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இ த நாவ" நா எ$தியி%&' பிறநாவ"களி*% + பலவித,களி" தனியான+.
அளவி", ைறயி", அ-'த*", பா திர அைமபி" எ"லாவறி.தா. இ+
‘அைல ஒைசயி"’ ெதாடராக ெவளிவ + ெகா%&'ேபா+ ‘எ,ேகா நிஜமாக
நட த கைத ேபா*%&கிறேத’ எ2 சில அ&க ெசானா க3. ‘எ,ேக4
நட தேதா அ"ல+ நட&கிறேதா?’-எற எண ைத உடா&' தைமேய ஒ%
கைதயி யதா

த நிைல&' சாியான நசாறி தழா'. ஒ% தினசாியி"

ெவளிவ +, இ த நாவைல நிைறயேப ப தி%&கிறா க3. என&' வ த
கத,களி*% + எனிட விசாாி தவ களி காரசாரமான விம சன
விவாத,களி*% + இைத நா ெதாி + ெகாேட.

சில நப க3, ‘'றி8சி மலைர’ எ$தின நீ,க3 ‘அனிச மலைர’ எ$தலாமா?
:ரணிைய& கதாபா திரமாக பைட த நீ,க3 ;மதிைய< கதாபா திரமாக
பைட&கலாமா?-எெற"லா ேக=ட+ உ>. அ த& ேக3விக?&' எ"லா
இ த 4ைரயி" நா பதி" ெசா"ல ேவய+ அவசிய &கிய ஒ%
வித தி" அவசர @ட ஆகிற+.

'றி8சி மல%, :ரணி<  உதாரணமாக& ெகா3ள ேவய கைத<,
கதாபா திர ஆக< எறா" அனிச மல% ;மதி<  எசாி&ைகயாக&
ெகா3ள ேவய கைதயாகB, கதாபா திரமாகB ஆவத' ஏ யா+?
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உடபாடான சDக பபிைனகைள ஏக தயாராயி%&' நமவ க3
எதி மைறயான சDகபபிைனகைள ஏேனா ஏக தய,'கிற

க3.

இ4 சில , “சினிமா உலகி சீரழிBகைள<, சினிமா உலகி ஊழ"கைள<ேம
சமீப தி" ஒFெவா% கைதயி. அ$ தி ெசா".கிறீ கேள, ேவ2 எைவ< ேவ2
யா% உ,க3 ககளி" படேவ இ"ைலயா சா ?” எ2 ேகாபமாக&
ேக=கிறா க3.

நா சினிமாைவ ெவ2பவனி"ைல, ஆனா" அ+ இ23ள நிைலயி" அபேய
அைத ஏ2&ெகா>விட வி%கிறவ4 மி"ைல. அதி" பல விஷய,க3 மாற
ேவ>. தி% த ேவ>. பண ேதைவ&கதிகமான டாHக க$
தவ கைள& 'கா*"

இ%பத காரணமாகேவ சினிமா உலைக ேச

அ$&'படாத ேதவாதி ேதவ க3'-எ2 நா நிைன&க ேவய அவசியமி"ைல.
சDக +&' மிக மிக அவசியமான ஒ% ெராபஸ . ஒ% டா&ட , ஒ% எஜீனிய ,
ஆகிேயாைரவிட சினிமாவி" நபவ க3 உய

தவ க3 எ2 க%தப=> ஒ%

திய ேசாேபறி வ &க ைத உ%வா&'வைத எ த அறிவாளி< கவைலபடாம"
எதி ெகா3ள யா+. 'உழB&' ெதாழி.&' வ தைன ெசJேவா'- எ2
பாய பாரதி 'Kிணி" உ> களி தி%ேபாைர நி தைன ெசJேவா'-எ2
ேச

ேத பானா. உைழைப<, ெதாழிைல< ேபா2வ+ட ேசாபைல

L2வ+ திய தைலைற&' அவசியமாகிற+.

இ த நாவ*" வ%கிற 'கைனயா' மாதிாி ேசாேபறியான பல சினிமா உலக
எற ேபா ைவயி" சDக& 'ற,கைள வள

+ வ%கிறா க3. உைமயான

கைலஞ கைள<, உைழ&' வ &க ைத<, ெட&னீஷியகைள< வ தைன
ெசJவேதா> ேபா*& கைலஞ கைள, ேசாப" வ &க ைத, அைர ேவ&கா>கைள
நி தைன ெசJயB ேவய+ இ2 அவசியமாகிற+. அ த வைக நி தைன
ஓரளB சDக நைம&' பயபடேவ ெசJ< எப+ எ க% +.

அதனா"தா பழ லவ கைள ேபா" வண,'வைத வண,கி வி=> ஒ+,'
மரைப பாரதி பிபறாம", வ தைன ெசJவேதா>-நி தைன ெசJய ேவய
வ &க ஒறி%&கிற+ எபைத அ&ேகா=>& கா=னா.
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இ நாவ*" வ%கிற ;மதி நி தைன ெசJயபட ேவய ஒ% வ &க தி'
ப*யாகி வி>கிறா3. அ த வ &க ைத எதி

+ ேபாாிட ேவய ெத

அவளிடமி"ைல. காரண, அவேள அ த வ &க தினாி" ஒ% தி ஆக
ஆைசப=> தா சீரழிகிறா3. ஆகேவ அவளிடமி% + எதி மைற
பபிைனகைள தா நா ெதாி + ெகா3ள <. அனிச :ைவேபா"
அவ3 மிக ;லபமாக மிக விைரவி" வா& க%கி வி>கிறா3; அவளிடமி% +
எசாி&ைக அைடயலா. அ4தாப படலா. ேவ2 என ெசJய <?

இைத ேவ ெவளியி=ட அைல ஒைச&' இேபா+ Oலாக ெவளியி> தமி
 தகாலய தா%&' எ அைப< வி;வாச ைத< ெதாிவி +& ெகா3கிேற.

அப,
தீப நா. பா

தசாரதி

-------------அனிசமல

: அதியாய 1

அேபா+ இரB ஒப+ மணி&' ேம" இரா+. அ த& க"Pாி வி>தி லB8சி" ஒேர
கலகல.

“எனQ! எ"ேலா% ப&கிறீ களா அ"ல+ ஊ வ ேபசி அர=ைட
அசி&கி=%&கீ,களா ? 'எ&ஸா' ெந%,கிவ%+. ஞாபகமி"ைலயா?” மா.
வரா தாவி ேகாயி" வா ட மாலதி ச திரேசகரனி 'ரைல& ேக=ட+
ஹாSட" லB8சி" @=டமாக உ=கா

+ ேபசி& ெகா% த மாணவிக3 ப=>

:சிக3 கைலவ+ ேபா" கைல + பரபரபாக அவரவ க3 அைற&'3 விைர தன .
மாைல தினசாிக?, சினிமா இதக?, வார ப திாிைகக? அவசர அவசரமாக
மைற&கப=டன. அர=ைட< கிட., சிாி ஒJ + அ,ேக ஒ%
TாியSெநS வ த+.

பாட தக,க?, வ' ேநா=>  தக,க? ேதடப=> பிாி +
ேமைஜேம" ைவ&கப=டன. ேரேயா ஒ* ேக=>& ெகா% த அைறகளி"
ப=ெட2 ஆஃ ெசJயப> ஒைச வ த+. சில வா ட அமா?&'& கா+
ேக=க ேவ> எபதகாக இைர + ச த ேபா=ேட ப&க ெதாட,கினா க3.
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அ+வைர இ%% த அைறகளி" @ட பளீெர2 விள&' ெவளிச பாJ த+.
வரா தா ெவறிேசாய+.

ெசயைகயாக ஏறப=ட இ த ;2;2 தீவிர எ"லா ப + நிமிஷ@ட
நீ&கவி"ைல. வா ட அமா3 மாயி" இ% + பயிற,கி& கீேழ உ3ள
வி>தியி பிப'திகைள< எதி ற இ% த நிV ஹாSட" ப'திைய<,
ககாணிபதகாக ெசறேபா+ ம2ப< ேமேல மா வரா தா லB8சி"
ெபக3 @=ட @ய+. ஒ% ெப ைகயி*% த மாைல தினசாிைய
ப&கலானா3:-

"ஏJ ப மா! உன&காக தா ப&கிேற ேக?! ஒ% நாடக& கெபனி&' மாைல
ேநர,களி" ம=> ந&க& @ய நைகக3 ேதைவயா. பால நாடக& '$,
ெசைன. +க,க3 ேதைவ. எ,க?ைடய நாடக& '$வி சDக, சாி திரராண நாடக,களி" கதாநாயகி ேவஷ த" உப பா திர,க3 வைர ேவஷ ஏ2
ந&க ெபக3 ேதைவ. ப&' இைடV2 இ"லாம" மாைல ேநர,களிேல
ந + பண சபாதி&கலா. ைகபட +ட விணபி&கB. க"Pாி
மாணவிகளாயி% தா" விேஷச ச.ைக<ட அவ களி விணப,க3
கவனி&கப>.

உடேன அ,ேக @யி% தவ களி" ஒ% திைய தவிர மற ெபக3 எ"ேலா%
தினசாிேபபைர& ைகயி" ைவ + வாசி +& ெகா% தவைள W +
ெமாJ தா க3. அவ க3 Dைல&' ஒ%வராக இ$ த இ$பி" ேபப
ஒFெவா%வ ைக&' ெகா8சமாக& கிழி + +> +டாக ேபாJவி>
ேபா*% த+. அ த ேநர தி. ேபபைர ;றி W தி% தவ களி" ஒ% தி,

"அேதா ;மதிைய பா%Q ! எைதேயா பறிெகா> தவைளேபால உ=கா
எ2, விலகி அைமதியாக உ=கா

தி%&கா"

தி% தவைள ;=& கா= மறவ களிட

@ற தவறவி"ைல. உடேன அவ களி" ஒ% தி ;மதி எகிற அ த ெபண%ேக
ஒ ெச2,

"என ;மதி? ஏ எனேவா ேபா*%&ேக? தைலவ*யா?" எ2 ஆதரவாக&
ேக=டா3. "ஒ4மி"ேல. என&' L&க வ%+! நா &' ேபாேற” எ2
உடேன எ$ + ேபாJவி=டா3 ;மதி எ2 அைழ&கப=ட அழகான அ த ெப.
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அவ?ைடய  ேம=, ெசா த சேகாதரனி தி%மண +&காக D2 நா3 XB
எ> +& ெகா> ேகாைவ ேபாயி% ததனா" அைறயி" அவ3 ம=>ேம தனியாக
இ% தா3. அதகாக அவ3 பயபடவி"ைல. அைத அவ3 வி%பினா3 எ2@ட
ெசா"லலா. தனிைம, கனB கா- வசதிைய த%வ+ேபா" ேவெற+B
த%வதி"ைல. அைற&' ெசற ;மதி பா &'3 ேபாJ விள&ைக ேபா=>&
ெகா> வாYேபZ4&' ேம*% த கணாயி" த க ைத பா

+&

ெகாடா3. சிேநகிதிக3 எ"லா அ&க ெசா"* விய&' த அழைக
பறிய ெப%மித ைத தன&ேக உ2திப> தி& ெகா3வ+ ேபா" கணாயி"
அவ3 க கைள ெகா8சிய+.

த க ைத தாேன ேந%&' ேந கணாயி" பா

+ ெப%ைமப=>&

ெகாடவ3, உட நிகசியாக ச2 மாைல தினசாியி*% + ேதாழிக3
ப த விளபர ைத< நிைனB @

தா3. ஏேனா அவேள மற&க ய2 அ த

விளபர அவ?&' தி%ப தி%ப நிைனB வ + ெகா% த+.
L,'வத'  வழ&கேபா" ஃபிரYைஷ எ> + பபைசைய அளவாக அத
ேம" வழிய வி=> ேதJ தேபா+ கணாயி" ெதாி த "ைல அ% ேபாற
பக3 அவைள& க வபட ைவ தன. அவ?ைடய க விலாச +&',
னைக&' யா%ேம ;லபமாக மய,கி வசப=> வி>வா க3 எ2 ேதாழிக3
எ"லா த,க?&'3? சில ேவைளகளி" அவ3 கா+ ேக=கBேம ேபசி&
ெகாடா க3. இளைமயாகB கவ சியாகB இ% த சில திய இ தி சினிமா
ந=ச திர,கேளா> அவைள ஒபி=> பாிகாச ெசJத ேதாழிக? உ>.

எ"லாாிட க>வ :ைனயாக நட + ெகா3? ஹாSட" வா ட மாலதி
அமா3@ட அவளிட சிாி +& 'ைழ + ேப;வா3. இைதேபா" பலவைற
ேநாி" பா

+ ேக3விப=>தா அவ?ைடய கராசிைய பறி ேதாழிக3

ேபசி& ெகா3ள ெதாட,கியி% தன . ெசற ஆ இ2தியி" க"Pாி வி>தி
நா3 ெகாடா=ட தி ேபா+ $வ+ மாணவிகேள ந த ‘ச' தைல’ நாடக
நிக தேபா+ பிரதம வி% தினராக பிரபல நக ஒ%வ வ தி% தா . ;மதிதா
ச' தைலயாக ந தி% தா3.நாடக வி" அ த நக நாடக ைத பாரா=
ேப; ேபா+, “ச' தைலயாக ந த 'மாாி ;மதி காவிய தி" காளிதாச பைட த
ச' தைலையவிட அழகாயி%&கிறா . அவ%ைடய ேதாற ைத< நைப<,
எFவளB பாரா=னா. த'” எ2 சிறி+ தாராளமாகேவ அவைள பாரா=
ேபசியி% தா .
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இைவ எ"லா ேச

+ அவ?3 ஒ% கனைவேய உ%வா&கியி% தன. தா ந +

கெபற பிற தவ3 எற எண அவ?3 உ2திபட ெதாட,கியி% த+.
க வ அவைள மற மாணவிகளி*% + தனிேய பிாி த+. எ"லா% கலகலபாக
ேப;ேபா+ அவ3 அவ கேளா> சகஜமாக ேபசாம*%ப+ எ"லா%
ெமளனமாக எதிலாவ+ ஈ>ப=%&'ேபா+ அவ3 கலகலபாக ேபசி அைனவ
கவன ைத< கவ வ+மாக தன&' தாேன ஒ% + இய"ைபேய உ%வா&கி&
ெகா% தா3 அவ3 தா, மற ெபகைளவிட அழகானவ3, உய

தவ3

எ2 தன&' தாேன வ* + ஒ அ தSைத ாி + ெகாடத காரணமாக
ஏப=ட இனிய ஆணவ-அ+ ெதாட பாக அவைள பல கனBக3 காண
ைவ தி% த+.

அ த ெபக3 க"Pாியி வி>தி நா3 ெகாடா=ட நாடக தி" ;மதியி
நைப பாரா= பிரபல நக ேபசிய ேப; ேவ2 'நக பாரா=ய மாணவி'
எற தைலபி" ஒ% பிரபல வார ப திாிைகயி" +-&காக அவ3 பட +ட
அசாகிவி=ட+. அதனா" அவ3 மகிசி பல மட,காகி இ% த+. க வ ைத& @ட
;மதி + மாதிாியாக& ெகாடானா3. பல , க வ வ தா" அட&க ைதேய
இழ + வி>வா க3. அவேளா க வ தினா" தனிட + + அட&க,கைள
வள

+& ெகா% தா3. ஒFேவா அட&க அவைள உ3\ர அட,கா

பிடாாி ஆ&கி& ெகா% தன. ஒFேவா பணிB அவ3 மன ைத
பணியவிடாம" ெசJ+ ெகா% தன. எ"லாைர& கா=. எ"லா வித,களி.
தைன உய

தவளாக பாவி +& ெகா3ள ெதாட,கினா3 அவ3. அைத

அபைடயாக ைவ ேத அவ?ைடய கபைனக3 வள
ெப%கி ெதாட

தி% தன. கனBக3

+ ெகா% தன.

தைன< த அழைக< வி>திநா3 விழாவி" பாரா= ேபசிய அ த பிரபல
நக%&' ஃேபா ெசJ+ ேப;வத'&@ட இரெடா% தடைவ அவ3 ய2,
அ+ யாம" ேபாயி%&கிற+. அற ேநாிேலேய ேத ேபா< அ+ அவ3
நிைன தப நட&கவி"ைல.

“எபயாவ+ எதிலாவ+ என&' நபத' ஒ% சாS வா,கி& ெகா>,க3”
எ2 அ த நகாிட ேக=பதகாக தா @ச ைத< பய ைத< வி=> வி=>
அவ3 அ த நகைர ேத ேநாி" ேபானா3. ஆனா" அவைர ச திப+ எப+
அFவளB ;லபமான காாியமாயி"ைல. சில சினிமா ப திாிைககளி" ‘எப ந +

8

4&' வ ேத?' எற தைலபி கீ ெபாிய நைகக3 எ$திய ெதாட
க=>ைரகைள ப தி% தா3. அதி" அவ க3 4&' வர எப எப
சிரமபட ேவயி% த+, எைத எைத இழ&க ேவயி% த+ எெற"லா
ெதாி தி% த+. அதனா" ;மதி&' இைலமைற காயாக சில விஷய,க3
ாி தி% தன.

எபேயா பபி" ெம"ல அ&கைற ேபாJ, ந&க ேவ>, கெபற ேவ>.
பல ல=ச இைளஞ க3 தைன எணி ஏ,கி தவி&க ெசJய ேவ>
எபதி" அவ?&' ஆைச வ +வி=ட+. ஒ% நிைலயி" அ+ ஏ&கமாகB
மாறிவி=ட+.

;மதி 'ளியலைறயி*% + ெவளிேய வ + அைற&'3 அம

+ ைக&'& கிைட த

ஒ% சினிமா ப திாிைகைய எ> + ர=னா3. அவ?&' ஏ&க ெப%D;
வ த+.

ைகயி" எ> + பிாி த ப திாிைகயி" 'என&' வ% இரசிக கத,க?&' பதி"
ேபாடB ஆ=ேடா கிரா ேபாடBேம ேநர இ%பதி"ைல. அதகாக மாத ஐO2
பாJ சபள தி" இர> காாியதாிசிகைளேய தனியாக நியமி +வி=ேட” எ2
ஒ இள நைக ேப=யி" ெசா"*யி% த+ அவ3 பிாி த ப&க தி" வ தி% த+.
-------------அதியாய 2

;மதியி கன த ெந8சக,க3 ேமெல$ + விமி தணி தன. நா இFவளB
பிரபலமா'ேபா+ என&' வ% கத,கைள& கவனி + பதி" ேபாட
ேவயி%&' எ2 தன&' தாேன ெசா"*-அப ெசயைகயாக
ெசா"*& ெகா3வதி" கிைட&' கபைன ச ேதாஷ தி" :ாி தா3 அவ3.
ப திாிைகயி" வ தி% த அ த நைகயி அழைக< த அழைக< ஒபி=>,
தா பல மட,' ேமலானவ3 எ2 B ெசJ+ெகாடா3 அவ3. சமீபகாலமாக
இப எ"லா ைப திய&கார தனமாக ஒபி=> பா

+& ெகா3? ஓ இய"

அவ?&' வ தி% த+. ஹாSட" விழாவிேபா+ அவைள வானளாவ +ா&கி
ைவ + க +வி=> ேபான அ த பிரபல நக அவ?3 இ த இய"ைப
வள

+வி=> ேபாயி% தா .
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பல ஏ&க ெப%D;க?&'பி ேமைஜ ேம*% த அலார ைடHZ" மணி
பா

தா3 ;மதி. மணி ப தைர. சில அைறகளி" விள&ெகாளி. சில அைறகளி"

ப&' -- சத, தவிர ஹாSட" வரா தாB, லB8; ஆளரவம2
அைமதியாயி% தன. மாணவிகளி" ஒFெவா% தி< ஒ% ேகர&ட . சின
வயசி*% + இைர + ப ேத பழ&க3ள சில%&' வாJவி=> ப தா"தா
ப த+ ேபா*%&'. 'ெரேடாெர>' எ2 வாJபா> மனபாட
பணிய ஆரபப3ளி நா=களி பழ&கேம க"Pாி வி>தி&' வ த நாளி. சில
ெபகளிட நீ த+. லB8சி.3ள ேமைஜயி" தா மாைல தினசாிக?
ேபப க? கிட&' எப+ ;மதி&' நறாக ெதாி<.

மாணவிகளி" பல 'மாைல ேபப வா,க ேபாகிேற' எ2 வி>திையவி=>
ெவளிேயறியைத த>&கB, வி>தி ேக=" காவ" கா&' வா=ேம, பிV
Dல கா; ெகா> + ேபப வா,க ெசா"* அதனா" D? தகரா2கைள
தவி &கB வா ட அமா3 வி>தி லB8சிேலேய காைல, மாைல ேபப கைள
மாணவிக3 பபத' ேநர வைரய2&கப=% த+. ேபப கைள யா%
அைறக?&' எ> + ெச"ல& @டா+ எற நிப தைன<, எ"லா ேநர
பைப வி=>வி=> அ,ேகேய ;ற& @டா+ எற நிப தைன<
விதி&கப=% தன.

அ,' சிறி+ ேநர தி' சக மாணவிக3 @=டமாக& @ அ த +க
ேதைவ எற விளபர ைத ப தேபா+ அதி" தன&' அ&கைறேய
இ"லாத+ேபா" ஒ+,கி விலகி உ=கா

தி% த ;மதி இேபா+ :ைனேபா"

ஒைசபடாம" அைற&கதைவ திற + ெகா> ெவளிேய வ தா3. வா டனி
விதிைய< மீறி அ,ேக லB8சி" கிட த அ த தினசாிைய ம,கலான
ெவளிச தி. தவறாம" அைடயாள க> எ> +& ெகா> அைற&'
தி%ப ெச2 கதைவ தாழி=டா3. தா ெவளிேய ெசற+, ேபபைர
லB8சி*% + எ> த+, அைற&' தி%பிய+ எ+B யாரா.
பா &கபடவி"ைல எ2 உ2தி ெசJ+ெகா> அைறயி விள&ைக
ேபா=டா3. பி நிதானமாக அ த தினசாியி" அ த ப&க ைத ேதபி +
'+ க,க3 ேதைவ' எற விளபர ைத ப&க ெதாட,கினா3.

ெவளிேய பல%&', உண& @சப=ட மிகB பி தமான திபட
ஒைற இரகசியமாக அைற&' வா,கிவ + வி%பிய அளB வி%பிய வித தி"
%சி + சாபி>வ+ேபா" அேபா+ அவ3 இ% தா3. அ த விளபர ைத
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ஒFெவா% வா&கியமாக ஒ%ைற, இ%ைற, ைற, ஏ? தி%ப தி%ப
அ. த=>வைர ப தா3 அவ3.

“க"Pாி மாணவிகளாயி% தா" அவ களி விணப,க3 விேசஷ ச.ைக<ட
கவனி&கப>” எற ஒ% வா&கிய ைத அபேய அ&ேகா=> பா &க
ேவ> ேபா*% த+. விளபர தி கீேழ இ% த விலாச ைத பா

தா3. ஒ%

தபா" ெப= எ- ஆகா> ேரா> ேகாடபா&க-எற விவர ம=>ேம
இ% தன. விளபர தி ேமப'தியி" ெட*ேபா எ ெகா>&கப=% த+.
அைத தவிர& கதB எ எ+B இ"ைல.

;மதி த4ைடய விணப ைத எ$த ெதாட,'ேபா+ இரB பதிெனா% மணி
ஐ + நிமிஷ ஆகி இ% த+. ெசயைல மி8சிய அதிகமான ஆ வ யா%&'
எேபா+ எதி" இ% தா. அைத ஒ$,காக ெசJய யா+. ஆ வ தணி +
சமன ப=> ெசய.&கான நிதான வ%கிறவைர எ"லாேம தா2மாறாகBதா
<. ;மதி< அ த நிைலயி" தா அேபா+ இ% தா3. அவளா" த*"
நாைல + தா3கைள மாறி மாறி எ$தி& கிழி + ேபாட தா  த+.
எ+Bேம சாியாக வரவி"ைல. எப+ அைத எ$தி த பிேப ெதாி த+.
விணப ேதா> த ைகபட ஒைற< இைண தா3 அவ3. கைடசியாக
பனிரேடகா" மணி&' ஒ% விணப ைத $ைமயாக எ$தி  தா3
அவ3. த4ைடய க"Pாி ஹாSட" நா3 விழாவி" தா ச' தைலயாக
ந தைத பிரபல நக பாரா=யைத< அவ3 அ த விணப தி"
'றி தி% தா3. அைத பறி த பட +ட வார ப திாிைகயி" ெவளியிடப=% த +-&கி 'க=,'ைக< விணப ேதா> இைண தி% தா3. பி
ஞாபகமாக வரா தா லB8சி*% + எ> +& ெகா> வ தி% த தினசாிகைள
அ,ேகேய தி%பி& ெகா> ேபாJ ேபா=>வி=> வ தா3.

எ$திய விணப ைத உைறயி*=> விலாச எ$தி ைவ த பி ;மதி&'
உற&க வரவி"ைல. விள&ைக அைண +வி=> ப>&ைகயி" ப> + ெந>ேநர
இப< அப<மாக ர> ெகா% தா3. எதி கால ைத பறி
அவளாக தன&' தாேன கபி +& ெகாட ;க,க? ச ேதாஷ,க?
மன தி" ரடன. நலகி ச&கரவ

தியாக விள,' ஒ% ெபாிய நகேர

தைன தாராளமாக பாரா=, அப பாரா=ய+ பகிர,கமாக பிரபல
ப திாிைகயி. ெவளிவ + த விணப தி" தா அைத& 'றிபி=%ப+
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நிசயமாக அ த விணப +&' ஒ% மதிைப<, கன ைத< அளி&' எ2
அவ?&ேக ஒ% நபி&ைக ஏப=% த+.

எேபா+ வி<? வி த+ த ைககளாேலேய Sடா வா,கி ஒ= அைத
தபா*" ேச &க ேபாகிேறா எபேத அேபா+ அவ?ைடய ஒேர நிைனவாக
இ% த+. ேவ2 நிைனBக3 எ+Bேம மன தி" த,கவி"ைல.

எFவளB ய2 +&க வராமேபாகேவ ெப=ைய திற + ப"ேவ2
சமய,களி" பி த த ைகபட,க3 அட,கிய இர> D2 ஆ"ப,கைள
எ> + ேமைச விள&கி ;கமான உ3 அட,கிய ெவளிச தி" தி%=> தனமான
மகிசிேயா> ஒFெவாறாக பா &க ெதாட,கினா3. த அழைக<
கவ சிைய<, எவைர< நிசயமாக தி%பி பா &க ைவ&' த
உடெசழிைப<, தாேன இெனா% ைற ஊ ஜிதப> தி& ெகா3ள
வி%பினா ேபா" அவ3 அ த பட,கைள இரசி தா3. அ தர,கமான தாB
மனபாைம அேபா+ அ த ஊ ஜித ைத வி%பிய+.

ேகாைட வி>ைறயிேபா+ ெகாைட&கான*" 'ேபானிைர='-'திைர சவாாி&காக
அைர ராய பனியேனா> 'திைரேம" அம

+ எ> த பட, ெடனிS

ேகா =" எ> த பட, இட காேலஜிேய= ேப=ேபா+ ேவ2 க"Pாி
மாணவ கேளா> அவ கேள வி%பி& ேக=டத' இண,கி எ> +& ெகாட
பட, எ.Z.Z. உைடயி" சிபாையேபா" எ> +&ெகாட பட, எ"லா
ஆ"ப தி" இ% தன. நகாி ேவ2 க"Pாி ஒறி"  நட த இட
காேலஜிேய= ேப= வி",

"மிS ;மதி ! ளீS, உ,கேளா> ஒ% ைகபட எ> +&ெகா3ள எ,க3
மாணவ க3 ெபாி+ வி%கிறா க3?” எ2 அ த& க"Pாி மாணவ
Vனியனி தைலவ வ + ெக8சிய+ அவ?&' ஞாபக வ த+.
ெவளியிட,க?&' ேபாகிறேபா+ ைக& ககார தி" ேநர ேக=கிற சா&கி",
ஏதாவ+ விசாாி&கிற சா&கி" தேனா> எபயாவ+ இர> நிமிஷ ேபசி விட
தவி&' பலைர அவ3 க%&கிறா3. அவ?&' அப ஒ எழி" ெகா8;
ேதாற. கைளெசா=> க. கவி நிைற த அ,க,க3. ைகயி*%&'
மணிப சி" ெதாைகைய எணி பா ப+ேபா" த4ைடய பிளS
பாயி>கைள ஒFெவாறாக எணி பா

+& ெகாடா3 ;மதி.
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எ,ேகா ேகாழி @விய+. ஹாSட" மர,களி" விவத' னறி'றியான
ப"ேவ2 பறைவகளி ஒ*&கிள சி ஆரபமாகியி% த+. கா2, 'ளி

+ Kச

ெதாட,கியி% த+. இ%3 ெம+வாக& கைர + ேபாJ&ெகா% த+.

எ$ + ப" விள&கி ெமSZ" ேபாJ& காபி சாபி=>வி=> தி%ேபாேத
Dறாவ+ அைற ேமாகனாவிட தபா"தைலக3 ேக=> வா,கி ஒ=&
காபஸு&'3 இ% த தபா" ெப=யி" அ த& கவைர ேபா=>வி=டா3 ;மதி.
அ த& க".ராி வி>தி எ"ைலயி" இ% த தபா" ெப=யி" த" கிளியரS
காைல 8.35&' எ2 எ$தியி% த+. உ3\ாி" அ த& கத பிபக"
ெட*வாியிேலேய விலாசதார%&'& கிைட +வி> எ2 உ2தி ெசJ+
ெசJ+ெகா> மகிசி அைட தா3 ;மதி. நிைனB எனேவா அைத பறிேய
சதாகால இ% த+. அ,கி% + அவ க3 தன&' பதி" எ$தி தைன வர
ெசா".வ+ ேபாலB, ’இFவளB ெபாிய ந=ச திர நகேர உ,கைள
பாரா=யி%பைத அறி + ெபாி+ மகிசி அைடகிேறா, நீ,க3 உடேன நம+
அ.வலக தி' வ + ச தி&க ேவ>கிேறா' எற அவ களிடமி% + பதி"
வ%வதாகB தாேன எணி பா

+& ெகாடா3 அவ3. கபைன எப+ மனித

மன +&' எ த ெசலBமிறி தாேன கிைட&கிற ேபாைத ெபா%3. மன ைத
த=வி=டா" எைத< உ3ேள ெச. தாமேல கபைனேபாைத அ,ேக
உ%வாகிவி>. அ த ேபாைத அவ?3? அைற&' உ%வாகியி% த+

கபைன எப+ நிஜமி"ைல. ஆனா" நிஜ,க? கபைன&' அபாப=டைவ
அ"ல. இைறய கபைனக3 நாைளய நிஜ,களாகலா ! நாைளய கபைனக3
நாைள ம2நா3 நிஜ,களாகலா. ஆகாமேல< ேபாJவிடலா. ஆனா" அப
ஆகாம" ேபா'ெம2 பய ேதா தய,கிேயா வாவி" யா% எ த&
கபைனகைள< ெசJ+ ெகா3ளாம" இ%பதி"ைல. கபைனக3 தாராளமாக
ெசJயப>கிறன.

மாணவி ;மதியி கபைனக3 நா=கண&கி" நீ தன. ம2நாைள&' ம2நா3
காைல த" தபா*" அவ?&' ஒ கனமான உைற வ த+. உைறயிேம"
அ4கிறவ கவாி இ%&கேவய இட தி" 'ெசாபன உலக நாடக&
'$வின -தபா" ெப= எ... ேகாடபா&க ெசைன-26' எ2 அழகாக
அசி=% த+. ெப2கிறவ கவாியி" + ைடைர=டாி" அ தா ேபா2
ைன றியாத ெதளிவான எ$ +&களி" மிS. ேக. ;மதி... எ2 ெதாட,கி
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அவ?ைடய க"Pாி வி>தி கவாி ைட அ&கப=% த+. விளபர தி*% த
பால நாடக& '$ எற ெபய% ெசாபன உலக எற +ெபய%
ேவ2ப=டன.

ஆவலா" படபட&' மன, மகிசியி மி'தியான எதி பா

தலா" ந>,'

ைகக?மாக ;மதி அ த உைறைய பிாி&க ெதாட,கினா3. உைற&'3 நிைறய
அசி=ட தா3க?, விணப பார ேபாற ஒ% நீள தா? கத இ% தன.
த*" அவ3 கத ைத தனிேய எ> + ப&க ஆரபி தா3.

அ த& கவ த ைக&'& கிைட த ேவைளைய& ெகாடாட ேவ>
ேபா*% த+ ;மதி&'. கத அழகான தமி& ைகெய$ தி" எ$தப=% த+.

‘எ,க3 விளபர ைத& க-2 தா,க3 ஆ வ ேதா> எ$திய கத
கிைட த+. த,கைள ேபாலேவ நா3 தவறாம" ந&க வி% ப"லாயிர&
கண&கான இள ெபகளி கத,க3 எ,க3 காாியாலய தி" 'வி த வண
இ%&கிறன. இ த ப"லாயிர ேப களி*% + எ,க?&' ேதைவயான சில
ந"ல +க,கைள ேத

ெத>ப+ எப எப+தா இேபா+ எ,க3

கவைலயாயி%&கிற+. எனி4 த,க3 இட FVB&ெகன ஒ% நாைள&
'றி தி%&கிேறா. 'றி த நாளி" ேநர தி" இ,' வ + ேச%,க3. அத' ேப
எ,க?&'& கிைட&'ப விணப ைத :

தி ெசJ+ உாிய ெதாைகேயா>

அ4பிைவ<,க3.'

அ த& கத தி கீ உ3ள ைகெய$ தி*% த ெபயைர ெதளிவாக ப&க
யவி"ைல. கி2&கி& ேகா$ தி% த+. ெராப ெபாிய மனித ஒ%வ ெச&கி
கீேழ ேபா=ட ைகெய$ + ேபாலேவா, நா3 ப=ட கபBட எ$திய
ாிSகிாிஷ ேபாலேவா அ த& ைகெய$ + ாியாம" இ% த+. ாியாம"
இ% த+ எபைதவிட ாியாம" இ%&கேவ> எேற ேபாடப=ட+ ேபால
ேதாறிய+.

ஆ வ தி., பதற தி. அவ?&' லபடாம" இ% த ஒ% ரபா> ச2
நிதான அைட த பிேப விள,கிய+. மாைல தினசாியி"

அ.ம-2 தா பா

த விளபர தி', இேபா+ அ4ப ப=%&'

விவர தா3களி" உ3ள ெபய%&' உ3ள ேவ2பா=ைட இேபா+ அவ3

14

சி தி தா3. விளபர தி" 'பால நாடக& '$’ எ2 அசி=% தா க3.
இேபா+ தபா*" கிைட தி%&கிற தா3களி" எ"லா ’ெசாபன உலக’ நாடக&
'$ எ2 'றிபி=%&கிறா க3. இதி" எ+ உைமயான ெபய எ2
ெதாியவி"ைலேய எதகாக இப இர> ெபய க3 ைவ +&
ெகா%&கிறா க3’ எ2 ேயாசி தா3 ;மதி. பிரபல நக ஒ%வ தைன
க த+ பறிய ப திாிைக& க=,ைக இைண + அ4பியி% +, எ"லா%&'
எ$+வ+ ேபா" சாதாரண பதிைல தன&' அவ எ$தியி% தைத அவ3
வி%பவி"ைல. இ4 ெசா"ல ேபானா" அ த பதி" கத ைத அவ க3 ஒ%
;றறி&ைகேபால எ"லா%&' ெபா+வாகேவ தயாாி தி% தா க3 எ2
ேதாறிய+. அதி", @யவைர த,கைள பறிய ;ய விளபர ைத ெசJ+
ெகா%ப+ நறாக ெதாி த+.

விணப தா3 ேபா" ெதாி த நீட ஃபார ைத பிாி + பா

தா3. ெபய ,

உயர, எைட, இைடயளB, மா பளB, வய+, ெமாழி, ேபச ெதாி த பிற ெமாழிக3,
ப எபைவ பறிய க=ட,க3 :

தி ெசJவதெக2 கா*யாக

விடப=% தன. ேமா=டா ஓ=ட ெதாி<மா, ைச&கி3 வி>வத' பழ&க
உடா, நடன ஆட ெதாி<மா, ெதாி<மானா" எெனன வைக நடன,க3
ெதாி< எெற"லா ேவ2 ேக3விக3 இ% தன.

அ த விணப தாளி அயி" த த எ$ +&களி" அ&ேகா=>
அசிடப=% த வா&கிய ;மதியி கவன ைத& கவ

த+.

விணப தா?ட பாJ 100 மணியா ட ெசJ+வி=> எ.ஓ. ரசீைத
மற&காம" இைண + அ4ப& ேகா%கிேறா எ2 அசி=% த நிப தைன
திதாக இ% த+. 'நபத' + க,க3 ேதைவ'-எ2 மாைல தினசாிகளி"
அவ க3 ெசJதி% த விளபர தி" இப ஒ% நிப தைன இ"ைல எப+ ;மதி&'
நறாக ஞாபக இ% த+. விணப,க3 அ4 ேபா+ திQெர2 O2
பாJ நிப தைன ேபாடப=% த+. இப ப"லாயிர ேப களிட O2
பாJ Kத வW" ெசJதா" ல=ச&கண&கி" ேச

+வி> எப+ ெதாி த+.

உடேன O2 பாJ&' எ,ேக ேபாவ+ எ2 ;மதி மைல தா3. மாத& கைடசியி"
பாJ O2 ைகமா2 தர அ,' யா% அகபட மா=டா க3 எபைத< அவ3
அறிவா3. மாத ஆரபமாயி% தா" அ த ஹாSட" எ"ைல&'3 யாாிடமாவ+ O2
பாJ கட வா,'வ+ எப+ அவ?&' ெபாிய விஷயமாயிரா+.
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க8ச தனமானவ3, கறாரானவ3 எ2 ெபய ெபற வா ட மாலதி
ச திரேசகரனிடேம அவளா" கட வா,கிவிட <. ஆனா" இேபா+ மாத&
கைடசி எபதா" வா டனிட ைகயி" பண எ+B இரா+.

ேகா அைறயி" இ%&' பா4மதியிட ேக=டா" ஒ%ேவைள கிைட&கலா.
பா4மதி ேகாைவைய ேச

த ஒ% ெபாிய மி" அதிபாி மக3. அவளிட மாத தி"

எ த வார தி. பண த=>பா> இ%&கா+. சினிமாB&', காபி ஹBஸு&',
கடகைர&' ேபானா. @டேவ நா. ேதாழிக?&' ெசலவழி +& @பி=>&
ெகா>ேபாக& @யவ3 பா4மதி. ஆனா" அவ?&' ;மதி&' ேபான வார
ஒ% சின மனSதாப. ஒ%வ%&ெகா%வ பா

தா" ேபசி&ெகா3ள பழக

தைடயி"லாத மனSதாப தா எறா. இேபா+ அவளிட ேபாயா கட
ேக=ப+? எ2 தய&கமாக தா இ% த+.

ஊாி" அமாB&'& கத எ$தலாமா எ2 பா

தா" பண எதெக2

சாியான காரண ெதாிவி&காம" எ$தி& ேக=க யா+. மா வா கைடயி"
க$ தி" உ3ள ெசயிைன& ெகா>ேபாJ அட' ைவ&கலாமா எ2 நிைன +
பா

தா3. 'விணப ைத அ4கிற தின தேற பண ைத மணியா ட

ெசJயாம" அற ேநேர இெனா% நா3 வ%ேபா+ ெகா>வ +
க=வி>கிேற எ2 அவ க?&' ஃேபா பணி பா

தா" ேக=காமலா

ேபாJவிட ேபாகிறா க3?- எ2 ஒ% ேயாசைன ேதாறிய+. ஃேபானி"
ேவ>ேகா3 வி> + அவ க3 ஒ& ெகா3வா க3 எ2 ேதாறவி"ைலயானா. ஃேபா ெசJ+ பா ப+ எற B&' வ தா3 அவ3. அ த&
கத தி*% த ெட*ேபா எைண தனிேய 'றி + எ> +& ெகா>,
ஃேபா4&காக& கீேழ பயிற,கினா3 ;மதி.
------------அதியாய 3

சிவச&தி மகளி க"Pாியி வி>தி அைறகளி" உ3ளவ க?&காக ெபா+வி"
ஒேர ஒ% ெட*ேபா ம=> இ% த+. அ+B ெபா+ உபேயாக திகான
ெட*ேபா ’: 'களி" உ3ள+ேபா" கா;ேபா=> ேப;கிற வைகைய ேச

த+.

த*" எ"லா வி>தி அைறக?&' ந> ைமயமான ப'தியி" D2 ’: ’க3
ைவ தி% தா க3. எேபா+ பா

தா. ப&கிற மாணவிகளி @=ட அ த
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’: ’கைளேய ெமாJ +& ெகா%&கேவ, அைத தவி &க& க%தி, ம2 ஆ"
ஃேபாகைள இரடாக& 'ைற தா க3. அேபா+ ஃேபாைன ;றி& @=ட
ேபா> மாணவிகளி எணி&ைக 'ைறயாம" இ%&கேவ, கைடசியி" ஒேர ஒ%
ெட*ேபாைன ம=> ’: ’ைத நீ&கிவி=> திற த நிைலயி" வரா தாவி" ைவ +
வி=டா க3.

;றி. கணா அைட ைவ + இரகசியமாக ேப;வத' ': ' அைம +,
வசதி ெசJ+ ெகா> தா"தா நிைறய ேபச வ%வா க3. அ த வசதிகைள&
'ைற +வி=>, ஃேபாைன வரா தாவி" ைவ +வி=டாேல &கா"வாசி மாணவிக3
ேப;வைத& 'ைற +&ெகா> வி>வா க3 எ2 ேயாசைன ெசJ+ பிாிZபா"
அமா3 இ த B&' வ தி% தா3. ெட*ேபாைன ;றி இ% த கணா
அைட&க3, த> மர;வ , @> எ"லாவைற< நீ&கிவி=>, வரா தாவி"
;வைர ஒ=னாேபால& கா; ேபா>கிற ெப=, ெட*ேபா க%வி
எ"லாவைற< ெபா% திய பி @ட& @=ட எனேவா 'ைறயேவ இ"ைல.
அFவளB ேப%&' ேச

+ ஒேர ெட*ேபா எ2 ஆகியி% ததனா", @=ட

ைனவிட ெப%கியி% த+. திற த ெவளியி", வரா தாவி" 'பிைரவZ'
இ"லாம" ேபச ேந%கிறேத எபதா. மாணவிக3 கவைலபட வி"ைல.
எபேயா ேபசி சமாளி +& ெகா3ள பழகியி% தா க3. ெட*ேபா
ேப;வதகாக ;மதி பயிற,கி வ தேபா+ ஃேபானயி" இர> D2
மாணவிக3 @ நி2ெகா% தன . எFவளேவா அெசளகாிய,க3 இ% +,
மாணவிகளி ஃேபா ேப;கிற ஆ வேமா, ஃேபா4&காக& கா + நிகிற ஆ வேமா
ஒ% சிறி+ 'ைற ததாக ெதாியவி"ைல. கா தி%&க ேவ> எபேதா, டய"
ெசJ+ வி=> ப +&கா; நாணய,களாக தயாராJ மாறி ைவ தி% +
சிலவைற எணி ேபாடேவ>ெமபேதா ஒ% சிறி+ பாதி தி%&கவி"ைல.

ஃேபான%ேக கா தி% த மாணவிக3 ேபசிவி=> ேபாக=> எ2 ;மதி ஒ+,கி
நி2ெகாடா3. சிறி+  ப த கத தி*% + 'றி +& ெகா> வ தி% த
ஃேபா நப , ைகயி" ப திரமாக இ% த+.

தா அ த எ-&' ஃேபா ெசJ<ேபா+ அ,ேக ப&க தி" யா% நி2
ஒ=>& ேக=க ேநர& @டா+ எபதி" ;மதி ெனசாி&ைக ெகா% தா3.
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"ஹாJ ;மதி! என+? ெட*ேபா4&காக ெவயி= பறியா?” எ2 விசாாி +&
ெகாேட அ,ேக வ தா3 ஒ% வி>தி ேதாழி.

"ஆமா! ஒேர @=டமாயி%&ேக... ம தவ,க3லா ேபசி=> ேபாக=>4
இ%&ேக..."

"ஏ? ேவ2 யா% ேக=க& @டாதா.. ரகசிய ஃேபானா? யாராவ+ பாJ ஃபிரடா?
அ"ல+...?”

"இரகசியமா ேபச-னாேல அ+ பாJ பிரேடாடதா இ%&க-4, என
விதி? ேவற யாேராடB இரகசியமாக ேபசற+&' விஷயேம இ%&காதா?” எ2
சிறி+@ட தய,காம" உடேன பதி.&'& ேக=>வி=டா3 ;மதி.

"நா உேனாட ேமாத தயாராயி"ேலQ அமா! இேபா உ 'D=' சாியி"ைல
ேபா*%&'"-

ெசா"*வி=> ெம+வாக ;மதியிடமி% + ந$வினா3 அ த மாணவி.
ப + நிமிட கா தி% த பி ;மதி&' ஃேபா கிைட த+. த4ைடய ஆவைல அதிக கவ

தி%&கிற-த மன அதிகமாக எதி பா &கிற ஒ

இட +&' ஃேபா ேப;கிறேபா+ ஏப> படபட இேபா+ அவ?&'
ஏப=% த+.

ஃேபா ேப;கிற இட தி" அவள%ேக யா% இ"ைல எறா. சிறி+
ெதாைலவி" ச2 அவ?ட வ + ேபசியவ? ேவெறா% தி< நி2
உைரயா& ெகா% தா க3. அ த இ%வாி" ஒ% தி த ப&கமாக& ைகைய
;=&கா= மறவளிட ேபசி& ெகா%&கேவ ;மதியி கவன அவ க3
ப&க தி%பி லயி த+. ஃேபானி" நப கிைட + எதி

தரபி" யா%ைடய

'ரலாவ+ ேக=ட பி ெப=யி" ேபா>வதகாக ப +&கா; நாணய,க3
;மதியிட தயாராயி% தன. எ,ேக_> ஒ*தா த*" வ த+. சிறி+ கா தி% +
ம2ப ஃேபா ெசJதேபா+ அ த நபாி" மணி அ த+ ஆ2தலாயி% த+.
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யாேரா ஃேபாைன எ> + 'ஹேலா' எறா க3. ப +&கா; நாணய,கைள
ேபா=டா3 ;மதி.

"பால நாடக& '$தாேன?”

"இ"X,கேள... நீ,க யா ேபசற+? த"ேல அைத ெசா".,க...”

"ெசாபன உலக நாடக&'$ ஆHஸா?” எ2 அத மெறா% ெபயைர&
'றிபி=> இரடாவ+ ைறயாக விசாாி தா3 ;மதி. ம2ப< பைழய மாதிாிேய
பதி" வ த+.

"நீ,க யா%4 ெசா".,க த"ேல...”

;மதி தா யாெரபைத ;%&கமாக விவாி தா3.

"ஓ! அ த விஷயமா? ெகா8ச லயேல இ%,க... ஆைள& @பிடேற” எபதாக
எதி றமி% + ஒ% தி4சாக பதி" வ த+.

;மதி அவசர அவசரமாக& ைகயி*% த தாளி*% + நபைர ம2ப
சாிபா

+&ெகாடா3. அேத நப தா, ச ேதகமி"ைல. ஃேபாைன எ> தவ

ேபசிய வித தி*% + அ த ெட*ஃேபா நாடக& '$வி' ெசா தமான+
இ"ைலேயா எ2 எண ேதாறிய+. K=" ஒ>&' தன இ%&கிற
மாதிாி ஒேர ெட*ேபா நபாி" பல ஒ>& ' தன இ%ப+ எப+
ெசைன ேபாற ெபாிய நகர தி" சகஜதா. + க,க?&காக விளபர
ெசJ+3ள அ த& கெபனி<, இ த ெட*ஃேபா நபாி" ஒ>&' தன
இ%&கிறேதா எனேவா எ2 ஊகி&க ய2 ஃேபானி" கா தி% தா3 ;மதி.
சிறி+ ெதாைலவி" அ த இ% மாணவிக? கைல + ேபாகாம" இ4 ேபசி&
ெகா>தா இ% தா க3. அவ க3 இ4 தைன பறி தா
ேபசி&ெகா3கிறா கேளா எற அவ3 மன '2'2 த+. ேப;  +
அவ கேளா, அ"ல+ ேவ2 யாராவ+ மாணவிகேளா ெட*ஃேபா4&' அ%ேக
வ +விட& @டாேத எ2 ேவ2 ;மதியி ெந8ச பரபர அைட த+.

19

அபாடா! ந"லேவைளயாக ெட*ஃேபாைன எதி ற யாேரா மீ> எ> +&
'ர" ெகா> தா க3.

“பால நாடக& '$ எகிற ெசாபன உலக கெபனியி*% + யாைரயாவ+
ேபச ெசா"கிறீ களா?”

“நா அதேனாட ேமேனஜ தாமா ேபசேற...” “நீ,க ேபப ல விளபர
பணியி% தீ,கேள... அ+ சப தமா...”

“ஆமா! ேமேல ெசா".,க...”

;மதி, தா அவ க?&' விணப அ4பிய+, த ெபய , கவாி
எ"லாவைற< ெசா"*வி=> தன&' அவ க3 அ4பிய பதி" பறி<
'றிபி=டா3.

“ஃபார ைத எ$தி அ4பறேதாட O2 பாJ எ.ஒ. பணி>,க. அற
‘இட FV’ ேட= எ$தேறா...”

“இேபா என&'& ெகா8ச பண& கYட. அதனாேல ஃபார ைத ம=>
அ4பிவி=>, அற ேநேர வ ரேபா பண ெகா> +டலா4 பா &கிேற...”

“நா,க அப ஒ +&கறதி"ேலமா. எ.ஓ. ரசீைத ேச

+ அ4பியி%&கிற

அளிேகஷைஸ ம=> தா கவனிேபா. அவ,க?&' தா ேநேர வர
ெசா"* ‘இட FV’&' எ$+ேவா” “என&' ம=> நீ,க ெகா8ச உதவி
பணபிடாதா? நா க"Pாியிேல ப +&ெகா%&கிற மாணவி.”

“ெகா8ச லயல இ%,க. ேக=> ெசா"ேற” எ2 ஃேபாைன ைவ +வி=>,
யாாிடேமா ேக=க ேபானா அவ.

;மதி சில விநாக3 கா தி% தா3. இேபா+ ஃேபான%ேக இ4 சில ெபக3
வ +வி=டா க3. தா இனிேம" ேபச ேவயவைற அவ க?&' ச ேதக
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ஏபடாத வைகயி" ேபசி &க ேவ> எபைத த மன தி'3 எசாி +&
ெகாடா3 ;மதி. மீ> ஃேபா எ>&கப> ஓைச ேக=ட+. “நா,க அதிேல
ேபா=%&கிற ேததி&' ேன பிேன இர> D-நா3 ஆனா.
பரவாயி"ைல. நீ,க எப< பண ைத அ4பிசி>,க. அறதா உ,கைள
வரெசா"* நா,க எ$+ேவா” எ2 @றிவி=> அவ?ைடய பதிைல
எதி பாராமேல ஃேபாைன ைவ +வி=டா அ த ஆ3.

“என ;மதி? இ4 ஃேபாைன ைவ&க மன; வர*யா?” எ2 ேக=>&
ெகாேட சக மாணவி ஒ% தி அ%ேக வ தா3. ;மதி ஃேபாைன& ெகா&கியி"
ெதா,கவி=டா3. தேனா> கலகலபாக ேபச யற மற மாணவிகைள
எFவளB அவசரமாக தவி &க <ேமா அFவளB அவசரமாக தவி

+வி=>,

உடேன அைற&' தி%பினா3 அவ3. O2 பாJ பண ைத எதி பா

+

தய,'வத காரணமாக த வாவி எதி கால ைதேய ெபாமயமாக
மாறிவிட ேபாகிற ஒ% ச த ப ைத ந$வ வி>வதா? எ2 ேயாசி தா3 அவ3.

ைக வைளகைளேயா, க$ + ச,கி*ையேயா எ> +& ெகா> யா%&'
ெதாியாம" மா வா& கைட&' ேபாJவி=> வ தா"தா காாிய < எ2
ேதாறிய+ அவ?&'. திQெர2 த க$ தி" ச,கி*ையேயா, ைககளி"
வைளகைளேயா காணாவி=டா" சக மாணவிகளி" யாராவ+ அைவகைளபறி
விசாாிபா கேள எ2 தய&கமாயி% த+.

அ2 வ'க?&'&@ட அவ3 ெச"லவி"ைல. 'தைலவ* எ2 ேதாழிகளிட
ெசா"* அ4பிவி=டா3. வ', க"Pாி, பாட, ப எ+Bேம அவ3
நிைனவி" அேபா+ இ"ைல. எபயாவ+ எ,ேகயி% தாவ+ ெதாட,கி சினிமா
Sடாராகிவிட ேவ> எற ெவறிதா D% த+. எ"லா
ப திாிைககளி., ெத%;வ களி. த உ%வ ைத& காணேபாகிற எதி கால
பறி அவ3 இேபாேத கனBகளி" மித&க ெதாட,கியி% தா3.

தா மா வா& கைடயி" ேபாJ அட' ைவ + பண வா,கி அ+ பிாிZபா"
அமா?&ேகாவா ட4&ேகா ெதாியவ தா" தைன& க"Pாியி*% ேத
நீ&கிவி>வா கேளா எ2 பயமாக இ% த+. இ2தியி" பய, தய&க, @ச
எ"லாவைற< ஆைச ெவறிெகாட+. எபயாவ+ பண ைத ெப2 எ.ஓ.
ெசJ+ விணப தா?ட இைண + அ4வ+ எ2 B ெசJ+வி=டா3
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அவ3. கைடசியாக மா வா& கைட&' ேபாவைத தவிரB இெனா% வழி
மீதமி%ப+ ெதாி த+.  ெபா% நா3 ேமாி தைன ேதவ + @றிய விஷய
;மதி&' இேபா+ நிைனB வ த+. ெசயி= தாமS மB= ப'தியி"
'யி%&' ேமாி ;மதியி சக மாணவி. ஆ,கிேலா இ திய ெபமணியான
அவ3 ப> +ணிச"காாி. ;மதியி உட" அழைகபறி அவேள @ச
அைட<ப அ&க அவளிட ேந%&' ேந க தி%&கிறா3 ேமாி. அ த
ேமாிைய இேபா+ ச தி + ேபசினா" எனெவ2 ேதாறிய+. ;மதி&'.
‘ேடSகாலரான’ ேமாி அேபா+ வ'&' ேபாயி%பா3 எ2, த" Hாிய>
 த+ அவைள பா

+ த அைற&ேக அைழ + வ + தனியாக அவளிட

ேபசி& ெகா3ளலா எ2 B ெசJதா3 ;மதி.
--------------அதியாய 4

மன தி" ஒறிேம" ஆைச அளவ2 ெப%'ேபா+ காரண காாிய,கைளபறி சி தி&க ேதாறா+. சா திய அசா திய,கைள பறி சி தி&க
ேதாறா+. நியாய அநியாய,கைள பறி சி தி&க ேதாறா+. எைத
வி%கிேறாேமா அ+ேவ சா தியெம2 ேதா2. எத ேம" ஆைச
ப>கிேறாேமா அ+ேவ நியாயெம2 ேதா2. அ+ ம=>ேம சாிெய2@ட
ேதா2.

;மதி< அ2 அப தா இ% தா3. வ'&க?&' ேபாவதி" அவ?&'
நா=டமி"ைல. பாட,களிேலா, பபிேலா அவ?&'& கவனமி"ைல. எபயாவ+
உடேன O2 பாJ சபாதி&க ேவ>. அ த O2 பாைய மணியா ட ெசJ+
அத ரசீைத உட இைண +, ந&க வாJ ஏப> தி த% அ த நாடக&
'$B&' விணப ைத அ4பியாக ேவ>. அ"ல+ ேநாிேலேய
விணப ைத எ$தி எ> +&ெகா> ேபாயாவ+ பண ைத< க=விட
ேவ>.

வி>தி அைறக?&கான கத,கைள ப=>வாடா ெசJ< ேவைல&காாி
வரா தாவி" ெதப=டா3.

"ெல=ட ஏதாவ+ இ%&கா ம,கமா?” "உ,க &' இ"ேல." "இ,ேக வா...
உனாேல ஒ% காாிய ஆக-...” ம,கமா அைற&'3 வ த+ ேமாிைய த"
Hாிய>  + மணிய த+ த4ைடய அைற&'
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வரெசா"* ேவ ஒ% சி2 +> தாளி" அவளிட எ$தி& ெகா> +
அ4பினா3 ;மதி.

த" Hாிய>  + எேபா+ ேமாி வரேபாகிறா3 எ2 அவ3 வ%கிற
ேநர +&காக& கா தி%&க ேவயதாயி2. இ2 தா @பி=>
ெசா"*ய4கிற இேத ேமாி சில வார,க?&'  த அைறைய ேத
வ தேபா+ தா அவைள உதாசீனப> தி அ4பிய+ ;மதி&' நிைனB வ த+.
அ2, தா அவளிட நட + ெகாடைத நிைன தா" இேபா+
வ% தமாக&@ட இ% த+. ஆனா" ேமாி எனேவா இவ3
உதாசீனப> தியைத&@ட அFவளB TாியSஸாக அ2 எ> +&
ெகா3ளவி"ைல.

'சாிǃ சாி! இேபா+ இப தா ெசா"வாJ. எறாவ+ ஒ% நா3 நீ< எ வழி&'
வ +தா ஆக ேவ>?’ எ2 ெசா"வ+ ேபா" சிாி +& ெகாேட
ேபாJவி=டா3 ேமாி. -

ேமாி ஒ% தி4சானவ3 எப+ க"Pாியி" எ"லா%&' ெதாி<. ேநரயாக
ெதாியாதவ க?&' இைலமைற காயாக அ+ ெதாி<. மேலசியாவி*% +,
இல,ைகயி*% +, சி,க:ாி*% +, ெமாாீசியZ*% + அ த& க"Pாியி"
வ + த,கி ப&' பல ெபக3 ேமாியி ேதாழிக3. அ த ெவளிநா=>
ெபக?&' பண த=>பா> வ% ேபா+, ப'தி ேநர ேவைலகளி" இ,ேகேய
சபாதி&' வழிகைள ேமாி ேத& ெகா> தா3. அவ3 ேத& ெகா>&கிற
ேவைலக3 எபப=டைவ எபைத பறி வத திக?, ேக*க?,
அபாட,க?மாக நிைறய ேப;&க3 இ% தன. ஆனா. அ த ெவளிநா=>
மாணவிகளி" பல ெதாட

+ ேமாியிட வி;வாசமாகB, பிாியமாகBதா

இ% + வ தன . ெவளிநா=> மாணவிகைள தவிர உ3நா=>
மாணவிக?&'3ேள< அழகிய ேதாற ைத உைடய பல%&' ேமாி அFவேபா+
வைல விாி + பா

த+ உ>. பி த+ உ>.

;மதி ஒ%நா3 கிட. ' த., எக தாள இைய + ெதானி&கிற 'ர*",
”இ,ேக பல மாணவிக?&' நீதா தலாளியாேம...? ’பா = ைட ஜா’ எ"லா
ேத த%கிறாயாேம?” எ2 அவளிட ேக=> ைவ தா3. ;மதி இப&
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ேக=டேபா+ சிாி +& ெகாேட ேபாJவி=ட ேமாி அ2 மாைலயிேலேய ேநேர
வி>தியி" அவ3 அைறைய ேத& ெகா> வ +வி=டா3. அவ3 ேத வ தைத
பா

+ ;மதி&' ஆ திரேம வ +வி=ட+.

"நீ ேத வ தி%&கிறைத பா

தாேல ம தவ,க எைன தபா நிைனபா,க’.. நீ

தயB ெசJ+ உடேன இ,ேகயி% + ேபாயிட-”-எறா3 ;மதி.

“ேபாகமா=ேட... நீ என ெசJேவ?” "ளீS... ெக= அB=..." 'நீ எைனப தி
அனாவசியமா தபா ாி8சி&கி=%&ேக ;மதி! நா பல%&' உதBகிறவ3,
யதா

தமாக இ%பவ3.” -

"ேபா+ேம! இ த& காேலஜிேல வ + ப&கிற ஃபாாி S>ட=Sேல
&கா"வாசி ேபைர& ெக=ட வழியிேல சபாதி&க பழ&கினேத நீ தாேன?”
'உன&' யாேரா தபா எைனப தி ெசா"*யி%&கா,க... ெல=மீ எ&SெளJ
ஃப S=” "நீ ெசா"லேவ ேவடா... எ"லா என&' ெதாி<.”

"என ெதாி<? ெசா"ேல...” "பல அழகான ெபகைள நீ அ&க
சினிமாB&ேகா ராமாB&ேகா, ஷாபி,'&ேகா அைழ;&கி=> ேபாற மாதிாி
ெசயி=தாமS மBேல உ,க K=>&' ப&க திேல எ,ேகேயா எ+&ேகா
அைழசி&கி=> ேபாேற...”

"ஆமா ! அைழசி=> ேபாேற. எ,க K=>&' ப&க திேல ஃேப ேல=S
ெர&ாிேயஷ கிள'4 பண&கார இடS=ாிய*S=>க3 எ"லா ேச

+ ஒ%

&ள நட தறா,க. அ,ேக மாைல ேவைளகளிேல 'ாி,&S பா =' நட&கிற+
உ>. அ த பா =QSேல '= .&கி, Sமா = ேக 3S ெஸ F பணினா
சபாதி&கலா. ஃபாாி ேக 3S ம=>மி"ேல ;மதி, உைனேபா" அழகான
நD  ெபக3 சில ேப @ட அ,ேக வரா,க. ஒ% ேடபி3ேல ெர> ரB>
ெஸ F பற+&'3ேள $ O2 பாJ ேநா=ைட ஸா Kசி எறியற
பண&கார@ட அ,ேக இ%&கா...”
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“நீ நட தற ’பிரா த.&’' இப ஒ% விள&கமா ?”

';மதி ! ேடா= ேஸ ைல& த=. ெபக3 ஏ ேஹாSடஸா இ%&கறைத பறி நீ
என நிைன&கிேற?”

"அதிேல என த ?"

"அேபா இதிேலதா என த? ஏ ேஹாSடஸு பிரயாணிகைள பா

+

சிாி + மி4&கி த?&கி அவ க?&' ாி,S எ"லா பாிமாற ேவயி%&'.
அேத காாிய ைத தா இ,ேக எ,க ஃேப லா=S ெர&ாிேயஷ ’&ள’*<
ெபக3 ெசJயறா,க...”

”நீ< உ ெர&ாிேயஷ கிள எ&ேக> ெக=டாவ+ ெதாைல<,க. உட நீ
இ,ேக% + ேபாயி>...”

ேமாி சிாி +& ெகாேட ேபாJவி=டா3. அவ3 சிாி +&ெகா> ேபாவைத
பா

+ ஆ,கிேலா இ திய ெபக?&' ேராஷேம இ%&கா+ ேபா*%&ேக எ2

நிைன +& ெகாடா3 ;மதி. க"Pாியி" நிைறய ெபக3 ேமாியி வைலயி"
வி$ தி%ப+ ;மதி&' ெதாி தி% த+. ’ஏேதா ஏ ேஹாSடS

உபசாிப+ேபா"’ எ2 ஒ&' ெசா"கிறாேள ஒழிய அவேளா> ெசயி=தாமS மB=>&' ேபாJ சபாதி&கிற ெபக3 த=>& ெக=>
சீரழி தி%பா க3 எேற ;மதி நிைன தா3.

அேத ;மதிதா இ2 ேமாிைய த அைற&'& @பி=ட4பியி% தா3. ேமாி
வ%கிறவைர ;மதியி மன தி" ஒேர ேபாரா=டமாயி% த+. ஒேர 'ழபமாகB
இ% த+. ’ஏ ேஹாSடஸாயி%&கிற+, எபேயா அப தா இ+B’ எ2
அைற&' ேமாி @றிய ெசாக3 இ2 தி%ப தி%ப ;மதியி ெசவிகளி"
ஒ* தன. அவைள சமாதானப> தB யறன.

காைல பதிெனா% மணி&' ேம ஐ கஇ? எற த" ேக3விேயா>, "ேக ஐ `
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எனிதி, ஃபா V ;மதி?” எற அைதய> த இரடாவ+ ேக3வி<ட4 ேமாி
;மதியி அைற&'3 aைழ தா3.

"ேமாீ! அனி&' நா ேபசினைத எ"லா நீ மற + எைன மனி;ட4.”

"ெல= அS ஃப ெக= த பாS=! இேபா நீ @பி=ட காாிய பறி ேப;ேவா
;மதீ... பழெச"லா எ+&' ?”

“த"ேல நீ உ=கா% ேமாீ! இ4 நி4&கி=ேட இ%&கிேய! ெமSZேல% +
காபி, Q ஏதாவ+ '&க& ெகாடார ெசா"ல=>மா ?”

"ஒ- ேவடா. நீ @பி=ட காாிய என4 ெசா". ;மதீ.”

;மதி&' அைத எப ஆரபி + எப ெசா".வெத2 ெதாியவி"ைல.
எ> ெதறி + ேபசி +ர தியவைளேய ம2ப வ*ய& @பி=>& ெகா> வ +,
நீ ெசான காாிய +&' நா தயா எ2 @2வ+ எப எ2 @சமாகB
தய&கமாகB இ% த+. ஆனா" ேமாியிட அைத ெசா"*< ஆகேவ>.

"@சபடாம எ,கி=ட ெசா". ;மதி... நா என ெசJய4? H பிஃரா, வி
மி...”

"என&' ஒ% O2 பாJ அவசரமா ேவ-...” அபாடா! விஷய ைத ஒ% மாதிாி
எபேயா ேமாியிட ெசா"*வி=ட தி%தி ;மதி&' ஏப=ட+. அபயானா" நீ
இேற ஃேப லா=S ாி&ாிேயஷ கிள&' வ
தைன தி%பி& ேக=க&@> எ2 ;மதி எதி பா

தயாரா?' எ2 ேமாி உடேன
தா3. ஆனா" ேமாி

ம2ேப; ேபசாம" த ைகயி*% த சி2 டப ைபைய திற +  த திதாக
ப + ப + பாJ ேநா=>&கைள எணி உடேன ;மதியிட நீ=னா3. எ த
நிப தைன< மிறிேய நீ=னா3.

இFவளB விைர + அவளிடமி% + பண கிைட& ' எபைத எதி பா

திராத

;மதி அைத வா,' வத' தய,கினா3. ேமாி பண ைத ேமைஜேம" ைவ + அ+

26

காறி" பற +விடாம" அ%கி*% த ஒ%  தக ைத< அத பாதிப'தி
மைறகிறாேபா" ‘ெவயி=' ஆக ேமேல எ> + ைவ தா3.

அேபா+ உடேன ;மதியி மன&கணி" பிரைமயாக ஒ% ேதாற உ%வாகி
ேதாறிய+. ெசயி= தாமS மB" ஒ% ெபாிய ேதா=ட ேதா> @ய
ஒ=ட>&' K=" அகற ந>&@ட தி" ெதா தி< ெதாைப<மாக அம

+

சிகெர=ைட ஊதி த3ளி& ெகாேட சீ=டா> ஒ% ேகாY&' ேமாி தைன
அைழ +& ெகா> ேபாJ நி2 தி ஒ% ேரைய< த ைகயி" ெகா> + "ேபா
;மதி! இதமாக நட +&ேகா... எ"லா ாி Hபி3” எ2 அவ கைள ேநா&கி
தைன +ர + வ+ேபா" ேதாறிய+. ஆனா" அ+ தானாக& கபி +&
ெகாட+ எபைத அ> தகணேம ;மதி உணர  த+. ேமாி பண ைத எ> +
ைவ +வி=>,

”எனிதி, எ"S...? நா கிளா;&' ேபாக- ேநரமாசி..." எ2 கிளப
தயாராகி வி=டா3.

"இ த பண ைத நா..." எ2 ;மதி ஏேதா ஆரபி தா3. அவ3 அைத
&கவிடாம",

“ஒ2 அவசரமி"ைல ;மதிǃ ெம"ல பா

+& ெகா3ளலா” எற தாேன

வா&கிய ைத ேவ2விதமாக ெசா"*  +வி=டா3 ேமாி.

”இ% ேமாிǃ நா@ட ெஸக= அவ கிளாஸு&' வரலா4 நிைன&கிேற.
ஃேபைஸ வாY பணி> வேர.”

"உ ஃேபS&' என ;மதி ! இபேய வ தா"@ட ’கிளிேயாபா=ரா’ மாதிாி
இ%ேப”. ேமாியி கவன த உட" அழகிேலேய இ4 இ%ப+ ;மதி&'
ாி த+.

"மேலசியாவி*% + ப&க வ தி%&கிறாேள உ ஃபிர> ஷீலா; அவைளவிடவா
எைன அழ'4 ெசா"ேற?” - -
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-ஏேதா உ3ள

த ைவ +& ெகா>தா ;மதி இப& ேக=டா3.

"ஷீலா ம=>ெமன? உைனவிட அழகானவ3 இ த& காேலஜிேலேய ேவ2
யா% கிைடயா+.... ;மதி" எ2 அேத பாணியி" ஓ உ3ள

த ெபாதி த

பதிைல ேமாி< அேபா+ ;மதி&' ெசானா3. ேமாியி அ,கீகார ;மதி&'
ாி த+. ;மதியி இைசB ேமாி&' ஒ%விதமாக ாி த+.
-------------------அதியாய 5

ேமாியி நிதான, ெபா2ைம< ;மதி&' விய:=ன. நிப தைனகேளா
நி ப த,கேளா இ"லாமேல அவ3 தனிட பண ைத& ெகா> + வி=>
ேபான+ நப யாததாயி% த+.

'அǃ ;மதி நீதாேன அெறா% நா3 எனிட Kறா ேபசிேன? நீ அப
Kறா ேபசினாபேவ எ வழி&' வராம" ேபாகமா=ேட4 என&' ெதாி<.
இேபா பண ைட வ த+ நீ தானாகேவ எ வழி&' வ +=ேட'- எ2
பண ைத& ெகா>பத' பாகேவா, பண ைத& ெகா> த பிேபா அவ3
ெசா"*&கா=வி>வா3 எ2 ;மதி பய தா3. ேமாி அவ3 பல ைத
ெபாJயா&கிவி=டா3. ஆனா. ேமாியி நிதான ைத பறிய ச ேதக இ4
;மதி&' இ% த+.

ேமாி பண ெகா> +வி=> ேபான தின +&' ம2நா3 காைல, த" ேவைலயாக
அைத மணியா ட ெசJ+ எ.ஒ. ரசீைத ப திரமாக வா,கி ைவ +& ெகாடா3
;மதி.

;மதி தன&' உட"நலமி"ைல எற ெபயாி" ம2நா? வ'க?&' ம=ட
ேபா=>வி=டா3. விணப தாைள :

தி ெசJ+ெகா> பண ேதா> ேநாி"

ேபாகலாெம2தா த*" அவ3 நிைன தி % தா3. ஆனா", அ2 ஃேபா
ெசJ+ ேபசியேபா+ எ.ஓ. ரசீைத< விணப ைத< அ4பினாேல
ேபா+மான+-பி நா,க3 இட FVB&'& @பி>ேபா+ வ தா" ேபா+எ2 நாடக& '$ைவ ேச

த அவ க3 ெசா"*ய வித ேநாி" வர ேவடா
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எப+ ேபா*% த+. ஆகேவதா ேபா' எண ைத மாறி& ெகா>, த*"
எ.ஓ. ெசJதி% தா3 அவ3.

நாடக& கெபனியி அசி=ட விணப தி" 'இைடயளB', 'மா பளB’ எ"லா
ேக=% தா க3. க"Pாி வாயி*" இ% த ஒ% ைதய கைடயி" ேவைல&காாி
Dல ஒ% பாJ ெகா> + ஒ இ8ேடைப அைரமணி இரவ" வா,கி வ +,
பா  கதைவ தாழி=>&ெகா> தன&' தாேன ;மதி அ த அளைவகைள
பா

தா3. விணப ைத ஒ% விதமாக :

தி ெசJ+ எ.ஓ. ரசீைத<

இைண + அ4பினா3. பக" இர> மணி&'3 அ த ேவைல  +வி=ட+.

பிபக" தபா*" ம+ைரயி*% + அமா எ$திய கத கிைட த+.

அ3ள ;மதி&' அேநக ஆசிக3. உனிடமி% + கத வ + நாளாகிவி=ட+.
ஏற&'ைறய நீ கத எ$தி ஒ% மாத +&' ேமலாகி இ%&' எ2
நிைன&கிேற. ேபான மாத அ4பிய+ேபா" அ> த மாத த" ேததி உன&'
நா பண அ4ப < எ2 ேதாறவி"ைல. ந K=" 'யி% தவ க3
ெச,ேகா=ைட&' ராSஃப ஆகி& கா* ெசJ+ ெகா> ேபாJவி=டா க3.
இனி ேம" வாடைக பண வரா+ எபேதா> அவ களிட வா,கியி% த இர>
மாச அ=வாS பண ைத நா சிரமப=> ேமேன_ ெசJ+ தி%பி& ெகா>&க
ேவயதாகிவி=ட+. திதாக யா வாடைக&' வ%வா க3, எேபா+ வ%வா க3
எ2 ெதாியவி"ைல. வ தா"தா உ2தி.

என&' S@*" சபள ேபா=ட+ த" வார தி" ஏேதா  தைத
அ4கிேற. இ த மாத அைத ைவ + நீ அ=ஜS= ெசJ+ெகா3.
'யி% தவ க?&' அ=வாS தி%பி& ெகா>&கேவ ப&க தி" ைகமா2
வா,க ேவயதாJ ேபாயி2. அைத ேவ2 தி%பி& ெகா>&க ேவ>.
இ4 சினிமா ப திாிைககளி" உ4ைடய ேக3வி-பதி"கைள<
ஆசிாிய%&'& கத,கைள< பபதாக ப&க + K=> சர; ெசா".கிறா3.
உ%பயாக ப + ேனற பா . என%ேக இ த ஊாிேலேய இ% +
ப தா" நாேன உன&'

ெச"ல ெகா> + உைன& '= ;வரா&கி வி>ேவேனா எற பய +தா
ெம=ரா;&' அ4பிேன. இ த வயசி" ம2ப பாீ=ைச&' ப +
'ெஸகடாிகிேர=’ வா தியா ேவைல ேபாதாெதற ’தமி ப=' ஆவத'
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வி வா பாS பணி, இேபா+தா நா. மாதமாக ’தமி ப=’ ேவைல
ேபா=> பி.. கிேர> சபள என&' த%கிறா க3. உ ஒ% தி&காக தா நா
இ த சிரம எ"லாப>கிேற எபதாவ+ உன&' நிைனவி%&கிறதா? உ,கபா
இ% தி% தா" நா இFவளB சிரமபட ேவயி%&கா+. அவ ேபானற
வா&ைகேய ெவ2 +ேபான என&' நீதா நபி&ைகயாயி%&ேக. நீ ெசா"ற
எைத< நா த= ெசா"றதி"ைல. ேபான வ%ஷ ேகாைட வி>ைற&'&
ெகாைட&கான" ேபாக-ேன. ம2ேப; ேபசாம" @=& ெகா> ேபாேன.
இ%ப+ நா3 த,கிேனா. ஆயிர பாJவைர ெசலB ஆ; உ தி%தி&காக
இெத"லா நா ெசJவ+ ேபா" எ தி%தி&காக நீ நறாக ப&க-.
பாீ=ைசயி" S,ஷ வா,க-. உைனபறி நா எப எபேயா
கனB க> ெகா%&கிேற ;மதி ! நீ ஐ.ஏ.எS. பாS பணி ெபாிய ெபாிய
உ திேயாக எ"லா பா &க ேபாகிறாJ எ2 நிைறய - ேப% க$
சபாதி&க ேபாகிறாJ எ2 நா நவ+ K ேபாக&@டா+ ;மதி !
ஹாSட" வா ட அமா3 அ4மதி ெகா> தா" @ட நீ இர> வார தி' ஒ%
சினிமாB&' ேம" பா &க& @டா+. கட கழிசைட சினிமா ேமகTைன எ"லா
ப&காேத. அதி" எதிலாவ+ தா2மாறான ேக3விக3, ஆசிாிய%&'& கத,க3
எ$தி உ ேப அசி" வ%வைத பா &' அப ச ேதாஷ ைத இனியாவ+
வி=> வி>. அ+ உ பைப& '= ;வரா&கிவி>. இ த மாத நா
'ைறவாக பண அ4வதகாக வ% தபடாேத. அ> த மாத எைத மிச
பி தாவ+ வழ&கேபா" அ4பி வி>ேவ.

இப&' அட உ அமா ெபாியநாயகி. கத ைத ப த+ ;மதியி
மன தி" உ2 திய த" விஷய அமா 'ைறவாக பண அ4ப ேபாகிறா3
எப+தா. ேமாியி பண ைத உடனயாக தி%பி& ெகா>&க யா+ எப+
உ2தியாயி2. இரடாவதாக அ த& கத தி" அவ?&' பி&காத விஷய
சினிமாைவ பறி அமா அ2 தி% த அ2ைவ. லவ பாீ=ைசகைள
பிைரேவ=டாக எ$தி பாS ெசJ+ அமா தமி ப= ஆனா. ஆனா3.
அவ3 கத,க3 எ"லா ஒேர உபேதச காட,களாகேவ வ + ேச%கிறன.
ெவ2 ெஸகடாி கிேர= Qசராக இ% தேபா+ அமா இFவளB +ார
உபேதச ெசJயமா=டா3. தமி ப= ஆனBட அமா நிைறய உபேதச
ெசJவத'& க2& ெகா> வி=டாேளா எெறணி தன&' தாேன சிாி +&
ெகா> ;மதி கத ைத ம + ேமைஜ ேம*% த க"Pாி& காலடாி"
ெசா%கினா3.

அைற வாச*" நிழ" த=ய+. ;மதி தி%பினா3. ேமாி நி2 ெகா% தா3.
சிாி தபேய, "இ,கிXS ெல&சர Xவா. ஈவினி, கிளாS இ"ேல. உைன
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பா &கலா4 வ ேத” எறா3.

“உ3ேள வாேய! ஏ வாச"ேலேய நிகிேற?” ேமாி உ3ேள வ தா3. "இனி&' நீ காேலஜு&' Xவா ;மதி?”

"ேவைல இ% த+. வரேல... வ +தா என ெவ= றி&க ேபாகிேறா.
கிளாஸு&' வரைதவிட ேல இ% + ேநா=ைஸ ஒ$,கா பசா"@ட
ேபா+...”

”ேந2 உன&' உதவ 8சதிேல என&' ெராப தி%தி ;மதி!... ைப தி ைப...
தபா ெநைன;&காேத, இப&@ட எ,கி=ட பண இ%&'... உன&' ஏதாவ+
ேதைவயி% தா" தேர...”

;மதி&' ேதைவ எ+B இ"ைல. ஆனா" ’பண 'ைறவாக அ4ப
ேபாகிேற’எற அமாவி ெனசாி&ைக& கத பய2 திய+. என
நிைன தாேளா ெதாியவி"ைல ேமாியி தயைவ அேபாேத பயப> தி& ெகா3ள
வி%பியவ3 ேபா", "இ% தா" இ4 ஒ% ஐப+ பாJ ெகாேட ேமாி!
Oைறபதாக& கண&' ைவ +& ெகா3ளலா” எறா3 ;மதி. "கண&' எனQ
கண&' ! உன&' நா கண&' பா

+ தா ெகா>&க-மா? ஐயா நா= எ

மணி ெலட . ஜS= <வ கிளாS ேம=, ேட& திS.”

இேபா+ ேமாி நீ=ய+ ஒ% $ O2 பாJ ேநா=>. ;மதி தய,கினா3. ஆனா"
ஒ% கணதா. +க,க3 ேத> நாடக& '$வின தைன இட FVB&'&
@பி=> எ$தினா" அ2 ேபாகவர டா&Z ெசலB த*யவ2&காக ம2ப
ேமாியிடேம கட4&காக நிகேவடா? இேபாேத அவளிட Oறாக வா,கி&
ெகா3வதி" என தவ2? எற ம2 பாிசீலைன< மன தி" ேதாறேவ அ> த
கண அ த O2 பாJ ேநா=ைடேய தய&கமிறி அவளிடமி% + வா,கி&
ெகாடா3 ;மதி. "ெமா த இ%O2 ஆகிற+. ேமாி...” "கB= பணாேத ;மதி !
அ+ பி&கேல. இ%O2 என? உன&காக ெரடாயிர @ட ஆக=>ேம... நா
தேர...”
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"ேமாி... ாிய* ஐய கிேர=ஃ" > <... அ= ஐ ெநவ ...”

அ%ேக வ + ேமாி அவ3 வாைய ெபா தினா3.

'ேநர ைத Kணா&காேத. ’ெஜ ாிPயி’ பட ஒ- ஃேபமி* ஜுவ"S’4
மா=னிேஷா இ%&'. வா டனி=ட ெப மிஷ4&' ெசா"*வி=>வா ;மதி !
ேபாகலா...”

"பட +&கா ேபாக-கிற?”

"ஆமா! வா ேபாகலா?...”

அெறனேவா ;மதி&' எ,காவ+ ெவளிேய ேபாJ ;றிவி=> வரேவ>
ேபா*% த+. அைறய மனநிைல வி>ப=டாேபால எ,காவ+ ;ற
ேதாறிய+. உைட மாறி&ெகா> ேமாிேயா> றப=>வி=டா3. வா டனிட
அவ?&'3ள கராசியினா., பக" கா=சி எபதனா. ;லபமாகேவ
அ4மதிைய வா,கி& ெகா> கீேழ பயிற,கி ஏெகனேவ ேள கிரB"
ேபாJ& கா தி% த ேமாிேயா> ேச

+ ;மதி ேபானேபா+ ம2ப ேமேல மாயி"

வரா தாவி*% + வா ட அமாளி 'ர", ";மதி, உைன தாேன ஒ% நிமிஷ
இப வ தி=> ேபாேய... எ2 இைர + @பிடேவ தி%ப நிமி

+ பா

த

;மதி, "இ% ேமாி! ேபாJ என4 ேக=>=> வ +டேற” எ2 ெசா"* வி=>
ம2ப ேமேல பேயறிேபானா3. அவ3 ேமேல ேபாவத'3 வரா தாவி" நிற
வா ட த அைற&'3 ேபாயி% ததனா" இவ? தி%ப அைற&ேக ெசறா3.

"ஆமா! இேபா யாேராட சினிமாB&' ேபாேற?”
"ஏ ?”

”ேமாிேயாைடயா?”

ேக3வி ஒ% தி4சாக ஒ*&கேவ உடேன தகா உண ைவயைட த ;மதி ெபாJ
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ெசா"ல +ணி தா3. "இ"ேல. கிரBேல நி4% தா அவ. நா
ேபாறேபா+ ;மா எ,@ட ேபசிேட ெவளியிேல அவ? றப=>=டா... அவ
எ,@ட வரேல” "அபயானா" சாி... ேபா...” வா ட ஏ இப& @பி=>&
ேக=கிறா3 எப+ ;மதி&' ாியவி"ைல. ேமாிேயா> யா யா மாைல
ேவைளகளி" ெவளிேய றப=> ேபாகிறா கேளா அவ கைள எ"லா வா ட
தீவிரமாக& ககாணி&கிறா3 எ2 அ

தமா? அ"ல+ தெசயலாக தா

வா ட தைன தி%ப ேமேல அைழ + இைத விசாாி தாளா எ2 ாி +
ெகா3ள யாம" ;மதி மன 'ழபினா3. கீேழ இற,கி ேபாJ ேமாிேயா>
ேச

+ ெகா> ம2ப அவ3 நட தேபா+, ேமாிேய வா ட அமாைள பறி

ஆரபி தா3 ";மதி, H ேக ஃ"! வா ட அமா3 ெபாிய ரா=சZ! சில
இெனாஸ= ேக 3ைள ரா திாிேல ைகைய அ&கி வி>... காைல
அ&கிவி>4 த &' வரவைழ;& '= ;வரா&கியி%&கா... நீ<
ஏமா திடாேத..."

"நிஜமாவா ேமாி...?" "நிஜமி"ைலயா பிேன? நீ இ த& காேலஜிேல யாைர ேவணா&
ேக=> பாேர.”

ேபசி&ெகாேட அவ க3 இ%வ% க"Pாி& காபBைட& கட + ெவளிேய
டா&Z Sடா> அ%ேகேய பS Sடா உ3ள பிரதான சாைலேயார +&'
வ தி% தா க3. பS Sடா அ%ேக சில மாணவிக3 பSஸு&காக& கா தி% தன .
;மதி< விைர + பS Sடாைப ேநா&கி நட தேபா+,

"பS ேவடா ;மதி ! இபேவ ேநரமா;. டா&சியிேலேய ேபாயிடலா வா!”
எ2 @றி த> தப ஒ% டா&சிைய< ைகயைச + வரவைழ +வி=டா3 ேமாி.

ேமாிைய<, ;மதிைய< பா

த+ டா&சி&கார சிாி +&ெகாேட மீ=டைர

ேபா=டா. அவ ஏ சிாி&கிறா எப+ ;மதி&' ாியவி"ைல. ஒ% ேவைள
அவ ேமாி&' ேப ெதாி தவனாக இ%&கேவ> எ2 ;மதி நிைன +&
ெகாடா3. டா&சியி" ஏறி ேமாி அ%ேக அம
நி2 த தி" நிறி% த மாணவிகைள பா
பா

+ ெகா> ப&க தி" பS

தேபா+ அவ க? த,க3 ப&கமாக

+ சிாி தா ேபா" நிகேவ ;மதியி உ3மன எனேவா '2'2 த+.

டா&சி&கார4 சிாி&கிறா. அ%ேக நிகிற மாணவிக? சிாி&கிறா க3?
யா%&காக சிாி&கிறா க3? எதகாக சிாி&கிறா க3? இவ கெள"லா ஏ
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சிாி&கிறா க3? ேக3விக3 ெபாிதாக அவ3 மன தி" எ$ தன. அதகான
பதி"தா அவ?&' உடேன ாியவி"ைல. ம மமாயி% த+.
----------அதியாய 6

டா&சியி" ேபா'ேபா+ ;மதி ேமாியிட அதிக ேபசி&ெகா3ளவி"ைல. திேய=ட
வாச*" ேபாJ இற,'ேபா+, "பர,கிமைல ேபாக-னா நாேன நீ,க பட
8சி வ ரவைர ெவயி= பேறமா’ எ2 டா&சி ைரவ தானாகேவ
திQெர2 அேபா+ வ*யவ + ேமாியிட ேக=டேபா+ ;மதியி ச ேதக
இ4 அதிகமாயி2. அ த டா&சி ைரவ%&' ம=>ம"லாம" எ த டா&சி
ைரவ%&' ேமாிைய நறாக ெதாி தி%&' எ2 ேதாறிய+. ”ேவடா! நீ
ேபாகலா” எ2 சிறி+ க>ைமயாகேவ அவ4&' பதி" ெசா"* மீ=ட பா

+

பண ெகா> தா3 ேமாி. கீேழ இற,கி நி2 திேய=ட கபி*% + ெபாிய
ெபாிய பட,கைள< ;வெரா=கைள< பா

த ;மதி,

”ஏJ ேமாீ! நீ ெசான படமி"ேலQ... ஏேதா ’ைம ெகJஷா’னி"ேல ேபா ேல
ேபா=%&கா...” எ2 ேக=டா3.

"ஐயா ெவாி ஸாாி ;மதி ! நா சாியா பா &கேல, ேந தி வைர ’திேய=ட
ேரா&ரா'Zேல அ தபடதா ேபா=% தா. இனி&' ேச8_
ஆகியி%&' ேபாேல%&'. பரவாயி"ைல, இ+B ந"ல படதா; பா &கலா
வா?”

;மதி&' ஆ=ேசபைண இ"ைல. ேமாி அதிக ெசலைவ< ெபா%=ப> தாம"
'பா"கனி'&' இர> கெக= வா,கினா3. ேமாியி ஊதாாி தனமான ெசலBக3
;மதி&' ஆசாிய ைத உடா&கின. பSஸு&' பதி" டா&சியி" வ த+,
டா&சி&கார4&' மீ=டாி" ஆனத'ேம" ஒ% பாJ ேபா=>& ெகா> த+ அதிக
விைல<3ள பா"கனி &க=க3 வா,கிய+ அதிகபயான காாிய,களாக
;மதி&' ேதாறிய+. "நீ ெராப தா அதிகமாக ெசலவழி&கிேற ேமாி.”

"ெசலவா ெபாிய விஷய; உைனேபால ஒ% ஃபிர> @ட வ ரேபா எ தைன

34

ஆயிர ேவ-னா ெசலவழி&கலா Q ;மதி...”

இ%வ% உ3ேள aைழ + பா"கனியி" த,க?& 'ாிய இ%&ைககளி"
அம

தா க3. ஏகனேவ விள&'க3 அைண&கப=> Sைல>க3

காபி&கப=>  +, ’இ திய நிVS ெரFV’ ஆரபமாகி
ஒ&ெகா% த+. இ த ப&க, அ த ப&க யாேரா ஆபி3ைளக3
உ=கா

தி% தா க3. ந>வாக ேமாி&' ;மதி&' இட கிைட தி% த+. நிVS

ாீ" $வ+ ஓயபி பட ஆரபமாகிய+. பட ஜபானிய ேதவதாசிக3
எனப> ெகJஷா ெபகைள பறிய+. ஆகைள உபசாி +, மய&கி&
கவ வைதேய ஒ% கைலயாக பாவி +

வள

+ வ% அழகிய இள ெகJஷா ெபகைள பறிய+ கைத. பட

ஒ&ெகா%&'ேபா+ ேமாி ஆ,கில தி. தமிழி.மாக மாறி மாறி
;மதி&' விள&க,க3 ெசா"*& ெகா% தா3.

"நம நா=ேலதா இைத எ"லா தபாக நிைன&கிேறா. ஒ% ெப அழகாகB
இளைமயாகB இ% +வி=டா" அவ3 யாேரா> பழக&@டா+ எ2, யாைர<
உபசாி&க&@டா+ எ2 த> + வி>கிேறா. ஜபானிய ெகJஷா&க3 அழ'
எப+ ஆ மகனி கக3 அ4பவிபதேக எ2 நிைன&கிறா க3,
உபசாி&கிறா க3, ஆகைள மய&'கிறா க3, சபாதி&கிறா க3. ந இ தியாவி"
ேகா&கண&கி" வரB ெசலB ெசJ< ஒ% கெபனி மாேனஜி, ைடர&ட என
சபாதி&கிறாேரா அைத ஜபானி" ஒ% ெகJஷா சபாதி + வி>கிறா3 ;மதி !"__
தய&க ேதா>தா ேமாியி இ த விள&க,கைள& ேக=>& ெகா% தா3.

அவ3 ெம"ல ெம"ல தைன 'பிெரயி வாY' ெசJகிறாேளா எ2 த*" ;மதி
ச ேதகப=டா. பினா" அ த ச ேதக மாறி மற +, பட தி" வ%கிற
நிகசிக?&' ேமாி ெசா".கிற க% +&க?&' ஒ2ைம இ%&கேவ, அைத
;மதியா" ஊறி& ேக=க  த+.

"ெகJஷா ேக 3S ஆஃ ஜபா எ2 எ கி=ட ஒ% Sதக இ%&'. அைத
உன&' ேவbனா ப&க தேர ;மதி!"
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அ+ ஒ% ஹா*B= ைடர&ட%&' ஜபானிய ெகJஷாB&' ஏப>கிற உறB
பறிய பட. ெகJஷா ெப அ த ஹா*B= ைடர&டாி உட கைள தீர
ைககா"கைள இதமாக பி + வி>கிறா3. Q தயாாி +& ெகா>&கிறா3. அழகிய
சிறிய த,க ப+ைம ேபாற அ த ஜபானிய ெகJஷர ெப நிப+, நடப+,
சிாிப+, ேப;வ+ எ"லாேம காவியமாJ இ% தன. ெகJஷா அழ' ப+ைமயாJ
இய,கினா3, மய&கினா3.

இைடேவைள வ த+. திேய=டாி" விள&'க3 எாி தன. விள&ெகாளியி" அ&க
ப&க + ேசாபா&களி" இ% தவ களி" பல ஒேர சமய தி" ேமாிைய ேநா&கி,
"ஹேலா!" எற விளி தன . ேமாி அவ கைள எ"லா திQெர2 ச தி ததி" தா
வியபைட தவ3 ேபா" கா=& ெகாடா3. தேனா>@ட இ% த ;மதிைய
அவ க?&ெக"லா, "மீ= மிS ;மதி!'- எ2 ெதாட,கி உசாகமாக
அறிகப> தி ைவ தா3. ேமாியா" அறிகப> தப=டவ களி" அைனவ%ேம
ஆக3தா. இ%ப ெத=> வய+ த" நாப+ வய+ வைர பலவிதமானவ க3
அவ களி" இ% தன . ஹிபி தைலய க3, ஒ=ட ெவ=ய கிராட
Sமா =டாக இ% தவ க3, உ%வி எ> த+. ேபா" ேப=, ஷூ, ைட, ேகா=
எ"லா அணி த பிளாS& கைடய மனித கைளேபா" ; தமாயி % தவ க3
எ"லா% ெதப=டா க3. எ"லாைர< ேமாி&' ெதாி தி% த+. அவ கைள
எ"லா ேமாி தன&' அறிகப> தியேபா+, அவ க3 தைன. ேநா&கி 'ஓவரா'க
சிாி த+, க மல

த+ எ"லா ;மதி&' பி&கவி"ைல. ஏேதா காணாதைத&

கட+ேபா" சில ;மதியிட ேந%&' ேநராகேவ அவ3 அழைக விய + ெசா"ல
ெதாட,கினா க3. அ த ஆகளி ேப;, ேதாரைண பாவைனக3
எ"லாவைற< பா

+ ;மதி ெகா8ச' ாிஸ F>': ஆகேவ நட +ெகாடா3.

அவ?&' அசமாயி% த+. "H சீ ஃ" ைமய ..” எ2 அவைள ேதாளி" த=&
ெகா> + உசாக ப> +வத' யறா3 ேமாி. அவைள W தி% த
ஆகளி" சில , "ெவளியிேல ேபாJ ஏதாவ+ ாி,&S சாபிடலா வா,க"
எறா க3.

"ெல= அS ெஸலபேர= திS ைநS மீ=," எ2 ;மதியி ப&கமாக& ைகைய
நீ= ;=& கா= சிாி தா ஓ இைளஞ. ;மதி ெம"ல தபி +& ெகா3ள
யறா3.
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"என&' ாி,S எ+B ேவடா! நா இ,ேகேய T='ேல இ%&ேக.
நீ,க3ளா ேபாயி=> வா,க...”

"ேநா. ேநா. வா= இS திS?. உன&' ேமன S @டவா ாியா+ ;மதி? இவ,க
உைன ச திசைத ேஸலபேர= பண தா4 @பிடறா,க. நீ
எனடானா..? இவ,க3ளா யா%4 நிைனேச நீ.? ;மா ெத%விேல ேபாற
ஆ?,க இ"ேல. எ"ேலா% ெபாிய ம4ஷ,களா&'. இவ &K அ=
கெபனி ேச ம. அவ எமரா"= ெபயி=S பி.ஆ .ஒ. இெனா% த ெபாிய
டய ெம ெச=. எ"லா% அேநகமா ஃேபா ஃபிக Sல ஸாலாி
வா,கிறவ,களா&'.” ேமாி ;மதியி காத%ேக இைத ெம+வாக ெசா"*
வ2 தினா3. அத'3 ;மதி ம2&கிறாேளா எ2 ச ேதகபட
ெதாட,கிவி=ட அவ களி" ஒ%வ , "மிS ;மதி ம=> நேமா> இப வரேலனா
நா,க3லா இ,ேகேய த ணா’ பணி>ேவா” எ2 சிாி +& ெகாேட
ெசானா .

அத'ேம" அ த Wநிைலயி" எதி நீச*> ச&திைய ;மதி இழ தா3.
ேம.&' சிாி தாேபா" இ%&க யறப உ3\ற ேவதைனேயா>
அவ க?ட ெசறா3. திேய=டாி மாயிேலேய வரா தாவி" இ% த காஃபி
பாாி" எ"ேலா%&'மாக& ேகாேகா ேகாலா ஆ ட ெசJயப=ட+. ஆக3
அவரவ க3 பிரா= சிகெர=ைட வா,கி ைக +& ெகாேட
உைரயாடலானா க3. இைடேவைள  + உ3ேள விளபர Sைல>க3
காபி&க ெதாட,கியி% தா க3. Sைல>க3  + பட

ெதாட,'கிற ேநர வ%வைர அவ க3 எ"லா% ெவளிேயதா ேபசி&
ெகா% தா க3. ேமாி ஒFெவா%வைர< தனி தனிேய சில விநாக3 அ த
லB8சிேலேய ஒ% Dைல&' அைழ + ெச2 ஏேதா ேபசிவி=> வ தா3. அப
அவ3 அைழ + ெச2 ேபசி&ெகா% தேபா+ அவளா" அைழ +
ெச"லப=ட ஆைள தவிர மறவ க3 ;மதிைய W +ெகா> சப தா
சப தமி"லாம" அவளிட சிாி + ேபசலாயின . ;மதி< அவ களிடமி% +
க ைத றி +&ெகா> தபிேபாJ உ3ேள ெச2 அமர யாதப ;றி
வைள +&ெகா> நி2வி=டா க3. அவ க3 அ த நிைலயி" அேபா+
தன&' ெதாி தவ கேளா சக மாணவிகேளா யாராவ+ தைன பா

தா" என

நிைன +& ெகா> ேபாவா க3 எெறணியேபா+ ;மதி&' மன @ச தா
ெசJத+. எதேகா எ,ேகேயா ெதாட,கி தா எ,ேகேயா வர&@டாத இட +&'
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வழி தபி வ +வி=டதாக ேதாறிய+ அவ?&'. ேமாி அ த திேய=டாி"
இைடேவைளயி" அவ கைள எ"லா ச தி த+ தெசயலாக இ%&' ேபாலB
ப=ட+. ேப தி=டமி=ட+ ேபாலB ப=ட+. எ+ உைமயாயி%&' எ2
B ெசJய இயலவி"ைல.

இைடேவைள  + மீ> பட ெதாட,கிய ேபா+ ம2ப ேமாியி 'ர"
;மதியி காத%ேக வழ&கமான கீேதாபேதச ைத ெதாட,கிவி=ட+.

"நம ேதச திேலதா ஒFெவா% ெப- த4ைடய, இளைமயி அழைக
எ"லா எைற&ேகா %ஷ எ2 ெபய ெசா"*&ெகா> தனிட
வரேபாகிற எவேனா ஒ ஊ ேப ெதாியாத ஆ பி3ைள&காக ம=>ேம எ2
பண ேச

+ ைவ&' அ4பவி&க ெதாியாத க8சபயைல ேபால ேச

+

ைவ +&ெகா> கா தி%&கிறா3. மற ஊாி" எ"லா ஃாீமா ஷிய" ைலஃ,
எ&S=ரா மா ஷிய" ைலஃ, ேட=, எ"லா ;த திர ெபக?&'&
கிைட&கிற+.”

;மதி பதிேல ெசா"லவி"ைல. ேமாி< நி2 த வி"ைல.

"அ=தி ேஸ ைட... ஓ ஆ தா தா* க=ட ேபாகிற ஒ% ெப
எதி ப>கிறவைர அப விரத கா +& கேபா> ெபா2 தி%&கிறானா எறா"
இ"ைல. ஆ ம=> தி%மண +&' னா" எப ேவ>மானா.
இ%&கலா. ெபதா ; தமாயி%&க-மா&'? இ+தா இ திய பபா>
எகிறா க3. என பபாேடா இ+?"

இைத& ேக=> ;மதி பதி" ெசா"லாதேதா> சேற எாிசலைட தா3. ேமாி
தைன& 'ழபி Dைள சலைவ ெசJய ய.கிறாேளா எற எசாி&ைக<
ஜா&கிரைத உண B மீ> ;மதி&' ேதாறிய+.

"ேமாி: ளிS ெல= மீ T த பி&ச ஃப S=... அற நாைள&' இெத"லா
விவாதி&கலாேம?” எ2 +ணி + '2&கி=> ேமாியி வாைய அைட தா3 ;மதி.
இ"லாவி=டா" அேபா+ ேமாி ஒJ ேத இ%&கமா=டா3 எ2 ேதாறிய+.
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பட ஒ%விதமாக  த+. ேமாி< அவ3 சிேநகித க? ;மதி< 'பலாக
திேய=ட%&' ெவளிேய ேச

+ வ தா க3. ேமாி இேபா+ டா&Z ேதட வி"ைல.

அவ3 திேய=டாி" ச தி த சிேநகித களி" ந> தர வயைத உைடய ஒ%வ ஒ%
 த + ெம ZQS ெபS காைர& ெகா> வ + நி2 தி அவ க3
இ%வைர< அதி" ஏறி& ெகா3ள ெசானா .

"நீ ேவ-னா ேபா ேமாீ! நா ஒ% ஆ=ேடாவி" ஹாSட.&' ேபாJ&கிேற”
எ2 ;மதி ஒ+,கி& ெகா3ள யறா3.

"உைன ஒ- நா க; $,கிட மா=ேட ;மதி! ஏறி&ேகா, ஹாSட"
வாச"ேல ரா பணி=> அற நா,க ேபாேறா” எறா3 ேமாி, ;மதி ேம.
தய,கேவ அ த& காாி உாிைமயாளேர, "ஏறி&ேகாமா!.. உைன ஹாSட"ேல
ரா பேற, பயபடாேத" எ2 ெக8சினா .

;மதி ேம. அவ களிட மறா& ெகா> நிகாம", காாி" ஏறி  T="
ேமாியி அ%ேக அமராம" பி T=" தனிேய அம

+ ெகாடா3. கா

ஒைசயிறி வ$&கி& ெகா> விைர த+.
---------------அதியாய 7

திேய=ட வாச*" றப=ட கா அ,கி% + ேநேர 'Sெபஸ ' காபB>&'3
' + நிற+. அ+வைர ேமாி< அ த& காைர ெச. தி வ த வ

க

பிரக% த,க?&'3 ஆ,கில தி" ஏேதேதா ேபசி&ெகா> வ தா க3. ;மதிைய
அவ க3 பி T=" தனிேய வி=>வி=டதனா", அவைள த,க3
உைரயாட.&' இ$&கB இ"ைல. அவ?, அதி" கவன ெச. த தயாராக
இ"ைல. ஏேதா அ%வ%பைட த மனநிைலயி" அேபா+ இ% தா3 ;மதி.
அவ க3 தேனா> ேபசாம" தைன பி T=" தனிேய வி=>வி=டேத
அேபா+ அவ?&' இதமாகB ஆ2தலாகB ;லபமாகB@ட இ% த+.

Sெபஸாி" ேபாJ& கா நிற+, "நீ,க வேல இ%,க. ெப மி=ைட
எ,கி=ட& '>,க. நா ேபாJ வா,கி=> வ +டேற” எறா3 ேமாி.

39

"ேநா ேநா, நீ இ,ேகேய இ%. "ஐ வி" கெல&= ைம ெஸ"ஃ" எ2 அ த
பிரகேர இற,கி ேபானா .

'ெப மி= ேஹா"ட S கB=ட ' எற ப'திைய ேநா&கி அவ நடைத&
காாி*% தபேய ;மதி கவனி தா3. ேமாி காாி" ற அம

தி% + பி

T=*% த ;மதியிட எ+Bேம ேபச வி"ைல. ;மதி< ெபா2 + ெபா2 +
பா

தா3. ேமாி ேப;வதாக& காேணா. ெபா2ைம இழ த ;மதி. "நய ஃபா =

ஃைப ேவாட ஹாSட" எ=ாீ ேக= &ேளாS பணி>வா,க... நீ த"ல எைன
'ரா' பணி=> அற ேவற எ,ேக ேவ-னா ேபா ேமாி! அதா நா
அபேவ ஆ=ேடாவிேல ேபாேறேன” எற சிறி+ க>ைமயான 'ர*ேலேய
சீ2வ+ேபா" ேபசினா3.

"ஒ% ப + நிமிஷ ெபா2 +&ேகா. உைன ப திரமாக& ெகா> ேபாJ 'ரா'
பணிடேறாQ ஹாSட" வா ட அமாேள எ தினிேயா நா3 டா&சி
வரவைழ; ரா திாி பதிெனா% மணி&' றப=> எ,ெக,ேகா ; தி=> Dமணி&' தி%பி வரா. நீ எனடானா ஹாSடைலப தி ஒேரயயா ந>,கேற?”

"யா எபயி% தா நம&ெகன ேமாி? நாம நமளவிேல ஒ$,கா இ%ேபாேம.
அதி" என த?”

"ஆகா, தாராளமா ஒ$,கா இ%. உைன யா ேவடானா,க.”

ேமாி அேபா+ ;மதிைய ேநா&கி ேபசிய 'ர. Wேடறி தா இ% த+. ெப மி=
ேஹா"ட S கBடைர ேதேபானவ ேமேல அழகாக 'விSகி' எற
அசி=% த அ=ைட ெப=<ட தி%பி வ + காைர& கிளபி றப=டா .

ெசானப ேமாி த*" ;மதிைய ஹாSட" கபி" ரா ெசJ+வி=> தா
ேபானா3. ேமாியி சிேநகித% அவ? காாி*% தபேய ;மதி&' ''=ைந='
ெசானா க3. அேபாதி% த மன&'ழப தி" அவ களிட பதி.&' ''=ைந='
ெசா"ல& @ட ேதாறாம" ஹாSட" எ=ாீ ேக=ைட ேநா&கி ;மதி ஒ=ட
நைட<மாக விைர தா3.
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அைற&' ேபாJ க க$வி&ெகா> அவ3 ேபாவத'3 ெமS Dவி=டா க3. ெமSZ" ெசா"* வி=> ேபாயி% தாலாவ+ ஏதாவ+ எ> +
ைவ தி%பா க3. சினிமாB&' றப>கிற அவசர தி" ெமSZ" ெசா"லB
மற + ேபாயி2. ெவளியிேல< எ+B சாபிடவி"ைல. இைடேவைளயி ேபா+
திேய=டாி" ேகாேகா-ேகாலா சாபி=ட+ தா, அதனா" பசி அதிகமாயி% த+.

ம2ப ேக=வைர நட +ேபாJ @ &காவிட ெசா"* பிSக= ெபா=டல, ெரா=
ஏதாவ+ வா,கிவர ெசா"லலா எற ேதாறிய+. ம2ப பயிற,கி& கீேழ
ேபாவைத வா டனாவ+ ேவ2 யாராவ+ பா

+வி=டா" என ெசJவ+ எற

பய தி" அ த எண ைத< அட&கி& ெகா> ;மதி ேபசாம*% +வி=டா3.
அறிரB அவ3 $ ப=னி கிட&க ேவயதாகி வி=ட+.

மாைலயில நட த சபவ,க3 ேவ2 அவ3 மன ைத ேபா+மான அளB 'ழப
அைடய ெசJதி% தன. தெசயலாக ெசJவ+ ேபா" ேமாி எ"லாவைற<ேம
தி=டமி=> ெசJகிறாேளா எற ச ேதக ;மதியி மன தி" வ.ப=>&
ெகா% த+ காேலஜி" ப&கிற வயதி" ஒ இள ெப-&' இ தைன
பண&கார வ

தக களி சிேநகித, கா  சவாாி இெத"லா சகஜமான ைறயி"

எப சா திய எபைத ;மதி< ேயாசி + பா

தா3. அவ?&' அ+

ேநரயாக ாியவி"ைல. அதி" ஏேதா இட2கிறாேபா" இ% த+. அ+ ாியB
ாி த+. ாியாத+ ேபாலB இ% த+. '*&க ெப மி=' உ3ள ந> தர வய+
சிேநகித%&', "நீ,க வேலேய இ%,க, ெப மி=ைட எ,கி=ட& '>,க, நா
நிமிஷமா வா,கியா +டேற” எ2 அவ3 பதி" ெசா"*வி=> சிாி த கா=சி
;மதி&'& ககளி*% + இ4 மைறயவி"ைல. ம2நா3 ேமாிைய வரவைழ +
அவளிட ேந%&' ேந க + ேபசிவிடேவ> எ2 B ெசJ+
ெகாடா3 ;மதி. ேமாியிட எ தவிதமான ஒளிB மைறBமி"லாம", "அ ேமாீ!
உனிட இன ெசலB&காக நா இ%O2 பாJ கட வா,கிேன. அைத
ஐப+ பாயாக நா. மாத திேல தி%பி& ெகா> +>ேவ. அவசியமானா"
அ+&' வ=@ட வா,கி&ேகா” எ2 கறாராக ெசா"*விட ேவ> எ2@ட
நிைன தா3. க$ + aனிவைர அைறய அ4பவ,க3 கசபாயி% த+ அவ?&'.
ேமாியி ஆபி3ைள சிேநகித க3 எ2 அவ3 திேய=டாி" அறிகப> திய
ஆ=க3 எ"லாேம த தாாிகளாக இ% தா க3. அவ களி" ஒ% த தன&',
'ேகாேகா ேகாலா' ேவடா எகிறேபா+, "ஐ ஆ"ேவS ேஹ= ஸாஃ=
=ாி,&S” எற ெசா"* வி=> ;மதியி ப&கமாக பா

+& கண தா.
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உடேன இெனா% த, “வயி2 சாியி"ேலனா ேஸாடா ேவ-னா சாபிேட”
எறா. அைத& ேக=> ம2ப< அ த ஆ3 ;மதிைய பா

+  ேபாலேவ

கண தப "ஐ ெநவ ேட& ெளயி ேஸாடா” எறா. இப ஒ% 'ப.&'
'ேகா--பி=வி' ஆக ேமாி பயப>கிறா3 எபைத நப யாம" இ% த+. அ த&
'ப*" ஒ% த திேய=ட இ%=" இைடேவைள&' பிப&க தி*% த
மெறா%வனிட "ேடJ! இ த வா= ேமாி அறிகப> தின +க +&'
O2&' O2 மா & ேபாடலாடா! சாியான வாளி தா" எ2 ;மதி&'
காதி" வி$பயாகேவ ெசா"*& ெகா% தா. ;மதி ெம"ல ெம"ல
உஷாராகிவி=டா3. ஒ% சபல தினா" ேமாியிட ைகநீ= பண வா,கிவி=டா. இேபா+ ;மதியி மனதி" தகா உண சிேய ேமெல$ +
நிற+. ேமாிைய பறி பயமாகB இ% த+. ம2நா3 காைல வ'&க3
ெதாட,'வத' ஒ% மணிேநர னதாகேவ ேமாி க"Pாி&' வ +வி=டா3.
அவேள ;மதியி அைற&' ேத வ தா3. த" நா3 ;மதி&' மிகB சிரம
ெகா> +வி=டதாக ெசா"* தானாகேவ வ* + த*" மனி ேக=>&
ெகாடா3. ;மதி சிறி+ ேநர தய,கியபி ஒ% சிறி+ ஒளிB மைறவிறி எ"லா
விவர,கைள< ேமாியிட ெசா"* அவ3 கடனாக த த பண ைத நா.
தவைணயி" ஐப+ பாயாக த + வி>வதாJ ெதாிவி தேபா+ ேமாி "வா= எஃ
:*Y ேக 3 V ஆ ?.ேபப ல வ த விளபர ைத பா

தா O2 பாJ எ.ஒ.

பணிேன?” எ2 பதி.&' வினவினா3.

"அதிேல என த?நபிேல 4&' வ + ேப% க$ சபாதி&க-4
என&' ஆைச. பண ைத& க= அைள பணியி%&ேக.”

இைத& ேக=> ேமாி பதி" ெசா"லாம" சிாி தா3. பி சிறி+ ேநர கழி +,
இெத"லா பண க= 'அைள பணி சாS வ ர விஷயமி"ேல;
உைமயிேலேய நீ Sடாராக-4 இ=ெரS= இ% தா" எேனாட
றப=> வா. எ,க K=>&' ப&க திேல இ%&கிற ஃேப லா=S ெர&ாிேயஷ
கிள&' தின சாய,கால நால8; ெபாிய ெராVஸ S வ ரா,க ெர>
D- கெபற ைடர&ட S@ட வ ரா,க. நா அவ,ககி=ட உைன
இ=ெராVS பணி சாS வா,கி தேர. அ+ ஒ- கYடமி"ேல;
எனாேல ;லபமா <. அைத ெசJ ;மதி".
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;மதி ஃேப லா=S ெர&ாிேயஷ கிள&' வ%கிற தயாாிபாள க3,
ைடர&ட களி ெபய கைள ெதாிவி&'மா2 ேமாியிட ேக=டா3. ேமாி சிறி+
தய,காம" உடேன ெபய கைள அ>&கி விவாி தா3. எ"லாேம க ெபற ெபாிய
ெபய களாகேவ இ% தன.

ச ேதகேம இ"ைல. அவ களி" ஒ%வ மன ைவ தா" @ட தா நிசயமாக
Sடாராகிவிட < எ2 ;மதி&' ேதாறிய+. ;மதியி மன ைத பறி
ம2ப< சபல வைல விாி த+. எதி*% + தவதகாக அவ3 ேமாியிட
ெசா"* விவாி + மாத ஐப+ பாJ Kத நா. மாத தி" அவ3 கடைன
தீ

+வி>வதாக ெசா"*யி% தாேளா அதிேலேய மீ> வைகயாக சி&கினா3

அவ3. அ2 மாைலேய ேமாிேயா> பர,கிமைல&' வர இண,கினா3 ;மதி.

"ஆனா" ஒேர ஒ% கஷ ேமாீ! உேனாட ேச

+ ேபானா" வா ட

ேகாபி +& ெகா3கிறா3. நீ த*ேலேய ேபாயி ெஜமினி ச &கி3 கி=ட இ%. நா
பினா வ + உேனாட ேச

+&கிேற. ேபாயி=> வ +டலா. எ=டைர

மணி&'3ேள நா ஹாSட.&' தி%பிட-. சினிமாவிேலயி% + தி%பி
ெமSZேல சாபா> கிைட&காேம ேந2 ரா திாிேய நா ப=னி கிட&'ப
ஆ;.இனி&' அப ஆயிட&@டா+.”

“எ=டைர மணி எ+&'? நீ ஏ$ மணி&ேக அ,ேகயி% + தி%பிடலா. அத'
நா ெபா2 ;மதி?”

அ2 மாைல ம2ப வா டனிட தியாகராய நகாி" உறB&கார பா= ஒ% தி
சாக& கிடபதாகB, அவைள உடேன பா

தாக ேவ> எபதாகB ெபாJ

ெசா"* இர>மணி ேநர ெவளிேய ேபாJவர அ4மதி ெபறா3 ;மதி.
ெசா"*ைவ த பேய ெஜமினி ச &கிளி" ேமாி டா&Zேயா> கா தி% தா3.

இ%ப+ நிமிஷ தி" பர,கிமைல ப'தியி" விசாலமான ேதா=ட ேதா> @ய ஓ
ஒ=ட>&' K=>&'3 டா&சி ேபாJ நிற+. அ த ேதா=ட திேலேய ஒ%
ப'தியி" கீ2& ெகா=டைக ேபா" ஒ% ெபாிய 'ெஷ=' இ% த+. அ த ெஷ=
கபி"
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'ஃேப லா=S ெர&ாிேயஷ கிள' எ2 ேபா > ெதா,கிய+. ெவளிேய ஐ தா2
ெபாிய கா க3 நிறன. ;மதிைய இர> நிமிஷ ெவளிேய நிக ெசா"*
ேவ& ெகாடபி த*" தா ம=> உ3ேள ெசறா3 ேமாி. ஐ + நிமிஷ
கழி + ம2ப ெவளிேய வ +, "வா ;மதி!' எ2 அவைள< உ3ேள அைழ +
ெசறா3. ேமாி<ட ;மதி படபட&' ெந8;ட சிரமப=> த>மாறாம"
நட + உ3ேள ெசறா3. ெவளி பா ைவ&' 'ெஷ=' ேபால ெதாி தா.
உ=ற ந' ெடகேர= ெசJயப=% த+ அ த இட.

உ3ேள ம+& ேகாைபக?, பா="க?, ேசாடா&க? நிைற த ேடபிைள
;றி நாைல + ேப அல,ேகாலமாக அம

தி% தன . சில கா"கைள ேமைஜ

ேம" @ட +ர&கிேபா=>& ெகா> உ=கா

தி% தன . .

"இவ தா 'ேபரா பி&ச S 'சாமி, அவ அமணி சினிேடா, அ த ப&க
இ%&கிற+ ஆராவத கெபனி" எற அ த நிைலயிேலேய அவ கைள ;மதி&'
அறிகப> த ெதாட,கினா3 ேமாி. அவ களி" ஒ% த ம=> தைலநிமி

+

"இ+ தா நீ ெசான அ த + ெபாணா?" எ2 ேமாிைய ேநா&கி&
ெகாைசயாக நா&'ழற வினவினா .
----------------அதியாய 8

அ த Wநிைல ெபா2&காம" ;மதி&' 'ம=& ெகா> வ த+. ேமாி அவைள
வ2 தி அ,ேக ஒ% நாகா*யி" பி + த3ளி உ=கார ைவ + வி=>
ேபாJவி=டா3.

அ,ேக அ&கப&க தி" சில ேமைஜகளி" ஒ% தி4சாக ெதாி த ெபக3 சில
ஆகேளா> சிாி + ேபசி& 'மாள அ தப சீ=> விைளயா&
ெகா% தா க3. விைளயா>ேபாேத அ த ெபக3 வரமீறி ஆகைள
ெதா>வ+, ஆக3 அவ கைள ெதா>வ+ நிக + ெகா% தன.
சிாிெபா*<, எ&காளமி> 'ர"க?, அர=ைட ெசாக?மாக அ,ேக
;றி. ேக=>& ெகா% தன. ம+, சிகெர= ைக ெந ேவ2. ேமாி அவைள
உ3ேள ெகா> வ + வி=> ேபானவ3தா, அற தி%பவி"ைல, ;மதி
ம%> ேபாJ ;2 2 பா
ெவறி தப இ% தன.

தா3. எ"லா& கக? அவைளேய ேநா&கி
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அத'3 அவ3 எ த நாகா*யி" அம

தி% தாேளா அ த நாகா*&'ாிய

ேமைஜைய ;றி ேவ2 நாகா*களி" அம

த ஆகளி" ஒ%வ , “கமா

டா *,! ஆ=ட ைத ெதாட,கலாமா?” எ2 சீ=>&க=ைட கைல&க
ெதாட,கியி% தா .

;மதி&' ெந8; படபடெவ2 அ +& ெகாட+. பதி" ெசா"லலா எறா"
ெதாைட& 'ழிைய ஏேதா அைட +& ெகா3வ+ ேபா" இ% த+. வாJ வி=>
ேபச வரவி"ைல.

அ> த கணேம ;றி இ%பவ க3 என நிைன +& ெகாடா. பரவாயி"ைல
எ2 த=> த>மாறி எ$ தி% + ஒ=ட நைட< கல த ஒ அவசர தி"
அ,கி% + ெவளிேயறினா3 ;மதி. அவ?ைடய ந"ல காலேமா எனேவா ெவளிேய
அேபா+தா யாேரா ஒ%வ டா&சியி" வ + இற,கி மீ=டாி" ெதாைக கண&'
பா

+ அைத 'SேபாS’ ெசJ+ ெகா% தா . ெவளிேய ஓவ த ;மதி

பிற க=ட தி ஏேதா ஒ% ஜன" வழியாக ேமாியி 'ர" தைன இைர +
க தி& @பி>வைத < ெபா%=ப> தாம" டா&சி& கதைவ திற + அத'3
ஏறி& கதைவ பெர2 அைட +& ெகாடா3.

டா&சி ைரவ மீ=டைர L&கி ம2ப சாJ + வி=>, வ&'3 ஏறி அம

+

ெகா>, "எ,ேக ேபாக-மா?" எ2 ேக=>&ெகாேட Sடா = ெசJதா.
ந"லேவைள, அவ ம2&கவி"ைல.

ேவகமாக படபட + அ +& ெகா3? ெந8;ட த4ைடய க"Pாி வி>தி
இ% த சாைலயி ெபயைர ெசானா3 ;மதி. த 'ர" எனேவா மாதிாி
இ%பைத அவ3தாேன அேபா+ உண

தா3.

"ேமேல ஒ% பாJ ேபா=>& '> +>மா"-எறா டா&சி ைரவ . அவ3 பதி"
ெசா"ல வி"ைல. மBன ைத அவ?ைடய சமதமாக அவ எ> +& ெகாடா.
டா&சி விைர + ஒட ெதாட,கிய+.
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டா&Z சிறி+ ெதாைலB விைர + பி பிரதான சாைலயி" தி%பி& கி
ெதாழிேப=ைட அ%ேக வ + ெகா% தேபா+ தா ;மதி&' தா ெசJத+
சாியா தவறா எப+ ேபாற ேக3விேய மன தி" எ$ த+.

'சினிமாவி" ந&க சாS வா,கி த%கிேற எ2 தைன எ,ேகேயா
இ$ +வ + சீரழிபத' ேமாி ய"கிறா3' எ2 ஒ% கண 'ேமாியி ேம"
என தவ2? அவ3 நாைல + தயாாிபாள க?&' எைன அறிகப> +வத'3ேளேய நா பய + ேபாJ எனேவா ஏேதா எற நிைன +&ெகா>
ஓவ + வி=டா" அ+ ேமாியி தவறா?' எ2 மெறா% கண மாறி மாறி
ேதாறிய+ ;மதியி மன தி" தா பதற தி காரணமாக அவசரப=>
வி=ேடாேமா எ2 @ட இேபா+ அவ?&' ேதாறலாயி2. அ த ஆ=களிட
சீ=> விைளயாட ஆரபி + அவ க3 ைகைய& காைல பி + இ$பத'
ன ெவளிேய தபி ஓவ த+ ந"ல+தா எப+ ேபாலB ஒெரா% சமய
ேதாறிய+. பல விதமாக நிைன தா3 அவ3. சி தைன தறிெக=> ஓய+.

டா&Zைய ஹாSட" ெமயி ேக=>&' ெவளியிேலேய நி2 திவி=> வி>தி
அைற&' நட + ேபாJ பண எ> +&ெகா> தி%பி வ + மீ=ட ப<
அத'ேம" ஒ% பா< ெகா> தா3 ;மதி. அறிரB பலவிதமான சி தைனகளா"
;மதி&' ெந>ேநர உற&க வரவி"ைல. பய, திைக, 'ழப அவைள
பி +& ெகா% தன.

ம2நா3 காைலயி" ேமாி வ'&' வரவி"ைல. ;மதி அைர நா3 XB ேக=>
வா,கியபி யாாிட ெசா"லாம" ெமயிேரா=>&' வ + பS ஏறி&
ேகாடபா&க ெசறா3. அவ3 ைக ைபயி" + க,கைள ந&க ைவபதாக
விளபரப> திய பால நாடக& '$வி கத இ% த+. ெவளிVாி" ெபேறா
உ3ள மாணவிக?&'& 'கா ய' எ2 யாராவ+ உ3\ உறவினைர
ேபா=>& ெகா> அவ ைகெய$ தி% தா" XB, ெவளிேய ேபாக அ4மதி
எ"லா வா,கி விடலா. ;மதி&' ெசைனயி" ஒ அ ைதைய தவிர உறவின
எ2 யா% அதிக இ"லாததா" வா ட மாலதி ச திரேசகரேன கா யனாக
இ% தா3. ஆகேவ அ4மதிக3 மிக ;லபமாக& கிைட தன.

தா பண எ.ஓ. ெசJ+ நபத' ம4ேபா=ட தி=ட ைத வி=>வி=>
ேமாியி Dல யறதா" தாேன இ த வெப"லா வ த+? தா எ.ஓ. ெசJ+
விணபி த இட திேலேய ேபாJ& ேக=>வி>வ+ எ2 தீ மானி +& ெகா>
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;மதி ஒ ஆேவச ெவறி<ட றப=% தா3. நட ேத ேபானா" மதிபா கேளா,
மதி&கமா=டா கேளா, அ+ எபப=ட இடேமா எ2 தய,கி வடபழனி பS
Sடா>வைர பSசி" ேபாJ அ,ேக இற,கி ஒ% டா&Z ைவ +& ெகா>
ேபானா3 ;மதி. அ த இட வடபழனியி*% + மிகB ப&க தி"தா இ% த+.
டா&சிைய 'ெவயி=,'கி" ைவ +& ெகாேட விசாாி தா3 அவ3. அ த&
க=ட தி" பா % அளB சிறியதாயி% த ஒ அைறைய ;=& கா= "ேந +
வைர யாேரா இ% தா,கமா. ேந + சாய,காலமா தா வாடைக கண&ைக
தீ

+& கா* பணினா,க” எறா க=ட ெசா த&கார . ;மதி விவர,கைள

ெசா"* விசாாி தா3.

"தின O2 O2 பாJ மணியா டரா ஆயிர இரடாயிர4 ப + பனிர>
நாளா வ +ச வா,கினா,க... பணெம"லா வ த+ கா* பணி= டா,க...”
எ2 க மேயாகிைய ேபா" ப=>& ெகா3ளாம" பதி" ெசானா க=ட
ெசா த&கார . ;மதி ேம. எதேகா தய,கி நிறேபா+, “எ,க?&' வாடைக
ஒ$,காக& '>&'றா,களா இ"ைலயா4தா நா,க பா ேபாேம ஒழிய
ெடன=S என மாதிாி பிZனS பறா,க4 பா &கிற+ எ,க
ேவைலயி"ைல. உ,கைள மாதிாி விவர ெதாி8சவ,க இப விளபர ைத
எ"லா நபி பண அ4பலாமா?" எ2 ேக=டா அவ . ;மதி ெதாட

தா3.

"அவ,க?&' ெட*ஃேபா @ட இ% திேச சா ?"

"ெட*ஃேபானாவ+ ஒணாவ+? எ,க ெட*ஃேபா நபைர அவ,க ெல=ட
ெஹ=ேல அச;&கி=டா,க, அFவளBதா.”

;மதி ஏமாற ேதா> ேபாS= ஆH;&' ேபாJ தபா" ெப= எைண ெசா"*
விசாாி தா3. அவ க3 ச2 அவ3 ேபாJ ேத=> வ த அேத விலாச ைத
அவளிட 'றி +& ெகா> தா க3. ெபா2பான பதி" எ,கி% + யாாிடமி% +
கிைட&கவி"ைல. மணியா ட ரசீைத ைவ + நடவ&ைக எ>&கலா எறா.
மணியா ட ரசீைத< த திரமாக விணப ேதா> இைண + அ4ப
ெசா"*யி% தா க3 அவ க3.

ப + இ%ப+ பாJ டா&Z&' ெசலவான+ தா மிச. ெக=ட ெசாபன
கட+ேபா" அைத மற +விட யறா3 ;மதி. ஆனா" மற&கB ய வி"ைல.
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ஏமா + வி=ேடா எப+ ஞாபக இ% த+. 'பண ெகா> + மய&கி அைழ +
ெச2 சினிமாவி" ேச

+ வி>கிேற' எ2 ெசா". ேமாி ஒ% ற, பண

வா,கி& ெகா> ஏமாறி வி=டவ க3 மெறா% ற ;மதியி மன ைத&
'ழபின .

இர> நா3 கழி + ேமாி அவைள& க"Pாியி" ச தி தேபா+ அவ?ைடய
ெசய.&காக மிகB வ% தப=டா3. "ெர> ெபாிய ம4ஷா?&' இ
ெரா=VS பறபேவ பய +கி=> ஒயா +=டா அற நீ எப Sடா
ஆற+?”

;மதி இத' பதி" ெசா"லவி"ைல, ேமாி< அவ3 ேம" நபி&ைக இழ +
அவைள வி=>விட தயாாி"ைல. ;மதி&' அ=ைவS ெசJதா3.

"நீ ெராப ேச8_ ஆக-. அ> தவ,கைள நப-. ேஸாஷியலா இ%&க
பழக-. இேபா இ%&கிற இ திய ெஸாைஸ= ஓரளB&' 'ெப மிZF' ஆக
இ%&கா வி=டா. நீேய க=>ெப=யா நட +&கிறிேய? இ த மச8சி தனெமலா ேபானா தா நீ 4&' வரலா.” ேமாி&' ேநரயாக பதி" ெசா"ல
யாம" "த" இSடா"ெம= ஐப+ பா ஃப S= K& தேர ேமாீ!”
எ2 ஆரபி த ;மதிைய த> +,

"ஏ பண பண4 அைதேய ஞாபகப> தி& கி=%&ேக? என&ெகா-
பண +&' அவசர மி"ேலQ ;மதி! உ ஃபிர=ஷிதா ெபாி;. பண
ெபாிசி"ேல" எ2 ேமாி அேபா+ பண ைத ெபா%=ப> தாம"தா
ேபசினா3.

ஒ% வார கழி + ஒ%நா3 அதிகாைலயி" ;மதி&' ஒ% ஃேபா வ த+. வா ட
அைறயி" உ3ள ெட*ஃ ேபானி"தா @பி=% தா க3. ேபாJ ேபசினா"
எதி ற அமாவி 'ரைல& ேக=> ;மதி&' ஆசாியமாக ேபாயி2. அமா
ெசானா3.

"நா,க ஒ% நால8; Qச S எ,க S@" ேக 3ைஸ ெம=ராS, ைமW எ"லா
எ&Sக ஷ ; தி& கா=ட அைழசி=> வ தி%&ேகா திQ 4 நா4
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றப=ேட. உன&'  தகவ" எ$த யேல. நீ எப இ%&ேக...? நா,க
ம தியான ெப,க\ ப>வ+. இேபா பதிெனா% மணி&'3ள நா அ,ேக
வேர, நீ எ,ேக< ெவளியிேல றப=> ேபாயிடாேத?"

"நீ,க3ளா எ,ேகமா த,கியி%&கி,க?"

“இ,ேக சி தாதிாி ேப=ைடயிேல ஏேதா ஒ% S@"ேல த,கியி%&ேகா".

"நா ேவணா அ,ேக வ + பா &க=>மா அமா?"

"ேவடா! நாேன வேர. வா ட அமாைள< பா

தாபில இ%&'. நீ

அ,ேகேய இ%."

"சாி வா; நா *ேய இ%&ேக" எற ெசா"* ஃேபாைன ைவ தா3 ;மதி.

காைல ஒபதைர மணி ;மா%&' த அைறயி" ஏேதா ப +& ெகா% தா3
;மதி. வா ட @பி>வதாக ேவைல&காாி வ + ெசானா3. ;மதி உடேன
அைற& கதைவ :=& ெகா> வா டனி இட +&' ெசறா3.

அ,ேக வா டனி நாகா* கா*யாயி% த+. எதி ற வாிைசயாக
ேபாடப=% த பா ைவயாள நாகா*க3 ஒறி" அமா உ=கா
கத ைத ப +& ெகா% தா3. ;மதிைய பா

+ ஏேதா

த+ அமா கத ைத

ம + த ைக ைபயி" ைவ +& ெகா>வி=டா3.

"எனமா? நீ ேநேர &' வராேம இ,ேக வ + உ=கா

"வா டைன பா

+..."

ேத. அபேய உன&' இ,ேக இ% ேத ெசா"*

அ4பிேன..."

"அைற&' வாமா ேபாகலா. இ,க ேப;வாேன?...”
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“இ,ேகதா ேபச-! இ%! வா ட4 வ +ட=>... என&' இனி&'
ெரேல ஒ- ெர> ெதாி8சாக-. நீ ெதாட

+ ப&க ேபாறியா...

அ"ல+ இப தா உ%படாம ேபாக ேபாறியா?" திQெர2 அமாவி
'ர" க>ைமயாக மாறிய+. அவ3 த ைக ைபயி*% + அ த த த உைறைய
எ> + பிாி +& கத ைத ;மதியிட கா=னா3. அ+ பால நாடக& '$B&'
;மதி எ$திய கத. உைறயி" விலாசதா இ"ைல எற சிவைம அ த
ேகாேடா> க"Pாி வி>தி&ேக அ&கத தி%பி அ4பப=% த+. "என
இெத"லா?"

;மதி தைல'னி தா3. தாJ&' அவ3 பதி" ெசா"ல யவி"ைல. தா வைகயாக
மா=& ெகா> வி=ேடாெம2 அவ?&ேக ெதாி த+.

"உைன ப&க-4 ெம=ராஸூ&' அ4பிேனனா? இப உ%படாம
ேபாற+&காக அ4பிேனனா? ஏ இப  தி ெக=> ேபா; உன&'?"

;மதியிடமி% + ெமளனதா நீ த+. வா ட அைறைய ேநா&கி வ +
ெகா% தா3. அமாவி 'ர" தணிவதாக இ"ைல. ெதாட

+ Wேடறி&

ெகாேட இ% த+. வா ட னாேலேய அமா இப ஆரபி +வி=டாேள
எ2 @சினா3 ;மதி. கத ைத வா டதா அமாவிட ெகா> தி%பா3
எப+ நிைனB வரேவ வா ட4 தைன& ைக வி=> வி=டைத ;மதி
உண

தா3. அவ3 ககளி" நீ அ%பிய+.

---------------அதியாய 9

அமா, ;மதிைய மிகB க>ைமயாக& க + எசாி + வி=> ேபானா3. ';மதி
விஷய தி" எ த விதிகைள< தள

தேவா தாராளமாக நட + ெகா3ளேவா

@டா+' எற வா ட அமாளிட ெசானா3. "இெனா% தடைவ இப
ஏதாவ+ த +பி ெத2 பணினாேயா ப +& கிழி த+ ேபா+ெம2
காேலைஜ நி2 திவி=> K=ேடா> வாசேலா> பா திர ேதJ +& ேகால
ேபா=>& ெகா> கிட&க=>ெம2 ெகா> ேபாJ த3ளி வி>ேவ” எ2
;மதியிட க>ைமயாக எசாி தி% தா3 அமா.
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அமா றப=> ேபான பி வா ட அமா3, ";மதி! நீ எைன தபாக
நிைன;&காேத! இெத"லா உ நைம&காக தா. நீ த=>& ெக=> சீரழி +
விட&@டாேத4தா இ த& க ெப"லா” எ2 அ%ேக வ + நி2
ெகா> ஆதர வாக தைலைய& ேகாதி வி=டப ;மதியிட ெசானா3.

இத' ம2நாளி*% + விர&தி< ஏமாற தா நிைன தப நட&காம"
ேபான+ ;மதிைய ேசா

+ேபாக ெசJதி% தன. அவ3 பபி.

வ'&களி. கவன ெச. த ெதாட,கினா3. ஊாி*% + தி%பி வ த
;மதியி ேம=, 'எனQ ;மதி! ஏ எனேவா ேபால இ%&ேக? எைதேயா
பறிெகா> த மாதிாி உ=கா

தி%&கிேய?’ எ2 விசாாி தா3.

"ஒ-மி"ேல. நா எபB ேபால தாேன இ%&ேக” எ2 ெசா"* ;மதி
சமாளி&க யறா. அவ3 'ர" ெதபாக இ"ைல. ெதாட

+ பல நா=க3 ;மதி

எ,' ெவளிேய ெச"லவி"ைல. ஹாSட" எ"ைல&'3ேளேய அவ?ைடய
நா=க3 கழி தன. த அழைக<, கவ சிைய< பறி அவ?&' தகா*கமாக
ஏப=% த ெப%மித, க வ சிறி+ மற தி% தன. தா சினிமாவி" ந +
க ெப2வதகாகேவ பிற தவ3 எற இ2மா உண சி< உ3\ர ஒ>,கி
ேபாயி% த+. ேமாிைய எதிேர காண ேந%ேபாெத"லா இவ3 பய +
ஒ+,'வ+ ேமாி சிாி +& ெகாேட ேபாவ+ வழ&கமாகி இ% தன. அ த
வழ&க ைத மீறி, "என ;மதீ? எப இ%&ேக?' எ2 ேமாியாகேவ வ*ய
விசாாி தப அ%ேக வ த ேநர,களி" @ட ;மதி க ைத தி%பி& ெகா>
ேபாயி%&கிறா3. சில நா=க3 இப நட த+.

ஆனா" ;மதி இப எ"லா வி தியாசமாக நட + ெகா> @ட ேமாி அவளிட
தா ெகா> த கடைன தி%பி& ேக=கேவ இ"ைல. இ+ ;மதி&' வியைப
அளி த+. ெப, சினிமா& கெபனி&' O2 பாJ பண அ4பி தட
ெசலB ெசJதா3 எப+ ெதாி த+ேம ;மதியி அமா மிகமிக& க%மி தனமாக
பண அ4ப ஆரபி தா3. ெமSஸு&'& க=ய+ ேபாக ேசா, சீ, பBட
வா,க&@ட ேபாதாம" இ% த+. இ த ல=சண தி" ேமாியி கடைன தி%பி&
ெகா>பைத பறி நிைன + பா &க&@ட யாம" இ% த+.

மாத&கண&கி" ஓவி=ட பி4 ேமாியி கட அபேயதா இ% த+.
ேமாி< ேக=கவி"ைல. ;மதி< ெகா>&க யவி"ைல. ஆனா" வ'& களி"
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ைமதான தி", மா பகளி" ஏ2ைகயி", இற,'ைகயி" ச தி&' ேபா+ அவ3
;மதியிட ;கமாக ேப;வ+, ெசள&கிய விசாாிப+ ம=> ெதாட

+

ெகா% தன. ;மதி பாராகமாக நட + ெகாடா"@ட ேமாி, ;கமாகேவ
இ% தா3. ;கமாகேவ சிாி + ேபசி பழ'கிறா3. அவளிட வா,கிய இ%O2
பாைய தி%பி& ெகா>&க யவி"ைல எப+ ;மதியி மன தி" இ4
உ2 தி& ெகா>தா இ% த+. க"Pாியி" ப +& ெகாேட ஓJB ேநர தி"
எப சபாதிப+ எப+ அவ?&' ாியவி"ைல. ப திாிைகக?&'&
கைதக3 எ$தி பா

தா3. எ"லா ;வாி" அ த ப +ேபா" தி%பி வ தன. ஒ%

ெபாிய கவ சி வார ப திாிைகயி ஆசிாிய ம=> அழகிய ெபக3 தா,க3
எ$திய கைதகேளா> ேநாி" வ + தைம 'ளிS' ெசJதா" கைதகைள
பிர;ாி + தாராளமாக பண ெகா>பதாக ெசானா க3. அவைர 'ளீS'
ெசJவ+ எப எபைத விசாாி தா" அ+ ேமாியி 'ஃேப லா=S
ெர&ாிேயஷ கிளைப' விட ேமாசமாக இ% த+. பல ெபாிய '>ப ைத ேச

த

இள ெபக3@ட அ த ப திாி காசிாியாி தயB&காக அப எ"லா
ெசJவதாக& ேக3விப=டேபா+ ;மதியா" நபயாம" இ% த+. அேத
சமய தி" அவைற ெபாJ எ2 அவளா" த3ளிவிட யவி"ைல.

;மதியி அமாேவா ஒFெவா% ெசலவாக& 'ைற&க ெசா"* எ$தி&
ெகா% தா3. ப&கிற கால தி" ப&கிற வயதி" தைல&' வாசைன ைதல
இ"லாவி=டா" ஒ2 '$கி ேபாJவிடா+. ெவ2 ேத,காJ எைண :சி
வாாி&ெகா3 ேபா+, பBட ேவடா. பBட%&' ஆகிற ெசலB அனாவசிய
எ2 ஒFெவாறாக& 'ைற&க ெசா"* அமா எ$திய கத,களி" எ"லா
மக?&கான உபேதச ப=ய" இ% த+. சி&கன விள&கBைர இ% த+.

;மதி ஏெகனேவ நவநாகாிக ெபா%=களி ேம" அளவற ஆைசக3
நிைற தவ3. விைல<ய

த ேசா, விைல<ய

த ேஹ ஆயி" எ2 உபேயாகி&க

வி%கிறவ3. அமா அவைள சி&கனப> த சி&கனப> த அவ3 ேபராைசக3
உ3\ர வள

தன. அப=ட நாக பட ைத ேமேல ேமேல உய

தி சீ2வ+

ேபா" அவ?ைடய ஆைசக?, சபல,க? ேமெல$ தன. மறவ க?&கிைடேய
ஒ% மகாராணிேபா" உலாவர ேவ>ெம2 அவ3 வி%பினா3. தாயி
க=>ெப= தன ைத அவ3 ெவ2 தா3. விைல<ய

த ேசைல, பிளBS HS

இைவகைள எ"லா அவ3 வி%பினா3. தைன பிற%&' எ>பாக&
காபி&' ஆைட அல,கார அழ' சாதன,க3 இவைற எ"லா அவ3 ேத
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தவி + வா,'வ+, ேசகாிப+ வழ&கமாகி இ% தன. H Sேடஷ அ%ேக
ப மா பஜாாி", சி,க:ாி*% + வ%கிற மிகமிக& கவ சியான பிேர*ய க3
விகப>வதாக ஒ% சிேநகிதி ெதாிவி தேபா+ அவைள< +ைண&'
அைழ +&ெகா> அ த& கைட&' ேபாJ ஒ% ேஜா பிேரZய S வா,கி&
ெகா> வ தி% தா3 ;மதி.

"இயைகயாகேவ நீ ந"ல வள

தி! உன&' இெத"லா எ+&'Q” எற அ த

சிேநகிதி @ட ;மதிைய அேபா+ ேக* ெசJதி% தா3. அற ;மதி அைத
அணி + வ த தின த2 "அழ'&' அழ' ெசJவ+ேபா" இ+ உன&' எ>பா
இ%&'Q ;மதி!" எ2 அேத சிேநகிதி அவைள க + இ%&கிறா3. அமாB
வா ட4 ேச

+ சதி ெசJ+ இேபா+ அ த& கனBகைள எ"லா பாழா&கி

வி=டாேபால ேதாறிய+. அவ க3 இ%வ ேம. ஆ திர ஆ திரமாக வ த+
;மதி&'. த வழியி" அவ க3 =>&க=ைடகளாJ& '2&ேக நிபதாக
உண

தா3 அவ3.

நீட நா=க?&'பி ேம= அவைள அ2 காைல ெவளிேய அைழ தா3.
அ2 க"Pாி&' வி>ைற நா3. Vனிவ சி= ைலராியி" ஒ% ேவைலயாக
ேசபா&க வைர ேபாJவி=> வரலா எ2, அைறயி" உட வசி&' விமலா
வ2 தி<@ட ;மதி ம2 தா3. விமலா அவைள விடவி"ைல. ேம.
வ2 தினா3.

"தனியாக ேபாயி=> வ ர+&' ேபாரா&'! ;மா எ,@ட வா... வா ட
ஒ- ெசா"லமா=டா. SடQS சப தமா தா நாம Vனிவ சி=
ைலராி&' ேபாேறா. ேக=ட உடேன ெப மிஷ கிைட&'.”

"நா ஒ- வரைல. சலைவ&' ேபான ஸாாி ஒ- தி%பி வரேல.
க=> ெவளியிேல ேபாற +&' எ,கி=ட ந"ல ஸாாி@ட எ+B இ"ேல
விமலா...” "நா தேர அ%ைமயான ஸாாி, றப>. ஸாாி ம=>மி"ேல. ேஹ
ஆயி", ேசா, எ+ ேவ-னா. நா தேர. உன&' ேவய ம=>
எ> +&ேகா உகி"லாததா?”

விமலா இைத ெசா"*யேபா+ தைன& ' தி& கா=& கிட" ெசJகிறாேளா
எ2 ;மதி&' த*" அவ3ேம" ேகாபதா வ த+. ேஹ ஆயி" வாசைன

53

பBட இெத"லா ேவடா எ2 அமா தன&' எ$திய கத ைத தா
எ,காவ+ அச + மற + ைவ +வி=> ேபாயி% தேபா+, விமலா எ> +
ப + பா

தி%பாேளா எ2 @ட ;மதி&' ச ேதகமாயி% த+. ஒ2,

அவ3 அ த& கத ைத ப தி%&க ேவ>. அ"ல+ த4ைடய ேஹ ஆயி",
Sேநா, பBட இைவ எ"லா தீ
இ%பைத பா

தபி தா தியவைற வா,காமேல

+ விமலாவாக ாி + ெகா%&க ேவ>. எப

இ% தா. விமலா அைத ெசா"*ய வித கிடலாகேவா, ேக*யாகேவா
இ"ைல. அவ3 இரடாவ+ ைறயாகB, அேத விஷய ைத ெசா"*ய வித
உைமயாகேவ ;மதி த@ட வ%வைத வி% ெதானியி"தா இ% த+.
விமலாவி தாராளமான கS+தி ;மதிைய அவ3 வசப> திய+. "உன&'
எ+&' பBட , ேஹ ஆயி" எ"லா? நீ எ த ஸாாி க=டா. அழகாயி%&க
ேபாேற. நீ க=&கிற ஸாாி&' தா உனாேல அழ'. ஸாாியாேல உன&' என
அழ'?”

;மதி அ2 விமலாேவா> Vனிவ சி= ைல ாி&' றப=டா3. மாத&
கண&கி" எ,'ேம ெவளிேய ேபாகாத ;மதி அ2 றப=% தா3 எபதா"
வா ட அ4மதி ம2&கவி"ைல. பக" ேநர தி" விமலாB +ைண&' வர அவ3
ேபாகிறா3 எபதா. வா ட அமா?&' எ த ச ேதக வரவி"ைல.
ேபாக=> எ2 வி=>வி=டா3. ;மதி< விமலாB ஹாSட" ெமSZ"
பக.ணைவ  +& ெகா> றப=% தா க3. இ%வ% வி>திைய வி=>&
கிளபி ெமயிேரா=>&' வ + பS நி2 த தி" நிறேபா+தா, விமலாB&'
தா ‘மணிப S' எ> +வர மற +வி=ட+ ஞாபக வ த+.

";மதி! நீ இ,ேகேய நி".! நா ப ைஸ மற + அைறயிேலேய வசி=>
வ +=ேட. ஒ% நிமிஷ திேல ஒேபாயி எ> தி> வ +டேற” எறா3
விமலா.

"எ"லா ெசலBமா அ8; பாJ&' ேமேல ேபாகா+னா நீ தி%ப &'
ேபாகேவடா. எ,கி=ேடய இ%&' விமலா! சமாளி;&கலா. வா" எ2 ;மதி
ெசா"*< விமலா ேக=கவி"ைல.
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"பரவாயி"ேலQ! நா &ேக ேபாJ எ> +> வ +டேற. ைகயிேல ெகா8ச
பண வசி> ெவளியிேல றபடற+தா ந"ல+” எ2 ெசா"*& ெகாேட
அைற&' தி%ப நட&க ெதாட,கி வி=டா3 விமலா, விமலா ேபானபி அவ3
தைல க"Pாி& காபB>&'3 மைற த+ேம பS நி2 த தி" ;2 2
நிறவ கைள& கவனி தா3 ;மதி. அ த பS நி2 த வ&' கலக +&'
ெபய ெபற+. ெபக3 க"Pாி&' அ%கி" இ% ததினா" வ ெசJ<
மாணவ களி '$ ஒ2 அ,' நிர தர மாக இ%&'. அ2 வி>ைற
நாளானதா" மாணவ களி @=ட எைத< காேணா. ஆனா" ேவ2 ஆ=க3
இ% தா க3. அவள%ேக இ>பி" .,கி<, க$ தி" க=ய கல &
ைக&'=ைட<மாக தைல சீவாத பர=ைட தைல ஆக3 இ%வ பSஸு&காக
நி2 ெகா% தன . இ%வ% த ப&கேம ைவ த க வா,காம"
பா பைத& க> ;மதி க ைத ;ளி தா3. அவசரமாக த பா ைவைய
அவ க3 ப&கமி% + அவ3 மீ=>வி=டா. அவ க?ைடய பா ைவ< கவன
அவ3 ேம*% + விலகவி"ைல. அவைளேய பா

+& ெகா% தா க3

அவ க3.

ெசா"* ைவ தாேபால ஒேர சமய தி" அவ க3 இ%வ%ேம அவள%ேக ெந%,கி
வ தன .

"எனமா அ+&'3ளார மற +=யா? அன&கி ேஹா=ட" 'ேபராவி*% +
நாதாேனமா இ=டா ேத" தணி த 'ர*" அ த இ%வாி" ஒ%வ ;மதிைய
ேநா&கி ஏேதா ெசானா.

;மதி பதி" ெசா"லவி"ைல. ரBகைள ேபால B, கா* பய"கைள ேபாலB
ேதாறமளி த அவ களிட தன&ெகன ேப; வ த+ எ2 வாைய இ2க
ெபா தி& ெகா> ேபசாம*% தா3 அவ3.

"எனமா அ+&'3ளார மற +=யா? அ"ல+ மற +=டால ந&கிறியா?
ெசயி= தாமS மB= ச=ைட&காாிசி ஒ% தி-அ+@ட இ,ேகதாமா ப&'+
அ த ெபா-;ட நீ வரமா=ேட? கபா*ைய அ+&'3ளார மற தா ேபா;?”

"நீ,க ெர> ேப% யா%? என&' உ,க ெர> ேபைர< ெதாியா+பா. ஆனா
நீ,க ஏேதா ெராப ெதாி8சமாதிாி ேபசறீ,க. ேவற யாேரா4 தவறாக

55

ாி8சிகி=> ேபசறதா ெதாி<+ . நா உ,கைள இ+&' னா பா

தேத

கிைடயா+..." எ2 ;மதி கபான 'ர*" இைர த+ அவ க3 இ%வாி"
ஒ%வ, "ச

தா வி>டா! திசா ேவஷ ேபா>+. ெபாிய ப தினி த,கமா=ட

ேப;+” எறா.

 ;மதி&' ஆ திர Dட+.

"வாைய அட&கி ேப;! ேபாXSேல பி;& '>&க4மா ?”

அவ3 இப& ேக=>& ெகா%&'ேபா+ விமலா தி%பி வ +வி=டா3. அ த
இ% ரBக? @ட ெம"ல ெம"ல ஒ+,கிவி=டன . விமலாB ப&க தி" வ +
ேச

+வி=டா3. "என ;மதி ஏதாவ+ தகராறா? யா அ த ஆ=க3? வரவர நம

காேல_ பS Sடா ெபாிய வபி த இடமாேபா;. எ தைனேயா தடைவ
பிாிZபா" கி=டB, வா ட கி=டB, கெளயி= பணி அவ,க
ேபாXS கமிஷன%&' கா எ$தி இ,ேக இ த பS Sடா கி=ட ஒ%
ேபாXSகார காவ" நிகற+&' ஏபா> பணினா,க. இனி&' KB நாேளா
இ"ைலேயா அதனாேல அ த ேபாXS பாராைவ& @ட& காேணா. ஏதாவ+
ெபாிய தகரா2 ஆனா" வா ட &' ேபாJ ஃேபா பணி=> ேபாகலா
வ ரயா?” எ2 விமலா ேக=டBட, “அெத"லா ஒ- மி"ேல! கா*பச,க
கி=டவ + நி4 யாாி=டேவா ேபசற மாதிாி ஜாைடமாைடயா ஏேதா உளறினா,க.
ெகா8ச நாழி ெபா2 + பா

ேத, யேல. கா+ ெகா> +& ேக=க யாதப

எ"ைல மீறி ேபா;, அற பதி.&' நா. வா

ைத வி=ேட, வாைய

D> ேபானா,க” எற சிாி தபேய விமலாB&' ம2 ெமாழி @றினா3 ;மதி.

“ேபசினா"@ட ாியா+ தய,க?&', கா*ேல இ%&கிறைத& கழறி ெசம தியா
நா. வா,' வா,கியி%&க4, அப தா ாி<.”

பS வ த+. இ%வ% ஏறி றப=டன . விமலாேவா> சகஜமாக சிாி +
ேபசி&ெகா> ெசறா. ;மதியி மன எனேவா பS நி2 த தி" ச தி த
அ த இ% தரக கைள< ;றிேய இ% த+. ேமாி அவ க?&' அறிகப> தி
ைவ த ேவ2 யாேரா ஒ% ெப எ2 தைன தபாக ாி +ெகா> அவ க3
தனிட வ + ேபசியி%பைத ;மதி ெதாி +ெகாடா3.
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Vனிவ சி= ைலராியி" ேவைல  + எதிேர கடகைர ெமாீனா ேகQனி"
ேதநீ அ% த ெசற ேபா+ @ட ;மதியி சி தைன எ,ேகா இ% த+. விமலா
எைதேயா பாட சப தமாக விவாி +& ெகா> வ தா3. ;மதி ேபா*யாக அைத&
ேக=ப+ ேபால ந +& ெகா> ெசறா3. அவ3 மன பS நி2 த தி" ச தி த
அ த ஆ=க3-அவ க3 ேபசிய ேப; எ"லாவைற< பறிேய ;றி ;றி
வ த+. அவ தைன ேமாிேயா> ேச

+ பா

தி%ப+ ாி + ெகா%ப+

பறி< ;மதி நிைன தா3.

“றப=> வ ததி*% + உ ேயாசைன எ,ேகேயா இ%&', நா எைதேயா
ெசா"ேற. நீ பரா&' பா

+&ெகாேட ேக=கிேற? அ த ஆ=க3 உைன

ஏதாவ+ பய2 தினா,களா? உ3ள ைத ெசா"., ேபான+ த" ேவைலயா
வா ட கி=ட ெசா"* ேபாXS கெளயி= ெகா>&கலா” எ2
விமலாேவ ம2ப +ணி + ேக=ட ேபா+தா,

"பய2 தறதாவ+ ஒணாவ+ ? ஆைளபா% ஆைள. எைன பய2 தற+&'
அவ தா தா வ தா. ஆகா+” எ2 ெதபாக விமலாB&' ம2ெமாழி @றினா3
;மதி.
---------அதியாய 10

Vனிவ Z ைலராி&' ேபாJவி=> வ த Dறா நாேளா நாகா நாேளா,
வ'பி" ெல&சர வ%வத' பாக எ"லா ெபக? ஒ% ெப திதாக
க=& ெகா> வ தி% த மிகமிக அழகான பாேப வாயி" ைடைவைய பறி
ேபசி& ெகா% தா க3. ேபசிைடேய ஒ% ேதாழி, "இ த மாதிாிடைவ நம
';மதி&' பிரமாதமா ேம=' ஆ'. இைத அவ3 க=டா அசரS மாதிாி
இ%பா” எற ;மதிைய ;=& கா= ெசானா3. அேபா+ அ%ேக
அம

தி% த ேமாி, "எ&ஸா&=*" எற விய தா3. உடேன மெறா% தி

' தலாக& ேக=டா3:

"இ+&ெகன அ

த? ;மதி&' தா இ த ஸாாி ேம= ஆ'னா இவ?&'

ேம= ஆகேல,கறி,களா?”.
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ந"லேவைள! இத'3ளாக ெல&சர அமா3 வ'&'3 aைழ + விடேவ இ த
ச ைச ஒJ +வி=ட+.

ம2நா3 காைல வ'&க?, க"Pாி< ெதாட,'வத' ஓ அைர மணி ேநர
னதாகேவ ேமாி, ;மதியி அைற&' ேத வ தா3. அவ3 ைகயி" ஒ% ெபாிய
காகித ெபா=டல இ% த+. அைற&'3 aைழ த ேமாி ;மதி&' னாேலேய
அைத பிாி +& கா=னா3. த" நா3 வ'பி" யாேரா ஒ% தி க=& ெகா>
வ தி% த அேத பாேப வாயி" டைவ ேமாியி ைகயி" இ% த+.

"எ> +&ெகா3! உன&காக தா ேந2 மாைலேய பிரா=ேவயி" ேஷா&ேக
ேத ேபாJ இைத வா,கி& ெகா> வ ேத ;மதி!”

-ந"ல ேவைளயாக அைறயி" உட வசி&' விமலா அேபா+ ெவளிேய
ேபாயி% தா3.

"எைன& ேக=காம" எ சமதமி"லாம" நீ இைத எப என&' வா,கி&
ெகா> வரலா ேமாி?"

"இ+ உன&' பி&' எ2 என&' ெதாி + வா,கி வ ேத. நீ
ம2&கமா=டாJ எ2 நகிேற ;மதி.”

"ம2 +வி=டா" என ெசJேவ?”

"உ பிாிய3ள சிேநகிதிைய நீ அப எ"லா ேசாதைன ெசJயமா=டாJ எ2
என&' ெதாி< ;மதி!' “ஸாாி ெராப ந"லா தா இ%&'. ஆனா" நீ எைன
ேமேல ேமேல கடனாளியா&கேற ேமாீ?”

";மா வாைய D> ! கடனாவ+, ஒணாவ+ ? கிஃ= எ"லா கட ஆகா+. நா
இைத இ,ேக ெகாடாரபேவ கிஃ=4தாேன ெசாேன”.
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;மதி ேமாிைய பா

+ 2வ" : தா3. அ த டைவைய< அேற

க=& ெகா>தா வ'&' ேபானா3. எ"லா% அவைள பாரா=னா க3.
அ த டைவயி" அவ3 பிரமாதமாக ெதாிவதாJ& ெகாடான .

ேமாி தன&' அைத வா,கி& ெகா> ததாக ;மதி< யாாிட ெசா"லவி"ைல.
;மதி&' தா இைத வா,கி அளி ததாக ேமாி< யாாிட ெசா"*&
ெகா3ளவி"ைல.

நாைல + நா=க?&' பி ஒ% சனி&கிழைம காைலயி" ;மதி&' ஃேபா வ த+.
அ: வமாக தன&' ஃேபா ெசJவ+ யா எற திைகட ேபாJ ஃேபாைன
எ> தா3 ;மதி. எதி ற ேமாி தா ேபசினா3.

';மதி நீ அதி Yட&காாி! ஒ% ேகா"ட ஆப Wனி= வ தி%&'. அனி&' நீ
ச திச ெரா=Vஸ Zேல ஒ% த இனி&'& காைல 10 மணி&' உைன ேம&அ ெடS=>&ேக வர ெசா"றா%. தரணி S>ேயாவி" 3ஆ நப ஃேளா%&'
வர-. அ,ேக அேத ெரா=VSேராட ேவெறா% பட தயாராயி&கி=%&'.
வரயா, இ"ைலயா? வர+ வராத+ உ இYட. நா ஒ- உைன
வ2 த மா=ேட.”

"நாதா அனி&' பாதியிேலேய ஒ வ +=ேடேன ? அ,ேக யாாி=டB நா
சாியா ேபச&@ட இ"ேல-அவ,க யா% எைன& கவனி; பா

தி%&க&@ட

யாேதQ ?” "அெத"லா நீயா நிைன&கிேற ;மதி அவ,க எ"லா% உைன
ந"லா& கவனி; பா

தி%&கா,க. இனி&' வர ெசா"*& @பிடறாேர,

இவ% ெராப இரS ஆகி தா ஒ% ேக3விேயா விசாரைணேயா, இ"லாேம
ேநேர ேம&-அ ெடS='>&ேக உைன வர ெசா"றா%”.

'ேம&-அ ெடS=>னா எப வர- ? எெனன ெசJவா,க...'

"ஒ- க; $,கிடமா=டா,க. ;மா பயபடாேம வா ;மதி!”
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"நீ அனி&' வா,கி& '> திேய அ த வாயி" ஸாாிைய& க=> வர=>மா
ேமாி ?

”“ைநS ஐயா! அைதேய க=&கி=> வா ;மதி! அவசியனா இ,ேக வ த+
இவ,க ேவேற ேம&-அ ேபா=>& காமிராB&' ேன நி2 தி பாபா,க..
கெர&=டா ப + மணி&' வ +>. னா வ தா" தபி"ேல ஆனா ேல=டா
ம=> வராேத...”

இ த அைழ ;மதி&' உ3?ற ெப%மகிசிைய தா அளி தி% த+. அ2
வி>ைற நாளாைகயினா" பாட சப தமாக ஏேதா பபதகாக Vனிவ Z
ைலராி&' ேபாக ேவ> எ2 அைற ேதாழி விமலா ெசா"*&
ெகா% தா3. அவேளா> ேச

+ Vனிவ Z ைலராி&' ேபாகேவ>

எற அ4மதி ேக=டா" வா ட உடேன ெவளிேய ேபாக அ4மதி + வி>வா3.
வி>தியி*% + ெவளிேயறி ெமயி ேரா=>&' வ த+ விமலாவிட ெசா"*
வி=> தரணி S>ேயாB&' ஒ% டா&சியி" பற&க ேவ> எ2 தி=டமி=>
B ெசJ+ெகாடா3 ;மதி. விமலாவிட S>ேயாவி" ேம&-அ ெடS>&'
ேபாவதாக ெசா"லாம" ேவெறதாவ+ ெபாJ ெசா"*&ெகா3ள ேவ> எ2
நிைன +& ெகாடா3. நிைன தபேய ெசJவதி" எ த தைட< இ"ைல.
வார தவறாம" XB நா=களி" ;மதி<, விமலாB  தக,க3 ப&க
Vனிவ Z ைலராி& ' ேபாவ+ பறிய மகிசி<ட வா ட அமா3
அ4மதி ெகா> தா3. அ4மதி ெப2 வி>தி காபB>&' ெவளிேய வ தBட
த" ேவைலயாக, "அ விமலா! நீ தபாக நிைன +& ெகா3ளாேத. தி.நகாி" எ,க
உறB&கார,க K=>&' ஒ% &கிய ேவைலயா நா ேபாயாக4, நீ
பனிரடைர மணிவைர ைலராியிேலேய இ%. நா தி.நகாி*% + ேநேர
அ,ேகேய வ + வி>கிேற. அற ெர> ேப%ேம ேச

+ தி%பி வ +டலா.

ஒ%ேவைள பனிரடைர மணி&'3ேள நா அ,ேக தி%பி வரேலனா நீ
என&காக ெவயி= பணேவடா” எறா3.

விமலா அத' சமதி தா3. அவைள பS நி2 த தி" வி=> வி=> அ%கி*% த
டா&Z Sடா' விைர தா3 ;மதி. ஒபேத &கா" மணி&ேக ேமாி
S>ேயாவி" வ + கா +& ெகா%பதாக ;மதியிட ெட*ஃேபானி"
ெசா"*யி% தா3. டா&Z Sடா" அவ?&' இேனா ஆசாிய
கா தி% த+. அெறா% நா3 ேமாிைய< அவைள< சினிமா திேய=ட%&'
சவாாி ெகா> ேபாJ வி=ட அேத டா&Z ைரவ வேயா> இ% தா. அவ
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த+, "எனமா? ெசயி= தாமS மB=>&கா?” எ2

ேக=>& ெகாேட மீ=டைர ேபா=ட+ அவ?&' பி&க வி"ைல.
'இ"ைல! ேகாடபா&க தரணி S>ேயாB&' ேபா. அவசர! ஏபா எப
வயிேல ஏறினா. ெசயி= தாமS மB=>&கா4 ேக=டா என
அ

த ?” "தபா நிைன;&காதீ,கமா! அ த ச=ைட& காாிசி ெபாேணாட

சிேநகிதி,க3ளா அ,ேக தா அ&க ேபாவா,க. அதா ேக=ேட."
டா&Z விைர த+. தரணி S>ேயா வாச*" @ &கா டா&Zைய த> +
நி2 திவி=டா. யாைர பா &க ேவ> எ2 அவ விசாாி தேபா+ ;மதி ஒ%
கண தய,கியபி ேமாி தனிட ஃேபானி" ெசா"*யி% த அ த
தயாாிபாளாி ெபயைர ெசானா3. ;மதிைய ஏற இற,க பா

+வி=>

டா&Zைய உ3ேள ெச"ல அ4மதி தா @ &கா. உ=ற S>ேயா
ப'திக?&' ெச". வழியி" ஓாிட தி" 'டா&Zக3 இ,ேகேய நி2விட
ேவ>. அத' அபா" ெச"ல&@டா+' எ2 ெபாிதாக ஒ% ேபா > இ% த+.
அ த இட திேலேய டா&Zைய நி2 திவி=> மீ=டாி" வாடைக கண&' பா

+

பண ெகா> + அ4பினா3 ;மதி.

ேதா=ட ப'திைய& கட + உ3ேள ெசற ;மதி&' ெபாிய ெபாிய
ஆSெபSடாS ெஷ=>களாக வாிைசயாJ இ% த ஃேளா கைள& க>பிபதி" எ த சிரம இ%&கவி"ைல. Dறாவ+ ஃேளா கபி" காைல
ஒபேத&கா" மணியி*% ேத ;மதி&காக& கா +& ெகா%பதாJ
ெசா"*ய ேமாிைய தா அ,ேக காணவி"ைல. சிறி+ ேநர ேமாிைய எதி பா

+

Dறாவ+ ஃேளா கபிேலேய நி2 ெகா% தா3 ;மதி. ேமாி
த=>படாமேபாகேவ, உ=றமி% + காபி பிளாS&'ட ெவளிேய வ த ஒ%
கா&கி அைர ராய அணி த ைபயனிட தா ேத வ தி% த தயாாிபாளாி
ெபயைர ெசா"* விசாாி தா3 ;மதி.

"உ3ளாற ஷு=, நட&'+,க... நீ,க இ,ேகேய இ%,க. நா அவ ைகயிேல
ெசா"ேற" எ2 ெசா"* வி=> ;மதி உ=கா%வதகாக ஒ% மட&'
நாகா*ைய விாி + ேபா=>வி=> ேபானா ைபய.

அவைள அவ உ=கார ெசJ+ வி=>ேபான இட அ த Dறாவ+ ஃேளாாி
ேம&-அ அென&ஸு&' கபாக இ% த+. ேராS நிற கறிய பBட :;
க கீறினாேபாற க%%வ ேம&க உைடயல,காரமாக யா .யாேரா
வ தா க3, ேபானா க3.
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உ3ேள ஏேதா ' டாS கா=சி படமா&கப=>& ெகா% தேதா எனேவா
'பலாக ஒ% ப + பனிர> +ைண நைகக3 பபி நட +
ெகா% த ஃேளாாி*% + சிாி 'மாளமாக ேம&-அ அென&S-&'
தி%பி வ + ெகா% தா க3. அவ களி" சிறி+ பித,கி நட + வ த
உடக=>3ள ஒ% ெபணி ேதாளி" ைக ேபா=டப இர=ைட நா சாீர3ள
ஒ% '=ைட மனித ெதப=டா . அ த மனித தா ேமாி ெசா"*ய ெரா=Vலராக
இ%&க ேவ> எ2 ;மதி ாி + ெகாடா3.

;மதி அ2 ஃேப லா=S ெர&ாிேயஷ கிள&' ேபாயி% த ேபா+ இ த
மனிதைர ;=& கா= ேமாி அறிகப> தியி% த+ அவ?&' ஞாபக வ த+.
அத'3 அ த மனிதேர ;மதிைய பா

+ வி=>, “ஹேலா. நீ எபமா வ ேத?

ேமாி ஃேபா பணி ெசா"*;. அதாேல,வரய*யா. நீ ேம&-அ
ெடS=>&' வ%ேவ4 ெசா"*;. ஒ% ப + நிமிஷ ெபா2 +&ேகா. இ த
ஃேளா ல பபி 8சி>. ஆ?,க3ளா ேபாயி>வா,க.
காமிராேமனி=ட ெசா"* வசி%&ேக. உ3ேள @=ட 'ைற8ச+ உன&'
ேம&-அ ேபாட ெசா"ேற” எ2 உசாகமாக ெசானா . அவ நி2
ெகா% த பிரேதச ைத ;றி அவ உட**% + விைல<ய
கமகமெவ2 கிள

த வாசைனக3

+ ெகா% தன.

"என&' ஒ- அவசரமி"ேல! ெம"ல ஆக=>" எறா3 ;மதி.

"அ+ சாியமா! அனி&' ஏ கிளபிேல எ,கைள எ"லா பா
ேபையேயா, பிசாைசேயா பா

த+ ஏேதா

+=ட மாதிாி பய +&கி=> ஒேன?”

இத' ;மதி பதி" ெசா"லவி"ைல. நாணி தைல 'னி தபேய ;மா
இ% +வி=டா3.

"சாி! உ மனைச ச,கடப> தறதா இ% தா நா அைதப தி& ேக=கேல. அைத
மற +டலா. இேபா என '&கிேற? காபியா, ேபா விடாவா, இ"ேல @லா
ஏதாவ+?”
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இத' அவ3 உடேன பதி" ெசா"லவி"ைல. ஆனா" அவராகேவ ைகைய த=,
'ேடJ யா ரா ெராட&d பாJ! ெர> ேகாேகா ேகாலா வா,கி=> வா,
ெசா"ேற. ஜ"தி ேபா... ஜி"4 இ%&க-" எ2 ஆ ட ேபா=டா .

;மதி த*" பா

த அ த& கா&கி அைர ராய  ைபய ஓ வ தா.

"ேதா வ +=ேட சா ” எ2 ஓனா அவ. சிறி+ ேநர தி" எ&S=ரா&க3 ஒ%
ேவனி" அைட +& ெகா> கிளபினா க3. ெபாிய நக நைகக3 காாி"
கிளபினா க3. நீ வாமா; ேபாகலா” எ2 ;மதிைய ேம&-அ அென&ஸு&'3
அைழ + ெசறா தயாாிபாள . அென&S அைற ஏ.சி. ெசJயப=% த+.
உ3ேள ேம&-அ ேம4, அவ4ைடய உதவியாள4 ம=>ேம இ% தா க3.

தயாாிபாள ெகா8ச தாராளமாகேவ உாிைம ெகாடா, "இேதா இ த ேச%&'
வாமா! இ+ தா ெராப ராசியான ேச . இப பிரமாதமா ெஜா*&கிறாேள
'த'மாாி, அவ த தலா இ த நாகா*ேல உ=கா

+தா ேம&-அ

ேபா=>கி=டா. ெதாி<மா?” எ2 ;மதியி ேதாைள ெதா=>& @பி=டா .
அவ%ைடய ைகைய எ> + உதறினா" எ,ேக ேகா"ட ஆப Wனி= ேபாJ
வி>ேமா எற பய தி" ;மதி அேபா+ அைத சகி +& ெகாடா3.

"இ தாபா!... %வ ைத& க திாி;பிடாேத. இவ காேலஜிேல ப&கிற ெபா-.
இேபாைத&' ;மா 'அJ பிராமினS' வ ற மாதிாி ஏதா; அ= ஜS=
பணி&க” எற ;மதி&காக அவேர அ&கைற எ> +& ெகா> ேம&-அ ேமைன
எசாி தா .

ேம&-அ ேம த தைலைய-க ைத-ேமாவாைய-ேதா3 ப=ைடைய எ"லா
தாராளமாக ெதா=டேபா+ @ட ;மதி&'& @சமாக தா இ% த+. ஆனா"
அ த& @ச,கைள அவேள உதற ய2 த மன ைத ேதறி& ெகாடா3.
தைன ைதாியப> தி& ெகாடா3. ேவ2 ஆடவ ெதாட& @; மன ைத<
உடைல< ைவ +& ெகா> சினிமாவி" ேசாபி&க யா+ எப+ ;மதி&'
நறாக ாி +தா இ% த+.
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ேம&-அ  த+ அவேர அவைள உ3ேள ஃேளா%&' அைழ + ெசறா .
அைழ + ெச". ேபா+ ேதாைள த$வினா ேபா" ெந%,கிேய நட +
வ தா அவ .

உ3ேள ஃேளாாி" காமிராேம, உதவி& காமிராேம இர> D2 ைல=பாJS
எ"ேலா% இ% தன . இவ க3 அ,ேக aைழயB ெராடd பா< இர>
ேகாேகா ேகாலா பா="கேளா> @ய ேர<ட உ3ேள வ தா.

;மதிைய தாராளமாக ெதா=> க ைத தி%பி இ>ைப சாிெசJ+, ைககைள
ஒ$,' பணி& காமிராB&'  நிக ைவ தா தயாாிபாள . அற
காமிராேம4, த ப,'&' எெனன விதமாக ெதாட <ேமா அ தைன
விதமாகB ெதா=டாயி2.

"ஓ.ேக. ெர.." எ2 @றியப ஒ% ேகாேகா ேகாலா பா=ைல எ> + உறி8சி&
ெகாேட சிறி+ ஒ+,கி நிறா , தயாாிபாள .

;மதி சிாி த கமாக இ%&க யறா3. விள&'க3 பளிசி=டன. அைண தன.
ம2ப< பளிசி=டன. ந>ேவ, "இ தாமா! ெராப& கைளபா இ%&'! '’
எ2 மெறா% ேகாேகா ேகாலா பா=ைல எ> + அவளிட நீ=னா
தயாாிபாள .

"இப ேவடா! 8ச+ எ> +&கேற' எ2 @றியப அவ நீ=ய
பா=ைல எ> + ம2ப ேரயிேலேய ைவ தா3 ;மதி. கபாவ,கைள மாற
ெசா"* இர> D2 ைற பட,கைள பி தபி "உன&' ந"ல காமிரா
ஃேபS இ%&'மா” எறா தயாாிபாள . காமிராேம ஒ2ேம ெசா"லவி"ைல.
அவ?, தயாாிபாள% ஃேளா%&'3ளி% + ெவளிேய2 பாக திQெர2
ேமாி< அ,ேக வ + ேச

தா3. "ஹாJ ;மதி: பிரமாத” எறா3 ேமாி. ;மதி<

அவைள ேநா&கி, "தா,&S ேமாி: உ காளிெம=ைஸவிட ேவெறன
ெபாி;?” எ2 சிறி+ தாராளமாகேவ அேபா+ அவைள பாரா= ைவ தா3.
---------------அதியாய 11
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ேமாிைய& கட+ேம அ த தயாாிபாள ப> உசாக அைட தவராக&
காணப=டா .

"ஏJ ேமாீ! உ சிேநகிதி&'& ெகா8ச அநாவசிமான @ச பய, K
தய&க இ%&'. அெத"லா ேபாயி=டா இவ பிரமாதமா ைஷ ப-வா,
இவைள அ;&க எ த னணி ஹீேராயினாேல< யா+. ந"ல கைளயான
க, அ%ைமயான நிற கல  பட திேல ேபா=டா" ;மா ல=> மாதிாி
இ%பா...".

அவ%ைடய கசி அதிகமாக மிைகப> தி விரசமாக ககிற பாைஷயி" ஒ%
தி4சாக ேபாJ& ெகா%ப+ ;மதி&' ாி த+. ஆனா. ச வ வ"லைம
வாJ த ஒ% ெரா=Vஸைர எப எதி

+ ேப;வ+? அவ ெசா"வைத எ"லா

ேக=>& ெகாடா3. அவ தைன ெதா>வ+-ெதா=டைத எ"லா ெபா2 +&
ெகாடா3. அபிராய,க?&' எ"லா தைலயா=னா3. அவ த ப&க
தி%பிய ேபாெத"லா @ைழ சிாி சிாி தா3. மய&'வ+ ேபா" பா

தா3.

"அ ;மதீ! உ4ைடய ேயாக காலதா நீ சாேராட ைகயாேல அறிக
ஆயி%&ேக. நம 'ேபரா பி*Sசா இராசி&கார ம4ஷனா&'. இவ காமி
ராB&' னாேல ெகா>வ + நி2 தின எ த ெப- ேசாைட
ேபானதி"ேல. அவ,க3ளா இனி&' ல=ச ல=சமா சபாதி&கிறா,க" எறா3
ேமாி.

";மாவா பிேன? ேபேர 'ேபரா பி*S4 வசி%&காேர?” எ2 ;மதி<
ேமாிேயாட ேச

+ ெகா> அ த தயாாிபாளைர உசி 'ளிர ெசJதா3.

"ேமாீ! இனி&கி இனிேம நம கெபனி கா"ஷீ= எ+B இ"ேல. நா ஃாீ,
எ,ேக ேபாகலா4 ெசா"., மகாப*ர டயம= H ேஹா=ட.&'
ேபாகலாமா? அ"ல+ ேவ2 எ,காவ+ ேபாகலாமா? நீதா ெசா"ல- : ;மதி&'
எ+ பி&'4 உன&' தா ெதாி<. த"ேல நம ெராடd ஆHஸு&'
ேபாேவா. அ,ேக டாS மாSட ரவி'மா வ + கா +&கி=%பா%...”

"டாS மாSடைர இேபா, இனி&' அவசிய பா

தாக-மா சா ?
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"ஆமா ேமாி! நம கெபனிேயாட அ> த தயாாிபிேல ஹீேராயிேன ஒ%
டாSகாாிதா. அ த ேரா.&' தயாராக-. இபேவ உேனாட ேதாழி
;மதிதா அ+&' தயாராக-. இ த டாS இ%&ேக, அ+ க>'மாதிாி.
சைமய"ேல எைத தயாாிசா. கைடசியிேல ெகா8ச தாளிசி=டா பிரமா தமா
வாசைன வ%. அ+மாதிாி சினிமா, ராமா ச,கீத எ"லா +&' ெகா8ச
டாைஸ தாளி&க- இ த& கால திேல! எனா நா ெசா"ற+? எ2
ேமாியிட @றி& ெகாேட ;மதியி ப&க தி%பி& ககைள சிமி=னா
'ேபரா பி*S அதிப . அ த& கசிமி=ட" மிகB 'சீ' எஷனாக இ% த+.

"ெராப ைநS ஐயா. அைத பிரமாதமாக ெசா"றீ,க. க>' உவைம இ%&ேக
அ+ டா” எறா3 ;மதி. தயாாிபாள%&' தைல கி2கி2&க ஆரபி த+.
;மதிைய மாதிாி அ நியமான இளெப ஒ% தி திQெர2 தைன கழ
ஆரபி த+, அவ%&' ேபாைதV=ய+. ெவறிV=ய+.

காாி" ேமாிைய<, ;மதிைய< அைழ +& ெகா> ஹபி"லா ேரா" இ% த
த ெராடd ஆH;&' ெசறா தயாாிபாள . காாி" ேபாகிறேபா+ ;மதி
ேமாியிட தா ஒ% மணி&'3 Vனிவ Z ைலராி&' வ%வதாக விமலாவிட
காைலயி" ெசா"* அ4பியி% தைத ெசானா3.

"சாிதா. நீ ேபாகா=டா பரவாயி"ேல. உனாேல வரயேல4 விமலா
ாி8சிபா. இனி&' இ த ஆைள வி=>விடாேத. ஆ3 ந"ல D=ேல இ%&கா'
எ2 ;மதியி காைத& க&கிறா ேபால ெந%&கமாக ெம"*ய 'ர*"
ெசானா3 ேமாி.

 T=" ைரவ அ%ேக அம

தி% த தயாாிபாள , "என+? ெர>

ேப%மா என&' ெதாியாம ஏேதா ரகசிய ேபசி&கிறீ,க?" எ2 சிாி +&
ெகாேட தி%பி& ேக=டா .

ேமாி ெசான வா&கிய ேக=பத' எனேவா ேபா*% த+ ;மதி&', இ த
ஆைள வி=> விடாேத. ஆ3 ந"ல D=ேல இ%&கா' எ2 ேமாி எைத
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நிைனe=>கிறா3 எப+ ;மதி&' ாியவி"ைல. அ த ெசாக? அைத அவ3
ெவளியி=ட வித மிகB ெகாைசயாக இ% தன, 'ழபமாகB ேதாறின.

கா அபி"லா ேரா" ற விசாலமான ேதா=ட ேதா> @ய ஒ% ப,களா
ேக=>&'3 ' + நிற+. ப,களா கபி" 'ேபரா பி&ச S பிைரேவ=
*மிெட= எ2 ஒ% ேபா > இ% த+.

உ3ேளயி% + ஒ% ைபய ஓவ + கா & கதைவ திற +வி=டா.

"வா,க! உ3ேள ேபாகலா” எ2 ேமாிைய<, ;மதிைய< அைழ தா அவ .

"ேடJ ைபயா ேல ஏ.Z.ைய ேபா=> வசி%&கியா ? மற +=யா?” எ2
பேயறி& ெகாேட ேக=டா தயாாிபாள .
'நீ,க ஃேபால ெசானபேவ ேபா=> வசி=ேட சா !’ எ2 ைபயனிடமி% +
பதி" வ த+.

தயாாிபாளைர த*" பேயறி ேபாகவி=> வி=> பினா" சிறி+ தய,கி
நிற ;மதி, ேமாியிட, "இவ ேப% என? ெரா=Vஸ ெரா=Vஸ ேன
எ தினி தரதா ெசா"ற+?’ எ2 ேக=டBட, "ேப% கைனயா! ஆனா"
ேபைர ெசா"*டாேத, ெரா=Vஸ சா என ெசா"றீ,க? ெரா=VS சா
L,கறாரா? ெரா=Vஸ சா வ தாசா4 இ த மாதிாிேய ேக=>&ேகா,
அ+தா ெபாிய மாியாைத4 இ த Zனி Hபி3 நிைனபா,க" எ2 ேமாி
அவ?&' பதி" ெசானா3. அ த ஏ.Z. மி" ேடபி3, ேச அ.வலக
சாமாக3, ப>பத' ெம ைத தைலயைணேயா> @ய ெபாிய க=",
ேசாபா&க3 எ"லாேம இ% தன. ;மதி ேமாியி காத%ேக ேக=டா3:

'எனQ+ இ,ேக ஆHS ேலேய ப>&ைகைய< ேபா=> வசி%&கா%?"

"சினிமா&கார,க?&' ஆHS, ப>&ைக அைற எ"லாேம ஒ-தா! இ4
ந"லா ெசா"ல-னா ப>&ைகயைறயிேலதா பல ஆHS விஷய,க3 @ட
ெஸ=" ஆ'” எ2 ெசா"*வி=டபி இ தைன ப=டவ

தனமாக அைத ஏ
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;மதியிட ெசாேனா எ2 சிறி+ தய,கியவளாக நா&ைக& க +&
ெகாடா3 ேமாி.

;மதி இத' பதி" ெசா"லவி"ைல. 'னி த தைல நிமிராம" உ=கா

தி% தா3.

அத'3 உ3ேள அ த ஏ.Z. மிேலேய இ% த அ=டா> பா &'
ேபாயி% த தயாாிபாள ெதாைடைய ெச%மி& கைன தபேய தி%பி வ +
ேச

தா . மணிைய அ&கி ைபயைன& @பி=டப, 'ரைல சிறி+

'2 தனமாக தணி +, "என ேமாீ, ;மதி&' பிரா தியா? விSகியா' எறா .
;மதி +-&'றா3.

"ெர>ேம இ"ேல அவ?&' எ+Bேம பழ&க கிைடயா+” எ2 ேமாி இேதா>
வி=% தா" பரவாயி"ைல. ஒ% விநா ெபா2 +, "அெத"லா இனிேம நீ,கதா
பழ&கி தர-. உ,க ைகதா ராசியான ைக” எ2 ெசா"* ைவ தா3. ;மதி&'
அ+ விரசமாகப=ட+. ேமாி மிகB ெவளிபைடயாகேவ கீழிற,கி வ + ேபச
ெதாட,கி வி=டாேளா எ2 ச ேதகமாயி% த+. ெசைனைய ேபாற ஒ%
நவநாகாிக ஊாி" ஆ தரக கைளவிட ெப தரக க3 ேமாசமானவ களாகB
ம=டமானவ களாகB இ%பா க3 ேபா*% த+. ஆனா. ேமாிைய ஏறி=>&
ேகாபமாக உ2 + பா &க யாதப ;மதிைய ஏேதா த> த+. அவளா"
ேமாிைய& க&க யவி"ைல. ேகாபி&க யவி"ைல. எதி

+ விேராதி +&

ெகா3ளB இயலவி"ைல.

 தயாாிபாள பிாி_ ேடாைர திற + பா="கைள < கிளாSகைள< ேமைஜ
ேமேல ைவ&க ெதாட,கினா . ;மதி ெம"ல& '2&கி=>, "யாேரா டாS
மாSடைர பா &க-னி,கேள?” எ2 ேக=> ைவ தா3. அ+தா சமயெம2
"இவ3 மா யிேல டாS மாSடைர பா

+ ேபசி&கி=%& க=>ேம

ைபயேனாட அ4பி வசிடலாமா?” எ2 ேமாி தயாாிபாளைர ேநா&கி சிாி +&
ெகாேட ேக=டா3.

"ஏ ;மதி&' எ+B ேவடாமா ?” எ2 தயாாிபாள ேமைஜ ேம*% த
கிளாSகைள& கா= ம2ப< ேக=டா . ேமாி ேவடா எப+ேபா" தைலைய
அைச தா3. தயாாிபாள ம2ப< ேமைஜ ேம*% த மிசார மணி&கான
ெபா தாைன அ&கினா . ைபய கதைவ திற + ெகா> உ3ேள வ தா. .
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"ேடJ! இவ,கைள மாயிேல டாS மாSடாி= ட& ெகா> ேபாJவி>” எ2
;மதிைய& கா= தயாாிபாள ைபய4&' உ தரB ேபா=டா

 ைபய பிெதாடர ;மதி எ$ + ெசறா3. மா&' ப ஏ2கிற வழியி"
ரவி'மா -டாS மாSட எ2 ெபய எ$தி அவைர ச தி&' ேநர
எ$தப=% த+.

 டாS மாSடைர ;றி நாைல + இள ெபக3 இ% தா க3. ைபஜாமா,
ஜிபா அணி த பாகவத கிராட ைகயி" ைவர ேமாதிர, ப களி"
ெவறிைல& காவி< மின அவ உசாகமாக இ% தா. ;மதிைய அைழ +
ெசற ைபய, "ெரா=Vஸ சா அ4பிசா%,க” எ2 ;மதிைய ;=&
கா=னா. அற ;மதி ப&கமாக தி%பி “உ3ேள ேபா,கமா” எ2
அவ?&' உ3ேள ேபாக விலகி விழி வி=டா.

“பேல! பேல! டாஸு&'ேன ெச+&கி வ சால உட, வாமா வா..” எ2
அவ?ைடய உட" வனைப பாரா=யபேய வரேவறா டாS மாSட .

;மதி அவைன வண,கிவி=>, ந> ஹா*" விாி தி% த ஜ&காள தி" நிறா3.
"நீ தைலைய ஒயிலாக சாJ +& 'பிடறேத டாS மாதிாி இ%&'மா.

;மதி னைக : தா3.

“உ ேப எனமா ?”

“;மதி.”

“பேல! பேல! ேப% பிரமாததா.”

;மதி ஜ&காள தி" உ=கா%வதா நி2 ெகாேட இ%பதா எப+ ெதாியாம"
தய,கிய ேபா+, "எ,ேக இேபா நா அபிநய பி&கிற மாதிாி நீ< பி
பா &கலா. இ4 பாடலா நிைறய இ%&'. இ+ ;மனா; ஒ%
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ெடS=>&' தா” எறா டாS மாSட . ;மதி அவ ெசJத மாதிாிேய
ெசJ+ நிறா3. அவ அ%ேக வ + அவ3 நிற பாணிைய தி% +வ+ ேபா"
ேமாவாJ, இ>, ேதா3 ப=ைடைய எ"லா ெதா=>, இப இ"ேலமா.
இ4 ெகா8ச இ> வைளய-. கபாவ மாற--ஏேதேதா ெசானா.
ேவ2 ெபக3 னிைலயி" அவ தைன ெதா=ட+ எனேவா
ேபா*% த+. ஆனா" அ த ேவ2ெபக3 அைதெய"லா ெபாிதாக
ெபா%=ப> தாத+ ேபால& 'ஷாலாJ சிாி + ேபசி& ெகா% தன . அதி"
+>&'&காாியாக ேதாறிய ெப ஒ% தி ஏேதா ஹாSயமாக ெசா"வ+ேபா",
"மாSட%&' + கிரா&கி வ தா;. இனிேம நைம எ"லா கவனி&கவா
ேபாறா% ?” எ2@ட இைர + ெசானா3. தயாாி பாள%&' அத'
சப தமி"ைல. தயாாிபாளாி அ.வலக மாயி" டாSமாSடேர தனிேய
S@" நட +கிறா எப+ ாி த+. ஆனா" அ+ உைம யி" டாS
S@"தானா, அ"ல+ அ த ெபயாி" அ,' ேவ2 ஏதாவ+ இரகசியமாக நட +
ெகா%& கிறதா எப+ ;மதி&' ச ேதகமாகேவ இ% த+. W நிைலக3
அப இ% தன. டாS மாSட ;மதிைய ேலசி" விடவி"ைல. எெனனேவா
சப த3ள ைத<, சப தமி"லாதைத< ெசJய ெசா"* ேவ &க வி2வி2&க
கSர எ> த+ ேபால ஆகியபி "உன&' டாS ேஜாரா வ% த,க” எ2
ெச"ல ெபய ெகாடா ெசானா. சிறி+ ெபா2 +, “நீ நாைளயிேல% +
வ +>மா! உன&' மாச ஃHS O தப+ ேபா=>&கேற” எறா டாS
மாSட .

“சாி வேர மாSட சா ” எ2 அவனிட ெசா"*& ெகா> கீேழ பயிற,கி
வ தா3 ;மதி. ஏ.Z. அைற வாச*" உ=கார எ+B இ"ைல. சாி உ3ேளதா
ேபாகலாமா எ2 எணி& கதைவ திற த ;மதி திற த கதB&' உ3ேள பா

த

கா=சி உடேன கதைவ Dவி=> பி வா,'ப இ% த+. ேமாி<,
தயாாிபாள% ேமைஜய%ேக உ=கா
எதி பா

+ ேபசி&ெகா%பா க3 எ2

+ ;மதி கதைவ திற தி% தா3. ஆனா" அவ க3 இ%வ% க=*"

ப>&ைகயி" இ% தா க3. ;மதி ம2ப கதைவ திற&க யவி"ைல.
ெவளியிேலேய அவ3 தய,கி நி2 ெகா% தா3.
----------
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பி + பி தவ3 ேபா" எFவளB ேநர அ த அைற வாயி*" நிேறா எப+
;மதி&ேக நிைன வி"ைல. மறவ க?&'& @;கிற பல விஷய,க3 சினிமா உலகி"
உ3ளவ க?&' மர + ேபாயி%ப+ ெதாி த+. ம2ப மா&ேக பேயறிேபாJ
டாS மாSடாிட சிறி+ ேநர ேபசி& ெகா%&கலாேம எ2 ேமேல நிமி
பா

+

தா" மா க& கதB அைட தி% த+. பேயறி ெச2 கதைவ

த=>வத' அவ?&' பயமாகB, தய&கமாகB இ% த+. அ த K=" எ த&
கதB&' பினா" என இ%&'ேமா எற @ச இ4 இ%&க தா
ெசJத+. ஆனா" பபயாக ;மதியி மன ேபத* +& 'ழபிய+. @ச
ேபாJ ச* வ த+.

இவ கெள"லா இப இ%&கிறா கேள எற ஆ திர வ%வைதவிட இப
இ%ப+தா வா& ைக ேபா*%&கிற+ எற ச* ம=>ேம வர
ெதாட,கியி% த+. ேமாி எFவளேவா த திரமாகB ெபா2ைமயாகB தன&'
வைல விாி தி% தா., அவ3 வைலதா விாி தி%&கிறா3 எற ;மதி&'
ாி தேத ஒழிய உைற&கவி"ைல.

'இனி&' இ த ஆைள வி=>டாேத! ஆ3 ந"ல 'D=ேல இ%&கா' எ2
அைரமணி ேநர தி'  ேமாி தனிட ெசா"*யி% தாேள அ த வா&கிய
;மதியி ெசவிகளி" இ4 ஒ* +&ெகா% த+.

அைத<, அ+ ேபாற வா&கிய,கைள< சகி + ஜீரணி +& ெகா3கிற அளB த
Dைள சலைவயாகி வி=டேதா எ2@ட அவ3 நிைன தா3. ெதாட
தவ2களாக பா

+

+& ெகா%பவ க?&' நாளைடவி" எ+ சாி எ+ தவ2

எற @ட& க> பி&' உண B ேபாJவி>. ெதாட

+ பாவ, களாகேவ

க>ெகா%பவ க?&' ணிய ைத பறிய உண B மர +
ேபாJவி>. ேமாி த4ைடய த திர தா. ெக=&கார தன தினா. ;மதிைய
ெம"ல ெம"ல அ த நிைல&' ஆ&கிவி=% தா3. 'ழபி வி=% தா3.

"நிகிறீ,கேளமா. உ=கா%,க” எ2 ைபய ஒ% மட&' நாகா*ைய L&கி&
ெகா> வ + பிாி + ேபா=டா. ;மதி உ=கா

+ ெகாடா3.

அ2 ெசயி= தாமS மB=" ெசJத+ ேபா" அ%வ%பைட + ஒ>கிற
ச&தி இேபா+ ;மதியிடேம இ"ைல. இ த அளவி' த உண Bக3 பதி +
ேபாJவி=டனேவ எற ேராஷ@ட இேபா+ அவ?&' வரவி"ைல.
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சிறி+ ேநர தி" ஒ2ேம நட&காத+ேபா" சகஜ மாக  த திய O2 பாJ
ேநா=>&கைள எ னியப ேமாி அைற& கதைவ திற + ெகா> ெவளிேய
வ தா3. ;மதிைய& கட+, "என நீ இ,ேகயா உ=கா

+&கி=%&ேக:

மாயிேல ேபாJ டாS மாSடைர ச தி&க*யா?” எற ேக=டப பாJ
ேநா=>&கைள அபேய 'பிளBS"&'3 திணி +& ெகாடா3 ேமாி. -

ைகயி*% த டப ைபைய வி=> வி=> பிளBS-&'3 பண ைத அவ3
திணி +&ெகாட+ ;மதி&' ஒ% வி தியாசமான பழ&கமாக ெதாி த+.

"டாS மாSடைர பா

+=> வ தா;’ எறா3 ;மதி. ஒ% நிமிஷ ெபா2 +,

"நாைளயிேல யி% + டாS கிளாஸு&' வர ெசானா%. மாச ஃHS
O ைதப+ பாJ4 ெசானா%” எ2 ேச

+ ெசானா3. ' பண ைத

ப தி& கவைலபடாேத! நா இ%&ேக. V ேகா எெஹ=” எ2 ெசா"*
;மதியி +கி" ஆதரவாக த=& ெகா> தா3 ேமாி. "கைனயா +ர, கி=டா%.
நாைள& ' ெசபர பா&க ஏாியிேல ஏேதா 'அB=ேடா ஷூ=, இ%&கா.
அ+&' உைன< வரெசா"* எ,கி=ட பண ெகா> தி=டா%. அவ
கா *ேய ேபாயி உைன ஹாSட" வாச"ேல 'ரா பணி=> இப நா
ேபாேற” எ2 ;மதியிட ெசா"*வி=> வாசப&க நிற ைபயைன&
ைகத=& @பி=> ேமாி கா%&' ெசானா3.

கா Sடா = ஆகிற ச த ேக=ட ;வ=ேடா> கபி" ெகா>வ + தயாராக
நி2 தப=ட+.

இ%வ% காாி" ஏறி அம

த+ேம பிளBZ" ைகைய வி=> பண ைத எ> த ேமாி

D2 O2 பாJ ேநா=>&கைள ;மதியிட ெகா> தா3.

"உ,கி=டேவ இ%&க=>ேம! நாதா உன&' நிைறய தர-ேம” எ2 அைத
வா,கி&ெகா3ள தய,கினா3 ;மதி. *

"ேநா ேநா! அெத"லா அற தா. வா,கி& கேற. இப இைத ெரஃVS
பணாேத. த" தலா நீ சபாதி&கிற பண இ+” எ2 சிாி தபேய ;மதியி
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ைககளி" திணி&காத 'ைறயாக அைத ைவ + அ$ தினா3 ேமாி. ;மதி வா,கி&
ெகா டா3. ம2&' ச&தி<, த>&' ச&தி< இேபா+ அவைள அறேவ
ைகவி=% தன. எைத< அவளா" ேவடா எ2 ெசா"ல யவி"ைல.
எத' அவளா" யா+ எற ம2&க யவி"ைல. அவ3 ேமாியி
ைகபாைவ ேபாலாகி இ% தா3. அவ3 ெகா> த பண ைத எ,ேக ைவ +&
ெகா3வெத2 ;மதி திணறியேபா+ ேமாிேய அைத ம2ப வா,கி, “நம&'
இ+தா ப திரமான இட!” எ2 அைத ;மதியி பிளB;&'3 திணி +
வி=டா3. அைத< ;மதியா" த>&க யவி"ைல. த>&க யாதேதா> அத'
இைசகிேற எபத அைடயாளமாக, “ஏேதா அB=ேடா ஷா=,ணிேய. நாைள
எ தைன மணி&', எ,ேக வர-? இபேவ அைத ெசா"*>” எ2 ேமாிைய
அவேள வினாவB ெசJதா3.

"எ,ேக< வரேவடா. நீ பா=>&' ஹாSட" காபB>&' ெவளியிேல வ +
பS Sடாபிேலேயா டா&Z Sடாேலேயா காைல எ=டைர மணி&' நி"..
இேத வ வ + உைன பி&-அ பணி&'” எறா3 ேமாி.

“எ=டைர மணி&' அFவளB கால,கா

தாேல என&' வா டனி=ட ெப மிஷ

கிைட&கிற+ கYடமாேச. ?”

“நாைள&' ஒ% நா3 ம=> எபயாவ+ "மாேன_ பணி&ேகா ;மதி!
அ+&கற ெப ம ென=டா உன&' நா ஒ% வழி ெசா"* தேர.
யாாி=டB ெப மிஷேன இ"லாம நீ ெவளிேய வரலா.”

அ+ என வழி எ2 அறி + ெகா3ள ;மதி&' ஆவலாக இ% + அேபா+
ேமாிைய உடேன அைத ெசா".ப அவ3 வ2 தவி"ைல.

;மதியி அதி Yட அவ3 ஹாSட" வாச" பS Sடா அ%ேக காாி*% +
இற,கB, விமலா Vனிவ Z ைலராியி*% + பSசி" தி%பி வ + இற,கB
சாியாக இ% த+. இ%வ% ேச

ேத ஹாSட.&'3 ெசறா க3. அைற&'3

ெசற+ லாாி மா2ேபா+ பிளBவி*% +  O2 பாைய ெவளிேய
எ> தா3 ;மதி. விமலா பா

தி%&கமா= டா3 எற நிைனபி" பாJ

ேநா=>&கைள எ> த ;மதி ப&க திேலேய நி2 தைன ேபா" லாாி மாறி&
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ெகா% த விமலா அைத பா

த+ ;மதி அ

தமிறி சிாி +& ெகாடா3.

ம$பலான ஒ% சிாிபாயி% த+ அ+.

“என ;மதி! ேபான இட திேல இ தைன ெபாிய வ%பயா? விமலா
சாதாரணமாக தா இப& ேக=டா3. ' தலாகேவா ேவ2 உ3ள

த ைவ ேதா

அவ3 ;மதிைய இப& ேக=கவி"ைல. த" நா3;ட பண பறா&'ைற பறி
வ% த ப=>& ெகாட ;மதியிட திQெர2 D2 O2 பாJ
ேநா=>&கைள பா
வா

தBட ;பாவமாக& ேக=பத' வாயி" வ த

ைதகைள சிறி+ தணி&ைக ெசJ+ ேபச ேதாறாம" அபேய மனதி"

ேதாறியப ேக=% தா3 விமலா,

;மதி&' அ த& ேக3வி எனேவா ேபா*% த+. இ தைன ெபாிய வ%பயா?
எற அவ3 வா

ைத க3 மிகB ' தலாக அவ?&' ேதாறின. ஆனா"

அதகாக விமலாவிட அவ3 எாி + விழவி"ைல. ெபா2 +& ெகாடா3.

ம2நா3 காைலயி. விமலாவிட ெசா"* அவ ைள< அைழ +& ெகா>
ெவளிேய ேபாவ+ ேபா" தா ெவளிேயற  தி% த+. த"நா3 ெசா"*யி
% தப சாியாக எ=ேடகா" மணி&' ஹாSட" வாச*" இ% த பS
Sடா'& கா வ +வி=ட+. க"Pாி&' அ2 வி>ைற நா3தா.
மாைலயி" ேநர,கழி + தி%பினா"@ட பரவாயி"ைல. ஆனா"
ெசா"*யி% தப காாி" ேமாி வரவி"ைல. ேநேரேய தயாாிபாளேரா> ேபாJ
வி=டதாக ைரவ @றினா. -

: தம"* ைஹேரா" ஒ% ெபாிய ேஹா=ட" வாச*" ைரவ காைர நி2 தி,
"ெகா8ச இ%, கமா! அB=ேடா%&கான ஃப, காபி எ"லா +&'
இ,ேகதா ெசா"*யி%&கா,க. &கியிேல ஏ தி&கி=> வ +டேற” எறா.

;மதி காாிேலேய உ=கா

தி% தா3. அைர மணி தாமதாமாயி2. எ"லா ஏறி

 த+ கா ம2ப றப=ட+.

படபிபி'& 'றிபி=% த ெலாேகஷ4& ' ேபான+ த*ேலேய ேபாJ
தயாாிபாள , ேமாி மற நக நைகக3, எ"லா% அ,ேக தயாராக&
கா தி%பைத பா

தா3 ;மதி.
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"ெராப ெபாிய வி.ஐ.பி. ந=ச திரதா கா" ஷ=ேல கைடசியா வ + ேச%.
இனி&' நம ;மதி தா ேல=டா வ தி%&'. அதனாேல அவதா வி.ஐ.பி” எ2
தமாY பணினா தயாாிபாள .

"நீ,க ெசானா. ெசா"லேலனா. அவ நிசயமா ஒ% நா3 வி.ஐ.பி.
ஆகேபாறவதா ெரா= Vல சா ” எ2 ேமாி ேச

+ ெகா> ெசானா3.

இ4 சாதாரணமாக வ%கிற ெவயி" ெவளிச @ட வரவி"ைல. வான ம தார
ேபா=> Dயி % த+. அ த இட ேவ2 மர&@=ட,க3 அட

த ேதா=ட ேபால

இ% த+. "த"ேல ஜ&காள ைத விாி,க. ஃப W> ஆறிேபாற+&'
னா சாபி=>டலா. ம தைத அற கவனி&கலா” எ2 தயாாிபாள
உ தரB ேபா=டா .

" தைரயி" ஜ&காள விாி&கப=ட+. &கிய மானவ க3 எ"லா வ +
உ=கா

தா க3. எ,ேகேயா பரா&' பா

தாேபா" நிற ;மதிைய ேபாJ&

ைகைய பி + இ$ + வ + தயாாிபாள%&' தன&' ந>ேவ உ=கா

தி&

ெகாடா3 ேமாி.

"ேடJ! நம எதி கால ஹீேராயி4&'& @ட ஒ% வைட ைவ” எப+ேபா"
இைடயிைடேய ;மதிைய விேசஷமாக& கவனி + உபசாி +& ெகா% தா
தயாாிபாள .

ஜ&காள தி" உ=கா

தி% தவ களிைடேய ப8சவ ண&கிளி ேபா" தனி +

ெதாி தா3 ;மதி. ஒேர அர=ைட< சிாிமாக இ% த+. ெதாழிலாளிக? உப
நக , நைகக? ச2 விலகி ஒ% மர தயி" தனிேய சி2 அ% தி&
ெகா% தா க3. அவ களி" சில ெபக3 அ&க த ப&க ைகைய நீ=
ேப; ேபாெத"லா ;மதி&' எனேவா ஓ உண B மன தி" '2'2 த+.
தயாாி பாள அ தைன ெபாிய @=ட தி" தைன ம=> விேசஷமாக&
கவனி த+ பல%&' பி&கவி"ைல எ2 ;மதி&ேக @ட ஜாைடமாைடயாக
ெதாி த+. வ த காாியமாகிய அB=ேடா ஷ"=, பறி பதி ெனா% மணிவைர
யா%ேம கவைலபடவி"ைல. ப சாபி=>  த+ ப + பனிர>
நாைல + ரக சிகெர= ெப=க3, ெவறிைல - அேசாகா, ; ணா எ2 அ> த
அயி=ட,க3 பிாி + ைவ&க ப=டன.
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"ேமாி! இ தா நீ< பி" எற தயாாிபாள உசாகமாக& @றியப ேமாியிட
சிகெர=ைட< தீெப=ைய< நீ=யேபா+ ேமாி @ட ஒ% சிக ெர=ைட எ> +
பறைவ +&ெகா> ைகைய& இ$ + ஊதி வி=டா3. தயாாிபாள
ேவ&ைகயாக ஒ% தடைவ ேமாியி க +&'& 'றிைவ + ைக ைய ஊதினா .
அ> த தடைவ ;மதியி க +&'& 'றிைவ + ைகைய ஊதினா . ;மதி
சிாி தா3.

'இேபா உன&' என ேவஷனா பிரபல ' தள'மாாி ஏாியிேல விழறதா ஒ%
கா=சி. அவ?&' உட&' ;கமி"ைல. அ+னாேல லா,ஷா=ேல உன&' ">”
ேபா=> அவ கா=சிைய எ> +டலா4 இ%&ேக.” ;மதி&' ஒ2
ாியவி"ைல. > ேபா=> எ>& கிற+ எறா" என எபைத தயாாிபாள%,
ேமாி < அவ?&' விள&கி ெசா"ல ெதாட,கினா க3. ;மதி&' ெம"ல ெம"ல
அ+ ாிய ெதாட,கிய+. பனிர> மணியளவி" ெவயி. அ,ேக ஓரளB
வ தி% த+.
----------அதியாய 13

தயாாிபாள கைனயாB ேமாி<தா, கா=சி எப படமா&கெபற
இ%&கிற+ எபைத பறி ெசா"*&ெகா% தா கேள ஒழிய ைடர&ட உதவி
ைடர&ட எற ெபயாி" வ தி% த இ%வ% வாைய திற&கேவ இ"ைல.
தயாாிபாள ேபசி& ெகா%& 'ேபா+ '2&ேக வாைய திற தா"
உ திேயாக ேபாJவி> எகிற பய திேலா எனேவா அவ க3 வாைய
D&ெகா> ;மா இ% +வி=டா க3.

தைன அ த ெவளிற& கா=சி பபிபி' வர ெசா"*வி=டதகாக
ஏேதா ேப%&' ந&க ெசா"வதாக ;மதி&' ேதாறியேத ஒழிய அ+ அFவளB
&கியமானதாக படவி"ைல. வ தி% த Vனி= $வ+ ஏேதா பி&னி& றப=>
வ தமாதிாி நட + ெகாடா கேள ஒழிய பட பி&க வ த மாதிாி
ெதாியவி"ைல. பண பாழாயி2. ഖ്ങ്ങ് அர=ைட< வமாக ேநர கழி +
ெகா% த+.
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"இ தாபா!பக" சாபா=> ெம4விேல ெமா2 ெமா24 ஒ% மசா" வைடைய<
ேச

+&ேகா, மற +டாேத’ எ2 தயாாிபாள மிகB அ&கைற பாக ெசானா .

"இ த அB=ேடா உன&'ேன ஏபா> பணி ன+ ;மதி” எ2 ;மதியி
காத%ேக ெசானா3 ேமாி. -

"ெதட ெசலB. க @ட ெதாிய வழியி" லாத ஒ% > கா=சி&காக இFவளB
ெசலவழி& க-மா ேமாி?” எ2 ;மதி ெவ>&ெக2 ேக=>வி=டா3.

“உைன ேபால ஒ% ெப-&காக நம ெரா=Vஸ எFவளB ேவ-னா
ெசலவழிபா ;மதி

ேமாி எதகாக இப ெசா"கிறா3 எ2 ;மதி ேயாசி&க ெதாட,கினா3. அவ3
ெசான வா&கிய சாியாக ;%தி ேசரவி"ைல. அதி" ;%தி ேபத இ% த+.
அதேகறா ேபால தயாாிபாள% '= ேபா=ட :ைனைய ேபால
;மதிையேய ;றி ;றி வ +ெகா% தா .

“;மதி&' எ+ ேவ-னா. @சபடாம எ,கி=ட& ேக=க-. பக"
சாபா=ேடாட ஏதா; ஒ% SK=>&' ெசா"ல=>மா? ேவேற ஏதாவ+ ஜூS
கீS ேவ-மா?" எெற"லா அ%ேக வ + மிகB கனிவாக விசாாி +&
ெகா% தா .

பக" ஒறைர மணி&'3 ;மதி தணிாி" 'தி +& கைரயி" ஒ+,'கிற கா=சிைய
எ> +விட யறா க3 அவ க3. இ%ைற ய2 ஷா= ஓ.ேக. ஆகவி"ைல.
காரண, தணிாி" 'திபதி" ;மதி&' இ% த பயதா. எனதா லா,ஷா=டாக எ> தா. கைத&' ஏப வா&ைகைய ெவ2 தவ3 ஒ% தி தணிாி"
'திப+ ேபால& 'தி&காம" தய, கி தய,கி பய + ெகாேட 'தி தா3 அவ3.
இ த மாதிாி& 'தி ததனா" அவ?&ேக ழ,கா*" இேல சாக& காய@ட
ப=>வி=ட+. த" ஷா= ேபா+ அவ3 பயப=டா3 எபதகாக
இரடாவ+ 'ஷா='ேபா+ தணிாி" ஆழ 'ைறவான இடமாக பா
'தி&க ெசானா க3. த" ஷா=" அவ3 பய + 'தி&காமேல இ% +
வி=டா3. இரடாவ+ ஷா=" 'தி +& காய ப=>வி=ட+. த*"

+&
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'திபைத< பி கைரயி" ஒ+,கி எ$ தி %பைத<, த திரமாக எ> +விட
யறா க3; யவி"ைல.

அத'3ேளேய பக" உணB ேநர வ +வி=ட+. ந&க ேவ>; ந&க
ேவ> எ2 ஆைச ஒ% ப&க இ% தா. நப+ எFவளB சிரமமான காாிய
எ2 ;மதி&' அேபா+தா ாி த+. ந பத' மிகB அழகாகB
கவ சியாகB வா=ட சா=டமாகB இ% தா" ம=> ேபா+ெம2 அவ3
இ+வைர நிைன தி% த நிைன ேம"ல ெம"ல மன தி'3ேளேய கைர +
அ,கிேபாJவி=ட+. 'காமிராB&', ;றி நிபவ க?&', பா

+&

ெகா%பவ க?&' பயபடாம" அநாயாசமாக ஒ% சின& கா=சியி" லா,ஷா=" நப+@ட இFவளB கYடமாக இ%&கிறேத, எ2 அவ3 இேபா+
உண

தா3.

"பரவாயி"ைல! வாமா. சாபா=>&' அற பா &கலா. 8சா உன&ேக
இெனா% '> ேபா=>&கலா, எ2 அயராம" ெசா"*யப அ%ேக வ +
;மதிைய ேதாளி" த=& ெகா> தா தயாாிபாள . ஒ% சின '>
கா=சிைய&@ட ஒேர ஷா=" கசிதமாக ெசJ+ ெகா>&க ய வி"ைலேய
எ2 @சமாகB, ெவ=கமாகB இ% த+ ;மதி&'.

"இ தாபா ! உ,கைள தாேன? இ,ேக அ&க ப&க +& கிராம திேல யாராவ+
மீனவ கVனி= ெபா-,க இ% தா" @=&கி=> வா,க. தணிாிேல
'தி&கிற கா=சி&' அவ,களிேல யாரா வ+ ஒ% தைர பயப> தி&கி=>
அற கைர யிேல ஒ+,கறேபா +' ம=> ெதாியறமாதிாி ;மதிைய ஒ% ஷா=
எ> +&கலா” எற தயாாி பாளேர சாபி=>&ெகா%&'ேபா+ ஒ%
ேயாசைன @றினா .

'ெபாிய நக%&ேகா, நைக&ேகா தா '>ேபா>வா,க. ஆனா நம ெரா=Vஸ
சா ' தள'மாாி&' உைன '>' ேபா=>=> உன&ேக இெனா% >
ேபாடேபாறா% உேமேல உ3ள பிாிய திேலதா இெத"லா ெசJயறா%”
எறா3 ேமாி.
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தணிாி" பயபடாம" சகஜமாக& 'தி&க த&க& @ய ஒ% +ணிச"காாியான
மீனவ ெபைண ேத ஆ=க3 பற தா க3. அைரமணி ேநர தி" அ ப ப=ட
ெபமணி ஒ% திைய< க>பி + அைழ + வ +வி=டா க3. ஒ%
ேம=*% + அவைள தணிாி" 'தி&க ெசா"* ‘லா, ஷா=’" எ> +&
ெகாடா க3. கசிதமாக ஒேர ஷா=" அ+  + வி=ட+.

தயாாிபாள அ த மீனவ ெப-&' இ%ப ைத + பாJ ெகா> தா .

"என,க. இ+? அப+ பாயா; ெகா>,க” எறா3 அ த மீனவ ெப.

"சினிமாவிேல உ D8சிைய& காமி&கிற+&காக நீ என&'& '>&க- அப+
பா" எ2 சிாி +& ெகாேட பதி" ெசானா தயாாிபாள . தணிாி"
'தி&கிற கா=சிைய எ> +  த+ கைரய%ேக கதாநாயகி ஒ+&கப=> த=>
த>மாறி எ$ தி %ப+ ேபால ஒ% கா=சி எ>&கபடேவ>. அ த&
கா=சி&காக ;மதி திற த +'ட தணிர%ேக 'ற& கிட&க ேவ>.
திற த +'ட கிடப+ பறி ஒ% ச ைச Dட+. -

"இ த இட தி" திற த +' அநாவசிய” எறா ஒ%வ .

'ெச ஸாாி" ெவ=> வா,க” எறா மெறா%வ .

"அெத"லா ெவ=டாேம நா பா

+&கிேற. ேவ-னா ெவ2 +'

ேவடா, 'ராேவாட +' ப&க வா ம=> இ%&க=>ேம” எறா
தயாாிபாள .

அத' சமதமா இ"ைலயா எ2 ;மதிைய யா%ேம ேக=கவி"ைல. ;மதி&'
அத' ஆ=ேசபைண இ"ைலதா. ஆனா" ஒ% சிறிய தய&க இ% த+. பட
ெவளிவ த பி அதி" தா இ த& ேகால தி" ேதா2 வைத யாராவ+ பா

+

ம+ைரயி" அமாவிட ேபாJ இ+பறி ரSதாபி தா" K சைட வ%ேம
எ2தா தய,கினா3. த ச ேதக ைத ெம+வாக ேமாியி காத%ேக ெந%,கி
ெசானா3 அவ3.
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“உ ச ேதக அனாவசியமான+ Q. ;மதி ! பட திேல உ கேம வரா+. +'
‘ரா’ப=ைட< தா ெதாி<” எ2 ேமாி அவ?ைடய ச ேதக ைத தீ

+

ைவ தா3.

தணிாி" நைன த டைவ< ெவயி" ெவளி ச தி" த,கபாளமாக மி4
அழகிய சைத ெசழி 3ள +'மாக ;மதி தணி கைரய%ேக 'ற
சாJ தா ேபால ப> +& ெகாடா3. காமிரா ஆ=க3 எ"லா
ெரயாயி% தன .

"இ த ஒ% Tனாேலேய பட பண ைத& 'வி& க-. +' ம=>மி"ேல;
அ+&'& கீேழ< ெகா8 ச ெராெஜ&='Fவா எ>,க” எற தயாாிபாள
காமிராேமனிட ெசா"*& ெகா% த+ ;மதி&'& ேக=காம" ேபாகவி"ைல.
நறாக& காதி" வி$ த+.

'> ேபா=டேத ந"லதா ேபா;. ' தள'மாாி ேயாட +' இப ப;
ெவெணJ மாதிாி தளதள4 இ%&கா+. D,கி" ெமாற கண&கா இ%&'.
ெந".&@ட& காய ேபாடலா. அ தைன ெபாி;. இவ ;மா ல=> மாதிாி
இ%&கா.” இ+B தயாாிபாள தா. அ&க ;மதிைய 'ல=> எறா அவ . -

ம2ப< யாேரா '2&கி=டா க3. "சா ! த ணாீாிேல ஹீேராயி 'தி;&
கைரயிேல ஒ+,கற +& '3ேள இப ேசைல கீைல எ"லா ஒ+,கி ரவி& ைக
காணாம ேபாயி ெவ2 +' ம=> 'ரா' ப=ைடேயாட ெதாியறாபில
ஆயி>சி,கறத நபேவ யா+ சா . ெகா8ச ேயாசைன பணி ெசJ<,க”

“அட, இவ யா ராவ? பட பா &க வ ரவ க-&'& '?ைமயா ெர>
கா=சிைய ேச & கலானா எெனனேமா த &கெம"லா பணி&
கி=%&கா. நீ ;மா இ% அJயா, ைடர&ட சா ! நீ,க ஷா=ைட ஓ.ேக.
ப-,க” எறா தயாாிபாள .

"இ"X,க! இ+ ஒ% ேசாகமான க=ட. இ+ேல ேபாயி ெச&S'ைஸ
aைழேசானா& கைதயிேல ;%தி ேபத த=>” "த=ட=>, பரவாயி"ேல. நீ உ
ேவைலைய பா

+&கி=> ேபா". கா=சி தயாாிபளா வி%பிய பேய கதாநாயகி
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'ற சாJ + ப> தநிைலயி" +', இ>&' அபா. L&கலாக
ெதாிகிறா ேபாலேவ எ> + &கப=ட+.

"பளிZ=&கார கி=ட ெசா"* ேபாட -. இ த Tதா த"
வா"ேபாSட .' தள 'மாாிேயாட D8சிைய காமி&கறைதவிட நம ;மதி ேயாட
+ைக& காமி&கிற +&' எFவளேவா பளிZ= ேவ"V அதிகமாக
இ%&'ேன” எ2 தம&' தாேம ெசா"* ெமசி& ெகாடா தயாாிபாள .

படபி  த பி4 நீட ேநர வைர தா அத' எப சமதி ேதா
எ2 ;மதி&' தைனேய நப யாம" இ% த+. பட தி" க ெதாியா+
எபதா" ஆ2தலாகB இ% த+ . தயாாிபாள ெகா> ததாக ேம. இ%O2
பாைய ;மதியிட ெகா> தா3 ேமாி.

"இ த பட ைத ந"லா வ தி%&கா இ"*யா4 எேபா நா பா &கலா?”
எ2 ;மதி ேமாிைய ேக=டா3.

“அ> த வார& கைடசியிேல தரணி S>ேயா ாி&கா , திேய=டாி" ரY ேபா=>&
கா=>வா,க.அேபா உைன< @பி>வா,க, வ + பா% எறா3 ேமாி.

அB=ேடா ஷு=,  த தின த2 மாைல க"Pாி வி>தி வாயி" வைர
தயாாிபாளாி காாிேலேய ;மதிைய& ெகா> வ + ரா பணினா3 ேமாி.
;மதி&' ஒ% ச ேதக பய இ% த+. அதனா"தா அவ3 அ த பட தி"
ரYகைள பா &க ேவ> எபதி" கபாக இ% தா3. தா மா=&
ெகா> வி=ேடாேமா எற பதற ;மதி&' உ3?ற இ% த+; மிகB
த திரமாகB வ8சகமாகB தயாாிபாள% காமிராேம4 தைன
ஏமாறிவி=டா கேளா எற அவ3 ச ேதக ப=டா3. அ த வார& கைடசியி"
ேமாிேயா> தரணி S>ேயா ாி&கா , திேய=டாி" ேபாJ ரY பா

தேபா+

;மதி&' அவ?ைடய  திய ச ேதக,க3 உ2திப=டன. அவ3 பதறி மன
'ழபி தவி தா3.
------------
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உ2திக3 ெம* + ச த ப,க?&' ஒ + ேபாவ+ எ4 பலKன,
தள சி< தனிட எேபா+ ஆரபமாயின எப+ ;மதி&ேக ாியாததாக
இ% த+. சினிமா ஆைச எற ஒேர ேகாண தி" உயர பறபதகாக ேவ2 பல
உயர,களி*% + தா கீேழ வி$ + வி=ேடாேம எபதாக உண

தா3 அவ3.

மான&ேகடான விஷய,கைள ெபா2 + ஏபட ேவய @சேமா, ேராஷேமா,
ஆ திரேமா இேபா ெத"லா தனிட ஏப>வேத இ"ைல எப+ அவ?&ேக
ாி +தா இ% த+. ேமாி பபயாக தைன ெஜயி + வி=டா3 எபைத
;மதி உண

தா3.

ெவளிற& கா=சி படபி&' ேபாJ வி=> வ த ம2நா3 ;மதியிட
ெரா&கமாக ஐO2 பாJ இ% த+. பக" இைடேவைளயி ேபா+ ேமாிைய
வ2 தி த அைற&' அைழ + வ + அவளிட ைகமாறாக வா,கியி% த
ெதாைகைய தி%பி& ெகா> தா3 ;மதி. இப ஒ- அவசர" ேலQ...! Sடா
ஆகியி%&ேக. உன&' நிைறய ெசலBக3 இ%&', வ;&ேகா” எ2 அைத
வா,கி& ெகா3ளாமேல ேமாி ;மதியிட ம2ப தி%பி& ெகா> +வி=டா3.

அத'பி தரணி S>ேயாவி" ரYகைள ேபா=> பா

த தின த2 ;மதி

ேமாிேயா>தா அ,ேக ேபாயி% தா3. அ2 எபயாவ+ ேமாியிட கட
ப=டைத அைட +விட யறா3 ;மதி ,

"உன&' ேவ2 நிைனேவ இ%&காதா ;மதி? எப பா

தா. கட கடேன

;மா அன தி&கி= %&ேக. ஃப ெக= இ= அ= ஒS. நா உன&' கடேன
ெகா>&கேல4 வ;&க, கிஃடா தா ெகா> தி%&ேக’ எ2 அேபா+
;மதியி வாைய அைட +வி=டா3 ேமாி.

ெவளிற கா=சியி" எ> த ரYகைள ேபா=> பா

தேபா+, கேம ெதாியாம"

+' ம=> ெதாி< பயாக எ> த+ தவிர, அத' 4 பி4மாக சில
&கா" நி வாண பட,கைள க ெதாி< பயாகேவ அ த& காமிராேம
த திரமாகB சாம

தியமாகB எ> தி%ப+ ெதாி த+. காமிராேம த4ைடய

ெசா த வி%ப தி ேபாி" எ> ததா, அ"ல+ தயாாிபாளேர ெசா"* எ>&க
ெசJததா எப+ ெதாியவி"ைல. எப இ% தா. ;மதி அ த பட,கைள பறி
மிகB பய தா3. எFவாறாவ+ அவ களிட ெசா"* அ த ெநகFகைள
அழி +விட ெசJய ேவ> எற நிைன தா3
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;மதி த ச ேதக ைத<, பய ைத< ேமாியிட ெதாிவி தேபா+ "அபெய"லா தபாக எ+B ெசJ+ விடமா=டா க3. பயபடாேத’ எறா3 அவ3.
ேமாியிட அவ3 கடைன& ெகா> +வி=>& கண&' தீ

+  +விடேவ>

எ2தா ;மதி ைவரா&கியமாக இ% தா3. ஆனா" அ த ைவரா&கிய
எ>படவி"ைல. ேமாிைய ேநாி" பா

த+ அவ?ைடய உ2திக3 எ"லா

கைர ேத ேபாJவி=டன.

“சீ&கிரேம இெனா% அB=ேடா ஷு=,'&காக& காYமீ%&ேக உைன&
@=&கி=> ேபாக-4 கைனயா ெசா"றா%. இ,ேக% + "*&'
ேளல ேபாயி ஒ%நா3 த,கியபி அ,கி% + அற காYமீ%&' பற&க-;
நா4 @ட வ தா. வ%ேவ.”

“ஏ ேமாீ! நாம ெர> ேப% காேலஜிேல ப&கிேறாகிறேத உன&'
நிைனவி"ைலயா? காYமீ , கனியா'மாி4 இபிேய ேபாJ&கி=% தா
ப என ஆகிற+ ?”

"ஹா,... ெபாிய ப இ+..? Sடாராகி ல=ச ல=சமாக சபாதி&க
ேபாறவ?&' பைப ப தி என கவைல? பசவ3ளா Sடாராயிட
<மா?” எ2 ேமாி அல=சியமாக பதி" ெசா"* வி=டா3. ;மதியா"
அேபா+ அவைள ம2 + ஒ2 ெசா"லயவி"ைல. ஆனா. அவ3 மன
எனேவா பதற தா ெசJத+.

காமிராB&' க ைத& கா=>கிற ஆைச<, Sடாராகிற பி +மாக ேச

+

;மதிைய அறேவ பபி" நா=டமி"லாதவளாக ெசJ+வி=டன. அ த வார
இ2தியி" அமா ம+ைரயி*% + ;மதி&' ஒ% கத எ$தியி% தா3. -

'எ ப&க தி*% + இ,ேக உ3\ாிேலேய ப&க வி=டா" ெச"ல ெகா> +
நாேன உைன& ெக=> ேபாக ெசJ+ வி>ேவேனா எ2 பய ேத.
ெசலவானா. பரவாயி"ைல எ2 உைன ெசைன&' அ4பிய காரணேம
அ+தா. இைத நீ ந' ாி + ெகா> சிர ைதயாக பா>ப=> ப&க
ேவ>. அ&க சினிமாB&' ேபாகாேத. சினிமா ப திாிைககைள& @ட
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ப&காேத. க"Pாி பபி" கவன ெச. +. த" வ'பி" ேத சி ெபற
பா ?' எ2 மாறி மாறி அறிBைரக3 அ த& கத தி" இட ெபறி% தன.
திதாக ஒ2மி"ைல. வழ&கமான உபேதசதா.

ஆனா" அ> த வார இ2தியிேலேய சினிமா தயாாிபாள கைனயா
"ெவளிற படபி& கா=சி&காக காYமீ ேபாகலாமா?” எ2 ;மதிைய&
ேக=டேபா+ அவளா" மா=ேட எற ெசா"ல யவி"ைல. ேமாிதா வ +
@பி=டா3. ;மதி&' $ சமத எறா.,

"காேலஜிேல என சா&' ெசா"* XB ேக=கிற+?" எ2 ேமாியிட பதி.&'
வினவினா3 அவ3.

"இ,ேக உ3\ ேல யா%&காவ+ உட ;கமி"ேல4 சா&' ேபா&'
ெசானா" ப + நா3 XB வா,க யா+. +ணி8; ம+ைரயிேல
உ,கமாB&ேக உட ெசளகாியமி"ேல4 ஒ% XB ெல=ட எ$தி நீ=>.
வா டேனா, பிாிசிபா" அமாேளா த= ெசா"ல யா+” எ2 ேமாிேய ஒ%
ேயாசைன ெசா"*& ெகா> தா3.

ேமாி ெசா"* ெகா> தபேய XB ெல=ட எ$தி XB ெகா> +வி=டா க3.
ஆனா" மாலதிச திரேசகர ;மதிைய& @பி=> எசாி தா3;

";மதீ! நீ எேபா ேதனா. மிேலேய இ%&கிறதி"ேல. சதா எ,ேகயாவ+
; தி&கி=%&ேக பபிேல நா=ட இ%&கிறதாேவ ெதாியேல. ப + நா3 XB
'> தி%&ேகாகிற+&காக ப + நா?ேம வராம" இ%&க-4 அவசிய
இ"ேல. அமாB&' உட சாியான+ உடேன றப=> வ +ட- நீ,
ேவ-னா நா@ட, உ,கமாB&' ஒ% கத எ$தேற.”

”நீ,க ஒ- எ$த ேவடா ! நாேன அமாB&' உட சாியான+ அதிக
நா3 த,காம றப=> வ +டேற” எ2 வா டனிட உ2தி ெசானா3 ;மதி.
காYமீாி" எ>&க ேபாகிற படபிபி" தன&' என ேவைல இ%&கிற+ எற
ெதாி + ெகா3வதகாக ;மதி ேமாிைய ஆனம=> ேக=> பா

தா3.
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“ேவைல எ"லா அ,ேக றப=> ேபானா" தாேன வ%. ஒ% Vனி=டா
எ"லா% றப=> ேபாறா,க - கைனயா நைம< @பிடறா%. அ.,காம
ேளல ேபாகேபாேறா” எ2 பதி" ெசா"* :சி ெம$கிவி=டா3 ேமாி.

அமாB&' உட" நலமி"ைல எ2 ெபாJ ெசா"*வி=>& காYமீ றப=>
ேபாவ+ ;மதியி மன ைத உ2 தினா. ஆைசதா ெவற+. ெபாிய ெபாிய
நக க3, நைகக3, ெட&னீஷியக3 எ"லா @ட வ%கிறா க3 எபதா"
அவ கேளா> பழ' வாJ& கிைட&கலா எற நபி&ைக ேவ2 Lய+.
;மதி காYமீ ேபாவத'  பல மாைல ேவைளகளி" ’டாS’ கிளாஸு&' ேவ2
ேபாJ வ தா3. அவ3 நடன க'ேபா+ தயாாிபாள கைனயாேவ @ட
இ% + அவைள அ&கைறயாக& கவனி +& ெகாடா .

"மாSட ! இவ?&' எ"லா டாஸு க +& '> +>,க. பரத நா=ய,
மணிாி, கத&, காபேர எ"லா ெதாி8சா தா சினிஃH"ேல உபேயாகமா
இ%&'” எ2 கைனயா டாS மாSடாிட ெசா"* ைவ தா .

"ெகா8ச,@ட& கவைலபடாதீ,க ெரா=Vஸ சா . இவ?&' எைத& க +&
'> தா. பிரமாதமா வ% ஜமாJ;பிடலா” எறா மாSட .

காYமீ றப>வத'  தியதின ப=> டைவக3 ெசல&d4&காக
தயாாிபாள ஜBளி&கைட&' ேபாக ேபாவதாகB, ;மதி< வரேவ>
எ2 ேமாி வ + @பி=டா3. ;மதியா" ம2&கயவி"ைல. பாபஜாாி"
உ3ள ஒ% ெபாிய ஜBளி&கைடயி" ேபாJ ப=>டைவ வா,கினா க3 அவ க3.
ேவ2 யா% வரவி"ைல. ேமாி, தயாாிபாள கைனயா, ;மதி Dவ% ம=>ேம
ேபாயி% தன . ;மதி&காக அைர டஜ ப=> டைவக3 ேவ2ேவ2 நிற,களி"
ேவ2ேவ2 ைசகளி" எ> தா தயாாிபாள .

கைடயி" எ"லா  + ெவளிேய வ%ேபா+ ஒ அசபாவித நட +வி=ட+.
இவ க3 ெவளிேய வ%கிற ேநர +&' வா ட மாலதி ச திரேசகர டைவ
வா,'வதகாகேவா, எனேவா அேத கைட&'3 aைழ தா3. ;மதி அவைள
பா

த+ ேபாலேவ அவ? ;மதிைய பா

+வி=டா3. ஆனா" இ%வ%
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ஒ%வேராெடா%வ ேபசி& ெகா3ளாத+ ம=>மி"ைல. கமல சி @ட பரSபர
கா=& ெகா3ளவி"ைல.

இதகிைடயி" சில சினிமா ப திாிைககளி" அவ3 பய த+ ேபாலேவ பட,க?,
ெசJதி< பிர;ரமாகிவி=டன.

'தயாாிபாள கைனயா க>பி த +க’ எற தைலபி"  திய
ெவளிற& கா=சியி" எ>&கப=ட ’S"S’ எ"லா மாறி மாறி ஒFெவா%
ப திாிைகயி. பிர;ரமாகிவிடேவ, எைத< இரகசியமாக ைவ +&ெகா3ள
யா+ எப+ ;மதி&' ாி +வி=ட+. அவ3 பய த மாதிாிேய அைர நி வாண,
&கா" நி வாண பட,கேள @ட சில ப திாிைககளி" பிர;ரமாகிவி=டன.
ப திாிைக&கார க?&' அவ3 க"Pாியி" ப&கிறா3 எபைதபறி என
கவைல? உடேன இ"லாவி=டா. நாளைடவி" ஊாி" அமாவி கவன தி'
இ,ேக வா டனி கவன தி' அைவ தபமா=டா எப+ அவ?&' ாி த+.

காYமீ ேபாவதகாக ெட"*&' விமான ஏறிய தின த2 இ த பயேம அவ3
மன தி" நிைற தி% த+. த*" வரவி"ைல எற ெசா"*& ெகா% த
ேமாி< அவ கேளா> றப=% தா3. வாிைச&' D2 T=க3 Kத இ% த
’ெஜ=’ விமான தி" ந>வாக ;மதிைய உ=கார ெசJ+ இ%ற,களி" ேமாி<,
தயாாிபாள கைனயாB அம

+ ெகாடா க3. தயாாிபாள%, ேமாி< மிக

உசாகமாக இ% தா க3. ஆனா" ;மதி எFவளேவா ய2 அவளா" அFவளB
உசாகமாக இ%&க யவி"ைல. விமான ேமேல ேமேல பறபதனா" ஏப>கிற
மகிசி @ட அவைள மாறிவிட வி"ைல. தா ெபாJ ெசா"* வா டைன<,
அமாைவ< ஏமாறிவி=> றப=%&கிேறா எற உண ேவ ;மதி&'&
'ைட த+. ப&க தி" இ% தவ கேளா> அவ3 சகஜமாக ேபசB @ட
யவி"ைல.
-----------அதியாய 15

காYமீ வ த பிதா தன&', ேமாி&' அ,' எ த ேவைல< இ"ைல
எப+ ;மதி&' ெம"ல ெம"ல ாி த+. தயாாிபாள கைனயாB அவேரா>
வ தி% த ேவ2 சிலைர< ''ஷி'ப> தேவ தா,க3 அைழ + வரப=%&கிேறா எப+ ஜாைடமாைடயாக ெதாி த+. ாீநகாி" ஒ% பிரபல
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ேஹா=ட*" ெமா தமாக பல அைறக3 அவ க?&காக ஒ+&கப=% தன.
ெசைனயி*% த ஒ% ராவ" ஏஜ> Dலமாக அவ க?&கான ஏபா>க3
ெசJயப=% தன. தா,கயாத 'ளி இ% ததனா" உ"ல உைடக?&காக
ேவ2 நிைறய ெசலவழி தா தயாாிபாள .

fநக%&' அ%கி*% த ஓ ஏாியி., ஷா*மா கா டS எ4 ெமாக"
ேதா=ட தி. படபி நட&க இ% த+. இ த இர> கா=சிக?&'மாகேவ
ஏராளமான ெதாைகைய ெசலவி=>& ெகா% தா தயாாிபாள . பண
தணீராக ெசலவழி த+ எேற ெசா"லலா. “பல பட,களிேல, லாப வ த
'பிளா&மணி' ைகயிேல நிைறய இ%&'. அைத எ"லா இப அB=ேடா 4
காYமீ%&ேகா, சிலாB&ேகா வ + ெசலவழி&கிறா,க. அ+ ாியாம" நீ< நா4
Kணா& கவைலப=> பிரேயாசனமி"ேல" எறா3 ேமாி.

ஒ%நா3 மாைல fநகாி" ேஹா=ட" அைறயி" உ=கா

+ ;மதி<, ேமாி<

ேபசி& ெகா% தா க3.

ெசைனயி*% + றப>வத' பா பஜா ப=> ஜBளி&கைடயி"
டைவக3 ேத

ெத> +வி=> ெவளிேயறியேபா+ த,க3 ஹாSட" வா ட

மாலதி ச திரேசகரைன ச தி&க ேந

த+ பறி& கவைல ெதாிவி தா3 ;மதி.

”என&' பயமாயி%&' ேமாீ, ஏெகனேவ வா ட எைனப தி எ,கமாB&'
எ$தி வ பணியி%&கா. இபேவா அமாB&' உட ;கமி"ேல4 ெபாJ
ெசா"*ேய XB ேக=%&ேகா. வா ட எ,க அமாB&ேக ெல=ட கி=ட எ$தி
வ; எ"லா& '=> உைட8சிட ேபா'+...”

"வ த இட திேல ச ேதாஷமா இ%&கிறைத வி=>=> இைதெய"லா எ
நிைன&கிற ;மதி! மாலதி ச திரேசகர ெபாிய இவேளா? அவ ேயா&கியைத
என&' ெதாி<. ஏதாவ+ வ பணினாேளா அவ வடவாள ைத
தடவாள ஏ தி>ேவ. எ,கி=ேட அவ வாலா=ட யா+.”

"சாி! அ+ ேபாக=>; எ$தி& '> த XB  யற +&'3ேளயாவ+ இ,ேகயி% +
ஊ தி%பி>ேவாேமா இ"*யா? அைதயாவ+ ெசா". ேமாி”-
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“ஏ பற&கிேற? ெசா த திேல ெசலவழிசி& கி=> நாம எப தா காYமீ%&'
வரேபாேறா? ஏேதா மகராஜ கைனயா தயBேல வ தி%&ேகா. @ட ெர>
நா3தா இ%ேபாேம?” எறா3 ேமாி. ;மதி&' ம=> பயமாகேவ இ% த+.
ஊாி" எெனன ேபசி& ெகா3வா கேளா, எெனன நட&'ேமா எெற"லா
தய&க இ% த+; மன 'ழபிய+.

காYமீ எற :ேலாக ;வ &க தி அ4பவ,க?, அழ' மன +&' மிகB
பி தி% தா. ந> ந>ேவ வா ட4, அமாB ஞாபக வ + ;மதிைய
பய2 தினா க3.

காYமீர சாைலகளி" எ"லா 'ைடைய மட&கி& கவி த+ேபாற உயரமான
பைச மர,க?, ','ம : வய"க?, ஏாிக?, மைலசிகர,க?மாக அ த
பிரேதச எழி" கள8சியமாக இ% த+. ஏாிகளி" மித&' பட' K>களி" ஒறி"
த,'வத'& கைனயா ஏபா> ெசJ+ ெகா% தா .

"Vனி=ேல இ%&கிற அ தினி ேப%&' பட'K> ஏபா> பற+னா நா
ேபாயாயி>ேவ, நீ<, நா4, ேமாி< ம=> ெர> நா3 பட' K=ேல
த,கலா"-எறா தயாாிபாள . ேஹா=ட*" த,' ேபாேத ஒ% விஷய
;மதி&' ாியாத திராயி% த+. தயாாிபாள தனியாக ஒ% ல&;ாி அைறயி"
த,கியி% தா . அேத வாிைசயி" இ%வ த,க  த ஒ அைறயி" ;மதி<,
ேமாி< த,கியி% தா க3. மறவ க3 ேவ2 ேவ2 அைறகளி" த,கியி% தா க3.
பக*. ந3ளிரவி. திQெர2 ேமாி ;மதிைய தனிேய வி=> வி=>
தயாாிபாளாி அைற&' ேபாJ வி>வா3. சில இரBகளி" ;மதிைய தனிேய
வி=> ெசறவ3 விகாைலயி"தா ம2ப அைற&ேக தி%பியி%&கிறா3.
அப இரBகளி" எ"லா பய தினா., + ஊாி" + இட தி" தனியாகB
ப> தி%&கிேறாேம எற தனிைம உண வினா. உற&கேம வராம" ;மதி
தவி த+ உ>. அ த Vனி=ைட ேச

த பல ;மதிைய<, ேமாிைய< பா &'

ேபாெத"லா ந=> விஷமமாக சிாி +& ெகா3?வ+ த,க?&'3 '';';'
ெவ2 காைத& கப+ேபா" இரகசிய ேபசி& ெகா3?வ+ வழ&கமாயி% தன.
ஆனா" பண வரB ெசலB&காக உட வ தி% த 'ெராட&d இ சா _' ஆ3
ம=> ;மதி.ேமாி விஷய தி" மிகB தாராளமாகேவ நட + ெகாடா . அவ க3
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ேக=ட+ எைத< அவ ம2&காம" வா,கி& ெகா> தா . அ&க அைறைய
ேத வ + "@சபடாம" உ,க?&' எ+ ேவ-னா. எ,கி=ட
ெசா".,கமா! உ,க ெர> ேப%&' ஒ% 'ைற< ைவ&கபிடா+4
ஐயாேவ ெசா"*யி%&கா%” எ2 ெராட&d மாேனஜ ெசா"*&
ெகா% தா.

ஊ தி%வத' சில நா=க3. இ%&'ேபா+ அழகான Qல&S பட' K>
ஒைற ேத

ெத> + ேமாிேயா> ;மதிேயா> அதி" த,கினா தயாாிபாள

கைனயா. Vனி=ைட ேச

த மறவ க3 எ"லா% த*" த,கியி% த

ேஹா=ட*ேலேய இ% தா க3. ஏாி வாச மேனாரயமாக தா இ% த+. ேமைஜ
அல,காி&கான :&க3 விபவ க?, பழ,க3, காJகறிக3 விபவ க?
பட'களிேலேய ஏாியி" வ + விபைன ெசJதா க3. ப&கவா=" க%நீல நிற
கபிய மைலக>க?, ெந+ ெநதாக வள

த சினா மர,க?,

கணாைய பதி தாேபாற நீ பர வன மி&க Wநிைலகளாக
இ% தன.

ெபா$+ ேபாவ+ ம=> கனமாக இ% த+. ;ட ;ட ேதநீ அ% திய
வணமாக இ% தா க3 அவ க3. கைனயாB, ேமாி< வ2 திய+
ெபா2&க யாம" பட' K=" அவ கேளா> அம

+ சீ=டானா3 ;மதி.

சீ=டா>வ+ ச* தபி ேவெறா% திற த படகி" ஏாிைய ;றிவரலா எனறா◌ா
கைனயா. அவ க3 படகி" ஏாிைய ;ற றப=டா க3.

"அழகி. நிற தி. இ த& காYமீர + ெபக3 பிரமாதமாயி%&கிறா க3.
எப தா இவ க?&' இFவளB தளதள வ%கிறேதா?’ எ2 காYமீர +
ெபகைள பறி ஆரபி தா கைனயா. உடேன ேமாி '2&கி=>, " நீ,க
;மா ெசா"றீ,க. நம ;மதிைய விடவா அவ,க அழகாயி%&கா,க? எ,ேக?
இப ஒ% தடைவ இவைள தி%பி பா

தற அபிபிராய ெசா".,க

பா &கலா?" எறா3.

கைனயா ;மதிைய ஏறி=> பா
சா"ைவ ேபா

தா . அேபா+ கிளிபைச நிற உ"ல

தியி% த ;மதி பைச&கிளி ேபா*% தா3.
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"நீ ெசா"ற+ சாிதா ேமாீ! எேனாட  தின அபிபிராய ைத வாபS
வா,கி&கேற. நம ;மதி&' யா% ஈடாக யா+.”

படகி*% + தி%பிய+ கைனயாB, ேமாி< ' தா க3 . ;மதிைய
வ2 தினா க3.

"இ த& 'ளி%&' ெராப ந"ல+மா! உட&' Wடா இதமா இ%&'. ெகா8ச
=ைர ப-” எறா தயாாிபாள .

"ஒ% சின ெப&' ம=>தா. உடைப& கத கதபா வ;&'. எ"லா ெபாிய
நைக,க? '&கிறா,க. நீ< நாைள&கி Sடாராகேபாேற... இ தைன @ச
இ% தா எப? Sடா ஆனற எ தினிேயா 'ெவ=' பா =,க?&' எ"லா
அ=ெட= பண ேவயி%&'ேம?”

;மதி&' அ த வாைடேய 'ம=ய+. "தயB ெசJ+ எைன ெதா தரB
பணாதீ,க... என&' ஒ% ேகாேகாேகாலா ம=> ேபா+” எறா3 ;மதி.
தயாாிபாள ேமாிைய ேநா&கி ஏேதா க ஜாைட கா=னா . ேமாி உ3ேள ேபாJ&
கணா டளாி" 'ேகாேகா ேகாலா'ைவ ஊறி எ> + வ தா3. ;மதி அைத
எ> + ப%க ெதாட,கியேபா+ அ த வாசைன அவ?&' திதாயி% த+. அ+
அவ?&' பழ&கமான ேகாேகா ேகாலா ேபால இ"ைல. சிறி+ கச த+. சிறி+
'ம=ய+. எனேவா ெசJத+.

"இ தா இைத சாபி>! ஒ- பணா+” எற ஒ% பிேள= நிைறய ெபாநிற
உ%ைள& கிழ,' வ2வைல எ> + நீ=னா3 ேமாி. ;மதி நா. வ2வ"
+-&'கைள எ> + ெம"ல ெதாட,கினா3. 'ம=ட" சிறி+ நிற+. மீ>
கைனயாB, ேமாி<மாக வ2 தி அவைள இெனா% கிளாS ப%க
ெசJதன . அைத< ப%கிய பி ;மதி&' த>மாறிய+. எ$ + நிறாேல கா"க3
த3ளான.

அத' பி நட தைவ அவ?ைடய ;ய நிைனB&' அபாப=டைவயாயி% தன. ம2ப அவ3 க விழி தேபா+ தயாாிபாளாி இர=ைட
க=லட,கிய ப>&ைகயி" தா இ% தைத உண

தா3. -
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உடெப"லா அ + ேபா=ட+ேபா" வ* த+. ேமாிைய& காணவி"ைல.
தயாாிபாள க ைனயா உற,கி& ெகா% தா . அவ%ைடய 'ற=ைட ஒ*
க ணக>ரமாக இ% த+.

;மதி வி&கி வி&கி அ$தா3. அ த இ%ளி" அ த அைறயி" தா எைத
இழ தி%&கிேறா எ2 நிைன த ேபா+ ;மதி&' பகீெரற+. க=ேலாரமாக&
கீேழ வி$ தி% த 'ரா'ைவ எ> + அணி + ெகா> பிளBைஸ< ேபா=>&
ெகா> ேமேல உ"ல Sெவ=டைர< மா=யேபா+ ஓ இய திர ேபா"தா
அவ3 இய,கினா3. தா மிக ;லபமாக ேமாச ேபாJ வி=ேடா எ2
அவ?&' ாி த+.

அபேய பட' K= கதைவ திற + ெகா> ஏாியி" 'தி + தெகாைல
ெசJ+ ெகா>விடலாமா எ2@ட அவ3 அேபா+ எணினா3. அவ?ைடய
கதற. அ$ைக<@ட தயாாிபாள கைனயாைவ எ$பி விடவி"ைல.
ேவ=ைடயாய மி%க தி இைறசிைய தி2 வி=> +,' ேவடைனேபா"
கைனயா அய

+ +,கி& ெகா% தா . பட' K= மர;வாி" தைலைய

= ேமாதி& ெகா> கதறி அ$தா3 ;மதி. ச த ேக=ேடா தெசயலாகேவா
ேமாி கதைவ திற + ெகா> உ3ேள வ தா3. கதB உ=ற
தாழிடப=%&கவி"ைல. ேமாிைய அபேய பாJ + க$ ைத ெநாி +&
ெகா2விட ேவ> ேபா*% த+ ;மதி&'. ஆனா" அப ெசJயB
யாம" பிரைம பி தவ3ேபா" நி2வி=டா3 அவ3. ேமாிேயா, "ஒ-
கவைலபடாேத ! யா%&' ெதாியா+. எ"லா நா பா

+&கிேற” எ2

;மதியிட ஒ% சிறி+ பதறாம" ெசானா3.
--------------அதியாய 16

;மதியா" நட + வி=டைத ம2ப நிைன + பா &க&@ட யாம" இ% த+.
தா இழ த+ எ தைன ெபாிய விஷய எப+ ஞாபக வ%கிற ேபாெத"லா
அவ3 உட" ந>,கிய+. தேம" தாேன அ2வ2 அைட தா3 அவ3. தைன
சமாதான ப> த வ த ேமாியி ேம" எாி + வி$ தா3 ;மதி. சத ேக=>&
கைனயாB ப>&ைகயி*% + உற&க கைல + எ$ தி% + வ தா .
ஹிSQாியா வ த+ேபால ேமாியி ேம. கைனயா ேம. சீறி பாJ +
அைறயB, ைககைள மட&கி& ெகா> Yயா" ' தB ெதாட,கினா3

91

அவ3. உ3ேள கலவர ேக=> 'ேக ேட&க ' ேபால அ த பட' K=ைட&
கவனி +& ெகா% த ஓ காYமீ ஆ3 தைலைய நீ= எ= பா

தா.

ேமாி விைர + ெச2 அவைன ேபாக ெசா"* ஆ,கில தி" ேவ& கதைவ
தாழி=>& ெகா> வ தா3. த*" ;மதிைய த>&கேவா பதி.&' தா&கேவா
ெசJயாம" தேம" அவ?&' ஏப=ட ரB திர ைத அபேய அ4மதி தா3
ேமாி. கைனயா தா,கமா=டா எபதனா" அவைர ம=> ப>&ைக அைற&'3
ேபாJ உ3ேள தாழி=>& ெகா3?ப ஜாைட கா=னா3. அவ% அபேய
ெசJ+ தபினா .

;மதியி ேகாப ெவறி< ஆ திர தணி தபி ேமாி ெம+வாக அவைள
சமாதானப> த ஆரபி தா3. "உைன ல=ச ல=சமாக சபாதி&கிற
கதாநாயகியா ஆ&க ேபாறா%. கேழணியி உசி&'&ெகா> ேபாகேபாறா%.
நீேய ேயாசைன பணிபா%. அவாி=ட இப நட +&கலாமா? இ,ேக நட த+
யா%&' ெதாி<? யா உைன தபா நிைன&க ேபாறா,க ? பசவளான
நீேய இப ப=& கா=> ெபா மாதிாியா நட +&கிற+? ஒ4 ஆகா+!
நீேய கலவரப> தி ஊைர& @= ஒபாாி வ; எ"லா%&' உேமேல ச ேதக
வ ர மாதிாி பணிபிடேபாேற. ெர> 'பி"S' தேர. $, கி=>
தணிைய& ';=> நட தைத மற +>. K வ பணி அடபிேசனா
நீயா எ,கப 'தி%&'3ேள இ"ேல4 ெசான கைதயா ஆயி>” எ2 பாதி
நயமாகB, பாதி மிர=டலாகB ெசானா3 ேமாி. ச2 நிதானப=டBட
ெவளிVாி" தா அநாதரவாக இ%ப+ ;மதி&' ாி த+. அ$+ கதறி
ஆகா திய ப-வதனா" தாேன த நிைலைமைய ெவளிப> தி&
ெகாடதாJ ஆகிவி> எற பய தகா உண B ேவ2 அவ?&'
ஏப=டன. த ஆ திர ைத< ேகாப ைத< பா

+ அவ க3 பதி.&'

பழிவா,க ப=>வி=டா" + ஊாி" + இட தி" + மனித க?&கிைடேய த
நிைல எFவளB நிராதரவாக ேபாJவி> எற எணிய ேபா+ ;மதி&'
பயமாயி% த+. அவ3 ;தாாி +& ெகா> வி=டா3. . . . . ;மதியி
ஆ திர ைத<, ேகாப ைத<, அ%வ%ைப< தணிபத' ேமாி ேமெகாட
உபாய,க3 பயனளி தன. ேப%, க$, பணமாக வா$ பல ந=ச திர,க3
அதகாக எப எப எைத எைத இழ தி%&கிறா க3 எெற"லாம ;மதியிட
விவாி + அெத"லா அ,ேக சினிமா உலகி" ச வசகஜ எப+ ேபா"
பலவைற ெசா"ல ெதாட,கினா3 ேமாி. ெவளி உலகி" 'ண&'2க3 எற
ெபயெர> த சில ெபாிய '>ப + ெபக3 தனிேய வி%பி< வி%பாம.
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ெசJத அ தர,க தவ2கைள<, அவைற பறி& கவைலபடாமேல அவ க3
ேமெகா> ெச"வா&காக வாவைத< @ட ;மதியிட ெபா2ைமயாக
விவாி தா3. 'இ+ ஒ2 இ த& கால தி" ெபாிய தவறி"ைல. இப ஆகாம"
சினிமாவி" ேப% க$ பண ெபற ெபேண கிைடயா+'-எப+ேபா"
ெபா2ைமயாக பல ேப%ைடய உதாரண,கைள& கைதயாக ெசானா3. இ த
மாதிாி விஷய,கைள சமாளிபதி" ேமாி&' இய"பாக இ% த சா+ாிய
அேபா+ பயப=ட+-;மதி அட,கி வழி&' வரலானா3.

;மதிைய ெம"ல ெம"ல நட தைத ஜீரணி +& ெகா3வத' தயாரா&கிவி=டா3
ேமாி. அேம" அ ைவ த பி அமி< நகர தா ெசJத+.

"ஊ%&' தி%பிய+ உைன& கதாநாயகியாக அறிவி&' + பட தி $
ப&க விளபர உ4ைடய உ%வ ேதா> எ"லா ெபாிய தினசாிகளி.
ெவளிவ%"-எ2 ;மதியிட கைனயாB, ேமாி< தி%ப தி%ப
ெசானா க3. காYமீ ேஹகிராஃ=S எேபாாிய, ப=> டைவ&கைட
எ"லாவறி' ;மதிைய அைழ + ெச2 'ஃளா, ெச&' ெகா> த+ேபால
அவ?&' ேவயைத எ"லா வா,கி&ெகா3ள ெசா"* வ2 தி< அ,ேக
இ,ேக அைழ + ெச2 அ> தநா3 மாைல&'3 அவ க3 அவைள சாி&க=
வி=டா க3.

தன+ மா2தலான நிைலைம, Vனி=ைட ேச

த மறவ க?&' ெதாி<ப

நட + ெகா3வ+தா தைன அதிக கா=& ெகா> +வி> எ2 எணி
;பாவமாகB, கலகலபாகB எ"லாாிட பழகினா3 ;மதி. அவேள சமாளி&க
தயாராகியி% தா3.

காYமீாி" அB=ேடா . ஷூ=, நட +  + "* தி%பிய+ அ,ேக
இர> நா3 த,கினா க3 அவ க3. அ த இர> நாளி" ;மதிைய யாாிட தி"
அறிகப> தினா. "எ,க3 + பட தி கதாநாயகி' எ2 கைனயா
அறிகப> தினா . ேமாி<, கைனயாB, &கியமாக தா,க3 ெசற
இட,க?&ெக"லா ;மதிைய< உடனைழ + ெசறன . அவைள தனிேய
விடேவ இ"ைல.
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அவ க3 ெசைன&' விமான தி" தி%பிய ேநர இரB ஏ$ மணி&'
ேம*% ததனா"-மீன பா&க விமான நிைலய தி*% + ;மதி ேநேர
ஹாSட.&' ெச"வதா, அ"ல+ ேமாி K=லாவ+ கைனயா K=லாவ+
அறிரB த,கிவி=> அற ம2நா3 காைல ஹாSட.&' ம+ைரயி*% +
இரயி*" வ + இற,கியவைள ேபால ெச"வதா எற ேயாசி தா க3.

"எேனா> வா! காைலயி" டா&Zயி" அ4பி வி>கிேற” எறா3 ேமாி.
;மதி< சமதி தா3. கைனயாேவா> ேபாJ அவ%ைடய ெராட&d
அ.வலக தி" இரB உணைவ  +& ெகாட பி தா அவ க3 இ%வ%
ெசயி= தாமS மB>&'& காாி" றப=> ெசறா க3.

ேமாி K=" அறிரB ;மதி&' உற&க வர வி"ைல. மன தி" பல நிகசிக3
உ2 தி& ெகா% தன. அாிதாகB, ெபாிதாகB ேபாறி&கா த கனிைமைய
இழ + வி=ேடா எப+ எ"லா ஆ2த"க?&' பி@ட ஒ% மறவா +யரமாக
நிைனB வர தா ெசJத+. ப>&ைகயி" +,'வ+ ேபா" பாசா,' ெசJ+ ர>
ெகா% தா3 அவ3. இரB ஒ% மணி&ேகா ஒறைர மணி&ேகா யாேரா
ெம+வாக வ + ேமாிைய எ$பினா க3.

;மதி ககைள இ2க D&ெகா> அய

+ +ர,'வ+ேபால நட +வி=டா3.

ேமாிைய எ$பிய ஆ 'ர", "ஒ% பா = வ தி%&கா%” எற+ அவ3 எ$ +
ெச2வி=> ஒ%மணி ேநர கழி + தி%பி வ த+ ;மதி&' ந' ெதாி<.
ஆனா" வி தேபா+ அெத"லா தன&' ெதாி ததாக அவ3 ேமாியிட
காபி +& ெகா3ளவி"ைல.

காைல சி2 காபி&' பி ;மதிைய ஒ% டா&Zயி" அவ?ைடய ெப=
த*ய பயண சாமாகேளா> க"Pாி வி>தி&' அ4பி ைவ தா3 ேமாி.

"ஒ- பயபடாேத! உன&' இனிேம அ த& காேலஜி" ப; பிரமாதமா
எ+B ஆக ேபாறதி"ேல. நாைள&ேக நீ ெபாிய ஹீேராயினா ெஜா*&க ேபாேற...
வா ட எதாவ+ ேக=டா3னா ழிசி&கி=> நிகாேத. ைதாியமா ஃேபS ப-”
எ2 டா&சி றப>வத' னா" ;மதி&' ஒ அறிBைர< ெசா"*ய4பி
இ% தா3 ேமாி. எதகாக அப அவ3 ெசா"*ய4பினாெள2 ;மதி&'
ாியேவ இ"ைல.
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ம+ைரயி" அமாB&' உட சாியி"ைல எ2 ெபாJ ெசா"* XB
ேக=>&ெகா> காYமீ ேபாயி% தா. ெசபரபா&க அB=ேடா விஷய
ப திாிைககளி" பிர;ரமான+, ேவ2 சில ச ேதக,க? வா டைன& 'ழபி
ச ேதகபட %&கலா எ2 நிைன தா3 ;மதி. 'தா காYமீ ேபான+@ட பரம
ரகசியமி"ைல. சில சினிமா ப திாிைகயி" ெசJதியாக வ தி%&க&@>' எேற
அவ?&' ேதாறிய+. டா&சியி" வி>தி&' ெச".ேபா+ ;மதி இைத எ"லா
ேயாசி தா3. ெப=ைய< பிற சாமாகைள< L&கி ெச"ல யா+ எபதா"
ஹாSட" ேக= அ%ேக டா&Zைய நி2 தி&ெகா> அ,' நிற 'வா=ேமைன'
உதவி&' அைழ தா3. அவ தய,கி தய,கி வ தா. "வா ட அமா நீ வ தா"
வ த+ உடேன ஹாSட" ேநா=S ேபா ைட பா &க ெசா"*;மா. அைத
பா

+ ேபா=> அபாேல ேல வ + அ தமாைள பா பியா" எறா

வா=ேம.

;மதி&' 'தி&'ெகற+. ஏேதா அசபாவித நட தி%&க ேவ> எ2
ேதாறிய+. அவ3 மா பயி" சாமாகைள ைவ +வி=> ஆ வ தா.,
பதற தா. விைர + அ +& ெகா3? ெந8;டேன வா ட அைறைய
ஒ=யி% த ஹாSட" ேநா=QS ேபா ைட பா

தா3. ெபாJ ெசா"* XB

ெப2& ெகா> கடப ஊ ;2கிற காரண +&காக அவைள
க"Pாியி*% + ஹாSட**% + 'சSெப=' ெசJதி%பதாக வா ட
அறிவி தி% தா3.

அேபா+ வா ட அைற&'3ேள இ%பதாக ெதாியேவ ;மதி தய,கியபேய
அ த அைற&'3 aைழ தா3. வா ட அவ3 உ3ேள aைழவைத தைல நிமி
பா

+@ட 'வா' எேறா 'இ,ேக ஏ வ தாJ?' எேறா ேக=கேவ இ"ைல.

ம2ப 'னி + ேவைலைய பா &க ெதாட,கிவி=டா3. ;மதியி ெந8ைச
உ2 திய+ அ த அல=சிய.

;மதியாக ஏேதா ெசா"ல ஆரபி தேபா+, ";மதி! V ெகனா= ேம& மீ எ ஃ:"..”
எ2 சீறியபேய சிவ ெபZலா" க=ட க= மா & ெசJயப=ட ஒ%
க ைத நிVSேபப கிளிபி,ைஸ எ> + ேமைஜ ேம" ேபா=டா3 வா ட
மாலதி ச திரேசகர. அ த நிVS ேபப 'க=,S'எ"லாவறி. அவ3
ெசபரபா&க ெவளிற பட பி& கா=சிகளி" கல +ெகாட+ த"

+
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காYமீ றப>கிற Vனி=ேடா> றப=> ெசற+வைர பட,கேளா>
ெசJதிக3 பிர;ரமாயி% தன. த4ைடய ெபாJ, பைசயாக& ைக< களBமாக&
க> பி&கப=>விடேவ ;மதி எ+B ெசா"ல யாம" ககல,கி நிறா3.
"உ,க மதேராட @ட ம+ைர&' நா =ர,& ஃேபானி" ேபசியா;. இ த 'K&
எேல' உ,க மத இ,க வரா. ேநா=QS ேபா ேல நீ பா

த+ பழ;.

ேலடS=டா நா4 பிாிசிபா. உைன 'SமிS' பணி& காேலஜி*% +
அ4பிடற+4 B பணியா;...”

;மதி&' ஏேதா ெக8சி& கதற ேவ> எ2 ேதாறிய+. ஆனா" வா

ைதக3

எ+B வரவி"ைல; ெந>மரேபா" ;மா நிறா3 ;மதி.

"ஒ% ப&கிற ெபா-&' இ தைன W+வா+, ெபாJ எ"லா இ% தா எபி
உ%படேபாேற நீ? உ,கமா எனாடானா நீ பிரமாதமா ப;& கிழி;
'S,dேனாட' பாS பண ேபாறதா ெசாபன க>%&கா! நீயானா"
கட கட சினிமா& கா*பச,கேளாட"லா ஊ ; தி%&ேக. இெதன
காேல_4 நிைனசியா? இ"ேல ச திர, சாவ4 நிைனசியா?”

"இ த ஒ% தடைவ மனிசி>,க வா ட! ஏேதா ெதாியா தனமா...”

";மா& கைத அள&காேதQ! ெதாியா தனமாவ+ ஒணாவ+?. ெதாி8; வி%பி
ஆைசப=> ேவ44தாேனQ நீ இெத"லா பணியி%&ேக?”

"ஐ ேடா= வா= > T <வ ட = ஃேபS. ெக= அB=, ஐ ேஸ ெக= அB=”.

;மதி&' திQெர2 ஆ திர ேராஷ வ தி%&க ேவ>. அவ3 வா டனி
அைறயி*% + ெவளிேயறி& கீேழ வரா தாவி*% + கா; ேபா=> ேப;
ஃேபானி" ேபாJ ேமாிேயா> ேபசினா3. நட தைத ெசானா3.

"அபயா ச,கதி? நீ ஒ- அல=&காேத, ம2ப< ஒ% டா&Z வ;&கி=>
ேநேர இ,ேக வா. அ"ல+ ெரா=Vஸ கைனயா K=ேல ேபாJ இ%. நா
அ,ேக வ +டேற”- எறா3 ேமாி.
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;மதி ஹாSட" வா=ேமனிட ஒ% பாைய& ைகயி" திணி + ம2ப அவ
உதவி<டேனேய ெப= சாமாகைள எ> +&ெகா> ெவளிேய வ தா3.
வாச*ேலேய டா&Z Sடா> இ% ததனா" அவ3 வ + இற,கிய அேத
டா&Zேய அ,' இ4 நிறி% த+. டா&Zயி" ஏறி&ெகா> தி.நகாி*% த
கைனயாவி ெராட&d அ.வலக K=>&ேக டா&Zைய விட ெசானா3
;மதி.

அவ3 ேபானேபா+ கைனயா +ா&க தி*% + எ$ தி%&கவி"ைல. ெப=
சாமாகைள வரா தாவி" இற&கி ைவ&க அ,ேக இ% த ெராட&d
அ.வலக ைபய உதவி ெசJதா. கைனயாவி ஏ.Z. அைறயி*% + யாேரா
ஒ இள எ&S=ரா நைக அவசர அவசரமாக ெவளிேய2வைத அ த பதறமான
மன நிைலயி. ;மதி கவனி&க தவறவி"ைல. ந"ல ேவைளயாக ஃேபா
ெவளியி" இ% த+. அ,கி% ேத ம2ப ேமாி&' ஃேபா ெசJதா3 ;மதி. ேமாி
உடேன வ%வதாக பதி" ெசானா3. ;மதியி மன தி" எனேவா அ த&
கணேம த4ைடய க"Pாி வா&ைக  + வி=டதாகB சினிமா உலகி
ஒளிமி&க திய ெஜா* வா&ைக ஆரபமாவதாகB ேதாறிய+. அவ3
கனBகளி" Dகியபேய அப நிைன தா3. கைனயா +&க விழி +
ேசாப" றி தப அைறயி*% + ெவளிேய வ தா .
-----------
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அதியாய 17

அ த அதிகாைலயி" K=> வரா தாவி" ;மதிைய ெப= சாமாகேளா>
பா

தேபா+ தயாாிபாள கைனயா ஒ2 ஆசாியப=டதாக& காபி +&

ெகா3ளவி"ைல.

"வாமா! காபி சாபிடறியா?” எற ;பாவமாக வரேவறா . அவ ேக=காம"
அவளாகேவ க"Pாி வி>தியி" நட தைத எ"லா அவாிட ;%&கமாக ெசா"ல
ெதாட,கினா3.

"நீ எ+&' கவைலபட ேவடாமா! நா இ%&கறப உன&ெகன கவைல?
ெப= சாமகைள உ3ளார& ெகா> ேபாJ ைவ. ேமாி< இப வ +>வா”
எ2 இதமாகB ஆ2தலாகB ம2ெமாழி @றினா கைனயா. காபி வரவைழ +
அவேர ஆறி& ெகா> + ப%க ெசJதா . -

"இனிேம உன&ெக+&'மா காேலஜுப? நீ Sடாராகி ெஜா*&கிற+&'ேன
பிற தவ. உன&கி%&கிற கெவ=> இ,ேக எ த சீனிய ஹீேராயி4&'
இ%&'+?”-

இப ஏதாவ+ யாராவ+ இதமாக ெசா"ல மா=டா களா எ2தா ;மதியி
மன அ2 ஏ,கி& ெகா% த+. வா டனி க>ைமயான வா

ைதக?&'

உதாசீன தி' பிற' இ,கிதமாக வ%& ெகா>ப+ ேபாற கைனயாவி
ெசாக3 அவைள& கவ

தன. அவ?&' மன ஆ2தைல அளி தன.

அேத K=" தைடய ஏ.சி. அைற&' பினா" ப&கவா=" வாச" உ3ள ஓ
அைறைய ;மதியி உபேயாக +&காக திற + வி=டா கைனயா. சிறி+
ேநர திெக"லா ேமாி< வ + ேச

+ வி=டா3. அவ3 நட த விவர,கைள

;மதியிட ேக=>& ெகா> வா டைன& கனா பினாெவ2 ஏசினா3.

"இ த மாலதி ச திரேசகர ெபாிய ப தினிேயா? என&' ெதாி< அவ கைத
எ"லா, ெசானா" ஊ நா2’-எறா3 ேமாி. "நீ அ,ேக ேபாகேவ ேவடா!
அ> த வார திேல% + +பட ேவைலக3 ஆரபமாயி>. இ,ேக இ% +
டாS ம=> ெகா8ச சீ&கிர க +&க பா%.”
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"அ+வைர இ,ேகேய த,கி&க=>மா? அ"ல+ உ@ட 'ெசயி= தாமS'
மB>&' வ +ட=>மா ?”

"ஏ இ,ேகேய இேர! அெத"லா கைனயா ராஜ ேபாகமாக& கவனிசிபா%.
கவைலபடாேத"_எ2 ெசா"*& ககைள சிமி=னா3 ேமாி.

;மதி அ த தயாாி அ.வலக K=ேலேய த,கினா3. அவ?ைடய உதவி&காக
ஒ ஆயா& கிழவிைய ேவைல&' அம

தினா தயாாிபாள கைனயா.

டாS க2& ெகா3வ+ +ாிதப> தப=ட+. அவ3 அ த K='& 'வ த
ம2நா3 தரணி S>ேயா ெச2 சில 'S"S’ ப திாிைக விளபர திகாக
எ> தா க3.

அ த வார இ2தியி" க"Pாி வி>தி&' வ + பா

+ வி=> அ,ேக வா ட

தனிடமி% த ப திாி ைக& க=,Z" இ% + விலாச ெசா"*யதா" ேத&
க> பி ேதா எனேவா ;மதியி தாJ ேநேர கைனயாவி தயாாி
அ.வலக +&' வ + ேச

தா3. அவ3 ேத வ தேபா+ மாயி" டாS

மாSடாிட நா=ய கற& ெகா% தா3 அவ3. கா"களி" சத,ைக க=
பரத நா=ய +& ேகற வைகயி" உைடயணி + மாSட ெசா"*யப ஆ&
ெகா% தவ3, திQெர2 வாச" கபி" அமா வ + நிறைத பா

த+

ஒ2ேம ேதாறாம" திைக + ேபாJ வி=டா3.

"ஏ நி2 தி=ேட? யா% வ தி%&கா,க?"--எ2 வினவியப மாSட தி%பி
பா

தா.

"ஏதா இப சீரழியற +&' தைலெய> திேயா ெதாியவி"ைலேய? மான,
ெவ=க, ேராஷ எ"லா ைத< உதி

+ வி=> றப=%&கியாQ?”

சரமாாியாக வைசமாாிேயா> உ3ேள பிரேவசி தா3 ;மதியி அமா.

"மாSட ! நீ,க ெகா8ச இ%,க. அ+ எ,கமா, ஊாி*% + ேத வ தி%&'.
சமாதானமா ெசா"* ேபசி எ அைறயிேல உ=காரவசி=> வ திடேற”--எ2
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ெவளிேயறினா3 ;மதி. @ட இ% த கைனயா ைநசாக ந$வி மா வரா தா
ப&க ேபாJவி=டா .

"நீ ஏனமா இ,ேக வ ேத? ெட*ஃேபா நபைர& க>பி; ஃேபா
பணியி% தா நாேன உைன ேத வ தி%ேபேன?”

“ஏ? நா இ,ேக வ + பா

தா" உ வடவாளலா ெதாி8;

ேபா'ேம4 பயபறியா? ஏெகனேவ வா ட4 உ  ேம= விமலாB
எ"லா ெசா"*=டா,க. ஹாSட"ேல உ அைறயி*% த சாமாகைள ஒழி;&
ெகா> ேபாJ ெசா த&கார,க K=ேல ேபா=டா;. பிாிSபாேலா, வா ட
அமாேளா உைன மனி&கேவா அ த& காேலஜிேல ம2ப ேச

+&கேவா

தயாாி"ேல. அவ,கைள ெபா2 தவைர உைன& ைகக$வி வி=டா,க...”

"ஏனமா க தேற? ெகா8ச @ட நாகாிகமி"லாேம...”

"ஆமா! நீ க +& '> + இனிேம"தா நாகாிக ைத எ"லா நா
ெதாி8;&க-. ெசா".ேவ ெசா".ேவ! நீ ஏ ெசா"லமா=ேட? இ+B
ெசா".ேவ, இன ெசா".ேவ? 'உ,க ெபா உ,க?&' உட
ெசளகாியமி"ேல4 ப + நா3

XB எ> +& கி=> ேபானா3. அ+ பறி என&' ச ேதகமா இ%&'. அ,ேக
வ தி%&காளா, இ"*யா?4 வா ட ம+ைர&' ஃேபா பணி& ேக=டபேவ
என&' பகீ 4+. உைன ெப த வயி +ேல ெபரைடைய வ; தா
க=&க-." -அ%ேக வ + அமாைவ ேமேல ேபச விடாம" வாைய
ெபா தினா3 ;மதி. தர தரெவ2 அமா ைகைய பி + இ$ +&ெகா>
கைனயா தன&' ஒழி +வி=% த தனி அைறைய உ=ற தாழி=>&
ெகாடா3. அற நிதானமாக ஒ% சிறி+ பதறாம" க தி" எ3?
ெகா3? ெவ&க எதிேர நிற அமாைவ பா

+,

"எ+&'மா இப க தி ெதாைல&கேற? இேபா என '$கி ேபா;?”
எ2 ேக=டா3 ;மதி. அமாேவா உண சி& ெகா தளிபி விளிபி" இ% தா3.
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“என '$கி ேபா;னாQ ேக=கிேற? '$கற+&' இ4 எனQ
மீதமி%&'? நீ ேக&கறைத பா

+ என&' வயி2 ப தி எாியறேதQ?

@ தாசியா ேபாற+&' தைலெய> + பைப உதறிபி=> வ தேயQ
பாவி! உ,கபா ம=> இப உசிேராட இ% தா னா உ க$ ைத தி%கி&
ெகா4>வா ...”

"ஏ? 8சா நீேய இப அைத ெசJேய அமா? யாராவ+
ெகா4=டா தா என&' நிமதி"--இைத ெசா".ேபா+ ;மதியி
ககளி" நீ ம"கிய+ . ;மதி அ$வைத பா

+ தாயி மன சிறி+ இளகிய+.

அதனா" தாயி 'ர*" ெவ2 பி க>ைம மாறி சிறி+ பாச கனிB வ தன.

“எபிQ இ+&ெக"லா +ணி8ேச; மான அவமான@ட உைற&க*யா
உன&'? உைன ப&கிற+&' ெம=ராS அ4பிேனனா, இ"ேல இப&
கட தபச,கேளாட சினிமா 'டாS4' ஊ ; தற+&' அ4பிேனனாQ?
ேன பிேன ெதாியாத

ம4ஷ,கேளாட ப +நா3 காYமீ ேபாற+, பதிைன8; நா3 கனியா'மாி
ேபாற+4 றபடற +&' னா உட @ச*யாQ உன&'.”

பதி" ெசா"லாம" ;மதி ேம. ெபாிதாக வி;பி அ$தா3. உட @சாம"
அப றப=> ேபானதா" தா எைத இழ தாேளா அைத அமாவிட
ெசா"வத' வாJ வரவி"ைல அவ?&'. ஆனா" அமா ேக=ட ேக3வியி"
காYமீாி" நட த+ நிைனB வ + ேகாெவ2 கதறி அ$தப தாயி ெந8சி"
சாJ தா3 அவ3. ெபணி அ$ைகைய தாJ ேவ2 விதமாக
ாி +ெகாடா3. தா ேக=டெத"லா உைற + ெப மன மாறி அ$கிறா3
எ2 எணி& ெகா>, “எனேவா உ ெக=ட ேவைள இ+வைர பணின
தெப"லா பணியா;. இனி ேமலாவ+ நீ மன; தி% த-Q. நீ ப;&@ட
என&' ஒ- ஆகேவயதி"ேல. '>ப ேபைர& ெக> + சீரழி8;ேபாJ
ந> ெத%விேல நி'ப ஆயிடபடா+. ேபசாம" எேனாட றப=>
ம+ைர&' வ +>. K=ேல இ% + ப&க 8ச+ ேபா2. உன&' பிாியனா
அ> த வ%ஷ ம+ைரயிேலேய எ த ேலQS காேலஜி*யாவ+ ேசரலா.
இ"ேலனா அ+@ட ேவடா"-- எ2 ஒரளB சகஜமான 'ர*" ஆரபி தா3
;மதியி அமா. ;மதி இ4 அ$ைகைய நி2 தவி"ைல. எ த& கள,க
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வ +விட& @டா+ எ2, வரவி"ைல எ2 நபி அமா தனிட ேபசி&
ெகா%&கிறாேளா அ த& கள,க ைதேய தா ;ம + ெகா%பைத
உண

தேபா+ எ+B ெசJய யவி"ைல. ெபணி அ$ைக அதிகமாக

அதிகமாக தாயி கனிB அதிகமாகிய+. தைன த$வினா ேபால ெந8சி"
சாJ தி% த மகளி தைலைய ஆதரவாக வ%யப அறிBைரகைள& @றலானா3
தாJ.

'இ+ யா K>? என&' இ த இடேம பா &க சகி&கைலேயQ? ஹாSடைல வி=>
பைபவி=> மான ைத வி=> எபQ இ,ேக எ"லா வர +ணி8ேச!'

“எபேயா வ தா;மா! இனிேம மீளB யா+ ேபாேல%&'" - எ2
அ$ைக&கிைடேய ;மதி ெசானா3. “ஏQ யா+? நா ைகேயாட உைன&
@=> ேபாகலா4தா வ தி%&ேக. எவனாவ+ '2&ேக நினா வ&கீைல
வ;&@ட பா

+டேற ஒ% ைக" எ2 சீறினா3 ;மதியி தாJ.

அேபா+ தாழி=% த அ த அைறயி கதைவ ெவளிற யாேரா பலமாக
த=னா க3. "நீ இ%Q நா திற&கிேற” எ2 கதைவ திற&க ேனறிய த
தாைய ;மதிேய த> தா3. தாேன ககைள +ைட +&ெகா> அ$த+
ெதாியாதப க ைத சகஜமாக மாறி& ெகா3ள யறப ;மதிேய கத ைவ
திற&க ெசறா3. கதைவ திற&' ;மதியி மன தி" பல உண Bக3
'ழபின. தா ேவ2 எதேகா அ$தைத தவறாக ாி +ெகா> அமா
தைன ஊ%&' இ$ +&ெகா> ேபாக ய.வைத எப த> + நி2 +வ+
எ2 தீவிரமாக அேபா+ அவ3 உ3மன ேயாசி&க ெதாட,கியி% த+.
-------------அதியாய 18

கதைவ திற தா" ெவளிேய ேமாி<, தயாாிபாள கைனயாB, டாS
மாSட% பதற ேதா> நி2 ெகா% தா க3.

"என+? எ+&' கதைவ உ3ேள தாபா3 ேபாட-?” எ2 கைனயா
ேக=டா .

";மா எ,க?&'3ேள ஒ% பிைரேவ= காவ ேசஷ. அFவளBதா” எ2
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சிாி +& ெகாேட பதி" ெசா"ல யறா3 ;மதி. கைனயாவி க தி"
பதற ெதாி த+.

"உ3ேள அ$ைக& 'ர" ேக=;, ெர> ேப% சைட ேபா=>&கிற மாதிாி
ப=டதாேல ச ேதகப=>& கதைவ நாதா த=ட ெசாேன” எறா3 ேமாி.

"நீ,க D-ேப% ெகா8ச அ,ேகேய இ%,க. நாேன எ,கமாைவ
சமாதானப> தி=> அற உ,கைள எ"லா @பிடேற” எறா3 ;மதி.
அவ3 ெசானைத அவ க3 ேக=டா க3. அதபேய விலகி ெசறா க3.

;மதி ம2ப கதைவ தாழி=>& ெகா> உ3ேள வ தா3. அமா அவைள&
ேக=டா3.

“யா% இவ,க3ளா? யாேரா ஒ% ச=ைட&காாிசிதா உைன $&க $&க&
ெக> +& '= ;வரா&கி=டா4 வா ட அமா3 ெசானாேள. அவ
இவதானா? ெக=ட சகவாச ம4ஷாைள எFவளB ெக>&'4 ெசா"லேவ
யா+! உைன நா ெம=ராஸு&' ப&க அ4பினேத த. எ  திைய
ெச%பாேல அசி&க-Q,” எ2 அமா ம2ப< இராமாயண ைத
ஆரபி + வி=டா3. எப அவ3 வாைய அைடபெத2 ;மதி&'
ாியவி"ைல.

"ஏமா இப ஒேரயயாக& க தேற க தி இைர8; ஊைர&@=டறதிேல
உன&ெகனமா லாப? ேக=கிறைத நிதானமாக தா ேகேள.”

“நி4 நிதானமா விசாாி&கிற மாதிாி& காாிய ைதயாQ நீ பணியி%&ேக?"

“ெபாிசா நா எைத< பணிடேல. காேலைஜ வி=>=ேட. சினிமாவிேல
ேச

தி%&ேக. இ த வ%ஷ& கைடசி&'3ேளேய ல=ச ல=சமாக

சபாதி&கிேறனா இ"ைலயா பாேர.” "ேபைர எ"லா ெக> +ட+&'
பிேன என சபாதி; தா என பிரேயாசனQ?"
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"நாJ வி த கா; 'ைர&கா+ அமா! நீ தமி ப=டா ேவைல பா

+ ஒ%

வ%ஷ திேல சபாதி&கிறைத நா ஒ% மணி ேநர தி" சபாதிேப அமா!"

'ேபா2ேம நீ ேபசற+, ல=சண, அச> வழியற+. இேபா நா ெசா"றைத&
ேக=க ேபாறியா இ"*யா!"

இ த& ேக3வி&' ;மதி உடேன ம2ெமாழி ெசா"*விடவி"ைல. அவ? சாி,
அவ?ைடய தா< சாி உண சி& ெகா தளி&க? பதற அட,கிய
நிைலயி" காணப=டா க3. அேபா+ ;மதி&' சினிமா உலகி" ெஜா*&க
ேபாகிற ஆைச உ3 மன ைத உ> பியாக பி தி% த+. அமா
ம=>மி"ைல, ெச +ேபான அபாேவ வ + எதிேர நி2 மிர=னா" @ட
சினிமாவி" ந + க$ பண சபாதி&' ஆைசைய ;மதி வி=>விட
தயாராயி"ைல. அதகாக எFவளேவா ெபாியவைற எ"லா இழ த பி இனி
அைத அைடயாம" வி=>வி=> பாதி வழியி" அமாB&' அட,கிய சா+
ெபணாக தி%பி ேபாJவிட அவ3 தயாராயி"ைல. அேத சமய கைனயா,
ேமாி, டாS மாSட எ"லா% காண எ"லா னிைலயி. தைன ேத
வ தி%&' தாேயா> இரசாபாசமாகி வி>கிற எ"ைல&'& @பா> உடா'ப
சைட ேபாடB தயாராயி"ைல அவ3.

த அைற&' ேவைல&காாியாக தயாாிபாள கைனயா நியமி தி% த
ஆயாைவ& @பி=>, "ந"ல காபியா வா,கி> வா! அமாB&'& '>&கலா”
எ2 அவைள ஒ=ட.&' அ4பிவி=> அமா ப&க தி%பி, "நீ இ த தடைவ
எ,ேகமா த,கியி%&ேக!” எ2 நிதானமாக விசாாி தா3 ;மதி. "த,கற+ எ,ேகQ?
எைன நிமதியா ஒ% எட திேல த,கவா வி=ேட நீ? வ ததி*% + நாயா
அைலயேற. உைன ெப த+&'& ைக ேமேல கட பல அ+தா.”

"பா

தியா பா

தியா? ம2ப< எைனேய தி=டறிேய அமா? உன&'

ெபணா பிற த+ இப நா உ,கி=டேவ தி=>& ேக=கிற +&' தானா?"
எ2 ேக=> ம2ப< அழ ெதாட,கினா3 ;மதி. அேபா+ ஓரளB அவ த
தாைய சாிப> +வதகான தி=ட +ட4 த திர +ட4 ந&க
ெதாட,கியி% தா3. காபி வ த+. அமாB&' ;மதிேய ஆறி& ெகா> + ப%க
ைவ தா3.
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உண சி& ெகா தளி&க? ெஸெம=ஸு உ3ள பைழய தைலைற
ெபைண சில ேவைளகளி" இர> D2 ெசா=>& கணீைர சி திேய
வழி&'& ெகா> வ +விடலா. தா,க3 அழ&@ய ;பாவ3ள சில D த
ெபக3 த,க?&'  நிபவ க3 அ$+வி=டா" அைத ெபா2 +&ெகா3ள
யா+ பதறி ேபாவா க3. த அமாB அ த ரக ைத ேச

தவ3தா

எப+ ;மதி&' ாி தி% த+. ;மதி அேபாதி% ேத ந&க ெதாட,கிவி=டா3.

"ெசா".மா! இ,ேக .நக ேல ேயாகாபா3 அ ைத K=ேல தாேனமா
த,கியி%&ேக?-

"ஆமாQ! என&' ேவேற ேபா&கிட ஏ+? ெசா".. ஒேரயயா ;>கா=>&' தா இனிேம ேபாக-. இ% + இப அவSைத படறைதவிட ேபாயிடற+
எ தைனேயா ேம"”-

”ஏனமா இபெய"லா ெசா"* எ மனைச& கYடப> தேற? நாேன ெநா +
ேபாயி%&ேக. நீ< எ,கி=ட இப ேபசினா எனால தா,க யா+.” -

அ.ம.-9 "சாிQ ேபசேல! ஆனா நீ இப உடேன நா ெசா"றைத& ேக=க-.
என&' இ த இடேம பி&கைல. இ,ேக நீ< நா4 தனியா ேபசி&கிற+&'&
@ட ’பிைரவZ’ இ"ேல. த தயா ஆபிைள,க வ + கதைவ த=றா,க.
எ,@ட ேயாகாபா அ ைத K=>&' வா. அ,ேக ேபசி B பணி&'வ.
என&' இனி&' ஒ%நா3தா காஷூவ" XB மீதமி%&' நாைள&கி& காலபர
ப3ளி&@ட ேபாகேலனா லாS-ஆஃ ேபயிேலதா XB ேபாட-.”

"அேபா நீ இனி&' சாய,காலேம ஊ%&' ேபாறியா அமா?”

"நா ம=> ேபாறதா உ ேதச இ"ேலQ ! உைன< @=>தா
ேபாகேபாேற. ேயாகாபா3 அ ைத< அைத தா ெசா"றா. ஜாதகப
இேபா உன&' ெராப ேமாசமான தைச! நீ தனியா இ,ேக இ%&கிற+ ந"லதி"ேல
;மதி-”
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"சாி! அைத அறமா ேயாசி&கலா! இப நீ என ெசா"ேற அமா? நா உ,@ட
உடேன றப=> ேயாகாபா அ ைத K=>&' வர-4தாேன? வேர. அ> +
நா ஹீேராயினா ந&க ேபாற பட திேல டாS ஆட-கிற+&காக ஏகப=ட
பண ெசலவிேல இ,ேக இ த மாSடைர என&' டாS ெசா"*& ெகா>&க
ெசா"* நியமிசி%&கா,க. இேதா ேபப லா பா%! எ பட ேதாட $
$ப&க விளபர@ட பணியா;. இ த விளபர தி" எ"லா என
ேபா=%&'4 நீேய உ கணாேல பா%மா.' த திய அழ' மலரான ஓ
இள க"Pாி மாணவிையேய கதாநாயகியாக அறிகப> +கிேறா’4 ெகா=ைட
எ$ திேல ேபா=%&கா,களா இ"*யா பா%? இFவளB விளபர +&'மா& கா"
ல=ச பாJ&' ேமேல ெசலவாகி இ%&',கறா,க” "ஆனா என? நீதா இ த
பட திேல ந&க-4 எ த சாSதிர திேல ெசா"*யி%&'? ேவற யாராவ+ ஒ%
க"Pாி மாணவிைய ேபா=> பட ைத எ> +&க=>ேம?”

"அெதபமா சா திய? இ தைன ெபாிசா எேனாட 'S"ைஸ' ேபா=>
அ+&'& கீேழதாேன 'க"Pாி மாணவிைய அறிகப> தேறா'4
எ$தியி%&கா,க...”

;மதி இைத ெசா".கிறவைர அவ3 எ> + நீ=ய தினசாி ேபப கைள
பாராகமாக இ% த அவ?ைடய தாJ இேபா+ அவைற ஒFெவாறாக&
@

+ பா

தா3. ெபணி அழகான ெபாிய ெபாிய ைகபட,கைள

பா

ததி" மகிசியாகB இ% த+. அ த பட,க3 எதகாக என

ேநா&க ேதா> எப ெவளியிடப=% தன எபைத& க> எாிசலாகB
+யரமாகB இ% த+.

"ெப த தாைய& @ட& கல + ேபசி&க-4 ேதாறாேம இ தைன ெபாிய
காாிய +&' எபQ ைதாிய வ த+ உன&'? இேபா உைன ஏமா தி&
கட தி&கி=> ேபாயி=டதாக இ த ெரா=Vஸ ேமேல நா ேகS ேபா=டா
எனQ ப-ேவ?”

"அப ஒ% ேகS நீ ேபாடேவ யா+மா! நா ேமஜரான ெபா-. இ4
உ  தாைன&'3ேள ஒழி8சி%&கிற பைழய சின& 'ழ ைத ';மி' இ"ேல,
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என&' வயசா;...” இைத விைளயா=டாக தா அவ3 ெசானா. இ த
ெசாக3 அேபா+ அவ?ைடய தாைய வாயைட&க ெசJ+ வி=டன. தாJ
ேயாசைனயி" ஆ +வி=டா3.

;மதி கைனயாவிட, ேமாியிட ேபாJ அ2 மாைலவைர தா<ட ெவளிேய
உறவின க3 K=>&' ேபாJவர அ4மதி ேக=டா3. த*" அவ க3 ஏேனா
தய,கினா க3. ேமாிைய ேநா&கி&

கைனயா ஏேதா ஜாைட பணினா . உடேன ேமாி, ";மதீ! இ,ேக வா. ஒ%
நிமிஷ தனியா உ,கி=ட& ெகா8ச ேபச-” எ2 ;மதிைய அைறயி ஒ%
Dைல&'& ைகைய பி + அைழ +&ெகா> ேபானா3. ;மதி ஒ2
ாியாம. மன தி" ேமாி தனிட என ேக=க ேபாகிறா3 எற அ4மான
@ட இ"லாம. அவேளா> ெசறா3. அைற Dைல&' ேபான+ ேபச
ெதாட,'  அ&க ப&க தி%பி பா

+& ெகா> 'ரைல மிகB

சனமாக தா தி, "காYமீ ேல நட தைதெய"லா உ மத கி=ட
ெசா"*யி%பிேயா4 கைனயா பயபடறா%, நீ ெக=&கார ெபா-.
அபெய"லா ெசா"ல மா=ேட4 நா அவ%&' உ2தி ெசா"*யி%&ேக. நீ
ெசா"*யி%&க மா=ேய?..” எ2 ேக=டா3 ேமாி.

அைத& ேக=> ;மதி&' அ$ைக =& ெகா> வ த+. அவளா" இத' பதி"
ெசா"லேவ யவி"ைல. ஞாபகப> தப=ட விஷய எ+ேவா அதனா"
தி&பிரைம பி +ேபாJ அபேய நி2 வி=டா3 அவ3.

“எனQ? ெசா"*=யா?”

வா

ைதகளா" பதி" ெசா". ச&திைய ;மதி இழ +வி=% தா3. ஆனா"

ேமாி அேத ேக3விைய தி%ப தி%ப& ேக=கேவ பதி" ெசா"லாவி=டா" அவ3
விடமா=டா3 எ2 படேவ, 'ெசா"லவி"ைல’ எபத' அைடயாளமாக
தைலைய ம=> அைச தா3. உடேன ேமாி தயாாிபாள கைனயாைவ ேநா&கி
"அவ ஒ- அெத"லா ெசா"ல*யா! எ+&' நாைள&'& காைலயிேல
கா=ரா&= எ$தி&கலா! ெர> தர&'ேம அ+தா ந"ல+” எ2 அ த
Dைலயி*% ேத இைர + ெசானா3.
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அவ3 அ+வைர அைத ெசா"லவி"ைல எபதி" நிமதி< அத' ேம.
எேபாதாவ+ ெசா"*விட& @டாேத எபதி" எசாி&ைக< அைட தா க3
அவ க3. அவ3 ேக=டபேய அ2 மாைலவைர தாேயா> ெவளிேய ேபாJவர
அவைள அ4மதி தா க3. ஆனா" த,க3 கெபனி& காாிேலேய ேபாJ வ%மா2
தன&' மிகB நபி&ைகயான ைரவைர ேபா=> அ4பினா கைனயா.
";மதிைய இரயிேலறி ேபாகவிட&@டா+. அவ3 தா<ட ஊ%&' ேபாகிறா3
எப+ேபா" ெதாி தா" உடேன என&' எ,ேகயி% தாவ+ ஃேபானிேல ெசா"."
எ2 ைரவாிட இரகசியமாக ெசா"*யியி% தா கைனயா.

கைனயாவி காாி"தா ;மதி< அவ3 தா< ேயாகாபா3 அ ைத K=>&'
ேபானா க3. ேயாகாபா3 அ ைத K> மகால=;மி ெத%வி" இ% த+.

அ,ேக ேபான+ேம அ ைத< அமாBமாக ேபசி, "இவ ஜாதகப ஒ% பாிகார
பண4. இ,ேக ப&க திேல ம திாி&கிற+ பா ைவ பா &கிற+ேல
ெக=&காரரான ேவளா ஒ% த இ%&கா . அவைர வர ெசா"* ம திாி&கலா”
எ2 B ெசJ+ ேவளாைர வரவைழ + வி=டா க3. ;மதியா" அைத த>&க
யவி"ைல. ேவளா பைச தணீைர ம 'ட தி" நிரபி பய2, பழ,
ெவறிைல ைவ + ேவபிைலைய தணீாி" ேதாJ + ;மதிைய தைலவிாி
ேகாலமாக உ=கார ைவ + ம திாி&க ெதாட,கினா .

"'ழ ைத Lர ேதச திேல ேபாயி இ% தப பய +&கி=%&'; சாியாயி>” எ2
ெசா"* மயி*% + தி%நீ2 ைபைய எ> + ;மதியி ெநறியி" ேவளா
தாேன வி:தி :சினா . 'காYமீ ேபானாேளா இ"*ேயா? அைத தா ெசா"றா%,
அ,ேக பய +%&கா” - எ2 அமா தானாகேவ ஆரபி தா3.

;மதி&'& ககளி" நீ மாைலமாைலயாக வ த+. "பயபடாேதமா! எ"லா
ெர> நாளி ேலேய சாியாயி>” எறா ேவளா . ;மதி&ேகா ேம. அ$ைக
Hறி=>& ெகா> வ த+.
-----------அதியாய 19

ேயாகாபா3 அ ைத K=" தன&' பா ைவ பா

+ ம திாிப+ எற ெபயாி"

நட த எ"லா& காாிய,கைள< அளB மீறிய நிதான +ட ெபா2 +&
ெகாடா3 ;மதி. அவ?ைடய ெபா2ைம < ெமளன அவ3 அமாB&ேக
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ஆசாிய ைத அளி தன.  ம திாிபத' வ தி% த ேவளா%&' ப + பாJ
த=சிைண<, ெவறிைல பா&' பழ ைவ +& ெகா> + அ4பிவி=>
அமா ஊ%&' தி% வ+ பறிய ேபைச ெம+வாக ஆரபி த ேபா+தா ;மதி
உடேன பதி" ெசா"ல வாJ திற தா3.

"நா இனிேம" எ த& காேலஜிேல< எ த ஊ ேல< ப&கிறதா உ ேதச
கிைடயா+ அமா! அப ஒ% எண உன&' இ% தா அைத இபேவ நீ
மற +>”

'இேபா எ,@ட ஊ%&காவ+ வ%விேயா இ"*ேயா? நீ ப&கா=டா& @ட
பரவாயி"ேல.”

"அ+B உடேன சா தியபடா+ அமா! நா கதாநாயகியா ந&க ேபாற
சினிமாB&காக நாைள&'& கா=ரா&= ஃபார ைகெய$ தா'. இ,ேகேய
இ% + சீ&கிரமாக பட ைத ;& ெகா> + நா ந"ல ேபெர>&க-.”

"உன&' நா ெபாிசா-சினிமாேல ந&கிற+ ெபாிசாQ?”

"இபெய"லா ேக=டா" நா பதி" ெசா"ற+ கYட அமா”

இ த சமய தி" ேயாகாபா3 அ ைதைய< சா=சி&' இ$ தா3 ;மதியி தாJ.
ஆனா" ;மதி பிவாதமாக ஊ%&' வர ம2 + வி=டா3. ேயாகாபா3 அ ைதயி
கணவ '2&கி=> ;மதி&' அவ3 தாJ&' இைடேய சமாதானப> தி
ைவ தா .

"அவ ஒ- பைச& 'ழ ைத இ"ேல! நீ,க ஊ%&' றப=> ேபா,ேகா.
நா,க பா

+&கேறா. அவ இ,ேகேய த,கி> ந&கிற+&காக

S>ேயாB&' ேபாகேவய ேநர +&' ம=> ேபாயி=> வர=>.
ம தேவைளயிேல K=ேடாட இ%&க=>, ஒ- பயபடாதீ,ேகா!”
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;மதி&' இ த ேயாசைன< அFவளவாக பி&க வி"ைலதா. ஆனா"
தாயிடமி% + தப இதகாவ+ இைசவைத தவிர ேவ2 வழி இ"ைல எ2
ேதாறிய+ அவ?&'. அ ைத K=" இ%&க ;மதி வி%ப வி"ைல. ஆனா"
ேவ2 வழி இ"ைல. இண,க ேவயி% த+. -

"மாமா ெசா"ற இ த ேயாசைனைய ெர> ேப% ஒ +&கலா. நா இ,ேகேய
த,கி> ந&க ேபாயி=> வேர” எறா3 ;மதி. அமா இத' $
மன ேதா> இைச த மாதிாி பதி" ெசா"ல வி"ைல... "எபேயா உன&'
ேதாணினைத ப-” எ2 ெசா"*& ெகாேட தா இரயி.&'&
கிளவதகான ஏபா>கைள ெசJ+ ெகா3ள ெதாட,கினா3 அவ3.

"ெகா8ச வி=> பி<,ேகா. ெராப தா விர=னீ,கனா இ த& கால +
ெபக3 தா,கா+. அதா ெகா8சநா3 இ,ேக இ%&க=>. நா,க
பா

+&கேறா4 ெசாேனேன? நா ெசா" றைத& ேக?,ேகா” எ2

ேயாகாபா3 அ ைதயி கணவ மீ> '2&கி=> ெசா"லேவ ;மதியி தாJ
ெகா8ச அட,கினா3.

இரB எ=>மணி&' ;மதியி அமாB&' ம+ைர ேபாக இரயி" இ% த+.
அ,ேகேய ;மதி< அவ3 அமாேவா> உ=கா

+ சாபிட ேவ> எறா3

ேயாகாபா3 அ ைத. ;மதி ம2&கவி"ைல. சா பி=டா3. சாபி>ேபா+ அமா
;மதியிட ஒ% வா

ைத@ட ேபசவி"ைல. அவ3 ப&க தி%பி& @ட

பா &கவி"ைல. இரயி.&' றப>ேபா+, 'கெபனி& காாிேலேய உைன
Sேடஷேல ெகா> ேபாJ வி=>டேற அமா” எ2 ;மதியாக வ +
ேபசியேபா+ அமா ேநரயாக ;மதியிட பதி" ெசா"லாம" ேயாகாபா3
அ ைதயி ைபயைன& @பி=>, "நீ ெகா8ச எ,@ட ெத% ைனவைர வ +
ஒ% ஆ=ேடா ாிdா பா

+& '> அபா, உன&' ணியமா ேபாற+” எ2

அவைன& @ட அைழ +& ெகா> ேபாJவி=டா3. ேவ>ெமேற அமா
;மதியிட ேபாJ வ%கிேற எ2 ெசா"*& ெகா3ளவி"ைல! ;மதியி அ%ேக
நிறவ களிட @ட ெசா"* விைடெப2& ெகாடா3. ஆனா" ;மதியிட
ம=> ெசா"ல வி"ைல.

"இெதன சின& 'ழ ைத ர> மாதிாி.? 'ழ ைதகி=ட ஒ% வா

ைத
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ெசா"*> ேபா,ேகா !” எ2 அ ைத< அ ைத கணவ% ெக8சிய+@ட
;மதியி தாைய அைச&கவி"ைல.

"தா ெசJயறைத எ"லா அவ எ,கி=ட ெசா" *>தானா ெசJதி%&கா ? ந
ம&கி=ட எைத< ெசா"*&காதவா?&' நாம என ெசா"ற+?’ எ2
பயிற,'கிறேபா+ ;மதியி அமாவிட மி% + இத' பதி" வ த+. ;மதி&'&
ககளி" ெம"ல ெம"ல நீ ;ர த+. அமா ெசா"*& ெகா3 ளாமேல ஊ%&'
ேபாகிறாேள எபதனா" ம=> அ"ல, தாயிட @ட ெசா"*விட யாத
கள,க தனிட ஏப=> வி=டைத< தன&' மிகB ேவயவ களிடேம
அ நியமாகி வி=டாேபா" மன தா"தா விலகி நி' த நிைலைமைய<
எணியேபா+ அவ?&' அ$ைக வ த+. ப + நிமிஷ +&ெக"லா அமாைவ
ஆ=ேடா’வி" ஏறி வி=>வர ெசற ைபய தி%பி வ + ேச

தா.

'மாமிைய ஆ=ேடா ேபசி எ&ேமா%&' ஏ தி ய4பியா;” எ2
ெசா"*&ெகாேட உ3ேள aைழ தா ைபய. அ+தா சமயெம2 ‘நா
றபடேற மாமா” எ2 ;மதி கிளப தயாரான ேபா+, “கெபனி வைய&
காலபர வர ெசா" * தி%பி அ4பி நீ இ,ேகேய ப> +& ேகாமா” எ2
'2&கி=டா ேயாகாபா3 அ ைதயி கணவ .'

"நாைள&' நா நிசயமா இ,ேக வ +டேற மாமா எேமல ச ேதகபடாதீ,ேகா. ஆனா இனி&' ஒ% மா2 டைவ@ட& ைகயிேல எ>&காேம நா
வ தி%&ேக. எ ெப= ப>&ைக சாமாகெள" லா அ,ேக இ%&'. தனி K>
மாதிாி ஒ+&'றமான ேபா ஷேல நபி&ைகயான ேவைல&காாி ஒ% தியி
+ைண<டதா நா இ%&ேக. ெசா"லாம& ெகா3ளாம இபி வ த
இட திேல த,கி=டா அ த ெரா=Vஸ நா சினிமாவிேல ந&கிற+&' பய +
ஒேபாயி=ேட4 நிைனசா. நிைனபா%. பாவ எைன நபி
ப திாிைகக3ேள @ட நிைறய $ ப&க விளபரலா பணி=டா . எைன
எ மன; ேகாணாம" ெராப ெகளரவமாக நட த ேவ-கிற +&காக தா
ெரா=Vஸ காைர< ைரவைர< எ,@ட அ4பிசி%&கா . அ த மாியா
ைதைய நா காபா தி&க4மா இ"*யா? நீ,கேள ெசா".,ேகா மாமா...”

அவ%&' அவ3 ெசா"வ+ நியாயெமேற ப=ட+. “சாி ேபாயி=> வா, ஆனா
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நாைள&காவ+ அவ,க மன; ேகாணாேம விஷய ைத ெசா"*=> சாமாகைள
எ"லா எ> +> இ,ேக வ +>” எ2 அ த மாமா விைட ெகா> தா .
அ ைதயிட, 'ழ ைதகளிட @ட ெசா"*&ெகா> விைட ெப2 ெவளிேய
ெத%B&' வ + காாி" ஏறி& ெகாடா3 ;மதி. ம2ப கெபனி&' தி%பிய
ேபா+ ேமாி< கைனயாB ெவளிேய ேதா=ட + ‘"ெவளி'யி"
நாகா*கைள ேபா=> அம
இற,கி வ%வைத பா

+ ேபசி& ெகா% தா க3. ;மதி காாி" இ% +

த+, ';மதி! அற உ3ேள ேபாக லா. இ,ேக வா.

இப உ=கா%, உ,கி=ட& ெகா8 ச ேபச-” எ2 ேமாிேய அவைள&
@பி=டா3.

"ஏ ேமாி அவசரப> தேற? உ3ேள ேபாற+ னா ேபாயி=> க கிக
க$விகி=> வர=>ேம?” எ2 கைனயா '2&கி=> ெசானா .

"பரவாயி"ைல. இபேவ வேர” எ2 ;மதி அேபாேத வ +வி=டா3. ேமாி<
கைனயாB அம

தி% த+ தவிர, Dறாவதாக ஒ% நாகா*< அ,ேக

இ% த+. அைத அ%ேக இ$ + ேபா=>& ெகா> ;மதி ேமாியி ப&க
உ=கா

தா3. ேமாி தா. த*" ேபைச ெதாட,கினா3.

“என ? உ,கமா இ4 இ%&காளா? ஊ%&' ேபாயாசா ?”

‘ேபாயா;. ெகா8ச நாழி&' ேனதா ற ப=> ேபாறா. நா4 @டேவ
ஊ%&' வ தா க-4 ெசானா. பட +ேல ந&கிேற4 வா&'& '> தா;
நசி=> தா வர<4 ெசா"*= ேட.”

"பரவாயி"*ேய. சபாY! அப தா ைதாியமா ஃேபS பண4” எறா
கைனயா, ேமாி ஒ% தாைள ;மதியிட நீ=னா3. - -

"இேதா இ+தா நீ< நம ெரா=Vஸ சா% பணி&கேபாற
கா=ரா&ேடாட =ராஃ=. ஒ% தடைவ ப; தா பாேர. நீ ப; ஓ.ேக. ப
னினறதா இைத நா ைட பண& ெகா>& க-. கைனயா
ெசா"லலானா . "எ த ெரா= VS% இபி எ> த எ>பிேல ஒ% காேல_
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ேக ைள அபிேய Sெரயி=டா கா=ரா&=” ேபா=> ஹீேராயினா
ேபாடற +&' +ணியமா=டா அமா! உன&காகB உேனாட த,கமான
'ண +& காகB ேமாி ெசா"றாேள,கிற +&காகB நாதா +ணி8; இைத
ெசJேறமா."

;மதி அைத வா,கி ப&க ஆரபி தா3. ;மதி&' மாத ஆயிர + ஐO2 பாJ
சபள தி" கைனயா வி பட,களி" நபத' ஐ + வ%ட கால +&' அ த
ஒப த எ$தப=% த+. பட எ>&க ப=டா. எ>&கபடாவி=டா.
அ த சபள தரப> எ2, இ த ஒப தகால அளவி'3 கெபனி
அ4மதிெப2 அவ3 ேவ2 ெவளியா தயாாி&களி" ந&க ேநாி=டா" அ த
ந&கான வ%மான $வ+ கைனயாைவ ேச% எ2
'றிபிடப=% த+. சா=சி& ைகெய$ +&கைள ேமாி< டாS மாSட%
ேபா>வா க3 எ2 கைனயா ெசானா . ;மதி&' அ த ஒப த தி"
ேகாளா2க3 எ+B இ%பதாக ேமேலா=டமாJ பா

ததி" ெதாியவி"ைல.

"ைட பண ெசா"*>,க. நாைள&'& கால பர வடபழநி ேகாயி.&' ேபாJ
அ சைன ப னி=> வ + நா இதிேல ைகெய$ + ேபா=> த +டேற”
எறா3 ;மதி.

"ேகாவி.&' தாேன? நாேன உைன& கா ேல இ=>&கி4 ேபாேறமா,
ெரா=Vஸ ,கிற ைற யிேல நீ ந"லா ந; ேப வா,க-4 நா4
சாமிைய& 'பிட-ேம? இ"*யா?”

;மதி கைனயாைவ பா

+ ெசயைகயாக க மல%வத', சிாிபத'

யறா3. சிாி வரவி"ைல க மலரவி"ைல.

"சாாி=ட வி;வாசமா நட +&ேகா. நீ அேமாகமா 4&' வ%ேவ, அதிேல
ச ேதகேம இ"ேல” எ றா3 ேமாி. கைனயாB ;மதி< ம2நா3 காைல
வடபழனி ேகாவி.&' ேபாJவி=> வ த+ ஒப த பரSபர
ைகெய$ தாயி2. தயாாிபாள கைனயா அ=வாS எ2 ஒ% Dவாயிர
பாJ&' ெச& எ$தி ;மதியிட ெகா> தா . இ த ஒப த நட த Dறாவ+
நாேளா, நாகாவ+ நாேளா +பட +&' :ைஜ ேபா=டா க3. ம2நாேள
+பட +&காக, ஒ% காபேர கா=சியி" இரB நடன&காாியாக அவ3 ந&க
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ேவ> எ2 ெசா"*யி% தா க3.

அ த& கா=சி&கான கா"K= இரB ப தைர மணி&' ேபாடப=% த+. ;மதி&'
உட* இ% ப'தி< ஏேதா ெபாிய இற&ைகக3 ைவ +& க= &கா"
நி வாணமாக ஒ% ேதாற தி" இரB வி>தி யி" அவ3 நடனமா வ%வதாக ஒ%
கா=சியாக அ+ வ ணி + ெசா"லப=ட+. .

ஆனா" என காரண தாேலா அ த& கா=சிைய ஒ% ாி,S பா =யாக
நட தினா கைனயா. ேமாியி ெசயி= தாமS மB= ெர&ாிேயஷ
கிளபி. அெறா% நா3 ைமெகJஷா சினிமா வி. பா
இ த& காபேர' கா=சி ஷூ=,கிேபா+ ;மதி அ,ேக பா

த பல பிரக கைள
தா3. அ த &கா"

நி வாண& கா=சியி" அப பல%&'  நிகேவ அவ3 @சினா3.
கைனயாேவா அ த ேதாற ேதா> அவ3 நிைகயிேலேய பல பிரபலSத கைள
அவ3 அ%ேக அைழ + வ + அவ?&' அறிகப> தி& ெகா% தா .
;மதி&' ச ேதக ஏப=ட+. த4ைடய நி வாண ைத அறிகப> தேவ
அவ கைள எ"லா கைனயா தன%ேக அப இ$ + வ + விேசஷமாக
அறிகப> +வ+ ேபால ந&கிறாேரா எ2 ;மதி&' ேதாறிய+. அ2
ெசபரபா&க தி" எ> த அB=ேடா ’ கா=சி ெதாட,கி ஒFெவாறாக
சி தி தா" ெதாட

+ கைனயாB, ேமாி< தைன &கா" நி வான

உடடேனேய காமிராB&' னா" நி2 +வைத அவ3 சசயி&க
ெதாட,கினா3. ஆனா" அதி*% + தப அவ?&' வழி ெதாியவி"ைல. ேமாிேயா
அவ?ைடய அேபாைதய மன நிைல ாியாம", "@சபடாேத ;மதி:
@சப=டா" ந&க யா+” எ2 ;மதிைய உசாகப> +வதாக எணி&
ெகா> அ&க அவள%ேக வ + ெசா"*& ெகா% தா3. ;மதி&' மன
உட. பதறின. காமிராேம, ைடர&ட , SB= எஜீனிய எ"லாைர<
ப&க தி" ைவ +& ெகா> ஃேளாாி" படபி எ2 ேப பணினா.
கைனயா தைன நி வாணமாக நி2 தி நகாி ஆஷாட :திக?&'
உைமயாகேவ ஒ% காபேர’& கா=சிைய ந"கி தைல&' ஐO2, ஆயிர எ2
அவ களிட பண வW" பணி& ெகா%&கிறாேரா எ2@ட அவ3
ச ேதகபட ெதாட,கினா3.

‘ெவ3ள தைல&' ேமேல ேபாயா;! இனிேம" ஜா ேபானாெலன? ழ
ேபானாெலன?’ எ2 அவ?&ேக உ3\ர ஒ% மன ஆ2த. ஏப=> அவ3
ேராஷ உண சிைய அ&கB ெதாட,கி யி% த+. ப ேத நிமிஷ தி" எ>&க
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 த அ த& காபேர& கா=சிைய ந3ளிரB பனிர> மணிவைர நீ&கவி=டா
கைனயா. ேநர ஆக ஆக ;மதி&' அ த உைடயி" அப பல ந>ேவ நிப+
பழகி வி=டா ேபா*% த+. தி%ப தி%ப பிரக கேளா> அவள%ேக வ +
அவைள அ.&காம" ச*&காம" அறிகப> தி& ெகா% தா க3 க
ைனயாB ேமாி<. தரக க3 கிரா&கிைய வா&ைகயாள க?&'&
கா=>வ+ேபா" அ+ பிசகாம" நட + ெகா% த+.
---------அதியாய 20

அவ க3 தைன& கதாநாயகியாக ேபா=> எ>&க ேபாகிற பட என,
தேனா>, அதி" ேவ2 யா , யா ந&கிறா க3. அத படபி ைறயாக
எேபா+ ெதாட,', எேபா+ < எ+Bேம ;மதி&' தி=டவ=டமாக
ெதாிவி&கபடவி"ைல. சில மாைல ேவைளகளி" ேயாகாபா3 அ ைத K=>&'
ெச2 இரB அ,ேகேய த,கிவி=> ம2நா3 காைலதா தயாாி
அ.வலக +&' வ தா3 அவ3. ேவ2 சில மாைல ேவைளகளி" தயாாி
அ.வலக திேலேய யாேராடாவ+ ேநர ேபாவ+ ெதாியாம" ேபசி&
ெகா% +வி=> இரB அ,ேகேய த,கிவிடB ெசJதி%&கிறா3. எதி. அவ3
கபாக இ% +ெகா3ள யவி"ைல. யBமி"ைல, ேயாகாபா3 அ ைத
K=" வா&'& ெகா> தப தின இரB அ,ேக த,க ேபாகB இ"ைல.
ேபாகாம. இ"ைல. -

கைனயாவி தயாாி அ.வலக +&' அ%ேக இ% த பா,' கிைள ஒறி"
;மதியி ெபய%&' ஒ% கண&' திற + ைவ&கப=ட+. தன&' தர ப=ட
த" ெச&ைக அ த& கண&கி" ேபா=டா3 அவ3. ெதாட பாகB தி=டமி=>
படபி நட&கவி"ைல எறா. அFவேபா+ அ2 எ>&கப=ட நடன&
கா=சிைய ேபால +> +டாக ;மதிைய ைவ + எைதயாவ+ எ> தா க3.
அதி" ;மதிைய ம=>ேம ந&க ெசJதா க3. அ த& கா=சி&' பல
பா ைவயாள களாக அைழ&க ப=டா க3. பல%&' ;மதி<, ;மதி&' பல%
அறிகப> தப=டா க3. நிைறய ெபாிய மனித க3, ெதாழிலதிப க3
K=>&ெக"லா ;மதிைய& கப" ேபாற சவ ெல= காாி" ஒ% ேவைல<மிறி
உடனைழ +& ெகா> ேபாJவி=> வ தா கைனயா.

காYமீாி*% + தி%பிய இ%பதாவ+ நாேளா பதாவ+ நாேளா ;மதி&'
வழ&கமான ேல டா&ட ஒ% தியிட அஆ + ெச2 ஊசி ேபா=> மா திைரக3
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சில வா,கி& ெகா> தா3 ேமாி. அைத ய> + K=" உ=காரேவய நா=களி"
தவறாம" உ=கா

த பிதா ;மதி&' பய ேபாJ நிமதி வ த+.

';மதி! நீ எ+&' பயபட ேவயதி"ைல. இ த ேல டா&ட எ,க?&' ெராப
ேவயவ. யாாி=டB எைத< ெசா"லமா=டா. ஒ% தடைவ இ,ேக ேமேல
டாS ப&க வ த ெபா ஒ% தி&' ெர> மாசேமா D- மாசேமா க பேம
ஆயி>;. டாS மாSட ைகைய பிைச8;&கி=> நினா. அ த ெபா'கிண +ேல 'தி; சாக ேபாேற4' அ$த+; இ த ேல டா&டாி=ட&
@=&கி=> ேபாJ தா சாிப> திேன” எ2 ேமாி @றினா3. அவ3
தைன ைதாியப> + கிறாளா அ"ல+ ேம. ேம. தாராளமாக தா
ெக=> ேபாவத' +ர>கிறாளா எப+ ாியாம" ;மதி ம%டா3.

தயாாிபாள கைனயாைவ ெபா2 தவைர ;மதியிட மிகமிக தாராளமாக
நட + ெகாடா . ஒ%நா3 அவ3 ஏேதா ஜBளி& கைட&' ேபாக ேவ >
எறா3. அ த ஜBளி& கைட @பி> Lர தி" தா இ% த+. பா பஜா%&'
அவ3 இ% த அபி"லா ேரா*% + நட ேத @ட ேபாJவி=> வ +விடலா.
கைனயாவிட ேபாJ& கைட&' ேபாக ேபாவைத ெசான+, 'எனமா நீ
இ4 விவர ெதாியாத ெபாணாயி%&ேக, உைன மாதிாி ப +
ப திாிைகயிேல பட எ"லா ெவளி வ + பிரபலமான Sடா ஒ% தி அனாைத
மாதிாி ெத%விேல நட + ேபாற+ ந"லாவா இ%&'? நீ அபி எ"லா
ேபாகபிடா+, அ+ உன&' மாியாைத இ"ேல. உைன வ; பட எ>&கிற
என&' மாியாைத இ"ேல. இ,ேக இ%&கிற+&'3ேள ெபாிய சவ ெல=
வயிேல உைன& கைடயிேல ெகா> ேபாJ வி=>& @=&கி=> வ ேர”
எறா . "நீ,க எ+&',க Kணா அைலய4? நாேன ேபாயி=> வ +டேற”
எறா3 அவ3. “சாி ேவ டானா நா வரேல. ைரவைர& @பி=> ெசா"*ட
ேற. நீ ேபாயி=> வா. ேவ-,கறைத வா,கி&ேகா. பண ஏதா; ேவ-மா?
இ தா! எ+&' ைகேயாட வ;&ேகா இ%&க=>” எ2 ஒ ஆயிர பாJ
பண ைத< அவளிட எ> +& ெகா> தா கைனயா

"பண ேவடா,க ஏெகனேவ நீ,க ெகா> த 'ெச&ைக மா தி& ெகா8ச பண
எ> + வசி%&ேக. அ+ ேபா24 நிைன&கிேற" எ2 ம2 தா3 ;மதி.
கைனயா விடவி"ைல.
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"அட அ+ இ% தா இ%&க=>ேம அமா! இைத< @ட வ;&க” எ2 அவ3
வல+ ைகைய பி + இ$ + அதி" O2 பாJ ேநா=>&கைள திணி தா
அவ . +கி" ஒ% ெச"ல பிராணிைய த=& ெகா>ப+ேபா" அவைள த=&
ெகா> தா .

 பா பஜாாி" இ% த ஒ% ெபாிய ப=> ஜBளி& கைட&' ேபானா3 அவ3.
கைனயாவி ைரவ கைட வாச*" கப" ேபாற அ த நீளமான
சவ ெல=ைட நி2 தி& கீேழ இற,கி பி n=" அம

தி% த ;மதி

இற,'வதகாக& கதைவ< திற +வி=டா. ;மதி கீேழ இற,கB அவ?ைடய
பைழய க"Pாி ேதாழிக3 ேம= விமலா உ=பட நாைல + ேப ஹாJ ! ;மதி
எ2 வ + அவைள W + ெகா3ளB சாியாயி% த+. ;மதி தெசயலாக
அவ கைள அ,ேக ச தி தா3.

'இ+ உ காரா?” எ2 ேக=டா3 விமலா. "அபி தா வ;&ேகாேய” எ2
சிாி +& ெகாேட ெசானா3 ;மதி. ேவ>ெமேறதா அவ?&' அப
பதி" ெசானா3 ;மதி.

"உ சினிமா விளபர எ"லா ெடJ*Sேல< $ $ப&க வ தேத, அ த
பட எப ாிXஸாற+ ? நா,க3ளா ெராப ஆவேலாட கா தி%&ேகாQ?"
எறா3 மெறா% ேதாழி. "ஐயா ெவாி ெவாி ெரள= ஆஃ V ;மதி' எறா3
ேவெறா% சிேநகிதி. ேவெறா% ேதாழி ;மதியிட ஆ=ேடாகிரா வா,கி&
ெகாடா3.

'நீ காேல_ பைப பாதியிேல வி=>=> சினிமாB&' ஓன+ த4 விமலா
அபிராய ப=டா. நா அப நிைன&கேலQ ;மதி ! நீ காேலஜிேல பசிேட
கிட ேதனா இ4 ஏ$ தைலைறயானா" @ட இப ஒ% சவ ேல
146அனிச மல

இபாலாவிேல வ + ஜ4 இற,க யா+. நீ ெசJத+தா சாி! நைம ேத
வ ர அதி Yட ைத நாம காலாேல எ= உைத&க பிடா+' எ2 ;மதி&' அவ3
ெசJத+ சாிதா எ2 நசாறித ெகா> தா3 ஒ% சிேநகிதி. ;றி நிகிற
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அைனவ கக? அேபா+ தைன ெபாறாைமேயா> ேநா&'வைத ;மதி
ாி + ெகாடா3. ;மதி&' உ3\ர& கவ வமாக& @ட இ% த+.

"எ"லா% வா,க! +ணிைய ெசல&= பணி எ> தி=> எ,ேகயாவ+ ேபாJ&
காபி '&கலா' எ2 ேதாழிக3 அைனவைர< த@ட அைழ தா3 ;மதி.

"ேஹ. ஆைளபா%. ெவ2 காபிேயாட எ,கைள ஏமா திடலா4 பா &காேத. நீ
ெபாிய Sடாரா யி=ேட உ Sேட=டஸு&' த' த மாதிாி எ,க?&' ஏதாவ+
பண4 Q. எ"லாைர< இபேவ தா_ேகாரேமட.&'& @=> ேபா”
எறா3 +&'&காாியான ேதாழி.

"நீ,க3ளா வ ரதா இ% தா என&' ஒ- ஆ=ேசபைண இ"ேலQ.
தா_ேகாரமட", சேவரா, இட ேநஷன" எ,ேக @பி=டா. நா வர
தயா ' எ2 இண,கினா3 ;மதி. த4ைடய உ3மன தி ேவதைன&'
தகா*கமான மாறாக பயப> அ த ேதாழிய @=ட +&காக அவ3 பண
ெசலவழிவைத பறி&@ட கவைலபடவி"ைல. அவ?&' அவ க?ைடய
கெபனி அேபா+ இதமான உண ைவ& ெகா> த+. ேதாழிக3 அவைள
W +ெகா> ெமாJ தன . அ தைன ேதாழி கேளா> @=டமாக
ஜBளி&கைட&'3 aைழவ+ ெப%ைமயாக&@ட இ% த+. ப திாிைககளி" அவ3
பட ைத பா

தி% த கைட ஊழிய க3 சில த,க?&'3, "ேடJ! இவதா

+க ;மதிடா” எ2 தணி த 'ர*" த ெபயைர ெசா"* த,க?&'3
-- த+ @ட அவ?ைடய க வ ைத வள . பதாயி% த+. ஒ ஊழிய ஒ%
வார +&'  திய தினசாி ஒைற எ> + நீ= அதி" த" ப&க தி ேலேய
கவ சி படமாக ெவளியாகியி% த அவள+ &கா" நி வாண நடன பட ைத
இெனா%வனி ட ;=& கா= அவைள பறி ெசா"*& ெகா % தைத
அவேள ஒர&கணா" கவனி +& ெகா ேட கவனி&காத+ ேபா" கைட&'3ேள
ேபானா3. அ+B அவ?&' ெப%ைமயாகேவ இ% த+.

"வா,கமா, ெரா=Vல கைனயா@ட நீ,க வ +&கி=%&கீக4 இப தா
ஃேபா பணி ெசானா%” எ2 அ த ஜBளி&கைடயி தலா ளிேய
எ$ தி% + வ + ைக@பி எதி ெகா> தைன வரேவறேபா+ ;மதி&'
ெப%மித உண B ஏப=ட+. கைனயாவி ெசய" அவைள உய

+கிற

வைகயிேலேய அவ3 மன தி" ாி த+. ேதாழிக3 னிைலயி" அ த சவ ெல=
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இபாலா சவாாி, உபசார, வரேவ எ"லா அவ?&' மிகB பி தி % தன.
ெப எபவ3 இ,கிதமான உபசார,களா ., கம வா

ைதகளா. எ த&

கால தி. ஏமாறபட  தவ3 எற க% +&' நிதாிசனமான உதாரணமாக
அேபா+ ;மதி இ% தா3. ஒFெவா% ெப- ஆைச மயமானவ3, சபல,க3
நிைற தவ3. க$&' வசப>கிறவ3, உபசார,களி" சி&கி& ெகா3கிறவ3 - எ2
கைனயா அ4பவ Dல ெதாி + ைவ தி% த அளBேகா" சாியாகேவ இ% த+.
;மதி< அவ3 ேதாழிக?மாக டைவ ெஸல&= ெசJகிற கா=சிைய ப&க +
S>ேயா&காரைர வரவைழ + நாைல + ைகபட,க3@ட எ> +&
ெகாடா அ த கைட தலாளி. "நாைள&' ஏதாவ+ ேபப ேல விளபர
பறேபா இன Sடா எ,க வா&ைக&கார,க4 ேபாடறப, இ த
பட ைத< ேபாடலா பா%,க” எ2 சிாி +& ெகாேட ெசா னா
கைட&கார . அவ க?&' எ"லா 'ளி பான வரவைழ +& ெகா> +
உபசாி தேதா> மிகB மாியா ைதயாக வாச*" கா & கதBவைர வ த வழிய4
பினா அவ . ேதாழிக3 எ"ேலாைர< ஏறி& ெகா> அவ கேளா> ேநேர
a,கபா&க ைஹ ேரா=*% + தா_ ேகாரமட" ேஹா=ட.&' ெசறா3
;மதி. திQெர2 "இ த ேஹா=ட" ஏ இக டா&S ஆHS- &' எதிேர
இ%&'4 யா%&காவ+ ெதாி<மா?’ எ2 ேதாழிகைள& ேக=டா3 ;மதி.

“ெதாியா+! நீதா ெசா"ேல’ எறா க3 ேதாழிக3.

"இக டா&S க=னற யாாி=ட ல=ச ல=சமா மீ தி%&ேகா அவ,க இ,ேக
வ தா"தா க=>பயா'. அதனாேலதா இக டா&S ஆH;&'
எதி

தாேலேய க=பி=டா,க” எ2 ;மதி ஒ% ேஜா& அ த+ ேதாழிக3

எ"லா கலகல ெவ2 சிாி தா க3. அ த ேஜா&ைக பாரா=டB ெசJதா க3.

“எபேயா நீ இ,ேக வ ர த'தி உ3ளவ34 ெதாி8;&கி=ட+ேல நா,க
ச ேதாஷபடேறாQ ;மதி !” எ2 விமலா ம=> ;மதி ெசானைத ைவ ேத
இட&காக அவ?&' ம2ெமாழி @றினா3.

தா_ேகாரமட*" சாபி=> &க இர> மணி ேநர ஆயி2. பி" எb2
பாJ ஆகி வி=ட+. ;மதியிட கைனயா ெகா> த பண இ% ததா" அவ3
தாராளமாக ெசலவழி தா3. பி"ைல ேதாழிகளிட கா=வி=>, "இேபா
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ெசா".,கQ! நா இ+&'3ேள aைழயறேபா இ+ ஏ இக டா&S ஆH;&'
னா இ%&'4 ேஜா& அ ேசேன அ+ எ தைன ெபா% த?” எ2
சிாி தபேய ேதாழிகைள வினவினா3 ;மதி.

ேஹா=ட**% + ெவளிேயறிய+ ேதாழிகைள ஹாSட" வாச*" ெகா>ேபாJ
ரா ெசJதா3 ;மதி.

'ஏ! வா டைன பா

+வி=> ேபாறியா? நீ சவ ேல'யி*% + இற,கியைத

அவ3 பா &க=>” - எறா3 விமலா,

"ெவாJ ஷா= ஐ ?” எ2 க ைத ;ளி தா3 ;மதி. அவ3 தயாாி
அ.வலக +&' தி%பிய+ வாச*ேலேய உலாவி& ெகா% த
கைனயாவிட, “ெகா8ச மனிசி&',க. ேநரமாயி;, எ ஃபிர=S-ச,க
சில ேப வழியிேலேய பா

+= டா,க” எறா3.

"ேநா ேநா! மனி&கறதாவ+ ஒணாவ+ ? இ த& கா உேனாட+மா! உ
ெசா த&கா உ ெசா த K>4 இைத எ"லா நீ நிைனசா"தா என&'
தி%தி” எறா கைனயா. அவ%ைடய அ த அளB கட த பிாிய எத' ஏ
எபைத அவ3 ேயாசி +& ெகா% தா3. அ த ேயாசைன <
அறிரேவ அ+ ாி த+.
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ேதாழிகைள தா_ேகாரமட.&' அைழ + ெச2 உபசாி +வி=> தி%பிய
தின த2 இரB ;மதி தயாாிபாள அ.வலக தி" த,'வதாக இ"ைல.
மகாெல=;மி ெத%வி.3ள ேயாகாபா3 அ ைத K=>&' ேபாJவி>வதாக தா
இ% தா3. ஆனா" கைனயாதா அவைள த> தா . ேமாி< வ2 தினா3.
“ெகா8ச ேநர திேல எேனாட ஃைபனாஷிய ஒ% த இ தி&கார இ,ேக
வரா, ஒ% சின *&க பா = இ%&' நீ< ேமாி<@ட அ+&' இ%&க-.
வ ரவ நா ேக=கிறேபா எ"லா ல=ச ல=சமா என&'& கட ெகா>&
கிறவ. நீ,க3ளா @ட இ% + ;கமா பழகினி, கனா அவ ெராப
ச ேதாஷப>வா. ெகா8ச தயB பண4” எறா கைனயா. ;மதியா"
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அைத த= ெசா"ல யவி"ைல. கைனயாேவ ெக8சி& 'ைழ +தா
அவளிட அைத& ேக= % தா .

க"Pாியி" த தலாக ேமாி ெகா8ச ெகா8சமாக அவைள எப கடபட
ைவ + வச ப> தினாேளா அபேய அேத ைறயி" கைன யாB அவைள
ெம"ல நறி& கடபட ைவ + வசப> தி வி=டா . அவளா" எைத< க ைத
றி த+ ேபால ம2&க யவி"ைல, கைனயா அவைள அைமேபா" ஆடா .
அ த இ தி&காரேனா> கைனயாேவா> ேமாிேயா> ேச

+ அவ? '&க

ேவயாதாயி2. கா  சவாாிைய பண பக=ைட தமீ+ அவசர
அவசரமாக திணி&க ப=ட ந=ச திர அ தSைத - எைத< இேபா+
இனிேம. ;மதி இழ&க தயாராயி"ைல. அவைற எ"லா பகிர,கமாக
இழ&காம" இ%பதகாக ேவ2சில விஷய,கைள ரகசியமாகவாவ+ இழ&கB
அவ3 தயாராகிவி=டா3. ஒ% சினிமா தயாாிபாள ாி ெபாிய காாி" ஜBளி&
கைட வாச*" ேபாJ இற,கியேபா+ அ2 பக*"  த@ட ப த க"Pாி
மாணவிக?, கைட&கார% காபி த மாியாைத அவ?&' நிைனB வ தத+.
;மதி பல விஷய,கைள வி=>& ெகா>&கB, அ=ஜS= ெசJ+ ெகா3ளB ாி +
ெகா> வி=டா3. அவ3 மா2த"க3 கைனயாB&' ஓரளB
ாி +வி=% தன.

பாதி பா =யிேலேய ேமாி<, கைனயாB ஒ%வ .பி ஒ%வராக
ந$விவி=டா க3; அ த சி தி ஃைபனாஷிய%, ;மதி< ம=>ேம தனியாக
விடப=டா க3. அ த பண&கார வ த+ அவைர அறிகப> +கிறேபாேத,
';மதி ! இவ%தா நீ ஹீேராயினா ந&கேபாற பட +&' ஃைபனாS பறவ%,
உேனாட S"S எ"லா பா

+வி=> ெராப ச ேதாஷப=டா%. அனி&'

த" காY ஷீ=, அதா அ த& காபேர T எ> தேம, அப& @ட வ +
உைன பா

தி%&கா%. நீதா இனி&' இவைர எட ெடயி பண4.

அனி&ேக உ அழைக பா

+, சா மிக *’4 தி%ப தி%ப எ,கி=ட

க +& கி=% தா%” எ2 ;றி வைள&காம" ;மதியிட ேநராகேவ
@றிவி=டா கைனயா. ;மதி&' அவ என @2கிறாெர2 ாி +வி=ட+.

ேமாி< கைனயாB - ;மதிைய< அ த பண&காரைன< ஏ.Z. மி" தனிேய
வி=>வி=> ெவளிேயறிய ேபா+ இரB பதிெனாறைர மணி. அ த சி தி&கார
;மதியிட ஆ,கில தி" ேபசினா. எ, ெக,ெக"லா 'எS' எற எ$ ைத
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உசாி&க ேவ >ேமா அ,ெக"லா எ_ எ2 அைத உசாி தா. ேஸாத=
எபத' பதி" ேஜாத= எ2, க FS எபத' பதி" க F_ எ2 அவ
ேபசிய+ ேக=க ேவ&ைகயாயி% த+.

கைனயா தன&' அறிகப> திய ெபக3 எ"ேலாாி4 ;மதிதா
அழகானவ3 எ2 நசா2 வழ,கியபேய அவைள ெதா=> தன+ காம
ேசYைடகைள ஆரபி தா அவ. ;மதி&' இதய மர + ேபாயி% த+. உட
ம=>ேம ஒ% மிஷி மாதிாி இய,கிய+. ஓரளB ' + ;யநிைனB த>
மாறியி% தா. த*" தா காYமீாி" கைனயா விட இழ தைத இ2
மெறா%வனிட இழ&கிேறா எ2 ெம"*யதாக ஒ% மன ைத பிைச<
ஞாபக உ3?ற இைழேயாட தா ெசJத+. அைத அவளா" தவி &க
யவி"ைல.

அ2 ந3ளிரB இரடைர மணி&' அ த இ தி&கார ேபானபி ;மதி
ப>&ைகயி" தள

+ அய

+ கிட தா3. D2 மணி&ேகா Dறைர மணி&ேகா

கைனயா தன%ேக வ + ப> த+க=ட அவ?&' ெதாியா+; ந>ேவ ஒ%ைற
ஏேதா ைகக3 தைன இ2க த$வியேபா+@ட இ%ளி" இ தி ைபனா விய
இ4 ேபாகவி"ைல ேபா*%&கிற+ எ2 தா அவ3 நிைன தா3. பாதி அசதிபாதி ேபாைத யி" இ% த அவ3 ஏேதா ஒ% ஞாபக பிசகி" அ த இ தி&காரைனேய
தி%பB எட ெடயி ெசJவ தாக நிைன +& ெகா> கைனயாைவ எட
ெடயி ெசJதி% தா3. வி த பிதா அவ?&ேக அ+ ெதாி த+. காைல
எ=டைர மணிவைர அவளா" எ$ தி%&கேவ யவி"ைல. உட*" ஒேர அய சி,
வ*. அ +ேபா=ட மாதிாி +ர,கினா3. எ=டைர மணி&' அவைள ெதா=>
எ$பி& கைனயாேவ பிளாSகி*% + காபிைய ஊறி& ெகா> தா . ப
எ தைன மணி&' ேவ- எ2 ஒ% ெவயி=ட ’ ேக=ப+ேபால அவளிட
மாியாைதயாக& ேக=டா .

"நம ேபா_வானி&' ஒேர 'ஷி ! உைன மாதி ாி ெபாபைள உலக திேலேய
கிைடயா+,கிறா. ேபாறேபா இ த கவைர உ,கி=ட& ெகா>&க ெசா" *=>
ேபானா. அவ இரடைர மணி&' ேபானற உன&' +ைணயா
இ%&க=>4 நா இ,ேக வ + ப> +&கி=ேட.”
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உடேன ;மதி அ த& கவைர வா,கி பிாி தா3. அதி"  த + O2 பாJ
ேநா=>களாக நிைறய இ% தன. அவைற அவ3 எணவி"ைல. ஒ% பா ைவயி"
ஆயிர +&' ேமலாக இ%&' எ2 ேதாறிய+.

"பா ேல ந"ல ெவ நீ ெரயாயி%&'. ெவ நீ ேல 'ளி: உட&' இதமா
இ%&'. பா 'டேல ெஸெட= ஹா=வா=ட உன&காக ெராபியி%&ேக.
இ த ெஸ=@ட நம ஃைபனாஷிய ேபா_வானி ஹா,கா,கி*% +
ெகாடா த+தா” எறா கைனயா. ;மதி பதிேல ெசா"லவி"ைல. ஃேபா
மணி அ த+. கைனயா எ> தா "உன&' தா ;மதி ! யாேரா ேயாகாபா3
அ ைத K=ேல இ% + @பிடறா,களா” எ2 ெசா"* ஃேபாைன அவளிட
நீ=னா கைனயா. ;மதி ஃேபாைன வா,கினா3.

“மனி;&',ேகா மாமா! திQ 4 இ,ேக ரா திாி< ஷ"=,
இ%&'4=டா,க வர  யேல. நா இேபா ெகா8ச நாழியிேல 8சா
அ,ேக வேர” எ2 ஃேபானி" பதி" ெசானா3 ;மதி. ஃேபாைன ைவ த+,
"ேமாி இ%&காளா, K=>&' ேபாயி=டாளா?” எ2 அவ3 கைன யாைவ&
ேக=டா3.

"அவ ரா திாிேய K=>&' ேபாயி=டா ;மதி: அ,ேக கிள ஆ?,க3ளா
வ தி%பா,கேள.... ேவணா இப ஃேபால அவைள& @பி=>& '>&க=>மா ?”

‘'ேவடா ! 'ளிசி=> வ தற நாேன அவகி=ட ேபசி&கிேற. அவசர
ஒ4மி"ேல.” நாளைடவி" ;மதி பலவைற ஜீரணி +& ெகா3ள பழகிவி=டா3
எப+ கைனயாB&' ஆ2தலாக இ% த+. ஆனா" தேனா> கலகலபாக
சிாி + ேபசி பழகாம" அவ3 உ3ேளேய ேவகிறா3 எப+ ஒரளB அவைர
வ% +கிற விஷயமாகB இ% த+. அதனா" அவ ேவ2 சில த திர,கைள ேம
ெகாடா . ;மதி தனியாக இ%&'ேபா+ அவ?&' ேவ2 மனபாைமக3
தைலெய> + ேராஷ வ + விட& @டா+ எபதகாக அவ3 ேவ2 ேவ2 ெப%மி
த,கைள அைட<ப ெசJதா அவ . ப திாிைக& கார கைள தாேம ஏபா>
ெசJ+ அவைள ேப= காணB அவ3 பட,கைள பிர;ாி + கழB வைக
பணினா . யாேரா ஒ% Dறா தர சினிமா ப திாிைககாரைன& @பி=>
;மதியி வா&ைக வரலாைற அவளிடேம ேக=> எ$தி ெவளியிட ெசJதா .
எ"லா தினசாிகளி. சினிமா ப'தி ெவளிவ%கிற தின த2 எப<
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;மதியி கவ சி பட ஒ2 தவறாம" ெவளிவ%மா2 ெசJ+ ெகா% தா .
த4ைடய ைகபாைவயாக அவ3 பயபட ேவ>ெமபதகாக அவைள
கேழணி யி உசி&' +ர&கிவிட தா ஏபா>க3 ெசJவ தாக அவேள
அறி<ப நட + ெகாடா . நீ எனிட வ திராவி=டா" இ த பண
பவிஷ-, பக=> க$ உன&' வ%கிற வித தி" ேவ2 யாரா. ெசJதி%&க
யா+?’ எ2 நி ப தமாக அவ?&' அறிB2 +வ+ேபால நட +ெகாடா
அவ . இெனா%ற ேமாியி Dலமாக ெப மி எ*F ெஸாைஸ= பறிய
ஆ,கில O"க3, நாவ"க3 ஆகியவைற ;மதி&' நிைறய ப&க& ெகா> +,
ேபசி<, க, னித பறிய அவ3 மனநிைலகைள& கைர +விடB யறா .
;மதிைய மிக சில மாத,களிேலேய 'பத' ேபாைத த% எ".எS..,
மா ஜுவானா மா திைரகைள எ> +& ெகா3ளB சகஜமாக பழ&கிவி=டா .
பண தா. ெசளகாிய,களா., அவைள& 'ளிபா=னா . ச*பிறி அைத
ெசJதா . கைனயா தாேம ய2 நகாி மிக ெபாிய 'ழ ைதக3 காெவ=
ஒறி விழாவி" ஒ% ெப ம திாியி தைலைமயி" பாிசளிபத' ;மதிைய
அைழ&க ெசJதா . அ த ம திாியைமயா% ;மதிைய க + நா.
வா

ைதக3 ெசா"*வி=> அற அவ3 பாிசளிப+ பறி& @=ட தி"

அறிவி தா . அ த விழாB&' வ தி% த பா ைவயாள களி" த" வாிைசயிேலேய
;மதி  ப த சிவச&தி மகளி க"Pாியி பிாிZபா" அமா3, வா ட
மாலதி ச திரேசகர எ"லா% அம
ேமைடயி" வி.ஐ.பி.யாக அம

தி% தா க3. அவ க3 எதிேரேய தா

தி%பதி" ;மதி&' க வமாக&@ட இ% த+.

பாிசளி விழா  த+ ;மதியி சா பி" அ த& காெவ' ஆயிர பாJ
நெகாைடயாக த%வதாக அ,ேகேய அ த& @=ட திேலேய ம திாி
அமாைளவி=> அெனளS ெசJயைவ தா கைனயா. தாேன @பி=>&
ெகா> வ தி% த ைகபட&காரைன& ெகா> ;மதி 'ழ ைதக?&'
பாிசளி&' கா=சிைய<, ம திாி அமாளி அ%ேக அழ' மயிலாக அம

தி%&'

கா=சிைய<, பல பட,க3 பி +&ெகா3ள ெசJதா . ம2நா3 காைலேய
ப திாிைககளி" அ த பட, கைள< ;மதியி தாராள மனபாைமைய<
பறி பிர;ாி&க ெசJதா .

;மதி கழாேலா, :ாிபாேலா அ"ல+ கைனயா ேவா>, ேமாிேயா> ேச

+

'&கபழகியதாேலா சிறி+ சைத ேபா=> ப% தா3. ெகா ேபா*% த அவ3
ெமா$ெமா$ெவ2 ஆகி அழகாக உபியி% தா3. கைனயா விளபர ெசJத
அவ3 கதாநாயகி யாக ந&கிற படதா இ4 தயாராகவி"ைல. அத
விளபர,க3தா ++ வித தி" வ + ெகா% தன. கைனயாவி பண
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உதவியாள களி" பல ;மதி அவாிட இ%&கிறா3 எபதாேலேய அவைர மாைல
ேவைளகளி" அ&க ச தி&க வர ெதாட,கினா க3. அவ%&' ேவயம=>
கட தர தய,கிய சில இேபா+ எFவளB ேவ>மானா. தர தயாராக
இ% தா க3. ;மதி அவ%ைடய ச&தி வாJ த தXடாக மாறியி% தா3. ந>ந>ேவ
ேவ2 கெபனிகளி பட,களி சி2சி2 ேவட,களி" அவைள ந&கவிட&
கைனயா தய,கவி"ைல... ஆனா" எ"லாேம 'ளியலைற& கா=சியாகேவா இரB
வி>தி நடனமாகேவாதா இ% தன. த*" தா எப அறிகப> தப=டாேளா அபேய ஒFெவா% தயாாிபாள% த உட" வளப ைதேய
கா=> கா=சிகைள தன&' த%வ+ ;மதி&' ாி +வி=ட+. பபயாக
ெம"லெம"ல ேயாகா பா3 அ ைத K=>&' ேபாவைத ;மதி வி=> வி=டா3.
அவ க? நாைல + ைற ேக=>பா

+ எசாி + பா

+வி=> ‘நம&ெகன

வ த+ ?’ எ&ேக> ெக=> ேவ>மானா" ேபாக=> எ2 அவைள பறி&
கவைலப>வைத வி=>வி=டா க3.

அ த சமய தி" ஒ%நா3 ;மதியி ேப%&' ஒ% ாிஜிSத தபா" ம+ைரயி*% +
வ த+. கத ைத அவ?ைடய அமாதா அ4பியி% தா3. ேநா= Qேஸா எ2
த*" ;மதி ச ேதகப=டா3. அ ற எ+வாயி% தா., வா,கி தா
பா &கலாேம? எ2 +ணி + ைகெயாபமி=> அைத வா,கி பிாி த ேபா+ அ+
ஒ% நீட கதமாக இ% த+. ஏேதா க=>ைர&' தைல ேபா>வ+ேபா" ஒ%
தாயி கைடசி எசாி&ைக எ2 அத' தைலேப ேபா= % தா3 அமா.
இ+தா அேநகமாJ நா உன&' எ$+கிற கைடசி& கதமாக இ%&' எற
த" வா&கிய ேதா>தா அமாவி கதேம ஆரப மாகிய+. அமாவி அ த
நீட கத ைத ப&க ெதாட,கியேபா+ ;மதியி ெந8; படபடெவ2
அ +& ெகா3ள ெதாட,கிய+.
----------அதியாய 22

அ3ளவளாக இ% த.&' உைன ெபய ெசா"* அைழ&' அளB&'& @ட
உன&' என&' இைடேய இனி எ த ெந%&க, பாச இ% பதாக இேபா+
நா நிைன&கவி"ைல. என&'& க=>படாத-எ வா

ைதகைள& ேக=க

தயாராயி"லாத ஒ% ெப-&' நா கத எ$+ வத'&@ட&
கடைமப=%&கவி"ைல. ஆனா" ெசா"ல ேவயைத& கைடசியாக ெசா"*
தீ

+ வி>வ+ ந"லெத2தா இைத எ$+கிேற. அற உன&' தைல

$கிவிடலா.
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அ,ேக ேயாகாபா3 அ ைத K=*% + ேந2& கத எ$தியி% தா க3.
ஏெகனேவ ஒ& ெகாடப நீ அவ க3 K=" த,கி& ெகா>
படபி&' ேபாJ வ%வ+ எற நிப தைனைய மீறி வி=டாJ எ2,
இரவி"@ட அவ க3 K=>&' த,க வ%வதி"ைல எ2 எ$தியி%&கிறா க3.
உைன பறி அவ க3 ஜாைடமாைடயாக எ$தி யி%பைத எ"லா ப தா"
என&' நா&ைக பி>,கி& ெகா> சாகலா ேபா*%&கிற+. உைன ேபா" ஒ
அட,கா பிடாாிைய - ஊ ;றிைய - ஒ> கா*ைய ெபணாக ெபறதகாக
நாதா நா&ைக பி>,கி& ெகா> சாக ேவ>. எைன விசாாி&கிற நா.
ேப%&' இனிேம" நா மானமாக பதி" எ+B ெசா"ல யா+. நீ எ ெபய ,
'>ப ெபய எ"லாவைற< ெக> +& '= ;வரா&கிவி=டாJ உனா"
என&' ஏப=>வி=ட தைல&'னிB இனிேம" நா ெச தா" @ட தீரா+
ேபா*%&கிற+. சாB வ% வழியாயி"ைல.

ெமைமயான ெப எபவ3 அனிசமலைர ேபா" ேவ2 மனித களி
ெவபமான D;& காறா" ேமா + பா &கப>கிற ேபாேத வாவிட&
@யவ3. பிற க திாி + ேநா&' அளB&' வா விட& @ய ஒ% ெப
பிற' தி% தேவா, ேதரேவா, மலரேவா யா+. மல வத' ேப வா>வத'
நீயாக B ெசJ+ெகா>வி=டா" நா,க3 எப அைத த>&க <?
அ%பாக இ% தாலாவ+ மீ> மலரலா எற நபி&ைக உ>. வா
வி=டா" பி மல சிைய பறி& கனB@ட& கான யா+. ெப
ெமைமயானவளாக இ%&கலா. அ+ தவ2 இ"ைல. ஆனா" பலKனமானவளாக
இ%&க& @டா+. ெமைமயான உட., திைமயான உ3ள  உ3ளவளாக
ெப இ%&கேவ>. பலKன மான உட, பலKனமான மன @டேவ
@டா+. சபல கெவறி< ஆைசக? ஒ% ெபைண சீரழி&க
ேபா+மானைவ.

இ2 நீ தி% தி மீ=>& ெகா>வர யாத நரக தி" K +வி=டாJ. உைன
பறி இனி ேம" நாேனா பிறேரா நிைனப+கsட பாவ. வாடாம" ெமா=டாக
இ% தாலாவ+ இனி மல சி வ% எற எதி கால நபி&ைக உ>. வாவி=ட
ெமா=>&' அ த நபி&ைக< இ%&க யா+. வாடாத+ மல%, வாய+
க%', க%'வ+ ம2ப மலர யா+. இ+தா உலக நியதி.

உைன ெசைன&' அ4பி ப&க ைவ த ேபா+ நா எெனனேவா
ெசாபன,க3 க ேட. நீ டா&டராக, வ&கீலாக, ெராபஸராக, ஐ.ஏ.S,
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அதிகாாியாக எப எப எ"லாேமா வ%வாJ எ2 எணிேன. கைடசியி" நீ
சா&கைடயி" ேபாJ& 'தி +வி=டாJ. உ உடெப"லா ேசறாகி வி=ட+. -

இனி உைன நிைனபைதவிட மறப+தா ந" ல+. கட ப திாிைககளி"
உ4ைடய அைர நி வாண பட,கைள<, &கா" நி வாண பட, கைள<
பா

+ பல எனிட விசாாி&கிறா க3. எனிட ப&கிற ெபகேள

அவைற பா

+& ேக* ெசJகிறா க3. எேனா> பணிாி< சில D த

ஆசிாிையக3, "எனQ உ ெபாைண இப தா2மாறாக ேபாக வி=>=ேட!
நீ ஏ க&க& @டா+?" எ2 ேக=கிறா க3. நா க + நீ அட,க
மா=டாJ எ2 ெசானா" ஒ%ேவைள அைத அவ க3 நவத' ம2&கலா.
யா யா தைலயி" எப எப எ$தியி%&கிறேதா அப தா நட&'.
எ$தினைத மா தி எ$த ய ேபாறதி"ைல. எ4ைடய இ த& கத உன&'
ேகாபD=டலா. இைத நீ கிழி +& @டேபா=>வி>வாJ. ஆனா" இ த&
கத தி" நா எ$தியி%&' விஷய,கைள எறாவ+ ஒ%நா3 நீயாகேவ ம2ப
நிைனB @ வத' ேநாி> எப+ நிசய. அேபா+தா நா ெசா"கிற
நியாய,க3 உன&' ாி<. அ+வைர அைவ உன&' ாிவ+ சிரம.

இப&'
உன&' தாயாக ேந

த + பா&கியவதி.

கத தி" எ$தியி% த சில வா&கிய,களா" அமா ;மதியி மன ைத ஒ% கல&'&
கல&கியி% தா3 எறா. ;மதி அைத மற&க  த+. அ த& கத ைத அவ3
ப +& ெகா% தேபா+ ஏ.Z. அைறயி" ேமாி<, தயாாிபாள
கைனயாB ' +& ெகா% தா க3. ;மதி ெட*ேபானி" ஏ.Z. அைறைய&
@பி=> 'வரலாமா?’ எ2 ேக=டா3 அவ க3 வரெசானா க3.

"ஓ. எS. வி பிளஷ Vஆ ஆ"ேவS ெவ"க” எறா3 ேமாி. அ2 த
தலாக தாேன வி%பி அவ கேளா> ேச

+ 'பத' ெசறா3 ;மதி.

அவ?&' அேபா+ அமாைவ மற&க ேவயி% த+. அமாவி கத ைத
மற&க ேவயி% த+. கட த கால ைத மற + கடேத கா=சி ெகாடேத
ேகால எ2 மித&க எத உதவியாவ+ ேதைவ ப=ட+. ெப"லா பிற
வ2 த.&காக அவ3 ' தா3. இ2 இேபா+ இ த விநாயிேலா ;மதி
தன&காகேவ '&க ெதாட,கியி% தா3. அவ3 மிதமி8சி ேபாவைத பா
ேமாி&', கைனயாB&' பயமாயி% த+.

+

127

அமா, மக3 வா ச%காகிறாேள எ2 வ% தினா3. மகேளா க%கி
சாபலாகிவிடேவ B ெசJ+ெகா> வி=டாேபா" தீவிரமாகB,
ேவகமாகB, ெக=> ேபாக ெதாட,கினா3. கைனயா அவைள&
கதாநாயகியாக ேபா=> எ>&க ேவய பட என ஆயி2 எபைத அவ?
மற +வி=டா3. கைனயாB மற +வி=டா . ;மதி கைனயாB&' ேமாி&'
ேவ2 வித,களி" பயபட ெதாட,கினா3.

ஒ% சமய ஒ% ெபாிய மி" தலாளியி மைனவி யிட ;மதி&' றி.
+ைமயான அ4பவ ஏப=ட+. ;மதி ஒ%  தக தி" அைத ப தி% தா3
'ெலSபிய ெல&S' வைகைய ேச

த ஓ அமாைள த தலாக தன%ேக

கடா3 அவ3. எ%ைம மா> மாதிாி ெப% +& ெகா$ தி% த அ த அமா3 ஒ%
ேவ=ைட நாயி ெவறிேயா> ;மதிைய& கச&கி பிழி +வி=டா3.

"அ த அமா?&' ஆபிைள,கனாேல பய, ஆபிைள,கேள ஆகா+” எறா3
ேமாி. 'ஆபிைள,க ஆப தான ஆ?,க. விஷய ைத ெவளியிேல
ெசா"*>வா,க'4ேமாியிட ஒ% தடைவ தைன பறி அ த அமாேள
ெசா"*யி% தா3. ேமாி< ;மதியிட அ த அமாைள பறி நிைறய விஷய,க3
ெசா"*யி% தா3.

"இ தமா ெபாபிைளயா ேதடறா% இ தமாேளாட ஹSெப= ஆபிைளயா
ேதடறா%. பிாி=டேல ஒேர இன ைத ேச

தவ,க தனியிட திேல ச தி&கிற+

ச=ட: வமாயி=ட+. ேவேற சில ஊ களிேல அப ஒேர இன&
க*யாண ைத&@ட அ,கீகாி&கிறா,க இ,ேக யா+; @டா+.”

"சDக திேல தனி மனித களிட தி" பண அள B&' அதிகமாக ேச

தா"

இப தா2 மா2க3தா அதிகமா' எபைத நம நா=.3ள பண திமி
பி த ஆ- நிபி&கிறா. ெப- நிபி&கிறா3. பணதா
இ+&ெக"லா காரணQ, ேமாி!' எறா3 ;மதி.

"பண இ"லா=டா எ+தா நட&' பண ேதைவ இ"ேலனா நீ< நா4
இப எ"லா ஏ ஆக ேபாேறா? எ,கபா ெரயி" எஜி ைர வ .

128

என&' ப + வயசானபேவ ெச + ேபாயி= டா%. அமாB நா4 Dதபிக? பிைழ&க ேவயி% த+. இப ஆகேவ வ த+. உ,கபாB
சின வயசிேல ேபாயி=டா 4 நீ ெசாேன. உ,கமா தமி ப= நீ<
இேபா+ இப ஆயா;. வ2ைம<ட தவிபவ கைள பண ேதா>
தவிபவ க3 ச தி&' ' ேபாெத"லா தா இப ேஸாவிய" கிைரS நிைறய
நட&'+.”

"ஆனா" இெத"லா > ம! நம நா= ெப%ைம&ேக இ$&'.” -

;மதியி விவாத,கைள ேமாி ஏகவி"ைல. "இப எ"லா ேபசினா" பண
சபாதி&க  யா+. கைண D=> த பணினா" தா இ,ேக பண
சபாதி&கலா” எறா3 ேமாி. 'நாம கைண திற +ேடதா த
பேறாேம?” எ2 ;மதி இத' பதி" ெசானா3. அவ?&' ேமாியி
விர&தி< கச உண சி< ாி தன. அவ க3 இ%வ% இத' ெப"லா
த,க?&'3 எேபா+ இப ேபசி& ெகாடேத இ"ைல. வரவர இ%வ%ேம
த,க?&'3 க% +& கைள பாிமாறி& ெகா3வ+ வழ&கமாகி இ% த+.

கைனயா தயாாிபாளரா அ"ல+ ெப% பன& கார க?&' ஆஷாட:திக?&'
ஏபா> ெசJ+ த%பவரா எற விஷய இேபா+ ச ேதக +&' இட மி"லாம"
நிபணமாகிவி=ட+. வ%ஷ ஒ2 விைள யா=> ேபால ஒவி=ட+. ;மதியி
பா,& கண&கி" கி=ட த=ட ஒ% ல=ச ைத எ=>கிறா ேபால பண
ேச

+வி=ட+. தய,கி தய,கி அவளிட ஒ% சமய கைனயாேவ அைத&

கடனாக& ேக=டா .

'பா,கிேல த ற ைதவிட இர> மட,' 'இ=ெரS= த ற +&' நா தயா ”
எறா .

"அ+&ெகன? த ேற. எ,கி=ட இ% தா என? உ,ககி=ட இ% தா என?
உடனயா இேபா என&' ஒ- ெசலB இ"ேல.”

"ஒ% ேராேநா= ேவ-னா எ$தி&கலா. ேரா ேநா=>ேல உன&' நபி&ைக
இ"ேலனா டா' ெம= ேவணா ெரஜிSத பணி&கலா. ஆனா ஒ* எ
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ேம=ட ஆஃ =வ ேடS; இ%ப+ நாைள&கி ஒ% ேநா=டா4 ேக&காேத. பன
விஷய பா%” எறா கைனயா.

'நா ெச& எ$தி தேர, எ> +&',க. ேநா=> ேவடா. வ=<
ேவடா. நீ,க யறேபா தி%பி& ெகா>,க ேபா+.”

"நா உ ெச&ைக எ> +&கி=> ேப,'&' ேபானா அ+ ந"லா இரா+ ;மதி!
என&'& ெகா8ச @சமாக இ%&'. நீேய தயBெசJ+ ெச"ஃ ேபா=> எ> +&
'> +ேட” எ2 ெக8;கிறா ேபாற 'ர*" 'ைழ + ெநளி + ேக=டா
கைனயா.

"இெதன ெபாிய விஷய, த தா" ேபா'+! வா,கி&',கேள” எ2 ;மதி
சமதி + வி=டா3. அ> த நா3 காைலயிேலேய பண எ> +& ெகா>&கB
ெசJதா3. இர> நா3 கழி + ேம. ஒ% ெபாிய ெதாைக ேக=டா கைனயா.
கைடசியி" ;மதியி கண&கி" ஒ% ப + பாJ ம=>ேம மீதமி%&கிற அளB பண
'ைற +வி=ட+. மறைத& கைனயா பபயாக வா,கி& ெகா>
வி=% தா .

ஆனா" ;மதி&' அதனா" பண& கYட எ+B வ + விடவி"ைல. ேபா"
அவைள ராஜ ேபாக தி" ைவ +& ெகாடா கைனயா. ந>ேவ அவ3 ஒ%நா3
ேயாகாபா3 அ ைதயி K=> ப&கமாக& காாி" ேபாக ேந

தேபா+

அ ைதைய பா &கலா எ2 காைர நி2 த ெசா"* இற,கி ேபானா3.
வாச*" அ ைதயி கணவ எதி ப=டவ வழிைய மறிப+ ேபா" '2&ேக
எதிாி" நி2 ெகா> "இ,ேக எ"லா நீ இனிேம வராேத ;மதி: இ+
ெகளரவமான ஃேபமி*. உனாேல எ,க ேப ெக=> ேபாக-கிற+தா உ
ஆைசயா? தயB ெசJ+ ேபாயி>, இ,ேக யாைர< நீ பா &க ேவணா. உைன
பா &கேல4 இ,ேக யா% தவி;& கிட&கேல’ எ2 க தில தாேபால
ெசா"* வி=டா . ;மதி&' எனேவா ேபா" அவமானமாக இ% த+. K>
தி%பிய+ அவேள கைனயாைவ& ேக=> நிைறய& ' தா3. தைன மற&க
யறா3. ந>ந>ேவ 'றி&'றி அ$தா3. கைனயாB&' அவ3 நிைல
ாியாத திராக இ% த+.
------------
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அதியாய 23

அைறய நிகசி&' பி ேயாகாபா3 அ ைத K=>&' இனிேம"
ேபாக&@டா+ எ2 ;மதியி உ3ள தி'3 ஒ% ைவரா&கிய பிற த+. த தாJ
தைன அதிகமாக தி=யேபாெத"லா, 'ெராப தா தி=டாதீ,ேகா. இ த&
கால +& 'ழ ைதகைள& ெகா8ச வி=> தா பி&க-' எெற"லா
நிதானமாக ேபசிய ேயாகாபா3 அ ைதயி கணவரா இேபா+ தைன
இFவளB எ> ெதறி + ேபசினா எ2 ;மதியாேலேய நப யாம" இ% த+.
தா< உறவின க? தைன ெவ2 + அவமானப> திய த விைளB தைன
ெவ2&காத கைனயா, ேமாி ேபாறவ க3 ேம" அவ3 நபி&ைகைய
அதிகப> திய+. அவ க3 ெசானைத எ"லா அவ3 ேக=டா3. ஒ% விர&தியி"
ந"ல+ ெக=ட+ பிாி +ண% ச&திேய அவளிடமி% + ேபாJவி=% த+.
கைனயா இ$ த இ$ அவ3 த,க& கபியாக வைள தா3. அவ ெசானைத
எ"லா த=டாம" தய,காம" ெசJதா3.

பர த இ த உலகி", அவ% ேமாி<தா தைன பா+காபவ க3 எற
உண B@ட அவ?&' ஏப=>வி=ட+. ேமாி< கைனயாB கபி த வா&ைக
அவ?&' பழகிவி=ட+. ேம. சில மாத,க3 ;லபமாக ஓவி=டன. கவைல
இறி< ஓ வி=டன.

"நா வா,கின அ த பண ைத $&க அபேய அ> த வார ம2ப உ
அ&ெகளேல ெடபாசி= பணிடேற ;மதி ! உன&' நா எFவளேவா
கடைமப=%&ேக. நீதா சமய திேல ைக ெகா> +& காபா திேன" எ2
கைனயாேவ ஒ%நா3 ஞாபகமாக அவளிட வா,கியி% த கட பறி
பிரSதாபி தா . ;மதி அைத ெபாி+ப> தவி"ைல. "எ,ேக ஒடேபா'+?
ெம"ல& '>,க. அ தைன< நீ,க சபாதி;& '> த பணதாேன? உ,ககி=ட
இ% தா என? எ,கி=ட இ% தா என?” எ2 ;மதி கைனயாB&' மிகB
ஆ2தலாக பதி" ெசானா3. நாளைடவி" ;மதியிட கைனயா கட
வா,கியி%&கிறா எப+ எபேயா ேமாி&' ெதாி + அவ3 ஒ%நா3 ;மதிைய&
க + ெகாடா3. பட தயாாி ெதாழிைல& கைனயா அறேவ வி=>வி=டா
ேபால ஒ+,கியி% தா . மாயி" 'யி% த டாS மாSடைர& @ட& கா*
ெசJய ெசா"* அ4பிவி=டா . ;மதியி டாS பாட,க3 அைர'ைறயாக
நிறன.
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டாS மாSட ேபான+ ;மதிைய& @பி=>, ";மதி? நீ ேவ-னா& கீேழ கா*
பணி=> மா&' வ +டறியா? மாயிேல ஏ.Z. ேபா=> த +டேற” எ2
கைனயா ேக=டேபா+ ;மதி கீேழேய இ%&க வி%வதாக ெசா"*வி=டா3.
அ> த நாேள மா&' Sடப :சி ஒ$,'ப> தினா க3. மாயி" ஒேர
ஹாலாக இ% த ப'திக3 இர> D2 அைறகளாக த>&கப=டன. மா
பேய2கிற ப'தியி" ெவளி ப&க தி*% + உ=ப&க தி*% + திற&கB,
:=டB,  த மாதிாி ஒ இ%& கபி ெவளி& கதB ேவ2 திதாக
ேபாடப=ட+.

ஒ%வார கழி + ஒ%நா3 பிபக"  + இ%=>வத' சிறி+ ேநர
இ%&'ேபா+ நாைல + ெத.,' ெபகேளா> காாி" வ + இற,கினா
கைனயா. ;மதி தா வசி +& ெகா% த ேபா ஷனி" இ% + தெசயலாக
ப&க வ தவ3 இ த& கா=சிைய பா

தா3. கைனயாேவ ஓவ +,

"இனிேம இவ,கதா இ,ேக டாS S@" நட த ேபாறா,க. பைழய ஆ?
ஆபிைளயா இ% + ெதாைலசதாேல ெராப ெபா-,க டாS ப&க
நிைனசா&@ட பய + @சப=டா,க, அதா ெபாபிைள,களாக&
ெகாடா +=ேட. இவ,க '';' டாSேல எ&Sப =. இ,ேக நிைறய
ஆ திரா&கார க? இ%&கா,க. அவ,க K=> ெப-,க3ளா ப&க வ%.
இ த ெபா-,க ெராப ந"ல மாதிாி” எ2 ;மதியிட தாேன வ* +  தி&
ெகா> விவர,கைள ெசானா . ;மதி இத' பதி" எ+B @றவி"ைல.
ஆனா" அவ ெசானைத $ைமயாக அவ3 நபB இ"ைல. ஏேதா அவசர
அவசரமாக இ=>& க= ெசான+ மாதிாி ப=ட+. அத' அ> த நா3
கைனயாவி ேவைல&கார ைபயைன எதகாகேவா @பி=டேபா+ அவனிட
ேப;& ெகா> + பா

தா3 ;மதி. "நீ,க ேக=டா டாS க +& '>&க

வ தி%&கா,க4 ஐயா உ,ககி=ேட ெசா"ல ெசா"*யி%&'” எறா அவ.
தமி ெதளிவாக ேபச வராத மைலயாள + ைபயனாகிய அவ உ3ளைத
அபேய வாJ உளறி ேபாJ ெசா"* வி=டா. ;மதி இரடாவ+ ைறயாக
அவைன அ$ தி& ேக=டத' அவ சிாி +& ெகாேட ேபசாம" ேபாJவி=டா.
;மதி&' ச ேதக த=ய+. இ+ மாதிாி விஷய,களி" ெபைம&'3ள ேமாப
ச&தி அவ?&' அேபா+ உதவிய+.

அ2 பிபக*" ேமாி வ தா3. கைனயாB, ேமாி< ேச
அ த ஆ திர அழகிகைள பா

ேத மா&' ேபாJ

+ ேபசிவி=> வ தன . கைனயாவி
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ெராட&ஷ ஆHZ ெவளிவாச" அ%ேக, ’இ,ேக ைகேத

த ெப

ஆசிாிையக3 'சி  நடன கபி&கிறா க3’ எற திய விளபர பலைக
ேவ2 ைவ&கப=> ச தன ','ம ெதளி&கப=> :சர W=டப=ட+.
;மதி&' எனெவ2 ஒரளB ாி த+ ேபாலB இ% த+. ாியாத+ ேபாலB
இ% த+. ஆனா" ஒ2 ம=> ெதளிவாகேவ ாி த+. அ த ஆ திர அழகிக3
வ தி%ப+ த,கியி%ப+ எ+B ந"லதகி"ைல, எபைத அவ3 உண

தா3.

;மதி ேமாிைய தனியாக த4ைடய அைற&' அைழ + ெசறா3. அவளிடேம
இ+பறி& ேக=டா3.

"எனQ ேமாி? இ த ெத.,' ெபாபைள,க3ளா யா%? இவ,கைள&
கைனயா எ+&காக இ,ேக ெகா> வ + அைட; வசி%&கா%? ேக=டா"
'சி அ+ இ+4 ?கறா%? என இெத"லா?"

"அவ,க?&'3 ஆயிர இ%&'? அெத"லா உன&' எ+&'Q ெதாிய- ?
உ பா=ைட பா

+&கி=> நீ ;மா இ% ேபா+” எ2தா ேமாி ;மதியிட

அேபா+ பதி" ெசானாேள ஒழிய கைனயாைவ வி=>& ெகா> + எ+B
ேபசவி"ைல. சிறி+ ேநர ெபா2 + 4 பி4 ெதாட பி"லாம" "உ
ேலாைன அவாி=ட சீ&கிர தி%பி வா,கி>! அதிேல ெம தன ேவடா.
ஒ%பிமி"லாம ஆைள நபி வாJ வா

ைதைய நபி ல=ச பாJ கட

ெகா>&கிற அதிசய ைத நா இப தா ;மதி ேக3விபடேற" எ2
மீ> இரடாவ+ ைறயாக ;மதிைய எசாி தா3 ேமாி. ெப"லா ேமாி
இப எசாி&'ேபா+ வழ&கமாக ெசா".கிற ’எ,ேகQ ேபா'+ பண?’ எற
வா
உண

ைதகைள தனாேலேய இேபா+ ெசா"ல யவி"ைல எபைத ;மதி
தா3. அவ3 உ3?ண B விழிபைட தி% த+.

இ த அதி சி ேபாதாெத2 ேவேறா அதி சி< ;மதி&' அ2 ஏப=ட+.

ேமாியி இரகசிய ஏபா= ப<, அறிBைரயி ப< த உட"நிைல
'றி + மாதவிடாJ& கால தபிவிடாம" ேப-வ+ 'றி + ;மதி அ%கிேலேய
ஒ%ேல டா&டாிட ஏபா> ெசJ+ ெகா% தா3.
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“இ,ேக வ தா;! இனிேம தா2மாறா யா யாேராடேவா எபி எபிேயா
இ%&கறாபல ஆயி>. ேல டா&டைர தவறாம பா

+&ேகா. இ"லா=

வயி2 3ைள<மா நிேப. ஜா&கிரைத” எ2 ெகா8ச பைசயாகேவ ேமாி
ஒ%நா3 அவைள இ+ விஷயமாக எசாி தி% தா3. கைனயா K=*% +
D2 K> த3ளியி% த ஒ% ேல டா&டாிட @பி=>& ெகா> ேபாJ ேமாி<,
கைனயாBேம ;மதிைய அ த டா&டரமாB&' அறிகப> தியி% தா க3.
;மதி< இரBகைள<, பக"கைள<, நிகசிகைள< ஞாபக ைவ தி% + அ த
டா&டரமாைவ ச தி + ஊசிக3 ேபா=>& ெகா> மா திைரகைள வி$,கி
சமாளி +& ெகா% தா3. மாயி" ’'சி’ எகிற ெபயாி" ஆ திர
அழகிக3 'ேயறிய பி அவ3 டா&டரமாவிட ேபாகேவய த" ைற
நாள2 டா&டரமா ேமப&காக பிாி=ட4&' றப=> ேபாJ
வி=டாெள2 ெதாி த+. அ2 ேபாட ேவய இெஜ&ஷைன< ேபா=>&
ெகா3ள யவி"ைல. 'ெம&க" ெச&-அ’ ைப< ெசJ+ ெகா3ள யவி"ைல.
ேவ2 டா&ட களிட ேபாகலா எறா" இ த மாதிாி இரகசிய விஷய,க?&'
யாைர நபி ேபாவ+ எப+ ;மதி&' ாியவி"ைல. கைனயாைவ ேபாJ&
ேக=கலா எறா" மாயி" ஆ திர அழகிக3 வ த நாளி*% + ;மதி&'
அவ%&' மனSதாப ஏப=> ஒ% த%&ெகா% த ேப; வா

ைத நி2

ேபாயி% த+. இரெடா% தடைவக3 கைனயா வ* + தாமாக ேபச
வ தேபா+ @ட ;மதி க ைத தி%பி& ெகா> ேபாJவி=டா3. ஆகேவ
அவாிட ேபாJ ேல டா&ட ஏபா> ெசJ+ தர ெசா"*& ேக=க ;மதி&'
வி%பமி"ைல.

;மதி உடேன ேமாி&' ஃேபா ெசJதா3. ேமாி மாைலயி" வ + டா&Zயி" லS
ச  ேரா" யாேரா ஒ% டா&டரமாவிட ;மதிைய அைழ + ெசறா3. அ த
ேல டா&ட மிகB கறாராக இ% தா3. 'மிS ;மதி’, எ2 ேமாி ேப ெசா"*
இ% ததனா", "இ+ மாதிாி இெஜ&ஷகைள& க*யாணமாகாத ெபக?&'
நா ேபா=றதி"ேலமா! த பறவ,க?&' நா,க ஒ தாைசயா இ%&க
யா+. தயB ெசJ+ இ+ விஷயமா நீ,க3ளா இனிேம எைன ேத
வரபிடா+” எ2 கபாக ெசா"* வி=டா3.

"எ"லா டா&ட க? இ+&' ஒ +வர மா=டா,க. சிலேப தா ஒ + வ%வா,க.
அ த சில ேப%&' நிைறய பண '>&க-. ஆபிைள டா&டரா இ% + அ த
டா&ட ஆைச&காரனா இ% தா அவேனாட ஆைசைய< :

திெசJய

ேவயி%&'. அ+&காக தா நா4 கைனயாB ெராப பா>ப=> அ த
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மாபல ேல டா&டைர பி; வசி% ேதா. அவ ேமப&' V.ேக.
ேபாயி=டா. ேபாக-4 ெராப நாளா ெசா"*&கி=% தா” எ2 அதி.3ள
சிரம,கைள ேமாி விவாி தா3. ம2ப ;மதி<, ேமாி< தி%வ"*&ேகணியி"
இெனா% டா&டரமாைவ பா &க ெசறா க3.

இ த டா&டரமா3 எ"லா ேபஷ>கைள< பா

+  + அ4பிய பி

தனியான+ இவ க3 இ%வ% உ3ேள ெசறா க3. எ த  நிப தைன<
ேபாடாம" அ த டா&டரமா3 ;மதிைய பாிேசாதி தா3.

ஆனா" பாிேசாதைன  த+ ம% + சீ=> எ$தி& ெகாேட, "உ,க
ஹSெப= எனமா ேவைல பா &கிறா%?" எ2 ேக=ட டா&டரமா?&'
பதி" ெசா"ல யாம" ;மதி பர&க பர&க விழி தா3.

டா&டரமா3 எ$+வைத நி2 தி வி=> ;மதிைய நிமி

+ பா

+ ம2ப<

த4ைடய அேத பைழய ேக3விைய& ேக=டா3.

"... நா= ெய= ேமாீ=” எ2 ;மதி தய,கி தய,கி ஒFெவா% வா

ைதயாக

ெசா"*ய ம2ெமாழிைய& ேக=> அ த டா&டரமா3 திைக + ேபாJ இவ3
க ைதேய இைமயாம" பா

தா3.

"நா= ேமாீ=? ெத ெஹள...” எ2 எைதேயா ேக=க ஆரபி + உத=ைட&
க +& ெகா> பாதியிேலேய நி2 தினா3 டா&டரமா3. சிறி+ ேநர கழி +,
"க ம! க ம! நீ,க3ளா ஏமா இ,ேக எைன ேதவ + க$ த2&கிறீ,க!
எ ேபைர& ெக>&கிற+&கா? ேபாமா ேபா! ேகாடபா&க திேல சினிமா
எ&S=ரா&க?&' ைவ திய பற டா&டரமா&க3 யாராவ+ இ%பா,க.
ஐயா நா= ேஸா சீ. அ,ேக ேபாJ யாைரயாவ+ பா%மா” எ2 பாதி
எ$தியி% த ’ாிSகிாிஷைன’ அபேய கிழி +& கீேழ இ% த 'ைப
ெதா=யி" எறி தா3 அ த டா&டரமா3. ;மதி&' உடெப"லா ேவ

+&

ெகா=வி=ட+.

"இ+ ெகளரவமானவ,க வ ர SெபSாி ! இ,ெக"லா இனிேம நீ வராேத.
இப நீ வ தைத நா இரகசியமாக வ;&கிேற. யாாி=டB ெசா"லேல. ஆனா நீ
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இ,ேக இனிேம வரபிடா+” எற கபான 'ர*" ம2ப< ெசானா3
அ த டா&டரமா3. ;மதி&' க தி" அ தா ேபா*% த+ அ த பதி".
-----------அதியாய 24

தி%வ"*&ேகணி டா&டரமா3 K=*% + தி%ேபா+ ;மதி< ேமாி<
த,க?&'3 ஒ%வ%&ெகா%வ எ+B ேபசி& ெகா3ளவி"ைல. பரSபர ஒ%வ
மீ+ ஒ%வ ேகாபி +& ெகாடவ க3 நி ப தமாக ஒ%வ%&க%ேக மறவ
உ=கார ேந

த+ ேபா" அவ க3 அேபா+ உ=கா

+ ெகா% தா க3.

எ+B ேபசவி"ைல எறா., அவ? உ3\ர& கவைலயிலா தி%பைத
அவ3 கேம கா=ய+. ;மதிேயா ககளி" நீ வய Kறி% தா3. ந>ேவ ஒேர
ஒ%ைற ம=> ேமாி ;மதியி ேதாளி" த= "ேவடா அழாேத! எ"லா
சாிப> தி&கலா” எ2 ஆ2தலாக ெசானா3. ;மதி ேகாப ேதா> அேபா+
ேமாியி ைகைய த ேதாளி*% + நீ&கி ெவ>&ெக2 உதறினா3.

K> வ த+ இற,கி ஓேபாJ த அைற&'3 aைழ + உ=றமாக
தாழி=>& ெகாடா3 ;மதி. ேமாி எFவளேவா த= பா

+ ;மதி கதைவ

திற&கவி"ைல.

ேமாி&' ச ேதக பய ஏப=>வி=டன. இமாதிாி மனநிைலயி" ெபக3
எெனன பயி திய&கார தன,கைள ெசJவா க3 எ2 சி தி + பதறினா3
ேமாி. அைற&'3 L&' மா=& ெகா3வாேளா, மெணைணைய ஊறி
ெந% ைவ +& ெகா3வாேளா, L&க மா திைரகைள அளB&' அதிகமாக
எெற"லா எணி ேமாி மன பைத தா3. ;மதிைய எப& கதB திற&க
ெசJவ+ எ2 ேமாி&' ாியவி"ைல. ;மதிேயா ெவ2 பிவாதமாக
உ3ேள இ% தா3. “இ4 ெர> நிமிஷ திேலேய நீ கதைவ திற&கேலனா
நா ேபாX;&ேகா ஃபய ச K;&ேகா ஃேபா பண ேவயி%&'. ேவேற
வழி இ"ைல" எ2. ெவளிறமி% ேத சாவி +வார தி அ%ேக வாைய ைவ +
இைர + க தினா3 ேமாி. உடேன பய + ேபாJ ;மதி கதைவ திற +வி=டா3.
உ3ேள +ைழ + ேமாியிட, "பாவி! கைடசியிேல எைன வயி 2 பி3ைள<மா
ந> ெத%விேல நி2 தியா; உன&' இேபா தி%திதாேன? ேபா+ேமா
இ"*ேயா?” எ2 @பா> ேபா=> தைலயி. வயிறி.மாக மாறிமாறி
அ +&ெகா3ள ெதாட,கினா3 ;மதி.
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ேமாி&' என ெசJவெதேற ாியவி"ைல. ேவணா! ெசானா& ேக? ;மதி
@பா> ேபா=> ஊைர& @= வ பணாேத. Kணா நீேய உ ேபைர&
ெக> +&கேபாேற. இைத சாிப> த எபி< நா ெஹ" பேற.
எைன ந” எறா3 ேமாி.

"உைன நபி நபி தாேனQ இ த& கதி&' வ ேத" எ2 பதி.&'& @பா>
ேபா=டா3 ;மதி. அேபா+ மாபய%ேக யாேரா மடமடெவ2 பயி"
உ%?கிற ஓைச< ேவைல&கார ைபயனி @பா> ேக=டன. ;மதியி
கவன, ேமாியி கவன திைச தி%பின.

;மதி<, ேமாி< அைறயி*% + ெவளிேயறி வ + பா

தா" கைனயா

மாபயி*% + உ%> வி$ தி% தா . “உ3ேள நீ,க ெர>ேப% ச த
ேபா=>&கிறைத& ேக=> மாயிேல% + ஓ வ தா%. ேவY த>&கி பயிேல
வி$ +=டா%” எறா ேவைல&கார ைபய. ;மதி< ேமாி< அ%கி"
ெந%,கி பா

தேபா+ ;மா ேவY த>&கி ம=> அவ விழவி"ைல. நறாக&

' தி% தா எ2 ெதாி த+. மாயி*% த ெத.,'& காாிகளி சகவாச தி"
சில நா=களாக அவ Dகியி% ததி" ;மதி&' அவ ேமேல ஒ% ெவ2. ஆனா.
இப சமய தி" அவைர வி=>& ெகா>&க யவி"ைல.

கீேழ வி$ த கைனயாB&' ழ,கா" ப=ைட பிசகிவி=ட+. எ$ தி%&க
யவி"ைல. உடேன ேமாி ைபயைன& @பி=>, "காைர எ>&க ெசா".பா,
உடேன டா&டாி=ட& @=&கி=> ேபாயாக-!” எறா3. ைபய ைரவாிட
காைர எ>&க ெசா"* அவசர ப> தினா. எ$ தி%&க யாம" தைர யி"
ேவY அவிழ வி$ + கிட த கைனயாவி இ>பி" ேவYைய இ2&கி&
க=வி=> 'ெப"='> ேபா=ட பி ேமாி ஒ% ப&க, ;மதி ஒ%ப&க
ைக தா,கலாக அைழ + ெச2 காாி" ஏறினா க3. காாி  ஷீ=ைட&
கழறி இ4 சிறி+ 4&' நக

திய பின பி ப&க + இ%&ைகயி"

இடவசதிைய அதிகமா&கி& ெகா>தா கைனயாைவ& காாி" கிட +வத'
 த+. வல+ ழ,கா*" சிறி+ 'ஃபிரா&ச '. இ%&'ேமா எ2 ேதாறிய+.

அ த& காைல நிமி

தேவ யவி"ைல. "கீேழ ச த ேக=டா"தா என? நீ,க
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ஏ இபி பதறி ேபாJ தைலகா" ாியாமேல பயிேல இற,கறீ,க? அ+B
இ த மாதிாி நிைலைமயிேல ஒFெவா% ப< ெர> பயாக& க-&'
ெதாி<ேம?’ எ2 ேமாி அவைர& க + ெகாடா3.

'நம ைகயிேல என இ%&' ? அ+ நட&க ேவய ேநர +&' நட +தாேன
தீ%? நா த> + நி2 தினா ம=> விதி நி4>மா?’ எ2 கYடகால
ேவதா த ேபசினா கைனயா.

மாபல திேலேய ஒ% பிரபலமான பிைரேவ= ந வி,ேஹாமி" ேச

+ கைனயா

சிகிைச ெபற ஏபா> ெசJயப=ட+. ப>&ைகயி" ப>&க ைவ + எ. பிசகிய
காைல ஊ8ச" மாதிாி க= ெதா,க வி=>வி=டா க3. பதிைன + நா3வைர
ப>&ைகைய வி=> அைசய&@டா+ எ2 டா&ட க>ைமயாக உ தரB
ேபா=>வி=டா .

த தி Dல அறிவி&கப=> ேசல தி*% + கைனயாவி மைனவி ம&க3
றப=> வ தா க3. K=" அவ க? வ + த,கேவ ;மதி&' அ,ேக
ெதாட

+ இ%&க பி&கவி"ைல. கைனயாவி '>ப தின வ +

த,கியபி ேமாி அ,' வ%வைத& 'ைற +& ெகா>வி=டா3. மாயி*% த
';  ெபக3 ஒ%வார ஊ%&' ேபாJவி=> தி%வதாக
ெசறவ க3 தி%பிேய வரவி"ைல. சில ேவைளகளி" ெவறிேசா& கிட&'
அ த ெபாிய K=" ;மதி ம=>ேம தனியாக இ%&க ேந

த+. அ த மாதிாி

தனியான ேநர,களி" கா களி., டா&Zகளி., S@=டாி.மாக ேத வ த
ஆ கைள<, அவ க3 ேக=ட ேக3விகைள< ைவ + ;மதி ஒ% விஷய ைத
ெதளிவாக ாி + ெகாடா3. நா=ய ப3ளி&@ட, '; கலாசாைல
எற ெபய கைள ைவ +& ெகா> கைனயா நட தியைவ எ"லா விபசார
வி>திகேள எப+ ெம"ல ெம"ல ாி த+. த4ைடய இ த வி>திக?&'
அழகிய ெபகைள இ$பத' கவ வத' ஒ% வியா_யதா சினிமா
தயாாிேப ஒழிய உைமயி" அவ சினிமா தயாாிபாள இ"ைல எப+
ேபாலB ாி த+. ேப இைலமைற காயாக ெதாி தி% த இ த விவர
இேபா+ உ3ள,ைக ெந"*&கனி ேபா" ;மதி&' ெதளிவாக ாி +வி=ட+.
கைனயா ஆSப திாியி" ேபாJ ப> தபி ;மதி&' பணைட பய,கரமாக
ஆரபமாயி2.

கண&கி.3ள ப + பாJ மீத தி" மினிம ெடபாZ=டாக இ%&க ேவய
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ஐ + பாைய வி=> வி=> மீதி ஐ + பாைய எ> + ெசலவழி&க ேவய
அளB அவ3 ைக வறட+. கா எ"லா கைனயா '>ப தினாி
உபேயாக +&' ேபாJ வி=டதனா" அவ3 ெவளிேய ேபாகவர டா&Z ேதட
ேவயி% த+ ேமாி&' ஃேபா ெசJதா" அவ3' ேவளா,கணி'
ேபாயி%பதாகB, தி%பி வர ப + நா=க?&' ேம" ஆ' எ2
ெதாிவி தா க3.

ெப%பா. மாைல ேவைளகளி" கைனயாவி '>ப தின அவைர ச தி&க
ம% +வமைன ேபாJ வி>வா க3. K=" ;மதி ம=>ேம இ%பா3. பண& கYட
அதிகமானபி மாைல ேவைளகளி" ேதவ%கிற இரெடா% பண&கார
ஆகைள சிாி + ேபசி உ3ேள அைழ + அவ க?ைடய உட பசிைய :

தி

ெசJ+ பண சபாதி&க ைன< அளB&' ;மதி&'& க=டாயமான நிைலைமக3
ஏப=டன. கைனயா  நட தியைத இேபா+ அைர-'ைற +ணிச.ட
அவேள நட த ெதாட,கினா3. ந>ந>ேவ அவ?&' கைனயாவி
'>ப தின%&' ேமாத"க3 ஏப=டன. ஒ%நா3 காைல ;மதி ஏ.சி. மி" ஏேதா
பபதகாக வார ப திாிைகக3 எ>&க ேபானேபா+, அவ3 கா+
ேக='பயாகேவ ேவைல&கார ைபயனிட ெசா".வ+ ேபா",

"இெதனபா+? Kடா, ச திரமா? கட கட ஆ?,க3ளா திற த K=ேல
நாJ ெநாைழயற மாதிாி ெநாைழ8;டறா,க. ேக3வி ைறேய இ"*யா?" எ2
கைனயாவி மைனவி @பா> ேபா=டா3. ேவைல&கார ைபய இத'
பதி" ெசா"லவி"ைல. ;மதி உடேன அ த அைறயி*% + ெவளிேயறி வி=டா3.
சிறி+ ேநர கழி + ேவைல&கார ைபயேன ;மதி 'யி% த ப'தி&' அவைள
ேத வ தா. ஆ2தலாக ;மதியிட ேபசி பா

தா.

"இ த ெபாபிைள @பா> ேபாடறைத நீ,க ஒ- மனசிேல
வசி&காதீ,கமா. ஐயா உ,கைள& ைகவிட மா=டா%. ேந +&@ட எ,கி=ட
உ,கைள ப தி விசாாிசா% 'எ,ேகடா ;மதிைய& காேணாேம'4 அபாக&
ேக=டா%” எ2 அவ @றியதா" ;மதி&' எ த நிமதி< திதாக
ஏப=>விடவி"ைல. கவைலகேள அதிகமாயின. 'த வா&ைக அ$கி& 'ழபி
வி=டேதா?' எற ;மதி ம2கிய இ த நா=களி" ஒ% தின த2 தாயி கைடசி&
கத ைத ெப=யி*% + ம2ப எ> + ப தா3. அவ?&'  கச த
அதி*% + இ2 ஏேதா சிறி+ ஆ2த" கிைட தா ேபா*% த+.
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ஏேதா ஒ ஆைசயி" எேறா, எபேயா, திைச தவறிய த வா&ைக மிக& '2கிய
கால திேலேய தி% தி& ெகா3ள யாத அகல பாதாள தி" K தி%பைத இ2
இ த தனிைமயி" ;மதி உண
ேச

தா3. தைனயறியாமேலேய தா வ +

+வி=ட ேச2&'=ைடைய- சா&கைடைய நிைன தேபா+ அவ3 உட

பதறிய+. அ த தனிைம அவைள& ெகாற+. ேமாி ஊாி" இ"ைல. ேயாகாபா3
அ ைத K=ேலா உ3ேள aைழய&@டா+ எ2 ெசா"* வி=டா க3.
கைனயாேவா ஆSப திாியி" ப>&ைகைய வி=> இ த ப&க அ த ப&க
அைசய யாம" கிட தா . ஒ% நிைலயி" யாாிட ெசா"லாம" ெகா3ளாம"
ஊ%&' றப=> ேபாJ அமா காலயி" வி$ + விடலாமா எ2@ட
அவ?&' ேதாறிய+. ஆனா" அ+B யவி"ைல.

எ"லா டா&ட க? ைகவி=ட தின த2, "நா ஆ;! யாாி=டவாவ+
அழ;&கி=> ேபாJ&கா= எபயாவ+ சாிப> திடேற” எ2 வா&'&
ெகா> தி% த ேமாி ெசா"லாம" ெகா3ளாம" ேவளா,கணி&' றப=>
ேபாJவி=டா3. கைனயாவி '>ப தின வ + த,கியபி ஊாி*% ேத
ேவைல&காாிைய& @பி=>& ெகா> வ தி% ததா" ;மதி&' ஆதரவாயி% த
'ஆயாைவ' அவளிட ேக=காமேல ேவைலையவி=> நி2 திவி= % தா க3.
ேவைல&கார ைபய@ட &கா"வாசி ேநர ஆSப திாி, ம% +&கைட எ2
அவ க3 ேவைலயாக அைலய ெதாட,கியதா" ;மதி&' ஏென2 ேக=க
ஆளி"லாம" ேபாJவி=ட+. காபி ேபா=>& ெகா3வதி*% + சைமய" ெசJவ+,
பா திர க$வி& கவிப+ வைர எ"லா ேவைலக? ;மதிேய ெசJ+ெகா3ள
ேவயி% த+. இ த நிைலைம<, ைகயி" பண வற=சி< ேச

+ பரம

ஏைழயாக தைன பறி தாேன நிைன&க ெசJததா" ;மதி&' ஒ%வைக
தாB மனபாைம ஏப=ட+. தா ஏமா +வி=ேடா எபைத அவ3
$ைமயாக உணர தைலப=டா3. கைனயாைவ பா

+ அவ தனிட

கடனாக வா,கியி% த பண ைத தி%பி& ேக=கேவ> எ2 நிைன தா3
;மதி. ைகயி" பண இ% தாலாவ+ பண ைத ெசல வழி + எ த டா&டாிடமாவ+
ய2 வயிறி*%ப+ வள

+விடாம" கைர + விடலா. பண இ"லாம

ேபாகேவ அவ?&' தவிபாக இ% த+. ம2நா3 காைல ஆSப திாியி" ேபாJ&
கைனயாைவ பா

+ பண ேக=க தி=டமி=>& ெகா>தா அறிரB

ப>&ைக&' ெசறா3 அவ3. ப>&க ெச".ேபா+ இரB மணி ஒபதைர. K>
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'ேஹா' எ2 தனிைமயி" ெவறிேசா& கிட த+. கைனயாவி '> ப தின
ேவைல&கார ைபயைன< +ைண&' அைழ +&ெகா> இரB இரடாவ+
ஆ=ட சினிமாB&' ேபாயி% தா க3. ;மதி ம=>தா K=" தனியாக
இ% தா3. பயமாக&@ட இ% த+ அவ?&'. வாச*" @ &கா காவ.&'
இ% தா.

ெவளிேய காபB> ேக=ைட உ=ப&கமாக :=&ெகா> ப,களாவி
பிரதான வாசைல< தாழி=>&ெகா> சாவி&ெகா தி" உ3ள ப தி%ப+
சாவிகளி" கைனயாவி அ தர,க அைற சாவிைய ேத& க>பி + அ த
அைறைய திற தா3 அவ3. எதகாக ச ேதகப=> அ த அைறைய அவ3
திற தாேளா அ த ச ேதக,க3 ெமJதாென2 ெதாி தன. அ த அைறயி" சிறிய
ெராெஜ&ட ஒ2, ;வாி" ெதா,கவிட&@ய Sகிாீ ஒ2, பி* ;%3க3
அட,கிய டபா&க? இ% தன. எ"லா தயா நிைலயிேலேய
ைவ&கப=% தன. இரB அகால ேநர,களி" விநிேயாகSத கைள<, பல ெபாிய
மனித கைள< கைனயா இரகசியமாக அ த அைற&'3 அைழ + ெச2 ஒ%
மணிேநர, இர> மணிேநர கழி + ம2ப ெவளிேய வ%வைத ;மதிேய சில
நா=க3 கவனி தி%&கிறா3.

ெராெஜ&டாி" தயாராக இ% த பி* ;%ைள விள&ைக அைண +வி=>
ஒ=பா

தா3 அவ3.

படபி எற ெபயாி" தைன ஏமாறி எ>&கப=ட ஆபாச பட,க?, பிற
நா>களி*% + வரவைழ&கப=ட '\' பி*க? அதி" இ% த+. *S=
ெசJயபடாத நபைர<ைடய அ த ெட*ேபானி" திQெர2 மணி அ&கேவ
அைத தா அேபா+ எ> + ேப;வதா வி=>வி>வதா எ2 ;மதி தய,கினா3.
யா எதகாக அேபா+ அ,ேக ஃேபா ப-கிறா க3 எ2 அறிய
ஆவலாகB இ% த+. சிறி+ ேநர + மன ேபாரா=ட தி பி ஆவ"தா
ெவற+.

ெட*ஃேபாைன எ> தா3. "நாதா ேகாய L மி" ஒன ஆ .எ.ஜி.
ேபசேற. உடேன அ,ேக வர=>மா ?”

;மதி த*" பதி" ெசா"ல தய,கினா3. அற +ணி + பதி" ெசானா3.
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"கைனயா இ"X,க... நா ;மதி ேபசேற."

“என&'& கைனயா ஒ- ேவணா. நீதாமா ேவ-. நீதாேன அனி&'
தரணி S>ேயாவிேல 'காபேர' ஆேன? உன&காக தா நா கைனயாB&ேக
ஃேபா பணிேன? நீேய ேபசி=ேட. 'பிடேபான ெதJவ '2&ேக வ த
மாதிாி. இேதா நா இபேவ வ ேர. எேனாட கா ேல 'மிVசிக" ஹா '
ெபா% தியி%&ேக. உ,க K=> வாச"ேல வ + ஹா  ெகா> த+ேம நீ
ெதாி8சி&கலா.”

;மதி அவ%&' பதி" ெசா"வத'  அவ ஃேபாைன ைவ +வி=டா .
கைனயாவி ரகசிய அைற< \ பி*க? *S= ெசJயபடாத ஃேபா
நப% எத' எ2 இேபா+ ;மதி&' ெம"ல ெம"ல ாி தன. உைமக3
ப=டவ

தனமாக ெதாி தன.

அவசர அவசரமாக அ த அைறைய :=வி=> ப,களா க&' வ தா3
அவ3. ப + நிமிஷ தி" ேக= அ%ேக மிVசிக" ஹா  ஒ* த+. '@ &கா'
ேக=ைட திற +வி=டா. ெபாிய பட'& கா ச ெர2 சீறி& ெகா> உ3ேள
aைழ த+. ;மதி ப,களா கபி*% + பயிற,கி வ + அவைர எதி
ெகாடா3. "வா ேபாகலா! உடேன எ @ட றப>. ேஹா=ட"*ேய எ"லா
ெசா"* வசி%&ேக. சாி4=டா,க” எறா அவ .

"இ,ேக K=ேல யா% இ"*ேய!”

"ெதாி< ! கைனயாைவ& காலபர ஆSப திாி ேலேய ேபாJ பா

ேத. நீ

கிைடேப4 அவ தா ெசானா. இ,ேக கைனயா '>ப +
ஆ?,கெள"லா த,கியி%பா,கேள. அதனாேல இ,ேக ேவணா.
ேஹா=ட.&ேக ேபாயி>ேவாேம?”

"இப யா% இ,ேக இ"ேல, கைனயா K=> ஆ?,கெள"லா ெசக= ேஷா
சினிமாB&' ேபாயி%&கா,க, வ ர+&' ெர> மணி ஆ'...”
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"ேவணா, நாம ெர>ேப% ேநர ேபாற+ ெதாியாம ஏ.Z. மிேல
இ% +>ேவா. திQ 4 சினிமாB&' ேபானவ,க அவ,க பா=>&' வ +
கதைவ த=>வா,க. ந"லா இ%&கா+. ேஹா=ட" னா& ேக3வி ைற இ"ேல...
ைந= வா=ேம த" பாJS வைர அ,ேக எ"லா%&'மா பண ைத வாாி
இைறசி%&ேக.”

"நா ெவளியிட +&' ெராப ேபாறதி"ேல.”

"என&காக வாேய... நா மணி விஷய தி" 'தாராளமாக நட +&'ேவ. என&'&
கண&' பா

+& ெகா>&க ெதாியா+.”

;மதி உைட மாறி அல,காி +&ெகா> சாவி& ெகா ைத& @ &காவிட
ெகா> தபி அவேரா> காாி" றப=டா3. காைர அவேர ஒ=&ெகா>
வ தி% தா . "நா எபBேம இ+ மாதிாி வ ரப ைரவைர @=&கி=>
வ ரதி"ேல. அ8; பாJ& காைச வி=ெடறி8; 'சினிமாB&' ேபாடா'4
அ4பி;>ேவ' எறா அவ . ;மதி  சீ=" அவ அ%ேக அம

தி% தா3.

ந>ந>ேவ இட+ ைகயா" இ>பி. ேதா3ப=ைடயி. ேச=ைடக3 ெசJதா
அவ . அவ3 அைத த>&கவி"ைல. அவ% கி3ள" தடவ"கைள நி2 தவி"ைல.

ேஹா=ட*. அவ%&' தைட எ+B இ%&க வி"ைல. எ"லா% சலா ைவ +
உ3ேள ேபாகவி=> வி=டா க3.

ந> இரB ஒ% மணி&' அவ அய

+ L,கிவி= டா . அவ3 அைர 'ைற

L&க தி" இ% தா3. ஒ=ட" அைற& கதைவ யாேரா ஓ,கி த=னா க3.
திறபதா ேவடாமா எ2 அவ3 தய,கினா3. மீ> மீ> மிகB பலமாக
கதB த=டபடேவ அவ?&' பயமாக இ% த+. அேத சமய அைற& '3ேள
ஃேபா மணி< அ த+. அவ3 ஃேபாைன எ> தா3. ாிஸஷனி*% + யாேரா
மணி எபவ ேபசினா. ;மதி&'& ைக கா"க3 பதறின. "சா மனி&க-!
திQ 4 எதி பாராத விதமா ேபாXS ெரயி=4 வ +=டா,க. அ,ேக உ,க
அைற ப&கமாக தா வரா,க” எ2 அவ @2கிறவைர, அவ3 தைன
யாெர2 கா=& ெகா3ளவி"ைல. ந>ேவ "ஐையேயா, இேபா என
ெசJயிற+?" எ2 அவ3 'ர" ெகா>&கேவ எதி ற ேபசியவ ;தாாி +&
ெகா>, "உடேன அவைர எ$பி ஃேபாைன& '>மா. அவசர” எ2
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விர=னா. அவ3 அவைர எ$பி ஃேபாைன& ெகா> தா3. ஃேபானி" ேபசிய
அவ உடேன உ=றமி% ேத ப&க + அைற&' ேபாத  த+ ேபா*% த ஒ%
கதைவ திற&கலானா . இ4 ெவளிேய கதB த=டப>வ+ நிகவி"ைல. அவ3
ேக=டா3: "என ெசJய ேபாறீ,க? நா4 உ,க@ட வ +ட=>மா?"

"ேவடா! நா இ த வழியா ெவளிேய ேபாJ அவ,கைள சாிப> தி
அ4பிசி=> வ +டேற. நீ ேபசாம இ,ேக உ3ேளேய இ%" எறா அவ .

அ> த அைற&'3 ெசற அவ அ,ேகயி% + உ=றமாக தாழி=>&
ெகா>வி=டா . ;மதி இ% த அைறைய த=யவ க3 ெபா2ைம இழ +
கதைவேய உைட + வி>வ+ேபால த=>தைல மி'தி யா&கி இ% தா க3. ேவ2
வழியிறி ;மதி கதைவ திற தா3. ஒ% ேபாXS இSெப&ட%, இர>
காSடபி3க? இ% தன . என ெசJவெதேற அவ?&' ாியவி"ைல.
பய + ேபாJ பர&க பர&க விழி தா3 அவ3 ைக< கா. ஓடவி"ைல. மி"
தலாளிைய பறி அவ3 ெசா"*யைத அவ க3 காதி" வா,கி& ெகா3ளேவ
இ"ைல. அவ3 ம=>ேம வைகயாக மா=& ெகாடா3. விபசார& 'ற
சா=டப=டா3. கணி சி தினா3. கதறி அ$தா3.

அவைள ஜீபி" Sேடஷ4&' அைழ + ெசறா க3. ேபாகிறேபாேத அ த
எS.ஐ. அவளிட ஜீ&'3 இ%=" ேச=ைடக3 ெசJய ெதாட, கினா.
திமிறியவைள மிர=னா. ேச=ைடகைள ெதாட

தா.

Sேடஷனி" ஒ அைறயி" அவைள அைட தா க3. ந3ளிரB இரடைர மணி&'
இ4 யாேரா இர> ேபாXS இSெப&ட க?ட த*" அவைள
அெரS= ெசJத இSெப&ட லா&-அ அைற&' வ தா . Dவ% நறாக&
' தி%ப+ ெதாி த+. திQெர2 லா&-அ அைற விள&' அைண&கப=ட+.
Dவ% அவ3ேம" பாJ தன . அவ?ைடய டைவ பல இட,களி" கிழி த+. ஜா&
ெக= அ2ப=ட+. கதற. அ$ைக<மாக ெவ த அவள+ @பா>க3
எ>படவி"ைல. க சீைப வாயி" திணி தா க3. D2 ேவ=ைட நாJக3 வி$ +
க தபி ஒ% ெம"*ய ய"'= எப இ%&'ேமா அப இேபா+
இ% தா3 அவ3, மைலயி *% + கீேழ உ%= வி=டாேபா" அவ3 உட
வ* த+. சில இட,களி" கப=ட காய இர த& கசிB! கா" ைகக3
ேகாடாாியா" பிள த மாதிாி வ* தன. D2 ரட க?ைடய ெவறி&'
அ> த> + ப*யான அவ3 ஏற&'ைறய பாதி ெச + ேபாயி% தா3.
$வ+ ெச +வி=டா" பழி த,க3 ேம" வ + வி$ + வி>ேமா எற பய தி"
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வழ&' எ+Bேம பதிB ெசJயாமேல அவைள ஜீபி" L&கி ேபா=>
எ> +&ெகா> ேபாJ ராயேப=ைட ெந>8சாைல<, எ=வ = எ*ய =S
ேரா> ச தி&கிற ைனயி" ஓ ஒரமாக ேபா=>வி=டா க3. கிழி த ஜா&ெக=,
நிைல'ைல + தா2மாறான டைவதைலவிாி ேகால +ட த நிைனவிறி
அவ3 அ,ேக அனாைதயாக& கிட தா3. எFவளB ேநர அப& கிட ேதா
எ2 அவ?&ேக ;ய நிைனவி"ைல.

வி< அதிகாைல நா. நாலைர மணி&' 'ளி

த கா2 ேமேல ப=>

பிர&ைஞ வ + அவ3 எ$ + த=> த>மாறி நிறேபா+தா தா நா ச தியி"
இ%ப+ ாி த+. உைமயிேலேய இ2 தா ச தியி" நிபைத அவ3
உண

தா3.

;மதி&' எ,ேக ேபாவெத2 ெதாியவி"ைல. என ெசJவெத2
ெதாியவி"ைல. உலக தி எ"லா வாயி கதBக? தன&' அைட&கப=>
வி=ட+ேபால அவ?&' ேதாறிய+.

ேம' ப&கமாக ேபானா" அவ?&' பழ&க மான அ த& க"Pாி<, அத
வி>தி< இ% தன. கிழ&' ப&கமாக ேபானா" எ"ைலயற கட" இ% த+.
ெதேக ேபானா" மயிலா: & 'ள ேகாயி. இ% தன. வட&ேக ேபானா"
மB= ேரா>, ம+ைர&' ேபாக எ$: ரயி" நிைலய நகாி இதயமான
ப'திக? இ% தன. சாைலயி ந>ேவயி% த 'சி&ன*"' இய&க இ"ைல. அைத
இரB&காக ஆஃ ெசJதி% ததா" எ த ப&க தி" ேபாகலா எ த ப&க தி"
ேபாக& @டா+ எ2 அ+ வழிக3 எைத< ;=& காபி&கவி"ைல.

"மல வத' ேப ெவபி வாவி> மல க?&' அற மல சி எபேத
இ"ைல. ெப அனிச மலைர ேபாறவ3. அவ3 சிறி+ வானா. க%கி
அழி +வி>வா3” எ2 அமா  தன&' எ$தி யி% த பைழய எசாி&ைக
கத தி நிஜமான அ

த இேபா+ அநாைதயாJ இப ந> ெத%வி" நி'

ேபா+தா ;மதி&' ப=டவ

தனமாக ாி த+. ஆனா" தி% த யாத

எ"ைல&', மலர யாத எ"ைல&' இ2 அவ3 வா ேபாயி% தா3. அ+
அவ?&' விள,கிய+. இ த அவல& கதாநாயகி ;மதி இனி எ,ேக ேபாவ+? என
ெசJவ+? அ+ அவ?&' ெதாியவி"ைல. உ,க?&' ாியவி"ைல. இேபா+
அவ3 எதிேர இ% த 'சி&ன*"' வழி< அவ?&'& கிைட&கவி"ைல. ஓ
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இராபிைச&காாி ேபா" தனியாக நாச தியி" அல,ேகாலமாக இைற&' இ த
ேவைளயி" நிகிறா3 அவ3.

இனி அவ?&' சாகB +ணிவி"ைல. வாழB +ணிவி"ைல. அவ?ைடய கைத
ேமெகா> ெதாடரB வழி இ"ைல. யB வழியி"ைல எ2தா இப&
கைதக3  தி%&கிறன? இமாதிாி& கைதக3 ஒ%ேபா+ வ+ இ"ைல.
2வ+ இ"ைல.

விவத' இ4 சில மணி ேநர தா இ%&கலா. ஆனா" இனி விB எ2
ஒ2 வ% எற பிர&ைஞேய அவ?&' இ"ைல.

இ%3 ேபாக இ4 சில நாழிைகக3 இ%&கலா. ஆனா" ஒளி வ% எற
நபி&ைகேய அவ?&' இ"ைல. மீ> மலர யாதப க%கிவி=ட ஒ%
ெம"*ய :B&' வி தா" என வியாமேல இ% தா"தா என? இர>ேம
ஒ2தா.
-------xxxx
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