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���ைர
`எ�த ேவ��� எ�ற உ��த� உ�க��� எ�ேபா� ஏ�ப���ற�?` எ�� எ�ைன�
�ல� ேக�����றா�க�.
எ�ைன ஆ��ர�பட ைவ���, அ�ல� ேகாப�ைத���� — ெபா�வாக, ஆ��த
உண����� ஆளா��� — எ�லா ச�த��ப�க��ேம எ� மன��, கர�� ஒ��ேக
�����. எ� உண���கைள ப�க�����பவ�ட� ெகா�����, அவ�� ேச���
��ப�ப�வாேன�!
எ���னா�, பண� வ��றேதா, இ�ைலேயா, மன� ேலசா�ற�. என��� ��யாத �ல
மா�த�கைள��, �க���கைள��ப�� எ��ய��, ஒ� ெத�� ஏ�பட, �க�கால ச�க�
ேம�� ஆ�வ�ைத ஊ��வதாக அைம�����ற�. எ��ய� என� அ��கார�ைத�
ெப�றா�, �ைற�. (நா� எ��யவ�ைற அ�சாம� க�டன� ெச�வ� நாேனதா�!)
�ல கைதகைள ஏ� எ��ேன� எ�� வாசக���� ெத���க �ைழ�ேற�.
(இ�ேபா� கைதகைள� ப��க ஆர����க�. �ேழ கா�� ���ைர� ப��ைய�
���ைரயாக� ப��கலா�).
�தலாவ� கைத இன�. எ�ைன ெந���ய ேதா�யாக� பா���, �ன�� எ�
உத�ைய��, ப�கபல�ைத�� நா�னா� கானடா நா�ைட� ேச��த ஒ� ��யவ� (அ�ப�
வய���ேம� எ�� அ��த� ப���ெகா�ள��). மேல�யா�� அவ��� ந�பகமாக
ேவ� யா�� அைமய��ைல எ�பா�. அவ�ைடய நா���ேக ெச��, அவ�ட�
��� வார�க� த�����தேபா�, நா� பான�க��� �ைறய ச��கைர
ேச����ெகா��ேற� எ��, `இ��ய�` எ�� ப��தா�. அ�ேபா� நா� அைட�த
அ����, �ல வ�ட�க� க���, இ�கைதயாக� ப�ண��த�.
இ���தக��� தைல�ைப� ெகா�ட கைத, ��ட� ��பைல� ேச��த ஒ� ப��மவய��
ைபயைன ேப�� க�டத� �ைள�. அவ� ெபயைரேயா, �லாச�ைதேயா எ��ட�
�றேவ��ய அவ�ய��ைல எ�ற உ��ெமா��ட� அவைன� ச���ேத�. (நா�
பா��தேபா�, அவ� �������தா�, மத��� உத�யா�).
அவ� ெச�த வ�ெசய�கைள அ�ப���, உண���ய�ற �ர�� அவ�
கண���டேபா�, `உ� அ�மா�ட� �ைறய அ� வா������றாயா?` எ�� ேக�ேட�.
அவ� ஆ�ச�ய��ட� ���தா�. எ� எ�ண�ைத ம��தா�.
என��� ெத��தவைர, பா�ய� ப�வ��� தா�கெவாணா இ�ன�கைள
அ�ப��தவ�க�தா� �ய வ�ைய நா�வா�க�. �� எதனா� அவ� நட�ைத இ�வள�
ேமாசமாக, இ�ைல, அவ��ேக ெபா��க ��யாததாக ஆ������ எ�� �ல
வ�ட�க� ேயா��ேத�. நம� கட�த �ற�க�� தா�க��ட நம�� உ�� எ�ற
�ைல��, க�வாக இ��தேபா� அ�ப��த, �ள�காத ��ப�க� அவைன� பா���
இ��கலாேமா எ�ேற க�ைவ� கைதயா��ேன�. எ�ைன உ���ய கைத இ�.
பட�����: ேகா�� ெத�வ�ைத� ெதா�� ��த இட�. இ���ள ஒ� ��த தல���
பட�ப��� நட�தைத� பா��தேபா�, ெப�ைமயாக இ�ைல. மன� ெகா��த�. ஆனா�,
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அ�த �க�ேவ கதாநாயகைன� ����வதாக எ��யேபா�, மன� அைம��ப�ட�.
����த �ழ�: ஆேணா,ெப�ேணா, ஒ�வ�� �யம�யாைத, ம�ெறா� பால�ட�
அவ�க� ெதாட�� ெகா��� �த� ேபா�ற பல�� பா�ய� வைத�� �ைளவா��.
கதாநாய� என�� ந�� அ��கமானவ�. ஒ� நா� ந��ர�, அவ� கணவ� அவைள
�க�� ���தரமான �த��� சா�� ெகா����தேபா�, (��க� கல�க��� எ���
��யா� எ� கணவ� �ைண வர), நா� உத���� ேபாேன�.
`என�� ஒ����ைல,` எ�றா� அவ�, அ�ைக� �ர��.
`எ�லா� ேக�ட�!` எ�ேற� நா�. (ெத� �ரா�� ேக�க, வைசபா� இ���றா� அ�த
ம�த�!)
`உ�க� ேவைலைய� பா����ெகா�� ேபா�க�!` எ�� அவ� கணவ� எ�ைன �ர�ட
�ய�றா�.
`என�� இ�ப� ஒ� க� வ�தா�, எவராவ� உத��� வ�தா�, �க�� ந����ளவளாக
இ��ேப�,` எ�� ��வாதமாக ெவ�ேயற ம��ேத�.
�� வய�� பா�ய� வைத�� ஆளா�� ெப�க� பல வ�ட�க���� ��ன�� அத�
�ைள�� பா��க� ப�வா�களா எ�ற ேக��ைய எ���னா� ஒ�வ�, இ�கைதைய�
ப������.
`க���பாக!` எ�பேத என� ப��. நட�தைத ஏ���ெகா��, ���ைச ெப�பவ�க�
ம��� �ல�காக இ��கலா�.
�த��ர�: நா� ��ச� �ள����� �ன�� ெச�ைக�� ச���தவ� அ���வ�.
எ�க���� ஒ� அ��வமான ெந��க� ஏ�ப�ட�.
அவ���� ���த நப� எ�ைன�ேபா�ற ெப�ணாக இ�லா�, ஒ� ஆணாக இ��தா�,
அவ�க� ���ப��� எ�தைகய �ழ�ப� �ைள�� எ�� ேயா��ேத�.
ஆ� �ம�சக�க�, `ந�மவ�க��ேக உ�ய ெபாறாைம� �ண�,` எ�� ைபய��
த�ைதைய� சா�னா�க�.
எ�லா ஆ�க���ேம உ��தான �ண� எ�ேற நா� �ைன��ேற� —
ெப��த�ைமயான �க� �லைர� த����.
�.�: `நா� அழகான ெபா�ைண� க�யாண� ெச���க மா�ேட�பா. அ��ற�, அவ�
ஒ��கா நட���கறாளா�� க����� பா�பா பா�����ேட இ��க��!` பல
ஆ��க�����, ேகாலா���� ெர�டரா�� ஒ��� இைளஞ� ஒ�வ� த�
ந�ப�ட� ���ெகா����தா�. இ�மா��யான பல ��டா�தனமான
எ��பா���க�ட� ��மண� ெச��ெகா�பவ� ஒ�வ�� கைதைய எ���ேபாேத
என��� ����� ெபா��ய�. ப��பவ�க���� ���� வ�தா� ம���� அைடேவ�.
வண�க�.
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��ைர
நா.க�ண�
கைதக� உ��ெப�� �த� ஆ�ச�யமான�. �ல சமய� ெசா��யப�ேய ���கைத��
வா��� �ைட���. ெபய�கைள ம��� மா�றேவ��வ��. �ல ேநர� ��காேசா
ஓ�ய� ேபா� கா�� �ைட���. அத�� ��ெனா��, ��ெனா�� ேபா�� கைதைய
எ�த ேவ���. �ல ேநர� கைத�� கா�� ஒ�� ம��� �ைட���. அைத ைவ�� ஒ�
கைதைய� ��னேவ���. கைத�க� �ைட�க��ைலேய என வ���ேவா���
�.ஜான�ராம� ெசா��வா�, ‘அ�ப�ேய ஒ� நைட கைட�ெத����� ேபா� வா��க�,
கைத �ைட�����!’ எ��. `உலேக ஒ� நாடக ேமைட,` எ�றா� ஆ��ல நாடகா��ய�
ேஷ���ய�. உலக நாடக��� ��� கைதயைம��� �ைட�க��ைலெய���,
அ�ெகா���, இ�ெகா��ெம�� கைத�� அ�க�க� �த���ட���றன. அைத
ைவ�� கைத��� கைத உ�வா�ற�.
வா�ைவ அ�ப�ேய கைதயா��ட ��வ��ைல. ந� வா��� நம��� �ைட�ப� நம�ேக
நம�ெக�� உ�வான கா��க�. அத�� ெதாட�����டா? நா� பா��த��
அ�கா���ெதாட� எ�ப� அைம�� எ�ப� �ர�ம ரக�ய�. என� ஆர�ப�ப����
ப��த எவைர�� அ�த� �ல ப��யா��க������ பா��த��ைல. அவ�க� வா��
எ�ப� அைம�����ெம�� எ��, எ�� �ய�ப���. ஒ�வ�� வா���
கைட�வைர �ட இ��ப� இய��� ச��யான ைசத�ய�தா�. அ� �ட ந� கைத��
�வார�ய� ெகா��மா எ�� ெத�வ��ைல. ஏென�� க�ம பல���
அ�ப���ேறாெம�� ஆ��ட �ல��ெகா��ற�. எனேவதா� ��கைதக�
���ய��வ� ெப���றன. ஆ�டவ�����ட ஆ�வ��லாத ந� வா���
�க��கைள� ���� கவ��� கைதயாக ஆ���த�ேவா� கதா��ய�க�.
அ�த வைக�� ��மலா ராகவ� ஒ� ேத��த கைத ெசா�� எ�றா�றா�. ஒ� ��
மா�ட�க�, ��வாக ெவ�வ�� �ைல�� எ�ன ேயா���ெம�� இவ� ேயா���றா�.
ப���கைதக� ெகா�ட ெதா��� இ�. இ�கைதகைள வா��த ேபா� எ��� எ��த
எ�ண�கைள� ப���� ெகா��ேற�. எ�லாேம மேல�ய�கைதக�. மேல�ய
ம�வாசைன ெகா�ட கைதக�. த��� ச�க��� வள���, ேதைவக��� ஏ�ப
கைதக�� உ�வா��றன. �.வ எ��ய கைதக�� �ைறய� ச�தாய ெந�, ஒ��க�
ப��ய ��தைன இ����. நா.பா��தசார��� கைதக�� ஒ� ஆத�ச� இ����. ஒ�
கா�ய�த�ைம இ����. அ� ேபா� மேல�ய� �ழ��� இ��� ஒ��க�, ெந� ப��ய
ேபாதைனக� ேதைவயா� உ�ளன எ�பைத� �ல கைதக� நம�� �����றன.
மேல�யா ஒ� �வார�யமான நா�. ��� இன�க� வா�� நா�. ெவ�ேவ� வ�ண�க�.
ெச��ல�ெபய� �� ேபா� கல���டாம� அதனத� வ�ண�ைத� த�க ைவ�� வா��
நா�. ஆ��� வ�ண�க� அ��� வ�� ேபா� �� கல�பாவ� நட�காம�
இ��ப��ைல. அைவ ெப��பா�� கலா�சார ���ய�கைள ஏ���ெகா��� பா���
அைமவைத� காணலா�. �ன�க� அல� ����ெகா�� ைத��ச��� ப�� ெகா�வ�
உலக��ர��த�. �க அ�தாக ெபா�� ைவ���ெகா�� �ன�ெப� த�� �க�����
அ���பாளராக இ��பைத�� இ�� காணலா�. இ�தைகேயா� த��� ெப�ேறாரா�
த�� எ��க�படவ�களாக இ��ப�. இைத ைவ�� ஒ� கைத. �ன�ெப�ேறா� மன�
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மா�வத��� �ழ�ைதைய அ���ெகா�� வ�� த���தா�, ேவ����� வ�� ��
ெகா��றா�. த� ெப�ைண� �ல� ேகவலமாக ‘���’(க��க�/இ��ய�) எ��
ெசா�வதாக கைத�ெப� �ைற���ேபா� த���தா� ெம������� ேபா�றா�. ‘�
த���ெப� தாேன! உன�� அ�ப�பா�ைட� ெகா��பத�� நா� எ�வள� பா� ப��
இ���ேற�’எ�� ����� ேபா�றா�. இ� �ர�நைகயாக இ��தா��, இன, ஜா�
ேபத�க��� ேம� ஓ� உ�� இ�ெனா� உ��� �� வா�ைச ெகா�� வாழைவ���
அ�சய�ைத ெம�சாம� இ��க ��ய��ைல. �ற� எ�ப�தா� நம� அைடயாள�ைத
உ��யாக� ��மா���றதா? எ�ற ஆழமான ேக��ைய எ���� கைத��.

இைறவ�� உவ���காக� �ற�பா? இ�ைல �ற��� உவ���� இைறைமயா? என
����க ைவ��� கைத ‘கட�கைர� ��ைளயா�`.
மேல�ய ச�க���ம�க��ெக�� த��த�ேய �ல �ண�க� அைம��றன.
�ன�கெள�� �����பாக த� ைகேய தன��த� எ�� வ��தக ேநா��� வா�� ��க�
எ�பேதா� க���. ����ரா எ�றைழ�க�ப�� மேல�ய�கேளா, இ����� நா�
ெசா�த�கார�க�; எனேவ இ��� அ�ப��க� �ற�தவ�க� எ�ப�ேபா�
எ�லாவ�ைற�� எ�தாக எ����ெகா�� ெசா�சாக இ��பவ�க� எ�ெறா� க���.
ஆனா� த�ழ�க�� இ��� அவ�க�� ��னாைளய ெகா�த�ைம�தன��� சாயைல�
க��, ����ெத�� ேநா��� வ��ைற அ�க�க� ெகா�ட ச�க� எ�ெறா�
அ���ராய���. இைத ஒ� உய� காவ��ைற அ�கா�ேய ெசா�ல� ேக�����ேற�.
த�ழ�க�ட��� ஏ��த வ��ைற? இத�� பல காரண�க� ெசா�ல�ப���றன.
த�ழ�க�� க��, ேம�பா���� அ��க�ப�ட ஊ�க�ப��� அர�ய�வா�களா�
�ைறயாக� ப���த��க�பட��ைல எ�பெதா��. இதனா� ம�ற ச�க�க� கட�த
அைர ��றா��� மடமடெவன வள��� �ட, த��� ச�க� ெகா�ச� �� த��ய
�ைல�� உ�ள� எ�� க��க�ப��ற�. இ�� ர�ப� ேதா�ட�கெள�லா� உ�மா�
ெச�பைன, �ய� எ�ேட� எ����க, ேதா�ட�ெதா�ைல ந�� வ�த பல� மா�� வ�
எ�னெவ�� ெத�யாம� �ைக�ப� இ��� காண��ைட��ற�. ச�யான க��, ச�க
ேம�பா�, உள�ய� உ��த� இைவேய ��ேன�ற����� ேதைவ�ப�� கார�க�.
ஆனா� அ� இ��� �ைறயாக வழ�க�படாததா� வ��ைற இ��� இவ�க�ட�
அ�கமாக உ�ளெத�� அ�ய�ப��ற�. இ�ப�யான �ழைல ைவ�� வ��ைற��
ஈ�ப�� ைக�யாக மா�ய ஒ� மாணவ�� கைதைய உள�ய� ேநா��� ெசா�ல
��ப��ற�, `கைதேய க�வானா�`.
��மலா ராகவ�� நைக��ைவ உண�ைவ ந�றாக� ெசா��� கைத, ‘ெந��சாைல�� ஒ�
பயண�’. �க இய�பாக ����த த�ப�ய�ட� உ�ள �ண நல�கைள� பட�
ேபா���கா��� கைத. ஒ� �ழ�ைதைய அ��க ��யாத கணவ�. அ� ��ற உண�வாக
அ����ப��� �ழலா�வைத ெம��ய ேகா�ேடா�யமாக ��மலா வைர���ளா�.
அைத சமா��க� �ற�ப�� பயண�ைத� ெசா�வேத கைத. வா��� �ைவ, மன��ம�
எ�பைத� சா��ைடய�. இ�சா�ைப ெவ��கா��� கைத��.
���ப� எ�ப� ெப��பா�� ெப�களா� க�டைம�க�ப�வேத. அதனாேலா
எ�னேவா ��மலா ராகவ� ���ப� �ழைல �க ����பாக� கவ��� த� கைதகைள
ெம�ேக���றா�. அ�பா, ��ைள உற� எ�ப� எ�ேபா�� ெகா�ச� ��கலான�.
ேக.பால�ச�த�� ‘வ�ைம�� �ற� �வ��’இைத ந�றாக� பட� கா���. ‘ஆறாத மன�’
கைத����ட இ�மா�� ஆறாத வ�ெவா�� கைத�க�வா�ற�.
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���ப� ெப�களா� க�டைம�க�ப��ேபா� ெத�வ ந���ைக, சட��க� எ�பைவ
���ய��வ� ெப���றன. த�ழக��� ேவ��மானா� ெப�க� ��ந�ன��வ
மா��க���, ஈ.ேவ.ரா ெப�யா� ஆைச�ப�ட� ேபா�, ��� ��தைலயா� மா��
வா��ைக வாழலா�. ஆனா� மேல�யா�� இ��� ெப� எ�றா� ‘ப�த ெகௗ�’ எ�ேற
க��க�பட ேவ��� எ�ேமா� க��ேகாைள ��ைவ��ற� ‘பட�����’ எ�� கைத.
வழ�க� ேபா� ெத�வப�� இ�லாத கணவ�, ப�த ெகௗ�யான மைன� எ�� ��த���.
60க�� ெவ�வ�த த����ைர�பட�க� ேபா� ப�� இ�லாத கணவைன மைன�
எ�ப� அவன� பல�ன�ைத� ெகா�� �����றா� எ�ப� கைத. ெகா�ச�
ெசய�ைகயாக� ப�ட� என��.

இ�ெதா���� �க ���யமாக என���ப�� ஒ� கைத, ‘����த �ைன�’.
ெப�க��ெக�ரான பா�ய� வ��ைற ப��ய ���மமான ஒ� ��த��� இ�கைத.
ெட���� ஒ� க��� மாண� பா�ய� வ��ைற�� உ�ளா� இற�த��, இ��ர�ைன
இ��� ��ைம ெகா��ற�. ெப��பாலான இ��ய� ���ப�க� பா�ய�
வ�ைம����ளன. ச�க� க���பா�க� ஆைண��, ெப�ைண�� �� ம�ழ ேவ��ய
ப�வகால��� �ைற ைவ�க, பா�ய� க��ெய�ப� ���� ம��க�ப�ட �ைல��
இ��ய தா�ப��ய� �க�� ஆ�ட� க�ட ஒ� �ைல�� உ�ள�. இ�த பா�ய� வ�ைம
���ப��� வ�வான �தான����ள ஆ��� ���ப����ள ெப�கைள பா�ய�
இ�ைச��� பய�ப���� வா��ைப அ���ற�. இ�ப� அவ�ைத���ளா��
ெப�க� பா�ய� சா��த க��ேதா�ட��� �ற������ ஆேரா��யமான பா�ற�
ெகா�ள ��யாம� த��க, அ�ேவ
���ப��� �ளைவ உ�� ப���ற�. ச�ப��ய கண�ெக��� ���ப உற��
நட��� �ற�வான பா� இ�ைச வ��ைறகேள ச�க அள�� கா�� ெப��
�ைறக���� கார�யாக அைமவதாக� ெசா��ற�. இ� �க�� ெச����வான
�ஷய�. அைத �க அழகாக� ைகயா�� ெவ�� ெப�����றா� ��மலா ராகவ�.
���ப� எ�� ��வன� ம�த� கலா�சார வள����� ஒ� அ�கமாக ெசய�ைகயாக
உ�வா�க�ப�ட�. இைத நா�, ந� இ�காச, �ராண�க����� அ��� ெகா�ளலா�.
இராம�� த�ைத�� எ��லட�கா மைன�ய�. மகாபாரத கால��ேலா க�ண����,
பா��த���� கண��� ேபாட ��யாத மைன�ய�. அேத ேநர��� ஒ� ெப����
ஐ�� கணவ�மா�க�. அதாவ�, ஒ� ஆ��� ஒ� ெப� எ�� சமகால ���ப �ய�
உ�வா�வத�� ����ள �ைல. உ��ய� ஆ�வா�க� �ட 99% பா���க� ���ப�
��க�� மா���ெகா�ளாம� இய�ைகயான பா�ற� ெகா�ட உ��களாக வா�வதாக�
�����றன. க�ப�, ‘ஒ� இராம�, ஒ� பான�, ஒ� ெசா�, ஒ� மைன�’ எ�� க���
இராமாயண� ெச�வத��� காரணமாக இ�தைகயேதா� ஒ��க�ற ச�க அைம�� அவ�
கால��� த�ழக��� இ��ததாக��, அத�கான மா�� ஆேலாசைனயாக இராமகாைதைய
��ைவ�பதாக�� �ல ஆ�வாள� ெசா�வ�. ‘�த��ர�’ எ�� கைத ஒ� ���ப�, ஒ�
மைன�, ஒ� கணவ�, இவ�க� வா�நா� ��வ�� ஒ�வ��ெகா�வ�
அ�ைம�ப�டவ�க� எ�� சமகால வா��யைல �க நா��காக, ஒ� எ�ள�ட�
ெசா��� கைத. ��ைள �� அ�கைற��லாத கணவ�, மைன��� இ�ெனா� ஆ�
ப��சயமா�றா� எ�ற�ட�, �ட வ�� இ�ெப��� �� தன���ள ஆ�ைமைய
ஊ��த� ெச�வ� கைத�� �ைவயான ப��.
த��ேநச�� ப�� ெப�ற �.வ கால���கைத ‘ேந�ைறய �ழ�’ எ�� கைத. ெகா�ச�

‘�ணா’ த���பட�கைத ேபா�ற அைம��ைடய கைத. இ��� உள�ய� சா��த கைத.
மேல�ய� �ழ�� �ைள�த கைத.
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��மலா ராகவ�� நைக�ண�� ���� இ�ெனா� கைத �.� எ�ப�. ஒ�வைக�� ந�
���ப வா�� எ�ப� எ�வள� நைக��ைவ���ய� எ�� எ�ள� ெதா� ெகா�ட
கைத. �க�� ேந���யான கைத�ேபா��. வாைழய� வாைழெய�� அ�பாைவ�
ேபா�றெதா� ��ைள வ�� ��ப� ��தா���.
��மலா ராகவ� எ�ேலா�� ெசா��� கைத�க�ைவ�� ைகயா��றா�, அேத ேநர� �ற�
அ�� ஒ���� கைத�க��கைள�� ���� எ���றா�. �.ஜான�ராம�� கைத
மா�தைர� ப�� ��ர �ம�சன� ெகா�டவ� க.நா.�. ஆ��� இ�� த�ழ� ெந���
ஒ� கைத ெசா�� எ�� �தான��� ��கா இட� ெப�றவ� �.ஜான�ராம�தா� எ��
ெசா�ல�� ேவ��ேமா? அேத ந�ன�, கவன� ��மலா ராகவ�ட����
காண��ைட��ற�. ெகா�ைச�ப��தாம� ைகயா�� �றைம ெத��ற�. இவரா� ஆ�,
ெப� எ�� ���யாச��லாம� கைத மா�த� உ�ள��� ���� கைதைய� ��ன
���ற�.
��மலா ராகவ� மேல�யா ேபா��� ஒ� ��த எ��தாள� எ�� த��ைய எ�ப��
த�கைவ��றா� எ�பத�� இ�ெதா���� ஒ� சா��.
நா.க�ண�, PhD(Anal.Chem),PhD (Eco.Toxical)
ேபரா��ய�,
��ரா ப�கைல�கழக�,
ெச�டா�, மேல�யா

ந��
இ�த ��கைத� ெதா����� அ���ைர எ��� தர ���மா எ�� நா� ேக�டேபா�,
ச��� தய�கேமா, அ�ல�, `என�� ேவைல ைவ����கேள!` எ�ப�ேபா� அய���ேயா
கா�டா�, உடேன `ச�` எ�� ஒ���ெகா��, நா� �����ட ேத���� ப�� நா�க�
��னதாகேவ �க� �ற�த �ைற�� ஒ� ��ைர �ைட�க� ெச��, எ�ைன
ஆ�ச�ய�����, ந���கட���� ஆளா��ய ேபரா��ய� டா�ட� நா.க�ண�
அவ�க���.
��மலா ராகவ�
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ஆ��ய� ப��
��மலா ராகவ� (�ற��: அ�ேடாப� 17 1942) மேல�யா�� எ��தாள�க��
ஒ�வராவா�. ஓ�� ெப�ற இைட�ைல� ப�� ஆ��ையயான இவ� ஆ��ல�, த��
ஆ�ய இ� ெமா�க��� சரளமாக எ�த���யவ�.

எ���� �ைற ஈ�பா�
1967 ெதாட�க� இவ� மேல�ய த�� இல��ய��ைற�� ஈ�ப��வ���றா�.
ெப��பா�� ��கைத, க��ைர, ெதாட�கைத, வாெனா� நாடக�, �ம�சன�க�
ேபா�றவ�ைற எ�� வ���றா�. இவ�� இ�தைகய ஆ�க�க� மேல�யா�� �ரபல
ஆ��ல ம��� த�� இத�க��� இட�ெப���ளன. பல ேமைடக���
க��தர�க�க��� ேப���ளா�. இ��ய�க�ைடேய கா�� ச�தாய� �ர��ைனக�
���� ��ரமாக ������ இவ� தம� எ����க�� அவ��� ����கான
ஆேலாசைனக� வழ�� வ��றா�. இைளஞ� மேனா�ைலக� ப���� அ�க�
எ����ளா�. ேநர�� ச�க� ேசைவ��� ஈ�ப�� வ���றா�.

ப���க��, ���க��
“��கைத� ெச�ம�”��� (1991)
“�ற�த ெப� எ��தாள�”��� (1993)
�ற�த ��கைத எ��தாள��கான ��� (த�க� பத�க�, மேல�ய த�� எ��தாள�
ச�க�, 2006)
க��: B.Sc., Dip.Ed
க�னாடக இைச, பரதநா��ய� ஆ�யைவக�� ேத��� ெப�றவ�. அைவக��கான
�ம�சன�கைள ஆ��ல �னச��� எ����ளா�. ெதா����� ேம�ப�ட நா��ய�
பாட�கைள இய��, க�னாடக இைச �ைற�ப� அைம��, ப�� ெச�����றா�.
��ன�ச� – nirurag@gmail.com
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இன�

“��ச� எ�ன இன�?”
த��ர� அய��� ேபானா�.
ெச�வ� ெகா���� மேல�ய நா���, ப����ட�க�� எ�லா ���யமான
பாட�க�� மலா� ெமா��� இ��ததா�, `��க� எ�க� ெமா�ைய�தா� ேபச
ேவ������ற�!` எ�� அல��� ெகா�வ�ேபா� �ல மாணவ�க� நட��
ெகா�டா�க�. �ன, இ��ய இன ஆ��ய�க�� பா�தா� ��டா�டமாக இ��த�.
�ர�தர� ����ைம ெப�றவ�க�ைடேய ெமா�, மத� ம��� பழ�கவழ�க�க��
ப��த ேவ�பா�க� இ��தா��, ேமேலா�டமாக ஒ��ைம�� இ��த�.
ப��ைக கால�க��, �ற இன ந�ப�க� ������ ேபாவத� �ற�ைப அர�ய�
தைலவ�க� வ�����, தா�� அத�ப� நட�� ெகா�டைத ஊடக�க��
ெவ�����ெகா�டா�க�. அ�த ச�த��ப�க��, ெபா�க��� ���தா, �ன�
��தா���ேகா �வ�� சா�� ����, ெதாளெதாளெவ�ற ���ைக��, க��ைத
மைற��� `மா�ட��` கால�� ெகா�ட ச�ைட எ��, இன����� த�கவா� உைட
அ���ெகா�டா�க�. ர�ஜா���, அவ�க� வழ�க�ப�, மலா� உைட — ப��
வ�ண� ���� சாேரா�, அேத �ற��� ���ைக ச�ைட, இ����, ச�ைக
ேவைல�பா� அைம�த, அ�கவ��ர� ேபா�ற ஒ��, ம��� தைல�� ��லா.
ப��ைகக� ேபாெத�லா� �ழ�ைதக� பா� ெகா�டா�ட�தா�. எ�த� ப��ைகயாக
இ��தா��, `அ� பா�` (ANG PAU) எ�ற ெபய��, ஒ��, இர��, ஐ�� அ�ல� ப��
�����ட� ைக�� �ைட���, ெகா��பவ�க�� வச�ைய� ெபா���. ப�க�� ����
�ழ�ைதகைள��ட� ������ ெகா��பா�க�. �ன� ��தா���ேபா� அவ�க�
வழ�கமாக இ��த� இ�ேபா� நா��� ெபா� கலாசாரமா���ட�.
அ�வள� ஏ�, இன ஒ��ைம��� சா�றாக அவேள இ�ைலயா?
ஒ� �றலாக இ��த க�க�, ேமடான க�ன�, க��த, ேநரா�� ெதா��� �ளமான ��
எ��, ேதா�ற���தா� அவ� ேவ��ன�. ஆனா�, அவ� ெபய�ேலேய த�� இ��த�.
வள���� ெப�ேறா�க�� உபய�.
த�ழர�ைய� ெப�றவ�, `ஏ�ெகனேவ �� ெபா�பைள� ��ைள�� மா�யா�
எ�ைன ஏ����ேட இ���றா. இ�ேம அ�, உைததா�!` எ�� அ��, அ�தாளா�.
�ற��� �ழ�ைத ஆணா, ெப�ணா எ�� ��ச��ப� த�ைத�� ���தா� எ�� அ�த
பாமர� ெப�ம���� ெத�ய��ைல.
அவ���� �ரசவ� பா��த ெபா�ன�மா, `என��� ����ேட�, ஆ ெசௗ (மா�)! நா�
எ�����ேறேன!` எ�ெற�லா� ெக��, வா�� வ�தாளா�.

14

15
அ�ேபா� அவ��� நா�ப� வய�. க�யாணமா� `எ�தைனேயா` வ�ட�க�
கட������, வ�� எ�னேவா �ற�க��ைல. �ற�ேபா�� �ல��� அ�த `�ன��`
ைவ����த �� ம�ைக� கைட�� ப��� வைககைள� �ைட��, க� ெபா���, அவ�
அ��ைர�ப� ச�ேற �ைற�� அள���� சாமா�கைள ��ப�மாக மாத� அ�ப�
ெவ���� ேவைல ெச��ெகா����த சமய� அ�. �ற� ��� ேவைல��� ேபானா��,
இேத ச�பள�தா� �ைட�க� ேபா�ற�! இ�காவ�, யா� க���� படாம� அ��,
���� எ�� அ�வ�ேபா� வா�� ேபா�� ெம�லலாேம எ�ற ���� அவ���.

எ�றாவ� ெப�றவ� த� உைடைமைய ���ப� ேக����வாேளா எ�� பய��, ேவ�
ஊ��� வ����டைத�� ப�மனான உடல�ர� ���தப� ��வா� ெபா�ன�மா.
இ�னா�ட� எ���ைல. அவ� �பாவ�ப�, நட�� ���தைத எ�லா�, மா� அைச
ேபா�வ�ேபா�, உர�க� ெசா���ெகா�ேட இ��பா�. அவ� ெபா��ேபா�ேக
அ�தா� — இைட�டா� ேப��ெகா����ப�. எ�காவ� ஆர����, எ�லாவ�
ெகா�� ���பா�.
அ�ப��தா� த�ழர� த� �ற�ைப� ப�� அ���ெகா�டா�. எ�தைனேயா
கைதக�ட� அ��� ஒ�றா��ட, இய�பாக ஏ��� ெகா����தா�.
ப�ள�தா��� அைம�த �ற�ேபா�� �ல���, ேகாண�மாணலாக அவரவ�க�
க���ெகா����த, எ�ெக�ேகா ெபா���வ�த மர�பலைகக��, அ���ய�
தகர�க�� ெகா�� உ�வா�க� ப����த ��க�� ஒ�� அவ�க�ைடய�.
த�ைத ��ன�ப� ேலர� ஓ��ந�. �றைர�ேபா�� �கெர�, ச�� (ம�� ரக ம�) எ��
பண�ைத��, ேநர�ைத�� �ணா�கா�, த� ேவைல உ��, ெதாைலகா�� உ��
எ����தா�. �ற�ட���� அவ� எ�லா �த���� ���யாசமாக�தா� இ��தா�.
`கா� ெச�டாற��கா �.�. ேபா�வா�க?` எ��, மைற�கமாக அ�க�ப�க��ன� த�
இ�ல�க��� அ�த �ைல�ய��த ெபா�� இ���ற ெப�ைமைய� பைறசா��வைத�
ேக� ெச�வா�. ேநர� �ைட�தேபாெத�லா�, த��, ஆ��ல� எ���ைல, மா�ட��,
கா�ட�� ஆ�ய �ன ேமா�க�ட�, ெகர�ய� பட�கைள��, பாட�
�க���கைள���ட ���ைவ�த��ைல அவ�. ஒ� அவ� கா�லாவ� ��மா எ�பேத
ச�ேதகமாக இ����.
ப�� ஆ��ையக� எ�ேபா��, த�ைம�ம�யா�, உர�க� ேப�வா�களா�. வ����
க��ேய பழ���டதா� வ�த �ைன.
��ன�பேனா, தா� ஓ���ேபா� கடகட ச�த�ைத ஓயா� ேக�க ேந��டதாேலா,
எ�னேவா, எ�த ஒ�ைய�ேம ெவ��பவராக நட��ெகா�டா�. அவ� ேப�வேத
அ��வ�. எ�ேபாதாவ� வாைய� �ற�தா��, `தாமா�` (TAMAN) எ�� வழ�க�ப�ட,
ஆ�ர�கண��� �ைலம����ள �� வா��வைத�ப���தா� இ����.
`தாமா� ���னா ெச�க�லா��, �ெம�டா�� க�� இ��பா�க. ��ன ேதா�ட��
இ����. மைழ வ�தா, இ�ப� ���ல இ���ற ம��, பா��ர�கைள எ�லா� தைர�ல
ெவ��, இ���ற ேவைலையெய�லா� �����,�ைரைய� �������� ஒ�கற
த��ைய� ����� ����� ெகா�டற ேபஜா� ���ச ேவைல இ��கா�,` எ�� அ��க�
ெசா�வா�. ஏேதா ந�ல கன� கா��ற பாவ��� க�க� �ற�������.

��ன�ப�ைடய கன� கனவாகேவ ேபா���ட�.
அவ���� ப��ர�� �ராயமாக இ��தேபா� நட�த� அ�. இர� ��வ�� ேவைல
ெச�த கைள���, ��ய�காைல�� �����ேபா�, ேப����காக� கா�� ��ற ஐ��
ப��� ���க�ேம� ��ன�ப� ேமாத, தல��ேலேய அவ�க� உ�� ���த�. த�
உட�� ஒ� �ரா����ட இ�லாம� த���த� அவர� ��ற உண���ைய ேம��
�����ட�. ��க� கல�கேமா, அ�ல� �ேர� ���க��ைலேயா, அ� அ�ேபா�
���யமாக��ைல.
`நா� மகாபா�! அ�த� ���கைள அ�யாயமா அ����ேடேன!` எ�� கத�யப�,
மா��� ஓ�� அைற��ெகா�டா�, இதயேம ����வைர. ���க�ப�ட �ைற�
த�டைனைய ஒ� நா��ட அ�ப��கா�, அ�த வைக�� ���ப����� ப� ேநரா�
ேபா���டா� ���யவா�.
ச�����ட த�க� ���ப �ைலைய� தா�தா� ����த ேவ��� எ�� அ�த இள�
வய�ேலேய த�ழர��� உ�� ஏ�ப�ட�. அவ� �ற�த இன���ேக உ�ய அலா�
�������, எ����ெகா�ட எ�த கா�ய�ைத�� ���யமாக ����� �ற��
அவ�ைடய ர�த��ேலேய கல�� வ����தன.
த�ைத இ�லாத �ைற ெத�யா���க, தா� அவ�ட� இ��� பாச�ைத� ெகா��னா�.
`நா�தா� ப��காத ��டாளா��ேட�. �யாவ� ந�லா� ப��க��, க��!` எ��
நா� தவறா� ெசா��� ெசா�� ெபா�ன�மா அவைள வள��த��, இ�� த�ழர�
ப�டதா� ஆ��ைய. ப�ட�ப����� அரசா�க��� உபகார� ச�பள� ெப�ற ஆ�ர���
ஒ� த�ழ��.
`எ�மக கவ�ெம�� ���ேல ப���� �����!` எ�� ����ட�, அவ� கா�படேவ
ெபா�ன�மா பா��பவ�டெம�லா� ெசா��� ெப�ைம�ப��� ெகா���ேபா�,
ேவ�டாத நா�காவ� மகளா�, எ�ேகேயா �ட�� இ�ப����க ேவ��ய த��ட�
�ற�த அ�காமா�க���� இ�த அ���ட� இ������மா எ�� ேயா���� பா��பா�
த�ழர�.
அவ�க� ேம�ப��� ப�����பா�களா, அ�ல�, `ெபா�பைள� ��ைள�� ப���
எ���?` எ�ற தா�� ெசா�கைள ஏ��, கைட�� எைடைய� �ைற��� ேபா��,
ெப�லாப� பா���, கைடைய ���ப������பா�களா?
`ெப�` எ�றாேல பல���� அல��ய�.
க�கால��� ெகா�ய வன�ல��க�ட� ச�ைட ேபா��, த� உ�ைர� பணய�
ைவ��� கானக��� உண� ேத� வ�ததா�, ஆ� ைவ�த� ச�டமாக இ��கலா�. இ��
எ�ன வ�த�!
அவ�ைடய ப���ேதா� �� வா‹, எ�ேபாேதா ெசா�ன� �ைன�� எ��. `ேமேல
ப��க��� நா� எ�வளேவா ஆைச�ப�ேட�. ஆனா, `ஒ��தைர ப��கைவ�க�தா�
வச� இ���. அதனால, ஒ�க�ண� ப��சா ேபா��,`��டா�க எ�க�மா. அவ��ேகா
ப���ேல ஆ�வேம �ைடயா�. இைத நா� ���� கா��ன��, `அவ�தாேன கைட��
கால��� எ�கைள ைவ��� கா�பா�த� ேபாறா�! � எ�ப���, க�யாணமா�,
இ�ெனா��த� ������ ேபாக� ேபாறவதாேன!�� அல��யமா ெசா���டா�க.

16

`அவ� கா�பா��வா�� எ�ன ��சய�?` அ�ப��� நா� ச�ைட ேபா����ட
பா���ேட�. ஆனா, அவ�க கா�ேலேய ேபா���கல,` எ�� அவ� ��க�
ெதா�ைடைய அைட�க ெசா�னைத எ�ப� மற�க ����!
ந�ல ேவைள, அவ� ���ப��னேரா, உற�னேரா, `� ெவ�� ெபா�பைள�
��ைளதாேன! எ�கைள�ேபால��ட இ�ல. ஒன�� ம�ச�ேதா�. அேதாட, ெப�தவ�க
�ர ���ட ��ைள �!` எ�ெற�லா� ஒ� �ைற�ட அவைள� ப��த��ைல.
இ�ேபா�, அவ�ைடய இ�ப�தாறாவ� வய�� ஒ� த�தைல ேக��றா�, அவ� எ�ன
இன� எ��!
சமா����ெகா��, த�ழர� ப�� ெசா�வத���, இ�ெனா�வ� உர�க� ��னா�,
“சா� க��, ெந���ல ��� ைவ����கா�கேள, ெத�யல? ெக�� (KELING) தா�!” எ��.
வ���� ஒ� கண� ெமௗன�.
`க��க������ வ�தவ�க�` எ�� ெபா��பட, த�ழ�கைள, ெக�� எ��
�����வா�களா�. ��� எ�ேபாேதா. அ� இ�ேபா� ெக�ட வா��ைதயாக, ஒ�
இன�ைதேய ேகவல�ப���� ெசா�லாக ம����ட� — `ஆ����க அெம��க�`
எ�ப�தா� ச�, `��ேரா` எ�ற பத� அவம�யாைதயாக� ���ப� எ�ப�ேபா�.
அ�ைம��, ��ய அகரா� ஒ��� `ெக��` எ�ற அ�த ெக�ட வா��ைத இட�
ெப�றேபா�, மேல�யா����த எ�லா இ��ய அைம��க�� ஒ��ெமா�தமாக�
க�டன� த����, அைத அக�ற� ெச����தனேர!அெத�லா� இ�த மாணவ�க����
ெத�����க �யாய��ைல.
அவ� �� வய�� இ��தைத�ேபா��, வ�ைம�ேகா����� இ��தா�க� அவ�க�.
ப�னா�� வய���, எ�த ஒ� எ��ைத�� ப��க� ெத�யா�, த� ெபயைர��ட எ�த�
ெத�யா���த �ல�� அ�வ���� உ�� எ�ப� அவ���� ெத��த�தா�.
ெப��பா�ைம� ச�க��ன� ஆனா��, ெபா�ளாதார அ��பைட�� தா���
ேபானவ�க�. ச�க��� தம��� �ைட�காத ம��ைப �ைலநா���ெகா�ள ேவ� வ�
அவ�க���� ெத�ய��ைல, பாவ�!
இ�ப�ெய�லா� அ�� �வா��தா��, த�ழர��� ஆ��ர��, வ��த�� ஒ��ேக
எ��தன.
“��ச� இ��யா!” எ�� அவ� ேபா���� மலா� ெமா��� ப�ல��தா�. �ர��
ஆ�ேராஷ�.
மன� ச�� �ேலச�ப��ேபா�, ேவ� ேவ�டாத �ைன�க�� வ��, இ��� �ழ���.
ச�ப��� ேவ� ஒ� ச�த��ப��� இ�ப� — எ�ரா��� தா��த����� த�ைன
த�கா��� ெகா�வ� அவ�ய� எ�ப�ேபா� — அைம�தேத, அ� எ�ேபா� எ�� அவ�
ேயா��தா�.
ஓ! ேந�� மாைல ேகாலால����� அ���, ெக�ேபா��� � ஹா��ட� ேத��
அ���யேபா�!
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� ஹா� மலாயா ப�கைல� கழக���அவ�ட� ப��தவ�. அவ�க�ைடய ெதாட�ைப
�ர�தரமா��� ெகா��� உ�ேதச��ட� இ�ன�� அவைளேய ���� ���
வ��ெகா����தா�.
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அரசா�க����� ெசா�தமான �ல��� �ைற�ப� ைலச��ட� ைவ�க�ப����த
சா�பா���கைட அ�. ஓர��ட இைடெவ� இ�லா�, �வ�� �ற��� ம�வான
�ளா��� நா�கா�க��, ���ப�ற �� ேமைசக�� (ேம� ப�ளமாக இ��த
�ெம��� தைர�� ஆடாம� இ��க அவ��� �லவ��� கா�க������ ம���
ைவ�க�ப�ட, ப��பாக �ற� மா���ட பைழய �ன �னச�க�) �ைற�த ஹா�க� �டா�
(HAWKER STALL) அ�. �தாகாரமான �����கைள� தைர�� ைவ������,
ஆ�ெப�டா� �ைர�� ெவ�ப�ைத� �ைற�க ��ய��ைல.
வா��ைகைய வள�பமாக ஆ���ெகா�ள இ�வள� �ர� �ரம�ப�����, இ�ேபா�
ஏ� ��ேனா��� ேபாவ�ேபா� இ�த மா�� கைட��� �ைழய ேவ��� எ�� அவ�
தய�க, “ஒ� தடைவ வ�� சா����� பா�! ெப�ய ெர�டார��க�ல ெச�யற�ேபால,
அ�ேனாேமாேடாைவ எ�லா���� ேபாடற��ல இ�க. ைசனா�ல ப�ணறமா��ேய
�த�தமா சாமா�கைள இவ�கேள அைர����றா�க. �ைல�� ெகா�ைள ம��!” எ��
பலமாக �பா�� ெச��, அவைள அ�� அைழ�� வ����தா� க��� ந�ப�. “���
எ�க பா�� இ��த�ேபா, இ�ப��தா� சைம�பா�க!” எ�� ேச����ெகா�டா�, பைழய
�ைன�க� �ள����ட ஏ�க��ட�.
த�ழர�, `ேத �` எ��, பா� கல�த �ைய� ேக��, ஏ�ெகனேவ ஊ�ற�ப�ட
���பா�ட�, ஓ�� ��� ���� ேக�� வா��, அ�ப�� கல�த �ைய �����
ப��னா�.
���ட� கல��, ெவ��ெக����த `வா� தா� �`ைய சா� ��� பா����
சா���டா� �ஹா�. ஒ� ெப�ய �ளா�� வ�த `ைச�� �`ைய இைட�ைடேய
���தவைன� பா���, `இ�த� கச�ைப எ�ப��தா� ������கேளா!` எ�� த�ழர�
ஆ�ச�ய�ப�டா�. `என�� எ�லாேம இ��பா இ��க��!` எ�� அேத ����
ெத���க�� ெச�தா�.
அவ� �க� இ��ய�. “இ��ய�!” எ�� ��ற� சா��பவைன�ேபா� ��னா�.
அவ�ட� ��ப�� �ைளயா��ேபா�, எ�ரா�ைய� ேதா�க��பேத ��யாக, `�மா�`
ெச�வைத�ேபா�� க�ைமயாக வ�த� அ�ெசா�.
த�ழர� அய��� ேபானா�. ேப��வா��� தா� ஏேதா ெசா�னத�� இ�ப� ஒ� எ���பா!
த�ைன ஏ� எ�லா�� ���யாசமகேவ பா���றா�க�?
கன�த இதய��ட� ப������� ����யவ�ட� இ��த மா�த� அ��� தா��
க�க���� த�ப��ைல.”இ���� ேவைல அ�கமா, பா�பா? �கெம�லா� வா�
இ���ேத!”
அவ�ட� ெசா�வதா, ேவ�டாமா எ�� ஒ� �னா� ேயா��த த�ழர�, “���ல ஒ�
ைபய� எ�ைன ெக��� ெசா�னா�மா,” எ�� �ழ�ைதேபா� ெத���தா�. �ர�
க��ய�.

தா� ப�ட அவமான���காக தா�� ஆ��ர�ப�வா� எ�ற எ��பா���ட�
கா����தவ���� ேதா��தா�.
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“எ�மக ��ேன யா�?” ெபா�ன�மா ���தா�, கடகடெவ��. “ஒன��� ��ன�
��ைள����ேத க���� ைம ��, ெந���ேல ெப�ய க���� ெபா����,
கடைலெய�ைண ெவ�� தைல��ைய� ��, ��ன�ல � ெவ��, ைக�� கா�� மா�� —
எ�வளெவ�லா� ெச����ேக�!” ெப�ைம�ட� �ைன����தா�. க�க� �ற��ன.
அ�ைம மக�� க�ன�ைத� தட�, ெந���� இ��ற�க��� கா����ேபான
�ர�கைள ைவ�� ெந��தா�. “ந�பைள� த�ர ேவற யா� இ�ப� எ�லா� அல�கார�
ெச����றா�க இ�க? ஒ�ைன� பா��றவ�க யா�� — ஒ�ைன� ெப�த �ன��ேய
வ�தா��ட — த�ழவ�க ���� ��ைளதா�� ெசா�வா�க!” எ�றவ�, “ேபா�, த��
��, ேபா! ��த�� ேபா�த�ல ��� ெவ����ேக�!” எ�� அ�த� ேப�ைச ���தா�.
�ன�� ெச�வ�தா�. இ��தா��, ேவ�டாத ேப�ைச ���க அ� ஒ� ந�ல உபாயமாக
இ��த�.
ெக��யாக, இ��பாக இ��த� அ�மா கல�� ைவ����த பான�. ெபய� ம���
ேகா���த��.
த�ழர��� உத�க� ��னைக�� ேலசாக ���தன.
`ெபய�� எ�ன இ���ற�!` எ�� அவ� �ைன�� ஓ���.
ந�ைம� பைட��, ஆ������ ெத�வ� எ�னேவா ஒ��தா�. ஆனா�, இட����
இட� அத� ெபய��, வண��� �ைறக�� ேவ�ப���றன.
எ�காவ� இர�� ம�த�க� ஒ��ேபா� இ���றா�களா! இ��தா��, த�ைம�ேபா�
அ�லாதவ�கைள `ம�ட�` எ�� ப���� ேக� ெச�வ�� ஒ� ஆன�த� பல���. �ற�
தா��தா�தா� தா� ேமேல இ��ப�ேபா� பாவைன கா�ட ���� எ�� �ைன���
அ�ப�க�!
ஒ��ைமைய ஆதாரமாக� ெகா��, உறைவ வ��ப���வைத ��� ���, �� ��
மா�பா�கைள எத�காக� ெப�� ப���றா�க�?
`இ��ய�!` எ�� அவைள� ப��ப�ேபால� ��ய � ஹா�ைக��, இன� ெபயைர�
ெகா�ைச�ப���ய மாணவைன�� ஒ����� பா��தா�. ப�தாப�தா� எ��த�.
க��� ந�ப� ம�நா� காைல ஆ� ம��ேக அைழ�தா�, ெதாைலேப�வ�.”ைஹ,
ட��! ஒ�க�மா��ட ெசா����யா? ந�ப க�யாண�ைத�ப�� எ�ன ெசா�னா�க?”
ஆவ�ட� �சா��தா�.
“அ� நட�கா�, � ஹா�!” எ�றா� த�ழர�, உ��யான �ர��.

கட�கைர� ��ைளயா�

1910
“ேட�! இ�த� க�� ���மா, பா�!”
“இைத�தா�டா இ�வள� நாளா ேத����� இ��ேகா�. இ�ேம இ� ெவ�� க�
இ�ேல. சா�!”
அ�த� க��க�ைல ஒ� ெப�ய மர�த��� ந�����, தயாராக ைவ����த �வ���
��ைட அத�ேம� ேபா���னா�கக�. ம� தைர�� ����, தைலேம� ைக����
����டா�க�.
அவ�கள� �ைறகைள��, அ�பெசா�ப ஆன�த�கைள�� ப����ெகா�ள ��ைளயா�
வ����டா� எ�ற �����ட�, �ற�ட�� அைத�ப�� ெப�ைமயாக�
ெசா���ெகா�ள� ேபானா�க� அ��� இைளஞ�க��.
�பக�ப மலாயா�� ேம��� கட�கைர� ப���� அ��� காடாக இ��த ப���� ஒ�
��ய ேகா�� இ�ப��தா� உ�வா���.
1960
ப�ைமயான மர�க� அட�����த இட� �ெம��� காடாக, ��க��,
ப����ட�க��, ஓ�� ம���வசாைலக�� அைத ஆ��ர���� ெகா����தன.
அ�க�ப�க�தவ� நா� வ�த அ�த ��ைளயா� ேகா��� ெவ�� மர�த�யாக இ�லாம�,
ெச�க���, �ெம��� ேச���, �� ைவ�க�ப�ட ம�டபமாக மா����த�.
ஐ�ப� ஆ��க��� ��ன� ��ைட வ�வ� க�லாக இ��த ��ைளயா� இ�ேபா�
யாைன �க��ட� �����தா�. ச�ைக ேபா�ட ேவ���� க��ரமாக இ��தா�.
நா��� இ��ய�க��� ம�����, ெபௗ�த மத�ைத� ேச��த �ன இன���
ப�த�க���� `ேடாேடா` (TOTO) எ�ற லா�ட�வ�, ஒ� கா�த����� அவ�க�
����� ெகா��த நா�� எ�க�� �லவ�ைறயாவ� ச�யாக வ��ப� ெச��, தன���
ந�ல வ��ப� ேத��ெகா�டா�. மாத��வ�� பண� த���பா� இ�லாம� ெச�த
கட���� எ�லா�� அ��� ெகா��தன�. ஏதாவ� ஒ� கா�ய� ைக�ட
அ�கா�க���� ெகா��ப��ைலயா? அ�த வழ�க�தா�.
ஒ�வ� ம���தா� ��ைளயாைர� பா��� வ��ெற��ச� ப�டா�.
அவ� — கணப�. எ�லா� தா� மாதெம�லா� உைழ��� ச�பா��பைத இ�த ����
��ைளயா� உ�கா��த இட��� ச���� �ன�க�ேலா, அ�ல� ஓ��
ெவ����ழைமக�ேலா ச�பா��� ���றாேர எ�ற ஆ�றாைமதா�.
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`�! இவ���� எ� ெபய�தா�. இவ�ைடய அ���ட� என��� �ைட�தா�!`எ��
தன��� ெபா��யவ�� ஒ� உ�� ேதா��ய�. ��ைளயா�ட� ���
ேச���ெகா�டா�?
தா� �ைன�தைத� சா��க �த� ப�யாக, அ��ன�� ேகா����� தவறா� வ�தா�
கணப�.
ெந���ெபா��� ����ெகா��, ேதா���கரண� ேபா�டப�, “��ைளயார�பா!
�ைழ��� வ�ைய� ெசா�ல�பா!” எ�� பல� கா��� ப��ப� மன��� ேவ��னா�.
ஏதாவ� ப��ைக வ�தா�, வ��� க���ெகா��, ெபா�க�, ��ேயாதைர,
ெகா��க�ைட எ�� (�ற� ெகா��வ�த) �ரசாத�கைள ப�த�க��� ��ேயா��க��
கணப� தவற��ைல.
�ல மாத�க�ேலேய, ேகா���� வ��றவ�க���, ��ைளயா��� அ��தப�
கணப�தா� �க�� ெத��தவரானா�.
ேகா�� ��வாக�ைத� கவ����ெகா�ள ஒ� �� அைம�க�ப�டேபா�, எ��த
தட�க�� இ�லா�, தைலவராக கணப� ேத��ெத��க�ப�ட�� ஆ�ச�யெம�ன?
�த�� ஒ� ெசா�த �� வா��னா�, “சா�! ஒன�� �ர�தரமா த�க ஒ� இட�
இ���றமா�� ஒ� ப�த���� ேவணாமா?” எ�� �ைற������. தா� ெச�வ�
தவ��ைல எ�� அ�த ேகர��ைக�ேலேய சமாதான� ஏ�ப�ட�.
“ஒன�ெக�ன�பா! மைன�யா, ��ைள����யா! ஒ� ���க� இ�ல!” எ��
அ�கலா��க, அ��த க�டமாக, மைன��� வ���கண�� எ��ய�.
ந�ல ேவைள, ��ைளயா� இைள�க வ� இ��க��ைல.
அ��சைன, உ��ய� ஆ�யவ�றா� �ைட�த பண�தா� ந� ������ ���ப�ப��ற�
எ�� ச�ேதகமற� ���த��, “சா� ��த��க!” எ�� பய�த மைன��ட�, “அ�
ைப��யேம! நம��� ���க�தாேன சா�ேய இ��கா�! இ�லா��, ஒன�� ஒ� டஜ�
த�க வைளய��கதா� வா�க ���மா?” எ�� கணப� �வ��க, அவ� அட���
ேபானா�.
1997
`வர வர, எ�லா�� க�சனா��டா��க!` எ�� மன����� ைவ�ெகா�டா� கணப�.
நா��� ெபா�வாக� பர����த ெபா�ளாதார� த���பா� ேகா�ைல�� ���
ைவ�க��ைல. கணப��� ேபராைச�� உ��ய� பண� ஈ� ெகா��க��யா�
ேபா���.
அ�ேபா�தா� அவ��� ஒ� உ�ைம �ள��ய�: ஒ� ச�ந�, ஒ� உ��ய� எ��
இ��பதா�தாேன வர� இ�வள� �ைறவாக இ���ற�!
அ��த ��ட���, “ந�ப ேகா����� ெசா�தமா இ�வள� ெப�ய �ல� இ���.
��ைளயா�, பாவ�, த�யா இ��கா�. அவேராட த�� ��க���� ஒ� ச�ந� க��னா
எ�ன?” எ��, ெதா�ைடைய� கைன�தப� ஆர���தா�.
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அவ�ட� ப�� ேச���ெகா����த ைம��ன�, “அ�ைமயான ேயாசைன, மாமா.
அ�ப�ேய அவ�க அ�பா நடராஜ����, அ�மா �வகா���� ேச��ேத க�ட��!”
எ�� ஆேமா��தா�.
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இ�ெனா�வ� அ�பா��தனமாக, “��ைல நடராஜேன நம�காக கட� கட��
மேல�யா��� வ�� த�சன� ����றா��� ெச�� பர��னா, �ைறய ேப� ந�ம
ேகா���� வ�வா�க,” எ�� ��ட� வ���� ெகா��தா�.
ேகா�ைல ��� ப���வெத�றா� சாமா�யமா?
அ�த ைக�க�ய���காக ப�த�க� உ�� ����னா�க�, �� �டாக� ெச��.
எ��பா��தத�� ேமேலேய �� �ைட�க, `ேபானா� ேபா�ற�` எ�� ஒ� ேகா�ர��
க�ட ��ெவ��தா� கணப�. வர�, ெசலெவ�லா� அவ� க�கா����தா� இ��த�
எ�பைத� ெசா�ல�� ேவ��மா!
எ��பா��தப�, இர�� ச��தான�க�� அைம�த இ� உ��ய�களா� �ைறய� பண�
�ைட�க��ைல. ஒ��� பண� ேபா�டவ�க�, அ��த கட�� ���ரக���� ��னா�
தைர�� ���� ����ட�ட� ����� ெகா�டன�.
கணப� ேயா��க ஆர���தா�.
2000
��ைளயா� ேகா��� ம�ைம �ல ஆ��க ச��ைகக�� �ல� அய� நா�க����
பரவ, ெவ�நா�டவ�க�� வர� அ�க��த�. அ���, இ��ய ெமா�, அ�ல� கலாசார�
ெத�யாத ஜ�பா�ய�க� ேபா�றவ�க� வ�தா�, அவ�க� �ர��ேயகமாக�
கவ��க�ப�டா�க�.
அத��� காரண� இ��த�.
உ�நா�டவ� அ��சைன� த��� ஐ�ப� கா� ேபா�����, கட��ட� அத�� ஈடாக
ஐயா�ர� ���� �ைட�க ேவ��ெம�� �ரா����தன�. இ�த� ேபரெம�லா� அ�யாத
ெவ�நா�டவ�க� ஐ��, ப�� எ�� ப�ைச, �வ�� �ற ���� தா�கைள அ�� ��ன�.
இ� நா� �ைழ�க இவ�கைள அ��னா�தா� ���� எ�� ��மா��தா� கணப�.
ேகா�� தைலவராக அவ� பத�ேய�� ப�லா��க� ஆ����தேபா��, அவைர
எ����� ��� எவ���� இ��க��ைல. அ��வமாக அவைர� த���ேக�ட
ஓ��வ�� ெசா�� ைவ�தா�ேபா� �ப�����ளானா�க�. அத� �ைளவாக, `கணப�
தம� வல� ைகயாக இ��பைத�தா� ��ைளயா� �����றா�. ஏென��, ெபய�
ெபா��த� ம�����, ெப�ய ப�தராக��, இைட�டா� ேகா�ைல �����க ���க�
எ���, அத�காக� க�ைமயாக உைழ�பவராக�� இ���றா�` எ�� ெச�� பர���.
ேகா��� ம�டப�க��, ச��தான�க�� ெப�க, வளாக��� இ��த அட��த
மர�கைள ெவ�டேவ��யதா���. அ�ேக வா��� வ�த �ர��� ��ட�க�
ேகா�����ேளேய வர ஆர���தன. �ழ�ைதக��, ெப�யவ�க�� அ��சைன ெச��
ெப����த வாைழ�பழ�ைத��, ேத�கா� ��ைய�� அ�த� �ர��க��� அ���
ம���தன�. க���தன� ெச�தவ�க�� ைக����� ����� ெகா��, தா�ேயா�ன

அ���க�க�.
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இ�த ேவ��ைகைய தம� �ைக�பட� க��க���, ��ேயா ேகமரா��� ப�� ெச�த
ெவ�நா�டவ�கைள� பா��த�� கணப��� க�பைன கைர�ர�ேடா�ய�.
`ேகவல�, �ர�ைகேய பா��� �ர���றா�கேள! ேம� நா��� இ�லாத பா��, ேத�,
ம�� ேபா�ற �ற �வ�கைள�� இ�� ெகா��வர ���தா�, எ�வள� ந�றாக
இ����!` எ�� எ�ண��டா�.
இ�ேபா�, ேகா�� ��க� கா��சாைலயாக மா�ய�. ேகா��� �� ப���ேலேய
�தைல, ஆைம, வ�ண� பறைவக� எ�� பல�� ���க�� அைட�க�ப����தன.
அைவக��ெக�லா� �� ேபா��, அ�த இட�ைத�� ��தமாக ைவ��� ெகா�ள கா�
ேவ�டாமா?
ேவ��ைக பா��க வ�தவ�க� �ைழ����� வா�� உ�ேள ேபானா�க�. ெபா��
ந�றாக� ேபானதா�, ��க��� �ைல அ��சைன ��ைட�ட ப�மட�� அ�க� எ�பைத
யா�� ேயா��க��ைல.
���ற��� ���ய��வ� �ைற��ேபா� �ட�த� கட�� ச�ந�.
2004
��ைளயா� அ���தா�. தா� ெவ�� �ழ��க�லாக இ��தேபா� ப�� ெச���
அகம���தவ�க� ேபாக, இ�ேபா� ெபயரள�� ம��� தா� இ�� �����ப� ����
அவ��� ேவதைன உ�டா���.
த�ைன ைவ�� �யாபாரமா?
கட�� பைட�த �ற உ��க� இ�பா�� ம�த�கைள எ���க இயலா�, �த��ரமாக
ஓடேவா, ஊ��� ெச�லேவா இயலா� �� ���க�� அைடப����ப� எ�ன
ெகா�ைம!
அ� ேபாதாெத��, அ�� ஒ� ேமைட ேவ�. கட�� பாட�க� எ�ற ெபய��
�ைர�பட�க�� ஒ��த ��� நடன�கைள இள�ெப�க��, ஆ�க�� வ���
வ�தவ�க�ேபால ஆட, அ�த க�ணக�ரமான ஓைசயான� ெத�வ ச��தான��� ப�த�க�
�ல� மன���� பா�� இைசைய ��தாக இ��த�. பா� �ைச நட��
ெகா������ேபா�, கா��� �த�� வ�த �ைர�பட� பாட�க� பலைர�� ஈ���,
அவ�க� கவன�ைத� �ைல�த�.
��ைளயா� அழாத �ைற. “உலக� இ�ப�� ெக��� ேபா�ேச, மாமா!” எ�� நார���
அயண� ெச��ெகா������ (அதாவ�, ��� சய����ெகாண�����) தா�மாம�
நாராயண�ட� �ைற��டா�.
“நா� கா�த� கட��தா�. ஆனா�, இ��� ெபா�ைமயாக இ��க எ�னா� ��யா�,”
எ�� ஆ��ப��த ���, ” ம�மகேன! � �ேலாக����� ேபா� ப�ட பாெட�லா�
ேபா��. இ�த ஆ��� இ���� எ�லாவ����� ஒ� ��� க���ேற�,” எ��
�டகமாக� ெசா�னா�.

அ�வ�ட� �ச�ப� இ���� வ�த �னா� எ�ற ேபரைலயா� அ�த வ�டாரேம, கணப� 24
���ப� உ�பட, கட���� அ�����ட, ம������ உ�ச��� இ��த ஒேர ஒ�வ� ந�
��ைளயா�தா�.
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வைளய�க��, ெகா��� ����� ச�த�. ஐ�� மாத�க����� ஒ� ���யாக
உ�����த நா� இ��த இ��டைற��� அ�ெவா� ேக�� ���ேத�.
அ�மா�� உண���� ெப��� எ�ைன�� �����ெகா�ள, உ�ள ஆர���ேத� —
எ�ேபாைத���ட ப�� மட�� ேவகமாக.
யாேரா எ�ைன இ��ப�ேபா� இ��த�. என� ��� வாைய� �ற��, `அ�மா!` எ��
க��ேன�.
எ� க�த� த� கா�� �ழா� ேபானா��, எ�ைன� த���ேள �ம����தவ��
`அ�மா!` எ�ற உர�க அைழ�தா� — த� தாைய.
ஏ� எ�லா�� இ�ப� எ�ைன அ����றா�க�? எ� ெச��� ��� எ�த ச�த��
���ப� த�கதாக இ�ைல.
க�ைட� �ர�� யா� யாேரா அ�மாைவ �ர���றா�க�, அ���றா�க�.
எ�ைன ���� �வ�ச� ெச�ய� பா���றா�க�.
அ�மா ஏ� இைதெய�லா� தா��� ெகா��றா�?
என��� பல �ஷய�க� ��வ��ைல.
`ஓ��, ஒ��ச� இ�லாம எவனாவ� வ�����ேட இ��கா�!` எ�� யா�டேமா அ�மா
அ���� ெகா�வ� ேக�ட�.
`ஆ�` எ�றாேல க�ைட� �ர���� ெசா�த�கார�, �றைர� ������வ�� இ�ப�
கா�பவ� எ�� என�� அ�ேபாேத ெத��� ேபா���. அவ�க�� உ�வ� எ�ப�
இ��க� ��� எ�� �����, அ�த இன���ேம� ெவ��� ெபா��ய�.
`இ�த� ச�ய� ேவற! ஓயாம, உ���, ெபர����� இ���!`
அ�மா எ�ைன�தா� ������றா� எ�� ���த�. கவனமாக� ேக�ேட�.
`ெபாற�த�ேம இைத எ�ேகயாவ� ���� ேபா��ட� ேபாேற�!`
என��� ஆ��ர� வ�த�. நானா உ� வ������ வ�யவ�� ���ேத�?
ஆேணா, ெப�ேணா, நா� வாழ�ேபா�� உலக��� எவைர�ேம ந�ப ��யா�, ந�ப��
�டா� எ�ப� ���சா��தனமாக அ�த�ண��� நா� எ��த ���தா�.
“தாம� ���சா�தா�. ஆனா, எ�ேல�ேம ஒ� ஆ�வேமா, அ�கைறேயா இ�ேல.

ம�தவ�கேளாட ேச��� ேபசற�, �ைளயாடற� எ��ேம �ைடயா�”.
எ� அசாதாரண ேபா��னா� �ழ��ய ப�� ஆ��ய� எ� தாைய வரவைழ��, ��ற�
ப���ைக ப����ேபா� என�� வய� ப��.
உத�கைள இ���, �க��� ஒ� ப�க��� ���ேன�, இ�வைர�� �ைற�தப�.
��மா�� வ�� ��ல�க�� இ�த �கபாவ� என�� �க�� ���த ஒ��.
“நா� சைமய� ேவைல ெச�யற அனாைத ஆ�ரம��ேல��� இவைன எ���
வள��ேற�க. நாேனா �தைவ. ���ேல ஒ� ஆ�பைள� �ைணேயா, க���ேபா
இ�லாம..” அத��� அவ� ேப�யெத�லா� என�� ேவ�டாத�.
இ�த அ�மா எ�ைன� ெப�றவ� இ�ைலயா?
எ�ைன� �ம�த��, `ேவ�டா�` எ�� யாேரா ஒ��� ��ைப� ெதா���ேலா,
க��பைற�ேலா �����த எ�ைன ெபா���� ெகா�டவளா?
ம�ேயா, க�ணா�� ���கேளா, எ�ேவா ����� ஓைச என��� ேக�ட�. தைல��
இ��ற�கைள�� அ���� ����� ெகா�ேட�. இ�லா��டா�, தைல
ெவ������ேபா� இ��த�.
`நா� ஏ� இ�ப� யா���ேம ேவ�டாதவனாக இ���ேற�?` எ�ற வ��த� �ர��
எ��த�.
வ��த� �றா�பா�ய�. யாேரா, ஏேதா ெச�தத�� நா� ஏ� வ��த ேவ���?
இ��க���, என��� கால� வராமலா ேபா����! அ�ேபா� கா���ேற� நா�
யாெர��.
�டேவ ஒ� பய�� எ��த�. த�யனாக இ��� நா� எைத� சா��க ����?
அதனா�தா�, “ேட� ேதாம! எ�கேளாட வ��யா?” எ�� எ� ெபயைர� ெச�லமாக�
���� அைழ��, எ�ைன�ட� ெப�ய ைபய�க� ����டேபா�, அவ�க�ட�
நட�ேத�. தைலைய �����யப�. `எ�ேக?` எ�� ேக�க��ட� ேதா�ற��ைல.
எ�ைன�� ஒ� ெபா��டாக ம��க ஆ��லாம� ேபாக��ைல. அவ�கைள�ட நா�
ச�� உயரமாக இ��த�ேவ� ெப�ைமயாக இ��த�.
`நா� �ற� எ��த� இத���தா�!` என� ��ய ந�ப�க�ட� ேச���, �ல
பய�தா�ெகா��கைள அ���, அவ�க�ட���த ெசா�ப பண�ைத� ����ைக��,
உட�� ��ய ர�த� ஓ�வ�ேபா� இ��த�.
வய��� ��ய எ� உட�வா� ேம�� வள��த� — வா��ேலேய �த��ைறயாக
எ�ைன ஏ�ற ந�ப� �ழா��ட� ���க ஆர���த��. ப�ேனா� வய�� ப�னா�
வய�� ைபய�ேபா� இ��ேத� எ�� ந�ப�க� �க��தா�க�.
ஆனா�, �� �����ேபா�, தைல�� �ேட�, ெவ������ேபால இ����. ேபசாம�
ேபா� ப���� �����ேவ�. ந�லேவைள, அ�மா���� ச�ேதக� எழ��ைல.
`�ற��ேலேய யா�ட�� ஒ�டாத �ண�! த�ைமதா� இவ���� �����,` எ��

26

அல��யமாக இ��த� என��� சாதகமாக� ேபா���.
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இ�ேபாெத�லா� நா� ���ேபால த�ைமைய நாட��ைல. நா�� ஒ� ��ட���
அ�க� எ�பேத ெப�ைமயாக இ��த�. எ�க� ப�� மாணவ�க� எ�ைன� பா���
ந�ந���ய� என� பல�ைத அ�க��க� ெச�த�.
எ�க��� ப�னா����� இ�ப� வய�தா� அ�ேபா�. எ�க� தைலவ��ேகா எ�க�
அ�பாவாக இ��க���ய வய�. இ��தா��, எ�கைள சமமாக ம���, ெரா�ப
அ�ைமயாக� ேப�வா�. தா� காவ��ைற�� க��� எ�ப�ெய�லா� ம�ைண� ��
���ேறா� எ��, �ன� மா�� ஒ��த மலா��, அவ� வ���ப� ேக�� ����
���� ���ேபா�.
ப�� ேப� அவ��� �க�� உக�தவ�களாக இ��ேதா�. மாதாமாத� ச�தா ெச��த
ேவ���. அ�தைகய அ�சாெந�சைர� தைலவராக� ெபற எ�வள� ேவ��மானா��
அ��� ெகா��கலாேம! ப�� ெவ�� எ�ன �ரமாத�!
ப���� `பைச`��ள மாணவ�க�� தைல�� ����� ைபைய� க����, க����
இ��� ��ேவ�.
க�ெடா��� ஆ��ய�ட� அவ�க� அைடயாள� கா����டா�? யாரா� அ� வா���
சாக ����!
பண�ைத� �����ெகா��, ஒேர ஓ�ட�தா�.
இெத�லா� ��ன �ஷய�. �ைச �ைள�த��, தைலவ� ��த� எ�க� பா��ய�
ஆ���. நா�க� ��� ேபராக� ேச���ெகா��, யா� யாைரேயா அ��ேதா� —
அவ�க�ட���� ஏதாவ� தகவைல� கற�க. ���, அ� ேதைவ�ப�டவ���
��க�ப�ட�. �ல�ைடய `கைத`ையேய �������ேற�.
��� �ைற!
ெத��மா?
எ�க�ைடய ��வாச�தா� `ெப�ய ம�ைட` பண�காரராக ஆனா�. க�� வ����
பண�ைத� கடனாக� ெகா��தா�. எ�களா� அவரைட�த லாப�ைத நா� ெப�தாக�
பாரா�ட��ைல. அதனா� எ�ன? உ�ற ேதாழனாக எ�ைன ஏ��, ஒ�ெவா� இர��
ெபா��� அவ� ப�க��ேலேய உ�காரைவ��, �ய� ���க� ெச��, ��ேகா���
எ�லா� அைழ��� ேபான� இவ� ம���தாேன!
ஒ�ெவா� �ைற�� யாைரேயா அ����ேபாேதா அ�ல� �����க���ேபாேதா, அ�த�
க�க�� ெத��� பய� இ���றேத, அ�த �க�ைத அ�ப��க எ�தைன ெகாைலக�
ேவ��மானா�� ெச�யலா�.
இ�த ம�த இனேம இ�ேயா� ஒ��தா�� எ� ஆ��ர� �ரா�.
ஒ� �� ��� �டாம� ஒ�����ேப� — ேபா��ட� ��கா���தா�.
“யா�டா ஒ�க ெப�ய ம�ைட?” எ�� அவ�க� எ�ைன எ�வள� ���ரவைத

ெச�தேபா�� நா� ��� �ட��ைலேய! அ�வள� �ர���� இ��� �ட��ைல.
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அவ� எ�த �னா��� வ�� எ�ைன� த��ட� ெவ�ேய அைழ��� ேபாவா� எ��
கா���ெகா�ேட இ��ேத�.
`வரேவ மா�டா�` எ�� ��டவ�டமாக� ���தேபா�, ���� வைள, ெகா�� ச�த�
ேக�ட� எ� தைல���. வ� தா�காம�, ெந��ைய� �ைற�க���� ����ெகா�ேட�.
அ�மாதா� வ����தா� ��ம�ற����. `இவ��� மன�ைல ச���ைல` எ�� எ�
தர�� வ��� வாதா�யேபா�, ����தா� வ�த�.
`��ட��� பல ெகாைலக� ெச�தவ�` எ�� என�� ஆ�� த�டைன ���தா�க�.
“ஐயா, ஜ�� அவ�கேள! என��� ���� த�டைன ெகா��க�!” எ�� க��ேன�.
ைககா�க� ச���யா� �ைண�க�ப�� நா� அ�மாைவ� கட�� ெச���ேபா�, “நா�
எ�ேக த�� ெச�ேத�� ெத�ய�ேயடா, ராசா!” எ�� அ�தப� எ� க�ன�ைத� தடவ�
ைகைய உய���னா�. �க�ைத� ����� ெகா�ேட�.
யா��� ேவ��� அ���, ப���?
ேபா��, தைலவ�� தைலவ� எ�� ந��, ஒ� ஏமா���கார�� பச��� நா� �ர��த�
ேபா��.
�ைற�சாைல�� ��ற ��ண�க��� ஒ� அ��வ பாடமாக அைம�ேற�.
`உ� தா� உ�ைன அ��தேத �ைடயாதா?` எ�� ஆ�ச�ய� ப��றா�க�.
எதனா� இ�ப� ஒ� ெகா�ரமான �ண� என��� ப��த� எ�� ஆராய,
��னா�ச�வ� எ� ஆ��ைன�கைள தா�� வ���� க�வாக இ��த �ைல���
ெகா�� ெச��றா�க�.
`இவ�ைடய ஆ�மா இ�த உலக���� வ�வத���, ெசா�ல ��யாத ��ப�கைள
அ�ப�����ட�. உ�மன�� ப��த பய� இ�ேபா� எ�ேலாைர�� பய�பட
ைவ�ப�� இ�ப� கா��ற�!` எ�� ஏேதேதா ேப��றா�க�, எ�ைன
ைவ���ெகா�ேட.
இ� என� �ர�தர இ���ட� ம���வமைனதா�, �ைற இ�ைல எ�� ேம� ேகா����
�ைற�� ெச�ய� ேபா�றா�களா�.
என�� ஒ��தா� ���ற�:ஆ�ப�������� த��� ேபாவ� எ��. ெவ��� ேபா�,
நா� ெச�ய ேவ��ய ���யமான ேவைலக� இர��.
ஒ��ம�யாத பாலகனாக இ��த எ�ைன� த� ெசா�த லாப���காக இ�ப� ஒ�
��றவா�யாக மா��னாேன அ�த ம�ைட, அவ� க��� ெகா��த பாட�ைத அவ�
����ேக பய�ப��த� ேபா�ேற�.
இர�டாவ� ேவைல எ�ன ெத��மா? எ�ைன� த��தவைள��, அ��ட�, கா��� ���
ேநர� அவ�ைடய உட�� ெசா�த� ெகா�டா�, அவ�ட� ேச��� எ�ைன��

ெகா�ைம� ப���ய ேக�ெக�ெக�டவ�கைள�� ஒ���� க�ட� ேபா�ேற�.
இ� �ற�க� ேபா�� �ழ�ைதகளாவ� எ�ைன�ேபா� இ�லா� �ற�க���.
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க���� எ��யவைர �ல வா��, �ல� கட�மாக அழ� ெகா�ப��த� அ�த இட���.
அ�த இ�ைமைய� �ைல�ப�ேபா�, அப�வரமாக ஒ��த� �சா��� க�ைட� �ர�.
ஒ�க��� எைதயாவ� ஒ��கா ப�ண� ெத��தா?
த�ைன� தா��ய மைன��� �ர� கா�� �����, த�கா�கமாக� ெச�டா�
��ட�ேபா� வாளா���தா� பரா��ச�. எ�லா� ��ப� வ�ட இ�லற வா��� ெப�ற
�ேவக�தா�.
ஆர�ப���, `ஏ� ெத�யா�? ஒ�ைன� க�யாண� ப���கேல?` எ�� �ராேவசமாக�
ேக�����, அ�த வா��ைதகளா� ேதா��ய ���ைப மைற�க �ய�றப�, `ேபா��.
ெரா�ப�தா� வ�யா��க!` எ�� அவ� க���ெகா�ட� மற�க� ��யதா!
அ� ஏ�, தா� எ� ெச�தா�� இவ��� மா��� �ைறவாகேவ ப��ற� எ�� ேயா���
ேயா���, அவ� ��ெய�லா� உ���த�தா� க�ட பல�. அவரா� �சா�ைய�
����ெகா�ளேவ ��ய��ைல.
த�னா� அவ��� ���ர பா��ய�ைத� ெகா��க ��ய��ைலேய எ�ற ��ற உண��
�க, அவ� த�ைன� �ைற�� ம�����ேபா� அச��� ���� ������வ�, இ�ைல
ஊைமயா���வ� எ�� ���சா��தனமாக ��ெவ�����தா�.
இதனா�, மைன��ட� பரா��ச���� அ�� இ�ைல எ�� எ���ட� �டா�.
இ�லா��டா�, அவ� த�ெசயலாக� ெசா�வ�ேபா�, “எ� �ேந�� �வனா இ��காேள,
மாசாமாச� மா��, ேபா�� ��ச� (PORT DICKSON), ப�ேகா�� (PANGKOR) ஏதாவ�
������ ேபாறாளா�. அவ மக��� ஆ�ச�� ஏேதா �யா�யா�. தாேன ேப���வா�.
அ�ப�ேய ேப�னா��, ேராபா� ேபசறமா��, உண�����லாமதா�. யா���ட எ�ன
ேபசற��� ெத�யா�. டா�ட� ெசா�னாரா�, அ��க� கட�ல ���சா, ந�ல உட�ப���,
அதனால அவ�� க���கட�� இ��பா��!” எ��, �சா� ஏ�க��ட� �வ��தேபா�,
அவைள� ேக�காமேலேய �பக�ப மேல�யா�� �ழ��� ப������த ெசரா���
(CHERATING) கட�கைர�� அவைள அைழ��� ேபாக ��ட�����பாரா!
அவ� ேதா� ேபாகாத இட� எ�பதா�, �சா� அவ�ட� ெப�ைமயாக� ேப��
ெகா�ள�� ���� எ�� கண��� ேபா����தா�.
“இ�ப எ��� கட��, ம�ணா�க����?” எ�� �த�� �� ெச��ெகா�டவ�,
ேகாலா���ா� �� (PUDU) ப�����ள ெவ��� ப� ���த���� வ�த��
கலகல�பானா�.
`ஒ�க��� எைதயாவ� ஒ��கா ப�ண� ெத��தா?` எ�� அ�� �ரா�� அவ�

ேக�காத�ப�� பரா��ச���� ெரா�ப ம����. ேப���� �����ைக��
�ர�களா� தாள� ேபாடலானா�.
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��மாவா நா���� `மலாயா` எ�� ெபய� ைவ����தா�க�! மைல� பாைத�� ����
���� ேபானேபா�, �சா���� தைல��ற� வ�த�. ந�லேவைள, அவ� தாராளமாக
ப��ர�� ெவ�� ெகா���, ஒ� �ேலா �ரா�ைச� பழ�ைத வா�� வ����தா�.
மைன� ஒ� �ரலா� ெந��ைய� ���, �ழ��� ேபாெத�லா�, ஒ� பழ�ைத அவ�
வா���� ேபா�டா�.
ப������ இற��ய�டேனேய �சா���� ெத�� வ����க ேவ���.
இ�லா��டா�, “ஒ�க��� எைதயாவ� ஒ��கா ப�ண� ெத��தா? கட�கைர���
ேபாக ஆைசயா இ����� ஒ�க��ட வ�� நா� ேக�ேடனா? வய�ைத� �ர���. ��
ெதாட�ேவற ���� ேபா���,” எ�� பா�����பாளா?
அவ� பைழயப� ஆன�� அவ���� ����யாக இ��த�.
`நா� எ�ன�மா க�ேட�, இ�த ப�கார� ேடா���� பய��, இ�ப� ���� ���
வ�வா��!` எ�� மன����� ெசா���ெகா�டா�. உர�க� ெசா��, அத�� ேவ�
அவ� ஏதாவ� ப�ல� ெகா��� ைவ�தா�?
`ெமௗன� த�க����� சமான�,` எ�� ஆ��ல��� ��மாவா ெசா��
ைவ�����றா�க�!
கட�கைர�ேலேய அைம����த �� �� மர ��க�� ஒ��� �ைழ�தா�க�. மலா�
க�ப�� (�ரா�ய) பா��லான ���. தைர����� ��ற� ேமேல இ��த�. எ�லா�,
வ�ட� ��வ�� ெகா��� மைழ�கான எ�ச��ைகதா�. ��ைட� தா�க, நா��
�ைலக��� மர���க�. அத� அ���, தா��ேகா��� ��னா�, ஆ��யைர�
��ெதாட�� �� ��ைளக�ேபா�, ேகா�����க� அ�வ���� ெச�றன.
அ�த� ��மா��யான ���ைல��, �சா� ��க��தா�. “ேதவ�ேய! ஒ�க�����ட
உ��ப�யா ஒ� கா�ய� ப�ண� ெத��ேத! எ�ப� இ�த இட�ைத� �����க?” எ��
அவ� பாரா��யேபா�, ெசா��கேம ெத��த� பரா��ச����.
காைல���, மாைல��� ச���ர �நான�, இைட�� சா�பா�, ��க� எ�� ெபா�ைத
உ�லாசமாக� க��தா�க�. இ��ய உண� �ைட�காதைத �சா� ெப�� ப�ண��ைல
எ�ப�ப�� பரா��ச���� ��ம�.
�ல சமய�, அவ�க� ��� வாச����த வரா�தா�� ேபாட�ப����த �ற�
ம���ேபான �ளா��� நா�கா�க�� அம��தா�க�, ஓ�வாக. ஜ�� ம��ேம அ���,
அ�ல� �� ��வாணமான ��� வய����ப�ட �ழ�ைதக�, மண�� �� க��,
அைவக���� ���கைளேயா, அ�ல� கட�கைரைய� சா��� இய�ைகயாகேவ
வள�����த ச��� மர�க�� �ரான இைலகைளேயா ைவ�� அழ�ப���வைத
க�ெகா�டா� பா��தப� இ��த �சா� ஏ�க� ெப���� ��டா�.
அைத ஓர�க�ணா� கவ��த பரா��ச���� அவ�ேம� ப�தாப� ெபா��ய�. `ந�லா
����யா?` `அ��த தடைவ �னா�� ேபாகலா�, எ�ன? அ�க சா�பா� ந�லா
இ����,` எ�� ப��தா�.

��� இர�க� ேபானேத ெத�ய��ைல.
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�த�நாேள �சா� க���பாக� ெசா����டா�, “எ�னால இ�ேம அ�த பாடாவ�
ப��ல ஏற ��யா�. ஏதாவ� டா�� பா��க!` எ��.
அவள� க�டைளைய� �ரேம�ெகா��, இ�த வாடைக�காைர ஏ�பா� ெச����தா�
பரா��ச�.
வ��ேயா��ைய ஒ� பா�ைவ பா��தா� �சா�. அ�வள�தா�. (இ�ேபா� கைத��
�த� வ�ைய �ைன�ப���� ெகா�ள��).
கணவ� ப�தாபமாக, “இ�ப�லா� இ�ேக���� ேக.எ� (K.L, ேகாலா����) ேபாக நா��
ெவ��யா�. 280 �ேலா��ட� ெதாைல��ல! இவ� ஒ��த� ம��� ����
ெசா�னா�. அதா�..,” எ�� இ��தா�. `இ��ேக ப� க�டண�ைத�ட ��� மட��
அழ��, ெத��மா? ஒ� ��வாத��னாலதா� இ�ப�!` எ�ற �ம�சன�ைத
சாம���யமாக மைற�தா�.
“இ�த ஆேளாட �கேம ச�யா இ�ல. எ��பா இ��கா�. க�� ேவற கல�� இ���.
ச�யான ேபாைத� ��த�! எ�ப��தா� அ�வள� �ர� ஓ�ட� ேபாறாேனா!” �ைரவ�
த�ழ��ைல எ�ற ைத�ய���, அவ� அ�கலா��� உர�கேவ ஒ��த�.
பரா��ச����� ��ய�. ஒ�வைர� ப�க��� ைவ���ெகா��, அவைர�ப��
இ�வாக� ேப�வ� யாராக இ��தா��… அ� அவர� ஆைச மைன�யாகேவ
இ��தா��… அ� த��தா� எ�� ேதா���� அவ���. ஆனா�, அவ� வாைய
அட�க�ேபா�, அவ� ஏ����� ேபா��யாக க�த ஆர���தா�.., ெமா� ெத�யாதவராக
இ��தா��, இ�ெனா�வரா� ����ெகா�ள ��யாதா, எ�ன!
ெமௗன� எ�ற ஒ��தா� பல சமய�க�� எ�ப� ைக ெகா���ற� எ�ற அய���ேபா�
அம�����தா�.
காேரா��, “சாயா (நா�).. யா‹யா!” எ�� த�ைன அ��க�ப����ெகா��, ைகைய
���யேபா�, �சா� �ைக���ேபானா�. ஒ� �னா� தய�����, ைகைய ���னா�.
�� கதைவ� �ற��, பரா��ச� ஏற ய�த��தேபா�, “இ�த �ேராடா� சாகா (PROTON
SAGA, மேல�யா�� தயா��க�ப�� கா�), அேதாட �ைரவ� மா��ேய, பா�தா ப�தாபமா
இ���. ��னால ஒ�கா�தா, என�� ம�ப��� வய�ைத� �ர���. எ�னால
��யா��பா!” எ�றப�, அவைர� த�ளாத �ைறயாக ��னா� ஏ��ெகா�டா�.
`அ�ப� வய� ஆக�ேபா��. ஆ�பைள�க ப�க��ல ஒ�கா�தா, எ�னா த��! அதா�
ைகைய� ����யா�ேச!` எ�� �������ெகா�டா�.
காைர ஓ�ட ஆர���பத���, காேரா�� �ைறய �ப�தைனக� ���தா�.
“நா� ெம�வா�தா� ேபாேவ�. ��� ெப�� கா� ெவ����ேத�. அ�ல ���� ப��
எ�ன, ��� நா�ப��ட� ேபாகலா�. ஆனா, இ�ல..,” எ�� ���தவ�, “இ����� காைர
ெமகா����ட �டறதா இ��ேத�,” எ�� ஏேதா சா��ேபா�� ெசா�ல ஆர���தா�.
உ�ேள ���சாதன வச� இ��தெத�� ெபய�தா�. ச�ன� க�ணா�ைய ��ைமயாக
அைட�க ��யா�ேபாக, ெவ�ேய ��ய அன�கா���, அ�த ெந��சாைல��
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ப�கைள� க����ெகா��, �சா� ��க �ய���தா�. மன���� �ேலாக� ெசா���
பா��தா�. இ����� ஒ�றைர ம���ேம� அவளா� தா������க இயல��ைல.
“ந�ல கா� ெவ����கா� இ�த ஆ�! ப�ேச ேதவலா�� இ���,” எ��, தைலைய�
����, கணவ�ட� ��னா�.
“எ�ன ெசா�றா�க?” எ�� �சா��தா� யா‹யா.
“பா��� ேபாக�மா�!” சமேயா�தமாக� ���னா� பரா��ச�.
“ேக.எ� ேபாக இ��� எ�தைன ேநரமா��?” இ�தைன ேநர� �ைரவ�� ப�க��ேலேய
உ�கா��� இ��த��, அவ�ட� ேப�� ��� வ����த� �சா���.
“இ��� �� ம�யாவ� ஆ��. நா�ப எ�ன, வா�ேவா கா�ேலயா ேபாேறா�?” எ��
�������, “��க ெர��ேப�� ேபா��� வா�க,” எ�� �ைட ெகா��தா�.
கதைவ உ�ப�க������ �ற��� சாதன� உைட�� ேபா���த�. அச��� ����ட�,
“இ����� காைர ெமகா����ட �டறதா இ��ேத�,” எ�றப�, யா‹யா ெவ�ேய வ��,
�ற����டா�.
“என�ெக�னேமா ச�ேதகமா இ����க. அ�த ஆ� ப��� ப�ன�� ��ஷ����
ஒ�வா�� எைதேயா ���கறா�. எ�லா����� ���கறா�. த���ல ஏதாவ� ேபாைத
ம��� ேபா�� கல�����பாேனா?”
அவ��� எ�ன ப�� ெசா�வ� எ�� ��யா�, “அ�த� ப�க� இ���,” எ��
அநாவ�யமாக, ெப� பட�ைத� கத�� தா�����த க��பைறைய� கா�����,
த�பா��� �ைர�தா� பரா��ச�.
�சா� ���ப வ��ேபா�, அவ� கர��� ெகா�ைட��லாத ெகா�யா� ��ட�க�
�ர��ய ��ய �ளா��� ைக.
“இ�தா�க!”
ைகைய ���னா� கணவ�.
ஆனா�, அவ� யா‹யாைவ ேநா�� ����ெகா����தா�.
அவ�ைடய �க��� ந�� கல�த ��வ�. “ேவணா�மா. எ�னால சா��ட ��யா�!”
எ�றப�, பல ப�கைள இழ����த வாைய� �ற�� கா��னா�. ��, “என���
ெதா�ைட�ல கா�ச�!” எ�� அசாயாசமாக� ெத���தா�. �ர�� வ��த��ைல.
`இ���� மைழ வ��,` எ�� ெசா�வ�ேபா� இ��த�.
�சா� அ���தா�. ைபைய� தவற��டா�. ந�லேவைளயாக, அ� அவ� ம���
���த�.
“�ேமா ���ைச ���தா�களா! அ�ல ப�ெல�லா� ேபா����. எ� வா�ல உ����
�ர��ற��ல. அதனால, அ�ப�ேபா, ெகா�ச� த��யால நைன���க��”.
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ேவைளக�� ெசரா��� கட�கைர�� ��ைட�ட வ�� ஆைமைய�ேபால, �சா���
தைல க������ �ைழ�த�.
அைத� கவ�யா�, த�பா��� ேப��ெகா�ேட ேபானா� ம�றவ�. “ெதா�ைட�ல
ஓ�ைட ேபா��, சா�பா�ைட உ�ேள இற�கலா�னா�க. என��� ���கல.
ெவ�ைட�கா�, �ைர, ேகா�� எ�லா�ைத�� ேவகெவ�� அைர��, சாத�ேதாட
���ப�� ஒ�ணா அைர���ேவ�. அைத� ெகா�ச� ெகா�சமா சா��ட ஒ� ம�
ேநர� �����. அதனால ��ைட �டற��� ��� சா�������தா� �ற�ப�ேவ�”.
“����� ெவ�ேய வ�தா, எ�ன சா�����க?” �சா��� �ர� ம�����த�.
“ஐ����. இ�லா��, ந�லா ம��ச உ�ைள��ழ�� — ெக�ட� ��க� கைட�ல
�ைட����ல!” எ�� ம�����ட� ெத���தா�.
ேபா�தைல� �ற�� ஒ� ��� அள� த��ைர அவ� வா�� க�����ெகா�டேபா�,
ஏேத�� ேபச ேவ���ேபால இ��த� அவ���. “ஒ�க �� ெசரா����ேலேய
இ��கா?” எ�� ேக��ைவ�தா�.
“நா� ேக.எ�.கார�தா�மா. ஒ� கா� க�ெப��ல ெப�ய ேவைல�ல இ��ேத�.
எ�ேனாட �ைலைம இ�ப� ஆன��, எ�லா�� எ�ைன ������ ேபா��டா�க —
ெப�டா��, ��ைள�க�ட!” ேலசான வ��த� �ர��. “ெப�� காைர�� ��க
ேவ��யதா�ேபா��. ம�தவ�க ைகைய எ��பா�கற� அ��க�, இ��யா? அதனால,
இ�ேகேய ஒ� அைறைய வாடைக�� எ������� இ��ேக�”.
“த�யாவா இ����க?”
யா‹யா ெப�தாக� ���தா�. “த�யா�தாேன வ�ேத�? த�யா�தா� ேபாக�� ேபாேற�!”
எ�� த��வ� ேப����� ெதாட��தா�. “இ� ��ன �ராம�. அதனால ம�ஷ� இ���
ம�ஷனாேவ இ��கா�. என�� உட�� ெரா�ப ��யா��, அ�க�ப�க���கார�க உத�
ெச�வா�க. நா� ெசா�தமா ேதா�ட� ேபா��, என�� ேவ��யைத� ப�����கேற�.
எ� ���ைச, ம���� ெசல��� எ�லா�… உட�� ஒ��ைழ�கற�ேபா, இ�ப� சவா�
ஏ������� ேபாேவ�. ஒ� நாைள�� ஐ�ப� மா��ைரகைள இ�ல �����
ெதாைல�க ேவ������!”
அ�� ��� ேநர� ெமௗன� �ல�ய�. யா‹யா ெசா�னவ�ைற �ர����ெகா�ள
�ய��ெகா����தா� �சா�. ��� ேயாசைன�����, “நம�� ஏ� இ�ப�
வ������� ஒ�க��� வ��தமா இ�ல?” எ�� ���னா�.
“வ��த�ப�� எ�ன ஆக�ேபா��! சாகாம யாராவ� இ��கா�களா? நா�ப சாகற���
ஏேதா ஒ� வ�. அ�வள�தா�. ஒ��யா இ��தா, ஏ� இ�ப� ஒ��� �ழறமா��
இ��ேக�� ேக��. ��� ெரா�ப ��டா இ��ேத�. இ��� ப����ல! அ�ப, `ஏ�
இ�ப� ��ேடாதரனா இ��ேக?`�� ேக�டா�க!” ���தா�. “ஏ�, ஏ�� ேக����
இ��தா, அ��� ��ேவ இ�ல,” எ�� அல��யமாக� ேதா�கைள� �������,
“இ�ப�� ேப����ேட ெம�வா கா� ஓ�டற� ெரா�ப �லா���கா இ���. நா�
ஏ����� ேபாறவ�க எ�லா�ேம ஒ�கமா��தா� — அ�பா� பழகறா�க. அவ�க
க�ட�ைத எ���ட ெசா����றா�க. ேபான வார� பா��க..!” எ�� ஆர���தா�.
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�� வ�� ேச��தேதா எ��ேம ெத�ய��ைல �சா���. ைககைள� ���யப�,
யா‹யா�ட� �ைடெப���ெகா�டா�.
“சாமாைன நா� எ���� ���கேற�,” எ�றப� யா‹யா ��னா� �ைர�தேபா�, �சா�
கணவைர� பா��� �ைற�தா�. “��க ேபா� எ��க. அதா� �� நா� ஒ� ேவைல��
ெச�யாம, ஜா�யா இ��தா���ல! இ��� எ�ன ேசா�ப�?”
கா� க������ மைற�த��, “எ�வள� �����க?” எ�� ேக�டா�. �ர�
அனாவ�யமாக, ரக�யமாக ஒ��த�.
“அதா� அ�ேகேய ெசா�ேனேன — ����தா�!” எ�� அவ� அல��யமாக�
��யேபா�, ச��� எ��பாராதவ�ண�, அவ�ேம� பா��தா� த�மப���.
“நா�ப எ�லா� ஒ� தைலவ�, கா��ச��ேக எ�ன அம��கள�ப��தேறா�! அவ�
ெசா�த�கா�ல ��கறா�, இ�வள� ெப�ய �யா�ேயாட ேபாரா�����!” ஆ��ர���
ெப���� வா��ய� அவ���. “எைத�ேம �ழா அைர���தா� சா���வாராேம,
பாவ�! �ட ஒ� அ�பேதா, �ேறா ேபா��� ������தா �ைற�சா ேபா����க?
ஒ�க��� எைதயாவ� ஒ��கா ப�ண� ெத��தா?”.

ஆறாத மன�
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ெச���� அ�வலக� நா� ம��� ���றெத�� ெபய�தா�. ஆனா�, எ�னேவா சா�
ஊ�வல�ேபால �க �க ெம�வாக கா�க� சாைல�� ஊ���ெகா����தன.
நக�� `��ேன�ற`���காக ����கண�கான மர�க� ெவ�ட�ப�ட��, மைழ
ெபா�����த�.
�யநல�கார�களான ம�த�க�� ேபா�� தன��� ���க��ைல எ�ற �ன�ைத ��ய�
கா���ெகா����தா�, அ�த அ��ேவைள��� த���.
கட�த ��ட����� க�கார� மா�����ேமா எ�� ந�பாைச�ப�பவ�ேபா�, த�
இ��ைக�� ��னா���த ப�ைச �ற ���� ம� பா��தா� ெச���. ஆறைர.
ேகாலால������� 22 �ேலா��ட� ெதாைல�� இ��த� ராவா�. `��பேத
��ட�க�தா� இ�த ெதாைலைவ� கட�க!` எ�ற �ள�பர�ைத� பா���, �ைல��
ம�வாக இ���றேத எ��, தன� ச���� ஏ�றப�, ஒ� �� ��ைட வா�����தா�.
ஆனா�, ஒ�ெவா� நா�� �� ேபா��ேசர ஒ�றைர அ�ல� இ�� ம�ேநர� ���த�.
அவைன�ேபாலேவ, மாத� �வா�ர� �������� ச�பா���� �மாரான
உ��ேயாக�க�� இ��த பல�� அேத சமய��� �� �����ெகா����ததா�, ஒேர
ெந�ச�.
“��டா�க�! எ�லா���� காைர ���டறா�! ேரா�ைடயாவ� அகல�ப��தறானா,
அ��� �ைடயா�!” எ�� �கம�யாத யாைரேயா ���யப� ஒ�வாறாக ������
�ைழ�தவ��� ப���, கைள��� ஒ��ற�. இய�ைக உபாைதைய� க��க ேவ��ய
அவசர� இ�ெனா� �ற�.
ச�த��ப� அ�யா�, “எ�ன�க! இ���� அ�� ������ ேபா���த�ல! அவ�க
ேக�டா�க, �ர��� �� வயசா���ேச, எ�ேபா அவ��� ஒ� த��� பா�பாைவ�
���க�ேபாேற��!” எ��, ����ட� ெசா�ன ரமா��ேம� ஆ��ர� ெபா��ய�.
“நம�� �ர� ம��ேம ேபா��� ஒன�� எ�தைனவா�� ெசா�����ேக�!” எ��
இைர�தப� உ�ேள ஓ�னா�.
நா� �ரா�� இ��ெபா�ய க�� ��னா� அம��� ேவைல ெச�����, அ����
ச��� �� ��������றா�! அவ��� வ����� ஒ��� ெகா��கா�, தா�
சாவகாசமாக� ேபச ஆர���த� தவ� எ�� த�ைன�தாேன ெநா��ெகா�டா� ரமா.
அவ���� ெத�யா�, கணவ�� ேகாப���கான உ�ைம� காரண�.
���ப��� ��த மகனாக� �ற�த பாவ���காக அவ� அ�ப��த ��ப�க�.
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ரமா ெமௗனமாக ���ய �டான � ேகா�ைபைய ைக�� எ����ெகா�ட ெச���,
த�ைமைய நா�, ெமா�ைடமா���� ேபானா�. ப�ைச எ���� ���தா�. அ��, அ�பா
அவைன அ�ைமயாக� ���யப� ��றா�.

அவ��� �ைன� ெத���, அ�பா அவைன� ெதா�டேத �ைடயா� — அ��த
த�ண�கைள� கண��� ேச��கா��டா�.
பட��� அவ��� இர�� வய���க ேவ��� எ�� ேதா��ய�. அத��� �ற�தா�
அ�பா�� அ�ைப ப��ரணமாக ஆ��ர��க த�� �ற�� ெதாைல����டாேன!
ெப�ற மன� ��தா�. ஆனா�, அ�த� ��ைள மன� க�லாக, அவ� அய�நா���ேக
��ேபா���டா�. ெப�ேறா�ைடய ��மண நாைள��, �ற�த நா�கைள�� �ைன�
ைவ���ெகா��, வ�ட�தவறா� வா��� அ���வ�ட� த� கடைம
������டெத�� �ைன��� ஆ�ர�கண�கான இைளஞ�க�� அவ�� ஒ�வ�.
ெச����, ெப�ேறர�ட���� �ல�, ெசா�த �� வா���ெகா�டா�.
இ�ேபா�, ��ைளகளா� ைக�ட�ப�டவ�களா�, அ�மா��, அ�பா��.
ேவ���, அவ�க��� இ� ந�றாக ேவ���.
தா�� அ�பாைவ�ேபா� ஆ��ட� �டா�. �ழ�ைத �ர��ட� ைவ������ ��ய�
எ�காரண�ைத�ெகா��� �ைற���ட� �டா�. ந�பனா�, அவ� ேதா��
ைகேபா��� ேப�� பழக ேவ���.
ப�� வயதானா��,ெச�ல���ைளயா�, உ�ைம�ட� அவ� த� ம��� உ�கார
ேவ���. உ�கா���, இ�வ�� ஒ�றாக �ைக�பட� எ����ெகா�ள ேவ���.
ச�ேயா, தவேறா, எ�ன ெச�தா��, அைத� த�ைத�ட� ெவ��பைடயாக ெசா���
ைத�யசா�யாக அவ� வளர ேவ���.
இெத�லா� ��யா�, இ�த ரமா ஒ���, ������ �ைழ��ேபாேத ேதைவ��லாதைத�
ேப�, `�ைட`� ெக�����டா�!
ஒ� நா�, ந�ப�க�ட� ைமதான��� �ைளயா����, ைச���� ேவகமாக
வ��ேபா� க� இட� ேரா��� ���தா�. ��� ெபய���ேபாக, காெல�லா� ர�த�
ஒ�க அ�தப� �� வ�தவைன எ��ேம ேக�கா�, ெப�டா� �ளா�, உடெல�லா�
ர�த� ஒ�க� ெச�தவ� அ�பா. எத�� அ���ேறா� எ�ேற ��யா� வைத�பவெர�லா�
ம�தேரா� ேச���ேய இ�ைல.
இ�த அ�மா ம��ெம�ன! அ�பா எ�ன ெச�தா�� ச� எ�ப�ேபா� வா� �றவா�
இ��பா�.
`ெப�யவ�க அ���� ���தற�ேபா நா�ப ���ேக ேபானா, ��ைள�க���
அவ�கேமல இ���ற ம�யாைத ேபா���,” எ�� அவ� அ�ைத�ட� ��யைத அவ�
ேக�����றா�.
`இ�ேபா� எ�ன ம�யாைத ைவ�� வா��றதா�!`

வ�ட���� ஓ�� �ைற, அ��� �ல ��ட�க�, அவ�கைள� ேபா� பா��பேதா� ச�. 38
“யா� வ����கா�க, பா��க!” எ�ற ரமா�� ��கலமான �ர� ஒ��த�.
இ�த இர� ேவைள�� யா� வ����க� ேபா�றா�க�? கச��ட� ேபா�ேடாைவ ப����
உ�ேள ெச��னா�.
அ�வார�யமாக �ேழ இற�� வ�தவ�, த� க�கைளேய ந�ப ��யா� ெவ��தா�.
“எ�னேமா, ஒ�ைன��, �ர�ைய�� பா�க��ேபால ேதா���. அதா� அ�பாைவ��
இ������� வ���ேட�!” வாெய�லா� ���பாக அ�மா. ேப��ேபாேத ���ைர��.
அள��� அ�க ப�ம�. ப��� ப�ைன�� ��ட�க� நட�� வ�����றா�க� ேப���
���� �ரதான சாைல�����.
��னா� �ைற�பாக அ�பா.
“ெர�� ம� ேநர� ப��ேலயா அ�ைத வ���க!” க�சனமாக� ேக�டா� ரமா. ப�����
கா��ரா�, “ரா����� அ�� உ��மாதா� ப��ேன�. ெர�� க�த��காைய� ���,
ெகா�� ப��டேற�. ��க ேப����� இ��க,” எ�றப� சைமயலைற�� �ைர�தா�.
“ேவைலெய�லா� எ�ப�� ேபா����� இ���?” அ�பா�� உபசார வா��ைதக�.
ேவைலயா� ேவைல, ெப��..ய ேவைல! இவ� ப���ன பா���, ப���� எ�ேக
கவனேமா, அ�கைறேயா ேபா���! ந�றாக� ப�����தா�தா�, த��ைய�ேபா�
அவ�� ெவ�நா����� க����� இ��பாேன!
தைலயா�� ைவ�தா�, `இவ�ட� என�ெக�ன ேப��!` எ�ப�ேபா�.
“�ர�! பா�� ஒ�ைன� பா�க வ����கா�க, பா�!” எ�� உ�ேள ேநா��� �ர�
ெகா��தா�.
�ழ�ைத ���ேயா� வ�த��, “அ�மா! ��சா ேராஜா�ெச� ெவ����ேக�.
பா�க��களா?” எ�� மா��ப�ைய ேநா��� ேபானா�.
கணவைர ���கமாக ஒ� பா�ைவ பா������ எ��தா� அ�மா. அவரா� ப��க���
ஏற��யா�. �ழ�கா� வ�.
சா���� ���த ைகேயா�, “ேபாகலாமா?” எ�� ேக�����, ��� வாச��� நட�த
அ�பா�ட� தா�� �ைர�� ேச���ெகா�டா� அ�மா.
“இ�ப� அவசரமா வ����� ேபா��கேள, மாமா. ெர�� நா� த�கறமா�� வர��டா�?”
உ�ைம�ட� ேகா��த ம�மகைள� பா��� ேலசாக� ���தா�.
“பலகார� ந�லா இ������மா,” எ�றா� ப�லாக.
“அ�ைதைய��, மாமாைவ�� ��க ப� �டா��ல ெகா�� �ட�ேபாற��ல?” ���
அ�����ட� ரமா ேக�க, “என�� நாைள��� காைல�ேலேய ெவ��� �ள�ப��.
இ�பேவ ���னா�தா� ����,” எ�� உர�க� ெசா�னப�, உ�ேள நட�தா� ெச���.

பட�����
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ப��ைக நா�க�� ேகா��� ��ட� ெந���, அ��சக�க� ஒ�ெப����� ஓ��
ம��ர�கைள�ட ப�த�க�� அர�ைட� க�ேச� ��தலாக ஒ���� எ�� எ��பவ�
ந� கதாநாய�. அதனா�, அ�கால�க�� ���ேலேய �ைசைய ����� ெகா�வா�.
`கதாநாய�` எ�ற��, ஒ� அழகான இள�ெப�ைண வாசக�க� க�பைன ெச��
ெகா�டா�, அத�� இ�த எ��தாள� ெபா����ைல.
வ��ய�ைம — ெந���� ெப�ய ���ம� ெபா��, இ�க� ���ய, ��ைடயான
ஒ�ைற� ��ன�. உட� இைள�க, தைர�� ���� ����வ� ந�ல வ� எ�� யாேரா
ெசா�ல� ேக��, அ�த பழ�க�ைத� ெக��யாக� ����� ெகா����பவ�.
ப��ைக இ�லாத ெவ� �ல நா�க�� ஒ�ைற� ேத��ெத���, ஒ� ��க��ழைம காைல
ப�ேனா� ம��� ேகா������ வாடைக�கா�� வ�� இற��னா� வ��ய�ைம.
���� இர�� கா� இ���றெத�� ெபய�தா�. ைலச�� எ���, அத��� �� ஓ�ட�
பய�த பல ெப�க�� அவ�� ஒ���. கணவேரா, ேகா�� இ���� ப�க�
தைலைவ����ட� ப��க மா�டா�.
ேகா�� வளாக��� எ�ேபா�� தைர�� த���ெகா���, ப�த�க� ேபா��
ெபர��கடைலைய ெகா���ெகா��� இ��த �றா�க� பய��, அ�����த
மர��ைளக��ேம� அம�����தன.
அைவ இ��த இட��� இ�� காவ�க�!
�ன� ��தா��� �ற�� அ�சமான ��க நடன���கான ெவ�ைள, �வ�� வ�ண�
`��க�க�,` அவ��� இ� ேஜா� ம�த� கா�க�, ம��� ெபா��கா� ��ைரக�,
இ��� எ�ென�னேவா அ�� ெத�ப�டன.
ம�ச� �டைவ ������த ெப�க� அைனவ�ேம ஒ�பைன அ�����தா�க�.
ஒ�பைன எ�றா� ெவ�� ப�ட� ���, க� ைம இ�ைல. உத��� �வ��� சாய�.
அவ�க� க�ன�க� அலா�� �வ��ட� �ள��ன. க� இைமகேளா �ல�.
`இ� எ�ன க�ரா�! சா� ���ட��டவா இ�ப� அல�கார� ப������ வர��!`
எ�� தன��� அ�கலா����ெகா�டா� வ��ய�ைம.
அ�த இட� ஒேர அம�யாக இ��த�. ��ன��� ேகா�ர� ெத�ய, ���
ப�க�கைள�� த���, ேவ�ேபா� ஒ� க��றா� க�����தா�க�. ேவ��� அ�பா�
இ��தவ�க� உ�ேள �ைழ���டாதப� த��பத�ெகன
��ைட அ��த காவ�கார�க�.

`இ�க அ�ப� எ�னதா� நட���?` வ��ய�ைம மன����� ேப�வதாக �ைன��,
வா���ேட ேக����டா�.
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ப�க��� �����த ��வ�, “பட� ���கறா�க�கா!” எ�� ெத���தா�, ��கலமாக.
“யா�டா ந�க�?” எ�� �சா��தா�, ெரா�ப ெத��தா�ேபா�. வ��ய�ைம �ைர�பட�
பா��த� எ�ேபாேதா, அவ� க�யாண������.
“அ� யாேரா ெத�யல�கா. ஆனா, மமதா காவ�யா�ட� ஆட� ேபாறா�களா�. கைத�ப�,
இ���� ைத��ச�. அதனால, அவ�கைள� ���, `ேவ�, ேவ�`� க�������,
ஆ������ ேபாக ப����ட� பச�கைள� ��� வ����கா�க. அ�க பா���களா,
ம�ச� ச�ைட? எ� த��தா�!” ெப�ைமேயா� ெத���தா�. பழ��ேகா, ���ப��ேகா
ேபா�, `ெமா�ைட ேபா�ட எ� த��ைய� பா���களா?` எ�� ேக�ப�ேபா� இ��த�.
அவைள�� அ���வன� ஆ�வ� ெதா��� ெகா�ட�.
ரா�சத ேகமரா ஒ�� ேமேல���� வைள��, எைதேயா படெம���� ெகா����தைத
�ர���ட� பா��தா�. ������த ��ப� மைற�த��, யா�, எ�ேக, எ�ப�
ந���றா�க� எ�பெத�லா� ஒ��� ெத�ய��ைல.
பா��� ஒேர வ�, வா��ய இைசயாக ���ப� ���ப� ேக���ெகா����த�.
��ய�� ேந� எ�ேர வ�தா�, பட����ைப� கா�� ஆ�வ��ட�.
பா�� தா�கா�கமாக ��ற�.
`சா� ���ட வ����, எ�னா ெச���� இ���ேற�!` எ�� த�ைன�தாேன
ெநா�தப�, ச��தான�ைத ேநா�� நட�தா�.
`��மாேவ பா��க��டா�!`
ேவ�ைவ மண�த அ�ேற அவ� ெச��ெகா�ட ச�க�ப�. எ�லா� க���� தா� ஏ�ய
ைகேயா�, அ�ைத அவைள� த�யாக அைழ���ெகா��ேபா�, கா�� ஓ�யத���
�ற�தா�.
“வ��! எ� மகைன� ���தற� ஒ� ைக�லதா�� இ���. இ�ப� ஒ� ந�ல
���ப��ல இவைனமா�� த�தைல எ�ப��தா� �ற���ேசா!” எ�� ெசா���ெகா��
ேபானவைள, ம�மக� இைடம��தா�. “அ�தா� ந�லவ�, அ�ைத. ��மா ெசா�லா��க!”
அ�ைத ����வைல அட���ெகா��, ெதாட��தா�: “��ேன எ�ன�? சா� �ைடயா�,
ப��ைக, ெப�நா� எ��� �ைடயா� இவ���. நம�ெக�லா� �வ��, ��க��
கட���னா, இவ��� ��மா ந�க��கதா� ெத�வ�. எ�லா� பட�� ெவ�யான
அ�ைன�ேக பா�தாக�� இவ���. அ��ற�, அ�ல கதாநாயக� ��ேபா�ட ச�ைட
ேபா����தா, அேதமா�� தா�� ஒ�� வா����வா�. ெம��சா, ஒட�ைப� கா�டற
ைக��லாத ச�ைட, க�ட� ேபா�ட ைக�, காைத மைற��ற ��டமான �� — இ�ப�
எ�லாேம ��மா�ல க�����ட�தா�!”
இெத�லா� தன�� ஏ�ெகனேவ ெத��த சமாசார�க�தாேம எ�� எ�ண��டா�
வ��ய�ைம.

���யமான ஒ�ைற அ�ைத �����டாேள! தா� ந�கைர�ேபா� இ��க
ஆைச�ப�டவ�, தன�� வ�� மைன��� ந�ைகமா�� இ��க ேவ��� எ��
ஆைச�ப�ட�னா�தாேன அவ� அவ���� �ைட�தா�!
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“வ��! ேந�� ந�ம ����� வ�தாேன, பா�க�, அவ� ெசா�றா�, � அ�� அசலா
����மா�� இ���யா�. `��மா�கார�க பா�தா, ெகா�����
ேபா��வா�க`�னா�!”
த��ட� உைரயா�ைக�� அ�தா� �க��� இ�வள� ���ைப அவ� அத����
பா��த� �ைடயா�.
“அட, ந�ப ���� ��தாைவ�தா� ெசா�ேற�. ெரா�ப� ெகா�சமா �ெர�
ப������, வைள��, ெந��� டா�� ஆ�வாேள, அவ! அவ க�ணழ��ேக
ேகா�ேகா�யா ெகா��� ெகா��கலா�. அெம��கா�ல �ற����தா, எ�ேகேயா
ேபா���பா. பா��ெபா��, அ�யாயமா த�ெகாைல ப�����டா!” எ��
கால�கட�� �சன�ப�டா�.
த�ைன `��ைட�க�` எ�� ப��த அ�தானா இ�!
தா� அழகா����ேறாமாேம!
“காலாகால��ல வ��ைய ஒ��த� ைக�ல ����� ���க��,” எ�� தா�
ேப��வா��� ெசா�னேபா�, “ஏ�மா? ைக�ல ெவ�ைணைய ெவ�������� ஏேதா
ெசா�வா�கேள! அதா� �ைற மா���ைள நா� இ��ேக�ல?” எ�ற ேவ�ைவ� பா���
வ��ைய�ட அ�ைததா� அ�கமாக ஆ�ச�ய�ப�டா�.
த���பட ஷூ��� பா��பத�ெக�� �மான� ெசல� ெச��, ெச�ைன ேபா�வ�தவ�.
`ந�லேவைள, இ�த� ���� அ�ேக���� எவளாவ� ��மா�கா�ைய இ�����
வரல,` எ�� ��ம�� ெப���� ��டவ�, `அவ�கைள�ட எ� ம�மக� அழ�!` எ��
ெப��த� ெகா�டா�.
�த�ரவ�ேற மைன��ட� க���பாக� ெசா����டா� ேவ�: “இேதா பா�, வ��.
� சா� ������க, ேகா����� ேபா, ஏேதா ெச�. ஆனா, எ�ைன இ�ல எ�லா�
இ��க��டா�”.
இ�தம��� ந� �த��ர�ைத� ப��காம� இ���றாேர எ�ற ம����தா� அ�ேபா�
அவ���� எ��த�.
ஆனா�, கட�த �ல ஆ��களாக, `நா� மல�யாக இ��ப� ஏதாவ� ேதாஷ�தாேலா?`
எ�ற ச�ேதக� அவைள� �ைட�� ெகா����த�.
ஆ��க� ப���ைகக�� ஏேதேதா ேபா��றா�கேள! த�� நா��� இ���� �����ட
�ல ேகா��க�� ������ பா� வா��தாேலா, அ�ல� ேவ� ஏதாவ� �ைச, �ரத�கைள
அ����தாேலா, மக�ேப� உ�டா�றதா�.
இைத அ�தா�ட� எ�ப�� ெசா�வ�!
`நா�ப பா��காத டா�டரா, ைவ��யமா! ��ஞான�தால ெச�ய ��யாதைத ஒ�க

சா���, �த�க�� ெச�ய� ேபா�தா���!`எ�� ேக� ெச�வா�.
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மக����, கட����� இைடேய எ�ன �ர�ைன எ�� ேவ��� தாயா��
����ெகா�ள ��ய��ைல.
�� வய��, வ�ட� தவறா�, அவ�ைடய அ�பா�ட� ேபா�, ப��மைல��
���ற��� ெகா�டவ�தாேன!
அவ���� ெத�யா�, �ழ�பேம அ�ேகதா� ஆர���த� எ��.
ைத��ச�ைத அ��த �ல நா�க��, அவ�ைடய இய�ெபய� அவ��ேக மற�����
அள���, ப���� எ�லா மாணவ�க�� ெசா��ைவ�தா�ேபால, அவைன, ெமா�ைட
எ�� ெபா��பட, `ேபா�தா` (BOTAK) எ�� அைழ�க ஆர���தா�க�.
�� வள��த�.
ஆனா�, ெபய� �ைல�த�.
`ேகா����� ேபானதா�தாேன இ�த அழகான ��� ��ைய இழ�க ேந��ட�,` எ��
ேயா��தா�. கட�� அவ��� எ��யா�� ேபானா�. அவ� ���� ெச�ற ��ய�ைத
த�� �ைர�லக�, அ��க� மா�� அத� நாயக, நாய�க� ஆ��ர����ெகா�டா�க�.
“நாைள��� ெப�ய ப��ைசடா! ந�லா எ�த��� சா� ���ட ேகா���� வரல?”
பைத��ட� ேக�டா� தா�.
“நா� ஒைழ��� ப���ேற�, நா� �ைன��றைத ைக எ����� ேபா��. ேபனா��
இ���. இ�ல சா� எ�ேக���� வ�தா�?”
`இள ர�த� �ர�� ப���!` அ�க� வ�����னா�, ெத�வ ��தைன ெச��,
பாப�ைத அைட���ட� ேபா�றாேன அ�ைம மக� எ�� அவைன அவ� ேபா���
��ட� த�பாக� ேபா��� எ�� தா� �ைம�தா�.
ேவ� வளர வளர, அவ�ைடய நா��க� �ண�� வள��த�. தா� எ�ப� மா�ேனா�
எ�ப� அவ��� மற�ேத ேபா���. ெகா�ைகைய ம��� இ�க� ப��� ெகா�டா�.
த� க�யாண� எ�த� ேகா���� நட�க� �டா�, �ைச �ைறக�� �டா�, ெவ��
ப��� ��மண� ம��� ேபா�� எ�� ேவ� க����� ���ட, அவைன� ெப�றவ�
அ���தா�. எ�த �க��ட� ெசா�த�கார�கைள� பா��ப�! ேவ� வ����, க���ட�
ஒ��னா�. ம�மக�தா� இ� த� மக��� ந�ல வ� கா�ட ேவ��� எ��
��ம��ட� த� ெபா��ைப அவ� தைல�� �ம���னா�.
ஆ���. அ�ைத�� வா��� ெகா���, ப�ைன�� ஆ��க� ஓ���டன. த�னா�
இ��� அ�தாைன� ேகா����� வரவைழ�க ��ய��ைல.
ெப���ெச��தப�, இைறவ� ச��தான��� ���ய கர�க�ட� �����த
வ��ய�ைம மன�� ஒ� ெபா� த��ய�.
கட��ேம� அ�தா��� எ�னேவா வ�ம�. அ�தா� ேகா����� �ைழய ம���றா�.

ஆனா�, ேகா����� கட�� ���ரக� ம���தானா இ���ற�, இ��?
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ெத�� உ�டாக, வ��ய�ைம ���� ����டா�.
ேபா�� வ���, “யாெர�லா� ந���றா�க, த��?” எ�� கவனமாக� ேக��
ைவ���ெகா�டா�.
அவ� �� ����யேபா�, கணவ� ம��யான சா�பா���காக� கா���
ெகா����தா�. ���� தவ����ைள இ��தா��, மைன� ைகயா� சா���வ�ேபா�
ஆ�மா!
“எ�தைன ேநரமா கா��������ேக�! ப� ெகா���. எ�ேக ேபா��ேட?” எ��
ஆர���தவ�, அவ� ெந��ைய� கவ������, “ேகா�லா?” எ�றா�,
அ�வார�யமாக.
“ஒ� அ��சைன ெச����, ஒடேன வரலா��தா�க ேபாேன�. ஆனா, அ�க பா��க,
மமதா..,” கைட�க�ணா� அவைன� பா����ெகா�ேட ச�� ����னா� வ��ய�ைம.
எ�வளேவா �ய���, ேவ�வா� த� ஆ�வ�ைத ெவ��கா�டா� இ��க
��ய��ைல. “எ�த மமதா?” எ�றா� அவசரமாக.
“நா� எ�ன�ைத� க�ேட�! யாேரா ��மா�ல கவ��� நடன� ஆடறவ�களா�. ஆனா,
இ���� ���ப� பா�கா, ம�ச� �ைல உ�������, அவ�க அ�க காவ�யா�ட�
ஆ�ன� இ��ேக!” எ�� ஒேரய�யாக அள�தா�.
“� பா��யா?” கணவ�� �ர�� ெபாறாைம.
“நா� ஒ���தானா! ேகாலால���ல இ���ற த�ழவ�க யா�� இ���� ேவைல�ேகா,
ப����ட���ேகா ேபாகலேபால! அ�வள� ��ப�! சா�பா��� கைட�க�ல ேவைல
ெச�யறவ�க எ�லா� ஓ��� ேபா��டா�க, பாவ�!” இவ� எ�ேக சா�பா��� கைடக�
ப�க� ேபானா�! கணவ�� கவன�ைத ஈ��க, �ல ெபா�கைள� ெசா�னா� த���ைல
எ�ற ����� வ����தா� வ��ய�ைம.
ேவ� அவசரமாக எ�ேகா �ற�ப�டைத� க��, தன��� �����ெகா�டா� அவ�.
“சா��டேல?”
“ஒ� ���யமான ����. மற���ேட�,” எ�றப� ெப�� கா�� பற�தா� அவ�.
மமதா! இைளஞ�க�� இ�ைறய கன�� க��!
�ப� �ப� �டா�டேனேய ஆ�ட� ேபா�டவ�. அவ�ைடய காத� — `�ைர�ல��
ம����ைல,` எ�ற� ����.
தா� இ��� இள� வா�ப� இ�ைலதா�. ெப�டா���� ����மா�� இ���றா�.
ஆனா��, ஆணா� �ற�தவ� ஒ�வ� அழகான ெப�ெணா���ைய� பா��� ர��ப��
எ�ன தவ�?
இ�வைர மமதாைவ �ைர��தா� பா������ேறா�. ேந�� இ��� அழகாக

இ��பாளாேம!
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ேகா�����த ��ப��� ஒ� �ர�க� அவைன அைடயாள� க��ெகா�டா�. “வா�க,
வா�க! வராதவ�க வ������க. �ைச�� இ������தா� ேபாக��. இ����
எ�ேனாட உபய�,” எ�� ஆரவாரமாக வரேவ�றவ�, “கதாநாய� ந�ப ���லதா�
த�����கா�க,” எ��� ெப�ைம�ட� ெத���தா�.
ேவ���� அத��ேம� எ�த உபசார�� ேவ�����க��ைல.
பட����� ����, �ய�ைவ ெப��ய �க��ட� வ�த ���� ெப�ம�ைய எ�ேகா
பா��த �ைனவாக இ��த�.
“ெத����ல?” எ�� ���த ந�ப�, “இவ� ஞானேவ�. ந�ப நா��ல ெப�ய
ேகா��வர�,” எ�� அவ��� அ��க�ப��த, அவ� க�க� ���தைத ேவ�
கவ��க� தவற��ைல.
இவளா?
இவளா!
�க��� அ�����த வ�ண�க� �ழ��, அவைள� ப�தாபமாக� கா��ன. இ�ன
வய� எ�� க��க ��யா��டா��, இவ� ஒ��� ��ன� ெப���ைல எ��
ெத��த� ேவ����. வ��ைய�ட ��தவளாகேவ இ��பா� எ�� எ�ேகா ஓ�ய�
எ�ண�.
ஒேரய�யாக இ��தப� அவ� �ைழ� ���� ேபா�டேபா�, த�ைன�� அ�யாம�
ேவ� ��னா� நக���ெகா�டா�. �ய�ைவ��, ஏேதா ெச��� வாசைன�� ேச���,
�ம�டைல வரவைழ�தன.
“வ�க�!” அவ� �ர�ேலா, உ�வ��ேலா ச��யமாக இ�ைம இ�ைல.
`இவ� எ�த� பட��� ெசா�த� �ர�� ேப�����றா�!` எ�ற எ��ச� எ��த�
ேவ����. யாேரா த�ைன� ��ட��� ஏமா��யைத� ேபால உண��தா�. வ��த��,
ேகாப�� ஒ��ேக எ��தன.
�ைர�� பா��பைதெய�லா� அ�ப�ேய ந��� த�ைன�ேபா�ற இ��சவாய�க�
இ����வைர, பட உல�� ��தலா�ட�க� இ���ெகா��தா� இ����.
ேகா�� ச��தான��� ேவ� �ைழ�தா�. ����கண�கான ஆ��களாக,
ல�ச�கண�காேனா� �ரா��தைன ெச�� ெச��, கா��ேலேய ஓ� ஆ��க அைல
கல����தா�ேபா� ப�ட� ேவ����. க�க� தாமாக ��� ெகா�டன. ஆகா! இ�த
இட��� ��பேத எ�வள� ��ம�யாக, �ைறவாக இ���ற�!
ஏேனா, அவ��� அ�மா�� �ைன� வ�த�. ஓ�� �ைற அைழ��� பா������,
அ��ற� த� ேபா��ேலேய �����டாேள!
ஏ�, வ�� ம��� எ�ன! ஒ� தடைவயாவ�, `��க�� ேகா���� வா�கேள�!` எ��
அைழ����பாளா?

எ�ேறா தா� அ�யா�தனமாக� ெசா�னைத அ�ப�ேய ேவதவா�காக� �����ெகா��,45
தன� உண��க��� ம���� ெகா��� நட��ெகா�� வ��றாேள!
இ�ப� ஒ� மைன� அைம�தத�காவ� பைட�தவ��� ந�� ெசா�ல ேவ�டாமா?
சாய�கால� �� ����ய கணவ�� ெந���� ���ம� இ��க�க�ட வ��
அ�ச��தா�. சா�ேயா, மமதாேவா, இவ� மன�� ஒ� ந�ல மா�ற�ைத ஏ�ப���ய�
யாராக இ��தா� எ�ன! இ�வ���ேம மான�கமா� ந�� ெச���னா�.
அவ� எ��� ேக���� ����ெகா��, “இ���� ேகா��ல ந�ப ��டா�ேயாட
உபயமா�. ெரா�ப வ������ ����டா�. இவ�கைள� பைக�����டா, ��ன� எ�ன
ஆற�! அதனால ேபா�ெவ�ேச�!” எ�ற �யா��யான� எ��த�.
வ��ய�ைம தன��� �����ெகா�டா�. ���ற ���தா��, �ைச�� ம�
ஒ�ட��ைல எ�ற கைததா�.
“எ�ப� இ����� ேகா��ல?” எ�� �சா��தா�, வ�ய வரவைழ���ெகா�ட
அல��ய��ட�.
“என�ெக�னேமா ேகா��ல இ�ப�ெய�லா� அம��கள�ப��தற� ���கல.
ேகா���னா, சா� ���ட வ�தவ�கைள அைம��ப��தறமா�� இ��க ேவணா�?
�ராகார��ல ப��� ப�ன�� ைபய��க க������, ஓ������ �ைளயாடறா��க!
ந�லா ���ேன�! ���க� எ�ைன� பா�� ச�ேதாஷமா ���சா�!”
“ேகா��னா அ�ப��தா�க! ச�தமா இ����,” எ�� ஏேதா ெசா��ைவ�தா� மைன�.
“நா�ப ெர��ேப�� ஜா�யா, ெபர�பானா� ேபாகலாமா?” ேப�� �ைச மா�ய�.
“ஜாவாதாேன? அ�க எ�ன�க?”
“ஆ�ர� வ�ஷ���� ��னால ேசாழ ராஜா�க� க��ன ேகா���க. ெரா�ப காலமா
கா��ல �ைத�� கட���சா�. இ�ேபா, ஒ�ெவா� க�லா ெவ�ேய எ���, ���ப�
ெபா��� இ��கா�க. �வ�, ���, �ர�மா �� ெத�வ�க���� த��த�யா,
ெப�ய ேகா��. ந�ப அழக�ப� ேபா� பா���� வ�தா�, எ�பேவா ��, நா�
வ�ஷ���� ���. இ��� அைத�ப��ேயதா� ேப����� இ��கா�!”
“அ�ப�யா!” வாைய� �ள�தா� வ��ய�ைம.
“இ�ேபா ேகா��ல �ைச �ைடயா�. ���லா�தல� ஆ���டா�க. அதனால எ�ன ?
சா�ேயாட ம�ைம �ைற���மா? நம�� ேவ���றைத� ேக�டா, ���காதா, எ�ன!”
எ�� க�ண��த ேவ�ைவ, “ேபா��, ேபா��. என�� மய�கமா வ��!” எ��
வா�ெகா�ளா� ����ட� த��தா� வ��ய�ைம.

����த �ைன�
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ஒ� ெப�ய கா�ப������ இ��த� அ�த ��ய ��. வாசைல� ��� உயரமான �வ�
எ��ப�ப�� இ��த�. �ட�ப�ட ேக��� ெப�ய ���. ஏேதா �ைற ேபா����த�.
அ�வலக���� ஐ�ப� வய� ம��க�த�க ஒ� மா�. எ�ேர, ேர� — ���த
தைல�ட�. நக�ைத� க��க ேவ��ெம�ற ���ைப அட���ெகா�ள ெப��
�ரய�தன� ப���ெகா��.
“ெப�ய ப��� ப��சவ�க ��க! இ�த இட���� வரலாமா?” அ�கலா���ட� ேக�டா�
�லா.
`எ��ேம எ� உலக� த�தா�!` எ�ற அய��� எழ, ேர��� �க�தைசக� இ��ன.
அ����� ெப�க��, �ழ�ைதக�� ம���தா�. ப��ர�� வய���ேம� ஆன
எ�த ஆ���ேம அத��� �ைழய அ�ம� �ைடயா�. அவைள� ேபா�ேற கணவ�ட�
வைதப��, காவ� �ைற அ���யதாேலா, அ�ல� த���ைசயாகேவா வ����த,
மலா�, �ன� உ�பட, ம��� இ�ப� ெப�க� அ�த ஆதர� ைமய��� இ��தா��,
அவ�கைள�ேபா� த� மணவா��ைக�� அவல�ைத உர�க� ப����ெகா�ளேவா,
அ�ல� �னச� யா� எ�ன ேவைல ெச�வ� எ�� வா��ச�ைட�� ெபா�ைத�
ேபா�கேவா அவளா� ��ய��ைல.
இ�ல� தைல�யான �லா�� ப�தாப�ைத எ��ெகா�ள ��யா� �க�ைத� �����
ெகா�டா�.
ஏெழ�� ஆ��களாக ெப��பா�ப�� மைற�� ைவ����த அவல� இ�ப�
ப�ர�கமா� ��டேத எ�ற அவமான�.
காைல�� ப��ைக�� ப��தப�ேய க�கைள� �ற�தேபா�, தா� எ�ேக இ���ேறா�
எ���ட ��யா� �ைக���ேபா�, ெசா�லெவா�ணாத பய� ேமெலழ, ����
க�கைள இ�க ��� ெகா�ட� �ைன��� வ�த�.
பய�…பய�…
��ட�த�ட ப�� வ�ட�களாக. அதாவ�, ��மணமா� ஓ�ர�� ஆ��க����ேளேய,
ேவ� எ�த�த உண����ேம ம�த� �ற���� �ைடயா� எ�ப�ேபா� அ�லவா பய�
அவைள அைல�க�����த�!
`அ� எ�ன �ல வ�ட�க�?` உ�மன� க�ைமயாக ஆ�ேச��த�.
�லா ஏேதா ெசா�வ�ேக�ட�. “�ன��, `எ���� இ��க���`� ��ஷ���� ெத�யாம,
அ�ப�ேபா ெகா�ச� பண�ைத� ப��� ைவ����வா. ��ைள�க��� �வர� ெத�யற
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வய� வ�த��, அவ�க��ட ெசா����, த�யா ேபா��வா. ஆ�� �ரா�� அ�
வா��� சாக மா�டா. மலா�, த��� ெபா���கதா� இ�ப� — க��னவ� எ�ன
ெச�சா��, ெபா����ேபாற�!” உண���ய�ற �ர�� ெசா�னைத� ேக�டா�,
பலேப�ட� இைதேய ���ப� ���ப� ெசா�����கலா� எ�� ஊ����ப� இ��த�.
“ஒ�க����தா� �ய ச�பா��ய� இ��ேக! த�யா ேபா���கலாேம!”

ேர� ெமௗன� சா��தா�.`அவ� மா�வாெர�� ந������ இ��ேத�,` எ��
ெசா�வ� எ�வள� ��டா�தன� எ�� அவ��ேக ���த�.
“ஒ�க ����கார��ேகா ேவைல இ�ைல. எ�னேமா ������ ப��ன�ல, வ���
ெதா�� ெச�யற ைலச�ைச� �������டா�க. ��க அ�ப�யா! ச�.. எ�ப��
பா�தா��, ஒ�க ைகதாேன ஓ�����க��? ஆனா, ெநசமாேவ அவேராட ைக ஓ��
இ������. அ��� ஒ�க ஒட�� ��வ�� அ�தா��!” ந�ப ��யாதவளாக தைலைய
ஆ���ெகா�டா� �லா. “எ�தைன எ��� �������! ெபா�ைம��� ஒ� அள�
�ைடயாதா, எ�ன ேர�? இ�க வ�� ேச�����கா��, ஒ�க உ�ேர ேபா���தா��ட
ஆ�ச�ய��ைல”. வைதப�ட ெப�க��� ந�வா�� கா��வ�ேலேய த� கால�ைத�
ெசலவ�����தவ� �லா. “இ�ப� �வைரேய ெவ���ப பா��������காம, ஏதாவ�
ேப��க. ��க எ�லா�ைத�� மன����� ெசா�னாதா� நா�க ஒ�க��� உதவ
����. ��க�� ஒ� ��� காண ����”.
“��வா?”
“அதா�, ���ப ஒ�க கணவ���ட ேபாக�ேபா��களா, இ�ல �வாகர���� ம�
ேபாட�ேபா��களா��..”
“�வாகர�� ேவணா�..” அவசரமாக� ெசா�னா� ேர�. க��� நா�க��,
அ�வா��தமாக� த��ட� ேப�� பழ�, ம�யாைதயாக நட��ய ��ைய இ�
கா�ேபாமா எ�ற ஏ�க� எ��த�.
“��க எ�த ��� எ��தா�� எ�க ப�கபல� உ��. ஆனா, ���ப� ���ப
ர�த�கள�யா இ�ேக ���� வர��யா�. எ�க ���ப�, ஒ��த� �� தடைவதா�
வரலா�”.
உட� உயரமாக இ��தா��, ���யப� எ�ேர அம�����தவ�� மன இ��க�ைத�
�ைற�க ஒேர வ� தா� �ைறய ேப�வ�தா� எ�� அ�பவ��� உண�����த �லா,
“என�� ஒ��தா� ��யல. ஒ�கைள�ப�� ��க ெப�ைமயா �ைன�� நட����க��.
அ� எ�ப� ஒ�கைள இ�வள� ம�டமா ஒ�வ�.., அ� ஒ�க கணவேர ஆனா��, நட�த
����க? ��� ேர�! எ�ைன ஒ� ேதா�யா �ைன��� ெசா���க!”
ேதா�!
இ�நா�வைர தன�� ெந��கமான ஒ� ேதா��ட �ைடயா� எ�ற உ�ைம கச�பாக
அ�நா��� ப��த�. ேர� ���னா�.
அவைள அழ���� கா����தா� ம�றவ�.
எ�லா� ெப�கைள��ேபா� தா� எ�த ஆடவைன�� சா��� வாழ ��யா� எ��தா�
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�ழவ� அவள� ஆைடகைள� கைள��, ஏேதேதா ெச�தேபா� அவள� உ�மன���
ஆழமாக ������த�.
தா� ஏேதா த�� ெச��ேறா� எ�றவைர அ�த� �ழ�ைதமன���� ���த�. ஆனா�,
பாவாைட அ��கானா��ட ���� தா�ட� தா��ட அைற��� அ��க� நட�தைத
எ�ப�� ப����ெகா�வ�?
அவளா� ���தெத�லா� த� உடைல ஆ��ர���� தா�தாைவ� க�� பய�ப�வ�
ஒ��தா�. அ�த பயேம அவ���� சாதகமான� ���� வயதாக��ைல அ�ேபா�.
அ��த வ�டேம ேர��� ெப�ேறா� ேவ� ����� மா�� ேபா���டா��, அ�த
நா�க�� பா��� வா�நா�க� �ரா�� த�ைன உ���� எ�� அ�ேபா� ேர�
எ��பா�����க��ைலேய!
தா� �க�� ேகவலமானவ�, இ�லா��டா� த�ைன ஒ�வ� இ�ப�ெய�லா� நட��
இ��கமா�டா� எ�ற ��ற உண��� அவேளா� தா�� வள��த�. ம�ற ெப�கைள�ட
எ�ேபா��, எ�லாவ���� தா� ஒ� ப� ேமேல ��க ேவ��� எ�ற ���
உ�டா���.
ப�னா� வய�� சக மாண�க� ஆ�கைள�ப�� ��� ��� ேப�, காரண��லாம�
���தேபா�, அ�த மா�� ேப����� தன��� எ�த�த ச�ப�த�� �ைடயா�
எ�ப�ேபா� ��ேட��யாக நட��ெகா�டா�.
“இ�ப� இ�த வய�ேலேய சா�யாரா இ��தா, யாராலதா� �ளா�ல எ�ப�� �தலாக
வர��யா�?” எ�ெற�லா� வ��ெற��ச�ட� அவ�க� ேப�ய� அவ� கா���
�ழாம� இ�ைல. த�ைன� பா���� �ற� ெபாறாைம�ப�� அள��� உய�����பைத
எ�� ெப�ைம�பட ��ய��ைல. இ�ப� எ�லா�ட����� மா�ப��� ேபாேனாேம
எ�ற வ��த�தா� எ��த� அவ���.
அ�ேபாெத�லா�, த�ைன இ�ப� ஒ� ேக��ெபா�ளாக, அைர� ைப��யமாக ஆ��
�����த அ�த� �ழவ��ேம� ஆ��ர� ���. அவ� எ�ேறா இற��
ேபா���க����. ஆனா� அவ� ெசய�� பா��� �ர�தரமாக� த����ட� அவ�ட�.
இ� எ�னதா� ேயா��தா��, நட�தைத மா�றவா ���� எ�ற உ�ைம உைற�ைக��,
இர�� ��� நா�க� ஏேதா அ�ய�ற பாதாள��� ��ந���டைத�ேபா� இ����.
���த �ரயாைச ெச��, ேம� எ�வா�. அ�தைகய சமய�க�� ெகா�ெகா�பாக
அைம�த� ப���. ேம�� ேம�� ��தக�க����ேளேய ���, த���� ேபானா�.
`இ�ப�ேய இ�����டா� ேபா��,` எ�� ��� ��ம� எ��தேபா�தா� �� அவ�
வா��ைக�� ���தா�.
ேர��� ேபா�ேக ��ைமயாக, ஒ� �வார�ய�ைத உ��ப��வதாக இ��த�
அவ���. அவ� ெந��க ெந��க, அவ� ஒ���� ேபான� சவாலாக இ��த�.
`ம�ற ெப�கைள�ட ��க�தா� எ�தைன ���யாசமாக இ�����க�!`
`எ�வள� �ஷய� ெத��� ைவ�������க�! ��வ ஜ�ம வாசைனயாக�தா� இ��க
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கட� அைலயா� ஓயா� அைல�கைழ�க�ப�� பாறா�க�ேல நாளைட�� த�
��ைமைய இழ��, உ��ைடயாக ஆ����ற�. இவ� ேகவல�, உயர��, ஒ���மான
ெப�. ச��� �ன� ேவ� எ�� கண��� ேபா�டா�. மா�ற ��யாதா, எ�ன!
`இ��� எ�ென�ன ெச�தா� இவைள வ���� ெகா�� வரலா�?` எ�� ேயா���
ேயா��� ��ட� ேபா�வேத ேப��பமாக இ��த�. ஓ�� �ல�ைக �ர��� �ர���
���ப��தாேன ேவ�வ��� உ�சாக�!
நால� த��ேய ���, அ����வமாக எைதயாவ� �வா����ேபா� அவ� �க���
இ��க� �ைற�ற� எ�� ����ெகா�டா�. வழ�கமான தன� ம�மத ஆ�ட�கைள�
�ைற���ெகா��, ப�ேவ� ெபா��க�� அைம�த ��தக�கைள� ேத�� ப��தா�.
ம�நா� வாசகசாைல�ேலா, உண� ����ேலா ேர�ைவ� `த�ெசயலாக�` ச����, த�
அ����றைமைய ெவ��ப���� ெகா�டா�.
`எ�ைன மா��ேய இவ�� ஒ� த�ைம ����. ஓயா� ப���றாேர! எ�ன �யரேமா,
பாவ�!` எ�� ஆர�ப��� ப�� கா��யவ�, த�ைம�ேலேய வா�� இ�வ� ஒ�வைர
ஒ�வ� சா��தா�, வா��ைக எ��ைண இ�ைமயாக இ���� எ�� எ�ண ஆர���தா�.
பழ� க�����டைத உண��தா� ��. இவைள அ�ப������ ஓ��ட
ஒ���ெகா�ளமா�டா�, க�யாண� ஒ��தா� வ� எ�பைத� ����ெகா����ததா�,
த� ேகர��ைகைய ெம�ள ெவ���டா�.
உடேன அவ� ச�ம��தேபா�, த� ஆ�ற�� ���த க�வ� உ�டா��� ����.
�த� வ�ட�, அவ� எ�ன ேப�னா�� ெம�மற��, அவ�ைடய �க�ைதேய பா��த
மைன�யா� ���� ஆ�ைம ெப��த� ெகா�ட�.
ேபாக� ேபாக, ஒ� இள�ெப�����ய ���� ச�����, க���� ஒ���� அவ�
ம�தமாக இ��த� அவ��� ஏமா�றமாக இ��த�.
அவ�ைடய உட�� ெந��க�ைத அவ� ேவ�டாெவ��பாக� ெபா����
ேபாவ�ேபா�தா� ப�ட�. `இவ��� மர�தா� ெச�த உட�பா எ�ன,` எ�ற ஆ��ர�
வ�த� அவ���.
அவ���� ��ய��ைல, எ�ேறா மன�� ப��த பய�, அ�த�ண�க�� த�
உட��ேமேலேய அவ��� உ�டான அ�வ���, `இெத�லா� தவ�` எ�ற உ��யான
எ�ண� �த�யைவதா� அவ� ேபா����� காரணெம��.
��ேமாக� எ��த ேவக��ேலேய மைறய, �ற ெப�கைள நா�னா�. மைன��ட�
�����க ஆர���தவ�ைடய ேபா�ைக எ�த�த எ����� கா�டா� அவ� ஏ�ற�
அவ�ைடய ஆ��ர�ைத ேம�� அ�க�ப���ய�.
`ேபா�� ேபா�� இ�ப� ஒ� உ�மணா���ைய மய�கவா அ�வள� பா�ப�ேட�!`
நன�லக��� கச�ைப மா�ற ���தா�. ���ததா�, இ��� ேகவலமாக ஆனா�.
ஒ� நா� ேர��� க�ன��� ஓ�� அைற�தா� �� — ரச��� உ�� ேபாட மற����ட
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��ற���காக. உடேன, ச�பள�ைத அ�ப�ேய த� ைக�� ெகா������ சா�வான
மைன�ைய� பைக��� ெகா�வதா ச�தானா எ�ற �ைன�� எ��த�. ஆனா�, ேர���
க�க�� அவைன�ட அ�க பய� ெத�ப�டேபா�, அவ���� ஒ� ����. ஒ�
ேபாைத. தா� எ�ப� வைத�தா�� இவ� எ���� கா�டமா�டா� எ�� ச�ேதகமற
���தேபா�, அவ�ைடய ெகா�ைம�� அ�க��த�.

`நா� ஒ� ஈனமான �ற�. ஆ�க� ஏேதா �த��� எ�ைன� ப�தா�வத�காகேவ �ற��
ெதாைல�����ேற� ேபா����ற�!` எ��, எ� நட�தா�� அைத� த� ��றமாக ேர�
ஏ�ற� அவ�ைடய ேபாைதைய அ�க��க� ெச�த�.
இர�� நா�க��� ��ன�, ேத�த���� �� �ைறவாக இ��தெத��, எ�ைண
ேபா�தலா� ெந��� ெபா��� அ��க�ப��, ர�த� ��ட மய��� �ட�தவைள ப�க��
���ன� ம���வமைன�� ேச���ரா��டா�, அ�த� ச�க ேசவ� ெசா��ய�ேபா�,
இ�ேநர� அவ� கைத ��������.
ேர��� �ைனேவா�ட� �க� கால�ைத வ�தைட����டைத �க���வ�
உண���ெகா�ட �லா ெதாட��� ேப�னா�: “மா�ட�� ப�ட��ல வா�� இ����க!
எ�வள� அ��! எ�வள� உைழ��! த�யா� ப���ல தைலைம அ�கா�யா
இ����க!”
“உத� தைலைம அ�கா�தா�!” ேர� �����தா�.
“ச�. ம�தவ�க ஒ�கைள இ�த அள��� தா��த எ�ப� ����க, ேர�?”
ேர��� ஆ�கா�� �ர� த���ைசயாக வா���� ேபா�, ேம�ப�க����
��ப�க����ைடேய மா���ெகா�ட�.
“அட, ப��ைப ���க. ப�������கேளா இ��ேயா, ��க�� ஓ� ஆ�மா. ஓ� உ��.
ந�ப எ�லா���� �த��ரமா, பய��லாம வாழற உ�ைம இ���”. அ��த����தமாக
�லா ��ய� மனைத� ைத�த�.
`இ��� எ�ேம� ஒ�வ� ஆ��க� ெச���, க�டப� ஆ��ைவ�க �ட� �டா�`.
உ�� ெச��ெகா�ள �ய��ேபாேத அ� அ�வள� எ�த�ல எ�ப�� ���த�.
�ற��� அட��ேய பழ���ட நா� மாற ���மா?
ஆனா�, தா� இ�ப�ேய இ��தா�, த��� இ��� இ��� ம��� ���, ெவ��ேப
ேதா����� எ�ற பய� எ��த�.
பய�.
இ��� எ�தைன கால�����தா� உண��க� ��ைமயாக வளராத �ழ�ைதயாக, எ�லா
ச�த��ப�க��� பய�� ந���ேய கால�ைத� க��ப�!
எ�த ம�த� �ற��� த�மர��ைல. `�ற��� ந�ைம ெச�வேத வா�ெவ��தத�
பய�` எ�� �ைன��� �லா ேபா�ற ந�லவ�க�� இ�த உல�� இ�லாம�
ேபாக��ைல.

அ�த �த�சனேம ���சைல� தர, ேர��� �க��� �� நைக ��த�.
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�லா�� அ�� ப�� ெகா�டா�. “எ�ன ��� எ�������க? ெரா�ப
அவசர�ப��தேறேனா?”
“இ�ல.. ெமாத�ல, ஒ�க��ட ஒ�� ெசா�ல��,” ேர� ஆர���தா�. “அ�ேபா என��
ஏ�, இ�ல எ�� வய� இ����”. ��ம� எ��த�, காலதாமதமாக.
“எ�க�மா எ�ைன ப�க�� ���ல �����, ேவைல��� ேபாவா�க..” பா��� ��ளா�
இ��� ேபா���த �ைன� ��� ��தாக �ள, ������த ேர��� ெந�ய உ�வ��
��ர ஆர���தத�.
(இ�கைத என�� வ�லைமயாள� ��ைத� ெப��� த�த�).

�த��ர�
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“மாதவ��காக ��ச� க�����ேட! இ�ேபா ஒன�ேக �����ேபா�� ேபா���ேக!”
கணவ�� ேக�ைய ர��க ��ய��ைல சா����யா�. `ஏேதா, நா� ேபைர�
பா�தாலாவ� அவ� ெகா�ச� ேதறமா�டானா எ��ற ஆைசதா�!” எ�றா�, த�த��த
�ர��.
����ேம� இ� பாத�கைள�� ப��� நட�க ��யா�, த� ேதாைள�ப��, உட�
நட��� ��ைளைய �ைன���ேபாேத ெசா�லெவாணா வ��த� எ��த� அ�தா����.
அவ� அ��� இ�லா��டா�, எ�� மாத� �ழ�ைதேபா� தவ�வா�.
ஏேதா �ைன��� அவ� �க� மல��த�. “அவ� ��சற�ேபா ��க பா�க�ேம!
த�����ேள ேபா� ����கரண� ேபா��..! எ�� ஆர���தவ�, ெகா�ச ேநர� அ�த
இ�ப �ைன�� ஒ���ேபானா�. “அவ� தைலைய ம�ப��� ேமேல பா�கறேபா�தா�
என�� ��� வ��!”
“அதா� டா�ட� ெசா�����கா��ல? உ���� ஆப�� வ�றமா�� எ��� ெச��ட
மா�டா��!”
“இ��தா��, என��� பய�தா�! ” எ�� ஒ���ெகா�டா� அ�த ேபைத�தா�.
“��கதா� எ�க�ட வரேவ மா�ேட����கேள!”
“என�� இ�த `த��` எ�லா� ���கா�!” ���தா�. “அேதாட, அள��� அ�கமா
�ேளர�� ேபா����பா�க. ����க சா�ேதா, எ�னேவா, என�� �� ெகா����”.
சா������� ெத��� அவ� ம���� காரண�.
த���� அ��������ேபா� தா� அ�ப���� �க�ைத ெவ��கா�ட ேவ� வ�
ெத�யா�, மாதவ� அ��தம�ற �த�ற�கைள இைர�� க���ேபா�, அ������
அைனவ�� ேவ��ைக பா��ப��, அ�வ���ட� ஒ���வ�� அ�த� ெப�ய
ம�த��� தைல���.
எ�வளேவா ஆைசயாக� ெப�ற மக�!
��� மாத��� த� �க� பா��� இவ� ���க��ைல, எ�� மாத���
உ�கார��ைலேய எ�ெற�லா� சா������ ச�ேதக� எழ, `எ�லா� �ழ�ைத��
�பாவ�� ஒேர மா�� இ���மா?` எ�� சமாதான� ெச�தா� கணவ�.
��� வயதான��, `ப��தா�� ெசா�ல� ெத�ய��ைல, ெந��� ��� எ�றா��
��ய��ைல,` எ�ற �ைல வர, அத�� ேம�� த���க ��யா�, ம���வ�கைள நா��
ேபானா�க�.

மாதவ��� எ�� வயதானேபா�, `இவ� எ��ேம �� ��ைளயாக�தா� இ��பா�!` 53
எ�� ��டவ�டமாக� ���� ேபான� சா������. ��� அ��பவ�, த�த��ைப
����, த� ��ைவ ஏ�க� ��தமாவ�ேபா� அைம�யானா�. எ�த ேதைவ��� த�ைன
எ��பா���� இ�த மக� எ��ேம தன�� ைக���ைளதா� எ�� மனைத�
�ட�ப����ெகா�டா�.
`ஆ�ச� �ணமாக இ�வைர யா�� ம��� க�����கல. அவனா� இய�றவைர,
எ�லாவ�ைற�� க�க ஏ�பா� ெச���க�!` எ�� டா�ட�க� ெத���தேபா�, மாதவ�
�யாேனா க�க ஒ� ஆ��ைய �ய��க�ப�டா�.
`�ர�க�� வ�ேவ இ�ைலேய!` எ�� அவ� உத�ைட� ���க, ப�த���ட�,
டா�ட�ட� ஆேலாசைன ேக�டா� சா����.
`உ�க� மக�ைடய ந�ல கால�தா� இ�ப� பண�த���பா� இ�லாத ���ப���
�ற�����றா�. ��த�� க��� ெகா��கலாேம!`
`எ�ப� டா�ட�? இவ��ேகா �����ெகா�ளாம� ��கேவ ��ய��ைல..,` தா�
பய�தா�.
`த���ல எைட �ைற�சமா�� இ������யா? அதனால, கா�, ைகெய�லா� �ரா
இைண��, ஒட��� சம�ைல�� வ��. நாளைட�ேல இ�தய�� பலமா���`.
��ச� �ள� கா�யாக இ��த�. அேனகமாக, காைல எ�� ம���ேம� யா��
வரமா�டா�க�. �ம��ய ேரைக�� ஏ� ��� வட�����த மேல�ய நா���, நா�
��வ�� ெவ�� க�ைமயாக� தா���. எ�ேபா� மைழ ெபா��� எ��� ெசா�ல
இயலா�.
ெவ���ற ச�ம� ெகா�டவ�க� பக� ப��ர�� ம� ெவ��� — ஒேர ம� ேநர�
— கா��தா��ட, ச�ம� ���ேநா� க���பாக வ�� எ�� ஆ��ல �னச�க��
எ�ச��ைக �����ெகா�ேட இ��தா�க�.
ேம�நா�க�� வ��தவ�க� �ச�ப� மாத�� ��ைர� தா�க��யா�, இ�� வ��,
கட�கைர� ப��க��, அ�ல� ��ச� �ள�க��க�ேக நா�கா�க�� அம�����ப�
சாதாரணமாக� காண���ய கா��. ��யவைர ஆைடக� எ�லாவ�ைற��
கைள�����, காைல�� தைல��ேம� ���, இ��, இ��� எ�லா� ஒேர �ராக ப���
�றமாக ேவ��� எ�ற அவா�ட� அவ�க� இ��தா�க�, `கா�ச� ேபா�ற �யா�
எ�லா� �ற����தா� வ��,` எ�ற ெம�தன��ட�. மாதவ��ேகா ��ய� அ����
அ�த ��ட�� D ேவ�����த�.
வழ�க�ேபா�, “ஒ��கா அ�த� ப�க� ேபா��� வர��, எ�ன?” எ�� உபேத��தா�
சா����, மக��� அ�த அ��ைர �ள�கா� எ�� ெத�������.
அவேனா, இ� ��ட���ேம� இ��த �ள��� அ��பாக���ேக ெச�றா�.
ேமெல�ைக��, அ�மா�ேபா� க�ன� உ�����த�.
“மாதவ�!” சா������ க�டன��ர� தாமதமாக�தா� வ�த�.
தைலைய ேமேல சா���, வா� �ைறய இ��த �ைர உ���தா�. அ�த எ��� �� அ�ேக

�����த ஒ�வ��ேம� அ��யாக ஊ��ய�.
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பைத��ட� அவைர ேநா��யவ�, “எ� மக�.. அவ��� �ைள ச���ைல! ம�����
ெகா���க�!” எ�� அவமான��� இ��ய �க��ட� ேவ��னா�.
“இத�� ம���� எத��? இ�ெனா� ���� ேபா�டா� ேபா�ற�!” எ��
ெப��த�ைம�ட� ��யவைர ந���ட� ேநா��னா�.
அவ���� ��ட�த�ட அவ� வய�தா� இ����. ச�ேற நைர����தா��, அட��த
�� ெந��ெய�லா� பட�����த�.
“உ� ேப� எ�ன�பா?”
தைல��, பா�ைவ�� இல���லா�, எ�ேகா ப�����க, இய��ர க��� ப�ல��தா�
மாதவ�.
“அ��� �க�ைத� பா���� ெசா��, மாதவ�!” எ�� ����னா� தா�.
அவ� அவ��ற� ����யேபா�, ம�யாைதயாக, “எ� ெபய� ேச�!” எ�� ெத���தா�,
��வ�ட�.
“ேச�!” எ�� ���ப� ெசா�ன மகைன ���� க���தா� தா�: “அ��� ேச�!”
“�� ��� மா�� த�����ேள எ�ென�னேமா ��ைதக� ெச�யறாேன!” ேச���
�ய�� உ�ைமயாக இ��த�.
ெப�ைம�ட� ��னைக�தா� சா����. மாதவைன� பாரா��, இ�வைர எவ��, எ���
ெசா�னதாக �ைன��ைல அவ���.
“ஒ�ெவா� நா�� இ�க ����� வ�ற�ேபா, பயமா இ��� என��. அவேனா, எ�ப�
பா��தா��, `����� ேபாகலா�மா, ���!` எ��றா�!”
“எ���� பய�பட��க? ெசா�ல�ேபானா, மாதவைன� பா�தா ெபாறாைமயா இ���
என��”.
சா���� �ய��ட� அவைர ேநா��னா�.
“நா�ப� வய���ேமலதா� ��ச� பழ�ேனனா! இ�ேபா.. ஒ��கா.. இ�த�
ப�க��ேல��� அ�த� ப�க�தா� ேபாக� ெத���. �� எ�லா� பய�!”
அவ�க� இ�வ�� மன� ���� ���ைக��, காரண� ��யாமேலேய தா�� ேச���
���தா� மாதவ�.
����ட� அவன� க�ன�ைத� தட�னா� தா�. இ�ேபா� அ�க�ன� ��ேபால
வழவழ�பாக இ�ைல எ�பைத உண��ேபாேத, ஒேர சமய��� ெப��த��, கவைல��
�ைள�தன.
ஒ��மைற��லா� ேப�� இவ�ட� எைத ேவ��மானா�� ெசா�லலா� எ�ற
ந���ைக�ட�, “ஒ�க��ட ஒ�� ேக�கலாமா?” எ�றா�, ெக�சலாக.
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ப�லாக, அவ� �க ேலசாக தைலைய ஒ��ைற ேம��, ��� ஆ��, அவ�ைடய
க�கைளேய உ��� பா��க, சா���� த� மனைத� �ற�� ெகா��னா� — த�ைன�ட
உயரமாக வள�����ட மக���� ப� �ள�க ஒ�ெவா� நா�� தா� ப�� பா�
(`அவைன நா�கா��ல உ�கார ைவ�கேள�!`), யாராவ� ேப��ேபா� அைத
அைர�ைறயாக �ள���ெகா��, தவறாக அைத ெவ���� மக� தைல��ைவ
ஏ�ப���வ�; அ�ப��தா� ஒ�நா�, ஒ� ெப�ம� அவ�க� �����
வ����தேபா�, அவ�ைடய மா�பக�ைத� ���, `���!` எ�� அ���த�, அ�ேபா�
வ�தவ� அைட�த அ����, ேகாப� — இ�ப�யாக, த�ைன எ�ேபாேதா பா��� இ��த
அைன�ைத�� ப����ெகா�டா�. ஒ�வ�ட� மன��ற�� ேப�வேத இ�ய
அ�பவமாக இ��த�.

உ���பாக� ேக���ெகா����த ேச�, “தா� ஆ� எ�ப� மாதவ���� ெத��மா?”
எ�� �ன�னா�.
சா���� தைலயைச�தா�.
“ெபா�வா, ஒ� ைபய��� நா� வயசாற�ேபா, `அ�மாேவாட ஒட�� எ�ேனாட�மா��
இ�ைலேய!` அ�ப��� �ய�பா இ����. `அ�மா எ��டேவ இ��க��`
எ��றமா�� ஒ� கவ��� ஏ�ப��”.
�ற�, தா� ப������� ெப�ைமைய இவ�ட� கா��� ெகா��ேறாேம எ��
ெவ��யவராக, “ஆ��ய� ப��� எ����ேபா�, மேனாத��வ��ல ப��ச�,” எ��
சமா��தா�. “மாதவ��� ஒட��தா� வள������. ஆனா, மன� இ��� ��ன�
��ைளயா�தாேன இ���?” எ�� �யாய� க���தா�.
“ம�தவ�க��� இ� ���தா? எ�கைள� த�பா �ைன��றா�க!” சா������ �க���
ஆ��த வ��த�.
“ெகட��றா�க. நா�ப எ�லாைர��, எ�ப�� �����ப������� இ��க ��யா�!”
ைகைய ஒ��ைற அல��யமாக ��னா� ேச�.
��� ேநர� ேயா������, ” ��க அவ���ட, `� அ�பா மா��. அ�பா��
ஒ�ைனமா�� ைபயனாக இ��தவ�தா�. ஆனா, அ�மா ஒ� ெப�` — இ�ப�� ெசா���
பா��கேள�!”
“அவ���� ���மா?” சா������ �யாயமான ச�ேதக�.
“எ�த ஒ�ைண�� ெச�ைகயால ��ய ைவ�க ��யாதா, எ�ன! அவ�யமானா, ஒ�க
ஜா�ெக��ேமல அவ� ைகைய ைவ�க!” �ற�ப�ட� ���யமானதாக இ��தா��,
��ய �த�தா� ஆபாசமாக ஒ��க��ைல.
“எ�த ஒ��� நம��� ���� ேபா�டற�ேபா, அ�ல ேவ�டாத ஆ�வ�
இ���ற��ல,” எ�� அ��தமாக ேம�� ெசா�னா�.
சா������ ந�� உண�ைவ�� ��, ெப���� வ�த�. “நா� ெத����க ேவ��ய�
எ�வளேவா இ���!” ெசா���ேபாேத �யப�சாதாப� �ள��த�.
ேச� ெம�ைமயாக� ��னைக�தா�. “எ�லாேம ெத��சவ�களா இ��தா, நா�ப ஏ�மா
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க�ைண��, அைம��� த���� அவர� க�கைள� ச���தேபா� �ழ�பேமா, ��ற
உண�ேவா இ�ைல அவ�ட�.
நாளைட��, ேச� ��ச� �ள��� இ��தா�, ெதாைல �ர�����ேத அவைர�
க�����, “அ��� ேச�!” எ�� ஆன�த�ப�� மாதவ��காக, அவ� ேக�பத��
��னாேலேய சா���� தயாராவ� பழ�கமா���. அவ�ைடய ��ய ஆ�வ�
கணவ�ைடய க�க���� த�ப��ைல. “எ�படா ��ச� �ள����� ேபாகலா��,
இவைன�ட �தா� அ�க� ����றமா�� இ�ல இ���!” எ�� ேக� ெச�தா�.
அவ� எ��� ெசா����, “அ��� ேச�!” எ�றா� மாதவ�, அச�த��பமாக.
த��ரா�� த�� அ��த�ேபால, இைச� மைற�த ���ைல எ��த� அ��.
ச�ெடன �க��� மா�த� ெத�ய, “யார�?” எ�ற ேக�� �ற�த�.
��யவைர இய�பாக இ��க �ய��, “எ�பவாவ� அ�ேக பா��ேபா�. மாதவ���ேட
அ�பா� ேப�வா�,” எ�றா�.
“எ�ன உ��ேயாக�?” �ர�டலாக வ�த� அ��த ேக��.
சா������ ��� இற��ய�. “��� ��ச�� ெசா�ன ஞாபக�!”
ைக, கா�, ��� எ�லா� ெத�ய, மான� கா��� அ��யாவ�யமான உ���க� ம���
மைற�க�ப�டா� ேபா�� எ��� ேநா�க��ட� ைத�க�ப����த உைட�� மைன�
��ச� �ள��� இ��க, அவள�ேக ஓ�� சா� அகல உ�ளாைட ம��ேம அ��த ஒ�
ஆ�மக�!
எ�ப�� ேப�னா� ெப�கைள� கவரலா� எ�பைத� கைலயாக� க����பவ� அவ�
எ�ப�� அவ���� ������ ச�ேதக��ைல.
ெப�ற �ழ�ைதைய� �க��� ேப�னா�, அவ� எ�வள� க�ன ெந��ைடயவளாக
இ��தா�� இள���வாேள! அ�ப� இ��ைக��, மகைன �ைன�ைக��, ேவதைன
ம��ேம அ�ப������� சா���� எ�மா��ர�!
மாதவ�ட� அ�பாக� ேப�வானாேம!
தா� ெப�ற மக�ட� க��க ��� அவகாச�ைத ஒ��க��ைல எ�பைத�
����கா���றாேளா!
இ�ேபா� தா�, த�ைத இ�வ�ேம ெதாடர, ��ச���� ேபானா� மாதவ�. அவ�ைடய
கப��லா ம����ைய� க�� ஆன�த�பட ��ய��ைல சா����யா�.
கணவ��� அ�ப�ெயா��� மக��� ��தாக� க�சன� �ற���ட��ைல, த�ைன�
க�கா��கேவ உட� வ��றா� எ�� ��ய, ேவதைனயாக இ��த�. ம�யாைத க��,
ேச�ைவ கணவ��� அ��க�ப���னா�, வ�ய வரவைழ���ெகா�ட ��னைக�ட�.
தன� ெசா�த க�ெப��� வ�� ���� பண�ைத கணவ�

�ரகடன�ப����ெகா�டேபா�, ேச��ட� அவ�� ���ேபானா�.
`நா� யா� ெத��மா? � மாதெம�லா� உைழ��� ச�பா��பைத நா� ஒேர நா��
ஈ�����ேற�! எ��டமா ேமா��றா�?` எ�� மைற�கமாக எ�ச��ைக ���த�
ெத�வாக� ெத��த�.
�ல வார�க� க��தன.
இ�ேம�� தா� மைன��ட வ�வ� அனாவ�ய� எ�� அவ� �ைன����க
ேவ���.
கணவ� த� �� கவன�ைத�� பைழயப� ேவைல ம��� `பா�` ந�ப�க�ட� ���ப,
சா����யா� ��ம�யாக இ��க ��ய��ைல.
இ�ேபா� ம��� எ�ன, அவ�ட� �� ந���ைகயா?
மக�ைடய வள�����, ம���� அ�கைறைய�ட மைன�ைய� க�கா��க
ேவ��ய�தாேன அவ�யமாக� ேபா���ட� அவ���!
“அ��� ேச�!” எ�� மாதவ� ஆ��ப��தேபா�, தைல����த சா������ க�க�
ேச��� ���கமான நயன�க�� ப��தன.
அ�� அவ� க�ட� இர�கமா, ேவதைனயா? அைத அல�� மன�ைல�� இ��க��ைல
அவ�.
ேவகமாக� பா�ைவைய� �����ெகா�டேபா�, ஆ��ர� ெபா��ய�, இல���லாம�.
ஆ�-ெப� ந�� எ�வள�தா� ம������ப�டதாக இ��தா��, அைத�
ேகவலமானதாக� க��பவ�க� இ����வைர��, எவ���ேம �ரண �த��ர� இ�ைல.
ந� ச�க� ஏ� இ�ப� தன���தாேன �ல�����ெகா��ற�?
�ள��� அ��� ேபா�, வா� �ைறய� த���ட� ���� �ணற, தைலைய ெவ�ேய
���ய மக�ைடய ���� ஓ�� ஒ� அைற ��டா� சா����.
அைத� காணாதமா��, ேவ� ப�க� ேபானா� ேச�.
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“ஏதாவ� க�தா� வ����கா?”
சாதாரண �மா�தாவாக இ��த ���தபாத���� �ன�� அ����யமான க�த�க�
வ�� ���� எ�ப��ைல. இ��தா��, தா� �� ����யா��� எ�பைத�
ெத���ப�ேபா�, அேத ேக��ைய� �ன�� ேக�க� தவறமா�டா�.
“ஆமா�! நம�� யா� இ��கா�க, அ�னாட� எ�த!” எ�றப�, ேகா�ைப��
ேத�த��ைர எ��� வ�வா� �லக�.
அ�� அவ�ைடய ப��� ��� மா�ற�. “இ�தா�க. ஒ�க மக� ப����ட������!”
“எ�னாவா�?”
“யா���� ���� மலா�ல எ��னா!”
அ�வார�யமாக ேநா�ட� ��டவ��� ேகாப� வ�த�. அத��� ப�� எ���
ெதாைல�கேவ��ேம எ�ற கவைல எழ, மைன�ேம� பா��தா�. “�நாயக� ஒ��கா
ப����ட� ேபாற��ல? �� நாளா வர�ேல�� எ�����கா�கேள!”
அவ���� ேகாப� எ��த�. தா� எ�ன ம�ற மா�றா�தா�க� மா��யா!
“�ன�� காைல�ல அ�� ம��ேக எ���, க�ட�ப�� பலகார� ப�� அவ�
ைக�ல ���� அ��பேற� நா�! ��தக�ைபைய எ�������, ஆறைர ம� ப�����
ேபா��வா�. ��க ேவ�மானா, அவைனேய ேக��� பா��க!” �ராேவசமாக
ஆர���தவ�� �ர� அைட�த�. அ����வாேளா எ�� பய�தா� ���தபாத�.
ஆ� வய� மகனான �நாயக��ட� அவ� �ைக���ேபா� �����தேபா�, அவ�ைடய
வா�ைவ� ப�� ேபா���ெகா�ள ���� வ�தவ� �லக�. அவ�ைடய ஏ�ைம��,
��ள��, ���மான உ�வ�� அவைர� பா��க��ைல. மாறாக, ���ப� ெபா���
��வைத�� அவ� ைக�� ������, த� உ��ேயாக� உ��, ����
ெதாைலகா�� உ�� எ�� ��ம�யாக� கால�ைத� க��தா�.
அ�த� சமய��� உ�ேள �ைழ�தா� �நாயக�, த�ைன�ப�� ஒ� �க�பேம உ�வா��
ெகா����பைத உணரா�.
ப�னா� வயதா���, ப��ர�� வயேத ம��க�த�க ேதா�ற�. ஏேனா தாேனா
எ������ த�ைத, `க����` எ�ற ெபய�� சதா ��ெசா�கைள ��� ��ன�மா, த�
�ைன�� இ�லாத, ஆனா� �ற� �ைன�ப����ெகா�ேட இ����, தா� — இவ�க��
யாரா� அவ�ைடய வள��� பா��க� ப�டேதா!
வய��� ஏ�ப உட� வள��� அைடய��ைலேய எ�ற தாப� ஒ� �ற�; உட�

வளராமேலேய �����டா� எ�ன ெச�வ� எ�ற பய� ம�ெறா� �ற�. அேதா�, தா� 59
யா���� ேவ�டாதவனாக ����� அவ��� கல�க� உ�டா���.
ப����ட��� க���பா�க�, ெகா�ைகக� எ�லாவ���� அவந���ைக �ைள�க
ஆர���த�.
தா� ஒ��காக இ��பைத யா�� ெப�தாக எ���� ெகா�ள��ைலேய எ�ற
ஏ�கமான� ெக�டைல��ேபா� ப�கபலமாக ந�ப�க� இ���றா�கேள எ�ற
������ மைற�த�.
எ�ப�ேயா இ�வள� நா�க�� யா� க���� படாம� த��யா��� எ��
ச�ேதாஷ�ப���ெகா����தவ�, த�ைத ைக����த க�த�ைத அவ��� �� எ���,
�டேவ, “ஏ�டா? இ��� எ�னா அ��த�� ேக�கேற�!” எ�� ஒ� அத�ட��
ேபா�ட��, �ைக��� ேபானா�.
ஒ� கண�தா�. ���� வ��ேலேய ேபா� பழ�ய �ைள அ�ேபா� அவைன�
ைக�ட��ைல. “��ன�மாைவேய ேக�����க�பா, நா� ப����ட� ேபாகாம
���ேலேய இ�����ேகனா அ�ப���!” ��ராக� ேப�னா�.
“ஒ��கா� ேபா���தா, இ�த க�தா� எ�ப� வ����?” மேல�ய அரசா�க� ப��க��
���ைற�ப�, ெதாட���யாக ��� �ன�க� ப����� ெச�லா��டா�, ������
ெத�ய�ப�����வா�க�.
அயர��ைல �நாயக�. “��ச� எ� ேபைர� ���டற�ேபா, நா� ப�� ெசா�ன�
ேக�கா��, `ஆ�ெச��` ேபா����பா�க!” எ�� ஒேரய�யாக அள�தா�.
“எ��� மன����ேள �ன����யா�? உர�க ப�� ெசா�ற�!”
“ம�தவ�க ேபசறதால, எ� �ர� அவ�க���� ேக�கல ேபால����! இ�ேம
ஜா��ரைதயா இ��ேக�பா!” எ�� இ� ெபா��பட ேப�னா� �நாயக�. இ�ேம�
மா���ெகா�ள��டா�. அ�க�ப� இர�� நா�க�தா� ம�ட� ேபாடலா�.
���தபாத���� அ��� த��ய�. மக� ெசா�வ� உ�ைமேயா, ெபா�ேயா, அைத
ந��னா� ��ம� எ�� ேதா�ற, “ச� ேபா. இ�ெனா� தடைவ இ�தமா�� ஏதாவ�
வ���ேசா, ����ேதாைல உ����ேவ�!” எ�� எ�ச������, அ�த சமாசார�ைத
அ�ேபாேத மற����டவராக, ெதாைலகா��ைய ����னா�.
ஏேதா ஆ��ல�பட�. கதாநாயக��� ஆ� ��ைளக�. அவ��� நா��. இ�வ��
�வாகர�� ஆனவ�க�. காத���� க�யாண� ெச��ெகா��றா�க�. ெமா�த� ப��
�ழ�ைதக�!
அவ��� ஆ�ச�யமாக இ��த�. ஒ� மகைன ைவ�ேத த�னா� சமா��க
��ய��ைலேய, அ� எ�ப� இ�த� ���ப��� எ�லா�� �����, ேக��மாக
வைளய வ��றா�க�?
நட�பைதேய கா��னா�, எவ� பட� பா��பா� எ�� ேதா�ற, ���� வ�த�.
�ல மாத�க� க��தன.

���தபாத��ட� ஒ� க�த�ைத ���ய �நாயக�, “அ�பா! வ�ற ஞா�����ழைம எ�க 60
ப����ட��ல � � ஏ (PTA) ����கா�. ��க க���பா வர��� ெசா�ல�
ெசா�னா�க ��ச�. எ�ைன�� �ட வர�ெசா�னா�க” எ�றா�, ச�ேற பய�தப�.
“அ� எ�னடா க�டகால�?” ��ச� எ�ன ெசா����வா�கேளா எ�ற கவைல�� ேக��
தானாக வ�த�.
“ெப�ேறா� ஆ��ய� ச�க�. அதாவ�, மாணவ�கேளாட அ�பாேவா, அ�மாேவா ��ச�ைச
பா��� ேபசற�”.
“ஓ! அ�ேபா, ம�த அ�பா�� வ�வா�க, இ�ேல?” தா� ம��� த�யாக� ேபா� ���,
உதவா�கைரயான மகைன� ெப�றத�� ேப�� வா���ெகா�� வரேவ�டா� எ�ற
�ைன��� ச�� ��ம� �ற�த�.
ப�� வளாக��� �ைழ��ேபா�, ���தபாத����� தய�க� ஏ�ப�ட�. அவ����
��னா� த� ��ய உ�வ�ைத மைற���ெகா�ள �ய�றப�, “அேதா வ�றா�கேள,
அவ�கதா� எ�க ��ச�,” எ�� �����தா� �நாயக�.
��கா�� �மா� நா�� அ��ல� ��ட கால�க��, உ�ச�தைல�� ேபாட�ப����த
ெகா�ைட�� அவைள அசாதாரணமான உயரமாக� கா��ன. உடைல� த��ய ெம��ய ,
ஜ�பா� நா�� ைநல�� �டைவ, �ல வ�ண���. அேத �ற��� ��� ெதா��ய
காத�க�, க�ணா� வைளய�க�. ைக�க�கார��� �ளா��� ப�ைட ம���
நக������ட �ல�!
`அல�கார��ல ெச��தற கவன�ைத ��ைள�க ��ேன�ற��ேல�� கா��னா
ேதவேல!` எ�� தன��� ெசா���ெகா�டா� ���தபாத�. `இ�வள� அழகா �ெர�
ப�����டா, வய�� பச�க ��சைர�தாேன கவ��பா�க! அவ�க ப����
���கற�ேல கவன� ேபா�மா?` எ�ற கவைல�� �ற�த�.
ஆ��ய�க�� நைட�ைட பாவைன அவ�க� ேபா���� பாட�க�� மாணவ�க����
த� ஆ�வ�ைத உ�டா��� எ�பெத�லா� ���தபாத��� அ���� அ�பா�ப�ட�.
அவ� எ�ன, க����லா ப�����தா� ச�க இய� ெத�ய!
“அ�பா! இவ�கதா� எ�க ��ச�, �ச� பா�,” எ�ற மக�� �ர� ேக��, த�
எ�ண�க����� ��ப�டா� ���தபாத�. “எ�க�பா, ��ச�!”
�ச� பா� ��னைக�ட� தைலைய� தா���னா�, அ�த அ��க�ைத ஏ��� �த���.
“ஒ�கைள இ��� ��ேன பா�த��ேல�� �ைன��ேற�!” உ�வ�����த அழ�
�ர�� இ�ைல.
`பாவ�! ��ைள�கேளாட க��� க��, ெதா�ைட வர��ேபா�� ��சர�மா���!` எ��
ப�தாப� ப���ெகா�டா� ���தபாத�.
“ெர�� நா� ���தா� இவ� வ�� ெசா�னா�..,” எ�� ெம�� ����னா�.
“இ�த� தடைவ ெசா�லா��, நாேன ேந�ேல ஒ�க ����� வ���ேவ�� �ர��
அ���ேன�. ஒ� தடைவ�ட �நாயக� ஒ�க��ேட ெல�டைர ஒ�க��ேட

���க�யா?”
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“ஏ�டா ேட�!” மக�ேம� பா��தா� த�ைத.
இ�ப� ஒ� ேந�ைட� தா��தைல எ��பா���ராத ைபய� �ர�ேட ேபானா�.
அவைன� பா��� ��வ��தா� ஆ��ைய. அவ�ைடய உ��ேயாக��� இ�தமா��
எ�தைன அ�பா�கைள� ச�������றா�!
“வா�க. அ�ப��ேபா� ஒ�கா������ ேபசலா�,” எ�� நட�தவ� ��னா�
ப�யா�க�ேபா� இ� ஆ�க�� நட�தன�.
“�நாயக� ஒ� மாச��ல ெர��, �� நா� �ட ����� வர��ேல. அ��காக
ஒ�க��� எ�தைன ெல�ட� ேபா�ேட�! ��க ஏ� சா� எ�த ஆ��� எ��கேல?”
��ச�� ��ற�சா�ைட� ெச�ம��த ���தபாத� �ைக��� ேபானா�. அவ��� ஒேர
ஒ� க�த�தாேன வ�த�? த� உடைல� ����யப� ப�க��� �����த மகைன ேநா���
����னா�. ைக�� கள�மாக� ��ப��, ��டைன�ேபா� அவ� ���தைத� பா���
அவ��� உ�ைம �லனா�ய�. தபா�காரைர மட��, தன�� வ�� க�த�கைள பா�
வ��ேலேய ெப��� ெகா�����றா�!
��ச� த�பா��� ெதாட��தா�: “�நாயக�ேதாட ப��� ம����ல, உட��� ெரா�ப
இைள�����, பா���க இ�ல?”
“அ��� எ�ன�க ��ச� ப�ற�? காைல�ல ேபானா, ரா��� ஏ� ம����தா� �����
வரா�. இ�க �ன�� ஹா��, ஃ��பா� எ�லா� �ைளயாடறானா��ல!” எ�றா�
அ�பா�யாக.
ஆ��ைய ெப�தாக நைக�தா�. “�ைளயாடறானா? பாட� ப��கேவ �ளா��� வராதவ�
�ைளயாட ம��� ����� வ�றானா? அவ� ெசா�னா, ��க�� ந��டறதா?”
���தபாத���� அவமான� தா�க��ைல.
அ��த ேக�� �ற�த�.”ஒ�க மைன����, ஒ�க���� இைடேய எ�த மா��
உற��� நா� ெத����கலாமா?”
எ�ென�னேவா ேக��றாேள எ�� அ�வ��பைட�தா� ���தபாத�.
அவ�ைடய எ�ண�ேபா�� �க���� �ர�ப��க, ��னைக�ட� �ள��னா� �ச�
பா�. “அதாவ�, ��க ெர��ேப�� �ழ�ைதகேளாட நலைன�ப�� அ�கைறேயாட
ேச��� �வா����களா? ெப�த ��ைளகேளாட ேச��� ெபா�ைத� க��க
���ப��களா? இைத�தா� ேக�கேற�”.
எத�காக இ�ப�ெய�லா� ேக��றா� எ�ப� �ள�கா�, ப��ெசா�ல� ெத�யா�
���தா� ���தபாத�.
அவ�ைடய ெமௗன�ைத �நாயக�தா� கைல�தா�, க�ெர�ற �ர��. “என�� அ�மா
�ைடயா�, ��ச�. ��ன�மாதா� இ��கா�க”.

ெம�� ����யப�, ” ஆமா�. எ� ெர�டா�தார�,” எ�� ேச���ெகா�டா�
���தபாத�.
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ஏேதா ���தவ�ேபா� தைலைய ஆ��னா� �ச� பா�. “ஓ! �த� மைன� இற�த�ற�,
�நாயக�ைத வள��க இ�ெனா� க�யாண� க�������க�� ெசா���க!”
�நாயக���� ��ெர�� ஆேவச� �ற�த�. “எ�க�மா ெச��� ேபாகேல, ��ச�.
யாேராேடேயா ஓ�� ேபா��டா�க. அவ�க எ�க ���ப���� உ�டா�����
ேபா����ற கள�க�ைத� �ைட�க ��ய�ேய எ��ற ஆ��ர��ேல எ�ேமேல வ�ச�
������றா�க இவ�க எ�லா��!” ெப�ய �ர�� அல����, �� �ழ�ைதேபா�
ேத��� ேத�� அழ ஆர���தா�. ஆ�டா�� காலமாக� த�ைன�ம�யாம� ேத��
ைவ����த �யர� எ�லா� ெவ�� �ள��ய�.
எ�ேறா ��வனாக இ��தேபா� நட�தைத அ�ப�ேய �����தா�, அவ��� மற��
ேபா���க����.
ஆனா�, அ� மன�� எ��� �ைல����ப� அவ��� ஒ� ப���ைனயாக இ����
எ�� எ��யவ�ேபால, �லக� வ��றவ�க� ேபா�றவ�க� எ�லா�ட�� த�ப�ட�
அ��பா�: `�நாயக� எ� ெசா�த� ��ைள��தா� எ�லா�ேம
�ைன��������கா�க. ஆனா, அவ� எ�க ����காரேராட ��த ச�சார�����
�ற�தவ�`. இ�த இட��� ச�� �தா���, ேக�பவ�கைள ேயா��கைவ�பா�. `அ�த�
���� எவேனாேடேயா ஓ�� ேபா��டா. இவ�, பாவ�, மா�. சா�. மகைன வள��க
எ�ைன� க�����டா�!` எ�� ��� �ழ��, இ�ெனா����� மகைன� ேப�� த�
ந�ல �ண�ைத��, ��தவ�ைடய தர��ைறவான நட�ைதைய�� ஒ�����
கா��வா�.
அைதேய ���ப� ���ப� ேக���ேபாெத�லா� �நாயக��� மன� ெகா�த����.
அ�ப��ப�ட ஒ� தா���� �ற�த தா� ம��� ஒ��கமானவனாக இ��க ���மா எ�ற
ச�ேதக�தா� அவ�ட� தைல���ய�.
த� இ���ட������ எ��த ஆ��ைய, மாணவ�� மன���றைல�
����ெகா�டவளா�, ஆ�த� அ���� வைக�� அவன� ேதாைள� த���
ெகா��தா�.
��ம���ைடேய ெதாட��தா�: “எ�க�மா ெச�த கா�ய���� நானா ��ச� �ைண?
��கதா� பா�க��கேள எ�க�பாைவ! இ�தமா�� பாசேம இ�லாத, அ�கைற கா�டாத
ஒ��தேராட வாழ ��யாம அவ�க ேபான�ல எ�ன த��? அவ�க ந�ல கால�
ேபா��டா�க. எ�னால ��ய�ேய! அதா� க�ட வ��ல ேபாேற�”.
���தபாத� ������ ேபானா�. மக� ஒ� ��டா�, ���ப�யாதவ� எ��தா�
அ�வைர �ைன����தா�. ஆனா�, அவ�ைடய ��ற�சா��கைள� ேக�ட��, த��ேத
அவ���� ச�ேதக� �ற�த�.
எ�ேபா� மா�னா� இ�ப� ஒ� உண���� ��யலாக?
எ�வள� காலமாக இ��ைண ஏ�க�ைத�� �ம�� வ�����றாேனா எ�ற எ�ண�
உைர�க, த�ைன�ம�யாம� மக�ேம� பாச� �ர�த�.

“க�ட வ��ேல ேபாறதா� ெசா��ேய, �நாயக�! �கெர�டா?”
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ெகா�ச� தய�����, க�ைண� �ைட�தப�, `ஆமா�` எ�ப�ேபா�
தைலயா��னா�.
“டாடா? (DADAH?)
ேபாைத� பழ�க� �ைடயா� எ�� தைலயைச��ேலேய ம��தா�.
ச���� ெந������த ���தபாத��� மன� ���� க�லா�ய�. ��ன� ைபய�,
�ற� எ��� த�ைன எ�ன ேப�� ேப���டா�, எ�னேவா, எ�லாேம த� ��ற�
எ�ப�ேபா�!
ஆ��ர��� அ��ழ�தா�. மகன� க�ன��� ஓ�� அைற�தா�.
“எ�னடா ெசா�ேற? இ�த வய�ேல �கெர� �����யா, கா�� பயேல! ெவ�கமா இ�ேல,
��ச� எ��ேலேய ஒ����ட?”
����� உத�க�ட�, தைலைய� ச�ேற சா��தப� ஆ�கார��ட� அவைர �ைற���
பா��தா� மக�.
�ைலைமைய �ச� பா� த� வ��� சமா��க� பா��தா�. “� ெகா�ச� ெவ�ேய இ�,
�நாயக�. நா� அ�பாேவாட த�யா ேபச��”.
உத�கைள� ����யப� அவ� அைசயா� �����தா�. ேவ� வ����, அவ�
எ��ேலேய அவ� மன�ைலைமைய அல�னா�. “�ைக ����ற��ேல�� இவ� ெபா�
ெசா�� இ��கலா�. ஆனா, இவ� அ�ப�� ெச�யல. ஏ� ெத��மா?”
த�ைத, மக� இ�வ�ேம உ���பாக� கவ��தன�, தைலைய� சா��தப�.
“தா� ெக��� ேபாறைத த�னாலதா� த���க ��யேல. ம�தவ�களாவ� த�ைன
ந�வ��ப��த மா�டா�களா�� ஏ��� ேபா��டா�”.
�நாயக��ட���� ஒ� ெப�ய ��ம� ெவ��ப�ட�.
“அதனாலதா� உ�ைமைய ஒ�����டா�. அ�ேவ ந�ல ஆர�ப�தா�. எ�ன
ெசா���க?”
அ�த அழ�ய உட���� அ�� ம�����, அளவ�ற அ��� இ��ப� �ல�பட,
���தபாத� மன� ெந���� ைகைய� ���னா�.
“ந�ப மேல�ய நா�� ம�க� ெதாைக�ேல, ெப��பா�ைமயானவ�க ப����ட�����
ேபாற வய�� ��ைள�கதா�. இவ�கைள ������ ெகா�� வ�தா�தாேன நாைள��
நா� உ��ப��?” அர�ய�வா�ேபா� ஏேதேதா ெசா��றாேள எ�ற அ��� ஏ�ப�ட�
எ�����தவ���.
“��ைள�கைள ஒ��� ப��தற� ஆ��ய�க� ெபா��� ம���தா� எ��றமா��
நட����றவ�கதா� இ�க அ�க�,” ேம�� ெசா�னா�.

���தபாத� ெந��தா�.
“அடேட! ��க ���யாசமா எ��������களா? ெபா�வா� ெசா�ேன�. த��த�யா
நா�ப எ��� ெச�ய ��யா�. ஆனா, ெப�தவ�க��, ஆ��ய�க�� ஒ�� ேச��தா,
க���பா ஒ� ந�ல ��மகைன உ�வா�க ����. எ�ன ெசா���க?”
தா� ெச��� ெதா��� �ைட��� ச�பள�ைத ம��� கண����, அத�ேக�ப ேவைல
ெச�யா�, அத� �லகாரண�ைத��, �ற�ைப�� அ��� நட��� இவைள� ச���த�
த� பா��ய� எ�� ���தபாத� ெப��த� ெகா�டா�.
“ஒ� ைபய��� அ�பாதா� வ�கா��. அவேனாட ��ன�மா ந�ல எ�ண�ேதாட
க���சா��, `ெப�த தாயா இ��தா இ�ப� த� மன� ேநாக ஏ�வாளா?`�� �ைன��
வ��தலா�. அ�ேவ ��க உ�ைமேயாட க���சா, அ�பா����தா� ந�பேமல
எ�வள� அ�கைற�� ���� ஆன�த�ப�வா�. ஒ�க அ�ைப��, ஆதரைவ��
எ�ப�யாவ� அைடய���தா� அவ� எைத எைதேயா ேத�� ேபா���கா�. ந�ல
ேவைள, �கெர�ேடாட ேபா��”.
ப����ட வளாக������ ெவ�ேய நட���ேபா�, ேகா����� ேபா���� வ�த
�ைற� இ�வ�ட��.
“எ�ன�க, ஒ�ப� ம��ேக ப������க? ��ய� பா�கேல?”
“அ� �ட��! ந�ப மக� அ��த வ�ஷ� ��ய� (ப�� இ��யா��) எ���றாேன!
இ�பேவ ���� ப��கேவணா�? ��மா �� ேபா�டா, அ�லதா� அவ� மன� ேபா��!”
மக�ேம� அவ���� ��தாக� ேதா�����த க�சன� �லக����� ��ராக
இ��தா��, அவ���� இன� ��யாத ம���� ஏ�ப�ட�.
(‘ஓ�� ேபானவ�� மக�’எ�ற தைல���, ஏ�ர� 1974-� ெவ�வ�த�. த��ேநச�
ப�� ப���, மேல�ய எ��தாள� ச�க��� மாதா��ர� ப��� ெப�ற�)
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��தாக வா�����த ேநா��� ��தக�ைத� ���தா� ��.
ப�க ஆர�ப���, �ல� `‚ராமெஜய�` எ�� எ��வா�க�. ேவ� �ல�, �நாயகைர�
�ைண அைழ�பா�க�.
��ேவா, �.� எ�� எ��னா�. எ�லா�, `��மண� ��ட�க�` எ�பத� ���க�தா�.
“ப��� ����, ேவைல�� �ைட�����. இ�பேவ �� ெந���ல வ��ைக
�������டா! ���ரமா ஒன�� ஒ� க�யாண�ைத� ப�� ைவ���டா, நா� ��ம�யா
க�ைண ��ேவ�!” ��ைய� த�ர ேவ� ெபா��ேபா�ேக இ�லாத அ�மா, ��மா
அ�மாைவ�ேபா�தா� ேப�வா�.
உடேன ஒ���ெகா����டா�, அவ� ெகௗரவ� எ�ன ஆ�ற�!
“இ�ப ��யா��மா. ெமாத�ல நா� ஒ� ஆரா��� ப�ண�ேபாேற�,” எ�� ���
ேபா�டா�.
“ேமேல ப��க�ேபா�யா!” தனல��� ஆ�ச�ய�ப�டா�. ப�� நா�க�ேலேய தைலவ�,
வ���வ� எ�� ஏதாவ� சா�� ெசா��, அ��க� ம�ட� ேபா�ட மக�!
“க����ல ப��சா�தானா? நா� வா��ைகைய� ப��க� ேபாேற�!” ெப�ைமயாக,
தைலைய �����னா�. “அ�மா! எ�லா��தா� க�யாண� ப���கறா�க. ஆனா,
அ�ல எ�தைனேப� ச�ேதாஷமா இ��கா�க?”
“இைதயா கண�� எ��க�ேபாேற? ேவ�டாத ேவைல!”
“இ�ேபா அ�ப��தா� ெசா���க! நா� க���க�ேபாற ெபா�ைண, அதா� ஒ�க
ம�மகைள எ�ப� நட��னா, அவ மன� ேநாகாம, எ�ப�� ���ச �க�ேதாட இ��பா —
இ�த மா�� ஒ� ப��ய� தயா� ெச�ய�ேபாேற�. எ�ேனாட ��மண வா��ைக ெரா�ப
ஜா�யா இ��க�ேபா��, பா��கேள�!”
“அைத அ�ேபா பா���கலா�. சா��ட வா!”
பாரா�டா��டா�� ேபா�ற�, இ�ப� இள�காரமாக� ேப��றாேள!
�ைற�பாக ெவ�ேய ேபா�, ேநா��� ��தக�ைத வா��வ�தா�. ப�க��� ந��� ஒ�
��ட ேகா�, ேம���� �ேழ. ஒ� �ற��� `நா� ெச�ய ேவ��பைவ,` ம� �ற���,
`நா� ெச�ய� �டாதைவ` எ�ற உபதைல��க�.
எ�ேக ஆர���ப� எ�� �� அ�க� �ழ�ப ேவ�����க��ைல.

��ைதய வ�ட� மண�ப�த�� அம��தவ� ெச�வ�. த�ைன�ட அ�க� ப��தவைள, 66
ஒ� பண�கா�ைய� ைக����தா�, வா��ைக�� உய�ம�ட�ைத �லபமாக எ���டலா�
எ�� எ�ேபா�� ந�ப�க�ட� �வா��பா�.
மலாயா ஆ��ேலய� ஆ���� இ��தேபா�, அவ�ைடய தா�தா ர�ப� எ�ேட���
க�கா�யாக இ��தாரா�. ஒ� ப�� ப�� ெவ�� ��ற அ�த� கால���, ப��
�ர�க��� ேமா�ர�, க���� இர�ைட வட� ச��� எ�� அல�கார�ஷணனாக,
க�பேல� அய�நா� ெச�றவ�, ஒ� ெச�வ�த�� ஒேர மகைள, அ��� இவர�
இர�டா� வ��ைப�ட அ�க� ப��தவைள மண��ெகா��, ெவ��கரமாக� ����
வ�தாரா�.
ெச�வ�� தா�தா கா��ய வ��� நட��, நாக�க��� ஊ�ய ஒ� பண�கார� ெப�ைண
எ�ப�ேயா வைள��� ������தா�.
அவ� பா�� எ�ப�ேயா, ஆனா� அவ��� வா��தவ�, `க�லானா�� கணவ�` எ��
ெபா����ேபாக ம��ததா�, �வாகர�� வழ���காக ெச�வ� ������,
ேகா�����மாக அைல�� ெகா����பதாக� ேக��.
�� எ�த ஆர���தா�.
�.�1: எ�ைன�ட அ�க� ப��த, அ�ல� பண�கா�யான ெப� ேவ�டா�.
அ��� ஒ�ச�ேதக� எ��த�.
மைன�யாக� ேபா�றவ� அழகாக இ��கலாேமா?
�ற� பா��� ர���றா�கேள எ�ற ெபாறாைம வ�மா?
வ��.
க���பாக வ��.
அ� ம��ம�லா�, அ�த அழ� தன�� உ�ைமயாக நட�� ெகா��றாேளா எ��
ேயா��� ேயா��ேத இ���ற நா�� ��ைய�� இழ�கேவ�� வரலா�.
�.� 2: அழ� ேவ�டா�. க�, கா� ேபா�றைவ இ��க ேவ��ய இட��� இ��தா�
ேபா��.
அ�க� ேயா��த�� தைல வ��த�. `ப�,` எ�� �ைன���ேகா�டா�.
�ற�, �த� நாைள�� இ�வள� ேபா�� எ�� எ��தா�.
“ைக, காைல� க���� வாடா,” எ�றா� அ�மா.
சா�பா�� ேமைச�� நா�கா��� அம���, காலா� அ�ல, ைகயா� சா���வத��
எத�காக காைல� க�வ ேவ���?
அ�மாைவ� ேக�டா�, `�த��க�,` எ�� ப��பா�. அ�பாைவ� ேக�கலா� எ�றாேலா,
`அ�மாைவ� ேக�,` எ�� ந�� ��வா�.

அ�ப��தா� அ��த �.� �ற�த�.
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அைர�ைறயாக� சா������� ஓ�யவைன அ�பா எ��� ��யாம� பா��தா�.
அவ��� ப��� ேவ�ப�கா� எ�றா�, சா�பா� ேத�.
அவ� ேகளாத ேக���� ������ட� ப�ல��தா� அ�மா: “ஒ�க மக��� க�யாண
ஆைச வ�����. அ�ப எ�ப� நட���க��� இ�பேவ ��ட� ேபாடறா�!”
“ேவ�டாத ேவைல!” எ�றா� அ�பா.
�� அைற� கதைவ� சா���ெகா��, ேவகமாக எ��னா�.
�.� 3: ெப�டா�� தாசனாக இ��காேத. வ��� ஆர�ப���, `அ�பாமா��` எ��
எ�����, அைத ந�றாக அ��தா�. `ஏென��, ஒ� ஆ�� �த��ர� எ�த �த����
தைட�ப���ட� �டா�` எ�� ��வா��னா�. இ�ேபா� அ�பாைவ� ப��ததா�
உ�டான ��ற உண�� மைற�த�.
அ���, இல�கண��� ச�ேதக� வ�த�. `ஒ� ஆணா,` இ�ைல, `ஓ� ஆணா?`
எதாக இ��தா� எ�ன! இ�ேபா� அ�வா ���ய� எ��, `ஒ�` எ�ற வா��ைதைய
அ������, `ஆ��` எ�� ேபா���ெகா�டா�.
எ���ேபாேத மா�� ேயாசைன எ��த�. க�யாண� எ�றா� தன�� ம���தானா?
அத�வ� த��ட� இைணய�ேபா�� ெப���� ம��� உண���க� இ��காதா,
எ�ன!
அ��த ப�க���, `ஒ� ெப� எ��பா��பைவ` எ�ற தைல�����, `ெப� �த��ர��
எ�த �த���� பா��க�பட� �டா�` எ�� எ���ேபாேத அள�ப�ய ெப�ைம
உ�டா���.
வர�ேபா�றவ�� ந�வா��ைக��தா� தன�� எ�வள� அ�கைற!
த�ைன மண�பவ� ெகா��� ைவ�தவ�! அவ���� �ன�ேம ெகா�டா�ட�தா�.
�ன� ��தா�ைட �����, நாெட��� ெகா�டா�டமாக இ��த�. ��ட ���ைற�
கால� ேவ�.
��ட�த�ட மற����த பைழய ந�ப�கைள� பா��ப� எ�� ��ெவ��தா� ��.
அவ�க��ெக�லா� ��மண� ஆ���டதா எ�� �த�ேலேய �சா���
ைவ���ெகா�டா�. எ�லா� ஆரா����� ெபா���தா�.
ேதவா எ��ற ந�ப�� அ�கா, ��� பழ�க� இ��த கணவ� ���ப� ெசல����
பணேம ெகா��கா�, அ��� ேவ� ெகா�ைம� ப���ய�� மன� ெவ���,
�ற�தக���ேக �ர�தரமாக வ����தா�.
அவ�க� ������ ேபா� �வர� ேசக��த ��, யா�� பா��காத சமய���, `���காேத!
மைன�ைய அ��காேத!` எ��, ச�ைட�ைப�� தயாராக ைவ����த நா������
எ�� ைவ���ெகா�டா� ��.

அ��வமாக� தன� �� ேத� வ����த ���� எ�ேர, ேதவா த� அ�கார�ைத�
பைறசா���ெகா�ள எ��னா� ேபா��! சைமயலைற��� அ�வ�ேபா� எ���
பா���, “�கா�� கா� கல���� வா�. ேதாைச�� ெவ�� சா�பா�தானா! த�கா�
ச���, ெவ�காய ச��� இர��� அைர���. அதா� ��� இ����ல! அ�ப�ேய
ெகா�ச� ேகச�,” எ�� மைன�ைய வா� ஓயாம� �ர��னா�.
அ�ெப�ம��� �க� எ�வள� வா�� ேபா����� எ�� க�பைன�� பா��ேத
ப�தாப�ப�டா� ��. �.� எ�த ேநர��ைல.
ஆர�ப� ப���� கண�� வா��பா�கைள மனன� ெச�த பழ�க� இ�ேபா�
ைகெகா��த�.
`ம�றவ�க� எ��� ெப�டா��ைய �ர�டாேத!` எ�ற ெபா�ெமா�ைய ���ப�
���ப� ெசா���ெகா�டா�.
இ�ேபா� ேநா��� ��தக��� �ல ப�க�கேள எ�����தன.
சாவதானமாக, எ��ய அ��ைரகைள ஒ���டாம� ப���� பா��தேபா�, அய���தா�
���ய�.
மைன���� �த��ர� ெகா��க ேவ���, ஆனா� த� த��ேபா����� ��தக�
�ைளய� �டா�. நட��ற கா�யமா?
இ�வ�� அவரவ� வ��� ேபாவத�� இைணவாேன�? ��ய��ைல.
ஒ� �.���ப�, �ற� எ��� கணவ� மைன�ையேயா, அ�ல� ஒ� ெப�
ெகா�டவைனேயா தைல��வாக� ேபச��டா�.
தைல����� எ���பத� எ�னெவ�� ச�� ேயா���, மைன�ைய அ�க� �கழ��
�டா�. �கழ�ப�டவ���� தைல�கன� வ�����. �க�வைர ம��கமா�டா� எ�ற
����� வ�தா� ��.
�கழா��டாேலா, ���ப��� ��கமான �ைலைம இ��கா�. அ� அ�பா த�
நட�ைதயா� கா��ய பாட�.
“இ���� ரச� ஏ ஒ�. ஒ� த�ள�� ���� ��, தன�!” எ�� பாரா��ய அ�பாைவ
ந�ப ��யா� பா��தா�.
“இ���� ரச��ேல உ�� ேபாட மற���டா�க அ�மா. அைத எ�ப��பா இ�வள�
ர���, ேக�� ேவற வா��� ������க?”
அ�பா ���தா�. “உ�ைமைய� ெசா����, யா� ஒ�க�மா��ட மா����ற�!
நாைள�ேல��� ��கேள ஒ�க���� ���சமா�� சைம�����க�� �ர��
ப��வா. இ�ேல, எ�பேவா ெச���ேபான எ�க�மாைவ வ���� இ��பா — எ�ைன
இ�ப� நா�� �ளமா வள��த���. எ���டா ெபா�லா��!” எ�� அ�பா �ள��ய�
மற�க���யதா!
எ�� ��� ம�மக� அ��த��த ஆ��க�� ��� ��ைளகைள� ெப�����,
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நா�காவ� �ரசவ��� இற��ேபானேபா�, இ���� அகல�����, ��ைள�ேப�
�லபமாக இ��பத��� இைடேய உ�ள ெதாட�ைப� த�ெசயலாக அ���ெகா�டா�
��.
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“அ�பா���� ெப�பா��க, ெமாத�ல அவ�க�மா��, அ�ைத��தா� எ�ைன� பா�க
வ�தா�க. எ�ேனாட இ��� அ�பேவ அகல�தா�. இவதா� ந�ப வ�ச ������
ஏ�தவ�� ��� ெச���டா�க!”
ந��� ���மாக �ழ�ைதகைள ேம����ெகா�� ��டா�� ��ரைன�
பா��தேபாெத�லா� தா�� அவ� �ைலைம�� ஆளா���ேவாேமா எ�ற பய�
�ற�த�.
க��யவ� அ�பா��� ேபா���டா�, அவ� ெப���ேபா�டைத யா�
பா����ெகா�வ�?
அ�வைர அவ� அைற� �வ�கைள அல�க��த ��ஷா, தம�னா ேபா�றவ�க��
பட�கைள� ���தா�. ச�தாைவ அ�த இட��� ைவ��� பா��தேபா�தா� அவ���
��� வ�த�.
அ��த �.�, `நா��வ�, நம���வ�` எ��, ஏேதா பலான சமாசார��� �ள�பர
வாசக�ேபா� இ��த�.
ஓரா��கால ஆரா����� பலனாக, எ�லா ���ைல��� எைதேயா கவனமாக� ேத��
பாவைன வ�த� �����.
��க� ேபா���. ரா���ெய�லா� க������ ப���� மாண��ைடயைத� ேபா��,
�� உ���த�. வ�� கா�யாக இ��பதா�தா� ��க� வர��ைலேயா எ�ெற��,
அ��த ரா����� ஐ�ெப��ைய ���ைக��டா�.
அ�மா���� கவைல �ற�த�.
���� அ�த� ேப�ைச எ��தா�.
காலெம�லா� ��� �ல��னா��, இ�த ����� �ைடேய �ைடயா� எ�ற ஞான�
�ற����த� �����.
“ச��மா. ஒ�க ஆைசைய� ெக��பாேன�!” எ�� ெப�யமன� ப��னா�.
�த��தலாக� பா��த ெப�ேண தன� �.��� உ�ப����த�ப�� ����� ெகா�ைள
ம����.
அ�மாதா�, “ெபா�� பா�க �மாரா�தா� இ���. இ������ �ேழ �காரமான அகல�
— மா��ெக�ேபான ந�ைகமா��. ப���� ெப�ைமயா� ெசா����றமா�� இ�ல.
இவ��� எ�ன �ைற�ச�! அவசர�ப��, ேபான இட��ேலேய ச���
தைலயா���டா�!” எ�� பா��பவ�க�டெம�லா� அ�கலா����ெகா�டா�. “நா�
ெரா�ப அவசர�ப��� இ��க��டா�,” எ�� ப�ைய� த�ேம� ேபா���ெகா�டா�.
அைறைய அல�க��த மல�க�� மண� ����ப உண��கைள� �ள��ட, ����

பழ�க��லாத அ���மண� த�ப�க� ெமௗனமாக இ��தா�க�.
ஏதாவ� ேப�னா� இ��க� �ைற�� எ�� �ைன�தவனாக, ” ஒன�� எ�ைன�
������கா?” அச���தனமாக� ேக��ைவ�தா� மணமக�.
மைன� அ��த ப��: “என�� வர�ேபாறவ� எ�ப�ெய�லா� இ��க��� கன�
க�ேட�, ெத��மா? கைட��ல, க�ைட ��ைடயா, வ��ைகயா ��க! ஹூ�!
ஆைச�ப�டெத�லா� �ைட���தா?”
������ �ள��த அவமான� ஆ��ரமாக ம��ய�. ஆர�ப��ேலேய ேகாண�
ேவ�டா� எ�� அட���ெகா�டா�.
ேம�ெகா�� அவ� எ��� ேப�� ெதாைல�பத���, அவ� வாைய இ�க ��னா� —
ைகயா� அ�ல.
�நா�க� ��ட�களா�ன. ��ட�க� ம�களாக மா�.. கண�� ைவ����க ேவ��ய
காலமா அ�!
கணவைன வச�ப�����ேடா�, இ�ேபா� எ� ேக�டா�� த�ட மா�டா� எ�ற
ந���ைக�ட�, “ஏ�க? நா�� ஒ�ைத���ைள. ��க��தா�. ஏதாவ� �ர�ைன வ�தா,
ெசா�� அழ அ�கா, த�க��, அ�ண�� நம�� யா�� இ��ேய�� எ�தைன தடைவ
வ��த�ப����ேப� ெத��மா? அதனால, நம�� நா� ��ைள�களாவ� ேவ��.
எ�ன ெசா���க?” எ�� ேக�டா� த�மப���.
�ற�ைட ப�லாக வ�த�.
ம�நா� காைல, ப� �ள��ைக�� க�ணா��� த�ைன� பா����ெகா�டா� ��.
அ�பா ெத��தா�.
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Free Tamil Ebooks - எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�
த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000
�பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன
வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ
PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய
க��கைள� ெகா�� நா� ப����டலா�.
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த����ள ����தக�க�:

71

த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��,
கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ�
ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக
வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த�� ����தக�கைள
இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�”
எ�� ��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள
ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� ��
ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர�
பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ��

உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
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ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� �ைறய
வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள�
பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க�
ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள
ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற���
வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� ��
����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா�
உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற
வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������ வைல�ப��க�����
ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative Commons”
உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள�� தர�ைத��
ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம�
வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள�
ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள
உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா�
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
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க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���, ப�ேவ�
த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���
ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ��� ப����
வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw
ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய��
ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons”
உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன�� எ��தாள�க����
அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.

ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா���� எ�ண��ட
இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம�
�ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க�
த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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