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ர�ேகா� ராதா 

 

 
     "ஜ�பானியனி� "�#க� அ�" விழாமலி()தா*, அவைள ந. 
க�/(�கேவ 0/யா�! திைரகட* கட)� ெச�ேற அ)த3 ேதவிைய3 த4சி�க 
ேவ�/யி()தி(�"5. அ� உ�னா*தா� 0/7மா, என�"3 தா� 0/7மா? 
அவ9ைடய 'ெக;டகால5' அவைள இ�ப/யா�கிவி;ட�!" - இ� எ� ந�ப�, த� 
அ#3த வ .;#�"� �திதாக வ)� ேச�)த சி�கா4ைய� ப>றி எ�னிட5 ?றிய�. 
 
     எ� ந�ப� நாக@)தர5 இதிேல ேதறியவ�. எ�ெக�" எழிA�ள ம�ைகய� 
உ�ளன�, அவ�களி� நிைலைம எ�ன எ�ற அ;டவைண அவனிட5 உ�#. பிரதி 
தின05 ேகாயிA�" அவ� ேபாB வ(வ�, ேதவ Cைஜ�கா? ேதவிகைள3 
த4சி�கேவதா�! அவ� தா� என�" ர�ேகா� ராதா விஷயமாக 0தலிேல 
?றினா�. வ)� பா�3தா*தா� எ� மன5 தி(�தியா"5 எ�E எ�ைன 
வ>�E3தினா�. 
 
     "நா� அவைள� கா�பதா* உன�ெக�ன�பா தி(�தி?" எ�E நா� சி43�� 
ெகா�ேட ேக;ேட�. "இ� ெப4ய பிரFசைனயாகி வி;டேதா உன�"? ச�கீத 
வி3வா� 'சபாH' எ�ற ெமாழிையF சைபயிேல எதி�பா��கிறாேர, அ� ஏ�? 
அவ(ைடய கீத3ைத ரசி3தவ�க� இ(�ப� ெத4)தா* அவ(�" ஆன)த5! அ� 
ேபால3தா� என�"5, நா� க�#பி/3த அ)த @"மா4ைய ந. ஒ(0ைற பா�3� 
'ேபH' எ�E பிேரைம75 ெப(LF@5 கல)� ?றினா*, எ� திறைம�" அ3தா;சி" 
எ�றா� நாக@)தர5. நைகF@ைவ7ட� ேப@வா� எ� ந�ப�. "அ#3� வ .;# 
அர5ைப எ�ப/� ப;டவ�? ?E, ேக;ேபா5, பிற" பா��ேபா5" எ�E நா� 
ேக;ேட�. "?Eவதா? கவியா நா�, அவைள உன�"� க(3ேதாவிய) த.;/� 
கா;ட. ர�ேகா� ராதா, ரசவ*லி, ர5ைப, மி�ன>ெகா/" எ�E அ#�" ெமாழிகைள 
ஆர5பி3தா�. "ேபா�5! ேபா�5! க5பா! அ�கம�கமாக வ(ணி�க3 
ெதாட�கிவிடாேதய�பா! இ�" சைடய� இ*ைல, உன�"F ெசா�ணாபிேஷக5 
ெசBய. நாைள மாைல, உ� வ .;# மா/யிேல உலவ வ(கிேற�. அ)த 
உ*லாசிைய� கா�ேபா5" எ�E நா� வா�களி3ேத�. ந�ப� ேவE விஷய5 
ேபசி� ெகா�/()�வி;# ெச�Eவி;டா�. எ� மனதிேல அவ� Mவிய எ�ண5, 
அ�றிரN, 0ைளவி;#, ெச/யாகி� ெகா/யாகி� காத>CN5 C3�வி;ட�. 
க�ட�5 காத* எ�றன� கவிக�! நாேனா அவைள� காணNமி*ைல, ேக;ேட� 
அவைள� ப>றிய வ�ணைனைய. உடேன என�ேகா� விதமான 'ஆைச' பிற)த�! 
எ�ன சி3த5! வாலிப சி3த3ைத அட�க� க/வாள5 ஏ�? மன5ேபான ேபா�ைக 
மா>றி� ெகா�95 திறைமதா� ஏ�? ர�ேகா� ராதா! ராதா எ�ற ெபயேர ரசமாக3 
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ேதா�றி>E! ர�ேகா�, ரசமான இடமாேம! அ�றிரN அ/�க/ விழி3�� 
ெகா�ேட�, ராதாைவ எ�ணி எ�ணி. எ� ந�பேன எ�ைன� ேகலி ெசBவா�. 
அ3தைகய திO�� ெகா)தளி�� எ� மனதி*! பாவ5! அவ� யாேரா! "�#க9�"� 
பய)�, இ�" வ(கிறா�; அவ� மீ� பாண5 C;ட நா� கிள5�வதா? சீFசீ! ெக;ட 
நிைன�� நம�" ஏ�? எ�E5 எ�ணிேன�. ெக;ட நிைன�� எ�E இைத எ�ப/� 
?ற 0/75? ெப�ணிட5 பிேரைம ெகா�9வ� ஆணி� இய>ைக. இைத நா� 
மா>ற 0/7மா? நா� எ�ன, கிைட�"5 ைதயைல3 M�கி3 தைலமீ� ைவ3�� 
ெகா�#, தா�டவமாட� ேபாகிேறனா சிவனா� ேபா*! ராைத75 எ�ைன� க�# 
'ேமாகி3தா*' நாென�ன மகாவிHRேபா*, அைலகடலி* ஆலிைலேம* ப#3�� 
ெகா�# அ)த ஆப3தான இட3��கா பி4யவதிைய அைழ�ேப�. இர�ட#�" மா/ 
எ� வ .#! இ)த ஆ�# ம;#5 எ� தக�பனா� வியாபார3தி* 70 ஆயிர5 
ச5பாதி3தா�. இைளஞ� நா�! எழி* ஒ�E5 ம;ட*ல! எ�ன "ைற ராதாN�"! 
எ�E5 எ�ணிேன�. 
 
     ராைதேய ந. எ�ைன ேநசி�பதாA�ைன - எ�ற கீத5 ராைதயி� ேமாகன 
ேகாபாலா எ�ற பாட* - ராதாரமணா எ�ற பஜைன - ராதா (�மணி சேமதா எ�ற 
பாகவத ெமாழி - ராதாபாB எ�ற ந/ைகயி� ெபய� - எ� மனதிேல ராதா, ராதா 
எ�E பல�பல வித3திேல எ�ண5 ?3தா/>E. 
 
     காைல மல�)த�. அத>" எ� கHட5 ெத4கிறதா! கண�"� �3தக05 
ைக7மாக� கைடயிேல உ;கா�)� ெகா�/()ேத�. மாைல வழ�க�ப/ உலாவF 
ெச�ேற� - வழ�கமான இட3��" அ*ல! நாக@)தரனி� வ .;#�".  
  
"ராதாைவ, நா� பா��க ேவ�#5; பழக ேவ�#5; MBைமயாக நட)� ெகா�ள 
ேவ�#5; காத* பிற�க ேவ�#5; கலியாண3��"F ச5மதி�க ேவ�#5. இ)த 
நிப)தைனக9�ெக*லா5 நா� ஒ��� ெகா�டா* ம;#ேம, அ)த விசி3திரமான 
கைதைய� ?Eவாயா? ஏ� நாக@)தர5! அ�தாேன உ� க;சி?" எ�E நா� 
ேக;ேட�. "ஆமா5. இ�U5 ஒ( நிப)தைன" எ�E நாக@)தர5 ெசா�னா�. 
"கைதைய யா4ட05 ெசா*ல�?டா�" எ�றா�. "ேமA5 ேமA5 வி)ைதயாக 
இ(�கிற�" எ�ேற� நா�. "விசி3திர5! வி)ைத! விபVத5 எ�E எ�ன 
ேவ�#மானாA5 ெசா*A. என�"� கவைல எ*லா5 ராதா @க�பட ேவ�#5; 
எ� த�ைகைய� க�ணிய5 ெத4)த காதலனிட5 ஒ�பைட�க ேவ�#5 
எ�ப�தா�" எ�றா�. "எ�னடா நா"! திOெர�E இ�ப/ ஒ( இல;சியவாதி ேபால, 
ஆேவச5 ெகா�டவ� ேபாலாகி வி;டாB. இWவளN இல;சிய5 ேப@5 உ�ைனேய 
ேக;கிேற�, விைளயா;#�க*ல, உ�ைமயாகேவ! ஒ( ெப�ைண� ப>றிய 
கைதைய3 ெத4)� ெகா�வத>காக, அவைள� கலியாண5 ெசB� ெகா�வதாக 
0�?;/ேய வா�களி�ப� எ)த இல;சிய3��" உக)த�! ேக;டா* ?ட 
சி4�பா�க�!" எ�ேற�. நாக@)தர5 எ� ேதா�மீ� ைக ைவ3�� ெகா�#, 
�யர3�ட� ெசா�னா�. "உ�ைன3 தவிர ேவE யா4ட5 பர)தாமா நா� 
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உ�ைமையF ெசா*ேவ�. ந. ஊ4ேல உலாN5 பல இைளஞ�க� ேபால� பைழய 
ந5பி�ைக�காரன*ல. ஜாதி "லேபத3ைத அ/ேயா# மE�பவ�. உன�"� 
"#5ப3திேல75 ெதா*ைல கிைடயா�. உ� தக�பனா� அறிவாளி, 0>ேபா�கான 
ெகா�ைக உைடயவ�. ஆைகயா* ராதாைவ மண5 ெசB� ெகா�வத>" ஒ( 
தைட75 ஏ>படா�. உன�"F ச5மதமாகிவி;டா*, பிற" எ*லா5 இனிைமயாகேவ 
0/75. ஒ�E ம;#5 0�னதாகேவ ெசா*கிேற�. ராதா எ� த�ைக! அைத 
உலக5 ஏ>கா�! எ� த�ைக ராதா எ�E ெத4)த�5, நா� ராதாN�காக எைத75 
ெசB75 �ணிN ெப>ேற�. உ�ைமைய மைற�பாேன�. பர)தாமா! ராதாN�காக 
நா� தி(டனாேன�. எ� தக�பனா4� ைவர�க#�கைன, மா�வா/� கைடயி* 
அட" ைவ3�� பண5 வா�கி3தா� ராதாைவ� க*Y4யி* ேச�3ேத�. 
ராதாN�காக இனி75 எ�N5 ெசBேவ�. ஆனா* உலகிேல, அவைள 
ஏ>E�ெகா�ள, உ� ேபா�ற உ3தம� 0� வ)தா* தா� 0/75 பர)தாமா! ராதா, 
ஒ( விபFசா4யி� மக�. ஐேயா! அ)த விபசா4, ேவE யா(மி*ைல; எ� தாB, 
ெசா)த அ�ைன!" எ�E ?றினா�. அ�வைர க;#�" எ�ப/ேயா அட�கி இ()த 
க�ண.� "�"�ெவன� கிள5பி எ� ந�பனி� க�ன3தி* வழியலாயி>E. என�" 
ஏ>ப;ட திைக�பிேல எ�ன ெசBவெத�ேற ேதா�றவி*ைல.  
 
     "உ� தாB...?" எ�E நா�, ஏேதா ேக;க ஆர5பி3ேத�, வாB L/� 
ெகா�/(�க 0/யாத நிைலயி*. 
 
     "இற)� இ(ப� ஆ�#களாகி�றன. அ�ப/3தா� அ�பா ெசா�னா�. 
சி�ன5மாN5 ெசா�ன� அ�தா�. ஆனா* எ� தாB சாகவி*ைல, தாயி� 
ெகௗரவ5 ெச3� வி;ட�. உயி(ட� தா� இ(�கிறா�க�. ஆனா* உலகி� 0��, 
'எ� தாB' எ�E நா� அவ�கைள� ?ற 0/யா�. 'மகேன!' எ�E அவ�க� எ�ைன 
அைழ�க 0/யா�! 'அ�ணா!' எ�E ராதாN5, 'ராதா!' எ�E நாU5, பகிர�கமாக� 
ேபசி�ெகா�டா*, பழைமயி� பி/யிேல உ�ள இ)த� பா\5 உலக5 M>E5; 
ேகலி ெசB75 பர)தாமா! நா� ேவளாள� "ல5. ராதாவி� தாயாரா" 0��, 
ர�க5மா�, ேவளாள"ல� ெப4யவ� வ .ரராகவ 0தலியா4� மக�! இ�ேபா�, 
ர�க5மா�, ஒ( விபசா4! ராமசாமி நா7#வி� ைவ��! ராதா, ஒ( கத5ப"ல� 
ெப�! விபசா4யி� மக�!" எ�E ?றிவி;#� கதறினா� எ� ந�ப�. 
 
     நாக@)தர5, ெசா�ன� ேக;# எ� தைல @ழ�ற� - ஊ� 0\வ�5, அவ� 
தாயா� இ(ப� ஆ�#க9�" 0�� இற)� ேபானதாகN5, அவ9ைடேய 
த�ைகையேய அவ� கலியாண5 ெசB�ெகா�டதாகN5 ந5பி இ()த�. நாU5 
அ�ப/3தா�. ந�ப� நாக@)தர5, திOெர�Eதா�, த� தாயா� இற)� 
ேபாகவி*ைல, வ\�கி வி;டா�க� எ�ற பய�கரF ெசBதிைய� ேக�வி� ப;டா� 
எ�ப� ெத4)த�. எ�ப/3 ெத4)� ெகா�டா�. ஊரா� அறியாத அ)த 
உ�ைமைய� ?றிய� யா�? எ�E ெத4)� ெகா�ள3 �/3ேத�. ந�பேனா, 
�\�ேபால3 �/3�� ெகா�/()தா�.  

RangaRakes tamilnavarasam.com



  
""/ெவறியா* ?3தா/யவ�, எ�னிட5 எ�ன ெசBவ�! கீேழ வ .])தா�. உடேன 
எ\)தி()தா* ேமA5 அ/ வி\5 எ�ற பய5, அவU�". என�" அவ� 
நிைலைய� க�# சி4���?ட வ)த�. எWவளN ஆ��ப43தா�, அ/ வி\கிற 
வைரயி*. அ/ ெகா#3த�5 எWவளN அட�க5! 
 
     "இ�தா� உ�க ஊ� ேவைலேயா? ஏ�, சா�! எ� ச5சார3�ட� நா� ஏேதா 
ச�ைட ேபா;டா, வ .# �")� அ/�கF ெசா*லி3தா� இ)த ஊ�Fச;ட5 
ெசா*Aேதா" - எ�E ேக;டா�, அ\"ரலி*. அைத� க�# நா� தி#�கிடவி*ைல; 
ராதாைவ� பா�3த�5 திைக3�� ேபாேன�. ராதா, எ�ைன� பா�3த பா�ைவ, 'சீ! 
ந.75 ஒ( 0ர;#� பய*தா�. இவ�, அ5மாைவ அ/3�3 ���E3தினா�. ந., 
"/3� வி;# நிைல"ைல)தி(�பவைன3 ���E3�கிறாB" எ�E ?Eவ� 
ேபாலி()த�. ெகா^ச ெவ;கமைட)�, "எ�ைன ம�னி�க ேவ�#5" எ�E 
?றிேன�, ராதாைவ ேநா�கி. 
 
     நா� அவனிட5 ேப@வதாக எ�ணி�ெகா�ட "/ய�, "இ/ய;! உ�ைனயா? 
பா�, நா� எ�ன ெசBகிேற� எ�E. ப�மாவிலி()� வ)தி(�"5 எ�ைன� 
ெகா�ைளய/�கN5, எ� ெப�ைண� ைக�பி/3தி\�கN5 ந. �ரா�கிரமமாக 
வ .;#�"� _ைழ)� கலக5 ெசBததாக� ேபா`சி* பிரா� ெகா#�கிேற�. எ�ன 
நட�கிற� பா�" எ�E மிர;/னா�. 
 
     ராதா, "அ�பா! ேபா�5 உ�க� பிரதாப5, ேபாB� ப#�க�" எ�E ெகா^ச5 
க�/�பாகF ெசா�னா�. இத>"�, ர�க5மா�, "அ�பா! ந. யா� ெப3த மகேனா, 
எ�ைன� கா�பா>றினாB. இ)த� பாவி "/ெவறி ஏறி� ேபானா*, இ�ப/3தா� 
அ/3�3 ���E3�வா�" எ�E எ�னிட5 ?றிவி;#, ராதாN�" ஜாைட கா;ட, 
ராதா, ப�மா�காரைன அைழ3�� ெகா�# ேபாBவி;டா� உ�ேள ப#�க ைவ�க. 
 
     "அ5மா! நா� அவைர அ/�க ேவ�#5 எ�E எ�ணி இ�" வரவி*ைல. 
எ�னேவா அலற* ச3த5 ேக;கேவ இ�" வ)ேத�. நா� சமாதான5 ெசா*லி� 
ெகா�/(�"5ேபாேத அவ� எ� மீ� பாB)தா�. அதனா*தா�..." எ�E நா� 
சமாதான5 ?றிேன�. 
 
     "ந*ல பி�ைளயா�டான�பா ந.. ப�க3� வ .டா ந. இ(�ப�." 
 
     "ஆமா5." 
 
     "எ�ன வ"��?" 
 
     "0தலியா� வ"��." 
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     ர�க5மா� ெப(LFெசறி)�வி;#F சில விநா/ ெமௗனமாக இ()த� 
க�#, நானாகேவ எ� வரலா>ைற� ?றலாேன�. எ� தக�பனா4� ெபயைர� 
?றின�தா� தாமத5 ர�க5மா� எ�ைன விைற�க விைற�க� பா�3�, 
 
     "யா(ைடய மக�? யா� மக� ந.?" எ�E ேக;# எ�ைன� பய�ப#3திேய 
வி;டா�க�. "ஏ�? ஏ�, பைத�கிற.�க�? எ� தக�பனா� ெபய� த(மலி�க 
0தலியா�" எ�E நா� ?றிேன�. "ேகா;ைடaரா?" எ�E ேக;டா�க�. "ஆமா5" 
எ�ேற�. உடேன ர�க5மா�, "அட! மகேன!!" எ�E ெப4ய ?Fசலி;# எ� 
க\3ைத� க;/� ெகா�# அழ ஆர5பி3தா�க�. என�" ஒ�E5 �4யவி*ைல. 
 
     "மகேன! எ� க�ேண! உ�ைனயா நா� கா�கிேற�? ேகா;ைடaரா� 
மகனா?" எ�E ேக;#�ெகா�ேட, எ� இட� கா��" அ/��ற3ைத� ?�)� 
பா�3�வி;#, மீ�#5 "எ� மகேன தா�!" எ�E ஆேவச5 வ)த�ேபா* 
அலறினா�க�. க�களிேல இ()� ந.� தாைர தாைரயாக வழி)த�. 
 
     "அ5மா! இ� எ�ன?" 
 
     "அ5மா! க�ணா! ந. எ�ைன அ5மாெவ�E அைழ�கN5 நா� ேக;கN5 
ெகா#3� ைவ3தவளாேன�." 
 
     "யா� தா�க�?" 
 
     "நானா? எ�ன விபVதமான ேக�வியடா க�ேண! ஆனா* உ�ேமேல எ�ன 
த��! எ*லா5 இ)த� பாவியா* ஏ>ப;ட�தாேன." 
 
     "என�" ஒேர "ழ�பமாக இ(�கிற�. நா� ேகா;ைடa� த(மலி�க 
0தலியா� மக�. தா�கேளா ப�மா..." 
 
     "ப�மாவிலி()� வ)தி(�"5 பரா4! ஆனா*, அ�பா நா� தா� உ� தாB."  
  
"ந�பா! எ� தாயா� ெசா*லி�ெகா�# வ)த கைதைய� ேக;# என�" அளN 
கட)த ஆFச4ய05 திைக��5 ஏ>ப;டன. எ� எதிேர உ;கா�)�ெகா�#, @மா� 20 
வ(ஷ�க9�" 0��தா� இற)தைத75, @டைலயி* த� பிண3��" ெந(�� 
ைவ�க�ப;டைத75, த. ந�றாக� பி/3�� ெகா�டைத75 ெசா�னா*, ேக;பத>" 
எWவளN திைக�� இ(�"5. நா� இ()த நிைலைய� க�# எ� தாயா� ெம�ளF 
சி43�வி;#, "த5பி! எ� கைதைய� ேக;#� கல�கமைடகிறாB. ஒ(ேவைள 
என�" Lைள �ர�#வி;டேதா எ�E எ�Rகிறாேயா எ�னேவா. ந. ம;#மா, 
யா4ட5 ெசா*ல�ேபானாA)தா� இ�ப/3 திைக�பா�க�. ஆனா*, நா� 
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0தலிேலேய ெசா*லிவி;ேட� உ�னிட5. நா� உ�ைமைய, 0\ உ�ைமைய� 
?Eகிேற�. இ�ெனா(வ� ந5பேவ�#5, அதனா* என�ெகா( பல� 
ஏ>படேவ�#5 எ�பத>காக அ*ல, எ� ெந^சிேல ெந#�காலமாக இ()�வ(5 
பார3ைத� ேபா�கி� ெகா�ள. ஆகேவ, ஆFச4ய5 திைக�� எ� ஏ>ப;டாA5, 
ெபா(;ப#3தாம* எ� கைதைய� ெகா^ச5 ெபாEைமயாக� ேக�" எ�E 
?றிவி;# கைதைய3 ெதாட�)� ?றலானா�க�. 
 
     "ேகா;ைடa� ம�க9�ெக*லா5, நா� இற)� வி;டதாக3தா� எ�ண5. 
எ� அ�பா வ .ரராகவ 0தலியா(5 அ�ப/ேய நிைன3தா�. உ>றா� உறவின(5 அ� 
ேபாலேவ தா� எ�ணி� ெகா�டன�. மயான3��"� ேகா;ைடa� ம�க� 
வ)த�5, அ)த நிைன�ேபா#தா�. ஆனா*, உ�ைம, என�"5, உ� அ�பாN�"5 
ம;#ேம ெத475. இற)� ேபான� நான*ல எ�ப�, அவ(�"5 என�"5 ெத475. 
நா�க� இ(வ(5 கல)� ேபசிேய நா� இற)� ேபானதாக� ?றிவிடேவ�#5 
எ�ற 0/N ெசBேதா5. 
 
     இரN மணி ப3��"� பிண5 ேவக3 ெதாட�கி>E. அேத ேநர3தி*, நா� 
ேவகமாக, ஊைரவி;# ெவளிேயறி� ெகா�/()ேத�. 0/ த43த ம�ன(5 
0/விெலா( பி/ சா5பலாக� ேபாவ� எ�ற பழெமாழி�ப/, நா� ெவ)� ந.றாேன� 
எ�E ம�க� ேபசி� ெகா�/()த சமய5, காவி உைட7ட�, ைகயி* 
தி(ேவா;#ட�, காளி ேகாயி*, கா3தவராய� ேகாயி* ஆகிய இட�களிேல பிFைச 
எ#3�� ெகா�/()ேத�. ?)த* கிைடயா�. ம\�க ெமா;ைடய/3�� 
ெகா�/()ேத�. ஆமாமடா க�ேண! உ� அ�ைன இ)த அல�ேகால உ(விேல 
அைல)� ெகா�/()தேபா� உ� அ�பாவிட5 ஊரா�, "எ�ன ெசBயலா5 ந.�க� 
ெகா#3� ைவ3த� அWவளNதா�. ��யவதி உம� மைனவி, Cேவா#5 
ம^சேளா#5 ேபாBF ேச�)�வி;டா� பாவ5" எ�E ஆEத* ?றி� 
ெகா�/()தன�. நா� இற)�விடவி*ைல; ஓ/வி;ேட�; அவ(�"3 ெத4)ேத 
ஓ/வி;ேட�, எ�ப� உ� அ�பாN�" ந�றாக3 ெத475. எ�ப/3தா� அவ� 
த�னிட5 ேதEத* ெமாழி ?ற வ)தவ�கேளா# ேபசினாேரா, என�"3 ெத4யா�. 
ேகா;ைடa� ம�க�, நா� இற)�வி;ேட� எ�E த.�மானி3�வி;டன�. ஆனா*, 
பாவ5, இற)த� உ�ைமயி* ஒ( பிFைச�கா4! இற�க�?டவி*ைல, 
ெகா*ல�ப;டா�. ஆமா5, க�R! சா)தசீல�, ச3தியவ)த� எ�E �கழ�ப#5 உ� 
தக�பனாரா* ெகா*ல�ப;டா�. எ�ைன� ெகா*ல, அவ� ஒ( ரகசிய ஏ>பா# 
ெசBதி()தா�. அதிேல அவ� சி�கி� ெகா�டா�; பாப5, ெச3தா�. ேக�, உ� 
தக�பனா4� ெக#மதி ெச�ற வித3ைத. ெகா^ச5 பைழய கைத ?றேவ�#5 
இத>". 
 
     ேகா;ைடa� வ .ரராகவ 0தலியா�, அதாவ� உ� தா3தாN�" இர�# 
ெப�க�. ஆ� வா4@ கிைடயா�. நா� L3தவ�. இர�டாவ� ெப� தா� உ� 
சி>ற�ைன த�க5. 
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     எ�ைன, உ� அ�பாN�" ஏ>பா# ெசBதேபா� வ .ரராகவ 0தலியா(ைடய 
மி;டா ச5ப)தமாக� ெப4ய ேகd நட)� ேதா>Eவி;ட�. ெகா^ச5 அவ� 
ெநா/)�� ேபாயி()தா�. ஆகேவ, எ� கலியாண3தி�ேபா�, அதிகமான சீ� 
ெசBயவி*ைல. ஆட5பர5 அWவளN5 உ� அ�பாவி� ெசலவிேலேய நட)த�. 
விசார3தி* L]கிய வ .ரராகவ 0தலியா�, ேகd த� ப�க5 ெஜயி3தி()தா*, 
என�" மா�காB மாைல75, மரகத மணி75, க* இைழ3த ஒ;/யாண05, கா@ 
மாைல75 C;/ இ(�கலா5; கFேச475 கால;ேசப05 ைவ3தி(�கலா5 எ�E 
?றினா�. ஒ�E5 ெசBய 0/யாத நிைல. ெப4ய "#5ப5. ந*ல பர5பைர . ஒ( 
கால3தி* ஓேஹா எ�E வா])தவ�க�. அ�ப/�ப;ட இட3திேல ச5ப)த5 
கிைட3தேத ஒ( ெப(ைம எ�E உ� அ�பா இ()�வி;டா�. அவ(ைடய "#5ப5 
பர5பைர� பண�கார� "#5பம*ல. உ� அ�பாவி� திறைமயா* ெசா3�F 
ேச�)த�.  
  
 "த�க5 ெகா�/()த ெபாறாைம ஒ(�ற5 எ�ைன3 தா�கி>E எ�றா*, உ� 
அ�பா, வரவர அவளிட5 அ�கைற கா;ட ஆர5பி3த� ேவE எ�ைன 
வா;டலாயி>E. அவ� ஒ(ேவைள, கள�கம>ற உ�ள3ேதா#தா� த�க3திட5 
அ�கைற ெசA3தினாேரா எ�னேவா எ�E நா� சில நா;க� எ�ணி� 
ெகா�/()ேத�. உ�ைம அ�வ*ல; ேகவல5, @யநல3தாேலேய அவ�, அ)த 
அ�கைற கா;ட ஆர5பி3தா� எ�ப� என�"� பிற" ெத4யவ)த�. அ� ெத4)த�5, 
எ� மன ேவதைன 0�� இ()தைதவிட� ப�மட�" அதிகமாகிவி;ட�." 
 
     ஒ(நா� நா� அவ4ட5, "இேதா பா(�க�! இ�ப/ அ/�க/ த�க3ைத� 
ேபாB� பா��ப�5, அ/�க/ ஏதாவ� சாமா�கைள அவ9�" வா�கி 
அU��வ�மாக இ(�க ேவ�டா5. ஊ4ேல ஒ(விதமாக நிைன�கிறா�க�" எ�E 
ெசா�ேன�. 
 
     "எ�ன ெசா*ல�ேபாகிறா�க�. த�க3ைத நா� கலியாண5 ெசB�ெகா�ள� 
ேபாவதாக� ேப@வா�க�. ேவேற எ�ன இ(�கிற� வ5பள�க. அ�ப/ேய நா� 
த�க3ைத� கலியாண5 ெசB� ெகா�டா*தா� எ�ன தவE? தகாதா?" எ�E 
ேக;டா�. நா� எ�னெவ�E பதி* ?Eேவ�! எ� க�ண.ைர அவ� அ�றிரN 
காணவி*ைல, தைலயைண தா�கி� ெகா�ட�. 
 
     த�க5, எ�ைனவிட அழ"தா�, இளைம ேவE அவ9�" ெம(கி;# 
இ()த�. நா� ெகா^ச5 ச�ேகாஜ�கா4. த�க5 அ�ப/ய*ல. ேபFசிேல பாதி 
சி4�பாகேவ இ(�"5. சிE ெப�ணாக இ(�"5ேபாேத நா�க� அவைள 
அத>காக� ேகலி ெசBவ��#. ஆனா*, என�" அ�ேபாெத*லா5 அவ9ைடய 
சி4�� ேகாபL;/யதி*ைல. ெப�க� அ�ப/3தா� கள�கம>E� கலகலெவனF 
சி43�� ெகா�/(�க ேவ�#5. @#L^சியாக இ(�க�?டா� எ�E ெசா*வ� 
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வழ�க5. அ)தF சி4��, சில)தி�?டா"ெம�E நா� க�ேடனா! த�க5, இர�# 
நிமிஷ5 ேச�)தா>ேபால ஒேர இட3திேல பா�ைவையF ெசA3த மா;டா�. ஏேதா 
சாமாைன3 தவறி வி;#வி;#3 ேத#பவ� ேபா* அவ9ைடய பா�ைவ அ/�ெகா( 
தடைவ ெவWேவE ப�க5 பா75; க� ம;#)தா�! நா�க� அத>காக "த�க5 உ� 
க�க� @ழ* விள�க/!" எ�E ேகலி ெசBவ� வழ�க5. அ)தF @ழ* விள�" ஒ( 
ெப4ய அர�மைனயிேல ேஜாதி தரேவ�#5 எ�ப�தா� எ� ஆைச. த�க3தி� 
fபலாவ�ய3��" ஏ>றதாக ஒ( இட5 அைமய ேவ�#5. அவ� ஆைட 
அணிக9ட� அகமகி]Fசிேயா# வாழேவ�#5, அைத� க�# களி��5 
ெப(ைம75 அைடய ேவ�#5 எ�E தா� நா� ேநா�பி()� வ)ேத�. நட)த� 
எ�ன? அவ� எ� ச)ேதாஷ3ைதF gைறயாடலானா�. எ� �(ஷ(�" 
மைனவியாக வழி ெசB� ெகா�/()தா�. எ�ப/ இ(�"5 என�". அவைளவிட 
நா� அழகி* ெகா^ச5 "ைற)தி(�கலா5. ஆனா*, அ�ைப அவ(�" 
அபிேஷகி3தி(�கிேற�; மன5 ேகாணாம* நட)தி(�கிேற�; அவ(ைடய 
அ�பினா* ஆன)தமைட)தி(�கிேற�. எ� வா]ைவ� ெக#3�, அவ� இ�ப5 
ெபற வி(5�வதா! இத>கா எ� த�ைகயாக� பிற)தா�! மகேன! இ�ப/ எ*லா5 
எ�ணி எ�ணி நா� ஏ�கமைட)ேத�. இ/ இேதா# நி>கவி*ைல. சில 
நா;களிேல, அவ� த�க3திட5 கா;/ய அ��5 அவ9�காக அ*ல, ேகவல5 
பண3��காக எ�ப� ெத4)� நா� தி#�கி;#� ேபாேன�. வழ�க�ப/, நா� 
அவ4ட5 த�க3தி� த9�", மிU�", அதனா* வர�?/ய ேக# ஆகியைவ ப>றி� 
ேபசி� ெகா�/()ேத�. அவ�, "ர�க5! விஷய5 ெத4யாம* உளறி�ெகா�/ராேத. 
சீைமயிேல, உ� அ�பாவி� ேகd அவ� ப�க5 த.��பாகிவி;ட�. மி;டா தி(5ப� 
கிைட�"5. த�க5 அதிேல பாதி பாக3��"F ெசா)த�கா4. அவைள இனி ந. 
0�ெப*லா5 எ�ணி� ெகா�/()த�ேபால நிைன�காேத" எ�றா�. எ� 
அ�பாN�" ேகd ெஜயி3தா* இழ)த இ�ப5 மீ�#5 வ(வ�ப>றி, என�" 
மகி]Fசி பிற)த�. ஆனா* அேத சமய5 த�க3��"� பாதி மி;டா வர இ(�கிற� 
எ�E ெத4)�தா� உ� அ�பா, அவளிட5 அ�கைற கா;/ வ(கிறா� எ�ப� 
ெத4யேவ எ� மன5 பைத3த�. எ� பாகமாக� கிைட�க இ(�"5 பாதி மி;டா உ� 
அ�பாN�"3 தி(�தி இ*ைல; அவ9�"� கிைட�க இ(�"5 பாக3தி� மீ�5 
அவ(�" ஆவ* பிற)�வி;ட�. ேபராைசதாேன! ஒ( ெப�ணி� க�ண.ைரF 
ச;ைட ெசBயாத அளN மனைத� க*லா�கி� ெகா�டா�, உ� அ�பா. ஊ4ேல 
அவ(�"� பண3தாைசேய கிைடயா� எ�E �க].  
  
 ஓ� இரN இ�பமாக இ()ேத�. மEதின5 காைல 0\வ�5 எ� வா]N 
மEப/75 மல�கிற� எ�E எ�ணி மகி])ேத�. மாைலயிேல மEப/75 
எ�ைன� ேபB பி/3�� ெகா�ட� எ�E ெசா�ேனன*லவா? நட)த� எ�ன 
ெத47மா மகேன? எ� வா]ைவ நாசமா�கேவ என�"3 த�ைகயாக� பிற)தாேள, 
அ)த3 த�க5, அவ� கா��" எ�ப/ேயா எ;/வி;ட�, நாU5 உ� அ�பாN5 
சமாதானமாக� ேபாBவி;ட விஷய5. என�"� ேபB ந.�கவி;டெத�E5 பைழயப/ 
�(ஷUட� ச)ேதாஷமாக இ(�பதாகN5, யா� Lலமாகேவா ேக�வி�ப;டா�. 
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உடேன அவ� ேபைய எ� மீ� ஏவிவி;டா�. உ� அ�பாேவதா� ேபயாக வ)தா�. 
வ(5ேபாேத எ� தைல மயிைர� பி/3� இ\3� 0�கி* அைற)� எ�ைன� 
ெகா#ைம�" ஆளா�கினா�. 
 
     காைலயி* கைட�"� ேபானவ�, த�க3ைத� பா�3� வி;# வர அ�ேக 
ெச�றி()தா�. அவ� அவ(�" எ�ன கலக5 ெசBதாேளா என�"3 ெத4யா�. 
ஒ(வாE aகி3�� ெகா�ள3தா� 0/)த�. மாைலயி* வ .;#�"� _ைழ)த 
ேபாேத அதிக ேகாப3ேதா# காண�ப;டா�. ச�கடெம*லா5 த.�)�வி;ட� எ�E 
எ�ணியி()த என�", உ� அ�பா அWவளN ேகாபமாக உ�ேள வ)தேபா� 
ெகா^ச5 பயமாகேவ இ()த�. 
 
     "எ�ன�க ஒ( மாதி4யா இ(�கற.�க" எ�E நா� வா^ைச7ட� ேக;ேட�. 
எ�ைனF @;#வி#வ�ேபால 0ைற3தா�. "எ�ன ேகாப5?" எ�E ேக;#�ெகா�ேட 
அவ(ைடய கர3ைத� பி/3ேத�. உதறி3 த�ளிவி;#, "அ)த3 த9�"� "A�" 
இ�ேக ேவ�டா5" எ�றா�. என�" அ\ைக வ)�வி;ட�. "ந.லி" எ�றா�. நா� 
ேநேர சைமய>க;# ெச�E, அவ(�" இைல ேபா;#வி;# வ)� சா�பிட� 
?�பி;ேட�. "இனி உ� ைகயா* ேசாE ேபா;# நா� சா�பி#ேவ� எ�றா 
நிைன�கிறாB, க�ளி! நா� எ�ன மான�ெக;டவனா?" எ�E ஆ3திர3ேதா# 
?றினா�. என�" ஒ�Eேம ேதா�றவி*ைல. மர5 ேபா* நி�ேற�. 
 
     "ேபB பி/3�� ெகா�டா* எ�ன/! ஊ4ேல, ேபB எWவளேவா ேப(�"� 
பி/�கிற�. பி/3தா* உ�ைன� ேபாலவா ெக;டா�க� அவ�கெள*லா5?" எ�றா�. 
"எ�ென�னேவா ேப@கிற.�கேள, என�" விள�கவி*ைலேய, நா� எ�ன 
ெக;#வி;ேட�" எ�E ேக;#� ெகா�ேட அ\ேத�. "வாைய Lட/ விபசா4" 
எ�றா�. ஆயிர5 ேத� ஏககால3தி* ெகா;/ய� ேபாலாகிவி;ட� என�", அ)த� 
ேபF@ ேக;ட�5. விபசா4! நா� விபசா4! அவ� வாயா* அWவித5 ?ற� ேக;ேட�. 
பழிபாவமறியாத எ�ைன, தி�க>ற எ�ைன, விபசா4 எ�E ?றினா�.  
 
     "ெதBவேம! இ� எ�ன ேபF@!" எ�E அலறி� ேக;ேட�. "ெதBவ5! உன�"?" 
எ�E அவ� க�ஜி3தா�. 0�ெப*லா5 எ�னிட5 அவ� கா;/ய ேகாப3��"5 
இ50ைற கா;/யத>"5 வி3தியாச5 இ(�பைத� க�#ெகா�ேட�. 
உ�ைமயிேலேய அவ� எ�மீ� அட�காத ேகாப� ெகா�/(�கிறா� எ�ப� 
ெத4)� நா� பயமைட)ேத�. த5பி! நா� ஒ( தவE5 ெசB�விடவி*ைல. மா@ 
மEவ>ற மன5 ெகா�ட நா� ெகா#ைமைய அUபவி3� வ)தவ�, எ�ைன அவ� 
விபசா4 எ�E M>றவி*ைல, ">ற5 சா;/னா�. நா� எ�ன ெசBேவ�. காைல� 
பி/3�� ெகா�#, "இ�ப/F ெசா*லலாமா? நானா விபசா4? ந.�களா அ�ப/F 
ெசா*வ�? எ�ைன எ�ென�ன பா#ப#3தினாA5 ச4. அ)த ஒ( வா�3ைத 
ம;#5 ெசா*லேவ�டா5" எ�E ெக^சிேன�. யாேரா வ(கிற ச�த5 ேக;ட�. 
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     "ேபா�5 உ� ேவஷ5, ேபா உ�ேள. வ(கிறா� ஒ(வ�. அவைன விசா4�க� 
ேபாகிேற�. உ�ேள இ()� ேக�, உ� ேயா�கியைதைய. அவ� 
ெவளி�ப#3�கிறா� பா�" எ�E ?றி எ�ைன� க\3ைத� பி/3� ெந;/3 
த�ளினா� ஒ( அைற�"�. கதைவ75 சா3தி, ெவளிேய தா� ேபா;#� ெகா�டா�. 
அவ(5 �திதாக வ)தவU5 சில நிமிஷ�க9�"� பிற" ேபச ஆர5பி3தன�. 
வ)தவ� அட�கமாகN5 அFச3�டU5 ேபசலானா�. உ� அ�பா ஆ3திர3�ட� 
அதிகார ேதாரைணயி*தா� ேபசினா�. 
 
     "0தலியா( ?�பி;டதாக 0(க� ெசா�னா�. ஓ/ வ)ேத�. எ�ன 
விேசஷ0�க." 
 
     "ஏ! அ)த� க�ள� "5பி# ேபாடேவ�டா5. மைற�காம* நா� ேக;பத>" 
ஜவா� ெசா*லேவ�#5. �ளியாவ� மைற3தா* ேதாைல உ43�வி#ேவ�." 
 
     "எஜமா�! ஏ� இ5மா�ேகாவமா� ேபசற.�க? எ�ன ேக;க�ேபாற.�க? நா� 
எ��காக, எைத3தா� மைற�க� ேபாகிேற�."  
  
ேபைய� க�டவ�க� கிைடயா�. ஆனா* அத� "ண�கைள3 ெத4)� 
ெகா�டவ�கைள�ேபால ஜன�க� ேபசி� ெகா�கிறா�க�. ேபயி� உ(வ5 
ெத4யா� எ�E5, அ� மனித�கைள� பி/3�� ெகா�டா*, அவ�க� ெசB75 
ேசHைடகளி� Lல5, ேபயி� ேபா�"3 ெத4)� ெகா�ள 0/7ெம�E5 
ேப@கிறா�க�. இ)த� ைப3திய�கார3தனமான எ�ண5 எWவளN விபVதமான 
நடவ/�ைகக9�" இட5 த(கிற�. எ�ைன� ெகா;/ ேவதைன ெகா#3த ேதைள 
அ/�க நா� எ� அ�பாவி� த/ைய எ#3ேத�. என�"� ேபB பி/3தி(�பதாக 
ந5பியதா*, நா� த/ைய எ#3த�5, த�க9�" ஆப3� வ(5 எ�E பய)�, எ� 
தக�பனா(5, �(ஷU5 ஓ/னா�க�. எ�னா* சி4�ைப3 தா�க 0/யவி*ைல. 
மகா gர�க�, வ .ர�க� இ)த ஆ�பி�ைளக�! எதிேல! ெப�கைள மிர;#கிற 
விஷய3திேல! நா� எ�ன சி�ன� பி�ைளயா? என�ெக�ன பய5 எ�E 
ெப(ைமயாக� ேப@வா�க�. ெப� எ�றா* பய�காளி, ஆ�கேளதா� 
ைத4யசாலிக� எ�E எ�ப/ேயா ஒ( த�பான எ�ண3ைத நா;/ேல பர�பி 
வி;டா�க�. இர�# ஆடவ�க� ஓ/னா�க�, நா� ைகயிேல த/ைய எ#3த�5! 
அWவளN பய5! ேபB எ�ன ெசB�வி#ேமா, எ�ற பய5. 
 
     ேதைள அ/3�வி;# ெவளிேய வ)� அ�பாைவ� ?�பி;ேட�. அவ� எ� 
வா�3ைதயிேல ந5பி�ைக ைவ3� உ�ேள வர ெந#ேநர5 பி/3த�. இத>"� வ .;# 
வாச>ப/ அ(ேக ஒ( சிE ?;ட5. வழ�க�ப/ எ� கணவ(�" உபசார ெமாழிக�; 
அவ(5, வழ�கமான ந/�ைபF ெசBதா�. ேதைள� கா;/ேன�, அ�பாN�". 
அ�ேபா�தா� ந5பினா�, உ�ைமயி* எ�ைன3 ேத� ெகா;/யதனா*தா� 
அலறிேன� எ�E. ஏேதா ம()� தடவினா�க�. அ�ைறய ெபா\ைத ஒ(வாE 
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கழி3ேத�. மEதின5 நா� எ�ன ெசா*லி75 ேக;காம*, எ� தக�பனா� 
நி��ப)த�ப#3தி, எ�ைன ஒ( கிராம3��" அைழ3�F ெச�றா�. ேபB ஓ;#5 
இடமா5 அ�. அ�" ேபாB, ஒ( ெப4ய "/ைசைய வாடைக�" எ#3�� ெகா�#, 
நாU5 எ� அ�பாN5 எ�க9�" உதவியாக வ)த ேவைல�கா47ட� த�கிேனா5; 
கிராம5 சிறிய அளN; ஆனா* பFைச� பேச* எ�E இ(�"5. எ)த� ப�க5 
தி(5பி� பா�3தாA5 அழகான ேதா��க�. @>றி� பா��"மிட�களிெல*லா5, 
விதவிதமான ப;சிக�. இ)த� கிராம3திேல த�கியி()த ஒ( ப�கி4, 
ேபேயா;#வதி* நி�ண� எ�E அ)த� ப�க3� வத)தி. அதனா*, எ� தக�பனா� 
எ�ைன அ�" அைழ3� வ)தா�. என�" ஒ( �ளி75 வி(�ப5 கிைடயா�, அ�" 
ேபாக. எ� கணவ4ட5, நா� �ற�ப#வத>" 0��, தனியாகF ச)தி3�, எ� 
மனைத3 திற)� ேபசிேன�. "எ�ப/ேயா நம� இ�ப வா]N ெக;#வி;ட�. எ� 
சகவாச5 உ�க9�"� பி/�கவி*ைல. க*ெல�றாA5 கணவ� தா�, 
�*ெல�றாA5 �(ஷ� தா�. ஆனா* ந.�க� எ� தைல�"� பாைறயாக 
இ(�கிற.�! ஆைகயா*, எ� மன05 0றி)�வி;ட�. த�க3ைத� கலியாண5 
ெசB� ெகா�9�க�, நா� தைட ெசBயவி*ைல எ�E உ5மிட5 ?றிேனேன, 
அ�E இரN, அேதா# எ� அ*ல* த.�)�வி;ட� எ�Eதா� நா� மனமார 
ந5பிேன�. அ�E இரN, ந.�க95 எ� ��க3ைத எ*லா5 �ைட3� 
வி#வ�ேபாலேவ நட)� ெகா�O�. ஆன)தமாக� கழி)த� அ)த இரN; எ� கைடசி 
இ�ப இரN அ�தா�. இனி அ3தைகய இரN கிைடயா�. மEதினேம உ�க� மன5 
மாறிவி;ட�. இனி நாU5, ந5பி�ைகைய இழ)�வி;ேட�. க;/ன தாலி 
ஒ�Eதா� இனி நா5 கணவ� மைனவி எ�பைத� கா;#5 அறி"றியாக இ(�"5. 
உ5ைம நா� இழ)�வி;ேட�. இனி மEப/75 ெபற 0/யா�. ெபறN5 
0யலமா;ேட�. உ5ைம நா� ேவ�/� ெகா�வெத*லா5 ஒேர ஒ( 
விஷயமாக3தா�. உ�க� காலி* வி\)� ெக^சி� ேக;#� ெகா�கிேற�. எ�ைன 
அ)த� ேபேயா;#5 இட3��" அU�பாத.�க�. அ�ேக எ3தைன ��யேகா/ 
இ(�பா�கேளா? எ�ென�ன பழி பிற�"ேமா, எ�ற பய5 எ�ைன� ெகா*கிற�. 
எ�ன காரணேமா ெத4யவி*ைல, ர�க3ைத அவ� �(ஷ� ைகவி;டா� எ�E 
ம;#5 உலக5 ?ற;#5; ேவ�#மானா* ர�க3ைத� ேபB பி/3�� ெகா�டதா*, 
அவ� கணவ�, இர�டா5 கலியாண5 ெசB� ெகா�டா�, ர�க5 மா;#� 
ெகா;டைகயிேல கிட�கிறா� எ�E ேபச;#5; ர�க5 ெக;# வி;டா� எ�E 
ேப@வத>" ம;#5 இட5 தரேவ�டா5. "/ெவறியிேல உளறினா� அ)த� 
ேகாண* ேச;ைட�கார�, Cஜா4, ��யேகா/. அத>" என�" விபசா4� ப;ட5 
g;/ன .�. இ�ேபா� எ�ைன ேவேறா� ேபேயா;/யிட5 ேபாகF ெசBகிற.� சிகிFைச 
ெபற. இ�" ேபாவதா*, எ� மீ� அபவாத5 ஏ>ப;டா* எ� கதி எ�ன ஆவ�? 
விபசா4 எ�E உலக5 M>Eவத>"மா நா� இடமளி�கேவ�#5? எ�ைன� 
பி/3த ேபB எ�ைன எ�ன ேவ�#மானாA5 ெசBய;#5. அைத ஓ;#வத>" 
0ய>சி எ#�பதாக� ?றி எ� மான3ைத ஓ;/ விடாத.�. தயN ெசB7�க�. 
எ�னிட5, இனி ந.� ேபச ேவ�டா5; அ�� கா;ட ேவ�டா5; ேதா;ட3திேலேய 
கிட�கிேற�. நா� ஏேதU5 ெதா*ைல த(ேவ� எ�E பய5 ஏ>ப;டா*, எ�ைன� 
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க;/� ேபா#�க�. ஆனா*, விபசா4 எ�ற பழி பிற�"5ப/யான மா��க3திேல 
எ�ைன3 �ர3தாத.�. பாவி ��யேகா/, நா� மய�க0>E� கிட)த ேநர3தி*, எ� 
மFச5 0தலிய அைடயாள3ைத�?ட� க�# ெகா�ளN5, ேகவலமாக� பிற" 
ேபசN5 �ணி)தா�. இ�ேபா� ந.�க95 வர0/யா� எ�E ?Eகிற.�. எ�ைன எ� 
தக�பனா(ட� அU�பி ைவ�கிற.�. அ�ேக எ�ென�ன பழி பிற�"ேமா எ�ேற 
நா� பய�ப#கிேற�. ேவ�டா5. நா5 சில காலமாக இ()� வ)த இ�ப3தி� 
ேபரா* உ5ைம� ேக;கிேற�. எ�ைன இ�ேகேய இ(�கவி#�க�" எ�E நா� 
க�ண.(5 க5பைல7மாக இ()�ெகா�# ேக;ேட�.  
  
  மனித�களிேல பலவைக இ(�ப� ேபாலேவ ேபBகளிA5 உ�# எ�E5, 
எ)ெத)தF @பாவ0�ள ேபB பி/3�� ெகா�கிறேதா, அத>"3 த�கப/ ேபB� 
பி/3�� ெகா�டவ�க� நட)� ெகா�வா�கெள�E5, Cஜா4 ெசா�ன�ட�, நா� 
வாதாடN5, காரண5 ேக;கN5 ெதாட�கிய� க�#, எ�ைன ஒ( வ�கீ* ேபB 
பி/3�� ெகா�ட� எ�E த.�மானி3த� க�#, நா� சி43ேத�. ஆனா*, அ)த� 
�ர;டனி� ேபFைச ெமBெயன ந5பினவ�க�, அவ� ெசா�னதிேல g;சம5 
இ(�கிறெத�E ?றினா�க�. எ�ன g;சம3ைத� க�டா�கேளா நானறிேய�. 
ஒWெவா(வ� ஒWெவா( கைத ?றி, Cஜா4யி� ேபFைச� பல�ப#3தின�. இ)த� 
�ர;டனி� ேபFைச3 த;/� ேபச 0ய*வ� ெவ;/ ேவைல எ�E என�"3 
தி;டமாக3 ெத4)�வி;ட�. ஆகேவ, நா� அவ� வா�3ைதைய ஏ>E� 
ெகா�டவளாகேவ ந/3� வரலாேன�. அதனாேல, என�" நHட05 இ*ைல; 
கHட05 கிைடயா�. 
 
     ேபேயா;#5 ப�கி4, பண�கார�, ஏைழ எ�ற இ( வைகயின(�காக இர�# 
தனி3தனி 0ைற ைவ3�� ெகா�/()தா� எ�E ?றிேனன*லவா? அ� 
ேபாலேவ 0ர;#� ேபBகைள விர;ட ஒ( 0ைற75, சா�� ேபBகைள ஓ;ட 
ம>ேறா� வித05 ைகயா�# வ)தா�. வ�கீ* ேபB பி/3�� ெகா�ட� எ�E 
த.�மானி3� வி;டதா* எ�ைன ஓ;#வத>"� ைகயா�ட 0ைற, அதிக 
உப3திரவம>றதாகேவ இ()த�. g/#வ�, நாைள�"� ப3� ேவைள "ள3தி* 
L]கF ெசBவ� ேபா�ற க#ைமயான 0ைறக� கிைடயா�. காைலயிேல 
எAமிFச5 பழ5 ேதB3� dநான5; ெகா^ச ேநர5 g4ய நமdகார5; பிற", ஒ( 
ைம* அளN�" ேவ�ப மர�க� நிைற)தி(�"5 சாைலயிேல உலாNவ�; பகலி*, 
யாராவ� ஏதாவ� கைத ப/�ப�, நா� ேக;#� ெகா�/(�ப�, மாைலயிேல 
Cைஜயி* உ;கா(வ�, இரN ப#�க�ேபா"5 0��, அவ� த(5 'ம)த43த' 
விCதிைய� Cசி� ெகா�வ� எ�ற இ)த விதமாக அைம)தி()த�, ேபேயா;#5 
0ைற. ெப4ய இட5, ஏேதா "0ற* ேந4;#வி;ட�, ெகா^ச நாைள�" மன 
அைமதி7ட� இ()� வ)தா*, பைழயப/ @பாவமாக இ(�"5 எ�E அவ� 
aகி3�� ெகா�டா�. அதனாேலதா�, எ� விஷய3திேல, ஒ( ந*ல ைவ3திய 
சிகிFைச ேபா�ற ேபேயா;#5 0ைறைய� ைக�ெகா�டா�. எ�னிட5 பண5 
இ(�கேவ, அவ� 'ேபயி� 0ைறயி* நட)� ெகா�ளாம* மனித3 தன3�ட�' 
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நட)�ெகா�டா�. பாவி, சிலைர இ5ைசேய ெசB�வி;டா�. ஏைழக9�" இ(5�� 
ேகாலா* g#, பண�கார�க9�" ெம*லிய மி(�வான 'பிர5பி'னா* தடவி� 
ெகா#�ப�. ஏைழகைள� பி/3தி(�"5 பிசா@ 0ர;#�"ண5 பைட3த�; 
பண�கார�கைள� பி/3தி(�பேதா, நாg�கான சா�வான பிசா@! இ�ப/ அ)த� 
�ர;ட� பிசா@களிேல ?ட இர�# வ��க�கைள� பி43� ைவ3தா�. 
 
     கிராம வா]�ைக, ந*ல கா>E, "ளி�)த ந.4* "ளி3த*, காைல மாைல 
உலNத*, பகலி* ச)ேதாஷமாக� ெபா\� ேபா�"வ� ஆகியவ>றா* என�" 
ஆேரா�கிய5 அதிக43த�; அழ"5 அதிக43த�. அ�பா பா�3� பா�3� 
ஆன)த�ப#வா�. "0க3திேல இ�ேபா�தாேன பைழய கைள இ(�கிற�" எ�பா�. 
ேபேயா;/75 த�Uைடய Cைஜ ெவ>றிெப>E வ(வதாக� ?றினா�. "ஆனா* 
0தலியா�! அ5மாைவவி;# அ)த� ேபB அ/ேயா# ேபாBவிடவி*ைல. மEப/75 
மEப/75 வ(கிற�. அதனாேலதா�, ச)ேதாஷமாக இ()� ெகா�ேட 
வ(கிறா�க�; திOெர�E எ�ைற�ேகU5 ஓ� நாைள�" 0க3ைதF @ளி3�� 
ெகா�#, யா4ட05 ேபசாம* இ(�கிறா�க�" எ�றா�. அவ� அறியா� 
காரண3ைத! என�" உ� அ�பாவி� ெதா*ைலயி�றி, ேவ/�ைகயாக� 
கிராம3திேல வா]வ� மன நி5மதிைய� ெகா#3த� எ�ற ேபாதிA5, ஒWேவா� 
நா�, என�" உ� அ�பாN5 த�க05 ஊ4ேல... எ�ற கவன5 வ(5; உடேன 
0க5 @(�"5, ஒ(வ4ட05 ேபசமா;ேட�; சா�பா#5 பி/�கா�. M�க05 
வரா�; ப#�ைகயி* �ர�ேவ�. இைத3தா�, ேசாக5, ேபயி� ேசHைட எ�E 
ேபேயா;/ ?Eவ�. அ)தF ேசாக3ைத அவUைடய ப�ன .� கல)த விCதி 
ேபா�கிவி#வதாக அவ� எ�ணி� ெகா�வா�. உ�ைமயி*, எ� மன� 
கHட3ைத� ேபா�கிய� அவ� த)த விCதிய*ல. �ளசியி� தயவா* ஓரளN எ� 
��க5 "ைற75; �ளசி அவUைடய இர�ட5 தார5. ெகா^ச5 ப/3தவ�, ஏைழ 
வ .;#� ெப�; அவனிட5 பண5 இ(�கேவ, வய� ஏEமாறாக இ()�5, 
வா]�ைக�ப;டவ�. அதனாேல, அவ� "ைறப;ட மன�ட� இ(�பதாக யா(�"5 
கா;/� ெகா�டதி*ைல; எ�னிட5 ?ட! நா� உ�ைமைய� க�#பி/�கேவ ப3� 
நாளாயி>E. மனதிேல இ()த "ைறைய மைற3�� ெகா�#, 0க3ைத மலரF 
ெசB� ெகா�# �ளசி வா])� வ)தா�. ெப(5பாA5 பகலிேல என�"� கைத 
ப/�பவ� அவ� தா�. அ)த� கைதகளி* இைடயிைடேயதா� அவ� த�Uைடய 
@யச43திர3ைத75 என�"3 ெத4வி3தா�; அ\� ெகா�ட*ல, சி43�� 
ெகா�ேட. அ)தF சி4�� ச)ேதாஷ5 ேமலி;# வ)தத*ல; உலகிேல நட�"5 
அ�ரம�கைள� க�# ேகலி ெசB75 சி4�� அ�! �ளசிதா� எ� ேசாக3ைத� 
ேபா�"வா�, பல கைதக� ?றி. 
 
     "அ�கா! உ�க9�ெக*லா5 hE ேபB பி/3�� ெகா�டாA5 பயமி*ைல; 
எ� �(ஷ� ஓ;/வி#வா�. ஆனா* எ�ைன� பி/3�� ெகா�/(�"5 ேபைய 
ஓ;டேவ 0/யா�" எ�பா� �ளசி. "அ� எ�ன/ �ளசி! அ�ப/�ப;ட பிரமாதமான 
ேபB? ெஜக5 �க\5 உ� �(ஷனா* ?ட ஓ;ட 0/யாத ேப75 உ�டா?" எ�E 
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நா� ேக;ேப�.  
  
 மகேன! த�க3ைத அவ� கலியாண5 ெசB� ெகா�ள� ?டா�, அைத எ�ப/யாவ� 
த#�க ேவ�#5 எ�E 0ய�ேற�. அத� பய�, ேபB பி/3தவ� எ�E ஊராேர 
?E5ப/யான�தா�. ச4! இனி3 த#3�� பயனி*ைல. ஆ�களி� மன5 வான5 
ேபா�ற�தா�. அதிேல பல ந;ச3திர�க� இ()ேத த.(5. ஒளிவி#5 மதி 
இ()தாA5, மி�மினி75 இ(�"5, க(ேமக05 இ(�க3தா� ெசB75. ஆகேவ, 
ர�க5 இ(�"5ேபா� த�க5 ஏ� எ�E ேக;#� பய� இ*ைல. அவ� 
தாராளமாக3 த�க3ைத75 கலியாண5 ெசB�ெகா�ள;#5 எ�E எ�ணி, எ� 
மனைத3 திட�ப#3தி� ெகா�ேட�. அத� விைளNதா� மி�ன*ேபா* ேதா�றி 
மைற)த, அவ(ைடய அ��! அ)த அ��, அ�E இரN ம;#ேம நிைல3தி(�க 
0/)த�. அ)த இ�ப இரN, உ�ைன75, உலகிேல எ)த� ெப�R5 ேக;#F 
சகி3�� ெகா�ள 0/யாத பழிைய75, என�"3 த)த�. பா] மனேம! ஏ� ந., அ�E 
அவ4ட5 த^ச5 �")தாB? ெக^சி அவ(ைடய ெகா^@ ெமாழிைய� ெப>றாB, 
களி3தாB! இேதா த(கிறாேர ந^@, அ� உயிைர� ேபா�கினாA5 பரவாயி*ைலேய, 
மான3ைத அ*லவா மாB�கிற�' எ�E ெம�ள� ?றி� ெகா�ேட "0றிேன�. 
விசார3ைத விநா/யி* �ைட3�வி#5 �ளசி75, எ� நிைலைய� க�#, 
அ\�ெகா�ேட த� 0)தாைனயா* எ� க�கைள3 �ைட�க 0/)தேத தவிர, 
என�"F சமாதான5 ?ற 0/யவி*ைல. எ�ப/ 0/75? 'விபசா4!' எ�ற பழி 
@ம3த�ப;ட பிற", ெப� எ�ப/ உலைக ஏறி;#� பா��க 0/75? உலகிேல, 
எ3தைனேயா விதமான அ�ரம3ைதF ெசB� வயிE வள��பவ� ?ட, ஒ( ெப� 
விபசா4 எ�றாகிவி;டா*, ேகவல�ப#3�வா�; க�/�பா�. எWவளN ெகாiர 
@பாவ5 இ()தா* அவ� அ�ப/F ெசா*ல மன5 �ணிவா� எ�பைத ந. இ�ேபா� 
எ�ணி� பா�. ஏேதா தாB த� மகனிட5 ?Eகிறா� எ�E எ�ணேவ�டா5. 
���பா�கியவதி ஒ(3தி க(ைண75 ந.தி75 ெத4)த ஒ( உ3தமனிட5 
0ைறயி#கிறா� எ�E எ�ணி� பதி* ெசா*A. ேவ�டாமடா மகேன! ந. ேபச 
ேவ�டா5. உ� க�ண .� ேபா�5, என�" அ)த� பாைஷ ெத475. இ5ைச�" 
ஆளான என�" கைடசி� கால3திேலU5, அ)த� க�ண .� ஆதரN த(கிற� எ�E 
ஆEத* கிைட3தேத அ�ேவ ேபா�5. 
 
     எ� கலியாண5 நட)த ேபா�, இரN கால;ேசப5 ைவ3தா�க�. நா� 
ெப�க9ட� உ;கா�)� ெகா�# இ()ேத�. ஆனா* அவ(ைடய 0க3ைத75 
அ/�க/ பா�3�� ெகா�ேட இ()ேத�. கால;ேசப�கார�, சீதா கலியாண� 
கைதைய� ?றினா�. அ�ேபா� அவ� ெப�கைள� ப>றி� ேபசிய ெப(ைமைய, 
நாெள*லா5 ேக;கலாமா எ�E ேதா�றி>E. அWவளN விள�கி விள�கி� 
ேபசினா�, வி/ய வி/ய. உ� அ�பாேவா அ)த� கால;ேசப�கார4� ேபFைச� 
ேக;# அ�ப/ேய ெசா�கிவி;டா�. இராக3ேதா# கால;ேசப�கார�, 'ெப�R�" 
ேவ�/ய� எ�ன? Cஷணமா? ேபாதா�, ச5ப3தா? ேபாதா�. அழகான ப�களாN5 
ேதா;ட05 இ()தா* ேபா�மா? ேபாதா�. ைவரமாைல75, பFைச வைளயA5, 
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க*லிைழ3த ஒ;/யாண05 கிைட3தா* ேபா�மா? ேபாதா�! காசி ெகாரநா# 
ேசைல வா�கி� ெகா#3தா* ேபா�மா? ேபாதா�! ேவேற எ�ன ேவ�#5? 
ெதா;#3 தாலிக;/ய �(ஷனி� ம;ட>ற அ�� ேவ�#5. அ)த அ��தா� 
அவ9�" அHட ஐdவ4ய3ைதவிட ேமலான�" எ�E ?றி 0/3தா�. சைபயிேல, 
மைனவிைய அ/�காவி;டா* ைக மர3�� ேபாBவி#5 எ�E எ�ணி� 
ெகா�டவ�க�ேபால வா])� வ)த �(ஷ�க� ?ட, கரேகாஷ5 ெசBதா�க�. 
கால;ேசப�கார� ?றிய� நியாயமான ேபF@ எ�பைத ஆேமாதி�பத>காக உ� 
அ�பா கரேகாஷ5 ெசBயவி*ைல. அவ(ைடய க�க�, எ� க�கைளF ச)தி3தன! 
அவ(ைடய ��னைக கால;ேசப�கார� ெசா�ன� ச4 எ�E ம;#ம*ல, "இேதா 
பா�! எ)த அ�� தா� ெப�க9�" அHட ஐdவ4ய3ைதவிட ேமலான� எ�E 
கால;ேசப�கார� ?Eகிறாேரா, அ)த அ�ைப நா� இேதா த(கிேற�. ஆன)த5 
ெகா�" எ�E என�"� ?Eவ� ேபாலி()த�. நா� ெவ;க3தா* தைல "னி)� 
ெகா�ேட�. சைபயிேல சில�, "மா�பி�ேள! கால;ேசப3ைத� கவனி75" எ�E ?ட 
அவைர� ேகலி ெசBதா�க�. ெப�க9�"� ப4)� ேபசிய கால;ேசப�கார�, 
அழகழகாக� "#5ப வா]�ைகையF சி3த43�� கா;/னா�. "மலராவ� 
கச�கினா*தா� ெக;# வி#5; ம�ைகயி� மனேமா மணவாளனி� 0க5 
ெகா^ச5 க#க#3தாேல ேபா�5 ெநா)� ேபா"5; அWவளN மி(�வான� ெப� 
மன5. ெப� மன3ைத� ��ணா�"5 ஆ�கைள� ேபB இன3தி*தா� 
ேச��கேவ�#5" எ�E கால;ேசப�கார� ?றினா�. உ� அ�பா தன� 
பா�ைவயாA5 ��னைகயாA5 அவ� ?றினைதெய*லா5 ஆேமாதி3�� ெகா�# 
இ()தா�. வ(ஷ5 பல ஆனேபாதிA5, என�" அ�E நட)தைவக� அWவளN5 
ந�றாக நிைனவிேல இ(�கிற�. ந#நிசி�"ேம*, என�"3 M�க5 வ)�வி;ட�. 
M�கினா* ேகலி ெசBவா�கேள எ�பத>காக மிகF சிரம�ப;#� க�கைள3 
திற)தப/ இ()ேத�. இதனா* M�க5 அதிக�ப;டேத தவிர, "ைறயவி*ைல. 
எ�ைன7மறியாம* க�கைள L/ேன�. ப�க3திேல இ()த ஒ( சிேநகிதி மீ� 
சாB)ேத�. அவ� "கலியாண ெப�R�" மய�க5 வ)�வி;ட�" எ�E ?றினா�. 
ஆளா9�"5 ?வினா�க�. நா� க�கைள3 திற)ேத�. அவேளா எ�ைன3 த� 
மீ� சாB3�� ெகா�#, "அைசயாேத க�R! ஒ�E மி*ைல பய�படாேத!" எ�E 
உபசார5 ெசBதா�. கால;ேசப5 நி�Eவி;ட�. 'ெகா^ச5 பா* ெகா#�க�' எ�றா� 
ஒ(வ�. ஒ(வ� 'விசிE�க�' எ�றா�. இ�ெனா(வ� ெம�ள உ�ேள அைழ3�� 
ெகா�# ேபா"5ப/ ேயாசைன ெசா�னா�. எ� கணவ� சாதாரணமாக, கலியாண� 
பி�ைளக� ெவ;க�ப#வா�கேள அ�ேபாலிராம* "0க3திேல ெகா^ச5 ப�ன .� 
ெதளி7�க�!" எ�E உர3த "ரலிேல ெசா�னா�. 
  
   ேல/ டா�ட� லாசரd என�" அ/�க/ ைவ3திய5 பா��பவ�. ேபB 
பி/3��ெகா�ட� எ�E ெசா�னேபா� ேகாபி3�� ெகா�#, வ .;#�" வ(வைத 
நிE3தி� ெகா�ட லாசரd, பிற" பலதடைவ ?�பி;# அU�பி75 வ(வதி*ைல. 
"ஓ! 0தலியா� வ .;# அ5மாN�கா! டா�ட� எ��"? ம)திர�காரைன அைழ�க;#5 
ேபா!" எ�E ேகாபமாக� ?றி அU�பிவி#வா�க�. அேத லாசரைச அைழ3�� 
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ெகா�# வ(5ப/யாக, ேவைல�கா4�"� ?றிேன�. அவ� ேமA5 
ஆFச4ய�ப;டா�. "ஏ�/! ஆ)ைதேபால விழி�கிறாB. அ5மாNைடய ேபா�ேக 
மாறிவி;டேத எ�E ஆFச4ய�ப#கிறாயா? இ�ேபா� மாறி3தா� ேபாBவி;டா�. 
பைழய அ5மா இ*ைல" எ�E நா� ?றிவி;#F சி43ேத�. "அ5மா என�" 
ஆFச4யமாக3தா� இ()த� ந.�க� அதிகார5 ெசBய ஆர5பி3தேபா�. ஆனா*, 
பிறேகா என�"� பயமாகிவி;ட�" எ�றா� அ)த� ேபைத. "ஏ�/, பய5? ஓேஹா! 
பிசா@ பயமா?" எ�E ேக;ேட�. 'ஆமா5' எ�E தைலயைச3தா�. "ைப3திய�கா4, 
ேப75 கிைடயா�, Cத05 கிைடயா�. லாசரd டா�ட� ெசா*Aகிற�ேபால, 
எ*லா5 நர5�� ேகாளாE. ேமA5, மனித�களி� @பாவ3ைத� ெக#�க, மனிதேர 
ேபா�5" எ�E நா� ெசா�ேன�. அவ� �4)� ெகா�ளவி*ைல. "மாறிவி;ேட� 
எ�E ?Eகிறாேய, அ�?ட உ�ைம அ*ல; நானாக மாறிவிடவி*ைல. மாEதைல 
உ�டா�கி வி;டா�க�" எ�ேற�; அ�N5 அவ9�"� �4யவி*ைல. "அ/! 
உன�"� �4கிறப/ ?Eகிேற� ேக�. சாணி இ(�கிறேத அ� எ�ப/ இ(�கிற�? 
ஈரமாக, 'ெகாள ெகாள' ெவ�E, ப\��� கல4* இ(�கிறத*லவா? பிற", அேத 
சாணி 'வற;/' யாகி எ4�க�ப;ட பிற", எ�ப/ மாறிவி#கிற�?" எ�E ேக;ேட�. 
"சா5பலாயி#�" எ�றா� ேவைல�கா4. "சாணி சா5பலாவ� யாரா*? 
ந5மா*தாேன?" எ�E ேக;ேட�. "ஆமா5. நா5 அ#���" உபேயாக�ப#3�கிேறா5; 
சாணி வற;/யாகி, பிற" சா5பலாகிற�" எ�E ?றினா�. "சா5ப* ேவ�#5 எ�ற 
எ�ண3��காகவா நா5 வற;/ைய எ4�கிேறா5? இ*ைலய*லவா? நா5, 
எத>காகேவா ஒ( வd�ைவ உபேயாகி�கிேறா5. ந50ைடய உபேயாக3தி>"� 
பிற", அ)த வd� ேவE உ(வ5, ேவE "ண5 ெகா�ட ேவE வd�வாகி 
வி#கிற�. இ�, ந5மா* ேந4;ட மாEத* எ�ப� ப>றி�?ட நா5 எ�ணி� 
பா��பதி*ைல. இ�ப/ மாE5 எ�ப� ெத4)�5, நா5 கா4ய5 ெசBவதி*ைல. 
அைத�ேபால, மனிதைர மனித� பய�ப#3தி, மா>றிவி#கிறா�க�. இைதேய ெத4)� 
ெசBவ�5 உ�#. பா* தயிராவ� எ�ப/? நா5தாேன '�ைர' ெதளி3�, பாைல3 
தயிரா�"கிேறா5. அ� ேபாலேவதா� மனிதரா* மனித4� @பாவ5, உ(வ5?ட 
மா>ற�ப#கிற� இ)த� கா4ய5 உலகி* ஒWேவா� விநா/75 நைடெப>றப/ 
இ(�கிற�. இWவிதமாக ஏ>ப;டேத எ� மாEதA5! இைத� ேப75 ெசBயவி*ைல, 
Cத05 ெசBதத*ல! எ� கணவேரதா� எ� மாEதA�"� காரண5" எ�E நா� 
வி4வாக விள�கிேன�. அவ� பாவ5; சாணி சா5பலாவ�, பா* ேமாராவ� 
இைவகைள� �4)�ெகா�ட அளN, எ� மாEதைல� �4)�ெகா�# வரேவ�#5 
எ�பைத மEப/75 அவ9�"� ?றிவி;# நா� ெவளிேய �ற�ப;ேட�. 
 
     வாடைக வ�/ைய� ?�பி#வத>" என�"� ?Fசமாக இ()த�. 
வ�/�காரனி� ?Fச5 என�" இ()தைதவிட அதிகமாக இ()த�. 
 
     "0தலியா� வ .;# அ5மாவா? ஏU�க? ந5ம வ�/ எ�ேக�க?" 
 
     "கைட�"� ேபாயி(�"." 
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     "ேபாயி()தா எ�ன�க. நா� ேபாயி ?;/�ெகா�# வ(கிேறU�க." 
 
     "ஏ�? உ� வ�/�" எ�ன?" 
 
     "ஒ�Rமி*ைல�க. ஆனா, ந.�க இதிேல வ(கிற��னா..." 
 
     "ஏ�, ேவேற எ�காவ� ந. ேபாகRமா?" 
 
     "ராமா! ராமா! அ��"*`�க. இ�, 'வி*' வ�/?ட இ*ைல. ஒேர ஆ;டமா 
ஆ/3 ெதாைல�"5. அ��"3தா� பா��கிேற�." 
 
     "பரவாயி*ைல."  
  
 த�க5, தன�"F சில மாத�களி* மரண5 ச5பவி�"5 எ�E ேசாதிட� எவேனா 
?றின� ேக;#, எ�னிட5 ?றி� ேகாெவன அழ3ெதாட�கிய�5, அ�வைர 
ம>ேபா(�காக ஒ(வ� வலிைவ, ம>றவ� அறி75 ெபா(;# எதி� எதி� நி�E 
உ>E ேநா�கியப/ இ(�ப� ேபா* இ()� வ)த நா�, அவைள அ(ேக இ\3� 
அ��ட� அைண3�� ெகா�#, க�ண.ைர3 �ைட3�, "அ/ ேபைத� ெப�ேண! 
உ�ைன நா� மகா �3திசாலி, ைத4யசாலி எ�E அ*லவா எ�ணி� 
ெகா�/()ேத�. எ�ன பி3தம/ உன�". எவேனா பித>றியைத� ேக;#� ெகா�# 
அழலாமா? அ/ அசேட! யா� அ)த மைடய�? எ�ப/3 �ணி)� ெசா�னா� அ)த 
வா�3ைதைய? அவனிட5 ந. எ�ன ேக�வி ேக;டாB? அவ� வாB3�#�"� 
ெகா�டவனாக இ(�கேவ�#5. இ*ைலயானா* இWவிதமான அவல;சண� 
ேபFைச� ?Eவானா? அவ� ?றினைத� ேக;#F சி43�வி;#, 'ேபாடா மகா 
ெப4ய அறிவாளிதா� ந.' எ�E ?Eவைத வி;#, அவ� ேபFைச உ�ைம எ�E 
ந5பி அழலாமா! த�க5! இேதா பா� இ�ப/! எ�ன/ உன�"? எவேனா ஒ( Lட� 
உைர ேக;#, இ�ப/ மதி மய�"வதா?" எ�E பல�பல ?றி அவைள3 ேத>றிேன�. 
த�கேமா வி50வைத விடவி*ைல. "அ�கா, நாU5 ேசாதிட�களி� உைரைய 
ந5�வதி*ைல. உன�ேக ெத47ேம, நா� தா� எத>"5 �(வி3 �(வி� காரண5 
ேக;பவளாயி>ேற. எ)த� �ர;ைட75 உடேன ந5பிவி#5 ேபைதய*ல. இ)தF 
ேசாதிட� ெசா�ன� ேக;# ம;#5 நா� ந5பினத>"� காரண5 இ(�கிற�. ஒ�E 
ெசா*கிேற�, ேக� அ�கா! ெப(5பாA5 இ)தF ேசாதிட�க�, உய�)த அ)தdதி* 
உ�ளவ�களிட5 0கd�தியான வா�3ைத ேபசி, L�E உலக05 உ�க� 
கால/யி* வி\5! உ50ைடய எதி4க� L�கிA5 வாயிA5 இர3த5 வழி)� 
ஒழிவா�க�! உ�க� மன5 க(ைண ெவ�ள5 ெகா�ட�! எ�ெற*லா5 
?Eவா�க� எ�ப� என�"3 ெத475. அதனாேலேய நா�, எ� ஜாதக3ைதF 
ேசாதிடனிட5 ெகா#3தேபா� வ�ளியி� ஜாதக5 எ�ேற�. அவ� 
ந5�வத>காகேவ, எ� ஜாதக� "றி�ைப ேவேறா� காகித3தி* எ\தி, எ� ெபயைர� 
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ேபாடாம* வ�ளி எ�E ேபா;#3 த)ேத�. அவ� அ)த ஜாதக3ைத� பா�3�வி;#, 
இ�U5 ஆE மாத3திேல இ)த வ�ளி இற)�வி#வா� எ�E ?றினா�. நா� 
ந5பாம* எ�ப/ இ(�க 0/75?" எ�E ?றிவி;# மEப/75 அழ ஆர5பி3தா�. 
இெத�னடா ச�கட5 எ�E நா� எ�ணிேன�. "வ�ளி! யாரவ� அ)த வாயா/?" 
எ�E ேக;ேட�. அவ�, "அவ� ெப4ய ேசாதிட�தான5மா! வா]0னி அவ(�"� 
பிர3ய;ச5" எ�றா�. "ச4யான Lட3தன5! ந.75 ேச�)�தா� இ�ப/, த�க3தி� 
மனைத� "ழ�பி வி;/(கிறாB" எ�E அவைள75 க�/3ேத�. த�க5 
ேசாக3�ட�, "அ�கா! உன�" எ� ேம* இ(�"5 ஆைசயி� காரணமாக இ�ப/� 
ேப@கிறாB. என�ெக�னேவா அவ� ெசா�ன� 0த*, மா�� ?ட அ/�க/ 
ஒ(விதமாக வலி�கிற�. இரவிேல M�க5 நி5மதியாக இ(�பதி*ைல. ெக;ட 
நிைனNக�! எ� மனதிேல ஒ( விதமான திகி* பி/3�� ெகா�# வி;ட�" எ�E 
ெசா�னா�. அவைளF சமாதான� ப/3த நா�, ேசாதிட3தி� ேபா�", ேசாதிட�களி� 
�ர;#, அவ�களி� வா�3ைத�"� பலவைகயான அ�3த5 இ(�கிற ேவ/�ைக 
ஆகியவ>ைறF ெசா�ேன�. அவேளா தி(�தியைடயவி*ைல. "அ�பாவிட5 
ெசா*லி அவைன ைநய� �ைட�கF ெசா*கிேற�" எ�ேற�. த�க5, "அ�பா காதிேல 
வி\)தா* அவைன அ/�பா�. ஆனா* அவ(5 எ�ைன� ேபாலேவதா� 
ேவதைன�ப#வா�. ஏெனனி*, அவ(�" அ)தF ேசாதிடனிட5 ெரா5ப ந5பி�ைக. 
நம� மிரா@ ேகd, ேம* ேகா�;/* இ()தேபா� அவ� ?றிய ேசாதிட5 பலி3த�. 
அதிலி()� அ�பாN�" அவ� வா�3ைதயிேல அபார ந5பி�ைக. ஆைகயாேலதா� 
நா� அவ� ெசா�னைத அ�பாவிட5 ெசா*ல�?ட இ*ைல. ெசா�னா*, அவ� 
இ)த வேயாதிக� ப(வ3திேல இ�ப>றி ேவE மன5 கHட�ப#வா�. ஏ>ெகனேவ 
உ�னா* அவ� ஏ�க5 அUபவி�கிறா�. இனி எ� கதி75 இ�ப/ ஆ"5 எ�E 
ெத4)�வி;டா* ப#3த ப#�ைகயாகிவி#வா�. அ�கா நா5 இ(வ� பிற)� அவைர� 
படாதபா# ப#3திவி;ேடா 5" எ�E ?றி3 ��கி3தா�. 
 
     "ந. எ�ன ெசா�னாA5 ச4; நா� �ளி?ட ந5ப மா;ேட�. என�" இ�ேபா� 
இ�ப/�ப;ட �ர;ட�களி� ேபா�" மிக ந�றாக3 ெத4)�வி;ட�. ேபாக;#5! இ)த 
மாதி4 �ர;ட�க�, ஆப3� வ(5, மரண5 ச5பவி�"5, கிரஹ5 ேபாதா� 
எ�ெற*லா5 ?றி� பய�கா;#வேதா# நிE3தி�ெகா�ள மா;டா�கேள! இ)த 
ஆப3� ந.�க ஆயிர5 க�Rைடயா9�" அபிேஷக5 ெசBயேவ�#5! இல;ச 
த.ப5 ஏ>றேவ�#5! ெசா�ண3தா* ச��ப5 ெசB� ெசா�கநாத� ேகாயிA�"3 
தான5 தரேவ�#5. hE ப�டார�க9�"F ேசாE ேபாடேவ�#5 எ�E ஏதாவ� 
உளEவா�கேள! அ�ேபால இவ� ஒ�E5 ெசா*லவி*ைலயா?" எ�E ேக;ேட�. 
"ெசா�னா�" எ�றா� த�க5. "எ�ன?" எ�E ேக;ேட�. த�க5 அத>"� பதி* 
?றவி*ைல. ெந#ேநர5 ஏேதேதா ேபFைச மா>றியப/ இ()தாேள தவிர, எ� 
ேக�வி�"� பதி* ?றவி*ைல. நாேனா விடவி*ைல. ெசா�னா*தானாயி>E 
எ�ேற�. "ெசா*லி எ�ன பய�?" எ�E ேசாதி3தா� த�க5. "ெசா*ல/! எ�னதா� 
ெசBய ேவ�#மா5. ஆப3� ேபாக" எ�E ேக;ேட�. அவ� அத>" ேந�0கமாB� 
பதி* ?றவி*ைல.  
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 உயி(�" ஆப3� வ(5 எ�E எவேனா ஒ( ேசாதிட� ெசா�னைத� ேக;#, 
ம(�# ேபானதாகN5, அ)த ம(;சியி� காரணமாகேவ, எ� கணவைர3 த� 
�(ஷரா�கி� ெகா�ள3 �ணி)ததாகN5, எ� த�ைக எ�னிட5 ெசா�ன� ேக;#, 
நா� சி43ேத�. சி43ேதேன தவிர ெகா^ச5 ப4தாப5 பிற)த�. "ேபா/! 
ைப3திய�கார� ெப�ேண!" எ�E ேகலி ெசBேத�. அவேளா தி(�தி ெபறவி*ைல. 
ேசாக3�டேனேய ேபசலானா�, "அ�கா! ேசாதிட� "றி�பி;ட ஆப3திலி()� 
த��வத>"5 அ3தாைன� கலியாண5 ெசB� ெகா�வத>"5 எ�ன ச5ப)த5 எ�E 
ந. ேக;கவி*ைலேய, ஏ�? அ� உன�" ஆFச4யமாக இ*ைலயா?" எ�E த�க5 
ேக;டா�. நா� எWவளN அச# பா� த5பி? நானாக� ேக;/(�க3தாேன ேவ�#5 
அ)த� ேக�விைய? ேக;கேவ�#ெம�E ேதா�றேவ இ*ைல. அவ�, தா� 
கிள�பிய ேக�வி�"3 தாேன பதிA5 ?றிவி;டா�. 
 
     "அ�கா! க�னி கழியாம* நா� இற)�ேபானா* "#5ப3��" ஆகா�. 
ஆகேவ, இற)�ேபா" 0��, கலியாண5 ெசB� ெகா�டாக ேவ�#5. ேவE 
யாைரேயU5 மண5 ெசB�ெகா�#, அவ�க� மனைத உைட�க நா� 
இHட�படவி*ைல. அ3தா� ெகா^ச5 அ\3தமான ெந^@�ளவர*லவா! நா� 
இற)�ேபானா* அவ� சகி3��ெகா�ள 0/75. ேமA5, ந. இ(�கிறாB. ஆகேவ 
தா�, நா� அ3தாைன� கலியாண5 ெசB� ெகா�ள3 த.�மானி3ேத�. இைத ந. 
ந5பினாA5 ச4, நயவ^சக5 என ஒ��கினாA5 ச4, என�"� கவைல இ*ைல. 
எ� கவைல எ*லா5 இற�"5ேபா� நா� க�னியாக இ()� "#5ப3��" நாச5 
ஏ>ப#5 நிைல வர� ?டா� எ�ப�தா�" எ�E ெசா�னா�; இர�ேடா � ெசா;#� 
க�ண.� எ� விழிகளிேல இ()� கிள5பி>E. ஒ( இள5 ெப� ெசா)த3 த�ைக 
அவ� எWவளN ெக;ட நிைன���கா4யாக3தா� இ(�க;#5; அவ�, தா� சாக 
ேந4#5 எ�E த� வாயாேல ?றினா*, எ�ப/ அைத� ேக;#F சகி�க0/75. 
த�கேமா அசட*ல, �3தி உ�ளவ�; �3தி� ?�ைம எ� வா]ைவேய 
�ைள�"மளN இ()த� அவ9�". அவ� ெபயைரF ெசா�னாேல என�" ஆ3திர5 
பிற�"5. இ()�5, அ�E அ\"ரலி* அவ� ெசா�ன ேசதி ேக;டேபா� எ� 
மன5 எ�னேவா பாகாகிவி;ட�. எ�ன ?றியாவ� அவைள3 ேத>றேவ�#5 
எ�E �/3ேத�. எ� மனதிேலேய இர�# வைகயான எ�ண�க� ஏககால3திேல 
கிள5பி3 த.ரேவ�/ய நிைல. அவ9�"3 ைத4ய5 தர எ�ன ?Eவ� எ�E 
ேயாசி�க ேவ�/ இ()த�. அேத சமய3தி*, அவ� ?Eவ� உ�ைமயா, ந/�பா; 
ந/�பாகN5 உ�ைமயாகN5 இ*லாவி;டா*, ஒ( சமய5 யாராவ� ேசாதிட� 
உ�ைமயிேலேய ஏமாளியா�கிவி;டானா! அ�ப/75 இ(�"மானா*, ேசாதிட� 
தானாகேவ இ� கா4ய3ைதF ெசBதானா, அ*ல� யாராவ� M�/வி;டா�களா? 
ஒ( ேவைள, எ� கணவேர இத>"� காரணேமா? எவனாவ� ேசாதிடைன ஏவி 
வி;#3 த�க3தி� மனதிேல, பய3ைத3 Mவ ைவ3தாேரா? அவ� எத>"5 
�ணி)தவராயி>ேற. அவ� ம;#மா! ெப�க� விஷய3திேல, ஆடவ4* 
ெப(5பாேலா� இ�ப/3தாேன நட)� ெகா�கிறா�க�. உ3தம�3திர� ?ட, இ)த ஒ( 
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விஷய3திேல ம;#5 ஏேனா எWவளN தைலகீ] வாத5 �4யN5, தகாத 
0ைறைய� ைகயாளN5 எ�ண5 பிற�கிற�. த�ம3தி� காவலெர�E5, சா� 
ச�மா��கி எ�E5 ெபயெர#3த த�ம�3திர� ?ட திெரௗபதி விஷய3திேல எ�ப/ 
நட)� ெகா�டா�. ஆணழக� அ�ஜுனைன அைட)ேதா5, வி* வ .ர� விஜய� 
நம�" மாைலயி;டா�, இனி நம�" இ�ப வா]N�"5 ெகௗரவ3��"5 எ�ன 
"ைற எ�Eதாேன திெரௗபதி எ�ணி இ()தி(�பா�. இதைன, எWவளேவா 
_;பமான த3�வ�கைள எ*லா5 ஆராB)தறி75 ஆ>ற* பைட3த த(ம� ெத4)� 
ெகா�/(�க மா;டாரா! ஆனா* எ�ன ெசBதா�? த5பி�" ம;#ம*ல; 
தன�"ம*லவா திெரௗபதிைய3 தாரமா�கி� ெகா�டா�. க��பிணிைய� 
கானக3��"3 �ர3திய இராமைர, மகாவிHRவி� அவதார5 எ�ற*லவா 
?Eகிறா�க�. அ�பா! ெப�க� விஷய5 எ�றாேல, உ3தம�க�, த3�வ5 
ெத4)தவ�க�, தேபாதன�க�, தி( அவதார5 ெசBபவ�க� எ�பவ�கெள*லா�?ட3 
தவE ெசBேத இ(�கிறா�க�.  
  
  கதைவ3 தாளிடாம* ப#3�� ெகா�ேட�. M�க5 வரவி*ைல; அவ(5 உ�ேள 
வரவி*ைல; ?ட3திேல ப#3�� ெகா�டா�. "ற;ைட வி#5 ச3த5 ேக;ட�. 
என�"� பிரமாதமான ேகாப5; எ�ன ெசBவ�; உ� அ�பா எ�ன காரண3தாேலா, 
ஒ( வா�3ைத ேபசவி*ைல. வ5��"3 தயாராக நா� இ()த� பயனி*லாம> 
ேபாBவி;ட�. எ� மனதிேல இ()த ெகாதி�ைப3 தணி�க� ?டவி*ைல. அ)தF 
சமய3திேல, என�"3 �ளசி மீ� ெச�ற� நிைனெவ*லா5. அவ� ம;#5 என�"3 
�ைணயாக இ()தா*, எWவளேவா நி5மதியாக இ(�"ேம எ�E எ�ணிேன�. 
அ)த� கிராம3திேல, என�" நா� ேபாவேத ெத4யாம*, அWவளN இனிைமயாக� 
ேபசி� ெகா�/(�பா�. அவ� இ�ேபா� இ()தா* ேகாப5, ேசாக5 
எ*லாவ>ைற75 விர;/ அ/�பா�. ஏ�! எ� �(ஷ(�"�?ட� �3தி �க;ட� 
?/யவ� �ளசி. ேகலியாக� ேபசிேய சி3திரவைத ெசB�வி#வா�. அவேளா 
�ர;டனிட5 வா]�ைக�ப;#� கிராம3தி* இ()தா�. நாேனா, ��மா�பி�ைளயாக 
ேவ�#ெம�E தி;டமி;# ேவைல ெசB75 �(ஷேனா# சFசரN ெசB� ெகா�ள� 
?டF ெசௗக4ய5 கிைட�காம* ப#3�� �ர�# ெகா�/()ேத�. 
 
     ஒ( சமய5, கைடயிேல அவ(�" ஏேதU5 விசார5 தர�?/ய ச5பவ5 
நட)தேதா - அதனா*தா� வாB திறவாம* ப#3�� ெகா�டாேரா எ�E 
ேயாசி3ேத�. ஒ( ேவைள, ேவைல அதிகேமா, அA�பினா* அய�)� 
M�"கிறாேரா எ�E5 நிைன3ேத�. ச4! எ)த� காரண3தாேல M�கினாA5 எ�ன, 
M�க5 ேமலி;/(�"5ேபா� ச)த/ ெசBதா* சா�N�"�?ட அ*லவா ேகாப5 
பிரமாதமாக வ(5. அவேரா அA3�3 M�கி� ெகா�/(�கிறா�. அவ(ைடய 
M�க3ைத� ெக#3�� பா��ேபா5. ேகாபி3�F ச�ைட�" வ(வா�; பதிA�"� 
பதி* வ;/75 ேச�3�3 த(வ� எ�E எ�ணிேன�. உடேன எ�ன கா4ய5 
ெசBதா*, அவ(�"3 M�க5 ெக#5 எ�ற ேயாசைன. �ளசி இ()தி()தா* கைத 
ெசா*லF ெசBயலா5; எைதயாவ� �3தக5 ப/�கF ெசா*லலா5. இைடயிைடேய, 
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அவ9ட� உர3த "ரலிேல ேபசிF சி4�கலா5. அ)தF சி4��5 ேபF@5, அவ(ைடய 
M�க3ைத� ெக#�"5! ேகாப5 பிற�"5. �ளசி இ*ைலேய! ேவைல�கா4 
இ()தா�! அவளிட5 நா� அதிகமாக�?ட� ேப@வ� கிைடயா�. அவ� கைத 
ெசா*ல3 ெத4)தவேளா இ*ைலேயா எ�E ச)ேதக5. ச4! எத>"5 அவைள 
எ\�பி� கைத ெசா*லF ெசா*வ�, ெத4யா� எ�றா*, நா� ெசா*கிேற� ேகள/ 
எ�E நாேம கைத ெசா*வ� எ�E த.�மானி3ேத�. அவ� ெகா^ச3தி* 
எ\)தி(�கவி*ைல. எ\)� ம;#5 எ�ன பல� - நா� நிைன3தப/தா� 
இ()த�. "கைதயா, ெத4யா�!" எ�றா�. 
 
     "M�க5 வரவி*ைலய/..." 
 
     "ம3தியான5 M�கின .�கேள அதனா*..." 
 
     "ஏ� M�க5 வரவி*ைல எ�றா உ�ைன� ேக;ேட�? M�க5 வரவி*ைல, 
எ�ன ெசBவ� இ�ேபா�?" 
 
     "ப#3��ெகா�ட @5மா க�ைண L/�ெகா�/()தா, M�க5 ெகா^ச 
ேநர3திேல த�னாேல வ)�வி#5." 
 
     "ேபா/ Lேதவி! ஏதாவ� ஒ( கைத ெசா*ல/. ேக;#� ெகா�ேட இ()தா 
M�க5 வ)�வி#5." 
 
     "என�ெக�ன கைத ெத47�க? 0�னேமேய ெசா�ேனU�கேள, கைத 
ெத4யா��U." 
 
     "ேபா/ �9கி, இWவளN ெப4ய ெபா5பைள�"� கைதயா ெத4யா�." 
 
     "ந.�க ஒ( ேவ/�ைக. ஏதாவ� கைத ெசா*ற�தா� ேக;கற�தா�. 
அெத*லா5 இ�ேபா கவனமா இ(�"5. இ�ப எ� சமாசாரேம ெப4ய கைத! நா� 
வா])த கைத75 வைதகிற கைத75, அ)த� பாவி எ�ைன3 ெதா;#3 தாலி 
க;/ன கைத75, ெமா)ைத� "/யனாகி, எ� கா* ெகாA@, க5ம*, அ;/ைக, 
கா�� எ*லாவ>ைற75 கட�கார�கி;ேட அ\த கைத75 இ�தா� இ�ப என�"3 
ெத4^ச கைத." 
 
     "அ\L^சி! அ\L^சி/ ந.! ேபாக;#5, உ� கலியாண� கைதையF ெசா*A 
ேக;கலா5."  
  
   மகேன! எ� கHட�கைள விவரமாக� ?றி� ெகா�ேட இ(�க� கால5 ேபாதா�. 
ஆனா*, எ�ைற�ேகU5 ஓ� நா� யா4டேமU5 0\�கைதைய75 
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?றாவி;டா*, மனதிA�ள பார5 ெதாைலயா�. ஆகேவதா�, நா� நட)த 
ஒWெவா( விஷய3ைத75 உ�னிட5 இWவளN விவரமாக� ?றி வ(கிேற�. 
ம>ற3 தாBமா�கைள�ேபால நாU5 உ�ைன� பிற)த� 0த* சீரா;/� பாரா;/ 
வள�3� வ(5 ேசைவ ெசBதி()தா*, உ�னிட5 எWவளN ேபசியி(�ேப�, 
அWவளN5 இ�ேபா� ேபசிவி#கிேற� எ�E ைவ3��ெகா�. எ� ேவதைனைய� 
"ைற3�� ெகா�ள ேவE வழி இ*ைல. 
 
     என�"5 எ� கணவ(�"5 இைடேய இ()� வ)த ேபத உண�Fசி நா9�" 
நா�, நிமிஷ3��" நிமிஷ5 வி4)� ெகா�ேட வரலாயி>E. ெகா#ைம ெசBவத� 
Lல5 எ�ைன அட�கிவிடலா5 எ�E அவ� எ�ணினா�. நாேனா ெகா#ைம 
தாளமா;டாம* எதி��க3 ெதாட�கிேன�. எ� ச�தி அவ(�" ம;#ம*ல, என�ேக 
அ�ேபா�தா� ச4யாக3 ெத4)த�. எ�ேக ஒளி)� ெகா�/()தேதா அWவளN 
ச�தி75 அ�வைரயி*. எ�ைன� க�# அவ� ந#ந#�"5 நிைல ஏ>ப;#வி;ட� 
க�# நா� களி�பைட)ேத�. எ� ஆ��பா;ட5, நா� சி�ன வயதிேல பா�3த 
அ*லி நாடக3ைத என�"� கவனL;/>E. அதனா* நா� ெப(ைம75 
அைட)ேத�. த�பா� நட3�கிேறாம*லவா எ�E எ�ணி� C43ேத�. அ*லி 
நாடகேம, ஆ�கைள� ெப�க�, இHட� ப;டா* அட�கியாள 0/75 எ�பைத 
எ#3��கா;டேவ எ\த�ப;டேதா எ�E ?ட நிைன3ேத�. ஆனா*, சில 
நிமிஷ�களிேல என�"� பய5 பிற)�வி;ட�. ஏெனனி*, அ*லி நாடக3தி�ப/, 
இWவளN த�பா� நட3தி ஆ�கைள ெந(�க விடாம* மிர;/ ஆ;சி ெசB� வ)த 
அேத அ*லி ராணிைய, த)திர3தாேல, அ�ஜுன� ேதா>க/3�வி;டா� - தாலி 
க;/வி;டா� - அ)த3 தாலி க;/யான பிற", அ*லியி� த�பா� நி�E வி;ட�. 
அ�ேபால, நா05 எWவளேவா ஆ��பா;ட5 ெசBகிேறா5, எ�ன ெசBவெத�E 
ெத4யாம*, அவ� தி�டா#5 அளN�" அவைர ஆ;/� பைட�கிேறா5 
எ�றேபாதிA5, கைடசியி*, அ�ப/�ப;ட அ*லி�ேக ேதா*வி ேந4;ட�ேபால 
நம�"5 ேந4;#வி#ேமா எ�ற எ�ண5 உ�டாயி>E, பய05 பிற)த�. அவைர 
மிர;#வதிேல ஏ>ப;ட ச)ேதாஷ3ைத இ)த எ�ண5 "ைற�க3 ெதாட�கி>E. 
ேமA5, அவ� எ�ன விதமான நடவ/�ைக எ#3�� ெகா�ள�ேபாகிறா� எ�ப� 
ெத4யாததா* பய5 ேமA5 ெகா^ச5 அதிக43த�. 
 
     ராதா எ�ேபாதாவ� எ�னிட5 ேப@5ேபா� ஒ( விஷய5 ெசா*Aவா�. 
இ�ேபா� எ�ணி� பா�3தா* அவ� ெசா�ன� 0>றிA5 ச4 எ�E ேதா�Eகிற�. 
"அ5மா! ம�களி� "ண05, நடவ/�ைகக95 இய>ைகயாக உ�ள சில 
"ணாதிசய�க� ந.�கலாக, ம>றைவக� அவரவ�களி� வா]�ைக 0ைற, அ)த 
வா]�ைக 0ைறயினா* ஏ>ப#5 சில நடவ/�ைகக� இைவகைள� ெபாE3ேத 
ஏ>ப#கி�றன" எ�பா�. எ� வைரயி* பா� த5பி! என�"5 அவ(�"5 ேபா� 
L�ட பிற", ��� ��� "ண�க� என�" ஏ>ப;#வி;டன. அவ(ட� ேவE 
யாராவ� ேபசி�ெகா�/(�கிறா�க� எ�றா*, நா�க� ச)ேதாஷமாக இ()த 
கால3திேல, நா�, யா�, எ�ன ேப@கிறா�க� எ�E கவன5 ெசA3தமா;ேட�. சில 
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ேநர3தி* ெப(ைம அைடேவ�. எ� �(ஷ4ட5 யாராேரா ெப4ய மUஷ�க� 
ஏேதேதா 0�கியமான விஷய�கைள� ேபச வ(கிறா�கேள எ�பதா*. எ�ன 
ேப@கிறா�க� எ�E அறி)� ெகா�ள ேவ�#ெம�ற ஆவ*?ட அதிக5 இரா�. 
அ�ப/�ப;ட நா�, அவ4ட5 ெவE�பைட)�, எதி�3� நட�க ஆர5பி3த பிற", 
யாராவ� அவ4ட5 ேபசவ)தா* எ�ன ேப@கிறா�க� எ�பைத3 ெத4)�ெகா�ள 
ேவ�#ெம�E �/�க ஆர5பி3ேத�. ெகா#ைம �4பவ(5, ேபராைச�கார(5, 
நயவ^சக(மான இவைர ஒ( ெப4ய மனித� எ�E எ�ணி� ெகா�# ஊ4ேல 
சில ைப3திய�கார�க� இவ4ட5 நியாய5 ேக;கN5 வ(கிறா�கேள! 
"#5ப3��"�ேளேய வ^சகF ெசய* �475 இவ4ட5 ஊ�� ப^சாய3ைத 
ஒ�பைட�கிறா�கேள! இ� எ�ன அநியாய5? ெசா)த மைனவி�"3 �ேராக5 
ெசBய3 �ணி)�, க;#�பாடாக� கபட நாடகமா#கிறா�. ஒ( ெப�ணி� மனைத 
எWவளN ேவதைன�படF ெசBய 0/7ேமா, அWவளN5 ெசBகிறா�. ஊரா� 
பழி�கN5, M>றN5 இழிவாக� ேபசNமான நிைலைமைய� ?ட என�" 
ஏ>ப#3த3 �ணி)தா�. இ�ப/�ப;டவ(�", ஊ4ேல ேயா�கிய� எ�ற ப;ட5! 
இவ4ட5 ஊரா(�" மதி��! இவ4ட5 ஊரா� த�க� விவகார�கைள� ?றி� 
ப4கார5 ேத#கிறா�க�! பா� த5பி! இ)த ஊரா(�", அவ4ட5 மதி�� ஏ>ப;டத>" 
ஏதாவ� த�க காரண5 உ�டா? பண5 இ(�கிற� அவ4ட5 எ�ப� தவிர! அவ� 
ெசBத ெகா#ைமக9�காக, ஊரா� அவைர� ேக�வி ேக;/(�க ேவ�#5; தி(3தி 
இ(�கேவ�#5. த�/3��?ட இ(�கேவ�#5. ஆனா* இ)த� 
ைப3திய�கார�க�, ">ற5 பல ெசBதவைர, நியாயாதிபதியா�கினா�க�! அவ�க�, 
ஒ( மைனவிைய அவ9ைடய கணவ�, எWவளN ெகா#ைம ேவ�#மானாA5 
ெசBயலா5; அ� சகஜ5 எ�E எ�Rகிறா�க� ேபாலி(�கிற�.  
  
   சாதாரணமாக, ஆடவ�க�, கலியாணமாவத>" 0�� ெக;# அைலவ��#; 
ப(வFேசHைட காரணமாக ஏேதா வித�களிேல உடைல75 மனைத75 பாழா�கி� 
ெகா�வ��#; பி3தைளைய� ெபா�ென�E5, கா/ைய� கனிரசெம�E5 
ெகா�வ��#. அ�ப/�ப;ட நடவ/�ைககைள� க�ேடா , ேக;ேடா , வ .;/ேல 
ெப4யவ�க�, ச4ச4, ைபயU�" வயதாகிவி;ட�, ஒ( கா*க;#� 
க;/�ேபா;டா*தா�, வா]�ைகயி* ப/)� இ(�பா�; இ)தF சமய3திேல 
அவைன� க�/�பேதா# ம;#5 வி;#வி;டா*, அவ�, நம� க�ணிேல 
ம�ைண3 Mவிவி;#, க�டப/ ஆ/� ெக#வா�; ஆகேவ, அவU�" விைரவி* 
ஒ( கலியாண3ைதF ெசB�விடேவ�#5. காலாகால3திேல ெசBய ேவ�/ய 
கா4ய3ைதF ெசBதா*தா� எ�N5 வழியாக வ(5 எ�E ேப@வா�க�. ைபயU�" 
ந*வா�3ைத ?றி�ெகா�/(�"5ேபாேத, ந*ல இட05 பா�3�� 
ெகா�/(�பா�க�, க�பA�" ந�?ர5 ேபா#வ�ேபால. வா]�ைக� படைக வழி 
தவறிF ெசA3தாமலி(�க, ஒ( க;#3 தி;ட5 எ�E தாேன கலியாண3ைத� 
?Eவ�. அேதேபால, ெப(5பாA5 ஆடவ�க�, க*யாணமான�5, எ�ப/யாவ� 
தம� பைழய நடவ/�ைககைள� ெகா^ச5 ெகா^சமாக மா>றி� ெகா�#, பைழய 
சிேநகித�களிேல ?டF சிலைர ஒ��கிவி;#, �திய 0ைறைய ஆர5பி�பைத3தா� 
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நா� பா�3தி(�கிேற�. ெப;/யிலி;ட பா5� ேபாலாகிவி;டா� பா�3தாயா, மாைல 
ேவைளகளிேல மரகத3தி� வ .;/ேலேய கிட�பாேன, இ�ேபா� பா�3தாயா, எWவளN 
அட�க ஒ#�கமாகிவி;டா�. அ)த3 ெத(�ப�கேம ?ட� ேபாவதி*ைல 
எ�ெற*லா5 ேப@வா�க�. "எ�ேக சா�, உ�கைள� பா��க 0/யவி*ைல 
இ�ேபாெத*லா5!" எ�E ந�ப� ேக;டா*, �திதாக மணமானவ� ��சி4��ட�, 
பதி* எ�ன ?Eவெத�E ெத4யாம* நி>பா�. ேவேறா� ந�ப�, "அவ� எ�ப/ 0� 
ேபா* இ(�க 0/75! ந5ைம�ேபா* அவ� எ�ன ஒ�/� க;ைடயா? அவ(�"� 
கலியாண5 ஆகிவி;ட�; இனி எ�ப/ அவ�, ந5 க�ணிேல பட0/75" எ�E ேகலி 
ேப@வா�. 
 
     கலியாண5 ெசB� ெகா�90�, க�ைண75 க(3ைத75 ெக#3�� 
ெகா�95 ஆ�கேள அதிக5. மணவைறயி* வ(5 வைர பிர5மசா4யாகேவ 
இ()தவ� எ�E உEதியாக� ?ற�?/ய நிைலயி*, ஆயிர3திெலா( ஆடவ� 
ேதEவாேரா எ�னேவா! ஆனா*, எ�ப/�ப;ட அைலFச*கார(5, 
கலியாணமான�5, ெகா^ச5 தி()திவி#வைத3தா� சாதாரணமாக� பா��க 
0/75. சில� உ�#. கலியாணமான பிற"5 பைழய "(/யாக உ�ள�க�. உ� 
அ�பாவி� ேபா�ேகா தனி ரகமாக இ()த�. அவ(�" ேமாக ெவறி, ப(வ5 கட)� 
ஏ>ப;ட�. எனேவதா� அளN�" மீறி� ேபாகலாயி>E. ஆகேவ தா�, சி)தாமணி - 
சி)தாமணி - எ�E சதா பஜைன ெசB� ெகா�/()தா�. ந5ம ராதா ஒ( கைத 
ெசா*Aவா�; யாேரா ஒ( வ .ராதி வ .ரனா5, உலைகேய ெஜயி3� ஒ( "ைட�கீ] 
ஆளேவ�#5 எ�E எ�ணினானா5. பல ேதச�கைள75 ெஜயி3தவனா5; �க] 
ஓ�கி வள�)ததா5. அ�ப/�ப;டவU�", 0திய ப(வ5 வ(கிற ேநர3தி*, ஒ( 
அழ" ராணியிட5 அேமாகமாக ஆைச பிற)ததா5. அதைன அறி)� ெகா�ட அ)த 
ராணி அசகாய gரைன3 த� அ/ைமயா�கி� ெகா�டாளா5. கைடசியி* அவ� 
ராlய5, ரணகள5, கீ�3தி 0தலியவ>ைற எ*லா5 மற)� அவளிட5 ெகா^சி� 
"லாவி� ெகா�/(�பேத ேவைலயாக� ெகா�#, அத� பயனாக ெச*வா�ைக75 
மதி�ைப75 இழ)தானா5. ெபய� எ�னேவா ஜுலியd சீச� எ�E ெசா*வா�. 
அ�ேபால� ெகா^ச5 வயதான பிற", இ)த� காத* ேநாB ஏ>ப;டா*, அைத3 
த.�3�� ெகா�95 ம()�5 கிைட�ப� கHட5. ம()� கிைட3தாA5, @லப3திேல 
ேவைல ெசBயா�. சா� மிர�டா* கா# ெகா�ளா� எ�பா�கேள, அ�ேபால 0திய 
ப(வ3திேல ேமாக5 பிற)தா* அத� ேவக3ைத3 தா�க மா;டாம*, அவ�க� 
நிைலையேய இழ)�வி#மளN ஆ#வ�. உ� அ�பாN�"5 அ)த� கதிதாேனா எ�E 
நா� அ^சிேன�. இவெளவேளா சி)தாமணியா5! த�க3திட5 ெகா�ட ஆைசயா* 
அவ� எ�ைன இWவளN பா#ப#3தினா�. இ�U5 சி)தாமணி75 வ)� ேச�)தா*, 
த.�)த�. எ� ைகயி* தி(ேவா# ெகா#3�3 �ர3தி75 வி#வா�க� எ�E 
பய)ேத�. ெசா*ல0/யா�, மகேன! ேமாக3தா* பி/தா;ட�ப#5 ஆடவ�க� 
எWவளN ேமாசமாக நட�க ஆர5பி�பா�க� எ�பைத அளவறி)� ?ற 0/யா� - 
ெசா)த மக�, மக�, அ�ண�, த5பி ஆகிேயாைர75 த�னிட5 பி4ய0�ள 
ஊழிய�கைள75 உதாசீன5 ெசBய3 �ணிவா�க�. பைழய பாச5, ேநச5 
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அWவளN5 பாழா"5. கவைல�பட மா;டா�க�. எ� வ)தாA5 ச4, எ� ேபானாA5 
ச4 எ�E �ணி)� வி#வா�க�. யா� எ�ப/ ேவ�#மானாA5 ெசா*லி� 
ெகா�ள;#5, எ�ணி� ெகா�ள;#5 எ�E மனைத மர�க/3�� ெகா�வா�க�. 
மகேன! இர�டா)தார5 ெசB� ெகா�ட "#5ப3திேல வள(5 பி�ைளகளிேல பல 
ெகா#ைம�" ஆளாவைத� பா��கிேறாேம, மா>றா)தாB� ெகா#ைம எ�E 
அதைன� ?Eவா�க�. ஆனா* ">ற5, அ)த இர�டா5 மைனவி மீ� அதிக5 
இரா�; ஆடவ� மீ� தா� இ(�"5. அைத� ?�)� கவனி3தா*தா� ெத475, 
�475.   
  
எ)த3 த�க3தா* எ� வா]N சீ�"ைல�க�ப;டேதா அவளிடேம ெச�E 
"ைறைய� "றி உதவி ேகா4ேன�. அவ� இதனா* க�வ5 ெகா�டாA5 ச4, 
ேமA5 எ�ைன� ெகா#ைம�காளா�கினாA5 ச4 எ�E �ணி)ேத இைதF 
ெசBேத�. ஆனா* நா�, சி)தாமணி விஷயமாக� ?றிய�5 த�க5 எ�ைனவிட 
அதிகமாக3 திகிலைட)தா� எ�ப� அவ� ேபFசிேலேய ந�" ெத4)த�. க�களி* 
ந.� த�5ப அவ� அைசவ>E நி�E ெகா�/()தா�. அவ� மனதிேல எ�ென�ன 
எ�ணினாேளா? ஏற�"ைறய எ� நிைல�" அவ� வ)� ெகா�/()தா�. 
த�க05 ர�கமாகி3தாேன த.ர ேவ�#5, �தியவ� வ)� ேச�)தா*! த�க5, ர�க5 
எ�E தனி�ப;ட ெபய�கைள�?ட3 த�ளிவி# த5பி! ெபா�வாகேவ ெப�க9�" 
நிைலைம இ�தாேன. ஒ( நா� ராதா, ர�ேகானி* யாேரா ஒ( �லவ� எ\திய 
பா;ைட� ப/3�� ெகா�/()தா�. "எ�ன/ எ\தியி(�" அதிேல? அWவளN 
@வாரdயமாக� ப/�கிறாB" எ�E ேக;ேட�. "ெப�களி� 0க3ைதF ச)திரபி5ப5 
எ�E வ�ணி�கிறா�கேள அைத�ப>றி ஒ( �லவ� அழகாக எ\தி இ(�கிறா�" 
எ�றா�. "இதிேல எ�ன �� அதிசய5 க�#வி;டாய/; நா5 ?ட3தா� சி�ன� 
"ழ)ைதகைள ஏேதேதா ெசா*லி� ெகா^@கிேறா5. நம�" ஏெத� 
கிைட�கேவ�#ெம�E எ�Rகிேறாேமா, எைவ எைவ விைல7ய�)தைவ, 
மதி�க3த�கைவ எ�E எ�Rகிேறாேமா அ)த� ெபா(ளி� ெபயைர ைவ3�� 
"ழ)ைதைய� ?�பி;#� ெகா^@கிேறா5. இ� ேபாலேவ, ெப�கைள� பல 
காலமாக� �க])� வ(கிறா�க�" எ�ேற�. "அ5மா! ந. ெசா*வ�தா� உ�ைம. 
ஆனா* இைத� ப/�"5ேபா� என�" ேவேறா� விஷய5 �ல�ப;ட�. 0க5 
ச)திரபி5ப5 எ�கிறா�கேள அ� ச4ேயா, தவேறா? ெப�களி� வா]N ச)திர� 
ேபால3தா� இ(�கிற�. இ(�ட இட3��" ஒளி, ெவ�ப5 ந.�"5 "ளி�Fசி, பா��க 
ஆன)த5, இWவளN5 நிலN5 த(கிற�; நா05 த(கிேறா5. ஆைகயா* 
ெப�களி� 0க3��" நிலாைவ ஈடாக� ?Eவைதவிட, ெப�க9�ேக நிலைவ 
உவைம ?றலா5" எ�றா�. "ஆமா/ அ5மா! நிலN�" இ(�ப� ேபால3தா� நம� 
வா]விA5 ேதBபிைற75 வள�பிைற75 இ(�கிற�" எ�E ெசா*லிவி;# நா� 
ேவதைனைய மைற3�� ெகா�வத>காகF சி43ேத�. "அ5மா! அைத நா� 
அறியாம* இ*ைல. வள�பிைற ேதBபிைற ச)திரU�" இ(�ப�ேபால3தா� 
வனிைதய� வா]விA5 இ(�கிற�. வள�பிைற, Cேலாக3��" மகி]Fசி த(கிற�. 
0\ நிலN காண எWவளேவா ஆன)தமாக இ(�கிற�. அத� அழகிேல 
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ெசா�காதவ�க� கிைடயா�. கவி பா#கிறா� களி��ட�. பாமர(�"5 ஏேதா ஓ� 
வைகயான களி��. நிலா�கால5 - 0\நிலN நா� - இைவகைளேய பல 
கைதகளிேல அழகாக3 த.;#கிறா�க�. அ� ேபால3தான5மா, ெப�களி� 
வா]விA5 0\3 தி(�தி75 மகி]Fசி75 நிர5பி, ஒளி வ .சினா*, அதனா* 
ெப�க9�" ம;#ம*ல, ஆடவ� உல"�"5 ந�ைமதா� ஏ>ப#5. ேதBபிைறயி� 
ேபா� ெத(N5 வ .#5 சாைல75 இ(�# வி#கி�றன. ம�க� பாழாB�ேபான 
இ(;#�"� பய)� வ .;ேடா # இ(�பா�க�. அ(வ(��, பய5 இைவகளா* 
ப/ீ�க�ப#கிறா�க�. 0� இ(;#, பி� இ(;#, 0\ இ(;#, ைம இ(;# எ�E 
விதவிதமாக� பி43�� கா;/ வ(3த�ப#கிறா�க�. ெவளியிேல உ*லாசமாக 
உலவேவா ஒளி இ*ைல - வ .;#�"�ேள இ()தாேலா நி5மதி இ*ைல; இ(;#� 
காலேம க�ள(�" ேவைல மி"தியான நா�. ஆகேவ, வ .;/ேல உற�க 0>E� 
கிட�ப�. இWவளN5 நிலN இ*லாததா* வ(5 ேக#. அ�ேபாலேவ, ெப�ணி� 
வா]N இ(�# கிட)தா*, கHட5 ெப�R�" ம;#ம*ல, ஆடவ(�"3தா�" 
எ�றா� எ� மக�. "ராதா! ந. ெசா*வ� ச4. ஆனா*, ெப�களி� வா]N ஏ� 
இ�ப/ வள�பிைற ேதBபிைறயாகேவ இ(�கிற�? இத>" ஒ( மா>ற5 கிைடயாதா? 
ேதBவ�, வள�வ� மீ�#5 ேதBவ� அ/ேயா# இ(�#ேபாவ�, 0\ அழ"ட� 
பிரகாசி�ப� எ�E�ள இ)த 0ைற மாற�?டாதா? இத� காரண3ைத அ)த� �லவ� 
ஏதாவ� ?றியி(�கிறாரா?" எ�E ேக;ேட�.  
 
 "சி)தாமணி, ெப�ண*ல/" எ�E கிழவி ெசா�ன�5 என�"3 M�கி 
வா4�ேபா;ட�. "எ�ன! எ�ன?" எ�E ேக;ேட� திைக���#. கிழவி சி43�� 
ெகா�ேட, எ�ைன அ(ேக அைழ3� த\வி� ெகா�#, "பய�படாேத! என�"� ��F 
ச�கள3தியாகF சி)தாமணி வ(கிறா� எ�E பதீி அைட)தாேய, அ� ேவ�டா5. 
சி)தாமணி, சி)தாமணி எ�E உ� �(ஷU5 அ)த உ(;#�க�ணU5 ேபசி� 
ெகா�ட� ஒ( ெப�ைண� ப>றியத*ல. உ� �(ஷU�" இ(�"5 ேபராைசைய 
ேமா�ப5 பி/3�� ெகா�# வ)தி(�"5 அ)த எ3த�, ஏேதா ஒ( வைகயான 
"ளிைக ெசB� த(வதாகN5, அ� இ(�"மானா* நிைன3தெத*லா5 நட�"5, 
ேக;டெத*லா5 கிைட�"5 எ�E5, அத� ெபய� சி)தாமணி எ�E5 ெசா*லி, 
ஏமா>றி இ(�கிறா�. ந. ெவளிேய ெச�றி()தேபா� அவU5 உ� �(ஷU5 இ)த 
விஷயமாக� ெகா^ச5 ெவளி�பைடயாக� ேபசி� ெகா�டன�. அதனா* தா� 
ெத4)� ெகா�ள 0/)த�" எ�றா�. எ� திைக�� ந.�கவி*ைல. "நிஜமாக3தானா 
அ*ல� அவ�க� ேபசியைத3 தவறாக ந. அ�3த5 ெசB� ெகா�டாயா" எ�E நா� 
ப�னி� ப�னி� ேக;ேட�. "தவறாக3தா� நா5 இ(வ(5 இ� வைரயிேல அ�3த5 
ெசB�ெகா�ேடா 5. சி)தாமணி எ�ற ேபFைச அைர"ைறயாக� ேக;#வி;#, ஒ( 
ெப�ணாக3தா� இ(�க ேவ�#5 எ�E த�� எ�ண5 ெகா�/()ேதா5. பாவ5! 
ந. மனைத ெரா5ப� "ழ�பி� ெகா�டாB" எ�றா� கிழவி. எ� மன5 
சமாதான�படவி*ைல. எ�ப/யா"5? சி)தாமணி, சி)தாமணி எ�E அவ� 
அ/LF@� "ரலிேல ேபசியைத� ேக;டவ� நா�. சி)தாமணி�"3 தனி ஜாைக 
ேவ�#5 எ�E5, சி)தாமணி நிFசயமாகF சில நா;களி* கிைட�க ஏ>பா# 
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ெசBகிேற� கவைல ேவ�டா5 எ�E5 அ)த உ(;#� க�ண� உைர3தைத75 
ேக;/(�கிேற�. சி)தாமணி ெப� அ*ல எ�E இ�ேபா� கிழவி 
க�#பி/3ததாக� ?றினா*, எ�ப/ என�" ந5பி�ைக பிற�"5. "ழ5பிேன�. 
"ஆமா5! எ�ப/ ந., சி)தாமணி ெப�ண*ல, ெபா(� - ேக;டைத3 த(5 மா)திVக� 
"ளிைக எ�E க�#பி/3தாB? அ�ப/ ந. க�#பி/�க�?/ய வித3திேல அவ�க� 
எ�ன ேபசினா�க�, விவரமாக� ?E" எ�E ேக;ேட�. 
 
     "ைப3தியேம! கவைல�படாேத. 'சி)தாமணிைய ைவ3� ைவ�க3 த�க3தா* 
ெப;/ ெசBவதா? ெவ�ளியா* ெப;/ ெசBவதா?' எ�E உ� �(ஷ� ேக;டா�. 
அ)த எ3த�, த�க3தா* ெசBவ� எ�E5 ந*ல� எ�றா�. 'அளN எ�ப/' எ�E 
உ� �(ஷ� ேக;டா�. 'அைர ஜாR�" அைர ஜா� இ()தா* ேபா�5' எ�றா� 
எ3த�. இ�U5 எ�ன ேவ�#5, சி)தாமணி ெபா(�தா�, ெப�ண*ல எ�பைத 
விள�க. உன�"F ச�கள3தியாக வ(பவ� அைர ஜாR�", அைர ஜா� அளவா 
இ(�பா�! அ�ப/�ப;ட அளவிேல எலி�";/ இ(�"5; ெப� இ(�க 0/7மா?" 
எ�E ?றிவி;#F சி43தா�.  
 
     "எ�னேவா என�"3 தி(�தியாக இ*ைலேய, ந. ெசா*வ�? இைதயா, 
இWவளN இரகசியமாக� ேபசி இ(�பா�க�?" எ�E நா� ேக;ேட�. "ஆமா/ அ5மா, 
இேத தா�. உ� �(ஷ� ேக;டா�, 'இ)தF சி)தாமணி இ�U5 எWவளN ேப4ட5 
இ(�கிற�' எ�E. அ)த எ3த� ஒ( நாைல)� ராஜா�க� ேப� ?றி 
அவ�களிடெம*லா5 சி)தாமணி இ(�பதாகF ெசா�னா�. இ�ன0மா ச)ேதக5!"  
  
  ெகா^ச ேநர5 நா�க� இ(வ(5 எ�ன ெசBவ�, எ�ன ேப@வ� எ�ேற 
�4யாம*, திைக�C�# இ()ேதா5. உ� அ�பாவி� க�களிலி()� க�ண.� 
தாைர தாைரயாக ெவளி வ)த�. நா� அழவி*ைல. அத>"5 ெகா^ச5 ச�தி 
ேவ�#5. அ)தF ச�திய>றவளாகிவி;ேட�, அ)த ேநர5. ேயாசி3ேத�, ெகா^ச5 
ெதளிN வ)த�5, ேயாசி3ேத�, ேயாசி3ேத�, ெந#ேநர5; ஒ�E5 �4யவி*ைல. 
எ�ன ெசBவ� எ�E விள�கேவ இ*ைல. உ�ேள பிண5! ெவளிேய பிண3��"F 
சமமான நிைலயி* �ர;ட�! இர�# ெகாைல� ">ற�க�! கணவU5 மைனவி75 
">றவாளிக�! த5பி! எ�க� நிைல எ�ப/ இ()தி(�"5 எ�E எ�ணி� பா�, ந.. 
க�ேண! அ)த ந#நிசியி*, ெதா;/லி* M�கி� ெகா�/(�கிறாB. 
 
     "கிழவி பிணமான பிற", எ�ன ெசBவதாக ேயாசைன ெசBதி()த.�க�" எ�E 
நா� ேக;ேட� அவைர, ெந# ேநர3தி>"� பிற". 
 
     "எ�ன? எ�ன ேக;கிறாB ர�க5?" எ�E "ழ�ப3�ட� ேபசினா� எ� 
கணவ�. 
 
     "பாவிகேள அனாைதயாக வ)த கிழவிைய நரபலி ெகா#3த.�கேள; அவைள� 
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பிணமான பிற" எ�ன ெசBவதாக இ()த.�க�?" எ�E ேக;ேட�. 
 
     "நா� எ�ன கா4ய5 ெசB�வி;ேட�, ர�க5! ெகாைல�"5 உட�ப;ேட�. 
இ)த� பாவியி� ெசா*லா* ெக;ேட�" எ�E ?றி�ெகா�ேட அழலானா�. 
அவ(ைடய அ\"ர* எ� மனதிேல �ளி75 பFசா3தாப3ைத� கிள�பவி*ைல. 
"0தலியாேர! பிற" அழலா5! ஆ7;கால5 CராN5 அ\�ெகா�ேட இ(5. 
இ�ேபா� உ�க� அ�ரம ஏ>பா;/�ப/ 0\ விவர3ைத75 ெசா*A5" எ�E நா� 
அவ(ைடய மன3ைத� "3�கிற விதமாக� ேக;ேட�. 
 
     "அ)த� பாவி, எ�ென�னேவா ெசா�னாேன! நா� எைத எ�E ெசா*ேவ�. 
எைத ந5�வ�. எ�ைன� ெகாைலகாரனா�கினா� - பிற", அவேன ேபா`ஸாக 
வ)தா� - எ�ென�ன ெசBதா�..." எ�E திணறி3 திணறி� ேபசினா�. 
 
     "ஐயா, த(ம ெசாfப!ீ உ50ைடய ந*ல "ண3ைத3 திOெர�E இ)த� பாவி 
ெக#3�வி;ட கைதைய� பிற" ேபசலா5. கிழவிைய� ெகாைல ெசBத பிற" எ�ன 
ெசBய எ�ணியி()த.�க�? பிண3ைத3 தி�Eவிட இ()த.�களா? ேப@மBயா, 
ெப4ய மனிதேர! ேப@!" எ�E நா� ேக;ேட�. ஆமா5 த5பி! என�" அWவளN 
ஆ3திர5. மEப/75 எ� காலிேல வி\)தா�. 
 
     "நாA ேப�! ஓட�கார�க�! உ�� L;ைட!" எ�E ஏேதேதா உளறினா�. 
 
     "எ�ன ெசா*லி3 ெதாைல�கிற.�க�. சீ�கிர5 ெதளிவாகF ெசா*லி3 
ெதாைல7மBயா" எ�E நா� நி�ப)த�ப#3திேன�. 
 
     கிழவிைய� பலி ெகா#3த பிற", நாA ேப� ஓட�கார�க� வ(வா�கெள�E5, 
அவ�களிட5 பிண3ைத� ெகா#3�விட ேவ�#5 எ�E5, அவ�க� 
எ�ென�னேவா ெசB� அ)த� பிண3ைத3 ��#களா�கி, உ�� L;ைடயிேல 
ேபா;#, ெதாைல Mர3தி* எ�ேவா ஒ( கா;# ஆறா5, அதிேல 
ேபா;#வி#வா�க� எ�E5 ெசா�னா�" எ�றா�. 
 
     "எ�ேபா� வ(வா�க� எ�றா�, இ)த� �ர;ட�" எ�E ேக;ேட�. 
 
     "L�E மணி�"�" எ�றா�. க/கார3ைத� பா�3ேத�. இர�டைர மணி. ஒ( 
0/N�" வ)ேத�. கிழவியி� 0க3ைத� பா�3ேத� - க�ண .� என�" ெப(கி>E 
- அவ� கா*கைள3 ெதா;#� "5பி;ேட�. ைக3த/ைய மீ�#5 எ#3ேத� - 
">Eயிராக� கிட)த அ)த� ெகா/யவ� ம�ைடயிேல ம>Eேமா� அ/ 
ெகா#3ேத�. மீ�#5 ேபB பி/3�� ெகா�டேதா எ�E பய)தி(�பா� உ� அ�பா!  
  
  மகேன! விபVதமான ச5பவமாக3தா� ேதா�E5 உன�"5 ச4, என�"5 ச4. 
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க;#�கைதகளிA5 இ�ப/ இராேத எ�ேற ?Eவ�. ஆனா*, என�" ஏ>ப;ட 
மன0றிN எ�ைன எ)த விபVத3��"5 தயாரா�கிவி;ட�. ராதா ெசா*வா�, 
Cைன?ட� �லியாக மாE5 எ�E. ந5ைம� க�ட�5 ஓ#5 Cைனைய3 �ர3தி� 
ெகா�# ெச�E, ஒ( அைறயி* அ� �")த பிற", கதைவ3 தாளி;#� 
ெகா�டா*, த�பி ஓட மா��கேம இ*லாததா*, Cைன�"� பிரமாதமான திகி* 
ஏ>ப;#, திகிலி� விைளவாக3 ைத4ய5 உ�டாகி� பாB)�, நம� க�கைள நாச5 
ெசB�வி#மா5! Cைன அ*ல அ)த ேநர5, �லியாகிவி#கிற� எ�E ராதா 
?Eவா�. நா� ப;ட ேவதைன எ�ைன அWவிதமா�கிவி;ட�. எ�னேவா ஓ� 
வைகயான ெவறி, ேச! எ�ேக# ெக;டாA5 ெக#ேவா5, இ)த� ெக#மதியாளUட� 
ம;#5 இனி இ(�க�?டா� எ�E ஒ( எ�ண5, அைச�க 0/யாதப/ 
ஏ>ப;#வி;ட�. பிண5 @டைலயி* ேவகிற�. நா� ஆ� உைடயி* ஊைரவி;# 
ெவளிேய ெச*கிேற�. 
 
     அ�பா! நா� காவி அணி)� உலவிய கால5 இ(�கிறேத, அ� ெவ)த 
��R�" ேவ* ஆக 0/)த�. கயவ�களி� ?;#றேவ கிைட3த�. அவ�க� 
ஊைர ஏB�க உர3த "ரலி* பா#5 பஜைன� பா;#�கைள, நாU5 0தலி* 
ந5பிேன�. நாU5 அவ�களி* ஒ(3தியாக இ(�க ஆர5பி3த பிற"தா� ெத4)த�, 
அவ�கைள� ேபா* Lட�க� ேவE கிைடயா� எ�ப�. பல� எ�ைன� ேபாலேவ 
வா]�ைகயி* ஏ>ப;ட திைக�பினாேலேய தி(ேவா# M�கினவ�க� - பிறேகா, 
அவ�க� பா#ப;#� பிைழ�க வி(5�பவ(�"� ைகெகா#�க மE�"5 உலைக 
ஏB3� வாழ இ�ேவ எளிய வழி எ�E க�டறி)�, அத>ேக>றப/ேய 
நட�கலாயின�. இ3தைகயவ�க9ட�, நா� சில மாத�க� உலாவிேன�. தி(விழா 
எ�ெக�" நட�கிறேதா அ�ெக*லா5 ெச*வ�. சாவ/க� எ�க9�"F ெசா)த5. 
"ள3த�கைரகளி* ெகா�டா;ட5 - ேபா`ஸி� க�களி* சி�கிவி;டா* 
ஆப3�தா�. இ)நிைலயி*, நா� ெப>ற அUபவ5 இ(�கிறேத, அதைன 
ஆ7;கால5 CராN5 ?றலா5. ராதாவிட5 ெசா*லி3தா�, ப�டார�கைள� 
ப>றிேய ஒ( ெப4ய �3தக5 எ\தF ெசBயேவ�#5 எ�E ேயாசி3�� 
ெகா�/(�கிேற�. அWவளN விதவிதமான ப�டார�கைளப>றி என�"3 
ெத475. அவ�களி� 'கைதக�' உல"�", எFச4�ைகயாக�?ட இ(�"5. நா� 
அ)த உலகிேல க�ட பல அதிசய�கைள� ?றி உன�"F சலி�� உ�டா�க� 
பி4ய�படவி*ைல. @(�கமாகF சில� ம;#5 ?Eகிேற� - பல இரNக� ப;/னி 
கிட)தி(�கிேற�. தி(;#F ெசா3திேல ப�" ெப>றி(�கிேற� - ேபா`ஸி* ?டF 
சி�கி� ெகா�ள இ()ேத� ஒ( 0ைற! இWவளN5, என�" அ*லைல3 த)தேத 
தவிர, ஆப3ைத3 தரவி*ைல - ஆ� உைட என�"� கவசமாக அைம)தி()த�. 
ஆனா* மகேன! நா� எ�ப/யடா ?Eேவ�, அ)த� கவச5 எ�ைன� கைடசி வைர 
கா�பா>ற 0/யா� ேபாயி>E. நா� ப#"ழியி* த�ள�ப;ேட�... உ� அ�ைன 
எ�ற அ)தdதிலி()� வ .])ேத�. அ�E என�"� க#ைமயான ஜுர5. நா� 
?;டாளியாக� ெகா�/()த கிழ� ப�டார5, என�" ம()� வா�கி� 
ெகா#3தா�. ம()ேதா# விபசார5 எ�ற விஷ05 கல)தா�. த>ெசயலாக3தா� 
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க�#ெகா�டா� - தகாத கா4ய5 எ�E ெக^சிேன�, எதி��கF ச�தி இ*ைல. 
நா� வ .])ேத�! விழியி* வழி)ேதா/ய ந.� ெகா^சம*ல. ேமA5 நட)தைவகைள� 
?றி உ�ைனF சி3திரவைத ெசBய3 �ணியவி*ைலயடா க�ேண! நா� 
�ேராகியாேன� - விபசா4யாேன� - பிற" என�"5 ப�டார� ?;டேமா, காவி 
உைடேயா ேதைவ�படவி*ைல. கிழ� ப�டார5 சில நா;க9�"� பிற", எ�ைன3 
த� த�ைக வ .;#�" அைழ3�F ெச�E, ெப(ைம7ட� ?றினா�. "ஒ�E�"5 
உதவாதவ� எ�E ெசா*லி எ�ைன இ)த3 த�ளாத வயதிேல �ர3தினாேய, 
பா�3தாயா, �ைதய*!" எ�றா�. அவ� எ�ைன� பா�3த பா�ைவைய இ�ேபா� 
எ�ணி� ெகா�டாA5 ந#�க5 பிற�கிற�. சிறிய பலகார� கைட அ�. பலகார5 
ம;#ம*ல, தி(;#F சாராய� கைட75 அ�தா�. அ� எ�ைன� ேபால அபைலக� 
சி�கி� ெகா�95 சமய3திேல விபசார வி#தியாகN5 மாE5. அவ� இர�# 
0ைற த�டைன ெப>றவ� - தி(;#� ">ற3��காக. அதனா* அவ9�"5 
ேபா`ஸிட5 பய5 இ(�பதி*ைல. ேகலியாக� ?ட� ேப@வா�. அவ�க95, 
அவைள3 தமாH ெசBவா�க�. எ�ப/3தா� ஏ>ப;டேதா அ)த ேவக5. என�ேக 
�4யவி*ைல; நா� அ)த இட3தி>" வ)த சில வார�க9�"� 0\வ�5 அ\கிய 
மனைத� ெப>Eவி;ேட�. ேச>றிேல கா* ைவ3தாகி வி;ட�. ஆழ� �ைத)� 
ெகா�ட�. காைலF ேச>றிேல இ()� எ#3�� ெகா�ளF ச�தி7ம>E� ேபாயி>E. 
பிற" அ)தF ேசE, ச)தன5 ஆகிவிட3தாேன ேவ�#5. வி#தியிேல, ச)தி3த 
நா7#தா�, வி#தைல�" வழி ெசா�னா� - ர�ேகா� ேபாB வி#ேவா5 எ�E. 
கிள5பிேன�. ர�ேகானிA5 எ� வா]�ைக, �யலி* சி�கிய கல5 ேபால3தா�. 
நா7# ச5பாதி�பா� - "/�க ம;#ேம தா� அ)த� பண5 இ(�க ேவ�#5 எ�E 
நிைன�பவ� ேபாலF சில சமய5 நட)� ெகா�வா�. சில சமய5, ேவதா)த5 
ேப@வா�. சில ேவைளகளி* ஏேதா ேபான ெஜ�ம3திேல நம�"� ெதாட�� 
இ()தி(�க ேவ�#5. அதனாேலதா� இ)த ெஜ�ம3திேல இ� ஏ>ப;ட� எ�பா�.  
  
"ந�பா! ெகா#ைம�" ஆளான எ� தாயா4� ேசாக5 நிர5பிய கைதைய அவ�க� 
?றி 0/3த பிற" எ� க�களிேல ெகா��ளி3த ந.ைர3 �ைட3�� ெகா�ேட� - 
எ� தாயாைர ேநா�கி, 'அ5மா! பிேரத ப4ேசாதைன ெசB� பயனி*ைல. இனி நட�க 
ேவ�/யைத� கவனி3தாக ேவ�#5. அ� எ� கடைம. அ�பா, ேபராைசயா* 
ெசB�வி;ட ெப4ய ேக#, உ�ைனF g])� ெகா�# ெக#3�வி;ட�. 
">றவாளிைய நா� க�# ெகா�ேட�. த�டைன ம;#5 தர 0/யா�. நா�, எ� 
வா]நாளி* இத>"� ப4கார5 ேத#ேவ�. எ� தாயா� உயி(ட� இ(�கிறா�க� 
எ�E ஊரறிய� ?Eவத*ல இத>"� ப4கார5. எ� த�ைகயி� வா]N ச4யாக 
அைம75ப/ பா�3�� ெகா�95 ெபாE�� இனி எ�Uைடய�. அ�பா 
வ(வத>"�, ந.�க� இ�கி()� �ற�ப;#விட ேவ�#5. அவ� ேகா;ைடa�� 
கிராம3ைதவி;# இ�" "/ேயறிவி;ட� ேபாலேவ, நம� கிராம3தவ� ேவE 
சில(5 இWo4* வ)தி(�கிறா�க�. யாராவ�, எ�ப/யாவ� அைடயாள5 
க�#பி/3�வி;டா*, ெதா*ைல' எ�E ?றி� பண5 உதவிேன�. ராதா இ�ேபா� 
க*Y4யி* ேச�)தி(�கிறா�" எ�E எ� ந�ப� நாக@)தர5 ?றி 0/3தா�. 
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எ�ேபா�5 நா� ேக;/ராத அ)த விசி3திரமான கைத, எ� உ�ள3ைத 
உ(�கிவி;ட�. சாதாரணமாக, விபசா4 எ�ற உடேன யா(�"5 கா0கU�"5 
?ட� ேகாப5 வ(5. ஆனா*, இ�ப/ விபசார� ப#"ழியிேல இடறி 
விழேவ�/யப/, ெகா#ைம�" ஆளா�க�ப;ட ெப�ணி� கைதைய� ேக;டா*, 
ேகாப3தி>"� பதி* ��க)தாேன வ(5. நா� எ� ந�பனி� ேசாக நிைலைய� 
க�# ப4தாப�ப;ட�ட�, அவ� த� ெபாE�ைப உண�)�, ெப()�ய4* வ .])த 
த� அ�ைன�"5 த�ைக�"5 ேப(தவி ெசBத ெப(�"ண3ைத� பாரா;/ேன�. 
 
     நாக@)தர5 ெசா�னா�, "ந�பா? இ�ேபா��ள நிைலைய� பா�. ராதா 
மா@மEவ>றவ� - எழிA�ளவ� - ப/�கிறா� க*Y4யி* - ஆனா* அவைள எ� 
த�ைக எ�E நா� ஏ>E�ெகா�வத>கி*ைல - அதனா* அவ� ஒ( ெக#தி75 
ெசBயாமேலேய அவ9ைடய வா]வி� ஆர5பேம 0;#�க;ைட 
ேபாட�ப;டதாகிவி#கிற�. காலி* தைள இட�ப;டவ� ஓட 0ய�றா* இடறி 
விழ3தாேன ேவ�#5! கE��3 �ணிெகா�# க�கைள� க;/வி;#, கா75 
நிலைவ� க�# கவிபா# எ�E ேக;ப� ேபால, அவைள விபசா4 மக� எ�E 
03திைர ெபாறி3�வி;# பிற", வா]விேல நி5மதி ெபEவத>காக, ெகௗரவ5 
ெபEவத>காக, ந. க�R�க(3�மாக இ(�கேவ�#ெம�E ?றி� பய� எ�ன? 
அவ9ைடய வா]N கள�கம>றதாக இ(�க ேவ�#மானா*, அவ� மீ� Cச�ப#5 
கைறகைள� க�# கவைல ெகா�ளாத வ .ர� ேவ�#5, அவைள மண5 �4ய 
உ�ைன நா� அ3தைகய வ .ர� எ�E ந5பிேய, இWவளN ேவதைன நிர5பிய 
விஷய3ைத� ?றிேன�. உலக5 அறியா� இ)த உ�ைமைய; ந. அறிவாB. ந. 
வி(5பினா*, ஊரா4ட5 ?றி என�" இழிN ?ட உ�டா�க 0/75; M>ற 
0/75; வ5பள�கலா5; எ�ைன� ேகவல�ப#3தN5 ெசBயலா5. இைத3தா� 
சாமா�ய�க� ெசBவா�க�. ந., தனி� "ண5 உ�ளவ�. இ*ைலயானா*, மைற3� 
ைவ�க ேவ�/ய விஷய3ைத நா� மன)திற)� உ�னிட5 ?றியி(�க மா;ேட�. 
எ� தாயி� ெகௗரவ5 நசி3�வி;ட�; அைத இனி மீ;க 0/யா�. எ� த�ைகயி� 
வா]N ச4யாக அைம75ப/ ெசBவ�தா� இ�ேபா� நா� ஆ>ற�?/ய ெதா�#. 
இத>" உ� உதவி ேவ�#5. உ� உ�ள3தி* ஈர05 உ�#, வ .ர05 உ�#. 
எனேவ தா� உ�ைன நா/ேன�. பர)தாமா! எ� த�ைக ராதாைவ� கலியாண5 
ெசB� ெகா�# அவ9�"� ெகௗரவமான வா]N அளி�க ேவ�#கிேற� - 
ெக^@கிேற�." 
 
     நாக@)தர5 எ�ைன அWவளN உ(�கமாக�?ட ேக;/(�க 
ேவ�/யதி*ைல. சிE3ைதயா* சி�னா பி�னமா�க�ப;ட தாB மாU�" அ(ேக, 
ஏ�மறியா� தாவி� "தி�"5 மா� க�ைற, யா� தா�, க�ட�5 கா�பா>ற 
0�வராமலி(�பா�க�. ராதா, விபசா4யி� மக�! அவைள எ� மைனவியா�கி� 
ெகா�#, �� நிைல, ெகௗரவ5, அ)த� "#5ப3��"� கிைட�கF ெசBேவ�. 
விபசார5 ஒ( ">ற5 - ஆ5 - ஆனா*, அத>"3 த�டைன, தாB ெசBதத>காக 
மக9�"3 த(வ� த�மம*ல. சLக5, அ/�க/ தவEக� ெசB75 ம�கைள� 
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ெகா�ட�தா�. தவE ெசBதவ�கைளெய*லா5 அ/ேயா# ஒ��கி ைவ3�� 
ெகா�# ேபாB, அவ�கைளேய ஒ( பர5பைரயா�கி75 வி;டா*, பிற" சLக5 
ெவE5 சா�கைடF ேசE நிர5பிய இட5, அத� நா>ற3ைதF சகி�கமா;டாம* 
ச�கட�ப#5 ஒ( சிE ?;ட5 - இைவ ம;#5 ெகா�டதாகிவி#5. அ�வ*ல 
சLக3ைத3 தி(3�5 வழி. ர�க5 விபசா4, ர�க3தி� மக� ராதா! அவைள 
மீ;ேப� எ�E நா� ஏ>ெகனேவ த.�மானி3� வி;ேட�. எ)த மகU5, த� ஆ(யி� 
ந�பனிட5 ?ட3 த� தாB விபசா4யான ேவதைன மி")த கைதைய� ?ற 
மா;டா�. எ� ந�ப� எ�னிட5 ?றினா�. அWவளN ந5பி�ைக எ�னிட5.  
  
 "ந. இல;சியவாதி எ�பைத நா� அறிேவ�... ஆனா*, இWவளN ைத4ய5 உன�" 
ஏ>ப#5, இWவளN விைரவிேல எ�E நா� எ�ணினதி*ைல. ராதாைவ ந. மண5 
ெசB� ெகா�வதானா* ஏ>பட�?/ய இ�ன*, இழிெசா* ஆகியைவக� 
சாமா�யமாக இரா! சLகேம உ�ைன� பகிHக4�க�?#5; த.ர ேயாசி3� 0/N 
ெசB!" எ�E எ� ந�ப� ?றினா�. உ�ைமதா�! உலக5 எ�ென�னேவா ேப@5! 
ஆனா* நா5 நம� மன3தி>"F ச4 எ�E ப;டைதF ெசB75ேபா�, பய05 
கவைல75 ஏ� ஏ>பட ேவ�#5? எ�E எ�ணிேன� - ேமA5, த�ைகயி� 
ெபா(;# எ� ந�ப� தைட பல வ4U5 எதி�3� நி�E என�"3 �ைண 
�4வான*லவா எ�ற ைத4ய5 ேவE என�"! எனேவ, "அFச5 ேவ�டா5. 
ராதாN�காக நா� எைத75 ஏ>க3 தயா�" எ�ேற�. "மகி]Fசி - ந�பா! - ம;ட>ற 
மகி]Fசி - எ� இதய3ைத� "3தி� ெகா�/()த '0�' எ#ப#5, உ� த.ரF 
ெசயலா*" எ�E நாக@)தர5 மன எ\Fசி7ட� ?றினா�. 
 
     அவனிட5 அWவளN ைத4யமாக� ேபசிவி;ேடன*லவா - தனியாக 
இ(�"5ேபா�5 திகி* ஏ>பட3தா� ெசBத�. ப�மா நா7# ஒ(வ� - அவ(ைடய 
மக� இ)த ராதா - எ�ற ெபாBைய3தா� ?றியாக ேவ�#5. உ�ைமைய� 
?Eவ� எ�றா*, ேகா;ைடaரா� "#5ப இரகசிய�க� அ5பல5 வ(5. ந�ப� 
நாக@)தர3��"3 தா�க0/யாத அவமான5 ஏ>ப#5. 
 
     விபசா4யி� மக� எ�E ெத4)தி()�5, நா�, ராதாைவ எ� "#5ப 
விள�கா�கி� ெகா�ளF ச5மதி�"5ேபா� - g]நிைலயா*, ஒ( 0தியவ4� 
ேபராைசயா*, விபசார� ப#"ழியி* த�ள�ப;ட அ5ைமைய - த� "தாB" எ�E 
ைத4யமாக� ?றி, அதனா* ஏ>ப#5 இழிைவ75 ஏசைல75, ஏ� எ� ந�ப� 
தா�கி� ெகா�ள�?டா�! - எ�E நா� சில சமய5 ேயாசி�ப��#. ஆனா* 
ேநர/யாக, நாகைன� ேக;க3 ைத4ய5 வ(வதி*ைல. 
 
     த�க சமய5 வ)த�5 தி(மண5 நட3தி�ெகா�வ� எ�பத>காக அ*ல நா� 
கா3�� ெகா�/()த�. எ� மனதிேல காத* அ(5� மலராகிவி;ட� - எனிU5 
ராதாவி� மன5 எ�ப/ேயா, அைதF ச4யாக3 ெத4)�ெகா�ள ேவ�#ம*லவா? 
அத>காகேவ கால5 கட3தி வ)ேத�. எ� ந�ப�, ஜாைடமாைடயாக� 
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?றிவி;/(�பா� ேபாலி(�" த� தாயா(�". அ)த அ5ைம, எ�ைன3 தனி 
அ��ட� உபச4�க3 ெதாட�கினா�க�. ப�மா நா7#N5 என�"� 
பழ�கமாகிவி;டா�. ெந(�கி� பழக� பழக, அவ(5 g]நிைலயா* ெக;#� 
ேபானவ� எ�பைத3 ெத4)� ெகா�ேட�. g� ெத4யாதவ�. வா\5 
வைகயறியாதவ�. யாைர75 @லப3தி* ந5பிவி#வா� - திOெர�E விேராத5 
பாரா;#வா� - காரணேம இ(�கா�. 
 
     ஒ( நா� எ� ந�ப� நாக@)தர5, "ஏ� ஏதாவ� சிE ெதாழிேலா, 
வியாபாரேமா ெசBய�?டா�? "#5ப5 ெகா)தளி3தப/ேய இ(�கலாமா? நாA ேப� 
பா�3� ெமF@5ப/யான நிைலயி* இ(�கேவ�டாமா?" எ�E �3தி ?றினா� - 
வ)�வி;ட� ேகாப5, ப�மா நா7#N�". "த5பி! ஏேதா ந. ெகா^ச5 பண5 ெகா#3� 
உதவி ெசBகிற காரண3தாேலேய எ�ன ேபசினாA5 ேக;#� ெகா�ேவ� எ�E 
எ�ணி� ெகா�ளாேத. நா� மகா ேராஷ�கார�. மதியாதா� தைலவாச* 
மிதி�கமா;ேட�. எ�ைன� ேகவல5 உ� ைகைய எதி�பா�3�� ெகா�/(�"5 
பிFைச�கார� எ�E எ�ணிவி;டாB - இைத நா� சகி3�� ெகா�ள மா;ேட�. 
பா�! இ�U5 இர�ேட மாத�களி*, பN� பNனாக� "வி3�� கா;#கிேற�. 
பண5 ேசக4�"5 வி3ைத என�"5 ெத475" எ�E படபடெவன� ேபசிவி;டா�. 
எ� ந�ப� மிகN5 ேவதைன� ப;டா�. நா� தா� த�க சமாதான5 ?றிேன�. 
 
     ேகாப3தி� காரணமாக, எ� ந�பனிட5, ப�மா நா7#, பிற" பணேம 
ேக;பைத நிE3தி� ெகா�டா� எ�E எ�Rகிற.�களா? அ�தா� கிைடயா�! நாA 
நா;களிேல ேகாப5 ேபாBவி;ட�. "த5பி! உ�ைன3 தவிர ேவE யா� என�"� 
"லெதBவ5" எ�E ேபச ஆர5பி3தா�. எ� ந�ப� மி")த சிரம�ப;# ப�மா 
நா7#ைவ 'வியாபா4'யா�கினா�. அதிக இலாப5 வர�?/ய� அ*ல எ�ற 
ேபாதிA5, ஏேதா ெகௗரவமாக� "#5ப5 நட3த� ேபா�மானதாக இ()த�. 
 
     ராதாN�"5 என�"5 காத* எWவளN ேவகமாக வள�)� வ)தேதா, 
அைதவிட ேவகமாக நாக@)தர3��"5 அவ� தக�பனா(�"5 மனேபத5 
வளரலாயி>E.  
  
 ராதாவி� 'அ�ைப' நா� ெப>Eவி;ேட� - இனி எ� தக�பனா4� அUமதிதா� 
ேதைவ. நாக@)தர5தா� இத>"3 'M�'. @லபமாகN5 ெவ>றியாகிவி;ட�. நா�க� 
'நா7#' "#5ப5! எனேவ, ப�மா நா7# ஒ(வ� வ)தி(�கிறா�. அவ(ைடய மக� 
ராதாைவ3தா� கலியாண5 ெசB� ெகா�ள வி(5�கிறா� பர)தாம� எ�E 
ெசா�ன�5, அ�பா ச5மதி3�வி;டா�. தி(மண நா95 "றி�க�ப;#வி;ட�. 
கைடசியி*, த� மக� @க�பட, ெகௗரவ�பட, வழி கிைட3தேத எ�ற மகி]Fசி 
ர�க5மா9�"! த� த�ைக�"3 த")த 'வர�' கிைட3த�ப>றி நாக@)தர3��"� 
களி��! என�"5 ஆன)த5! ராதா? ஒேர "Mகல மய5! 
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     இWவளைவ75 'பா]' ெசBய� கிள5பினா�, ப�மா நா7#! கலியாண3��" 
இர�ேட நா;க� உ�ளன. ேநேர எ� வ .# வ)தா�. மா/யி*, எ� தனி அைறயி* 
நா� இ()ேத�... �திதாக3 ைத3� வ)த, ேகா;# ஒ�ைற ேபா;#�ெகா�#, 
'க�ணா/யி*' பா�3தப/. 
 
     "மா�பி�ைளயாக� ேபாகிறாேயா, மா�பி�ைள!" - எ�E ேகாப05 ேகலி75 
கல)த "ரலிேல ேக;டா� - கதைவ, உ;�ற5 தாளி;#� ெகா�டா�. 
 
     "இேதா பா�! என�" இ�ேபாேத ஒ( ஆயிர5 fபாB ெகா#3தாக ேவ�#5. 
இ*ைலயானா* இ)த� கலியாண5 நைடெபறா� - க�/�பாக நைடெபறா�" எ�E 
?றினா�. 
 
     என�" பிரமாதமான ேகாப5 வ)�வி;ட�. 
 
     "ஆயிர5 fபாயா? ஏ�? ெப�ைண வி>கிறாயா அ)த விைல�"?" எ�E நா� 
ேக;ேட�, ேகாபமாக3தா�. 
 
     "ெப�ைண வி>ப� அ*ல! அ)த "இளி3தவாBF சிE�கி" யா� த#3தாA5, 
உ�ைன3தா� கலியாண5 ெசB� ெகா�வா�. நா� ேக;"5 ஆயிர5, ராதாN�காக 
அ*ல! இரகசிய3ைத ெவளியிடாமலி(�க! உ� அ�பாN�", ர�க3தி� "C�வ .க5 
ெத4யாதி(�கேவ�#ேம, அத>காக! ெத4)தா*, ஊ� சி4�"ேம. ஒ���ெகா�வாரா, 
உ� த)ைத. அத>காக, நா� வாைய L/� ெகா�/(�பத>காக. 'ஆயிர5' 
தரேவ�#5 எ�றா�. என�" வ)த ேகாப3தி*, அ�ப/ேய அ)த� "/காரனி� 
க\3ைத� பி/3� ெந43� விடலாமா எ�E ?ட3 ேதா�றி>E. அட�கி� ெகா�#, 
சா)தமாக ஆனா* உEதி7ட� ?றிேன� - அைர fபாB?ட� ெகா#�க 0/யா� 
எ�E. "கலியாண3ைத3 த#�க, உ�னா* 0/யா�. ஊ4ேல ஒ( சமய5, உ� 
உளற* ேக;#F சில ேப� இழிவாக� ேபச�?#5. அ�தா� நைடெபEேமெயாழிய, 
கலியாண5 நி�Eவிடா�" எ�E நா� ெசா�ேன�. 
 
     "ேகா;ைடaரா4� 0த* மைனவிதா� ர�க5 எ�ப� ெத4)தா* ?டவா, 
உ� அ�பா ச5மதி�பா� இ)த� கலியாண3��"?" எ�E 0#�"ட� ேக;டா� 
ப�மா நா7#. 
 
     "கலியாண5 என�"! அ�பாN�" அ*ல" - எ�E நா� ெவ#�ெகன� பதி* 
ெசா�ேன�. ப�மா நா7#, ஆயிர3ைத ஐ)hE ஆ�கினா� - நா� 0ைற3�� 
பா�3ேத�, இ(hE�" இற�கினா� - என�"F சி4�� வ)�வி;ட�. "மிர;/� 
பண5 வா�"வ� 0/யா�, மாமா! ஆயிர5 ?ட3 த)�வி#ேவ�, அ��ட� 
ேக;டா*" எ�E ெசா�ேன� - இளி3தா�. ஐ)� hE fபாB ேநா;#கைள எ#3�� 
ெகா#3ேத�. அைவகைள வா�கி�ெகா�ட பிற" ெசா�னா�. "த5பி! ஏ� ெத47மா 
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இ�! கலியாண3தி� ேபா�, உ� அ)தd��" ஏ>றப/ நா� உன�" ம4யாைத 
ெசBய ேவ�டாமா? அத>காக3தா�!" 
 
     தி(மண5 சிற�பாக நட)ேதறிய�. 
 
     ப�மா நா7#, நாpE fபாயி* என�" '4d; வா;F' வா�கி3 த)தா�! 
 
     ேகா;ைடaரா� 'ராதாN�"' ஆசீ�வாத05, அழகான ைவர ெந�ெல@5 
ப4சளி3தா� - பகிர�கமாக அ*ல. 
 
     எ�ப/ேயா ெப4யேதா� 'ெபாB' ெசா*லி, எ� தக�பனாைர 
ஏமா>றியாகிவி;ட�. 
 
     அ)த� ெபாB ெசா*லாவி;டா*, உ�ைமைய� ?றி இ()தா*, ராதாைவ 
நா� மைனவியாக� ெகா�வைத எ�ப/ எ� அ�பா ச5மதி�பா�! 
 
     நாU5 நா"N5, இைத� ேபசி�ெகா�ேட சி43�� ெகா�/()ேதா5, ஒ( 
நா� மாைலயி*, எ� மா/ அைறயி*. 
 
     "அ�ணா! அ�பாைவ ஏமா>றிவி;டதாக3தாேன அ3தா�, 'கி3தா��'� 
ேப@கிறா�" எ�றா� ராதா. 
 
     "ஆமா5 - சாம�3தியமாக நா� கா4ய3ைதF சாதி3�� ெகா�ேட� - அ�பா, 
க�நாடக� ேப�வழி - கல�� மண3��"3 �ளி75 ச5மதி�கமா;டா�" எ�ேற�. 
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