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கண��

“எ�ன �மா, எ�ன ேந���� ஷா��� ேபான
��ல �ேழ����� ேம����� கண��
பா�கற? எ�ப� ���னா�� ஒ�ணா�தா�
வர�ேபா��. அ�ப� வ���� வா கா���
ேபா��� வரலா�” எ�� �மாைவ அைழ���
ெச�றா� வ�ஷா.
‘300 �பா இ����’ எ�ற �மாைவ பா���
“எ�ன இ��� கண��ல இ���
ெவ�யவரைலயா?’ எ�றா� வ�ஷா.
“இ�ல� ேந���� த��ப�ல தாேன

வா��ேனா�, ஆனா ெமா�த� அெமௗ��
ஜா��யா இ����. இ�ேபாதா� ெத����
ஒ� �ெர� ேர�ைட �ைற�காம
ேபா����கா�. இ���� சாய�கால� ேபா�
எ��ேச�� ப�ண��.” எ�றா� �மா.
“ஏ�� இ�ப� கண�� பா�கற”
“ஆமா உ�ன மா�� ெசல� ப�ண
ெசா�ல�யா. அ��ற� ேக�க மற���ேட�, �
ந�ப கா�ய� ச��ர� சா� க�யாண����
எ�ன �ர� எ��த?’ எ�� ேக�ட �மாைவ
பா���
“அவ� க�யாண���� நா� எ��� �ர�
எ��க��. ஏ�கனேவ வா�����கற
�டைவய க�டேவ ேநர��ைல. ஆ����
எ�ப�� ��தா�, எ�பேயா வர
�ேசஷ�க���தா� �டைவ க�டறேத.
அ�னால இ��கற�ல ந�லதா க��னா
ேபா��. அ����லாம யா� ந�ப க�டற
�டைவய பா�கேபாறா�க?” எ�ற வ�ஷாைவ

ஒ� ஜ��ைவ�ேபா� பா��தா�.
வ�ஷா��� ெத��� எைதயாவ� சா��
ைவ�� �மா �டைவக� ம��� அத��
ேதாதானதாக ம�ற அல�கார ெபா��கைள
வா����வா�. ஆனா� எ�லாவ����
கண�� பா��பா�.
�மா வ�ஷாைவ அைழ���ெகா�� த�
����� ெச�� ���ன� வா��ய
�டைவ�ட�, ��ைல�� எ����ெகா��
�.நக� ெச�றா�. ெபய�ெப�ற கைட���
ெச�� ���ன� வா��ய �டைவைய
கா���� அ� த��ப� �ைல��
இ�லாதைத �� வா���, எ�ப�ேயா
பணமாக தரமா�டா�க�, அதனா� ேவ�
�டைவைய எ��கலா� எ�� ��யதா� ேவ�
ந�ல மன��� ���த �டைவைய ேத�
க������ அத�� ��தலான 500 �பாைய
த�� கைட����� ெவ��கரமாக
ெவ�ேய�னா�. வ�ஷா��� ��தலாக
ெசல� ெச�த �மாைவ எ�ன ெசா�வ�

எ�� ெத�ய��ைல.
ச�ேதாஷமாக ேப��ெகா�ேட நட��
வ��ேபா� க� த��� �மா�� கா��
இ��த ெச��� அ�����ட�. “�ேச…ேபான
மாச�தா� வா��ன�..அ����ள
இ�ப�யா���ேச..” எ�� ��������
பா��தா�.
��� �ர��� �ல வ�ண இ���
ெப��ேபா� ஒ� ெச��� ைத��� கைட
க��� ப�ட�. அைத ேநா�� காைல
இ����ெகா�ேட நட�தா�. ேரா�ட� ச�க�
த� தானத�ம�ைத பைறசா��� �த���
“உட� ஊன��ேறா��கான” உத�யாக
அைம�� த�தைத காண���த�. அ�� ஒ�
ம��யவய� ெப� உ�கா�����தா�.
அவள��� ஒ� ��ெப� அ��த கைட��
இ����, ெத��ள������� வ��
ெவ��ச��� ப����ெகா����தா�.
ெச��� ைத��� ெப�ேணா, எ�ப���

இ��� அைரம�ேநர� க��� கைடைய
����� ����� ெச�� சைம�க
ேவ���. கைட�� �ள�� �ைடயா�,
அதனா� இ����வைர இ������
கைடைய அைட�க �ைன�தா�. கைட� ேநர�
வைர யாரவ� வரமா�டா�களா எ�ற
ந�பாைச!
அ�ெபா�� அ�வ�ேய ஒ� வயதான
ெப�ம� ைக�� ஏேதாெவா� ��ைடைய
���யப� நட�க ��யாம� நட��
வ��ெகா����தா�. அ��� வ��ேபா�
அ�த வயதானவ� ���ேபான ெச���ட�
நட�ப� ெத��த�.
“ம��, ேபா� அ�த �ழ�ய இ�டா..” எ��
த� மகைள ஏ�னா�.
மக� அ�த ��யவ�ட� ஏேதா ேப� கைடைய
ேநா�� அைழ��வ�வ� ெத��த�. “தா நா
���ேபானைத ெத�� தேர�.” எ�� ��ய
ெப�ைண க�� “இ�ல ேவ�டா�…எ��

தய��யப� ��யவைர பா��தேபாேத
ெத��த�… ெபா�ளாதார��� சம� எ��.
அ����த ஆ��ெகா����த ஒ�ைற
����� அம�மா� �� “� ஒ��� ைபசா
தர ேவ�டா�” எ�� அ�த ெச��ைப வா��
பா��தா�.
அ�த ெச��ைப எ��த���� ைத�கேவ
��யா�, பல�ைற அ�ைவ���ைச நட�தத�
அைடயாள� ெத��த�. உடேன கைட��
உ��ற� இ��த ைபைய எ��� த�மா� த�
மக�ட� ��னா�.
அ�ைப�� பைழய ெச���க�
ேஜா�ேஜா�யாக இ��த�. பைழய�
எ�றா���ட அ����ெகா�� நட�க
����, ��டகால� உைழ���. அ�� இ���
ஒ� ேஜா� ெச��ைப எ��� “இ�தா இத
ேபா�� கா��” எ�� ��னா�.
அ���யவ� அ��� கா�ட அ� ச�யாக

இ��த� “எ�னா�ட �பா
இ�ைல…ேவ�டா�” எ�� ம��தவ�ட�
“பரவா��ைல ேபா���க.. ��மா இ��கற�
தேர�…எ�ேனாட அ�மா�னா
தரமா�ேடனா?’ எ�� ேக�ட ெப�
உ�ைமயாகேவ த� மகைள�ேபால
அ���யவ�� க��� �ைற����த
க�க��� ேதா��ய�.
“ந�லா இ��க��…இ�தா” எ�� த�
��ைட�� இ��த ெபா�உ��ைடைய
எ��� ம���ட� த�� �ைடெப�றா�.
இ�வைர�� நட�தவ�ைற�
பா����ெகா�ேட இ��தன� �மா��
வ�ஷா��. அத��� �மா
“இ�தாமா, இத ெத�����.. எ�வள� ஆ��”
எ�� ேக�ட �மா�ட�
“அ�� �பா தா�க” எ�ற ெப�ைண பா���

“எ�ன� இ����� ெத�கற���
இ�வளவா? �� �பா தேர�” எ�ற �மாைவ
ஓ� பா�ைவ� பா��தா�.
இ�ெபா�� ���� �ைலவா��� தா�
ேக�பேத �க�� �ைற�.. இ�த வ�மான���
தா� ���ப� ேபா�றேவ���. கணவ�
எ�ற த�தைல ஏதாவ� டா�மா� கைட
வாச�� �த�தப� இ��பா�. எ�ன ெச�ய..
“ச� தா�க” எ�� ெச��ைப ச�ெச�ய
�வ��னா�. �மா��� த� ேபர��� ��
ெப�ைம.
வ�ஷேவா �மாைவ ஏேதாெவா� அ�ப���ைவ
ேபா� பா��தா�. அவ�� பா�ைவ �மாைவ
ஏதாவ� ெச�தா ���?
�மா வ�ஷாைவ அைழ���ெச�ற�ட� அவ�
த�� ெச�ற ��� �பா� அ�ெப�ைண
பா��� ���த�.
அவ�க� அ�த�ப�க� ேபான�ட� த�

மக�� உத��ட� கைடைய அைட��,
அ����த ைக�ச�கரவ���� ��னா� த�
மக�� ��தக ��ைடைய ைவ�த��, அ�த
வ���� ���ற� வைர����த உத����த
தைலவ�� பட� ம��, உ����ேபா���த�
மைற�த�;
மக�ட� ேப��ெகா�ேட ைகயா� வ��ைய
�����ெகா�� த�க� �� ேநா��
ெச�றன�, நாைளய ��யைல எ��ேநா�� !!!
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இதா �த��ர�?

“ஐையேயா… ேநர� ஆ���ேச. இ�����
இ��� அ��சைன”, எ�� வா�
�����தா�� அத�� ேம� எ�ன ெசா�ல
����!
எ�ப�ேயா ��ன�ல ப�ஸ பா�த�னால
ஓ�ட ப�தய �ரா�கைனைய�ேபால ஓ�
வ�� ப� எ���� ��, ��ெஜ�ம
ப�த��� ��ட�ைற ெதா�ட�ைறயாக
ப�க�� ெதா���ெகா�� வ�� ேச��ேத�.
‘வா வா, ெரா�ப ேநரமா���� பா������
இ��ேதா�.’ எ�� எ� மா�யா� வரேவ�றா�.

‘நாைள�� ெஹ�ஆ��ல இ��� வரா�க��
எ�லா ��ேபா���� ெர� ப���� வர
ேல� ஆ��. ேந���ேக ெசா�ேனேன.”
எ�றப� உ�ேள ெச�ேற�.
‘ஆமா, ���தா� �ன�� ஒ�� ெசா�லற.
அ�மா.. ���ணா ராமா�� ேபாறகால�
வ�தா��. ஒ��ேம ��யைல’ எ�றப�
ந�றாக கா�கைள ��� ��ைய காண
அம�����டா�.
ைட�� ேட�� ேம� ��தக�ைத
ைவ���ெகா�� எ���ெகா�� இ��த எ�
ெப��� ��ைள�� எ�ைன� பா������
���� ெதாட��தன�, ��ட இட������.
“ஆமா, ���ணா ராமா�� ேகா���� ேபாக
��யா�, ��� �ைஜயைற��� ஒ�கார
��யா�. அ�ப� எ�ன ேவைல
ெச���டா�க? காைலல 4.30 ம��� எ���
காைலல �ப�, ம��யான� சா�பா� எ�லா�
அவ�க ெம� ேபா�� த�தத நா� சைம��

வ�����ேபானா இவ�க��� ��யல.’
எ�� எ� மன�� ���ெகா�ேட
கா��ேபா�� த�����
‘அ�ேத, ரா����� எ�ன சைம�க��’ எ��
ேக�ேட�. ேபான ெஜ�ம��� ேஹா�ட�ல
ேவைல ெச�ேதேனா எ�� ேதா��ய�.
ப�யமாக அவ� ��ய எ�லாவ�ைற��
சைம����� வ��ேபா� மா�யா��
மாமனா�� ���ரமாக ��டா� ����
உ�ேளேய ெச����� அள���
ஒ���ேபா� பா����ெகா�� இ��தன�.
வ�த�� இ��� உ�கார ேநர��லாம�
இ�ெபா�� �ைட�த ேநர��� ��ைளக�ட�
அம��ேத�. அ�� நட�த �க���கைள
ப���� ெகா�வ�� ஆ�வமாக இ��தன�.
அத��� அவ�க� பா����ெகா�� இ��த
��ய� ���� ேநர� கணவ�� த����
வ���டேவ எ�ேலா���� ப�மா�ேன�.
எ��ைடய அ��தநா� வ�வத�� எ�ப���

இ��� ஒ� ம� ேநர� ஆ��. அத���ேள
ம�நா� சைம�க ேவ��ய ப��யைல�
ெப���ெகா�� ம�ற ேவைலகைள
������� ���� ேநர� அவ�� வ�தா�.
அ��ர� ��ைளக� உற��ய��
‘அ�மா��� ��யல ஒ�வா�� பா����
வர��மா?’
‘�..ேபா���வா’
‘அ�ேபா ெகா�ச� பண� ேவ�ேம..’
‘எ���ேட எ�க இ���. அ�மாைவ
ேக���ேகா’ எ�� ����� அவ�
�வ��க�ைத அைட����டா�. எ�ப��தா�
இ�த ம�ஷ� ப��த�ட� க�� ��
���� ேபாறாேரா? ஒ�ேவைள இவைர�
பா���தா� ப��க ைவ�தா� க�ைண ���
ெபா�ைமைய க�����சா�கேளா!
‘�.. அ�ேபா அ�ேபா ெகா�� ெகா�ட இ�க
பண� எ�க இ���? இ�த கால��ல

ச�பா���ற அக�பாவ�, நாம ஒ��
ெசா��ட ���ேமா.. அ��ற� ெப�
�த��ர�ைத ப�� ேப�வா�க.’ எ��
அ�ைறய பாடைல அவ� பாட��, மாமனா��,
கணவ�� த�பாம� தாள� ேபா�டன�.
‘இ�வள���� ���� அ�மா��� தர
பண��ைல. ��மணமா� வ�த �த� மாதேம
ச�பள�ைத மா�யா�� ைக�� த�� எ�ைன
அடமான� ைவ����ேட�.
அடமான� ைவ�க�ப�ட நா�, ெப�
�த��ர��� எ����கா�டாக, ‘ஐையேயா ..
ேல� ஆ�ேச. இ���� ெஹ� ஆ��ல
இ��� வரா�கேள.” எ�� �ைட�காத
பண�ைத ஒ� ந�பாைச�� ேக�� “இ�ைல”
எ�ற ப��� உ��த�� �ரா�கைனயாக
ஓ�ட� ���ேத�, அைடமான��� வ��ைய
���க, ஆ�ஸு��.

3

ெசா�தமா?

�ஜய� த� ����� அவசர அவசரமாக
வ�� ேச��தா�. ���� யா���ைல.
“�ஜய�, உ�க மைன��ட எ� ைபய��
மைன��� ேபா���கா�க. இ�ேபா
கவைல�பட ஒ����ைல. ��க
வரவைர��� கா����� இ��க ��யாேத,
அதனாலதா� நா� அவ�கள அ�����
உ�கைள எ��டேவ ������ ேபாகலா��
ெவ�� ப�ணேற�. உ�க ெச�ேபா� எ�ன
ஆ��? �� ேபா���ேட இ��த�.” எ��
அ��த ��� ச�கர� ��யேபா�தா� எ�
ெச�ேபா� அ�வலக��� ������ வ�த�

ஞாபக� வ�த�.
ெந�ச� பட�பட�பாக அ����ெகா�ட�,
அ�வைர எ��� உணராத� அ�ேபா�தா�
நா� உண��ேத�. அ�வைர �����ெகா��
இ��த எ� ��� ெவ�வ�வ��, எ�
கா�க� வ��ழ�� �வள�க�� அ�ப�ேய
��� வாச�� உ�கா��� ��ேட�.
அத��� அ��த ���� வ��பவ�க� �ல�
எ�ைன �����ெகா�� ேப�வ� ெத��த�,
ஆனா� எ�ன ேப��ெகா����தா�க�
எ�� எ� �ைன�� ப�ய��ைல. மன� எ�
மகைளேய மான�கமாக ������ வ�த�.
தவ� ெச����ேடாேமா எ�� எ� மன�
பைத�த�.
“ெகா�ச� நக��க” எ�� அவ�கைள
அ��ற�ப������ ���க த��� த��
எ�ைன ஆ�வாச�ப���ய ச�கர� உடேன
த� வ���� ஏ�� ம���வமைன ேநா��
ெச�ல�� எ� மனேமா ��ேனா�� ெச�ற�.

“அ�பா, ���… நா�� உ�க�டேவ வேர�.
எ�ைன�� ������ ேபா�க.” எ�� ��ய
மகைள பா��� “�ேவதா ��� � எ�ன
இ��� ��ன பா�பாவா? அ��த மாச�
ெட�� எ�ஸா� வ�ேத, இ�ேபா ��� ��
ேபா���� ேபானா ச�யா வ�மா? நா��
அ�மா�� பா���� ஒட�� ச���ைல��
தாேன ேபாேறா�. நா�க ேபா���
எ�ன�� பா���� ���ரேம வ���ேவா�.
அ�ப� யாராவ� அ�க இ��க��� இ��தா
அ�மாைவ ����� நா� வ���ேவ�.
எ�ப��� அ��த மாச� வ�� ��ல நா�ப
பா��ய பா�க ேபாக�தாேன ேபாேறா�.
�����ேகாடா, இ�ேபா ப�தாவ� ப��கற,
இ�ைலனா�� உ�ன ������ ேபாேவ�”
“அ�ேபா நா� எ��ட ப��கற ��யா
���ல ேபா� த�கேற�, அவ�க ���ல
ஒ��ேம ெசா�லமா�டா�க.” எ��
ம�ப��� ஆர���தா�.
அ�எ�னேவா அவ��� அவ�கைள�

பா��தாேல ஆகா�, ஆனா� அவ�க�
ஆைசயாக�தா� இ��பா�க�. ஏ� எ�ற
காரண� ெத�வாக �றா��டா�� அவ���
���க��ைல எ�� �ட���மா? �ர��
ெசா�தமாக இ��தா���ட, ந� ெசா�த���
ெசா���க அவ�கதா� ப�க��ல இ��கா�க.
இவதா� அவ�க ����� ேபாகேவ மா�டா,
அ�னாலதா� அவ�கள இ�க வ�� த�க
ெசா�லேறா�. இ��� ��ன �ழ�ைதயா
�ைலைமைய �����காம இ��காேள. ெரா�ப
ெச�ல� �����ேடாேமா? எ��
ேதா��யைத மா��ைவ��, “அ� எ�ப�
ம�தவ�க ���ல �ட����, அ��� வய�
ெபா�ண. ெசா�னா �����க�� ���.
உன��தா� �ைண�� ந�ப அ�ைத�பா����
தா�தா�� வ��டற ேபாறா�க. தா�தா
ேவைல�� ேபா��� எ�ப��� இ�க
வ���வா�, அ�ப�ேபா வ�� அவ�க
ைபய�� வ���� ேபாவா�க. பா� அவ�க
ைபயன �ட ����� உன�காகேவ இ�க
வ�� த�க ேபாறா�க. அ��ற� எ�னடா..”

எ�� சமாதான� பல�� �� அவ��
���ப�ைத�� �� ����ெச�ற� த�ேபா
எ�� இ�� ேதா��னா�� எ�ன பய�?
ஊ��� ெச�� வ�த�� இ��ேத அவ�ட�
மா�ற� இ��தேதா? நா�தா� கவ��காம�
�����ேடாேமா? எ�ற ��தைன
தைட�ப�ட�, ம���வமைன�� வ��
��றதா�.
உ�ேள ஓ�ய எ�ைன ICU அைற��
வாச�� அ�� �வ�� இ��த எ�
மைன��� �கேம வரேவ�ற�. அவ���
எ�ைன� பா��த�� வா��ைதேய வர��ைல.
அேத ேநர� அ�த அைற�� இ���
ெவ��ப�ட ம���வ� உ�ேள ெச��
மகைள பா��க�டாம� “வா�க �த�ல
உ�க�ட ெகா�ச� ேபச��” எ��
அைழ�த�� ஏேதாெவா� ம��ர����
க���ப�ட�ேபா� �� ெச�ேறா�.
“இ��� ��னால உ�க ெபா�� இ�ப�

ஏதாவ� ெச�����கா�களா?”
“இ�ைல டா�ட�”
“ேவற ஏதாவ� அவ�க��ட மா�ற�
ெத���தா? உ�க��� ெத��ச� எ�லாேம
ெசா���க, அவ�க ���ப����” எ�றா�.
நா� எ� மைன�ைய பா��ேத�, அவளா�
ேபச��யா� எ�� அ��ேத�. எ�� இ���
எ�ப� ஆர���ப� எ�� ெத�ய��ைல,
ஆனா� ெசா�லாம� இ��க ��யாேத!
“இ�ேபா ெகா�சநாளா ச�யா சா��டேவ
மா�டா, ந�லா ப��கற ெபா��தா� ஆனா
இ�ேபா அ�வளவா ப��கற��ைல. அ��காக
நா�க அவைள ஒ��ேம ெசா�லற��ைல
எ�ப��� அவேள தானா ப��க
ஆர�����டா ேபா��� ����ேடா�.
���ல ேபான வார� அவ�க ��ச� வர
ெசா�� நா� ேபா� பா��ேத�. இ�ேபா
ெகா�ச நாளா அவ பாட�ைத கவ��கற�

இ�ைல���, அ�பேபா ஏேதா
ேவறேலாக��ல இ��கறமா�� எ�ேகேயா
ேயாசைனயாேவ இ��கா அ�ப����,
அ�வளவா யா��ட�� ��னேபால
கலகல�பா இ�ைல அ�ப��� ெசா�னா�க.
நா�க�� அவ��� எ�ன �ர��ைன
அ�ப��� ேக�� பா���ேடா�.”
அ�வைர��� ெசா���ெகா�� வ�த
எ�னா� ேமேல ெசா�ல ��ய��ைல.
நா� தய��வைத பா��� எ� மைன�
ஆர���தா�, “அ� வ�� டா�ட�… அவ���
அவேளாட அ�ைத�பா�� ��� ஆ��கைள
அ�வளவா ���கா�. எ�க மா�யா���
உட�� ச���ைல அ�ப��� ெகா�ச
நாைள�� ��ேன நா�க ெர�� ேப��
ஊ��� ேபாகேவ�����த�, அ�னால
அ�ைத�பா���� தா�தா�� எ�க ���ல
வ�� த��னா�க. அவ�க ைபய��
ேவைல�� ேபாறதால அ�ப�ேபா வ��
பா���� ேபானா�. வ�த அ���� எ�கள
பா���� ஒேர அ�ைக, ச� பா�காத

இ��ததால அ�ப��� �ைன�ேசா�.
ஆனா���ட ெகா�ச நாளாேவ ச� சா�பா��
��க�� இ�ைல. எ�னேமா�க எ�ப�
ெசா�லற��� ெத�யல ஒ� ��
அ��டாேவ இ��தா. எ�ன ேக�டா��
ப�ேல வரா�. எ�ப�ேயா ேதா������
ேக�ட�ல அ�த தா�தா ச���ைல
அ�ப��� ெசா�லறா. அவ�க வய�ல
ெப�யவ�க, ெரா�ப த�கமானவ�க,
ெபா�� ெசா�லறமா�� இ��கா�,
இ�தைன��� ெவ��பைடயாேவ
ேக���ேட� அவைள எ�கயாவ�
ெதா���டாரா அ�ப���, அ��� இ�ைல
ஆனா அ�ப��� ஒ��ேம ெசா�லாம
அ�ைக. அவ�க எ�க ெசா�தகார�க தா�,
ெரா�ப ந�ல ���ப�, அவ�� ெரா�ப
வயசானவ� இ�ைல ஒ� 54 – 55 வய�தா�
இ����. ஒ� ெப�ய க�ெப�ல ந�ல
ேபா��ல இ��கா�. அவ� இ�வைர��� ஒ�
த�பான பா�ைவேய பா��த��ைல. அவ�
ேபைர எ��தாேல ஒ�� அ�வா இ�ேல�னா

க�தறா. அ��த மாச� எ�க மா�யா���
ஆபேரஷ�, அ�ேபா எ�ஸா�கற�னால
அவ�க��ட ����� ேபாகலா���
ெசா�ன�ல இ��� ஒேர ரகைள. ஆனா
இ�ப� ப��வா�� �ைன�கல” எ�� த�
மன�� இ��தைத ெசா�ன�ட� ஏேதாெவா�
பார� இற��ய�ேபா� இ��த�.
“உ�க ெபா���� ���ெம�� த��ேபா�
அவ�க மன�ல இ��� வ�த �ல�ப�கள
பா���ேபா� அவ�க ெசா�ன� உ�ைமதா�
அ�ப��� �����க ����. அ�
ம����லாம� அவ�க ெகா�ச� ��ைனேய
மய�க� ெத����டா�க; எ�க ��ல
இ��கற டா�ட� ேப������� ேபச
ெவ�ச�ல �ஷய�கைள அவ�க ெசா�ல
ஆர�����டா�க. அ�னாலதா� நா�
உ�கைள இ�க �������� வ�ேத�.
�த�ல ��க ஒ�� �����க��, ெவ�ம
தவறான இட��ல ெதா�டாதா� sexual abuse
அ�ப��� �ைன�கா��க. ெதாடாமேலேய
எ��ல பா�கறமா�� ஒ��த� த�ேனாட

�ற����ைப கா��னாேலா, உண���கைள
����ட ேபா�ேனா�ரா� (pornography
materials) கா���தாேலா, இ�ைலனா
வ��க�டாயமாக யாரவ� உட�றைவ
ைவ���ெகா�வைத பா��கைவ�தாேலா
இ�ைலனா �ய இ�ப�ைத (masturbation)
காணைவ�த�� அ�ல� ெவ�� வா�
வா��ைதயா� ெசா�வ�� அ� பா�ய�
அ���ற�தா�.”
அைத� ேக�� எ�க��� ஒ��ேம ெசா�ல
ேதா�ற��ைல.
ம���வேர ெதாட��தா� “இ�த �ைலைமல
��க அவ�க ெசா�லறைத ந�பாத��,
����காத�� இ�க ���யமான �ல
காரண�. இ�த �ைலல ���� அவ�க��ட
����� ேபாகேபா��க அ�ப��னா
ேயா��� பா��க. இ�த �ஷய�ைத
யா���ைட�� ெவ��ப��தாம மன�ைலேய
ேபா��ேபா�� அ������கா�க.” எ��
எ�கைள� பா��தா�.

எ�க��� ���த�, ஆனா� வா� ேபச
��ய��ைல, மன� ெசா�ன �ஷய�ைத
�ர��ேபனா எ�ற�. அ� எ�ப� ந�ல
���ப��� �ற�� ந�ல �ைல��
எ�ேலா���� ந�லவராக இ��பவரா�……
இைததா� த� மக� அவ��� ெத��த
�த��� ெசா�ன��, தா�க�
�����ெகா�ளாம� இ��த��…. எ�ன ஒ�
மட�தன�.
எ�க�� பாவைனகைள ைவ�ேத ம���வ�
�����ெகா�டா� “ந�ல ���ப� அ�ல�
பர�பைர, ச�க��� இ���� �ைல இ�
எ�லா� த�ம�த வ��ர�ைத த��கா�.
வ��ர��� உ�ளவ� எ�� ேவ��மானா��
எ�த �ைல��� யாராக�� இ��க����.
�ழ�ைதக� ஆ� ெப� எ�ற ேபத��லாம�
இ�ப� பா��க�ப��றா�க�. அ�னால எ�ப�
ந� ��ைளக��� �� ட�, பா� ட� (Good
Touch / Bad touch) ெசா���த��ேறாேமா
இ�வா�� �லைர எ���ெகா��� �ைல
வரலா� அ�ல� வராம�� ேபாகலா� எ��

எ������ அவ�க� ெசா�வைத �த��
ந�ப ேவ���.”
ஆமா� அவ� ��யேபா� நாேம
ந�ப��ைல… இ�ேபா� எ�தைன
���ப�க�� நட��றேதா?
எ�கைளேய பா����ெகா����த ம���வ�
ேம�� ெதாட��தா�, “எ�ப��� ��ைளக�
ஏேதாெவா� �த��� ெசா�ல வ�வா�க�,
அைத ����ெகா�ள��, மா�ற�ைத
அ��தா�� இ�ேபா� த�ைன
அ����ெகா��� ெசயைல த��க��,
அவ�க�ட� இ���� ��� ��� ேபா��
ம�ப��� நா�ம� வா��ைக வாழ ைவ�கலா�.
அ�ப� இ�லாம ேபானா உ�க ெபா�ண
மா��ேயா இ�ைலனா ேவ��தமாேவா
அவ�க வா��ைக மா���, ஏ�னா பா���
உட����, மன���� ேச�த�.”
“அ�ேபா எ�க ெபா����…..” ேமேல எ�ப�
ேக�ேப�? எ�னெவ�� ேக�ேப�?

“இ�ேபா ��க கவைல�பட ேதைவ��ைல.
உ�க ெபா���� ேதைவயான ���ெம��,
உட����� மன����, த����தா�
��ேவா�. இ�ேபாேவ எ�க டா�ட� உ�க
ெபா����ட ேபசேவ��ய �த��ல
ேப�ன�ல உ�க ெபா�� ேயா��க
ஆர�����டா�க. எ�ப��� எ��கால�ைத
ப�� கவைல��ைல, இ�ேபாதாவ� ச�யான
���ெம�� ஆர�����ேடாேம. ெகா�ச�
��க ெவ�ய ெவ�� ப���க. அவ�கேள
உ�க ெபா�ண பா�க ����வா�க” எ��
எ�கைள வ�ய���னா�.
���ப பார�ப�ய�, ச�க��� ந�ல �ைலைம
எ�ற ெவ�� வற�� ெப�ைமக���
ம��ப��� உ�ைமயான ம�தைன��
வ��ர�ைத�� அைடயாள� காண��யாம�
ெகா��த �ைல �க�ெப�யேத.
எைதெயைதேயா அ����ெகா�ள �ய��
நா� ���யமானைத அ�ய
தவ����ேறாேமா?

4

ஆ�ைம

“அ�மா அ�த ஆ��ட வாழேவ ��யா�.
எ�ேனாட ச�பள� ம��� ேபாதா���
இ��கற எ�லா ேலா��� எ��தா��.
இ�ேபா தா� ஒ� ேலா� ���ச�, ���ப
எ��க��� ஒேர ரகைள. ��க என��
ேபா�ட நைக�� ேவ��னா எ�ப� மா?”
“அ�ப� ெசா�லாத �மலா. ���ப��னா
��ன ��ன இ����. எ�லா�ைத��
அ�ச��� ேபாக��, அ�தா� ெபா����
அழ�.”
“அ�ப� ஒ��� நா� அழகா

ெத�யேவ�டா�” எ�� �����த
ெப�ைண பா��� எ�ன ெசா�� இவ���
��ய ைவ�ப� எ�� �ழ��னா�, �மலா��
தா�.
அ�� சாய��ர� மக��� ேவ��ய
ெபா�வைகக�, இ��� கார� எ�� ஒ�
��ைடைய தயா� ெச�� அவ�� ����ேக
அ��� ைவ�தா�க� அவ�� ெப�ேறா�க�.
“எ�ன ேபான ேவக��ல இ���ேக
வ���ட? எ�லா� க�� ����
��டா�களா?” எ�� இள�காரமாக ேக�ட
மா�யாைர��
“இ�ப�தா� வ�� எ�� என�� ெத���”
எ�ற எ�ண�ைத� �ர�ப���� �க�மா�
இ��த கணவைன பா��� மன� கன�த�.
“எ�ன ேக���டா� எ� ைபய�, அவேனாட
த�ைக�� க�யாண� ெச�ய ேவ��ய
கடைம உ�க��� தாேன. ஒ� இ�வ� ப��

நைகய நா�தனா��� ேபா�டா எ�ன
வ�த�?” எ�� �ல���ெகா�ேட இ��த
மா�யா���
“பா�� ெதா�ைட த�� வ��ேபா��, இ�த
கா��ய �டா ������ ெதாட��க”
அ�ப��� மன�� ெசா��யப�ேய கா��
ேகா�ைபைய ���னா�.
எ�லா ேவைலைய�� த� ைகக� ெச�தா��
மன� எ��� ல��காம� த� வா��ைகைய
அைச ேபா�ட�. “�ேச ச�யான மா���
ெஜ�ம�, வாைய �ற�காம எ�லா�ைத��
மன�ல ேபா�� அைற�����ேட இ����
ெஜ�ம�” எ�� த� ேதா� த�ைன ���வ�
அச��யாக ஒ��த�.
ந�ல கணவனாக இ��தா� எ���
�ரமமாகேவ ெத�யா�…ஆனா� வா��த�!!!
ஏதாவ� ந�ல �ஷய� உ�ேடா? தா� ஆ�
எ�ற க�வ�. ெப� எ�பவ� அவ�
ேவ���ேபா� அ�ப���� சைத ��ட�.

க���பாக எ� மக��� இ�ேபா�ற வரைன
நா� பா��கமா�ேட�. எ�� மன�
ெமௗனமாகேவ த� வா��� ச��த����
ஏ�றா�ேபா� ��� வா����ெகா����த�.
ெப� பா��க வ�த ச�பவ� மன��
ஓ�ய�…”மா���ைள ெப�ய க�ெப���
ந�ல உ��ேயாக�. ைக �ைறய ச�பள�.
க�ெப�ேய ���, கா�� ெகா��� இ���.
ஒேர த�ைக, இ�ேபா ���ல ப������
இ��கா. அவ�க அ�பா ெர�� வ�ஷ�
��னதா� இற����டா�” எ�ற �ளமான
ப��ய��, வ�தவ�க� நட���ெகா�ட
�த��, மா��ைள�� அழ�� ��மண����
ச� ெசா�ல ைவ�த�.
மா���ைள�ட� த��� ேப�� ச�த�ப����
“எ�ன �மலா எ�ைன க���பா ����
இ������ �ைன�கேற�. எ�க அ�மா
அ�பா எ�கைள க�ட�ப�� வள��தா�க.
கைட� வைர��� ந�பதா� அ�மாைவ
பா���க��. எ�ேனாட த�ைக�� ந�ல

எட��ல க�யாண� ���க��. அ��க��ற�
�தா� ெசா�ல��. உ�ேனாட ேவைல
எ�ப� ேபா��? ���ரேம �ேராேமாஷ�
இ���� அ�ப��� ெசா�னா�க.
அ����ட ந�ல�தா�. ��� ேவைல��
ேபானா ந�லப�யா ைல�ல ெச���
ஆகலா�.” எ�� அவ�� ���ப�ைத
ெசா���ேபா� ேப�� மா�� ம�ைடய
ஆ��ன� த�ேபா எ�� இ�ேபா�
ேதா��ய�. “எ�ேனாட ெப�ேறா�க��தா�
எ�ைன வள��க க�ட�ப�� இ��பா�க�.
எ��ைடய த�� த�ைக�� ��மண�
ெச�வ� அவ�க�� கடைமயாகேவ
�ைன��றா�க�. ��� ேவைல ெச�ய��,
அவ�ட� அவ��� ேதைவப��ேபா�
ப��க��, எ��ைடய ச�பள�ேம
இவ�க��� ேதைவ, நா� ேதைவ��ைல.
ப������ ஒ� ம�த�� �சாலமான
��தைன��� ச�ப�த� உ�ேடா? ” எ�ற
ெமௗன பாைஷ�� மன�
ேப��ெகா������ேபா� �மலா�� ப��

வய� மக� ��ஷ� ���� வ�தா�. அ��
மக� மா�யா�ட� உற�க ேபான�� எ�லா
ேவைல�� ������� த�க� அைற��
வ�த ேபா� கணவ� ��ட�ைத ேநா��
ேயா����ெகா����தா�.
“நாைள�� ேலா� அ�ைள ப���. என��
ெர�� நா� ெவ��� ேபாக�� காைலல
ெப��ல எ�லா� எ��� ைவ����.” எ��
ப�ைல எ�� பா��காம� ����
ப�����டா�.
காைல�� அவசர��� ெப��ைய தயா�
ெச�வைத�ட இ�ேபாேத ெச�யலா� எ��
எ�ேபா�� ெகா��ேபா�� ெப��ைய தயா�
ெச�ய ஈ�ப�டா�. கா�யான ெப����
ஏேதாெவா� ெபா�� ைச� ����
இ��ப�ேபா� ேதா��யதா� அ�
எ�னெவ�� ைகைய ��� எ��தேபா�,
இதயேம ஒ�கண� ������ இய��ய�.
“எ�ன இ�?”

அைத க�� ஒ� கணேம �க� மா�ய�,
�தா����ெகா�� “இ��ட ெத�யாதா?”
எ�� ேக�டவைன எ�னெவ�� ெசா�ல?”
“இ� எ��� உ�க ெப���ல வ�த�? இ�
உ�க ஆ�� ேவைல��
ேதைவ��லாததா�ேச” எ�� ேக��க�
சரமா�யாக ெவ�வ�த�.
“இெத�லா� உன�� ேதைவ��லாத�. ஒ�
மைன�யா கணவ� ெசா�லறத ேக��
நட���ேகா அ�தா� உன�� ந�ல�.”
இ�ப�ேய அ�த ெப���� க�ெட��த
ஆ�ைறயா� வா��வாத� ைககல�பா�
���த�. கணவ� எ�ேபா�ேம ைக
���பவ�தா� ஆனா� இ��ைற அைத
எ�ேபா��ேபா� எ����ெகா�ள
��ய��ைல. ெச�வெத�லா� ெச�����
அ� அவ�� �ற���ைம ேபா�
நட���ெகா�வைத பா��தா� ப��ெய��த�.

“ைக ���ற ேவைலெய�லா� எ���ட
ேவ�டா�” எ�ற மைன�ைய பா���
ஆ��ர� ��ட�. ஏ�கனேவ நைக�காக��,
பண���காக�� மைன� த� எ���ைப
ெவ��ப���வ��, இ�ேபா� இ��� ேச���
அவைன, ஏ�கனேவ ம�தனாக இ�லாதவைன
ேம�� ேமாசமாக நட���ெகா�ள ���ய�.
“நா� ஆ���ைள எ�ைனேய � ேக��
ேக�கைறயா?” எ�� அ��� இ��த
ெபா�ளா� ஓ�� அ��தா�.
அலற� ச�த�ைத ேக�� மா�யா� ஓ�
வ�தா�. அ�� ர�த� ெசா�ட இ��த
ம�மகைள பா��� பதறாம� “எ�னடா ஆ��?”
எ�� மக�ட� ஓ�னா�, அவைர
ெபா��தவைர�� இ�த அ�த� நைக ம���
பண���காகேவ.
“ெவ�ய ெத��சா எ�ன �ைன�பா�க.
ேபா� ம��� ெகா��வ�� ேபா�. கட�ேள
பாவ� எ� ைபய� யா���� ெக�த� ெச�ய

மா�டா�. ஏேதாெவா� ேபேயா �சாேசாதா�
எ� ைபயன இ�ப� ெச�ய ெவ������.
பா� �மலா இத ெப�� ப�ணாத. ந�ப
���ப ெகளரவ� எ�ன ஆகற�. இ�
மா���ைள ����� ெத��சா அவ�க
ந�பள ப�� எ�ன �ைன�பா�க” எ��
ேவதைன�� �வ���ெகா������
ம�மக��� ���ப ெகளரவ� ப�� உபேதச�
ெச�� ெகா����தா�.
மா�யா� ெச�ற�ட� அவ�� கணவ�ட�
அவ�� நட�ைத�� �ள�க� ேக�ட ெபா��
அவ�� த�ேபா� இ����� த���க
“என�ேக ெத�யல �மலா. ஏேதா ேபேயா
�சாேசாதா� எ�ைன இ�ப�
ஆ���பைட��” எ�� உள�னா�.
“அ�ேபா ச�, நாேன ேபய ஓ�டேற�!” எ��
�ள�கமா�றா� �ளா��த��னா�.
ம�நா� த� மக�� ேம� இ��த காய�ைத
பா���, “� எ�லா� ெபா�ணா? இ�ப�

��ஷன ேபா�� அ��� இ��க?” எ�ற
மா�யா�ட�
“��கேள ெசா���க இவ� ப�ண கா�ய�
ச�தானா? ஆ�� �ஷயமா ெவ���
ேபாேற�� ெசா���� ேவற ெபா�பள �ட
இ����� வராேர”
“ஆ���ைள�க அ�ப� இ�ப�தா�
இ��பா�க. இைதெய�லா� ெப�� ப�ணாத.
எ� மக� உன�� எ�ன �ைற ெவ�சா�”
எ�� ேகவலமாக நட���ெகா��� மக���
வ�கால�� வா��� மா�யாைர பா��தா�
அ�வ��பாக இ��த�.
“உ�க மக��� வர மா���ைள�� இ�ப�
நட����டா என�� ெசா�லறைதேய உ�க
மக���� ெசா����களா?”
“அ�ேய, எ�ேனாட ெபா�� ந�லப�யா
வாழ��� �ைன�காம இ�ப� ெசா�லேற, �
எ�லா� ���ப ெப�ணா? இ�ப��ப�ட

���ப��ல ேபா� ெத�யா�தனமா ெபா�ண
எ����ேடாேம” எ�� ஒ�பா� ைவ��
பா�வைத ெமௗனமாக ேக���ெகா�� இ��த
கணவைன�� நா�தனாைர�� ஒ� பா�ைவ
பா������ அ�� பய��ேபா� ேபா�
பா����ெகா����த மகைள ப���� தயா�
ெச�� அ���னா�.
“ராதா ���ல நட�த எைத�ப����
ேயா��� வ��த�படாத. உ�ேனாட மன�
ெமா�த�� ப���ைல��, உ�ேனாட ந�ல
எ���கால�ைத அைம���கற�ைல�� தா�
இ��க��. உன�� ப�கபலமா அ�மா
இ��ேப�” எ�� மகைள ெத�� ப���
அ���ைவ�தா�.
அ�த ச�பவ������ற� ���� ஒ��த
அைம� �ைல����த�. ஒ�நா� ேவைல
�����ெகா�� ����� வ��ேபா� ����
யாேரா ஒ� ெப�ைண
க��������ெகா�� ெச�ற கணவைன
பா��த�� மன� அ����ெகா�ட�. “�ேச

இவென�லா� ���த மா�டா�” எ�� மன�
அ�����ய�.
மனேமா ப��ம�ற� நட���ெகா����த�,
“இவைன இ�ப�ேய ��டா ச�யா�மா? நா�
எ�ன ெச�தா�� ச�தாய��� க���
எ�ைன�தா� ��றவா�யாக ����வா�க�.
ஆ�, ஆ���ைள எ�ற எ�ண� எ�த
தவைற�� ெச�யலா� எ�ற அ��கார�
இ�ச�தாய�, ஆணா��க ச�தாய�
ெகா������ற�. இைத எ�லா� �� நா�
எ�ன ெச�ய����? எ�ற �வாத�க��
���� ஒ� எ�ண�, ஒ� த�டைன மன��
ேதா��ய�. அைத ெசய� ப��த ஒ��த
தய�க� இ��த�. ஆனா�, பா��க�ப�ட
ெப� ெஜ�ம� உ����� கத�ய�.”
எ�ப�ேயா ைத�யமாக ��ெவ��தைத
ெசய�ப��த தயாரானா�. எ�தைன ெப�க�
பா��கப��றா�க�, ஒ�வனாவ� த���க�
படேவ�டாேமா? இவ�க��� ��ம�ற�
த�டைனைய� த�மா?! இவ�க� ��ம�ற

த�டைன�� இ��� த�����டலா�.
ஆனா� இ�ெபா�� ெசய� ப��தேபா��
த�டைன�� இ��� த���க ��யா�,
ெவ�ேய ெசா�ல�� ��யா�. ��ட���
ேத�ெகா��ய கைதேய!
அ�� மாைல ெம�னா�� ��டநா�க���
�ற� பைழய �ரா��ேயா�, அவ�ைடய
பாைஷ��, த� கணவ� அ�த ெப���
ேதா�� ைகைய�ேபா���ெகா�� ெச�வைத
பா��� ஆன�த�ப�ட�, �மலா�� மன�.
“ஏ�, வா அ�த லா�ஜூ�ேக ேபாகலா�
அ���� மா��” எ�� அைழ�தவைன.
“இ�ேபாேவ ேவ�டா�. ெகா�சேநர� இ�த
��ல கா�� வா���� அ��ற� ேபாகலா�.,
இ�ேபா வா�க அ�த ப�கமா ேபாகலா�.”
எ�� மைறவான இட����
அைழ���ெச�றா�.
ெகா�ச� இ���ய ��, ஆ� அரவ�

�ைற�த�. இவ�கைள ேபா� இ��த இர��
ேஜா�க� எைத�� உண�� �ைல��
இ�லாம� த�க� காம க�யா�ட���
������தன�. அைத கா��ேபா�
அவ���� அவ� ெசா��� ஆ�ைம,
���ெத���.
“��.. ���ர� வா ேபாகலா�” எ��
அைழ�தவைன ேம�� ேபச�டாம� ஆ��ய
அ�ெப� அவ� உண����ேப அ����த
நறநற எ�� இ��த ம��ட�, உைட�த
���ச� ���கைள�� ேப��ெகா����த
ேபாேத ேச��� இ��தைத அவ��
ஆ����� ந�� ேத���������
ஓ���டா�.
அ�ெப��� ெசய� அவ�� ஆ���ைப
ந�� பத� பா�����ட�, அ�� ெச���
ர�தநாள�க� எ�லா� அ��ப��,
ேவதைனைய தா�க��யாம� அவ�
மய����டா�. ெவ�ேநர� க��� யாேரா
அவைன ம���வமைன�� ேச������

அவ�� ����� அைழ�� ��னா�.
அவ�� ஆ�ைம எ�ப� இ�ேபா�
இ�ைலேய. இ�வா ஆ�ைம?
க���பாக ஆ�ைம எ�ப� இ� இ�ைல,
இைத எ�வள� ேப� ஒ���ெகா��வா�க�?
ஆ�ைம எ�ப� ெசய��, ந�ல ��தைன��.
�ய ��தைன��, த�ைன ந�� வ�த
ெப�ைண வாழைவ�ப��, கா�ப��,
அவ�கைள ம��ப��, அவ�க��
��ேன�ற�ைத த� ��ேன�றமாக
க��வ��.
ச�தாேன?
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இ� எ�த ஊ�?

நவ�ப�5, ��க�, மாைல6 ம�:
‘ஐ�, அ�மா நா�� வேர�.’ எ�ற மக�ட�
‘ேபா…ேபா� ைக கா� அல���� வா. எ�தன
தடைவ ெசா�லற� �ைளயா��� வ�தா
ேநரா ேபா� ைக கா� க�வ ெசா��.
‘ெகா�ச� இ� �மா. நா�� வ��டேற�.’
எ�� ஓ�ய மகைள பா��� தானாகேவ
��னைக ��த�.
‘அ�மா வ���ேட�’ எ�� ���ெகா�ேட
மக� வ�த�ட� ேவக ேவகமாக ேவைல

நட�த�.
‘அ�மா இ� எ�த ஊ�?’
‘இ�…�� ��யா (New guinea)’ எ�ேற�.
‘அ�மா இ� எ�த ஊ�?’
என�� உடேன ப�� ெசா�ல ��ய��ைல,
ெரா�பேவ ேயா��க ேவ��யதா���
‘ஹா�… க�������ேட�…ஜாவா’
‘அ�மா இ� எ�த ஊ�?’
‘அட இ� ���லா��’ எ�� தய�காம� �ற
���த�.
இ�ப�ேய ஆ��த அைரம�ேநர��� பல
ஊ�க��, அத� தைல நகர�க��
க������ மக��� ��ேன�.
‘ச� ச�..���ர� ேபா� ஒ�தடைவ இ����
�ளா�ல ெசா���த�தைத ம�ப��� ப����

பா�. அ�பா ெகா�சேநர��ல வ���வா�.’
எ�� எ� மகைள �ர�����
ம�ற�கா�ய�கைள ���ேத�.

நவ�ப�5, ��க�, மாைல7.30 ம�:
கா��ெப� ச�த��ேலேய வ�த� எ� கணவ�
எ�� ெத��த�.
‘வா�க. எ�ன ெரா�ப ேசா�வா இ����க?
ெர�யா� வா�க ��ஷ��ல கா�
ெகா��வேர�’ எ�� ��
தைலமைறவாேன� அ��கைள��.
மக� ப��� ���� வ�� வைர�� ஹா��
அ�ைறய �க��கைள ேப��ெகா��
இ��ேதா�.

நவ�ப�5, ��க�, மாைல8.30 ம�:
‘அ�பா இ��� நா�க எ�த ஊ� எ�லா�
����பா��க ேபாேனா�� ெசா���க’ எ��
மக� ேக�ட ேக���� எ� கணவ���

���� வ�த�.
‘உ�க அ�மா�ேக எ�த ஊ��� ேபாேவா��
��க ேபாறவைர��� ெத�யா�. எ�ைன
ேக�டா நா� எ�ன ெசா��ேவ�. அ���
உ�க அ�மா ���ய� (Geography)
ப������கா�க�ேன என��
க�யாண���� அ��ற�தா� ெத���’ எ��
எ�ைன பா����ெகா�ேட மக���
ப�ல��த சாம���ய�ைத எ�ன ெசா�ேவ�!!!
‘அ�ப ச� நாேன இ���� ெசா�லேற�’
எ�ற மக�
அ�� க���ெகா�ட ஊ�க�� வ�வ���
வ�த ச�பா��கைள எ�க� த��� ைவ�தா�.
எ�ன ெச�ய என�� ச�பா�� வ�டமாக
வராேத! ஆனா�, அைத�� இ�ப� ந�ல
ேகாண��� பா��கலா�!!

6

எ�ைன மற�தேதேனா?

“ைபய� ெபாற����கா�, பா�க
ெச�க�ெசேவ��� ராஜா மா��. இ�
உன�ெக�னடா கவைல. இைத
ெகா�டாட��.” எ�� ��ய �தாகைர�
பா��� ��த� �����ேபானா�. இ��
ஆர���த மகைவ� ப��ய ��த�� ெப��த�
மக�� வள���ேயா�� ேச��� வள��த�.
“க�ணா, ஜ�பா� ேத�ய�ெகா� எ�?
இ��யா, அெம��கா?” எ�� ��ட
ப��ய�கைள அைடயாள� கா���
அ��ழ�ைத, ேலாேக�.

“எ�ன�க, இ���� ��க வ��ேபா� அ�த
‘ஈ� இ����’ �� வா����� வா�க. அ�
இ�த ��ன வய�ைலேய ேக�க ேக�க
�ழ�ைத ��� ேபா��ேபாத அவ���
எ�லாேம ���ர� ����, ந�லா�� இ����
ேப�வா�.” எ�ற மைன��ட�
“க���பா வா��டேற�, அ�.” எ�றா�
��த�.
ஆ� வய� மக��� ���ேபா�� ���
“பா���களா ����ய. இ�த ��ன
வய�ைலேய எ�வள� �மா��டா இ��கா�
அ�ப��� பா�கறவ�க எ�ேலா��
ெசா���டா�க. இ�ல இவ� ஜூ�ய�
டா�ச� �ேரா�ரா�ல வர ஆர�����டா
…ஹ�பா எ�ன ெசா�ல?” எ�� த� மைன�
���ெகா�ேட ெச�றைத ஆேமா���
“ஆ�, ந�ப ���ேலேய இ�வள� ��ன
வய�ல இ�ப� யா�ேம இ��த��ைல. நா�ப
இ��காக எ�வள� ெமன�ெகடேறா�.”

‘ஒ�ெவா�ைற�� க���த�� ேபா��
எ�ைன�� மற�காம� அ��க� ெச���க.
உ�கைள� பா��� தா� அவ� ப��பா�.
ம�றெத�ெக�லா� ெசல� ெச�யற மா��
இ��� ெசல� ெச�யேவ�டா�. அவேனாட
வா��ைக�� இ� ெரா�ப ���ய�.’ எ��
நா� ��வ� ஊைம�� வா��ைதயான�.
‘இ�வள�� க���த�� ��க� எ�ப�
எ�ைன மற�கலா�?’ எ�ற எ� ஆத�க�
அவ�க� கவன��� ப�ய��ைல. ‘எ�ைன
இ�வைர அ��க�ப��த��ைல, இ���
வ�ேவனா’ எ�ற ச�ேதக��� ேக�ட��
அவ�க�� கா�� �ழாம� கா�ேறா�
கைர�த�.
மக� இ�த ப�� வய�� பல ேபா��க���
ெவ���ெப�� ெபயேரா�� �கேழா��
இ��ப� ெப�றவ�க���� உ�றவ�க����
�க�� ம������, வா��ைக�� சா��த
உண��� த�த�. “க�ணா, ேபான வார� �
ெதா��� வழ�கற �க���ைய பா����

ேவற ���� இ���� ஒ� �ேரா�ரா�
ப�ண ேக�டா�க. இ�ேபாைத��
ஞா�����ழைம சாய�கால� தா� �� ைட�
இ���. அ�னால அ�த �ேரா�ரா� அ�த
ேநர��ல ப�� ப�ணறதா இ��தா நா�ப
ஒ���கேறா� அ�ப��� ெசா���ேட�. �
எ�ன ெசா�லற? ப����� எ�த�தமான
தட�க�� வ��ட �டா�.”
“ச� பா, ��க ஒ���ேகா�க, அ�த ைட�
ச��� ெசா�னா. அ��ற� நா� அ���ேக
ெசா�ேனேன�பா ���ல ேந�ச� ேக��
ேபாறா�க. நா�� ேபாக��மா?”
“எ��� க�ணா. அ�க எ�ன இ��� ெவ��
மர� ெச� ெகா���. இ�ேபா இ��கற
�ேரா�ரா���� �ளா�க���� ேபாற��ேக
ேநர� இ�ைல. இ�ல ெர�� நா� ேக��
ேபானா ச�யா வரா�.” எ�� த��த
ெப�ேறாைர ஆேமா��தா�.
‘இ�ேபா ����ழ���� �ர�

ஆ�����கேள. எ�ேபாதா� ���� நா�
ெசா�லற�. நா�� பா�����ேட இ��ேக�
��க உ�க ��ைளய வள���� அழைக.
ஆ�டவா. இவ�கைள கா�பா��.’ எ�ற எ�
ேவ��த� அ�த ஆ�டவ��ேக ேக�டேதா?
இ�ைலேயா?
வ�ட�க� உ��ேடா�ன, நா��
அ����ப��� அ�க��னராக இ����
ெவ��பைடயாக ேச�����ைல.
மக�� வள����� ெப��த�� க�வ��
ெகா�� த�க� வா�ைவ வா��த த�ப�,
இ�� மக� ச�தாய��� உய��த �ைலைய
அைட�தைத� க��� அ������ ���ேபா�
ச�ேதா��க ��ய��ைல.
“எ�ன�மா இ����� உ�க மக�
வரைலயா?”
“இ�ைல ச�யா. ேலாேக��� ஞாபக�
இ��காேன ெத�யல. ஐயாவ ஆ�ப�����

ேச��க��, ���. அவ��� ��யாம
இ����ேபாதாவ� வ�வா� அ�ப���
�ைன�ேச�.” எ�� த�த��த ��யவைர
பா���
“அட..எ�ன�மா இ��� ேபா� கல�����.
நா� ேதா�ட���� த�� ஊ���� வேர�.
��க ஐயாவ தயாரா���க.” எ�� ெச�ற
ேதா�ட�காரைன� பா��தேபா� வய��
����த அ���� ���த�, நா�, ம�த�
இ���ேற� எ��.
ஆ�
“இவ�க��� ம�த� எ�ற நா� இ��பைத
உணர இ�வள� கால� ஆன�. இ�ேபாேத��
உண��தா�கேள; ஆனா� இவ�க� வள��த
மக��� ��ய எ�வள� காலேமா??????’
‘ேபச��, கண���, ெபய�� �க�� ச�பா��க
உத�� கைலகைள க���ெகா���
வ��கா��யவ�க� த�க� மக���

ம�தனாக இ��க வ��கா�ட ��ைல.’ எ�ற
எ� ஆத�க� ���ப�� நா� ம�ற ��க��
இவ�க� ���� ப�ட ஆத�க�ைத படாம�
இ��கேவ��� எ�பேத எ� ேவ��த�.
“அ�� மர�� ெச��� ெகா��� எத��
எ�� ேதா��ய�, ஆனா� இ�� மர� ெச�
ெகா�க�ட� ��ய இ�த ��, பல
ஆ��க��� ��ன� ந�ல�ைல ��னா��
�ட��� எ�ற ஒேர காரண��னா� தா�க�
அ�� வா�� ேபா�டேத த�க��
இ�ேபாைதய �ழலாக�� �ைணயாக��
மா�ய� ��ைதேய.இத� உ�ைம �ைல��
இ�த ��ைம�� ���த�! இ�ேபா� �க��
ந�றாக ���த� எத�� ெப��த�
ெகா�ளேவ��� ேவ��� எ��; அ�ேபா�
ெப��தமாக இ��த� இ�ேபா� இ�ைல!”
எ�� ெப����ட� எ��ய அ� ெவ�ேய
ெசா�ல ��யாம� ஊைமயானா�, அ��
அவ�க� ���� ம�த� இ��த�ேபா�.
‘நா� �ைதயாக இ��ேப�, உ����ட�!

ஈர�பத� உ�ள �ல��� �ைள�ப�ேபா�
மன�� ஈர� உ�ள ம�த�ட� ம�தமாக
இ��ேப�.
பலகால� வற�ட �லமாக இ��தா���ட,
மைழ�ெபா�� அ�த வற�ட �ல����
�ைத������ �ைதைய �ைள�����.
மைழ�ெபா��ேபா� ெப�ேறா�க� இ��தா�
த�க� ��ைளக�� உ������ ம�த�
எ�ற �ைத �ைள���.’
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க��ெகா�ேட�
(�ய)நல�ைத!

“அ�பா ��கேள இ�ப� இ��தா எ�ப�?
�த�ல வா�க, ��க ைத�யமா இ��தாதாேன
ம�தெத�லா� ந�லப�யா நட���. வா�க�பா,
வ�� சா����க. ெர��நாளா ��க ப���
�ட�ததால எ�லா� ச�யா ேபா�சா? வா�க ..
���..” எ�� இ����ெச�ற மகேனா�
ெச���ேபா� ஒ��ைற ���� மைன�ைய
பா��ேத�, மைன��� �ைல���ய பா�ைவ
ஊ�யா� ���ய� எ�ைன.
வா��ைதகைள �ட �க�� தா��ய பா�ைவ.

இர�� நா�களாக ஒ�ெவா� ��ட��
என�� வ�ைய ெவ�ேவ� வைகக��
உண���ய ��ட�க�.
ைக த���ைசயாக வா��� எ����ெச�ற
உண� ���க��ைல. ��������
�ைல����ய பா�ைவேய எ� மன�க���
வ�� எ�ைன ��றவா�யா�� ேக��க�
ேக�ட�. ெமௗன���� வா��ைதகைள�ட
அ��த�� வ�ைமைய�� உ�� எ�� இ��
���த�.
“எ�ன�பா த�� கா�யான� �ட ெத�யாம
ைகைய வா��� ெகா��ேபா��க.
��..இ�ப� இ��தா எ�ப�? ��க��
ப����டா ….” எ�� எ���ய மக���
ெத��மா எ� மனேவா�ட�?
���� மைன��� அ��� இ��த
இ��ைக�� இ��ேத�. மனேமா பல
நா�க��� ��� நட�த �க���� தா�ய�.

“எ�ன ச�க�, அ�த A1 ேக� ஹா��ட�
ப��ன ��ேபா�� தயா��க ேவ�டா���
ெசா���� தயா��� எ���ேடேய
ெகா��வ�� த������க?” ம���வமைன
ெசய�பா�க� க�கா��� ம��� அ�ம�
த�� அர� அ�கா� எ�ற �ைற�� வ�த
அ��ைகைய பா��� ேக��ேக�ேட�.
“சா�, அ�க பல ப�னா��, உ�நா��
ம���கைள�� ம�ஷ�க��� ெகா���
ெட�� ப�ணறா�க. �லேப���
ெசா���� அவ�க ச�மத�ேதா� ம��ைத
ேபா�டா�� ��சா அேதாட
ப�க�ைள�கைள ெசா�லற��ைல. அ�ப�ேய
அ�த ம��தா� பா��� வ�தா ேம�ெகா��
அவ�க��� ���ைச அ��கற� இ�ைல.”
“உன�� எ�ன ேம� வ�த�. அவ�கதா�
பண� தரா�கேள, அ��� ஆைச�ப�� தாேன
ச�ம��� வரா�க.”
“இ�ைல சா�. �ல��� பண� தேர��

ெசா�� ஆைச கா�� ெகா��வ�� ெட��
ப�ணறா�க. அவ�க��ட பண� வா�கற
ஆ��க எ�லாேம ஏேதாெவா� �த��ல
பண�த���பா�ல இ��கறவ�க.
அவ�க�ைடய ேதைவைய��,
அ�யாைமைய�� சாதகமா ஆ����� இ�ப�
ப�ணற� எ�ன �யாய�? ஒ� ப�� ேப���
பண� த�தா யா���� ெத�யாம ஒ� 15 –
20 ேப��� அவ�க��� ெத�யாைமேய அ�த
ம��ைத ேபாடறா�க. ந� ம�க�� டா�டர
ெத�வமா� பா�கறா�க. அ�த ந���ைகைய
இ�ப� ��உபேயாக�ப��� உ�ேராட
�ைளயாடலாமா? ��க�க��� இ�ப�
த�தாேல அத�ெக�� கைட����க ேவ��ய
ெந��ைறக� இ���. அைத அவ�க��
நா��� கைட����கறவ�க இ�க இ�ப�
ம�த�க�ட� நட�கலாமா?”
“�� ட��… எ�ன ��க இ��� ேபா�
இ�வள� உண���வச�ப�� ேபச��க? ��க
எ�னதா� ��ேபா�� ப�ணா��
அவ�கேளாட பணபல�, ஆ�பல�

இைதெய�லா� ஒ����லாம ஆ����.
பண�, ெபா�� இ�ப� எ� ேவ��னா��
ேக��க �ைட���.”
“எ�ப� சா�, ��கேள இ�ப� ேபச��க?
ம�க��� ந�ல� ப�ணேறா� அ�ப���
ெசா������ நா� தா� ��ட�கைள
ேபா�� ெசய� ப��தேறா�. ஆனா நாம
எ�ன ப�ணேறா�…பண���� வண��
த�பான கா�ய�க��� �ைணேபாவ� ச�யா?
…�ேச…. ம�ைண அ��ேசா� ப�ைம
�ர���கற ேப�ல ந�ேமாட தா�ய�கைள��
இய�ைக �வசாய�ைத�� �����
த���ேடா�. அேதாட ��காம �� �ைலகைள
அ��ேசா�, மைலகைள அ��ேசா�,
ம�த�கைள�� அ��கேறா�..இ�ேபா.
இ�ப�ேய ேபானா எ�லாேம அ���ேபா�
கைட��� நாேம அ�ேவா�.” எ�ற ச�க�
எ� க�க��� ைப��யகாரனாக ெத��தா�.
“எ�ப��� ��கேளா நாேனா அ�த
ஹா��ட��� ேபாகேபாற��ைல. யா�

எ�ப� ேபானா உ�க��� எ�ன? ��க
இ�ப� உண��� வச�ப�� ேபசற�னாலதா�
உ�க��� அ��க� ேவற ேவற எட����
�ரா��ப� ஆ��. நா� ��க இ�ேபா
ேப�னத ெப�சா எ��கல. எ�ப���
எ�ேனாட ைகெய��� இ�லாம அ�த
��ேபா����� ம����ைல. ேசா ��க
ேபாகலா�” ச�க�� க���ேனேய அ�த
��ேபா��ைட ���� ��ைப�� ேச��ேத�.
“ஹேலா, டா�ட� .. எ� எ� நா� தா�.
��க அ�த ச�கர �ரா��ப� ப�ணற
கா�ய�ைத ���ர� ப���க. இ����
எ���ேடேய உ�க ஹா��ட� ப��
��ேபா�� தரா�. ெசா�லேவ��ய�
ெசா���ேட�.”
நா� ெசா�னத�கான �ர�பல� �ைட�த�.
அத� �ைல ���த�. இர�� நா�க���
�� “எ�ன�க நா� இ���� ந�ப
��லாேவாட அவ நா�தனா� �����
ேபா��� வேர�.”

“ச� மேனா, ேபா��� வா. எ�ப��� நா��
இ���� ����� வர ேல� ஆ��.
ேபா��ேபா� ந�ப ெகௗரவ����
�ைற��லாம எ�ன ப�ண�ேமா ப���”
எ�� ����� வா�ைல கட���ேபா�
“எ�ன�க…”
“எ�ன?”
“ஒ����ைல�க … எ�னேவா இ����
கால�ல இ��� ஒ� மா��யாேவ இ���
ேபாகேவ ேதாணல.”
“இ�ப� ெசா�னா எ�ப�. இ� ெரா�ப
நாளாேவ ெசா������ இ��த� தாேன.
ேபா��� வா” எ�� ைகைய அ���
�ைடெப�� ேபா�� அவ�� பா�ைவ
ெத���லாம� இ��த�.
அ�� ம�யேம “ஆமா�, ஓ ேநா. இ�ேபாேவ
நா� வேர�. ேவ�டா� ேவ�டா� … நா�
வ����னேய ந�ப எ�ப�� ேபாகற

ஹா��ட��� ெகா�� ேபாக ஏ�பா�
ப��.”
“…………..”
“��” ைகேப�ைய ைவ����� மன�
�ைல�ெகா�ளாம� வ�த ேபா� எ�லாேம
�க��� ��ட�. உட�� எ��த உண���
அைச�� இ�ைல; �ைன�� இ�ைல. ���
ம��� “நா� உ��ட� இ���ேற�” எ��
ெத�����ெகா�� இ��த�.
மைன��� �ைலைய பா��� ��� ���த�
ேபா� ேநராக ேம�ட���� ெச�ேற�
“டா�ட�, ��க எ�ப� எ�ேனாட மைன���
ப�ேசா����ெகா�� இ���� அ�த ம��ைத
ெகா��கலா�? அ�த ம��� இ�வைர��
அ��க��க�பட��ைல.”
“வா�க ��ட�, வா�க. எ�க��� எ�ப�
அ� உ�க மைன��� ெத���? எ�கைள
ெபா��தவைர�� ஒ� �ெப�ெம� மா��.

அ��� ப�காரமா தா� பண� ���கேறாேம!”
“பண��ட� ஒ� உ�ைர எ�ப� சம�
ஆ�கலா�?” எ�ேற�
“ஏ� ��ட�, உ�க மைன����னா உ��,
ம�தவ�க����னா ம�ரா?” எ��
இள�காரமாக அவ� ேக�ட�ேபா� என��
��ட�.
“�டா� இ�. எ�ன ேபச��க. நா� இைத
��மா �ட�ேபாற��ைல”
“ஹா ஹா ஹா . க� ஆ�. �� ேஜா�.
��கேள எ�க ஹா��ட� ப�� ந�ல
��ேபா�� ���� இ����க. ச�ட�ப� எ�க
ேபானா�� நா�க தா� ெஜ��ேபா�. உ�கள
மா�� �யநலமானவ�க இ��கற வைர நா�க
எ�ேக�� எ�ேபா�� ெஜ��ேபா�. இ�ப��
��க எ�க��� ேவ��ய ஆளா
இ��கறதாலதா� உ�க மைன�ய ேவற
எட���� ெகா��ேபாக ச�ம��கேறா�.”

எ�ப�ேயா அ����� எ� மைன�ைய
ேவெறா� ந�ல ம���வமைன�� ெகா��
ேபானாேல ேபா�� எ�ற �ைல��
ெவ�ேய�ேனா�.
“உ�க மைன�ேயாட ��ேபா�� ��யரா
இ�ைல. ெமாத�ல எ�ன காரண���
ெத��சாதாேன ச� ப�ண ����. இ�ேபா
ஒேர ஆ�த� உ�ேராட இ��கா�க.
அ�ச�ேவஷ�ல இ��க���. ஆ�டவ�
�ைண���பா�, அவைர ந���க.” எ�� ��
ெச�ற ம���வைர பா��ேத�. காரண�
அ���� ெசா�ல ��யாத �ைல.
அ�� ச�க� ��ய ஒ�ெவா� வா��ைத��
அ��த��, ஆத�க��, வ��� இ�� ���த�.
�வ�சவமாக இ���� மைன� என��
ேபா�மர� ஆனா�. மைன��� இ�த �கேம
என�� த�டைன ஆன�. நா� ெச�த
கா�ய� எ� ம�க���� மைன����
ெத�����தா�….மன� வ��த�.

நாேன எ�ைன�பா��� அ�வ��பாேன�.
எ� மன� உ����� பல ேக��கைள
ேக���ெகா����த� “இ�ேபாதாவ�
ஏதாவ� ெச�ய ேவ���. இ�வைர
இ�ேபா� எ�வள� ���ப�
பா��க�ப������? ம���வ� பா��க
��யாம� எ�வள� ேப� அவ��ப����ப�?
எ�தைனேயா ���ப�க�� ஆ�ேவராக
இ��த ம�க� அ������� வா��� அ�க�.”
எ� மன� ேக�ட ேக��க� ஒ�����
எ��ட� ப���ைல. பல ேநர� ேயா���
��� ெச�ேத�.
�யநல� எ�ைன பா��� ���த� ��ய�,
“அ���� நா� வள�வத�காக
இய�ைகைய��, ம�ற ம�த�கைள��
அ��தா�….இ�� என�� அ��க �ேய
�ைட�தா�. நா� ��ேலா ��ேடா அ�ல,
����.”
“ச�க�, ெகா�ச� வர���மா?”

“என�� இ�ேபாதா� ���� உ�க
வா��ைதக��கான அ��த�. எ�ைனேய
எ�னால ம���க ��யல, ெச�த கா�ய�
அ�ப�. நா�� உ�க �ட இ��ேக�.
எ�ெக�ேக ஓ�ைடக� இ����� என��
அ��ப�. இ� உ�கள மா�� �ர�
ெகா���� ம�த�க��� நா� த�����
ஓ�ைடகைள கா�டேற�. ��க அைத
அைட�சா க���பா இ�ேபா� ச�பவ�க�
�ைற�� ��� இ�லாமேல ேபா����.”
எ�� ��யவா� எ� மைன�ைய
பா��ேத�, அ�த ெவ��த பா�ைவ�� ��த�
ச�� �ைற�த�ேபா� இ��த�.
எ� எ�ண�� ெசய�� எ� வா�ைவ
வ�நட��� எ�ப� ந�� ���த�.
க���பாக இ���ய ��தைன எ�
மைன�ைய ��� த�� எ�ற ந���ைக��
நா� �யநல��லா ந�ல ம�த�க�ட�
இைண�ேத�.

8

கா�� வா�கைலேயா ...கா��!

“ஐயா வா�க, அ�மா வா�க. அ��த வார��ல
இ��� �வா��க ��தமான கா��
��பைன��. ஒ� வா�� வா�� பா��க.
கா�� வா�� அ�ப��சா உ�க��ேக
���யாச� ெத���, �வாச ேகாளா�
இ��கா�. இ��� �ல வ�ஷ��ல
அரசா�க� க���பா ��க கா� ேபா��
வா��ன கா��லதா� �வா��க����
ெசா�� கா����� வ�ேபா��. அ�ேபா
��சா வா��றைத �ட இ�ேபாேவ
எ���ேட வா�க ஆர���சா ���ப����
�ல பல ச�ைகக� �ட���, எ��கால���
உ�க� வ�மான��� ��ச�� ���கலா�..”

எ�� �ள�பர�ப����ெகா�� இ����
ம�ைய பல� ஏேதா மனநல� பா��க�ப�ட
ம�தைன�ேபால பா��� ெச�றன�.
“எ�ன ம�, � எ�ன �சா?” எ��
ேக��ெகா�ேட ெச�ேற� அவைன ேநா��.
“அடேட வாடா ��மா�. இ�ேபா உன��
எ�ைன பா�தா அ�ப��தா� ெத���. ஆனா
இ��� �ல வ�ஷ��ல நா� ச�யான
ேநர��ல ச�யான ெதா�� ஆர���ச�
����.” எ�றா�.
“���. ெசா��வ ெசா��வ. ெசா�னா��
ஒ���கற மா�� ஏதா��� ெசா��.” எ�ேற�.
“அ�ேபா நா� ெசா�லற எ�லா� ேக����
நா� ேக�கற ேக���� ம��� � ச�யா
ப�� ெசா��, நா� ேபசற� ���தனமா
இ���� ஒ���கேற�. அரசா�க� இ�ேம
ஒ�ெவா��த�� பய�ப���� த���� வ�
ெச��த���� ெசா�லறா�கேள, அ���

ஒ���கற ஜன�க நாைள�� க���பா
வா�கற கா��லதா� ��� �ட���
ெசா�னா�� ேக�கேவ�� வ�ேம, அ�ேபா
எ�ன ெசா��வ?” எ�றா�.
“அட எ�னடா இ�ப� வ� ேபா�டா ந�பள
மா�� ஜன�க எ�ன ப���? எ���
இ�ேபா இ�ப� ஒ� ���?”
“அைத ஏ� ேக�கற எ�லா�ைத��
எ�ப�யாவ� த�யா��� தரேவ�� தைல�ழ
��கறா�க. ேவற எ�ன�ைத ெசா�ல?
இ�வைர��� த�யா��� த�த� எ�த
ல�ண��ல இ����� ேயா��சா�களா?
அரசா�க� ெசா�லற� எ�லா�
க�ண������ தைலயா�ட ���மா?
ந�ப�� ேயா��கேவ�டாமா?” எ�றா�.
“ச� ச�. எ�ேனாட கா�ய�ைத ��. � இ�க
எ�ன �ள�பர�ப������ இ��த?” எ��
ேப�ைச மா��ேன�.

“ஓ.. அ�வா. ெசா�லேற� ெசா�லேற�. �
இ�ேபா ���கற த���� எ�ன ப�ணற?”
எ�� ேக�டவைன ��யாம� பா��ேத�.
“எ�னடா ���கற. ������தாேன
வா�கற?” எ�� ேக�டா�.
“ஆமா. எ�ன ப�ணற�. கா� ���� வா��
���கற �ைலைம. இ�வைர��� ஏேதா ம�த
ேதைவ�� ���ல இ��கற ெகண��
த��ய ெவ�� ஓ�டேறா�. அ���
வ�����னா எ�ன ப�ணற�.” எ�ேற�.
“�� இ��ேக இ�ப� ெசா�லறேய. இ�ேம
உ� ெசா�த �ல��ல இ��கற த���ேக
உபேயாக���� த��த மா�� அரசா�க����
வ� க�ட��. அ�ேபா எ�ன ப��வ.”
எ�ற�ட� நா� ��யாம� பா��ேத�.
“எ�ன பா�கற. இ�ேபா ம��ய அரசா�க�
ெகா��வ�த ��ய ‘ேத�ய ��ெகா�ைக,
2012’ ப�� ெத��மா. அ�தா� ெசா���.

ேவ��னா அைத ப�� ப��� பா�, அ�ேபா
���� அேதாட �ைள�க�. அ���
த�யா��ைற கா� பா�கற மா�� வ�
ப�����கா�க.” எ�றா�.
இவ� இ�ப� ெசா�னா ஏதாவ� ��ல�க�
இ���ேமா? இவன அ�ப�ேய ஒ���ட
��யா�; பா�பா ப�தா�� ெத�யா� ந�ப
அரசா�க� மா��.
“ஏ�டா.. ஒ�ேனாட கைட� த�க���� ந�ல
காேலஜுல எட� �ைட��� இ���
ேச�கைலயா? எ�ேனாட த�க��
ெபால������ இ��கா.”
“அட ேபாடா. எ�ன�ைத ெசா�ல? இ�ேபா
வர வ�மான��ல ���ப�ைத கா�பா�தேவ
��யாம �� �����. உ�ன மா�� நா�க
எ�ன பணமாேவா ெபா�ளாேவா ேச��தா
ைவ����ேகா� ?..ஒ��� ேச��� ைவ�கல.
ஆனா�� ந�லா ப��கற ��ைளயா�ேச
எ�ப�யாவ� ப��க ைவ�க��. ெசா�த

கா�ல ��க ைவ�க��� ஆைச� ப�டா
ம��� ேபா�மா?” எ�ேற�. இ�ேபா��
ப����� ேலா� �ைட��மா எ��
அைல����� ெநா����ேட�.
“ேலா��� ேக�����ேய எ�ன
ெசா�னா�க?”
“����. எ�ன ெசா��வா�க. ெகா�ச�
ேப��� ம��� த���� இ�த வா��
எ�க��� ���க ேவ��ய அள��� நா�க
�����ேடா�. அ�னால இ���
ெகா�ச�ேப��� தர ேமல இ��� எ�க���
அ��வ� வர��� ெசா�லறா�க. எ�ைனய
மா�� இ��� பல ேப� நைடயா
நட�கேறா�. ஒ�ெவா� வா����
ஒ�ெவா�� ெசா�� அ��பறா�க.
�ைட����ற ந���ைகேய இ�ல.” எ�ேற�.
“அ�ச� � இ�ேபா ெசா�னமா�� அ�த ��சா
ேபா�ட ேத�ய ��ெகா�ைகல எ�ன
ேபா����கா�க?” எ�� ேக�ட எ�ைன

அ��ர� அவ� ����� அைழ�தா�.
“அ�ேபா ச� ரா��� வேர�” எ��
�ைடெப�ேற�. நா� �ைட ெபற�� அவ�
“ஐயா வா�க, அ�மா வா�க.” எ��
ெதாட��னா�.
“அட � வ����ேய. வரமா��ேயா��
�ைன�ேச�. இ� இ�ேபா வேர�” எ��
எ�ைன இ��ைக�� இ��கைவ�����
உ�ேள ெச�றா�.
“அ�ேண. எ�ப� இ����க?” எ��
ேக�டப�ேய ���க கா�� ெகா��வ��
த�தா� எ� கைட� த�ைக ம���� ேதா�
மாலா.
“ந�லா இ��ேக� �மா. எ�ப� ெபா��
ேபா��? அ��த மாச��ல இ���
காேலஜு�� ேபாக��ல” எ�ேற�.
“அ�ேண..அ� வ��.. அ� ���மா��
ெத�யல. ம�� ேசரைல�னா எ�ைன

அ���வா�களா�� ெத�யல. அவ��
எ��ட இ��பா�� ெத��சதாலதா� ேவற
ஊ�ல ஹா�ட�� த�� ப��க
ஒ�����டா�க. இ���� அ�ண� ��ட
ம�ய� ேப�னத ெசா�னா�க. அ�ேண
எ�ப�யா��� ேச����க அ�ேண. ந�ப
ஜன��ல ெபா�பைள ��ைள�க ப��ச�
க��, நா�களா��� ந�லா ப��க���
��ன வய�ல இ��� க��ட�ப��
ப��ேசா�.” எ�� கல��ய மாலா��
ேவதைன என�� ���த�.
“எ�ன�மா ப�ணற�. ைக�ல கா� இ��தா
�ர��ைன இ�ைலேய. ச� அரசா�க�தா�
ேலா� தரா�கேள எ�ப�யாவ� ப��க
ைவ��டலா��� �ைன�ேச�. இ�வைர���
சாதகமா ஒ� ப��� வரல.. ���. எ�ன
ெச�ய? பா�ேபா�. ெதா��� ��ன ேபால
இ�ைல, ெவ�ய அ�க வ����� வா�க
��யா�. அ��த வார� வைர��� அவகாச�
இ��ேக, அ����ள ஏதாவ� ச�யாகாதா
அ�ப��� பா�கேற�.” எ�� ��ேன�.

“இ�ேபா பா� அரசா�க� த�யா��� க��ய
தாரவா�� த�தா��; அேதாட �ைளவா ���
உ�ைன மா�� ஆ��க�� இ�ேபா
ேலா��� ேலாேலா�� அைலயேவ��ய
�ைலைம�� த���டா�க. அ�ம����லாம,
ப��கற ��ைளக�� ப��க ��யாம
அ�ேலால�ப��. க�� ம����ைல
ம���வ�� த�யா��� த���டா�க. ந�பள
மா�� சாமா�ய ஜன�க ேநா�வா��ப�டா
எ�க ேபாக? எ�� ேக�டா�.
“எ�க ேபாக, அரசா�க� க��ேபா�ட
ஆ�ப����� தா�. ஆனா எ�ன ெச�ய
அ�க�� ஊழ�. ைவ��ய� பா�க
��டாட��.” எ�ேற�.
“அைத� தா� நா�� ெசா�லேற�. இ�ேபா
ெகா��வ�� இ��கற ம���வ கா���
��ட���� ப�லா, அரேச அரசா�க
ம���வமைனய ந�ல �தமா ெகா��வ�தா
த�யார ேத�� ேபாற ஜன�க �ைற����.
ஆனா ந�ப அர�ய�வா�க� �ட

மா�டா��க. எ�வள� அர�ய�வா�க�
காேலஜு�, ஆ�ப����� ெவ������ க�லா
க�டறா�க.”
“ஆமா�, நா�� இைத ேயா��கலேய”
எ�ேற�.
“த�யா��� தாரவா�� த���� அ��ற�
������ட பா�க மா�டா�க, அவ�க ���
ெபா��ப யா��கா��� த�வா�களா?
நா�ைட ஆளேவ��ய� அவ�க ெபா���,
அ�ப� இ����ேபா� அைத ஏல� ேபாடற�
ச�யா? அ�ப� ெபா��� எ��க ��யைலனா
எ��� தைலைம ஏ������ ம�தவ�க���,
அ��� ந�� உ�கார ெவ�ச நா��ம�க���
ெக�த�� ேவ��ய த�யா�
க�ெப�க����, ெசா�தமான
க�ெப�க���� லாப�� வரமா��
ெச�ய��. தாைரவா��� ���தா க�ட�பட
ேபாற� ம�க�தாேன நம�� எ�ன
அ�ப��கற எ�ண� இ����. இ�ேபா
���கற த���� கா�ேபா�� வா�கேறா�,

அ��� ம�ஷ� ���க அ�கைத இ�லாத
த����. இ�த� த��ய ������
ஒட���� �க��லாம ேபா� ஆ�ப�����
ெமா� அழேறா�. த�யா� ��கற
த��யாவ� தரமானதா இ��கா? அ���
இ�ைல. அ�ேபா அர� எ�ன ெச��
இ��க��? அவ�க��� த�யா� மயமாக
த��� ���க��� ��க த�த ெதா��
உ�ைமைய ர��ெச����தா அ� �யாய�.
ச�தாேன?” எ�� எ�ைன ேக�டா�
“ஆமா. � ெசா�லற�� ச�தா� ”
“��வாக��கற ெபய�ல ம�க��� ந�ல�
ெச�யறா�களா�� ெத�யல. ஒ� நா��ல
ம�க� ந�லா வாழ, �யசா�பா இ��தாேல
ேபா��. ஆனா இ�ேபா நாம ம�தவ�கைள
சா��� வாழ ேவ��ய க�டாய�ைத
ம�க��� ஏ�ப���� அரசா�க�.
ெஜயேமாக� எ��ன ‘உ��ேவ�’ ப��
ப����பா�தா ெத���.. இ�ேபா இவ�க
எ��கற ���க� ��னா�� எ�ப� ந�ைம

வா�டேபா����.” எ�றா�
என�� பல �ஷய�க� ����� ��யாம��
ேக���ெகா�� இ��ேத�.
“எ�தைன த�யா� ப��க�� க���க��
தரமானதா இ���? அ�ைவ வள��காம
இ��தா தாேன இவ��க ரா�ய� நட���.
ம�கைள டா�மா� தயவால ��காரனா��
இலவச�தால ேசா�ேப�யா�� ��ய���
அ�ப��� �ைன��றா�க…. இவ��க���
எ�ன வ�த�? அ�ப�ேய ஒைழ�� வாழற
ம�க�� ��ம�யா வாழ�தா� ���தா?
ெதா�ட��� எ�லா����� கா�. ப��க
ெவ�க ��யா�. அ��பைட� ேதைவகைள
அரசா�க� த�ேனாட க���பா��ல
ெவ������ ம�தைத த�யா��� தர��ேம.
யா� ேவணா�� ெசா�னா�க? ஆனா அ�ப�
ெச�சா எ�ப� க�லா க�ட ����?” எ��
ம� ெசா�வ�� உ�ைம இ�ைல எ��
ெசா�ல ���மா?

“அ�தா� இ���� த��ய ெசா�த�
ெகா�டாட ��யாம ெச�யறவ��க
நாைள�� அைதேய கா����� ெச�ய
மா�டா�க�� எ�ன ��சய�. அ��� தா�
நா�, நாைள�� கா�ைத ��க இ�ேபாேவ
தயாரா�ேற�” எ�றா�.
“�ஜமா�தா� ெசா�லறயா த��ய ெசா�த�
ெகா�டாட ��யா���.” எ�� ேக�ட
எ�ைன பா���
“ஆமா. பல ஆ��க��� ��ன இ��த
ஆ�க� பல�� இ�ேபா இ�ைல. இ��கற�ல
�� வாரற அழ� தா� நம�� ெத��ேம.
இ��கற �ராதார�ைத கா�பா�� ேம�ப��த
ேயா��காம ப������ ேபா��டா�க.
ஆனா�� மா�ல�க��� ந��ல எ�ப� ந���
�ர��ைன ���கற� எ�ப� ப�� ெத�வா
ஒ��ேம ெசா�லல. இ�ப� ெசா�����ேட
ேபாகலா�.” எ�றா�.
“ஓேஹா.” இைத ப�� எ�வள� ம�க���

ெத��� எ�� �ைன�ேத�.
“அ����� � இ�ேபா ெசா������ ���ற
கா�� வா�கைலேயா ..கா�� எ�ப� ச�வ��?
இ� ம�கைள ஏமா�தற� மா�� தாேன”
எ�ேற�.
“இய�ைகயா �ைட�கற த����, அ���
ெசா�த �ல��ல �ைட�கற த���ேக
வ�ேபாட ��மா��கறவ�க நாைள��
கா����� வ�ேபாடமா�டா�க�� எ�ன
��சய�? இ�ேபா நா� இ�ப� ெசா������
��யறத பா���� ேயா��கறவ�
������வா�. ேயா��காம ேபானா ���கற
வைல�ல..அ�தா� �யாபார�கற வைல�ல
�����வா�. ��லற வ�க�ைத தாரவா��
தர ெசா�னா�கேள அவ� வ�தா ேவைல
வா��� அ�க������, இவ�க அ�வ�
வ�ஷ��ல ���காதைதயா அவ� ��ஷ��ல
���க ேபாறா�. இெத�லா� ம�கைள
உ�ேராட ெபாைத�கற��� சம�. ேமேல
இ��கறைத எ�லா� �� ேபா�� ��தா��,

அ�தா� �ல�த��� இ��கற �ர�க�ைத��
�ர���டா�, த��ய ம���
���ைவ�பானா?” எ�� அவ� ���ேபா�
அவ�� ெசா���� ெசய��� ஆத�க�
இ��பைத உண��ேத�. அவ� கா�ைற
��பைன ெபா�ளா��ய� ேக�
அ�ல..அவ�� ஆத�க�.
“அ�ேபா த���� இ�ேபா இ��கறைத�ட
��தலா த��கேவ�� வ�ேம. அ��� எ�ன
ப��வா�களா�” எ�ேற�.
“ெர�� க��ஸ ச�யா�க 35 ல�� ெசல�
ப��றவ�க, ெகாெடௗ�ல �ணா ேபாற
தா�ய�கைள ப� ப���யால வா�ற
ம�க��� ெகா��கா���க சா�ஜா��
ெசா�னவ�க, தாக��ல த���ற
�ைலைம�ல ம�க� இ��தா ���க
த��யா தரேபா��? ��மா �����
ேபா�யா.” எ�ற ம��� ேக���� ப��
யா�ட�?

ஆ�, ேயா��கேவ������ற�.
ேயா����ெகா�ேட நட�ேத� நா�.
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காத� வ�தேத... காத�
வ�தேத!

வ�ட� 2015
“�ேச … இ�தைன நட��� ச�������
ேபாக���� இ��கற� எ�ேனாட
தைலெய��தா?” அ���� எ��த ��டா�
தனமான ��� க���� ெத�யாத
தா���க�றா� �ேணா� க�����
நக�க��� ��� ����ட�ேபா� ஒ���
ெச�ய��யாம� … உ�ர� ��த ��த ���
��தாக மர���� எ��ைல யா����
வர��டா�..” எ�� எ� மன� அ��ைசயாக

ஓல��ட�.
அ�த ஓல�ைத கைல�ப�ேபா� “எ�ன
ெச�தவன �ைன����� இ���யா? இ�
உன�� இ��� க�ேச�! உ� �ைன�ேப
அவ��� இ��க��டா��� தாேன அவன
ேபா�� த��ன�.” எ�� ���ெகா��
உ�ேள ெச�றவ�.. ஊ��� உ�தம�! என��
வா�� ��ைச ேபா�ட ���யவா�!! எ�
கணவ�!!!
எ� மர�� ேபான மன�� உட��� இ���
வா����ெகா����ப� ��ைதேய!
“எ�ன ேத� உ� ����கார� ஊ�ல
இ��� வ���டா� ேபால” எ�� ேக�டப�
எ� ��ைளகைள�� அைழ���ெகா��
ேகா���� ெச����த எ� ��தா��
மைன�யான அ�கா வ�� எ� அ���
உ�கா���ெகா�� எ�ேனா� ேச���
�ைரைய ஆய�ெதாட��னா�.

“ஆமா� �கா” எ�ற எ� �ரேல எ��ைலைய
கா���ெகா��த�.
“��� எ�ன ெசா�னா�� இ�த ���
ஆ��ைள�க��� �����ைல…மன��
இ�ைல.” எ�� ��யைத ேக�டேபா�
என��� மா���க��� இ�ைல.
“��� ���� ��க��” எ�� என��
��யைத ேக�டேபா�
“ப��க ேவ��ய வய�ல ப��ப ���காம
��ைட ��� ெவ�ேய�ய� �த� த��!”
எ�� ஈ��யா� ���ய� எ� மனசா��.
“எ�ப� அ�கா? எ�ேனாட �ைலல இ���
பா��க.” எ�� ���ேபாேத எ� க�க�
அ��யாக�� ���� ெதா�ைட�� ஞ�ன
எ�� பாட�ெதாட��ய�.
அத��� “எ�ன அ�க மாநா� ேபாட��களா.
���ர� வ�� சா�பாட ேபா��க” எ�� த�
அ�ணைன அைழ�க ெச�ற எ� கணவ��

�ரேல எ�ைன அ�����ய�. இ��� �ல
ம�ேநரேம என�� இ���ற�…க�ேச�
ஆர���க!
ேமேல இ��த எ�க� ப���� வ��ெபா�ேத
கா�க� ��ன�ெதாட��ய�. “ஆ�டவா…
ேபான ெஜ�ம��ல நா� எ�ன பாவ�
ெச�ேச�? �ேச�ேச…த�� த��! இ�த
ெஜ�ம��ல ெச�ச பாவ���� த�டைனயா
தா� இ�த ஆேளாட எ� வா��ைகய ����
ேபா���ட�� ெத�யாம உ�ன ேவற
ேக�� ேக����� இ��ேக�. ���.. எ�ன
ெச�ய? நா� ேவ� யா���ட ேபா�
எ�ன�� ேக�க����?” எ�ற எ�
மன���ற�கைளெய�லா� ���த ��யாம�
எ�க� அைற��� ெச��� �� எ�
��ைளக�� ப���� அைற��� ெச�ேற�.
அ�� ��த மகைள க���ெகா�� எ�
��றாவ� மக� உற��வ��, இர�டாவ�
மக� த��க���� உற��வ�� ெகா�ச�
ஆ�தலாக இ��த�. “இவ�க� இர�

���காம� இ��க ேவ��ேம” எ�ற எ�
ேவ��த� ப���மா?”
“அ�ேபாேவ ேமல வ�தவ உ�ள வர ெவ��ல
பா�� ைவ�� ���ட�மா?” எ�ற எ�
கணவ�� �ரேல எ�ைன �க��ல��� ���
�ைலந��க ைவ�த�.
“ேந���� நா� இ�லாத�ப யா� வ�தா?”
எ�� ேக���ெகா�ேட எ� ைகைய ����
இ��� த� மா��� சா���ெகா�ட
கணவைன� பா��க அ�வ��த�.
“எ�ன அ�ப� பா��தா.. நா� ����ேவனா?
ெசா��?” எ�� எ� ப����
கா����பவ�ட� எ�ன ெசா�னா��
�த��கமாகேவ ேதா���.
“யா�� வரல.” எ�ேற�
“அ� எ�ப�? ��ன ஓ� ேபாைனேய அ�ேபா
�ட இ��தவ� ��� ���த ஆ�க யா��
இ�ைலயா?”

“�ேச.. எ�ைன ஏ� ���ரவைத ெச�ய��க?
எ�லா� ெத��� தாேன எ�ைன க�யாண�
ப������க?” எ�� ேக�ேட�.
“பளா�..!” எ�ற அ��� க���� இ���
உ��� �ேழ ���ேத�.
“�����ேவ� ���. த�..ேதவ�யா. உட��
நம�ச� எ������� ஒ��தைன
இ������� ஓ�னவ தாேன…�. உ�ன
க�யாண� ப������ எ�ேனாட
ெபா�டா����� ெர�� �ழ�ைத��
தாயா�� ெகௗரவமான வா�ைவ உன�� த�த
எ�ைன பா��� ேக��யா ேக�ப? நா�
உ�ன ���ரவைதயா ப�ேண�?” எ��
ேக���ெகா�ேட காலா� எ�ைன ேம��
ேம�� எ�� உைத�த�� பட��டாத
இட��� ப�� எ� உட��� ஒ���ெகா��
இ��த ��� உ��� ���த� ேபா�
ெபா�கல��ய�. அ�த ேநர���� இவ���
�ற�த மகைளேய தன�� �ற�த��ைல எ��
��ய� ேம�� எ�ைன தள���ய�.

“ஆ�டவா … எ� மகைள கா�பா���பா…
அவ��� ஒ� வ��ற��ற வைர��� எ�
உ�� இ��க�ேம!” எ�ற எ�
ேவ��த�ட� மய��ேன�.
ம�நா� ம���வமைன�� க� ���த
ேபா�, எ� அைசைவ உண���
பைதபைத��ட� எ� அ��� வ�த அ�கா��
�க�ைத பா��க ��ய��ைல.
“ரா�சச�.. இ�ப�யா ப��வா�. � க��
���கற வைர��� எ� உ�� எ���ட
இ�ைல.” எ�� த�த��தவ�� பாச� எ�
க�கைள �ளமா��ய�. உட��ற��
இ�ைலெய��� உற� �ைற த�த சேகாத�!
“ப..பச…�க…” அத�� ேம� எ�னா� ேபச
��ய��ைல.
“அவ�க��� ஒ��� ெத�யா�. எ�
��ைளக �ட ப����ட� ேபாக ஏ�பா�
ெச���ேட�. ஆனா உ� மக ம��� எ�ன

ஆ�� அ�ப��� ந����ேட இ��த�. ஏேதா
ெசா�� சமா����ேட�. ���க ஏதாவ�
தர�டா?” எ�� எ� தைலைய ஆ�தலாக
ேகா�யப� ேக�டவைர பா��� ைக எ���
���ட ேதா��ய�.
நா� ம���� எ�ைன உ�ண�� ���க��
ெச�� ம���� ���� நா� ஆ��வைர
ஆ�தலாக இ��தா�.
இர�� நா�க� ம���வமைன��
இ��தேபா�..
“உ�க அ�மா ����� ெசா�� அ��பவா?”
எ�ற அ�காைவ பா��ேத�.
“எ�ன அ�ப� பா�கற? எ�ன இ��தா��
உ�க ��� ம�ச�கள பா�தா ெத��
வ�ேம�� ேக�ேட�.”
“��…அ� ம�ஷ�கைள பா��தா ெத�� வ��.
ஆனா…. எ�னால இ��� ேமல தா�க ெத��
இ�ைல�கா…” எ�� ��வா� க� ��

ப��ேத�… ேம�ெகா�� ேப�� ேபா��
�ைசைய ���த.
ஆனா� எ� �ைனவைலக� இர��
வ�ட�க� ��ேனா�� ெச�ற�. அ���
இ��ேபா� உடலா�� உ�ள�தா��
���ரவைத அ�ப��� இைத�ட ஆப�தான
�ைல�� ம���வ மைன��
அ�ம��க�ப����ேத�.
அ��ைற, ��� நா�க��� ��ன� க�
���� பா��த ேபா� எ� ெப�ேறா��
உட� இ��தன�. எ� கணவ�� ���
ம�த�க� இ�லாத ேநர� எ� அ�மா�ட�
“அ�மா.. நா� ந�ப ����ேக வ��டேற�.
எ�னால இ�க இ��க ��யல..��க
�������� ேபா���கேள�” எ�ேற�.
“�.. வாய ��. � ப��ன கா�ய����
ெசா�தகார�கேள உன�� வா�� தராத�ப,
ந�ப ஜா� சன��ல ேச��த ெப�யவ�க

ெப�ய மன� ப�� உன�காக ��ன ���
கட�� மா�� ெகா��வ�தா�க உ� ��ஷன
…உன�� ெப��த�ைமயா வா��ைக
ெகா��தா … வாழ ����ைல.” எ�ற� எ�
அ�மாவா எ�ற அ������ வா��ைதக�
ெவ�வரா� மல�க ���க ம��ேம ���த�.
அ�மாேவ பரவா��ைல எ�ற� ேபா�
“ேசார�ேபா� வ�தவள க����ட���
மா���ைள�� � ேகா�� க�� ைகெய���
���ட��….ஆனா…அ�த ம�ஷன
அ�லாட�டற மா�� நட���கற
..ஆ�ப���கார�க மா���ைளதா� ஏேதா
உ�ன ெகா�ைம ப�����பாேரா��
ச�ேதக�ப�� அவ� ேமல ேபா��ல
க��ெள��� ெகா����டா�க. ஏேதா
நா�க அ� இ��� ெசா�� சமா��� அவ�
ேமைல�� அவ� ���ல இ��கறவ�க
ேமைல�� ப� வராத மா�� ெச���ேடா�.
��� அவ� உ�ன அ��சதா ெசா�லாத…
நா�க ெசா�னமா��ேய �ேய ���� ெவ�ச
அ�ப��� ெசா��. � இ��� இ�ப�தா�

இ��ேப�� இ��தா மா���ைள உ�ைன
���� க�� க�� ெகா�� ேபா�டா��
மா���ைள ேமல த�ேப��ைல, எ� மவதா�
��� ேபா�� ந����� இ��பா�� நாேன
சா�� ெசா��ேவ�. இ�ேம ம�வாைதயா
அவ�க ெசா�லறப� வா�. அத �����
���ப எ�க ����� வரலா� அ�ப��கற
எ�ண�ைத வள���காத.” எ�ற எ�
த�ைத�� வா��ைத எ� உட�ைப
�ராவக��� ���ய�ேபா� இ��த�.
இவ�க� உ�� மா����ெகா�ள�டா�,
இ�ச�க��� இவ�க� தைல����� இ��க
ேவ���, அேதா� இவ�க�ட� இ���
மண�தவ�� உ�ைர கா�கேவ��� எ��
தாேன அ�� த� மனசா���� எ�ராக; தா�
காத��� ��ைட ��� ெவ�ேய�
மண����தவைன ��� கால��� அவைன
������� ெப�யவ�க� ம��� ச�ட���
�� ��� காத��� மண�தவ�ட� ேச���
வாழ ���ப��ைல எ��
��ய�…இத�ெக�லா� அ��த��லாம�

ேபா���டேத!
“அ�மா… �யாவ� ெசா���மா அ�பா
��ட..எ�னால இ�க ெகா�ைமய தா�க
��யா�… எ�லா� ெத��� ��க எ�லா�
ேச���தாேன�மா என�� க�யாண� ெச��
ைவ�ச�….”
“பா� இழ�த ெகௗரவ�ைத உ�ேனாட இ�பத
க�யாண� தா� ��� த�த�. இ���
��டா�தனமா இ��காம மா���ைள
ெசா�லறைத ேக�� நட���க. � ��ன
மா�� ��ய��� �ைன�சா
ெகௗரவமானவ�க ���ல ஒ����வா�களா?
� ஒ��கா நட����டா அவ�க�� ஒ��கா
நட��வா�க. �தா� ���ய ேமய �டாம
ந�லப�யா நட���க��…” எ�ற அவ�
���ெகா�ேட ெச�ற� எ�ைன ��ேயா�
�ைத�த�.
அத� �� �ற�த �� எ�ற ஒ�� இ�ைல,
எ�ைன ெபா��தவைர! ஊ��� ேவ�� ��

ெசன�� வ�� ேபா��. இர�த ெசா�த��ைல
எ��� ஒேர ஜா� எ�ற காரண�
மாமா���� மா���ைள��� இைடேய ந�ல
உறைவ வள��த�.
ம���வமைன�� இ��� வ�த�� பைழயப�
வா��ைக ச�கர� ���ய�.
“எ�ன ஆ�ப����ல ெசா�சா இ�����
வ����க… �கவா�யா இ��த��� இ�ேபா
எ�ைன �க�ப���…” எ�� எ�ைன அ��
இர� ெந���ய கணவ�ட� எ� உட�
ேசா�வா� “எ�னால ��யைல�க…” எ��
நா� ��வைதேய ெபா��ப��தாம� “அ�ேபா
அவனா இ��தா �ஜாலாக �����
��னா�ேய ப�����ப��ல… ேபாடற
ேசா����� ���ப ெபா���கற
ெகௗரவ����� உன�� எ� �ட ப��க� �ட
��யாதா?” எ�� ���க�தனமாக நட�தைத
க�ப��� எ�� ெசா�லலாேமா????
இ�ப�ேய வ�ட�க� உ��டன … எ�ைன

ேவ� எ�� ���ெகா�ேட க�ப����
இ��ைல ம��� மாற��ைல.
எ� ம�க���� எ� கட�த கால�� �கழ
கால�� ெத���… இ�த அவல �ைலைய
எ�ன ெசா�ல? ஏேதா மக�� இைளய
மக�� ஆ�தலாக நட�பேத உ��ேடா�ய
வ�ட�க�� எ�ைன ���� ����ய�!
��த மக� ேவைல�� ெச�ல� ெதாட��ய�
ெகா�ச� ஆ�த�. அவ�� அ���, ப����
ம��ம�லாம� ம�ற �ஷய�க�� இ��த
���ைகயான �ற�� அவ� ப��க
�கால��� ெப���த�த�. அவ� ப�����
வ�த இைட��கைள�� தா�� வ�த� மன
�ைறைவ த�த�. ஏேனா எ� கணவ���
அவைள க�டா� ஆகா�. எ� கணவ���
�ற�த �ழ�ைத எ�றா���ட அவ���
�ற�ததா எ�� அவ�� ெசா�ல��க�
பா��� �த�ய�…
“எ�ன� ெபா�ட ��ள உ�ன மா�� எ�ேபா

எவ��ட ஓட�ேபாறா…���� �������
இ��கா… இ�ல �ேய ��� ���க
ேபா�யா?” எ�ப� ேபா�ற ேக��களா�
இ��� �த��ெகா�� இ���ற�.
ேந�ைடயாகேவ �ல�ேபா மக�டேம “எ�ன
��� உட�� அ��� எ������
யா��டயாவ� ப��க ேபா�யா? அ�ப�
அ��� வ�தா எ� ��ட ெசா�� நாேன
ெகௗரவமா க�யாண�கற க�மா�ய
ப��ெவ�கேற�” எ�பைத ேக���ேபா�
நா� �� ������ ேபாேவ�. ஆனா� எ�
மக� அச�ைடயாக ��� ெச�றா���ட
த�ைம�� வ���வ� என�� ெத���… எ�
ெசய� எ� ம�கைள�� பா���� எ��
அ�ேபா� எ��� ப��வ� என���லாம�
ேபானைத �ைன�� இ�ேபா� நா� எ�ன
ெச�ய?
நா� எ�ன ேவைல ெச�� ெகா��
இ��தா�� எ� மன� ��ன� இைசேபா�
“ஆ�டவா.. ஒ� ந�லவ� ைகல எ� மக

வா��ைக ேபா� ேசர��. எ�ைன மா��
�ர��� ேபாக��டா�. அ���� எ��த
த�பான ���, எ�ைன நாேன நரக��ல
த����ட ெகா�ைமய எ�ன ெசா�ல?
�த� த��.. ப��க ேவ��ய வய�ல ப��ப
���காம ��ைட ��� ெவ�ேய�ய�!
அைத�ட ெப�ய த�� ��ைட���
ெவ�ேய��ேபா� இ�லாத பாச� அ�மா,
அ�பா, ���ப ெகளரவ� இ�ப� க����
ெத�யாத க�ற க������ �ய ��� இ�லாம
எ� ெப�ேறா�ட� ெச�ல ��மா���
எ�ேலா�� �ைற�ச சைபல, ச�ட����
��ன ெசா�ன�!!
நா� இ�ப� ெசா��ேவ�� ெத�யாம
எ�ேமல ந���ைக ைவ�ச நா� காத���
மண�தவ�…நா� ெசா�னைத ேக��
எ�ைன பா��த பா�ைவ இ�த ெஜ�ம���
மற�கா�!!! அ�ம��மா… எ�ைன காத���
ைக ���ச பாவ���காக அவேனாட

வா��ைகய ���ச ெவ����சவ�க ��டைத
ேச��தவைன ���ப�� க�யாண� எ�ற
ெபய�� ���� க�றாக� க����ட� ெப�ய
த��!!!!
எ�லா�ைத�� �ட இ�தைன�� ச�������
��ெக��� இ�லாம �வ சவமா
நடமா����� இ��கற� எ�ேனாட
ம�க��காகதா�.” எ�� மன�
இைச���ெகா�ேட இ����.
வ�ட� 2035
மக� ேவைல�� ெச�ல�ெதாட��ய�� தா�
நா� �த��ரமாக மக�டேனா இ�ைல
அ�கா�டேனா அ�����த ேகா����
வர���ற�. இ�� மக�ட� ேகா���
அம��த ேபா�…
“அ�மா…. நாைள�� எ�ைன ெபா��
ேக�� ெச�வ� ���ல இ��� வ�வா�க.
ெச�வ�� நா�� ���பேறா�. நா�

��னேம ெசா�லல அ�ப���
�ைன�கா��க.” எ�ற எ� மக� சாதனாைவ
பா��க ஒ� பய�ப�� வ�� எ�
ெதா�ைடைய அைட�த�.
“… எ�லா� ெத���� எ�ப�..� இ�வள�
ைத�ய� வ�த�? உ�க அ�பா��� ெத��சா
அ�வள� தா�…. ஏ�� … ���ப��
ஆர�ப��ல இ��� ஆ�ட�ைத ஆர���கற….”
எ�� நா� கல��ய ேபா�…
“அ�மா… நா� ெத�வா இ��ேக�.
ம������க இ�ப� ெசா�லற���…நா�
உ�கள மா�� ��டா� தனமா ��� எ��க
மா�ேட�. எ�ேனாட காேல� ��ய�தா�
இ�த ெச�வ�. காேல�ல ப����ேபாேத
ஈ��� இ��த�. ஆனா �த�ல �யமா எ�
கா�ல நா� ��க�� அ��ற�தா�
வா��ைகய ப�� ��மா��க�� அ�ப���
இ��ேத�, அவ�� அ��� �ைணயா
இ��தா�.” எ�ற எ� மக�� �க��� க�ட
ைத�ய�� காத� த�த ெம�ைம�� எ�ைன

ஒ��� �ற�டாம� த���!
“ேக�கேற�� த�பா �ைன�கா��க….��கேள
உ�க மனச ெதா�� ெசா���க �மா …��க
��னா� காத��� ேச��� வா��த
ம����யான �ைன� உ�க மன�ல இ��கா?
அைத�ட அ�ேபா த�பான ���
எ����ேடாேம அ�ப��� தாேன � எ�ப��
�ைன����� இ��க?…” எ�� ேக�ட எ�
மக�� ேக����
“………..” ெமௗனேம எ� ப�லாக இ��த�.
“� கவைலேய படாத..�மா. எ�ேனாட
வா��ைகய நா� பா���கேற�.
ெசா�லேற�� த�பா �ைன�கா��க..என��
அ�பா ேமல ந���ைகேய இ�ைல… அவ�
மா�� ஆைளதா� என�� மா���ைளயா
ெகா�� வ�வா�…ம�ஷன ெகா�� வர
மா�டா�. அ�பா எ�ைன� ப�� ெவ��
இ��கற �ைன��� ேக�கற ேக���� ந�பள
�������� எ�ேலா���� ெத���. இைத

ந����� ��னா� ேபசறவ�க��
இ��கா�க… அ�ப� இ����ேபா� …. �
அ�ப��கற மா�� நா�� ெகா�ைமய
அ�ப��க மா�ேட�� எ�ன ��சய�?”
“………..” எ� ப�லான�!
ம�நா� ����… “எ� மக�� வா��
���மா? அ�த���மா? எ�ற ேக��க�
ஒ��ற��”..” ஆ�டவா நா� அ�ப��காத
�க�ைத எ� மக� அ�ப��க��..�தா�
�ைன���க��” எ�ற �ரா��தைன
ம��ற�� ��� �ழ�ற�.
எ� மக� அவ� அைறைய ��� ெவ�ேய
வரேவ இ�ைல…. ெச�வ� ���� இ���
வ��வைர.
ச�யாக அவ�க� வ��ேபா� மக��
ப��ெச�� உைடய��� �ேழ வ�தா�.
“வா�க…வா�க. உ�கா��க .. அ�பா ேமல
இ��கா� இ�ேபா வ���வா�.” எ��

அவ�கைள இ���னா�.
இவ�க� வ�தைத அ��� �ேழ வ�த எ�
கணவ�� �க� பா��க ெத��லாம� நா�
சைமயலைற�� ���ேத�. அவ�க� உ�ேள
வ��ேபாேத பா������ எ�னா� எ�
தைலைய ம��ேம வ�மா� அைச�க ���த�.
எ� மன�� “மா���ைள ந�லா இ��கா�.
�ட வ�தவ�க இவ� ப�ணேபாற ��ைத
பா��� அவ�கள அவமான�ப����டா�
அ�ப��� எ� ெபா�ண ேவ�டா���
ெசா���� ேபாக��டா� ஆ�டவா…” எ�ற
எ� எ�ண வைலைய அ��ெத���,
ேவ��� �����த எ�ைன��
��னைற�� இ��� வ�த ச�த� அ��
இ����ெச�ற�.
“அ�ேய ..��� அ�த ேத…��ட …������
ெபாற�தவ அ�ப��� ������ட. உ�ன
எ�ன ப�ணேற� பா�” எ�� அ��க
ஓ��ய த�ைத எ�ற எ� கணவ�� ைகைய

ப�� ����ய மக�� உ��ர �கேம எ�ைன
வரேவ�ற�!
“எ�ன ப�����க? உ�கேளாட ஆ�ட�
எ�லா� ந�ெட��� இ�லாத உ�க ஊைம
ெபா�டா�� ��ட ம���தா�
ெச��ப�யா��…. ஒ�ேவள என�� ந�ல
வா��ைக அைம�சா அ�த ��ம� அவ�கள
���� ��கைவ�கலா�!” எ�ற எ� மகைள
ச�ைட ெச�யாம�
“அ�வள� ��ரா? உ�ன ெவ�ய ��டா
தாேன… ேபா�� த�ள ஒ� ��ஷ� ஆகா�…”
வ�தவ�கைள பா��� “இ�த ����
ெசா�னா�� க�யாண�, ���ப�கற ேப�ல
ெபா�ண ��� ����� ெதா���� ஆ�
ேச��க வ������களா? உ�கள…. ” எ��
ஆேவச� ெகா�டவைர ஏளனமாக பா���
“பா��க உ�கள ேந�� பா��� ெபா��
ேக�க ம��� தா� அவ�க வ����கா�க..
�� அவ�கள ஏதாவ� ேப���க அ�வள�

தா�..உ�க ம�யாைத ேபா���. நா�� உ�க
ெபா�� தா�..உ�கேளாட �ண� ந�லாேவ
ெத���. அவ�க�� எ�லா� ெத���தா�
வ����கா�க.” எ�� ேப��ெகா�� இ��த
மகைள ேநா��
“ெபா�ட���� இ�வள� ��ரா… அ�பாவ
பா�� எ��தா ேபசற?… அ�பா இவள ���க
நா� பா���கேற�” எ�ற எ� இர�டாவ�
வா�சான மக� ம� அ�ப��� த�பாதவனாக
வ�தா�
“எ�னடா … � ம��� எ�ன ..யா�
வ�தா�� எ�ைன ஒ��� ப�ண ��யா�.
பா��க ச�டப� யா�� ��மண �ஷய��ல
தைல�ட ��யா�. ��களா ச�ம���
க�யாண� ெச�� ைவ�சா உ�க���
ம�யாைத. இ�ைலயா என�� கவைல இ�ைல
நா� அவைர இ�க இ��� ேபா� க�யாண�
ெச����ேவ�”
“அ�ப� ம��� அவன ���� தா� க����ட

உ� ஆ�தாவ க����டவன த��ன மா��
இவைன�� ேபா�� த���ேவ�…
ஜா��ரைத… ேயா�, உன��� ேச���தா�
ெசா�லேற�..����தா” எ� கணவைன
எ���� ஏேதா ெசா�ல வ�த மா���ைளைய
ைகயம���ய எ� மகேள
“உ�க ��� எ�ப� ேபா��… அ�ப� ஏதாவ�
த��த�த� ெச�யலா� அ�ப���
�ைன�கா��க. இ��� நா� யா���
உ�க��� ெத�யல.. நாேன எ� ��ஷ�
ம�ைடய ஒட���� உ�க ேமல
க��ெள��� ப���ேவ�. அ���
ஆதாரமா ��க ��ன ெச�ச எ�லா
அடாவ��தன�கைள ��� ���
ெவ���ேவ�. ��ன ��க மா�டாத ச�ட
ெபா�ைத எ�லா� நா� அைட���ேவ�…
��ன நா� �க�ெப�ற லாயேராட
ஜூ�ய�… உ�கள மா�� ெஜ�ம�க���
��� ெசா�ல��..இேதா இ�க ெமௗனமா
உ�ளேய உ�� ெச����� இ��கற
எ�ேனாட அ�மா மா��யான �வ�க���

��� தர���ேன இ�த ப��� ப��ச�.”
எ�ற எ� மக�� வா��ைதக� என��
ெத�� த�த�.
எ� கணவ� மக�� ேப��� த�
ேப����றைன இழ�� ��ற� என��
�ைறைவ� த�த�.
அ�ேபா� உ�ேள �ைழ�த எ� கைட� மக�
அ�� ெச�வ� ���ப�ைத பா��� “வா�க
மாமா. எ�ேபா வ���க? ��க வர�ேபாற�
என�� ெத�யாம ேபா��. இ�ைல�னா இ�க
இ�����ேப�” எ�� சகஜமான
மா���ைளேயா� ேப�ய� எ� வ����
பா� வா��த�. ஆ�டவா ஒ� மகைனயாவ�
ந�ல ஆ� மகனாக பைட�தாேய.
“அவ�க அ�ேபாேவ வ���டா�க �ேர�.
ெச�வ�, அ�ைத.. மாமா ��க இ�த வாரேம
க�யாண���� ஏ�பா� ப����க.
க�யாண� ��யற வைர��� நா� எ�ேனாட
���ேலேய இ��ேக�. அ�தா� ந�ப

எ�ேலா���� ந�ல�. யா�� உ�கள ஒ���
ப�ண ��யா�. எ���� ��னா�ேய எ��
ெவ�ச க��ெள��� ெர��ட� ப�ண
ெசா��டேற�. உ�க��� ம�யாைத
இ�லாத ���ல ��க ப�ைச த���ட
���க ேவ�டா� அ�ப���தா� நா�
ஒ��ேம தரல. ம������க” எ�� த�
த�ைதைய�� ��த த��ைய�� ஒ�
ஏளன�பா�ைவ பா����ெகா�ேட ேப�ய��,
எ� �க�ைத பா��� ����வ�ட� “அ�மா
இ�த ச�தாய�ைத� ெபா��தவைர க�யாண�
ஆ� ேபா�� �� ���த ���னா�� அ���
உ�ேனாட ��தா�. � எ�ேபா
ேவ��னா�� அ�க உ� ����� வரலா�.
அ�க இ��கறவ�க எ�ேலா�ேம
ம�ஷ�கதா�. எ�க �டேவ கைட�வைர
ேச��� இ��கலா�.” எ�ற எ� மகைள
ெதாட��த ெச�வ��
“அ�ைத,… சாதனா இ�ேபா ெசா�னததா�
நா�� ெசா�லேற�. அேதாட.. ��க உ�க

ெபா�ண ப�� கவைல படேவ�டா�. அவ
எ�ேனாட மைன��� ஆ��டா நா�
உ�ைமயா அவேளாட �யாயமான எ�லா
ெசய���� உ��ைணயா ��� அவேளாட
எ�ண�ப� ந�ல �ைல�� ெகா��வ�ேவ�.
அேத ேநர� எ�க ���ப வா��ைக ���
�ற��மா இ���� அ�ப��� உ�� தேர�.”
எ�� ெசா�ன� என�� ெசா��க வாச�
க�ட�ேபா� ச�ேதாஷ�ைத த�த�.
“மாமா, ��க�� �������க��
�ைன�கேற�” எ�� ெச�வ�
ெசா���ேபா� �க�ைத �����ெகா�ட
எ� கணவ� தா� ஒேர நா�� �����
ெஜ�ம� இ�ைல எ�� ����தா�!
“எ�ன அ�கா, மாமா…. அ�ப�
ெசா�����க. எ���ட�� ெகா�ச� ம�ஷ
த�ைம இ���. நா� அ�மாவ பா����ேவ�.
ஆனா அவ�க �ைன�ச�ேபா உ�க �ட வ��
த��வா�க. நா� எ�லா�ைத�� ெமௗனமா
பா�����..மன�ைலேய அ�காவ மா��

������� இ��த��� ��வா இ���
ெர�� மாச��ல �ைர�� ���ச��
ெப�க��ல ேபா���வா�க. அவ�கள நா�
எ�க ேபானா�� �டேவ �������
ேபா��ேவ�.
“அ�கா, மாமா..அ�ைத…” எ��
���ெகா�ேட எ�ைன பா��தேபாேத நா�
வர��ைல எ�� க�களா� ெசா�னைத
�����ெகா��. “வா�க … ந�ப ெவ�ய
ேபா� க�யாண� ��� ப�ண���
சா��டலா�. நா� தா� ��� த�ேவ�”
எ�� அவ�கைள அைழ���ெகா�� �ேர�
ெச�றைத��, ெச�வ��ட� ைகேகா���
ெச�ற மகைள�� �ைற�ட� பா��ேத�.
இ�ேபா� ���த� காத� வ�தேத ….எ�
மக�� வா��� காத� வ�தேத…காத�
��யைல�� ெகா�� வ�ேத…காத�!
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“��.. இ��ேயாட எ�லாேம �����.
இ�தைன கால�…, எ�தைனேயா ேவதைனைய
அ�ப��சா��. ஊ� ��ன ��தவா�யா
��ன� ம����லாம ந�ல ேவைல��,
ெசா��� இழ���ேடா� இ�த �றாவ�யா�.
இ�ேபா இ�த ��ப�� எ�� வய�ேலேய
வா��ைக ��யமா மா����… அவ� இ�ப�
ேமா��வைளய பா����� ��� ���ச
மா�� இ��கறத பா�க ��யாம தா� நா�
இ�க வ���ேட�. அவைன நா� இ�ேபா
எ�ன ெசா�� ஆ�வாச�ப��த….”
மா� த� அ�மா�ட� ேப�வைத எ�லா� நா�

�����ேள �ைழ�த�� இ��� ேக�டவா�
உைட மா�� வ�� எ�ேலா���� ெகா����
வைர ெதாட��த�, “இ�தா�க கா�� ���க.”
எ�ற �� ������� அ��� அம��ேத�.
ெப����ட� ���த கா���ட� த�
ச�கட�கைள�� ����ய மா�ைய பா��க
த� ெப�ேறா�க�� இ�வா� ஒ� கால���
இ��த� ஞாபக� வ�த�. க���பாக கால�
ெவ�த இ�த மன�க��� ம�����, அ�ேவ
இய�ைக�� �ய�.
“ச� நா� ேபாேற�, அவ� வர ேநர�.” எ��
எ��� ெச�ற மா�ையேய பா����ெகா��
இ��த அ�மா�� மன� இ�ேபா� இ���ைல
எ�� ந�� ���த�.
“..���.. ந�ல ம�ஷ�க��� தா� கட��
க�ட�ைத ���கறா�. ந�ப க�தாவ வா�
�����ேடா�, ஆனா அேதாட ஒ� �வ��
இ�லாம அவேளாட பண��ல ச�ேதாஷமா
��யறா� அவேளாட ��ஷ�. இ�ேபா ேவற

ெபா�ண க�யாண� ப���கற ஏ�பா�
நட���. எ�த மகரா� வ�� க�ட�பட
ேபா�ேதா? வரவளாவ� அவ�கள ந�லப�யா
சமா��� ெவ�க ேவ��ய இட��ல
ெவ�க��.” எ�� ���ெகா����த
அ�மா�� ைகைய ஆதரவாக ப�ற…
“ந�ப ��� கைத இ�ப�னா இ�த
மா�ேயாட� ேவற ���….ச� நா�
ேகா���� ேபா��� வேர�.” எ�ற
அ�மா�ட�
“நா�� �ேழ ேபா��� வேர�” எ�றவாேற
மா��� ����� ெச�ேற�.
“வா�மா வா. நாேன அைட ேபா����
���டலா��� இ��ேத�. �ேய வ���ேட.”
எ�� வரேவ�றா�.
“மாமா வ�தா�சா?”
“அவ� வ���டா�. இ�த வார� வ�சலா வரா.
இ�ேபாதா� ����டா. ��க��ழைம இ�க

இ��ேத ேவைல�� ேபா��� ேபாவா.
அ�னால ஞா�����ழைம அ�மா�� ���
இ�ேக சா��ட வ����க.”
“��க ����டா�� இ�ைலனா�� நா�
வ���ேவேன… அவ� இ���
ேமா��வைளைய� பா������தா�
இ��காரா?”
“இ�ைல. அவன எ��� கா�� ���ேத�.
��� …. அ�ப�ேய உ�கா�தா எ�லா�
ச�யா��மா? எ�லாேம �றாவ��ல
அ������ ேபானா�� இ� அ� இ�த
ப�க� வரா��� இ��கறேத ெரா�ப ந�ல
�ஷய�. இ�ேபா ��தக�ைத ெவ�����
உ�கா����கா�.”
“அ�ேபா ச� நா� அவர பா���� வேர�”
எ�� அ����� அக�ேற�.
“அ����ள நா� அைட ேவைலய
பா�கேற�.”

�����த கதைவ த�� வாச� அைழ�த��
நா� ெச�றெபா� அ�� ைக��
��தக��ட� இ��த ��வாசைன
பா��தேபா� மன�� ஒ� �த உண��
ேதா��ய�, தா� அவைன அரவைண��
ஆ�த� ெகா��கேவ��� எ�ற எ�ண�
ேதா��ய�.
“எ�ன அ�ேகேய ����ட. வா. � ேக�ட
��தக� இ���� ைல�ர������
ெகா��வ����ேக�.” எ�� ��யவைன
பா���
“�� ேபா��ேபா� ெகா��ேபாேற�.
அ��ற�….” இ�ைறய �க�ைவ எ� வாயா�
ேக�க ஏேனா தய�கமாக இ��த�.
“அ��ற� எ�ன… அ�மாதா�
ெசா�����பாேள. அ���தாேன ேமேல
வ�த.”
“அ�மாேவாட ேப���� இ��தா�க. நா�

ெகா�ச� ��னா�தா� வ�ேத�…”
“ஓேஹா…”
ஒ��த அைம� �ல�ய�… ஆனா� இ�வ��
மனேமா அைம�யாக இ�ைல.
“எ�லாேம ேபா����…ெவ�� ெசா��
இ��� எ�ன ெச�ய? எ�ப�ேயா அ�த
ெசா�� எ������ ச�ேதாஷமா இ��தா
ச�தா�. இ�ேம தர ஒ����ைல. எ�லா�
���சா ேபா��…. இ�வள� நா� இ��த
இ����� ேபாயா��.” எ�� ெப����ட�
����யைத பா��க ச��க��ைல. எ� மன�
க���ெகா��ய�, இ�த �ைல�� இ�த
���ப�ைத ஆளா��யவ�க� ��.
“இ�ேம எ�லா� ந�லேத நட���”
“எ�ேபா���� ��ெசா��� ேவைல��
ேச��த? என�� ெசா�லேவ இ�ைல!”
“��� இ�ேபா���� தா�. அதா�

ெசா���ேடேன..�த� �� உ�க���தா�
த��ண தா�க” எ�� ைகைய ���ேன�.
“��� எ�னடா�� �ைன�ேச�. த���டா
ேபா��..” எ�� எ��� ெச�� ச�ைட
பா�ெக������ ைக�� வ�த பண�ைத
த�தவைன பா���
“யா��� ேவ�� உ�க பண�…”
“� தாேன த�சைண ேக�ட?”
ஒ�கண� ேயா��ேத�, இ�ேபாேத
ெசா�லவா? ேவ�டா�. இ��� ச�யான
ேநர� வர��ைல. “என�� இ� ேவ�டா�.”
“அ�ேபா எ�ன ேவ��?”
“���.. ஒ�நா� ெசா�லேற�. அ�ேபா
க���பா நா� ேக�டைத தர��.”
“எ�னால ���சைத ேக�… ேவற ஏதாவ�
உ���� இ��கா?”

“நானா…உ���தா? அ�ப�னா?”
“அடடா… � ப�ணற� ேந�� ெத�யா���
�ைன��யா? அ�தா� எ�க�மா இ��காேள
எ�லா�ைத�� ெசா��வா.”
“எ�ன மா� எ�லாேம ெசா���டா�களா?
எ�லாேமவா…..” எ�� இ��த எ�ைன�
பா��� ெம�தாக ��னைக��
“ஆமா� எ�லாேமதா�. அ�த ேகா�யா��ல
இ��தவ�க��� ப�� ெசா�ன�, ேகா��ல
நட�த�… இ��� ெசா�ல�மா?”
இைத ேக�ட�� இ�தைன�� ெத��தவ�
ஒ��� அ�யாத�ேபா� இ��த� எ�ைன
இ�க��� த��ய�. இவ� தா�
ச�ைட�கா� எ�� �ைன�தாேனா? எ�ப�
ேக�ப�… எ� தய�க�ைத பா���
“� நட����ட� எ�க அ�மாைவ த�கா�த�.
அவ�க�� அவ�க ��ைட ��� ெகா�ச�
ெகா�சமா ெவ�யவர சகாயமா��. அவ�க

உ�க�ட ேபா��ேபா� ஒ� பா�கா�பா
உண��ததா� தா� ��க எ�க ����டா��
நா�க ேபா��� வர அ��பறேத.
அவ�க���� ஒ� மா�த� ேவ�ேமாேனா?
உ�க��� இ��ெக�லா� எ�ன ைகமா�தா
தரேபாேற�?”
“அ�ேபா அ�த த�ைணேயாட இைத��
ேச���ேகா�க… நா� வ��ப�ண
வ��ேபா� க���பா த����க.”
“ெர��ேப�� சா��ட வா�ேகா.” எ�� மா�
அைழ�த�� நா� ெச�� எ�லா� சா�பா��
ேமைஜ�� எ��� ைவ�க உத�ேன�.
அ�� இர� நா� வாச� ெகா��வ�த
��தக�ைத ப��க ஆர���த� ெத���
ஆனா�, ப����ெகா����த எ� மன�
எ�ேபா வாசைன ப�� �ைன�க ெச�றேதா
ெத�ய��ைல.
த� அ�கா�� மரண� �டேவ த�

த�ைதைய�� ெகா��ேபாக, எ�� இ��ேதா
த���ப�ேபா� பைழய ���� இ��� இ�த
����� ��வ�த�. தா� ேவைல��
ேபானா� அ�மா த�யாக இ�லாம� ஆ��ர
அவசர���� �ேழேய ���� உ�ைமயாள�
இ���� ��ம��� தா� இ�த ����ேக
வ�த�. ஆனா�, இ�த ���� நப�கைள�
ப�� தா�மாறாக கா�� ���த�. ஏேதா த�
அ�கா�� ���த ���ன� ெச�த
ெகா�ைமக� �ைன��� வ��, தா�க� வ�த
இட�� அ�வாேற எ�� �ைன��
அ�வளவாக அவ�க�ட� ேபசாம� த�க�
����� இ��தன�. ப��ப�யாக
அவ�கைள�ப�� ெத��த�� தா�கேள
அவ�க��� �ைணயாக இ��ப� ��ைதயாக
இ��த�.
ப��ப�யாக வாச�ட� எ� மன�
சாய�ெதாட��ய�… அ�ேபா� சாதகமாக
இ�லாம� இ��த ���ைல���. இ�த
��ப�ெத�� வய�� த�மரமா� ����
�ைல, எ�ப�ேயா ஒ�பதா��க� தா��ய

தா��த� இ�ேபா� �����ட�.
இ�த ஆ�மாத�க�� ெப�தாக ஒ� மா�த��
இ�லாம� அவரவ� ேவைல�� ெச�வ�� ��
����வ�மாக இ��த�. அ�மாதா� ����
ப�ல�ைய பாட ெதாட��னா�, ���
ேபத��லாம� �ைணயாக மா��� ஒ��.
“இ�த �ர�டா� வ�தா ��ப� ஆர�����.
இ��� � எ�வள�கால� எ�ேனாேடேய
இ��கேபாற? நாேன உ�ேனாட
க�யாண���� தைடயா இ��ேப�
அ�ப��� �ைன�கல. இ�ேபா
எ�லா�ைத�� தா�கற ச�� வ�����!
இ��கறத ெவ�� நா� எ�ேனாட கால�ைத
த���ேவ�. அ�பா மா�� � மாைல��
க���மா இ��கறத பா�காம நா� உ�ன
த�மரமா ����� ேபா��ேவேனா
அ�ப��� பயமா இ���.” எ�� �ல�ப�
ப�ல�ைய ஆர���த அ�மா ��� வா�க
����ய அவகாச��� மா� ெதாட��தா�

“அ�மா ெசா�லறத ேக� ச��யா. நா�கலா�
இ��ேகா�, பா���க மா�ேடாமா? உ�ேனாட
எ���பா����ப� � ��கா��ல இ���
அ�ப�ேபா வ���� ேபாகலா�, உ�ேனாட
ச�பள��� அ�மாைவ பா���கலா�. இ�ேபா
வ�சலா ெகா��வ�த இட� ந�ப �ைலைமய
ெத����� அவா��� ச�மத����,
��க�� ஒ���டா வ�� ெபா�� பா�க
இ�த ஞா�����ழைம வேரா����
ெசா�����கா. ெரா�ப கால� க��� ந�ல�
நட�க ேபாற��� உ�க�மா ��ம�யா
இ��கா. �தா� அ�த ��ம�ய �ர�தரமா
�ைல�� இ��கற மா�� ெச�ய��.”
இ��� தா� �ைன�பைத த�� ேபாட
��யா�. எ�ப�யாவ� ெகா�ச� அவகாச�
ேக�� தா� ேபசேவ��ய ேநர�
வ����ட� எ�� உண���, “என��
ெகா�ச� ேயா��க அவகாச� ேவ��.
அ�னால இ�த வார� அவ�கள வர�ெசா�ல
ேவ�டா�”

“எ�ன� இ�ேபா இத ஒ� சா�கா
ெசா�ல�யா?” எ�� ��ற ப�ல�ைய
ெதாடர �ைன�த அ�மாைவ ேமேல
ெதாடராம� ����
“இ� சா�� இ�ைல. ��� ெகா�ச�
அவகாச� தா�க. நா� ��மணேம
ேவ�டா��� ெசா�லைல.” எ�� ேமேல
அவ�க� ெதாட��� �� அ��ட� ���
எ� அைற��� �ட��ேன�.
அ�த ெவ����ழைம �� ��� மா�
மாமா�ட� அ�மா�� ேகா��� நட���
�ற�� �க����� ேபா���� த�க��
மனபார�ைத இைறவ�ட� ேச������ த�
ம�க��� ந�ல� நட�கேவ��
�ரா��தைனக� ெச����� இர� ேநர�
க��ேத வ�வ� எ�� ெத���. இ�தா�
ந�ல சமய� எ�� உண��� வாச��
வர��� கா����ேத�.
“வா�க கா�� ������ ேபா�க. எ�ேலா��

ேகா���� ேபா���கா�க”
“ஓேஹா.. மற���ேட�. ச� இ�ேபா வேர�”
எ�� வாச� ேபான��,
அவ� வ��� கா�� தயா���
எ����ெகா�� வர��, அவ� வர��
ச�யாக இ��த�. ெபா�வாக ேப�யவாேற
கா�� �����ேபா� ��ெர�� “ஏ� வ�சலா
ெசா�ன வரைன இ�ேபா வரேவ�டா�
அ�ப��� ெசா���ேட. உ�க�மா����
எ�க�மா���� ெரா�ப வ��த�, வர ந�ல
எட�ைத ஏ� த�� க��கற? ெப�யவா
இ�வைர��� வ��த�ப�ட� ேபா��. உன��
இ��� எ�ன ேவ��?” எ�� எ� �க�ைத
பா��பவைன� பா���
“என�� உ�ைன �������ற�, � எ�ன
ெசா��றா�?” எ�� உடேன ேக�க ���மா?
“எ�ேனாட கைதய இ�ேபா ���க. ��க
ஏ� உ�க வா��ைகைய ப�� இ���

ேயா��கைல?”
இ�ேக�� �ைன�த� ேபாலேவ ெமௗன�ைத
உடன�யாக �� ெகா�ள ெச�த�.
ஒ� ெப����ட� “���… எ�ேனாட�
எ�லாேம ���ச�. � அ�ப� இ�ைல.
அ�தா� � எ��பா�கற மா��
ந�லவ�களா��, உ�ேனாட அ�மா�� �
ெச�ய �ைன��றைத ஏ���கறவாளா��
இ��கா. இ�த ெச�ைனைலேய ��.
�ைன�சேபா வ�� பா���� ேபாகலா�.
நா�க இ��ேகா�, பா���க மா�ேடாமா.
எ�ப� என�� எ�ேனாட அ�மா அ�பாேவா
அேத மா�� உ�க அ�மா��, நா� இ��ேக�.
�யாவ� ந�லா இ��க��.” எ��
��யவைன பா��� எ� மன� ெந����.
“யாேரா ேவ�டா�டா �தா� ேவ���”
எ�� �ற வா�வைர வ�த�.
அவ� த� ப���� கா����ப� ெத��த�.

“��க ஏ� உ�க வா��ைகேய ���ச மா��
�ைன�க��க? �னா� வ�தா�� �றாவ�
வ�தா�� இழ�தைத �னரைம�கற��ைலயா?
இ� வா��ைகயா�ேச! இ��கற ஒ�
வா��ைகைய நா�பதாேன ந�லா
அைம���க��. ந��ல ஏேதா எ��பாராம
ஆ������ ������� ெவ�காம, அைத
கமாவா ேபா�� ெதாடர ேவ�டாமா? ��க
எ�தைன கால� ேச�� வா����க?
���ேபானா ெர�� வ�ஷ� இ���மா?
அ��ற� இ�த ஒ�ப� வ�ஷமா அ�க��
இ�க�� அ�லா� இ��கறைத�� இழ����
இ����க. ெத���லாத ஆ� வா�ைக
�ைணயானா� இ�ப�தா� ஆ���� உ�க
வா��ைகேய உதாரண�. அ�னால ��க��
ேயா���க.”
“நா� ேக�ட��� இ� ப�லாகா�. �
உ�ேனாட வா�ைகைய அைம�� உ�க
���ப�ேதாட ச�த�ய ெகா��ேபானா தாேன
உ�க அ�பா, அ�கா���� சா��யா��?”

அ�கா�� வா��ைக�� நட�காத ச�பவ�,
த� வா��ைக�லாவ� �ழ�ைத ���ேயாட
வாழ��� எ�� த� த�ைத தா�ட�
ம���� த�வா��� வ���ய� �ைன��
வ�த�. “ந�ப ெபா�ண ந�ல இட��� க��
���தா, அவ�க அவேளாட வ�மான���காக
க�யாண� ப������, ���
ேவைல�கா�யா�� நட��ன� ம����லாம
��ஷ��ட வாழாம அ��ப��ல ப��க
ெவ�ச� ம��மா? ேசா�� ேபாடாமேல
ெகா���டா�க பா��க. பா� மக
ெசா�னா ந�ப வ���ேவா���
ெசா�லாமேல இ��� இ�லாைமேய
ேபா��டா. ��னவளாவ� ந�ல எட��ல
வா�க�ப�� �ழ�ைத ����� ச�ேதாஷமா
வாழறைத பா�காமேய ேபா��ேவேனா��
இ���” எ�� மரண�ப��ைக�� �ட�த
த�ைத தா�ட� ��யைத ேக�ட மன�
ெவ���ய�.
எ�ைன அ�யாமேலேய எ� க�க��
இ��� வ�த க��� வ��த�.

“சா� ச��யா. நா� உ�ன வ��த�பட ைவ�க
�ைன�கைல. � ந�லா வாழ��� அ�கைறல
ெசா�லேற�. � எ�லா�ைத�� ெத�வா
ேயா��� எ�ன ேவ�� ேவ�டா�
அ�ப��� ெவ��பைடயா நட���கற�
என�� ெரா�ப �����. ேவைலைய��
���ப�ைத�� ம��� ெர�ைட�� ச�வர
ெகா��ேபாற� எ�ைன உ�ன ம��பா
பா�க ெவ���. � ெசா�ன மா��
ெத���லாத �ைணயால எ�ேனாட�
ம����ல எ�க ���பேம வா��ைகைய
இழ�����. ஒ��ல ந�ப�கைள த�ர
உற��காரா�� ந�ப�க�� எ�கைள
ஒ����டா�க.”
ேம�ெகா�� ேபச ஆய�தமான அவேன
ேபச��� எ�� நா� கா����ேத�.
“என�ேக ெத�யாம எ�ேனாட �ழ�ைதைய��
அ����� ஒ��ேம ெத�யாத மா����,
த�ேனாட ேவைலதா� ���ய� அ�ப���
�ைன�ச எ�ேனாட மா� ெபா�டா����,

அவேளாட எ�லா ெசய����
க����தனமாக ஆத��ச அவேளாட
ெப�தவ�கைள�� எ�னாலதா� எ�ன
ெச�ய ���ச�?”
ஒ� ட�ள�� த��� த�ேத�
ஆ�வாச�ப��த… ���தவ� ெதாட��தா�.
“ெப�க��� சாதகமா இ��கற ச�ட�தால
நா�க அவைள வரத�சைணேக�� ெகா�ைம
ப���னதா��, எ�க அ�மா அ�பா நா�, ஏ�
எ�ேனாட அ�கா எ�ேலாைர�� ���ல
ஏ���டா�க. ஊேர எ�கைள ேகவலமா
ேப��� நட���� … ஹ�ப�பா… ேபா��
ப�ட�. இ�த �� நா� ஊ�ல இ��� இ�க
மா�� வ�த�ப அவேளாட அ�மா அ�பா��
எ�கேளாைடேய இ��க ஏ�தாமா�� ேமல��
�ைழ�� இ��கறமா�� வா��ேன�.”
“ஆனா எ�ன ஆ�� அவ எ��டேவ வரல.
தன�� ேவைலைய ����� வர��யா���
ெசா�னா. அ� கவ�ெம�� ேவைல�ட

இ�ைல. இ�க வ�� ேவைல ேத��கலா�,
அ��� அவ ப��ச ப����� இ�க ந�ல
ேவைல �ைட����கற �ைலைம. ெமாத�ல
��க ேபா�க அ��ற� வேர�� ெசா�னா.
நா�க இ�க வ��ேபா� அவேளாட அ�மா
���லதா� இ��தா. அ�த சமய��லதா�
அவ தாயாக ேபாற �ஷயேம அவ���
ெத������ அ��ற� ெசா�னா. ஆனா
��ைனேய ெத��������� இ�ேபா
ேதா��. ���ப�ைத�� ேவைலைய�� ச�வர
பால�� ப�ண ெத�����க��. அ�ப�
ேவைலதா� ���ய��னா எ��� எ�ைன
க�யாண� ெச�����க��?”
“��க நா�� �����கற மா�� ேக�கைலயா”
எ�� எ�லா� அவ� வாயாேலேய
அ����ெகா��� ஆவ�� ேக�ேட�.
“அவைள ம��� எ�ப� ��த�
ெசா�ல����? அவைள அ�ப� வள���
எ�லா����� �ைணயா இ��த அவள
ெப�தவ�கைளதா� ெசா�ல��.

சாம���யமான வ����, சா��ய�க�
அ��க��, உ�டா�க�� ெத��சவ�க���
எ��ேம ஏறா�. ெத��ச டா�ட� ��டேபா�
க�ைவ கைல�சதால அவ�களால அைத
மைற�க �����. �ஜ� ெத���� எ�களால
அ�க ெமளனமாகதா� இ��க �����.
அவ�க ஊ�ல ேக� ஃைப� ப�ணதால
ஒ�ெவா� வா���� ேகா����
�����ேபாெத�லா� நா� ேபாகேவ��
வ�ததால �த�ல இ��த ந�ல ேவைல��
ேபா����. இ�ேபா இ�த சாதாரணமான
�ைட�ச ேவைலல இ��கறதா����. எ�க
���ல எ�ேலா���ேம உ�ன �����,
உ�ேனாட �����, அேதசமய�
ெபா����தா� எ�லாைர�� ெகா�ச
ெகா�சமா சகஜ�ைல�� ெகா��வ�த�.
எ�ேனாட வா��ைக மா�� ஆகாம � ந�லப�
வாழ��� ந�லா �சா��� ெகா��வ�த
வர� இ�.” த� வா��ேபா� ஆகாம� அவ�
ந�லப� வாழேவ���, எ�ப�யாவ� அவைள
இ�ேபா� வ���ள வரைன ஏ�க ச�ம��க

ைவ�கேவ��� எ�� �ைன�தா�.
“��க எ�ேலா�� ெசா�லற� என��
����… ஆனா��….” எ�ப�ேயா தய�க�ைத
உைட��
“என�� ஒ��தர �������…” எ��
����ேன�.
ஆ�ச�யமாக பா��த வாச� “அட இ�ப�
ஒ�� இ����ேன யா�ேம �ைன�கல.
��னா�ேய ெசா�லற��� எ�ன? நா�கேள
ந�லா நட�� ெவ����க மா�ேடாமா?” எ��
ேக��கைள அ��க� ெதாட��யவைன
����
“அ�ப�ெய�லா� இ�ைல. அவ��� எ��ேம
ெத�யா�, என��தா� ேதா���…”
“யா��� ெசா�� நா�க ேபா� ேபசேறா�”
ப�ெட�� “��கதா�” எ�ற ப��� �ைய
���த� ேபா� ��வா��னா�.

“�சா �, எ�ைனேபா�…. உ�ேனாட வய�
எ�ன? நா� ஏ�கனேவ ��மணமானவ�”
எ�� அ����ெகா�ேட ெச�றவைன��,
அவ� ெசா�வைத ேக���ெகா��
இ��தவைள�� ��� எ�� வ�த ச��யா��
அ�மா�� �ர�
“��க ெர��ேப�� ேப��� இ��க. நா�
கைட�ேலேய ஒ� ைபைய �����
வ���ேட�. ேபா� எ������� வேர�”
எ�� ப�ைல எ�� பாராம� ெச�ற
அ�மாைவேய பா��கைவ�த�.
“அ�மா தா�க� ேப�யைத
ேக����பா�கேளா? அ�ப��னா எ��
இ���?” எ�� ேயா��க ைவ�த�. இ�ேபா�
இ� ச�த��ப� அைமயா� எ�� நாேன
ெதாட��ேன�.
“எ�ன வய�… எ�� ஒ�ப� வய�தாேன?
என�� அ� ெப�சா ெத�யைல. ��க
��மணமா� அதால ப�டெத�லா� என��

ெத���. அேதாட பா��� எ�ப� இ������
என�� ����. க�ட�படற ெபா���க
ெவ�ேய ெசா�ல மா�டா�க, எ�க அ�கா
மா��. அ�ப�ேய ெசா�னா�� எ�ேலாைர��
ச�ட� பா�கா�கற� இ�ைல. ெரா�ப
�லைரேய இ�த ச�ட� கா���. �ல�
எ�னடானா ஆதாயமா இ��கற ச�ட�ைத
“ச�ட� எ� ைக��” அ�ப��� அைத
ஆ�தமா ஆ�� அ�பா�கைள அ��கறா�க.
உ�கேளாட வா��ைக�ல ��க ம��ேம
இழ�கல, உ�க கைதல ெர��ேப���ேம
ந�ட�கண�� தா�. அவ�க���� இ�ேபா
��ப��யா� வயசா����. இளைம கால�
���சா��. உ�க ெசா��� அவ�கள
எ�தைன நா� ச�ேதாஷமா ெவ�������?
அவ�க��� ஏ�தாமா�� அ��த வா��ைக
�ைண �ைட��மா? இ�ைல ேவைல ேவைல
அ�ப��� இ�ேபா இ����� ��னா�
வ��தறமா�� ஆகா��� எ�ன ��சய�?
ேயா��� ெசா���க. எ�ேனாட வா��ைக
உ�கேளாட இைண�சா ந�லா இ������

ந���ைக இ���. ந�ப ெர��ேப�ேம
ஒ��த� ஒ��த��� �ைணயா ஆதரவா
இ��� ந�பள ��� இ��கற ந�ப உற�க�
இ�வைர ப�ட ேவதைனகைள ேபா�க
அ�ம��தாக இ��க ஆைச�படேற�. நா�
ெசா�லற� எ��ேம �யாயமா இ�ைலனா
ெசா���க…”
“எ���ட எ�ன இ���? ஒ��ேம��ைல.
ஆனா���ட.. எ�� தய��யவைன பா���
“எ�ன நா� உ�க ஜா� இ�ைல��
ேயா��க��களா? �த� ��மண� ஒேர
ஜா�யா பா��தாேன ெச�ச�? ந�ப ெர��
���ப�� எ���ெகா�ட அ��ல ேம� ��சா
இ��கற ஜா� உ��������. இ�ேபா
அ����ள இ��கற ம�த�, ம�த� தா�
ெத���. அ�தா� ேவ���. நா�ப
ேப��பா�ேபா�. �����பா�க. எ�ன
ெசா�ல��க?”
அவ� ப�� ெசா��� �� மா� மாமா ம���

அ�மா�� �ர�க� ஒ�ேசர “எ�க���
ச�மத�.” எ�� ச�ேதாஷ��� ஆன�தமாக
�����ட� ��ன.
“ெர�� ேப�ேம ேப� ஒ� ����� வா�க”
எ�� ைக�� இர�� ேகச� ��ண�கைள
������� ெச�றன�.
“எ�ன இ��� ேயாசைன? இ�ேபா த��ண
தா�க, அ���ேக தரேவ��ய�” எ��
��ய எ�ைன� பா��� ெம��ய
��னைக�ட�, இ�வள� நா� அ���ய
��க� �ல�� எ�ற �ைல�� அவேன
அ�யாம�
“த��ணயா எ�ன தர���?” எ��
க�ண��தவைன� பா���
“உ�கைளேய” எ�� �� உன�� நா�
சைள�தவ��ைல எ�� ��யைவ�ேத�.
ஒ�ம�ேநர� க��� நா�க� இ�வ��
எ�க� ைககைள ேகா����ெகா��

ச�ேதாஷமாக��, ந���ைக�ட�� எ��கால�
எ�க��காக ைவ������ �க��க�கைள
ேச��� அ�ப��க தயாராக �ேழ ெச�ேறா�.
எ�கைள பா��� ஆன�த க��� வ�ய,
மன��ம��ட� வா�வா��ைத��� எ�க�
தைல�� ைகைவ���, க��������
ஆ��வாத�ைத�� ச�ேதாஷ�ைத�� ப���த�
ஒ��ைண�த எ�க� ���ப�.
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சாகா வர� ெப�ற
ெபா�ஜன�க�!!!!

“� எ��� கவைல�ப�ற? ந�ப எ�லா� சாகா
வர� வா���� வ�தவ�க” எ�ற அச��யாக
ஒ��த �ர�� நா� ������ எ��ேத�.
“���…உன�� எ�ன�பா இ��� ������
அ��வா�� ெசா������ இ��ப…அ�த
ேக��ற ேகன ைபய�� எ�ைனய
�ைன�����யா?” எ�ற ம�ெறா� �ர� அ�
அச�� அ�ல எ�� உண���ய�. நா�
த�����த ஒ�ைத அைற�� மா�ஷ��
வரா�டா�� நட��� ேப��வா��ைத எ��

���த�.
“எ�ேனாட வா�� ��த� வா���தா�,
அ���ய உன�� ெகா�ச� ேம� மா��ல
சமா�சார� ேவ��.” எ�றா� ம�றவ�.
“இ�னா மா� இ�ப� ெசா��ற, நா� எ�
க�ட�ைத ெசா�னா � இ�ப�
��மா�கா���� கவைல படாத��ற…
��கறெவைலவா�ல ஊ��ல இ���ற��க
�� ேவள ��ண ேசா� ேபா�றதா, இ�ல
இ����� �ைட��ற அ�மாவ பா�ேபனா?”
எ�� மா��ட� ேக��க� அ��க�ப�ட�.
இேத ��தைன தா� ப������ ேவைல
ேத� அைல�� எ� மன���, ஆதலா�
என��� மா��� ப��� �ைட �ைட��ேமா
எ�ற ந�பாைச�� ெவ��� வ�� ��ேற�.
“ெபா�� ��ன இலவசமா அ�� �ைட���,
த�மா�ப��� இ���. இ��� ேமல எ�ன
ேவ��” எ�றா� மா�.

“ெவ�� அ��ய ெபா�� ��ணா ஆ�சா?
ம�ைக ஜாமா� வா�க��, ம�த ���ப
ெசல���� ரா�ெக� ��ற கண�கா ���
ேவ�����ேக? அ��� எ�க ேபாக. �
ெசா��ற த�மா�ப���ல இ����� ேபா�
அ�மாவ கா��னா ஏேதா ம��� மா��ைர
த�தா�க, ேவற ஏேதா ஆ�பேரச� ப�ண��,
அ��� இ�க வச� இ�ல�� ெகா�� ேபாக
ெசா���டா�க. ெகா�றா ச�தான ஆகாரமா
��ண தர���� ெசா���டா�க. அ�மா�
��ட எ�க ேபா� ெகா�ைள அ��க?”
“ஹஹஹா பய ��ைள�� இ���
ஒ��ேம ��யல. நா� ெசா�னா ேகாவ�
ம��� ெபா����� வ��.” ��ேயா ��
எ�� ���தா� மா�.
“ஐய. உன�� எ� க�ட� பா�தா காம�யா
இ��கா” எ�� ெநா�தவைர�பா���
“இ��� ��யாத ���டயா இ���ேய.
இ�ேபா பா� டா�மா�ல த��ய ேபா��

த�ளா����� இ���ற இ���ல ப��கற
��ைள�க �த� ெப���க வைர ���ரேம
பரேலாக� ேபா���. ெபா�ட���ளய
எ������டா க��ல பா�ய ெகா�னா ��ய
அ��ற� ெக��கற� �த� ஆ�� ��ற� வைர
ெச�� ெகா�����ேவா�.
இ�ேலனா த�ெகாைல ெகாைல இ�ப�
எ�லா� ப�� ஜன�கள
ெகா�����ேவா�.” எ�� ��யப� ��ைய
���க ����ய மா�ைய �ேனாதமாக�
பா��தா� ம�றவ�.
ஒ� �ைற ��ைய இ������, “இ�ப�
எ�லா� பா� ேப� ெச�தா ��ய ப�, ப���,
�ழ�ைத�க �த� ெப�யவ�க வர �யா�
எ�ன� ெத�யாம பா���, ெத��ச��ற�
உ�க ஆ�தா மா�� ைவ��ய� பா�க ��யாம
���� ேபா��னா ��ச� எ�ன ேத��?”
எ�� ேக�� ேக�டா�.
அத�� எ�ன ப�� ெசா�ல எ�� ேயா��த

ம�றவைர ேபா� எ�னா�� ஒ��� ெசா�ல
��ய��ைல…ெவ�� ஆத�க ெப���ேச
ெவ�ேய�ய�.
“அ�ம����ல…ெத�� ப�க�
�ட��ள�,�ழ�� ப�க� �ேத�, ேம��ல
இ�ேபா ெசா������ இ��கற …��.. அ�
எ�ன�பா ஒ� ��டா� ேப� மா��
வ�ேம..�����..ஆ�.. ����ேனாேவா
எ�ன எழேவா, அ��ற� ெக�� �ழா
�ைத�கற�, க��� ேவ�ய�ப� மைலல
எ�னேமா ெவ�� எ��கற� இ�ப� எ�லா
ப�க�� எ���கால���� ேதைவ, அ�
இ��� ெசா�� �க�கால��ைலேய ந�ப
ஜன�க இ��க ��யாத ப��� நடவ��ைக
நட���.” ��� எ�� ��ைய ஒ� இ���
இ������
‘ந��� பய ��ைள�க, ��க ம��� தா�
ேக�மா��தன� ப����களா, அ�ேபா
நா�க�� ெமா�ளமா��தன�
ப��ேவா��ல�� ����கறகண�கா ��

எட��ல �ராைன�, தா�, ஆ�� ம����
ஒ���ைத�� ��� ெவ�காம
அ��றா��க, அேதாட �ைளவ ப�� எ�த
ப�னாட ேயா����? ��மர��ல
ஒ�கா����� அ� மர�த ெவ��ற அ�வா�
��ள�க ெநற�ச ஊ� ந���.
ேதைவ��லாத��� எ�லா� �யாய� ேக��
ேபாரா�ட� நட��றவ�க ந�ப நாேட சாக
ெகட��� அ��� �யாய� ேக�காத
�ர��க.” எ�� ம�றவ�� ப�ைல
எ���பா��காம� �� இ��த ��ைய
அ�ப��� ���க� ெதாட��னா�.
“ஆமா�, இவ� ெசா��ற�ல�� உ�ைம
இ��ேக” எ�� எ�ைன�� �� எ� மன�
அவ��� த� ேவா�ைட ேபா�ட�.
“இ� எ�லா� ப�தா��� ஒபாமா மா��
ைமன� மா���ைள �ட��, மா�சா�ேடா,
அ�உைல அைம�கறவ�, ஆ�த�கள
���றவ� மா��யான ப�கா��க ந�லா
இ��க��� காவ� எ��கற ப�த�க�

ஏராள�. க�� ேபத� இ�லாம �ேரா�க�
ேவைல பா��றவ� தா� அ�கார��ல
இ������ ��ட� ��டமா ேபா�� ந�பள
இ�ப� இ��க வ� இ�லாம
ப���டா��க. இ�த �ைல ம��� இ�ல
இ��� ஆ�ட� இ����� ெசா��றா�க.”
எ�ற மா�ைய ஆத���
“ஆமா, � ெசா��ற�� ச�தா�.” எ��
ம�றவ� ஆேமா��தா�.
“இ�ம��� ேபாதா��� ெவ�நா���கார�
இ�க வ�� லாப� பா�க �� ��
அைழ�கறா�க. உ��� ெப�ய �யாபா��க
எ���ைப சமா��க எ�லா �தமான
ச�ைக�� த���டா�க. இ���
பழ�ேபா�டா�க அ�த உலக� பண�கார��க.
இ��� அவ�க உலக� பண�காரனா
��ன�ல இ��க ேபா�டா ேபா��
ேபா������ லாப� பா�க ஆ��ைற��ல
இற���டா�க. 25,௦௦௦ – 3௦,௦௦௦ ஆ��கள
����� அ���டறா�க, அ�த வ�மான�

�ர�தர��� கனா க���� அைத ந��
கடன வா�� எ�தன ேப� க�ட ��யாம
ந���க ேபாறா�கேளா ெத�யல. இைத
ஏ�� ேக�க அ�கார��ல இ��கறவ�� ச�,
எ��க���� ெசா���கற ஆ��க�� ச�
ேக�க ���ச� இ�ல… இ� எ�லா�
எதனால? எ�லா வ�க�த பய ��ள��
இவ��க��ட �� வ�� ப�ணவ�க, ‘மா��
� யா��� ஆ�� ெவ�சா�� ேக�க
மா�ேடா�, என�� மா��ர� ஆ��
ெவ�காத��’ ைக க���டா��க.”
இைத ேக�� எ� மன�� அவ��� ேவா��
ேபா�ட�. அவ� ெசா�வ� ேபா� ெசா�த
நா���காரனேய ேக�க நா� இ�லாத ஆ��க
ெவ�நா��� காரைன ம���
ேக���வா�கேளா?
“ஆக ெமா�த� இ�ப� எ�லா ஜன�க��
இ�தைனைய�� �� ெபாழ�� எ��தா அவ�
சாகாத வர� வா��னவ� தாேன!” எ��
ெசா�� ��னைக�தா�. அ�த ��னைக

“��த� வா�� �வ� வா��” எ�ப�
இ�தா� எ�� என�� ேதா��ய�.
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��கா����� ேபாேற�...

‘எேல அ�த� ப�கமா எ�க ேபாேற?” எ��
ேக�ட க�தைன� பா���,
“��� சாமா� ��கற கைட ேபாட�
ேபாேற�” எ�ேற�
“ேகண�பய… ��கா��ல� ேபா� கைடய�
ெதாற�கற ���ய� பா�. மைற�ைற�
கழ���சாேல?”
“����.. ெசா�னா�� ��������
ேம�ெகா�� ஆற கா�ய�ைத� பா�கறமா��
….”

“��யறமா�� ெசா��ேவ” எ�� எ�ைன
அவன��� இ����ெகா�டா�; அ�த ஆலமர
�ழ�� எ�க� �வாத� ெதாட��த�.
“இ��� ெகா�ச நா�, இ�ைலனா
வ�ஷ��ல, ந�ப நா��� ெபா��கைள ேபா�
ம�க� எ�க வா��வா�க? அ�தா��பா..
இ�ேபாேவ ��கா��ல ஒ� கைடய�
ேபா��டலா� அ�ப���..” எ�� இ��த
எ�ைன� பா���
“எ�ன ஒ� மா��கமாேவ ேப�ற..��கா��ல
கைட…ம�க� சாமா� வா�கரத� ப���
கவைல ��ய�ேய�பா” எ�ற� க�தைன
ேம�� �ழ�பாம�,
“அ� ஒ����ைல! ெவ�நா���
கார���� ��லைற �யாபார�ைத
அ�ம���� ேபா� கவ�ெம�� எ�ன
ெசா�னா�க? ஞாபக� இ��கா?” எ�ேற�.
“எ�ன இ�ப� ேக�����ட? அவ�க

வாறதாலதா� இ�க அ���� ேப����
ேவைல �ைட���, ஏ�கனேவ இ�க ந�பள
மா�� �யாபார�, �வசாய�
ப�ணறவ�க��� எ�த� பா����
�ைடயா�. ெவ�நா���கார� கைட எ�லா�
ப�டண��லதா�… அ��� ப�� ல�ச�
ேப��� ேமல வ���� இட��ல தா� கைடய
ேபாட ���� அ�ப��� தாேன�பா
ெசா�னா�க.”
“ஆமா�..ெசா�னா�கதா�..”
“அ��� இ�ேபா எ�ன வ�த�?” எ�றா�
க�த�
“� ெசா�ன��� எ�லாேம ஆ��
வ�த�…அ�ம����ல�பா.. இ����ட
இ���”
“எ�ன� இ��� இ��கா?”
“ஆமா��பா அ�ம� வா�கற வைர��� ந�ல
பா�பா தைலய� தைலய ஆ������ இ�ேபா

ேநர�பா�� ��ற மா�� ஆ����.”
“� எ�ன ெசா�லற? அ�தா� ந�ப அ�ப��
ம���ல ������ இ��காேர, அவ�� நம��
��தைல வா��� த�த� கத�� ��ற பா�ப,
அட��ட மா�டா�களா?” எ�ற க�தைன
எ�ன ெசா�ல!
அவைன ேம�� ��� பா��த நா� “� ஏ�
இ��� ேகாமண�ேதாட� ���ற அ�ப���
இ�ேபா தாேன ����.”
“இத�பா�..எ�ைன� ெசா�� ேக���கேற�,
ஆனா எ�ேனாட ேகாவண�ைத ஒ���
ெசா�லாத. ஆமா� ெசா�����ேட�”
“நா� ேகாவண�ைத� ெசா�ன��ேக
இ����� ேகாவ� வ�ேத. உ�ேனாட
ேகாவண�ைதேய உ�����டா எ�ன
ெச��ேவ?” எ�ேற� ஆத�க���.
“இ�ப�� ெசா�னா எ�ப�. ��யற மா��
ெசா��”

அ�ேபா� “இ�க எ�ன ெர�� ேப�� கைத
ேப����� இ����க?” எ�� வ�தா� மா�.
“��.. அ�� க�ண� ெதாற��
ேகாவண�கைதைய� ப��தா� ேப�����
இ��ேகா�” எ�றா� க�த�.
“எ�னேல.. இ�த� ����தாேன
ேவணா�கற�. � ெசா���பா” எ�றா�
எ�ைன� பா���..
“க�த� அ�ேண ெசா�லற� ச�தா�..
இ�ப�� நா�� �லவர�த� ப��, அவ�க
ஊைரேய ���ட எ��கற �ய���
ப��..ேகாவண�த��ட �டமா�டா�க���
ேப����� இ��ேகா�.”
“அ�ேபா� ெசா��… எ�த �ஷய�த� ப��”
எ�றா� மா�.
“ெவ�நா���கார� இ�க வ�� �யாபார�
ெச�ய�ேபாறைத ப��” எ�� எ����
த�தா� க�த�.

“��� ெவ�நா���கார���� தாைர
வா���ேபா�, ந�ப �ைள��கற��, உ�ப��
ெச��ற ெபா��கைள ��ப� சதமாவ�
அவ��க வா�� �����ற���, ெசா�த
க��ட�, �ட��க� ேபா� இ���� அைசயா
ெசா�தா அவ��க பா�� பண�ைத ேபாட��
ஒ����டா�க.”
“அ�தா� ெத��ேம. இ�ேபா எ�ன ��சா?”
“ெசா�னைத எ�லா� மா�த ஏ�பா� நட���.
��னா� ெசா�ன ந�ப ஊ� உ�ப����
�ைள�ற ெபா��கைள, வா����க
ஒ�����ட அளைவ �ட இ���
ெகாற���� (20 சத�தமா��), 10 ல�ச�
ேப��� க��யா இ��கற எட��ல� கைடய�
�ற�க� ச�ம��க��� மா�தறா�களா�”
“அட� பா��களா?”
“அ��� இ�லாம.. பா�� பண�ைத அைசயா�
ெசா��ல� ேபாட நா� எ�ன ேகைணயா?

அ�ப��� அவ� ேக�க..அவேனாட மன��
��ர ந�ப மன� ெவ�தா�� பரவா��ைல
அ�ப����, ச�ைக�� ெசா����
இ����� கா�ய�ைத��
ெவ�நா���கார���� சாதகமா மா�த,
ம���ல இ��கற அரசா�க� �ைன���
கா���” எ�ேற�.
“இ���� நட��தா?”
“ஆமா�. அ�ம�� த�த� ெகா�ச நா��ேய
ந�ப ெசா�தமா �ைள��� உ�டா��ற
ெபா��கள வா�க ஜகா வா��றவ�,
நாைள�� �� சத� அவ� இ�ட�ப�
ெவ�நா�� உ�ப��� ெபா�ைள ��க
மா�டா� அ�ப��� எ�ன ��சய�? அ�ேபா
அவ�க எ�லா எட��ல�� கைடய ெதாற��
க�லா க��னா எ�ைனய மா�� ஆ��க
��கா����தா� ேபா��தாேன கைடய
���க��..அ�ப�தாேன ந�ம ஆ��க��
ெபாைழ�கலா� ” எ�ேற�

“அ�ேண… அவ��க வ�தா �ைல
க��யா�� தரமான சாமா�க�
�ைட������ ெசா��தா�கேள.” எ�றா�
மா�.
“ேசாமா� பய�க ெசா�லறைத ந�பாத.
இ�ேபாேவ அவ�க ஆ�ட���� ந�ப
ஆட���� ெசா��றவ� நாைள�� எ�ன
ேவ��னா�� ப��வா�க. இ�ேபா
ச��சா ����ேபா��, ஜன�க அவ�
��னா� ேபான�� அவ� ெவ�ச�தா�
�ைல அ�ப��� ெசா��வா�.” எ�ேற�.
இ�வைர நட�பைத� ேக���ெகா���
பா����ெகா��� இ��த கா�க�கைள�
��க�� ���� ெபா�ன�மா, த� வாைய�
�ற�தா�!
“இ�ேபா ெசா��ேய, அ� எ�னேமா
உ�ைம. நா� இ�க� �� க�� ��கற
காைய� ேபர� ேப���� வா�காம
ேபாறவ�க, அ�த� ேகா�ல இ��கற ந�ப

நா���கார� கைட… ேப� எ�ன
…அ�தா��பா ெச�ேபான �� க��
��கறமா�� ��தாேன..அவ�தா�”
“ஓ .. �ைலய�ஸா” எ�� எ���� த�தா�
மா�
“ஆமா�… அவேனதா�..அ�க� ேபா� ேபா�ட
�ைல�� வா������� ேபாறா�க.
எ�னேமா�பா ��க�� ��கற எ�க
ெபா�� எ�னேமா ேகவலமான� மா���� …
வ�த�� ெசா�த�� பா�ெக��ல அைட���
த�தா தரமான� அ�ப��கற �ைன�� ந�ப
ஜன�க��� வ�����! நாம அ�ன����
�ைளயற காய ���தா��, �ெர�ஸா
இ����� ெர�� நா� ���ல இ���ற
காய�தாேன எ�லா�� வா�கறா�க ���”
எ�� த� ஆத�க�ைத� ப���தா�
“ந�ப நா���காரேன ைக�� கா��, ஆ�
பல�� இ��கற த��ய��ல ��ப� மா��ெக�,
அ��ற� ேவேறேதா ேப�… எ�ன எழேவா

ஒேர எட��ல எ�லா ெபா��� �ைட���
அ�ப��� ��பா�� ேபா�� �ற��டறா�.
ந�ப ஜன�க�� அ�கன ேபா� ���� ���
மா�� ��வா�க. இவ��களாேலேய ��ன�
��ன� கைட�க �யாபார� ப������.”
எ�� ேம�� த� ப�ட�ைவ� ப���தா�.
“இ�ேபா� ப��த ��ன �யாபா�கள
ஒேர�யா� ���ல� ப��க ைவ�க�தா�
ெவ�நா���காரன இ��� �����கா�க”
எ�ேற�.
“அட� பா� ம�கா. இவ��க எ�ைனய
மா�� �வசா�க��� ந�ல� ப�ணேறா�
அ�ப��� ெசா������ ���றத ந��,
இ��கற க�ட��ல�� உ�ப�� ெச��
�ைழ�கற எ�கேளாட ஒ���
ேகாவண�ைத�� உ�வர நாதா��பயகள
எ�ன ெச�ய?”
“�வசா��க ம����ைல, எ�கைள மா��
�யாபா��க, ெபா� ஜன�க எ�லாேராட

தைலைய�� ெமா�ைட� ேபா��� ச�தன�
��, கா�ல � ��� ��ச���ல ��தெவ��
அழ� பா�க நாம ����ேடா�. இ���
�தா������� ���கா��,
அர�ய�வா��..த��� த�� …அர�ய�வா�க�
தயா��கற �� ��ட�ைத�� ந�ப� தைல�ல
அல�க����வா�க.” எ�ேற�
“அ�த �� ��ட�ைத ந�ப தைலல அல�க��க
ச�ம��� தைலய கா�ட நா� எ�ன
ேகண�பயகளா? ��கா��ல ேபா�டா��
எ�க ேபா�டா�� ந�ப சன�க உ�ப��
ெபா�ள வா��ேவா��� நா� ��மா���
ந�ப ேகாவண�ைத நாேம கா�பா���க
ேவ��ய�தா�.” எ�றா� மா�.
“அ�ப� ேபா� அ�வாள” எ�ற க�த� ம���
மா��� வா��ைதக� ந� எ��கால��� ேம�
ந���ைக �ைத �ைத�த�!
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அ��� அ�ப��தா�, நா�த� ம���
ெதாைல�கா���� க�ட ெச���� மன�
அ���� ெசா�ல ��யா �யர��� மன�
அ���ய�,
“ப�பா��க நாசமா ேபாக..ப�ச ம�ண �ட
��� ெவ�காத காவா� பய�க பாைட�ல
ேபாக…”
எ�ற ஒ�பா� �ர�க� ெவ�ேவ� ம�க�ட�
இ��� ெவ�ேவ� �தமாக
ெவ��ப��த�ப�ட �ைல�� ஒ� தாயாக
எ� மன� ப�த��த�.

அ��� ெப� ��ைள தா� த�ைத�ட�
இ��தா��, இ�ைல ����� இ��தா��
பா�கா�� ���� இ�லாத �ைல�� எ�ன
ெச�ய?
எ�க த�� நட����� ேயா��சா �, நா�,
நா�, ந� ���ப�, ந� ச�க�, ந� க��…
இ�ப� �ளமான ச����ெதாட� க��க�
ேபா��ெகா�ேட����ற�.
இ�� எ�ேகா, யா��ேகா நட�த� நாைள
ந� ��ைள�� நட�கா��� எ�ன ��சய�?
“ய�மா. ய�மா” எ�� எ� ���� ேவைல
ெச��� அ�பர��� �ர� எ� ��தைனைய
வைலைய அ��த�.
“எ�ன அ��. உ� ெபா�� இ����
��� ேபாகைலயா?” எ�� ேக�ேட�. ஒ�
நா� �ட ப���� ���ைற எ��காம�
ெச��� ெப�. ந�றாக ப��� வா���
��ேனற ேவ��� எ�� �ைன��� ெப�,

அத�� உ��ைணயாக அ��� அவ�
கணவ��.
அ�ெப� கவைலயாக “இ�ல..அ�மா இ�
ேபாக ேவ�டா�� ெசா���டா�க.” எ��
த� தாைய பா��தா�.
“எ�ன அ��… எ�ன ����� இ�ப�?
அ��� ந�லா ப��கற ெபா��..” எ��
நா� ேக���ேபா� அ�ெப� நா� அவ�
தா�ட� ேப� எ�ப�யாவ� அவைள
ம�ப��� ப���� அ��� �டேவ���
எ�ற ஏ�க�ைத க�க�� ேத��
பா����ெகா�� இ��தா�.
“��ன எ�னா�மா… உ�க ���ல எ���
வ�சமா ேஜா� ெச�யேற�. எ���ட
இ���ற� எ�ேனாட ைக ��த�, நாய�,
ெபா� ெசா�ல மா�ேட�, ெச�யற ேவைலய
��தமா மனசார ந�லா ப�ண����
ெச��ேற�… ச� தாேன?” எ�றா� அ��.

“அட, அ�தா� ெத��ேம, அ�னால தான
இ�தன கால� உ�ன ���ல ஒ���யா
நட�தேறா�? இ�ேபா எ��� இ�. ேப�ச
மா�தாத. ..” எ�� ேக�ேட�.
“�ேய நாய� ெசா��… எ��� ��ைளகள
ப��க அ��பேறா�? ம�சனா இ��கற
��ைள�க இ�ேகா��� ேபானா அ��கள
ந�ல வ� எ��� ெசா�� ப��வமா அ�
அ��க எ�ல ந�லா வள�ேமா அ�த க��
���� ந�ல �ைல�� இ����
ேபாகதாேன?” எ�� ேக�� ேக�டா�.
“ஆமா�.” எ�ேற�
“அ��க எ�கள மா�� அ�னாட�கா��யா
இ�லாம ந�ல ெநலைம வர��� ெநன�கற�
ச�தாேன?” எ�ற அ��� ேக���� எ�
வாய தானாகேவ “ஆமா�” எ�ற�.
“ஆனா, இ�ேபா எ�னா நட���?
இ�ேகா��� ேபாற ெபா�ண நாச� ப�ண

ப��� ெசா�� தர ேவ��ய வா����, அ�க
ேவைல ப��ற ஆ���ைளக��, ெப�ய
�ளா�ல ப��கற ஆ���ள பச�க��
ேபா�� ேபாடற மா�� தாேன இ���?”
எ�� அ�� ��யைத எ�னா� ஆ�ேச��க
��யாத �ைல�� த��ய இ�ைறய
�ைலைய எ�� வா�க�� ���� �ைல��
இ��ேத�.
“அ� ம��மா… இ� எ�லா� ப�தா���
ெபா�பள ��ளய ெக��கலா� த���ல; இ�ல
ஒ� ெபா���� இ�ட� இ�லாம க���ல
ம�ச க��த க�� இ����� ேபானா அவ
தா� ெபா�டா��, அவ�ட ப��கலா� த�ேப
இ�ல�� க�ட க�மால கைத�க
��தகமா��, �� ��மால�� ���ப ���ப
ெசா�� த���க. இைத எ�லா� ப����
பா��� இ�த தாேன ெத��ேசா ெத�யாமேலா
க�����க…”
“இ�த ேக�ெக�ட கைத�கள �ச��� ந��
ஆ�பள பச�க�� ெபா�பள ��ள�க��

ெக�������, ெக��ேபா�����
இ�����க.” எ�� அ�� அவ� அ��த
வைக�� ����கா��ய உ�ைமைய
எ�னா� ம��க ��ய��ைல.
“அதா�, ேபசாம எ� ெபா�� ப��ரமா��
ந�ல ம��யா�� இ��க உ�கள மா��
ந���ைகயான ���ல ேவைல ெச��
�ழ���க����� இ�டா���ேட�.” எ�ற
அ��ற� நா� எ�ன ப�� ெசா��ேவ�.
ஒ� தாயாக எ� மன�� இ��பைத அவ�
ைத�யமாக ெவ�ேய ெகா����டா�.
“எ� ைபய� ��கைன� �ட ந�ப ரா� த��
ெம�கா�� கைடல ����ேட�. இ�ேபா
ஒ��கா இ��கறவ��, அவ� இ�ேகா�
ேபாற வ�ல இ��கற டா�மா�ல ெப�ய
பச�க வா���� ேபா� ����றத
பா��றவ�, நாைள�� அ�த
த�தைல�கேளாட ��� ேச��
டா�மா�ேகா, இ�ல ேபாத ப�கேமா, அ���
இ�லா�கா�� ம�த ெபா���கள

ெக��கேவா, ஜா� ச�ைட�� ேபாகேவா
மா�டா�� ெசா�ல ���மா. அ��� ேபசாம
இ�ேபாேவ ெதா�� க����டா அவ�
ெபாழ�ப அவ� பா���பா�. ட� ட���
இ�ேபா ஓ�ற வ���க எ�ப��� இ� வ��
கால��ல �ட�தா� ெச���, எ�னா நா�
ெசா��ற� ச�யா?” எ�ற ேபா� இ��ைல
ெதாட��தா�, எ�� கால ���கத�� ேபா�
ெசா��� அ��� வா��ைதைய எ�னா�
ம��கேவா, இ�ைல எ�லா� ந�லப�யாக
மா���� எ�ற ந���ைகேயாேடா எ���
ெசா�ல ��யாத �ைல��
இ��ேத�…ஏென��, மா�ற� வரேவ��ய
ச����ெதாட�� நா� ஒ� க��ேய!
எ� மன� இ��க���� காரணமா�ய த�
ம�த�, ���ப�, ச�க�, ச�க அைம��க�
ஆ�ய க����ைற, ����ைற, ஆேரா��ய�
– மன ம��� உட�நல� ேபா�றவ���
க�டாய� மா�ற� ேதைவ எ�� உண���ய�.
இ�ேபா�ற ச�பவ�க� நா��� �ன�ேதா��
நட���ெகா��தா� இ���ற�…. ஆனா�,

�ல ச�பவ�க� ம��ேம ஊடக�க��
ெவ��ச�ைத ெப��றேத..இ� ஏ�?” எ��
������ ெகா����ைக��
“பா�..�ேய நா� ெசா��ற பா��� க��டா
இ������ ஒ����� இ��க.” எ�ற
அ�ைப பா���
“இ��� எ�லா� எ� காரண���
ேயா����� இ��ேத�” எ�ேற�.
“���…ந�லா ேயா��ச ேபா. யா�
ப�ணா�க�� ஆதார�ேதாட ����சாேல
த�டைன �ைட��ற� இ�ல. இ�த அழ�ல
ேயா��� ேயா��� ������� இ��ததால
தா� இ���� �ர� நா� ேபா� கட���.
�தல இ�த மா�� நா�� பய�க��� �ழ
ேவைல�� ஆகாத மா�� ப�� ���ட��.
ஆனா, எவ� இைத ப��வா�, அ�கார�
இ���ற ஆ� ���ல இ�த மா�� ஒ���
நட�கா�, அ�னால அவ��க��� ந�ப ப�ற
க�ட� எ�க ����.” எ��

ஆ�வாச�ப����ெகா�ள த��ைர
������� ேம�� ெதாட��தா�
“தா��� த�க� ������ அைத அ��க
டா�மா� ெவ�ச கைதய எவ� மா��வா�?
அவனவ� ேகா� ேகா�யா ச�பா��க,
இ��கற ஜன�க எ�ேக� ெக�டா
எ�னா�� இ��கா��க…இவ��க எ�லா�
பாைடல ேபாக. ெகா�ச� ெகா�சமா
������ சாவற��� ேபசாம ஒேர�யா
எைதயாவ� கல�� ���க ����டலா�.
அ�ேபா ஒேர�யா கா�!” எ�ற அ���
வா��ைத எ�ேற�� நட�கலா�, இ��ைல
ெதாட��தா�!
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�ஜ� �ழலான ேபா�...

ெந�ச� படபடெவ�� அ����ெகா��,
உட��� ஒ��த ந��க� வ��, எ�னா�
வா��ைதகைள ெவ��ட��யா�
ெதா�ைட���ைய அ���ய�.
மனேமா ேந�மாறாக “எ�ன? ஏ�? எத��?
எ�ப�? எ�ேபா? �ஜ�மாவா?” இ�ப�
எ�லா�தமான ேக��க��; அகரா���
உ�ள அ�தைன ேக��க�� ஒ�ைறெயா��
ப��� �ைண��, எ�ைன� ���த�, ஆனா�
�ைடதா�… �ைட�க��ைல.
இ��, இ�ேபா� ேகாம� இ��ல�� இ�ைல

எ�� ேக�ட�� இ��� எ� �ைலைய�
ெசா�ல��ய��ைல.. இ�த ��� மாதமாக
ேவைல காரணமாக ெவ������ ெச�ற
ேபா� எ�ன நட�த�? அத�� ���
வைர�� ஏ�� ���யாச� ேதா��ய��ைல.
எ��� ஜ�ன�ட� ��ேற�, இ��
இ����� தாேன…எ� ேகாம�..எ� மன�
இ����ட அவ� இ�லாதைத
ஏ���ெகா�ள��ைல.
எ� ைகக�, அ�த� க����லா ஜ�னைல
ந���� �ர�களா� வ��ய�. அ�ெறா�
நா� ேகாம� எ��ட� ��ய� படமாக
மன�க��� ���த�, “பா��யா ெசௗ�யா
எ� ெபா�� ெகா��த�” எ�� ைக��
ஒ� �ெச�� ம��� ஒ� வா���
அ�ைடைய� கா���தா�.
“அட �ெச�� அழகா இ��ேக. ஒ� �ழ�ைத
அ�மாவ� க������� ��த� தராமா��.
எ�வள� த��பமா இ���.” எ��

���ெகா�ேட அ�ைனய� �ன வா�����
ேகாம��� மக� த� ைகயா� உ�வா��ய
வா��� அ�ைடைய� பா���� �ர��ேத�.
பட�� வ�க�� மனைத� ெதா�ட�.
“ெரா�ப ந�லா இ���” எ�� உண���
ெசா�ேன�.
“ஆமா�. அவ ெசா�லறா ‘எ�ப� அ�மா நா�
ேக��� ��ைனேய என�� ேவ��யைத
��க ப��ட��க? உ�கள மா�� யா����
�ைட�பா�க ெப�� அ�மா? எ�ேனாட
�ர��� எ�லா� ெபாறாைமயா� பா�பா�க
ெத��மா? அ�ப���” எ�ற ேகாம���
�ர�� ெப��த�� ெந���� �ைற��
வ��த�.
“ஆமா� உ� மக ெசா�லற�� ச�தா�. அ�
எ�ப��தா� � ேல�ட�� ேபஷ� ஆக���,
சைமய� ஆக��� எ�லாேம ேஜாரா ெச��
அச�தற. இ�ப� ஒ�ெணா�ணா பா���
பா�� ெச�யற.. ஆனா எ�னால எ�லா�

��யா��பா. ேவைல ���� ������
ேபானா ேபா���� ேதா��. ேபான��
ஏேதா அர�க�பர�க ெச��� சா�����
ப��தா� ேபா���� ேதா��. �� நா�ல
தா� பச�க���� ���சைத�
ெச�ய����.” எ�ேற�.
“இ�ல ெசௗ�, எ� ெபா�� எ�ப�� ஏ���
ேபா�ட��டா�. அவ யா���ட�� எ����
ேபா� ��க��டா�. அவ எ���பா�காம
இ����ேபா�, அவ ஆைசைய �ைறேவ��னா,
அவ �க��ல ெத��� ச�ேதாஷ�, �ர���
இ�ப� கல�த உண�ைவ பா���ேபாேத எ�
மன� ெநற����.” எ�� ெம�மற��
ெசா�ன� அச��யாக இ�ெபா��� எ�
கா��….
அ�� �த� அ�த சா��ெகா�� ேகாம��ட�
எ�ேபா�� இ����.
“ஏ� ேகாம�, ஒ� வா��யாவ� � உ�
��ைவ ெசய�ப���� �� அ�த

சா��ெகா�ைத பா�����கலாேம? அ�வள�
உ� ெபா���காக பா���� பா���
ெச��ேய! அவ��� எ��பாராத
ஆ�ச�ய�கைள� த�தவ, இ�ேபா இைத��
அவ எ���பா��காம ெச����யா? அவ
உண��க� இ�ேபா உன�� ெத��தா?
���தா?” எ�� எ� வா� �����த�.
எ��ட� ேக��க� ம��ேம…எ�
ேக��க���� ப���ைல.
“வா�க ேமட�, அ���� ேபாக��யாதவ�க
எ�ேலா�� இ�ேபா அவ�க ������
ேபாறா�க.” எ�� அைழ�த ஊ�ய�ட�
நா�� ெச�ேற�.
எ�லா� ���� ஒ� வார� ஆக�ேபா�ற�.
எ�னா� உ�ேள ெச�ல ��ய��ைல.
“இ�க இ�கதா� ஒ�கா����� கைத
கைதயா� ேப�ேவா�.” அ�� ெச�� நா�
அ�த நா�கா��� வ���ேமா எ�� ெம�ல

அ�� அம��ேத�.
“அ��த வார� எ�க ���ல, ஊ����
ேபா��� வ�த கைதைய ேபச வேர��
ெசா��ேய…வ��யா? உன�� ���ச�
ெபா�� ஒ�� வா���� வ����ேக�…
இ�ேபா அைத வா���க� ���ப வ��யா?”
�ல���த��த எ� மன� எ� க���பா���
இ�ைல.
எ� உட� வ�தவ� அைழ�த�� உ�ேள
ெச�ேற�. என�ேக இ�ப� இ��ேக அ�ேக
ேகாம��� கணவ� ம��� ெப�ைண� ப��
எ�ன ெசா�ல? உண��க� இ�லா ஜடமா�;
�வ� உ�ேடா?
ஒ��� ெவ��த பா�ைவ�� எ�ன
ெத�ப��ற�? அவ�ைடய கணவ� ஏேதா
ப��� ப�ைன�� வய� ���ேபா�
ேதா�ற��ட�!
“எ�ன� உ�க ����கார� ெரா�ப

�ெச��டா? நா� வ�தாேல ஏேதா� ��ய�
பா�தாமா�� வா�க�� ெசா���� ஆேள
காணாம� ேபா�டறா�?” எ�றேபா�,
“�ேச �ேச, � ம����ைல ெசா�த�கார�க
வ�தா�� அ�ப�தா�. ஆனா அவ� அ��கற
��� இ��ேக..ஹ�பா. எ�க ��டதா�.
எ�க மா�யா��ட, அட இவ���� �����
ேபச� �ட� ெத��மா? அ�ப��� ெசா��
அவைர வா�வா�க. ேக�டா… எ�க ��ட
��யா இ��கற மா�� ம�தவ�க ��ட
இ��க��யல அ�ப��� ெசா��வா�.ஆனா
யாராவ� ����� வர�ேபாறா�க
அ�ப��னா ேதைவயான� எ�லா�
வா������ வ���வா�க. இ� ப�� அ�
ப���� ஒ� வ�ப���� ���தா�
வ�த�ட� அவ�க உ�ேள ேபா��வா�க.”
எ�பா�
“இ� உ� ����கார� யா����ட
மன���� ேப�வா�? அவர
ஊைமயா������ ேபாக எ�ப� மன�

வ�த�?” எ� மனேமா இ�ப�
ேக���கைணகைள� ெதா��த�. எத�ேக��
ப�� ெசா�ல வரமா�டாளா?
அ�ேபா� உ�ேள அவ�� தாயா� ஒ�
�ைல�� ������பைத� பா��� அவ�ட�
ெச�ேற�. ெப�ற� ெப�ைண�
ப�ெகா��த� தாைய எ�ப� சமாதான�
ெச�ய ����. எ� ைக அவைர ஆ�தலாக
வ��ய�… அவ� எ�ைன� க� �ற���
பா��தா�. அ�த� பா�ைவ�� எ�தைன
உண����ேபாரா�ட�… ���த�
வா��ைதக���� ��க�ைத ெவ��ப����
ச����ைல. ஆ�.
“எ�ப��தா� மன� வ�தேதா. ஒ� ரா���
�ட எ�க ���ல த�கமா�டா. ேபா�மா
�ைன�ச�ேபா வ����� ேபாேறேன இ���
எ�ன ேவ�� உ�க���. இ�க த��னா
ச�யா வரா� அவ���; அவர �����
எ�னால இ�க இ��க ��யா�. அ�ப���
ெசா���� ஓ� ஓ� இ�க வ���வா.

இ�ேபா எ�ப�? அவளால அவ ��ஷைன��
ெபா�ைண�� த�யா� த��க����
ேபாக���ச�?” எ�� எ�ைன�
ேக�டேபா� மன� கன�த�.
�ைட ெத�யா பல ேக��க�ட� இ���
இைண�த�.
“அ�சயமா ஒ� ப��நா��� ��ன
ெபா�ேணாட வ�� ஒ� நா� த��னா.
���சைத� சைம�க� ெசா��� ேக���
ேக��� சா���டா. இ�� ேக��� சா��ட
இ��க மா�ேட� அ�ப��� ெசா�லாம
ெசா�ன� ��யாம ேபா�ேச.. ������தா,
அவள� ���� ெவ����க மா�ேடனா?”
எ�� அர��ய தாைய� க�ெகா�� காண
��ய��ைல.
“அவ ேபான��� காரண� ���ப�
�ர��ைனதா�; இ�ைல ஆ�� �ர�சைன
தா� அ�ப��� ஆளா���� ப��ம�ற�
நட�தறா�க. எ�க��ேக ெத�யாத ��யாத

காரண�க� எ�ப� ம�தவா��� ����?
ெத���?” எ�ற தாயா�� ஆத�க�ைத�
�����ெகா�ள ���த�.
ேகாம��� இ�த எ�ண� எ�ேபா����
இ��த�, அைத ெவ��ப���� �தமாக
தாயா�ட� த��ய� எ�� ஏ� ேவ�
வ��� அவ� ��ெவ��க �யல��ைல?
ஒ�ேவைள �ய�றாேளா? எ�ற எ� எ�ண
வைலக� ��ன�ெதாட��ய�.
அைத� கைல��� �தமாக ����
அ�ெப�யவ� ெசா�ன� எ� கவன�ைத
ஈ��த�, “���..மாடா உைழ�க����
தைலெய��தா? ����கார��ட ேபாக���
���� ெசா�லறா�…ஆனா
�ட��யைலேய�� ெசா�னா. ஏ���மா..
உ�க ஆ��ல எ�ன தா� நட�த�? ந�ல
நா�லேய மா���ைள நா�ப �� வா��ைத�
ேப�னா, எ�� நா� வா��ைத� ேப�வா�.
இ�ேபா அ�த நா� வா��ைத�� இ�லாம
ஆ���டாேள.” எ�� எ� �க�ைத�

ப���காக� பா��தா�.
என�ேக ஒ��� ெத�யாத ேபா� நா� எ�ன
ெசா�ல? “என�� ெத��� ஒ��� இ�ைல.
இ�ேபாதா� ஊ�ேல இ��� வ�ேத�.
இ�தா� பா�க��. ெத��சா க���பா
ெசா��ேற�.” எ�� அ�ேபாைத��
������� ைவ�தா�� “மாடா�
உைழ�க��” எ�ற ெசா� மன��
ெந�����ளா� இட�ய�.
நா� அ�வ� காரணமாக ெவ��� ெச�ற
��ேபா��ைட ேமல�கா��ட� சம����க
ேவ��ய ���ப�த�தா� ேகாம��� ����
இ��� ேநேர அ�வலக� ெச�ேற�.
��ேபா�� தயா����ேபா� எ� க���
ப�ட அ�வ� க�த� எ�ைன உ���ய�.
“ேகாம��� வரேவ��ய பத� உய��
ேகாம��� அ��த �ைல�� இ����
ேசக��� எ�ப� வழ�கலா�? ேகாம���
அயராத உைழ�� ஏ�

அ��க��க�பட��ைல?” எ� மன�
ஆற��ைல.
பத� உய��� ப��ய� ேப�� அ�வலக���
ெதாட��ய�� இ��� ேகாம� பத� உய��
�ைட��� எ�� எ�தைன எ���பா���ட�
இ��தா�.
ேகாம��� “இ�த ேவைல ���கற வைர���
���ப����� �ட ேநர� ெசல� ெச�ய
��யல. ஏேதா �����கற ���கார�
�ைட�ச� நா� ெச�ச ���ய�. இ�த
ேசக��� ெரா�ப ெகா��� ஜா�� ஆ����.
இ���� ஃைப� எ��க வ�தவ�, நா�
எ�னதா� மா�மா�� உைழ�சா��
�ெராேமாஷ� என��� �ைட�காதா�.
அவ���� தா� �ைட����� ந�க�
ப����� ேபாறா�.” எ�ற� �ைன���
வ�த�.
அவ� ம��ம�ல, ெப��பாலான
ஊ�ய�க���� ேகாம�தா� ஆர�ப��தேல

அயரா� உைழ�த அ�த �ராெஜ�� �ல�
எ�தைன அ�க லாப� க�ெப��� �ைட�த�
எ���, ஆதலா� அ�வ�ட ெசய� �றைன
ம��ம�லா�, இ�� ேவைல�� ேச��த�
�த� அவ�� உைழ���� த��த
�ர��பகாரமாக பத�உய�� வ�� எ��
ம���தன�.
எ� ��ேபா�� உட� ேமல�கா�ைய�
காண�ெச�ற நா� எ� �ஷய�கைள ப���
ேப� ���� ���, “எ�ன சா�, ேகாம���
வரேவ��ய பத� உய�ைவ ேசக����
த�����க?”
�ல ��ட�க� ெமௗனமாக இ������,
“உ�க��ேக ெத��� அ�த ெபா���
எ�வள� க�ன� அ�ப���?”
“ஏ� சா�, ேகாம����ட அத��� ேதைவயான
எ�லா த���� இ����� உ�க��ேக
ெத���. இ�ேபா ��க ெசா�லற� ச�யான
காரண� இ�ைல. ��க உ�ைமயான

காரண�ைத� ெசா���க.” எ�ேற� எ�ைன
க���ப����ெகா��.
“ெவ�… ஒ� ெப�ணா அ�த� ெபா���
ச�வரா�. …” எ�� ஏேதேதா
ெசா���ெகா�ேட ெச�ற� எ� கா��
�ழ��ைல.
“��� ஒ�� ம��� இ�ேபா ெத�வா�
�������. எ�ன தா� ெதா�� அ�பவ�,
ப���, அ�த��, ெகளரவ� இ�ப� எ�லா�
இ��தா���ட ெப�ைண இர�டா�தர
�ரைஜயாக பா���� மேனாபாவ� ம���
உ�கள மா�� ஆ�க��� மாறேவ இ�ைல;
மாற�� மாறா�. இ�த ல�ண��ல ேரா�ட�
ச�க� அ�க இ�க�� ேபா� இைளய
தைல�ைற�� வ��கா��யா ேபா��க!
ஆ�� ெப��� சம�!! ெப�ண�ைமய
ஒ��ேபா� அ�ப��� உலக ெப�க� �ன�
(மா�� 8) அ���� ேபா� ேபச��க.
�ேச..ேகவல�. இ��� ெவ��பைடயா
ெப�க� ெர�டா� �ரைஜதா��

ெசா�லறவ�கேள பரவா��ைல, அவ�க மாற
வா������. ஆனா ��க…?” எ��
மன���றைல ெவ���ேட�.
“இ�ேபா நா� உ�க��ட ேப�ன��� ��க
எ�ைன ேவைலய ���� ���னா��
பரவா��ைல. நா� கவைல� படமா�ேட�.
ஆனா ஒ��.. ஒ� உ�� ேபாக உ�க
���� ���யமான காரண���
ெத����ேகா�க” எ�� �றாவ�யாக
ெவ�ேய�ேன�.
அ����� ேநேர ����� வ�த�� அ�வைர
அட��ைவ����த அ��த� அ�ைகயாக
ெவ����, அ��த�� ஆத�க�� ��யேத�
த�ர �ைறய��ைல.
����� வ��� மன� சமாதான� ஆக��ைல.
�ேச … அ�� அ�வலக��� நட�தைத எ�
கணவ�ட� ப���ேத�…”ஒ�ேவைள
எ�ேனாட ேவைல �ட� ேபானா�� ேபா��.”
எ�ேற�.

“ேபானா� ேபாக��� ��. இ� இ�ைலனா
ேவற. எ�வா இ��தா�� நா� உ��ட
இ��ேக�. எ�லாேம சமா��ேபா�.” எ�ற
ப�� ஆ�தலாக இ��த�.
அ�ேபா�தா� �ைன� வ�தவராக, “� ஊ�ல
இ�லாத�ேபா உன�� ஒ� ெல�ட� வ�����,
இ�..ெகா�� வேர�” எ�� ���ெச�றா�.
அ�க�த� ேகாம��ட� இ��� எ��
அ��த�� ைக பரபர��ட� ெசய�ப�ட�.
அ�க�த��� ேசக��� பத� உய�� த�தைத�
ப�� ������ வ��� எ�����தா�.
அ�ப�ெய�றா�, இ�தா� அவள� மன
அ��த���கான காரண�…ஐேயா.. இ� நட�த
ேபா� நா�� ஊ�� இ�லாத�
�ர��டவசமா��ேபானேத..நா� ம���
இ�����தா� எ� ேகாம�..
ச�ேற ம���ப�ட எ� அ�ைக ���� மைட
�ற�த�.

கடலள� ஆைசக��; ��ணள� கன�க��
ஏ� �த� ��னா��னமான�? ஆைசக�
அைலயைலயா� எ��தா�� ஆ�கட��
இ���� ெபா��ஷ�க� ேபால ஆ�மன��
பா��க� தவ�யேதேனா? ெம�ப��
ெம�படா� கன�கைள ���த�ய ��யா�
ேபானேதா?
“எ�ண� ெசயலா�க� ேதா��ய அ�த ஓ��
��ட�க� அைத த���ேபா����தா�
���� அைத� ெசயலா�க �ைன����க
��யாேத. ஏ� ேகாம� உடேன ெசயலா�க
�ைன�ச? எ�னதா� �ர�சைன இ��தா��
இ�ப�யா ெச�ய��?” எ�ற எ�
ஆத�க�ைத எ� கணவ�ட� ப���ேத�.
“யா����தா� �ர�சைன��ைல?
�ர�சைன�கற கட�ல ��காம அைத
சமா��� ெவ�ய வர�தாேன நம��
அ���கற க�பல கட�� த����கா�.” எ�
மன�� இ��பைத வா�வா��ைத�� எ�
கணவ�ட� நா� ெவ���டேபா� அவ�ட��

ப���ைல.
“ஏ�க.. எ�ேலா�� ��மா �ேய�ட�,
ேஹா�ட�, ேப��, ேபால பலேதாட
ெட�ேபா� ந�ப�� ெவ����கா�க,
அ�ப�ேய இ�ைலனா�� இ�ட�ெந���
ேத� எ��கறா�க. ஆனா �ேநகா (Sneha:
Helpline – 91 – 44 – 24640050; Email:
help@snehaindia.org இ�ேபா� பல ைமய�க�
உ�ளன. ரக�ய� கா�க�ப��) ேபா�ற
எ�கைள� ெத����கற��ைல?” எ�ற எ�
இ�த ஒ� ேக���� ப�லாக எ� கணவ�,
“ஆமா�, கால� மா��ேபா� நா�� �ல�ல
மாற��. ��மா, அர�ய� இ�ப�� பல�
ப���� மா�� மா�� ெத������ நா�ப,
இ�ேபா�ற �க �க அ��யாவ�யமான
எ�க�, ைமய�க� ப���� க�டாய�
ெத����க��. க����� ேபாற��ேகா,
மனநல ம���வர� ேபா�� பா�தா�
ைப��ய��� ���ைர� ����வா�கேனா
பய�பட அவ�ய��ைல. நம�� ெத�யாத�ேபா,

ந�ைம வ�நட�த� ெத��சவ�க ��ட வ�
ேக�கற� த�ேப��ைல அ�ப���
�����க��.”
“ஆமா�, ஒ� உ�� இய�ைகயா ����ேபாேத
அ����ப� �ைல��லா� த�த����ேபா�,
தாேன மா������டா அவ�கள� சா��தவ�க
க���ல க�ைல� க�� கட�ல த��ன
மா��.” எ�ற எ� ��ைற ஆேமா��தா� எ�
கணவ�.
எ� மன� “எைத� க��� கல�கா�,
எ��கால�ைத எ��ெகா�ள ேவ��ய
அவ�ய�ைத எ�ைன� ��� உ�ள
ம�த�க�ட� �ைத�க ேவ���” எ��
��ரமான�! அைதேய ெஜ��க�
ெதாட��ய�.
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ப�யா ... ப�சமா... ��!
இ�லேவ இ�ைல...

(��ேத� வா� – �ல�க� ேபா�ற�
��ேத� வா� ேதைவயா அ�ல� உண�
ேதைவயா? எ�� ேயா��கேவ��ய
க�டாய�தா� இ�கைத)
வ�ட� 2020:
“ஐயா எ�ப�யாவ� என��� ெகா�ச� �ைல
க��யா தா�க�யா..���ல ��ள ����க
ப�ற பா�ைட க�ணால பா�க ��யைல.”
இ�ேபா� அ�க� ��க�ப�� மா��ைர���

தா� இ�த� ெக��� �ைல!
“அட ேபா�யா, உ� �ட ஒேர ேராதைனயா
ேபா��.. நா� நாளா இ�ேக �������
இ��கற���� ப�லா ேவற ஏதா���
ப�ண���மா�� பா��பா.”
“���யமா� ேபா���க. பா��ைகயா
இ�த� ��ைளய” எ�� ெவ�� எ������
ேபா���ய� ேதாேலா� ���� இைளய
மகைன ������யேபா�,
“எ� அ�ப� ���தா.. நா� �ைலய�
க��யா� ���க.. எ�ன�ைத� ெசா�னா��,
கா��னா�� நா� ஒ��� ப�ண��யா�.
நா� உன�காக பாவ�� ���ய�� பா�தா
எ�ைனய ����� அ�����, கா�����
இ��கற ��ட��ல இ��� ஒ��தைன
ெவ���வா�க. நா� ேவணா ஒ�� ப�ண
����.. ஒ� அ�ைடய ேவணா மா��
ெவ�கேற�. நாைள���ள பண�
ெகா��வ�தா உ�க���� தேர�. �டா�

�ரேபா��. ேபா�க.. ேபா�க.. பண�
ெகா�� வா�க” எ�� அ�த ம�தைன
�ர��னா�� மன�� �ைல�� ேவதைன
கன�த�, ப��� ப����� எ�வள�
ெகா�ைமயான�.
“சா� @#$% மா��ைர 20 பா�ெக� தா�க.”
எ�� ேக�ட அ��த நப�� �ர� எ�
ேவதைனைய த�கா�கமாக மைற�த�.
“ம���க��.. 6 பா�ெக���� ேமல ���க
��யா��க. எ�க��� வா�ெமா�யா ஆ�ட�
ேபா����கா�க. அ��ற� ஆதா� அ�ைட
தா�க.. அ�ேபாதா� தர ����.” எ�ேற�.
“எ�ன�பா அ�தா� ேக�கற �ைலய
ெகா��� வா�கேறாேம, இ�ேபா இ�ப�
ெசா�னா எ�ப�.? ச� ச� 6 பா�ெக��
தா�க. ���ப�� நா� எ�ேபா ம�ப���
வா�க ����? இ�����ட ஆதா�
ேவ�மா?”

“ஒ� 20 நாைள�� அ��ற�தா� ��க
அ��த� வா�க ����. நா�க எ�ன�க
ெச�யற�, எ�க���� நைசயான
ேவைலதா�.. இ�ப� ஒ�ெவா� வா����
ஆதா� அ�ைட பா�� எ��� ேபா���
���கற���.”
இ�தைன��� காரணமான� ம�கைள பா���
ஏளனமாக ���ப� ேபா� �����த� ���
க�வ��ட�..
க�கால��� ப�ைய உணராம� ைவ���
மா��ைர��� தா� இ�ேபா� ஏக ம��!
“ஒ� மா��ைர எ����ெகா�டா� ���
நா�க���� ப� ெத�யா��க.” எ��
��யவா� பண� வா���ெகா��,
ேக�டவ��� ம��ைத� த����� எ�
ப�ைய அட�க ம�ய உண� ட�பாைவ
எ����ெகா�� �� அைற�� ெச�ேற�.
ம�ய உணைவ� க���ேன க��� மன�

அ���லாம� எ�ெக�ேகா பற�� பற��
ேக���கைணக�� தா��த�� இ���
த���க வ� ேத��ெகா����த�.
“எ�ன �.. ைக�ல சா�பாட ெவ������
சா��டாம ேயா������� இ��க?” எ��
ம�ய சா�பா�� ேநர���காக கைட��
கதைவ அைட����� வ�தா� ராஜ�.
“��� எ�ன ப�ணற�? இ��� எ�தைன
நா� இ�த சா�பா� �ைட����� ெத�யல?”
எ�ேற�.
“� ஏ� இ�ேபாேவ அைத�ப��ெய�லா�
ேயா��கற? �த�ல இ��கறைத
சா����யா…அத �����.. நம��
இ�வா��� இ��ேக�� ச�ேதாஷ�ப�.”
“� ெசா�லற�� ச�தா�. ஒ� ப�க� இ�
எ�ன ேவைல? இ�த ேவைல�� ேவ�டா�..
ஒ� ம��� ேவ�டா��� ேதா��.
அ��� இ�ேபா ஏக�ப�ட ேதைவயா இ��கற

�� மா��ைர��.. இ���� வ�த மா��
ஆ��க �����ேட ேபாகறைத
பா���ேபாேத வ�� கல���.” எ�ேற�.
“ஆமா��பா.. � ெசா�லற�� ச�தா�. அ�த
மா��ைரைய� ேபா��ேபா� ப� உண�ைவ
அ�யாம� ெச�வ��, அைத உ�ெகா�ளாம�
இ����ேபா� ��த� ப� உண�ைவ�
���, ெதாட��� உணைவ நாட��; உண�
ேபா�மானதாக இ�லாத ப����,
மா��ைரைய எ����ெகா�ளேவ��ய
க�டாய���� ம�கைள த��வ� ெரா�ப
ெகா�ைம. அேதாட ப�க �ைளைவ� ப��
யா� ேயா��கறா�க?” எ�ற ராஜ� ��ய
உ�ைம எ� மனேதா� உடைல�� அ�லமாக
ெபா���ய�.
“எ�த ஒ� ெசயேலாட �ைள�கைள� ப����
ேயா��காத� தா� நா�ப இ�ப� அவ��ப��
�ைல�� ெகா��வ�����.” எ��
���ேபா� �ல வ�ட�க��� �� நட�த
நா��நட���கைள ஒ��க ��ய��ைல.

வ�ட� 2013:
ப���ைக�� வ�த க��ைர �ல� அ��த
“கா�� ப�ைக�� ��ேத� வா� எ����
��ட�” ெட�டா மாவ�ட�க��
�வசாய�ைத� பா��த�. 2010(� ஆ��)
அ�ம��த ��ட�ைத� ப�� ���
ஆ��க� க��ேத, அ�ப�� ம�க� அ���
�ைல!
இ���ட� �ல�, கட�� மாவ�ட�,
���தா�சல� ப���� ெதாட�� அ�ய��
மாவ�ட��� ெஜய�ெகா�ட�, த�சா���
���ைடம���, ��பேகாண�, ��வா���
வல�ைகமா�, �டவாச�, �டாம�கல�
வைர�� உ�ள வளமான ப��க��
�ல�த��� இ���� ��ேத� வா�ைவ
எ��க, ம��ய அர�…ம�க�� க��ைத��
ேக�காம�, தகவ�� ெத���காம� “�ேர�
ஈ�ட� எென�� கா��பேரஷ�” எ�ற
��வன���� உ�ைமைய� த�த�. அ���
இ����� ��ேத� வா�ைவ �ழா� �ல�

ெகா��ெச�ல அ�ம��ததா�, ஆ��ழா�
�ண�க� இ�ட �வசாய �ல�க�
ம��ம�லாம� ம�ற �வசாய �ல�க��
பா��பைட��. இ�த அவல� இ��ட�
��யா�.. �ல�த� ��� பா��பைட��
எ�பதா� �வசா�க� ம��ம�லா�
அ��ைற�� �ற�� �ள��ய வ��ன�க��
ஒ�� �� �வசாய�ைத� கா�க �ய�றன�.
வ�ட� 2020:
�ைன�க�� ��� இ��த எ�ைன, ராஜ��
�ர� ��ட�
அவ� ேப�ய� எ� கா�க�� �ழ��ைல.
“எ�ன ெசா�ன?” எ�� ����� ேக�ேட�.
“இ�ேபா இ��கற அவல �ைல�� எ�ன
காரண�?” எ�� ேக�டா�.
“ஒ�றா ெர�டா? அ������ேட ேபாகலா�.
‘கா��� ப�ைக�� ��ேத� வா� எ����
��ட�’ வ����ேப �வசாய�ைத�

பா��க���ய பல ���ய, ��யமான,
கார�களாக “கா�� �� ேபா�ய அள�
�ைட�காத��, மா�ல��� �� �ைலகைள
பா�கா�காத��, ப�ைம� �ர�� எ�ற
ெபய�� இய�ைக �வசாய�ைத��, ந�
பார�ப�ய �ைதகைள அ��� ம�����
����ெகா�� ேபா�ற ��ய��க
ம���க�� உ�ப��யாள�க�ட�
வ��ன�க�, அ�கா�க�, ெதா�ல�ப�க�
ம��� அர�ய�வா�க�� ��� �ய����
�ல�த� �ைர�� மா�ப��� இழ�ேதா�.”
“அ�ேபா 1960-க�� இ��ேத ெசா�த
ம�க��� ��ய� ெவ�க
ெதாட���டா�களா?” எ�ற ராஜ��
��ைற ம��க ���மா?
“அ��� உலகமயமா�க�.. அ� இ��� ேபச�
ெதாட��ன��� அ��ற�, ெசா�லேவ
ேவ�டா�. �வசாய�ைத� ������
த���� நா��� ெபா�ளாதார வள��� –
அ�ப��னா ெதா�� வள���தா�

அ�ப��கற �ைல�� ��தைன�� ெரா�பேவ
தா����டா�க. �ல சமய� ����கறா�களா
அ�ப��ேன ச�ேதக�தா�.”
“அவ�க ெசா�லற� ச�தாேன” எ�� க�
அ��த ராஜைன நா� ����ெகா�ேட�.
“ஆமா ஆமா�. � ெசா�லற�� ச�தா�.
இ�ேபா இ�த மா��ைரய தயா���
��கறவ�க யா��� ேயா��சாேல ேபா�ேம.
அ�த க�ெப��� யா� யா��� எ�லா�
ப�� அ�ப��� ேயா��கற �ைலைம�லா
ம�க� இ��கா�க. அவ�க ஒ� ேவள
ேசா���� எ�ன ப�ண? அ�ப��� ��
���� இ��கா�க.” எ�ேற�.
“உண�� பா�கா�� ப�� ேயா��க ேவ��ய
ேநர��ல ��ேத� ப�� ேயா��ச அ��
��க� யா�? அ�த அ�� ��கைள
எ�ன��தா� ெசா�ல?” எ�ற ராஜ��
ேக���� �யாய� இ��த�.

“எ�த அ�� ���� உன�� ச�ேதக�
ேவறயா? �ணா� ேபாற தா�ய�கைள ப�
ப����� வா�� ம�க���� தர மா�ேடா�,
எ�க� ெகா��க��� அ�ப��� ெசா�ன
ஆ��க தாேன அவ�க..எ�ன
ராஜ�..இ��� ��யைலயா? அ�தா��பா…. 2
க��� ச�யா�க 35 ல�� ெசல� ெச�ச
நா�� ெத��சவ�க, வ�லவ�க!” எ�ேற�.
“இ�ேபாவா��� ந�ப �வசாய���
���ய��வ�ைத உணரா�� எ��கால���
அ��ய, ப��ப க��ல பா�கேவ ��யா�.
இ�ேபாேவ இைத எ�லா� சா��ட
வ���லாம மா��ைரய ���க ேவ��ய
�ைலைம. �ைள�லெம�லா� ��ஞானமா
ேபா��னா ந�ம எ��கால ச�த��ன���
இெத�லா� தா� ��� சா���ேடா��
ெசா�ற �ைல வ�தா�� வ��..ஏ�கனேவ
மைழ, இய�ைக அ�ப��� ேஷா தா�
கா��கற �ைல வ�தா��..இ�ேபா இ���
ேச����..அ��ற� எ�லா�ேம ெம�ஞா�களா
ப�ைய� �ற��

வாழேவ��ய�தா�..இ�ல�னா ந������
சாக ேவ��ய�தா�.”
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பண� கா��� �ற�

“உ�க��� எ�ன�க? ரா� மா�� உ�கள
பா����� ��ஷ�! ஏ� தைல�ைற���
இ��கற ெசா��..���..இ��� ேமல எ�ன�க
ேவ��?” எ�� ெப���� ���
ெசா�த���� ெத��மா ����ைர��
ேவதைன?
“இ�க இ�வள� ெசா�� இ��� எ�ன
�ரேயாஜன�? ��மணமா� ப��நா��
வ�ட�க� உ��ேடா��� ஒ� �ழ�ைத
அ�மா எ�� அைழ��� பா��ய� இ�லா�
ேபான� எ�த ெஜ�ம�� பாவ�? அ���
ம���வ ��யாக த�னா� �ழ�ைதைய ெபற

��யா� எ�� ம���வ� ��ய அ��; அ�த
��ட� நா� உண��தைத எ�வா�
ெசா�ேவ�! ெசா�னா� தா� ���மா?”
எ�ற எ�ண��� ���ரா மன����
�ைம�தா�.
ச�பகாலமாக ேதா��� ஒ� வாடைக� தா�
�ல� �ழ�ைத ெப�� எ�ண� வ��ெப�ற�.
அைத ெசயலா��� �தமாக கணவ�ட�
ஆேலா��� உடன�யாக ஒ� வாடைக�
தாைய ம���வ� �ல� ஏ�பா� ெச�ய ��ய
��னேர மன� ெகா�ச� ஆ�வாசமான�.
நா�, கமலா. நா� தவமா� தவ���� �த�
ெப���� �ற� ெப�ெற��த ஆ� வா��,
ெச�வ�. இவ� ஜனனேம எ� ���த ����
என�� ���� ஏ���க� �ைறய காரண�.
அ�வைர ஏேதா ெப� ��ைளைய ெப�றைத
�ைறயாக ��� ��ேடா� இ����
மா�யா�� �ல�ப� ��ற�.
“எ�ப�யாவ� எ� ��ைளய கா�பா���க.”

எ�ற எ� கதறைல க���ெகா�ளாம�
“அ�தா� ெசா��யா�ேச. ��க ேதைவயான
பண� தயா� ப���க” எ�� ந�� ��
ெச�ற� எ�ைன எ��த����
சமாதான�ப��த��ைல.
“அ�வள� பண� இ�ைல�க. ஏ�கனேவ ஊர
��� கட� வா��யா��. ேவற எ�த
�த��ல�� பண� �ர�ட ��யல�க. இ�
ஆ�டவனா ஒ� வ� கா���சாதா� உ��.
��ள உ�ர கா�பா�� த�தா�க�னா ேகா�
���யமா ேபா��.” எ�� ப�க���
இ��தவ�ட� தா� எ�னா� �ல�ப���த�
இைதெய�லா� ேக���ெகா�� இ��த
ேவெறா� ந�� “ஒ� வ� இ���..ஆனா
எ�லா� ச�யா வ�� ��� ஒ����டா பண�
�ைட�க வா��� இ���.” எ�றா�.
ந�� ெசா�னைத�ேக�ட�� “க���பா�க
இ�த உ�ைரேய தேர�. என�� எ� ைபய�

ெபாைழ�சா ேபா��.” எ�� ைகெய���
����ேட�.
நா�க� கணவ�� மைன��மாக �� ேவைல
ெச��� எ�ேபா�� ����
ப�றா��ைறதா�! ���� இ���� நப�க��
எ���ைக ம��� ைக�� ச�பளமாக
�ைட��� 300 �பா� பண� இர�����
�க�ெப�ய இைடெவ�!; அ��� ேவைல
இ���� �ன� ம��� �ைட���; எ�பா�
ப�டா�� ஏ�ைவ�தா�� எ�ட��யாத
�ைல.
ைக�� இ��த ைக���� �ைற�த�, கட�
�ைம�� ஏ����ட�. இ�ஒ��ற���க
�ழ�ைத ப�� நரக அவ�ைதைய
காண��ய��ைல.
ம�நா� அ�த ந���� வர��காக நா��
எ� கணவ�� கா����ேதா�. �ர��� அவ�
வ�வைத க�ட�� மன� படபடெவ��
அ����ெகா�ட�. “வா�மா அ�த ப�க�

ேபா� ேபசலா�. இ�ேபாேவ ெசா���ேட�
���மா, ��யாதா அ�ப��� �தா� ���
ெச�ய��. எ�ைன ��த� ெசா�ல �டா�.”
எ�� ��ைகேயா�� ெதாட��னா� ந��.
“எ� உ�ைரேய தர தயாரா இ��ேக�.
என�� எ� மக� ெபாைழ�க��.” எ�ேற�.
“���. � உ� உ�ர ஒ��� தரேவ�டா�.
ஒ� உ�� உ�வாக உ� க�ப�ைபைய த�தா
ேபா��. அ��� வாடைகயாதா�! உன��
ெர�� ல�� பண� ைகல த�வா�க.
அ��ற� � க��பமா இ���� கால� ெமா�த�
உ�ேனாட எ�லா ெசல�� வாடைக��
எ��கறவ�க ஏ���பா�க.”
எ�னா� ேயா��க ��ய��ைல, ��ய��
இ�ைல “எ� மகைன கா�க பண� ேவ���,
அ� �ைட��� …. ஆனா��…நா� க��ப�..”
“க��ப� …எ� ெபா�டா�� எ�ப�
ேவெறா��த� �ழ�ைதய….” எ�ற எ�

கணவ�� த�மா�ற�ைத க��
“அட. எ�த� கால��ல இ����க..த�பா
எ��� இ�ைல…ம���வ �ைறல ஏ�கனேவ
உ�வா�ய க�ைவ உ�க மைன���
க��ப�ைப�� ைவ�பா�க. அ��� அவ�க
ஆேரா��யமா இ��க அவ�கேள சா�பா�,
ம��� இ�ப� எ�லா�ைத�� பா���பா�க.
இ�ேபா ஒ��த��� ேதைவ இ���. என��
உ�க ஞாபக�தா� வ����, ��க
இ�ைல�னா அவ�க ேவற ஆைள
பா���பா�க.” எ�றா� ந��.
எ�க� �க��� தய�க��, ஆ�வ��,
கவைல�� இ�ப� பல �த உண���கைள
பா��தா� ேபா��!
“��க ெர��ேப�� ேயா����� உ�க
��ைவ நாைள�� வ�� ெசா���க. இ�ேபா
���� டா�ட� வர ேநரமா��. நா�
ேபாேற�.” எ�� ந�� ெச�ற ��ன��
நா�க� ேவ��ட மர�ேபா� �����ேதா�.

அ�� ����� இேத ேப�சாக இ��த�.
பண�! பண�!! பண�!!! க���பாக இ�ேபா�
பண�ைத வா�நா�� பா��கேவ ��யா�.
அ�பண� இ��தா� இ��ைல�� மக���
ந�ல ���ைச�� ��ைளக�� எ��கால��
ந�� அைம��. இ� வ�ைம ம���
ஏ�ைம�� இ��� ��தைலைய�
ெப���த��.
“இ��� எ�ன ேயாசைன? அ�தா�
ஏ�கனேவ உ�வான க�ைவதாேன ெவ�க
ேபாறா�க. இ�ேபா இ��கற �ைல�ல ஏேதா
ெத�வமா பா�� த�த வ�” எ�� எ�
மா�யா�� அவ�� ச�மத�ைத ெத���தா�.
“ந�பளா ெவ�ய ெசா�னாதாேன இ�த
�ஷய� ம�தவ�க��� ெத�யேபா��.
இ�ைல�னா இ�ேபா �ணாவ� தடைவயா �
மாசமா இ��கறமா�� தாேன ந�ம ���
இ��கறவ�க �ைன���பா�க.” எ�� எ�
மா�யா� �ற�� எ� மன���� ஒ� ��ம�,
இ�ச�க� எ� க�� ம��� க��ப�ைத

ச�ேதக�க� ெகா�� பா��கா�.
“ஆனா���ட �ழ�ைத �ற�த�� அ�த
�ழ�ைத எ�ேக எ�� ேக�கற ந�ப ெசா�த
ப�த�க��� எ�ன ெசா�ல?” எ�� எ�
அ��த ச�ேதக�ைத ேக�ேட�.
“���.. �ைழ�த ெபாற��� ேபாேத �ர�சன,
அ� ஆ�ப���ல இ��� அ�ப� இ�����
ெசா�� சமா��க நா�க இ��ேகா�.
இ�ேபாேவ அைத ப�� எ��� �ைன�கற?”
எ�� எ� மா�யா� எ� வாைய
அைட����டா�. என�� ெத��� அவ�
வா�ஜால��� எ�ரா�ைய சமா�����வா�.
எ� ���ன�� �ைண�ட�, எ��கால�
�ற�பாக இ��க நா� ெச�ய�ேபா�� கா�ய�
தவேற இ�ைல எ�ற எ�ண��ட� ம�நா�
��ய கா����ேத�! எ�க� வ�ைம��
ஏ�ைம�� ����, இ���ய�ட� எ�ற
ந���ைகேயா�!!

“வா�க, டா�ட� ��ட ��கேள
ேப��ேகா�க.” எ�� ந��
அைழ���ெச�றா�.
டா�ட� ப�ேசா��� எ�லா� �ள��ய
��ன�, த�ப�க�ட� ேநர�யாக ேப�
எ�லா� ��வா���ட�.
“இ�த �ரசவ� ���� வைர நா� அவ�க
க���பா��ல அவ�க ��ேடாட
இ��க�ேம. இ� ச�வ�மா? ந�ப பச�க …”
எ�ற எ� தய�க�ைத பா���
“அட இ� ஒ� �ஷயமா? எ�ன ந�ப ���ல
இ��கற��� ப�லா � அ�க ேபா�
இ��க��. இ��� ந�ல�தா�. � க��ப�
ஆனேத இ�க யா���� ெத�யா�. அ�ப�
ேக�டா�� ஒ� வ�ஷ� ெவ�நா��ல ேவைல
அ�ப��� ெசா�� சமா���டலா�.” எ��
எ� மா�யா� ��ய� “ச�தா�” எ��
எ�ைன� ச�ம��க ைவ�த�.

இத��ைட�� �� பணமாக �ைட�த
பண��� எ� மக� ைவ��ய� ����
ந�லப�யாக �ைட�� ����� ����னா�.
“ெச�வ�, அ�மா ஊ����ேபா���
வரவைர��� � சம�தா இ��க��. அ�கா
�ட ச�ட ேபாடாம ����� ேபா���
வர��.” இ��� ெசா���ெகா�ேட ெச�ற
எ�ைன ���� உடேன �ள�ப ைவ�தன�
எ� ���ன�.
மன� கனமாக இ��த�. “இெத�லா� ந�ப
பச�க ந�லா இ��க���� தாேன. � கவல
படாம ேபா��� வா. அ�தா� நா�
அ�ப�ேபா டா�டர பா�� � எ�ப�
இ��க�� ேக���கலா���
ெசா�����கா�கேள.” எ�� எ�ைன
ேத�� ம���வமைன�� எ� கணவ�
அைழ�� வ�தா�.
அ�ப���ப� ம���வ �ைற��
ெவ��கரமாக நா� க��ப�ைத �ம�த�ட�

அவ�க�� ����ேக அைழ���
ெச�ல�ப�ேட�.
ைக�� ஜூஸுட� வ�த ப�யாைள
பா��த�� ெத��த�, இ�ெபா�� ேநர�
காைல 11 ம�.
“ேவற ஏதாவ� ேவ�மா�மா”
“இ�ேபா இ� ேபா��. ேவற எ���
ேவ�டா�.” எ�ேற�. இ�� வ�த�� இ���
ராஜ உப�சார�. ேநர���� சா�பா�� ம�ற
�ஷய�க��.
எ�னதா� எ�லா� ந�லப�யா
நட�தா���ட ம���வ மைன��, “அட
��க�� எ�ைன�ேபால தானா. ந�லா
�சா����� தாேன ஒ������க. �ேரா�க�
�லமா? இ�ைல ேவற யாராவதா?” எ��
ேக�டா� ேவெறா� வாடைக�தா�!
“ெத��ச ந�ஸ�மா ெசா�� வ�ேத�.
ந�லவ�களா�தா� இ��கா�க, �� பண�

�ட ���தா�க. ஆமா �ேரா�கரா? இ���
�டவா?” எ�� மைல�ேத�.
“அட இ� ெத�யாதா. அ�த ஏ� ேக�கற?
என�� ெத��� ஒ� �ேரா�க� �லமா வ�த
ெபா�� ெசா�ன�; அவ��� கைட�ல
ெசா�ன பண� ���� தராம அ�த �ேரா�க�
பா��� அ����டா�.” எ�ற�� என�� ப��
எ�ற�.
“அட கட�ேள, இ�ப��� ப��வா�களா?
அ�த ெபா�� அ�த ஆள ��மாவா
������?”
“இைத எ�க ேபா� ெசா�ல? ெசா�னப�
ேப�ன பா��� �ேராக���ட பண�ைத
�����டா�க. அ��க��ற� அவ�க����
இ���� ச�ப�த� இ�ைல��
ஒ����டா�க.”
“கமலா, அ��த� ��க வா�க” எ�� ந��
அைழ�த�� நா� அவ�ட� ெச�றா��

மன�� கைட��� பண� ��வ��
�ைட��மா எ�ேற எ� எ�ண�
����ெகா�� இ��த�.
அ�� �த� இ�த எ�ண�ைத எ�னா�
த��க ��ய��ைல. “கட�ேள. ேப�ன ப�
�� பண� ைக�� வர�ேம. வ�தா உ�
ச����� நட�ேத வ�� ேந��கட�
ெச��தேற�.” எ�ற ேவ��த� ஒ� பல�
த�த�.
இ�த மாைல�கா�� மன��� இதமாக
இ��த�. அ�ெபா�� அ��� வ�தம��த
���ரா, இ�வைர இவைர எ�ப� அைழ�ப�
எ�� ெத�ய��ைல. �தலா�யா? இ�ைல ..
அ�மா எ�றா..ேயாசைன�� இ��த எ�ைன
அவ�� ேக�� ��ட�. ”எ�ன கமலா, எ�ப�
இ��க? எ�லா� ெசௗக�யமா இ��கா?”
“எ�லா� ந�லா இ����மா.” எ��
���ெகா�ேட எ��த எ�ைன

“ஒ�கா�, ஒ�கா�! இ�ப� ச�� ச����
எ����காத. �ழ�ைத�� ஏதாவ�
ஆ�����னா. டா�ட� ��ட நாைள��
ேபாக�ேம, �ேக� ப���ேபா� இ�த
வா�� நா�� வேர�. உ�ள �ழ�ைத எ�ப�
இ����� பா�கவாவ� ெச�யேற�.” எ��
�ழ�ைதைய �ைன�� ெசா�னேபா�
மன��� ச�கடமாக இ��த�.
அ�ப�ேய ���ேநர� ேப� ெச�ற��ன��
அ�� ��வ�� மன� ஒ� �ைல�� இ�ைல.
எ� ��ைளக�� க��பகால��� �ழ�ைத
ம��ம�லா� எ� ேம�� ��த� அ�கைற
ெச��த எ� ெசா�தப�த�க� இ��த� ேவ�
�ைன��� வ�� மனைத வ���ய�.
����ைர�� மனைத �����ெகா�ள
���தா���ட எ� மன� ச�கடமான�.
“இ��� எ� �ழ�ைததாேன, நா�
ஜா��ரைதயாக இ��க மா�ேடனா? ஓ,
அ�ப���ைல. நா� இ��ழ�ைத��

தா��ைல, அ�ெபா�� இ��ழ�ைத�� நா�
யா�?” ேக�� எ�வைத� த��க ��ய��ைல
ம�நா� �ேக�� இர�ைட �ழ�ைதக�,
அ��� ந�ல வள���யாக இ���ற� எ��
அ��த�� இ��� ����ைர�� ���ப�
ம�����கட�� த�த��தன�.
“அட ந�லா ச�தா சா��ட ேவ�டாமா?
அ�ேபாதாேன ெர�� �ழ�ைத��� ேபா�
ேச��.” எ�� என�� ��ைன கா����
��த� கவன� �ைட�த�.
க��� இ���� �ைவயான, �த�தமான
பதா��த�கைள பா����ேபா�, “ெச�வ����
இ� �����. ��யா�� இ� �����…
பாவ� அவ�க அ�க எ�ன
சா��டறா�கேளா? ��பண� ���� ேபா�
இ����. பாவ�, அவ��� ம��� �ைட�கற
�� எ�ப� எ�லா����� ப���. ���..”
எ�� ெப���� எ��த�.

“கமலா, எ�ப� இ��க? ந�லா ஆேள மா��ட!
ந�லா கவ��கறா�க�� ெத���. அவ�க
ெரா�ப ந�லவ�க. தா�.. ேபான வார� உ�
����கார� வ���� ேபானா�. � ந�லா
இ��க�� ெசா�� அ���ேன�. � வ�தா
ேபச ெசா�லேற�� ெசா�ேன�. இ�”
எ�� ��யப� எ� கணவ�ட� ேபச
இைண�ைப ெகா��தா� ம���வ�.
“��ள, எ�ப� இ��க?” எ�ற கணவ��
�ர�� இ��த ���� த����, எ� நல��
அ�கைற�� எ�லாமாக ேச��த உண���
�ைல எ�ைன�� தா��ய�� எ�னா�
ேபசேவ��� எ�� �ைன�த
எ�லாவ�ைற�� ேபச��யாம� த��த�.
“�� ந�லா இ��ேக�. ந�லா பா���கறா�க.
ந�ப ��ைள�க எ�ப� இ���? அவ�கதா�
க��லேய இ��கா�க. எ�ேபா உ�கள
எ�லா� பா�ேப�� இ���.” எ��
ெந���� ���ேநர� ேப��ெகா�� இ����
ெபா�ேத

“ச� ச�. அ��ற� ேபசலா�. உ�க�ட
வ�தவ�க கா����� இ��கா�க.” எ��
ம���வ� எ�ைன அ��� ைவ�தா�.
எ� மன� கணவ�� �ரைல ேக�ட��
இ��� ச�ேதாஷமாக இ��த�, அேத ேநர�,
���� �ைலைய அ��த� �த� எ�ெபா��
அவ�கைள பா��ேபா� எ�� இ��த�. எ�ன
தா� இ�� எ�லா வச�க�� இ��தா��
எ� ம�ச�க அ�ப��� ஒ��த� �ட
இ�ைலேய? பாவ� ��ைள�க ஏ��
ேபா����ேம? நா� அ��கள �����
இ�ப� இ��கற� ச�தானா? ��ைள�கள
த��க ����� நா� இ�க ந�லா
இ��கற� �யாயமா? இ�வள� க�ட��
��ைளகைள ந�லா வள��க தாேன! ஆனா,
கைட�ல ேப�ன ப� பண� �ைட�காம
ேபா���னா…” எ�ற எ�ண�களா�
மன��� உ��தலாகேவ இ��த�.
“அட கட�ேள, எ�ன ஆ��? யா� அ�க
���ர� டா�டர �����க” எ��

உ�தர��ட ���ரா மய��ய எ�ைன
தா���ெகா�� அ��� இ��த நா�கா���
இ���னா�.
“ேந���� �ட எ�லா� ந�லா தாேன
இ��த�. இ�ேபா �� ெகா�ச� ஜா��யா
இ���. இ�ேபா பய�பட ஒ����ைல.
ஆனா ஜா��ரைதயா இ��க��.” எ��
ஆ�வாச�ப���ய ம���வ�
“கமலா, மனச ச�ேதாஷமா ெவ���க��.
ேவ�டாதத �ைன�காத. ச�யா?” எ��
எ�ைன பா��த பா�ைவ�� எ�ன இ��த�
எ�� என�� ��ய��ைல.
ஆனா� ம���வ� ���ன� நா� எ�
���ப��ன�ட� ேப�ய� தா�
இ��ழ�ப��� காரண� எ�� �ற �ைன�த�
��ன� ���த�, ஏென�� அத�� �ற�
���ன�ட� ேபச ச�யாக ச�த��ப�
அைமய��ைல, அைம�தா�� த�ைம��
ேபச ��ய��ைல.

“நா� எ� ���ப�ைத ப�� �ைன�ப�
ேவ�டாத ெசயலா? ஒ�ேவைள நா� எ��த
��� தவேறா? இ�ப� இ������ ெத�யாம
ேபா�ேச” எ�� எ� மன� ச�சலமான�.
இ��� �ல வார�கேள �ரச��க இ��த
�ைல�� எ�ன ெவ�� ெசா�ல ��யாத
�ைல. “வாடைக�தாயாக இ��தா�� நா��
தா� தாேன! அ��� இர�ைட� �ழ�ைதக�,
அைவ எ�ப� இ����?” எ�� ஒ� ஆவ�!
“க� எ�ப� உ�வானா� எ�ன? எ�
உ�ைர�ெகா��� தாேன வள��த�, இத��
�� எ�தைன �ரச�����தா� எ�ன?
ஒ�ெவா� �ரசவ�� ஜனன� தாேன, என���
ம��ற�தாேன.” எ�ற எ� வாத�ைத
ஆத��ேபா� எ�தைன ேப�?
அ��� எ�டா� மாத� �த� எ� �டேவ ஒ�
ந�ைச �ய��� ��டன�. ஆதலா�
எ�ேபா�� க�கா��� இ��த�.

“ஆ… அ�மா!” எ�ற எ� அலற� வ���
ெவ��பா� ம��ம�ல, எ� ெசா�த�க�
எ��ட� இ�ைலேய எ�பைத�� ேச��ேத
ெவ��ப����ேற� எ�� யா���� ��யா�
ேபான� ேவதைனைய ���ய�. அ���
“ஒ�ேவைள நா� இ��ரசவ���
�ைழ�கா��…எ� ��ைள�க, எ�
கணவ�..யாைர�� ஒ�வா���ட பா�க
��யைலேய” எ�� த�த���� எ�ைன
ஏ� யா���� ��யல? அவ�களாவ� ஒ�
வா�� எ�ைன�ப�� �ைன�� பா��
இ��தா ���� இ���ேமா? இைத ெசா�ல
வ�த எ�ைன உ����த �ழ�ைத��
ெசா�ல�டாம� ெவ�வர �ய�ற��
“அ�மா…” எ�ேற ெசா�ல���த�.
�ழ�ைத �ற�த�� ஒ��ைற�ட என��
கா�ட�� இ�ைல, எ�த �ழ�ைத எ��
ெசா�ல�� இ�ைல. “கட�ேள..��னேம
அவ�க இைத ெசா�ன�ேபா ெப�சா
ெத�யல..ஆனா, இ�ேபா அ�த �ழ�ைத�கள
எ� உ�ரா தாேன கா�ேத�. ஒ�

வா��யாவ� கா������ ேபா�
இ��கலா�, எ�ன ��ள�க�� �ட
ெத�யாம ேபாவதானா நா� இ�தன மாச��
ெபா�� ெபா�� வள��ேத�?” எ��
ெவ��� ெசா�லா��யாம�
மன����ேளேய �ைமய ம��ேம ���த�.
அவ�க� ெசா�னப� �� பண�ைத��
ெகா�����டா�க� எ�ற அ��த��,
ெகா�ச� ��ம�யான�. ஆனா���ட ஏேதா
ெசா�ல ��யாத ��க�! உடலா�� மனதா��
ேவதைனேய ���ய�!
����� வ�� ஆ� மாத�க� ஆ���ட�.
���� எ� ���ப��ட� இைண�த�
ச�ேதாஷ� எ�றா���ட, க����
ெத�யாம� ஏேதா இட�ய�.
“எ�ன�க, ��கேள ெசா���க இ�
ச�யா��? நாேன ந�ப ��ைளக ந�லா
இ��க���� தாேன இ�வள�� ெச�ச�.
��க பர�� ப�ைதய �� ���த மா��

எ�ப�ைதயா�ர� அ�ப�ேய உ�க அ�கா��
�������க.” எ�� நா� எ� கணவ�ட�
ேக�டா� ப�ேலா மா�யா�ட� இ��� வ�த�
“���…���தா எ�ன த��? அவ� ெச�யாம
யா� அவ� அ�கா��� ெச�வா�க? ஏேதா �
க�ட�ப�� ச�பா��ச மா����ல ேப�ற?
��மா வ��த சா����� வ�கைணயா
������� இ������தாேன வ�த. ��மா
ேக�க வ���டா…ேட�.. ேபாடா. ேபா� உ�
ேவைலய பா�. இ��ெக�லா� தைலய
ெசா����� ������.” எ��
அ�����டா�.
“நா� அ�ப��தைத ெசா�னா இவ�க���
���மா?” என நா� �ைன�தைத எ�னா�
ெவ�ேய ெசா�ல��ய��ைல.
நா� இ�பண�ைத ப�� ேக�ட��த�
���� இைத ைவ�ேத ஏேதாெவா� ஏ���
ேப��� ெதாட�வ� ெதாட�கைதயான�.

“அ�மா, அ�மா, � எ�ன ேவைல ெச�யற?”
எ�� ெச�வ� ேக�ட� என�� அ�சயமாக
இ��த�, இ�வைர இ�லாம� இ�ேபா�…
“உன�� ெத�யாதா? �ைட�கற �� ேவைல
ெச�யேற�.”
“அ�ேபா இ�வள� நா�� எ�க �ட இ�லாம
எ�க ேபான?”
“ெவ���ல ேவைல �ைட�� ேபாேன�.”
“ஓ. அ�மா, நா� எ�ப� ெபாற�ேத�?”
“அ�மா வ���ல இ���”
“அ�ேபா ஏ� எ�ைன உ�க �டேவ இ�க
ெவ�� வள��க��க?”
“��ன எ�ேனாட ��ள எ� �ட இ�லாம,
ேவற எ�க ேபா��?” எ�� ப�� ��னா��
மன� எ�ேவா ெச�த�.
“அ�ேபா இ�ப ெபாற�த பா�பா�க எ�க�மா?”

எ�� ேக�ட�� ��� எ�ற�
“யா� ெசா�னா�க?”
“பா�� தா� அ�த ��� ஆயா��ட
ெசா������ இ��தா�க” எ�ற எ�
மக�ட� நா� எ�ன ப�� ெசா�ேவ�?
ஆவலாக எ� ப���காக கா������ மகைன
அவ� ந�ப�க� வ�� அைழ�த� கட�ளாக
எ�ைன ப�� ெசா�வ�� இ���
கா�பா��ய� ேபா� இ��த�. இ�ேபா�
கட�ளா� எ�தைன �ைற எ�ைன�
கா�பா�ற����?
“கட�ேள…��ைளக��� ேவ��ய� ெச�ய
தாேன நா� இ�த ��ெவ��ேத�. ஆனா�
�ைட�த� எ�ன? �ைட�த பண��ல
வா��ய கடைன அைட��, ��ைய அ�ப�ேய
நா�தனா��� ெகா��தா��. இ�ேபா
ம�ப��� �ைட��� ���� மார��க��.
���� ��தாக கட� வா��� �ைல.”

“இ�ேபா அ�க�ப�க��� நட�த �ஷய� பரவ
ெதாட�����. ஆ��க பா�கற பா�ைவ��
மா���ேச. அ�ேபா பண� �ைட�����
ெத���ேபா� உ��தாம இ��த உற�க���,
இ�ேபா நா� ெச�ச கா�ய� உ��தலா
ேபா��.”
“இ�ேபா�த எ� �ைலைம ெத��ச �ள��ல
க�ல எ��ச மா�� ஆ����. நா�
ஆ�த��காக தைலசா��க ஒ� ேதா�
இ�லாம ேபா����.”
“இ�தைன�� யா��காக, எ��காக ெச�ேச�?
அேதாட பல� எ�ன?” எ�ற ேக��க���
ப�ைல ேத� அைல�� நா� எ���ேள
ஒ���ேபாக� ெதாட��ேன�.
���� ���ப��� ேவெறா� இ�க�டான
�ைல! இைத சமா��க ���� �லபமான
வ�யாக “வாடைக�தா�” எ�ற எ�ண� எ�
கணவ� உ�பட ���ப��ன�ட� ேவ��ட
மரமாக �����பைத உண��� ெகா���

ேபாேன�.
“அட..இ�ேபா நா�க எ�ன ெசா���ேடா�?
அ�தா� ேபான வா�� ேபான மா�� ேபானா
எ�ன ஆ���? இ�ேபா இ��கற �ர�சைனய
���டலா�. எ�ப��� உ�ேனாட ெசலவ
அவ�க பா���வா�க. அ�னால இ�ேபா
இ��கற �ைலைமல உ�ேனாட ெசல��
இ�ைல�� ஆ��டா ந�ல� தாேன.” எ�ற
எ� மா�யா�� வாத� எ�ைன வைத�த�.
“��க எ�ன எ�ைனய ��ைளகள ெப�கற
ெம�� மா�� பா����க? ெமாத தடைவேய
ெத�யா�தனமா ஒ����ேட�. அ��ற� நா�
அ�ப��ச க�ட� உ�க��� ெத��மா?
இ�ல ெசா�னாதா� ���மா? அ�பா சா�…
ஒ�ெவா� நா�� மன� எ�னமா அ������
ெத��மா? கைட�ல எ�க உ�க �க� எ�லா�
பா�காம ெச���ேவேனா அ�ப��� நா�
த��ச த��� யா���ேம ெத�யைலேய!
�ழ�ைதய ெப�� தர� ேபாற எட��ல
சா��ட, ம��� இ�ப� எ�லா �ஷய��

பா�� பா�� ப�ணா�� எ�லா� அவ�க
�ழ�த ந�ல இ��க���� தா�! அவ�கள
��� அவ�க ஆ��க இ����ேபா� நா�
த�யா எ�ேனாட ம�ச�� யா�� இ�லாம
இ��ேத� ெத��மா? எ�ைனய பா����ட
ேவைல�கார�க நாைள�� அவ�க ��ள�க
வள��� ெப�சா��ேபா� எவேளா ெப�த�
தாேன�� ெசா�ல மா�டா�க�� எ�ன
��சய�? ேவைல�கார�கள ���க..எ�ைன
மா�� இ�லாம வாடைக�தாேயாட க�ைவேய
ெவ�� உ�டா�ய �ழ�ைதய அவ�க���
���காத �ஷய� ஏதாவ� ெச�சா
ம�தவேளாட ���ய கா��ன மா�� அ�த
�ழ�ைதய ேபச மா�டா�க�� எ�ன
��சய�? ம�ஷ� மன� எ�ேபா எ�ப�
மா��� யா��� ெத���? இ�ேபா
உ�க��ேக நா� பண� கா��கற மர�
தாேன? ஒ� நா�ல எ�தன ���ல
ேவ��னா�� காைலல இ��� ரா��� வைர
���ேவைலய பா�� ச�பா���
ேபாடேற�..ஆனா இ�ெனா� வா��

வாடைக�தாயா ம��� ேபாகேவ ��யா�.”
“எ�ன �..��மா இ�ப� ��� கா�����
இ��க? � எ�னதா� மா�� மா����
ேவைல ெச�சா�� ஒ� வ�ஷ��ல இ����
பண� பா�க ���மா?” எ�� ேக���
மா�யாைர த���ேக�காம� தன���
அ�ெவ�ண� இ��பைத ெசா�லாம�
ெசா��� கணவைன� பா�� “நாதா��பயேல
க��ன ெபா�டா��ய பா���க ��யல…
அ��� ஒேர வா�� உைழ�சா�� பா�க
��யாத பண� பா�த�� ��� மா��வ��
நா� �ைன�கல�யா…அ�ேபா இ�த
பண���காக நா� அ�ப��ச க�ட�ைத�
ெசா���� ேக�காம இ���� எ�ைன
���ப�� வாடைக�தாயா ேபாக ெசா�லற
��க நாைள�� வய��� வ�த ெப�த
ெபா�ைண�� வாடைக�தாயா அ��ப
மா���க�� எ�ன ��சய�?” எ�ற எ�
ஆத�க�ைத�� ஆ�றாைமைய��
�����ெகா�ளாம� இ���� அவ�க��
�கபாவ� எ�ைன எத��� தயாராக இ��க

உ��யா��ய�
“நா� ��க ெசா�ன��� எ�லா� ஒ���க
��யா�.” எ�� எத��� ���� ��ேற�,
நா� அ�ப��த அ�பவ� அ�ப�!
“அ�ேபா � உ�க ����ேக ��ைடய க��.
அ�ேபாதா� ��� வ��” எ�� எ�
மா�யா�� வா� �ட
“நா� எ� ���ல மாற மா�ேட�. அ�ப�
��க ெசா�ன ப�தா� நா� நட�க����
ெசா�னா ��க எ�ன எ�ைனய ��ட
க�டற�. நாேன உ�கைள உத���
ேபாேற�. ேபா��ேபா� எ� பச�கைள��
�������� ேபா��ேவ�. எ� ��ைளகைள
நா� �� ேவைல ெச�� எ�ப�யா���
ப��க ெவ�� ந�லா வள��க ������
ைத�ய�� ெத��� இ���. எ� ��ைவ நா�
ெசா���ேட�..உ�க ��வ ��க
ெசா���க” எ����� அவ�க�� ேபயற�த
�க�ைத�பா��� அ����� நக��ேத�.

****************************************************************************
கமலா ேபா� ைத�யமாக ��ெவ��பவ�க�
ெவ� �லேர! ேம�� இ��ழ�� ���
���பவ�க� ஏராள�.
காரண�:
�ழ�ைத�காக ஏ��� த�ப��� �ழ�ைத
ெச�வ��, அேதேநர� க�ட�ப��
���ப���� பண�ேதைவ இ��ப��
இ���வைர�� ஒ� ஒ�ப�த��ட�
ெவ��கரமாக இைண��, அவ�க��
ேதைவைய ���� ெச��� ெதா��;
அ�ைம�காலமாக ந�ல ��ேன�ற� கா��
ெதா�லாக��; இ��யா�� ஒ� வ�ட����
பல ேகா� �பா� �ழ��� ெதா�லாக��
இ��ப� எ� ெத��மா? ..வாடைக�தா�
ெதா�ேல! இ��ய ம���வ� இைத
அ�ம��தா�� அத�கான ச�ட� எ�ப�
இ��� உ�வாக��ைல. அ�மா எ��
அைழ��� ெதா���ெகா� ப�த�ைத பண�

ெகா��� வா����� �ைல! கச�பான
உ�ைமேய!
இ��யா�� வாடைக�தா� ெதா���
ைமயமாக �ஜரா��� “ஆன��” (�� நகர�)
�க��ற�. “அகா�ஷா” எ�ப� �த�
வாடைக�தா��கான ம���வமைன��
�ஜரா��� ெதாட�க�ப�ட�. இைவெய�லா�
இ�ெதா�� �ற�� �ள�க �ைண����றன.
பல ஏைழ� தா�மா�க� இைத வ�ைமைய�
ேபா�க வ�த �ற�த வா��� எ�� க��
க�ைவ �ம���றன�. இ�ெதா�� எ���
வள��� ேநா��ேய ேபா��ெகா�� இ��க
வா������ற�, ஏென�� இ��லா��,
அெம��கா ேபா�ற நா�க�� வாடைக�தா�
�ல� �ழ�ைத ெபற ஆ�� ெசல�� ����
ஒேர ஒ� ப�� இ��யா�� ெசல� ெச�தா�
ேபா��. இத� காரணமாக பல ெவ�நா��
த�ப�க� ந� இ��யாைவ ேநா��
பைடெய���� �ைல! (ந��: �கட�)
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“ஐேயா..அ�மா” எ�ற �பா� மா�ட��
அலறைல� ேக�� நா� ப�க�� வ��பைற��
ஓ�ேன�.
அ�� நா� க�ட� கா�� எ�ைன�
�ைலந��க� ெச�த�. கா� ����, வா��
�ள�� எ���த�பாக ேமைஜ நா�கா���
இைட�� �������� �பா� மா�டைர�
�ல மாணவ�க�� ராஜ� மா�ட�� ��க
�ய�றன�.
இர�� நா�க���� �� ஆ��ய�க�
அைற��, “எ�ன ேரகா ��ச� இ����

காைலல ��க ஆ�ப������
ேபா�����கேள சா� எ�ப�இ��கா�?
ஏதாவ� ��ேன�ற� இ��கா?” எ��
ேக���ெகா�ேட வ�தா� சாரா ��.
“உ���� ஆப�� இ�ைல, ஆனா
����த��ல அ� ப�டதால இ��� ஒ�
�ல மாசமாவ� ���ைச எ��க��,
எ�ப�ேயா ���� பைழயப�
வாழ������ இ���� காைலல டா�ட�
ெசா�ன�� தா� மா�ட�� அவ�
ெபா�டா���� ெகா�ச� ெத���
இ��கா�க. பாவ� �பா� ���ல
இ��கறவ�க. அவ�க� ெபா�டா�� நா�
வய�� ெபா�ண�� பா���க��. இ�ேபா
அவ�க இர�டாவதா க��பமா�� இ��கா�க.
நாைள��� தா� ஊ�ல இ��� அவ�க
அ�மா அ�பா வர�ேபாறா�க. அ�வைர���
ஆ�ப������ ������ அைல�ச�. இ�ேவ
����த��� ப�ட அ�யா� இ� �ட�த
�ட�� எ�� ஆ����தா�
எ�னவா������. ேயா��கேவ

��ய��ைல! நாைள�� இ��ைல நம���
வராம� இ���� எ�� எ�ன ��சய�?”
எ�ற எ� ேக���� யா�ட�� ப��
இ�ைல. ஆனா� இ�ேக�� எ�ேலா�ட����
உ��.
ேநர� தவ� வ�த மாணவ�கைள� ேக��
ேக�டதா� �பா� மா�ட��� வ�த �ைல!
“நா�க ���கற கா�ல ச�பள�ைத
வா����� எ�கைளேய ேக��
ேக��யா..மவேன” எ�� ���ெகா�ேட
அவைர� ��ச� ெச����டன� இர��
மாணவ�க�.
இ��ஷய� ப���ைக�� வ�த��
எ�ேலா���� ப�� ெசா�லேவ��ய �ைல.
எ�ப�ேயா எ�லாவ�ைற�� சமா�����ட�
ப�� ��வாக�.
“�� �� ��” எ�� ம� அ��த��
ப����ட� �����ட� எ�ற ��ம���
“அ�பா ஆ�டவா, இ���� ஒ� �ர�ைன��

இ�லாம ந�லப�யா� ேபா�ேச. இ� மா��
எ�ப�� �தா��பா எ�ைன� கா�பா�த��”
எ�ற ேவ��த�ட� ப� ���க வ�ேத�.
இ�த� ச�பவ����� �� இ� �ஷயமாக
ஆ��ய� ெப�ேறா� ச�க� ��ய�.
அ���ட� காரசாரமான �வா��த�,
ஒ�ெவா�வ�� ம�றவைர�
�ைற���ெகா�ேட இ��தனேர த�ர
�ர�சைன�� �லகாரண� எ�ன? அத���
��� எ�ன? எ�� ����க� தவ����
���� அ��த வார��� இைதப��ய
�வாத� ெதாட�� எ�� �� ���தன�.
“அ�மா இ���� ���ல அ��த வார�
நட�கற ெப����� கா�ெப�ஷ����
ேப� தரலா��� ெசா�ன�க. அ��� நா�
ேபா��த�� ேபா� இ�த வ�ஷ� ப���
எ�ஸா� ெவ������ இெத�லா� எ���?
ேபா� ப��கற ேவைலய பா�. அ�ப���
எ�க ��ச� ெசா�னா�க�மா.” எ��
வ���னா� ப��ர�டாவ� ப���� எ�

மக� ல�தா.
“ச� ச�. நா� உ�ேனாட ேபைர�� ேச��க
ெசா�� உ� ைட�ல எ�� தேர�. அ��ற�
ரா� எ�க? அவன காேணா�?” எ�� எ�
இைளய மகைனப��� ேக�ேட�.
“அவ� வ�த�� ���ரமா ேஹா�ெவா��
������ பச�க �ட �ைளயாட
ேபா��டா�. ஆ� ம��� வ��டேற��
ெசா�ல ெசா�னா�.” எ�� ப��
அ������ ப��க இ���� மகைள�
பா��ேத�.
இ�த வய�� �ைளயா����� ம�ற�
பைட�பா�ற���� ���ய��வ� தராம�
எ�ப� ந�ல ம�கைள உ�வாக ����?
“எ�ப�� ப�ப��� ெசா�னா பச�க
எ�ேபா பச�களா இ��பா�க?”
ம�த�� உ����� �����ெகா�� வ��
ச��ைய �ைளயா�ேடா அ�ல�

ஆ�க��வமாக ெவ��ப��த தவ��
ேபா�தா� தகாத பழ�கவழ�க�க��
ெச���றன� எ�பைத� ெப�ேறா�க��
ஆ��ய�க�� �����ெகா�ளாம� இ��பதா�
தா� �பா� மா�ட��� ேந��த �ைலைம
இ�ெபா�� அ�க��க� காரண� எ�ற எ�
வாத�ைத எ� சக ஆ��ய�கேள ஒ���ய�
வ��தமாக இ��த�.
ேபான வார��� இைத� ப��� ���ேபா�,
“ேரகா ��ச� ��க எ�த� கால��ல
இ����க? இ�த ���ல பச�கள
ேச��கறேத 100% �ச�� த�வதாலதா�.
இ��கற பாட�ைத ���கேவ ேநர� இ�ைல.
இ�ல ��க ெசா�னா�பல பா��,
�ைளயா�� அ�ப��� ெசா�னா
மாேன�ெம�� ம����ைல ேபர��� �ட
இ��கா நா�க பச�கள அ��பேறா�
அ�ப��� ேக�� ேக�கறா�க.”
“��.. ��க ெசா�லற� என��� ����.
ஆனா பச�கள எ���� ப����ட����

அ��பறா�க�� �����காம இ��கற�
ேவதைனயா இ���. பல �ஷய�கைள
க���ெகா��கற� ம����லாம அவ�கேளாட
த���றைமகைள� க������
ெம�ேக��னாதா� �ழ�ைதக� ந�லப�யா
வள��� இ�த� ச�தாய�� ந�லா இ����.
எ��கால��ல பல �ைற��� �ற�� �ள�க
ந�ப ச�த��ன��� நா� தாேன
வ�கா�ட��.” எ�ற எ� க��ைத
ஆேமா��க ஒ� �லேர இ��தன�.
“அட ேபா�க ��ச�. வா�கற ச�பள����
இ�ேவ அ�க�. ஏேதா வ�ேதாமா
ெசா��ெகா��ேதாமா அ�ப���
ேபா���ேட இ��க��. அத�����…”
எ�ற ஆ��யைர எ�ன ெசா�ல? அ���
இ�த� த�யா� ப���� த�� �ைறவான
ச�பள����� ��த� ேவைல!
“ந�ப ந�லப�யா இ��தா தாேன பச�க��
ந�லப�யா வள�வா�க. அ��� இ�ேபா
பச�க���� பாட� நட�த ேபானா பச�க

பாட�ைத�கவ��காம க�டைத�� பா���
கெம�� ப�ணறா�க அ�ப��� சாரா ��
ெசா�� வ��த�ப�டா�க. ந�ப�� அவ�க
அ�மா அ�பா ேபால அ�ப��� ஒ� எ�ண�
இ�ைல..��� நம��� ந�ப��ட ப����
பச�க ம����ைல எ�லா� பச�க�� ந�ப
ெசா�த �ழ�ைதக� அ�ப��� எ�ண�
இ��க��.” எ�� ெசா�ேன�.
“ஆமா ேரகா ��ச�. அ���� நா� ேபா��ல
கண�� ேபா������ இ��தா கண�ைக
கவ��காம ந�ப எ�ன ேபா�� இ��ேகா�,
அ��� உ�ள எ�ன ேபா�� இ��ேகா�
அ�ப��� ேப���� இ��கற பச�கள
எ�ன ெச�ய?” எ�ற �தா ��ச��
ஆத�க�ைத� ���� ெகா�ள ���த�.
அவேர ெதாட��� “ேரகா ��ச� பச�க உ�க
��ட ம��� எ�ப�� ெப�� பா�பா அட��
இ��� ��க ெசா�லறைத எ�லா� ச�யா
ப������வரா�க. அ�ப�ேபா உ�கள
��� பச�க ��ட� ேவற..” எ�� எ�

�க�ைத� பா���ெகா����தா�, எ�
ப���காக.
“அ� ஒ��� க�ப ���ர� இ�ைல! பச�கள
பச�களா நட�த��. பாட� நட���ேபா�
அவ�க கவன� கைலயற மா�� இ��தா ேவற
ஏதாவ� �ஷய� ப�� ேப�, அவ�க கவன�
���ப�� ந�ப ��ட இ����ேபா� பாட�ைத
நட��ேவ�. அவ�க�� பச�க தாேன,
ேராேபாவா? எ�ப�� ஒேர மா��
இ��க���� �ைன�காம, அ�ப�ேபா
த������� ேமல ெகா�� வர��.”
“��ன மா�� ம�ஷ�க���� ேதைவயான
ந�ெலா��க�ைத� ப�� ேபா���� வ���க�
ேதைவ” எ�ேற�.
“��க ேவற �ைளயா��, பா��, ைகேவைல
இ�ப��ப�ட வ��ைபேய ேவ�டா� ைட�
ேவ�� அ�ப��� �ைன��� ம�க���
ந��ல இ������ இ�ப� �� ேபாதைன
அ�ப� இ�ப��� ெசா�னா ந�பளதா�

��டா� மா�� பா�பா�க.” எ�� ப��
ெசா�ன �தா ��சைர� ���� ெகா�ள
���த�. அத��� வ���க� ெதாட�க ம�
அ��த�� வ��ைப ேநா�� ெச�ேறா�.
“ஏ�க, நா�� �தா ��ச�� நாைள���
�பா� மா�டர பா�க ேபா��� வேரா�”
எ�� கணவ�ட� ��ேன�. அ��க� ெச��
பா������வ�வ� ஒ�
வா��ைகயா���ட�. அ�ப�� ேபா��ேபா�
ஏேத�� ெகா�� ெச�வ� வழ�க�.
“ேபா��� வா�க. ��ட�த�ட ெர�� மாச�
ஆகேபா��. அ�த� கால��ல ��ச��னா
ம�யாைதயா பா�பா�க. ஆனா இ�ேபா …
இ��� உ���� உ�தரவாத� இ�லாத
ேவைலயா ேபா��.” எ�� எ� கணவ�
ெசா�னைத ஆேமா���� �ைல��
இ��ேத�.
“வா�க வா�க.” எ�� அைழ���ெச�ற
�பா�� மைன��� ��ேன ெச�ேறா�.

“சா� இ�ேபா எ�ப� இ��கா�?” எ��
ேக��ெகா�ேட உ�ேள ெச�ேறா�.
த� மா�யாைர பா������ ..”இ�ேபா
ெகா�ச� பரவா��ைல. ெம�லமா ����
சா�வா ஒ�கார ெவ�சா ெகா�ச ேநர� இ��க
����.” எ�� அவ� இ��த அைற��
அைழ���ெச�றா�.
�க��� �ல த���க�ட� இ��த �பா�
மா�டைர ைக�தா�கலாக� சா��� இ��க
உத�யவ� “��க ேப���� இ��க. நா�
இ�ேபா வேர�”எ�� ெச�றா� அவ�
மைன�.
“சா�. எ�ப� இ����க? வ� எ�லா� எ�ப�
இ���?” எ�� ேக�டத��
“இ�ேபா ெகா�ச� பரவா��ைல.
இைதெய�லா� �ட� தா���ேவ�. ஆனா
எ�ேனாட ெபா�டா�� மாசமா இ��கா.
அவைள நா� தா�க���� �ைன�ச���

மாறா இ�ேபா அவதா� என��� பா��
பா�� ெச�யறா.” எ�� ேவதைனைய
ெவ�ப���ய �பா�� உண��கைள�
�����ெகா�ள ���த�.
“எ�ேனாட அ�மா�� வயசானவ�க.
அவ�க��� இ�த ஊ�� ���. அ�னால
இவதா� எ�லா ெவ�ேவைல��� ேபாக��.”
எ�� ேப�ய �பா�ட� ேவ�பல
�ஷய�க�� ேப���� ெவ�ேய வ�த
எ�க� ��ேனேய வ�த அவ� மைன�, ”அவ�
எ��� நட�தா�� ��ன மா�� அவ���
நட�க ��யா� அ�ப��� டா�ட�
ெசா�னா�. இ� எ�க மா�யா���
ெத�யா��க.” எ�றைத ேக�ட�� மன�
பைதபைத�த�.
“��க எ���� அவேராட டா�ட�
��ேபா��ைட ���க. நா�க�� ஏதாவ�
ப�ண ���மா�� பா�கேறா�.” எ��
��ேபா���� ஒ� கா��ைய வா��
வ�ேதா�.

“சா� எ�ப� இ��கா�?” எ�� ேக�ட கணவ�
ம��� ��ைளக�ட�
“இ�ேபா பரவா��ைல. ஆனா இ���
ெகா�ச மாசமாவ� ெர�� எ��க��.”
எ�� ����� ���ேவைலகைள� பா��க�
ெச�ேற�.
அ�ப� இ�ப� எ�� �ல மாத�க� க����
�பா� மா�ட� ேவைல�� வ�தா�,
ஊ��ேகா�� �ைண�ட�. அவைர
இ��ைல�� ஆளா��ய இர�� மாணவ�க��
பல�த பல�ெபா���ய ச��க��
�ைண�ட� ச�ட��� ���� இ���
��ப�� ���� ப���� வ�தன�.
“எ�ன ��ச�, ம�ப��� அ�த ெர��
த�தைலக� ந�ப ����ேக வ������க,,”
எ�� சாரா �� ���ேபா� தா� என���
ெத�ய வ�த�.
ஆ��ய�க�� எ���ைப�� �� ப�����

ேதைவயான பண� “ப����
��வா�க����” எ�� �ல ல��கைள
��ெட��த அ�த மாணவ�க��
ெப�ேறா�கைள��, அைத�
ெப��த�ைமயாக� ெபா����ெகா��
���� ப���� அ�ம��த ��வாக�ைத��
எ�களா� எ�ன ெச�ய ���த�?
அ�� ��வா� ேப�ய� இ��� மனைத
��� அகல��ைல. “பா��க உ�க���
இ�க ேவைல ெச�ய� ���கைல�னா
தாராளமா ேவைலய��� ேபா�க. ��க
ேபானா அ��த ��ஷ� ேவற ஆ� ெர�யா
இ��கா�க. உ�க���� ச�பள�, இ�க��
அ�க�� அ��வ� வா�க த�ட� அழற����
பண�, 100% �ச�� கா��க�� ேதைவயான
எ�லா வச��� ெச�ய� பண� ேவ��. நா�
ஒ��� ஏேதா த�ம���� இ�த ��ல
நட�தல. பண� பா�க���� தா� இ�ல
எற�����ேக�. அ�னால ��கதா�
ேயா��� இ�க இ��க�மா இ�ைல ெவ�ய
ேபாக�மா�� ��� ப�ண��” எ��

����� எ�கைள ஒ� ெபா��டாகேவ
க�தாம� அ��� இ��த ெதாைலேப���
யாைரேயா அைழ��� ேபச�ெதாட��னா�.
“ேவைலய ��� ெவ�ய வர ஒ� ��ஷ�
ஆகா�! இ�ல பல�� ���ப�ைத நட�த
ச�பா��க ேவ��ய �ைலல இ��கா�க.
அ�ப�ேய இ�க����� ேவற ஒ�
�ைரேவ� ������� ேபானா அ�க��
இ�த �ைல வரா��� உ�தரவாத� இ��கா?”
மன� “�ேச” எ�� ஆன�. பண�! பண�!!
பண�!!! இ�ம��ேம ���ய� எ�� ஆன��
�ைள�க� …�ர��கேவ ��யாத வைக��
இ���ற�.
அ��த� க��யா�� ெதாட��ய�. மக�
ந�ல ம��ெப� ெப�� அவ��� ���பமான
ேவ�ய� ப��க� ேச�����டா�.
“ஏ� ��ச� உ�க ெபா�� ந�ல மா��
எ���� எ���� ெக���� ப��க

ெவ�க��க. அவ��� ெம��க� தா�
�ைட�����ேம.” எ�றா� ராஜ� மா�ட�
“அவ��� எ�ல ���ப� இ��ேகா அ�ல
தாேன ேச��க ����. அ�ேபாதாேன அவ
ச�ேதாஷமா ப��� ெப�ய அள�ல சா��க
����?”எ�ேற�.
�பா� மா�ட� இ�ேபா� ஊ��ேகா�
இ�லாம� வ�தா��, தா�� தா��ேய நட�க
ேவ��ய �ைல. இர�டாவ�� ஒ� மக�.
��தாக� ேச��த ராேஜ� ஆ��ய�� பா�ைவ
ச���ைல எ�� ேதா���. அைத
உ���ப���வ� ேபா� ஒ� மாண� நா�
த�யாக இ����ேபா� “��ச�..” எ�� ��
ேம�ெகா�� ேபசாம� தய��னா�.
“ெசா���மா… எ�ன ஆ��? �
ெசா�னாதாேன என��� ெத���.” எ��
பலவா� ேப� அவைள� ேபச ைவ�ேத�.
அைத� ேக�� அ���ேத�.

“��ச�..வ��..வ�� ..அ�த ராேஜ� மா�ட�
ேந���� ேல�ல ெரகா�� எ�லா� ெவ�க
ெசா�னா�. நா� ெகா�� ேபான�ேபா அ�க
யா�ேம இ�ைல… அ�ேபா அ�ேபா…”
ேம�ெகா�� ஒ��� ெசா�ல ��யாம�
அ�தவைள எ�ப�ேயா ���� ேபச
ஊ��ேன�.
“அவ� சாதாரணமாேவ எ�கைள எ�லா�
தட� தட�தா� ேப�வா�. ஆனா�� நா�க
எ�ப�யாவ� அவ� ��ட மா�டாம
பா����ேவா�. ஆனா ேந����… ேல�ல
ெவ�� அ��கமா ேப� நட�க� பா�தா�.
எ�ப�ேயா த���� வ���ேட�. ���ல
ெசா�ல பயமா இ��� ��.” எ��
அ�தவைள ஆ�வாச�ப���.
“� கவைல�படாம ேபா. இ� ஜா��ரைதயாேவ
இ�. உன��� ெத��� உ�ேனாட
�ெர��� ��ட ேக�� அவ� இ�ப�
இ��� யா� ��ட எ�ன
ப�����கா��� ெத������ எ� ��ட

ெசா��. இ�ைல அ�த� பச�கைள நா�
த�யா இ����ேபா� எ�ைன வ�� பா�க
ெசா��.”எ�� அ��� ைவ�ேத�.
������ ெச��� மன� கனமாக
இ��த�..”அ��� ெப� வ�� அ�த� மன��
ஓ�ெகா�ேட இ��த�. அவ� ைத�யமாக
வ�தா�. ெவ�ேயவ�� �றா� எ�தைன ேப�
மன����ேளேய
�ைம��ெகா�����றா�கேளா?”
அ��ர� கணவ�ட� த�ைம��
இ����ேபா� அ�� நட�தைத� ப���ேத�.
“ஒ� ஆ��ய� எ�ப� நட��ெகா�ளேவ���
எ�ப� �ட அ�யாத, இ�ப�� ப�ட
ஆ�க�� வ� கா��த� எ�ப� இ����?
ஆ��ய� எ�பைத� ெதா�லாக� பா��காம�
அ��த ச�த��ன��� வ��கா��� ேசைவ
மன�பா�ைம�ட�, ந� ம�க� எ�ற எ�ண�
ேவ���. அ�ப� இ�லாம� இ�ேபா�ற
ம�த�க� க�� எ�ற அைம��� �ைழ�த�

தா� பல �ர�சைன��� �லகாரண�. அ���
ப��க� ம��� க���கைள நட��� பல��
இைத� பண� ெகா���� மரமாக� பா��பதா�
வ�த �ைன!” எ�றா� எ� கணவ�.
“ஆமா�க. எ���� பண� ம��ேம �ரதான�;
ம�தப� தர� ம��� �ற� எ�லா�
������ ேபா�ேசா அ���� ���ச�
இ�ச�தாய����� ச�. ச��ட ந�ல�
ப���. ஆனா இவ�கள மா�� ஆ��க
ந�� மா��…ெவ�ய ெத�யாம உ�ள
இ��ேத அ����வா�க.” எ�ேற�.
“ச� � இ�ேபா இ��� எ�ன ப�ண
ேபாேற?” எ�� ேக�டா� கணவ�.
“ேயா��� பா��ேத�. இ�த ேவைல ேபானா
�ட� பரவா��ைல அ�ப��� ேதா��.”
எ�� அவ�� �க�ைத� பா��ேத�.
அவ�� எ� தைலைய� தட� ஆேமா��பா�
தைலயைச�தா�. “ந�ப பச�க��� இ�ப�

ஒ� �ைல வ�தா எ�ன ப���ேயா அைத�
ப��. எ�ன வ�தா�� நா� உன���
�ைண���ேப�” எ�றா�.
என�� யாைன பல� வ�த�!
யா���� ெத�யாம� இ� �ஷயமாக நா��
என�� ந���ைகயான �தா ��ச�� இ��
இற��ேனா�. பா��க�ப�ட ெப���
ெப�ேறா�ட� ேப�ேனா�.
“ஐேயா..இ�த ெபா�� எ�க ��ட
ஒ��ேம ெசா�லல.. இ�த �ஷய� ெவ�ய
ெத��சா எ� மக வா��ைக �ர���” எ��
��யவ�க���� ேப� ��ய ைவ�ேதா�
“பா��க உ�க ெபா�� உ�க ��ட வ��
ப�ர ��யாம இ��க ��க தா� காரண�.
எ�வா இ��தா�� ந�ப அ�மா அ�பா
இ��கா�க, அவ�க�ைண இ��பா�க
அ�ப��கற எ�ண� அவ�க��� இ��தா
க���பா அவ �த�ல உ�க ��ட தா�

வ�� ெசா�����பா.” எ�ேற�
“இ�ப�� ��க உ�க ெபா�ண ��டாம
அ��� எ�ன ெச�யலா� அ�ப���
ேயா��சா ந�ல�. நா�க இ�த மா��
இ��� எ�தன பச�கபா�����கா�க
அ�ப��� பா�கேறா�. எ�ேலா�� ேச���
எ��� ��வமா எ�� அவ�க��� எ�ரா
க��ெள��� ���தா ச�யா இ����.”எ�ற
�தா ��சைர பா���
“ஐேயா..க��ெள��� ���தா எ�ப�..ேவற
ஏதாவ� ெச�யலா�” எ�� படபட�தன�.
“இ�க பா��க இ�ல பய�பட
ஒ��ேம��ைல. ந�ல காவ��ைற
அ�கா�க�� இ��கா�க. ச�க நல
அைம��க�� இ���. இவ�க
எ�ேலாேராட�ைணைய�� ந�ப
எ����கலா�. பா��க� ப�ட எ�ேலா��
ஒ��ைமயா ��னா எைத��
எ��ெகா�ளலா�.” எ�� பலவா� எ�����

ச��க��ேனா�. இவ�க�� ���ேலேய
பா��க� ப�ட �ல �ழ�ைதக��
ெப�ேறா�கைள� ச���� நடவ��ைககைள
ேம�ெகா�ேடா�.
ஒ��ெமா�தமாக� பா��க�ப�டவ�க�
இ��ஷய�ைத� கவன����� ெகா��
ெச�ற� ம��ம�லாம�, ெவ��ல����
ெத�யாம� காவ��ைற ம��� ம�ற ச�க
அைம��� உத��ட� அ�த ராேஜ�
மா�டைர ேவைல�� இ��� ���ன�.
��வாக��ன�ட�� “எ�க���� பச�க
ப��க��. அ� எ�வள� ���யேமா அேத
அள� பச�கேளாட பா�கா��� அவ�க
��ேன�ற�� ���ய�. ஏ�கனேவ இ�க
�பா� மா�ட��� நட�தைத நா�க மற�கல.
இ�ேபா இ�த ராேஜ� மா�ட� இ�ப��
ப�� இ��கா�. அ��த� இ�ப�ஏதாவ�
நட�த��� ெத��சா நா�க எ�ேலா��
உ�க��� எ�ரா நடவ��ைக எ��க�
ெசா�ல ேவ��வ��. அ�ப�ேய இ�த ��ல

இ�����ட ெவ����தா� ம�ேவைல
பா�ேபா�.” எ�� ஆேவசமாக ெசா�னைத�
ேக�ட��
“பா��க…���, இ� இ�ேபால ஒ���
நட�கா�, நா�க ேதைவயான நடவ��ைக
எ��கேறா�.” எ�� அவ�க���
ந���ைகய��த� ��வாக�.
“��ேன �த��ேக ேமாச� வ�தா�!”
ெப�ேறா� ஆ��ய� ச�க� இ�ெபா��
ெகா�ச� ஆ�க��வமான ���கைள
எ��க�� ெசய� ப��த�� �ைன�தன�.
“பா��க ந�ப எ�ேலா�� ெப�ேறா�, ஆ��ய�
எ�ற ேவ�பா� இ�லாம, ந�ப� பச�க���
எ� ந�ல�, எ� ேதைவ அ�ப��� ம���
ேயா��� எ�த ���� எ��க��.” எ��
நா� எ� க��ைத ெசா��� ேபா� பல��
ஆேமா��தன�. ��� ேபா� அ�லாம�, மா�
மா� ��ற�ெசா�லாம� ஒ��ைழ���

���தன�.
“பா��க… ப��� ேதைவ தா�. ஆனா
அ��டேவ அவ�கள மன அ��த����
ஆளா�காம, அவ�க இ�த வய����ய
ம����ைய�� அ�ப��க��. அ��� எ�ன
ப�ணலா� அ�ப��� நா� ஒ� ���
ேபா�� இ��ேக�. நா� ெசா�லறைத ����
ேக���� உ�க க��ைத ெசா���க. எ�வா
இ��தா�� ேப� ��� ப�ணலா�” எ��
நா� �ற� ெதாட��ேன�.
“1. பச�க�� �றைமைய� க�ட���
ஊ�க�ப��த��.
2. �ைளயா�� ம��� ைகேவைல ேபா�ற
ெபா��ேபா�� அ�ச�கைள �டாம வார��ல
�ல பாட ேவைளகைள இ��� ஒ���
பய�ப��த��. இ� ந� ��ைளக� �ய
பழ�கவழ�க�க� ப�க� ேபாகாம பா������.
��ேபாதைன�� ேதைவ, இ� ��ைளக���
எ� ச� த�� அ�ப��� ேயா���

��ெவ��க��, ந�ல ப��கேலா� வளர��
உத��.
3. ������ த�யா ஒ� க���ல�
ைவ�க��. இ� பச�க���� ச�யான
வ�கா��யாக�� ேதைவயான ேநர��ல
�����த�� உத��.
4. ெப�ேறா�� ஆ��ய�� எ�த
�ஷய�ைத�� ஈேகா பா��காம
ப�����க��. ந�ப பச�க எ��கால� தா�
���ய�, ம�ற� எ�லா� அ��ற� எ�ற
எ�ண� ேவ���.
5. ����� ���ப��ன� �� ேநர�ைத�
ெசல� ெச�யேவ���. அ� ஆேரா��யமான
உறைவ வள����.” எ�� �� ����ேன�.
எ�ேலா�� ைகைய� த�� ஆதரைவ�
ெத���தன�.
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கா��ெப� ச�த� ேக�� ைகேவைல
ெச���ெகா�� இ��த நா� அ�ப�ேய
ைவ����� ‘யா�? இேதா வேர�’ எ��
��யப�ேய வா�ைல ேநா�� ஓ�ேன�.
‘ஓ, க�பகமா. ஒ� நா� �ழ� தா. ம��
ெர���, கத�ப� ெர���. அ��ற�
ெகா�ச� உ���� ேபா�. ���க த���
ெகா��வேற�’ எ�� ����� ெச�ேற�.
‘இ�தா மா.’ எ�� எ��ட� �ைவ
த����� த��� ���தா�.

‘அ�மா, எ� ெபா�� வைளகா���� ��க
க�டாய� வர��. இ�த ெவ����ழைம
ெவ����ேக�.’ எ�� ெவ��ைல�� ���
��மாக ைவ�� எ�ைன ����டா�.
‘இ�ல க�பக� நா� வரல, வ�தா ந�லா
இ��கா�. ந�ல ேச� ெசா�����க இ�
வேர�’ எ�� �� உ�ேள ெச�ல இ��த
எ�ைன த���
‘��க க���பா வர��. ��க வரைல��
ெசா�னா எ�ப�?’ எ�� அவ��� ேகாப�
வ�த�.
‘�����ேகா க�பக�. உன��தா� ெத��ேம
இ�த மா�� �ேசஷ�க��� நா�
வரமா�ேட�’ எ�� ���ெபா�ேத எ�
மன�� �ைத�க�ப�ட, ப�ேவ� ச�பவ�க��
உ�டான ரண�க� ஆறா� ��������
இ�த ��ட� அ�ப��ப�ேபா� எ�ைன
ேவதைன��, வ��� உணர�ெச�த�.

‘���..யா� ��� �ேசஷ���� வ��க, எ�க
�����. யா�� உ�கள ஒ���
ெசா�லமா�டா�க. ��க எ�க���
எ�வளேவா ெச�������க. எ� ெபா��
இ���� இ�த ந�ல �ைலைம�ல
இ��கற��� ��க�� ஐயா�� தா�
காரண�.’
நா� ப�� ெசா�லாம� இ��ேத�, எ�ன
ப�� ெசா��ேவ�? எ�ப� ெசா��ேவ�?
��ய��ைலேய? நானா ேவ��� எ��
இ�த வர� வா���ெகா�� வ�ேத�? எ���
�� கா�ைக�� ����. எ� ரண�
யா���….
‘அ�மா, ெரா�ப�� ேயா��காத. எைத�� எ��
பா�காம மனசால எ�லா�� ந�ல
இ��க��� �ைன�கற பா�, �தா�
வா��த��, � ெத�வ� மா��. மன�லதா�
தாய�� இ��க��. ெப���டா ம���
ேபா�சா? ெப����� மன�ல அ��
இ�ேல�னா அவ�கதா� மல�’

‘நா� க���பா வேர�’ எ�ேற� என��
ெத�வா��� யா� மல� எ��.
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யா� காரண�?

“எ�ன த��களா, ெர�� நாளா பா�கேற�,
இ�கேய �������� �������
இ����க?” எ�� ஒ� ப�� ப�ேனா� வய�
இ���� ��வ�கைள� பா���� ேக�டா�
ெச�வா.
இ�வ�� ��ைட��� ெவ�ேய�
ெச�ைன�� வ�� ேச��த ��� நா�� அ�த
ர�ல�ையேய ��� ��� வ�தா�க�. ைக��
இ��த ��லைற பண�� ஒ� நா�
உண��ேக ச�யா���ட�. அ���வ�க�
ப�� ெசா�லாம� ெமௗனமா� இ��தைத
க�ட ெச�வ�

“எ�ன�பா யா�� உ�க�ட வரைலயா?
சா�����களா?” எ�� ெச�வ�
அ�கைற�ட� ேக�ட�� அவ�க��� த�க�
அ�மா�� ஞாபக� வ�த�.
“இ�ைல�ணா, வ��..” எ�� தய��ய
��வைன ேம�ெகா�� எ��� ேக�காம�
“வா, ஆமா� உ�க ேப� எ�ன?” எ��
அைழ��� ெச�� அ��� இ��த ைகேய��
பவ�� உண� வா���த�தா�.
“�ேர�, ெச��� உ�க��� ேவேறதாவ�
ேவ��னா�� வா���ேகா�க. ��க
சா������ேட இ��க இ�ேபா வேர�”
எ�� ����� அ��� இ��த ெதாைலேப�
ெப��ைய ேநா�� ெச�றா�.
ெச�ைன�� வ�த ஒ� மாத��� �ேர����,
ெச������ ெச�வ� ெத�வமா� ேபானா�.
�ன�� இ�வ���� ���த
உண�வைககைள��, ந�ல உைடகைள��

�ைளயா�� ெபா��கைள�� ெகா��
�ைற�� ��ைட ��� ெவ�ேய�ய
��கேம��லாம� பா����ெகா�டா�,
ெச�வ�.
�ேர����, ெச������ ப��� �ைம
இ�லாம� �ைளயா�யப�
ெபா�ைத�க��ப�� ம����.
ஆ�மாத�க� கட����த�.
�ேர�, ெச��� நா� ெசா�ேன�ல ந�ப
ஐயாவ ேபா� பா���� வரலா�. நா�
ஊ��� ேபா��� வர வைர��� ந�ப ெப�ய
ஐயா��, ��ன ஐயா�� உ�கைள ப��ரமா
பா���பா�க. அவ�க ெசா�னப�ேய ��க
நட���க��. அ�ேபாதா� ��க ந�ல
�ைலைம�� வ�� உ�க ஊ����ேபா�
��னா உ�கேளாட அ�ைம��, ெப�ைம��
எ�ேலா���� ெத���. அ��ற� …” எ��
��� காலமாக ெச��� �ைள�சலைவைய
ெச�வேன ெச�� �ேரைஷ ஒ� ெப�ய

����� அைழ���ெச�றா�. அவ�க�
உ�ேள ெச�ற ேநர� ெச��� ேக���
ெவ�ேய ����ெகா����தா�.
“வா வா ெச�வ�. இ�தா� � ெசா�ன
ைபயனா? வா�பா உ� ேப� எ�ன, �ேரஷா?
எ�ப�� ெச�வ���� உ� �ைன���தா�.”
ேவைல�காரைன அைழ�� �ேரைஷ அவ�
த��� இட�ைத கா���க ெசா�னா�
அ�ெப�யவ�.
�ேர�� ெச�வ���� ��யா�ைட
ெகா���� ெச�றா�.
“ெச�வ�, இ�தா.” எ�� ��� பண�க�ைட
த�தா�. “ெசா�னப�ேய வ����ேய,
அ�னாலதா� ெச�வ���� �ரா������.
எ�ப�� ��� வ�தா �த�ல எ���ட
ெசா��. ச�யா?” எ�ற ெப�யவ��� வய�
ஐ�ப�க�� இ����.
“ச��ைகயா, ஏேதா உ�க தய�லதா� எ�க

ெபாழ�� நட���.” எ�� ம�யாைத�ட�
அ�பண�ைத ெப���ெகா�� ெச�றா�.
அ����� ெச��ைல ேவெறா� இட����
அைழ���ெச�றா�, ெவ�ேய இ���
கா��ேபா� ��ய �� ேபா� இ��த�,
ஆனா� உ�ேள ெச�றேபா� ��தாரமாக��
எ�லா வச�க�ட�� ச�� ���யாசமாக��
இ��த�. அ��� ெச����� ெத�யாம�
பண�ைத� ெப���ெகா�� ெச�வ� த�
�ேரா�க� ெதா���� ம�யாைத
ெச���னா�.
�த� ஒ� வார� ஒ� மா�ற�� இ�லாம�
அ�ெப�யவ� ெசா�ன ேவைலகைள எ�லா�
ெச�தா� ��வ� �ேர�. அவ�� ெப�ய
ேவைலக� எ��� தராம�, ஆனா� த�
���வ�ட��� இ���மா�
பா����ெகா�டா�. �ல சமய� அவ�� த�
அைற�� இ���� ேபா� அவைன�
தட�யப� அ�ெபா�க� ேப�வா�.

�ேர��� த� தா�தா�� ஞாபக� வ�த�.
அதனா�, ேம�� அ�ெப�யவ��பா� ஒ�
�ைண�� ஏ�ப�ட�. அவனா� அ�த ��ைட
��� ெவ�ேயற ��யாதப� �ேர���
அ�யாமேலேய க�கா��� இ��த�.
இர�டாவ� வார� அ�ெப�யவ� ��த�
ேநர� த� த�யைற�� ெசல�ட
ெதாட��னா�. அவ�� தடவ�� உண���
ெவ��பா� மா��ப�ட�.
“எ�ன �ேர�, இெத�லா� த�ேப��ைல.
இ�க வா. இ�க ெதா�� பா�….” எ��
அ�ெப�யவ� அவைன வ�நட��னா�.
�த�� ஒ��த அ�ச��, தய�க��,
அ�வ���� உண��த �ேர� இ�த ���ய
கால��� அ�ெப�யவ�� இ�ைசைய �����
அ�ம��தானா�. அவ�� வா��ைகேய
மா���ட�, ஆ� இ�� அவ�� ஒ�
ேஹாேமாெச�ஸாக மா���டா�. அவ�
அ���ைட ��� ெவ�ேய� த�யாக

வ����டா�. அவைன�ேபா�ற ந�ப�க�
��ட� அவைன த�ெத���� ெகா�ட�.
அவ��� ��ைட��� வ�த இ�த ஏ�
வ�ட�க�� ���னைர� கா�� ஆைச��
ஏ�க�� இ��தா���ட ெபா�ளாதார���
ெகா�ச� ��ேன�ய �றேக ெச�லேவ���
எ�� ைவரா��ய� கா�தா�. கைட���
இ�� �ற�� வள��த ����� ெச���
உண����கலைவ�� இ��தா�.
“�ேர�… “ ேப�ேச வராம� த� தா�
��பைத� க�� மன� க��� கன�த�.
“எ�ப��பா இ��க? இ�தைன கால� உ�ைன
ேதடாத இட� இ�ல. எ�க இ��த?…” எ��
அ��காக வ�த ேக��க��� ப�ல��தவாேற
ைக ெகா�ளாம� வா�� வ�த ெபா��கைள
கைட பர��னா�.
“எ�க ேவைல ெச�யற?” எ�ற ேக����
ம��� ப��ெசா�ல ��ய��ைல. மன�

வ��த�. “ஒ� ெப�யவ� ���ல, ெசா�லற
ேவைல எ�லா� ெச�ேவ�. அவ�க�� ந�ல
ச�பள� தரா�க.” எ�� ப�ல���
ெப����ட� ேவ� �ஷய�க��� ேப�ைச
�ைச மா��னா�.
இர�� நா� ச�ேதாஷமாக ெபா�ைத�
க������ ���� த� உல��� வ�தா�.
“�ேர�, � ஊ��� ேபான�ப வச�� வ��
அ��தவார� உ�ன ெர�� நாைள��
ேவ��யத எ������ எ�ப�� பா�கற
எட���� வர ெசா�னா�.” எ�றா�
அெல��.
வச�� ஒ� ெச�வா�கான அர�ய�வா���
மக�. ச�லாப ேப���, அவ��
���ப���� ஈ�ெகா���
�����ப���னா� ேபா�� ��த� பண��
ம�ற �ஷய�க�� �ட���, அவ� �லேம
ேம�� பல �ைலயான வா��ைகயாள�க�
�ைட����டா�க�.

ஒ��ைற கட�கைர�� த� ந�ப�க�ட�
ெச���ேபா� யாேரா த� ெபயைர ��
அைழ�பைத� ேக�� ����னா�. ஒ� ெப�
��� ெகா����தா�. எ�ேகேயா பா��த
�க� ேபா� ேதா��னா�� அைடயாள�
ெத�ய��ைல.
“எ�ன �ேர� அைடயாள� ெத�யைலயா?
நா�தா� ெச��, அ�தா� ெச���. �
எ�ப� இ��க? �யாவ� ந�லா இ���ேய
அ�ேபா��” எ�� ��யைத� ேக��
�����டா�.
“� ..எ�ப� ..இ�ப�” எ�� த�மா�
ேக�டா� �ேர�.
“அைதேய� ேக�கற, அ�த க�மால� ெச�வ�
எ�ைன� ெகா��ேபா� ��ட� ஒ�மா��
எட�. அ�பா மா�� இ��த ஒ� ஆ���
எ�ெப�ேபா ேதா�ேதா எ�ைன ெபா�பள
மா�� உ��க ெசா�� எ�ென�னேவா
ப��வா�. ..��… அ�ேவ பழ� பழ�

ஒ�க�ட��ல எ�னால ஆ�பள கண�கா
இ��க��யல. அ�தா� என�� ெத���
எ�ைன மா�� இ��கறவ�க �ட
வ���ேட�. இ�ேபா ஆ���லாம
ெப����லாம அ�லாடேற�. ச� ச� ..நா�
ேபாேற� எ�ைன இ���ேபாக ஆ�
வ�����. எ�பனா��� பா�க��னா நா�
இ�த ப�க�தா� ������� இ��ேப�.
இ�ேபா வேர�.” எ�� ஓ��ெச�றா�
ெச���..இ�ைல��ைல ஓ��ெச�றா�
ெச��.
அ�� எ�ெபா��� ெச��� ெப���கைட��
ெச�றேபா� �தலா�யான ெப�யவ�, “ஏ�
த��, இைதெய�லா� ����� ேவற ேவைல
ேத���� ேபாகலாேம. எ��� ெக��
�ர�ய��?” எ�� எ�ப�� ெசா�லற மா��
ெசா�னா�.
“ஆமா� நா� ஒ��த� ����� ேபா��டா
எ�லா� ச�யா��மா? அர�ய�வா�,
ேபா��கார�, ெப�ய ம�ஷ��க எ�லா�

எ�ைன மா�� பலைர வள������ �க�
கா��வைர��� இ� மாறேவ மாறா�.
என��� இ�ல �ைட�கற பண� ேவற
எ�ைல�� �ைட�கா�, அ��ற� நா� எ�ன
ெச�ய? நா�� ெச��மா� மா�� இ���ேன
வள��க�ப�டவ�. எ�லா���� இ� எ�க
எ�ப� ஆர���கற��� ெத���, தன��
எ�ன வ�த��� க��� காணாம
ேபாறா�க.. அவ��க��� எ�ன வ�த�,
இ�ேபா எ�ைன�� ேச��� எ�ேலா�ேம
�யநல��ட�க�.” எ�� ���ெச�றா�
�ேர�.
அ�� எ���� ர�� �ைலய�, ெகா�ச�
வய� �����தா�� க��ரமாக இ��தா�
ெச�வ� , “எ�ன த��, ெர�� நாளா
பா�கேற�, இ�கேய ������� ������
இ��க?” …………. ம�ப��� �ேரேஷா
ெச��ேயா உ�வா�க�ப��றா�க�.
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‘சேராஜா, இத க����’ எ�� ேமனகா தன
ஜா�ெக��� ���ற� இ���� நாடாைவ
க��மா� அைழ�தா�.
ஜா�ெக��� நாடைவ அழகாக க��ய��
க�ணா��� பா��தேபா� மா�பக�க�
ஜா�ெக��ைன �� ெவ��ப�� மைற���
மைறயாம� இ��த�. அத�ேம� �டைவ��
தைல�ைப ேபா��� ெவ�� �ற �டைவ��
உ� அட��ற ஜா�ெக� ெச�வேன அவ��
எ���பா���ைன ெபா����காம� பளபள�த
மா�ற ஸ�ம�ைத ந�� ெவ��ப���ய�.

‘எ�ன இ���� அல�கார� ேஜாரா இ���?
எ�ப��� இ���� ந�ல �ரா��
�ைட����. அ� எ�ப��தா� � இ����ட
அழகா இ���ேயா, … உ�ன பா�தா 15
வய�ல ெபா�� இ����தா�
ஒ����வா�களா?’ எ�ற சேராஜாைவ பா���
ேமனகா��� ��னைக�க ம��ேம ���த�.
ேமனகா��� இ�ெபா�� 35 – 36 வயேத
இ����. அவ�� மக� இ�த கால���
தா� �ற�தா�. �ழ�ைத�� �வர� ெத���
��ேப ஒ� ந�ல உ�ள� பைட�த ம�த��
உத��ட� ஆ�ரம��� ேச������ ��ன�
அ�வ�ேபா� ெச�� பா��� வ�வா�.
இ�ெபா�� மக���� ெத���, த� தா�
ெச��� ெதா�� ப��. அவளாகவா ����
வ�தா� இ�ெதா����? இ�ெபா��
�ைன�தா� உடேன ������
ெச���ட�தா� ���மா?
5 ம�ய��த�� �ள��னா�.

மாைல கட�கைர கா�� ��ெல�� உடைல�
த���ெச�ற�. ெசா�ன ேநர���� ச�யாக
அ�த ெவ�� �ற கா� வ�� அவ� ��
��ற�. அ�� ேப����காக கா����த �ல
க�க� அ�வைர க��க��த வன��
ெச�வைத ஏ�க��ட� க�� ெப����
��ட�.
அவ� ெச�ற இட� �வ�க��யாக இ��த�.
இ�� பல�ைற வ�����றா�. ெகா�ச�
�ர���தனமாக��, ��த� ெவ��தனமாக��
நட���ெகா�டா�� ெச���ேபா�
�ைட��� ச�மான��� த� மக��
எ��கால� இ��பைத எ��
தா���ெகா�வா�.
‘எ�ன ேமனகா வ����யா? எ�ன ெசா��
��� ��சா அ�ப��சா�� � தர �கேம
த�தா�. இ�த ப��வ�ஷ��ல உ���ட
மா�றேம��ைல.’ எ�� ��ெகா�ேட
த�ேம� படர����ெகா�ட அ�த ெப�ய
ம�த�, பேராபகா�, வ�ள� எ��

ெவ��ல��� காண�ப�� ம�த��க� த�
அைடயாள�கைள ����ெச�� த�
இ�ைசைய �����ெகா�ட�.
அ�� த� இ���ட�ைத அைட�த�� ���
ேநர��� ம�ெறா� �ரா�� வ�த�. ஒ�
ேஹா�ட��� அைழ��� ெச�ற�.
���ேநர��� ெபா�� ெர�� வ�த�.
‘வா வா வ�� ஏ�. எ�தன வா�� வ�தா��
���தா��க. கா��ட�� எ�லாைர��
ேபா�� ெகா��வா. நா� ��னா�
ேபாேற�’ எ�� �� ெச�ற
ேபா��கார�� பா�ைவ அ����த
ெப�கைள க�ணாேலேய ���� ேம��த�.
அவைள�� அவைள�ேபா� இ���� ம�ற இ�
ெப�கைள�� ேபா�� �ேடஷ� அைழ���
ெச�றன�. இைத�ேபா� பல�ைற வ�த
அ�பவ�தா� ெப�ய பா��� அவ�ட�
இ�ைல.

�ட வ�த ெப�, சா� சா�…நா� அ�ப�ப�ட
ெபா�� இ�ைல. எ�ைன �����க.’
எ�� அ�தவைள யா�ேம
ச�ைடெச�ய��ைல.
‘சா�.. ேமட�…�ட இ��த� எ� கணவ�
தா�. இ���� காைல�ல தா� ேகா��ல
தா� க��னா�.’
‘அ�ப�யா? அ�ேபா உன�� இ����
சா������தமா? ஆனா �ட இ��த ஆ�
உ�ன மைன��� ெசா�லேவ��ைல’ எ�ற
தைலைம ேபா��கார� அவைள
இள�காரமாக� பா��� ���தா�.
‘இ�ைல சா�, அவ� தா� இ�த தா�ய
க��ன�’ எ�� கா���த ெப�ைண
பா���
‘இ�த மா�� எ�தன ேபர பா����ேகா�.
உட�� நைம�ச� எ��தா இ�ப� �ள��
வ�����கேள’ எ�� ��ய

ேபா��கார�� வா��ைத�� எ�ன
ஹா�ய� க�டா�கேளா? �ேடஷ�� இ��த
எ�லா கா���ச�ைட�� �காரமாக ���த�.
ேமனகா��� அ�ெப�ைண பா����ெபா��
16 வ�ட�க� �� தா� கத�ய� �ைன�
வ�த�.
இ�� அ�ெப� க� அேதாக�தா�.
அ�த தைலைம கா���ச�ைட அ����த ம�ற
ேபா��கார�க�ட� க�ணாேலேய
ேப���� உ�ேள����� அைற���
ெச�றா�. ��� ேநர��� அ�ெப�ைண
அைழ�க ேவ� கா���ச�ைட வ��
‘ஏ�.. வா, ஐயா ���டறா�. ேபா.. ேபா�
ெசா�னப� நட���ேகா. அ�ேபாதா� ���ர�
ெவ�ய வர மா�� ேக� ேபா�வா�.
ெசா�னப� நட�கேல�னா � ெவ�யேவ
வர��யா�’ எ�றைத� ேக�� அ�ெப�
பய��ட� ேகா����சா� �வேரார�

���டா�.
‘ஏ�� பாவ� ��ன ெபா��. எ��� அ�
வா�ைகய நாசமா����. நா ேவ�ணா அ�த
ஆ��� வேர�’ எ�� த�னா� ���தவைர
அ�ெப�ைண இ��ைத���� �ழாம� கா�க
���ப�டா�.
‘� ��மா இ�. உ�ேனாட ெபா�� ப��
அ�த ஆ��� ெத���. ஏேதா
���ெவ�����கா�. ேதைவ��லாம
எ�ைல�� தைல�டாேத. எ�ப��� இ�த
ெபா�ண க�� ெவ���டா�க. இ����
இ�ைலனா�� எ���காவ� �����வா�க.’
எ�� அ�ெப�ைண அைழ���ெகா��
ெச�வ�ேலேய ��யாக இ��தா�.
அவ� நகராம� இ��க�� உ����த
தைலைம கா���ச�ைட அவ�க� இ��த
இட���ேக வ�� ‘எ�ன� ..எ�ன ந���
..ப��ரைதயா? ��மா எ���ேட
ெவ�����ேட ..உ�ன ேத…..����

ேச���ேவ�.’ எ�� இ����ெச�ற� அ�த
தைலைம கா���ச�ைட.
���ேநர��� பய�கர அலற� ���
�னக�களாக ேக�ட�. ெவ�வ�த தைலைம
கா���ச�ைட ‘ஏகா�பர�…எ�ன ெசா��
��� ���தா�. �…� … ேபா உன���
����தா�. இைத�ேபால ��� வ��ேபா�
க���பா ெசா��’ எ�ற� தைலைம கா��.
‘ச��க�யா. ஐயா…’ எ�� தைலைய
ெசா���ெகா�� ��ற� ஏகா�பர�.
‘எ�லா� ஞாபக� இ���. �ைப� ��
ப���ேட�. ���ரேம அ��வ� ஆ���.
ச� நா� �ள�பேற�. � ேபா� ����
சா���’ எ�� ஏக�பர�ைத த���ெகா���
ெச�றா� அ�த தைலைம.
ம�ப��� அலற� ேக�க� ெதாட��ய�.
ேமனகா�� மன�� எ��த ‘யா��� உட��
நைம�ச�’ எ�ற ேக�� ஊைம��

வா��ைதயா� மன�� வ��த இர�த��ட�
ஒ��� ெச�ற�.
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�ச�ப� 1,
ெப�ய தைலக� எ�லா� கல���ெகா���
�க���. �ச�ப� 1
“ேட�, ���ர� வாடா. �ேரா�ரா�
ஆர�����டா�க”. எ�� �ல மாணவ�க�
அ�த அர�ைக ேநா�� ஓ�ன�.
“ம�� அ�க ந�ல ஆ����ல ���� ����
இ��கா�க. வா�கடா”
“ஹ�பா, ��களா� எ�ப வ���க?
எ�க���� ெத��� ��க ���ரேம வ��

ந�ல இடமா பா�� ெவ�������க��.”
எ�� ேப��ெகா�ேட இ��தன�.
“மல� வரைலயா அ�கா?” எ�� ேக�டா�
க�தா.
“இ�ல அவ��� ஆ� வ�����. அ�தா�
அவள ����� நா�க வ�ேதா�.” எ�றா�
ரமா.
“ஹு�, வ����தா பா����ேப�. பா��
ெரா�ப நா� ஆ��. இ�த மா�� அ�ப�ேபா
பா���கற�தாேன.”
இெத�லா� நட��� ெபா�� ேமைட��
“ம�தைன அ���� ேநா� எ���. @#%^&*(“
எ�� ேப�ெகா����தா�க�, ேப��
���த�ட� கைல �க���க�� இ����.
அ�த அர�க��� இ��ைககைள �ர�ப��,
த���தவ� ேப�� க����க� ெச�றைடய��
ப��, க��� மாணவ�க��,
பா�ய�ெதா�லாள�க�� �ல

ெதா����வன�களா� அைழ��வர�ப���
தைல எ���ைக கா���க உத�ய�.
“எேல, எ�ன ��கற, �����ேகா” எ��
இர� பா�ய� ெதா�லா�யாக�
ப�ெச����� வ�� இ��ைக�ேலேய
உற��� க�தாைவ எ���னா� ரமா.
“ஆமா� ேபா” எ�ற க�தா ெதாட��� “எ�ன
ெசா��ட ேபாறா�க, எ��� வராம
இ��க��னா கா�ட� ேபா���ேகா��
ெசா�ல ேபாறா�க. ம�தவ�கேளாட
ப��காேத அ�ப��� ெசா�லற மா��
ெசா���� இ�ப�� ெசா�னா எவ�
����வா�. கா�ட� க�ெப�கார���
லாப�. உன��� என��� எ�ன லாப�, ந�ப
தைலெய��� மாற�ேபாற��ைல. ேமைடல
இ������� இ��ேக அ�த� ேசாள�
ெகா�ைல ெபா�ைம – அ�த
ெதா����வன தைலவ�, �க���
ஒ���ைண�பாள� ந�பள ெதா��ெதா���
ேபசாம���க� ேபாறானா, இ�ைல ந�ப �ட

எவ�� ப��காம இ��க�ேபாறானா? கா�ட�
ேபா������ ப��பா�. அ�வள�தாேன!”
எ�றா�.

1

FreeTamilEbooks.com எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற
ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன.
Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ
இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய
க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000
�பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன
வா�� வ���றன�.

ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க�
த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��
இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம��
����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ�
உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� ��
இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா�
இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ��
�ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய

“����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த��
��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ�
எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��,
ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த�
ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா,
அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம���
தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச���
த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�
Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத�

�ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��,
யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக
வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க�
ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப���
ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������
ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல
அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள
“யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�”
எ�� ��������தா� ம��ேம அதைன

நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம���
�� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ��
உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ��
�ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative
Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா�
நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�.
ேம�� அவர� பைட��க� அைன���
அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா�
அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள
உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�

�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ���
எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள�
பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ
அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க����
�ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப��
�கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள
ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா�
நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற���
வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ�
�� ����தக�களாக உ�வா���
ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா�
உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத��
க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம���
ேவைலைய�� ெச��ேறா�.

FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ��
வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB,
AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா�
ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச��
ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட
��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த���
எ�த�ப������ வைல�ப��க�����
ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற

wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க���
அவ�கள� பைட��கைள “Creative
Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா�
��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட
����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம�
வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள
நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�

���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�
�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண�
ச�பா��பவ�க� யா�?

யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க
த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க�
எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட
����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா����
ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல�
எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக��
எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ��������
ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக

ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த�
ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா�
ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த��
ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம���
ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ�
ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க�
ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக�
எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com

2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons
உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல
அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள���
ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப��
க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக
அ�க��� வ���ள�.

இ��ைல��
நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த��
����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� ��
ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���
ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ�
க��� க��களான Desktop,ebook readers like
kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��.
அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச���
odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம���
��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள�
வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள�
ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள
ேநர�யாக� ெச�றைட��.

எனேவ உ�கள� வைலதள������
ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள�
அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க��
க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய��
ம��� உ�கள� வைலதள �கவ���
இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons”
உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப��
எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க��
ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948

ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல
உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட����
அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons
License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம�
அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ��
�கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள�
ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?

அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள��
அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய����
����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����.
ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ����
ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த
எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய�
ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள����
�ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா
அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ�
ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள

ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய
����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற
ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க�
த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள�
ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com
/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com
/communities/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

Supported by
Free Software Foundation
TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ��
ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� –
http://freetamilebooks.com/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com
/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம
த�� ��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� –

��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ�
அ��க�
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creativecommons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12
/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creativecommons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம��
உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��,
உ�க� பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர

4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம��
உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOffice odt/ MS
office doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க��
உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com ��
��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா��
ெவ���ேவா�.

————————————————
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த��� காெணா� – https://www.youtube.com
/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� –
http://bit.ly/create-ebook

எ�க� ��ன�ச� ���� இைண��
உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum
/freetamilebooks
ந�� !

