நீதியி

 நா

Aவ

*- ேகா(4* ேநர/தி' அ'ல.

 மாைல, ம$தவாண பிைள, எ
ைன/தா

ேத3ெகா

*, உ

3$:ேத

னிட அைத Aறி, உ

ஆைசப*கிேற

"எ

ைன க

. நாைள ஒ$ வழகிேல தீ(பளிக
தீ( எ

 Aறினா(.

"இதானா என ேவைல! உன/தா

ட, "வா, வா !

னஎ

 ெதாி:ெகாள

ச(காாிேல சபள த$கிறா(க.

ச4ட/ைத ப3/% சபவ&கைள அலசி, Rட நிரஹ சிRட பாிபாலன ெசEய.
எனேக

அ:த ேவைல?" எ

 நா

ேகBயாக Aறிேன

"உனேக மாஜி"4ேர4 ேவைல கிைட/வி*கிற எ
எ

.

 ைவ/ெகாேள

றா( ம$தவாண, மாைல ேவைளயிேல அவ$ இய'பாகேவ மல$

மகி@%சிட

.

"என அ:த ேவைல கிைட/தா' தாேன !" எ

 நா

ெகா,ச ெக5ரமாக

"
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Aறிேன

. ம$தவாண(, மாஜி"4ேர4 ரBேல ஆரபி/தா( :

"ெபய( மகாB&க. வய -ப. ெதாழி', நிைலயாக ஒ

பி/தைள% ச&கBைய/ த&க% ச&கB எ

இதிேல தீ( Aறேவ

வா+ல எ

"அதிேல சிக' ஒ

 இ'ைல. அவ

ேபாலேவ.

ம$தவாண.

 ஏமா7றி வி7றா

*."

"சாி! மகாB&க/தி

ன?" எ

7ற/தி7காக% ெசY
ேவ

எ

.

"த&க% ச&கB எ
மி$கிறா

ேன

டைன எ

ைன பாீ4சிக எ

றா(

னஎ

 பா(க

ன இ$கிற?" எ

, ஒெகா

,ந

றா( ம$தவாண(.

ேறா நீ( ேப)கிறீ(" எ
பாி

 நா

-க/திேல, ேகா(4*கைள த4*வ க

ஏதாவ ேபசி ைவேபா எ
"மகாB&க எ

றஎ

ண உ

ற ஆ ெதாி:தவனா?" எ
ன? நீதியி

க

*
றாF இ

*. ெகா,சேநர

காணப4டா(. என

டாயி7.

ேற

உட' F&கி7. -ைத/தவ( அலவ ேபா
ன, ெதாியாவி4டா' எ

 நா

ெகா,ச மாியாைதயாகேவ

ெமௗனமாகேவ இ$:தா( ம$தவாண(, கவைலட

எ

"எ

, சா4சிய&க<, அேதேபால அ அJ இ'ைல எ

"ேவ3ைகயாகவ
ெசா

, ஒ$ அதிகாாி

. உடேன ச4ட /தக/திேல, அ:த

 -லா >சியைத வி7றி$கிறா

சிகலான பிர%ைன" எ

வழ .

ன இடமி$கிற? 7றவாளி,

ன, அத7கான த

3யதாேன. இத7 எ

Aறிேன

 ேக4ேட

- இதா

ஒ ெகா<கிறா

"இNவள1தானா? இதிேல ேயாசைன எ
7ற/ைத ஒெகா<கிறா

மி'ைல; 7ற%சா4*,

நா

. உடேன ம$தவாணாி

ற ரBேல, "ெதாி:தவனானா'

க<% சிேனகித

, ப:, இைவக
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உ

டா ? ைப/தியகாரா! என எேபா அமாதிாி எ

கிைடயா. யா$ வரAடா. நீதியி
Aறினா(. இேத, இ

ேக4க ேவ

, அேயாய

 நா

, 3ய

ச7 பய:ேத

ந

இதிேல தய1 தா4சணிய எ

விசி/திர வகீலானா(.
"மகாB&க, கள

, அேயாய

அேதேபாலேவ அவ
எ

உ

, 3ய

எ

3யதாேன.

ன ேயாசைன ஏ

?"

பத7 எப3 ஆதார இ$கிறேதா

, ஏமா:தவ

ைமயிேலேய இ சிகலான பிர%ைனதா

காரண இ$கிற எ



. மாஜி"4ேர4 ம$தவாண பிைளேயா ஒ$

சா, ேயாய

றா(.

3க ேவ

னேமா இ'ைல. Aடா. இ

மாஜி"4ேர4டாேன

.

ப(.

சாி! $ஜு இ$ ேபா, களைன, அேயாயைன/ த
 நா



; இவ7றி7 $ஜு இ$கிற" எ

தன/தாேன Aறிெகாபவ( ேபால ேபசினா( எ

எ

யமானத'ல" எ

 இர1 ெந*ேநர வைரயிேல இவ$ைடய உபேதச/ைத

* ேபாB$கிறேத" எ

"மகாB&க, கள

சகர சாமா

ண வ$வேத

பைத/ ெதாி:ெகா

எ

,எ

ேட

"ேவ3ைகயாக இ$கிறேத ெசா'வ! ேயாய

பத7 $ஜு இ$கிற"

ந

ப( கவைலப*வத7

.

, அேயாய

,எ

 ஒேர ஆைள

எப3 Aவ? அமாவாைச ெபௗ(ணமி தின/தி' என Aவ ேபால
இ$கிறேத!" எ

 நா

உவைமைய உதவி இJ/ேத

சைளகவி'ைல. "ப%ைச ஒணா

ேக4டா( . ”ஆமா!" எ

 நா

, அ3க3 நிற மா ெதாிமா?" எ

இJ/ேத

. "எ

ேக4டா(. தி*கி4*, "நி%சயமாக/ தவதா

"எ

ேற

 ேவேறா( ேகவிைய
. "தவதா

ய காாியமாக பாவிக படவி'ைலயா?" எ

இேத வ வள(:தப3 இ$கிறேத எ



ன ஆமா, எத7 ஆமா சாமி

ேபா*கிறாE. ஊைர ெகா</வ தவதாேன?" எ

இல&கா தகன 

. ம$கவாண(, அதிF

! ஆனா'

றா( ந

 அ,சி, "அ ேவ விஷய!

அரகMைடய ஊைர அMமா( ெகா</தினா(, அ .........." எ

ப(.

 -3கேவ

3ய
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அவசியமி'லாத வாசக/ைத Lசிேன
வாத" எ

எ

ந

"மகாB&க ேயாய
ஏமா:தா

எ

ப( எ

ப உ

தா

. "அ கட1 விஷய, அதாேன உ

வாசக/ைத -3/ வி4*, ேமேல ேபசலானா( :

, அேயாயM:தா
!" எ

ைமதா

றா(.

! ஏமா7றினா

"என விள&கவி'ைலேய ! ேகா(43ேல வ:த சா4சிக, அவ
ஏமா:தவ

எ

றா ெசா

னா(க?" எ

 ேக4ேட

ேகா(43ேல அNவித சா4சிேய கிைடயா" எ
க3த&க<ட

வ: ேச(:தா(, ஒ

எ

ப உ

ைம,

, சா,

ேயாய

. அதாேன கிைடயா!

றா(, சில

 Aறிவி4*, உேள ெச

ைற எ*/தா(.

"இேதா பா(, இ லாச:/ ெசௗகா( சா4சிய."
"நப கைடயிேலதா

இ:த மMஷ

வ:தா

கைடயிேல விள% சாியா இ'ைல. எ

ெகா*/தா
அவ

ெசா

, எ/தைன சவர
னா

ெசா'லாேம எ

ேபாS) ஆவி*வா

சாப4* வ(ேர
இ$:தா

ெணE ேரஷ

கால. ச&கB

? இ நப ேக4ட. எைட ேபா4* பா( ேச4!

. நபகி ச:ேதக. எ

இ$கா

. ெகா,ச இ$4*. நப

M ேயாசி%சா

னா? ச&கB ெகா

டா:தவ

. நாப ச:ேதக வ:தா%சா, உடேன

. ப/ வ$ஷமா நப வியாபார இப3/தா

M ெசா'B ேபாேன

, Aபி4* வ:, கா43ேன

ஆப/திேல மா4டாேம தபினா

."

எைட

, 308 கா

. சாயா

" ெடபி +ைலகைட பக

, லாக ஆனா

, நப, ராஜீ தயவிேல

இ ம7ெறா$ சா4சி, சதாசிவ வா+ல:
"த&க -லா >சிய ச&கBைய வி7/ த:தா' என பாதி பாக த$வதாக
மகாB&க எ

ைன Aபி4டா

, ச&கிBைய கா43னா

தி$4* காாிய/ உட:ைதயாக இ$க -3யாெத
308 நப( கா
எ

"ெடபி, "ேச4 வ:தைழ/த, நா

ைன பா(/த உடேன இவ

. நா

இ மாதிாி

 ெசா'Bவி4ேட

."

கைட ேபாேன

.

-க/திேல பய வ:வி4ட. ஏதடா ச&கB

43

எ

 ேக4ேட

. பதி' ெசா'லாம' மர ேபாB$:தா

உைற/ பா(/, ”அேரேர! இ ெபா

. இத7 ேச4,

இ'ைல, பி/தைள எ

 ெசா

" இப3ேய சா4சிய&க உளன - எ

உடேன இவைன லாக ெசEேத

னா(.


ம$தவாண( Aறிவி4*, ஆயாச/ேதா* இ$:தா(. இNவள1 ெவைளயாக வழ

இ$க இவ( எ

ேவதைனப*கிறா( எ

"சாியானப3 சிகிெகா

ெசா

###

ேன

.

3$கிறா

ப விள&கவி'ைல என.

. இனி எ

ன இ$கிற நா

”எனேகா க*ைமயான ஜூர! ைவ/திய( Aட மிர

Aற' எ

*வி4டா(. மா(% சளி

அதிகமாக இ$கிற, )வாச வ$வ Aட% சிரமமாக இ$கிற எ
எ

மைனவி எ



 Aறினா(.

ன ெசEவா? அவ ேமேல, ஒ$ நைக கிைடயா. இ$:த

ஒ$ வைளய', அ ேபானமாத தீ(:வி4ட. L43ேல பா/திர&க Aட
கிைடயா. இ:த நிைலயிேல, ப/ !பாயா ஊசிேபாட எ

Aறிவி4டா(. ைகயிேல பண வ:தாகேவ
நா

* எ

 டாட(

றா(. நி(கதியாக விட ப4ட

, பிராண அவ"/ைதயிேல இ$பைத எ*/% ெசா'B, நா

-தலாளியிட ேபாE அJதா எ

இ$கிேறேன பாதி பிராண

3ேயா4*

மைனவி. ப/ நாளாக ப*/த ப*ைகயாக

ேபாEவி4டேத எ

இ

றி, அ:த ெகாைல கார பாதக

எ

எ

 ஈ1 இரக ெகா,ச-

, ஒ$ ைபசாகட/ தர-3யா, அவ

. மா&கBய பி%ைச தரேவ

ஏ7கனேவ ஆ !பாE பாகி எ

 Aறிவி4டா

வி4டானா ! மாடாக உைழ/ேத

, என உயி( ேபாகிற எ

மைனவி ேக4டாளா. அத7 ேகாயி' )7 எ

தர ம/வி4டா

வ

. இப3ப4ட எ

*

 ெசா'B/ ர/தி

றா' ப/ !பாE

ென,ச(க வா@கிறா(க.

கRடாளிக கா' வயி7 கால-J உைழகிறா(க, சாி, சாக
ேவ

எ

3யதா

னா? எ

எ

எ

ணி ஏ&கிேன

. நா

ர&க , நாF வய ைபய

மா

, அவ

* ேபானா' ம&காவி

ெத$விேல அைல வா

இ:த இல4சண/திேல அவ எ4டா மாத! இ:த உலகிேல, எ

மரண/திB$: எ

ைன காபா7ற,

ைன/ தபைவக யா$ இ'ைல. ம&கா அJதவ

அJதப3ேய இ$:தா. அ:த ேநர/திேல, 

.

கதி

ய+(/தி மகாB&க வ:தா

. அவ
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>(ணா)ட

ேநாE ெகா3 யி

* . எ

றி வாழேவ

நிைலைமைய க

ேகாெவன கதறினா

. வரதா! உன இNவள1 அதிகமாக ஜூர எ

கா4*வா(" எ

மைனவி/ ேதத' Aறினா

ெதாியாம' ேபா%ேச எ
எ

என ஆயிர டாட(களி

ஊசலா3 ெகா

. "அகா ! அழாேத. ஆ

 விசனி/தா

டவ

*, ஊாிேல ஒ$வ( உதவியி

ன வழியபா கா4ட ேபாகிறா(? ஆ
! இேதா எ

இ$கிறானா? எ&ேக இ$கிறா
திறகிேற

கல த



றி, ேவைல ெசEவ:த இட/திேல

வைரயிேல அடகிைவ/தி$:த ஆ/திர/ைத ெகா43னா, எ
என எ

ந'லவழி

உதவிையவிட ேமலானதாக இ$:த. உயி$

அவMைடய த(ம சி:த ைனைய பா(/தேபா, ைககி பி4ேட

டவ

 என/

. அவMைடய அ

ைகவிடப4ட இ:த/ த(பக4ைடயிட தைய கா43, ஆத' Aறினா

"ஆ

ட,

. அ

மைனவி.
டவ

$ஷ( வைதகிறா(. க

. ெதEவ எ

ணீ( வி*கிேற

.

ைண/

ன ெசEகிற? ெத$விேல

ஏைழகைள அைலய ைவகிற, ெதEவமா ெதEவ! திக7றவ(க</ ெதEவ

ைண எ

ப பா43 கைத" எ

"அழாேத அகா ! ஆ
எ

 ெசா

ெகா

னா

இ$:தா

,எ

ேட Aறினா.

ைன இ&ேக அMபிைவ/தா("

அ:த% சா:த+(/தி. " ஆமா உ

டவ(க வ:தா

யி$கிற" எ

எ

டவ

 அJ ெகா

ஆ

டவனி

ைனேபால, ஈர-ள ெந,)

மான/ைத காபா7ற ேவ

3

 அவ பதறி ேபசினா. ப/ !பாE ேக4கிறா( டாட(

பைத Aறினா. ப/ !பாE எ

ற பாவ, மகாB&க, பய: ேபானா

அவனிட ஏ அNவள1 பண? அவ

எ

,

ைனேபா' ஒ$ ஏைழ. எனகாவ ஒ$

ழ:ைத. அவM நாF. என ஒ$ இட இ$:த ேவைல ெசEய, அவMேகா
ஒ$ ேவைல நிைலயாக இ$பதி'ைல. ேநாயாளி மைனவி, வயதான தாE,

வ$மான க4ைட. இ:த இல4சண/திேல ப/ !பாE தர -3மா அவM?
"அபா! நீ பக/திேல இ$:தாேல ேபா, ப/ ஆயிர ெகா*/த மாதிாிதா
பிராண

ேபாகிற சமய/திேல, உ

பக/திேல இ$:தா', அேவ எ

ஈனரBேல Aறி ேன

ேபானா

. எJ:தா

ைனேபா

ற ஒ$ உ/தம% சிேனகித

மரண ேவதைனைய ைற எ
"இேதா வ$கிேற

"எ

றா

. ேவதைனைய காண% சகியாம' ெவளிேய ேபானா

எ

 நா

. ெவளிேய
 நா

.எ

45

. அைரமணி ேநர/தி7ெக'லா, டாட$ட

நிைன/ேத
எ

வ:தா

. ஊசி ேபா4 டா(,

ைன பண ேக4கவி'ைல. அதிB$: ஜுர ப3ப3யாக ைறய/

ெதாட&கி7. நா
தா

எJ: நடமா* சதி ெபகிறவைரயிேல, ெரா43 அவ
. 'ஏ மகாB&க பண?' எ

வா&கி/த:தா

ேக4ேட

. பதிேல ெசா'ல வி'ைல அ:த/ த(மசீல
,எ

அவதார$ஷ

உயிைர காபா7றினா

 எ/தைனேயா தடைவ
, தயாள+(/தி, 

யா/மா,

. ஏைழ, ஏைழ உதவி, ஏைழேய,

ஏைழ உயி(ெகா* ெதEவ. மகாB&க, சாதாரண பிறப'ல. அவ

ெதEவ பிற."
இ, வ

3கார வரத

வா+ல - ேகா(4 3' ெசா

, காB' விJ:, "எப3யாவ அ:த கா$

ெசா

னா

ேவ

*" எ

 ெக,சி ேக4டா

.உ

னத'ல. எ

னிட ேநாி'

யவாைன காபா7ற

ைமயிேலேய ஒ$ டாட$, ஒ$ உயி(

ேபாேம, நமாலான உதவி ெசEேவா எ

றஎ

ண ேதா

ற வி'ைல. நமிட

நாEேபால கிட:தாேன, உயி$ேக ஆப/தாக இ$கிறதாேம ஒ$ ப/ !பாE
கட

த$ேவா எ

மகாB&க/தி

3பைத க

கல&கினா
ெசா

ெகா

நா

றஎ

ண, ஒ$ பணகாரM/ ேதா

மனதிேல, அN வள1 அ
* அவ

3/தா

. மகாB&க, ேயாய

ன ேபால அவ

ஆ%சாிய/தா' எ

க(மேயாகி! அவ

 தபி இ$:த. ஒ$ உயி(

. ஒ$ *ப/தி
, த(மவா

ெதEவ பிற - எ

ேட ெசா'Bவிடலா" எ

றவி'ைல. பராாி

க

, ணசீல

ணீைர க

, அ:த வரத

 இ:த வா+ல ஒ

ைற

 Aறிவி4* ெப$ +%ெசறி:தா( மாஜி"4ேர4.

ைனேய மற:ேத

. மகாB&க எNவள1 ெபாிய

மனதிேல எNவள1 க$ைண ! அவ Mைடய ெசய' எNவள1

சிலாகியமான ! எ

 க@:ேத

.

"ஆனா' மற:விடாேத, மகாB&க ெசEதி$ 7ற/ைத" எ

கவனப*/தினா(. 'ஆ! அவ
நிைன/த, எ

*

த

3கபடேவ

3யவ

'எ

உட' F&கி7. இப3ப4டவM/ த

 மாஜி"4ேர4
பைத

டைன !! அவ

கா43ய சிேனக வா,ைச, மனிதாபிமான, ஆப/தி' உத1த', இைவக< பாி)
கிைடயாதா? இைவகைள கவனிபவ( இ'ைலயா? இ'ைல ஏ
தியாக $ஷ

தி$டனானா

? அவ

தி$ட

! ெபௗ(ணமியிேல அமாவாைச இ$க-3மா எ

!
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ைப/யகார/தனமாக ! இேதா இ$ கிறேத !! க$ைணைய

நா

ேக4ேட

"இ

ெனா$ வா+ல ேக : 'த(மைரேய ! மகாB&க, மகாேயாயM&க.

ெபாழி:த மகாB&க கள1மா3 யி$கிறா

!!

ெபாிய *ப. பிைழகாக, யா( காலா' இ4ட ேவைலைய தைலயா'

ெசEபவM&க எ

. அவ

மக

சி

ன வயசிB$:ேத ேயாயM&க. கRட ஜீவன.

அ:த கRட ஜீவன/தி ேல, பசி எ

ேபா&க, த

 ெசா'B யாராவ வ:வி4டா

வயி7 ேபாதாவி4டாF பரவா யி'ைல எ

 ெசா'B,

அவ(க<% ேசா ேபா*வாM&க. ெக4ட நிைனேப கிைடயா&க. அவைன

நீ&க காபா7றாேம ேபானா, நாF ழ:ைதேயா* அவ
காB' விJ: அJதா மகாB&க/தி

வா+ல/திB$: மகாB&க, சா, ேயா ய

தாE. அவ
,அ

கா4*பவ

ஏ7ப*கிற. ஆனா' வழேகா விளகமாக இ$கிற; அவ
7ற/ைத ஒெகா

அேயாயனானா

* மி$கிறா

!" எ

. இப3ப4ட ேயாய

கள
ஏ

எ





, அவேன

 ம$தவாண( ேக4டா( . "என/ தைல )ழFகிற

இைத ேக4க ேக4க" எ
அப3/தா

ஜாதி ந*/

. வய) அப ேமேல ஆ&க' எ

ெத$விேல நி7. நாM அப3/ தா
Aறி எ

ெப

இ$:த.

"நம L4*/ ேதா4டகார

 நா

ெசா

ேன

,உ

ைமயாகேவ என

இ$கிறாேன ைரசாமி, அவ

ெசா

னேதா

இைதவிட அதிக. மகாB&க, எேபா ஏைழக< உதவி ெசEவானா.
யாராவ Lதியிேல, Cக-3யாம' பாரமான +4ைடைய ைவ/ெகா
கRடப4டா' அவ

தா

, உதவி வ$வானா. ேபாகிாி எவனாவ

யாாிடமாவ வ ேபானா', இவ

*

ேபாE% சமாதான ெசEவானா, அ:த

ேபாகிாி அ3/தா' Aட ப4*ெகாவானா. அனாைதக இ$:தா', L*
Lடாக பி3 ேசா எ*/, அவ(க< உணவளிபானா. ஒ$ தடைவ, நம
ேதா4ட/திேல ேத&காE தி$3 வி4டானா எவேனா, மகாB&க:தா
எ

 நிைன/ெகா

*, ைரசாமி, மகாB&க/ைத% ச

தி$3னா

ைட இJ/

பலமாக அ3/ வி4டானா. மகாB&க அNவள1 அ3 ப4* ெகா

ச/தியமாக நா

ஒ$வ

எ

தி$டவி'ைல எ

 ெசா

னானா. கைடசியி' தி$ட

*,

ேவ

 ெதாி:ததா. நம ைரசாமி மன:தாளாம', மகாB&க/ திட
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ேபாE ம

னி ேக4டானா. "இ எ

ேவைள" எ

ன பிரமாத! எ

 மகாB&க ெபாைமயாக ேபசினானா. அப3ப4ட

ெபாைமசாBைய நா

க

A/தா*கிறவMம'ல. 'எ

 ஏக ப*வானா மகாB&க" எ
னா

எ

.

"ஐேயா பாவ ! இப3ப4டவM ஏ
பாிதாப/ட
"அைத ஏ

.

ேக4ேட

. ஆனா' 3/வி4*

ைகயிேல பண ஏராளமாக இ$:தா'

ஏைழக<ெக'லா உபகார ெசEேவ
ெசா

ேக4கிறாE! அைத% ெசா

. நா

ேநாயாளி ம$: வா&கி/ த$வா

ெக4ட எ

ெசEவதிேலேய க

ண பிற:த" எ

 நா

னா' -- நீ +(%ைசயாகி வி*வாE, எ&ெக&
. ஏைழயி

னாேல நி

 உதவி ெசEவா

L* இ3:தா', இவ

, ழ:ைத ஏதாவ தவறி

*பி3/ ெகா

ேவ ேவைலைய கவனிக மா4டா

ன ெசEவ'

 Aறினா( மாஜி"4ேர4, ைரசாமி

இ'லாம', ெவ AJேக ேவைல ெசEவா
றா', L* க

.எ

இ'லாதவ

விசார இ$:தேதா அ&ெக'லா மகாB&க -

வ:வி4ட எ

. எேபாதாவ

டேத கிைடயா&க. ெராப ேயாய

அதிக கRடமான ேவைல ெசEதா', 3பா

எ

னேமா விஷக3

AB

* ேபாE% ேச(கிறவைரயிேல,

. இப3 ம7றவ(க< உதவி

X& க$/மாக இ$:ததா' அவM கிைட ேவைல

நிைலபதி'ைல. பேராபகாாி வ$கிறா(, இவ$ ேவைல ெவ43 எத7? எ
க

3/ அMபி வி*வா(க. *பேமா ெபாி. அைத நட/ திெகா

ேபாவேத சிரம. த

இ% சமய/திேல, இவ

*



சதிைய உணராம' உதவி ெசE )பாவ. அத7 ேவ

ெசல1. இ:த நிைலயிேல, நட:தி$கிற இவ

வா@ைக .

அதி$Rட% சீ4* க43யி$:தா

கிைட/த. ஆன:தமைட:தா

. கட

 மகி@:தா

தைலவிாி ேகால/டM, தளா3 நட: ெகா
மகாB&க/திட வ: ேச(:தா
ட, மகாB&க/தி

. அதிேல _ !பாE

தீ$, *ப/% ெசௗகாியமா,

ம7றவ(க< உதவி ெசEய1 -3 எ

க

.

சனிய

. அJ உைட,

*, யாேரா ஒ$வ

,

ேபால. அவMைடய நிைலைமைய

மன பாகாக உ$கி வி4ட. "ஐேயா ! சாபி4*

எ/தைன நாளாயி7ேறா? பா(கேவ பாிதாபமாக இ$கிறேத" எ

 ெசா'B/ த

48

L4* அைழ/ெகா
அவ

த

* ேபாயி$கிறா

ட% ேசா7ைற/ தாராளமாக தி

வி4*, "ஐயா! நா

ப(மாவிB$:

. ர&Aனி' ெபாிய வியாபாாி . ேபாராத ேவைளயா' இ:த

கா'நைடயாக வ:தவ

ேகால வ:த" எ

.

த

. ப(மாவிB$: பய&கரமான

கைதைய Aறலானா

ஆப/ளாகி பல மக வைதப4டைத மகாB&க ஏ7கனேவ ேகவி
ப4டவ

. ப/ நா அ

னாகார இ'லாம' அவதி ப4டவ(க ! பா க3/

இற:தவ(க, பா பBயானவ(க ! கா4* ஜாதியாரா' ெகாைல

டவ(க! எ

ப(மாவிB$: வ:ேத
தபி7.
வ:தவ

, "எ

அJவி4டா

எ

 ெசா

ன உடேன மகாB&க/ க

*ப அ3ேயா* நாசமாகி வி4டதபா !" எ
. "எப3ேயா நா

வ: ேச(:ேத

ெதாியவி'ைல. நீ கிைட/தாE பழனி யா

பி4டா

களிேல நீ(

. மகாB&க

றா

. தி இ'ைல திைச

டவ(ேபால" எ

 ெசா'B

. "ஐேயா ! ெபாியவ&க நீ&க. இ:த ப,ைச பயைல பிட-

Aடா&க. நா

எ

மகாB&க Aறினா
ச&கிBைய எ*/தா

ன பிரமாதமான உதவி ெசEவி4ேட
. அேபாதா

, வ:தவ

. "அபா இ +X சவர

ஊ$ேகா நா

தியவ

உ&க<" எ

, ெமவாக ம3யிB$:,

. இைத வி7க ேவ

, ஊ( ேபாE% ேச(: ஏதாவ கைட ைவ/ெகா

நா

. ஆகேவ,

 பல ேசாக% ேசதிகைள ேக43$:தா

*. வி7றா'

* பிைழேப

. கைட Lதி நைகைய எ*/ெகா

. இ:த

* ேபானா',

)லப/திேல வா&க மா4டா(க. அதிF நா

இ$கிற அல&ேகால/ைத

எனெகா$ உபகார ெசE. இ +

.இ

க

டா', இ தி$4*% ெசா/ேதா எ



 Aட% ச:ேதக ப*வா(க. ஆைகயினா'

 சவர

ைறய விைலயிேல இ$_

!பா தா<. என ஒ$ _ !பாE ெகா* ேபா. ச&கிBைய நீ எ*/ெகா

எ

 ெக,சினா

. மகாB&க மகவி'ைல. அதி(Rட% சீ4* பண/ைத

அப3ேய அ:த ப(மா அகதி ெகா*/தMபிவி4டா

ச&கிBைய/தா
மகாB&க/தி
வா+ல எ
ெகா

பிற, மா(வா3 கைடயிேல வி7க வ:தா

மைனவி, த
றா(. நா

நாF மகேளா* எ

, பி3ப4டா

. இ,

காBேல விJ: ெசா

ன

ச:ேதாஷ/தா' ளி தி/, "இ:த வா+ல/ைத

ேட, மகாB&க/ைத வி*வி/ விடலாேம" எ

சிாி/ெகா

. அ:த%

ேட "7றவாளியி

மைனவியி

 ெசா

ேன

. ம$தவாண(

வா+ல/ைதெகா

ேட எப3

தீ(பளிக-3? ச4ட இட:தராேத. ேமF ப(மா அகதியாக ந3/தவ

யா(
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எ

 ெதாியவி'ைல. அம4*ம'ல, -லா >)வத7கான சாமா

எ

 Aறினா( . "அ:த ப(மா அகதியாக வ:த ர4டேன, +லா >) சாமாைன

மகாB&க/தி

L43ேலயி$: ேபாSசா( க
"எ

அ&ேக ைவ/தி$பா
ேவ

 நா

* பி3/ எ*/தி$கிறா(க"

. "இ$கலா! $ஜு ? $ஜு

*மா ! மகாB&க நிர:தரமான ெதாழில7றவ

ேபா* க$வி கிைட/த. த
ன ெசEவ?" எ

. அவ

-லா >சிய நைகைய
L43ேல -லா

டைன ஏ7றப3 $ஜக உ எனேவ, நா

 ேக4டா(.

"சிகலான பிர%ைனதா
தீ(பளிக ேவ

. அவ

. அைத அவேன ஒ ெகாகிறா

வி7க -ய7சி/தா

எ

Aறிேன

க

3யவ

!" எ

!எ

 ம4*ேம எ

னா' ெசா'ல -3:த. நானா,

தீ( ெந*நா4க< -

ேப பதிவாகி வி4ட,

ஒ$ வழ ம4*ம'ல, ெபாவாகேவ. அதாவ, ஏைழக ெசE
7ற&க< காரண அவ(களி

ஏ@ைம. ஆகேவ த

ஆ4கள'ல, ெபா$ளாதார ேபத அைம -ைற. இ எ

3கபடேவ

தீ(. ஆனா'

3ய

மாஜி"4ேர4 ம$தவாண பிைள, ச4டப3, இ:த மகாB&க வழகிேல, எ

தீ( அளிப எ
------------

"சனிய

,எ

 ேக4கிறா( ! ெசா'F&க பா(ேபா!!

ன

4. $% &'சி!
&'சி!
னஇ

- கணகபிைள.

M ெதாைலவதாக காேணா. மணி ஆறாகேபாகிறேத!"

"சீகிர, சீகிரமாக க43 -3யமா மாைலைய. மணி ஆறாகேபாகிற, அ:த

உ$/திரா4ச >ைன வ$கிற ேநரமா." -- மாைல வி7பவ

.

"ஒ$நா Aட/ தவறமா4டா(, ெபாிய பதிமான'லேவா அவ( ! மணி இ

ஆகவி'ைலேய. வ:வி*வா(." -- $க.

"நாைள பா(/ ெகாேவா தாள சாியாக வ$கிறதா

M ஆ

M, மணி ஆ

ஆகேபா. அ:த கிழர& வ$கிற ேநரமா." -- ேவத.
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"மணி ஆறா ? சாிதா

--- இராமி.

, இப/தா

ைப/ய, ேகாயிF கிளபி இ$."

###

சனிய

, உ$/திரா4ச >ைன, பதிமா

, கிழர&,

ைப/திய! இ:த "ப,சா4சர" அ(%சைன, ஒேர ேநர/தி' ஒேர ஆசாமி, ஐ:
ேவ ேவ ஆசாமிக +ல நட:த. இ

எ

ென

ன- எ&ெக& அவைரப7றி

ன விதமான அ(%சைன நட:த எ

ேபா. அவ( ெபய( ஆ-க -தBயா(.
இ:த அ(%சைனைய ெப7ெகா
இ$பாரா? அவ( ைகயி' எ
"சனிய

இ

ெசEெகா
AB " எ

 விவாி/தா' சஹ"ரநாம/

*, ஆ-க -தBயா(, )மா இ$:தாரா?

னேமா, கண /தக:தா

M ேபாE/ ெதாைலயவி'ைலேய" எ

இ$:த. மன?

 ெமௗன >ைஜ

3$:த கணெகJபவைன, ஆ-க -தBயா(, " ஏ

 தி43னா(. அ:த% ேசாேபறி இ

இ'ைலேயா எ

மாைல வி7பவைனப7றி% ெசா

"ேபாE ஆகX, ேபாகைல

த

 அ(%சி/ ெகா

தாயாாிட

3$:தாேனா, அ:த

னா(; ஒ$ விநா3 ஓEெவ*/ெகா

டா(.

னா விடேபாறானா அ:த பண பி*&கி" எ

-X-X/தா(. ேகாயிBேல அேத ேநர/தி' தா
-தBயாைர, "ெபாிய பதிமா

"எ

M

M மாைலைய க43னாேனா

, அேத ேநர/தி' எ:த மாைல வி7பவ

-தBயாைர உ$/திரா4ச >ைன எ

டா, தி



$க ேவேறா( 'பதாிட'

 அ(%சி/த. அழகான 'பத/ைத'

ஆன:தமாக பா3 கா43ய, 'வி/வாைன' வி4* பிாிய மனமி'லாத ேவத,

-தBயா( வ$கிற ேவைளயாகிற எ
அ(%சைன, அ:த 'கிழர&' எ

 Aறின ேநர- அதா

. அவ த:த

ப. அவ< -தBயா( அ(%சைன

ெசEயாம' வி4டாரா? நாைல: ப/ !பாE ேநா4*கைள மணிப(சி' எ*//
திணி/ெகா

ேட, "மானசீக >ைஜ" ெசEதா(. "இ

த(பா( ெபாிசா இ$" எ

எ

, -தBயாாி

இர

 தராவி4டா, அ:த அ'B

. "ைப/ய" ேகாயிF ேபாகிற ேநரமா

டா:தார இராமி, ெசா'Bெகா

3$:த ேபாலேவ,
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-தBயா$ மன த

மைனவிையப7றி, "அ:த% )* -,சி " கஷாய

ேபா4*ைவேதா, இ'ைலனா சினிமா1 கிளபி வி4டேதா?" எ
ெசா'Bெகா

டா(. இNவள1 அ(%சைனக<, அ

நட:ேதறிய பிற, "தி

 மாைல ஆ மணி

MAB "ைய கைடைய >43ெகா

* ேபாக%

ெசா'Bவி4*% "ேசாேபறி'" க43ைவ/தி$:த மாைலைய வா&கிெகா

"பண பி*&கி" நி
-3/ெகா

 ெகா



*,

3$:த ேகாயிF ேபாE% )வாமி தாிசன

*, "அ'B "% ெசF/தேவ

வி4*, அவ அ3 வயி வB எ

3ய காணிைகைய ெகா*/

 அலறிய ேக4*, அத7 ைவ/ய -ைற Aறி

வி4*, L4* : ")*+,சி" த:த கஷா ய/ைத 3/வி4*, "அபேன !

-$கா" எ
ர

 ெகா4டாவி கல:த ரலா' பஜி/ெகா

*ெகா

3$:தா(, அாிசி ம

ேட, ப* ைகயி'

3 ஆ-க -தBயா(.

ஒNெவா$ நா< அவ( கைடயி', 'அாிசி' வா&கி ெகா

* ேபாகிறவ(க த$'

அ(%சைன' ைய, அவ(க< இவ( த$ 'அ(%சைன' ைய, ெதா/

Aறினா', அகராதி ஆகிவி*.

"இ எ:த பாவி கைட அாிசி....? க'Fமாதிாி இ$ேக, ேவகேவ
மா4ேடென&ேத" எ

ப அ*பைற அ(%சைன, "அ:த ம,சா க*தாசி கட

ெகா*/தா பண எப வ$?" இ, பண/திேல றியாக -தBயா(,
வா3ைககாரM/ த$ அ(%சைன. இNவித, விதவிதமான அ(%சைனகைள
ெப7ெகா

*, வழ&கிெகா

*, காைலயிேல எ4* மணி கைட

வ$வ, மாைல ஆ மணி கிளபி, >மாைல வா&கிெகா

* வேன"

வாி ேகாயிF ேபாE, அ& ைவ/தீ"வர ஐயாிட வி>தி பிரசாத
வா&கிெகா

*, தாசி ேவத L4* ேபாE அ& எ4*, ஒ

ப மணி

வைரயி' ெகா,ச நிமதியாக இ$:வி4* பிற L4* ேபாவா(,
இர

டா:தார இராமியி

ேகாப/ைத ெப7ெகாள.

இராமி, தாE L43ேல "ேகாபகாாி" எ
இராமியி

 ெபயெர*/தேத இ'ைல. ஒ$ சமய,

தகபனா(, ேகாபால -தBயா(, ெசா'ல/தகாத வா(/ைத ெய'லா
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ெசா'B/ தி43னா( ; தாயா(, "பவிஷ ெக4டவேள! ல/ைத ெக*/தவேள!"
எ

ெற'லா ஏசினா. இராமி "மரேபால நி7பா, அ'ல 'மல மல' ெவ

க

ணீ( வ3பா, எதி(/ ஒ$ ேப%) ேபசினதி'ைல. ேப)வ நியாயம'ல

எ

த



ைன/ தாேன சமாதானப*/திெகாவா. அNவள1 காரண,

அ:த "எதி(L4* பிைளயா

" தா

டா

. அவனிட இராமி, உள/ைத

பறிெகா*/வி4டா! ெப7ேறா(க< ெகா,ச 'வாைட' அ3/த;

ெப

ைண/ தி43 அடகினா(க. அ:த% சமய/திேல தி4* ேபாெத'லா,

இராமி, ேகாபி/ெகா

டேத இ'ைல. $ஷ

L4* வ:த பிறதா

அவ< அ:த "ேகாப' ஏ7ப4ட.

,

தாE L43ேல, எNவளேவா 'தி4*க' ேக4டாF, இராமி ஒ$ நபிைக, அ:த

நபிைகயா' ஒ$ ச:ேதாஷ எேபா அவ உள/திேல இ$: வ:த.
"உ

உ

L43ேல எ

ன தைட விதி/தாF நீ பயபடாேத இராமி! நா

அவைரெகா

. இ'ைல

க3த எJதிெகா*/தி$:தா

னா எ

ேப$, ஏகாபரமா, பா$" எ

எ

இேபா அவM ெபய( ஏகாபரமாக/ தா
3 ஆ-க -தBயா$ இர

க ம4*:தா
:த. ஏ

இ$:த, $ஷ

? சா:தி -A(/த/த

இரசசிய/ைத, த

ணிெகா

டா.

இ$:த. இராமிேயா அாிசி

டா:தாரமாகிவி4டா. அ

 மண அைறயிேல

L* :த, ேகாப- அவ மனதிேல

 Aறினா( ஆ-க -தBயா( ஒ$

சாம(/திய/ைத விளக.

"இராமி!" இேதா இப3 பா$. அடாடா! இNவள1 ெவ4கமா? நா
வாBபனா3யமா? உ

ைனேபால, "பி1 த<% ெசEய" எ

ஆரபி/தா(, சரச ேப%).
இராமி ஒ

,

. அதனா' இராமி நபிைக, ச:ேதாஷ.

ஏகாபர/ைத எ ப3 ெபற -3 எ

ம

வர4*,

* உ&க அபா1% ெசா' ல%ெசா'B, கBயாண/

ஒெகாள ைவகி ேற
அவ

. எ&க ப4டண/ மாம

ைன கBயா ண ெசE ெகாகிேற

எப3

 ேபசவி'ைல. எ:த இராமிதா

ேபச -3!

எ


ன
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"-தBயாேர! இ:த அாிசி ந'லா இ'ைலேய, ேவேற ெகா*&கேள
வா3ைககார( ம'லா3 நி7 பா(. ஆ-க -தBயா( 'சாி' எ

'எ



 Aவாரா, எN

வளேவா சமாதான Aவா(, அாிசிைய/ ைட/ கா4*வா(, வாயிேல

ெகா,ச ேபா4* கா4*வா(, வா&கின விைல ப43ைய கா4*வா(, ஆைண
இ*வா( எைத எைதேயா ெசE, ேவ

டாெம

க43 அMவா(. அMபவசாB! வாதா* ஆ
அMபவ சாB, விழியா' ேப) அ:த ெப
உஹு! ஐயேயா! எ

றவ

தைலயிேல அேத அாிசிைய

களிடேம, ெவ7றிெப7ற அ:த

ணிடமா ெவ7றி ெபறாம' ேபாவா(.

ற வா(/ைதகைள எ'லா அவ(, "இேதா இைல

ேபா4டாகிவி4ட, ெநE கி

ண எ*/ வ$கிேற

வி$:தாளி, வி$: ேநர/தி' A வா(/ைதக எ

-

க

ணமா இேதேபால/தா

சிேனகமான ேவத Aட/தா

"எ

 வி$:தி*பவ(,

 ெகா

டா(. இராமி

! இ$ப வய இ$ ேபாேத தன%

-தBேல, எNவளேவா 'பி1' ெசEதா. ஆ-க

-தBயா(, கைடசியி' ெவ7றி ெப7றா(! ெதா4*/ தாB க43னவனாயி7ேற,

வி4*வி*வானா!! ஆ-க -தBயா( ெசEத தவ அ அ'ல. த

சாம(/திய/ைத கா4*வத7காக ஒ$ இரகசிய/ைத Aறினா( இராமியிட.
"ஏகாபர த43ெகா

தி$பி ெகா

* ேபாக இ$:தாேன" எ

 வகினா(. ேவபக

3$:த இராமி, அவ( பக தி$பினா, த

ைன அறியாம'.

"ப4டண/ மாமைன வி4*, உ&க அபைனAட மயகிவி4டா

-தBயா(. -க சிவ:த இராமி .

"எ

றா(

-தBயா(, ெகா,ச ேநர அ:த ேப%ைச வி4* வி4*, ெம'Bய ரலா'

பாடலானா(. உர/த ர', காைல ேவைளயிேல, விநாயக( அகவ' ப3க !
இேபா அவ(, பா3ய, "மாேன ! ம$ெகாJ: " எ
அைரைறயாக/தா

மனட

ற பா4*

பா3னா(, ேவத/ைத பா* பா*" எ

பா3ய பா4*/தாேன அ.

ஏகாபர/ைதப7றி ேம7ெகா

 ேக4*, அவ அைர

ட ஏதாவ தகவ' கிைடகாதா எ

 ஏ&கினா
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இராமி. எப3 ேக4க-3! எ

,த

C அMபி, த

மனைதAட மா7றிவி4*, ஜாதக/ைத

தகபனாாி

வா&கி, $களிட கா43யவ

எ

 Aறினா

எ

ைன காதB/தவ

, தி`ெர

ப இராமி அ

, ப4டண/ மாமைன/

, அ:த ெப

என ேவ

டா,

வைர விள&கேவயி'ைல. அ:த

இரகசிய/ைத அறி:தவேரா பா*கிறா(, அப7றி ேபசாம'. அவ$ அ இ

இர1 ! அவ< அப3யா?
பா3 -3/தா(. அவரா' த

ெவ7றி பிரதாப/ைத AறாமB$க -3யவி'ைல.

"இராமி! ஒ$ கைத ெசா'ேல

இராமி. 'நா

"எ

றா( ; ெதாியா' எ

ெசா'ல4*மா ஒ$ கைத?' எ

 ஜாைட கா43னா

 ேக4டா(. அவ ெசா'ல% ெசா'ல

வி'ைல : அவேர ெசா'ல ஆரபி/தா(.

"ஒேர ஒ$ ஊாிேல ஒ$ ெப

.உ

க

ன/திேல ழி விJ" எ

 Aறிெகா

த

உயிைரேய ைவ/தி$:தா

, ந'ல அழ. அவ சிாி%சா,

ைனேபால/ தா
ேட, க

ன/ ழிைய/ ேத3னா(,

இ'ைல! அவ ச:ேதாஷ/தி' இ$:தா' தாேன! அ:த க
எ

ன/திேல ஏகாபர

ற நிைனபிேல அவ சி/த ெச

கைதைய/ ெதாட(: Aறலானா( மாபிைள. '
“அ:த ெப
ைபய

ைணேயதா

, தைலகீழாக நி

அவMைடய மாம

க'யாண ெசE ெகாள ேவ
றா

ஒ$வ

.எ

. அவ

ென

டா

, ஒ$

னா

. ெப

ணி

.

Xைடய

தகபM

, ஜாதக/ைத ேஜாசியாிட ெகா*/தா(க."

ன நட:த? அதாேன

* ! கைன/ வி4*, -தBயா(, ேமலா' Aறலானா(.

"ஜாதக பா(/தா%சா. தி`$

M அ:த ைபய

க'யாண ெசE ெகாள -3யா

ெசா

 வி4ட.

னேமா த:திரெம'லா ெசEதா

அவைரயி' அவ< ெதாி. அத7 ேமேல எ
ெதாிய ேவ

*ெம

ப4டண. அவைன வி4* ெப

தகபனா$ ேபாதைன ெசE ய% ெசா

ஒெகா

ப

னாF ேக4கவி'ைல" எ

, நா

அ:த ெப

M ெசா'Bவி4டா

. யா( எ

ைண
ன

 Aறிவி4*, எJ: ேபாE, ேமைஜேம'

ைவ/தி$:த பா' ெசைப எ*/தா( 3க. அதிேல ஒ$ வாைழபழ/ 

*
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கிடபைத க

டா(, சிாி/தா(, சிாி/ெகா

வாயிேல ேபா4* ெம

ெகா

ெசா'Bவிடேவ, அ:த ெப

ேட, அ:த/ 

ேட "அ:த ெப

ேவ

டாெம

ைட எ*/

 அ:த பய'

ைண கBயாண ெசE ெகாள ேவ

* ெம



ெந*நாளாக ஆைசயாE இ$:த ஆ-க/, பழ நJவி பாBேல விJ:த

ேபாலா%), பக/ ஒ$ ரதி வ:தா%) " எ
3/தா(, பரமான:த/ட

பாைவயி

 கைத -3/தா(, பாைல

பக- ேச(:தா(, உாிைமேயா*.

இ1 ெதாி:த கைததாேன ! ஏகாபர ஏ

எ

 ெசா'Bவி4டா

எப3 ேக4ப எ

கBயாண ெசEெகாள -3யா

. அதாேன ெதாிய ேவ

* - எ

 பய:தா ெகா,ச ேநர. ேக4டா' எ

பிற:த. "ந'ல கைத' எ

 ேகB ெசEதா ெமள.

"ந'லாயி'ைலயா? சாி, நீ ெசா'F ந'ல கைதயாக!" எ

உ

த*/ேத

. அவM இRட:தா

சிமா எ1. ம

 ைதாிய

* ேவத அவ$/

ப. இராமி ேபசேவயி'ைல. 'இராமி !

கிழர&' எ

ைமைய% ெசா'ல4*மா? நா

னஎ

 ஆ-க -தBயா(

ற 'ெகா,)தைல' க

ெகா,ச/ ெதாட&கினா(. அேபா
த:த அ(%சைனதா

 3/தா இராமி.

தா

, அ:த கBயாண நடக -3யாதப3

. ஆனா நா

க

ைவ%சா, ேவேற ஆசாமியிட

3/ெத$விேல ேபாE ேக4*பா$, அேடயபா! ஆ-க

-தB, விைல ேபசிவி4டா$, நம ேவ

டா அவனிட ேபா43

M

இல4சாதிகாாி எ'லா ஓ3 வி*வா&க. எத7 ைதாிய இல4)மி ேவX.

ப4டண/தா
பா(/ேத

வி*கிறவ

ேப%ைச ேக4*வி4* உ&க அப

ப'ைல இளி%சி வி4டா

. ைதாிய/ைத ைகவி4ேடனா? ஆ-கமா ைதாிய/ைத ைக
. ஒ$ ேயாசைன வ:த. ேநேர ஐய(L4* ேபாேன

ெசா'B ஒ$ பி*, ஐ,) ேநா4* ப/ !பா ேநா4*; எ

ேக4டா(. உ&க தயவாேவ இராமிைய இர
ெசா

ெகா

ேன

டா:தாரமாக நா

, "அட பாவேம ! ேந//தாேன ெப

*வ: ெகா*/தி$கா

"ெதாி,) தா

வ:ேத

"எ

றா(.

எ

ன -தBயா( எ

M


அைடயX" எ

X ஜாதக/ைத ஏகாபர மாம

சாமி! நீ&க மன)ைவ%சா எ1 ஆ' எ

ெகா,சேநர ேயாசி%சா( . "ெபா$/த இ'ைல

. 'சாமி!"

.

ேற

M ெசா'லலாேமா?" எ

ைனேய ேக4 டா(. "ெசா'லலா. ஆனா ேவேற ேஜாதிடாைள

.
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கல:தாளா
இ$ேக

னா? எ

"எ

 நா

ேக4ேட

; அைத/ தாேன நாM ேயாசி%சி

 ஐய( இJ/தா(, உடேன ஒ$ ேயாசைனைய Lசிேன

*

, ெப

ஜாதக/ைத, ெகா,ச மா7றிவி*&க. எவனிட ெகா*/தாF, ெபா$/தமி'ைல

M ெசா'றமாதிாியா மா/த' இ$கX. ெப

மா/திவி4டா, ேபா. +ல ந4ச/திர/திேல ெப

X +ல ந4ச/திர-

M

க43னா, மாமியாைர

+ைலயிேல உ4காரைவ%)*M சா"திர இ$ேக, அ ேபா, ப4டண/தா
கி4ட% ெசா'Bவி*&க, பவமா ஜாதக/ைத மா/திவி*&க எ

தயவாேல, உ
ஓ3னா
ெப

ந4ச/திர +லமாக மாறிவி4ட. ப4டண/தா

ஏகாபர/தி

காBேல விJ:, "தபி! எ

ைண மற:வி*. அ:த% சனிய

மாச/திேல சாவாளா" எ
சாக3க/தானா அ:த% ச

அம(கள மாயி*/. ஒ
அ:த ெப
ேஜாதிட

எ

ேவ

விJ:த3%)

+ல ந4ச/திரமா, உ&க அமா +ேண
தாயா( எ

டாளிைய க43கேபாேற

X ேபச-3யைல.

ைன%

M ேக4க, L* ஒேர

 ஒேர அ3யா% ெசா'Bவி4டா

ஏகாபர. ேவேற

கி4ட Aட ேக4* பா(/தானா. எ'ேலா$ +ல ந4ச/திர ஆகா

ேற ெசா

னா(க, ேவேற எ

எJதியி$. ஆனா, அவM&க க
திர/திேல பிறகைவ%சா$, உ

எ

. ஐய(

ேப%ைச ேக<. அ:த

 ெசா'ல, ஏகாபர/தி

டா எ

ேற

ன ெசா'வா(க? /தக/திேல அப3/தாேன
டா&களா, பி(மா உ

$ஷ

ைன >ச ந4ச/

அைத +ல ந4ச/திரமா மா/தினா$

 கைதைய Aறி -3/தா( -தBயா(.

M!"

அ:த விநா3, அவ உள/திேல 3 :த ேகாப, நா<நா

வள(:தேதெயாழிய ளி ைறயவி'ைல. ஆ-க -தB ேவத/திட ேபாE

விைளயா*கிற ேநரமாக பா(/, ேவைலகாாியி

வரவைழ/ அவனிட நட:த "Hைத% ெசா

அட&கவி'ைல. ஏகாபர, "அேயாய
க

ைண பறி/ெகா

-4டா ஏமா:ேத

நட, நாெம

"எ

டாேன" எ

 அJதா

ன ெசEவ" எ

ன பிற Aட, அவ<ைடய ேகாப

! இப3யா H ெசEதா

 ஆ/திர/ேதா* Aவினா

. "அழாேத க

ைன இழ:ேதேன" எ

X அதனத

.எ

. "நா

ஒ$

தைலவிதிப3

 இராமி ேதத' Aறினா. ேதத' A

க4ட/ேதா* -3:வி*மா? -:தாைணயா' அவ

"உ

தயவா' ஏகாபர/ைத

க

 Aறியப3 அவைள அவ

ணீைர/ ைட/தா.

அைண/ெகா

டா

.
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"ேபா க

ேண ! நா ெகா*/ைவ/த அNவள1 தா

லபினா. அவ க
அடக பா(/தா

ணீைர அவ

ைட/தா

. -3மா? அவ(க இ

"எ

. அதர/தி

 அவ

3ைப -/தமி4*

ப ேகணியி' இடறி L@:தா(க.

பிற வ$/தமைடய1 மி'ைல. -தBயா( வேன"வாி >ைஜயி' இ$
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