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அ��யாய� 1

��ைய அைட���ெகா�� ம��
���ெகா����த�. ேம��� ��னா ஒ��,
����� மல� அல�கார�க� ெச�ய�ப�ட
அ�ைட ம��. அத� ���� அ�பா� மா��
�ட� க��, ஒ� ��மாசன�ைத
ஏ�����தா�க�. நாலா� நா�, பாலவா�க�
ெச�ல��� ஆ�சா��� ெகா�டைக��
நட�த வ�� ��மண� நாடக �ைளமா��
கா���� பய�ப��த�ப�ட அேத ��மாசன�.
�தா�த� 1929 எ�� ���� �த� ெச���
வைர எ��ைவ����வ� ஆ�சா���
வழ�க�. அெத�லா� �ைடயா�, 1930தா�
எ�� யாராவ� ச�ைட��
வ����வா�கேளா எ��ற பய�

காரணமா���கலா�. ��மாசன�ைத
�����வாரா?
‘ேல�, அ�த ேச� க���ல ெர�� �வ ���
ைவ�கடா. எ�ேப�� ெபாற�த� 1971தா�.’
��தர���� �த�யா�� �ர� ����
வ�தேபா� ப�மநாப� அவசர அவசரமாக� த�
காத� க�த��� இ�� வ�கைள
எ���ெகா����தா�.
�த�யா� ��� வாச��தா� ம��
���ெகா����த�. ஆனா� ��
��வத��மாக� ப�த� ேபா����தா�க�.
வாடைக��� ெகா�� இற��ய �ளா���
நா�கா�க�� ெப�யவ�க� அர�ய�
ேப��ெகா����தா�க�. ��னாள�ப���
�ைடைவ�� ெகா�ைடைய� ���ய
கனகா�பர� ப��மாக அவ�த� ச�சார�க�
[அவரவ� ச�சார� எ�� பாட�.] �������
�ற� �ைட�த ேகா� ேசாடாைவ �ணா�க
���பாம� பா� சா�������, யா��
பா���றா�களா எ�� கவ��தவ�ண�

���� ைகக��னா�க�.
‘த��, ேசாடா �����யா? கல� ேசாடா.’
எ���ெகா����த கா�த�ைத சேரெல��
பா�ெக��� ���� மைற�தப� ப�மநாப�
தைல ����தேபா� �ரப��ர� ைக�� நா�
ேசாடா பா���க�ட� எ�ேர இ��ர��
ேபால ���ெகா����தா�.
‘ேவணா�.’ அவ� உடேன நக�����டா�
ந�ல� எ�� ேதா��ய�. ஆனா�
�ைற�தா�.
‘எ�னா�த மைற�ேச? எ�னா எ��ற?
நா�பா�கேல�� ெநன��யா? அெத�லா�
க��டா ேநா� ப���ேவ�.’
‘அ.. ஆமா. இ��ேய?’ ேச. ெசாத����ேட�.
இவ��� எத�� நா� பய�ப��ேற�? ப��
ைபசா �ரேயாஜன��லாத ெவ��பய�.
எ��ய தாைள� �����ெகா�டா��ட
எ�������� ப��க� ����லாதவ�.

வள�ம� ���� எ��� ேவைல
ெச��ெகா�����றவ�. பர�ைட� தைல��
�ர��� பா�ைவ�� அ�ட�ேவ� ெத�ய
ம���� க��ய ����� இர�ைட
இைலைய� ப�ைச ���ய �ஜ� ெத�ய
ம����ட�ப�ட ச�ைட�மாக எ�ேபா�
பா��தா�� ெகா�டா�
����ெகா����பவ�. அ��� ஊ.. ஆ..
எ��ற ���ேயா� ெவ��ப��ற ெகா�டா�.
�த�யா� ெபா��� அவைன �ேத� எ��
அைழ�ப� வழ�க�. ஆர�ப��� அ� ����
வ��த�ப����பாேனா எ�னேவா.
கால�ேபா��� அவன� ெபய� �ரப��ர�
எ�ப� அவ��ேக மற��, ‘ேல� �ேத�’
எ�றா� ம��ேம ����� பா��க���ய
�த��� �த�யா� ��� வா��ைக���
பழ��ேபானா�.
‘பாவ�டா. அவ� ஒ� �ேல�. ஆனா அ�த
வா��ைகைய ெரா�ப ���ப
ஆர�����டா�’ எ�� ஒ� சமய�

ேகள�பா�க� அர�ன� உய��ைல�
ப���ேலேய �க�� ���சா� எ��
�கழ�ப�� ப��� ெச�வ� ெசா�னா�.
அவ� ெசா�ன�ற� ��� நா�க� ‘�ேல�’
எ�றா� எ�னெவ�� க�����க
ப�மநாப�� பா��� க�ய������ ப�ேவ�
�ய��க� ேம�ெகா�டா�க�. இ����
எ�த �ய���� பலன��காம� அவ�டேம
�சா��தேபா�, ‘ெர·ப� � � ��ன�’ எ��
ெசா�னா�.
‘��டா. அவ��� ெரா�ப ெஹ� ெவ��.
தன���தா� இ���� ெத���� ஒ� இ�.
எ��கானா ந�மா�ட வராமலா
ேபா��வா�? அ�ப பா���ேபா�’ எ��
க�ய���� ெவ��ன� ெகா�டா�.
ப�மநாப� அ�ைற�� ஒ� ���ட�
வ����தா�. எ�ன ஆனா�� ச�.
இ�ைற�� வள�ம��ட� த�
உ�ள��ட�ைகைய� ெசா����வ�. ஆ��ல
அ���� இ�ன�றவ���� த��கர�ற

உயர��� ஊசலா��ெகா������ ப��ைர
ெவ��ெகா�ள� தன������ ஒேர வ�
அ�தா�. ஒ�வைக�� அ� இ�ேபா�
அவசரமான �ஷய�� �ட.
அவ���� ெத���, அவ� வ���� ெமா�த�
ஐ��ேப� வள�ம�ைய�
காத����ெகா����தா�க�. ����
பாவாைட�� ெர�ைட� ��ன�� ����
ெதா��� ��தக ��ைட�மாக� ப����
வ��ற வள�ம�. அேடய�பா. எ�தைன ெப�ய
க�க� அவ���. ���� ைவ�� ஒ� படேம
வைர���டலா� ேபால. பா�ஸ¤ட� ேப�வ�
ெக�ட கா�ய� எ�� இ��த ��றா��
கால வழ�க�ைத �த� �த�� ஒ�பதா�
வ��� � ���� மா�� எ��யவ�
அவ�தா�.
‘ப��, உ�ைன ஏ�டா எ�லா பச�க��
���நாத�� ���டறா�க? நா� பா�� �
���ேயாட இ��த��ைலேய?’ எ��
��ெர�� ஒ�நா� அவ�ட� ேக�டா�

வள�ம�.
வள�ம� த���ைசயாக� த��ட� ேபச
வ�த�� �����கா��ேபான ப�மநாப�,
அவ� ேபச எ����ெகா�ட க��ெபா��
ப�� ேலசாக அ���� ெகா�டா�. ஆனா��
ெவ�ேய கா���ெகா�ளாம�, ‘��.. �வ�
·ெப�ேலா�’ எ�� ப��� எ�ேபாேதா
உபேயா��த ஒ� ெசா�ைல கவனமாக
�ைன�� அ���க�� ேத� எ���
ஒ�பர��னா�.
‘இ�ல.. ��மா ெத����க���தா�
ேக�ேட�. ��ன வய�ல � ���
ெவ�����யா?’
‘இ�ல வள�. ஆறாவ� ப��கெசா�ல
ஒ�வா�� பழ��� ேந������� ��
வள���������ேத�. அ�ப ந�ம
பா��ர�க� சா� அ��� ����வா�.
அைதேய ��������.. ேச.’

‘வ��த�படாதடா. அ�ப� ����டா��ட
ந�லா�தா� இ���. நா�� ���டவா?’
‘அவ��� எ�ன ெசா�வெத��
ெத�ய��ைல. ேவ�டா� எ�� அவசரமாக
ம��க� பா��தா�. ஆனா�
ேகா����ெகா�� ஒ�ேவைள அவ�
ேபசா������டா�?
அ� ஒ� ச���ர ���ய��வ� வா��த
ச�பவ�. ஏைனய ைபய�க� அ�தைனேப��
அவ�ட� ஒ�வா��ைத ேப��டமா�ேடாமா
எ�� தவ� இ����ேபா� அவளாக வ�ய
வ�� ேப�����றா�. இ� ம���
ப������ ெத��தா� ெபாறாைம� ����
ெவ�ேத ெச��� ேபா���வா�. ஒ�ெவா�
ப��ைச��� �த� ேர�� எ��� எ�ன
���ய�? அவ� வா�நாெள�லா�
வள�ம�ைய �ைன�� மன�����ேளேய
ம���ெகா����கேவ��ய�தா�.
நா� அ���டசா�. ச�ேதக��லாம�

அ���டசா�. ேவ� யா�ட�� காண��யாத
ஏேதா ஒ� �ற�ப�ச� எ��ட���
இ���ற�. மைடய�, என��� ெத�யா�
ேபானா�� வள�ம��� அ� ெத������ற�.
அத��ற� ஒ�சமய� ����பாட��� அவ�
ெச����த �ள�ப�ைய அவ� எ��� ச�
ெச�� ெகா��தா�. ��ெதா� சமய� ப��
ைமதான��� அவ� சா·�� பா�
ஆ��ெகா����தேபா� அ��த ஒ�
ஷா����� ைகத��னா�. பார��ழா
ேப���ேபா����, ெப�மா� வா��யா�
எ���ெகா��த அசகாய� ேப�ைச
உ��ேபா�� அவ� ஒ���தேபா�
பாரா��னா�. ப�� �ைட�தேபா�
இ�ெனா��ைற பாரா��னா�.
அவன� காத� ேவக� ���க� ெதாட��
இர�� பக�� வள�ம�, வள�ம� எ��
உ����� உ�க� ெதாட��யேபா�தா�
��ெர�� ஒ�நா� அவ� ப����
வர��ைல. எதனா� எ�� ��யாமேலேய

அவ��� அ�ைக வ�த�.
இெத�னடா �ப�தமா�� ேபா�ேச எ��
ம�நா� அ���� �����ெகா��
ப����� ெச�றேபா�, அ�ைற��� அவ�
வர��ைல. த�ெகாைல
ப���ெகா���டலா� எ�� �த��
ேதா�ற, �ல ��ட�க� ேயாசைனைய
ஒ���ேபா����� அவ� ����ேக ெச��
பா����டலா� எ�� �ைன�தா�. அ���
�ர�ைன. ைபய�க� யா��காவ�
ெத�����டா� ச��ண���ட �வ��
க�யா� எ����வா�க�. ���நாத� –
வள�ம� காத�. ������ ேபா�
�சா������ வ�த �ர� கைத ேக��.
ச��ண���ட �வ� ெச��களா�
���யைட�த�. ஏ�ெகனேவ ஏெழ��� காத�
கைதகைள அர�ேக��ய ச�க�பலைக அ�.
அ�� இட�ெப�� ேப� ெப�ற யா�� ெஹ�
மா�ட�� �ர�ப���� த���த��ைல.
பயமாக�தா� இ��த�. எ�ன ெச�யலா�

எ�� ேயா����ெகா����தேபாேத �ஷய�
வ��பைற�� வ����ட�. வள�ம���
ேதா� ராஜா��தா� தகவ� ஒ�பர��னா�.
வள�ம� வய��� வ����டா�.
ஏ�ெகனேவ அவைள�
காத����ெகா����த ஐ�� ேப�ட�,
அ�த� கண� ��தாக ��� காதல�க�
அவ��காக அவத��தா�க�. வய���
வ����ட வள�ம�. இ� தாவ� அ���
ப���� வர�ேபா�ற வள�ம�. தாவ���
அவ� எ�ப� இ��பா�? ஐேயா, கட�ேள,
என�� ம��� க�ைத எ�த� ெத��தா�
இ�ேனர� இர�� �ய��� எ���
த�����ேபேன.
எ�தைனேயா த�ண�க�� தன�� வா����
ெசா�ன வள�ம���� தா� இ�ேபா�
ஏதாவ� ெசா�� அ�ல� ெச�தாகேவ���.
க���பாக, ப����� ��னதாக.
அவ���� �ைட����த தகவ��ப�,
வள�ம� ���� ப���� வ�த��

உடன�யாக� ப��� ெச�வ� அவ�ட� த�
காதைல ‘ஓ�ப�’ ப�ண�ேபா�றா�. வ����
எ�ேபா�� �த� ம��ெப� ெப��
மாணவ�� காதைல அவ� ஒ��கா��
ம��கமா�டா�.
எனேவ ����ெகா����வ� எ�� ���
ெச��தா� ம�� ேஜா�����த அவ� ���
வாச���� ெச�� உ�கா���, க�த�
எ���ெகா����தா�. பா�ெக��� ஒ�
ேராஜா�� ைவ����தா�. யா� க����
படாம� ெகா����ட ���தா� அ�
உ�னத�.
அ����க வள�ம�, உ� ��ய�����ய
ப�மநாப� எ��ற ���நாத�
எ���ெகா�வ�. இ�ப�� �
ெப�யவளா���ட �ஷய� ேக���ப��
உளமார ம���ேத�. நா� ப��� �����
ெப�யவனா�, ஓ� உ��ேயாக�ைத�
ேத��ெகா��, உ�ைன� ��மண�
ெச��ெகா�� வா�நா� ����

க�கல�காம� கா�பா��ேவ� எ�� எ�க�
�லெத�வ� ���ேபா�� ��க�ெப�மா� ��
ஆைணயாக உ�� ���ேற�. எ� காதைல
ஏ���ெகா�� எ�ைன அ��க��பா� எ��
�டமாக ந����ேற�. ப��த��
இ�க�த�ைத� ����� ேபா���ட��.
யா���� ெத�யாம� ப��க��. இவ�,
�.ெவ. ப�மநாப�.
எ��யைத� ���ப� ���ப� ப����
பா��தா�. ஒ� சமய� ச�யாக இ��ப�
ேபால��, இ�ெனா� சமய� ��த அப�த�
எ��� மா�� மா��� ேதா��ய�. �த��
ஆ��ல��� எ�தலா� எ��தா�
�ைன�தா�. My dear uncle, Iam fine. How are
you? It is very kind of you to have sent me such
a nice fountain pen. I shall make the best use of
it. I like it very much எ�� ெதாட��
ஏெழ�� வ�க��� ��� ெசக�� ேப�ப�
மா��� க�த� ஒ�ைற எ�� ெச�� த�க
மா�த�க�ட� காத� க�தமாக உ�மா����
ைவ����தா�. [My dear Valarmathi, Iam fine.

How are you…] ஆனா� இ��� கண���
��ைவ மா���ெகா�டா�. அ��ய
ெமா�ைய அ�க� ந��வத���ைல.
பய�� படபட��� ஆ�வ�� ேமேலா�க,
�ய�ைவைய� �ைட�தப� எ��தா�.
வள�ம� ம���� வ����தா�. ச�ைக
பா�ட� ைவ�த ப�ைச கல� ப���
தாவ��� அ�ம� ேபால�லவா இ���றா�!
உற�ன�க�� ம�றவ�க�� க�ன���
தட�ய ச�தன� கா��� த�ெயா� எ�ைல
அவ���� த����த�.
மாம�க� �� ெச��ெகா����தா�க�.
தய�� ��ற� ேபா�� எ�� ��� ெச��,
மன����� ��கா, ��கா, ��கா, ��கா
எ�� ெசா��யப�ேய ெம�ல ��ேன�
ம���� அ�ேக ெச�றா�.
ச�ெட�� ேதா�� ஒ� ைக���த�.
�ரப��ர�.

‘எ�னா? �·�� ெகா�டா�����யா?
எ�னா�ட ������� ேபா. �ெய�லா�
ேமல ேபாவ��டா� ப��. இ� ெபா�பைள�க
ேம�ட�. ெப�யவ�க ேம�ட�’
‘ஒேர ��ச� �ரப��ரா. வா���
ெசா����� ேபா�டேற�.’
‘அட�ேச க�மால�. வா��தறானா� வா���.
உ�க�பா��� � இ�க வ����கற�
ெத��மா?’
ேச. இழெவ��தவ�. எ�த ேநர��� யாைர
�ைன�ப����றா�? எ�லா� ெத��� ேபா
எ�� ெசா�����, ����ெவ�� அ�ேக
ேபானா�.
வள�ம� ���தா�. ‘எ�னடா? இ�க எ�ப
வ�த?’
‘இ�பதா� வள�.. வ��..’
ேபச� ெதாட��யவ�, இய�ைகயான

உ��தலா� ெம�ல� ����� பா��தா�.
அ����யாக இ��த�. அ�ைக வ�த�.
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இ� ஒ� ச�. கட�� அ�ல� சா�தா��
அ�பய�கர� ெக�ட ����� ேகாரமான
ெவ��பா�. இ�லா��டா� ·ப��� ேர��
ப��� ெச�வ� ஏ� வள�ம��� ம�ச�
�ரா�� �ழா��� வரேவ���?
ப�மநாப��� ஆ��ர�� அ�ைக�மாக வ�த�.
�ம��� ேல�ய �ள�பர��� ேதா���
�ஜபலபரா��ரமசா� ச�தா� தாரா��ைக�
ேபா� த� ச�� ���� ப��ைர�
����ேபா�� �வ�ச� ெச�ய ���தா�
ேதவைல. ஆனா� கட�ேள, எ�ைன ஏ�
அைர�ஜா� அ��த ப��ேபா� பைட���?
அ� ��ெதா� அவல�. ��ல�� அ�பா�களாக

அவத��த யா�ேம ெப��பா�� ந�லவ�களாக
இ��ப��ைல. ேகவல� ஒ� ேப��
வா���தர ேயா���� அ�பா. ப�மநாப�,
இத� ெபா���� பலதடைவ ����
ச��யா�ரக�க�, த�ணா�க�, க����
ெப���� ���ழா�க� நட���
பா������றா�. வா��ேப இ�ைல. இர��
எ�.�. ���� ெப��காய� ைபகைள
இைண��� ைத�த மா�� அைர �ஜா�க�
�ெட��� �ர�� �ட���றன. வ�ட����
ஒ��ைற �ைடைவ �ள���� கா�� �ற���
�� வா�� வ�����ற அ�பா.
(ேகாஆ�ெட��� ெபா�க� �ற���
த��ப� 35%) ‘வள�ற ைபய�’ எ��
ெசா��� ெசா��ேய எ�ேபா��
ெதாளெதாளெவ�� ைத��� த�����ற
��யமர�த� ெட�ல� தாேமாதர�.
ப�மநாப���, �ராய� அ��� ேபாெத�லா�
தாெனா� கா���� ஆ���வ� ேபால�
ேதா���.
ஆனா� பாழா�ேபான ப���ெச�வ�

இ�ைற�� ேப�� அ��� வ�����றா�.
�த� ேர�� வா��பவ�க�� அ�பா�க�
ந�லவ�களாகேவ இ���றா�க�. அவ�க�
��யமர�த� தாேமாதரைன ஒ� ெட�லராக�
க��வேத இ�ைல. ஒ�ெவா� ப��ைக���
ப���ெச�வ� பல�பல வ�ண�க��
ேப�� அ��றா�. ப������ட ெட�
கா�ட� கா�� ேப��. அவ�ைடய கா�
ச�ைடக��, ேம� ச�ைடக�� அைடயா��
ஏ� ேபா�ட கைடெயா��� ந�னமாக�
ைத�க�ப���றன. �ழ��� க�ணைன�
ேபால�� ��� மேனாக� கவா�கைர�
ேபால�� அவ� ஒ� கா��� இ�ெனா�ைற
ஒ��� ெகா��� ���ற �ைட��ேக
ப���� ராஜா���� ேப��� ைவ�தக�
வா�காம� பா���றா�க�.
அேயா��ய ரா�ேகா�, அவ�க�� ஒ�வைர�
காத��காம� ஏ� எ� உ���� ேமலான
வள�ம�ையேய ��ைவ��� கா� நக��த
ேவ���?

ப�மநாப��� வ�� எ��த�. ேகாப�
ேகாபமாக வ�த�.
‘ஹா� ���! வள� ஒ�� ஆ��� � � க�
�ேட. ஐய� ச��ைர�� � � � �ய�’
எ�� ப��� ெசா�னா�.
ேகாப�ைத� �ள��ட ஒ� வ��� ���
�ஷய�க�. த�ைன� ெபா��� ���
எ�� அைழ�த� �தலாவ�. ஆ��ல���
ேப�ய� அ��த�. ��றாவ��
���யமான�மான �ஷய�, வள�ம�ேய
இவைன வர� ெசா������றா�
எ�பதா��.
ப�மநாப���� க��� �� �ர�� ��ட�.
க�ட�ப�� அட��� ெகா�டா�. அவ�ட�
ஏ�� ேபச ேவ�டா� எ�� �ைன�தா�.
ஆனா� வள�ம��ட� ேப�யாக ேவ���.
இர��� ஒ�� இ�ைற��� ெத��தாக
ேவ���.

‘வள�! �யா இவைன வர� ெசா�ன?’
���சைல வரவைழ��� ெகா�� அவ�
ேக�ட�, ம�� ����த வள�ம����
ேக�க��ைல. அவ� பா�ைவெய�லா� வ��
ேச��� ெகா����த ப��� ெபா��க��
�ேத இ��த�.
‘ஏ, யார�பா இ�க ஒேர ஆ�பள பச�க
��டமா இ���? நகர ெசா�� அவ�கள!’
எ����ேதா ஒ��த ��தர���� �த�யா��
�ர��� �ேல� ஓ� வ�தா�.
‘ஏ�டா, இ�க ��கா��க�� எ���வா��
ெசா�ேன�? ெமாத�யா� ��றா� பா�.
உ�க�பாவா�ட �சய� ேபா�ற����ள
இட�த கா� ப��, ந��, ந��…’
‘ந���பா! ஐ ஜ�� வா�ட� � க�ேவ ைம
������!’ எ�� அவ� ேதா�� த��,
ப��� நகர ��ப�ைக�� �ேல�, அவ�
ைக�� ஒ� கல� ேசாடைவ� ���தப�

‘நா� உ�ன ெசா�லல ெதார’ எ�ற� ேம��
எ��சலாக இ��த�.
ந�ல�. உலக� ப�வா���ற�. ஒ� காத�
க�த� ெகா��க�படாமேலேய �ட��ற�.
கட�கார� ப��� வ�� ெக��� ��டா�.
வள�ம� ச�ேதாஷமான மன�ைல��
இ����ேபா� ெகா��தா�, �ைள�
ேவ��தமாக இ����� �ப�தமாகா�
எ�� எ��ேய ப�மநாப� அ�த�
த�ண�ைத� ேத��ெத�����தா�. த�ர��
த� உ�ள� �ட�ைக அவ��� �����ேய
ஒ�வா� ெத������� எ���
ந�����தா�.
அ�ப����ைக�� ஏ� த�ைன அைழ�காம�
ப��ைர அவ� அைழ�தா�?
��ய��ைல.
�க�� �ழ�பமாக�� ��கமாக�� இ��த�.
ஒ�ேவைள வள�ம� ப��ைர ல�

ப���றவளாக ம��� இ��� ��டா�
இ�த உல�� தா� இ��� வா�வ��
அ��தேம இ�ைல எ�� அவ����
��மானமாக� ேதா��ய�.
ப�மநாப� அ�கா�� ஆ� ேபைர�
காத������றா�. ஏழா� வ����
இ��தேபா� ெபா�ெகா�. எ�டாவ��
ெஜயல�தா, தனல���, ரா�கா. எ�டா�
வ��� ���ைற�� ��ேடா�யா. ஒ�பதா�
வ����� வ�த ���� �ேரம�மா�.
அவ�ைறெய�லா� எ�ப�� காத� எ�ப�?
எ��� ஒ� �ல மாத�க���ேம�
���த��ைல. ந�ப�க� அைனவ�ட��
தன� காதைல ஒ� ��� ெசா�� ���பத��
��னா� அ� காணாம� ேபா�����.
அவ��� ·�ளா��� ைவ�த கா��தா�
எ�ேபா�� �ைன��� வ��. ஊ�� ைவ�த
�ல ம� ேநர�க���� ெபா��க ��யாத
��. எ�ேபா� ����� ேபாக� ெதாட���

எ�ேற ெத�யா�. ஆ�ய �ற� வா��
ைவ�க� ச�யா� கா�� எ��� கச��
பான�.
‘ஆனா வள�ம� �சய� அ�ப� இ�லடா.
எ���� அவைள� காத��க�
ெதாட��ேனேனா, அ��யேல��� இ�த
��ஷ� வைர��� அவைள �ைன�சாேல
மன����ள ஜ�� ஒ� சல�ைக ச�த�
ேக���டா. காெத�லா� �டா���. தைரல
கா� ெவ�சா, ப����ைடேமல ெவ��ற
மா�� இ���. ��ேடா�யா, தன�,
ரா�காைவ� காத����ேபாெத�லா� இ�ப�
இ��த��ைலடா’ எ�� பலசமய� த� உ��
ந�ப� த�டபா��ட� அவ�
ெசா������றா�.
நா�� வ�ட�க�� 17 ேபைர�
காத������ ப���� யாரா��
காத��க�படாம� ைக�ட�ப�டவனான
த�டபா�, இ��ஷய��� ெபா�வாக
க��� ெசா�வ��ைல. வ���� ஒ�ெவா�

ைபய�� யாேர�� ஒ���ைய� காத����
ெகா��தா� இ���றா�க�. ஒ�ெவா�
ெப����� யாேர�� ஒ� ைபய� ��
���ப� இ��க�தா� ெச��ற�. ஆனா�
யா�� ெவ��ப���வ��ைல. இ�
நைட�ைற�� இ�லாத இ�லாத �ஷயமாக�
ேகள�பா�க� அர�ன� உய��ைல�ப��
வளாக��� அ�ய�ப�����ற�. மர� ��வ�
ந�லத�ல. கால�ரம��� ெஹ�மா�ட����
ேச� ேபா�� ேச��தா�, �ப�த�க�
�ைளய� ெதாட���. �ேரய�� ��� ேபா�.
�ர��ைட நா��ைற ��� ஓ�வா.
வ����� ெவ�ேய ��. அ�பாைவ அைழ��
வா.
ெபா�வாக உ�தம�களான அ�பா�க�
இ�மா��யான �கா�கைள ����வ��ைல.
அ� ���ெய������ அ�மாமா�கைள
அைழ�� ெவ��� ஒ�தட� ெகா��க�
ெசா��வா�க�. அ�த� காத� அ�த� கணேம
அட�க� ெச�ய�ப�����. ஏேனா
ச�ப�த�ப�ட ெப�ைண ம�நா�

பா����ேபா� அ�த ‘ஜ�’ இ��கா�.
ஆ�மா���� �ஷ����கைள ரக�யமாக�
������� அ�பா�க�.
ப�மநாப� இ�த�ைற வள�ம�ைய�
காத��க� ெதாட��ய�����, த�டபா�
ஒ�வ�த�ர ேவ� யா�ட�� வா�
�ற�க��ைல. ரக�ய� கா�க�ப��ேபா�
காத�� வாசைன அ�க���ற�. அத� ெம�
அ��த� ேம�� �க����ற�. த�ர��
ெசா�லாத காத� �கமான அவ�ைத.
காத���றவ�ட�மா?
அதனா�தா� ெசா���டலா� எ��
�ள��வ�தா�. ேக�ெக�ட ·ப��� ேர��
ப��� ெசாத����டா�.
ஏ� நா� க��� வள�ம� ப���� வர�
ெதாட��னா�. �ல� தாவ��� ெவ�ைள�
ேசா���. இர�ைட� ��ன��
ப�டா����ேபா� �ற� ���த ��ப��.

ேமலான ெவ�க�� ெம�தான ��னைக��.
பா��த கணேம ப�மநாப���� ����ெவ��
ஆ��ேபான�. வள�ம� ஐ ல� �, வள�ம� ஐ
ல� � எ�� கண�� ேநா��� ��தக���
கைட�� ப�க��� இ�ப� �ைற எ��,
த�டபா��� ப�க� நக���னா�.
அவ�, ‘அவ��ட கா��டா’ எ�� எ��
���� இவ� ப�க� நக��த, இ�த ச�ேதாஷ
�ைளயா�� எ�னெவ�� ��யாம�
��றா� ெப�� ���� �ழ�பமைட�த�.
சலசல�� எ��த�.
‘உ�’ எ�றா� கண�� வா��யா� மகா��க�.
ெபா�வாக மாணவ�க��� அவைர�
���கா�. கண��� பாட� எ��பதனா�
ம��ம�ல. ப���� உட�ப���
ஆ��யராக�� �க��� மா�டராக��
�சாரைண அ�கா�யாக�� அவேர
இ��ப�தா� காரண�. த�ர��,
�ற�த����� ����ராதவ�. மாணவ�க��

அ�கப�ச� ெபா��ேபா�காக ‘வ�வா�
வ�ேவல�’ பட�ைத ராஜல��� �ைரயர�க�
�ைர��டா� ம��� பா��கலா� எ��ற
ெகா�ைக�� அ��தமான ����
ெகா�டவ�.
‘எ�னேட?’ எ�றா� மகா��க வா��யா�.
‘ெத�ல சா�. ���தா� ����றா� சா�.’
‘எ���டா ����ற?’
‘ஒ��� இ�ல சா�. இவ� ��மா ேபா���
���கறா� சா�.’
‘இர�� ேப�� உைதபட� ேபா��க.
ஜா��ரைத. எ�ன பா���������ேதா�?
பகா எ�க�. ஆ�… பகா எ� அ�ப��னா…’
ப�மநாப��� வ��� ���க��ைல. தா�
அநாவ�யமாக நாைள�� ெபா�ைத��
கட���ேறா� எ�� ேதா��ய�. இத��
ேம�� கட��னா� க���பாக� ப���

���� ெகா�� �ட����.
ஒ� ����� வ�தவனாக, அ�த வ���
���� அ��த ஆ��ய� வ��ற
இைடெவ��� ச�ெட�� எ���
வள�ம��ட� ெச�றா�.
‘எ�னடா?’
‘வ��… � ஏ� அ���� ·ப�ஷ���
எ�ைன� ���டல? நாேன தா� வ�ேத�.’
‘� ேபாடா ��. இ��ெக�லா� உ��ய
மா�� பச�கள ���ட மா�டா�க.’
‘ப��ைர ம��� ஏ� ���ட?’
அவ� ஒ� கண� ப��ைர� பா��தா�.
‘அ�ப��� அவ� ெசா�னானா?’
‘ஆமா.’
‘ெபா� ெசா�����கா�.’

ப�மநாப��� அ�ேவ ேபா�மானதாக
இ��த�. மன�� ஆ�மா�� ெகா���
அட��ய� ேபா� ேலசா���ட�.
‘ேட�! இ�த�ப�க� வாடா. எ�ப�பா� ேக���
ப�க� எ�ன ேப��?’
ச�ெட�� ���ற� ேதா�� ைகைவ��
இ��த� பழ� வா��யா� எ�� அ��த
வாைட�ேலேய ெத��த�.
‘இ��க சா�, கண��ல ஒ� ச�ேதக�
ேக��������ேக�.’
‘������ேவ� ப�வா, கண�� ச�ேதக�
ேக�கற ���ய பா�.’
‘இ�த ��� கண�� ச�ேதக� ேக�கைல�னா
ேவற எ�ன சா� ேக���?’ எ�றா� கைட�
ெப�� க�ய����. அவ���
ெவ�நா�களாகேவ ப�மநாப� �� ஒ� க�.
‘பச�களா! ஒ��கா ப��� பா� ப�ற

வ�ய� பா��க. இ�த ���ல ைந�� �
ம��� ெரா�ப ெக�ட �ளாஸா இ�����
�டா·� ��ல அ��க� �கா� வ��. எ�.எ�.
ெரா�ப ேகாவ��ல இ��கா�, ெசா���ேட�.
எ�ன ேவணா ப���க.
ெபா���கேளாட ேபசற ேவைல ம���
ெவ���கா��க.’
ப�மநாப� அ�த� கண� ��ெவ��தா�.
இ��ைற அ�க அல�கார�க� இ�லாம�, �க
ெம�ைமயாக உ�ள�ைத� ெதா�� �த���
ஒ� க�த� எ��னா�. மற�காம� ெச���
���க�ைத ‘ஐ ல� �’ எ�� தைல���
ைவ�தா�.
வ���க� ���� வள�ம� ������
�ள���ேபா� ‘ஒ� ��ஷ�’ எ�� �����
அவ� ைக�� ேந�� அ��தா�.
‘எ�ன�?’
‘ெபா���கேளாட ேபச��டா��� பழ�

சா� ெசா�னா��ல? அதா� எ�� இ��ேக�.
ல� ெல�ட�. ������ ேபா� ப����பா�’
எ�� ெசா����� ேவகமாக ெவ�ேய
ஓ�னா�.
‘எ�ன��?’ எ�� ேக�டப� அவள� ேதா�
ெஜயல��� அ�ேகவர, ‘இவ�� ல� ெல�ட�
������கா��. இேதாட ேச��� ெமா�த�
ப�ெனா��!’ எ�� ���தா�.
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ைத�� ப�ைணயா�� ேதா����� �வேர��
���� ப�மநாப� ப�� ெச� �ண�ைற
அைட�தேபா� அவன� ந�ப�க�
ஏ�ெகனேவ �ண����� ������தா�க�.
‘ஏ�டா ேல��?’ எ�றா� பன�ெகா�ைட
எ��ற ர���மா�. ப�ைணயா� �ண�ைற
நார��பத�காகேவ ���ட�ைத�����
ைச��� ���� வ��றவ�.
‘����ல இ�����பா�டா. ேட� ���, ல�
ேம�டெர�லா� நம���ள ம���தா�டா
ேப��க��. ெபா���க ��டேபா�
ெசா�� அ� �ர�ைனயா� ெப�சா���னா
உ�ேகா�ல �� �����வா�கடா’ எ�றா�

ேமாகன��தர�.
எ�த ரக�ய�ைத யா�ட�� ெசா�லேவ�டா�
எ�� ப�மநாப� தன���ேள ம��� ெபா��
ைவ��� பா�கா��வ�தாேனா அ�த
�ஷய�ைத �� �ன� ேபா��
உைட�கேவ��யதா���ட�. வ����
அவ� வள�ம��ட� ���ய தா� எ�ன?
�த� �னா, க�ய�����ட���� வ�த�.
அ�ப�யா? ெல�டரா ���தா� எ�� �த�
ெப�� ப��� ெச�வ� ஆ�வ��ட�
நா�ைக� �����ெகா�� ��னா� வ�தா�.
இ� �ப�த� எ�� ப�மநாப����
ேதா����ட�. அ���ட� ஓரள�
அவ�ப�க� இ��தப�யா� வள�ம� அ��
ஆகா��யெம�லா� ப�ணாம� வா��ய
க�த�ைத� ைப�� ைவ���ெகா��
ெவ�ேய ேபா���டா�. ஒ�ேவைள அ�
காத� க�த� எ�� அவ����
ேதா�றா������கலா�. ப�மநாப�

ெசா���தா� ெகா��தா�. ஆனா�� கா��
�ழாம� ேபா���க����.
������ ெத�����காதா எ�ன? பகா
எ�க� ப��யா எ��� ெகா�����பா�?
அ� தன��� அவ���மான ஒ�
ெமௗன�ேபாரா�ட� எ�பதாக அவ� த�
மன����� க�����தா�. த� காதைல
அவ� ஏ���ெகா�����ற ப�ச��� தன�
ந�� வ�ட�ைதேய மா�� அைம�� �த�
ெப�� ப���ட� �ட ந�� ேபண�
தயாராக இ��தா�. ெப�க��� �த�
ெப�� பச�கைள ஏேனா �க��
�������ற�. ெந���� ����
ைவ���ெகா��, ேநா�ைட� �ற�த�� ‘உ’
ேபா��றவ�க� அவ�கைள� ெபா��தவைர
உலக உ�தம� கா��ய�க��� அ��த�
ப��� இ��பவ�க�.
�ர�ைன��ைல. த�னா�� இய��. ����
ைவ�க�� ��வாசக� ப��க��. ெகா�ச�

ெமன�ெக�டா� ஒ��ர�� பாட�க�லாவ�
�த�ட�ைத� ெப���ட�� ����. ச�ய�
���த ஆ��ல�ைத ம��� ப�����
ேந����ட�தா� ேவ���. ஏதாவ�
சாலா�� ெச�� அ�பாைவ� ேப��ச��க��,
ேப�� �ட வா���டலா�. எ�லாேம
சா��ய�தா�. அவ� அ��க��கேவ���.
அ� ���ய�. அ� ம���தா�.
‘ேட�, அவ��ட எ�ன ���ேத?’
க�ய����தா� ேக�டா�.
‘எ�ன�? எ�ன�?’ எ�றா� ப�மநாப�.
உ����� உஷாரா��ெகா����தா�.
‘எ�லா� பா���ேடா�. ம�யாைதயா �ேய
ெசா���. ல� ெல�டரா?’
‘இ��ேய?’ எ�றா� வ�வா� வ�ேவல�
பட�� �ேத�ேபா� �க�ைத
ைவ���ெகா��.

‘��மா கத�டாத. அவ ேநரா அவ�க
தா�தா��ட ேபா� ���க�ேபாறா.
ெமாத�யா� ெவள��மாற ������� உ�க
��டா�ட வ�� ��பா�. ஏ�டா
இ�ப�ெய�லா� ப�ற?’
ப�மநாப��� ேலசாக பய� வ�த�. ஆ��ர�
���த ஒ� கண��� க�த�ைத�
ெகா�����டா�. ��ன���ன ேவ�
யா���� இ�வாெற�லா� ெகா��த��ைல.
எ�லா காத�� மன��� �ற�� அ�ேகேய
அட�க� ெச�ய�ப�டதாக�தா� இ�வைர
இ���வ�����ற�. இ�தா� ச�� �ப�த�
காதலாக இ���ற�. ப�தா� வ������
ேபாக����ற ேவைள�� இ�த அவ�ைத
�க�ெப�தாக உ�ள�. எ�ன ெச�தா�
த��� எ�� ெத�யாம� க�த� ெகா����
பா��த�, இ�ேபா� ந�ப�க��
�சாரைண�� உ�ப�����ற�. �ர�ைன
எ�� ஏ�� வ�தா� உ�ைம�ேலேய
எ�ப�� சமா��ப�?

அ� ���� அவ� ேயா�����க��ைல.
எனேவ கவைல ெகா�டா�.
‘ேட� ����, உ�ைன எ� ெப��
·�ெர�டா �ைன�� ெசா��ேற�. ஆமா.
ல� ெல�ட�தா� ���ேத�. அவ
ஏ���பா�� ந���ைக இ���. ஆனா
ஒ�ேவைள � ெசா�னமா�� அவ�க
தா�தாவா�ட கா���டா?’
க�ய���� க�ைகெகா�ட ேசாழ� ேபா�
ெப��த� ��னைக ���தா�. ‘ெநன�ேச�.
ச�, கவைல�படாத. நா� ��� ப�ேற�.
க���பா ஒ� ஐ�யா ����.’ எ�றவ�,
ஒ�கண� இைடெவ���� ‘�ழ ைகெய���
ேபா�����யா?’
ப�மநாப� ேயா��தா�. ச�யாக
�ைன��ைல. �வ�� ஒ��ய��� எ��
ேபா�� ஆ��ல��� ைகெய����
ேபாடலாமா எ�� ேயா��த� �ைன���த�.
ஆனா� ைகெய���� ேபா�ேடாமா

இ�ைலயா?
‘ச�யா ஞாபக� இ�லடா’
‘ேபாடாம இ��ேத�னா நாைள�� ஒ�
�ரா�ள�� வ�தா அ� நா� ���கல��
ெசா��டலா�’
அடேட, எ�தைன �ற�த ேயாசைன! உ�ைம�
ேதாழ� ம���தா� இ�ப�ெய�லா�
உத�வா�. கட�ேள, நா� ைகெய����
ேபாடாம� இ��கேவ���.
‘����, ெரா�ப ேத��டா. ைகெய����
ேபாடல�தா� �ைன�கேற�. ஆனா இ�த
�ஷய�த � யாரா�ட�� ெசா�லாதடா. அவ
அ�ெச�� ப���டா�னா அ�பற�
ெசா���கலா�’ எ�� ெசா�னா�.
‘ேச�ேச. இெத�லா� உ� ப�சன�. நா�
யாரா�ட�� ெசா�லமா�ேட�’ எ��
ந���ைக ெசா�����,
ச��ண���ட����� ���ற�����

ேவ��கா�தா� �த� அ�ேக ேபா�
உ�கா���ெகா�� ஒ�ெவா�வைரயாக�
����� அ�������றா�.
‘ேம�ட� ெத��மா? ���, வள��� ல�
ெல�ட� �����டா�. அ� அ�����ேட
����� ஓ��. நா� பா�ேத�.’
‘ேச�ேச. அவ ஒ��� அ������ ேபாகல.
சாதாரணமா�தா� ேபானா’ எ�� ப�மநாபேன
�ற� அைனவ�ட�� �ள�க�
தரேவ�����த�.
‘� ஒ� ���டடா. க�ய����யா�ட ஏ�
ேம�டர ெசா�ன? எ�னா�ட
ெசா�����கலா�ல?’ எ�� பன�ெகா�ைட
ேக�டா�.
‘இ�� ெரா�ப ஓ�ய�. பா� ெஜயல�தாவ ல�
ப�ேற�� உ�னா�ட தாேன ெசா�னா�.
� எ�னா ெச�ச? ேந��கா ேபா�
அவ�க�மாவா�ட ெசா�� மா����ட

இ�ல?’
‘அ� ேவற இ�ேவற. அ�ப அவ� எ��ய
சா·�� பா� ��ல ேச���கமா�ேட��
ெசா���டா�.’
‘�ளாரா, சரவண� ல�� ெக�ட��
உ�னாலதா�. மற����சா?’
‘ேபாடா�. எ��ய ஒ��கா ந��னா
க��சனா ல���� ெஹ�� ப�றவ� நா�.
பா�க��� எ�தன வா�� நா� ெல�ட�
ெகா���ேபா� ������ேக� ெத��மா?
வ�தா�னா ேக���பா�.’
ைத�� ப�ைண�� �ண�ைற
அதகள�ப����ெகா����தா�க�. �ற�
ஆழ� �ண� அ�. அகல வா� �ற�த �த�
மா�� தைரேயா� �ட��ற �ண�. ப�ெனா�
ம��� ேமா�டா� ேபாட ம�த�ய�
வ�வா�. அ�வைர ேக�க நா� �ைடயா�.
ஞா�� ஆனா� ப�மநாப�� ந�ப�க��

��� எ��த�� �ண����
வ����வா�க�.
க� �வ��� வைர ����� �������
ைகேயா� இர�ெடா� மா�கா� அ����
சா�������� ெபா�நைடயாக �� ேபா��
ேச��தா� ம�ய� சா�பா����� ச�யாக
இ����.
அ�த� ��ய���� ஞா�����ழைம�
பக�ண���� வ��ற ��க� அபாரமாக
இ����.
ப�மநாப��� எ�ேபா�� அ�த���க�
�����. இ�ேபா� �க�ேம ������த�.
பக�� ப��� வள�ம�ைய
�ைன���ெகா����கலா�. �ைன�����
உற�க���� ந���ேபா� அவ�� உட�
வ�� கன�� கத� �ற�பா�. பா���
பாடலா�. ைகைய� �����ெகா��
ேகாவள� கட�கைர�� அைல�� ��யலா�.
��தாக அ�ேக �ற������ தா�

ெகாரமா�ட� ஓ�ட�� அவேளா�
உ�கா��� கா�� சா��டலா�.
சா������� ����� அவ� பண�
ெகா��க �ைன��ேபா� ைகைய� �����
த������ தாேன ெகா��கலா�. அவ�
��னைக ெச�வா�. எ��� ச�ைட�ைப��
ப��ர� ப����ெகா�ளலா�.
‘தபா� ���, � ெல�ட� ���த� த����
ெசா�லல. ஆனா எ�களா�ட ஒ�வா��த
ேக����� ������கலா�. எதனா �ரா�ள�
வ�மா�� நா�க ��� ப�����ப�ல?’
‘ஒ��� வரா�டா. இ���� ச�ேட.
ஒ�நா� எ�ப�யா��� ேபா�����னா
நாைள�� அவ ����� வ���வா. அ�ப
ெத������ேபா��!’
‘அவ ஒ��� ெசா�லல�னா?’
‘அெத���டா ெசா�லாம இ��பா? ஒ��,
ச��� ெசா�ல��. இ�லனா அவ�க

தா�தாைவயாவ� இ����� வர��’
எ�றா� பன�ெகா�ைட.
ப�மநாப��� அவ��� �க��
ச�ேதகமாகேவ இ��த�. த�ைன ��ைவ��
ஒ� ���ள� ெபா��ேபா��� ���ர�ைத
அவ� எ��பா����ெகா�����றாேனா
எ�� ேதா��ய�. ேகாப� வ�த�. அ�ப�ேய
�ண�ற���� த���ெகா��ேபா�
அ�����டா� எ�ன?
அட���ெகா�டா�. யா� எ�ன
ெசா�னா�� த� காத� அ�ப����லாத�.
உ�ேநா�க� அ�� �ைடயா�. நா� அவைள�
காத���ேற�. அ�வள�தா�. அவ�
ஏ���ெகா�டா�� ச�, இ�லா��டா��
ச�.
ஒ� ெசௗக�ய�. அ� ஒ� ச�ேதாஷ�� �ட.
இ�ேம� ெவ��பைடயாக� ப��
வளாக��� யா�� வள�ம�ைய�
காத���ேற� எ��

ெசா���ெகா����கமா�டா�க�. வள�ம�
����� ேப��வ�தா�, ‘அவ ���ேயாட
ஆ�டா’ எ�பா�க�.
ச�க அ��கார� எ�ப� இ�வாறாக�தா�
ெவ��ப��. கால�ேபா��� அ�ேவ
�ைல���. ெப�ேறா���� ஆ��ய�க����
ெத�யாதவைர��� இ�மா��யான
அ��கார�க� அ��த �கம����.
ப�மநாப��� அ� உவைக தர���ய
��தைனயாக இ��த�.
அ�ைற��� ப�தைர�ெக�லா� ��ய�
ஆ�ட� ��வைட����ட�. ந�ப�க�
அைனவ�� �ைட���ெகா�� ��கைள�
���� ேதா�� ேபா���ெகா�� வ���
ெத�ப�� ெகா�யா, மா�கா�
வைகயறா�கைள �ராய� ைபக�� ���தப�
ேப��ெகா�ேட ேதா�ைப���
ெவ�ேய�னா�க�.
‘ைர�ரா ���, நாைள��� பா�ேபா�’
எ�றா� பன�ெகா�ைட. ப�மநாப�

அவ��� ‘ஓேகடா’ ெசா�ல��ைல. ம�ற
அைனவ�ட�� ெசா���ெகா��
�ைடெப�றா�.
������ ேபா�றவைர ���ப� ���ப
பன�ெகா�ைடைய� ப��ேய
�ைன���ெகா�டா�. த� காத��� அவ�
ஒ� ��லனாவாேனா எ��ற ச�ேதக�
எ��த�. அ�ப�யா�ற ப�ச��� த��ைடய
ந�ப�க�� யா� யா� எ�லா� த�
ப�க���� தன�காக வா��வா�க� எ��
ேயா���� பா��தா�.
வள�ம� த� காதைல ஏ���ெகா�����ற
ப�ச��� இவ�க� யா�ேம ஒ�
ெபா����ைல. ஞா�����ழைம காைலகைள
�ண����� ேபா� ����
�ணா���ெகா����கேவ��ய
அவ�ய���ைல. அ��த பாவ����� ���த
மா�கா�கைள� ��� ���கேவ��ய��ைல.
மாறாக வள�ம�ைய அைழ���ெகா��
��வா���� ெஜய���� பா�� �� பா��க�

ேபா��டலா�. அடேட, பண���� எ�ன
ெச�வ�?
இ�வாெற�லா� நட�க வா����லாதவ�ைற
ேயா���ேறா� எ�பைத அ��ேத அவ� அ�
���� ேயா����ெகா����தா�. அ���
ச�ேதாஷ� தர���யதாகேவ இ��த�.
காத�தா� எ�தைன அழகான
ைப��ய�கார�தன�! அவ� தன���
�����ெகா�டா�. ெவ�க�ப�டா�.
ேவகமாக ������ ேபானா�.
கா�ப��� கதைவ� �ற���ேபா� �ட���
ேபய��தமா�� இ��த�. கட�ேள! இ�ேக
எ�ன நட��ெகா�����ற�?
அவன� ��� கா�ப��� வாச�� வள�ம�
���ெகா����தா�. அ�மா�ட�தா�
ேப��ெகா����தா�.

அ��யாய� 4

��ெர�� உலக� அழகைட����ட�. ���
கா��� �வ��க இயலாத வாசைனெயா��
ேச�����ட�. �வா����
கண�க�ெல�லா� அ� நா��� வ�ேய
�ைர�ர� வைர ெச�� ேமா�, அ�����
������ த� ந�மண�ைத� பர�ப�
ெதாட����ட�. கா�க� தைர��தா�
����றன. ஆனா� உணர��ய��ைல.
ப��� ெபா� வாகன���
�த�ப�ேபா����ற�. கா�க����
ெகா���� எ�� ஒ���� ச�த�ைத
உ���ேக�டா� ச��தமாக இ���ற�.
இ�ைறய �ன� இைறவனா�
ஆ��வ��க�ப�����ற�.

ப�மநாப� த� ஆக��ற�த �ைட� நைட
ேபா�� ேவகேவகமாக ��ைட ெந��க,
வள�ம� அவைன� பா���� ���தா�.
‘ஐேய, எ�னடா இ� உ��ச ேகா�யா�ட�
வேர?’ எ�� ேக�டா�.
அ�ேபா�தா� அவ��� உைற�த�. ேச.
இ�ேம� ���க�ேபா��ேபா�� ச�ைட�ட�
ெச�லேவ���. ஒ� கண�தா�. ெவ�க�
வ���ட, அர�ய�வா�ேபா� ஒ� ப�க�
ேதா�� ெதா��ய ஈர� ��ைட எ���
உத� ���� சா�ைவ ேபா�
ேபா����ெகா�� ���தா�.
‘எ�ன வள�? ெல�ட� ப���யா?’
‘அட�ேச ஒன�� ேவற ேவைலேய இ�ல. எ�
ச��� ��க ெபா�ெகா� எ������
ேபா��டா. ��டா�ட ேபா� ேக�டா
அவ�க மாமா ������ ேபா���கா�றா�க.
உ� ��க �ேட�. நாைள�� �ளா�ல

����டேற�.’
அவ��� அ��த��த இ�ப அ����க��
கா�க�� ேக�ட ச�த��� கனப�மாண�
அ�க����ெகா�ேட இ��த�.
நா�ப��ெய�� ேப� ப���� வ���. அ��
‘ப���ற பச�க’�� எ���ைக ப��. அ��
நா��ேப� ெப�க�. வள�ம��� ேதா�க�.
அவ�க�� யாராவ� ஒ�வ�ட� அவ�
அ��ய� ��தக�ைத� ேக�கலா�. அ�ல�
அவ� ����� ெவ� அ��� இ����
க�ய�����ட� ேக�கலா�. வா�� அ�ைட
ேபா�� ேல�� ஒ�� �ெப���
��ேட��ட� ெபயெர�� ைவ�த நாளாக
அவ� �ற�� பா��தேத இ�ைல. ஆ�தா,
மா�யா�தா எ�� கா�� ���� வண��
சம�������வா�. அவைளேய
ைவ���ெகா�ள� ெசா����டா��
�ய�பத���ைல.
சா��ய�க� அேநக�. ச�த��ப�க� அேநக�.
ஆ��� நா�ற� நட�� த� �� ேத�

வ�� ��தக� ேக�க ேவெற�ன காரண�
இ����ட ����?
‘வள�ம�, ���ர� ெசா��ேட�. ��� எ�ன
ல� ப�றதாேன?’
அவ� �ைற�தா�. ‘எ�ப�பா� ெக�டேப��
ேபசதடா ���. எ�க தா�தாவா�ட
ெசா�����ேத�னா எ�னா�����
ெத����ல?’
ெத���. ேதாைல உ�����பா� அ�பா.
�ஷய� �� வ�� ேச�வத��� �ர�� அவ�
��� வ�� ேச�������. வள�ம�ைய�
ேபா�ற ஓ� உ�த� அ�மா��யான
ெந��க�க���� த� ேதாழ�கைள
உ�ளா��வ��ைல.
‘ெரா�ப ேத�� வள�ம�. ஆனா எ�ேனாட
ல� எ�ேளா ��தமான��� ஒன��
ெமாத�ல நா� �ள�� ெசா�ல��.
அ�ப�தா� ����.’

‘���ப� ���ப அைதேய ேப�னா இ�பேவ
உ�க�பாவா�ட ெசா���ேவ�.’
‘ஐேயா.. ேவ�டா� இ� ஒ� ��ச�’ எ��
ேவகமாக உ�ேள ஓ�னா�. �ைட�த
ச�ைடைய எ���� ேபா���ெகா��
அ��ய� ��தக�ைத� த� ப���ைப��
ேத�னா�.
‘யா�றா அ� ��ள�� ஒ��� வாச�ல
���������கா? ஒ�ேனாட ப��கறவளா?’
அ�பா. கவ������றா�.
‘அ.. ஆமா�பா. எ� �ளா�ல ெசக�� ேர��
வா�கற ெபா��.’
ஒ� ��ள���� இேமைஜ இ�வாறாக�தா�
உய����கா�ட இய��. அ�பா�க��
அ�ெஜ���க� ��ைளக� ர��க���யதாக
எ�ேபா�� இ��ப��ைல.
‘� எ�க ேபா� ேம���� வர?’

‘ப�ண ேதா��ல ���க� ேபா���ேத�பா.’
‘வ�� உ�கா�� ப��க��. ���தா?’
‘ச��பா.’
அ��ய� ��தக�ைத அ���ெகா��
ேவகமாக வாச��� �ைர�தா�. ����
அ�பா இ�லா���தா� அ�மா�ட� �ல
ச�ைகக� எ����ெகா�ள இய��. வா
வள�. உ�ள வா. இ�க உ�கா�. அ�மா, எ�
·�ெர���மா. கா�� �����யா?
ேக�கலா�. �ைட���. த� ���ப� அ�ல�
���ப��ைமைய அ�மா
ெவ��கா�டமா�டா�. அ�த� த�ண����
ஆப���லாம� வ�தவைள உபச��� அ��ப
இய��. அ�பா இ����ேபா� அ�
சா��ய��ைல. க�த ஒன��� ேபாடறேத
த�ட ேசா� எ�� அவ� எ��ேலேய
மான�ைத வா����வா�.
��தக��ட� அவ� ���� ெவ�ேய

வ�தேபா� வள�ம� ெச�ப���� ெச� அ�ேக
���ெகா����தா�.
‘அழகா இ���’ எ�றா�.
‘எ�க�மாதா� ெவ�சா�க. ெட�� ெர��
�� ����! ஒன�� ேவ�மா?’
அவ� �க��� இ��த பரவச� அவ���
ம����ய��த�. அவ� ேக�பத�� ��ேப
ஓ��ெச�� இர�� ��கைள� ப���
அவ�ட� ���னா�.
‘இத ேராஜாவா ெநன���க வள�.’
�ைற�தா�. ‘� இ���ேய ேப�ன�னா நா�
உ�ேனாட ேபசேவ மா�ேட�டா ���’
எ�� ெசா�னா�.
‘அ�ப� ெசா�லாத வள�. நா� ெபா�
ெசா�லல. எைத�� மைற�கல. � எ�னா
ெச�சா�� பரவா�ல��தாேன ேந�ல
ெசா��ேற�?’

‘என�� ���கல. நா� ந�லா ப��க��.
டா�டரா ஆவ��� எ�க தா�தா
ெசா�����கா�. ல�� �����
ேப�ன�னா உ�ேனாட பளகேவ மா�ேட�.’
அவ� அ����யைட�தா�. ‘ஐேயா
அ���ெய�லா� ெசா��டாத வள�. �
ேபசல�னா நா ெச�ேத ேபா��ேவ�!’
க�க� த��������தன.
‘ேச, எ�னாடா அ��கமா அ������.
க�ண� ெதாட’ எ�றா�. அவ�
ைக����� ��தக�ைத ெவ��ெக��
அவேள �����ெகா�டா�.
‘��க ���க எ�ேளா ேநர�. வ�� ப��க
உ�கா��� ெசா�ேன�ல?’
அ�பாதா�. வாச��ேக வ����ட ��ல�
��லாள�.
வள�ம� அவைர ����� பா��தா�. வண�க�

சா� எ�� ெசா�னா�.
‘ஆ�, ஆ�. எ�ன ப��கற?’
‘ப�மநாப� �ளா�தா� சா�.’
‘எ���யாவ� ேர�� வா��ற?’
‘ெசக�� ேர�� வ�� சா�.’
‘யா� ·ப��� ேர��� வா��வா�க?’
‘ப��� சா�.’
‘உ��’ எ�றா�. ச�ெட�� ‘இவ� எ�தன
வா��வா�?’
வள�ம��� ஒ�கண� ேப�� வர��ைல.
ப�மநாபைன� ����� பா��தா�. அவ�
��� ��ப� ேபா� உண��தா�.
இ�ப�ெய�லா� ���த�ண�க�
எ������ட வர��டா� எ�� மன���
ேதா��ய�. ஒ� ெப��� எ�ேர, அ���
மன����� எ�ேபா�� �ைன�தப������

ெப��� எ�ேர ேபச ேவ� �ஷயமா
இ�ைல? பா��த பட�க�, ெச�த சாகச�க�,
அ��த ெகா�ட�க�, கன�, காத�, க�த�…
அ�பா�கைள� ���த��யா�. ஆ�ர� �க�
கட�தா�� அ� சா��ய��ைல. ஒ� ெசா�
ேபா��. ஒ� பா�ைவேய�ட� ேபா��.
���பாக� ���� �ேழ ��, க�ைட �ர�
�ைன�� ந��� எ������ வ�லைம
ெகா�ட ��ல� ேவ� யா� இ��க����?
அவ��� அ�பாைவ ��தமாக� ���க��ைல.
ேச. எ�தைன ெக�டவா��ைத ேப���டா�.
இைத�ட� ெப�ய அவமான� ேவ�
இ����ட ��யா�.
‘ேக�டேன, கா� ேக�கல? � ெசக�� ேர��.
இவ� எ���யாவ� ேர��?’
‘ஒ.. ஒ�ேபா�.. ப�� வ�வா� சா�.’
‘��.. ேக���கடா. ெபா�ட�� ெசக��
ேர��. ெவ�கமா இ�ல?’

அவ���� ப���ெகா�� வ�த�. இெத�ன
ஒ���? அ�வ��பாக� ெத�ய��ைல?
அப�தமாக� பட��ைல? ேகவலமாக�
ேதா�ற��ைல? எ�ைன�ட அவ� ந�றாக�
ப���றா�. நா�� �ய�� ெச�தா�
ெசக��, ·ப��� ேர�� வா������
ேபா�ேற�. ��யாதா எ�ன? அவ�ய�
����. வள�ம� த� காதைல
ஏ���ெகா�����ற ப�ச���
இ��ேம�ட ���ரமாக ��யலா�.
‘எ�ப�பா� பச�கேளாட ேச�������
மா�கா அ��க� ேபா�ற�, ெகண��ல ����
��மாளம��க� ேபா�ற�, �ேய�ட����
ேபா�ற��� அ�லேய இ�. உ�கா�� எ�ப
ப��கற ��?’
‘எ�லா� ப��கேற�. ஆ�..’ எ�றா�
ெம��ய �ைற��ட�.
‘���ச’ எ�� ெசா�னா�.

வள�ம� ���தா�. அ��� எ��ச� த�த�.
‘ச� ெசா��. பலப�� சம�பா�க�� �ல�
எ�? ��த�� எ�களா? ��த�றா
எ�களா?’
ப�மநாப� ���தா�. ப��த மா��தா�
இ���ற�. ம�ய� சா�பா����� �றகான
உடன� மகா��க வா��யா� வ���க�
ெபா��� அைர�ைறயாக�தா� மன���
���. க�க� ெசா��� ேநர���
இ�மா��யான இச��ச�க�
ேந�������றன. ��த�� எ�க�.
��த�றா எ�க�. ப� எ�க�. பகா
எ�க�. ப���� எ�க�. பா� எ�க�.
‘� ெசா���மா. ஒன��� ெத��மா?’
வள�ம�ைய� பா���� ேக�டா� அ�பா.
வள�ம� அவைன ஒ�கண� பா��தா�.
த�ண� த�மச�கடமா��ெகா�����ற�.
த���� �� ேபா�� ேச��தாேல
ேபா�மான�.

‘எ�லா ��த�றா எ�கைள�� பலப��
சம�பா�ேடாட �லமா பா�க���� சா�’
எ�� ெசா�னா�. ‘சம�பா�ேடாட ெக�
��த�� எ�ணா இ��தா�� �ல�க�
��த�றா எ�ணா�தா� சா� வ��’.
‘ேபா�. � ப��கற ��ள. இவன�பா�.
���ழால ��டவ�தவன ேத� ெகா�னா��ல
���கறத பா�. எ�னாடா ப��கற ��?
ப�� ேம��க�ேபாற பா�. உ�ைனெய�லா�
ப��ேயாட��ல ேச��� ப��கெவ��..’
ப�ைல� க��தப� அவ� காைத� ����
���யப�ேய ைகைய உய���னா�.
வ��த�. வள�ம�
பா����ெகா����தப�யா� வ�த வ�.
க��� �� �ைற����ட�. இத��ேம�
ெப�ய அவமான� எ�� ஏ�� இ����ட
��யா�.
‘நா� ேபா��� வேர� சா�’ எ�� வள�ம�

ெசா�னா�. பா�ைவ அவ��ேத இ��த�.
அ�� ப�தாப� ெத��த�.
‘டய� �ைட�சா இவ��� ெகா�ச�
ெசா������மா. ெபா�ட�� ஒன���
ெத��ச �ல கா�வா� க���கறானா பா�ப�.’
வள�ம� இர�ட� நட�தா�. எ�ன
ேதா��யேதா ச�ெட�� ��றவ�, ����,
‘ெபா�ட���� ெசா�லா��க சா�.
ெபா���� ெசா���க’ எ��
ெசா����� ேவகமாக� ேபா���டா�.
ப�மநாப�� அ�பா அ����யைட����டா�.
ச�ெட�� அவ� கா����� அவர�
அ��த� �ல� ந��ய�. அவைள �ய��ட�
����� பா��தா�.
ப�மநாப��� �� ச�ேதாஷ�
ஏ�ப�டா�ேபா���த�.

அ��யாய� 5

த�� ஐயா ��.�.கைவ வாண��� ேபா��
வ����ெகா����தா�. ப�மநாப���
ேபார��த�. அவ� ஒ� ேயாசைன�ட�
வ����தா�. ப����ட� ���த�� ஒ�
ப�� ��ட� வள�ம� த��ட�, தா�
����� இட���� வ�வாளா? ெகா�டைக
இ�ைல. கட�கைர இ�ைல. ேதா���ைல.
ேஹா�ட� இ�ைல. ேகா��. �சா� உ�பட
யா�� எ�ேபா�� ேபா�ற வழ�க��லாத
���மா� அ�ம� ேகா��. ைத��
ப�ைண�� ேதா�ைப ஒ��ய வா��கா�
வ��� இ�பத� நட�தா� அரசமர�
��ைளயா� ஒ��த� எ���ப�வா�. ஒ�
���� ேபா����� அ�ப�ேய ேம��

��பத� ேபானா� �ைர� ேதா�ட�க�
ஆர����� வ�ைச�� ���ேபா�� ைபபா�
சாைல�� ெச�ம� ��� ��ய ��ய
ேகா��.
ஏேதா ஒ� கால��� �ைஜக�
நட����கேவ���. �ள��க��
எ�����கலா�. ��ேயார� ��
ஆலய�க���� ெபா��� யா��
மா�ய�க� த�வ��ைல. ஆ��� ைத��
ப�ைணயா� ெந����
இைற�தெபா��க�� வா��கா� வ�ேய
இ�த� ப�க�� ெகா�ச� வ�� ேசர�தா�
ெச�த�.
கால�ேபா��� ைபபா� ���மா�ய�ம�
ேகா��, ம�க��� ெம�ல மற�க�
ெதாட����ட�. ஊ�� ேவ� ெப�ய ைச�
ேகா��க� �ைள�க ஆர���தன. ��ய ��ய
வ�பா�� �ைறக� ேதா����க�ப�டன.
ம�ைட� ேத�காைய� பா� உ���� க��.
நா�ப��ெய�� நா�� ��மண� ஆ����.

ம�ச� ���� ப�� �பா� ����
�ள��� ������ ����� பாராம�
ேபா�� ேச�. ம�ச� காமாைல இ��த இட�
ெத�யாம� ஓ����.
ேஹா�ட� ைபரவ� ேகா��� இ���
�ேசஷ�. ேகா�� வாச�� ேகா� ப����,
ப�க������� ஓைல���ைச ேஹா�ட��
ெகா�� ெகா����ட ேவ���. ஒ�
ம�ேநர� கா����தா� �ரசாத� அ�����
�ைட���. ��யா�� �ரசாத�.
ெதா�ைன�� ைவ�த �ரசாத�. �ரசாத���
ெல� �� அக�ப�டா�, ���வ�
������� எ��ற ந���ைகைய �.�. 1979�
ஆ��� உ��� மகா� ப���சா��
ப�டார� [��னா� உ��ம�� க�ஷ�
ஏஜ��] உ�வா��ைவ�����, ஆ��மா
ெதா�ைல�� ெச���ேபானா�.
ெதாடர�தா� ெச��ற� ந���ைகக�.
��யா�, ம�ைட� ேத�கா�, ம�ச�
���� ���த ப�� �பா� உ���ட எ�த

��ெக� ெசல�� இ�லாம� ைபபா�
���மா�ய�ம�� அ�� இலவசமாக�
�ர��ெகா����பைத� ேபாலேவ.
ப�மநாப��� ���மா�ய�ம� ேகா��
�க�� �����. அ�� �ைட��� த�ைம
ம��ம�ல காரண�. ������ெவ��
எ�ேபா�� ��� அரசமர� கா��. எ�ன த��
கா�ய� ெச�தா�� யா� க����
படவா����ைல. ���மா�ய�ம� ெபா���
��ைளக�� ����� �ைளயா��கைள�
க��ெகா�வ��ைல எ�ப�� இ�ேக
����ட� த�க�. ப�மநாப� தன� �த�
���� ��ைய அ�ேக ைவ���தா�
இ���� பா��தா�. ேத��க��கான
���கைள அ�� ைவ���தா� தயா��ப�
வழ�க�. அ�ம�� அ�� ேத����
ம��ம�லாம� ������ அவ�ய���.
எனேவ வள�ம��ட� தா� ேபச ����ய
�ஷய�ைத அ�� ைவ�� ெத�வசா��யாக�
ெசா�வேத சால� �ற�த� எ�� அவ� ���

ெச�தா�.
�ஷய� ச��� ��ரமான�� �ட. இ�த
வய�� அவைன� த�ர ேவ� யாரா��
அ�ப��ப�ட ெதாைலேநா��
மன�பா�ைம�ட� ����க�� இயலா�.
ெசக�� ேர�� வா��� வள�ம��� அ�த�
ெதாைலேநா�� அவ�ய� �����. அவைன
அவ� ���ப அ�ேவ ஒ� ெதாட�க�
���யாக அைமய����. ைபபா� அ�மேன,
இத�� ஏ�பா� ெச�� ெகா�. உன��
ஐ�ப� ைபசா கா��ைக இ��ேற�.
இ�ப� ேயா��த உடேன அவ��� ேவெறா�
கவைல�� வ����ட�. ஐ�ப� ைபசாைவ�
க���பாக அ�ம� எ���� ெச��
அைர�ழ� � வா�� ைவ���ெகா�ள�
ேபாவ��ைல. �சா� யா�� வராத நா�க�
உயர�� ��ற� �ள�� ெகா�ட ��
ேகா��. எ�ேபா�� ���ேய இ���� கத�.
க����� ��னா� கா� க��க ����
அ�ம� அ�த ஐ�ப� ைபசாைவ எ�ன

ெச�வா�?
�ணாக� �ேழ அ�லவா �ட�க�ேபா�ற�?
ேவ�டா�. �ணா��வ� தவ�. ஆனா�
கட�ேள, ேபா�வதாக ேவ���ெகா�����
இ�ப�� பா� மா�னா� �ர�ைன
வ����ேமா?
ஐ�ப� ைபசா�� சா��க���ய �ஷய�க�
அேநக�. ேம�ெகா�� நா�ப� ைபசா
ேபா�டா� ராஜல��� �ைரயர��� ெப��
��ெக��� பட� பா��கலா�. நா�ப�
��யா� எ�றா� ப�� ைபசா ��தலாக�
ேபா��. தைர ��ெக� �ைட�����. ெவ��
ஐ�ப� ைபசா��ேக ��ய���யைவ உ��.
ம�னா� கைட�� இர�� இ�யா�ப�க�.
ெதா���ெகா�ள ேத�கா�� பா�. அ�ல�
ஒ� கா�றா��ட� ��ய ஒ� க�� மா�சா
��. ஞா�� காைல அவ� ைச���.
அட�கட�ேள, அ�ம� ைக�����வாளா?
இ�வா� அவ� ேகா�ைவய��

ேயா����ெகா����தேபா� த�� ஐயா,
அழ� எ�ப� யா�? எ�� ெப�மா�
சா�ைய� பா���� ேக�டா�.
அழ� எ�ப� வள�ம� எ�� ப�மநாப�
தன��� ெசா���ெகா�டா�. ஒ�கண�
அவைள� ����� பா��க�� ெச�தா�.
ப���ற ெப�ணான வள�ம� த��
ஐயாைவேய பா����ெகா����தா�.
‘எ�னேட, ேக�கேற�ல? ெசா��. அழ�
எ�ப� யா�?’
ெப�மா� சா� ���� �� ���தேபா�
த�� ஐயா�� பா�ைவ ெப�க� வ�ைச���
தா�ய�.
‘� ெசா�� வள�. இ�ப�தாேன ெசா�ேன�?’
வள�ம� எ��� ��� �ற����ட ப��
ெச� ேபா� ெபா�ய ஆர���தா�. அழ�
எ�ப� �ற��ேலா ���� க�ணா��ேலா
க���� ����ேலா ப��ைட�ேலா �ற

அ�கல�க�ேலா அைமவ� அ��. �ைள,
இதய�, �ைர�ர�, க��ர� ேபா�ற
ேப����க� ெச�ய �ைல�� ��� ஒ���
ெபற� கடனா�றலா�, நர��� க������
தைடபடா� ���ேயா�ட������
������ தைச�ைட அ���வேத அழகா�…
‘ேபா�, ேபா�. எ�னா�மா ப�����கா பா�.
எ���ேட �ெய�லா� ப��ேயாட���� வர?
ப�� ேம��க� ேபா�ற�தான?’
த�� ஐயா ைக����த சா� �ைஸ� பா�
உைட��, ெப�மா� சா��� ��
��ெய��தா�.
வ��பைற ���த�.
ம� எ�ன இ���� எ�� ப�மநாப�
ேயா��தா�. வ��� இ�ேபா�தா�
ஆர���த� ேபால��, ெதாட�� இர��
நா� ஆ���ட� ேபால�� இ��தமான
உண��க� ஒேர சமய��� ேதா��ன.

�ன��� கைட� வ���. ���ர�
������டா� சால ந��. வள�ம��ட�
ஒ�வா��ைத ெசா�லேவ���. ஒேர
வா��ைததா�. அதைன� ��ப�� அவ�
த��ட� ைபபா� ���மா�ய�ம�
ேகா���� வ���ட ேவ���. �ள�
கைதக�, �ள�க�க� உதவா�. எ�ன
ெசா�லலா�?
அவ� ��ரமாக ெசா�கைள�
ேத��ெகா����த ேவைள�� ‘உ����’
எ�ெறா� ச�த� ேக�ட�.
ெப�மா� சா�தா� அ�ப� உத�ைட�
����� க��வா�. அ� ஒ� ச��ைஞ. ஒ�
�����கான ��ென�ச��ைக. அைனவ����
ெத���.
ப�மநாப� த���ைசயாக� ����� பா��க,
ெப�மா� சா� த��� ைககைள�� ����
ஒ� ேப�ப� ரா�ெக�ைட இைட�� ைவ���
��பா����ெகா����தா�.

த�� ஐயா��கா?
ஒ� கண� அவ� க��ைம��� �ற�தேபா�
ெப�மா� சா��� ரா�ெக� ��ேவாெவ��
பற�� ெச�� வள�ம��� காேதார�
ெசா�� ��ற�.
வள�ம� ������� ����னா�. �க���
அ���� அ�ப�டமாக� ெத��த�.
‘ேட�, ��..’ எ�றா� ெப�மாைள� பா���.
‘எ�ன�? எ�ன�?’ எ�றா� த�� ஐயா.
‘ஒ����ல சா�’ எ�� ரா�ெக�ைட எ���
ெப����� �ேழ ேபா�டா�. ����
பாட��� ஆ��தா�.
ப�மநாப��� ர�த� ெகா��க� ெதாட��ய�.
இ� அ���ற�. ச�ேதக��லாம� அ���ற�.
வ���� ரா�ெக� ��வ� ெதா��ெதா��
வழ�க��� இ��ப�தா� எ���
வள�ம��� �� அவ� அதைன ஏ�ய�

க���க�படேவ��ய ெசய�. அரச��ரசலாக
�� வ������ வள��� அவ����ள காத�
ெத���. இ� அவ� ����� ஆ�.
�ைற�தப�ச� அவன� காத�
இ�ெனா������� ����� வைர. அ�த�
கால�க�� ரா�ெக� ��வ�, ேக�
ெச�வ�, ���வ� ேபா�றைவ அவ�ய�
த���க�ப�டாக ேவ���. இ� ெபா���.
ெப�மா� சா� எ�ப� இதைன ��வா�?
அவன� ஆளான ைந�� �
ம�ேமகைல���� ப�மநாப� ரா�ெக�
��டா� ��மா இ��பானா?
உ��ரமாக அவ� எ��� ��றா�. ெப�மா�
சா�ைய ேநா�� அ�ெய��� ைவ�தா�.
�த� ெப�� த�ர அைனவ�� இைத�
பா����ெகா����தா�க�. த�� ஐயா,
ேபா��� ��.�.க.�� த����� பத�
����� ெபா�� �ள�க�
எ���ெகா����தப�யா� அவ�

கவ��க��ைல.
ப�மநாப� ெம�ல நட�� ெப�மா� சா���
அ�ேக ேபா� ��றா�.
ெப�மா� �ைற�தா�. ‘எ�னா?’
‘ஏ� அவேமல ரா�ெக� ��ட?’
‘எ� இ�ட�’
‘தபா�! அவ எ� ஆ�.’
‘��ேத�’ எ�றா�. ப�மநாப��� அ� ஒ�
ெக�டவா��ைத எ�� ேதா��ய�. ஒ�
கண� �ட� தாம��காம� ெப�மா� சா���
க�ன��� பளாெர�� ஓ� அைற ��டா�.
ப���ெகா����ட�.
�� வ���� ����� பா��க இ�வ��
க����ர�� அ����ெகா�டத� காரண�
��யாம� த�� ஐயா �ர��� �����தா�.
த� �ைல உண��த சமய�, ‘ேட�, ேட�,

எ����கடா ேட�.. எ�னடா ஆ��?’ எ��
அ�ேக ஓ� வ�� இ�வ� ��� தலா இர��
�ர�ப�கைள ைவ�க, அ�த� ச�ைட
அ�வாறாக ���த�ப�ட�.
ப�� ������டத�கான ம� அ��த�.
ப�மநாப� த� �ைற�� �ைறயாம� தன�
ைபைய� ���� ேதா��
ேபா���ெகா�டா�.
வள�ம� த�ைன கவ���றாளா எ��
பா��தா�. இ�ைல. அவ� �ள���
���ர��� இ��க, ேவகமாக அவள�ேக
ெச�றா�.
வ��ைப ��� ெவ�ேய ெச�ற த�� ஐயா,
எ�ன �ைன�தாேரா ��ெம�� உ�ேள
���� வ��, ‘ேட�, ���, ��� அவ��
�டா·� ���� வா�க’ எ�� ெசா�����
���� ெவ�ேய�னா�.
ப�மநாப� அ����யைட�தா�. ைபபா�

���மா�ய�ம� இ�ப�� கைட� �னா���
ைக��வா� எ�� அவ�
எ��பா�����க��ைல.
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ெப�மா�சா� ஓ� அேயா��ய�. ெப�மா�
சா� ஒ� ��தலா�ட�கார�. ெப�மா� சா�
ஒ� ெக�ட ைபய�. இ� வ����ேக ெத���,
ப���ேக ெத���. ஆனா�� த�� ஐயா
எ�ப� அவ� ெசா�னைத அ�ப�ேய
ந��னா�?
ம�நா� த�� வ��� ஆர���த��,
வ��பைற�� ெவ�ேய த�ைன அவ� ���
ேபா�� ��க� ெசா�னேபா� ப�மநாப�
��ரமாக ேயா��தா�. ��� எ��த�.
����� வ�ம� ம��ேம ேமேலா��
இ��த�. எ�னவாவ� ெச�� ப�வா���ட
ேவ���. இ�லா��டா� ஆ�மா
அைம��றா�.

ஆனா� ேவ� �தமாக ேயா���� பா��தா�
ெப�மா� சா� த�ைன� ப��� ெசா�ன
�கா�க�� பா���ேம� உ�ைமயாக��
இ���ற�. சா�, ப�மநாப� வள�ம�ய ல�
ப�றா� சா�. உ�ைம. அவ��� ெல�ட�
���தா� சா�. உ�ைம. அவ வய���
வ�த�ப ம�� ேஜா��சா�க�ல? அ�த
�ேசச���� இவ� ேபானா� சா�.
ச�ேதக��ைல.
ஆனா� இத��ேம� அவ� ��யைவதா�
தவறான தகவ�க�. வ��பைற�� எ�ேபா��
வள�ம�ையேய பா����ெகா�����றா�.
காத� க�ைதகளாக எ��� ����றா�.
தா�க� இ�வ�� ��மண�
ெச��ெகா�ள�ேபா�ேறா� எ�� ப��
���� ெச�� பர�� வ��றா�. ����
ைபசா ��� வள�ம��� ஆ�வ��� �ழ��
வா��� ெகா���றா�. அவ�ட� ராஜல���
�ைரயர����� ேபா�றா�. அவ� தன��
��த� ெகா��ததாக ந�ப�க�ட�
ெசா������றா�.

‘�ைள�� �� இைல �டைல’ எ�� த��
ஐயா ெசா�னா�.
‘������ேவ� ப�வா. நாைள�� வர�ப
உ�க�பாவ ������� வர��. ெத���தா?’
‘சா�, இவ� ெபா� ெசா�றா� சா�.
அ�ப�ெய�லா� நா� ெசா�ல�� இ�ல,
ெச�ய�� இ�ல சா�. ��கேவணா
வள�ம�ையேய ேக���பா��க சா�.’
த�� ஐயா �ைற�தா�. �டா·� �����
�ைழ�த ேவ� �ல ஆ��ய�க� �ஷய���
�வார�ய�தா� கவர�ப��, ‘எ�ன பழ�?’
எ�� அவைர� ேக�டா�க�.
‘பச�க ேஜா� ேத�றா�க’
‘ைந�� � தான? அ�ட�ட�� ���த�ல
இ��கற அ�தன ேப���� ஆ��ெகா� டா�
ெவ����கா�க. வ�� ேச�தா�க பா��க.’
எ�� தைல�� அ����ெகா�� நக��தா�
பா��ர�க� சா�.

ப�மநாப��� அவமானமாக இ��த�. காத�
எ�தைன�� எ�தைன �கமானேதா, அேத
அள� வ� தர���ய��. த�� ஐயா
உ�ள�ைககைள ��ட� ெசா�� தலா ���
அ�க� ெகா��தா�. ஒ� அ� �ேக��
ஒ��காக அ��� வ� ஏ�ப��த� ெத��த
ஆ��ய�க� �ைற�. த�� ஐயா��� அ�த�
கைல அ�தைன ப��சய��ைல. அ�
���ேபா� ேலசாக�
�����ெகா����டா� ேபா��. வ��கா�.
மகா��க வா��யா� ேபா�ற ��ல�க�,
ைபய�க�� இ�த உ��ைய ந�க��தவ�க�.
அவ�க� �ற�ைகைய� ���ப� ெசா���தா�
அ��பா�க�.
‘அ��கமா இ���. �ளா�ல க��� ெபாற��
அ����கற�; ேக�டா காத� க����கா�ற�.
ப���ற வய�ல இ���
அைலபாய����க�னா ��னால ��ட
��க�� ெத���தா? உ�� ம�� த�ர
ேவற எ�ல�� ேவலதரமா�டா� பா���ேகா’
எ�� ெசா�னா�.

ஐயா ெசா�வ�� தவேற���ைல.
ப�மநாப��� ேலசாக அ�ைக வ�த�.
அவன� அ�பா�� இைதேயதா� அ��க�
ெசா��வா�. உ��ம���� ��ைட
���த� ப��. அவ� த� வய�� கால���
ஒ��காக� ப��தவ�. ��.�.க.�� அழ�
எ�ப� யா�ைவெய�லா� உ��ேபா���
ப��ைச எ��, �த� வ���� ேத�வானத�
�ைள�தா� ேசா��கந��� ேமா�டா�
ைச��� க�ெப��� அவரா� ெச����
உ��ேயாக� பா��க ���ற�. உ��
ம���� ��ைட ���னா� மாத� �.
இர�டா�ர� �ைட�கா�. �பாவ���
ேபான� தரமா�டா�க�. ெபா�க���
ேவ��, ச�ைட�ட� க��� ைவ���
தரமா�டா�க�.
ஆனா� அ�பா காத��த��ைல. அ��வமாக
ஒ�நா� �ள��, ���ப��ட� ராஜல���
�ைரயர�க��� அைலக� ஓ�வ��ைல
பட����� ேபானேபா�, ச���
ரசைன��லாம� பாட� கா��க�� ெவ�ேய

ேபா���டவ�. ‘எ�னடா எள� எ�ப�பா�
அ�த� க���ய பா�� நா�க
ெதா�க�ேபா������ அைல�றா�’ எ��
ெசா�னா�. கட�� ஏ� அ�பா�க����
காதைல� ��யைவ�பேத��ைல?
‘அவ�க��ெக�லா� க�யாண� ஆ����டா.
அதா� த��’ எ�� க�ய���� ஒ�நா�
ெசா�னா�. உ�ைமயாக�� இ��கலா�.
க�யாண� ெச��ெகா�வத����னா�
க���பாக� காத����ட ேவ���.
வள�ம� த� காதைல ஏ���ெகா���ட
ேவ���. ேவெற��� ேவ�டா�. ��க�
ெப�மா� சா� ெசா�ன�ேபா�
��தெம�லா� �ட அவ�ய��ைல. ஒ�
உண��. அ� ேபா��. அவ� எ�ைன
அ��க���ற ெப��த� ஒ��ேபா��.
ம�றெத�லா� அனாவ�ய�. ேமா�டா�
ைச��� க�ெப��� ேமேனஜராகேவ
ஆ��ட ����. த�� ஐயா�� ��.�.க��
பா���� ெபாறாைம ெகா�ள�த�க வைக��
�ற� வா��� ����� வ��

கா���டலா�.
ஆனா� அெத�லா� அ��ற�. நாைள��
அ�பாைவ அைழ��வர� ெசா������றாேர.
அத�� எ�ன ெச�வ�? த�� ஐயா�� ஓ�
அ�பாதா�. �����மாரசா� எ��ற அவர�
தவ��த�வ�� இேத ப����ட���தா�
ப�தா� வ���� ப���றா�. அவ� ��
இ�ப�ெயா� �ரா� வ��, அைழ�� வா உ�
அ�பாைவ எ�� ெசா�னா� வ�� ���
எ�ன ெச�வா�? ேயா��க ேவ�டாமா?
��ைளக�� த�மச�கட�க� ஏேனா
ெப�யவ�க���� ��வேத இ�ைல.
ஆ��ய�களானா�� அ�பா�களானா��
ெப�யவ�க���� ெப��பா�� அ�ேவ
இ��ப��ைல.
��� ேபா�� ��றவ�ண�
ேயா����ெகா����தவ���� ச�ெட��
ஓெர�ண� ேதா��ய�. வ��� ����வைர
கா����தா�. ம�ய��� த�� ஐயா
ெவ�ேய வ�தேபா� ஒ� கண� ���

அவைன� பா��தா�. த�ண�.
ப�மநாப� ச�ெட�� எ��� ஓ� அவ�
கா�� ���தா�.
‘ம������க சா�. இ�னேம எ�ன�ப��
யா�� உ�களா�ட க��ைள��
���கமா�டா�க. ���ப��ைசல நா�
�ளா� ·ப��� வ�� கா��ேற�. எ�
க�ண ெதாற�����க சா�!’
பரவா��ைல. ச�த��ப���� ஏ�ப� க���
ெகா�ச� ��� வ�� உத��ற�.
த�� ஐயா பரவசமானா�. ச�ெட�� ����
அவைன� ���னா�. ‘���? �யா ேப�ேற?’
‘ஆமா சா�. எ� க�ண ெதாற�����க சா�.’
‘��க�டா ��. எ����� க�ண ெதாட���க.
இ�த மனமா�ற�தா�டா வா��ைகல
����� வர உத��. ேட�, பா���க�கடா.
எ�லா� பச�க�� இவனமா�� இ��ேகா��.

கா�� �ட இ����தா�. த�� ெச�ய�
தய�காம�தா� இ�����கா�. அ�பால
அ��ச��ர� �ராமா பா�� ����னா�.
ெத���ல?’
ப�மநாப��� நா�� �����த�. கா�� த�
ப�� நா�க�� யாைரேய��
காத������றாரா? க�த�
ெகா������றாரா? அ��க� ஐயா கா��ைய
உதாரண� கா���றா�. எ�ைற�காவ�
ேக���ட ேவ���. அ��க� அவ� தவ�
ெச�தா� எ��� ெசா��றா�. ஆனா� எ�ன
தவ� எ�� ெசா�ன��ைல. ��க��
ம�ட�� சா���ட� ஒ� தவறாக ��யா�.
ேவேறதாவ� ெப�தாக� ெச����க�தா�
ேவ���. �லக��� ச��ய ேசாதைனைய�
ேத�� பா��தா���ட�. அக�பட��ைல.
��ன வய�ேலேய அவ����
��மணமா���ட� எ��
ெசா������றா�. ஒ�ேவைள
��மண����� �ற� யாைரயாவ�
டாவ�����பாேரா? அ�ப�ேய இ��தா��

அைதெய�லா� ச��ய ேசாதைன��
எ�����பாரா?
இ�வா� ேயா����ேபாேத, காத��ப�
தவறா எ��� ஒ� ேக�� வ�த�. வா��ேப
இ�ைல. ெப�யவ�க��� ம���தா� அ�
தவ�. தா�தாவான�ற� எ��த
�ைக�பட�கேள உல�� பா�ைவ���
ெப��பா�� �ைட�தா�� கா��, த� ��ன
வய�க��தா� அதைன�
ெச����கேவ���. எ�ைற�காவ� அ�த
ரக�ய�ைத� ெத���ெகா���டேவ���.
ஒ�வ�யாக அ�பாைவ அைழ�� வ�வ�
எ��� ெப��ெதா�ைல�����
தா�கா�கமாக� த���த� ப�� ப�மநாப�
���த ம����யைட����தா�. அ��த
வ���� அ��க� ����� ���� ெப�மா�
சா�ைய� பா����ெகா�டா�.
எ�ேபா��ேபா� அவ� �ைற���ெகா�ேட
இ��பைத� க�டவ�, ‘மவேன இ����
ஒன�� இ���� பா�’ எ�� மன�����

க���ெகா�டா�.
உண� இைடேவைள�� அவசரமாக�
சா������� ேநேர ைமதான����
ஓ�னா�. ெப�மா� சா��� அவன�
ந�ப�களான �ற ப��காத பச�க�� அ�ேக
மாமர�� �ழ��தா� உ�கா���
அர�ைடய����ெகா����ப� வழ�க�.
எ�னவாவ� ெச�� அவைன�
கதற����டேவ��� எ�� ப�மநாப�
��� ெச��ெகா�டா�.
அவ� ைமதான�ைத ஒ��ய மாமர�த�ேக
ெச�றேபா� ெப�மா�, மர��� ேமேல
இ��ப� ெத��த�. ெப�ய மர�. �ைறய
�ைளக�. �ச��� ஆ�ர� கா�க�
ெகா���ற மர�. அைன�ைத�� ப�� ேபா��
ஆ��ய�க� அவரவ� ��க��� எ����
ெச�வா�க�. ெஹ� மா�ட��� ம���
இர�� ப��. �ர��� �ைட�� ����
அவ� ����� எ���� ெச�� ைவ���
வா��ேம� எ��ய�ப� அ�� இர��

எ��� வ��� க����ெகா�ேட ேபாவா�.
ப�மநாப� மர�த��� ேபா� ��றேபா�
ெப�மா� சா��� ந�ப�க� அவைன
�ைற�தா�க�.
‘ஏ�, எ�னா?’
ப�மநாப� ப�� ெசா�ல��ைல. ஒ� கண�
ேயா��தா�. ����ெவ�� மர���
ஏ�னா�.
‘ேட�, அவ� வரா�டா’ எ�� ����� �ர�
ேக�ட�. ெப�மா� ����� பா��க��ட
ப�மநாப� அவகாச� தர��ைல. அவ� ���,
ப����ெகா����த �ைள��� தா�ேய�
ெபாேளெர�� அவ� க���� ஒ� ���
��டா�.
அ����யைட�த ெப�மா�, மா�கா�
ப��பைத ������� ப�மநாப��
க��ைத� ���தா�. இர�� ைபய�க��
கன� தா�க���ய �ைளதா�. ஆனா��

ஆ�ய�. இ�வ�� �ைள� ����� ச���
����காம� ஒ�வைர ஒ�வ� தா���ெகா�ள�
ெதாட�க, ெச�� பர�, ைபய�க��
ெப�க�� மர�த��� ����டா�க�.
‘ேட�, ேட�, �ழ இற���கடா. இ�க வ��
அ����க�கடா’ எ�� ெஜயல�தா ச�த�
ேபா�டா�.
‘���தா எ��� ேதறா�டா’ எ�� வள�ம�
ெசா�னா�. ப�மநாப� அவைள� பா��தா�.
ேகாப� ேம�� ���ட�. த� ��
பல�ைத�� �ரேயா��� ெப�மா� சா�ைய�
����� த��னா�. ���ட�� ��றாவ�
��� �ரகார�, அவ�� ���றமாக� �ேழ
���தா�.
ந�ல அ�.
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உலக� இ��டாக இ���ற�. எ��கால�
எ�னவா�� எ�� ���பத���ைல.
�க�கால��� அ�பாைவ அைழ��வர�
ெசா�� இ��ைற ஓைல ெகா��தா���ட�.
ெபா�வாக ப����ட���� அ�பா�கைள
அைழ��� ெச�வ� அ�தைன ெகௗரவமான
ெசய� அ�ல. ��ற�சா��கைள� ப���ற
���ழா அ�. ஆ��ய� ��னா� அ�பா�க�
�க���� வ�ெகா�ைமக� �வ�����
அ�பா�ப�டைவ. அ�ேகேய அ���,
அ�ேகேய ���, த� மான�ைத
ெமா�தமாக�� ��லைறயாக��
வா��வத�காகேவ �ற�தவ� எ�� ப�ட�
���, த� தைல�� அ����ெகா��, அ��

நாடக� அர�ேக�� ஒ� வ� ப�����
அ�பா�க�.
ப�மநாப��� �ழ�ேபா�ற அ�க� ப��ேயா,
ேக�க�ேபா�ற வச�க� ப��ேயா ெப�ய
வ��த��ைல. �ஷய� த� காத�
ச�ப�த�ப�ட�. அ�பா�க���� காத�
எ�றா� எ�னெவ�� ெத�யா� அ�ல�
��யா�. ��யைவ�ப� ெப�� க�ட�.
�ைள�� �� இைல எ��
ஆர������டா� ைத�� ப�ைண�� ப��
ெச� மா�� ெபா���ெகா�ேட இ��பா�க�.
ப�மநாப� �ைறய பா������றா�.
ெவ�க�ராம� காத�� ���தேபா� அவன�
அ�பா வ�� அர�ேக��ய ஆ�� கா��க�.
�ைரரா�� அ�பா மர��� க���ேபா��
அ��த அ�க�. பா��� அ�பா ஒ�
மா�த���� த� தைல�� தாேன
அ����ெகா�� அ�த கா�� இ�ன��
அவ� மன�க��� ���ற�.

இ�தைன பா�க� ப�வத�காகவாவ� எ�த�
ெப�ணாவ� காதைல ஏ���ெகா�ளலா�.
ேகள�பா�க� அர�ன� உய��ைல� ப����
காதல�க�� எ���ைகதா�
உய���ெகா�ேட ேபா�றேத த�ர ஒ�
காத��� அவத��தபா��ைல. ெப�க� ஏ�
இ�ப� இ���றா�க�? காத����
ெதாைல�தா� தா� எ�ன?
ராஜல��� �ைரயர�க��� அைலக�
ஓ�வ��ைல ��� ஆனேபா� வள�ம�
உ�பட பல ெப�க�� ��தக� ைப��
கா������ �ைக�பட� இ��த�
ப�மநாப���� ெத���. ச�ேற ேகாபமாக��
ெகா�ச� ஆ�தலாக�� இ��த� அ�.
ேகாப�, கா������ �ைக�பட���காக.
ஆ�த�, அ�த� கதாநாயக�� இட���
எ�ேற�� ஒ�நா� த� பட�ைத அவ�
ைவ�பா� எ��� ந���ைக�� �ைள�.
ஆனா� கா������ இட�ைத அ��த���
வ�த ேவ� பல கதாநாயக�க� ���தா�கேள

த�ர ப�மநாப���� ப������ �ற����
இட ஒ���� இ�ைல எ��
ெசா����டா�க�. எ��� ைவ�த
பா�ேபா�� ைச� ேபா�ேடா�க���
ேவைல��லாம� ேபான�.
ப�மநாப��� அெத�லா� �ட வ��த��ைல.
தா� காத���ேறா� எ�� அவ����
ெத���. ப���ேக ெத���. இேதா இ�ேபா�
ஆ��ய�க���� ெத���, அ�பாைவ
அைழ��வர� ெசா������றா�க�.
மாமர��� ச�ைட�� �ைளவாக அவ����
ெப�மா� சா���� இைடேய உ�டா����த
�ர�தர� பைக ப�� ����
�ர��தமா����த�.
‘ஒ�ன ��மா �டமா�ேட�டா. � எ�ப�
வள�ம�ய ல� ப��டேர�� பா��டேற�’
எ�� ெவ��ன��ட� �ரசபத�
ெச������ ேபானவ� ேநேர
தைலைமயா��ய�� அைற���தா�
ெச�����றா�.

உ�ைம �ள��. ஆனா� ெபய�ட�.
ஆதார��ட�.
‘��கேள ���� அ�த� ெபா�ண �சா����
பா��க சா�. ெவ�ய ெசா�ல பய������
உ�����ளாற அ���������� சா�. எ�
த�க�� மா��சா� அ�. எ�னால
தா�க��யல சா�’ எ�� அவ� �க���ய
ஓர�க நாடக��� �ைள�, அ�பாைவ
அைழ��வரேவ���.
�ேரய� ���த�ட� த�ைன அைற�� வ��
பா��க� ெசா�ன தைலைமயா��ய�, ‘ஒ��கா
ப��க�ேபா�யா? �� ேவ�மா?’ எ��
ேக�டா�.
க���பாக �� ேவ�டா�. ஆனா�
ஒ��காக� ப��க�� ��ய��ைல.
��தக�ைத� �ற�தாேல வள�ம���
�க�தா� ெத��ற�. �ைளயா��
��ய�க���ட மன� ேதாயம���ற�.
ந�ப�க� ��� சா·�� பாைல ���

அ������ ���ைற�க ஓ��ேபாெத�லா�
எ�ேக�� க��� அவ� ெத�ப��றாளா
எ�� அைலபா��ற�. எ�ேபா��
வ��பைற�� பா�ைவ த���ைசயாக அவ�
அம������� இட���தா� ேபா� ���ற�.
வள�ம�. வள�ம�. வள�ம�.
வ�ேய இ�ைல. ர�த��� கல����ட ஒ�
ந�ல ���. யா�� எ��� ெச���ட
��யா�.
இர� அ�பா வாச�� உ�கா��� காைல
�ன�த��ைய� கட� வா���
ப����ெகா����தேபா� அ�ேக ெச��
அம��தா�.
‘எ�னடா?’
‘ஒ� �ஷய� ெசா�ல��’
‘ெசா��’
‘ஒ� ��ன �ர�ைன.’

����� பா��தா�. ‘ெசா��.’
‘ேகா���க��டா�. ��ட��டா�.
அ��க��டா�. இ�பேவ ெசா���ேட�.’
அவ� எ��பா��த� ஒ��தா�. இ�ப��
ெசா�வத��ல� அவ� �க��� �� ��னைக
ஒ�� வ����மானா� �ப�த��� சத�த�
ச��� �ைறய����. ஆனா� அ�பா�ட�
காதைல� ப�� எ�ப�� ேப�வ�. அ���
�ைள�� �� இைல �டாதவ�. இ�த
��� இைலக� எ�ென�ன எ��
யா�டமாவ� ேக�கேவ���. ஏ�
நா�காகேவா இர�டாகேவா அ� இ�ைல?
‘��ைகெய�லா� பலமா இ����? எ�னா
�சய� ெசா��’ எ�றா� அ�பா.
ப�மநாப� த���ைசயாக� ����� பா��க,
அ�மா அ�ேக வ�� �����தா�.
‘எ�ன�மா?’ எ�� ேக�டா�.
‘என�� ஒ����ல. எ������லாத

��நாளா அ�பாவா�ட உ�கா�� ேப��ேய,
எ�னா�� பா�க வ�ேத�.’
அவ� அ�பாைவ� பா��தா�. இ���
ச�த��ப�. தவற�ட��டா�. ‘அெத�லா�
ப�சன�. நா� அ�பாவா�டதா� ேப�ேவ�.
� உ�ள ேபா’ எ�� ெசா�னா�.
அ�மா அ����யைட����டா�. ‘எ�ன�க
இ�! இவ��� எ�ன ஆ�� இ����?’
‘ேட�, � வாடா’ எ�� அைழ���ெகா��
��� வாச���� ெச�றா�. ‘இ�ப ெசா��.’
அவ� அத��ேம� தய�க��ைல.
‘ெத�யா�தனமா நா ஒ� ெபா�ண ல�
ப���ேட�பா’ எ�� �த� வ���
�ஷய�ைத உைட�தா�.
அ�பா அ����யைட�தா�. ‘எ�னடா
ெசா��ேற?’
‘ம������க�பா. இெத�லா� உ�க����

���கா��� ெத���. ஆனா�� த��
ெச���ேட�. உ�களா�ட ெசா�லாம
இ��க ேவணா�� ேதா���.
யாரா�டேவணா எதேவணா மைற�ேப�பா.
உ�களா�ட எ�னால ��யா�!’
கவனமாக� ேத��ெத���� ேகா�த
வா��ைதக�. க���பாக அ�பா
�ைல�ைல��தா� ேபாவா�. ச�ேதக��ைல.
அவ� ேபச��ைல. ெந�ேநர� அவைனேய
பா����ெகா����தா�. �ற� ச�ெட��
இற��வ��, ‘ச�, எ�னா இ�ப?’ எ�றா�.
‘ஒ����ல. நா ல� ப�ண� உ�ைம.
ஆனா அ�த� ெபா���� அெத�லா�
ெத�யா�. நா� ெசா�லல. இ�த வய�ல
இெத�லா� �டா��� என��� ெத���.’
அவ� ேப�ச��� ேக���ெகா����தா�.
‘ந�லா ப��� ���� ெப�யாளா ஆன�பற�
பா���கலா��தா� இ��ேத�. ஆனா

ஒ��த� ெஹ� மா�டரா�ட எ�ன�ப��
ேபா��������டா�.’
‘எ�ன��?’
‘நா� வள�ம�ய ல� ப�ேற��.’
‘க�ம�. உ�க��ெக�லா� ப��ேயாட��ல
ேவற ேவைலேய இ��யாடா?’
‘த��தா�பா. ம������க. நா� யா����
ெத�யாம�தா� ெவ����ேத�. அவ�
��ஸா க������ ேபா��������டா�.
இ�ப ெஹ� மா�ட� உ�கள இ�டார
ெசா�றா�. ெம�யாேவ அ�த� ெபா����
இ�த �சய� ெத�யா��பா. இ��லமா
ெத��� அ��� எதா��� க�ட�
வ��ட�ேபா�ேத��தா� ெசா�ேற�.’
‘அ� ெச��பால’ எ�றா�. ஆனா� அ�த
ெசா��� எ�ேபா���ள ��ர� இ�ைல
எ�பைத அவ� ����ண��ட� கவ��தா�.

‘��க எ��ய எ�ேளாேவணா ��லா�,
அ��கலா�பா. ெச�ச� த��தா�. அ�
�������. இ�னேம ெச�யமா�ேட�. இ�
ச��ய�. ஆனா நாைள�� ெஹ�
மா�டரா�ட ேபசற�ப, அ�த� ெபா�ண
���� ேபசேவணா�, அ��� ஒ���
ெத�யா��றத ��கதா�பா ெசா�ல��.’
கட���� ந��. த�க சமய��� க���
ஒ� ெசா�� ��� வ��ற�. வா�க.
ஒ� க��� �ல மா�கா�க� இ��
சா��யமா������றன. ஆனா��
அ�பா��� இ� அ����தா�. ேபர����
எ��� ெசா�லலா�. ேவ� வ���ைல. த�
மகைன� சா�ேறா� எ�� ேக��� நா�
வைர இ�மா��யான ச�கட�கைள அவ�க�
எ��ெகா��தா� �ரேவ���.
ப�மநாப�, அவ� க��� ப��ப� த�
க�ைண� �ைட���ெகா�� உ�ேள
ேபா���டா�. தா�க��யாத ம������
ேலசான ����� �ட வ�த�.

அட���ெகா�டா�. இர� ���ரேம ப����
�����டா�.
ம�நா� காைல அவ� ப�����
ெச���ேபா� அ�பாைவ ����� பா��தா�.
‘ப�ெனா� ம��கா வேர�� ெசா��’
எ�றா�.
‘ச��பா’ எ�� ம��� ெசா����� ஓ�ேய
��டா�. கவனமாக அ�மாைவ� த���தா�.
அ� ப��ய ������ இ��த�.
�ர�ைன��ைல. வ�� பா����ெகா�ளலா�.
ஆனான�ப�ட அ�பாைவேய ஒ� ��
நாடக��� க���ேபா���ட ���த�ற�
அ�மா�க� எ�மா��ர�? ெசா�ல�ேபானா�
அ�பாேவா அ�மாேவா இ�ேபா� ஒ�
�ர�ைனேய இ�ைல. ெஹ�மா�டைர�
சமா�����டா� ேபா�மான�. �����
�ஷய� ெத���, ேம�ெகா�� ��க�
ஏ���ைல எ�பைத வ����
�ரகடன�ப�����டா� ெப�மா� சா� த�
�க�ைத எ��ெகா�� ைவ���ெகா�வா�?

ப�� ம� அ��க இ�ப� ��ட�க���
��னதாகேவ அவ� வ������ ெச��
ைபைய ைவ����� ேவகமாக �ர������
ேபானா�. வள�ம��� ேவ� �ல ெப�க��
அ�ேக ைர�டா, ைர��, ைர�டா, ைர��
எ�� க�ட� ேபா��
பா��யா��ெகா����தா�க�.
ஒ� கண� ேயா��தா�. ச�ெட�� அ�ேக
ெச��, ‘வள� உ�னா�ட ஒ� ��ச�
ேபச��.’ எ�� ெசா�னா�.
அவ� ����� பா��த அேத சமய� ெஹ�
மா�ட�� ��னா���தப� அவைனேய
பா����ெகா����தா�.
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பா��யா��ெகா����த வள�ம� �����
பா��தேபா� அவ� க��� �த�� ப�ட�
ப�மநாப� இ�ைல. ெஹ�மா�ட�தா�.
எனேவ அவ� ஜா��ரைத உண��
ெகா�டா�. ஆ�ட�ைத ���தாமேலேய,
‘எ�னடா?’ எ�� அல��யமாக� ேக�டா�.
‘உ�னா�ட ெகா�ச� ேபச��’ எ��
ப�மநாப� ெசா�னா�.
‘இ�ப ��யா�. அ�� ��ஷ��ல �ளா���
வ���ேவ�. இ���� சா�
‘����ர�ரேடஷ� ��� � �ஸ�’ல
இ���� ெட��� ெசா�னாேர,
ப�����யா?’

ப�மநாப��� அவ�ைடய ேப��� கவ��காத
பா��� �ழ�ப� த�தன. அைத�ட� �ழ�ப�,
ச�ப�த��லாம� பாட� ���� அவ�
�ைன���ய�. எ��சலாக இ��த�.
அட���ெகா�� ���ப�� அைழ�தா�.
உ�னா�ட ெகா�ச� ேபச��.
வள�ம��� ேதா�க�� ஆ�ட�ைத
�����ெகா�� �க� �ைட�தப�
வ������ �ற�ப�டா�க�.
‘அ�ப � வரமா�ட?’
‘எ�கடா?’
‘ேபச��� ெசா�னேன?’
வள�ம� அவைன உ���பா��தா�. ெவ��
ப�த� ெதாைல�ேலேய ைக�� �ர��ட�
காவ� கா��� ஐயனா� ேபா� ைமதான�
��வைத�� த� பா�ைவயா�
அளெவ����ெகா�����றா� ெஹ�
மா�ட�. இ�த� ����� ஒ� ��ன

உ��ண�� �டவா இ��கா�? மைடய�,
மைடய�. ����� பா�டா த�யா.
ஆனா� ப�மநாப� ெகா���� ம� எ�ேபா��
ஒ��. வள�ம�. அவ��� வள����ெகா�ட
காத�. அ�பாைவ அைழ��வர�
ெசா������� ெஹ� மா�ட�. �ஷய�
எ�னவாக�ேபா�ற�? இ�� �ைட ெத���.
இ� ���� அ�ல� ேவ� எ� ���தாவ�
அவ� வள�ம��ட� ேப�யாகேவ���.
அைத�ட எ�ன ெப�ய �ஷய�?
����ர�ரேடஷ� ��� � �ஸ�
நாசமா�� ேபாக���.
‘உ��� ��ட�� க���பா உ�னா�ட
ேபச��. ராஜமா��க ெமாத�யா�
ெகாேடானா�ட வா��கா� கைரேயார�
ெவ�� ப������ேப�. � வரல�னா
ெச���ேவ� வள�’ எ�� க�ைண�
�ைட�தப� ெசா����� ஓ��ேபானா�.
வள�ம� தைல�� அ����ெகா��
வ������ ெச�றா�.

ப�ெனா� ம��� ப�மநாப�� அ�பா
ப���� வ�தா�. உடேன ��� எ��ய�ப�
வ����� வ�� ெஹ� மா�ட� அவைன
அைழ�பதாக� ெசா�னா�. �� அ�ல�
����ய மாணவ�. ��த���ய காத�
கா�ய�. உ�க� ேகள�பா�க� அர�ன�
உய��ைல� ப���� காண�தவறா��.
�ப�த எ�ண�க�� கலைவயான
��ட�க�� ����� ��� ேமாத, அவ�
தைலைம ஆ��ய�� அைற��� ெச�றா�.
அ�பா ���ெகா����தா�. அவைன�
பா��த�� ப�ைல� க��தா�.
‘ப�மநாபனா ஒ�ேப�? காைலல �ர���ல
பா�தேன? ெபா���கேளாட ஒன��
எ�னடா ேப��?’ எ�� எ��த எ����
ெஹ�மா�ட� ச�ைடைய� ���தா�.
‘இ���� �ளா�ல இ���� ெட�� சா�.
ஒ�வா�� ஒ����� பா�கலா�� ேபாேன�.’

‘ஓேஹா. பாட� ஒ����� பா�க ஒன��
�ளா�ல ேவற பச�கேள �ைடயாதா?’
‘வள�ம� இ����ல ·ப��� சா�.’
ெஹ� மா�ட� �ைற�தா�.
‘இ�தா பா��க சா�, உ�க ைபயன ப��
�சா��ேச�. �மாரா�தா� ப���றா�.
�ைறய ைடவ�ஷ�� இ����. என�� இ�த
ல�� ����னா ��தமா ���கா�. ப��கற
பச�க ஒ��கா இ�ல�னா நாைள��
என���தா� ெக�ட ேப�. எ�ன
ப�ணலா�� ��கேள ெசா���க’
அ�பா, ப�மநாபைன� பா��தா�. எ�ன
�ைன�தாேரா, பளாெர�� அவ� க�ன���
ஒ� அைற��டா�. ‘ெஹ� மா�ட� கா�ல
��டா. இ�ேனா�வா�� இ�தமா�� �சய�
வ�����னா ��ல ேச�கமா�ேட� உ��ய’
எ�� ெசா�னா�.
அடேட �ஷய� இ�தைன எ�ைமயானதா?

ப�மநாப� ச�ேதாஷமாக ெஹ� மா�ட�
கா�� ���தா�. ம������க சா�.
ெத�யாம த�� ப���ேட�. இ�னேம
எ�ன�ப�� ந�ல �ஷய� ம���தா� உ�க
கா�ல ���. இ�த ப�மநாப� �����டா�
சா�. ேந�ேத எ�க�பா��ட ம����
ேக���ேட� சா�.
‘�ஜமாவா?’ எ�றா� ெஹ� மா�ட�.
‘ஆமா சா�. ைந�� ��ல ெசா�னா�.
இ�தமா�� ஒ� ெபா��.. அ�ப���.
இ�த� கால��� பச�க ��� ஏ� இ����
ேபா���� ெத�யல..’ எ�� அ�பா
ெபா��� �ல வ�க� கவைல�ப�டா�.
‘ெமாத�ல ��மா பா��றத ���த��.’
‘இ�னேம �ேய�ட� ப�கேம ேபாகமா�ேட�
சா�’ எ�றா� ப�மநாப�.
‘லா�டா எ�னா பட� பா�த?’

‘அைலக� ஓ�வ��ைல�� அ�பற� எ��
பா�கல சா�. அ��ட அ�பாதா� இ�����
ேபானா�.’
ெஹ�மா�ட� அவன� அ�பாைவ� �����
பா��தா�.
‘��. ந�லபட�� யாேரா ெசா�னா�க
சா�. ேபா�� பா�தா�தா� ெத���, ஒேர
ல��.’ எ�றா�. இ�ேபா� அ�பா கா��
��� ச�பவ� அர�ேக�னா� பா��க ந�றாக
இ����. ப�மநாப� �����ெகா�டா�.
‘தபா� ப�மநாப�, இெத�லா� ந�ல� இ�ேல.
அ�த� ெபா�ேணாட அ�பா��� �ஷய�
ெத��சா உ� ேதாைல உ����வா�. ஊ�ல
அவ�க��� இ�வ� ஏ�க� உ�� ஏ�
ெகட���. ெர�� ம�� ேபா����கா�க.
ஆ�பல�, அ�யா� பல��
ஒ�மா��யானவ�க. ப��கற வய�ல ஒன��
ஏ�டா இெத�லா�?’

‘த��தா� சா�. ெத�யாம ெச���ேட�.
இ�பேல��� அ�த� ெபா�� எ� த�க��
சா�. ேந�� எ�க�பாவா�ட�ட இதா�சா�
ெசா�ேன�.’
தய�காம� க�ைண� �ைட��� அள���
�ைன�த சமய� அ�ைக வ��ற�. ெப�ய
�ஷய�.
ெஹ� மா�ட� அவைன உ���பா��தா�.
‘ந�பலாமா?’
‘எ�க�பா�னா என�� உ�� சா�. அவ� ேமல
ச��யமா ெசா�ேற�. எ��ய ந���க சா�..’
இ�ேபா� ப�மநாப�� அ�பா���� க���
�� ேகா���ெகா�ட�. அடேட, இ�தைன
ந�லவனா? ெத�யாம� ேபா���ட�.
பாதக��ைல. இ� ெத���ெகா�ளலா�.
‘என�� ஏ� அ��� ேதா���, ஏ� அ�ப�
நட�����ேட�� இ�ப�� ெத�யல சா�.
ஆனா த��� ����. அ�த� ெபா��

�ளா�ல ெசக�� ேர�� வா��� சா�.
ஒ�ேவள அதனால ல�� வ���ேசா
எ�னாேமா. ஆனா இ�ப ெத����ேட�
சா�. அ��த எ�சா�ல இ�த ப�மநாப�
தா�சா� �ளா�ல ·ப��� ேர��
வா��வா�. எ�� ெவ���க�க.
எ�க�பா��� நா� ெச��தற ம�யாதசா�
இ�!’
ெஹ� மா�ட�� அ�பா�� ஒ�ேசர
உண���வச�பட, ப�மநாப��� �க��
��யா���ட�. ராஜல��� �ைரயர���
அவ� காண ேந��த எ�த� �ைர�பட����
இ�தைன ேந���யான வசன�க�
வ�த��ைல. த� நா�� சர�வ�
ந��தனமா��றா�. ச�ேதக��ைல. இ�
ைக�� கள�மாக� ��ப�டா��ட ெஹ�
மா�ட� அ�தைன �லப��� த� �ஷய���
நடவ��ைக ஏ�� எ����டமா�டா�.
‘ச� ஒ��கா �ளா���� ேபா. ஒ�ன ேவணா
ெச�� மா�த��மா?’

‘ஐேயா ேவணா� சா�. ைந�� ���தா� சா�
மகா��க வா��யா� கண�� எ���றா�.
அவ� �ளா�னா என�� உ�� சா�.’
அவைன ஏற இற�க� பா��தவ�, ‘கண��ல �
எ�ேளா?’ எ�� ேக�டா�.
ப�மநாப� ேயா��தா�. ஆப�����
பாவ��ைல. ஒ� ��ஐ ஆ�ச� மா��
ெஹ�மா�ட� த� �ரா�ர� கா��கைள�
ேத� எ���� பா��பா� எ��
ேதா�ற��ைல. எனேவ எ�ப�� ஆ� சா�
எ�� ெசா�னா�.
‘ஓேக. அ��த�ல �� வா�க��. ����தா?’
‘எ� சா�’ எ�� ��டா� சவா�.
ச�ேதாஷமாக இ��த�. இர�� தைலக�
வசமாக அக�ப�டன, �ளகா��பழ�
அைற�பத��. ெப�யவ�கைள ஏமா��வ��
ஒ� லய� கல�த ச�ேதாஷ� இ��க�தா�
ெச��ற�. ச�த��ப�க� ெதாட��� இ�ப��

ைகெகா��தா� ந�ல�.
மாைல வ���க� ���த�� க�ய������
ைச��ைள வா���ெகா�� ேநேர
ராஜமா��க �த�யா� உ�� ெகாேடா���
எ�ேர உ�ள ஏ��கைர��� ெச�றா�.
கைரேயார� �ைறய க��மர�க� இ��தன.
கா����தா�. வள�ம� வரேவ���. வ�த��
எ�னடா �ஷய�? ���ர� ெசா��. நா�
அவசரமா ேபாக�� எ�பா�. ச�ேதக��ைல.
அவசரமாக� �ள��� ெச�� அவ� ரா�ெக�
��டாக ேவ���. ���ற ரா�ெக�
‘�ைகலாபா’க இ�லாம� இ��கேவ���.
அவைள ஏ���ெகா�� க��மர���
�ற�படேவ���. �ழ�ேக கட�
க���ெக��� ெதாைல�� இ���ற�.
ஏ�� த��� அ�� ெச�� ேச��ற�.
வ�ெய��� ஏ��� பா�� க�� ஆ�கா�ேக
உ���� ������ற�. இ�மா�� ஒ�
ெலா�ேகஷ� அைமவ� க�ட�. காதைல
ெவ��ப��த உ�பள�கைள� கா����
உ�னதமான இட� வா��பத���ைல.

கா����தா�. க�ைண ��� கன�
க�டா�. க��மர� �த��ற�.
க���ெக��ய ெதாைல� வைர அவைன�
ெத��த யா���ைல. அவ�� வள�ம���
ம���.
‘ெசா��. எ�ன �ஷய�’
‘ஐ ல� � வள�ம�.’
வள�ம� ��னைக ெச�தா�. ‘நா��தா�டா
���’ எ�� ெசா�னா�.
�ைன� �க�� இதமாக இ��த�. க�ைண�
�ற�தேபா� வள�ம��ட� அவ� ���
�ேல� �ரப��ர�� �����தா�.
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இ� ஒ� த�ண�. ச�ேற மா�ப�ட,
எ��பாராத, ம������ கலவர�� ஒ��ேக
உ�வா�� த�ண�. இைத�� ச�����தா�
�ரேவ���. ைபபா� ���மா�ய�மேனா
���� அ���டேமா அவ�ய� ைகெகா����.
ப�மநாப� �ட��த� ெகா�டா�. �ேல�
�ரப��ர� அ�ச��ட���ய ஆ�����
இ��தா�தா� எ�ன? அவ� ஒ�
�ேல�தா�. க���பாக அவனா�
வள�ம�ைய� காத��க ��யா�. வ�த�கா��
ேபா����� ப�மநாபனா� ����.
அ�பா���� ெஹ� மா�ட���� அ�ல
உல���ேம �ஷய� ெத��தா�� ஆமா�,
காத���ேற� எ�� அ���� ெசா�ல

அவனா� ����. ��தர���� �த�யா����
அவ� மக� அ�ணாசல �த�யா���� ேப��
வள�ம���� அவ�க� ���� இ����
இ�ன�ற அ�தைன உ��ப�க����
ைகக��� ேசவக� ெச��� �ரப��ரனா�
சா��ய��ைல.
இ�த� ���ச� ���த எ�ண���� வ�
ேச��ப�ேபா�, உ��ெகாேடா��� அ�ேக
தா� வர�ெசா�ன இட���� �ரப��ர�ட�
வ�� ேச��த�ேம ம����� ேக��� �ர��
வள�ம��� ஒ� �ஷய�ைத� ெசா�னா�.
‘த�யா�தா� ெகள��ேன�. பா�பா த�யா
ேபா�ேத�� தா�தாதா� இவன
அ���ெவ�சா�. �ரப��ரா, � ேபா� நா�
��யா�கா எ��தாேய�. சா�����ேன
ேபசலா�’ எ�� ெசா�னா�.
�ரப��ர� ப�மநாபைன �ைற�தா�. அ�ல�
ெவ�மேன அவ� பா��பேத தன��
�ைற�ப�ேபா� ெத��றதா?

ப�மநாப���� �ழ�பமாக இ��த�.
இ����� அவைன ெவ��ேப��வ� எ��
��� ெச��, ‘��யா�காெய�லா� ேவணா�
வள�. என�� ஒ� ெப�ய ட���. அ�த
ெமாத�ல ��ய� ப��. ��ன���
����ய வ�வ�னா எ�னா? மகா��க
வா��யா� ெசா�ன�ப ச�யாேவ �ள�கல.
ப��ரா�ட ேக�ேட�. ேபாடா���டா�.
·ப��� ேர�� வா��ற ���… இ�த
�����காம இ���� எ��� ஓ�ெமா���
ப�ற��ேன ெத�யல.’
வள�ம��� ���� வ�த�.
அட���ெகா�டா�. அழகான ச�த��ப�கைள
இ��� அழகா�கலாேம? எனேவ
ஆர���தா�. ஓ�ைட� பால��� ைக����
�வ�� த�ெக�� ஏ� அம��� ப�மநாப�
ைக����த ேநா���ைக வா��� ���தா�.
அவ� பா�ெக������ அவேள ேபனாைவ
எ���, ‘இ�க பா�..’ எ�� ஆர���தா�.
‘�ேந�த�கார� ெபா���க�லா�

வரா�க�ன? இ�க இவ� ம���தா�
இ��கா�?’ எ�� �த� ச�ேதக�ைத
�ரப��ர� ேக�டா�.
ப�மநாப��� அ��� ம�������ய
தகவலாகேவ இ��த�. த� ெபா��� ����
ஒ� ெபா� ெசா������றா�. ச�ேதகேம
இ�ைல. காத�தா�. ஆ�டவா, இ�த�
கட�காரைன ஒ����க�ேட�? ஒேர ஒ�
��ஷ� நா� வள�ம��ட� த�ேய ேப��ட
ஒ� வா��ைப உ�வா��� ெகாேட�.
ெப�யவனா�, ச�பா��� ஒ� ேகா�ேல
க�����ேறேன.
வள�ம� அவ� ேக���� ப��
ெசா�ல��ைல. �க� ��ரமாக ேநா�����
எைதேயா எ��, ‘இ�க பா�. எ�த
��ன�ைத�� அேதாட ����ன வ�வ�தால
பா�க����. இ�ப, p, q�� ெர�� ந�ப�
இ����� ெவ���ேகா. இ�த ெர�ைட��
r� ஒ� ந�பரால வ��க ����னா, வ���
வ�ற ந�ப��தா� அேதாட ����ன வ�வ�.’

‘ஓேஹா’ எ�றா� ப�மநாப�.
‘நா� ைப ஆ��� ஒ� ��ன� இ����னா
அேதாட ����ன வ�வ� எ�?’
ப�மநாப� ேயா��தா�. காத�� ����ன
வ�வ� கன� கா�ப�. கன�� ����ன
வ�வ� க�ைத எ��வ�. க�ைத��
����ன வ�வ� அைத �ைன��� பா��ப�.
�ைன�� ����ன வ�வ� வள�ம�.
வள�ம��� ����ன வ�வ� அவள�
��னைக. ��னைக�� ����ன வ�வ�…
ப�மநாப� ரக�யமாக �ரப��ரைன�
பா��தா�. ைக���� �வ�� அவ���
உ�கார இட���ைல, அ�ம��� இ�ைல.
ெபா�வாக �ேல�க� எஜமா�ய�மா�க���
சமமாக உ�காரமா�டா�க�. மவேன இ�.
என��� வள���� ��மண� ஆக���.
உ�ைன� ��மண� �ராக� ேக�� வா��
வ�� �னச� ஆ� ேக� த���
இ��கைவ��ேற�.

‘எ�னடா ேயா��கற? நா�, ஆ�
ெர�ைட�� ெர�டால வ��க ����
இ�ல?’
‘ஆமா?’
‘அ�ப ெசா��.’
‘ெர�� ைப ��.’
‘கெர��. அதா� நா� ைப ஆேறாட ����ன
வ�வ�.’
�ரப��ர� ெகா�டா� ��டா�. ‘இ�தா
வேர�..’ எ�� இர�ட� நகர, ‘த�ம��க
ேபா�யா �ரப��ரா?’ எ�� ப�மநாப�
ேக�டா�.
����� ேபா� ����ய �ரப��ர�, ‘ேட�,
ெகா���ேவ� உ��ய. அெத�லா� இ�ல
வள�. � தா�தாவா�ட ஒ��� ெசா�லாத.
நா� ெசா�மா இ���..’ எ�� ெகாேடா�
ச�ைத� கா��னா�. வள�ம� ���தா�.

�ைற�தப� �ரப��ர� நக��த�� ப�மநாப�,
‘ஐ ல� � வள�. எ�னால இத ெசா�லாம
இ��க��யல. ெச���ேவ� வள�’ எ�றா�.
அவ� ஒ��� ேபச��ைல. அ����யைட�த
மா���� ெத�ய��ைல. இ� ப�மநாப���
�ய�பாக இ��த�. இ�ப��மா ஒ� ெப�
இ��பா�?
‘தபா�டா. � ல� ப�ேற�� என���
ெத���. ஆனா நா� இ�ப ெசா�ல��யா�.
எ�னால ���ச� உ�ன மா���டாம
இ��ேக�. உ�னமா��ேய இ��� ெர��
ேப� ல� ப�ேற�� ெசா�����கா�க.
என�� எவ� ேமல�� இ�ட� இ�ல. நா�
ெமாத�ல ந�லா ப��க��’ எ�றா�.
ப�மநாப��� ����ெவ�� ஆ���ட�.
இ��� இர�� ேப�! கட�ேள. யா� அ�த�
களவா�� பய�க�?
‘அெத�லா� ஒன�� ேவணா�. இ�ப நம��

ேவல ப��கற�. அத ஒ��கா ெச��.
ல�ெவ�லா� ச��படா� ���’
அவ��� அ�ைக வ�த�. ‘எ�னால ��யல
வள�. எ�க�பா எ��� அ��சா� ெத��மா?
இ���� ெஹ�மா�ட� ���� அ�பா
எ��ல அ��க�மா ேபா����.’
‘ஐேயா எ�படா?’
‘காைலல. உ�னா�ட ெசா�லேவணா��தா�
ெநன�ேச�. உ�ேகா��ேக ெத���.
எ�னால மைற��ெவ�க��யல வள�. �
இ�லாம எ�னால வாழ��ட ��யா�. �
ம��� ச��� ெசா���ட�னா, அ�பற� �
ேபச��ட ேவணா�. ச��� ெசா���ட ஒ�
வா��த ேபா��. அ�தெவ�����ேட நா�
��� வைர��� ஒ��கா �����ேவ�. ேவல
ேத����� ேநரா உ� ��டா�ட வ��
��ேப�. அ�வைர��� உ����ய��ட
ஏெற���� பா�கமா�ேட�.’

அவ� அவைன உ���பா��தா�.
‘நாைள�� ஒன�ேக இெத�லா� ��ற�தனமா
ெத��� ���. ேவணா�, ெசா�னா�ேக�’
எ�றா�.
‘��யல வள�.’
‘தபா� நா� ந�ல�தமா ெசா�ேற�. எ�க
������ ெத��சா �ரா�ளமா���. எ�க
தா�தா ஒ�ன ��மாேவ �டமா�டா�.
���ேல��� ����வா�க அ�பற�?
ேதைவயா இெத�லா�?’
‘நா� எ�ன உ� தா�தாைவயா ல�
ப�ேற�. ஒ�ன�தான? � ெசா�� வள�.
எ��ய ���க�யா?’
ஒ� கண� ேயா��தா�. �ற�, ‘அ���
ெசா�ல��யா�. ஆனா ல� இ�ல.’
அவ��� அ�ேவ ேபா�மானதாக இ��த�.
ல� ப�ணைவ���டலா� எ��

�ைன�தா�. ‘ெரா�ப ேத�� வள�’ எ��
ெபா�ெத�� ���தா�.
‘ேட�, எ�கடா ேபாற?’
‘������தா�. இ���� ப�ட
அவமான���� ஒ� ம���
ேவா����தா� உ��ய வரெசா�ேன�.
� ெசா�ன ஒ�வா��த ேபா�� வள�.
எ��ய ���காம இ�ல�� � ெசா�னத
��������� ெசா�னதாேவ
எ����கேற�. நா� ேபாேற�..’
‘ேட�, ேட�..’ அவ� அைழ�க அைழ�க
��லாம� ����ெவ�� ேபானா�.
ப�� ைமதான�ைத� கட���ேபா�
ந�ப�க� �ல� ஒ� ெப�ய பாைறைய� ��க
�ய�� ெச��ெகா����பைத� க�டா�.
கால� காலமாக மாணவ�க� �ய�� ெச���
�ஷய� அ�. ைமதான��� அ�த� பாைறைய
யா� ெகா��வ�� ேபா�ட� எ��

ெத�ய��ைல. ��க��யாத பாைற.
கனமான, ெப�ய ஆ��� ெகா�ட,
�ரப��ரைன� ேபா�ற பாைற.
‘நக��கடா’ எ�� ப�மநாப� ெசா�னா�.
‘இ�� ��க�ேபாறாரா�டா.’
ப�மநாப� ����� பா��தா�. ‘ஆமா.
��க�டா? எ�ன ெப��?’
‘��� பா�ப�?’
���� எ�� உ��யாக� ேதா��ய�.
இ�� ெதாட�� ���ப��ைச வைர
��தைனைய� �தற�டாம� ஒ��காக�
ப��� �ளா� ·ப��� வா����வ� எ��
உ�� ெகா�டா�. வள�ம� �ர��� ���,
த� காதைல அ��க��க இ� அ�ேவ
தைல�ற�த வ�. எ�ன ���க�யா? அ���
ெசா�ல ��யா�. ேபா��. இ� ெப�ய
�ஷய�. �������டா எ�� வ��
ெசா�லைவ�க ·ப��� ேர��தா� ஒேர

பாைத. த�னா� ���மா? க���பாக
����. த�னா� ம��ேம ����.
ஹ¤� எ�� பாைறைய� ���தா�. த� ��
பல�ைத�� �ரேயா���� ���னா�.
‘ேடஏஏஏஏ�!!’ ந�ப�க� �ய��� வா�
�ள�க, இைத� பா��க வள�ம� அ�ேக
இ�ைலேய எ�� ஏ��னா�.
அ� �ர�ைன��ைல. �ல ெதா�ட�க�
எ�ேபா�� இ���றா�க�. தகவ� ஒ�பர���
ெதா�ட�க�.
‘வள�, ெத��மா? ப�மநாப� மா�ளக�ல
����டா�!’
மண�ெப� ெவ�க�ப�வா�. ��னைக
ெச�வா�. ���, ஐ ல� �டா எ�பா�.
ேபா��. �ைன�தா� இ���ற�. �க��
இ���ற�. ��ன��� ����ன வ�வ��ட
எ�ைமயானதாகேவ இ�ேபா� ெத��ற�.
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ெஷ�ட� எ�� ெபா��� அ�ய�ப�ட,
கா�� ·��ட� மா�� இ��த உயரமான
க�டட���� இல�ைக����� அக�களாக
ம�க� வ�� ேச��த �ன��� ஆ�����
ேத�� ���த அ���� வ�த�. ப����
ச��ண����ட�ைத� பா�ைவ�ட எ�.�.ஆ�.
ெஜயல�தாைவ அ���ைவ�தா�. ஆர�� �ற
�ைடைவ�� அ�ைற�� அவ� ப��
வளாக��� இற��யேபா� பா��ர�க�
சா� ‘நா�� இ���� ஆர�� கல�’ எ��
பழ� வா��யா�ட� த� ச�ைடைய� கா���
ெசா�னைத ஒ���ேக�� க�ய����
வ���� ஒ�பர��னா�. க�ைத எ���
ஆ�ற� பைட�த ேமாகன ��தர� இ� ப��

எ�� வ�க� எ�� எ�ேலா����
கா��னா�. கல� ெகா�க� க��
அைனவ���� ��டா� ெகா��தா�க�.
ப�மநாப� தன��� �ைட�த சா�ேல�ைட
வள�ம��ட� ��ட, அவ� ‘ேத�� ���, �
���யரா ப��க ஆர�����ேட��
ேக���ப�டேன?’ எ�� ேக�டா�.
அவ� ப�� ெசா�ல��ைல. ��மான�
ெச����தா�. வள�ம�ைய� கவர அ�
ஒ�ைற�த�ர ேவ� வ���ைல. ந�றாக�
ப��ப�. எ�ப�யாவ� ·ப��� ேர��
வா��வ�. இைட�ப�ட கால�க�� ப���
ெச�வ�ைத� ப�� அ�வ�ேபா� வள�ம� த�
ேதா�க�ட� �����ட �ல க���க� அவ�
கா�� ������த�. ப��� ந�லவ�.
ப��� ெக���கார�. ப��� ெப�யா�.
எ���கானா அவன நா� �� ப���
கா��ேற� பா�. ெசக�� ேர�� வா���
வள�ம��� அ� ஒ�ேவைள ெந��க���ய
ெதாைலவாகேவ இ��கலா�. ப�மநாப���
ஒ� ���பமாக அ�லாம� ெவ�யாக அ�த

எ�ண� உ��ெகா�ட�. கைட��� ஓ��
��ைர �தலாவதாக வ�வ�. ��யாதா
எ�ன?
ப��� வ�ெற�வா� எ��ற ம�������ய
தகவ� த�ர, வள�ம� அ�ேபா� த� காதைல
ம��க��யாம� ேபா��. ���யரான காதல�
·ப��� ேர�� வா��பவனாக�� இ��ப�
அ��. மா���� ெசா�லலா�. ·ப��� ேர��
வா���றவ�கைள� ெபா��� யா��
காத��ப��ைல. ���பாக� ப����� அ�த
பா��ய� �ைட�க வா����ைல.
ஆ��ய�களா� அ�க� ���ப�ப��
ைபய�கைள� ெப�க� ஏெற����
பா��ப��ைல.
��கைள மா��வெத�ப� த�னா� ம��ேம
����. வள�ம�, கா���. இ��� ஒேர
மாத�. இ��� ேத�� ெந�����ட�.
பாட�க��� காத���. ப�தா� வ��� �
ெச���� ��� நா�� காதல�களாக
உ�ேள �ைழேவா�.

அவ� ேப�ேபா� உைழ�க� ெதாட��னா�.
இ���� �ளா�� ெசா���ெகா���ற
அைன�ைத�� ������ ேபா� உட���ட�
எ���பா��தா�. அ�காைல ேவைள��
ெர�ைட��ள�� �தேரார� ஒ���
அம��ேபா� ைக�� ஒ� ����தா�
ைவ�� கண��கைள� ேபா���பா��தா�.
ப����� ேபா�ற, வ��ற வ��ெல�லா�
வரலா��� ��தக வ�ஷ�கைள
உ��ேபா�டா�. ஞா�����ழைம ப��ெச�
���ழாைவ� த�������, ெமா�ைட
மா���� ெச�� உல�யப� ப��க�
ெதாட��னா�.
இதனாெல�லா� அவன� அ�மா ���த
கவைல�� உ�ளா�, ‘உட���� எதா���
ச���ைலயா ப��?’ எ�� ேக�டா�.
‘த..ேச. அவன ெசா�மா��. ��ள
ப��கறா�ல?’ எ�� அ�பா அத�� ப��
ெசா�ன� ெப��தமாக இ��த�. அவைர�
ெபா��தவைர அவெனா� ����ய மாணவ�.

ெஹ� மா�ட� அைற�� ஞான� ெப�றவ�.
இ� ஒ��கா�� காத�, ெகா�தவர�கா�
எ�� ேபாகமா�டா�.
‘ேட�, அ�யாத ேகால�� ஒ� பட�
வ����கா�. ேபாவலாமா?’ எ�� ஒ�
ஞா�����ழைம மாைல அ��வமாக அ�பாேவ
ேக�க, ‘��க ேபா���வா�க�பா. நா�
ப��க��’ எ�� ெசா�னா�. ராஜல���
�ைரயர�க ம�ைண ����� �ல வார�க�
ஆ����தன. இைட�� ப��ர�� பட�க�
அ�� வ�� ேபா���டன. எ�த� பட��
��� நா��� ேம� �ைடயா�.
�����வா�க�. ஒ����� ஒ�றாவ�
பா�����வ� வழ�க�. இ�ப�� ெதாட���
�ற�க��� ச���ர��ைல.
சா��தாகேவ������ற�. �யாக�க�
இ�லாம� சாதைனக� இ�ைல.
அவன� ேதாழ�க��� இ�த மா�ற�க�
�த�� �ல�பட��ைல. அேத ஆறாவ�
ெப��� அம������ற ப�மநாப�.

சகஜமாக�தா� ேப��றா�. பழ��றா�.
வழ�க�ேபாலேவ அவன� பா�ைவ எ�ேபா��
வள�ம����� இ���ற�. அ�வ�ேபா�
ேபார��தா� ெப�மா� சா�ைய� �����
பா��� �ைற���ெகா��றா�. ஆனா�
அவ� வள�ம�ைய அ�� ஒ� வா��ைத
�ட� ேபச��ைல எ�ப� ம�றவ�க��
கவன���� வர��ைல.
ைந�� ��� ேம�� �ல காதல�க�
�ற�தா�க�. க�ய���� த� �ய����
ச��� மன� தளராம� நா�காவ� ெப�ணாக
கா�சனாைவ� காத��க� ெதாட��
ேமாகன��தர��ட� க�ைத எ�த� ப���
எ����ெகா�ள ஆர���தா�. ப����
அவன� ���� இ���� (ேத�� ேர��)
�����மா�� ராஜா��ைய� காத��கலா�
எ�� ஒேர சமய��� ��� ெச�ய,
இ�வ���மான ந��� ��ச� ஏ�ப�ட�.
ராஜா�� �����மாைர ‘ேபாடா ப�னாட’
எ�� ெசா����டதாக ஒ� �ர�ைய ���
ேகா��த� �ள���ட, இ�வ��

ச��ண���ட����� ���ற� இ����
�ற�தெவ��� க����ர�� ச�ைட
ேபா�டா�க�. ராஜா�� இதைன� பா���
ர���� பாரா��னா�. அ�நா� வைர
யாைர�ேம காத���ராத அ�சாவ� ேர��
�வ���ரம�ய��ட ஒ�பதா� வ��� �
ெச��� இ���� ேரவ�ைய� காத��க�
ெதாட��னா�.
இ��� ேத�� ெந���ய ேநர���
இ�வாறாக உலக� இய���ெகா����க,
தா� ம��� ரக�யமாக ஒ� ெப��
��த����� த�ைன�
தயா��ப����ெகா�வ� ப��ய �யாயமான
ெப��த� ப�மநாப��� இ��த�.
ெதாட�க��� �ரம�ப�டா� எ�றா��,
�டாம� ப��க� ப��க, ��யாத
பாட�கெள�லா� ��ய ஆர���தன.
த���தவ� ஒ�ேவைள ·ப��� ேர��
வா����ேவாேமா எ�� அவ��ேக
அ�வ�ேபா� ச�ேதக� ஏ�பட� ெதாட��ய�.

இ��பாக, �ைவயாக இ��த� அ�த �ைன�.
அ� ம��� சா��யமா���டா� உல��
ேவ� எ��ேம �ரம��ைல. �த� ேர��
மாணவ�� காத���ட �த�தரமானதாகேவ
க�த�ப��. அ�பாைவ� ப�� இ�
�ர�ைன��ைல. ெகௗதம ��த���
அ��தப�யாக ப�மநாப� தா� எ��ற
க���� மா�றேம வரா� அவ���. வ�����
�ேசஷ கவன� உ�டா��. ப���
பய�ப�வா�. மகா��க வா��யா� �ய���
வா� �ள�பா�. �யாடா ���? �யாடா
���? �யாடா ���? எ�� பா���ற
�க�கெள�லா� பரவச�ப��.
அ� ���ய��ைல. ஐ ல�� ���. வள�ம�
ெசா�லேவ���. ெசா�வா�. க���பாக�
ெசா�வா�. ெசா�லாம� எ�ேக
ேபா���வா�? அவ� த�ைன
ெவ��க��ைல எ�பேத அவ� ����வத��
�கரானத�லவா?
இ��� ேத�� �ன���� ஒ�வார� ��னதாக

ப�மநாப��� ஓ� எ�ண� எ��த�. ஒ�
தாைள எ��� இர�� வ� எ��னா�.
���ப��ைச�� ேபா�� உன���
ப������ அ�ல. என��� உன���தா�.
இ�ப��� உ� ���நாத�.
எ����� ஒ��ைற ச�பா��தா�.
���நாத� எ�பைத ��ரா�காக இர�ைட
அைட�����க���� ���தா�. ம���
பா�ெக��� ைவ���ெகா�டா�. ெவ�ேநர�
ேயா���, வள�ம� ������ ேபா� அைத
ேடா� ெட�வ� ெச����� வரலா� எ��
அவ� ��� ெச�� �ள��யேபா� ம�
இர� ப�தா����த�.
அவ� இ�ேபா� ப���ற ைபய� எ�பதா�
ெமா�ைடமா��� அவ��காக அ�பா ஒ�
���ள�� ஏ�பா� ெச�� த����தா�.
���யாக ஒ� ேமைச நா�கா��� �ட. ஒ�
அைரம�ேநர� அவ� ெவ�ேய ேபா����
வ�வ� இ�ேபா� ெப�ய �ர�ைனயாகா�.
ப���ற ைபய�. ஏதாவ� ேயா��தப�

உலவ� ேபா���பா�.
�ற�ப�டா�. ச����� எ�� ��
���தமா�� ஓ�, வள�ம� ��� வாச��
ெச�� ��றா�. ��� ����ெகா�டா�.
கத� �����த�. உ�ேள �ள��க�
அைண�க�ப����தன. ெபா�வாக உ�பள
�தலா�க� ஒ�ப� ம���ேம�
������ப��ைல. இதனாேலேய ராஜல���
�ைரயர��� �ட மாைல�கா��ைய ஐ�ேத
��கா��� ஆர���� எ�ேட கா��ெக�லா�
������வா�க�. அத��ற� ஒ�ம�ேநர�
இைடெவ� ���, �டைலக��கான இர��
கா��ைய ஒ�பதைர�� சாவகாசமாக�
ெதாட��வா�க�.
உண��� ேவக��� �ற�ப�� வ�தாேன த�ர,
எ�ன ெச�வ�, எ�ப� அவைள� பா��ப�
எ�ெற�லா� ேயா�����க��ைல. எனேவ
இ�ேபா� ேயா��தா�. ��ைட ஒ��ைற
��� வ�தா�. ��ட� எ�� யாராவ�
த�ைன� ������வா�கேளா எ���

பயமாக இ��த�. க�ைடல ேபாற �ரப��ர�
பா�����டா� ேவ� �ைனேய ேவ�டா�.
எ�ன ெச�யலா�?
���� வல��ற� இர�டாவதாக இ��த ஒ�
ச�ன� ம��� ேலசாக� �ற����ப�ேபா�
ெத�ய, அ�ேக ெச�� ெம�ல� ெதா��
இ���� பா��தா�. �ற��தா� இ��த�.
பயமாக இ��த�. இ���� உ�ேள இ��ப�
ெத�ய� ெகா�ச� ேநர� ���த�.
பைத��ட� க�ைண பழ���ெகா��
உ�ேள பா��க, ச�னேலார� க���� ஒ�
நா����� ெபா�ைம ம���
இ��க�க�டா�.
ச�ேதக��ைல. இ� வள�ம��� அைறதா�.
வ���� அவ� த� நா� ெபா�ைம �����
பல சமய� ெசா������றா�.
அெம��கா����� அவள� மாமா வா��
வ�� ெகா��த ���� நா� ெபா�ைம. அைத�
க���ெகா��தா� வள�ம� ���வா�.

ஆனா� க���� ெபா�ைம ம��ம�லவா
இ���ற�? வள�ம� எ�ேக?
����� ேபா���டா�. ஒ� �ய��
�ணான� �ட� ெப���ைல. வள�ம� இ�த
ேநர��� எ�� ேபா���பா�? ேவ�
அைற�� ������பாளா? அெம��க
நா����� ெபா�ைம இ�லாம� அவ����
��க� வராேத?
ம�நா� அவ� ப���� வராத� ேம��
�ழ�பம��த�. அ��தநா��. அ��த நா��.
வள�ம��� எ�னேவா ஆ���ட�. கட�ேள,
எ�ன அ�?
அ�வள�தா�. ப��ைப� ைப��ேபா��
எ��� ைவ�தா�. த� மான�க��� அழ
ஆர���தா�.
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இ�ேறா� வ���க� ����றன. ச�யாக
ஏழாவ� நா� ேத��க� ெதாட��� எ��
ேநா��� ேபா��� ெஹ� மா�ட�
ைகெய���� ேபா�ட அ���ைப ���
எ��ய�ப� வ�� ஒ������ ெச�றா�.
‘வள�ம� ஏ� இ�த ஒ�வார� இ�����
வரல?’ எ�� ப�மநாப� ராஜா���ட�
ேக�டா�.
அவைன ஒ�மா�� �ைற��� பா��தவ�,
‘ெத�யல. ெத����கேவ��ய அவ�ய��
இ�ல’ எ�� ெசா������ ேபானா�.
உ�க��� �ச� எ�னெவ�� ப�மநாப����
ெத�ய��ைல. ேவ� யா�ட� �சா��தா�

�வர� ெத��� எ��� ��ய��ைல.
ைபய�க� யா���� த� த��� ெத�யாம�
ெப��பா�� ��தக�களா� த� �க�ைத
மைற���ெகா�டா�. ெப�க� ����
வள�ம��� ெந��கமான ஒ��ர�� ேப�ட�
ேப���ெகா���� பா��தேபா� ச�யான ப��
�ைட�க��ைல.
எதனா உட���� ச���லாம இ����டா
��� எ�� �ளாரா ெசா�னா�.
��ெக�ற�. எ�ப� இதைன� ேபா� ெச��
வா���� ெதா��� ெசா��றா�?
ச�ேதகமாக�தா� ெசா��றா� எ�றா��
தன�� ஏ� அ� �டைல� �ர��,
ெதா�ைட��� த���ற�?
ெஜயல�தா�ட� ேக�டேபா�, ‘அவ�க�பா
அவள அைடயா�ல ேச�க���
ெசா��������தா�. ஒ�ேவள எ�சாம
அைடயா� ���ல எ�தறாேளா எ�னேமா’
எ�றா� ச�வ அல��யமாக.

��ெப�� அ�ைக �����டைத�
க�ட�ப�� அட���ெகா�� ேவ� �ற�
�����ெகா�டா�.
ேவ� �ல�� அவ� ���ப இயலாத
ப��கைளேய ெதாட���
ெசா���ெகா����தா�க�. ெவ��பாக
இ��த�. எ�ேபா�� அ�ைக வ�த�. ப��க�
ேதா�ற��ைல. இ�தானா? இ�வள�தானா?
ஒ� மாத� க�� �ய��. இ��� ேத���
��சயமாக �த� மா�� வா�க���ய தர�ைத�
ெதா����ேவா� எ�� அவ� ��மானமாக
ந�ப�ெதாட�����த ேவைள��
இ�ப�ெயா� �த� �ற�ப�����ற�. நா�
எ�ன ஆக�ேபா�ேற�?
ெமா�ைட மா� �ள��� அ��� ��தக�ைத
ைவ���ெகா�� ப�மநாப�
ேயா����ெகா����தா�. அவ���
�ய�பாக இ��த�. வள�ம� ப����
வராத� ப�� ஆ��ய�க� யா��
ஒ�வா��ைத �ட ேக�க��ைல.

அ�ட�ட�� எ���� �த� ��ய�
த�ழ�யா �ட வா� �ற�க��ைல. கவனமாக
அவ� ெபயேர ப��� இ�லாத� ேபால
நக��� ெச�� அ��த ெபயைர உ�ச���
உ�ேள� ஐயாைவ� ெப���ெகா�� ேமேல
ெச�றா�. வ���� �ற மாணவ�க� யா��
ஒ� தகவ��காக� �ட அவைள� ப��
�சா��காத� ேம�� �ய�பாக இ��த�.
யா���� அவ� ெபா��ப��த�த�க நப�
இ�ைலயா? ��ய��ைல.
‘ப����யா? ப�ப�’ எ�� ேமேல வ��
எ���பா��த அ�பா அ�பாக� தைலைய
வ��னா�. அ�ைக வ�த�.
ப��க��ைல. ப��க ��ய��ைல. அ��ட�
பரவா��ைல. ப��தெத�லா�
மற�����ேபா� இ���ற�. இ�த�
கட�கா� அ�ப� எ�ேகதா� ேபா���பா�?
‘அ�பா..’ எ�றா� த�ைன�
க���ப����ெகா��.

‘ெசா��டா?’
ேயா��தா�. எ��� ேபச��யா�.
ப��க��யாத �ஷய�ைத� ெசா�வத��ல�
சா��க���ய� எ����ைல. ெமா�ைடமா��
த�ைம�ட இ�லாமலா��ட����. எனேவ,
‘ஒ����ல..��மாதா� ���ேட�’
எ�றா�. ���தா�. ேபா���டா�.
ஃபா��லா�க� மற�க� ெதாட��ன.
உ��ேபா�ட ெச���க� உைத�தன.
பா��� ப�ஃெப�ெட�ஸு� �ரச��
க����வ�ட�ஸு� த�� கா�ட
ஆர���தன. அ�ப�� பாப�� பா��ப���
ஒேர நா�� ேந��� ேந�
ேமா��ெகா�டா�க�. உலக� வல��றமாக�
�ழல ஆர���த�. ��தக� ச�ய, அவ�
அ�ப�ேய ���� ேபானா�.
‘�ஜமாவா�?’ எ�றா� வள�ம�.
‘ெசா�னா ந�பமா�ட. உ�ேமல ைப��யமா

இ��கா��’ எ�� ராஜா�� ெசா�னா�.
அவ� ���தா�. ‘ெத���. ஆனா இெத�லா�
த��தாேன?’
‘ந�ம �ளா� பச�க��� ல� ப�ற� ஒ�
ஹா��. இவ எ� ஆ�, அவ உ� ஆ���
ெசா������ ��ய��. அ�ல ஒ� ெக��.
ஆனா ��� ேடா�டலா ேவற மா��
இ��கா� வள�. ேபான வார� ���க
�ளா�ல அவ� ப�ட பா�ட பா�க�ேம �?
��� ேபயைற�சமா�� இ�����.
யா���ட�� ஒ�வா��த ேபசல. � உ�கா�ற
இட�ைதேய பா��������தா�.’
வள�ம� ���ப�� ��னைக ெச�தா�.
சா�����ெகா����த ��� ஐ�
உத�ேடார� ச�ேற ஒ�� உ���த�. அழகாக
இ��த�.
‘ெசா��ெவ�ச மா�� வா�யா��ட �
எ�க�� ேக�கல ெத��மா?’

‘நா� தா� அ�பா��ேட��� ெல�ட�
வா���� வ�� ���� ��னா�ேய
அ�ட�ட��ல �� மா�� ப���ேடேன?
ேபாற�ேச எ�லா சா���ட��
ெசா�����தா� ேபாேன�.’
‘அ�த ��ல ப��க ����தா�?’
‘�மாரா ப��ேச�. க�யாண����� ேபா���
ப��க எ�க ����? ஆனா ஜா�யா
இ������பா. ெம�ரா�னா ெம�ரா�தா�!
ேத��� ஒ� �ேய�ட� இ��� அ�க. ெசம
ெப��. ���� ஏ�ெய�லா� ேபாடறா�க�.’
‘எ�ன பட� பா�த?’
‘கா�� பட�. மாமா �������� ேபானா�.
இ���� பட�.’
‘ஓ…’ எ�றா� ராஜா��. ெசக�� ேர��
வா���றவ� இ���� பட� பா��ப��
தவ��ைல. த�ர�� ராஜல��� �ைரயர���
கா�� ேபா�ற பட�கைள� ெபா�வாக�

�ைர��வ��ைல.
‘அவ� எ�ன ல� ப�றா�� என���
ெத����. ���யரா�தா� ப�றா�. ஆனா
என�� இெத�லா� ���கல ெத��மா?’
‘அட�� அவன ���. ெம�ரா�ல ேவற
எ�ெக�லா� ேபான?’
‘������தா� ேபாேன�.’
‘இ�க பா�காத ��சா?’
‘அ�க ��ல கடைலெய�லா� ��கறா�க�.
��ைர ஓ�றா�க. �ைறய�ேப� ேஜா�
ேஜா�யா ம��ல உ�கா������ ல�
ப�றா�க. யா�� க���கறேத இ�ல’
இைத� ெசா���ேபா� வள�ம�
ெவ�க�ப�ட�ேபா� ராஜா����� ெத��த�.
உ���பா��தா�. �ல �னா�க� க����
ேக�டா�. ‘உ�ைமய ெசா��. � ���ய ல�
ப��யா?’

வள�ம� �����டா�. ச��ேநர�
ேயா��தா�. �ற�, ‘அவன என���
������. ஆனா ல�� இ�ல.’
‘��ன? �ரதரா?’
‘ேச�ேச.’
‘�ரத� இ�ல�னா ல��தா�. ேவெற�ன
இ���?’
‘ந�ல ஃ�ெர��� அவ�.’
‘அவ� அ�ப� �ைன�க�ேய?’
‘ெத�யல. பா�ேபா�. ெமாத�ல ���ப��ைச
��ய���. அ��த வ�ஷ� ெச��
மா���டா�க�னா ேடா�டலா எ�லா�
மா���.’
ப���� அ�த ஒ� �ர�ைன இ��த�.
இ�ன காரண� எ�� யா�� ெசா�வ��ைல.
ச�ப�த��லாம� ��ைளகைள அ��த

வ���� ேவ� ேவ� ���க���� �����
ேபா�வா�க�. ைந�� ��� இ��பவ�க�
ெட�� ����தா� ேபாவா�க�
எ��ெசா�ல��யா�. ெட�� ��� �ல�
ேபாட�ப�வா�க�. ஏ ெச��� ப�� ேப�
மா�வா�க�. ��� நா� ேப�. ஈ�� ஆ�
ேப�. ெஹ� மா�ட� அல�லா
�ைளயா��ைடயா�. அவ� தைலவ�� �ட.
யா�� எ����� ேக�� ேக���ட ��யா�.
ஒ�வார �ட� ஹா�ேட� ��வ��
வள�ம��� ராஜா���� வள�ம��� ���
ெமா�ைடமா� �ைர� ச��ன���தா�
ப����ெகா����தா�க�. அ�வ�ேபா�
�ம� வ�தா�. ெபா�ெகா� வ�தா�. �ளாரா
வ�தா�. இர� பகலாக� ��தக�கைள
ேம��� ���ெகா����தா�க�. ந���
ப�� ����� ைபய�க� ����� ேப��
வ��ேபாெத�லா� வள�ம� தவறாம�
���ைய� ப��� ேப�யைத ராஜா��
கவ��தா�.

ஞா�����ழைம ���ைற வார��� கைட�
�ன�. ம�நா� ���ப��ைச. பத�ற��
கவைல�� ேமேலா��, �ைடெப�ற கண���
அவ� ���� ேக�டா�. ‘இ�பவா���
ெசா����. ���ய � ல� ப��யா?’
ேயா��தா�. ‘இ�ல��தா� �ைன�கேற�’
எ�� ெசா�னா�.
அேத ஞா�����ழைம மாைல ஆ� ம�
��ப� ��ட�க��� ப�மநாப� �க� க��,
ச�ைட மா�� ெந�� �ைறய ���
ைவ���ெகா�� அ�பா�ட� வ��, ‘நா�
ைபபா� ���மா�ய�ம� ேகா�� வைர���
ேபா��� வ��டேற�பா’ எ�� ெசா�னா�.
����� பா��தவ�, ‘இ�தா..’ எ�� ைக��
ஒ� �பாைய� ெகா���, ‘ேபாற�ேச க��ர�
ஒ� க�� வா����� ேபா’ எ��
ெசா�னா�.
ப�மநாப� வாச���� ெச�ற�� த�

மைன��ட�, ‘பா��யா எ���ைளய?’
எ�றா�.
‘எ�னாேமா.. பா� ப�ணா�னா ச�.’
‘ைப��ய�கா�, அவ� ·ப��� ேர��
வா�க�ேபாறா��!’
‘ெநசமாவா�க?’
‘ெவ�� ப��� பா�. எ���ள ப���ல
எற���டா�. இ�னேம அவன யா�� எ��
ெச���க ��யா�.’
ப�மநாப� ேக���ெகா��தா� இ��தா�.
அ�ைக வ�த�. அட���ெகா��
���மா�ய�ம�ட� ஓ�னா�. ஒ�
க��ர�ைத� ெகா���� ��������
����ைற ���வ�தா�.
நாைள ேத�� ெதாட���ற�.
���மா�ய�மா! பாட�க� மற�தா��ட�
�ர�ைன��ைல. சமா�����ேவ�. வள�ம�

�ைன�� வரா���க �தா� அ��
��யேவ��� எ�� ேவ���ெகா��
வ�தா�.
இர� சா�பா����� �ற� உ�கா���
��தக�ைத� �ற�தா�. வள�ம��� எ��ய
க�த�தா� �த�� க��� ப�ட�.
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வள�ம�ைய� காத��க� ெதாட��ய நாளாக,
�ர��ன� இர�� க�த�க� �த� அவ���
எ�� ஒ�ெவா� பாட���தக���
அ�ைட����� ெசா�� ைவ�பைத
ப�மநாப� வழ�கமாக� ெகா����தா�.
��தக���� ேமேல ேபாட�ப�� �ர��
அ�ைடக� எ�ேபா�� ரக�ய�
�ர�க�களாகேவ இ����றன. காத�
க�த�க�. ேத�� ���க�. ெக�டவா��ைத�
பட�க�. �ளா�பார��� ஐ�� கா���
இர�� �த� ெபா���ெய��� வா��வ��
பா���� ம��� பா��� ர���ற ���
���க�.
அவ� டா�ெல����� ��தக� எ����

ெச�வ� ���� அவன� அ�மா எ�ேபா��
ெப��த� அைடவ� வழ�க�. ���� ����
ப���றா�, மா���தா� வரமா�ேட���
எ�� அ�ைட ��� ஈ.�. ச�சார��ட�
அவ� ெசா�� வ��த�ப�வைத அ�வ�ேபா�
ேக�����றா�. அ�மா�கைள ஏமா��வ��
ஏேதா ஒ� �க� இ��க�தா� ெச��ற�.
இ�ேபா� அ� �ைன��� வர, ��ெப��
க�ைண �� மைற�த�. இ� ெமா�ைட மா�.
யா�ம�ற த�ைம. ேம�� இர�� அவ��கான
�ர��ேயக அ�ப� வா�� �ள���.
இ�ேபா� அ�ைடைய� கழ��ைவ�����
ஒ�ெவா� ��மாக எ���� பா��தா��
எ�த� �ர�ைன�� இ�ைல. ஆனா�� மன�
வரமா�ேடென��ற�. அைன�ைத��
எ����டலா�ேபா� அ�ப�ெயா� ஆ��ர�
�����ெகா�� ெபா���ற�.
வள�ம�. ஏ� இ�ப� இ����றா�?
�ைன�காம�� இ��க��ய��ைல.
�ைன�தா�� க�டமாக இ���ற�. ��க���

சாய� ��ய ம����� ப�ெதா��
உ����� உ��டப� �ட��ற�. அவ�
ம��� த� காதைல ஏ���ெகா����டா�
உலக�ைதேய ஒ� ைக������ ���ட
���� எ�� உ��யாக� ேதா���ற�.
பாழா��ேபான ���ப��ைச ���ேக
வரா������தா� இ��� ெகா�ச�
�ைன�� அ�ப�����கலா�. இ�ேபா�
ப��தாகேவ���.
த�ர�� ல��ய� எ�� ஒ�� வ�����ற�.
வ���� �த�. ேத��� �த�. வா���
�த�. �ற� வள�ம��காக இ�தைன
உ�கேவ��ய அவ�ய���கா�. க���பாக�
�ைட�பா�. ��� ஐ ல� �. ��சய�
ெசா�வா�. ச�ேதக��ைல.
எனேவ அவ� க�த�ைத�� �றவ�ைற��
ம���� ெசா����� உ��ரமாக� ப��க
ஆர���தா�.
���� சராச� எ�ப� எ�ேபா�� ெப����

சராச�ைய�ட அ�கமாகேவ இ����. இ�
எ�க�� ���� சராச� எ�ப�
இர�ைட�� ��� இர�டா� வ��தா�
வ�வ�. ெப���� சராச�யாக�ப�ட� இ�
எ�க�� ெப��க� ெதாைக�� வ��க�ல�.
எ�ன ஒ� க������! உ�கா��� ேயா��த
க�த ேமைதக� ��� வாழ���. அவ�
ப��தப�ேய ��க ஆர���தா�.
ம�நா� ேத��க� ஆர�பமா�ன.
தா�கா�கமாக ப�மநாப� வள�ம�ைய
மற�தா�. ஆ��ய�கைள, அ�பா அ�மாைவ,
ெஹ�மா�டைர, ந�ப�கைள, எ��கைள
எ�ேலாைர�� மற�தா�. �னா�தா�.
�ைட�தா�. எ�ன எ���ேறா�, எ��வ�
ச�யா எ�� ����� ப����பா��க��ட
இ�ைல. எ�� ������ வ��ெகா�ேட
இ��தா�. �� ����ய�� ம�நா�
ேத���கான ப���.
தா� ப����ெகா�����ேறா�, ேத��

நட��ெகா�����ற� எ�ப��ட அவ���
�ைன�� இ�ைல. ெச��த�ப�ட ஓ�
இய��ர� ேபா� இய���ெகா����தா�.
மன��� �����தைத� ேபால பயேமா,
பத�றேமா, எ��பா��ேபா, ம����ேயா,
��கேமா ஏ���ைல. ெவ�ைம���ட
அழகாக�தா� இ���ற�. ெவ�டெவ��
பாைலவன��� எ�ேகா ஓ�ட��� வள�ம�
எ��� �� ேசாைல இ���ற�.
அைட��வைர இ���� ���க ���மானா�
ச�. இ�லா�ேபானா� ெப�ய �ர�ைன
ஏ���ைல. ப�தா� வ��� � ெச����
அவ� ேபா��ேபா� ேவ� வ���க������
யாராவ� ெப�க� வ�வா�க�. அவ�க��
�ல� அவ� க���� அழகாக�
ெத�பட����. இத������ �ல �ைற
இ�வா� ேந������ற�.
ஆ� �ன�க�. அவ�, அவனாக இ�ைல.
அ�வாக இ��தா�. இ��� ேத�� �ன�த��
மாணவ�க� ஒ�வ��ெகா�வ� ைக����
�ச�� �ன�த�� ச���கலா� எ��

ெசா���ெகா�� ���தா�க�.
ப��� ெச�வ� ெச�க�ப��� உ�ள த�
அ�ைத ����� ஒ� மாத�
ெச�ல���பதாக� ெசா�னா�. க�ய����,
க�ள�������� ேபா�றானா�. ெப�மா�
சா��ட ��வா����� யாேரா உற�ன�
இ��பதாக�� அவ�க� ������
ேபாவதாக�� ெசா���ெகா����தைத
ப�மநாப� ேக�டா�.
ெபா�வாக ���ைறக�� அவ� எ�த
உற�ன� ������ ெச�வ� �ைடயா�.
ஒ�மாத� த�� உற� வள��க� த�க
உற�ன�க� யா�� இ�ைலேயா எ�னேவா.
அவன� அ�பா, ஒ�ெவா� ஆ����
���ைற��� அவ��� �ைறய கா���
��தக�க� வா���ெகா��ப� வழ�க�.
இ�த வ�ட� அைத�� எ��பா��க ��யா�.
எ�ேர வ�வ� ப�தா� �ளா�. ப�����.
அர�� ேத��. எ�காவ� பைழய ��தக����

ஏ�பா� ெச��ைவ����பா�. ப��கேவ���.
அ�ல� ப��ப�ேபால பாவைன
ெச�யேவ���.
‘பா� ப���வ இ�ல?’ எ�� அ�மா
ேக�டா�.
அவ���� ச�ேதக��ைல. ஆனா�� ஏ�
அ�மா���� ச�ேதகமாக இ���ற�?
ெத�ய��ைல.
‘���. மா��� எ����ற�தா� �சய�.
ஏ�டா நா�ற தா���வ இ�ல?’ எ�றா�
அ�பா. அவர� அபார ந���ைக அவ���
அ�சம��த�. ��ெர�� தாெனா� ப���ற
ைபயனாக அைடயாள� கா���ெகா�ட�
தவேறா எ�� ேதா��ய�. ப��த�
த���ைல. ஆனா� ெவ�ேய ெத���ப�
நட��ெகா����கேவ�டா� எ��
�ைன�தா�.
அ�த ஆ��� இ�� நா�� ேத�� ����

ெவ�ேய வ�� அவ� ெவ�ேநர�
கா����தா�. வள�ம� இ��� ெவ�ேய
வர��ைல.
வ�வா�. ராஜா��, �ளாரா, ெபா�ெகா�
இ�ன�ற ேதா�க� �ைட�ழ ந�ேவ
வ�வா�.
வள�ம� ���ைற�� எ�ேக
ேபாக�ேபா�றா�? அவ����
ெத���ெகா�ள ஆவலாக இ��த�.
ேக�கலா�. ப�� ெசா��வா�. அவ�ய�
ெசா�வா�. ஆனா� ேக���
ெத���ெகா�ட�ற� ேசாக� வ�����. ஒ�
மாதகால�. ஊ���� ேபாேற� ���. எ�க
மாமா �����. அ�த �����. ெப�ய�மா
�����.
எ�ன�ைதயாவ� ெசா����டா� ��ச
நாைள� கட��வ� �ரம�. ஒ���
ெத�யா���தாேல ேதவைல. ஆ� ெத�
தா��னா� வள�ம� �� வ��. ������

அவ� இ��பா�. தன� ெச�ல நா�����
ெபா�ைம�ட� �ைளயா��ெகா����பா�.
ேபா�� பா��கலாமா? ��ெர�� எ�ேர
ேபா� ��றா� அவள� �கபாவ� எ�ப�
மா��? எ�ன ெசா�வா�? ேட�, ேபா��டா.
எ�க தா�தா வ���வா�. பதறலா�.
பய�படலா�. கலவரமைடயலா�.
இ�ப� �ைன���ெகா����பேத �கமாக
இ����. எத��� ேக��ைவ�� ஏதாவ�
�ைட ெப�� வ��த�ைத� �ம��ெகா��
������ ேபாகேவ���?
எனேவ அவ� ெவ�மேன கா����தா�.
வ�வா�. பா��கலா�. ���கலா�.
ேபா��டலா�.
ஒ�ேவைள ேத�� ���த ச�ேதாஷ���
இ�ைற�ேக ‘��� ஐ ல��டா’ எ��
ெசா����டா�?
����ெவ����த�. அட���ெகா�டா�.

த��ட� �ட ெசா�லேவ�டா�. சா�ற வைர
ெசா�லேவ ேவ�டா�. அவள� ெப��
·�ெர�� யா�டமாவ� ெசா�னா��ட�
பரவா��ைல. ேபா��. இவேள, ராஜா��,
நா� �ஜமாேவ ���ய ல� ப�ேற��.
ஆனா அவ���ட ெசா��டாத.
ெசா��வாளா? ஒ�ேவைள அவ����
இ���மா? த� வய�தாேன? த� மன�
ெத���தாேன? ஏ� அவ����
இ��க��டா�?
ஒ�மாத ���ைற. கட�ேள, எ�ப��
க��க�ேபா�ேற�? ந�ப�க� இ�லாத
�ன�க�. ப�� இ�லாத �ன�க�. வள�ம�
இ�லாத �ன�க�. ெகா�ைம அ�லவா?
��ர� அ�லவா?
அவ��� அ�ைக வ�த�. அேத சமய�
வள�ம��� வ�தா�.
‘ேட� ���, � ������ ேபாகல?’

‘இ�ல வள�.’
‘ஏ�டா?’
‘ஒன�காக�தா� ெவ�� ப������ேக�.’
அவ� ���தா�. உலகேம ���ப�
ேபா���த� அவ���.
‘எ�ன �ஷய�டா?’
‘நா� ெசா�னத ேயா���யா?’
‘எ�ன ெசா�ன?’
‘ஐ ல� � வள�.’
‘� ேபாடா. ஒன�� ேவற ேவைலேய இ�ல.’
‘இ�ல வள�. நா� ெநசமா�தா�
ெசா��ேற�. எ�னால.. எ�னால..’
அவனா� ேபச��ய��ைல. அ�ைக வ�த�.
அ����ேவாேமா எ�� அ�சமாக இ��த�.

வள�ம� எ�ேர அ�வ� அவமான�. அவ���
ஒ�ேவைள காத� இ��தா�, ஓ�ேய
ேபா��ட����. �ஹ¤�. அழ��டா�.
க���பாக� �டா�.
‘ஒ��கா எ�ஸா� எ���யா?’
‘உ�’ எ�றா� �ர�ேத இ�லாம�.
‘கண�� ேப�ப� ெகா�ச� க�டமா இ�����
இ�ல?’
‘ெத�யல வள�.’
அவ� உ���பா��தா�. �ல �னா�க�
ேபசா���தா�. �ற� ச�ெட��, ‘�ச��
வர���. பா�கலா�’ எ�� ெபா�வாக�
ெசா������ ேபா���டா�.
அவ� ெந�ேநர� அ�ேகேய �����தா�.
ச�ெட�� ஒ� ேயாசைன ேதா��ய�. ஒ�
மாத ���ைற. ச�யாக ��ப� நா�க�. ஒ�
நாைள�� ��� �த� ெதா���

க�ைதக� எ�� ப�� �ற��� �ன�த��
வள�ம��ட� ெகா��கலா� எ�� ���
ெச��ெகா�டா�.
‘அெத�னடா ெதா���? இ��� ப��
எ�தேவ��ய�தாேன?’ �����ெகா�ேட
ேக�பா�.
‘அ�த � எ�� ���� ப�� வள�’ எ��
ெசா�லேவ��ெமன எ���ெகா�டா�.
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���ைற அ������டா�க�. ச�யாக ஒ�
மாத�. ப�தா� வ������ ேபாக����ற
மாணவ மாண�க��� இ��கேவ��ய
ெபா���, அ�கைற ���ெத�லா� ெஹ�
மா�ட� சா�ேகாபா�கமாக �வ������,
�� நா�கைள �ணா�காம� ப����ப�
ெக�ட அ��ைர ெசா�� அ���ைவ�தா�.
ப�மநாப���� கட�த ஒ�மாத கால ப���
அ�பவேம அ�ப� வய� வைர
தா���ேபா���த�. எ�ன ஆ���ட�
தன��? ைப��ய� ���த மா�� பாட�
��தக�க�� ��� ��ெத���, ேத�ெவ���
���தத�� எ�னவாவ� �ரேயாஜன�
இ���மா எ�� இ�ேபா� ச�ேதகமாக

இ��த�. ஆக�ெப�ய பய� எ�றா� அ�
ந�ல மா��. ஆனா� அ�� ெப�ய ���ப�
இ�ைல. ந�ல மா�� எ�ப� வள�ம���
மன��� காதைல உ�வா��மானா� ச�.
ெவ�மேன ப���ற ைபயனாக அைடயாள�
காண�ப�வ�� ெப�ய லாப�க� ஏ���ைல.
த�ர�� ஒ� மா�ேவட�ேபா���� மகா�மா
கா�� ேவஷ� ேபா�வ� ேபால�தா� அவ�
ேத����� ப�����தா�. �ர�தரமாக
மகா�மா கா��யா�� உ�ேதச� ஏ���ைல.
ேயா���� பா��தா� ப���ேற� ேப�வ�
எ�� ஒ�மாத கால�ைத� தா� �க��
�ணா�� ��ட� ேபால�தா� இ�ேபா�
ேதா��ய�. வள�ம��ட� ேம�� �ய��
ெச����கலா�. அ�ேப உ�ைன�
காத���ேற�. ���லாம� வா�வ� க�ட�.
எ� காதைல ஏ���ெகா�வத�� ஏ�
இ�தைன தய�க� கா���றா�? எ�ைன�
���க��ைலயா? அ�ப�யாவ� ெசா����.
நா� ஆ��க ேத��� �ரா�ெக� ேபாட�
ேபா�ேற�. ஒ�பதா� வ��� � ����

��தாக வ�� ேச������றா�. பா��க
ல�சணமாக, க����� ஈர� அ�ணா ேபால
இ���றா�. அவ� க����� ெந� க��
ஷ��� கா� �ைளயாடலா�ேபா� அ�தைன
ெப�தாக உ�ள�.
இ�வா� ��� ��ைர ேவக� எ���
ேயா��க� ெதாட��யேபா� படாெர��
��ன�தைல�� அ����ெகா�டா�.
ேச. எ�தைன ெக�டவ� நா�. ��தமான
எ� காத���� நாேன சா� ���ேற�!
ெவ�ேய ெத��தா� எ�தைன அ��க�.
���பாக வள�ம���� ெத��தா� எ�ன
�ைன�பா�!
அேத சமய� ஆ��க ேத����� எ�ேபா�
த� பா�ைவ�� ����� ���த� எ���
அவ� ேயா��க� தவற��ைல. ெச�ற
வ�ட�தா� ப���� ��தாக வ��
ேச�����தா�. அவள� அ�பா கா��ப�
ப� ச���� க�ட�டராக உ��ேயாக�

பா���றவ�. ெச�க�ப�� – உ��ரேம��
���� ஓ���ெகா����தவ���
���ேபா�� – ேசா��கந��� �����
மா�த� வ�தப�யா� ேகள�பா�க���
���ப�ைத� ெகா��வ�� ைவ�����,
ேபாலா� ைர� எ�� �ற�ப��� ேபானவ�.
வ���� ஒ� �ல ைபய�க� ஆ��க
ேத��� அழ� ���� அ�வ�ேபா�
���������றா�க�. ப�மநாப��
ஒ��ர�� ச�த��ப�க�� அவைள�
பா��தா�. ந�றாக�தா� இ��தா�. ஆனா�
வள�ம�ைய�ட�மா எ�� ெசா�ல�
ெத�ய��ைல. எ�ப� இ��தா�ேம த�
�ைன�� அேயா��ய�தனமான� எ��
அவ���� ேதா��ய�. மான�கமாக
வள�ம��ட� ம���� ேக���ெகா��,
ேவகமாக ேதா�ட��� ப�க� ேபானா�.
ஒ� ேகாைவ�காைய� ��� எ����ெகா��
�வர�ேக ெச�றா�. மன����� இ����
வள�ம�. �ர�மா�டமான அள�� எ�ேபா��

��கைள�� உ� ��கைள�� �ைற���
அவள� ��னைக ேதா��த �க�. � ேபாடா,
� ேபாடா எ�� எ�தைன �ைற ெச�லமாக�
�������றா�! ஒ� �ைற�ட
ேகா����ெகா�ட��ைல.
வா��யா�க�டேமா ெஹ� மா�ட�டேமா
ேபா���ெகா��த��ைல.
காத� இ�லாம� இ� சா��யமா? ��சய�
இ�ைல. ஆனா� ெசா�வத��� தய���றா�.
யா��ேகா பய�ப��றா�. உ�பள
�தலா�யான தா�தா �த�யா��கா?
உ��ர����யான அ�பா��கா?
வா��யா�க��கா? ெஹ� மா�ட��கா?
ேதா�க��கா?
அ�ேப, யா���� பய�படாேத. எ�ைன ந��.
நா� உ��ைடய ���நாத�. உன�காகேவ
வா��றவ�. எ�ேபா�� உ�ைன
�ைன���ெகா�ேட இ��பவ�. ேவ�டாத
���ைற மாத��� எ�ன ெச�வெத��
ெத�யாம� ���ற� �வ�� உ� ���க�ைத

வைர�� பா���ற காத� ைப��ய�.
ஒ�ேவைள நா� வைர�� உ� பட�
ஒ��காக வ����டா� �ேழ ஆ�� ைப
எ�� எ� ெபயைர எ��ைவ�ேப�.
ெசாத����டா� எ� அ�பா ெபயைர
எ�����ேற�. இேதா க�ைண
வைர����ேட�. இேதா ���. இேதா
தைல��.
கட�ேள ஒ��காக வ����� ேபா�
உ�ளேத. என��� உற���ெகா������
கைலஞைன நா� இ�த ���ைற��
அைடயாள� க��ெகா����ேடனா? நா�
ஒ� ஓ�யனா! மா�� ேபா�, ெஜயரா�
ேபா�, லதா ேபா� வ����ேவனா?
ப�மநாப��� அ�த ���ைற��தா� �த�
�த�� ��த� வா��க� �ைட�த�.
சா���ய� எ�பவ� எ��� �ஜய
மகாேத�. ப��தா� ���க� ���ற� எ��
ெசா�ல��ய��ைல. ஆனா��
ப��கேவ���, ப����ெகா�ேட

இ��கேவ��� எ�� எ�ேபா��
ேதா��ய�. ஒ� மா�� ������டேனேய
வா���� அ�பவ� அவ��� �க�� ��தாக
இ��த�. எ�னமா� வ����றா�! ���பாக
அ�த இளவர�ைய.
பாழா��ேபான லதாதா� எ�னமா�� பட�
ேபா��றா�!
அவ� ���ப� ���ப �ஜய மகாேத�ைய�
பா����ெகா�ேட இ��தா�. இர��
ப�க�கைள அைட���ெகா�� ச�ரம�ச���
சய���� ேத�. ேமலாைட �க இய�பாக
ந��� ச��தா�� அவ� தன�காகேவ
அதைன� க��ெகா�வ��ைல எ��
அவ���� ேதா��ய�. உ����� உ�வா�
ஓ� உ��ைடேபா� இ��ம��� உ��ட
����� தன�ைத ரக�யமாக
ப��ர�ப���னா�.
லதாைவ� ேபா� ஒ� மாெப��
ஓ�யனா��டேவ��� எ�� ெவ��ன�

ெகா�� ைக�� �ைட�த தா�� எ�லா�
வைர�� பா��க� ெதாட��னா�. க�, ���,
தைலெய�லா� �ட� �ர�ைன��ைல.
���யமான �ல �ஷய�க� ச�யாக
வரமா�ேடென��ற�. ச�யாக வரா�
ேபானா��ட� �ர�ைன��ைல. சமய���
தன�ேக ெகாைல ெவ� வ�மள���
அ�பமா����ற�. ேசாக� உடேன ெந�ைச�
க�����ற�.
பட� ேபா�வ� க�ட�. க������ �ெழ
�க�� க�ட�. எனேவ அவ� �வ�� வைரய
ஆர���த வள�ம��� பட�ைத கவனமாக
�க� ம��� எ�� ��மா����ெகா��தா�
ஆர���தா�. த�ர�� வள�ம�ைய வைரய
�ைன����ட ��பா� �க�ைத� த�ர
ேவெறைத�� �ைன�க� ���ப��ைல.
லதா�� பட�க�� கவ��ற
அ�ச�கெள�லா� காத��� எ�ரானைவ
ேபா����ற�. யா���� ெத���?
உ����� எ�ென�னேவா நட��ற�.

பல�தமான ேயாசைனக�ட� அவ� �வ��
பட��� ������தேபா� ச�ெட��
அ�மா�� �ர� ேக�ட�.
‘� க�சைட. ��� ேபா�� பா�. ந��டா.
ந��� ேபா ெமாத�ல.’
அ�த� கண� எ�ன ெச�வ� எ��
அவ���� ெத�ய��ைல. அ�மா
பா�����டா�. ஒ� ெப��� �க�ைத
வைர��ெகா������ ��ைளகைள�
ெபா�வாக அ�மா�க� ���பமா�டா�க�.
அவ� ேயா���ற ேவக�ைத� கா���� ��
மட�� அ�கமாக அ�மா ேயா��பா�.
ெக���ேபா���டா� எ�� மன�����
������டா� அ�வள�தா�.
எ�ன ெச�யலா� எ�� அவ� ேவகேவகமாக
ேயா��தா�. இ�த� கண� அ�மா ��ட�
ெதாட����டா� ேவ� �ைனேய இ�ைல.
ஒ�மாத ���ைறைய�� நரகமாக�
க��கேவ�� வ�����. எ�ப�பா� ேபா��

மா�� ேவ� பா����ெகா�ேட இ��பா�.
��மா���� �ட� ேபாக�டமா�டா�.
கட�ேள, கா�பா��.
‘எ�னடா ேவல இ�?’
‘��மா�மா. ெபா�� ேபாவல. அதா�…’
‘ெபா��ேபாவல�னா ப��கேவ��ய�தான?’
‘எ�லா� ப��சா��. ப��ைச எ��யா��.
இ�ப ��’
‘அ��த வ�ச பாட�த ப��கேவ��ய�தான?’
அ�மா�க� ெஹ�மா�ட� ேபால. ���தேவ
��யா�. ச�ெட�� அவ��� ஒ�
ேயாசைன வ�த�. அடேட, ��ப�.
‘எ�லா� அ�பற� ப����கலா�. ெமாத�ல
இ�த பட�த பா�. உ�ன மா��ேய இ�ல?’
இ� ����. ச�யான ����. அ�மா
அவைன� ���வைத �������� பட�ைத�

பா��தா�.
‘நானா?’
‘��ன? என�� ேவற யார ெத���? �தா�.
ெகா�ச� ��னவய�ல எ�ப�
இ�����ேப�� ேயா��� ேபா�ேட�.’
அ�மா���� ����� ேபா���ட�.
‘எ�க��’ எ�� ெசா������
ேபா���டா�.
கட���� ந��. �ட���� அ��ட�
பைட�த கட��. ைத�யமாக� பட�ைத
வைர������ ஆ�� ைப ப�மநாப� எ��
ைகெய���� ேபா�டா�. மாைல அ�பா
ேவைல��� வ�த�� அவேன அைழ�� வ��
கா��னா�.
‘எ�ப� இ���?’
‘�யா வைர�ச?’

‘ஆமா. ந�லா��கா?’
‘பரவா�ல.’
‘எ�ன பரவா�ல? ந�லா�தா�
வைர����கா�’ எ�� ��னா� இ���
அ�மா�� �ர� ேக�ட�. ஏமா�� ��ட�
ப��ய ெம��ய ��ற உண�� இ��தா��
அ��� ச�ேதாஷ� தர���யதாகேவ இ��த�.
ப�தா� வ������ ேபா���ட �ற�
இ��ேம�ட �ைறய ேயாசைனக� உ����.
அ�� மாைல எ�னேவா ேதா��, ச�ெட��
வள�ம��� ������ �ற�ப�டா�.
‘எ�கடா �ள���ட?’ எ�� அ�பா ேக�டா�.
ஒ� கண� ேயா��தா�. ‘வள�ம�
������பா’ எ�ேற ெசா�னா�.
‘எ���?’
‘ெட�� ��� அவ வா���டாளா�. எ�க

�ைட����� ேக������ வர����தா�.’
‘ஓ’ எ�றா�. அவ��� ��னா� அ��த
ஆ��� ப��� ���� அவேன
ஆர������ட�� அவர� ஆ�மா ��சய�
அைம��������.
ப����� கா����காம� ேவகமாக நட�தா�.
வள�ம� இ��பாளா? எ�காவ�
ெசா�த�கார�க� ������ ேபா���பாளா?
ேயா��தப� ெச�றவ��� வ��ேலேய
அ���ட� அ��த�. எ��பாராத அ���ட�.
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நாைளேயா� ���ைற ���ற�. ஓ�ய�
ெத�யாம� ஓ� ������ட ஒ� மாத�.
��ப� நா�க�� ���ய ேநர� ேபாக ��ச
ேநரெம�லா� மன����� வள�ம�ைய
�ைன���ெகா����த� த�ர ேவெற�ன
ெச�ேதா� எ�� ப�மநாப� ேயா����
பா��தா�. ���பாக ஏ�� �ைன���
வர��ைல. இைட�� ராஜல���
�ைரயர��� ஒ��ர�� பட�க� பா��த�
ஒ� ���ய ச�பவமாக அவ��ேக
ேதா�ற��ைல.
ந�ப�க� யா���ைல. எ�ேலா����
���ைறைய� க��க யாராவ� ஒ� அ�ைத
��, மாமா ��, தா�தா �� எ�� ஏேத��

இ���ற�. தன�� ம��� ைபபா�
���மா�ய�ம� அ�மா��யான
உற��கார�க� ��கைள� பைட�க�
தவ���டா�.
‘ஏ�, ஒன�ெக�னாடா ெகாைற�ச�?
ேபான�னா அ�ைத�கா� ஆைசயா�தா�
இ��பா. உ�க�மா உ�வாளா ேக�. ப�
ஏ�� ��ட�னா க����ல அவ வ��
������ ேபா��வா’ எ�� அ�பா ஒ�
நா� ெசா�னா�.
���ப அர�ய�� ஏேதா ஒ� க����
அ�ைத உற� ��ப�����ற� எ�பைத
ப�மநாப� ����ெகா�டா�. எத��
அ�மா�ட� இ� ����� ேப� எைதேய��
வா��� க���ெகா�ளேவ���?
அவ� ேபசா������டா�. எ���
ேபாகேவ�டா�. யாைர�� பா��க ேவ�டா�.
யா�ம�ற த�ைம�� வள�ம�ைய
�ைன���ெகா����தா� ேபா��. அ���

அ�ைற�� ��ெர�� �ைன���ெகா��
அவ� ������ �ற�ப��� ேபானேபா�
வ��ேலேய க�ணா��கார� கைட வாச��
அவைள� ச���க ேந��த� ஆ�����
மற�கா�.
����� மா�ப�ட வள�ம�ைய அ�ைற��
அவ� க�டா�. ��ஃபா�� இ�ைல. �ல
வ�ண���, க���த V ேஷ���
ெந�ைசய��� தாவ�. அ�ேபா�தா�
������தா� ேபா����ற�. �க���
எ�ேபா���ள மல����� ேம�� ச��
����ய� ேபா���த�. ம����க��ய
��ன�� அ�ேக �றக���� ப�டா����
��ப��.
‘ேட� ���! �யா?’ எ�றா� �ய��ட�.
அவ� பா��தேபா� அவ�த� ப��
�ர�க��� ேமா�ர வ�த� அ�����தா�.
ஐ�� ைபசா��� இர�� எ�� �ைட���
ம�ச� �ற ேமா�ர�. அ�ப�ேய க����

சா�����ெகா�ேட ேபானா� இ����
ப�� �ர�க�� எ�ெண�� ������ட�
பளபள���.
ப�மநாப��� அைத� பா��த�ேம
ெவ��ெக�� தாெனா� ேமா�ர�ைத�
க��கேவ��� ேபா���த�. ஆனா�
வள�ம��� �ர�. த��. அவேள ���
எ����ேகா எ�றா� ந�றாக இ����.
அ�ேபா��ட ம�யாைதயாக �ர�����
உ��னா�தா� அழேக த�ர க��பத�ல.
‘ஊ��� எ���� ேபாக�யாடா?’ எ��
வள�ம� ேக�டா�.
‘� ேபாக�யா?’
‘ெம�ரா�தா� ேபாேன�. எ�க ெப�ய�ம
����� நா� நா�. ேபார����.
வ���ேட�.’ எ�றா�.
ேவெற�ன ேபசலா�? ப�மநாப� ேயா��தா�.
ப�தா� வ����கான ��தக�க�

வா����டாளா? ப��க�
ெதாட����டாளா? யா�டமாவ� ��ஷ�
ேபாக�ேபா�றாளா? ��� எ�ன பட�
பா��தா� அ�ல� பா��க
��ட������றா�? ராஜா�� எ�ேக
ேபா����றா�? �ளாரா ப��ேட இ�த
மாத�தாேன வ��ற�?
ஆ�ர� �ஷய�க� இ�லாம� இ�ைல.
ஆனா� அ�ேப, � எ�ைன எ�ேபா�
காத��க�ேபா�றா�? அைத� ெசா� �த��.
அ�ல� காத��பைத� ெத�ய�ப��த�
ேபா�றா�?
ேக�கலாமா எ�� �ைன�தா�. ���ப�
���ப அைதேய ேக�ப� அவ��ேக
அ��பாக இ��த�. பா����ெகா����பேத
காதல�லவா? �ைன���ெகா����ப�
அதைன�கா���� ேம�ைம ெபா���ய�.
மன����� எ�ென�னேவா ேதா���ற�.
ெசா�க��லாம� உண��� ஒ� வ�வம�ற

வ�ணஜால� �ழ�பாக� ெபா��� ெபா���
த��ற�. அ��பைட ஒ��தா�. ேநா�க�
ஒ��தா�. ேவ�ைக�� அ�ேவதா�. ஆனா�
எ�ேபா� வ�வ� ெப��?
‘ப�தா��ளா���� ப����யாடா?’
வள�ம�தா� ேக�டா�.
�தா���, ‘இ��� இ�ைல’ எ�� ப��
ெசா�னா�. எ�ன ஆனா�� இ�த�
ச����� காத� ���� ம��� ேப�வ��ைல
எ�� ��� ெச��ெகா�டா�. அவ�
எ��பா��க��ேம? ஏ�டா ���, எ�ன ல�
ப�ேற�� � ெசா�லேவ��ல? ேக�க���.
ேக�க� ேதா��ம�லவா. கட�த ஆ��
���� ஒ�ெவா� �ைற ேப��ேபா��
ெசா������றா�.
� ேபாடா. ��. ைப��ய� மா�� ேபசாத.
ேப��. எ�க தா�தா�� ெத��சா.. ெஹ�
மா�ட� எ�ன ப��வா� ெத��மா? �
உைதபட�ேபாற. உ�க�பா�ட வ��

ெசா�ல��மா? ேவணா�டா ���.
இெத�லா� த��. ேவற எ�ேம ேபசமா��யா?
ச�த��ப�க��ேக�ப ப��க� ெவ�ேவ�
�த�க�� வ������றன. �க� கவனமாக
ஒ� �ைற �ட அவ� ேகாப�ைத
ெவ��கா��ய��ைல. அ�ல� ெவ��ைப.
த���ப� �ட ஒ� �ைளயா�ேட எ�ப�
ேபால. காத� ஒ� ெப�ய �ஷயேம இ�ைல
எ�பதாக.
உ�ைம�ேலேய அ�ப��தா�
�ைன��றாளா?
எ�றா� எ�ேப��ப�ட மட�தன�! காத�
எ�தைன ெப�ய, உ�னதமான, ெத��கமான
�ஷய�! அ� மன����� வ�த�����
ெக�ட ��தைனக� அறேவ இ�லா�
ேபா���டன. ��ெப�லா� ராஜல���
�ைரயர��� ஞா�� காைல ேவைளக��
�வ�� ப�� ேபா�� �ைர�ட�ப��
பட�கைள�� அவ��� ேபா�ட�கைள��

பா��க மன� எ�ப� அைல��! இ�ேபா�
அ�த� ப�கேம தைலைவ��� ப��க�
ேதா��வ��ைல.
வள�ம�. அவைள� ப��ய ஞாபக� எ�றா�
�த�� வ�வ� அவள� �க�. அ��ற� �ர�.
� ேபாடா எ��ற ெச�ல� ேகாப�. அ��ற�
அ�த � ேஷ� தாவ�. ப�டா���� பற��ற
��ப�. ஆ, அ�த� பாத�க�!
பா����ெகா�ேட இ��கலா� ேபா�
எ�தைன ���. எ��� ைவ��� ஒ�ெவா�
அ�ைய�� அவ� ர��பா�. அவ��ெக�ேற
எ����ேதா ��ேபா�ட ெச���
�ைட�����ற�. ஒ� ����� பயண�
ெச��� இ�ெனா� �.
‘ஊ��� எ�க�� ேபாக�யாடா?’ எ��
வள�ம� ேக�டா�.
‘இ�ல வள�. ெசா�த�கார�க
����ெக�லா�ேபாற��ல.’

‘பட� ேபா�யா?’
‘இ�ல.’
‘ப����யா�ன?’
ேயா��தா�. ஆ� எ�� ெசா�லலா�. ஆனா�
ெபா�. எனேவ இ�ைல எ�� ெசா�னா�.
‘ேவற எ�னதா� ப�ற?’
‘��மாதா� வள� இ��ேக�’
‘ஐேய, ��மா��கற ���ய�பா�’ எ��
ெசா����� ஒ� ேமா�ர�ைத� க��தப�
நட�க� ெதாட����டா�.
ப�மநாப��� அ�த� ச���ேப ஒ� மாத�ைத�
கட�த� ேபா�மானதாக இ��த�. ரக�யமாக
ஒ� ேநா�����தக��� �ைறய க�ைதக�
எ��னா�.
அ�ேப வள�ம�!

உ�ைன �ைன��
ரா���ெய�லா� நா�
���வேத இ�ைல
� க�ைண��� இற��னா�தாேன
நா�
க��ட ����
எ�� எ�� ஒ� ேக������� இர��
ஆ�ச�ய���க�� ேபா������ பா��தா�
க�ைத �ரமாதமாக வ����ட�ேபால�
ேதா��ய�. ஒேர பரவசமா���ட�.
யா�டமாவ� கா�டேவ��ெம�� �க��
����னா�. ஆனா� ந�ப�க� இ�லாத
மாத�. தாேன ���ப� ���ப� ப����
பா��� ேம�� ேம�� �ைறய க�ைதக�
எ��னா�. ஒ� ப�க� ஓ�யனா�� எ�ண�
ேவ� உ�ைர வா���ெகா����த�. அ�பா

எ�ேகேயா �� ேப��� ெசா�� ைவ��
ப�தா� வ���� ��தக�க�� இர��
��ைற வா��வ����தா�. அ�ைட
������த ��தக�.
‘ெம�வா ப�. ஒ��� அவசர��ல’ எ��
எத��� ெசா��ைவ�தா�. அவைரயாவ�
ச�ேதாஷ�ப��தலா� எ�� அ��த இர��
�ன�க� ப�தா� வ��� அ��ய�
��தக�ைத� ���� ைவ���ெகா��,
உ����� ேநா�����தக��� வள�ம�
க�ைதக� எ��னா�.
ஒ� �ஷய� அவ���� ெத�வா���ட�.
அ�பா இ� த�ைன இ���க� ேபாவ��ைல.
வள�ம� த� காதைல ஏ���வைர தன�
இ�ைசக� ஓய�ேபாவ���ைல. ைபபா�
���மா�ய�மா! இ��� எ�தைன நாைள��
எ�ைன� ப��த�ேபா�றா�?
ம�நா� �ச�� எ�ற�� அ�மா
��·பா��கைள� ேதா��� அய�� ெச��

ைவ�தா�. அவன� அ��� �ம�த ��தக�
ைப��� ஒ� ��� வ�த�. ேதா����
காய�ேபா�ட�� ந�ல ெமாடெமாட�பாக
�ைர���ெகா�� ��ற�. அ�பா ��ய
ேபனா ஒ�� வா��� த����தா�. இ�த
�ைற பா� ப��வானா எ��ற கவைல
இ�ைல. ேர�� எ�தைன எ�ப�தா�.
‘ஏ�டா எ�ப��� அ�� ேர�����ள வ�வ
இ�ல?’ எ�� அ�� இர� அ�பா ேக�டா�.
ப�மநாப��� ப�� ெசா�ல� ெத�ய��ைல.
ேத�� எ�ப� எ��ேனா� எ�பேத �ைன��
இ�ைல. எ�லாேம ச�யாக எ��ய�
ேபால��, அைன��ேம தவ� எ�ப�
ேபால�� இ��தமாக� ேதா��ய�.
கட�� ��ட வ� எ��
�ைன���ெகா��தா� �ச�� பா��க�
ேபானா�. ��ப�� ேநா��� ேபா�ைட
ெந���, ந�ப� ேத�, இ��பைத� க��
அைர �னா� ����யைட�����

��ட�ைத ��� ெவ�ேய வ�த�ேம ம����
எ�ற ஒ�� த��ட� இ�ைல எ�பைத
அவ� க��ெகா�டா�.
�ச�� பா��க வள�ம� வர��ைல. அ�ைக
வ�த�. யா�ட�� ேபச����காம� அவ�
����ெவ�� ����� நட�க�
ெதாட��யேபா� �ர���
���ெகா����த ெஹ�மா�ட� அவைன�
பா���, ைகயைச�தா�. அ�ேக வ��ப�
����டா�.
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‘எ� ����� ேபா� ெவ�� ப��. அ��
��ஷ��ல வேர�’ எ�� ெஹ� மா�ட�
ெசா�னா�.
இெத�னடா ேராதைன எ�� ப�மநாப���
அ�வ���� ஒ� ��� பற�த�. இ�ைற��
�ச��. நாைள��� ப�� �ற��ற�. �ச��
பா��தா���ட�. அ� ஒ� ச��ரதாய�.
��ப�� ���ேமா� ேபா��� ஒ�������
ேப�ப�� த� ந�பைர� ேத�� ����ற
சட��. �ர�ைன ஒ����ைல.
பாஸா������தா�. ஒ� �� நாைள
��ம�யாக� க������ நாைள �த� ேத�ய
�ேரா�ட��� இைண���டலா� எ��
இ��தவ��� இ�ப� ��ெர�� ெஹ�

மா�ட� ����� ���� வர� ெசா�ன�
���த அ�ச�ைத �ைள��த�.
எ�ன த�� ெச����ேபா�? ேயா��தப�
அவர� அைற�� கா����தா�. நா�கா�
இ���ற�. ஆனா�� உ�கா�வத���ைல.
ெஹ� மா�ட� அைற��
மாணவனாக�ப�டவ� எ�ேபா�� ��றப�
தா� இ��கேவ���. ப��ர�டா�
��றா�� ெச�ேப� ஒ��� அ�ப��தா�
����ட�ப�����ற�.
��ட ேமைச�� �ைறய ��ைபக�.
எ�ேபாேதா ப����ட� ெப�ற ��தைள,
ெவ�கல� ேகா�ைபக� அைட��ைவ�த ேஷா
ேக�. எ����ற மர �ேரா�� �����
பைழய ஃைப�க�. ��. ேமேல ச�த�ட�
�ழ�� ������� அ��� ���ற� ட���
டவ� ேபா�ட மர நா�கா� ெஹ�
மா�ட��காக� கா�����ற�.
எத�� வர� ெசா�னா�? ப�மநாப����

�ழ�பமாக இ��த�. வள�ம� ஏதாவ�
ெசா�����பாளா? வா����ைல. அவ�
சம��. கட�கார� க�ய���� ஏதாவ� ட��
ேக� ஆ����பாேனா? ���ைற� கால���
அவைன� பா��கேவ��ைல. ப��
ெதாட���ேபா� ���ப�ைய� ெதாட���
அள��� ���ேராத� ஏ���ைல.
ஒ�ேவைள �ர�தர ��ல� ெப�மா� சா�
எ�னவாவ� வ��ைவ����பாேனா?
எ�ப��� அவ� பாஸா����கமா�டா�
எ�� ப�மநாப��� உ��யாக� ேதா��ய�.
ந�ப� ெத�யா�. ெத�����தா�
பா�����கலா�. ஆனா� �ச�� பா��த
��ட��� அவ� க��� பட��ைல.
ெப��பாலானவ�க� பாஸா�,
ஒ�வ��ெகா�வ�
ைகெகா����ெகா����தா�க�. ·ெப��
ஆன �க� எ��� ெத�பட��ைல. ஃெப��
ஆனவ�க��� �ச�� ேப�ப� அ�தைன
���ய��ைல. அ�தரா�மா ��ன����
ெச�����. அ�ைறய �ன� அவ�க�

ப���� வ�வைத அேநகமாக�
த������வா�க�. அ�ல� இ���ய�ற�
கதேவ� ���� உ�ேள வ�� வ��� ���
���� �ச�� ேப�பைர� பா���, தா�க�
·ெப�� எ�பைத உ�� ெச��ெகா�வ�
ெதா��ெதா�� இ���வ�� வழ�க�.
எத�� வர� ெசா�����பா� ெஹ�மா�ட�?
��றப� ேயா����ெகா����தா�. கா�
வ��த�. ஐ�� ��ட��� வ�வதாக�
ெசா�னவ� இ�ப� ��ட�க� க���
வ�தா�. �டேவ மகா��க வா��யா�!
கட�ேள, இ�ைறய ரா�பல� ஏ� இ�தைன
ேமாசமாக அைம�����ற�? எ��க�� �ரக
ச�சார� உ�ச���� எ��ைடய �ரக�க�
பா������ ஏ� பயண� ெச���றன?
‘எ�னடா, பா� ப����யா?’ எ��
ேக�டப� மகா��க வா��யா� ெஹ�
மா�ட��� எ�ேர உ�ள நா�கா���
அம��தா�. ெஹ�மா�ட�� உ�கா��� ஒ�

வா� ேமா� எ���� ���தா�. �������
அவ� சா���வத�ெக�� எ���வ��
ெபா��க�� ப��ய� �க�ெப��. ேமா�,
�ளகா� வ�ற�, ெவ�காய வ�ற�, வ��த
ேவ��கடைல, அ��� ெபா�,
�ளகா��ெபா��� �ர��ய இ��,
சா����� பழ� எ�� ம��ெகா�றாக
உ�ேள ேபா��ெகா�ேட இ����. ேக�டா�
அ�ச� எ�பா�. அ�ச��� �ளகா��
ெபா��� வ��த ேவ��கடைல�� ெவ�காய
வ�ற�� அ� உ�னத ம���க�
ேபா����ற�.
‘அ�பற�? �தா� ப�மநாபனா?’ எ�றா�
ெஹ�மா�ட�.
இெத�ன அப�த�! ெஹ� மா�ட�க�
இ�ப��தா� ெசா�ெபா��கைள�
ெதாட�கேவ��ெம�� �.ஓ�க��
�.ஓ�க�� ெசா�����க����. ந�ல�
கனவா�கேள, என�கான க� எ�ேக
இ���ற�?

‘உ�கா�டா’ எ�றா� மகா��க வா��யா�.
ப�மநாப��� சகல�� �ழ�வ� ேபா���த�.
இ� ஆகாதகா�யம�லவா.
‘அட உ�கா�டா பரவா�ல’ எ�� ���ப��
ெசா�னா�. அவ� ேதாைள� ����
அ�����த நா�கா��� அ���னா�.
ப�மநாப� அ���� ேபா�ட கர�பா����
ேபா� நா�கா��� ஓர��� ெதா��யப�
அமர, ‘அ���� � ெசா�ன�ப நா� ந�பைல.
ஆனா இ�ப ந�பேற�’ எ�� அ�தர���
ஆர���தா� ெஹ� மா�ட�.
அவ��� உ�ைம�� ஒ��� ��ய��ைல.
‘ஐய� ெவ� �ர�� ஆஃ� � ைம பா�!
அ�ேமா�� எ�லா பாட��ல�� ைந���
ஃைப� ப�ச����� ேமல வா�����க.
ெகா�ச� க�ட�ப�ேட�னா அ��த வ�ஷ
ப��� எ�ஸா�ல �ேட� ெலவ� மா�����
��ட வ���வ’

ேப�வ� யா�? ெஹ� மா�டரா? ப�க���
உ�கா��� ைகைய அ���� ����
ம����ைய� ெத�����ெகா����ப�
மகா��க வா��யாரா? கட�ேள, இ��
எ�னதா� நட��ற�? இெத�லா�
�ஜ�தானா.
‘�����கடா! �ச�தா�. எ�னாலேய
ந�ப��யல. � எ�ப� ந��வ?’ எ��
வா��யா� ���தா�.
‘சா�… யா� சா� ஃப��� ேர�� எ�
�ளா�ல?’ எ�� �ழ�யப� ேக�டா�.
‘ேபாடா ��! ஆ� ெச��ல�� ேச��
�தா�டா ஃப���! எ�ன ஃ�ரா�
ப��ேயா, எ�னேமா. ஐ���� நா���
எ�ப�ெதா�ப� மா�� எ�����க! ேம��ல
ெச�ட�. ச��ஸுல ெச�ட�, இ����
ெசக�� ேப�ப�ல ெச�ட�! உ�க�பா�ட
ெசா��. ச�ேதாஷ�ப�வா�.’

ப�மநாப���� கரகரெவ�� க������
�� ெபா�� வ��த�.
‘ேச�ேச. இ�ல மகா��க�. அ����
எ��ேகா இவன ����� வா�� ப�ேண�.
அ�பேவ ெசா�னா�, இ�ேம ஒ��கா
ப��கேற�, �ளா�ல ·ப��� வ��
கா�டேற��… ேடல�� உ�ள ைபய�
தா�. வய� பா��க! ந��ல ெகா�ச�
த�மா��டா� ேபால. எ�னடா?’ எ�றா�
ெஹ� மா�ட�.
‘எ�ப�� ஒ�ப�, ப�தாவ� ேர�� வ�வா�
சா�. ���� ��� வ����� ேபால���’
எ�� மகா��க வா��யா� �டாம� �வ���
ெதா�� அ�ய� பா��தா�.
‘எ�ப�ேயா. தபா� ப�மநாபா! கவ�ெம��
����ல ெப�ய ேர�� வா�கறவ�க யா��
வ�ற� �ைடயா��� ஒேர ��ற�சா��.
ேபான �.ஓ. ����ல�ட இத�ப���தா�
ேப�னா�க. க���தர� வளரல, ��ச��

இ�க ச�யா ெசா������கற��ல��
வா��� வ�தப� ேப�றா�க. இ�ப �
ெமாததடைவயா ���லேய அ�க மா��
எ�����க. இேத மா��க � ப��� எ�ஸா�ல
கா���ட�னா, ேபசறவ�க வாய
அைட��ரலா�! எ�ன ெசா�ற?’
‘��சயமா சா�… இ�க ெசா������கறமா��
ேவற எ�க�ேம ��யா�சா�’ எ��
மகா��க வா��யா� தைல�� ஒ� க��
ப�ைய ைவ��� �தமாக அவைர�
பா��தப�ேய ெசா�னா�. ‘ஒலக��லேய
இவ�தா� சா� ெப�ய ேம�� வா��யா�!’
‘ேச�ேச.. � ந�லா ப��ேசடா.. அதா�
காரண�!’ எ�றா� �யா�யா��
உ�ேதச��ட�.
‘நாைள�� �ேரய�ல அேனா�� ப�ேற�
ப�மநாப�. அ��த வ�ஷ� � ��� ஒதர��.
எ�ப�யாவ� ைந��� ஃைப� ப�ெச��
கா���. ஒன�� �ெபஷ� ேகா��� தர

ெசா�ேற�. ேவற எ�ன ேவ��னா��
ேக�. க���பா �ைட���. எ�ன
ெசா���க சா�?’ எ�� ெஹ�மா�ட�
மகா��க வா��யாைர� பா��க, ‘���,
���’ எ�றா� தைலயா��யப�.
ப�மநாப���� ����ெவ����த�.
இ��� ந�ப��யாம�தா� இ��த�.
ப�����தா�. ேத�� எ��ய��
����கரமாகேவ இ��த�. ஆனா�� இ�தைன
மா�� எ��பா��க��ைல. ஒ� வைக��
ெஹ� மா�ட� ெசா�வ� ச�தா�. ப����
�த� மா�� எ�� வ�வெத�லா� நா����
ப��, நா���� ப�ைன�� எ��ற
அள��தா�. அத��ேம� ��யா�.
����கரண� அ��தா�� ஆ��ல��� யா��
எ�பைத� தா��ய��ைல. ஆனா�
இெத�ன, ெசக�� ேப�ப�� ெச�ட�
எ��றாேர! உலக� வல�ப�கமாக� �ழல�
ெதாட����ட� ேபா����ற�. இ�
தய�காம� இ���� ேபசலா�. �ரச��
ப�·ெப�ட��, பா�� க����வ�ெட��

எ�லாவ���� ���� �ைளயாடலா�.
ப�கார� ப��� ெச�வ� �க��� க�
�சலா�.
ெஹ� மா�ட� அைறைய ��� அவ�
ெவ�ேய வ�தேபா� �ஷய� அேநகமாக
அைனவ���� ெத��������த�. அவன�
வ���� ேதாழ�க� அ�தைன ேப��
‘ஹு�ேரஏஏஎ’ எ�� ���� ���
��னா�க�.
‘�ேர�ரா ேட�, ைசல�டா சா����ட!’
எ�� ப��� �ட வ�� ைகெகா��தா�.
க�ய���� உடன�யாக ஒ� பா�ெக�
கம�க� வா�� அைனவ����
��ேயா��தா�. ‘����டடா மா�ள.
இ�னேம இ�ேகா�ல இ��கற எ�லா
ெபா���க�� உ��ய�தா� ல�
ப���’ எ�றா� பா�.
வள�ம�!

�ச�� ேபா����� �ேழ ெப�க� அ�
வ�ட��� அம�����த�. வள�ம� இ��தா�.
ெபா�ெகா�, ராஜா��, �ம�, �ளாரா
எ�ேலா�� இ��தா�க�. ப�மநாப� ஓ�
வ�தேபா� வள�ம� ��னைக�ட� எ���
��றா�.
‘இ�க வாடா’ எ�� அைழ�தா�. அ�ேக
ெச�ற�� ந�ப��யாம� ஒ� கா�ய�
ெச�தா�.
‘க��ரா��!’ எ�� ைக���க, ���னா�.
ந�ப��யாம� ெம�ல� ைக உய��� அவ�
ைகைய� ����� �����ேபா� கா����
�டாக உண��தா�.
‘என��� ெத���டா ���. � இ�தவா��
சா����ேவ�� எ��பா�ேத�. எ�ேளா
ச�ேதாஷமா இ��� ெத��மா? உ�க�பா,
அ�மா எ�ேளா ச�ேதாஷ�ப�வா�க?!’
‘ஆமா வள�. எ�னால ந�பேவ ��யல.

நா��� எ�ப�ெதா�ேபாதா�!’
‘பழ� வா��யா� இ�ப�தா� ெசா�����
ேபானா�. த��ல�ட ெதா���� ஆறா�டா!
எ�னடா ெச�ச?’
‘ெத�யல வள�’ எ�� ெசா�னா�. தைல
���வ� ேபா���த�. ப��ப� ேபால��
வ�� �ர��ய� ேபால�� உண��தா�.
க����� யாேரா இர�� ைக ப�ைச
அ��� ���த� ேபா� இ��த�. எ�லாேம
����பாக, எ�லாேம வ�ணமயமாக�
ெத��தன.
இ� ஒ����ைல. த�னா� ����. ��சய�
����. எ�ன ேவ��மானா��
ெச�ய����. ஃப��� ேர�� எ�ப�
ஆ��வ��க�ப�டவ�க�� ெசா�� அ�ல.
உைழ�க ���த யா��� ேவ��மான��
�ைட�க���ய ����க� ேச�. அ��த வ�ட�
��சய� இத��ேமேல மா�� வா���ட
����. ேபா�ற ேபா��� ெஹ� மா�ட�

ெசா����டா�. �ேட� ேர��. ��யாதா
எ�ன? ஒ� �ய�� தாேன? ெச��
பா��தா�தா� எ�ன?
உ�சாக வா���க� ஓ��� எ�ேலா��
������ �ற�ப�ட ேவைள�� வள�ம�
���� அவ�ட� வ�தா�. ��னைக
ெச�தா�.
‘���, எ�ைன ம�����டா.’
‘ஐேயா எ�னா�� வள�?’
‘ஒ�ன ெரா�ப அைலய ����ேட� இ�ல?
பாவ� �. ���ப� ���ப எ�னா�ட வ��
������ேட இ��த. ெப�ய இவ மா��
நா� க���கேவ இ�ல ஒ�ன.’
‘ேச�ேச. அ�ப�ெய�லா� இ�ல வள�. நா�..’
‘� ெநசமாேவ ெப�யா�டா. உ� அ�ைம
ெத�யாம இ����ேடா� இ�தன நாளா.’

அவ� அைம�யாக இ��தா�. எ�லா� ��
வ��ற ேநர�. ைபபா� ���மா� அ�மா! உ�
க�ைண�� ஓ� அளேவ �ைடயாதா! மன�
�றக��க அவ� கா����தா�. ெசா�, ெசா�,
ெசா� வள�ம�. இத�காக�தா� இ�தைன
நாளாக� தவ����ேற�.
‘� த�பா �ைன���கல�னா ஒ��
ெசா��ேவ�..’
‘ெசா�� வள�.’
ஒ� கண� தாம��தா�. �ற� ���
ெவ�க�ப�டா�. ‘வ��.. நா�� உ��ய..
ல� ப�ேற�டா’ எ�� ெசா�னா�.
ப�மநாப��� சகல�� அ���� அட��ய�
ேபா� இ��த�. இ�தா�. இ�வள�தா�.
இத��ேம� ஒ����ைல. ஒ� கண�
க�ைண இ��� �� ெப���� ��டா�.
ச�ெட�� அவைள� பா��� உ��யாக�
ெசா�னா�:

‘ெத��� வள�. ஆனா ெகா�ச� ெவ��
ப��. அ��த வ�ச� ப��� எ�ஸா�
எ���� ப�� ெசா��ேற�.’ எ��
ெசா����� ����ெவ�� �����
பாராம� ����� ஓ�னா�.
(����)

