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���ைர

��ம��னா அ�ப� ஒ� ��ம�. இ���ற ெகா�ச ந�ச ந���ைக�� ெதாைல�� ேபான���
அ��ற� ஒ� ��ம� வ�ேம! அ�த மா�� ஒ� ��ம�. பாலா இ�ப எ�ன ெச������
இ��பா? ெப�க��ெக�லா� ெசா��க�, நரக� உ�டா? நம� �ராண�க�� இ� ப��ய
ெச�� எ��� இ���றதா? ந�ப� ஒ�வ�ட� இ�ப�� ேக�டேபா� ‘ெப� தா� ெசா��க�,
ெப� தா� நரக�’ எ�றா�. இ�த மா�� ேப��றவ�க�ட� சகவாச� ைவ��� ெகா�வ� ந�ல�.
பாலா��� பவ�ேடா எ�றா� �����. என�� அவ� பவ�ேடா �����ேபா� இய���
அவள� க���� ெம�கா�ச� �����. அவள� க��ைத�ெதா�� ‘இ�த பவ�ேடா என��
ேவ���’ எ�� ேக�ேட�. அவ� பா��ைல ���னா�. ‘இ�ேக உ�ள பவ�ேடா தா�
ேவ���’ எ�ேற� அவ� க��ைத� ெதா��. ����� ��யாம�� ���தா�. க��ைத�
��னா� ெச��� ேபாவா�களாேம? யா���� ெத���? ��சய� ெசா��க����� தா� ேபாவா�.
நா� அ���னா� ெசா��க� தாேன! ஹா�ஹா�ஹா.

ெவ� ேநர� த�யாக இ��த எ�ைன அ�த� கா�� ஈ��த�. பாழைட�த அ�த ஆ���பால���
அ���, அ�த� ெப� உ���� ��� ந�ச��ர�கைள� ெபா���� ெகா����தா�. அவ�
ேசைலெய��� உைட�த ந�ச��ர ������க�. அவ�ைடய �வ�த �ற� �ச�ப�ட� ேபா�
இ�லாம�, ஒ��� த�ைம உ�ளதாக இ��த�. அ�த இட��� ����த கா�ெற�லா� அவ�ட�
வ�� கதகத�ைப� ேத�ய�. அவ� எ�ைன� பா��� ���த ேபா�, �ய��� �ர�க� ேக�டன.
���� பா��ேத�, ேவ� யா�� ெத�பட��ைல. பா�ைவயாேலேய அைழ�தா�, ப�க���
ேபாேன�. “கைத எ�லா� எ��ற ேபால!” ந�கலாக� ���தா�. “எ��� பா��ேத�. ஒ���
ச�யா வரைல. நம�� எ��� ேவ�டாத ேவைல�� ����ேட�” எ�ேற�. ”இ�தா இைத�
��” எ�றா�. க���வ�பாக இ��த�, பா���� இ��த அ�த� �ரவ�. ஒ� மட�� �����
பா��ேத�. பாலா�� க���� ���த அேத பவ�ேடா ��. பயமாக இ��த�. “யா� �?” எ��
ேக�க �ைன�� ஏேதா �ள�ேன�. ப�க��� ெந��� வ�தா� “பய� ேவ�டா�. ��வ�மாக�
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���� ��”.

பாலாைவேய ���த� ேபால இ��த�. “இ���, இ���” எ�ேற�. �ராத தாக� இ�. “இ���
ேவ��� எ�றா� நா� ஒ� கைத ெசா�ேவ�. அைத உ� �ளா��� எ�த ேவ���” அவ�
க�க� ���தன ஒ� கைத உலக��� இ��பைத� ேபால. ெசா�ல ஆர���தா� �த� கைதைய.

இ�ப��தா� கைத எ�த ஆர���ேத�. பாலா�� �ைன� வ�� �ர��� ேபாெத�லா� அ�த�
ெப�ைண� ேத�� ேபா�ேற�. அவ�� கைத ெசா��றா�. நா� எ���ேற�.
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ெத��

அ� ஒ� ந�பக�. ஊெர��� ஒேர இ���. ���� இ��த ��றாவ� மா��� நா� ம���
த�யாக ��மணமாகாத எ� மைன��ட� இ��ேத�. எ�க� ���� இர�ேட தள�க�,
��றாவ� ம��� ஐ�தாவ�. இர� ��ட ேநர� ���ய கைள��� எ� மைன� அய���
உற��� ெகா����தா�. அவள� ��� இ�ைமயான இைசயாக ெவ� வ�த�. �ய��ட�
எ�ப� எ�ப� ேபா� அவைள பா��ேத�.

“���� ���” எ�றா�.

என�� ���� ��� ம��� தா� ெத���. ப� எ��த� . ஏதாவ� இ���றதா எ�� ேத�ய
ேபா� அவ� சா���ட �த� ெகா�ச� இ��த�. அைத எ��� �க��� பா��� ப�யா�ேன�.
அ�ேபா� தா� ஐ�தாவ� மா��� இ��� அைழ�� ம� ஒ��த�. �ேழ இற��� ேபா�
அ����த ெம��வ��� ஒ�ைற ஊ�ேன�. ெவ��ச� பர�ய�. ���� ந�����த
ஃ���ைஜ �ற�க �ய��, ��யா� எ�பைத உண��ேத�.

“ம���க��. என� ைககைள மா��� ெகா�ள மற�� ��ேட�. ��களாக கதைவ �ற��
வா��க�” எ�ேற�.

உ�ேள வ�த அ�த ெப���� ப�ென�� வய� இ����. ேயா��த�� அவ� என� ��னா�
காத� எ�ப� �ைன�� வ�த�.

அ� ஒ� இ�ைமயான கால�. நா�க� இ�வ�� ஒேர கா�த��� ேத�� எ��ேனா�, ஒேர
ஃேபா�� இ�வ�� ேப��ெகா�ேவா�, ஒேர பயண����� �ரயாண� ெச�ேவா�. �ஹூ�,
இ�ேபா� எ��� அ�த இ�ப� வ�ஷ���� ���ய கைதெய�லா�!
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“எ�ப� இ���றா�?” எ�� ேக�ேட�.

“உ� �ைன�கைள �ம�� க��பமா� ��ேட�” எ�றா�.

அவ� வ������ இ��� ஒ� ��வ� எ��� பா��� ‘ஆமா� அ�பா’ எ�றா�.

“ெரா�ப ச�ேதாஷ�” ச�த� ேக�� ���� பா��ேத�. மற�� �����த ைககைள எ���
வ����தா� எ� மைன�.

����� பா��கேவ ���� என��.

“இ�ேபா� நா� எ�ன ெச�வ� ?” ������ட� ����� பா��ேத�. அ����த எ�
மைன�ைய காண��ைல.

அ�ேக ���தப� இைளயராஜா ‘நா� ேத�� ெச�வ�� � இ�” பா�� ெகா����தா�.
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ெந���� ேபான ைவைக எ���ர�

வ� அ��ப வ�தவ�க�� ��ச� அட�� அ�ேபா� தா� ைவைக எ���ர� ெகா�ச�
அைம�யா� ேவக� ���த�. பய�க� த�கைள� ��� உ�ள �க�கைள ஒ� �ைற பா����
ெகா�டா�க�. அ�வள� ேநர� இ��த ���க� ேபா� �க��� ப�ட கா�ைற உண���
ெகா�ச� �����ைப ெசல� ெச�தா�க�. நாலாவ� ெப���� நா�ப�� ஐ�தா� இ��ைக��
இ��த இளவய��கார� காைல ந�றாக அக��யவா� ச��� உ�கா��� இ��தா�. க���� ஒ�
இ���� ச���, ெகா�ச� அ��கான �-ச��, ைக�� �ைறய ேமா�ர�க� எ�� அவன�
ேதா�ற� பா��பவ�கைள ெகா�ச� பய����வதாக இ��த�. அவ� ��� இ��பவ�க�
யாைர�� ச�ைட ெச�யாம� ேமேலேய ெவ���� பா��தப� இ��தா�. ைக�� ைவ����த
ஃேபா�� ‘நா� யா� என�ேக�� ெத�யைலேய’ பா�� அல�ய�. ச�த� தா�காம� ப�க���
இ��தவ�க� ஒ�வைர ஒ�வ� பா���� ெகா�டா�க�, அவ� ேதா�ற�ைத பா��தா� எ���
ெசா�ல பயமாக இ��த�.

அ�த� பா�� ���த�ட� ஃேபாைன ேநா�� ���ப அேத பாடைல ஒ��க ��� ���ப
ெவ��தப� ஆனா�. அவ� ப�க��� இ��த ஜ�னேலார� பா�� அவைன� �ர��னா�.

“எ�னா” எ�றா� அவ� எ��சலாக.

“நா� ஹா�� ேபஷ����பா! ேப�ேம�க� வ����கா�க, இ�வள� ச�தெம�லா� எ�னால
தா�க ��யா��பா. ெகா�ச� ச��ட ெகாற���ேகா” எ�றா�.

அவைள அல��யமாக� பா��� ��� ம�ப��� ேம� ேநா�� ெவ��க ஆர���தா�. அ�த�
பா�� நா�காவ� �ைறயாக ஒ��க ஆர���த�. ப�க��� இ��தவ�க எ�லா�� ஒ��தைர
ஒ��த� பா��க, ஒ� ந��தர வய� �ைச�கார� ‘நா� ெசா�ேற�’ எ�ப� ேபால ைக கா��னா�.

10

“த��! அத ெகா�ச� ��பா���பா, ெகா�ச� உ���ட ேபச��” எ�� ஆர���தா�.

“எ�ன ேபச�� எ���ட?” ேவ��ெம�ேற ெகா�ச� எ��ச� கா�� ேப�னா�.

“எ�த ஊ��பா �?”

“ம�ர”

“இ�ப ெம�ரா� ேபா�யா? எ�ன ப�����க?”

“�.எ��”

“பா�தா ெரா�ப ேசா��� ேபா� இ���ேய! ேந�� ச�யா சா��டலேயா?”
அவ� ப�� எ��� ெசா�ல��ைல, ஆனா� �க��� இ��க� தள�����த�.

“இத� பா��பா, எ�ன கவல இ��தா�� சா��டாம இ��க� �டா�. ப� வ��த ம����ல,
மனைச�� அ�����” �ைச�கார� அைம�யாக� ெசா�னா�.

அ�த� ைபயனால ெபா�� வ�த� க��ைர அட�க ��ய��ைல.

“சா����யா�� ேக�க என�� யா���ல�க, இ�ப� யா�� ேக�ட��ல” �ர� உைட�� அழ
ஆர���தா�. அ�த� ���ைலேய ெரா�ப ெந���� ேபா� இ��த�.

இைதெய�லா� ேக��� ெகா����த அ��த வ�ைச� ெப� ேவகமாக வ�� அவ� ஃேபாைன
����னா�. ேவகமாக �ல ந�பைர அ��� ��� ���ப த� இ��ைக��� ேபானா�. ேபான
ேவக��� அ�த� ைபய�� ஃேபா� ஒ��த�.
11

“ஒன�� யா�� இ�ல�� கவல�படாத, நா� இ��ேக�டா” எ�றா�. ஃேபாேன
ேதைவ��லாம� அவ� �ர� அ�ேக எ�ேலா���� ேக�ட�.

அ�ேக எ�ேலா�ேம அ�� ��வா�க� ேபால இ��த�. �ைச�கார� ச�ைட ேபா����த த�
மைன��� ஃேபா� ெச�� ேபச ஆர���தா�, ‘உற� ��யாக சவா� �ட�ப�ட ஒ�வ�’ எ��
���ட�� ஒ�வ� எ�த ஆர���தா�.

அ�த ஜ�னேலார��� ெச��� ேபா���த �ழ�ைய யா�� கவ��க��ைல.
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ஒ� ஃேப��� உைரயாட�

�னா - ஹா�

ரேம� - ஹேலா ேமட�!

�னா - எ�ன�க இ�? அஃ�ைணல ������க?

ரேம� - ஆமா�ல! ேமட�னா த��� ஆ��� அ��த� வ��. சா��க.

�னா - சா�ெய�லா� ெப�ய வா��ைத. உ�க க�ைதெய�லா� ப������ வ�ேற�. வா��ேப
இ�ைல�க! ெரா�ப ந�லா���. அ��� இ�ைன�� வ�த க�ைதய ப����� உ�கைள
பாரா�டலா�� தா� சா�ல ����ேட�. ெதா�தர� ப���ேடேனா?

ரேம� - இெத�லா� ஒ��� ெதா�தர� இ�ைல�க.

�னா - ‘ம�ெயா� கா��த ேம� க�� ம�ய�� ேதா��த த�ய�.’ வா��ேப இ�ைல�க! இ�த
வ� எ�ைன எ�னேவா ப�����.

ரேம� - ச�ேதாஷ��க.

�னா - எ�ன�க இ�? உ�க க�ைத எ�ைன எ�ென�னேமா ப�����ேற�. ��க
ச�ேதாஷ�����க?

ரேம� - அ� ஒ����ைல. எ� எ��� ெப�ணான உ�கைள இ�த அள� பா��ப� என��
ச�ேதாஷ� தாேன?
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�னா - நா� ெரா�ப ேப�ேறேனா?

ரேம� - இ�ைல�க.

�னா - இ�த அள� ஒ��த� எ�த��னா, அவ� ெரா�ப ரசைன உ�ளவரா இ��க��.
அ�பவ�� இ��க�� இ�ைலயா?

ரேம� - ரசைன இ��க���ற� ச�தா�. ஆனா� அ�பவ�? அ� ச�ேதக� தா�க.

�னா - அ�பவ� இ�லாமலா இ�த அள� ர��� எ����க?

ரேம� - உ�க ��ட ெசா�ற��� எ�ன�க! வா��� �ைட��றவ� அ�ப���றா�.
�ைட�காதவ� இ�ப� க�ைத எ��றா�.

�னா - ��க நைக��ைவயா ேப���க.

ரேம� - அ��தவ�க ேவதைன ெப�க��� நைக��ைவ.

�னா - உ�கைள ப�� ெகா�ச� ெசா���கேள�.

ரேம� - ஸாஃ��ேவ�கார� நா�. ெபா�� ேபா�� க�ைத.

�னா - ��மண�?

ரேம� - ஆ�����க. ெர�� பச�க இ��கா�க.

�னா - மைன� உ�க� ரசைன�ேக�றவரா?
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ரேம� - எ� ரசைன�� ஏ�ற ெப�ெண�லா� க�ைத�� ம��ேம.

�னா - ெரா�ப ெவ���� ேபா� ேப���க.

ரேம� - இெத�லா� ெவ�ேய ேபச� �டா�. அெத�னேவா உ�க ��ட ெகா���ேட�.

�னா - எ�னா�� ஒ� �ஷய� ெசா�லாம� இ��க ��யைல. ெவ��ல எ� அழைக �ைறய
ேப� ஜாைடமாைடயா வ����றா�க. ���� உ�ளவ� வ���க ேவ�டா�. ர��கவா���
ேவணாமா?

ரேம� - ��க� ��மண� ஆனவரா?

�னா - ஆமா�க. ஒ� ெபா�� உ��.

ரேம� - ��க ேவைல பா�����களா?

�னா - ஆமா�. பஜா� இ�ஸூர�� க�ெப�ல.

ரேம� - ெச�ைன தானா?

�னா - ஆமா�. ��க�பா�க�.

ரேம� - உ�க ���ேப� �னேலா��யா?

�னா - அட! உ�க��� எ�ப� ெத���?

ரேம� - ���ல ேலா���� ����வா�களா?
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�னா - ��க யா�?

ரேம� - அ��பா�. நா� ரேம��மா�.

�னா - அெத�ன � ேபா�� ேப���க? நாம ைடவ�� ஆ� நா� வ�ஷ� ஆ����.

ரேம� - ஸா�. ந�லா���யா?

�னா - இ��ேக�. ேபான மாச� �ட அைடயா�ல ஒ� ப�களா வா��� ேபா�ேடா�.

ரேம� - � இ���ற வச��� ஏ� ேவைல��� ேபாக��? உ� ஹ�ப�� ேப� ��த� தாேன?

�னா - ஆமா�. ேவைல��� ேபானா� தா� ெகா�ச� ேநர� ேபா��. உ� ெவா�� எ�ன
ப�றா?

ரேம� - ���ல தா� இ��கா. நா� ஆஃ��� ஓவ� ைட� எ��� க�ைத எ��ேற�.

�னா - நாம ெர�� ேப�� ஒ� �ைற �� ப��ேவாமா? ஸா�. ேவ�டா�.

ரேம� - ேவ�டா�.

�னா - ேவ�டா�.

ரேம� - ேவ�டா�.

�னா - உ�ைன ஃேப����� இ��� அ�ஃ�ெர�� ப��டேற�.
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ரேம� - நா�� ப��டேற�.

�னா - இ�த சா� ��ட� எ�லா� ெட�� ப���.

ரேம� - ச�. ஆனா ஒ��.

�னா - எ�ன?

ரேம� - உ�ைன மா�� வரா�!

�னா - ஆமா�. உ�ைன மா�� வரா�!
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கா��� கைர�தவ�

இ�த �மான� ேபா�� இட� மற�� ��ட� என��. அதனா� எ�ன ெக�� ��ட�? நா� தா�
பா� வ��� இற����ேவேன! இ�� அவைள ேத�����ேத ஆக ேவ���. இ�த உல��
பர�� �க� ெப�யதா� இ��பதா� இ�ப� �மான��� அம��� ேத�வ� �லப� எ�ப� எ�
��ட�. அ�த இர��� ஜ�ன� வ� ெவ�ேய பா���� ெகா�ேட வ�ேத�. இ�த பயண���
அவைள க������ �ட ேவ��� எ�ப�� ��மானமா���ேத�.

“ஸா�” �மான� ப��ெப��� �ர� ேக�� ����ேன�.

“உட� நல� இ�லாதவ� ேபா� ேதா�����க�. ஏேத�� உத� ேதைவயா” எ�� ேக�டா�.

“உ� ���� �க�� ெசய�ைகயா� உ�ள�. எ�னவ�ட� உ�ள� ேபா� இய�பானதா�
இ�ைல” ெசா�ேன�. ���தப� ேபா� ��டா�.

தன� �ழ�ைதைய அத��� ெகா����த �� இ��ைக ெப��ட� ெக��ேன� “எ�னவ�
யாைர�� க��� ேப� நா� பா��தேத��ைல”. �ழ�ைத�� ஒ� அ� ���த�.

“ஸா�. அவ�க ெரா�ப அழகா?” ப�க�����த இைளஞ� ேக�டா�.

ஜ�ன� வ�ேய ெவ�ேய கா���ேத� “அ�த இ��ைட எ��� ெந�த� ேபா� அவ� ��த�”.

“க�க�?”

“தாமைர”
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“எ�ப�?”

“நா� ெசா��ற தாமைர � இ�ைல. தா���ற மா�”

“ஓேஹா. �ற�?”

“காைல� ��ய� �வ�பேத அவ� ேம� ப�� எ�ெரா��பதா�”

“அ��ற�..” இ��தா�.

“க���க� அட�காத கன தன�” எ�ேற�.

அேதா� அவ� �����ெகா�டா�. நா�க� ேப�� ெகா�ட� அ�த ��தா�
��மணமா���தவ�க��� ேக����க ேவ���. ����� பா��� �ேனகமா� ���தா�க�.

“உ�க� ெந��க� ேபாதா�. பா��பவ� ��� �ணற ேவ���” எ�ேற�.

அைல பா��த மன� ெகா�ச� ஒ�ைம�பட ஆர���த�. அவ� இ����ட�ைத ெந����ேற�
ேபா��. அவ� அ�காைமைய உணர ஆர���ேத�. ெவ�ேய இ���� அவ� உ�வ�
கல�கலா� ெத��த�. இ��� அ�ப�ேயதா� இ���றா�. �ழ�ைத �க�, ஆனா� த�ைம��
ேவ� �க� கா��வா�. ��ைமயான �� க���னா� எ� உடெல��� ேகா� ேபா�வா�.
ைகேத��தவ�. எ�வள� அ��த� ெகா��க ேவ��� எ�ப� ெத��தவ�. இ��� ெகா�ச�
அ���னா� �ற� ��� எ��� அள�� இ���� அ�.

அவைள ெந��� ��ேட�. அவ� ம� �ைட�தா� ேபா��, ெந����� �டவா�ேவ�.
இ�ேபா� அவ� ெத�வா� ெத��தா�. ஏேதா ெசா�னா�. எ� கா���� ‘வ�� ��’ எ�� ��
���பா� ேக�ட�. இ��ைகைய ��� எ��ேத�. �மான��� கதைவ ேநா�� நட�க
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ஆர���ேத�. சக பய�க��, ப��ெப�க�� பத�னா�க�. த��க �ய�றா�க�. அவ�கைள
ேநா�� ���ேத�.

“எ� காத� ெவ�ேய கா�����றா�. எைன த��க ��றா� இ�த �மான�ைத தக��க என���
ெத���”.

அ��த கண� ெவ�ட ெவ���� பற�� ெகா����ேத�. யா��� �ைட��� இ�த அ�பவ�!
அவ�� ெந��க��� தா� இ�ப� கா��� பற�ப� ேபா� இ����. அ�ப� எ�றா� அவ�
இ�ேபா� ப�க��� இ���றா� எ�� தாேன அ��த�? “க�� ெகா�� வ�����றாயா”
ேக�ேட�. பாத��� க��ைய உண��ேத�, ேம� ேநா�� ேகா� வைரய அர���தா�.
ெதாைடக�� க�� லாவகமா� �ைளயா���. இ���� ��� ��� ���ய�. ெந����
உண��த ேபா� ேபாைத தைல�ேக���.

இ�த �ைற க����� லாவகமா� �ைளயா�� கா��னா�. இ� வைர அவ� க�� படாத இட�.
அவ� பா�ைவ�� உல�� ெமா�த அ��� ெத��த�. க�ணா� ஜாைட ெச�ேத�. க��ைய
அ��� ��டா�.
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ெசா�ல� �டாத கைத

"ஏ ம�ய� எ�ன சா���ேட?" இ�ப� ேக�டாேல உ�ளைத ெசா�லவா இ�ைல ெபா�
ெசா��ேவாமா�� சா��ேத� ேயா��� தா� ப�� ெசா�வா�. க�ள�தன� ப��னா�
உ�ைமயா ெசா��வா? ஆனா�� அவைள ேந�ல பா��தா ேகாவேம வர மாேட���. அவ
�����ேபா� உத� ெகா�ச� ேகா�ேம, அைத� பா��பதா� இ���ேமா? அ�ேபா க���
ேச��� ����ேம, அைத� பா����ேபா� எ�ென�னேமா ேதா��. ஹூ�.

ெர�� வ�ஷமா பழ�க�, ந�ப�ைடய அ�வலக��� ேவைல பா��றா. ேசகர�
இ����ேபா� அ�ணா�பா, த�யா இ����ேபா� ேட� க�ணா �� ����வா. ெகா�ச
நாளா த�யா ச������ட ச�த��ப� �ைட�ச�. 'எ�ன ேபான வார���� இ�ேபா ஒ� இ��
�ைற�ச மா�� இ���' �ேன�. பா�ைவ ேபான இட�ைத கவ��தவ� ெவ�க�ப�டா�. ஒ�
ெநா��� �க� மா�ய�, �ைற�தா�. ேகாவ�ப�றாளா�! 'எ�னேமா அள�� பா��த
மா��தா�' �����தா�. 'க� அள�காதைதயா ைக அள�க�ேபா��?'. 'பா��ற
ெபா�ெண�லா� இ�ப�தா� அள���கேளா?' ேப�ைச வள���� ஆைச ெத��த�. 'அ�
பா���ற மா�� இ��தா அள��ற�தா�. ஹூ� ைகயால அள�கதா� பா��ேற�, எ�க ����?'
ெப���� ��ேட�. ஓ�� ���னா�. அ�� ஆைச இ��த�.

ேசகர� ��ட ேப��ேபா�தா� ெகா�ச� ��ற உண���யா இ����, அ��ேயா�யமா பழக
��யல. சா��ேத� �ட பழ�ற� ேபாைதயாேவ ஆ����. ஒ�ணா ��மா பா��த�ேபா
ேபாைத இ��� ஏ���. ���கமா இ�����றத �ட கா����ேள தா� ேப�னா�. ������
ேபா��.

'ஏ�டா ��மா�� ேபானா� ��னால உ�கா������றவென�லா� க�� ெத�யாேதா?'
ேசகர� ������ேடதா� ேக�டா�. எ�ன ெசா�ல�ேன ெத�யைல. ட�ச� ேபா�ற���
��னால��ேத �ெர���. அ�ைகேய வ�����.
21

இெத�லா� நட�� 12 வ�ஷ� ஆ��. அ��க��ற� அவ� �க��ல ���க ெவ�க�ப��
ெச�ைன�� வ�� ேவைல ேத� �ற� ெச��� ஆயா��. 'ேட� மா�ள எ�ப� இ��க?' ��
ேசகர� இ�ைன�� ��னால வ�� ��ன�ேபா இெத�லா� ஞாபக� வ�� �� ����
���ேச�. அவ�தா� எ�ன உ��சாக�ப��� 'வாடா ேட� '�� ����� ������
ேபானா�.

நா� ��ச�ப�றத பா��� அவேன '� ஏ� இ�ப� இ��ேக�� ெத���. ��றா என�� உ�
ேமல ஒ��� வ��த� இ�ைல. � என�� ஒ� சா�� தா� ������ ேபான!'�னா�. ��யாம�
பா��ேத�. 'என��� ஒ� க� இ��த� அவ ேமல. � பழ�றத பா�����தா� ேபசாம இ��ேத�.
��க ��மா�� ேபான� என�� ெத���ன�� ெரா�ப ��ற�ண�ேவாட இ��தா. இ�தா�
சா���� அ�ப�ேய வச�ப����ேட�. �ேராக�� பா��தா அைத ெச�ச� நா�தா�'.
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ஆ�����!

அவைர ஆ������� தா� ����ேவா�. ெபா�வா ெல��� பட�னா, சா� ஒ��யா
இ����, ஒ� ெர�ேம� ���ப ஒ�ட வ����பா�க. ைக�ல இ��� ��ற த�க�கா����
ெல���ேயாட ேதாரைண��� ச�ப�தேம இ��கா�. ஆனா ஆ����� ��மக� பட�த
வைர�சா�னா, வ�வேம ெச��பா இ����, ைகேல��� த�கெம�லா� �ழா�, ஆனா
ஒலக��ல உ�ள ெமா�த� பண�� எ���டதா�டா அ�ப���ற ேதாரைண இ����.
ஓ�ய��ேக உ�ள சாப�ேக� அவ� ேக��ற ��� ெகைட�கா�. ஆ������ ���� மாறாம
����ற ��ட வா�����வா�. “ஓ�ய��� உ�டான ��ட ���காம பட� வா�����
ேபாறவ��� ����ேய இ��கா�”�� ெசா�ேவ�. “ேச�ேச! அ����லா� ெசா�லத” எ�பா�.
அவ��ெக�ன? ெப�டா��, ��ைள�க இ��தா ��ேடாட அ�ைம ெத���. க�யாணமா�
ப�� வ�ஷ��ல க��னவள ஏேதா ஒ� ேநா��� ப� �����டா�.

எ�ப�ேம ெரா�ப ெநதானமா ேப�ற ஆ�, அ�ைன�� அவேராட பத�ட�த �கெர� ������த
�ரேல கா���������.

”எ�ன ஆ����� �ஷய�”�� ேக�ேட�.

“நாக�ேகா��ல ஒ� ���ப� ராதா���ண� பட� ேக�டா�க. ெரா�ப வச�யானவ�க, ஒேர
ெபா��. அ�த� ெபா�� ஆ��ேர�யால ப��� அ�கேய ஒ��தன க�யாண� ப�����.
ெர�ேட வ�ஷ��ல ப���டா� ேபால! இ�ேபா இ�கதா� அ�த ெபா�� இ���
ைக�ெகாழ�ைதேயாட. எ�னா ரசைன��ற அவ���!”

“அ�ப நா�க�லா� ரசன ெக�டவ��க. எ�ன?”�� ேக�ட�ல ெகா�ச� பத�ட� ெகாற��
���சா�.
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“ெப����க� பா�� ெகா�ச ேநர� ��� ���ச மா�� ��னா. எ�ன ெநன�சாேளா ெத�ல,
அ�ப�ேய எ�ேமல வ�� �����டா. நா� ேகாவ�ேதாட என�� இெத�லா� ���கா���
ெசா�� த�� ����ேட�”�� ெசா�னவர� பா�� பாவமா இ��த�.

“ஆ�����! அ� ெவ�நா��ல வள�த ��ள, அ�க இ�ப��தா� பாரா��வா�க ேபால” எ�
வ��ெத��சைல மைற�க எ�ன பா�பட ேவ������?

“ஏ�யா, பாரா��ற����, ஆைசேயாட ����ற���� ���யாச� ெத�யாமலா இ��ேக�”��
ேக�டவ� “அ�ப�தா� எ�க இ���, இ�வ�தா� எ�க இ���”�� தன��� தாேன �ல��னா�.
அ��க��ற� ெரா�ப ேநர� ேபசேவ��ல அவ�. நா�� எ�ன ேபச�� ெத�யாம ஃேபான
எ��� ேநா�������ேத�.

�ள��� ேபா� ெம�வாக� ெசா�னா� “���ர� நாக�ேகா��ல ேபா� ெச��� ஆ��ேவ��
ெநைன�ேக�. அவ�க அ�மா�� அ�பா�� இ�க வ����கேள�� ����றா�க”.

இெத�லா� நட�� ஒ� வ�ஷ� இ����, ேந�� த�ெசயலா எ�ர ஆ����ட� பா�ேத�.
����� ����� � ேபா�� ���தா�. எ�னா���� ேக�ேட�.

“ஆ��ேர�யா�கார� நாக�ேகா�� வ���டா�!” ������ேட ெசா�னா�.

அவ�ைடய ேல�ட�� ெப������ எ�லா� ெப�க�ட� ேவ� சாய� வ����த�.
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ெச�லமா அ��சா வ���மா?

����ைய� ேத� ரா� மாமா வ�தா� ஞா�����ழைம ���சா���� அ��த�. ����
இ�ேபா� இர�டா� வ���� இ���றா�. இ���றா�� தா� ெசா�ல��, ப���றா��
ெசா�னா� �ற� நம�� ப��� வராம� ேபா� ���. இ�த ஞா�� எ�� ம��ெக�லா� வ��
����ைய எ��� ��டா�.

"Boring fuddy-duddy uncle" எ�� ���� ப����ெகா�டா�.

“ந�லா க�ண� ெதாற�� பா� ����. ���, �-ஷ��ல வ����ேக�. எ�ைன� ேபா� ஓ��
ஃேபஷ���ேய”.

“மாமா. ஃேபஷ�லா� �ர�ல இ�ைல. மன�ல இ��க��”.

“ச�. இ�ைன�� ஐ� ��� வா�கலாமா?”

"You are moronic மாமா”.

“ஏ�! மாமாைவ ��டா�� ெசா�ல� �டா�” ��ச����� அ�மா�� �ர� ேக�ட�.

“இ�லா� ம��� இ�த அ�மா��� ந�லா கா�ல ேக���” ���� ெம�வாக மாமா�ட�
ெசா�னா�. “மாமா! யா���ட�� ஐ����� சா�ேல��� ேவ�மா�� ேக�க� �டா�.
���க��� ெநன�சா வா�� ����ற��. ஐ���� ���காதவ�க யாராவ� இ��பா�களா?”

"கெர��. ச� எ�ன ஐ� ���? ெவ�லா?”

25

“ைலஃ�ேப ெவ�லாவா இ���. ஐ����ல�� ெவ�லாவா?” ���� ேக�டா�.

“� எ�ன ெசா�ற?” மாமா��� ஒ��� ��யைல.

”��ன? எ�ன ைலஃ� இ�? ஒேர ேபா�. இ�த அ�பாவா��� இ�ெனா� க�யாண� ப�ணலா�”
ேவ��ேன அ�மா��� ேக��ற மா�� ச�த� ேபா�� ெசா�� மாமா�ட� ஒ� ���
வா��னா�.

“ச� ெசா��. எ�ன ஃ�ேளவ� ேவ��?”

“அெம��க� �ைல�”.

“அெம��க� �ைல����� இ�டா�ய� �ைல����� எ�ன ���யாச�?” மாமா ெவ�லா
த�ர ேவ� ஐ� ��� ���த��ைல.

“அெம��க� �ைல�ல பாதா�� ��தா�� இ����. இ�டா�ய�ல ����� ப���� ெச��
பழ�� இ����” ���� �ள��னா�.

“அ�ப �ரபா���� ேச�� வா���ேற�” �ரபா ����ேயாட ஃ�ெர��. ஞா�����ழைம
ேதா�� �ைளயாட வ���வா�.

“ெர�� வாரமா �ரபா வரல மாமா. அவ�க ��ல ஒ� நா����� வ�த�ல இ��� அவள ைகல
���க ��ல. எ�ப� பா�தா�� அ� �டேவ ெவைளயா����� இ��கா”.

"�ணா! ெர��� ெவைளயா�றத� பா�தா, நா� எ� ��ைள எ��ேன ெத�ய மா�ேட���”
அ�மா�� �ர�.
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மாமா ஐ���� வா�க� ேபான ெகா�ச ேநர��� �ரபா வ�தா�. எ�ேபா�ேம இ�லாத ஒ�
ேசாக� அவ� �க��� இ��த�.

“ஏ� ��ள ஒ� மா��யா இ��க?” ���� ேக�டா�.

“ப�டர ேவற ����� �����டா�க” �ரபா அ�� ��வா� ேபா���தா�.

“ஏ�பா?”

�ரபா ைகைய� கா��னா�. உ�ள�ைக�� ஓர��� க�ப�ட காய� இ��த�.

“க�����சா? க���ற நாய யாராவ� ��ல வ����பா�களா? அதா� ������பா�க” ஆ�த�
ெசா�ன ����ைய தைல�� ���னா� �ரபா.

“நா� ��ன� வ���தா?” �ரபா ேக�டா�.

“ேச�ேச! � ெச�லமா� தாேன ���ேன?” வ��தா�� கா��� ெகா�ளாம� ெசா�னா� ����.

“ப�ட�� ெச�லமா� தா� க��சா�”.

“����டா! ஆனா � ெசா�ற� ந�ம ேபர��ஸு��� ��யாேத” ���� சமாதான� ெசா�னா�.

ரா� மாமா ஐ���ேமா� வ�தா�. “இ�ெனா� ஐ���மா? இத �ரபா��� �����ேவா�” ����
ெசா�னைத மாமா ���� ெகா�� அெம��க� �ைல�ைட �ரபா�ட� ெகா��தா�.

"I feel a good rapport here" எ�றா� அ�ேபா� தா� ������ேள வ�த ������ அ�பா.
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ச���ர� ��கைத எ��� பா��த�

“ரா��� மக��� உ��� �ைளயாட ஏதாவ� ேவ�மா�. உ� தைலைய�தா� த�வதாக
ரா� ெசா������றா�.”

“இ�த மாம�� தைல ராஜ�மார��� �ைளயாட� �ைட�ப� என�� ச�ேதாஷ� தா�.”

“அ�ப� எ�ன பைக உ�க���� தைல வா��� அள���?”

“எ�க� ���பேம அ�ப��தா�.”

“எ��ட� � உ�ைமைய� ெசா�லலா�. ம�ன��� �ஷ� ைவ�� ெகா�ற� � தானா? நா�
யா�ட�� ெசா�ல மா�ேட�.”

“உ�க�ட� என�� ந���ைக உ��. ஒ� உ�ைம ெசா��ேற�. இ�த �ஷ� ைவ���
ேயாசைன ஏ� என�� இ�வள� நா� ேதா�ற��ைல எ�� ேயா���� ெகா�����ேற�.”

“ஓேஹா! �ைற�� இ�தா� சதா ��தைன ேபா��! எ��ைடய கவைல எ�லா� உ� ேம�
��ற� �ம�� ���, உ�ைமயான ெகாைலகார�கைள ேதடாம� ��� ���றா�கேள எ�ப�
தா�.”

“கவைல�ப�வ�� உ�க� ெபா�ைத� ேபா�க ேவ�டா�! எ� த�ைகைய� ப�� என���
ெத���. இ�ேநர� அ�த ேவைலைய அவ�ைடய ந���ைக���ய பைட ஒ�� ெச��
ெகா������. ெகாைலகார�க� க�����க�ப�� அவ�க� வ�ச� இ�த ���� வ��த தட�
இ�லாம� ேபா��. ஆனா� அெத�லா� அைவ�� வரா�. ச�ட�ப� நா� ெகாைலகார�,
த�டைன என��� தா�.”
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“உ�ைன �ைன�தா� ப�தாபமாக இ���ற�.”

“யா�ைடய ப�தாப����� த�� இ�லாதவ� நா�. ஒ� நா� எ� த�ைக எ�த கவைல��
இ�லாம� �க�� ச�ேதாஷமாக இ��பா�. அவ� த��ைல மற������ அ�ேநர�
ெகா����ப� ஒ�� வ�� தா��� அவைள. ஏ� தா� இவைன �ைற�� ைவ�ேதாேமா எ��
கத�வா� அ�ேபா�.”

“ச�. இ�வள� பைக ஏ�?”

“இ� பைக இ�ைல. அ��� நா�ைட ஆள�ேபாவ� ரா�. ரா�ைய ஆள�ேபாவ� ம�ன��
ைக என� ெசா�ல�ப�� பைட�தைலவ�. அத�� நா� இைட�சலாக இ��ேப�, அதனா� தா�
இ�வள��.”

“எ�னா� உன�� எ��� உதவ ���மா? இ�த ம���ைய ரா��� ���கா��டா��, �ல
சமய� எ� ஆேலாசைனைய ஏ�பா�.”

“இ�த �ஷய��� அ�ப� இ�ைல. நட�க ேவ��யைவ தானாக நட���. கவைல ேவ�டா�,
ேபா� வா��க�.”

ம�நா� ம�ன�� ைக எ�� அைழ�க�ப�ட பைட�தைலவ� �க�� ெகா�ரமான �ைற��
ெகாைல ெச�ய�ப��� �ட�தா�. ம��� ரா��ட� “இ��� ேசத�கைள� த���க �ைறைய�
�ற�பைத� த�ர ேவ� வ���ைல” எ�� ெசா�� உ�தர��காக� கா����தா�.
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சபாப�� தா�தா

சபாப�� தா�தா சாக� �ட�தா�. அவைர சபாப� தா�தா��� எ�தலா�. எ�ப� எ��னா��
அவ� சாக�தாேன ேபாறா�. வய� எ�ப��� ேமேல ஆ����. த�ேனாட வா�நா�� தா� இ�
வைர ஏ� �ற�ேதா� என அவ� வ��த�ப�ட��ைல. அதனா� ஏ� சாக� ேபா�ேறா��ற
வ��த�� அவ����ைல. அவ��ேக வ��த� இ�லாததா� ���� உ�ளவ�க�� �ைண
வ��த�க� ேதைவ�பட��ைல. இ��� ெசா�ல� ேபானா� �ேட ஒ� �த ���ழா�ேகால�
ெகா����த�. ெசா�தெம�லா� ஒ�� ��யதா� வ�த� ேகால�. தா�தா��� ��ைளக��
ேபர� ேப��க�� �ைறய.

அவேராட ேப��க�� ஒ�வளான �யாமளா�� அவேளாட ��ஷ� ேசதன�� வ�த ேபா�
�ைற�த வரேவ��. “��ட� ெரா�ப அ�கமா ெத��ேத! ேபசாம ஒ� ம�டப� �����ேவாமா
�யா?”�� �� ���பா ேக�ட ேசதன� கா�ேல �� வா��னா�. “உ� ���தன�ெத�லா�
ஃேப���ேகாட வ���ேகா”.

தா�தா யா� ��ட�� ெரா�ப ஒ�ட மா�டா�, ஆனா ேசதனைன ம��� ����� வ�� ெரா�ப
ேப�வா�. ���� எ�லா�ேம ஆ�ச�ய�ப�ற �ஷய� இ�. ேசதனேனாட �கரா�ேய
அ�ப��தா�. ேவைல�� ேச��� ஒ� வார��ேலேய இவ� ேவைல�� லாய�� இ�ைல��
அவ� அ�வலக���� ெத��� ேபா��, இ���� ந�ல ச�பள�� ஒ� இ�ட�ெந�
கென�ஷ�� ெகா��� ந�லப�யா வ�����றா�க. �யாமளா அ��க� ஆன�� அ�வலக���
தா�. �ளா��� அப�தமா எ��வேத த�ேனாட ேவைலயா இ��தவ� இ�ப� ஒ��
எ��னா�.

வ��ண�� என ஒ� வழ�� அவ� ேம� - இ�ைல, ெம��ண�� அ� என ம��தா� அவ�.
இெத�ன ���ண�� என �ைக�த ம�க� க��ண�� ெகா�டன�.
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இைத� ப��த �யாமளா��� வ�த ச�ேதக�தா� அவ�க����ேள அ��க� ஏ�ப���ய�.

“�ண���னா எ�ன��க?”

“?”

“இ�ல. நா� த�� ��ய��லேய ப��� வ���ேட�. அதா� ��யைல.”

“அ��ண�� ெத����ல உ�க���? ��வ��வ� �ட �ைறய அ� ப�� ெநைறய
எ����கா�. அத�தா� இ�ேபா ���கமா� ெசா�ேறா�.” எ�ப�ேயா சமா����டா�.

இ�ப� ஒ� அ�பா�ைய� தா� க�யாண� ப�ண��� அ�ைன�ேக ���� ப���டா�.

அவேனாட �பாவ� �யாமளா ���ல எ�லா���ேம ெரா�ப� ����� ேபா��. தா�தா ம���
ம�றவ�க�ட� ேபாலேவ அவ�ட�� ப���படாம� இ��தா�. ேசதன� அைத�ப�� எ�லா�
கவைல�ப�வ��ைல. அவ� பா���� தா�தா ���� ேபா� உ�கா��� �� பா��பா�.
அ�ப� ஒ� �ைற பா��த மேனாகரா பட�தா� தா�தாைவ�� அவைன�� ெந��கமா ஆ����.
�.ஆ�. ராஜ�மா��� வ�சைனைய� பா��த ேசதன� த�ைன மற�� கெம�� அ��தா�.

“இ�த ஒ� பா�ைவேய ேபா��. எ�ைனய இ�ப�� பா�� தா�தாவ ெகா���� ெசா�னா,
ெகா�ச� �ட ேயா��கேவ மா�ேட�”.

அ�ைற����� தா�தா�� ேசதன�� ெரா�ப அ��ேயா�ய�. அவ� வ�தாேல ெர��
ேப���� ேச��� ��ப�ட�க�� கா���� தா�தா ����� ேபா���. �யாமளா���
தா�தா த� ��ஷ� �ட ம��� தா� ேப�றா���ற�ல ெரா�பேவ ெப�ைம.

_____________________________________________________
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தா�தா சாக�ேபாற� ேசதன��� ெரா�பேவ ��கமான �ஷய� தா�, ஆனா� அவ� இ�
ேபா�ற உண��கைள ெவ�ேய கா��� ெகா�வ��ைல. த� உண�� இ�லாம� ெரா�பேவ
தள��� �ட�தா� தா�தா. ம���வ�� கண���ப� ேந�ேத ேபா���க ேவ��ய�, இ��கவா
ேபாகவா�� இ��� ஊசலா�������தா�. ���ல உ�ள ெப�ய�க �ல ேப� �����வைர
ெகா�ச� �ர�� ம� எ��� பா�ல கைர�� தா�தா வா�ல ஊ��னா�க. ேசதன���� ��யைல,
எ�ன �ஷய�� ேக�டா�.

“ஏதாவ� ஒ� ஆைச ���� உ�ைர ��பா�������. இ�த �� அவ� ஆைசயா க��ன�
இ�ைலயா, அ�த ம�ண ெகா�ச� ���தா ��ம�யா ேபா��வா�� ஒ� ந���ைக”.

ெகா�ச ேநர� க��� தா�தா��� ���ச ��ப�ட� எ�லா�ைத�� ஒ� கலைவயா பா�ல
கைர�� அைத�� தா�தா வா�ல ஊ��னா�க. இைதெய�ல� பா�����ேட���த ேசதன�
ெவ�ேய ேபா��� தா�� ஒ� ��ண��ல பாேலாட வ�� தா�தா வா�ல ஊ��னா�.
ஊ���ேபாேத தா�தா �க� ெகா�ச� அைச� ெகா��� அ�ப�ேய அட�����. ஏேதா ����
ெத��ச� அவ� �க��ல.

ஊ���� ����ன�� �யாமளா ேக�டா� “அெத�ப� ��க பா� ெகா��த�� தா�தா ெச���
ேபானா�?”. “நா� அவ���� ���ச ேபர�ல! அதனால இ����” �னா�. த� ச�ைட� ைப��
இ��த ஒ� பைழய வார�ப���ைக�� ப�க�ைத எ���� பா��தா�. இ��� ெகா�ச� ஈர�
��ச� இ��த�.
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ேசதன�, �மைல ம��� ெகா�ச� த�ைம

“வா. எ� ம� ேமேல வ�� ம����� உ�கா�” ேசதன� �ர�� க�ைம இ�ைல. ஆனா� உ��
இ��த�. அவ� க�க� ��ய �ைல�ேலேய இ��த�. ��ச���த ெகா�ச தய�க�ைத��
கழ�� �டலாமா எ�ற ேயாசைன ேதா�ற ஆர���� ��ட� �மைல��.

“மன மய�க��னா� வ�வ� தய�க�. உன�ெக�� ஒ� ேயாசைன�� ேவ�டா�, நா�
ெசா�வைத ம��ேம உ� மன� ேக�க���” ேசதன�� வ�கர��ர�� �மைல த�ைன மற��
ஒ� மாய உலக����� �ைழய தயாரானா�.

தா� இ���� இட�ைத ����� ஒ� �ைற பா��தா�. அ� ஒ� ��ய அைற, ெரா�ப ��தமாக
ைவ�க�ப����த�. ம�கலான ெவ��ச�, ெசய�ைகயான ���. தைர ��வ�� த�மனான
�வ�� �ற ���� ஒ�� பர� இ��த�. ஒ� ��ய ெம�ைத ேம� ேசதன� ச�மண���
அம�����தா�, இ���� ஒ� நா�� �ழ ேவ�� ம��� க��ய �ைல�� இ��த�. ேமேல
ச�ைட எ��� அ�ய��ைல, உட� ��வ�� ச�தன� �ச�ப����த�. க�க� ��ய
�ைல�� அவ� �க� எ�தெவா� சலன�� இ�லாம� ெத�வா� இ��த�. க���ேல ஒ�
மல� மாைல அ�����தா�. அைற�� அவ�க� இ�வைர� த�ர ஒ� ��ய ெபா�� �ட
�ைடயா�.

“எ�ேபா�� � தா� அ�க� ேப�வா�, இ�� உ� �ரைலேய நா� இ��� ேக�க��ைல”
க�க� இ��� ��ய �ைல�ேலேய ேக�டா� ேசதன�.

"அதா� � ேப��ேய ேச���” அவ� �ர�� ேலசான ��ட� இ��த�.

“பயமா���கா?”
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“இ�ைல. எ� ச�மத� இ�லாம� இ�ேக எ��� நட�கா�”

“நா� ஒ��� ெச�ய� ேபாவ��ைல”

“ச�. அ�ேபா நா� வர��மா?”

“ெபா�. ஒ� அ�பவ� உ�ைன� ச���க கா�����ற�!”

”அ� என�� இ�ேபா ேதைவ இ�ைல.”

“� �ைன�ப� இ�ைல இ�. அைத �ட இ� ெப�ய அ�பவ�. எ� �ர� உ�ேம� படா�”

“ச� ச�. அ�த அ�பவ�ைத ���ர� வர� ெசா��.”

�மைல ெம�வாக நட�� ேசதன� ப�க��� வ�தா�. அவ� ேசைல தைர�� உர�ய ச�த�
அவ�ட� எ�த சலன�ைத�� ஏ�ப��தாத� அவ���� ெகா�ச� �வார�ய�ைத��
ைத�ய�ைத�� ெகா��த�. ேலசாக இ��� கா��னா�.

“அமரலாேம!” அவ� �ர� இ��� எ�ன தய�க� எ�ப� ேபா� இ��த�.

“உ� ��னால தாேன உ�கார��?”

“இ�ைல. எ� ம��� வ�� ம����. எ� ம�ைய உ���லாத ஒ� தைலயைண ேபால
�ைன���ெகா�.”

“அ� ச�!” இ�த ேநர� ���ப� அப�தமா� இ���ேமா எ�� க���ப���� ெகா�டா�.
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அவ� ேசைல ��ைய அவ� கா�� பட� ெச�� அவ� �க�ைதேய பா��தா�.

“ஆ��� இற�க ஆழ� பா���றாயா?” க�கைள� �ற�காமேல ேக�டா�.

“ெபா�பைள�க எ�ல�� ஆழ� பா���� தா� இற��ேவா�.”

ெம�வாக த� கா� ��� இர��� அவ� ெதாைட�� ைவ�� அவ� ேம� த� பார�ைத
ஏ��னா�. அவ� ேம� �����த ச�தன��� வாச� அவைள �����க� ெச�த�.

“இ� ேகா�� கைடக�� ��க�ப�� வாசைன� ெபா�� இ�ைல. அைர�க�ப�ட அச� ச�தன�.
அ��ற� ஒ� ���ய �ஷய�. � �ைல த�மா�� ேபா� ைக�தா�க��காக எ�ைன� ெதா��
�டாேத.”

இ�ேபா� தா� அவ��� �ைல த�மா�� ேபால இ��த�.

“� உ� ��� �ரலா� எ� ேம� உ�ள மாைலைய ேலசாக� ெதா��� பா�. கவன�, ெரா�ப
ேலசாக ம��� ெதா�.”

�மைல பய�ேதா� ப�டா� ப�ற ைவ�ப� ேபா� ேலசாக ெதாட�ேபானா�. அைர �நா� �ட
ெதா����க மா�டா�, �ர� �� தா�காம� ெபா�� ��ட�. பய� ��னா�� அவ�ைடய
வய� ஆ�வ�ைதேய ெவ�வாக� ���ய�.

“ஏ� இ�ப�?”

“ெசா���ேற�. உ��ட� பத�ட� ெத��ற�. அ� ேதைவ��லாத� ம����ைல, ந��ைடய
அ�பவ����� இைட�சலான�. உ� ��ைச �ராக ைவ��� ெகா�ள �ய�� ெச�.”
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அ��� ஒ� அைர ம� ேநர� அ�ேக ெமௗன� ம��ேம �ல�ய�. �மைல ஒ� ப�� ��ட�
������ ஆ��� கன� �ட க�� ��டா�. கன�� உ�வேம��லாத ஒ�வ� அவ�
உடெல��� ெதா�வைத உண��தா�. ப���� அவளா� அவைன ெதாட ��ய��ைல.
உ�ச�தைல �த� உ�ள�கா� வைர பா��த அ�த ெதா�ைக அவ�ைடய ப�� உண�� எைத��
எ��பாராம� த� ேபா��ேல ெச�ற�. கன� கைல�தவ��� தா� அ�����த உைடக�
அைன��� இ��கமாக ேதா��ய�. உட�� பல பாக�க� ��வைட�� க�னமாக மா�,
உைடகெள�லா� ெத��� ��� ேபா� இ��த�.

“இதனால உன�� எ�ன �ைட���?” ேப�� ெகா��தா�.

“காம�ைத கட�� ெச�வ� ஒ� சாதைன. அ� அ�ப��சா தா� ெத���.”

“அ��� ஏ� நா�?”

“அழகான ெப��ட� ெஜ��ப� தா� ெப�ய சாதைன.”

“உ�னா� மன�ைத அட�க ���சதா?”

“அ� அட��ேய தா� உ�ள�. எ� மன� இ�ேபா� �க�� ஆன�தமாக உ�ள�.”

“ெப�ய சாதைன தா� � ெச��ற�. என��� இ� �������. இ��� ஒ� ப�� ��ஷ�
தா��ேவாேம!”

“உன��� இ�த �ைற இ�ப� அ��ப� என�� ம���� தா�. உ� இ�ட�ப�ட ேநர�ைத
எ����ெகா�.”

�மைல ெம�வாக த��ைடய �ரலா� அவ� அ�����த அ�த மாைலைய ெதா�டா�.
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மா��� �� தா�காம� ேசதன� பத�னா�.

“எ�ன ெச��றா� �?” ேகாப�ைத �ட பய� தா� அ�க� இ��த� அவ� �ர��. �மைல
�ட��ைல, மாைலைய ேம�� வ�ட ஆர���தா�. ெவ�ப� தா�காம� மாைலைய கழ�� ��
எ��தா�.

“இ�வள� ேநர� � ெசா�னைத நா� ேக�ேட�. இ�ேபா நா� ெசா�றைத � ேக�க��” அவ�
கா�� ப�க� ���� �� ���தா�.

ம�நா� காைல�� யாேரா வ�� பா���� ேபா� ேசதன� ெரா�பேவ ேசதமா� ெச���
ேபா���தா�.
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ஏ இவேள!

����பா���� ெர�� ெபா�டா��. ஒ��� அவேள, இ�ெனா��� இவேள. அ�ப��தா�
அவ� ����வா�. ெமாத�ல க�����டவைள இவேள�� ����������தா�.
ெர�டாமவ� வ�த�� �தலாமவ� அவேள ஆ��டா. ெர�டாமவ� இவேள ஆ��டா.
இ�வைர��� ெர�� ேபைர�� அவ� ஒ���� பா��த��ைல. அவேள��றவ ந�ல ெசவ��
�ற�, க��தமான அைம���ளவ. ஆனா ெகா�ச� ெபா�ைம�தன� இ����. இவேள ேவற
மா��. மா�ற�, ெகா�ச� �மாரா இ��பா, ஆனா உ�����ளவ. அவ இ���ற எட��ல யா��
ேசா�பலா இ��க ��யா�. ேப��� ச�, ெசய�� ச� ஒேர படபட�� தா�.

ஏ� ��ைளக அவ�க ���ல. எ�த ��ைள யா� ெப�த���ற� இ�ேபா ����பா����
ஞாபக��ல இ�ல. அெத�லா� ஒ� �ஷயமா! ��ைளக��ேக அத�ப�� ேக�� இ�ல. ���ல
ச�ட வ�மா�� ேக����களா? ச�ட இ�லாத �ெட�லா� ஒ� �டா!

ஒ� தடவ அவேளயான ��தவ��ட அ�த ெத� ெப�ய ம�ஷ� ஒ� ஆ� ஜாடமாடயா ���
அ�தர�க�த ப�� ேக�க, இைளயவ��� ெத�ய வ��, இ�ேபா அ�தா� ��ன
ம�ஷனா��டா�. இவேள அவ���ட ேக�ட ேக���ெக�லா� ெத���ேக கா� ���ேபா��.

����பா���� ெதா�� ெசா�தமா ஒ� ��ன பலசர�� கைட. ேவைல�� ச�பள ஆ�
�ைடயா�. ”ஏ இவேள! வ�� ெகா�ச� கைடய பா���ேகா”�னா வ���வா. இவ வ�த�ல
ெர�� வைகல லாபமா��. �ைறய கட� ெகா��தா. கட� ெகா���ற �யாபார��ல லாப�
அ�க��� ெசா��வா. கடன ���ப வா��ற�ல ெடர� ெமாக� கா���பா. ெகா��த��
இ�ப அவ ெபா��பா ஆ����. ெவைல அ��� ேப�வா. யா� யா��� எ�ன ெவைலல ச�ைள
ஆ���� ��� ேபா�வா. இெத�லா� இவ��� எ�ப� ெத����� ���பா���ேக
��யைல. “இவேள! � இ�க இ��க ேவ��யவேள இ�ல”�� ெசா��வா�. “அட�
ேபாடா”�பா.
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கைடல கண�ெக�லா� எ�� வ����ற��ல. எ�லா� மன�கண�� தா�. ெகா�ச ெகா�சமா
���ல ��� ேசர ஆர���ச�. அவ ��ட பா����டா, இவ கைடய பா����டா. ப�க��
ெத��� ஒ� கைட வாடைக�� இ���றதா ெத�ய வ�தத�. ��� எ�வள� இ�����
எ�� பா�தா�க, ஒ� ��ப�னா�ர� ேத���. ச��� இ�ெனா� கைட ஆர���சா�க.
���கைடய ���பா�� பா����டா�, ெமாத கைடய இவ பா����டா.

���பா���� ெகா�ச� �ரமமா தா� இ��த�. இவ அள��� அவ��� சா��ய� ேபாதா�.
இ�ப��தா� ஒ� நா� ப�ட� ட�பா வா���� ேபான ஒ��த� ���ப ச�ைட�� வ���டா�.

“ஒ� ட�பால அ�� �வாயா �ட வ�� ����க?”�� ஒேர ச�ைட.

அ�த ேநர� வா��ைகயா சாமா� வா��ற ெப� உத��� வ�த�. ப���� ��ச� ேபா�ட�.

“இ�ெனா� கைடல ெவல க��யா இ��தா, அ�ல எ�ன மாச� ேபா������� பா��யா? அத
பா���� வா ெமாத�ல. பைழய ட�பா ெவைலல �� ட�பா ���பா�களா?”

அவ�� அத ந�� ���ப ேபா��டா�.

“ச�. நா� வா��ன� எ�வள� ஆ��?”�� ேக�டா அ�த ெபா��.

“நா�ப�தா�”

“என�� வா�க ேவற கைட இ�லாமலா ெர�� ெத� த�����ற ஒ�க கைட�� வாேர�.
இ�தா�க நா�ப� �வா ேபா�����க.”

“ச� இவேள”�னா�.
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த�ழ�� ெப�ைம ெசா��� ��மா� கைத

அ�ைறய ��ய� ெபா�� அ�த �ராம���� அ�வள� �ற�பானதா� இ�ைல. காைல��
அ�த ஊ� மா�ய�ம� ேகா����� ேபான �சா�யா� ��ைட �ற�க ��ய��ைல. அ�
���ழா நட�� ெகா����த சமய��ற�னால எ�னேவா ஏேதா�� ��ட� �ட
ஆர�������. ‘�சா��� ைகல வ� இ�ைல ேபால’�� ேக� ப�� ஆளா��� வ�� �ற�க
�ய�� ப��னா�க. எ�ப� எ�ப�ேயா சா�ைய ��� பா��தா�க, எ���� ��� அைச��
ெகா��கைல.

ெரா�ப ேநர �ய�� ப��ன��� அ��ற� ��� ��ேப� ெச��ற காத� பாைய ���ட
��வா��. ��ப� வ�ஷ���� ேமலாக அேத ெதா�லாக உ�ள பா� வ�த�ட� இேதா ���
�ற�தா���� தா� எ�லா�� ெநன�சா�க. கா� ம� ேநர� அைர ம�யா��, ஒ� ம� ேநர�
ஆ��, ஒ��� ��யல. பா� “���ல ஒ��� ப���ல. சா��� ச�யாதா� �����.
எ�ன�ேன ��யைல” �னா�. ��ட��ல ெகா�ச� பரபர��� �ைறய ������� பரவ
ஆர�����. ஏேதா சா� ��த��� ஒ� பரவலான அ���ராய� உ�வா���.

“��ட ஒைட��றத த�ர ேவற வ���ல” பா� ச��பா� ெசா�னா�.

“��க ஒைட�க ேவணா� பா�. ஒ� ���� இ�� ேகா�ல ஒட�சா�� ெசா�வா�க” ெப��
ஒ�� த� கடைமைய �ைன� ப���� ெகா�ட�.

�ற� ேல� ேவைல ெச��� மா�ய�பைன ����� ேகா�� ��ைட உைட�க� ெசா�னா�க�.
ெவ������ ���ய�மா� வ�த மா�ய�ப� ேகா�� வாச� ப�க� வ�த�� ெகா�ச�
தய��னா�.

“ஏேல� ஒ��� த���ேலல! ��லா ேநர� இ�ப� ேகா�ல ��� ைவ�க� �டா�. சா�
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கா�ய�� ெநன�� ஒட” இ� இ�ெனா� ெப��. அவ��ெக�ன?

பயப���ட� மா�ய�மைன ����� ��� ெவ����ைப ���� ேம� ைவ�� ���யலா�
த�ட ஆர���தா�. ந� ந� �� ச�த� வ���ேச ஒ�ய ��� அைச�� ெகா��கைல. ��ட���
இ��த வய�� ெபா���க ப�க� இ��� வ�த ேக�� ���� கா�� �ழ�� ேராஷ���
ெகா�ச� ேவக�ைத ���னா�. �� பல�ைத�� �ரேயா��த�� அ�த ெவ����� ���
��லா� உைட�� ெத��த�. மா�ய�ப� உ�� ெகா�ச ேநர� ��� ேபா��. இ�ேபா அ�த
��ைட பா��கேவ எ�ேலா���� பயமா� இ��த�.

கட�� ந���ைக இ�லாத ெப�ய�ணா �ட ‘ஆ�தா உ�ன ஏதா� ேப���ேத�னா
ம������தா’�� மன����ள ேவ�ட ஆர�����டா�. அ�த ஊ� ���� வா��யா�
ம��� பய��லாம� ஒ� ஆ�வ�ேதாட ேகா�� வாச��� வ�� ேயாசைனேயாட பா��தா�.
உைட�த இ��� ���க� கா�கைள ���வதா� இ��த�. மா�ய�ப� ஒ� ஓரமாக அைர
�ைன�� த� மைன��� ம��� ப�����தா�. வா��யா� ��ைட �ற�கெவ�லா� �ய��
ப�ணைல. அ�த ��ைட ஆரா�வ�� தா� ஆ�வமா���தா�. ைக������ டா��ைச
உபேயா��� ���கமா� பா��தா�. அ�த ��ட�ப�� ப��ைய உ��� பா��தவ��� ேவ��க
ஆர���த�. நா��, ெதா�ைடெய�லா� உல��த�.

அவசரமா� ச�ைட�ைப�� இ��த ெல�ைஸ எ��� அத� வ�யாக பா��தவ� “அ����
வ�சா� �ட இ�த ��ட ெதற�க ��ய�”�� ெசா���� அ�ப�ேய மய�� �����டா�.
அவைர ம��� தா�க அவ��� ெசா�தமா� மைன� �ைடயா�.

க� ���� பா��த ���� வா��யா� அ�த ஊ� ம���வமைன�� இ��பைத உண��தா�.
அ�த ��ய ஊ�� ப����ைகயாள�க�� ெதாைல�கா��யாள�க�� �����தா�க�.
வா��யா� க� ���ப� ெத��த�� அவைர ���� ���னா�க�.

“ஸா� எ�ன நட�த�?”
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“மய�கமைட�ற அள��� ��க எ�ன பா���க?”

“ஸா� ��க எ�ன ெசா�னா�� நா�க ந�ப மா�ேடா�. அதா� ேப�� எ��க வ����ேகா�.
ம�க��� உ�ைமய ெகா�� ேபாக�� அதா� எ�க��� ���ய�.”

“ஒலக� அ�ய� ேபா��றா�கேள, அேதாட அ���யா இ�?”

ஆளா��� ேக�� ேக�க தயாரான ேநர� ��சார� தைடப�� இ�ளான�. அ�த இ����
வா��யா�� �ர� ேக�ட�.

“��சார�ைத க�� ���த த�ழ� இ�� இ��� இ���றா�”. ெகா�ச� ���� ���
ெசா�னா�.

“நா� ெசா�வ� உ�க��� ந�ப ��யாததா� இ��கலா�. த�ழ� ஐ�தா� ��றா��ேலேய
��சார�ைத க������ பய�ப��� ��டா�. அ��� அ������. அத�கான
ஆதாரெம�லா� எ��ட� உ�ள�”.

வ�த ப����ைகயாள�� ஒ�வ� ம��� ெத�வா� இ��தா�. “அெத�லா� இ��க���க.
இ�ேபா ேகா�� கதவ ஏ� ெதற�க ��யல. அத ெசா���க”.

“நா� ெசா�ன ��சார �ஷய����� அ���� ச�ம�த� இ���. த�ழ�ட� ஒ� அ��வ கைல
இ��த�. அ� அ��� ஆ�ர�� ஐ�� வ�ஷ� ஆ����. அ�த� கைல�� வ�லவனா� தன�
தைல �� ஒ��னா� எ�ப��ப�ட ��ைட�� க��� ேபாட ����. இ�த ேகா�� ����
அ�ப��தா� ஒ� தைல ��யா� க�ட�ப�����”. இைத ேக�க�� ஊேர �ைக��� ேபா�
��ன�.

“நா� தா� க��ேன�” அ�த இ���� ஒ� ����ைய உர� அ�த ெவ��ச��� த� �க�
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கா��யப� வ�தா� அ�த த�� எ�� அைழ�க�ப�� த�ழ�ப�.

“ஏ� த�� இ�ப� ெச�ேச?” பாச�ேதா� ஒ� பா�� ேக�ட�.

“ேந�� ேகா�� �சா� சா� ���ட� ேபான எ� த�க���� ���ம� �ரசாத� ���கல. அதா�
ெமா�தமா ேகா���� ஒ� ��ட ேபா�ேட�.” ெசா�� ��� அவ�� அவ� த�ைக�� ேச���
ஒ� ��தா�ட� ேபா�டா�க�.
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மாயக�!

ெம�ல ெம�ல அைச ேபா��
எ� ���� அ�
உ� �ள����...
�ைர �ைரயா� �����.

�கட� ��தக����� இ��த அ�த ��� ��ைட பா��த�� எேதா க�ைத மா�� இ��ேக��
ப���� பா��தா� ேதவ�. அத� ேநா�க� ெகா�ச� ���ற�ப ���� ஆ��ேபா�� அவ���.
��ஷ� ெச���டா ஆளா��� இ�ப� ஜாைட ேபச �ள���வா�கேளா. ஆ� மாச����
��னதா� ெச�� ேபானா� அவ�. ம�யாைத எ��� அவ���? நா�ப�ெய�� வய�ல
��ப��ெய���� ெசா�� க�யாண� ப��னவ�தாேன! ேதவ��� அ�ேபா இ�வ��
ஒ��. ஆனா�� க�யாண வா��ைக அ�ப� ஒ��� ேமாச��ைல. வயசானா�� ஆ� ந�ல
�டகா��ர�. வச��� ப�ச��ல. �க���� ஒ��� �ைற�ச� இ�ைல. இ�ப� லா���
அ�ப�� சாகாம� இ��தா� இ�ப�� அவ��� அ� ஒ� ந�ல வா��ைகதா�.

ேதவ��� இ�ேபா �ற�த ����� ேப�� வா��ைத இ�ைல. ஐ�ப�னா�ர���� ஆைச�ப��
இ�ப� வயசானவ��� க�� வ���டா�கேள�� ெப�தவ�கேளாட ேப�றத �����டா.
அவ�க�� ஒ��� ேவ��� அ�ப� ெச�யைல. ���� இ��த கட� �ர�சைன அ�ப�.

பழெச�லா� ெநன�� அ����ேட ���னவ���, எ��த ேபா� ெகா�ச� ெத�வா�
இ��த�. ���� ��� எ��ன அ�த இ�ப� வய� ைபயைன ெநன�சா ����தா� வ�த�.
க�ணா� ��னா� ��� த�ைன தாேன பா������ இ��தா�. சாதாரணமா� ��னேத
ெந�ைச ����� ��னா� ேபால இ��த�. 'இெத�லா� பா��தா ���� தா��மாடா'��
ேகாணலா� ஒ� எ�ண� மன�ல வ�� ேபா��. அ�த ��� தாைள எ��� ���� ேபா����
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�கடைன எ��� �ர�ட ஆர���சா. �ர����ேட வ�தவ� ��தர��ற ேபைர பா��த�டேன இ�
ந�ம ��தரமா�� பா��தா�. அவ� எ��ன கைததா� வ����த�. ��தர� ��ன வய�ேல���
ந�ப�. �ட� ப��சவ�. எேதா ெகா�ச� �மாரா எ��வா�. அ�ப�ேபா �ல ப����ைக�ல
வ��. 'எ�ன கைத ��றா�� பா�ேபா���' எ��� ப��க ஆர���சா�.

இ�ேபாெத�லா� �னா�� ���னாேல ராஜாரா��� ச�ேதக� வ��. யா���� ேக�க���
���ராேளா�� ெவ�ெய�ல� ேபா� ேநா�ட� பா���றா�. இெத�லா� பா���� �னா����
ெரா�பேவ எ��சலா� இ��த�, ெகா�ச� �ேனாதமா�� இ��த�. 'இ� வைர இவ�
அ�ப�ெய�லா� இ�ைலேய. அ��� நம�� நா�ப� வயசான��� அ�பறமா இ�ப�
ச�ேதகெம�லா� வர����' வ��தமா� இ��த�. ராஜாரா��� அவ� இ��� ��
ெபா�டா�� மா�� இ��� இைழய��, ெகா�ச��� ஆைச. அ��� அவ�க��� ��ைள
இ�லா�தா� இவ��� எ�ன இைட�ச��� ேயாசைன. அதா� ேதைவ இ�லாத ச�ேதக�
எ�லா� வர ஆர���ச�.இ�த சமய���தா� ராஜாரா� �ன�� ேவலா�த�ைத ச���க ேந��த�.
அவ� ஒ� க�யாண �ேரா�க�, �ன�� வா��� ேபா�� ேபா� பழ�கமா��. �ைளயா�டா� ஒ�
நா� "ேயா� உ�ம பா��தா� வயசான மா��ேய ெத�யைல. ேபசாம உம�� ஒ� ெபா��
பா����ேவாமா?'��' ெகா��� ேபாட ராஜாரா� மன�ல அ� ப������. த�� த�மா� அ�
ப�� ேவலா�த��ட� ேக�க ப�� நாளா�� அவ���. �ேரா�க� ெதா��� இ� ேபா� �ைறய
பா�����பதா� ேவலா�த� ராஜாரா��� ��ற�ண�� எ��� எழாதப� ேப�னா�. "ப�க��
ஊ�ல ஒ� ெபா�� இ���. இ�த ேபா�ேடாைவ பா��� ������கா�� ெசா���"�னா�.
ெப�ைண பா��த�� ராஜாரா� அச�ேத ேபானா�. "ஆனா ஒ��. அ�த ���ப� ெரா�ப
க�ட��� இ���. கட� �ர�சைன." ேவலா�த�ைத ேம�ெகா�� ேபச �ட��ைல
"அட�ேபா�யா எ�ன ெப�ய வச�. அெத�லா� நா� பா�����ேற�." எ�ேக இ�த ெபா��
�ைட�காம� ேபா�ேமா�� அவசர�ப�டா� ராஜாரா�.

அ��த வார��� ெப�ைண� பா��க ேபானா�க�. ேந�� பா��க ெப� ெரா�பேவ அ�சமா�
இ��தா�. ஒ� வா��ைத ெசா�லாம� இ�ப�ைதயா�ர� �பாைய எ��� ெப��� த�ைத
ைக�� ெகா��� ��டா�. க�யாண� ��ய�� இ��� த�ேற�னா�. பண�ைத பா��த�� அ�த
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���� யா�� ஒ��� ெசா�ல ��யைல. அ��த வார��� க�யாண� எ�� ��வா���. அ�த
ஊ�ேலேய ேகா��� ைவ�� எ�� ேப�யா���.

�த�� இ��� ஒ� வாரமா�� ேயா��சவ��� நா� ேவகமாக நகர ஆர���ச�. இ��� ஒ�
மாச� த�� வ����கலாேமா�� ேதா���. �னா��ைய பா���� ேபாெத�லா� மன����
இ�� உ�ைன ப�வா��ேற� ேபா�யா� �ர� கா��னா�. நாலாவ� நா� கா��சேல வ��
ப��� ��டா�. கா��சலா� இ��தவைர �னா�� எழேவ �ட��ைல. இ� வைர இ�ப�
��யாம� ப��த� இ�ைல. சா�பா� எ�லா� ப��ைக�ேக வ�த�. ஊ�� �டாத �ைறதா�.
ராஜாரா��� �னா�� ப�க��� வ�� ேபாெத�லா� எ�னேவா ேபா���த�. "ேபசாம இ��க.
எ�னேமா ��மா���ைள மா�� ெரா�ப �� ப������" அ�கமாகேவ ேமேல ஒ��னா�.
ராஜாரா��� �ைனெவ�லா� அ�த �� ெப�ைண எ�ேபா ெதா�� பா��ேபா��� இ�����.

ஏழாவ� நா� காைல நா� ம��ேக எ��� ���� ெர�யா��டா�. ����� இ��த
�னா��ைய எ��ப மன� வரைல. ேவலா�த� வர இ��� ேநர� இ��த�. ஏேதா �ைன��
வ�தவரா� �னா��ைய ���ப பா��தா�. அவ� ஒ� பைழய �டைவ க�����தா�. அ�
அவ��� ெரா�ப பழ�கமானதாக இ��த�. அ�த அைர����� உ���பா��தவ��� ஞாபக�
வ�த�. �னா���ட� க�யாணா� ஆ� வா��� ெகா��த �த� ேசைல அ�. வா��ன
அ�ைன�� அவ��� இ��த ச�ேதாஷ�ைத�� உ�சாக�ைத�� பா��க�ேம! அ�� நட�த�
�ரா�� ஞாபக� வ�த�. "இ�ைன�� எ�லாேம நா�தா�. ��க ேபசாம ��மா இ��க��"
இ�ேபா வ�� கா���� க���ற மா�� இ����. அ�ப�ேய ேசா��� ேபா� உ�கா����டா�.

ேவலா�த� வ�� ����ட ேபா� �ர�ேத இ�லாம� �ள��னா�. வ��� ேவலா�த�
ேப����� வ�த� எ��ேம அவ� கா�� �ழ��ைல. �டா��� ப� வ�� ��ன�ேபா
ேவலா�த�தா� �த�ல ஏ�னா�. ��னாேல ஏற�ேபான ராஜாரா� ����� ���ப �ேழ
இற���டா�. ேவலா�த���� ஒ��� ��யைல. "எ�ைன�யா ஆ�� உம����"
ேகாப�ப�டா�. இ�ேல�� இ��த ராஜாரா� "��ன� ெபா�ணா இ���. அ� வா��ைகைய
பாழா�க ேவ�டா�� பா��ேற�. ெகா��த பண� �ட அவ�க��ேக உத�யா இ��க���.
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இ��� ேவ��னா�� த�ேற�". ப���� எ�ன ேவ��னா�� ����ெகா� எ��ற
பாவைன�� தைல ���� ��றா�.

ப��� ���த ேதவ��� ெதா�ைட அைட������. ஒ� ெவ�ைள�தாைள� ேத� எ��� எ�த
ஆர���தா�.

அ���ள ��தர����,

உ��டய ��கைதைய �கட�� ப��ேத�. �க�� ந�றாக உ�ள�. ஆனா� கைட��� ஏ�
��ைவ மா�� எ�� இ���றா� எ�� ��ய��ைல. � எ��யப� அவ� மன� மா����தா�
இ�ைன�� என�� ����, அ����� எவ�� எ�����க மா�டா�. உ� ஆைசைய
கைத�� ��வா� மா�� இ���றா� ேபா��. ஆனா� கைத�� �� வ���ள �ள�பர� உ�
கைத�� �ல�ைத கா�� ெகா���ற�. இ� த�ெசயலா� தா� நட����க ேவ���. ஆனா��
ஆ�ச�யமா� உ�ள�.

அ��ட�
ேதவ�.

ப��� பா��த ��தர� �கடைன எ��� �ர��� பா��தா�. வ��ைக� தைல�� ���ைச
�ள�பர� வ����த�. �ள�பர��� ேதவ��� ��ஷ� ஃேபா�ேடா, ���ைச�� ��, ��
என வ����த�. ஆ� ெச��� ேபானா�� இ��� அ�த �ள�பர��� அவ� பட�தா�
வ��������.
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�ழ�ைத�� ெத�வ��!

'ேட� ர� இ�௧ ெகா�ச� வாேய�!' ர� ��� ��� பா��தா�, ப� �டா�ல அ�த ��ன�
ெபா�ண த�ர ேவற யா�� இ�ல. எ�� வய� இ����.

'௭�ைனயவா ����ெட?'

'உ�ைன�தா�டா'. அ��கேவ ேபா��டா�.

'சா��பா ���! காைலேல�௫�� ஒேர க�ஃ��ஷ�. யார எ�ப� ����ற��ேன ெத�யைல'

'இ�த��� இ௫����� டா ேபா�டா ����ேற! ஆமா உ�க அ�பா அ�மா எ�க?'

'அ��௧ைள�ப�� ேபசாேத. ெநன�சாேல ேகாப� ேகாபமா வ௫�. இவ�க யா௫�ேன ெத�யேல.
காேலல௫�� எ�ேனாட அ�பா அ�மா�� ெசா�����௫�கா�க. என�� அ��௧ைள ���கேவ
இ�ைல.'

'உ�ன எ�க இ௫��� கட���� வ���டா�களா?'

'அ��ெகலலா� ெகா�சமாவ� �� ேவ��. இவ�கள யாராவ� கட�தாம இ௫�தா ச�.

'ச� எ�ன �ளா� ப���ற?'

'எ� க�டகால� இ���� ஃேபா��� �டா�ட�� ேபாேன�.'

'அ�ல எ�ன க�ட�?'
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'எ�தைன தடைவ அத ப���ற�?'

'ஏ� ஃெப�� ஆ���யா?'

'� ேவற! ஸா�. நா� �.எ�.� ��ட�� அ���ரா ந�லா ேபா�ேவ�. இ���� உ�கா���
ம����ேகஷ� ேட�� எ��ேன�! இ���� ��ச��� �ராம� ெத�யைல. த�� த�பா
ெசா��� ெகா���றா�க.'

ர��� ���ர� ப� வ�தா ந�ல��� ேதா���.

'ஏ�மா இ�ப� ெகாழ��ற?'

'ச� இ�த ஈ�ஃ�ேவஷ��� ெஷா�ஸ� எ�� பா��ேபா�.' ஒ� ேப�பர எ��� ���னா�.

பா��தாேல தல �����. 'இெத�லா� உன�� எ�ப� ெத���?'

'அதா� ெசா�றேன நா� �.எ�.� .��ட��.'

���ச� . 'உன�� எ�னதா� �ரா�ள�?'

'ேந�� ைந�� ��க� ேபாற வைர��� எ�லா� ச�யா�தா� இ௫�த�. காைலல எ������
ேபா� பா��தா நா� யா� ���ல ப���௫�ேக�ேன ெத�யேல. க�ணா�ைய பா��தா யாைரேயா
பா��த மா�� இ௫��. ��ன�ெபா�னா ேவற ெத��ேற�. இ�ப எ�ன ப�ற��ேன ெத�யேல.'

'எ� ேப௫ உன�� எ�ப� ெத���?'

'எ�க ெத௫�லதாேன � இ௫�ேக. என�� ஒ௫ ெஹ�� ப�ேண�. என�� இ�க இ௫�கேவ
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���கைல. எ�ன உ��ட ����� ேபா�ேர� ���.'

ச� இ��� ேமல இ�க ��னா கத க�த�தா�. 'ச� ெகா�ச� ெவ�� ப��. இ�ேபா
வ���ேற�' ���� பய எ�ேக� ஆ��டா�.

அவ� ேபாக�� அவ �க��ல ெரா�பேவ ச�ேதாச� ெத��ச�. ப�� ��ஷ� க��� அவேளாட
அ�பா வ�தா� ைப��ல ���ேபாக. 'ஸா�டா ெரா�ப ெவ�� ப�ண வ���ேட�'. ெகாழ�த
த�ய ���ேத��ற பத�ட� ெத��ச�.

'அெத�லா� ஒ��� இ�ல�பா. என�� ந�லாேவ ேநர� ேபா��.'
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ஒ� ���வ� கைத

வ�ட��, அ�ப��� ஒ� மைல�கா�. அ�ேக ஒ� ��வ� ��வராகேவ வா��� வ�தா�.
அவ��� ெபா�னாைச, ெப�ணாைச எ��ேம �ைடயா�. க�ைமயா தவ� ெச�� இ�த
�ற�ேலேய கட�ைள அைடய�� அ�ப���ற�தா� அவ� ஆைச. அவ���ட ஒ� �ட�
இ��தா�. ��வ��� ேவ���ற எ��� ேவைலெய�லா� ெச���� ��ச ேநர��ல தா��
தவ� ெச�வா�.

��வேராட உ�ைமயான தவ�ைத பா��த ேதவ�க� அவைர ெசா��க���� ����டா�க.
ெரா�ப வ�ஷ� �டேவ இ��ததால �ட���� அ�ம� �ைட�ச�. ெசா��க���� ேபாற வ�ல
�டேனாட ச�ேதாஷ� அள� கட�ததா இ��த�. ேப����ேட வ�தா�. “��ேவ! ெசா��க��ல
ப��ைட ெச�ய ேதவைதக� இ��பா�க. அவ�கள மா�� அழ� நாம ��ல பா��கேவ
��யா�. இய�ைகயாகேவ அவ�க ேமல ஒ� ந�மண� இ����. இ�ைமயான பாடெல�லா�
பா�வா�க”. ��வ� ப�ேல�� ெசா�ல��ைல. உண��� எ��ேம இ�லாம� வ�தா�.

ெசா��க��� ��வ��� ச�யான வரேவ��. ேதவா� ேதவ�கெள�லா� வ�� வா���னா�க.
��வ��� ஒ� �ற�பான இட� ெகா��க ��வா���. அ�ேக த�க��லான மர�க� �ழ�
ெகா��தன. அத� இைலகெள�லா� மரகத�. ைவர�க� ��களா� �����தன. மண�க மண�க
அ��ைவ சா�பா�. வச�யான ப��ைக. ைக கா� அ��� �ட ���� �ற�தவளா� ஒ�
அழகான ேதவைத.

��வ��� �ைட�த உபசார�கைள பா��த �ட��� ஆன�த� க���. “வா�நா� ��வ��
��க ெச�ச தவ���� ெகட�ச வர�த பா����களா.”

இைத� ேக�ட அவ��� ஒேர ேகாப�. �டைன பா��� “இ�வள� வ�ஷ� எ� �ட இ���
உன�� எ��ேம ��யைல. உன�� எ�ைன� ப���� ெத�யைல. இ�ேக நட�ப�� ��யைல.”
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இ��� ெசா�னா� “ஒ�� �����ேகா. இெத�லா� என�� ெகைட��ற ப�� இ�ைல. அ�த
ேதவைத�� ெகைட��� த�டைன.”
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