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ஆ�ஷா

இ�த ��ஞான ேக�� ப�� �ைல��, இ�வ�ைச�� வர இ���� இ�ன
�ற ப��ர�� ��கைள�� த��� எ�த� ���ய� ஆ�ஷாதா�. இ�த
����� �ைழ�� ��ன� எ� ஆ�ஷாைவ� ெத��� ெகா���க�.
ஏென�� இ�த� ��தகெம��� வா��ைதகளாக வா�பவ� அவ�தா�.
உ�க�ட� ெசா�வ�� எ�ன இ���ற�?

இைத எ���ெகா������ இ�த ெநா��� எ� ��க� கன���ேபா�மா�
க��� ெகா�ப���ற�. இ�த �ைல எ��ய ஒ� ேத��த ��ஞானவா����,
ஆ�ஷா�� கைதைய எ���ெகா������ ஒ������ இைட��தா�
எ�தைன ���யாச�? எ� ஆ�ஷாைவ �ைன���ேபா� ம��� இ�ப� �ழ�ைத
மா��, ��க� ெகா�ப��க அழ ேந��ற� என��.
என�� �த� �த�� ெத�யவ�த ஆ�ஷா��� 15 வய�. நா� அ��ய�
ஆ��ையயாக� ப�யா��ய ஒ� ����வ� ப���� ப�தா� வ��� _- �
���� ஐ�ப�தா� மாண�க�� ஒ���. அ�ப�� மாண�ய� �����
கா�பாள �வ�க�� ஒ���யாக அ�ேகேய த�����த என�� ச�ேறற��ைறய
ஒ� ெச�� மா�� வா��ைக பழ��ேபா���த�. நா�க� எ�� ேப� அ��த�
கா�பாள �வ�களாக �ய��க�ப����ேதா�. ��மணமாவத� �ல� இ�த� �ழ�
வா������ த��ேவா�, அவ�க���� ப�லா� வ�� ��ேயா� -த�க�
��மண���காக� கா����க� ெதாட��� அ�ப��ட��� ச�ேறற��ைறய
�ர�தர �வ�களாக நா�� ஆ��மா�கா� ஒ����� ��மணமாகாம�
த���ேபாேனா�.

��ட பக�� ��ம�ய�ற இர�க�� எ�ைன� ��� ெகா����த அ�த
நா�க�� என�� அ��கமானா� அவ�. அ�க� கவ��ற �த��ைல ஆ�ஷா.
ப�க� ����யப� �க��� வ�� ���ற ேகச�ைத� ப��ய அ�கைற���
நாலாவ� வ�ைச�� ���யாக அம������� ஒ��� ஆ��ைய��
அ�மான�ைத� ெபற வா����ைல. த�ர நா� அவ�கள� வ��பா��ைய��
இ�ைல. வ�ைக� ப�ேவ�ைட ச�ெச�ய��, ஒ�ெவா� மாண�ைய��
ெந��கமாக அ�ய�� வா����ைல. ஆைகயா� �த�� என�� ஆ�ஷா யாேரா
ஒ���.

�த� �த�� அவைள அ�ய ேந��த ச�த��ப�ைத �ைன��ேற�. என�� 8
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�����ற�. பல ஆ��களாக ஒ� வ���� ஒ� �����ட பாட�ைதேய
ெதாட��� ேபா���� எ�லா ஆ��ையகைள�� ேபாலேவ நா�� ஒ�
எ��ரமா� ஆ�� ேபா���ேத�. �ல ேவைளக�� �ல பாட�கைள
நட��ேனாமா எ�ற ஞாபகேம இ�லாம� �ட நட������ேற�.

இ�தைன வ�ட��� ப�தா� வ��� அ��ய� ��தக��� எ�ன ெப�தாக
மா���ட�? காைல�� எ��� ப� �ல��வைத உ�சாக�ேதாடவா
ெச��ேறா�? எ�ேபாதாவ� ��ய �ர� அ�ல� ேப��! இ�ேக அ���
இ�ைல. அேத ஓ�� ��; ஒேர ெச� ��த�. ��தாக� ெத���ெகா���
ஆ�வம�� ஓ� எ��ரமா� ������� ெகா����த எ�ைன எ� �க���
ேக��களா� ஓ�� அைற�தா� ஆ�ஷா.

அ�� கா�த�ய� ���� பாட�. �� எ�ப� ஒ� கா�தமாக உ�ளெதன
�ள���ெகா����ேத�. ஒ� கா�த� அ��� ெச�வக வ�வ� கா�த�, அைத�
ைக�� உய���� கா��ேன�. �ரமேம இ�ைல. கா�த��� வட ேநா�� அ�ச�
���� வழ�கமான எ��ர�தன��ட� யாவைர�� உற�க ைவ����� எ�
ெதா��� க��பலைக�� �ல ���க�க�ட� நட���ெகா�ேட ேபாேன�.
எ�வள� ேநரேமா?

�� எ�ெறா� �ர�.

க��பலைக����� �����ேற�. எத�காகேவா �����டப� எ���
��பவைள வழ�கமான எ�க� அ�கைறய�ற பா�ைவ�ட� எ�ன… வா��
வ�தா? எ�ேற�. வ��ேப ெகா�ெலன� ���த�. ச�யான ��டா� நா�.

எ�ேப��ப�டவ�? எ� ஆ�ஷாைவ� ேபா� எ�ப� ெசா�� இ���ேற�.

இ�ல ��… ச�ேதக�

இ� ��சய� ஆ�ச�யமான ஒ��தா�. சராச� ஆ��ைய யாைர�� இ�
எ��ச���வ�. ச�ெடன �க� ���� ��ெளன எ������ �ர�� எ�ன?
எ�ேற�. கைட� வ�ைச�� யாேரா ���தா�க�. அ�ெப��� இைள�த
ேதக� ந���வைத� காண ���த�. ப�க�� இ��ைக�கா� அவள� ச�ைடைய
இ���றா�. கா�பா�� உ�காரைவ��� �ய��. �� ம�ப��� எ�ன?
எ�ேற�.

��… அ�த� கா�த�ைத ெர�டா ெவ��னா எ�ன ஆ��… ��?

ெந�நா� ��க������ எ��தவ� ேபாலாேன�. இ�வைர இ�லாத
அ��த��� அவ� எ�ைன� பா��தா�. நா� அ��ய� ேபா��யாக வ����ட
இ�த ஆ� ஆ��க�� கா�த�ய� ப�� நா� ச����� �த� சவா�.
கா�த�ைத� ப�� ேயா��� ��� ��ட அவகாச����� �ற� ச�� ெபா�
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த��ய�.
ெர�� கா�த� �ைட���. ச�, ப�� ெசா��யா���ட�. ஆனா� அவ�
உ�கார��ைல. �க� க�ன�ப�� ��னைக�க �ய�� ெச�தா�.

அ�த� கா�த�ைத ெவ�����ேட ேபானா? உதாரணமாக நம�� இ�த�
கா�த�ைத� ��டா��� �ைட�த கா�த�க�� எ���ைக ஒ� ���றா எ�
எ�� ெவ���டா…?

ெரா�ப ����மா… ���றா எ���ைக�� கா�த� �ைட���.

���� �ச�த�. ேலசாக �ய���ற� அவ���. வ��� உ�சாக��� ஒ�
ேபா��ைய ர��ப� ேபா� உண��ேத�. உடேன உ�கா� எ�ேற�. ��
நட��ெகா����ேத�. ஏேதேதா பாவைனயாக� ேப��ெகா�� ����
ெந��காக ம� அ����வைர அைல����� வ������� ெவ�க��லாம�
���காக ெவ�ேய�ேன�.

அ��த வ��பைறைய� தா�����க மா�ேட�. �டேவ வ�த� �ழ�. ��…
���, ��. ஒேர ஒ� ��ஷ�

��…

அ�ப� ெசா���ேபா� அவ� �க�ைத பா��க ேவ��� ��க�! அத�� ேம��
�ற�க��க ��யேவ ��யா�. எ�ன ெசா��?

கா�த� ப��தா�… ��

ெசா���மா… டய� ஆ���ல?

���றா எ���ைக�லான கா�த�கைள ஒேர ேந� ேகா��� ெவ�சா… எ��
��வ�கைள� கவ�� அத� இய�� எ�ன ஆ��.

ஒ� கா�த��� வட�� ம� கா�த��� ெத�ைக இ����. ஆனா� இ�ப��
கா�த��� வட�ேக அ����ள கா�த� ஏ�கனேவ இ����������
இ�ைலயா… ��?

ஆமா… அ��ெக�ன�ற?

எ� ச�ேதகேம அ�கதா� இ���. எ�லா� கா�த�க�� கவ��ற��
ஒ�ெறன� ெகா�டா� அைவ ஒ���ெகா�ள� தா� வா��ேப இ�ைலேய…
எ��ற�� நகராம� அ�ப�ேய தாேன இ����.

ஏ� நாம இ�த� �ரப�ச� ���றா எ���ைக�லான கா�த�கைள
ேந��ேகா��� ைவ�த� ேபா� அைம�க�ப�டதா ெவ���க� �டா�? அ�த�
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ேகாண��� ���கற கா�த�த ஆராயலா� இ�ைலயா?
ப���� வ�ட� ப�� வா��ைக. �� ��றா�� இய��ய� -_
ப�கைல�கழக���. இ�ப�ெயா� ேக��ைய நா� ேக���ெகா�டதாக
�ைன��ைல. எ�ேகா ப��ததாக ஞாபக� எ�ேற�. ஏதாவ� ெசா�ல
ேவ��ேம!.

Truth of  magnets. ெவ�ேரா� ��ட�� ���� எ��ய�… அ�ைமயா
இ���… ப�����களா ��…
இ�த ��தகெம�லா� � ப���றாயா? அ�வள�தா� _ எ� ஆ�ஷா
�ைட����டா�. அ�த அ������ இ��� இ��வைர �ள ��ய��ைல.
அைற வா��யவைள� ேபால ��தக�ைத வா���ெகா�� சரசரெவன ஆ��ய�
அைற�� நட�ேத�.

இ�ேபா�� ெசா��ேற�. அ�த ��ட��ேலேய ஆ�ஷா எ�ைன ��தாக
ெவ����டா�. எ�ேப��ப�ட ச�த��ப���� அத��� அவைள நா�
ெவ��தேத இ�ைல. ஒ� ெச�� மா���� இைத�ட அம��களமா� யா�தா�
�� ேபாட ����?

இர�� என� ��� அைற�� ��தக�ைத� �ர��யேபா� ேம�� பல
அ����க�. �த�� அ� மாவ�ட ைமய �லக��� ���ைர ெப����த�. ��
அ�� ஆ�ஷா அ��ேகா�����த �ைற. ஆ�கா�ேக காண�ப�ட
அ������க�. எ�லாேம அவைள� ���த என� எ�ண���� ேம�� ேம��
ஆ�ச�ய� ��கைள ���� ெகா����தன. ஆ�ஷா ஒ� �ழ�ைத இ�ைல.
அவ� யாேரா ம�� �ட இ�ைல. ேவ� ஏேதா ஒ� �ற�. கட�ேள…

நா� ஒ� ��ட� �ட� ��க��ைல.

����� காைல ேவைள�� அவ� வ���� ெப�கைள அைழ��� ேபச�
���ேத�. அவைள� ப�� அ�ய ேவ���. இ�தைன நா�க� அவைள
அ�யா�ேபான� ஒ� ��ற�ண�ைவ ஏ�ப������த�. ��தகேமா எ�
அைறேய கன���ேபா��ப� எ�ைன ����ட ைவ��� ெகா����த�.
ேவைலக� ஓட��ைல. இ�தைன��� எ�லாவ�ைற�� ப��க��ைல. அ�ெப�
அ��ேகா�����த வ�கைள�� அவள� அ������கைள�ேம ப��� ��
����� ேபா���ேத�.

�த� பாடேவைள�� வ��ேப�� இ�� ஆ��ய� ஓ�வைற�� அம���
இ��ேத�. ைக�� ��தக�. ஓ�வைற�� ஆ��ையக� ��ய �டைவ
�ைச�கைள� ப�� ��ட �வாத��� ஈ�ப����தா�க�. சேரா�����
ெர�னா ��ஸு��� இேததா� ேவைல. இ�ைலெய�றா� ந�ைகக��
���யாச�க�, ஒ� நா� ��வ�, ம�நா� ம�ச�. இ�ப�� ேப�� ேப��
கைள�� பாட� நட�த ேவ��ய வ��பைற�� ஓ�ெவ��பா�க�. ஆர�ப���
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இ� எ��ச���வதாக இ��த�. �ற� மர���ேபான�. இ�ேபா� ��யவளாக
இ��ேத�. அவ�கைள� பா��� என�� அளவ�ற அ�வ��� உ�டா� இ��த�.
��ெர�� மாண�ய� ப�க� ேப�� ெச�ற�. ெர�னா ஒ�ெவா� ெப�ணாக�
ேக� ெச��ெகா����தா�. அவள� ெகா�ைட ���க அவ� அைத�
ெச�தா�. ��ைர���, ந�வா�, எ�வா� எ�ெற�லா� �ழ�ைதக���� ெபய�
ைவ����தா�. அவள� அ�வ��பான ேவ��ைககைள சேரா�� ர����
ெகா����தா�. ெர�… ெர�மா… ெகா� ��ட� எ�ற ஆராதைனக� ேவ�.
ப����ட�க� ப���ட�க� ஆ���டன. நா�� அவ�கள� ��ட���
ஒ���யா? எ�லாேம �� தயா��க� ப�டைவ. ெர�ேம� ேக��க�,
அவ���� ேநா��க�� ெர�ேம� ப��க�. வ��பைற�� ஆ��ய�க�
ஓ�ெவ���றா�க�. ெவ�� மன�பாட� ெச��� இய��ரமா� (அ��� ���ய
ேக��க��� �ைடகைள ம���) மாணவ�க� உ�மா�ற� அைட����டன�.

எ�லா மாணவ�க���� எ�க� தர�ப���ளன. வ���, வ�ைச, எ�, ேத��
எ�, ெப�ெற���� ம��ெப�க�. எ��� எ�க�, எ�கேள ப��கைள
ஆ���றன. எ�லா ஆ��ய�க�ேம ஏதாவ� ஒ� வைக�� மாணவ�� அ�ைவ
அவமான�ப����றா�க� எ�பைத� க�ேட�. அவ�க�� ஒ���யா நா�? எ�
�ேத என�� ெவ��� உ�டா���. ஒ� ெப�, அ�வா��தமான ஒேர ஒ�
ேக��யா� எ�ைன எ�ப� ேயா��க ைவ�� ��டா�?

ஒ� ேக� இ���� ��ப���… இத ேக��ேயா எ�� அ�கலா��தப�
எ��ட� வ�தா� ��ணா ��. ேம��ைல�� கண�� நட��பவ�. ����
கா�பாள �வ�க�� ஒ���. எ�த உ�சாக���� எ�ன? எ�ேற�.

�ேநாதமான ேக�… ெலவ�� ���� கண�� ����������த�ேபா
க�ட�ப�� ���ேச�. பா�� ேப� ேநா�ல ஒேர ைகெய��� _- அ��� ஒ�
லா�� ச�. �த�ல கா��� ெநன�ேச�. அ��ற� ஒ���ய ���� ெசம��யா
���ேத�. உ�ைமைய� ெகா���டா…

ெகா�ச� ����� உ�கா��ேத�. அவ� எ�ைன� கா����க ைவ�தா�. நா�
����ட ேவ��ெமன ����பவ� ேபா���தா�. �… ெசா��… எ�ேற�.

ந�ப மா�ட… ஒ� ெட�� �டா�ட�� ப���ற ெப� ெலவ����� ����
கண�� ேபா��� த�����… ெட��தா…? எ��� �����ேத�.

ஆமா�… க�ட�ப�� க�����ேச�… ேநரா… ��ட��ட ேபா��ேட�…
என�� ஊ��தமா���ட� ேபாலான�. எ�னா… ப��னா�க அ�த�
ெப�ண…?

அ� ஒ� ஆ� அ�ப� இ�லாத ேக�

அ�ப�� ேஹாமா? 12
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��� �ேடா எ�னேமா… கா��யைன வர� ெசா�����கா�க… ேமா���
�.�.யா�தா� இ����.
நா� எ�ப�� த��ேத� எ�பைத எ�னா� இ�� எ�த ��யா�. ����பா�
அைற��� ஓ�வைற��� இ���� ெகா�ளாம� நா� அைல�ேத�.
ப�ெனா�றா� வ��� மாண�ய��� ெட�� மாண� ���� கண���
ெசா��� த��றா� எ�றா� அவ� எ�ன ந�ப ��யாத �ற�? இ�� வ��
ஏ� �ற�� ெதாைல�தா�? அ�மா அ�பா இ�லாதவளாேம… கட�ேள எ�க�
�ழ�ைதகைள ஆ��ய�க�ட���� கா�பா���.

அவள� வ����� நா� ேபான ேநர��� அவள� இட� கா�யாக இ��த�.
�சா��ேத�. ெசம அ� �� எ�� கல�க அ��தா�க�. ஏேதா
ஆ��ேபா���ேத�. எ��� நட�த� ���காதவளா� இ��ைக��
அமர�ேபாேன�.

ேம… அ�… க�… இ�… �� ஆ�ஷா �����தா�. கைல�ெத�ய�ப�ட கன�
ேபா�, ெவ�ைள� ப�தா�ட� இர�� இ�லா�ய� ெப�க� உட�
�����தன�. ஒ��� என�� �கம� ெச�தா�.

நா� ஆ�ஷாேவாட ���…

வா�க எ�ப� ப��தறா பா����களா… இவ எ�ேனாட அ�கா ெபா��. இவ�
ெபாற�த ேநரேம ச���ேல. இ�த� ச�ய� ேவ��� யா� அ�தா… த�தல
மக…

எ� க� ��னா� ஆ�ஷாைவ அ��க �ய�றா�.

ெகா�ச� பா���க�க… ��� ெசா���க… எ� ��ஷ� �ட இ�க இ�ல…
�பா�ல இ��கா�… த�யா அவ�ைத�படேற�… இ� இ�ப� இ���. ப��ப
����டலா�னா… ச� இ�வள� வ�ச� ப��ச� ப��சா��. ஒ� எெச��
����ட��ேம� பா�ேக�.

அ�� வ������� �ள���ேபா� ெசா�ேன�.
ஆ�ஷா… ஈ��� ஹா�ட�ல வ�� எ�ன� பா�…

எ�… ��…

எ� ஆ�ஷா அ�ப��ப�டவளாக இ��தா�. ஆ�, ஒ� ��ஞா��� ேத��த
�ண�ேதா� ேக��க� அவ���� ேள���� வ�தன. ‘‘ஒ� ெம��வ�����
ஒ� அ�கமாக�� ெவ�ப� �ைறவாக�� உ�ள�. ஆனா� ஒ� அ���� எ���
ெந���� ஒ� �ைறவாக��, ெவ�ப� அ�கமா�� இ���ேத. ஏ� ��? நா�
ேக���ெகா�ேட�. இ�த� ேக�� ேக��� மாெப�� ��ைதைய அவ�
எ�ேக���� க�றா�? அ� அவள� உ�ர��� உ�ளதா?

13
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வ��பைற எ�ற�ல. ஒ� நா� நா� என� ஆைடகைள
�ைவ���ெகா������ேபா� ேக�டா�. �� �ைவ��ற ேசா� அ��ைக
அக��வத���, ��ய� ேசா� அ��ைக அக��வத��� இைட�லான
���யாச� எ�ன? கட�ேள, இ�த� ெப�… ேக��களா� இ�த� �ரப�ச�ைத
உ��கேவ �ற�����றா�.
ஒ� நா� The Most Dangerous Man In America எ�ற ெப�ச�� �ரா����
வா��ைக வரலா��� ��தக�ைத� ெகா�� வ�தா�. அ�ச��க�த�க வைக��
எ�ைன�� ஒ� ��தக���வாக மா���ெகா����தா�. ��ன�� ��சார�
உ�ளைத ����த �ரா���� ப�ட� ஒ� ப��� ைக���ைடயா�
ெச�ய�ப�ட� ��. எ�றா�. என�� அ�வைர ெத�யா�. ஒ� ேக��ைய
எ����ெகா�வ�, �ற� அத�ெகா� �ைட ெத���வைர ஓயா� ேத�த�
எ��ற ேத��த ��ஞா��� த�� ஆ�ஷா�ட� இய��ேலேய இ��த�.

��… ���ட� அ��ய� ேசாதைனக� நட�த ஆர���ச�ேபா அவ��� வய�
ப��ர��. �ரா���� த� �த� ேசாதைனைய 40 வய�லதா�
ெச����கா�. வயதா �ர��ைன… ெர�� ேப�� ��ஞா�க�தா�.

��…. இ�த� ��தக��ல �ல ப�க�க� ந�லா ����. �ல� ��ய
மா�ேட���.

ேபாக� ேபாக� ����. அ� அ��� ஒ� வய� ேவ�டாமா…

எ�ன ��… ��க… என�� இ����தா� �ர��ைன…

அ��� ஒ� �ர��ைனதா� ெரா�ப� க�டமா���� ��… ந� ெமா��ேலேய
வர�� யா� எ�தறா�க… ெசா�� ��க எ�தலாேம ��.

இ�ப�� ��தக�கைள� ����� வ��ேய… மா�����டா?

நா�தா� ப����� எ��த இட��ேலேய ெவ��டேறேன…

த���மா…

ெசா���க ��

எ�ன ெசா�ல��?

��க ஏ� த��ல இைதெய�லா� எ�த� �டா�?…

பா�கலா�… அ��ெக�லா� �ைறய �ஷய� ெத�ய�� �ற� வழ�கமான
ேவக�ேதா� ேக�டா�.

��… ��ன����� ம�ைண ��சார� தா��� இ�ைலயா? மர� �ட
14
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��வ���. க�����ள ��சார����� அ���� எ�ன ���யாச�? எ�ப�
��சார� பர��?

எ� ஆ�ஷா அ�ப��ப�டவளாக இ��தா�. எ� பைழய ெர��� ைப��
அவள� ��ன ஆ����ட� ெபா��க� இ��தன. ஒ� ெல��� க�ணா�,
வ�ட வ�வ� கா�த�… ம���வ�� ஊ� ���� ஒ�� ம��� ஒ� ப�தைட�த
�ரா���ட� வாெனா�. அதைன� ச�ெச��� �ய���ேலேய அவ�� பல
���ைற நா�க� க��தன.

நாேன �ைறய மா��ெகா����ேத�. எ�வள� ேமாசமானவளாக
இ������ேற�? என� ெசா�த� �ைற �ேத எ��த அ�கைற�� இ�லாம�
ெசாரைணய�ற ��டமாக ஆ� ஆ��க� ெவ�மேன த������ேற�.

ஆ�ஷா�� உற��தா� நா� உணர ஆர���ேத�. எ�வள� �ர�
��ஞானம�ற �ைற�� நா� ந� �ழ�ைதக��� ��ஞான� ேபா���ேறா�
எ��. நா� எ�ேக �ழ�ைதக��� ஒ� �����ட �ஷய�ைத உண���
ேக�� ேக�க அவகாச� த��ேறா�? அவ�க� ேக�க� ெதாட��� ��னேர
நாமாக �� தயா��க�ப�ட ேக��களா� அவ�கைள ��க��� ���ேறா�.
அ��� வள�வ��ைல. ப���� ஆ��ய�க� அ�க� ெசா�வ� எைத? ைகய�
க��… வாைய� ெபா��…

�ைர�� ����ெகா�ேட�. எ� ஆ�ஷா��� நா��ற����� �ர��ைனக�
�ைள�தன. ஆனா� ப���ய�கா� நா�. உணர� தைல�பட��ைல. அவைள,
அவ�� அ�ைவ, அ� எ�த� �ைச�� ெச���� எ��. ஒ� நா� ச�ெட��
க��� ப�ட� அ�. ஆ�ஷா�� ��கா�� ப�ைட ப�ைடயாக ��க�
த���� ேபா�மள� அ� வா�����தா�. இ�ேபா� அவ� எ��ட� �க��
ெந������தா�. அவைள� ெதாடாம� எ�னா� ேபசேவ ��யா�. அவ� ��
அ�வள� அ����ப� அவ� ெச����தா�. அ��� அைழ�� �சா��ேத�.

ெக���� �� அ��சா�க எ�ேற�.

ஏ�… ஏ� ஆ�ஷா?

ேப�ப� வ�த�. மா�� ச�யா ேபாடல. ேக�ேட�… ெசா�த சர���ெக�லா�
மா�� �ைடயாதா�. ேநா��ல இ���றத அ�ப�ேய எ�த�மா�. ெட�����
�ர��றா�க. ��… ேநா��ல த�பா���தா எ�ன ப�ற���� ேக�ேட�…

ேபச ��ய��ைல, அவளா�. காண� ச��க��ைல. அ�� ேபா� அவ�
�ழ�ைதயாக இ���றா�.
��� ஒ� �ைற சேரா���ட� வா���ெகா�� வ�தா�. இேத ேநா��
�ர��ைன… கட�ேள… அவரவ� அ�ைவ� பய�ப��த அ�ம���கேள�.
எ�ேப��ப�ட ெப�. அவைள அ��ப� எ�றா� எ�ப� மன� வ��றேதா… 15
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ரா�ச�க�.

த�ர ேவ��த� ��க�க�. ��ச�, ��ட�த�ட எ�லா ஆ��ையக�ேம ����
த�யாக ��ச� நட�� வ�தன�. பண�, எ�லா� அ� ப���� பா�. ேபா�டா
ேபா�� ச�ைட, ����� ப��க வ�ேவா��� �ேசஷ� ச�ைக, ச�ட�க�,
வ���� ராஜ ம�யாைத… �னா�தா�க� ��ேப அ��� உ�ைம. எ�வள�
�ம�ட ைவ�ப� அ�. ெவ�க��லாம� இைத அவ�க� ெச�ேத வ��றா�க�.
வ�மான வ��� ேசராத வ�மான�. யா�தா� ��வா�க�?

ஆ�ஷா யா�ட�� ��ச� ப��காதவ� எ�பதா� ப� வா�க�ப�டா�.
வ����� ேக��க� ேக�� �ழ�� ��பவளாக இ���றா� அ�லவா?
ெதா�ைல� க�னமாக ஆ��பவைள யா�தா� ����வா�க�? �ைர�� என�
ேபாரா� �ன�� உைத வா��வர� ெதாட��னா�.

வரலா��� பாடேவைள�� ெஜ�� �� எ�ன ெச�தா�?

அேசாகைர ��த மத���� மா��ய� யா� ��?

��த ��� ஒ��த� இ�ல, அவ� ெபய�?

அவர� ெபய� உப��த� ��

ெத��� ெவ������ ெட�� ப�றயா… வா� இ�க.

ஒ� கா�� ��க ைவ�� உைத�����றா�. இ�ப� ஆ�ஷா �� எ�லா
ஆ��ையக�ேம தன� �ர��� �ரய�தன�தா� அ�ைவ �ைலநா�ட� ெதாட��
��டா�க�. ��ச� அ��சா வ��காம இ��க ஏதாவ� ம��� இ��கா? எ��
ேக��றா� ஆ�ஷா.

அ�… அச��� ெப�ேண எ�� க���ெகா�ட எ�னா� அ�ேபா� எ�த�
��ைர�� உணர ��ய��ைல. எ�வள� ெப�ய ��டாளாக இ�����ேட�
நா�.

ஓ� இர� அவசரமாக ������ �ள��யேபா� தன� ��ய ���� ேநா�ைட
���� ெச����டா�. அ�ைற���தா� எ� ஆ�ஷா�� இ�ெனா� ப�க�
ெத�ய வ�த�. ����கண�கான ேக��க�� ேதைவைய �ட இ�த எ�
ஆ�ஷா ���யாசமானவ�. �த�� அ�த ேநா�� க��� ப�டேபா� அைத
எ��� ேமைஜ�� ைவ�����, வழ�கமான �ைட ����� ேவைல��
இற����ேட�. �ற� ஏேதா ஓ� உ��த�� ேப�� அைத எ����
�ர��ேன�.

�த� ப�க�… இர��, ���, நா�காவ� ப�க��� என�� �த� அ����. ஒ�
ப�க� ��வ�� ஆ�ஷா ����கண�கான �ைற எ� ெபயைர எ�� 16
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ைவ����தா�. ��ட ேநர� அ�த� ப�க�ைத ேநா��ய என�� க���
���ய�. �� �ல ப�க�க�, வ���� எ�த�ப�ட ஆ��ல� பா�� ���
�ைற. �� அ�த� ப�க� – எ�ைன ேம�� அ����யைடய ைவ��
��ட�த�ட ���ைசயா� �ழ ைவ�த�.

அ�த� ப�க� எ� ெபயைர எ�����த ஆ�ஷா அத�� �ேழ எ� தாயா�; எ�
�த� ஆ��ைய; எ� �த� உ�� எ�� ர�த�தா� எ�����தா�.

ஆ�; அ� ர�த�தா�. அ�ேயா… இ� எ�ன ெப�ேண… உன�� எ�ன நா�
ெச����ேட�. உன� ேக��க� �லவ�ைற� கா� ெகா���. ேக�டைத�
த�ர. அத�காகவா இ�தைன அ�� ெபா��றா�? அ�மா, � ெப�� ம��.

என���ேள யாைர� ேத��றா� �? பா��காம� ேபான அ�பாைவயா,
அ�மாைவயா? அ�ல� யாைரய� எ� உ�ேர.

� இ�லா� ேபா���தா� நா� ம��� யார�? ஒ� எ��ர�ைத�ட ேகவலமான
ஆ��ையயாகேவ ெச��� ேபா�� �ட�த எ�ைன ��ெட��தவள�லவா �. எ�
ெபா��ஷேம, இ�தைன நா�க� எ�ேகய� இ��தா�? என�� உட�
������ேபான�. நா� ெசா���ெகா�ேட�. அவ���, எ� உ�ரான
ஆ�ஷா��� எ�ப�யாவ� ந��யாக எைதயாவ� ெச�ய ேவ���. உ�ைன
எ�ப� ஆ���ேற� பார�…?

கட�ேள… அ�ேபா�தா� அ�த� ச�பவ� நட�த�.

ச�பவ���� �த� நா� வ���� ச�. ஹ��� ேட�ைய� ப��� ���கமா�
�லவ�ைற� ெசா�ேன�. அ�ைவ� ���ைச��ேபா� உடைல மர��� ேபாக
ைவ��ற ைந�ர� ஆ�ைச� வா�ைவ அவ� க�����த� ���� பாட�
நட��ேன�.

ைந�ர� ஆ�ைச� த���� கைர�மா?… ��

த���� ம��ம�ல அ� எ�தனா���, ச����� அ�ல���� �ட� கைர��.

இ�ப��தா� நா� ேமாச� ேபான�. எ�ப� மற�ப� அைத?

அ�� ப���� �ழ�ைதக� �ன�. மாவ�ட ஆ��� தைலவ� வ�வதா�
இ��த�. ம�ய� �ழா இ��தைமயா� காைல�� ப��. ���ைற நா�க��
���� எ�வள�தா� ேவைலக� எ�றா�� ப��� ப�ெனா� ம��� எ�
ஆ�ஷா ஓேடா� வ����வா�. அ�ைற�� எ�� ஆைள� காேணா�.
என� ெசா�த ேவைலக�� ���ரமாக இ��தேபா� உ�� ெவ��� ஒ�
மாண� வ�� அைழ�தா�. ஆ�ஷா அ���யதாக��, ேவ��ய�
ஆ����ட���� ���ற� அவ� இ��பதாக�� ��னா�.
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ஏ� அவ இ�க வர ேவ��ய�தாேன?

ெத�யல �� அவைள அ������� �ள��ேன�. மன���� ஏேதா எ�ேகா
�ச��ேபானைத உண��ேத�. கட�ேள… இைத எ��� த�ண��� என��
எ�ப� உட� ந����ற�.

ேலசான கைள��� இ��பவைள� ேபா���தா� ஆ�ஷா.

இ����… எ��ப�ம�� ச�ச� ��

எ�ன… எ�ன எ��ப�ம��?

இ�தா�க �ேக�… எ�ைன அ���க பா�ேபா�.

ஏ� ஆ�ஷா எ�ன ெசா�ேற �…

ம��� ��… மர���ேபாற ம���… இ�ேம யா� அ��சா�� என��
வ��கா� ��… எ�ப� ேவ��னா�� அ����க���.

ஆ�ஷா உன�ெக�ன ப���யமா?

ேல����� ைந�ர� எ�தனா� கைரச� ெகட�ச� ��. �த�ல இ�த�
தவைள�� ஊ� ேபா�ேட�. இர�� ம� ேநர� ம�லா�க� ேபா�டா��
உண��� இ�ல… அ�ேபா மர���ேபா��� அ��த�

அ��ற� அேத ம��ைத என�� ஊ� ேபா�����ேட�. எ�ப� ஐ�யா…

ஏ�மா… இ�ப�ெய�லா� ப�ற பா��க இ�த� தவைளதா� நா� பா��த
இட��� வா�� த���� ஒ� தவைள தைல�ழா� �த�த�.

ஆ�ஷா… ேநா…

அ�ய�ேயா… தவைள ெச���ேபா�� ��

கட�ேள! அத�� ேம� எ�த எ�ன இ���ற�? ேவ��ய� ஆ����ட���
��னா� ஆ�ஷா ���� �ட�தா�. ஒ� மாைல மா�� ���� �ட�தா�.
��ன� ��ட� ��ய�. ��� ேகா��த� ஆ�ேடா ெகா��வர ஓ�னா�.

��ட���� ெசா�ல�ப�ட�. அவைள _ எ� உ���� உ�ரான ஆ�ஷாைவ�
�ம��ெகா�� நா� சாைல�� ஓ�ேன�. எ� க�ணான அவைள எ�ப�யாவ�
�ைழ�க ைவ���ட ேவ��ெமன� த��ேத�.
ஆனா� ஆ�ேடா�� ஆ�ப������ ேபாவத��� எ� ஆ�ஷா ������டா�.
எ�ேப��ப�ட ஆ�ஷா.
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நா� தா��� ெகா�ள ��யாதவளா� �ழ�ைத மா�� அவ� �� �ர�� கத�
அ�ேத�. இ� எ�ன? உ�க��� ����தாேன ��க�கேள… எ� ஆ�ஷாைவ,
ஒ�ப�ற அ�த அ��� ெகா��ைத� ெகா�� ��������கேள. ேபா�க�, இ�
உ�க� வ���க� எ�ைமயானைவ… அ���� அ�ேக ேவைல இ�ைல.
ஆ�ஷா எ� க�ேண… எ� க�கைள� �ற����� ஏ� அ�வள� ���ர�
எ�ைன��� ஓ��ேபானா�. பா�…

உன�காக � ேக�ட எ�லா� ேக��க���� ப��கைள� ேத�� ேத� எ��
ைவ�����ேற�. � ெசா�ன� ேபால த��� எ������ேற�.

உ� மா�� எ�தைன ஆ�ஷா�கைள நா�க� இழ����ேபா�. �
இற��ேபானா�. வய��� வ�த நாேளா� ப����ட� ��� ஓ�யவ�க�,
எ�ேகேயா ஒ� ஊ�� யாேரா ஒ�வ���� �ைவ��, சைம��, ��ைள
ெப��� ேபா�பவ�க�, ஆ�� பா�ய� ப��காக� த�ைன ��பவ�க�,
��ப� �பா� ச�பள���காக �� ெப���, சா� ெம��பவ�க�, வய���க�,
க�டட�க��� க��ைட��� ெப�க� -_ அவ�க�� எ�தைன ஆ�ஷா�க�
உ�ளனேரா? த� ��ஞான� கன�கைள நா�ேதா�� அ��� ெந����
ேபா�� சா�பலா�� ��� அ�த ����கண�கான ஆ�ஷா�க��� இ�த�
��தக�ைத க��ேரா� சம�����ேற�.
இ�த ��ஞான �ைல வா��பவ�க� அைத ஒ� ப��� ெப�க��காவ�
இரவ� ெகா��பா�களா?
அவ�க�� ஓ� ஆ�ஷாவாவ� இ��பாளா? எ� ெபா��ஷேம ஆ�ஷா… �
ேக�ட ேக��க�ேலேய எ�ைன �க�� பா��த ஒ� ேக�� உ��. அைத
வாசக� ��ைவ�� எ� ���ைரைய ���பேத ெபா��தமாக இ����.

�� கேரா�� ஏ�ஷ� ேபாலேவா ேம� ��� ேபாலேவா ந�ம நா��ல ெபய�
ெசா�ற மா�� ஒ� ெப� �ட ��ஞா�யா வர ��யைலேய ஏ�?

இ�ேக�����ய ப�ைல நா� ெசா�ல ேவ��ய��ைல. த�க� ெசா�த
��க�� இ��ட சைமயலைற�� ேபா� அவ�க� அைத� ேதட���.
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