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���ைர
டா� அேசா�
உ�ைம� கதா�பா��ர�கைள ைவ��
‘எேத�ைச’ எ��� ச�பவ�க�� உ�ள
�வார�ய�ைத ம�த�க� எ���
�ைன�களா� ஒ�ேபா�� தர��யா�.
காரண� உ�ைம எ�ேபா�� ெபா�ைய
�ட அ����ய��க� ��யதாக,
ஆ�ச�ய��ட� ��யதாக இ��ப�தா�.
�க��ற�த எ��தாள�க� தா�க� பா����,
ேக���, அ�ப���� சராச�
வா��ைகைய ேவ� ேகாண��� பா���,
அ���ள உ�ைமகைள த�க�
�ைன�க�� த�ெத���� ெகா��றா�க�.
எ�லா �ைன�க��� உ�ைம க���பாக
இ����. சத��த� ேவ��மானா�

மா�படலா�. அ�கமான உ�ைமகைள�
தா�� வ�� நாவ�க�� எ�ேபா�� ஒ�
ப�ைச வாச� ���. ப��� ���த ����
�ல நா�க��காவ� அ�த
கதா�பா��ர�கைள� ப��ய �ைன���,
அவ�க� இ�ேபா� எ�ன
ெச��ெகா����பா�க� ேபா�ற
க�பைனக�� உ�ேள ஓ��ெகா������.
உ�ைமக�� இ���� �க��� அைற��
��வாண� அ�வள� எ�தாக வாசகைன
நாவ�������� த���க �டா�.
அ�ப�யானெதா� பைட��தா� ப�வ�
ெச�ேகா��� ம�மத� �ைலக�
��நாவ��.
மசாலா��ைன�கைள� ேபால
ம�����ெச��� கா��க��, ெந�ைச�
படபட�க ைவ��� �����ைனக��
நாவ�� இ�ைலெய�றா��, மைலக�

���த ஒ� அைம�யான ர�� பயண���
நம�� அ��� உ�கா��� த� கைதைய�
ெசா��� அ�பவ��க ெப�யவைர�
ேபால கைத ெசா��றா� ெச�ேகா�.
கைத�� ச�பவ�க���ைட�� அவ�
������� த��வ�க��,
வா��ைக�� �த�சன�கைள� ப��ய
ெப����க�� வாசகைன “ஆமா�ல…” என
மன���� �����க ைவ�பைவ.
கைத�� இைட�ைடேய வ�� வ���
���க�படாத நைக��ைவ��,
கதா�பா��ர�க�� எ�ளள��
�ைக��லா இய��� கைதேயா� ந�ைம
ஒ�ற ைவ���றன. கதாநாயக�கைள��,
��ல�கைள��, ��ல�களா�
பா��க�ப�டவ�கைள�� ெப��பா��
நா� ந� வா��ைக�� ெவ�ேய தா� ேத��
ெகா�����ேறா�. ஆனா� அவ�க�

எ�ேலா�ேம நம�� அ���, ந� ��ற���,
ஏ� நாமாகேவ� �ட இ���றா�க� என�
ப�ைச� த��ரா� �க��� அைறவைத�
ேபால ெசா��ற� இ�நாவ�.
காத�, காம�, அ��, ப��, ெப�ேறா� பாச�
என பல ஆ�ர� உற�க��� ம�த இன�
வா��ைதகைள� க��������டா��
அ��ற�க��கான அ��த�க� ஒ�ெவா�
த� ம�த���� ேவ�ேவறாக
இ��ப�தா� வா��ைக�� �ேனாத�.
ம�மத �ைலக�� கதா�பா��ர�க�
உற�களா� ப�தாட�ப�டவ�க�. எேதா
ஒ�ைற இழ�ததா� எேதா ஒ��� ����
ெகா��� சராச� ம�த�க�. �க
ந�லவ�க�. �க� ெக�டவ�க�.
ந�லவ�களாக இ��க� ���� ஏமா��
ேபா�� ெக�டவ�க� என அ�தைன ேப��
இ�� இ���றா�க�. எ�ேலார�

உண��கைள�� அழகாக� ெதா��
அ�ப��க ைவ��ற� நாவ�.
�ைறய கதா�பா��ர�க� இ�லாம�
ச�பவ�கைள� ேகா��� �வார�யமாக�
கைத ெசா������றா� ெச�ேகா�.
எ�ெக�� ���� வர ேவ��ேமா அ�ேக
வ��ற�. எ�ெக�� வ��த�
வரேவ��ேமா அ�ேக வ��த� வ��ற�.
அ� அ� அ�த�த ச�பவ�க�� ப����
நம��� நட��ற�. இைத�ட ெச�ேகா��
எ���நைட ேந���ைய ப�� ேவெற�ன
எ�த ����?
வா��ைகைய வாழ ம��� ெச�யாம�
அைத� பாடமாக� ���� பா����
ஒ�வரா�தா� ச�பவ�கைள ம��ம�லா�
அ�த ச�பவ�க�� ேபா� அ��
ஈ�ப����த கதா�பா��ர�க��
மன�ைலைய�� எ�த ����. அ�த

வைக�� ஒ� எ��தாளராக, கைத
ெசா��யாக ப�வ� ெச�ேகா�
ெஜ������றா�.
எ�லாவ����� ேம� வழைம ேபால
ப��பக�தா� �ல� ப�������தாேல
ந�ல வரேவ�ைப� ெப����க ��ய
இ�நாவைல ����தகமாக இைணய���
ெவ��ட ��ெவ��தத�� சக ப�வராக,
சக எ��தாளனாக, இைணய� தா�
எ���ல�� எ��கால� எ�ப��
ந���ைக��ளவனாக ெச�ேகா���
வா���கைள ெத����� ெகா��ேற�.
ஏேத�� ேவைல இ��தா� �த�� அைத
������� ����தக�ைத� ப��க�
�வ���க�. ப��க ஆர������டா�
ேவைல ெக��� ேபாக� ���! ந��!
-டா� அேசா�
http://donashok.com/

வா���ைர
����� அர�க�
ெப�க� ம��� காத� �சய��� ,இல�
கா�த ��க� என த�கைள அ��க� ஆ�
ச�தாய� அைழ��� ெகா�டா��,
உ�ைம�� �ைட�த� பழ�கைள எ�லா�
ெகா���� பா��கலா� எ�ற அ��
வைகயறாைவ ேச��தவ�க� ஆ�க�.
காத��� க��கைள கவ�வ��� ேசாகேம
லாப�ைத� தர���ய �த��. ந�ட�ைத�
த�தா�� அ��த இல���கான �த��.
அ�ப�யான �த��ைட� ெகா��
ெதாட��� ெப�கைள� கவ�� ஓ� ஆைண
ைமயமாக ைவ��, உ�ைம �க��கைள
அ��பைடயாக� ெகா��, எ��தாளா�

ெச�ேகா� எ�� இ���� ஆ�ேடா ��க�
வைக�லான கைத தா� இ�த நாவ�.
க���பாட�ற �த��ர�, பைழய வ�க��
�தான வ�ச� இைவ எ�ப� ஒ�
சராச�யான பாச���� ஏ��� ஆைண
மா����ற� எ�பைத கைத�� ஊடாக
பா��ரமாகேவ இ��� , த� கைத�ட�
ேச��� ெசா����றா� ஆ��ய�
ெச�ேகா�. ப��க ஆர���தா� ஒேர
���� ப��� ���� ����க�. நாயக�
அ�ல� ��ல�, எ�வா��� மத���
�ைட�த ச�த��ப�க� உ�க����
�ைட�தா� எ�ன ெச���க� எ�ற
ேயாசைனைய க���பாக இ�த��ைன�
த��.
தா� எ��தாள�க��� சைள�தவ�க�
அ�ல , இ�த இைணய எ��தாள�க�
எ�பைத ம��� ஒ��ைற உ���ப����

எ��� இ�த� ��ன�. ெச�ேகா���
�க�ெப�ய எ��கால� இ����ற�.
வா����க�ட�
����� அர�க�
- http://www.facebook.com/kilimookku

ஆ��ய� உைர
இ�ய ந�ப�கேள,
வண�க�.
ப���கால� வைர ��வ�களாக ����
இ��� ப���� பல����, க����
கால��� ��� வா��ைக�� �ைட���
�த��ர� �க�ெப�ய�. அ�த ேநர���
உ�வா�� ேகர�டேர வா�நா� ����
��ெதாட��ற�.
இ�த கைத�� வர�ேபா�� ஆ�-ெப�
கதாபா��ர�க�� பல�� இ�ேபா�
��மண� ஆ�, �ழ�ைத ��� எ��
ெச��� ஆ� இ��கலா�. எனேவ
அைனவர� நல� க��, அைன���
ெபய�க�� ஊ�க�� ெபய�க��

மா�ற�ப���றன. ெதாட�� எ�ைம�காக,
�ல ந�ப�க� ஒேர ேகர�டராக�
கா�ட�ப�வ�. இைத ஆ�ேடாஃ��ச�
வைக எ�� வாசக� க��னா�,
ம����ைல.
ஆ�கைள�ட ெப�க� ெம��ய இதய�
ெகா�டவ�க�, அ���� இர��பவ�க�.
ெப�க�� பலமான அ�ேவ, அவ�க��
பல�ன���ட எ�பைத ��க�
அ�����கலா�. அ�யாதவ��� இ�த கைத
��ய ைவ���
இள�ெப�க����, ெப�ைண�
ெப�ேறா���� இ�த� ெதாட� ஏேதாெவா�
வைக�� உத�� எ�ேற ந���ேற�.
ஆ�� மன� ெசய�ப�� �த� ப����
’மா�வ� மன�’ எ�ற ெபா�ெமா� ப����
உ�க��� ந�ல ��தைல இ�த� ெதாட�
உ�டா�கலா�.

இ�� வ�� �ல வா��ைதக�
ெப�கைள�� ேயா��ய�கைள��
த�மச�கட�ப���னா��, வா��� உ�ள
அப�த�ைத�� அபாய�ைத�� ��க�
உணர, உ�ள� உ�ளப�ேய உ�க� ��
ைவ��ேற�.
ச�ப��� ஃேப���, ���ட� ேபா�ற ச�க
தள�க�� ெப�க�� ெசய�பா�
அ�க������� �ழ��, இ�த
����தக��� ேதைவ��
அ�க�����பதாகேவ உண��ேற�.
ச�ட ��க�கைள� த���க இ�த
���ைளமைர� ேபா��, ைட����
�ைழேவா�: இ�த ��தக��� வ��
அைன�� கதாபா��ர�க�� ச�பவ�க��
க�பைனேய! த�ெசயலாக யா�ைடய
வா��ைக�ட�� ஒ���ேபானா�, அத��
நா� ெபா��ப�ல!

எ��� அ��ட�
ெச�ேகா�
http://sengovi.blogspot.com/
ெதாட���� : sengoviblog@gmail.com
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�த� பாக�

அ��யாய� - 1

ெஜ�ஃப� அவைன இ���
அைண����தா�. ேவகமாக ��ய கா��
�ட அவ�க���ைடேய �ைழய
��ய��ைல. அவ�கள� ைப� எ�கைள
ேவகமாக� கட�த�.
நா�க� �வ�� ’ஆ’ெவன வா� �ள�தப�
பா���� ெகா����ேதா�. அ�த ேரா���
ெச�� ெகா����த பல�� அவ�கைள�
����� பா��தா�க�. ����� பா��காம�
இ��க, ���பர���ற� ஒ��� ெப�ய
நகரம�ல. அ�� உ�ேளா���� ெத���

நா�க� எ�த� க��� மாணவ�க� என!
அவ� த�மா, எ�க� ��ய�. ெஜ�ஃப�
எ�கள� காேல� ஜூ�ய�. ெசம ஃ�க�
எ�� ந�ப�களா� அைழ�க�ப�பவ�.
நா� அைத ஒ��� ெகா�வ��ைல.
ஏென�றா� அவ� ��ர� மா�� ���மாக
இ��பா�.
“நாம எ�படா இ�ப�� ேபாற�” எ�ேற�.
“நம�� அெத�லா� �ைட�கேவ
�ைட�கா�டா! நம�� ���செத�லா� இ�
தா�” எ�றவா� பழ� �வைர� கா��னா�.
அ�� ஷ�லா�� ‘இளைம இேதா! இேதா!’
ேபா�ட� ஒ�ட�ப����த�. நா�
���தவாேற �வாைவ� பா��ேத�.
பா�ைவ�ேலேய அ�த� பட�����
ேபாவெதன ��மான� �ைறேவ�ய�.

���� �ேய�டைர� பா��� நட�க
ஆர���ேதா�.
பழ� “ேட�, மதைன� ��� வ��டலாமா”எ�� ேக�டா�.
“அவ� வர மா�டா�டா. ஒ�நா� �� பட�
�� பா��க� ����ட��ேக �க�ைத�
���சா�, அவ� �ேய�ட��கா வர�
ேபாறா�?” எ�றா� �வா.
ேப�யப�ேய �ேய�ட���� �ைழ�ேதா�.
ஷ�லா பட� வழ�க� ேபா� ‘இ���..ஆனா
இ�ைல’ தா�. பழ� தா� க��பா�
��டா�.
“�ேச, இ�ேம இவ பட���� வரேவ
�டா�டா” எ�றா�.
“ேபான தடைவ�� இேத தா� ெசா�ேன”
எ�� ெநா�� ேபான �ர�� �வா ப��
ெசா�னா�.

“எ��� இ�ப� அைர�ைறயா� கா�ட��,
இ��� ஒ��கா �����ேட ந��கலாேம?”
எ�றா� பழ�.
நா� ெபா�ைமயாக அவ�க��� �ள���
ெசா�ேன�:”அவ எ�ன ேவ��னா
அைர�ைறயா� கா��றா..பாவ�, அ�வள�
தா� மைற�க ����”
இ�ேம ஷ�லா பட���ேக ேபாவ��ைல
எ�� வழ�க�ேபா� �ரசவ
ைவரா��ய��ட� ��� ெச�தப�ேய
ஹா�ட���� ����ேனா�.
அைற��� �ைழ�� ைல�ைட�
ேபா�ேடா�.
அ�� மத� அ�தவாேற அம�����தா�.
பழ��� �வா�� அ���தன�.
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ம�மத� �ைல

���ய� ஏேனா – எ�ைன�
�ம�ததா� தாேனா – நா�
���ய�� ஏேனா – ��த�
கல��ட� தாேனா?
���த� ஏேனா – ெவ�ைம
���ததா� தாேனா – நா�
ெதாட�வ�� ஏேனா – உ� அ�ைம
����ட� தாேனா!
நா� அைம�யாக �����ேத�. என��

இ� ����ைல. மத� ஏ�கனேவ �ல �ைற
அ�வைத நா� பா������ேற�. காரண�
ேக�டா� அவ� ெசா�வ� இ�ைல.
ஒ�நா� எ�ைன அவ� �����
அைழ��� ெச�றா�. அ�த ����
�ைழைக�� ��னைற�� அவ� அ�மா
ஃேபா�ேடா, மாைல�ட� வரேவ�ற�. நா�
அ�����ட� ஒ��� ெசா�லாம� உ�ேள
�ைழ�ேத�. அவ� அ�பா உ�����
வ�� எ�ைன வரேவ�றா�.
“� தா� ெச�ேகா�யா..�ைறய� தடைவ
உ�ைன� ப��� ெசா�� இ��கா�..அதா�
பா��ேபா�� உ�ைன� ����� வர�
ெசா�ேன�. வா, உ�கா�”
நா� எ�ன ெசா�வெத�� ெத�யாம�
��னைக�தப�ேய அம��ேத�.
“மத�, � கைட��� ேபா� த���� ஏதாவ�

������ வா���� வா” எ�� அவைன
அ��� ைவ�தா�.
மத� ெவ�ேய�ய�� “மத��� அ�மா
இ�ைலயா?” எ�� தய�க��ட� ேக�ேட�.
“ஆமா� த��, அ��காக� தா� உ�ைன
����� வர� ெசா�ேன�” எ�றா�. நா�
�ழ�ப��ட� அவைர ����� பா��ேத�.
“மத� ப�தா� வ��� ப����ேபா�
���� அவ� அ�மா ஹா�� அ�டா�ல
இற�����. அ�ேச ��ச� தா�..எ�லா�
���ச�. கட�த ெர�� வ�ச��ல நா�
ஒ�வ�யா மனைச� ேத�����ேட�.
ஆனா� மத� தா�..” எ�றவாேற க�
கல��னா�.
“அவ� ேக��ற காெச�லா� த�ேற�.
ேவ����ற ெபா�ெள�லா� வா���

த�ேற�. ஆனா�� அவ��� இ���
அ�மா இற�த ��க� �ரைல. �ரா� தா�.
இ��தா�� இ�ேம தாேன அவ�
வா��ைகேய ஆர�����. அவ� �ைறய�
ேப��ட� பழக��, ��க�ைத
மற�க��� தா� அவைன ஹா�ட�ல
ேச��ேத�. இ�க வ��ேபாெத�லா� உ�
ேபைர� ெசா��������பா�. அதா�
உ�ைன வரவைழ�ேச�. � தா� அவ���
ஒ�தாைசயா இ��க��. அவைன�
ெகா�ச� பா�������யா?”
எ�னா� ேபச ��ய��ைல. ஒ�
��ைச�கார� இ�ெனா� ��ைச�கார���
எ�ன தர ����?
நா� �ற�த �ல ��ட�க�ேலேய தாைய
இழ�தவ�. (�ற� ேவெறா� ந�ல
உ�ள�களா� த�ெத��க� ப�ேட�)

த�ைதைய இழ�த ���ப�
ெபா�ளாதார�ைத இழ��ற�. தாைய இழ�த
���ப� ஆ�மாைவ இழ��ற�.
ஊைம�காய��� வ� ேபா�
ெவ��ெத�யாம�, தாைய இழ�த ����
இ�� இ��� ெகா�ேட உ�ள�.
எ�லா�த ெகா�டா�ட�க����
��னா�� ெவ�ைம ����� ெகா��
���ற�.
என�� மத� ேம� அ�� ெபா��ய�.
”நா� பா����ேற��பா” எ�ேற�.
”எ�னடா? எ�னா��? ஏ�டா அழேற?”
எ�� மதைன பழ��� �வா�� உ����
ேக��� ெகா����தன�. நா� �ய
�ைன��� வ�ேத�.
மத� க��ைர� �ைட�க� �ைட�க
வ��� ெகா�ேட இ��த�.

“எ���டா அழேற..எ�க ��ட
ெசா�ேல�டா” எ�� �வா அத��னா�.
“�ர���” எ�றவாேற அ�தா� மத�.
“�ர�னா எ�னடா?” எ�� பழ� ேக�டா�.
”�ர�ணா” எ�றா� மத�.
நா�க� �வ�� �����ேடா�.
�ர�ணா எ�க� காேல�� ப���� ெப�.
ெசம ஃ�க� எ�� எ�ேலாரா��
அைழ�க�ப�டவ�!
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�ர�ேத எ�ைன�
பா��ைக�� உ� ��க�
���� வரேவ���.
எ� க�ைத�ைன
ேக�ைக�� உ� க�க�
அைம�யா� அ��க����.
�ர�க� எ��பாரா�
���ைக�� உ� க�க�
ெவ�க�தா� ����.
எ�ைன� ���க��ைலெயன

ெசா�னேபா� ம���
உ� க�க� உ��ட�
ஒ��ைழ�க ம��பேதேனா?
�ர�ணா அழகானவ�. அழ� எ�றா�
ெஜா�� �ட ைவ��� அழக�ல. அ� ஒ�
வைகயான க��ர� கல�த அழ�.
ஏேதாெவா� வைக�� அவ�ட����
த�ன���ைக ெவ��ப��� ெகா�ேட
இ����. ெவ�மேன ’��அ�-�ரா�’ எ��
ேயா��க ��யாத அழ� அ�. அ�த�
ெப��ட� மத� மனைத� ப�
ெகா��த�� ஆ�ச�ய� ஏ�� இ�ைல தா�.
“�ர�ணாவா எ�னடா ெசா�ேற?” எ��
பழ� ேக�டா�.
”ஆமா�டா, நா� �ர�ணாைவ ல�
ப�ேற�. ஆனா அவ��� எ�ைன�
������கா, இ�ைலயா�ேண ெத�யைல.

ஆனா எ��ட ந�லா பாசமா� பழ�றாடா”
எ�றா� மத�.
“அட ��� பயேல, �ட�
ப���றவனா�ேச�� அவ ந�லா�
ேப����பா. அ��காக ல���னா
எ�ப�டா?”
“அவ எ���ட தா� ெரா�ப �ேளாஸா
பழ�றா. எ�ைன ெரா�ப� ேக� எ����
ேப�றா. அவ�� என�� இ�ேல��
ஆ�����னா, நா� ெச���ேவ�”
�வ�� அ���� ேபாேனா�.
”அ�ேபா, ���யரா� தா� ல� ப�றயா?”
எ�ேற�.
“ஆமாடா, என�� அவ இ�ெனா� அ�மா
மா��டா” எ�றவா� ���� அழ
ஆர���தா�.
இ�த காத� எ�ற �ஷய� �க��

ஆ�ச�யமான ஒ�� தா�. எ�வள� ெப�ய
��க�ைத�� மற�க���ற வ�லைம
கால���� உ��. ஆனா� கால�ைத
�ட�� �ைரவாக ந�ைம ����ற
�ஷய� காத�. வா��ைக�� க��
ேதா��ைய� ச���த பல��
உ�ேவக��ட� த�ைன� �������
ெகா�ள காத� உத��ற�.
தாைய இழ�த ேசாக��� இ��� �ள
��யாம� த��த மத���,
வர��ரசாதமா� இ�த� காத� வ�த�.
என��� அ� ��ம�ைய� த�த�. இ�த
�ஷய��� ஏதாவ� ெச�ேத ஆக ேவ���
எ�� ��� ெச�ேதா�.
“�வா, �ர�ணா�� ��� ேல�ல ஒேர ெச�
தாேன?” எ�� ேக�டா� பழ�.
“ஆமா” எ�� தய��யவாேற ெசா�னா�
�வா.

“ேட�, அ�ேபா இவைனேய அவ��ட ��
அ���னா எ�ன?”
ஒ� வார���� ��� இ� நட����தா�,
நாேன இத�� ஒ��� ெகா����ேப�.
ஆனா� இ�ேபா�…
கட�த வார� இர�� ந�றாக� ����
ெகா����ேத�. யாேரா எ���வ� ேபா�
இ��த�. க� ���தா�, �வா!
“எ�னடா?” எ�ேற�.
“ந�பா, என�� அவசரமா ஒ����
வ��டா” எ�றா� �வா!
நா� �ர�� ேபா� “அ��� எ�ைன
எ�னடா ெச�ய� ெசா�ேற?” எ�ேற�.
“இ�ைலடா, ம� ப�ெண�� ஆ��. பா�
�� ேபாக� பயமா இ���. �ைண��
வாேய�” எ�றா�.

எ�க� ஹா�ட�� பா��� எ�லா
��க���� ெபா�வாக, அேத
வரா�டா�ேலேய இ����. ஐ�� ��
த��� ேபாக ேவ���. �ர��ைன அ�
அ�ல. ேப� நடமா�ட� உ�ளதாக வத��
உ��. ஹா�ட���� ��தாக யா�
ேச��தா�� வா��ெம� அைத� ெசா���
பய����வா�க�.
பழ��ட� வா��ேம� அைத�
ெசா�னேபா�, ப���� “வ�ற� தா�
வ��, ந�ல ெபா�பைள� ேபயா வர���!”
எ�றா�.
அத��ற� அ�த வா��ேம� அவைன
எ�� பா��தா�� �ைற�பா�.
எனேவ பய�த �பாவ� உ�ள �வாைவ
இ�த� கா�ய��� இற��வ� ந�லத�ல
எ�� �ைன�ேத�.
ஆனா� மத� �வாைவ உ���� ��யா�

����� ெகா�டா�.
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ேதவைத உ�� கா��
வா� ேமக� மைழ
அ�� அ�ைன அழ�
ேதா� காத� ெத�வ�
என க�ண� �க��தா�.
ஆ��� ராைத – ����
ெபற��ைல. – நா�

உ� ெபய� ெசா��
க�ணைன அ���ேன�.
ச�� ேநர���
��லா��ழ� ஓைச ேக�ட�.
–
�வா�� சாமா�ய�ப�ட ஆ��ைல.
க���ற த���� ந��� �� அவ�.
மத� அத��ற� ஒ� மாதமாக� ெதாட���
ந�ச���� ெகா�ேட இ��தா�. ஒ�ெவா�
நா�� ஒ�ெவா� கைத ெசா�வா� �வா.
’இ�ைன�� அவ �ேட ச� இ�ைலடா
மா�ள”
“இ�ைன�� அவ ஃ�ர��� �டேவ
இ��தா�கடா..ஒ��� ேபச ��யைல”

”இ�ைன�� அவ ஊ����
ேபாறாடா..”-என சைள�காம� சமா����
ெகா�� வ�தா� �வா.
ஒ�நா� மத� ெபா�ைம இழ�தா�.
“எ�னதா�டா �ைன��������ேக?
என�� ெஹ�� ப���யா? மா��யா?”
எ�� ேகாபமாக� ேக�டா�.
“நா� எ�ன ெச�ய���? அவசர�ப���
ேப� கா�ய� ெக��ட� �டா��ல” எ��
�வா சமா���� ெகா������ேபா�,
ேவகமாக அைற��� �ைழ�தா� பழ�.
”ஒ� ���யமான �சய� ேபச��,
எ�லா�� உ�கா��க!” எ�றா�. பழ�
இ�வள� ��யஸாக இ��� நா�க�
பா��த��ைல. எனேவ எ�னேவா ஏேதா
எ�� பத�� ேபா� உ�கா��ேதா�.

ைக�� ைவ����த �� ��தக�ைத
���தா�. அ� ம�ேமகைல� �ர�ர���
��தக� ப��ய�. இ�ேபா� ப�வ�கேள
ெவ��� ைவ�ப�� இ��� க����ட�
அெச��� வைர எ�� ���றா�க�.
இைணய� கால���� �� அவ�கள� பல
‘எ�ப�?’ ��தக�க� �க�� பா��ல�.
அ�த� ��தக��� இ��� ஒ� ப�க�ைத
����� கா��னா�.
“ெகா�ேகாக ��வ�� காம சா��ர� –
�ைல �.30/-’ எ�� ேபா����த�. மத�
க��பா� ��டா�.
”இ��கா உ�கார� ெசா�ேன?” எ�றா�.
“ஆமா, இ��� வா��ைக�� ���யமான
�சய� தானடா. இ�ேபா � ல� ப�ேற.
எ���? க�யாண� ப�ண� தாேன?
க�யாண� எ���? இ���� தாேன?

அதனால எ�கைள �ட � தா� இைத
�த�ல ப��க��’ எ�றா�.
“பழ� ெசா�ற�� ச�தா�” எ�ேற� நா�.
“இ�ேபா இ�ல ெர�� �ர��ைன” எ�றா�
பழ�.
“எ�ன �ர��ைன?” எ�� மத�ட� இ���
த��ய ச�ேதாச��ட� �வா ேக�டா�.
“�த�ல கா�. 30 �பா��� எ�க ேபாற�?”
“மத� எ��� இ��கா�? அவ�
ல���ெக�லா� நாம ெஹ�� ப�ேறா�.
நம�� இ� ப�ண மா�டானா?” எ�ேற�.
“கெர���! மத�, � காைச எ�. நா�க
ம�யா�ட� அ��ப��” எ�� பழ�
�ர�டலாக� ேக�டா�.

மத� எ��� ெசா�லாம� காைச எ����
ெகா��தா�.
“இ�ேபா அ��த �ர��ைன. இைத யா�
ேப�ல அ���ற�?”
இ�த� ேக��ைய� ேக�ட�� எ�லா�ேம
�ர�டா�க�. ஏென�றா� எ�க�
ஹா�ட��� வ�� எ�லா� க�த�க��
வா�ட� ����� ேபா���ேட வ��.
பா�ச� எ�றா�, ெப��பா�� �����
பா�����ேட ெகா��பா�! எனேவ
எ�ேலா�� பய�த ேபா�, நா� ைத�யமாக
“எ�ேப�ல அ����கடா! நா�
பா������ேத�!” எ�ேற�.
ந�ப�க��� ம����. உடேன பழ���
நா�� ேபா�� ஆஃ�� ேபா�,
ம�யா�ட� அ���ேனா�. பழ�ேய
உ�சாகமாக எ�லாவ�ைற�� �ர��

அ���னா�.
���� ���� வ�ைக�� ேக�டா�.
“எ�ப�டா இ�வள� ைத�யமா
ஒ�����ேட? வா�ட� ����� பா����டா
எ�ன ப��ேவ?” எ�றா�.
“அைத நா� அ��பைல சா�. எ�ைன�
���காத பா��பய எவேனா அ���
இ��கா�. ச�ேதக�னா ந�ம ேபா��
ஆஃ��ல ேபா� யா� ம�யா�ட�
அ������கா�க�� ைகெய��ைத�
ெச� ப���க�� ெசா��ேவ�!”
எ�ேற�.
பழ� அர�� ேபா� ந�ேரா��� நட�க
மற�� ��றா�.
“வாடா மா�ைள, வா�ட� எ�ன ெப�ய
இவனா..பா���ேவா�..வா!” எ�ேற�.

அவ� ெசம க��பா� எ�ைன அ��க
�ர��னா�. ேவகமாக �ைம ேநா��
ஓ�ேன�
�� வாச�� ��ட� இ��த�. �ல��
��� உ�ேள �ைழ�ேத�.
ைக�� �ேள�ட� மத� �����தா�.
எ�ேர �ர�� ேபா� �வா!
“ஐ ல� �ர�ணா” எ�� ெசா��யப�ேய
ைகைய �ேளடா� அ��தா� மத�.
ர�த� ���� அ��த�.
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��களா� எ���
காத� � வள��தா�.
காதைல ெவ��ப���னா�
த���� �ல���றா�.
ஆழ அக� ேதா��
அத� ந�ேவ
அர�மைன க��
�தைல வள��தா�
மா�றாைன ம��ம�லா�
ம�னைன�� ����ம� அ�!.

பத�� ேபா� நா�� பழ��� �ேளைட�
����� ேபா�ேடா�. ��ன�
ந�ப�க�ட� ேப�ேட� வா��
ஒ��ேனா�. �ஷய� ெவ��� ெத�யாம�
இ��க படாத பா� ப�ேடா�.
இ��� இ�த �ஷய��� நா�
�ைளயா�டாக இ��கலாகா� எ�பைத
உண��ேதா�. �வா�ட� நா�� வ����த
ஆர���ேத�.
அ�த ேநர��� �வா�� வ���� ��
ெச�வதாக ஏ�பா� ஆ� இ��த�.
“ேட�, அவ� எ�வள� ���யரா ல�
ப�றா�� இ�பவாவ� ெத��தா? அ�த�
ெபா�� ��ட � ேப�. நாம அவ�
ல���� ெஹ�� ப�ண��. இ� தா�
ச�யான சமய�. ��� அவ ந�ல ���
இ����ேபாேத ெசா�� ��” எ�� நா��

ெக��� ேக��� ெகா�ேட�.
�வா�� ச�, ச� எ�� தைலயா��யவா�
����� �ள��னா�.
ப� �ள��ய��, பழ� எ��ட�, “மா�ள,
பழ�காந�த� ப� �டா�� வைர ேபாக
ேவ������. வா” எ�� அைழ���
ெச�றா�.
அ�ேபா� மா��� தாவ� ப� �டா��
ம�ைர�� �ைடயா�. மா�� தாவ���
த��த�ேய இ��த ேநர�! ெத�
மாவ�ட�க���� ெச�ல பழ�காந�த�
தா� ப� �டா��.
நா�க� ேபா� இற��ய��, பழ�
�லா�ஸாக ஒ� ஆ��� ஜூ� ���தா�.
அ�ேபா� ஒ� ��ெந�ேவ� ப�
எ�கைள� கட�த�. அ�த ப�ைஸ ேநா��

பழ� ஓட ஆர���தா�.
ப�ைஸ ெந���ய உட�, கைட� ����
இ��தவ�ட� “இ�த ப� ��நேவ�
ேபா�மா?” எ�� ச�தமாக� ேக�டா�.
அவ�� “ ேபா�� த��” எ�� அவசரமாக�
ப�� ெசா�னா�.
“ச�, ேபாக���” எ�� ெசா�� ���
�����டா�.
அ�த கைட� �� ஆசா� “வா�க
த��…க�ட�ட�, ஆ� வ��..ஆ� வ��”
எ�� ��� ெகா����தா�. பழ� ����
வ�� ஜூ� ���பைத� ெதாட��தா�.
நா� அர�� ேபாேன�.”எ�னடா ப�ேற?”
“மா�ேள, இ� ெசம ஜா�யான
�ைளயா��டா. கைட� ��ல எவனாவ�

மா�கா� இ��தா��
வ���ேகாேய�.இ�ப��தா� ஓ�� ேபா�
ேக�ேப�. நா� எ�ன ேக�ேட�. ‘ப�
��நேவ� ேபா�மா��’ அவ� ேபா���
ெசா�னேதாட ���ச�. எ�ைன எ���
ஏற� ெசா�றா�..”
“அட�பா�. மா��னா அ�
����வா�கடா”
“அ�ப��லா� மா�ட மா�ேடா�. ஏ�கனேவ
ஆர�பாைளய� ப� �டா��ல �ைறய�
தடைவ இைத� ப�� இ��ேக�” எ��
பழ� ெசா��� ெகா������ேபாேத
நாக�ேகா�� ப� எ�கைள� கட�த�. பழ�
ஓட ஆர���தா�.
இ�த �ைற கைட� ���� த�மனான
ஆ���!
“அ�கா, இ�த ப� நாக�ேகா�� ேபா�மா?”

எ�� ஓ�யவாேற ���ைர�க� ேக�டா�
பழ�.
ஆ��� க�த ஆர���த�.” க�ட�ட� ஆ�
வ��..��பா���க..த�� ேபா�� வா�க..”
ெப�க�� �ர���� தா� இ�� த�
ம��� உ�ேட! ப� ��ெரன ��ற�.
பழ� ���� ஓட ஆர���தா�. நா��
பய�� ேபா� ஜூ� கைட����� ேவ�
ப�க� ஓட ஆர���ேத�.
��� நா�க� க���, �வா �� ����
வ�� ேச��தா�.
“அவ எ�னடா ெசா�னா?” எ�� மத�
ஆவலா�� ேக�டா�.
“ இ�ைலடா, நா� இ���
ெசா�லைல..ச�யான ச�த��ப�…” எ��
�வா ெசா��� ெகா������ேபாேத,

எ��� ெகா����த ெம��வ���ைய
எ��� உ��ய ெம�ைக த� ைக ேம�
ஊ��னா� மத�. ெதாட���
ெம��வ���ைய ைகேம� ஏ��
அைண�தா�.
�வா பய�� ேபானா�. ஆனா� எ�ைன
�ட�� க���ம�க� �வா எ�ப� ��
ஃேபா�ேடா� வ�த ேபா� ெத��த�.
எ�லா ஃேபா�ேடா��� �ர�ணா���
அ��� ெந��� ���ெகா��, �����
ெகா����தா� �வா. அவ��
�ர�ணாைவ �� ���றாேனா எ�ற
ச�ேதகேம அ�ேபா� தா� எ�க���
வ�த�.
இ��வைர உ�ைம ெத�ய��ைல.
ஆனா� மத�, �ர�ணாைவ �வா த���
ெச�� ��டதாகேவ �ைன�� �வாைவ

அ��க� பா��தா�.
“ெவ�� ஃ�ர���� தா�. ேவற ஒ���
இ�ைல. நா� நாைள��� ேக��ேற�”
எ�� �வா ச��ய� ெச�தா�.
“நாைள�� ம��� ேக�கைல..மவேன
ெச�ேத” எ�றா� மத�.
அ��த நா� ேல�� இ����ேபா� �வா
�ர�ணாைவ ெந���னா�. ைத�ய�ைத
வரவைழ��� ெகா��, “�ர�ணா,
ஃ��யா?” எ�றா�.
”ஏ, �வா..நா� உ�ைன� தா� ேத�����
இ��ேத�. உ���ட ஒ��
ெசா�ல��..இ�த மத� உ� �� ேம�
தாேன? அவ���ட நா� ெசா�ேன��
ஒ�� ெசா�ல��, ெசா��யா?”

“ெசா��”
“இ�ேம அவைன எ���ட� ேபச
ேவ�டா�� ெசா��. அ�ம����ல,
எ�ைன� ப�� யா���ட�� எ���
ேபச��டா��� ெசா��. இ�ைல�னா,
நா� ����பா���ட க��ைள���
ப�ண ேவ�� இ����!”
மத� ெசா�ன எைத�ேம �ர�ணா�ட�
ெசா�லாத �வா, �ர�ணா ெசா�ன இைத
ம��� ெத�வாக மத�ட� ெசா�னா�!
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கட�� �ற�த
�� �����
கடைல� காண ஆைச.
தா� ���
த��ைர� கா��
இ�ேவ கட� எ�ற�.
இ� த���
கட� எ�ேகெயன
அட����த� �� ���.
தா� ���

கைர�� ��ற
உ�ைன� கா��� ெசா�ன�:
“அவைள� ��������
அவன� காதைல
அவளா� உணர��யாத� ேபால
உ�ைன� ���த – கடைல
உ�னா� உணர��யா�.”
�ர�ணா அ�ப�� ெசா�ன� மத����
ெத��� ��ேப, க��� ����
பர����த�. அ��� �வா��
ைக�க�ய� தானா எ�ப� எ�க����
��ய��ைல. �ர�ணா மத�� காதைல
ஏ�க ம��த� பல���� ஆ�ச�ய� த�த�.
‘ஒ� ெபா�ைண மட��ற� ெரா�ப ஈ�.
ெட�� அவ ேபாற ப�ல/பாைதல ���
��னா�ேய ேபாக��. �த�ல கவ��க
மா�டா�க..ெதாட��� ேபானா,

ெகா�சநா�ல அவ�க��� நாம ஃபாேலா
ப�ற� ெத���. உடேன
க��பா��வா�க. �ைற��ற�, �ல
ேநர�க�ல ���ற��� ஏதாவ�
ெச�வா�க. பய��ட��டா�. மான
ேராஷ�ைதெய�லா� ஓர� க�� வ����,
�டாம க���� ப�ண��. அ��ற�
அவ�க��� ஒ� சலன� வ��. அ� தா�
சமய�..அ�த ேநர� ைகல �ேளடால
�����க��.. இ�ேல, � இ�ேல�னா
ெச���ேவ�� �ர�ட��..�ேச, நம�காக
இ�ப� ஒ��த� உ��றாேன�� அ�ேபா
தா� ஃ�� ப��வா�க..அ�வள�
தா�..ஆ� ஃ�ளா�!’ – இ� தா� ஆ�க�
ம���� ெதாட��� ‘தைல�ைற
தைல�ைறயாக’ ெசா�ல�ப�� வ��
�ஷய�.
பல ெப�க� இ�த �ைற�� ���த�ப��

இ��பைத நா� பா������ேற�. மத�
யா�� ெசா�லாமேலேய அைத� ெச�தா�.
�ர�ணா அ�வள� உ��யாக ��பா�
எ�� நா� �ைன�க��ைல. ஆனா�,
��றா�.
மத�� காத�, ேதா�� எ�ப� ெத�வாக
��ேள� ெச�ய�ப�ட�.
ேவகமாக� ைச���� ெச���ேபா� த���
���தா�, �த�� நா� கவ��ப�
‘யாராவ� ந�ைம� பா��� ��டா�களா?’
எ�பைதேய. யா��
கவ��க��ைலெய�றா�, அ��த
அைரம� ேநர��� அைத நா�
மற����ேபா�. யாேரா �ல ஆ�க�
பா�����தா�, �ல நா�க��� அ�த
வ��த� �����. அேத சமய�, யாராவ�
ஒ� ெப� பா��� ��டா�, வ��த��
���� ேபாேவா�. நம� ஈேகா �க

ேமாசமாக அ�ப��.
மத�� காத� ேதா����� அ�ேவ
நட�த�. யா���� ெத�யாத,
ெசா�ல�படாத காத�க� ேமக�கைள�
ேபால எ�தெவா� �வ�� இ�லாம�
கைல�� ேபா��றன. ஒ� �ல����
ெத�யவ�த காத�, �ல மாத�க��காவ�
வ�ைய� ெகா���ற�. க��� ���க�
ெத��த மத�� காத�, அவன� ஈேகாைவ
�க�� பா��த�. ஒ� ெப��ட� ேதா��
எ�பைத அவனா� ஏ��� ெகா�ளேவ
��ய��ைல.
தா� ஒ� �ேரா தா� எ�� ����க
����னா�. ��யாம� அ�தா�, ேகாப�
ெகா�டா�. �வாைவ�
பா����ேபாெத�லா� அ��க� பா��தா�.
ஒ�நா� �வா ஊ���� �ள��யவ�, த�

ேப�ைக ெச� ப��ய ேபா�, உ�ேள
ெச�� �� இ��த�. பத�� ேபா� ‘யா�
இைத எ� ேப��� ைவ�த�?” எ�றா�.
ப�� இ�ைல. ஆனா�� எ�ேலா���
ெத��த� மத� தா� அைத� ெச����பா�
எ��. அ�� ம��� ெச� ப�ணாம�
ெச����தா�, �வா ���� ��சய�
அவமான�ப����பா�.
மத�� நடவ��ைகக� எ�க���
கவைலைய உ�டா��ய�.
தா�� ���, காத�� ேதா�� என
அவ���� ��ப�க� ெதாட��தன. அவ�
�ர�ணாைவ எ��� ெச����வாேனா
எ�� பழ� பய�தா�.
’அ�ப�ெய�லா� நட�கா�, மத�
அ�தள���� ெக�டவ�� இ�ைல,

ைத�யசா��� இ�ைல’ எ�� ெசா�ேன�.
��ைள ��ளா�தா� எ��க ேவ���
எ�ப�. �த� காதைல மற�க��க,
இர�டாவ� காத� மதைன� ேத� வ�த�.
ஒ�நா� �கெம�லா� ���பாக மத�
வ�தா�.
“எ�னடா?”
“ேட�, ெஜ�ஃப� எ���ட ேப�னாடா”
எ�றா�.
“எ�த ெஜ�ஃப�?..ந�ம ��ய� ஒ��த��ட
���வாேள, அவளா?”
“ஆமாடா!”
��ய காத�, பல �� அ�பவ�கைள
அவ���� க��� தர தயாரா� இ��த�.
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காத��� கர� ெதா�டா�
பரவச� ஊ���ெம�ற
க�ஞ� ெசா� ேக��
ேத�வ�� ெதா�ேட�.
யாெதா� உண�����
எ��� எழ��ைல.
க�ைத��� ெபா�
அழெகன அ��ேத�.
ெமா�ைட �லெவா���
த�����த ேவைளத��
த�ெசயலா� ைகக� ��ட

இ�வைர க��ராத
பா�ைவைய உ� க�க�
ெவ��ப���ன.
எ� உட� �����
உட��� உ�� அ���த�.
ஏேதாெவா� இ�ப உண���
உ��வைர ஏ���.
��ட��� ைகக� ம��ம�ல
க�க�� ேதைவெயன
க�ஞ� ெசா�லாத� ஏேனா?
அ��� வ�த நா�க��� ெதாட���
ெஜ�ஃப� மத�ட� வ�ய வ��
ேப�னா�. அ�த ��ய� எ�ன ஆனா�
எ�� எ�க���� ச�ேதக� வ�த�. அைத
அ�த ��ய�டேம ேக�பெத�� ���
ெச�ேதா�.
அத��� ச�யான ஆ� பழ� தா� எ��
என��� ேதா��ய�. ஏென�றா� பழ���

அ�த ��ய�� ரா��கா� ெந���ய
ந�ப�க� ஆனவ�க�. நா�க� �தலா�
ஆ�� ப��தேபா�..
“உ� ேப� எ�னடா”
“பழ� சா�”
“�..ெக�ட வா��ைத ேப��யா?”
“ேபச மா�ேட� சா�”
“ேபச��..���தா..எ�ேக 5 ெக�ட
வா��ைத ெசா��”
“5 ேபா�மா சா�?”
“ஏ�, எ�ன ந�கலா?..5 ெசா��”
”(ப�ைல� க���ெகா�ேட)
ஓ…ல..�..ேக…ேத…”
“ெசா�ல� ெசா�னா, ���றமா��ேய
ெசா�ேற?”
“இ�ைல சா�”
“�..இ�க வா..வ�� எ� ம��� உ�கா�”
“ேவணா� சா�”
“உ�கா���ேற�ல”. உ�கா��தா�.

“எ�த ஊ� �..இ� இ�..ஏேதா ���யாசமா
இ��ேக!..த��, இ�த ஜ�� ஜ����
ஒ�� உ�ேட..அ� ெத��மா உன��?”
“பா�����ேக� சா�”
“பா������யா?..எ�க?
“�� ேம�� ெகா�ல காய�ேபா��ேபா�!”
“�� ேம��ஸா? அ�ேபா �?
“ேச..ேச..என�� அ�த பழ�கெம�லா�
இ�ைல சா�”
“எ�னடா ெக�ட பழ�க� மா�� ெசா�ேற..
��..�ர�ேபா”
அத��ற� அ�சயமாக அவ�க� இ�வ��
ந�ப�க� ஆனா�க�!
பழ��ட� ெஜ�ஃப� �ஷய�ைத�
ெசா�னேபா�, “��ய���ட எ�ன
ேக��ற�? என�ேக எ�ன நட������
ெத��ேம” எ�றா�.

“எ�ன நட����?” எ�� மத�� நா��
ஒேர �ர�� ேக�ேடா�.
“அவ� ேம�டைர �����டா�. கழ��
����டா�..அ�வள� தா�”
“�ஜமாவா?”
”அட, ஆமாடா..அவ �ளா�ல ��
ேபான�ேபா ைநஸா இவ��ட ஒ����டா”
எ�றா� பழ�.
மத��� இ��த ���ய� �ர��ைன
�ர�ணா காத� �வகார��� ஈேகா அ�
வா��ய�. ’எனேவ இ�ெனா� ெப�ைண�
காத���, கழ�� �ட ேவ���‘ எ��
��மான� ெச����தா�. க����� உ�ள
எ�ேலா���� தா� ஒ� மா�கா� அ�ல
எ�� ����க ேவ��� எ�� ��ரமாக
இ��தா�.

’எ�ேலாரா�� எ�ேபா�� பாரா�ட�பட
ேவ���, ம�றவ�கைள �ட தா� ெப�ய
ஆ� எ�� ����க ேவ���’ எ�ற ெவ�
அவ���� இ��பைத நா�
க��ெகா�ேட�.
அவ� அ�த� காத� ேதா���� இ���
��� வ�தாேல ேபா�� எ�� ந�ப�க�
அைனவ�� �ைன�ேதா�.
“இ�ேபா எ�ன ெச�ய� ேபாேற?” எ��
ேக�ேட�.
“அவைள மட�க� ேபாேற�. இவ ஈ�யா
ம����வா”
“அ��ற�?”
“நா�� ேம�டைர ������, கழ��
����ேவ�”
“கழ�� ����வ�ல?..அ��ற� பைழயப�
���ய� ல���� �ள��ட மா�டேய?”
“�ேச..�ேச..அவைள� ேபா� ல�

ப��வனாடா?”
“அ�ேபா ச�, எ�வள� ���ர� ���ேமா
அ�வள� ���ர� ேம�டைர ��!”
எ�ேற�.
மத� கள��� இற��னா�.
அ� களம�ல, �ைத�� எ�� அ�ேபா�
ெத�ய��ைல.
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ெச�வான �ற���
மன� மய���ற�.
�ள��� இ���க��
��� அைல��றன.
இ��ற� க�������
ஆ��� �� ெவ�ப� ேவ�.
எ�ேக எ��றா� – உ�
�க��� தான�
இைவயைன���!

”ெஜ�ஃப�, நாைள�� ஃ��யா?” எ��
ேக�டா� மத�.
“ஃ�� தா�. ஏ�” தய��யவாேற ப��
வ�த�.
“நாைள�� பட����� ேபாகலா��
பா��ேத�. அதா�..” எ�� ப��னா�
மத�.
“ஓ..ேபாகலாேம..எ�ன பட�?” எ��
ெஜ�ஃப� ேக�டா�.
��ெரன� ேக�க�� மத��� எ�ன
ெசா�வெத�� ெத�ய��ைல. ��மா
��ைட� ேபா�டா�, �� தாேன வ��
���ேத எ�� மத� அச�� ேபானா�.
“ஏதாவ�..” எ�� மத� இ����ேபாேத
“ஓேக” எ�� ப�� வ���.
ம�ைர�� உ�ள அ�த� ெப�ய �ேய�ட�
கா��ள����� ேபானா�க�. ஒ� ெத���

ட��� பட����� தா�
ேபாகேவ��ெமன ெஜ�ஃப�
அட���தா�. ’எ�ன ேட���டா இ�,
க�ம�’ எ�� மத� ெநா�த ப�ேய ��ெக�
வா��னா�. கல�ஃ��லாக பட�
ஆர���த�.
காத�� இற��வைத �ட�� க�டமான
கா�ய� காம��� இற��வ�. எ�லா�த
நாக�க �க��க�� கழ�� இட� காம�.
எனேவ �த��தலாக� காம���
இற���ேபா� உ�டா�� தய�க�தா�
த��காதவ� எவ���ைல. மத��
த��தா�. ெப��� அ�காைம��
இ��டான �ேய�ட�� மனைத� ���ய�.
ஆனா� தய�க�ைத� தா�ட ��ய��ைல.
‘�� எ�� �ல���டா�, பேளெர��
க�ன��� அ�����டா�..அைம�யாக
எ��� ேபா�, க��� ந�ப�க�ட�

ெசா�� அவமான�ப��� ��டா�…’ எ��
பலவாறான ேயாசைனேயா� ெந��தப�ேய
அம�����தா�. ெஜ�ஃப�ட� எ�த�
சலன�� இ�ைல.
பட� ���� �ர���ட� �� வ��
ேச��தா�.
நா� க��பா� “எ�னடா �, ந�ல சா�ைஸ
ேகா�ைட ����� வ����ேக. அ�ச�,
ேவற படமாடா �ைட�கைல உ�க���”
எ�� ேக�ேட�.
அ�வைர ��மா அம�����த பழ� ���க
ஆர���தா�.
“எ�னடா இ���?”எ�� மத� ேக�டா�.
“அட ���ைடகளா, ��ட� இ�லாத
�ேய�ட���� ேபாக��� தா�டா அ�க

������ ேபா���கா. அவ����
ெத�யாதா அ�க தா� வச�யா இ�����.
இ� ��யாம ேப�றா�க ேப��..��க�லா�
��ட� ேபா�� ���ச மா�� தா�”
எ�றா�.
“அட, ஆமா!” எ�� மத� மல��தா�.
அ��த வார�� �ேய�ட����
����டா�. அவ�� வ�தா�.
வழ�க�ேபா� தய�க�� வ�� ேச��த�.
’ெதாடவா, ேவ�டாமா..��மா ைக ேம� ைக
ைவ�ேபாமா’ எ�� மத� ��ர
ேயாசைனேயா� �ைரைய� பா��தவா�
அம�����தா�. பட��� நட�ப� எ���
மன�� ப�ய��ைல.
ெஜ�ஃப� அவைன� ����� பா��தா�.
மத� �ைரைய ���யரா� ெவ��தா�.

அவைன ெந���, அவ� க�ன���
��த��டா� ெஜ�ஃப�.

அ��யாய� - 9

உ�ைன நா�
உ��� பா��ேத�.
ஏ� இ�ப�ெயன
ேகாபமா� ேக�டா�.
என�� ேராஜாைவ�
����ெம�ேற�.
நா� ேராஜாேவ
��வ��ைல எ�றா�.
மலைர அ�ல – உ�

�க�ைத� ெசா�ேன� எ�ேற�.
ெவ�க�தா� ெவ�ைள ேராஜா
�வ�� ேராஜா ஆன�.
மத� �த�ேத ���� வ�தா�.
“ேட�, �� ப���டாடா” எ�றா�.
“அ� ��..ெசா��. ெசா��..எ�ன
நட����?” எ�ேற�. �ெட�லாக மத�
�வ��தா�.
“எ���� தயாரா இ���ற மா��
இ��காடா..என��� தா� பயமா இ���”
எ�றா�.
“அவேள �����டா…உன�ெக�ன?”
எ�ேற�.
க����� ேக���� ச���ப��, மாைல
ெவ��� ச���ப�மாக உ�லாசமாக மத�

ெபா��ேபா��னா�.
��த� சாதாரண �ஷய� ஆன�.
�த��ழைம ம�ய� ���� அவ���
எ�.எ�.எ�(நா�� நல�ப�� ��ட�)
��ய� தா�. நா����� ேசைவ ெச�வ��,
மத���� ேசைவ ெச�வ�� ஒ��தா�
எ�ற ல��ய��ட� ஒ�ெவா� வார��
மதைன ெவ�ேய அைழ��� ெச�றா�.
மத���, பா� வ��னாக அைலவ�
அவ�ைதயான�.
இ��� ெபா��காம� �ைளமா�ைஸ
ேநா�� நக�வெத�� ��� ெச�தா�.
அத�� எ�ன ெச�வெத�� �சா��க
ஆர���ேதா�. அத��� ச�யான ஆ�
யாெர�� ேத�ய�� ரேம� மா��னா�.

ரேம� எ�க� வ��� தா�. ந�ல
அ�பவசா�. ம�ைர��� ப�க� தா�
அவ� ஊ�. அ�ேபா� ஒ� ேல�ைய
ெம��ெட�� ப���ெகா����தா�.
ந�ப�க� வ�டார��� �ேராவாக�
பா��க�ப�டா�. ஏென�றா� அ�த ேல�
அவ�க ஊ� ச�-இ��ெப�ட�
ெபா�டா��!
க����ேக ெத��த மத�� �ஷய�
அவ��� ெத�����த�. அதனா�
ேக
ஷ ுவலாக அ�ைவ� ெச�ய
ஆர���தா�.
“� ஏ� இ��� அவைள ���
வ�����ேற? அவ��ெக�லா� ஒ� வார�
ேபா��டா”
“எ�க ேபாற��� ெத�யைலடா”
“க�ைத ெக�டா �����வ�.
ெகாைட�கான���� ேபா”

“ெகாைட�கான��கா?”
“ஆமா, மா�ள. அ�க **** லா�ஜு�� ேபா.
�� ேபா�. ேம�டைர ��. அ�வள� தா�”
“லா�ஜா? ேபா�� ெர�� வராதா?” பய��
ேபா� மத� ேக�டா�.
“�� வாடைக ெர�� ம� ேநர����
ெர�டா�ர�. அ� மா����� ேச����
தா�. ைத�யமா� ேபா..நா� அ�ப��
’அவ�கைள’ அ�க தா� ���� ேபாேவ�”
எ�றா� ரேம�.
ஒ�வ�யாக இட�ைத� க�����தா���.
அ��த �ர��ைன அவைள எ�ப� அ��
அைழ�ப�?
”க��பா��டா�னா எ�னடா
ெச�ய?..எ�ப�டா ஒ� ெபா��
லா�ஜு�� வர ஒ�����?” ����
ஆேலாசைன ெதாட��ய�.

“� �த�ல ெகாைட�கான���� ����.
அ�க ேபான��ற�, ம�ய� சா������
ெவ�ல ��தாம ெகா�ச ேநர� லா��ல
ெர�� எ��ேபா�� ெசா��.
ஒ�����டா, ேம�ட� ஓவ�. இ�ேல�னா
கைட� வைர��� �ைளமா��
இ�லாமேலேய பட� ஓ��” எ�ேற�.
ம�நா� ேக���� வழ���ேபா� மத�
ெஜ�ஃபைர� ச���தா�. ��ைட� ேபாட�
ெதாட��னா�.
“இ�த வ�ச� ெரா�ப ெவ��, இ�ேல?”
“ஆமா�பா”
“எ�கயாவ� கா��� மா�� ஊ����
ேபானா ��பரா இ����ல”
“நாெம�லா� கா��� எ�ப��

ேபாற�..நம�� ���ச� ஊ����
ெகாைட�கான�� தாேன” பழ� ந��ய�.
“ஆமா, ெகாைட�கான� நம�� ெரா�ப�
ப�க�ல?”
“�”
“நாம ஒ� நாைள��, அ�க ேவணா�
ேபாலாமா?”
ப�� இ�ைல.
“இ�ேல, காைலல ேபா���, சாய��ர�
வ��ரலா�”
“ச�” எ�றா�.
ந��ய பழ� பா�� ���த�.
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ம���� ேதாைக��
����� �ர��
அ�கலனா� அ��த – இைறவ�
எ�ைன த�ேய அ���னா�.
என� அ�கல�
எ�ெவன ேக�டேபா�
உன� ெபய� ெசா��
ச�ேதாச��� ஆ���னா�!
இ��ய ச�க��� ஆ�க� ச�����ற
�க�ெப�ய சவா� கைட��� ேபா��
கா�ட� வா��வ� தா�.

அ��� �த��தலாக கா�ட�
வா��வெத�ப� �ர சாகச� தா�. �த��
அ�க� ��ட� வராத கைடைய�
க�����க ேவ���. ஆ�டவ�
அ�ளா� அ�த� கைட�� ேல�� யா��
ேவைல ெச�ய� �டா�. நா� ேபா� ����
ேநர�, ஆ�க��ட அ�த� கைட��
வ���ட� �டா�. இ�வா� தைட பல
தா��, கா�ட� வா�க ேவ��
இ��பதா� தாேனா எ�னேவா இ��ய
ம�க� ெதாைக எ��� ேபா�� �ட��ற�.
ெகாைட�கான� ெச�வெத�� ��வான��
மத�� கா�ட� வா�க ேவ��ய
க�டாய���� ஆளானா�.
“அவ��� நாம தா� ஃப��டா��
ெத�யைல. ெத��சா��ட ைத�யமா�
கா�ட� இ�லாம� ேபாகலா�. இ�ேபா
பயமா இ���” எ�� �ல��யவாேற மத�

கைட��� �ள���ேபானா�.
ெகா�சேநர��� ைக�� ஹா����
பா���ட� வ�� ேச��தா�.
“ ேட�, இ� எ���டா?” எ�ேற�.
“அட ஏ�டா � ேவற..கா�ட� வா�க�
தா�டா ேபாேன�. நா� ேபா� அ�த
ெம��க�ல �������, எ�ப��
ேக�க�� �ைக�����ேட ��னனா,
அ�ேபா ���� ெர�� ேல��
வ���டா�க. ெம��க�கார� ‘எ�ன த��
ேவ��’� ந�ச����டா�. அ��ற� எ�ன
ெச�ய��, ஒ� ஹா���� பா���
ெகா��� வா������ வ���ேட�.
இ�தா�கடா ந�லா� சா����க”
எ�க���� ����� ���� வ��
��ணா�ய�.

மத� அ��த அ�ெட����� ெவ��
ெப�றா�. ந�ப�க� ைப� த�� உதவ,
ெஜ�ஃப�ட� ெகாைட�கான��� கைட��
க�� யா��ைர �ள��னா�.
“�� ேபா���� ெவ�ல ��தலாமா, இ�ேல
����� ம�ய� வ�� ��
ேபா���கலாமா?” ஆ�வ�ைத அட��யப�
இய�பாக� ேக�டா� மத�.
“���� �த�ல ேபா��ேவா�. �ஃ�ெர�
ப���� அ��ற� ெவ�ல ேபாகலா�”
எ�றா� ெஜ�ஃப�.
ைப�ைக அ�த லா�ஜு�� ��டா�.
அ�த லா��� இ��த �ஷ�ஷ���,
�க�க இய�பாக அவ�க�ட� ேப�னா�.
��ய க�டம� �ர�� �ட��டா� எ�ற
அ�கைற அவ� ேப��� ெத��த�.

“ஃைப� த�ச��� அ�வா�� ெகா��க
சா�. ெசக�� ஃ�ேளா�ல �� ேபாடேற�.
அ�க �� ந�லா இ����. எ�த�
ெதா�தர�� இ��கா� சா�. பா�, சா���
�ைம� கா��”
அ�த ��ப� தா��ய பா�, அவ�கைள
���� அைழ��� ெச�றா�. இ� �க��
சாதாரண �ஷய� எ�ப� ேபா�ேற அவ�
�க� இ��த�. லா��� உ�ள
எ�ேலா�ேம க�டம�கைள�
க��ெகா�ளாம� நட�� ெகா�ள� பழ�
இ��தா�க�.
�ைம� �ற�த ப�ேய ”ேவற எ�னா
ேவ��னா �ஷ�ச���� �����க சா�. 9
டய� ப�ணா� ேபா��” எ�றா�.
ெசா�����, ����� பாராம� நட�தா�.
����� ெஜ�ஃப�ட� தய��யப�ேய

��றா� மத�.
“அ���பா, ைப�ல இ�வள� �ர� வ�த�
டய�� ஆ����” எ�றப�ேய அ����த
ெப�ய க���� சா��தா� ெஜ�ஃப�.
“�..ஆமா, என��� தா�” எ�றா� மத�.
�ர� ெதா�ைட����� வராம�
�ண��������� வ�த�.
“மத�.. ஏ� ���ேற?. உ�கா�… நா�
உ���ட ஒ�� ேக�க��மா?”
“எ�ன?”
“எ�ைன� ப�� � எ�ன �ைன��ேற?”
மத� �ர�டா�.
“நா�..நா� உ�ைன� ப��…ெரா�ப ந�ல
ெபா��..ெரா�ப அழ�..என�� உ�ைன

ெரா�ப� �����” த��� ��ெத��
உள�வ� மத��ேக ெத��த�.
“ெபா� ெசா�லாத..நா� ெசா�ல�டா?”
மத� அவைளேய பா��தப� ேபசாம�
இ��தா�.
“� எ�ைன அ��ட��� தாேன
�ைன��ேற?”
மத� �க� ேபயைற�த� ேபா� ஆ�ய�.
”��மா�� வா-�� ����ேட, வ�ேத�.
பா������ ேபாேவா�� ����ேட,
வ�ேத�. இ�ேபா லா�ஜு�ேக ���
வ���ட! என��� ெத���, காேல�ல உ�
ஃ�ர���லா� எ�ன ேப���றா�க��.
அ�த ��ய��ட நா� ப����ேட�ேன
ெசா�றா�க இ�ேல? உ�ைம�ல எ�ன

நட���� ெத��மா? எ�க �ளா�ல ��
ேபான அ�ைன�� எ�க�பா ஃபா��
�ள��னா�. அதனால அவைர வ�ய��ப
நா� ��வன�த�ர� ேபா��ேட�. ஆனா
அவ�, நா� அவ��ட� தா� அ�ைன���
ப��ேத�� ஃ�ர��� ��ட� ெசா��
இ��கா�.
அவ���� என��� இைட�ல ஒ��ேம
இ��த��ைல�� நா� ெசா�லைல. எ�க
ெர�� ேப��� இைட�ல
ஷ � இ�����. அவ�
இ�ஃபா��ேவ
எ�ேமல உ�ைமயான அ�கைறேயாட
இ��கா�� நா� �ைன�ேச�. ஆனா�,
அவ� ஃ�ர����க ��ட எ�ைன� ப���
ேகவலமா� ேப�றா�� ெத��ச அ�த
��சேம அவைன நா� ��� எ����ேட�.
அ��ற� எ���ட வ�� எ�வளேவா
ெக��� பா��தா�. நா� க���கைல.

அ�த� க���ல இ��� ேமாசமா எ�ைன�
ப�� காேல� ���க� ேப����
இ��கா�..
இ�த ஆ��ைள�க ஏ� இ�ப�
இ����க�� என��� ��யைல மத�.
ேபாறேபா��ல ஒ� ெபா�ைண� ப��
ஏதாவ� ெசா�����க. அ�
உ�ைமயா�ேன உ�க���� ெத�யா�,
ஆனா அ� ெபா���� ����கற�
ம��� எ�க ெபா��� இ�ைலயா?”
ெஜ�ஃப�� க�க� கல��, க���
மதைன மைற�த�. க��ைர�
�ைட�தப�ேய ெதாட��தா�.
”நா� ப��ச� எ�லாேம ஹா�ட�ல மத�.
ஃப��� �ேட�ட�ல இ��� இ�ேபா
காேல� வைர��� ஹா�ட� தா�. எ�
அ�பா-அ�மாேவ என��� ெக�� தா�.

எ�ைன வள��த� ���கேவ ெத�யாத
ஹா�ட� வா�ட�� தா�. அ�மா பாசேமா
அ�பா பாசேமா என��� �ைட�சேத
இ�ைல. எ�லா உற�ேம அஃ��யலா�
தா� என�� அைம�ச�..அதனால தா�
காேல� வர�� அ�த ��ய� எ�ைன ல�
ப�ேற�� ெசா�ன�ேபா நா�
ஏ�����ேட�. எ� ேமல�� அ�� கா�ட
ஒ� �வ�� எ�வ�� ச�ேதாசமா
இ��ேத� ெத��மா? ஆனா அவேனாட
�ய�ப� ெத��ச�ேபா, என��
வா��ைகேய ெவ������ மத�.
அ�ேபா தா� �ர�ணா�காக � ைகைய
அ������ட�, அவைள உ�� உ��
காத���றெத�லா� என��� ெத�ய
வ����. இ�வள� ���யரா ல� ப�ற
ஒ��த� என��� �ைட�சா, எ�வள�
ந�லா இ����� ேயா��ேச�.

அ��க��ற� ஃ�ர�����ட உ�ைன�
ப�� �சா��ேச�. � அ�மா இழ�த
ேசாக�ைத எ���ட� ெசா�னா�க.
உன��� ���தா மத�..��� நா�� ஒ��.
நம��� ேதைவ அ��. அைத� தா� நா��
��� த�பான இட��ல ேத����ேகா�.
இ�ேபா ஆ�டவ� அ�ளால � என���
�ைட����ேக. உன�� எ�ன ேதைவேயா
அைத நா� த�ேவ�. உன�� எ�
ச�ேதாசேமா அைத நா� ெச�ேவ�”
எ�றப�ேய க�����த ேசைல��
மாரா�ைப �ல��னா�.
”இ��காக� தாேன � எ� ��னால வ�ேத?
எ����ேகா..அ��� அ��ற�� உன��
எ�ேமல அ����தா, நா� அ���டசா�.
இ�ேல, நா� உன�� �����
ேபா��ேட�னா, நா� ெகா��� வ�ச�
அ�வள� தா�� �ைன����ேற�. வா!”

�ழ��ய �ைல�� மத� அவைள எ����
ெகா�டா�.
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�ராத ப��காக
��ர ேவ�ைட�� இற���.
அைன��� ��� அத�
அ�கார� ெவ���.
எ���பவ�� ��தைன
ெசய�படாம� �ட���
எ���காதவ�� ச��
��தாக உ��ச�ப��.

ப������� ேவைள��
பா��ேபாைர எ�லா� �த��.
ப�யா�ய ேவைள��
ப�ெவன� சா�வா� இ����.
��க� ேபா�ற� காம�!
ம����� ��ட ஆ� ேபா� வ��
ேச��தா� மத�.
“எ�னடா ����தா?”
�ல��சாரைணைய� ெதாட��ேன�.
“�”
“எ�னடா, இ�ெடெர��ேட இ�லாம�
ெசா�ேற? ஊ�����சா?”
“இ�ைலடா, �������..அவ எ�ைன ல�
ப�றாளா�டா”
“அைத� தாேன ஆர�ப��ல இ��ேத

ெசா�றா..ச�, ேம�ட� ��������ல,
���ர� கழ�� ��ற வ�ைய� பா�”
“�”
அ��த �த��ழைம�� ேல���� வராம�
ெஜ�ஃப�ட� எ�ேகா ேபானா� மத�.
“இ��� ஏ�டா அவ �ட� ���ேற?”
“நம�� காேல� இ��� ஆ�
மாச�தானடா..அ�வைர���
�����ேற�டா..அ��ற� யா� இவைள�
����� பா��க� ேபாறா�க?” எ�றா�
மத�.
அைத அவ� உ�ைமயாக� ெசா�ல��ைல
எ�ப� ���த�. �ன�� அவ�ட�
ெவ�ேய ெச�ல� ெதாட��னா�.
க���� காம�மா� அவ�க�� ெபா��
நக��த�. நா� அவைள ��� �ல��ப�
அ�����ேவ�. ச�, ச�ெய��

ெசா�வா�.
அ��த நாேள அவ� ����ட�ட�
�ள�� ��வா�.
காத�� இ�லாம� காம�� இ�லாம�
ெர���ெக�டானா� அ�த உற�
ெதாட��த�.
அவ� அ�தா�. அவ� அவ�� க���
�ைட�தா�. ‘� இ�லாம� என���
வா���ைல’ எ�� ச��ய� ெச�தா�.
அவ� ச�ேதாச��� அவைன� க���
ெகா�டா�. காம��� வ�ேய தன�
ச�ேதாச�ைத அவ���� ப���த��தா�.
“��க�லா� ேவ��ேன அவைள� த�பா�
ேப���க..அவ� அ�ப� இ�ைல. அவேள
எ�லா�ைத�� ெசா���டா” எ�� எ�க�
�ேத பா��தா�.

’இ�த ஆ�க� ஏ� இ�ப�� ��ரமா�
இ����றா�க�? ஏ� இ�ப�� ச�வ
சாதாரணமாக ஒ� ெப�ைண� ப�� எ�த
�த ஆதார�� இ�� வ�� ேப��றா�க�?
த�க� ���� ெப� எ�றா� இ�ப�� ேபச
நா எ�மா?’ த��க��யாக �வா��க ��யாத
ேக��கைள� ேக�க� ெதாட��னா�.
அவ� �ன�� ‘� இ�ேல�னா�
ெச���ேவ�’ எ�� அ�தா�. அ��
���த�� காம��� அவைன ��க��தா�.
எ�ன நட��றெத�� ��யாத �ைல���
ேபானா� மத�.
வ��பைற ேநர� த�ர ம�ற எ�லா
ேநர�க��� க��� வளாக���
ஒ�றாகேவ ���னா�க�. �ர�ணா�� ��
ெவ��கரமான ஆ�மகனா� ��றா�
மத�.

க������� ெபய� ேபான எ�க� க���
����� ெகா�ட�. அவ�க��
வ�ைக�ப�ேவ�க� ஆராய�ப�டன.
இ�வ�� ஒேர ேநர��� வ���கைள க�
அ��தைத எ�தாக� க�����தா�க�.
அவ�க�� ெப�ேறா��� க�த� அ��ப�
ப�ட�.
“க����� ந�ெபயைர� ெக����ப�
நட��ெகா�ட உ�க� மக�/மக� ேம�
ஏ� நடவ��ைக எ��க� �டா�? ேந��
வ�� �ள�க� ெகா��க��” எ�ற�
அ�க�த�.
மத�� அ�பா வ��ற��னா�. அவ�கள�
ஊ�� ெகௗரமான ம�த� அவ�.
ெசா�த�க���ைடேய ஏ�ப��
�ர��ைனகைள ப�சாய�� ெச�� ����
ைவ�பவ�. வ��� ெகாைட வா�க��
உ��. அ�ப� இ������

எ�ெகாய��காக வ�தைத ெப�ய
அவமானமாக �ைன�தா�.
மத�ட� ஒ��� ேபச��ைல. எ��ட�
ம��ேம ேப�னா�.
“எ�ன�பா இ�? �யாவ� எ���ட
�த�லேய ெசா�� இ��கலாேம?”
“இ�ேல�பா..��மா தா� பழ�ேற��
ெசா�னா�”
“இ� ந�லாவா�பா இ���..இ�ேபா நா�
எ�ன ெச�ய��? எ��� வர� ெசா��
இ��கா�க?”
“இ�ேம எ� ைபய� இ�ப� நட���க
மா�டா�� உ�� ேக�பா�க. ஒ�ேவைள
ெல�ட� ஏதாவ� எ��� தர ேவ��
இ����. அ�வள� தா�”
“ம����� க�தமா? இவ� ஊ�
ேம�ச��� நா� ஒ�ெவா��த���ட��

ம����� ேக�க�மா?”
“அ��� இ�ைல�பா..��மா எ���
ெகா��தா� ேபா��”
‘யா� அ�த� ெபா��? எ�ன ஜா� அவ?”
“இ�ேபா இ���ற� ��ெநேவ�. ெசா�த
ஊ� வட�க ஏேதா. அவ�க …ஜா�”
“ஓேஹா..எ�க ஜா��� �ைடயாதா? �”
ேகாப��� உ�ச��� இ���றா� எ��
����, எ��� ேபசாம� அைம� ஆேனா�.
�சாரைண அைற�� வாச��
கா����ேத�.
ெஜ�ஃப�� அ�மா�� வ����தா�.
ஒ� ம� ேநர���� ேம� �சாரைண
நட�த�. அவ�கள� எ�லா �கா��க��
அலச�ப�டன. ’இ�ேம� ஒ�றாக� க���

வளாக��� ���னாேலா, வ�����
வராம� ேபானாேலா க����� இ���
��க�ப�வ�’ எ�ற அ����ட�
�சாரைண ���த�.
ெவ��� வ�த�� ‘இ�ேமலாவ� அவைன
ஒ��கா இ��க� ெசா���பா”எ�றா�.
“இ��பா�பா..எ�னடா, �ேய ெசா��”
மத� ேபசாம� இ��தா�.
“ஏ� �ைர ேபச மா�டாேரா?” எ�றா�.
“அவ தா� என�� எ�லா�. அவ
இ�ேல�னா இ�த� ப��ேப என���
ேதைவ இ�ைல.” எ�றா� மத�.
அேத ேநர��� ”அவ� இ�ேல�னா அ��த
��சேம நா� ெச���ேவ�” எ��
ெஜ�ஃப� த� அ�மா�ட�

ெசா���ெகா����தா�.
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எ� இர�� ேதா�ட���
க���� பாசன���
க�ைத� ��க� மல���றன.
எ� ேதா�டெம�லா�
காத� வாச�.
அ�� �கர – உ�
வ�ைக எ��பா����
வாடா மல�க� அைவ.
உ� இர��ேதா�ட���
மல��த மல�கைள� காண
வாச� வ�� பா����ேற� – வாச��ட

ெவ�வரா வ�ண�
இ�க� தா������றா�.
��க�� �க� காண
வாச�� தவ���ைக��
எ� இர��ேதா�ட��� – ����
��க� மல���றன.
ச�ேதாச வா�� ��தா��
ேசாக ���� ��தா��
காத� வாச� மாறாத
க�ைத� ��க� அைவ!
மத�� ெஜ�ஃப�� த�க� காத��
உ��யாக ��றா�க�. ெப�ேறா��
அ��ைர ேவ�டாத �ஷய� ஆ���.
உ�ைம�� ெப�ேறாேர ேவ�டாத
உறவா�ன�.
ெஜ�ஃப�� ���� �த�� இற��

வ�தன�. மக� இ�வள� ��வாதமா�
இ����ேபா�, நா� ேவ� எ�ன தா�
ெச�வ�?அவ�க�� காதைல
ஏ�கா��டா�, த�ைன� �ணமாக� தா�
பா��க ���� எ�பைத� ெத�வாக
ெஜ�ஃப� த� ெப�ேறா�ட�� மத�ட��
ெசா�� ��டா�.
மத���� இ��லக� ஏ� த� காதைல
இ�ப�� க� ���தனமாக எ�����ற�
எ�பேத ��ய��ைல. காத� எ�ப� எ�ன?
அ� ஒ�வைகயான அ��� ப�மா�றேம.
அ�� இ�த உலக���� எ�ன தா�
�ர��ைன? ஏ� ெப�ேறா�, ஆ��ய�,
ந�ப�க� என அைனவ�ேம தைட
ேபா���றா�க�? இ�த ச�க��� �ேத
க�ைமயான ேகாப� வ�த� மத���.
எ��ட� ���� ���தா�.
இ�த� காத� எ�ப� ஆர���த� எ��

என��� ெத��� எ�பதா� எ�னா� இ�த�
காதைல ச���� ெகா�ளேவ ��ய��ைல.
“ேட�, � எ�ன ெசா�� ஆர���ேச.?
ேம�ட� ��ய�� அவைள கழ��
����ேவ�� ெசா�ேன. அ��ற�
இ���ற வைர��� எ�ஜா�
ப����ேற�� ெசா�ேன. இ�ேபா அவ
இ�ேல�னா வா��ைகேய இ�ேல�னா
எ�னடா அ��த�?”
“அெத�லா� உன��� ��யா�டா. ���
காத���� பா�. அ�ேபா� ெத��� காத��
வ� எ�ன��. “ எ�� மத��
சைள�காம� ��மா டயலா� ேபா��
ேப�னா�.
இ��� இ�ப�ேய ��டா�, இவ�
ப���� பாழா� ��� எ�� ���த�.

“ச�, இ�ேபாைத�� அ�பா��ட
�ைற���காத. �த�� ப��� ��ய���.
அ�வைர��� ����பா� ெசா�னைத�
ேக�. அ��ற� ந�ல ேவைல�ல ெச���
ஆன��ற�, அ�பா ஒ���கலா�.
இ�ேபாைத�� அட�� வா�”
மத���� அ� ச�ெய�ேற ப�ட�. வார
இ���� ம��� இ�வ�� ெவ�ேய
���வ� என ��ெவ��தன�.
மத�� அ�பா�� அ�க ெச�ல�� அ�க�
கா�ேம ைபயைன� ெக��� ��டதாக
எ��னா�. எனேவ ேதைவயான அள���
ம��ேம பண� ெகா��க ஆர���தா�.
அைத ைவ�� ெகாைட�கான� ெச�ல
��யா� எ�றா�ய�. ெவ��� ெச���
ஏதாவ� ஒ� ப��� ஏ�� ெச�வ��,
‘அைர�ைறயாக’ பயண�ைத ���ப�மாக
மத�� கைட�� ெசம�ட� ெச�ற�.

எ�க� க��� வா��ைக ���� நா��
வ�த�. உ�ைமயான உலக�, பல
பாட�க�ட� எ�க��காக� கா����த�.
ெசம�ட� ���த��, ��� ச���ஃ�ேக�
வா��� ��னேர மத� ெச�ைன ெச��,
ேவைல ேதட� �வ��னா�.
மத�� அ�பா�� மன�� ச�� இர�க�
ப�ட�. தன�� இ��பேதா ஒேர மக�,
அவன� ஆைச��� ���ேக தா� ��ப� ச�
தானா? மக�� காதலா, ���ப
ெகௗரவ���காக மக�� வா��ைக��
தா� �ைளயா�வ� ச� தானா? எ��
ேயா��க� ெதாட��னா�.
அேத ேநர��� ெஜ�ஃப�� அ�மா��
மத�� அ�பாைவ ெந��க� ெதாட��னா�.
“சா�, எ�ெகாய� அ� இ��� எ�க
ெபா�� ேப� ெக��� ேபா��. அ����

காரண� உ�க ைபய� தா�. இ�ேபா நா�க
ேவற ைபய��� அவைள� க���
ெகா��கலா�. ஆனா��, ��னா� உ�ைம
ெத��சா, அவ வா��ைக எ�னா�ற�?”
எ�� ஃேபா�� அ��க� ேப�னா�.
மத�� அ�பா அவ�க�� காத��� ஒ���
ெகா�வெத�� ��ெவ��தா�.
ஆனா�� �� வ�ய�.
கைட� ேநர��� எ�ைன ேந�� ச�����
ேபச ேவ��� எ�� ����னா�.
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உ� வா��ைத�ப�ேய
ஒ�நா� நா��
காத� மற����ேப�.
அ�த நா��
உ�ைன� க�ட�� – எ�
இத�க� ��னைக�கா�.
உ� க��ைர� �ைட�க
எ� ைகக�� �ளா�.
உ� ெபய� ெசா�ல
எ� நா�� எழா�.

எ� உற�� ��ட�
உ�ைன �ல��
எ� உடைல எ��பா�க�
எ���� �ைத��ட!
“நா�� எ�வளேவா ெசா���
பா����ேட�பா. மத� ேக��ற மா���
ெத�யைல. இ��� ேமல அவ��ட�
ேபாராட என��� ெத���ைல” கச�த
உண��ட� ேபச ஆர���தா� மத��
அ�பா.
“க��னா அ�த� ெபா�ைண� தா�
க��ேவ��றா�. என�� எ�ன
ெசா�ற��� ெத�யைல. மத��� ஒ�
ந�ல ச�ைட எ��கேவ ெத�யா�. அ�ப�
இ����ேபா�, கால� �ரா வாழ� ேபாற
ெபா�டா�ைய அவனால ச�யா
ேத��ெத��க ���மா? இ�க எ� சா�
சனெம�லா� ஏதாவ� �ர��ைன�னா எ�

������ தா� ேத� வ�றா�க. நா�தா�
ப�சாய�� ப��� ���� ைவ��ேற�.
நாைள�� எ� மக� அ��த சா��
ெபா�ைண� க�����டா�� ெத��சா,
எ�ைன ம��பா�களா? அதா� என��
ெரா�ப ேயாசைனயா இ���. � தா�
அவ��� ெந���ன ேதா��
ஆ�ேச..அதா� உ���ட மதேனாட �ைல
எ�ன�� ெத����கலா�� ����ேட�.
அ�த� ெபா�ேணாட அ�மா ேவற உ�க
ைபயனால தா� எ� ெபா�� வா��ைக
ேபா���� �ல���. அ� ேவற க�டமா
இ���. ெப� பாவ� ெபா�லாத�
இ�ைலயா? மத� அ�மா ேபான��ற� இ�த
��� கைள இழ�� ேபா��. மத��� ஒ�
க�யாண� ப�� வ�சா�தா� இ�க
பைழய �ைலைம �����. அதனால மத�
����ற ெபா�ைணேய க��
வ��டலாமா��� ேயாசைன. எ�ன

ெச�ற��� ெத�யைல.”
���க �ழ��� ேபா�, மக�� காத�ட�
ேபாராட� ெத����� �ல��னா� மத��
அ�பா. அ�மா�� இட��� ெஜ�ஃப�
எ�ப� ேக�கேவ நாராசமா� இ��த�
என��.
“அ�பா, ��க �ைன��ற மா�� இ�ைல.
மத� ��மா �ைளயா�டா� தா� அ�த�
ெபா�� �ட� ேபச ஆர���சா�.
அ��ற� அ�த� ெபா�� அவைன
�டாம� ��������. இ�ப�� அ�த�
ெபா�� �������னா, மத� ெகா�ச
நா�ல அவைள மற���வா�”
“இவைன மா��ேய அ�த� ெபா���
��வாத�கா�யா�ல இ��கா. இவ�
இ�ைல�னா ெச���வாளாேம”

“இ�ைல�பா..அ� வ��..நா� எ�ன
ெசா�ற�னா ந�ம ����� வ�ற அள���
அ� ந�ல ெபா�� இ�ைல�பா”
“அ�ப��னா?”
“வ��..ஏ�கனேவ எ�க ��ய� ஒ��த��ட
�����. அ��� ��னா� அவ�க
������ ப�க��ல ஒ� ைபயேனாட
பழ�கமா� �ர��ைன ஆ���சா�. ந�ல
ெபா���னா ��க ெசா�றப� மத����
க�� ைவ�கலா�. ஆனா�…மத� க��னா
எ�க ஃ�ெர��� எ�லா��
���பா�க..அதா� �ைலைம”
“�” �ைசைய ����யப�ேய ேயா��க
ஆர���தா�. �க� ேகாப���
�வ����த�.
“அ�ேபா எ�ன தா� ெச�யலா��ேற?”

“அ�த� ெபா�� மதைன ���
�லக��. அ� நட�தா� ேபா��, மத�
தானா� �����வா�”
“அ�ப�யா” எ�ற ப�ேய ெட�ஃேபாைன
எ��தா�.
ெஜ�ஃப�� அ�மா��� டய� ெச�தா�.
“ஹேலா, யா� ேபசற�” ெஜ�ஃப��
அ�மா�� �ர� ேக�ட�.
“�, உ� ��ச�” எ�றா�.
“யா��க அ�, ம�யாைதயா� ேப��க”
”உன�ெக�ன� ம�யாைத. மகைள ஊ� ேமய
������ ���ற நா�. உ� ெபா��
இ�ேபா மய�� வ����காேள மத�.
அவேனாட அ�பா ேப�ேற��”

நா� ெவலெவல��� ேபா�
உ�கா�����ேத�. இவ� இ�வள�
ஆ�ேராசமா�� ேப�வா� எ�� என���
ெத��தேத இ�ைல. வச� ெதாட��த�.
“நா� யா� ெத��மா�..இ�க வ�� எ�
ேபைர� ெசா��� ேக���பா��.. இ�க எ�
��னா� ��� ேபச ஆ��ைள�கேள
பய�ப�வா�க. ெபா�ட�க�ைத, � எ�ைன
ஃேபா� ப�� �ர��ேற, இ�ேல. எ�
மக� ஆ��ைள�..அவ� ெபா��
��னா� ��த�தா� ெச�வா�. உ�
��ைள�� எ�க� ேபா�� அ��?
ஏ�கனேவ பலேப� �ட ஊ� ேம�சவ
தாேன உ� ெபா��..இ�ேபா
அ��தவைன� பா���� ேபாக ேவ��ய�
தாேன? எ�ன ம..��� எ� ��ைளைய
�டாம� ���� ெதா����க..ெசா��
�ைட���னா? இ�க பா�, நா�க யா�,

எ�ன ஜா�, எ�ப�� ப�டவ�க�� உ�
ெபா����� ெத�யாம இ��கலா�.
உன��மா� ெத�யா�? ம�ைரைய�
தா���க மா�டா உ� ெபா��.
க�ட���டமா ெவ�� எ����ேவா�.
ெபாண��ட� �ைட�கா�, பா���ேகா.
எ�க வ�� கா����க உ�க ேத…�தன�ைத?
இ� ஒ� தடைவ உ� ெபா�� எ�
ைபய��ட ���றா�� தகவ� வ����,
அேதாட உ� ெபா�ைண மற���”
ஆேவசமா�� ேப� ���� ���
ஃேபாைன ைவ�தா�. ����ட� எ� ப�க�
����னா�.
“ெசா���ேட� த��, இ�ேம ந�ம ப�க�
வர மா�டா. நா��ட ெபா�பைள� பாவ�
வ��ட��டாெத�� தா� ேயா�������
இ��ேத�. இ�த க�ைதக��� எ�ன
ம�யாைத ெசா��”

நா� எ�ன ெசா�ல? ஒ��� ெசா�ல�
ெத�யாம� “ஆமா�பா” எ�ேற�.
“ச��க த��, வா�க ஏதாவ� ஓ�ட����
ேபா�� சா������, ப� ஏ�� �டேற�”
ேயாசைனேயாேட சா���� ���,
ந�லப�யா� ஊ� வ�� ேச��ேத�.
அ�ேபா� மத� ெச�ைன�� இ��தா�.
அ��த இ� மாத�க� அவைன அ�பா
ம�ைர� ப�க� வர �டேவ இ�ைல.
ம��ெப� ப��ய� ம��� த�கா�க�
சா��த� ெபற வ�மா� க����� இ���
அைழ�� வ�த�. மத� ச�ேதாசமானா�.
சா��த�கைள வா��� சா���
ெஜ�ஃபைர� பா��� �டலா� எ��
ச�ேதாச��ட� வ�தா�.

“ெச�ேகா�, எ�ப�டா இ��ேக? இ���
ஏ�டா ஊ�லேய இ��க..ெச�ைன�� வா.
நாம ேச��� ேவைல ேதடலா�” ெரா�ப�
���ட� ேப�னா�. ’ெச�ைன எ�வள�
ெப�ய ஊ� ெத��மா’ எ�ப� ேபா�ற
ெபா� அ�ைவ ேம�ப���� ேக��கைள�
ேக�டா�.
என�� ��ற உண��� உ����ெகா�ேட
இ��த�. �ள���ேபா� “ேபாலாமாடா?”
எ�ேற�.
“எ�னடா ேகண�தனமா� ேக��ேற?
இ�வள� �ர� வ���� ெஜ�ஃபைர�
பா��காம� ேபானா அ�வள� தா�.
ெகா�ேன ேபா�வா�” எ�றா�.
அ�ேபா� ஒ� ைப� எ�கைள ேநா��
வ�த�.

ெஜ�ஃப�� �ளா�ேம� அ�த� ைப�ைக
ஓ�� வ�தா�. அவ� ��னா� ெஜ�ஃப�
அம�����தா�.
”ெஜ�” எ�� ����டா� மத�. அவ�
அவைன� பா��த�� சலனேம இ�லாம�
�க�ைத ேவ� ப�க� �����ெகா�டா�.
ெஜ�ஃப� ��� காதலைன இ���
அைண����தா�. ேவகமாக ��ய
கா���ட அவ�க���ைடேய �ைழய
��ய��ைல. அவ�கள� ைப� எ�கைள
ேவகமாக� கட�த�.
மத��� ஆ�த� ெசா�ல எ��ட�
வா��ைதக� இ�ைல. மத� எ���
ேபசாம� ேகாப��ட� ப� ஏ�னா�.
அத��ற� 4 வ�ட�க��� மதைன நா�
ச���க��ைல.

2

இர�டா� பாக�
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”நம��� ெத��ச ைபய� ஒ��த�
இ��கா�, ந�ல பய. அவ��� ந�ம
க��ப� மவைள� ேக�கலாமா�ேண?”
தய��யப�ேய எ� அ�பா�ட� ேக�டா�
�ர�கா��� ��த�பா.
��த�பா ���தா� �ர�� ேபா�ேற
இ��பா� எ�பதா� அ�ப� ஒ� ெபய�.
எ� அ�பா ேயா��தா�. “க��ப��ட
நம�� ேபா��வர�ேத இ�ைலேய�பா.
ெச�த பய நா� ெசா�னா ேக�க மா�டாேன”

க��ப� எ�ைன� ெப�ற த�ைத. �ற�த
அ�ேற எ� அ�பா-அ�மாவா� நா�
த�ெத��க� ப�ேட�. எ� அ�பா எ�ைன�
ெப�ற த�ைத�� ��த�பா.(�����ல?)
இர�� ���ப�க���� இைடேய ேப��
வா��ைத ��� ேபா���த ேநர� அ�.
“� ஏ�ேண அ�க ேபாற? ந�ம
ெச�ேகா�ைய அ���ேவா�. பய
�வரமா� ேப�வா�. இவ���ட அவ��
ெரா�ப �ைற�க மா�டா�ல” எ��
��த�பா எ�ைன� பா��தா�.
“எ�னேல, அவ��ட ேபா�� ேப��யா?”
“�” எ�ேற� எ� அ�பாைவ� பா��த
ப�ேய.
அவ� ஒ��� ெசா�ல ��ைல. த���
ெகா��க�ப�ட ��, என� �ற��

������ என��மான உற� �க��
அஃ��யலான ஒ�றாக ஆ����த�.
ஏதாவ� உற�ன� ���� ��மண���
ச����� ெகா�வ��, ‘எ�னேல,
ந�லா���யா’எ�� �சல� �சா��ப�மாக
எ�க� உற� ெதாட��த�. இர��
அ�கா�க�� ஒ� அ�ண�� அ��
உ��. நா� �ற�த இட� வச�யான இட�.
�ைறய ெசா��� வச�க�மா� அவ�க�
இ��தா�க�.
எ� அ�பா-அ�மா அ�றாட�கா���க�
தா�. எனேவ அவ�க��� எ�கைள�
பா��தா� ஒ� இள�கார� இ��த�.
எ��ட� ந�றாக� ேப�னா�, ெசா���
ஒ� ப�� �ைற�ேம எ�ற கவைல��
இ��த�.
��த அ�கா�� க�யாண����� �ட
ஏேனா தாேனாெவ�ற �ைற�ேலேய

அைழ�� வ�த�. நா� ம��ேம அ��
கல�� ெகா�ேட�. எ�ைன� ெப�றவ��
நடவ��ைகக� எ��� எ� அ�பா����
���தமானதா� இ�ைல. எனேவ இ�வ��
ேப�ைச� �ைற��� ெகா�டன�.
இைதெய�லா� ேயா��தப�ேய ட���
இ���� அவ�கள� ������ ேபாேன�.
ஏற இற�க� பா��தப�ேய வரேவ�றன�.
”�ர�கா��� ��த�பா�� ெத��ச
ைபய���� ெபா�� பா�கா�களா�.
அ�கா��� அ�க ேபசலாமா�� ேக��
வர� ெசா�னா�க” எ�ேற�.
“நாம ஏ�ேல அவ�க��ட� ேபா��
ேபச��? பலா�பழ�ைத� ேத�� தா�ேல ஈ
வர��. ஈைய� ேத� பலா�பழ� ேபானா
அ��க�ல” எ�றா� எ�ைன� ெப�றவ�.

அவைர நா� ஒ� நா�� அ�பா எ��
அைழ�த��ைல. அத�கான
நடவ��ைகக�� அவ�ட� இ�ைல.
அ�வா� அைழ�ப� எ� அ�பாஅ�மாைவ ச�கட�ப���� எ�ப�� ஒ�
���ய� காரண�. எனேவ உற� ெசா��
அைழ�காம� ெபா�வாக� ேப�வேத எ�
வழ�க�.
“நாம ஒ��� ேபா�� ேபச ேவ�டா�.
��த�பாேவ ேப�வா�” எ�ேற�.
��ட ேநர ஆேலாசைன��� �� “ச�, வர�
ெசா�” எ�றா�.
�ர�கா��� ��த�பா ேவகமாக� ெசய��
இற��னா�. �ைழ��ற �த��� �ைழ��,
இ��க� கா�ட ேவ��ய ேநர���
இ��கமா�� ேப�வ�� வ�லவ� ��த�பா.
ெப��பாலான ��மண�க� அவ� ேபா�ற

இைட�ப�ட ம�த�களாேலேய
நட�த�ப���றன.
“ெபா�� தா��லா� ��ைள�மா. உ�
ைபய��� ���ேச�� வ���ேகாேய�.
உ�ைனேய அ�மா-அ�மா�� ���
வ�வா. ெசா�� ேவற �ட��. �ரசா
ேயா��� எ�ைன��� ெபா�� பா�க
வாேர�� ெசா���தா. ந�ல கா�ய�ைத�
த��� ேபாடாம ச��� ����
�����ேவா�” எ�� ைபய��
அ�மாைவ� ���� ந�ச��தா�.
அவ�க�� ஒ� ந�ல நா�� ெப� பா��க
வ�வதா� ஒ��� ெகா�டா�க�. நா�க�
ச�ேதாசமா� �ைட ெப�ேறா�. எ�கைள
அ��� ���, ெப��� ���ப�
ப��ய �சாரைண�� இற��னா�க�.
�சா��த ேபா� �ைட�த தகவ�க�
����கரமா� இ�ைல. ஆனா��

��த�பாைவ� சமா��க ��யாம� ெப�
பா��க வ�� ேச��தா�க�.
நம� ச�க��� இ���� ெக�ட
பழ�க�க�� ஒ�� இ�த� ெப� பா����
படல�. யாேரா ஒ� ��ப� ந����� வ��
உ�கா��� ெகா��, ெப�ைண வர�ெசா�
எ�ப��, ஏேதா மா� ���க வ�தவ�க�
ேபா�� ெப�ைண உ�� �த� உ�ள�கா�
வைர அள�� பா��ப��, ஒ� �ல
��ட�பா�ைவ�ேலேய �����ள����க��ைல எ�� ��மா��ப�� எ�த
வைக�� ச� எ�� ேதா�ற��ைல.
ெப� பா��க வ�� �ஷய� அ�க�
ப�கெம�லா� பர� இ��த�.
���க��ைல எ�� ெசா�� ��டா�,
அ�க� ப�க����� ப�� ெசா��
��யாேத எ�ற பத�ட�� என��
இ��த�. �ர�கா��� ��த�பா எ�ப���

ச�ம��க ைவ�� ��வா� எ�ற
ந���ைக�� இ��த�.
�த�� ��ச��, ����� ெகா��க�
ப�ட�. சா���டவாேற மா���ைள-ெப�
ப��ய �வர�க� ப�மாற�ப�டன.
“ெபா�ைண வர�ெசா���க�பா” எ��
��த�பா ஒ� அத�ட� ேபா�டா�.
அ�கா வ�தா�. அவ��� எ�ைன�
ெப�றவ�ட� ேநரா� ��� ேப�னாேல
ந����. இ�ெபா� இ�தைன ��ட����
ந�ேவ ைககா� உதற வ�� ��றா�.
எ�லா�� ஒ��ைற அவைள ஏற இற�க�
பா��தன�.
“மா�ேள, ெபா�ைண ந�லா�
பா���ேகா��. அ��ற� ச�யா�

பா�கேல�� ெவ�ல வ��
ெபால�ப��டா�” எ�� ��த�பா
அப�தமா� ேஜா� அ��தா�.
அ�ேபா� தா� ப�ச�� ������
�ைழ�தா�. அ�த� ெப�ம�ைய�
பா��த�� ��த�பா அ���� ஆனா�.
ந� ஹா��� வ�த ப�ச�� “ வா�க, வா�க.
எ�லா�� எ�ேபா வ���க?” எ�றா�.
ப�ச�� எ�ைன� ெப�றவ�ட�
ெந��கமான ெதாட��� இ��தவ�.
உ�க���� ����ப� ெசா�வெத�றா�
அவ�� ைவ�பா��!
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ப�ச���� உ�ைமயான ெபய�
எ�க���� ெத�யா�. எதனா� அ�த�
ெபய� எ��� ெத�யா�. அ�ண� –
அ�கா�க� �ழ�ைதயாக இ��தேபாேத ��
�� உத�க� ெச�ய ������
�ைழ�தவ�. �ற� சைமய� ெபா��ைப��
ஏ�� ெகா�ச� ெகா�சமாக �� ����
ெபா���� த� வச� ஆ��� ெகா�டவ�.
அவ��� த�ேய ஒ� ���ப� உ��.
அவர� கணவ� ஒ� �யா�ய�த� எ��
தகவ�. �ழ�ைதக�� உ��.

இ� ச�க��� ���த சலசல�ைப உ��
ப�� இ��த�.
ப�ச�� ஹா� ந�ேவ வ�� ���
உ�ைமயாக ‘வா�க’ எ�� ெசா�ன��
அைனவ�� அ���தன�. உடேன எ��தா�
ம�யாைதயாக இ��காேத எ��
ெகா�சேநர� ச��ராதயமாக� ேப� ���
”������ ேபா� ேப� ����
ெசா�ேறா�” எ�� ெசா������
�ள��னா�க�.
ெபா�வாக ெப� பா���� படல���
���� ேப����� ெசா��ேறா� எ�ப�
���க��ைல எ�ேற ெபா��
ெகா�ள�ப��. இ��� அ�ப�ேய.
��த�பா�� அவ�கைள� சமாதான�ப��த
அவ�க�ட� �ள��னா�. எ�ைன�
ெப�றவ� எ��� நட�காத� ேபா� தன�

அைற��� ேபானா�. ப�ச�� சைமய�
ேவைலைய ஆர���தா�.
எ� அ�கா அழ ஆர���தா�. “��தவ க�
தா� என��மா?” எ�றவாேற அ�தா�.
��த அ�கா��� �ல வ�ட�க� ���
ஒ� ெப�ய ���ப��� ��மண�
ஆ����த�. ெப�ய ���ப� எ�றா�
ஏற��ைறய 25 ேப� அ��
�������பமாக இ��தன�. எ�ைன�
ெப�ற த�ைத�� நட�ைதைய�
ெப��ப��தா� ச�ப�த� ைவ���
ெகா�டன�. அ� ஏ� எ��
��மண����� �ற�தா� ���த�.
எ� அ�கா கணவ���� ஒ� ெப��ட�
ெந���ய ெதாட�� இ��த�. ���க
அவள� க���பா��� இ��தா�.
அவ���� ேதைவ ���� உ�ள

��ட���� சைம�க ஒ� ஆ��,ச�க���
தா�� க�யாணமான ���ப�த� எ�ற
ேப�ேம!
�ற�த�� இ��ேத த� த�ைத��
அட���ைற��� அ�கார����� பய��
அ� வா��ேய வள��த எ� ��த அ�கா,
���த ���லாவ� ��ய� வராதா எ��
ஏ��னா�. ெகா���� எ�ைண���
பய�� ெந���� ���த கைதயா���.
அ�த ���� உ�ள எ�ேலா�� அவ� ��
அ�கார� ெச���ன�. எ�ேலாைர�
பா���� பய�பட ஆர���தா�. ����
அ� வ��� ேநா�� ெகா�� ��ட�.
’இ�ட�ப�ட ெப��ட� ேச�,
�ைன�தப� வா�ைவ� ெகா�டா�’ எ��
நாக�க ேபாதைனக� ெச�ய�ப���றன.
ஆ�க�� எ�லா� ெகா�டா�ட��
��வ� அவ�கள� ���� உ�ள ெப�க�

ம��� �ழ�ைதக�� �ேத.
ஆனா�� நம� ச�க� ந�ல நட�ைத
இ�லாத ம�தைன ம��ப��ைல.
ந�லவ�க�� அவைன ெந���வ��ைல.
இ��� ெசா�த�க� நா� �ற�த ��ைட�
ைக ��டன. அவ�க�ட� உற� ெகா�வ�
ம�யாைதயான ெச�ைகயாக க�த�
பட��ைல. ‘பண� இ���ற�. எனேவ யா�
தய�� ேதைவ��ைல. ப�ச��ேய ேபா��’
எ�ற மன�ைல�ட� வா�ைவ�
ெகா�டா�னா�.
மன� ஒ� �ர��. எ�ைல ��வ�� ���த
���ப� உ�ள� அ�. ஆனா�� த�
���ப���காக, �ழ�ைதக��காக எ��
மனைத� க���ப��� வா�ேவாேர இ��
அ�க�. அ�வா� க���பா��ட�
வா�ேவா� �� ஒ� ம�த� எ��த�
க���பா����� அட�காம� வா�வ�

க�ைண உ���ய�. அவ�க�� ேகாப�
ஒ��ெமா�த� ���ப��� ���
இற��ய�. ந�ேலா�� ந�ேலா� ேபா�
ந��ேதா�� ஒ���ன�.
இ�வள� ெத�வான க��� ஏ��
எ��ட� அ�ேபா� இ�ைல. எ�கைள�
��� எ�ன நட��ற� எ�ப�� எ�க����
��ய��ைல. ஏ� ெசா�த�க� யா��
அவ�கைள அ�ட��ைல, அ�ப�ேய
வ�ேவாைர�� ஏ� எ�ைன� ெப�றவ�
ம��ப��ைல எ�� எ��� ��ய��ைல.
ஆனா� த� வா��� நாச� ஆக� ேபா�ற�
எ�பைத எ� ��ன�கா உண���
ெகா�டா�. தா��லா ���� த� ெக��
ஆ�ய த�ைதைய க���க பல���
அ�தா�.
என��� ேகாப� ெபா��ய�.

“� எ�ன�� ேக�க ேவ��யதாேன?” எ��
அ�ணைன� ேக�ேட�.
“நாம ேக��ற மா��யா இ��� �ைலைம?”
எ�றா� அ�ண�.
நா� ேப�வ� எ�� ��� ெச�ேத�.
ஒ� த�ைத�� மக�� ேபச��டாத
�ஷய�ைத நா�க� ேப�� ெகா�ள
ேவ��ய �ைலைம!
க�ைமயான ஆ��ர��ட� அவ� அைற
ேநா��� ெச�ேற�.
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“இ�க எ�ன தா� நட���? இ�ப� நட�தா
யா� தா� இ�த ���� ப�க� வ�வா?”
எ�ேற� ேகாப��ட�.
“இ�ேபா எ�னேல நட�� ேபா��?”
“ப�ச�� வ�� ந� ஹா�ல �������
வா�க�� ேக�டா எவ� இ�க ச�ப�த�
ைவ�பா�? அவ யா���
ேக����தா�க�னா நா�க எ�ன ப��
ெசா�ற�?”
அவ� ப�� ேபசாம� அம�����தா�.
“இ�த வய�ல�� ��க இ�ப�

நட�����டா, ந�ல ���ப�� ஆ�க இ�த
��� வாச�ப�ைய ���பா�களா?
��த�கா �ஷய��ல ப��� ��க
���தேல�னா எ�ப�? இவ வா��ைக��
�ணா� ேபாக�மா?”
எ�ேபா�� யாைர�� எ��ெத���,
ம��காம� அ�கார��ட� ேப�ேய
பழ�க�ப�டவ� அ�� எ��ட� எ���
ெசா�லாம� அம�����தா�.
அ�ண�� வா� �ற�தா�. “அவ�
ெசா�ற�� ச� தாேன?”
“இ�ேபா நா� எ�னதா�ேல ெச�ய��?”
எ�றா�.
”ப�ச�� இ�ேம இ�த ������ள
வர��டா�. அ�வள� தா�” எ�ேற�.

நா�க� ேப��ெகா����பைத� ேக���
ெகா�ேட ப�ச���� அ�� வ�தா�.
“எ�னவா�?”
“பச�க��� � இ�க வ�ற� ���கைல.
மவ��� வர�� வரா���றா�க”
“ஓேஹா..அதனால..எ�ன ெச�ய� ேபா��க?
எ�ைன ெவ�ல ேபா����களா?
பச�கைள� ேக�டா எ�ைன�
ேச��������க? உ�க��காக ெவ�ல
எ�வள� அவமான�ைத� தா��
இ��ேக�..அ�வள� தானா? எ� வா��ைக
அ�வள� தானா?”ப�ச�� அழ
ஆர���தா�.
“இ�ைல�மா, பா�பா�� வர� ���ற
வைர�காவ�..”
“ேவ�டா�யா ேவ�டா�. எ�ேபா
எ�னால உ���ைள�க வா��ைக

ெக���� ஆ���ேசா அ��ற� நா�
இ�க இ���ற� அ��த� இ�ைல. நா�
�ள��ேற�. ந�லா இ��க�யா..எ�லா��
ந�லா இ��க”
ச�ெட�� ����, அ�தவாேற
ெவ�ேய�னா� ப�ச��.
அவ� எ�கைள� ப�தாபமாக� பா��தா�.
“எ�னேமா�பா, பல வ�சமா எ�ைன�
பா������டவ. உ�க ேப�ைச ந��
அவைள அ����ேட�. ேதைர இ���
ெத��ல ��ட கைத ஆ�டாம.” எ�றா�.
“அெத�ப�, அ�கா�� அ�ண��
����வா�களா?” எ�ேற�.
’நா�� அ�த ������ைள, என���
அவைர� பா����ெகா��� ெபா���

உ��’ எ�ற எ�ணேம என�� இ�ைல.
அவ���� அ� இ�ைல.
அ�ண� ����� ெகா�ேட”�,
பா����கலா�” எ�றா�.
அைத� ெதாட���, ெபா��பாக அ�கா���
ஒ� இட��� வர� பா���, ��மண�
ெச�� அ���னா�. அ�த�
��மண���கான அைழ�� எ�க���
வர��ைல. அ�ண���� ��மண�
ெச�� ைவ�தா�.
ப�ச�� ேபான �� க�ைமயான த�ைமைய
உண��தா� அவ�. பைழய ����
�ைற����த�.
பல வ�ட�களாக அவ�� அட���ைற��
ஆளான அ�ண�, இ�ேபா� த� �ைறைய
ஆர���தா�. அ�த ������ அவைர
ம�யா� பல ெசய�க� நட�ேத�ன. இ�

��� அ�கார� தன�ேக எ�றா�. அவ�க�
த�����த �� அ�ப�தா�� ெபய��
இ��த�. அவ� சா��ேபா� அ�ண�
ெபய��� உ�� எ�� இ��தா�.
“ஒ� ஓரமாக அட�� இ��தா� இ�,
இ�ைலேய� ெவ�ேய�’ எ�� அவ����
ெசா�ல�ப�ட�. ��வய�ேலேய த�ைதைய
இழ�த அவ�, த� ப�தா� வய� �தேல
ெகா��ேவைல�� ��தாளாக� ேபா�,
��ன� ெகா�தனா� ஆ�� க��ய �� அ�.
அ�மா ேம� உ�ள பாச�தா� அ�மா
ெபய�� எ�� ைவ����தா�. ��ன�
���� கா��ரா�ட� ஆ�� பல��க�
க��னா��, அ�த �� அவ� க�ட�ப��
வா��தேபா� க��ய��.
அ� ைக���� ேபான��, ம�யாைத
இ�லாத வா��� அவைர ேமாசமாக�
தா��ய�.

ப�ச�� த�ர அவ��� யா�ட�� ந��
இ��த��ைல. ப�ச�� த�ர ேவ�
ெசா�த�கைள அவ� க��ெகா�ட��ைல.
இ�ேபா� ப�ச�� எ�� இ���றா� எ���
ச�யாக� ெத�ய��ைல. த� கணவ� ம���
�ழ�ைதக�ட� அவ� ேவ� ஊ����
ெச����டதாக� ெசா�னா�க�.
யா�� இ�லாத �ைல��, தா� வா�வ�
யா��காக, இ� நா� ெச�ய ேவ��ய
கடைம எ�� எ�னதா� இ���ற� எ��
ேயா��கலானா�.
அ��� த�யாக� சைம�க ேவ��ய
��பா��ய �ைல�� வ�� ேச��த�. ஒேர
������ இ� சைமய� நட�த�. த�
ஐ�பதாவ� வய��, அ���� ����
சைம�தா�.
வா��ைக எ�ப� எ�ன? �ன�� ���

���� ���வதா? க��ய மா�ைகைய
�ன�� தட�� பா���� ெகா�ேட
இ��பதா? ைலஃ� இ� �ேலச���
எ�பா� ேஜ.���ண����. ெதாட��
ெகா��தேல வா��ைக. நா� ந�ைம� ���
உ�ேளா�ட� ெகா���ள �ேலச�,
ந�றாக இ����வைர வா��� ந�றாக
ெச��ற�. ����� ெவ��ேப
உ�ழ�ப�டா�? ச�க ��கமான
ம�த��� த�ைமைய� தா���
வ���ைல.
‘என���� யா� இ��கா? எ��காக இ�ப�
ஒ� வா��ைக?’ எ�� ��ரமாக ேயா���
ஒ� ����� வ�தா�.
த�ேய த� அைற�� இ��த ேநர���
வ���� வா�� ைவ����த ெப�ேராைல
த� ேம� ஊ��னா�. தன��� தாேன
ெகா�� ைவ�தா�.

ெத��� �ட�ப�ட ேத� ப�� எ��த�.
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யா� அ�த ம�மத�? எ�ன தா� அவ���
ேவ���?
ஆ�ர� ஆ�க�� உற�� வராத
ச�ேதாச�ைத ஏ� ஒ� ெப��� உற��
ைவ�தா�?
ெப�க� இ�லா உல�� ஆணா� வாழ
இயலாதா? ெப��ட� ஆ� ேத�வ�
தா� எ�ன?
ெப�க� ேம� ெபா��� அ�ைப எ�த
�த��� உ�மா�ற� ெச�வ�? ஒ� ஆ�

த� இ���கால� வைர ஒ� ெப���
ேம� ம��ேம அ�� ெகா�வ� ச�தானா?
ஒ�க�ட��� அ�த அ�பான�
��ைளக�� ேம�� பாய ேவ��ய�
அவ�ய� இ�ைலயா? மக�ட�
த�ைதைய�� மக�ட� தாைய�� கா��
��ைத எ�ேலா���� அைமய� ெபறாதா?
ஒ� ெப�ேண உலக� என எ��வ�
ப��ம வய� மன�ைல அ�லவா?
அத����� ஆ��� வள���
இ�ைலயா? ேத�� ��ட ��ைடயா� மன�
����� ெகா�த� ச� தானா? ப�ச���ட�
அவ� க�ட� எ�ன? ெவ�� காமமா? அ�
ேவ� இட�க��� �ைட��� �ஷய�
ஆ��ேற? அ�ல� அ�பா? அைத�
��ைளக�ட� ப�ரேவா ெபறேவா
தைடயா� இ��த� எ�ன?
இ�� எ� ச�? எ� தவ�? ச���� ��ேன

தவ�� ஒ�����க��ைலயா? தவ����
��ேன ச��� இ�ைலயா? இர�ைட��
���க� ���த�த� சா��ய� தானா?
மக�� வா���காக ஒ� த�ைத த�
வா�ைவ மா��� ெகா�ள��டாதா? ஒ�
ெப�ேம� ������ட மனைத ேவ�
ப�க� �����ட ��யாதா?
த�ைமைய ெவ�ல இ�� ஆ�த�க�
�ைடயாதா? எ�ைன� ெப�றவ��
����� யா� ெபா���? இ�� நா�க�
ெச�த �ைழ தா� எ�ன?
����� ெகா�ள ��யாத தவறாக அ�த�
த�ெகாைல நட�த�. அத�� நா�� ஒ�
காரண� ஆேன�. அதனா� க�ைமயான
��ற�ண����� ஆளாேன�.
ஏற��ைறய ��� வ�ட�க��� ேம�

அ�த� ெகா�ைமயான �க�� எ�ைன�
������� ெகா�ேட இ��த�.
ெம�ல ெம�ல நா� அ����� ���
ெகா����தேபா�, மத� ��றாவ�
�ைறயாக� காத�� ����
ெகா����தா�.

3

இ�� பாக�
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ஒ� ெப���காக ம��கண��� ப�
�டா��� கா��� �ட�ப�, ெச����
ேபா� ��னாேலேய �� வைர ேபாவ�,
ேஹா�ட� ேஹா�டலா� ���� ேபா�
��க ைவ�� �� க��வ� ேபா�ற
ேவைலக� எ�லா� ேவ�� எ�ற
ெத���� மத� இ�த நா�� வ�ட�க��
வ����தா�.
‘நா� எ�னதா� ���யராக ல�
ப��னா��, கைட��� �ைட�ப� ப��
தா�’எ�பைத �ைன���ேபா� வ��தமாக

இ��த� மத���. �ர�ணா��
ெஜ�ஃப�� ெகா��த ப��கைள
�ைன����னமாக ெந��� �ம�தப�
���தா�.
இ�ேமலாவ� ஒ��கா� ேவைல பா���
ைலஃ�� ெச��� ஆேவா� எ�� ��மான�
ெச��, ஒ� ந�ல இ���யராக
உ�ெவ��தா�. ஆஃ��� அவ��� ந�ல
ெபய�� இ��த�. அ�ப��� ெத��த��,
யாைர�� காத��க� ேதா�ற��ைல.
இ�ேம� த� வா��� காத�
க�த��கா��ெக�லா� இடேம இ�ைல
எ�� உ�� எ���� ெகா�டா�.
அ�த ேநர��� தா� அவன�
அ�வலக��� அ�க��� ெச�ச���
வ�� ேச��தா� ஜ�லா.
’காத� வ�வத�கான காரண�க� �ரப�ச

ரக�ய���� ஈடானைவ’ எ�ேற மத����
ேதா��ய�. ஜ�லாைவ� பா��த�ேம காத�
ெகா�டா�. ‘ஏ�கனேவ ப�ட� ேபாதாதா’
எ�� உ�மன� எ�ச��தா�� ‘இவ�
என�ெகன� �ற�தவ�’ எ�ற எ�ண�
ேமேலா��ய�. ஏ�கனேவ �ர�ணாைவ��
ெஜ�ஃபைர�� அ�ப�� தாேன
�ைன�ேதா� எ�� அவ�
ேயா��க��ைல.
’ஜ�லா ேகரள�ைத� ேச��தவ�.
ெச�ைன�� உ�ள த� அ�ண��
���� த��யப� ேவைல�� வ���றா�.
ப�ட�ப��ைப ���தவ�. ந�ல ஆ��ல
அ��. யா�ட�� க��� ேபசாத
ெம�ைமயான �பாவ�’ என அவைள�
ப��ய தகவ�கைள ஒ�ெவா�றாக�
�ர��னா�.
அ��க� அ�க��� ெச�ச� ப�க�

ேபாவ��, ஜ�லா ேப���(Pantry) ப�க�
ேபானா� இவ�� ஓ��ேபா� ஒ�
காஃ�ைய எ��� ���ெகா�வ�மா� த�
ேவைலைய ஆர���தா�.
‘ேகரளா�� அ�� ெப�� ெப�சா
இ���மாேம’ எ�ப�� ஆர����
’மைலயாள� பட�க�னா என�� ெரா�ப�
�����, ெரா�ப யதா��தமான வா�ைவ�
�ர�ப���� பட�க�’ எ�ப� வைர
ேப�ேய அவைள� தா��னா�. மைலயாள
���� பட�கைள� த�ர ேவெற�� அவ�
பா��த��ைல எ�ப� ேவ� �ஷய�.
ஜ�லா மதைன ஒ� ந�பனாக
ஏ���ெகா�டா�. எ�� பா��தா��
��னைக�ப��, ேப�வ�� வழ�கமான�.
ஜ�லா சகஜமாக� ேபச ஆர����
��டாதா�, அ��த �ெட���� நகரலா�
எ�ற ைத�ய� மத��� வ�த�.

ஜா�யாக� ����� ேப�� ெப� எ�றா�
ஏதாவ� எ� எ� எ� ேஜா�
ப����கா�டலா�. இைட�ைடேய ஏ
ேஜா�ைக அ���� ��� ஆழ�
பா��கலா�. ெகா�ச� அ�����தனமாக
அ�டா� ெச�ய �ைன�தா� ஓேஷாைவ
�ைண�� அைழ�கலா�. ‘காம��� ஆ�
ேத�வ� தா� எ�ன?’ எ�� ��வ� ����
ேபசலா�. ெதாடாம�, ேப��ேலேய அவைள
�ப���கலா�. ஆனா� ஜ�லா �ஷய���
இ� எ��� ேவைல�காகா� எ��
ெத��த�.
அவ���� ஒ� ��ய ெப��ய�
ேபாரா� ஒ�����ப� ேபா� ேதா��ய�.
ஆ�கைள ந�பாத ஒ� ேபா�� அவ�ட�
இ��த�. ஆனா�� அவைள அவ�
����னா�. தன�� ஒ� ந�ல �ைணயாக,
தாயாக அவ� இ��பா� எ��

ந��னா�. ஒ�நா�
ேப��ெகா����ைக�� மத��
���ப�ைத� ப��� ேக�டா� ஜ�லா.
“நா�, எ� அ�பா அ�வள� தா�. அவ�
ஊ�ல இ��கா�. நா� இ�க.” எ�றா�.
“அ�மா?”
எ�வள� ஜா�யாக� ேப�� ேநர����
மத�ட� நா�க� அ�மா ப��ய ேப�ைச
எ��ப��ைல. அ�மா எ�ற�ேம
உண���வச�ப��� க�கல��வா�. அ�
ெத�யாம�, ஜ�லா ேக�டா�.
“நா� ெட�� ப����ேபா�, அ�மா
இற���டா�க’ எ�றா�. ெசா���ேபாேத
க��� �� ���ய�.
“ஓ..ஐ அ� சா�” எ�றா�.

“பரவா��ைல..அதா� இ�ேபா �
வ���டேய” எ�றா� மத�.
ஜ�லா �����டா�.
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”மத�, எ�ன ேப���க?” எ�றா�.
உண��� ேவக��� உள� ��ேடா� எ��
மத���� ���த�.
“இ�ேல ஜ�லா, அ�மா ேபான��ற�
எ�ேமல அ�� கா�ட யா�ேம இ�ைல.
உ��ட� பழ�ன�ேபா, � அ�த�
�ைறைய� ���� ைவ�ேப�� ேதா���.
அதா� உ�ைன ல� ப�ண ஆர���ேச�.
எ� அ�மா�ட இ����ேபா� எ�ப�
ெச��ரா ஃ�� ப�ணேனா, அேத ஃ���
இ�ேபா உ��ட� பழ��ேபா��. எ�ைன�

ேக� எ���� பா����ேப�� ேதா���.”
� அழகா� இ���றா�, அதனா�
காத���ேற� எ�� ெசா�பவ�கைள ஜ�லா
பா������றா�. அ���காக, பண���காக
காத���� ஆ�கைள�� அவ�
பா��த���. ஆனா� இ�ப�ைத�� வய�
ஆ�, �ழ�ைதைய� ேபா�
அ��ெகா�ேட காதைல� ெசா�னேபா�
கல��� ேபானா�. ெம�ைமயான
ஆ�கைள அவ� த� வா���
க�ட��ைல. ஒ��� ெசா�லாம� எ���
ெச�றா�.
மத���� பயமா� இ��த�. அவள�
அ��த நக�� எ�ன எ�� ��ய��ைல.
நாைள ஆஃ��� க��ைள��
ெச�வாேளா, அ�ணைன� ���
வ�வாேளா, ேபச மா�ேடாேளா’ எ��
பலவா� எ��� த��தா�. இர� ஆைம

ேவக��� நக���, ��ரவைத ெச�த�.
ம�நா� ஆஃ��� ஜ�லாைவ� ேபா��
பா��தா�. “சா�, நா� ஏ�� த�பா�
ேப��டனா?” எ�றா�
அவ� “சாய��ர� ெம�னா ேபாேவா�,
உ���ட� ெகா�ச� ேபச��” எ�றா�.
ெச�ைன��� ��தாக வ�பவ� எ�ேலா��
ெச�� ேச�� இட� ெம�னா தா�. ெச�ைன
வ����� ெம�னாைவ� பா��காம�
ேபாவ� �க�ெப�ய பாவமாகேவ
த�ழக��� ப��க�ப��. ஒ�ேவைள
ேகரள���� அ�ப�� தாேனா?
உ�ைம�� ெம�னாைவ �ட ெபச�� நக�
�� ேப�வத��� ெப�ட�. மகாப��ர�
ப�க� ஒ���வ� இ��� ெப�ட�.
வ��வ� ேகா�ட� ப�க� மைழ����ட

ஒ��க��டா�. அவைள �����வா�க�.
ஆ�மக���� தா� அ�� நாைல��
ஆ�� ஏ���க��ய ����ட� ெர�யாக
இ����. ஃ�� தா� த���� ேவற
ெசா�வா�க. மன�ல ெப�ய �எ�-�
�ைன��..�ேச, காத� �����
அைழ�ைக�� ஏ� இ�த க�மா��ர�ைத
எ�லா� �ைன��ேறா� எ�� த�ைனேய
���� ெகா�டா�.
மாைல�� அவ�டேன ெம�னா ெச��
ேச��தா�. ப�யா� ேபா� அவ�
��னாேலேய ெச�றா�.
ைபய�க� ெப�க�ட�� ஆ��க�
அ���க�ட�� ெவ��� ‘�லா
கா��’ேர��� ெச��� ஆ����தா�க�.
ேநர� �ைட�ைக�� இவ�கைள ைவ��
ஒ� ஆரா��� ெச�ய ேவ��� எ��
மத���� ேதா��ய�. �ன�� ஒேர

ஆ�ட� தா� வ��றா�களா, அைனவ�ேம
காதல�க� தானா, ஆ���க� கணவ�டனா
இ�ப� ����ெவன� ேப��றா�க�,
இவ�க� கைட��� எ�ன ஆ�றா�க� –
எ�ப� ப�� ஒ� ��� ெர� ப��னா�
எ�ன எ�� மத���� ேதா��ய�.
“அ�ேக உ�காரலாமா?” எ�றா� . அ�ேக
ஒ� ேஜா� பட� மைற����� எ���
�ள���ெகா����த�.
“ச�” எ�றா�.
அ�ேக ெச�ற�ட� ச�ேதக��ட�
������� ந�றாக� பா������
����யா� மத� உ�கா��தா�.
”ச�, ெசா��” எ�றா�.
ெசா�லா, இவ தாேன ேபச��� ���

வ�தா�� �ழ��யப�ேய “எ�ன ெசா�ல?”
எ�றா�.
“ஏேதா ெசா�னேய” எ�றா�.
“�….” எ�� ப��னா�.
“எ�ைன� ப�� எ�ன ெத��� உன��?”
எ�றா�.
“� ந�ல ெபா��. ெரா�ப சாஃ�� ேந�ச�.
யா���ட�� ேகாப�ப��� ேபசேவ
ெத�யா�. எ�லா� ேமல�� அ�பா
இ��ேப”
“நா� எ�ைன� �கழ�� ேபச� ெசா�லைல.
எ�ைன� ப�� எ�ன �ெட�� ெத���
உன��?”
“ேகரளா. இ�க அ�ண� ��ல இ���
வ�ேற. அ��ற� �.கா�…�, அ�வள�

தா�”
“அ�வள� தானா? இ�த நா� �ஷய�
ம��� ேபா�மா ஒ� ெபா�� த�ேனாட
வா��ைக� �ைண�� ஏ���க?”
“அ��ட என�� ேவ�டா�, உ�ைன�
பா��தா உடேன..”
“ேபா��..நா� ெசா�ல�டா எ�ைன�
ப��?…..இ�த அ�ண� எ� ெசா�த
அ�ண� இ�ைல. ����� ஒேர
ெபா��. க���பாடான இ�லா�ய�
���ப�. அ��ற�..”
“அ��ற�?”
“நா� ஏ�கனேவ க�யாண� ஆனவ.”
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மத���� ேபயைற�த� ேபா� ஆ�ய�.
அ����ட� ஜ�லாைவேய பா��தப�
இ��தா�. அவ� ெதாட��தா�.
“��ல பா���� தா� க�� வ�சா�க.
க�யாண� வைர��� அவைன� ப��
ஒ��� ெத�யைல. அ��ற� தா�
ெத��ச� ��கார��. எ�ப�� ேபாைத.
����ேக வராம எ�கயாவ� ����
�ட�பா�. ����� வ�தா அ�, உைத.
எ�தெவா� ேவைல��� ேபாற��ைல.
ெசா�த ��ன�� ெசா�னா�க.

அைத அவ� வா�பா தா� பா�������
இ��தா�. அதனால எ�க���
��னா�ேய க�����க ��யைல.
ஒ�ெவா� நா�� அவ��ட வா�ற�
நரகமா� ேபா��. அ�, உைத��ற�ல
இ��� �� ைவ�கற��� அவ�
��ேன�னா�. எ�னால அைத� தா�க
��யைல. அ��ற� எ� வா�பா ����ேக
நா� வ���ேட�.”
அவ� க��� இ��� க��� வ��த�.
�ைட�தப�ேய ேப�ைச� ெதாட��தா�.
“அ��ற� ைடவ���காக ெப�ய
ேபாரா�ட�. ெர�� ��ல�� அ���
ஒ�����டா�க. அவ� அ�பா�� எ�
ேமல ெரா�ப� ப�தாப�ப�டா�. எ�க
����ேக எ�ைன� ேத� வ�� அவ�
ரகைள ப�ண ஆர���சா�. அதனால தா�
எ�ைன இ�க ெச�ைன�� அ���

வ���டா�க.
ஆ� மாச� ��ல ��மா தா� இ��ேத�.
அ�ண� தா� ஏதாவ� ேவைல��� ேபா,
நா� ேப��ட� பழ�னா ஆ�தலா
இ����. பழைச மற�ேப’�� ெசா��
அ��� வ�சா�. இைட�ல அவ�
ைடவ���� ஒ�����டா�. இ�ேபா
ைடவ���� அ�ைள ப�� இ��ேகா�”
மத� கல��� ேபானா�. உ�ைம��
மத��� க�ட� எ�றா� எ�னெவ��
ெத�யா�. ஜ�லா�� கைத அவைன �க��
பா��த�. ெப� எ�றா� ’ைச� அ��க, ல�
ப�ண காம���� உத�� சைதயா�
ெச�ய�ப�ட ஒ� வ��’எ�பைத� தா��
அவ� ����த��ைல.
அவ���� ெத��த ெப�க�� ந�ல
வா��ைகேய வா��� ெகா����தா�க�.

ஒ� ெப�ைண அ��ப� எ�பேத
அவ��� ஆ�ச�யமாக இ��த�. இ�ப�
எ�லா� ெச�வா�களா..��த�டலா�..க��
அைண�கலா�..அத���தாேன ெப�..ஏ�
இ�ப�� கா�� �ரா���தனமாக அவ�
நட��ெகா�டா� எ�பேத அவ����
��ய��ைல.
“நா� பழைசெய�லா� மற�க��� தா�
இ�க வ����ேக�. ல��..அ� இ���
ஒ� ஆ��ைளேயாட ��� இ�ெனா�
தடைவ நரக�ைத அ�ப��க நா� ெர�யா
இ�ைல. எ�ைன ����. என�� ஆதரவா
ஃ�ெர�டா ேபச ���சா� ேப�.
இ�ேல�னா அ���
ேவ�டா�…ேபாலாமா? “எ�� ேக�டவாேற
எ��தா� ஜ�லா.
மத�� ஒ��� ெசா�லாம� எ��தா�.
அவைள ப� ஏ�� அ��� ைவ�����

���� ����ேக வ�தா�. எ�வள�
க�ட� அ�த� ெபா����..நா� ஏதாவ�
ெச�யேவ��ேம..அவ� ெசா�றா�� ஏ�
அவைள ��� �லக��? நாேம ஏ�
அவைள� க�யாண� ெச�ய��டா�?
நம�� அ�த� ெபா�ைண� �������.
ந�ம ேமல எ�த� ெபா�ணாவ� அ�பா
இ��கா�� தா� இ�தைன வ�சமா
அைல����ேகா�..
ஒ�தடைவ�ட நாம�� அவ�க��ட
அ�பா இ��க�ேம�� ேயா��ச��ைல.
இ�ேபா இ�த� ெபா���� அ�� ேதைவ.
அவேளாட வ��� ஆ�த� ேதைவ. ந�ம
ேமல�� அ�� கா�ட ஒ� ஆ� ேதைவ.
ெர�� ேப���ேம ஒேர ேதைவ தா�.
அ�ேபா நா� ஏ� ஜ�லாைவ� க�யாண�
ப���க��டா�?
வா��� �த� தடைவயாக க�யாண�ைத�

ப�� ��யஸாக ேயா��க ஆர���தா�
மத�.
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இ�ெனா� ��மண� எ�ப� ப���
����கேவ பயமாக இ��த� ஜ�ல���.
ஏ�கனேவ ப�ட காயேம ஆறாத �ைல��
இ�� ���� தா� இற��வ� அவ�ய�
தானா எ�� ேதா��ய�. ஆனா� இ�த�
ச�தாய��� ஒ� ெப� த�ேய வா�வ�
எ�வள� க�ட� எ�பைத�� அவ�
உண�����தா�. அைத எ��ெகா���
ைத�ய�� அவ�ட� இ�ைல.
மத� அவைள �டாம� ெக���
ெகா����தா�. ‘நா� உ�ைன�

பா����ெகா�ேவ�. பழைச �ைன���
பய�பட ேவ�டா�’ எ�� அவ���
ந���ைக ஊ��னா�. அ� ேம� அ�
அ��தா� அ��ேய நக�வ� ேபா�,
ஜ�லா�� மன�� ��� அைச�த�.
“நா� ஒ� ����. ைடவ�� ேவ�. உ�
���� எ�ப� ஒ���ெகா�வா�க�? �ேயா
இ��. எ� ���� ��சய� இைத
ஒ���ெகா�ள மா�டா�க�. இ�த �சய�ைத
இ�ேதா� ��� ��வேத ந�ல�” எ�றா�
ஜ�லா.
“எ� அ�பா எ� ���ப����� ���ேக
��க மா�டா�. ஆனா� � ஒ�
ைடவ����ற �சய�ைத ம���
அவ���ட ெசா�ல ேவ�டா�. அவ�
அ�த�கால�� ஆ�. அவ���ட ம���
இ�ைல. யா���ட�� நாம ெசா���க
ேவ�டா�. ஏ� ெசா�ல��? இ�

உ�ேனாட ெப�சன� �சய�. அைத
அ�ததவ�க��ட ெசா�ல ேவ��ய
அவ�ய� �ைடயா�. � உ� ��ல ேப�”
எ�றா�.
ஆனா� அவ� அ�பா�ட� �சய�ைத�
ெசா�னேபா�, அவ� ேக�ட �த� ேக��
“ெபா�� எ�ன ஜா�?”.
”அவ ����” எ�றா�.
“இ�க ெசா�த�கார�க ம��ல எ�ைன�
தைல��ய ைவ�க��ேன இைத�
ப��யா? ந�ம ஜா����ைளகேள உ�
க����� ெத�யாதா? இ��� ஒ��கா��
நா� ச�ம��க ��யா�.”
மத��� அவ� ச�மத� ேதைவயா�
இ�ைல. ஒ� இ���யராக ஐ��ல�க�
ச�பள� வா��பவ��� அ�பா��

ேதைவ எ�� ஏ�� இ�ைல. எனேவ
இ��� இவ�ட� ேப�வ� �� எ��
���� ெகா�டா�.
ஏ�கனேவ ஜ�லா��� வர� பா��க
ஆர������தா�க�. வ���ற வர�
எ�லா� இர�டா� தாரமாகேவ வ��
ெகா����த�. �ல வர�க���
�ழ�ைத�� இ��த�. ஜ�லா த�
அ�மா�ட� �சய�ைத� ெசா�னா�.
அவ��� அ� க�� அ����ைய�
ெகா��த�. த� மத��ேலேய ேவ�
ஒ�வைன� க��ெகா�டா�� இ� ஒ�
உ��தலான �சயமாகேவ இ����
எ�பைத�� ஜ�லாஎ���� ெசா�னா�.
இ�ப�� ெச�ய ேவ�டா� எ�� அ�மா
ம�றா�� ேக�டா�. தா�கேள ேவ� ந�ல
மா���ைள பா���� க�� ைவ�பதாக��
ெசா�னா�. மத� த�ைன� ப��ய எ�லா

�சய�� ெத���� த�ைன� காத��பைத�
ெசா�னா� ஜ�லா.
இ��� மக� மனைத மா��வ� க�ட�
எ�பைத� ����ெகா�ட அ�த� தா�,
ஆதர�� தர ��யாம� எ����� ெசா�ல
��யாம� த��தா�.
மத� ஜ�லா�ட� த� அ�பா��
ேகாப�ைத� ெசா�னா�. ஜ�லா�� த�
��� எ���ைப� ெசா�னா�. ‘இ� யா��
ஆதர�� ேதைவ��ைல. ந�ைம நா�
பா���� ெகா�ேவா�’ எ�� ���
ெச�தா�க�. அ�வலக ந�ப�க�ட�
�சய�ைத� ெசா�னா�க�.
���ட� ேமேரஜு�� ஏ�பா�
ெச�ய�ப�ட�. ந�ப�க� உத��ட�
த�க� இ�வா��ைக�� �ைழ�தா�க�
ஜ�லா�� மத��.

ந�ப�க� �ழ மணமாைல�ட� ��றேபா�
தா� மத��� எ� ஞாபக� வ�த�.
‘ெச�ேகா��� இ�க
இ�����கலா�..எ�க ேபானா�..எ�ன
ெச�றா�ேன ெத�யைலேய..அ���
அவைன� ேத�� ���க��’ எ��
�ைன��� ெகா�டா�.
என� வ�ைக அவன� வா�ைவ
தைல�ழாக� �ர��� ேபாட�ேபாவ�
அவ���� ெத�ய��ைல. என���
ெத�ய��ைல. ப�தாப�����ய அ�த�
ெப����� ெத�ய��ைல.
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தன�காக ஒ� ெப�, த� �� ம��ேம
அ�� ெச��த ஒ� ெப� எ�ப� மத���
அள�ப�ய ச�ேதாச�ைத அ��த�. பல
வ�ட� ேபாரா�ட�, பல ப��க�
வா��ய�� �ைட�த ஜ�லா ஒ�
ெபா��ஷ� எ�பைத மத� உண��தா�.
எ�தைனேயா ந�ப�க� இ���� �லகாத
த�ைம, இ�ேபா� அவைன ���
���ய�.
ேமாசமான கட�தகால�ைத� தா�� வ�த
ஜ�லா���, இ�த வா��ைக �க�ெப�ய

ச�ேதாச�ைத அ��த�. மதைன த�
க����� ைவ��� பா����ெகா�டா�.
அவ��� எ�ன ����ேமா அைதேய
உ�டா�, உ���னா�, ெச�தா�.
��மண���ேபா� ச�ேதாசமாக வா���
அ�ெய��� ைவ��� ெப�க�, �ல
வ�ட�க�� த�க� மல���ைய�
ெதாைல���றா�க�. அத���
ெப��பா�� காரணமா� இ��ப�
ெசா�த�க�� ெதா�ைலேய.
கால�ேபா��� ெவ�ைள உ�ள��ட� ��
வா�ைவ� �வ��ய ெப�ைண��
த�கைள� ேபா� மா����ற வ�லைம
இ����� ெப�க���� உ��.
நம� கலா�சார��� ெப�ைம���ய
�ஷயமான ���ப அைம��� உ�ள
�க�ெப�ய �ைறபா� ந��ட� இ����
த��ந�� மன�பா�ைம. த�ைன�ட

ந�ல வா�� வா�ேவாைர� ச����ெகா�ள
ெசா�த�களா� ��வ��ைல. உ�ேள
���� ���ப��� �ழ�ப� உ�டா�க��,
ெக��க�� அவ�க� தய��வ�� இ�ைல.
மத�� ஜ�லா�� ெசா�தப�த�கைள
உத���� வா�ைவ� ெதாட��யதா�,
ேவ� யாரா�� அவ�க��� ெதா�தர�
எ�பேத இ�ைல எ�றா�ய�. த�கைள�
ப��ேய ����தா�க�, த�க��காகேவ
வா��தா�க�. அ��� எ�ேபா� �ழ�ைத
ெப���ெகா�வ�, எ�தைன
ெப���ெகா�வ�, எ�ன ெபய�
ைவ�கலா�, அவ�கைள எ�ன ப��க
ைவ�கலா�-எ�� பல ஐ�தா���
��ட�கைள� ���னா�க�.
மத� த� க��� ந�ப�க�ட� தா�
ந�லெதா� �ைண�ட� நலமா�
வா�வைத� கா�ட ����னா�. �ர�ணா,

ெஜ�ஃப� என ெதாட��� ந�ப�க� ��
ேதா��� ேபானவ���, இ��யாக� தா�
ெவ����ட ெச��ைய உர�க�
ெசா�ல�ேதா��ய�. த� ந�ப�கைள�
ேதட� �வ��னா�.
பழ� ெச�ைன�ேலேய ஒ� ஐ.�.
க�ெப��� ேவைல ெச�வைத
அ���ெகா�டா�. �வா ஏேதாெவா�
ஐேரா��ய நா��� ேவைல ெச�வதாக�
தகவ� �ைட�த�. எ�ைன� ப��� தா�
எ�த� ெச���� அவ����
ெத�����க��ைல.
பழ�ைய த� ����� அைழ�தா�.
“இவ�தா�மா பழ�. காேல� ேம�.
ஹா�ட�ல �� ேம�” எ��
அ��க�ப���னா�.

”வா�க” எ�� மல��த �க��ட� ஜ�லா
வண�க� ெசா�னா�.
அவ��காகேவ ��க� ��யா� தயா�
ெச�ய�ப�ட�. ��யா� ெச�வ�� ஜ�லா
எ��ப��டாக இ��தா�. ஆைள மய���
வாச��ட� ��யா� ப�மாற�ப�ட�.
“எ�னடா இ�..எ�லா�� ��யா�ல க�
ேபா�வா�க. ��க க�ேமல ெகா�ச�
��யா� ைர� ��� த���க” எ��
ெசா��யவா� ச�ேதாசமாக� சா���டா�
பழ�.
�ள���ேபா� ஜ�லா�ட� ெசா�னா�.
‘இவ� காேல� ேட�ல ப�ண கா�ய�ைத
எ�லா� பா�����, இவ� எ�க உ��பட�
ேபாறா�� தா� நா�க �ைன�ேசா�. ���
���சேத ெப�ய �சய�. இ�ேபா ஒ� ந�ல
ேவைலல. ஒ� ���ப�தனா அவைன�

பா����ேபா� ச�ேதாசமா இ���. அவைன
ந�லா� பா����ேகா�க” எ�றா�.
மத�� ெத� வைர பழ��ட�
ேப�யவாேற வ�தா�.
“பரவா��ைலடா மத�..ந�ல
ெபா�ணா�தா� ெத��� உ� ைவ�ஃ�.
இ�ேமலாவ� ஒ��கா இ�”
“ேட�, � இ��� பைழய மதைனேய
�ைன����� இ���யா..அவைள நா�
ந�லா� கவ�����ேற�டா. அவைள�
ேப� ெசா����ட� ���டற��ைல.
அ�மா�� தா� ெசா�ேற�. ெத��மா?”
எ�றா� மத�.
“ச�டா..ந�லா இ��தா� ச�ேதாச� தா�”
“ெச�ேகா� இ�ேபா எ�கடா இ��கா�?”

“அவனா..ேகாய�����ல இ���றதா
கைட�யா� ேப��ேபா� ெசா�னா�. அவ�
ந�ப� இ���. ேவ��னா� ேப�”
”��..��” எ�றவாேற ந�பைர வா��னா�.
எ�க� காேல� ம�ைர�� இ��தா��,
ெச�ைன�� அைடயாளமான அ�த ஒ�ைத
வா��ைத எ�க�ட�
ஒ���ெகா����த�. ேபச
ஆர�����ேபா� பயப���ட�
ஆ�தாைவ �ைன�ப� எ�க� வழ�க�.
மத��, நா� ஃேபாைன எ��த��
அ�ப�ேய ஆர���தா�.
“……….தா”
அ�ேபா� நா� ப�வ� அ�ல. எனேவ
ஃேபா�� ஒ�வ� ெக�டவா��ைத��

���வ� அ����யாக இ��த�.
“யா��க ேப���க?” எ�ேற�.
“ …தா, நா�தா�டா மத�.”
“ேட�, எ�ப�டா இ��க. எ�தைன
வ�சமா��”
”ந�லா இ��க�டா. இ�ேபா எ�க இ��க?
“ேகாய�����ல..ஆஃ��ல” எ�ேற�.
”ஆஃ��லயா..ஹா..ஹா..அதா� ஆ�தா
ெசா�ல ��ய�யா..நா�
ெசா�வேன…..தா..தா..தா..”
நா� எ� ப�க��� இ��த �ராைவ�
பா��ேத�. “நா� ெகா�ச� ெப�சனலா�
ேபச��..�ரா��ைக �������
���டேற�. அ��ற� வா�க” எ�ேற�.

அ�த� ெப� �ள��ய�.
“ேட�, எ�னடா ெசா�ேன..ஆஃ��ல
இ��தா ெசா�ல ��யாதா? இ�ேபா�
ெசா�ேற�டா…..தா..தா..தா….தா..தா..தா….தா..
ெசா����� ����� பா��தா�, எ�
ேச�� ��ேன ேபயைற�தா�ேபா� �ரா
���ெகா����தா�.
�ரா �க�� ந�ல ெப�. ெகா�ச�
�ைளயா��� ���. நா� எ�ன ேப��ேற�
எ�� கவ��க ��� ெச��, ��னா�
������றா�.
நா� இத�� எ�ப� �யா�ச� ெகா��ப�
எ�� ெத�யாம� �ளா��காக ���ேத�.
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எ�தெவா� ெக�டவா��ைத��
பாவகா�ய�� அ�யாத பாலக� எ�� நா�
க�ட�ப�� ெம��ட�� ெச�த இேம�
பணா� ஆன�ட�, மத�டனான �த� கா�
����ற�.
இ�த மா�� �ஷய�க�� �ள�க�
ெசா�வைத �ட, ேப�� �� �������,
�����த� நல� எ�பதா� அ�ப�ேய
ெச�ேத�.
அ�த� ெப� ஆஃ��� யா�ட��
க��ைள�� ெச�வதா�� �ரேயாஜன�

இ�ைல. ஏென�றா� தவ� அ�த�
ெப��ைடய�, ேம�� அ�ேபா� நா�
எ� ேவைலைய ரா�னாமா ெச����ேத�.
எனேவ நடவ��ைக எ�� ஒ���
எ��க��யா�.
என� பா� உட� ெரா�ப
����ெகா�டதா�, இ��� இவ��ட
ேவைல ெச�ய ��யா� எ�ற �����
வ����ேத�. அ��� ேவ� ேவைல��
ைக�� இ�ைல.
ஆனா�� ‘�ளா�ஃபா��� ��ைச
எ��தா�� எ��ேபேனெயா�ய இவ���
ேவைல ெச�வ��ைல ‘எ�ற ��ரமான
����� வ����ேத�. அ�ேபா�
ேப��ல� எ�பதா� ேவைலைய ���
எ�வ� ப�� எ�த� கவைல�� இ�ைல.
அ��த �லநா�க�� ��� ஆன��,

ேவ�ேவைல ேதட ஆர���ேத�. இர��
மாத அைல�ச���� �� ெச�ைன�� ஒ�
ேவைல �ைட�த�.
ேகாய����ைர ���� ெச�வ� தா�
வ��தமாக இ��த�. ேகாைவ�� �த�
�ற�� அ�த பாச��க ம�க� தா�. நா�
ெச�ைனைய ��� அல� அ��� ஓ�
வ��, ேகாைவ�� இற��யேபா� ைக�� 3
ெப���ட� ப� �டா��� ��ேற�. ஒ�
அர� ப� வ�� ��ற�. நா� ஒ�
ெப��ைய ப��� ைவ�த�� க�ட�ட�
அைத வா�� உ�ேள ைவ�தா�. ��
அவ�� இற�� எ��ைடய இ�ெனா�
ெப��ைய எ����ெகா��, “ஏ��, ஏ��
ேபாலா�” எ�றா�.
ஒ� ஊ�� �க�� ேமாசமான ெட�ச�
பா���க� யாெர�றா�, இ�த க�ட�ட�க�
தா�. என� அ�பவ��� நா� ேகாைவ

வ��வைர ந�ல க�ட�ட�கைளேய
பா��த��ைல. ேகாைவ�� க�ட�டேர
இ�ப� எ�றா�, ம�க� எ�வள�
அ�பானவ�க� எ�� ���� ேபா���.
எ� ெசா�த ஊைர���, ேவ� எ�காவ�
ெச��� ஆகேவ��� எ�ற �ைல வ�தா�,
நா� ேகாய����ைரேய ேத��ெத��ேப�.
நா� ேவைல பா��த� நா��-இ��ய�
���வாலா�க�ட� எ�பதாேலேய
����ெகா�ட�.
ேகாைவ�� ஒேர ஒ� �ைற ச�பள�. 2000
�பாேய அ�க� எ�� எ���
�தலா�கேள அ�� அ�க�. இ�ேபா��
ெப�ய மா�ற� இ�ைலதா�.
மத�ட� ஃேபா� ெச�� ெச�ைன
வ�வைத� ெசா�ேன�. அவ���
ச�ேதாச� தா�க ��ய��ைல. அ�ேபா�

தா� அவ��� அ�த ேயாசைன வ�த�.
”எ�ப�ேயா ெச�ைன தா�� ஆ����.
அ�ேபா � ஏ� எ� க�ெப�லேய
ேசர��டா�? � �த�ல உ� ெர��ைம
என�� அ���” எ�றா�.
அவ� அ�ெபா�� ைப��� எ���யராக
ேவைல பா����ெகா����தா�.
ெம�கா�க� எ���ய���� ���யமான
�ைற அ�. அ�� எ�ப� �ைழவ� எ��
ெத�யாம� த����ெகா����தேபா�,
மதனா� அ�த வா��� வ�த�.
அ� எ� வா��ைகையேய மா��ய�.
ந�ப�க�� அ�ைமைய நா� உண��த
ேநர� அ�.
ம�நா� மத� ஃேபா� ெச�தா�. “..தா,
க�ெப�ல ேப��ேட�. ஓேக��

ெசா���டா�க. � அ��த வார� ம�ேட
இ�க வ���.” எ�றா�. பழ� த�க இட�
ெகா��க, ���� ெச�ைன��
பயணமாேன�.
��க��ழைம மத�� ஆஃ��ேலேய
அவைன ��ட நா�க���� ��
ச���ேத�.
“எ�னடா இ�ப� ப�� மா�� ஊ��ேட?”
எ�ேற�.
“உ�..இ�க நா�தா� ��ய� எ���ய�.
ம�தவ�க ��னா� ேகவலமா� ேபசாத. வா,
எ� ������ ேபாகலா�” எ�� உ�ேள
அைழ��� ெச�றா�.
எ�ைன அவ� ���� உ�கார
ைவ�����, க�ெப� ைடர�டைர�
பா��க� ெச�றா�. ���� வ�� “மா�ேள,
ைடர�ட� உ�ைன இ�ட���

ப�ண��கா�. ����வா�க. ெர�யா
இ�” எ�� ��ைட� ேபா�ட�.
“ேட�, ேவைல ெர�யா இ�����தாேன
ெசா�ேன? இ�ேபா இ�ட�����ேற?”
எ�ேற�.
“அவ� ேக��ற� ெத��சா ப��
ெசா��..�ச�� எ�ன ஆனா�� நா�
ேப���ேற�. கவைல�படாேத” எ�றா�.
எ�ப�� கவைல�படாம� இ��ப�? என��
ெச�ைன�� ேவைல ெகா��த க�ெப���
���யராக ஃேபா� ெச�� “ஐயா, என��
ேவ� ேவைல �ைட����ட காரண�தா�,
எ�னா� ஜா��� ெச�ய ��யா�” எ��
ெசா�� இ��ேத�. இ�ேபா� ந�ம
�ைலைம ’உ�ள�� ேபா��டா
ெநா�ள�க�ணா-�� ஆ��ேமா��
பய� வ����ட�.

“அ��ற� ���யமான �ஷய�..ேசல�
ெரா�ப �மா�� ப�ணாேத. எ�ன
த�றாேரா, அைத ஒ���ேகா. � �த�ல
ேவைல க���க��. அ� தா� ���ய�.
இ�க என�ேக ப�ைன�சா�ர� தா�.
அதனால உன�� ேம��ம� ப�தா�ர�.
ஏழா�ர�, எ�டா�ர�னா�� ஒ���ேகா”
எ�� அ�ைவ� ெச�தா� மத�.
ெகா�ச ேநர� க��� உ�ேள
அைழ�தா�க�. ந��ட� உ�ள ந�ல
பழ�க� ஒ� �ஷய� ெத�யா� எ�றா�
அைத ெவ��பைடயாக
ஒ���ெகா�வ�.இ�ட����� அவ�
ேக�� ேக�க� ேக�க ெப��பா�� நா�
ஒ���ெகா�ேட வ�ேத�.
கைட��� ’��மா ெநா� ெநா�� ேக��
ேக�காத�யா’எ�பைத “என�� ைப���
ப�� ஒ��� ெத�யா�. ெசா���

ெகா��தா க����ேவ�”- எ�� �ச�டாக�
ெசா�ேன�.
“ச�, ேசல� எ�ன எ��பா�����க?” எ�றா�
ைடர�ட�.
ந�ப�� அ�ைவ� ஞாபக��� ��க,
“க�ெப� �ேட�ட�� எ�னேவா
அ��ப� ெகா��க சா�. ேபா��” எ�ேற�.
“ஓேக.உ�க எ����ய���� ��க
எ��பா���றைத எ�களால ெகா��க
��யா�. இ�ேபாைத�� ப�ைன�சா�ர�
ெகா���ேற�. ஒ� வ�ச� க��� உ�கைள
ெப�மன�� ஆ���ேபா�, ேசல� இ����
ப��ேற�”
ப�ைன�சா�ரமா எ�� அ����யா�
உ�கா�����ேத�.
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இ�ட��� ���� ெவ�ேய வ�த��
மத�ட� ஓ�ேன�.
“மா�ேள, ெசல�� ப���டா�டா”
எ�ேற�.
“நா�தா� அ�பேவ ெசா�ேன�ல. � தா�
பய���ட”
“ஆமா�டா..அ��ற� ேசல� எ�ேளா
ெத��மா? ப�ைன�சா�ர�” எ�� 32
ப��� ெத�ய ���தப�ேய ��ேன�.

“ப�..ப�ைன�சா�ரமா? எ�னடா
ெசா�ேற?”
“ஆமா�டா..அ� ெப�ய ேஜா��..�
ந�லேவைள ஒ��� ேக�க ேவ�டா��
ெசா�ேன. இ�ேல�னா நா��
ேகண�தனமா எ�டா�ர� ெகா��க��
ேக����ேப�.”
“ஓ..ப�ைன�சா�ர� த�ேற��
ெசா���டாரா?”
“ஆமா�டா..அவ� ந�லவரா
ேகைணயராடா?”
“�..உன�� ேவைல ���தா � இ���
ேக�ேப..இ�ன�� ேக�ேப. உன��
ைப���ல எ����ய�� இ�ேல��
ெசா�ன�ல?”
“ஆமாடா.”
“அ�ப��மா ப�ைன�சா�ர��

ெசா�னா�? இ�க எ����ய�� ெப�ச�
என�ேக அ�ேளா தானடா”
“அ��� நா� எ�னடா ெச�ய? ச�,
������ எ�க ேபாலா� ெசா��”
“���டா..ெசா�ேற�..இ�ேபா ல����
������ ேபாேற�. ��ல ேக�����
ெசா�ேற�”.
‘க�ெப��� ெரா�ப நாளா
இ���றவ��� ஒ��� ெச�யாம
��ற��, ��சா வ�தவ��� அ���
����ற�� �ைறய� க�ெப�க� ப�ற�
தா�. ஆனா� இ�த� க�ெப��� அ�ப��
தானா?’ என ெபா��யவாேற �� ேபா��
ேச��தா� மத�.
“எ�ன�க, உ�க ஃ�ெர���� ேவைல
எ�னா��? ெசல�� ப���டா�களா?”
“�..ப���டா�க..ப���டா�க”

“அைத ஏ� இ�வள� க��பா� ெசா���க?
எ�னா��?”
“அவ��� ச�பள� எ�ேளா ஃ���
ப�����கா�க ெத��மா?”
“எ�வள�?”
“ப�ைன�சா�ர�”
“ப�ைன�சா? உ�க��ேக
அ�ேளாதாேன?”
“�..அதா� க��பா இ���. எ�தைன நா�
ைந�ெட�லா� உ�கா��� ேவைல
ெச����ேக�. இவைன என��
ஜூ�யரா� தா� எ�����கா�க. ஆனா,
ச�பள� ம��� என�� ஈ�வலா?”
“ஓ..ச�, அ��� ஏ� க��பா���க? ந�ம
�ளா� எ�ன?”
மத� ேபசாம� இ��தா�. ஜ�லா
ெதாட��தா�.
“���ர� �.ேக.��� �சா வா����,

ஃபா��ல ெச��� ஆ�ற� தாேன ந�ம
�ளா�? உ�கைள� க�ெப� உடேன ���
ப�ணா�. �ர��ைன ப���. அதனால
உ�க அள��� எ����ய�� ஆன ஆ�
இ��தா, அவைன� ைககா���� நாம
�ள���கலா�. எவேனா ஒ��த� வ�ற���
உ�க ஃ�ெர�� வ�தா ந�ல��� தாேன
ேவற ேவைல �ைட�ச ஆைள இ�க
����� வ���க. அ��ற� எ�ன?”
”இ�ைல�மா..காேல�ல நா� ந�லா�
ப���ற ைபய� இ�ேல. இவ�லா� மா��
மா���� ப��பா�. ஆனா எ�ன
�ரேயாஜன�? இ�ைன�� அவ���
ேவைல வா��� த�ற அள��� நா�
இ��ேக�, அ��� ைப���ல. இெத�லா�
எ� ஃ�ெர������ ெத�ய��� தா�
அவைன இ�க வரைவ�ேச�. நா� பைழய
மத� இ�ேல�� எ�லா�� �����க��.

ஆனா இ�ேபா இவ���� எ� ேசல��னா
எ�ப�? இவேன எ�ைன ம��க
மா�டாேன?”
“��க தாேன ெசா�� இ����க?
ெச�ேகா��� யா�� இ�ேல, பாவ�.
ெரா�ப� க�ட��. இ�லாதவ�க���
உத� ெச�ற� ந�ல� தாேன? நாம இ�க
இ��க� ேபாற� ேம��ம� ஆ� மாச�
தாேன? ந�ம��ட உத� வா��னவ�க,
ந�ைம �ட ந�லா இ��தா, அ� நம���
ெப�ைம தா�க.”
ஜ�லா�� ேப��, மத�� ேகாப�ைத
ஆ��ய�. “நா� ெச�ேகா�ைய ஒ���
ெசா�லைல. க�ெப� ஏ� இ�ப��
ப����� தா� ேகாவ�..ச�, ைந��
������ ����டா�. ��� வா. ேபா���
வ�ேவா�”
ஜ�லா�� ������ட� “ச�” எ�றா�.

மத� உடேன அ����� ஃேபா� ெச�தா�.
நா� எ��காம� க� ெச�ேத�.
“ஏ� க� ப�றா�? சா��������
இ��பாேனா?” எ�� மத�
ெசா���ேபாேத அவ� ெமாைப�
���ய�.
“ஹேலா..ேட�, �யா? ஏ�டா க� ப�ேண?”
“மா�ேள, க�ெப�ல ஜா���
ப�ண��ற�� ந�ம கா�ல ஃேபா�
ேபசலாமா? அதா� க� ப����, ஆஃ��
ேல��ைல�ல இ��� ����ேத�.”
“அட�பா�, ைந�� ��� ெசா�ேன�ல.
ேபாேவா�. ஜ�லா�� வ�றா”
“ஓ..ச�.ச�. அ��ற� வ��ேபா� மற�காம
கா� ெகா�� வ���”
“காசா? எ���?”
“ஓ�ட� �� க�ட ேவ�டாமா? ஏ�டா
நாேன இ�பதா� ேவைலல ஜா���

ப�� இ��ேக�. கா� எ���ட எ�ப�
இ����?”
“இ���� ேப� ���டாடா?”
“அ��றமா த�ேற�பா”
ஜ�லா இைட ம��� ”எ�ன?” எ�றா�.
“கா��ைலயா�. நா� �� ேப
ப�ண�மா�”
ஜ�லா �����ெகா�ேட “ச�, அவைர ைந�
இ�க சா��ட வர�ெசா���க” எ�றா�.
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அ�� இர� மத�� ������ ெச�ேற�.
“வா�க�ணா” எ�� கதைவ� �ற�த ஜ�லா
ெசா�னா�.
அ�பா�� தனமான �க��,
க�ள�கபடம�ற ����மாக ��றா�.
“மத� �� இதாேன?” எ�ேற�.
“ஆமா�ணா, உ�ள வா�க”
“வ���டானா?” எ�றப�ேய மத� ஹா���
வ�தா�.

என�� யாைரயாவ� ��தாக� பா��தா�
ேப�� வரா�, ேப�� மா�� ���ப� ந�
வழ�க�. அ��� அ�ப� ���தவாேற
�����ேத�.
“உ�ேள வா�க�ணா, உ�கா��க” எ�றா�
ஜ�லா.
உ�ேள �ைழ�ேத�.
“ேட� நாதா�, இ�ைன�� ����ல இ���
� த������கலா�. ஆனா ேசல� வ�த��
க���பா எ�கைள ெவ�ல ����
ேபாக��” எ�றா� மத�.
“ச�டா” எ�� ந�ல ��ைளயாக�
ெசா�ேன�.
“இவ� இ�ப��தா� ஒ��� ெத�யாத
ப�பா மா�� �த�ல இ��பா�.

ஹா�ட�ல ஃப��� பா��த�ேபா நா��
இவைன ����� �ைன���ேட�.
அ��ற� தா� ெத��ச�..”
“��மா இ�டா” எ�ேற�.
“ந�ம ���ல எ�ன�ணா ��ச�? சா�பா�
எ��� ைவ�கவா?” எ�றா�.
“அவ� ஏ� ம��ெக�லா�
சா�����வா�. எ��� ைவ” எ�றா�
மத�.
பல வ�ட�க��� �� பா��த�, இ���
இைத ஞாபக� ைவ������றாேன எ��
ெந����யாக இ��த�.
என�காக ெர�யான கமகம ��யா�
ப�மாற�ப�ட�.
“பா� ���� ��யா��னாேல த�

ேட�� தா�. அ� இ�க�� ந�லாேவ
ெத���” எ�ேற�.
“ஆமா�டா..ர�ஜான�ேபா ஹா�ட�ல
�சா� ைசய� ெகா�� வ�ற ��யா���
அ�����வேம..ஹா..ஹா”
ேப�� ���தவாேற சா���� ���ேத�.
ெகா�ச� ெகா�சமாக நா�� சகஜமாக�
ேபச ஆர���� இ��ேத�. ஜ�லா�� ஊ�
ப���� ப��� ப����
ேக���ெகா�ேட�.
�ற� மத� தன� �.ேக.�ளாைன�
ெசா�னா�.
“�சா அ�ைள ப���ேட�டா. இ���
ெர�� மாச��ல �சா இ�ட���
வ����. எ�ப��� அ��த ெர��
மாச��ல �ள���ேவ�. அ����ள
க���ேகா.நா� ேபான��ற�
�பா��ெம��ேட உ� ைகல தா�

இ��க��.பா����ேகா” எ�றா�.
”ச�டா” எ�ேற�.
க�ப� க��மான� ப���� ைப���
ெட�னால� ப���� �ல ��தக�கைள�
ெகா��தா�. வா�� ���
ெவ�ேய�ேன�. உ��படாம� ேபா�
��வா� எ�� �ைன�த ந�ப�, ந�ல
�ைல�� ந�ல வா��ைக��ைண�ட�
வா�வைத� பா��த ச�ேதாச��ட� ��
����ேன�.
”� சா����மா..நா� ெம�� ெச�
ப����ேற�” எ�றவாேற மத� ெப�
����� �ைழ�தா�.
ெந� கென��� ெச�த�� யாஹூ
ெமேச�ச� தானாக ஓ�ப� ஆ�ய�.
ஏதாவ� ெமேச� வ�����றதா எ��
பா��தா�. அ�ேபா� தா� iamyourjeni ஐ�

ஆ�ைல�� இ��பைத� பா��தா�. அ�
ெஜ�ஃப�� ஐ�.
இ�த ஐ�ைய அவ� �� ப�� பல
வ�ச� இ���ேம. இ�ேபா� எ�ேக
இ���றா� எ�� ேக�ேபாமா?
�ேச..நம�ெக��� அ�? எ�ப�ேயா அ�த�
சா�கைட�� �ழாம� த���தா� ��ட�.
இ�ேபா� அவ� எ�ப� இ��தா� எ�ன?
ேப�வாளா?
“ெகா�ச� ��யா� எ��� ைவ��ேற�.
����ேபா� சா�����ேகா�க” எ��
ஜ�லா�� �ர� ஹா����� ேக�ட�.
ப�ெக�� ஆ�ய� மத���.
“இ..இ�ேல..ேவ�டா�” எ�றா�.
ெசா�னா�� ேக�க மா�டா� எ��
ெத���. ’இ�ப��ப�ட மைன�

இ����ேபா�..’எ�� ேயா����ேபாேத
“Hi Madhan ” எ�� ெஜ�ஃப�ட� இ���
ெமேச� வ�த�.
“How r u? Long time no see” அ��த ெமேச�
இற��ய�.
மத� ஆ�� ேபானா�.
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“Hi..fine” எ�றா�.
“வா�..எ�னா� ந�பேவ ��யைல. ஜ��
�� ப�ேண�.”
“ஓ”
“மத�. எ�ேக இ��ேக இ�ேபா?”
“ெச�ைன..�?”
“ெப�க��”
“அ�க ஒ�� ப�றயா ெஜ�?”
“ஆமா ��ல..ஹ�� ைவஃ�”
“க�யாண� ஆ���சா?”

“ஆமா.��ல ெரா�ப க�டாய�ப���
ெப�ய ரகைள ப��..ஹு�..அ� ெப�ய
கைத. அ��ற� ெசா�ேற�”
”ஹ�ப�� எ�ன ப�றா�?”
“அவ� இ�க ****ல ேவைல பா��கா�.”
“ஓ..ெப�ய க�ெப� ஆ�ேச..ைலஃ�
எ�ப�� ேபா��?”
“இ�ேபா� �ட ஆஃ��ல தா�
இ��கா�…ேவ��”
“அவனா?”
“�…அ�ப��� ெசா�லலா�..என��
அவைன� ���கைல”
“ஏ�?”
“உ�னால தா�”
“எ�னாலயா..ஏ�?”
“நா� அவைன உ��ட� க�ேப�
ப�ேண�..அதா�”
ஜ�லா த�ைட� க��� ச�த� ேக�ட�.

மத��� ைக ந���ய�.
“ெஜ�, நா� அவசரமா ெவ�ல
ேபாேற�..அ��றமா வ�ேற�”
”ேஹ..ெவ��..ெவ��..உன�� க�யாண�
ஆ���சா?”
மத� ஒ� ��ட� ேயா��தா�.
“இ�ைல’” எ�� ைட� ெச�� எ�டைர�
த��னா�. ெமேச�ச�� இ���
ெவ�ேய�னா�.
அவ��� ஆ�ச�யமாக இ��த�. இ���
அவ� மாறேவ இ�ைலயா? எ�ப�
இ�வள� சகஜமாக அவளா� ேபச
���ற�?
ஜ�லா ��யா��ட� வ��
ெகா����தா�. �ேச, இவ எ�ேக? அ�த�

க�சைட எ�ேக? இ� அவ�ட சா� �ட�
ப�ண��டா� எ�� �ைன���
ெகா�டா� மத�.
அ��த நா� ஆஃ��� என�� ஒ� ஆ��
ெர�யா� இ��த�. �த� நா� இ�ட���
நட��, அ�ேற நா� கடைம உண����ட�
ேவைலைய� �வ�� ��டா��
அ�பா��ெம�� ெல�ட� அ��த நா�
தா� த�ேவா� எ�� ெசா�� இ��தா�க�.
இ�� ெஹ�.ஆ�. ேமட� ஃேபா��
அைழ�தா�. அவ� ெபய� ��லா. பா��பத��
ஷ�லா மா��ேய இ��ததா� அவ� ெபய��
�த� எ���ட� ‘��லா’ எ�� அ��
ேவைல ெச�ேவாரா� ெச�லமாக
அைழ�க�ப�டவ�. அவ�� ேகரளாைவ�
ேச��தவேர. அவ� ����� �ைழ�ேத�.
உ�ேள பா� ��� ெகா����தா�. பா�
�வா��� க��ேரா� எ���ய�.

பா��த�ட� ���தா�. நா�� ���தப�ேய
ேமட�ைத� பா��ேத�.
“ெச�ேகா�, இ�தா�க உ�க
அ�பா���ெம�� ெல�ட�. �ர�ட�
ெகா��க� ெசா�னா�. ெவ�க� � அவ�
க�ெப�” எ�� ���தா�.
நா� அ�பா��ெம�� ெல�ட�ேலேய
க�ணாக இ��ததா�, அவ� ‘க�ெப�’ ப��
க�� ெகா�ள��ைல.
அவ��� ந�� ெசா�� ��� ெவ�ேய
வ�ேத�. கவைர� ���ேத�.
“த�கைள ஒ� வ�ட� கா��ரா����
ைப��� எ���யராக எ��ப�� க�ெப�
ம���� ெகா��ற�. கா��ரா�� எ��ளா�
எ�பதா� �.எஃ�, �� ேபா�ற ச�ைகக�
உ�க���� �ைட�க�பட மா�டா�. ஒ�

வ�ட����� �� ேதைவ�ப�டா�
கா��ரா�� ����க� ப��’ எ��
இ��த�.
“மத������” எ�� அல�ய ப�ேய
ஓ�ேன�.
மத�� ெல�டைர வா��� பா��தா�.
“எ�னடா இ�ப�� ேபா����கா�க?”
எ�றா�.
”அைத� தா� நா�� ேக�ேக�. ஏ�டா, ஒ�
ெப�மென�� ஜா� �ைட����. அைத
����� இ�க வ�தா, கா��ரா� ஜா�-ஐ�
ெகா��கா�க. � உ� ைடர�ட���ட� ேப�”
எ�ேற�.
“இ�ைலடா..அவ� �����. இ�த ேவைல
ெகா��தேத அ�சய�. � ஏ�டா
கவைல�ப�ேற. த�யா� க�ெப�ல ஏ�டா

ெப�மென�� ஜா�? அ� ��மா ேப����
தாேன? ஒ� வ�ச� ேவைல பா�. ைப���
க���ேகா. அ��ற� எ�கயாவ� ஜூ�
����.இவ�கேள அ�ேபா உ�ைன
ெப�மென�� ஆ��வா�க பா�” எ�றா�.
��� ேநர �வாத����� �� நா� அைம�
ஆேன�.
”ச�, வா..� ���ேபா�” எ�� பா�����
���� ேபானா�.
அ�ேக ��லா ��� ெகா����தா�.
�டேவ பா���.
“எ�ன மத�, உ�க ஃ�ெர�����
ச�ேதாச� தாேன? ஒ��� �ழ�ப�
இ�ைலேய?” எ�றா�.
“இ�ைல ேமட�” எ�றா�.

��லா ���த ப�ேய ெவ�ேய�னா�.
பா��� �ள��னா�.
“எ�னடா பா�, காைலலேயவா?” எ�றா�
மத�.
���ைப உ���� ��� நக�றா� பா�.
“ேட�, இவ� �வா��� எ���ய��
தாேன ெசா�ேன?”
“ஆமா”
“அ��ற� ெஹ�.ஆ�ல எ�ன ப�றா�? “
“அவ� இ���ய����� ம���
�வா��� பா��கைல. ��லா����
அ�ப�ேபா �வா��� ெச� ப��வா�”
எ�றா� மத�.
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“ெஹ�.ஆ� ேமட�ைதேயவா?” எ�ேற�
“அவ ெஹ�.ஆேர
இ�ைலடா..�ச�ச���டா வ�தா. பல
தைலகைள க�����, இ�ேபா ெஹ�.ஆ�
��ல உ�கா����கா. இவ� பா� ேநர�
அவ ��னா�ேய தா� அைலவா�..� உ�ள
ேபான�ேபா எ�ன ப������
இ��தா�?”
“ேப���� இ��தா�”
“� ���� வ�ச� அ�வள� தா�.

நா�க�லா� �ைறய� பா�����ேகா�.
��� பா��ேப” எ�றா� மத�.
அ�� இர� நா� என� ��� இ��த
ேபா� மத� வ�தா�.
“ெச�ேகா�, கா��ச� மா�� இ���. வா,
ம��� வா���� வ�ேவா�” எ��
அைழ�தா�.
அவ� ����� அ��த ெத��ேலேய
நா�க� த�� இ��த ��� இ��த�.
இ�வ�� �ள��ேனா�.
ேரா��� ேபா��ெகா������ேபாேத
ச�ெட�� ெர��டார�� பா� ஒ���
�ைழ�தா� மத�.
“எ�னடா இ�க வ���ட?”
”கா��ச�� ��மா ெசா�ேன�.

இ�ேல�னா � இ�க வர மா��ேய.
உ�கா�” எ�றவாேற ��யாத ெபய�கைள�
ெசா�� ஆ�ட� ெச�தா�.
“உன�� ெப��யா ேகா�கா?” எ�றா�.
“7 அ�” எ�ேற�.
ேப�� க��� நா�கைள� ப���
����ய�.
“மா�ேள, ந�லா எ�சா� ப�ேண�டா
காேல� ைலஃைப. ��க எ�லா� ���யரா�
ப��ச� தா�டா ��ச�. இ�ேபா�
பா�,எ�லா�� ஒேர இட��ல தா�
உ�கா�����ேகா�”
“ஆமா, ெஜ�ஃப��ட ந�லா� தா� எ�சா�
ப�ேண” எ�ேற�.
”ஹா..ஹா..கைட�ல எ�லா�ைத��

������ கழ���� ����ேட�”
எ�ரா� மத�.
”ம.., � எ�க கழ�� � �ேட..உ�க�பா அவ
அ�மாைவ �ர��ன �ர��ல அவ உ�ைன
��� ஓ�னா” எ�ேற�.
“எ�னடா ெசா�ேற?”
நட�தைத� ெசா�ேன�. அவ� அ����
ேபா� உ�கா�����தா�.
“ந�ல கா�ய� ப���கடா..இ�ேல�னா
நா�� அ�த� �ைத��ல ������ேப�.
ஜ�லா மா�� ஒ� ெபா�� என���
�ைட�����மா?”
“ஆமா மத�. உ� ேயா��யைத�� அ�த�
ெபா�� ெரா�ப அ�க�. இ�ேமலாவ�
ஒ��கா இ�டா”

“ேட�, நா� அவைள எ�ப� வ����ேக�
ெத��மா? அவ எ�ன ேக�டா�� வா���
த�ேற�. அவ எ�ன ெசா�னா�� நா�
ேக����ேற�டா”
“எ�ப�ேயா ந�லா இ��தா� ச�தா�டா
மா�ேள” எ�ேற�.
சர�� அ�தைன�� ���� ேபா���த�.
ேப�யவாேற எ�ைன எ� ��� ��ட ��,
த� �� ேநா�� நட�க� �வ��னா� மத�.
‘அ�ேபா ெஜ�ஃப� அவளாேவ எ�ைன
���� ேபாகைலயா? இவ�க �ர��னதால
தா� எ�ைன ���� ேபானாளா?
ஒ�ேவைள இவ�க ���க வரேல�னா
எ��டேவ இ�����பாேளா?’ என மத�
ேயா��க ஆர���தா�.
‘சா��� அவ� ஏ� வ�தா�? இ���

எ�ைன �ைன��� ெகா�����றாளா?
எ�ன ேவ��� அவ���? ���காம
க�����ேட�� ெசா�னாேள? அ��த
�ைற சா��� வ�தா� ேக�க ேவ���,
பாவ�’ எ�� �ைன��� ெகா�டா� மத�.
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அ��த நா� எ��ேபா� ஏேதாெவா�
���யாச�ைத உண��தா� மத�. கா��ச�
ேபா�� உட�� ெகா��த�. ேமேல
����� வ�த ெகா��ள� ேபா��
உட��� ஏேதா இ��த�.
”ஏ��மா” எ�� அ��ப��� இ��த
ஜ�லாைவ அைழ�தா�.
“எ�ன?” எ�� ேக���ெகா�ேட வ�தவ�
அவைன� பா��த�� �ைக�தா�.
“எ�ன�க இ� �கெம�லா�?” எ�றா�.

க�ணா� பா��த�� ���� ேபா���
‘அ�ைம’ ேபா���ள� என!
ச�ைடைய� கழ�� ெச� ப��ய��
உட�ெப�லா� அ�ைம� ெகா��ள�க�
இ��தன. உடேன என�� ஃேபா� ெச�தா�.
“ஓ…, இ��மாடா ���ேற..இ�க உடேன
வா”
ஏேதா �ர��ைன எ�பைத உண��� நா��
�ள��� ேபாேன�. மதைன� பா��த��
�சய� ���த�. ஆ�ப��� ேபாக ெர�யாக
இ��தா�.
“இ��� ஹா��ட� ேபாக��டா���
ெசா�வா�கேள?” எ�ேற�.
”அ� உ�க பா�� கால��ல. ேபா� ஆ�ேடா
��� வா” எ�றா�.

ஜ�லா பய�� ேபா���தா�.
“இ��� ஏ�க பய�ப���க? இெத�லா�
ஒ��ேம இ�ைல. ேம��ம� 10 நா�ல
அ�வா ேபா���. என�� ைந��
ப����ேபா� வ�����. ஆனா ��க
அவ� ப�க��லேய ேபாகா��க. ஏ�கனேவ
வ�ததால என�� ���ப வரா�.
எ��னா�� நா� பா����கேற�”
எ�ேற�.
”ச�டா, ம��ெத�லா� எ����ேகா. நா�
ஆஃ�� �ள��ேற�. ேவெறதாவ�
வா���� வர�மா?” எ�ேற�.
“இ�ைலடா”
“ெஹ�.ஆ�.ேமட����ட ெசா�ல�மா?”
“அ�ேயா..��லா��
ெசா��டா.ெஹ�.ஆ����� ஒ�
ம�யாைத இ�ைலயா? இவைள அ�ப��
ெசா�லாத. ேபா� ��லா��ட�� ந�ம

ேமேனஜ���ட�� ெசா���. நா��
அ��றமா கா� ப�ேற�” எ�றா�.
ஆஃ��� ேமேனஜ�ட� �சய�ைத�
ெசா�ேன�. பா�ைப� க�டவ� ேபா�
பத�னா�. “ஆஃ�� ப�க� அவைர வர
ேவ�டா�� ெசா����க. �� த��
ஊ��ன��ற� வ�தா� ேபா��” எ�றா�.
ெகா�ச ேநர� க��� ��லா �����
ேபா�� பா��ேத�. ஆ��ைல. பா��ட�
ேக�ேபா� எ�� அவ� ������
ேபாேன�. அ�� அவ�� இ�ைல. அ���
இ��தவ�ட� ேக�ேட�.
“பா� �� ேபானா�.”
யாராவ� ேபானா� நம��� வ���ேம.
எனேவ நா�� பா��� ப�க� ேபாேன�.
அ� ’����’ பா��� எ�பதா� வர���

என ெவ�ேய ��� ெகா�ேட�. பா�
கதைவ� �ற��ெகா�� வ�தா�.
பா��த�� வழ�கமான ��னைக.
“பா�, ��லா ேமட�ைத எ�ேக?” எ�ேற�.
தன��� ��னா� ைக கா��னா�.
பா��தா�, ��லா அேத பா���� இ���
ெவ�ேய வ�தா�. பா� நக���
ெச����டா�. நா� ேபயைற�த� ேபா�
ஆேன�.
“எ�னா ெச�ேகா�, மத��� ��க�
ேபா�ஸா? கா� ப�ணா�. ந�லா ெர��
எ��க� ெசா���க. ஓஃ����
இ�ேபாைத�� வர ேவ�டா�” எ��
ெஹ�.ஆ�.���� �ைறயாம� ேப� ���
அக�றா� ��லா.
அ�த பா������ ேபாக மன��லாம�
அ�ப�ேய ����ேன�.

அ��த வ�த 10 நா�க�� மத�� மனைத�
�ர��� ேபா�டன. ஜ�லா அ�ைப
மைழயாக� ெபா��தா�. �ழ�ைதைய�
பா��ப� ேபா�� அவைன� பா����
ெகா�டா�. மத� ெம�� ெச�
ப��யேபா� ெஜ�ஃப�ட� இ���
ெம�� வ����பைத� பா��தா�.
“ஹா� மத�,
உ��ட சா� ப�ண��ற� எ�வள�
ச�ேதாசமா இ��ேக� ெத��மா? கா� இ�
�ேர�. என�� உ�ைன� பா��க��ேபால
இ����பா. ெப�க�� ஒ� தடைவ
வாேய�. இ�க ெர�� �� நா� த�கற
மா�� வா. இ�க �ைறய ந�ல ேஹா�ட��
இ���. � எ�காவ� த���கலா�. நாம ��
ப��ேவா�.
பக�ல நா� ஃ�� தா�. உ��ட �ைறய�

ேபச��.
மத�, I still love you.”
மத� அ�த ெம�ைல ெட�� ெச�தா�.
அ��� ���� ெகா����த ஜ�லாைவ�
பா��தா�. அவ� அ��� ெச��
ப��தப�ேய அவைள� ெகா�ச ேநர�
பா��தப� இ��தா�. பல �த ��தைனக�
மன���� ஓ�ய�.
‘என�� � ேபா��மா. ேவற யா��
ேவ�டா�. என�� எதனாலேயா ேமாசமா
அைலபா�ற மனைச ஆ�டவ�
ெகா����டா�. அைத� க���ப��த � எ�
ப�க��ல இ��தாேல ேபா��. எ�ைன
��� �ல�டாேத ஜ�லா. எ���ட இ���
எ�ைன� கா�பா��. எ�ைன ஆ�����
ந�லவனா வாழ ைவ. தாேய..எ�
தாேய..எ�ைன� கா�பா�� எ� தாேய’
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மத��� அ�ைம ச�யான இர�� நா��
என�� அ�ைம ேபா�ட�.
”ஒ� தடைவ வ�தா இ�ெனா� தடைவ
வரா��� ெசா�வா�கேள” எ�� மத�ட�
�ல��ேன�.
“அ�ேபா ேபான தடைவ உன�� ச�யா
அ�ைம ேபாடைலேயா எ�னேவா..��ச�
ஏதாவ� இ�������” எ�றா� மத�.
ஜ�லா தா� ��ற�ண����� த��தா�.
“எ�களால தாேன இ�ப� ஆ��?” எ��
வ��த�ப�டா�.

“அட, இ�ல எ�ன�க இ���. அ��ற�
இ��� 10 நாைள�� இ�த� ப�க�
வரா��க. ��ச� இ���ற� ��க தா�.
எ�வா இ��தா�� இவ���ட ெசா���க.
ேபா��” எ�ேற�. மத�� ஆேமா��தா�.
ஆனா�� ஜ�லா ேக�க��ைல. ���
ேவைள�� சா�பா�� அவேள எ���
வ�தா�. த�ேய வள��த என�� ‘சேகாதர’
உண��� அ��தைத ��ய ைவ�தா�.
ேமாசமான ����கைள� �ட� தா���
எ�னா� அ�ைப� தா�க ��வ��ைல.
மத�� ஜ�லா�� கா��ய அ���
அ�ேத�. அவ�க� இ�ைலெய�றா�
எ�ைன� பா����ெகா�ள யா���ைல
எ�ப� ���த�. ஜ�லா�� அைத
உண��தா�.
“���ர� க�யாண� ப���ேகா�க�ேண.
இ�ப�ேய எ�தைன நா��� இ����க?”

எ�றா�. ந�றாக இ����வைர யா� தய��
ேதைவ��ைல தா�. ஆனா� க�ட� எ��
வ����டா�, ேதா�சாய ஒ� ஒேர ஒ�
ஆளாவ� ேதைவ எ�பைத உண��ேத�.
அ�� இ��த �த� ��க� ேவைல. ஒ�
வ�ட� கா��ரா�� ேவைலைய ந��, யா�
ெப� ெகா��பா�க�? எனேவ ஆ�
மாத��� இ�த ேவைலைய ெப�மென��
ஆ��வ� அ�ல� ேவ� ேவைல���
தா�வ� எ�ற ����� வ�ேத�. மத��
அைத ஒ���ெகா�டா�.
“எ�ப��� அ��த மாச� என�� �.ேக.�சா
�ைட����. நா� இ��� 2 மாச��ல
�ள���ேவ�. ��� அ��ற� ேவற ேவைல
பா������ �ள���”
“ச�டா..த�க���� பா�ேபா��
எ��தா�சா?”

“இ�ைலடா..அ�ர� ��ஃ� எ�லா� அ�பா
������ தா� இ���. ேபா��
ெவ�ஃ�ேகச� அ�க தா� ேபா��. எ�ன
ெச�ற��� ��யைல”
“� ஊ���� ேபா� அ�பாைவ� பா�. அவ�
ேகாப�கார� தா�. ஆனா உ�ைன� பா��தா
மன� இள��வா�. ேபா” எ�ேற�.
மத� தய��னா�. ஜ�லா�� வ����த
ம�ைர �ள��னா�.
பல நா�க� பா��காத மகைன� பா��த��
மத� அ�பாவா� அ�ைகைய அட�க
��ய��ைல. “ஒ� ��ச��ல எ�ைன
���� ேபா����� ேபா���ேய�பா. உ�
மன� ேகாணாம வள��த��� இதா� ப��
ம�யாைதயா�பா” எ�� கல��னா�.
மத�� அ�தா�. பாச��� ��

ஜா��ப�� மைற�த�.
“ம�மவைள� ����� வா. இ�க ந�ம
ெசா�த�கார�க ��னா� ���ளா
இ�ெனா��கா க�யாண� நட���ேவா�”
எ�றா�.
ெசா�னப�ேய ெசா�த ப�த� �ைட�ழ
க�யாண�ைத நட���கா��னா�.
பா�ேபா���� அ�ைள ெச�தா�க�.
ம�மக�� ந�ல �ண�ைத ���ரேம ����
ெகா�டா�. “இ�ேம எ� ைபயைன� ப���
கவைல இ�ைல. எ� ம�மவ பா���பா”
எ�� ெசா�த�க�ட� ெசா�� ம���தா�.
ஜ�லா�� ‘அ�பா..அ�பா” என அவ� ேம�
பாச�ைத� ெபா��தா�.
மாமனா�ட� இைண�த ச�ேதாச���
இ��த ஜ�லா���, அ��த மாதேம த�ைத

இற�த ெச�� வ�� ேச��த�. ஹா��
ேபச�டான அவ� ��றாவ� அ�டா���
இற����டா� எ�றா�க�. தகவ�
ெசா�னவ�கேள ‘� இ�� வரேவ�டா�.
அ� �ர��ைனைய உ�டா���’
எ�றா�க�. எ�க���� அ�ேவ ச�ெய��
ேதா��ய�.
ஜ�லாைவ அவ� அ�மா�ட� ஃேபா��
ேபச ைவ�ேதா�. அ� அ�த இ�
ெப�க���ேம ஆ�தலாக இ��த�.
�.ேக. �சா இ�ட��� ேட� ெந���ய�.
ேப�� ேபல��� �����ட ெதாைக
ைவ�க ேவ��� எ�றா�க�. ஜ�லா த�
அ�க����� ஆர�ப��� இ��ேத
இ��� வ�த 2 ல�ச� �பாைய�
ெகா��தா�. �� வ�� ேலா� �ல�
�ர��� ெகா�� இ�ட��� அ�ெட��
ெச�தா�.

யா�� எ��பாராத �த��� அவன� �சா
அ��ேகச� �ெஜ�� ஆன�.
மத� இ��� ேபானா�.
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காத� ேதா�� உ�பட எ�லா�
ேதா����� வ��த��� அள�
அ��ேதா�� எ���ைக�ட� ேநர��
ெதாட�� உைடய�.
மத� ெவ�நா� ெச�வைத��, எ�ைன
அத�காகேவ க�ெப���� ெகா��
வ�தைத�� எ�ேலா�ட�� ெசா��
இ��தா�. எ� க��� ந�ப�க� �த�
எ�க� ேமேனஜ� வைர எ�ேலா��
அ�����தா�க�. அவ�க� அைனவ��
�க���� எ�ப� ���ப� எ�ற

கவைல�� ���தா�.
ஜ�லா ஆ�தலா� இ��� அவைன�
ேத��னா�. ஆ�மாத� க��� ����
�ய�ேவா� எ�றா�. நா�� எ�ப��
ேபா� ‘இெத�லா� ச�ைப ேம�ட�..��டா
மா�ைள. அ���� பா����கலா�’ எ��
ெசா��� ெகா����ேத�.
அ��த �ல மாத�க�� மத� ெத��தா�.
என�� எ� ேவைல ப��ய கவைல அ�க�
ஆன�. ஒ� வ�ட� க��� ெப�மன��
ெச�வா�களா எ�� உ��யாக� ெத���
ெகா�ள ����ேன�. மத�ட� ேக�ேட�.
“நாம ேபா�� ேக�டா ெப�மன��
ஆ��ேவா�� தா� ெசா�வா�க. அ��ற�
ஒ� வ�ச� ��ய�� ஏதாவ� கைத
ெசா�வா�க. இ�த ேம�ட�ல உ�ைமயான

�லவர� ��லா��� ந�லா� ெத���.
அவ��ட பா� ேக�டா�னா உ�ைம
ெவ�ல வ����. ” எ�� ெசா��
பா��ட� அைழ��� ேபானா�.
பா��ட� எ�ேபா� ெச�றா�� ஒ�
அ���� கா������. இ�ேபா��
அ�ப�ேய ஆன�. �க�� ���யராக
ேவைல ெச��ெகா����தா�. ப�க���
ேபா� ��ற�� மத� ஷா� ஆனா�.
”ப���பயேல, ஏ�டா ��ைப �ற��
ேபா����ேக?” எ�றா� மத�.
பா��� பத��ேபா� ���� பா��தா�.
எ��� ���யவாேற
”��..பா���யா..��டாம ����டா�க
பா�..�ேச!”எ�றா�.
”ேயாக�கார�டா �” எ�� மத� பா�ைவ�

பாரா����� �ஷய���� வ�தா�.
பா���� ஏ�கனேவ �ஷய�
ெத�����த�.
“மத�, இ�த �ராஜ����� �ைச� ஒ��
எ�லா� இ��� 3 மாச��ல ������.
அ��க��ற� �ைச�ல ஆ�கைள�
�ைற�க� ேபாறா�க, எ�ைன�� ேச���.
நா� ெப�மென�� எ��ளா�. எ�க��ேக
இ�ப��னா, ெச�ேகா�ைய எ�ப�
வ����பா�க? அதனால தா� அவைர
கா��ரா��ல எ��த�. உ�க���
ெத���� �ைன�ேச�”
“என��� ெத�யா� பா�.” எ�றா� மத�.
அ��த க�ட நடவ��ைக ���� ேவைல
ேத�� படல� எ�� ���� ேபான�.
ந�ப�க��� தகவ� பற�த�. எ�ேலா��

ெத��த இட�க�� �சா��தா�க�.
��ைப�� ஒ� க�ெப��� ஆ�
ேதைவெய��� அ�ெவ�ைட�ெம��
ெகா��காமேலேய ஆ� எ��ப� ெத�ய
வ�த�. ெர��� ெர� ப�� அ���
ைவ�ேத�. இ�ட������ வர�ெசா��
அைழ�� வர, ��ைப ெச�� அ�ெட��
ெச�ேத�. ேவைல�� �ைட�த�.
மத�ட� ெசா�ேன�. ச�ேதாச�ப�டா�.
ெச�ைன ����ய��, �ைச� ெல�ட�
ெகா��ேத�. க�ெப� பத�ய�. இ��� 4
மாத� நா� இ��தா� ந�லேத எ��
ேயா��த�. ‘ஒ� வ�ட��� ெப�மென��
ஆ���ேறா�’ எ�� எ� ேமேனஜ� �ல�
�� ��ட�.
நா� அவ�ட� ஒ�ேற ஒ�� தா�
ெசா�ேன�. “நா�க ஐயா ெப�மென��
ப���க, ப���க�� ெக��ேவா�.

அ�ேபா�லா� ெப�மென�� ஆ�க
மா�டா�க. ஃ�ெர����ெக�லா� தகவ�
ெசா�� ேபாரா� ேவற ேவைல வா��ன��
�சாம ‘அேத சால� த�ேறா�,
இ����ேகா’�� ெசா�வா�களா?
நாைள���ன நா� யா���டயாவ�
ேவைல�� ெரஃப� ப�ண� ெசா��� ேக�க
���மா?” அவ� ந�லவ�. “இவ�க
�ட�கா�க. ��க ேபா�க த��” எ�றா�.
ேவைல�� இ��� ��� ஆ� ஊ����
ெச�ேற�.
��ைப இ�ட��� ெச�றேபா�
ேவெறா� த�ழ�� வ����தா�.
ேப��ெகா����ைக�� ெமாைப� ந�ப�
ப�மா��ெகா�ேடா�. அவ� ��ெர��
அைழ�தா�.
“ெச�ேகா�, ெட��ல ஒ� க�ெப���

அ�ெஜ�டா ஆ� ேதைவ�ப��. �ராஜ��
ைக�ல இ���. ஆனா ஆ� இ�லாம
கத����� இ��கா�க. ��ைபைய �ட
ந�லா இ����. உடேன ெர���
அ����க”எ�� ெம�� ஐ� த�தா�.
அ��� இ��த �ெரௗ�� ெச�ட� ேபா�
ெம�� அ��� ��� ெவ�ேய வ�ேத�.
ெமாைப� ���ய�.
“ஹேலா..இ� இ� ��ட�
ெச�ேகா�..ைப��� எ���ய�?”
“எ�”
“நா�க ெட��ல இ��� ���டேறா�.
உ�க �� பா��ேதா�. � ஆ� ெசல��ேட�”
எ�றா� அ�த� ���யவா�.
‘எ�னடா இ�..ெபா�வாக ெர�� ம�
ேநர� இ�ட��� எ�ற ெபய�� டா��ச�
ெச�� தாேன ேவைல த�வா�க�? இெத�ன

ம�னா�&ம�னா� க�ெப�யா?” எ��
ச�ேதக� வ�த�.
அவ� ெதாட��� ேப��ெகா�ேட ேபானா�.
“ெச�ேகா�, இ� ெப�ய �ராஜ��. ேவைல
அெம��கால. அ�க ேபாற�ல உ�க���
அ�ெஜ�ச� ஏ�� இ�ைலேய?”
அெம��காவா..அ�ெஜ�சனா..எ�னா�கடா
ேப���க..எவனாவ� ந�மைள ைவ��
காெம� �ெம� ப�றானா?
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மத��� கா� ப��ேன�. அவ�� ஒ�
ச�ேதாசமான ெச��ைய ைவ����தா�.
“� நா�மாம� ஆக� ேபாறடா” எ�றா�.
”எ�னடா ெசா�ேற?” எ�ேற�.
“ஜ�லா க��� ஆ���காடா”
“அ�ப�யா..அ�ேபா � �ழவ�
ஆ��டயா…ச�ேதாச�டா” எ�ேற�.
�ற� ெட�� �ஷய�ைத� ெசா�ேன�.

“அெம��காவா? ந�ல க�ெப�யா��
�சா�டா. ஏதாவ� �பா��� க�ெப�யா
இ��க�ேபா��” எ�றா�.
க�ெப�� ெபய� ெசா�ேன�.
”அ�த� க�ெப�யா..அ�ய� அ�க தா�டா
இ��கா�. ஃேபா� ந�ப� த�ேற�. ேப�”
எ�றா�.
அ�ய� எ�� அைழ�ப�ட ேகாபால
���ண அ�ய�கா�, நா� ெச�ைன�
க�ெப��� வ�� �� இ�� ேவைல
பா��தவ�. எ�க��� ஜூ�ய�. என��
ேநர�� ெதாட���ைல எ�பதா�
தய��யவாேற அைழ�ேத�.
“��ன� க�ெப� பா�. ���. ஆனா� ைக
�ைறய� கா�. ேவற ஒ��� �ர��ைன
�ைடயா�. இவ�க��� �னா, ��க����

பல இட�க�ல �ராஜ�� ேபா�����
இ���. ��க�� வா�க” எ�றா�.
ச�ேதாசமாக அ�த ேவைல��
ஒ��ெகா�ேட�.
��ைப� க�ெப��� ெம�� அ���
‘உடேன ேசர ��யா�. ��� மாத� ைட�
ேவ���’ எ�ேற�. அவ�க�� ச�ெய��
ெசா�ல, அைத ஒ� ேசஃ���� �ேளா�
ப�ணாம� ைவ��ெகா�ேட�.
ந�ப�க��� �ஷய� பர�ய�.
எ�ேலா�� ேக�ட ஒேர ேக�� “அ�ேபா,
மத�?” எ�ப� தா�.
ெந���ய ந�ப�க� அவைன� ��ட�
ெச�ய ஆர���தா�க�. “எ�னடா மா�ேள,
� ெவ�நா� ேபாறதால க�ெப�ைய�
பா����க ஆ� ேவ��� அவைன�
ெகா�� வ�ேத. இ�ேபா அவ�

�ள���டா�. அ�ேபா க�ெப�ைய � தா�
பா����க�ேபா�யா?” எ�றா�க�.
க�ெப���� இ�த� ேப�� ெதாட���.
“இவ� �ள��வா��� பா��தா, இவ���
ஆ�� ைவ���� அவ� �ள���டா�” எ��
ெசா��� ���தா�க�.
மத� க�� மன உைள�ச��� ஆளானா�.
ந�ப�� வள����� ேகாப� ெகா�ள
ஒ��� இ�ைலெய�� ெத��த�. ஆனா��
ம�றவ�க� ேப�வைத� ேக�க அவமானமாக
இ��த�.
ஜ�லா�� ேநர� கால� ��யாம�
“பரவா��ைல�க..ந�மால தா� ��யைல.
அ�ணனாவ� ேபாறாேர” எ�றா�.
ஜ�லா த�ைன ����கா��வதாக மத�
�ைன�தா�.

மத�� ேமேனஜ�� “அவ� ேபானா எ�ன
மத�? என�� ��க இ���றேத ேபா��”
எ�� ���னா�.
எ�ைன� ப��� ேப�வைதேய
ெவ��க�ெதாட��னா� மத�. ெதாட���
எ� ��� அ�த ெவ��� ப��த�.
“அெம��கா ஒ��� ெப�ய �ஷய�
�ைடயா�. உலக��லேய ேகவலமா
இ���� ேப�ற� அெம��க�� தா�.
ெப�ேரா��காக அவ�க ப�ண அ�யாய�
ெகா�சந�சமா? எ�தைன ேபா�..” எ��
அெம��காைவ�� ���� ���தா�.
என�� இ� ப�� ஒ��� ெத�ய��ைல.
ந�ப�க�ட� �ைடெப�� �த� �மான�
பயண�ைத அெம��கா ெச�வத� �ல�
�வ��ேன�.

எ� க��� ந�ப� பழ��� மத��
�ைல ந�றாக� ���த�. எ�ைன
வ�ய��� ��� மத�ட� ேப��ேபா�,
மத�� �ர��ைனைய அவ� ����
ெகா�டா�. �ற� �ல மாத� க���
எ��ட� சா��� �ஷய�ைத� ெசா�னா�
பழ�.
“அவ� ெரா�ப ��ட�� ஆ���கா�யா.
அவ���� �.ேக.ல ஏதாவ� ேவைல
�ைட�கா�� பா�. ஐேரா�பா
ேபாகைல�னா அவ� ெம�ட�
ஆ��வா� ேபா����”
என�� கவைலயா� இ��த�. ெச�ைன�
க�ெப� ந�ப�க�ட� ேப�ேன�.
ஐேரா�பா�� உ�ள �ல க�ெப�க��
��� ந�ப�களா� ேத� எ��க�ப��,
மத��� ெகா��க�ப�ட�. மத� ��ரமா�
ேவைல ேதட ஆர���தா�.

நா� ெதாட��� அவ�ட� ேப�யவாேற
இ��ேத�. அவ�� எ��ட�
வழ�க�ேபா� ேப�யப�ேய இ��தா�.
ஜ�லா அழகான ஆ� �ழ�ைதைய�
ெப�ெற��தா�. மத� ச�ேதாச���
உ���ேக ேபானா�. எ�ேபா�� த� மக�
ச�ேதாசமா� இ��கேவ��� என
‘ச�ேதா�’ எ�� ெபய��டா�.
ெவ�நா�க� எ�க�ட� ெதாட�ப��
இ��த க��� ந�ப� �வா, ��ெரன
மதைன� ெதாட�� ெகா�டா�. மதைன
அவனா� மற�க ��ய��ைல ேபா��.
�ர�ணா ேம�ட�� க�� உ�ளாத
�ைறயா� ச�ைட ேபா�டவ�க� ஆ��ேற.
“�வா, ந�லா இ���றயா..இ�ேபா எ�கடா
இ��ேக?” எ�றா� மத�.

“�.ேக.ல” எ�றா� �வா.
”�.ேகவா? அ�க � எ�ப�டா ேபாேன?”
க�ெப� த�ைன அ�� ஒ� �ராஜ�����
அ���யைத�� ெதாட���
ேம�ப����காக தா� அ�ேகேய
த����டைத�� �வா ெசா�னா�.
“அ��ற� மத�. ெப�சன� ைல� எ�ப�
ேபா����� இ���?”
“ஒ� ைபய� இ��கா�டா. ஒ���
�ர��ைன இ�ைல. அ��ற� �.ேக.ேபாக
எ�ென�ன வ�ல �ைர ப�ணலா�.
ெசா��.”
ெதாட��� ஐேரா�பா ெச�ல எ�தான
வ�க� எ�ென�ன எ��� எ����
ெசா�னா�.
�வா�� அ��ைரக� மத��� உத�யா�
இ��தன. அ��த �ல மாத�க��

நா�ேவ�� ஒ� ேவைலைய வா��னா�
மத�.
த� ெந�நா� கனவான நா�ேவ ேவைல
�ைட�த ச�ேதாச��� தைலகா� ��யாம�
ஆட� �வ��னா�.
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நா�ேவ�� ஊ����� மதைன
ெச�லமா�� ���யப�ேய வரேவ�ற�.
த�ழக� தா�� ெவ�ேய ெச��ராத
மத��� நா�ேவ ெசா��கமா�� ெத��த�.
அ��த நாேள அ�வலக� ெச��
ேவைல�� ேச��தா�. மதைன �த��
ஆ�ச�ய�ப���ய �ஷய� அ�கா�க��
ெம�ைமயான நட�ைத. ஜ��தா� ேபா�ேற
ெசய�ப�� ேமேனஜ�/ைடர�ட�கைள�
பா��த மத���, ெவ�ைள பா�க��
க�� ஆ�ச�ய� ெகா��த�. �ரயாண�

ெசௗக��மா� இ��ததா? ’ேதைவ�ப�டா�
இ��� ஓ�� எ����ெகா�ளலாேம’
எ�ப� ேபா�ற ேப��க� மதைன
ஆ�ச�ய��� ஆ���ன.
ெவ�ைள �க�க� �ைற�த ஆஃ��� ந�
இன அைடயாளமா� மா�ற��ட� (�ல
அேயா��ய�க� அைத� க��� எ�பா�க�)
ஒ� �க� மதைன ேநா��
��னைக�தப�ேய வ�த�.
“ஹா�, ஐ அ� ��வா..��க ைப���ல
இ�ைன�� ஜா�� ப���க��
ெசா�னா�க. நா� ��ர��ர�..” எ�ற�.
மத��� ஒ� நா� க��� த�ைழ� ேக�ப�
ெப�ய ச�ேதாச�ைத அ��த�.
“ெவ�டா�ல உ�க ஃ�ளா����� �ேழ தா�
இ��ேக�. ேந�� �����கேள��

வரைல” எ�� ���தா� ��வா.
“ஓ..ெரா�ப ந�ல�. என�� இ�க உ�ள
ஏ�யா பழகற வைர��� உ�கைள ெரா�ப
��ட�� ப��ேவ�”
“ஹா..ஹா…ேநா �ரா�ள�.ஓேக..அ��ற�
பா��ேபா�” எ�� �ைட ெப�றா�
��வா.
இர�� நா�க�� ெவ�டா� மத���
ஓரள� பழ����த�.
�ன�� இர�� ஜ�லா�ட� ேப�னா�.
ஜ�லாைவ�ட மக� ச�ேதாைஷ�
������ப� அ�க கவைலைய�
ெகா��த�. அ�த சாஃ��டான �ப�ச�
�ைன�� இ���ெகா�ேட இ��த�.
���ர� அவ�கைள அைழ���ெகா�ள
ேவ��� எ�� �ைன�தா�.

ம�நா� ��வா ஃேபா� ெச�தா�.
“மத�, இ�ைன�� ைந� ெவ�ல
ேபாேற�..�� எ��
ெகா�டா�ட�.வ���களா?”
“�� எ�� ெகா�டா�டமா? அ�ப��னா?”
“�..உ�க���� ����மா��
ெத�யைல..ஏதாவ� ப����
ேபாேவ�..��மா ேரா��..ெகா�ச�
�ய�..���� டா��..அ�ேளா தா�”
“�ய� ஓேக..���� டா���னா எ�ன?”
மத� ேவ��ெம�ேற அ�பா�யாக�
ேக�டா�.
“��கேள வ�� பா��க” ெசா�����
��வா ���தா�.
மத��� ப���� ெச�ல ேவ��� எ�ற

ஆ�வ� ��ேப உ��. ஆனா��
த�ழக��� எ�� ப� இ���றெத�ேற
அவ���� ெத�ய��ைல. பண��
ம�ெறா� �ர��ைன. எனேவ ��வா
அைழ�த�� ஆ�வ� வ�த�. �டேவ
ஜ�லா�� ஞாபக�� வ�த�. ’இ�� எ�ன
தவ� இ���ற�..��மா ேபா� பா������
வ�வ� த�பா? எ�தைனேயா பட�
பா���ேறா�..அைதேய இ�ேபா� ேந��
பா��க�ேபா�ேறா�..அ�வள� தாேன’
எ�� மத� மனைத� ேத���ெகா�டா�.
பல நா��� ெப�க�� த�யாக��
ேஜா�யாக�� நடமா��ெகா����த
�����ட� ேஹா�டைல� தா�� ��வா
�க�� பழ�க�ப�டவனாக ஒ� ப�����
�ைழ�தா�. மத� உ�ேள தய��யப�ேய
ெச�றா�.
உ�ேள �ைழ�த�� ஒ� ��ய கல�ஃ��

உலக� ெத�ப�ட�. அைர�ைற
ஆைடக�ட� ஆ�க�� ெப�க��
வைகெதாைக��� ஆ��ெகா����தன�.
அவ�க��� ந�ேவ இ��த ேமைட�� ஒ�
ெப� ��� �ச���ட� ��யாத பாட���
இ��ைப வைள�� ஆ��ெகா����தா�.
அ��க� ேமைட�� ந�ேவ இ��த
க��ைய� ���க �ய�� ெச�வ� ேபா�
ெத��த�. ஹா�� ஓர��� உ�கார ர���
ேட��� இ��த�.
“எ�ன�க ப�றா?”
“அ� தா� ����
டா��..உ�கா��க..நா� ஏதாவ�
வா���� வ�ேற�” எ�� ��வா
அக�றா�.
��ட��� கரேகாச� ேக�ட�. மத�
�����பா��தா�. அ�த நடன ம�ைக
�-ச��ைட� கழ�� இ��தா�. ைக��

ைவ�� ��யப�ேய டா�� ெதாட��த�.
��வாைவ எ�ேகெய�� பா��தா�.
யாேரா ஒ� ெப��ட�
ேப��ெகா����ப� ���த�.
��� ேநர��� ��வா ஒ� ைக��
��ட�� ம�ெறா� ைக�� அ�த�
ெப��ட�� வ�� ேச��தா�.
“மத�, இ�தா�க..நா� இ�த� ெபா���ட
ஃ�ளா����� ேபாேற�..சா�, ெகா�ச
ேநர� இ����� வ����க” எ��
ெசா���ெகா�������ேபாேத அவ�
��வாைவ இ��தா�.
“ஓேக..க��..க��” எ�றப�ேய ��வா
நக��தா�.
மத��� த�ேய அம�����க ெந�வஸாக
இ��த�. ��ெரன ��ட� ஆ��ப��க��

ேமைடைய� பா��தா�. அ�த நடன ம�ைக
��ைஸ�� கழ�����தா�.
“ஹ� இ� இ�?” எ�� ெப� �ர� ேக��
மத� ������ ����� பா��தா�.
��ன�க�ைண இ���� ���தப�ேய ஒ�
ெப� �����தா�.
“ஹா�..ஐ அ� ைம�� ஃ�ர� �ய�னா�”
எ�றா�.
“ஹா�..ஐ அ� மத�.”
“உ�ைன இ��� ��ன இ�க
பா��த��ைலேய..��சா?”
“ஆமா”
“�..ேம�டா?”
“இ�ைல..அதா� ெசா�ேனேன �����!”
எ�றா� மத�.
��ட��� கரேகாஷ� ��ைண� �ள�த�.
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���� சா�பா� ம��ேம சா���வ�
ந�ல� தா�. ஆனா� ��ைட ���
ெவ�ேய இ��ேபா� எ�ன ெச�வ�?
ப���யா �ட�க ����? ேஹா�ட��
தாேன சா���டாக ேவ���? அ�ப�
ேஹா�ட�� சா���வதாேனேலேய ����
சா�பா�ைட நா� ஒ��� ��டதாக ஆ�மா?
அ� ெப�ய பாவமா? இ�� எ�ன ெப�ய
தவ� இ���ற�? ஏ� இைத� ெப�ய
��றமாக ந� ச�க� எ����ற�?
மத� ேயா��தவாேற அம�����தா�.

பா���� இ��� ைம�� ெவ�ேய
வ�தா�. மதைன� பா���� ���தா�.
“����யா?” எ�றா�.
மத� ���தா�.
“ஓேக..நா� �ள��ேற�” எ�றப�ேய
க������ �ேழ �ட�த உ�ளாைடகைள
எ��� அ�ய� ெதாட��னா�.
மத� காம� கழ�� அவைள� பா��தப�ேய
உ�கா�����தா�.
“அ��� எ�ேபா?” எ�றா�.
“பா��கலா�..இ�க தாேன �������
இ��ேபா�” எ�றா�.
ெகா�ச ேநர��� �ள���ேபானா�. அவ�
ேபான���� அவள� ெப�ஃ���

வாசைன ��� மண�த�. அத�டேன
����ேபானா�.
ம�நா� ஞா�� காைல�� ஜ�லா�ட�
சா��� உ�கா��தா�.
அ�பா த�ைன ந�லப�யாக�
கவ����ெகா�வைத��, ச�ேதா�
தா�தா�ட� ஊ� ��� வ�வைத��
ெசா�னா�.
”இ�த மாத� ச�பள� வர�� ெகா�ச�
பண� அ����ேற�” எ�றா�.
“அ� எ���? �த�ல �சா எ���
அ����க ேபா��. அ�பா�ட�தாேன
இ��ேக�. ைக�ல இ���ற கா� ேபா��”
எ�றா� ஜ�லா.
அவ�ட� ேப��ெகா������ேபாேத

நா� சா��� ஆ�ைல��� வ�ேத�. மத�
அவ�ட� ேப���� எ�ைன
அைழ�தா�.
நா�ேவ ேவைல�� ெச��� ஆன� அவ�
மனைத ஆ�����த�. வழ�கமான �சல
�சா���க���� �� ‘���ர� �சா
எ��க�ேபாவதாக��, அத��� இ��யா
ெச�� அவ� மகைன ஒ��ைற
பா������ப� எ��ட� ெசா�னா�.
என��� �ராஜ�� �������ேபா�
ேதா��ய�. ‘��சய� ேபா�� பா���ேற�’
எ�ேற�.
எ��ட� ேப� ���த �� ெஜ�ஃபைர
ஆ�ைல�� ���தா�. தா� நா�ேவ
வ����டைத��, அதனாேலேய ப��
எ��� ேபாட ��ய��ைல எ���
ெசா�னா�.

ெஜ�ஃப� உ��னா�. ‘நா� உ�ைனேய
�ைன������ இ��ேக�.� இ���
எ�ைன ல� ப�றயா?’ எ�றா�.
‘அ�� எ�ன ச�ேதக�?’ எ�றா�.
‘அ�ேபா ���ர� எ�ைன உ��ட�
அைழ���ெகா�.எ�னா� இ�� இ��க
��ய��ைல’ எ�றா�.
‘உ�னா� அ�� ம��ம�ல, எ��ேம
இ��க ��யா�’ எ��
�ைன���ெகா�ேட ‘ஓேக..��சய�
ெச�ேவ�. கா���’ எ�றா�.
’அைத�� தா��� ��தமான’ காத�ட�
ெஜ�ஃப� கா����க� ெதாட��னா�.
மாைல�� ��வா வ�தா�.
“அ��ற� ைம�� எ�ன ெசா�னா?”
எ�றா�.

மத� ������ “உ�க��� எ�ப��
ெத���?” எ�றா�.
“��க�� அவ�� வ�றைத ைந�� எ�
ஃ�ளா�ல இ��� பா��ேத�. ‘எ�னடா
த�யா ��� வ���டேம’��
ேயா������ேட இ��ேத�. ைம�� ஓேக
தாேன? ந�லா க�ெப� ������பாேள?’
“�”
‘ஓேக..ேபாகலாமா?”
“எ�ேக?”
“ப����� தா�”
”இ�ைன��மா?”
“ஆமா..இ�ேக �� எ����ற� ெர��
நா� இ�ைலயா?”
“ஓேக..ேபாகலா�”

அேத க��ஃ��..அேத �ய�..ஆனா� ேவ�
ெப�. ைம�� ஒ� ேலா�க� ைபய�ட�
ெச��� ஆ����தா�. பா��த��
��னைக�தா�. மத� ��ய ெப��ட�
ெவ�ேய�னா�. அவ��� ம��ேம
அவ� ��யவ� எ�பைத ����தா�.
ேபால�� ேதசெம�றா�. ��யாத
அ������� ெபய� ஒ�� ெசா�னா�. மத�
க�ட�ப�� அைத ஞாபக��� ைவ�தா�.
ெதாட��� வ�த நா�க��/ெப�க��
அ�த�ெபய�� மற�த�.
நா�கைள ைவ�ேத ெப�கைள ஞாபக�
ைவ���ெகா�ள ஆர���தா�.
ெப�கைள� பா��த�ேம நா��� ெபய�
ெசா��� அள��� ��ேன�னா�.
ர�யா, ெநத�ேல��, ஃ�ரா��,
ெம��ேகா என உலக�ைதேய த� ெப�
����� ெகா�� வ�தா�.

வார� இ� நா�க� எ�ப� ேபாதாம�
ேபான�. ெப�க��லா இர� ெவ��பா�
ஆன�. மத� �ன�� த�ேய ப�����
ெச�ல ஆர���தா�. அ�த ப��� ச���
ஆ�ைல�� ெப�க� ேத�� ���தா�.
�ேராேனைவ(கர��) ��ெட��தா�,
ேவ��ெம��ற �ற��� ைச�� இன���
ெப�க� �ைட�தா�க�.
மத��� காமேம ெபா��ேபா�கான�.
ஒ���� ஒ�� எ�ற ேந��கண�� ஒ�
க�ட��� ேபார��க ஒ���� ��� எ�ற
அ���� உ�ச� ெதா�டா�.
எ�லா�ப�க�� ெப�க� இ���ெகா��,
எ�லா� ப��ைய�� ��� ��டா�க�.
காம��� மதைன� பற�க ைவ�தா�க�.
பண�� பற�த�.
பலநா�க� ெதாட��த பல அ���
�ைளயா�� ஒ� க�ட��� ேபார��க

ஆர���த�. ஏேதாெவா�� �ைறவைத
உண��தா�. இ�த� ெப�க� ெச�� டா��
ேபா�� ேதா�ற ஆர������தா�க�.
உட�க�� இய�க�� நர��க��
அ���� ம��ேம ேபாதா� எ�� ெத��த�.
ெஜ�ஃப�ட� இ��தேபா�� ஜ�லா�ட�
இ��தேபா�� �ைட�த ஏேதாெவா��
�ைறவைத உண��தா�.
அ��பைட�� ெம�கா�க� எ���யரான
மத�, இய�க��� ஏ�ப�� ஃ���சைன�
த���க �ல��/ஃ���ச� ஃ����
ேதைவ எ�� அ��தவ�. இ�ேக ��
ஆ�� �ல�� எ� எ�� ேயா��தா�.
அ� அ�� எ�பைத� ���ரேம
க�����தா�. ச�ெட�� ‘அக�ேத
அ��லா மா�தைர� த��ய பா�யாேவ�’
எ�ப� ேபா�ற வ� ஞாபக� வ�த�. அ�
அகநா�றா �றநா�றா எ�� ேயா��தா�.

ெத�ய��ைல, ஆனா� அத� அ��த�
இ�ேபா� ந�றாகேவ �ள��ய�.
’அக�ேத அ���லா மா�த�ட� இைணத�
�ண��ட� �ண�வைத� ேபா�ற�. இ�
இ�த இ�ெசயைல� ெச�வ��ைல’ எ�ற
����� வ�தா�. �டேவ இ� �ைறய�
ெப�கைள காத��க ேவ��� எ���,
அத��றேக க����� அவ�கைள�
ெகா�� வரேவ��� எ��� உ��
ெகா�டா�.
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ேயாஹ�னா!
ேபால�� நா��� த�ைத��� நா�ேவ
தா���� இைடேய ஏ�ப�ட ����ண��
ஒ�ப�த��� �ைளவாக உ�வா�க�ப�ட
அழ� ேதவைத அவ�. அ�த த�ம�த
�த��ர� கலா�சார��� �ர���களான
ேயாஹ�னா�� தா�� த�ைத��
ஒ�க�ட��� ஒ�ப�த�ைத ���� த�ேய
���தன�. ேயாஹ�னா��� �வர�
ெத���ேபாேத அ�பா அவ�ட� இ�ைல.
ேயாஹ�னா�� அ�மா அ�த� ��� த�த

ேசாக�ைத மற�க ���� ���னா�.
ேயாஹ�னா ேவ� வ���� த�
வா�ைவ� தாேன அைம���ெகா�ள
ப���� ��ரமாக இற��னா�.
ஆ���ெட���� ப�ட�ப��� ேச��தா�.
�டேவ அ�மாைவ ���� இ��� ���
எ���� ேபாரா�ட�ைத நட��னா�.
அத�� �ப�தமான பல� �ைட�த�.
ெதாட��த ���ைச�� பலனாக ����
இ��� ��டா� ேயாஹ�னா�� அ�மா.
ஆனா�� கணவைன� ���த ேசாக�ைத
த����ெகா�ள ��ெர�� ஒ�வைன�
��மண� ெச��ெகா�� வ�� ��றா�.
ேயாஹ�னா அ����யைட�தா�. ப�ட�
ப���� ������ட �ைல�� இ���
தா� அ����ப� ச���ைலெய�� அ�த
��ைட ��� ெவ�ேய�னா�
ேயாஹ�னா. தாய��� இ�ைலெய�றாக,

அ�த �த��ர� கலா�சார��� எ���
இைலயானா� ேயாஹ�னா.
ெவ�ேய ��ன���ய அபா�ெட��
அைறெயா�ைற �ைற�த வாடைக���
����� த��னா�. அ�ேபா� தா�
ப��ைப ������த ேயாஹ�னா���
ஒ� இ���ய�� க�ெப���
�ெர��யாக ேவைல �ைட�த�. �ைட�த
ச�பள��� வா��ைகைய ஓ�ட �க��
க�ட�பட ேவ�� வ�த�.
த�ேய த�����த ேபா� த�ைன�ப��ய
க��ர�க���� ஆளானா� ேயாஹ�னா.
தா�� ��மண�ைத �ட த�ைத��
�கம�யா �ைலைம அவைள வ���ய�.
உலக��� எ�� இ��தா�� ெப�
�ழ�ைதக��� அ�பா எ�றா� த��
��ய� தா�. �� வய�� ����
ப����ேபா�, ம�ற ��ைளக� த� அ�பா

ப�� பல கைதகைள� ெசா���ேபா�
ேயாஹ�னா��� க�டமாக இ����.
����� வ�� ‘ஏ�மா, என�� ம���
அ�பா இ�ைல?” எ�� ேக�� அ�வா�.
அவ� அ�மா அதனாேலேய அ�கமாக�
���பா�.
ேயாஹ�னா��� உ�ைமயான �ர��ைன
அவ� ெப�ய ெப� ஆன �றேக
ெதாட��ய�. அவ� அ�பான உற��காக
ஏ�க, ��� இ��த ஆ�கேளா அவள�
வா��பான உட��காக ஏ��ன�. ஃ��
ெச�� கலா�சார��� த�ைத�� இ�லாத
�ைல�� அவ� த�ைன� கா���ெகா�ள
�க�� ேபாராட ேவ�����த�. எ�லா
ந��ேம ெச�ைஸ ேவ��ேய வ�வைத
அ��� ெநா�தா�. த� த�ைத�ட�
�ைட�காத அ�ைப� த�பவ� எவேனா,
அவ��ேக த�ைன� த�வெத�� ���

ெச�தா�.
தா� த�����த ெவ�டா� ஏ�யா��, த�
அ�பா��ெம����� அ��� இ��த
ெர��டார��� ��ன� சா���வ�
ேயாஹ�னா�� வழ�க�. ெகா�ச
நா�களாகேவ அேத ேஹா�ட��� ��தாக
ஒ�வ� ச�� ேசாகமான �க��ட�
வ�வைத� கவ��தா�. ’அவ� அ�க�
ேப�வ��ைல. த�ேய வ���றா�. எ�ன
தா� �ர��ைன அவ���’ எ�ற ஆ�வ�
ேயாஹ�னா��� வ�த�.
ேயாஹ�னா�� ப�தாப���� ஆளான
ஆ� மக� எ� அ�ைம ந�ப� மதேன.
ேம�ட�க�ட� ேம�ட� ப��வ�� ஒ�
ேம�ட�� இ�ைலெய�ற அ�ய
உ�ைமைய அ��த ேசாக��ேலேய மத�
அ�ேக அ�வா� அம�����தா�. அவ��
ெகா�ச நா�களாக ேயாஹ�னாைவ

கவ��தப�ேய இ��தா�. அ��பைட��
த�ழனான மத��� ேயாஹ�னா��
���யான ேதக� க�� �ள���ைய�
ெகா��த�� ஆ�ச�ய� இ�ைல தா�.
’இ� மா��னா� ந�லா இ���ேம..இ�
எ�தைன நாைள�� இ�ப� எைதேயா ��ற
எ�ேவா மா�� �க�ைத ைவ���ெகா��
உ�கா�����ப�. ெட�� இர��,
���ட� இர�� ��ைற� பா������,
இ�ப� ��ெர�� ����வதா� ஏேத��
��/�� �ைள�க� ஏ�ப�மா’ எ��
��யஸாக ேயா��தப�ேய இ��த மத��
ப�க��� ��ெரன ேயாஹ�னா வ��
��றா�.
மத��� ��தைன, ��� எ�லா� ��ற�.
அ�வள� அ��� ெவ�ைள ேதக�ைத�
பா��� �ர����ேபானா�.
“ஹா�..நா� இ�க உ�காரலாமா?” எ�றா�

ேயாஹ�னா.
“ேநா �ரா�ள�”
“��க ஏ�யாவா?”
“ஆமா�”
“ஏ�யால எ�க?’
“இ��யா”
“ஓ..இ��யா..ஐ ேநா…எ��ட �ல இ��ய�
��ட��� ப��சா�க..ஐ ைல� இ��ய�
க��ச� ெவ� ம�” எ�றா�.
ஒ� ெடா�� ஃ�க� �ைட�கேவ பல நா� பல
ேபாரா�ட� நட�த ேவ��ய இ��ய�
க��ச�� ைல� ப�ண எ�ன இ��� எ��
மத� ���தா�.
“��க உ�க ���ப���� ெரா�ப
இ�பா��ட�� ெகா����களாேம..
அ�ப�யா?” ஆ�வ��ட� ேக�டா�.
மத� �����ெகா�டா�. �����
எ�த� ��ைவ மா��னா�, இ�த ��

���� எ�� உடேன ���த�.
“ஆமா�..�ழ�ைதக��காகேவ வா�நா�
�ரா அ�ஜ�� ப������ ஒ�னா
வா��ற ெப�ேறா� �ைற�ச ேதச� அ�.
���ப���ற� எ�க� வ�ச��� ���.
அ� ப���ேபாக நா�க� ��வ��ைல”
எ�றா�.
ேயாஹ�னாைவ அ�த வா��ைதக�
ச�யாக� தா��ய�.
“ஓ..உ�க���� ���ப� இ��கா?”
“�”
”ஓ..”
“அ�பா ம���!” எ�� அவசரமாக�
ெசா�னா�.
“அ�ேபா அ�மா?”
மத�� க� கல�க� ெதாட��ய�.
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ேயாஹ�னா கலவரமானா�.
“ஏ�..நா� ஏதாவ� த�பா� ேக���டனா?”
“இ�ேல..எ� அ�மா எ�ேனாட 15வ�
வய�லேய இற���டா�க. அ�த இழ��ல
இ��� ��� வர என�� ெரா�ப நாளா��.
இ�க வ�த அ��ற�தா� ெகா�ச�
மற����ேத�”
“சா�”
மத� உடேன எ��தா�. “ஓேக..நா�

�ள��ேற�” ����� காைச ைவ�����
ெவ�ேய�னா�. ஒ� ம�தைன�
காய�ப��� ��ேடாேமா எ��
ேயாஹ�னா கவைல�ப�டா�.
மத� அ��த��த நா�க�� அ�ேக
ெச�றா�. ெகா�ச� ெகா�சமாக அவைள�
ப��ய �வர�கைள அ���ெகா�டா�.
பா�கா�ப�ற பறைவ எ�� ெத��த�.
ேவ�ைடயாட வச�யான இட� எ�� ���
ெச�தா�.
அ�த வார இ���� ஷா��� ேபான மத�,
அ�ேக ஒ� த�� �க�ைத� க�டா�.
ெத��த �க� ேபா� ெத�ய, ெந���னா�
அ� �வா!
�ர�ணா �வகார��� அ����ெகா�ட
��, இ�வ���� இைடேய ேப��வா��ைத
��� ேபா���த�. இைட�� �வா

இ��யா வ�தேபா� ஃேபா�� ேப�னா��,
அ�த ந�ைப� ெதாட�வ�� மத���
���� ���ப��ைல.
இ�ேபா� எ�ன ெச�வ�, பா��காத மா��
ேபா��டலாமா எ��
ேயா����ெகா������ேபாேத, �வா
மதைன� பா��� ‘ந�பா” எ��
���ெகா�ேட ெந���னா�. இ�
த���க வ���ைல எ�� உண��த மத��
‘ேட� �வா..இ�க எ�னடா ப�ெற?”
எ�றா�.
“ஒ� ��� ப�ேற�டா. �ராஜ����காக
இ�க வ�����ேற�..� எ�படா இ�க
வ�ேத?”
“நா� வ�� எ�� மாச� ஆ��டா..”
�வா��� ஒ� த�ழைன அ��� க���
ந�பைன� பா��த ச�ேதாச� தா�க��ைல.

பைழய �ர�ணா ேம�ட�� �ர�ணா��
இ�ேபா� அவ��� ஒ� ெபா��டாக�
ெத�ய�� இ�ைல. ந�ப�க� இ�வ��
அ��� இ��த ேஹா�ட��� சா��ட
ஒ���ன�.
�வா�ட� இர�� ெக�ட பழ�க�க�
��தாக ஏ�ப����த�. �தலாவ� அவ�
�ளா� எ�த ஆர������தா�.
இர�டாவ� யாைர�பா��தா�� ‘நா�
ப�வ�..இ� எ� �ளா� அ�ர�’ எ��
இ�ைச ப���ெகா����தா�.
மத�ட�� அைத� ெசா�னா�.
”ஓேஹா..எ�� �வார�யேம இ�லாம�
மத� ேக��� ெகா�டா�. �வா மா���
ப�வ�க��� இ�த மா�� ஓேஹா�க�
வா�� அ��க�ப�வ� ��த�ல எ�பதா�
அைத� ெப�தாக �வா
எ����ெகா�ள��ைல.

ேயாஹ�னா கட�த ப�� நா�க�� மதைன
ஃ�ெர�டாக ஏ��� ெகா����தா�.
ெமாைப� ந�ப�, ெம�� ஐ�, ஃேப���
ஐ� அைன��� இ�வ���� இைடேய
ப�மாற�ப����தன.
மத� இ��� ெபா��க ��யா� எ�ற
����� வ�தா�. ஒ� அழ�ய மாைல
ேநர��� அ��� இ��த ���� ைவ�� த�
காதைல� ெசா�னா�.
“ எ� அ�மா ேபான��ற� என����
யா�� இ�ைல�� ஆ����. உ��ட
பழ�ன இ�த ப�� நா�ல தா� நா�
பைழயப� ச�ேதாசமா இ��ேக�. உ��ட
இ����ேபா� எ� அ�மா�ட இ���ற
அேத ஃ���..� எ�ப�� எ��ட
இ���யா..நா� உ�ைன ���யரா ல�
ப�ேற� “
ேயாஹ�னா அைம�யாக இ��தா�.. எ�ன

ெசா�வ� எ�� அவ���� ெத�ய��ைல.
அவ��� மதைன� ������த�. ஆனா�
���� அ�யாத, ேவெறா� நா�ைட�
ேச��தவைன எ�ப� ந��வ� எ��
ேயா��தா�.
“மத�, உ�ைன என�� ப�� நாளா�தா�
ெத���..அ����ள ல���னா…இ�க
பா�, நா� உ��ட ஃ�ெர��டா� தா�
பழ�ேற�..நாம அ�ப�ேய
இ��ேபா�..இ�த மா��� ேப�� நம���ள
ேவ�டா�” எ�றா�.
மத� க� கல��யப�ேய
உ�கா�����தா�. உ����� ���தா�.
எ�ேபா ஒ� ெபா�� ஐ ல� �
ெசா�றவைன அ��� �ர�டாம நாம
ஃ�ெர�டா இ��ேபா�� கைத
ெசா�றா�னா, ஃ�க� ��கா�வா�
ம�������� தா� அ��த�..இ���

கா�வா� தாேன!.’
ேயாஹ�னா எ�ேசா� ஒ� ப�க�
ேபா��ெகா����தா��, மத�
அ�வலக��� ேவைல ெச��ெகா����த
ைந��ய� ெப��ட��, ஷா��� மா��
ஒ� ஃ�ெர��� ெப��ட�� இேத
ெட���, இேத வசன�க�, இேத ஃ����
உட� �ைர ப��� ெகா����தா�.
இ�த� ெப�க�ட� காத����ேபா�
ேப�வ� தா� எ�வள� ச�ேதாசமாக
இ���ற�. க�கெள�லா� கன�ட� �க�
�ைற�த ����ட� காத����ேபா� இ�த�
ெப�க� எ�வள� அழகாக
இ���றா�க�..ஆனா� க�யாண�����
�ற� ஏ� அ�ேயா� மா��ேபா�
���றா�க�..ஜ�லா இ�ேபா� ேபச
ஆர���தாேல �சா, �சா எ�� உ�ைர
எ���றா�. இ��யா�� �ணான எ�

வா�ப� ப�வ�ைத இ�� வ��
ஈ�க��ேவா� எ�றா� �ட
மா�ேட��றாேள..
காத����ேபா� உ�ள ெப�ய �ர��ைன
ெசல�..மாதா மாத� வா���ற ச�பள�
இவ�கைள ெம��ெட�� ெச�யேவ
ச�யாக� ேபா�ற�..காத����ேபா�
காதல� தாராள �ர�வாக இ��க ேவ���
எ�� தா� �����றா�க�.
க�யாண����� �ற� இ�ப� இ��தா�,
அவ�கேள ����றா�க�. ஊதா��
காதல�� ��கனமான கணவ�� ேவ���
எ��றா�க�.இ� எ�ன மா��யான
க�றா� லா�� எ�ேற ��ய��ைல..
இ�ேபா� ேயாஹ�னாைவ இ��� ஒ�
வார��� மட�� �டலா� எ��
ேதா��ய�. அவ��� ந� �� ந���ைக
வர ேவ���. ’எ�ன ெச�யலா�?’ எ��

ேயா����ேபாேத �வா ஞாபக� வ�த�.
’கெர��..�வாைவ ேயாஹ�னா�ட�
அ��க�ப��தலா�. க���� கால���
இ��ேத ந�ப� எ��
ெசா�லலா�..�வாைவ�� ந�ைம� ப��
உய�வாக� ெசா��மா� ெசா�லலா�.
ெசா�வானா?..ேவ� வ���ைல..ஆ��
இ�ைல’
உடேன �ள�� �வா ������ ெச�றா�.
�வா எ�ேபா��ேபா� ச�ேதாசமாக ‘ந�பா’
எ�� அல�னா�. ‘இவ� இ�ைச
தா�கைலேய…’ எ�� மன����
����ெகா�ேட ப���� “மா�ேள”
எ�றா� மத�.
“எ�னடா ���� வ�� ���ேற..?”
“��மாடா..நாைள�� ��ன��� ெவ�ல
ேபாலாமா�� ேக�க வ�ேத�”

“ேபாலாேம..இ��� கா� ப�ணா
ேபாதாதா?”
“இ�ைலடா..அ�த ��ன��� இ�ெனா�
�.ஐ.��� வ�றா�க.”
“யா�டா அ�?”
“எ� ல�வ�டா”
“ல�வரா..?” �வா அ�����ட� ேக�டா�.
மத� சகஜமாக “ஆமா�..இ��� ஏ�டா
அல�ேத?”
“ேட�..உன�� ஏ�கனேவ க�யாண�
ஆ������ ெசா�ேன�ல..ைபய��ட
இ��கா�� நா� ேபான தடைவ இ��யா
வ�த�ேபா ெசா��ேயடா”
மத� இைத� ேக�ட�� அ���� ேபானா�.

�வா�ட� தா� அ�ப�� ேப�யைதேய
மத� மற�� ேபா���தா�.
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மத� உடேன அ�த ஷா�ைக உ�
வா���ெகா�டா�. ைத�யமாக எ����
��ப� எ�� ��� ெச�தா�.
“நா� எ�படா ெசா�ேன�? நாம �.ேக.�சா
ப��� தாேன ேப�ேனா�?”
“ஆமாடா..கைட�யா நா� ெப�சன� ைலஃ�
எ�ப�� ேபா���� ேக�ட�ேபா � ஒ�
ைபய�� ெசா��ேய”
“ேமேர� ஆ����..எ� ைவஃ�
இ�னா�..இ�ன ேவைல..ெச�றா�க..எ�
ைபய� ேப� இ�..வய� இ�தைன-

இ�ப��லா� நா� ெசா�னனா���? கன�
�ன� க�டயா �”
“�..அ�ப�� ெசா�லைல..ஆனா ைபய�
இ��கா�� ெசா��ேய”
“க�யாண� ஆ������ ெசா�னனா?”
“இ�ேல.ஆனா”
“க�யாணேம ஆகைல�னா ைபய�
எ�ப�டா வ�வா�..��� பயேல..ஏ�
இ�ப� எ� வா��ைகேயாட �ைளயாடேற”
�வா��� த� ஞாபகச�� �� ச�ேதக�
வ�த�.
“ேவற யா���ட�� ேப�னயா? பா����
தா� இ�ேபா க�யாண� ஆ�, �ழ�ைத��
இ���..அவைன�� எ�ைன�� ேபா���
�ழ���டயா?”
�வா �ழ���ேபானா�. ‘இ�வள�
உ��யா� ெசா�றா�னா, ந�ம தா�

க�ஃ��� ஆ��ேடா� ேபால’ எ��
�ைன���ெகா�டா�.
“�வா, நா� எ�வள� ஆைசயா எ�
ஃ�ெர����ட எ� ல�வைர இ��ர���
ப��ேவா�� வ�ேத�..�
எ�னடா�னா….”
”ச�டா..ச�டா..” எ�� ப��னா� �வா.
“ந�லேவைளடா..நாைள�� அவ ��னா�
ெசா�லாம� ேபா�ேய..”
“ச�..ச�..��..நா� நாைள��
வ�ேற�..ஹா..ஹா..ெசம ேஜா���ல?”
எ�றா� �வா.
மத� அவைன� ப�தாபமாக� பா��தா�.
ம�நா� �����ட� ேஹா�ட�� ைவ��
ேயாஹ�னா�� �வா��
ச�����ெகா�டா�க�. மத� அ�பா�யாக

அம�����தா�.
யாைர� பா��தா�� �த� ச����ேலேய
தய�க���� ேப�� �வா இ���
ஆர���தா�. பர�பர அ��க�க�, த�
��� ஒ�� எ�� ேப��ெகா�ேட
ேபானா�. ேயாஹ�னா��� அவ�
ெவ��பைடயாக சரளமாக� ேப�வ�
������த�. அவ� த� ெப�ேறா�
ப���� இ�ேபா� தா� த��� இ��ப�
ப���� ெசா�னா�. �வா��� அைத�
ேக�க�� அ�த� ெப� ேம� ப�தாப�
�ற�த�. உடேன அவ��� அ�ண�
ேகர�டைர தாேன ��வ�� மன����
ஏ���ெகா�டா�.
“ மத� ெசா�னா�…ெரா�ப ச�ேதாசமா
இ�����..” எ�றா� �வா.
“எ�ன ெசா�னா�?”
“��க ெர�� ேப�� ல�வ����

���ரேம ேமேர�
ப���க�ேபா��க���
ெசா�னா�..��க ெர�� ேப��
ெப�ஃெப�� ேஜா�”
ேயாஹ�னா மதைன� ����� பா��தா�.
மத���� ெத���, �வா இ�ப�
உள�வா� எ��. உளற��� எ�ேற
��தாக எைத�� ெசா�லாம� ���
வ����தா�.
’இ� அ��த அ�டா�..ந�ப�க�ட� �ட�
ெசா��றாேன எ�� ந�ப ஆர���தா�
ேம�ட� ஓவ�..ஏ� இ�ப� ந�ப�க�ட�
ெசா��� ேகவல�ப����றா�?” எ��
���னா�, இ�ேறா� இவ� ேச�ட�
�ேளா�..இ�ேபா� ேயாஹ�னா எ�ன
ெச�ய� ேபா�றா�?” �க��� எ�த
�யா�ச�� கா�டாம� மத�
சா�����ெகா�ேட இ��தா�.

‘ப�றைத�� ப���� எ�ப� அ��க�
மா�� இ��கா�’ எ�� ேயாஹ�னா
ேயா��தா�. ���� வ�த�. மத��
���தா�. எ�ன நட��றெத�ேற
ெத�யாம� �வா�� ���தா�.
மத�� ேயாஹ�னா�� அத��ற�
காதல�களாகேவ நட��ெகா�ள
ஆர���தா�க�. ேயாஹ�னா ஒ� ��தக�
��வாக இ��தா�. ெரா�ப�� ��,
ேந�ைம, க�ெபன மார� ம�ைகயாக
இ��தா�. மத� சமய� பா���� கா����க
ஆர���தா�. ெந��க���
ேயாஹ�னாைவ� பா��ப��, அ�வா�
பா��த ���� அவைள ஏ�� ெச�ய
��யாம� இ��ப�� மத���
ேபரவ�ைதயாக இ��த�.
காத�� ஆக� �ற�த �ஷயேம இ�த த���
தா� எ�� ேதா��ய�, ைகய�ேக ெப�

இ����, அவள� வாசேம த�ைன�
����� ஏ�� ெச�யாம� இ����
இ�த� த���� ந�றாகேவ இ��த�.
ெதா���டலாமா எ�� ஆ�வ� ெபா��ய
ேபாெத�லா� அட���ெகா�டா�. அவ�
த� ஃ�ளா���� ��ன���� ���ட���
எ�� கா����தா�. அ�ேக ��ன�
எ�றா� �ைளமா�� எ�ேற அ��த�!
மத� ெப�க��காக
ெசலவ����ெகா����த அேத ேநர���
அெம��க�க�� மத���� ேபா��யாக
�� வா�க
ெசலவ����ெகா����தா�க�. ைக��
கா� இ�லா��டா�� கட� எ�தாக�
�ைட�த�. ஒ���� இர�டாக ����
வா��வ� ேபா� �� வா���
த��னா�க�.
கடைன� ����� ெச����ேபா� தா�

�ர��ைன வ�த�. ‘����� ெகா��க
வ���ைல ’எ�பைத �ச�டாக ச� �ைர�
இ�� எ�றா�க�. கட� ெகா��த
வ��க�� �� ��வன�க�� அல�ன.
அைத� ேக�ட கர�க� ப���ச�ைத��
பா��� �த�ன.
ெதா�� ��வன�க� த�க� �ராஜ��ைட
���த ேவ��ய க�டாய���� ஆளா�ன.
�ராஜ�� ��ற�� ஆ��ைற��
ஆர�பமான�.
க�ெப� மதைன அைழ�த�. “த�க�
ேசைவைய ெம��ேனா�..இ�����
த�கைள� ெதாட��� இ��
ைவ���ெகா�ள ��யாைம��
வ����ேறா�..�சா ��ய இ��� 3
மாத� இ��பதா� ��க�� இ�த நா���
அ�வைர த�கலா�. ���ப�ப�டா� ேவ�
ேவைல ேத��ெகா�ளலா�. ஆனா�

ஃ�ளா�ைட இ�மாத இ���� கா� ப��
�ட��. ந��. ��க� �ள�பலா�” எ��
��� ���ைப� ைக�� ெகா��த�.
ெப�ய ேச��� ஏ�� இ�� மத�
நா�ேவ�� ந�ேரா��� ��றா�.
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அெம��கா ரணகளமா�� ெகா����த
அ�த ேநர��� அ����த நா�� அ�ய��
��க� வா�� வ�� சைம�க ெர�
ஆ��ெகா����ேதா�.
��க� சைம�ப�� என�� இ��த
�ர��ைன க�ைய ந���வ� தா�. அ�த
ப�ைச மா�ச வாச� ப�டா� சா��ட
��யா�. ஏ�கனேவ ெச�ற �ைற க�
ந��� ���, சா��ட ��யாம�
அவ��ப�ேட�. அ�யேர அ�தைன
க�ைய�� அ�யாயமாக� ��றா�.

எனேவ இ�த �ைற க� ந���வைத அவ�
ெபா���� ��� ���, ஹா�� ேபா�
உ�கா��� ெகா�ேட�. அ�ய� க�
ந���யப�ேய ேப��ெகா����தா�.
ேப�� மதைன� ப��� ����ய�.
“பா�, மத� இ�ேபா நா�ேவல தாேன
இ��கா�?”
“ஆமா..அவ���ட சா� ப�� ேவற
ெரா�ப நாளா����..”
”அவைர நா� ஆர�ப��ல எ�னேவா
�ைன�ேச� பா�..ஆனா உ�ைம�� �
இ� அ �ேர� ெப�ச�..”
ஏ� இ�ப�� ெசா�றா�� ேயா��த ப�ேய
அம�����ேத�. அவ� ெதாட��தா�.
“அவ� க�யாண���� நா� தா� சா�

சா��� ைகெய��� ேபா�ேட�..அ�த
ஃபா��ல ைடவ���� பா��க�� ஷா�
ஆ��ேட�..அ��றமா� ேக�ட�பதா�
ெத��� அ�த� ெபா�� ஏ�கனேவ
ைடவ�� ஆன���. இ�த� கால��ல��
இ�ப�� ப�ண ெப�ய மன� ேவ��
சா�…”அ�ய� ேப��ெகா�ேட ேபானா�.
அவ� ேப�ய எ��� அத��ற� நா�
கவ��க��ைல.
அ������ உ�கா�����ேத�. மத� ஒ�
ைடவ��ைய� க�யாண� ெச�த�� என��
அ������ைல. அைத ஏ� எ��ட�
மைற�தா�? நா� எ�வள� ெந��கமான
ந�பனாக அ�ேபா� இ��ேத�…ெவ���
ெசா�ல ��யாத (இ�த� ெதாட��� எ�த
��யாத…) பல �ஷய�கைள எ��ட�
ப���� ெகா�டவ� இைத மைற����க
ேவ��ய��ைலேய..என�� �க��

வ��தமாக இ��த�…ச�, த� மைன�ைய�
ப��ய அ�தர�க� தகவ� ஏ� ெவ���
ெத�ய ேவ��� எ�� மத�
�ைன����கலா�. அ�ப�� தா� இ��க
ேவ���.’ எ�� மனைத சமாதான�ப����
ெகா�ேட�.
மத��� ேவைல ேபான �ஷய� அ��த��
ேயாஹ�னா மத��� ஆ�த� ெசா�னா�.
த��வ� ப��� கவைல�படேவ�டா�
எ��� த� ஃ�ளா��ேலேய
த���ெகா�ளலா� எ��� ெசா�னா�.
மத��� அவ� அ�ப�� ெசா�ன� இ�ப
அ����யாக இ��த�. ெகா�ச� ��
ெச����� ஒ���ெகா�டா�.
ேயாஹ�னா�� ���� ஃ�ளா���
அவ�க� ஒ�றாக வ��க ஆர���தா�க�.
ஏ�கனேவ ச�பள� ேபாதாம� க�ட���
இ��த ேயாஹ�னா, மத�ட� த�

உணைவ�� ப���� ெகா�டா�.
மத� ேம� அவ��� ப�தாப�� அ���
ெபா��ய�. ’எ�வள� க�ட�ப��,
ெவ�நா��� இ��� ேவைல ேத� இ��
வ����பா�..இ�ப� ஆ���டேத..ஏ�
ந�லவ�க��ேக இ�த மா�� க�ட�க�
வ���றன’ எ�� மத��காக
கவைல�ப�டா�. தன��� ெத��த
ந�ப�க��� மத�� ��ைய
அ���னா�. மத�� பல இட�க���
ேவைல�� அைல�தா�. எ�லா இட����
ேல ஆஃ� ேபா��ெகா����த�.
ைக�� கா�� �ைற�த ேபானதா�, மதனா�
ம�ற ஃ�க�கைள ெம��ெட�� ெச�ய
��யாம� ேபான�. ேயாஹ�னாைவ�
க���பத�கான �ய��ைய� ெதாட��தா�.
அவ��� இல��ய�க� ேம��
த��வ��� ேம�� ஈ�பா� இ��த�.

ெஷ�� �த� ��ம�� ஃ�ரா�� வைர
ப�����தா�. எனேவ மத�� த�ைன
த��வ நா�ட� ெகா�டவனாக��, ேயாகா,
ெம�ேடச�� ஆ�வ� உ�ளவனாக��
கா���ெகா�ள ஆர���தா�. ஒ� நா�
இர�� ��ெரன உ�கா��� ெகா��
�யான� ெச�ய ஆர���தா�.
இைட�� ����� பா��த
ேயாஹ�னா��� அ� ஆ�ச�யமாக
இ��த�.
“மத�, எ�ன ெச�ேற?”
“ெம�ேடச�..மன� ெரா�ப ச�சலமா
இ��தா, கவைலயா இ��தா நா�
ெம�ேடச� ெச�ேவ�”
“ஓ..இ�ேபா எ�ன கவைல? எ�ன ச�சல�?”

“ேவைல �ைட�கைலேய�� கவைல”
“அ�ேபா ச�சல�?”
“ச�சல�…உ�ைன மா�� அழகான
ெபா���ட ��மா ப�����ட�தா,
ச�சல� வராதா?”
ேயாஹ�னா��� ���� ெபா���ெகா��
வ�த�. “அ�ேபா ெம�ேடச� ப�ணா,
ச�சல� ேபா��மா?”
“ேபாகா�..�ைற��..எ�க �ராண��ல ஒ�
கைத உ��..��வா���ர�� ஒ�
��வ� தவ� இ��தா��� அவ� தவ�ைத
ேமனைக கைல�சா���
ெசா�வா�க..அ�ேப��ப�ட
��வா���ர� தவேம கைல��ேபா� எ�
தவ� கைலயாதா?”
“நா�க ��னா� வ�� ��னாேல தவ�

கைல���மா? அ�ேபா ெம�ேடசேன
ேவ��� தானா?”
“��மா வ�� ��னா கைலயா�..ேவணா�
��..� ���..நா� ெகா�ச ேநர�
ெம�ேடச� ப���� வ�ேற�”
க�ைண ���ெகா�� �யான���
ஆ��தா�! ேயாஹ�னா க���� இ���,
த� இர�� க��ட� இற��னா�.
ெம�வாக அவைன �� ப�கமா� ெந���,
அவன� இ� ேதா�க�� ��� த�
கா�கைள� ேபா��, ஏ� உ�கா��தா�.
மத� ம�லா�� ���தா�. அவ��
அவ�ட� �������� ���தா�.
�கெம�லா� �ழ�ைத�தன� ��ன�
���தா�. மத�� ���தா�.
ச�ெட�� மத� ேக�டா�.
“ேயாஹ�னா..ந� வா��� �க

ம����யான த�ண�க�� இ���
ஒ���� �ைன��ேற�..நா� இத�
ஞாபகா��தமாக ஒ� ஃேபா�ேடா
எ����ேபாமா?”
ேயாஹ�னா�� ச�ேதாச��ட�
ச�ெய�றா�. அவ� ேக�ராைவ எ���
ஆ�ேடா ேமா�� ைவ�தா�.
“நா� ���ப ெம�ேடச�ல உ�கா�ேற�. �
எ� ேதா� ேம� ஏ�” எ�றா�.
அவ� அ�ப�ேய ெச�தா�. அைர�ைற
ஆைட�ட� ேதா�� ஏற��, அ�
ஆபாசமா� ேமேல�ய�…ேக�ரா
��ச�படாம� அைத ����ய�.
ச�� ேநர� ேப��ெகா��������,
அவ� ���ய��, மத� எ��தா�.
ேக�ராைவ ேல�டா��ட� இைண��

ஃேபா�ேடாைவ எ��தா�.
த� யாஹூ ெம�ைல ஓ�ப� ெச�தா�. ��
ெம�ைல க�ேபா� ெச�தா� ‘This is
life..This is the way of living life” எ�� ைட�
ெச�����, அ�த ஃேபா�ேடாைவ
அ�டா� ெச�தா�.
உலக� ���� இ���� த�
ந�ப�க��� அைத அ���னா�.
அைனவைர�� அ� ெச�றைட�த�.
என��� அ� வ�� ேச��த�.
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மத� ெதாட��� ேவைல ேத�னா�. பல
க�ெப�க���� ெர���
அ����ெகா�ேட இ��தா�. ஆனா��
ேவைல தா� �ைட�த பா��ைல. ேவைல
ேத�ேய இர�� மாத� கட����த�.
தன�� ேவைல ேபான �ஷய�ைத த�
ந�ப�க���� ஜ�லா���� அவ�
ெசா��ேவ��ைல. அைத ெப��
மான��ர��ைனயாக �ைன�தா�.
த� ெவ��, ேதா��க�� ச�சமமாக�
ப�ெக����ெகா��றவேள மைன�. த�

வா��� ச� பா�யான வா��ைக�
�ைண�ட� ந��க� ெதாட��பவ�,
���� த�ைனேய ஏமா���ெகா��றா�.
க�� ேதா�����, �ர����� இ����
ம�த��� வா��ைக� �ைண த��
ஆ�த� அள�ப�ய�. அைத� ப��ய எ�த�
��த�� இ��, மத� ஜ�லா�டேம
இேமைஜ ெம��ட�� ெச�தா�.
அவ�� �ஷய� ெத�யாம� ‘ஏ� இ���
�சா எ��க��ைல’ எ�� ச�ைடைய
ெதாட��தா�. அ� மதைன ேம��
ெவ��ேப��ய�. ‘எ�ன ெப�
இவ�…எ�ேபா� பா��தா��
ச�ைட���ெகா��..’ எ�� ேகாபமாக
வ�த�. அவ�ட� ேப�வைத� �ைற�தா�.
ேயாஹ�னா ச�ேதாச��� உ����
இ��தா�. தா� எ��பா��த மா��ேய த�
ேம� அ�� ெபா�ய ஒ�வ�

�ைட����ப� அவைள எ�ேபா��
ச�ேதாச��� �த�க ைவ�த�. அ���
அவ� த��டேன த�������றா�
எ�ப� ேம�� ���ைப� த�த�. த�ேய
அம�������ேபா�� மதைனேய
�ைன�தா�, ���தா�. அ�வலக ந�ப�க�
���யாச�ைத உண��தா�க�. ெம�ல எ�ன
�ஷய� எ�� ேநா��னா�க�.
ேயாஹ�னா த� காதலைன� ப���
ெசா�னா�. ந�ப�க�� ச�ேதாச��ட�
அவைள ேக� ெச�தா�க�. அ��
மாைலேய அவ� ����� வ�� மதைன�
ச���பதாக� ெசா�னா�க�.
ேயாஹ�னா�� ச� எ�றா�.
ப�வ� �வா அ�� க�� �ர����
இ��தா�. காரண�, அ�� ப�� எ�த ஒ�
ேம�ட�� ��க��ைல. எ�ன�ைத� தா�
எ�த எ�� க��பா�, ேல�டா�ைப

�����, ெவ�ேய �ள��னா�.
ெபா�வாக ப�வ��� ேகாப� வ�வ�
ந�ல�. அ�த ேகாப�ைத ெஜயல�தா �ேதா
க�ணா�� �ேதா இற��னா�, ந�ல ���
�ைட���.
க�யாண� ஆ����தாலாவ�
மைன��ட� ச�ைட ேபா��, ேகாப�ைத
����ெகா�ளலா�. க�ைட�
�ர�மசா�யான �வா��� ேகாப��
ந�றாக வர��ைல. எ��� ைம�டாக
ெவ��� ���ய �வா, த�ெசயலா� மத�
����� அ��� வ����டைத அ��தா�.
‘ச�, இவைனயாவ� பா��ேபா�’ எ��
உ�ேள �ைழ�தா�.
மத� வழ�க�ேபா� ‘வ���டா�டா
இ�ைச’ எ�� �ைன���ெகா�ேட ‘வாடா
�வா” எ�� ���தா�.

�வா உ�ேள ேபா� அம��� ெகா��,
ேவைல �ஷய� எ�ன ஆ��� எ��
�சா����ெகா������ேபாேத,
ேயாஹ�னா த� ந�ப�க� ��ட��ட�
உ�ேள �ைழ�தா�. ��ட�ைத� பா���
மத� �ர�டா�. ேயாஹ�னா மத�ட�
அவ�கைள அ��க�ப���னா�.
“இவ�க எ� ஆஃ��
ஃ�ெர���..உ�ைன பா��க���
ஆைச�ப�டா�க..அதா� ��� வ�ேத�”
எ�றா�. �வாைவ�� அைனவ�ட��
‘என�� �ைட�த இ��ய அ�ண�’ எ��
அ��க�ப���னா�.
ஏ�கனேவ ஃ���� பா���யான �வா
மன�� ‘எ� இ�ய ெவ�ைள�கார�
த�க����’ எ�� ஒ� க�ைத� தைல��
ஓ�ய�. ‘அ�பாடா ப�� ஒ�� �����’
எ�� �க� மல��தா�.

ேயாஹ�னா மத��� ேவைல ேபா�
��டைத��, இ��� �சா ஒ� மாதேம
இ��பைத�� ெசா�னா�. எ�ேலா��
ஆ�த� ெசா���ெகா����தேபா�,
ேயாஹ�னா�� ேதா� ஒ��� ‘இ� ஒ�
�ர��ைனேய அ�ல..மத� இ��யா ேபாக
ேவ��ய�� இ�ைல’ எ�றா�. எ�ேலா��
ஆ�ச�ய��ட� அவைள� �����
பா��தன�.
“ெரா�ப ����..இ�ேபா ேயாஹ�னா
மதைன ேமேர� ப�����டா, ெர�ட��
அ�ைள ப��டலா�..�சா �ரா�ள�
ஓவ�..க�ெண�ேர ��ைவ வ������ ஏ�
எ�லா�� �ழ����க?” எ�றா�.
“�ேர�” எ�� அைனவ�� க��ன�.
ேயாஹ�னா ெவ�க�தா� �வ�தா�.
மத��� அ����யாகேவ இ��த�. இைத
அவ� எ��பா��க��ைல. ேம�டைர

������� நகரேவ அவ�
ேயாஹ�ன�ட� வ�தா�. ஆனா� இ�ப�
ஒ� அ�ைமயான வா��� இ��ப�
அவ��� உைற�கேவ இ�ைல. ஜ�லாைவ
��தாக கழ����� எ�ண��
அவ��� இ�லாதேத அத��� காரண�.
“எ�ன மத�..எ�ன ேயா���ேற?” எ��
�வா மத� �ைக�� ��பைத� பா����
ேக�டா�.
“ஒ����ைல..அ�ப�ேய ெச��டலா�”
எ�றா� மத�. அைனவ���� உடேன
ஒ�� ஆ�ட� ெச�ய�ப�ட�. ந�ப�க�
ேஜா� ேஜா�யாக நடனமா�� கைள�த ��
�ைட ெப�றன�. �வா�� �ள��னா�.
மத� ஜ�லாைவ� ப��ேய ேயா����
ெகா����தா�. ’இ�ேபா� எ�ன
ெச�வ�..இவைள� ��மண�
ெச��ெகா��, இ�ேகேய ெச��லானா�

எ�வள� ந�றாக இ����..ந� வ���
ந�ப�க� யா���ேம இ�ப� ஒ�
வா��ைக
அைம�த��ைலேய..எ�ேலா�ட��
‘இ�ேபா� ெத��றதா நா�
உ�கைளெய�லா� �ட உய��தவ� எ��’
என சவா� �டலா�.’..
ெப�� �ழ�ப��ட� உ�கா�����த
மத�ட� ேயாஹ�னா வ�தா�.
“எ�ன ேயாசைன?”
“� இ�வைர எ���ட ஐ ல� ���
ெசா�லேவ இ�ைல..இ�ேபா ����
ைடர�டா ேமேர�� ெசா�ல��
ஷா�கா��ேட�”
“நா� வா� �ற�� ெசா�னா�தா� உன���
ெத��மா? எ�ேனாட ஒ�ெவா�

அைச�ல�� எ� காத� ெத�ய��ைலயா?”
எ�றா� ெவ�க��ட�.
ெவ�க��ட� ��ற ேயாஹ�னாைவ
அ��� பா��த��, மத� தா� எ��பா��த
சமய� வ����டைத உண��தா�.
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”ேயாஹ�னா…உ�கா�”
ேயாஹ�னா மத�� அ��� ேசாஃபா��
அம��தா�.
“மத�, நா� உ� அ�பா�ட� ேபச��”
’எ�னடா இ�’ எ�� �����ற மத�
“ஏ�?” எ�றா�.
“இ� எ�ன ேக��..நாம க�யாண�
ப���க�ேபாேறா�..நா� எ�
அ�மா��ட உ�ைன� ப�� ஏ�கனேவ

ெசா���ேட�. ��� உ� அ�பா��ட�
ெசா��. அவ� க�யாண���� வ�தா ந�லா
இ����. ���� �சா நா� அேர��
ப�ேற�.”
“ேயாஹ�னா..��யாம� ேபசாத. இ��யால
ல� ேமேரஜு��ற� சாதாரண �ஷய�
இ�ைல. ேவற ஜா�, மத�
ெபா���னாேல ஒ���க மா�டா�க. �
ேவற நா�..எ�ப� அ�பா ஒ���பா�? நாம
�த�ல க�யாண� ப���ேபா�.
அ��ற� அவ��� தகவ� ெசா���கலா�”
ேயாஹ�னா��� அ�� உட�பா�
இ�ைல.
“இ�ைல மத�..� அவ���ட �ஷய�ைத
ெசா���. ஒ�ேவைள அவ� இ���
ஒ���கேல�னா அ��ற� நாமா க�யாண�
ப���கலா�. நாமாகேவ இ�ேபா எ�த

������ வர ேவ�டா�.”
மத� இ�த இர� ேநர�ைத �வாத���
க��க ���ப��ைல.
“ஓேக..� ெசா�ற�� ச�தா�..நா�
அவ���ட� ேப�ேற�. அவ��
க�யாண���� வ�தா ந�லா� தா�
இ����”
ேயாஹ�னா ம���தா�.
“�� பா�” எ�றா�.
“ேயாஹ�னா, ஏ� எ�ைன� �������
உன��?”
“ஒ�ெவா� ெப��� த�
வா��ைக��ைண�ட� த� த�ைதையேய
ேத��றா�..��ம��
ஃ�ரா��….ப��ச��ைலயா?”

“�..இைதேய எ�க ஓேஷா�� ெசா��
இ��காேர..ஒ�ெவா� ஆ��
ெப�க�ட� ேத�வ� த� தாையேய��”
“�..அ��ற� எ�ன ெசா�னா�?”
“உ�ைம�� காம��� எ�ன தா�
�க��ற�? ஆ��� எ�ன தா� ேதைவ?
ஆ�� ஆ�மன�� இ��� க��ைப��
வா��த கால� ப����ளேதா? ����
க��ைப�� �ைழவத�கான ேபாரா�ட�
தா� காமமா? அ�ப�ெய�றா� அ�
��வ�றதா��ேற..காம�����
காம��னா� வ�� அய������
அ��பைட அ� தானா?”
ேயாஹ�னா��� எ�ேபா�� த��வ
��தக�க�� நா�ட� உ��. அவ�
ெதாட��தா�.

“ெப� �ழ�ைதக� எ�ேபா�� த�ைத
ேமேல ��ய� ெகா��றா�க�. அழகான
ெப�க� அவல�சணமான ஆ�கைள
மண��� காரண� தா� எ�ன..ஒ�ேவைள
த� த�ைத�� சாயைல அவ�ட�
க�டதாலா? ெப����� ேதைவ
அ�ைம…….எ�ேபா�� ��யாம� �ட
இ��ேத அ�ைப� ெபா��� த�ைம”
“ேயாஹ�னா, மன�� இ���� அ�ைப
எ�ப� ெவ��ப���வ�? க�ைத
எ��யா? அ�ப� ��ட�ட�ட�
ெதாட��னா� அ� வா��ைத அ����
�ைளயா�டா� �டாதா? ேவ� எ�ப�
அ�ைப ெவ��ப��த ����..காம�
ெவ�� உட�ப�யா அ�ல� மன��
ெப��� அ�ைப� ப�மா�� வ��ைறயா?
ஆ�ர� வா��ைதக� எ��னா�� ெசா�ல
��யாத ஆ�தைல ஒ� அரவைண��

ெசா�� ���றேத..ெதா�த� ெவ��
உட�க�� ��டலா?”
ெசா����� மத� ேயாஹ�னா��
ைகைய ெம�ைமயாக� ப��� ெகா�டா�.
ேயாஹ�னா ெதாட��தா�.
“இ�ைல..ெதா�த� மன�� இ��பைத
அ��தவ��� கட���
உபகரண�…அ�ைப� ெசா�ல ெசா�க�
ேபா�மா? ஒ�க�ட��� ெசா�க�
ெபா��ழ�� ����றன..ெவ��
எ������யலா� மா��ேபா��றன”
” அ�ப�ெய�றா� இ�ேபா� நா� எ�
அ�ைப எ�ப�� ெசா�ல ேயாஹ�னா?”
ேயாஹ�னா�� மன� ����த�. காேதார�
நர��க�� ��கார� ேக�ட�. மத��
ைகைய இ�க� ப���ெகா�டா�.

”ேயாஹ�னா..இ� வா��ைதக� உ���
ேநரமா? மன�� இ��த அ�� உடெல�லா�
பர� ��ப� ெத���றதா? ைக ேகா��த�
ேபா�மா? எ�ைன� பா� ேயாஹ�னா….ஏ�
க�கைள ���றா�.அ��� அ��த�
தா�க��ைலயா? ேயாஹ�னா………”

எ� உத��� இ��ப�
ெஷ���� வ�யா?
உ� உத��� ெத�வ�
க�ப�� வ�யா?
இர�ைட�� இைண��
���க�ைத சைம.

ஃ�ரா��� க��� ெகா��
ெவ�க ஆைட �ல��.
ஓேஷா�� வ� ப��
த��வ த�சன� ெச�.

த��வ��� பாைத��
ெதாைல�ேதா� அேநக�.
எைன ��� �டா�
இ�க� ப��.

சலனம�ற த�ைம��

ச��ேப ����.
இய�� – அ�ேவ
�ரப�ச அ��பைட
இய�க� – அ�ேவ
எ��� சா�வத�.
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ஜ�லா��� ம�ைர ஓரள� பழ����த�.
மத�� அ�பா ேபரைன ெகா��வ�ேலேய
ெப��ப�� ேநர�ைத� க��தா�.
கர��ரடான �பாவ� உ�ள அவ� இ�ப�
ேபர�ட� �ைளயா�வ� அைனவ����
ஆ�ச�யமாக இ��த�.
‘இ�வைர��� இ�தா� ஏதாவ�
��ைளைய ��� இ��காரா..இ�ேபா
ேபர� வர�� இற�� �டமா�ேட��றாேர’
எ�� உற�க� ஆ�ச�ய�ப�டன.
ஜ�லா��� அைன�� வச�க�� ெச��

தர�ப����தன. அவ� ேக�ப� எ�லா�
வா���தர ேவைலயா�க��� மத� அ�பா
ெசா�� ைவ����தா�.
ஆனா�� ஜ�லா��� ’ �சா ஏ� இ�ப�
ேல� ஆ�ற�, மத� எ�ேபா� த�ைன
அைழ���ெகா�வா� ‘ எ�ற ேயாசைனேய
ஓ��ெகா����த�. மக���� இைட��
பா�ேபா�� அ�ைள ப�ண �ய���தா�.
அத�� மத�� அ�ம� ேவ��� எ���,
அஃ�ட���� அவ� ைகெய�����
அ��பேவ��� எ��� பா�ேபா��
அ�வலக��� ெசா�� ����
அ���னா�க�.மத�ட� அ� ப���
ேபசலா� எ�றா� அவ�ட� இ��� ஒ�
வாரமாக ஃேபாேன இ�ைல. எ�ன
ெச��றா� எ�ேற ெத�ய��ைல….
மதைன ஒ�வாரமாக ேயாஹ�னா
’அ�பா�ட� ேப�யா���டதா’ எ��

ந�ச����ெகா����தா�.
“மத�, என��� உ� அ�பா��ட
ேபச��� ஆைசயா இ���. அவ�
ஒ���கேல�னா எ���ட ெகா�. நா�
ேப�ேற�. என�� எ� அ�பாைவ� தா�
பா��க ெகா���ைவ�கைல. உ�
அ�பாைவ� பா��தாவ� எ�ைன நா�
ஆ�த� ப����கேற�. “
மத��� இ�த �ஷய�ைத எ�ப� அ���
ைகயா�வ� எ�� ெத�ய��ைல. ’இவைள
மண�தா� இ�ேகேய ��மக� ஆ�, நம�
ைலஃ� �ைடேல மா� ���. ஆனா�
இவ� அ�பா�ட� ேப�ேய ஆக ேவ���
எ�� அட�����றாேள..அ�பா�ட�
எ�ப�� ேபச? எ�ன ெசா�ல ����?
என�� ேவ� ந�ல வா��ைக
�ைட�����ற� எ�றா�
ஒ���ெகா�வாரா? அத�� சா�� க��

தா�. ஜ�லாைவ� ைக��வைத அவ�
ஒ���ெகா�ள வா��ேப இ�ைலேய..எ�ன
ெச�ய’ நாெள�லா� ேயாசைன�ேலேய
மத� ���னா�.
இைட�� ேயாஹ�னா�� அ�மா ேவைல
�ஷயமாக ஃ�ரா�� ெச����தா�.
அ����� சா� ப��னா�. மத�ட�
ேபச ேவ��� எ�� ஆ�வமா��
ேப�னா�. மதைன ெவ� ேக��
பா������, ந�ல ேஜா��ெபா��த�
எ�றா�.
“��க உ�க அ�பா��ட ேப����
ெசா���க. நா� ஒ� ���யமான
அஃ��ய� ��� இ��ேக�. நா� ����
வர�� ேமேரைஜ வ���கலா�..ஆனா�
உ�க அ�பா ச�மத� ���ய�� நா�
�ைன��ேற�’ எ�றா�.

மத�� ‘க���பாக� ேப��ேற�..அவ�
ஒ���பா�� ந��ேற�’ எ�றா�.
�சா ��வத�கான நா�க�
ெந����ெகா����த �ைல��, மத�
ஒ� ���கமான ����� வ�தா�.
ஃேபாைன எ��� அ�பா��� கா�
ெச�தா�.
“அ�பா”
“மதனா..ந�லா இ���யா�பா?’
“�…இ��ேக��பா”
“எ�ன�பா க���� ேப�ேற..எ�ன
ஆ��..உட�� �ட�� ச� இ�ைலயா?”
“��..���க�பா..��க ந�லா
இ����க�ல..என���� இ�த உலக��ல
உ�ைமயா அ�� கா�ட இ���ற� ��க

தாேன..”
‘எ�ன�பா இ�ப�� ேப�ேற..எ�ன
ஆ��..எ�க இ��க? ஆஃ��லயா?”
‘இ�ைல�பா..ஒ� வாரமா ஆஃ��
ேபாகைல..”
“ஏ�..ஏ�..எ�ன ஆ���யா..ஆஃ��ல
ஏ�� �ர��ைனயா?”
“ஆஃ��ல இ�ைல�பா..���க�பா..நா�
அ��ற� ேப�ேற�”
“எ�ன�யா..எ�ன ஆ��..அ�பா��
பத���ல..எ�ன�� ெசா��.”
“ஏ��பா நா� யா� ேமல�லா� அ��
கா��றேனா அவ�க�லா� எ�ைன
ஏமா��றா�க இ�ேல ������
ேபா�டறா�க?”

“இ�ேபா யா��யா உ�ைன ஏமா��ன�?”
“ேவ�டா�பா..இ�க என���� யா�ேம
இ�ைல..அ� ம��� ந�லா
ெத���..எ�..னால ேபச ��யைல”
“அழ�யா? ஆ��ைள � அழற அள���
எ�ன�யா நட�� ேபா��..அ�பா நா�
இ��ேக�ல..� அழறைத� பா����� ��மா
இ��பனா? ஏ� யா�ேம இ�ேல��
ெசா�ேற? நா� இ��ேக�.ஜ�லா
இ��கா..எ� ேபர� இ��கா�..அ��ற�
எ�ன�யா?”
“ேவணா�பா..அவைள� ப���
ேபசா��க..நா� ஏமா���ேட�பா”
“எ�ன�யா ெசா�ேற..எ�ன ஏமா���ட?”
”அ�பா..அவ எ�ைன ��டாளா

ஆ���டா�பா..எ�ைன ம����ல ந�ம
எ�லாைர�� ��டாளா ஆ��டா”
மத� ேப�வைத ����
அழ�ெதாட��னா�. ம��ைன�� மத��
அ�பா உண���வச�ப�டவரா�
�����தா�.
“எ�ன �ஷய�� ெசா���யா..அ�பா
இ��ேக�ல..இ�க நம�காக எ�தைன ேப�
இ��கா�க..ெசா��”
“அ�பா..ஜ�லா ஏ�கனேவ..”
“ஏ�கனேவ..எ�ன�பா ஏ�கனேவ?”
“அவ ஏ�கனேவ க�யாணம ஆனவளா�பா.
அவ ேகர�ட� ச� இ�ேல�� அவ �த
��ச� அவைள ைடவ��
ப���டானா�..எ���ட எ�லா�ைத��

மைற���டா�பா..ந�லவ மா�� ந��� ந�ம
எ�லாைர�� ஏமா���டா”
“எ�ன�..அவ ஏ�கனேவ அ������
வ�தவளா? எ�ன�பா ெசா�ேற? யா�
உன�� இைத� ெசா�ன�?”
”அவ �ளா�ேம� ெபா�� ஒ�ைன இ�க
பா��ேத�பா..அவ தா� எ�லா�ைத��
ெசா�னா..அவ��காக நா� உ�கைள� �ட
���� ேபா�ேட�..ஆனா அவ இ�த
ைடவ�� �ஷய�ைத� ப�� ஒ��ேம
ெசா�லாம எ�ைன ந�ப வ��
ஏமா���டா�பா..உ�க மனைச
க�ட�ப���ன பாவ���� என�� இ���
ேவ��, இ�ன�� ேவ��பா”
“ேட�..அவ ந�மள� ப�� எ�னடா
�ைன������ இ��கா? நாம எ�ன
ெசா�ப�களா..நா� உ�� ஒ� வா��ைத

ெசா�னா ��ச�வா, ேவ�க�ேபாட ஓ�வர
�� ேப� இ�க இ��கா�..எ� ��லேய
அ�த அ�சா� த� ேவைலைய�
கா���டாளா..அழாத..அழாத�யா..அ�பா
இ��ேக�ல..� ஃேபாைன ைவ..நா�
பா�����ேற�, நா� பா����கேற�யா
அ�த ேத..��ைடைய.”
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ஜ�லா த� �ழ�ைத�ட� ����
�ைளயா��ெகா����தா�. மத��
அ�பா ேக�ைட� �ற��ெகா�� ேகாபமாக
வ�வைத� பா��தா�. அவ� இ�ப�
ஆ�ேராசமாக வ�வ� ��த�ல. வழ�கமாக
ஏதாவ� க�ைட� ப�சாய��
ெச����ேடா, யா�டமாவ� ச�ைட
ேபா����ேடா வ��ேபா�, அவ� �க�
இ�ப�ேய இ����.
ஜ�லா அவைர� பா��� வா�க�பா எ��
ெசா�வ�ேலேய பா��ேகாப� ேபா� ���.

ேபரைன� பா�����டா� ���ேகாப��
ேபா�, �ழ�ைதயா� �ைளயாட
ஆர������வா�.
இ�ேபா�� ஜ�லா “வா�க�பா” எ��
ெசா�னப�ேய எ��� ��றா�.
”எ�ைன� பா��தா உன�� எ�ப��
ெத���? ேகண�பய மா��� ெத��தா?”
ச�தமாக க�� ேகாப��ட� மத� அ�பா
அ�ப��ேக�ட�� ஜ�லா ஆ��ேபானா�.
பய��� ேப�� வராம� உட� ந��க
ஆர���த�.
“எ�க ���ப� எ�ேப��ப�ட ���ப��
ெத��மா? மத� அ�மா��� இ�ேக
எ�ப��ப�ட ம�யாைத இ��த� ெத��மா?
எ�லா�� ைகெய���� ����ற அள���
உ�த�யான ெபா�பைள அவ.

ஆனா..��..உ�ைன மா�� க�சைடைய அவ
இட��ல வ�சேன�� �ைன���ேபா�
என�� வ�ற ஆ��ர���� உ�ைன
ெகா��டலாமா�� ேதா��”
“நா..நா� எ�ன�பா த�� ப�ேண�?”
ஜ�லா க��� க��� வ�ய� ேக�டா�.
“எ�னமா ந���ேற..இ�ப� ந����தாேன
எ� ைபயைன ஏமா��ன? அ�தா
ஏமா���ேவாமா? உ�ைமைய� ெசா��..�
ஏ�கனேவ க�யாண� ஆனவ தாேன? அ�க
இ��� அ������ வ�தவ தாேன?”
ஜ�லா அ���� ேபானா�. இ� ��ெரன
இவ��� எ�ப�� ெத��� எ��
ேயா��தப�ேய “ஆமா�பா” எ�றா�.
“ஆமாவா..எ�வள� ��ரா�
ெசா�ேற..இ�தைன நா� இைத மைற��

ஏமா��ன பய� ெகா�சமாவ� ெத��தா
உன��..உ�ைன மா�� ஓ�கா�ைய ��ல
ெகா��வ�� வ�சேன, அ� எ� த��..மக�
ச�ேதாச� தா� ���ய�� எ�க சா�
ெகௗரவ�ைத ��� உ�ைன ���ப��ல
ேச��தேம அ��� இ�த அவமான� ேதைவ
தா�.இ� ஒ� ��ச� � இ�க
இ��க��டா�. என�� இ���ற
ஆ��ர���� அ��ேச ெகா���ேவ�.
ெபா�ட��யா�ேச��
பா���ேற�..�ள��..இ�பேவ �ள��”
இ� இவ�ட� ேப�� ��யைவ�க ��யா�
எ�� ெத��த�. ஜ�லா அ�தப�ேய த�
ெபா��கைள ��ேக�� எ���� ெகா��,
��ைட ��� ெவ�ேய வ�தா�.
ெவ�ேய ெத�ேவ �� இ��த�. ‘எ�ன
�ர��ைன..ஏ� இ�ப�� ெச���க’ எ��
அவைர� ேக�க அ�ேக யா���� ைத�ய�

இ�ைல. ேவ� ஜா�/மத� ெப� ேபா�
ெதாைல�தா� ச� எ�� மன�பா�ைம��
அ�ேக இ��த�.
ஜ�லா அ�தைன ேபைர�� கட�� ெம��
ேரா���� வ�� ப� �டா��� ��றா�.
எ�� ேபாவ� எ�� ெத�ய��ைல. �ற�த
������ ேபாக ��யா�. ேவ�
ேதா�க�ட�� ெதாட�� இ�ைல. மத��
ந�ப�கைள ெதாட�� ெகா�ளலாமா? அ�
�����ர��ைனைய ெவ���
ெகா��ேபான� ேபா� ஆ���ேம.
வ�த ப��� ஏ�னா�.
“எ�க�மா ேபாக��” எ�றா� க�ட�ட�.
“எ�க ேபா�� இ�த ப�?”
க�ட�ட� ஒ� மா��யாக� பா��தப�ேய “

மா��� தாவ�” எ�றா�.
“ச�, அ��ேக ஒ�� ெகா��க” எ��
��ெக� வா���ெகா�டா�.
மா��� தாவ� ப� �டா�� ��ட���
அவ�� கல�� அ�ேகேய
உ�கா�����தா�. அ�த ைபய��� பா�
வா���ெகா������, மத��� ஃேபா�
ெச�தா�. அவ� எ��க��ைல. ���ப�
���ப அ��தப�ேய இ��தா�. எ�த
ப��� இ�ைல.
‘எ�ன ெச��றா�..யா� இவ�ட�
ெசா�ன�..நா� ஆர�ப��ேலேய மைற�க
ேவ�டா� எ�� ெசா�ேனேன..அவேனாட
�ேளா� ஃ�ெர��டான பழ�,
ெச�ேகா���ட� �ட ெசா�ல��டா�
எ�� ெசா����டாேன..இ� யா� எ�ைன
ந��வா�க�’ எ�� ேயா��தப�ேய ப�

�டா��� உ�கா�����தா�. எ�த�
ப���� ஏறாம� பல ம� ேநரமாக
அ�ேகேய இ��ததா�, �ல ஆ�க��
கைட�கார�க�� �ேனாதமாக� பா��க
ஆர���தா�க�.
ஒ�வ� ெச�ஃேபாைன ெவ�மேன கா��
ைவ���ெகா�� “ெசா���மா..நா�
இ��ேக�ல..எ�வள� ேவ��..ெசா�� “
எ�றா�. ஜ�லா பய�� ேபானா�.
ெதாட���யாக இர�� ம� ேநர��ட ஒ�
ெப� த�ேய ெபா� இட��� அம�����க
��யா� எ�ப� ���த�. அவ�
அ����� எ��� ேவ� ப�க� ேநா��
நட�தா�. அ�ேக ராஜபாைளய� ப�
���ெகா����பைத� பா��தா�.
ல���ய�கா ஞாபக� வ�த�. ஜ�லா��
�ரசவ���ேபா� உத� ெச�ய
ல���ய�கா வ����தா�. மத��� அவ�

அ�கா �ைற. ராஜபாைளய� அ�ேக ஏேதா
�ராம� எ�� ெசா�னா�க�. �ரசவ�����
�ற�� ஃேபா�� எ�ன ெச�யேவ���,
�டா� என அ��ைர ெசா���ெகா�ேட
இ��பா�. த��நா��� தன��� ெத��த
ஒேர ஆ� அவ� தா� எ�பதா� ஜ�லா
ராஜபாைளய� ப��� �ழ�ைத�ட�
ஏ�னா�.
ல����� ஃேபா� ெச�தா�.
“அ�கா, நா� ஜ�லா ேப�ேற�”
”ஜ�லாவா..ந�லா����யா�மா?”
“�..ஊ�ல தாேன இ����க?”
“ஆமா.ஏ�மா”
“இ�ேல..நா� ராஜபாைளய�
வ�ேற�..அ�ப�ேய உ�கைள��

பா��கலா��”
“இ���� �ர� வ����, பா��காமலா
ேபாேவ? ேபானா ��மா ���வனா?
வா�மா..ராசாளய� வ���� ேபா�
ப��..அவைர ப� �டா���� வர�
ெசா�ேற�”
“ச��கா”
ஜ�லா ஃேபாைன ைவ�தா�. ஆனா��
பயமாகேவ இ��த�. ’மத�� அ�பாைவ
எ�����ெகா��, எ�ைன ���� த�க
��வா�களா எ�� ெத�ய��ைல. �த��
ேபாேவா�. இைத� த�ர ேவ� வ���ைல.’
எ�� ���தா�.

அ��யாய� - 42

ல���ய�கா நட�தைத� ேக��
அ����யானா�.
‘ஐயா, அ�ப��தா�. ேகாவ� வ�தா ���
எ����வா�..ேகாவ� த��சா அவேர
ஓ� வ�வா�. � கவைல�படாத தா�.
மத���ட நா� ேப�ேற�. அவ� ந�ல
��ள..நா� ெசா�னா� ேக�பா�. இ�த
ஊ�ல இ���றெத�லா� ந�ம
ெசா�த�கார�க தா�. நா�க எ�லா�
இ��ெகா� தா�. கவைல�படாத” எ��
ஜ�லாைவ� ேத��னா�.

அ�� இரேவ மத��� ல���ய�கா
ஃேபா� ெச�� �வர�ைத� ெசா�னா�.
மத� ‘அ�ப�யா..அவ��� எ�ப��
ெத�����..நா� ேப���ேற�.
கவைல�படா��க’ எ�றா�. ’ஜ�லா ��ைட
���ேபான� ஒ� வைக�� ��ம�.
ஆனா� அ�த� �ராம��� இ��ப�
ஆப��. அ� க���பாடான �ராம�.
அ�த��� அ�சாத ஜன�க�. அ�பாைவ
இ�ேபாைத�� எ���க மா�டா�க�. ஆனா�
ெமா�தமாக� ����டா� ��க� தா�.
���ர� அ������ ெவ�ேய�ற
ேவ���. இ�ேபாைத�� அ��
இ��க��� ‘ எ�� ��� ெச�தா�.
“அ�கா, நா� இ��� ெகா�சநா�ல அ�க
வ���ேவ�. அ��ற� ஜ�லாைவ எ��ட
����� வ���ேவ�. அ�வைர���
பா�������களா?” எ�றா�.

“ச��யா..அ� ந�ம ���� ��ள. இ�கேய
இ��க���..ஜ�லா��ட� ேப��யா?”
எ�றா� அ�கா.
”ஹேலா.ஹேலா” எ�றப�ேய ைலைன� க�
ெச�தா� மத�.
மத�� அ�பா ம�ய� சா���
ேப����தா�. அவைன� கவைல�பட
ேவ�டா� எ��� ஜ�லாைவ �ர��
��டதாக�� ெசா�னா�. மத��
அ��ெகா�ேட ேக���ெகா�டா�.
அவைன� பா��க ேவ��� எ��
ேதா���ேபா� சா��� வ�வா�. எ�ப�
இ�ட�ெந� கென�� ெச��, ��� டா���
ேபச ேவ��� என ஜ�லா ெசா���
ெகா�����தா�. அவ��� அ��
அள�ப�ய ச�ேதாச� உ��. ’எ�
மக���ட க����ட�ல ேப�ேற� ‘ எ��
ெவ��� ெப�ைமயாக�

ெசா���ெகா�வா�.
ேயாஹ�னா ெபா�ைம�ழ�� ேபானா�.
”� உ� அ�பா ஃேபா� ந�ப� ெகா�. நாேன
ேப�ேற�. அவ� ச��� ெசா�னா��,
ெசா��ைல�னா�� நாம ேமேர�
ப���க�ேபாற� உ��. அ��ற� ஏ�
பய�படேற?” எ�றா�.
மத� ‘ச�, நாேன ேபசேற�” எ��
அ�பா���� கா� ெச�தா�.
“அ�பா..நா� மத� ேப�ேற�பா”
“நா� ��ல தா� இ��ேக�.
க����ட��� வா. ேப�ேவா�” எ�றா�.
மத�� ேவ�வ���� சா�����
ேபானா�.

“ெசா���பா..இ�பவாவ�
ெத�வா��டயா?” எ�றா�.
“�..இ�ேபா எ� ஆஃ�� ஃ�ெர��ஸு�
எ� ����� வ����கா�க�பா என��
ஆ�த� ெசா�ல”
“அ�ப�யா..ந�ல��பா”
ேயாஹ�னா “நா� ேப�ேற�” எ��
ெசா��யப�ேய ெவ�ேக� �� வ�தா�.
“மத�, யா��பா இ�?”
“�ட ேவைல ெச�ற ெபா���பா”
“ஓ..ந�லா����யா�மா?” எ�றா�.
ேயாஹ�னா மதைன� பா��தா�. மத��
அ�பா��� ஆ��ல� ேபச� ெத�யா�,
மத� ெகா�ச� ��ம�ேயா� “ஹ� ஆ�

�”�� ேக��றா� எ�றா�.
“ஓ..ஐ அ� ஃைப�..Madhan told lot abt u..it’s
a gift to get such a lovable dad” எ�றா�.
”இ�த� ெபா�� எ�ன�பா ேக���”
எ�� அய�நா�� ஆ��ல� ��யாம�
ேக�டா�. மத� அதைன த���ப����
ெசா�னா�.
ேயாஹ�னா ெதாட��தா�.
“We are in love for long time. It’s time to
move forward in life. we wld like to have your
blessing for our marriage. Madhan has lot of
respect on you. He is hesitating to inform you
about this”
மத� அைத அழகாக, த� வச��ேக�றப�
ெமா�ெபய��தா�. “அ�த� ெபா��
எ�ன ெசா����னா, நா� உ�க ேமல

ெரா�ப ம�யாைத வ����ேக�. ஆனா��
ேமேர� �ஷய��ல உ�க மனைச�
க�ட�ப���னதால தா� இ�த �ைலைம.
ெப�யவ�க ஆ��வாத� க�யாண����
அவ�ய� ேதைவ-�� ெசா����பா”
எ�றா�.
ஃபா��� இ�ப� ஒ� ெப�ணா எ��
அவ� ம���தா�. “மதைன�
பா����ேகா�மா. ேட� ேக� ைம ச�”
எ�றா�.
“Oh Sure. I know that he is longing for love.I
will take care of him. You dont worry”
எ�றா� ேயாஹ�னா.
“ேத���” எ�� ெவ� ேக�� ���தா�
மத� அ�பா.
ேயாஹ�னா�� ெவ�க��ட� “Thanks”

எ�றா�.
மத� இைத இ�ப�ேய க� ெச�வ� ந�ல�
எ�� ��� ெச�தா�. “அ�பா, ��க இ�க
ஒ� தடைவ வா�கேள�. ��மா
����பா��க?” எ�றா�.
“இ�ைல�பா..நம�� அெத�லா�
���ப��ைல. � ந�லா இ��தா� ச�”
எ�றா�.
மத� ேயாஹ�னா�ட� ’அவ� ந�
க�யாண���� வர��யா�’ எ��றா�
எ�� ெசா�னா�.
“ஓேக..அ�ேபா நாம ேமேர� ������
இ��யா ேபாேவா�” எ�றா�.
மத� “ச��பா..பா��ேபா�” எ�� க�
ெச�தா�. மக� �க� கவைல �ைற��

ெத�வா� இ��பைத� பா��த ச�ேதாச���
அவ�� �ைட ெப�றா�.
��மண� ெச�வ� எ�� இற�க�� பல
��க�க� இ��ப� ெத�யவ�த�.
ேயாஹ�னா அ�மா தா� ஃ�ரா���
இ��பதா� உடேன வர ��யாெத���,
ஒ� மாத� க��� தா� வ�த�ட� ேமேர�
ைவ���ெகா���ப��� ெசா�னா�.
மத��� �சா அ�வள� நா� இ�ைல.
எனேவ �த�� எ�ேக�ெம�� ���ப�
எ���, மத� இ��யா ெச�ல�� �����
�சா உடேன எ���, அைழ���ெகா�வ�
எ��� ��� ெச�தா�க�.
மத� ஃபா�ன� எ�பதா� அ���ள
ெர���ரா� ஆஃ��� �த�ேலேய
எ�ேக�ெம�� ெச�ய ேவ��� எ��

ெசா�னா�க�. அ� ந� ஊ� ஆஃ�� ேபா�
அ�ல, அ�தைன�� இ�ட�ென� �லமாக
ேபா��, ேகா�� உ���ட அைன�� அர�
அ�வல�க�� கென�� ஆ������.
அ�ேக ேபா� எ�ேக�ெம�� ெச�தா�,
ஃபா�ன�� ேப�� அ�க���,
பா�ேபா�� ந�ப�, இ�த எ�ேக�ெம��
உ���ட எ�லா �ஷய�க�� அைன��
இட�க��� அ�ேட� ஆ����.
அ�� ேக�க�ப�ட ���ய� ேக�� ‘��க�
ஏ�கனேவ ��மண� ஆனவரா?’ எ�ப�.
மத� இ�ைலெய�� �� ெச�தா�. அ�
��ற�. ச�ட�ப� த���கபட ேவ��ய
��ற�.
ேம��, மன� ����னா�� அத��ற�
ஜ�லா����, �ழ�ைத��� �சா எ����
வா��� அ�ேதா� ���� ேபான�.

ப�வ� �வா சா��யாக, அ�த ��சயதா��த�
இ�ேத நட�ேத�ய�!
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ெப�கைள� ெதாட�� �ர�ம
ரா�சச��…….
ப�வ� �வா தைலைய உ����ெகா�டா�.
ஏ� இ�த வ� இ�� அ��க� ஞாபக�
வ��ற�? எ�ன பாட� இ�? ெபா�வாக
ஏதாவ� ந�ல பாட� ேக����டா�, அ��
���க அ�த� பாட� �டா� �ர���.
இைளயராஜா�� ‘ய�ைன ஆ��ேல’
இர�� ��ட� பாட� தா�. ஒ� தடைவ
ேக����டா�, அ�ேவ
ஓ��ெகா������.

இ�� காைல�� இ��� இ�த வ�
ஓ��ெகா�ேட இ���ற�..ஆஃ�� வ���
�ட��ைல. யா� �ர�ம ரா�சச�? ஏ�
ெப�கைள ��ெதாட��றா�க�?
ெகா�ச ேநர ேயா���� அ� க�த ச���
கவச� எ�� ���த�. இ�த வ� எ�ேக
வ��? இத� ��ைதய, ��ைதய வ�க�
எ�ன? ெம�வாக மன���� கவச�
ெசா��� பா��தா�. அ�த வ�க�
��க��ைல..
ெப�கைள� ெதாட�� �ர�ம ரா�சச��..
�வா��� ���� வ�த�. க�����
ப���� கால��� ேப���� பய��
�ன�� ப��த� ஞாபக� வ�த�. ’ச�ப���
ஏ�� ப��க��ைலேய.ெப�கைள�
ெதாட��..’ தைலைய உத����, ஃேப���
ஓ�ப� ெச�தா�.

மத� ஆ�ைல�� இ��தா�.
“எ�ன ந�பா ..கடைலயா? உன��� தா�
ேவைல��ைல..அவைளயாவ� ேவைல
ெச�ய ��” எ�� ெமேச�னா�.
”ஓ�� ேபா��..ேடா�� ��ட��” எ�றா�
மத�. உ�ைம�� மத� அ�ேபா�
அவ�� ேயாஹ�னா�� அ�தர�கமா�
இ��த ேபா� எ��த ஃேபா�ேடா�கைள��
��ேயாைவ�� த� ேல�டா��� ஒ�
ஃேபா�ட�உ�வா��, அ�ேக
ேச����ெகா����தா�.
”அ�ேபா கடைல உ�ைம தானா..ஹா..ஹா”
எ�றப� �வா ேயாஹ�னா��� ஃ�ெர��
��ெவ�� அ���னா�.
அவ� உடேன அ�ெச�� ெச�தா�.

“ஹா� அ�ணா” எ�� ெமேச� வ�த�.
“அ�ணா?..இ�த வா��ைத எ�ப��
ெத���?”
“மத���ட ேக�ேட�..ஐ ைல� இ�”
“ஐ �..அ��ற� மத� எ�ன ெசா�றா�?”
“�..எ�லாேம..ஐ அ� ெவ� ல��..அவ�
எைத�� எ���ட மைற�கற��ைல
ெத��மா? ..ஜ�லா ேம�டைர��ட!”
“ஜ�லாவா? யா� அ�?”
“உன��� ெத�யாதா..இ��யால மத��ட
��� �ெகதரா இ����ேச அ�த�
ெபா��”
�வா �ழ���ேபா� ���ைனேய
பா��தப� அம�����தா�.

மத� “ேட�, எ�ன ப�ேற?” எ�� ெமேஜ�
ேபா�டா�.
’ஏ� இவ� ���ப வ�றா�’�
ேயா��சப�ேய “ேயாஹ�னா�ட சா�
ப������ இ��ேக�” எ�� ப��
ேபா�டா�.
“ஓ�…அவ�ட எ�னடா சா�? எ���
அவ��� ஃ�ெர�� ��ெவ��
அ���ேன? அவ�ட� ேபச��னா நா�
இ����ேபா� ேப�. ேபா��. �ர�ணா
ேம�ட�ல ப�ண மா�� ப��ேவா��
�ைன�ேச மவேன ெதாைல���ேவ�”
எ�றா� மத�.
�வா��� பய�கர அ����யாக இ��த�.
‘இவ� தாேன வ�ய ேயாஹ�னா�ட�
�த�� அைழ��� ெச�றா�? இவ�தாேன
இ�ேபா� எ�ேக�ெம������ வா எ��
அைழ�தா�? ஏ� இ�ேபா� இ�ப��

ேப��றா�? அ��� அ�த� ெப�ைண
நா� எ�வள� ம�யாைதயாக
�ைன���ேற�? இ�வள� ேகவலமா�
ேப�றாேன’ என ெதாட��� �ழ��னா�.
இ�ட�ெந� எ���ேளாரைர �ேளா�
ெச����� , எ��தா�. ஃேப� வா�
ெச�ய ேவ��� ேபா� இ��த�. யாேரா
�க��� உ������ட� ேபா� வ��த�.
வா�ேப�� ேபா� �க�ைத� க��னா�.
ெப�கைள� ெதாட�� �ர�ம ரா�சச��….
எ�ன இ�..���� அேத வ�..எ�ன
நட��ற�? மத� எ�ைன�
ச�ேதக�ப��றானா?
ேப��� ேபா� காஃ� எ��தா�.
’ெப�கைள� ெதாட�� �ர�ம ரா�சச��..

இ�ைல மத� ேயாஹ�னா�ட� நா�
ேப�வைத� பா��� பய�ப��றா�.
ஜ�லா..ஜ�லா யா�? இ��யா�� ஏ�
���� �ெகத�? அ�ப�ெய�றா�
அவ��� க�யாண� ஆனதாக நா�
ச�ேதக�ப�ட� ச�யா? யாைர� ேக�கலா�?
பழ�ைய? ெச�ேகா�ைய? அவ�க�
இ�ேபா� எ�ேக இ���றா�க�?
ெப�கைள� ெதாட�� �ர�ம ரா�சச��..
அ�யைன� க�டா� அல�� கல��ட….
ஹா..அ��த வ� இ� தா�..இ� தா�..
அ�யைன� க�டா� அல�� கல��ட….’
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�வா எ�கைள� ேதட� ெதாட��னா�.
அ�� �ர��ைன எ�னெவ�றா�, �வா��
எ�ைன� ேபாலேவ ந�ப�கைள�
ேப�வ�� எ��ெப��!
ஒ� இட� ��� நக��தா�, அத��ற�
அவ�க�டனான ெதாட�� அ�ேதா�
���� ேபா��. ேசா�ேப��தனேம
காரண�. ‘க��ைத இ����’ ந�ைப நா�க�
எ�ேபா�ேம ����ய��ைல. வ�தைத
வர�� ைவ�ேபா�..ேபானைத� ெசல��
ைவ�ேபா� என எ�தாகேவ

எ����ெகா��� ரக� நா�க�.
எ��ட� ெந���ய ந��� இ���� ஐ��
ேப�ேம அ�த வைகைய� ேச��தவ�க�
தா�. ’ந�ேப�டா..ந�ப��காக
உ�ைர�� ெகா��ேப�டா’ எ�� நா�க�
உண���வச� ப�டேத��ைல. அ�தைகய
இ���� ந�ைப நா�க� எ�ேபா��
����ய�� இ�ைல.
ஆ� மாத�க� வைர ேபசாம�
இ������� ேப�னா�, ஏேதா ேந���
ேப�ய ேப��� ெதாட��� ேபால
‘ெசா��டா…’ எ�� ேக
ஷ ுவலாக
ஆர���ேபா�. ‘மா�ேள, ஒ� டா�ெம��
ஃ�ெர����ட ெகா���
�����ேக�..ஏ�ேபா�� ேபா� வா����,
அைத எ� ��� அ�ர��� ெகா�ய�
ப���” எ�றா� உடேன ஏ�ேபா�����
ஓ�ேவா�.

’ஏ�டா இ�தைன நாளா� ேபசைல’ எ�ப�
ேபா�ற ���க�க��� இ�� இட�
இ�ைல. ேதைவ�ப��ேபா� ேக�, ேபச�
ேதா���ேபா� ேப�. ��டநா�
������தா��, ந�ல உ�ள�க�� க���
ெக�வ��ைல, ந��� ெக�வ��ைல!
இ�த மா�� ப�ற�ற சா�யா��தனமான
ந�ேப இ�ேபா� �வா��� ��லனாக�
ேபா���. �வா எ�க� ந�� வ�ட���
இ��த ந�ப� இ�ைல. காேல� ���த��
நா�க� எ��த� ெதாட���
ைவ���ெகா�ள��ைல. பல இட�க��
ேக��� அவ��� என� ேல�ட��
ெம�� ஐ� �ைட�க��ைல. இைட��
நா� நா�ைக�� �ைற ெம�� ஐ�ைய
மா�����ேத�. (அத��� காரண� நா�
நா�ைக�� ஃ�க�கைள கழ�� ��ட� தா�
எ�� ��க� �ைன�தா� ெரா�ப த��

பா�!)
இ�� ேவ��ைக எ�னெவ�றா� நா�
�வா�� ப��கைள அ�ேபா� ெதாட���
ப����ெகா����ேத�. �வா த� ெசா�த�
ெபய�ேலேய எ��யதா� என�� அவ�
யா� எ�� ெத��த�. ‘�சா�..���பரா
எ����க �சா�” எ�� ேவ� ெபய��
����ட� ேபா���ெகா����ேத�.
அவ�� ெக�தாக ‘��க ந�� ந�பேர’
எ�� ப�� ெசா���ெகா����தா�.
இ�த� ��� ஒ� ப�க�
நட��ெகா������ேபாேத, மத�
வ��கால��� எ�னெவ�லா� �ர��ைன
வ�� எ�� ேயா��� �ன�� ஒ�றாக
கைத ெசா��� ெகா����தா�.
”என�� உ�ைமயான ஃ�ெர�����
யா�� இ�ைல. எ�லா�ேம

ஏமா���கார�க. இ�ப��தா�
ெச�ேகா��� ஒ��த�..ேவைல��லாம
நாயா அைல��������தா�. நா� தா�
ெச�ைனல ேவைல வா��� ெகா��ேத�.
அ��ற� எ�ன ப�ணா� ெத��மா? எ�க
பா��� ெசா�ப���, எ�ைன�ட அ�க
ேசல�, �ரேமாச� வா���டா�.”
“இ�த �வா இ��காேன, இவ��� யா�ேம
ந�லா இ��தா� ���கா�. ஏதாவ� ெசா��
ெக���றேத ��யா இ��பா�. இ��தா��
ந�ம��ட அ�ப�� ப�ண மா�டா�
�ைன�ேக�. ந�ம ேமல அ�பா� தாேன
இ��கா�”
“நா� ஃபா�� வ�����றேத இ��யால
இ���ற எ� �ளா� ேம����
வ��ெத��சலா இ���. எ�னடா சா��
�ைட���, இைத� ெக��க�� தா�
அைலயறா�க. அதா� நா� எவ���ட��

ட�ேச வ����ற��ைல”
ேயாஹ�னா��� �வாைவ ம��ேம
ெத��� எ�பதா� ம�ற எ�லா�
கைதகைள�� ேக���ெகா�டா�.
�வாைவ� ப��� ேப��ேபா� ம���
‘அவ� அ�ப��� நா� �ைன�கைல’
எ�றா�.
மத��� �சா ���� �ள��� நா�
வ�த�. அ�பா���� ேபா� ப�� தா�
ஒ� மாத ��� வ�வதாக� ெசா�னா�.
ஜ�லா���� ஃேபா� ெச�தா�. ஒ���
கவைல� பட ேவ�டா� எ��� தா� வ��
எ�லாவ�ைற�� ச� ெச�வதாக��
ெசா�னா�. ஜ�லா அ�தா�, அைத� த�ர
ேவெறா��� ேபச அவளா� ��ய��ைல.
மத� இ��யா வ��ற��னா�. ம�ைர
ெச�� அ�பாைவ� பா��தா�. அவ�

இவ��� ஆ�த� ெசா�னா�.
“ஒ��� கவைல� படாத�பா..அ�த
க�…-ஐ அ���� �ர��யா��. அ�பா
இ���றவைர எ���� பய�படாத” எ�றா�.
“அ�பா, அவ இ��� ந�ம �ராம��ல தா�
இ��கா, ெத��மா?”
“�..எ�லா� அ�த ல��� ப�ற
ேவைல..அ�க நம�� ேவ�டாத �����
இ���. அதா� உ�ள இற�� அ��க
ேயா��ேக�. � க���காத..எ�தைன
நாைள�� வ��� கா�பா��வா�க��
பா��ேபா�”
”இ�ைல�பா..அ� ந�ல��ைல..����
ேபா����� ேபா� ேக���
ஆ�����னா, நா� ஃபா�����
ேபாக��யாம� �ட ஆ�டலா�. நா�

அவ��ட� ேப�, அவ அ�மா ��ல ேபா�
����ேற�. ஏதாவ�
ெச���ெம������ ேக�டா, நாேன
ெகா���டேற�. இ�ல �ர���தனமா
இற�க ேவ�டா�”
“� ெசா�ற�� ச� தா�..���ர� அ�த�
க�ைதைய இ�க இ��� �ர���� வா”
எ�� மகைன ஆ��வ��� அ���
ைவ�தா�.
மத� ராஜபாைளய� ேபா� இற��னா�.
ஜ�லாவா� அ�வைத� த�ர ேவெறா���
ேபச ��ய��ைல. அவைன ஃபா��
அ����ேபா� தா� இ��த �ைலைய
�ைன��� பா��தா�. இ�ேபா� யா� யாேரா
வ�� பா��� ப�தாப�ப�� ேப��
�ைல�� இ��பைத �ைன���ேபா�,
அவளா� அ�ைகைய� க���ப��த
��ய��ைல.

“ச�, ��. அவ��� ���� ����� ேபா��.
நாம இ�ேபா ந�ம வா��ைகைய�
பா��ேபா�. அவைர� ேக�டா நா�
உ�ைன� க�����ேட�, இ�ேபா அவ�
ேப�ைச� ேக�� உ�ைன �ர�ட? யா� இைத
அவ���ட� ெசா�னா�க�� தா�
ெத�யைல. அ�ய���� ெத���. ஆனா
அவ��� அ�பாைவ�
ெத�யாேத..அ�ய��ட ெச�ேகா�
இ��கா�. அவ���� ெத������ேமா?
அவ���� அ�பா ஃேபா� ந�ப�
ெத�யாேத..”
“யாரா இ��தா�� ச�, அவ� ந�லாேவ
இ��க மா�டா�. நா� அவ�க��� எ�ன
ெக�த� ப�ேண�?” எ�றா� ஜ�லா.
“அ��தவ�கைள� ப�� ேப�றைத ��.
நாம இ�ேக இ�ப� ெசா�த�கார�க ��ல
இ���ற� ச� �ைடயா�. நாம எ�கயாவ�

ேபா� �� எ���� த��ேவா�”
“ச�..ெச�ைன ேபா�டலா�”
“ேவ�டா�மா..த��நா��ல எ�ேக
இ��தா�� அ�பா ந�ைம ��ம�யா
இ��க �டமா�டா�. ேந�ேத அவைள�
பா��க�ேபானா ���ல ெதா���ேவ��
�ர��னா�. எ�ைன�� ஒ�
ைக���ைள�கா�ைய ��ைட���
�ர��னாேரா, அ���ேக அவ� ேமல
இ��த ம�யாைத ேபா��. இ� இ� தா�
எ� ���ப�. �..நா�..ந�ம மக�..அதனால
நாம ேகரளா ேபா�டலா�”
ெசா�த ம���ேக ����வைத �ைன��
ஜ�லா ச�ேதாச�ப�டா�.
“�ஜமாவா?”

“ஆமா..�����ல �ல எ���ய��
க�ெப� இ���. அ�க ஏதாவ� ேவைல
ேத��கலா�. அதனால அ�க ேபாேவா�.”
“����ரா? அ�க தா� எ� தா�மாமா
இ��கா�. எ� ேமல அவ��� அ�க
பாச�..இ�ேபா ேப�வாரா�� ெத�யைல..”
’இ� எ�னடா �� ��ல�..ேவ� ஊ�
ெசா�����கலாேமா’ எ�� மத�
ேயா��தா�.
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நம� ச�க��� த�ைத�� அ��த இட�
தா�மாம��ேக ெகா��க�ப���ள�.
எ�லா ந�ல, ெக�ட கா�ய�க���
தா�மாம��� உ�ள ���ய��வ� ேவ�
உற�க���� �ைடயா�. அத��� காரண�
த� சேகாத� ந�றாக இ��கேவ���
எ�ேற எ�தெவா� ம�த�� �ைன�பா�
எ�ற ந���ைக. அைத தா�வ�� ச�க
��தைனக�� ெதாட��� எனலா�. �ல
ேநர�க�� அ�த ந���ைக
ெபா����ேபானா��, ெப��பா��
தா�மாம�க� த� ’ம�ம�கமா�ட�’

கா��� ��ய� அலா�யான�.
ஜ�லா�� தா�மாம� �கம� ைசய�
இ�தைன நா� க��� ஜ�லா ஃேபா�
ெச�ய�� பாச��� கல��� ேபானா�.
அவ� ����� வ�� ெச��� ஆ�றா�
எ�� ெத�ய�� தாேன �� பா���, எ�லா
ஏ�பா�� ெச�வதாக� ெசா�னா�.
ைசய� ெசா�னப�ேய எ�லா
உத�கைள�� ெச�தா�. ேவ� மா��க���
��மண� ெச�ததா� உற�க� இ���
ேகாபமா� இ��பதகா��,
ெகா�சநாைள�� யா�ட�� ெதாட��
ெகா�ள ேவ�டா� எ��� ெசா�னா�.
மத�ட� �க�� ம�யாைதயாக� ேப�னா�.
மத� ேவைல ேத�வதா��
ெசா���ெகா��, ��மா ெவ�ேய
���னா�. ���� ெந� கென�ச�

ெகா���, ேயாஹ�னா��� காத�ட�
ெம�� அ���னா�. அவ�� உ��
உ�� ெம�� அ����ெகா����தா�.
மதைன உ���ய ஒேர �ஷய� மக��
���� ைகக�� ெதா�த� தா�. அ�த�
�ழ�ைத ஏேதாெவா� �த��� இவ�
���யமானவ� எ�� ெத���ெகா�ட�.
அவ�ட� அ�பாக ஒ���ெகா�ட�.
����ெகா����பவ�� ேம� ஏ�
�ைளயா�ய�. அ�ப�ேய அவ� ேம�
ப��� அ��� ���ய�.
இெத�லா� ஜ�லா�� மன�காய�ைத
ஆ��ய�. அ�த� �ழ�ைத��
�ைளயா�ைட ஃேபா�ேடா எ��தா�. மத�
எ��த�� அவ�ட� கா��னா�. மத���
மன� ெந���த�. தா� எ�ன
ெச��ெகா�����ேறா�..த�ைன� ���
எ�ன நட�� ெகா�����ற�..எ��

ேயா��தப�ேய மத� எ��� ேபசாம�
அம�����தா�.
“ஃபா��ல ��சா, ப�க�� சா�����
பழ������க. நா� ேவற ேசா��
ச�பா���மா ேபா��������ேக�.
இ���� ைந� ெவ�ல ேபா� சா����
வா�க” எ�றா� ஜ�லா.
“ேஹா�ட�
சா�பாடா..அெத�லா�..ேவ�டா�
“எ�றா�.
“ஏ� ��க ேஹா�ட�ல சா���டேத
இ�ைலயா? ��ல ��க ����ற�
�ைட�கேல�னா ேஹா�ட���� ேபாற�ல
த�� ஒ��� இ�ைல.� ேபா��� வா”
எ�றா� ஜ�லா.
மத��� �ல மாத�க� ��� இேத

ேஹா�ட� உதாரண�ைத ேயா��த�
�ைன��� வ���. இைத� ெசா��� தாேன
நா� ஆட� �வ��ேனா�..இ�ேபா� அ�த
ஆ�ட� எ�ேக எ�ைன� ெகா��
ேபா��ெகா�����றெத�ேற
ெத�ய��ைலேய..ெப�மன�� ெர�ெட��
�த�� �ைட�க���..�ற�
பா����ெகா�ளலா� ஜ�லா ேம�டைர
எ�� தாேன �ைன�ேதா�’ேயா��தப�ேய
மத� உ�கா�����தா�.
ஜ�லா “இ�த ஃேபா�ேடாைவ உ�க
ஃ�ெர����� அ���ேவாமா? அழகா
இ����ல?” எ�றா�.
“ஆமா�” எ�றப�ேய மத� �ழ�ப��ட�
அ�த ஃேபா�ேடா�கைள த� ெம���
அ�டா� ெச�தா�. ஜூ�ய�.மத� எ��
ச�ெஜ�� ேபா�� எ�லா����
அ���னா�.

மத��� ஏேதாெவா�� தவறாக� ேபாவ�
ெத��த�..ஆனா�� எ�னெவ��
��ய��ைல.
காம� எ�ப� ����� ெகா�� ஓ��
கா�டா�. அ�� �ைளயா�டா�,
வைகெதாைக��� இற��ய
எ�லாைர�ேம அ� �ர���ேபா��
���ற�. காம� எ�ேபா�� த�ம�த
இ�ைச ம��ேம அ�ல. அ�ப�ேய இ��
ெசா�ல�ப��ற�. ‘இ� உ�
வா��ைக..ெகா�டா�..��தா�’ எ�ேற
நம��� ெசா�ல�ப��ற�. ஆனா� காம�
எ�ேபா�� பல உ��க� ச�ப�த�ப�ட
�ஷயமாகேவ உ�ள�.
காம��� இற�� ஒ�வ� ெச��� தவ�,
இ�� பல மன�கைள�
காய�ப������ற�. �����ள பல
���ப�கைள அ� �ர������ற�.

பலேநர�க�� அ� �����ெகா�ள
��யாத தவறாக� ேபா����ற�.
காம�ைத� ப��� ��யாம� இற��யவைன
ச�க� அதனாேலேய க�ைமயாக
அவமான�ப����ற�. அ� ச�க ஒ��ைக
���ைல�� ��ெம�� பய�ப��ற�.
மத� ெத����, ெத�யாம�� பல
தவ�கைள� ெச��ெகா�ேட ேபானா�.
அ�ேபா� நா�� அ�ய�� அெம��கா
ைவ�த ஆ��ட� ெட�� ஆஃ���� வ��
ேச�����ேதா�. மத�� ெம�� பா���
ச�ேதாச�ப�ேடா�. ‘ம�மக� ��பரா
இ��கா� ‘எ�� ப�� அ���ேன�.
‘ம�மகைன இ��� ேந�� வ��
பா��காதவைன தா�மாமனா ஏ���க நா�க
தயாரா இ�ைல’ எ�� மத� ப��
அ���னா�.

அேத நா�� என�ெகா� ஃேபா� வ�த�.
“ெச�ேகா�, நா� பாலா ேப�ேற�”
“பாலாவா..எ�த பாலா?”
“எ�ன�பா இ�ப�� ேக��ேற? எ�ைன
ஞாபக� இ�ைலயா? நா�தா� பாலா”
என�� க��பா���ட�.
“இ�க பா��க..என�� ���ல
ப����ேபாேத 2 பாலாைவ� ெத���.
காேல�ல இ��� ெர�� பாலா ப��சா�க.
ேகாய�����ல ஒ� பாலா �ட ேவைல
பா��தா�. ஹா��� பாலா�� ஒ��த�
ேவற ெந�ல எ��றா�..ைடர�ட� பாலா,
ைர�ட� பால�மார�� என�� எ�க�ச�க
பாலாைவ� ெத���. அதனால ெமா�ைடயா
பாலா�� ெசா�லாம ��க எ�த பாலா��

ெசா���க”
“எ�னடா இ�ப�� ேப�ேற..நா� எ�தைன
வ�ச� க��� உ� ஃேபா� ந�பைர
க�ட�ப�� ேத� வா���
����ேற�..��க�லா� ெப�ய
ஆ�க..எ���ய�..எ�ைனெயலா�
ஞாபக� இ���மா?”
‘அ�ேயா ராமா..’டயலா� தா� என��
ஞாபக� வ�த�.
“நா� எ�ன�யா ெச�ய..பால��க��
ேப� வ�சா��, பால�ச�த�� ேப�
வ�சா��, பால���ரம���
ேப�வ�சா�� ச�, ��களா பாலா��
���������க. இ�ல எ�ைன�
ெத�ய�யா�னா எ�ன�யா அ��த�?
யா��யா �?”

“ெச�ேகா�, நா�தா�யா பாலா..
(அ��..)..���ல
ப��சேன..ேகா��ப��..இ�ேபா ஆ��ல
இ��க�யா”
“அட �ைவ…�தானா..ஆ�� பாலா��
ெசா�ல ேவ��ய� தாேன?”
“உன�� நா� ஆ��ல ேச��த� ெத��மா? “
“ெத���டா..எ�ப� இ��ேக? எ�ன
����?”
“ந�லா இ��ேக�டா..உன�� மத��
யாைர�� ெத��மா?”
“ம�ப��� ெமா�ைடயா� ெசா�ேற,
பா���யா?”
“ச�..ச�..உ��ட ம�ைர காேல�ல
எ���ய��ல மத�� யா��

ப��சா�களா?”
“ஆமா..ந�ம ைபய� தா�..நம�� �ேளா�
�ர��..அவைன எ�ப� உன���
ெத���?”
“அவ� ந�ல ைபயனா?”
“ஆமா�டா..எ�
ஃ�ெர����ேற�..அ��ற�� ெநா�ல
ைபயனா��ற?”
“எ� த�க���� வர�
வ�����டா..இ�ேபா நா�ேவல இ��காரா
அவ�?”
“வரனா? எ�னடா ெசா�ேற?”
“ஆமா, ஜாதக� வ����..எ�லா�
ெபா��த�� இ���..நைக�ட� �ர��ைன
இ�ைல, உ�க ெபா��..உ�க இ�ட��

ெசா���டா�க..காேல� ேபைர� ேக�க��
உ� ஞாபக� வ����..அதா� உ�
ஊ���� ேபா� ந�ப� வா��ேன�. �ேய
ந�ல ைபய�� ெசா�ேற�னா..”
“ேட�..இ�..இ�..அவ� ந�ல ைபய�
தா�..அவ���� க�யாண� ஆ� ஒ�
�ழ�ைத�� இ��ேக?”
“எ�னடா ெசா�ேற?”
“ஏேதா �ழ�ப� நட�����..அவ� ல�
ேமேர� ப�ணா�..�த�ல அவ� அ�பா
ஒ���கைல..இ�ேபா அ�த� ெபா���
ம�ைரல தாேன இ���..அவ�
இ�ைன��� �ட த� ைபய�
ஃேபா�ேடாைவ ெம��ல அ���
இ��கா�டா.”
“ஓேஹா..அ�ேபா அவ���� ெத�யாம�

தா� இ� நட����றயா? கெர�டா�
ெசா���பா..அவ���� க�யாண�
ஆ�����ல?”
“யா� உ���ட வர� ெகா��
வ�தா�கேளா, அவ�க��டேய ஜ�லா
யா��� ேக�..ஓ��வா�க…இ�ேல�னா
���ளா நா� ெச�ேகா� ஃ�ெர����
ெசா�� ேபா��”
“ச�, இ�ேம அவ�கைள நா�
பா����கேற�.”
அவ� ஃேபாைன ைவ�த�ற�, என���
�ழ�பமாக இ��த�.
ெம��� இ��த மத� ந�பைர எ��� கா�
ெச�ேத�.
“ஹேலா, யா� ேப�ற�?’ எ�றா� மத�.

“ஓ…., எ�னடா ப������ இ��ேக?”
“ேட� ெச�ேகா�…ந�லா இ���யா?
இ��யா வ���டயா?”
“ஆமா..எ�ன நட��� அ�க?”
“எ�ன நட��? ஒ��� நட�கைல..ஏ�?”
“எ� ���ேம� ஃேபா� ப�ணா�. உ�
ஜாதக� வ����கா�, அவ� த�க����.
எ�ைன� ������
ேக�டா�க..அவ���� க�யாண� ஆ�,
�ழ�ைதேய இ�����
ெசா�ேன�..க��பா��டா�க.”
“ஜாதகமா? எ� ஜாதக�ைத நாேன
பா��த��ைலேய…”
“அ� என��� ெத���..அதா� ேக�ேக�,
எ�ன நட���?”

“இ�ேபா நா� ேகரளா வ���ேட�டா.
அ�பா��� ஜ�லா��� ஒ���கைல.
அவ��� வயசா���சா, மைற
கழ�����..அவ� தா� இ� மா�� ஏதாவ�
���தனமா� ப�றா���
�ைன�ேக�..நா� ேப���ேற�..த�க��
இ���..ேபச�யா?”
“��..ெரா�ப நாளா��”
“அ�ணா..ந�லா இ����களா? இ��யா
எ�ப�ணா வ���க? எ� ந�ப� உ�க��ட
இ�ைலயா? “
எ��� மாறாத அேத அ��ட� ஜ�லா
ேப��ெகா�ேட ேபானா�.
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ந�ைம� ப��ய ஞாபக�கைள நா�
அ�யாமேலேய ந�ைம� ���
�ைத���ெகா�ேட இ����ேறா�.
����ேபா� அ� வள���
��வ�பெம����ற� ��களாகேவா,
��களாகேவா!
ேயாஹ�னாவா� மதைன� ���� இ��க
��ய��ைல. அவ� இ��யா ேபான
இர�டாவ� நாேள, அவ��� �����
�சா அ�ைள ெச��, �டா� ஃபாேலா
ெச��, அைத வா��னா�. மத����

அைத இ�� ெம��� அ������தா�.
அவ�ட� வா��த அேத அைற�� அவ�
இ�லாம� இ��ப� ெப�� ெகா�ைமயாக
இ��த�. அ����த ஒ�ெவா�
ெபா��க�� ஒ�ெவா� �ைன�கைள�
�ள�ன.
இ��� இ��யா�� ெமாைப� ��
வா�க��ைலயா�. இ�ேபா� தா� அ�ைள
ெச�����றானா�. அ� எ�ேபா� வ��,
நா� எ�ேபா� ேபச..எ��
ெநா��ெகா�டா�. ெம��� ம��ேம
ேப��ெகா�வ� எ�ப��
ேபா��..சா����� வர
மா�ேடென��றா�. ஆ�க� க�
ெந�ச�கார�க� தா�. நா� தா� இ�ப��
�ட�� த����ேறா�..ஏ� ஒ� க�
ெந�ச�கார��காக த��க
ேவ���..ேயாஹ�னா��� ����

வ�த�..அ�ேபா இ� தா� காதலா? அவ�
���� வ�தா� ேபச��டா�. ��டேய
�ட��டா�. எ�ைன ஒ� மாச� �ல�ப
ைவ�தா� அ�லவா…���
�ல��..அ�..�ஹு�..��யேவ
��யா�..ரா�க�.
அ�ப� இ��ேபனா..ச�ேதக�
தா�..அவைன� பா��தாேல ����
வ����ேம..இ�ேபாெத�லா�
எத�ெக��தா�� �����ேறா�..இைத�
�ைற���ெகா�ள ேவ���..எ�லா� அ�த
���ைபயனா� வ�த�. எ�ைன��
�சா�� ��டா�. இ�ப� த�ேய அைர
மய�க��� �ல�ப
ைவ����டாேன..அவ� இ�ேபா� எ�ன
ெச�� ெகா����பா�? இ��யா��
எ�ெக இ��பா�? ஏேதா ஊ�
ெசா�னாேன..��

ெட���..�..ம�ைர..அ�க தா�
இ��க��..அ�ேக ேவெற�ன �ெப
ஷ �?
��கா நகர�� ெசா�னாேன..எ�ைன
மா��ேய அ��� �����������மா?
ஒ�ேவைள ம�ைர�� யாைரேயா ல�
ப��ேதா? ��க ��யாம� காத�
அவ�ைத�� அ��� த���றேதா?
பாவ�..
அ�ேக ேவ� எ�ன �ெப
ஷ �? �..���
எ��� இ���? அ���ட� ேக�ேபா�.
ேயாஹ�னா எ���, த� ேல�டா�ைப ஆ�
ெச�தா�. ���ட� ேபானா�. “Madrai,
India” எ�� ைட� ெச�தா�. ���
‘Madurai’-ஐ ெரகம�� ெச�த�. அ�ேக
வ�த ெவ�ைச�கைள ஒ�ெவா�றாக�
ப��தப�ேய இ��தா�. ஒ� க�ட���
ேபார��த�. இ�த ���ட� இேத ேபா�
மதைன�� எ�ேகெய�� என���

ேத��ெகா��தா� எ�ப� இ����?
‘Madhan, Madurai, India’ எ�� ேபா�டா�.
எ�ென�னேவா தகவ�க� வ�தன.
அ�வார�யமா� பா����ெகா�ேட
வ�தவ� க��� மத� ெபய� ெகா�ட
ஒ� யாஹூ ெம�� ��� க��� ப�ட�.
அ� ஏேதா ம�ைர�� உ�ள காேல�
மாணவ�க�� ��� எ�� ெத��த�. ���
ெச�� உ�ேள ேபானா�. அ� மத��
காேல� தா� எ�ப� ���த�.
அ�ப�ெய�றா�, மத�� இ�ேக
இ��பானா எ�� ஆ�வ��ட� ேத�னா�.
அ�த� ப�க��� கைட� ெம�லாக
‘Re:Jr.Madhan’ இ��த�.
அைத ��� ெச�தா�. அ�ேக ��யாத
எ����க�� ஏேதா எ�����த�.
அ���ய ெம�� ஐ�ைய� பா��தா�. அ�

மத�� யாஹு ஐ� தா�. அ���ய ேத�
பா��தா�. ேந��� தா� அ���
இ���றா�.
ேயாஹ�னா��� பத�டமாக இ��த�.
‘இ� எ�ன? ஜூ�ய� மத� எ�றா�, மகனா?
மத��� மகனா?’ அத�� ��ைதய
ெம�ைல ேத� எ��தா�. மத� த�
�ழ�ைத�ட� �ைளயா��, ����
ஃேபா�ேடா�க� இ��தன.
ேயாஹ�னா��� ஒ� ��ட� இதயேம
��� ேபான�. எ�ன இ�? மத����
�ழ�ைதயா? மத� க�யாண� ஆனவனா?
�ேராக��� வ� தா�காம� கதற ேவ���
ேபா� இ��த�. க��� �ர�� வ��
அ�த ஃேபா�ேடா�கைள மைற�த�.
இ�த உற�� ெபா�யா? என�� எ�த
உற�ேம உ�ைமயா�

அைமய�ேபாவ��ைலயா? நா� அ�ப�
எ�ன பாவ� ெச�ேத� ஆ�டவேர.
எ�தைன ேப��, அ�� எ�வள�
அ��..எ�லா� ெபா�யா?
இதனா�தா� ஃேபா� ந�ப� தர
ம���றானா? இதனா� தா� சா����
வ�வ��ைலயா? அ�த ப�ேய பலவா�
ேயா��தா�. ஒ� க�ட��� ேயா����
���, அ�ைகேய ���ய�.
மத��� அவ� அ�பா ெப� ேத�வைத�
ப��� ேக���ப�ட�� ஜ�லா பய��
ேபானா�.
“என���� இ�த உலக��ல இ���ற�
��க தாேன? ��க இ�ேல�னா இ� நா�
எ�க ேபாக ����? எ�ைன எ�க ��ல
,ஊ�ல ம��யா ம��பா�களா? என���
பயமா இ����க..” எ�� அ�தா�.

மத��� ��ெர�� அ�த ஐ�யா வ�த�.
“ஜ�லா, நாம இ��யால இ��தா அ�பா
இ�ப�� தா� ெதா�ைல ப��வா�. நாம
எ�ேகயாவ� ெவ�நா� ேபா�டலா�”
“அைத� தாேன நா� பல தடைவ உ���ட�
ேக�ேட�”
“ஜ�லா..� வ��த�ப��ேய�� நா�
உ���ட பல �ஷய�ைத மைற���ேட�.
நா� ேபான க�ெப� ந�ல க�ெப�
�ைடயா�. �த� �� மாச� ச�பள�
ெகா��தா�க. அ�ேதாட ச�..அ��ற�
�சச�� ெசா�� ச�பள� இ�லாமேலேய
ேவைல பா��ேத�. ���� ��மாச�
��ன ேவைலைய ��ேட ����டா�க.
அ��ற� ேபான �� மாசமா ேவைல
ேத�ேன�. கைட�யா ஒ� ேவைல
�ைட����. ஆனா� பைழயப� இ��யால
�சா �ராச�� எ�லா� ப�ண���

ெசா���டா�க. நா� இ��யா வ�த��ற�
தா� �சா ெம��ல வ����. ���ப ேபான
தடைவ மா��ேய �ைறய ெசலவா��.
அ�பேவ 2 ல�ச� ஆ����. ஆனா இவ�க
ஃேப�� �சாேவ த�ேறா�� ெசா�றா�க.
நா� அ�பா��ட கா� வா���கலா��
�ைன����ேத�. அ����ள இ�ப�
ஆ����..அதனால தா� இ�கேய ஏதாவ�
ேவைல பா��ேபா�� ��� ப�ேண�.
இ�ேபா எ�ன ெச�ய�� என�ேக
ெத�யைல”
ஜ�லா���� எ�ன ெச�வெத��
��ய��ைல. “ெகா�ச நா� இ��யால
இ��ேபா�. கா� ெகா�ச� ேச�����,
அ��ற� ஃபா�� ேபாகலா�” எ�றா�.
மத�� அத�� ஒ���ெகா�டா�.
ம�நா� ஜ�லா�� தா�மாம�
அவ�கைள� பா��க வ�தா�.

ேப��ெகா������ேபா� மத� அ���
எ�ன ெச�ய�ேபா��றா� எ�� ேக�டா�.
மத� அேத கைதைய� ��மா ெசா�னா�.
அத�� அவ� “வா��� வ��ேபா�
பய�ப����க��. இ�ேபா ைக�ல
இ���ற �சாைவ �����, ��சா இ�க
இ��� ேவைல ேதட�ேபா��களா? அ�
எ�வள� க�ட�?”
“இ�ேபா அ�வள� பண���� எ�ேக
மாமா ேபாக?” எ�� ேக�டா� ஜ�லா.
“நா� த�ேற�மா. � அ�க ேபா���,
ந�லப�யா ெச��� ஆ���, ���ப�
ெகா�” எ�றா� அ�த ந�ல ம�த�.
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மத� ��ைப ெச�� இற��னா�. எ�கள�
ந�ப� ஒ�வ�� அைற�� த��னா�.
‘எ�ன �ஷய�’ எ�� ந�ப� ேக�க,
ஃபா�� ேபாக� ேபாவதாக�� �சா
�டா��� ெச�ய வ����பதாக��
ெசா�னா�.
மத��� �ைன��� பா��தா� ஆ�ச�யமாக
இ��த�. ேயாஹ�னா ����� �சா
எ��� அ��� இர�� நா�க�
ஆ������, அைத எ�ன ெச�வெத��
ெத�யாம� �ழ��� ெகா����தா�.

��ெரன ஜ�லா�� மாமா ��� ல�ச�
தர�� ஆ��ேபானா�.
அ��� ஜ�லா�� ‘இ��� ஏ�
ேயா�����க? க�ெப� �சா இ�����
ெசா���க�ல..அ��� ஃேப���ேக
இ����� ெசா���க�ல. ���ர� �சா
�ராச�� ப���க. நாம �ள��ேவா�.
என�� இ�க இ���ற� ச�யாேவ படைல’
எ�� ெசா��, �க�� வ����� ��ைப
அ���னா�.
இ�ேபா� ைக�� ����� �சா�ட�
��� ல�ச� ெசல���� பண�. அ���
எ�ன ெச�வ�..இ�ேபா� �சா �ராச��
ப�� எ�ேற ஜ�லா�� ெசா��றா�,
ஜ�லா மாமா�� ெசா��றா�,
ேயாஹ�னா�� ெசா��றா�. எ�ேலா��
ெசா���ேபா�, நம�ெக�ன..�த��
ஃபா�� ேபாேவா�..ெப�மன��

ெர�ெட�� வா��ேவா�..�ற� பா����
ெகா�ளலா�..
மத� அ�� ஒ� ஏெஜ��ைட� ����,
�சா �டா��� ப��� த��ப�
ேக���ெகா�டா�. அவ�க�� ��ேற
நா�� �����ெகா��தா�க�. ��ெக�
உடேன �ைட�க��ைல. இர�� நா�
க��ேத இ��த�. மத� அ�த ��ெக�ைட
வா�� ���, கா����க� ெதாட��னா�.
மத� வ�த�ட� ஃபா�� �ள�ப
ேவ������� எ�பதா�, ஜ�லா
ேதைவயான ெபா��கைள ேப� ப�ண�
ெதாட��னா�.
ேயாஹ�னா மன� ெநா�த �ைல��
ஆ��ர��ட� கா����தா�.
ப�வ� �வா�ட� எ��� ெசா�லாம�,

மத� ப���� அவ� காேல� ஃ�ர���
ப���� ேக���ெகா����தா��வா
ேவ� �பா��ெம�� ப��ததா�, யாஹூ
����� அவ� இ�ைல. ஜூ�ய� மத�
ெம�� அவ��� வர��ைல. . �வா��
மத�� ெந���ய ந�பனாக எ�ைன�
ெசா���ெகா����தா�.
’தா� ெம��� பா��தப�ேய, மத���
�ழ�ைத உ�டா..அ�ல� தா� தா� தவறாக
���� ெகா�ேடாமா..�வா ெபாறாைம
���தவ� எ�� ேவ� மத�
ெசா�னாேன..இவ�ட� ஃேபா�ேடா
ேம�டைர� ேக�டா� உ�ைமைய�
ெசா�வானா?’ எ�� ேயாஹ�னா
�ழ��யப�ேய �வா�ட� ேநர�யாக
எ��� ேக�காம� ���
வைள���ெகா����தா�.
�வா எ�ெக�ேகா �சா��த�� ’மத����

க�யாண� ஆன� உ�ைம எ���, அ�
ெச�ேகா��� ந�றாக� ெத���’ எ���
அ��� ெகா�டா�. ’ ஆனா� இ�த�
ெச�ேகா� எ�� ேபா�� ெதாைல�தா�
எ�� ெத�ய��ைலேய..இ�ேக ஒ�
ெப��� வா��ைக அ�லவா பாழா��
ேபா��ெகா�����ற�..ஏதாவ� ஒ�
ஆதார� இ�லாம� இ�த� ெப�க�ட�
ேபச ��யாேத’ எ�� த�ேய
�ல���ெகா����தா� �வா.
——————ெஜயபா��� எ��சலாக இ��த�.
’அவ��� எ��சலா� இ��ப� அ�சய�
அ�ல. அவ� சாதாரணமா� இ��பேத
அ�சய� ’எ�� �ைன�த ப�ேய அவ�
அ�பா ���� ேக�டா�.
“ெசா���பா..ஏ� கண�� ேட� ஆக

மா�ேட���?”
“பா������ ெசா�ேற�”
“பா����டா?..எ�ேபா…எ�ேபா சா�
பா����க? ஒ� ��ன� ப�றவ���
கண�� எ�ப�� �ர� ��ல இ��க
ேவ�டாமா?”
“இ�ேபா இ�ைல..எ�ன
ெச�ய�����க?”
ெஜயபா� �ரைல உய��த��, அவ�
அ�மா உ�ேள ���தா�.
“ெஜயா, அ�பா உ� ந�ல���� தாேன�பா
ேக�கா�..ஏ�க அவ�
ெசா��வா�..���க”
“�..அவ� இ���� இ�ப� ெக���
�����வரா� ேபான��� காரணேம �

ெகா��த ெச�ல� தா�. ல�ச�கண��ல எ�
�.எஃ�.கா� ேபா��, ஏெஜ�� வ���
ெகா�����ேக�. அ��� நா� கண���
ேக�டா, ேகாவ� வ�� சா���..வா��யா�
��ைள ம���� ெசா�வா�க..அ���
ந�ல உதாரணமா வ�� வா����கா�
இவ�..”
அவ�க� ேப�வைத� ேக�டப� த�
����� அம�����த ெஜயபா�� த��,
இ�ேவ தா� ெச�ல ச�யான ேநர� எ��
�ைன�தப� எ��தா�. த� காேல� ேப�ைக
எ��தப�, அைம�யாக ஹா��� வ�தா�.
“அ�மா..அ�பா..நா� காேல� ேபா���
வ�ேற�” எ�றா�. அவ�
எ��பா��தப�ேய அவ� அ�பா
ஆர���தா�.
“பா�..இ� ��ைள.. உ�ைன மா�� ெட� �

ேகா� அ��� எ� மான�ைத வா�காம
எ�ப� ஒ��கமா ப��� காேல� ேபாறா�,
பா�. உ�னால எ��ட ேவைல ெச�ற
வா��க ��னா� தைல���� எ�தைன
தடைவ �����ேப�. எ�ேபா இவ�
காேல� ேச��தாேனா, அ����� தா� நா�
தைல����� எ�க ���ல நட�க
ஆர���ேச�”
ெஜயபா�� த���� ச�ேதாசமாக இ��த�.
எ�ேபா�� ேக��� வசன� தா�. �ல
வா��ைதக� மாறலா�, ஆனா� அேத
பா���. ‘அ�பாைவ தைல����� நட�க
ைவ�த மக�’ எ�பைத� ேக�கேவ
ச�ேதாசமா� இ��த�.இத�காகவாவ�
ேக�ப�� ெசல�� ஆகேவ��� எ��
�ைன�தப� காேல� �ள��னா�. அ�பா
ெதாட��� பா��ெகா����தா�.
“ உ��ட ம�ைர ���ல ப��ச எ�லா�

பச�க�� இ���� எ���ய�, டா�ட��
ஆ� ஃபா�� ேபா��டா�க. அவ�கைள�
பா��தாவ� ���த ேவ�டாமா �?
��னைஸ ந�லா நட��, ��ேனற
ேவ�டாமா?”
அவ� ேப��ெகா������ேபாேத
ெஜயபா� ெவ�ேய�னா�. ேகாப�ைத
ைப��� ேம� கா�ட உைத�க ���டப�,
அ� நக��த�.
ெஜயபா� மத�ட� ப���� ஒ�றாக�
ப��தவ�. மத� ப��� எ���ய� ஆ�,
ெவ�நா�� பற���ட, ெஜயபா�
ம�ைர�� ஏேதாேதா ��ன� ெச��
ேதா��, இ�ேபா� ��, ஃ���� ேபா�ற
����ேதைவ� ெபா��கைள ����
ஏெஜ��ைய நட���ெகா����தா�.
அ��க� இ�ப� அ�பா

அவமான�ப���வைத
�ைன���ெகா�ேட க���ட� ைப�ைக
�ர��யப�ேய பழ�கான�த� ��ன� வ��
��றா�. ேம�� �ல�� ��ன��காக
கா����தன�. ஒ� ெப� ������ வ��
ெஜயபா�� ��னா� ��றா�. �ற�
ெகா�ச� ��ேன நக���, ெஜயபா���
அ�����த ேக��� ெகா�ச� ெகா�சமாக
வ��ைய �ைழ�தா�. அவ� வ����
��ப�� ெஜயபா� ைப� �� ேலசாக
உர�ய�. உடேன வ��ைய ������
��� “சா� சா�” எ�றா�.
ெஜயபா� க���ட� ����� பா��தா�.
அவ� “ஆஃ���� ேல� ஆ����..அதா�”
எ�றா�.
“� ம��� தா� ஆஃ��
ேபாேற..நா�க�லா� �ைர�க� ேபாறமா?”
எ�� க��னா� ெஜயபா�.

அ�த� ெப� பய�� ேபானா�. அ���
ெசா�லாம� தைல ���� ெகா�டா�.
எ�ேலா�� ����� பா��தன�. அேத
ேநர��� �ைன ஒ�� நா�� ���க�ட�
��ன� ஏ�யா���� �ைழ�த�. இ�த
��யான ேநர���, இ� எ����� ஏ�
வ�த� எ�� எ�லா�� �ைக�தன�.
அ�த தா�� �ைன இவ�கள� ப��ைய�
கட���ேபா� ��� ��ன� ���த�.
��னா� ��ேறா� எ�ப�� ேபாவெதன
ேயா��தப�ேய ��றன�. ��னா�
இ��தவ�க� �ஷய� ��யாம�, ஹாரன
பலமாக அ��க�ெதாட��ன�. �ைன��
���க�� �ர�டன.
ெஜயபா� �ள�ைச� ���தா�. �யைர�
ேபா�டா�. எ�ப���� கவைல���
க���ட� ஆ��ேல�டைர ����னா�.

அவ� ைப��� �� ச�யாக ஒ� �����
�� ஏ� இற��ய�. சத�ெக�� ர�த�
ெத��த�. ப�க��� இ��த ெப� ’ஐேயா’
எ�� அல�னா�. ��னா� ��ற பல��
க�ைண ���ெகா�டன�.
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ெஜயபா� வ��ைய த� கைட ��
����னா�.
“நாரா�…..நாரா�” எ�றா�.
கைட������� நாகரா� ஓ� வ�தா�.
“எ�ன ம�சா�?”
“அ��றமா வ�� �ைல� க���..”
“ச�..��ெம�லா� ர�தமா இ���?”
“ஆமா�டா..எ�ன�� ேமலேயா
ஏ���ேட�”

“ஏ�, இ����� மாமா ப���� மக��வ�
ப�� பாட� எ��தாரா?” எ�றப� ���தா�
நாகரா�. அவ� ெஜயபா�� அ�ைத மக�.
ெஜயபா� கைட�ேலேய ேவைல ெச�பவ�.
ெஜயபா� ப�� ந�� அ��தவ�. ெஜயபா�
யா�டமாவ� ����� ேப��றா� எ�றா�,
அ� நாகரா�ட� ம��� தா�.
இ�வ�� ேப�யப�ேய கைட���
�ைழ�தன�.
“மாமா எ�ன ெசா�றா�க?”
“எ�ன ெசா�ல�ேபாறா�..என�� �வர�
ெத��ச�ேபா ஆர���ச அேத
ப�ல�.ப��கேல�னா நாசமா�
ேபாேவ..ப��சவ� ம��� தா� ந�லா
இ��பா�..ெலா�� ெலா�����..ஏ�டா
இ�ேபா �ைன�சா யா���ட�� ேக�காம
நா� ேபா� ����யால

உ�கா�����ேவ�. ப����� ஆஃ��ல
இ���றவ� அ�ப� வ��ட���மா?
அ�ைம� �ைழ��. எ�ப�� எவ��காவ�
ெசா�ப�������� ��யறா�க. ந�மால
அ� ���மாடா? “
“கெர�� ம�சா�..இ�ேபா� தா� ப��சவ�
ல�சண� ெத��� ந�ம ஏ�யாேவ
����ேத”
“எ�ன ல�சண�டா?”
“உ� ஃ�ெர�� மத� ேம�ட� ெத�யாதா
ம�சா�? ெத�����ல �ைன�ேச�”
”எ�? எவைளேயா ����� வ��
��னாேன அ�வா?
ஹா…ஹா..ெவ���பய..ந�ம சா�ையேவ
ேகவல�ப����டாேன..இெத�லா�
எ�க�பா க����� ெத�யா�. ந�மைள�

தா� �ைற ெசா�வா�”
“ம�சா�, இ�ேபா எ�னா���� ெத�யாதா?
அவைள அ��� �ர���டா�க”
“எ�னடா ெசா�ேற?”
“ஆமா ம�சா�..இ���� தா� அ�ப�ேபா
எ�க ����ப�க�� வர��..� கா�
உ�ளவ�…”
“ேட�, �ஷய�ைத� ெசா��..எ�ன ஆ��?”
“அ�த� ெபா�� ஒ� ேலாலா�..ஏ�கனேவ
பலேபேராட பழ�கமா�. இ� ெத�யாம
ந�மா� இ������� வ���டா�.
இ�ேபா ேம�ட� ெத��� அ���
�ர���டா�க”
“மத� இ�க தானடா இ��கா�..ஒ�நா�
பா��தேன”

“ஆமா, இ��தா�..இ�ேபா ஆைள�
காேணா�. ஃபா�� ேபா��டா��
ெசா�றா�க. அவ� அ�பா இ�ேபா
ெபா�� பா������� இ��கா�”
ெஜயபா��� ச�ேதாசமாக இ��த�.
அ�பா�ட� இர� இ�ப��� ேபச
ேவ���. ‘பா��யா ப��சவ�
ல�சண�ைத..நா�க எ�பவாவ� ���ப
ெகௗரவ� ெக�ற மா�� நட�����ேறாமா?’
எ�� ேக�க ேவ���.
“இ�ேபா அவ எ�கடா இ��கா?”
“யா�? மத� ெபா�டா��யா?”
“ஆமா”
“ெத�யைல ம�சா�..ராசபாைளய� ல���
ம�� ���ல இ����� ெசா�னா�க”

“அவைள� ேத��
���க�ேம..ல���ய�கா��ட நா�
ேப�ேற�..அவ ந�ப� இ��தா வா�க��”
“எ��� ம�சா�?”
“ஆ�த� ெசா�ல�தா�” எ��
ெசா����� ெஜயபா� ���தா�.
’இர�� நா�களாக ேயாஹ�னா�ட�
இ��� ெம�� இ�ைல. ேகாப� ேபா�
ெத��ற�.ஃேபா� ந�ப� ேக�டா�,
தர��ைல. சா����� ����டா�.
அ��� ��ய��ைல. ஜ�லாைவ
ைவ���ெகா�� எ�ப� சா� ப�ண?
இ�ேபா� ேபசலா� எ�� ெமேச�
அ���னா�, ப�ேல இ�ைல. ஒ�ேவைள
அ�மாைவ� பா��க ஃ�ரா��
ேபா���டாளா?’ ேயா��தப�ேய
ஏ�ேபா���� உ�கா�����தா� மத�.

’இ��� ெகா�ச ேநர��� ஃபைள�
ஏ��டலா�. ேயாஹ�னா அ��
இ�லா��டா�� ���� சா� ஒ��
ந��ட�� இ���ற�. அதனா� �ர��ைன
இ�ைல. அவ� எ�� ேபா���பா�
அ�ல� ேகாப� தானா?’ எ�� மத�
�ைன���ேபாேத ஃ�ைள��� ேபா���
ஆர���பதா� அ���தா�க�. மத�
�ள��னா�.
“ேயாஹ�னா, எ�ன ஆ��? ஏ� ஒ�வாரமா
ட�லாேவ இ���ேற? எ���
�ர��ைனயா? நா�க�� மத� இ�லாததால
தா� இ�ப� இ���ேற�� �ைன�ேசா�.
ஆனா ச��� ரா�� ேதா��. ெசா��”
ேயாஹ�னா�ட� ஆ�தலா� அவ�
அ�வலக� ேதா� ஏ�ச�� ேக�டா�.
ேயாஹ�னா���� யா�டமாவ� ெசா�ல
ேவ���ேபா� ேதா��ய�. ேயா���

ேயா��� �ைளேய �ழ�����ேபா�
ெத��த�. ேயாஹ�னா அவ�ட�
நட�தைத, நட�� ெகா����பைத�
ெசா�னா�.
“ஜூ�ய� மத�னா ேபா�������?
அ�ப��னா அ� மத� �ழ�ைதயா?”
“ெத�யைல..யா���ட�� ேக�கைல.
ேக�க�� பயமா இ���, ஆமா��
ெசா���வா�கேளா�� பயமா இ���.
ேக�காம இ��க�� ��யைல. எ�ன
ெச�ய?”
“��டாளா �? ஒ��த� ேமல அ���
க���க�ேபாறவ� ேமல ட����னா, �ர
�சா���ட��. இ�ேபா மத� எ�ேக?”
“இ�ேநர� இ�க வ����பா�. �����
ேபா���க��”

“அ��ற� � இ�ேக வ���ேட?”
“என�� �ழ�பமா இ�����. பயமா��
இ�����. அதா� �ள�� வ���ேட�.”
ேயாஹ�னா
ெசா���ெகா������ேபாேத அவ�
ெமாைப�ஃேபா� அ��த�.
“மத� கா� ப�றா�” எ�றா� ேயாஹ�னா.
“எ���ட ெகா�. அ�த ஃேபா�ேடா�
எ�ேக இ���?”
“எ� ெட�� டா�ல”
“ஓேக “ எ�றப� காைல அ�ெட��
ெச�தா� ஏ�ச��.
“ஹா�” எ�றா�.
“ஹா..�..யா� இ�?”

“ஏ�ச��”
“ஓ..ஹா� ஏ�ச��..ைஹ � � �?”
“மத�, இ�ேபா எ�ேக இ���ேற?”
“ஃ�ளா�ல தா�”
“ஓேக, அ�ேபா ேயாஹ�னாேவாட
ேல�டா�ைப ஆ� ப��”
“ஏ�”
“ப��”
ஏேதா �ர��ைன எ�� மத���� ���த�.
ேல�டா�ைப ஆ� ெச�தா�.
ெட��டா��� ஜூ�ய� மத� எ�� ஒ�
ஃேபா�ட� இ��த�. அைத ஓ�ப�
ெச�தா�. அவ� ெம��� அ���ய
ஃேபா�ேடா�க� வ�தன. மத�
அ����யானா�.

“மத� “
“….”
“மத�, ஓ�ப� ப����யா?”
“ஆ�..ப���ேட�.:
“அ�ேக ஃேபா�ேடா� இ���றதா?”
“�..”
“ெசா��, இ��� எ�ன அ��த�?”
மத��� எ�ன ெசா�வெத��
ெத�ய��ைல. இ� எ�ப� இ�ேக வ�த�?
யா� அ��� இ��பா�க�?
ேயாஹ�னா���� ெத��த ஒேர ஆ� �வா
தா�. அவ��� இ� எ�ப��
�ைட������?

“மத�..ெசா��..அ�த� �ழ�ைத
யாேராட�?”
“ேயாஹ�னா எ�ேக? அவ��ட
ஃேபாைன�ெகா�. எ�லா�ைத�� நா�
ெசா�ேற�” ெசா���ெகா�ேட எ�ன
ெசா�லலா� எ�� ேயா��தா�.
“அவ உ���ட� ேபச ெர�யா இ�ைல
மத�.”
“ஏ�ச��, நா� ஒ� ெபா���ட ���
�ெகதரா ��னா� இ��ேத�.
ேயாஹ�னா��� ெத��ேம. அவேளாட
�ழ�ைத தா� அ�”
“அ�ேபா ஏ� ஜூ�ய� மத�� ேபா��
ெம�� அ���ேன?”
“ேஹ..ஜ�� ஃபா� ஃப�..��மா “

“மத�, ஏமா�த��� எ�ப��
�ைன�காேத. இ�க ஏமா���� �
த���கேவ ��யா�. எ�க ஆஃ��ல
எ�லா�� உ�ேமல ெகாைலெவ�ல
இ��கா�க. வ�தா�க�னா, அ���
ேபா��ல ஒ�பைட���வா�க..உ�ேனாட
��� எ�லா�ைத�� எ�������,
ெவ�ல ேபா��. ஈ���
ேயாஹ�னாேவாட நா�க�� வ�ேவா�. �
அ�ேக இ��தா�, உடேன ேபா�ைச�
������ேவா�..ஓ��..ெக� அ��
இ���ேய��”
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ெசா����� ஃேபாைன ைவ�தா�
ஏ�ச��.
“எ�ன �, ���� அவைன ெவ�ேய
ேபா�� ெசா���ேட? அவ� எ�ேக
ேபாவா�? உ�ைம எ�ன�� இ���
ெகா�ச� ெபா�ைமயா ேக����கலாேம?”
எ�றா� ேயாஹ�னா.
“ேயாஹ�னா, ஏ� இ�ப� மட�தனமா�
ேபசேற? அ�த ெம�� ப���ேக�டா
உள��றா�”

“ஒ�ேவைள அ� அவ� �ழ�ைத
இ�ேல�னா? ஒ�ேவைள அவ�
ந�லவ�னா?”
“அ� க�ஃபா�� ஆக���. அ��ற�
பா����கலா�. அ��காக அவைன இ�ேக
�ட வ����க ���மா?”
ேயாஹ�னா��� ேவ� எ�ன
ெசா�வெத�� ெத�ய��ைல. மத�
இ�ேபா� எ�ேக ேபாவா� எ�� ேயா��க
ஆர���தா�.
மத� ஒ� ேஹா�ட�� �� எ����
த��னா�. ஜ�லா ெகா��த ��� ல�ச�
அவ��� ெத�ைப� ெகா��த�. ���ர�
ஏதாவ� அ�பா��ெம���� ஃ�ளா�
பா���� ேபாக ேவ��� எ�� ���
ெச�தா�. அ�த ெம�� எ�ப�
ஜ�லா���� �ைட�த� எ�ப� ��ராக

இ��த�. ’�வாைவ� ேக�க ேவ���.
அவ� ேவைலயாக� தா� இ����’ எ��
��� ெச�தவனா�, �வா��� கா�
ெச�தா�.
“ேட�, எ�னடா ப������ இ���ேற?”
“மத�…வ�தா�சா? ஆஃ��ல தா�டா
இ���ேற�…�ராஜ�� ��யற
�ேட�..அதா� ெகா�ச� ��..அ��ற�
ேபசவா?”
“ஒ..நா� ஊ�ல இ�லாத�ேபா உ�
ேவைலைய� கா����, இ�ேபா ����
ஃ��� கா���யா?”
“ேவைலயா..எ�ன ேவைல..நா� எ�னடா
ப�ேண�?”
“உன�� அ�த ெம�� எ�ப�� �ைட����,
ெசா��?..அைத எ�ன ..�� ேயாஹ�னா��
அ���ேன?”

“ெம�லா? எ�த ெம��டா? நா� எைத��
அ��ப�ேய..இ�க பா� மத�, � வரவர
ெரா�ப ஓவரா� ேபாேற..இ��� இ�ப�
ேப�������தா, அ��ற� நா�� ����
அ��க ேவ�������. �ர�ணா
ேம�ட�ல இ��� உன�� க�யாண� ஆன
ேம�ட�வைர எ�லா� என��� ெத���.
ஆனா�� இ�ேபாவைர��� நா�
ேயாஹ�னா��� ெசா�லைல. அ� ெத���
ேபா����� ேபானா எ�ன ஆ��,
ெத���ல?”
ேபா�� எ�ற�� மத� அட��னா�.
“ெச�டா..ெச�..என���� ஒ� ேநர�
வ��. அ�ேபா கா��ேற� நா� யா���”
ெசா����� மத� ஃேபாைன ைவ�தா�.
ேயாஹ�னா ’உ�ைமைய�
ெத���ெகா�டாளா..அ� எ�ன ெம��’
எ�� அ���ெகா�ள �வா���

ஆ�வமா� இ��த�. ேயாஹ�னா���
கா� ெச�தா�.
“ேயாஹ�னா..ஃ��யா?”
“ஓ..ஃ�� தா�..”
“மத� கா� ப�ணா�…” �வா
ஆர���க�� ேயாஹ�னா இைடம��தா�.
“மதனா? இ�ேபா எ�ேக இ��கா�?”
“ெத�யைல..எ�ேக�� ெசா�லைல”
ேயாஹ�னா��� ஏேனா வ��தமாக
இ��த�.
“��க ேக�க�யா? உ�க ���� வர�யா?”
“இ�ைல, எ�ன �ர��ைன? ஏேதா ெம���
ெசா�றா�. நா�தா� உ�க���
அ����ேட�� ெசா�றா�”
“அ�ணா, நா� ெரா�ப �ழ��� ேபா�

இ��ேக�. மத��� ஏ�கனேவ ேமேர�
ஆ���சா? �ழ�ைத இ��கா? என�� மத�
அ���ன ஒ� ெம�� �ைட����..அ��
ஜூ�ய� மத�� ச�ெஜ�� ேபா��, ஒ�
�ழ�ைதேயாட ஃேபா�ேடா�
அ������கா� “
�வா��� த� ச�ேதக� உ��யான�.
“ேயாஹ�னா, என��� அ�த ச�ேதக�
ெரா�ப நாளா உ��. நா� ெகா�சநா�
��ன இ��யா ேபான�ேபா, ஒ� தடைவ
ஃேபா�ல ேப�ன�ேபா தன�� �ழ�ைத
இ����� ெசா�னா�. இ�ேபா
ேக�ட�ேபா இ�லேவ��ைல��
சா����டா�. நா�� ஃ�ெர�����ட
�சா��������தா� இ���ேற�.
�சா��ச வைர��� எ�லா�� ‘ஆமா’��
தா� ெசா�றா�க”

ேயாஹ�னா��� அைத� ேக�க��
அ����யாக இ��த�. “ உ��யா
உ�க���� ெத��மா?”
“இ�ைல, நா� மதேனாட ஃ�ெர���
�லேபைர ேத����� இ��ேக�. ���க
��யைல. அ�த ெம�ைல என�� அ��ப
���மா?”
“ச� “எ�றா� ேயாஹ�னா. ஆனா��
அவ��� �வாைவ ந�பலாமா எ��
ேயாசைனயாக இ��த�.
ஜ�லா மத�� ஃேபா� ந�ப��� ��
தடைவயாவ� கா� ெச����பா�.
����� ஆஃ� எ�ேற ப�� வ�த�. ’
எ�ன ஆ��..ஏ� இ�ப� வ��ற�? சா��
இ�ைலெய�றா�� ெர�� நாளாகவா
ேப�ட�ைய சா�� ேபாடாம� இ��பா�?
ஒ�ேவைள..ஒ�ேவைள அவ��� ஏதாவ�

ஆ�����ேமா ‘ அைத �ைன�கேவ
பயமாக இ��த�. ‘அ�ப�
இ��கா�..அவ��� ஒ��� ஆகா�’ எ��
�ைன���ேபாேத அ�ைக வ�த�.
அவ� மாமா��� ஃேபா� ெச��
�ஷய�ைத� ெசா�னா�. அவ�� பத�னா�.
‘எ�த ஏ�யா�� த��னா�? யா�ட�
த��னா�? அவ�க� ஃேபா� ந�ப�
இ���றதா?’ எ�� அவ� ேக�ட எ�த�
ேக����� ஜ�லா�ட� ப�� இ�ைல.
அ��� யா�ட� ேக�கலா� எ��
ேயா����ெகா������ேபாேத, அவ�
ெமாைப� ஃேபா� ���ய�. ’ �� ந�பரா�
இ���றேத ‘ எ�� ேயா��தப�ேய
எ��தா�.
“ஹேலா”

“வண�க��க. எ� ேப� ெஜயபா�.
மதேனாட ���ல ஒ�னா� ப��சவ�.
உ�க க�யாண����ட வ����ேக�.
ஞாபக� இ����களா?”
”இ�ைலேய, எ�ன �ஷய� ெசா���க”
“எ�லா �ஷய�� ேக���ப�ேட�.
ெகா�சநாளா நா� ஊ�ல இ�ைல. நா�
இ�����தா, இ�ப� நட�க �����க
மா�ேட�.”
ஜ�லா��� அவ� எ�ன ேப��றா�
எ�ேற ��ய��ைல. தா� இ�ேபா�
ேகரளா�� மத�ட� த��ய�� ஒ�
�ர��ைன�� இ�ைலேய..ேந��� இ���
தாேன மதைன� காண��ைல.
“��க எ�ன ெசா���க?”

“எ�ைன யாேரா�� �ைன�காத�மா.
எ�ைன உ� அ�ணனா �ைன���ேகா.
மத� ஏ� இ�ப�� ப�ணா�� என��
இ��� ��யைல. த�ைன ந�� வ�த
ெப�ைண இ�ப� த��க �����,
ஃபா���� ஓ��டாேன?”
ஜ�லா��� அைத� ேக�ட�� தைலேய
���வ� ேபா� இ��த�.
“எ�ன ெசா���க? அவ� ��ைப���
தாேன ேபா���கா�?”
“��ைப�கா? அட, எ�ன�மா �..இ�ேக
ம�ைர ஃ��லா ெத��ச �ஷய�
உ�க���� ெத�யாதா? அவ� எ�பேவா
பற���டா�….” அவ� ெசா���ெகா�ேட
ேபாக, ஜ�லாவா� அைத ந�பேவ
��ய��ைல.

“இ�ைல, அ�ப� இ��கா�..அவ� அ�ப��
ெச�யமா�டா� “ எ�றா�.
“அ�ப�யா? அ�ேபா மத� எ�ேக?
ெசா���மா”
ஜ�லா��� எ�ன ெசா�வெத��
ெத�ய��ைல. ஆனா�� ‘அவ���
ஒ��� ஆக��ைல ‘ எ�ப� ெத��த��
��ம�யாக�� இ��த�. அேத ேநர� ஏ�
இ�ப� ெசா�லாம� ெகா�ளாம� ஓ�னா�
எ�� �ழ�பமாக�� பயமாக�� இ��த�.
“அவைன எ�ப�� ���கற��� �
கவைல�படாத�மா. உலக� இ�ேபா
ெரா�ப� ��ன�. அ�ண� நா� அவைன�
����� ெகா�டாேர�, பா�” எ�றா�
ெஜயபா�.
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மத� ெதாட��� ேயாஹ�னா��� கா�
ெச��ெகா�ேட இ��தா�. அவ�
எ��காம� த�����ெகா�ேட���தா�.
ஒ�வார� ேபாரா�ட����� ��, ஒ� நா�
ேயாஹ�னா ஃேபாைன எ��தா�.
“மத�, ஏ� இ�ப�� ப�ேற? “ எ�றா�.
“அைதேய தா� நா�� ேக��ேற�. ஏ�
இ�ப�� ப�ேற? எ�ன நட������ ஒ�
�ள�க��ட� ேக�க மா��யா? அ�வள�
தானா உ� காத�? இ�தள��� ந���ைக
இ�லாமலா எ��ட� எ�ேக�ெம��

வைர வ�தா�?”
“இ�ேம ேக�க எ�ன இ���? நா�
மனசள�� ெரா�ப ெநா��ேபா���ேக�
மத�. ���, ேபா��. ����”
“ேயாஹ�னா, ��னா� ஒ�னா ���
�ெகத�� வா��ததால, ��மா அவ�கைள�
பா��க�ேபாேன�. அவ��� இ�ேபா ேவற
ஆ��ட க�யாண� ஆ����. அவ�க
ேக�����டதா� அ�க ஒ�நா�
த��ேன�. அ�ேளா தா�. அ�ேபா ��மா
�ைளயா���� எ��த� அ�த ஃேபா�ேடா.
எ� ஃ�ெர��� எ�ப�� அ�த
�ழ�ைதைய ஜூ�ய�.மத�� ��ட�
ப��வா�க. அதனால தா� நா��
��டலா அ�ப� அ���ேன�. த���
ப�ணவ� எ�ேக�ெம�� ���ச��ற��
இ�வள� ைத�யமா இ�ப� ெம��
அ���ேவனா? ேயா�, ேயாஹ�னா”

ேயாஹ�னா �ழ���ேபானா�. மத�
தா��தைல� ெதாட��தா�.
“என�� இ�ேக யாைர� ெத���? இ�ேபா�
யாைர ந�� நா� வ�ேத�? உ� ஒ���ைய
ந���தாேன நா� வ�ேத�. எ�ேனாட
அ�பா, உற�க�, ஊ�, நா� எ�லா�ைத��
�����,உ� ��னால வ�த��� இ�
தா� பலனா?”
“மத�, என�� �ழ�பமா இ���. நா�
ெகா�ச� ேயா��க��. அ��றமா நாேன
���டேற�. ைப”.
மத� ���தா�. ’இ�ப�ேய ெதாட��தா�,
��சய� அவ� ந����வா�. �ட��டா�
‘ எ�� ��� ெச�தா�. ம�நாேள ைக��
ேராஜா� ��ெகா��ட� அவ� ெத���
ேபா� ��றா�. அவ� ஆஃ��
�ள��வ�தேபா� “ேயாஹ�னா, ஐ ல� �”

எ�� க��யப�ேய ம����டா�.
ைககைள ���� வான�ைத� பா��� “ஐ ல�
ேயாஹ�னா” எ�� க��னா�. ெத���
ேபான அைனவ�� ����� பா��தன�.
மதைன� கட�� ெச�ற ஒ� ேல� “��
ஒ��..ஆ� � ெப��” எ�றா�. ேயாஹ�னா
மதைன ��� �ல� நட�தா�.
ஆஃ�� வ�த���� ேயாஹ�னா���
படபட�பாக இ��த�. ‘இ� ெபா�யா?
இ�த� காதலா ெபா�?’ எ�� ேயா��க
ஆர���தா�. உடேன ப�வ� �வா���
ஃேபா� ெச�தா�. இ�� நட�தைத��,
ேந�� அவ� ஃேபா�� ேப�யைத��
ெசா�னா�. �வா மதன� ேச�ைடகைள
க����கால� �த� பா��தவ� எ�பதா�,
மத�� ��ட�ைத� ���� ெகா�டா�.
“ேயாஹ�னா, அவ� அ�ப��தா�
ந��பா�. ஏமா���டாேத. அ�த ெம�ைல

என�� அ��ப�
ெசா�ேனேன..அ���னாயா?” எ�றா�
“இ�ைல..உன�� ெச�ேகா���
யாைரயாவ� ெத��மா?” எ�றா�.
“ெத��ேம..ஏ�கனேவ நா� உ���ட
ெசா�னமா�� ஞாபக�. அவ� என���
மத���� �ேளா� ஃ�ெர��. இ�ேபா
எ��ட கா�டா�� இ�ைல. மத� �ட
இ���. அவ� ெம�� ஐ�ைய� தா�
ேத����� இ��ேக�. ஏ� ேக��ேற?”
“மதேனாட ஜூ�ய�.மத� -ெம����
ெச�ேகா� ��ைள ப�����கா�”
“ஓ..நா� ெசா�ேன� பா��தாயா..உடேன
அ�த ெம�� ஐ�ைய அ���. நா�
அவைன உ��ட ேபச ைவ��ேற�.
அ��ற� எ�லா உ�ைம�� உன���

ெத���”
ேயாஹ�னா அைரமன�ட� அ�த ெம�ைல
அ���னா�.
�வா உடேன என�� ஒ� ெம��
அ���னா�. எ��த�டேன இைத� ப���
ேப�னா�, ந�றாக இ��கா� எ�பதா�…
“ஹா� ெச�ேகா�,
எ�ப� இ��ேக? இ� �வா. ஞாபக�
இ��கா? காேல�..ஃப���
இய�..ஹா�ட�..�� ேம�.
என�� இ�ேபா தா� உ� ெம�� ஐ� ஒ�
ஃ�ெர�� �லமா �ைட�ச�. உ�ேனாட
ஃேபா� ந�ப� என�� அ���. ஒ�
���யமான �ஷய� ேபச��.
–�வா”

எ�� ெம��� எ�����தா�.
அேத ேநர��� ேயாஹ�னா��� மத�
��� �வா ப���� ெச�ேகா� ப����
ெசா�ன� ஞாபக� வ�த�. உடேன
�வா���� ����டா�.
“�வா, நா� �ழ�ப���
இ���ேற�..அதனா� ேக��ேற�. மத�
��னா� எ���ட� ேப��ேபா� ‘�வா
ெபாறாைம ���சவ�..ெச�ேகா��� ந�ல
ஃ�ெர�� �ைடயா���
ெசா�����தா�. ஒ�ேவைள அ�
உ�ைமயா இ��தா? ஏதாவ� க���� ��க
ெர�� ேப�� ேச��� மதைன� ப��,
எ���ட த���த�பா�
ெசா���டா?…என�� எ�ன ேப�ேற��
ெத�யைல..ஆனா இ�ப�ெய�லா�
ேதா�� “

�வா��� பய�கர� ேகாப� வ�த�.
“உ�ைன மா�� ஒ� ��டாைள நா�
பா��தேத இ�ைல. இ�க பா�, என��
அ�ப� ஒ��� உன�� உத�
ெச�ய��� அவ�ய� இ�ைல. பாவ�,
ஒ� ெபா�� வா��ைக பாழா�ேத��
வ�தா, இ�ட���� ேபசேற. ஓேக, மத�
ெரா�ப ந�லவ�. அவைனேய க���ேகா.
இ�ேம நா� இ� ப��� ேபசைல. ைப.”
எ�� ஃேபாைன ைவ�தா�.
அ�ேபா� நா� ெச�ைன�� வ����ேத�.
ந�ப�� அைற�� த�����ேத�. அ��
ந�ப�� ஆஃ�� ேபா��ட, ெந���
ப��கைளெய�லா� ப��தப�ேய
உ�கா�����ேத�.
ெபா�வாக இர��, ��� நா�
ேச���ைவ�ேத, ெம�� பா��ப� எ�
வழ�க�. ஃ�ெர��� வ�ட�

��யெத�பதா�, அ� ப�� ெப�தாக
அல���ெகா�வ��ைல. அ��� அேத
ேபா�� அ�வார�யமா� ெம�� பா�ைஸ
�ற�ேத�. �வா�ட� இ���’ ஹா�’ என
ஒ� ெம�� வ����த�. அத����ேழ
‘மதனான�தா” எ�ற ச�ெஜ���ட�
ெஜயபா�ட� இ��� ெம�� வ����த�.
ெஜயபா� யா� எ�� ேயா��தப�ேய
ச�ெஜ�� இ��ததா�, அ�த ெம�ைல
ஓ�ப� ெச�ேத�.

“ந�ப�கேள,
நா� ெஜயபா�. மத�� ப���கால
ந�ப�. உ�க�� �ல� எ�ைன
அ�����கலா�.
ந� எ�ேலா���� இ�ேபா�
��யான�தாைவ ெத�������.
அேதேபா�� பல ��யான�தா�க� இ�ேக

ந��ைடேய இ����றா�க�. உ�க� ந��
வ�ட��� உ�ள ஒ� ��யான�தா ப��
உ�க��� ெத�ய�ப��தேவ இ�த ெம��.
அ� ேவ� யா���ைல, ந� மத� தா�.
மத� க����ேலேய த� காத� �ைலகைள
ஆர������டதாக நா�
ேக���ப�����ேற�. அைத ��க��
பா�����கலா�. ஆனா� இ�ேபா� ந�
சா�யா� மதனான�தா ஏமா�����ப�
ஜ�லா எ�ற ேகரள��� ெப�ைண.
அவ��� ஒ� வய�� ��ைளைய�
ெகா������, கழ�������டா�
மதனான�தா. அவ� இ�ெபா� ஃபா���
ெசா�� வா��ைக��. ஆனா� அ�த�
ெப�?
ேகரளா�� சா�பா���ேக வ����,
ைக��ழ�ைத�ட� த��� வ��றா�.

�ழ�ைதைய� கவ��க��ட ��யாம�,
இ�ேபா� ஒ� ��ன ஆஃ����
ேவைல�� ேபா��ெகா������றா�.
அ�ேக வா��� ச�பள� �ழ�ைத�� ந�ல
உணைவேயா, உைடையேயா வா���
ெகா���� அள��� இ�ைல.
மத� இ�ேபா� ஃபா��� ெசா�சாக
வா���ெகா�����றா�. ஆனா�, இ�ேக
அ�த� ெப� சா�பா���ேக
க�ட�ப��ெகா�����றா�. அ�த�
ெப� �த�� இ�ேக ம�ைர�� தா�
மத� அ�பா�ட� இ��தா�. அ��ற�
மத� எ�ன ெசா�னாேரா, அவைள
அ����ர����டா�க�.
இ� தா� மதனான�தா�� ல�சண�.
இ�ப� ஒ� ந�ப� நம��� ேதைவ தானா?
– ெஜயபா�

அ�த ெம�ைல� பா��த��
அ����யாேன�. அ� யா���
அ��ப�ப����றெத�� பா��ேத�.
மத�� ஆர����, 100��� ேம�ப�ட
ஆ�க��� அ� அ��ப�ப����த�.
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நா� ெஜயபாைல ஒ��ைற
பா������ேற�. மத�ட� ம�ைர���
���ய ேபா�, அவைன� பா��ேதா�.
அல�டலான ஆசா� எ�ப� பா��த�டேன
ெத��த�. ‘��க�லா� எ�ன�த
ப���..எ�ன�த ���� ‘ எ�பதாகேவ
அவ� ேப�� இ��த�. �த� ச����ேலேய
க��ைப� �ள��னா�.
எனேவ அவ� ெம�ைல எ�னா�
அ�ப�ேய ந�ப ��ய��ைல. ந�ப�க�
என�� ெதாட��� ஃேபா� ெச��, அ�

உ�ைமயா எ�� ேக�க ஆர���தா�க�.
நா�� ��ைதய ஆஃ�� ந�ப�க�ட�
ேப�யேபா�, ‘மத��� யாேரா ஃபா��
ஃ�க� ெச� ஆ����. அ�ேக
ேபா���டா�’ எ�பதாகேவ ெசா�னா�க�.
எ�னா� அைத ந�ப�� ��ய��ைல.
ஜ�லா ஃேபா� ந�ப� எ��ட� இ��த�.
ஆனா� ெஜயபா� ேப�ைச ந�� எ�ப��
ேக�ப� எ�� தய�கமாக இ��த�. மத��
ப�� ெம���காக கா����க
ஆர���ேத�.
மத�� அைனவ���� ேச��ேத ப��
ேபா�டா�:
ஹேலா ெஜயபா�,
� ஏ� இ�ப� ேகவலமான �ைலைம�ல
இ���ேற, ெத��மா? ஏ�னா � இ���

உ� ேகர�டைர மா���காததா� தா�.
உ�ைம எ�ன�� ெத�யாம உ�
ஓ�ைடைய ஓ�ப� ப�ணாேத. ���
ேட�ல இ��� இ�ப�ேய தா�
ப������ வ�ேற..எ�ேனாட ெப�சன�
ைலஃ� ப��� ேபச � யா�டா? மாமா
ேவைலயா பா��கேற? எ�ைன� ப���
ேப�றேய, உ� ேயா��யைத எ�னடா?
� ஒ� *** ெபா�ைண ல� ப�ேற��
ெசா���� அவைள ேம�ட� ���கேல?
அ� ெத���, அ�த� ெபா�ேணாட ��ல
உ�ைன ஆ� ைவ�� அ��கேல?
அைதெய�லா� ெவ�ல ெசா�லாம ைப�ல
இ��� �ழ �����டதா ெபா�
ெசா�னவ� தாேன �?
அைத��, அ�த ெம�ரா� ஆ��� கைத?
அவ ��ச���� ெத�யாம அவ ����� �

அ��க� ேபானவ� தாேன �? உ�
ெதா�ைல தா�காம அவ ��ச�
அவைள��������, ���� ேபானா�ல?
அ�ப��ட �டாம அ�க ேபா�� ஜ�சா
ப�ணவ� தானடா �? எ�ைன� ப��� ேபச
எ�ன ேயா�யைதடா உன�� இ���?
எ� ஃ�ெர��� ��னா�ேய
உ�ைன�ப�� �ைறய ெசா�����கா�க.
அைத அ�ேபா ந�பைல. இ�ேபா ந�பேற�.
இ�ேமலாவ� எ� ெப�சன� ைலஃ�ல
����டாம இ�. இ�ேல�னா, அேதாட
���ைள�க� ெரா�ப ேமாசமா இ����.
– மத�
ெஜயபா�� ெம�ைல �ட, மத��
ெம�ேல எ�கைள அ�������ளா��ய�.
ஒ� வா��ைத�ட நா� அ�ப��

ெச�ய��ைல எ�ேறா, அத���ய
�ள�க�கேளா அ�� இ�ைல.
’ஆ�..அ�ப��தா�’ எ�பதாகேவ அ�த
ெம�� இ��த�. மத� – ஜ�லா
க�யாண��� சா��� ைகெய����
ேபா�ட அ�ய���� அ�த ெம��க�
ேபா���தன. அைத� பா������,
என��� ����டா�.
“எ�ன பா� இ�..எ�ன நட���?
இெத�லா� உ�ைமயா? அ�த� ெபா��
எ�வள� ந�லவ�க? அவ�க ைகயால
நா�க எ�தைன தடைவ சா������ேகா�?
ஒ�தடைவ ந���ல ப�� அ���� சா��ட
ேஹா�டேல இ�லாம த��ச�ேபா, அ�த�
ெபா�� தா� �����
வர�ெசா���க�� மத���ட ெசா��, 20
ேப��� ெமா�தமா சைம���ேபா����.
அைத� ேபா�…எ�னால ந�பேவ

��யைல..��க எ�ன�� ேக��க
பா�..அவ� உ�க��ட தா� ஒ��கா
ேப�வா�..நா�� ெம��
அ���ேற�..��க �த�ல ேக��க”
எ�றா�.
அத�� �� ஜ�லா�ட� ேப�வ� ந�ல�
எ�� ேதா��ய�. ஜ�லா���� கா�
ெச�ேத�.
ம��ைன�� ஃேபா� எ��த��
என���ேக�ட� �ழ�ைத�� அ�ைக
தா�. “அ�ணா, ப�� ��ச� க���
���ட��களா? க�ெப�ல இ���
இ�ேபா�தா� வ�ேத� “ எ�றா�.
“ச� “ எ�� ெசா����� ஃேபாைன க�
ெச�ேத�. ப�� ��ட��� அவேள
����டா�.

“ெசா���க��ணா..”
“இ�ேல, ��மா தா� ����ேட�..” எ��
இ��ேத�.
“அ��ற� உ�க ஃ�ெர�� மத� எ�ப�
இ��கா�?”
“எ�ன இ�ப�� ேக����க? மத� இ�ேபா
எ�ேக?”
“யா���� ெத���ணா?”
“இ���� ஒ� ெம�� ேவற வ�������,
ெஜயபா�� ஒ��த���ேட����”
“ெஜயபா� அ�ணனா..ெசா�னா�, ெம��
அ���� ேக�க�ேபாேற��”
“எ�ன ஆ��?”

“மத� மா�� ஆைள ந�� வ�தா, எ�ன
ஆ��? நா� ப�ண த���� நா�
அ�ப��க�� இ�ைலயா?”
“எ�ன இ�ப��லா� ேபச��க..அவ�
அ�ப��லா� ேபாக மா�டா�. நா�
ேபசேற�. ேவைல�கா ேபா��க?”
“ஆமா�ணா. இ�ேபா� தா� ெர�� நாளா.
இ�க எ� மாமா தா� ச�ேபா��டா
இ��தா�. அவ�� இ�ேபா இ�ேக
வ�ற��ைல. �� ல�ச� காைச
ஏமா��டமா�..எ�ென�னேவா
ேபசறா�க..நட�க���� இ��ேக�”
“�� ல�சமா?”
“�..மத� �சா ெசல��� ேவ���
ேக�டா�. வா���ெகா��ேத�.
ஓ��ேபா��டா�. இ�ேபா அைத

நா�தாேன அைட�க��”
“அவ� ந�ப� ஏதாவ� இ��கா?”
“எ�க இ��கா�ேன ெத�யைலேய..”
“இ���� ெம�� ேபா����கா�. நா�
ேக�கேற� அவ���ட. அவ�
எ�ப��லா� உ�க��ட பாசமா
இ��தா�� என��� ெத���. அவ�
அ�ப��லா� ������ ேபாக மா�டா�.
எ�க ேபானா�� வ���வா�. அவ�
எ�ப�� இ�ப��தா�…ஆனா ந�லவ�,
வ���வா�”
ஜ�லா அழ ஆர���தா�. “வ�வானா?”
“��சயமா..நா�க ஃ�ெர��� எ�லா��
ஷா� ஆ��தா� இ��ேகா�..நா�க
ேபசேறா�”

“அ�ணா, ெவ�ல தா� நா� அ�ப��
ேபசேற�ணா..என�� உ�ைம�� பய�மா
இ����ணா..இ�க எ�லா�� ஒ�
மா��யா� பா��கா�க..மத� வ���வானா?
எ�ப�யாவ� அவைன எ��ட
ேபச�ெசா���க�ணா. நா� ெசா�னா
அவ� ேக�பா�. �ழ�ைதைய �����
ஒ� ஆ�ேடாெமாைப� ஷா�ல ேவைல���
ேபாேற�. பக�ல �ழ�ைதைய ஹ�� ஓன�
தா� பா����கறா�க. எ�னால ��ம�யா
ேவைல�� பா��க��யைல..ெகா�ச�
ந�லா� ேப�னா, உடேன த�பா
�ைன������ எ�ென�னேவா
சாைடமாைடயா ேபசறா�க..ந�லா�
ேபசைல�னா ஒ��கா ேவைல
ெச�யைல�� ெசா�றா�க. ேவைல���
ேபாகைல�னா சா�பா����
வ���ைல..காைலல �ழ�ைதைய
அ������ ேபானா, ���ப ைந�� தா�

வ�ேற�. அதனால �லேநர�……….”
இ�வ�� அ�ேதா�.
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மத� எ�ப�ேயா ெஜயபா�� ெமாைப�
ந�பைர� ேத�� ���தா�. ெஜயபா���
ஃேபா� ெச�� ‘ஏ�டா இ�ப� ெம��
அ���ேன’ எ�� காதா� ேக�க ��யாத
அள��� ���னா�.
“நா� எ�னடா மா�ள ெச�ய..உ� ஒ�ஃ�
தா� ெசா����. � ����� ஓ��ேட.
ஏமா��ேட. க�ட�ப�ேற�’�! என���
பாவமா இ�����. அதா� உன�� ெம��
ேபா�ேட�”
“ஓ..அவ இ�ப� ஒ�ெவா��த���டயா

எ�ைன� ப��� ெசா�றாளா? “
“ஆமா� மா�ள..ந�ம ஃ�ெர���
எ�லா�� அ���ட ேப�றா�க. அ���
ெசா���.”
”ச�, இ�ேம அவ�ட� ேபசாேத. எ�
ெப�சன� ேம�ட�ல தைல�டாேத. இதா�
உன�� லா�� வா���”
ெசா����� மத� க���ட� ஃேபாைன
ைவ�தா�.
அ��த நா� காைல�� ெஜயபா�
ர�த�க��� வ��தப� ஒ� ெம��
ேபா����தா� :

ஃ�ெர���,
ந�ம பச�க யாராவ� ெக���ேபானா,
நம�� எ�ப� இ����? நம�� ���ச
ைபய�னா, நாம மன� க�ட�ப�ேவா�

இ�ைலயா? அ�ப��தா� மத��காக ஃ��
ப�� ,அ�த ெம�ைல நா� ேபா�ேட�.
அவைன ���த��� தா� நா� அ�ப�
ெம�� ேபா�ேட�. ஆனா அவ� எ�ைன�
ப��� ேகவலமா ெம�� ேபாடறா�.
எ�ேனாட ேபான ெம�ைல ப�����, மத�
என�� கா� ப�ணா�. எ� ந�ப� யா�
ெகா����க�� ெத�யைல. ெரா�ப
ேமாசமா எ�ைன� ���னா�. எ�
ஃேப��ைய ெரா�ப ேகவலமா ேப�னா�.
எ�னா� சாகறவைர��� அைத மற�க
��யா�. மத� அ�ப�� ேப�வா�� நா�
�ைன����ட� பா��கைல.
மத�, � கைட�யா சா� ேக�����டா�� ,
அ� உ� ேகர�ட� எ�ன�� கா�����.
உ� மன�ல அ�த மா�� எ�ண�
இ��க�ேபா��தாேன அ�ப��லா�
ேப�ன? � எ�ப� எ� ஃேப�� ப��

அ�ப��லா� ெசா�லலா�? � அ�ப��
ேப�ன� த��.
நா� இ�ேம உ� ைலஃ�ல ���க வர
மா�ேட�. ஆ�டவ�� ஒ��த�
இ��கா�. அவ��� � ஒ�நா� ப��
ெசா��ேய ஆக��. இ�ேம உ�
ஒ�ஃ��� ச�ேபா��டா நா� யா���ட��
ேபச மா�ேட�.
இ�ேபா இ�லா���� ஒ� நா� எ�ைன �
�����ேப.
உ� ��னா� ந�ப�,
ெஜயபா�.
இ�த� கலவர��� �வா�� ெம����
ப�� ேபாட மற��ேபாேன�. எனேவ
இர�� வ��� நல� �சா���ட�, எ�
ெமாைப� ந�பைர� ேபா�� ப��

அ���ேன�. ஆனா� �வா
ேயாஹ�னாவா� மன� ெவ��த �ைல��,
அ�த ெம���� எ�த ப���
ேபாட��ைல.
மத� ேம� அ�ேபா�� என�� ந���ைக
இ��த�. அவ� ஏேதா �ைளயா�டாக�
ெச��ெகா����பா�, ��சய�
ெசா�னா� ������வா� எ�ேற
ந��ேன�. க��� நா�க�� மத� எ�ைல
���ேபாெத�லா� நா� ����கா�ட
ேவ��� எ�� ����னா�.
நா� ெசா�வைத அவனா� ஃபாேலா ப�ண
��யா��டா��, நா� ெதாட��� அவைன
கவ����ெகா�ேட இ��கேவ���
எ�� �ைன�தா�. எ�க���� எ��த
ஒ��மைற�� இ�லாத நா�க� அைவ.
அவ�� மனசா��யாகேவ எ�ைன
ைவ����தா�. எனேவ இ�ேபா�� அேத

உ�ைம�ட� அவ��� ஒ� ெம��
அ���ேன� :

அ�� மத�,
எ�னடா ஆ��?..எ�ன நட���?…�த�ல
ெஜயபா� ெம�ைல பா��த�ேபா நா�
ந�பைல..அ��ற� உ� reply அ�
உ�ைமதா�� ெசா�றமா��
இ�����…எ�வா இ��தா�� � ப�ற�
த��டா..
ைல�ல ��ஷ� ெபா�டா���� இைட�ல
�ர��ைன வ�ற� சகஜ�டா…அ��காக
��யற��னா, உலக��ல யா�ேம
ச�ேதாசமா இ��க ��யா�…
நா� �சா��சவைர���, த�க��
ெகா���லதா� இ����…சா�பா����
வ���லாம இ�ேபா ஏேதா ஆ����

ேவைல�� ேபா��..அ�வைர���
�ழ�ைதைய யாேரா
பா������தா�க…இெத�லா�
ந�லாவாடா இ���?..ஜ�லா��காக
இ�ேல�னா�� உ� �ழ�ைத�காகவாவ�
� மன� மாற��..
இைத� ேக��ற உ�ைம என�� இ���
இ����� ந��ேற�..எ�ைன�ட உன��
க�யாண� ப��வ�ச cc-ல இ���ற ந�ம
�ெர����� இ���…� arranged marriage
ப��, இ�ப� நட�����டா உ�ைன
��மா ����வா�களா?..இ�ேபா அ�த�
ெபா���� யா�� இ�ேல��
�ைன������ தாேன இ�ப�
ப�ேற..ெசா�த�கார�க யாேரா
ெசா�ன�ப�� உ� ேமேல ேபா��
க��ைள�� வராம உ� wife தா�டா
த������� இ���..

ந�ம அ�மா இற�த�ேபா, அ�பா ேவற
க�யாண� ப���கைல..எ���?..த�
�ழ�ைத�க ந�ல இ��க���
தாேன…அ��ற� � ம��� ஏ� இ�ப�
இ��ேக?..உ� �ழ�ைத ம�தவ�கைள �ட
ந�லா இ��க ேவ�டாமா?..
�யா�தா� அ�த ெபா����ேட propose
ப�ேண..உ�ைன ந�� அ�த� ெபா���
��ைட ���� வ�����…�ழ�ைத��
ஆ����…இ�ேம இ�ப� ப�ற�
பாவ�டா..� இ�ேபா இ��யா வரா����,
ெகா�ச� பணமாவ� அ���
அ���…ம�தைத � இ�க வ��ேபா� நாம
ேப�� �����கலா�..
� காேல�ல எ�ன த�� ப��னா��
உன�� ச�ேபா��
ப�����ேக�..இ�ப�� ந�ம பச�க
எ���ேட ேக��றா�க..எ�னால ச�ேபா��

ப�ண ��யைல…
��� உ� ���ப�� ஒ��
ேசர���ற�தா� எ�க எ�லாேராட
ஆைச��..
கைட�யா ஒ�� ெசா�ேற�…� இ�த
�சய��ல எ� ப�றதா���தா��, அ�மா
இ�ேபா இ��தா உன�� எ�ன
ெசா�வா�கேளா அைத ம��� ப��..It
will solve everything..அ�மா ச�ேதாச�
ப�றமா�� நட���ேகா…
If possible, call me or give me your no.
– ெச�ேகா�
என� ெம�ைல� ெதாட��� அ�ய�� ஒ�
ெம�� ேபா�டா�.

மத�,

இ�த �ஷய��� தைல�ட என�� எ�த
உ�ைம�� �ைடயா�. ஆனா�, நம� ந���
அத�கான ம�யாைத�� இ��� த�க�ட�
இ���� எ�ற ந���ைக�� இ�த
க�த�ைத எ���ேற�.
எ�க� அைனவ���, த�க�ட� ��டகால
ந���, த�க� ���ப��ன�ட�
ப��சய�� ெகா�டவ� ெச�ேகா�
எ�பைத நா�க� அ�ெவா�. இ�த
க�த�ைத ேவ� யா� அ������தா��
அைத நா�க� spam எ�� ெசா�� delete
ெச����ேபா�. ஆனா�
ெச�ேகா��ட���� வ���ளதா� இ�
எ�க� அைனவ�� கவன�ைத��
ெப���ள�. அவ� ெசா�வைத நா�க�
ந��னா��, த�க� எ�� வாத�ைத ேக�க
நா�க� ஆவ�ட� உ�ேளா�.
இைதெய�லா� ேக�க � யா�? எ��

ேக�டா�, எ��ட� ப�� இ�ைல. ஆனா�,
த�க� ப�� ��மண��� ைகெயா�ப��ட
சா�� நா� எ��ற உ�ைம�� ேக��ேற�.
தய� ெச�� இத�� ஒ� ப��
ெசா���க�.
�ல மாத�க��� �� த�க�ட����
என�� வ�த ��ன�ச�� தா�க� Spain-�
இ��பதாக ெசா���க�. ஆனா� அ�த
��ன�ச�� originating IP address தா�க�
நா�ேவ�� இ��பதாக கா��ய�. இைத
நா� யா�ட�� ெசா�ல��ைல. ���
க��� பா����ேபா�, இ� எ�லா� ஒ�
premeditated plan ஆக இ���ேமா எ��
பயமாக இ���ற�.
ம��ர�, த�க� மைன�, “எ�ல�மாக
ேச��� எ�ைன ஏமா����டா�க�” எ��
ேபா�சா�ட� ��றப�� ெச�தா�,
ைகெயா�ப��ட நா�� (accomplice in

conspiracy to commit crime) �ைற�சாைல
ெச�வ� உ��.
ஆனா� என�� ஞாபக���� வ�வ� ஒ�
�ஷய� தா�. த�க� ப��
��மண���ேபா�, ெப���
��ண�ப���, அவ� ஒ� divorcee
எ�பைத க�ட�� நா� அ����
அைட�ேத�. அ��ர� நா� அைத�ப��
த�க�ட� ேக�டேபா�, அ�த ெப� பா�ய
�வாஹ ெகா�ைம�� உ�ப�டவ�,
அவள� ெகா�ைம�கார கணவ�ட����
�வாகர�� ெப����டா� எ���
ெசா���க�.
அ�த ெப���� ம� வா�� ெகா��த
உ�கைள �ைன�� ெம� ����ேத�.
அ�ப��ப�ட உய��த உ�ள� ெகா�ட
��க� இ�ப��ப�ட கா�ய�ைத
ெச�யமா���க� எ�� ந���ேற�.

இ�ஙன�,
உ�க அ�ய�
மத�ட� இ��� ந�ல ப�ைல எ��பா���,
நா�க� கா����ேதா�.
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ம�த மன� ெசய�ப�� �த�
����ரமான�. எ�ேபா� எ�ப� அ�
����� எ�பேத ��வ��ைல.
ஏதாவெதா� �� காரண� �ைட�தா��
அைத� ����ெகா��, �ழான �ைல��
இற�க, ம�த மன� தய��வேத��ைல.
ஒ� ெசா�, ஒேர ஒ� ெசா�ைல�
�����ெகா��, ெவ���ெகா�� ���த
���ப�கைள நா� அ�ேவ�. அேத
ெசா���, அத� �தான ெவ���� அ��த
தைல�ைற��� கட�த�ப��, ச�ைட

எ�ப� வ�ச� பைகயாக ெதாட�வைத�
க�����ேற�. ஒேர ஒ� ெசா� ேபா��,
ந�ைம கா���ரா��களா� மா���ட
எ�பேத பல�� �ைலைம.
ெசா��� வா�� ம�த�க�, ெசா���கா�
சா�� ம�த�க� நா�.
ந��ைடய நடவ��ைகக� எத�காவ�
உடன� �யா�சனா� ஆ���டாேல,
அத�ட� நா� ேதா����டதாகேவ
அ��த�. அ�ேவ ந�ைம �������.
க�ைமயான எ��க��ைதேயா,
ெசா�ைலேயா ெசா����டா�, உடேன
அேத தர���� இற��
ச�ைட��பவ�கேள இ�ேக அ�க�. அ�
ந�ைம ���வத�காகேவ ெசா�ல�ப��
ெசா� எ�ப��ட நம�� அ�ேபா�
��வ��ைல.

���ப� பைக�� காரணமாக ஒ�வைர
ெவ��� ெகா�� ���, 10 வ�ட�க�
வைர ெஜ��� க������, வ�த��ன�
‘அவ�தா� ��ெக�ட தனமா ஏேதா
ெசா���டா�. அ��� நா�� இ�ப��
ப���டேன..என�காவ� 10 வ�ச
வா��ைக தா� ேபா��. அவ��� ெமா�த
வா��ைக�� ேபா�ேச’ எ�� �ல��ய
ம�தைர ேந�� க�����ேற�.
நா�� நம� நடவ��ைகக�� �றராேலேய
இ�� ெப��பா��
��மா��க�ப���றன. எ�ேபா��
எத�ேக��, யா��ேக��
எ���ைனயாகேவ நம� ெசய�பா�க�
அைம��றன. நம��� ���காத ஒ�வ�
ஒ� �ஷய�ைத ஆத�����டா�, உடேன
அதைன ெவ����ேறா�. ��ட� ேச���
���ர����ேறா�. எ�காவ�

அ�ப��வைர �தான� எ�பைத நா�
க���ெகா�வேத இ�ைல.
ந��ைடய ��தைன�� ெசய�பா�க��
ந��ைடய க���பா��ேலேய இ��க
ேவ��ேமெயா�ய, எத���
எ���ைனயாக ஆ��ட��டா�. அ�வா�
ெச��ெகா�ேட ேபானா�, வா�வ� ந�
வா�வாக�� இ��கா�, ந�ல வா�வாக��
இ��கா�.
ெஜயபா� இ�த �ஷய���
இற��யேபாேத என�� உ���ய�.
��மண ப�த��� வ�� �ர��ைன��
ெப��� �ைல எ�ப� எ�ேபா��
��ேம� ���த ேசைல தா�. அைத�
ைகயா�வத�கான ெபா�ைமேயா,
�தானேமா ெஜயபா��� ��சய�
�ைடயா�.

தடா� �டா� எ�� இற�க���ய �ஷய�
அ�ல இ�. சமாதான�� சமரச�� ெச�வ�
சாதாரண �ஷய� அ�ல. �ல ேநர�க��
ேகாப��� இ�தர���� வா��ைதக�
வ�����. இ�ேக ேக�டைத அ�ேக��,
அ�ேக ேக�டைத இ�ேக�� ெசா�வ�
ஒ�நா�� சமரச�ைத உ�டா���டா�.
அ�வா� அ�ப�ேய ெசா�ல�ப��
வா��ைதக�, அவ�க�� ேகாப�ைத
அ�க��கேவ ெச���. அவ�க� உடேன
அத�� எ���ைனயா��வா�க�. பல��
��தைன/ெசய� எ�லா� எத�காவ�
எ���ைனயாகேவ உ�வா��றன.
எ�ேபா�� �றரா� பாரா�ட�பட
ேவ���, ம�றவைர �ட நா� உய��தவ�
எ�ற எ�ண� ெகா�ட, அேத எ�ண�ைத
அ��தவ� ேம� ���ப�� ��ய�
ெகா�ட மத���, ெஜயபா�� ெம��

ெப��த மன�காய�ைத உ�டா��ய�.
அைத� ெதாட��� அவ� ஜ�லா ப��
ெசா��ய �ஷய�க�� அவைன
ேகாப��� உ����� ெகா�� ெச�ற�.
ெதாட��� வ�த என�/அ�ய��
ெம��க�� ேகாப��� உ���ேக
அவைன� ெகா�� ெச�ற�. ஜ�லா
அவைன அைனவ� ���ைல���
அவமான�ப�����டதாகேவ
�ைன�தா�. உடேன எ���ைனயா�ற�
ெதாட��னா�. ஏ�கனேவ மனைத த�
���� ைவ��� பழ�கேம��லாத மத�,
இ�ேபா� வா��ைதக�� ��� ��
இழ�தா�.
நா�க� எ��பா���� கா����த மத��
ப�� ெம�� வ�� ேச��த�. படபட��ட�
���� ப��ேத� :

�ய� ஃ�ெர���,
�த�� அைனவ���� ந��.
உ�க��� எ�ைன� ேக�� ேக�க ��
உ�ைம�� இ���ற�. நா� ப�ண ஒேர
த��, உ�க��ட இ��� பல உ�ைமகைள
மைற���ட� தா�. நா� ஏ� மைற�ேச�னா
ஜ�லா ேப� ெக���ேபாக��டா���
தா�. நா� யாைர�� ஏமா�தைல.
ெச�ேகா�, உன�� ெஜ�ஃப� ேம�ட�
ந�லாேவ ெத���. அவ� ேமாசமான
ெப�ணா இ���� நா� அவைள� க���க
ெர�யா���ேத�. ஏ�? ஏ�னா அவைள
நா�………… நாம யாைர��
ஏமா�த��டா��� �ைன��றவ� நா�.
அதனால தா� அவைள கழ���ட நா�
���பைல. ஆனா� ெச�ேகா�, உ�னால
தா� அவ��ட இ��� த���ேச�. அ���

ந��. ஆனா� �ர���டவசமா நா�
ஜ�லாைவ க�யாண� ப�ண�ேபா � எ�
ப�க��ல இ�ைல.
அ�ய�, அ�ைன�� � ம��� ஷா�
ஆகைல. அவ ைடவ���� என���
அ�ேபா� தா� ெத���. ெத��� நா��
ஷா� ஆ��ேட�. இ��தா��
����ெகா��காம நா� ேப�ேன�. அைத
ெப�ய �ஷயமா நா� எ����கைல. நா�
�ைன�ேச� அவைள� க�����டவ� தா�
த�பான ஆ��. ஆனா� உ�ைம தைல�ழா
இ�����.
எ� அ�பா அவைள எ�ப��லா�
பா������டா� ெத��மா..ஆனா� அவ
எ�க�பாைவ ஒ�நா�� ம��ச��ைல.
நா� இ��� ேமல�� அவைள� ப��
எ��� ெசா�ல ���பைல.

ெச�ேகா�, அ�மா இ��தா எ�ன
ெச��ேயா அைத� ப���� �
ெசா�றைத நா� ஒ���கேற�. �த�ல
அ�மா இ�����தா, இ�த மா���
ெப�ைண� க���க அவ�க
ஒ��������கேவ மா�டா�க.
ெச�ேகா�, ெபா�ைமயா இ�. அவ�ட
எ�த கா�டா���� வ���க ேவ�டா�.
எ�லா�� இ�த� �ர��ைனைய இேதாட
���க.
இ�ெனா� ���யமான �ஷய�…அ�த�
�ழ�ைத என��� �ற�த� இ�ைல. இைத
அவேள ஒ�����டா. அ� ேவற
எவ��ேகா �ற�த �ழ�ைத. எ�ேனாட
�ழ�ைத�னா, நா� அ��� ெசல���
பண� அ��பற� �யாய�. ஆனா�
யா��ேகா �ற�த��� நா� ஏ� பண�
ெகா��க��?

எ��� அ��ட�
மத�.
என� வா��ைக�� ேமாசமான
த�ண�க�� ஒ�றாக அ� அைம�த�. யா�
����� வ�தா�� , �க� ���காம�
ேசாறா�� ப�யா��ய அ�த� ெப�ைண,
எ�ேபா�� யா���� எ�த� ����
�ைன��டாத அ�த� ெப�ைண இ�வள�
ேமாசமாக மத� ெசா�வா� எ�� கன���
நா�க� �ைன�க��ைல.
மத� எ�கைள� த���� ேவ� �ல ஆஃ��
ந�ப�க�ட� ெந��கமான ெதாட���
இ��தா�. அவ�க� ெநத�ேல�� ேபா�ற
இட�க�� இ��தா�க�. மத�� எ�ண
ஓ�ட�ைத அ�ய அவ�க�ட�� நா�
ெதாட�� ெகா����ேத�. அவ�க�
ெசா�ன ப�� ‘அவ��� இ�ேக
ேயாஹ�னா எ�ற ெப��ட�

எ�ேக�ெம�� ������ட�. அவ�
ஃபா�ன� ஆ�� கன�� இ����றா�.
இ� அவ��� ஜ�லாேவா இ��யாேவா
ஒ� ெபா��ேட அ�ல’.
என�� ேகாப� வ�த�. அ�ய� இ���
���தா�. “எ�ப��க அ�த� ெபா�ைண�
ேபா� இ�ப�� ெசா�றா�? நாம ஒ��ேம
ெச�ய ��யாதா? க�� ��னா�
ஒ��த� ஒ� ெபா�ைண ஏமா��
�ழ�ைதைய�� ெகா����� ஓடறா�. நாம
ேவ��ைக பா������� இ���றதா?”
எ�றா�.
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ஒ�வ�ட� ந�பா� இ��க, ந�பனா�
ஏ���ெகா�ள, அவ� ம�தனா� இ��க
ேவ��ய� அவ�ய�. ம�த� தர���
இ��� ��ற��ய �� மத�ட� ந��
பாரா��வ�� அ��த� இ�ைல எ�றான�.
ேகாப��� இ����ேபா�, அ�க�
வா��ைத �ட��டா� எ�பதா�, அவ���
���கமாக ஒ� ப�ைல அ���ேன� :
மத�,
இ�வள� ���தரமான �ள�க�ைத
உ���ட���� எ��பா��கைல…ெரா�ப

வ��தமா இ���…
� எ��ன எ�லா��ல�� நா� ேக��
ேக�க ����…அ��� � இ���
ேகவலமா ஏதாவ� ெசா�ேவ…எ�ேபா �
இ�த அள��� இற���டேயா, இ�ேம
உ��ட ேப�ற� ேவ��.
இ�ேம எைத�ப���� உ���ட ேப�றைத
ெப�ய தவ��� �ைன��ேற�.
– ெச�ேகா�
ந�லேவைளயாக நா� அ���ய ெம���
ெஜயபா� ஐ� இ�லாததா�, மத�� ப��
ெஜயபா��� ெத�ய��ைல. அைத
�ைன�� ெகா�ச� ஆ�தலா� இ��த�.
இ�� எ�ன ெச�வ� எ�� ேயா��ைக��
த�கேவ� அ�ண� ஞாபக� வ�தா�.

அவ� த��நா��� உய��த அ�வலக���,
���ய� ெபா���� இ��பவ�. நா�
ெச�ைன�� ேவைல ேத�� ���த
நா�க��, என�� பல உத�கைள�
���தவ�. இ�த �ஷய�ைத அவ�ட�
எ���� ெச�வ� ந�ல� எ�ற �����
வ�ேத�. அவ�ட� உ�ள ஒேர �ர��ைன
�பா�� எ�� ேபானா� �ர��
�����வா�.
“உன�� ஏதாவ� ேவ��னா
ேக�..உன���
ெத��சவ�..ெத��சவ����
ெத��சவ�� இற��னா� ��ேவ
இ�லாம� ேபா��� “ எ�ப� வழ�கமாக
அவ� ெசா��� டயலா�. இ��தா�� ேவ�
வ���� அவைர� பா��ப� எ�� ���
ெச�ேத�. பா�கா�� ேசாதைனக�,
�சாரைணகைள� தா�� அவர�

அ�வலக����� �ைழ�ேத�.
��� ��யவரா� இ��தா�.
“யா� த�� ��க? சாைர எ��காக�
பா��க��?”
“அவ� த�� தா� நா�. ெச�ேகா�
வ����ேக�� ெசா���க. ேபா��. ��க
��சா?”
“ஆமா. இ��க. அவ� ***�ட ேப�����
இ��கா�. அவ� ெவ�ல வர�� ெசா�ேற�”
“ஓேக” எ�றப� உ�கா�����ேத�. ெகா�ச
ேநர��� *** ெவ�ேய வ�தா�. அவ� ஒ�
ஆ��க��ைய� ேச��த ��மா ந�க�.
ஏேதா ப�சாய���காக வ����பா� ேபா�
ெத��த�. நா� அ�ண�� அைற���
�ைழ�ேத�.

“வா�பா..வா�பா. எ�ப� இ��ேக?”
“ந�லா இ��ேக�ேண.”
“�ைவ� �சா �ராச�� எ�லா� எ�ப��
ேபா��?”
“�� மாச� ஆ��� ெசா�����கா�க.
இைட�� ஒ� ��ன �ர��ைன..அதா�….”
“உன��� �ர��ைனயா? ெசா��
பா��ேபா�”
���கமாக �ஷய�ைத� ெசா�ேன�. அவ�
ேயா��தப�ேய உ�கா�����தா�.
“அ�ேண, இ� ெவ�� �பா����
�ைன�க ேவ�டா�. ஒ� ெபா�ேணாட
வா��ைக� �ர��ைன. நா� ��மா
உ�க��ட வ�வனா?”

“இ�ைல�பா…இ�ல நா� எ�ன
ெச�ய��?”
“மத� இ��யா வ��ேபா�, ேபா���லமா
ெகா�ச� �ர�டலாமா? ஒ� ெபா�ைண
ஏமா���� ஓடற� அ�வள� ஈ�யான
�ஷய� இ�ைல, ப�� ெசா��ேய
ஆக��� அவ��� ��ய
ைவ�கலாேம..ஒ�ேவைள அவ� த�ைப
உண����டா�னா, ந�ல� தாேன?”
“இ��மா அவைன � ந�பேற?”
“ஏேதா ேவக��ல, ேகாப��ல ப�ற மா��
தா� என��� ேதா��. அ�த� ெபா���
பாவ� இ�ைலயா? அவ� இ�லாம அ�
எ�ன ெச���?”
“ச�, அவ� வ��ேபா� �ர���
பா��கலா�. ம�ைர தாேன ெசா�ேன?”

“ஆமா”
“�..ம�ைர�� �எ�� ந�மா� தா�.
ெசா���கலா�. ஆனா� அ�த� ெபா��
ஒ� க��ள�� தர��.”
“க��ைள�� இ�லாம ப�ண ��யாதா?”
“க��ைள�� இ��தா� தா� நம��
ேசஃ���. இ� மா�� ���ப �ஷய��ல
ப�சாய�� ப�ண�ேபானா, எ�த ��ச��
அவ�க ேச����பா�க. அ��ற� ந�ைம
வ��ல மா���வா�க. �ைறய
ப����ேகா��பா”
“ச�. நா� ேப�� பா���ேற�”
அ�� இரேவ ஜ�லா�ட� ேப�ேன�.
��மா ஒ� க�ைள�� ெகா��கலாமா எ��
ேக��� பா��ேத�.

“எ�ன�ணா, ��க�� இ�ப�ேய
ெசா���க? இ�க மாமா�� அைத� தா�
ெசா�றா�க. ெஜயபா� அ�ணா��
அைதேய ெசா�றா�.ேபா���� எ�லா�
ேபாக நா� ெர�யா இ�ைல�ணா. ெட��
ேவைல��� ேபானா�தா� சா�பா���ற
�ைலைமல நா� இ��ேக�..ேபா��,
ேக��� அைலய எ�னால ��யா�”
“��மா, ஒேர ஒ� க��ைள�� ம���
ெகா��� ைவ�கலா�. ெத��ச ஆ�
இ���.”
“இ�ைல�ணா..ேவ�டா�. அவ�
எ�ப��� ���� வ�வா�. என���
ெத���.”
“நா� ேவணா மத� அ�பா��ட�
ேபச��மா? அவ� ந�ப� இ��கா?”

“அ�ேயா..ேவ�டா�. ெஜயபா� அ�ண�
ேப�ன��ேக ெரா�ப அ��கமா
ேக�டாரா�. எ� மகைன �ட அவ�
ஃ�ெர���க���� தா� ஜ�லா ேமல
அ�கைற அ�கமா இ���. எ�லாைர��
மய�� வ����காளா அ�த சாகச�கா���
இ��� எ�ென�னேவா
ெசா�����கா�.”
ெசா���ேபா� ஜ�லா�� �ர�
த�த��த�. என�� அ�த� ெப�ைண
�ைன�� ப�தாபமாக இ��த�. ஃேபாைன
ைவ�ேத�.
ஜ�லா ஃேபாைன ைவ�த�� ெஜயபா�
����டா�.
“ெசா���க�ணா”
“எ�ன�மா, ேபா���� ேபாலாமா��

ேக�ேட�..ேவ�டா�� ெசா�ேன. ���ப
ேயா���யா?”
“அ�ல ேயா���ற��� எ�ன
இ���..அெத�லா� ேவ�டா�. இ�ேபா�
தா� ெச�ேகா�ய�ண� ேப�னா�.
அவ���ட�� அேத தா� ெசா�ேன�.
ேபா���� ேபாற அள��� என���
ைத�ய� இ�ைல�ணா”
“ெச�ேகா�யா? அவ�� ேப�வானா?”
“ஆமா”
“ேபா��ல க��ைள�� ெகா��ேபா��
ெசா�னானா?”
“ஆமா”
“பா���யா�மா..எ�லா�� அேத தா�
ெசா�ேறா�. � தா� ேக�க மா�ேட��ேற”

“ேவ�டா�ணா..ெகா�ச நா� ����
���ேபா�”
ஜ�லா�ட� ேப� ���த உடேன, ெஜயபா�
மத��� ��� கா� ெகா��தா�.
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ெஜயபாைல மத� உடேன ����டா�.
“எ�னடா?” எ�றா� மத�.
“ம.., அ�ைன�� எ�னேமா நா� ம���
தா� உன�� எ�ரா ேவைல ெச�றதா��,
ம�த ஃ�ெர��� எ�லா� உன��
ச�ேபா��டா இ��கற மா����
ெசா�ேன..இ�ேபா உ��ட� ப��சவ�கேள
உ�ைன உ�ள ைவ�க வ�
ப��������கா�க, ெத��மா?”
“யாைர� ெசா�ேற? எ�ன ப�றா�க?”

“ெச�ேகா�…..உ� ேமல ேபா��ல
க��ைள�� ெகா��கலா�� ஜ�லா��ட
ெசா�����கா�. ஜ�லா மாமா��
அைதேய ெசா�றா�. நா�தா� ெபா�ைமயா
இ��மா�� அவ��ட
ெசா��������ேக� ெத��மா?”
“ஓ…ெச�ேகா��� இ�ல
இற�����கானா?”
“ஆமா, � எ�ைன ம���
�ர��ன�ல..இ�ேபா அ�க
ெநா..பா��ேபா�”
ஆனா� மத� எ�ைன �ர�ட��ைல.
மத� – ெஜ�ஃப� ஃேபா�ேடா எ��ட�
இ��த�. மத� – ஜ�லா க�யாண��� மத�
அ�பா�� இ���� ஃேபா�ேடா எ��ட�
இ��த�. நா� மத� – ஜ�லா�ட�

எ����ெகா�ட ஃேபா�ேடா�� இ��த�.
ஆர�ப கால��� ஜ�லாைவ க�யாண�
ெச�த�� ஆர���� அவ� க���
ஆன�வைர உட���ட� என���
ெத���� மத� அ���ய ெம��க�
ப��ரமாக எ��ட� இ��தன.
எனேவ மத� ெபா�வாக ந�ப�க��� ஒ�
ெம�� அ���னா� :

ஃ�ெர���,
எ�ேனாட ெப�சன� ைலஃ�ல �ல�
ேதைவ��லாத �ர��ைனைய �ள��ற
மா�� ெத���. �த�ல ஜ�லா அவளாேவ
எ�லா�ைத�� ப�றதா �ைன�ேச�.
ஆனா� இ�ேபா� தா� ெத��� யாேரா
�லேராட ச�ேபா��ேடாட தா� என��
எ�ரா �ல ேவைலகைள அவ
ப��������கா.

ஏ� இ�ப� எ� வா��ைக�ல
�ைளயா�றா�க�� ெத�யைல. நா�
யாேரா ஒ��தைர ������� ெசா�லைல.
ெபா�வா� ெசா�ேற�. அனா�ம�
ெம��/ஃேபா� ப�றைத�� ம�த
ேவைலகைள�� உடேன �����க.
உ�க���� ����� �ைன��ேற�.
இ�த ெம���� யா�� எ�த ப��� ேபாட
ேவ�டா�.
– மத�
ப�வ� �வா ஃேப����� ��தா�
வ����த ஃ�ெர�� ��ெவ��கைள
ெப��த�ைம�ட� அ�ெச��
ப���ெகா����தா�. அ��
ஜா�ச�_ஜா�ச� எ�ெறா� ��ெவ��
இ��த�. எ�னடா இ�, ேப� ேசா� மா��
எ�� �ைன���ெகா�ேட, அைத

அ�ெச�� ப����� யாெர��
பா��தா�. யாேரா இ��ய� எ�ப�
ெத��த�. அவன� ஃ�ெர��� ���
���க ெப�கேள �ர�� வ��தா�க�.
ம�ச�கார� எ�� �ைன���ெகா�ேட
எ�ன ெமேச� ேபா�����றா� எ��
பா��தா�.
ஒ� அ�ைமயான காத� வசன� இ��த�.
அைத� பா��த �வா ஷா�கானா�.
ஏென�றா�, அ� �வா த� ப��� எ��ய
டயலா� அ�. ந� வாசகரா� இ��பாேரா
எ�ற ட���ட� இ��� ெகா�ச� ேத��
பா��தேபா� அ� மத� தா� எ�� ெத���
ேபான�. �வா��� பய�கர� ேகாப�
வ�த�. ’ேயாஹ�னாைவ அ�யாயமாக
ஏமா��ய� ம����லாம�, இ�த ேவைல
ேவ� ெச��றானா? இ� இ�ேபா�
எ�தைன ெப�கைள ஏமா�ற�ேபா�றாேனா’

எ�� �ைன���ெகா�டா�.
அ�ேபா� ேயாஹ�னா�ட� இ���
ஃேபா� கா� வ�த�.
ெரா�ப நா�களாகேவ அவ�ட� �வா
ேபச��ைல. கைட�யாக ேகாப��ட� க�
ெச�த� ஞாபக� வ�த�. பாவ�, ந�ல
ெப� எ�� �ைன���ெகா�ேட ஃேபாைன
எ��தா�.
“ஹா� �வா”
“ஹா�” எ�� �ர�� ந�ேப இ�லாம�
ெசா�னா�.
“சா�..நா� அ�ைன�� ஏேதேதா
ேப��ேட�.மத� �ஷய��ல எ�னால
இ��� ஒ� ���� எ��க ��யைல.
அவ� ந�லவனா இ��பாேனா���

ேதா��.ெக�டவ�னா இ�ேபா ேவற
ெபா�ைண� ேத�� ேபா���பா�ல? ஏ�
இ��� எ�ைனேய ��� வ�றா�?”
“�…நா� ஒ� ஃேப��� ���
அ���ேற�. பா�..”
“ெந�ல தா� இ��ேக�”
“அ����ேட�”
“இ� யா�?”
“�ேய ெசா��. அ� யா���?”
ேயாஹ�னா அ�� ேபா����த
ெமேச�கைள� ப��தா�. அ� மத� எ��
உடேன ெத��த�.
”அேத ேவ���..அேத �ைட�….மத�”
எ�றா�.

“அ��ற�, எ�ன ப�ணலா�?”
இ��க��டேன ேக�டா� �வா.
“����, நா� ஒ� ��டாளா இ��ேக��
என�ேக ெத���. அவ��� க�யாண�
ஆன� உ�ைம தானா? உ�க ஃ�ெர��
��ட� ேப���களா?”
“அவ� ெம�� ேபா����தா�. நா� ப��
ேபாடைல. உ�க �வகார��� எ��� நா�
ேதைவ��லாம தைல�ட��?”
“சா�…இ�ேபா என�காக அவ���ட ��க
ேபச ���மா? இ�வள��� அ��ற��
மதைன எ�னால ���ெய�ய
��யைல�னா, அவ� எ�வள� �ர�
எ���ட அ�பா� பழ����பா��
ேயா����பா��க. அ� ெபா����
எ�னால ந�ப ��யைல. ஏதாவ� வ�வான
ஆதார� ேவ��� �ைன��ேற�.

அ�ேபா�தா� எ�னால ��சா அவைன
மற�க ����.���, எ�ைன�
�����ேகா�க.”
”ச�..நா� ெச�ேகா���ட� ேப�ேற�”
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ஜ�லா மத�ேம� ��மா�ட �கா� ெகா��க
��வராத� என��� எ� ந�ப�க����
ெப�� ச��ைப ஏ�ப������த�. இ�த
�ஷய��� இத�� ேம� எ�ன
ெச�வெத�� ��யாம�, ெவ��பாக
இ��த�. அேத ேநர��� என�� �ைவ�
�சா�� ���ரமாகேவ வ���ட, அ�த
ேவைலக�� ���ேன�.
என� ெமாைப� ஃேபா� ���ய�. ந�ப�
இ�லாம� கா� வ�தைத� பா��த��
மதனாக இ���ேமா எ�� �ைன�தப�ேய,

எ��ேத�.
“ஹேலா”
“ெச�ேகா�……..� இ� �வா”
“ேஹ..�வா. எ�ப� இ��ேக? நாம ேப�
ெரா�ப வ�ச� ஆ���ல?”
“ஆமா..ஏற��ைறய 10 வ�ச�..அ��ற�
ேவைலெய�லா� எ�ப�� ேபா��?”
“�..இ�ேபா �ைவ�ல ஒ� ேவைல
�ைட�����. ஒ� மாச�����ள
�ள���ேவ�”
“ஓேக..”
“அ��ற� ப�� எ�தறெத�லா� எ�ப��
ேபா������?”

“ப�வா?…ஓ, உன��� ெத��மா?”
“ஆமா, ந�லா எ�த��க. அ�ப�ேபா
கெம���� ேபா����ேக�, ேவற ேப�ல”
“எ�ன ந�பா, இெத�லா� ��னா�ேய
ெசா�ல ேவ�டாமா?”
“ெரா�ப ந�லா எ�த��க. காேல� ேட�ல
இ��த அேத இல��ய ஆ�வ�, இ���
ெதாட�� ேபால”
“ஆமா..ந�பா, நா� ஒ� ���யமான
�ஷய���காக� தா� ����ேட�”
“எ�ன?”
“மத�� ��க�� ெரா�ப �ேளா�
ஃ�ெர��� ஆ�ேச..இ�ன��
அ�ப��தானா?”

“இ�ைல�யா..இ�ேபா எ�க����ள எ�த
கா�டா���� இ�ைல.”
�வா��� அ����யாக இ��த�. ’ெகா�ச�
மாச� ��ேன தாேன மத��� ெம��
அ������தா�’ எ�� ேயா��தப�ேய
“அ�ப�யா?” எ�றா�.
“ஆமா..அைத ��. அ��ற� ���
எ�லா� எ�ப� வ��?”
“நா� ந�ல ப�வ��பா..அ� மா��
ஆபாசமா� ேபசாத..�லா�ைக ��. மத���
க�யாண� ஆ���சா?”
“�வா, நா� அ�த �ஷய� ப�� ேபசேவ
ேவ�டா�� இ��ேக�.
ஃ�ெர����க��ட� �ட நா� மத�
ப��� ேபசற��ைல. ��”

“ஏ�, ��க ஈ�ட�, ஓ��� ஆ�ேச?
எ�னா��?”
“அவ� நடவ��ைக எ���
���கைல..அதா� �ல��ேட�”
’இ��� இவ�ட� இ�ப�� ேப�னா�
ேவைல�� ஆகா�’ எ�� ேயா��த �வா,
ேநர�யாக �ஷய���� வ�தா�.
“ெச�ேகா�, நா� ஏ� உ�ைன இ�ேபா
ேத�� ���ேச�� ெசா�ேற�, ேக�.
இ�ேக ேயாஹ�னா�� ஒ� ெபா��.
ெரா�ப ந�ல ெபா��. அ�த�
ெபா���ட மத� பழ����கா�. ல�
ஆ�, இ�ேபா எ�ேக�ெம����
�������. இ�ேபா அ��� ஒ� ட��,
மத��� ஏ�கனேவ க�யாண�
ஆ�����ேமா��. நா� ஒ� வ�ச�
��னா�, ெச�ைன வ����த�ேபா,

மத��ட� ேப�ேன�. ‘ஒ� ைபய�
இ��கா�’� ெசா�னா�. இ�ேபா
இ�லேவ��ைல��றா�. இ� ஒ�
ெப�ேணாட வா��ைக ச�ப�த�ப�ட
ேம�ட�..அதனால தா� ேக��ேற�.
மத��� க�யாண� ஆ���சா, அவ���
�ழ�ைத இ��கா?”
நா� ���கமாக நட�தைத� ெசா�ேன�.
“அவ� யாேரா ஒ� ஃபா�� ெபா���ட
பழ�றா�� ேக���ப�ேட�. அ� இ�த�
ெபா�� தானா?”
“ஆமா, பாவ� அ�த� ெபா��..தைலவ�
ஏக�ப�ட டயலா�� ����பா�
ேபால..அ� அவைன ெரா�ப ந���”
“ஓ..ஃபா��கா� தாேன..க���பா”
“�ேச �ேச, அ�ப� இ�ைல, இ� ெரா�ப

ந�ல ெபா��. அ� ந�பற மா�� ஏதாவ�
ஃ��ஃ� ேவ��. ஜ�லா ஃேபா� ந�ப�
இ��கா? அவ�க ெர�� ேப��
ேப��க���”
”ஜ�லா��ட� ேக�காம அ� ந�ப� தர
��யா� �வா”
“ஓேக, அ�ேபா ேவற ஏதாவ�..அவ�க
ேமேர� ஃேபா�ேடா ஏதாவ� இ��கா?”
“நா� ஜ�லா��ட� ேப���� ெசா�ேற�”
“இ�ேபா� ேபச�யா? நா� ெகா�ச� ேநர�
க���� ேபசேற�”
“ஓேக”
�வா அ��பைட�� ��-ேந�ைம��
���ய��வ� ெகா���� ைபய�
எ�பதா�, அவ� ேப�ைச ���� த�ட

��ய��ைல. எனேவ ஜ�லா�ட�
�ஷய�ைத� ெசா�ேன�.
“அவ�ட� ேபச என�� எ�ன
இ����ணா? “
“ உ�க ெம�� ஐ� ேவணா� தர��மா?”
ஜ�லா ெகா�ச ேநர �வாத����� ��,
அத�� ஒ���ெகா�டா�.
�வா�ட� ஜ�லா�� ெம�� ஐ�ைய�
ெகா���, ேயாஹ�னாைவ கா�டா��
ப�ண� ெசா�ேன�.
“ெரா�ப ேத��� ெச�ேகா�..இ� �லமா
ஒ� ெபா�� வா��ைகைய கா�பா�தற”
எ�றா� �வா.
“�வா, அைத� ெச�ற� � தா�. யாேரா
ஃபா�� ெபா��, எ�ேக�� ெகட����

இ�லாம இ�வள� ���
எ����ேய..மத��� இெத�லா�
ெத��சா, உன�� எ�னா��� என���
கவைலயா இ���”
“அவ� இ�க வசமா� ������கா�. நா�
ேப��ல�� ேகா��லேய ெசா�����கா�.
இ�ேபா ேயாஹ�னா க��ைள��
ெகா��தா, அ�ேளா தா�”
”ஓேக..� இ�ேளா�ர� ெசா�றைத�
பா����ேபா�, அ�த� ெபா�� ந�ல
ெபா�ணா�தா� இ����ேபால� ெத���.
நா�க தா� அ�த ஃேபா�ேடாைவ�
பா�����, த�பா �ைன���ேடா�”
“எ�த ஃேபா�ேடா?”
“ஏேதா ேயாகாசன� ெச�ற மா�� ஒ�
ஃேபா�ேடா..இ�த� ெபா�ணா�தா�

இ����� �ைன��ேற�”
�வா��� அைத� ேக�க வ��தமாக
இ��த�. “ந�பா, இ�ேக அ�த�ெபா��
அவ�ேமல அ�ேளா ந���ைக வ�����.
அவ� எ�னடானன ெப�சனலா எ��த
ஃேபா�ெடாைவெய�லா� அ���னானா?
அைத என�� அ��ப ���மா?”
“ச�, அ���ேற�”
எ��ட� இ��த அ�த ஃேபா�ேடா
ெம�ைல��, ஜ�லா ஐ�ைய��,
ெஜயபா�-நா� – மத� அ���ய
ெம��கைள �வா��� அ���
ைவ�ேத�.
�வா அவ�ைற ேயாஹ�னா���
அ���னா�.

தா�� மத�� ெப���� எ��த
ஃேபா�ேடா, இ�ப� பலரா�
பா��க�ப����பைத அ��� பய�கர
அ����யானா� ேயாஹ�னா.
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ேயாஹ�னா அ�த ஃேபா�ேடா
எ��தேபா�, தா� எ�வள� ம����யாக
இ��ேதா� எ�� �ைன���பா��தா�.
’இைத தன� ஃ�ெர��� எ�ேலா����
அ����றா� எ�றா� அவ� எ�வள�
ேமாசமான ஆளாக இ��கேவ���?
அவ�க� எ�ைன� ப�� எ�ன
�ைன����பா�க�?’ ேயா��கேவ
க�டமாக இ��த� ேயாஹ�னா���.
�வாைவ ஃேபா�� ����டா�.
“அ�ணா, எ�ன இ�? ஏ� இ�ப��

ப�����கா�? உ�க ஃ�ெர�� எ�ன
ெசா�னா� இைத� ப��?”
“ெபா�வாகேவ இ��ய���� ஃபா��
ெபா���னா த�பான ெபா����
�ைன�� உ��. அ�ல இ�த மா��
ஃேபா�ேடா ேவற ேபானா எ�ன
�ைன�பா�க? யாேரா கா� ேக���
�ைன����கா�க. இ�ேபா� தா�
ெச�ேகா���ட ெசா�ேன�, � ெரா�ப
ந�ல ெபா����. ஆனா அவ� 100
ேப��� ேமல இைத அ���
வ����காேன?”
“�..அ�த� ெபா�� ேப� எ�ன?”
“ஜ�லா..என�� ெச�ேகா� �ல ெம���
ஃபா�வ�� ப�����கா�. ஆனா�
எ�லாேம த��ல இ���. அ�த� ெபா��
இ�ேபா ைக��ழ�ைதேயாட ேகரளால

க�ட�ப��. இவ� எ�னடா�னா இ�க
உ�ைன� க�யாண� ப������
ஜா�யா ெச��� ஆ�டலா��
அைலயறா�. இ�பவாவ� உன�� மத�
ப��� ���தா?”
“ஆமா..நா�தா� ��டாளா இ�����ேக�.
இ�த �ஷய��ல உ�க உத�ைய
எ�ைன��� மற�க மா�ேட�. ��க
இ�தள��� என�� ெஹ�� ப�ற�
மத���� ெத��சா, அவனா� உ�க���
ஏ�� �ர��ைன வரலா�. அைத
�ைன�சா�தா�…”
“அைத நா� பா����கேற�. க� ��னா�
ஒ� ெபா�ேணாட ைலஃ�
ெக���ேபாறைத� பா����� இ��க
���மா? � எ�ைன �ைறய� தடைவ
அ�ணா�� �������ேக.
அ��காகவாவ� நா� இைத� ெச�ய��”

“ேத��� அ�ணா..அ�த� ெபா��
ஜ�லா�� நா� ஒ� ெம�� அ��பலா��
�ைன��ேற�. சா� ேக��…”
“�..அ���. அ� தா� ந�ல�. அ�ேபா
தா� அ�த�ெபா����� உ�ைன�
ப��� ெத���.”
ேயாஹ�னா ெசா�னப�ேய ஜ�லா���
ஒ� ெம�� �ள�கமாக எ��
அ���னா�.

ஹேலா ஜ�லா,
எ� ெபய� ேயாஹ�னா…
உ�ைம�� என�� எ�ப�
ஆர����ற��� ெத�யைல.
�வா��ட உ�ைன கா�டா��
ப�ண��� ேக�ேட�. �வா�� �ைறய

ெஹ�� ப�ணா�..�ல �ஷய�கைள
ெத�வா����ற� எ�ேலா���ேம
ந�ல���றதால தா� இ�த ெம�ைல
அ���ேற�.
இ�ேநர� உன�� எ�லாேம
ெத�����கலா�..2009� மத� எ��ட
பழக ஆர���ச�ல இ��� எ�ேக�ெம��
ஆன� வைர���..
மத� அ���ன ஜூ�ய�.மத� ெம��
பா��த�பேவ என�� ட�� வ�����.
ஆனா�� எ�னால அவைன உதற
��யைல. ஏ�னா மத� அ�ப��
ெச�வா�� நா� ந�பைல. ��� அேத
�ைலல தா� இ��ேப�� �ைன��ேற�.
உ�க���� எ�க���� இைட��
�ைறய கலா�சார ேவ�பா� இ����.
ஆனா�� தா�ைம��, ெப�ேறா�-

�ழ�ைத�� இைட�லான உண���க��
��ெவ�ச�� ந��ேற�.
எ�ேனாட அ�பாைவ நா� பா��த��ைல.
ெரா�ப ��ன வய�ேலேய அ�மாைவ
���� �����டா�. அ�பா இ�லாம ஒ�
�ழ�ைத வள�றேதாட வ� என���
ெத���. இ�ேபா நாேன மத� த�
�ழ�ைதைய� ��ய� காரண�
ஆ��ேட�� �ைன���ேபா�…என��
எ�ன ெசா�ல�� ெத�யைல, அழேற�.
அ�� தா� அ�த ேவதைனைய
த�����ேற�.
மத� வா��ைக�� இ�ேம நா� வர
மா�ேட�. மத���ட நா� ேப�ேற�.
அவ� ����, உ� �ழ�ைத�� ஒ� ந�ல
அ�பாவா வ�வா�� ந��ேற�.
என�� உ�க ஊ� ச�ட�கைள� ப���

ெத�யைல. ஆனா�, மத� ����
வரேல�னா, அவ� ேமல ேபா��ல
க��ைள�� ெகா�. அவ� உ�ைன
�ர��னா, எ���ட� ெசா��. அவ�
ேப��ல�� இ�க ெபா� ெசா�����கா�.
நா� ஒேர ஒ� க��ைள��
ெகா��தா�ேபா��, அவ� உ�ேள
இ��பா�.
அதனால அவ���ட �த�ல சாஃ��டா
ேபாேவா�. அவ� ���த வா���
ெகா��ேபா�.
ேவெற�� உத��னா�� தய�காம�
ேக��க.
உ� வா��ைக ெகட, ெத��ேதா
ெத�யாமேலா நா�� காரண� ஆ��ேட�.
அ��காக எ�ைன ம�����.

அ��ட�
ேயாஹ�னா
அத�� ஜ�லா�� ப�� அ���னா� :

ேயாஹ�னா,
ெப�ேறா� ேப�ைச� ேகளாம�, எ�த�த
பா�கா�� ப���� ேயா��காம� உண���
ேவக��ல எ��த ������ தா�, நா�
இ�ேபா அ�ப���ேற�. இ�� �
ம����� ேக�க ஒ��� இ�ைல.
ஏற��ைறய ��� எ� �ைல�� இ��பவ�
தாேன?
நா� கட�ைள ந��பவ�. கட����டேய
எ�லா� ெபா��ைப�� நா� இ�ேபா
ஒ�பைட��ேற�. ந�ைம �ட எ�லா�
ெத��சவ� அவ�. நா� ப�ண பாவ����
இெத�லா� அ�ப��� ெசா�னா��னா,

அ�ப������ ேபாேற�.
இ�ேபா����� �ைல�� ேபா��, ேகா��
எ�� அைலய எ�னா� ��யா�.ேம��,
எ�னால மதைன அ�ப�� க�ட�ப��த��
��யா�.
அவ� ����, வர���, வ�வா��
ந��ேற�.
எ�கேளாட க�யாண ஃேபா�ேடா�,
ெச�ைன-ம�ைரல எ��த �ல
ஃேபா�ேடா� அ�டா� ப�����ேக�.
பா����ெகா�ள��.
அ��ட�
ஜ�லா.
ேயாஹ�னா��� ஜ�லா�� ப�ைல�
ப��த��, �க�� வ��தமாக இ��த�.
மத�ட� ஜ�லா��காக� ேப�வெத���,

அவ� எத��� ஒ��வர��ைலெய�றா�
ேபா����� ேபாவதாக அவைன
�ர��வெத��� ��� ெச�தா�.
அவ��� ஒ� ெமேச� ம���
அ���னா� :
மத�, நாைள இர� எ� ஃ�ளா���
ச���ேபா�. ச�யாக 7 ம��� வ�� ��.
மத� ச�ேதாச��� �������தா�.
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மத� உ�சாக��ட� ேயாஹ�னாைவ�
பா��க� �ள��னா�. ேயாஹ�னா எ����
ெகா�����த �ெரைஸேய
அ���ெகா�டா�. ெமாைப� அைழ�த�.
ேயாஹ�னாேவா எ�� ஆ�வமாக
எ��தா�.
ெஜயபா�!
‘இவ� ஒ� இ�ைச..ேநர�கால�
ெத�யாம..�த�ல இவைன� க� ப�ண��’
எ�� �ைன�தப�ேய ஃேபாைன எ��தா�.

”அ��ற�..மத� எ�ப� இ��ேக?”
“எ�ன �ஷய� ெசா��”
“��மா தா�டா”
“��மா�லா� ஃேபா� ப�ணாேத. நா�
ெகா�ச� ��யா இ��ேக�”
“ச�..ச�..ஒ����ைல, எ�லா�� ‘எ�னடா
உ� ஃ�ெர�� இ�ப�� ப���டா�,
பாவ� இ��யா�� ேக�கறா�க. என���
� ஏ� ஜ�லா��ட ���� வர��டா���
..”
“ேட� ஓ… எ�ைன ெட�ச� ஆ�க��ேன
ஃேபா� ப��யா..ஜ�லா ேச�ட�
ஓவ�..இ�ேம அவைள� ப�� ேபசற���
எ��� இ�ைல..”
“எ�னடா இ�ப�� ேபசேற..அ�த
�ழ�ைத�காகவாவ�…”
“ேட�, �ழ�ைதேய எ���
இ�ேல��ேற�. ��மா,

�ழ�ைத..�ழ�ைத������…”
“எ�னடா ெசா�ேற? �ழ�ைத உ���
இ��யா? உன��� ெபாற���யா?”
“�..ஆமா.ஃேபாைன ைவ”
“அ�ேபா அ� யா���� ெபாற����டா?”
“அைத ஜ�லா��ட� ேபா�� ேக�”
ேயாஹ�னா படபட��ட� மத��காக
கா����தா�. எ�ன ேப�வ�, எ�ப��
ேப�வ� என பல�ைற மன���� ஒ��ைக
பா�����தா�.’ நா� ஏ� இ�ப� ெந�வசா�
இ���ேறா�? அவ� ஒ� ஏமா���கார��
ெத���ேபா��. அ��ற� ஏ� இ�ப�
இ��� ெட�ச�..ஏ� அவ� மன�
ேகாணாம �ஷய�ைத� ெசா�ல���
�ைன��ேறா�’..ேயா��க ேயா��க
அவ��ேக ச��பாக இ��த�.
கா�� ெப� அ��த�. ’அவ�
தா�..வ���டா�..’ எ��
�����தப�ேய கதைவ� �ற�தா�.

மத� ைக�� ேராஜா� ��ெகா��ட�
��றா�. �� ���, �ைள� ச�� என
‘அேத மத�’. ேயாஹ�னா பா��தப�ேய
��றா�.
“ஹா� ேயாஹ�னா”
“ஆ�..ஹா�..க�..க� இ�ைச�”
மத� உ�ேள வ�� கதைவ� சா��னா�.
”இ��� எ�ைன ஞாபக� வ�����,
அைழ�ச��� ெரா�ப ந��” எ�றா�.
“மத�, உ��ட ெகா�ச� ேபச��. அதா�
வர� ெசா�ேன�. ஜ�லா ப��..உ� �ழ�ைத
ப��..”
“ேயாஹ�னா, நா� ஏ�கனேவ
ெசா���ேட�..அ�..”
“மத�, இ��� ேமல�� நம��ைட�ல
ெபா� ேவ�டா�. நா� ஜ�லா��ட�
ேப�ேன�”
“எ�ன?”

“ஆமா..நா�க ேப�ேனா�. என�� எ�லா�
ெத���. இ��� ெபா� ெசா�லாேத.
உ�ேனாட க�யாண ஃேபா�ேடா��ட
எ���ட இ���. பா��க�யா?”
ேயாஹ�னா த� ேல�டா��� இ��த
ஃேபா�ேடா�கைள ஓ�ப� ெச�தா�.
����ட� ேமேர� ெச�தேபா� எ��த
ஃேபா�ேடா�க��, ம�ைர�� ���ப
அ�பா தைலைம�� எ��த
ஃேபா�ேடா�க�� ஒ�ப� ஆ�ன.
மத� ேபசாம� ��றா�.
“மத�, நா� எ� அ�பா ப�� உ���ட
எ�வளேவா ெசா�����ேக�. அ�பா
இ�லாம அ�மா, எ�ைன� க�ட�ப��
வள�தைத��, ����
அ�ைமயானைத���ட உ���ட�
ெசா�����ேக�. இ�ேபா நாம ெர��
ேப�� ேச���, ஜ�லாைவ எ� அ�மா
�ைலைமல தாேன �������ேகா�? இ�

த�� மத�..இ�த� த�ைப நாம ெச�யேவ
�டா�. என��� ெத���, � எ�வள�
அ�பானவ��. எ�ேமல � கா��ன
அ�ைப நா� மற�கேவ மா�ேட�. ஆனா�
ந�ம அ���� ம�யாைத, நாம ேந�ைமயாக
இ����ேபா� தா� �ைட��� மத�.
ேந�ைமய�ற அ��, ெவ�� ந���, �யநல�
தா�.”
“ேயாஹ�னா, ஐ ��� ல� �”
“ஓேக, ஆனா எ�ேபா � ஜ�லா ப��ன
உ�ைமைய மைற��ேயா, அ�பேவ உ�
காத� அ��த��லாததா ஆ����. இ���
நா� ஏமா�ேவ�� �ைன�க ேவ�டா�.
சா� � ேச த ேவ���..ஆமா, � எ�ைன
ஏமா��ேன��ற� தா� �ஜ�. இைத
இ�ேதாட �����கலா� மத�. நாம இ�த
��ச�ேதாட ����டலா�. நா� உ�
வா��ைகல ���க வ�ததா� தாேன
ஜ�லாைவ, உ� �ழ�ைதைய மற�ேத. இ�

உ� ைலஃ�ல நா� இ�ைல, எ�ேனாட
ைலஃ�ல�� � இ�ைல. இைத உ���ட
ேநரா� ெசா�ற ைத�ய�, இ�தைன நாளா
என�� இ�ைல. இ�ேபா
வ������னா…ந�ம காத�
���������ற��� அ� தா� சா��.”
“ேயாஹ�னா..� அவசர�ப�ேற..”
“இ�ைல..இ�ெனா� ெப�ேணாட
வா��ைகைய� ெக��� வ�ற வா��ைக,
என�� ேவ�டா�. நா� அ�வள�
��பானவ இ�ைல. ஜ�லா பாவ�. உ�ைன
ந�� ெப�தவ�க�ல இ��� எ�லாைர��
���ெய����� வ�தவ. ����� ேபா
மத�. அவ உன�காக இ���
கா��������கா. அவ��ட�
�����ேபா.”
“ஜ�லா ப��� ேபச ேவ�டா�. நா�
ெசா�றைத� ேக�..நா� ஏ� அ�ப��
ப�ேண�னா…”

“ேவ�டா� மத�..இ�வைர � என���
ெசா�ன கைதகேள ேபா��. இ���
இதனால எ�த� �ரேயாஜன�� இ�ைல.”
“ேயாஹ�னா நா� ெசா�றைத� ேக�.
ஜ�லா ேமாசமான ெபா��. அ�த�
�ழ��…”
“�டா� இ� மத�..எ�னால இ�த மா���
ேப�ைச ேக�க��ட ��யைல. � எ�ப��
தய�காம இ�ப�� ேபசேற?..� ஜ�லா��ட
�����ேபாக��. அ� ஒ�� தா�
உன�����ற ஒேர வ�. இ�ேல�னா..”
”இ�ேல�னா?”
” � ேகா�� அஃ�ட��ல ேப��ல��
ேபா�ட� ஞாபக� இ��கா? � க�யாண�
ஆனவ�� நா� ெசா�னா, � ெஜ��ல தா�
இ��க��..ெத��� இ�ைலயா?..மத�,
நா� அ�த அள���� ேபாக���
�ைன�கைல. � �ள��. இ��யா����
�ள��”

மத� ���தா�.
“ஜ�லா, என�� க�யாண� ஆ������ற�
எ�ேனாட ெப�சன� ேம�ட�. அைத ஏ�
நா� ெவ�ல ெசா�ல��? நா� உ�ேனாட
ெப�சன� ேம�டைரேய ெவ�ல
ெசா�ற��ைலேய?”
“எ�ன� எ�ேனாட ெப�சன� ேம�ட�?”
“நாம ெப���ல எ������ட ஃேபா�ேடா,
��ேயா�லா� ஞாபக� இ��கா? அைத
அ�ப�ேபா அ���ட� ெசா�ேன. நா�
அைத அ��கைல. எ� ேல�டா�ல ப��ரமா
வ��� பா���������ேக�. நா�
�ைன�சா, அைத ஏதாவ� பலான
ெவ�ைச�ல ேபாட ����. ஆனா
ேபாடைல. ஏ�? உ�ேனாட ெப�சன�
ேம�டைர ெவ�ல ெத�ய�ப��தற�
நாக�க� இ�ேல�� தா�. அேத
�ச��ைய� தா�, ப���� உ���ட��
எ��பா���ேற�.”

“�…� ��…ெக� லா��..ெக� லா�� ஐ ேச”
“ந��.”
மத� ெவ�ேய�னா�.
’இ�ேம நம�� நா�ேவ-��ற� இ�ைல.
���ர� ெவ�ேய�ட��. எ�லா�
��ட�� ேபா��. இ� உடேன
ேவெற�கயாவ� ேவைல ேதட��.’ மத�
ேயா��தப�ேய �����ட� ேஹா�டைல�
கட�� ப� ஏ�யா� ப�க� நட�தா�.
ேரா�ேடார� ���ெகா����த ஒ� ெப�,
ம��� த�ளா�யப�ேய, மதைன
ெந���னா�.
“ேஹ..ஏ�ய� ேப�..லா� ைட� ேநா � “
மத��� அவைள ஞாபக� இ�ைல.
எ�ேபாதாவ� அைழ�� வ����ேபா�
எ�� �ைன�தப�ேய அவைள�
க��ெகா�ளாம� கட�தா�. அவ�
��னாேலேய வ�தா�.
“ஐ� ஃ�� ேம�..க� ஆ�”

மத� ேவகமாக நட�க ஆர���தா�.
’எ�லா� ��ட��
பாழா���ேச..ேயாஹ�னா�ட ேமேர�,
ெப�மென�� ெர�ெட���� எ�வள�
�ளா� வ����ேதா�. இ� எ�ன ெச�ய..’
ேயா��தப�ேய நட�தா� மத�.
��னா� அ�த� ெப� ஏேதா
உள�யப�ேய வ��ெகா����தா�.
இ�ெனா� ெப� ப��� அ�ேக ���
ெகா����தா�. மதைன ஒ��� ��
ெதாட�வைத� பா������, மதைன
ம��தப� எ�ேர வ�� ��றா�.
��னா� வ�தவ�ட� ‘எ� �ரா�ள�?”
எ�றா�.
“ஒேர ஒ� �ரா�ள� தா�..இ�த
ெஜ���ேம� எ�ைன� க���க
மா�ேட��றா�?”
��தா� வ�தவ� ���தா�.
“ஏ� ேம�, அவ� ேவ�டாமா?”

மத� ப�� ெசா�லாம� ��றா�.
“அ�ேபா நா�?” எ�றா�.
மத� �ர��யா�� ���தா�.
“இ�ேபா…?” எ�ற ப� த� ெஜ��ைன
�ல��னா�.
“ஓேக, ேபாகலா� “ எ�றா� மத�.
“நானா?”
“இ�ைல, ��க ெர�� ேப�ேம!”
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என�� �ைவ� �சா வ����த�. எனேவ
�ைவ� �ள��வத�கான ேவைலக��
��ரமாக இற��ேன�. ப��ேச�
ேவைலக� ���ரமாக நட�தன.
ந�ப�க��� ஃேபா� ெச�� ஃபா��
�ள��வைத� ெசா���ெகா����ேத�.
ஜ�லா���� ெசா�வத�காக ஃேபா�
ெச�ேத�.
“ஹேலா..அ�ணா எ�ப� இ����க?”
“ந�லா இ��ேக�க..ம�மக� எ�ப�

இ��கா�?”
“ந�லா இ��கா�.”
“என�� �ைவ�ல ேவைல �ைட�����.
அ��த வார� �ள�பேற�.”
“ஓ..ச�ேதாச�ணா. “
“ேவற எ���னா ெம�� அ����க.
அ��ற� இ�த ஒ� வார�����ள ���சா
ேகரளா வ�ேற�”
“ேவ�டா�னா..��க ேபா��� வா�க.
ெம�� அ����க. ேபா��”
“இ�ெல, ம�மகைன ேவற நா�
பா��த��ைல இ�ைலயா..நா� ஒ�நா�
வ�ேற�”
“அ�ணா, நா� ெசா�ற� உ�க����

��ய�யா..இ�ேபா எ�லாேம
மா��ேபா���ணா..நா� இ�க த�யா
இ��ேக�..மாமா�ட இ�ேக வ�ற��ைல.
��ல, ெத��ல, ஆஃ��ல�� எ�லா
இட��ல�� எ�ைன ���யாசமா� தா�
பா���றா�க. இ�த �ைலைமல ��கேளா,
ேவற யா�ேமா இ�க வ����� ேபாற�
ந�லா����மா? உ�க��� ஞாபக�
இ��கா�னா..���� மத� ஆஃ��ல
இ��� கா� ப�� ‘எ� ஃ�ெர���
ஐ�� ேப� ����� ம�ய� வ�வா�க.
ல�� ெர� ப���பா�. நா��
ப��ேவ�. அ�ப� எ�தைனேயா நா�,
எ�தைனேயா ேப��� நா� எ� ைகயால
சா�பா� ேபா����ேக�. ஆனா இ�ேபா
எ� �ைலைமைய� பா��க..”
“இெத�லா� ெட��ரவ� தாேன..மத�
���ப வ���டா எ�லா� �ர��ைன��

சா�� ஆ��� “
“அ�ணா..��க எ�ைன� ப�� எ�ன
�ைன����������க?”
“எ�ன�னா?..��யைல”
“ெஜயபா� அ�ண� ’மத� ெசா�னா�’�
ஒ�� ெசா�னா�..உ�ைமயா?”
“எ�ன ெசா�னா�?”
ஜ�லா எ��� ேபசாம� அைம�யாக
இ��தா�. ஏேதா ெசா�ல க�ட�ப�வ�
ேபா� இ��த�.
“ெசா���க. எ�ன ஆ��?”
“எ� �ழ�ைத�� தக�ப� அவ�
இ�ேல�� ெசா�னானாேம?
உ�ைமயா�னா?”

”அவ��� இ�ேபா ��� ேபத����
ேபா��. அதா� இ�ப�..”
“அ�ேபா ெசா�ன�
உ�ைமயா?…..இெத�லா� ெத���மா ��க
சமாதான� ப�ண� பா�����க? நா� எ�
அ�மா அ�பாைவ��ட ந�பாம, இவ��ட
வ�தேன, எ���? இ�ப� ஒ�
வா��ைதைய� ேக�கவா? அவைன நா�
எ�ப�ெய�லா� பா������ேட�.
அவ��� உட�� ச���லாத�ேபா,
அ�ைம ேபா�ட�ேபா எ�லா� எ�வள�
அ�கைறயா, இ�ெனா� தாயா இ��� நா�
பா������ேட�. அவேன ெசா�வாேன
‘அ�மா மா��’��. எ�லாேம…எ�லாேம
இ�ப� ஒ� ேப�ைச ேக�க� தானா? அ�த�
�ழ�ைத அவ���� �ற�கேல�னா, ேவற
யா���� ெபாற�த��� ெசா�றா�? நா�
ேவற யா���டேயா ேமாச� ேபாேன�னா

ெசா�றா�? ”
ஜ�லா�� �ர� க��ய�. ��� ேநர�
அ�தா�.
“��க….��க எ�ப��னா நா� இ���
அவ��ட வா�ேவ�� �ைன����க?
இ�ேளா ேமாசமா த� ஃ�ெர�����ட
எ�ைன� ப��� ேபசற ஒ��த��� ேசா�
வ����ெகா��, எ�லா �க�� ெகா���,
தாயா, தா�யா இ��க இ��� எ�னால
���மா? நா� இ�தைன நா� ேபாரா�னேத
எ� �ழ�ைத�காக� தா�. ஆனா எ�ேபா
அ�த� �ழ�ைதையேவ அவ� �ழ�ைத
இ�ேல�� ெசா���டாேனா, இ���
அவ��ட நா� வாழ��� எ�ன
அவ�ய�?
அ�ேபா, ��க ஆ��ைள�க எ�ன ேவணா
ெச���க. எவ�ட ேவணா ேபா��க. நா�க

எ�லா�ைத�� ெபா����க��. ��க
எ�ன ெசா�னா�� நா�க ேக���க��.
அ�ப� இ��தா �மாேத�, க���கர���
பாரா����க. அ�ப�� தாேன?
�யம�யாைத��ற� எ�க����
இ����ணா. மான���ற� எ�லா����
ஒ�� தாேன?”
நா� ேபசாம� ேக���ெகா����ேத�.
“இ�ேபா அவ� இ�ேல�னா எ�ன ஆ��?
சா�பா����� க�ட�ப�ேவா�, அ�ேளா
தாேன..ேசா���காக அ�த மா��
ஒ��த��ட வாழற�� ஒ�� தா�.
�ப�சா�யா� ேபாற�� ஒ�� தா�. நா��
ப�����ேக�..எ�னால�� ஏேதா ஒ�
ேவைல��� ேபாக ����. இைத �ட ந�ல
ேவைல�� �ைர ப���
ேபாேற�..இ�ேல ப��� �ட�� சாகேறா�.
ஆனா� ஒ�நா��…ஒ� நா�� அவ��ட

நா� வாழ மா�ேட�…இ��� அவைன�
ப��� ேபச ஒ��ேம இ�ைல. ��க �ைவ�
�ள���க. பா��ேபா�.”
ஃேபாைன க� ெச�தா� ஜ�லா
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‘மத�� நடவ��ைகக� ந�ப�க� ம����
சலசல�ைப ஏ�ப������தன. அவ�
ெச�ைன�� ஜ�லா�ட� வா��த
வா�ைவ� பா��தவ�க� யா�ேம, அவ�
இ�த அள��� மன� மா�வா� எ��
ந�ப��ைல. உ�ைம�� ம�த�� மன�
எ�வள� பல�னமான�, அபாயகரமான�
எ�பைத மத� �ல� அ��ேதா�.
மனதள�� இ�த ச�ப�களா� ஏ�ப�ட
பா��� எ�னெவ�றா�, சக ம�த�ேம�
நா�க� ந���ைக இழ�த� தா�.

ஒ�வ� ஒ� ெப��ட� ‘நா� சா��வைர
உ�ைன க�கல�கா� ைவ���
கா�பா��ேவ�’ எ�� ெசா�னா�,
ந�ேப�டா எ�� உத� ெச�ய இற��ய
பல�� அத��� ேயா��க
ஆர���தா�க�. ம�த வா���
அ��பைடேய சகம�த� �தான ந���ைக
தா�. மத� அ�த ந���ைகைய தக��தா�.
�றைர ம��ம�லா� த�ைனேய ஒ�வ�
ந�ப ��யாத �ைலைமைய அவ�
உ�டா��னா�. மத�ட� �க ெந���ய
ந�� வ�ட��� இ��த அைனவ�ேம
இ�த� பா��ைப அைட�ேதா�.
மத��� வா��ைக எ�றா� எ�னெவ�ேற
��ய��ைல, உ�ைம�� அவ���
வா��ைகேய இ�ைல.’ – ேவகமா� ைட�
ப���ெகா����த ெச�ேகா�, அ���
�ழலாட ����� பா��தா�. அவ�

மைன� த�கம� ���ெகா����தா�.
“எ�ன?” எ�றா�.
“�ைலயா?” எ�றா�.
“ஆமா..�ைளமா��”
த�கம� அ��� அம��தா�. “�ைளமா��
எ�ன?”
“ஒ��ேம��ைல”
“ந�ல �ைளமா��!..�வா�ண� ெம��
ேபா����தா�, பா����களா?”
ெச�ேகா���� அவ� மைன���� ஒேர
ெப�சன� ெம�� ஐ�. மத�� ஆ�ட�தா�
பய��ேபான ெச�ேகா�, க�யாண�
ஆன�ேம ெச�த �த� ேவைல தன�
ெப�சன� ெம�� ஐ� பா�ேவ�ைட

த�கம��ட� ெகா��த� தா�.
’ஒ��மைறவ�ற ப�த�’ எ�� ஒ�
ஒ�ப�த�ைத உ�வா��, த�கம��ட�
சர�ட� ஆ����தா�. ‘அவள��
அ��� அைசயா�’ எ�ற ெகா�ைக��
��ரமா� இ��தா�.
“பா��க�ேய..ம�ய�
அ���னானா?..எ�னவா�?”
“ேயாஹ�னா இ�ேபா மதைன க����டா
மற���டாளா�. இ�ேபா ஒ� �����
ைபய��ட ந�� மல�����கா�. அவ�
�ரேபா� ப���டா�. இவ தா� பைழய
காத� த�த பய��ல ேயா������ேட
இ��காளா�. இ�ேபா �வா�ண� தா�
அவ�கைள ேச��� ைவ��ற�ல ��யா�”
“ந�ல ேவைல”

“ஏ� இ�ப�� ெசா���க..உ�களால ஜ�லா
ைலஃைப கா�பா�த ���சதா? ஆனா�
�வா ேயாஹ�னா ைலஃைப
கா�பா���டா�, இ�ைலயா? � இ� எ
ெஜ�.”
�..அ� உ�ைம தா�.”
“மத� எ�ன ஆனா�?”
“ெத�யைல�மா. கைட�யா ேபால��ல �ல�
பா�����கா�க, ெபா���க �ட�
தா�..!”
“ெஜ�ஃப� எ�ன ஆனா? இ�த ெதாடைர�
ப��ச �ல� ெம��ல ேவற
ேக����தா�கேள?”
“ஆமா. ெஜ�ஃப��� ர�க� ம�றேம
இ����ேபால..உ�ைம�� அ� எ�ன

ஆ���ேன ெத�யைல. இ���
ெப�க��ல இ���றதா� தா�
�ைன�ேக�”
“இ�ப� ஒ�ைன�ேம ெசா�லாம
�ைளமா���னா எ�ன அ��த�?”
“ெசா�ல ேவ��யைத� ெசா��யா���ல?”
“ஒ� கைத�னா ெத�வான ���
ேவணாமா? ெக�டவ�
அ��சா�..ந�லவ�க
ந�லா���தா�க��”
“கைத�னா க���பா அ� தா� ���.
ஆனா� இ� கைத இ�ைலேய..நாம அ�ப�
நட���� �ைன��ேறா�.ஆனா� �ஜ���
அ�ப� நட��தா? ந�ம வா��ைகைய நாம
தா� ஜா�ரைதயா வா����க
ேவ������..இ�த ெதாட���

�ைளமா�� �� ேபரால ெகா��க
����..
ஒ��, �வா. இ�ப�� மத� எ�ென�ன
ேப�ல ஃேப���, ���+ல நடமா�றா�,
இ�ேபா எ�ேக இ��கா�� ெதாட���
வா�� ப�ற� அவ� தா�. மத� இ��யா
வ�தா� தா� �ைளமா�ேஸ. அைத �வா
தா� க�கா��� ெசா�ல��.
இர�டாவ�, ஆ�டவ�. ��மால ேல�டா
வ�ற ேபா�� மா�� ேல�டாேவ ����
ெசா�ற ஆ�டவ� இ���� ந�ல ���
ெசா�லலா�.
�ணாவ�, இைத� ப���றவ�க. இ�
எ�ன ெச�யலா�� அவ�க��
ெசா�லலா�. “
“�ட இ��த இவேர ஒ���

���க�யா�..அவ�க எ�ன ெச�வா�க?”
“ச�, அைத ��. ஜ�லா��ட� ேப��யா?”
“�..ெர�� �� நா� இ����..ேப�. “
“எ�ன ெசா�றா�க? எ�ப� இ��கா�க?”
“ஓேக..��ைன�� இ�ேபா� பரவா��ைல.
ச�ேதா��� �� வய�
ஆ�����ைலயா..இ�ேபா தா� ‘அ�பா
எ�ேக?’�� ேக��றானா�. ஜ�லா அ���
“அ�பா ஃபா��ல இ��கா�..வ���வா�’�
சமா���றா�க. இ�ேபா ஓரள� ந�ல
ேவைலல ெச��� ஆ����கா�க. ஜ�லா
அ�மா த�ேனாட வ�� இ����ப�
ெசா�றா�களா�. ஜ�லா�� அ�ல ���ப�
இ�ைல. ஏ�னா ெசா�த�கார�க
ச�ேதா���ட ஏதாவ� த�பா
ெசா��ட��டாேத�� பய�ப�றா�க.”

“அ��� ச� தா�. அவ� ெகா�ச�
ெப�யவ� ஆன��ற� ேபா��கலா�.”
“ஆமா. மத� இ��யா வ�தா. ேபா��ல
க��ைள�� ெகா���ற��� ���
ப���டா�க.”
“ந�ல�..இ�பவாவ� இ�த �����
வ�தா�கேள..�வா��ட� ெசா�ல��”
“அவ���� ெத�����கலா�. ஏ�னா
ேயாஹ�னா �ட�� ஜ�லா கா�டா��ல
தா� இ��கா�க”
“ஓ..இ��கலா�”
“ச�, இ�ேபா �ைளமா���� எ�ன
ெசா�ல�ேபா��க? மத��� எ�ன ���?”
“அவ� ந�லா ஃபா�� ெபா���கேளாட
எ�சா� ப��������கா�. இதா�

���. ந�லா���கா?”
“ச��கைல..உ�ைம� ச�பவ���றைத
���க. இைத ஒ� கைதயா �ைன���
ப���றவ�க��� ஏதாவ� ஒ�
�ைளமா�� ெசா�ல ேவ�டாமா?
உ�க��� எ�ப�ேம மத� ேமல ஒ�
சாஃ�� கா�ன� உ��. அதா�, ��மா
எ�த��ட மா�ேட����க”
“இைத கைதயா �ைன��றவ�க����
ேதைவயான �ைளமா�ைஸ இர�டா�
பாக��ேலேய எ���ேட�. மத� இ�ேபா
எ�ென�லா� ப�ணாேனா, ஏற��ைறய
எ�லா�ைத�� எ�ைன� ெப�தவ�
ப���டா�. அதனால தாேனா எ�னேவா,
மதைன ஓரள��� ேமல எ�னால ெவ��க
��யைல. மத��கான ���
எ�ன�னா……அவ��� எ�ன நட���ேசா,
அ�ேவ இவ����! ர�த� �டா

இ���றவைர தா� இ�த ஆ�டெம�லா�.
அ��� அ��ற�…………..?”
(����)
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Free Tamil Ebooks எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற
ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன.
Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ
இவ��� ெப��ப�� வ����றன.

இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா�
4000 �த� 6000 �பா� வைர
�ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா�
இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான
����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�
ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI,
AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�,
அவ�ைற ேம���ய க��கைள� ெகா��
நா� ப����டலா�.
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.
�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
�கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள�
ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள��

அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த
�ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள
நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய�
�டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������
அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம�
�ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய
ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள����
�ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா
அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா
இ����.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர��
ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக�
தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய
����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற
ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான
ப��க� த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள�
ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email
: freetamilebooksteam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com
/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com
/communities
/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi
Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
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