
                         வ �� உபேதச	   

ஒ� கா��� பல �ர�க� ��டமாக வசி�� வ�தன.  

 

�ள��கால�தி� ஒ�நா� மிக�� க ைமயான �ள�ராக இ��த�. �ர�களா� �ள�ைர� தாக 

$�யவ%�ைல.  

 

ெகா'ச� ெந�() கிைட�தா� ச��கைள( ேபா� � த+,�� �ள�� காயலா� எ./ ஒ� 

கிழ1�ர� �றி3/.  

 

ெந�()1� எேக ேபாவ� எ./ �ர�க� ேயாசி��1 ெகா4���தேபா� ஒ� மி.மின�( 56சி 

பள�6 பள�6 ெச./ மி.ன�யவா/ பற�� ெச./ ெகா4���த�.  

 

அைத1 க4ட ஒ� �ர� அேதா ெந�() ேபாகிற� எ./ �றி3/.  

 

ம3ெறா� �ர� அ�த மி.மின�( 56சிைய( ப%��� வ�� தைரய%� ேபா�ட�.  

 

ம3ற �ர�க� 83றி9� கிட�த �(ைப �ளகைள6 ேசக:�� வ�� மி.மின�( 56சிம;� 

ேபா�டன.  

 

ப%ற� �ர�க� ெந�() ெகா<�� வ%�  எ:ய( ேபாகிற� என எதி�பா��� =>�� அம��� 

ெகா4டன.  

 

ஆனா� த+ எ:@� வழிைய1 காேணா�  

 

ப%ற� �ர�க� வாய%னா� �(ைபைய ஊதி ெந�(ைப எ:ய வ% � $ய3சிய%� ஈ ப�டன.  

 

மர�தி� அம��� �ர�கள�. ேகாமாள�1 ��ட�ைத1 கவன���1 ெகா4���த ஒ� பறைவ 

கலகலெவ./ சி:�தப� மர�ைத வ%��றகி கீேழ வ�� அம��த�,  

 

ப%ற� �ர�கைள ேநா1கி ந4ப�கேள மி.மின�( 56சிைய ெந�() எ./ எ4ண%1 ெகா4  த+ 

,�ட வ +4 ப%ரயாைச எ 1கிற+�க�. ந+க� எ.னதா. வாயா� ஊதினா9� மி.மின�( 

56சிய%டமி��� ெந�() வரேவ வரா�. வ +4 ேவைலைய வ%� வ% க� எ./ )�திமதி 

�றி3/.  

 

உன1� ஒ./� ெத:யா�. வாைய ,�1ெகா4  உ. ேவைலைய( பா� எ./ �றிவ%�  

�ர�க� ம/ப�@� �(ைபைய வாயா� ஊதி� த+ உ4டா1க $ய3சிெய �தன.  

 

பறைவ, �ர�கள�. $�டா�தன�ைத எ4ண%( ப:தாப(ப�  தி��ப� தி��ப �ர�கF1� 

)�திமதி �றி1 ெகா4���த�.  

 

RangaRakes tamilnavarasam.com



இதனா� ேகாப$3ற �ர�க� பறைவ ம;� பாG�� அதைன( ப%��� தைரய%� ேமாதி1 ெகா./ 

வ%�டன.  

 

( த+ய �ண� பைட�தவ�கF1� உபேதச� ெசGவேத வ +4 ேவைல ) 

 

 

                            
லி ேதா�  

 ஒ� சலைவ� ெதாழிலாள�ய%ட� க<ைத ஒ./ இ��த�. அ�த1 க<ைத1� ேதைவயான 

த+வன�ைத ைவ1க $�யவ%�ைல. வய%றார )� ேமGவத3� ேமG6ச� நில$� இ�ைல.  

 

இ�த1 காரண�தா� க<ைத நாF1� நா� ெமலி�� ெகா4ேட வ�த�. சலைவ� ெதாழிலாள� 

க<ைதய%. நிைல க4  மிக�� கவைல(ப�டா..  

 

ஒ�நா� சலைவ� ெதாழிலாள� கா�  வழியாக நட�� வ��1 ெகா4���தேபா� ஒ� )லி 

ெச��1 கி�(பைத1 க4டா..  

 

அைத1 க4ட�� சலைவ� ெதாழிலாள�1� ஒ� ேயாசைன ேத.றிய�.  

 

இ�த( )லிய%. ேதாைல உ:�� அைத1 க<ைத ம;� ேபா�தி ெந� வய�கள�� வ%�  ேமய6 

ெசGதா� உ4ைமயாகேவ )லி ேமGவதாக எ4ண%( பய�� ெகா4  வய91�6 

ெசா�த1கார�க� ேபசாமலி��� வ% வா�க�. க<ைத வய%றார ேம@� எ./ சலைவ� 

ெதாழிலாள� நிைன�� ெகா4டா..  

 

)லி� ேதாைல உ:�� எ ��1 ெகா4  வ +� 1�( ேபானா..  

 

ம/நா� க<ைத ம;� )லி� ேதாைல( ேபா��தி வ%ைள�தி��த வய�க� ப1கமாக ேபாக6 

ெசGதா..  

 

)லிதா. பய%ைர ேமGகிற� எ./ எ4ண%1 ெகா4  ��யானவ�க� அைத வ%ர�ட( பய�� 

ெகா4  ேபசாமலி��� வ%�டா�க�.  

 

க<ைத வ%ைள நில�தி� அ.றாட� வய%றார ேமG�� ந.றாக ெகா<��வ%�ட�.  

 

ஒ� நா� க<ைத )லி� ேதாைல( ேபா��தி1 ெகா4  ெந� வயலி� ேமG��1 ெகா4���த�.  

 

அ(ேபா� அ�த( ப1கமாக வ�த ஒ� ெப4 க<ைத உர�த �ர� எ �� க�த� ெதாடகிய�.  

 

அைத1ேக�ட )லி�ேதா� ேபா��திய ஆ4 க<ைத ெப4 க<ைதய%. �ரைல1 ேக�ட�� 
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உ3சாகமைட�� தாH� உர�த �ர� எ �� க�த� ெதாடகிவ%�ட�.  

 

��யானவ�கF1� உ4ைம வ%ளகிவ%�ட�. எ�ேலா�� ஒ./ ேச��� த�கைள எ ��1 

ெகா4  வ�� க<ைதைய ந.றாக அ���1 ெகா./ வ%�டா�க�.  

 

 

                            ��மாைல  

 ஓ:ட�தி� வ%சாலமான ஆலமர� ஒ./ இ��த�. அ�த ஆலமர�தி. ஒ� காக$� அத. 

ெப�ைட@� �  க�� வா>1ைக நட�தி வ�தன.  

 

அ�த ஆலமர�தி. அ�மர( ப�திய%� ெப:ய ெபா�� ஒ./ இ��த�. அ�த( ெபா�ைத ஒ� 

க��பா�) உைறவ%டமாக1 ெகா4���த�.  

 

ெப4 காக� தன� ���� $�ைடக� இ� 1 �'8க� ெபாறி1��.  

 

ஆ4 காக$�, ெப4 காக$� இைரேதட6 ெச�9� சமயமாக( பா��� ெபா�தி� இ�1�� 

க�நாக� மர�தி. ம;� ஏறி காக1 �'8கைள� தி./வ%�  இறகி வ% �.  

 

தி��ப% வ�� பா�1�� ேபா� �'8க� காணாம� ேபாG வ%�ட� க4  காகக� மிக�� மன 

ேவதைன அைட@�.  

 

ஒ.றி� தடைவக� எ./ இ�லாம� ஒKெவா� தடைவ@� ெப4 காக� �'8 ெபா:(ப��, 

அவ3ைற க�நாக� உ4ப�� வழ1கமான நிக>6சியாகி வ%�டன.  

 

�'8க� காணாம� ேபாவத3� மர�த�( ெபா�தி� வா<� க�நாக�தா. காரண� எ.பைத1 

காகக� க4  ெகா4டன.  

 

ஆனா� காககளா� க�நாக�ைத எ.ன ெசGய $�@�? தைலவ%திேய என6 சில கால�ைத 

ஓ��ன.  

 

தி��ப� தி��ப த. �'8கைள இழ1�� அவல�ைத( ெப4 காக�தா� சகி��1 ெகா�ள 

இயலவ%�ைல.  

 

ஒ�நா� அ� த. கணவைன ேநா1கி, நாதா "நம� �'8கைளெய�லா� ஒKெவா� தடைவ@� 

க�நாக� தி./ வ% கி.றேத! இன�@� இ�த� �1க�ைத@� மனேவதைனைய@� எ.னா� 

சகி�த1 ெகா�ள $�யவ%�ைல. சன�ய. ப%��த இ�த மர�ைத வ%�  வ%�  ேவ/ ஒ� பா�கா() 

நிைற�த மர�தி3�1 �� ேபாG நி�மதியாக வா>1ைக நட��ேவா�" எ./ க4ண+� உ��� 

மன� கசி���கி1 �றி3/.  
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ெப4 காக� �றியைத1 ேக�  மன ேவதைன@3ற ஆ4 காக� த. மைனவ%ைய ேநா1கி 

"அ.ேப, உ. மன1�மற� என1� வ%ளகாமலா இ�1கிற�! ெதாட��� நிக<� இ�த அவல� 

காரணமாக நா. ப � �யர� ெகா'ச ந'சம�ல. எ.றா9� சில வ%ஷயகைள நா� எ4ண%( 

பா�1க ேவ4�ய%�1கி.ற�. ந+4ட காலமாக வசி�� வ�� இ�த இட�ைதவ%�  ேவ/ 

இட�தி3�6 ெச�ல எ. மன� ஒ(பவ%�ைல. ஆனா� அத3காக1 க��பா�ப%. அ�Mழிய�ைத( 

ெபா/��1 ெகா4��1க ேவ4 � எ./ நா. �ற மா�ேட.. ஏதாவ� ஒ� உபாய� ெசG� 

இ�த பா�ைப1 ெகா.றாக ேவ4 �" எ./ ஆ4 காக� �றி3/.  

 

"ெகா�ய வ%ஷ ஜ��வா. இ�த1 க�நாக�ைத ந�மா� ெகா�ல $�@மா?" எ./ ச�ேதக�ேதா  

ெப4காக� ேக�ட�.  

 

"க�நாக�ைத1 ெகா�9� அள�1� வலிைமேயா வ�லைமேயா என1� இ�ைல எ.ப� 

உ4ைமதா.. ஆனா� ந�ல அறிவா3ற� மி1க ந�ல ந4ப�க� பல� என1� இ�1கிறா�க�. 

அவ�கள�ட� ேயாசைன கல�� இ�த1 க�நாக�ைத நி6சயமாக எ.னா� ஒழி��1 க�ட $�@�" 

எ./ ஆேவச��ட. �றிய� ஆ4 காக�.  

 

ப%ற� த. மைனவ%ைய( பா���, "அ.ேப, பா�ைப1 ெகா�ல உடன�யாக நடவ�1ைக ேம3 

ெகா4டாக ேவ4 �. ந+ ப�திரமாக இ�. நா. ந4ப. ஒ�வைன6 ெச./ பா���வ%�  

வ%ைரவ%� தி��ப% வ�கிேற." எ./ �றிவ%� ( )ற(ப�ட�.  

 

ெகா'ச ெதாைலவ%� வசி�� வ�த ஒ� ந: காக�தி. ெந�1கமான ந4ப.. ந�ல அறிவா3ற9� 

த�திர 8பாவ$� பைட�த அ�த ந:ைய� ேத�1ெகா4  காக� அ� ேபாG6 ேச��த�.  

 

ந: த. ந4ப. காக�ைத மகி>சி@ட. வரேவ3ற�.  

 

"ந4பேன, ஏ. $கவா�ட��ட. இ�1கிறாG. உன1� எ.ன �.ப� ேந��த�?" எ./ ந: 

ப:�ட. ேக�ட�.  

 

காக�, தா. வா<� மர�த�ய%�. ெபா�தி� வசி1�� க�நாக� ெசG@� அ�Mழிய�ைத மன 

ேவதைன@ட. எ ��1 �றி, எக� �'8கைள� தி./ வா<� க�நாக�ைத அழி1க ந+தா. 

ஏதாவ� ஒ� உபாய� �ற ேவ4 � எ./ ேக� 1 ெகா4ட�.  

 

ந: த. ந4பH1�( பலவாறாக ஆ/த� �றி, "ந4பேன, கவைல(படாேத! அடா� ெசG@� 

அ1கிரம1 காரன1� தானாகேவ அழி� வ�� ேச��. ேபராைசய%� ம;.கைள1 ெகா./ தி./ 

அ�Mழிய� ):�த ெகா1கி3� அத. ேபராைசேய எமனாக வ�த� ேபால க�நாக� தாேன த. 

அழிவ%ைன� ேத�1ெகா�F� கால� ெந�கி வ%�ட�" எ./ ெச(ப%ய�.  

 

"ந4பேன, க�நாக�ைத1 ெகா�வத3� ஓ� உபாய� ெசா�லி உதவ ேவ4 �" எ./ ேக� 1 

ெகா4ட�.  
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ந:@� ந�ல உபாய� ஒ.ைற1 காக�தி3�1 �றி, ந4பேன, இ�த ேயாசைனைய6 ெசய3ப ��, 

க�நாக�தி. ஆ@� $���வ% � எ./ ெசா�லிய�.  

 

காக� ந4ப. ந:ய%ட� வ%ைடெப3/1 ெகா4  அ1கணேம அத. ேயாசைனைய6 

ெசய3ப ��� $ய3சிய%ைன� ெதாடகிய�.  

 

அ�த நா��. அரசி வழ1கமாக ந+ரா � �ள1கைர1�6 ெச./ காக� ஒ� மர�தி� மைறவாக 

அம��� அரசிய%. வ�ைக1காக1 கா��1 ெகா4���த�.  

 

ச3/ ேநர�தி3ெக�லா� அரசி தன� ேதாழிகFட. �ள�தி3� வ�� ேச��தா�.  

 

த.Hைடய வ%ைல உய��த ஆபரணகைளெய�லா� கழ3றி1 �ைரம;� ைவ��வ%�  அரசி 

ந+ரா வத3காக �ள�தி� இறகினா�.  

 

காக� உடேன பற�� வ�� மிக�� மதி()மி1க $��மாைல ஒ.ைற� தன� அலகா� ெகா�தி 

எ ��1 ெகா4  பற�ேதா�ய�.  

 

அ�த எதி�பாராத நிக>6சிைய1 க4  அதி�6சி அைட�த அரசி@� ேதாழிகF� �1�ரலி�டன�.  

 

உடேன சில ேதாழிக� ெச./ காவல�கள�ட� நட�த நிக>6சிைய1 �றினா�க�.  

 

காவல�க� பற�� ெச�9� காக�ைத� �ர�தி1 ெகா4  �6சலி�டவா/ ப%. ெதாட��� 

ெச.றா�க�.  

 

காக� பற�தவா/ ேநராக� தா. ��ய%�1�� ஆலமர�தி3�6 ெச.ற�.  

 

அத3�� காவல�க� அ�த அர�த�ேக வ�� ேச��தா�க�.  

 

காக� தன� அலகி� ெகா�தி( ப%��தி��த அரசிய%. அண%கலைன காவல�க� க4 பா�ைவய%� 

ப � வ%தமாக க�நாக�தி. ெபா��1�� ேபா�  வ%�ட�.  

 

காவல�க� க�� பா�)( )3ைற இ��� நைகைய� ேத�னா�க�.  

 

)3/1�� இ��த க�நாக� சீறி1ெகா4  ெவள�ேய வ�த�.  

 

காவல�க� அ�த1 க�நாக�ைத1 த�யா� அ���1 ெகா.றன�.  

 

ப%ற� )3ைற ந.றாக இ���( ெபய��� அரசிய%. அண%கலைன� ேத� எ ��1 ெகா4  

ெச./ வ%�டன�.  
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அத. ப%ற� அ�த1 காக1 � �ப� நி�மதியாக��, மகி>6சி@டH� வா>1ைக நட�த 

ெதாடகிய�.  

 

 

                                தைலவ�   

அ�த1 கா��� )றா1��ட� ஒ./ வசி�� வ�த�. ஒ�நா� எேத6ைசயாக அ�த( ப1க� வ�த 

ப��தி. க4கள�� )றா1��ட� ெத.ப�ட�. )றா1கைள( பா��த ப����1� எ6சி� ஊறிய�. 

ஏதாவ� ஒ� )றா தன�யாக வ��; அைத எ(ப�யாவ� தி./ வ%டலா� எ./ ந+4ட ேநரமாக 

மைற�� நி.ற�. ஆனா�, ஒ� )றா �ட ��ட�ைத வ%�  தன�யாக( ப%:ய வ%�ைல. இைர 

ேத �ேபா� �ட ஒ.றாகேவ இ��தன. எனேவ, த�திர�தா� ம� ேம இைவ கைள ெவ�ல 

$�@� என நிைன��, அைத6 ெசய�ப �த ஆர�ப%�த�.  

 

இைர ேத�1ெகா4���த )றா1கள�ட� ெச./, `அழகிய )றா1கேள! ந+க� அைனவ�� 

ஒ3/ைமேயா  இ�(ப� என1� மகி>6சியாக உ�ள�. ஆனா�, எ.ைன(ேபால வலிைம 

வாG�த ஒ�வ� உக F1�� தைலவனாக இ��தா�, யாரா9� உகைள எ��� ெசGய 

$�யா�' என கன�ேவா  �றிய�. ப��தி. ேப6சி� மயகிய )றா1க�, அைத� தகFைடய 

தைலவனாக ஏ3/1 ெகா4டன.  

 

அ./ $த� தின$� ஒKெவா� )றாவாக காணாம� ேபாG1 ெகா4���தன. இதனா� ம3ற 

)றா1க� கவைல(பட ஆர�ப%�தன. ப���� அவ�கேளா  ேச��� கவைல(ப வதாக ந��த�. 

ஆனா�, ெகா'ச நாள�ேலேய )றா1க� காணாம� ேபாவத3�1 காரண� ப��� தா. எ.பைத1 

க4 ப%��� வ%�டன. எ�லா( )றா1கF� ஒ./ ேச��� அ�த( ப��ைத அ���� �ர�தின.  

 

(எதி:ைய1 �டேவ ைவ��1 ெகா4டா�, இழ()க� ம� ேம மி'8�.)  

    

                      எ�ன கவைல?   
  

கா��� இ��த அ�த சிக� த.ைன�தாேன ெநா�� ெகா4ட�.  
 

"என1� இKவள� பல� இ����, இ��) ேபா.ற உ/தியான நககF�, ப3கF� இ���� 

எ.ன பய.? நி�மதியாG இ�1க $�யவ%�ைலேய! ேகவல�, இ�த ேசவ� ��� ச(த� 

எ.ைன ந க ைவ1கிற�. இ�மாதி: பய��ெகா4ேட எ�தைன நாைள1��தா. வா>வ�?" 

என தன1��தாேன $O$O��1 ெகா4ட�.  
 

அ(ேபா� அேக வ�த யாைன, ெரா�ப1 கவைலேயா  ேவகமாG கா�கைள $.H� ப%.H� 

அைச�த�. அைத( பா��த சிக�, "எ.ன(பா, உன1� எ.ன கவைல? உ.ைன எதி�1�� 

அள�1� எ�த ப%ராண%யாவ� இ�1கிறதா? உ. உடைல( பா��தாேல எ�லா� பய�� ஓ ேம, ந+ 
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எத3காக1 கவைலேயா  இ�1கிறாG?" எ./ ேக�ட�.  
 

"இேதா, எ. கா�1� அ�கி� பற1�� �ளவ%ைய( பா��தாயா? இ� எ. கா�1�� ேபாG 

ெகா��னா�, உய%� ேபாவ� ேபா� வலி1��. அத3காக�தா. �ளவ% கா�1�� ெச./வ%டாம� 

இ�1க, கா�கைள ஆ��1ெகா4ேட வ�கிேற." எ.ற� யாைன.  
 

யாைன ெசா.னைத1 ேக�ட�� சிக� ேயாசி�த�.  
 

இ�த உலகி� உ�ள ஒKெவா� உய%:னகF1�� ஏேதா ஒ� கவைல இ�1க�தா. ெசGகிற�. 

அ�ேபா.ற கவைலதா. என1�� ஏ3ப� �ள�. ஆனா�, நா. கவைலைய ம� ேம நிைன�� 

வா>1ைகய%� உ�ள இ.பகைள இழ�� ெகா4��1கிேறேன எ./ நிைன�� ெவ�க(ப�ட�.  
 

அ./$த� கவைலைய வ%� வ%�  மகி>6சி@ட. வாழ ஆர�ப%�த� சிக�.  
 

(கவைலைய( ப3றி ம� ேம நிைன��1 ெகா4���தா�, ம3ற இ.பக� காணாம� 

ேபாGவ% �.)   
  
  
 

                          ெப�ய �ள	    
 

ஓ� ஏ:1 கைரய%� கிழ� 1 ெகா1� ஒ./ வசி�� வ�த�.  
 

வய� $தி�6சி காரணமாக, 8/8/(பாக ஏ:ய%� இறகி ம;ைன( ப%��� உணவாக1 ெகா�ள 

அத3� இயலவ%�ைல.  
 

அதனா� ம;.கைள6 சிரம(படாம� ப%��� தி.ன உபாய� ஒ./ ெசGத�.  
 

ஒ�நா� ெகா1� த4ண+�1� அ�காைமய%� ெச./ அைமதியாக நி./ ெகா4���த�.  
 

ம;.க� அத. கால�( ப1கமாக வ�தேபா��ட அ� அவ3ைற( ப%��� உ4ணவ%�ைல.  
 

அ�த1 கா�சி ம;.கF1� ஆ6ச:ய�ைத அள��த�.  
 

ெகா1கி. அைமதியான ேதா3ற�ைத1 க4  அதிசய(ப�ட ஒ�ந4  அத. அ�ேக வ��, "ஐயா, 

ெகா1�( ெப:யவேர, வழ1க�ேபால ம;.கைள( ப%���� தி.னாம� இ./ அைமதியாக 

இ�1கிற+�கேள, எ.ன சமா6சார�" என வ%சா:�த�.  
 

ெகா1� த. $க�ைத மிக�� ேசாகமாக ைவ��1 ெகா4 , "ந4 1 �ழ�தாG, என1ேகா 

வயதாகி வ%�ட�. இ�வைர ெசGத பாவ� ேபா�� எ./ இன� எ�த உய%ைர@� 

ெகா�9வதி�ைலெயன� த+�மான��� வ%�ேட.. இன� ம;.கF1� ஒ� ெதா�தர� தர மா�ேட.. 

ஆனா� நா. ம� � ம;.கள�ட� அ.பாக நட�� எ.ன. இைவகF1ெக�லா� ேபராப�� ஒ./ 

வர இ�1கிறேத" எ./ ெகா1� ேபாலி ேசாக��ட. �றி3/.  
 

"ெகா1� தா�தா, ம;.கF1� ஒ� ஆப�� எ.றா� எ.ைன( ேபா.ற ந4 கF1�� ஆப�� 

எ./ தா. அ��த�. அதனா� தய� ெசG� எ.ன ஆப�� யாரா� ஏ3பட( ேபாகிற� எ./ 

�/க�" எ./ ந4  திகி9ட. ேக�ட�.  
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இ./ காைல சில ெச�படவ�க� இ�த( ப1க� வ�� உைரயா�1 ெகா4��(பைத( பா��� 

அவ�க� எ.ன ேபசி1 ெகா�கிறா�க� என1 கவன��ேத..  
 

இ�த ஏ:ய%� ஏராளமான ம;. கிைட1�� ேபாலி�1கிற�. இர4  ,./ நா�கள�� நம� 

��ட�தா� அைனவைர@� அைழ�� வ�;� ஒேர நாள�� எ�லா ம;.கைள@� ப%��� எ ��1 

ெகா4  ேபாGவ%ட ேவ4 � எ./ அவ�க� ஒ�வ�1ெகா�வ� ேபசி1 ெகா4டா�க�. 

அதனா� இ.H� இர4  ,./ நா�கள�� இ�த ஏ:ய%� உ�ள அ�தைன ம;.கள�. உய%�� 

பறி ேபாGவ%ட( ேபாகிறேத எ.பைத நிைன1��ேபா� என1� மிக�� ேவதைனயாக இ�1கிற�" 

எ./ ேபாலி1 க4ண+� வ��த� ெகா1�.  
 

ெகா1� ெசா.ன தகவ� ெகா'ச ேநர�தி3�� அ�த ஏ:ய%� இ��த ந+� வா> 

ப%ராண%கF1ெக�லா� எ��வ%�டன.  
 

அைவெய�லா� திர4  ெகா1� இ�1�மிட� வ�தன.  
 

ெகா1� தா�தா, எகF1� வரவ%�1கி.ற ேபராப�திலி��� த(ப%1 ப%ைழ1க வழிெயா./ேம 

இ�ைலயா? என அைவ ப:தாபமாக ெகா1�வ%ட� ேக�டன.  
 

"எ. ம;� உகF1ெக�லா� ந�ப%1ைக இ��தா� நா. ஒ� ேயாசைன ெசா�9கிேற.. 

ெதாைலQர�தி� ஒ� கா��. ந ேவ ெப:ய �ள� இ�1கி.ற�. அதி9�ள ந+� வ3/வதி�ைல 

கா� 1�� இ�(பதா� ெச�படவ�க� அKவள� Qர� வரமா�டா�க� எ. ேயாசைனைய 

ந+கெள�லா� ேக�பதாக இ��தா� ஒKெவா� நாF� உகள�� சிலைர எ. $�கி. ம;� 

8ம�� ெச./ அ�த1 �ள�தி� ேச��� வ% கி.ேற.. இர4ெடா� நா�கள�� உக� 

அைனவைர@� அ�த1 �ள�தி� ெகா4  ெச./ ேச���வ%ட $�@�. ெச�படவ�க� வ�தா� 

ஏமா�� ேபாவா�க�" எ./ நயவ'சகமாக த�திரமாக( ேபசி3/.  
 

எ(ப�யாவ� உய%� ப%ைழ�தா� ேபா�� எ.ற எ4ண%ய ம;.க� ெகா1� ெசா.ன ேயாசைனைய 

ஏ3/1 ெகா4டன.  
 

ெகா1� ஒKெவா� நாF� த.னா� $��த அள�1� ம;.கைள6 8ம�� ெகா4  ஒ� மைல( 

ப�தி1�6ெச./ ஒ� பாைறய%� ேபா�  $��தம��� அவ3ைற� தி./ வய%3ைற நிர(ப%1 

ெகா4ட�.  
 

ம;தமி�1�� ம;.கைள ப%.னாள�� உ4பத3காக பாைறய%. ம;� பர(ப% ெவGய%லி� உலர 

ைவ�த�.  
 

ெகா1� ஒKெவா� நாF� )திய)திய ெபாGகைள6 ெசா�லி ம3ற ம;.கைள ந�ப ைவ�� 

அவ3ைற� த. உண�1காக கட�தி1 ெகா4  ெச.ற�.  
 

ஒ�நா� அ�த ஏ:ய%� வசி�� வ�த ந4 �1� அ�த இட�ைதவ%�  ெகா1� �/� 

�ள�தி3�6 ெச�ல வ%��ப% த. எ4ண�ைத1 ெகா1�வ%ட� �றி3/.  
 

ெகா1கி3� மிக�� மகி>6சியாகிவ%�ட�, இ�தைன நா�களாக ம;.கைள �சி பா�(பத3� மாறாக 

அ./ ந4ைட �சி பா�(ேபா� எ./ த+�மான��� ந4ைட� த. $�கி.ம;� ஏ3றி1 ெகா4ட�.  
 

ெகா'ச ேநர� ெகா1� பற�� ெச.ற��, ந4  ெகா1ைக ேநா1கி, "ந+க� ெசா�9� �ள� 

இ.H� எKவள� Qர� இ�1��" எ./ ேக�ட�.  
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ந4  இன� த(ப%வ%ட $�யா� எ.ற எ4ண�தி� ெகா1� தா. ம;.கைள1 காயைவ�தி�1�� 

பாைறய%. ப1க� கா4ப%��, "அ�தா. �ள�" எ./ ஏளனமாக1 �றி3/.  
 

ம;.க� உல��த(ப���(பைத@�, பாைறைய6 83றி9� ம;.$�க� சிதறி1 கிட(பைத@� 

க4ட ந4 வ%3� வ%ஷய� வ%ளகிவ%�ட�.  
 

ம3ற ம;.கைள ஏமா3றி� தி.றைத( ேபால த.ைன@� தி.Hவத3காகேவ அ� சதி ெசG� 

அைழ�� வ�தி�1கிற� எ.பைத ெதள�வாக( ):��1 ெகா4ட ந4  ெகா1கி. $�கிலி��� 

ேமேலறி அத. க<��( ப�திைய தன� ெகா 1�களா� அ<�தமாக( ப%��� இ/1கிய�.  
 

ந4�டமி��� த(ப%��1 ெகா�ள ெகா1� எKவளேவா பா ப� � இயலவ%�ைல.  
 

ந4  அத. க<�ைத� தன� ெகா 1� $ைனய%� �4��� அத. உய%ைர( ேபா1கிவ%�ட�.  
 

(ெக வா. ேக  நிைன(பா..)  
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