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ஆ��ய� ப��
��மலா ராகவ� (�ற��: அ�ேடாப� 17 1942) மேல�யா��
எ��தாள�க�� ஒ�வராவா�. ஓ�� ெப�ற இைட�ைல� ப��
ஆ��ையயான இவ� ஆ��ல�, த�� ஆ�ய இ� ெமா�க��� சரளமாக
எ�த���யவ�.

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

ப���க��, ���க��
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“��கைத� ெச�ம�”��� (1991)
“�ற�த ெப� எ��தாள�”��� (1993)

�ற�த ��கைத எ��தாள��கான ��� (த�க� பத�க�, மேல�ய
த�� எ��தாள� ச�க�, 2006)

க��: B.Sc., Dip.Ed
க�னாடக இைச, பரதநா��ய� ஆ�யைவக�� ேத��� ெப�றவ�.
அைவக��கான �ம�சன�கைள ஆ��ல �னச��� எ����ளா�.
ெதா����� ேம�ப�ட நா��ய� பாட�கைள இய��, க�னாடக இைச
�ைற�ப� அைம��, ப�� ெச�����றா�.
��ன�ச� – nirurag@gmail.com
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�ரா�� ெமாஹ�ம� ஆ�ஃ��

`க�யாணமான ஒ� ஆ� இ�ெனா� ெப�ேணாட ெதாட��
ெவ����றைத� ப�� ��க எ�ன �ைன�க��க?’
�� அ��� உடெல�லா� பா��தா�ேபா�, ப��ைக�� எ���
உ�கா��தா� �ரா. ��ைச அைட�த�. தைலமா��� இ��த
ெகா�வ���ைய� ச�� �ர��� ைவ�தா�. ஆனா��, இ��க�
த�ய��ைல.
இ�� அறேவ ��யாத காைல�ெபா���, ப����ட� ஆர���க ��கா�
ம� இ��ைக��, அவ�ட� ேக�க�ப�ட ேக�� அ�. இ�ேபா�, இ�த
இர� ேவைள�� ���� �ைள��, பாடா� ப����ற�!

“�� மா���, �ரா!”
வழ�க�ேபா�, கா���� த�ேய அம��� ப�யா�� ெகா����தா�
�ரா. ேத�கா��பா�� ேவகைவ�த சாத��ட�, த��த�ேய ெபா��த
�ல�கடைல, உைற�பான `ஸ�ப�’(sambal) எ�ற ச���ட� ந� ெலமா�
(nasilemak). மலா��கார�க�� உண�. �ன� கைட �தலா� ஆ ேச� (�ன
ெமா��� மாமா) தயா�����தா�.
எ��� வ�தம��த சக ஆ��ய� ெமாஹ�ம� ஆ�ஃைப� க�ட��
��னைக�தா�.
“���ரேம வ������க?” எ�� �சல� �சா��தா�.
தன���தா� ���� யா���ைல. ���� தாேன க�கா� ந���, சைம��,
சா���ட�� பா��ர� க��� ேவைலயாவ� ���ேம எ�� ெவ���
சா����ேறா�.
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���ப�தரா�ய இவ��� எ�ன தைலெய���, ���பாகா� இ����
இ�த� ேகா��ைய� ����� ெதாைல�க ேவ��� எ��! (ஆ ேச��ட�
எ�வள� ெசா�னா�� ேக�க மா�டா�, `அதா� ���பா� ேபா��
கல�க��கேள! எ���ெர�� ��� �� ேவற!’ எ�றா�. அவ� மைன�
மா� �� (மா�) ைம�னா கணவ���� ப�வா�: `ேகா���னா
இ��பா�தா� இ��க��!’
(ஆ ேச� மலா��கா�ைய மண��, மத� மா�, த� ெபய�ட� ��
அ���லா — கட��� மக� — எ�� இைண��� ெகா����தா�.
அதனா�, அவ� சைமய� `ஹாலா�’ எ�ற உ�� இ��த�).
ச�� ெமௗனமாக இ���, எைதேயா ேயா��த அ�த ஆ��ய�, “ேந�� ஒ�க
கைதைய த��ேநச�ல ப��ேச�. எ�ென�னேமா எ�த��கேள!
எ�ைன�ப���� எ�தற�!” பா� உ�ைம��, பா� ேவ��ைக�மாக�
ேக�டவைர உ�சாகமாக ����� பா��தா� �ரா.
இ�வ���ேம த��தா� தா�ெமா� எ�பதா�, அவ�ட� ேப�வேத
உ�சாகமாக இ��த�. “எ���டா� ேபா��! இ�பேவ ஒ�கைள ஒ� ேப��
எ���டேற�!”
எ�ேபா�� அம��ைகயாக, வய��� ��ய ������ட� இ����
இவ���� கண ேநர��� எ�ப� �ழ�ைதேபா� இ�வள� உ�சாகமாக
மாற ���ற�! �ய��ட� அவைள ேநா��யவ���, அ�த அக�ற
��க����� ெத��த ��ர�ைத� க�� பய� �����ெகா�ட�.
“ேப��யாவ�! ��க ஒ��! இ�ப ேபா�, ப��ைச� ேப�ப� ����யாக��
நா�!” எ�����ப�ேபா� பாவைன கா��னா�.
“அெத�லா� ��யா�. ��கதா� இ�த� ேப�ைச ஆர�����க! இ�ப
�டமா�ேட�!”
�டான பான�ைத ஒ��ைற உ����ெகா�டா�. “ேப���னா.. எ�ன
ெசா�ல� ெசா���க?”
“ஒ�களால மற�க ��யாத� ஏதாவ�! ���பா, ஒ�க மைன���ட�ட
ெசா�ல ��யாத�!” ேம�நா��� கதா��ய� ஒ�வ� இ�த உ��யா� பல
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கைதக� �ைட��� எ�� �����தைத அவ� ப�����தா�.
அவ�ைடய அசாதாரணமான கலகல�� அவைர ேம�ேம�� கல�க����
உ�ளா��ய�. `இவைள� த� ேபா���ேக �ட� �டா�!’ எ�� அவர�
ஆ�ைம ���ேக��ய�.“எ� அ�தர�க�ைத எ�லா� ஒ�க��ட எ���
ெசா�ல��?” வா��ைதக�� இ��த க�ைம �ர�� இ�ைல.
“எ�ன ஸா�, ��க! ஒ�கைள�ப�� எ�த� ெசா�� ��கதா� ேக���க.
இ�த அ�� வ�ஷ��ேல ஒ�க த��ப�ட வா��ைகைய�ப�� நா� ஏதாவ�
ேக����ேபனா? அேதாட..,” ச�� �������� ெதாட��தா�.
“யா����ேள�ேம ஒ� ரக�ய� இ����. அைத எவ���ேடயாவ� ெசா�ல
மா�ேடாமா�� �������� இ��ேபா�. இ� ம�த �பாவ�!”
�க� ெவ���ேபா�, எ�����தவ�� க��� எைதேயா ேத�னா�.
�ரா�� ஒ��த உண����� கா�டா�, இைம�க�� ெச�யா�,
அ�பா�ைவைய எ��ெகா�டா�.
�ல ��ட�க� இ�ப�ேய க��தன. இ��யாக, “க�யாணமான ஒ� ஆ�
இ�ெனா� ெப�ேணாட ெதாட�� ெவ����றைத� ப�� ��க எ�ன
�ைன�க��க?” எ�� ேக�டா�.
த� கா�� ���தைத ந�ப ��யா�, அவைர ெவ��தா� �ரா.
ேக��ைய� ச�� மா��� ேக�டா� ம��ைற. “ஒ�க���� ெத��ச ெப�
யாராவ�.. இ�ேல, ��கேள இ�ப�..?”
த�ென��� அம���ெகா��, ச�வ உ�ைமயாக, ேக�க��டாத ஒ�
ேக�� ேக�பவ�, அைனவ�ட�� ப�� �ைறயாம�, ெம�ைம�ட�
பழ�பவ�, ெப�கைள� ேகவலமாக எைடேபா�� நட��� ெப��பாலான
ஆ�கைள�ேபா� அ�லாதவ� எ�ற காரண�தா� �ரா த�ைன�
க���ப���� ெகா�டா�.
அவ� �க��� ப��த நயன�கைள ���� �ல�க��ைலெமாஹ�ம�
ஆ�ஃ�. க� ���ட�� மற�தா�.
��யதாக அ�����த ெவ�காய�ைத எ�ைண�� ெபா���� வாசைன
����வ� வ����� �ள��� ெச�தைத உண�� �ைல�� இ�ைல
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அ���வ�ேம.
அ�சமய� தைலைம ஆ��ய� �வா� ஹா� கா������ �ைழவைத�
பா�����ட ஆ�ஃ�, க�ணா� �ரா�ட� ச��ைஞ கா��, “அ�ப�பா!
ச��கேல இ�த எ�ைண� �ைக!” எ�� ெதா�ைடைய�ெச��யப�
எ��தா�.

காைல�� நட�த இ�த நாடக�ைத ேவைல ���ர��� அவ�
மற����தா��, இர�� த�ைம�� கா�� ������த ஒ�ெவா�
ேக���� ேமெல��� பய����ன.
`க�யாணமான ஒ��த�..?’
`ஒ�க���� ெத��ச ெப� யாராவ�.. இ�ேல, ��கேள..?’
த�ைன�� அ�யா� உர�க� ��னா�. “ெபா���!”
இ� ���வ� எ�ேக!
உட� அய�����தா��, உண��க� ஓய ம��தன.அவ� த�ெசயலாக�
கவ���, �லவ�ைற உட���ட� மற����தா��, க��, ேக��,
அ�ப�����த எ�லாவ�ைற�ேம அ���ேபா� த��� ப��� ைவ���
ெகா����த ஆ�மன� ���ெத��த�.
ேமைச �ள�ைக� ெபா���னா�. தயாராக ைவ����த கா�த��� ேபனா
ஓ�ய�.

�� வய����� �ரா பா���� பழ����த ஆ�க� — அ�பா, அ�ணா,
அ�கா�� கணவ�. எ�லா�ேம ஆணா��க��� �ர���க�.
அ�பா — ெப���ெகன த�யாக ஒ� மன�, அ�� உண��க�
இ��கலா� எ�பைதேய ம��பவ�. ��ைள ெப�வைத� த�ர, ேவ�
எத��ேம லாய���லாதவ� ெப� எ�ப�� அைச�க ��யாத ந���ைக
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ெகா�டவ�.
ஆ� ஆ���ைளகைள மைன��� க�வாக� ெகா�����டதாேலேய
தா� தன� ஆ�ைம�தன�ைத �ைலநா���ெகா�� ��டதாக�
ெப��த� ெகா�டவ�. இைத� த�ர ேவ� எ�த� ெப�ைம�� இ�லாதவ�.
அ�ணா– அ�பா�� ��ன அ��. மைன� இ��� வராத �ைல��,
உட��ற�தவைள அ�ைமயாக நட�க �ய��, அவ�
எ���ைப�����ெகா�ள ��யா�, ஆ��ர� அைட�தவ�.
மாமா — நா�ப� வய���ேம� ஆ���ட அ�கா���� கவ���
ேபா���டதாேலா, அ�ல� வள�����ட ��ைளக� ���� இ��ைக��,
��ய கத� வழ��� அ�தர�க��� தா� மைன��ட� ஒேர ப��ைகைய�
ப���� ெகா�வ� ேகவல� எ�ற ச�க��� எ��பா����ப�ேயா,
�ற�யாக வாழ �ய�றவ�.
அ��ய���� ேதா�����, மனைதைய��, உட��ைசைய�� க���ப��த
வ� ெத�யா�, உட� வள�����தா��, �வர� ��யாத இள�ெப�கைள�
ேப�சா��, ப��� ெபா��களா�� �த�� கவ���, ��ன� த� காம����
வ�காலா�க �ய�றவ�. �ரா அவ�ட���� த���� வ�தவ�.
ஆ�க��ேத �ராத ெவ��ைப��, அவந���ைகைய�� �ரா
வள����ெகா�ள இவ�க� �வ�ேம காரணமானா�க�.
ஆ�டா�� காலமாக, த� உண�, உைட��� �றைர�தா� ந�ப
ேவ��� எ�ற �ைல�� இ��� வ����பதா�தாேன ெப�க� ஆ���
அ�ைமயாகேவ இ������றா�க�?
இ�த உ�ைமைய அல� உண��த��, அவ���� உ�� �ற�த�.`நா�
எவ� ைகைய�� எ��பா��� வாழமா�ேட�. ஆைண� பைட�த
கட��தாேன எ�ைன�� பைட�தா�?அ�ப�யானா�, நா� ம���
எ�ப��தா��தவ� ஆேவ�?’
இ�வாசக�ைத ஒ� கா�த� ���� எ��, த� அைற� கத�� ஒ��
ைவ�தா�. �ன�ேதா�� அைதேய பா��� வ�த��, அ�ெபா�� அவ�
மன�� ப���, ����த நைட��, ேந��பா�ைவ�� ெகா�டவளாக
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மா�னா�.

ஆ���. �மா� இ�ப� ஆ��களாக ஆ�க�� ெதாட�ேப
அ�க��லாத ஒ� பா�கா�பான உ��ேயாக�.
அ�த க�ப�����த ஒேர இைட�ைல� ப���� ஆ�க��, ெப�க��
ேச��� ப��தா�க�. (க�ப� எ�ற வா��ைத kampong எ�பத�
த�ழா�க�. ச�ட�ப�, மலா��கார�கள�� ேவ� இன�தவ� அ��
���கேவா, �ல� வா�கேவா இயலா�).
ப�� ��வா�க� அ�த இ�பால�� அ�காைம�� அவ�க���� ேக�
�ைள��� ��ேம எ�ற அ�ச��ட�, ஏேதேதா ���ைறகைள
வ��தா�க�.
�ைளயா�� ேநர���, மாண�க� த� ��வாக� ���தன�.
அவ�க��ெகன �ர��ேயகமாக ஒ� ஆ��ைய. அவ���
�ைளயா��கைள�ப�� எ��� ெத�யா� எ�றா��, அவ�� ெப�தா�
எ�ற த��ேய ���யமாக� க�த�ப�ட�.
வ�����, ஆ�க� �� இ��ைகக�� அம��த�ப�டா�க�.
ஆ��ய�க���� ெசா�ல�ப�ட காரண�: ெப�க�� உ��ைடயான ��
ப��, அ�த இள� வய�� அவ�க� மனைத� சலன�ப������!
காரண�ைத அ�யாத ைபய�கேளா, தா� �க�� ேமலான �ற�க� எ��
க�வ� எழ, ெப�கைள� ��சமாக நட�த ஆர���தா�க�.
`க��பலைக ெத�ய��ைல. உயரமான மாணவ�க�� தைல மைற��ற�!’
எ�ற மாண�க�� �னக� எ�த �ைளைவ�� ஏ�ப��த��ைல.
அவ�க�, ேகவல�, ெப�க�தாேம!
ஆனா�, �ரா எ�னேவா, ப��ம வய�� ைபய�கைள
�ழ�ைதகளாக�தா� பா��தா�. அவ�க�ைடய கள�க��லாத அ���,
��தான எ��� அவ�க� கா��ய ஆ�வ�� அவைள��
ெதா���ெகா�டன.
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ந�லேவைள, க�டவ� மய��� க�டழ�யாக� கட�� த�ைன�
பைட�க��ைலேய எ�ற அ�ப ���� ஏ�ப�ேம ��ெப�லா�! அ���
�த�நா����� �ைல�� ேபா���.
தா� இ��� இள�ெப� அ�லேவ, தா� ச������த �ற
ஆ�கைள�ட ���யாசமாக இ���றாேர எ�� சமவய�னரான
ஆ�ஃ�ட� ந���ைம�ட� பழ�யைத அவ� இ�ப� �க�பமாக
எ����ெகா�� ��டாேர!
�ைன�க, �ைன�க மன� அட�க��ைல �ரா���.
ஒ� ேவைள, `ெப� எ�ற ஒ� உ�வ� இ��தாேல ேபா��, அழ�, வய�
இைதெய�லா� ப�� எ�ன கவைல!’ எ�� �ைன��� ஆ�க�தா�
அ�கேமா?

ேதா��யவ�ைற எ�லா� எ��� வ��� ெகா�� வ�த��, மன� �ைம
�ைற��, ��� ��தைல �ற�த�.
`இர� �ரா�� க����� எ��னா�, நாைள�� வ���� �ரேல
எ��பா�. தைல ேவ� கன���!’ எ�� அ�பவ� �ைன���த,
ேபனாைவ� �ேழ ப��ரமாக ைவ�தா� �ரா.
தைல��ேம� ���ய ைககைள� ேகா����ெகா��, �ரம ப�கார�
ெச��ெகா�டா�. ெகா�டா� வ�த�.
க�ணய���, `அ� எ�ப� எ�ைன� பா��� அ�ப� ஒ� ேக��
ேக���க�?’ எ�� அ�த ம�தைர உ��� எ����ட ேவ��� எ��
��ச����ெகா�டா�.

ம�நா� காைல�� ���ரமாகேவ வ�� ேச��தா� ெமாஹ�ம� ஆ�ஃ�.
��ெப�லா� ம�ய����ேபா�தா� அவர� மேல�ய, �ேரா�டா� �ரா
கா�� உ�ேள �ைழ�� எ�ப� �ைன�ெலழ, கச�பாக இ��த� �ரா���.
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த�ைன� பா���� ேபசேவ வ����பாேரா?
“�� மா���, �ரா!” ேநேர வ��, அவெள�ேர அம���ெகா�டா�.
��� ேநர ெமௗன����� �ற�, அத�� ேம�� ெபா��க ��யாதவளா�
ேக�டா�: “ேந�� ேக�ட�.. மைற�கமா ஏேதா ெச�யலா�� எ�ைன�
��டவா?”
`ந� இ�வ���ைடேய நட�த �ஷய�. அ� ந�ைம� த�ர, ேவ� எ�த
�ைல���, எவ���� ெத����ட��டா�’ எ�ற எ�ச��ைக �க, அவ�
�ர� தா�����த�.
அவைள ஒ� �ைற ����� பா������, த� பா�ைவைய �ல���
ப��தா�. �க� ����ய�. “இ�ேல. நா� ெச�த த�ைப ஒ����டற���!”
ப��� ரக�ய� �ர�� வ�த�, தா� ேப�வ� த� கா�க��ேக
எ����ேமா எ�ற ப�த���ட�.
�ரா அைட�த அ������, அ�ேபா� ���த உ�ைம��, அவள� பா�ைவ
இ��� ���கமா�ய�.
ேச! கைத�� க� �ைட��ேம எ�ற எ� ����ைள�தனமான ஆைச��,
இ�த ந�ல ம�தைர எ�வள� ேகவல�ப�����ேட�!’ �ரா
பைதபைத���ேபானா�. �டா�. த�ைன�ேபா� எ�ேபா�� ����த
தைல��, ேந��பா�ைவ�� ெகா�டவ� இ�ேபா� தைல க���� இ��க�
�டா�.
“ஒ�க��ட எ� ேவ�மானா�� ெசா�லலா�� ேதா���. அதா�
அ�ப�ெய�லா� ேக�ேட� — ஒ�கைள ெமாத�ல ப��ைச ெச�யற���!”
யாேரா த� ெந��� உைத�த�ேபா� உண��தா� �ரா. `நா� ேபா�!’
உ����� அ�தா�.
`ஒ��த� எ�த� கா�ய�ைத� ெச�தா��, அ��� ஒ� அ��பைட� காரண�
இ����. அவ�கேளாட �ைல�ல ந�ைம ைவ��� பா�தா, எைத�ேம
ந�மால ஏ���க ����. யாைர�ேம ெக�டவ�களா �ைன�க�
ேதாணா�!’எ�� தா� அ��க� �ற�ட� ெசா�� வ�தைத எ�ப�
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மற��ேபாேனா�!
தவ� ெச�வ� ம�த இய��. அ�தவ�ைற ஒ���ெகா���ேபாேத
ஒ�வ��� ம���� ����டாதா?இ�தைகய உ�தமைர எ�வள�
ேகவலமாக எைட ேபா����ேடா�!
அவ�க��வ�� த�த� எ�ண� �ழ�� ����� இ��ைக��,
கா���� இ��த அ�த ��ய அைற��� �ைழ�தா� தைலைம ஆ��ய�.
அ��த��த நா�க�� அவ�க� இ�வைர�� ஒேர இட���, அ���
அ�தர�கமாக ஏேதா ேப�யதா� ஏ�ப�ட ெந��க��ட� அவ�க�
அம�����பைத அவ� எ��பா��க��ைல எ�பைத அவ� க�க��பான
�கேம கா��ய�.
“எ��ட ெகா�ச� வ���களா?” எ�� அட��ய�ர��, மலா� ெமா���
ப��தவ�, தா� வ�த காரண�ைத மற�தவராக ெவ�ேய நட�தா�.

“இ�வைர��� அவ�கைள�ப�� ஒ��த�� ஒ� வா��ைத ெக�டதாக�
ேப�ய��ைல”. �ரா�� ெபயைர� ����ட ���பாதவரா� ேப�னா�
தைலைம ஆ��ய�. “ந�ப நட�ைதயால மாணவ�க��� ஒ��க�ைத�
ேபா��க ேவ��ய நாேம..!” அ�வ���ட� த� தைலைய இ� ப�க��
ஆ��னா�.
ெவ��ய �க��ட� ெமாஹ�ம� ஆ�ஃ� ப�� அ�வலக�ைத ���
ெவ�ேய வ�தா�.
தன� ெம�ைமயான �பாவ�ைத� பல�னமாக எ����ெகா�� ப��த
மைன��ட���� மன�தள�� �ல��ேபான �ைல��, ஆ��ர�ைத��,
��ைம உண���ைய�� அட�க வ� ெத�யா�, ேவ� ஒ���ேயா� �ல
கால� ெதாட�� ைவ��� ெகா�����, `இ� தகாத ெசய�!’ எ��
மன�சா�� இ���ைர�க, அ�த உறைவ� ������ெகா�� இ��கலா�.
ஆனா��, ��ற உண�ைவ ஏ�கேவா, மற�கேவா ��யா�,
மேனாபல�ைத�ெகா�ச� ெகா�சமாக இழ��ெகா�ேட வ�த
த�ண���தாேன �ரா, கட�ேள ம�த உ��� வ�தமா��, அ�ம�ட��� 16

கன�� ெகா����த அ�த ரக�ய�ைத� �ள�னா�?
அவ��கா அவ�ெபய�! அ��� த�னா�?

ஒ� மாத� ச�பள� இ�லாத ���� எ���� ெகா�����, அத�����,
த��ட��ட� ெசா�லாம�, ேவ� ப���� மா���ேபாக அ�த ந�லவ�
��ெவ��த� �ரா��� ஏேனா ஏமா�றமாக இ��த�.
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அ�த ���

“இ�த அ�யாய�ைத� ேக���களா?”
ெதாைலகா��� ெப������� த� கவன�ைத� க�ட�ப�� மைன��ட�
����னா� அ�பல�. ��ப� வ�ட தா�ப��ய��� அவ� க���ெகா�ட
ஒ� பாட�, மைன� ேப���� எ��ேப�� ேபசா���தா� வா��� அைம�
�ல�� எ�ப�தா�.
ஆ� மாத������ மணமா�� ேபான கைட���� பா�வ� அ��
சாய�கால� ����ெப�� வ����தா�. அ��� த�யாக. ஏேதா ��ஷ�
ெப�டா�� ச�ைடயாக இ���� எ�� இவ�� எ��� ேக�க��ைல.
இ�ேபா�, எ�லா�� சா���� ����, ��க�ேபா�� சமய��� அவ�
வர�� காரண�ைத மைன� ஒ����� ப�தாக� �ற வ����பா� என
அ�வார�யமாக� பா��தா�.
“ஏ�க?எ��காக க�யாண� ப���கற�? இ�ல, எ��காக��
ேக�கேற�!”
நா�� ��ைளகைள� ெப�ற�� அவ��� ஏ� இ�ப� ஒ� ச�ேதக�
எ��த�? அ�பல����� ���� வ�த�. மைன��� ேகாப�ைத
உ�ேத��� அட��� ெகா�டா�.
“அட, ேக�கேற�, இ�ேல?” எ�� ����னா�.
வா�� வ�த� எைதயாவ� ெசா��� ெதாைல�தாேல ஒ�ய இவ� அ�பா�
நகர மா�டா� எ��, “ஏேதா.. ��ைள ��� ெப��, கைட� கால�ைத
அவ�க �ழ�ேல..,” எ�� ெம�� ����னா�. இ�த �ஷய�கைள எ�லா�
ெவ��பைடயாக� ேப�வா�களா யாேர��!
“இவ� கைட� கால����� ேபா��டா�! இ�க ெமாத��ேக ேமாசமா
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இ��கா�!” ெநா��தப� அவ� ெசா�லாம� ெசா�ன� ேலசாக� ��ய,
அைத ந�ப ��யா�, �ைக��ட� அவைள� பா��தா�.
அவ� க��� ேத�����த ேக���� அேத ���� ப�ல��தா�
மைன�.
“ஏ�டா, த�கமானவ�களா இ��கா�கேள ச�ப�� ����கார�க; `ஒ�க
ெபா�ைண எ�க��� ெரா�ப ����� ேபா��. ��க ெச�யறைத�
ெச���க’�� அவ�க ேதனா� ேப�ன�ல நா��ட இ�ல
ஏமா���ேட�!” ஆ�ைம இ�லாத ஒ�வைன� த�க� ெப� தைல��
க����டா�கேள எ�ற ஆ��ர��� ���னா� ெபா�ன�மா.
“இ�ேம எ�ன ெச�ய ����?”
“எ�ன இ�ப�� ேக�����க? இ�ேமதா� ெச�ய��. `இ�த மா��
இ���. என�� அவேராட ேச��� வாழ ���ப��ேல!’ அ�ப��� பா�வ�
ேகா���ல அ���� ெசா�னா, �வாகர�� வா��டலா�. �வனா�ச��ட
�ைட���!”.
அ�பல���� �ழ�ப� அ�க��த�. “எ���
அவசர�, ெபா�ன�மா? மா���ைள அ�மா��� ஒேர ��ைள! இ���
��ன� �ழ�ைத�ேன �ைன��, அ�ைமயா நட�� இ��பா�க! அதா�
இ�ப�..! ெகா�ச� ���� ���சா..!” மைன�ைய எ����, ஒேர ����
அவ� இ�வள� ேப�யேத அ�க�.
அ�ேபா� அவேர எ��பாராதவ�ண� மக� �யெலன ��யப�
உ�ேள���� வ�தா�.
“நா� இ�ேம அ�த ������ ேபாக மா�ேட�பா. எ�க ����கார���
சா�பா� ேபாட��ட �டற��ல அவ�க�மா. அவ��, `ஒேர கைள�பா
இ���. எ�ைன� ெதா�தர� ெச�யாேத’�� �ன�� க��ைல���� �ேழ
ப�����றா�!” த� இளைம��, ெப�ைம�� க��யவ�����ட ஒ�
ெபா��டாக� பட��ைலேய எ�ற அவமான உண��� அ�ைக ெபா��ய�
அவ���.
மக�ைடய �யர� தாைய�� பா��க, “இ��� எ�ன கைத ேக�க��க?
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ேபசாம, நா� ெசாலறப� ெச���க!” எ�� ஆைண �ற�������, “�
வாடா, க��! யாேரா ெச�யற த���� நா�ப எ��� அழ��?” எ��
மகைள அைண�தப� உ�ேள அைழ��� ேபானா�.

��ம�ற��� ேபச�� வாெயழா�, அவமான��ட� தைல���த
வ�ண� �ற� த�ைன �ம���பைத� ேக��, அ�கெம�லா�
����யவனாக �����த மா���ைள ���ண�� �ைல
ெபா�ன�மாைவ� பா��க��ைல. `இ�வள� ெப�ய �ஷய�ைத
மைற�தத�� எ�ன த�டைன ெகா��தா�� த��!’ எ�� �ைன���
ெகா�டா�.
அ�ேபா� அவ� எ��பா��க��ைல, தா� ெப�ற ��ைளகேள த�
��ைவ வ�ைமயாக எ���பா�க� எ��.
“எ�கைள�� ஒ� வா��ைத ேக�க��� ஒ�க���� ேதாண�யா?ஒ�
ெபா����� க�யாண� ஆவறேத ெப�� பா�. ஜா�, ஜாதக�, ����
ஆ�ர� ���க�! ந�ப மா���ைள�ேகா ந�ல ேவைல! பா�க��
ல�சணமா இ��கா�!” எ�� ��த மக� இ�ெனா� ஆ�மக����
ப��� ேப�யேபா�, ெபா�ன�மா���� ப���ெகா�� வ�த�. த�ைன
ஒ�வ�, அ��� த� வ���� �ற�த மக�, த��� ேக�பதாவ�!
“அழ��, பண�� இ��தா ம��� ஒ��த� ஆ�பைளயா�ட
���மா?” எ�� �ரசமாக� க��னா�. த�க� ���ப��ட� இ��த
உறைவ �����ெகா�� ெப�ற ��ைளகேள ேபானேபா��
கல�க��ைல.`எ� மக��� ப������. �யமா ��கற ெத�����!’ எ��
��ராக� ெசா��வ�தா�.
பா�வ��� அைத ந��னா�. ஆனா�, இைட�� எ��� நட�காத�ேபால,
பைழயப�ேய ேவைல��� ேபா� ச�பா��க ேவ��ய அவ�ய�
ஏ�ப�டேபா�, தா� எைதேயா இழ����ட� ேபா�றெதா� ெவ�ைம
ஏ�ப�ட� அவ���.
த�ைனெயா�த ெப�க� கணவ�மாேரா� உர�யப� நட�பைத�
பா����ேபா��, தா� ெப�ற �ழ�ைதகைள� ெகா��வைத�
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பா����ேபா�� அவ���� த�ேமேலேய ப�தாப� ���. எ�லா����
ச�வசாதாரணமாக� �ைட��� இ�ப�க� தன�� ம��� ஏ� அ�தாக�
ேபா���டன?
உலக�ைத� ச�வர� ���� ெகா����காத வய�� அ�மா ெசா�ப� ேக��
நட�த� தவேறா?
இ�த அ�பாதா� ஆக���, ���ப� தைலவரா� ல�சணமா�, ேயா��� ஒ�
��� எ�����க� �டாதா!
`எ�ன ���?’ எ�� உடேன �ர�� எ��.
கணவ�ட� ேச��� இ�����தா�, உலைக ேவ��மானா� ஏமா��
இ��கலா�. ஆனா�, தன��� ெபா��� ெபா�� எ��த அவமான
உண���ைய��, �ரக தாப�ைத�� எ�ப� ச��� இ��க ����!
ஆர�ப��� அ�சரைணயாக இ��த அ�மா�ட, ெத��தவ�க��,
உற�ன�க�� கா��ய பரா�க�தா� மா��ேபானா�. `����! எ�த
ேவைள�� �ற���ேசா! இ��� ஒ� ந�ல� ெச�ய�ேபா�, என�� யா�ேம
இ�லாம ேபா��டா�க!’ எ�� மகைள� க��க ஆர���தா�.
இ�ப� ஒ� அ�மா�ட� காலெம�லா� எ�ப�� த�ள� ேபா�ேறா� எ�ற
மைல�� எ��த� பா�வ���.
ஆ���, இ�ேபாேத ��ப�� இர�� வயதா���ட�. இ��� இ�ப�ேய
இ�ப� இ�ைல, ��ப� வ�ட�க� த�����.. �ைன���ேபாேத
அய���யாக இ��த�.
வ����பா� ஒ� �ர�ைனயாக இ�ைலதா�. ஆனா�, த�ைம?
பைட�தவ� ம�த�க���� ��ப�ைத� த�வேத அவ�கைள� த�பா�
ஈ���� ெகா�ள�தானா�. பா�வ� அ��க� ேகா����� ேபாக
ஆர���தா�. ஒ�ெவா� �ைற�� ெவ�ேவ� ேகா��.
அ�ெக�லா� அ�மா�� ஓயாத �ல�பைல� ேக�காம� இ��பேத
��ம�யாக இ��த�.
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அ�� ேகாலா����, ஈ�ேபா ேரா����த த�டா�தபா� ேகா����
வ����தா�. ��வய�� அ�ண�மா�க�ட� ஓ�� ���� �ைளயா�ய
ம�ழமர� ஒ� �� ெந����ைய உ�ட�ப��ய�. ஆலமர�த���
அ�கடா எ�� இ��த ��ைளயா� இ�ேபா� ஒ� �� ேகா�����. கைல,
இ�� மத ச�ப�தமான �க���க� நட��� ெப�ய `ெச��யா� ஹா�’.
அழகாக அல�க��க�ப����த ��கைன� �ரா��������, �ரத�சண�
ெச�ய�ேபானா�. ��ட உ��ராகார�, ெவ�� �ராகார� இர���
தைர��� சலைவ�க� ப��க�ப�� இ��த�.
“பா�பா! ஓடாேத!”
எ�ேகா ேக�ட �ரலாக இ��கேவ, ����னா�.
அவைள� பா���� ச�ேற �����றவ�, “ந�லா இ����களா?” எ��
�சா��தா�, உபசாரமாக.
இ��� த� மைன�யாக இ�லாதவைள ஒ�ைம�� ���ப� ம�யாைத
இ�ைல எ�ற அவன� ப�� பா�வ�ைய எ�னேவா ெச�த�.
“�!” எ�றா� �னகலாக. அவ� பா�ைவ எ�லா� ���ண��
������� ��ற �ய����� ெகா����த �ழ�ைத�டேம ப���
இ��த�.
“எ� ெப�!” அவ� �ர�� எ�காள� இ�ைல. சாதாரணமாக�தா�
ெசா�னா�. ஆனா�, அ� அவ�ைடய க�ன��� அைற�த�ேபா�
இ��த�.
`�ர ேயா�யா�, �ள�க� தர என�ெகா� ச�த��பேம அ��கா�, பலேப�
���ைல�� எ�ைன அவமான�ப���னாேய!’ எ�� �றாம�
���றாேரா?
“அ�ைத..�.. ஒ�க�மா ந�லா இ��கா�களா?” ேப�ைச மா��னா�.
“ேக�ல ����� ெசா�ன�ேம அ�மா இ�தய ேநாயா�யா ஆ��டா�க.
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அவ�க ேபா� ப�� வ�ஷமா����!”
எைதேயா ெசா�லலாமா, ேவ�டாமா எ�� தய��யவனா�, ��னா�
மைன�ையேய பா��தா� ���ண�. ��, ஒ� ����� வ�தவனாக,
ேவகமாக� ேப�னா�: “இ�ப �ைன�சா, அ�சயமா இ��� — இ�ப�� நா�
வய�ேல நா�தா� எ�வள� ஜடமா இ�����ேக�! அ�பாைவ�தா�
ெத��ேம! ��மா� பா�ேட ���ேல ேக�க��டா�, ஆ�-ெப� �வகார�
எ�லா� வா����� ேபசற �ஷய� இ�ேல, அ�ப�, இ�ப��� ஏக�
க����! ப�ன�� வய�ல, நா� ஒ� ெபா�பைள பட� வைர�ச��காக
ைகைய மட�க� ெசா��, இ���� த�யால ேபா����கா� பா�, ஸா�,
பா��க!”
`உ�ைம�ட�, ஒ�ைம�� ேப��கேள�!’ எ�� கதறேவ���ேபால
இ��த� பா�வ���.
“அ�மாதா� ெரா�ப அ�தா�க. `என�� இ�ப� ஒ� ெகாைற�� �
ெசா�லேவ இ��ேயடா! �ணா�� ஒ� க�யாண�ைத� ெச��ெவ��,
அ�த� ெபா�ேணாட பாவ�ைத� ெகா�����ேடாேம!’��!
தா�� �ைன�� ச�� ேநர� ெமௗ�����தவ�, ெதாட��� ேப�னா�.
“ெரா�ப ஒ�ஷ� ���ைச ���தா�க என��. ஒட��, மன�
எ�லா�����தா�. நா� ஆ�பைளதா�� உ��யான��, உ���ட ஓ�
வ�� அைத� ெசா�ல��ேபால இ�����. �தா� அ�த ச�ேதாஷ�ைத
எ��ட ப����� ெகா�ள��� ஒ� ெவ�. ஆனா, அேத சமய��ேல
தய�கமா�� இ�����!”
எ�ேப�ப�ட இழ�� அவ�ைடய�! எ�ேக அவென�ேர அ���ட�
ேபா�ேறாேமா எ�� பய�தவளாக, “இ��ட� ேபா��. ேபாக��,” எ��
�����தா� பா�வ�.
“வா பா�பா!” எ�றப�, ���ண� நட�க, அட�க ��யா� ேக�டா�
பா�வ�.“இவ�க�மா வர�யா?”
����யவ�, ஒ� வர��யான ���ைப உ���தா�. “என��� ெபா�டா��
ரா� இ�ல ேபா����. இ�த� �ழ�ைதைய� ெப��� ேபா����,
இவ�க�மா�� ேபா��டா�க. அதாவ�, ெச��� ேபா��டா�க!”
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`உ�ைன மா��, உ�ேராேடேய ெகா�டவைன ���க�யாக
�ட��ைல!’ எ�� அவ� மைற�கமாக ப��பதாக எ����ெகா��,
����ேபானா� பா�வ�.
`����� வா�க,’ எ�� அவைன அைழ�க ஆைசயாக இ��த�. ஆனா�,
எ�த �க��ட� அைழ�ப�?
“யா��பா இ�?” எ�ற �ழ�ைத�� ேக����, “ெரா�ப வ�ஷ���� ���
என��� ெத��சவ�க�மா,” எ�� மா� கணவ� அ��த �ைட�ேலேய
அவ� அவைள���� ெதாைல�ர� ெச����ட� ெத��த�.
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கட�கைர ந�ப�

�பாவ� சமய�. ���� இ��தா�, ப��ைக �சா��க வ�பவ�க�ட�
அ��த��லா� ேப�� ����, ����றேதா இ�ைலேயா, அவ�க�ைடய
�ழ�ைதகைள� ெகா��ைவ��, எ�லாவ����� ேமலாக, இ��� உைடய
சைமய�க��� ேவைல பா���, இர�, `இ�� எ�ன ஹா�� �பாவ�?’ எ��
ஒ�ெவா� �ைற�� ச���� ெகா�����, இ�ேபா� — வயதான
கால��� — நா��, எ� கணவ�� ஆரவாரம�ற �னா�� கட�கைர�
ப����� ேபா� ஓ�வாக இ��பைத வழ�கமாக ைவ����ேதா�.
கட�கைர ஓரமாக நட�� ெகா����தேபா�, எ� க�க� அைல�தன.
அைத� கணவ� பா����ட� �டாேத எ�ற த���� எ��த�.
“ஒ� ேஷ��ைய� கா��, இ�ேல?” அவ� வ������தேபா�, அைத�
கா�� வா�காதவளாக, அ�ேக காண�ப�ட கைடக�� பா�ைவைய�
ெச���ேன�.
�த� �தலாக இ��தா� அவைன� ச���ேத�.

`இ�வள� இளைமயான, க���ேகா�பான உடைல �� மைற�பதாவ�!
ெப�ைம�ட� ெவ��கா��� ெகா�வ�� எ�ன தவ�?’ எ��
�ைன�தவ�ேபா�, �க �க� �ைற�த ஆைடேய அவ� அ�����தா�.
�வார�ய��ட� பா��ேத�.
எ�ேக நா� ெக��� ேபா���ேவேனா எ�� பய�தவ�ேபால, எ� கணவ�
த�மச�கட��ட� எ�ைன� பா��தைத ல��ய� ெச�ய��ைல.
சா���டான��, கணவ� ேஹா�ட� அைற����த �.��� ����
�ட�தேபா�, `வ�த இட���� எ�ன �.�!’ எ��, நா� �ேழ���த
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கைடகைள� பா��க நட�ேத�. அ��தா� அவைன� ச���ேத�.
எ�ைன� பா���� �ேந�தமாக� ���தா�. அ�� ெத��த ெவ���தன�
எ�ைன ஈ��க, `ஒ� ேப� எ�ன�பா?’ எ�� �சா��ேத�.
எ�லா�� அவரவ� வா��ைக�ேலேய �����ட �ைல��,
த�ைன�ப����ட ஒ�வ� �சா���றா�கேள எ�� அவ��� ம����
ஏ�ப����கேவ���. ேவ� பல �வர�கைள��, நா� ேகளாமேலேய
ெசா�னா� அவ� — ெச���.

ெச������ ���காத�: ப��� ப���. அதனா�, ப�ைன�� வய�ேலேய
அவன� ப��� ����ற�.
���த�: காத�. எ��பாலைர எ���ைல, அ�த வா��ைத��ேம�.
ஓயாம� த��� பட�கைள �ேய�ட���, �,�.��� பா��தத�
ேந��ைள�. பட இய��ன�க� கதாநாயக�, நாய�வ� எ�வள�தா�
�ள��னா��, ���� அைடயா�, தாேன அ�ப��க ேவ��� எ�ற
ெவ� உ��. `காத�’ எ�ப� ��சய� �ர��க�த�க உண�வாக இ��க
ேவ���. இ�லா��டா� இ�ப� எ�லா த���பட�க���
அைத�ப��ேய �ள��� ெகா����பா�களா எ�ற ேயாசைன வ�த�.
இ�வ��� ��ேனா�க� �லைர �ைன��� பா��தா�. அ�த� கால��
காத� ம�ன� ெஜ��, இ�றள�� �ைல������ காத� இளவரச�
கம�, `காத� ைபய�’ மாதவ�, ம��� த� உடலா��, இ��� ேபா�ற
உடலா��, ��ய பா�ைவயா�ேம இள� ெப�கைள� கா�தமாக�
கவ������� ��யா ஆ�ேயாைர அ��க� மன�க��� �����
பா��தா�.
தா�� அ�ப� — ஒ� ம�னேனா, இளவரசேனா — ேவ�டா�. எவேளா
ஒ���யாவ� காத��க� த� த��ைய ���� ெகா�டாக ேவ���.
ைகக� த� பா��� கா�கைள� ப�� பா��க, ேயா��க �ைறய ேநர�
இ��த�. யாைர ��மா��யாக�ெகா�வ�?
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�த��வ��� வயதானதா�, ஒ���னா�. மாதவைன�ேபா� ��ப�க�
ம��� ெத�ய ���க� பழ�வைத� கா����, �ஜ பரா��ரம�ைத� ெப����
ெகா�வ� எ�ெதன�பட, கா�ய��� இற��னா�.
ஆனா�, அ�த ந�கா�ய���� அ�ப� ஒ� எ���� �ள��� எ�� அவ�
எ��பா�����க��ைலேய!

“எ�னா�! இ�ேம அ���ேசா� ேவணாமா? ம�ய� ெர�� ச�பா����,
ரா��� ெர�� ேதாைச��தானா!” ஒேரய�யாக அ���தா� தா�.
“ஏ�ெகனேவ ஓம�ெபா� மா�� இ��ேக!”
“அதா� காைல�ல ஒ� அ��காத ��ைட சா��ட� ேபாேறேன�மா!” எ��
அவைள� சமாதான�ப���னா� மக�. அ�ப��� அவ� �க இ��க�
த�யாததா�, “ஒ�க ������ ெகா�ச� �ைள�பய� சா��டேற�,” எ��
இற�� வ�வைத�ேபா� பாவைன கா��னா�.
ந�க�க�� பழ�க வழ�க�கைள� �ர���பைத�ட ���யமான ெச��கேள
�ைடயா� எ�ற ெகா�ைக�ட� அேநகமாக எ�லா ப���ைகக��
ெசய�ப�ட�� ந�ைம���தா�. இ�லா��டா�, கம�ஹாச� அவ�
வயதாக இ��தேபா�, எ�ப�ெய�லா� �ரயாைச�ப�� தன� தைசநா�கைள
வள����ெகா����தா� எ�ப� அவ���� ெத�யாமேல ேபா�����.
ஒ� நாைள�� இ��ைற ேகா� இைற�� சா����, `ஆளவ�தானாக’
ஆனா�, ெப�க� மய��வத�� மாறாக �ரளலா� எ�� ேயா���,
கா�க�க��ேம� அ�க கவன� ெச���னா�.
அ� ��யா�, “எ�ேகயாவ� சா�யாரா ஆ�ட� ேபாேறடா!” எ��
கல��னா� தா�.
அவ�ைடய அைற�� த���க�� இ��த ஓ�ைடகைள ெவ��ட��ட�
தம� ேதக� ப����� �ைளைவ� கா��� ெகா����த ந�க�க��
ேபா�ட�க� மைற���ெகா�டன. அ��ன�� ��� எ��த ��ன��,
�����ன�� அவ�ைற� த���தத� பல�, �ைர�ேலேய ெச���� ஓ�
ஆர�ப கால �ேராேபால ஆனா�. ��ய ேவைல�� அவைன� ேத�
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வ�த�.

“�� பாயா!”
“ேவைல�� ெப�சா ஒ��� �ைடயா�. ந�ப பா�� வய�� ெபா�பைள�க
ெவ�ைல� ேத� இ�க, �னா���� வ�றா�க இ�ல? அவ�க��� இதமா
நா� வா��ைத ேபச��”. அவ�ட� ேச���, அவைன� ேபாலேவ
அைர�ைறயாக� ப��த ெச�வ� ஊ��னா�.
“இ���ஷா?”
“அட! ப��ைசயா எ�த�ேபாேற? ��மா அ��� ��. அ�ப�ேபா மஸா�! ைக
ேமேல கா�! அ���, அெம��க டால�, இ�லா�� �ேரா�ல. நா�ப ேக�கற
�� ����ெட�லா� ஒ� ெபா��ேட இ�ல அவ�க���”.
“�ர�சைன ஒ��� வராேத?”
“ேச�ேச! எ�வானா��, கட�கைர�லதாேன! ஒ�� ம��� கவன�.
ேஹா�ட� �����ள ேபாக� �டா�. அேதாட, இ�த ���, �
ஷ��ெட�லா� ேவணா�!”
��ெக�� இ��த� ெச�����. “அட�பா�! ஏ�டா?”
“��ேன? ஒ� ஒட�ைப வ���தாேன �யாபார�? எ�ைண ேபா�தேலாட
���ேக ெந��ேக � நட�தாேல ேபா��, அவ�கேள மய���ேபா�
ஒ�ைன� ���ட மா�டா�களா!”
அவ� உடைல� ப�� ேப�� ����ய�ேம ெச������ ெப�ைமயாக
இ��த�. ��மாவா! எ�வள� �ரயாைச!
“��ச� அ��கற�ேபா ேபா���கற ஜ�� ம��� ேபா���க. ேபா��. அ���
��ைடயா இ��தா �ேசஷ�!” எ�ற ந�பைன� பா��� ெவ�க� வ�த�
ெச�����. “ேபாடா!” எ�றா�, �ற�, “� அ�த ேவைலயா ெச�யேற?” எ��
ச�ேதக��ட�, ெம��ய �ர�� ேக�டா�.
“நா� ஒ�ைன மா��யா!” ெச�வ� ெப���� ��டா�. “எ� ஒட�� இ��கற
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ல�சண���� படைக வாடைக�� �டற ேவைலதா� ெச�ய ����!”
ெச���� ெப�ைம க���கட�கா� ேபா���.

`நா� க���!’ எ�� ெச����� இ��த �ைற, “நா��தா� இ�த `கா�ப�
ேடாைன�’ ேபா������ ம��கண�கா ெவ��ல ப���� பா�கேற�. உ�
அழகான கல� வரமா�ேட��ேத! ேத தாேர� (ஆ��ய, க��ப��பான �)
கல��ல இ�!” எ�� ஒ� �ழ� அவ� ைகைய ேம���� �� தட�யப�
அ�கலா��த�� மைற�ேத ேபா���.
“ஒ� அழ��� எ�ன �ைற�ச�, ஆ��!“ எ�� பாரா��, ���க� �ைற�த
அவ� �க� மல�வைத� பா��� உ�ைம�ேலேய ம���தா�.
அ�ப� வய��� ேமலான ெப�ம�கைள� ெபய� ெசா�� அைழ�த ��ய
பழ�க� அவ�ைடய தர�ைத உய���யைத�ேபா� இ��த�. அவ�ைடய
பாரா���� அவ�க� ஏ��ய� ேவ�! அதனா� ஊ�கமைட��, அவ�கைள�
த� ேதா�களாகேவ பா��� நட�� ெகா�டா�.
“�யானா! உ� தைல அல�கார� இ���� எ�வள� அழகாக இ���ற�,
ெத��மா?” எ�����, “என��� �������ற�!” எ�� ேச����
ெகா�வா�, ஏேதா, அவ��காகேவ அவ�க�
அல�க����ெகா�டைத�ேபால.

உடைல� கா��� �ைழ��றா� எ�றா� அைத �ர����ெகா�வ�
என��� ச�� �ரமமாக�தா� இ��த�. இ�தமா�� ெப�க� ெச�தா�,
அைத இ�வள� எ�தாக ஏ�ேபாமா எ�� ஒ� ேயாசைன ேபா���.
“எ�தைன வ�ஷமா இ�ப�..?” எ�� இ��ேத�.
“நா�, ஆ���,” எ�றா� ம�யாைத ��றா�.
ஆர�ப��� அ���த அ�மா�ட, அவ� ச�பா��ய��� மய���ேபா�,
`வயசானவ�க ஒட�ைப� ���� �டற�ல எ�ன த��? அ�ப�ேய
���ய�!’எ�� �ைச மா�யைத� ெசா��� ���தா�.
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அ��� வழ�க�ேபா� ஒ� ைக�� எ�ைண ேபா�த�ட�, ��காேல
��� �ச� உட� ெத�ய கட�கைர�� ேம�� ��மாக உலா��
ெகா����தா� ேஷ�� — ெச��� தன���தாேன ைவ���ெகா�ட
காரண�ெபய� அ�.
பல�� �வார�ய��ட� அவைன, இ�ைல, இ�ைல, அவன� ���த
மா�ைபேய பா��ததா� எ��த ெப�ைம அைத இ��� அகல� ெச�த�.
ேதா�க� ���� ���� �ைகயாக அைசய, நைட�� ஒ� �த ஏ�ற
இற�க� வ�த�.
`���ைளயாட� பட��ேல, �வா� ெச�படவரா வ��, இ�ப� ஆ� ஆ�
நட��தாேன சா���� மன�ல இட� ���பா�!’ எ�ற ஏ�க� �ற�த�.
தன��� அ�ப� ஒ��� வ�தா�, எ�வள� ந�றாக இ����! இ�வள�
அழ�� �ணா��ேபா�றேத! இவ� ச���த� எ�னேவா, பா��யாக
�ைன�க� ேதா��ய ெவ�ைள�கார� ெப�ம�க�தா�.
“ஏ�டா? இ�த� ெகழ��க��� �� வாசேல எ�லா� �ைடயாதா?” எ��
ஆ�ச�ய��ட� ேக�டவைன� பா���, ந�ப� ���தா�.
“இவ�க ��ேடதா� �ைறய கா� இ��ேக! ��� ஆ�பைள�க ��ன�
ெபா���கைள� ேத�� ேபாவா�க. இவ�க நாைல�� ேபரா
ேச������� இ�க வ��டறா�க, அ�ேக ��� தா�காம. `ஆகா! எ�ன
ெவ��!’ அ�ப���, வடா� காயற மா�� கா�����, காத� நாவைல�
ப��கறா�க! இ�த வய�ல அைத�ப�� ப��க�தாேன ����!” அவ�ைடய
����� கல��ெகா�ள ��ய��ைல ெச��லா�. அவ�ைடய உ�ற
ேதா�கைள� தர��ைறவாக� ேப�யைத எ�ப� ர��க ����!
ெச���� ஏ�க�ைத� ேபா�கேவேபா� வ�தா� ஏ�ச�.
ஏேதா ஒ� த�கா��� கைலைய� த� நா��� ப����பதாக அவ�
ெசா�ன�ேம ெச���, இ�ைல, ேஷ���� அவைள� �����ேபா���.
அவ�ைடய ஆ��ல� �லைம�� அவ�ைடயைத�ேபா� இ��த�. �ன��,
இ�வ�� ��ட ேநர� ேப�னா�க�.
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“எ� கணவ� நா� ���ய��தா� ����ேக வ�வா�. நா� எ�ன
அல�க����ெகா�டா��, அ� அவ� க��ேல படா�. ஒேர ������
அ��ய�க�ேபா�தா� இ��ேதா�!” எ�� த� அ�தர�க�ைத�
ப����ெகா�டா�. “நா�� எ�தைன வ�ட�க�தா� ெபா�ைமயாக
இ��க ����! அவ�ட���� �ைறய� பண� கற��, ��தைல��
வா��ேன�,” எ�றவ�� �க��� ம���� இ�ைல. “எ�ைன��
உண���ள ஒ� ெப�ணாக ம���� ஆ�மக� �ைட�காமலா
ேபா���வா�!” அைத� ெசா�ைக��, அவ� அவைன� பா��த ஆ��த
பா�ைவ�� எ�ன அ��த�?
ஆ�ேஸா, �யானாேவா இ�ப�� ெசா�����தா�, ெவ�மேன
�������� ேபா���பா�. ஆனா�, ஏ�ச� அவைன�ட நாைல��
வ�ட�க�தா� ��தவளாக இ��பா�.
எைத மன�� ைவ���ெகா�� அ�ப�� ெசா�னா�? இர��, ���
இர�க� ��க� ேபா���.
கல�க�ைத உ�டா��யவேள அைத �வ����� ெச�தா�. “��� எ��ட
வ��ேட�, ேஷ��!”
அய�நா�� வாச�! எ��பா��த�தா� எ�றா��, அ���� ஏ�படாம�
இ�ைல. “எ�ேக �ய�?”
“கானடா����தா�. ச��� ெசா��!” ��டா�, ைகைய� ����
இ����ெகா�ேட ேபா���வா� ேபா���த�.

இ�ேபா�, ேஷ�� எ�ைன� ேக�டா�. “அ�மா க�தறா�க, ஆ���.
`க�டவைள ந��, க�காணாம ேபா�ட�ேபா�யாடா?’��. இ�த மா��
சா�� ���ப எ�ேபா �ைட���!” ஏ�க� ெப���� ��டா�. “இ�ப
����டா, ஆ�� �ரா�� எ�ைண ேபா�த�� ைக�மா இ�ேக, ���ேலேய
அைல������ இ��க ேவ��ய�தா�! எ�ன ெசா���க?”
எ��ட� மன� ����ேப�ய இ�ப� வய� இைளஞைன�பா����ப��ட�
���ேத�.
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“பக� �ரா��அவேனாட எ�ன ேப��?” �லா ெவ��ச��� நா�க�
உல�யேபா� எ��� ���த கணவைர நா� ெப�தாக
எ����ெகா�ள��ைல.க�யாணமான நா����� இ�த ��ப�ைத��
வ�ட�களாக என�� வயேத �ட��ைல எ�ப�ேபா� ஆணா��க�
கா��பவ�ட� எத�� �� த��க� எ�ற �ேவக�என�� எ�ேபாேதா
வ����த�.
��� வ�ட�களா���, அவ�� அவைன மற�க��ைல எ�ப�, `ஒ�
ேஷ��ைய எ�ேக காேணா�?’ எ�ற ேக�� ேப�����ேத ெத��த�.
அவ�ட� ேபா��யா! ����தா� வ�த� என��.
இ��தா��, அவ� எ�ன ஆனா� எ�� ெத�யாம� ேபான� ஒ�
�வார�யமான கைத�� ��ைவ� ப��கா� ��ட�ேபா� உ����
ெகா����த� எ�ைன.
வழ�க�ேபா�, கட�கைர����த கைடகைள� பா��க� �ற�ப�ேட�.
ெத��தவ�க� யாைரயாவ� பா��காதவைர அவமான� எ����ைல.
அவ�க� த�மச�கட��ட� �பாவ� வா���கைள� ெத���ைக��,
ப���� அச��� ���ைப� ெகா��கேவ�� வ��.
`இ�த �ைற யா� க���� படாம� த��ேனா�!’ எ�ற ��ம�
ஏ�ப�டேபாேத, “ந�லா இ����களா?” எ�ற �ர� ேக�க, ��ம�
�ைல�த�.
யா�வ�?
என�� அ�த ��� கைட�காரைர அைடயாள� ெத�ய�தா� இ�ைல.
ச�ேற ��னா�ேபா�ற உட�. ஆனா�, அ�பா��தன� ெகா��� அ�த�
க�க�!
“ேஷ��?” க��ேய ��ேட�.
ச�ெடன அவமான� உ�டா���. யாராவ� பா��தா� எ�ன
�ைன�பா�க�? வய� ����த ெவ�ைள�கா�யாக இ��தா� எ�ன,
இ��ய� மா�வானா� எ�ன, `�ட�� அைல�றா�!’ எ�� �ற� த�பாக
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எைட ேபாட மா�டா�க�?
கைட�கார� ����ட� ���தா�. “ெநன�� ெவ������கேள! ஆனா, நா�
இ�ப ெச���தா�! ேஷ�� இ�ல!”
அைரம���� �ைறயாம� உைரயா���� கணவ�, மக�, ேப��
எ�லா����, ெச��� �ைல �ைற��� ெகா��த, ச�ைட ��ம�கைள
வா���ெகா��, �ைடெப�ேற�.

“எ�ேக ெதாைல�� ேபா��ேட?” எ�� ஆ�ேராஷமாக வரேவ�றா�
கணவ�.
இ�த ஆ�க� எ��ேம உட� ம��� ெப�தான �ழ�ைதக�! ஒ�
���யாச� — அ�மாைவ� காணாம� �ழ�ைதக� அ��. இவ�க�
க��வா�க�.
நா� ����ட�, ேநேர �ஷய���� வ�ேத�. “ேஷ��ைய� பா�ேத�.
��� கைட ெவ����கா�!”
அவர� ேகாப� எ�ேகா பற�� ேபான�. “அெம��கா ேபாறதா
ெசா�னாேன!”
“அெம��கா இ�ல, கானடா! ேபானானா�. அ�த� ெபா�� இவைன�
தைலேமல ெவ��� தா��னாளா�. ேக�கற��� ��னாேலேய எ�லா�
�ைட��தா�…!”
“ஏ� ���� வ�தா�� � ேக�����ேய?”
நா� அவ� ேக�ைய� ெபா��ப��த��ைல. “ேக�காம? அவ� எ�ைன�
����� ேக�கறா�, `வா��ைக�னா ஒ� சவா� இ��க ேவ�டாமா,
ஆ���?’��!”
அவ� உத�ைட� ���தா�, அவந���ைகைய ெவ��கா�ட.
நா� எ� வழ�க�ப� ேப��ெகா�ேட ேபாேன�. “பழ�ன ம�ஷாைள�ட
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பண�கா� ெப�� இ�ேல�� ேதா��ேபா�சா�. ���ரேம க�யாண�
ப���க� ேபாறானா�!”
“இ�த� தடைவ யா�, ஜ�பா�கா�யா?”
“��மா இ��க!” அத��ேன�.
கைத ேக��� �வார�ய��� அவ� இற�� வ�தா�. “ச�. ச�. ெசா��!”
“அ�மா பா�த ெபா��தானா�. ச����ேபா�, `காத� எ�லா�
��மா�லதா�க, ஆ���!’�� வசன� ேபசறா�!”ம�த�க�தா� எ�ப�
மா����றா�க� எ�ற ஆ�ச�ய� ஏ�ப�ட� என��.
அ�த கானடா நா�� ம�ைக த� அ�பா� இவைன� �����காட�
ெச����க ேவ���. �ய அைடயாள� அ���ேபா�� �ைல வரேவ,
�த��ர� கா�ைற �வா��பத�காகேவ ���ப ஓ� வ�����றா�.
அதனா�தா� `காத�’ எ�றாேல அல�� �ைட���ெகா�� ஓ�� �ைல!
ெப�கைள ஆக���த த� உடைல� ச�வர கவ��ப���
ேவ��ெம�ேற அல��ய� ெச��றா�!
எ� அ�மான�ைத� கணவ�ட� ெசா�ேன�.
“� ஒ� ைப��ய�!” எ�றா�. பல �ைற ேக����ததா�, எ�த�த பா����
ஏ�பட��ைல என��.
“ெவ�ைள�கார� ஊ���� ேபானா, நா�ப ெசக�� �ளா�தா�.
எ�லா��ேல�� அவ�கைள�ட ஒ� ப� ம�ட�. அ� ெபா��காமதா�
வ���டா�. இ�ப ��மா, ெப�ைமயா ேப��கறா�!”
`ேஷ��ைய�ப�� இவ�ட� எ��ேம ெசா�� இ��க��டா�!’ எ��
ெநா�� ெகா�ேட�.
இவ� எ�ன க�டா�, மனைத�ப��!
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த�டைன

த�ைத இற����டா� எ�� த�� வ�����ற�. அைத� ெபா��ப��தா�,
�டா�� ��� ேச����ெகா�� இ��த நடராஜைன� பா��தா� மேனாக�.
“�ற�படேல?” எ�� ேக�டா�, அவ� ேபா� ெகா�� ேபாட ேவ��ய
அவ�ய�ைத உண��த ����யவனாக.
நடராஜ� �� ெகா��னா�. “உ�ேராட இ��த�ேபா ��ைள�கேமல அவ�
பாச�ைத� ெகா��ன� பாழா� ேபா��! இ�ப எ� ைகயால ெகா��
வா�க�தா� அ�த ம�ஷேனாட ஆ�மா கா������ இ��கா���! அ�
சா�� அைட�சா எ�ன, இ�லா��, ேபயா..!”
ஹா�ட� ந�ப� ������� ேப�னா�, உ�ைமேயா�. “ெச�தவ�கேமல �
இ�ப� வ�ம� பாரா�டற� ந�லாேவ இ�ேல, நடா. அவ��காக
இ�லா����, ஒ�க அ�மா��காக..!”
நடராஜ� உடேன இள�னா�. “பாவ�, அ�மா! நா� �ழ�ைதகைள�
ெப�த��� அ��ற��, ம�த ெபா���க��ேட எ�க�பா ��ட ெஜா��
இ��ேக! ஒ���டதா� ெசா�� இ��ேகேன!”
ந�ப� தைலைய ஆ��னா�, ஒ� உண���ைய�� ெவ��கா�டா�.
“எ�க அ�கா�கேளாட ஃ�ெர��� ெர�� ேபைர� �����வா�. ��மா,
���� ேபாேவா�. அ�ேபா..,” ஐ�� வ�ட�க����� நட�த�தா�.
ஆனா�, �� �ழ�ைதக�ட� �ைளயா�வ�ேபால அ�ப�வ� ெப�க��
க�ன�ைத� தட���, இ���� ைகைய� ேபா��� அ�பா ஆ�ட� ேபா�ட�
இ�த ஜ�ம��� மற��மா!
�த�� அவ�� �ைளயா�� எ�� �ைன��� ���தா��, �ைச
�ைள�த��, �ற� எ��ேலேய இ�ப� நட��ெகா�பவ� அவ�க��
யாராவ� ஒ�வ�ட� உலாவ� ேபாைக��, ெச�ய� �டாத எ�ென�னேவா
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ெச�வா� எ�ப� ச�ேதகமற� ���� ேபா���.

அ�க�ப�க��� இ��தவ�கைள�ட அ�பா �ைறய� ப���, ெப�ய
ேவைல�� இ��த� �றைர அவ�ேம� ந���ைக ெகா�ள ைவ�த�.
ஒ���� ��ள�மான உட�வா�. அலா�� ������. தானாக� ேபா�
�ற��� உத�வா�.எ�லா�ட�� ���க� ���க� ேப�வா� —
மைன�ைய��, �ழ�ைதகைள�� த�ர. ����� வ����டா�, ேபசேவ
மா�டா�.த� அைற�ேலேய அைட�� �ட�பா�.அ�பா�� அ�மா��
��கமாக நா� வா��ைதக� ேப��ெகா�டதாக அவ��� ஞாபகேம
இ�ைல.
அ�மா! அ�பா��� ேந� எ��ைட உ�வ����, �ண����. அ�பா�ைடய
பரா�க�தா�தா� அ�ப� ஆனா� எ�ப�� அவ���� ச�ேதகேம
�ைடயா�.
�ைன�� �ைன�� அ�வா�. காரண� எ��� இ��கா�. நா� தவறா�
���ப�, தைலைய வா��ெகா�வ� இெத�லா� �ைடயா�. எ�ேகா
ெவ���� பா��தப�, தைர�� ஒேர இட��� அம�����பா�.
எ�ேபாதாவ� த�� ப���ைகக� ப��பா�. அனாவ�யமாக நட�காம�,
உ�கா��த �ைல�ேலேய அள��� �� சா���ட��, உட� ப��த�.
உபாைதக� அ�க��தன.
மேனாத��வ� ச�� ��ய ஆர���த��, எைதேயா ���கேவா, அ�ல�
�ர��கேவா ��யா�, அத��� ப�லாக உணைவயாவ� ஓயா�
�����றா� எ�� நடராஜ���� ேதா��ய�.
அ�மாைவ�ப�� ந�ல �தமாக ஏதாவ� ெசா�ல ேவ��ெம�றா�, தா�
ெப�ற ��ைளக�ேம� அவ� ைவ����த அபார பாச�ைத�தா� ����ட
ேவ���. அவ�கைள� ப�க��� உ�கார� ெச��, தட�� தட��
ெகா��பா�, ப� த� க�ைற நாவா� ந��வ�ேபா�.
எ�றாவ� ம�ற அ�மா�கைள�ேபா� அ�மா�� அழகாக� ��கா����
ெகா��, அ�பா�டேனேயா, அ�ல� த�யாகேவா த�கைள ெவ�ேய
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அைழ��� ேபா����றாளா எ�� நடராஜ� ேயா���� பா��தா�.
அட, அெத�லா� ேவ�டா�. தா� ெப�ற �ழ�ைதக��காக ஏ� தாேன
வைகவைகயாக� சைம��, ப�மாற��ட இ�ைல? நட�க��ட அவ�
க�ட�ப�ட��, பாவ�, ெப�ய�காதா� ப����� வய�ேலேய கர��
���க ேவ��யதா���.
அவ�க� ���� ஒ� ேபா�ேடா இ��த�. ��த�பா எ��ததா�. ���
ெப�க������ �ற�த அ�ைம மகனா�ய அவ� நா�கா���
உ�கா�����தா� — அ�மா ம���. ப�க��� அ�பா �ைற�பாக
உ�கா�����தா�, �க�ைத� க� க�ெவன ைவ���ெகா��. ெப�ேறா��
கால��� ��� அ�காமா�க�� உ�கா�����தா�க�, ஒேரய�யாக
இ��தப�.
`ஏ�டா, ந�ப அ�பா எ�லா அ�பாைவ��ேபால ந�ப��ட ஆைசயா இ�ல?’
எ��, இவைன�ட இர�ேட வய� ெப�யவளான ந�� இவ�ட�
எ�தைன �ைற ேக����பா�!
இவ��, `என��� இ�த அ�பாைவ� க�டாேல ���கேல,’ எ�� ஒ���
பா�வா�.
ெப�ேறா� இ�வ�ேம உ��ப�யாக இ�லாததா�, அ�ண� �ழ�ைதக�
ெரா�ப� த���றா�கேள எ�ேறா, எ�னேவா, பா� ��த�பா வ�ட�
த�பா� அெம��கா����� வ�வா�. அவ�க� வய����, �றைம���
ஏ�றப�, ெப�ய ெப�� �ைறய �ைளயா��� சாமா�க� வா�� வ�வா�.
ஆைச ஆைசயா�, எ�லா இட�க���� அைழ��� ேபாவா�, வாடைக���
கா� எ���.ஓ�� வார�கேள ஆனா��, அ�ேபா� அ�ப���� ம����
அ�த� �ழ�ைதக�� ெந��� ெந�நா�க� �ைல������.
ஆனா��, ���ப��� தைலவ� ச�யாக இ�லாததா�, எ�லாேம
ேகாணலாக� ேபா���.
��த அ�கா, `மல�’ எ�� கணவ�ட��, மா�யா�ட�� அ�ப���
சா�றா�. அவைள� ெபா��தவைர, `க�யாண�’ எ�ற ஒ��
ெச��ெகா�வ� ��ப� அ�ப��க. இ� அ�மா�ட���� க�ற பாட�.
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இர�டாவ� அ�கா�� ஒேர ��ைள��� �ைள�ேகாளா�.
��றாவதான ந��தா� அ�மாைவ� பா����ெகா��றா�.
`க�யாண�ைத�ப�� �ைன�கேவ பயமா இ���டா!’ எ�� அவ�ட� பல
�ைற ெசா�� இ���றா�.
யாேரா அவ�க� ���ப�ைத� ச��� ��டா�க� எ�� அவ����
ேதா���.
ேவ� யா�, அ�பாவா� கச�க�ப�ட ெப�க�, அ�ல� அவ�க�ைடய
ெப�ேறாராக�தா� இ���� எ�ற கச�� எ��.அ�ப� ஒ� ெப���
கணவ�, `இவ� ஒ��தேராட ���னாளாேம!’ எ�� அவைள ����ேக
அ��ப��ைல?
இ�ேபா�, அ�த� ���ப��� ம����ைய அறேவ �ைல�த அ�பா
ஒ�வ�யாக� ெச�����றா�. அ�பா இ�லாத ������ ேபாக�ேபா�ேறா�
எ�ற �ைனேவ நடராஜ���� ச�� ��ம�ையஅ��த�.
எ�ேபா��, நடராஜ� ந���காக ��ம�க� வா���ேபாவ� வழ�க�.
அ�ேபா� அ�சயமாக அவ� �க� மல�வைத� பா��ப�� அவ��� ஒ�
ம����. இ��ைற�� அ�ப�� ேபாவ� ந�றாக இரா� எ�� அட���
ெகா�டா�. ���� அ�பா��ேம� ேகாப� எ��த�. `இ����
ெக��தா�, ெச��� ெக��தா�!’ எ�� மன���� ைவதா�.
இ�ேபா� அ�மா எ�ப� இ��பா�? உலக���காக, ஒ���� அ��
ைவ�பாளா, இ�ைல, ��ம�யாக இ��பாளா? இ�தமா�� ��ஷ� ேபானா�,
அ�மா எத�காக ��க� அ����க ேவ��மா�? `ெதாைல�தா�’ எ��,
இ�யாவ� எ�லா�� ஒ� ந�ல வா��ைகைய� ேத��ெகா�ள� ெசா�ல
ேவ���.

ச�� தய�க��டேனேய இழ� ������ �ைழ�தா� நடராஜ�.
��ெப��ேபா� வ�ைச வ�ைசயாக க�ட�ப����த இர�ட��� ��க��
ேகா� ��. கா�ப��� �வ�வைர ேதா�ட� ேபாட �ைறய இட� இ��த�.
ந�� எ�லா ேநர�ைத�� அ��தா� க��பா�.
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இ��� அவ� த�ைம�� வாட ேவ��ய��ைல. `� ப�க��� இ��பதா�
அ�மா��� எ�வள� ஆதர�! உன�� வயதான கால��� அ�ப� ஒ��த�
ேவ�டாமா?’ எ�� வாதா�, அ����ப��� ஒேர ஆ���ைளயா�
ல�சணமா�, அவ��� ஒ� ந�ல வரைன� ேத� ���க ேவ���.
�ைன���ேபாேத ெப�ைமயாக இ��த�.
வான� இ������த�. நாைளவைர எ�த� கா�ய�ைத�� ெச�ய ��யா�.
ைக�க�கார��� அவ� க�க� ப��தன. அவ� க�����
ேச��தேபா�, ��த�பா வா��வ�த ப��. ம�, ேத��ட�, �����ட
நா�க�� எ�ன ேநர� எ�பைத�� கா���.
அ�த மா�� அ�பா அவ��காக எ�ன ெச�����றா� எ�� எ��த
�ைன�ைப ஒ���னா�. ��ன� ைபயனாக இ��தேபா�, தைல��
ெவ���ெகா�ள��ட ெப�ய�காதாேன அைழ���ேபாவா�!
��� வாச�ேலேய ந�� �����தா�. க�க� �வ����தன. ��ைக
உ���� ெகா�டவைள ஆ�ச�ய��ட� பா��தா� நடராஜ�.
`அ�மா?’ எ�� உத�கைள ம��� அைச��, ஓைசெய��பாம�
ேக�டவ�ட�, மா�யைறைய� ச��ைஞயா� கா��னா�. “இ��� யா����
ெசா�� �டல. � வரவைர��� கா���� இ��க��� அ�மா
ெசா���டா�க!” எ�� ரக�ய� �ர�� ெத���தா�.
�ழ�ப��ட� ப�ேய�� ேபானா�.
அ� அ�பா�� ப��ைகயைற. அ�பா க���� ப�����தா�. அவர�
ெந���� ஒ� நர�� �ைட����த� — அ�த ஆ�மா ��ம�ைய� ேத�
அைல�ற� எ�பைத உண���வ�ேபால.
க���� அவ� அ�ேக — �க அ�ேக — அ�மா உ�கா�����தா�. அ�ப�
அவ�க� இ�வைர�� அ�க�ேக பா��த� அவ��� எ�னேமாேபா�
இ��த�. த��ட� அ��கமாக இ��த அ�மா இ�ேபா� இ�ெனா�
ஆ�மக�ட�, அ� அ�பாவாகேவ இ��தா��, ெந��கமாக
அம�����தைத அவ� மன� ஏ�க��ைல. ெச�தா� எ�லா� ச�யாக�
ேபா��றா? இ�ைல, ஊ��காக ேவஷமா? அவ�ைடய ேகாப�
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அ�மா��ேம� ����ய�.
அவைன� பா��த��, “அ�பா ந�பைளெய�லா� ������ ேபா��டா�டா!”
எ�� அல�னா� அ�மா.
அவ��� ெவ� �ற�த�. “��க ெர�� ேப�� வா��த ல�சண�
ெத�யாதா? இ�த� ேக�ெக�ட ம�ச��காக எ��� ��க�
ெகா�டாட��?” எ�� க��னா�.
அ�மா ச�ேடன ஒ� �ைல�� வ�தா�. “��ட வா. ஒ���ட ஒ� �ஷய�
ெசா�ல��!” அவ� �ர����த அலா� அைம� அவ��� அ�சச�ைத
�ைள��த�.
எ�� இ�ப�� ேப� இ���றா�?
எ�ன ெசா�ல� ேபா�றா�?
“� ஆ��ர�பட ேவ��ய� எ�ேமலதா�!” ��ைச உ��������
ெகா�டா�. அ�பாைவ ஒ� பா�ைவ பா���� ெகா�டா�. “த��
ப��ன� இவ��ல, நா�தா�!”
அ���� தா�கா�, அ�ப�ேய தைர�� �ழாத�ைறயாக உ�கா��தா�
நடராஜ�.
“அவ���� �ேராக� ப��ன எ�ைன��, நா� ெப�த ��ைள�கைள��
ெத��ல அைலய �டாம..!” ��மேலா� ேப�ய அ�மா�� �ர�
க���ெகா�ேட ேபான��, அவ� ேப�ய� அவ���� ச�யாக
�ள�க��ைல.
ஆனா�, ஒ�� ம��� ெத�வா�ய�. அ�பாெவ�� ந��, தா� அ�ேயா�
ெவ��தவ� த� அ�பா இ�ைல.
அ�ப�யானா�, த� அ�பா யா�?
��த�பா?
`அவேரதா�!’ ����� வ��ேபாெத�லா� ��த�பா��, அ�மா��
ஒ�வைர ஒ�வ� அ�யாதவ�க�ேபா� நட�� ெகா�டத�� இ�ேபா� ஒ�
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��ய அ��த� �ைட�த�.
அ�ணா���� தா� இைழ�த ெகா�ைம�� �ேமாசனமாக�தா� அவ�
அ�ணா�� �ழ�ைதக�ட� அ�வள� ஈ�பா� கா��னாரா! க�யாணேம
ெச�� ெகா�ள�� இ�ைல!
க���� ப�����தவ�� இ��ய �க�ைத ஒ� கண� பா��தா�. இ�த
அ�பா� ம�த�ட� காலெம�லா� பைகைம பாரா��ேனாேம! யா��ேகா
�ற�த த�ைன வள���, ப��க ைவ��..! நடராஜ��� அ�ைக வ�த�.
அவ�ைடய ேபா���� அ��த�� ���த�.
மா�றா� ஒ�வ�ட� மைன���� ெதாட�� இ���ற� எ�ப�
ச�ேதகமற� ���� ேபாக, தன� ஆ�ைம தன�ேக ச�ேதக��� ஆ��ட,
`நா�� ஆ���ைளதா�!’ எ�� தன�ேக உண����ெகா�ள எ�த
ஆ����தா� ேதா�றா�!
மைன�ைய�ேபா� இ�லா�, க�ள�கபடம�ற ��ன� ெப�க�� அ��
அவ��� அ�ம��தாக� ேதைவ�ப�� இ���ற�!
நடராஜ�� க�க� சடல��� ப�க� ேபா�ன. அவ� �க�த�ேக ����,
`எ�ைன ம������க�பா. இ�பவாவ� ஒ�க��� ��ம� �ைட�க���!’
எ�� மன���� ���ப� ���ப ேவ��னா�. அவ� உத�க� ���ன.
“ம� எ�ன ஆ���பா?” அ�மா�� �ர� அவைன உ���ய�.
அவ� க�க� இட� ம��க��� ப��தன. ��த�பா அ��த ப��! அ�த
எ�ணேம கச�ைப �ைள��க, �ைல�ய��த க�கார�ைத� கழ��,
ப�க�����த ேமைசேம� �� எ��தா�.
����யேபா�, அ�பா�� ெந�� நர�� சமனா�, இ�த மா�ட உலக��ட�
அவ��� இ��த எ�லா� ெதாட�ைப�� ������ெகா�ட�ேபா�
�க��� சவ�கைள வ����த� ெத��த�.
ப�க��� உட�ைப� �����ெகா�� அம�����தா� அ�மா. ச����
அசாதாரணமாக� ேப�யவ�� பா�ைவ இ�ேபா� ெவ�����த�.
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அ�மா மனேநாயா�யாக ஆன� அ�பா�� நட�ைதயா� அ�ல.
த�ேமேலேய அவ��� எ��த ெவ��பா�.
அவ� ப�டெத�லா� ேபா��, தா�ேவ� த���க ேவ��மா எ���
ேதா���ேபாக, “அ�பா��� ெமாத�ல எ�ன ெச�ய��மா?” எ��
க��ட� ேக�டா�.
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���ைல அ��

“இ���� ச�யா ���ப ஆ���� வ����தா��மா!”
“அவ� �ைழ�சேத ெப��! இ�ப ஒட�� ந�லா ஆ���சா?”
`உ�வ��� பைழய ச�யாதா�. ஆனா�, அ�த இ�ைமயான �ண���தா�
ஏேதா மா� ப�����ட�ேபா� இ���ற�,’ எ�� தா�ட� ெசா�ல
கலா�� மன� இட�ெகா��க��ைல.
க���பாக, `ஒன�காவ� எ�ைனமா�� இ�லாம, ஒ� ந�ல வா��ைக
அைமய��, கலா!’ எ�� ��, அவ�க� உற��ேக ஒ� ���
க����வா�.
இ� த� ெசா�த வா��ைக. ��ெவ��க ேவ��யவ� தா�தா�.

கட�த �ல மாத�களாக, ம���வமைன��� ேபா� ச�யாைவ�
பா����ேபா�, தைல�� ப�ட பல�த அ��� அவன� �ணா�சயேம
மா������த� ெத��த�. காரண��லாம� ���தா�. ச�ப�த� இ�லா�
ஏேதேதா ேப�னா�.
ப�தாபமாக� ேதா�ற� அ��த அ��ைல�� அவ��� ஆதரவாக
இ��க���மா��தா�. �� �ழ�ைத மா��, சா���வத�� அவ� �ர��
���தேதா, மா��ைர ெகா��க வ�தவைள ����� த��யேதா ெப�தாக�
பட��ைல அவ���.
`எ�ப� இ��தவ�!’ அ�ைகதா� வ�த�.

“ஹேலா, கலா! �� மா���! எ�ப� இ��ேக இ����?” ேமல�கா� எ�ற
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படாேடாப� இ�லா�, ச�யா வ�ய வ��, ம�யாைத தவறா� ��க� ��க�
ேப�யதா�தாேன அவ� மனதள�� அவ�ட� ெந���� ேபானா�!
�த�� எ�ட� �ர��� ��� உைரயா�யவ�க� ெகா�ச� ெகா�சமாக
ெந���, இர�ட� ெதாைல�� ���, தா��த �ர�� மன����� ேப��
அள��� ��ேனற ஓரா�� ���த�.
அ�வலக� �ர�ைனக�, ச�ைட �ச�க�, �ற� �,�, ���த
இைசயைம�பாள�, ப���ைக எ�� ெபா��பைடயாக ஆர���த ேப��,
ெம�ள ெம�ள அவரவ� ���ப� ��ன� எ�� ��ேன�ய�.
கலா�� வா�ேவா� பா��தேபா�, தா� எ�வள� அ���டசா� எ��
�ர���தா� ஏ�ப�ட� ச�யா���.
`எ�க�பா ���பா�!’ எ�� ஒ� நா� ஆர���தவைள அல��யமாக
இைடம��தா� ச�யா. `இ�க எவ�தா� ���கேல? உலக��ேலேய
ெப��பாலான ஆ�க� ����ற� மேல�யா�ேலதா�� ேப�ப�ேல
ேபா����தா�கேள!’
அ�பாதா� எ�ப� அ��பா� அ�மாைவ��, அவைள��!அவ�
������ேள �ைழ��ேபாேத இ�வ�� ேமைச அ���
ஒ���ெகா�டைத ெவ��� ெசா�னா� ெவ�க�ேக�!
எ�க� ெச��� �ட�த ஏேதா ம�டமான சர�ைக� ���தத� �ைளவாக
பா�ைவ�ழ��, இ�ேபா� ைகயாலாகாதவராக இ��தா��, அ�பா
உ�டா��ய பா��� எ�னேவா ��கேவ இ�ைல.
இைதெய�லா� ச�யா�ட� ெசா�லலா� எ�� ேதா��ய�. ெசா�னா�,
த�ைன ம�டமாக �ைன�க மா�டா� எ�ற ந���ைக இ��த�.
தய�க� தய�� அவ� ேப�யேபா�, அ�க�கைளேய உ���பாக�
கவ����ெகா��, அவ�ைடய நா�� வா��ய�க��� ஒேர வா��ய�
�ர� அ�ராம� அவ� ேப�யேபா�, அ�ேவ அவ�ைடய ெநா�த
மன���� அ�ம��தாக அைம�த�.
அவ�ட� ேப�� அ�த ஐ��, ப�� ��ட�க��காக கா����க
ஆர���தா� கலா.
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`த�ைன எ�ப�யாவ� வைள��� ேபா�வத�காக�தா� இ�ப�, த� நல��
அ�கைற உ�ளவ�ேபா� ந���றாேரா!’இர�� த�ைம�� அவைன�ப��
எ�ண����ெகா���, தன���தாேன �����ெகா���
இ����ேபா�, இ�ப� ஒ� ச�ேதக� தைலகா���.
`நாைள����� வளவளெவ�� ேபசா�, ஒ� அளேவாட பழக��!’ எ��
��ெவ���� ெகா�வா�.
ஆனா�, ம�நா� அவ�ைடய க�கைள, அ�� காண�ப�ட கப��ைமைய,
அ�ைப உண�ைக��, த�ேமேலேய எ��ச� வ�� — இ�ப� ஒ�
ப�பாளைர� தவறான ேநா��ட� எைடேபா�டத��. அவைள��
அ�யாம�, அவ�கள� உற� பல�ப��.
இர�� ஆ��க� இ��த� பழ����, `ந� இ�வ����தா�
ஒ���ேபா�றேத! வா�நாெள�லா� இைண�தா� எ�ன?’எ�ற ஒ�
ேக��ைய� ேபா�டா� ச�யா. எ��பா��த�தா� எ�றா�� அ����யாக
இ��த� கலா���.
த� தா�� அல�ேகாலமான வா��ைகைய� க�� மன� ெவ����ேபா�,
தானாவ� �த��ரமாக இ��கேவ��� எ��தாேன இர� பகலாக
உைழ��� ப���, ேவைல��� அம��தா�!
அவளா� உடேன ப�� �ற ��ய��ைல. ச�யா�� வ����த��ைல.
இர�� மாத�க������ ���� அவ� அேத ேக��ைய� ச���
ெக�சலாக� ேக�டேபா�� அவளா� ஒ� �����வர
��ய��ைல.`க�யாண�, ���ப�னாேல பயமா இ���, ச�யா!’ எ��
உ�ைமைய ஒ���ெகா�டா�.
`நா� ���கற��ல. ஆ�ெகாஹா� அல��. க��னவைள அ��க��
மா�ேட�!’ எ�� அவ� ���தா�.
ஆனா� அவ� க�க�� ந���ைக காண�பட��ைல. “��க எ�ன
ெசா�னா��, பயமா�தா� இ���!” எ�றா�.
ச�� ேயா���, `இ�ப�� ெச�சாஎ�ன? ஒ� ஆ� மாச� நா�ப ெர��
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ேப�� ேப��காம இ��கலா�. அ��ற� பா��ேபா�!’ எ�ற அவ�ைடய
��ட�ைதகலா ஏ���ெகா�டா�.
�ல நா�க�ேலேய அவ� �ர� எ�ேக ேக�டா�� மன� ���க, அவ�
ப�கேம ���பா� அவ� அவைள� கட�� ேபாைக��, இ�வ�ேம தம�
படபட�ைப மைற���ெகா�ள �ய�� ெச�தேபா�, �த�� ேவ��ைகயாக
இ��தா��, நாளைட�� ஏ�கமாக மா�ய�.
இர�� மாத�தா� தா������க ���த� அவளா�.
அ�த� சமய��� அவ� த�ைத இற�க, அவ� ���ப��� ஒ�வனாகேவ
த�ைன� பா����ெகா��, எ�லா �ஷய�க��� அவ����
ப�கபலமாக இ��தா� ச�யா.அத���, த�க� ேபா���� ��ைவ�ப��
எ�த ஒ� ச�ேதக�� இ��க��ைல இ�வ����.
க�யாண���� இ��� ��ேற மாத�க�தா� இ��ைக��, ஒ� ��ய
�ழ�ப�!
ஏ�தா� அ�ப� ஒ� �ப�� �க��தேதா!

இர� ப�� ம���, ஒ� ேடா� அ�ேக ச�யா பல கா�க���� ��னா�
கா����தேபா�, இர�� ேப� அவைன ெவ��� இ���� ேபா��,
அவ�ைடய ைகக�கார�, ப��, கா�� �����ைக�� இ��த
ம��க�� எ�லாவ�ைற�� எ����ெகா�டேதா� ��லா�, தைல��
பலமாக� தா�க, ���ைசயைட�தவ� ேகாமா�� �ட�தா� மாத�கண���.
ஒ� வ�யாக, ச�யா ����ஆ���� வ�தேபா�, அவ�ைடய இட���
�� எ�பவ� அம��த�ப��, அவ���� ெபயரள�� ஏேதா எ�தான
ேவைல ெகா��க�ப����த� க�� அ���தா�.
எ�லா�� த�ைன� ேக�யாக� பா��ப�ேபா� ேதா��ய� அவ���.
`உன�� �ைள ெக����ட�!’ எ�� ெசா�லாம� ெசா��றா�களா?
இ�வைர��� ���ப�, ப���, காத� — இ�த எ��� ஒ��த �ழ�ப��
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இ�லாத வா��ைக அைம�தெத�லா� இ�ப� ஒ� ேப��ைய� தா�க
ேவ��� எ�பத�காக�தானா? ம�ைட��� எ��ச� உ�டாக, தைலேய
�ள����வைத�ேபால ஒ� வ�.
அ�த� சமய���தானா ���ைடய அைற����� கலா ெவ�ேய
வரேவ���!
த� ேவைலைய� ப��த�� இ�லா�, எ��கால வா��ைகையேய
�ைறயா�வ� எ�� எ�லா�� ��மா������றா�களா?
இ�த உலக��� ேமேலேய ெபா�வாக ஆ��ர� வ�த�.
“ஏ கலா! `இவ� எ�ப� ெதாைலவா�’� கா������ இ�����, எ� தைல
மைற�ச��, இ�ெனா��தைன வைள��� ேபா����யா?”
அ�தா��தைல� ச��� எ��பா���ராத கலா ������ேபா� ��றா�.
அவ� ைக����த ஆவண�க� �த�ன. அைவகைள� �ர�ட��ட
ேதா�றாம�, அைசயாம� ��றா�.
“ெமாத�ேலேய ஒன�� �வ�பா, உயரமா இ���ற
ஒ��தைன�க���க��� மன����ேள இ������. அதனாலதாேன
எ�ைன அ�வள� �ர� ெக�ச ெவ�ேச?”
அவ�ைடய க�த� அ�ேக���த மலா�, �ன�க���� ��யா����,
`காதல�க���� ஏேதா தகறா�!’ எ�� அைனவ�� ஓ�வர,
அவமான�தா� ���த �க��ட�, “இவ��� இ��� உட�� ேதற��ைல,”
எ�� ஆ��ல���, �ரேல எ��பா� ம����� ேக�டவ�, அ�����
�ைர�தா�.
பக� சா�பா�� ேநர����� ச�� ��பாகேவ எ���, கலா��
ேமைச�க��� தய�� ��றா� ச�யா.
அவைன ஒ��ைற ����� பா��தவ�, ���� தைலைய� ����
ெகா�டா�. ேவைல ஓட��ைல.
“சா��ட� ேபாகலாமா?” அவன� தா��த, ஆழமான �ர� அவ� மனைத�
ெதா�ட�. அ�த� க�க�� ெத��த ேவதைன அவைள எ�னேவா ெச�த�.
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த�ைன�ம�யாம� எ��தா�.
வழ�க�ேபா� எ�ெர�ேர அம��� சா���ைக��, இ�வ�� எ���
ேப��ெகா�ள��ைல. அவ�ைடய பா�ைவ அ�வ�ேபா� த�ேம�
�ைல�தைத கலா உண��தா��, அவளா� ��ர ��ய��ைல. எ�த
��ட�� அ����ேவாேமா எ�� பயமாக இ��த�.
“கலா! எ�ைன ������ ேபா�ட மா��ேய?” ெக�சலாக ஒ��த அவ�
�ர� அவ� க�க�� �ைர வரவைழ�த�.
எ�வள� ெந��கமாக இ��தவ�க�! உட� ெந���னா�தானா உற�?
`�ைண��’ எ�ப� மனைத� ெபா����தாேன இ���ற�!
எ��� ெசா�லாம� எ���ெகா�டா�. அவ� மன�� ஓயா� எ���ய
ேக��க��� �த�� �ைட காண ேவ���.
`க�யாணேம ேவ�டா�!’ எ����தவ� அ�ப�ேய இ���
ெதாைல����க� �டாேதா?
இ�ேபா�, தா�� வா��ைகைய�ேபால த��ைடய�� ஆ���ேமா?
�ைள கல�க� அைடய எ�தைன வ�க� இ�ைல!
���தா�தா� க��வா�களா, அ��பா�களா, எ�ன!
இ�ப�ெய�லா� அ��க��காக ேயாசைனக� வ�தேபாேத, த� �யநல�
கலாைவ ெவ�க ைவ�த�.
��ெப�லா� ச�யா எ�தைன வைகக�� தன�� ஆதரவாக இ��தா�!
எைத எ��பா��� அ�ப� நட��ெகா�டா�?
தா� அ�ப� ஒ��� �ரமாதமான அழ� எ�� அவ� ந�ப� தயா��ைல.
தா��தா� அவ�ட� எைத� பா��� மய��, உ�� �ைல��, மண�க�
ச�ம��ேதா�?
அவ�ைடய அ�வள� உயர��லாத உ�வ��, க���� ேச���யான
�ற�� அவைள எ�ேக பா��த�! உ�ள�ைதேய ஊ��வ� ேபா�ற அ�த�
க�க�� ��ைம��, அவ� ��� மன அய��� ெகா����தா��
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அைத� ���பாேலேய உண���, உடேன அவ� ப�க� �ைர�� அவன�
ஆ�ைம�தன��தாேன, இய�ைகயாகேவ இ�ெனா�வைர� சா���
��கைவ��� அவ�ைடய ெப�ைமைய ���க� ெச�த�?
இ� எ�ன உண��?
எ�த� ெபயராக இ��தா� எ�ன!
எ�த �னா� �ற�த�?
அவ��� எ��� ��ய��ைல.
ஆனா�, த�க� இ�வ�� �ைல�� இ�ேபா� தைல�ழாக மா� இ��ப�
எ�னேவா �ள��ய�.
ச�யா��� இ�ேபா� ப�கபல� அவ�ய�. தைல�� அ�ப�டா�, இர��
வ�ட�க���� ேமலாக, ெபா��க ��யாம� வ���மாேம! பாவ�! அைத
எ�ப�� தா�க� ேபா�றா�?
�ர ேவக�தா� அ�� அம��கள� ெச��� �ழ�ைதைய அத� தா�
ம��� �ட���ெகா��, இரெவ�லா� — த� உற�க� ெக�வைத
�ைன��� பாரா� — அத�� ஆ�தலாக ஏதாவ� ேப��ெகா�ேட
இ��ப��ைலயா?
�ழ�ைதயாக இ��தா� எ�ன, கணவராக� ேபா�றவராக இ��தா� எ�ன!
அ�� ெச���வ� எ�� வ����டா� அ�� யா�, எவ� எ�ற ேபத� ஏ�!
ச�யாவா� பைழயப� ேவைல�ப���ேகா, அ�றாட வா��ைக��
அவசர���ேகா ஈ� ெகா��க ��யா�ேபாக, அதனா� �ற�த ஆ��ரேம
��ைம உண���யாக மா�����ற� எ�� கலா ����ெகா�டா�.
�ைள�� ஒ� ப�����ள அ��க� அ�����டா�, அைவ ���ப
ேதா�ற ��யா�; ஆனா�, ேவெறா� பாக� பைழய ேவைலகைள� ெச�ய�
பழ���� எ�� அவ� ப�����தா�.
இ�த ேவைள�� ச�யா��� ���யமாக ேவ��ய� அவ�ைடய
உ���றைல� ����ெகா��, உண���� ெகா�த��ைப�
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ெபா��ப��தா�, தன� பல�ைத� ப����ெகா��� ஒ� �ைண.
அவ� பைழய ச�யாவாக மாறாமேல ேபாகலா�. அ�ல�, அவ�ைடய
வா��� ெப��ப��ைய�க��யவைர� கா�ப�ேலேய ெசல�ட ேநரலா�.
ஆனா�, �ற�ைடய நல��காக நா� ெசல��� அ�ேபா, பணேமா,
எ��ேம ���ைல எ��தா� கலா���� ேதா��ய�. ந�ல�
ெச�வதா�, அைத� ெச�தவ���� �ைட��� ம����ேய ேபா�ேம!
“ஏ�மா? எ�ேனாட ெவ�� ம�ச� �டைவைய க�� ேபாட
அ������ேதேன! வ����சா?” எ�� உர�க�ேக�டவ�, `ச�யா���
அ�ல எ�ைன� பா�தா, எ�ப�ேம ச�ேதாஷமா இ����!’ எ�� தன���
ெசா��� ெகா�டா�.
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��ட� ��ட� ����ேபா�

ப���ைக�� ெபய� வ����டா�, �க� வ��றேதா இ�ைலேயா,
எ�லா���� ெபாறாைம வ��ற�. எ�னேமா ப���ைக�கார�க�
ெகா��� ெகா���, அ�த ச�மான��� நா� ப�களா வா��� ேபா����ட
மா��தா�! இ�த ம�த�கைள எ�� அ�வதா, ���பதா எ��
ெத�ய��ைல இ��ரா���.
இ�ப�ைத�� ஆ��களாக �ைன�ெபய�ேலேய எ�� த�ைன மைற���
ெகா�டவ�� ேபாதாத கால� ஏேதா ேபா���� ப�� �ைட��, �ைக�பட�
�ல� அவ� �க��, அ��ட� ெசா�த�ெபய�� எ�லா����
அ��கமா���ட�.
ப�� வா��ய�� த�ன���ைக ����த�. ����, ச�க���
�ைறகைள� ����கா�ட ஆர���தேபா�தா� ���த� ச�.
இவ� ெப�க���� சம��வ� ேக�க�ேபா�, எ�லா� ெப�க��
�����ெகா��, அ��ற� ந�ைமேய ���ற ���� ��வா�கேளா எ��
பய�தா�க� ஆ� வாசக�க�.பய� இ��பவ�தா� பய�கரமானவனாக
ஆ�றா� எ�� எ�ேகா ப��த� கமலா��� �ைன� வ�த�.

அட��� �ட�ப�தா� ெப�ணாக� �ற�தத� பய� எ�ெற��ய
ெப�கேளா, `இவ� எ�ன ந�ைம ம�ட� த��வ�!’ எ�� ஆ��ர�
அைட�தா�க�.
யாராவ� ���த பல� அைடவத��� எ�ப�யாவ� �����ட ேவ���
எ�� எ�லா�ேம க�கண� க���ெகா��றா�க�. �ல�, ெவ��பைடயாக
எ��� ெச�ய� �����, �க�வ�ேபால, த��ரமாக� ��ப���றா�க�.
எவ��ேகா இ��ரா தைலெய��த� ���க��ைல. இ�லா��டா�, நா�ப�
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வயதான, ஒ� ெப����� தாயான இவ� ெபய����� `��` ேபா��
க�த� எ�����பானா?
`அ� எ�ப� க�ட த�யென�லா� எ� ெப�டா���� க�தா�
எ�த�ேபா��!’ எ�ற ேகாப�ைத�ட, எ��ன ��டா� `��. இ��ரா’ எ��
�லாச��� எ�����த�தா� க�ேரசன� ஆ��ர�ைத� �ள����ட�.
“உ�ைனெய�லா� காைல ஒைட��, ���ேலேய ைவ�க��. ெப�ய மன�
ப��, ேவைல���ேபாக �����ேக�ல? ச�பா���ற ���! அதா�
ெகா����ேபா��!” எ�� ஆர���தவ�, எ�னேமா இவ� தானாக�ேபா�
எவ�டேனா க�ள உற� ைவ���ெகா�ட�ேபால ேபயா�ட� ஆ�னா�.
அ��� எ�ன நட��� எ�� ���� ேபா���தா��, கணவ���
எ��ேப�� ேபசா�, அட���ேபாவ�தா� ஒ� ந�ல மைன��� த�ம�
எ�� வள��க�ப�� இ��ததா�, ப�யா�ேபா� எத��� தயாராக ��றா�.

தா�� ���ய �க���� உட��� ஒ�தட� ெகா��தப� வச�தா
ேப�னா�: “இ��� எ�தைன நாைள���மா இ�ப� அ�ப��
சாக�ேபா��க? ��கதா� �யமா ச�பா�����கேள! எ�ேகயாவ� த�யா
ேபா�டற�!”
உலக� ��யாத மகைள�க��ட� பா��தா� இ��ரா. க�யாண����
��பவ�!
ஒ� ெப� கணவ�ட� ப�� அவ�ைய� ப�� யா��� எ�ன அ�கைற!
`ெபா���� அ�மா ச���ைலயாேம!’ எ��தா� ம�ற எ�லா�
ெப�க�� வ�� ேப�வா�க�.
�ற� �ட�க���, தன�ேக�ட பயமாக�தா� இ���ற�. ஒ� ெப� இ�த
உலக��� த�யாக இ��க ���ேமா? `ஆ� எ��� ெகா�ெகா���
பட�பவ�தா� ெப� எ��� ெம��யலா�’ எ�� ��மா,
கைத���தக�க� �ல� ந�ப ைவ�� ��டா�கேள!
ச�, ெகா�ைம�காரரான இவைர ������, ேவ� ஓ� ஆைண�
ேத��ெகா�ளலா�தா�. அவ� ம��� ந�லவனாக இ��பா� எ�ப�
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எ�ன ��சய�?
��மா��க ��யாதேதா� எ��கால�ைத�ட கச�பான �க�கால�ைதேய
ெபா���� ேபாகலா� எ��தா� �ர���ட� எ�வளேவா இ�ைசைய�
தா�� வ�����றா�. எ�லா� இ�த� ெப���காக�தாேன! அ�
���றதா இவ���!
“அ�பா ���ெய�லா� இ�ப�யா இ��தா�! ந�ம ேபாதாத கால�, ������
கா�ைய எவ�ேமேலேயா ஏ��, ைலச�� ேபா����. எ�னடா, தன��
ேவைல ேபா���ேச, ெபா�டா�� ச�பா���� ெகா�� வ�ற கா�ல ேசா�
��க ேவ�����ேக�� அவமான�, பாவ�! அவேராட ேகாப�ைத��,
வ��த�ைத�� ேவற யா�ேமல கா�ட ����, வச�தா?”
ஆனா�, த� சமாதான�ைத மகளா� ஏ�க ��ய��ைல எ�ப� ���த�.
மக� த�ைதைய� த���பைத��, `நா� க�யாணேம ெச���க�
ேபாற��ேல! அதா� ஃேப�ட� ேவைல��� ேபாேறேன!’ எ�� ��ராக�
ேப�வைத�� பா��� இ��ரா���� பய� வ�த�.
`இ�த கால��� ெப�க� ந�ைம�ேபால ைகயாலாகாத அச�க� இ�ைல!’
�ைன���ேபாேத ெப��த� ஏ�ப�ட�.
`ெப�க� �த��ரமாக வாழ ேவ���,’ எ�� அ��க� எ��ய த��ைடய
ைத�ய� எ�லா� எ��ேதா� ச�. `கணவ� ெச��� எ�லா ெகா�ைமைய��
ெபா���� ேபா�றவ�தா� ந�ல ெப�!’ எ�ப�ேபா� அ�லவா
நட��ெகா��ேறா�!
இ�யாவ� ஊ��� உபேதச� ெச�� ெகா�வேதா� ��காம�, தா�
ெசா�� வ�வைத� தாேன கைட����க ேவ���. இ�ப�� ��மான�
ெச�� ெகா�டா��, ��� பய�� எ��த� இ��ரா����.

அ�� ச�பள நா�.
மைன��காக ��� வாச�ேலேய கா����தா� க�ேரச�.
“ெகா�டா!” அவன� ���ய ைகைய ல��ய� ெச�யா�, உ�ேள நட�தா�

53

இ��ரா.
நாராசமாக� க��யப� அவ� அவைள� ��ெதாட��தேபா�,
சைமயலைற����� எ��� பா��தா� வச�தா. அவ� க�க� பய���
���தன.
அ�வள�தா�. இ��ரா��� எ����ேதா ஆேவச� வ�த�. ைக�ைபைய
இ�க அைண��� ெகா�டா�. “நா� ரா�பகலா ேவைல பா��ற�ல
�ைட�கற கா� இ�! ஒ�க��� எ���� ����ற�!”
வழ�க���� �ேராதமான அ�த எ����� க�ேரச� ச�ேற அய���
ேபானா�. �ற�, ெவ��ட� அவ�ேம� பாய, அைத எ��பா��தவளாக,
ச�ெடன �ல�னா�. தா�ய ேவக��� �வ��� தைல ேமா�, �ேழ
���தா�.
சமா��தப� எ�����க�ேபானவைன இ��ரா�� �ர� தா��ய�. “��மா
அ�ப�ேய ஒ�கா��க. ��க பா��ல எ�லா காைச�� த���ல ����டா,
வச�தா��� ஒ� க�யாண�, கா���� எ�ப� ெச�யற�?”
“எ�னேமா, வச�தா வச�தா�க�ேய! நா��லா�� ஒ�ெபா�� எ�ப�
வ������!”
இ��ரா�� உத�க� அல��ய��� ���தன. `��ைள ெப���க எ�த
ஆ�பைளயா இ��தா எ�ன! க�ப����ட�தா� க��ல வ�� ����!’
எ�� அவ� �ைன�� ஓ�ய�. ெவ��� ெசா�வ� அ��க� எ��
அட���ெகா�டா�.
“இேதா பா��க! ேவைலெவ�� எ��� இ�லாத ஒ�கைள ெவ�� ேசா�
ேபாடேற� — ��க தா� க��ன ேதாஷ����. அ��� ��, எ�ேமல ஒ�க
ைக ப���ேசா, ேபா����� ேபா��ேவ�. ெபா�டா��ைய அ���ற�
`���ப �வகார�’ � இ�ப யா�� ஒ���� ேபாற��ல. ந�ப மேல�ய
நா��ல இ� ச�ட �ேராத�. ெத����ல?”
வச�தா�� �க��� ஓ� ஆ�ச�ய� ��. க��� ��ன� ��� ேதா��
மைற�த� ந�றாகேவ �ல�ப�ட�.தன����ட ைத�ய� வ����ட
ெப�ைம��, தைல ����� உ�ேள நட�தா� இ��ரா.
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க�ேரச� �ைல����ேபா� உ�கா�����தா�.
`எ�ன ெபா�� �! ��ஷ��� ம�யாைத ���� நட�க� ெத�யா�?’
ஏேதா தைல�ைறைய� ேச��த எவேளா ��ய� அச��யாக� ேக�ட�.
இ��ரா உத�ைட� ���தா�. “ம�யாைத எ�லா� ���� வா�கற
சமாசார�!” உர�கேவ ெசா�னா�.
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ஒ� ேப���� பயண�

“எ�ைன �����க! இ�தா� எ�ேனாட கைட� ெவ�நா��� பயண�!”
�க��� அ�வ���ட�, �����பான �ர�� ��ய மைன�ைய�
பா��தா� அ��. த�னா�தாேன அவ��� இ�வள� க�ட� எ�ற
�ைன��� ச�� ��ற உண�� உ�டான� அவ���.
“ெகா�ச ேநர�தாேன �ரபா? ���ேச������ �ேண ம� ேநர�!
கட�கைரவ�யா ேபா�, ெச�ைன�ல ெகா�� ����வா�!”
“ஆ�ர�கண�கா, மேல�ய �����ல ெசலவ������� �ேள�ல
வ����ேகா�, உ�லாசமா ���� பா�க! டா���� இர�டா�ர�, இ�ேல
�வா�ர� �பா� ���க க���தன�ப������, யாராவ� இ�ப� ப��ல
வ�வா�களா!”
“ந�ப ெர�� ேப���� ப� ��க� �� �பா��ட ஆகல�மா. ��ச�
����ற கா�ல, � இ�ெனா� ப��� �டைவ வா����� ேபாேய�!”
அவர� ைந��ய� ேப���ரபா�� கா�� ���ததாகேவ ெத�ய��ைல.
��னா� அம�����த ெப��ட� அவ� கவன� ல�����த�. எ�ண
ஓ�ட� அவைள� ��ற ஆர���த�.

ஒ��யா இ��தா��, ெபா�� ந�ல கைள!
க���� ��� மாைல– அ�� ேதா� உ�����த�.
க�யாணமாகாத ெப� ேபா����! பாவ�, ஏைழ!
��ட ஒ�ைற���ன�. அத� ���� ��ப� ைவ��� க�����தா�.
ச�யான ப���கா�! ெபய� எ�னவாக இ����? ச�, அ��கா� எ��
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ைவ���ெகா�ேவா�.
ெபா�ைத� க��க, �ரபா��� இ� ஒ� ந�ல �ைளயா�டாக� ேபா���.
��ன��� ேமேல சாம��, அர�, `ப�ைச’ எ�ற வாசைன இைல — எ�லா�
ைவ��� க��ய தைலெகா�ளாத கத�ப�.
தைல கன�காேதா!
ஏ�ய�����, தைலைய� பரபரெவ�� ெசா���
ெகா����தா�அ��கா�.
இ�ப�யா தைலைய� �����ெகா��� ஒ� ெப�, நா� ேப�
பா���றா�கேள எ�ற ��ச��ட இ�லாம�!
ஒ�வாறாக, இ� �ர�க�� ��ைய� ேச���, ம���காைல பாடா� ப����
ெகா����த ேபைன எ���, இ�ெனா� ைக க�ைட�ரலா� அவ�
ெசா���யேபா�, �ரபா���� �ம��ய�.
ஒ�யார� ெகா�ைட�ல தாழ��வா�… ந�லா�தா� ெசா��
ெவ����கா�, பா��ேல!
`ெச�ைன��� ேபான��, �த� ேவைலயா ம���� கைட�ேல ந�ல
ம��தாக வா��, தைல�ல அ��த� ேத����க��! �� �������
பர�டா�!’ எ�� �ரபா�� எ�ண� ேபா���.

ப� வ��� எ�ேகா ��ற�. ைக�� ஒ� �ழ�ைத�ட� ஒ� மா� ஏ�னா�.
இ�ெனா� ேதா�� ஒ� ெப�ய ைப. ெவ�����த �ல �ற ைநலா�
�டைவ. பர�ைட� தைல எ�� �ரபா த� மன�� ����� ெகா�டா�.
“யா��மா? ைக�ல ��ைளேயாட எ�ப� ��ேப? அ��த ப��ேல வா.
எற��, எற��!” க�ட�ட�� அ�கார� �ர� �லைர அ�த� ப�க� �����
பா��க ைவ�த�.
ேவ� �ல�, `இெத�லா� �ன� �ன� நட��ற�தாேன!’ எ��
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�ைன�தவ�களாக, ெவ��� ேவ��ைக பா����ெகா�ேடா, `இ��
ெமார�பா! அ�ேச �பா! தைல ��த��� வா�����க!’ எ�� ��யப�
��ற ைபயைன அைழ���ெகா�ேடா இ��தன�. இ��ைய ேவகைவ��,
���பா�� இ��� காய ைவ����த �ர�கைள �ைன���� ��ட�க�
��ய �ளா��� ைபக�� அைட�க�ப����தன.
`அ�யாய�! இ��� அ�� �பாயா!’ எ�� ேபர� ேப��ெகா����தா�
ஒ�வ�.
யா�� அ�தா��� த�க� இட�ைத ���� ெகா������, ���ெகா�ேட
பயண� ெச�ய ஒ�ப��ைல.
“ஒன�� எ�தைனவா�� ெசா�ற�? எற��!’ க�ட�ட� ஆ�ேராஷமாக�
க��னா�.அவ� இற�க ய�த��தா�.
“அவ�க எற�க ேவணா�!” அபய��ர� ேக�ட�. அ��கா�தா�.
“��ைளைய இ�ப�� ���க!” எ�� த� ைகைய ���, ���காத �ைறயாக
�ழ�ைதைய வா��� ெகா�டா�.
க���� சா��� ெப�ய ெபா��, ெந����� க�ன����. அைத�ட�
ெப�ய க�களா� த�ைன� ேதா�� ���� ெகா�டவைள உ���
பா��த�.
“எ�னடா ���� ����� பா�கேற?” எ�� ெகா��யப�, “அேதா பா��யா!
எ��� ப�!” எ�� ெவ��� ைககா��னா� அ��கா�.
�ழ�ைத�� எ�ன, ஆ� மாச����மா?
�ரபா �வார�யமாக அவ�கைள� பா���� ெகா����தா�.
ப� �ற�ப�ட�. வ��� ெத��த கா��கைள எ�லா� அ��கா� �ள�க,
`இத��ேம� எ� �ைள ேவைல ெச�யா�!’ எ�ப�ேபா�, �ழ�ைத
க�கைள ���ெகா�ட�. அ� ��க வச�யாக, ம���
�ட���ெகா�டா� அ�ெப�.
ப��� ���க�� க�ணய��த �ரபா இர�� ம� ெபா���தா�
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���தா�.
“அ�மா எற�க� ேபாறா�கடா!” எ�� ��யா�ைட ெகா��த அ��கா�,
�ழ�ைதைய அத� தா�ட� ���னா�. அவைள ���� ��ய
மன��லாத�ேபா�, �ழ�ைத த� ��� �ர�களா� அவ�ைடய
�டைவைய இ�க� ப�����த�.
“��ைளைய ந�லா பா������!” எ�� ெபா�வாக� ெசா��யப�, அ�த
தா� இற��னா�.
வா� உபசாரமாக ந�� �ற� ெத�யாத பாமர� ெப�!

ெச�ைன��, ஓ�� மா�த�க��, ம�த�க�, வாகன�க�� இைர�ச��
ேச��� வ�தன.
“ப��ேல இ�வள� ேபைர அைட�பா�க�� ெத�யாம ேபா��.
எ�ென�னேமா எ�ைண நா�த�! �����ட �ட ��யல!” ேகாய�ேப��
இற��, ஆ�ேடா�� இற���வைர ெமௗனமாக இ��த அ��,
�த��ைறயாக� ேப�னா�. “இ�ேம ப�ேஸ ேவ�டா�பா! டா��தா�!”
உடைல� ����� ெகா�டா�.
“ஒ� ��தக�ேதாட ம��ைப அேதாட அ�ைடைய ெவ�� எைடேபாட�
�டா��� ச�யா�தா� ெசா�� ெவ����கா�க!”
தா� எ�ன ெசா��ேறா�, இவ� ச�ப�தா ச�ப�த� இ�லா� எ�ன
ெசா��றா� எ��, மைன�ைய� ����� பா��தா� அ��.
`பாவ�! ெரா�ப ேநர� ப��ேல வ�த� இவ���� தைல ����
ேபா����!’ எ�� ப�தாப�ப��� ெகா�டவ�, `ேஹா�ட�ேல ஒ� �ளா�
எ���ைச சா� ���சா ச�யா� ேபா���!’ எ�� ஒ� ���� எ��தா�!
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சா�ேல�

ெப�யநாய� ெகா�����த த�� ெவ����ழைம ம��யான� ���
ம����தா� �ைட�த�.
`அ�பா�� �ைல கவைல��டமாக இ���ற�!’
எ��� ெச�ய இயலாதவளாக அ�த எ���கைள ெவ���� பா��தா�
ேதவாைன. �ைன�த�ட� �ற�ப��� ேபாக, இ��யா எ�ன, ����
�ர��லா இ���ற�!
அ��ட�, காலாவ�யா� இ��த அவ�ைடய மேல�ய கட��தைழ
அ�ப�ெய�லா� அவசரமாக �����க இயலா�. அ� ைக��
�ைட�பத���, அ�பா இ�த உலக�ைத��ேட ேபானா�� ேபா���வா�.
அ�த �ைன��� வ��த��ைல. �ர��தா�. அ�மா இ����ேபாேத வ�த
ேயாசைனதாேன!

`எ�ைன எ����மா இ�வள� �ர��ேல க��� �����க?’ எ��
ேதவாைன ����யேபா�, `ந�லா� ேக�! அ�பேவ நா� ஒ�க�பா��ேட
தைலபாடா அ������ேட�. ப�க�� ���� ைபய�! ெத��சவ�,
ந�லவ�! அ��காக க�காணாம மகைள அ��ப�மா�� எ�வள�
ெக��ேன�! ��! நா� ெசா�றைத எ�ேபா ேக����கா�க, இ�ேபா
ேக�க!’ எ�� ெப���� ��டப� ெதாட��தா�, ஆ�றாைம�ட�.
`வரத�சைண எ��� ேவ�டா�, மாமா�� மா���ைள ெசா�ல��, ஒேர
வார��ேல ஒ� க�யாண�ைத ��சய� ப���டா�க!’
அ�பா���� த�ைன�ட பண�தாேன ெப�தாக� ேபா���ட� எ�ற
வ��த� அ�ேபா� எ��த�. ஆனா�, ெப�றவ�� எ�ண�ேபா��
ேவ�மா�� இ��த�.
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`இ�ேபா ேயா��சா, அ��� ந�ல�தா�� ப��. ெர�� கா��,
ப�களா�மா ரா�மா����ேல இ��ேக, �!’
ேதவாைன ெமௗனமாக இ��தா�.
கணவ� ந�லவ�தா�. ஆனா�, உலக��� எ�லா�� த�ைன� ேபாலேவ
இ��பா�க� எ�� எ�� ஏமா�தவ�. �யாபார��� ஏ�ப�ட ந�ட�ைத
ச�க�ட, ப�களாைவ��, ப�� ஐ�ப� ெவ��யாக இ��த கால��� அவ�
வா�� ைவ����த நைகக� பலவ�ைற�� ��க ேவ�����த�.
அ�மா�ட� இைதெய�லா� ெசா��, �ணாக அவைள�� கவைல��
உ�ளா��வாேன�!
`அ��க� வர��ட ��யா�! ஆ�ர�கண��ேல இ�ேல, �ேள���
அழ��!’ எ�� �����க�தா� அவளா� ���த�.
`நா�க இ���றவைர���தாேன வர�ேபாேற! ேபான��ற� வ�� எ�ன
ஆக�ேபா��!’
அ�தா� அ�மாைவ� கைட�யாக� பா��த�.
அ�பாைவ எ�ேபா� இ��யாக� பா��ேதா� எ�� ேயா��தா�. ���
வ�ட�க��� ��ன�.

அத�� ��னா� ஒ��ைற ேபானேபா�, `ஒ�க��� எ�ன வா����
வ�ற��� ெத�யேல�பா. ெப�யநாய��� ஜ�பா� ைநல�� �டைவ,
அ�மா��� பாதா� ப���, ேகா�ேகா…,’ எ�� அவ� ெசா���
ெகா������ேபாேத அ�பா �����டா�. ‘ேகா�ேகா �ைளயற ஊரா?
அ�ேபா சா�ேல� ம�வா� �ைட��ேம!’
`��க சா�����களா�பா?’ ஆ�ச�ய��ட� ேக�டா� மக�.
அ�பா ெரா�ப ஆசார�. ம��கண�காக �ைசயைற�� உ�கா��� க�த
�ராண� ப��பா�.
அ�பா அல��யமாக� ப�ல��தா�. `ைகயாேலயா ப�ணறா�! எ�லாேம
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ெம��தாேன!’
அ��த �ைற, ஞாபகமாக, �மான தள��� ஒ�றைரய� �ள சா�ேல�ைட
வா��னா�. பா�ட�, பாதா�, ���� எ�லா� ேபா�ட�. அைத� ைக��
வா���ெகா�ட அ�பா�� �க� �ரகா��பைத மன�க�ணா� க��
ஆன�த�ப�டா�.

அவைள வரேவ�க வ����தா� ெப�யநாய�.
`எ�ன�, இ�வள� ��டா� ேபா��ேட?’ எ�� ���த அ�கா�ட�,
`�க�!’ எ��, தன�� இ��� �யா� வ������ ெப�ைமைய�
பைறசா��� ெகா�டா�.
`அ�பா ��� மா�� இ�ேல�கா. அ�மா ேபான�ேல���, ஓயாம
க������ இ��கா�!’ எ�றா� ரக�ய� �ர�� — ெப�க��� இவ�
ேப�வ� ேகாய������ இ��தவ���� ேக�� ��ேமா எ��
அ��வ�ேபா�.
ேதவாைனயா� ந�ப ��ய��ைல. சா��கமான அ�த அ�பாவா!
`ஏ�?’ எ�� ேக��ைவ�தா�.
`வயசான கால��ேல ஒ��யா� ��டாடறா�. சா�� பய� ேவற!’ எ��
ெநா��தவ�, `� ெமாத�ல அ�க ேபாகாேத. எ��டேவ த���க. �����
ேபாக ஒ� வார� இ��கற�ேபா அ�க ேபானா�ேபா��. அ�பாைவ�
தா���க ஒ�னால ��யா�!’ எ�றா� த�ைக, ேதவாைன ேபசேவ
இட�ெகா��கா�.
������ ேபான��, `என��� ெத���. � எ�க��காக அ������
வ����ேப!’ எ�றப�, உ�ைம�ட� அ�கா�� ெப��ைய� �ற�தா�
ெப�யநாய�.
ேமலாக ைவ�க�ப����த ஊதா �ற� கா�த��� ��ற�ப����த ெபா��
க��� பட, `ைஹ! சா�ேல�!’ எ�� தா� எ��தா�.
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`அ� அ�பா���!’ எ�� ேதவாைன த�மச�கட��ட� ம��தேபா�,
ெப�யநாய��� �க� இ��ய�.
அ�ேபா� எ��த அவமான�ைத ஒ� �� ����ட� சமா���� ெகா��,
`ெவ��ேல வா��ன� எைத�� அ�பா சா��ட மா�டாேர! மற����யா?’
எ�� ேக�டா�.
`ேபான தடைவ அ�பாதா� ேக�டா�. ெம��ல ப��ன�
பரவா��ேல�� ெசா�னா�..!’
த�ைக �க�ைத� ���தா�. சாக�ேபா�ற வய�ேல சா�ேல� ஒ� ேகடா!
`�ேயா இ��� சா��ட ��யா�. அ� அ�பா���!’ ேதவாைன�� ம��ைப
அல��ய� ெச�தா�. `ெவ��� ெவ�சா உ��� ேபா���!’
மன����, `ெவ�நா��� ��� �ற��மாக இ���ற உன��, த�ைக���
ஒ�ேறா, இர�ேடா வா�� வர ேவ��� எ�� ஏ� ேதா�ற��ைல?
ச�யான க��!’ எ�� ைவதா�.

சாய�கால�, க��� ���� வ�த மக�ட�, `ெப�ய�மா ஒன�� எ�ன
வா���� வ����கா�க�� பா�!’ எ�� ஒ� ெப�ய ��ளைல�
ெகா��தா�.
அவ�க��காக அ�கா� வா�� வ����த ��ம�க�, ேகமரா, ேர�ேயா
— இைவெய�லா� இ��க, அ�பா��காக அவ� ஆைசயாக� ெகா��
வ����த ஒேர சாமாைன அவ� ����� வ�� �சா��தவ�க�ட�
எ�லா� கா��, `எ�வள� ெப�� பா���களா? ஏ�ேபா���ேல
வா��னாளா�!’ எ�� ����ெகா�டா� ெப�யநாய�. அவ�க���� ���
ெகா��க ேவ��யதாக� ேபா���.

அ����� �ற�ப�� நா� வ�தேபா�, ஏேதா ��தைல �ைட�த�ேபா�
இ��த� ேதவாைன��. `சா�ேல�?’ எ�� �ைன�ப���னா�.
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`இ�பேவ எ���? �ற�படற�ேபா எ������டா ேபா��. உ����!’ எ��
சா�ஜா�� ெசா�னா� த�ைக.
ஞாபகமாக, வாச�� டா�� வ�� ��ற��, ���� ேக�டா� ேதவாைன.
உத�ைட� ���தப�, ஒ� �ழ�ைத�� உ�ள�ைக அகல���� ஒ�
��ைட உைட��, ஒ� �ளா��� ைப�� ேபா��� ெகா��தா�
ெப�யநாய�. ��� ப��, ���� ஐ� ெப����� சரணைட�த�.
அ�ேபா� எ��த அ����ைய, வ��த�ைத, ��த�ைட� க��தப� அட���
ெகா�டா� ேதவாைன.

ெச�ல� ெப�ைண� க�� மல��த ��யவ�� �க� அவ� அ��தைத
���த��, இ��� ���த�.
`ெரா�ப ந�லா இ��ேக�மா! இ��� ெகா�ச� வா���� வ����க�
�டா�?’ எ�� அவ� உ�ைமயாக� ேக�டேபா�, ேதவாைன�� அ�ைக
வ�த�.
அ��த �ைற ேநராக அ�பாைவ� பா��க வரேவ���. �ைறய சா�ேல�
வா���ெகா�� வ��, அவ� ���பைத� பா���� தா�� ம�ழ ேவ���
எ�� ��ச���� ெகா�டா�.
ஆனா�, அத�கான ேவைள வரேவ��ைல.

ம�நாேள இ�ெனா� த�� வ�தேபா�, அைத� ���காமேல அழ
ஆர���தா�.
அ�பா.. நா�� வய�வைர அவைள�ேதா�� ேபா�� `ஆ������’ ���ய
அ�பா. அத�����, ���� உ�� ��ைட. ரா��� ���ைக��, ெக�ட
கன� க�� பய�த ேபாெத�லா� சமாதான�ப���, த� ப�க��� ப��க
ைவ���ெகா�ட அ�பா.
அவ� ெப�யவளான��, எ�ேபா��ேபா� அ�பா க�ன�ைத� ெதா���
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ெகா��யேபா�, அவ� ெவ�க�பட, `அ�பாதாேன�மா!’ எ�� ��
வ��த��ட� ெசா�னவ�.
ப�� நா�க��, ப����� ேப��� ேபா����� அவ� ெப�ற ஒ�ெவா�
ெவ��ைய�� ேகா��� �ேசட ஆராதைன�� ஏ�பா� ெச��
ெகா�டா�யவ�.
அ�க� ேயா�யா� அவ�ைடய ��மண���� ஏ�பா� ெச�����,
அத�� �த�நா� அவ�ட� த�ைம��, `நா� ரா���ெய�லா�
அ�����ேட இ��ேத�. இ�ேம ஒ�ைன எ�ேபா பா��ேபேனா!’ எ��
�ழ�ைதேபா� ஏ��யவ�.
தா� �த��ைற க���றேபா�, `ேதவாைன ஒ� ந�ல மகளாக��, �ற�த
மாண�யாக�� இ��தா�. அவ� ந�ல தாயாக�� இ��பா� எ�ப��
என��� ச�ேதகேம �ைடயா�!’ எ�� கணவ���, �த��ைறயாக, க�த�
எ�� இ��த அ�பா.
அ�த அ�பா�� ஆைச கைட��� �ைறேவறாமேல ேபா���ட�.
`நாைள�� ஒ� ��ைள�க ஒன�� எ��� ெச�ய மா�டா�க�. அவ�க
��ைள�க����தா� ெச�வா�க. அ�ேபா � ேவதைன� படறைத��
பா�க�தாேன ேபாேற�!’ எ�� உர�கேவ அர��னா� ேதவாைன.

ஓ�� வார�க� கட�த��, த�ைக�ட���� ��ட க�த� ஒ�� வ�த�.
`அ�பா�� கா�ய�க� ந�லப�யாக நட�தன. இ�பதா�ர�
ெசலவ��ேத�!’எ�� ெப�ைமயாக எ�����தா�.
ெவ� ெகா�டவளாக, க�த�ைத� ����� ேபா�டா� ேதவாைன.
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இ� த�ைதய�, ஒ� மக�

எ��பா�����த�தா� எ�றா��, ��தைல அ�வள� ���ரமாக�
�ைட��� எ�� �னா�� �ைன�க��ைல.
`�ட� ��ணா� இ���ற�, உ���ேக ஆப��,’ எ�� டா�ட�க�
எ�ச��தா��, ��ைய அவ� �ட��ைல, இ�ைல, �� அவைன
�ட��ைல. ஏேதா ஒ��!
எ�தைன தடைவ த� த�க நைககைள அட� ைவ��, கணவைன
ஆ�ப����� ேச�����பா�! ஆனா��, அவ���� ��� வரேவ��ைல.
`அெத�லா� நா� அ�வள� �லபமா சாக மா�ேட��! நா� ெச�தா, �
ஒடேன இ�ெனா��தைன க�யாண� ப����ேவ!’ அவ�
ெசா���ேபாெத�லா� அவ��� அ�வதா, ���பதா எ�� ��யா�.
இவ� ஒ�வைனேய சமா��க ��ய��ைல. ������தா� ஓயாத ஏ���
ேப��. ெகா�ச� வ����தா�, அவைள� ேபா��� �வ�ச� ெச�வா�.
ஏேதா, மக� �ப�ேமலாவ� அ�பாக இ���றாேர எ��
ெபா����ேபானா�.
அவ��� ��ப� வய��ட ஆக��ைல, கணவ� இற�தேபா�. �ற��காக
அ�த அ�ைகைய�ட ��ம�தா� ெப�தாக இ��த�.

`��ைளயாவ�, அ�பாைவ�ேபா� ஆகாம� இ��கேவ���. அத��,
அவைன ந�றாக� ப��க ைவ�க ேவ���!’
ெப�க�� அழ� சாதன�கைள ��பைன ெச��� கைட�� ேவைல���
ேபானவ�, கைட �தலா�ையேய மண�க ேந��ட� அ���ட�தா�.
“� ஆ�� �ரா�� இ�ப� எ���� ��டாட��? நா� ஒ�ைன
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ஏ����ேற�, � ச��� ெசா�னா!”
“ஏ���ெகா��ேற� எ��றாேர! ��மா ைவ�பா��யாக ைவ����பைத
அ�ப� நா��காக� ெசா��றாேரா?’ �னா�� �ழ��னா�.
அவ�ைடய அழ��, இளைம�� எ�த �னா��� ஆப��� ெகா��
�டலா� எ�� உண�����தா�, கணவ� இற�த அ�த ஒ� வ�ட�����.
“என���, உன��� ெகா�ச��ட� ெபா��த� இ�ேலதா�. ஆனா, நா�
நா�ப�த�� வயசா��� �ர�ம�சா�யாேவ இ���ற� ந�ல����தா��
இ�ேபா ேதா��! இ�லா��, ஒ�ைன மா�� ஒ� மைன� என���
�ைட��மா?”
இவைர�ேபா� ச�ேத��ேதாேம! ச��ர�ைடய வ��ைக� தைல, ப�ம�,
ெதா�� இெத�லா� �னா��ைய� பா��க��ைல. ஒ� �ைற
ெவ��பா�ைவ�� கவ���யாக இ��தவைன மண��, அ�ப��த�
எ�லா� ேபாதாதா?

ெப�ற அ�பா இ�����தா��ட �ப�ைய அ�வள� க���பாடாக வள���,
ந�றாக� ப��க ைவ����பாேரா, எ�னேவா!
ஆனா�, ெப��த�ைம�ட�, ச�ட ��வமாக அவைன� த��
எ����ெகா�டவ� எ�ன ெச�தா��, �ப� அவைர ஒ� எ��யாகேவ
பா��பைத �னா�� உணராம� இ�ைல. ��வனாக இ��தேபா�, க����
இ���றா�. அவ� எ�னேவா மாற��ைல. இர�டாவ�
க�யாண������� தா���� �ற�த த�� த�ைககைள� ெகா��னா�.
அவ�கைள� ெபா��பாக� பா���� ெகா�டா�.
ஆனா�, அவ�க�ைடய த�ைதைய ம��� ஏ�கேவ��ைல.

“இ���� சா�தா கைட�� வ����, ��ைளேயாட!” சாதாரணமாக,
சா����ேபா� ெமௗன�ைத� கைட������ ச��ர� அ�� அ�சயமாக�
ேப�னா�. “�க�� க��� பா�க� ச��கல. இ�ப�யா ஒ��த�
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ெப�டா��ைய� ேபா�� அ��பா�! இவ� �ண� ெமா�ேலேய
ெத�����தா, க�யாணமாவ� க�� ைவ�காம இ�����கலா�!”
`அ�ப���� ��ைள த�பாம �ற����கா�!’ எ�� ெசா�னா�, ந�றாக
இ��கா� எ�� அட���ெகா�டா�. தா� ச�ட��வமான அ�பாவாக
இ��தா��, எ�னதா� அ�ைப�ெகா�� வள��தா��, �ைன� ெத��த
நாளாக� பழ�ய அ�பா�� �ண�தா� அவ���� ஆழமாக�
ப������ற� எ�� ��ய, ேவதைனயாக இ��த�.
“��க சா����க. நா� ேபா� �சா���ேற�!”�னா�� அவைர�
சமாதான�ப���னா��, உ����� ப�ெர�ற�.

ம�மகைள� பா��த �னா�� �����டா�. “எ�ன சா�தா இ�! ஒ�ேமல
ைக ைவ��ற அள���� ேபா��டானா, அவ�! வர���, ேப��கேற�!”
எ�� க��னா�. ஆனா�, மன����,`இவனாவ�, �ற� ெசா�றைத�
ேக�கறதாவ�!’ எ�ற �ராைசதா� எ��த�.
“அ�க� ப����லாத எ�ைன ����� க��னாேர�� அ�ேபா
ச�ேதாஷ�ப�ேட�, அ�ேத. இ�ேபா இ�ல ெத���! இ�த மா��, `கட��
ப��, ெப�யவ�க��ட ம�யாைத’�� இ���றவதா� நா�ப எ�ன
ெகா�ைம ெச�சா�� ெபா���� ேபாவா�� கண��� ேபா����கா�!”
“அவைன � ஒ��� த��� ேக�கற��ைலயா?”
“ெசா��� பா�ேத�, அ�ேத. `நா� ஒ��� ம�டமான த��எ�லா�
����ற��ல. நா�� எ�க�பா மா�� ��ன வய�ேலேய ெச���ேவ�,
��� எ�க�மா மா�� இ�ெனா� க�யாண� ெச������ ���கலா��
கனா காணாேத,’ அ�ப��� க�னா ��னா�� ேபசறா�!”
�னா���� வ��தமாக இ��த�. “�ப� அவ�க�பா மா�� ஆ��டா�.
நா� அவ��காக காலெம�லா� அழ�ேய��ற ஆ��ர�!. எ��காக
ேபா�யா அழற�? அவ� ேபான� என�� ��ம�யா�தா� இ�����,”
எ�� மன����� ேப�னா�. “நா� அவ���ட �ன� �ன� அ�ப���
சாகறைத அவ� எ�வளேவா பா����கா�. க��யால �க��ல
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�����கா�. ஒ� தடைவ, எ� ��ப�� ெர�ைட�� ேப��, அ��ற�
ெபா��ப� ெவ�����ேட�,” �ைன��� பா��க�� ���காதைத
வா����� ெசா�ல ேவ�� வ����டேத எ����த�. ச��
ேயா������� ெசா�னா�, “அ�ேபா எ�லா� �ப� பய�� அ�வா�!”
“��ேன ஏ� அ�ேத அேத த�ைப அவ�� ெச�யறா�?”
“யா� க�டா�க! பர�பைர� ���ேயா, எ�னேவா! நாைள�� ஒ� மக��
தா�தா, அ�பா மா���தா� ஆவா�!”
“ஐேயா! ஒ�க வாயால அ�ப�� ெசா�லா��க, அ�ேத!”
“அவ� ஒ��கா வளர��னா, அ��� ஒேர வ�தா� இ���. � ஒ�
��ைளைய� �����, ஒ�க�மா ������ ேபா��”.
ஏேதா, ேக�க��டாதைத� ேக����டைத�ேபால சா�தா வாைய�
ெபா���ெகா�டா�.
“உ�ேனாட அ�ைம, ��ைள�பாச� இெத�லா� அ�த� பா���� ���சா,
தாேன மா��வா�. ��யா��� ேபா��! �யாவ�, அ�, ஒைத வா�காம,
��ம�யா இ��கலா�. ேபா��!”

வாச�ேலேய ��றப�, “எ�ன ஆ��?” எ�� அ�கைறயாக �சா��த
கணவ�ட�, “அவைன ���� ெதாைல���� வ�ேத�!” எ�றா� �னா��.
�ய��ட� ��வ�ைத உய���னா� ச��ர�.
“��ேன எ�ன�க! ெபா�டா��ைய அ�பா, ம�யாைதயா நட�த�
ெத�யாதவ� எ�லா� எ�ன ஆ�பைள!” எ�றப�, அவைர� காத�ட�
பா��தா�.

71

மா�ற ��யாதைவ

“��க ஏ� க�யாணேம ப���கேல?” ேக�� அ�தர�கமானதாக
இ��தா��, ேக�டவ� ஓரள� தன��� ப��சயமானவனாக இ��ததா�,
பாமா அைத த�பாக எ���� ெகா�ள��ைல.
அேதா�, அவ� இ��� ��ன�ெப� அ�லேவ, க�யாண� ேப�ைச
எ��த�� நா�� ேகாண! தைல நைரைய மைற�க சாய� �ச ஆர����
நாைல�� வ�ட�க� இ��கா�?
“எ�னேமா, எ�க�பா���� த� ெப�ைண க�யாண� ெச��
���க��� ேதாணல!” எ�றா�, ப��� படாத�மாக.
ப�மநாத���� ப�தாபமாக இ��த�. ஏேத�� வரத�சைண� �ர�ைனயாக
இ��கலா�. ெப�ணாக� �ற�தவ�க�தா� எ�னெவ�லா� அ�ப��க
ேவ������ற�!
இவ��ெக�ன, ��ப�ைத�� வய� இ���மா? �டேவ இ����.
காலாகால��� இவ� க���� தா� ஏ����தா�, க�யாண வய�� மக�
இ��பா� இ�ேபா�. இவ� தைலெய���, ப������, த� பா�ைட தாேன
பா����ெகா�ள ேவ������ற�, பாவ�!
அவ�ைடய �ைனேவா�ட���, அவ� ேக�ட� கா�� �ழ��ைல.
“எ�ன ேக���க?”
���தா� பாமா. “��க ேக�டைதேயதா� நா�� ேக�ேட�”.
ப�மநாத��� ேயாசைன வ�த�. மற�க �ைன�த த��ைடய கட�த
கால�ைத�ப�� யா�டமாவ� ��னா� ��ம�யாக இ���� எ��
ேதா��ய�. “க�யாண� ப����ற வய�ல அ�கைற கா�டேவா,
க���கேவா ஆ��ைல. அ�ேபா ெவ�நா�க��� அ��க� ேபாற
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ேவைல! அதனால எ�ப� எ�ப�ேயா இ����ேட�. அ�ப�ேய வயசா����!”
எ�றா� அ��தவனாக.
“ஒ�க��� எ�ன, ஒ� நா�ப� வய� இ���மா?”�க� மாறா� ேக�டா�
பாமா.
இ�வள� ெசா���� இவ� த�ைன ம�டமாக எைட ேபாட��ைல எ�ற
�ைன�ேப அவ��� ���ெத�ைப அ��த�. “�டேவ ெர�ைட�
ேச�����க!”
“க�யாண� ெச���க���ற �ைன�ேப உ�க��� வர��ைலயா?”
ச�கட��ட� ������� பா�ைவைய ஓட��டா� ப�மநாத�.
மேல�யா�� ேம��� ப���� இ��த ப�ேகா� ���ஒ� ��� ந�ச��ர
ேஹா�ட��,கட�கைரைய ஒ�� இ��த ��ச� �ள�த�ேக
அம�����தா�க�. ேகாலால���, ெப�டா�� ஜயா����த அ�த
அ�வலக������ அ�ப����� இவ�க� இ�வ� ம��ேம அ��ப�ப��
இ��தன�.
மாைல ேநர�. இ�வ�ேம இ��ய�க� எ�பதா� யா�� அவ�கைள
���யாசமாக� பா��க��ைல.
இ��தா��, நா� �ரா�� ப��� ��ைளக�ேபால �ளா���
நா�கா�க�� அம���, ப���யாள� க���த �ஷய�கைள �ர��க
�ய�ற�� உட��� தைல�� ஒ��ேக வ��தன.
க���� எ��யவைர ெத��த கடைலேய ெவ��தப�, “வராம இ���மா?”
எ�றா� �����பாக. ேம�ெகா�� அவ� எ��� ேக����, “இ�ப
அெத�லா� ேவணா�க!” எ�றா�.
“ஸா�,” எ�றப� எ��தா� பாமா. “என�� கட� த���ல காைல
நைன���க ெரா�ப ஆைச!”
ப�மநாத� ��ம�� ெப���� ��டா�. ஆனா�, அ�த ��ம� ஒ�
நா�தா� �ைல�த�.
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ம�நா� அேத ேநர���, பாமா அவைன� ����� ெகா�டா�. “ேந��
பா��ல ������கேள! இ�ப ெசா���க. ��க யாைரயாவ� ����,
அ��ற� அ� நட�காம ேபா���சா?”
இெத�னடா, உ��� மா�� �����ெகா��றாேள! ெத��தவ� எ��
இவ�ட� வ�� உ�கா��த� த�பாக� ேபா��ேற எ�ற கலவர� ஏ�ப�ட�
ப�மநாத���.
இ� இவ�ட���� த���க ��யா� எ��, ெப����ட�, “எ� மன����
���ச ஒ���. ெவ�நா���கா�. இ�கதா� பா��� பழ�ேனா�. ெர��
வ�ஷ� ஒ�ணா இ��ேதா�. அவேளாட அ�மா��ட ஒ� வா��ைத
ெசா����, ���� வ��டேற�� ேபானவதா�!”
“ஐேயா!”
“நா� மாச� க���, ஒ� �ளமான க�த��, க�யாண இ��ேடஷ��
அ������தா. அவ�ைடய கலாசார���� ஏ�தவனா..,” த�ைன��
அ�யா�, எ�லா �வர�கைள�� படபடெவ�� ெகா��னா�.
“ஒ�க��� ெரா�ப ஆ��ரமா இ������ேம!”
“ஆ��ர��ல. வ��த�தா�. ேபாக� ேபாக, ந�ல ேவைள, க�யாண����
அ��ற� இ�ப� எ��� நட�காம, �த�ேலேய �வகார� ����
ேபா�ேச�� ��ம�யா��ட இ�����!”
��ச� �ள�����த ��வ�க� ெச�த ஆரவார� அவ�கைள�
பா��க��ைல. இ�வ�� ஒ� த� உலக��� இ��தா�க�.
“அ��ற�?”
“ேவைல.., ேவைல…! அ�வள�தா�. ேவற எ�த� ெப���ேட�� மன�
ஒ�டேல. உலகெம�லா� ���ேன�. �ைட��ற ேவைலைய� ெச��
�ைழ�ேச�!”
ஒ� ெப�ணா� ஏ�ப�ட ஏமா�ற�ைத� த��க பல ரகமான ெப�கைள
நா�னாேரா எ�� ஒ� எ�ண� எ��த� பாமா����. ேக�ப�
ம�யாைதயாக இ��காேத எ�� அட��� ெகா�டா�. “இ�ேம க�யாண�
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ெச���க���ற ேயாசைன இ��கா?” ெம��ய �ர�� ேக�டா�, �த�
நா�� அ�ப��ேக�டைத மற�தவளாக.
“எ�பவாவ� �ைன����ேவ� — ேவைல ���� ���பற�ேபா,
ேப����ைண�� ���ல யாராவ� இ��தா ந�லா இ���ேம��. ஆனா,
அ� �யநல�. இ���களா?”
“எ�லதா� �யநல� இ�ேல?”
“என���ேள ஒ� ��மான�. எ�ன�� ேக�க��களா? க��னா, எ�ைன
மா�� ெக���ேபான.. அதாவ�, �ைச மா��ேபான ஒ� ெபா�ைண�தா�
க�ட��”.
“பரவா��ைலேய!” அவ� �ர�� இ��த� பாரா�டா, ஏளனமா எ��
ப�மநாதனா� ����ெகா�ள ��ய��ைல.
“��ேன எ�ன�க! எ�லா ஆ�பைள�� அவ� எ�ப� ேவ�மானா��
இ��கலா�, ஆனா, வர�ேபாற மைன� ம��� க��� �கரமா
இ��க��� �ைன��றா�!” அவ� �ர�� ேகாப� ெகா����த�.
“ஆணா� �ற�தவ��� ம��� ஒ��க� இ��க ேவ�டாமா?நம��
வ�றவ� ந�லவரா, ம�த ெபா���கைள �ைன��� பா��காதவரா
இ��க��� ெப�க� ஆைச�பட மா�டா�களா?”
த�த� அைற��� ேபான�ற��, இ�வ�� அ��தவைர�ப��
எ�ண���� ெகா����தா�க�.
`பல நா�கைள���� வ�தவ�. அ�தா� மன�� இ�ப� பர�� �ட��ற�.
அவைர�ேபாலேவ ெக���ேபான ெப�ணாக இ���, அவைள� �����
ேபானா� மண�க� தயாராேம!’ பாமா�� ம���� அவ� உய���
ேபானா�.

ப��� ���� ����யேபா�, பைழயப� `நா� யாேரா, அவ� யாேரா!’ எ�ற
அ��ய உண��� வ����ட� ேபா���த�.
ப�மநாத��� ஏ�கமாக இ��த�. அ�ெறா� நா� மாைல, கட�கா�� �ச,
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��ச� �ள�த�ேக அம��� பாமா�ட� மன� �ற�� ேப�ய� ஏேதாெவா�
இ�ப� கனவாக� ேதா��ய�.
தா� எ�ன ெசா����, அவ� �க� மாற��ைலேய! எ�ன ெப�!
அவ�ட� ேப��ெகா�ேட இ��க ேவ���ேபால இ��த�.
அ�த ஓ� அ�பவ� ஏ� அ�ப�ேய �ைறயாக ��யேவ���?

ெக��யா� (ஓணா�) எ�ற அ�த �ரபல �ன, ைசவ உண�
���,ேகாலா�������த யா� ஹா� எ�ற ேபர�கா��� ப�க���
இ��த�. ேமைச�� ����, உ�ேள ப�ைமயான �� ெச�க� எ�� அ�த
இட� ர��யமாக இ��த�. ேபா��வர�� ெந�சலாக இ��ததா�,
ெத��தவ�க� க��� ப����ேவாேமா எ�ற பய�� இ�ைல.
அ�� எத��� த�ைன அைழ��றா� எ�� ��யாமேல வ����தா�
பாமா.
இலவசமாக அ��க�ப����த �ல�கடைலைய� ெகா����
ெகா����தேபா�, “உ�களால என�� ஒேர �ழ�ப�,” எ�� ப�மநாத�
ஆர���க��, அவ� ������ ����தா�.
“ஏேதா ��டா�தனமான ெகா�ைகயாேல எ� வா��ைகைய நாேன
�������றதா �ைன��ேற�. இ�ப ஒ�கைளேய எ������க. நா�ப
ெர�� ேப�� க�யாண� ெச���க� �டாதா? வய�� ெபா��த�� இ���.
ஏேதா காரண�தால ��க�� இ��� த�யாேவ இ����க. அ��காக,
��க ெக���தா� ேபா���க��� நா� எ��பா��க ���மா? அ�
அப�த��ல!”
அவ�ைடய ெவ��பைடயான ேப�� அவ� க�க�� �ைர வரவைழ�த�.
ேவகமாக எ��தா�. அவ� வரவைழ����த �த�தமான ெஹா�ெக��
� (����),ெம�ைமயான ேசாயா�� த�, ைச�� � எ�லா� அ�ப�ேய
இ��தன.
“எ�ன�க! ஏதாவ� த�பா ேப��ேடனா?”
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“ஊ��!” க�����ைடேய ��னைக�க �ய�றா�. ��ய��ைல.
“��ேன எ�ன? உ�கா��க!” உ�ைம�ட� அத��னா�. “எ�ைன�
க�யாண� ெச���க ஒ�க���� ச�மதமா�� ேக�க�தா� இ����…
இ�க..!”
தைலைய� ���தப�, ேவகமாக� சா��ட ஆர���தா� பாமா. ேவ�டாத
�ைன�கைள உ�����ேளேய அ��க �ய���தா�. ஆனா�, அ��
ேதா��தா�.
தன� ப�ைன�தாவ� வய��, க����யான அ�கா��� உத�யாக இ��க
அவ� ������ேபான�, அ�ேக அ�கா� ��ஷ� அவைள� பல�ைற
பலா�கார� ெச�த�, அைத� பா���� ெபா��ெய��த அ�காைள
அ�கயவ� க��ைத ெந���� ெகா������ �ைற ெச�ற� எ�லா�
ெதாடரா� எ��தன, அவ� �ைன��.
த��ைன த�ைன� ��� எ�பத�� ஏ�ப, �ைற�� பலரா� பலா�கார�
ெச�ய�ப�டேபா�, அ�ெகா�ைமைய� தா�கா�, அ�ேகேய அவ� ���
மா���ெகா�� ெச����தா��, அவ� ெச�த ��ைனைய மற�க
��ய��ைல அவளா�.
இைதெய�லா� இவ�ட� எ�ப��ெசா�வ�?
ல��ய� எ�ற �ைர க�ைண மைற�க, கமலநாத� ஏேதா �த��
இ��கலா�. க�யாண� ஆன��, உ�ைமைய அ���, `இவ��� நா�
இர�டா�தார�தாேன!’ எ�ற தா�� மன�பா�ைம��, ஆ��ர��
ேதா�றா� எ�ப� எ�ன ��சய�?
“ச��� ெசா���க, பாமா!” ப�மநாத�� ெக�ச� அவைள
�ைன�லக���� ��� வ�த�. “உ�க��� நா� ஏ�தவேன இ�லதா�.
ஆனா, ��க ம��� ச�ம��சா.. உ�கைள ரா� மா�� ெவ���ேப�. வ�ற
�பாவ�ைய ெர�� ேப�� தைல�பாவ�யா ெகா�டாடலா�!” �ழ�ைதைய
வ�ய� ெச�வ�ேபால அ�த�கைட� வா��ய�ைத ����ட� ���தப�
அவ� ெசா�ன� பாமா�� உ�ள��� எைதேயா அைச�த�.
ஒ� தைலவ�, கா��ச� எ�� வ����டா�, அ��� அம��� ஆதரவாக�
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ேபசேவா, அ�தாப�படேவா எவ�� இ�ைலேய எ�ற �ய ப�சாதாப�
அட�க� எ��� த�ைன பல�ன�ப���வைத�� �ைன��� பா��தா�.
“ச�!”
அைத� ச��� எ��பாராததா�, “பாமா!” எ�� தா�, அவ� ைககைள�
ப��னா� ப�மநாத�.
“ஆனா�, ஒ� �ப�தைன,” �க��� க�ைமைய வரவைழ��� ெகா�டா�.
“பழ� எைத�� �ளற��டா�!”
த� கட�த கால�ைத�ப��� ��ய�தா� இவ�ைடய ெம�ைமயான
உண��கைள எ�வள� பா�����ட�!“� ெசா�ற�� ச�தா�. இ�ேம
��� ���டலா��ல?” எ�� மன� ேலசானவனாக� �������, “நட��
���சைத இ�ேம மா�தவா ����! அைத�ப�� �ைன�� கவைல�படற�
��டா�தன�!” எ�� அ�த �ஷய���� ஒ� ��� க��னா�.
இ�வள� ந�ல ம�தைர ஏமா���ேறாேம எ�ற ஒ� �� வ��த�
எ��த� பாமா���.ஒ� கண�தா�.
த�ைன�ட உய��தவைள மண�����ேறா� எ�ற �ைன��ந�ல�தா�.
அேனகமாக எ�லா ஆ�க�� ெச�வ�ேபா�, மைன�ைய �ர��, ஓயா�
அட�காம�, சமமாக நட��வா� எ�� ேதா�ற, பாமா�� உத�க�
���பா� ���தன.
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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�.
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அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�,
�ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள
உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ��
உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த�
��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா�
ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள
எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள�
ெப������. ஒ� வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா�
ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம
அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள
ம��ேம நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons”
உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள�
ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய��
�ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
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ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�
அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத��
நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க�
வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட
��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற
வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க�
காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற wordprocessor-� ேபா��
ஓ� எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
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ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள
“Creative Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�
அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள
நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader
ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன
லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா�
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன���
இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக�
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ெ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�.
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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
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வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச���
எ�ன ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ����
ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா��
நம� �ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த�
படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட
த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான
ப��க� த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
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email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
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