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���ைர
வாசக� ெப�ம�கேள நா� ஒ� ந�க�, க�ஞ�, எ��தாள�, ஆ� உ�க� இ�ல���� உ�க�
அ�ம�ேயா� உலா வ���ற ந����ர�, உ�க� ெதாைல� கா����, உ�க� க����,
உ�க� அ�ம�ேயா� உ�க� இ�ல���� வ�� உ�க� சேகாதர�, த���ேத� (Thamizh
Thenee) அ��� உ�க� ேம� அ��� ,அ�கைற�� ,பாச�� , ேநச��, ெகா�ட உ�க�
சேகாதர� த���ேத�. நா� ஒ� �ைர�பட ந�க� , த�� எ��தாள� , நாடகா��ய�.
இைணயதள எ��தாள�, எ��ைடய பைட��க�� ம�த� தா� �ற�த� எ�� வ�����
உல�� ம�த� தா� �ற�த மத� எ�பைத ஆ��தரமாக ���ேற�.
“ அைன������� அவேன ஆ� !
அவைன�டவா உய��தத� ஜா� ?
ந� இ��ய ேதச��� �த��ர� �ற�த வ�ட� 1947, நா� �ற�த வ�ட�� 1947, என���
�த��ர����� வய� 67 , �� ர�கசா� கமல�மா� த�ப�க�� �த�வ� “���ணமா�சா�”
எ��� “த���ேத� “. இ�த �ரப�ச����ள மல�க��, த�� ெமா��� த�����க��
உ�ள மகர�த�ைத �ைவ�� அ���ள ேதைன உ��� ேசக��� ைவ�� அ�த� ேதைன
உ�க��� அ��� ம�ழ மன� ெகா�டதனா�, த���ேத� எ�� �க�� ���� ெபய�
ைவ��� ெகா�ேட�.
நா� �ற�� இ�வைர வா��� அ�றாட� என�� ஏ�ப�ட அ�பவ�கைள எ� மன��
இ����ெகா�� அவ�ைற அைசேபா�� அத� வா�லாக �ைட�த உண��கைள, ெப�ற
ஞான�ைத, உ�கேளா� ப����ெகா�ள ஆைச�ப�� எ��ைடய �� வய� �த�ெகா��
நட�த அைன�� ரசமான �க��கைள அ�ப�ேய உ�க�ட� ப�ர எ��ைடய �ைன��
ெப�டக��� ேச��� ைவ�����ேற�, அவ��� பல உ�க��� பய�படலா� எ���
க���� உ�க�ட� ப���ேற�,
உற�க��லாத,������லாத ஒ� ேமான �ைல�� நா� எ��� ������த ஒ� இதமான
ேவைள��, எ� �ைன�� தடாக��� ��தைன ��க� ��த� ெதாட��ன, வா��ைக எ���
தடாக��� க�ெல�ேவா�� உ��, �� ���ேபா�� உ��, ���� ���� ேப�
ெப�ேவா�� உ��,பாச� வ��� ��� அ��� எழ��யா� ேபாேவா��, தைளகைள அ���
���� எ�ேவா�� உ��,அ� அவரவ� வ�,அைத �� எ�� ஏ�ேபா�� ம���
அ�க�ரச���தன� எ�� வா��� ��ேபா��� ��தைன ெகா�ேடா��, அைனவ�ேம
த��ைடய �ைன�� தடாக��� ��� ��தைன� ெப��கட�� கல�க �ய�வ� எனப�
ெத��.
நா� எ��ைடய வா��ைக� தடாக��� ஓரள� ���,��� ����ேபா� ெவ�ேய
எ���பா���, க�னமான ம�ற ேநர�க�� ம�லா�� ப��� �த��, தாமைர அ��� த��க�
7

ேபா�ற தாவர�க�� ேவ�க����� வ�� த��க� ேபா�ற பல�தமான இ�ன�க��
மா���ெகா�� , �ய�� ������ெகா��, அ�த வா��ைக� தடாக��ேல ஓரள� ேந�ைம
எ��� �ண�ைத ைக�ெகா��, ����ெகா����பவ�.
அதனா� ������க� ேபா�ற �ைனவைலக� எ�ேபா�� எ�ைன� ��� ஊ��� , ெப����
உைட���, ���� ������, அத� �வார�ய��� நா� எ�ைன மற�� அ�த� க�ரவ��
ஒ��க��களா� ஏ�ப�� வ�ணஜால�கைள ர����ெகா�ேட எ� மனைத� ப�ெகா��� அ�த
������க�ேலேய உ�����, ெவ�வ�� வா���ெகா������ எ� உ� மன�,
எ�னதா� உைட�� ேபானா��, உ�வானா�� அ�த ������க�� �க�க�ைடேய
�ைன��தடமா� அ���� அ�வா� இ��தா�� அவ���� அ�ப�ேய அ���
ஆழமா�� ப��� இர�டற� கல�� எ� ஆ� மன����ேள அ�ப�ேய �ைன�� தடமா��
ப��� இ���� உண��க�, எ�ண�க� அைன�ைத�� யாரா�� அ��க ��யாத அள���
ஊ��ேபா� அ�ப�ேய ���� ������யா� ெவ�வ�� ஊ��ேபா� அ�த ������க��
�ைற�� ம�ப� ம�ப� �������ெகா�� கால ஓ�ட��� �ைன�கைள�� கன�கைள��
�ம��ெகா�� ஒ����ெகா�����ேற�.
அதனா� எ�ேபா� உைட�� எ�ேற ெத�யாத ������ ஆனா�� உ�ேள ெபா�������
�ைன� தட�க�� தா�க� �ைறயாம� ���� ���� ��யதா�� ேதா���ெகா�ேட
இ���ேற�, அதனா� எ� �ழ���� ��ேவ �ைடயா�. ஆ� அ�த ����லாத �ழ����,
அைவ ப���� �ைன�� தட�க�� எ�ேபா�� இளைம ��றாதைவ, ஆ�வ��, ஆ�ச�ய��,
அ������, ஆன�த��, ரக�ய��, இளைம� ��ள��, எ�ேபா�� எ� ைகவச����� அ�ய
ெசா���க�.
அ�த �ைன� �ர�க�ைத ேதா���ெகா�ேட இ��பதா� அ�வ�ேபா� �லபல ந�ல
�க��க��, வா��ைக�� ரக�ய� ��யைவ�த இட��பா�க��, இ�ய �க���க�� இ�ய
�ைன�க��, அ�பவ பாட�களாக இைழேயா��ெகா�ேட இ��பதா� அ�த �ைன�கைள
உ�கேளா� ப�ர ேவ��� எ��� �ைழவா� ப���ேற�, �டேவ வ�� அ�ப��க�
தயாரா� இ��பவ�க� வா��க�.
அைழ��� ெச��ேற�, �ர�பாடான மா�� எ�ண� ெகா�டவ�க�� �ர� ���தா�
���� எ�ேனா� இைண��க�, �ரயாண�ைத ெதாட�ேவா�, இ�ரயாண��� உ�க��
அ�பவ�� இைணவதா� எ��ைடய அ�பவ� ��சய� வள��, உ�க���� ஏேத�� ந�ல
அ�பவ� �ைட�கலா�,
ஒ� எ��தாள� எ�த ெமா��� எ��னா�� அவ� அ�த ெமா��� உ�ள ெசா�கைள
எ��தாளாம� ஒ� க�ைதேயா, க��ைரேயா, கைதேயா அ�ல� எ�த� பைட��க��
உ�வாகா�, அதனா� எ��தாள�கைள எ��தாள�க� எ��� அைழ�கலா� தவ��ைல எ��
ேதா���ற�,எ��தாளனாக இ��தா��, எ��தாளனாக இ��தா�� ஒ� பைட�பா� ஒ�
பைட�ைப பைட�க ஆர����� ��ன�, அவ� �ைள�� அவ� பைட�க�����
பைட�ைப� ப��ய ��தைன ஊ�றாக� ெப��ெக��க ேவ���, உ�����ேள உண���
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உண��� ,
உ��ேபா��,உ��ேபா�டைதஉ�வா�� உ�வா��யைத ஒ� க������ �ரசவ கால� ேபால
பல வ�கைள� தா��, அ�த� பைட�ைப அவ� த��ைடய �ழ�ைதைய� ேபால �ரச���,
�ரச��த அ�த� �ழ�ைதைய, ஒ� தா� எ�ப� �ரா�� பா���, கவனமா� வள���றாேளா
அ�ப� ���� ���� அ�த� பைட�ைப, அவ�ைடய க�பைன� �ழ�ைதைய ப����
பா��� அத� �ைறகைள� கைள��, ஒ� �ற�த பைட�பாக, அ�த� பைட��� �ழ�ைதைய
��ர� ெச�வ�தா�, ஒ�ெவா� பைட�பா��� ���யமான கடைம.
அ� ம��ம�ல அவ� பைட�ைப ப���� வாசக� அ�த� பைட�ைப ப��� அத� �லமாக
ஒ� ��� ெகா��த� ெப�றா�, அ� அ�த� பைட�பா��� ெவ��! அ�த� பைட�� இைற
அ��, உைழ��, க�னமான உைழ��, க�ற�, க�றவ�ைற ஆரா��� அ�த�, ேபா�றைவகைள
அ��பைடயாக� ெகா��, இ��� ெம�ேக� உ�����ேள இய�பாக ஊ�, ஊ�றாக�
ெப��ெக��� ந�யாக� �ற�ப�� அேத ேவக��ட� தாமா� இய�பாக வ�� ��� ெசா�க�
ெகா�ட பைட��க� தரமான பைட��களாக மல���றன ,க����ேக�ப ெசா�க� தாமாக வ��
அைம�மானா� அ�த� பைட�� �ற�த பைட�பாக ெவ�வர வா���க� அ�க�..
”அதாவ� ஒ� க�பனாவா� எ����கைள ஆ��றா� எ�பைத �ட, எ����க� ஒ� ந�ல
க�பனாவா�ைய� ேத��ெத��� அ�த� க�பனாவா�ைய ஆ�� தரமான பைட��களாக த�ைம
ெவ��ப���� ெகா���றன, எ����க� எ��தாளைன ஆ��ற�” எ��தா� ேதா���ற�,
ந� ர�த��� உ�ள ந� ��ேனா�க�� �வ அ��களா� �ைள�த இ�த ேதக���,அ�த
��ேனா�க� க�ற கைலக�, தாமாகேவ உ����� ஒ� �����ட த�ண��� ெவ��ப�வ��
உ��,
எ��ைடய தாயா� ஒ� எ��தாள�, அவ��� இய�பாகேவ கைத, க�ைத நாடக�,க��ைர,
எ��� �றைம இ��த�, ஒ� கால��� அவ� எ��ய அவர� பைட��க� ெவ�வராத
ப���ைககேள இ�ைல எ�� �ைல இ��த�, எ��தாள� ல��� டா�ட� ���ர ��த�, ைவ �
ேகாைதநாய� அ�மா�, ேபா�ற எ��தாள�க� அவ��� ந�ப�க�,
அவ� வா�நா�� இ��� த�வா�� �ட அவ� எ��ய ” ���ண ���த� “ எ��� கைத,
அ�த �ர�, உய��� ச�கரா�சா�யாரா� ஏ�ப��த�ப�ட ஜ� க�யா� எ��� அைம��,
ம��� பாரத �ேட�வ�� �வ�� ேச��� 1980� ஆ�� நட��ய கைத� ேபா����
�த�ப�� ெப�� �� ச�கரா�சா�யா� அவ�களா� அவ�க�� த�க� கர�களாேல த�க நாணய�
ெப�றவ�, ம��� அவ� எ��ய பாட�க� �� எ� ���ண� அவ�களா� இைசயைம�க�ப��,
��ம� ப�பா� சேகாத�க� என�ப�� ��ம� ல�தா, ம��� ��ம� சேராஜா அவ�களா�
பாட�ப��, ச��தா ��வன�தாரா� ”ெத��க�பாமாைல ” எ��� ஒ� நாடாவாக
ெவ��ட�ப�ட�.
எ� எ����க� எ�ைன வள����றன, ஒ�ெவா� நா�� எ� மன�� அ�� �சால�ைத
ஏ�ப�����றன, ஒ� ெச��ைய� ப�� எ���ேபாேத அ�த� ெச��ைய தவ��லாம�
எ�தேவ��ேம எ��� ெபா��� ���ற�, அத� �ைளவாக அ�த ெச��ைய� ப��
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ேம�� ப��க ஆ�வ� ஏ�ப��ற�.
ஆகேவ எ�த ஆர���தாேல ப��க ஆர���ேபா�, ப��க ஆர���தாேல �ைறய எ�த
ெச��க� �ைட���, இ� ஒ� அ��� ச�கர�, இ�த அ���ச�கர��� நா� �ழ�றா�
ேம�ேம�� ந� ஞான�ைத� ெப����ெகா�ள����
”ஆ�ேறா� ெச��த அ� �ைவ�� ெவ��பாேட இ�ேக நம�� அக�பா�,
எ�ேக அ�� ெவ��ப��� அ�ேவ நம�� �த� ஈ�
இைறவ� அ�ளா� என�� க�பைன ��ைர அப��தமாக ���� எ� மன�� ,அ�ப��ப�ட
ேநர�க�� ப�����தா��, அ�ல� ந�ல ��க��� இ��தா�� வ�� க�பைனைய
�ைன� ைவ���ெகா�� உடேன எ�� ைவ�ப� எ� வழ�க�, அ�ப� நா� எ��ய
க�ைதக�,
க��ைரக�,கைதக� ஏராள�, அ�த ெமா�த� க�பைன� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ேச���
ைவ�ேத�, அவ�ைறெய�லா� இ�ேபா� த�ட���ட� ெத�யாத நா� �யமாக� க��
க���ெகா�� அ�த� க���ேல எ� பைட���கைள எ��� வ��� ேகா��களாக ேச���
ைவ���ேற�, அ� ம��ம�ல இ�� இைணய��� பல ���க�� நா�, த���ேத� எ���
�ைன� ெபய� ெகா�� எ���ெகா�����ேற�, எ��ைடய ஒ�ெவா�நா� வா��ைக���
பல பாட�கைள� க���ெகா��ேற� ,
எ��ைடய எ�லா� கைலக���� காரணமான, ம��� எ�க��� �ைட�த அைன��
ெச�வ�க���� ஆ�க���� காரணமான ” நா�� எ� எ����” எ�� ஒ� இ� எ�
அ�ைன�� ஒ�ேய, அவ�� ஆ�கேம அவ�� எ��ேத, அவ�� பைட�ேப அதனா� இைத
அவ�க��ேக மன ெந�����ட� சம�����ேற�, ���� ெதாட��� எ�த இைறவ��
க�ைண என�� உ�� எ��� ந���ைகேயா� உ�கைள ���� எ� எ���� �லமாக
ச�����ேற�.
நா� �ற�த இ�த பாரத ேதச��� நல��காக��, இ�ேக இ���� எ� ம�க�� நல��காக��
ஏேத�� ெச�யேவ��� எ�� ��மா��ேத�.அத� �ைளவாக ஐ�ப�� ��� வய� வைர
நா� அ�ப��த இ�ப�க�, ��ப�க�, �யர�க�, �ேனாத�க�, யா��ைரக�, ஆ��க
உண��க�, ஆ�யவ��� �லமாக என��� �ைட�த அ�பவ�கைள� ப�� ெச�� நா�
வா��ைக�� க�ற பாட�கைள ம�றவ�க��� பய�ப�� வைக�� பைட��களாக மா���
ப��� ��மரமாக ஈ�ப�ேட�.
“இ�த ச�க��� இ���� ம�க��� ����ண��� ஏ�ப��� அவ�கைள அவ�க��
கடைமகைள ஒ��காக� ெச�யைவ��, அவ�க��� ந�ைம ெச�ய�� நா���� ந�ைம
ெச�ய�� ஆ�ேவா��� ந�ல அ��ைரகைள ���சேலா� எ���� ��பவனாக த�ைன
வ����ெகா�� எ��தா�ைய� ���க ேவ��� ஒ� எ��தாள�
�தலா��� ெப�ைமகைள உண���, அவ� நட��� ெதா��� ேம�ைமைய உண��� அைத
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ெதா�லாள�க��� எ��� ெசா�� உ�ைமயாக உைழ��� ப� ெதா�லாள�கைள அ�����
ேம�ைம�ப���, ெதா�லாள�க��காக�� ப��� ேப� அவ�க���� �தலா����
ெதா����� ந�ைம ெச�வைதேய தைலயாய ���ேகாளாக� ெகா�டவனாக , ஒ�
�தலா���� ெதா�லா���� இைடேய பாலமாக ெசய�ப�� ச�க��� தைலவ� ேபால
எ��தா�ைய� ���க ேவ��� ஒ� எ��தாள�.
ெப�ற தா� த� �ழ�ைதக��� ேவ��வனவ�ைற இ�ைமயான ேவைள பா��� கணவ�ட�
இதமாக பதமாக எ������, த� ���ப �லவர�கைள ச�யாக� ����ெகா�� கணவ����
பார� இ�லாத ேயாசைனகைள� �� �ழ�ைதக�� ேவ��ேகாைள�� �ைறேவ��� பாச��க
தாைய� ேபால ந� �ைல தவறாத ���ேகாேளா� எ��தா�ைய� ���க ேவ��� ஒ�
எ��தாள� . ”
இ�ப��ப�ட ���ேகா�கைள எ� மன�� �ைத�த எ� தாயா� ஆ�. கமல�மா� அவ�க��
அ��ைற�ப� எ�ைன வ�வைம��� ெகா��தா� எ�த� ெதாட��ேன�. அேத
பாைத��தா� பயண�ப��� ெகா�����ேற�. மன�� ஒ� �டமான எ�ண��ட�
எ��தாளனாக மல��தவ� நா�. எ��ைடய இ�த �த� �லான ” ெவ��� ச�கர� ” �� கைத
ெதா����� எ��ைடய ���ேகாைள நா� �ைத����பைத� காண ����.
ஆகேவ எ� எ����க�� பாச�, ப�த�, ���ப ெந�� ���க�, அ�ச���� ேபா��
த�ைம. அ������ த�ைம, ����ண�� ஏ�ப���� த�ைம இ��க ேவ��� எ���
எ�ண��ட� எ��தா� ஏ��யவ� நா�. ஆகேவ ம�த� எ��ைடய அ��தள�. உல��
ம�த� தா� �ற�த மத� எ�பைத வ����� எ��ைடய கைதக�,க��ைரக�, க�ைதக�
இ����.
அ�றாட� நா� ச����� �க��க����� நா� ெப�ற அ�பவ�கைள� ப����ெகா���
�தமாக , அேத ேநர��� ேதைவயான ����ண�� ெப�� வைக�� உ�க� மன����
இதமான கைதகைள ெவ����ேற�.
“ ெவ��� ச�கர�” ��கைத� ெதா��� எ��� இ ��தக�ைத க��க��� , ைகயட�க
இைணய� க��க�� ப��க எ�தாக ெவ����ேற� . எ� கைதக�� வ�� பல ந�ல
��யாசமான அ�பவ�க� உ�கைள�� எ�ைன�� �����பாக, ஆேரா��யமாக,
ம����யாக ைவ��� அள��� ந� ��தைனகைள� ��ட� ேபா��றன.
எ�ேபா�ேம அழகாக ���� �ள��� �ட� ��� எ��� ேஜா�ைய இ��� �ரகாசமாக
ெஜா��க�ட ேவ��ெம�றா� அ�த �ள��� இ���� ��ைய ����ட ேவ���.
அ�ேபால ஏ�ெகனேவ அ�வா�யான உ�கைள ேம�� �ரகா��க ைவ�கேவ��ெம�றா�
ந��ைடய ந�ல உண��கைள,அதாவ� நைக��ைவ உண��க�, ேபா�ற நவரச உண��கைள�
����டேவ��� .அ�ப�� ���னா� ��சயமாக நா� ந�ைம� �������ெகா�ள
����.. அ�ப� �ன�� நா� ந� ந�ல உண��கைள� ���� அள��� ந��ைடய
மன�க� இைணய���, ஒ�வ��ெகா�வ� உ�க�ட���� நா�� எ��ட���� ��க��
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���ண�ைவ� ெபறலா�.

அ��ட�
த���ேத�

http://thamizthenee.blogspot.com
rkc1947@gmail.com
“ெவ��� ச�கர� �ழ��ெகா�ேட இ��க��� ந� அைனவ�� வா����”
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1

ெசா�க�

காைல�� எ��� ������� மன�� ��கல��ட� இைறவைன� ����� எ��த �க�யா
வாச�� அைழ�� ம� ஒ��கேவ கதைவ� �ற�தா� .அ�ேக அவ�ைடய தா� கமல�
தய��யப� �����தா�,ஆன�த ெவ�ளமா�� கைர�ர�� ஓ�ய ம����� �����காடைல
மைற���ெகா�� அ��������� ��� ஏ�மா அ�ேகேய ��கற வா�மா உ�ளவா எ�றா�
�க�யா.
எ��� இ��ேக எ�ற அ�மா�� ேக���� ப�� ெசா�ல ��யாம� ��க� ெதா�ைடைய
அைட�க அ�ப�ேய அ�மா�� ேம� சா��� க���ெகா�� உ�ைன� பா�� எ�ேளா
நாளா��, எ����மா எ�ைன� பா�க வ�ேத அ�பா���� ெத��மா எ�றா�.
இ�ைல ெத�யா� நா� ���ர� ேபாக�� ேகா���� ேபா��� வ��ேபா� மா���ைளைய
யேத�ைசயா வ�ேல பா�ேத�. அவ�தா� ெசா�னா� � ��காம இ��கறைத மன� ேக�கைலேய
அதா� பா���� ேபாலா�� வ�ேத� எ�� த�த��தா� கமல�.
இ�தா உன��� ����ேம அ�த �ைல� கைட�ேல ேபா� ெபா�கடா வா����
வ�ேத�,இ�ேபா இதா� இ��� உன��.சா��� எ�� ����� கா�� ெம�வாக
அ��ைறகைள ெசா�னா� கமல�.ச��மா அ���ேய நட���கேற�, � கவைல�படாேத ���
உட�ைப� பா���ேகா எ�றா� �க�யா.
ச� நா� �ள�பேற� அ�பா ெகா�ச ேநர� ஆ���னா ேத��� வ���வா� எ�றப� �ள���
ேபானா� கமல�.
���ெல எ�லாைர�� பைக���� காத� ஒ��தா� ெப���� கா����ைக ப��� ��மண�
ெச��ெகா�ட நா� �தலா அ�மா அ�பா ,ேவற ெசா�த ப�தேம இ�லாம� அைனவரா��
�ற�க��க�ப�ட �ைல�� அ��� தா�ைம� ேப� அைட���ள இ�த �ைல�� அ�மா வ��
பா����� ேபான� மன��� ெரா�ப ஆ�தலா� இ��த�. வ��ைற� தட� �ழ�ைத ஆணா
ெப�ணா எ��� ெத�யாத �ைல�� ேட� உ�க பா�� டா உ�ைன� பா��க�தா� வ�தா
எ�றா�.எ�னேவா ெத�யைல அவ��� ����� அ�ைக�� கல�� வ�த�. இ�த �������
அ�ைக��� ந�ேவ எ�தைனேயா ச���ர�க� இ��ேக.
�ைளயா�டா� மாத�க� ஓ���.��ெர�� ஒ� வ� இ����, எ�னதா� அ�மா ெசா�����
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ேபானா�� தா�க ��யாத வ� வா��ைதக� அ�பவ�ைத ெகா���மா எ�ன. அ�ப����
பா���� ெபா��தாேன அ� எ�தைன அவ�ைத எ�� ெத���. எைதயாவ� ப��� ெகா�ள
ேவ��� எ��� ெவ� அவைள� த�மாறைவ�த�. எ�ேவா �ைட�த� ப���ெகா�டா�. �ய
உண�� வ�� பா��த ெபா�� அவ�ைடய அ�மா கமல� �����தா�.
ப�க��� ��ேபால ஒ� �ழ�ைத. மல��� ���க �ய�� உட� பல�ன�தா� ேதா��� ேபானா�
அவ�, ஆனா� மன�� ஒ�� ேதா��ய�
��சா�� �ற�����ற இ�த� �ழ�ைத, ஏ�ெகனேவ பா��த த� தா� கமல� இவ�க� இர��
ேப� ,தா�ைம. இைத� த�ர உலக��� காத� பண� அ�த�� ேபா�ற ேவ� எ��ேம
உய���ைல ெசா�க��ைல எ�� ���த�. அய�வா�� க� �� ��ம�யா� உற�க
ஆர���தா� �க�யா.
��க� வ�வத��� ஒ� �ைன� எ�ேபா கா���� வ�� �ழ�ைதைய� பா��பா� அவ�
�ழ�ைதைய ைக�� ���� ேபா� பா�க�ேம எ��� �ைன�ட� ��க ஆர���தா�.
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2

உ�� மா�ற�

இர� 8 ம��� வ�த ம���வ� சாரதாைவ� த�ேய அைழ�� நாைள�� உ�க� கணவ���
அ�ைவ ���ைச. ஏ�ெகனேவ நா� ெசா�னாமா�� அவ�ைடய �ைள�� இ���� க��ைய
அ�ைவ ���ைச �லமாக ��க�� . இ�ைலெய�றா� �ய �ைன� இழ�க அ�க வா���
இ��� . எ�களா� ���த அள� �ய��ேறா� ம�ற �வர�கைள� தைலைம� ெச��
ெசா��வா�க. காைல 6 ம��� அவைர அ�ைவ ���ைச�� அைழ����� ேபாவா�க எ��
ெசா������ ேபானா�.
ஓ��� ேபா� உ�கா��தா� சாரதா. இர� ம� 12 அ�ேபா�� ��க� வராம� �����ெகா��
ப�����த க�ண� கவைல காரணமாக அச�� ேபா���த மைன� சாரதாைவ� பா��தா�.
பாவ� இவ� எ�ன ெச�வா�. சாரதா � ப����ேகா�மா நா� ஏதாவ� ேவ��னா
���டேற� எ�றா�. ச� எ�� ெசா������ சாரதா ப����ெகா�டா�. அவ� மன� எ�லா�
ெத�வ�கைள�� ேவ���ெகா�ேட இ��த�.
தைலயைண�� அ��� இ��த ஒ� ��ய பைழய �ைக�பட� க�ணா� ேபா�� �ேர�
ேபா�ட� அைத எ��� ைக�� ைவ���ெகா�� அைதேய பா����ெகா����தா� க�ண�.
அவ� க�க�� க��� வ���ெகா����த�. ஆமா� அ�த� �ைக�பட��� இ��பவ�
அவ�ைடய ெத�வ� ��த சேகாத� ராஜாம�. �ைஜ அைற�� இ���� ெத�வ� �� உ�வ�
பட�க��� இைடேய �மா� 45 வ�ட காலமாக ைவ��, �ன�� வண�� வ�� அவ�ைடய
சேகாத� ராஜாம��� �ைக�பட�. ம���வ மைன�� வ��ேபா� மற�காம� அ�த�
�ைக�பட�ைத� ைகேயா� ெகா�� வ�� தைலயைண�� அ��� ைவ����தா�. அ�த�
�ைக�பட�ைதேய பா����ெகா����த அவ��� அ�த� ெத��க நா� �ைன��� வ�த�!
அவ��� �மா� எ�� வய����� அவ�ைடய சேகாத� ராஜாம���� �மா� 12 வய�.
��றா� �ைற �����ெகா�ட ைடபா�� ஜுர� வ�� க�ண� �க�� ந��� ேபா���த
ேநர�. அ�வ�ேபா� �ைன� வ�வ�� ேபாவ�மாக இ��த� அவ� �ைழ�ப� க�ன� எ��
��டவ�டமா எ�லா ம���வ�� ெசா��யா�� . அ�� ம���வமைன�� அவ� ப�����த
ேபா� அ�மா�� அ�பா�� கவைலேயா� உ�கா�����தன�. ஒ� �ைற ச�� ெத��
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வ�தேபா�, அவைர ம��� ப��க ைவ���ெகா�� ராஜாம� ைககைள� ���, மான�கமாக
இைறவைன ேவ���ெகா����தா�. அவ� க�க����� க��� அவ� ேம�
ெசா���ெகா����த�. அவ� வா� ������� ேவ��த� இைறவ� கா�� ���தேதா
எ�னேவா அவ� கா�� ����ெகா����த�.
ெப�மாேள எ� த��ைய� கா�பா��, எ�ைன எ����ேகா,! எ� த��ைய� கா�பா��, எ�ைன
எ����ேகா! எ� த��ைய� கா�பா��, எ�ைன எ����ேகா!” ேவ���ெகா�ேட இ��தா�
ராஜாம�. ��ெர�� ந�றாக இ��த அவ��� வ��� வ�� அவ� மய��� �ேழ ���தா�.
அவ��� உடன�யாக ைவ��ய� ெச�ய அவைள� ப��ைக� த��வ���� (��ெர�ச��)
ேபா�� அவசர ைவ��ய� ����� எ���� ெச�றன�. �ல �னா�க�� அ�பா�� அ�மா��
கத��ெகா����ப� கா�ேல ���தா�� எ��� ேபா� எ�ன நட�த� எ�� பா��க ��யாத
�ைல.
அ�மா�� அ�பா�� ஓ� வ�� ேட� ராஜாம� ந�ைமெய�லா� ������ ேபா��டாடா , �
�ைழ�க மா�ேட�� பய���� இ��ேதா�. ந�லா இ��த அவ ேபா��வா�� �ைன�கேவ
இ�ைலேய எ�� கத�ய�டேன அவ���� ���த�. அவ�ைடய ேவ��த�, அ�த�
ெப�மாைள�� அைச�� உ�க ைவ�த� ��ட� எ��. ‘அடடா ஒ� உ�ைர� �ட தானமாக
அ��க ���மா? அ��� மன���வமான ேவ��த� �லமாக வ�� க���� வ�யாக ஒ�
பால� அைம��, அ�த உண��� பால��� வ�யாக உ�� மா�ற� ெச�ய ���மா இ�ெனா�
உட����?
���தேத அவ� சேகாத�யா�! எ�ன ஓ� உ��கமான ேவ��த�. ��த�களா�� ஞா�களா��
�ட ��யாத ஒ� உ��மா�� ��ைதைய எ�வள� எ�தாக� சா�����டா� அவ� சேகாத�
ராஜாம�? ம���வ�கேள ஆ�சா�ய�ப�டன�, அவ�க���� ெத��மா? அவ� உட��
இய���ெகா����ப� அவ�ைடய சேகாத� ராஜாம��� உ�� எ��? அ�ப��ப�ட உ���
சேகாத� ராஜாம��� �ைக�பட�ைத� ைக�� ைவ���ெகா�� உ���ெகா����தா�
க�ண�! பா����ெகா������ ேபாேத ைக ந��க�தாேலா உண��� ேவக�தாேலா அ�த�
�ைக�பட� தவ�� �ேழ ���த�.
அைத எ��க� ���த க�ண�� �ேழ ���தா�. �ேழ ���த அவ� தைல�� எ�ன
ப�டெத�ேற ெத�ய��ைல தைல����� ர�த� வ�ய� ெதாட��ய� க�ண� மய��னா�
சாரதா ச�த� ேக��, ஓ� வ�தா�. ெத�வேம இவ��� எ�ன ஆ���� ெத�யைலேய யாராவ�
ஓ�வா�கேள� எ�� கத�னா� ம���வ�க� ஓ� வ�தன�. �ேழ �ட�த க�ணைன� ப��ைக�
த��வ���� ைவ�� அவசர ���ைச� ப���� ெகா�� ெச�றன�. ம���வ�க� அ�த
அ�ைவ ���ைச அைற��� அவ� உ�ைர� த�கைவ�க ேபாரா��ெகா����தன� ம�ைட��
பலமாக அ� ப����த�.
சாரதா ராஜாம��� �ைக�பட�ைத எ���� ைக�� ைவ���ெகா�� ெத�வேம எ���யாவ�
அவைர� கா�பா�� எ�� க�க�� க���ட� ேவ���ெகா�ேட உ�கா�����தா�.
நா�� நா�க� �ைன��லாம� இ��த அவ��� �ைன� வ�த ேபா� மசமச�பாக மைன�
சாரதா�� உ�வ� ம�கலாக� ெத��த�. ��� ��தாக �ைன� வ�த�. ம���வ�க�
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அவைரேய ஆ�ச�ய��ட� பா����ெகா����தன�. ���� ��வ�மாக �ைன� வ�த
ேபா� சாரதா ெசா�னா�.
இ�த �ைற�� உ�கைள உ�க ராஜாம� கா�பா���டா�க. அவ�கதா� ெத�வ�. ெத�வ�
ம��ய �ேபணா�� ெசா�வா�கேள, அேத மா�� உ�க ராஜாம� ெத�வமா இ���
உ�கைள� கா�பா���டா�க! “ஆமா�க டா�ட��கேள ஆ�ச�ய�ப�டா�க ம�ைட�ேல
அ�ப�ட ேபா� உ�க �ைள�ேல இ��த க�� தானாேவ உைட�� ேபா�����க. அ�ேல
ஆ�ச�யேம உ�க��� ேவற எ�ேக�ேம அ�படைல. இ�ேம தானா �ணமா����
டா�ட��க ெசா���டா�க எ�றா� சாரதா.
அவ� உட� ந����ெகா����த� அவ� ைக�� ராஜாம��� பட�! ராஜாம�! உ�ைர
ம���தா� � என��� ���ேத�� நா� ெநைன���� இ��ேத�. இ�த உட���
உ�ேனாட�தா� எ�லாேம உ�ேனாட�தா�. அ� இ�ேபாதா� என��� ����� எ��
மன����� கத�னா� க�ண�. அவ� க�க�� க���! இ� ஆன�த� க��ரா? இ�ைல,
ஆ�ம சம��பண�.
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ெவ��த���கா�க�

அேடேட வா�மா உ�ேள வா எ�ற காமா�� மா��ட� இ�ேக க�பகா�பாைள� த�சன�
ெச�ய��� வ�ேத� அ���ேய உ�கைள�� பா����� ேபாலாேம�� வ�ேத� எ�றா�
ர�யா. இேதா வேர� இ� ���ம� தேர� இ���� ேபா��� வா எ�றப� உ�ேள ேபா�
���ம� ���ட� வ�தா� காமா�� மா�.���ம�ைத எ��� இ���ெகா�� �ள��னா�
ர�யா.
அ�ேக வ�த காமா���� கணவ� ��வநாத� “உ�க அ�பாைவ� ேபான வார� ����ட�
ஆ��ேல பா�ேத�மா. மைனைய� ப�� ெச�ய வ����தா�. எ�க ��� �கவ�தா�
������கா�. அத�கான ப��ர� இ�ேகதா� வ�� வ�த�டேன நா� ெகா�� வ�� தேர�
அ�பா��ட ெசா���மா எ�றா� ��வநாத�. ��� எ�ற� ர�யா���. ந�ம��ட ெசா�லாம
எைத�ேம ெச�யமா�டாேர அ�பா ஒ� ��ஷ� தைல �����. சமா����ெகா�� ெத���
ெசா�னா� எ�� சமா������ �ள��னா�.
யாேரா ெசா�� நா�க ெத����க ேவ������ எ��� எ�க��ட மைற�க��. ��க மைன
வா��னா நா�க ச�ேதாஷ�ப�ேவா� ெபாறாைம�படமா�ேடா� ஏ�பா இ��� ெச���க
அவமானமா இ��� அ�த ��வநாத� சா� ெசா���தா� நா� ெத����க�மா நா� உ�க
��த ெபா���பா ஏ� எ���ட ெசா�லைல?
ஆேவச��ட� ர�யாேக�ட ேக���� அ���தா� ராமா��த�. �த� �தலா அவ� வா��ைக��
அவ��ெக�� �ற�த �த� �ழ�ைத. அ�பா எ��ற �தான�ைத அ��த ெப�. ேதா���
மா���� ைவ��� ெகா�� பாச�ைத�� �த��ழ�ைத எ��ற ஆைசைய�� ெகா�� வள��த
அவ�ைடய ��த �ழ�ைத. அ�த� ெப��ழ�ைத இ�ேபா� வள��� ஒ� ஆ����
வா��ைக�ப�� இ� �ழ�ைதகைள�� ெப�� ����� ���றா�.
�ழ�ைதக���� ெத�யாம� �ல� வா�� இ��ேக� எ�� ��வநாத�ட� ெசா�ன� தவ�
எ�� உைற�த� அவ���. அ�த� ப��ர� வ����டதா எ�� பா��� அைத அவ� ����ேக
ெச�� வா�� வ����க ேவ���. ‘ச� எ�னதா� அ�பவ� இ��தா�� �ல ேநர�க��
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இ�ப��தா� ��டா�தன� ெச�ேவா� எ�� ேயா����ெகா�ேட அ�ப�ேய உ�கா��தா�.
அ�பா உ�கைள� ேக�� ேக�க, என��� த����லாம இ��கலா�. ஆனா, மன�
ெபா��கைல�பா என�� உ�ள ஒ�� ெவ���� ெவ�ேல ேவற ேபச� ெத�யா�. அ�னாேல
ேக�கேற� இ� மா�� �ல� வா�� இ��ேக�� ெசா�����தா நா��
ச�ேதாஷ�ப����ேபேன எ����பா எ���ேட மைற�க��? நா�க இ�ேபா ெசா�தமா
���ட இ�லாம இ��கலா�. நா�க�� ���ேவா� �� வா��ேவா�. ஒ�� ம��� ஞாபக�
ெவ���ேகா�க எ�த� கால��ேல�� நா� எ� ெசா�த� கா�ேல ��ேபேன த�ர உ�க��ட
ைகேய�த மா�ேட�. என�� இைத� �� அைத� ���� ேக�கமா�ேட� எ�றா� ர�யா.
இ��� இவ� �ழ�ைதயாகேவ இ���றாேள இ�வள� வள��� �ட இ��� ����ெகா�ளாத
�ழ�ைதயாகேவ இ���றாேள எ��ற அ������ ந�ைம� பா��� இ�த� ேக��ைய� ேக��
த�ம ச�கட��� ஆ�����டாேள எ��� அ������ ேச��� அவைர �ைல�ைலய ைவ�த�.
அவ� வா��ைக அவ���� பல அ�பவ�கைள� ெகா�����த� ஆனா�� இ�ப� ஓ�
இ�க�டான ���ைல�� அவ� ���ய��ைல ஆ�� ேபானா� ராமா��த�.
இ�� வைர எ� ெச�தா�� ���ப��� உ�ள அைனவைர�� அைழ�� �வா��� ��யவைர
ரக�ய� ஏ�� இ�லாம� எ�ேலாைர�� �����ப��த ேவ��� எ��� ேநா�ேகா�
ெசய�ப�����றா� ராமா��த�. ஏேதா ஆ�டவ� ���ய��ேல அவ� உைழ��ேல
அவ��� வ�த பணேம அவைர�� அவ� மைன� ல�தாைவ�� கைட� வைர யா�ட��
ைகேய�� ��காத ஒ� �ைலைய� த�����ற�. ேபராைச இ�லாத ராமா��த����� அவ�
மன���� இ��பத�� ஒ� ��, ைக�� ஏேதா ெகா�ச� பண� எ�� இ��தா�� �ன��
இ�த �ைல�� அவ�கைள ைவ����பத�� இைறவ��� ந�� ெசா���ெகா�ேட
வா���ெகா�����றா�க�. அவ� வா��ைக�� அவ� ச���த ேம� ப�ள� ச�� உய��,
அவமான�க� �னா�க� இ� ��ன� மைழ �க�ப�…. அ�தைன��� �டேவ ��� ேதா�
ெகா���� தா�� அவைர�� �ேழ �ழாம� தா�� தா�� ����த அவ� மைன� ல�தா
அவ��� ந�� ெசா�லாம� இ��க ��யா�.
இர� ����� வ�வத�� எ�தைன ேநரமானா�� ���� ேபானா�� அவ� வ�த�ட�
எ�ப�ேயா அ���ெகா�� அ�தைன ��க���� இ���� அவைர� ேத��ெகா�� வ��,
அவ� மா��� ���ய �ழ�ைத ர�யா . யாராவ� அவைர� ப�� ஏேத�� ெசா�னா� ஒ�ைற
�ரைல ��� எ�க அ�பாைவ இ���� ெசா���க அ����ேவ�’ எ�பா� அ�த� �ழ�ைத
அவைர� பா��� இ�ப� ஒ� ேக�� ேக����டாேள.
அவ��ெக�� ெசா�தமாக ஒ� ���ட இ�லாத �ைல��, வாடைக ���ேல ர�யா
இ��பைத� பா��� ஒ� ����� வ�� ரக�யமாக அவ� ெச�த கா�ய� இ�� அவைர�
��றவா�யா�� இ���ற�. யா��காக அைத� ெச�தாேரா அ�த ��த ெப�ேண அவைர�
��றவா�யா�� ஏேதா ��ம�ற��� ��றவா�� ���� ��கைவ�� தகாத ��ற� ெச�தவைர
�சா��ப� ேபா� ேக��றா�. மன� ஒ��� ேபான� அவ���. ெப�ற �ழ�ைதக��
அைனவைர�� சமமாக� பா��தா�� யா� ச�ேற பல�னமாக இ���றா�கேளா அ�த�
�ழ�ைத�� ேம� ஒ� த�� கவன�� ஆதர�� கா��வ� இய��. இைத� ����ெகா�ளாம� 19

யா���� எ�த �ேராக�� ெச�யாத அவைர ந�� ����ெகா�டவ�க� �ழ�ைதக� எ���
அவர� அசா��ய ந���ைக தக��� ேபான�� ஏ�ப�ட அ����.
ம�ற இ� �ழ�ைதக� ஏேதா ஓரள��� அவ�க� �ய ேதைவைய ஈ� ெச��� அள���
வள������றா�க�. சமா���� ெகா�வா�க� எ��� ந���ைக. ஆனா� ெப�ய ெப�
வா��ைக� �ழைல� சமா��� அவ��ப���ெகா�����றாேள ெசா�தமாக ஒ� ���ட
இ�லாம�. இ��� �ழ�ைதகைள ேவ� ப��க ைவ�க�� எ�� ேயா��� யா���� இ�ேபா
ெசா�லேவ�டா� எ�� �ைன�த� த�பா? வ���� த�க�� பா�கா�� க�� ைவ����த
பண�ைத எ��� யா���� ெத�யாம� ஒ� �ல� வா��னா�. அ��� ஒ� ேவைள ெப�ய
ெப��� மா���ைள�� இ��� ந�றாக உைழ�� அவ�களாகேவ வா��ைக��
உய�����டா� ம����ேயா� இ�ேபா� வா��ய �ல�ைத �� �ழ�ைதக����
ெகா��கலா�.
அ�ப� ஒ� ேவைள ெப�ய ெப� இேத �ைல�� இ��தா� ம�ற இ� ��ைளக��
ச�மத�ேதா� ெப�ய ெப��� ��ேன�ற���காக ெகா��கலா� எ�� எ���தாேன
வா��னா�? ச� இவ��� எ�ப�� ��யைவ�ப� எ�லாவ�ைற�� இவ�ட� ெசா�னா��
‘நா� உைழ�� ����� வ�ேவ�� உ�க��� ந���ைக இ�ைலயா? எ�� ேக�பா�.
அைம�யாக ேயா����ெகா����தா�.
ச� ���க�பா உ�க இ�ட� நா� யா� உ�கைள� ேக�� ேக�க ��க ெச��ற எ�லா�ைத��
எ���ேட ெசா�ல��� நா� எ�ப� எ��பா�கலா� எ�� �ய இர�க� ஆ��ைவ�க அவ�
அ����ெகா����தா�. அவ���� ேதா��ய� இவ� வளரேவ இ�ைல அ�ப�ேய இ�ன��
�ழ�ைதயா��தா� இ���றா� அவ��� ஒ�� ���த�. ந�லவனாக இ��தா� ம��� ேபாதா�
வ�லவனாக�� இ��க ேவ��� எ��� அ�� உைற�த�. அ�பவ� த�� பாட� அத��
ஈேட இ�ைல. இவ���� அ�பவ� பாட� ெசா��� த�� எ��� ந���ைக �ற�த�.
அவ���� ப�� ெசா�ல��ைல.
ெவ�� த��த கா� �ைக��ெகா����த�. அ�ேக �ச�த� ��ெகா����த�! ஆனா�
அ�பவ��லாத இ�ெனா� கா�, ��� எ�� ெத�யாமேல தன��� அ���� ��ைச
ைவ���ெகா�� ெவ��ெகா�����ற�.
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சா���

காைல�� எ��� அவசர அவசரமாக� �������, அ�வலக� ெச�ல� தயாரா� ெவ�ேய
வ�த சா������ அ�த� கா�� க��� ப�ட�. அவ�ைடய மா�யா� ������� ப���
�டைவ சரசர�க காமா�� அ�ம� �� உ�வ� பட��� ��பாக ெச�ெந�ைல��
காராம�ைய�� ெகா�� அைட தயா� ெச��, ெவ�ெண��ட� � காமா�� அ�ைன���
சம����� காரைட�� க��யாக ெவ�ெணைய�� ைவ�� ெவ��ைல, பா�� ம�ச�,
வாைழ�பழ� எ�லா� த��� ைவ�� அத� ��ேன உ�கா��� �ைஜ ெச�� �������
உ�காத ெவ�ெண�� ஓரைட�� ைவ�� ேநா�� ேநா�ேற� ஒ� நா�� எ� கணவ�
��யாம���க ேவ��� எ�� மனமார ேவ���ெகா�� நம�க��� எ���, கணவைர��
��கைவ�� அவ���� ஒ� நம�கார� ெச�தா�. அவ�� ம�����ட� ���கா��மா� பவ
���க �ம�க� பவ எ�� வா���னா�.
ஒ� ��னைக�ட� அ�மா என�� ஆ���� ேநரமா�� நா� �ள�பேற� எ�றப� ைக�ைபைய
எ����ெகா�� சா���� �ள��னா�. இ�தா�மா இ�த ெவ�தைல பா�� எ����ேகா எ��
������ ஏ�மா ஏேதா ���யமான �ராஜ�� அ��� ���யமா ஏேதா ஒ��
எ����க��� ெசா��ேய, அைத எ�����யா எ�றா� மா�யா�. ந�லேவைள�மா
ஞாபக�ப�����க எ�றப� உ�ேள ெச�� அ�த ���யமான ேகா�ைப எ��� ைப��
ைவ�தப� ச��மா நா� வேர� எ�� சா���� �ள��னா�. ம�ய� உண� இைடேவைள வைர
����ட��ட ேநர��ைல. உண� ���� ���� ���� ேபாயாக��. அவசர அவசரமாக
உணைவ அ�� ���� ��� கா�பர�� ஹா���� சா���� ஓ�னா�. இ�� ஒ� ���
��ட� ெதாட��� நா� ெவ�நா�� ��வன������ ���ய�த�க� வ����தன� ����
ெடேமா ெதாட��ய� �க� சாம���யமான �ைற�� த��ைடய �வ��ைப ����னா�
சா���� வ����த ெவ�நா��ன� அவ�ைடய ஆ��ல� �லைமைய�� க���
�றைமகைள�� �ய�� பாரா���ெகா����தன�.
���யமாக அவ�ைடய �றைம�னா� ெவ�நா�� ஒ�ப�த�க� அ�ேற �ைறய ஆ�ட�க�
�ைட�தன. அ�தைன�� ேகா��கண�கான �பா�க� லாப� தர� ��யைவ. வ����த அ�தைன
ேப�� ம����யாக� �ள��ன�.அ�பாடா’ எ�� ச�ேற ஓ�வாக உ�கா��தா� ெதாைலேப�
அைழ�த� �தலா� த�மரா� அைழ��றா�. இேதா வ���ேட� சா� எ�றப� அவ�ைடய
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அைற��� சா���� ெச�றா�.
உ�கா��க சா���� ேமட�. உ�கைள எ�ப�� பாரா�ற��ேன ெத�யைல. உ�ைம��
ெசா�ல� ேபானா இ���� உ�க ேப�� �க�� அ��த�. இ�த �ராஜ�� உ�க உைழ�பாேல
உ�வான�. நா� ��சயமா ந���ைகேய இ�லாமதா� இ��ேத� இ�த �ராஜ�� ம��� ெவ��
அைடயேல�னா இ�த ��வாக�ைதேய இ��� ��டலா��தா� இ��ேத� ச��யவா� உ�ைர
��ட சா���� ேபால ேபாரா� இ�த ��வாக���� ம�வா�� ��������க. உ�கைள
எ�ப�� பாரா�ற��ேன ெத�யைல ஆமா� சா����ேமட� ��க மரண� ப��ைக�� இ��த
இ�த ��வாக���� உ�க �றைமயாேல ம�ப��� உ�� ��������க. நா� உ�க���
ஏதாவ� ���க�� எ�ன ேவ��னா�� ேக��க எ�றா� ��வா� த�மரா�.
இ� எ�ேனாட கடைம சா� உ�க பாரா���� ந�� எ�� ��னைக�த சா��� அ�த� ��னைக
மாறாமேல சா� எ�க��� ��தைல ேவ�� , இ�த� க���பா��ேல��� எ�க�ெக�லா�
��தைல ேவ��. இ�த �ராஜ�� ெவ���காக�தா� கா����ேதா�. பண� இ�லாேம நா�க
ெகா�ச� க�ட�ப�ேவா� இ�ேல�கைல ஆனா, ேவற ��வாக��ேல ேவைல �ைட����
ந���ைகேயாட எ�க மனைச மா������ ஒ� ��ெவ�����ேகா�. இ���� நா�க
ெப�க� ப�� ேப�� ரா�னாமா ெச�ய� ேபாேறா� ேவற வ���ேல.எ�றா� சா����.ஆனா
ஒ� �ஷய� ெசா�ேற� இ�ேக ��மணமாகாத ெப�க�� �ைன������ ��க ேவைல��
ெவ������கேள நா� உ�பட அ�தைன ேப�� ��மணமானவ�க எ�றா�.
அ���� ேபா� உ�கா�����த ��வா� த�மரா� எ��தா�. ேமட� ��க யா�� ரா�னாமா
ெச�ய ேவ�டா� இ�ேம இ�த ��வாக��ேல �றைமயானவ�க� ��மணமா� இ��தா��
ேவைல உ��. அ����� நா� ���ைறக�� ���த� ெச�யேற� ��க�லா� இ�லாேம
�ராஜ�� ��� ேபா��ேம��ற பய��ேல ெசா�லைல எ�ேனாட தவ���� �ராய���தமா
ந�ம அ�வலக��ேல ேவைல ெச�யற எ�லா� ெப�க���� �ரசவ கால�� ெமா�த�
ெசலைவ�� ��� மாத� ச�பள��ட� ��ய ���ைப�� இ�த ��வாக� அ�ம����”
எ�றா�.
சா� உ�க��� எ��� ந�� ெசா�ற��ேன என�� ெத�யேல இ�ேம�� நா�க எ�லா��
உ�ைமயா இ�த ��வாக�ேதாட ��ேன�ற���காக உைழ�ேபா� எ�றா� ைக���யப�
சா���
�ப�
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சர�வ�

“சர�வ� ெட��ெல�லா� ெரா�ப� ��ரா�. அ����லாேம நா� ேபா��� வர� ேபாற
ப��நா� இமய மைல��� ப�க��ேல இ���. தா�க ��யாத அள���� ��� இ���மா�.
எ���� ெர�� க�ப� எ����ேகா எ�ேற� சர�வ��ட�. பல காலமாக ேகா���
இ�ேபா�தா� ேவைள வ�����ற�. கடைமகைளெய�லா� ஓரள� ���தா���. ப��நா�
ெச�� த���� வரேவ��� எ��� ஆைச �ைறேவ�� த�ண�. �க உ�சாகமாக,ச� ��க��
உ�க��� ேவ��யெத�லா� எ��� ெவ���ேகா�க. அ�ேக ேபானா எ� �ைட��� எ�
�ைட�கா��� ெத�யா� எ�றா�. என�� ���த�. அவ� �டகமாக எைத� ெசா��றா� எ��.
என��, அ�வ�ேபா� �கெர� ����� வழ�க� உ�� அைத அ�வ�ேபா� க�����
வழ�க� அவ���. ஜா��ரைத இைதெய�லா� �ைறய� ���கா��ேகா உட�� ெக���
ேபா��� எ�பா�. ஆனா�� வா��ேம�ட� கா� ெகா��� வா�� வர� ெசா��� ேபா�
க��ெகா�ள மா�டா�.
“ச� ��ெக�ெட�லா� ப��ரமா எ��� ெவ���ேகா�க. அ��ற� ெட��ேல ேபா� இற�� ஒ�
டா�� ெவ���� ெவ�கேட�வரா ம����� ேபா�டலா�. அ��ற� அவ� ெபா���
அ�ேக��� ேதவநாத� ப��நா����� ����� ேபா��வா� எ�றா�. “ச� சர இ� வைர���
ப�� வா�� ெசா���ேட நா�� ப��ரமா ��க�ெட�லா� எ��� ெவ�����ேட��
ெசா��யா�� எ�ேற�
ஆர�ப��ேல��� இவ��� இவேளாட பய�ைதெய�லா� எ�ேமேல ஏ�� ெவ�ெகறேத
வழ�க�. வாச�� ஏேதா ச�த� ேக��, எ��� பா��ேத�! ைம�� ம�� கா����� இற��
வ��ெகா����தா� எ�னடா இ� உலக அ�சய�! எ�� மன� ஆ�ச�ய�ப�டா��
�தா����ெகா�� வாச��� ஒ�ேன�. ம�� கத�� அ�ேக வ�� ���றா� வா�க எ��
���டவா? ��க எ��� எ� ����� வ���க எ�� ேக�பதா எ�� �ழ�� ஏேதா ஒ��
உ�����ேள உண��த வா�ேகா ம��” எ�� கதைவ� �ற�� ��ேட� அ�ணா�� ��த
மக�ட���� ஒ� ெதாைலேப� அைழ��. “��த�பா ப���� ேபா��� வர� ேபா��களாேம.
அ�மா�� உ�கேளாட வராளா� ����� ேபா��� வர���மா�� ேக�க� ெசா�னா
எ�றா� அவ�.
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சர�வ��ட� �ஷய�ைத� ெசா����� கா����ேத�. ��மணமா� வ�த����� ம��
ப���ய பாெட�லா� ெத���� அ���� அவ� ப���ய பா���ெக�லா� ஈ�ெகா���
அைம� கா�த சர�வ��� வா����� எ�ன ப�� வர� ேபா�ற� எ�� அவ� வாையேய
பா����ெகா����ேத�.
“வர�ெசா���ேகா ����� ேபா��� வரலா� ம���� ம��� ேவற யா� இ��கா
நாமதாேன ெச�ய�� எ�றா� சர�வ�. பழைசெய�லா� மற�கற�தா� ந�ல�. நாம எ�ன
தைல�ேலயா ����� ேபா��� வர� ேபாேறா� ெகா�ச� ப��ரமா பா��� �����
ேபா��� ���ப� ெகா��வ�� �ட�� பா��ேபா� பகவா� இ��கா� எ�றா�.
இவ பாவ� இ�வைர��� என�� வா��ைக�ப�� எ��� ேபான��ைல ேபாக� ச�த��பேம
அைமய��ைல. ��மண� அத� ��ன� வ�� வ�மான��� ந��தர வா��ைக. அ�க�ப�
ஏ�� ெச�ய ��யாதப� அைர�ைற வ�மான�. ��ைளக� ப��� ப�றா��ைற�� ��ர
��யாத அள���� ����� தைல�� பன�கா� ேபால அ�மா�� ��� ேநா��ேக மாதா
மாத� ச���� ��� ெசல� ம���ட� மா���ெகா�� அவ��ப��, ேவைல ேவைல எ��
எ�ேபா�� ேவைல ெச�� வர��டாத ேநா� ெகா�ய ேநா� வ�� அவ��ப���ெகா����தா�
அ�மா.
கணவ�� அ�மா எ�றாேல அவைள� ெகா�ைம�ப��த ேவ��� இ�ைலெய�றா�, அவ�
உ�ைன� ெகா�ைம�ப���வா� எ�� ம���� யா� ெசா��� ெகா��தா�கேளா அ�மாைவ
எ�வள� �ைள�க ேவ��ேமா அ�வள� �ைள����டா� வா��ைத� ச��க�களா��
���ப�ைத இர�டா��வ���.
மன��� ஏ�ப�ட காய� அ�மா���� ��� ேநாயாக உ�ெவ��� ெச�யாத ைவ��ய��ைல
ேவ�டாத ெத�வ��ைல. டா�ட� ராஜல��� ��� ேநா� ம���வமைன�� �ரதான ைவ��ய�
��மானமாக� ெசா����டா�. இ� ைவ��ய� ெச�� உபேயாக��ைல. இ�வள� நா�க�
உ�க� ச�பள�ைத ைவ���ெகா�� எ�ப� ெச���கேளா உ�க� பாச�ைத எ�ப��
பாரா��வ� எ�ேற ெத�ய��ைல. இ� அ�கப�ச� ��� மாத�க��� ேம� தா���
���கா� எ�றா�.
ஆனா� இைறவ� எ�க���� �ேலாக நரக�ைத எ� அ�மா�� �யா� �லமாக�
��யைவ�தா�. ஆமா� அவ��ப���ெகா�ேட அ�மா எ�� வ�ட� உ�ேரா���தா�.
எ�னதா� ���த வைர ைவ��ய� பா��தா�� அ�மா�� வ�ைய வா���ெகா�ள
��ய��ைலேய. அ�மா�� ேம� உ�ைரேய ைவ����த எ�கைளேய இைறவா அ�மாைவ
எ����ெகா�� �� அவ� ப�� பா�ைட ச��க எ�களா� ��ய��ைல எ�� ேவ�ட
ைவ�தா� இைறவ�. அ� ெகா�ைம�� உ�சக�ட�. இ�த �ைல யா���ேம வர� �டா� எ��
இ�வ�ேம இைறவைன மனமார ேவ��ேனா�.
�ேலாக நரக��� வைல�� மா���ெகா�� ெம�ல�� ��யாம� ெசா�ல�� ��யாம�
���� கர�க��� ம���� ெசா�ல எ�� ைகைய� காைல ஆ�� இ��� வைகயாக
வைல�� ����ெகா�� எ�ப� ��வ� எ�ேற ெத�யாம� �� எ��� �ல�� எ�ேபா�
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வ����ேமா எ��� பய��ேலேய வா���ெகா������ �ைல ��ப� வ�டமாக.
�த� நா� இர� �ைனேவ இ�லாம� ப�����த அ�மா�ட� உ�கா��� அவைளேய
பா����ெகா����ேத�. ஏேதா ேதா��ய� எ�ைன� ெப�ெற��த ெத�வ��ட� அ�த�
���� வள��த நா� அ�த� கனக �ைலைய�� நா� �����த ேகா�லான அவ� வ��ைற��
ஒ� �ைற இதமாக தட� ��� இ� ைகைய�� ����ெகா�� ‘எ�ைன ெப�த அ�மா உன��
நா� எ�ன ைக�மா� ெச�ய� ேபாேற�. எ�ைன� ெப�� இ�த ����� ெகா�� வ�த உன��
எ�ப� எ� ந��� கடைன� ���ேப� எ�� எ�� க��� �� வ�ய மன���� �ரா��தைன
ெச��ெகா�ேட ச�� ேநர� இ��ேத�. பல நா�களாக �ைன��லாம� இ��த அ�த உட��
�ட உ�����ேள ஏேதா ஒ� சலன� ஓ�வைத உட� அைசயா��டா�� உண��க�
அைசவைத எ� மன�தா� உணர ���த�.
‘அ�மா இ� எ�தைன ெஜ�ம� எ��தா�� உன�� மகனாகேவ �ற�கேவ���. அத�� அ��
ெச�வா� தாேய எ�� ேவ���ெகா�ேட�. ஆமா� அ�பா இற�� ேபா��ேபா� என��
ப�ேனா� வய�. அ������ இ�� வைர எ�ைன ஆளா�க இவ� ப�ட க�ட� க���னா�
நா� க�ட இவ� உைழ�� ேந�ைம மேனா�ட� அ�ப�பா இவ� இற�� த�ைத
உ�ேரா���தா� �ட நட�����மா எ�ப� ச�ேதகேம!
��க� க�கைள� �ழ��ய� அ�ப�ேய க���� �ேழ ப���� க�ணய��ேத�. ந�ல
��க��� எ� மைன� எ�ைன எ���னா�. எ�ன எ�ேற�. க�கைள� கச��யப� வா��
��தாைனைய� ெபா��யப� அ�மா எ�றா�. ������ எ��� அ�மாைவ� பா��ேத�.
அவ� ��சலனமாக இற�� ேபா���தா�. இ��ைண நா�களாக வ��னா� ஏ�ப�� �க�
���ைப� க�����ேறேன த�ர ��னைகைய� க�ட��ைல. அவ� இத�� கைடேயார�
இ�ேபா� ��ம�யான ��னைக.
நா� மான�கமாக� ெசா�ன� உன��� ���ததா அ�மா. அ�தா� ��னைக��றாயா
உ�ைமயாகேவ எ�ைன ���� ேபா���யா “ெப�ற தா�� �ற�த ெபா�னா�� ந�றவ
வா��� ந� �ற�தனேவ” எ��ற வ�க� தானா� எ� மன����� ஓ�ன. அட�க
மா�டாதவனா� தா�� ேம� ���� ���� ��� அ�ேத�. இ� நா�தா� ஆதார� உன��
கவைல�படாேத எ�ப� ேபா� எ�ைன ஆதர�ட� எ��� த� தைல��னா� எ� க�ைண��
�க�ைத�� �ைட�����, த� ேமேல ஆதர�ட� தா���ெகா�டா� எ� மைன�.
அ�� ேதவ�� அ�ர� ப��� அ�ைனைய ெகா������ அ��த��� ெச�யேவ��ய
கா�ய�கைள� ெச��, அ�ைனைய� கைரேய��யா���. சாதாரண ம�த� தாேன நா�.
நம�ெக�லா� மற� ஒ� வர��ரசாத�. வழ�க� ேபா� இய��ர க�யா� இய�� வா��ைக���
����யா���. அ��த��� அ�மா�� ஆ��ட� �த� ெப� க�யாண�. அ��த மக�
க�யாண�, அ��� கைட������ க�யாண� எ�லா� ����, ஓரள� கடைமகைள
���தா��� எ�� இ���� �ைல�� ஒ� ைத�ய�. ெவ�நா�களாக
ஆைச�ப���ெகா����த ப��நா� பயண�. அத�� ேவ��ய பண�� க��யா���. இ���
இர�� நா�க�� �ள�பேவ���.
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அ�பா இற�� ேபா� ���ப� ெபா��� அ�ணா�� தைல�� வ��, �ல கால�����
அ�ணா�� ��மண� ���� ������ அ�ெய��� ைவ��, ஆேற மாத�����
அ�மாைவ� பாடா�� ப��� அழ���, ேவைல�கா�ைய� ேபால நட�� ம�த�க�ட�
ெசா�னா� வ�� வ�� எ�� ேகா��� ேபா� உ�கா��� அ�� ���, த� ேசாக�கைள
அவ�ட� ெகா��� ������� �ராதரவான �ைலைய மன��� ெகா�� எ�ைன�� எ�
த��ைய�� வள��� ஆளா�க ேவ��ய க�ைமயான ���ைல�� எ�லா� ெகா�ைமகைள��
ெபா����ெகா�� ேவைல�கா�யா� வல� வ��ெகா����த அ�மா�ைன��� வ�தா�. ஒ�
ெப�ணா� இ�ப���ட ரா�ச� ேபால� ெசய�பட ���மா எ�� அைனவ�ேம �ய���
வ�ண� அ�மாைவ�� எ�ைன�� எ� த��ைய�� ேவைல வா��, ப��� ேபா��
அ�ப��� த� ெகா�ைம�� உ�ச க�டமாக அ�ணாைவ ��ேட எ�கைள ��ைட����
�ர��ய ம��.
அ�த நா� ந�றாக �ைன����ற�. மாைல�� ����� வ�த அ�ணா�ட�, நாைள�����
இ�த ���� நா� இ��க ேவ��ெம�றா� உ�க� அ�மா�� த��க�� இ�ேக இ��க�
�டா�. அ��� அவ�கதா� ேவ��னா நா� எ�ேகயாவ� ஓ�� ேபா��ேவ�.
உ�க���தா� மான� ேபா��. எ�ைன ��க ��ைட ���� �ர�����க��
எ�லா���ட�� ெசா�ேவ�’ எ�� �ரகடன� ெச�தா� ம��. ஒ� ப�தாபமான ���ைல�
ைக�யான ஆ�மகைன அ��தா� வா��� க�ேட�, ‘ேவணா� ைம�� . எ� அ�மாைவ��
எ� த��கைள�� எ�ைன ���� ����டாேத’ எ�� ���ப மான� ேபாக� �டாேத எ��
அ��, ரக�யமாக� கத�ய அ�ண�ட�. ‘நா� ெசா�னைத� ெச����, எ� ����� வ��
�வர� ெசா���க. அ��க��ற� நா� இ�ேக ���� வேர�’ எ�றப�, ��ம�கைள
எ���ெகா��, ஒ� வய�� �ழ�ைதைய�� எ����ெகா��, ��ைட ��� ெவ�ேய
ேபானா� ைம�� ம��.
அ�மா அ�ணாைவ� பா��� ேட� என�� உ�ேனாட வா��ைகதா� ���ய�. நா�க
ெவ��ேல ேபாறா� எ�� ேவ� வ���லாம� ��ைட ��� ெவ�ேய வ�� ந��ெத���
��� எ�ேக ேபாவ� எ�ேற ெத�யாம� �����ெகா�� ��ற அ�மாைவ, யேத�ைசயாக
�ஷய� ேக���ப�� ஆதர�� கர� ��� அரவைண�� என�� ஒ� ேவைல�� வா���
ெகா��� ப�� �பா��� ஒ� ��ைட�� வாடைக�� ஏ�பா� ெச�த உற��கார� ெப�ம�.
அத� �ற� �ய உைழ�பா� அ� அ�வா� வள��� அ�த ஆைல�� ேவைல�� ேச���
இர�� நா�க� ேவைல ெச�த �� ைககைள� பா��ேத�. ஆ�கா�ேக ���� உ�ள�ைக
ரணகளமாக இ��த�. ������ ேபா� அ�மா�ட� எ�னா� ��யா��மா நாைள�ேல���
ேவைல��� ேபாகமா�ேட�’ எ�ேற�. அ�மா எ�ைன� ���கமாக� பா��தப� ‘இ�ேல �
ேவைல�� ேபாற எ�றா�.
உ�ள�ைக�� மன�� பழ���ட� இ�த வா��ைக��. ந�ம உட��� மன�� நா� மா��
எ���� பழ�கேறாேமா அ��� இ���� எ�� அ�மா ெசா�ன� �யாபக���� வ�த�. இ�த
நா���� உட��� மன�� பழ�ய�. ஒ� ைத�ய� வ�த�. இ�� ����� ��பத�� அ����
அ�மா ெசா�ன வா��ைததா� ேவதமாக அ� நாதமாக� ெசய�ப�����ற�.
26

ஆ���, அ�ணா�� ைம�� ம���ட� தா��� ���காம� ���ரேம ேபா�� ேச��தா�.
ம�த�க���� ைக���� ேபான ��னா�தாேன அ�ைம ���ற� ம���� உண��தா�. ஒ�
நா� ம���ட���� ேபா� ‘எ�ன க�ணா ெரா�ப நாளா�� சர�வ�ைய�� �����
வ���� ேபாேய� எ�றா�.
ஆ�ச�ய�! ������ ேபானாேல ‘உ�ைன யா� வர�ெசா�னா எ�பா� ம��. அ�த ம��
இ�ேபா� எ�ப� மா���டா�. த�ைம ம�தைர� ������ேமா! ஏ� ��க ெர�� ேப��
வரேவ மா�ேட�க��க ஒ� நா� வ����� ேபா�கேள� எ��றா�.
அ�த ம�� எ�கேளா� ப��நா� வ��றாளா�. ம���ட���� ேபா�. “எ�ன க�ணா நா��
உ�கேளா� வர��மா ����� ேபாக ���மா எ�றா�. ம���� அ�மா���� சம�தா�
அ����� அ�மாேவாட �ர� கா�ேல ேக�ட�. வா�ேகா ம�� நா�க ����� ேபா���
வேரா�, ஒ��� க�ட��ேல” எ�றா� சர�வ�
ஆ���, ப��நா� ேபா�� வ��ெல�லா� சர�வ��� ைகைய� ���தப�
வ��ெகா�����றா� ம��. வயசா�� நட�க ��யைல ��� வா�கற� ம����. நா�
ெசா�ேன� �தானமா வா�ேகா அவசர��ேல எ�� ஒ� ப�க� நா�� இ�ெனா� ப�க�
சர�வ��� ைகைய� ���� அைழ���� ேபாேனா�.
க�ைக� கைர ஓர� க�ைக �ரவாகமாக ஓ��ெகா�����றா�. க�ணா நா�� க�ைக��
���க�� எ�றா� ம��. “��க இ�ேக கைரேயாரமா உ�கா��ேகா. நா�� உ�க ��ைள
மா��தாேன. நா� ெசா�பாேல ெமா�� ெகா�ேற� ���ேகா எ�� ெசா����� ெசா�பா�
கைக�� ��த �ரா� ம��ைய� ���பா���ெகா�����ேற�.
மன���� எ�க அ�மாைவ� க�ைக��� ����� வர ��யைல. அ��காக�தா� பகவா�
என�� இ��� ஒ� ெகா���ைனைய� ெகா��தாேனா எ��� எ�ண�. அ�மாைவ�
���பா��வ� ேபாலேவ இதமாக� ���பா���ெகா�����ேற�. ஒ� �����ட வய���
ேமேல ஆெண�ன ெப�ெண�ன எ�ேலா�ேம அ��தநா�க�தா� அ����� மன�ேல
ேதா���ெகா����த�.
ஆ��� க�ைக�� �������, ைம��ம���� சர�வ� உட�� �ைட���ெகா�ள��
�டைவ உ����ெகா�ள�� உத��ெகா����தா�. �வ�� க�ைக� கைர�� ச�ேற
உ�கா��ேதா�. ம�� க�ைகையேய பா����ெகா����தா�. அவ� க�க����� க���
வ��� ஓ��ெகா����த�. “ஏ� ம��, எ�ன ஆ��? ஏ� அழ��க?” எ�ேற�.
“அழைல அ�ணாைவ �ைன���ேட� எ�றா�. எ�னேவா ெத�யைல ����� எ� ைகைய�
������ “ேட� க�ணா ��� சர�வ��� ந�னா இ��ேப�. உ�க��� ஒ� �ைற�� வரா�
எ�றா� ைம�� ம��.
நாம உ����� இ��கற வ��ர�ைத க�ைக�ேல ����டா நாம ப�ண பாவெம�லா� அ�த
வ��ர�ேதாட ேபா���� ெசா��வா அ����� ெசா���ேட ஒ� �டைவைய� க�ைக��
��டா� ம��. க�ைக�� �ரவாக��� �டைவ�� �����ெகா�� காணாம� ேபான�.
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அைதேய பா����ெகா�� �����தா� ம�� ைம��.
ச� ம��, நாம இ�ேக ப��நா� ேகா����� ேபா��� அ���ேய மானா�� ஒ� இட�
இ���. அ�ேக சர�வ� ந�ேயாட உ�ப�� �தான� இ���. அ�ேக�� ேபா� பா�கலா�.
ஆனா ஒ�� அ�ேக ெகா�ச� உயரமா மைல ஏற��. சர�வ� ந�ைய ேவெற��ேம பா�க
��யா�. அவ ���� அ��ேலேய ெரா�ப ஆழமா �ரயாண� ப���� இ��கா எ�ேற�.
“ேவ�டா� எ�னாேல இ�த உயர���� ேமேல வர����� ேதாணேல. அ��� ��க
ெர��ேப�� ைகைய� ����� ����� வ�ததாேல �����. நா� சர�வ�ைய இேதா
இ�ேகேய பா���கேற�. ��யைலயா? இவைள�தா� ெசா�ேன�. உ� ெபா�டா��
சர�வ�ைய�தா� ெசா�ேன� எ�றா�. சர�வ��� ைகைய�� எ� ைகைய�� ���தப�.
ைம��ம���� க�க�� இ��� வ��� ெப�� க�ைக�� ய�ைன�� ஸர�வ���
ச�க��� �ல�தான������ ெபா�� வ�வ� ேபா� கைட�க�ணா� எ�ைனேய
பா����ெகா�� �ரவாகமா பரவசமா� ஓ��ெகா����தா� ஆகாய������ �ற�ப��
���� பாவ�கைளெய�லா� ���� க�ைக.
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யா���� ெத�யா�

வா��ைக�� �த� �தலாக, மனசா���� எ�ராக� ெச�த ஒ� ெசய�. ஆமா� மக�தான தவ�.
ஆனா� யா���ேம ெத�யா� அவ� ெச�த தவ�. யா�� அவைன� �ைற �ற ��யா�.
அ�வள� ேந���யாக� ��ட���� ெச�த ��ற�. அவனாக வாைய� �ற�� ெசா�னாெலா�ய
ஒ� ஈ எ������ �ட� ெத�யா�. அ�ப� ஒ� ��ற�ைத� ெச����டா��
மா���ெகா�ேவா� எ��ற பயேம இ�ைல ரேமஷு�� ைத�யமாக இ��தா� அவ�.
பா�வ� அ�மா� ���ப��� ��� ��ைளக�, ��� ம�மக�க� ேபர� ேப��க� எ�� ஒ�
�ைற���லாம� வா���ெகா�����றா�. கணவைன இழ�� அத� ��ன�� த�
த�ன���ைக தளராம� தா� ெப�ற ��� ��ைளகைள�� வள��� ப��க ைவ�� ஆளா��,
தைல ����� நடமா��ெகா������ பா�வ� அ�மா� ஓ� அ�சய�தா�. ரேமஷு�� அவ�க�
���� அைனவ�ட�� ந�ல �தமாக� பழ�� வா��� �ைட�த�. ஆமா�, அவ�ைடய அ�பா
கால������ அவ�க� ���ப ந�ப�களாக அ�த� ���ப� பல காலமாக� பழ� வ�த�.
ஒ�நா� அ�த� பா�வ� அ�மா அவைன� ����� ேட� ரேம� உ�ைன ந�� உ���ட ஒ�
ேவைலைய� ெகா��க� ேபாேற� ெச��யா எ�றா�. அ��ெக�ன�மா ெச�யேற� ெசா���க
எ�றா� ரேம�. அ�த� ���ப��� யா���ேம ெத�யாம� ெகா�ச� பண� ��ட�த�ட ஒ�
ல�ச �பா�. அைத யா���� ெத�யாம� வ���� அவ� ேப�� ேபாட� ெசா�னா� பா�வ�
பண�ைத�� அவைன ந�� ஒ�பைட�தா�.
அ�வைர யா�ட�� ைகேய�தாம� த��� ��� உைழ�� ����� வ��, ெகௗரவமாக
வா��தா���. த� அ��ம� கா�ய�க���� �ட ��ைளக� க�ட�பட� �டா�. அ�ேபா��
அவ�க��� உதவ ேவ��� எ��� எ�ண��� பா�வ�ய�மா� அவ�ைடய கணவ���
வ�த ெப�ஷ� பண��� ��க� ��க� ேச��� ைவ�த பண�. அடடா அ�த� பண�ைத யா����
ெத�யாம� ேச���ைவ�க எ�வள� க�ட�ப����பா�. இ�வள� கடைமகைள�� �����
அவ� ���ய வ��� கா�த�க�� ந��� ைகெய����டா� பா�வ� அ�மா�. அ�ேபா� �ட
ரேம� ம�தனாகேவ இ��தா�.
ஆனா� எ�ேபா� அவ� �ைள��� சா�தா� ���தேதா ெத�ய��ைல. அ�த� பண�ைத
வ���� ேபாடாம� த� ���ேல ெகா��ேபா� ைவ�தா� ரேம�. அ� வைர ம�தனாக
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இ��த ரேம�� �ைள��� ஓ� எ�ண�. இ�த� பண�ைத ந��ட� ெகா��த� யா���ேம
ெத�யா�. இைத அ�ப�ேய அ�����டா� எ�ன எ�த� கால��� த�னா� இ�வள� பண�
ேச��க ���� எ�� சா�தா� �ர� ேக���ெகா�ேட இ��த�. அ�த� சா�தா�� �ர���
ரேம� ெச�சா��தா�. ெக�டைத� ெச��� ேபா� �ய ச��க� உத�� எ�ப� எ�வள�
உ�ைம. அவ� மன����� ஒ� சா�தா� ����, அவைன ஆ�� ைவ���ெகா����த�.
அ�த அ�மா� த� ேம� எ�வள� ந���ைக ைவ����தா�. அவ� ைவ����த ந���ைக
இ�ப� ஒ� ���தரமான ெசய���� த�ைன ஆளா��� எ�� ஆர�ப��ேலேய ெத�����தா�
ஒ� ேவைள அவ�க� ���ப�தாேரா� பழ�வைத� த������கலாேம எ�� இ�ேபா�
ேதா���ற�. கால� கட�த ஞாேனாதய�. த� ேமேலேய ரேமஷு�� ெவ��பா���த�. அவ�
ெசய��� உத�வ� ேபா� ��ெர�� யா�ட�� இைத� ப�� ெசா�லாமேல இ�தய
ெவ���னா� அ�� இரேவ இற�� ேபானா� பா�வ� அ�மா�. அ�பா� அ�த� பா�வ�
அ�மா�� இற�� ேபாயா��. இ� தா� ெச�த அ�த� கா�ய� யா���ேம ெத�யா�.
ரேமஷு�� ஒ� ��ம�� ெப���� வ�த�.
ெச�� ேக���ப�� அவ�க� ����� ஓ�னா� ரேம�. ெச�யேவ��ய
சா��ய�கைளெய�லா� ���� பா�வ� அ�மா�� �த உடைல� ���� ேநர� வ�த�.
பா�வ� அ�மா�� ��த மக� பா�வ� அ�மா�� உடைல� ��க ரேமைஷ அைழ����
ப�கமாக� ����பா �தா� எ�கைளெய�லா�ட ெரா�ப உ�ற �ைணயா� ��த மக� ேபால
எ�க அ�மாைவ� கவ��ேச எ�றா�.
பா�வ� அ�மா�� ��த மக� இ�ேபா அ�மாேவாட 16 நா� கா�ய�க� நட�த� பண�
ேவ��. ��ைளக� �வ�� ப�� ேபா���ெகா�� ெச�ேவா� எ��
ேப��ெகா����தன�. ரேம�, உ�ைன� ப�� அ�மா ெசா�����ேட இ��பா�க. ரேம�
எ� வ���ேல ெபாற�காத இ�ெனா� மக�� எ�� ����� ெப���� ��டா� ��த மக�.
இ�த� ெசா�கைள� ேக�ட�� ரேம� மன��� இ��த சா�தா� இற�� ேபான�. பா�வ�ய�மா�
உ�ேரா� உலவ ஆர���தா�.
ரேம� அவைன�� அ�யாம� ��க யா�� கட� வைர க�ட�பட� �டா��� ேந����தா�
எ���ட ஒ� ல�ச �பாைய� ���� அவ�கேளாட கைட� ெசல��� ெவ���க ெசா�னா�க.
அ����ேள இ��� ந�ைமெய�லா� த��க ������ ேபா��டா�கேள அ�மா எ��
அ�தப� ரேம� பா�வ� அ�மா�� உடைல� ��� அவ�க� கா� த� தைல�� ப�மா�
ைவ���ெகா��அ�மாஅ�மா எ�� ��� அ�தா� ரேம�. அவ� பாவ�க� கைர�� அவ�
க�க�� வ�ய� ெதாட����.
க� ெவ��ய�!
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சா�கைட

எ�னேவா ஒ� மா�ற� ெத��ற� இவ���ட… எ�னா�� ��யைல. எ�ேபா�� ேபாலேவ
இர� வ�வ�� வ��ேபாேத ������� வ�வ�� வழ�க�ேபால ெதாட��ற�. ஆனா� ஒ�
��ம�. இவ� எ�ேபா�ேம அ�கமாக� ���ப��ைல. ������தா�� �தான� தவறாம�தா�
இ��பா�. இ�ேபா�� அ�ப�ேயதா� இ���றா�. ஆனா�� ஏேதா ஒ� மா�ற� ெத��ற�.
அ�சைல��� �ழ�ப� தைலைய� ��றா�� ச� அ�வாக ஒ�நா� ெவ�ேய வ�� எ��
அவ�� ��ய வைர�� இய�பாகேவ இ��தா�.
இ��� அவ� வர��ைல. ��ைள��� பா� ெகா������ ���� ேபா��
ஆ���ெகா����தா�. ��� க���� அ�லா�ட� ேபால, அ�சைல�� இவைன�
காத��த�� அதனா� வ�த எ����க�� அ�தைனைய�� ெபா��ப��தாம� �டமாக ���
இவைனேய க�யாண� ெச��ெகா�ட அ�த அ�தைன ர�த� கள�க�� �ைன��� வ�தன.
��ெர�� ஏேதா இன� ��யாத ச�த�, எ� வைள ேதா��வ� ேபால. உ��� கவ��தவ�, அ�த
ச�த�, �������தா� வ��ற� எ�பைத உண��� எ��� பா��தா�. இவ� ெகா��த பா�
ெதா�ைட�� மா���ெகா�ட� ேபா��. �ழ�ைத ��� �ட ��யாம�
�ண��ெகா����த�. பத�� ேபா�� �ழ�ைதைய எ���, ���� த��னா�.
இ��� �ழ�ைத த����ெகா����த�. அவ��� ��ெர�� ஒ� �க�� �ைள��
உைற�கேவ, �ழ�ைதைய� தைல�ழாக� �����ெகா�� ச�ேற ஓ�� ���� அைற�தா�.
�ழ�ைத�� வா����� ச���, பா�� கல�� ெவ�ேய வ�� ���தன. �ழ�ைத ����
அழ ஆர���த�. ஆனா� ந�றாக ��� �ட ஆர���த�. �ழ�ைதைய மா�ேபா�
அைண���ெகா�� ஒ� �ப������ த��ய மன �ைல�ட� அ�த அ���������
�ளாம� அ�ப�ேய உ�கா��தா�.
உ�ேள �ைழ�தா� ேகாபா�. வழ�க� ேபால ெகா��� இ��த ����� மா���� ைககா�
க���ெகா�� வ�� க���� உ�கா��தா�. அவ� �க� ஏேதா ச���ைல.
இேதா பா� ��ேள, நா� உ�ைன� காத���தா� க�யாண� ெச����ேட�. � ப��சவ. ஆனா
நா� ப��காதவ�தா�. இ�த� �ழ�ைத ெபாற��ேல��� என�� உ���ட ந���ைகேய
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ேபா����. நா�� க��� ��� க��� ஆனா, இ�த� �ழ�ைத ம��� ந�லா �வ�பா
ெபாற�����. ெப�ய ம�ஷ��க வாைய ������ ��மா இ��கறா மா�� எ�னாேல இ��க
��யைல. அதா� உைட�� ெசா���ேட�. � உ�ைம�ேலேய எ�ன� காத�����தா, இ�ேபா
இ�த� �ழ�ைதேயாட ர�த�ைத�� எ� ர�த�ைத�� ேசாதைன ெச�� பா�கலா�. அ��� இ�ேபா
�ைறய வச� வ�����. அ���� ெச�� இ�த� �ழ�ைத எ�ேனாட�தா��
ெசா���டா�க�னா அ��� அ��ற� நா� ேச�� வாழலா�. அ�ேபாதா� எ� ச�ேதக� ���
எ�றா�.
மன��� ஏ�ப�ட அ����ைய அ�ப�ேய ������� ேயா�, எ�னா ேபசேற� ����தா�
ேப��யா ச� இ�ேபா ெசா�ேற� � ெசா�னா மா�� இ�ேபா �ைறய வச� வ����� இ� உ�
�ழ�ைதயா�� ேசா���� பா�க. ஆனா ஒ� ெபா�� மன�ேல எ�னா இ����� ேசா����
பா�க எ�த ந�ன க���� வரைல�யா! உ�ைனைய மா�� ச�ேதக�படறவ��� உட�� ேமேல
ச�ேதகமா மன� ேமேல ச�ேதகமா�� ெத�யைல!
ெகா�ச ேநர���� ��னா� �ழ�ைத�� ெபாைற ஏ����. ச� ெதா�ைட�ேல அைட�����.
��� �ட ��யாேம த����. �ழ�ைதேயாட ெர�� காைல�� ������� ���ேல ஒ�
அைற ��ேட� ெதா�ைட�ேல அைட��������த ெமா�த ச��� ெவ�ேய வ��
�������. ஆனா உ�ைனய மா�� ஆ���ைளைய தைல�ழா க��, அ� அ��� அ��சா��
உ� மன�ல இ��கற ச�ேதக� ெவ�ேய ேபாகா��யா. கால� ���� உ������ேடதா�
இ����. இ�ேம கால� ���� ��� �����ேடதா� இ����. உ�ைனைய மா��
ஆ���ைள�க��� ெத�வா ��� �ட ��யா�.
ஆனா ஒ�� ம��� ெசா�ேற� இ� வைர��� உ�ைன� த�ர ேவற யா�� எ� மனைச��
ெதாடேல, உட�ைப�� ெதாடேல. நா� மனசால ேவற ஒ��த�ேமேல ஆைச�ப�� அவேனாட
ப��தா, � ெசா��ேய அேத ந�ன�ைத உபேயா��� ��ஞான�தாேல�� க�����க
��யாதப� ெக��� ேபாக எ�னாேல ����. யா� ெநைன�சா�� க�����க ��யா�. ஒ�
ெபா�ைண அவளா ெநைன�சா த�ர ேவற யாராேல�� ெக��க ��யா��யா உன��
இெத�லா� ��யா�. எ�ேபா உ� ச�ேதக� ��ேதா, அ���� வா. மன���தா உ�ைனய
ஏ���கேற�.
இ�ேபா ெமாத�ேல இ�த ��ைட ��� ெவ�ேய ேபா�யா! எ�றா� ��மானமாக.
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காத� �ன�

அ�� �த� �ைறயாக� ப� தா��னா�! கமல��� ஆ�ச�யமா� இ��த� அ�ணா இ�ப�!
அ�� எ�ப��ப�ட ந�ப� எ�ப��ப�ட ம�த�!
அ�� – அ�பமா வா��ைக அ� ஒ� ஆன�த� ேதேரா�ட� ம��ைக� ��ேதா�ட� வா�ப
வய��� க����� ப���� ேபா�� எ�த� ெப�ைண�� ஏெற���� �ட� பா��காம�
��ய��க� எ�ற ெபய� எ��த அ�� அ�பமாைவ யேத�ைசயாக� பா��த �� இைமகைள
�ட மற�த அ��. அ� காதலா-��வ ஜ�ம� ெதாட���யா?
காத� எ�வள� க�னமான �ஷய� அ� ேக�ட�ட� �ைட��மா �ைட�த�! அ���� ம���.
ேந��� ேந� க�கைள� பா��� எ�ைன மண�க உன��� ச�மதமா எ�� ேக�ட அ����
அ�பமா அவ� உ�ள�ைத� ப��தவ� ேபா� ச�மத� எ�றா� ெப�ேறா� ச�மத��ட�
ஆன�தமாக �ைறேவ�ய� அவ�க�� க�யாண�.
ஆ���கமான ஆத�ச த�ப�க�. அ�� �ழ�ைதயானா�. அ�பமா தாயானா�. தா�ைம��
��தமான ேதா�ற� அ�பமா�� உட�� ஒ� �� ெம�ேக�� இ��த�. க�க�� �ேழ
ெம��ய க� வைளய�. அ� அவ�ைடய ெபா� �ற���� இ��� ��தலான அழைக�
ெகா�����த�. அ� அ�வாக அவைள� பா��� ர��த அ�� அ������ அவ����
தா�மானா� க�க�� ைவ�� இைமக�� தா��னா�.
உட� �க���� ம��ேம �த� இட� ெகா���� ஆ�க��� ம���� உ�ள�ைத
அ�பமா�� ஆ���கமான காதைல� ெப�றவ� உ�னதமான தா�ைம�� �ற�ைப
ெப�ைம�� �ற�ைப� ேபா��� �ற�த ஆ�மக� அ��. அ�த அ�ணா இ�ப�!
��மணமான �த� வ�ட ஆ�� �ழா. அைத��ற�பாக ெகா�டா�ன� ச�ப��க� இ�வ��.
அ��� அ�பமா�� காைல�� ேகா����� ெச����� உ�லாச� பறைவகளா� கட�கைர
��கா ��மா எ�� ேபா����, �ற� �ர��� ைமய����� ேபா� ந�ப�க�ட�
இைணய��� ேப���� இர� ������ ����ன�. வழ�க� ேபா� இ�தான தா�ப�ய�
எ�லா� ���� அய�வா� ����யா�� க�ணய��தன� இ�வ��.
ம�நா� ெபா�� ���த� வழ�கமாக ��ய�காைல�� எ��� ������� ஹா� �ய� எ��
ெசா���ெகா�ேட ைக�� கா��ட� அ�ைண எ���� அ�பமா அ�� காைல அ�� எ��த
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�ற�� எழ��ைல?
க��பவ�ய�லவா அதனா� ஏ�ப�ட ேசா�� எ�� �ைன�த அ�� அவைள� ���னா�. அவ�
அ�ேபா�� அைசயாம� ப���� �ட�தைத� பா��� ேபா�� அ� ���ர� எ���� இ����
டா�ட� ��ட ேபாக��, 10 ம��� அ�பா���ெம�� வ���ல ���� ைபய�
எ������கா� உ�ேனாட ெஹ�� எ��� இ����� ெச� ப�ண�� எ���� அ�
எ�றா�.
அ� அைசயாம� �ட�தா� அ�� பத�� ேபா� அவ�� �க�ைத� ����னா� ��� ���
ேபா� இ��த� ம���வ� வ�� இய�ைகயான மரண� எ�� ெசா������ ெச�றா�. ��ற�
நட�தெத�லா� அ��� மய�க �ைல�ேலேய நட�த�.
சாதாரணமாக எம� ப� �ம�கமா�டா� எ�த ஒ�வ� இற����� ஏதாவ� ஒ� காரண� இ����
ஆனா� அ�பமா �ஷய��� எமேன ப� �ம�தா�. அ�� �ைன�தாவ� பா��தானா எ�த
ேநா���லா� ஆேரா��யமாக மா� ���ைய� ேபா� வைளய வ�த அ� ஒ� அ��க�
���க� இ�லாம� இர� ���ய அ� காைல�� எ�����க��ைல.
அ� �����ெகா�ேட த� கைட� ��ைச �����டா�.ம��ைக� ��ேதா�ட� அ��காம�
��� க��ய� ேபால அைம�யாக� ேபா���டா�. �த� நா� இர� அ� அவைன�
க���ெகா�� ‘அ�� எ�தைன ெஜ�ம� எ��தா�� நா�தா� உன��� ெபா�டா��. �தா�
என�� ��ஷ�’ எ�� ெந���� ேபா�, க�க�� �� வ�ய� ெசா�ன� ஞாபக� வ�த�.
���னா� அ��. அ������ த� ெமா�த இய�க�ைத�� மற�த நைட� �ணமானா�
அ��.
அத��� �ற� எ�தைனேயா �ைற அவைன ஒ�சாதாரண ம�தனா�க எ�வளேவா �ய�ற
கமல� ேதா��� ெகா�ேட இ��தா�.
கைட�யாக ேட� அ��. உ�க அ�பா அ�மாைவ� ெகா�ச� �ைன��� பா�. � பைழய மா��
ஆக�� இ�த உலக��ல இ� சகஜ�டா. இ���ேய இ��காேத உ�ைன மா���ேகா எ�ேனாட
வா எ�� தன�ேக பழ�க��லாத ஒ� ��ய இட���� அைழ�தா� கமல�.
அைத� ேக�ட�ட� அ�� ��ய� ஞாபக� இ���ற�.
ேட� கமல� எ� அ�ைவ �ட �ற�த ெபா�� இ�ேம உலக��ல �ைட�க மா�டா. இ�ேம
இ�த மா�� ப���ய�கார�தன� எ�லா� எ���ட ெவ���காேத. இேதாட �����ேகா எ��
��னா� அ��.
கமலனா� த�ைனேய ந�ப ��ய��ைல அ�த அ�ணா இ�ப�,அ�ணா ெசா�னா� அ�த
வா��ைதகைள…? பத�ய கமலைன� ெகா�ச�� ச�ைட ெச�யாத அ�� உ�னால ���மா
நாேன ஏ�பா� ெச���கவா எ�� ேக�ட�ட� அ���தா� கமல�. நாேன ஏ�பா� ெச�ேற�
எ�� ெசா����� ஏ�பா�க�� ெச�தா� கமல�.அ�� இர� கமல� சா��ட��ைல,
��க��ைல.
�க� ெப�ற அ�த ஐ�� ந�ச��ர ேஹா�ட�� அ�கார வ�க��� கர�கைள� பண� எ���
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வச�யா� �ட��� ேபா�ட அ�த ஐ�� ந�ச��ரேஹா�ட��, ����ட�ப�ட அ�த அைற��
ஃேபா� ெம�ைத�� ��சலனமாக ம�லா�� ப��� இ��தா� அ��! அ�� அவ�ைடய
அ�பமா அவைன ���� ���த நா�. அ�ைண அவ�ைடய �த�ர� உைட
அல�க�����த�. அ�பமா�� �ைன�க� அவ� மன�ைத ஆ�ர�����தன.
அைற� கத� �ற�த� அவ� உ�ேள �ைழ�தா�. அவ� பல ெப�ய அர�ய�வா�கைள ம�
க�வ ைவ�த அவ�, பல ��மா�கார�க�� பண� ப��� ய��ரமான அவ�, ��மா�
ைப��ய�க�� கன�� க��யா� �ள��, இர�� ��க�ைத� ெக����ெகா������
அவ�, ஒ�யாரமா� உ�ேள �ைழ�தா�! அ����! அவ��� அ����!!
அவ� வ�த�டேன ஓ� வ�� அவைள மகாரா�யாக� பா���, கால��� ���� �ட���
�மா�க�ைடேய, அவ� வ�த� �ட� ெத�யாம� ப���� �ட��� அ�ைண� பா���… தா�
வ�த அைற�� எ� ச�தானா எ�� ச�ேதக�ப�� ெவ�ேய ெச��, அைற எ� ச�தா� எ��
உ���� ெச��, ���� உ�ேள �ைழ�தா� அவ�. அ�ேபா�� அவ� த�ைன�
கவ��காததா� எ��சலா� �� த� ெதா���ேக உ�ய சாகச��ட� அவைன ெந���னா� அ�த
100% ெதா��கா�. அவைன ெந��� ஒ�லாக கவ���யாக� ைககைள உய��� ேசா�ப�
���தா�. ேவ�� ேபைக அல��யமாக� க���� ேபா����� கதைவ� தா��பா�
ேபா�டா�.
அவ� அவைன� பா���� கவ���யாக ���தா�. அ��� அ�ேக வ�� அவைன ெம�ைமயாக
��த��டா� அவ� அவ���� ெகா���� �த� ��த�. அ�� ������ எ��தா�.
நா� வ�த� �ட� ெத�யாம� அ�ப� எ�ன ேயாசைன எ�� ேக���ெகா�ேட அவைன
அைண�தா� அவ�.
அ�� அவைள ���கமாக� பா����ெகா�ேட ெம�வாக �ல��, க���� உ�கார ைவ�தா�.
உ� ேபெர�னஅ�� ேக�ட ேக����� கடகடெவன� ���த அவ�, உன�� எ�த� ேப�
����ேமா அதா� எ� ேப� எ�றா�, கவ���யாக� ���தப�. ஆமா� எ� ேபைர� ேக���கேள
உ�க ேபெர�ன நா� உ�கைள எ�ப� ���டற� உ�கேளாட உ�ைமயான ேபேரா இ�ைல
உ�க��� எ���� ����டா ����ேமா அ�த� ேபேரா ெசா���க அ���ேய ���டேற�.
ஆமா எ�ன ேக���க நா� எ��� இ�த� ெதா���� வ�ேத��தாேன ஆமா உ�கைள� பா�தா
ந�ல ��ள மா�� ெத��ேத, ��க எ��� இ�க வ���க இ��� மா�� மா�� ேக��
ேக�����ேட இ��தா ெபா�� ������. வா எ� ��ய காதலேன எ�றா� அவ�.
அ��ட� எ�த� சலன�� இ�ைல.
எ�னா… எ�ன வ�� கைத எ�த� ேபா��களா.இ�ல க�யாண� ெச����� ஒ� �பசா���
வா��ைக ���க� ேபா��களா கலகலெவன� ���தா� அவ�.
அைம�யாக இ��த அ��, அவைளேய ெவ���� பா����ெகா�ேட அெத�லா� இ�ல ஆனா
� என�காக ஒ�� ெச�ய��
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இ���� ஒ� நா� � எ� மைன�யா எ� அ�பமாவா மாற��, வாழ�� ���மா எ��
ேக����� கா����தா� அ��.
(ஏ�ெகனேவ கமல� இவைன� ப�� ெசா�����ததா� அவ��� இவ� ைப��யேமா எ��
ச�ேதக� வர��ைல)
ச� அ��� நா� எ�ன ெச�ய��� ெசா�� எ�றா� அவ� ஒ� வற��� �ர��.
ந�� � ஒ��� ெச�யேவ�டா�. � இ���� ம��� உட�பால வாழாேத மனசால வா�.
��யைலயா இ���� ஒ�நா� ம���� எ� க�ம�யா எ� ெப�ட� ஹாஃபா எ� மைன�யா
எ� உலகமா என�� எ�லாமா மாற�� வாழ�� ���மா
ேக����� ����� ���� அ�பவைன� பா��� அவ�… க�க��� �த� �ைறயாக�
க��� ����த�…….! ெவ� நா�க���� �ற�.
அவ��� அ�ப� கா��காக க��ய மைன�ைய த�ைன ��ற அவ� கணவ�� ஞாபக�
வ�த�. காத� எ�றாேல காம� எ�� அ��த�ப����ெகா�� க�ட இட�க�� க��� �ர��
இ�ப��ப�ட ஆ�க�� இ�ைல இ�ைல ��க�க�� ம����… இ�ப� ஒ� ம�தனா
இ�வள� ம�தேநயமா இ�ப���ட ஆ�க�, மைன� ேம� பாச� ைவ�பா�களா.? காத����
க�யாண� ெச��ெகா�ட மைன�ைய அவ� இற�� ேபான ��னா� �ட இ�ப� ேந��க
���மா?! அடடா எ�ப��ப�ட கணவ� இவ�.எ�ப��ப�ட ம�த� இவ�? இவ�� இ���
���� இவ� மைன�ைய� ெகா�� ேபாக, எ�ப� மன� வ�த� ஆ�டவ���? இவ��காக
எ� ேவ��மானா�� ெச�யலா�.
�தா����ெகா�� எ��தா�, அ�த� ெதா��கா�, இ�ைல இ�ைல மைன�. ���� ���
அ�பவைன, �க� தா�� அழாேதடா க�ணா எ�� �க� தா��, த� ேசைல� தைல�பா�
அவ� �க� �ைட�� த� மா��ேல அவைன� தா�� ஆமா உ� ேப� எ�ன எ�றா�.
அ�� எ�� ஒ� �ழ�ைதைய� ேபா� ேத���ெகா�ேட ெசா�னவைன அைண���ெகா��
அ�� இ�த ��ஷ� �த� � எ�ன ேவ�டா�� ெசா�ற வைர��� நா�தா� உ� அ�பமா !
ச� ஒ� ��ஷ� இ� எ�ற அவ� ஒ� ��மான���� வ�தவளா� அ�பமா�� �த� இர��
�டைவைய� க���ெகா�� ஓ� ஓரமாக உ�கா��� அ�பமாைவ மன��� ஆ���கமாக �ைன��
‘அ�பமா � யாேரா எவேரா என��� ெத�யா�. நா� இ���� த��யானவ�தானா என���
ெத�யா�. ஆனா நா� உ�ைன மன���வமா �ரா��தைன ப�ேற�. இ�த ம�ஷ���
அைம�ைய� ெகா��க � எ��� வரேவ���. உ�ைன எ��� நா� ஆ��ப���ேற�.
அதனால என�� ச�� ெகா�. இ�த உ�னதமான ம�ஷ��� எ�ைன அ�பமாவாகேவ கா��
�� ேவ������ மனதா� உடலா� ஆ�மாவா� அ�பமாவாக மா�னா� அவ�.
அ�பமாவாக மா�ய அ�பவேம �கமாக, இதமாக, ����ற� எ��த� ேபா� உட�� ��
இர�த� பா��த�ேபா�, �ன� ஜ�ம� எ��தா� அவ�.
அ�ல அ�ல இ�ேபா� அவள�ல…! இவ�.
“மானச ச�சரேர �ர�ம� மானச ச�சரேர
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மத��� ���சா ல���த ��ேர”
எ����ேதா ஒ����ெகா����த�.
அவ� இ�ைல இ�ைல அ�பமா எ��� இவ� எ��தா�. அ��� எ��தா�. அ���
அ�பமா�� ைக ேகா���ெகா��, அைற�� ெவ�ேய நட�தன�. காலாற நட�தன�. அ�,
அ��� ேதா�� தைல சா����ெகா�� ��கலமாக ஆன�தமாக �� ��மா ேஹா�ட�,
கைட�யாக ஆ�மா��தமாக� ேகா����� ெச����� ���� ஐ�� ந�ச��ர ேஹா�ட��
����ட�ப�ட அைற��� �ைழ�தன�. அ�� அ���� இர�டா� �த� இர�.
இவ����தா�. ஏென�றா� அவ�.. இ�ைல இ�ைல இவ� அ�பமாதாேன. ெபா�� ���த�.
அ�பமா எ��� ������� தைல உல�வத�காக �� ������ அ�ைண எ���னா�.
அ�பமா�� தைல����� அ�� �க��� ��� �வைலக� ெத��தன. அ�� எ��தா�.
�� மா��� அ� எ�றா�. ��மா��� ெசா�� அவைன ெம�ைமயாக ��த��டா� இவ�.
அ�பமா.
அடடா �த�� வ�த அவ� ெகா��த ��த����� இ�த இவ�… அ�பமா ��த�����
எ�தைன ேவ�பா�?
இவ� ���தா�. அ� ஒ� ���ப� ெப��� ����.
இவ� நட�தா�. அ� ஒ� ���ப� ெப��� நைட.
இவ� ெகா��த ��த�, இ� இ�லற��� ேதவைத ெகா���� ��த���� ஈடான ��த�.
இவ�, அ��� ைகைய� ���தப�…. அ�� !!!
”எ� வா��ைக�ேல ேந�� ஒ� ெபா�னான நா� ! இ�ைல.. இ�ைல நா� ெப�ணான நா� !
நா� இ�த நாைள மற�க மா�ேட� எ�றப� அ�பமா�� �டைவைய அ���� ம���
க��� ஒ���ெகா�� அ�ேக ைவ�����, ச� நா� ேபா��� வர��மா எ�றா�.
அைர�ைற மன�ட� அ�� ம�னமாக� தைல ஆ��னா�. இவ�� இ��� ���� அவ�
ஏ�க��ட� ெவ�ேய ெச�றா�.
கமல� உ�ேள �ைழ�தா�.
அ�� அவ� இ�த� கவைர உ���ட ெகா��க� ெசா�னா இ�தா எ�� கமல� ���ய அ�த�
கவைர வா��� ���தா� அ��. அ����த கர��க� அ�த அைறெய��� �த�ன. அ�த�
க�த���
உலக��� �ற�த ஆ�மகேன அ��
” தா�ப�ய���� �ைல �ைடயா� ”
எ�� எ�� எ��� உ�க� அ�பமா
எ�� ைகெயா�ப� இ����தா� அவ�. அ�� ���� ��� அழ� ெதாட��னா�. அ��
எத�காக அ��றா�? யா��காக அ��றா� எ�� ெத�யாம� கமல� அவைனேய
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பா����ெகா����தா�.
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ைக���

ெதாைலேப� அைழ�� ���� எ�ற� எ���� ேப�ேன� ம� �ைன�� 14 வய� �ர��ய
�ேர�, எ� அ�கா மக� “எ�ன�பா �ேர�, எ�ன �ஷய� எ�ேற�. மாமா அ�பா��� உட��
ச���ைல டா�ட� வ�� பா����� ேபானா� எ�றா�. எ�ன ஆ�� எ�� பத�ேன�. தைல
வ���ற� எ�� மாைல�� வ�� ப��தா�. தைலவ� தா�காேம �வ��ேல ����கறா�.
அ�னாேல டா�டைர வரவைழ�� கா��ேசா�. டா�ட� வ�� பா���� சைல� வா�ட�
ஏ�த��� ���ேலேய ஏ��னா�” எ�றா�.
இ�ேபா எ��� இ��� எ�ேற�. ஆனா� மன����� ஏேதா ஒ� இன� ��யாத ��. மாமா
எ��� மாமா ெசா�ற� டா�ட� வ��ேபாேத அ�பா��� உ�� ேபா����. அ�மாைவ�
சமா��க�தா� சைல� வா�ட� ஏ�தறா மா�� டா�ட� ெச�ட� ெச�� ெவ����� ேபானா�.
டா�ட� எ�க ப�க�� ��� அ�மா��ேட ெசா����� ேபா��டா�. அ�த அ�மா எ���ட
ம��� ெசா�னா�க. ஆனா அ�மாைவ� ப�க��ேல உ�கார ெவ���� உ�க��� ேபா�
ெச�ேச�” எ�றா�.
நா� உடேன சமா����ெகா�� அ�மா��ட ெசா��டாேத. நா�க�ளா� வர வைர��� சைல�
வா�ட� ஏ���� ெசா��. ���ர� நா�க வ��டேறா� எ�� ெசா�����, ���த வைர
உற�ன�க���� ெச��ைய� ெசா�����, �ைட�த ேப���� ஏ�, ெப�க�����
�ள��ேன�. இ��ைக�� அம�����ேத�. அ�ேபா�தா� �ைன� வ�த�, எ���
சா��ட��ைல எ��. ஆனா� சா��ட� ���க��ைல. ெதா�ைட வற�� ேபான�. ச�ெய��
எ��� கைட�� ஒ� ��� மா��ைர வா�� வா�� ேபா���ெகா�ேட�. ��� மா��ைர��
இ���, ெதா�ைட�� இற��ய�� �ைன�� வ�த�. எ�ன இ�? �யர��� இ���� ேபா�
�ட ம�த���� ப��� தாக�� ��ப�ப���வ� ��ப��ைல எ���, அ��� ேபாதா�
�ைற�� ��� மா��ைர�� இ��� ெதா�ைட�� இற��ய�. அ�ேபா�தா� �ைன���
வ�த� இ� ேபா�ற ேநர��� யாராவ� இ��� உ�பா�கேளா ஏ� இ�ப� ஏடா�டமாக ஏேதா
ெச��ெகா�����ேற� எ��� �ைன� வ�த�.
எ�னதா� மன�ைத அைம��ப����ெகா�� ைத�யமா� இ��ப� ேபா�
கா���ெகா�டா��, எ�லா ந���க�ேம ம�றவைர ஏமா�ற� பய�ப��றேத த�ர ந�
மன�ைத ஏமா�றேவ ��வ��ைல எ��� உ�ைம ���த�. ��� மா��ைர�� இ��ேப
கச�த�. �ேழ இற��� ேபா�� ��ைப� ெதா���� அைத� ���ேன�. ��� மா��ைரைய�
39

��ப ���த�. ஆனா� �ைன�க�
ஆமா�, எ� மன���� இ�ய சேகாத� அவ� ��ப��� இ���றா� அவ�� வா��ைக�
�ைண அவைள ���� ���த� �ட� ெத�யாம� பர���மமா�� ப�க��ேல
உ�கா���ெகா�� இைறவைன ேவ���ெகா�����றா� த� கணவ��� ஏ�� ஆக� �டா�
எ��. இ� ஆவத�� எ�ன இ���ற� ெகா�ைம அ�லவா இ� ம�த�க��� ஏ� இ� ேபா�ற
�ைலகைள இைறவ� ஏ�ப����றா� இைறவ�.
நா��க�க� ெசா�வ� ேபா� இைறவ� எ�பவ� ஒ�வ� இ�ைலேயா அ�ல� இ���� இர�க�
இ�லாதவனாக�தா� இ���றானா இைறவ� மன� கச�� ேபான� ��� மா��ைர ேபா�.
இைறவ�� ��� மா��ைர ேபால�தா� ேவ���ேபா� ேபா���ெகா�டா�� �த��
இ��தா�� அத� �ற� �யர�க� ந�ைம ��க���� ேபா� கச�� ேபா�றா� எ�ேபா�
கச��றா� எ�ேபா� இ���றா� எ�ப��. எ�த� ���ைல��� ந� இ�மைல� ேபா�காம�
ெவ�� ஏமா�� ேவைலைய�தா� ெச��ெகா�����றா� ந� ��ப�கைள� ேபா�காம�.
அ�க� ேக�டா� �� எ�� சமா��க� பல ேப� இ��ைக�� தன�� ஒ��� கவைல��ைல
எ�ப� ேபால க��� ம�கனாக இ���றா� இைறவ�. க��� ம�க�. ஆமா� க���
ம�க�தா�.
மன��� ஏேதா ��தைனக�. சா� ��க� வா�க��களா எ�� நட��ந�� �ர� ேக�ட��
��ேட�. ��க� வா�� ைப�� ைவ�த�� ���� ைக மன��� ப����ட� ேபா��.
���� ேபா�ட ேர�ேயா ேபால பாட� ெதாட��ய� மன� �ர�.
என��� ப�� வய�����. எ� அ�கா���� ப�னா� வய� ஆனா� எ� ைகைய�
�����ெகா�� உலைகேய வல� வ�வா� ைத�ய��ட�. ஆ� அ�ப� ஒ� அசா��ய
ந���ைக எ� ேம�. எ�ேபா�� எ� உ�ள�ைக, அவ� ைகக�ட� இைண�ேத இ����.
அ�த� பாசமான அ�கா�� ைக��� இ�ேபா�� எ�னா� உணர ���ற�. யாேர�� தவறான
பா�ைவைய எ� அ�கா�� ேம� ��னா� ஒ� �ைற �ைற�ேப�, அ�த வய�ேலேய. அ�
எ�ப�ேயா, அ� தவறான பா�ைவ எ�� என��� ����. எ� அ�கா ���பா�. �����
வ�த�ட� ேக�பா�.
ஏ�டா ைத�யமா �ைற���ேய அவ� அ��சா எ�ன ப��ேவ ‘ஓ�� ஒ� உைத ��ேவ�.
அவ� �ேழ ேபா� �����வா�, ஆமா’ எ�ேப� ஆ�ேராஷ��ட�. ���� ����
���பா� அ�கா. வைளய� கைடயா கா�க�� கைடயா. எ�லா� கைடக���� ேகா����� எ�
ைக����ேத �டேவ அைழ��� ெச�ற அ�கா. எ�ப� ேபர� ேப�வ� எ�ப� சா� ����வ�
எ�ெற�லா� என�� ந�பனா� ம���யா� ந�லா��ய�மா� இ��த அ�கா. இதமாக��
பதமாக�� என�� வா��ைக�� நைட�ைறைய உண���ய அ�கா.
ந�றாக �ைன����ற�. �த� �த�� அவ� ப���� ப���� எ�ைன �த� வ����
ேச������, அவ� அவ�ைடய வ������ ெச�றா�. ப��ரமா இ��க�� நா� மா�ேல
ேவற �ளா�ேல இ��ேக� பய�படாேத ’ எ�ெற�லா� ெசா����� அவ� அக�ற�� ����
அழ ஆர���ேத�. ��வாத� ���ேத�. ஆக �த� நா� அவ� வ���ேல அவ��ட�தா�
உ�கா��ேத�.
ஆமா� �த� �தலாக ஒ�ணா� வ������ ப�லாக ஆறா� வ���� உ�கா��த ஒேர
மாணவ� எ��� ெப�ைமைய என�க��த அ�கா.
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அவ��� இ�ப� ஒ� ேசாதைனயா அ��� வா��ைக� �ைணைய இ�த வய�ேலேய இழ��
அ�ல� ப�� �யர� அவ��� வா��ததா ெத�வேம இ� �யாயமா எ�ெற�லா� மன�����
அர���ெகா����தா�� �க��� எ�த ஒ� சலன�� இ�லாம� இ��க ���த� என��.
அ�கா ெசா��� ெகா��த பல பாட�க�� இ��� ஒ��. ேப���, ெப�க�ைர அைட�த�.
அைனவ�� ������ �ைழ�ேதா�.
அ�கா சலனேம இ�லாம� உ�கா�����தா�. அவைள� பா��க� பா��க, என�� அ�
வ������� ���� வ�த ��க�ைத, எ�ப� அட��ேனேனா ெத�ய��ைல. அ�கா���
�வர� ெசா�ேனா�. தைலைய� ேகா� �����ெகா�� எ��தா�. அ���, அவ� ேபா�ட
க�டைளகளா� அ�தைன கா�ய�க�� நட�தன. ப�னா� நா�க� கா�ய�க� எ�லா� ���த�.
எ�லா� ���� ஓ�வாக உ�கா��ேதா�.
எ� அ�கா அ�தைன ெப�யவ�க� இ���� எ� அ��� வ�� உ�கா���, எ� ைகைய�
�����ெகா�டா�. அவ� மன��� ��� ��� அவ� ைகவ�ேய நா� உண��ேத�. அ�கா
எ����கா எ�� ஆர���ேத�. எ� ைகைய இ�க� ���� அ���யப�, எ� அ�கா
ெசா�னா�.
என�� அவ� ேபான �னா�ேய ெத��� ேபா��டா ��� ெவர�ேல அ�ப�டாேல �����
ேபாறேம எ� உ�ேர ேபாற��னா என��� ெத�யாம இ���மா என�� ெத���டா ஆனா
இ�த� பச�க, ����க பய��ட� ேபாறேத��தா� ��க�ளா� வர வைர��� எ��� ெத�யாத
மா�� உ�கா����ேத�. இ�ேம நா� எ�னடா ெச�ேவ�” எ�� ெசா���ெகா�ேட
ஆ�ேராஷமா� அழ ஆர���தா�. நா�க� உைற�ேதா�!
&nbsp
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இலவச ம���வ�

” இலவச ம���வ� ”
அ�த �க� ெப�ற ம���வ மைன�� �ற�� �ழா, அ��� எ�க� ப����. �ற�� �ழா
�த� நா� அ�� வ�ேவா��� ைவ��ய� இலவச� எ�� ஒ� அ���� ேவ�! ேபா��
பா��கலா� ��� நா�களாகேவ தைல வ� வ��ெகா�ேட இ���ற�.
�����ட நா� அ�� அ�த ம���வ மைன�� �ற�� �ழா��� ேபாேன�.இலவச� எ��
அ���தாேல உடேன ��� ��ட�,அத�� ஏ�றா��ேபால ம���வ மைன அ�ேக ம�க�
��ட�. அ�ேக ேபா�� வ� ெந�க ��த� ெச�� ��ணா�� ேபா�� ைவ����தா�க�.
மன��� �க�� ம����யாக இ��த� இேத ேபா� எ�லா நா�க��� பராம��தா� ந�றாக
இ���ேம எ�� ேதா��ய�.
யாேரா ம��� வ�� �ற�� ைவ�க� ேபா�றா� எ�� ஒ� ெப����� அ����
அ����ெகா�ேட இ��தா�க�. அ�த ம��� வ�� �ற��� வைர ெபா� ம�க� அைம�
கா��� ப� ேவ���ெகா����தா�க�. ம�க� ���ய����ெகா��
��ேன��ெகா����தா�க� (வா��ைக�� அ�ல) ம���வ மைனைய
ேநா��. ��ட� அைல ேமா�ய�. வ�ைசயாக கா�க� ைசர� ஒ�ேயா� �ழ��யப� வ��
��ற�. ஒ� கா����� ம��� இற��னா�. ர��ன� க�பள� ���க�ப�� மல�க�
�வ�ப�டஇட��� ம��� இ�ட அ� ேநாக எ��த அ� ெகா�ப��க எ�� ெசா���ப�யாக
�தானமாக நட�� ெகா����தா�.
ம�க� க���� ப�ள���� ேம���� அவ��ப�டா�� த�க� க�ட�கைள� பாராம�
ம���ைய� பா���� ஆ�வ� ���யா� ���ைய� பா��க ���ய��தன�, ம��� ம���வ
மைனைய ��ப� ெவ�� �ற�� ைவ�தா�. ம�க� கரேகாஷ� ெச�தன�.
���� ம��� கா�� ஏ��ெகா�ள அேத ைசர� ஒ�ேயா� கா�க� �ைர�தன,காணாம�
ேபா�ன. ர��ன� க�பள� ���� ைவ�க�ப�ட� ப��ரமா�, அ� வைர ம�க� ெவ�ள�
உ�ேள வராம� இ��க காவ� �ைற�ன� �க� கவனமாக த���க�� ேபா�� ம�கைள�
க���ப���� ெகா����தன� . ம���வ மைன�� உ�ைமயாள�ட���� வ�த ெச�ேபா�
ெச���னா� காவ� �ைற அ�கா� த� ஆ�க��� ச��ைஞ ெச�தா� �லகலா� எ�� ,காவ�
�ைற �ல�ய�, க���கட�காத ம�க� ��ட� ஆ��ப��� ஆரவாரமா�� �ர�
ெகா����ெகா�ேட ஓ�ய�.
ச�� ேநர��� வயதானவ�க� ெப�ம�க� �ழ�ைதக� ேபா�ேறா� �ேழ ���தன� ம�க�
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��ட�தா� மத�ெகா�ட யாைன� ��ட��னா� ���க� ப�வ� ேபால �� ப�டன�.
ஆ�கா�ேக ம�க�� அவல� �ர�, ஓலமா� ���ட�, பல� இற�� ேபா�ன�, பல� ைககா�க�
உைட�த� �� �ழ�ைதக� ��� �ட��யாம� �ண� இற�தன�.
ம���வ மைன�� உ����� பல தா�ய� ஓ� வ�� அ�ப�ேடாைரெய�லா� ���� ெச��
உடன� ம���வ� இலவசமாக அ��தன�. இற�� ேபானவ�க��� இலவசமாகேவ
சா��த�க��, ெகா�� ெச�ல வாகன�க�� இலவசமாகேவ ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�.
நா� இ�த� கா��ெய�லா� எ� கா�ரா�� ப����க �ய�ேற� அ�ேபா� காணாம�
ேபா���த ஒ� காவ�கார� எ� கா�ராைவ ���� ���� ேபா�� காலா� ����
உைட�����, எ�ைன�� அவ� ல���க�பா� ஒ� ேபா� ேபா�டா�. �ைன�ழ�ேத�, க�
����� பா��த ேபா� எ� மைன� எ� அ�ேக கவைல�ட� அம�����தா�.
அ�த �க� ெப�ற ம���வ மைன�� ��� சாதன அைற�� எ� காய�க���� ம���வ�
ெச�� ப��க ைவ����தன�. மன���� ஆ��ர� ெபா��ய�, எ�ப�யாவ� இ�த� ெச��ைய
ப���ைகக��� அ��க ேவ���, ம�க��ப�ெய�லா� இலவச�க��� ஆைச�ப��
த�க�� ெபா�னான எ��கால�ைத�� ,உ�ைர���ட இழ��றா�கேள இ� �க�� தவ� எ��
ப���ைகக� �லமாக ம�க��� உண��த ேவ��� எ��� எ�ண���. ஒ�
ப���ைக�காரைர ெச� ேபா�� ெதாட�� ெகா�� ேப�ேன�. அவ� ெசா�னா� சா� ஏ�ெகனேவ
ெச�� ேபா���ேடாேம ப���� பா��க சா� எ�றா�.
ப�க��� இ��த பல ப���ைககைள எ���� ப���� பா��ேத�
அைன��� ப���ைகக��� ெகா�ைட எ����
த�மவா� த�ம��க� ம���வ மைன �ற�� �ழா ேகாலாகல�
இலவச ம���வ உத�யா� ம�க� ம����”
ம�க� த�ம��க���� வா��� ெத���தன�
எ�� ப������ ���� மய��ேன�.
அ��ட�
த���ேத�
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�ள� மாட�

அ�பா, நா�� உன��� ெபாற�த ெபா��தானா ஏ��பா எ�ைன ம��� எ�ப�� �����ேட
இ����க அ�கா எ� ெச�சா�� பாரா�ட��க. ஆனா நா� எ� ெச�சா�� அ�ேல ஒ� �ைற
க��������ேட இ����க ஏ��பா உ�க��� இ�த பாரப�ச� ��க அ��க� எ�ைன
யா���டேயா த����� வா��னதா ெசா���ேபாெத�லா� �ைளயா�டா ெசா���க��
ெநைன����� இ��ேத�.
ஆனா அ� �ைளயா�� இ�ேல�� எ� மன�ேல ப��. ெசா���க�பா நா�� ��க ெப�த
ெபா��தானா க�க�� ����த க��� ����க�ட�, நக� க��தப�ேய ேக�ட மக�
��யாைவ ����� பா��தா� ஷ��க�. ��யா �த�ேல இ�த க��� அ��ற� நக� க��கற�
ெர�ைட�� ����. இ�த ெர�� வழ�க�� இ��கறவ�க த�ன���ைக இ�லாதவ�க
அ����� ெப�ய ெப�ய மேனாத��வ ேமைதக� எ�லா� ெசா�றா�க. இ�ேக வ�� உ�கா�!”
எ�றா� இதமான �ர��.
��யா எ�ேர வ�� உ�கா��தா�. இ�ேபா ந�ல ெபா�� �. ச� ம�ப��� � ேக�ட
ேக��ைய� ேக� எ�றா� ஷ��க�. “ச��பா, ம�ப��� ேக�கேற�. நா�� ��க ெப�த
ெபா��தானா” ஆ�ேராஷமாக ���� ேக�டா� ��யா! “இ�ேல�மா, � நா� ெப�த ெபா��
இ�ேல எ�றா� ஷ��க�, அைம�யாக. ��யா அ���� ேபா� அழ ஆர���தா�.
ேபா�� உ�க �ைளயா��. �ழ�ைதைய ஏ� இ��� கல�க ைவ����க �����க உ�க
ேப�ைச எ�ற மைன� காமா���ட�, இ�ேல காமா��, நா� ��யாைவ� �ழ�பேல ெத�ய
ைவ�க� ேபாேற�. ஆமா� எ�லா�ைத�� ெசா�ல ேவ��ய ேநர� வ�தா��. அ�னாேல
எ�ைன� ேபச�� காமா�� எ�றா� ஷ��க�. காமா�� ஏேதா ���தா�ேபா� அைம�யாக
உ�கா��தா�. ஷ��க� ேம�� ேபச ஆர���தா�.
இ�ேபா � அழ�ேய இ�தா� உ� வா��ைக�ேல கைட� �ைறயா இ��க��. இ�ேம எ�த�
காரண�ைத� ெகா��� � அழ��டா�. ��யா! சாதாரணமா எ�லா� ெபா�க�� இ��கற
மா�� ��ன� ��ன �ஷய�க��ெக�லா� உண��� வச�ப�� , ேயா��காம அழேவ��ய
ெபா�� � இ�ேல�மா. �த�ேல க�ைண� �ைட���ேகா. இ�ேம � எ�த� காரண�ைத�
ெகா��� அழ��டா�. இ�ேபா நா� ெசா�றைத� கவனமா� ேக� . நா� ெசா�ல� ேபாற
ஒ�ெவா� வா��ைத�� உ�ேனாட எ��கால� இ�த நா�ேடாட எ��கால�.
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ந�ம நா� பாரத நா�, இ�ேல தாயா இ���, ந�ைமெய�லா� கா�கற ெத�வ� பாரத ேத� .
நா� இ���� இ��கற �ைலைம ெத��மா உன�� இ�ேபா இ��கற �லைம�ேல ெப�க�
����த ந�னைட, ேந�ெகா�ட பா�ைவ�� மஹாக� பார�யா� ெசா�னா மா�� �ைமகைள�
ெபா��கற ம�ஷா�ரம����யா ஒ� ந�ல ச��யா இ�த நா���ேக தாயா �ள�க��.
�ைமகைள அ�ேயா� ஒ��க��. இ�ேபா நா��ேல இ��கற ல�ச� ஊழ� இைதெய�லா�
அ���ற ��வ�ப� கா�யா உ�ெவ��� ெக�டவ�கைளெய�லா� ���� அ�ல� அ���
ந�லவ�கைள�� நா�ைட�� கா�பா�தற �ர� ���த உ��ர கா�யா உ�ெவ��க��.
அ��காக�தா� உ�ைன எ�த அள���� ப�ப��த ���ேமா அ�த அள��� ப�ப��த�தா�
நா� உ�ேனாட �� வய�ேல��ேத உ�ைன ம��� பா��� பா�� வள�ேத�.
ெப�யவ ேரகா���� உன��� ஒேர மா��தா� ெசா��� ���ேத�. சாதாரணமா எ�லா�
ெப�கைள� ேபால அவ�� ந�ல �ண�ேதாட இ��பா. ஆனா அ���ேமேல �ரா�கைனயா
அவ வள�ற��� ச�த��ப��ேல அ����� �����ேட�. ஆனா, உ�ைன எ���
வள�க��� ��� ெச��, அ��� வள��கற�ேல ம��� ஒ� த� அ�கைற கா��ேச�
அ��� ஒ� காரண� இ���.
எ�ேனாட வள��� �ைற, உ�ைன� ��ப��� இ��கலா�. ஆனா, ��சயமா நா� எ��பா�கற
அள���� ப�ப��� இ���� அ����கற ந���ைக என�� இ���. உன���� ஒ� ெப�ய
ெபா��� இ����மா. இ�ேபா ெசா�ேற� � யா���! � யாேராட ெபா���� ெசா�ேற�.
உ�க அ�பா எ���ட எ��காக உ�ைன� ���� வள�க� ெசா�னா��� ெசா�ேற�. ஆனா �
என�� ஒ� ச��ய� ெச�� ���க��. ச�யான ேநர� வ�� வைர��� இ�த ரக�ய�ைத�
கா�பா��ேவ�� ச��ய� ெச���மா, நா� உ�ைன ந�� உ�க அ�பா யா��� ெசா�ேற�”
எ�றா� ஷ��க�.
அவ� ேப�வைதெய�லா� கவனமாக� ேக���ெகா����த ��யா க�க� மலர அ�பா
எ�னாேல இ�த உ�ைமயான அ����ைய தா�க ��யைல. இ��தா�� நா� உ�க
ெபா���பா! உ�கேளாட ெபா��தா�! இ�ேபா ��க ெசா�ல� ேபாற யாேரா ஒ��தேராட
ெபா�ணா நா� ெபாற����கலா� ஆனா ெப�யா�வா� வள�த ெபா�� ஆ�டா� மா��
நா� எ�ப�ேம உ�க ெபா��தா��பா1
என�� ��கதா� ெப�யா�வா�! இ����ப�ட ேந�ைமயான ஒ� தக�ப��� வள��த மகளா
ஆன��� ச�ேதாஷ�படேற�. எ�ைன �ட� ���� ெவ�சவ�க ேவற யா�ேம இ��க ��யா�!
அ�னாேல எ�ப�ேம உ�க ெபா��தா� நா�. ���த வா�ைக ��சயமா கா�பா��ேவ�. ��க
�ைன��றா மா�� இ�த நா�ைட, இ�த நா�� ம�கைள� கா�பா�தற ஒ� ந�ல ச��யா எ�ைன
எ� மன உ��ைய நா� வள���ேப� எ�� ெசா����� ����னா� ��யா!
இ�ேக வா�மா எ�� ��யாைவ ��ேட அைழ��, அ���ேய ேதா�ேல சா����ெகா��,
தைலைய� தட�, உ�� �க���, � ெசா�னா�� ெசா�லா�டா�� � எ� ெபா��தா�மா! எ�த
ெஜ�ம��� ப�தேமா எ�ேபா � எ� மகளா� ெபாற��, எ���ட இ�லாம� ேபா� எ�ேனாட
இ��க��� வர� வா���� யா��ேகா ெபாற�தா�� ச�யா எ���ட வ�� ேச��� வளர
ஆர����ேயா அ�பேவ என�� ��������மா � எ� ெபா��தா��. ����ைன இ�லாம
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�ைட��மா, உ�ைன மா�� ஒ� ெபா��? நா� ெப�யா�வாேரா இ�ைலேயா என���

ெத�யா�. ஆனா எ�ைன� ெபா��தவைர �தா�மா ஆ�டா� எ�றா� ெந����.
சமா����ெகா�� க�கைள� �ைட���ெகா�ட ஷ��க� இ�த �னா�ேல��� உ� கடைம
ஆர�����. இ� மகேள உ� சம�� எ�றா�. ��தவ� ேரகா�� காமா���� ��யாைவ
அைண���ெகா�டன�.
ெதாைல�கா���� ேநர� ஓ�பர��, பரபர�பான அர�ய� �க��க�! ஊழ� ெச�� அவ�
��றவா� எ�� எ��� க��க� ஏேகா��த எ���ைப ெத����� அவைர, க����� ெக�ட
ெபய� ஏ�ப���ட� �டாேத எ��ற �யநல�தா�, ஆ�� க��ைய� சா��த அவைர �ரபரா�
எ�� ����க �ய�� ெகா����த�. ஆமா�, ��.ராஜேசக� பல காலமாக
அர�ய�வா�யாகேவ வா���, பல ஆ��க� பத�க� வ��� வ�த ராஜேசக� அவ�க�� ��,
�லனா��� �ைற�னரா� ேசாதைன�� ஆளா�� ெகா����த கா��ைய ேந�ைடயாக
ஒ�பர���ெகா����தன�. ம�க� ஆ�வ��ட� அ�த �க���ைய� பா����ெகா����தன�.
�லனா��� �ைற ேமல�கா� ��வ�மாக அவ� ��ைட� ேசாதைன ேபா�����, அவ�
���� ஒ� தடய�� �ைட�க��ைல அவ� ேம� எ�த� ��ற�சா��� ெசா�ல ��ய��ைல
எ�� ேப�� ெகா����ெகா����தா�. அ�ேபா� அ�ேக அ�ம��ட� ஒ� ெப� உ�ேள
�ைழ�தா�. அவ� ��யா! அவ� ெகா��த ெசா�� �வர�க�, ப��ர�க�, அைன���
ேமைச�� ேம� பர�ப�ப�டன. ��யா ெபா� ம�க�ட� ேந�ைடயாக ேபச� ெதாட��னா�.
இ�த அர�ய� ேமைத ��.ராஜேசக� எ� த�ைத. அத�� இேதா ஆதார�. நா� இவ�ைடய ஒேர
மக� ��யா. இவ� �க�� ���சா� வ��கால�ைத� க���� �ற� ெப�றவ�. ஆனா� அ�த�
�றைமகைள� த� ெசா��கைள� கா�பா�ற�� த� மகளான எ� வ��கால�ைத ேயா����
�க�� சாம���யமாக எ�ைன� த� வா�����ேத �ல�� ெவ� கால���� ��ேப
ஷ��க� எ�பவ�ட� ஒ�பைட�� �க�� ���சா��தனமாக இ�வைர இவ� ெச�த
ஊழ�கைள மைற��, இவ� அ�யாய வ��� ச�பா��த அ�தைன ெசா��கைள��
கா�பா���ெகா�ள இவ� ெச�த த��ரேம எ�ைன�� ெசா��கைள�� ஷ��க��ட�
ஒ�பைட�த�.
நா�ைட� ப��, நா�� ம�கைள� ப��� ச��� கவைல�படாம� நா�ைடேய ����, ஊழ� பல
ெச�� ெசா��கைள� ���� ைவ������ இவ� ேபா�ற அர�ய�வா�கைள இன� கா��க�
ம�கேள எ�ைன� ெப�றவரா��� யாரா��� இ� அவ�கைளெய�லா� ஒ�வ�
பா���டாம� அ�தைன ேப���� த�டைன வா��� ெகா��� அவ�க� ெகா�ைளய��த
ெமா�த ெசா��கைள�� ���� ேதச���� ஒ�பைட�பேத இ� எ� ���ேகா�. ந�
நா�ைட�� ந�ைம�� ���, ந� நா�ைட உலக அர��� தைல ��ர� ெச�வேத எ� ேநா�க�.
ந� நா��� ெசா�தா�ய இ�த ெமா�த ெசா��கைள�� ���� நா���ேக ஒ�பைட��ேற�.
ஆமா�, இ�� �த� நா� இவ��� மகள�ல. இவ� அ��த ெசா��க�� ஒ�ைற��
உபேயாக�ப��தாம� ஒ� ந�ல ேநா�க���காக எ�ைன த� உைழ��� ச�பா��த சாதாரண
ந��தர வ�க��� ேந�ைமயாக வா���ற ஒ� ஆ��ய�, எ�ைன வள��� ஆளா��ய ஆ��ய�
ஷ��க��� மக�. எ� ெபய� ��யா அ�ல உ��ரகா� எ�றா� ஆேவசமா� ஒ�ைற �ரைல
���.
46
ெதாைல�கா��ைய� பா����ெகா����த ஷ��க�, வ�ேத மாதர� எ�� ஓ��

�ழ�க��டா�.
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நாைள�� ���ேல ேவத பாராயண� இ��� �ைறய ெபா�� வா�க�� அ�னாேல ��க
ேபா� இ�த� ப��ய�ல இ��கறெத�லா� வ���� வ����ேகா எ�றா� காமா��. ச�
வா���� வேர� எ�� கைட��� �ள��னா� ��வநாத�.
பழ����ேசாைல வா��� காைர ���தேவ இட��லாம� ��டா�, கைட��� ஒ� இட�ைத�
க������ காைர ������� உ�ேள ெச��, ப��ய�� உ�ள கா�க�க�, பழ வைககைள
��வநாத� எ��க ஆர���தா�.
காமா�� ெசா�ன அைன�ைத�� வ���ெகா�� ������ �ைழ�தா� ��வநாத� எ�ன
எ�லா� வா�����களா ” எ�றா� காமா��. எ�லா� வா���ேட�. ெதாணெதாண��
ேக���ேட இ��காேத எ�றா� ��வநாத�. எ�ன ஆ�� உ�க��� இ�ேபாதாேன ஒ�
தடைவ ேக�ேட�. அ����ேள எ��� �ழ��க எ�றா� காமா��. “ச� ��. ஏேதா ேகாவ�.
அ�த� கைட��� ேபாேனனா எ�� அ�த� கைட�� நட�தைத �வ��க ஆர���தா�
��வநாத�.
காைர �ட இடேம இ�ைல. பழ����ேசாைல வாச�� ஒ� வ�யாக ஒ� கா�� ��னா� இ��த
இட��� காைர �������, உ�ேள �ைழ�� கா�க�க� பழ�க� வாைழ இைல ெவ��ைல
எ�லா� எ��� �ைட�� �ர���ெகா����தா� ��வநாத�. அ�த அ�கா���
வா��காவல� அவைர� ேத��ெகா�� வ��, சா� ��க காைர ���� இ����கேள அ�த�
கா��� ��னா� இ��கற காைர ெவ�ேய எ��க�மா�. உ�க காைர ெகா�ச� நக�த��களா
எ�றா�.
அடடா இேதா வ���ேட� எ�றப�, ேசக��த கா�க�கைள ைவ����� இ��� ��
ேபா��ேகா இேதா வ�� பண� ���கேற� எ�றப� ெவ�ேய வ�தா�. எ�ேர ஒ� ெப�ம�
�க��ேல பண�கார� கைள ெசா��ய�. ஏ� எ�ேனாட கா���� ��னா� உ�க காைர
������க நா�க காைர எ��� எ��கற� ெகா�சமாவ� ேயாசைன ேவ�டாமா?” எ�றா�
அ�காரமாக அவ�ைடய வய���� ம��� தராம� அ�கார� �ர��. ச� அ���தாேன ��
�ட� ேபாடாம� வ����ேக�, எ���டேற� எ�றா� ��வநாத�. அ�த� ெப�ம�
இெத�லா� ��னா�ேய ேயா��க�� எ�றா� ��ராக
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��வநாத� இேதா பா��க ��க ����ன இடேம காைர ���த� �டாத இட�தா�. எ�ன
ெச��ற� காைர ���த இடேம இ�ேல. அதா� நா� வ���ேடேன. அ���� ேமேல ேப��ேட
ேபா��கேள எ�� ெசா���ெகா�ேட காைர� ��ப�கமாக நக���னா�. ��னா� இ��த கா��
உ�கா��தா� அ�த� ெப�ம�. அ�த� கா�� ஓ��ன� காைர எ��தா�. ேபா��ேபா�
இ�ேமலாவ� காைர ���தற��� ��னா�ேய ேயா��க எ�றா� அ�த� ெப�ம�.
��வநாத��� ேகாவ� வ�த� ச��க இ�ேம பா�� உ�க கா� இ�லாத இடமா ���தேற�
எ�றா�. உடேன அ�த� ெப�ம�, உ�க��� ெரா�ப� ��� ��ட� ெச���க. இ�த�
��டெல�லா� எ���ட ேவ�டா�” எ�றா� கா� �ள��ய�.
என�� வ�த ேகாப�ைத� க���ப����ெகா�� கைட�� உ�ேள �ைழ��, ����
கா�க�கைள எ����ெகா�� . பண� ெகா������ ������ ����ேன�. எ�ன வரவர
நா��ேல ெப�கெள�லா� ெகா�ச� �ட� ெபா�ைம��லாேம இ���� ேபசறா�க எ�றா�
��வநாத�.
ச� ச� அ����தா� இ����. இ��ெக�லா� ��க ெட�ஷனாகா��க எ��
சமாதான�ப���னா� காமா��.
ம�நா� ேவத பாராயண� ேகா�� வ�� ேவத பாராயண�� ஆர���தா���. ��கமாக நட��
���த� ேவத பாராயண�. வ����த அைனவ�ேம ச�ேதாஷமா�� �ரசாத�கைள�
சா�������, ெவ��ைல பா�� வா���ெகா�� �ள��ன�.
ம� நா� ��வநாத� காைர எ����ெகா�� அ�வலக� �ற�ப�டா�. ெச��� வ��� ஒ�
ேபா��கார� அவ� காைர மட�� ���த� ெசா�னா�. ��வநாத�� ����னா�. அ�த
ேபா��கார� ேக�ட அைன�� �வர�கைள�� �ைறயாக அ��தா�. ஆனா� அ�த�
ேபா��கார� இெத�லா� ச�யா இ���.
ஆனா ��க இ�ேக வரேவ��ய ேவக�ைத �ட அ�க ேவகமா வ��ைய ஓ���ெகா��
வ���க. அ�னாேல அபராத� க����� ேபா�க எ�� ஒ� ெதாைக எ��, அவ�ட� ெகா��தா�.
��வநாத��� ஏேதா ���த�. ெமௗனமாக அவ� ���ய கா�த�ைத� ெப���ெகா��
ெதாைகைய� க��, ர�� வ���ெகா�� �ள��னா�. ம�நா� அவ� காைர வா���
������� ������ �ைழ�தா�. காமா�� ெகா��த கா��ைய� ����� ேபா�, வாச��
நா� ேப� �� ேபாைத�� கலா�டா ெச��ெகா����தன�. ெவ�ேய வ�� எ��� பா��தா�.
அ�த நா�வ�� ஒ�வ� ேட� இ�த� காைர அ��� ெநா��கலாமா ந�ைம யா�றா எ�னா ெச�ய
���� ” எ�றப� ைக���ள ைக�த�யா� காைர அ��க ஓ��னா�. ��வநாத� ஓ� வ��
ஏ�பா எ��� எ�க காைர அ�����க. நா� ேபா��ேல க��ைள�� ���ேப� எ�றா�.
அ�� ஒ�வ� இேதா பா�றா ேபா��ேல க��ைள�� ���பாரா� எ�றப� ந�கலா��
���தா�. அத��� அ�க� ப�க�� ����கார�க� வரேவ, அவ�க� ச� இ���� ேவ�டா�.
இ�ெனா� நா� பா����ேவா� எ�றப� கைல�� ேபானா�க�.
ம�நா� ��வநாத�, காைர எ��க அ�வலக������ �ேழ வ�� கா�� ஏ�னா�. கா�
அ�ப�ேய அ���ய�. எ�ன இ� எ�� ெவ�ேய வ�� பா��தா�, கா�� இர�� ��ப�க
டய�க�� யாேரா க��யா� ���த� ேபா� ���� ேபா���தன.
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‘ஏ� இ��� நம�� ம��� எ�லா� தவறாகேவ நட��ற�’ எ�� ேயா��தப�ேய அ���தா�

��வநாத�. ���� அவ���� பைழய �ைன� வ�த� ஏ� இ��� ஆ�ற�. யா�
இைதெய�லா� ெச��றா�க� எ�� ேயா��தா�.“ச� ஏேதா சா� ��த� ேபா����, ேநரேம
ச���ேல எ�� வா���� �����தா�.
சா� ��களா, இ�தா� உ�க ஆ�சா” எ�றா� ஒ�வ�. ��வநாத�, ஆமா�, அ� ச� ��க
யா��� ெத�யைலேய எ�றா�. சா�, எ�ைன� ெத�யைலயா நா�தா� சா� அ�����
பழ����ேசாைல கைட வாச�ேல ஒ� அ�மா தகரா� ப�ணா�கேள அ�த� காேராட �ைரவ�
எ�ற அவ�, ெதாட��தா�. சா� ��க �ைன��றா மா�� சா� ��தெம�லா� ஒ����ேல. அ�த
அ�மாேவாட ��ஷ� ெப�ய அ�கா�யா இ��கா�. அ� ெத�யாேம, ��க அ�த அ�மா��ேட
�யாயெம�லா� ேப���க. அ�தா� காரண� இ��ெக�லா�. இ� சா� ��த��ேல, சா�. �ல
��� ���ச ம�ஷ�கேளாட ��த�. ஆமா சா� சா� ��த� இ�ேல ம�ஷ ��த� எ�றா�.

50

13

மா��� சா�

ெவ� ேநரமாக� கதைவ� த���� �ற�காததா� எ��ச� அைட��, ெபா�ைம இழ�தா� கா��.
உ�ேள த� ��ஷ� சரவண�, அ�ப� எ�னதா� ெச��றாேனா எ�� ேகாபமா� வ�த�
அவ���. ��யாம� ���ெகா����தா�. ேநரமாக ேநரமாக, மன� �ழ��ய�.
அவ��� இர�� நா�க��� ��, தன��� சரவண���� ஏ�ப�ட வா��வாத� ���
மன�கச��� ���த� �ைன��� வ�த�. அவ� ெசா��� எைத�ேம அவ� கா��
வா���ெகா�� ச�யாக� ெசய�ப�வ��ைல எ�� அவ� ���ய�� எைத�ேம ச�� �����
�� ேயாசைன�ட� ெசய�ப�த� ேவ��� எ�� அவ� ெசா�ன��, இ�ேபா �� ேயாசைன
இ�லாேம நா� எ�ன ெச�யேற�? எ��� எ�ேபா பா�தா�� அ�ைவ� �����ேட
இ����க?’ எ�� அவ� வா��வாத� ெச�த�� �ைன��� வ�த�.
ஏ�ெகனேவ சரவண� ெச��ெகா����த �யாபார� ந�� இ��த வ�� ைவ��க� எ�லாேம
உலக� ெபா�ளாதார ����யா� த�மா�� ெகா����பைத� க�� ேவதைன�ட� இ��த
அவ�ட� தா�� ���� ெகா��காம� வா��வாத� ெச�த� �ைன��� வ�த�.
அ��� ேபாதா� �ைற�� காைல�� அவ� அ�வலக����� �ள���ேபா� ஏ�ப�ட ��
வா��வாத�� �ல �நா�க�� வள��� அவ�ட� ச�ைட ேபா���ெகா�� �ள��ய��
�ைன��� வ�த�. மன�ைட�� இ���ேமா? ஒ�ேவைள ஏதாவ� �ப�த ��ைவ எ���
��டாேனா �ைன�கேவ அவ� மன� பத�ய�. �ைல�ைல�� ேபானா� கா��. ���� த���
பா������ ஏேதா �ப�த� ஆ���ட� எ�� ����� வ�தவளா� அ�க� ப�க�
இ��பவ�கைளெய�லா� அைழ��, த� �ைலைய� ெசா�னா� கா��.
அைனவ�� பத�� ேபா�ன�. �ல� கட�பாைர ெகா�� வ�� கதைவ உைட�தன�. கத� �ேழ
���த�. கா�� பத��ெகா�ேட ஓ��ேபா� எ�ன�க எ�ேக இ����க எ�� பத�யப�
ஓ�னா�. எ��� அவைன� காணாம� பத� அழ� ெதாட��னா�. அ�ப�ேய மட�� உ�கா���
அழ� ெதாட��னா�. ம�றவ� ஒ�ேவா� இடமாக ேதட� ெதாட��ன�. ஒ�வ�ச��பா எ����
ேபா����� ெசா��டலா� எ�றா�.
��றாவ� ப��ைக அைற�� ��ய� அைற����� ஷா�� மண�க� தைலைய
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�வ���ெகா�ேட ெவ�ேய வ�த சரவண�, கா�� அ�� ெகா����பைத� பா���
பத�னா�. ஏ�மா எ��� அழேற எ�ன ஆ�� எ�றா�, அவைள� த� ேதா��
சா����ெகா��.
ஏ� இ�ேளா ெட�ஷனா இ��ேக ெசா�னாதாேன ெத���’ எ�� ேக�டப�ேய ����� பா��த
சரவண� அ���� ேபானா�.
எ�னா கலா�டா இ� எ��� எ�லாைர�� வரவைழ����ேக எ��� கதைவ உைட���க ஆமா�
உ���ட ஒ� சா� இ���ேத, அைத ைவ��� கதைவ� �ற�க ேவ��ய�தாேன ஏ� இ���
கதைவெய�லா� உைட�� எ�ன ஆ��… எ�றா�.
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க��� ப�வ��ேல வழ�கமா� வ�� கன�க� க�பைனக� எ�ேலா���� வ�வ� ேபாலேவ
கனகா���� வ�தன. வா��ைக ெசா��கமாக� ேதா��ய�. எைத� பா��தா�� ����
���ய�. அ��க� ����� வ�த� வா��ைகேய �ைவயாக மா�ய�. நைக��ைவ உண��
தானாக �ைள�த�. எைத�ேம ர��க ேவ��� எ��� ஆவ� �ள��த�.
ஆமா� ஆனா� எ�லா� இ�ப� வற�� ேபா�� எ�� எ��பா��க��ைல அவ�. எ�லா
உண��க�� எ�ேலா���� வ�� ஆனா� �ல��� ம��� நட���. எ�ேலா����
�ைட���டா� எ��� வா��ைக�� யதா��த� அவ��� �த�சன�ைத உண���ய�.
அவ�� ஏற��ைறய அைத ஏ�� வாழ� பழ���டா�. இ��தா�� பல��� �ைட��� அ�த
இய�பான வா��ைக �கா�பவ�க� அவ��� ம��� ஏ� த��� ேபா��ெகா�ேட
இ����றன எ�ட எ�ட இ��� ெகா�ச� உயரமா� எ�டாத �� ெவ�யா� கட�க� கட�க�
�ைறயாத பாைலவனமா� ஏ� இ�ப� ஆ�� ேபான�
இ��� யாேரா ெப�பா��க வ��றா�களா�. ��� க��யா� இ��த அவ�, ��� க��யா�
�������டா�. வ�பவ� தைல வ��ைக எ�றா��, வய�� ����தவ� எ�றா��
அவ���� ������க ேவ��� அ�ேபா�தா� வா��ைக அைம��. அவ��� ஏேனா
(Beggers can not Be a chooser) எ��� ெசா� �ைன��� வ�த�. அவ� ம��� எ�ன
தவ� ெச����டா� அ�ப�
ஒ� நா� �ர���� அ�மா�ட யாைரயா�� காத��கவாவ� உன��� �றைம இ��கா அ���
இ�ைலேய. பகவாேன, இவ��� ஒ� ந�ல வா��ைகைய அைம��� ���� பகவாைன
ேவ�ட ஆர������டா�. அ�பாேவா ேக�கேவ ேவ�டா� வாைய� �ற�� ஒ� வா��ைத
�ட அவ� மன� ��ப��ப� ேப�ய��ைல. ஆனா�, உன��� க�யாண� ஆன��ற�தா�
அ��தவ���� க�யாண� ெச�ய��. உன�� ஒ� ந�ல வா��ைக அைம�சா� ந�லா
இ���� அ����� ஒ� ெப���� �டறாேர அ�ேவ ேபா�ேம. அ�பா�� ெப�����
அவ� மன��� �யா�� த����ெகா����த�.
மாைல ம� ஆ�. ெப�பா��க வ�தவ�க� ����� �ைழவ��, அ�பா அவ�கைள வழ�கமாக
வரேவ��� பா��� �ர�� ேபா�யான உ�சாக��ட��, ஆனா� அேநக
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எ��பா���க�ட�� வரேவ�ப� கா�� ���த�. ‘கனகா அவ�க�லா� வ���டா�க. ெர�யா
இ� அ����� பரபர�தா� அ�மா, ஏேதா ஓ�ட� ப�தய����� தயாரா��வ� ேபால. அவ�
கவைல அவ���. ��ேட வ�� �டைவ� தைல�ைப இ��� ந�றாக� ேபா�����டா�. ச�
அவ�க வ�� ெகா�ச ேநர� க��� நா� வ�� உ�ைன� ����� ேபாேற�. இ�ேகேய இ�.
�க�ைத� ெகா�ச� �����பா ெவ���ேகா’ எ�றப� �ட���� ேபானா�.
எ�ேபா ந�ம கா�� வ�ேமா அ�ேபா ச�யான ேநர���� உ�ேள �ைழ�� ந�ம
கதாபா��ர�ைத வசனெம�லா� மற�காம ேப� ச�யா ந��க�ேம�� கவைல�படற ந�க�
மா�� எ�ேபா ����வா�கேளா அ����� ஒ� படபட�ேபாட கா����தா� கனகா.
வழ�கமான வரேவ�� எ�லா� ���த ��னா� அ�மா உ�ேள வ�வ� ெத��த�.
அவ�க���� கா�� எ����� ேபா� ������ நம�கார� ெச�� எ�றா�, ஏேதா இ�தா�
என�� �த� �ைற ேபா� �ைன���ெகா��.
இ�ட அ� ேநாக எ��த அ� ெகா�ப��க, நட�� வ��ெகா����தா� கனகா. மன����
மா���ைள எ��� இ��பாேரா க��ேபா �வ�ேபா உயரேமா ��ளேமா எ��� இ��தா எ�ன
இவனாவ� ந�ைம� ����ற��� ெசா�ல��. அ��க��ற� அவ�க ேக�கறெத�லா� ெச�ய
அ�பா��� ச�� இ��க��. அ�பா ஒ���க�� இ��� இ�யா� இ�யா�க�. ச� ஆ�டவா �
��ட வ��� மன����ேள ெநைன���� �ட���� வ�� அவ�க��ெக�லா� கா��ைய�
ெகா��தா� கனகா!
தா�பாள�ைத� �ேழ ைவ�����, ���� நம�க��தா�. அவ� மன��� எ�ேபாேதா எ��ய
“இ� ��பதாவ� �ைற
ஒ� ேவைள இவ� தாேனா ”
எ�ற ���க�ைத வ�க� �ழ� படமா� ஓ�ன.
அ�ப�ேய லாகவமா� மா���ைளைய� பா��தா�. அட அழகாக�தா� இ���றா�!
இளைமயாக�� இ���றா�. மன�க��� த� ப�க��ேல அவைர ����ைவ��
ேஜா��ெபா��த� பா��தா�. இ��� உ�கா��மா எ�ற ெப�யவ�க�� ேவ��ேகா����
ெச� சா��� அ�ப�ேய ப��யமா� உ�கா��தா�. அவ� தைல ���தவ�ண� இ��தா��
ஒ� ேவைள இவ�தாேனா எ��� வ�க�� மன� �ைல�த�. கா�க� ��ைமயா�ன.
மா���ைள ரேம� அவ�ைடய தக�பனா�ட� ஏேதா ெசா�ன�� அ�த இடேம ��ெர��
ம������ ��� ��கா�ய�. கனகா���� ���த�. மா���ைள த�ைன� �������ற�
எ�� ெசா����டா� எ��. ����� பா��தா�. அ�மா��� வாெய�லா� ப�. அ�பா ��ம��
ெப���� ��டா�. வன��� உ���� இ��த த�ைக க�யா� மன�ெகா�ளா ம�����ட�
அ�காைவ� பா���� க�ைட �ரைல உய���னா�. காத�ேக வ�� க�ரா�� அ�கா எ�றா�.
கனகா���� மன� �ைற�த�.
ெப�பா��க வ�த ரேம�� தாயா�, கனகாைவ� பா��� ‘��� ந�லா பா���ேகா�மா. உன��
மா���ைளைய� ������கா எ�றா�. ���� ஒ� �ைற மா���ைளைய� பா��தா� கனகா
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அ���தா� மா���ைள ரேம� ��ட� ெச��ெகா����த கனகா�� த�ைக க�யா��ட�
����� ேப��ெகா����தா�. அவ�க� இ�வைர�� பா��த கனகா�� மன��� அட, நாம
இ��� ����கைலேய எ�� ஒ� �� எ�ண� ேதா��ய�. மன��� ேதா��ய எ�ண�ைத�
க���ப����ெகா�� எ��தா�.
நா� மா���ைள��ட த�யா ேபச�� எ�றா�. அ�னாெல�ன ெர�� ேப�� மன� ����
ேப��க த���ேல. ஓரளவாவ� ������தா� க�யாண� ப���க��. அ�ேபாதா�
வா��ைக ந�லா இ���� எ�றா� ைபய�� தாயா� ெப��த�ைமயாக.
கனகா�� ரேமஷு� �ட��� த��� �ட�ப�டன�. ம�றவ� அைனவ�� எ��� ��ைட�
���� பா��க� �ள��ன�.
கனகா ரேம�ட� நா� ஒ�� ெசா�னா த�பா ெநைன�க மா���கேள. என�� உ�கைள�
�������, நா� அ��க� ெப� பா��க வ�றவ�க ��னா� நம�கார� ெச��, அவ�க
�ராக��ச��� அ��ற� மன� உைட�� ேபா���ேக�. �த� �ைறயா எ�ைன�
��������� ெசா�ன ஆ�மக� ��கதா�. என�� ெரா�ப� ெப�ைமயா இ���. ஆனா எ�
மன�ேல ேதா��யைத� ெசா�ேற�. ஏ���கற�� ஏ���காத�� உ�க இ�ட�. என����
ஒ��த� வராமலா ேபாக� ேபாறா�. என�� பழ�� ேபா��. அ�னாேல நா� கா����க� தயா�.
இ�த �ைலைம இ�ேம எ�த� ெபா����� வர� �டா�. ���பா எ� த�ைக க�யா���
வரேவ �டா�. அ�னாேல ��க க�யா�ைய� க�யாண� ெச����டா என�� ம����யா
இ���� எ�றா� கனகா.
ரேம� அவைள �ேனாதமாக� பா��தா�. ச� நா� �ட��ேல ேபா� ெசா��டேற�.
கவைல�படா��க. உ�கைள மா���ட மா�ேட� எ�றா�. ���� அ�ேக அைனவ��
��ன�. மா���ைள ெதா�ைடைய� ெச���ெகா�� நா�க ெர�� ேப�� மன� ����
ேப�ேனா�. நா� இ�த� க�யாண� ெச���கற�ேல ெப�ைம�படேற�. ஆமா� என���
கனகாைவ ெரா�ப� �������. இ�த ��ஷ� �த� இ�த ��� மா���ைள ம��ம�ல நா�.
இவ�க���� ��ைள மா��தா�. க�யா���� ஒ� ந�ல மா���ைளயா பா�� ெபா��த�
பா��� ெர�� க�யாண�ைத�� ஒேர ேநர��ேல நட�த�� அ����கற� எ� ஆைச.
கவைல�படா��க. க�யா��� ஏ�த மா���ைள பா�கற� எ� ெபா��� எ�றா� ரேம�.
அ�ேக ���� ம�த� ��த�.
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ெச�ேபா� ����ய�. ஹேலா எ�றா� ராமநாத�. எ���ைன�� வழ�க���� மாறான
இளைமயான உ�சாக� �ர�.
ஏ�க நா� எ�ேனாட ேதா� கமலா ���ேல��� ேபசேற�. ேந�� எ�க மாமா ெபா�ேணாட
க�யாண� ந�லா நட���. ��க ஏ� வரேல�� எ�லா�� ேக�டா�க. நா� அவ���
���யமான ����, அ�னாேல அவராேல வர ��யைல�� ெசா�ேன�. எ�லா�� உ�கைள
�சா��ேச�� ெசா�ல� ெசா�னா�க. ��க ேவைள�� ஒ��கா சா����க. அ��ற� ரா���
ஞாபகமா ெகால��ரா��� மா��ைர சா����க. நா� நாைள�� ரா��� �ள�� நாைள ம�நா�
காைல 8 ம��� ெச��ர��� வ���ேவ�. எ�ேனாட எ� ேதா� கமலா�� அவ ��ஷ�
ெஜயராம�� வரா�க. அ�னாேல நா�கேள ஒ� டா�� ���� வ��டேறா� ��க
அைலயேவணா� எ�றா�, அவ�� த�ம ப��� பா��ய�.
ஹூ� ச� ஜா��ரைதயா வா எ�றா� ராமநாத�. ச��க நா� ஜா��றைதயா வேர�. �டேவ கமலா
இ��கா. பய�பட ஒ��� இ�ேல. ��க கவைல�படாேம ����க. ச� �� ைந� எ�றா�
பா��ய�. பா��ய��� �ர�� இ��த உ�சாக� அவைர�� ெதா���ெகா�ட� ேபா� ஒ�
உண��. அ��� எ�ன இவ� உ�சாக���� காரண� எ�� ேயா��தா� ராமநாத�!
இவைள� ெப� பா��க அ�த� �ராம���� ெச�ற� அவ� மன��� ப�ைமயா� உலா வ�த�.
ெப� பா��� வழ�க�ேபால அவ�க� ம�யாைதயாக அ��த ப��, ேகச� எ�லா� உ�ட
�ற�, ஆவ�ட� இவ� �க�ைதேய அைனவ�� பா����ெகா����தன�. ராமநாத���
அ�ேபா� வய� 27. ஆனா�� �க�� ெத��த மன��ட� வா��ைகைய� ��ட�����தா�.
அதனா� ெப��� த�ைத ��த�ராஜைன� பா���, சா� என��� ெப� �������.
அவ�கைள�� ஒ� வா��ைத ேக��ெகா எ�ைன ������கா��. அ���� ������தா
என��� ச�மத� எ�றா�.
அ�த ���� இ��த ஒ� ெப�யவ� அெத�லா� �����. உ�கைள� ேபா� யாராவ�
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���கைல�� ெசா��வா�களா எ�றா�.
அ��� இ�ைல ��க அவ�கைள� ேக��ேகா எ�ைன� ������கா��. அவ�க����
������தா ேமேல ேபசலா�’ எ�றா� ��மானமாக.
ச� ெகா�ச� இ��க எ�றப� ெப�ம� ஒ�வ� எ��� உ�ேள ேபானா�. ச�� ேநர� க���
அ�த� ெப�ம� �ட���� வ�� தைல�ைப இ���� ேபா����ெகா��
ெவ�க�ப�டப�ேய மா���ைள அவ���� உ�கைள� ������கா� எ�� ெசா�னா�.
ஒ� ம���� �ைற�த� �ட���. ச� ேமேல ேபசலா� எ�� ம��வாக �ர� ெகா��தா�
ெப�யவ� ஒ�வ�.
ராமநாத�� அ�பா – அ�மா�ட� ெப��� த�ைத ��த�ராஜ� ‘எ�ன ெச�ய���
ெசா���ேகா ெச�யலா�. என�� �� ெபா��, ஒ� ைபய�. இவதா� ��தவ எ�றா�. அவ�
மக��� எ�ைன��, என�� அவ� மகைள�� ������ேக எ��ற ம������, எ�ன
ேக�பா�கேளா ந�மா� ெச�ய ���ேமா ந�ல மா���ைளயாக ந�ல ���பமாக இ���றேத
தவற�ட� �டாேத எ��ற கவைல�� அவ� �ர�� கல����த�.
சா� எ�க அ�பா – அ�மா எ�ேனாட ம�����காகேவ வாழறவ�க. நா� எ� ெசா�னா��
அ���ேய ஏ����வா�க. அ�னாேல அவ�க��ட நா� ஏ�ெகனேவ ேப� இ��ேக�. எ� மன�
எ�னா�� அவ�க��� ெத��� என� ெசா�����, எ�ன அ�பா அ�மா நா� ேம�ெகா��
ெசா�லவா எ�பைத� ேபா� பா��தா� ராமநாத�. அவ�ைடய ெப�ேறா� இ�வ�� மன�
�ைறய ம�����ட� ‘எ�க���� ெபா�� �������. எ�க ����� இவதா� ம�மக�.
அ�னாேல எ� ைபய� எ�ன ெசா�றாேனா அைதேய ெச���க எ�றா�க� ஏேகா��த �ர��.
இ�ேபா� ��த�ராஜ� �க��� இ��� ��தலான ெபா���� கவைல�� ேச��த�.
ெசா���ேகா ��க எ�ன ெச�ய��� ெசா�னா நா� அைதெய�லா� ெச�ய� தயாரா
இ��ேக� எ�றா�. அ����த ெப�யவ� ஒ�வ� மா���ைள இ�த ஊ�ேல இ� வைர���
ெபா�ைண ெவ�ேய ���� ச�ப�த� ெச��ற வழ�க��ேல. இ�தா� �த� தடைவ.
அ�னாேல ��க எ�க ெபா�ைண� க�யாண� ெச���டா இ�த ஊ��ேக ��கதா� �ெபஷ�’
எ�றா�.
ராமநாத� அவைர� பா��� ��வ������ நா� ந�லா ச�பா��கேற�. எ�ேனாட
அ�கா��� க�யாண� ���சா��. என�� இ�ேம எ�க அ�பா அ�மாைவ� க�பா�தற ெபா���
ம���தா� இ���. இ�ேபா உ�க ெபா��, அதா� எ�ேனாட வ��கால மைன�ைய��
கா�பா�தற ெபா���� ேச��. அ�னாேல எ�� ����னா�. எ�ேலா�� அவ� வாையேய
பா����ெகா����தன�.
எ�ேனாட மைன� நா� ச�பா���ற பண�ைத ெவ���� ��கனமா எ�ேனாட வா��தா என��
ச�ேதாஷ�. இ�த� க�யாண���� உ�களாேல கட� வா�காேம எ�வள� ெசல� ெச�ய
����� ஒ� ப�ெஜ� ேபா��க. அ����ள க�யாண�ைத ���க. என�� ேவ��ய� ஒ�
ந�ல மைன�. அ�ேளாதா�. ேவற எ�வானா�� எ�ேனாட உைழ�பாேலேய ச�பா��க
������ற ந���ைக என�� இ��� எ�றா�. ெப��� த�ைத ��த�ராஜ� எ��� வ��,
ராமநாத�� ைககைள� �����ெகா��, ‘மா���ைள நா� ேபான ெஜ�ம��ேல ெச�ச
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���ய� ��க’ எ�றா�. அவ� க�க�� ஆன�த� க��� வ��த�.
அடடா, ெகா�ச� ��டா ��ப� வ�ஷ வா��ைகைய�� ெநைன��� பா�க ஆர�����ேவ�
ேபால இ��ேக எ�� ேயா��தா� ராமநாத�.
அ� ச� அ� எ��� இ�வள� உ�சாக� பா��ய����. என��� அ�த உ�சாக� ெதா����ற
அள���… அ�ேபா�தா� அவ��� ஞாபக� வ�த� க�யாண� ஆன அ��த வாரேம அவ�க�
���ப�� அ�த ஊைர ��� ெட����� ேபா���ட��, அவ�� அ�த ஊைர மற�ேத
ேபானா�. அத� �ற� அ��க� ெட�� ேபாவ�� வ�வ�மாக வா��ைக ந�ல �ைல��
வ�தா���. ��ப� வ�ட� ச�ேதாஷமா வா����� இ��ேகா�.
ஏேதா ஓரள� ���தா�ேபா� ஒ� உண��. ெச� ேபாைன எ��� பா��ய�ைத� ெதாட��
ெகா�டா� ராமநாத�. எ���ைன�� பா��ய� எ�ன�க எ�றா�. அ�ேபா�� அேத
உ�சாகமான �ர�. ஆமா ெர�� நாளா அ�த� �ராம��ேல எ��� ெபா�� ேபா�� உன��
எ�றா� ராமநாத�. பா��ய� ெபா�� ேபாறைல�க. நா�க எ�லா� ேந���� ஆ��ேல ேபா�
���ேசாேம. அ��ற� ேகா���� ேபாேனா�. ேகா��ேல அ�த ம�டப�ைத� பா��த��
��னாேல நா�க �ைளயா�னெத�லா� ஞாபக� வ���. எ�ன இ��தா�� ெபாற�� வள�த
இட� ெசா��க�தா�க எ�றா� உ�சாகமாக.
ராமநாத� ச� ப��ரமா வா. நாைள�� நாேன கா� எ����� வ��, உ�கைள� ����� வேர�
����� எ�றா� உ�சாகமாக.
அவ���� த� ெசா�த ஊ���� ேபாகேவ��� எ��ற ஆைச ேதா��ய�.
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இ�த மாமா யா��மா” எ�ற அவ� மக� கா������ ேக����� த�மா�ய மா��,
�தா����ெகா�� “ெகா�ச� ெபா� ெசா�ேற�. இ�த ஐ���ைம சா���. சம��� ைபய�
தாேன �” எ�றா�.
எ�ேர உ�கா���ெகா�� �ழ�ைதையேய பா����ெகா����த சரவண� ஏ� �ழ�ைத��ட
�����கேற இதமா ெசா�ேல� எ�றா�. ஹு� எ�னா�� ெசா�ல மாமா இ�ேலடா��
ெசா�லலா�. அ��ற இவ� யா��� ெதாணெதாண�பாேன. அ�ேபா எ�னா�� ப�� ெசா�ல
இவ�� உ�கைள மா��தா�. ச�யான ப�� �ைட�காம �டமா�டா�. எ�னா��
ெசா�ற��� ��யாம�தா� �����கேற� எ�றா� மா��.
மா��, � இ�ன�� உ� �����ைப �டேவ��ைலயா ெகா�ச� �ட மாறாம அ���ேய
இ��ேக எ�றா� சரவண�. “எ��� �����க�ேமா அ��� �������தாேன ஆக��.
அைத நா� ெச�யாததாேலதா� இ���� இ�த �ைலைமேல இ��ேக�” எ�றா� மா��.
ச� இ�ேபாவாவ� ��சா ஏதாவ� ேபசலாமா பழைசெய�லா� மற��டலாமா�� ேபசற���தா�
இ�ேக வ����ேகா�. இ�ேம�� பழைசெய�லா� �ைன� ெவ���கலாமா, இ�ேல
மற��டலாமா ” எ�றா� மா��. நா� இ�ேபா ேபச�ேபாற� ந�ேமாட பைழய கச�ைப� ப��
இ�ேல. நாம ெர�� ேப�� ேச��� ெச�ச த�ைப� ப��� ேபச� ேபாேற�. அ��� இ�ேம
எ�ன ��ெவ��க��� �����க�தா�. ஒ� ஐ�� ��ஷ� நா� ேபசேற�. ெபா�ைமயா
கவனமா ேக�. அ��க��ற� � எ�ன ��ெவ��தா�� அ��� நா� க���படேற�. அ��ற� �
எ�வள� ேநர� ேப�னா�� நா� ெபா�ைமயா ேக�கேற� எ�றா� சரவண�.
இேதா பா� மா��. நாம காத���தாேன க�யாண� ெச����ேடா�. அ�ேபா எ�ேளா
��கலமா இ����, அ��க��ற� ஏ� ந�ம வா��ைக ேசா��கைல. இ�பவாவ� �����ேகா .
காத���� ேபா� ��� உ�ேனாட ��ேகாப� ேபால �ைறய �ஷய�கைள மைற����ேப.
நா�� அ� ேபால எ���ட இ��த ெக�ட �ண�கைள மைற����ேப�. ஆமா� அ�த
ேநர��ேல இ��த ஈ��� ந�ம க�ைண மைற����கலா�. ஆனா க�யாண� ஆன�ற�� ��மா
கதாநாயக�, கதாநாய� மா�� இ��க ��யா�. ஒ�நா� இ�ேல�னா ஒ� நா�, ந�ப ெர�� 59

ேபேராட இய��� ெத��� ேபா��.
ஆனா, அ���� ெத�யற�தா� வா��ைக. அ�ப�� அைதெய�லா� மைற���� வா��தா அ�
வா��ைக��ைல, �ேராக�. அ� மா�� ஒ��தைர ஒ��த� ������ எ�லா���ேட�� ெக�ட
�ண�� இ���� ந�ல �ண�� இ���. எ�லா� ேச��த கலைவதா� ம�த�க� அ����கற
யதா��த�ைத �����கற�தா� வா��ைக. நா� ெர�� ேப�ேம இ�த �த�சன�ைத�
�����கைல. அ�னாெலதா� ந�ம வா��ைக ���ரேம கச�� ேபா��. �வாகர��� ெச�சா��.
உ�ைமைய� ெசா�ல� ேபானா என��� உன��� ச�ட�ப� எ�த� ச�ப�த�� இ�ேல. இ�ேம
ம�ப��� ச�ப�த� ஏ�ப����க�மா, ேவ�டாமா�� ேப� ��ெவ��க�தா� இ�ேபா
ச������ேகா�.
“காத���� ேபா� ெர�� ேப�� ஒ��தைர ஒ��த� பா�க மா�டமா�� ஏ�கற�� பா�தா
ெந�ழற�� சகஜ�. ஆனா க�யாண����� �ற� நா� பா�தா ��� � பா�தா நா�� எ���
இ�ேபா �ைற�கேற அ����� ேக�கேறா�. காத���� ேபா� எெத�லா� நம�� கவ���யா
இ���ேதா அெத�லா� இ�ேபா �ைறயா� ெத���. இ�த யதா��த�ைத� �����டாதா�
வா��ைக. எ�த ஒ� ம�ஷ���ேட�� ஒ� ம����ேட�� �ைறேய இ�லாேம இ��கா�.
எ�லா�ைத�� அ�ஜ�� ப���� வாழற�தா� வா��ைக. நம�காக இ�ேல�னா�� ந�ம
�ழ�ைதக��காகவாவ� நாம அ��� வா���தா� ஆக��. அ�த யதா��த�
���சதாேலதாேன இ���� ந�ம �ழ�ைதேயாட எ��கால���காக ம�ப��� ஒ��
ேச�ேவா� அ����� ேயா���ேறா�.
“காத��ச நா�ேல��� �தா� அ�கமா ேப����ேக. நா� ேக���� இ�����ேக�. அதா�
இ���� நா� அ�கமா ேப��ேட�. ந�லா ேயா��� ����� வா! காத���� ேபா� அ�த�
ப�வ� கவ��� எ�லா� ந�ம ெர�� ேபைர�� ேயா��க �டேல. ஆனா நா� ெர�� ேப�ேம
இ�ேபா அ�பவ�ப�டவ�க. ந�லா ேயா��� ��� ெச�யலா�. எ�னதா� ஒ� ஆேணா ஒ�
ெப�ேணா நா� இ�ேம த�யா வாழ ������ ��� ேப�னா�� ஆ�� ச� ெப��� ச�
அ��ற� �ைண��லாேம வாழ ��யைல�கற�தா� உ�ைம.
அ�னாேல ந�ேமாட நாக�க�ைத, பார�ப�ய�ைத� கா�பா�த�� ��யாேம, ேம�நா��
நாக�க�ைத, பார�ப�ய�ைத� ��ப�ற�� ��யாேம ெர�டா�ெக�டா� வா��ைக
வா����� ெர�� ேப�� த��கற�தா� வழ�கமா இ���.
இ���� நா� எ��க� ேபாற ���தா� ���. ஆனா ஒ� �ஷய�. நா� நானா�தா�
இ��ேப�. � �யாேவ இ�. காத����ேபா� எைதெய�லா� மைற�சேமா அைதெய�லா�
இ�ேபா ச����க பழக��. ந�ேமாட �ய� ெஜ��க���. அ�னாேல எ�ைன எ�ேனாட
�ய�ேதாட ஏ���கற மன�பா�ைம உன����தா, உ�ைன உ�ேனாட �ய�ேதாட ஏ���கற
மன�பா�ைம என��� இ��தா, ஒ�ணா ேச�ேவா�. இ�ேல�னா ேவ�டா�. இ�ெம நா�
ெர�� ேப�� ஒ��தைர ஒ��த� ������ ஒ��� ேபாக��. காத� ேவற, க�யாண� ேவற.
இைத� ச�யா �����க��. இ�ேபா ெசா�� ம�ப��� ஒ�ணா ேச�ேவாமா?” எ��
ேக����� ����னா� சரவண�.
அவைனேய பா����ெகா����தா� மா��. கா������ ைக����த ஐ���� உ��, அவ� 60

வாெய��� வ��� அவ� ச�ைடைய நைன���ெகா����த�. அவ� வாைய��, அவ�
ச�ைடைய�� �ைட�����, அவைன அைண���ெகா��, அவ� கா�� ஏேதா ெசா�னா�
மா��. கா������ �க� மல��த�.
“ைஹ அ�பா! எ�� ஓ��ேபா� சரவண��� ஒ� ��த� ெகா��தா� கா����
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த���ேத� “ ப�பர� “
��க எ�����ட எ�த வழ��ேல�� இ� வைர��� ��க ேதா�தேத இ�ைலேய, அ� எ��� சா�
எ��ற ��ப�� ேக���� வ��� ச�ட நாத� நா� அ��தநா� மா��. ச�ட�ைத பா� எ�
ேப�ேல�� ��ைய எ� �ைள�ேல�� ெவ����ேக� அதனாேல இ���� எ��
அக�காரமாக� ���தா�.
ச�டநாத� ேசாபா�� உ�கா�����தா�. அவ� எ�ேர அவ��� �க�� ���தமான ேம�நா��
ம� வைகக�, ேமைச�� இட� ������தன. அவ�ைடய பா�ய ந�ப� ர�வர� உ�கா���,
அவைரேய பா����ெகா����தா�.
எ�னடா அ���� பா�கேற எ�றா� ச�டநாத�.
ேட� ச�ட நாதா ��றவா��� ெத���� உ�ைன மா�� வ��� எ�லா� மனசா��ைய அட�
ெவ����, பண���காகேவா, ெப�ைம�காகேவா உ�க வாத� �றைம�கற ���ேல அ�த�
��றவா�ைய� ச�ட�ேதாட ���ேல��� ����� ெவ��ேல ெகா�� வ���கேள உ�கைள
மா�� ம�ஷ�களாேலதா� ந�ம நா� இ�ேளா ேமாசமா ேபா��. ��றவா��� ெத��சா
��சயமா பண���காகேவா ேவற காரண���காகேவா வாதாட யா�� வராம இ��தாேல இ�த
நா� தானா உ��ப��. ��ற�க� �ைற��.
அ�னாேலதா� ெசா�ேற� இெத�லா� ����� ேந�ைமயா வாழ �ய�� ெச�ேய�டா எ�றா�
ர�வர�. அய�நா�� ம�ைவ �� பா����ெகா����த ச�டநாத�, க�க� �வ�க ����தா�.
இ�த� ேக��ைய� ேக�ட� � எ� �ெர��.. அ�னாேல த���ேச! இ�ேல�னா நட�கறேத ேவற
ச�டா அவ� அேயா��ய�� எ�லா���� ெத���. இ�வள� ஏ�, ��ப��ேக ெத���.
அ��ற� ஏ�டா ேக� ேகா����� வரா�க. ெபாைழ��டா.
யா���� இ�ேக ��ைய �ைல நா�ட���ற ���� இ�ேல. எ�லாேம பண�����தா�டா.
அைத �� � அ��க� ெசா���ேய ஆ�டவ�, அவ���� ெத�யாதா இவ� அேயா��ய��.
அ��ற� ஏ�டா ��மா இ��கா� ஆ�டவ� எ��� எ�கைள மா�� இ��கறவ�கைள��
பைட�� இவ�க மா�� ��றவா��க��� ��தைல வா��� ���கறா� உ�க ஆ�டவ�
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ச��ய� எ����ேம ெஜ����. ெத�வ� ����� ஒ� நா� அவதார� ெச�வா�. ��ட
��ரஹ� ��ட ப�பாலன� ெச�வா�. இெத�லா� � ெசா��� ெசா��ேய என�� மன�பாட�
ஆ����. ேகா��ேல �ட நா� மற�கறேத இ�ேல. ெரா�ப ���கமா வாதா��� கைட��ேல
நா�� இேத வா��ைதைய� ெசா���தா� ஜ�ேஜாட மன�ேல எ� க��� கார�
ேந�ைமயானவ�� ஆழமா ப�ய ெவ�� ெஜ���ேற�. ஜ�ஜு� ம�ஷ�தாேனடா. எ�ேனாட
வா��ைத ஜால���� மய�� அவ�� நா� ஏ�ப���ன ச�ேதக�ேதாட பலனா எ�
க���கார���� சாதகமா ���� ெசா�றா�,
எ�கடா ேபா�� உ� ெத�வ� ஏ�டா வரைல அ�த அ��ைய� த��க உ� ெத�வேம
பண����தா�டா பய�ப��. ம�ஷ� க�� ���ச பன����தா�டா ெவைல ேபா��.
உ�கேளாட ச�� வா��த ெத�வ�ேதாட ��ரக�கைளெய�லா� கட��னா�. ெத�வ�ேதாட
��ரக��ேல��� எ�லா நைகைய�� கழ�� ��தா�. ெத�வ�க� இ���ற ேகா�ேலாட
ெசா�ைதெய�லா� த� ேப��� மா�����டா�. ேகா� ேகா�யா ச�பா��சா�, ஒ� நா�
மா�����டா�. அவைன நா�தா�டா எ�ேனாட வாத� �றைமயாேல �ரபரா��� ����ேச�.
ஏ�டா அ�ேபா அ�த� சா�, தாேன பா��க�ப��� வரைல சா�� ெசா�ல
ஒ� �ஷய� ெத��மா எ�க அ�பா வ���. ேந�ைமயான வ���. �யாய����� �ற�பா ஒ�
வழ�ைக�� எ��க மா�டா�. அவ��� எ�தைன ேப� ச�த��ப� ெகா��தா�க கைட� வைர���
மன����ேள ����ேய ெச�தா�. அவ��� எ�லா�� ��டா�� ப�ட� ெகா��தா�க. ேக��
வரேல, ச�பா��ய�� வரேல! அ�ேபா எ�கடா ேபா�� உ�க ெத�வ� அ�ேபா ������ேட�
�� ேந�ைம, �யாய� இெத�லா� ��மா, பண� ம���தா� ெத�வ� அ����� அ����
��ெவ��ேத� நா�� வ������ ப��� பண� ச�பா��க���. இ�ேபா ���சா�
வ����� ேபெர�����ேக�. எ�ேகடா உ�க சா� எ�றா� த�ளா�ட��ட� ச�டநாத�.
ேட� ச�டநாதா ெஜ���ேறா��ற ���ேல ேபசேற. நா��கவாத����� பல� அ�க�.
நா��கவாத��ற� ஒ� ெவ����ச பல� உ�ள ��க�. அ� இ�ேபா ��யா�. ச� ச� அ�கமா
���� உட�ைப� ெக����காேத எ�றப� ச�டநாதைன� ைக�தா�கலாக அைழ��� ேபா��
ப��க ைவ�����, ேபா�ைவைய� ேபா������ நா� நாைள�� வேர� �� ைந� எ�றப�
�ள��� ேபானா� ர�நாத�.
ம�நா� �� ம�ற���� ���ைற. காைல�� �னச�ைய� ப����ெகா����தா� ச�டநாத�.
ர�வர� ��மா��� எ�� ��யப�ேய வ�தா�. வா ர� ேந���� ைந� உ���ட தா�மாறா
ேப�ேன�. அெத�லா� உ�ைன� ��ப��த���ற ேநா�க��ேல ேபசைல. ேட� ர� எ�ைன
ம�����டா எ�றா� ச�டநாத�.
அட� ேபாடா! இ����தா� ��ப� வ�ஷமா ேப��� இ��ேகா�. இ���� எ�ன ��சா �
ேவற நா� ேவற�� நா� இ� வைர��� ெநைன�ச��ேல. ஆனா என�� ஒ� பய�. � எ�த
�த��ேல�� பா��க�பட� �டா�! உன�� எ�த� ெக�� வ�தா�� எ�னாேல தா�க ��யா�!
ேட� ��ன வய�ேல த�டாமாைல ���ேவாேம �ைன���கா! அ�கமா ���னா தைல ����
மய�க� வ��. ஆ�டவ� ஒ� ெப�ய அ�ைய� ���கற��� ��னா� ஒ� ெப�ய க�வ�ைத�
���பா�� ெசா�வா�க அ����தா�டா பய�படேற� எ�றா� ர�வர�.
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ர� �ற���� ஒ�� இ��தா இற���� ஒ�� உ��. இைத நா� ந�பேற�. எ�ேனாட
வா��ைக ��யற����ேள எ� �ைள��� சவாலான ஒ� ேகைச எ��� நட�� அ�ேல
ெஜ��க���ற ஆைச. அ��� இ�ேபா சவா� வ�����. இ�த ேப�பைர� ப�, இ�ேல ���
த�டைன� ைக���� ��மண� அ����� ஒ� ெச�� வ�����. ��சயமா அவ� சாக�
ேபாறா�� ெத���� எ���டா அ�த� ெபா�� ைத�யமா இவ���� க��ைத ��றா! எ�
�றைம��� சவா� இ�த� ெச���ேல இ���டா! இ�த� ெச��ைய ப���ேற� ேக�டா.
அனாைதயான த�ைன எ��� வள�� ஆளா��ய ெத�வ��� ேவ��ேகா��� இண�க, அ�த
தா�� மகனான இ�த� ெச�வ�ைத மண�க� ேபா�ேற�. இவரா� ெகாைல ெச�ய�ப�டதாக�
ெசா�ல�ப�� ��கைன�ட இவ� ேந�ைமயானவ� எ�பைத எ� மன� அ��� அ�����
�ேட�ெம�� ������காடா இ�த� ெபா�� ம��கா! நா� இ�த� ெபா�ேணாட
ைத�ய���காகேவ, �யாக���காகேவ எ� �ைளைய உபேயா��� இவ� ��றவா� இ�ேல��
����� ெவ��ேல ெகா�� வ�� இ�த� ெபா�ேணாட வாழைவ�க� ேபாேற�” எ�றா�
ச�டநாத�.
ம�நா� �னச�க��� ெதாைல�கா��க��� �ரதான ெச��யாக ெசஷ�� ேகா���� ����
த�டைன ���க�ப�ட ��றவா� ெச�வ��� சா�பாக ேம� ேகா���� ச�டநாத�
ஆஜரா�றா�. ெச�வ�ைத ����ேப� ச�டநாத�� சபத� எ�� ஏக����� �ழ��ய�. நாேட
பரபர�பான�! ��ம�ற வளாகேம ம�க� ெவ�ள�தா� ���ய�!
அ�� ச�டநாதேன �ண�� ேபானா�.
அ�த அள��� அ�த� ��றவா��� ேம� சா��ய�க� வ�வாக இ��தன. ஆனா�
உ�ைம�� அவ� ��றவா�ேய அ�ல எ�ப� ச�டநாத��� �த�சனமாக� ெத��த�.
அர�ய� �ைளயா���ள�. அவ��� எ�ராக� பல ெப�ய பண�கார�க��
அர�ய�வா�க�� ெசய�ப�� ேவ��ெம�ேற அவைன� ��க ைவ����ப� ���த�, ஆனா�
ச�ட��� ��, சா��ய�க�� �� அவ� ஒ� ெகா�ரமான ெகாைலைய� ெச�தவ� எ��
����க�ப�� இ��த�.
ஒ� கண� த�ைன மற�� ச�டநாத� இைறவா இவ� ��றம�றவ�. இவ� ஒ�வைனயாவ�
����� எ� பைழய கைறகைள நா� ேபா���ெகா�ள ஒ� ச�த��பமாக இவைன ����க
�தா� என�� வ� ெசா�ல ேவ��� எ�� மன���� இைற��னா� ெவ�ேய
கா���ெகா�ள��ைல.
அ�ேபா� அவ�ைடய உத�யாள� ��ப��� த�யா� ��வன������ வ�த ஒ�
த�தாேவைஜ ெகா�� வ�� அவ�ட� ���னா�. அ�த த�தாேவ�� இர�� ந�ெச��
இ��த�, ச�டநாத����. �ர��� ப�ைவயாள�க�� ஒ�வளாக� பைதபைத��ட�
உ�கா�����த ம��காைவ� ���கமாக ஒ� �ைற பா��தா�. அவ� க�க� ஒ���தன. அ�த
�ெட��� ஏஜ���� க������, அ�த ம��கா �� வய�� காணாம� ேபான அவ�ைடய
மக�! ம�ெறா� ெச�� அவ� ெவ���� வ�வ��த ���யமான ெச��.
ச�டநாத� �ரகாசமானா�. வாத� �����க �����க, ச�டநாத� ெவ����த ேவ�ைகயானா�.
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ச�ட� அவ� ���� ப� ஆடா�ய�, ேவ�ைக ஆ�ைட� �த��ெகா����த�. அத�
ஆ�ேராஷ��� ச�ட��� ேம�� பல ஓ�ைடக� ���தன. ச�ட� �����கா�ய�. கைட���
ஆ� �தற�ப�ட�.. ச�ட� �க�களா�� �த�, ��� வ��� இற�� ேபான�.
கன� ��ப� அவ�க��� ஒ� ேகா��ைக. ஆ�ர� ��றவா�க� த���க�படாம� ��தைல
ெச�ய�படலா�.
ஆனா� ஒ� �ரபரா� �ட� த���க�பட� �டா�. ஆகேவ நா� ஒ� ���யமான சா��ைய
இ�ேக �சா��க அ�ம� ேகா��ேற� எ�� ேகா��ைக ைவ�தா�, ��ப� அ�ம� வழ��னா�.
அ�த ���யமான சா��! ��க� ! ஆ� ��றவா� ெச�வ�தா� ெகாைல ெச�ய�ப�டதாக�
ெசா�ல�ப�� ��க�! உ��ட� இ���றா�, அவ� ெகாைல ெச�ய�படேவ இ�ைல. இவைர�
கட�� ஒ��� ைவ��, ெகாைலெச�ய�ப�டதாக ச�ட�ைத ந�பைவ�� ஏ�ெகனேவ இற�த
ஒ�வ�� உடைல, �க�ைத �ைத�� ��க� எ�� ந�ப ைவ�� ச� நட�� இ���றா�க� �ல�.
அவ���கான ஆதார�க� இேதா இ�த த�தாேவ�� உ�ளன எ�� அவ�ைற ��ப��ட�
அ��தா� ச�டநாத�.
ெகாைல ெச�ய�ப�டதாக� �ற�ப�� ��க�, வ�� ��றா�. ��ம�ற� வாயைட�� அைம�
கா�த�.. ��க� ஒ��த� வா���ல� அ��தா�
ஆகேவ கன� ேகா��டா� அவ�கேள இ�த ெச�வ� �ரபரா�. அ�யாயமாக அவ� ெச�யாத
��ற����� ���த�டைன வழ�க�ப�����ற�. அவைர எ�த �ப�தைன�� இ�� ����க
ேவ��� எ�� �����, ெப��த�ேதா� ஒ� �ைற ம��காைவ பா������ உ�கா��தா�
ச�டநாத�
��. ச�டநாத� அவ�க� ��ம�ற���� ஏ�பட இ��த இ��ைக �க� சாம���யமாக
உைட�ெத������றா�.
அவைர இ�த ��ம�ற� பாரா���ற� ம��� ெச�வ� அவ�கைள �ரபரா� எ�� ச�ேதக����
இட��� �������டா�. ஆகேவ இவ��� வழ�க�ப�ட த�டைன தவறான�, இவ�
ெகாைல ெச�யேவ இ�ைல எ�ப� உ��யா� ��டதா� இவைர ����க� உ�தர���ேற�
எ�� ேம�� ப����ெகா�ேட இ��தா�. ச�டநாத� வா�க எ�ற �ர���ைண ���ய�!.
ம�நா� ர�வர�, ச�டநாத�, ம��� ம��கா ெச�வ� ஆ�ேயா� உ�கா�����தன�. ெச�வ��
ம��கா�� த�த��த �ர�� ந�� ���ெகா����தன�. அவ�கைள இைடம��� ச�டநாத�,
ேபச ஆர���தா�.
“எ�ேனாட �ைள��� ப������ �ைட�ச ெவ�� இ�த� ெச�வ�. இைறவேனாட அ�� எ�
மக� ம��கா. அவ��� ஏ�ற மா���ைள ெச�வ� எ�� ����� எ��� எ�ற� ேபா�
பா��தா� ர�வரைன.
ேட� ெரா�ப ச�ேதாஷமா இ���. இ�ேபா ெசா��டா உ� வாயாேல த�ம� ெஜ�����
எ�றா� ர�வர�.
ேட� ர� உ�ைமதா�டா. த�ம� ேதா�கறா மா�� ெத���. ஆனா எ�ப�� ெஜ���� .அ�
ம����ேல ெத�வ� இ���டா எ�றா� ெந���ட�.
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உன�� எ�ேளா ைத�ய�� ெரௗ���தன�� இ��தா வய��� வ�த எ� ெபா�� ர�யாைவ
ஒ� ேஹா�ட� அைற�ேல ரா��ரா� த�க ெவ����ேப. உ�ைன மா�� அேயா��யைன நா�
பா�தேத இ�ேல. உ�ைன ந�� எ� ���ேல ���தன� ெவ�ச� எ� த��. இ�த �ஷய�
ெவ�ேல ெத��சா எ�வள� அவமான�. இ�ேம இவைள ேவற யா� க����வா�.
எ� தைல�ேல க�ைல� ���� ேபா����ேய. ஏேதா உ�க அ�பா அ�மா எ�லா��
ெவ���ேல இ��கா�க�� ெசா�னதாேல ந�ல ���ப��� ைபய�� ெநைன�� உன��
��ைட வாடைக�� ��ேட� பா�, எ� ���ய ெச��பாேல அ��க��” எ�� க��னா�
��வநாத�.
அவைரேய பா����ெகா����தா� மேனா. எ�னடா �ைற��ேற” எ�றப� ஆ�காரமா� ஒ�
அைற அைற�தா� ��வநாத�. இத�காகேவ கா����தா� ேபால அ�த ������த
எ�ேலா�ேம மேனா���� த�ம அ� ெகா��தன�. மேனா அ�தைன அ�ைய��
வா���ெகா��, ர�யாைவேய பா����ெகா�� இ��தா�.
“இ��� எ�னடா, அவைள �ைற�கேற அதா� �� ெக�����ேய அ�தா� ர�யா�� அ�மா
காமா��. ஆளா��� அவைன� ெசா�ல� தகாத வா��ைதகளா� �த� எ��தன�. ர�யா
அ�தா�. நா� உ�ைன ந�� ேமாச� ேபா��ேடேன ப�பா�. எ� வா��ைகைய� �ர�����ேய
எ�றா�.
மேனா �த� �ைறயாக வா��ற��, “ர�யா இ�ேபா ெசா�ன அேத வா��ைதைய இ�ெனா�
தடைவ ெசா�� எ�றா�. எ�தைன தடைவ ேவ��னா�� ெசா��ேவ� எ�றா� ர�யா,
ஆ�கார��ட�.
ெசா��ேவ ெசா��ேவ. இ�ேபா எ�ன ேவ��னா�� ெசா��ேவ. �த� தடைவ �யா வ��
எ�ைன� காத��கறதா ெசா��ேய, அ�ேபா நா� எ�ன ெசா�ேன� �ைன���கா
ேவணா� ர�யா, � ஏேதா இ�ேப��ேவஷ�ேல அவசர ��� எ��கேற. உ�க அ�பா��
அ�மா�� உ�ைன� ��றா�க�னா அ� உ�ேனாட ந�ல���தா�. அவ�க��� இ�லாத
அ�கைற ேவற ெவ� ம�ஷ��� இ��கேவ ��யா�. அ�னாேல இ�ேம காத� க����கா�
அ� இ��� உளறாேம காேல� ப��ைப ���கற வ�ைய� பா��� ெசா�ேனேன ேக��யா
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ச� அ��� அ��ற�� � இ�தைன நாளா உ�ைன� ெப�� வள�த உ�க அ�பா, அ�மா ேமேல
�ட ந���ைக இ�லாேம, எ�ேனாட �ய�ப� எ�னா? நா� யா� எ�க ���ப� ��ன�
எ�னா�� �ட� ெத�யாம, நா� ந�லவனா, ெக�டவனா�� �ட� ெத�யாம, ��ேன ��ேன
ேயா��காம எ�ைன ந�� ேஹா�ட��� வ�� த���ேய. அ���� ெத�யைலயா எ�ைன
மா�� ஆ��கைள ந�ப� �டா���
� ���த ைத�ய��ேல தாேன உ�ைன ேஹா�ட��� நா� அைழ����� ேபாேன�. நானா
உ�ைன வ��க�டாயமா ேஹா�ட���� ����� ேபாேன�. உ� மன�ேல�� சபல�
இ��கேவதாேன ��� வ�ேத , ஏேதா நா� உ�ைன� ெக����டா மா�� ேபசைறேய, இ�ேபா
நா� ெசா�ேற�. �தா�, உ�ைன மா��� ெபா���கதா�, எ�ைன மா��� பச�க����
ைத�ய� ெகா���, எ�கைள�� ெக���, ��க�� ெக��� ேபா��க.
அ��ற� எ�லா� ப�ைய�� எ�க ேமேல ேபா�ற ேவ��ய�. ெப�யவ�க ெசா�வா�க ‘ஊ�
இட� ெகா��காேம �� �ைழய��யா��� . இ�ேபா எ�ைன ம��� ��த� ெசா�ேற
எ�றா�.
காமா�� அ�மா உ�க ��ஷ� ெவ����� ஏேதா ஒ� ேவைலயா� ேபானா� ச�. அ����
உ�க ெபா�� காேல�ேல ஒ� �� ேபாக� ேபாேறா�. அ�னாேல இ����� ேபா���
நாைள�� வ���ேவா�� ெசா�னாேள. உ�க ��ஷ���ட ெசா���களா ச� காேல�ேலயாவ�
�சா����களா அ� ச� இ�த� கால��� பச�க அவ�கைள �ைறய� பண�ைத� ெகா��� ப��க
காேலஜு��� அ�����, அவ�கைள ேவ� பா�கற���� ஒ� ஆைள ஏ�பா� ெச�ய ���மா
க�ட�தா�.
ஆனா உ�க ��ஷ��� ஒ� ேபா� ெச�� �ஷய�ைத� ெசா�� இ��கலாேம. அ�ல� ேந�ேத
உ�க அ�பா��ட அ�ம� வா�� இ��தா அ���ேவ�. அவ� அ�ம� இ�லாேம அ��ப
மா�ேட�� ெசா�� இ��கலாேம எ�றா�.
அவைன ேமேல ேபச�டாம�, எ�ேலா�� அவ� ேம� பா��தன� அ��க. மேனா எ��ற
மேனாக� உர�த �ர�� யாராவ� இ�ேம எ� ��ட ெந���னா, எ�லாைர�� நா� அ��ேப�
எ�றா�.
அ���� ேபா� அவரவ� இ��த இட�ைத ��� அைசயாம� ��றன�. உ�க யா��காவ�
ெவ��� ெட����னா எ�ன�� ெத��மா அ���� ெத�யைல�னா நா� ெசா�ேற�. ஒ�
ெபா�ேணாட க��� த�ைமைய �����ற ��ஞான ப�ேசாதைன. உ�க ெபா���� அ�த
ெட��ைட� ப��� பா��க அ�ேபா ெத���. உ�க ெபா�� ேமேல எ� ��� �ர� �ட�
படைல��.
க�டேத கா�� ெகா�டேத ேகால�� அவசர ��ெவ���, ��ேன ��ன ெத�யாம, ெவ�
ேவஷ�ைத ம��� ந��� ெக��� ேபாற ெப�க� நா��ேல அ�கமா��டா�க.
அவ�க��ெக�லா� இ� ஒ� பாடமா இ��க���தா� இ���� ெச�ேச�. நா�
ெசா�ற��ெக�லா� எ�ன சா���� ேக�க��களா எ�� ேக����� ���� ��வநாதைன�
ஒ� பா�ைவ பா������,
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ர�யா ��வநாத� அதா� உ�க அ�பா காமா�� அ�மா உ�க ��ஷைன�தா� ெசா�ேற�.
இவைர� ேக��க, இ�தைன ேநரமா எ���ட ெச�� ���த ச��ய���காக உ�கேளாட
ேச�����, மன�ேல ர�த� வ��சா�� ெவ�ேல அைத� கா���காம, உ�க�ள ஒ��தரா
��� எ�ைன அ��சாேர இ�த ந�ல ம�ஷ� ��வநாத�. இவைர� ேக��க உ�ைமைய�
ெசா�வா�. எ�ேனாட எ�லா� ��ட����� ஒ��வ�� எ�ேனாட ஒ��தரா ��� இ�த�
��ட�ைத ெவ��கரமா ����� ெகா��தாேர, அவ�தா� இ�ேம ேபச�� எ�றா�.
மேனாக�, உ�ைம�ேலேய ஆ�ேராஷமா உ�ைன அ��ேச�. அ�ேபாதா� இவ�க
ந��வா�க��, வ���தா எ�றா� ��வநாத� ப�வாக� தட�� ெகா��தப�.
இ�ேல சா�. இ�ப� �ட நா� ப�ண� த���� உ�க காைல� ���� கதறாேம அ���ேய
���� க�� மா�� ��கறாேள உ�க ெபா�� ர�யா அ�தா� சா� மன� வ���� எ�றா�
மேனாக�.
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ேட� �� எ����டா ம�யா�� இ���� �பாவ�, எ��� ���ரமா ������ ���
��ெய�லா� ேபா���க��, �ைஜ ப�ண�� ப�டாெச�லா� ெவ��க�� ���
சா��ட��. இ���� ���னா எ�ன ெச�யற� இ���தா� ேந���� ���ரமா ப����ேகாடா
அ�ேபாதா� கா�தாேல ���ரமா எ����க ����� ெசா�ேன�. ேக�டாதாேன எ�றா�
ம�கள�.
க������ பா��தா� ��. எ�லா� ம�கலா ெத�யற�. இ��� ெபா�� ��யைல ேபால
இ��� எ�� அ�ப�ேய க���� ப����ெகா�� �� ��க ஆர���தா�. யாேரா உ���
உ��� எ���ன�. அட எ�ன�மா இ� ��க�டாம ெதா�தர� ப��ேய” எ�� ச���ட�
எ��� உ�கா��தா� ��.ச� ச� ேபா� ���ரமா ப�� ேத���� வா எ�றா� ம�கள�.
�� �த� கா�யமாக ேந�� ைவ����த ப�டா� ெபா�டல�ைத� ���� அ�� இ��த
ப�டா�கைள�� ம�தா��கைள�� எ��� ெவ��� அ��� ைவ�தா� அ�ேக வ�த ம�கள�
எ�னடா இ� அ��றமா ப�டாெச�லா� எ��கலா�. இ�ேபா வாடா நல�� இட�� எ�றா�.
இ��மா இேதா ஒேர ஒ� ப�டா� ெவ����� வேர� எ�றப�ேய �� ஓ�னா�.
மைண�� ேகால� ேபா��, வ�ைசயாக எ�ேலாைர�� உ�காரைவ�� எ�ேர த��� இ��த
நல��� சா�ைத எ��� காைல ����ேகா எ�றப� ம�கள�
எ�ேலா���� நல���டா�. மா���ைள�� ந�ம ெபா�� காய��ைய நல�� ைவ�க�
ெசா�� எ�றா� க�யாணராம�. அேதேபா� மா���ைள��� காய�� நல���டா�.
மா���ைள இ�ேபா ��க காய���� நல����ேகா எ�றா� க�யாணராம�.
மா���ைள�� ���தப� காய���� காைல� ���� நல���டா�. ெவ��ைல�� ச�ேற
��ணா�� தட� பா�� ைவ�� ம�கள� எ�ேலா���� ெகா��தா�. ���ர� எ�லா��
������ வா�ேகா எ�றா�.“சா� ��க மா��� நல���� ���ேகாேள� எ�றா�
மா���ைள. ம�கள� ெவ�க�ப�டா�. �� மன��� ம����ேயா� பா����ெகா����தா�.
நல�� இ�� ���த�� எ�ேலா���� தைல�� ஒ� ைக ந�ல எ�ெணைய ைவ�����
���ர� ������ வா�ேகா எ�றா� ம�கள�. அைனவ�� ������� வ�த�ட� ���
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��கைள ஒ� ெப�ய தா�பாள��� ைவ��, எ�ேலா���� ம�கள�� க�யாணராம��
ேஜா�யாக ��� அ��தன�. அைனவ�� அவ�கைள நம�க��� ��கைள வா���ெகா��
��ய ��கைள அ���ெகா�� ப�டா�க� ெவ��க �ள��ன�.
ெகா�ச� இ��ேகா. சைமய� ஆ����. �ைஜ அைற�ேல அல�கார� ப�� ெவ����ேக�.
எ�லா�� வ�� ேச��ேகா. �ைஜைய ������ அ��றமா ப�டா�� கைதைய� பா��ேகா
எ�றா�. க��ர ஹார�� எ��� ���� �ைஜ ���த�ட� எ�ேலா�� ப�டா� ெவ��க�
�ள��ன�. ��, அ���ேப�, நா� ஏேரா�ேள� ெவ� ெவ��க� ேபாேற� எ�றப� ம�தா��
எ�லாவ�ைற�� எ����ெகா�� ஓ�னா�. இ�த �டைவ�ேல � ெரா�ப அழகா இ��ேக
அ����� ெசா���ேட காய���ட� ெந���னா� மா���ைள.
யேத�ைசயாக� அ�ேக வ�த க�யாணராம� கா��ைய� ைக�� ைவ�தப� ����னா�.
மா���ைள ������ அச� வ��தா�.
க�யாணராம�, �������ஹாஆ எ�� ���தப�ேய நக��� ேபானா�. �� அ���ேப�
���ர� வா�ேகா �� ைகைய� �����ெகா�டா�. இேதா வ�வா�றா. � ப�டா� ெவ����ேட
இ�. இேதா வ���ேட இ��கா� மா���ைள எ�றா� க�யாணராம�. ேட� �� இ�தாடா
உன���� அெம��கா�ேல��� வா���� வ�ேத�. �ெபஷ� சா�ேல� எ�றா�
மா���ைள. ேத��� ெசா�� அைத வா���ெகா�� �� ஓ�னா�.
ஏ�க எ��� வா�ேகா எ�� யாேரா எ���ன�. க� ���தா� ��. எ��� ெம�வாக நட��
வ�� ஈ�ேச�� சா���ெகா�� க�ணா�ைய எ��� மா���ெகா��, கா�� கா� ேக���
க��ைய�� மா���ெகா�டா�. �பாவ� ேகாலாகலமாக நட��ெகா����த�. அ�ேபா�தா�
அவ���� ���த�. அ�தைன�� அவ�� மன�����ேள அ�யாத மர� ேவ�களா� ஆழ�
ப������� இ�ய �ைன�க� எ��.
அவ�ைடய மைன� ெசௗ�தர� எ��� வா�ேகா அ���ேய ேலசா ������ வ���க�னா
�ைஜ�� எ�லா� தயாரா ெவ����ேக�. �ைஜ ப���� சா��டலா� எ�றா�. தைலைய
ஆ��னா� ��. எ�வளேவா �ைற அவைள� பா��தவ�தாேன. ஆனா� இ��� அவ��� அவ�
மைன� ெசௗ�தர�ைத� பா��தா�, அ�மா ம�கள��� �ைனேவ வ�த�. பார�ப�ய மர�
ேவ�க�� ஆழ�, நம�ெக�லா� இ��� ச�யாக� ��ய��ைலேயா எ��,
ஓ இ�தா� ெஜ�ம ெஜ�மா��ர� ெதாட�ேபா எ�� ேதா��ய� அவ���.
எ��� ேபா�, �ைஜ ப�ணலாமா ெசௗ�தர� அ�மா எ�றா�!
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ேப��ப�

எ�தைனேயா ேப� வ�� ேபா�� இட�. ஏற��ைறய ச��ர� மா��. ஆமா� அவ� ெதா�ேல
வ�� ஆ�கைள மய�� அவேளா� ச�லாப� ெச�ய ைவ��, அ�க பண�ைத அவ�களாகேவ
அ��� ெகா��க ைவ�ப�தா�. அ�ப�� பழ�� இ��தா�க� அவைள. அவ� இ���� ����
தைல� க�யா� இவைள� த�யாக அைழ��, இ�� இர� ஒ�வ� வர� ேபா�றா�.
ந�ல பைச��ள பா���. � நட���கறைத� ெபா��� இ��� ந�ம வ�மான�. அவ����
����� ேபா���னா அவேர உ�ேனாட ப�மன�� க�டமரா� �ட இ��பா�. பா��
நட���ேகா எ�� ��மண� ஆன ���� ��மண� ெப����� ெசா�வ� ேபா� ெசா�னா�.
”ச��மா, நா� பா���கேற�” எ�றா�, ����ட� ர��தா. ஆனா� அ�� வ�தவைர� பா���
அ���தா� ர��தா!
ப�வ� வ�� அ�த� ப�வ� அவைள� ெபா�லாத பா� ப����ெகா����த ேநர�. எைத�
பா��தா�� ச�ேதக��, ஆனா� அ���ெகா��� ஆ�வ�� அவைள� பாடா��
ப����ெகா����த�. அவ� வன��, அவ��ேக ஒ� க�வ�ைத ஏ�ப���ய�. அ��க�
�ைல�க�ணா� �� ��� யா�� அ�யாம� ரக�யமா� அவ� வன�ைப அவேள
ர����ெகா����த ெயௗவன�, ஒ� ப�க� ம����யாக இ��தா��, உட�� ஏ�ப�� ப�வ
மா�ற�க� அ��த ச�ேதக�க��,
அவ�ைற� ெத�� ெச��ெகா�ள� த��த ேதா� �ைட�காைம�னா� ஏ�ப�ட ேகாப��
அவைள அைல�க����ெகா����த�. ஆனா�� யாைர�� ந�� அ�தர�க�ைத�
ப����ெகா�ள அவ� மன� இட� ெகாடாத அவ�ைத, அ�ப��ப�ட ேநர���தா� அவைன�
ச���தா�. அ�ப�� ெசா�வைத �ட அவ�, அவைள� ச���தா� எ�� ��வ� ெபா��தமாக
இ����.
க������ ேபாவத�காக வாச��� வ�� அ�மா நா� ேபா��� வேர� எ�� �� ���,
வாச�ப�ைய ��� அவ� ெத��� இற��வத��� அ�த ேமா�ட� ைப� அவ� �� வ��
இ��ப� ேபா� அ�ேக வ�� ������ ��ற�� க��ைம��� ேநர��� நட�த� பா��
வா�க எ�ேகேயா பரா�� பா���ேட ேரா��ேல நட�க� �டா� எ�றா�. அ�த ேமா�ட�
ைப��� �ைடலா� உ�கா�����த அவ� ஏ� ��க பா�� ஓ�ட மா���கேளா ெகா�ச�
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ஏமா����தா எ�ைன� �ேழ த�� �������கேள எ�றா� பத�ற��ட�.
அட எ�தைனேயா நாளா உ�கைளேய பா�����ேட இ��ேக�. உ�க��� இ��� ேபச� �ட�
ெத��மா இ�ேம பா�� ஓ�ேற�. சா� எ�� ெசா����� ஒ� ������ட� ைப�ைக�
�ள��, ��ெர�� ேபானா�. அவ� நட�க ஆர���தா�. அ�ேபா� அவ� ெசா�ன வா��ைத,
அவ��� �ைன� வ�த�. இவ� ஏ� எ�ைன எ�தைனேயா நாளா� கவ��கறா� எ�� மன�
�����த�.
அத�காகேவ அவ� ேமா�டா� ைப��� ைசல�ஸைர� கழ�����, அவ� ெத��� அ��க�
வ��றா� எ�ப� அவ�ைடய �ழ�� ��க�� ெத��த ேபா�, �த�� ேகாப� வ�த�. �ற�
ஆ�வ� வ�த�. ஒ��த மய�க� வ�த�. அ������ அவ� ேமா�டா� ைப��� ச�த�
அ��க� கன�� வ�த�, படபடபடெவ�� அவ�ைடய ேமா�டா� ைப� ச�த� ேக�க
ஆர���தாேல மன� படபடெவ�� அ����ெகா�ள ஆர���த�. அ�த ேமா�டா� ைப� ச�த�,
அவ� வா��� எ�ேபா�� ச�த� ேபா���ெகா�ேட இ��க� ேபா�ற� எ�பைத
உணராதவளா� அவ� அவ�ைடய வைல�� ெம�ல ெம�ல ���� ெகா����தா�.
ஒ�நா� அவ� நட�� ேபா��ேபா� அவைள� கட�� அவ� ைப� ெச�ற�. அவ� பா�ைவ,
அவ�ேமேல உர����� ெச�ற�. யாேரா ஒ�வ� இ�த� ைபய� ஏ� இ�ப� தா�மாறா வ��
ஓ�றா� அ�த� கைட� ���ேல இ��கா�கேள. அ�த� க�யா� அ�மா அவ�க ைபய� ரேம�.
ஒ�நா� அ�த�மா ��ட ெசா�ல�� எ�றப� ேப��ெகா�ேட ேபானா�க�.
க����� வ���� உ�கா������� ேபா�� அவ� �ைன�, மாணவ�க�� கரேகாஷ�
இவைள �ைன���� ெகா�� வ�த�. ��தாக வ������ ெல�சர� இவ� இவ� ேப� ேகசவ�.
நாைள�ேல��� இவ�தா� உ�க��� வ��� எ��பா�. உ�க ஒ��ைழ���� ந�� எ�றப�
�ைடெப�றா� பைழய ெல�சர�. ெவ�க� ெவ�க� எ�� ேகார� பா�ன� மாணவ�க�. அ�த
வரேவ�ைப� ���த �க��ட� ஏ�ற ேகசவ�, அ��க� ����, இ���� �த� நா�.
அ�னாேல ஒ� ��ன பாட� ம��� ெசா��� ������ உ�கைள ���டேற�
எ�� ஆர���� ேவ��ய�� �த� பாட� இ�தா�, எ�த ஒ� ரசாயன�ைத�� நாம
உபேயா���ற ��ெர�ெடா ��ப�ெடா அ�ேல நாம கல�கற��� உபேயா���ற க�ணா��
���ைய ந�லா க�� அ�ேல பைழய ரசாயன��� �� ���ட இ�ைலயா�� பா����தா�,
இ�ெனா� ரசாயன��ேல ேபாட��. இ� �க ���யமா கவ��க ேவ��ய �ஷய�
இ����. இ� ேபா��. நா� இ�ேபா லா���தா� ேபாேற�. ெக����ேல ஏதாவ� ச�ேதக�
இ��தா ேல�ேல வ�� எ�ைன� ேக�கலா� எ�� ����� �ள��னா�.
அ�� க��� வாச�� இவ��காக கா����த ரேமைஷ� பா��த�� ��ெர�ற� ர��தா���.
ஆனா� ரேம� அவைளேய பா����ெகா�� �����தா�.இவைள�� ரேமைஷ�� ேநா�ட�
��ட சக மாண�க� ந���� ����ட� நக��தன�. ம� நா� க����� உ�ேள அவ�
ப���� அைற�ேக வ�� வா��� ��ற ரேமைஷ� பா��த�� பய�ேத ேபானா� ர��தா.
ஆனா� ரேம� அ�த ெக���� ெல�சர�ட� அ�ம� ெப�� அவ� அ�ேக ெச�� அவ� கா��
ஏேதா ெசா�னா�.
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ெதா�ைடைய ெச���ெகா�ட ெல�சர� ேகசவ� ர��தா இவ� ேப� ரேம�. இவ� உ�க
�����டதா� இ��காரா�. உ�க அ�மா��� உட�� ச���ைல. அ�னாேல உ�ைன
அைழ����� ேபாக��� ெசா�றா�.
உ�க��� இவைர� ெத��மா எ�றா�. ெத��� எ�� தைலயா��னா�. அ�மா��� எ�ன
ஆ�� எ��ற கலவர��ட�, ச� ��க இவேராட ேபா�க. ஒ��� கவைல� படா��க எ�றா�
ேகசவ�.
ர��தா த� ��தக�கைள எ����ெகா�� �ள��னா�. அவ�க� இ�வ�� ஜ�ன� ப�க�
வ��ேபா�, வ���� உ�ேள இ��� ஒ� �ர� ேக�ட�. ெக���� ெவா�� அ�� ஆ����
எ�� �ல� ����� ச�த�� ேக�ட�.
ரேமஷுட� ����� வ�த ேபா� அ�ேக ெத�ேவ �����த�. �னா�யா� அ���� ேபா�ட�
�� அவைள. ஆமா� எ�த ஒ� ேநா�� இ�லாம� கலகல�பாக வைளய வ��ெகா�����,
அ�த ���� �வ நா�யாகேவ �க��த அவ� அ�மா ��ெர�� மாரைட�பா� இற�� �ட�தா�.
ர��தாைவ� ேத��, அவ� அ�மா�� உடைல� ���சாதன� ெப���� ைவ��, எ�லா
ஏ�பா�ைட�� ரேம� கவ����ெகா�டா�. எ�லா� சட��க�� ���� ெவ�ைம அவைள�
தா��யேபா� அவ�, ரேம�� ேதா�� த�சமைட�தா�. அவ���� ெத�யா�, ரேம��
அ�மா எ�� அைழ�க�ப�� க�யா� அ�மா ஒ� ெதா��கா� எ��. ரேம�, ர��தாைவ
அவ� ����� அைழ��� ேபானா�.
த� அ��������� ��ட ர��தா எ�ேர உ�கா�����த ேவ��ய� ���ைரயாள�
ேகசவைன ஏ���� பா��தா�. ேகசவ��� அவைள அைடயாள� ெத�ய��ைல. ஏ� சா� ��க
இ� மா�� இட���� வ���க எ�றா�. இ�தா�மா �த� �ைற எ�� ஒ� ��ச��ட�
ெசா�னா� ேகசவ�. அவைளேய பா����ெகா����த ேகசவ� எ� வா��ைக�ேல அ���கற
ெக���� ெவா�� அ�� ஆகைல�மா. எ� மைன� �ழ�ைத�க எ�லா�� எ�ைன
ெவ��கறா�க.
காரணேம இ�லாம, அ�னாேலதா� நா� ஒ� ஆ�த��� ச� ஒ� மா�த��� இ�ேக வ�ேத�
எ�றா�. அவ���� கா�� ����மா எ�� ேக����� ர��தா, பாைல�� �காஷைன��
கல�� ச��கைர ேபா�� ��னா� கல��னா�. அ�த ��ைன வா� ேப��� க��, த��ைடய
ேத�� இ���� ேகா�ைப�� ேபா�� அைத�� கல��னா�.
ஆமா என�� ஒ� ச�ேதக�, கா��ைய� கல��ன அேத ��னாேல ேத�ைர� கல��னா எ�ன
ஆ�� எ�றா�. �டா��மா ெக����ேல நா� ெசா��� ���கற �த� பாடேம அ�தா�.
நம��� ெத�யா� �ைள�க� எ��� இ�����. ஆனா ஒ�� ஏேதா ஒ�� அேதாட
��ைமைய இழ��� எ�றா�. ெமௗனமாக அவைரேய பா����ெகா����த ர��தா
இ�வள�� ெத��ச ��க ஏ� சா� இ�ேக வ���க?” எ�றா�.
�����ட ேகசவ� ச�� ேநர ெமௗன����� �� இ�ேம இ�ேக ம����ேல. ��ைட ���
எ�ேக�� ேபாகமா�ேட� எ�� ����� அவ� அ�ேக வ�� � உ�ைன எ� ெபா����
ெசா�றதா இ�ேல அ�மா�� ெசா�றதா�� ெத�யைல” எ�� ����� அவ� ெந����
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உ���� ��த��� ெவ�ேய ேபானா�.
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அ�பா ெசா�னைத� ேக�� இ�ேக இவ� ����� வ�த� தவேறா எ�� �த� �ைறயாக�
கேணஷு��� ேதா��ய�.
ஆமா� ப�� நா�களாக� ெதாட��� இ�த� ��தேரச� ����� வ��ெகா�����றா� கேண�.
கால���� ஏ�ப �ைறய� ப������� அவ��� உ�ய ேவைல �ைட�காம� பல
��வன�க�� ேவைல பா���� அைவெய�லா� ���� அ��காம� த� த�����ய
ேவைல�காக அைல��ெகா����தா� கேண�.
அ�பா ேவதாசல� ஒ� நா� அவ�ட� எ��ைடய ஆ�த ந�ப� ��தேரச� பல
��வன�க���� ெசா�த�கார�. அவைன� ேபா�� பா������வா எ�றா�. அவ�ைடய
ேப�ைச ம���, இ�த� ��தேரச� ����� �த� நா� வ�த�, அவ� மன��� �ழலா�ய�.
வா��� இ��த ���கா�ட� த� �வர�கைள� ெத����, ��தேரச�ைடய ந�ப� ேவதாசல�
மக� கேண� வ����பதாக� ெத����� கா����தா�. இ�ெட�கா�� ேக���ெகா��
���கா அவ�ட� வ��, ’உ�கைள ெமா�ைட மா��� வர� ெசா�னா� எ�� ெசா�ன�ட�
உ�ேள ெச��, ப�வ�யாக ெமா�ைட மா�ைய அைட�தா�.
அ�ேக பல ��வன�க��� இய��னரான ��தேரச� ேபர� �����ட� ேச��� கா�றா�
����ெகா����தா�. வா�பா. உ�க அ�பா ேவதாசல� ெசௗ��யமா எ�� வா� ேக�டா��
ைக�� மன�� க��� கா�றா� ேமேல இ��த�.
சா� சா�, எ�ன சா� இ� நா� எ��பா��கேவ��ைல. ��க ேபா� இ���� கா�தா� �����
இ����க ’ த��� த�மா� ஒ� வ�யா� �ய�பா� அ�த� ேக��ைய ேக����டா� கேண�!
கா�றா�ைய அனாயாசமாக இ���, �ேழ இற�� அ�த� கா�றா�ைய� ேபர�ட�
ெகா������, �ைல� ��ற� ெதாட��னா� ��தேரச�. அவைரேய �ய�பா�
பா����ெகா�ேட , ’நா� �ைல� ���� தர��மா ’ எ�றப� அவ�ட���� �� க�ைட
வா��� ��ற� ெதாட��னா� கேண�. ப�க��� இ��த �ழா�� �க�ைத க��, ைக
கா�கைள�� க���ெகா��, ெகா��� காய�ேபா����த ��ைட எ����
�ைட���ெகா�� ��ட� கேண�, நா� இ�ேபாதா� பல ெதா�� ��வன�க��� அ�ப�.
��ன வய�ேல��� அ� ப�� உைத ப�� �ேழ ���� ��� �கைரெய�லா� ேப����, 76

அ��� ந��ேல வா��� க�ட�ப�� ����� வ�தவ�. எ�த� பழைச�� மற�காதவ�…
���தா, அ�னாேலதா� உ�க�பாைவ�� ஞாபக� ெவ������ேக�. உ�கைள��
வர�ெசா�ேன� ���தா ’ எ�றா�.
ச� சா� ச� சா�’ எ�� �ண�னா� கேண�. ச�, என�� நாைள�ேல��� ஒ� ���யமான
ேவைல இ���. ��க �ேனா� இவ� �ட வ�� இவ���� கா�தா� �ட� க��� ���க.
நாைள�� உ�கைள� பா�கேற� ச�யா’ எ�றப� ெச�ேபா��, ரேம� நா�தா� ஆமா� ச�யா
இ��� ப�� ��ஷ��ேல நா� ந�ப கா�ெபாேர� ஆ��ேல இ��ேப�. ��� வ���.
இ���� ஒ� ���யமான ���� எ�� ேப�யப� ேபா��ெகா�ேட இ��தா�.
அ�பா ��க ேபா�� பா�க� ெசா���கேள அ�த� ��தேரச�. அேட�க�பா எ�னா ஒ� ம�ச�.
எ�ன க��ர�. எ�ன ஒ� ேநர� தவறாைம. எ�ன ஒ� எ�ைம. அ�பா இ��தா அவைர மா��
இ��க�� எ�றா� கேண�.அெத�லா� ச��பா உன�� அவ� ேவைல ���தாரா எ�ற
ேவதாசல��ட� ஆமா�பா அவேராட ேபர��� கா�தா� �ட� க��� ���க� ெசா�� இ��கா�.
நாைள�ேல��� ேபாக� ேபாேற� எ�ற கேண�ட� �க� சாதாரணமாக, ச��பா ேபா��� வா
எ�றா� ேவதாசல�. கேண� அவைரேய �ய�பா� பா����ெகா�� ��றா�.
ம�நா� ��தேரச�� ேபர� ����ைய ப�க��� உ�கார ைவ���ெகா��, கா�றா��� எ�ப�
���ர� ேபா�வ� எ�� ெசா��� ெகா���� ெகா����தா� கேண�. ��தேரச�� மைன�
சா�தா! ெபய��ேக�றப� சா�த� தவ�� ��னைகேயா� மா��� ஏ� வ�� கேணஷு���
������� ஒ� த��� ப��, கா�� எ�ல� எ����ெகா�� வ�� ெகா��� சா��ட�பா
எ�றா�.
ஏ�மா ��க ஏ� வ���க. �������தா நாேன வ�� வா���� வ����ேபேன எ�ற கேணைஷ
அதனாெல�ன ச� ��க ெர�� ேப�� சா����� �ழ வ��ேபா� த��கைள� �ேழ ெகா��
வ����க எ�றப� இற��� ேபானா�. அ�த வார� கைட��� ���� �க ���கமாக� கா�றா�
����ெகா����தா�.
ெவ����ழைம அ�� ��தேரச�� ஒ� ���ய அ�வலக��� எ��தராக� ப� ��ய
அ�ம���� உ��� க�த� வ�த�.அ�பா என�� உ�க ந�ப�� க�ப�ேல���
அ�பா���ெம�� க�த� வ����� எ�றா� கேண�, ம�����ட�. ச��பா ேபா�� ேச���
எ�றா� ேவதாசல�. ச��பா ஆனா ஒ��. எ� மன��� ேவைல ������தா ெச�ேவ�.
இ�ேல�னா ���ேவ� எ�றா� கேண�. ம�நா� அ�த அ�வலக���� ெச�� ெபா��ைப
ஏ�றா� கேண�. ��தேரச� அ�வலக����� �ைழ�தா�. அைனவ�� எ��� ம�யாைத
���தமாக இ�ய காைல வண�க� ெசா�னா�க�. ஏ���ெகா�� அைனவ���� காைல
வண�க� ெசா�னவ�, ேநராக கேண� இ���� ேமைஜ�� வ�� ��றா�.
கேண� �க�� ந�� சா�. ஆனா ஒ� �ஷய�. எ� த���ேக�ற ேவைல�னா ெச�ேவ�.
இ�ேல�னா ����ேவ�’ எ�றா�.
‘அ� இ��க���. இ���� எ� ேபர� ��ச� வ������ ேபாக��� ெசா�னா�. ��க
ேபா� அவைன� ������� ��ச� ப����� ேபா��� வா�க’ எ�றா� ��தேரச�.
ம���க�� சா�. ேந�� வைர��� நா� ேவைல இ�லாம இ��ேத�. இ���� என�� ேவைல77

இ���. ேவைல ேநர��ேல ேவற எ�ேக�� ேபாக மா�ேட�. ெகா�ச� இ��க’ எ��
த��ைடய ெச� ேபாைன உ������, த��ைடய ந�ப� �ேனைஷ அைழ��, �லாச�
ெகா���, ��தேரச�� ேபர� ����ைய ��ச� ப������ ���� ேபாக� ெசா��
ேவ��னா�. �ற� சா� உ�க ேபர� ��ச� ப����� எ�ேனாட ந�ப� �ேன� �������
ேபாவா�’ எ�றா� கேண�.
அவைனேய உ��� பா����ெகா��, ’இ�ேபா உ�க��� உ�க அ�பா �பா��ேலதா� ேவைல
������ேக� �த� நாேள நா� ெசா�றைத ெச�யமா�ேட�க��கேள எ�றா� ��தேரச�.
கேண� ம���க�� சா�. ��க ெசா�ன ேவைலைய� த��த ஆ� �லமா ெச�ய ஏ�பா�
ெச���ேட�. நாேன ேபாக��� ��க எ�� பா��தா எ�னாேல ��யா� எ�றா�. ஒ� �த
இ��கமான ���ைல உ�வா���. ����� இ��பவ�க� ஒ��த பய�ேதா� அவைரேய
பா����ெகா����தன�.
��தேரச� ���கமான பா�ைவ�ட� அவ� அ�ேக வ�� ��றா�. இ�ேபா உ�க����
���க�ப�����ற ேவைலேய உ�க அ�பாேவாட �பா��ேல ���க�ப�ட ேவைல எ��
���� ெசா����� ����னா�. ஒ��த ெமௗன� ��ெகா�ட� அ�ேக. �� ����
��தேரசேன ெதாட��தா�.
ஆனா இ�ேபா உ�க��� ேமேனஜராக� பத� உய�� ெகா���ேற�! இ�ேபா உ�க���
���க�ப�����ற ேமேனஜ� பத� உ�க த��ைய ம��� அ���� ���கற ம�யாைத.
க�ராஜுேலஷ�� ெஜ���ேம�. ����அ� எ�றா� கேண�� ைகைய இ���� ����யப�
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த��ைடய ெம�கா�க� ெஷ��� வ����த ஒ� காைர� ப�� பா������ இ�ேபா
ச�யா���� எ��� ஓ��� பா��க சா� எ�� அ�த� கா�� உ�ைமயாள�ட� ெகா�������
����னா� �வா.
அ�ேக ஒ� ெடாேயா�டா ெகாேராலா காைர ஓ��வ�� ������� ஏ�பா இ�த� காைர
எவேனா ஒ� ேமா�டா� ைப�ேல ேபானவ� இ������ ேபா��டா� த��� த�பா வ��
ஓ�றா�க, பய����ேட எ���ேயா க�ட�ப��, ெகா�ச� ெகா�சமா ஒ������ வ�ேத�.
��னாேல ப�ப���ட ந��� இ��� பா�. டய�ேல உரா��. இைத� ச� ெச�ய ���மா
எ�றா�.
�வா, காைர� பா��தா�. ெச�� தேர� சா� உ�கா��க எ�றா�. கா�� ��ப�க� வ�தவ�
��ப�க� க�ணா��� டா�ட� எ�� எ�����பைத� கவ��� ���� அவைர உ��
ேநா��னா�. அவ��� அவ� யாெர�� �ைன� வ�த�.
அவைர உ�கார� ெசா�����, கா�� ��ப�க� வ�� ந���ய ப��ைய� பா�ைவ��� சா�
இ�த ந��கைல நா� ச� ப��� தேர�. ஆனா ம�ப��� ெப��� அ��க��. அ���
இ�த� ப���� ம��� ெப��� அ��சா அ� த�யா� ெத���. காேராட வ�ண���� ஒ���
ேபாகா�, பரவா��ைலயா அ��� இ�ேல�னா ��க�� ேவைலைய ������, ெமா�தமா
ம�ப��� ெப��� அ��க��’ எ�றா�.
இேதா பா��பா, � இ�த ந��கைல ம��� எ���� ��. ஓரள� டய�ேல இ�படாெம இ��தா ச�.
ம�தப� நா� எ�ேனாட ச��� ெச�ட�ேல ���� ச� ப����ேற�. ெரா�ப ெவைல உய��த
கா��பா ெடாேயா�டா கேராலா. ெவைல எ�ேளா ெத��மா ��ட�த�ட ப�� ல�ச� எ�றா�.
ச� சா�, எ�தைன ல�மா இ��தா எ�னா ெச�ய ேவ��யைத ெச��தா� ஆக�� எ��
ெசா���ெகா�ேட ந���ய ப���� ��னா� ஒ� மர�க�ைடைய ைவ�� �� ப�கமாக ஒ�
���யலா� ெடா�ெம�� த��னா�. டா�ட� நா�கா������ எ��� ஓ�வ��, ‘எ�னா�பா
இ� இ��� அ��கேற. ெகா�ச� ெம�வா அ�. நா� யாைர�� இ�த� காைர� ெதாடேவ
�டமா�ேட�.
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எ�ேனாட வா��ைக�ேல நா� அ�கமா ேந��கற� இ�த� காைர�தா�, ெம�வா ெம�வா
எ�றா�. �வா மன��� அ�த� பைழய கா�� ���த�. ஆமா� இேத டா�ட� ேவைலெச���
ம���வமைன�� அவ� உ�����ரா� ேந��த மைன� �மலா ஒ� �ப��� மா��ெகா��
������ �ைல உ��மாக� ெகா�� ேபானேபா� நட�த அ�த� கா�� ���த�.
ர�த� �ணா��ெகா�����ற�.
இவ� த����ெகா�����றா�. யாைர� ேக�டா�� ெகா�ச� இ��பா. இ�ேக டா�ட� ந��
ேபா�ய அள� இ�ேல. ெகா�ச� ெவ�� ப��. இேதா டா�ட� வ���வா� எ�றப�
ேநர�ைத� கட���ெகா����தா�க�. டா�ட� வ�தா�. அவ�ட� �வர�க� ெசா�ல�ப�டன.
அவசர ���ைச�� ஏ�பா� ெச�ய� ெசா�னா� டா�ட�. அவ� மைன� �மலா �ைன��லாம�
இ��தா�� வ�யா� �ன��ெகா����தா�. டா�ட� அவள� ைகைய ேவகமாக இ��தா�.
அவ� வ�யா� அல�னா�.
�வா பத�� ேபா�, ‘டா�ட� ெகா�ச� ெம�வா பா��� கவனமா� ெச���க. அவ���
வ����. அ� ம����ைல. எ��� உைட����தா இ��� அ�கமா���’ எ�றா�
பத��ேபா�. இேதா பா��பா எ�க���� ெத���, எ�ன ெச�ய��, எ�ன ெச�ய�
�டா���. � அ�ேக ேபா� ஒ� ஓரமா உ�கா�’ எ�� �ர��னா�. டா�ட�. ேவ� வ���லாம�
�ரமாக� ேபா�, ெத�வ�கைள ேவ���ெகா�� உ�கா�����தா�, த� இயலாைமைய
�ைன��.
த� மன��� ஓ�ய அ�த� கா���� வ�ைய மன��� வா���ெகா�ேட, டா�ட�� காைர� ச�
ெச��ெகா����தா� �வா. ���யலா� வைள�த இட�ைத ஒ� அ� அ��தா�. டா�ட�
பத��ெகா�� ஓ�வ�� ஏ�பா இ�த� காேராட �ைல எ�னா�� ெத��மா. இ���� ேபா��
அ����ேய, ெம�வா பா��, �தானமா ெச���பா எ�றா� அ�காரமான �ர��.
டா�ட� ேபான மாச� �ப�� நட�த எ� மைன��� ஆ�ேரஷ� ெச���கேள �யாபக� இ��கா.
ேநாயா�க� ���த பண��ேல வா��ன காைரேய இ�வள� ம�����கேள. எ� ெபா�டா��
உ�� இைத�ட� ேகவலமா நா� பத�ன�ேபா ெகா�ச� �ட இர�கேம இ�லாம ஒ�
கணவேனாட பத�ற�ைத ம��காம எ��� ெவர����க.
எ���ட ெகா�� வ�� காைர ������க இ�ேல. என��� ெத��� எ��� ச�
ெச�ய�����. இ�ேக நா�தா� டா�ட� ேபா� அ�ேக ஒ� ஓரமா உ�கா��க எ�றா�,
டா�ட�� மன��� அ�த� பைழய கா�� ���த�. எ�வள� ேநர� ேபான� எ�ேற
ெத�ய��ைல.
டா�ட� சா� உ�க காைர ச� ெச���ேட�’ எ�ற �வா�� �ர� ேக�� ேமான� கைல�தா�
டா�ட�. கா� ந���ய இட� இ�ேபா� ச�யாக இ��த�. ‘எ�ைன ம������பா.. இ�ேம நா�
யாைர�� ேகாவமா ேபசமா�ேட�’ எ�றா� டா�ட�. ந��� இ��த அவ� மன�ைத��
ச�ெச����டா� அ�த ெம�கா��.
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உட�� மன�� பரபர��� ெகா����த� கேண���. மைன� தா�� அவ� ேம� எ�த�
ச�ேதக�� ெகா�ள��ைல. இ�த �ஷய�ைத அ�ப�ேய நா��காக ���க ேவ���. இ�ப�
எ�ண�க� ேதா��ய ேபாேத இ�ெனா� மன� இ� �யாயமா, உ�ைன� ச�ேதக�படாத
உ�தமமான மைன��� � �ேராக� ெச�யலாமா எ�� ேக�ட�. அ�த இ�ெனா� மன�ைத
அ�ப�ேய காலா� ேபா�� ���� அத� �ர� த� ெச��� �ழாதவா� மன�ைத
மைற���ெகா�ட கேண� , அ�� எ�ப��� மாைல க�பக�ைத� ச���ப� எ��
��ெவ��தா�.
க�பக�ைத அவ� �த�� ச���த நா� �ைன��� வ�த�. அ�� அவ� அ�வலக������
������ �ைழ�த�ட� ேசாபா�� உ�கா�����த க�பக� எ��தா�. அவ� ப�க���
அவ�ைடய ஆ� வய�� �ழ�ைத அ��, �ைளயா�� ெகா����தா�.
உ�ேள இ��� வ�த தா�� வா�க �க� க���� வா�க. இவ� எ�ேனாட �ளா�ேம�.
யேத�ைசயா ஷா��� மா�ேல பா��ேத�. நா�தா� வர�ெசா�ேன�. இவ ேப� க�பக�. இ�
இவேளாட �ழ�ைத’ எ�றா�. ‘ஹேலா’ எ�� க�பக�ைத ேநா�� ஒ� ����வ� ��த கேண�
உ�கா��க, இேதா வ��டேற� எ�றாவா� உ�ேள ேபா� �க�ைத� க���ெகா��
�வாைலயா� �ைட���ெகா�� ேவ� ஆைடகைள அ���ெகா��� ேபா�, அ�ேக வ�த
தா�� ‘ஏ�க இவ பாவ�, இவேளாட ��ஷ� ேவற யாேரா ஒ� ெபா�ேணாட ெதாட��
ெவ���� இ�����கா� அைத� க�� �����ட இவ அத��� ேக����கா. இவைள
����� அவ� அ�த� ெபா�ேனாடேய ேபா��டாரா�. இவைள �வாகர�� ப���டாரா�.
பாவ� இவ, இ�த� �ழ�ைதய ெவ���� க�ட�படறா. அவ��ட ஆ�தலா ேப��க எ�றா�.
ச� எ�� ����� வ�� வரேவ�பைற�� வ�� க�பக���� எ�ேர உ�கா��தா� கேண� .
தா�� ைக�� கா���ட� வ�� அவ���� க�பக����� ெகா������, தன��� ஒ�
ேகா�ைபைய எ����ெகா�� உ�கா��தா�. ரேம� அ�ேக, ‘அ�� எ���ட வா’ எ�றப�
அவைன அைண���ெகா�� நா�� ��� �ைளயாடலாமா எ�றப� அவைன
அைழ���ெகா�� அைற��� ேபானா�. ேதா�க� ேபச ஆர���தன�.
ஒ�ெவா� நா�� க�பக��� வ�ைக�� ெந��க�� அ�க��த�. இ�ப�ேய க�பக���
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கைதகைள� ேக��� ேக��, அவ� க���� கேணஷு� தா���� கைர��ெகா����தன�.
ெப��� க����, ஆ�� ேதைவய�ற இர�க�� ���ப�ைத அ���� ஆ�த� எ�பைத
இ�வ�ேம உணர மற�தன�.
க�பக� மன���� கேண�� மன���� � எ�ய ஆர���த�. தா����� ெத�யாம�
ெவ�ேய இ�வ�� அ��க� ச���க ஆர���தன�. ஒ� நா� தா����� இ�த �ஷய�
எ��ய�. தா�� �ைல�ைல�� ேபானா�. ஆனா� அவ�க� இ�வைர�� ஒ� வா��ைத��
ேகளாம� மன�����ேளேய �ைம��ெகா����தா�.
ஒ� நா� கேண�� த�ைத ஈ�வர���� வ��, அைழ�� ம�ைய அ���னா�. கத� �ற�த�.
கேண�, வா�க வா�க�பா ‘ எ�றா�. அவைன ����� பா��தா� ஈ�வர ����. அ�ேக
ேசாபா�� இய�பாக உ�கா�����த க�பக� ������ எ��� வண�க� ெசா�னா�.
உ����� தா�� ெவ�ேய வ�� ‘வா�ேகா மாமா’ எ�றா�.
அவைள ����� பா��தா� ஈ�வர ����. ‘ஏ�மா இ�த ����� ம�மகளா � வ�த�ேல���
இ�வள� நாளா எ�ைன மாமா�� ���டேத இ�ைலேய. எ�ைன�� அ�பா��தாேன
����வ’ எ�றா�.
‘அ� அ� வ�� மாமா, இ�ேல இ�ேல அ�பா, ஏேதா ெகாழ�ப�’ எ�றா�. ச��மா � ேபா�
என��� ���க� த�� ெகா��வா எ�� ����� ேசாபா�� உ�கா���ெகா��, வா�மா
க�பக�, இ�ேக வ�� உ�கா� எ�றா�.
எ�ைன ��� அ�பா�ேன ��படலா�. ��� எ� ெபா�� மா��தா�மா எ�றா�. க�பக�
தய��யப�ேய வ�� உ�கா��தா�. ‘ஆமா க�பக� உ�கேளாட க�யாண� காத� ��மணமா
அ�ல� ���ேல பா��� ஏ�பா� ெச�சதா எ�றா� ஈ�வர����. க�பக� தய��யப�ேய
‘காத� க�யாண�தா� சா� அ�பா ‘ எ�றா�. ‘ெர�� ேப�� ஒ��தைர ஒ��த� �����தாேன
க�யாண� ப�����க. அ�ேபா யாராவ� ஒ��த� ���� ெகா�����தா �ட இ��� ஒ�
�ைலைம வ����காேத.
ச� ேபான� ேபாக���. உன��� ��ன வய�. �ைண�� யா���லாம வாழற� க�ட�. ஆனா
ஒ���மா, உன�� வ�த க�ட� உ�ைன மா�� இ�ெனா� ெபா���� வர��டா�. வரேவ
�டா�. எ�ன நா� ெசா�ற� ச�யா?’ எ�றா�. க�பக� �ண�னா�. வர� �டா��மா . இ����
ப�� ெசா�ல ஏ� �ண�ேற’ எ�றா� ஈ�வர����, அ��தமான �ர��. எ�ன நா� ெசா�ற�
ச�யா கேண� எ�றா�. இ�ேபா� கேண� அவசர அவசரமாக, ‘ஆமா��பா பாவ� இவ எ�றா�.
கேணைஷேய உ��� பா��த ஈ�வர ����, ‘அ���தா��பா ெசா�ேற�. ��� தா���� ஏ�
நா�� �ட �ய�றா� இ�த� ெபா���� ஒ� ந�ல வா��ைகைய ஏ�ப���� ���க ���மா,
��யாதா எ�றா�.
கேணஷு� தா���� தைலைய ேவகமாக ஆ��ன�. ஒ��தேராட க�டமான �லைம��
வ��த�படற�னாலேயா, ஆ�த� ெசா�ற�னாலேயா அவ�கேளாட க�ட�ைத� ���க ��யா�.
கவைல�படறைத ������ அ���� ��� கா�ற�தா� ந�ல வ�. எ�ன�பா ெசா�ேற எ�றா�
கேணைஷ� பா���.
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கேண� ஆமா��பா எ�றா�. ‘ச� இவ�� எ� ெபா�� மா��தா�. தா�� என���
ம�மக�னா�� அ�பா�� ���்�டா த���ேல. இவ என�� மகமா��. இவ�� எ�ைன
அ�பா�� ����டா த���ேல. அதாவ� உ�ேனாட த�ைக மா��, உ�ைன அ�ணா��
����டா�� த���ேல, ச�யா’ எ�றா�.
ச� � இவைள பா�கா�பா ஒ� அ�ணனா ������� ேபா� அவ ���ேல ����� வா. இவ
ம�ப��� வா��ைக�ேல ச�ேதாஷமா இ��க, நா� எ�லா�� ேச��� ஏ�பா� ெச�ேவா�’
எ�றா� ��மானமான �ர��. க�பக� க�க�� க��� த��ப,‘அ�பா எ�ைன ஆ��வாத�
ெச���ேகா எ�றப� கா�� ���� வண��னா�. எ��தா�. நா� ேபா��� வேர��பா
எ�றா�.
அ��, தா�தா ைப எ�றப� இ�வ�� �ள��ன�. அ�பா, நா� க�பக�ைத� ப��ரமா அவ�க
���ேல ����� வேர� எ�றப� த� ���டைர உ�����தா�. ஈ�வர����, கா�� ஏேதா
ப�டா�ேபா� இ��கேவ ���� பா��தா�.
தா�� ���� நம�கார� ெச�����, அ�ேக ப��தப�ேய �����, எ�ைன�� ஆ��வாத�
ெச���ேகா அ�பா எ�றா� த�த��த �ர��. அவ��� ஈ�வர������ ��வ�ப�
ெத��த�.
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ெட�டா�� ெந� ��ைக� �ைள�த�. ம���வ மைன�ேக உ�டான ���ைல பய����ய�.
பல� ப�ைச வ�ண உைட�ட� உ�ேள�� ெவ�ேய�� ேபா�வ��ெகா����தன�. ஒ�
ேநாயா� ��ெர�ச�� அ�மா வ���ேத எ�� �ன�யப� இ��தா�. அவைர ��ெர�ச��
ைவ�� ஒ�வ� சைல� வா�ட� பா��ைல� ���� ���தப� ம�ெறா�வ� வ��ைய�
த��யப� ேபானா�. அ�த ேநாயா��� உற�ன�க� அவைரேய கவைல�ட�
பா����ெகா�ேட �டேவ நட�� ெச�றன�.
க�க�� ���ட� ேப��ெகா����தா� காமா�, ஏ� வ�ஷ���� ��னேய நா�
ெசா�ேன� ேவ�டா� ேவ�டா��. இவ� ேக�கைல. �டா���யா, பய�படற��� ஒ���
இ�ேல. இ�ேபா�லா� இெத�லா� ெரா�ப சகஜமா����. இ�ேபா ��ஞான� இ���. ந�ன�
க��ெய�லா� வ�தா��. இ�த� கால��ேல ேபா� இ��� பய�தா எ�ன ெச��ற� .
இ� மா�� எ�லா�� பய���ேட இ��தா, எ�ப� ம�க��� ஒ� ெத�� வ�� இ�
மா��ெய�லா� ��� ��சா ெச�ய ஆர���சாதாேன அ�ேல எ�ன �ைள��� ெத��� ஒ�
வைக�ேல இ� எ�வளேவா ம�கைள� கா�பா�த� ேபாற ஒ� �� க�����பா �ட
இ��கலா�. எ�லா���� உத� ெச�ய����. ஒ� வைக�ேல பா�தா இ� ெபா� ஜனேசைவ
அ��� இ����� ஏேதேதா ெசா�� எ� மனைச மா���டா� இ���� நா� பய����
இ��ேக�. எ�லா� இவரால வ���. �ல���ெகா�� உ�கா�����தா� காமா�.
அவைளேய கவைல�ட� பா����ெகா����தா� காமா��� கணவ� ராஜேசக� உ�ேள
அ�ைவ ���ைச நட��ெகா�����ற�. ’நா� ம� ேநர��ேல அ�ைவ ���ைச ������,
கவைல�படா��க எ�� �����, அ�ைவ ���ைச அைற��� ேபா� ஆ� ம� ேநர� ஆ��,
இ��� ெவ�ேய வரைல. மா�� மா�� ந�ெஸ�லா� வ�� வ�� ேபா��ேட இ��கா.
யாைர� ேக�டா�� ப�� ஒ��� ெசா�லாம ��க ைத�யமா அ�ேக ேபா� உ�கா��க. எ�க
டா�ட� ந�ல �றைமயானவ�. ��சயமா அ�ைவ ���ைச ெவ��கரமா ெச�வா�. அ�னாேல
கவைல�படா��க. நா�க�லா� �ட இ��ேகா� அவ� ப�க��ேல அ����� ெசா�����
ேபா��ேட இ��கா,’
அ�ைவ ���ைச நட��� அைற�� வாசைலேய பா����ெகா�� உ�கா�����தா� காமா�. 85

அ�ைவ ���ைச ெச��� அைற�� கத� �ற�த�. டா�ட� நேர� ைககைள� �ைட�தப�, ெந��
�ய�ைவைய� �ைட�தப� வ�தா�.
அவ��� ��னா� ந�� எ�லா� ந�லப�யா நட�����. ேநாயா� ந�லா இ��கா�.
ஆபேரஷ� ச�ஸ� எ�� சக ந��ட� ��னா�. காமா� க�க�� ஆன�த� க���ட� நா�
ேவ�டாத ெத�வ��ேல. ந�லப�யா ����ேத, பகவாேன. உன�� ந�� எ�றா�.
அ�மா அ�பா உ�க ெர�� ேப� ஆ��வாத�தாேல நா�� ம���வ� ப�ட� ப��� ப���,
இ���� �த� �தலா ஒ� ெப�ய அ�ைவ ���ைசைய ெவ��கரமா ெச���ேட�. எ�ைன
ஆ��வாத� ப���ேகா’ எ�றப� டா�ட� நேர�, ேநராக வ�� காமா� ராஜேசக� இ�வ��
கா�� ���� ஆ��வாத� வா��னா�. ேநாயா��� உற�ன�க� டா�ட� நேர��� ந��
��னா�க�.
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ஒ� மாதமாக அவ� ெசா�வைதெய�லா� ேக���ெகா��, ‘ச� டா�ட� அ���ேய ெச�யேற�.
என�� எ� மக� �ணமானா ேபா��’� ெசா��� ெகா�ேட, அேத ேபால அவ�
ெசா�வைதெய�லா� ெச����� அத� �ைள�க� எ�ன எ�� ஒ�ெவா� வார�� �க�
ச�யாக� �����ட ேநர���� வ�� எ�ேர உ�கா��� �க� ப��யமாக ச� டா�ட�, ச� டா�ட�
எ�� ெபா�ைமயாக ேக���ெகா��� ெப�யவ� ராமநாதைன� பா���
மேனாத��வ ��ண� சரேப�வர� ��க எ���� கவைல�படா��க. உ�க மக� �மேரசைன�
�ண�ப��த ேவ��ய� எ� ெபா���. எ� வா��ைக�ேல இ�வள� ெபா��பா இ��கற
அ�பாைவ இ�ேபாதா� பா�கேற�. ��க ெச��ற ஒ�ெவா� ெசய���� ��சயமா ந�ல
�ைள�க� இ����. ��ய ���ற� உ�க மக� �மேரச� �ணமா��வா�. உ�க��� இ��கற
���யா��� உ�க மக� �ணமாக��� இ��கற ��ர�
��க கா�ற உ�ைமயான ஈ�பா� இெத�லா� பா��� ேபா� என�� ஒ� ப�க� ெரா�ப
ம����யா�� ஆ�ச�யமா�� இ���. இ�த அள��� ������� நட���கறவ�க ெரா�ப�
�ைற� அ�னாேல, இ��� ஒேர வார� நா� ெசா��� ���த மா��ேய உ�க ���ேல
இ��கறவ�க எ�லா�� நட���க��. ��சயமா உ�க மக� �மேரச� ஒ� நா�மலான,
ம�ஷனா வாழ ஆர�����வா�.
அ�த� ெபா��ைப ��க எ����க�� எ�றா� ���வான �ர��
சா� ��க எ�ன ெசா���கேளா அேத மா�� நா�க நட���கேறா� எ�க ைபய� �ணமான
ேபா�� எ�றா� ராமநாத�
இேதா பா��க நா�க பல�தமான ம�ஷ�கேளாட மனைச ஆராயேறா�. ஒ�ெவா� �ைற
ஒ�ெவா� மனைத ஆரா��� ெச��� ேபா�� ெரா�ப ஆ�ச�யமா இ���. இைறவேனாட ச��
ெரா�ப� ெப����ற எ�ண� வ��ப�����ேட வ��.
ம�ஷேனாட மன� ெரா�ப ����ரமான�. இ�த உலக��ேல ெபாற�கற ஒ�ெவா� �ழ�ைத��
ஒ�ெவா� �தமான மன �ைல�� இ���. வளர வளர ஒ�ெவா� �ழ�ைத�� பல�தமான
��க�க��� உ�ளா�, அ�ேல��� நா� ���கற அ��ைரக�னாேலா, இ�ேல அ�த�
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�ழ�ைத�� அைமயற ந�� வ�ட�ேதாட ெசய� பா��னாேலா, அ��� ஏ�தா மா�� மா���ேட
வ��, ெப�தவ�களாேலேய பல ேநர��ேல இ�த மா�ற�கைள� ���யமா க��க ��யா�.
அ��� இ���� ேபா� உ�க மகைன ஒ� மாசமாதா� நா� பா�கேற� , ஆனா அவேராட
நடவ��ைககைள நா� கவ���� பா���ேபா�, ��சயமா ஒ�� ����. உ�க மக��� ெரா�ப
த��ர�க� அ�க�. �ய ப�சாதாப� மா�� ெகா�ய ேநா� ேவற எ��ேம �ைடயா�. அ�
ம����ேல…. அவ� மன�ேல எ�ப�� எ�லா�� அவைர� �ைற ெசா�றா�க , அவ�
ெசா�றைத யா�� ஏ���கற��ேல, அ����கற உண�� ஆழமா ப������. அைத�� த�ர
த�னாேல யா�� பா��க� பட� �டா�.
அ��தவ�க யாைர�� க�ைமயா� ேபச� �டா� அ����� �ைன��றா�. அ�னாேல உ�க
ேமேல எ�த தவ�� இ�ேல�னா��, அவ� ெச�ைகயாேல ��க யாராவ�
பா��க�ப�����க�� அவ� �ைன�சாேல அவ��� அவ� ேமேலேய ேகாவ� வ��. அ�த
�ய இர�க�தாேல அவ� எ�ன ெச��ேறா�ேன ெத�யாம உ�க��ட க�ைமயா நட����றா�,
அ�னாேல எ�ப�ேம அவ� எ�ன ெசா�றாேரா அைத ம��காம ச��� ெசா���க �த�ேல.
�ற� அவ��� ��யறாமா�� எ��� ெசா�லா�. எ��த உடேன அ� அ��� இ�ேல, நா�
ெசா�றைத� ேக�, ெப�யவ�க ெசா�னா� ேக���க��. உன�� அ�பவ� ேபாறா� இ�
மா��யான ெசா�கைள இ�ேம அவ���ட யா�� ெசா�ல� �டா� ���தா? எ�றா�.
ராமநாத� ச� டா�ட� அ���ேய ெச�யேறா� எ�றா�.
அேத மா�� நா� ���கற மா��ைரெய�லா� கவனமா, ேவைள த�பாம அவ���� ���க.
���பா அவ� ���� ேபா� அவைர எ�த� காரண�ைத� ெகா��� எ��பா��க.
அவரா எ�ேபா எ����கறாேரா அ�ேபா எ����க���. அவ��� ப���ேம அ����� �ட
��க கவைல�பட ேவணா�. நா� �������ற மா��ைர அவைர� ெகா�ச� ெகா�சமா
�ண�ப����. கவைல�படா��க” எ�றா� சரேப�வர�. ராமநாத� ச� சா� ம�ப��� நா�
எ�ேபா இவைன அைழ����� வர�� எ�றா�. ச�யா இ��ேல��� ஒ� வார� நா� ெசா���
���த மா��ேய நட���ேகா�க. அ��த �த� �ழைம ��க இவைர அைழ����� வா�க
எ�றா� சரேப�வர�.
அ��த �த��ழைம, மேனாத��வ ��ண� சரேப�வர� த� எ�ேர உ�கா�����த �மேரசைன�
பா��தா�. அவ��� த��ைடய மேனாத��வ ம���வ��� �� ம�யாைத அ�கமா���.
“��ட� �மேரச� என�� ெரா�ப ம����யா இ��� ��க எ���� இ�ேம கவைல�படா��க.
எ�ேபா ேவ��னா�� ��க எ�ைன வ�� பா�கலா� எ�றா� ம����யாக.
ெரா�ப ந�� டா�ட�. ஆனா, கவைல�படாம இ��க ��யைல. டா�ட� சா�, எ�க அ�பா
இ�வள� நாளா இ��� இ�ேல. கட�த ஒ� வாரமாதா� இ��� நட����றா�
எ��ெக��தா�� க�தறா�… அ���� �ட ேபசமா�டா� எ�க அ�பா. என�� ெரா�ப�
கவைலயா இ��� எ�றா� �மேரச�!
மேனா த��வ ��ண� சரேப�வர�, �மேரச�ட� ெசா��� ெகா����தா�.
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��க ெச��ற ஒ�ெவா� ெசய���� ��சயமா ந�ல �ைள�க� இ����. ��ய ���ர� உ�க
அ�பா ��ட� ராமநாத� ���ரேம �ணமா��வா�. உ�க��� இ��கற ���யா��� உ�க
அ�பா �ணமாக��� இ��கற ��ர�, ��க கா�ற உ�ைமயான ஈ�பா� இெத�லா� பா���
ேபா� என�� ஒ� ப�க� ெரா�ப ம����யா�� ஆ�ச�யமா�� இ���. இ�த அள����
������� நட���கறவ�க ெரா�ப� �ைற�.
அ�னாேல, ��க எ���� கவைல�படா��க, உ�க அ�பாைவ� �ண�ப��தற� எ� ெபா���.
உ�க��� உ�க அ�பா ��ட� ராமநாத� �ணமாக��� உ�ைம�ேலேய எ�ண� இ��தா
நா� ெசா�றா மா��ேய உ�க ���ேல இ��கறவ�க எ�லா�� நட�க��. அைத� ெபா��ைப
��க எ����க��. ���மா?” எ�றா� ���வான �ர��!
ச� டா�ட� எ�றா� �மேரச�, ப��யமாக.
//
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கால�கா�தாேல எ��� அ�வலக���� ேபாற அவ� கணவ� ரேமஷு��� ப� ேத���ற
ேப���ேல���, ���ேல��� க��� வைர��� எ���� ைக�ேல ���� இ��கற� ெர��
�ழ�ைத�க�னா�� ெப�யவ� �ேஷா� ப����ட� ேபாறா� அவ�க ெர�� ேப����
ேவ��கறைதெய�லா� எ���� ����, வ������ காைல உண� ���� ம�ய� உண���
ேவ��யைதெய�லா� தயா��� ட�பா�ேல ேபா��� ���� தைலைய வா�, ��ைட
ேபா����� அ��பற����ேள ��� ���� ேபா��
எ�றப�ேய �டைவ� தைல�பா� ெந��ைய� �ைட�தப� இேதா இ� இ���ேத எ� ெச�ல�
���. இவ���� ��ட�த�ட ஒ�ணைர வயசா��. இ��ைப ���� �ேழ இற�க மா�டா�.
இ��� மழைலேய மாறைல. ஆனா ேபசற ேப�� இ��ேக ய�பா ெசம வா� எ����தா� அ�த�
கால��ேல ப�� ப�ெனா���� ெப�� வள�தா�கேளா இ��� வ����� ������ வேர�
அ�ேபாதா� ���வா�,
இ�ேல�னா ந�மைள� ேபச �டாம வ�� ப��வா� எ�றப� ப���� சாத�ைத ஊ�� அவ�
��க ஆர���த�� �ேழ �����, எ�ன ப�ற� என�� கால� இ���ேய ேபா�� எ��
ச����ெகா�ேட ெப���� ��டா� வச�தா ஏேதா ம�ய ேவைளயா�ேச ெகா�ச ேநர�
உ���ட ேப���� ேபாலா�� வ�தா, �ேனா� � ெச��றைதெய�லா� ெசா��� ெசா���
�ல��ேய ெபா�ைத ஓ�டற” எ�றா� ��லா!
ஒ� ம���னா அவ���� ெகா�ச� ஓ�� ேவ��, மன��� ெகா�ச� �லா�� ேவ�� ச�
அைதேய ெநைன����� இ��காேத, மனைச ��யா �� , எ�றா� ��லா. பண�
ெதாைல�கா��� ெதாட� ஓ��ெகா����த�. இ�வ�� ஹா�� உ�கா��� பா��க
ஆர���தன�. அ�த� ெதாட�� ஒ� ெப� என��� பண� ���ய��ேல. ஆனா எ�ைன
அவமான�ப���ன அ�த� �யா�ைவ� ப� வா�காம ஓயமா�ேட� அவைன வாழ
�டமா�ேட� அவ� எ�க ேபானா�� �ர��� �ர��� ப�வா��ேவ� எ�றா� ஆ���ைள�
�ர�� ெவ�ேயா�.
இ�த� ெபா�பைளய� பா��தெவாடேன ஞாபக� வ��. உன��� ெத��மா ந�ம ெத��ேல
ேகா� ���ேல இ��காேள வ�சலா அவ ��ஷ� ராஜா ெவஷ� �����டானா� எ�றா� ��லா. 90

ஐய�ேயா ஏ� எ�ன ஆ�� எ�றா� வச�தா! வ�சலாேவாட ��ஷ� ராஜா ��� நட��னா�
இ�ேல அைத ஒ��கா நட�� அ�ேல லாப� வ�தா பரவா��ேல.
அவ�க ஆ�ன ஆ�ட� இ��ேக, எ�லா�ைடய பண�ைத�� வா�� ெவ�நா�� �� எ�னா
ெந�ல� எ�னா அ���ேய ����னா அ� ேபாதா��ைற�� ��ைட இ��� ெப�ய ப�களாவா
மா��� க��னா� கைட��ேல வரேவ��ய பணெம�லா� வரைல�� ெசா���� யா����
பண� ���காம ஏமா�� இ��கா�. எ�லா�� ேபா��ேல �கா� �����டா�க. ஆனா
அவராேல பண� ���க ��யைல. அவ��� ஏேதா ந�டமா�, எ�ன ெச��ற��ேன
ெத�யைலயா�, அ�னாேல அ�த ஆ� �ஷ� �����டா� எ�றா� ��லா.
ஐய�ேயா நா� �ட எ� ��ஷ� ரேமஷு�க� ெத�யாம அவ���ட ���க�� இ��ேக�
அ�ேபா எ� பண�� வராதா எ�� அ���தா� வச�தா.
அெத�லா� கவைல�படாேத. அவ�க க�ெப�ேல��� ஆ��க�லா� வ����கா�க இ��
இ���� ெச�ச� அவ� ேவைல ெச��ற க�ப��ேக ெத��� ேபா�சா�. அ�னாேல அ�த�
க�ப� இவைர ேவைலைய ��� எ����டா�களா�. ேவைலைய ��� அ����ேபா� அ�த�
க�ப� இவ��� ேசர ேவ��ய ெப�ய ெதாைகைய� ���தா�களா�. அ�த� பண��ேல
எ�லா���� ����� ����டேற�� அ�த ஆ� ராஜா ெசா�� இ��கா� எ�றா� ��லா.
����� யாேரா ���� �ண�வ� ேபா� ச�த� ேக��, வச�தா எ��� ஓ�� ேபா�� பா��தா�.
அவேளாட �ழ�ைத ������ ������ ���� �ண��ெகா����த�. ப�க��� ம�
உ��ய� �ேழ ���� ெநா������த�. ஐய�ேயா �ழ�ைத இ�த உ��ய�ேல��� �ேழ
���த காைச எ��� வா�ேல ேபா���டா� ேபால இ��� அ� ெதா�ைட�ேல மா����
அவ��� ��� �ண�� எ�� பத�னா� ��லா.
வச�தா பத��ேபா� �ழ�ைத�� வா�� �ரைல ��� எ�ப�யாவ� காைச எ��� �டலா�
எ�� �ய�றா�. �ழ�ைத�� வா����� ர�த� வர ஆர���த�. ேம�� பத�ய வச�தா அழ
ஆர���தா�. � ஒ��� பதறாேத. நா� ஆ�ேடா ��படேற�, நாம ெர�� ேப�� டா�ட�
��ட ேபா� எ���யாவ� �ழ�ைத ெதா�ைட�ேல மா���� இ��கற காைச ெவ�ேய
எ����ேவா� எ�றப� வாச��� ஓ�வ�� ஒ� ஆ�ேடா ���தா� ��லா. அத��� வச�தா
�ழ�ைதைய எ����ெகா�� ��ைட� ������, ஓ� வ�� ஆ�ேடா�� ஏ�னா�.
ஆ�ேடா அவ�க� ����க�ேக இ��த ம���வமைன�� �ைர�த�. அ�ேக இேதா பா��க,
இ�ேபா டா�டெர�லா� ��யா இ��கா�க. ��க உடன�யா ெப�ய ஆ�ப����� ேபா���க
எ�றா� ந��. ஆ�ேடா ெப�ய ஆ�ப���ைய ேநா�� ஓ�ய�. உ�ேள டா�ட�ட� ஓ�னா�
வச�தா.
வச�தா ெசா�ன �ஷய�ைத ேக�ட அவ� கணவ� ரேம� அ�வலக��� �ஷய�ைத�
ெசா����� உடன�யாக� ெப�ய ஆ�ப����� �ைர�தா�.
�த�� �ழ�ைதைய� பா��த டா�ட� இேதா பா��க, ஒ��� பதறா��க எ�றப� எ��ேர
எ��தா�. எ��ேர�� ஒ��� ெத�யைல�மா. ஆமா உ�க��� ��சயமா ெத��மா �ழ�ைத
காைச வா�ேல ேபா���டானா எ�றா�. ெத�யைல டா�ட� நா� �ட ெதா�ைட�ேல �ரைல
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���� பா��ேத�. எ� �ர���� ஒ��� அக�படைல. ஆனா வா�ேல��� ர�தமா வ���
எ�றா� வச�தா.
ச� நா� எ���� இ�ெனா� �ைற �ேக� ப��� பா��டலா�. ��தம�� ெந��சாைல�ேல
ஒ� �ேக� ெச�ட� இ���. நா� எ��� தேற�. ம�த இட�க�ேள அ�கமா பண�
வ���பா�க ��க இ�ேக ேபா� �ேக� ப���� ���ர� வா�க எ�றப� த��ைடய
ைக�ேப��� ேபச ஆர���தா�.
���� வா��� �����த ஆ�ேடா�ேல ஏ� இேதா பா��க உடன�யா இ�த �ேக�
ெச�ட���� ேபா�க எ�றா�. அ�ேக �ேக� எ���, அ�த �ேக� ��ேபா��ைட�
ெகா��த�ட� ���� ெப�ய ஆ�ப����ேக வ�� ஆ�ேடா�கார��� 200 �பா� பண�
ெகா������, டா�ட�ட� �ேக� ��ேபா��ைட� கா���தா� வச�தா.
�ேக� ��ேபா��ைட வா��� பா��த டா�ட� “�ேக�ேல �ட ஒ��� ெத�யைலேய எ�னா
ெச��ற� என�ெக�னேவா �ழ�ைத கா� ெதா�ைட வ�யா வ����� ேபா������
ேதா��. ��க காைச எ��க, �ழ�ைத வா�ேல �ரைல ����க இ�ேல அ�னாேல
ெதா�ைட�ேல உ�க நக� �� ர�த� வ������ எ�றா� டா�ட�.
வச�தா பத�னா� கவைல�படா��க. கா� தானாேவ ேமாஷ� ேபா��ேபா� ெவ��ேல
வ����. அ�்�� ந��ேல ஏதாவ� ஆ���னா உடேன �ழ�ைதைய ம�ப��� அைழ����
வா�க பா�ேபா� எ�றா� டா�ட�.
�ழ�ைத க�ட�ப�� ��மா எ�றா�. வச�தா �ழ�ைத�� அ��� வ�� பத�யப� எ�னடா
க�ணா எ�றா� ெபா�� வ�த அ�ைகைய அட��யப�.
�ழ�ைத ரேமைஷ ேநா��, �பா எ�ற�. ரேம� க��� க���ட� �ழ�ைதைய ேநா���
���தா�. �ழ�ைத வச�தாைவ� பா���� ைகைய ���ய�. அ�� ஒ� �� ஒ� �பா�
ப��ெச�� ���ய�. �மா நா� ப��ரமா ெவ���� இ�கேற� கா� உன�� தரமா�ேத� ேபா
கா� எ��� எ�� ெசா������ ���த�!
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அ�� வ����த மட� இ�:
அவசர� ஒ� ���ய ேவ��ேகா�, உடன�யாக � பா���� வைக ர�த� தான� ெச���க�,
க��ேவ� எ��� ஒ� ந�ப��� �க அவசரமாக அ�ைவ ���ைச ெச�ய� ேதைவயா�
உ�ள�, இ�ப��� ரேம� .
அ�த� ெச��ைய� ப���� பா��த ராகவ� அ�த மட�� ��������த ெதாைலேப�
எ�ைண� ெதாட��ெகா��
நா� ர�த� தர� தயா� உடன�யாக ம���வமைன�� வ��ேற�. கவைல�படா��க� எ��
ரேம�ட� ெசா����� த� ெடாேயா�டா ெகாெராலாைவ உ�����தா�. வ�� ேவகமாக
ஓ��ெகா����த�. இேதா ம���வமைன வ�தா���.
வாச�ேலேய கா����த ரேம� வா�க ெரா�ப ந�� எ�றா�
ந��ெய�லா� �ற� பா����ெகா�ளலா�. ���ர� வா��க�. ர�த� அ��க நா� தயா�
எ�றா�. ஒ� ந�� வா�க ��ட� ராகவ�. இ�ேக வ�� இ�த� ப��ைக��
ப����ெகா���க� எ�றா�.
ராகவ� அ�த� ப��ைக�� ப��தப� ந��ட� ஆமா� ��ட� க��ேவ��� எ�ன �யா�
எ�றா�. ந�� சா� அவ��� �யா� எ����ேல. இ���� நட�த ஒ� �ப��ேல அவ���
���ேல அ�ப��, அ�க ர�த� இழ��. ஆகேவதா� உடன�யாக அ�ைவ ���ைச
ெச�தாக��. ��சயமா� அவ��� ர�த� ேதைவ�ப�� எ�றா�.
ஆமா� அவசர��ேல அவ� ேபைர மற���ேட�. அவ� ேப� எ�ன எ�றா� ராகவ�.��ட�
க��ேவ�. ெதாைல�கா��� ெதாட�ேல எ�லா� ந��பாேர, அவேரதா� எ�றா�. ���ெக�ற�
ராகவ��� ந�� ஊ�ைய� ெச�����டாளா, இ�ைலேய
ஓ க��ேவ� அவனா ராகவ�� �த� எ�� க��ேவ�. ராகவ�� ஒேர த�ைக ேரகாைவ�
காத���, ஏமா����� அவ� த�ெகாைல ெச��ெகா�ள� காரணமானவ�. ‘எைத�ேம
பா���வா எ����க�� ேரகா. இெத�லா� வா��ைக�ேல ெரா�ப சகஜ�. மன��� ���காம
ஒ�ணா ேச�� வாழ ���மா? உ�ைன ெரா�ப ����� அ�ேபா. இ�ேபா உ�ைன என���
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���கைல’ அ����� ெசா����, ேவற ஒ� ெப�ைண� ைக����தவ�.
அவனா அவ��கா ர�த� ெகா��க� ேபா�ேறா�
இ�ைல ��யா� ர�த� ெகா��க ��யா� எ�� ��� எ��தா� ராகவ�. ந�� ஓ� வ�தா�.
சா�, எ�ன சா� ஆ��” எ�றா�. இ�ேல, நா� ர�த� ���க ��யா�. இ�த� க��ேவ� எ�
த�ைக�� சா���� காரணமானவ�. அவ��� நா� ர�த� ெகா��க ��யா� எ�றா�.
சா�, உ�க த�ைகேயாட வா��ைகய� ெக��தவ� இ�த க��ேவலா இ��கலா�. இவேராட த����
இவ��� த�டைன ெகா��க ேவ��ய�தா�. இவ��� வா��ைக�ப�ட ேவற ஒ� அ�பா��
ெபா�� எ�ன சா� த�� ெச�சா�க. அவ�க�� உ�க த�ைக மா��தாேன எ�றா� எ�றா�
ந��. ெபா��� அைற�தா� ேபா� ஒ� உண�� ராகவ���. அ���தா�.
உ�க ர�த� மா��ேய ��க�� Be Positiveஆ இ��க எ�றா� ந��. அ�த ந��� உ�வ���
த� த�ைக ேரகாைவேய க�ட ராகவ�, ��ய ெத��ட� � பா���� எ��� ெசா�ைலேய
வ�ேத மாதர� எ�� �ழ��வ� ேபா�ற பா��� ைகைய உய��� �ழ�����, ர�த�
ெகா��க� ப��ைக�� ப��தா�. அ�ேக மா�ட� எ��� ��� ம�யாைத ெச�த�
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நைடபாைத�� எ�ன ெச�வெத�ேற ெத�யாம� அவைனய�யாம� அவ� க�க��
வ���ெகா����த க��ைர��ட �ைட�காம� வ�ய��டப� �����தா� க�ண�.
அவ� வா�கற ச�பள��ேலகால�ைத ஓ�டறேத க�ட�. இ�ேபா எ�ன ெச�யற�. இ���
பண����� எ�னா ெச��ற�. அ�பா இற�� ேபான�� எ�ப�ேயா இ�ப� ஒ� �ைல வ�த�
அவ��� அ�பா இ��த வைர�� ரா� ேபா� வா��த அ�மா யேத�ைசயாக� �ேழ ����
ைகைய உைட���ெகா�� வ� தா�காம� �ன�யேபா� அ�மா�� �ைலைய� க�� பத��
ேபா� ைக�தா�கலாக எ���, நா�கா��� உ�கார ைவ�����, ம���வ�ட� ����
ெச�லேவ��� எ�ப� �ைன��� வரேவ, ந�ல ெச�வா�ேகா� வா���ெகா����த ��த
அ�ண� ��வநாத��� ெச��ைய� ெசா�����, அவ� ப����� கா����தா� க�ண�.
எ���ைன�� �ல �னா�க� ெமௗன�, ஓ இ� ேவறயா ச� அ�மாைவ� கணப� டா�ட�ட�
அைழ��� ேபா. அவ�ட� நா� ெசா�னதாக� ெசா�. அவ� ைவ��ய� ெச�வா�. அவ��� நா�
பண� ெகா��� ���ேற�. என�� ���யமான ேவைல இ��� எ�� வ�த ப�ைல�
ேக�ட�ட� எ�ப� அ�ணனா� இ�ப� பத�றேம இ�லாம� இ��க ���ற�, எ��
ேயா����ெகா�ேட ச� அ�ணா, நா� ���� ேபா�ேற� எ�� ேபாைன ைவ�����, �க�
பைழயதான த��ைடய ரா��� வ���� அ�மாைவ உ�காரைவ�� ம���வ�ட� அைழ��
வ�� கா��ய�� அவ� அ�மாைவ� பா������ அ�ைவ ���ைச ெச�ய ேவ��� எ�ற��
ப�� எ�ற� க�ண���.
ச� உ�க அ�ண� ��வநாத� ெசா�� இ��கா�. இ���ேக அ��� ப����க. அ�ைவ
���ைச ெச�யலா� எ�றா� டா�ட� கணப�.. அ�ைவ ���ைச�� ����, ம���வமைன��
இர�� நா�க� ஒ��ேபா�ன.
அ�� அ�மாைவ ����� அைழ��� ேபாகலா� எ�� ெசா����டா�க�. பண� க���
இட��� ெமா�த� எ�டா�ர� �பா� ஆ�����ற�. பண� க���க�. ����� அைழ���
ேபாகலா� எ�� ெசா�ன�� “இ�ேல எ� அ�ண� வ�� பண� க��வா�. டா�ட���ட ேப�
இ��கா� எ�ற எ�ைன அ�ப� ��ைவ� பா��ப� ேபா� பா��த காசாள� டா�ட�ட�
இ�ட�கா�� ேப�னா�. டா�ட� எ�ன ெசா�னாேரா ெத�ய��ைல, இ�ேல உடேன பண�
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க���க. அ�ேபாதா� அ��ப ���� எ�றா� காசாள�.
அ�மா பல�னமாக எ�ேபா ����� ேபாகலா� எ�ேளாடா பண� க�ட�� எ�றா�. அ�மா
அெத�லா� நா� பா���கேற�. � கவைல�படாேத எ�� ����� அ�ண��� ேபா�
ெச�தா�. ம� அ��த�. ஹேலா யா� எ�� ��வநாத�� �ர� ேக�ட�. அ�ணா எ��
ஆர���தா� க�ண�. ெதாைலேப�� ெதாட�� அ��� ேபான�. அ��த� ெதாைலேப�
இைண�� ம��ம�ல எ�� அ�ணா ெதாைலேப��� ��வைர ைவ�த����ேத ���த�.
எ�ன ெச�வ� எ�ேற ெத�யாம� ேநராக டா�ட� கணப� இ���� அைற��� ெச�� டா�டர
அ�ண� வ�� பண� க��வா� இ���� ������ ேபாக�� எ�றா� க�ண�, உடேன
டா�ட� கணப� இ�க எ�ன நா�க த�ம ச��ரமா நட�தேறா�. உ�க அ�ண� ெசா�னா�. ஆனா
பண� க�டேல, அதனாேல பண� க����� ������� ேபா�க எ�றா�.
நைடபாைத�� ��� கல��ெகா����த க�ண��� ஒ� ேயாசைன ேதா��ய�. ேபசாம
த�ேனாட ரா���ைத அட� ைவ����� அ�மாைவ அைழ���ெகா�� ேபாகலா� எ��
ேதா��ய�, அ�மா ேக�பா�கேள எ�க ேபா�� வ���� எ�ன ப�� ெசா�ற� ெபா�
ெசா��� பழ�க�� இ�ேல. அ� ம����ேல. அ�மா�� ேச��� வ��த�ப�வாேள எ��
�ைன�தவ��� அவன�யாம� க��� வ��த�.
ேவற வ�ேய இ�ேல. அட�� கைட��� ெச�� ரா��� வ��ைய அட� ைவ�க, அ�த அட��
கைட�காரைர அைழ�� த� வ��ைய� கா��னா� க�ண�. அட��கைட�கார� வ��ைய�
பா��காம� க�ணைனேய பா����ெகா����தா�. ��ெர��, ��ேகா ராஜேகாபாலேனாட
��ேளயா?” எ�றா�. ஆமா� எ�ப� க�������க எ�றா� க�ண�.
அ���ேய உ�க அ�பாைவ மா��ேய இ����ேகா. ம�ப��� உ�க அ�பாைவ� பா�கறா�
ேபாேல இ����. மன� ச�ேதாஷமா இ����. உ�க அ�பா எ�ப� வா��தவ� எ��� ேப���
உத� ப�����கா� அெத�லா� மற�கேல. ந�ல ம�ஷ�. நா� இ�ேபா ந�ல ெநலைம�ேல
இ��கற��� உ�க அ�பாதா� காரண�. அெத�லா� பைழய கைத. நா� பண� தேர�. உ�க
வ�� ��கேள எ���� ேபா�ேகா. �தானமா பண� ���ேகா எ�றா� வ��� கைட�கார�.
��ேகா என�� ஒ� ச��ய� ெச�ய�� ெச���களா இ�ேம எ�த� காரண���காக�� அட��
கைட�� வர��டா� எ�றா�. க�ண� அவ� ைககைள� �����ெகா��, இ�ேல ேச� இ�ேல
இ�ேம அட�� கைட�� வரேவ மா�ேட� இ�த� பண�ைத ��ய ம��� ���றமா
����டேற� ��க ெச�த உத��� ந�� எ�றா� க�ண�. நைடபாைத�� ��� க�க��
��வ�ய �����தா� க�ண�. இ� ேவ� க���!
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ஆமா சா�. எ�க அ�பா�� அ�மா�� �வாகர�� ெச���க� ேபாறா�களா�”.
ைவ��யநாத�� மக� ரேம� ெசா�ன ெச��ைய� ேக�� ைவ��யநாத�� பா�ய ந�ப�
���ண� �ைக��� ேபா���டா�! எ�ன�பா ெசா�ேற எ�னால ந�பேவ ��யைலேய.
என�� ெரா�ப அ����யா இ��� எ�றா�.
��க ம��� இ�ேல, நா�க எ�லா�ேம அ����யா��ேடா�. எ�களாேலேய ந�ப ��யைல.
இ��தா�� அ�தா� உ�ைம. அ�பா ��மானமா ேபசறா�. எ�க அ�ணா ராமநாத���
ெசா���ேடா�. அவ�� அ����யா��டா�. நாைள��� கா�தாேல அ�ணா�� எ�க
அ���� வரா�க. இ��� எ�க த�ைக ல������ மா���ைள கேணஷு��� ெசா�லைல.
எ�க அ�ண� ராமநாத� வர���� கா����� இ��ேக�. க�க�� க��� ெபா�க,
த�த��த �ர�� ரேம� ேப��ெகா����தா�.
எ�க அ�மா��� வய� 58. எ�க அ�பா��� வய� 60 ேபான வ�ஷ� �����. அ��த மாச�
60ஆ� க�யாண� ெச�யலா�� இ��ேதா�. ��ட�த�ட நா�ப� வ�ஷ� அ��ேயா��ய
த�ப�யா இ��� இ�ேளா வ�ஷமா எ�வளேவா க�ட��ேல�� தளராம பா�ப��
எ�கைளெய�லா� ந�ல ெநலைம��� ெகா�� வ����, இ�த ேநர��ெல எ�க அ�பா ஏ�
இ��� ஒ� ��� எ��தா��ேன ��யைல சா�.
காரண�� ெசா�ல மா�ேட�கறா�. அ�மா �ரைம ���சா மா�� இ��கா�க. எ��ேம
ேபசமா�ேட�கறா�க . ��க வ�� எ� அ�பா��ட ேப�� பா��க. ��க ெசா�னா ஒ�ேவைள
அவ� மனைச மா���கலா�. அ�னாேலதா� உ�க��ட வ�ேத�” எ�றா� ரேம�. ரேம�, இ�த
�ஷய�ைத � வ�� எ���ட ெசா�னதா உ�க அ�பா���� ெத�யேவ�டா�.
நா�� யேத�ைசயா ����� வரா மா�� நாைள�� உ�க ����� வேர�. ேப�� பா��ேபா�.
உ�க அ�பாைவ� ப�� என��� ெத���. ேல�ேல ��� ப�ணமா�டா�. ஆனா ���
ப���டா மா���க மா�டா� எ�றா� ���ண�
நாைள�� மற�காம வ����க சா��� ெசா������ �ள��னா�. ம� நா� ைவ��யநாத�
���� ரேம�, அவ� மைன� �தா, ராமநாத�, அவ� மைன� ெஜயா என அைனவ��
������தன�.
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ேபரா�யா வ�� தா��ன �னா�ேல அ�ப��, பய��ேல உைற�� ஆ�கா�ேக ெதா����
இ��கற உ��க� மா�� ஆளா��� ஒ�ெவா� �வ�� சா���, ��மானேம �ைட�காம�
உ�கா�����தன�. ைவ��யநாத� எ�ேர உ�கா�� ���ண� ேப��ெகா����தா�.
ைவ��யநாத� �க�ைத� க�க��பாக ைவ���ெகா�� வாேய �ற�காம� இ��கமாக
உ�கா�����தா�. ���ண� எ�ன ெச�வ� எ�ேற ெத�யாம� த����ெகா����தா�.
வாச�� ைவ��யநாத�� மக� ல����� மா���ைள கேணஷு� வ�� இற��ன�. அவ�க�
க�க�� அ����.
ல��� அ�பா�ட� ேபா� அவ� �� ப�கமாக� ேபா� அவைர� க���ெகா�� அவ� ேதா��
தைலைய ைவ�தப� அவ� கா�� இள�ய �ர�� எ�ன�பா இ�. ஏ� இ��� ெச�ய��க எ��
அவ� ��ைக� தட�� ெகா��� “ேவ�டா��பா எ�ப�ேம எ�லா���� அைம�யா ேயாசைன
ெசா�ற ��கேள இ���� ெச�யலாமா அ��� இ�த வய�ேல இ���� ெச�யலாமா? ���ப
மானேம ேபா���பா.
ெசா�னா� ேக��க என�காக�பா.. நா� உ�க ெச�ல� ெபா�� இ�ைலயா. நா� ெசா�ேற�
உ�க ��ைவ மா���க�க எ�றா� ல���. வாைய� �ற�காம� அவைளேய
பா����ெகா����தா� ைவ��யநாத�.
ைவ��யநாத���� ெச�ல� ெப� ல���, கைட����. எ�ேபா� ைவ��யநாத���� ேகாப�
வ�தா�� அவ� வ�� அவ� ��ைக� தட�� ெகா������ எ�தாக அவைர� சமா��பா�.
���� யா��� எ� ெவ��ெம�றா�� ல��� �லமாக ைவ��யநாத�ட� �ைறேவ���
ெகா�வ� அ�த� ���ப��� வழ�க�. அவ� ெசா���� ��ெகா��காம� இ��கமாக
உ�கா�����தா� ைவ��யநாத�.
ல��� ைவ��யநாத�� அ�கவ��ர�ைத எ��� த� ேதா�� ேபா���ெகா�� அவ�
ேபாலேவ ����� ��� ெசா�னா� ேக� ைவ��யநாதா. ெப�யவ�க ெசா�னா� ேக�க��.
ேயா��காம ��ெவ��க� �டா� . ��னாேல ேயா��காம அ��றமா வ��த�ப�� யா���
எ�ன லாப�, ���தா எ�றா� ைவ��யநாத� ேப�வ� ேபா�ற பா��� அவ�ைடய
�ர�ேலேய. ம�ப���, “அ�பா ேவ�டா�பா” எ�றா� க���ட�.
அ� வைர ெமௗனமா� இ��த ைவ��யநாத� எ��தா�. ல���ைய அ�ேக அைழ���
தைலைய� ெச�லமாக� ேகா���� “நா� எேதா ேகாவ��ேல ��ெவ����ேட�. யாைன���
அ� ச����. எ� வா��ைக�ேலேய �த� �ைறயா எ� ��ைவ மா���கேற�. உ�க
எ�லாைர�� க�ட�ப����ேட�. ேட� ���ணா எ�ைன ம������பா. உ���ட�� நா�
ேபசாம இ����ேட� எ�றா�.
அ� எ�ன மாயேமா! பாச��� வ��காதவ� யா� கைட���� ேப���� இ�வள� ம��பா
.ைவ��யநாத�� மைன� சா��� எ��� உ�கா��தா�. வ�த �க�ப� �னா� �ய� எ�லாேம
��மாேல �வ�� ஷா� கா�றா மா�� ����� �ல�� ேபா��. பத�ற� ��� ஒ� அைம�
வ�த�.
���ண� அெத�லா� பரவா��ேல. ந�ல ��ெவ���ேய , அ�ேவ ேபா�� .
98

அ�ேபா நா� �ள�பேற�. ைவ��யநாதா, உ�ேனாட அ�பதா� க�யாண�ைத� தட�டலா
ெச�ய��� பச�க எ�லா�� ஆைச�படறா�க . அ��� ேவ���ற ஏ�பா�ைட� கவ�.
நாைள�� வேர�” எ�றப� �ள��யவ�, ரேமைஷ� த�யாக அைழ�� உ�க அ�பா அ�மாைவ
யா�� ஒ��� ேக�கேவ�டா�. அவ�கைள� த�யா ���க. அவ�க மன� ��� ேபச���
எ�� ����� �ள��னா�.
அ�� மாைல ல���� அவ� கணவ� கேணஷு� ஒ� அைற�� ேப��ெகா����தன�.
எ�ைன ம������க. எ� ��வாத� த���� என�� �����. ஏேதா அச���தனமா
உ�கைள� �����காம த��� த�பா ேப��ேட�. ந�லேவைள நா� ேப�னைத� ேக��
��க�� ைடவ�� ெச���கலா��� ��ெவ�����தா எ� ெநலைம எ�ன ஆ�����.
ெநைன�சாேவ ப���கற�.
��க ெபா�ைமசா�. அ�னாெல நா� த���ேச�. இ�த வய�ேல அ�பா�� அ�மா�� ைடவ��
ெச����டாேவ இ�ேளா பா���ேத. நா� யாைர� ப���� கவைல�படாம ��டா�தனமா
ைடவ�� ெச���கலா��� ��ெவ��ேதேன. எ�ைன ம������க” எ�றா�, த� கணவ�
கேணைஷ� க���ெகா��.
ஊ�ச�� உ�கா�����த ைவ��யநாத� சா����ட� ெசா��� ெகா����தா�“நா�
ெசா��� ���தா மா��ேய ந�லா ந��ேச சா��� �. உன�� ந�ைகய� �லக�� ப�டேம
���கலா� எ�றா�. ச� ச� அவ�க கா�ேல �ழ�ேபாற�. அச� வ�யா��க எ�றா� சா���.
அைற����� கேணஷு� ல���� ெவ�ேய வ�� நா�க �ள�பேறா�. �ழ�ைதகைள�
த�யா ����� வ����ேகா� எ�றப� �ள��ன�. மா���ைள கேண�, மாமனாைர� பா���,
க�களாேலேய ந�� ெசா������ �ள��னா�
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அைழ�� ம� ஓப� த ேடா� ��� எ�� இ�ைமயாக ஒ��த�, கதைவ� �ற�த ராேஜஷு��
ஓ� இ�ய அ����. வா.� வா�க வா�க எ��பா��கேவ இ�ேல உ�ேள வா�க எ��
அைழ���ெகா�� ேபா� ேசாபா�� உ�காரைவ�� ��� அ���� �லகாம� ஆ�ச�ய��ட�
தா�� யா� வ����கா�க�� வ�� பா� எ�றா�.
தா�� இேதா வேர� எ�றப� வ�தவ� ��ட� �ேர� ��களா! எ�க ����� எ���!
ம���க��. உ�கைள இ�ேக பா��த அ�����ேல ைக�� ஓடைலகா�� ஓடைல” எ�றப�
��ஃ�ைஜ’� �ற�� ���பான�ைத ஒ� ேகா�ைப�� ஊ�� அவ�ட� அ������ அவ��
வ�� உ�கா��தா�.
நா�� ���� அ���காம� வ����ேட� அத�� ��க�தா� எ�ைன ம���க��
எ�றப� ேகா�ைபைய ைக�� வா�� ��பா�� ேம� ைவ�தா� ந�க� �ேர�! �ரபல
ெதாைல�கா���� ேந�� நட�த மனெமா�த த�ப�க� �க���ைய ஏ�� கலகல�பாக நட��
தா��ைய�� அவ� கணவ� ராேஜைஷ�� மனெமா�த த�ப�களாக� ேத��ெத��� பாரா��
�த� ப�� வழ��ய �ரபல ந�க� �ேர�!!
�ைர�பட உல�� கா� ப��� ���ய கால��� �ரபல� அைட�� ப�லா�ர�கண�கான
ர�க�கைள� த� ைகவச� ைவ���ெகா�� ெவ��கரமாக� �ைர உல�� பவ� வ�� இள�
�ய� �ேர�. அ�ப��ப�ட �ேர� �க��� ஒ� கவைல ேரைக. அைத� கவ�யாம�
ஆ�ச�ய��ட� தா�� ஐேயா என�� ச�ேதாஷமா இ���. இ�த ச�ேதாஷ�ைத எ�ப��
ெகா�டாடற��ேன ெத�யைலேய. ஒ� ��ஷ� எ�ேனாட ந�ப�கைள, உற��கார�கைள
எ�லாைர� ���டேற�. அவ�க ந�ப மா�டா�க.
இ��தா�� வ�� பா�தா ந��வா�க எ�றப� ெதாைலேப�ைய ேநா�� நக��தா� தா��. �ேர�
அவைள� பா��� ஒ� ��ஷ�, நா� உ�க ெர�� ேப���ட�� த�ைம�ேல ேபச வ�ேத�.
��டெம�லா� ேவ�டா� எ�றா�. அவ� �க� வா����த�. ஒ� கண� அ���� ச�
எ�றப� �ழ�பமா� அவ� கணவ� ராேஜைஷ� பா������ வ�� உ�கா��தா� தா��.
�ேர� ெம��ய �ர�� ெதாட��தா� அெத�னேவா ெத�யைல ேந�� உ�க ெர�� ேபைர��
பா��த�ேல��� ஏேதா ஒ� உண��.
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உ�க��ட மன� ��� �ல உ�ைமகைள� ப�����க��� ேதா���. உ�க ெர�� ேபேராட
ஒ��ைம உண��, ஒ��தைர ஒ��த� ������ற த�ைம இெத�லா� பா��� மன��� ெரா�ப
ச�ேதாஷமா இ����. இ�ேபா நா� ெசா�ல� ேபாற �ஷய�ைத ெவ��ேல யா���ட��
ப�����க ��யைல. ெவ�ேய ெத��தா� ��யா�க� எ�ைன� ப�� ேமாசமா ெச��க�
ெவ���� எ�ேனாட வா��ைக�ேல ேம�� ��க� ஏ�ப����வா�க.
அதனாேல தய�ெச�� ெவ�ேய எைத�ேம ெசா�லா��க.
எ�ைன ந�கனா பா�காம, உ�க சேகாதரனா �ைன���ெகா���க� எ�� த�த��த �ேர��
க�க�� க��� ��காம� வ��� ெகா����த�. சமா����ெகா�� ேபச ஆர���தா�
�ேர�. நா� இ�ேபா.. இ�த �னா� �த� அ��� உ�க ���ேல இ���ற ேநர� வைர ச��யமா
ந��க� ேபாற��ைல. �ல ேநரமாவ� ஒ� சாதாரண ம�தனா வாழ� ேபாேற� எ�� �����,
அவ� மைன� ப���� பா�ைட��, அவ� அவ�ைடய அ���� ஏ��வைத��, அவ�
மைன� அவ�ைடய �க�, பண�, அவ�ைடய ��ற� இவ���� அ���� ம��ைப� �ட
அவ��� அ��ப��ைல எ��� �� உைட�� ேபா� மன� ��� அ�தா�. தா����
ராேஜஷு� ஆ�த� �� அவைன ஆ�வாச�ப���ன�.
இ�ேபா� மன� ச�ேற ெத�வாக உ�ள� உ�க��� எ� ந��” எ�� மனமார ந�� �����,
“��க ெர�� ேப�� ஒ� நா� எ� ����� வர��, உ�க கால� படற ேநரமாவ� எ�
வா��ைக�� ச�ேதாஷ� வ�தா�� பா��ேற� எ�� ��யப�, தா�� ெகா��த ���
பான�ைத� ைக�ெல��தா�. அ�த� ���பான� �டா� இ��த�. ேவ� ���பான� தர��மா
எ�றா� தா��. இ�ைல ேவ�டா�, இ�த� �டான ���பான� ேபா�தாேன எ� வா��ைக��
இ���ற�. இைதேய ����ேற� எ�� ������� �க�ைத �ைட���ெகா�� �ள��னா�.
அ�த� �ரபல ந�க� ேகா��வர� �ேர�
ஓப� த ேடா� ��� எ�� இ�ைமயா� அைழ�� ம� ஒ��த�. உ����ேத பா����
மாய��� (Magic Eye) க�ணா��� இ�வ�� மா� மா� �க� ைவ��� பா��தன�. அவ�க�
இ�வ�� வ���க�� வ����தன�.
தா���� ராேஜஷு� �தா����ெகா�� இய�� �ைலைய அைட�தன�. ராேஜஷு���
தா����� ச�ட�ப� �வாகர�� அ��க ஒ� வ�ட� ேச��� வா�வ� அவ�ய� எ�� ��ப�
��யைத��, அத�காக ேச��� வாழ ஆர���� அ�ேறா� அ�த ஒ� வ�ட� �ைற� ெப�வ��
இ�வ���� ஒ� ேசர �ைன��� வ�த�. இ�வ�� �ைக�தன�, �க�ைத
�ைட���ெகா�டன�!
ராேஜஷு� தா���� கதைவ� �ற�பதா, ேவ�டாமா என� �ழ��� ெகா����தன�.
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��ப�� ��ேகா� ேதவ�க�� இைம �டாம� உ��� கவ����ெகா����தன�. யாரா��
���த ��யாத அள��� உ�� ��ட அ�த உ��ரமான தவ� ேகார� தவ� அேகார� தவ�
�ரப�சேம �த����� ேபா�மள���, உ��ரமான தவ�, கால, ேதச, வ��தமான�கைள� கட�த
தவ�. தவ��� உ�சக�ட�. இ�வைர யா�ேம ெச�ய��யாத அள��� எ�ைலைய� கட�த
தவ� எ�ேலா�ைடய �ய���� பலன��� ேபா�ன.
ஒ� ெந�ய உ�வ� உட� வ��� ேபா� இ��தா�� உ�ள��� வ�ைம�னா� ஆடாம�
அச�காம� அ�ப�ேய க�லா� உைற�� நட��� க��தவ�. �ைற� கா��� ெப�மைழ��
இ��� ��ன�� எதா�� கைல�க ��யாத ெகா��தவ�. சடா ���� உடெல��� �����
ஏக� ��ைத�மாக இைட�டா� இய��� தவ�.
ஒ�ெவா� �க���� கால� மா��ற�. ஆ�ர� வ�ட�க� தவ� ெச�ேதாைர� ப���
ேக���ப�����ேறா�. �� வ�ட�க� தவ� இய��ேயாைர� ப��� ப������ேறா�
ேக���ப�����ேறா�. ஆனா� க��க��� மன���வமாக ஒ� கண� �ைன�தாேல அ�
ஆ�ர� வ�ட�க� தவ� ெச�வத��� சமான� எ�� ேவத�க� ����றன. இ�ப��ப�ட
இ�த� கால��� இ�ப� ஒ� தவ�ைத� க�ட��ைல யா�� அ�ப��ப�ட தவ�.
இேதா இ��� �ல �னா�க�� ��ய� ேபா�ற� இ��� �ல �னா�க� அத� �ற�
�ைளய� ேபா�� �ைள� ஆ� பல இைட��கைள� கட�� ��ேன� ெவ��ைய� காண�
ேபா�� தவ��� ேம�ைம தவ��� பலைன அைட�� ேவைள ைக����ட�. இேதா
பர�ெபா�� ேநேர கா�� த�� வரம��க� ேபா�ற� அ�ப� வரம��� ��டா� அத� �ைள�
எ�ன ஆ�� �ைன�கேவ பயமா����ற�!
அ�ப��ப�ட �க ���கமான ேவைள�� த��ைடய தவ�ைத� கைல�க யாேரா ��ப�வைத
உண��� இ��� ��ரமாக மன�ைத� க���ப���� தவ��� ஆ��தா� அ�த� தவ�ல�.
ஆ��� இைட�டாம� அவ�ைடய தவ�ைத யாேரா கைல���றன�.
ெபா�ைம ெபா�ைம ெவ�ெண� �ர�� ேநர��� தா�ைய உைட�ப� ேபா� ஆக� �டா�.
எ�வளேவா ச���ட� தவ� ெச��� அவைர� ேகாப�ப��� அவ�ைடய தவ�ைத� கைல��
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அத� �ைளவாக அவ� ெப�ற ச��கைளெய�லா� வ��ழ�க� ெச��� ���� தளராம� ெப�
�ய�� ெச�� ���ம �� ப�ட� வா��ய ராஜ�� ��வா��ர�� வா��ைக ஒ� பாடமாக
அைமய ேவ���. ந� தவ�ைத� கைல�க �ய�பவ�க�� �ய�� ேதா�கேவ��� எ���
ெவ�ேயா� ���� த��ைடய தவ��� ஆ��� ���னா� அ�த தவ�.
�� யாைர ��ட� �� வ�ய�. அத� ைகக�� யா�ைடய ச���� ெச��ப�யாகா�! அ�த
�� இவைர�� �����. ���� ���� இவர� தவ�ைத� கைல�க� ெச��� �ய��யா�
ஒ� கண� த�ைன மற��, தவ�ைத மற�� ��ைட கைல�� அத� �ைளவாக எ��த
ஆ��ர��� �ைளவாக உட� ந��க� க� �ற�தா�. �வ�த த� க�களா� ஏ��டா�.
மசமச�பாக எ�ேர ஒ� உ�வ� ெத��த�. அவ� ைகக� தானாக உய��தன.
எ�ேர இ��தவ� அ�ப�ேய �� வ�� இதமாக ��ட� ராமநாத� எ�����க எ�றப�
ைகைய� ���� அ�ப�ேய �தானமாக அவைர எ��� ��கைவ�� எ�ைன� �����க�க
�த�� �தானனமா க�ைண� �ற�க ெகா�ச ேநர����� க� ���. அ�னாேல ெம�வாக
நட�� வா�க. இேதா ப�த� �ர�தா�. அ�த அைற��� ெச�� உ�கா��க . இ��� ப��
��ஷ��ேல உ�க��� ைவ��ய� �������. க�க�� ம��ைத ஊ�� ஒ� ம�
ேநரமா�ற�. நா� ��யப�ேய க�கைள� �ற�காம� அ�ப�ேய இ����க எ�றா� �ரபல க�
ம���வ� ��ய�ரகா�� உத� ம���வ�.
ெரா�ப ந�� டா�ட� எ� ைபய� இ�ேபா வ���வா�, எ�ைன அைழ��� ேபாக எ�றா�
ராமநாத�.
��ய�ரகா� உ�ேள �ைழ�� வா�க ராமநாத� இ�த இட��ேல உ�க �கவா�� க�ைடைய
ைவ���ெகா�� உ�க வல� க�ணாேல எ� இட� காைத� பா��க. ஹு� அ���ேய இட�
க�ணாேல எ� வல� காைத� பா��க எ�றா�. அ���ேய �ேழ பா��க எ�� த�
ம���வ�ைத� ெதாட��னா�. இ�ேபா எ�ேர அ�த ேபா��ேல இ��கறைத� ப��க எ�றா� .
டா�ட� என�� ப��க� ெத�யா� எ�றா� ராமநாத�.
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ராம�தா இ���� கைட வாசைனயாக அம��களமாக மண��ெகா����த�. இைட�டா�
வ��ெகா������ வா��ைகயாள�கைள� கவ��� உண�� ெபா��கேளா� த�க��
உபச��ைப�� ராமேசஷ�� அவ� மைன� �தா�� வழ���ெகா����தன�.
ஆ��� ஓ��� கைடைய ��யேபா� இர� 10 ம�. ெந�� �ய�ைவைய த��ைடய
தைல�பா� �ைட����� தா�� �ைட���ெகா��, க�லா�� இ��த பண�ைத ஒ� �பா�
ம��� ��� ��� ம�றவ�ைற எ����ெகா�� வ�� ெமா�தமாக ைவ�தா� ராமேசஷ�.
கதைவ� சா��� தா������ எ�ண� ெதாட��ன� இ�வ��. க�சமாக� ேச�����த� அ��
ஒ� �����ட ெதாைகைய� ெகா���, இைத நாைள��� ���ண�� ப��� �ட���
ெகா�� ேபா�� க����� வ���. � வர வைர��� கைடய நா� பா���கேற� எ��
ெசா��யப�ேய, த��� ேபானா� ராமேசஷ�.
�தா ச� எ�� தைலைய ஆ����� அ�த� பண�ைத� ெகா�� ேபா�, �வா� பட���
��னா� ைவ����� ம�நா� ����� ������ ேதைவயான ஏ�பா�கைள� கவ���
���� ப��தா�. ராமேசஷ�� �தா�� வழ�க� ேபா� �வா��� ந�� ெசா����� ��க
ஆர���தன�.
அவ�க� மக� ���ண� அவ�கைளேய பா����ெகா�� ��றா�. எ��� இ��த ���ப�,
எ����ேதா ஒ� ெபா�� இ�த� ���ப���� வ�� எ�லாைர�� ஆ��ெவ��, ���ப�ைத�
���� இ�மா�� ந��ெத��ேல ெகா�� வ�� அனாைதயா ��க ெவ���டாேள. அவ�க
க�� ��னா� நாம ந�லா ப��� ����� வ�� இவா ெர�� ேபைர�� ந�லா
ெவ���க�� எ��� உ��ேயா� ���� ��ரமாக� ப��க� ெதாட��னா�.
ஆனா�� ப��க�டாம� அவைன அ�த �ைன�க� ஆ�ர����ெகா�ேட இ��தன. ஒ��
நா� இ�த ���ேல இ��க��னா இவாைள இ�ேக இ�ேம ெவ���க ��யா�. நானா இ�ேல
இவ�களா? ��கேள ேயா��� ஒ� ����� வ�� ெசா���க. நா� அ� வைர��� எ�க அ�பா
அ�மாேவாட இ��ேக�’ எ�ற ப� ��மானமா� ெப��ைய� ���ெகா�� ப� இற���
ேபானா� ��த ம�மக�.
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�ைக�� ��ற அ�ண�ட� உ�ேனாட வா��ைகதா� எ�க��� ���ய�, அ�னாேல நா�க
ெவ�ேல ேபாேறா�, இ�ேம எ�கேளாட பா�ைட நா�க பா���கேறா�. எ��� இ��தா��
உற� ���� ேபாகா�. அ�னாேல அவைள� சமாதான�ப��� அைழ���� வ�� அவேளாட
ச�ேதாஷமா வாழற�தா� உ�ேனாட கடைம. ந�ம ����� வ�த ெபா�ைண� க� கல�காெம
ெவ���க��. அ�தா� ச�. எ�� ��மானமாக� ����� �வ�� ப��ற��ன�.
அ�ண� ���� ைக�பாைவயா� வாயைட�� க�க�� க���ட� ��றா�. ஆனா� அத�
�ற� அ�ண� உ�ைம�ேலேய அ���� ைக�பாைவயாகேவ மா�� ேபானா�. அவ���
ந�� ெத��� ஒ� ப�க� அ�மா ஒ� ப�க� அ�பா. �வ�ேம அனாைதயாக ��ற ேகால� மன�
க��� ேதா��ய�. அடடா அ�பாதா� எ�வள� ���கத�� � ஒ��� கவைல�படாேத உ�
ப��� எ�த� காரண� ெகா��� ��கா�. வா ேபாலா� எ�றப� ந�� ெத������ ஓரமாக�
ேபா� உ�கா���ெகா�� ேயா��கலானா�.
நாம ந��ெத��ேல இ�ேலடா ஓரமா வ���ேடா� ைத�ய� எ�ப�� ந�ைம� ைக�டா�.
ெத�வ� ந�ைம� பா����� எ�� ����� ேயா���� ெகா����தா� ராமேசஷ�. ���
ேநர��� அவ� �க��� ஒ� ெவ��ச�.
ஏ� �தா � இ���� ெமாளகா� ெபா��� ேபா�� அ��� ேமேல ெகா�ச� ந�ல எ�ைணைய
��� ����ேய அ�த மா�� ��ைய நா� எ�ேக�ேம சா�ட��ேல. எ�வள� ந�னா இ����
ெத��மா’ எ�றா�.
�தா ����� பா��தா�. ம�நா� அ�த� ெத��� கைட��� ஒ� ��ைச இரேவா� இரவாக
�ைள�த�. வாச�� ராம�தாஇ����கைட எ�� ெவ�� ெவ�ைள� க��யா� எ�த�ப�ட
பலைக இ��த�. உ����� �ைவயான இ���� மண�� ேச��� ேபாேவா� வ�ேவாைர
இ��த�…. இ��த�…. இ����ெகா�ேட இ��த�.
(�ல வ�ட�க���� �ற�.)
அ�பா அ�மா ெர�� ேப�� ேச��� ����க எ�றப� கா�� ���தா� ���ண�. தைல��
உச�த ��ைள நம�கார� ப�ண�டேன ��� த� அ�ேக ��க ெவ���� ராமேசஷ�
எ�ன�பா பா� ப����யா �தாேன �த� மா�� வா�� இ��ேக எ�றா�. உ�� ேமா��
ஆ�வாத� ெச�தா�.
�தா ����� பா��தா�. இ� வ�ட�க���� �ற� ���ண� அ�பா அ�மா ��க
ெர��ேப�� உைழ�ச� ேபா��. கைடைய ����ேகா. இ�ேம உ�கைள பா���கற� எ�
ெபா��� எ�றா�.
ராமேசஷ� �தாைவ� பா��தா�. �தா ����� அவைர� பா��தா� அ�த� பா�ைவ ெகா�ச�
�ழ��, �� ெத�வைட�த�. எ�ன�மா எ�ன ேயாசைன எ�றா� ராமேசஷ�. ஒ���
கவைல�படாேத ந�ம ��ள ந�ல ��ள எ�றா�.
�தா ச� எ�� ஒ� ஒ�ைற� ெசா� ெசா����� ���� அவைர ����� பா��தா�. அ�� �ரான
ெத�வான பல ெச��க�� �ேரா�ட� இ��த�. இ��� இர�� வ�ட�க� க��த�.
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���ண� ஒ� நா� அ�பா உ�க��ட ஒ� �ஷய� ெசா�ல�� எ�� தய��னா�.
ெசா���பா. எ�ன �ஷய� எ�றா� ராமேசஷ�. ஒ����ைல�பா என�� ஒ� ெபா�ைண
ெரா�ப �������. அவைள என��� க�யாண� ெச��ைவ�க��களா எ�றா�. உடேன
ராமேசஷ� ெரா�ப ச�ேதாஷ�. ெபா�� யா��� ெசா��. நாேன ேபா�� ேப���
வ��டேற�’ எ�றா�.
ெப��� ���� ேப�� ெகா������ேபா� இேதா பா��க. நா�க உைழ�ைப��
ெத�வ�ைத�� ந�பேறா�. அ�னாேல வரத��ைண அ��� இ���ெய�லா� ேபசா��க. எ�க
���ேல ெரா�ப நாளா ஒ� ெபா�� �ழ�ைத இ�ைல. உ�க ெபா�ைண எ�க �����
அ����க. நா�க எ�க ெபா�� மா�� பா���கேறா�’ எ�றா� ராமேசஷ�
�தா ���த �க��ட� அவைர ����� பா��� ��� இய�பானா� ராேமஷ� ����ெகா�டா�.
இேதா பா��க �தா�� �ட உ�க ெபா�ைண� ������� எ�றா� ராமேசஷ� அ�த� ெப�
ல�� வ�� அைனவ���� நம�கார� ெச�தா�. ராமேசஷ�ட� வ�� மாமா எ�றா�.
மாமா�� ெசா�லாேத�மா. அ�பா�ேன ���� எ�றா� ராமேசஷ�. நாத�வர ச�த� ேக�க
ஆர���த�.
எ�லா� ம�களமா �������. இ�ேம இவ உ�க ���� ெபா�� எ�றா�க�. ஒ� மாத�
க��� ஏ�ேபா���� ம�மகைள�� மகைன�� அெம��கா��� அ��� ைவ����� அ�கடா
எ�� உ�கா��தா�க� ராமேசஷ�� �தா��. ஒ� வ�ட� க��த�. ெதாைலேப��� ���ண�
அ�பா எ�க��� ஆ� �ழ�ைத ெபாற������பா எ�றா�. �தா நம�� ேபர�
�ற����கானா�. இ��� �� மாச��ெல �ழ�ைதைய� ����� இ�ேக வரா�களா�
எ�றா� ராமேசஷ�. இ�வ�� ஆைசேயா� கா����தன�.
ேபரைன எ����ெகா�� ���ண�� அவ� மைன� ல���� ஏ�ேபா��ைட ���
ெவ�ேய வ�தன�. ராமேசஷ� ேபரைன� ேதா�ேல ���யப� ெகா����� �தா�ட�
ெகா��தா� . ேபர� தா�தா பா�� எ�றா� மழைல��.அவ� �டேவ ெவ�ேய வ�த
���ண�,அ�பா உ�க��ட ஒ� �ஷய� ேபச�� எ�றா�, ெசா���பா எ�றா� ராமேசஷ� .
அ�பா அ�மா பாவ�பா நாெம�லா�� இ��ேதாேம அ�த ெத� அ�த �� ப�க��ேலேய
ேகா�� அெத�லா� அ�மா�� ெரா�ப� �����பா. அ�னாேல அ�த ��ைட நா� உ�க
ேப�ேல வா���ேட� ��க ெர�� ேப�� அ�ேகேய ேபா� இ��தா அ�மா��� ச�ேதாஷமா
இ���� அ�மா��� ேதா�ட� ேபாடற�, ெச� நடற� இெத�லா� ெரா�ப� ����� எ�றா�.
�தா ந�ம ச�ேதாஷ���காக ���ண� ேயா��� ஒ� ��� எ�����கா� கா�ேல ����தா .
ச��பா ஆனா ஒ� க��ஷ� . எ��� ெத��மா உ�ைன மா�� ந�ல ��ைளக� �ைற� .
எ�தைனேயா ��ைளக� ெப�தவ�கைள ெவ���கற��ேல அ�னாேல நா�� அ�மா��
ம�ப��� அ�த இ��� கைடைய ஆர���க� ேபாேறா� . ந��ெத��� ெத� ஓர��
உலக��ெல எ�லா இட��ேல�� இ���� இ�ேல.
ஏ� �தா � இ���� ெமாளகா� ெபா��� ேபா�� அ��� ேமேல ெகா�ச� ந�ல எ�ைணைய 106

���� ����ேய எ�வள� ந�னா இ���� ெத��மா எ�றா� ராமேசஷ�. எ�� ஊ���
வாசைன மண��� எ�றா� �தா . ����� பா��தா� ராமேசஷ� . ���� ராம�தா இ����கைட
ெதாட��ய�, பல��யவ�க��� அைட�கல� அ��க ராம�தா இ����� �ளகா�� ெபா���
ந�ெல�ெண�� மண�க ஆர���த�.
�ப�
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ராமநாத�ட� வ�� தா�தா ஒ� கைத ெசா��யா எ�றா� ேப�� ர�யா. அவ���� �ன�� ஒ�
கைத ெசா�ல��. ச��மா வா. இ�க வ�� உ�கா�. நா� உன�� �ைறய கைத ெசா��
இ��ேக�. இ���� ��யாசமா ஒ� கைத ெசா�ல� ேபாேற�. ந�லா கவ��க��, ச�யா
எ�� கைத ெசா�ல� ெதாட��னா�.
உ� தா�தா, அதா� நா�. �ைறய� ப��கேல அ�னாேல ஒ� ேப�ட�ேல ெதா�லா�யா ேவைல
ெச�ேச� ஏ� தா�தா ேப�ட��னா எ�னா எ�றா� ர�யா. அ� வ���மா ெதா��சாைல
எ�றா�. அ���யா எ�� ���தவ� ேபா� ேக�����, அ� ச� ெதா��சாைல�னா எ�னா
எ�றா�. �ண�னா� ராமநாத�.
�ற� சமா����ெகா��, ெதா��சாைல�னா எ��� ெசா�னா உன��� ����. ச� இ����
ெசா�ேற�. ெதா��சாைல�னா ெதா�� நட�கற இட�. அதாவ� இ�ேபா ந�ம ���ேல ��
இ���, �� ��� இ���, ஃ���� இ���. இெத�லா� ஒ� இட��ேல தயா� ெச�வா�க.
அ�த இட���� ேப� ெதா��சாைல எ�றா�. ஓ அ���யா ச� கைதைய� ெசா���க எ�றா�
ர�யா.
அ� மா�� காெர�லா� தயா���ற ஒ� ெதா��சாைல�ேல நா� ேவைல ெச�ேச�. அ�ேக
ேவைல ெச�யற எ�ைன மா�� ெதா�லாள�க��� ந�ைம ெச�யற��காக அ�த ேப�ட�ேல
ஒ� ச�க� இ����. ஒ� ேநர��ேல அ�த� ச�க����� ெமாதலா�க���� தகரா� வ���.
அ�த� தகறாைர� பய�ப��� ேவற ஒ� ச�க�� அ�த� ேபாரா�ட��ேல கல����� .
ஓ அ���யா ச� ச� ச�க�னா எ�னா எ�றா� ர�யா. ராமநாத�� ம�மக� இ��� ���ேக
���ேக ேக�� ேக�டா, தா�தா எ����மா கைத ெசா��வா� எ�றா�.
இ�ேல�மா இ��� ேக�� ேக�கற�தா� ந�ல�, அவ நா� ெசா�றைத� கவ��கறா
அ����� அ��த�. இ� மா�� �ழ�ைத�க ேக�கற ேக��க��� நாம ச�யா ப�� ெசா��
அவ�க��� ��ய ைவ�காமதா� ந�ேமாட �ழ�ைத�க��� ந�ம கலா�சார�னா எ�னா�ேன
��யாம ேபா���� எ�றவ�, ேப���ட� ����னா�.
இேதா பா� ர�யா உன��� ச�ேதக� வர இட��ேல ேக�� ேக�. தா�தா என���
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ெத��சவைர��� ப�� ெசா�ேற�. ெத�யைல�னா யாைரயாவ� ேக�� உன��� ��யறா
மா�� ெசா�ேற�. ச�யா இ�ேபா ச�க�னா எ�னா�� ெசா�ேற�. அ�த� ெதா��சாைல�ேல
�ைறய ேப� ேவைல ெச�ேசா�. �தளா���ட எ���� ெசா�� எ�க���� ேதைவயான
வச�கைள� ெச�ய ஒ� தைலவைர ெவ����� அவ� �ேழ அவ��� உத� ெச�ய� �ல ேபைர
வ�� அ�த அைம���� ச�க�� ேப� ெவ�ேசா�.
ஆக ெமா�த� அ�த ேப�ட�ேல ேவைல ெச��ற ெதா�லாள��� ஆதரவா ஒ� ச�க��,
ெமாதலா��� ஆதரவா ஒ� ச�க�� ேவைல ெச�ய ஆர�����. ெமா�த��ேல
ெமாதலா�க�லா� ஒ�ணா ேச��� நா�க ெதா��சாைலைய �ட� ேபாேறா���
அ�����டா�க. அ��� ெதா��சாைலைய �ட� �டா��� எ�க ச�க� ேபாரா�ட�
ஆர�����
இேதாட �ைள� ெர�� ச�க���கார�க�� அ�த�ேல இற��னா�க. அ�த�
ெதா��சாைல�ேல ேவைல ெச�யற எ�கைளெய�லா� ேபா�� அ��சா�க, பல ேபைர
ெவ��னா�க, ஆக ெமா�த��ேல, நா�க எ�லா� உ����� பய�� ஓ����ேட இ��ேதா�.
அ�ேபா உ�க பா�� எ�ேனாட இ�ேல. உ�க அ�பாைவ� ெப�ெத��கற��காக ெட�� தா��
ஒ� ஊ�ேல இ��த அவ�க அ�மா அ�பாேவாட ேபா�� த�� இ��தா�க. அ�ேபா உ�க
அ�பா கேணச� ெபாற�தா�. ஆனா அ�த ேநர��ேல எ�னாேல உ�க அ�பாைவ� �ட ேபா�
பா�க ��யைல.
����� ஒ� நா� ெதா��சாைல ���டதா அ�����டா�க. இ��த ேவைல��
ேபா���ேச�� என��� கவைல, ெபாற�த �ழ�ைதைய� ேபா� பா�க ��யைலேய��
கவைல. எ�லா� ேச�� நா� இ�ேக ெம�ரா�ேல இ��ேத�. ஒ�நா� எ�ன ேவணா ஆக���
எ� ைபயைன அதா� உ�க அ�பாைவ� ேபா� பா�கலா�� ைக�ேல இ��த காைசெய�லா�
�ர��, ெட���� ஒ� ��க� எ��� உ�க பா�� இ��த ���ேல ேபா� உ�க அ�பாைவ�
பா�ேத�.
அ�த� கால��ேல நா�க�லா� அ�கமா ப��காததனாேல உட� உைழ�பாேல ேவைல ெச�ேசா�.
ஆனா இ�ேபா � ந�லா ப��கற. ந�ல ேவைல��� ேபா��க. உ�க அ�பா கேணச� ந�லா
ப�����, ந�ல ேவைல�ேல இ��கா�. �ைறய ச�பா���றா�. உ�க அ�பா �ைளயாேல
ேவைல ெச�யறா�.
அ�த� கால���� ஏ�தா மா�� எ�க��� அ�ேபா ஒ� மா�� ெட�ஷ�. இ�ேபா இ�ேளா
ப�����, ேவைல��� ேபாற அவ�க��� ேவற மா�� ெட�ஷ�. அ�னாேல அ�பா
வ�த�டேன அவைர� ெதா�தர� ெச�யாேம அ�மா���� அவ���� உதவறா மா��
நட���க�� ���தா எ��� இ���� கைத” எ�றா�.
ர�யா ெரா�ப இ��ெர���கா இ���� தா�தா. ��க ெசா�னா ம��ேய நா�� ந�லா
ப��கேற�. அ�பா அ�மா��� உதவேற� எ�றா�.
அ�� மாைல அவ�ைடய மக� கேணச�, உ�ேள �ைழ�� ைககா� �க� க���ெகா��,
அவ�ைடய அைற��� ேபானா�. ராமநாத� ேப��ையேய பா����ெகா����தா�. ர�யா
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ப����ெகா����தா�. கேணச�� அைற������� அவ�ைடய ம�மக� �ர� ெம�தாக�
ேக�ட�.
ஏ�க எ�லா�� டா�� ம� அ�சான�டேன �ள��டறா�களா� �����.��க ம��� ஏ�
இ��� ேநர� கால� பா�காம உைழ�� உட�ைப� ெக����க��க எ�ேளா ெசா�னா��
உ�க���� ��யறேத இ�ேல
இ�தா�க ��� �க�ைத �ைட���க�க. இேதா நா� ேபா� கா�� எ����� வேர�. ������
அைம�யா ெகா�ச ேநர� �� பா��க ஆேரா��ய� ெரா�ப ���ய� உட�ைப� பா���க�க
எ�றா�.
‘எ�ன இ� எ����� இ�லாம இ���� இவ��� ந�ம ேமல பாச� ெபா������ வ��
�� மன����ேள ெநைன�சா�� ச��மா எ�றா� அைம�யாக.
அ�மா அ�பா டய�டா இ��கா� ெதா�தர� ெச�யாேத, அ�பா��� கா� �� எ�றா� ர�யா.
எ��� ேபசறா பா���களா இவைள� ெப�த��� ஒ� ஆ��ைள� ��ைளைய� ெப����கலா�
எ�றா� ெப���ேகாேய� எ�றா� ர�யா . ராமநாத� ��னைக ��தா�!
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ஏ�க இ�த ��ச��� ��னாேல இ��கற வரா�தா�ேல வா�� ��� ெவ����ேகாேம
அ��� ��னாேல ெர�� �றா எ����ேதா ���ெய�லா� ெகா�டா�� �� க�� இ����.
ெர�� �றா�� அ�க�ேக க��� ெவ���. �ேட நா��, அைத� �ர���க எ�றா� கா��.
அ�ேக ேபா�� பா��ேத�, எ�ைன த���ெகா�� ேஜா�யாக� படபடெவ�� பற�� ேபான�
ெர�� �றா��. அைவ பய�� பற�தேதா எ�ைன� பய���த� பற�ேதா. உ�ைம��
������� பய�த� நா�. ஜ�ன� கத�க� வா�� ��� ேமெல�லா� �றா�க�� எ�ச�.
வா�� ��� ��னா� �� க�� இ�லற� நட�� இ� ���க� ேவ� ேபா����தன. அ�த�
���கைள� பா��க பாவமா� இ��த�. ச� அ�த� ���க��� ெர�ைக �ைள�ச�� பற��
ேபா��� இ�ேபா �ர��னா எ��� �றா த�ேனாட ���கைள ����� ேபா��, ெகா�சநா�
ெபா����க எ�ேற�.
இர�� வார� க��� �ற�க� �ைள�� இர�� �றா������ பற�� ேபான�. நா��
கா���� வா�� ��ைன நக��� , அ�த இட�ைத ��த� ெச�� ைவ�ேதா�. அ�� மாைலேய
���� அ�த� �றா�க� வழ�கமா� தா�க� வ�� உ�கா�� இட��� சைமயலைற�� ஜ�ன�
கத�ேம� வ�� அம��த�.
���� இைவ இ�லற� நட���, வ�த ேகாவ�ைத அட���ெகா�� இதமாக, அைம�யாக
அ�த� �றா�க�ட� நா� ஒ� ேவ��ேகா� ���ேத�. இேதா பா��க ஒ� �ைற உ�க���
இட� ெகா��ேத�, உ�க ���கைள�� ப��ரமா ெதா�தர� ெச�யாம கா�பா��� ெகா��ேத�,
அ�னாேல இ�ேம இ�ேக வரா��க, வ�தா �ர��ேவ� எ�ேற�.
�றா�க�� ���தா� ேபால படபடெவ�� பற�� ேபா�ன. இர� யேத�ைசயா� ஏேதா ச�த�
ேக�க வரா�தா�� எ��� பா��ேத�, அேத �றா�க� �����தனமா� அேத கத�க� ேம�
உ�கா�����த�. ைக�� �ைட�த ���� க�யா� அைவகைள �ர�� �ர��ேன�.
அ�ேக வ�த கா�� எ�னா�க அ��யமா இ���? ��க �றாைவெய�லா� �ர�த மா���கேள,
எ�ன ஆ�� உ�க��� எ�றா�
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கா�� ந�லா ேயா���� பா�. ெப�� வள�� ஆளா��ன ெப�தவ�கைளேய ��ைள�க
ம�தா�மானேமா, ந��ேயா இ�லாம ��ைட ���� ேபாக�ெசா�றா�க. இவ�க இ�த�
�றா�க��கா ம�தா�மான� கா��வா�க . அ�னாேலதா� இ�த� �றா�க��
ந�ைம�காக�தா� �ர�தேற�. பாவ� அ��களாவ� ேவற இட��ேல ேபா� ��ம�யா
இ��க���.
ெசா����ேட இ��ேக� அ��க �����காம அட� ������க, ம�ப��� இ�ேகேய வ��
உ�கா���க. எ�லா�ைத�� ெவ��பைடயா ெசா�ல ���மா? ந�ேமாட ந�ல���தா�
ெசா�றா�க�� �������� அட�� நட�க�� இ�ேல ெசா�னா ேக�க���ேல
�யாய���� அட�க ம��தா ��கமா இ��தா��, ��யா இ��தா��, �றாவா இ��தா��
த����தா� ஆக�� எ�ேற� நா�.
��யாம� எ�ைனேய பா����ெகா����தா� கா��.
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அ�ப� வ�ட காலமாக வா��ைக�� ஏ�ற இற�க�கைள அ�ப��� வா��தா���. ெசா��க�,
நரக� எ�லாவ�ைற�� அ�ப��தா���. இ� எ�ன? இ�த ஒ� ேக�� அவ� மன���
�ழ�ப�ைத ஏ�ப���, ஒ� க�ட��� அ��� த��ய� வா��ைக. இ�த வா��ைக�� ���
எ�ன?
எத�காக வா��ேறா�. இ�த உல�� மாய�க�����, வழ�கமான நைட�ைறக�����
எ�ேபா� எ�ப� ��ப�வ� ��� ���ய�.
��ேவ ெத�யாம� வா�வ� ெகா�ைம! ச��� த����ட� வா��ைக! �ைன�த�ட� ஏ��
ேபாக ஏ�யா இ���ற� இ�ைலேய!
ஏ� �ைட�தா�� எ�ேக ேபாவ� எ��� இல�� ெத�யாத வா��ைக. �ன�� காைல��
எ��� இய�ைக உபாைதகைள� க���, ���� இைற வண�க� ெச��, உண� உ��, ம�ற
ெபா��கைள வா��ைக�� அ�றாட� ெபா�க��� உ�ைமக���
ெப�ைமக���பாரா��க��� ெபாறாைமக��� பய���� கவைலக��� ம����யான
�க��க��� க���, இர� ப��� உற�� ���� காைல�� எ���!
ஹூ�!
இ�த வா��ைக� ச�கர������ எ�ேபா� ��ப�வ� அ�ப� ��ப�டா� அ�ேபா�
�ைட��� ச�கர� எ�ப��ப�ட வா��ைகயாக இ���� அ�த� ச�கர�� இேத ேபா��
�ழ�தானா ��பட ���மா? ��யாதா இெத�ன ப��� பாட� ேபா�றதா எ�ன அ�த�த
வ���� பாட�ைத �ைறயாக� ப��� அ��த வ������ ெச�வ� ேபா� எ�ேபா� ��தைல
��தைல ந�ைம எ�ேக ெகா�� ேச���� ேக��க�, ேக��க� ����லாத ேக��க�.
�ைடய�யாத ேக��க�.
ெவ�ேய ைத�யமாக இ��ப� ேபா� கா���ெகா�டா�� உ�����ேளேய எ�ேபா�
�ய�ைத அைடேவா�, �ய� எ�ப� எ�ன? எ�ெற�லா� ேயா����ெகா��, எத�காக
ஏ���ேறா� எ�பேத ெத�யாம�, எைத அைடய� கா�����ேறா� எ�ேற ெத�யாம�
ெசய�ைகயாக வா���ெகா�� பய�� ெகா�����ேறா�.
அவ� பா�ைவ அவைரய�யாம� �ழ�ைத�ட� ெச�ற�. �ழ�ைத ெபா�ைமயா� தாேன த�
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தைல�� இ����ெகா�� அழ ஆர���த�. அவ���� ேதா��ய� நா�� இேத �ைல��தா�
இ���ேறா�. வா��ைக எ��� �ைளயா��� எத� ேமலாவ� அ�வ�ேபா� இ���
ேமா���� அ� இ�����ட� எ�� அத�ேம� ப�ைய� ேபா��, அ��ெகா��, யாராவ�
வ�� சமாதான� ெசா�வா�கெள��� எ��பா���� ஏ���ெகா�����ேறா�.
�ழ�ைத அ�� �ர� ேக�� �ைன����� ��டா� ராமேசஷ�. �ழ�ைதைய� ���
ேவ�டா�டா க��. அழாேத. ெபா�ைம இ�����தா இ�ேபா தா�தா அ�த ெபா�ைமைய
அ���ேற� பா� எ�� ெசா��, அ�த� ெபா�ைமைய அ��ப� ேபா� பாவைன கா��னா�.
�ழ�ைத அ�ைகைய ������� ச�ேற சமாதானமா� க�க�� ��ட� ���த�. அ�� எ��
ெசா�� அ��� அ�த� ெபா�ைமைய� த� ����ைகயா� ஒ� அ� அ������, ஒ�
ெப���� ������� ���த�.
���� அேத ெபா�ைமைய எ��� �ைளயாட ஆர���த� �ழ�ைத. ேவ�டா� ம�ப���
இ�����ேவ. அைத ெவ��� எ�� அத�ட���� வா�� ைவ�தா�. அ�த� ெபா�ைமதா�
ேவ��� எ�� அழ ஆர���த� �ழ�ைத. அத� ��வாத� தா�காம� ���� அ�த�
ெபா�ைமைய அத�டேம ெகா��தா�. ���� அ�த� ெபா�ைம�ட� �ைளயாட ஆர���த�
�ழ�ைத. ���� க���ட� வ�� உ�கா��தா� ராமேசஷ�.
ெதாைலேப� அைழ�த�. ம��ைன�� அவ�ைடய த�மப���, “ஏ�க �ழ�ைத அழாேம
இ��கானா அ��� அ�தா ேபா� ப���க. உடேன வ��டேறா�. �ழ�ைத��� ச�யா ப��
ம���� ப����. ேமைஜ ேமேல பா� ெவ����ேக�, அ�தா ������க எ�றா�.
ச��மா, நா� பா���கேற� எ�� ெசா������ ெதாட�ைப அ��தா�. பா� பா��ைல எ���,
�ழ�ைத��� ெகா��க ஆர���தா�. �� ��ெர�� உ������, பா� பா� இ���� ேபாேத
உற�க ஆர���த� �ழ�ைத.
ச�ேற பா��ைல அைச�த�� ���� அைர� ��க��ேலேய உ���ய�. ெமா�த� பாைல��
���த�� �ழ�ைதைய� �ேழ ��டா�. தைலயைணைய� ப�கவா��� அைண�� ைவ�����,
ச�த� ேபாடாம� த�� வ�� நா�கா��� உ�கா��� �ழ�ைதையேய பா����ெகா����தா�.
��ெர�� ஒ� ���ப�, உடேன ���பைல ������� அழகாக ஒ� ����, ���� ஆ��த
��க�. ��ெர�� �ரள �ரள ���த�, ���� ஒ� ���� எ�� த� உலக���
வா���ெகா����த� �ழ�ைத. ��� ேநர� ெமௗன��� �க���� ��� இ��தா�, எ�த
எ�ண�க�ேம இ�லாம� ெவ�ைமயாக. ேநர� ேபானேத ெத�ய��ைல.
��ெர�� �ழ�ைத �ைன� வரேவ எ��� பா��தா�. �ழ�ைதைய� ப��ைக�� காண��ைல.
ேட� க�ணா எ�ேக இ��ேக�� ேத��ெகா�ேட எ�லா அைறக��� பா��தா���.
காண��ைல. ப�ெர�ற�! ���� ��மரமாக� ேத�னா�. �ழ�ைத ப�ேல ெசா�லாம�
இ��த�. உ�ைம�ேலேய அவ���� ஒ� ��� பர�ய�. எ��� ேபாக, சா��ய� இ�ைலேய.
வா��கத� தா��� இ���ற�. ேத�னா�.
ேட� க�ணா, எ�ேக இ��ேக ப�� ெசா��டா க�� தா�தா ேத��ேட இ��ேக� பா�
ஹுஹு�… ப�� இ�ைல . அவ���� தைல ���ய�! பத�ற� அவ�ைடய ஒ�ெவா�
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ெச���� ெதா���ெகா�ட�! எ�னதா� அவேராட ��ைள�� �ழ�ைத, அவ���� ேபர�
எ�றா��. அ�த� �ழ�ைதைய கவ����ெகா��� உ�ைம இ���� அள��� அ�த�
�ழ�ைத�� ஏேத�� ஆ���டா� அ�த உ�ைமைய� ப��ேயா, அ�வள� ேநர� அவ� �க��
பா�கா�பாக� �ழ�ைதைய� கவ����ெகா�டைத� ப��ேயா கவைல�படாம� அவைர உ���
எ�����வா�க� எ��� �ைன�ேப அவ���� பத�ற�ைத அ�க�ப���ய�.
அ�ப�ேய தைல ��� �ேழ உ�கா��தா�. அைத�� த�ர அ�த� �ழ�ைத�� ஏேத��
ஆ���டா� அவ�ைடய மனேம அவைர� த�����. ��ற உண�� எ��� க��யா�,
நரக�ைத� ேதா�����ேம. உ�ைம�ேலேய பய�� ேபானா� ராமேசஷ�.
�ைர��ைல�� ��ேன இ��� அைர�ைறயாக ெவ�ேய வ�� �க�ைத ம��� கா�� கா��
அ�டா�� தா�தா எ�� மழைல� �ர�� அைழ�����, த� ெபா�ைக வா� �ற�� ���த�
�ழ�ைத!
��ம�� ெப����ட� பா��� ஓ�, �ழ�ைதைய எ����ெகா��, “ெச�ல� ைபயா, தா�தா
இ�வள� ேநரமா ேத��� இ��ேக�. � கா�� அ�டா�� ப��யா?” எ�� அத� க�ன���
மா� மா� ��த��டா�.
அ�த� �ழ�ைத�� �க��� எ�லா �ைட�� �ைட�தா�ேபா� ஒ� உண�� அவ���.
வா��ைக ெச��� மாய�க� எ�ேபா�� ��வ��ைல! அ� ��ய� ெதாட���ேபா� வா��ைக
எ�ப� மாயமா����ற�. அ�ல� கைட� வைர ��யாமேல�ட வா��ைக மாயமா� ���ற�.
ஆகேவ மாய� எ�ேபா�� ��யாேதா எ�� அவ��� ஒ� எ�ண� வ�த�. ����� பா��தா�.
�ழ�ைத ைககைள� ���, “உ�மா�� கா�பா��” எ�ற�.
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சதா�� ர��� ப��� ப��ய�� ரா�� எ��ற ெபயைர� பா��� இ��ைக எ�ைண�
ச�பா���, த��ைடய ெப��ைய ேமேல ைவ����� இ��ைக�� அம��தா� ரா��. ப�க��
இ��ைக�� உ�கா�����த ஒ�வ� த� �க�ைத �����த ��தக�ைத எ������
����தா�. வா�க ரா�� எ��� இ����க எ�றா� அவ�. அ�� ேக��� ��ட��
�ைற����த�. ஹு� ெசௗ��ய�, ��ட� ����வா�. ��க ெசௗ��யமா எ�� ேக�����
இ��ைக�� சா��தா� ரா��.
ரா�� ப� ���த ஆைல��, அவ��� ேமலாளராக� ப�யா��யவ� இ�த ����வா�.
ரா���� மன� சதா��ைய எ���� அேத ேவக��� ��ேனா��� ெச�ற�. அவ�ைடய பைழய
�ைன�க� ேமேல வர� ெதாட��ன. அ�த� �ரபலமான ��வன��� அவ� ப�யா��ய
கால�க� மன� க��� ெத��தன. ரா�� உ�ைமயாக� ெதா�ைல ம��� நட�தவ�.
பல�தமான ஆப��க�� ��வாக���� உத�யவ�. ஒ� � �ப�� ஏ�ப�ட சமய��� த�
உ�ைர�� ெபா��ப��தா�, �ைய அைண�� ��வாக���� ஏ�பட இ��த ெப�� இழ�ைப�
த��தவ� எ��ற �ைற�� ரா��ைய� பாரா��ய� ��வாக�. ஹு� அெத�லா� பைழய கைத.
அ�ப��ப�ட ��வாக��� ��ெர�� பைழய ேமலாள� வயதானதா� ப� ஒ�� ெப�றா�.
அவ���� ப�லாக வ�த ��ய ெபா��பாள�தா� இ�த ����வா�. ேந�ைமயாக இ��த
காரண�தா� ரா�� யா�ட�� தைல வண��ய��ைல. �� க�வ����� தைல�கன�����
ெமா�த உ�வமாக வ�த இ�த ����வா���� ரா����� அ��க� தகரா�க� ேதா�ற
ஆர���த�� �ய���ைலதா�. ரா�� அ�த ��வன�ைத ���, தானாக �லக ேவ��ய
��ப�த�ைத ஏ�ப���ய ����வா� இவ�தா�. இ�த ����வா� அ��த ெதா�ைலக�
கண��� அட�காதைவ. அ�தைன�� ெபா����ெகா�� த� ���� ���ைல காரணமாக�
தா���ெகா�� ப�����ெகா����தா� ரா��.
ஒ� நா� ேமலாள� அைழ��றா� எ�� ��ய ப�யாளைர அ������, ����வா� இ��த
அைற��� ‘உ�ேள வரலாமா‘ எ�� அ�ம� ெப��, நா�கா��� உ�கா��தா� ரா��. ‘எ�
அ�ம� இ�லாம� எ� அைற�� உ�கார� �டா� எ�� உ�க���� ெத�யாதா அ�
இ��க���. எ�லா�ேம நா� ெசா�னா� ேக�கறா�க. ��க ம��� ெதா�லாள����
ப���ெகா�� எ�ைன எ������கேள. இ� த���� உ�க���� ெத�யைலயா’ எ�றா�
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����வா�
எ��� ��ற ரா��, ‘சா�, எ����� எ�ப�� நா� �யாய�����தா� தைல வண��ேவ�.
அ�யாய���� நா� தைல வண�க மா�ேட�’ எ�றா�. அ������ ரா���� ஆர���த�
தைலவ�. ஒ� நா� �ட அவைர ��ம�யா� �ட��ைல. அ�தைன�� �ைன��� வ�த�,
கைட��� ஒ� நா� ரா��ைய அைழ�� இ��� ஒ� வ�ட கால����� உன��� ெக�ட
ெபய� ஏ�ப���, ப������ அ����ேற� எ�� வா���� ெசா�ல�ைலேய த�ர,
எ�வள� ெதா�ைல தர ���ேமா அ�வள� ெதா�ைல த�தா� ����வா�. அ�கார பல��
ஆணவ�� இ���� ஒ�வ�ட� ேந�ைமயான ரா�� ேபா�றவ�க� எ��ைண நா� தா���
���க ����?
அத�ேக�றா�ேபா� ஆைல�� ஆ��ைற�� ெச�யேவ��ய க�டாய�. அ�த� ெபா��ைப
இ�த ����வா��ட� ெகா��தா�க� ��வன உ�ைமயாள�க�. ஏ�ெகனேவ ம��, அத��
க��� ஊ��� ெகா��தா�? இ�த� ����வா��� இ��� வச�யாக� ேபா���ட�. யா�
யாைர உடன�யாக� ப� ��க� ெச�ய ேவ��� எ��� ஒ� ப��யைல� தயா� ெச�தா�
����வா�. அ�த� ப��ய�� ரா���� ெபய� �த�� இ��த�. யாேரா ஒ� ���யவா�
ரா���� இ�த� ெச��ைய ரக�யமாக� ��னா�.
ரா���� ��ெவ��தா�, ����வா� த�ைன அ��� �� தாேன ப�ைய உத� ெவ�ேய
வ�வெத��. அேத ேபா� த��ைடய ���ப ஒ�� ��ண�ப�ைத� தானாகேவ இவ�ட�
அ��தா� ரா��. ����வா��� �க�� ச�ேதாஷ�. ம� ��டேம அத�� ேவ��ய
அைன��� ப�கைள�� ெச�தா�. ரா�� இ�த ஆைல�� பல ஆ��களாக� ப�யா��யவ�.
அவ� ப� ெச�யாத ப��ேய இ�லாத ஆைலைய ���, தாைய� ��வ� ேபா�ற ��க��ட�
���தா�.
இ��� அ�த வ�யாக� ேபா��ேபா� எ�ைன வள��த ெத�வேம, உன�� ந�� எ��
ெசா�லாம� ேபாவ��ைல ரா��. அ�ப��ப�ட ஆைலைய ��� ேவ� வ���லாம�
ெவ�ேய வரேவ��ய க�டாய���� ஆளா��னவ� இ�த ����வா�. அ� ஒ�
ெகா�ைமயான கால�. அராஜக�� அ�கார�� ஆணவ�� தா�ேதா��� தன�� ேந�ைமைய
ெவ��ெகா�டன.
தா� ேதா�றத��� �ட ரா�� கவைல�பட��ைல. ஆனா� த�ம�� �யாய�� எ��ேம
ேதா���றேவ எ��ற மன வ��த��ட� ஆைலைய� ���� ெவ�ேய வ�தா�. அத��� �ற�
அவ�ட� ப� ���தவ�க�, அ��க� ரா���ட� வ�� ‘����வா��� ஆ�ட�
அ�கமா���ட�, அவ�ைடய அராஜக� �க�� அ�க��� ��ட�’ எ�� ெசா��வா�க�.
எ�ன ெச�ய ����, வ��த�ப�வைத� த�ர. பலேப� இ�த� ����வா�யா� பா��க�ப��
ஆைலைய ��� ெவ�ேய அ��ப�ப�����றா�க�.
ரா�� �க�கால���� வ�தா�. த� ப�க��� உ�கா�����த ����வா�ைய� �����
பா��தா�. இவைர� பா��� �மா� ப�� வ�ட�க� ஆ��றன. ப�� வ�ட�க� க���� இ���
அேதேபா� ெகா�ச�� க�வ�� ����� �ைறயாம���தா� ����வா�. பா�ைவ���
உத��� ������ ஏளன� ெதா�� ���� அேத ����தனமான பா�ைவ.
����வா�, ரா��ைய� பா���, “எ�ன ரா�� எ��� இ����க?” எ�றா�. ��னைக�ட� 117

ந�லா இ��ேக� எ�ற ரா�� ஆமா� ��க எ��� இ����க எ�றா�.
என�ெக�ன நா� எ�ப�ேம ந�லாதா� இ��ேக�” எ�றா� ����வா�. ��� ேநர� ெச�ற�.
����வா�, ரா��ைய� பா��� நா� ெகா�ச ேநர� ேம� ப���ேல ��கேற�. �ேழ இ���ற
�வ��� ெப�� எ�ேனாட�. ஒ� க�� வ���க�க எ�� ெசா������ ��க ஆர���தா�.
��� ேநர� ������த ரா���� ேலசாக� க�ணய��தா�. ��ெர�� �க�ப� வ�தா�ேபா�
ஒ� ���க�, ஒேர ���ர�க�. ரா���� ச��� ���தா�. ����வா��� ���தா�.
அவ���� பல�த அ�ப��, ெந������� ர�த� ெபா�� வர ஆர���த�.
�ரயைச�ப�� எ��� கத� வ�ேய எ��� பா��தா� ரா��. ெலவ� �ரா���� ப�� ப��
��� ேபான ஒ� ேப����ேம� ேமாதாம� இ��க, ெர�� ஓ��ந� ேபா�ட �ேர�, ெர��
ெப��கைள அ�ர ைவ�����ற� எ�� உண��தா�. உடன�யாக யாேர�� ம���வ�
இ���றாரா வ���� எ�� ேக��, ந�ல ேநரமா� ஒ� ம���வைர� க������,
����வா��� �த� உத� ெச�� ப��க ைவ�����, ��� வ� தா�காம� அவ��
உ�கா��தா�.
���� அைனவ�� �தா����ெகா�ட�� ர�� ஓட� ெதாட��ய�. ெட��ைய ச����
ெட�� �ைலய��� ��ற�. ஒ� வா�ப� வ��, ����வா�ைய� பா��� அ�பா எ�ன ஆ��
தைல�ேல க�� ேபா������க எ�� பத�னா�.
அவ��� ேலசா அ� ப����பா. பய�படறா மா�� ேவற எ����ேல எ�ற ரா��ைய�
பா���, அ��� ��களா நா� பத�� ேபா��ேட�. ந�லா இ����களா?” எ�றா�. அேடேட
அ���, எ����பா இ��ேக ந�லா இ���யா? எ�ேபா அெம��கா����� வ�ேத எ�றா�
ரா��. “ேபானவார� தா� வ�ேத� அ��� எ�� ����� ����வா��� ����, “அ�பா
உ�க��� ஒ��� இ�ைலேய எ�� ேக�����, இவ� எ�� ஆர���தா�.
அத�� ����வா� ெத��� அ�� ரா�� எ���ட ேவைல பா��தவ� எ�றா�. அ�
ம����ேல என�� அ�ப�ட�� ஒ� டா�டைர� ேத�, �த� உத� ெச�சா� எ�றா�. உடேன
அ��� அட அ���யா, எ�ன அ�சய� பா��க�பா. இ�ேபா இவேராட மக� ��வநாத�
தா� எ�ேனாட ேமேனஜ�, அெம��கா�ல. எ�க க�ப� �தலா�ேயாட வல� ைக. ெரா�ப ந�ல
ம�ஷ�. இவைர மா��ேய எ�றா�.
“எ�ேனாட �றைமகைள எ�லா� எ�க ��வன��ேல எ���� ெசா�� என��� ப�
உய�ெவ�லா� வா��� த�தவ� இவேராட மக� ��வநாத� தா� எ�றா� அ���.
����வா��� �க� இ��ட�. ஒ� கண ேநர����� ����வா���� பய� வ�த�. த�
மகைன இ�த ரா�� ப�வா�� ��வாேரா எ��. இ��� ����வா��� �க� இ���
இ��ேட இ��த�.
ெர�ைல ��� �ேழ இற��ய ரா��, ெம�வாக ����வா��� ைகைய� ������� உ�க�
மக� �க �றைமசா� ேவைல�� ெக���கார� எ�� எ� மக� ெசா��வா�. உ�க� மக���
உத�யாக எ� ��ைள இ��பா�, கவைல�படா��க எ�� அ���� கா�� �ழாதப�
ெசா����� நட�க ஆர���தா�..
இைறவ�� கண�� எ��ேம தவ�வ��ைல
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15 நாளா �ைன��ைல, டா�ட� வ�� பா����, இ�த அ�மா ேகாமா �ேடஜு���
ேபா��டா�க, ஜா��ரைதயா பா���ேகா�க. ேவற ஒ��� ப�ண ��யா�,. ஒ� ேவைள
�ைன� வரலா�. அ�ல� வராமேல இ��கலா�. ஜா��ரைத எ�� ெசா������ ேபானா�
�ைன��லாம� ப�����த கமல���� இ��� கா�� ���த�. ஆனா� ஒ� உண���ைய��
கா�ட ��யைல. உண���ைய கா�ட ��யைல. ஆனா உ�ேள ஓடற �ைன�கைள ���த
��யைல. ேகாமா �ேட�ேல இ��ேக�� டா�ட� ெசா�ன�, என��� கா�ேல �����.
மனேச உன�� கா�ேல �ழ�ைலயா? எ�� மன����ேளேய ேக���ெகா�டா� கமல�.
கமல���� அவேளாட ஆ���கார� அ��க� ெசா�ற� ஞாபக� வ���. அவ நாம ெசா�ற
எைத�ேம கா�ேலேய வா�கமா�டா, அ���ேய கா�ேல வா��னா�� மன�ேல ேபா���க
மா�டா! ���பா� வ�த� கமல����! மன�ேல ேபா���� இ��தா, இ�தைன நா�
வா��ைகைய ஓ�� இ��க ���மா? ேகா�� கால� ஆற� ேபால இ���, அதா� ேமள�
ச�த�� நாத�வர�� ேக�கற�. ேகா�� கால� ஆன�டேன ேகா�� ஆ��, ேகா��
சா��ச�டேன எ�லா���� �ரசாத� ���பா. ேகா�� சா��கற� கா�ேல ��ேமா எ�னேமா,
�ரசாத���� மன� ம��� கா���� இ����.
இ����தா� ஒ�நா� ��ய� கா�தாேல எ��� அைடயவைள�சா� ப�கமா� ேபா� வ��ேல
ெகா�ெகா��� ��கற ப�ைவ�� �டேவ ஒ�� ஒ�� உறவா��� ���� ���� ���கற
க������ைய�� தட�� ������ கா��ேல ������, ��ெய�லா� ேதா�� ேதா�ேல
ேபா���� அ���ேய ��தைள� �ட�ைத ந�னா ெபா��ட� மா�� ேத�� அ�ேல ந�ல
இடமா பா�� காேவ�ேல��� த�� ெமா�டா� கமல�. ஆ���� வ�� ��ைண�ேல
இ��கற ஏ� மா�� ப��ேல ஏ�� ேபா� ெமா�ட மா�ேல ��ெய�லா� உல����, �ேழ
வ�� ஆ�� வாச�ேல ேகால� ேபா���� பரபர�� த�ைகெய�லா� ����, ெப�மா���
அ�ைச� ப���� ஆ��ேல ம�தவா�லா� சா��டற��� தயாரா ெவ���� ேகா�����
ேபாகலா�� ெவ�ேய வ�தா� கமல�.
ேநர� ஆ����. ேகா�� கால�� ���� ேகா�� ���� �ரசாத�� ���தா��… கைட�யா
��ன அவ��� �ரசாத� �ைட�கேல, ��� ேபா��, ெச�த ��ேன வர��ெக�ன ேபா���
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நாைள�� வா�ேகா அ����னா� ப�டா�சா�யா�. மனேச ஒைட�� ேபா��. அ� ச�, எ���
இ�ேளா ேகாவ� வர� நம��. அ����� ஒ� மன� ெநைன�சா�� இ�ெனா� மன�,
ப�டா�சா�யாைர� ெப�மா��� அ��தப�யா ெநைன���� இ��ேகா�, அதா� அவ�
�ரசாத� ���கைல�னா ஏேதா ந�மைள� ெப�மாேள ஒ����டா மா�� ஒ� அ�ைக வர�. ச�
நம��� ���� ெவ�ச� அ�ேளாதா� அ����� ெநைன���� �ைர �ற�த�� ெப�மாைள�
ேபா� ேச����� அ���ேய �ரத�ணமா வ���ேட இ��க�ேச, எ�லா� ைக�ேல��
�ரசாத�, அவாவா சா���ேட, ேப��ேட ேபா�����கா.
எ�ன இ��தா�� ெப�மா��� அ�ைச� ப�ண��னா அ��� ஒ� த� �� வ���ற�,
ெபா�க� மண�கற� பா��, எ�றா� ஒ�வ�. அ� ெந� வாச� ஓ� எ�றா� இ�ெனா�வ�.
எ�லா��தா� ெந� ��� ெபா�க� ப�றா. இ�த வாச�� ���� வரதா எ�ன இ� த� ��.
ெப�மா� அ�ைச� ப��னா�தா� வ��’ எ�றா� இ�ெனா�வ�.
நா��� ஜல� ஊ�ய�. மன� ஒ��� ேபா��, அ� எ��� என��� �ரசாத� �ைட�காம
ேபாகலா�? நா� எ�ன இ���� ேந�தா வேர�. ெநைன� ெத��ச நா�ேல��� உ�ைன�
ேச��க வ���ேடதாேன இ��ேக�. இ� உன�ேக அ���மா? மன� ெபா����. �����
ஒேர ச�த�. யா���ேடேயா இ��த �ரசாத ெதா�ைனைய� �ர�� ������ ேபா���தா�.
ஜா��ரைதயா ெவ���க�படாேதா இ�கதா� �ர�� வ��� ெத��ேமா�ேனா’ எ�� ஒ�
அ�கலா���. இ�ேல ெக��யாதா� ������ இ��ேத�. க���� க� �ற�கற����ேள
எ�ேக�� வ����ேன ெத�யாம ����� வ�� ������ ேபா����. ைக�ெக��ன�
வா��ெக�டைலேய எ�றா� அவ�.
ந�ல ேவைள நா� ெவ����ேக�. இ�தா�ேகா எ�� இ�ெனா�வ�, அவ���� ெகா�ச�
�ரசாத� ெகா��தா�.
ஆஹா ேதவா��தமா இ���. இைத� ேபா� அ�த� �ர�� ������ ேபா���ேத எ��
அ�கலா��தா� அவ�.
�ர���� ெசா�லா��ேகா. ஆ�சேனய� அவ� அ����தா�. நாமதா� ஜா��ரைதயா
இ��க�� எ�� ெசா����� ெக�ெக�ேக எ�� ���தா� அவ�. இவா யா���� க��ேல
படாேதா, என��� �ரசாதேம �ைட�கைலேய. என��� ெகா�ச� ���க��� இவா����
ேதாணாேதா நாமளா ேக�� வா��� சா�படலா�னா அ���� மன� ேக�க மா�ேட�கற�. என��
மன����ேள ஒ� �ய இர�க�, என�� ம��� �ைட�கைலேய, பகவாேன நா� எ�ன பாவ�
ப�ேண�. எ�ைன ம��� ேசா���றேய எ��.
இெத�ன� இ����, ெகா���� ெபா�க� அ� �ைட�கேல�� இ�ேளா க�டமா����
மன�? இ�த மன� க�ட�படற� ெபா�க��� இ�ேல, நம�� எ��� �ரசாத� �ைட�கேல��
ெபா�ம�, ேவற ஒ��� இ�ேல. பகவாேன அ����� ைக ெர���ைத�� ேச�� �����,
‘�தா� எ�ைன� கா�பா�த��. வரவர என�� மன� �டேம இ�லாேம அைல�க��கற�. எ�
மன���� �ட�ைத� ��’ அ����� ேவ���� ����னா� கமல�. அவ� ைக�� ஏேதா
���த�. அ���ேய ெக��யா ������, எ�னா�� பா��தா ஒ� ெதா�ைன�ேல
ெபா�க�.ேமேல அ�த� �ர�� உ�கா���� இவைளேய பா���� இ���. அ�த� �ர�ேகாட
க��ேல ஒ� க�ைண நம���தா� இ���ெய�லா� ேதா�றதா இ�ேல உ�ைமயாேவ
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க�ைணயா ��யைல. இ��தா�� பய�. அ� வ�� ������ ேபா�����னா, எ�ன ப�ற�
ெபா�கைல எ���� சா��டலா�� ைக�ேல எ��தா மன� ெசா�ற� அ�த� �ர�� வாைய
ெவ�����ேம. அைத� ேபா� நா� சா�படலாமா�� இ�ேபா அ�த� ெபா�கைல� சா��டறதா
ேவ�டாமா�� ெத�யைல.
அெத�லா� வாைய ெவ����கா�. அ� ைக�ேல �ைட�சா ஒ� ��ஷ��ேல சா���ேம. ஒ�
ேவைள ந�ம மன� ����தா� நம��� ெகா��வ�� ����ேதா இ�த� �ர��. ஒ� ேவைள
ஆ�சேனய�தாேனா இ�த� �ர�� ச� ெப�மா� �ரசாத� சா���ேவா�� ��� ப�� ஒ�
கவள� ைக�� எ��தா� கமல�. அ�த� �ர�� இவைளேய பா����ெகா����த�. ைக��
எ��த அ�த� கவள�ைத அ���ேய அ�த� �ர���� ���னா�. �ர�� இ�ேபா� இற��
வ�த�. இவ� மன� �ர���தா� இற��ய�. இவ� ைக����� �வா�னமாக வா��
ெபா�கைல வா�� ேபா���ெகா�ட� �ர��. ஒ� ��ற��ைல, சா�வாக இவ�ட� நட��
வ��ெகா����த�. இவ� ஒ� வா�, �ர�� ஒ� வா� எ�� இ�வ�� �ரசாத�ைத ���தன�.
�ர�� இவ� �டைவைய� ����, இவ� ேமேல�, ேதா�� உ�கா��� �க�ேதா� �கமாக
ைவ���ெகா�� இவைளேய த� க�களா� உ��� பா��த�. அத� க�க�� க�ைணயா.
�ல�தான��� இ���� ெப�மா�� உ�வ� அ�த� �ர��� க��� ெத��த�. �ரைமயா
எ�� ேயா��பத��� �ர�� ம�� �வ���� தா��ய�. அ�ேக உ�கா���ெகா��, த�
தைல�� ைக ைவ���ெகா��, த� ப� ெத�ய ��ெர�ற�. யா� யா��� எ�ன �ரா�தேமா
அ�தா� �ைட���. கமல���� ���த�, ஓ இ���� ஹ�ம� �ரசாத���.
அவ��� ���� வ�த�. அவ� ���தா�, வா����� ���தா�, ஆனா� உத� அைசய��ைல.
உட�� ஒ� ���க� இ�ைல. ஆமா� அவ���� ேகாமாவா��ேற. அதா� ஒ���
அைசயைல.
�ப�
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ஏேனா ெத�ய��ைல, �ல நா�களாக ெதாைல�கா�� �க���க� அ�க� ச�த� ேபா�வதாக
என��� ேதா���ெகா����த�. எ� மைன��ட��, ெப�க�ட��, ேபர�க�ட��
ச�த�ைத� �ைற��க�, இ�ைலெய�றா� ���ர� கா� ெச�டா���� எ��
அ����ெகா�வ� எ� வழ�கமான�. ப��க ேவ��ய வய�� க��ைய ஒ��காக� கவ����
ப��காம�,சதா ச�வ கால�� ெதாைல�கா��� ெப���� ��ென உ�கா���, உட�
ஆேரா��ய�ைத�� மன ஆேரா��ய�ைத�� ெக����ெகா�� எ��கால�ைதேய
பாழா���ெகா��� ��வ�கைள�� ���கைள�� க�டா� எ��ச� வ��ற�.
ந�ல ��க��� மா� ����கார�க� கதைவ அைற�� சா��னா� ேகாவ� வ��ற�. நா�க�
வ���� ெத��� ந�க�க�� உபய�தா� இர� ம� ப�ெனா�றா��� ர�க�க�� உ�சாக
ஒ�ெப���க� ேபா�� �ைர�பாட�க�� இைர�ச� ேக���ேபா�. ஐேயா உட� நல�
ச���லாதவ�க�, �ழ�ைதக�… ேபா�ேறா��� இைட�சலாக இ���ேம எ�� ேதா���ற�.
ெத��ேல இைளஞ�க� உ�சாக பான�கைள அ���, அத� �ைளவா� அவ�க� ேபா��
ேதைவ��லாத ச�த�கைள�� கா� ெகா���� ேக�க ��யாத நாராச வா��ைதகைள��
ேக�டா�� அவ�க� ஓ��� இ� ச�கர வாகன�க� அத� �ர� அ���வாைன� ����
��டதா� ேபா�� இைர�ச�� ஆ��ர�����றன.
அர�ய� க��க� உ�� ச���லாத, ம�க��� ஒ����� உதவாத அவல�கைள மைற�க�
ேபா�� ‘வா�க’ ேகாஷ�க� ேக�டா�� உட� ஆ��ர�தா� ந����ற�.
அ�றாட வா��ைக� ேதைவக��ேக க�ட�ப�டா��, ���ேல �ழ�ைத�� ப���� பா�,
ெப�யவ�க�� ப���� சாதாரண உணைவ� �ட அ��க ��யாம�, தா�க� ச�பா����
ெபா��னா� சாராய�ைத வா��� �������, ேபாைத�னா� த�ளா� மகா ந�க�க��
உ�வ� வைர�த அ�ைடக���� பால�ேஷக� ெச��� ப��த இைளஞ�க� ேபா�� அ���
த�ளா�ட�� எ��ச����ற�.
ந� நா��� பார�ப�யமான ஆலய�க�� �ர��, அவ�ைற� ச�யாக� பராம��காம�
ந��ைடய நா��� பழ� ெப�� கைலகைளெய�லா� க�லாக, ம�ணாக மா�� ���,
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த�க�� ெசா�த� ெசா��களாக� ேச����ெகா������ ஒ�ப�ததார�க�, அ�வல�க�,
ெபா��பாள�க�, அ�த ஆலய�க��� இ���� ெசா�தான �ல�க����� வ�� வ�வாைய�
�ட� தா�கேள ப�� ேபா���ெகா��, அ�றாட ��வாக���ேக வ���� ஆ�டவைனேய
ஏமா��, ஆ�டவ���� ெதா�� ெச��� ப�த�கைள�� சா�பா���ேக அைலய���
அவல� �ைன�தாேல எ��ச����ற�.
நட�கேவ லாய���லாத சாைலக�, நைடபாைத, ஆ�கா�ேக ெதா��� ஆப�தான ��சார
ஒய�க�, பாைத�� ந� ம���� இவ�களா� ேபாட�ப������ ��ய�க����� உைட��
ஆ�கா�ேக சாைல�� ���� �ட��� க�க�, எ�� பா��தா�� சாைல�� ���� மா�க�,
நா�க� அைவகளா� ஏ�ப�� ஆப��க�, ��தமான ���ைர�� �ட பண� ெகா��� வா�க
ேவ��ய அவ�ய��� ம�க� �ைலைய� க�டா� எ��ச� வ��ற�.
ெகா�, ம��� �காதார��ைம�னா� ஏ�ப�� �யா�களா� பா��க�ப��, அவ����� ச�யான
ம���வ உத�க� �ட� �ைட�காத �ைல�� அல��யமான ம���வ மைனக�…
இவ�ைறெய�லா� பா����ேபா� ர�த� ெகா���ற�.
எைத� ப���� கவைல�படாம� �ைர�பட� பா��க வ�ைச�� ���� ம�க�, இவ�கைள�
பா��தா� ேகாப� வ��ற�. ���� ���� இலவச�க���� ப�யா�, த�க�� ெபா�னான
வா��க�� ம��ேப ெத�யாம� நட��ெகா��� ம�க�, த�க���� த�க� நா�����
�ைமைய� ேத��ெகா��� அ�வா�கைள� பா��தா�� ேகாப� வ��ற�.
எ� ��த ெப�, ‘அ�பா, ��க ேபா� உ�க காைத�� அ���ேய உ�க ர�த அ��தைத��
ப�ேசாதைன ப���ேகா�க’ எ�றா�.
ப�ேசாதைன ெச��ெகா�ள ேவ��ய� நானா?
மன�ைய� ����� பா��ேத�. அவ� எ��� ெசா�லாம� ‘க�’ெம����தா�.
�ப�
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நாத�வர� ஒ���� ெகா����த�. ம��ர ேகாஷ� கா�� வ�� இ�ைமயாக ஒ��த�. உ�ேள
�ைழ�த�ட� ேமைஜ�� ச�தன� ப��� எ�லா� ைவ�க�ப����த�. யா��� ேவ�ேமா
எ����கலா� எ��ற பாவைன��.
எ�ேர இ��த மணேமைட�� ��மண� ெப��� மா���ைள�� ேஹாம��ட��� �ைக
ந�ேவ ேதவ�க� ேபா� அம�����தன�, அ�வ�ேபா� ைக���ைடயா� க�கைள�
�ைட�தப�.
ெத��த �க�க� இ��ைக�ேலேய இ��� ெகா�� ஒ� ��ன� ��னைகைய ம���
அ������ ���� மணேமைடைய� பா��க� ெதாட��ன�.
நா�கா��� உ�கா��� கவ��க� ெதாட��ேன�. ெப�க� 1500 �பா�க� ெகா��� ந�றாக
அழகாக இ��த தைல��ைய ேநராக, ��ைடயாக ஆ��� ெகா�� ��டலா�சா�யா�
�ைர�பட��� வ�� ேமா��� �சா�ேபால� கா�� அ��தன�.
�ல ெப�க� �டைவ���, பலெப�ம�க� ேப�� ெசா�கா�ட�� வல� வ��
ெகா����தன�.அவ�கைள� பா����ேபா� மன� ெபா��க��ைல. மன����
ெபா���ெகா����ேத�.
ெக�� ேமள� ெக��ேமள� எ�� �ர� ேக�ட�. ��மா�க�ய தாரண� ஆ���. ைக����த
அ�ஷைதைய�� ��கைள�� அ�ேக ெச�� ேபாட வ���லாம�, ��ட� அைல ேமா�ய�.
‘���ப��� ெச��ேறா�’ எ�� ��பவ�கைள ந�� கா� ேபா�வ� ேபால, நா� ���ப���
கா� ேபா�டா��� எ��ற மன �ைற�ட� மனைத சமன�ப���� ெகா�� �ர�����ேத
த�ப�க� தைல�� ேபா�வதாக �ைன��� ெகா�� ���த அள� எ�� ��ேனா�. அ�த
��க�� அ�ஷைத�� ��னா� �����த பல ேப�� தைல�� ���த�. ஆனா� த�ப�கைள
ஆ��வ��தா�� ேபா�� மன���� ஒ� ���� .
இ�ேபாைதய நைட�ைற�� யா�� வ��. உண� உ���கேள� எ�� உபச��க மா�டா�க�
எ�� ���� ெகா�ட பல ேப� வ�ைச�� ��� ப��கைள அ��� ��� தாமாகேவ உண��
�ட����� �ைழ�� உ������ �ள��ன�. எ� ப�க��� உ�கா�����த எ� மைன� ஏ�
உ�க� �க� இ�ேளா க�க��பாக இ��� ெகா�ச� ���சா மா�� ெவ���ேகா�கேள�
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எ�றா�.
இ�க பா�கற கா��க� என��� ���கைல. ந�ேமாட பார�ப�யமான பைழய ��மண�க��
ெப�க� ந�றாக தைல ���� ெகா�� � ைவ��� ெகா�� ம�களகரமாக கா��
அ��பா�கேள, அ�பாக உ�ைமயான பாச��ட� வரேவ�பா�கேள, ம�யாைதயாக அைழ���
ேபா�, உ�ண� ெசா�� �டேவ இ��� கவ��� பாசமைழ ெபா�வா�கேளஅெத�லா�
ெநைன��� பா�ேத� . இ�ேபா நட�கறெத�லா� பா��க� பா��க ேகாவ� வ��, அ� ச� �
எ�ப� ச��� பா����லாம� ���த �கமாக இ��க எ�ேற� மைன��ட�.
நா� இ�ேக நட�கறைத பா�கைல அேதா மணேமைட�ேல ராைத�����ண��,ச�ேதாஷமா
உ�கா�����கா�க . ேகா�கா ���க� ����� இ��� நடனமா����� இ��கா�க . எ�றா�.
ேதவ�க� எ�லா� �மா� ெபா������ இ��கா�க. இ� க�கால�க, இவ�க இ����தா�
இ��பா�க. இவ�கைள நாமதா� மன����ேளேய மா��� பா�க�� அ�ேபாதா� மன�
ச�ேதாஷமா இ���� எ�றா� எ�ேர இ��த மைன� ���ண பரமா�மா ேபால�� நா�
அ�ஜுன� ேபால��, அவ� ��ய ெசா�க� �ைத ேபால�� ஒ��த� என��.
ஆமா� ந� மன�ைலைய� கால���� ஏ�றப� மா��� ெகா�ள�தா� ேவ��� எ��� �ைத
என�� ���த�.
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���டைர நைட�� ������� ����தா� �ேர�. �ய�ைவ�� அவ� ச�ைட ெதா�பலா�
நைன����த�. இ�த ல�சண��ேல ைட ேவற க����, �ன�� ஆ����� ேபாக��.
க��ைத இ����� ைட. அைத �த�� ���ச����� தள���னா�.
வ�ெய��� மண�� ���� க��� ���� க�கைளேய �வ�பா�� ைவ����தன.
���ட�� க�ணா��� அவ� �கேம அவ��� �காரமா�� ெத��த�. எ���யாவ� ஒ�
கா� வா�க��. எ�� �ைன��ெகா�� ப�கவா��� இ��த ைபைய எ����ெகா��
������ �ைழ�தா� �ேர�.
வழ�கமா� அவ� வ�தா�� கவ��காம� ெதாைல�கா���� ல������� அவ� மைன�
லதா,
அ�� அ�சயமா� இவ� வ�த�ட� எ��� ம�யாைதயாக வா�க எ�றா�. ேநராக உ�ேள
ேபா� ச�ைடைய� கழ��, ேகா��டா��� மா��னா�. ��� கா�சராைய� கழ��� க����
ேபா����� ஒ� அைர� கா� ச�ைடைய எ��� மா���ெகா�டா�. அவ� மைன� லதா
ைக�� கா���ட� வ�� கா�� சா����க எ�றா�. அ�சயமா� இ��த� அவ���.
ஓ காைல�� ச�ைட ேபா����� அ�வலக���� �ள��ய� �ைன��� வ�த�. கா��
ேவணா� எ�றா�.ச��க ேமா� சா��ட��களா எ�றா� லதா. எ��� ேவணா� எ�றா� �ேர�.
ெமௗனமாக ெவ�ேய ேபானா� லதா. எ�லாேம ����ரமாக இ��த� �ேரஷு��. எைதயாவ�
ெசா�� அவைன� க�தைவ�பா�. இ�� எ�னேவா ெமௗன� கா��றாேள இவ�, நாம
காைல�ேல ச�ைட ேபா���� ேபான�ேல �����டாளா ஒ��� ��ய��ைல அவ���.
ம� எ�டாக� ேபா�� சா��ட வ��களா எ�றா� லதா. ெமௗனமாக உணைவ �������
வ�� க���� ப��தா�. வழ�கமாக அவ� ப�க��� வ�� ப���� லதா க���� ப�க���
�ேழ ஒ� ��ைய ����� ப��தா�.
எ�ன ேகாவமா எ�றா� �ேர�. அெத�லா� இ���க எ�� பத�ற�ேதா� ��னா� லதா.
அவ��� மன����� ���பா� வ�த�. ஒேர நா�. �ரைல உய���யத�ேக இ�வள� மா�றமா
ச� ச� அெத�லா� ��. இ�ேக வ�� ப� எ�றா�. ேவணா�க எ�றா� லதா. ச� ஏேதா
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ேகாவ��ேல க���ேட�. அெத�லா� மன�ேல ெவ���காேத. �ேழ ப������டா உன���
��� தா�கா�. ஏ� �� ���� வ�� க���ேல ப� எ�றா� �ேர� . ச��க எ�� க����
வ��, ெகா�ச� இைடெவ� ���� ப����ெகா�டா� லதா, �ேர� அவைள �����
பா��தா�.
அ�ேபா�தா� அவ��� உைர�த�. காைல�� ேகாவ���, ‘எ�ைன மா�� மன�ேல ஒ���
ெவ���காம, ஒ��கா இ��கற ந�ல ��ஷைன இ����தா� ��ன� ��ன
�ஷய�க��ெக�லா� ேகாவ���� க�த ����க ெபா�பைள�க. உ�க��ெக�லா�
சாராய�ைத� ������ வ�� கலா�டா ெச�யறாேன, அவ���டதா� ஒ��கா இ����க எ��
அவ� ������ ெச�ற� �ைன��� வ�த�.
அடடா! அதானா �ஷய�. அவைள� த� ப�கமாக வ��க�டாயமாக� ���� ஏ� நா� ஒ���
காைல�ேல ெசா�னா மா�� சாராய�ைதெய�லா� ������ வரைல பய����யா எ�� அவ�
�க��� ஊ�� கா���தா� �ேர�.
லதா�� �க��� ஒ� ெத�� ஒ� �னா���� �ற� என��� ெத�யாதா உ�க��� எ��ேம
���� �ைடயா� �� எ�றா� லதா.
வா��ைக�� �த� �ைறயாக� ெப�கைள� ����ெகா�ள, பால பாட� ஆர�பமா���
�ேரஷு��. ���தப�ேய ���� ேபானா� அவ�.
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ெபா�வாகேவ கா���� ேபானா� நம��� ��யமான எைதயாவ� அ�ல�,ந��ட� உ�ள �ய
பழ�கவழ�க�க�� எைதயாவ� ����ட� ெசா��வா�க� ெப�ேயா�,ராகவ�� அ�ப��ப�ட
��ைவ எ��தா�,அதாவ� அவ� ���� உபேயா���� கா����ைட ����ட�
��மா��தா�,
எைத�� ர��� ெச��� ராகவ��� ஆர�ப நா�க����ேத ஒ� பழ�க��� கா����� என
ெசா�ல�ப�� ஒ� வைக கா� �ற���ைட ேதைவ� ப�ட ேபா� வா��வா�. அ�த ���னா�
எ�ன லாப� எ�� ேக����களா . அ�த ��� ெம�தாக இ����,
அத�காரணமாக ������� �ைட���ெகா�ள உட��� உ��தாத வ�ண� இ����,ம���
ெகா��� ேபா�ட ���ய ேநர��ேலேய கா��� ��� ெப���� அ���� ேபா� அ�க இட�
அைட�கா�. கா����ைட உபேயா��க இ�வள� வ�வான காரண�க� இ���� கா����
ேபானா� �த�� இ�த� கா����ைட ����டலா� எ�� அவ� ��� ெச�தத��
���யமான காரண� உ��.
அவ�ட� இ��த ���க� எ�லா� ைந����டன. அதனா� ���� கா�����
வா�கேவ�� எ�� ஒ� நா� அவ� மைன��ட� ைத�யமாக� ெசா�னா�. எைத�ேம ச��
�தா��� ேயா��� ெச��� அவ� மைன� ராஜ� ச��� தாம�யாம� உடேன ச�
வா����ேவா� எ�றா� அ�ேபாதாவ� அவ� ேயா�����க ேவ��� தவ�னா�.
ம�நா� அவ� மைன� ராஜ� அவளாகேவ ஏ�க கா����� வா�க��� ெசா���கேள எ��
�ைன���னா� சாதாரணமாக இவ� ெசா�னா� க��ெகா�ளாம� இ���� ராஜ� அவளாகேவ
வ�ய வ�� இவ� ேதைவைய �ைன���னா� அ�ேபாதாவ� அவ� கவ���
ேயா�����கேவ��� தவ�னா� .
ஏ�க எ�ப�ேம கா����� கா���ர��� ந�லா இ����,நா� ெர�� ேப�� கா���ர�
ேபா� கா����� வா��வரலாமா எ�� ேக�ட�ட�, மய��� ேபா� அடடா ந� ேம�
எ�வள� அ�கைற எ�� ம���தாேர அ�ேபாதாவ� அவ� ேயா�����கேவ��� தவ�னா�.
த� ����க�ேக உ�ள பல கைடக�� ச�வசாதாரணமாக �ைட��� கா����� அத�� ஏ�
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கா���ர� ேபாகேவ��� எ�� ேயாசைன வ�தா�� ��� ந�ல தரமாக கா���ர���
�ைட��� எ�� மைன� ��யத� ம�ம�ைத அவ� அ�ேபாதாவ� ேயா�����கேவ���
தவ�னா�.
அவ� எ�ண ஓ�ட�ைத ப��தவ� ேபா� கா���ர� ேபா� ஏ� ��� வா�கேவ���,இ�ேக
�ைட�காதா எ��தாேன ேயா�����க..எ�றா� ராஜ�,அத�� அவளாகேவ ஒ� �ள�க��
அ��தா�,
கா���ர� ேபா� ��� வா��� சா��� அ�ப�ேய கா�� காமா�ைய��, வரதராஜைர��,
அ�ேக உ�ள ம�ற ���தல�கைள�� த���� வரலாேம, ஒ� க��� இ�மா�கா� எ�றா�
ராஜ� ம�நா� கா���ர� ேபாக ஒ� வாடைக� கா� ஏ�பா� ெச�தா�, ராஜ� யா�டேமா
ெதாைலேப��� ேப��ெகா����தா�. ேப� ������� ராகவ�ட� ����ய ராஜ� எ�க
எ����� நாம கா�ெலதாேன ேபா��� வர�ேபாேறா� எ� த�ைக க�யா��� வேர�கறா
������ ேபாலாமா எ�றா�. அவ���� அ� �யாயமாகேவ ேதா��ய� ச� வர�ெசா��
எ�றா� அ�ேபாதாவ� ேயா�����கலா�.
ஏ�க இ�ேபா க�யா� வ��ேபா� அவேளாட �ழ�ைதகைள யா���ட ����� வ�வா,
அ�னாேல �ழ�ைதகைள�� அ�த� �ழ�ைதகைள� ெபா��பா பா���க அவேளாட ம��ன�
ெபா�� ரா�காைவ�� ����� வேர�� ெசா�னா எ�றா� ச� எ�றா� ராகவ�. அ�னாேல
��ன� கா� ேபாறா�, ெப�ய காேர ஏ�பா� ெச����ேகா எ�றா�, ச� எ�றா� ராகவ�.
ம� நா� காைல�� ������� ெப�ய கா�� ராகவ��,ராஜ�� ஏ� அம��தன� ஏ�க நா�
ேபாற வ�ேலதாேன தா�பர� அ�ேக இ�� ��� ஹா��ட� ��ட க�யா� வ��டேற��
ெசா�னா அ�க ேபா� அவ�கைள�� ������ ேபாகலா� எ�றா� ராஜ�.
கா� �ைர�த� டைரவ� சா� ஒ� ஐ�� �பா� ���க �ச� ேபா���கேற�, அ��றமா கண��
பா�� க����கலா� எ�றா� . ராகவ� ச� எ�றா�. தா�பர� ேபா� க�யா� ரா�கா ம���
�ழ�ைதக� �ேஷா�, ஜன� எ�ேலாைர�� ஏ���ெகா�� அ�ப�ேய ைஹேவ ேமா�ட��
ேபா� கா� ��ற�. காைல உண��காக காைல உண� ������� ேமா�ட��� 400 �பா�
அத� �ற� ெவ�ேய இ��த கைட�� �ழ�ைதக� �ைளயாட ெபா�ைமக� எ�லா� வா���
ெகா��ஆக ெமா�த� 1500 ெசல�� கா� தா�பர�ைத தா�� ெந��சாைல�� �ைர��,
ேடா�ேக��� அவ�க� ேக�ட பண�ைத ராகவ� த� ைப����� ெகா��க ேடா�ேக�ைட��
தா�� ஒ� வ�யாக கா���ர� வ�தா���.
ஏ�க �த�ேல நாம ப�ைசய�ப �த�யா� கைட�� ேபா� கா����ைட வா���� அ��ற�
ேகா���ெக�லா� ேபாகலா� எ�றா� ராஜ� அ�ேபா� காைல ம� 9. கா� ப�ைசய�ப
�த�யா� கைட�� ��னா� ��ற�, அைனவ�� கைட��� ெச�றன�, அத���ளாகேவ
அ�த� கைட�� ெப�க� ��ட�, ��க அேதா அ�ேக கா����� இ��� அ�த�
ெகௗ��ட�ேல வா���க நா�க ��மா உ�ேளேபா� ப��� �டைவெய�லா� ��சா ஏதாவ�
வ����கா�� பா���� வ��டேறா� . ஜான� க�யாண���� இ�ேகதா� வா�க� ேபாேறா�
எ�ற ராஜ�.
��க இ�த� �ழ�ைதகைள உ�க �ட ெவ���ேகா�க, எ�றப� ெப�க� ��ட��� கைர��
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காணாம� ேபானா�க� ெப�ம�க� �ழ�ைதகைள ைவ���ெகா�� ராகவ�
சமா����ெகா����தா� கைட ஊ�ய� ெசா�னா� சா� ஒ� ேபா� ேபா�� ேக�����
வர�டாதா கா����� இ��தெத�லா� ����ேபா�� நாைள�� வ���� எ�றா�.
ெவ� ேநர� ெபா�ைமேயா� கா����� நாக�க� க�� த� ேகாவ�ைதெய�லா�
அட���ெகா�� ராஜ�ைத ேத��ெகா�� கைட��ேள ேப�த� ேப�த ���தப� உலா��னா�
ராகவ�.
இ� �ற�� �ழ�ைதகைள ைக�� ���தப� ெப��பா என�� ஓ���� ேபாக�� எ�றா�
�ேஷா� கைட�காரைர அ�� ஏ�பா இ�த� ைபய� ஒ� பா��� ேபாக�மா� பா��� இ��கா
எ�றா� ஒ� வ�யாக அவ�கைள அைழ���ெகா��ேபா� ைகெய�லா� ��த� ெச�� அைழ��
வ�தா�.
ராகவ�, ஜன� ெப��பா இ�ேக நா�க வ��ேபாெத�லா� எ�க அ�மா ப�க�� ெத��ெல ஒ�
ப�டா�� கைட இ��� ெப�ய மா�க� இ��� அ�ேக ����� ேபா� கடைல �ட��ட
வா��� ���பா�க எ�றா�.
இ�வைர�� அைழ��� ேபா� அ�த� கைட�� கடைல ���பா எ�றா�, அ�த� கைட�கார�
அேடேட வா�மா உ�க அ�மா வரைலயா அ��க� வ�வா�கேள எ�றா� ராகவ���
��ெக�ற�. ஒ� வ�யாக ���� கைட�� வ�� உ�ேள ெச�� அவ�கைள� க�� ����
எ�ன�மா ெச���க ம�யா�� ���ர� வா�க ேகா���� ேபாக�� எ�றா�.
கைட ஊ�ய� சா� ெபா�ைமயா இ��க இ�ேபா ஒ� ம� ஆ�� ேகா�ெல�லா� ��
இ��பா�க. நா� ம��� �ற�பா�க எ�றா� ச� எ�றா� ராகவ�. ச� எ�லா���� ப����
��க எ�லா�� ேபா� உ�க சா�பா�ைட ������ வ����க ��க ேக�டப� எ�லா�
�டைவைய�� எ��� ைவ��ேறா� வ�� பா��க எ�றா� கைட�கார� ம�யாைதயாக.
அைனவ�� கா�� ஏ� உ�கா��� ேஹா�ட� சரவணபவ���� �ைழ�� இட� �ைட�காம�
கா����� அத� ��ன� ஒ� வ�யாக �ைட�த இட��� உ�கா��� உணைவ �������
���� கைட�� வ�தன�, �கமல����ட� வரேவ�றா� கைட�கார�.
���� �ழ�ைதகேளா� ேபாரா� எ�ப�ேயா சமா����ெகா����தா� ராகவ�, ம� நா� ச�
ேகா���� �ள�பலா� எ�றா� ைக�� ஒ� ெப�ய ப����டைவ ��ைட�ட� ராஜ�,
கைட�கார� ெகா��த ர��� ��ைட பா��தா� ராகவ� 10318.00 �பா�, த��ைடய ப������
பண�ைத எ��� ெமௗனமாக அவ�ட� அ������, கைட����� �ள��னா�.
கைட�� ெவ�ெய வ�த�ட� க�யா� ஐேயா மற�ேத ேபா�� இ���� ரா��� எங�
����கார� ��க����� ேபாறா� இ�ேம ேகா���ெக�லா� ேபா��� எ�ேபா �����
ேபாற� ேகா�ெல�லா� இ�ெனா�நா� பா���கலா� எ�க ����கார� இவைர மா��
ெபா�ைம �ைடயா� க��வா� எ�றா� ராகவைன� கா��.
ராகவ� ச� எ�றா� கா� ேநராக தாமபர� வ�� க�யா�� ரா�கா ம��� �ழ�ைதக� �ேஷா�
ஜன� எ�ேலாைர�� ேசைல��� அவ�க� ������ ெச�� இற�� ������, ��
����ய� வாடைக�கா� �ைரவ� சா� ��க 500 �பா� ெகா�������க, அ�ேபாக �� �பா�
���தா ேபா�� எ�� ெசா�� ராகவ� ெகா��த 1460 �பாைய வா���ெகா�� தைலைய� 131

ெசா��தா�. ���த� ராகவ���, த�யாக �ைரவ��� 100 �பா� அ������ ராஜ�
வா�����த �டைவ ��ைடைய எ���� ெகா�� ������ ெச�றா�.
��சார ெவ�� ��� ேவைல ெச�ய��ைல இர�� மா�கைள ஏ� ������ �ைழ��
ெப���� ��டா� ராகவ�.
��சார� வ�� �ள��க� ப�ெரன எ�ய ஆர���த���ெர�� ��� இய��ய� ராஜ� ஏ�க
இ�த� ப��� �டைவைய� பா��க ெஜா���� எ�றா�.
ஏ�க ந�ம அ�ணா நக�ேலேய கா� �ராேமா�பவ� இ���,அ�ேக ேபா� கா�����
வா�கலா� எ�றா� ச� ச� அைத நா� பா���கேற� இ��� ெபா� நைடயா ேபா�
வா����வ��டேற� எ�றா� ராகவ�.
கா���� ேபானா�தாேன எைதயாவ� �டேவ���. அத�காக கா���� ஏ� ேபாகேவ���
ராகவ� ேயா��தா� ெச�ைன�ேலேய கா����ைட �����வ� எ�� ��ெவ��தா�
ராகவ� எ�ேபா�ேம ���சா�
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42

ஊைம� கன�

ஆ��த உற�க�����தவைன யாேரா மைல உ���� இ���
உ�����டா� ேபால ������ எ��த ராகவ�
ெகா�ச� த��� ���� ��� �தா���� ெகா�� ம�ைய� பா��த ேபா�,��ய�காைல
ம� 5.30.
��காைல� கன�க� அ�ப�ேய ப���� எ�� யாேரா ெசா�ன� ஞாபக� வ�த�. பத��
ேபானா� ராகவ�. அேத ேயாசைனேயா� ப��ைகைய ���� ைவ����� எ��� காைல�
கட�கைள ���� ��� மன����� ��காத அ�த �ப�த� கனைவ அைச ேபாட�
�வ��னா�.
ேப���� பயண���� அ�வலக� ெச�ற ��ன�� அ�த� கன�� ஆ��க������ �ள
��யாம� அைர நா� ���� எ��� ெகா��� ���, ����� வ�� எ�ன ஏ� இ�பேவ
வ�����க எ�ற சகத����� �ரலா� ��ப��, ஒ����ைல ெகா�ச� தைலவ� எ�றவ�
உ���கைள� �ட கைளயாம� அேத ப��ைக�� ப��க� ேபானவ�
அ�த� ப��ைக�� ப��கேவ பய��, நா�கா��� உ�கா��தா�.
எ�ேபா�ேம எ�லா �ஷய�கைள�� சக த����ட� ப���� ெகா��� ராகவ�, இைத�
ப��� ேப� அவைள�� �ழ��வாேன� எ�� எ�ண��டப� தா� ம���
�ழ���ெகா����தா�. இ� எ�ன மன ����ர�, எ�ண�கேள கன�களா� வ�ெம��
��ஞான� ெசா���றேத,ஆனா� என��� அ�த எ�ணேம இ�ைலேய,�� எ�ப� வ�த�
அ�த� கன�, ேயா��� ேயா��� �ைள �டான� சகத��� ெகா��த கா��ைய� ப��யப�ேய
அவைளேய பா���� ெகா����த ராகவ�ட� வ�� உ�கா��தா� அவ� மைன� �ஜாதா.
எ�ன�க ஏ� எ�னேவா ேபால இ����க, நா� ெகா�ச� அ��தா�சன� ேத���
�ட��மாஎ�ற �ஜாதாைவ ����� பா��தா� �ஜாதா அவ� ெந���� ெகா�ஜ�
அ��தா�சன�ைத தட� ேத����ட அத� �க��� ெகா�ஜ� ல���� ேபான ராகவ�
������ த�� உ�கா��தா�.
பத�� ேபான �ஜாதா வா�க நாம டா�ட���ட ேபா� கா����� வ��டலா� எ�றா�
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கவைல�ட�, அவைளேய ெவ��தப� இ��த ராகவ� எ�ைன� த�யா ெகா�ச ேநர�
இ��க�ேட� எ�� எ��� ���தா�. ��மண� ஆ� இ�தைன வ�ட�க�� அ���� �ட
ேபசாத ராகவ�� ஆ��ர� கல�த �ர� �ஜாதாைவ ����ட ைவ�த�. அவ� க�க�� க���
எ��� பா��த�.
இேதா பா� எ�ப�ேம என�� ெப�க� அ�தா� ���கா� இ�ேபா எ�ன ஆ������ �
அழற �த�ல க�ைண� �ைட���ேகா எ�ைன� த�யா ெகா�ச ேநர� �� எ�ற கணவைன
ஆ�ச�யமாக பா��த �ஜாதாஅவைன ��� �ல� ெவ�ேய ெச�றா�.
ஏதாவ� ேவ��னா எ�ைன� �����ேகா, எ�ற அவ� �ர� அவைன ஏேதா ெச�த� ச� இ�த
�ைலைம ச���ைல, இ� வைர��� எ���ேம மைன�ைய �ர� உய��� ேபசாதவ� இ��
நட�� ெகா�ட�த� அவ��ேக ஒ� ��ற உண���ைய� ெகா��த�.
ஒ� கன� ந�ைம இ�வள� �ர� ஆ�� ைவ�க நா� இட� ெகா��க� �டா� எ�� �ைன�த
ராகவ� ,�ஜாதா இ�க வா எ�றா� �ஜாதா�� அவ� �ர��� உடேன ஓ� வ�� எ�ன�க
����களா எ�� அவ�ட� அவன��� உ�கா��தா�.
�ஜாதா எ�ைன ம�������மா ஏேதா �ழ�ப��ெல உ� ��ட எ��� �����ேட�
அ����� ெசா���� அவைளேய பா���� ெகா����த ராகவ� மன�� அ�ப�� �ட
நட��மா ந� மான� ம�யாைத எ�லா� கா��� பற�� ��மா தானா�� ����த உடைல�
���� ெகா�டா� ராகவ�.
பத�� ேபான �ஜாதா அவ���� ேபா�ைவைய எ��� ேபா������ ��க ெகா�ச ேநர�
����க! எ�றப� �ல�� ேபா� ,���ப டா�டைர ெதாட��
ெகா�� அவைர வரவைழ�தா�.
டா�ட� வ�� எ�ன ராகவ� உட���� எ�ன எ�றா� . �����டா� ராகவ� இ�ேபா எ���
இ��� ஆ��பா�ட� ெச�யேற என�� எ�ன ஆ��, எ��� டா�டைரெய�லா�, வரவைழ�ேச
எ�றா� �ஜாதா�ட�.
டா�ட� அவைன ேசா������ பய�படற��� ஒ����ைல ஜுர��ட இ�ைல இவ���
ஏேதா மன அ����தா�� ெநைன�கேற� ெகா�ச ேநர� ��க��� ச�யா���,எ�றப� நா�
வேர� ராகவ� ெகா�ச� ����க
எ�றப� ெவ�ேய ேபானா� .
ஆமா� இ�ேபாஎன�ெக�ன ஆ�� எ��� �ஜாதா��ட எ��� �ழேற� எ�� த�ைன�தாேன
ேக��� ெகா�ட ராகவ�,�ஜாதாைவ ம���� ேகா�� பாவைனயாக ����� பா��தா�. ச�
��க ����க எ�றப� ெவ�ேய ேபானா� �ஜாதா.
���� ��க� �வ��னா� ராகவ� “ஆ��த உற�க�����தவைன யாேரா மைல உ����
இ��� உ�����டா� ேபால ������ எ��த ராகவ� ெகா�ச� த��� ���� ���
�தா���� ெகா�� ம�ைய� பா��த ேபா� ,��ய�காைல ம� 4.30.
இ� ேபா�ற கன� நம�� வர� �டாேத ��ய�காைல�� க�ட கன� அ�ப�ேய ப����
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எ�� யாேரா ெசா�ன� ஞாபக� வ�த� பத�� ேபா� எ��தா� .
இ�ைல எ��தா� க�ைட ���ம�சா�யான ராகவான�த பால ச�யா�
— �ப� —-
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இ���� ந�க ந��� ஆ�சேநய� ேகா��� ராம நவ� உ�சவ�, ேபா� அ�த ��வ�ப ஆ�
ஆ�சேனயைர த��� வரலா� எ�� ப���ட� ேக�ட தா��ைய ம��க ��யாம�
�ற�ப�டா� ப��, இ�வ�� அவ�க�� மக� ராகேவ��ரைன�� அைழ���ெகா�� கா��
�ள��ன�,
ஒ� ��ஷ� எ�� அவசர அவசரமாக தா�� ேந�� ேபா�ட �� வ�றைல எ��� மா���
உல�� ��� வ�� வா�க ேபாகலா� எ�றா�, �ள��ன�, ேகா��� வைடமாைல
ேகா��தா�ேபா� ெந��கமாக ப�த� ��ட� ெந���ய��த�,
எ�ப�ேயா வ�ைச�� ��� ஒ� வ�யாக ஆ���வ�ப ஆ�சேனயைர த�சன� ெச�����
அ�ப�ேய �ரத�ஷணமாக வ�� ராம� ச�ன���� ேச����ெகா��, அ�ேக ராமநாம பஜைன
ெச��ெகா����த இட���� ச�� ேநர� உ�கா���
ெவ�ெய வ�� இட��� அவ�க� அ��த �ரசாத�ைத�� ெதா�ைன�� வா��� ெகா��
அ�த� �ரசாத�ைத சா������� ேகா�� எ���ப�க� இ��த ��ைப� ெதா����
ெதா�ைனைய� ேபா����� ப�க��� இ��த �ழா�� ைகைய அல����� காைர ேநா��
நட�தன�. தா�� இ���� ��ட� அ�கமா இ��தா�� ந�ல த�சன� ��ம�யா ேச��ேசா�
எ�றா� ப��, ஆமா� எ�றா� தா��
��ைட அைட�� அைற��� ெச�� �டைவைய மா���ெகா�� வ�த தா�� கா�ைகக�
��பலா�� க��வைத� ேக�� ������ எ�க ஒ�ேவைள �ர�� வ�����ேமா,
கா�காெய�லா� இ���� க�தறேத எ�� ேக����� அேடேட மா�ேல ��வ�த� காய�
ேபா����ேகேன எ�� மா��� ஓ�னா�.
அ�ேக ெகா� ெகா�ெவ�� ஒ� �ர�� ெமா�த வ�தைல�� க��� ����ெகா����த� ,
தா���� �ழ�ைத ராகேவ��ர� அ�த� �ர�ைகேய ேவ��ைக பா����ெகா����தா�.
ெமா�த வ�த�� ேபா�ேச எ�� ஆ��ர�ேதா� ஏ�டா ரா�ேவ��ரா ஒ� ���ைய எ��� அ�த�
�ர�ைக �ர�டாம ேவ��ைக பா���� ��கைறேய எ�� ஓ�� ஒ� அைற ��டா�
�ழ�ைதைய .
ந�க ந���� ராம நவ� உ�சவ� ���� ��வ�ப ஆ�சேனய��� வைட மாைல சா��ன�,
�ப ஆராதைன நட�� ெகா����த�. ப�த�க� க�ைண ���ெகா�� க�ன���
ேபா���ெகா�டன� ப�த�க� க�ைண ��ய அ�த ஒ� �னா���
136
ராகேவ��ர� அ�ப�டத�� ஆ�சேநய� மன���வமாக ஆ�த� ெசா�னா�, �ழ�ைத

ராகேவ��ர� க�க�� உதயமா�ய க���� ஆ�சேநய� ெத��தா�.
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ெசா�தர�த�

அ���� ேபா� உ�கா�����தா� ��வாச�, அவ� எ�ேர அவ�ட� ேக�ட ேக����
ப�ைல எ��பா��� ந���ைகேயா� உ�கா������றா� ராமநாத�. எ�ன ெசா�வ�, எ�ப��
ெசா�வ� எ�� ��யாம� த�மா�� ெகா�����றா� ��வாச�, எ���� ெசா�னா�
இவ���� ���� அ��� இவ� இ���� �ைல�� ேயா��� ஒ� வ�யாக மனைத�
ேத���ெகா�� சா� எ�ைன ம���க�� ��க எ�னாெல ��யா� சா� எ�றா� ��மானமாக,
இ��� உ�க��டேய ெசா�ற��� ��க எ�ன த�டைன ���தா�� வா����ேற� ஆனா
எ�னாேல இ�ம��� ��யா� சா�,அ��த� ���தமாக ெசா����� �����
உ�கா�����தா� ��வாச�.
ராமநாத� க���ெகா����தா� ெகா�சமாவ� ந�� இ��தா இ���� ேப��யா
ந��ெத��ெல இ��த உ�ைன ப��க ெவ�� ஆளா�� இ���� � ஒ� ெப�ய ெதா�ல�ப�.
அ��� நா� எ�ன ேக���ேட� எ� ெபா�ைண� க�யாண� ெச�����யா��தாேன
ேக�ேட�. உ� ெசா�ைத எ������னா ேக�ேட� உன�� வரத�ஷைணயா எ�வள� தர��
ெசா��. உன�� எ�ென�ன ேவ�ேமா ஒ� ப��ய� ��. எ�லா�ைத�� ெச�யேற�. எ�ைன
எ�ன வ�க�தவ�� ெநைன��யா. ஏேதா எ� க����� ெத��� ந�ல ைபயனா இ���ேய.
உ�ைக�ல எ� ெபா�ைண ����� �����டா ��ம�யா இ���ேம�� ேக�ேட�.
அ� ச� எ�ன இ��தா�� ெசா�த ர�தமா���தா இ���� ேப��யா எ�றா� . அ�ேபா�
அ�ேக வ�த அவ�ைடய மைன� சாரதா ஆமா�க ெசா�த ர�த�தா� எ�றா�. அ����
����தா� ராமநாத�.
��க ஹா�� அ�டா� வ�த ேபா� உ�க��� ர�த� ெகா��� கா�பா�னவேன இ�த
��வாச�தா�. அதா� அ��ேல��� ஏ� அ��� ��னா�ேய �ட உ�கைள அவேனாட
அ�பாவா�தா� ம����� இ��கா�. ந�ம ெபா�� சா�லதாைவ த�ைகயா�தா�
ெநைன���� இ��கா�.
எ�ைன��ட அ�மா��தா� ��படறா� அ� ��யாம க���� இ����க எ�றா�. இ� வைர
அவ��� ��னா� வ�� ேப�ேய அ�யாத சாரதா. அ�ைன சாரதா ேத� ேபாலேவ கா��
அ��தா� அவ���,…அ���� ேபா� �����தா� ராமநாத�.
138

சா� இ�ேல இ�ேல அ�பா நா� ந�ம சா�லதா��� ஒ� ந�ல வர� பா�����ேக�. க�யாண
ெசலெவ�லா� நாமதா� ெச�ய�ேபாேறா�. அ�த� ைபய��� நா� உ�தரவாத� தேர�.ெரா�ப
ந�ல ���ப� எ�றா� ��வாச�.
ராமநாத� வா��ைத வராம� த�மா�� ெகா����தா� அவைன அ�ப�ேய க���த��னா�
அவ�ைடய பாசமான ைகக� அவ��� வா��ைதகளா� உண��த ��யாத ம����
ேக�டைல�� ந��ைய��, உண���ன.
ெசா�லாத ெசா���� �ைலேய�� இ�ைல பாட� ஒ����ெகா����த�.
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அ�த� காவ� �ைலய��� உய� அ�கா� தைலைய� ����� ெகா�� உ�கா�����தா�. எ�ேர
இ��த அைனவ�� ஒேர �ர�� க��� ெகா����தன�.
ச�த� தா�க ��ய��ைல ஆனா� யாைர�� க��� ப��த ��யாம� �ண�� ெகா����தா�
ெப�ய இட������ வ�த �பா�� யாைர�� அத��� �ட ேபச ��ய��ைல
இேதா பா��க தய� ெச�� ஒ�ெவா��தரா ேப��க
என�� ஒ��ேம கா�ெல �ழமா�ேட���.
ஏேதா ெப�ய மன� ப�� ஒ��த� எ�லா�� ��மா இ��க�பா நா� ெசா�ேற� எ�றா� ச�த�
ெகா�ச� ம���ப�ட�. சா� இ�ேபா ெநலைம ெரா�ப ேமாச�. எ�க��ெக�லா� எ�ன
ெச��ற��ேன ெத�யைல. ஒ� வார��ெல க�யாண� இ�த ேநர��ெல மா���ைளைய��
ெபா�ைண�� காேணா�னா ஊ�ெல எ�ன ேப�வா�க.
உ�க��� ெத��� இ�ேல இ�த நா��ேலேய எ�க ���ப�ைத� ப�� ெத�யாதவ�கேள
�ைடயா� அ� ம����ைல மா���ைளைய ெத�யாதவ�க த�� நா��ேலேய யா��
�ைடயா�. அ��� இ���� ேபா� இ�த �ஷய� ெவ��ெல ெகா�ச� ெத��சா��ட
அ��கமா���. ப���ைக� கார�க��� ெத��சா� ேபா�� ப�� ப��யா எ���
�����வா�க.
அ�னாெலதா� ெசா�ேற� இவ�க��� ெகா�ச�� ெத�யைல. க�தா��ைக�யா தய� ெச��
ெசா�ேற� க�தா��க..நா� பா���கேற� இ�த இ��ெப�ட� எ����� க�� ����
�����வா�.
இேதா பா��க இ��ெப�ட� என��� ெத��� மா���ைள�� ெபா���,அவ�க ெர��
ேப�� ஒ��தைர ஒ��த� ந�லா� ���சவ�க எ�றா� அ�த� ெப�யவ�.
இ��ெப�ட� உடேன சா� ��க ெசா���க அவ�கைள யாராவ� கட����� ேபா���கலாேமா
அவ�க��� யாராவ� �ேரா� இ��தா ெசா���க எ�க���� ேதடற��� வச�யா இ����.
நா�க எ�த ேக���� இ�வள� க�ட�ப�ட��ேல
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நா�க ெரா�ப கவனமா இ��தாக�� �ஷய� ெகா�ச� ெவ�ேல ெத��சா�� ேஹா�
���ட� எ�கைள உ�� இ�ைல�� ப���வா� யா� ��ட�� ெசா�ல�� ��யா�
ரக�யமா ேதட��.
தய� ெச�� ��க எ�லாைர�� உ�க ����� ேபாக� ெசா����க , ��க ம��� இ��தா
ேபா�� எ�றா�.
அவ� ேபா� எ�ன ெசா�னாேரா ெத�யைல எ�லா�� ஏேதா ேப�� ெகா�ேட �ள���
ெச�றன�.
சா� இ�ேபா ெசா���க எ�ன ெச�ய� ேபா��க எ�ற அ�த� ெப�யவைர� பா��� எ�ன
ெசா�வெத�ேற ெத�யாம�
தைல�� ைக ைவ��� ெகா�டா� இ��ெப�ட�.
ஒ� ேபா��கார� சாதாரண உைட�� வ�� இ��ெப�ட�ட� ஏேதா ெசா�னா� ,
இ��ெப�ட�� �க� மா�ய� ,ச� ��க அ�ேகேய இ��க , க� கா�����ேட இ��க நா�
ெசா�ற வைர��� அவ�கைள எ�ேக�� த�� ேபாக �டா��க எ�றா�, �ைர�பாக ஒ� ச���
அ��� ��� அக�றா� ேபா��கார�.
இ�ேபா� இ��ெப�ட�� �க��� ஒ� ச�ேதாஷ�
கவைல�படா��க க�� �����டா�க, வா�க ேபாகலா� எ�ற ப� ெதா��ைய மா���
ெகா�� 302 வ��ைய எ��க எ�றா� க��ரமான �ர�� காவ��ைற வாகன� ேகா��
வா��� ேபா� ��ற� . அ�த� ேகா�� க�வைற����� ���க� ச�தமாக க����
��மா�க�ய��ட� ெவ�வ�த க�யாண� ெப�ைண��, மா���ைளைய�� ஆ�ச�ய��ட�
பா��தன� அ�தைன உற�� கார�க�� அ���� ெகா�ச� ெத��� அ�த� ெப�யவ�
எ�ன மா���ைள இ� எ��� இ�ப� ����� தா� க�ட�� நா�கதா� எ�லா�� உ�க���
க�யாண� ெச�� ைவ�க�தாேன ஏ�பாெட�லா� ெச��ேறா� எ�றா�
மா���ைள ேபச ஆர���தா� இேதா பா��க உ�க எ�லா���ைட�� ெசா�ேனா�.
அனாவ�யமான ெசலேவ யா�� ெச�ய ேவ�டா� அ����� அ��� இ���� ேபா� ��க
எ�லா�� ேச�� ஏ�பாெட�லா� ெச���க, அ��ற� எ��� எ�கைள �ைற ெசா�ல��.
எ�ன மா���ைள ெசா���க எ�றா� ��யாத �ர�� ெப�யவ�. நா�க எ�வளேவா
ெசா�ேனா� யா�� ேக�கைல
அ�னாேல தா� இ��� ஒ� ��ெவ��ேதா�. எ�வளேவா ��ன� ���க� க�யாண�
ெச���க பண� இ�லாம ��டா��ேபா�, எ��� எ�கேளாட அ�பதா� க�யாண����
அனாவ�யமா ெசல� ெச�ய��?
அ�னாேலதா� இ��� ஒ� ��ெவ��ேதா� எ�றா�க� ஒேர �ர�� அ�த ��ய த�ப�க�.
�ப�
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அ�த� க�யாண ம�டப��� �ட��� ஒ� ேமைட�� அ��� அ�பமா�� ைகேகா���
�����தன�, க���ேல மாைலக� ஒ�ர , ேமைடெய��� �த�ய ேராஜா� ��க�
வ�பவ�க��� இவ�க� நாைள ��யதா�� ��மண� ெச��ெகா�ள����� �� மணம�க�
எ�� க��ய� ���ெகா����தன,ஒ� ெப�ய வ�ைச மணம�க��� அவ�க��
அ�ப��ைப வழ�க கா��� ெகா����த�,
அ�வ�ேபா� அ�� வ�� எ���பா������ உண� உபச����காக உண�� �ட����
ெச�� எ�லாைர�� உபச������ ச��ர��� உ�ள அைனவைர�� ��னைகேயா�
உபச���� ெகா����தா� மண�ெப� அ�பமா�� த�ைத கேணச�,
அவ� கா�� ஒ� ��வ� மாமா உ�கைள ச�ப��ய�மா ���ட� ெசா�னா�க அவ�கேளாட
அைற�ேல இ��கா�க எ�றா�, ப�� எ�ற� கேணச��� ஏேனா அ�த அ�மா ����டாேல
�ைல ந����ற� .
ஒ�ெவா� �ைற அவைர அ�த ச�ப�� அ�மா அைழ���ேபா�� �ைற�த ப�� ப�தா�ர�
�பா���
ெசல� ைவ�பா�, ெப� பா��� ச�ப�த� ேப� ���� இேதா இ�ேபா� ��மண� நட�க
வரேவ�� நட��ெகா������ இ�த ��ஷ� வைர ச� எ�ன ெசா��றா� அ�த அ�மா எ��
பா��ேத ஆகேவ��ய க�டாய�தா� ப� ஆ� ேபா�� ச�ப�� அ�மா�� அைறைய ேநா��
நட�தா� கேணச�.
ச�ப�� அ�மா�� அைற�ேல ச�ப�� அ�மா கேணச�ட�
ஏ�பாெட�லா� கன ேஜாரா ெச������க எ�றா� கேணச��� அ� வ���� ��ெர�ற�.
எத�� அ� ேபா��றா� இ�த� ெப�ம� எ�� ெத�யாம� மல�க மல�க ���� ஏேதா
எ�னாலான� எ�றா� அட�க��ட�.
அ��� ச�ப�� அ�மா அ��ர� ெதா��தா�
நாைள�� கா�தாேல உ�க ெபா�� எ�க ��� ம�மக
அ��ற� உ�க��� ெபா��� க����� எ�றா�
ஏ� அ��� ெசா���க எ�ப�ேம எ� ெபா��தாேன அவ உ�க ����� ம�மகளா
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ஆ��டா�� எ�றா� கேணச�
அ���தா� ெசா�ேற� நா� உ�க ��ட ேப��ேபா� ���ெல ஒ�� ���� ேபா�� அதா�
மா���ைள�� ஆைச�படறா�
அ�னாேல ஒ� ைவர�ேதா� ேபா����ேகா எ�றா�.
ச�ப�� இ�ேபா எ�க ேபா� நா� வா�கற� எ�� த�மா�னா� கேணச�,, எ�ன ெப�ய
��ய� காெர����� ேபானா ப�ேத ��ஷ� ப�க��ேல தாேன இ��� � ஆ� த�க மா�ைக
எ�றா� ச�ப�� அ�மா பாவ� � அ�த ம�ஷ� எ�றா� ச�ப���� கணவ� எ�லா�
என���ெத��� ��க ��மா இ��க எ�� அவ� வாைய அைட�தா� ச�ப�� அ�மா.
தைலைய ம��� ஆ����� ெவ�ேய வ�தகேணச��� �ய��த�, அ�ப�ேய த� அைற��
வ�தவ� மய��� சா��தா� ச�ப�� ��டா��� ெச�� ேபான� ச�ப�� அ�மா வ��ேபா�
டா�ட� கேணச�� மைன� அலேம��ட� ெசா��� ெகா����தா� . இ�ேபா கேணச� சா�
இ���ற �ைலைம ெரா�ப ��ய� உடன�யா அவைர ஆ��ட�ல அ��� ப���ேகா
எ�றா�.
கேணச�� மைன� அலேம� நாைள�� கா�தாேல அவ� ெபா�ைண தாைர வா���
ெகா��க�ேம, ெத�வேம நா� எ�ன ெச�ய� ேபாேற� ,இ��� இவைர ெவ���� எ��
பத�னா�
அலேம�ைவ�� ச�ப�� அ�மாைவ�� த�யாக அைழ�� அவ��� கவைல வரா மா��ேயா
அ���� தரா மா��ேயா எ�த ெச���� இ�ேம அவ���ட ெசா�ல� �டா� ஜா��ரைதயா
பா���ேகா�க, க�யாண� ���த ைகேயா� அவைர அ��� ப���க நா� இ�ேபா
��ரா�கா ஒ� இ�ச�� ேபா����ேக� நா� வேர� எ�� �ள��னா� டா�ட� ��தேரச�.
ச�ப�� அ�மா�� அவ�� அ��ெபா�யா�ய அவ�ைடய கணவ�� அ�ப�ேய ஒ���
அவ�க�� அைற�� நட�தன�, .
ச�ப�� அ�மா�� அைற�� அ�த ச�ப�� அ�மா பத��ெகா����தா� எ�ன�க இ�
இ��� ஆ��ேபா�� நாைள�� எ���� க�யாண� நட��� நா�ேவற �ைறய ெப�ய
ம�த�கைளஎ�லா� அைழ����ேகா� க�யாண���� இ�ேபா எ�ன ெச��ற� எ��
பத�னா�.
த��ைடய உற��கார�க�� அ�தர�கமான �லைர அைழ�� ேயாசைன ேக�டா� ச�ப��
அ�மா. இேதா பா� இ�த ேநர��ெல ��கமா க�யாண� நட�தற வ�ைய� பா�அவ�க��
ேச��� கவைல�ப�� ச�ப�� அ�மா�� கவைலைய அ�க�ப���ன�.
ச�ப�� அ�மா ஒ� ����� வ�தவளா�
கேணச�� மைன� அலேம��ட� வ�� ஒ��� கவைல�படா��ேகா அவ��� ஒ���
ஆகா� டா�ட� பா����கா� இ�ச��ென�லா� ேபா����காேர எ�லா� ச�யா���. அவைர�
கவைல�படாம இ��க� ெசா���ேகா
என�� எ��ேம ேவணா� ��க உ�க ெபா���� எ� ெச�யேல�னா�� பரவா��ேல. இ�த
144

ம�ஷ� ந�லப�யா எ��� ெபா�ைண தாைர வா�� ���தா அ� ேபா��
நாைள�� �ைறய ேப� வர�ேபாறா அவா ��னா� க�யாண� ச�யா நட�க�ேம . இ�ேல�னா
ெரா�ப அ��கமா��� எ�� ெசா����� அவைர பா���ேகா�க ஏதாவ� உத� ேவ��னா
ேக��ேகா நா�க எ�லா� இ��ேகா� எ�றா� ச�ப�� அ�மா க�சன��ட�.
ம� நா� காைல�� எ��� �க�� தள�வாக மைண�� உ�கா��� கேணச� எ�லாவ�ைற��
ெச�தா� நா�கா��� உ�கா��� ெபா�ைண ம��ேல உ�காரைவ�� தாைர
வா����ெகா��தா� அைனவ�� க�க��� ஆன�த� க��� ����த�.
ச�ப�� அ�மா� அவ�ட� வ�� எ���ேயா ந�லப�யா க�யாண� ெச�� ������க எ�ன
ப�ற� எ�லா�ைத�� நா�க அ�ஜ� ப���தா� ேபாக�� நாம ெநைன�ச� எ�லா�
நட�க��� எ�� பா��தா ���மா எ�றா� அ�கலா���ட� . ச�ப�� ���� ����
ெப�ைண�� அவ�க� ����� ெகா�� ேபா� ��� ��ட ைகேயா� அ�ப�ேய காைர�
���� டா�ட� ��தேரச� ������ ேபா� உ�ேள �ைழ�தா� கேணச�
��தேரச�� ைகைய� ����ெகா�� க�க�� ��ட�
ஜமா����ட ��தேரசா � டா�ட� மா��ேய ந��� ����ட எ���ேயா நா�தா� உன�� ந��
ெசா�ல�� எ�றா� கேணச�.அ� ச� ஆனா எ�ைன இ��� டா�டரா ந��க ெவ�� க�யாண
சா�பா� �ட சா��ட �டாம� ப�����கேள கேணச� எ�றா� ��� டா�ட� ��தேரச�
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க�ள�����ட� ��ய ப��ட� எ�ேர �����த ேம��� ��னாைன ஏ��ட ராமநாத�.
மன����
ஏ� இ�ப� ெகா�ச�� ந����லாம� நட��ெகா��றா� இ�த� ��னா� எ�� ேயா��தா�.
இர�� வ�ட�க��� �� �த� �த�� ��னா� அவ� ����� வ�� அவைர� பா���
க��� க���ட� ஐ�யா உ�கைள� ப�� �ைறயா ேப� ெசா�னா�க எ�ேனாட �ைலைம
ெரா�ப ேமாச�.
இ��த ெர�� கா� ெநல�ைத�� �வசாய� ப�ண ��யாம ����ேபா�� வ���ேட��க.
ஏ�ெகனேவ ெர�� ெபா�ைட� ��ைளகைள ெப�� ெவ����ேக�
இ�ேபா இ���ற ெநலைம�ேல எ�னாேல அ�த �ராம��ேல வாழ ��யைல�க.
எ�ைன ஏமா�� நா� ��த ெநல�ைத�� அ� மா�� ெவைல�� வா����டா� எ�க
�ராம��ெல இ���ற
ெப�ய ம�ஷ� அவைர எ�னாேல ஒ��� ெச�ய ��யா��க. அ�னாேல ப�டண����
ப�ச� ெபாைழ�க வ�ேத��க �ைறயா இட��ேல ேவைல ேக�ேட� யா�� ஒ� உத���
ெச�ய மா�ேட�கறா�க.
ஒ��த� ெசா�னா� உ�கைள� பா��� ப� அ�னாேலதா� வ�ேத� .எ���யா��� என�� ஒ�
ந�ல வ� கா����க�னா நா� ெபாழ����ேவ�, எ� ���ப�ைத கா�பா���க சா�
உ�க��� ���யமா ேபா��
எ�ன ேவைல ���தா�� ெச��ேற� சா�.
எ�� கத�ய ��னா� அவ� க� ��ேன ெத��தா�.
அவ� ேம� இர�க�ப�� பல ேப�ட� ெசா�� ஒ� ெத��த க��ட� க��� ேம����ட�
ெசா�� அவ��� ��தா� ேவைல வா��� ெகா��த�� ��னா�� அவைர அ��க� வ��
பா��� ���� ேபாவ�� ெதாட��த�.
ஒ�நா� ��னா� . ஐ�யா உ�க ���ய��ேல �ைறய ேவைல க����ேட��க இ�ேபா
ெப�ய ஆ� �� ���கறா�க, ஒ� நாைள�� நா� ேவைல��� ேபா��டா நா��� அ�ப�
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�வா தரா�க. ஏேதா உ�க ���ய��ெல ெகா�ச� கா� பண� ேச�� ��ைளகைள� ப��க
ெவ����� இ��ேக� ��க�� அ�ப�ேபா உதவ��க.
அ�னாேல நா�� ஒ� ம�ஷனா ������� இ��ேக��க உ�கைள எ� வா�நா�ேல மற�க
மா�ேட��க. எ�� ��ய ��னானா இ�ேபா� த� எ�ேர ���ெகா�� ெப�ய க��ட�
ெபா�யாள� ேபா� ேப�� ெகா�����றா� , அ��� ெகா�ச�� ந����லாம� இ� வைர
அவ� ெகா��த பண�ைதெய�லா� வா��� ெகா�� ஆர���த அவ�ைடய ��ைட பா��ேல
���� பலவைக��� அவ��� ெதா�ைல ெகா��� அவைன ��டா� ேவ� வ��ைடயா�
எ��� �ைலைய உ�வா����ட அவைன ����� பா��தா� ராமநாத�
ஒ� ேவைள இவைன ந�� இ�த ��க��� ேவைலைய ஒ�பைட�த� தவேறா. தைல��ேமேல
ேபா���ட �ைலைய எ��� பா������ ச� ��வா எ�ன ெசா�ேற ��னா� இ���
ேம� தளேம ேபாடைல அ����ள ஏ�ெகனேவ நா� ேபா�� ைவ����த கண���ப� �ைறய
பண� ெசலவா���� இ��� எ�வள� நா� இ�ப�ேய ேவைலயய இ��க� ேபாேற எ�ேபா
���ேப எ�றா�.
உடேன ��னா� எ�ன�க இ���� ேபச��க ��க�� நா�ப� நாளா �ன�� வ��க ,நா�க
ெச��ற ேவைலைய� பா����� தாேன இ����க எ�னா ெச��ற� �ம�� ,மண� எ�லா�
ெவைலேய�� ேபா���க ,அ�ம��� இ���க ெவைல ெச��ற��� ஆ�� �ைட�க
மா�ேட�கறா�க, �ேனா� நா� இவ��கைள� ேத������ ���யாேற� உ�க ேவைல ��க�
�டா�����. நா� எ�னா ெச�ய ���� ெசா���க எ�றா�.
ஒ� வார��� ���க ேவ��ய ேவைலைய ஏேதேதா காரண� ெசா�� கட�த ப�ைன��
நா�களாக ேவ��ெம�ேற இ����ெகா������ அவைன� பா��த
ச� ேப�னைதேய ேப����� இ��தா ஒ��� �ரேயாசன��ல நாைள�� தள� ேபா�டாக��
இ�ேபா ��வா எ�ன ெசா�ேற எ�றா� ராமநாத�.
அதா��க நா�� ெசா�ேற� இ�த� பய��க இ��கா�வேள இ��க��� ெகா�ச�� ந��
�ைடயா��க இ��� நாளா இ�க ேவைல ���� சா�பா� ����, � வா��� ���� எ�லா�
ெச����ேகா��க இவ��க எ�ன ெசா�றா�க ெத��மா. நாைள�� ேவைல�� வ�� தள�
ேபாட��னா இ� வைர��� நா� ���த ��ைய�ட அ�கமா ���தாதா� வ�வா��களா�,
நா� ந�லா� ச�த� ேபா���ேட��க. ெகா�ச� �ட ந�� இலாத பச�க எ�றா� ��னா�.
எ�ன� இ��� அ�க �� ���தாதா� வ�வா�களா !
அ���� ேபா� உ�கா��தா� ராமநாத�. அ�ேபா� அ�ேக வ�த அவ�ைடய ��ைள ரேம�
அ�பா ஏ��பா இ��� உ�கா������க எ�ன ஆ�� எ�றா� .இ��� அ�க �� ���தாதா�
நாைள�� ேவைல�� வ�வா�களா� எ�றா� ேசாகமாக
ரேம� அ�பா இ�ேபா எ�ன ஆ���� ஏ� பத���க
இ�ப�லா� அ����தா�பா ��னா� ெசா�ற� உ�ைம ,ேவைல ெச�ய ஆ�க� �ைட��ற�
இ�ேல அ�னாேல அவ�க ேக��ற ��ைய� ���� ேவைலைய ���ேபா� ேவற வ���ேல.
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��னா� ��க ஒ��� த�பா �ைன�கா��க ஆமா� எ�ேளா அ�கமா ேக�கறா�க எ�றா�
ரேம�. ஒ�ெவா��த�� �� �பா� அ�கமா ேக�கறா�க த��, நா� எ���யாவ� ேவைலைய
���ற� ����ட��� பா��ேற� , அ�பா �����க மா�ெட�கறா� எ�றா� ��னா�.
ச� நாைள�� ��க எ�லாைர�� ������ காைல�ேல ஒ�ப� ம��� வ����க ேவைலைய
ஆர���� ஒேர ���ேல தள�ைத ேபா�� ���க��, எ�றா� ரேம�.
ஆ��க தள� ேபா��ேபா� ���� ����� ேபா�டா ஒ�டா��க, அ��ர� ஒ��� ,அ�னாேல
நாைள�� ெவரசா வ�� ெவைலைய ெதாட��டேற��க ெபா�� ேபாற���ேள ���ேச
ஆவ��. அ�ேபா நா� வேர��க எ�� ����� அவ�ைடய ஆ�கைள ஒ� பா�ைவ
பா��தா� ��னா�.
ஐ�யாைவ எ��� ப�ய ைவ�ேத� பா����களா எ��� ெபா�� அட�� இ��த�. அ�த�
��யா�க�� அ�த� பா�ைவைய அேமா��ப� ேபால ��னைக ெச�தன�
ம� நா� காைல ஒ�ப� ம�, ��னா�� அவ�ைடய ஆ�க�� க��ட� க��� இட����
வ�தேபா� ஏ�ெகனேவ அ�ேக ��தா�க�� ஒ� ேம����� , ேவைல ெச��
ெகா����பைத� பா��� ��� அ���� ேபா� க�த ஆர���தா� ��னா�.
எ�னா� இ� எ�கைள ஏமா�த��களா! அ� எ��� நா�க ேவைல ெச�ச க��ட��ேல எ�கைள
��� ேவற ஆ��கைள ேவைல ெச�ய� ெசா����க ம�யாைதயா எ�லாைர�� �ேழ இற��
ேபாக� ெசா���க இ�ேல�னா அ��கமா��� எ�� க��னா� ��னா�.
ச�ெர�� ஒ� காவ��ைற வாகன� வ�� ��ற�
அ����� இற��ய காவ��ைற அ�கா� ேநராக ��னா�ட� வ�� எ�ன�பா எ�ன கலா�டா
ெச���யா
ஏ�ெகனேவ � ��ட� ராமநாத�ட� வா��ய பண�, மண� ஜ�� எ�லா� வா��ன��� �
அவ���ட ���த ர�� , எ�லா� எ�க ��ட ������கா�. � ���த ர�� எ�லா��ேல��
அ�கமா பண� ேபா�� ர�� வா�� இ��ேக , அ�த� கைட�ெல�லா� �சா�����தா� இ�ேக
வ����ேகா�. இேதா பா� இ�த ர��
இைத� கண�� பா��தா � இவைர ஏமா�� எ�பதா�ர� �பா அ�கமா வா�� இ��ேக.
உ�ேமேல க��ைள�� ������கா� ��ட� ரேம�
ம�யாைதயா உடேன எ�பதா�ர�ைத �����யா இ�ேல உ�ேள ேபா�� உ�க எ�லாைர��
�சா��க�மா எ��� வச� எ�றா� காவ��ைற அ�கா�. ��னா� �க� ர�த� ���
ெவ��த�, �லைம�� �ப�த� அவ� �ைள��� உைர�த� .
��னா� காவ��ைர அ�கா��ட� வ�� ஐ�யா எ�கைள ம������க எ�க ��ட அ�ேளா
பண� �ைடயா�, நா�க இ�ைன�ேல��� நாணயமா ேவைல ெச�� இ�த� க��ட�ைத �����
�����ேறா� எ�றா�.
க��ட��� ேவைல ெச��ெகா����த அைனவ�� �ேழ வ�� ராமநாத�ட� எ�ன�க ��க
����க��தாேன வ�ேதா� இ�ேபா எ�க��� ேவைல இ�லாம ப�����கேள எ�றா�க�.
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ராமநாத� இ�க பா��க இ���� உ�க��� ��ைய நா� ����டேற� ,உ�கைள ெவ��
ைகேயாட அ��ப மா�ேட� , ஏேதா ெத�யா�தனமா த�� ப���டா� ��னா� அவேன
ெச�ய��� �� ேவைலைய
எ�றா� ராமநாத�. ��னா�� ஆ�களா� ேவைல ��மரமாக ஆர���க�ப�ட�
காவ� �ைற அ�கா��� ��கமா ���� ேபா���க நா�க �ள�பேறா� எ�� ெசா�����
ேவைலயா�க�� காவ� �ைற ஆ�க�� அ����� அக�றன�.
ேகாட�பா�க��� நாடக�, ெதாைல� கா��� ெதாட��� உைடக�, த�� கைட��
ேவைலயா�க��, காவ��ைற அ�கா���, காவல�க�� த�க� உைடகைள� கழ���
ெகா��தன�, ��ன��ைர ந�க�க� அவ�க�,
அவ�க��� ந�� ெசா�� அ���னா� ரேம�
��க� �ரேவஸ� அ�� ராமநாத� ��னா�ட�
இேதா பா� ந��ேல � ெகா�ச� ��� மா�� ேபா��ட இ��தா�� இ�த �� �தா� ந�லப�யா
����� ������ேக, ��� உ�க ஆ�க�� ந�லா சா�����தா� ேபாக�� அ�ேபாதா�
என�� ����யா இ���� எ�றா�
ரேம� ராமநாதைனேய �ய��ட� பா����ெகா����தா�.
அவ� ேபா���ெகா��த ��ட� எ�வள� ந�றாக பலன��த� எ�� எ��� பா��� மன���
சபா� அ�பா எ�� ெசா���ெகா�டா� ரேம�
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ஆைச ம�சா�

�ன�� சாராய�ைத ������� வ�� ���� உ�ளவ�க�ட� எ��ேம ேபசாம� ேபாைத��
மய��� �ட����� ���� ம�நா� ெபா��பாக ேவைல��� ெச�� மாைல�� ����
��� ����� வ�வைத வா��ைகயாக ைவ���ெகா������ ��ஷ� மா�ய�ப�ட�
ேவ�டா�யா நா� ந�ம ��ைளகைள வள�� ஆளா�� அ��கைளயாவ� ப��க ெவ��
������ ெகா�� வர�� அ��க�� ந�மைள மா��ேய அ�னாட� கா��யா இ��க�
�டா��யா இ��� �ேனா� �������ேட இ��தா எ���யா இ��கைள வள�� ஆளா�க
���� எ�றா� அ�சைல .
எ�னா ெச�ய� ெசா�ேற என��� ���� ஆனா ேவைல ெச���� உட�� ஓ�� ேபா��
உட�ெப�லா� வ���� அைத மற�� ���னா�தாேன மறா நா� ேவைல�� ேபாவ ����,
அதா� இ�த� க�றா�ைய� ���� ��� ��கேற� எ�ற ��ஷைன ப�தாபமாக� பா��தா�
அ�சைல
ம�நா� வழ�க� ேபால ைக�� பண� ப�றா��ைறயா� அளேவா� ������� ����� வ�த
மா�ய�ப�� கா�� அ�சைல�� �னமான �ர� ேக�ட� . எ�ைன ��யா எ� ��ஷ� வ�தா
உ�ைனய� ெகா�ேன ேபா���வா�. ம�யாைதயா எ�ைனய ��� எ�� கத��
ெகா����தா� அ�சைல.
அவைள வ��க�டாயமாக க�� அைண���ெகா����த பழ� அவைள �டாம� ெதா�தர�
ெச�வைத பா��த மா�ய�ப� ����க�டாக அவைன� ��� எ��தா�. ேபா� ���த
ேவக��� அ�ப�ேய தைல�� அ� ப�� மய��� ேபானா� பழ�, ம�ற ��ைச�கார�க�,
அவைன ����ெகா�� ேபா� ம���வ மைன�� ேச��தன�.
மா�ய�ப� அ�சைல�ட� வ�� கவைல�படாேத ��ேள நா� இ���ேற� ஒ� பய இ�ேம
உ���ட ெந��க ��யா� எ�ன ம�����க அ�சைல நா� ������ இ���
இ��கறதாலதாேன இ� மா�� ெமா�ளமா��ெக�லா� உ� ேமேலேய ைகைவ�க ���ச�
வ��.
இ�ேம ���கேவ மா�ேட� இ� ஆ�தா ேமல ச��ய� ந�ம �ழ�ைத�க ேமல ச��ய� எ��
கத�னா� மா�ய�ப�.
ம�நா� ேவைலைய ������� �க�ைத� க���ெகா����த மா�ய�ப�ட� எ�னா
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ம�சா� இ�னா இ���� ���க வர�யா ஏேதா ���க மா�ேட�� ச��ய� ெச���ேட��
ேக���ப�ேட�, அெத�லா� ஒ��� கவபடாேத ம�சா� அ����தா� ெபா�பைள�க
பய����வா�க அ��க��� எ�னா ெத��� ந� க�ட� எ�றா� ��கார சகா ெப�மா�
அவைன ம�சா� எ�� ெப�மா� அைழ�த� மன��� இதமாக இ��த�.
மா�ய�ப�� நா� அ�த சாராய���காக ஏ��ய�,ஆமா� ,ெப�மா� ெசா�ற�� ச�தாேன
இவ�க��� எ�னா ெத���
நாம படற க�ட� அட�ேபா ச��யமாவ� ம�ணா�க��யாவ�
சாராய ேபாைத �க���� ��னாேல அவ� கா�க� தானாக நட�க� ெதாட��ன சாராய�
கைடைய ேநா��.
கைட��� ெச��� வ��� ெப�மா� அவைன இ��� ெகா�ச� உ���� �தமாக ஒன�� ஒ�
�ஷய� ெத��மா
� அ���� ேபா��ேய அ�த� பழ�ைய� பா�க� ேபா���கா உ� ெபா�டா�� அ�சைல.
அ�த� பழ� தாேன உ� ெபா�டா��ைய ெக��க� பா�தா� அவைன� ேபா� இவ எ���
பா�ேகா�� இ� என�� ஒ��� ச�யா படைல எ�றா�.
அ���� ேபான மா�ய�ப� இவ��� அவ���ட எ�னா ேவைல ,
எ��� இவ அவைன� பா�க� ேபானா சாராய� ���காமேல ஆ��ர� தைல�ேகற அ�த ம���வ
மைனைய ேநா�� அ�வாேளா� ஒ�னா� மா�ய�ப�. அ�ேக அ�சைல பழ��ட�
அ�ணா�ைத எ�ன ம�����. எ� ��ஷைன ���த என�� ேவற வ� ெத�யைல,
அ�னாேலதா� உ��ய நா� அ��� ந��க� ெசா�ேன�. பாவ� என�காக � அ� வா��
ப�����ேக எ�றா�.
அ�த �� த�க�� இ�ேபா உ� ��ஷ� ���காம இ��கானா அ� ேபா�� இ����தா� ேபான
மாச� எ� த�க��ேயாட ��ஷ� ���� ���ேச �ட� ெவ�� ெச��� ��டா�. இ�ேபா அ�த�
�ழ�ைதக�� அவ�� த�மா���� இ��கா�க அ� மா�� உ� வா��ைக�� ஆக�
�டா���தாேன நா� அ� வா��ேன� எ�றா� பழ�.
இைத� ேக�ட மா�ய�ப��� அவ�ைடய ஆ��ரெம�லா� ஒ� ெநா��� அ�ப�ேய கா��
ேபான ப�னாக வ��த�. அ�� ����� ெகா�ள ஆர���த�, அவ� மய�க� ���� உளமாற
����ெகா�� மைட �ற�த ெவ�ள� ேபா� க������ வ��� �ைர ���த வ� ெத�யாம�
�ைக�� ��றா� மா�ய�ப�.
பழ� எ��ய ம���ேச�� ஒ� வா��ைத ெசா�� பழ� எ�� த� கா�� ����
கத��ெகா������ மா�ய�பைன பழ� அ�ப�ேய ��� அைண���ெகா�� ம�சா�
கட��� �� ���க� ேபாறவ�க �ட இ���� க��ைத ம�சாைன ந���தா� ���பா�க,
எ��ய ந�� ம�சா� நா� உன�� �ேராக� ெச�யமா�ேட� எ�றா� .மா�ய�ப�
க������ அ� வைர அவ� ���த சாராயெம�லா� பாவ ம���பாக வ���
ெகா����த� .
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�ழ�ைத ரா� அ�மா ஏ�மா அ�பா அ��றா�
���க கா��ைலயா அ�னாேல அ��றாரா எ�றா�
அ�சைல மா�ய�பைனேய க��� ��ட� பா���� ெகா����தா� �ழ�ைதைய அ�ப�ேய
அ�� அ�சைலைய�� பழ�ைய�� ேச��� அைண���ெகா�� அ��லடா ரா� உ�க
அ�மா��� ஒ� ந�ல அ�ண��
என�� ஒ� ந�ல ம�சா�� உன�� ஒ� மாம�� ெகைட����கா�. அ�னாேல ச�ேதாஷமா
���ேச� அ�வைலக�� எ�றா�.
அ�தா ம��� இ�ேலடா ���சா�� க��� வ�� அதா� க��ேல த�� வ�� எ�றா�
மா�ய�ப�.
இ� ஒ� ெசா�� சாராய�� அவ� உ�ேள ேபாகா�
” உண��த உ�ள� வ���� க��ைர ���� க�வ�ேய உ�ள���� அ��ப யா�� இ�
வைர �ற�கேவ இ�ைல ”
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காத� எ�றா�

கா�ேல��� எ�லா�ைத�� எ���ேட� எ�றப� ���ல����� �வா�� உ�ேள வ�தன�. ச�.
நா�� �ள�பேற�க. ���ேல அ�மா கா����� இ��பா�க. சா� �ைடய� ஆற �க���ைய�
பா�க���தா� வ�ேத� எ�றப� �ள��யவைன �வா ைககா� ஓட�டாம ஆ�காேத! ஒ�வா�
கா��த�� ������ அ��றமா ேபா! எ�றப� உ�ேள ேபா� கா��ைய எ����� வ��
க���ேகய����.�வா���� ெகா��தா�.
காைலேல 7 ம��ெக�லா� �ள�� ஆ���� ேபா����க�னா சாய�கால� 7 ம�யா��
வர���, இ�ேம எ��� ெபா�� ேபா�� உ�க��� ஏதாவ� �ளா� ெவ������களா
எ�றா� �வா.
ேட� �வா! � எ� மன�ல ஓடறைத ச�யா� க�����சா மா�� ேக�� ேக�கற! அதா�
ேயா������ இ��ேக�. என�� அ�த ேவைலைய ��டா ேவ� ஒ��� ெத�யா�.. ஏேதா
இ�வைர��� ேவைல ெகா��த அ�த ஆ���காகேவ ேயா��� ேயா��� ேவைலைய ேந�ைமயா
ெச���ேட�. இ� வைர��� ஒ�நா� �ட �� எ��த��ேல. அ��காகேவ எ�க எ�.�.
ேமைட�ேல எ�ைன எ���� பாரா��னா� பா��யா! எ�ேபா ேவணா ம�ப��� ேவைல
ெச�ய��� எ�ண� வ�தா இ�த ஆ�� உ�க��� கதைவ� �ற�ேத ெவ�������
ெசா�னா�. கவ���யா எ�றா� கா���ேகய�.
சா� ெசா�ேற�� த�பா �ைன�கா��க! எ�ேலா�ேம ேமைட�ேல அ����தா�
பாரா��வா��க. அெத�லா� ந����� அ�க ேபா� ��கா��க. ம��கமா�டா�க. அெத�லா�
ேமைட நாக�க� அ�ேதாட ச� எ�றா� �வா. ��க ஒ�� ெச�யலா�, நா� ேபைர ெவ�����
உ�க அ�பவ�ைத அ�� �லமா �ைட�ச அ�ைவ, ���கைள எ�லா� யா��காவ�
ெசா������க. ந�ல ெபா�� ேபா�கா இ����. எ�ேலா���� உத�யாக�� இ����.
ச� நா� �ள�பேற�. எ�றப� �வா �ள��னா�.ஏ��க இ�பேவ ம� எ�டா��. ஏதாவ�
ெகா�ச� சா���� ெர�� எ��க உைழ�செத�லா� ேபா��! இ�த ேவைல��, உ�க
உைழ��ேல ப��ப�யா ����� வ��, ந�ம ��ைள�க��� ந�மா� ���ச ப��ைப�
���� க�யாண�� ெச�� �����ேடா�! அ�த ��க� ���ய��ேல எ�ேலா�� ந�லா
இ��கா�க. இ�ேம ெப�ய ெபா����� எ��� நம�� இ�ேல. ந�ல ந�ல ��தகமா வா���
ப��க, ெகா�ச ேநர� �� பா��க மனைச அைம�யா ெவ������ ��க அைம�யா இ��கற
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வ�ைய� பா��க எ�றா� ���ல���.
எ�க ஆ��ேல நா�தா� ேமேனஜ�, அ�ேக நா� ெசா�னைத எ�ேலா�� ெச�வா�க. இ�ேக
�தா� ேமேனஜ�. இ�ேம � ெசா�றைத நா� ெச�ய��! தா���� �� தார�� ெசா��வா�க!
எ�றா� கா���ேகய� ���தப�.
எ�ைன� ��ட� ெச�யேல�னா உ�க��� ெபா�� ேபாவாேத. நா� ந�லைத�தா�
ெசா��ேவ�. நா� ெசா�றைத� ேக�டா ந�ல�தா� நட��� . எ�ற ���ல���
ெதாைல�கா��� ெப��ைய ஆ� ெச�தா�.
அ�த ��ய�� ஒ� ெப� த� காதல�ட� ஆ�ேராஷமாக� ேப��ெகா����தா� ரேம�
எ�ைன ஏமா��டலா�� ெநைன�காேத, எ�ைன� காத����� ேவற ஒ���ய � க�யாண�
க����டா நா� ��மா இ��க மா�ேட�. உ�ைன�� வாழ�டமா�ேட�. எ�றா� �க�ைத
க�ண க�ரமாக ைவ���ெகா��.
காத� காத� காத�. இ�த� காதைல��டா� ேபசற��� எ�தற��� ேவற எ��ேம இ�ைலயா
எ��சேலாட ��ைய அைண�தா� கா���ேகய�.
”இவ ஏ� இ��� ரா�ச� மா�� க�தறா இவைள எ��� இவ� காத��சா� ��டா� ��டா�
எ�றா� கா���ேகய�.
��க இ�வைர��� ��ய� எ�லா� பா�த��ேல. அதனா�தா� �ழ�ப� இ�லாம ெத�வா
இ����க! ேநஷன� �யாகர�� �� ஒ� ேசன� இ���. அ�ம� �ளான���� ஒ��
இ��� இெத�லா� பா��க! �ராவ� அ�� ���� �� ஒ� ேசன� இ��� அைத� பா��க!
இ�ேம ெர�� ேப�� �ள�� எ�லா ஊைர�� ����பா�கலா�! எ�றா� ���ல���.
இேதா இ�த� ��தக�ைத ெபார��னா, �த� ப�கேம காத��� ஒ� க�ைத, ��ேயாட ல�சண�
ெத��� ேபா��! ஏ� இ��� எ�ேலா�ேம காத� காத�� இைத� ப��ேய ேப�����கா��க.
இத ��டா ேபசற���� எ�தற����, ��மா எ��கற���� ேவற ஒ��ேம இ�ைலயா
எ��� எ�ேலா���� �ைள இ��� வற�� ேபா�� அ� ச� இ�த� காதல� ப�� உ�
அ��ராய� எ�ன” எ�றா�.
���ல��� ”காதைல� ப�� ேபசற வயைச� பா� இத�ப��ெய�லா� என�ெகா���
ெத�யா�. உ�கைள என�� க�யாண� க�� ெவ�சா�க. வா��� ந�ம கடைமைய
ெநைறேவ��யா��. அ�ேளாதா� என��� ெத���! த��த�யா ெபாற�ேதா� ஒ�ணா
ேச��ேதா� த��த�யா ேபாக�ேபாேறா� இ�ேல காத�னா எ�னா�� ெசா�ற�.
உ�க��� எ�ைன� க�யாண� க��� �����ேபா�, எ�க�மா ெசா�னா�க’��� ச�ேதாசமா
இ�. உ� ��சைன�� ச�ேதாஷமா இ��க ���� அைத�தா� நா�� ெச����� இ��ேக�.
இ�ேபா காத��கறவ�க யா� ச�ேதாசமா இ��கா�க ச��க என��� ��க� வ��. உ�க���
��ச�ேல பா� கா��� ெவ�����ேற�. மற�� ேபா������ அ���ேய ெவ����
���டா��க! எ��� ெமா����. ������ வ�� ேநர�ேதாட ����க எ�றப� உ�ேள
ேபானா� ���ல���.
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அ���ேய ேசாபா�� உ�கா��� அைச ேபாட� �வ��னா� கா���ேகய�. ச�� ேநர�
ெச�ற�� பாைல எ��� ������� ப��ைக அைற��� ேபான கா���ேகய�
���ல���ைய� பா��தா�. அவ� ந�ல ��க��� இ��தா�. க�ள� கபட� இ�லாதவ! ப��தா
உடேன ���� ேபாறா என�� ஒ� ம�ேநர� அ�ைவ� ப�றா. ���� அ��ட� ெத�யாம
��கறா இவைள எ�னா ெசா�ற� எ�றப� அ�ேக ெச�� ���� ேபா�ைவைய எ���
அவ��� ேபா������� ப��தா�. .காத� எ�றா� எ�னெவ�� ���த� அவ���
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கா�தாேல��� ப��ேல ப�ைச� த�� �ட படாம, ஆசாரமா அ�பா ைவ���வர��� �வச�
ப��யா��, �ேரா�த� ெசா�ன ம��ர�கைளெய�லா� ஒ�� �டாம ெசா��, ப��
�ர�ைதயா ெதவச�ைத� ப�� ���சா��. கா�கா���� ��ட� ெவ����, கா�கா� வ��
சா��டறதா� பா���� வா�ேகா. வ�� ��க�லா� சா��டலா��� �ேரா�த� ெசா�ன�டேன
��ட�ைத� ெகா�� ேபா� ெமா�ைட மா�ேல ெவ����, தக�பனா� கா�கா� வ��ேல வ��
�ரசாத�ைத எ���� சா��டறைத� பா�க ����� இ��கா� ராேமச�.
ஒ� கா�கா� வ�� பா������� பற�� ேபான�. ���� ���� வ�வ�� ேபாவ�மாக�
பற��ெகா�ேட இ��த�. நா�காவ� �ைறயாக வ�� �வ� ����� உ�கா��� கா கா. க�����
எ�ற�.
ராேமச���� இ�த� கா�கா� த�ேனாட அ�பாவாவா���தா, இ�ேபா அவ� கா�கா� வ��ேல
வ�� நாம ���கற ��ட�ைத ஏ���கறா� எ�றா�, இ�ேபா இவ� கா கா�� க��னாேர,
அ��� எ�ன அ��த�? அவ� கா�கா� பாைஷ�� ெசா�வைத� ����ெகா�ள� பறைவக��
ெமா� தம��� ெத��தா� எ�ப� இ���� எ�� எ��னா�. ராேமச�, காைல�����
ப���. க� இ����ெகா�� வ�த�. ‘���ர� இவ� சா������ ேபானா��னா, நா� ேபா�
சா��டலா�. ப� �ராண� ேபாற�. இ�த அ�பா��� எ�ப�ேம அ��தவா அவசர� ��யா�’
எ�� �ைன���ெகா�டா�.
கா�கா� ��வ�ப� எ��த�. அ�ேக ராேமஷ��� த�ைத ைவ���வர�, கா�ைக வ���
���ெகா�� ேப�னா�. ராேமஷ���� கா�கா�� பாைஷ ��ய ஆர���த�.
“ஏ�டா ராேமசா அவசர� ���ைக, நா� சாதாரணமா ேப�னாேல உன��� ��யா�. இ�ேபா
கா�கா� வ�வ��ேல ேவற ேபசேற�. � எ�ன�ைத� �����க� ேபாேற. ச� நா� ஊதற ச�ைக
ஊதேற�. �ேரா�த� ெசா�னாேர நாம இ�த உலக���� வர� காரணமா���த
��ேனா�க���� ெதவச� ப�ண��. அ�ேபாதா� அவா ஆ�மா சா��யா இ����. ���
ேலாக��ேல அவா நம�காக ேவ���பா. இ�ேல�னா அவ மன� ��ப��. அவா மன�
��ப�டா நம�� அ� சாபமா அைம��, ந�ேமாட வா��க� ந�னா இ��க��னா, நாம
����க���� ��ட� ேபாட��. அ�����. அ��� பய��தாேனடா ெதவச� ப�ேற, 156

இ�ேல�னா ப���யா?
ஏ�டா � மா��� வ�� கா கா�� ����டெவாடேன நா� ெர�யா கா���� இ���, �
��ட�ைத ெவ�ச�டேன சா������ ேபா�ட��, அதாேன உ� ெநைன��? அ� ச�, நா�
இ�ேபா கா�கா� வ�வ��ேல வ����ேக�. � ெவ�����ேய இெத�லா� சா��டேற�, ஆனா
ஒ��. இ�ேளா வயசா��� உன�� இ��� ��� வளரேவ இ�ேலடா. ெகா�ச� �ட மாறாம
அ���ேய அசம�சமா இ���ேய. எ�லா�ைத�� ெகா�� வ�� இ��� ெவ����, ���
ப�க��ேலேய ����� இ��தா நா� எ���டா வ�� ைத�யமா சா���ேவ�.
நா� உ�ேராட இ���� ேபாேத உ� ப�க��ேல வர பய�ப�ேவ�, ��ட வ�தாேல ச����
எ��� ��ேவ. நா� கா�கா� வ�வ��ேல இ��ேக� எ��� ைத�யமா ��ட வர����.
நா�� அ��� இ��� பற�� ேபா��� அ�ேபாவாவ� � ������யா�� ������ வ��
பா�தா, அ���ேய ���� க�லா��� இ�ேகேய ���ற, ெகா�ச� த��� ேபாக
ேவ��ய�தாேன? எ�தைன தடைவ நா�� உன��� ேபா�� கா��, பற�� பற�� ேபா���
வற�. இ�ேபாவாவ� ெகா�ச� த��� ேபாேய�டா. என��� ப��கற�” எ�றா�
ைவ���வர�.
������� க� ���தா� ராேமஷ�.
கா�கா� த� ��ய உ�வ��ட� அவைரேய பய��ட� பா����ெகா��, பற�� பற��
ேபா���� வ�� உ�கா���, ���� பற�� ஒ� வ�ட� அ������ வ�� உ�கா��த�.
�ப�
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அ�பா எ�ப�ேம ��க ெசா�றைத�தா� நா�க ேக�க��� �ைடயா�, நா�க��
வள���ேடா�, நா�க ெசா�றைத இ�ேம ��க ேக��ேகா அ�மாைவ ����ேட
இ��கா��ேகா எ�� க�ைமயாக� ��ய மக� ேத�கைன அ����ேயா� ����� பா��தா�
ராமேசஷ�.
ப�ென�� வய�� 90 �பா� ச�பள��� ஒ� ெதா��சாைல�� ேவைல�� ேச��� உைழ�தவ�.
வா��ைக�� எத��ேம கல�கா� எ�த ேநர���� �தான�ைத� ைக�டாம� கா�த
ெபா�ைமசா� . எ�வளேவா க�ட�கைள எ��ெகா�ட ேபா�� எ��� இ����க எ��
ேக��� அைனவ�ட�� எ�லா� �ர�சைனகேளா�� நலமாக இ���ேற� எ�� ��னைக�ட�
��� ப��வ� உ�ள ராமேசஷ�.,
��க ��க ேச��� ெப�றவ�க�� கைட�� கால� வைர அவ�கைள மன� ேநாகாம� இதமாக
நட�� த�ைதயா� இற�த ேபா����� கைட�வைர த� தாயா� ைம��ைய யா�ட�� �டாம�
தாேன பா����ெகா�� ��ட�த�ட நா�ப� ஐ�� ஆ��க� வா��தா���.
இ� வைர யா�ட�� எத�காக�� தைல ���த��ைல, யாசக� ேக�ட��ைல மனசா�� ெத�வ�
இர�ைட� த�ர யா�ட�� பய�படாம� வா��ைகைய க��தா���.
அ�த� க�ட�க�� �ழ��ட மைன� �ழ�ைதகைள� தா�காம�, தாேன ெமா�த�
ெபா��ைப�� எ����ெகா�� இ� ெப� �ழ�ைதகைள�� ஒ� ��ைளைய�� த� ச����
ேமலாக ப��கைவ�� ஆளா�� ,ெப�க��� ந�ல இட��� ��மண� ெச��, ��ைள���
அவ� ����ய ெப�ைணேய ��மண� ெச�� ைவ�� ெபா���கைள ெவ��கரமாக ெசய�
ப���யா���. இவ��� ��மணமா� �ைளயா�� ேபால ��ப�தா� ஆ��க�
�ைறவைட�� ��ட�,அவ� மைன� ம�கள���� ெத��� அவ�ைடய அ�தர�க�.
ராமேசஷ�� ம�கள�� இ�வ�� ��மணநா�� �ர�க� ெச�� அர�கைன ேச������
வ��ேறா� எ�� �ள��� ேபா� �ர�க� ேகா��� த�சன� ெச����� அ�����
அவ�க�� ��ைள ேத�க��� ெதாைலேப� �லமாக ெதாட�� ெகா�டன�.
ேத�க� எ�ன அ�மா த�சன� ந�றாக �ைட�ததா? ெரா�ப அைலயா��ேகா, ேவைள��
சா���ேகா�ேகா எ�றா� க�சன��ட�. ச�டா இேதா ேபாைன அ�பா��ட ���கேற� எ��
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ம�கள� ேபாைன ரமேசஷ�ட� ெகா��தா�. அ�பா அ�மாைவ ஜா��ரைதயா பா��
�����ேபா��� வா�ேகா, அ�மாைவ ஏதாவ� ெசா���ேட இ��கா��ேகா,ெகா�ச�
இதமா நட���ேகா�ேகா எ�றா� ேத�க�. .
ராமேசஷ� ச��பா நா� உ�க அ�மாைவ ஒ��� ெசா�ல மா�ேட�,ப��ரமா �����
வேர�, ��க எ�லா�� ப��ரமா இ��ேகா, எ� ேபர� ���ணைன ப��ரமா பா���ேகா�ேகா
ெர�� ேப�� எ�றா�.
அவ�ைடய ம�மக� ெதாைலேப��� வ�தா� அ�பா அ�மா இ�ேகநா�க ெர�� ேப��
ந�னா இ��ேகா� உ�க ேபர� ப�ற ���தா� தா�க ��யைல, தா�தாபா��
எ�ேபாவ�வா�� ந�ச��கறா� ���ர� த�சன�ைதெய�லா� ������ வா�ேகா எ�றா�.
ச��மா நா�க நாைள�� வ���ேவா� ச� ேபாைன ெவ��டேற� எ�றா� ராமேசஷ�.
ராமேசஷ�� ம�கள�� ெரா�ப� ெகா��� ெவ�சவ�க ந�ல ��ைளைய� ெப����கா�க,
எ�ப�ேம ம�யாைத� �ைறவா ேபசாத அ���� �ட� ேபசாத �ண� எ�லா���� ந�ல�
ெச�ய��, நா���� ஏதாவ� ெச�ய���ற ந�ல எ�ண� ,எ�லா உற��காற�க��ேட��
அ�பாபாசமா பழகற ��ைள ேத�க� . அ�த� ைபய� அெம��கா�ேல ெப�ய க�ப�ேல
ெப�ய பத�ேல இ��கா�. ெரா�ப ���சா�, ேவைல�ேல ெக���கார�, அ����� அவ�
ேவைல ெச��ற க�ப��ேலேய இவ��� ெரா�ப ம�யாைத தரா�க, எ�� எ�லா��
ெசா���ேபா� ராமேசஷ��� ெரா�ப இதமாேவ இ���� மன�, அவ���� அவ�ைடய
��ைள ேத�க� ேந�ைமயான ந�ல ��ைள எ�� ெத��� பாசமான ��ைளதா�.
ஆனா�� ெகா�ச நாளா அவ� மன�ேல எ�ன இ����� ெத��ச ேபா� ெகா�ச�
அ����யாதா� இ����, அவ� எ�ன �����டா�ேன ெத�யைல, ஒ�� ��யற�, இ�த
ேம� சாவ�ச�, �ேம� சாவ�ச� இெத�லா� ப�����, பழ�கால��ேல ��ஷா�ளா� எ�ப�
ெபா�டா��ைய அ�ைமயா நட�� இ��கா, எ��� இ�ேளா ேமாசமா நட���க அவா���
மன� வ��� இ���ெய�லா� அவ� கா� பட ேப�வைத� ேக�����றா�.
அ� ம��ம�ல எ� ெபா�டா��ைய நா� என�� ச� சமானமா நட��ேவ�, அவ���
உ�டான ம�யாைதைய ���ேப�, எ�� ெகா�ைக� ���ேபாட நட����றா�, இெத�லா�
ெப�ைமயாதா� இ���. ஆனா ெகா�ச நாளாேவ ராமேசஷ� ெசா�ற� ச�யாேவ இ��தா��
��வாதமா அைத ம�����, அ�பா ��மா இ��ேகா உ�க��� ஒ�� ெத�யா�, அ�மா எ�
ப�ணா�� �ைற ெசா��ேவ� அ� ஒ��தா� ெத�யற� உ�க���, அ����� ஒ� நா�
ேப�னத� ேக�ட�டேன அ����யா இ���� ராமேசஷ���,
ஒ�� ��யற� அவ� �ழ�ைத இ��� இ�த வாழ�ைகேயாட ��ஷும�ைத ச�யா
�����காத �ழ�ைத,அ� ம����ேல இதமா ேப� அவா கா�ய�ைத நட���கறவா யா�,
கா�ய� நட�க��னா அ��ேக�த மா�� இ�சக� ேபசறவா யா� எ�த �ர�பல�� எ��பா�காம
அவேனாட நல�ைத� ப�� ேயா��கறவா யா��� இ��� ��யைல,அ�மாைவ ப��ரமா
பா���க�� இ�ேல�கைல ஆனா ந�ல அ�பாைவ�� �����க�� எ�� ஒ� ஏ�க�
எ��த� அவ���.
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ஆனா�� ஒ� ���� த�ேனாட கால���� அ��ற� அ�மாைவ மன� ேகாணாம அனபா
நட��வா� அ����� ஒ� ����. அ�னாேல அவ���ட ஒ��ேம ேபசாம அ���ேய
����� ச��பா எ�� ெசா�வைத வழ�கமாக� ெகா�டா� ராமேசஷ� அனாவ�யமா
ேதைவ��லாம அவ���ட ேபசறைத� ெகா�ச� �ைற���டா�, எ���� அவ���ட
�வாதேம வள���கற��ேல எ�ற ��ேவாட இ��� ெகா�ச� இதமா இ��க ஆர���தா�
ராமேசஷ�.
�ர�க��ேல��� வ�� �ரசாதெம�ல� ������ அ�ேக ேகா�� வாச�� இ��� வா��
வ�த ர�கநாத� ெப�மா� ெபா�ைமைய ேபர� ���ைணட� ெகா��தா�. ம� நா� அவ�ைடய
ேபர� ���ண� �ைளயா��ெகா����தா�, அவ� வழ�கமா �ைளயாடற கா� ெபா�ைம
ஒ� ப�க� உைட�� ேபா���த�. அ�த� கா� ெபா�ைமைய அவ�ட���� வா�� ேமேல
ைவ����� ேந��தாேன ெசா�ேன� இ�த� கா� ெபா�ைமைய எ��காேத�� ைகைய�
������� , உ�க அ�மா எ���� ���தாளா? இ�ேம இ�த� கா� ெபா�ைமைய எ��ேத
அ��ற� அ����ேவ� எ�றா� ேத�க�.
���ண� அ�பாைவ ����� பா�� அ�பா நா�� வள���ேட� எ�ப�ேம ��க
ெசா�றைதேய ேக�க��� ெசா�லா��க ஹு� என��� ெத��� எ�த� ெபா�ைமைய
ெவ���� �ைளயாட���. நாேனதா� எ����ேட�, அ�மா எ���� ���கைல
ஏ� எ�லா����� அ�மாைவ� ����க எ�றா� த� மழைல மாறாத �ர��. எ� ம�மக�
க��ெக�� ���தா�.
ராமேசஷ� ஒ��� ெசா�ல��ைல! அைம�யாக ேத�கைனேய பா����ெகா����தா�. ேத�க�
தைல���தா�.
�ப�
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எ��காக அ�த� ��தக�ைத� ப��க�� அ��ற� இ��� எ��� த�யா�
�ல�ப��.ேதைவ��லாத ேவைல ேந������ ��க� ���க��ைல சா�பா� ���க��ைல
மன ��ம�ேய ெக����ட� ஏேதா நாெம பா���� அ�ன���� எ�ன ���ேமா அ�த
கா�ய�கைள ெச���� ��ம�யா ���ேனா� அைத�� ெக��தா� அ�த எ��தாள�.
அவைர �ைன�க �ைன�க ஆ��ரமா� வ�த� இ�த எ��தாள�க� ��மா இ��க மா�டா�களா
ஏ� இ�ப� ��மா இ���� ச�ைகெய�லா� ஊ�� ெக���� ெகா�����றா�க� .
நா��ெல எ�வளேவா ந�ல �க��� நட��ற� �ச�ப� மாச� ,இைச�ழா அம�கள� ப��ற�.
ஒ� நாளாவ� ஒ� க�ேச��� ேபா� உ�கா��� ந�ல ���தைனக� ஏதாவ� ேக���களா.
இைளயராஜாேவாட ���� கா�ெச�� அம�களமா நட��ற� அ�ேகயாவ� ேபா� ஒ�
பா�ைடயாவ� ேக�� ர����களா,
எ�லா���� ���த ���ெக� எ���காவ� ேபா� அ�த ேகல�ெல உ�கா�� அ���ேய
சா����� ெகா�ஜ� ேகா�ேகா ேகாலா சா���� ஒ� ��ஸேரா அ�ல� ஒ� ந�ல ேக�ேசா
பா��� ர�������களா. அட �ைற�ச ப�ஷ� ஒ� நா��ய� அ�ல� ஒ� நாடக�
எைதயாவ� பா�க��� ெமென�ெக�� ப��ேலேயா இ�ச�கர வாகன��ேலேயா அ�ேல
ேபா� அ�த வாகன�த �டற��� இட��லாம ��டா� ஒ� வ�யா வாகன�ைத அைற�ைற
மனேசாட �ைட�ச இட��ெல ����� ேவகேவகமா� ேபா� நம�� ���த நா�கா�ெல
உ�கா��� எைதயாவ� ர��������களா.
எ��ேம இ�ைலயா ச� ��வ���ேக� ேபாற ஏதாவெதா� வாகன��� ேபா� அ�த� கட�
மண�ல கா� �ைதய� �ைதய நட��, அ���ேய அ�க மண�கற ப��ைய வா�� சா����
அ���ேய கடேலாரமா� ேபா� கா�ேல��� இ��� வைர���
நைன�கற அைல�ெல ��� �ர��ெல அ�க�ேக ���������ற க�ப�கைள ேவ��ைக
பா���� ��னால வர ��ைர ந�ைம இ���� த���ேமா�� பய�� ெகா�ஜ� ஒ��� யா�
காைலேயா ெம��� சா� ெசா�� வ���,அ���ேய ��ன� ���க� ��கல�ேதாட
�ைளயாடற கா��ைய� பா������களா.
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அ�த �னவ� �ழ�ைதக� பயேம இ�லாம கட�ல ��ச� அ����ேட ேபா� ந��கட��ேக
ேபா��டாேளா�� �ரைம
ஏ�ப��தற அ�த ��� உண���ைய அ�ப��� இ����களா ஏேதா நாடக���� த�� க��
இ��கறாமா�� ஒ� ெவ�ைள����ெல த�� க�� அ�ெல நாடக��ெல வர கதா பா��ர�
மா�� ஒ�ெவா� ப�� ஒ�ெவா�மா�� மா�� ெவ����காேன அைதெய�லா� அ�த �றவ�
��பா��ய வா�� ஒ� ப�ைனயாவ� ��� இ����களா அ��� இ�ைலயா எ�ன
ம�ஷன�யா ��?
ைவ��டஏகாத� அ���� ைவ��ட வாச� வ�யா வாச� வ�யா பா��தசார� ெப�மாேளாட
நாம�� ஒ��தரா அ�த ��ப�ல ேகா��தா ேபா���ேட வ���களா அ��� இ�ைலயா ��க
எ�னதா� ெச�ய��க !
இ� மா�� ஒ� ெவவ�ைத ெக�டதனமா ஒ� ேக�� ேவற! இ�த எ��தாள���.
இ���ெய�லா� ம�கைள ��� �டற எ��தாள�க� உ�ைம�ேலேய ம�க� எ�ன
�ைலைம�ெல இ��கா�க�� ெத�யாம ஏதாவ� கவ���யா எ�த����� எ�தறா�க
பா��க�படற� நாெமதாேன. ஏ�யா எ��தாளேர ேக��க� ேக�ப� �லப� ப�� ெசா�ற�தா�
க�ட�� உம��� ெத�யாதா எ�கைள மா�� ந��தர வ�க���� காைல�ெல �ழா�ேல த��
���� ப�ேத�� ������,நா�� அவ�� ேச��� �ழ�ைதகைள தயா� ப��,அ��கைள��
வாச�ல வ�� எ�னா சா� ெர�யா ைபய� ���ற� அ����க,அ����� ெகார� ���கற
ஆ�ேடா�கார� ம�ைய ெகா�ச� இ��பா இேதா அ��பேற� அ����� ெசா���� ���ற�
�ள���கடா ஆ�ெடா�கார� கா���� இ��கா� �� ெசா��
அ�ெல அ����� ,
ெபா�டா��ைய ����� ேபா� ஆ��ெல ����� அவசர அவசரமா ஆ�����ேபா� அ�த
ேமேனஜ�, ேவணா� எ� வாைய� �ளறா��க அவைர� ப�� எ� மன�ெல இ��கறைத
அ���ேய ெசா�னா என�� ேவைல ேபா���. அவ���ட மா���� ���� தைலைய
தைலைய ஆ���� எ���ேயா சமா��� அ���� ெபா�ைத ஓ���� அ�பாடா ம� 5
ஆ������ ெப���ேசாட �ள�பலா�� பா�தா அ�ெபாதா� எ�ைன� ��சா�
பா�கறாமா�� ஒ� பா�ைவ பா���� ஏ� ��ட� நாைள�� ெகா�ச� ���ற� வர���மா
ஆ�� இ��� ,என�� ெத��� உ�க ���யா�� ��க வ�����க ஒ� எ�� ம���
வ����க . நாெம எ�லா�ைத�� ஒ� வா�� ச�யா�பா�� ெவ��டலா� எ��ற ேமேனஜ�ட�
அ�ெக�ன சா� நா� வ��டேற� அ���� ��னைகேயாட ெசா���� ,
மன��ரா எ��சேலாட ேவ�டா� நா� மன����ள அவைர எ�ன ���ேன�� உ�க ��ட
ெசா�னா வ�பா���
இ�த ேவைல ேபா���னா அ�ேளாதா� ச� சா�� அவ���ட ெசா���� ேவக ேவகமா� �ள��
ேம�� ப�ள�� சா�கைட� த����கல�த ம�த� பா� ��க� பா� கல�� ெச�த கலைவ
நா� அ����கற பா�� மா�� எ���ேயா க�ட� ப�� �ரயாண� ப�� ெபா�டா��ைய
அவ ஆ����� ேபா� அவைள�� அைழ���� ����� வ�� உ�ள ெநாைழ�சா.
உ�ேள��� ஏேதா �ய�நா� ேபா� நட�கறா மா�� ஒ� ச�த� ேக�� பத�� ேபா� உ�ேள
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ேபானா எ� பச�கதா� ெர��ேப�� எ�ைன� பா�த�டேன இவ�தா�பா,இ�ல�பா இவ�தா�
அ���� �ர���ட அவ�க� இ�வைர�� ஒ� �� ���ேபாட சமாதான� ப��� ேமேனஜைர�
�ட சமா���டலா� . இ�த� பச�கைள சமா��கற� இ��ேக அ�ப�பா ஏேதா கா����
ெபா�டா�� ���த �ரவ�ைத� ������ இ�த பச�க��� ேஹா� ெவா�� அ��� ெகா�ஜ�
ேநர� அவ�கேளாட ேபாரா��� ���� பா�தா ம� எ�� ச� ச� சா�பபா� ேபா� காைல�ெல
���ற� ேபாக�� ெசா�ன�டேன ஏ�க நா�� உ�கைள மா��தாேன ,உ�கேளாடதாேன
����� வ�ேத� ,ெகா�ஜ� ெபா�ைமயா இ��க �டாதா ஒ� ெஹ�� �ைடயா� ெவ��
அ�கார� அ����கறா ெபா�டா��.
வ�த ேகாவ�ைத அட��� ெகா�� அவ ம��� எ�ன ப��வா அவ���� ��யைல ச��மா
எ�ன ெச�ய��� ெசா�� நா� ெச��ேற�� ெசா�னா ஆமா நா� ஒ�ெவா�ணா
உ�க��ட ெசா�� ��க அைத� ������ ெச�யற���ள ������ அ����கறா
எ� ேமேனஜேர எ�வளெவா பரவா��ல.
ஒ�வ�யா சா���� ப��கற����ள ம� ப��. இ�ெல இ�த எ��தாள� ேவற ம�ஷ�
இ��கற �ைலைம
��யாம,ேநர� ேபா� அ�த எ��தாள� ��ைட� க�� ���� ந�லா நா� ேக�� ேக�க�� ,
ேபாேற� இ�த ஞா���� �ழைம இ�தா� �த� ேவைல ��ெவ��தப� ���� ேபாேன�.
ஞா���� �ழைம ஒ� ந�ப� ������ ேபா��� வேர�� ெசா���� அ�த எ��தாள�
����� ேபாேன�, அ�க ேபா� சா� உ�ேள வரலாமா�� ஒ� �ர����ேத� ஒ� ெப�ம�
யா� எ�றா� நா� அவேராட ர�க� அவைர� பா�க�� எ�ேற�. அ�த ெப�ம� எ�ைன�
பா��த பா�ைவ ச���ைல ஏேதா அ�ப� ��ைவ� பா��ப� ேபா� ஒ� பா�ைவ.
ச� இவ�க ��ட நம�� ஏ� தகறா� அ�ேக அ�த� ப�க� இ��கா� உ�ேள ேபா�க எ�� ப�
தா�� உ�ேள ேபானா� அ�த� ெப�ம�. நா� அ�த எ��தாள� இ��த அைற���
�ைழ�ேத�,அேடேட வா�க சா� வா�க எ�றா� மல���யான �க��ட� உ�கா��க எ�ன
சா�ப���க எ�ற அவ�ட� நா� ெசா�ல வ�த �ஷய�ைத எ��� ஆர���ப� எ��
ெத�யாம� நா� உ�க� ர�க� எ�ேற� சா� ��க எ��ன �ேலாக ெசா�க� ப��ேச�.
அ���யா அ� நா� ெரா�ப ர��� எ��ன� எ�றா� அவ� ச� எ��தாளேர ��க ர��சா
உ�க����ள ெவ���� ேவ��ய�தாேன ஏ� எ�க உ�ைர வா�க��க எ�லா� மன����
(ந��தர வ�க�) ெரா�ப ந�லா இ��த� அ����ேன� . உடேன அவ� எ� ைகைய� �����
ெகா�� சா� ஒ� எ��தாள��� ர�கேனாட பாரா�� தா� ஊ�ட ச�� மா�� என�� ெரா�ப
ச�ேதாஷ� ��க பாரா��ன� எ�றா� மன �ைற�ட� எ� ேகாப� அவ���� ெத��மா. நா�
���� ேகாப��ட� அவைர ந����� ேக�� ேக�க��� தயா� ெச�� ெவ����த
ேக���கைணைய ெதா��க ெகா�ச� எ�ைனேய ைத�ய���� ெகா�� ஆர���க
வாெய��ேத�.
அ�த எ��தாள�� க�க�� க��� சா� எ�ன ஆ�� எ�� பத�ேன� ஒ����ைல
உகா��க எ�� எ�ைன அைம�� ப������ சா� இ�த உலக��ெல �ைறய ����ர� இ���,
‘என�� �ைறய வச� இ���, கா� ப�களா,எ�லா� இ���, ஆனா நா� எ�தற எ����க� 163

எ�லா� எ�ைன வ�� பா�கறா�கேள அவ�கேளாட அ�பவ�தா�
நா� எ�க�� ேபாற��ெல . ஆமா யாேரா ெசா�றைதெய�லா� ேக�� எ���� ��க
எ��தாள�� ேப� வா������க எ�ேற� (மன����தா�) ஓ அ���யா உ�க அ�பவ�கைள
ெசா���க ��க எ��� இ�வேளா ந�லா எ�த��க. (ேட� � இ�த ஆைள ��ற��காக இ�க
வ���� ஏேதா ேப�� எ�����இ��க ) எ�ைன உண���ய� உ����� ஒ� �ர�. அேடேட
ஆமா� ச� ச� ேக��ர ேவ��ய�தா�
அவைர ����� பா�ேத� அவ� என�� ெர�� கா�� �ைடயா� .இ��� ஆனா� ேபா�ேயா
அ�டா� ,அ�னாேல எ�ப�� �� ேச�தா� நா� அ�த “ �ேலாக ெசா�க� “ கைத�ெல எ��ன�
எ�லா� ேக�� ஞான� தா� எ�றா� அவ� கா�கைள� பா��ேத� ���� ேபா� இ��த�.
அ�னாெல அ��க� வா�க, ��க�ளா� ெசா�றைத ெவ��தா� நா� �ைறயா எ� க�பைன��
ேச���
எ�த�� ,பாவ� எ� ெபா�டா�� அவைள�� எ�க�� ����� ேபாற��ேல எ�றா�
எ��தாள�
எ�லா� ேக��கள�� மன����ெள அட���� சா� நா� அ��க� இ�க வேர� உ�கேளாட
ேப�ன� ெரா�ப ம����யா இ��� அ�ேபா நா� �ைட ெப��ேற� எ�றப� �ள��ேன�.
அ�த எ��தாள� எ� மன�ெல இ��பைத� ப��தா� ேபால சா� அ��க� வா�க உலக��ேலேய
ெரா�ப� ���� ெவ�சவ�க
ந��தர வ��க�தா� அவ�க அ�ப���ற அ�தைன க�ட�க�� எ�லா �க��க��தா�
ெசா�க� , �ேலாக ெசா�க�. ,அ�தா� உ�ைமயான �ேலாக ெசா��க� அ����னா�. நா�
உைற�� ேபாேன� . மனைத� ப��பவ�க�தா� எ��தாள�க�
என��� ���த� அ�.
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க�� - �� அ��க�

165

2

ெத�ற� - �� �ம�சன�
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�� ெவ���� �ழா அைழ��த�
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இய��ன� �� அவ�க�� �� �ம�சன�

உ
கட���ைண

24/04/2011

அ���ள �� சா� அவ�க���
நா� உ�க��� க�தமாகேவ எ���ேற�. ந�ல ந�ப�க���� அ���ைர, �க�ைர,
ெபா���ைர, பத�ைர, எ�லா� ேவ�டா�.அ� ந���� ��லனா இ����. அ��� ��னா�
உ�கைள� ப�� வாசக�க��� நா� ெசா�ல ேவணாமா?
எ�க�ண� மைற�த �� எ� ஆ� ராஜாம��� ஒ� நாடக� �� இ����. அ� MRR
�ேய�ட��, என�� ஒ� நாடக� �� இ����, அ� ��வசா��. நா�க� இ�வ��
த��த�ேய நாடக� ���க� ைவ�� இ��தா�� எ�க�ண� நாடக� ����� நா�
அ�வ�ேபா� கைத, வசன� எ��ேவ�. அவர� நாடக�கைள இய�க�� ெச�ேவ�.
என��� எ�க�ண���� �க�ெப�ய ��யாச� உ��, கைத��� த��தா மா�� ஆ�கைள�
ேத�பவ� அவ�. என� நாடக� ���� இ��த எ� ந�ப�க��� த��தா மா�� பா��ர�கைள
உ�வா��ேவ� நா�. In Shorts, He who more bothered About The Quality Of His
Plays And I Was More Bothered About Retaining My Friends With Me.
“��வான� �வ���” அ����கற கைதைய எ�க�ண� நாடகமா ேபாட ஆைச�ப�� அைத
ைடர�� ப�ண எ�ன� ����டா�. அ�த நாடக�தா� ��கால��� �வா� சா� ந��� அேத
ேப�ேல ெவ�வ�த �ப� �� பட�.
அ�ப� அ�த நாடக�ைத தயா��க �ைன�சேபா� பட��� சர�பா� ந��சாேர அ�த�
கதாபா��ர��ேல, �வா� சா� மக� கதாபா��ர��ேல ச�தா கணவ� கதா பா��ர��ேல, ந��க
அைழ�� வர�ப�ட இளஞ�தா� Mr சா�. அ�த� கால��ேல அவ� TVS STAFF. பழ�ன ஒேர
நா�ேல ெத���� ப�கா ெஜ���ேம��. ஆனா அவ��� ெகா��க�ப��� ப�கா
அேயா��ய� Role. ந�லா ந��சா� ,ந�ல ந�பரானா�. இதா� என��� Mr. சா���� பழ�க�
ஆர���ச கைத.
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இ�ப Mr. சா��� ேந�ைடயா எ�தேற�.
Mr. சா� இைட�ப�ட கால�க�� ��க பல ���க�ல ந��ச�, பல ெட��ஷ� ��ய�க�ல
ந��ச� , TVS ேல��� �ய ஓ�� ெப�ற�, �ழ�ைத���கைள Settle ப�ண� எ�லா�ேம
ஒ�ெவா� ேகாண��ேல�� ( உ�க கடைமைய ��க ஒ��கா ெச�யறவ��� உலக����
������ கா��ய�
இ�ப “த���ேத�” �கற ேப�ேல எ��தாளனா ��க வள���� வ�த ெச�� மன�ேல ேதனா
பா���. “வ�லைம “ அ����கற தைல��ல
52 ��கைதக� எ�� அ��� உ�க அ���ைர ேவ�� சா��� எ� ��னா� வ��
��னேபா� �� �ஷய�க� எ� மன�ேல ஓ���.
•ஒேர தைல��ல ப�� கதா��ய�க� ��ட ப�� �தமான கைதக� வா�� , ஒ�ெவா�
கைதைய�� இர�� ம� ேநர � � ��ய� நாடகமா எ���, அைத ெஜயா ��ல ஒ�பர�ப
Proposal ெகா�����கற �ஷய� Mr. சா��� எ���� ெத����? அ�தா� ந��� ஒேர
ேகாண ��தைனயா?
• ஒ� கைதைய ேயா��� 52 ப�க� எ�தற� ெரா�ப Easy. ஆனா 52 �தமான கைதகைள
ேயா��� ,அ��� ஒ� ஆர�ப� ஒ� ந�, ஒ� ��� ெகா��� எ�தற “இ�ைச” இ��ேக . Mr.
சா� ைத�யசா� சா� ��க. உ�க��ட “வ�லைம “ இ��� .
•52 கைதகைள�� ப��ேச�, ஒ�ெவா�ணா �ம�சன� எ��னா அ� அ����. ஒ��
ெமா�தமா எ�தேற�. �ைறைய�� எ�தேற�, �ைறைய�� எ�தேற�.
•� � தயா��பாள�க��� ஏ� ��க உ�கைள கதா��யரா அ��க� ப����கைல, அ���
Proper ஆ அ��க� ப������ இ��தா ராட� � � ேலேயா ,அ�ல� அ�த மா�� ஒ� ெப�ய
தயா��� க�ப��ேலேயா ��கதா� ப�மன�� “��ேய��� ெஹ�” அ�த� �றைம உ�க��ட
இ���.
•வசன�க��� ெகா��கற அ��த�ைத�ட மன� ேபாரா�ட�க��� ,மன உண��க��� ,மன
அ��த�க��� ��க அ�க ���ய��வ� ெகா��கற�னா� Re Recording �� Importance
ெகா��� Visuval ஆ ஒ� �ைன� பா��க ����.
•கைதக��� ஆர�ப� இ��� , Build up இ��� , Cinima இ��� so �ரணமா இ���,
ப�சன� ைல�ல உ�க Character மா��ேய
�ைறக�:- ஒ� ந�ல எ��தாள��� அழ� ந�ல எ��டரா இ��க��. உ�க கைதகைள ��கேள
ம�ப��� ப���� பா��க, 10 கைதகைளயாவ� ��கேள �� கடா����க.
ˆFamily Subject தா� ந�லா வ�ேத, எ��காக ��� ��சா Frame ப�ண ஆைச�பட��க?
Readers Srilanka ��� Visa ெகா��தா Srilanka தா� ேபாக�� Malaysia ேபாக� �டா�.
•��வ���ேக�, ைமலா���, ,மா�பல�, தா�� த�ைடயா�ேப�ைட, ராய�ர�,
��ெவா���� இ�ெக�லா� ேபா�க,
•“ம�� “ ைய� ப�� எ���க ஆனா “அ��ைய� “ப���� எ���க .அேத சமய�
“மாமா”ைவ� ப���� எ���க.நா� அ�த� கால��ல ப��ன த�ைப ப�ணா��க.
Brahminism தைல����.
• இய��ன�
��
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• 60 �� அ��ற� ஆள� ேபா��க வா����க�
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FreeTamilEbooks.com - எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�
த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர
�ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
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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

173

இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������ வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative Commons”
உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள�� தர�ைத��
ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம� வைலதள���
ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��.
இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
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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�
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ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ��� ப����
வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw
ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம���
�� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன�� எ��தாள�க���� அ���
அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?
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அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����.
ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய�
ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ
வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க� த���க�பட
ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ�� ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த�� ��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� –
��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOﬃce odt/ MS oﬃce doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)
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இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
——————————————————————————————————–
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த��� காெணா� – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந�� !
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7

��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�

1. ப����ைம
ப����ைம (Copyright) எ�ப� ஓ� எ��தாள��ேகா, கைலஞ��ேகா தம� அசலான
பைட��கைள� பா�கா�க ச�ட��னா� அவ��� அ��க�ப�ட த��ப�ட உ�ைமயா��.
இ���ைமயான� அ�பைட��கைள நகெல��த�, பர��த�, பய�ப���த� ஆ�ய
ெசய�கைள� க���ப���தைல�� உ�ளட��யதா��. இ���ைம உ�ைமயாள����
பைட��� �தான க���பா��ைன�� இலாப���� உ�ைமைய�� த��ற�. �ல ச�த��ப�க�
த�ர இ�பைட��கைள� பய�ப��த உ�ைமயாள�� அ�ம� ெப�வ� அவ�ய�. இ�த
அ�ம� த�கா�கமானதாகேவா, �ர�தரமானதாகேவா இ��கலா�.
ப����ைம பா�கா�ப� ஒ�வ�� எ�ண��� ெவ��பா�கைள; எ�ண�கைள அ�ல.
எ����கா�டாக, ஒ�வ� கா���ைம ெபற அவ� மன�� அழ�ய கைத�க� உ�வாவ� ம���
ேபாதா�. அ�க� ஒ� கைதயாகேவா, ஓ�யமாகேவா அ�ல� எதாவ� ஒ� வ�வமாக ெவ��பட
ேவ���. கா���ைம ெபற ெவ��பாேட ேபா�மான�. பல நா�க�� ப�� ெச�ய ேவ��ய
அவ�ய��ைல. ���ய கால�க�� ப����ைம� ச�ட� ��தக�க� நகெல��பத�� எ�ராக
ம��ேம பய�ப�ட�. கால� ெச�ல�ெச�ல ெமா��ெபய��� ம��� �ற சா��த ஆ�க�க���
இ�ச�ட� பய�ப��த�ப��ற�. த�ேபா� �ல�பட�, இைச, நாடக�, �ைக�பட�, ஒ��ப��,
�ைர�பட�, க�� �ர� ஆ�யைவ�� இ�� அட�க�.
ப����ைம�� சாதக பாதக�க�
ப����ைம�� ���யமான சாதக அ�ச� ெபா�ளாதார ���� எ��தாள�க��� பய�
�ைட�பதைன உ�� ெச�வேத ஆ��. அதாவ� ஒ� �� எ�தைன �ர�க�, எ�த� ப��பக�தா�,
எ�ேபா� ெவ��ட�படலா� எ�ற ���கைள எ��தாள� எ��க ���ற�. ��பைனயா��
��க�� இலாப��� �� ப���ைன எ��தாள� ெப��� ெகா�ள�� ����.
ப����ைம�� �ல� இலாப� ெப�வத�காக வ�வைக ெச�ய�ப���ள ேபா��� அ��
பர�த�� அ�� ������ ெப�மள�� த��க�ப���றன. இத�கான காரண�
ப����ைம�� இ��கமான க���பா�கேள ஆ��. ஓ� எ��தாள� இற�� 60 ஆ��க��
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��னேரேய அவர� பைட���க� ெபா�ெவ��� வ���றன. அ�வைர அ�பைட��க�
ம�ப���� ெச�ய�படா���� அ�ல� பைட���� உ�ைம ேகார எவ�� இ�லா���� �ட
ேவெறவ�� பய�ப��த ��யாத �ைலேய காண�ப��ற�.
ச�க நல� க��ய பைட���க� �ட – அைவ ெச�� ேசர ேவ��ய ம�கைள� ெச�றைடயாம�
– ப����ைம�� ெபயரா� த��க�ப���றன. எ��தாள�கைள ைமயமாக� ெகா��
அ�ச�க�க�� உ�வாகேவ��ய ��தைன� ப��க� ேதா�றாமேலேய ேபா�����றன.
தம� ��தைனக� �லமாக – அைவ அவ�க��� ��பான தைல�ைறகளா�
கட�த�ப�வத�டாக வரலா��� ெதாட���யாக வாழ ேவ��ய ��தைனயாள�க�
ப����ைம�னா� க���ப��த�ப�வ� கவைல���ய�.
அ��� ப���ெப��� த�ைமேய ச�க�ைத உ����ட� ைவ����க���ய�. ச�க�
உ����ட� இ��பத�� ச�க அ�� சகலரா�� பய�ப��த���யதாக இ��க ேவ���.
ஆனா� ப����ைம�� க���பா�க� அத�� இட� த�வ��ைல.
த�ேபாைதய ப����ைம வ�வ��� பாதகமான அ�ச�கைள எ�வா� சாதகமான அ�சமாக
மா��வ�?
பைட�பா��� நல� பா�கா�க�பட�� ேவ��� அேதேவைள அ�பைட�பா���
க����களா�� ��தைனகளா�� அ�ச�க�� பய�ெபற ேவ���. ச�க��� ��
அ�கைற��ள ஒ�ெவா�வ�� இ������ ��� ����� அத�கான ��ைவ� ெபற ேவ���.
இத�காக உ�வா�க�ப�டேத ��ேய��� காம�� – Creative Commons – பைட�பா�க�
ெபா�ம உ�ம�க� ஆ��. இ�த உ�ம�க� ெகா�டதாக ெவ��ட�ப�� ��க��
இலாப���� உ�ைம பைட�பா��டேம இ����.
அேதேநர� பைட��கைள யாவ�� ப��த�, அ�ைவ� பரவலா��த�, ���� ெச�வத�கான
வ�க� �ற�க�ப���றன. பைட�பா��� உ�ைம�� எ��தமான பா��ைப�� ஏ�ப��தா�,
அ�� ������ ம�க� சா��� ��பத�� இ���ம�க� வ�வைக ெச���ளன.
இ���ம�க�� ஒ��ைன� பய�ப���வத� �ல� ஆவண�ப��த�, அ������, க��
ேம�பா� ஆ�ய ச�கநல ேநா��க�ட� இய��வ�� �லக ��வன�, �����யா ேபா�ற
அைம���க�� ெதாட���யாக இய�க� ��யதாக இ���ற�.

2. ��ேய��� காம�� – பைட�பா�க� ெபா�ம�க�
��ேய��� காம�� – Creative Commons – பைட�பா�க� ெபா�ம�க� எ�ப�
ஆ�க�கைள ச�ட�ப� ம�றவேரா� ப����ெகா�ளைல ஊ����பைத��
���ப���வைத�� ேநா�கமாக�ெகா�� இய��� இலாபேநா�க�ற அற�க�டைள ஆ��.
இ� 2001 இ� ேலாற�� ெல�� எ�பவரா� ெதாட�க�ப�ட�.
http://creativecommons.org
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இ� பைட�பாள�க���� பயன�க��� இைடேயயான ஒ� பாலமாக அைம�ற�. ��ேய���
காம�� உ�ம�க� அைன�� உ�ைமகைள�� க���ப��தாம�, அ����ைமைய
ஊ������றன. எ�த உ�ைமைய அ��ப� எ�ப� (அதாவ� ��வைத�� கா���ைம��
க���ப��த�� இ��� ��ைமயாக� ெபா��� ��த� வைரயான ப�ேவ� ெத��க�)
பைட�பாள�க���� சா��யமா��ற�. இ� ��ைமயான க�ட�ற பைட�� உ�ம�க����
��ைமயான கா���ைம உ�ம�க���� இைட�ப�ட ஒ� �தவாத� ��வாக� பா��க�ப��ற�.
த�ேபா� எ�லா� பைட��க���� அைன�� உ�ைமக�� கா��ைடைமயானைவ எ�ற ச�ட�
��ரவாத �ைல�பா�ைட உைடயதா��. ெப��பாலான ேநர�க�� பயன�க�� ச�க���
�யாயமான பய�பா���� இ� தைடயாக அைம�� ���ற�. பல ச�த��ப�க�� ஆ�க�கேள
அ�வா� தம� பைட���கைள க���ப��த ����வ��ைல. ஆகேவ இ�த தைடைய
நைட�ைற�� தள���தவ�காக உ�வா�க�ப�ட�தா� பைட��� ெபா�ம உ�ம�க� எ��
ேலாற�� ெல�� ���றா�.
இ�த ��வனமான� இத�ெகன ப�ேவ� வைகயான கா���ைம உ�ம ஒ�ப�த�கைள உ�வா��
ெவ�����ள�. இ���ம ஒ�ப�த�க� ��ேய��� காம�� (பைட�பா�க� ெபா�ம�க��)
உ�ம�க� என அ�ய�ப���றன. இ�த உ�ைமக� பைட�பாள�க� அவ�க� ெத��ெத����,
அவ�க��� ஏ�ற உ�ம�கேளா� தம� பைட���கைள ெவ���வைத� சா��யமா����றன.
ப�ேவ� ேதைவக���� பய�பட���ய வைக�� ெவ�ேவ� வைகயான க���பா�க�ட�
ஆ� உ�ம ஒ�ப�த�க� உ�வா�க�ப���ளன.
��ேய��� காம�� – பைட�பா�க� ெபா�ம உ�ம�க�
ஒ�வ�ைடய பைட��கைள இைணய���� ேவ� வ�வ�க��� ப��வத�காக ��ேய���
காம�� அைம��னா� உ�வா�க�ப�ட உ�ம ஒ�ப�த�க�, ��ேய��� காம��
(பைட�பா�க� ெபா�ம) உ�ம�க� என�ப��றன. ��ேய��� காம�� அைம�பான�
ப�ேவ� ேதைவக���� பய�பட���ய வைக�� ெவ�ேவ� வைகயான ஆ� உ�ம
ஒ�ப�த�கைள தயா��� வழ������ற�.
�ல உ�ம�க�
Attribution �����த� / Attribution (by)
ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, ப�ர, கா���ப��த, இய�க, வ�ெபா��கைள
உ�வா�க ஆ�ய உ�ைமக� வழ�க�ப���றன. ஆனா� த��த �ைற�� அ�ல�
ேவ�ட�ப�ட �ைற�� பைட�பா�க� ����ட�ப�த� ேவ���.
�ல பைட�பா� ம��� �ல பைட�� �ைட��� இட� ேபா�ற தகவ�கைள அ��ேத ப�ர
ேவ���.
Non-commercial இலாபேநா�கம�ற / NonCommercial (nc)
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ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, கா���ப��த, இய�க, வ�ெபா��கைள உ�வா�க
ஆ�ய உ�ைமக� வழ�க�ப���றன. ஆனா� இலாப ேநா�கம�ற ேநா�க�க��� ம��ேம.
��பைன ெச�ய��டா�.
Non-derivative வ��ெபா�ள�ற / NoDerivatives (nd)
ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, கா���ப��த, இய�க ஆ�ய உ�ைமக�
வழ�க�ப���றன. ஆனா� வ�ெபா��கைள உ�வா��வத�கான உ�ைம தர�பட��ைல.
Share-alike அேத மா��� ப��த� / ShareAlike (sa)
வ�ெபா��கைள �த�ைம ஆ�க�����ய அேத உ�ம�கேளாேட ��ேயா��க ����.
ஆ� �த�ைம உ�ம�க�
ஆ�க�ப� ஒ��ைன பைட�பா�க� ெபா�ம�க� உ�ைம�ப� வழ���ேபா� ெத��
ெச�ய�பட���ய �த�ைமயான ஆ� உ�ம ஒ�ப�த வைகக�� �ேழ ப��ய�ட�ப���றன.
�ைற�த க���பா�க� ெகா�ட உ�ம��� இ��� ��ய க���பா�க� ெகா�ட� வைர இைவ
வ�ைச�ப��த�ப���ளன.

1. Creative Commons Attribution BY – �����த� (CC-BY)

பைட�பா�க� ெபா�ம�க� வழ��� ஒ�ப�த�க�� இ�ேவ க���பா�க� �ைற�த
ஒ�ப�தமா��. இ�ெவா�ப�த��� ப� ��க� உ�க� ஆ�க��ைன வழ���ேபா�, உ�க�
ஆ�க��� மா�ற�க� ெச�ய, பய�ப��த, அதைன அ��பைடயாக�ெகா�� ��ய ஆ�க�கைள
உ�வா�க அைனவ���� உ�ைம உ��. அ�ேதா� உ�க� ஆ�க��ைன அ�ல� மா�ற�க�
ெச�ய�ப�ட ��ய ஆ�க��ைன வ��தக ேநா�க�க��காக பய�ப��த�� அ�ம� உ��.
உ�க� ஆ�க��ைன எ� ேவ��மானா�� ெச�ய����. ஆனா� எ�ன ெச�தா�� உ�க�
ெபயைர �����டாகேவ���. அ�ேவ இ�த ஒ�ப�த��� ஒேரெயா� க���பா�. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த� அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�ப���ள�.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ��� எ���ைல.
மா�ற�க� ெச�த �� பயன� ேவ� உ�ம���� ப�ரலா�.
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2.Creative Commons Attribution-ShareAlike �����த� – அேத
மா��� ப��த� (CC-BY-SA)

இ�த ஒ�ப�தமான� உ�க� ஆ�க�ப��ைன மா�ற, ���த, அதைன அ��பைடயாக�ெகா��
��ய ஆ�க�கைள உ�வா�க எ�� சகல���� ம�றவைர அ�ம���ற�. ��ய ஆ�க��ைன
வ��தக ேநா�க�க��காக�� பய�ப��த ����. ஆனா�, அ�வா� ப�ர�ப�� ேவைள��
உ�க� ஆ�கேமா அ�ல� அதைன அ��பைடயாகெகா�� உ�வா�� ��ய ஆ�கேமா உ�க�
ெபயைர க�டாய� ����டேவ���. அ�ேதா� ��க� பய�ப���ய உ�ம ஒ�ப�த�ைத
அ�ப�ேய பய�ப��தேவ���. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த� அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�ப���ள�.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ���.

3. Creative Commons Attribution-NoDerivs �����த� –
வ��ெபா�ள�ற (CC-BY-ND)

உ�க� ஆ�க�ப��� எ�த மா�ற�� ெச�யாம�, உ�க� ெபயைர கா�டாய� ������
வைர��� வ��தக ��யான அ�ல� வ��தக ேநா�க� அ�லாத எ�த ேதைவ�காக�� உ�க�
ஆ�க��ைன �ள ��ேயா��க, ப����ெகா�ள இ�ெவா�ப�த� அ�ம�ய���ற�. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த� அ�ம��க�பட��ைல.
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வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�ப���ள�.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ��ெம���ைல.

4. Creative Commons Attribution-NonCommercial �����த� –
இலாப ேநா�கம�ற (CC-BY-NC)

இ�த உ�ம� வ��தக ேநா�க� த���த ேதைவக��காக உ�க� ஆ�க��ைன ���த, வ�வ�
மா�ற, ���ழ�����ப��த அ�ம���ற�. இ�த ஒ�ப�த���� உ�க� ஆ�க��ைன
அ��பைடயாக�ெகா�� ��தாக உ�வா�க�ப�� ஆ�க��� உ�க� ெபய� ����ட�பட
ேவ���, வ��தக ேநா�க�க��� பய�ப��த ��யா�. ஆனா� ஒேரெயா� ���யாச�,
உ�க� ஆ�க� தா����ள உ�ம ��க��� அைமவாக�தா� ��தாக உ�வா�க�ப��
ஆ�க�ைத�� ��ேயா��கேவ��� எ�ற க�டாய� இ�ைல. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த� அ�ம��க�ப���ள�
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�பட��ைல.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ��ெம���ைல.

5. Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
�����த� – இலாப ேநா�கம�ற – அேத மா��� ப��த�(CC-BY-NC-SA)

இ�த ஒ�ப�த�, ம�றவ�க� உ�க� ஆ�க�ைத ���ழ�����ப��த, மா�ற�க� ெச�ய,
ெதா��க, உ�க� ஆ�க��ைன அ��பைடயாக ைவ�� ��ய ஆ�க�கைள ெச�ய அ�ம���ற�.
ஆனா� மா�ற� ெச�ய�ப�� ெவ��ட�ப�� ��ய ஆ�க�, உ�க� ெபயைர ����ட
ேவ��� அ�ேதா� இேத அ�ம�கைள அ���ய ஆ�க�� வழ�க ேவ���. ம�றவ�க�
உ�க� ஆ�க��ைன தர�ற�க�� ப���த��க�� ��ைனய ஒ�ப�த� ேபா�ேற இ���
அ�ம���றெத�றா��, உ�க� ஆ�க��� மா�ற�க� ெச�ய அ�ம��பேத
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இ�ெவா�ப�த��� �ற��. உ�க� ஆ�க��ைன அ��பைடயாக�ெகா�� ��தாக
உ�வா�க�ப�� ஆ�க�க�� ��க� வழ��ய உ�ம��ன��பைட�ேலேய அைமய ேவ���
எ�பதா� ��ய உ�வா�க�கைள�� வ��தக� ேதைவக��காக பய�ப��த ��யா�. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த� அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�பட��ைல.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �க��.

6. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs
�����த� – இலாபேநா�கம�ற, வ��ெபா�ள�ற (CC-BY-NC-ND)

இ�ேவ �த�ைமயான ஆ� உ�ம ஒ�ப�த�க��� க���பா�க� ��யதா��. இ� ��
��ேயாக�ைத அ�ம���ற�. இ���ம ஒ�ப�த� “இலவச �ள�பர” ஒ�ப�த� எ���
அைழ�க�ப��ற�. ஏென��, உ�க� ஆ�கேவைலைய தர�ற�க��, ம�றவேரா�
ப����ெகா�ள�� இ� எ�ேலாைர�� அ�ம���ற�. ஆனா� ப�ர�ப��ேபா� உ�கள�
ெபய�, உ�க��கான ெதா��� ேபா�றவ�ைற�� வழ�க ேவ���. ப��பவ�க� உ�க�
ஆ�க�ப��� எ�த மா�ற�� ெச�ய ��யா�. வ��தக ேநா�க�க��காக பய�ப��த��
��யா�. மா�ற�க� அ�ம��க�பட��ைல எ�பதா� இய�பாகேவ உ�க� ஆ�க��ைன
ப���ேபா� இேத உ�ம ஒ�ப�த��� அ��பைட�ேலேய ��ேயாக� �க��. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த� அ�ம��க�பட��ைல.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�பட��ைல
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �க��.
இ�த ஆ� உ�ம�க�� ஒ�ைற உ�க� பைட��க��� அ��பத� �ல�, அைவ பலரா�
ப�ர�ப�� சாகாவர� ெப���றன.
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உ�க� வைல�ப��க�, க��ைரக�, �ைக�பட�க�, காெணா�க� என எ�த பைட�ைப��
இ�த ��ேய��� காம�� உ�ைமக�� ெவ��டலா�.
இ�த இைண��� �ல�, உ�க��� ேதைவயான ��ேய��� காம�� உ�ைமைய ெத��
ெச�யலா�.
http://creativecommons.org/choose/
உ�க� பைட��கைள பல�� ப��� ேபா�, உ�க� அ�� பலைர�� ெச�றைட�ற�.
எ��தாள�ைடய ப����ைம எ�ேபா�� அவ�டேம இ����. பைட�பா��� ப����ைம��
எ��த பா���� ஏ�படாம�, ���த பைட�பா��� க����கைள�� ��தைனகைள�� சகல
ம�க���� ெகா�� ெச�� ேச��� ��ய ��தைன�ேபா���க� உ�வா�க���கான அ���
பரவலா�க�ைத மா��ரேம ��ேய��� காம�� உ�ைம ெச���ற�.
இ�த அ�ம��� ந�ைமக�
பைட�பாள�க���
பைட�பாளர� பைட��, வாசக� அைனவ���� ப��� உ�ைம உ�ளதா�, உலெக��� உ�ள
வாசக�கைள� ெச�றைட��ற�. இத� �ல� பைட�பாள�ைடய அ��� க����க��
��தைனக�� வள��� வ�� பைட�பாள�க� ம����� த���ச�க��� ம�����
ெச�றைட��றன. ஒ� பைட�பாளைர� ெபா��தவைர அவ�ைடய க����க� ��தைனக�
பர��ப�ட ம�கைள� ெச�றைடவேத அவ�ைடய �த�ைம ேநா�க� எ�ற வைக��
அவ�ைடய எ�ண� �ைறேவ���ற�.
ப�ேவ�ப�ட நா�க�� உ�ளவ�கைள�� பைட���க� ெச�றைடவத� �ல� அவ�கள�
க����க��� ��தைனக��� தா�க�ைத� ெச���� �லைம ேதா����க�ப���ற�. ஒ�
பைட�பாள�ைடய பைட��/க���/��தைன வாசக�க� ம���� தா�க�ைத� ெச���� ேபா��
வாசக�ைடய வா��ய��� ச�க� சா��த �ைல�பா�க��� தா�க�ைத� ெச���� ேபா��
அ�பைட�பா� சாகாவர� ெப�� ெதாட���யாக உ��வா���றா�.
வாசக���
வாசக� தா� ப���� ��கைள ந�ப�ட� ப���� ெகா�ளலா�. தம� வைல�ப��� ப�ரலா�.
தா� ����ய �ைக�பட�ைத தம� அ�வலக பய�பா���� பய�ப��தலா�.
ச�க வைல�தள�க�� ப�ரலா�. ���லா�� பல க��க�� ப��கலா�.
மா�ற�க� ெச��� உ�ைம இ��தா�, ����யவா� மா�ற�� ப�ரலா�. வ�க உ�ைம
இ��தா�, ��பைன�� ெச�யலா�.
ப��த� எ�ப� ம�த �ல��� அ��பைட� ப��. நா� ����� எைத�� ப��வ� ந�
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உ�ைம.
�ைக�பட�க�
Flickr.com, commons.wikimedia.org ேபா�ற தள�க��, ��க� ��ேய��� காம��
உ�ைம�� ப�ரலா�. ��ேய��� காம�� உ�ைம�� ப�ர�ப�ட பைட�பகைள ேத�,
அவ�ைற உ�க� ��க��, வைல� ப��க�� பய�ப��தலா�.
��ேய��� காம�� உ�ைம�� உ�ள பட�க��கான ேத�ெபா� இேதா.
http://search.creativecommons.org/
அ��த �ைற உ�க��� ஒ� பட� ேதைவ�ப�� ேபா�, ��மா ��� ேத�ெபா��� ேத�,
உ�க��� உ�ைம இ�லாத பட�ைத பய�ப���வைத �ட, இ�ேக ேத�, ப��� உ�ைம உ�ள
பட�கைள பய�ப����க�.
க�யா� வ�மா எ�ற �க�ெப�ற வன �ல�� �ைக�பட ��ண�, தம� அ�ய �ைக�பட�க�
யாைவ�� ��ேய��� காம�� உ�ைம�� ெவ���டதா�, தா� ெப�ற �ற��கைள��,
பய�கைள�� ப�� இ�த காெணா��� ேப��றா�.
http://www.inktalks.com/discover/117/kalyan-varma-free-art-is-proﬁtable

����க� – FreeTamilEbooks.com ��ட�
பல தள�க���, வைல�ப��க��� ‘கா���ைம உ�ள�’, ‘எ��� நகெல��� ப�ர� �டா�’
எ�� பா�������க�. இதனா� வாசக��� எ�த உ�ைம�� இ�ைல.
இைணய ெசலைவ ேச��க, ��க� அ�த வைல�ப��கைள ேச��� ைவ��, �ற� ப��கலா�
எ�� �ைன�ப� ��யா�. ODT, PDF, DOC ேகா��களாக மா�ற� �டா�.
�ல ஆ��க�� அ�த வைல�தள� �ட�ப�டா�,அ�வள�தா�.
அ�� இ��த தகவ�கைள யா�� ைவ����க ��யா�. �டா�.
இ�ேபா� அ��த வைல�தள�க� ஏராள�. த��� �க�ெப�� �ள��ய ‘அ�பல�’ ���த�
ேபால, கா���ைம ெகா��, அ��த �� Backup �ட இ�லாத தள�க� பல.
இ�வா� கா���ைம ெகா���ளதா�, எ��யவ��� ந�ட� அ�க�. பல வாசகைர அைடய
எ��ய பைட��க�, வைல�தள� த�ர ேவ� வ�வ�க�� வாசகைர அைடய ��வ��ைல.
இ�ேபா�, ப��பத�ெகன ����, ேட�ல� என பலவைக க��க� உ�ளன. இவ��� யா�� 188

வைல�தள�கைள ப��ப� க�ன�. ஆனா� இவ��� ப��பத�ேக�ப epub, mobi, PDF என
பல வைக ேகா��க� உ�ளன.
வைல�தள�கைள இ� ேபா�� ���லா��னா�, வாசக�கைள எ��� ப��க ைவ�கலா�.
ஆனா� இ� ேபா�� ���லா�� ப��வைத ‘கா���ைம’ த���ற�.
ஆனா�, �ல� ��ேய��� காம�� உ�ைம�� தம� வைல�ப��கைள��, ��க���
ெவ�����ளதா�, FreeTamilEbooks.com ��ட� ���ன�, அவ�ைற ��னலா��
ெவ�����றன�. இ�த ��கைள யாவ��, ப��கலா�. ப�ரலா�.
இ�வைர �மா� 100 ����க� ெவ�வ���ளன. ஒ�ெவா� ����� �ைற�த� 100
ப��ற�க�க�, �ல ����க� 15,000 ப��ற�க�க� என உலெக��� உ�ள த��
வாசக�கைள இ�த ����க� அைட��றன.
��ேய��� காம�� உ�ைமயா� ம��ேம இ� ேபா�ற �� �ய��க� சா��யமா��றன.
இ� ேபால, ேம�� �� வைக �ய��க���� வா��ப����ற�.
ஏ��� இ��� அ�� ���� வ�தேத, அ�க� ேபேர ெச�றைடய. அ������ இைணய
வ���� மா�ய� உலெக��� ெச�றைடய. ‘கா���ைம’ ெகா�� இ�த பரவைல த��கா��க�.
��ேய��� காம�� உ�ைம�� உ�க� பைட��கைள ெவ����, உ�க� வாசக����
ப���, மா�ற�க� ெச��� உ�ைம ெகா��க�.
வாசக�க� உ�கைள வா���� ெகா�ேட ப��ப�. ப��வ�. உ�க� பைட��க�� சாகாவர�
ெப��.

ேம�� ப��க.
https://creativecommons.org/licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101

http://creativecommons.org/videos/get-creative
http://www.slideshare.net/DonnaGaudet/creative-commons-32865734
http://www.assortedstuﬀ.com/stuﬀ/?p=413
http://thepowerofopen.org/
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ந�� – �லக ��வன� ெவ���ட ைகேய� ‘பைட�பா�க� ெபா�ம�க� –
எ��தாள�க��கான அ��க�’
உ�ைம – Creative Commons Attribution/Share-Alike License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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