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ச�திர�� ேவல�ய�� இளைம ந�ப�க�. இ�வ�� இளைமயி� ஒேர வ��பி� 
பயி��, ஒ�றாகேவ விைளயா!, ஒ�றாகேவ வள��தவ�க�. ஆனா�, ப$தாவ% 
வ��&'�� பி�ன�, அவ�க� வா)வி� பிாி* ஏ,ப-ட%. பிாி* விாி�% பர�% 
ஒ�வைர ஒ�வ� எ-டாத அளவி,�' ெகா�1 ேச�$%வி-ட%. 
 
ச�திர�ைடய வா)* ேம1 ப�ள� நிைற�த%. ேவல�ய�ைடய வா)* 
சமெவளியி� அைமதியாக2 ெச�3� ெபாிய ஆ,ைற ஒ$த%. 
 
ச�திர�ைடய வா)'ைக அரளி2 ெச!ைய� ேபா�, ஒ�&ற� க�ைண' கவ�� 
அழ�� ந�மண6� உைடய மல�கைள' ெகா�1, ம,ெறா�&ற� அவ,றி,� 
மாறான இய�&�ள இைலகைள' ெகா�!��ப%. ேவல�ய�ைடய வா)'ைக 
%ளசி2 ெச!ைய� ேபா�ற%. %ளசி2 ெச!யி� அழகிய மல�க� இ�ைல, 
ெவ�'க$த'க ப�தி8� இ�ைல. மல��, இைல8�, த�1�, ேவ�� எ�லா� ஒ$த 
ஒேர வைகயான மண� கம)வ% அ%. 
 
ச�திரைன� ேபா� ந�ல அழ��, 9ாிய அறி*� ெப,� அதனா� ெச�'கைட�% 
சீரழி�% தா6� ெக-1� பிற�'�� ;ைமயாக வா)வைதவிட ேவல�யைன� ேபா� 
அறி* �ைறவாக இ��தா3� சிற�த ப�&கைள� ெப,� அட'கமான வா)* 
வா)�தாேல ேபா%� எ�ற உய��த வா)'ைக' �றி'ேகா� இ' கைதைய� 
ப!'கி�றவ�க� உ�ள$தி� உ�வா��. 
 
"ஒ� �1�ப$தி� தைலவியாக, பல ம'க<'�$ தாயாக விள=க ேவ�!ய க-டான 
உட�&�, ஈரமான ெந?;� பைட$த ஊ) அ�த அ�ைமயா�'�$ தனிைம$ 
%�ப$ைதேய வா)வி� பாிசாக அளி$% வி-ட%" எ�ற வாிகைள� ப!'��ேபா% 
%'க� ந� ெந?ைச அைட'கிற%; வா�வி-1' கதறி அழேவ�1� எ�ற உண�* 
ேமA1கிற%. 
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அ$தைகய %'க$ைத� ெப,ற பா'கிய அ�ைமயா� த� %�ப=கைள எ�லா� மற�% 
ஆ,றியி��% தி�'�றைள8�, தி�.வி.க. ேபா�ற ெபாியா�களி� B�கைள8� 
ப!$%� பய�ெப,� ஒளிவிள'கா�$ திக)கிறா�. அ�த விள'கி� ஒளிப-ட 
க,பக6� கய,க�ணி8� மணிேமகைல8� ந,ப�&க� பல ெப,� வா)'ைக2 
சி'கA� உழலாம� உய�கி�றா�க�. 
 
அறிெவாளிைய அளி'�� க�விைய� பயி��� Cட ந�பி'ைகக� பலவ,ைற 
வள�$%' ெகா�ட மால� ��'ெகD$%� ேபா-!யி3�, �திைர� 
ப�தய=களி3� பண$ைத இழ�% மன� ஏ=�கிறா�. உைழ�& இ�லாம3� 
எளிதாக*� ெச�வ$ைத2 ேச�'க மன� எ�Eகிற%. ெச�ைப� ெபா�னா'�� 
ரசவாத வி$ைத கா-1� சாமியா�களி� பி� ெச�� அைலகிறா�. அவ� வா)வி� 
இர'க� ெகா�ட ேவல�ய� "என'� உைழ�பி� ந�பி'ைக உ�1, அற$தி� 
ந�பி'ைக உ�1" எ�� 9றி மால�ைடய தவறான ந�பி'ைககைள� ேபா'�� 
6ய,சி பாரா-ட$த'க வைகயி� அைம�%�ள%. 
 
"எ�ன உலக� இ%? ெப�க� இ�வ� பழகினா�, உட�ைப' கட�% உ�ள$தி� 
உற* ெகா�1 பழகவி�ைலயா? ... ஆ�க� இ�வ� பழ��ேபா% அ�ப! 
உ�ள$தா� பழகவி�ைலயா? ஓ� ஆE� ெப�E� பழ�� ேபா% ம-1� உ�ள� 
இ�ைலயா? ஏ� இ�த$ த1மா,ற�, ஏமா,ற� எ�லா�?" .... இமாவதியி� ஆ)�த 
உ�ள$திA��% எD�த இ�த' ேக�விைய ஒGேவா� ஆE� ெப�E� எ�ணி 
எ�ணி விைட காண 6!8மானா�, ச6தாய� ப�பா1 மி'கதா� எளிதி� 
6�ேன,ற� எ�தலா�. 
 
சீரழி�த ச�திர� ெதாDேநாயி� பிணி�பிேலேய உழ�� வ��தி' கைடசியாக 
உண�*ெப,� உ�ைமகைளெய�லா� ெவளியி-1 ஆ$திர$%ட� ேப;� 
ேப2;க� உ�ள$ைத உ�'�கி�றன. 
 
"நீ ம� அகலாக இ��த கால$தி� நா� பி$தைள அகலாக இ��ேத�. சிறி% கால� 
பளபள எ�� மி�னிேன�. எ� அழைக8�, அறிைவ8� அ�ேபா% எ�லா�� 
வி��பினா�க�, பாரா-!னா�க�, எ�ன பய�? வர வர எ�ெண8� ெக-ட%, 
திாி8� ெக-ட%, சி-ட6� பி!$த%. ஒளி ம=கிய%, ம=கிவி-ேட�, நீதா� ேநராக2 
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;ட�வி-1, அைமதியாக எாி8� ஒளிவிள'�" எ�� ேவல�யனிட� ச�திர� 9�� 
க�$%க� கைதயி� க��ெபா�ளாக அைமகி�றன. 
 
"ேட எ�ேபா%� இதி� ேவக� ேவ�டா�டா, ேவக� உ�ைன8� ெக1'��, 
உ�ைன2 சா��தவ�கைள8� ெக1'��" எ�� ைச'கிளி� ெச�பவ� 9�� 
ெமாழிக� ந�ைம$ த1$தா- ெகா�கி�றன. 
 
"விைளயா-டாக இ��தா3� விதிக<'�' க-1�படேவ�1�. ெதாி8மா? நீேய 
அரச� எ�� எ�ணி'ெகா�1, உ� வி��ப� ேபா� ஆட 6!யா%, ெதாி�% 
ெகா�" எ�� ப�தா-ட'கார� ெசா�3� ெசா,க� நம'� அற� வA8�$தலாக 
எ�ணி' ெகா�ளேவ�1�. 
 
"ப!�& எ=ேக? ப�& எ=ேக? அழ�'� அழ�, அறி*'� அழ�, அ�&'� அழ� 
எ�� விைலேபாக ேவ�!ய ந�ல வா)*க� பண$%'� அழ�, பண$%'� அறி*, 
பண$%'� அ�&, எ�� விைல ேபா�� ெகா1ைமைய ந�றாக உண��ேத�... 
ப!$த இைளஞ�க<�, ப�&�ள அழகிக<� பண$%'காக விைலேபா�� 
ெகா1ைம ேவ� எ�த நா-!3� இGவள* மA�%�ளதாக' 9ற 6!யா%" எ�� 
வ�� ப�திகைள� ப!'�� ேபா%, இ�� தமி)2 ச6தாய$தி� வள��% C!8�ள 
சீ�ேக1கைள எ�ணி எ�ணி� ப�&ைடயா� உ�ள$தி� ெபா=கி எD� 
�6றைலேய கா�கி�ேறா�. 
 
"ேகாவல�ைடய தவ� ந�றாக$ ெதாி�தி��%� எதி�$%� பிாி�% வா)வைத விட, 
அ�த$ தவறான வா)*'�� %ைணயாக இ��% சாவேத ந�ல% எ�ற %ணி* 
க�ணகியிட� இ��த%. அதனா�தா�, ெபா�� இழ�% வ��திய கணவ�'�$ 
த� கா� சில�ைப' ெகா1'க 6� வ�தா�. கணவைன$ தி�$த 6!8� எ�ற 
ந�பி'ைக இ�லாதேபா%� அ�த வா)*'�$ %ைணயாக இ��% வி-12 சாக$ 
%ணி�த மன� அ%. அ�த மன� எளிதி� வரா%. தியாக$தி� ஊறி� ப�ப-ட மன� 
அ%. �!கார மகனாக இ��தா3� அவ�'�' ெகா1$%' ெகா1$%2 ெச�வ$ைத 
அழி'க$ %ணி8� தாயி� மன� அ%. அத,� எGவள* அ�& ேவ�1�! எGவள* 
தியாக� ேவ�1�!" எ�ற ப�தி %றவியான இள=ேகாவ!க� க�ணகியி� 
கைதைய' கா�பியமாக� பா!ய ெப�ைமைய� ேப;கிற%. 
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தமி) ெமாழியி� ஒAவள�, தமி) நா-!� நா�� வைக நில அைம�& 6தலான 
சிற�&கைளெய�லா� ஆசிாிய� எ1$%2 ெசா�3� ேபா% யா�'�$தா� 
ெமாழி�ப,�� நா-1�ப,�� உ�டாகாம� ேபா��? 
 
இ��� ஆசிாியாி� ெபா�னான க�$%க� எ$தைனேயா, இ�BA� 
க,கி�ேறா�. ெவ�� ெபாD% ேபா'கி,காகேவ கைதகைள� ப!$%' கால$ைத 
Iணா'கிய தமி) ம'கைள, ப!'க$ ெதாி�த இைளஞ�கைள இ$தைகய கைத 
B�க� அ�லேவா க�$%லக$தி� ஈ�$%, வா)'ைகயி� அ!�பைடயி� உ�ள 
சி'க�கைள எ�ண2 ெச�% வ�கி�றன? 
 

 கா.அ.ச. ர�நாயக� 
தி��ப$J�, வ.ஆ. 
31-1-1958 
----------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 1111    
 
பாலா,ற=கைரயி� நா�� ச�திர�� ைகேகா$% உலாவிய நா-க� எ=க� 
வா)'ைகயிேலேய ெபா�னான நா-க�. நா�� அவ�� ஒேர வய% உ�ளவ�க�; 
ஒேர உயர� உ�ளவ�க�. அ�த வயதி� எ1$த நிழ, பட$ைத� பா�$தா� நா� 
ெகா?ச� தைச�ப,� உ�ளவனாக இ��த% ெதாிகிற%. ச�திர� அ�ப! இ�ைல, 
இள=க�� ேபா� இ��தா�. ெகாD ெகாD எ��� இ�லாம� எ3�&� 
ேதா3மாக இ�லாம�, அளவான வள�2சிேயா1 இ��தா�. அ�ப! இ��பவ�க� 
;�;��& மி��தவ�களாக இ��பா�க� எ�� ெசா�வா�க�. ச�திரைன� 
ெபா�$தவைரயி� அ% உ�ைமயாகேவ இ��த%. அவ� மிக2 ;�;��பாக 
இ��தா�; எ� தா� எ�ைன� பா�$% அ!'க! 9�வ% உ�1. "நீ ேசா�ேபறி, 
இ�த' �1�பேம அ�ப!$தா�. ச�திரைன� பா�. எGவள* ;�;��பாக 
இ�'கிறா�! அவ� 6க$தி� இர�1 நா� விழி$% எD�தா� எ�த2 
ேசா�ேபறி'�� ;�;��& வ�%வி1ேம. நீ நா�ேதா�� அவேனா1 பழ�கிறா�; 
உன'� ஒ��� வரவி�ைலேய!" எ�பா�. உடேன நா�, "ெம�தா� அ�மா! 
பழகினா� வரா%. நீ ெசா�கிறப! அவ� 6க$தி� இர�1 நா� விழி$% எழ 
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ேவ�1�. அத,� வழி இ�ைல. ஒ��, நானாவ% அவ� I-1'�� ேபா�, அவ� 
ப'க$தி� ப1$தி��% அவ� J=கி எDவத,� 6� எD�% அவ� 6க$தி� 
விழி'க ேவ�1�. அ�ல% அவைன இ=ேக ந� I-1'� வரவைழ$% உற=க2 
ெச�%, என'�6� எழாதப! ெச�ய ேவ�1�" எ�� ெசா�A2 சிாி�ேப�. 
 
எ� தா� ெசா�Aயப! உ�ைமயிேலேய ச�திர�ைடய 6க$தி� தனி'கைள 
இ��த%. பா� வ!8ம 6க� எ�பா�கேள, அைத ச�திரனிட� க�ேட�. ப�ளி' 
9ட$%� பி�ைளக� எ1$த நிழ, பட=களி� ச�திர� மிக மிக அழகாக$ 
ேதா��வா�. எ� 6கேமா, எ� பா�ைவ'ேக அழகாக இ�'கா%. அ�ேபா% 
ச�திர�'� வய% பதி�C�� இ�'��. அ�த வயதி� அவ�ைடய 6க� ஒ� 
ெப�ணி� 6க�ேபா� அGவள* அழகாக இ��த%. அவ�ைடய த=ைக 
க,பக$தி� 6க$தி,�� அவ�ைடய 6க$தி,�� ேவ�பா1 ெதாியாதப! 
அGவள* அழ� அவ�'� இ��த%. இர�1 ஆ�1 கழி$% மீைச காி'ேகா1 
இ-1 வள��த பிற�தா�, ச�திர�ைடய 6க$தி� மா�த� ேதா�றிய%. 
 
அவ� நிற� சிவ�&, எ� நிறேமா க��&. அ�த நிற ேவ�பா-டா� தா� அவ� 
அழகாக$ ேதா�றினா� எ�� அ�ேபாெத�லா� எ�ணிேன�. நா� ேபா,�கிற 
சிவ�&'�� J,�கிற க��&'�� அGவள* ேவ�பா1 இ��பதாக ஐேரா�பிய� 
எ�Eவதி�ைல எ�பைத வள��த பிற� ெதாி�% ெகா�ேட�. ந� நா-12 
ெச�ேமனிய� க�ேமனிய� ஆகிய இ� திற$தாைர8� ேச�$%' க��ப� எ�� 
ஐேரா�பிய� �றி�பி1கிறா�க�. இ% அ�த இள� வயதி� என'�$ ெதாியா%. 
ஆைகயா�, அவ� சிவ�பாக� பிற�த% அவ�ைடய ந�விைன எ�� எ�ணி� 
ெபாறாைம�ப-ேட�. நா� எ�ன தீைம ெச�% க��பாக� பிற�ேதேனா எ�� 
கவைல8� ப-ேட�. 
 
அவ�ைடய அழ�'�' காரண� நிற� ம-1� அ�ல, அவ�ைடய 6க$தி� இ��த 
ஒ� ெபாA* ெபாிய காரண�. அ�த� ெபாA* அவ�ைடய ெப,ேறா�களி� 
ேநாய,ற ந�வா)விA��% அவ� ெப,ற ெச�வ� எனலா�. பி,கால$தி� 
அவ�ைடய ெப,ேறா�கைள� ப,றி8� பா-டைன� ப,றி8� பிற� ெசா�A' 
ேக-!�'கிேற�. அைவக� எ�லா� இ�ேபா% நிைன*'� வ�கி�றன. அவ�க� 
ஊ�� ெபாியதன' �1�ப$ைத2 சா��தவ�க�; கா-!3� ேம-!3� 6ர-1 
உைழ�& உைழ'காம� நிழA� இ��% அளவாக உ�1 அறிவாக வா)�தவ�க�; 
உDவி$% உ�பவராைகயா�, ெம�ைமயான உட3ைழ�& ம-1� உைடயவரா�, 
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உடA� ெம�ைம8� ஒளி8� ெகடாம� கா$%' ெகா�டவ�க�. பா-டனா� ஊ� 
மணிய'கார�. தக�பனா� ஊ� ம�ற$%$ தைலவ�; நில&ல$ைத ேம,பா�ைவ 
பா�$தேல ெதாழிலாக' ெகா�டவ�. தாயா�� அ�ப!�ப-ட ஒ� �1�ப$ைத2 
சா��த அழகான அ�ைமயா�. அதனா� அ�த' �1�ப$தி� எ�ேலா�ேம அழகாக 
விள=க 6!�த%. 
 
எ� �1�ப$ைத அ�ப!�ப-டதாக2 ெசா�ல 6!யா%. எ� தா�வழி� பா-டனா� 
உD% பா1ப-ட உைழ�பாளி, எ� த�ைதவழி� பா-டனா� ெச�வ நிைலயி� 
வா)�தவ� எ�றா3�, இளைமயி� ஒD=காக வா)'ைக நட$தாம� �!யி3� 
காம' ெகா�ைளயி3� ஈ1ப-1, ெபா�லாத ேநா�'� ஆளானவ�. ஆைகயா� 
�1�ப$தி� இ��த அழ�� இழ'க�ப1வத,�' காரண� ஆயி,�. தவிர, �1�ப� 
அGவ�ேபா% உ,ற இ1'க�க� பல. அதனா� உட3'� ஏ,ற ந�3ண* 
ெகா1$% ம'கைள வள�'�� வா��&� ேபாயி,�. இளைமயிேலேய அைர�ைற 
அழ�ட� பிற�தவ�கைள$ த'க உணவி� Cலமாகவாவ% தி�$தலா�. அ%*� 
இ�லாம, ேபாகேவ, இ-ட வி$தி3� �ைற, வள�$த நில$தி3� �ைற எ�ற 
நிைலைம ஆயி,�. 
 
இGவள* உ�ைமகைள8� உணர'9!ய அறி* என'� அ�த இளைம'கால$தி� 
இ�ைல. பதி�C�� வய%�ள சி�வனாக இ��த என'� இGவள* ெபாிய 
உ�ைமகைள யாேர�� ெசா�Aயி��தா3� விள=கி இ�'க 6!யா%. அதனா�, 
ச�திரைன எ� தா� பாரா-!ய ேபா%� ஏ=கிேன�; ம,றவ�க� பாரா-!ய ேபா%� 
ெபாறாைம�ப-ேட�. 
 
ச�திர� ;�;��பாக இ��ததாக எ� தா� அ!'க! பாரா-!' 9றினா�. 
உ�ைமயான காரண� ;�;��& அ�ல; எ��ட� ப!$த ேவ� சில மாணவ� 
;�;��பாக இ��தா�க�. அவ�க<� எ=க� I-1'� அ!'க! வ�தா�க�. 
அ�மாவிட� அவ�க<'�� பழ'க� உ�1. அவ�கைள� ப,றி அ�மா பாரா-!' 
9றியேத இ�ைல. ஆைகயா� ச�திர�ைடய அழகி� கவ�2சிேய அ�மாவி� 
பாரா-1'�' காரண� எ�� ெசா�ல ேவ�1�. அ�மா*'� எ�ேம� இ��த 
அ�&'�' �ைறவி�ைல. கா'ைக'�$ த� �?; ெபா� �?; எ�ப% ேபா�, 
அழ� �ைறவாக இ��தா3� ;�;��&' �ைறவாக இ��தா3� எ�ைன$தா� 
த� உயி� ேபா� க�தி' கா�பா,றினா�; அ�&மைழ ெபாழி�தா�. ச�திர�ைடய 
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இளைமயழ� எGவள* கவ�2சியாக இ��த%, எ� தாயி� மன$ைத8� அ�த அழ� 
எ�ப!' கவ��த% எ�பைத� பிற� ந�றாக உண��ேத�. 
 
எ� தா� ம-1� அ�ல, ச�திரேனா1 பழகிய எ�ேலா�ேம அ�ப! இ��தா�க� 
எ�� ெசா�லலா�. ஒ�நா� ச�திர�� நா�� ப�ளி'9ட$திA��% தி��பிய 
ேபா%, வழியி� ெந�A'கா� வி,பைத' க�ேடா�. ஓ� ஏைழ சாைலேயார$தி� ஒ� 
ேகாணி�ைபயி� ேம� ெந�A'கா�கைள' 9�க-! வி,�' ெகா�!��தா�. 
காலணா*'� எ-1'கா�க� எ�� வி,�'ெகா�!��தா�. ேதா�& 
ெந�A'கா�க� ச$% மி��த% எ�� அத,� 6�திய வார� தா� வ��பி� 
ஆசிாிய� ெசா�Aயி��தா�. அ% நிைன*'� வ�த%. ெந�A'கா� வா=கலா� 
எ�ேற�. சாி எ�� ச�திர�� வ�தா�. எ� ச-ைட� ைபயிA��% ஒ� காலணா 
எ1$ேத�. ச�திர�� எ1$% நீ-!னா�. 9ைட'காாி எ�னிட� எ-1' கா�கைள 
எ1$%$ த�தா�; ச�திரனிட6� அGவாேற ெகா1$தா�. பிற� ‘ெகா;�’ எ�ேற�. 
எ� ைகயி� ஒ� சி�ன' காைய' ெகா1$தா�. ச�திர� ேக-கவி�ைல, 
அவ�ைடய 6க$ைத� பா�$தா� 9ைட'காாி, உடேன தனிேய ஒ� Cைலயி� C! 
ைவ$தி��த கா�களிA��% ஒ� ந�ல ெந�A'காைய - ேதறிய காைய� - ெபா�'கி 
எ1$% "இ�தா! �ழ�ைத!" எ�� ச�திர� ைகயி� ெகா1$%, அவ�ைடய 6க$ைத� 
பா�$%� &�6�வ� ெச�தா�. "உ�ைன� ேபா� எGவள* அழகாக இ�'கிற% 
பா� இ�த ெந�A" எ�� பாரா-1� ெமாழி�தா�. "என'�� அ�ப! ஒ�� ெகா1" 
எ�ேற�. "அ�ேயா! விைல க-டா% அ�பா!" எ�றா�. 
 
தி��பி வ�ேதா�. எ� வா� கா�கைள$ தி�பதி� ஈ1ப-டேபாதி3�, ச�திர�'� 
ஏ,ப-ட சிற�ைப ேநா'கி மன� ெவ-க�ப-ட%. அவைன' �ழ�ைத எ�� 
அ�ேபா1 அைழ$த 9ைட'காாி எ�ைன அ�பா ப-!யA� ேச�$% வி-டா�. 
ேக-டா3� என'�' கிைட'கவி�ைல. அவ�'�' ேகளாமேல கிைட$த%. அ%*� 
அ�ைமயான ஒ�� கிைட$த%. இவ,ைற எ�லா� எ�ணி ெவ-க�ப-ேட�. 
 
C�றா� I-!� பா'கிய� எ�� ஓ� அ�மா இ��தா�. அவ�ைடய த�பி 
ெப-ேரா� கைடயி� கண'� எD%பவ�. அ�த அ�மா இளைமயிேலேய கணவைன 
இழ�தவ�. �ழ�ைத8� இ�ைல. அதனா� அவ� அ!'க! எ=க� I-1'� வ�வா�. 
�ழ�ைதயாக இ��த எ�ேனா1� எ� த=ைகேயா1� அ�பாக' ெகா?;வா�. 
ஆ-ட=களி� கல�% ெகா�வா�. I-!� ஏதாவ% அட� பி!$% 
அD%ெகா�!��தா�, எ=க� அD�ர� ேக-1 விைர�% வ�வா�. எ=கைள$ 
J'கி'ெகா�1 ெகா?; ெமாழி ேபசி$ ேத,�வா�. I-!� ஏதாவ% தி�ப�ட� 
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இ��தா�, மற'காம� எ1$%' ெகா�1 வ�% எ=க<'�' ெகா1�பா�. 
எ=க<'காகேவ தி�ப�ட=க� ெச�% ெகா�1 வ�வா� எ�� அ�மா ெசா�ல' 
ேக-!�'கிேற�. பா'கிய� ெச�ல� ெகா1$% எ�ைன ெக1$% வி-டதாக அ�மா 
அ!'க! ெசா�வ% உ�1. 
 
நா� ெச�8� இட'�'காக அ�மா எ�ைன அ!$தா�, நா� உடேன பா'கிய$தி� 
I-1'� ஓ!� ேபாேவனா�. பா'கிய� எ�ைன வழியிேலேய பா�$%$ J'கி 
ெகா�1 வ�%, அ�மாைவ அ!�ப% ேபா� பாசா=� ெச�வாரா�. அதனா� நா� 
சில சமய=களி� அ�மாைவ எதி�$%� ேபசி, "இ� இ�, பா'கிய�மாவிட� ெசா�ல� 
ேபாகிேற�" எ�� மிர-1ேவனா�. இ�ப!ெய�லா� எ� �ழ�ைத� ப�வ$தி� 
ஈ1ப-!��த பா'கிய�, நா� ப�ளி'9ட� ெச�ல$ ெதாட=கிய பிற�� 
வ��ேபா%� ேபா�� ேபா%� எ�ைன' க�1 எ�ைன$ த-!' ெகா1$% 
அ��&வ% உ�1. வளர வளர, நா� ேபா�� பழ�வ% �ைற�தேத தவிர. அ�த 
அ�மாவி� அ�& �ைற�ததாக$ ெதாியவி�ைல. "ேவ3 6� ேபா� �ழ�ைதயாகவா 
இ�'கிறா�? எ� மா�ேம3� ேதா�ேம3� அD% J=கிய% அவ�'� 
நிைனவி�'�மா? எ=க� I-1$ தயி�'�� 6�'�'�� ஆைச�ப-1 எ�ைன$ 
ேத! வ�த% நிைனவி�'�மா? இ�ேபா% ெபாியவ� ஆகிவி-டா�. மீைச 
6ைள'க� ேபாகிற%. ஆனா3� நா� மற'க�ேபாவதி�ைல. ேவ3'�� 
ெப�டா-! வ�த பிற� அவளிட6� இவ�ைடய கைதைய2 ெசா�ல� ேபாகிேற�" 
எ�� எ�ைன� பா�$%2 சிாி�பா�. நா�� பதி3'�2 சிாி�ப% ேபா� ந!$% 
ெவ-க�ப1ேவ�. நா� ஏழா� வ��பி� ப!$தேபா% ெகா?ச� உயரமாக வள��% 
வி-ேட�. அ�த' கால$தி� பா'கிய� எ�ைன� பா�'��ேபா% &�சிாி�&' 
ெகா�வேதா1 நி�றா�. த-1வ%� பைழய கைதைய2 ெசா�A2 சிாி�ப%� இ�ைல. 
அ�& ைககளி� அளவி� வரவி�ைல; க�பா�ைவயளவி3� &�சிாி�பி� 
அளவி3� நி�ற%. உ�ள$தி� அ�& இ�லாம, ேபாகவி�ைல. I-!� 
என'ெக�� 6�'� 6தAய தி�ப�ட=க� ெச�யாவி-டா3�, சில நா-களி� 
ஏேத�� சிற�பான உண* வைக ெச�தா�, ஒ� கி�ண$தி� ைவ$% எ� தாயிட� 
ெகா1$%. "த�பி சா�பி1�ேபா% மற'காம� ெகா1 அ�மா" எ�� 
ெசா�Aவி-1�ேபாவா�. அ1$த ஆ�!� ச�திர� எ=க� ெத�*'�' �!வ�தா�. 
அவ� எ�ேனா1 ெந�=கி� பழகிய%� அ�ேபா%தா�. ச�திர�� நா�� ஒ�� 
ேச��% ப�ளி'9ட� ேபா�� ேபா%� வ�� ேபா%�, பா'கிய� எ=கைள� பா�$%� 
&�6�வ� ெகா�வ% உ�1. வரவர, அ�த அ�& எ=க� இ�வ� ேம3� 
ெபா%வாக இ��த% ேபா�, ச�திர� ேம� மி�தியாக வள��த%. சில நா� 
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மாைலயி� எ=க� இ�வைர8� அைழ$% உ-காரைவ$% ேபசி' ெகா�!��பா�. 
அ�ப!� ேப;� ேபா%� ச�திரைன� பா�$ேத மி�தியாக� ேபசி' ெகா�!��பா�. 
நாேன வAய' கல�% ெகா�1 ேபச ேவ�!யி�'��. சில நா-களி� ச�திர� 
ப'க$தி� உ-கா��% ெகா�1 ேப;வா�. அவ�ைடய தைலமயிைர அ!'க!' 
ேகா%வா�; க�ன$ைத$ த-1வா�; கி�<வா�; அவ�ைடய ைகைய எ1$%$ 
த�ைகயி� ைவ$% ெகா�வா�. அGவா� ெச�வன எ�லா� எ�ைன அ!ேயா1 
&ற'கணி�பன ேபால இ�'��. ேவ� யாராவ% ச�திரனிட� அGவா� பழகினா� 
நா� கவைல� ப-!�'க மா-ேட�. ஆனா� எ�ைன' �ழ�ைத� ப�வ� 6த� 
பாரா-!� ேபா,றியவ� இ�ப! எ�ைன� &ற'கணி$% ேவெறா�வைன� 
பாரா-ட$ ெதாட=கிய% என'� மி'க வ�$த� த�த%. 
 
இ�த நிைலயி� ேவெறா�வனாக இ��தா� அவைன அ!ேயா1 பைக$%' 
ைகவி-!��ேப�. ஆனா� ச�திரைன அGவா� பைக'க 6!யவி�ைல. அவ� 
பா'கிய$தி� பாரா-12 சீரா-1க<'� மகி)�% எ�ைன� &ற'கணி'கவி�ைல. 
ேம� ேம3� எ�னிட� அ�& ெச3$தி வ�தா�. எ�ைன� பிாி�% ஒ� ேவைள8� 
அவ� ெபாD% ேபா'கியதி�ைல. அதனா� அவ�ைடய ந�ல ப�& எ� மன$ைத 
அவனிட� ஈ�$% ைவ$த%. 
 
ெந�A'கா� வி,றவ<� பா'கிய6� ம,ற� ெப�க<� இGவா� அ�& 
ெச3$திய% ப,றி மன� வ��திய% ஒ� ப'க� இ�'க, ஆ�களி3� பல� 
அவனிட� அ�& கா-!ய%� என'� வ�$தமாக இ��த%. சி,��!' கைடயி� 
பாிமா�பவ� 6த� பL வி1பவ� வைரயி�, ப�ளி'9ட ஆசிாிய� 6த� க�வி 
அதிகாாி வைரயி� ச�திரனிடேம மி'க அ�& ெச3$தியைத' க�ேட�. வ�த சில 
நா-க<'ெக�லா� சி,��!' கைட'கார� அவ�'� ந�ப� ேபா� 
ஆகிவி-டா�. விைளயா1� இட$தி,�2 ெச�றா3� அவ�'� ஆதர* மி�தியாக' 
கிைட$த%. ப�ளி'9ட$தி� ஆசிாிய�கேளா அவனிட$தி� தனிேநா'க� 
ெச3$தின�; ச�திர�ைடய �,ற=க<� அவரவ�க<'�' �ண=களாகேவ 
ேதா�றின ேபா3�. ேபாதா' �ைற'� அவ�ைடய ைகெயD$%� மிக ந�றாக 
அ2;� ேபா� அழகாக ஒD=காக இ��த%. எ� ைகெயD$%$ தி�$தமாக 
இ��தா3� அGவள* அழகாக இ�ைல. அதனா3� அவ�'�$ ேத�*களி� மி'க 
எ�க� கிைட$% வ�தன. இைவ எ�லா� ஒ�&ற� இ�'க, ஆ�1'� ஒ�6ைற 
வ�% வ��பைறைய2 ;,றிவி-12 ெச�3� க�வியதிகாாி8� ச�திரைன$ தி��பி 
ேநா'கினா�. வ��பைறயிA��% ெவளிேய ெச�ற ேபா%, ச�திர�ைடய ேதா� 
ேம� ைக ைவ$%$ த-!' ெகா1$%, வ��& ஆசிாியைர� பா�$%, "இவ� ப!�பி� 
எ�ப! இ�'கிறா�?" எ�றா�. "மிக ந�றாக� ப!'கிறா�" எ�� ஆசிாிய� 
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ம�ெமாழி 9றிய%�, "பா�$தீ�களா? நா� அ�ப!$தா� நிைன$ேத�. 
பா�$தாேலேய ெதாிகிற%. �1�ப$தா� ந�றாக� ப!$தவ�களாக இ�'க 
ேவ�1�" எ�றா�. "அ�ப!' காேணா�" எ�� ஆசிாிய� ெசா�னைத' காதி� 
வா=காமேல, ச�திரைன ம�ப!8� பா�$%� &�6�வ� M$%2 ெச�றா�. 
 
அத,� அ1$த வார$தி� வரலா,� வ��பி� ஆசிாிய� தி�மைலநாய'க� 
வரலா,ைற' க,பி$%' ெகா�!��தேபா%, அைத வி-1வி-1� ெபா%வாக 
மனித� ப�ைப� ேபச$ ெதாட=கி எ=ெக=ேகா ெச�றா�. இைடயி� வ!வழைக8� 
நிற$ைத8� பா�$% ஓ� ஆைள வி��&வேதா ெவ��பேதா தவ� எ�றா�. டா'ட� 
ஜா�ச� எ�ற ஆ=கில� &லவாி� ேதா,ற� ெவ�'க$த'க% எ���, ஆனா� 
அவ�ைடய உ�ள$தி� அழைக' க�ேட பாLெவ� 6தலான அறிஞ� பல� 
அவைர எ�ேநர6� O)�% ந-&' ெகா�1 மகி)�தா�க� எ��� 9றினா�. அ�& 
ேநரான% யா) வைளவான%. ஆனா3� யாைழேய எ�லா�� வி��&கிறா�க� 
எ�� ெசா�A ஒ� �றைள8� ேம,ேகாளாக' கா-!னா�. உடA� அழைகவிட 
உ�ள$தி� அழேக ேபா,ற$த'க% எ���, வ!வ அைம�ைபவிட அறிவி� 
P-பேம பாரா-ட$ த'க% எ��� 6!$தா�. க�வியதிகாாியி� பாரா-1'�' 
காரண� எ� நிைன*'� வ�த%. உடேன எD�% ஆசிாியாிட� �றி�பிடலா� எ�� 
எ�ணிேன�. ஆனா3� வா� திற'காம� இ��ேத�. அ�த நிைனேவா 
எ�ைனவி-1 நீ=கவி�ைல. அதிேலேய ;ழ�� ெகா�!��ேத�. வரலா,� 
ஆசிாியேரா ம'க-ப�ைப வி-1$ தி�மைலநாய'கனி� ெதா�1கைள விள'கி' 
ெகா�!��தா�. இைடேய எ� 6க$ைத� பா�$%� பாட$ைத' 
கவனி'காமA��தைத உண��தா� ேபா3�, "ேவல�ய�!" எ�றா�. நா� அலறி 
எD�ேத�. "நா� எ�ன ெசா�A' ெகா�!��ேத�? எ=ேக எ�த சினிமாைவ� 
ப,றி எ�ணமி-1' ெகா�!�'கிறா�?" எ�றா�. நா� திைக$ேத�; விழி$ேத�. 
"ஏ�'பா இ�ப!' காைச2 ெசலவழி$%� ப!'க வ�கிறீ�க�? இ=ேக வ�% சினிமா 
ந-ச$திர=கைள� ப,றி' கன* கா�கிறீ�க�?" எ�றா�. "இ�ைல அ�யா!" 
எ�ேற�. "எ�ப!யாவ% ெக-1$ ெதாைல8=க�" எ�� என'� ஒ� ெபா%வான 
சாப� ெகா1$%வி-12 ச�திரைன ேநா'கி' ேக-டா�. அவ� தி�மைலநாய'க� 
ெதா�1கைள ஒ��விடாம� 9றி 6!$%, ஆசிாியாி� பாரா-1கைள' 
�ைறவி�லாம� ெப,றா�. 
 
வ��ைப வி-1 ெவளிேய வ�த%�, "ேவ3, உன'� எ�ன கவைல? ஏ� பாட$ைத' 
கவனி'கவி�ைல?" எ�� ச�திர� ேக-டா�; எ� ேதா�ேம� ைக ேபா-டவா� 
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அ�ேபா1 ேக-டா�. அதனா� நா�� மைற'காம� உ�ைமைய2 ெசா�ேன�. 
ச�திர� ஒ� ெப�C2; வி-1, "அ% நட�% ஒ� வார� ஆ2ேச! இ��� மற'காம� 
மன$தி� ைவ$தி��% இGவள* கவைல� படலாமா? அ�த' க�வியதிகாாி 
எ��ைடய சிவ�&$ ேதாைல' க�1 மய=கி$தா� அGவா� ெசா�Aவி-1� 
ேபானா�. ஆசிாிய�� அத,� ஏ,றா, ேபா� தாள� ேபா-டா�. வி-1$த�<" எ�� 
ெசா�A எ� ேதா�கைள� ப,றி' �3'கினா�. 
 
"இ�ைற'� ஆசிாியாிட� சாப6� கிைட$த%" எ�� வ��திேன�. 
 
"ஆசிாிய�க� எ�ன; 6னிவ�களா? 6னிவ�கேள இ�ேபா% வ�%, சாப� 
ெகா1$தா� பA'�மா? ஆசிாியாி� சாப$%'� வ��தலாமா? அ�மா 
தி-டவி�ைலயா? ‘நாசமா�� ேபா, பாழா��ேபா’ எ�� எ$தைன தா�மா�க� 
ைவகிறா�க�. அைவ பA'�மா? உ�ைமயாக$ த� பி�ைளக� ெக-1�ேபாக 
ேவ�1� எ�றா ைவகிறா�க�? இ�லேவ இ�ைல, ஆசிாிய�க<� இ�ப!$தா�" 
எ�� ெசா�A எ�ைன$ ேத,றினா�.  
-------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 2222    
 
ச�திர�ைடய த�ைதயா� சாம�ணா, பர�பைர நில'கிழா� �1�ப$ைத2 சா��தவ�. 
ச�திர�ைடய பா-டனா�, இ��த நில=கேளா1 இ��� பலகாணி நில=கைள2 
ேச�$%' �1�ப$தி,�� ெப�?ெச�வ� ைவ$%2 ெச�றா�. சாம�ணா 
�1�ப$தி� ெபாியபி�ைள; அவ�ைடய த�பி - ச�திர�ைடய சி,ற�பா - தம'� 
வ�த ெசா$ைத ைவ$%' கா'�� ஆ,ற� இ�லாதவ�; நில &ல=கைள' கவனி�பைத 
வி-1வி-1, நகர=கைள2 ;,றி அ=��ள ஆட�பர வா)வி� ப,�' ெகா�டா�. 
வார$தி� C�� நா-களாவ% நகர$தி� கழி$%வி-1 ம,ற நா-கைள$ த� 
கிராம$தி� சA�ேபா1 கழி�பா�. அ�ேபா%� நில� எ�ப! ேதா�& எ�ப! எ�� 
கவனி'காம�, ஓ� ஆலமர$த!யி� த� ேதாழ�கேளா1 &A'ேகா1 ஆ!' 
ெகா�!��பா�; &A'ேகா1 மாறி2 சீ-டா-ட� வ�தேபா%, அவ� ைகயி� 
சிகெர-1� வ�% ேச��த%. சாராய$ேதா1 ேமனா-1' �!வைகக<� வ�% 
ேச��தன. ச�திர�ைடய சி�ன�மா ந�லவ� ; ந�லவராக இ��% பய� எ�ன? 
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ெப� எ�றா� கணவ� ெசா�னைத' ேக-1 வா� திற'காம� பணி�% நட'க 
ேவ�1ேம தவிர, கணவ� சீரழி8� நிைலயி3� அ�பான இ!$%ைர8� 
ெசா�ல'9டா%; த� உாிைமைய நிைலநா-!$ த,கா�& 6ய,சி8� 
ெச�ய'9டா%. உாிைமேய இ�லாத ெப� கணவ� ெக1�ேபா% தா�� ேச��% 
ெக1வ% தவிர, ேவ� வழி இ�லாதவளாக இ�'கிறா�. ச�திர�ைடய சி�ன�மா 
அ�ப!$தா� �1�ப� ெக1வைத� பா�$%, உ�ள� ெநா�% ெகா�!��தா�. 
நீ�த$ ெதாி�%�, ைககா�கைள மட'கி' ெகா�1 கிண,றி� C)�வ% ேபா� 
இ��த% அவ�ைடய நிைலைம. கைடசியி� சி,ற�பாவி� நில=க� ஏல$%'� 
வ�தேபா%, ச�திர�ைடய தக�பனாேர ஏல$தி� எ1$%' கட�காரைன 
அ��பிவி-ட பிற� த�பியி� �1�ப$%'ெக�� ஐ�% காணி ந�ெச� நில=கைள 
ஒ%'கிவி-1, ம,றவ,ைற$ த� ெசா$% ஆ'கி' ெகா�டா�. அ�த ஐ�% காணி 
நில=கைள8� த�பியி� ெபா��பி� விடாம�, த�பி ெபயாி� ைவ'காம�, த�பி 
ம'க� இ�வ�'�� ெபா%வாக எDதி ைவ$தா�. த� ெபா��பி� பயிாி-1 
விைள�தைத அ�த' �1�ப$தி,�' ெகா1$% வ�தா�. அ�த2 ெசயைல� 
ெப��த�ைமயான% எ�� ஊரா� ேபா,றினா�க�. த�பி மைனவிேயா, அ�த 
உதவி'காக$ த� C$தவைர$ ெத�வ� ேபா� ேபா,றி அவ� ெகா1$தைத' 
ெகா�1 �1�ப$ைத' கா�பா,றி வ�தா�. 
 
த�பி ெக-1� ேபானத,�' காரண� நகர$%� பழ'கேம எ�ப% சாம�ணாவி� 
உ�தியான எ�ண�. அ�த எ�ண� ச�திர�ைடய ப!�&'ேக இைடQறாக நி,�� 
ேபா� இ��த%. அ�த' கிராம$தி� எ-டா� வ��& வைரயி� ப!�பத,ேக 
ப�ளி'9ட� இ��த%. ச�திர� எ-டாவ% ப!$த ஆ�!�, I-1'� வ�தவ�க� 
பல�, அவ�ைடய த�ைத'� ேம,ப!�ைப� ப,றி வ,&�$தினா�க�. "இ�த� 
ப!�ேப ேபா%�, நம'� இ�த' கிராம$தி� ேவ�!ய% எ�ன? க!த� எDத*� 
ெச�தி$தா� ப!'க*� வர* ெசல*' கண'�� ேபாட*� ெதாி�தா� ேபா%�. 
ைபய� எ-டாவ% ப!$% 6!$தா� அ%ேவ ேபா%�, ந�ல அறிேவா1 இ��தா�, 
இ�'�� ெசா$ைத ைவ$%'ெகா�ேட சீமானாக வாழலா�. நா� நாலாவ% 
வைரயி�தா� ப!$ேத�. அ�த� ப!�ைப ைவ$%' ெகா�ேட நா� இ�த' 
கிராம$தி3� ப'க$% ஊ�களி3� ந�ல மதி�ேபா1 வாழவி�ைலயா? இ�த� 
ப!�&� ேபா%�" எ�� அவ� ம�ெமாழி 9�வா�. அவ�கேளா, கால� மாறிவி-ட% 
எ�பைத வ,&�$தி, ப'க$% நகர$%'� அ��பி� ப$தாவ% வைரயி� ப!'க 
ைவ'க ேவ�1� எ���, இ�த' கால$தி� அத,�' �ைறவாக� ப!$த ப!�&'� 
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மதி�& இ�ைல எ��� ெசா�A வ,&�$தினா�க�. நகர� எ�� ெசா�ல' 
ேக-ட%�, அவ�'�$ த� த�பியி� சீ�ேக1 நிைன*'� வ��. உடேன அவ�கைள� 
பா�$%, "நீ=க� ெசா�கிறீ�க�, நா�� பா�$தி�'கிேற�, ப-டண$%� ப'க� 
ேபானா� பி�ைளக� ெக-1�ேபாகாம� தி��&வதி�ைல. அ=ேக ேபா�2 சில நா� 
த=கி வ�தா� ேபா%�, சினிமா, ஓ-ட�, க2ேசாி, ஆ-ட'காாிக�, �திைர� ப�தய� 
இ�ப!� ப!�ப!யாக' ெக-1�ேபா�' கைடசியி� ஓ-டா�!யாவத,� வழி 
ேத!'ெகா�கிறா�க�. அ�த� ப-டண$% வா)*� ேவ�டா; அதனா� வ�� 
ப!�&� ேவ�டா" எ�� ம�$%வி1வா�. 
 
அ�த' கிராம$%'� ஆRச� யாேர�� வ��ேபா% இ�த� ேப2;, நிகD�; 
கிராம$தா�களி� உறவினராக யாராவ% நகர=களிA��% வ��ேபா%� இ�த� 
ேப2; நிகD�. அவ�களி� சில� விடாம�, "அ�ப!யானா� நா=க� எ�லா� 
நகர=களி� இ��% ப!$% 6��'� வரவி�ைலயா? நா=க� ெக-1� 
ேபா�வி-ேடாமா? நா=க� �1�ப$தி� அ'கைறயாக வாழாம�, 
ஆ-ட'காாிகைள8� �திைர� ப�தய=கைள8� பி!$%'ெகா�1 அைலகிேறாமா?" 
எ�பா�க�. "நீ=க� எ�லா� ேவ�; �ள$% மீ�க� கட� மீ�கைள� பா�$% வாழ 
6!8மா? கட3'�� ேபானா3� அ�த� ெபாிய அைலகளி� நீ�தி� பிைழ'க 
6!8மா? &Aைய� பா�$%� Mைன O1ேபா-1' ெகா�ட கைதயா� 6!8�" 
எ�� சாம�ணா ஒேர அ!யா� ம�$%வி1வா�. 
 
இ�த உ�தி ெந1=கால� நிைல'கவி�ைல. ஆ�1 6!வி� எ-டாவ% ேத�* 
நட$%வத,காக� ப�ளி'9ட$%'� இ�Lெப'ட� வ�தி��தா�. அவ� 
மாணவ�களி� திறைமைய ஆரா��தறிவதி� மிக வ�லவ�. எ-டாவ% வ��& 
மாணவ�களி� ச�திர� மிக$ திறைமயாக விைடக� எDதியைத' க�1 விய�தா� ; 
சிற�பாக' கண'�$ ேத�வி� ச�திர� ஒ��விடாம� ேபா-1 6!$% B,�'� 
B� எ�க� வா=�� வைகயி� எDதியி��தைத' க�1 விய�தா�. அ�� 
மாைலயி�, ப�ளி'9ட$ தைலைமயாசிாியாிட� ேபசி' ெகா�!��தேபா% 
ச�திரைன� ப,றி8� அவ�ைடய ேம,ப!�ைப� ப,றி8� ேக-டா�. 
ஆ�1ேதா�� இ�ப!2 சில பி�ைளக� ேத�2சி ெப,� ெவளிQ�'�� ெச�� 
ேம,ப!�&� ப!$% உய��தா�தா� ஒ� கிராம� 6��'� வர6!8� எ�ப% 
அவ�ைடய ந�பி'ைக. அத�ப!ேய அவ� தணி'ைக'�2 ெச�ற ஒGெவா� 
கிராம$தி3� அவ�ைடய அறி*ைரைய' ேக-12 சில ெப,ேறா�க� த� 
பி�ைளகைள ேம,ப!�&� ப!'கைவ$% மகி)�தா�க�. இ�த ஆ�!� ச�திரைன� 
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ப,றி ந�ெல�ண� ெகா�ட அவ�, அவ�ைடய ேம,ப!�ைப� ப,றி$ 
தைலைமயாசிாியாிட� ேக-டா�. தைலைமயாசிாிய� சாம�ணாவி� மனநிைலைய� 
ப,றி8� உ�திைய� ப,றி8� ெசா�னா�. இ�Lெப'ட� விய�தா� ; "கிராம$தி� 
ெபா%வாக இGவள* அறி* P-ப� வா��த பி�ைளகைள' கா�பேத அாி%. 
இ�த� பி�ைளயி� க�விைய� பாழா'�வதா! அ% எ�ன பி!வாத� ! ேபாகலா� 
வா�=க�. நா� ேபா� அவ�ைடய த�ைதயிட� ேப;ேவ�" எ�� ெசா�A 
எD�தா�. 
 
ச�திர�ைடய த�ைதயாைர' க�ட%�, "உ=க� �1�ப ந�ைம'காக 
வ�தி�'கிேற�. தவறாக எ�ண'9டா%. நா� ெசா�வைத� ெபா�ைமயாக 
எ�ணி� பா�'க ேவ�1�. ஒ��� அவசர� இ�ைல. ஒ� வார� இர�1 வார� 
கழி$% 6!*'� வரலா�" எ�� அ!�பைடயி-1� ேபச$ ெதாட=கினா�. த� 
ேநா'க$ைத எ1$%ைர$தா�. 
 
சாம�ணா ெபா�ைமேயா1 ேக-!��%, 6!வி� பைழயப! த� த$%வ$ைத 
விள=கினா�. இ�Lெப'ட� சிாி$தா�. "கைலமக� வAய உ=க� I-ைட$ 
ேத!'ெகா�1 வ�கிறா�. நீ=க� தி��பி� ேபா�மா� ெசா�A 
வழியைட'கிறீ�க�. உ=க<'�$தா� இ�த ஊாி� எ�ேலாைர8�விட நில&ல� 
மி�தி எ�� ேக�வி. நீ=கேள இ�ப!2 ெசா�A� பய�தா�..." எ�� நி�$தினா�. 
 
"இ�த' கால$தி� எ�ப! அ�யா ந�&வ%? ந� �1�ப$தி� ந� வசமாக இ�'�� 
வைரயி�தா� ந�6ைடய பி�ைள. ெவளிேய ேபானா� அ�&ற� ெசா�ல 6!யா%" 
எ�� சாம�ணா ெகா?ச� ெநகி)�தா,ேபா� ேபசினா�. 
 
அவ�ைடய ேப2சி� ெநகி)2சிைய' கவனி$த இ�Lெப'ட� அ�த வா��ைப ந�� 
பய�ப1$தி' ெகா�1, "நா� உ�தியாக2 ெசா�3கிேற�, நீ=க� ஒ��� 
பய�படேவ�!யதி�ைல. அக$தி� அழ� 6க$தி� ெதாி8�. ைபய� ஒ�கா3� 
அ�ப!' ெக-1� ேபாகமா-டா�. ப!�& வராத ம'�� பி�ைளக�தா� அ�ப!' 
ெக-1� ேபாவ% வழ'க�. உ=க� ைபய� ச�திர� ஒ�நா<� அ�ப!' 
ெக-1�ேபாக மா-டா�, உ�தியா�2 ெசா�3கிேற�. ஆ1 ேம�'கிறவ�'�$ 
தா� ஆ-ைட� ப,றி$ ெதாி8�. ஊ� ஊரா�� ேபா�� ப�ளி'9ட$%� 
பி�ைளகளி� திறைமைய� பா�'கிறவ� நா�. உ=க� பி�ைளைய� ப,றி 
உ=க<'�$ ெதாியா%, என'�$ தா� ெதாி8�. இ�த ஆ�!� எ$தைனேயா 
ப�ளி'9ட=கைள� பா�$தி�'கிேற� ; எ$தைனேயா பி�ைளகைள� பா�$% 
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வ�கிேற�. அவ�க� எ�ேலாாி3� ச�திரைன� ேபா� ஒ�வ� இ�ைல. அவ� 
நா'கி� கைலமக� வா)கிறா�. நா� ெசா�னா� ந�&=க�. தனிேய அ��பி� 
ப!'கைவ$தா� ெக-1�ேபாவாேனா எ�ற பய� இ��தா� அ�ப! ேவ�டா. 
கட*� உ=கைள ஏைழயாக� பைட'கவி�ைல. ெச�வ6� ெகா1$தி�'கிறா�. 
ெசல* ஆனா� ஆக-1�, நகர$தி� ஒ� சி� I1 பா�$%� ைபய�ைடய 
அ�மாைவேயா யாைரேயா அ��பி2 சைம$%� ேபாட2 ெச�8=க�. அவ�க� 
ைபயைன'9ட இ��% கவனி$%' ெகா�வா�க�. எ�ப!ேயா ைபய� ப!'க 
ேவ�1�. அ%தா� ேவ�!ய%. ெச�வ� இ�ைற'� இ�'��; நாைள'�� 
ேபா��. க�வி அ�ப!�ப-ட% அ�ல. யாேரா ஒ�வைர$தா� கைலமக� ேத! 
வ�வா�. உ=க� �1�ப$ைத இ�ேபா% ேத!வ�தி�'கிறா�. அவைள அவமதி'க 
ேவ�டா, ெசா�னா� ேக<=க�. உ=க� ைபய� ப!$%� ப-ட� ெப,�, 
நாைள'� ஒ� கெல'டராக வ�தா�, உ=க<'� எGவள* ெப�ைம! ஊ�'� 
எGவள* ெப�ைம! எGவள* பண� இ��தா3� அத,� ஈ1 ஆ�மா?" எ�� 
சாம�ணாவி� ெந?ைச$ ெதா1�ப! எ1$%2 ெசா�னா�. 
 
சாம�ணாவி� ெந?சி� ஏேதா &$%ண�2சி பிற�த%. உட�பிேல ஒ�வைக' 
�<ைம நா! நர�ெப�லா� பா�வ%ேபா� உண��தா�. ஒ��� ேபசாம� தைல 
�னி�தி��தா�. "சாி எ�� ெசா� அ�பா" எ�� ெதாைலவி� யாேரா ஒ� 
�!யானவ�ைடய �ர� ேக-ட%. சாம�ணா தைல நிமி��%, அவ� யா� எ�� 
பா�$தா�. இர�1 ஆ-க� ேபசி' ெகா�1 ேபாவைத' க�டா�. I-!� 6க�பி� 
ஒ� ப�A !' !' எ�ற%. அ% எ�ன திைச எ�� கவனி$% உ�ேள எD�% 
ெச�� ப?சா=க' �றி�ைப� பா�$தா�. அ�த ேவைளயி� அ�த$ திைசயி� ப�A 
ெசா�னா� எ�ன பல� எ�� பா�$தா�. "ேயாக�" எ�� இ��த%. த� 
மைனவியிட� ெச�� ஒ� ெபாிய த-!� பழ=க<� ெவ,றிைல பா'�� 
ெகா�1வர2 ெசா�னா�. ேவைலயாைள அைழ$% நா�� ேத=கா� உாி$%வர2 
ெசா�னா�. இ�Lெப'டைர ேநா'கி� &�6�வேலா1 ெச�� அவெரதிேர 
உ-கா��தா�. 
 
"ஒ��� அவசர� இ�ைல. ப$% நா� ெபா�$% 6!* ெச�யலா�. ைபய�ைடய 
ப!�& உ=களா� ெக-டதாக ஏ,பட' 9டா%. அைத2 ெசா�Aவி-1� ேபாகேவ 
வ�ேத�. அGவள*தா�" எ�� எD�தா�. 
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"இ�=க�, ெவ,றிைலபா'� எ1$%' ெகா�1 ேபாக ேவ�1�" எ�� சாம�ணா 
த1$தா�. "நீ=க� ெதாி�%தா� ெசா�கிறீ�க�. உ=கைள�ேபா� ெபாியவ�க� 
ெசா�னா�, அைத ஏ,�'ெகா�1 நட'க ேவ�!ய% தா�" எ�றா�. 
 
ெவ,றிைல 6தAயன வ�த பிற�, இ�Lெப'ட� அவ,றி� ெகா?ச� 
எ1$%'ெகா�1, "நா� வ�த காாிய� 6!�த% எ�� ெதாி�% ெகா�ேட�. 
ைபய�ைடய ந�ல கால�" எ�� ெசா�A' ெகா�ேட விைடெப,றா�. 
 
"அ�ப!ேய ஆக-1�" எ�� ெசா�A2 சாம�ணா ைக 9�பினா�. 
 
ேவனி� வி16ைற 6!�த%. ஆனி மாத$தி� ச�திர�� அவ�ைடய அ$ைத8� 
ேவைலயா� ஒ�வ�மாக Cவ�� எ=க� ெத�வி� ஒ� I-!� �!வ�தா�க�; 
ச�திர� கிராம� ப�ளி' 9ட$ைத வி-1 நகர� ப�ளி' 9ட$% மாணவ� ஆனா�. 
---------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 3333    
 
எ=க� ஊ� இ�ேபா% ஒ�வைக2 சிற�&� ெபாA*� இ�லாம, காண�ப-டா3�, 
சிற�ேபா1 இ��த பைழய ஊ�களி� அ% ஒ��. 6�ப% ஆ�1க<'� 6� 
வாலாசா�ேப-ைட எ�றா� ெத�னி�தியா 6Dவத,�� ெதாி8�. 
ெத�னி�தியாவி� ஏ,ப-ட பைழய நகரா-சி ம�ற=களி� வாலாசா நகரா-சி 
ம�ற6� ஒ�� எ�றா�, அத� பைழய ெப�ைம தாேன விள=��. இ�� உ�ள 
மிக� பைழய உய�நிைல� ப�ளிகளி� வாலாசா�ேப-ைட உய�நிைல� ப�ளி8� 
ஒ��. அ% ஏ,ப-1 ஒ� B,றா�1'� ேம� ஆகிவி-ட%. அGவள* பழ� 
ெப�ைம வா��த ஊ� எ=க� ஊ�. அத� பழ� ெப�ைம'� ேவ� இய,ைக2 
சா��க� ேவ�1மானா�, இர�1 ெசா�லலா�, ஒ��, ெந1=காலமாக ம'க� 
வா)�த ஊ� ஆைகயா� எ�த' கிண,றி3� நீ� உ�பாக இ�'��. ம,ெறா��, 
மிக� பழ=கால$% ஊரைம�& ஆைகயா� ெத�'க� எ�லா�, அகலமாக அைம�%, 
ஒGெவா� I-!� 6�&� மிக� பைழய ேவ�பமர=க� கால$ைத அள�% 
கா-1வனேபா� ப�$த அ!மர=கேளா1 நி,��. 
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அ�த அழகான ஊாி� எ=க� ெத� ெத,� வட'காக அைம�தி��த%. எ=ேக இ��% 
பா�$தா3� ேவ�பமர=க� வாிைசயா� உய��% நி,க, I1க� ஏற'�ைறய ஒேர 
வைகயா� அைம�% அழகான கா-சியாக இ��தன. இ�ேபா% அேத ெத� 
பாழைட�த கா-சிைய$ த�கிற%. அ�த' கால$தி� ப-1 ெநச* எ=க� ஊாி� 
மி�தி. ெந�8� ெதாழிலாள�'� ந�ல வ�வா� இ��த%. வயி,�� பிைழ�ைப� 
ப,றி' கவைலேய இ�ைல. ப-1B�கார� ெப�கிய ஊ� அ%. அத� அ!�பைடயி� 
வியாபார6� ந�றாக நட�% வ�த%. எ=க� ெத�வி� ெத�ேகா!யி� �திைர 
வ�!க� நா,ப% ஐ�ப% நி,��. ஒ� ெபாிய ம�டப� ஒ�� உ�1. அ�த 
ம�டப� ஒ��தா� இ�ேபா% அழகாக உ�ள%. அைத அ1$%2 ெச�றா�, 
காேவாி�பா'க$திA��% ஆ�'கா-1'�2 ெச�3� பாைத ��'கி1�. அத� ம� 
ப'க$தி� தா3கா நிைலய6� பதி* நிைலய6� இ��தன. அதனா� கிராம ம'க<� 
மணிய'கார� கண'க�� ம,ற ஊழிய�க<� எ�நா<� எ=க� ெத��ப'க� ேபா� 
வ�வா�க�. எ=க� ெத� வழியாக$தா� வாலாசா ரயி� நிைலய$%'�2 ெச�ல 
ேவ�1�. ஒேர ேந�வழி. அ�C�, ேசாழசி=க&ர� 6தAய ஊ�க<'�� எ=க� ெத� 
வழியாகேவ வ�!க� ேபா��. அதனா� இர*� பக3� ரயி3'�� 
கிராம=க<'�� ெச�3� மா-1 வ�!க<� �திைர வ�!க<� ேபான% 
ேபானப! இ�'��. இ�ேபா% பL ேபா'�வர$% மி��%வி-டப!யா�, �திைர 
வ�!களி� ெதாைக �ைற�%வி-ட%. வ�!'கார�'� இ�ேபா% வ�வா� 
�ைற�%ேபானதா� அவ�க� �திைரகைள ந�றாக ைவ$தி��பதி�ைல. ஆைகயா� 
இ�ேபா% உ�ள �திைரக<� 6�ேபா� பா��பத,� அழகாக இ�ைல. தா3கா 
நிைலய$%'� வ�ேவா�� பதி* நிைலய$%'� வ�ேவா�� தவிர, ேவ� யா�� 
இ�ேபா% எ=க� ஊ�'� வ�வதி�ைல. ெநச*$ ெதாழி3� ��றிவி-ட% ; 
அதனா� வியாபார6� �ைற�%வி-ட%. இ�த� ப'க$தி� இ�த ஊாி� ம-1ேம 
6�& உய�நிைல ப�ளி இ��த%. அதனா� ெவளிQாிA��% மாணவ�� 
ெப,ேறா�� ப!�ைப நா!8� வ�தா�க�. இ�ேபா% ப'க$% ஊ�களி3� 
உய�நிைல�ப�ளிக� ஏ,ப-1 வி-டப!யா� க�வி காரணமாக வ�ேவா�� 
�ைற�% வி-டா�க�. 6� இ�த' �ைற எ�லா� இ�லாத ப!யா�, எ=க� ெத� 
க�E'� இனிய கா-சிேயா1 ெப�ைம ெப,� விள=கிய%. 
 
இ�த$ ெத�வி� எ=க� I1 கிழ'�� பா�$% அைம�தி��த%. நா� ஒ�நா� 
காைலயி� ேவ�பமர$ைத அ1$த ெபாிய தி�ைணயி� ேம� உ-கா��%, சில 
�2சிக<� B3� காகித6� பைச8� ைவ$%'ெகா�1 கா,றா! ெச�% 
ெகா�!��ேத�. அத,� வா� ேவ�1ேம எ�� எ�ணி$ தி�ைணையவி-1 
எD�த ேபா%, "த�பி" எ�� யாேரா அைழ'�� �ர� ேக-1$ தி��பிேன�. 



19 

 

 
ஐ�ப% வய% உ�ள ஓ� அ�ைமயா�� எ� வய% உ�ள பி�ைளக� இ�வ�� 
எ=க� I-ெடதிேர நி�றி��தா�க�. அ�த அ�ைமயா� எ�ைன� பா�$%, "23ஆ� 
எ� உ�ள I1 எ% அ�பா!" எ�றா�. 
 
"இ% 20, இ��� C�� I1 கழி$% இேத ேபால ஒ� I1 இ�'�% பா�=க�" 
எ�� வட'�� ப'க� கா-!ேன�. 
 
"எ�லா I1� ஒேர மாதிாி; ேவ�பமர�, நீளமான தி�ைணக� எ�லா� ஒேர 
வைகயாக இ��தா� எ�ப!' க�1 பி!�ப%?" எ�� ெசா�A'ெகா�ேட 
நக��தா� அ�த அ�ைமயா�. 
 
"I-1 எ� பா�$தா� ெதாி8ேம! வா அ$ைத, ேபாகலா�" எ�� ஒ� ைபய� 
6�ேன பரபர�பாக2 ெச�றா�. 
 
உடேன நா� I-!,�2 ெச�� ஒ� Cைலயி� ெகா!யி� ெதா=கி' ெகா�!��த 
பழ� &ைடைவயி� நீளமாக ஒ� %�1 கிழி$%' ெகா�1 ெவளிேய வ�ேத�. I1 
ேக-டவ�க� எ=ேக எ�� பா�$ேத�. நா� கா-!ய நா�கா� I-!� எதிேர ஒ� 
மா-1 வ�! நி�� ெகா�!��த%. 6� ேபசிய ைபய� ம-1� ெவளிேய 
இ��தா�. ம,ெறா� ைபய�� அ�த அ�ைமயா�� வ�!யிA��% சில 
சாமா�கைள எ1$%2ெச�� ெகா�!��தா�க�. அவ�க� அ�த I-1'�� 
&திதாக' �!வ�தவ�க� எ�� ெதாி�% ெகா�ேட�. சாி யாேரா, ேபாக-1� எ�� 
நா� கா,றா!'�2 O$திர� அைம'க$ ெதாட=கிேன�. அள* பா�$%2 O$திர� 
அைம$த பிற�, கிழி$% வ�த &ைடைவ$ %�ைட அத,� வாலாக' க-!ேன�. ஒ� 
ெபாிய ேவைலைய2 ெச�% 6!$ததாக� ெப�மித� ெகா�ேட�. 
 
உடேன I-!,�� ெச�� எ� ேவைல$திறைமைய எ�ேலா�'�� கா-!ேன�. 
எ� த�பி ெபா�யாெமாழி "அ�ணா ! அ�ணா ! என'�' ெகா1 அ�ணா" எ�� 
ெக?சினா�. த=ைக மணிேமகைலேயா எ� திறைமைய� பாரா-டாம�, "ஓஓ ! 
அ�மா &ைடைவயிA��% வா� கிழி$%' ெகா�டாயா? ெதாி�% ேபா2;! இ�, 
அ�மாவிட� ெசா�Aவி1கிேற�" எ�� எ�ைன மிர-!னா�. அத,�� அ�மாேவ 
வ�% பா�$%, &ைடைவ கிழி'க�ப-!��தைத8� பா�$%, எ� 6%கி� இர�1 
ைவ$தா�. அைத�ப,றி ஒ� சிறி%� கவைல�படாம� எ� ெப�மித� சிறி%� 
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��றாம�, ெப-!யிA��% B3��ைடைய எ1$%' ெகா�1 கா,றா!8ட� 
ெவளிேய வ�ேத�. 
 
I-1$ தி�ைண ேம� ஏறி நி�� ெகா�1 கா,றா!ைய2 சிறி% வி-1� 
பா�$ேத�. இரெவ�லா� அ!$த ேம� கா,� நி�� வி-!��த%. தி�ைணைய 
வி-1 இற=கி$ ெத�வி� நி�� கா,றா!ைய வி-1 ெம�ல ெம�ல Bைல 
வி-டவாேற சிறி% ஓ!ேன�. கா,றா! உயர எD�% பற�த%. எ� உ�ள6� 
உய��% பற�த%. வட'� ேநா'கி ெம�ல நட�% Bைல உயர வி-12 ெச�ேற�. 
எதிேர ஒ� �திைர வ�! வரேவ, ஓரமாக ஒ%=கிேன�. ஒ%=கியேபா% 
கா,றா!ைய� பா�'கவி�ைல. அ% ஒ� ேவ�பமர$தி� கிைளயி� 
சி'கி'ெகா�ட%. எ�ன ெச�வ% எ�� ெதாியாம� திைக$ேத�. அ�த ேவ�பமர� 
23ஆ� எ�E�ள I-!� 6� &ற$தி� உ�ள%. அ=�$தா� &திதாக வ�தவ�க� 
இ��தா�க�. திைக$%' ெகா�!��தேபா%, 6� க�ட அ�த� ைபய� ெவளிேய 
வ�% "கா,றா!யா? கிைளயி� அக�ப-1' ெகா�டதா?" எ�� 
ெசா�A'ெகா�ேட சிறி%� தய=காம� எ�ைன' ேக-க*� ேக-காம�, எ� 
ைகயி� இ��த Bைல� ப,றி ெவ1'ெக�� இD$தா�. B� அ��தேத தவிர, 
கா,றா! வரவி�ைல, என'�' ேகாப� வ�த%. "யாரடா நீ! உ�ைன' 
9�பி-ேடனா? என'� இD'க$ ெதாியாதா?" எ�� உர'க2 ெசா�A, "மைடய�, 
கDைத" எ�� என'�� ெசா�A' ெகா�ேட�. அத,�� அவ�ட� வ�த 
அ�ைமயா� ெவளிேய வ�%, "எ�ன அ�பா அ%?" எ�றா�க�. 
 
"ஒ��� இ�ைல. அ$ைத! கா,றா! சி'கி' ெகா�ட%. இD$ேத�. B� 
அ��%வி-ட%" எ�றா� அ�த� ைபய�. 
 
"பா�$தாயா! உ� �ண$ைத' கா-!வி-டாேய! அவ� கா,றா!ைய நீ ஏ� 
இD$தா�? எதி3� இ�ப!$ தாேன 6�ேனேபா� விD�%வி1கிறா�!" எ�� 
ைபயைன� பா�$%2 ெசா�னா�. எ�ைன� பா�$%, "இ� த�பி, எ=க� I-1 
ேவைல'கார� ைபயைனயாவ% ேவ� யாைரயாவ% ெகா�1 எ1$%$ தர2 
ெசா�ேவ�" எ�றா�. 
 
இ$தைன8� ேக-1' ெகா�!��த I-1'கார அ�மா ெவளிேய வ�%, "எ�ன? 
கா,றா!2 ச�ைடயா? ஆனிமாத� பிற�% வி-டேத! இ��� ப�ளி'9ட� 



21 

 

திற'கைலயா?" எ�றா�. எ�ைன� பா�$த%�, "ஓ! ேவ3வா? ச�ைட 
ேபாடாேத�பா, இவ�� உ�ைன� ேபா� உ=க� ப�ளி'9ட$தி� ப!'க 
வ�தவ�தா�" எ�றா�. உடேன அ�த� ைபய�ைடய அ$ைதைய� பா�$%, 
"அ�மா! இ�த� ைபய�தா� ேவ3. இவைன� ப,றி$தா� உ=களிட� ெசா�A' 
ெகா�!��ேத�. நாலா� I-1� ைபய�. அ�த� ப�ளி' 9ட$தி� தா� 
ப!'கிறா�. ேபாகவர$ %ைணயாக இ��பா�. ந�ல ைபய�, ஒ� ெக-ட ேப2; 
வாயி� வரா%" எ�� எ�ைன� ப,றி ந,சா��� ெகா1$தா�. 
 
இ�ப! அவசர�ப-1 Bைல அ�$த அ�த� ைபய� தா� ச�திர�. அ�த I-1'கார 
அ�மா எ�ைன� &க)�த &க)2சியா� எ� மன$தி� இ��த சின� இ��த இட� 
ெதாியாம� ேபாயி,�. ச�திர�ைடய அ$ைத எ�ைன பா�$த கனிவான 
பா�ைவ8�, ேபசிய க�$தான ேப2;� எ� மன$தி� அ�ைப விைள$தன. 
ேவைல'கார� ைபய� மடமட எ�� ேவ�பமர$தி� ஏறி' கா,றா!ைய எ� ைகயி� 
ெகா1$த*ட�, ச�திர� ப'க$திேலேய உ-கா��%வி-ேட�. அ�� அ�த$ 
தி�ைணயி� தா� எ=க� ந-& ெம�ல$ ெதாட=கிய%. அ% ஆ8� ந-பாக 
வள��%வி1� எ�� அ�ேபா% நா� எதி�பா�'கேவயி�ைல. 
 
ச�திர�ைடய ஊ� ெப�=கா?சி எ�ப%� ஊாி� எ-டாவ% ப!$% 6!$தா� 
எ�ப%�, உய�நிைல�ப�ளியி�, ேச��% ப!�பத,காக வாலாசா*'� வ�தா� 
எ�ப%� ந�ல எ�க� வா=கி வ��பிேலேய 6த�வனாக$ ேதறி 
இ�Lெப'டாிட� ந,சா�� வா=கி வ�தா� எ�ப%� ஆகிய எ�லா� ேக-1$ 
ெதாி�% ெகா�ேட�. அவ�கேளா1 வ�த மாச� எ�ற அ�த� ைபய�'�� ப!�&$ 
ெதாியா% எ��� ேவைல'காக அைழ$% வ�தா�க� எ���, மர� ஏ�வதி� 
ெக-!'கார� எ��� எ�லாவ,ைற8� ச�திரேன ெசா�னா�. அவ�ைடய த�ைத 
பயி�$ெதாழி� உைடயவ� எ�ப% 6தலான �1�ப2 ெச�திகைள அவ� ெசா�ல, 
எ� த�ைத மளிைக'கைட ைவ$% வியாபார� ெச�த� 6தலான எ=க� �1�ப2 
ெச�திகைள நா� ெசா�ேன�. அ$ைத விதைவ எ���, �ழ�ைத இ�லாதவ� 
எ��� ெசா�னா�. நா� ேப2ைச நி�$%வதாக இ��தா3� அவ� ேம3� 
வள�$%' ெகா�!��தா�. &திய இட� &திய ஆ-க� எ�ற தய'கேம இ�லாம� 
ச�திர� எ�லாவ,ைற8� எ1$%2 ெசா�னா�. அதனா� நா�� அGவா� ேபசி� 
பழகிேன�. 
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ம�நா� காைலயி� 9 மணி'�� ெப�=கா?சி� ப�ளி'9ட$ தைலைமயாசிாிய� 
வ�% ச�திரைன அைழ$%' ெகா�1 உய�நிைல� ப�ளி'�� &ற�ப-டா�. அ�� 
உய�நிைல�ப�ளி திற'�� நா� ஆைகயா�, நா� &திய ஆைட ேவ�1� எ�� 
அ�மாவிட� ேபாரா!' ெகா�1 I-!�� இ��ேத�. "ேவ3" எ�� �ர� 
ேக-ட%. பல நா� பழகியவ� அைழ$த �ர�ேபா� இ��த%. எ-!�பா�$ேத�. 
ச�திர� அ�த$ தைலைமயாசிாியேரா1 நி�� ெகா�!��தா�. "நா�தா� 
9�பி-ேட�. நீ8� வ�கிறாயா?" எ�றா�. 
 
"இேதா வ�% வி1கிேற�, இ�" எ�� ெசா�A, அ�மா ெகா1$த உைடைய 
உ1$%'ெகா�1 &ற�ப-ேட�. ப�ளி'9ட$ைத ேநா'கி நட�தேபா% 
ச�திர�ைடய ைக எ� ேதா�ேம� இ��த%. ஆனா� அGவா� அவ�ைடய 
ேதா�ேம�, ைகைவ$%2 ெச�3� அளவி,� எ� மன� %ணியவி�ைல. 
---------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 4444    
 
ச�திர� ப�ளியி� ேச��த ம�நா� அவ�ைடய தக�பனா� சாம�ணா 
வாலாசா*'� வ�தா�. &$தக� 6தAயைவ வா=�வத,�� பண� ெகா�1 
வ�தி��தா�. ச�திர� எ=க� I-1'� வ�%, "எ=க� அ�பா வ�தி�'கிறா�. 
உ�ைன� பா�'கE� எ�றா�, வா" எ�� ைகைய� பி!$% அைழ$%2 ெச�றா�. 
 
சாம�ணா 9ட$தி� ஒ� பாயி� ேம� உ-கா��தி��தா�. எ�ைன� பா�$த%�, 
"வா’�பா நீ8� நா�கா� பார� ப!'கிறாயாேம, ந�லா ப!; ஒ�வ�'ெகா�வ� 
%ைணயாக இ�=க�" எ�றா�. ப'க$தி� உ-கார2 ெசா�A, 6%ைக$ தடவி' 
ெகா1$%, "ெக-ட பி�ைளகேளா1 ச�திர� ேசராதப! பா�$%'ெகா�. 
ப�ளி'9ட� உ�1, I1 உ�1 எ�� இ�'க ேவ�1�. சினிமா, ஓ-ட� எ�� 
அ�த�ப'க� இ�த�ப'க� Pைழய' 9டா%. ப!$% 6��'� வரேவ�1�. 
ச�திர� ஏதாவ% த�பாக நட�தா�, அ$ைதயிட� ெசா�Aவி1. நா� ப$%� 
பதிைன�% நா<'� ஒ�6ைற வ�ேவ�, எ�னிட� ெசா�3" எ�றா�. 
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சாம�ணா அ�ேபா% நா,ப% வய% உ�ளவராக ந�ல க-டான உட�ேபா1 
இ��தா�. மாநிறமானவ�, ெந,றிைய அ1$% வD'ைக �!&��தப! இ��த%. 
ெந,றியி� ச�தன�ெபா-1� �=�ம6� இ��தன. காைலயி� ஊாி� அணி�த 
தி�நீ� விய�ைவயா� மைற�% ேபாயி��த%. ெவ�ணிறமான உைட8� மல��த 
விழி8� &�6�வ3� அவ�ைடய உ�ள$தி� J�ைமைய எ1$%' 
கா-1வனேபால இ��தன. சிறி% ேநர� தம'ைகயாேரா1 ஊ�2ெச�திகைள� 
ேபசி'ெகா�!��% ம�ப!8� எ�ைன� பா�$தா�. "க�ட பி�ைளகேளா1 
ேச��% விைளயாட ேவ�டா. ச�திர�� நீ8� I-!ேலேய தி�ைணயிேலேய 
விைளயா1=க�. இGவள* இட� ேபாதாதா? இனிேம� ப!�&$தா� 6'கிய�. 
விைளயா-1 எத,�? விைளயா!ன% ேபா%�, வா$தியா�க� ெகா1$த 
பாட=கைள� ப!8=க�, எD%=க�, ேவைள'�2 சா�பி1=க�", எ�� என'�� 
அேத I-!� சா�பா1 6தAயன ஏ,பா1 ெச�%வி-டவ� ேபா� ேபசினா�. ச�திர� 
இ=�� அ=�� ேபா�' ெகா�!��தா�. நா� சாம�ணா ப'க$தி� 
உ-கா��தவ� சிைலேபா� இ��ேத�. ைக8� கா3� மட'கி' ெகா�1 அGவா� 
சிறி% ேநர� உ-கா��தி��த% %�பமாக இ��த%. சாம�ணா அைத8� 
கவனி$தவ� ேபா�, "ேட! அ�பா! ச�திரா! நீ அைர வினா! ;�மா இ�'கிறாயா? 
இ=ேக ேபாகிறா�, அ=ேக ேபாகிறா�, இைத எ1'கிறா�. அைத ைவ'கிறா�, 
அேதா பா�, உ�ைன�ேபா� பி�ைள எGவள* அைமதியாக உ-கா��தி�'கிறா�. 
நீ இைத எ�லா� க,�'ெகா�ள ேவ�1�. ெதாி8மா?" எ�றா�. எ� உ�ள$தி� 
இ��த %�ப� அவ�'� எ�ப!$ ெதாி8�? உ-கா��த% ேபா%� எ���, 
எ�ேபா% வி1தைல கிைட'�� எ��� எ� மன� ஏ=கிய%. அைச�%, அைச�% 
உ-கா��ேத�. கைடசியி� எD�% நி��, "ேபா� வ�கிேற�. அ�மா 
9�பி1வா�க�" எ�ேற�. உடேன சாம�ணா த� மகைன� பா�$%, "பா�$தாயா! 
அ�மா*'� எGவள* பய�ப1கிறா�? நீ உ� அ�மாைவ ஏ�'கிறாேய" எ�� 
ெசா�Aவி-1, எ�ைன� பா�$%, "ேபா� வா, அ�பா! ந�ல பி�ைளகளாக நட�% 
ப!�பிேலேய க�$தாக இ�'க ேவ�1�. ச�திரைன� பா�$%'ெகா�ள ேவ�1�" 
எ�றா�. வாயிைல' கட�த*ட�, அவி)$%வி-ட க��ேபா� %�ளி'ெகா�1 
வ�%வி-ேட�. 
 
ச�திர� ப!�ைப நா� கவனி$%' ெகா�ள ேவ�1� எ�� சாம�ணா 
ெசா�னா�. அ�த நிைலயி� அவ� இ�ைல. ஆ=கில� தவிர, எ�லா� பாட=களி3� 
அவேன 6த�ைமயாக இ��தா�. ஆ=கில$தி� ம-1� வரலா,� ஆசிாிய�ைடய 
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மக� ச�திர��த� எ�பவ� வ�லவனாக இ��தா�. அ�த ஒ� பாட$தி� ச�திர� 
அவேனா1 ேபா-!ேபாட 6!யவி�ைல. ஒ�நா� ஆ=கில ஆசிாிய� ச�திரைன� 
பா�$%, "நீ கிராம$திA��% வ�ததா� உன'� ஆ=கில� ெகா?ச� க!னமாக 
இ�'கிற%. 6ய,சிேயா1 ப!, அ1$த ஆ�!� ச�திர��தைனவிட நீேய வ�லவ� 
ஆவா�" எ�றா�. அ�த2 ெசா,க� ச�திர�'� ஊ'க� ெகா1$தன. "ந� ந�ப� 
ச�திர� அ�த2 ச�திர��தைனவிட$ திறைமயானவ�" எ�� நா�� ெப�ைம 
ெகா�ேட�. 
 
ஆனா�, கா� ஆ�1 ேத�* 6!�த பிற�, எ� த�ைதயா� ச�திர� ெப,ற 
எ�கைள8� ஒ�பி-1� பா�$%, "ேச இGவள*தானா - நீ! கிராம$%� ைபய� 
ஒ�வ� வா=�கிற மா�'�� நீ வா=கவி�ைலேய, நீ எ�ப! 6��'� வர� 
ேபாகிறா�?" எ�� ெவ�$தா�. 
 
"எ�லாவ,றி3� பாL மா�' வா=கியி�'கிேற� பா�" எ�� ெசா�ேன�. 
 
"அ%ேபா%மா’டா உன'� ேவ� எ�ன ேவைல? மளிைக' கைட'� வர2ெசா�A 
ஏதாவ% ேவைல ைவ'கிேறனா? அாிசி ப��& அள�% ேபாட2 ெசா�கிேறனா? &ளி 
மிளகா� நி�$த� ேபாட2 ெசா�கிேறனா? அ�ல% I-!� உ=க� அ�மா ஏதாவ% 
ேவைல ைவ'கிறாளா? உ� ப!�&'� எ�ேற எ�லா ஏ,பா1� ெச�கிேறா�. நீ 
இ�த' கதியாக இ�'கிறா�, ப�ளி'9ட� வி-1 I-1'� வ�த*ட� கா,றா!, 
ப�பர�, &�, ேகாA எ�� ஆட� &ற�ப-1வி1கிறா�. நா� காைலயி� சி�லைற' 
கைட'��ேபா� அ=ேக ஆ-கேளா1 ேபாரா!வி-1, இர* ப$% மணி'�' 
கைடைய' க-!'ெகா�1 I-1'�$ தி��&கிேற�. அ�த' கால$தி� எ�ைன 
இ�ப!� ப!'க ைவ$தி��தா�, நா� எGவளேவா ப!$தி��ேப�. என'�2 
ெசா�வா� யா�� இ�ைல. உன'� எ�லா� இ��%�, உ� தைலவிதி இ�ப! 
இ�'கிற%" எ�� ஒ� &ராணேம ப!$%வி-டா�. அ�ைற'� என'� அ�த$ ேத�* 
எ�களி�ேம� ஏ,ப-ட ெவ��&'� அளவி�ைல. இ�ப! ‘மா�'’ எ�� ெசா�A 
ஒ� 6ைறைய எ�த� பாவிக� ஏ,ப1$தினா�கேளா, அதனா� அ�லவா அ�பாவிட� 
வைச ேக-க ேவ�!யி�'கிற% எ�� மிக வ��திேன�. 
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அ�மா ஒ� நா<� எ�ைன அ�ப!' க�!$த% இ�ைல. காைலயி� ேநர$ேதா1 
விழி$ெதழாவி-டா�, அ�ல%, மாைலயி� விள'� ைவ$த*ட� ப!'க 
உ-காராவி-டா�, அ�ேபா%தா� அ�மாவி� வைச ேக-��. சில I1களி� 
ேவைள'�2 சா�பிடாவி-டா3� தா�மாாி� வைச ேக-��. இய,ைக என'� ந�ல 
பசிைய' ெகா1$தி��தப!யா�, நா� இ�த வைச ேக-��ப! ஏ,படவி�ைல. 
 
ச�திர�ைடய அ$ைத எ� தாையவிட ந�லவ�. காைலயி� ப1'ைகைய வி-1 
ஏDமணி வைரயி� எழாதி��தா3�, அ�த அ$ைத ஏ� எ�� ேக-பதி�ைல. விள'� 
ைவ$த*ட� ப!'க உ-காராவி-டா3� ேக-பதி�ைல. ஆனா� ச�திர� 
காைலயி� ேநர$ேதா1 எழாவி-டா3�, மாைலயி� ப!'க$ தவ�வதி�ைல, 
பாட=கைள மிக ஒD=காக� ப!$%வ�தா�. அதனா� அ�த அ$ைத வைச பா1� 
வழ'கேம இ�லாம� இ��த%. 
 
அ$ைத'�� அ�மா*'�� ச�திர� வ�த அ�த வார$திேலேய பழ'க� ஏ,ப-ட%. 
அ�த ஞாயி,�' கிழைம பி,பக� 3 மணி'�2 ச�திர� த� அ$ைதைய அைழ$%' 
ெகா�1 எ=க� I-1'�� வ�தா�. "வா=க அ�மா, வா=க" எ�� அ�மா 
6கமல�2சிேயா1 அ�த அ$ைதைய வரேவ,றா�. பா� ேபா-1 உ-கார ைவ$தா�. 
"இ�'க-1� அ�மா. நம'� ஏ� இெத�லா�?" எ�� அ$ைத பாைய2 
;�-!வி-1' க�ப$தி� ப'க$தி� உ-கா��% ெகா�டா�. ஒ� ைபயி� ெகா�1 
வ�தி��த நா�� ேத=காைய8� ஒ� ெவ�ல உ��ைடைய8� எ1$% ைவ$%, 
"எ=க� ஊாிA��% ெகா�1 வ�தைவ. எ=க� ேதா�&$ ேத=கா�; 
எ1$%'ெகா�<=க�" எ�றா�. அவ,ைற' க�ட%�, அ�மாவி� 6கமல�2சி 
6�ைனவிட மி�தியாயி,�. ஒ� த-1' ெகா�1வ�% அவ,ைற எ1$% ைவ$% 
எதிாி� உ-கா��% ேபச$ ெதாட=கினா�. 
 
இ�ப!� ெபா��கைள வா=கி' ெகா�வதி� அ�மா*'� எ�ேபா%� மகி)2சி 
உ�1. அ�பா வார$%'� ஒ� 6ைற இ�ப% 6�ப% Sபா� ெகா�1வ�% 
ெகா1�பா�. அ�த ேநா-1க� அ�மாவி� மன$%'�� ெபாிய ெபா�ளாக$ 
ேதா��வதி�ைல. த�6ைடய த�பி மாத$%'� ஒ�6ைற இர�1 C�� 
Sபா�'�� பழ=க� 6தAயன வா=கி'ெகா�1 வ�% ெபா��களாக' 
ெகா1�பா�. அைவகேள அ�மா*'�� ெப�ைமயாக இ�'��. ெப�க<'� 
ெபா%வாக உ�ள இ�த� ப�ைப2 ச�திர�ைடய அ$ைத எ�ப!ேயா ெதாி�% 
ெகா�1 அ�� 6த�6ைறயாக வ�தேபாேத ைக நிைறய� ெபா�� 
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ெகா�1வ�தா�. அ�த அ$ைத8� ஒ� ெப� அ�லவா? ெப�ணி� மன� 
ந�றாக$ ெதாி�தி�'��. தவிர, அவ�க� �1�ப$திேலேய க,ற �1�ப'க�வி அ%. 
 
பி,கால$தி3� அ�மாவிட� இ�த� ப�ைப' கவனி$தி�'கிேற�. என'� ஓயாத 
ேவைல; அதனா� ெச�ைனயி� கைட'�� ேபா�� ெபா��கைள வா=கி2 ;ம�% 
ெகா�1 ஊ�'�� ேபாவத,� வா��&� இ�ைல. அ% %�பமாக*� இ�'��. 
அதனா� ஊ�'�� ேபா�� ேபாெத�லா� அ�மாவிட� ப$% இ�ப% எ�� Sபா� 
ேநா-1கைள' ெகா1$%வி-1 இர�ெடா� நா� இ��% வி-12 ெச�ைன'�$ 
தி��&ேவ�. ஆனா� எ� த�பி ெபா�யாெமாழி அ�மாவி� மன$ைத மகி)வி'�� 
6ைறயி� நட�% ெகா�வா�. கைடகைடயாக$ திாி�% அ�மா*'� வி��பமான 
ெபா��கைள வா=கி இர�1 C�� ைபக� நிைறய எ1$%' ெகா�1 
ேபா�'ெகா1$%வி-1 வ�வா�. அ�த� ெபா��களி� மதி�& எ�லா� ேச��% 
ஐ�% ஆ� Sபா� இ�'��. அவ� ெச�வ%தா� அ�மா*'� மிக வி��பமாக 
இ�'��. இ�ப! ஐ�% அ�ல% ஆ� Sபா�'�� ெபா��கைள' ெகா�1 ேபா�' 
ெகா1$% வி-1, ஊாிA��% வ�� ேபா% அ�மாவிடமி��% ப$%� பதிைன�% 
Sபா� ேக-1 வா=கி' ெகா�1 வ�%வி1வா�. ஆனா3� அவ�தா� அ�மா*'� 
அ�பான பி�ைளயாக இ��தா�. இ�த உ�ைம ெதாி�தி��%� ஓ�* இ�லாத 
காரண$தா� எ�னா� அ�ப! நட'க*� ந!'க*� 6!யவி�ைல. 
 
ச�திர�ைடய அ$ைத ந!'கவி�ைல; ஏமா,றவி�ைல ெப�களி� உற* 
நீ!�பத,� அ% ஒ� வழி எ�� கடைமயாகேவ ெகா�டா�. உ�ைமயாகேவ 
அ�மா*'�� அ�த அ$ைத'�� உற* வள��% நிைலெப,ற%. எ�த அளவி,� 
உற* வள��த% எ�றா�, ச�திர�ைடய அ$ைதைய எ� தா� 6தA� அ�மா 
எ�� ெபா%வாக அைழ$தா3�, ேபாக�ேபாக$ த� தாைய அைழ�ப% ேபாலேவ 
அ�&ட� அைழ$%� பழகிவி-டா�. ச�திரைன� பா�$% நா�� அ$ைத அ$ைத 
எ�ேற அைழ'க� பழகிவி-ேட�. எ� ெசா�த அ$ைத I-1'� வ�தேபா% ம-1� 
ேவ�பா1 ெதாிவத,காக ந� அ$ைத எ��� ச�திர� அ$ைத எ��� ேவ�ப1$தி� 
ேப;ேவ�. ெசா�த அ$ைத வ�% ேபா�வி-டபிற� அ$ைத எ�� எ� வா� 
ெசா�னா�, அ% ச�திர�ைடய அ$ைதையேய �றி$த%. அ�த அளவி,� எ=க� 
பழ'க� �1�ப உறவாக வள��% வி-ட%. 
 
இ�ப! அ$ைத எ=க� I-1'� வ�% பழகி'ெகா�!��தேபா% ஒ� நா� பா'கிய 
அ�ைமயாாி� பழ'க6� ஏ,ப-ட%. பா'கிய அ�ைமயாாி� I1 18ஆ� எ� 
உைடய%. எ=க� I-1'� ெத,ேக C�றா� I1. ஆகேவ நா�� ச�திர�� அ�த 
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வழியாகேவ ப�ளி'�� ேபா� வரேவ�1�. இர�டா� நாேள எ�ைன� பா�$%, 
"அ% யா� ேவ3!" எ�� ேக-1$ ெதாி�% ெகா�டா�. அ1$த வார$தி� ஒ� நா� 
மாைலயி� அ$ைத எ=க� I-!� ேபசி'ெகா�!��தேபா% பா'கிய6� வ�தா�. 
அ�ேபா% அ�மா, அ$ைத, பா'கிய� C�� ேப�� உ-கா��% கலகல�பாக� 
ேபசி'ெகா�!��தா�க�. வரவர பா'கிய� அ$ைத, I-1'ேக ேநராக� ேபாக*� 
அ$ைத ேநராக� பா'கிய$தி� I-1'ேக ேபாக*� பழ'க� 6தி��த%. இர�1 
நா� பா'கிய$தி,� உட�& நAவாக இ��தேபா%, அ$ைதேய அ=ேக ேபா�2 
சைமய3� ெச�% உதவினா�. த�6ைடய ஊாி3� இ�ப!� பல �1�ப=களி� 
ெப�க<'�$ தா�ேபா� இ��% உதவி ெச�% அ$ைத ெபய� ெப,றி��பதாக2 
ச�திர� ெசா�னா�. ச�திரேனா1 அ$ைத நகர$%'� வ�ததனா�, 
ெப�=கா?சியி� பல ெப�க<'�' ைகெயா!�த% ேபா� இ�'�� எ��� 
ெசா�னா�. 
 
பா'கிய� �ழ�ைத ெப,�$ தாயாக விள=காவி-டா3� தா�ைம8�ள� நிைற�த 
அ�ைமயா�. அதனா� எ�ைன8� எ� த=ைக மணிேமகைலைய8� ம,ெறா� 
தா�ேபா� இ��% வள�$% அ�& கா-!னா�. ஆனா�, இய,ைக ெபா�லாத%! 
வளர வளர நா=க� இற'ைக வள��த �?;க� ேபா�, பா'கிய$தி� அ�&' 
9-!A��% பற�%வி-ேடா�. எ=க� அ�& மா�வைத� ப!�ப!யாக� பா�$%' 
ெகா�!�'�� ேவதைன பா'கிய$தி� மன$%'� இ��தி�'��. 
 
மன� ம-1� அ�ல, ேதா,ற6� அGவள* அழகாக' கவ�2சியாக இ��த%. ஒ� 
�1�ப$தி� தைலவியாக, பல ம'க<'�$ தாயாக விள=கேவ�!ய க-டான 
உட�&� ஈரமான ெந?;� பைட$த ஊ), அ�த அ�ைமயா�'�$ தனிைம$ 
%�ப$ைதேய வா)வி� பாிசாக அளி$% வி-ட%. நா� எ� தாயி� வயி,றி� 
இ��தேபா% பா'கிய$தி,�$ தி�மண� ஆனதா�. நிைற�த க��பமாக இ��த 
காரண$தா� தா� அ�மா அவ�ைடய தி�மண$தி,�� ேபாகவி�ைல எ�� ஒ� 
ேப2சி� ெதாிவி$தா�. நா� பிற�த அ��தா�, பா'கிய� கணவைன இழ�தாரா�. 
பிற�த மக�ைடய 6க$ைத' க�1 Mாி$% 6கமல��% இ��த எ�தா�, C�றா� 
I-!� அDைக ஆரவார$ைத' ேக-12 ெச�தி ெதாி�% ெகா�1 க�ணீ� 
வ!$தாரா�. பா'கிய அ�ைமயாாி� உ�ள$தி� எ�ைன வள�$த பாச� ஒ� &ற� 
இ��தேபாதி3�, எ�ைன� பா�$த சில ேவைளகளி� த� கணவைன இழ�த நா� 
நிைன*'� வ�% க�ணீ� வி1வ% உ�1. ஆனா� என'� அறி*� நிைன*� 
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வள��தபிற�, அ�ப!� பா'கிய� க�ணீ� வி-டைத� பா�$ததி�ைல. நா� 
�ழ�ைதயாக இ��தேபா% அ�ப!' க�ணீ� வ!$தி�'கலா�. அத,� நா� எ�ன 
ெச�வ%? 
 
அ�மா ெசா�ன% இ�ெனா��� - அ$ைதயிட� ேபசி'ெகா�!��தேபா% 
ெசா�ன%� - நிைன*'� வ�கிற%. அ�மா*� பா'கிய6� அ1$த1$% 
உ-கா��% ேபசி'ெகா�!��தேபா%, நா� அ�மாவி� ெந,றியிA�'�� 
�=�ம$ைத எ1$%� பா'கிய$தி� ெந,றியி� இ1ேவனா�. பா'கிய� த1$%$ 
த1$%' க�ணீ� வி1வாரா�. "ேவ�டா க�E! நா� இட'9டா% க�E!" 
எ�� அDவாரா�. "அ'கா C?சி'�$தா� �=�ம� ந�லா இ�'�%" எ�� நா� 
பி!வாத� ெச�ேவனா�. 
 
உ�ைமயாகேவ பா'கிய� அழகான ெந,றி8� க�க<� உைடயவ�. அவ�ைடய 
க�விழிகளி� ஒளி மி�தி. எ� தாயி� 6க$ைதவிட� பா'கிய$தி� 6க$தி� கவ�2சி 
அதிக�. அதனா� எ��ைடய பி?; ெந?ச� இர�1 6க=கைள8� ஒ�பி-1� 
பா�$தி�'��; ெபா-1 இ�லாத �ைறைய$ தீ�'க எ�ணியி�'��, பா'கிய� 
ெசா�ன காரண�, அ�ேபா% எ� அறி*'�� ெபா��தாத காரணமாக 
இ��தி�'��. அதனா� நா�� பி!வாத� ெச�தி��ேப�. ஒ� நா� எ� 
பி!வாத$தி,�� பா'கிய� வி-1' ெகா1$தாரா�. நா� அ�த அளவி� விடாம�, 
க�ணா! ெகா�1வ�% "பா'கிய�மா, நீேய இ�ேபா பா�. எGவள* அழகாக 
இ�'ேக" எ�� க�ணா!ைய' கா-!ேனனா�. பா�'க 6!யாதப! பா'கிய$தி� 
க�களி� க�ணீ� ெபா=கி வழி�% ெகா�!��ததா�. உடேன எ�ைன' க-! 
அைண$%, "க�ேண! உன'� இ�'கிற அGவள* க�ைண கட*<'� இ�ைலேய, 
க�ேண!" எ�� கதறி அDதாரா�. 
 
இ�ப! எ�லா� பா'கிய$திட� அ�பாக' ெகா?சி8� உ�ள$தி� %�ப$ைத' 
கிளறி8� பழகி� பழகி அவ�ைடய உ�ள$தி� ஒ� மக�'� உாிய இட$ைத� 
ெப,�வி-ேட�. உண�2சி மி'க காத3'� உாிய அவ�ைடய இளைம�ப�வ� 
எ��ைடய ஆட� பாட�களி3� பி!வாத=களி3� அDைக ஆரவார=களி3� 
ஈ1ப-1' கழி�த%. பா'கிய$திட� நா� ெப,ற அ�பி� பாதிதா� எ�த=ைக 
மணிேமகைல ெப,றி��பா�. த�பி ெபா�யாெமாழிேயா அதி3� பாதிதா� 
ெப,றி��பா�. 
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ச�திர� எ=க� ெத�*'�' �!வ�தேபா%, பா'கிய$தி� %யர� ஒ�வா� 
ஆறி�ேபாயி��த% எனலா�. க�ணீாி3� வி�மA3� C)காம�, சி�தைனயி3� 
ெப�C2சி3� பா'கிய$தி� %யர� கழி�த கால� அ%. கடைம8ண�2சிேயா1, 
�1�ப� ெபா��ைப ஏ,�' ெகா�!��த கால� அ%. ஆனா3� எ� ேம3� 
ச�திர� ேம3� அ�& இ��த%; அ�த அ�& ஒ� தாயி� அ�& எ�� ெசா�ல 
6!யாதப! �ைற�தி��த%. எ�ேம� ேபர�& ெச3$தி, நா� விலக விலக, 
ஏமா,ற� அைட�த உ�ள� ஆைகயா�, ம�ப!8� அ�ப!�ப-ட பாச� 
பிற'கவி�ைல ேபா3�. 
 
அ�த' �1�ப� சிைறேபா�ற �1�ப�; சிைறயிலாவ% ஒ$த மன� உைடயவ�க� 
இ��பா�க�; அதனா� ஆட�பாட3� சிாி�&� ேவ!'ைக8� இ�'��. 
பா'கிய$தி� �1�ப$தி� அ�ப! யா�� இ�ைல. தா� இ�லாத �1�ப� அ%. 
பா'கிய� ப�வ� அைடவத,� 6�ேப அவ� தா� காலமாகிவி-டாரா�, த�ைதேயா 
அ�� 6த� ெநா�த உ�ள$ேதா1 �1�ப2 ;ைமைய$ தா=கி' ெகா�!��தா�. 
பா'கிய$தி,� ஒ� த�பி உ�1. அவ� நA�த உட� உைடயவ�. பதினா� 
வயதிேலேய அ�ப% வய%'� உாிய அட'க6� ஒ1'க6� அவாிட� இ��தன. 
விநாயக� எ�ப% அவ�ைடய ெபய�. அவ� அ'கா*ட� ேப;வ% �ைற*. 
ப$தாவதி� ேத�2சி ெபறாம�, 9-1ற* மளிைகயி� கண'கராக� ேபா�மா� 
வ,&�$த�ப-டா�. அ�த ேவைல'�� ேபாவ%� வ�வ%�, அ'கா நா�� ெசா� 
ெசா�A' ேக-டா� இர�1 ெசா� விைடயாக2 ெசா�வ%�, தி�ைணயி� ஒ� 
Cைலயி� உ-கா��% கிட�ப%�, ப!�பக$%'�� ேபா�2 ெச�தி$தாைள ம-1� 
ப!$% வ�வ%மாக இ�ப! அவ� வா)'ைகைய' கழி$தா�. இ�ப!�ப-ட 
த�பிேயா1 ஓ� அ'கா எ�ப! உ�ள� திற�% சிாி$%� பழக 6!8�? த�ைதேயா 
மைனவி இற�த பிற� இ-ட 6'கா-ைட இ��� கைளயாதவ� ேபா� இ��தா�. 
தைலயி� இ-ட 6'கா-ைட' கைள�%வி-டா3�, உ�ள� 6'கா1 இ-டப!ேய 
கிட�த%. "அ�மா இற�த பிற� அ�பா சிாி$தைத நா� பா�$தேத இ�ைல" எ�� 
பா'கியேம ஒ�6ைற ெசா�னா�. கணவ�� மைனவி8� அGவள* அ�பாக 
வா)�தா�களா�. காத� மைனவி இ�லாத O)நிைலயி� ஒ� மனித�ைடய 
உ�ள$தி� எ�ப!2 சிாி�&� ெபா=கி எD�? எ�ன வய% ஆனா3�, காத� 
மைனவியிட� தா� மனித� சி� பி�ைளயாக நட�%ெகா�கிறா�. C�& எ�பைத 
உட� க�டா3� உ�ள� காணாத உலக� அ�த' காத� உலக� ஒ��தாேன? 
அ�பான கணவ�'�� மைனவி'�� வய% அ�பைத' கட�தா3�, உ�ள� 
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இ�பைத' கட�பேத இ�ைல. ப$ைத' கட�ப%� இ�ைல எனலா�. அ�ப! 
அ�பாக இ�வா)'ைக நட$தியவ� ஆைகயா�, மைனவி இற�த*டேன அவ�ைடய 
உ�ள� ஒேர ெநா!யி� C�& அைட�% சா'காைட8� ெந�=கிவி-ட%. அதனா� 
ஒ� நா<� த�ைத சிாி'க� பா�$ததி�ைல எ�� பா'கிய� ெசா�ன% உ�ைமயாக 
இ�'கலா�. பா'கியேமா சிாி�ப% �,ற� எ��� விதைவ வா)ைவ 
அைட�%வி-டா�. இ�த2 O)நிைலயி� வள��த த�பி'� இய,ைகயான 
மனவள�2சி இ�லாம,ேபாயி,�. ஆனா� தா8� த�ைத8� மகி)2சிேயா1 வா)�த 
கால$தி� வள��த பா'கிய$தி� உ�ளேமா வள�2சி அைட�த உ�ள�. அ�த 
உ�ள$தி� உண�2சிக� ெவளி�ப1வத,� ஒ� வைகயி� எ��ைடய �ழ�ைத� 
ப�வ� உதவியாக இ��த%. நாேனா, �ழ�ைதயாக இ�லாம� வள��%வி-ேட�. 
எ� மன6� வள��% வி-ட%. எ� வள�2சி பா'கிய$தி� ஏமா,றமாக 6!�த%. 
 
ைத பிற�தா� என'�2 சிர=� பிற�ப% வழ'க�. த'க உணைவ அளவாக 
உ�ணாத காரண$தா3� இய�பாகேவ ெமA�த PைரTரலா3� அ!'க! சிர=� 
வ�� எ�பைத� பி,கால$தி� ெதாி�%ெகா�ேட�. ப�ளி' 9ட$தி� எ�த� 
ைபயேனாேடா பழகிய காரண$தா� ெதா$தி'ெகா�ட% எ�ப% எ� 
ெப,ேறா�களி� எ�ண�, ச�திர�� எ�ேனா1 ப!$தா�, பழகினா�; அவ�'�2 
சிர=� வரவி�ைலேய எ�� நா� ெசா�A வ�ேத�. ச�திரேனா, என'�2 சிர=� 
வ�%வி-டேத எ�ற காரண$தா� எ�ைன வி-1 விலகவி�ைல; பழ�வத,�' 
9சவி�ைல. ந�றாக� பழகினா�; 6�ேபாலேவ அEகி8� ெதா-1� பழகினா�; 
எ� ேதா�ேம� ைக ேபா-1'ெகா�1 ப�ளி'� வ�தா�; எ� ப'க$தி� 
உ-கா��ேத ப�ளியி� ப!$தா�. ஆனா3� அவ�'�2 சிர=� வரவி�ைல. நா� 
ம-1� சிர=கா� வ��திய% எ� மன$%'� ேவதைனயாக இ��த%. இ�த ஆ�!� 
சிர=�� &� ஒGெவா��� ெபாிதா�' காலணா அகல� இ��த%. யாைன2 சிர=� 
எ�� ெசா�னா�க�. க�தக$ைத$ ேத=கா� எ�ெணயி� கா�2சி எ� 
உட�ெப�லா� அ�மா Mசினா�. க�தக$தி� தீைம அ�ேபா% என'� எ�ப!$ 
ெதாி8�? அத� நா,ற� என'� மிக அ�வ��பாக இ�'��. அ�ேயா 
தைலெயD$ேத எ�� ெபா�$தி��ேப�. ேகாவண� க-!'ெகா�1 க�தக� 
Mசி'ெகா�!��தேபா% அ�மா அ�பா தவிர, ேவ� யா�� எ�ைன 
அEகமா-டா�க�. யாராவ% அ�ேபா% I-1'� வ�தா3�, நா� அவ�களி� 
க�ணி� படாதப! ேதா-ட$%'� ஓ!�ேபா� ஒளி�% ெகா�ேவ�. ஒ� 6ைற 
அ�மா க�தக எ�ெண�' கி�ண$ைத� ப'க$தி� ைவ$%'ெகா�1, அதி� 
ேகாழியிறைக$ ேதா�$%$ ேதா�$% எ� &-ட$தி� இ��த சிர=�களி� தடவி' 
ெகா�!��தா�. அ�ேபா% கதைவ$ திற�% ெகா�1 பா'கிய அ�ைமயா� வ�தா�. 
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அவைர� பா�$த*ட� நா� ேதா-ட$ைத ேநா'கி ஓ!ேன�. "வா’டா யா�� 
இ�ைல’டா ‘அ'கா’டா; உ�ைன வள�$தவ�தா�. வா’டா. உன'� எ$தைன நா� 
அ'�<� அைர8� ேத�$%$ த�ணீ� வா�$தி��பா�. அ'கா பா�$தா� எ�ன? 
வாடா" எ�� அ�மா எGவளேவா ெசா�A� பா�$தா�. நா� ேதா-ட$தி� ஒ� 
Cைலயி� ஒளி�%ெகா�1 பா'கிய� I-ைட வி-1� ேபா�� வைரயி� அ�த 
இட$ைத வி-1 நகராம� இ��ேத�. 
 
இ�ேபா% எ�ணி� பா�'கிேற�. தா�ேபா� பாச� கா-! வள�$த அ�த மன� 
எGவள* %�ப�ப-!�'��? நீ தா� அ�ல உ� பாச� ேவ�டா எ�� ம��பதாக 
அ�லவா எ��ைடய ெகா1?ெசய� இ��தி�'��. 
 
சி�வ�களாக' 9! விைளயா1�ேபா%, யாராவ% ஒ�வ�'�$ த'க மதி�& 
ெகா1'காவி-டா� உடேன அவ� எ=க� �Dைவ வி-1, ேவெறா� �Dவி� 
ேச��% வி1வா�. எ=க� வயி� எாிய ேவ�1� எ�� அ�த' �Dைவ� 
&க)வா�? அ=ேக திறைமயாக ஆ!2 ;�;��பாக இ��பா�. வள��த 
மனிதாிட$தி3� இ�த� ப�ைப� பா�$தி�'கிேற�. ஒ� I-1$ தி�மண$திேலா 
ேவ� அ3வAேலா ஒ�வ�'� மதி�&' ெகா1'கவி�ைலயானா�, அவ� 
அவ�களி� ப=காளி I-1'ேகா பைகயாளி I-1'ேகா ேபா� அ=� நட'�� 
அ3வைல� ெப�ைமப1$%வா�. அ�த மன�பா�ைமைய ெம�ல ெம�ல பா'கிய 
அ�ைமயாாிட� காண$ ெதாட=கிேன�. அ�த அ�மா ேவ�1ெம�� அ�ப! 
நட�தி�'கமா-டா�; அ�த மனித� ப�& இய,ைகயாக$ த�ைம அறியாமேல 
அவாிட� வ�தி�'�� எ�� எ�Eகிேற�. அதனா� எ�ைனவிட2 ச�திரைன 
மி'க அ�ேபா1 பா�'க$ ெதாட=கினா�; ஆ�வ$ேதா1 ேபச$ ெதாட=கினா�; 
பாரா-ட*� ெதாட=கினா�. எ�ேம� இ��த அ�ைப' �ைற$%' ெகா�டா� 
எ�� ெசா�ல 6!யா%; அவனிட� மி�தியான அ�& கா-!ய% ேபா� இ��த%. 
ச�திர� எ��ைடய ப=காளி8� அ�ல; பைகயாளி8� அ�ல. எ�ன காரணேமா, 
பா'கிய அ�ைமயாாி� ேபா'கி� அ�த ேவ�பா1 ஏ,ப-டதாக$ ேதா�றிய%. 
ஆனா� எ� தாயிட� பழ�வதி3�, I-1'� அ!'க! வ�% ேபாவதி3�, சிற�பான 
உண* வைகக� ெச�தா� என'காக' ெகா�1வ�% த�வதி3� அ�த அ�மா 
6�ேபாலேவ இ��தா�. அதனா� சிலநா� கழி$% எ�ணி� பா�$% அ�த 
அ�மா*'� எ�ேம� ெவ��& இ�ைல எ�� உண��ேத�. ச�திர� எ�ைனவிட 
அழகாக*� அறிவாக*� ;�;��பாக*� இ��பதா�, பா'கிய� மி'க அ�& 
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கா-1கிறா� எ�� 6!*'� வ�ேத�. எ� தா8� எ�ைனவிட2 ச�திரைன� 
பாரா-!� ேப;வைத' ேக-1, அ%தா� காரண� எ�� ஆ�த� அைட�ேத�. 
---------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 5555    
 
ப=�னி மாத� பிற�தா� எ=க� ஊ�'� ஒ� &$%யி� பிற'��. ப=�னி$ தி�விழா 
ேகாயிA� மிக2 சிற�பாக' ெகா�டாட�ப1�. அைத ஒ-!$ ேதேரா1� ெத�'க� 
எ�லா� மிக*� அல=கார� ெச�ய�ப1�. கைட$ெத� மிக� ெபாAவாக விள=��. 
வழி எ�லா� ப�த�க<� ேதாரண=க<� க-ட�ப1�. தி�விழா$ 
ெதாட=கிய*ட�, I1ேதா�� ஆ-க� C�� மட=� நா�� மட=காக� 
ெப�கிவி1வா�க�. ஒGெவா� I-!,�� ெவளிQாிA��% உறவின�க<� 
ந�ப�க<� தி�விழாைவ� பா��பத,காக வ�% த=கியி��பா�க�. எ=க� 
ெத�வி� I1களி3� வி��தின� பல� இ��பா�க�. அ�லாம3�, எ=க� 
ெத�$தி�ைணக� ேதா�� ெவளிQரா� 6�பி� அறியாதவ� பல� ேக-காமேல 
வ�% த=கி� ப1$%'ெகா�வா�க�. ேவ�ப மர=கைள2;,றி ஆ�க<� 
ெப�க<� க-12ேசா� தி��ெகா�1� ெவ,றிைலபா'� ெம�� ெகா�1� 
இ��பா�க�. தி�விழா' கால$தி�, யா�, ஏ� வ�தீ�க� எ�� I-1'கார� 
ெவளியாைர' ேக-கமா-டா�க�; ேக-க*� 9டா%. எ�லா�� இைறவ�ைடய 
ம'க� எ�ற ெம�8ண�* ெப,�வி-டதாக' 9ற 6!யா%. ஆனா3� வழி வழியாக 
வ�த நாகாிகமாக அைத' க�தினா�க�. ஆைகயா�, தி�விழா' கால$தி� I-!� 
உ-ப�தி ம-1ேம I-1'கார�'�� அவ�களி� உறவின�'�� உாிைமயாக 
இ�'��; I-!� ெவளி�ப�தி, தி�ைண 6,ற� 6தAயன ெவளியா� 
எ�லா�'�� உாிய ெபா% இடமாக' க�த�ப-1 வ�தன. இ��� 
ெசா�ல�ேபானா�, தி�ைண 6,ற� 6தAயைவகேள அ�லாம� அ�த�த I-1' 
கிண�க<� எ�லா�'�� ெபா%*ைடைமயாக இ��தன. ெச�ைன 6தலான 
நகர=களி� நா�ேதா�� தி�விழா� ேபா�ற 9-ட� இ��தேபாதி3�, இ�த� 
பர�பைர நாகாிக� ெபா%*ைடைம நாகாிக� அவ�க<'�$ ெதாியா%. ச-ட6� 
ச-ட$ைத மீ�� த�திர6� அவ�க<'�$ ெதாி8ேம தவிர, இ�ப!�ப-ட பர�பைர 
நாகாிக6� அத� ெப�ைம8� அவ�க<'�$ ெதாிவதி�ைல. 
 
இ�த ஆ�!� ப=�னி$ தி�விழாவி� ேபா% எ=க� I-1'� ேவல�, அ�C� 
6தலான கிராம=களிA��%� ெச�ைனயிA��%� உறவின�� ந�ப�� 
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வ�தி��தா�க�. பா'கிய அ�ைமயா� I-1'�� யாேரா வ�தி��தா�க�. ச�திர� 
I-!,� அவ�ைடய தா8� த=ைக8� வ�தி��தா�க�. எ=க� I-1'� வ�த 
உறவினாி� 6'கியமானவ�க� எ� ெசா�த அ$ைத8� அ$ைத கணவ�� அ$ைத 
மக� கய,க�ணி8� ஆவா�க�. 
 
ச�திர�ைடய தாைய� பா�$தேபா%தா�, ச�திர� அGவள* அழகாக இ��பத,� 
காரண� ெதாி�% ெகா�ேட�. அ�த அ�மா கைட�ெத1$த ப%ைம ேபா� 
இ��தா�. ந�ல ஒளியான நிற�, அளவான உயர�, ெம�ைமயான உட�, ஓவிய� 
தீ-!னா,ேபா�ற &�வ6� விழி8� ெந,றி8� உைடயவ� அவ�. ச�திர�ைடய 
த�ைத'�� உட�பி� ஒ� �ைற8� இ�ைல. ஆனா3� அவ�ைடய ேதா,ற� மிக 
அழகான% எ�� 9ற 6!யா%. ச�திர�ைடய தா� அழகி� வ!வமாக 
விள=கினா�. அ�த அழகி,� ஏ,ற அைமதி8� அவாிட� விள=கிய%. ச�திர�ைடய 
6க$தி� தாயி� சாய� ந�றாக� &ல�ப-ட%. அ�த உ�ைம அவ�ைடய 
த=ைகைய� பா�$தேபா% ெதளிவாயி,�. தாயி� அழ�'�� அ�ணனி� 
அழ�'�� ஒ� பால� ேபா� விள=கினா� அவ�. 
 
அவ� ெபய� க,பக�, ெப�=கா?சியிேலேய ச�திர� ப!$த ப�ளி'9ட$திேலேய 
அவ� ப!$% வ�தா�. அவ� அ�ேபா% ஏழாவ% ப!$%வ�தா�. ஏற'�ைறய 
அவ� வயதாக இ��தா� எ� அ$ைத மக� கய,க�ணி. அவ� ஐ�தாவ%தா� 
ப!$% வ�தா�. அ�த ஊாி� ஐ�தாவ%'�ேம� ப!'க வ��& இ�லாத 
காரண$தா� "எ� மக<ைடய ப!�& இேதா1 6!�%வி-ட%. நீ சீ'கிர� ப!$% 
6!$% இவைள' க�யாண� ெச�%ெகா�" எ�� அ$ைத எ�ைன� பா�$%2 
ெசா�A2 சிாி$தா�. "உ� மக� ப!�& 6!�% ேபா2;; அதனா� எ� மக�ைடய 
ப!�ைப8� சீ'கிர� 6!'க2 ெசா�கிறாயா?" எ�� அ�மா ேவ!'ைகயாக' 
ேக-டா�. அைத' ேக-ட கய,க�ணி, "ேபா%� மாமி! ;�மா இ�=க�, உ=க<'� 
இேத ேப2;!" எ�பா�. 
 
க,பக$ைத� ேபாலேவ கய,க�ணி ;�;��பாக இ��தேபாதி3� அGவள* 
அழகாக இ�ைல. வள��த பிற�� எ� அ$ைதேபா� தா� இ��பா� எ�� 
என'�$ ேதா�றிய%. அ% ம-1� அ�ல; அவ<ைடய வாயா!$ த�ைம என'� 
எ�ேபா%� பி!�பதி�ைல. யாராவ% ஒ�� ெசா�னா�, அவ� இர�1 C�� 
ெசா�வா�. யாைர8� எ1$ேத� கவி)$ேத� எ�� %1'காக' ேக-1 வி1வா�. 
ஏதாவ% அறி*ைர ெசா�னா3�, "ஆமா� உ=க<'�$தா� நிர�ப$ ெதாி8ேமா? 
ேபா%� நி�$%=க�" எ�பா�. என'� அ�த� ேப2ெச�லா� பி!'கா%. எ� 
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த=ைக மணிேமகைலயிட6� அவ� அ!'க! வ�பாக� ேப;வா�. வ32ச�ைட 
இD�பா�. அைத' க�ட நா� உட�'�ட� க!�% ேப;ேவ�. அ�மா 
அGவ�ேபா% எ�ைன$ த1$%, "ேவ3! சி�ன� ெப� அ�ப!$தா� ேப;வா�. 
கிராம$தி� பழகி வள��தவ�. அ=ெக�லா� அ�ப!$தா� ேப;வா�க�. நீ 
ேகாபி$%' ெகா�ள'9டா%" எ�� ெம�ல எ�னிட� ெசா�வா�. ெதாைல�% 
ேபாக-1� எ�� நா� வி-1 வி1ேவ�. 
 
கய,க�ணியிட� என'� எGவள* ெவ��& வள��தேதா, அGவள*� 
க,பக$திட� வி��பமாக வள��த%. அ!'க! ச�திர� I-1'�� ேபா�' க,பக� 
ேப;வைத8� ெச�வைத8� கவனி$ேத�. தி�விழா� பா�'க அவ�, ேபானா� 
நா�� ேபாேவ�. கைட$ெத�*'� நா�� ச�திர�� ேபா�� ேபா%, "க,பக6� 
வ�வதாக இ��தா� வர-1ேம, வ�% பா�'க-1ேம" எ�� அைழ$%' ெகா�1 
ேபாேவ�. 
 
ெபா�'கா� �திைர, மயி� நடன�, ெபா�மலா-ட�, ெத�'9$% 6தAயவ,ைற� 
பா��பத,�2 ச�திர�ைடய தா8� க,பக6� எ� அ$ைத8� கய,க�ணி8� எ� 
த=ைக மணிேமகைல8� ேச��% ேபாவா�க�. ச�திர� ேத�*'�� ப!'க ேவ�1� 
எ�� நி��வி1வா�. "அவ� ேபாகிறானா, பா�, ப!�பி� எGவள* அ'கைறயாக 
இ�'கிறா�! நீ ம-1� ேபாகலாமா? உ�ேள ேபா�� ப!, சாமி ஊ�வல� வ�� 
ேபா% 9�பி1ேவ�. அ�ேபா% வா" எ�� அ�மா எ�ைன' க!�% அ��பி 
வி1வா�. அ�பா கைடயிA��% தி��பிவ�� ேநர� எ�� நா�� ேபாகாம� 
நி��வி1ேவ�. 
 
தி�விழா 6!8� வைரயி� எ=க� ெத� நிைறய' 9-ட� ேபான% ேபானப!, 
வ�த% வ�தப! இ��த%. கிராம$% ஏைழம'கேள ெப��பாேலாராக இ��தா�க�. 
ஒ�வைகயி� ஊைர2 ;,றி அ;$த� ெச�ய�ப-ட ேபாதி3� ெத�ெவ�லா� 
எ2சி3� எ2சிைல8மாக இ��தேபாதி3�, எ�ேலா�ைடய மன6� மகி)2சி 
நிர�பியி��த%. உைழ$த உைழ�ேப உைழ$%, �!$த 9ேழ �!$%, உ1$த 
க�தேல உ1$%, ப1$த தைரயிேலேய ப1$%, ஆ1மா1கேளா1 ேச��% 
�!ைசகளி� வாD� ஏைழம'க<'� இ�த$ தி�விழா ஒ� மா�த� த�% ந�ைம 
ெச�வைத அவ�களி� மல��த 6க=களி� க�ேட�. �ழ�ைதகைள8� க-12 
ேசா,� C-ைடகைள8� J'கி'ெகா�1 ைம� கண'காக நட�% சA'காம� 
வ�% இ�த$ தி�விழாவி� இ�ப� கா�கிறா�க� எ�றா�, அவ�களி� வா)'ைக 
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எGவள* ப�ள$தி� I)�% கிட�ப% எ�பைத உண��ேத�. &%2ேசைல 
உ1$%வத,� அ�த� ெப�க<'� ஒ� வா��&, &%'கா-சிகைள' கா�பத,� 
அவ�களி� �ழ�ைதக<'� ஒ� வா��&. &% இட=க<'� ெச�வத,�2 
சி�வ�க<'� ஒ� வா��&, வயைல8� �!ைசைய8� உைழ�ைப8� மற�% 
ஓ�வாக' கால� கழி�பத,� ஆ�க<'� ஒ� வா��&, பலேரா1 
பழகியறியாதவ�க<'� பழ�வத,� ஒ� வா��&, �ளி$தறியாதவ�க<'�' 
�ளி�பத,� ஒ� வா��&, கா; க�டறியாதவ�க<'�' காைச இ1�பி� ெச�கி 
ைவ�பத,�� எ1$%2 ெசல* ெச�வத,�� ஒ� வா��&, தைலயி� 9ைட8� 
C-ைட8� இ�லாம� நட�தறியாத ெப�க<'�' கைட$ெத�'களி� ைகIசி 
நட�பத,� ஒ� வா��&; இGவா� பலதிற ஏைழம'க<'�� பலவைக வா��ைப' 
ெகா1$% மகி)2சி அளி$த% அ�த$ தி�விழா. ய�திர� ேபா� ;ைவய,� இய=�� 
வா)வி� எ�த மா�த� வ�தா3� அ% வரேவ,க$த'க இ�ப� ஆ��. ஆைகயா� 
கிராம ம'க<'�$ தி�விழா ெபாிய இ�ப நாளாக' கழி�த%. அவ�களி� ைகயி� 
இ��% வ�த கா;களா� ெப-!க� நிைறவைத' க�ட வியாபாாிக<'�� தி�விழா 
இ�ப� த�த%. பலவைக$ ெதாழிலாள�'�� இ�ப� த�த%. ஆ!ய ஆ-டேம ஆ!, 
ப!$த பாட$ைதேய ப!$% வ�த எ=க� உ�ள$தி,�� அ% இ�ப� த�த%. 
ஆனா� எ� உ�ள$தி� க,பக$தி� நிைன*தா� இனிய &திய பதிவாக நி�ற%. 
 
தி�விழா 6!�த%�, 9-ட� எ�ப!ேயா கைல�த%. எ=க� ஊைர அ1$% ஓ1� 
பாலா,றி� ெவ�ள� வ�தா� ஏDநா<'�� 6,றி3� வ!�% ேபாவ% ேபா�, 
தி�விழா' 9-ட6� வ!�% ேபா�வி-ட%. எ� அ$ைத8� கய,க�ணி8� 
ம�நா� காைலயி� விைடெப,�2 ெச�றா�க�. ச�திர�ைடய தா8� த=ைக8� 
அ1$த நா� பி,பக� விைடெப,றா�க�. அவ�க� ேபா�6� எ=க� I-!,� 
வ�தி��தா�க�. அ�ேபா% பா'கிய அ�ைமயா� எ=கேளா1 இ��தா�. அ�மா 
க,பக$தி� ைகயி� நா�� வாைழ� பழ=க<� காலணா*� ெகா1$% அவ<ைடய 
க�ன$ைத' கி�ளி, "ேபா�வா அ�மா! அ1$த வி16ைறயி� வ�% ேபா" எ�றா�. 
பா'கிய அ�ைமயா� க,பக$ைத' க-! அைண$%' க�ன$தி� 6$த� இ-1 
விைடெகா1$தா�. நா� ேபசாம� பா�$தப! நி�� ெகா�!��ேத�. 
வாயி,ப!ைய$ தா�!யேபா% க,பக$தி� ;�;��பான க�க� தி��பி� 
பா�$% எ�னிட� விைடெப,றன. நா� அவைளேய பா�$தப! நி�றி��ேத�. 
"ந�ல ெப�! இ�ைலயா அ�ணா?" எ�ற எ� த=ைகயி� �ர�ேக-ட பி� தி��பி 
வ�ேத�. 
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சில�ட� வா)நா� எ�லா� பழ�கிேறா�. ஆனா� பழகிய எ�லா நா-க<� 
நிைனவி� நி,பதி�ைல. 6தA� க�1 ேபசிய நா�, அ%ேபா� 6'கியமான ஒ� 
சில நா-க� ம-1ேம நிைனவி� நி,கி�றன. ச�திரைன� ெபா�$த வைரயி� 
கா,றா!'காக அவ�ட� 6தA� ேபசி� பழகிய நா� ப2ெச�� நிைனவி� 
இ�'கிற%. க,பக$ைத� ெபா�$தவைரயி�, அ�� தி�விழா 6!�% ஊ�'�2 
ெச�றேபா% பா�ைவயாேலேய விைட ெப,ற கா-சி நிைல$% நி,கிற%. 
 
அ�த வயதி� என'�' காம உண�2சி இ��த% எ�� 9ற6!யா%. ெபா%வாக 
அழ� எ�லாைர8� - �ழ�ைதகைள8� - கவ�� அ�லவா? க,பக$தி� ேதா,ற6� 
பா�ைவ8� ேப2;� அ�ப! எ�ைன' கவ��தன. ெவ�=களிம�ைண எ1$% 
அைண$%' ெகா�கி�றவ� யா�? அ%ேவ நாயாக, Mைனயாக, கிளியாக, ெகா'காக 
வ!* ெப��ேபா% எ�த' �ழ�ைத8�, அ�த' களி ம�ைண$ தன% தன% எ�� 
எ1$% அைண$%' ெகா�கிற%. க,பக$தினிட� என'� ஏ,ப-ட கவ�2சி8� 
அ�ப!�ப-ட%தா�. க,பக� விைடெப,றேபா% பா'கிய� க-! அைண$% 6$த� 
ெகா1$தத,�� காரண� எ�ன? அழைக Pக�� ஆ,ற� அ�த அ�மாவி� 
உ�ள$தி� மி�தியாக இ��த%தா� காரண�. இGவள* ஏ�? ச�திரைன எ� தா� 
அ!'க! பாரா-!யத,�� க�வி அதிகாாி 6த� ெந�A'கா� வி,பவ� வைரயி� 
எ�ேலா�� ேபா,றியத,�� காரண� அ%தாேன. 
 
அதனா�, க,பக� பிாி�% ெச�� சில நா� ஆன பிற�� அவ<ைடய அழ� வ!வ� 
எ� மன$தி� நி�ற%. அவைள மீ�1� காணேவ�1� எ�ற ஆைச8� 
அ��பிய%. சி$திைர பிற�த%� ப�ளி'9ட 6!*$ ேத�* வ�த%. ச�திர�� 
நா�� ந�றாக� ப!$% எDதிேனா�. கண'�$ தவிர ம,ற� பாட=களி� நா� 
ந�பி'ைகேயா1 இ��ேத�. ஆ=கில$தி3� தன'ேக 6த�ைம கிைட'க ேவ�1� 
எ�� ச�திர� ெப�ைம�ப-1' ெகா�டா�. 
 
ேத�* 6!�த%� ச�திர�� அ$ைத8� ஊ�'�2 ெச�ல ஏ,பா1 ெச�தா�க�. 
அவ�கேளா1 ெப�=கா?சி'� ேபாகேவ�1� எ���, க,பக$ைத� பா�'க 
ேவ�1� எ��� உ�ள� J�!ய%. உபசார$%'காகவாவ% ச�திர�� 
அ$ைத8� அைழ�பா�க� எ�� எதி�பா�$ேத�. அவ� C-ைட க-1� 6ய,சியி� 
இ��த ப!யா�, எ�ைன அைழ'க மற�%வி-டா�க�. நா� ேநேர அ�மாவிட� 
ேபா�, "அ�மா! நா�� அ$ைதேயா1 அவ�க<ைடய ஊ�'�� ேபா�வர-1மா 
அ�மா" எ�ேற�. 
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"உ�ைன வர2 ெசா�னா�களா?" எ�றா� அ�மா. 
 
"ஆமா� அ�மா! ேபான மாதேம ெசா�னா�கேள" 
 
"அ�ப!யானா� உ� அ�பாைவ' ேக-1ெகா�1 அவ� ேபாக2 ெசா�னா� ேபா." 
 
இ�த அள* அ�மதி கிைட$த% ேபா%� எ�� ஒ� �தி �தி$%, அ$ைதயிட� 
ஓ!ேன�. C-ைட க-!' ெகா�!��த அவாிட�, "நா�� உ=க� ஊ�'� 
வர�ேபாகிேற� அ$ைத!" எ�ேற�. 
 
"வா’�பா �ழ�ைத! வா. அ�மா அ�பாவிட� ெசா�Aவி-1� &ற�ப1. சா�பி-1 
6!�த*ட� &ற�படலா�. ஊாிA��ேத வ�!வ��" எ�� அ$ைத கனி*ட� 
9றினா�. 
 
இைத' ேக-ட%� ச�திர�'� எதி�பாராத மகி)2சி ஏ,ப-ட%. "பேல ெக-!'கார� 
நீ! உன'� எ�ப!’டா இ�த ேயாசைன ஏ,ப-ட%? க-டாய�, க-டாய� வர’E�, 
ெதாி8மா" எ�றா�. 
 
மளிைக' கைடைய ேநா'கி ஓ!ேன�. ெப�C2; வா=க அ�பாவி� எதிேர நி�� 
ெச�திைய2 ெசா�ேன�. 
 
"இ=ேக ஆ!ன% ேபாதா% எ�� அ=ேக ேபா� ஆட� ேபாகிறாயா? ேபா, ேபா. 
எ�ைன' ேக-காேத. உ=க� அ�மாைவ' ேக-1' ெகா�1 ேபா. அ�&ற� நா� 
அ��பி' ெக1$%வி-டதாக அவ� �ைற ெசா�ல'9டா%. அவ� ெபா��&" 
எ�� ெசா�A'ெகா�ேட இர�1 Sபா� எ1$% எ� ைகயி� ெகா1$தா�. 
 
ெசா�ல 6!யாத மகி)2சிேயா1 அ=கி��% விைர�% வ�ேத�. எ� மகி)2சிைய' 
ெக1�ப%ேபா� கைட ேவைலயா� ெதாட��% வ�%, ேவ3! ேவல�யா! எ�றா�. 
 
"ஏ�?" எ�� திைக$% நி�ேற�. 
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"அ�பா 9�பி1கிறா�." 
 
ைக'� எ-!ய% வா�'� எ-டாத% ேபா� மய=கிேன�. தி��பி அ�பாவிட� 
ெச�ேற�. 
 
"ேட! அ�த ஊாிேல ெபாிய ஏாி இ�'கிற%. கிண� �-ைடக� உ�1. க�ட 
இடெம�லா� ேபாக'9டா%. த�ணீாி� கா� ைவ$% எ�த' �-ைடயிலாவ% 
இற=கிவிடாேத. உன'� நீ�த$ ெதாியா%. எ=ேக8� ேபாகாேத; ப2ைச$ த�ணீாி� 
�ளி'காேத, சளி பி!'��. இர�1 நா� இ��% வி-1 ேப-ைட'� யாராவ% 
வ��ேபா% அவ�கேளா1 வ�%வி1" எ�றா� அ�பா. 
 
வ�த இட� நீ=கிய% எ�� எ�ணி, எ�லாவ,றி,�� தைலயைச$%வி-1$ 
தி��பிேன�. 
 
&ற�ப-டேபா%, அ�பாவி� உபேதச$ைதவிட C�� மட=காக இ��த% 
அ�மாவி� உபேதச�. என'�2 ெசா�ன% ேபாதா% எ��, என'காக2 ச�திரனிட� 
அ$ைதயிட6� ேவ�1ேகா� வி1$தா�. 
--------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 6666    
 
ெப�=கா?சி எ� உ�ள$தி,�� பி!$த ஊராக இ��த%. க�ணி,� இனிய 
கா-சிக� பல அ=ேக இ��தன. 6தலாவ%, வ�!க<� பLக<� ெச�3� 
சாைலயாக நீ�ட ஏாி'கைர அகலமாக அைம�தி��த கா-சி8� கைர ெந1க 
மர=க� உய��% வள��தி��த கா-சி8� அழகாக இ��தன. இட'ைக� ப'க� 
ஏாி8� வல'ைக� ப'க� வய�க<� எதிேர காிமைல8� ேசாழ சி=க&ர மைல8� 
க�ேட�. அ%ேபா�ற கா-சி என'� - நகர$தி� சில ெத�'கைளேய தி��ப$ 
தி��ப' க�1 வ�த என'� - இ�பமாக இ��த%. எ� ெசா�த அ$ைதயி� 
ஊராகிய ேவU�'��ேபா� அ=ேக ஏாிைய8� வய�கைள8� க�!�'கிேற�. 
ஆனா3� அ�த ஊ�' கா-சி எ� மன$%'� அGவள* இ�பமாக இ��ததி�ைல. 



39 

 

ெப�=கா?சியி� ச�திர�� க,பக6� வா)�தேத ஒ� வைகயி� அத,�' 
காரணமாக இ�'கலா�. 
 
"இ�ேபா% ஏாியி� த�ணீ� வ,றிவி-ட%. மைழ ெப�% ெவ�ள� வ�% நீ� 
நிைற�தி�'��ேபா% எ=க� ஊ� ஏாிைய வ�% பா�'கE�. அ�ேபா%தா� இத� 
உ�ைமயான அழ� ெதாி8�" எ�றா� ச�திர�. 
 
"எ�த மாத$தி�?" 
 
"அதாவ%" எ�� ச�திர� தய=கினா�. 
 
"&ர-டாசி ஐ�பசியி�" எ�றா� அ$ைத. 
 
"&ர-டாசி ஐ�பசி எ�றா� எ�ன மாத�" எ�� நா� ேக-ேட�. 
 
"ெச�ெட�ப� அ'ேடாப�" எ�� ச�திர� ெசா�னா�. 
 
"அ�ப!யானா� ஒ� 6ைற அ�ேபாேத வ�ேவ�. கா� ேத�* 6!�% ெச�ெட�பாி� 
பதிைன�% நா� வி16ைற வி1வா�கேள, அ�ேபா% வ�ேவ�" எ�ேற�. 
 
ஏாி'கைரைய' கட�% ஊ�'�� ெச�ேறா�. ஊ� சி�ன ஊ�தா�. சில ஓ-1 
I1க<� பல ம?ச�&� I1க<� காண�ப-டன. அ�த ஊாிேலேய ச�திர�ைடய 
I1தா� எ1�பாக*� ெபாியதாக*� இ��த%. I-!� எதிேர ெத�ன=க��க� 
ஆ� வாிைசயாக வள��% வ�தன. எதிேர ஒ� மா�ேதா�&� ெத�ன�ேதா�&� 
காண�ப-டன. எ� பா�ைவைய' க�ட ச�திர�, "இர�1� எ=க� ேதா�&க� 
தா�" எ�றா�. 
 
I-!,�� Pைழ�த%� ச�திர�ைடய தா� எ=கைள - சிற�பாக எ�ைன - 
வரேவ,றா�. க,பக� இ�லாத% க�1 காரண� ெதாியாம� நி�ேற�. எ=ேகா 
ேபாயி��த அவ� சிறி% ேநர$தி� I-!,�� Pைழ�%, எதி�பாராம� எ�ைன' 
க�ட%�, ப�ெல�லா� ெதாிய 6க� மல��% நி�றா�. ச�திர�ைடய தா�, 
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அவைள� பா�$%, "க,பக�! ைககா� அல�ப$ த�ணீ� ெமா�1 ெகா1" எ�� 
ெசா�A'ெகா�ேட என'காக ஒ� பா� எ1$% விாி$தா�. 
 
க,பக$தி� ைகயி� இ��% ெச�ைப வா=கி 6க� அல�பிேன�. ச�திர� அல�பி' 
ெகா�ட%� 9ட$%' க-!A� ேபா� உ-கா��ேதா�. நா� பாயி� உ-கார2 
ெச�ேற�. "ேவ3! அ% யாராவ% ெபாியவ�க<'�, நம'� இேதா க-!�" எ�� 
அைழ$தா�. 
 
ச�திர�ைடய தா�, பழ=கால$% ெவ�கல2ெச�& நிைறய$ த�ணீ� 
ெகா�1வ�% எ� ைகயி� ெகா1$%, "ேமா� ெகா�1 வர-1மா?" எ�றா�. 
 
"அ�மா அ�மா! ேவ�டா�’மா எ�றா� ச�திர�. "ேமா�� இ%*� அ%*� 
ெகா1$% இவ�ைடய உட�ைப' ெக1$%விடாேத. இ�த உட�& ெதா-டா, 
;�=கி ேபால. இவ�ைடய அ�மா எ�னிட� தி��ப$ தி��ப2 
ெசா�Aய��பினா�. அ�&ற� ஏதாவ% வ�தா� நா�தா� பழி'� ஆளாேவ�" 
எ�றா�. 
 
என'�2 சிாி�பதா அDவதா எ�� ெதாியவி�ைல. ேபசாம� இ��ேத�. 
 
"த�ணீரா? ெவ�நீரா?" எ�� ச�திர� த� தாைய' ேக-1வி-1, எ� ைகயி� 
இ��த ெச�ைப ெதா-1� பா�$தா�. உடேன அைத வா=கி'ெகா�1, "இவ�'� 
இ�ப!$ த�ணீ� ெகா1'கேவ ேவ�டா" எ�� எD�% ேபானா�. சிறி% ேநர$தி� 
ெவ�நீ� ெகா�1 வ�% ெகா1$%, "எ=க� ஊாி� இ�'கிற வைர'�� உட�&'� 
ஒ��� வராம� கா�பா,ற ேவ�1ேம" எ�றா�. 
 
ெத,�� பா�$த I1 அ%. நா�� ப'க6� தா)வார� இற'கி, வட'�� ப'க$தி� 
ெபாிய 9ட� அைம$தி��தா�க�. ெபாிய ெபாிய அைறக<� அவ,ைற 
அ1$தா,ேபா� கள?சிய=க<� இ��தன. ஒேர ேவைளயி� B� ேப� உ-கா��% 
உ�ண'9!ய அGவள* இட�பர�& இ��த%. நா� இ��த அ�த� ப'க$% 
அைறயி� எ-!� பா�$ேத�. ேத=கா�க� ஒ� Cைலயி� �வி'க�ப-!��தன. 
இ�ெனா� Cைலயி� அாிசி ெகா-! ைவ$தி��தா�க�. ப'க$தி� சில 
C-ைடகைள அ1'கி ைவ$தி��தா�க�. எ�ெண� !�க� ஒ� ப'க� வாிைசயாக 
இ��தன. 
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ச�திர�ைடய த�ைத வ�த*ட� எ�ைன� பா�$% விய�& அைட�தா�. "நீ8� 
வ�த% மிக*� ந�ல%. நா� எதி�பா�$ேத�. ேத�* எ�லா� எ�ப! 
எDதியி�'கிறீ�க�? ச�திர� ேத�2சி ெப,� வி1வானா?" எ�� ேக-டா�. 
எ��ைடய விைடக� அவ�'� மகி)2சி அளி$தன. 
 
க,பக6� அவ<ைடய தா8� சில த-1கைள' ெகா�1வ�% எ=க� 6� 
ைவ$தா�க�. மிள�� ெபா=க3� 6�'�� இ��தன. ச�திர�� நா�� தி�ேறா�. 
இ��� ெகா?ச�, இ��� ெகா?ச� எ�� அவ�ைடய தா� வ,&�$தினா�. 
"வ,&�$த ேவ�டா அ�மா. உட�& ெக-1வி1�. ேதைவயானா� எ�ைன� ேபா� 
ேக-12 சா�பிட-1�" எ�றா� ச�திர�. 
 
"ச�திரா! இ% எ�ன இ%? உட�& ெக-1�ேபா��, உட�& ெக-1�ேபா�� எ�� 
ப�லவி பா1கிறா�, ேபா%� ேபா%�" எ�ேற�. 
 
"உ=க� அ�மா எGவள* கவைல�ப-12 ெசா�Aயி�'கிறா�." 
 
"உ�னா� உட�ைப� ப,றிய கவைலேய ேபா�, ஒ� %ணி2சேல வ�% வி1�ேபா� 
இ�'கிறேத." 
 
"வர-1�; மிக மிக ந�ல%." 
 
ஒ� ெபாிய நா� வாைல' �ைழ$%' ெகா�1 எ=கைள ேநா'கி வ�த%. அைத' 
க�ட%� என'� அ2சமாக இ��த%. அ% ச�திரனிட� ெந�=கி வாைல' 
�ைழ$%' �ைழ$% அவ�ைடய ைகைய ந'கிய%. எ�ைன ெந�=கிய%. நா� 
கா�கைள ேமேல எ1$%2 ;வ� ஓரமாக நக��ேத�. "பய�படாேத; ஒ��� 
ெச�யா%; பய�தா� அத,�2 ச�ேதக� ஏ,ப1�. ந�ல நா�. காவ3'காக 
வள�'கிேறா�. ;�மா இ�. அைசயாேத" எ�றா� ச�திர�. நா� எ�ைன உ,�� 
பா�$த%. அத�ைடய பா�ைவ க1ைமயாக இ��த%. பிற�, எ� எதிாிேலேய 
ப1$த%. பா�ைவ ம-1� எ� ேமேலேய இ��த%. "நீ ெந�=கிவா. அ% உ�ைன 
6க��% பா�$%� பழகி வி-டா�தா� ந�ல%. அ%வைரயி� உ�ைன அ�நிய� 
எ�ேற பா�$%' ெகா�!�'��" எ�றா� ச�திர�. எ� ைகைய� பி!$% இD$% 
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அதனிட� ெகா�1 ெச�றா�. அ% வாைல' �ைழ$தப!ேய எ�ைன 6க��% 
பா�$%வி-1$ தைலைவ$%� ப1$த%. 
 
ெத��ப'க� ேபா� ஒ� கயி,�' க-!A� உ-கா��ேதா�. இ�ப% வய% 
உ�ளவ� ஒ�$தி ச�திரைன� பா�$%, "எ�ேபா மாமா வ�ேத? எ=க� 
ெபாிய�மா*� வ�தி�'கிறா=களா?" எ�றா�. அவ<ைடய ஆைட8� ேதா,ற6� 
பா�$தா� ேவைல'காாிேபா� ேதா�றினா�. "இ�ப$தா� வ�ேத�. அ$ைத8� 
வ�தி�'கிறா�" எ�றா� ச�திர�. 
 
"யா� ச�திரா? உ=க� சி�ன அ$ைத மகளா?" எ�ேற�. 
 
"சி�ன அ$ைதயா? அ�ப! யா�� இ�ைலேய! இ�த அ�மா அேதா அ�த I-1 
ம�மக�" எ�� நாைல�% I-1'� அ�பா� இ��த ஒ� I-ைட2 ;-!' 
கா-!னா�. 
 
"உன'� உறவா?" 
 
"உற*� இ�ைல, ஒ��� இ�ைல." 
 
"மாமா எ�� அைழ$தாேள!" 
 
"எ=க� ஊாி� அ�ப! 6ைறயி-1 அைழ'�� வழ'க� உ�1. எ�த2 சாதியாக 
இ��தா3� அ�ப!$தா�. மாமா, ம2சா�, அ$ைத, ெபாிய�மா, அ�ண�, 
சி,ற�பா எ�� யா�� ஒ�வைர ஒ�வ� 6ைறயி-1$ தா� ேப;வா�க�, 
ேவ!'ைகயாக*� ேப;வா�க�. இதி� சாதி ேவ�பா1 ஒ��ேம இ�ைல." 
 
என'� இ% விய�பாக இ��த%. 
 
சிறி% ேநர$தி� ஒ� கிழவ� அ�த� ப'க� வ�தவ�, ச�திரைன� பா�$%, "யா� எ� 
ம2சா� பி�ைளயா?" எ�ேபா வ�ேத? ெமா-ைடய�மா*� வ�தி�'�தா?" எ�றா�. 
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ச�திர� ஆ� ஆ� எ�� விைட ெசா�ன பிற�, அ�த' கிழவ� எ�ைன� பா�$%, 
"யா� அ�பா" எ�றா�. 
 
"இவ� ேப-ைடயி� எ�ேனா1 ப!'கிற பி�ைள" எ�றா� ச�திர�. 
 
கிழவ� நக��தபிற�, ச�திரைன� பா�$%, "ெமா-ைடய�மா யா�? அ$ைதயா?" 
எ�ேற�. 
 
"ஆமா�. அ$ைததா�. இ�த ஊாிேல ெமா-ைடய�மா எ�� ெசா�னா�தா� 
அ$ைதைய� ப,றி$ ெதாி8�. சி�ன வயதிேல ஒ� ெபாிய கா�2ச� வ�% தைலமயி� 
உதி��% ேபா2சா�. ம�ப!8� 6!வளர ெந1=கால� ஆ2சா�. அதனா� அ�ப!� 
ெபய� வ�%வி-ட%." 
 
"இய,ைகயான ெபய� எ�ன?" 
 
"சிவகாமி எ�� ெபய�. ஆனா� அ�த� ெபயைர2 ெசா�னா� ஒ�வ�'�� 
ெதாியா%. என'�� ேபான வ�ச� வைரயி� ெதாியா%. அ�பா ஒ� நா� ெசா�னா�. 
அ$ைத அ�பாைவ எ�ன எ�� 9�பி1வா�, ெதாி8மா?" 
 
"எ�ன எ�� 9�பி1வா�?" 
 
"�ழ�ைத எ�� 9�பி1வா�. த�பி எ�� ெசா�வ% எ�ேபாேதா ஒ� 6ைறதா� 
இ�'��." 
 
"இ�த ஊாி� அ$ைதைய8� 6ைறயி-1$தா� அைழ�பா�களா?" 
 
"ஆமா�. அ�ணி, அ$ைத, அ'கா, ெபாிய�மா, சி�ன�மா, பா-! எ�� 
அவரவ�க� அ�த�த' �1�ப$% 6ைற ெசா�A$தா� 9�பி1வா�க�. 
 
"அதிேல ஒ� கண'� ஒD=� உ�டா?" 
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"ஆமா�. ப=காளிக� 6ைற உ�1. ச�ப�தி 6ைற8� உ�1. ம,ெறா�றாக 
மாறா%." 
 
என'� எ�லா� &%ைமயாக இ��த%. 
 
அ�� இர* ஏD மணி'� நிலா� &ற�ப-ட%. கிழ'ேக ெத�ன�ேதா�பினிைடேய 
ஒ� &திய ஒளி8� வ�ண6� க�ேட�. ேதா�ைப யாேரா அல=கார� 
ெச�வ%ேபா� இ��த%. சிறி% ேநர$தி� ேதா�&'� ேமேல ெவ�கதி�க� ெம�ல$ 
ேதா�றின. எD�%வ�� நிலாைவ வரேவ,பத,காக வான வழியி� 9!ய 9-ட� 
ேபா�, ேமக� பல தைலகளா�$ ேதா�றி' கா-சி அளி$த%. நிலா*� ேமேல வ�த%. 
ேமக' 9-ட� ேம3� சிைத�% ெச�மறியா-1' 9-ட� ேபா� ேதா�றிய%. 
இ��� சிறி% ேநர$தி� அ�த ேமக' 9-ட$தி� இைடேய நிலா$ ேதா�ற, 9-ட� 
ேம3� கைர�%, சி� சி� மண� �வியலாக, ஆயிர'கண'கான �வியலாக$ 
ேதா,றமளி$த%. அ�த மண� �விய�க<'கிைடேய மகி)�% 6க�கா-1� ெப� 
ேபா� விள=கிய% நிலா. என'� உடேன க,பக$தி� 6க� நிைன*'� வ�த%. 
அவ<� அ�ேபா% அ=ேக வ�%, "எ�ன அ�ணா! அவ� நிலாைவ அ�ப!� 
பா�'கிறாேர" எ�றா�. 
 
ச�திரைன� பா�$%2 சிாி$ேத�. "ச�திரா! உ�ைமயாகேவ இGவள* அழகாக நிலா 
வ�வைத நா� எ=�� எ�ேபா%� பா�$தேத இ�ைல. ச�திர�ைடய அழைக 
இ=ேக அ!'க! அ�பா பா�$% மகி)�தி��பா�. அதனா�தா� உன'�2 ச�திர� 
எ�� ெபய� ைவ$தி��பா�" எ�ேற�. 
 
"அ�ப!யானா� இவ� ெபய�?" எ�� த� த=ைகைய' கா-!னா� ச�திர�. 
 
"இ�த$ ேதா�& அவ�'� அ�ேபா% வா�லக$%' க,பக2 ேசாைல ேபா� 
ேதா�றியி�'��" எ�ேற�. 
 
"நீ எதி�கால$தி� ெபாிய &லவ� ஆக� ேபாகிறா�. இ�லாத &<� எ�லா� &<க� 
ேபாகிறா�" எ�றா� ச�திர�. 
 
க,பக� ைகெகா-!2 சிாி$%' ெகா�ேட ேபா� வி-டா�. 
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ம�நா� காைலயி� எD�% ேதா�&� ப'க� ெச�ேறா�. வழியி� ந1$தர வய% 
உ�ள ஓ� அ�மா ச�திரைன வழிமறி$%, "எ�ன ம�மகேன! எ�ேபா% வ�ேத? 
ேபசாம� ேபாேறேய. எ� ெப�ைண' க-!' ெகா�ளாவி-டா3� வாைய$ திற�% 
ேபசிவி-1� ேபாக'9டாதா?" எ�றா�. ச�திர� ெவ-க$ேதா1 விைட ெசா�னா�. 
ம�ப!8� அ�த அ�மா, "ேப-ைட'�� ேபானாேய! உ� ெப�டா-!'� எ�ன 
ெகா�1 வ�ேத, மாமி'� எ�ன ெகா�1 வ�ேத, ஒ� ப-12ேசைல வா=கி$ 
தரமா-டாயா?" எ�றா�. ச�திர� தைல�னி�தப!ேய எ��ட� வ�%வி-டா�. 
 
ேதா�ைப அEகிய*ட�, "இ�த ஊரா� இ�ப!$தா�. நா=க� இ�த ஊாி� பைழய 
�!. ெச�வ6� ெச�வா'�� உ�ள �1�ப�. அதனா� ஆ� ெப� எ�லா�� 
இ�ப!� ேப;வா�க�" எ�றா�. 
 
நா� அவைன� பா�$%2 சிாி$%, "உ� பா1 ேயாக� தா�. இ�த ஊாி� உன'� 
எ$தைனேயா மாமி I1க<� எ$தைனேயா மைனவிமா�� இ��பதாக$ 
ெதாிகிறேத! உன'� எ�ேபா% தி�மண� ஆ2;? எ$தைன தி�மண� ஆ2;?" 
எ�ேற�. 
 
"சாிதா� ேபா அ�யா! இ�த அ�மா எ� மாமியாரா? அவ<ைடய மக� என'�� 
ெபாியவ�. எ� அ'கா ேபால வள��தி�'கிறா�. அவ<'� ஓ� எD$%'9ட$ 
ெதாியா%. மா1 ேபா� உைழ'க$ ெதாி8�. 9ைட 9ைடயா�2 ;ம'க$ ெதாி8�. 
�ட� �டமாக$ த�ணீ� எ1$%வர$ ெதாி8�. இெத�லா� ெவ�� ேப2;'�" 
எ�றா� ச�திர�. 
 
"எ=க� I-!� இ�ப! யாராவ% ம�மக� ெப�டா-! எ�ெற�லா� எ�னிட� 
ேபசினா�, அ�மா*'�� பி!'கா%. சி�ன வயசிேல இ�த� ேப2ெச�லா� த�& 
அ�லவா?" எ�ேற�. 
 
"இ=ேக இெத�லா� பழ'க� ஆகிவி-ட%. த�பாக எ�ணமா-டா�க�." 
 
"நீ8� ெப�கேளா1 இ�ப! ேவ!'ைகயாக� ேப;வாயா?" 
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"எ� வய%� பி�ைளக� ேப;கிறா�க�. என'� மன� வரவி�ைல. ;�மா ேக-1' 
ெகா�1, சிாி$%' ெகா�1 இ��ேப�." 
 
"என'� எ�னேவா, இ% பி!'கவி�ைல" 
 
"என'�� பழகி�ேபா2;, ெபாிய I-1� ைபய� எ�� எ�ேலா�� அ�பாக� 
ேப;கிறா�க�. எ�ன ெச�வ%?" எ�றா�. 
 
ச�திர� ேதா�&' காவலாைள அைழ$%� ப� %ல'க' �2சி ஒ!$%$ தர2 
ெசா�னா�. அவ� க�ேவல=�2சி இர�1 ெகா�1 வ�% ெகா1$தா�. 
கிண,ற=கைரயி� உ-கா��% ப� %ல'கி' ெகா�!��ேதா�. காவலா� எ=க� 
எதிேர வ�%, "எ�ேபா சாமி கAயாண�? ெப�ெண�லா� ெபாிசாகி விைலயாகி� 
ேபா�%. நீ ம-1� ;�மா இ��தா� எ�ப!? ஏதாவ% இர�1 CE பா�$%' 
க-!'ெகா� சாமி" எ�றா�. 
 
ச�திர� அவ�ைடய வாைய அட'கி, "இ�த� ேப2ெச�லா� இவ�'�� பி!'கா%. 
நீ ேபா" எ�றா�. 
 
ப� %ல'கியான%�, ச�திர� எD�%, "நீ இ=ேகேய இ�. நா� ம-1� கிண,றி� 
இற=கி இர�1 ;,� நீ�தி' �ளி$% வி-1 வ�% வி1ேவ�, உன'� அ�மா 
ெவ�நீ� ைவ$தி��பா�" எ�� ெசா�A'ெகா�ேட ஒGெவா� ப!யா� 
இற=கினா�. 
 
"நீ எ�ேபா%� த�ணீாி�தா� �ளி�பதா?" எ�ேற�. 
 
"ஆமா�, சனி'கிழைம தவிர." 
 
"வாலாசாவி� ெவ�நீாி� �ளி$தாேய." 
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"எ�ன ெச�வ%? அ�த$ த�ணீ� ஒேர உ�&, என'�� பி!'கவி�ைல. உட�&'�� 
ந�ல% அ�ல. பாலா,�'�� ேபா�' �ளி$%வி-1 வரலா� எ�றா� யா�� %ைண 
இ�ைல. ேநர6� ஆ��." 
 
உைடைய' கழ,றிய%� ச�திர� %1� என' �தி$% நீாி� ஆ)�% ேமேல வ�தா�. 
என'� அ% அாிய ெபாிய வி$ைதயாக$ ேதா�றிய%. ேவUாி� எ� அ$ைதமக� 
இ�ப!' �தி$% எDவைத இைமெகா-டாம� பா�$% விய�% ெப�C2; 
வி-!�'கிேற�. ச�திர� �தி$% நீ�திய ேபா%� அ�ப!$தா� விய�% பா�$ேத�. 
 
"ச�திரா! ஊ�'�� ேபாவத,�� நா�� நீ�த' க,�' ெகா�ள-1மா?" எ�� 
ஆவேலா1 ேக-ேட�. 
 
ச�திர� ேப;வத,� 6�, ேதா�&'காவலாளியி� �ர� ேக-ட%. "அத,� எ�ன 
சாமி! வா=க இற=�=க. ஒேர நாளி� நா� க,�$ த�ேவ�" எ�றா�. 
 
அவ�ைடய த�ன�பி'ைக என'�� ெபாிய விய�பாக இ��த%. 
 
"இ�ைற'� ேவ�டா, ெசா'கா�. நாைள'�� பா�'கலா�" எ�றா� ச�திர� 
கிண,றி��ளி��ேத. 
 
காவலா� ெசா'கா��, "சாி, சாமி! நாைள'�' காைலயி� வ�%வி1. ஒ� &�ைட 
ெகா�1 வ�% ைவ$தி��ேப�" எ�றா�. 
 
"&�ைட எ�றா� எ�ன?" 
 
";ைர'கா� 6,றி உல��% ேபா�ேம அ%" 
 
"அைத எ�ன ெச�வ%?" 
 
"அைத இ1�பி� க-!' ெகா�1 கிண,றி� இற=கினா�, ேமேலேய மித'கலா�, 
ைகயா� அ!$% நீ�தலா�." 
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இைத' ேக-ட%� எ� மன� �தி$த%. கிண,றி�� நீ�தி வ�வ% ேபா� க,பைன 
ெச�% களி$ேத�. 
 
I-1'�$ தி��பியேபா%, அ$ைத கவைலேயா1 எதி�பா�$%' ெகா�!��தைத' 
க�ேடா�. "ேவ3! நீ8மா கிண,றி� இற=கினா�?" எ�� அ$ைத ேக-டா�. 
 
"இ�ைல, ச�திர� ம-1� �ளி$தா�." 
 
"ேவ�டா�’பா; உட�&'� ஆகா%. உன'� நீ�த*� ெதாியா%." 
 
"என'� ...." எ�� நா� வா� திற�% நாைளய 6ய,சிைய2 ெசா�வத,�� ச�திர� 
க�ணாேலேய எ�ைன$ த1$தா�. 
 
"உன'� ெவ�நீ� ைவ$தி�'கிேற�. வா. �ளி$% வி1" எ�றா� அ$ைத. 
 
ச�திர� இ�ப! அ$ைத'�$ ெதாியாம� மைற$த% என'�$ தவறாக$ ேதா�றிய%. 
இ��தா3�, நீ�த' க,�'ெகா�ள ேவ�1� எ�ற ஆவலா� அ�த$ தவ,றி,� 
உட�ைதயாக இ��ேத�. யா�'�� ெசா�லாம� மன$தி,�� ைவ$தி��ேத�. 
 
சி,��! 6!�த சிறி% ேநர$தி,ெக�லா� ேவைலயா� மாச� ஒ� 9ைட நிைறய 
எைதேயா ;ம�%ெகா�1 வ�% எ=க� எதிேர இற'கினா�. எ�லா� P=காக 
இ��தன. 
 
"யா� ெவ-!ய%?" எ�ேற�. 
 
"அவேன ெவ-!'ெகா�1 வ�தி��பா�" எ�றா� ச�திர�. 
 
"ஆமா�. நா� ஏறாத மரேம இ�ைல இ�த ஊாி�" எ�றா� மாச�. 
 
உடேன P=� தி�ன$ ெதாட=கிேனா�. 
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பக3ண*'�� பிற� சிறி% ப1$தி��ேதா�. மாச� எ=க� அ�ேக வ�% பா�$%, 
"J=�கிறீ�கேளா எ�� பா�$ேத�" எ�றா�. 
 
"எ�ன ெச�தி?" எ�� ேக-ேட�. 
 
"இளநீ� த�ளி' ெகா�1 வ��ப! அ�பா ெசா�னா� ெகா�1 வ�தி�'கிேற�" 
எ�றா�. 
 
"எGவள*? காைலயி� ெகா�1 வ�த% ேபா� இ%*� ஒ� 9ைட ெகா�1 
வ�தி�'கிறாேயா?" 
 
இ% 9ைடயி� ெகா�1வர 6!8மா? ஒ� ேகாணியி� ேபா-1 வ�தி�'கிேற�. 
 
ச�திரைன� பா�$%2 சிாி$ேத�. "ச�திரா! சாிதா� 9ைட 9ைடயா�, C-ைட 
C-ைடயா�$ தி�பத,� யாரா� 6!8�," எ�ேற�. 
 
"இ�ப!$தா�, உ� ெபயைர2 ெசா�A, நா�, மாச�, அ�மா, க,பக� எ�ேலா�� 
சா�பி1ேவா�" எ�றா�. 
 
அ�� இர* உற=�வத,� 6� நாைள' காைலயி� ெபாிய வி$ைதைய' க,�' 
ெகா�ளேபாகிேறா� எ�ற �%�%�பான மன$ேதா1 க�C!ேன�. 
 
வழ'கமாக விழி$%' ெகா�<� ேநர$%'� 6�ேப விழி$% எD�ேத�. ச�திர� 
J=கி' ெகா�!��தா�. அ$ைத ப'க$தி� உ-கா��% ெகா�!��தா�. "ேவ3! 
இ�த ஊ� பி!'�தா?" எ�� ேக-டா�. 
 
"ஆமா�. ந�ல ஊ�தா�" எ�ேற�. 
 
"உ� அ�மா அ�பா*'� உ�ைன� ப,றிேய கவைலயாக இ�'��." 
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"இ�'கா% அ$ைத" 
 
"இ�'�� ேவ3! ச�திர� அ�பா சாம�ணா சி�ன' �ழ�ைதயாக இ��தேபா% 
எ=க� அ�மா ெச$% வி-டா�. நா�தா� அவைன� பாU-!2 ேசாV-! 
வள�$ேத�. அ�த� பாச� ெபா�லாத%. சாம�ணா சி�ன� ைபயனாக 
இ��தேபா%, இ�ப! யாராவ% எ=காவ% ெவளிQ�'� அைழ$%' ெகா�1 
ேபானா� த�பிைய� ப,றிேய என'�' கவைலயாக இ�'��. 
 
"ச�திர� அ�பாைவ நீ=க� தா� வள�$தீ�களா?" 
 
"ஆமா�’பா." 
 
"அதனா�தா� அவைர நீ=க� �ழ�ைத �ழ�ைத எ�� 9�பி1கிறீ�களா?" 
 
"ஆமா� ேவ3." 
 
அ�ேபா% ச�திர� காைல நீ-! எ�ேம� ைககைள ைவ$% அD$தி$ 
திமி�வி-டா�. "யா�? அ$ைதயா? ஏ� அ$ைத! ெவ�நீ� ைவ$%வி-ேட� எ�� 
ெசா�கிறாயா? ேதா�&'�� ேபா�வ�% அ�&ற� �ளி�பா�" எ�றா�. 
 
"இ�ைற'�" எ�� நா� வாெய1�பத,��, "ேவ3! அ$ைத ெசா�னப! ேக�; 
;�மா இ�" எ�� எ�ைன' க�ணாேல உ�$%� பா�$தா�. 
 
அவ� க�$ைத$ ெதாி�% ெகா�1 நா� ேபசாம� இ��ேத�. 
 
ேதா�&' காவலா� ;ைர�&�ைட ைவ$%'ெகா�1 எ=க<'காக' கா$தி��தா�. 
ப�ைல அவசர அவசரமாக$ %ல'கிவி-1 கிண,றி�� இற=கிேன�. காவலா� 
என'� 6� இற=கி அ�த2 ;ைரைய எ� இ1�பி� க-!னா�. "தய=காம� 
இற=�=க�. இற=கி� பா�=க�" எ�றா�. ெம�ல ெம�ல 6ழ=காலள* 
நீாிA��% இ1�பளவி,� இற=கிேன�. ;ைர எ�ைன$ J'�வைத உண��ேத�. 
ஒ�வைக� &$%ண�2சி8� ந�பி'ைக8� பிற�தன. காவலா<� ச�திர�� என'� 
6� நீாி� ெச�றா�க�. %ணி�% வர2 ெசா�னா�க�. என'�$ %ணி* வரவி�ைல. 



51 

 

ைக ெகா1 எ�� காவலா� ெசா'கா� எ� ைகைய� பி!$தா�. நீாி� மித�ேத�. 
ைககா�கைள அ!'க2 ெசா�னா�க�. சிறி% Jர� ெச�� தி��பி வ�ேத�. 
ெகா?ச� ெகா?சமாக$ %ணி* வ�த%. ெபற 6!யாத ஒ� ேப,ைற� ெப,� 
வி-டவ� ேபா� கைர ஏறிேன�. தி��பியேபா% ச�திர� எ�ைன� பா�$%, 
"அ$ைத ெவ�நீ� ைவ$தி��பா�க�. ேபசாம� �ளி$%வி1. இ�ைலயானா� 
ஒGெவா� ெசா�பாக ெமா�1 கீேழ ெகா-!வி-1 ெவளிேய வ�%வி1" எ�றா�. 
 
என'� அவ�ைடய ேபா'�� &%ைமயாக இ��த%. "ச�திரா! நீ ெபா�லாதவனாக 
இ�'கிறாேய" எ�ேற�. 
 
"எ�ன ெபா�லாதவ�! யாைரயாவ% அ!$ேதனா? எ=காவ% தி�!ேனனா?" 
 
"த�& இ�ைலயா? ெபா� இ�ைலயா?" 
 
"அதனா� யா�'� எ�ன தீ=�?" 
 
அ��தா� அழகான ச�திர�ைடய ப�பி� ஏேதா கள=க� இ��ப% ேபா� 
உண��ேத�. "இ��தா3� என'�� பி!'கவி�ைல. த�&$தா�" எ�ேற�. 
 
"இ��% ேபாக-1ேம" எ�� கவைல இ�லாம� ெசா�னா� ச�திர�. அவ� 
ெசா�ன 6ைறயி� கள=க� மி�தியாக� &ல�ப-ட%. 
 
"நா� ஒ� நா<� இ�ப!2 ெச�யமா-ேட�." 
 
"அதனா�தா� நா� ேவ�, நீ ேவறாக இ�'கிேறா�. எ� ெபய� ச�திர�. உ� 
ெபய� ேவ3!" 
 
I-ைட ெந�=கிவி-ேடா�. ச�திர� ெசா�னப! ெச�ேத�. ேவ� வழி இ�ைல. 
ெச�த பிற�, �,றவாளி ேபா�ற உண�2சிேயா1 ெவளிேய வ�ேத�. �,ற 
உண�2சி மா�ப1வத,� ெந1ேநர� ஆயி,�. 
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6�னேம ெச�தி��த ஏ,பா-!�ப! அ�� ஒ� வ�! M-!வர2 ெசா�A, 
எ3மி2ச� &ளி2ேசா�� வாைழ�M வைட8� ெச�%ெகா�1 ச�திர�� நா�� 
ேவல$% மைலய!வார$தி� இ��த தாைழ ஓைட'�� &ற�ப-ேடா�. மாச� 
எ=க<'� %ைணயாக வ�தா�. க,பக6� வ�வதாக$ த� தாைய8� 
அ$ைதைய8� ேக-1� பா�$தா�; வ,&�$தி� பா�$தா�. "அறியாத ெப�. நீ 
அ=ெக�லா� ேபாக'9டா%. ஏதாவ% கா,� இ% அ% இ�'�� இட�. அவ�க� 
ஆ�பி�ைளக� ேபா� வரலா�. நீ ேபாக' 9டா%" எ�� ெசா�A அவைள$ 
த1$% வி-டா�க�. எ� மன� க,பக$தி,காக இர'க� ெகா�ட ேபாதி3�, 
அவ�க� ெசா�ன காரண$ைத எ�ணி� ேபசாம� இ��ேத�. 
 
ஆனா� அ=ேக ேபான இட$தி� க,பக$தி� வய% உ�ள ெப�க� இ�வ� ஆ1 
ேம�$%'ெகா�1 திாிவைத' க�ேட�. அவ�க� அ?சாம� உல*� இட$தி� 
க,பக� வ�தா� தீ=� எ�ன எ�� எ�ணிேன� அைத2 ச�திரனிட� 
ெசா�லவி�ைல. 
 
தாைழ மர=க� ந�ல நிழ� த�% அட�$தியாக இ��தன. அ=க=ேக சில M'க� 
காண�ப-டன. அவ,ைற ஒ�வ� %ற1 ெகா�1 பறி$%' ெகா�!��தா�. 
மல��த M'களி� மண� இ�பமாக இ��த%. இைலெய�லா� மடெல�லா� 
6�ளாக உ�ள மர�; ஒD=�� அழ�� இ�லாம� வள�� மர�, இGவள* 
மண6�ள M'கைள$ த�கிறேத எ�� விய�ேத�. 
 
ஓைடயி� த�ணீ� மி�தியாக இ�ைல. சலசல எ�� ெம�Aய ஒAேயா1 நீ� ஓ!2 
ெச�� ெகா�!��த%. ஒ� பாைறயி� ேம� பரவலாக ஓ!ய%, அ=ெக�லா� பாசி 
மி�தியாக இ��தப!யா� கா�ைவ$% ஏ�வத,�$ தய=கிேன�. மாச� அ?சாம� 
பாசி இ�லாத இடமாக' கா�ைவ$% அைழ$%2 ெச�றா�. ஒ� சி�ன' ேகாயி� 
காண�ப-ட%. க�னி'ேகாயி� எ�� ெசா�னா�. ேத=கா� நா� அ=க=ேக 
இ��தப!யா�, யாேரா வ�% Mைச ெச�%வி-1� ேபாகிறா�க� எ�� ெதாி�த%. 
ஒ� பாைற ேம� உ-கா��% ேமேல பா�$ேதா�. அ�த இர�1 ெப�க<� அ1$த 
ெபாிய பாைறேம� மடமட எ�� ஏறி' ெகா�!��தா�க�. 
 
"நா6� அ=ேக ேபாேவா�. அ=ேகயி��% 9வினா�, எதிேர இ�'�� மைல 
அ�ப!ேய 9*�" எ�றா�. 
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சாி எ�� ச�திர�� நா�� எD�ேதா�. ஏறி2 ெச�ேறா�. அவ� ெசா�ன இட$தி� 
நி�ேறா�. அ=கி��% ஓ எ�� 9வினா�. எதிேர இ��த மைல� ப�தியிA��% ஓ 
எ�ற ஒA தி��ப' ேக-ட%. சா-மீ எ�� 9வினா�. அ%*� அ�ப!ேய 
எதிெராAயாக ேக-ட%. "இ=ேக வா" எ�� நா� உர'க' 9விேன�. எதிெராA8� 
அGவாேற ேக-ட%. உடேன, "வரமா-ேடா�" எ�ற �ர3�, அத� எதிெராA8� 
ேக-ட%. யா�ைடய �ர� எ�� தி��பி� பா�$ேதா�. ம,ெறா� பாைறயி� அ�த 
இ� சி�மிக<� நி�� ெகா�1 அ�ப!' க$தியி�'க ேவ�1� எ�� 
உண��ேதா�. "ஏ பச=கேள!" எ�� ச�திர� 9வினா�. எதிெராA8� ேக-ட%. "ஏ 
அ�யா" எ�� அ�த� ெப�களி� �ர3� அைத அ1$% எதிெராA8� ேக-ட%. 
 
சிறி% ேநர� அ=ேக இ��தபிற�, கீேழ இற=கிேனா�. அ�த� ெப�க<� இற=கி 
வ�தா�க�. அவ�க� ெந�=கி வ�தேபா% ச�திர� அவ�கைள� பா�$%, "இ=ேக 
வா=க" எ�றா�. கர* அறியாத அ�த� ெப�க<� அGவாேற வ�தா�க�. 
"ஏ,ற�பா-1, ��மி�பா-1 ஏதாவ% பா1=க�" எ�றா�. 
 
"ஆ1 எ=காவ% ேபா�வி1�. நா=க� ேபாகE�" எ�றா� ஒ�$தி. "எ=க<'� 
பா-1$ ெதாியா%" எ�றா� ம,றவ�. 
 
"அ�ைற'�� பா!னீ�கேள, ெதாி8�. பா1=க�" எ�றா� ச�திர�. 
 
அவ�க� ம�$தா�க�. 
 
"நா� யா� ெதாி8மா? ெப�=கா?சி - ெபாிய I-1 மக� ெதாி8மா?" எ�றா� 
ச�திர�. 
 
"ெதாி8�; இ�ேபா% பாடமா-ேடா�" எ�றா� ஒ�$தி. ம,ெறா�$தி, "வா! 
ேபாகலா�" எ�� நட�தா�. 
 
"பாடாவி-டா� விடமா-ேடா�. இேதா பா�, ஆ<'� ஓ� அணா த�கிேற�. 
பா1=க�" எ�� ச-ைட�ைபயிA��% இர�1 அணா எ1$% நீ-!னா�. 
 
"பா1=க� ;�மா. ெவ,றிைல'�' கா; கிைட'�%" எ�றா� மாச�. 
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அ�த� ெப�க<� நாண$ேதா1 ஒ�$தி 6க$ைத ம,ெறா�$தி பா�$%'ெகா�1 
தய=கி$ தய=கி� பா!னா�க�. ஒ� பா-1 6!�த%�. இ�ெனா� பா-1 எ�� 
ேக-டா�. 6த� பா-ைட விட இர�டா� பா-ைட ந�றாகேவ பா!னா�க�. 
ஆனா� நாண� அவ�கைள$ த1$த%. ச�திரனிடமி��% கா; வா=கி' ெகா�1 
ேபா� மாச� அவ�களிட� ெகா1$தா�. 
 
ச�திர� நட�%ெகா�ட 6ைற8�, கா; ெகா1$%� பாட2 ெச�த%� என'�� 
பி!'கவி�ைல. ஆனா� எ�ன �,ற� எ��� ெசா�ல$ ெதாியவி�ைல. ஒ�� 
ம-1� உண��ேத�. க,பக$ைதேயா மணிேமகைலையேயா இ�ப! யாேர�� 
வழிமறி$%' கா; கா-!� பாட ைவ$தி��தா�, ச�திர�� ெபா�'கமா-டா�; 
நா�� ெபா�'கமா-ேட�. இைத நா� உண��ேத�; ச�திர�'� எ�ப! 
உண�$%வ% எ�� ெதாியவி�ைல. 
 
ெகா�1ேபாயி��த ேசா,ைற8� வைடைய8� தி�� 6!$தபி�, சிறி% ேநர� 
ப1$தி��%, எD�% வ�! M-!ேனா�. ெபாDேதா1 வ�% ேச��ேதா�. I-!� 
க,பக$ைத க�டேபா% அவ� 6க$தி� ஒ� வைக ஏமா,ற� இ�'க க�ேட�. 
 
ம�நா� காைலயி� எD�த%� ேதா�ைப ேநா'கி ஆ�வ$ேதா1 நட�ேத�. 
6�ேபாலேவ அவசரமாக� ப� %ல'கிவி-1, ;ைரைய' க-!' ெகா�1 நீாி� 
இற=கி2 ;,றிவ�ேத�. ;ைரயி� கயி� வயி,ைற இ�'கினா,ேபா� ெதாி�த%. 
அைத அவி)$% ெநகி)$தி' க-1மா� காவாலா<'�2 ெசா�ேன�. அவ� 
;ைரைய அவி)$த சமய� பா�$%, ச�திர� எ�ைன நீாி� த�ளிவி-டா�. நா� 
பய�% 6Dகி இர�1 விD=�$ த�ணீ�� �!$% வி-1' கைர ேசர 6!யாம� 
த1மாறிேன�. காவலா� ெசா'க� உடேன பா��% எ�ைன$ தா=கி' 
ெகா�டா�. கைரயி� வ�த*ட�, ச�திரைன� பா�$%, "எ�ைன' ெகா��விட� 
பா�$தாேய" எ�ேற�. 
 
"ப'க$திேலேய நா�� ெசா'கா�� இ�'��ேபா% நீ 6Dகி� ேபா��ப! 
வி1ேவாமா?" எ�றா�. 
 
"ஏ� அ�ப!$ த�ளினா�?" 
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"அ�ேபா%தா� பய� ேபா��; நீ�த 6!8�." 
 
"அ�ேயா! இனிேம� அ�ப!2 ெச�யாேத." 
 
"ேச! இ�ப!� பய�தா� எ�ேபா%தா� நீ�த' க,�' ெகா�ள� ேபாகிறா�" எ�� 
ெசா�A' ெகா�ேட ம�ப!8� பி!$%$ த�ளிவி-டா�. 
 
இ�த 6ைற8� 6Dகி$ த�ணீ� �!$% எD�ேத�. ெசா'கா� பா��% தா=கி' 
ெகா�டா�. 
 
"உ�ேள ேபா� ேமேல வ�தா� அ�லவா? ைகைய அ!$%'ெகா�டா�; ேமேல 
வ�%வி-டா�. அ%தா� நீ�%வத,� 6த� பாட�" எ�றா�. 
 
அவ� ெசா�ன% ேபா� பய� ஒ�வைகயா�$ ெதளி�த%. ஆனா3� ;ைர 
க-1�ப!யாக ம�றா!ேன�. 6�திய நாைளவிட ந�றாக நீ�திேன�. 
 
அ1$தநா� ;ைர இ�லாமேல இற=கேவ�1� எ�ற ஆைச என'ேக ஏ,ப-ட%. 
அGவாேற ெச�ேத�. ெசா'காைன 6�ேன ேபா� நீாி� நீ�%�ப!யாக2 ெச�% 
வி-1� பி�ேன நா� நீ�திேன�. பய� இ��த இட� ெதாியாம� ேபாயி,�. 
த�ணீ�� தைரேபா� ஆயி,�. அாிய வி$ைத ஒ�ைற' க,�'ெகா�ட 
ெப�மித$ேதா1 I-1'�$ தி��பிேன�. 
 
அ�� அ$ைதைய� பா�$த*ட� ச�திர�, "அ$ைத! ெவ�நீ� ேவ�டா, 
கிண,றிேலேய �ளி$%வி-டா�. நீ�த*� க,�' ெகா�டா�" எ�றா�. 
 
அ$ைத ேமாவா�ேம� ைவ$த ைகைய எ1'காம� மர� ேபா� நி�றா�. 
"அவ�ைடய அ�மா அ�பா*'�$ ெதாி�தா�" எ�றா�. 
 
"மக� நீ�த' க,�' ெகா�டத,காக ஆன�த�ப1வா�க�" எ�றா� ச�திர�. 
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அ$ைத எ��ைடய தைலைய$ ெதா-1�பா�$%, "இ��� ஈர� ேபாகவி�ைலேய" 
எ�� த� 6�தாைனயா� %வ-!னா�. 
 
ேம3� இர�1 நா� இ��%வி-1 ஊ�'�� &ற�ப-ேட�. சிலவைக$ 
தி�ப�ட=க� ெச�% ஒ� &-!யி� ைவ$%, பதி* நிைலய$%'� வ�ேவா� 
சில�ட� ேச�$% எ�ைன அ��பி ைவ$தா�க�. 
 
&ற�ப-டேபாேத, க,பக� எ�ைன� பா�$% "இ�ெனா� 6ைற வ��ேபா% 
மணிேமகைலைய அைழ$%' ெகா�1 வரE�" எ�றா�. 
---------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 7777    
 
ப�ளி'9ட� திற�த*ட� நா�� ச�திர�� ேம� வ��பி� உ-கா��ேதா�. அ=ேக 
தைலைமயாசிாிய� வ�%, 'ச�திர�!' எ�� ெபயைர' 9�பி-1, அவனிட� வ�% 
6%ைக$ த-!'ெகா1$தா�. "எ�லா� பாட$தி3� இவ�தா� 6த�ைமயான 
எ�க� வா=கியி�'கிறா�. இவ� எதி�கால$தி� மிக2 சிற�% விள=�வா�. ந� 
ப�ளி'9ட$%'�� இவனா� ந�ல ெபய� கிைட'��. இ�ப!ேய ப!$% வ�தா�, 
அ1$த ஆ�!� எL.எL.எ�.சி.யி� மாநில$திேலேய 6த�வனாக$ ேதற6!8�. 
ம,ற மாணவ�க� இவைன� ேபா� பா1ப-1' க,கேவ�1�" எ�� 
பாரா-!வி-12 ெச�றா�. அ�த� பாரா-!� பாதி என'�' கிைட$த%ேபா� 
நா�� மகி)�ேத�. ச�திர� எ� ப'க$தி� உ-கா�வ% ப,றி8�, எ� ெத�வி� 
�!யி��ப% ப,றி8�, எ� ந�பனாக இ��ப% ப,றி8� ெப�ைம ெகா�ேட�. 
 
அ�த வ��பி� வரலா�, வி?ஞான�, கண'� ஆகிய C�றி� ஒ� பாட$ைத2 
சிற�&� பாடமாக எ1$%' ெகா�ள ேவ�1� எ���, ஒ� வார$தி,�� அைத 
6!* ெச�ய ேவ�1� எ��� தைலைமயாசிாிய� 9றிவி-12 ெச�றா�. 
 
I-1'�2 ெச�3� வழியி� எைத2 சிற�&� பாடமாக எ1$%' ெகா�வ% எ�� 
எ�ணி'ெகா�1� அைத� ப,றி� ேபசி'ெகா�1� ெச�ேறா�. எ=களா� ஒ� 
6!*'�� வர 6!யவி�ைல. எ=க� இர�1 �1�ப=களி3� அத,� வழிகா-ட' 
9!யவ�க� யா�� இ�ைல. 
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பா'கிய அ�ைமயாாி� த�பி ப$தாவ% வைரயி� ப!$தவ�. ஆைகயா� அவைர' 
ேக-டா� ெதாி8� எ�� அ�மா ெசா�னா�. உடேன நா�� ச�திர�� 
பா'கிய$தி� I-1'�2 ெச�ேறா�. அ=ேக அவ� இ�ைல. "த�பி வ�� ேநர� 
ஆயி,�. வ�த%� ேக-1 ைவ$%2 ெசா�’ேற�" எ�றா� அ�த அ�மா. ச�திரைன� 
பா�$%, "தைலைய2 சாியாக வார' 9டாதா? கைல�% ேபாயி�'கிறேத" எ�றா�. 
பிற� ச�திர�ைடய தாைய� ப,றி8� த=ைகைய� ப,றி8� த=ைகயி� ப!�ைப� 
ப,றி8� விாிவாக' ேக-1' ெகா�!��தா�. எ�ைன� ப,றி ஒ��� 
ேக-கவி�ைல. இGவா� ேபசி'ெகா�ேட இ��தேபா%, சிறி% ேநர$தி� 
அவ�ைடய த�பி வ�%வி-டா�. "இ�த� பி�ைளக� எ�னேவா ேக-கிறா�க�. 
சிற�&� பாடமா�. எைத எ1$%' ெகா�ளலா� எ�� உ�ைன' ேக-க 
வ�தி�'கிறா�க�" எ�றா�. 
 
அ�த$ த�பியி� �ரAA��% 'ஆ' எ�ற ஒA வ�தேத தவிர, &�சிாி�ேபா 
6கமல�2சிேயா ஒ��� காண�படவி�ைல. சிறி% ேநர� கழி$%, "ேபான ேத�வி� 
எ�த� பாட$தி� ந�ல மா�' வ�தி�'கிறேதா அைத எ1$%'ெகா�ள ேவ�1�" 
எ�� அேதா1 ேப2ைச 6!$%வி-டா�. யா�'� எதி� மி�தியான மா�' எ��� 
ேக-கவி�ைல. 
 
"என'� கண'கி� மி�தியான மா�'; B,�'�$ ெதா�W,ைற�%" எ�றா� 
ச�திர�. 
 
"அைத எ1$%'ெகா�" எ�றா� அவ�. 
 
"இவ�'� வரலா,றி� நா,ப$ைத�% மா�'. ம,ற� பாட=களி� அைதவிட' 
�ைற*" எ�� ச�திரேன எ�ைன� ப,றி8� 9றினா�. 
 
"அ�ப!யானா� வரலா�தா� எ1$%' ெகா�ள ேவ�1�" எ�றா� அவ�. 
 
இைத$ ெதாி�% ெகா�வத,காகவா இ�த ஊைமயிட� வ�ேதா� எ�� ெவ��ேபா1 
தி��பிேனா�. �ைறவான எ� எ�கைள� ப,றி� பா'கிய அ�ைமயா� ெதாி�% 
ெகா�<�ப!யாக2 ச�திர� ெசா�ன% என'� வ�$தமாக*� இ��த%. 
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நா=க� அ% ப,றி ஒ� 6!*'�� வரவி�ைல. ம� நா� வ��பி� ஆசிாிய� 
ேக-டேபா% ச�திர� கண'�� பாட� எ1$%' ெகா�வதாக2 ெசா�னா�. 
எ�ைன' ேக-டேபா% நா�� அ%ேவ ெசா�ேன�. உடேன ஆசிாிய� எ�ைன 
ேநா'கி, "கண'கி� உன'� எ$தைன எ�க�?" எ�றா�. 
 
"6�ப$தா�" எ�ேற�. 
 
"அ�ப!யானா� உன'� எ�ப!' கண'�' கிைட'��?" எ�றா�. 
 
என'�� ெபாிய மன'�ைற ஆகிவி-ட%. அ1$த வ��பி� ம,ேறா� ஆசிாிய� வ�% 
அGவாேற 9றினா�. ச�திர� எ1'�� பாடேம நா�� எ1'க ேவ�1� எ�� 
வி��பிேன�. அத,� வழி எ�ன எ�� கல=கிேன�. ச�திர�� என'காக 
வ��தினா�. "உன'காக நா� வரலா� எ1$%' ெகா�ள-1மா?" எ�றா�. 
 
அவ�ைடய அ�&ண�2சிைய எ�ணி உ�கிேன�. "ேவ�டா, கண'� 
ஆசிாியாிட� நா� இ�வ�� ேநேர ேபா�' ேக-1� பா��ேபா�" எ�ேற�. 
 
ம�நா� கண'� ஆசிாியாிட� ேபாகவி�ைல. ஏேதா ஒ�வைக அ2ச� எ=கைள$ 
த1$த%. கண'� ஆசிாிய� அ�ப!�ப-டவ�. ஒ�வைர8� அ!'கமா-டா�; ைவய 
மா-டா�; வ��பி� ஏதாவ% தவ� ெச�%வி-டா� பா�ைவ பா�$% அைமதியாக 
இ��பா�; கண'கி� ஏதாவ% தவ� ெச�தா�, ப'க$தி� வ�% நி�� காைத� 
பி!$%' ெகா�வா�; தி�கமா-டா�; த� ைகயி� உ�ள சா'�$ %�!னா� 
க�ன$தி� �$%வா�; இGவள*தா�. ம,ற ஆசிாிய�கேளா1� ேபசமா-டா�; 
பழகமா-டா�; வ��& இ�லாத ேநர$தி� த� அைறயி� ஒ� Cைலயி� ச�ன� 
ஓரமாக உ-கா��% எைதேயா சி�தி$%' ெகா�!��பா�. அவ�ைடய உயரமான 
வ!வ6�, நீ�ட க��& அ�பா'கா ச-ைட8�, ஒேர நிைலயான அைமதியான 
6க$ேதா,ற6� அ�ப! எ=க� மன$தி� ஒ�வைக அ2ச$ைத ஏ,ப1$தின. ம,ற 
ஆசிாிய�க<'ெக�லா� வழ'க� ேபா� ஒGெவா� ���&� ெபய� 
ைவ$தி��ேபா�. கண'� ஆசிாிய�'� ம-1� அ�ப! ஒ� ெபய� ைவ$ததி�ைல. 
எ=க<'� 6� தைல6ைறைய2 சா��தவ�க<� அ�ப! ஒ� ெபய� ைவ$ததி�ைல. 
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ைவ$தி��தா�, அ�த� ெபய� வழிவழியாக மாணவ�களிைடேய வழ=கியி�'க 
ேவ�1�. 
 
அ�ப!�ப-ட ஆசிாியாிட� எ�ப! அEகி' ேக-ப% எ�� இர�1 நா� 
தய=கிேனா�. C�றா� நா� ச�திர� %ணி�தா�. எ�ைன அைழ$%'ெகா�1 
அவ� இ��த அைற'�� Pைழ�தா�, எ=கைள' க�ட கண'� ஆசிாிய� வா� 
திற'காம� தைலைய ெம�ல அைச$தா�. வரலா� எ�ப% அத,�� ெபா��. அEகி 
நி�ேறா�. க�ணா� ஒ� வைகயாக� பா�$% ம�ப!8� தைல அைச$தா�. "எ�ன 
காரணமாக வ�தீ�க�?" எ�ப% அத,�� ெபா��. 
 
ச�திர� வா� திற�%, "நா� சிற�&� பாடமாக' கண'ைக$ ேத��ெத1'க 
வி��&கிேற�" எ�றா�. 
 
ஆசிாிய� வா� திற�%, "சாி" எ�றா�. ம�ப!8� ச�திர�, "இவ�� கண'� 
ேவ�1� எ�கிறா�" எ�றா�. 
 
"மா�'" 
 
"6�ப$தா�" 
 
ஆசிாிய� உத-ைட� பி%'கினா�. பய� இ�ைல எ�ப% அத,�� ெபா��. 
 
"நா=க� இ�வ�� ஒேர ெத�வி� ப'க$%� ப'க$தி� இ��% ப!'கிேறா�. 
அதனா� ஒேர பாடமாக இ��தா�-" இGவா� ச�திரேன ேபசினா�. 
 
நா� வண'கமாக ேவ�!'ெகா�<� 6ைறயி� நி�ேற�. 
 
"நீ ெசா�A$ த�வாேயா?" எ�றா� ஆசிாிய�. 
 
"ெசா�A$ த�ேவ�" எ�றா� ச�திர�. 
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"சாி, ேபா" எ�� ெசா�Aவி-1 ஆசிாிய� எ�ைன� பா�$%' க�கைள ஒ�6ைற 
C!$திற�% தைலைய ஒ� ப'கமாக2 சா�$% அைச$தா�. 
 
நா� வாைய$ திற'காமேல ைக9�பி வண'க� ெச3$திவி-12 ச�திரைன$ 
ெதாட��% ெவளிேய வ�ேத�. 
 
அத� பிற� இர�1 மாத� கழி$% ஒ�நா� வ��பி� கண'� ஆசிாியாி� ைகயி� 
எ� கா% அக�ப-1' ெகா�ட%. "கண'ேக ேவE� எ�றாேய! விதிகைள 
மன�பாட� ப�ணினாயா? கண'�கைள நா�ேதா�� காைலயி3� மாைலயி3� 
ேபா-டாயா? ச�திரனிட� ேக-டாயா?" எ�� எ� க�ன$தி� சா'�$ %�டா� 
�$தினா�. 
 
அ�த 'தீ-ைச' நிைறேவறிய பிற�, உ�ைமயாகேவ கண'�� பாட$தி� நா� 
6�ேனறிேன�. 6�ப$தா� எ�க� வா=கியவ�. கா� ேத�வி� ஐ�ப% 
வா=கிேன�. அைர$ ேத�வி� ஐ�ப$ைத�% வா=கிேன�. ச�திர� என'� மிக� 
ெபாிய %ைணயாக இ��% உதவினா�. மாைலயி� ப�ளி'9ட$திA��% தி��&� 
ேபாேத சில ச�ேதக=கைள எ�லா� தீ�$% உதவினா�. கண'� ஒ� க!னமான 
பாட� எ�ற பயேம பற�% ேபாயி,�. ஆனா3� ச�திரைன� ேபா� அGவள* 
வ�லவனாக விள=க 6!யவி�ைல; அவைன� ேபா� ெதா�W�, 
ெதா�W,ெற-1, B� எ�க� ெபற6!யவி�ைல. 
 
6�திய ஆ�ைடவிட இ�த ஆ�!� ச�திர�'�� என'�� இ��த ெதாட�& 
வள��த%. அவ� ேவ!'ைகயாக*� விைளயா-டாக*� பழகி'ெகா�ேட என'�' 
கண'�' க,�' ெகா1$த உதவிைய ந�றிேயா1 நிைன$%� ேபா,றிேன�. சில 
நா-களி� மாைலயி� ெந1�ெதாைல* நட�%ேபா� வ�� வழ'க$ைத 
ேம,ெகா�ேடா�. ெப��பா3� ரயி� நிைலய2 சாைலயி�, அதாவ% வட'� 
ேநா'கிேய நட�% ேபா� வ�ேதா�. நட'��ேபா% பலவைகயான ெச�திகைள� 
ேபசி'ெகா�1 ேபாேவா�. ேத�* உ�ள கால=களி� நட'காம�, ைகயி� 
&$தகேமா �றி�ேபா எ1$%'ெகா�1 ெம�ல� பா�$%' ெகா�ேட நட�ேபா�. 
அ�த2 சாைலயி� இ3�ைப மர=க� இ� ப'க$தி3� நிைறய வள��தி��தன. சில 
சமய=களி� அவ,றி� M'க� ஒ� &%ைமயான ந�மண� கம)�% ெகா�!�'��. 
கீேழ பழ=க� ேபா� ெவ�ணிறமாக விD�% கிட'��. சி�வனாக இ��தேபா% 
அவ,ைற� பழ=க� எ�ேற எ�ணி' ெகா�!��ேத�. ஒ� நா� மா1 ேம�'�� 
சி�வ� ஒ�வ� அவ,ைற எ1$%2 ;ைவ$%' ெகா�!��தைத' க�1, "இ�த� 
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பழ=கைள$ தி�னலாமா?" எ�� ேக-ேட�. "இைவக� பழ=க� அ�ல, M'க�" 
எ�� எ�ைன� பா�$%2 சிாி$தா�. அ�� அவனிடமி��% அ�த ேவ�பா-ைட' 
க,�' ெகா�ேட�. ஒ�நா� ச�திர�'� அைத2 ெசா�னேபா% "இ% என'�$ 
ெதாி8ேம. இ3�ைப�M பழ� ேபாலேவ இ�'��. அதி� உ�ள ேதைன உறி?சி2 
;ைவ�பா�க�" எ�றா�. 
 
அ�த இ3�ைபமர2 சாைல ஓரமாகேவ பாட$தி� ேக�விக� ேக-1'ெகா�1� 
விைடக� ெசா�A' ெகா�1� நட�ேபா�. ஒ�நா� ஒ� ேதா�பி� எதிேர 
உ-கா��% கண'� ஒ�ைற2 ச�திரனிடமி��% க,�' ெகா�!��ேத�. அவ� 
ஒ� �2சிைய எ1$% ம�ணி� ேகா1க� கிழி$% இ�சம 6'ேகாண$தி� ஒ� 
ெவ-1 ெவ-!, இர�1 ப�திகளி3� உ�ள ேகாண=களி� ஒ,�ைம 
ேவ,�ைமைய விள'கி' ெகா�!��தா�. அைத 6!$த*ட�, "ேநர� ஆயி,� 
ேபாகலாமா?" எ�றா�. 
 
"இ�ைற'� 6Dநிலா நா�ேபா� இ�'கிறேத. அேதா பா�, நிலா எGவள* அழகாக 
இ�'கிற%. இ��� ெகா?சேநர� இ��%வி-1� ேபாகலா�" எ�ேற�. 
 
"உன'� நிலா எ�றா� மிக*� வி��ப�ேபா� ெதாிகிற%. 
 
"ஆமா�. ச�திர� அ�லவா! உ� ெபய�, உ� நிற�, உ� ப�& எ�லா� என'� 
வி��ப�தா�." 
 
அGவா� நா� ெசா�A 6!$த*ட� ெப�=கா?சியி� க�ட நிலாவி� கா-சி 
நிைன*'� வ�த%. 
 
"எ=க� ஊாி� நிலா மிக அழகாக இ��ததாக2 ெசா�னாேய" எ�� ச�திர�� 
அைதேய 9றினா�. 
 
"ஆமா�" எ�� ெசா�A' கிழ'� வான$ைத அணி ெச�% ெகா�1 எD�%வ�த 
6Dநிலாைவ� பா�$%' ெகா�!��ேத�. அத� ெவ�ளிேமனி8� வ-ட வ!*�, 
அமி)த ஒளி8� ப,றி எ�ணி' ெகா�!��தேபா% அத� உடA� உ�ள 
கள=க$ைத� ப,றிய எ�ண� வ�த%. எ�ன காரணேமா, ெப�=கா?சியி� 
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ச�திர�ைடய நட$ைதயி� க�ட மா; எ� நிைன*'� வ�த%. கிண,றி� �ளி$த 
பிற� ெவ�நீைர எ1$%' கீேழ ெகா-ட2 ெசா�ன%�, தாைழ ஓைடயி� அ�த� 
ெப�க<'�' கா; ெகா1$% மய'கி� பாட2 ெசா�ன%� நிைன*'� வ�தன. 
ப'க$தி� இ��த ச�திரைன� பா�$ேத�. &�6�வ� ெகா�ேட�. 
 
"எ�ன அ�யா! அ�த2 ச�திரைன� பா�$%வி-1 எ�ைன8� பா�$%2 
சிாி'கிறாேய?" எ�றா� ச�திர�. 
 
"அ�த2 ச�திரனிட$தி� எGவள* ெபாிய கள=க� இ�'கிற%! உ�னிட$தி� ஒ� 
கள=க6� இ�ைல அ�லவா?" எ�ேற�. 
 
"ேபா%� ேபா%� உ� கைத. எD, எD" எ�� &ற�ப-டா�. நா�� ெதாட��% 
வ�ேத�. 
 
எ� ந�ப�ைடய உ�ள$தி� - நட$ைதயி� - சி� கள=க� இ�'கிறேத. அ% 
இ�லாம� இ��தா� ந�றாக இ�'�ேம எ�ற எ�ண� ம-1� எ� 
மன$ைதவி-1 நீ=கவி�ைல. 
 
இ�த ஆ�!� ச�திர�ைடய I-1'� அ!'க! வி��தின� வ�தா�க�. அ$ைத'� 
ேவைல மி�தியாயி,�. ப!�பத,� ேவ�!ய அைமதி இ�ைல எ�� ச�திர� 
எ=க� I-1'� வ�%வி1வா�. ேத�*' கால$தி� தனி$தனிேய ப!$தா� ந�ல% 
எ�� எ�ணி அவ� பா'கிய� அ�ைமயாாி� I-1'�� ேபா�வி1வா�. அ�த 
I-!� �ழ�ைதகளி� 92ச3� இ�ைல; வி��தினாி� ஆரவார6� இ�ைல. 
இ��த ஒ� த�பி8� உண*'கைடயி� உ�ப%ேபா� உ�1 6!$%$ 
தி�ைணைய நா! அைமதி M�டா�. உண*' கைடயி3�, சில� 
பாிமா�ேவாேரா1� ேவைலயா-கேளா1� ெந�=கி� பழகி2 சிாி�&� 
ஆரவார6மாக இ��பா�க�. இ��� ெசா�ல�ேபானா�, சில� I-!� 
இ��பைதவிட, உண*'கைடயி� மிக மகி)2சியாக இ��பா�க�. ெந1ேநர� 
பா!'ெகா�1� சீ-டா!' ெகா�1� இ��பா�க�. பா'கிய$தி� த�பிேயா, 
I-ைட Iடாக*� க�தவி�ைல. உண* வி1தியாக*� க�தவி�ைல. ஒ� 
ச$திரமாக' க�தினா� எ�� ெசா�னா� ஒ� வைகயி� ெபா�$தமாக இ�'��. 
அ�ப!�ப-ட I-!� ேத�*' கால$தி� தனிேய அைமதியாக� ப!�ப% 
ச�திர�'� உக�ததாக இ��த%. 



63 

 

 
ச�திர� I-1'� வி��தின� வ�தேபா% நா� அ!'க!� ேபாவதி�ைல. அ$ைத 
ம-1� சில நா-களி� ேக-பா�: "ஏ� ேவ3! நா�� நாளாக எ=க� I-1'ேக 
வரவி�ைலேய" எ�பா�. 
 
"யா� யாேரா வ�தி��தா�க�. அதனா� நா� வரவி�ைல" எ�ேப�. 
 
"யா� வ�தா� எ�ன? என'�' 92சமா? நீ வரலாேம! நீ எ�ன, இ�ப!� &திய 
ஆ-கைள� பா�$தா� பழ�வத,�' 92ச�ப1கிறாேய, ச�திரைன� பா�, யா� 
வ�தா3� கலகல எ�� ேபசி� பழ�கிறா�." எ�பா� அ$ைத. 
 
அ�மா*� அத,�$ த��தா, ேபா�, ஒ�நா�, "அ% எ�னேவா ெதாியவி�ைல 
அ�மா! இவ�� அ�ப! இ�'கிறா�. இவ� த=ைக மணிேமகைல8� அ�ப!$தா� 
இ�'கிறா�" எ�றா�. 
 
"மணிேமகைல அ�ப! இ�'கலா�. அவ� ெப�, ேவ3 ஏ� அ�ப! இ�'கE�?" 
எ�றா� அ$ைத. 
 
அ�ப! நா� சி�ன வயதி� பழகியைத� ப,றி8� அ$ைத ெசா�னைத� ப,றி8� 
பி,கால$தி� நிைன$%� பா�$தி�'கிேற�. அ�ப! ஒ%=கி$ தய=கி வா)�% வ�த 
காரண$தா� நா� எ$தைனேயா இட�களிA��% த�பியி�'கிேற� எ�� 
ெசா�லலா�. 
 
அ$ைத I-!� வி��தின� வ�தேபாெத�லா� ஒ%=கியி��த நா�, க,பக� 
வ�தேபா% அGவா� ஒ%=கியி�'கவி�ைல. அ�ேபா% ம-1� அ!'க! ேபா�' 
ெகா�!��ேத�. க,பக$ைத' கா�பத,ெக�ேற அ!'க! ேபாேன�. அவ<� 
எ=க� I-1'� அ!'க! வ�%, எ� அலமாாிைய8�, ெப-!ைய8� திற�% 
&$தக=கைள எ1$%� பட=க� பா�$%வி-12 ெச�வா�. எ� த=ைக 
மணிேமகைலேயா த�பி ெபா�யா ெமாழிேயா அ�ப! எ� அலமாாியி3� 
ெப-!யி3� ைக ைவ$தா� என'� உடேன ேகாப� வ��. ஆனா� க,பக� வ�% 
எ1$தா� உவைகேயா1 இ��ேப�. அவ� பா�'க ேவ�1� எ�ேற சில 
பட=கைள நாேன எ1$%' கா-1ேவ�. இ% எ� த=ைக'�� ெபாறாைமயாக 
இ��த%. "நா� எ1$தா� அ�ண� ேகாபி$%' ெகா�கிறா�. க,பக� ம-1� 
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எ1'க வி1கிறா�" எ�� அ�மாவிட� �ைற ெசா�னா�. "நீ எ1$தா� 
எ�லாவ,ைற8� கைல$%வி1கிறா�. க,பக� அ�ப!' கைல�பேத இ�ைல" 
எ�ேற� நா�. 
 
க,பக� வளர வளர அவ<ைடய அழ�� வள��% வ�த%. 6�ேன பாவாைட ச-ைட 
ம-1� உ1$தி வ�தவ�. இ�ேபா% தாவணி8� உ1$திவ�தா�. அவ<ைடய 
கா%களி� தி�காணி இ��த% ேபா�, ெவ�ைள'க� ேதா1 வ�% அழ� ெச�த%. 
C'�$தி8� அணி�தி��தா�. அவ,றி� இ��த க,க� அவ<ைடய ேமனியி� 
அழைக8� ஒளிைய8� எ1$%'கா-1வன ேபா� இ��தன. 
 
ஒ�நா� சனி'கிழைம பி,பக�, அ�மா*� த=ைக8� பா'கிய� I-1'�� ேபா�� 
ேபசி' ெகா�!��தா�க�. த�பி8� எ=ேகா விைளயாட� ேபாயி��தா�. நா� 
ம-1� தனியாக இ��ேத�. அ�ேபா% யாேரா உ�ேள வ�� கால! ேக-1$ 
தி��பிேன�. க,பக� ஒ� ைப நிைறய$ தி�ப�ட=க� ெகா�1 வ�% நி�றா�. 
 
"எ�ேபா% வ�தா� க,பக�" எ�ேற�. 
 
"இ�ேபா%தா�. உ=க� அ�மா இ�ைலயா?" 
 
"இ�ைலேய!" 
 
"மணிேமகைல!" 
 
"அவ<� இ�ைல" எ�� நா� ெசா�ன*ட� அ�த� ைபைய' கீேழ ைவ$% வி-1 
நகர$ ெதாட=கினா�. "அைத' கீேழ ைவ$%வி-1� ேபாகிறாேய, எ� ைகயி� 
ெகா1$தா� எ�ன?" எ�� அவ<ைடய ைகைய� ப,றிேன�. அவ� 
வி1வி$%'ெகா�1 ஓட 6யலேவ, நா� இ�க� ப,றிேன�. வைளய� இர�1 
ெநா�=கி உைட�தன. உடேன ைகைய வி-ேட�. "என'�' ேகாப� வ��, 
ெதாி8மா?" எ�� உைட�த வைளயைல� பா�$தா�. அவ<ைடய 6க� வா!ய%. 
அ�த வா-ட$தி,� இைடேய &�6�வ� ெச�%வி-1 நக��தா�. நா� ெச�த 
தவ� உண��% அவ� 6க$தி� விழி�பத,� ெவ-க�ப-1, அ�ெற�லா� 



65 

 

ச�திர�ைடய I-1'�� ேபாகாமேல நி�ேற�. ம�நா� காைலயி3� 
ேபாகவி�ைல. பி,பக� அவேள வ�தா�. அ�மாேவா1� த=ைகேயா1� ேபசி' 
ெகா�!��தா�. இைடயிைடேய அவ<ைடய பா�ைவ எ�ேம� இ��த%. 
அவ<ைடய ஒ� ைகயி� வைளயேல இ�லாதைத' க�1 மன� வ��திேன�. 
���&'காாி அவ�. அைத� ெபா�-ப1$தாம� "நீ=க� ஏ� எ=க� I-1'� 
வ�வதி�ைல? அ�ணா*� நீ=க<� ேப;வதி�ைலயா? கா� வி-1 வி-X�களா?" 
எ�றா�. "இ�ைல. உ�ேனா1தா� கா� வி-!�'கிேற�" எ�ேற�. "அ�ப!யா? 
ந�ல%தா�" எ��, வAய வ�% எ� ெப-!ைய$ திற�% அதி� இ��த 
ைக�-ைடைய' ேகளாமேல எ1$%' ெகா�1 ேபா�வி-டா�.  
------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 8888    
 
அ�த ஆ�!3� இ�வ�� ேதறி ேம� வ��&'� வ�ேதா�. 6�ேபாலேவ 
ச�திரைன$ தைலைமயாசிாிய� பாரா-!னா�. ஆனா� இ�த 6ைற அவ� 
ஆ=கில$தி� ம-1� 6த�ைமயாக வர 6!யவி�ைல. அைத8� தைலைமயாசிாிய� 
�றி�பி-டா�. ச�திர� ஆ=கில$தி� இர�டா� தரமாக இ��தா�. அத,காக' 
கவைல�ப-டா�. 
 
அவைன$ ேத,�வத,காக நா� பல 6ய,சிக� ெச�ேத�. "ஒேர ஒ� பாட$தி� 
இ�ெனா� ைபய� 6த�ைம ெப,�வி-டாேன எ�� கவைல�ப1கிறாேய. நா� 
எ�லா� பாட$தி3�, நா,ப%� நா,ப$ைத�%மாக வா=கியி�'கிேறேன? எ�ைன� 
ப,றி எ�ணி�பா�, நா� கவைல�ப1கிேறனா? ேபானா� ேபாக-1� எ�� வி1. 
இ�த ஆ�!� 6ய,சி ெச�. எL.எL.எ�.சி தா� 6'கிய� அதி� எ�லா� 
பாட$தி3� 6த�ைம ெப,� வி-டா� ேபா%�. அ%தா� ெபாிய சிற�& எ�� 
ெசா�A� பா�$ேத�. இ��தா3� சில நா-க� வைரயி� ஒ� சி� ேசா�*ட� 
இ��தா�. 
 
ப�ளி'9ட� திற�த C�றா� நா� காைலயி� ச�திர� I-!� அவ�ைடய அ�பா 
சாம�ணாவி� �ர� ேக-ட%. உ�ேள எ-!� பா�$ேத�. ேசா��% வா!ய 
6க$ேதா1 க,பக6� உ-கா��தி��தா�. ெவளிேய பி�வா=கி வ�% நி�� 
ேக-1' ெகா�!��ேத�. சாம�ணா த� அ'காவிட� க,பக$ைத� ப,றி' �ைற 
ெசா�A' ெகா�!��தா�. "நா� எGவளேவா ெசா�ேன�. அவ<ைடய அ�மா 
எGவளேவா ெசா�னா�. ேக-காம� ஒேர பி!வாதமாக அD%ெகா�!��தா�. 
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அD% அD% 6க� எ�லா� I=கி� ேபா2;. ப�ளி'9ட$தி� ெகா�1ேபா�2 
ேச�'கிேற� எ�� ெசா�ன பிற�தா� சா�பி-டா�. இ�த வயதிேல இGவள* 
பி!வாத� 9டா%. அத,காக$தா� ெப�கைள� ப!'க ைவ'க' 9டா% எ�� 
ெபாியவ�க� ெசா�னா�க�" எ�றா�. 
 
அ$ைத ��'கி-1, "நா=க� எ�லா� எ�ன ப!$ேதா�? ஓ� எD$%� ெதாியா%. 
ைகெயD$%� ேபாடமா-ேடா�; உ�Yாிேல ப�ளி'9ட� இ�'கிற%. அ=ேக 
ப!$தா�, 6!$தா�, ைகெயD$%� ேபாட, க!த� எDத, ஒ� &$தக� ப!'க$ 
ெதாி�% ெகா�டா�, அ% ேபாதாதா, க,பக�?" எ�றா�. 
 
ம�ப!8� சாம�ணா, "இ�ேபா%தா� ெதாி8% அ�த அள*'�� ப!'க 
ைவ$தி�'க' 9டா%. அ%ேவ எ� த�&$தா�. I-!ேல வா�'�2 ;ைவயாக2 
சைமய� ெச�ய' க,�' ெகா�ளE�. ெபா��கைள I1 வாசைல2 ;$தமாக 
ைவ$தி�'க' க,�' ெகா�ளE� அ%தா� 6'கிய�. நீ ப!$%வி-1 எ�ன 
ெச�ய� ேபாகிறா�? அைத2 ெசா�. நீ ஒ�பதாவ% ப$தாவ% ப!$தா�, 
மா�பி�ைள பி.ஏ., எ�.ஏ., ப!$தவனாக� பா�'கE�. அவ� தைலேயா 
ஆகாச$திேல பா�'��. தா- M- எ�பா�. ந� இன$திேல ந� வ-டார$திேல 
அ�ப! எவ� இ�'கிறா�? எ=க<'� அ�லவா ெதாி8�, இ�த$ ெதா�ைல 
எ�லா�? எ�லா� ெசா�A� பா�$%வி-ேட� அ'கா. நீ ேவEமானா� ெசா�. 
ேக-டா� ேக-க-1�. ேக-காவி-டா�, நாைள'�' ெகா�1 ேபா�� ப�ளி' 
9ட$தி� ேச�$%வி-1� ேபா�வி1ேவ�. இ�ெனா��� ெசா�Aவி-ேட�. இ�த 
வ�ச� ம-1�தா� ப!'க ைவ�ேப�. ச�திர� எL.எL.எ�.சி. ேதறி 
வி-டானானா�, அ�&ற� இ=ேக ஒ� �1�ப� இ�'கா%. நீ8� இ=ேக ப!'க 
6!யா%. இ�த வ�ச� ம-1� ப!$%வி-12 ச�திரேனா1 I-1'� வ�% 
விடE�" எ�றா�. 
 
"சாிதாேன அ�மா?" எ�� மகைள� பா�$%' ேக-டா�. அவ<ைடய �ர� 
ேக-கவி�ைல. ஒ�கா�, தைல ம-1� அைச$தி��பா�. 
 
"சாி. இ��% ேபாக-1� என'�� ஒ� %ைண ஆ2;" எ�றா� அ$ைத. 
 
எ� உ�ள� �ளி��த%. வ�த% ெதாியாம� தி��பிவி-ேட�. 
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ம�நா� க,பக� ப�ளி'9ட$தி� ேச�'க�ப-டா�. ப�ளி'9ட$%'�� &ற�ப-ட 
ேபா%� அவ� 6க� வா!ேய இ��த%. அ=ேக ேச��% ெபய� எDதிவி-1$ 
தி��பிய பிற�தா� 6க$தி� மல�2சி இ��த%. ம�நா� சாம�ணா ஊ�'�$ 
தி��பிவி-டா�. க,பக� அ!'க! எ=க� I-1'� வ�% எ� த=ைக 
மணிேமகைலேயா1 ேச��% விைளயா!' ெகா�1� ப�ளி'9ட$ைத� ப,றி� 
ேபசி' ெகா�1� இ��தா�. மணிேமகைல8� அவ<� ஒேர வ��பி� 
ப!$தைமயா� ெந�=கிய ெதாட�&� ஏ,ப-ட%. ஆனா� ச�திர�� நா�� எ��� 
மாறாத அ�ேபா1 பழகிய% ேபா� அவ�களா� பழக 6!யவி�ைல. சில நா-களி� 
ஒ�வேரா1 ஒ�வ� ேபசாம� தனி$தனிேய 6��� பி��மாக� 
ப�ளி'9ட$%'�� ேபானா�க�. "ெப�கேள, இ�ப!$தா�. அ!'க! ச�ைட 
ேபா1வா�க�. 6�'கி' ெகா�வா�க�" எ�றா� ச�திர�. 
 
அ1$த மாத$தி� ேவUாிA��% எ� அ$ைத8� அ$ைத மக� கய,க�ணி8� 
மக� தி�ம�திர6� வ�% எ=க� I-!� ப$%நா� த=கியி��தா�க�. அ�ேபா% 
இ��� ேவ!'ைகயாக இ��த%. சில நா� எ� த=ைக தனிேய இ�'க 
கய,க�ணி8� க,பக6� ஒ� க-சியாக இ��தா�க�. ம,�� சில நா� C�� 
ேப�� ேச��% எ=க� I-ைடேய அம�'கள� ெச�தா�க�. அ% கா� ேத�வி� 
ெந�'கமாக இ��தப!யா�, என'� ஒ� வைகயி� இைடQறாக இ��த%. 
ஆனா3� க,பக$தி� ஆட� பாட�கைள� பா��பத,� ஒ� வா��பாக இ�'�� 
எ�� ேபசாம� ெபா�$%' ெகா�!��ேத�. க,பக� இ�லாம�, எ� த=ைக8� 
கய,க�ணி8� ம-1� ேச��% விைளயா!ய ேபா%, அவ�கைள' க!�%ைர$ேத�. 
"கய,க�ணியி� �ர�தா� I-ைடேய J'கி' ெகா�1ேபா�%. அ�ப�பா! 
ப!'கேவ விடமா-ேட� எ�கிறா�" எ�� அவ�ேம� �ைற ெசா�ேவ�. க,பக� 
வ�% அவ�க<ைடய ஆ-ட$தி� கல�%ெகா�ட பிற�, எGவள* ஆரவார� 
ேக-டா3� வா� திற'காம� ெபா�ைமயாக இ��ேப�. எ��ைடய ேபா'� 
என'ேக ேவ!'ைகயாக இ��த%. அ�த� ெப�க� எ�ைன� ப,றி எ�ன ேபசி' 
ெகா�டா�கேளா, ெதாியவி�ைல. 
 
இGவள* மகி)2சியான 9-ட6� ஆ-ட6� இ��த ப!யா�, அ$ைதமக� 
கய,க�ணி இ=ேகேய த=கியி�'க ேவ�1� எ�� ஆைச�ப-டா�. 
அ$ைதேயா1 ஊ�'�� ேபாகமா-ேட� எ��� ெசா�னா�. இ=ேகேய இ��% 
ப!'க வி��&வதாக*� ெசா�னா�. அ$ைத வ,&�$தி அைழ$%' ெகா�1 
ேபானைத' க�1 எ� மன� மிக மகி)�த%. "இ�த வ�ச� ஊாிேல ப!$%� 
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பாீ-ைசயிேல ேதறிவி1. அ1$த வ�ச� அ�பா*'�2 ெசா�A இ=ேக ெகா�1 
வ�% ேச�'க2 ெசா�ேவ�" எ�� ஆ�த� 9றி அ$ைத அவைள அைழ$%2 
ெச�றா�. எ��ைடய ந�ல கால�, அவ� அ�த ஆ�!� 6D$ேத�வி� ேத�2சி 
ெபறவி�ைல. அதனா� இ=ேக வ�% ப!'�� 6ய,சி'� இட� இ�லாம, 
ேபாயி,�. ப�ளி'9ட� ப!�&� ேபா�, சைமயலைற� பயி,சி அவளிட� 
உாிைமேயா1 வ�% ேச��த%. 
 
க,பக� ச�திரைன�ேபா� அGவள* P-பமான அறி*ைடயவ� அ�ல; அதனா� 
எ�த� பாட$தி3� 6த�ைமயாக வரவி�ைல. ஆனா� ெச�வன தி��த2 ெச�8� 
பழ'க� அவளிட� இ��த%. எ� த=ைகைய விட அழகான ைகெயD$% எDதினா�. 
&$தக=கைள மிக ஒD=காக ைவ$%� ேபா,றினா�. சில நா-களி� எ��ைடய 
அலமாாி8� ேமைச8� இ�'�� நிைலைய� பா�$%, "இெத�ன இ�ப!' க�னா 
பி�னா எ�� ைவ$தி�'கிறீ�கேள! மணிேமகைல! நீயாவ% உ� அ�ணா*'காக 
அ1'கி ஒD=காக ைவ'க' 9டாதா? பலசர'�' கைட9ட ந�றாக 
ைவ$தி�'கிறா�கேள" எ�� ெசா�A' ெகா�ேட எ�லாவ,ைற8� 
ஒD=�ப1$%வா�. நா� பா�$%'ெகா�ேட ேபசாம� இ��ேப�. அவைள 
ஒD=�ப1$த வி-டதனா� என'�$தா� ெதா�ைல. �றி�ேபா &$தகேமா 
ெபா�ேளா நா� ைவ$த இட� ேவ�; ஒD=�ப1$தியேபா% அவ� ைவ$த இட� 
ேவ�. அதனா� எ% எ=ேக இ�'கிற% எ�� ேத!' கால$ைத� ேபா'க 
ேவ�!யி��த%. இ��தா3�, அவைள நா� த1�பேத இ�ைல. 
 
சில நா-களி� ச�திர�ைடய I-1'�� ேபானா� வAய ஏதாவ% ஒ� காரண� 
ப,றி எ�ேனா1 ேபச வ�வா�. ஒ� காரணேம இ�லாதேபா%�, கண'�� 
&$தக$ைத எ1$% வ�%, ஏதாவ% ஒ�ைற' கா-!, "இ�த' கண'ைக2 ெசா�A' 
ெகா1=க�" எ�பா�, "ச�திர� ெசா�A' ெகா1�பதி�ைலயா?" எ�� நா� 
ேக-டா�, "அ�ண�'� C'கி,� ேம� ேகாப� வ�கிற%. அதனா� நா� 
ேக-பதி�ைல" எ�பா�. அ�த' கண'ைக� ப!$%� ெபா�ைமேயா1 ேபா-1' 
கா-1ேவ�. ஒ� நா� கண'�� ேபா-1' கா-! 6!�த பிற�, 6� ப'க$ைத$ 
த�ளி� பா�$ேத�. அேத கண'ைக அவேள சாியாக� ேபா-1 ைவ$தி��தா�. 
அைத நா� க�1 ெகா�டதா�, "அெத�லா� நீ=க� ஏ� பா�'கிறீ�க�" எ�றா�. 
"ேவ� ;�'கமான வழி இ�'கிறதா எ�� ெதாி�% ெகா�வத,காக உ=கைள� 
ேபாட2 ெசா�ேன�" எ�� ெபா�யான காரண$ைத ெசா�னா�. 
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அைர$ ேத�* ெந�'க$தி� நா�� ச�திர�� 6�6ரமாக� ப!'க$ 
ெதாட=கிேனா�. விைளயா-ைட8� ெபாD% ேபா'ைக8� �ைற$%' 
ெகா�ேடா�. I-!� க,பக$தி� ஆரவார� ேக-டா3� 6�ேபா� 
ெபா�$தி�'காம�, க!�% ேபச$ ெதாட=கிேன�. அவ<� ேத�* ெந�'க$ைத 
உண��% ெகா�டா�. 6�ேபா� ஆரவார� ெச�யாம� அைமதியாக வ�% 
ேபானா�. 
 
அைர$ேத�வி� இ�வ�� ந�றாக எDதிேனா�. ச�திர� வரலா� தவிர ம,ற� 
பாட=களி� 6த�ைமயான எ�க� ெப,றி��தா�. வரலா,� ஆசிாிய� ேவ�1� 
எ�ேற ெக1$ததாக2 ெசா�A அவேன மன$ைத$ ேத,றி' ெகா�டா�. ஆனா� 
ஆசிாிய� ஒ�வ� ம-1� "வரலா,றி� எ�க� �ைற�% ேபானைத� ப,றி' 
கவைல�படாேத. கண'கி� வ�லவ�களாக இ��பவ�க<'� அ�த' �ைற 
இ��ப% உ�1. கண'�'�� வரலா,�'�� உற* இ�ைல" எ�றா�. என'� 
யா�� இ�ப!$ ேத�த� 9ற ேவ�!ய ேதைவேய இ�ைல. நா� எதி3ேம 
ஐ�ப%'� ேம� எ�க� வா=கவி�ைல எ�றா�, 6த�ைமைய� ப,றிய ேப2; 
ஏ%? 
 
மி�தியாக� பா1ப-1� ப!$த காரணேமா எ�னேவா ெதாியவி�ைல; 6�திய 
ஆ�1 வராம� விலகியி��த சிர=� இ�த ஆ�!� ைத பிற�த%� எ�னிட� �! 
&��த%. ஆனா� ந�ல கால�; அ% 6�ேபா� யாைன2 சிர=காக வராம� நம-12 
சிர=காக வ�த%. அ%*� ஒ� வைகயி� ெபா�'க 6!யாததாக இ��த%. 
இ�ேபா%ேபா�, ந�ல ஊசி ம��%க� அ�ேபா% அத,�' கிைட'கவி�ைல. 
ஆகேவ ேம,M2ைசேய ந�பியி�'க ேவ�!யி��த%. இர*� பக3� நட'�� 
ேபா%� உ-கா�� ேபா%� ெசாாி�%ெகா�ேட இ�'க ேந��த%. I1, வ��&, 
ெத� எ�ற ேவ�பா1 அத,� இ�ைல. ந�றாக ஆ)�% ப!'��ேபா%� ைக 
ெசாாிவதி� ஈ1ப-!�'��. எD%� ேபா%� இட'ைக அ�த2 ேசைவயி� ஈ1ப1�; 
சில சைமய=களி� வல'ைக எD%வைத வி-1 அதி� ஈ1ப1�. எ=ேக 
இ�'கிேறா�, எதிாி� இ��பவ� யா� எ�ற எ�ணேம இ�லாம� அதி� ஈ1ப1�. 
ம,ற� பி�ைளக� எ�ைன எ�ளி நைகயா!னா�க�. ம,றவ�கைள� ப,றி' 
கவைல�படவி�ைல. எ� ந�ப� ச�திரேன 'ெசா?சாி ெசா?சாி' எ�� எ�ைன 
எ�ளி� ேபச$ ெதாட=கினா�. என'� அ% வ�$தமாகேவ இ��த%. எ� த=ைக8� 
அGவா� நைகயா!னா�. அGவா� எ�ளி நைகயாடாதவ�க� எ� தா8� பா'கிய 
அ�ைமயா�� க,பக6�தா�. 
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ம��% Mசி� Mசி அ% ஒ�வா� அட=கிய% எனலா�. ஆனா� அட=கிய 
ேநா��ெபா�� உ�ேள அைமதியா�' கிட�த பிற� ேவ� வ!வி� ெவளி�ப-ட% 
ேபா�, நிேமானியா' கா�2ச� வ�%வி-ட%. இ�ப% நா� ப1'ைகயி� கிட�% 
வ��திேன�. அ�மா*� அ�பா*� தவிர, ேவ� யா�� எ�ைன அEகவி�ைல. 
த=ைக8� த�பி8� அEகி வ�தா3� ெப,ேறா� த1$% வி-டா�க�. க,பக� 
வ�தா3� அGவாேற த1$தா�க�. ெதா$த'9!ய ேநா� எ�� த1$தா�க�. 
ஆனா3� க,பக� நா�ேதா�� தி�ைண வைரயி� வ�% எ� த=ைகயிட� 
ேபசியி��% வி-12 ெச�வா�. ப1'ைகயி� இ��த எ� ெசவிகளி� அவ<ைடய 
�ர� நா�ேதா�� விD�த%. சில நா-களி� ெம�ல வ�% ஒ� ெநா!� ெபாDதி� 
எ-!�பா�$%$ த� 6க$ைத' கா-!வி-1� ேபாவா�. ச�திர� சில நா<'� ஒ� 
6ைற வ�% ேபாவா�. பா'கிய�மா ம-1� காைல மாைல இ� ேவைள8� 
தவறாம� வ�% எதிேர உ-கா��% அ�மாவிட� ேபசிவி-1, 'த�பி க?சி 
சா�பி-டதா? இர* J=கினதா?' எ�� அ�ேபா1 ேக-1வி-1� ேபாவா�. 
அ�ேபா%தா� அ�த அ�மாவி� உ�ைமயான அ�& என'�� &ல�ப-ட%. 
கா�2ச� வி-1$ ேதறிய பிற� அ�மா ஒ�நா� பா'கிய$தி� அ�ைப� ப,றி' 
�றி�பி-டா�. "உன'� கா�2ச� த�ைன மீறி இ��தேபா% இரவி� J=கிவி-1' 
கவனி'க$ தவறிவி1ேவேனா எ�� பய�% பா'கிய6� எ�ேனா1 வ�% 
ப1$%'ெகா�வா�. நா� J=கிவி1ேவ�. J=கி விழி$தேபா% பா�$தா� அவ� 
உ� ப'க$தி� உ-கா��% விழி$தி��பா�. பிற� நா� பா�$%' ெகா�வதாக2 
ெசா�A அவைள உற=��ப! வ,&�$%ேவ�. இ�ப! எ�லா� உ�ைன' 
கா�பா,றினா�. உ� ெதா�ைட வற�1 ேபாகாதப! பா3� க?சி8� ெகா1$%' 
கா�பா,றினா�. ேவ� யா� அ�ப!' க� விழி�பா�க�!" எ�றா�. அைத' ேக-ட 
ேபா% எ� உ�ள� உ�கிய%. ஆனா3� பா'கிய$திட� 6�ேபா� ெந�=கி� பழக 
6!யவி�ைல. உ�ள$தி� ம-1� அ�& மி�தியாயி,�. 
 
அ�த ேநாயா�, எ� 6!*$ ேத�* எ�ன ஆ�ேமா எ�� கவைல�ப-ேட�. உட�& 
ேதறிய பிற�� அள*'� ேம� ப!'க' 9டா% எ�� எ�லா�� ெசா�ல$ 
ெதாட=கினா�க�. ச�திர� அGவ�ேபா% வ�% அ�த இ�ப% நாளி� நட�த 
பாட=கைள2 ெசா�A' ெகா1$தா�. இரவி� சா�பி-ட பிற� ப!'கேவ 9டா% 
எ�� அ�மா க1ைமயாக2 ெசா�Aவி-டா�. 
 
ேத�* ெந�'க$தி� ச�திர� பா'கிய அ�ைமயாாி� I-!� இர*� பக3� 
தனியாக இ��% ப!$தா�. ஒ�நா� காைல ப�ளி'�2 ெச�ற ேபா% அவ� தைல 
மிக ஒD=காக வார�ப-!��த% க�1, "இ�� மிக2 சீராக$ தைல வாாி 
வ�தி�'கிறாேய" எ�ேற�. 
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"நா� வாாிய% அ�ல. பா'கிய�மா வாாிவி-டா�க�" எ�றா�. 
 
அைத' ேக-டேபா% என'�2 சிறி% ெபாறாைம ஏ,ப-ட%. எ�னிட� உ�ள$தி� 
அ�& ைவ$தி�'கிறாேர தவிர, இGவள* ெந�=கி அ�& பாரா-1வதி�ைலேய 
எ�� எ�ணிேன�. உடேன நாேன எ� மன$ைத$ ேத,றி' ெகா�ேட�. அ�த 
அ�மா ெந�=கி வ�தா3� நா� ெந�=கி� ேபசாம3� பழகாம3� இ��த% எ� 
�,ற�தாேன எ�� உண��% மன$ைத$ ேத,றி' ெகா�ேட�. 
 
இர*� பக3� அ�த அ�மாவி� I-!ேலேய இ��% ப!$த அவ�, ஒ�நா� நா� 
ேபானேபா% அ=ேக இ�ைல. "எ=ேக த�பி வ�தா�. ேபாகிறா�?" எ�� அ�த 
அ�மா ேக-டா�. "ச�திரைன� பா�'க வ�ேத�" எ�ேற�. "அ% I-!� இ�'��" 
எ�றா�. அ�� இர*� அவ� அ=ேக ேபாகவி�ைல. கண'கி� ஒ� ச�ேதக� 
ேக-பத,காக$ தா� ேபாயி��ேத�. அ=ேக இ�லாம, ேபாகேவ ம�ப!8� 
அவ�ைடய I-1'ேக ேபா�� பா�$ேத�. 
 
"பா'கிய�மா I-1'�� ேபா�� பா�$%வி-1 வ�ேத�. ஏ� அ=ேக 
ேபாகவி�ைல?" எ�� ேக-ேட�. 
 
"என'� அ=ேக இ��% ப!�பைதவிட இ=கி��% ப!�பேத ந�றாக இ�'கிற%" 
எ�றா�. அவ�ைடய 6க6� வா-டமாக இ��த%. 
 
"அ�ண� ேபா'� மன� ேபான ேபா'�. ம�ப!8� நாைள'� அ=ேகதா� 
ந�றாக� ப!'க 6!கிற% எ�� ேபா�வி1வா�" எ�றா� க,பக�. 
 
"ேச! உ�ைன யா� ��'ேக ேபச2 ெசா�னா�க�" எ�� ச�திர� எாி2சேலா1 
க!�% 9றினா�. 
 
அைத' ேக-ட*ட�, நா� காரண� ேவேற இ�'க ேவ�1� எ�� உண��ேத�. 
பா'கிய�மா I-!� ச�திர�'�� அ�த அ�மா*'�� அ�ல% ச�திர�'�� அ�த 
அ�மாவி� த�பி'�� ஏேதா கச�& ஏ,ப-!�'க ேவ�1� எ�� எ�ணிேன�. 
ஆனா�, எ�ன காரண� எ�� அவைன' ேக-கவி�ைல. எாி2சேலா1 ேப;வதா� 
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இ�ேபா% ேக-க'9டா%. நாைள ம�நா� அவேன ெசா�ல-1� எ��, எ� 
கண'�2 ச�ேதக$ைத$ தீ�$%' ெகா�1 வ�%வி-ேட�. 
 
அத� பிற� நா�� அவ�� 6ைன�% ப!$%' ெகா�!��ேதா�. சில நா-களி� 
ப�ளி'9ட� ேபாவ%� நி�ற%. அ�ேபா%� அவ� பா'கிய� I-1'�� ேபானைத 
நா� பா�$ததி�ைல. அ�த அ�மா*� அைத� ப,றி யாாிட6� �றி�பிடவி�ைல. 
ேத�* ெந�'க!யா�, நா�� அ�த அ�மாவி� I-1'�� ேபாகவி�ைல. அவ� 
ம-1� எ=க� I-1'�� ச�திர� I-1'�� வ�% ேபா�'ெகா�!��தா�. 
 
ந�றாக� ப!'கேவ�1� எ�ற ஆ�வ� என'� நிைறய இ��த%. ஆனா� ப!'க 
உட�& இட� தரவி�ைல. ேசா�* மி�தியாக இ��த%. ம�ப!8� கா�2ச� வராம� 
பா�$%' ெகா�ள ேவ�1� எ�� அ�மா*� அ�பா*� விழி�பாக இ��தா�க�. 
காைலயி� எழாதப! த1$தா�க�. 
 
அத,� ேந�மாறாக ச�திர� 6�ேபா� ப!'கவி�ைல எ�� அ$ைத �ைற 
ெசா�னா�. அவ�� அ!'க! ேசா��% ேபாவதாக*�, ேபான ஆ�!� ப!$த 
அள*� இ�த ஆ�!� ப!'கவி�ைல எ���, �ண6� 6�ேபா� இ�ைல 
எ���, தா� க�!$% அறி*ைர ெச�வதா� த�ேமா1 6�ேபா� ேப;வதி�ைல 
எ��� அ�மாவிட� ெசா�A வ��தினா�. "அ�ப!$தா� இ��பா�க� சி�ன� 
பி�ைளக�. தவிர, ப!�& ெபா�லாத%; ெபாிய ;ைமயாக இ�'��. அதனா� 
சாியாக� ேபச*� மன� இ�'கா%" எ�� அ�மா ேத,றிய��பினா�. 
 
ேத�*� வ�த%. இ�வ�� எDதிேனா�. ச�திர� இத,� 6�திய ஆ�1களி� 
ெவ,றி' களி�ேபா1 இ��த%ேபா� இ�ைல; ேசா�ேவா1 வா!யி��தா�. எ� 
நிைலைம என'ேக ந�பி'ைக இ�லாம� இ��த%. எ�ேபா%� க!�% ேப;� 
அ�பாேவ, அைத�ப,றி' கவைல�படாம�, "எ� ைபய� ேத�வி� தவறிவி-டா3� 
கவைல இ�ைல. உட�& தா� 6'கிய�. ;வ� ைவ$%$தாேன சி$திர� 
எDதேவ�1�" எ�� ெசா�A' ெகா�!��தா�. 
 
அ�த ஆ�!� உ=க� ஊ�� ப=�னி$ தி�விழா எL.எL.எ�.சி. ேத�* 6!�த 
பிற�தா� வ�த%. அதனா� கவைல இ�லாம� 6Dேநர6� தி�விழா� பா�$% 
அ�பவி$தி�'கலா�. ஆனா�, அ%தா� இ�ைல. 
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தி�விழா அ�த ஆ�!� மிக2 சிற�பாக இ��த% எ��� ெசா�A' ெகா�டா�க�. 
&Aேவட�, காிேவட�, சாமியா� ேவட�, �ற$தி ேவட� எ�� இ�ப!� பல� பல 
ேவட� ேபா-1'ெகா�1 ேவ!'ைக ெச�தா�க�. ஆ� Mத6� ெப� Mத6� 
ஆ!ய ஆ-ட=க� ந�றாக இ��தன. எ�லாவ,ைற8�விட� M'கைட'கார�க� 
ேச��% நட$திய வாணேவ!'ைக க� ெகா�ளா' கா-சியாக இ��த%; 
வாலாசாவி� இ��த ெசவிட�களி� கா%களி3� வாணெவ!க� ேக-!�'��. 
பா�&க� ேபால*�, Mமாாி ேபால*� வைக வைகயான ம$தா�& ஒளிேயா1 
ெவ!$த ெவ!க<'�' கண'கி�ைல. வாண ேவ!'ைக'� ம-1� இர�டாயிர� 
Sபா� வைரயி� ெசலவாகியி�'�� எ���, அ%ேபா� எ�த ஆ�!3� 
நட�ததி�ைல எ��� எ�ேலா�� ேபசி' ெகா�டா�க�. தி�விழாவி� ப$தா� நா� 
இர* ஒ�மணி வைரயி� வாண� ெவ!$தப!ேய இ��த%. ஊேர அதி��% 
ேபாயி,�. வா�லக� ம�Eலக$ேதா1 ேச��% 9$தா1வ%ேபா� இ��த%, 
அ�த ஒளி8� ஒA8�. எ� த�பி கைடசி வைரயி� க� விழி$தி��% ஒGெவா� 
ெவ!'�� எD�% எD�% %�ளி$ %�ளி' �தி$தா�. எ� த=ைக8� க,பக6� 
6�திய ஆ�!� மகி)�த% ேபாலேவ பா�$% மகி)�தா�க�. அ$ைத, அ�மா, 
பா'கிய�, எ�ேலா�� எ=க� I-!� தி�ைணைய அ1$% உ-கா��தப!ேய 
பா�$%' களி$தா�க�. பா'கிய$தி� த�ைத8� த�பி8� அவ�க� I-1$ 
தி�ைணேம� ப1$தி��தா�க�. எ=க� அ�பா எ=க� தி�ைணயி� 
ப1$%வி-டா�. ச�திர�� நா�� ப1'காம�, உ-கா��தப!ேய ெந1ேநர� 
பா�$தி��ேதா�. ஆனா� 6�திய ஆ�!� இ��த% ேபா�ற மகி)2சி எ=க<'� 
இ�ைல. C�றா� ஆ�!� அவ� வ�த &%ைமயி� இ=�� அ=�� பரபர�பாக2 
ெச�� தி�விழாைவ� பா�$ேதா�. இ�த ஆ�!� ேத�* 6!�த பிற��, ப!�&2 
;ைம இ�லாத நிைலயி3� எ=க� மன� அதி� அGவளவாக ஈ1படவி�ைல. நா�� 
ேப�'� இைடயி� நா=க<� க�விழி$தி��ேதா�. ச�திர�'� அ!'க! 
ெகா-டாவி வ�த%. என'� உற'கேம வ�%வி-ட%. காரண� ேநாயினா� எ� 
உட�& அGவள* ேசா��% ேபாயி,�. அவ�'� மகி)2சி இ�லாத காரண�, 
ேத�வி� ந�றாக எDதாத �ைறயாக இ�'கலா� எ�� எ�ணிேன�. அைத8� 
அவ� எ�னிட� வா�வி-12 ெசா�லவி�ைல. 
--------- 
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அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 9999    
 
ைவகாசி 6!வி� ேத�வி� 6!*க� வ�தன. நா� ேத�2சி ெபறவி�ைல. இ��� 
ஓ� ஆ�1 அேத வ��பி� ப!'க ேவ�1ேம எ�� எ�ணி மிக வ��திேன�. 
அ�மா*� அ�பா*� "கவைல ேவ�டா. நீ ேநாயிA��% த�பி� பிைழ$தேத 
ேபா%�" எ�� ேத,றி' ெகா�!��தா�க�. 
 
ச�திர� ேத�2சி ெப,றா�. ஆனா� ஒ� பாட$தி3� 6த�ைமயான எ�க� 
வா=கவி�ைல. ஆசிாிய�க� எ�ேலா�'�� உட�ப!$த மாணவ�க<'�� - இ% 
ெபாிய விய�பாக இ��த%. வரலா,� ஆசிாியாி� மக� ச�திர��த� நா�� 
பாட=களி� 6த�வனாக இ��தா�. ம,ெறா�வ� ம,ற� பாட=களி� 
6த�ைமயான எ�க� ெப,�வி-டா�. 
 
ெப�=கா?சி'�� ேபா�2 ச�திரைன� பா�$%$ ேத�த� ெசா�லேவ�1� எ�� 
எ�ணிேன�. நாேன ேத�2சி ெபறாதேபா% நா� ேபா� அவ�'�$ ேத�த� 
ெசா�வ% ெபா��தா% எ�� எ�ணி நி��வி-ேட�. 
 
ஆனா3�, ச�திரனிட$தி� என'� ந�றி8ண�2சி இ��த%. ஏ� எ�றா�, அவ� 
ெசா�A' ெகா1$த கண'கி�தா� நா� நிைறய எ�க� வா=கியி��ேத�. 
தமி)�பாட$தி3� அத,� அ1$த நிைலதா� இ��த%. ஆ=கில$தி3� 
வி?ஞான$தி3� எ�க� �ைற�% ேபாயி��தன. அ�த� பாட=களி� இ��� 
C�� C�� எ�க� ெப,றி��தா� ேத�2சி கிைட$தி�'�� எ�� 
தைலைமயாசிாிய� ெசா�னா�. 
 
ச�திர�ைடய தக�பனா� ஊாிA��% வ�தா�. அவைன2 ெச�ைனயி� உ�ள ஒ� 
க�Uாியி� ேச�'க� ேபாவதாக*�, ெச�ைனயி� உ�ள உறவின� ஒ�வ� அத,� 
ேவ�!ய 6ய,சி ெச�வதாக*� 9றினா�. நா� ேத�2சி ெபறாதத,காக' 
கவைல�படாம� ெதாட��% ப!'�மா� ேத�த� ெமாழிக� ெசா�Aவி-12 
ெச�றா�. அவ� க�Uாியி� ேச�வத,� 6� அவைன' காண ேவ�1� எ�� 
வி��பிேன�. அவ� வ�வா� வ�வா� எ�� எதி�பா�$ேத�. ேநராக ரயி� ஏறி2 
ெச�ைன'�� ேபா�2 ேச��%வி-டா� எ�� பிற� ெதாி�% ெகா�ேட�. 
நானாவ% அவ�ைடய ஊ�'�� ேபா�� பா�'க$ தவறிவி-ேடேன எ�� 
எ�ைனேய ெநா�% ெகா�ேட�. ெச�ைனயி� அவ�ைடய 6கவாி ெதாி�தா� 
க!தமாவ% எDதலா� எ�� வி��பிேன�. 6கவாி8� ெதாியவி�ைல. இ��� சில 
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வார� ெபா�$%� பா�'கலா�. அத,�� அவனிடமி��% க!த� வ�� எ�� 
நா�ேதா�� அைத� ப,றிேய எ�ணி'ெகா�!��ேத�. 
 
ப�ளி திற�த%�, 6� ப!$த வ��பிேலேய மிக2 ேசா�ேவா1 ேபா� உ-கா��ேத�. 
என'�' கீ) வ��பி� ப!$த மாணவ�க� பல� எ�ேனா1 வ�% 
உ-கா��தி��தா�க�. ஆனா� C�� ஆ�1களாக எ� ப'க$தி� என'�$ 
%ைணயாக இ��த ச�திர� இ�ேபா% இ�ைல. அவ� இ�லாம� நா� ம-1� 
தனிேய இ��த%, என'�$ %யரமாக இ��த%. காைலயி� ப�ளி'�2 ெச�3� 
ேபா%� மாைலயி� தி��&�ேபா%� அ�த$ தனிைமைய ந�றாக உண��ேத�. 
I-!� உ�ளவ�கேளா1� வ��பி� உ�ளவ�கேளா1� கலகல எ�� ேபசி� பழக 
என'� மன� இ�லாம, ேபாயி,�. ஏற'�ைறய ஒ� மாத$%'�� பிற�தா� இ�த 
உண�2சி ெம�ல ெம�ல மாற$ ெதாட=கிய%. 
 
இர�1 வார� கழி$%2 ச�திரனிடமி��% ஒ� க!த� வ�த%. ச�திர�ைடய 
ைகெயD$ைத' க�ட%� என'� அளவி�லா மகி)2சியாக இ��த%. அதி� தா� 
ெசா�லாம� ெச�ைன'�� ேபான% ப,றி8�, நா� ேத�வி� தவறிவி-ட% ப,றி8� 
வ�$த� ெதாிவி$தி��தா�. தன'� மன� ந�றாக இ�ைல எ���, 6�ேபா� 
ஊ'கமாக� ப!'க 6!யவி�ைல எ��� ;�'கமாக எDதியி��தா�, அவ� 
மனநிைலயி� அ�ப! மா�த� ேந��தத,�' காரண�, எL. எL. எ�. சி. யி� 
எ�ணியப! ெவ,றிெபற 6!யாம, ேபான%தா� எ�� வ��திேன�. உடேன 
அ�த� பைழய �ைறைய மற�%வி-1� &திய ஊ'க$ேதா1 6ய3�ப!யாக 
எDதிேன�, அ�த' க!த$ைத� ப,றி அ�மா*'�2 ெசா�ேன�. எ�ன காரணேமா, 
&திய ஊ� பி!$தி�'கா% எ�� அ�மா*� வ��தினா�. 
 
அத,�� பிற� அவ� பதி� எDதவி�ைல. ம�ப!8� நாேன ஒ� க!த� எDதிேன�. 
அத,� எDதிய பதி3� ;�'கமாகேவ எDதியி��தா�. வி16ைறயி� ஊ�'� 
வர�ேபாவதாக*� அ=� வ�தா� ேதா�பி� ேபசி' ெகா�!�'கலா� எ��� 
�றி$தி��தா�. ஆனா�, வி16ைற எ�ேபா% எ�பைத$ ெதாிவி'கவி�ைல. 
 
என'� கா� ேத�* வ�த%. அவ�'�� அ�ேபா% ேத�* நட'�� எ���, அத� 
பிற� தா� வி16ைற'� வ�வா� எ��� எ�ணியி��ேத�. எ� ேத�* 6!�த 
பிற� ெப�=கா?சி'�� &ற�ப-12 ெச�ேற�. அ=�2 ெச�� ேச��த%� 
ஏமா,ற� அைட�ேத�. அவ�ைடய வி16ைற' கால� 6!�% அத,� 6�திய நா� 
தா� ெச�ைன'�� ேபா�வி-டதாக' 9றினா�க�. உடேன தி��பிவிடலா� ேபா� 
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ேதா�றிய%. ச�திர�ைடய அ�மா, அ�பா, அ$ைத C�� ேப�� வ,&�$தேவ 
ேசா�ேவா1 C�� நா� த=கியி��ேத�. அ�த2 ேசா�*'� இைடேய நா� ெப,ற 
மகி)2சி ஒ�� இ��த% எ�றா�, அ% க,பக$தி� 6க$ைத இைடயிைடேய 
க�டதி�தா�. அவேளா, ப!�&'� ஒ� 6,�� &�ளி ைவ$%வி-1, 
சைமயலைறயி� பயி�� ெகா�!��தா�. எ� 6� அ!'க! வர நாணினா�. அ�த 
நாண� எ�ப!$தா� அவளிட� வ�% ேச��தேதா ெதாியவி�ைல. ஆ� மாத 
கால$தி� அGவள* ேவ�பா-ேடா1 பழ�வா� எ�� நா� எ�ணவி�ைல. 
ஆனா3�, யா�� இ�லாதேபா%, நைடவழியாக� ேபானவ�, இர�1 C�� 6ைற 
&�6�வ3� கைட'க� பா�ைவ8� கா-!வி-12 ெச�றா�. 
 
வழ'க� ேபா� மாச� இளநீ� ெவ-!' ெகா�1 வ�தா�. "P=� இ�ைலயா?" 
எ�� நா� ேக-ட ேபா%, "அத,� இ�ேபா% கால� இ�ைல. ேவ�1மானா�, 
பன� பழ� இ�'�மா எ�� பா�$% வ�ேவ�" எ�றா�. 
 
ெத�ன� ேதா�&'�$ தனிேய ெச�ேற�. காவலா� ெசா'கா� எ�ைன 
வரேவ,றா�. ";ைர�&�ைட ேவ�1மா சாமி!" எ�றா�. 
 
"ேவ�டா, நீ ப'க$தி� இ�. நாேன நீ�தி� பா�'கிேற�" எ�� ெசா�A' 
கிண,றி�� இற=கிேன�. ப!$த வா�பா1 தவறாம� நிைன*'� வ�வ% ேபா�, 
நீாி� இற=கிய*ட� நீ�%� திறைம தாேன வ�த%. ஒ�வைக� ெப�மித$ேதா1 
தி��ப$ தி��ப2 ;,றி2 ;,றி நீ�திேன�. "ெசா'கா�! உ� %ைண ேவ�டா. 
இனிேம� நாேன தனிேய நீ�%ேவ�. த�ணீ�� என'�$ தைரேபா� ஆகிவி-ட%. 
நீ ேபாகலா�" எ�ேற�. 
 
"எ�ன சாமி! இ% ஒ� வி$ைதயா? நா�'�-! Mைன'�-!, ஆ-1'�-!, 
க��'�-! எ�லா� பிற�த C�றா� நாளி� ேபா-டா3� நீ�தி' கைர'� வ�% 
ேச�%. மனித' �-!'� இ% ஒ� வி$ைதயா?" எ�றா� ெசா'கா�. 
 
"நா8� Mைன8� ஆ1� மா1� யா�� க,�' ெகா1'காமேல நீ�%கி�றனேவ. 
மனித�தா� க,�' ெகா1$% நீ�த ேவ�!யி�'கிற%" எ�ேற�. 
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வழ'க�ேபா� அ$ைத ெவ�நீ� ைவ$%' கா$தி��தா�. 6� ச�திர� ெசா�A' 
ெகா1$த% ேபா� ெபா� ெசா�A ந!'க 6!யவி�ைல. "ேவ�டா அ$ைத! 
த�ணீாிேல �ளி$ேத�. ந�றாக நீ�%கிேற�. பயேம இ�ைல" எ�ேற�. 
 
"உட�&'� ஆ�மா? சளி பி!$%வி-டா�?" 
 
"ஒ��� பி!'கா%. M2சி M2சி எ�� பய�% இ��தா� பய� இ�ைல. 
%ணி�%வி-ேட�" எ�� ெசா�A 6!�பத,��, க,பக$தி� சிாி�பி� ஒA 
ேக-ட%. 
 
"த�ணீாிேல �ளி�பத,�'9ட ஒ� ெபாிய %ணி2ச� ேவ�1மா எ�� 
சிாி'கிறா�" எ�� அ$ைத விள'க� த�தா�. 
 
நா�� ெம�ல2 சிாி$% எ-!� பா�$ேத�. &�6�வேலா1 க,பக� ேபா�' 
ெகா�!��தா�. 
 
C�� நா� இ��%வி-1� &ற�ப-டேபா% க,பக$தி� 6க$தி� மல�2சி இ�ைல. 
க�க<� கல=கியி��தன. அ�த ேநர$தி� தபா�கார� ஒ� கவ� ெகா�1 வ�% 
சாம�ணாவிட� ெகா1$தா�. அைத� பிாி$%� பா�$த அவ�, "தமிழி� எDத' 
9டாதா? எ�லா�� சீைமயி� பிற�% வள��ததாக எ�ணி' ெகா�கிறா�க�. ேவ3! 
இ% எ�ன, பா�$%2 ெசா�" எ�� எ�னிட� ெகா1$தா�. 
 
ச�திர�ைடய க�Uாி$ தைலவாிடமி��% வ�த க!த� அ%. அவ� கா� ேத�வி� 
ெப,ற எ�கைள எDதி, ப!�&� ேபாதா%. அ'கைற ெகா�ள ேவ�1� எ�ற 
�றி�&� ேச�'க�ப-!��த%. சாம�ணாவிட� ெசா�ேன�. 
 
அவ� ஒ� ெப�C2; வி-டா�. எ�ைன� பா�$தா� "சாி, உன'� ேநர� ஆ�%. 
பண�தா� த�ணீ� ேபா� ெசல* ஆகிற%; பய� ஒ��� காேணா�. அவைன� 
ப-டண$%'� அ��பி� ப!'க ைவ$தேத த�&. எ�னேவா, இGவள* ப!$தாேன, 
இ��� ெகா?ச� ப!$% 6!'க-1� எ�� அ��பிேன�" எ�� சிறி% ேநர� 
தைரைய� பா�$தா�. ம�ப!8� எ�ைன� பா�$%, "நீ8� அவேனா1 ேபா�� 
ப!$%' ெகா�!��தா� அவ� இ�ப!' ெக-1� ேபாயி�'கமா-டா�. மா�'� 
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இGவள* �ைற�தி�'கா%. எ=க<ைடய ேபாதா' கால�, உன'� ேநா�வர, நீ 
பாீ-ைசயி� தவறி வி-டா�. எ� ெச�வ%? இ�த வ�ச� நீ பாீ-ைசயி� ேதறி, 
அ1$த ஆனியி� நீ8� ப-டண$%'�� ேபா�� ப!�பதாக இ��தா�தா� அவைன 
அ��பி� ப!'க ைவ'க� ேபாகிேற�. இ�ைலயானா� நி�$திவிட� ேபாகிேற�" 
எ�றா�. 
 
அைத' ேக-1 எ� மன� உ�கிய%. எ�ன ெசா�வ% எ�� ெதாியாம� விைட 
ெப,�� &ற�ப-ேட�. 
 
வ�த வழியி� ஒ� �!ைசயி��த%. அத� வாயிA�, ஒ� கிழவ�� கிழவி8� 
உ-கா��% ெகா�!��தா�க�. கிழவி &ைகயிைலைய' கி�ளி$ தர, கிழவ� அைத 
வா=கி வாயி� ைவ$%' ெகா�1, வல'ைகைய ெந,றிய�ேக வைள$% எ�ைன 
உ,�� பா�$தா�. "யா� சாமி ேபாகிற%?" எ�றா�. 
 
"இ�த ஊ�'� வ�ேத�. ெவளிQ�". 
 
"யா� I-1'� வ�தீ�க�?" 
 
"ச�திர� I-1'�-அதாவ% சாம�ணா I-1'�". 
 
"அ%தாேன நிைன2ேச�. ெமா-ைடய�மா த�பி பி�ைள மாதிாி இ�'�ேத, அ�த� 
பி�ைளதா� இர�1 நாைள'� 6�ேன ப-டண� ேபா2ேச, இ% யா� எ�� 
பா�$ேத�. 
 
"ச�திரைன$தா� பா�'கலா� எ�� வ�ேத�. அவ� இ�ைல" எ�� ெசா�A' 
ெகா�ேட நக��ேத�. 
 
கிழவியி� �ர� ேக-ட%: "அ�த� பி�ைள ப!'க� ேபாயி�'�தா� ப-டண$%'�." 
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"ேபானேத ந�ல%தா�. இ�த ஊாி� இ��தா�, ெகாD$%�ேபான ெப� கDைதக� 
அைத' ெக1$% வி1�. அ%*�, ெபாிய I-1� பி�ைள எ�றா� ெசா�ல$ 
ேதைவயி�ைல." 
 
கிழவனி� இ�த� ேப2ைச' ேக-1, நி�� ெம�ல நட�ேத�. 
 
"இ��மா அ�த� பி�ைளைய' ெக1'காம� இ�'கிறா�க�? உன'�$ ெதாி�த% 
இGவள*தா�. எ�ேலா�� உ�ைன�ேபால எ�ைன� ேபால� பய�% நட�பா�க� 
எ�� கன* கா�கிறாேய?" எ�� கிழவி ெசா�னைத' ேக-1$ தி1'கி-1 
நி�ேற�. அ=� இ��த மர$தி� ஏேதா பறி�ப%ேபால நி�ேற�. 
 
"ெமா-ைடய�மாவி� த�பி சாம�ணா ந�லவ�. ஒ� த�&'�� ேபாகமா-டா�. 
என'�$ ெதாி�% இ�ைல" எ�றா� கிழவ�. 
 
"அ�ப� ேயா'கியமா இ��தா�, பி�ைள8� அ�ப! இ�'�தா? அ%தா� 
உலக$தி� இ�ைலேய" எ�றா� அவ�ைடய அ�பவ� 6தி��த வா)'ைக$ 
%ைணவி. 
 
நிழ,பட' க�வி இ��தா� அ�த' கணவைன8� மைனவிைய8� அவ�க<ைடய 
க,&�ள வா)'ைக'� இடமாக விள=கிய அ�த' �!ைசைய8� பட� எ1$% 
ைவ$%� Mைச ெச�யலாேம எ�� என'�$ ேதா�றிய%. 
 
ச�திர�ைடய வா)'ைகயி� உ�ைமயாகேவ கள=க� ேதா�றிவி-டேதா எ�� 
வ�$த$ேதா1 எ�ணியப!ேய நட�% வ�% ஏாி'கைரயி� பL நி,�� இட$தி� 
நி�ேற�. 
 
அ�த ஏாி'கைரயி� அழ�� சாைலயி� ஒD=கான மர=களி� எழி3� எ� 
க�கைள' கவரவி�ைல. ஏாியி� நீ� நிர�பியி��த%. நீ� நிர�பிய கா-சிைய� 
பா�'க ேவ�1� எ�� 6த�6ைற வ�தேபா% எ� மன� ஆைச ெகா�ட%. அ�� 
பL வ�� எ�� கா$% நி�றேபா%, எ� க� எதிேர அ�த ஏாி நிைற�த 
ெச�வ$ைத' க�ேட�, ஆயி�� எ� மன� அ�த அழகி� ஈ1படவி�ைல. 
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நிைற�த நீாி� கைரேயார$ேத வ�% ேமா%� அைலகைள' க�ேட�. எ� 
மன$திேல ச�திர�ைடய கள=க� ப,றிய எ�ண=கேள தி��ப$ தி��ப அைல 
அைலயாக வ�% ேமாதி' ெகா�!��தன. 
 
ம�ப!8� எ� ந�ல மன� ச�திர�ைடய அறிைவ8� அழைக8� ப,றி எ�ணிய%. 
ஒ� கா� அ�த' கிழவி ெசா�ன% ெபா�யாக இ�'கலா�. கிழவ� அறி*ைரயாக2 
ெசா�ன க�$ைத அவ� ெம�ெயன$ திாி$தி�'கலா�. ெபா%வாக ஆE� 
ெப�E� சிறி% ேநர� எ=காவ% ேப;வைத� பா�$தா3� அவ�க<'� விபசார� 
ப-ட� க-!$ J,�வ% ந� நா-1 வழ'க�. அ%*� ேவ� ெச�திக� �ைற�த 
கிராம$தி� இ�ப!� பழி J,�வ% மி�தி. ஆைகயா� ச�திரைன� ப,றி' கிழவி 
ெசா�ன% ந�ப$ த��த% அ�ல. யாேரா ச�ேதக�ப-1' க-!வி-ட கைதைய' 
ேக-1' ெகா�1 வ�% அவ� கிழவனிட� ெசா�னா� எ�� எ�ணிேன�. 
 
கிழ'ேக ஊ��ப'க� தி��பி ேநா'கிேன�, ஏாி நீ� சலசல எ�� பல வா�'கா�க� 
வழியாக ஓ! வய�களி� பா��% ெகா�!��த%. ஒ� வா�'கா� ஓரமாக அரளி2 
ெச!க� அட��% வள��தி��தன. ப2ைச� பேசெல�� இைலக<'� இைடேய 
அேத நிறமான விைதக� பல இ��தன. உ2சியி� ெகா$%' ெகா$தாக� M$தி��த 
ெச�நிற� M'க� எ� க�கைள' கவ��தன. கீேழ இற=கி2 ெச�� ஒ� ெபாிய 
மல�'ெகா$ைத� பறி$ேத�. சில இைலக<� ேச��% வ�தன. அைத எ1$%' 
ெகா�1 கைரேம� வ�% நி�ேற�. M'களி� அழ�� மண6� இ�பமாக 
இ��தன. 9�ைமயான 6ைனகேளா1 நீ�!��த இைலகளா� ஒ� பய�� 
காேணாேம எ�� எ�ணிேன�. இGவள* அழகான M'க<'� வ�� ச$% 
இைலக<'�� வ�கிற%. ஆனா3� இைலகளி� மண� இ�ைல: அழ�� இ�ைல. 
அதனா� இைலகைள� ேபா,�வா�� இ�ைல எ�� எ�ணி' ெகா�ேட, ஓ� 
இைலைய ஒ!$% 6க��ேத�. அதிA��% கசி�த பா� C'கி� ஒ-!' ெகா�ட%. 
அரளி விைத ெபா�லாத%, ந?; உைடய% எ�� ெசா�ல' 
ேக�வி�ப-!�'கிேற�. இைலயி� பா3� பழ6� ஏதாவ% தீைம ெச�8ேமா எ�� 
அ?சி ம�ப!8� கீேழ இற=கி வா�'காA� நீைர எ1$% C'ைக ந�றாக உ�<� 
&ற6� ேத�$%' கDவி' ெகா�1 வ�ேத�. இைலகைள எ�லா� ஒ!$%� 
ேபா-1வி-1, மல�கைள ம-1� ைவ$%' ெகா�ேட�. கீேழ உதி��த அ�த நீ�ட 
இைலகைள ேநா'கிேன�. "உ=க<'� ஒ�வைக மதி�&� இ�ைலயா? பய�� 
இ�ைலயா? அ�ேயா! மல�கேளா1 பிற�%�, மல�க� பிற�பத,�' காரணமாக 
இ��%�, உ=க<'� வா)* இ�ைலேய!" எ�� எ�ணிேன�. ேம,ேக ேவல$% 
மைலயி� சிகர� சிவA=க� ேபா� வானளாவி நிமி��% நி�ற%. அத� 
அ!யி�தா� தாைழ ஓைட இ��த%. ச�திர�� நா�� அ=ேக ேபா�வ�த இ�ப 
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நா� நிைன*'� வ�த%. அ�த$ தாைழ மர=கைள நிைன$ேத�. தாைழ மர$தி3� 
M'க� ம-1ேம மதி�&� ெப�கி�றன. 6� நிைற�த அத� இைலகைள யா� 
மதி'கிறா�க�? அ�த இைலக�தா� உைழ$%' கா,ைற8� ஒளிைய8� ம�ணி� 
ச$ைத8� நீைர8� உ-ெகா�1 மல�கைள உ�டா'கி$ த�கி�றன. ஆயி�� 
அ�த 6� இைலகைள எவ�� ேபா,�வதி�ைல. அரளி இைலகைள நி�ற 
இட$திேலேய எறி�ேத�. தாைழயி� இைலகைள அ�ப! எறிவதி3� %�ப� 
உ�1. ந� காA3� படாம�, பிற� காA3� படாம� அவ,ைற எறிய ேவ�1�. 
ஆனா� M'கேளா மண� நிைற�த M'க�, அவ,றி� மண$தி,� நிக� ஏ%? 
 
இGவா� பல எ�ணி' ெகா�!��தேபா% ஆ=கில ஆசிாிய� ைபர� எ��� 
ஆ=கில� &லவைர� ப,றி வ��பி� ேக-ட% நிைன*'� வ�த%. ைபர�ைடய 
பா-1கைள ம-1ேம எ1$% Pகர ேவ�1மா�; அ�த' கவிஞ�ைடய வா)'ைக2 
ெச�திகைள மற�ெதாழி'க ேவ�1மா�; அைவ பயன,ற நாகாிக6� அ,ற - 
மதி�&'� உாியனவ�லாத - ெச�திகளா�. உடேன, மனிதாி3� தாைழேபா�, அரளி 
ேபா� சில� உ�ளன� எ�ற உ�ைம விள=கிய%. ச�திர�ைடய அறி*� அழ�� 
தவிர, அவ�ைடய வா)'ைகயி� ந�லைவ ேவ� இ�ைல எ�� எ�ணிேன�. 
 
கீழி��% ஒ� ந�மண� வ�தைத உண��ேத�. எ� இட'ைக� ப'க� ஒ� 
பைனமர$தி� அ!யி� %ளசி2ெச! ஒ�� இ��த%. அத� மண�தா� எ�� 
உண��ேத�. அ�த2 ெச! அGவள* அழகாக$ ேதா�றவி�ைல. அதனிட� 
கவ�2சியான மல�க<� இ�ைல. மல�க<'�� இைலக<'�� நிற$தி3� 
அGவளவாக ேவ�பா1 இ�ைல. ஆனா� %ளசிமல�க� ேபாலேவ %ளசி 
இைலக<� ந�மண� I;� சிற�& ஒ� &%ைம என உண��ேத�. �னி�% ஒ� 
கா�ைப ஒ!$% 6க��ேத�. அ�த ந�மண� மல�களி� மணமா, இைலகளி� 
மணமா எ�� ப�$%ணர 6!யவி�ைல. எைத' கி�ளி எறிவ%, ஏ� கி�ளி எறிவ% 
எ�� விய�ேத�. எ�ைன அறியாம�, அ�த' கிைளயி� இைல இ�லாத �2சிைய 
ஒ!$% C'கி� அ�ேக ெகா�1 ெச�ேற�. அ% ெவ�= �2சி: இைல, M ஒ��� 
இ�ைல. ஆனா3� %ளசியி� அ�ைமயான ந�மண� Iசிய%. ஒ�கா� 
இைலகைள$ ெதா-ட எ� விர�களி� இ��த ந�மணேமா எ�� விர�கைள 
ந�றாக ேவ-!யி� %ைட$% அ�த' �2சிைய ம�ப!8� C'கி� அ�ேக ெகா�1 
ெச�ேற�. 6� ேபா� ந�மண� கமழேவ, %ளசி' �2சி'��, ந�மண� 
இ�$தைல$ ெதளி�ேத�. எ� விய�& மி��த%. 
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அத,�� ேசாழசி=க&ர$திA��% பL வரேவ, ஏறி உ-கா��ேத�. பL ஏறியேபா%, 
அரளி�M' ெகா$ைத எறி�%வி-1$ %ளசிைய ம-1� ைகேயா1 எ1$%' 
ெகா�ேட�. பLZ3� பைழய எ�ணேம ெதாட��% வ�த%. அரளிைய8� 
தாைழைய8� பைட$த இைறவேன %ளசி ேபா� எ�லா� ந�மண� கமD� 
ெச!ைய8� பைட$தி�'கி�றா� எ�� எ�ணிேன�. &லவ� ைபரைன�ேபா� 
ந�ப� ச�திரைன�ேபா� ஒ� ப�தி ம-1� மண� கம)�% ம,ற� ப�திெய�லா� 
ெவ�$% ஒ%'க$த'க வைகயி� வாD� வா)ைவவிட$ %ளசி ேபா� வாD� Jய 
எளிய வா)* ந�வா)* எ�� எ�ணிேன�. அ�த வா)* அட'கமான வா)வாக 
இ��தா3�, உ�<� &ற6� ஒேர வைகயாக மண� கமD� ந�ல வா)* அ�லவா? 
 
பL வாலாசா ரயி� நிைலய$ைத' கட�% இ3�ைப மர=க� அட��த சாைல 
வழியாக வ�% ெகா�!��த%. அ�த இ3�ைப மர=களி� அ!யி� நா�� 
ச�திர�� உ-கா��%, ெச�ற ஆ�!� பல நா-க� மாைல' கால$தி� தைரயி� 
ேகா1க� கிழி$%' கண'�� ேபா-ட% நிைன*'� வ�த%. ச�திர� எGவள* 
உதவியாக இ��தா�! அவ�ைடய வா)வி� எ�ன �ைற க�ேடா�? யாேரா 
ெசா�ல'ேக-1 அைத ந�பி அவைன� பழி$% எ�ணலாமா? ைபர�ைடய 
வா)ேவா1 ஒ�றாக2 ேச�'கலாமா? அGவா� எ�ண' 9டா%. எ�ணிய% �,ற� 
எ�� உண��தப!ேய பLைஸவி-1 இற=கிேன�. 
---------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 10101010    
 
அ�த ஆ�1 என'�$ %ைணயாக ஒ�வ�� இ�லாவி-டா3�, தனியாகேவ 
எ�லா� பாட=கைள8� ந�றாக� ப!$% வ�ேத�. அைர$ ேத�வி� கண'கி� 
6த�ைமயான எ�க<�, ம,றவ,றி� ஒGெவா�றி3� ஏற'�ைறய ஐ�ப% 
எ�க<� வா=கிேன�. கண'கி� 6த�ைமயாக நி�றத,�' காரணமாக இ��த 
ச�திர�ைடய உதவிைய நிைன$%' ெகா�ேட�. உடேன அவ�'� ஒ� ந�றி' 
க!த� எDதிேன�. வழ'க$%'� மாறாக அவ� உடேன ம�ெமாழி எDதினா�. 
ஊ'க� ஊ-! எDதியி��தா�. இ�த 6ைற எL. எL. எ�. சி. யி� ேத�2சி ெப,� 
அ1$த ஆனியி� தா� ப!'�� க�Uாியிேல வ�% ேச��தி1மா� எDதியி��தா�. 
 
அத,� 6�திய க!த=கைளவிட அ�த' க!த$தி� அவ�ைடய மனநிைல ந�றாக 
இ��த%. ஒ�கா�, நா� அவ�ைடய உதவிைய� ேபா,றி� &க)�% எDதியி��த 
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காரண$தா�, அவ�ைடய ந�ல உ�ள� ெவளி�ப-1 மகி)2சிேயா1 அGவா� 
எDதியி�'கலா�. எ�ப!ேயா அவ�ைடய மனநிைலயி� ந�ல மா�த� 
ஏ,ப-!��பைத அறி�% மகி)�ேத�. 
 
வழ'கமாக வ�� சிர=� அ�த ஆ�1 வரவி�ைல. அத,�� பிற�� அ% எ�ைன$ 
தி��ப� பா�$ததி�ைல. வி��தின�� எ=க� I-1'� அ�த ஆ�!� மி�தியாக 
வரவி�ைல. ஆகேவ ஒ�வைக இைடQ�� இ�லாம� ப!'க 6!�த%. மாைலயி� 
ஒGெவா� நா<� வட'� ேநா'கி ஏற'�ைறய இர�1 ைம� தனியாகேவ நட�% 
ெச�� இ3�ைப மர=க<'� இைடேய கா�மணி அ�ல% அைரமணி ேநர� 
உ-கா��தி��%, பிற� வ�த வழிேய அைமதியாக$ தி��பி வ�ேவ�. 
ேபா��ேபா%� வ�� ேபா%� பாட=களி� �றி�&கைள2 சி�தி$% நட�ேப�. சில 
நா-களி� ம-1� வான$தி� அழகிய ேகால=கைள2 சிறி% ேநர� பா�$தி��ேப�. 
ேம,� வான6� எ�ைன� ேபாலேவ நா�ேதா�� &%� &%� பாட=கைள எDதி� 
பா�$% நிைன\-!'ெகா�வ% ேபா� இ�'��. 6Dநிலா நா-களி3� அத,� 
6�தி இர�ெடா� நா-களி3� ம-1� கிழ'� வான� எ� க�ைண' கவ��. 
ெப�=கா?சியி3� அ�த இ3�ைபமர2 சாைலயி3� ச�திரேனா1 இ��% 6D 
நிலாவி� அழைக' க�1 மகி)�த நா-க� நிைன*'� வ�தன. நிலாவி� வா)ைவ 
ஒ-! நா-க<� மாத=க<� நக��% ெச�ல2 ெச�ல 6!*$ ேத�* வ�% வி-ட%. 
 
அ�மா*� அ�பா*� எ�ைன ந�றாக� ப!'��ப!யாக*� வ,&�$தவி�ைல. 
ப!'காம� உட�ைப' கா'�� ப!யாக*� அறி*�$தவி�ைல. எ� ேபா'கி� 
வி-1 வி-டா�க�. த=ைகைய8� த�பிைய8� ம-1� அ!'க! ப!'�மா� 
வ,&�$தி வ�தா�க�. 
 
ேத�வி� ந�றாக எDதிேன�. ேத�* எDதி 6!�த*ட� அ$ைதயி� மக� 
தி�ம�திர� I-1'� வ�தா�. "ேத�* எDதியான*ட�, ஊ�'� அைழ$% 
வ��ப!யாக அ�மா ெசா�Aய��பினா�க�" எ�றா�. அ�பா*� ேபா�வ�மா� 
ெசா�னா�. இைச�% &ற�ப-ேட�. அ=ேக அ$ைதயி� மக� தி�ம�திர� தவிர 
ேவ� யா�ட�� நா� அGவளவாக� பழகவி�ைல. அவ� ந�ல ைபய�; P-பமான 
அறி*� அைமதியான ப�&� உைடயவ�. அவேனா1 மாைலயி� உலாவ2 
ெச�ேவ�. காைலயி� கிண,றி� நீ�தி மகி)�ேத�. ெப�=கா?சியி� க,ற நீ�த� 
க�விைய அ�த ஊாி� பய�ப1$திேன�. அ$ைத மக� கய,க�ணிைய� ப,றி 
நா� ெபா�-ப1$தேவ இ�ைல. அவைள� பா�$த ேபாெத�லா�, என'�' 
க,பக$தி� நிைன* வ�த%. 
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இர�1 வார� கழி$% அ=கி��% தி��பிேன�. ச�திர� ெப�=கா?சி'� 
வ�தி��பா�; அ=�2 ெச�� அவைன' காணேவ�1� எ�� தி-டமி-1' 
ெகா�1 வ�ேத�. ஆனா� நா� வ�% க�ட கா-சி ேவ�. அ�பா 6%�' 
க-!யா� கைட'�2 ெச�ல 6!யாம� வ��தி'ெகா�!��தா�. க-! ஒ�� ேபா� 
ம,ெறா�� வரலாயி,�. கைட'�' காைல8� மாைல8� ேபா�� பண�ெப-!யி� 
ப'க$தி� உ-கா��% வர* ெசலைவ' கவனி'�மா� ெசா�னா�. இ%வைரயி� 
எ� ப!�&'� எ�த வைகயி3� இைடQ� ேநர' 9டா% எ�� அவ� எ�ைன' 
கைட'� வ�மா� ெசா�னேத இ�ைல; ேவ� எ�த ேவைல8� ைவ$ததி�ைல. 
அவரா3� 6!யாம� I-ேடா1 கிட'க ேநாி-டேபா%தா� அGவா� ெசா�னா�. 
அதனா� த-டாம� அவ� ெசா�னப! ெச�ேத�. க-!களா� அவ� ப-ட %�ப� 
நா<'�நா� மி�தியாயி,�. டா'ட� ச�'கைர இ��பதாக' 9றி, அாிசி8� ம,ற 
மா*� ெபா�<� இ�லாத உண* ெகா�<மா� வ,&�$தினா�. ேவனி,கால� 
ஆைகயா�, க-! மி'க %�ப� ெகா1�ப% இய,ைக எ�றா�. வார'கண'காக 
அவ� %�ப� வள��% வரலாயி,�. அவ�ைடய மன� எ�லா� கைடயிேலேய 
இ��த%. கைடயி� இ��த கண'க� அ!'க! வ�% எ�லா நிைலகைள8� ெசா�A 
அவ�ைடய க-டைளகைள' ேக-1' ெகா�1ேபா� அவ,றி�ப! ெபா��கைள 
வா=�வ%� வி,ப%� ெச�தா�. அ�பா எ�ைன8� அ!'க! ேக-1$ த'க 
வழிகைள2 ெசா�வா�. சில ேவைளகளி� வA ெபா�'க 6!யாம�, C2; 
வி-1'ெகா�ேட ெசா�வா�. இ�ப! ஏD வார=க� ஆகிவி-டன. இ�த ஏD 
வார=களி� மளிைக' கைடயி� P-ப=கைள ஒ�வா� ெதாி�% ெகா�ேட� எ�� 
ெசா�லலா�. 
 
எ� ேத�* 6!*� அத,�� வ�%வி-ட%. நா� ேத�2சி ெப,ேற�. தமி), கண'� 
இர�1 பாட=களி3� 6த�ைம ெப,ேற�. அ�பா*'� எ��ைடய ெதா�1 
6ைறைய' க�1�, கைட ேவைலைய' கவனி$தைத' க�1�, எ�ேம� அ�& 
வள��தி��த%. ஆைகயா�, க�Uாியி� ப!'கேவ�1� எ�� எ� ேவ-ைகைய$ 
ெதாிவி$த*ட�, "சாி, உ�வி��ப� ேபா� ெச�. இ�ேபா% ஒ��� அவசர� 
இ�ைலேய! இ��� இர�1 வார� நா� கைடைய 6�ேபா� கவனி'க 6!யா%. 
மாைலயி� வ�% தி��பிவி1ேவ�. இ�த இர�1 வார6� நீதா� பா�$%'ெகா�ள 
ேவ�1�" எ�றா�. அGவாேற ெச�ேத�. 
 
ேத�வி� ெவ,றிைய2 ச�திர�'�$ ெதாிவி$தி��ேத�. அவ� க�Uாியி� 
ேச�வத,� உாிய வழிகைள' கா-!� பதி� எDதினா�. தா�� இ�ட�மீ!ய- 
இர�டா� வ��பி� ேதறி8�ளதாக எDதியி��தா�. 
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இர�1 வார� கழி$% எ�ைன அைழ$%2 ெச�ல2 ச�திரேன வ�தி��தா�. வ�த 
ம�நாேள &ற�ப-ேடா�. க�Uாியி� ேச��த*ட�, வி1தியி� அவ�ைடய 
அைற'�� ப'க$தி� ஒ� அைற ஏ,பா1 ெச�தா�. 
 
க�Uாியி� &%வா)வி� பழ�வத,� என'� ஒ� மாத கால� ஆயி,�. ச�திர� 
அGவ�ேபா% என'�$ %ைணயாக வ�% உதவினா�. ஆனா� அவ� வ��& ேவ�, 
எ� வ��& ேவ�; பாட=க<� ேவ� ேவ�; ஆைகயா� வாலாசாவி� 
இைணபிாியாம� இ��த%ேபா� அ=ேக இ�'க 6!யவி�ைல. ஒGெவா� நாளி� 
ஒ�வைர ஒ�வ� பா�'காமேல இ��த%� உ�1. உண*'9ட$தி,�2 ெச�3� 
ேவைளயி� ஒGெவா� நா� எ� அைறயி� Pைழ�% �ர� ெகா1$% அைழ$%2 
ெச�வா�. ெப��பாலான நா-களி� எ�ைன அைழ'காமேல ெச�� வி1வா�. 
நா� உண*' 9ட$தி,�2 ெச�3�ேபா% அவைன அ=ேக கா�ேப�. "ேவ� 
ேவைல இ��த%. ேநேர வ�%வி-ேட�" எ�பா�. சில நா-களி� அவைன 
அைறயி3� காண 6!வதி�ைல; உண*' 9ட$தி3� காண 6!வதி�ைல. "எ=ேக, 
காேணாேம" எ�ேப�, "ேவ� ேவைல இ��த%" எ�பா�. சில 6ைற இ�ப! ேந��த 
பிற�, நா� ேக-ப%� �ைற�த%; அவனாக2 ெசா�வ%� �ைற�த%. இGவாறாக, 
ஒேர க�Uாியி� ப!$% ஒேர வி1தியி� த=கியி��%�, நாளைடவி� எ=க� 
ெதாட�& �ைற�% ெகா�ேட வ�த%. ஒேர வ��பி� ப'க$தி� உ-கா��% ப!'க 
வா��& இ�லாத �ைறயா�, ந-&� ேத��% ேபாகிறேத எ�� வ��திேன�. 
 
என'� அவ�ேம� அ�& �ைறயவி�ைல; அ!'க! எ�ணிேன�; அ!'க! காண 
6ய�ேற�; அ1$த1$%� பழக 6ய�ேற�; வா��& இ�லாதேபா% நா� எ�ன 
ெச�ேவ�! 
 
ெச�ைன'� வ�த 6த� வார$தி� ஞாயி,�'கிழைமய�� ச�திர� எ�ைன' 
கட,கைர'� அைழ$%' ெகா�1 ேபானா�. கட,கைர என'� வி��பமாக 
இ��த%. ெப�=கா?சி ஏாி 6தAயைவ கடA� இய,ைக� ெப�மித$%'� 6� 
நி,க 6!யாதைவ எ�பைத ந�� உண��ேத�. தவிர, அ=�' க�ட ம'களி� 
9-ட6� எ�ைன' கவ��த%. எ�ன காரணேமா ெதாியவி�ைல; சில நா-களி� சில 
ேவைலகளி� எ� உ�ள� தனிைமைய நா!னா3�, ெபாிய திரளான ம'க<'� 
இைடயி� இ�'��ேபா% நா� ஒ�வைக' கிள�2சிைய ெப,� மகி)கிேற�. 
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தி�விழா'க<� இ�ப!�ப-ட ஒ� கிள�2சிைய அளி�பதனா�தா� ம'க� ேம3� 
ேம3� அவ,ைற வி��&கிறா�க� என$ ெதாிகிற%. ம'க� 9-ட$ைத மற�% கட� 
அைலகளி� அ�ேக ெச�� நி,��ேபா% எ� மன� அ�த அைலகளி� 
எD2சியி3� ஈ1ப-1$ %�<�. இ�ப!� பலவைகயி3� எ� உ�ள$ைத' கவ��த 
கட,கைர'� வார�ேதா�� ெச�� வர வி��பிேன�. ஆனா�, ச�திரேனா 6த� 
வார$ேதா1 எ�ைன' ைகவி-டா�. ேவ� ேவைல, ேவ� ேவைல எ�� ெசா�A 
வ�தப!யா�, கட,கைர'� அைழ$%2 ெச�3மா� நா� அவைன' ேக-கவி�ைல. 
அGவா� ேக-ப%� சி�பி�ைள$ த�ைமேபா� என'�$ ேதா�றிய%. ஒ��� 
ெதாியாத சி� ைபய� எ�� ம,றவ�க� எ�ளி நைகயா1வா�கேளா எ�� 
அ?சிேன�. 
 
அதனா� எ� வ��& மாணவ�க� யாேர�� அைழ$தேபா% அ�த அைழ�ைப 
ம�'காம� ஏ,�'ெகா�1 கட,கைர'�2 ெச��வ�ேத�. சில வார=க� கழி�த 
பிற� அவ�கேளா1 ெச�வத,�� தய=கிேன�. காரண�, 6தA� நா� யாேரா1 
ேச��% ெச�ேறேனா அவ�களிட� தீய பழ'க=க� இ��பைத' க�1ெகா�ேட�. 
அவ�க� ெப�கைள� பா�$%' காம'கிள�2சியான ேப2சி� ஈ1ப1வ%�, 
ஆசிாிய�கைள� ப,றி மதி�&' �ைறவாக� ேப;வ%� என'�� பி!'கவி�ைல. 
உய�நிைல� ப�ளியி� ஆசிாிய�க� ெசா�ன அறி*ைர எ� மன$தி� 
ஊறி�ேபாயி��தப!யா� &ைக'�!ைய நா� மிக ெவ�$ேத�. அ�த2 சில 
மாணவ�க� தா=க� &ைக$%' ெக-டேதா1 நி,காம�, ம,றவ�கைள8� 
ெக1�ப!யாக$ J�! வ,&�$தினா�க�. அதி� அவ�க<'� ஒ� தனி ஆ�வ� 
இ��த%. நா� த1$%� ம�$%� நட�த% அவ�க<'�� பி!'கவி�ைல. ஆகேவ 
பைகயாக 6,�வத,� 6�ேப, அளேவா1 நி�� பழ'க$ைத வைரயைற 
ெச�%ெகா�வ% ந�ல% எ�� ெம�ல ஒ%=கினா,ேபா� நட�ேத�. 
 
ச�திர� எ�ைன அைழ$%2 ெச�ல 6!யாதப! கடைமகளி� ஈ1ப-!��தா�, நா� 
சிறி%� வ��தியி�'க மா-ேட�. ஒ�நா� அவ�ைடய அைறைய ெந�=கி2 
ெச�றேபா%, "எ=ேக ச�திரா ேபாயி��தா�?" எ�� ேக-ட ஒ�வனிட�, "ேவ� 
எ=ேக! ெமாினா*'�$தா�" எ�� ச�திரேன ெசா�னா�. அைத' ேக-டேபா% 
என'� எ�ப! இ�'��? எ�ைன வி-1$ தனிேய கட,கைர'�2 ெச�3� 
அளவி,� ந-& மாறிவி-டேத எ�� வ��திேன�. 
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வாலாசாவி� இ��தேபா% எ�லா வைகயி3� எ�ைன� ேபாலேவ நட�%, என'� 
உ,ற ேதாழனாக இ��த ச�திரனிட$தி� ஏ,ப-ட மா�த�கைள' க�1 எ� 
உ�ள� ெநா�த%. சிலவ,ைற' க!�% தி�$த ேவ�1� எ��� எ�மன� 
J�!ய%. ஆனா�, ெசா�A� பய�படாதேபா% ஏ� ெசா�லேவ�1� எ�� 
எ�ணிேன�. ெப�=கா?சியி� அவ�ைடய த�ைத சாம�ணா, "நீ அ1$த 
ஆ�!� க�Uாியி� ப!�பதாக இ��தா�தா� ச�திரைன8� அ��&ேவ�. 
இ�ைலயானா� நி�$திவி1ேவ�" எ�� எ�னிட� ெசா�Aய% நிைன*'� 
வ�த%. அவ�ைடய த�ைத எ�ைன� ப,றி இGவள* ந�பி'ைக ைவ$தி��தேபா% 
நா� ஒ��� 9றி$ தி�$தாம� எ�னளவி� அைமதியாக நட�ப% தகா% எ�� எ� 
மன2சா�� ;-!'கா-!ய%. அGவாேற ெசா�A� பா��ேபா� எ�� ஒ� ந�ல 
வா��ைப எதி�பா�$தி��ேத�. 
 
ஒ�நா� நா� ப1'ைகைய வி-1 எD�த%� அவ�ைடய அைற'�2 ெச�� எ-!� 
பா�$ேத�. அவ� க� விழி$தப! ப1$தி��தா�. ச�ன� வழியாக எ� தைலைய' 
க�ட%�, "ேவ3! எ�ன? ஏ� பா�'கிறா�?" எ�றா�. சிறி% அ2ச$ேதா1 
நி�ேற�. எD�% கதைவ$ திற�%, "வா" எ�றா�. உ�ேள ெச�� உ-கா��ேத�. 
"எ�ன! ப!�& எ�லா� எ�ப! இ�'கிற%?" எ�� ந�ல மனநிைலேயா1 
ேக-டா�. 
 
"ஒ� வைகயாக இ�'கிற%. நீதா� ெசா�A$ த�வதி�லேய, உ�ைன இ=ேக 
பா��பேத அாிதாக இ�'கிறேத" எ�ேற�. 
 
"என'� எ$தைனேயா ேவைல!" எ�� ேநேர எ� 6க$ைத� பா�'காம� ேவ� 
எ=ேகா பா�$%2 ெசா�னா�. 
 
"நா� இ=ேக வ�த% ப!�&'காக$ தாேன? ேவ� கடைமக� எத,காக?" 
 
"க�Uாி எ�றா� ப!�& ம-1மா?" 
 
"அ%தா� 6'கிய�. அ% ந�லப! 6!�தா�, ஓ�* இ��தா� ம,றவ,ைற 
அளவாக' கவனி'கலா�." 
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"ஓ! என'� அறி*ைர ெசா�ல வ�%வி-டாயா?" 
 
"உ� ந�ைம'காக$தாேன ெசா�கிேற�?" 
 
"எ� ந�ைமைய நா� கவனி$%' ெகா�ேவ�, நீ உ� ேவைலைய� பா�." 
 
"மா�'�' �ைறவாக வா=கினா� எ�� ெச�ற ஆ�!� அ�பா வ�$த�ப-டா�." 
 
ச�திர� ேபசவி�ைல. 6க� ஒ� வைகயாக' கல'க� உ,ற%. 
 
அவ� மன� வ��தியைத உண��ேத�. அத,�ேம� ேபச எ�னா3� 
6!யவி�ைல. அ�ேபா% நிலவிய அ�த அைமதிைய, "எ�ன ச�திர�! நாடக$தி� 
ெப�ணாக ந!'க� ேபாகிறாயாேம!" எ�ற �ர� கைல$த%. &ைகபி!$% 
ெவளியி-1'ெகா�ேட ஒ�வ� உ�ேள Pைழ�தா�. 
 
"இ�ேபா% இGவள* காைலயி� எ�ன நாடக$ைத� ப,றி?" எ�றா� ச�திர�. 
 
"அத,� அ�ல அ�யா! ெப� ேவட� எ�றா� ைபய�களி� கி�ட� 
மி�தியா�ேம! அத,காக2 ெசா�ேன�" எ�றா� வ�தவ�. 
 
"ஏேதா ஒ� ப�தி நாடக$தி� ந!'கலா� எ�� ேபாேன�. ஏேதா ஒ�� 
ெகா1$தா�க�. சாி எ�ேற�." 
 
"நட$%! உ� பா1 ெகா�டா-ட� தா�" எ�� ெசா�Aயவாேற அவ� எ�ைன� 
பா�$%, "இவ� உ=க� ஊ� அ�லவா? த�பி இ�'கிற இடேம ெதாியவி�ைலேய. 
இ��� க�Uாி பழ'க� ஆகவி�ைலேபா� ெதாிகிற%" எ�றா�. 
 
ச�திர� ஒ� &�6�வ� ெச�%, "இவ� எ�ேபா%� அ�ப!$தா�" எ�றா�. 
"�ளி$%வி-1� ேபாக ேவ�1�" எ�� ெசா�A'ெகா�ேட எD�% ச-ைடைய' 
கழ,றினா�. 
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"உ� 6க$%'�� ெப� ேவட� ெபா�$த�தா�. ஆனா� உயரமாக இ�'கிறா�. 
ெகா?ச� ��ளமாக இ��தா� ந�றாக இ�'��" எ�றா� வ�தவ�. 
 
நா� ச�திர�ைடய 6க$ைத ந�றாக' கவனி$ேத�. அவ�ைடய 6க$தி� 6� 
இ��த ஒளி இ�ைல. வாலாசாவி� இ��தேபா% க,பக$தி� 6க� ேபாலேவ 
இ��த%. இ�ேபா% அGவள* ெசா�ல 6!யா%. 6க� மாறி இ��த%. 
வ,றினா,ேபா� இ��த%. மா�பி� எ3�&க� ெதாி�தன. தைச�ப,� உைடயவ� 
எ�� ெசா�ல 6!யாவி-டா3�, எ3�& ெதாியாத மா�ேபா1 அளவான 
வள�2சிேயா1 இ��தா� 6�&. ெப�=கா?சியி� கிண,றி� �ளி$தேபா% 
ந�றாக' கவனி$தி�'கிேற�. எ� மா�பி� எ3�& ெதாிவ% உ�1. அவ� 
மா�பி3� 6%கி3� தைசநா�க� ந�றாக அைம�%, எ3�&க� மைற�தி��தன. 
அ�த நிைலைம எ�ப! மாறியேதா ெதாியவி�ைல. எ�ன ெக-ட பழ'க$தா� 
உட�ைப' ெக1$%' ெகா�டாேனா எ�� வ��திேன�. ேவைள'� உண* 
ெகா�ளாம� Iணான ேவைலகைள ேம,ெகா�1 அைல�% உட�ைப' ெக1$%' 
ெகா�டாேனா, ெதாியவி�ைல. &ைக� பழ'க� ேம,ெகா�டாேனா எ��� 
எ�ணிேன�. அத,� இட� ெகா1'கமா-டா� எ�� உ�தியாக ந�பிேன�. 
அவ�ைடய உத1க� ெவ�% க�$தி�'கி�றனவா எ�� கவனி$ேத�. அவ,றி� 
வற-சி ம-1� இ��தனேவ தவிர, எ��� ேபா� ெச�நிறமாக அழகாக இ��தன. 
ஆைகயா� &ைக�பழ'க$%'� ஆளாகவி�ைல எ�� மகி)�ேத�. 
 
அவ�க� இ�வைர8� ேபச வி-1வி-1, நா� ெவளிேய வ�ேத�. எ� அைற'� 
வ�த பிற�, ப!�பி� �ைற இ�'��ேபா% ச�திர� நாடக$தி,� ஏ� இைசய 
ேவ�1� எ�� எ�ணிேன�. அவைன$ தி�$%வத,� வழி எ�ன எ�� 
கல=கிேன�. 
 
நாடக$தி� ஒ$திைகக� நா�ேதா�� மாைலயி� நைடெப,றன. உண* வி1தியி� 
விழா*'கான நாடக� அ%. ஒ$திைக'� நா�� இர�1 நா� ேபாயி��ேத�. 
ச�திர� எ�ைன� பா�$%� &�6�வ� ெச�தாேன தவிர, ேபசவி�ைல. நாடக$தி� 
வ�� ேப2;� ப�திகைள' ைகயி� ைவ$%� ப!$%'ெகா�!��தா�. 
ஒ$திைகயி� ேபா%, ந�றாகேவ ந!$தா�. ெப�ைண� ேபா�ற ேதா,ற� 
அவ�'� இ��� சிறி% இ��த%. ஆகேவ, அவ� ந!'க$ ெதாட=கியேபா% 
எ�ேலா�� ேபா,றி2 சிாி$% ஆரவார� ெச�தா�க�. நட'�� நைடயி3� �3=�� 
அைசவி3� 6க$தி� தி��ப=களி3� ெப�ைண� ேபாலேவ ந!$தா�. அவ� 
எ�ப!$தா� ெவ-க� இ�லாம� இGவா� ந!'கிறாேனா எ�� நா� விய�ேத�. 
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வாலாசாவி� இ��தேபா% இத,� ேவ�!ய அறி�றிகேள அவனிட� 
காண�படவி�ைல. ெச�ைன'� வ�தபிற� இ�த ஒ�றைர ஆ�!� இ�த' 
கைலைய எ�ப!' க,�'ெகா�டாேனா, ெதாியவி�ைல. ெப�கைள ந�றாக' 
கவனி$%� பா�$%� பழகினா� தவிர, அவ�களி� நைட உைட பாவைனகைள 
அGவள* ஒ�றாக' க,�'ெகா�ள 6!யா%. ஒ�கா�, சினிமா*'� அ!'க! 
ெச�� பா�$%� ெப�களி� நைட 6தAயவ,ைற' க,�' ெகா�!�'கலா�. 
க�Uாி� ப!�ைப ந�� க,காம�, இதி� ெப�� ேத�2சியா� பய� எ�ன எ�� 
எ�ணி வ��திேன�. 
---------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 11111111    
 
ேவ� ெபாD% ேபா'�இ�லாம�, ம,ெறா� நா<� ஒ$திைக பா�'க� 
ேபாயி��ேத�. 6�திய ஒ$திைகைய விட அ% ந�றாக அைம�தி��த%. 
ச�திர�ைடய ேப2;� ந!�&� எ�லா�ைடய உ�ள$ைத8� கவ��தன. ெப� 
ந!�பி� அவ�'� ஒ� தனி$திறைம இ��தைத 6�ேப க�ேட�. அ�ைறய 
ஒ$திைகயி� ேபா% கைத$ தைலவனாக ந!'�� மாணவ� வரவி�ைல. ஒ$திைக 
நிைறேவ�வத,காக யாேர�� அ�த� ப�திைய� ப!'க ேவ�!யி��த%. 
ச�திரைனேய ப!'�� ப!யாக2 சில� ேக-1'ெகா�டா�க�. ச�திர� இைச�% 
ப!$தா�. அவ� ப!'கவி�ைல தைலவனாகேவ ந!$தா�. அதி3� அவ� சிற�% 
விள=கினா�. ச�திர�'� அ�த� ப�திையேய ெகா1$தி�'கலா� எ��� அத,� 
உாிய மாணவைனவிட2 ச�திரேன ந�றாக ந!'கிறா� எ��� எ�லா�� 
ேபசி'ெகா�டா�க�. கைத$ தைலவனாக*� தைலவியாக*� அவ� ஒ�வேன 
மாறி மாறி ந!'க ேந��தேபா% எ�லா�� விய'��ப!யாக இ�வைக ந!�பி3� 
திறைமயாக விள=கினா�. எ�ைன8� அறியாம� நா�� ஒ�6ைற ைகத-!� 
ேபா,றி ஆரவார� ெச�ேத�. 
 
ஒ$திைக 6!�% ெவளிேய வ�தேபா% ஒ� மாணவ� எ�ைன$ ெதாட��% வ�தா�. 
"க�Uாியி� ேச��த பிற� ப!�ைபவிட இ% ேபா�ற %ைறகளி�தா� அ'கைற 
மி�தியாகிற%" எ�றா� அவ�. 
 
"உ�ைமதா�" எ�ேற� நா�. அ�த வைகயி� என'�� அவ�'�� இ��த க�$% 
ஒ,�ைம, எ=கைள ெந�=கி வர2ெச�த%. தனி$தனிேய 6��� பி��மாக 
வ�%ெகா�!��த நா=க� ப'க� ப'க$தி� ேச��% நட'க$ெதாட=கிேனா�. 
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வி1தியி� கிழ'��ப�தியி� ஒ� சிெம�1$ தி�ைண இ��த%. அ=ேக அவ� 
உ-கா��தா�; நா�� உ-கா��ேத�. 
 
"ெப,ேறா�க� எGவளேவா %�ப�ப-1� பண� அ��&கிறா�க�. நா� 
ெபா��ேபா1 ப!'க ேவ�டாவா?" எ�றா�. 
 
"ஆமா�" எ�ேற�. 
 
"அதி� எGவள* பண$ைத I� ெசல* ெச�கிறா�க�? &ைக'�!'� எGவள* 
பண� ெசலவாகிற% ெதாி8மா?" 
 
"அ�ேயா! கண'ேக இ�ைல. அ% ேம,� நா-1'� ேவ�1மானா� ஒ� ேவைள 
ெபா��தலா�. அ% �ளி�நா1. அ=�� பல� அைத ெவ�'கிறா�களா�. இ% 
ெவ�பமானநா1, இ=ேக உட�&'�' ெக1தி அ�லவா?" 
 
"ஆமா�" 
 
"கவ�ன� மாளிைகயி� க�Uாி மாணவ�க<'� ஒ� 6ைற ேதநீ� தர�ப-டதா�. 
சி,��!8� ேதநீ�� 6!�த பிற� சிகெர-1க<� வழ=க�ப-டனவா�." 
 
"அ�ப!யா? உ�ைமயாகவா?" 
 
"ேம,� நா-1� பழ'க வழ'க=களி� ந�லவ,ைற ம-1� எ1$%'ெகா�ளலா�. 
ஆனா� ந�மவ�க� அ�ப!2 சA$% எ1�பேத இ�ைல. சA$தா3� ேமேல நி,�� 
க�பிைய ம-1ேம எ1$%'ெகா�கிறா�க�." 
 
அ�ேபா% எ� ைக கீேழ அழ�'காக வள�'க�ப-!��த ஒ� ெச!யிA��% ஓ� 
இைலைய' கி�ளி C'கி� அ�ேக ெகா�1வ�த%. அ% நா,றமாக இ�'கேவ, 
"ேச!" எ�� கீேழ எறி�%, அ% எ�ன ெச! எ�� பா�$ேத�. 
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எ� ெசயைல' கவனி$த அவ�, "அ�ேயா! அைதயா 6க��தா�? ெக-டநா,றமாக 
இ�'��. சீைம2ெச! அ%. ஜிேரனிய� எ�� ெபய�. ப'க$தி� உ�ள% ெமக�$தா. 
Mைவ� பறி$% 6க��% பா� அ%*� அ�ப!$தா� இ�'��. 
 
அ�ப!ேய எ1$% 6க��ேத�. அவ� ெசா�ன% சாியாக இ��த%. 
 
அ�த மாணவ� உடேன எ�ைன ேநா'கி, "உலக� இ�ப!$தா�; ெதாி�%ெகா�. 
இ=ேக இ��பவ�க� பல� இ�ப!$தா� இ�'கிறா�க�. இ�த� M'கைள� ேபா� 
அழகான ேதா,ற$ேதா1 வைக வைகயான உைடயல=கார=கேளா1 இ��பா�க�. 
அவ�கைள$ ெதாைலவி� இ��% க�ணா� பா�$%$தா� மகிழேவ�1�. இ�த� 
M'களி� எ$தைன நிற�, எ$தைன அழ�! பார�யா. இ�ப!$தா� அவ�க<� 
ெந�=கி� பழகினா�, ெபா�'க6!யா%. உடேன ெவ��&' ெகா�வா�" எ�றா�. 
 
இைத'ேக-ட என'�� ெப�=கா?சி ஏாி'கைரயி� நா� ஆரா��% உண��த 
அரளி�M*� %ளசி2 ெச!8� நிைன*'� வ�தன. இGவள* க�$% ஒ,�ைம 
உைடய இ�த இைளஞேனா1 பழக ேவ�1�, ந-&'ெகா�ளேவ�1� எ�� 
வி��பிேன�. 
 
"ெபய� எ�ன?" எ�� ேக-ேட�. 
 
"மால�" 
 
"எ�த வ��&" 
 
"இ�ட�" 
 
"நா� பா�$ததி�ைலேய, நா�� அேத வ��&. ெபய� ேவல�ய�." 
 
"நீ8� அேத வ��பா?" 
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"ஆமா�. ஏ பிாி*. நீ எ�த� பிாி*?" 
 
"சி." 
 
"அதனா�தா� பழக வா��& இ�ைல. பா�$தி��பதாக நிைன* வ�கிற%. ஆனா� 
ெதாி�%ெகா�ளவி�ைல. ஊ�?" 
 
"ேசாழசி=க&ர$%'�� ப'க$தி�........" 
 
உண*'காக வி1தி மணி அ!$த%. உண*' 9ட$தி,� ேநேர ெச�ேறா�. 
ெச�றேபா% நா� இ��த அைறைய2 ;-!'கா-!2 ெச�ேற�. மால�� த� 
அைற வல�ப'க' ேகா! எ�� 6த� மா!ைய2 ;-!'கா-!னா�. 
 
ம�நா� காைலயி� சி,��! 6!�தபிற� இ��த ஓ�* ேநர$தி� மால�ைடய 
அைற'�� ேபா�� பா�'கலா� எ�� அ�த� ப'கமாக நட�ேத�. மால� ஏேதா 
எDதி'ெகா�!��தைத' க�ேட�. ப!�பி� மி��த அ'கைற உைடயவ� எ�� 
எ�ணிேன�. நா� வ�% ச�ன� ப'க� நி�றைத8� கவனி'காம� அவ� 
எDதி'ெகா�!��தா�. கதைவ விரலா� ெம�ல$ த-!ேன�. எD�% வ�% திற�% 
வரேவ,றா�. "எ�ன பாட� எD%கிறா�? நா� பா�'கலாமா?" எ�ேற�. 
 
"இ% ேவ�. இைத ஏ� நீ பா�'கேவ�1�?" எ�� அைத மைற'க$ 
ெதாட=கினா�. 
 
"நீ ந�ைம க�தி$தாேன ெச�கிறா�? நா�� பா�$தா� ந�ல%. க,�'ெகா�ேவ� 
அ�லவா?" 
 
"இ% பாட� அ�ல. பாடமாக இ��தா� கா-1ேவ�." 
 
"சாி வி��ப� இ�லாவி-டா� ேவ�டா ;�மா வ�ேத�" எ�� உ-கா��ேத�. 
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சிறி% ேநர$தி� மால� மன� மாறி, "சாி பா�. உன'� ஏ� வ�$த�?" எ�� 
கா-!னா�. 
 
"என'� ஒ��� வ�$த� இ�ைலேய" எ�� ெசா�A'ெகா�ேட 
அைத�பா�$ேத�. ஒ� ாிஷியி� ெபயைர2 ெசா�A, அவ�ைடய ெபயைர� 
பதிேனD 6ைற வா)$தியி��த%. அத� கீேழ இைத� பா��பவ�க� இைத� ேபா� 
ஐ�% எDதி$ தம'�$ ெதாி�த ஐ�% ேப�'� அ��பேவ�1� எ���, அGவா� 
இ�ப$%நா�� மணிேநர$தி� தபாA� அ��பிைவ$தா� இ�த ாிஷி�ல 
வ-ட$%'� உதவிெச�த &�ணிய� உ�டா�� எ���, அதனா� எ�ணிய 
காாிய� ைக91� எ��� �றி$தி��த%. அGவா� ெச�ய$ தவ�கிறவ�கைள இ�த 
வ-ட$ைத நி�$திய பாவ� ேச�� எ���, அவ�க<'� இர�1 நா-களி�, 
அ�ல% இர�1 வார$தி�, அ�ல% இர�1 மாத$தி� தீைம ஏ,ப1� எ��� 
ெதாட��% �றி$தி��த%. இ�த' �றி�&'கைள8� வா)$%'கேளா1 ேச�$% 
அ��பேவ�1� எ��� எDதியி��த%. அைத� ப!$த*டேன 
கிழி$%�ேபாடேவ�1� எ�� என'�$ ேதா�றிய%. ஆனா3� அGவா� 
ெச�யாம�, "இைத உன'� அ��பியவ� யா�?" எ�� ேக-ேட�. 
 
"யாேரா ெதாியா%. ெபய� எDத$ ேதைவ இ�ைல." 
 
"கவைல�படாேத. கிழி$%�ேபா1. உன'� ஏ� இ�த Cடந�பி'ைக?" 
 
"அ�ேயா! அ�ப!2 ெசா�லாேத யா� க�டா�க�? எ�த� &,றி� எ�த� பா�& 
இ�'�ேமா?" 
 
நா� சிாி$ேத� "இ�ப! ாிஷி த� ெபயரா� ஒ� வ-ட� ஏ,ப1$த வி��&வாரா? 
அத,காக இ�ப! அவா*� அ2ச6� ஊ-! ம�-1வாரா? அ�ப! மிர-! ந�மிட� 
ேவைல வா=�கிறவ� உ$தமராக இ�'க6!8மா? அவ� ெசா�னப! சாப� 
பA'�மா? ெவ�� பி$தலா-ட�." 
 
மால� உ�ைமயாகேவ பய�% ேபானா�. "அ�ப!� பழி'கேவ 9டா%. ெபாிய 
தவ� அ%. உன'�$ ெதாியா%" எ�றா�. 
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"எ�ப!யாவ% ேபா. என'� ஒ��� அ��பி விடாேத. ஒ�ேவைள அ��பினா3� 
நா� கிழி$%$தா� ேபா1ேவ�. அத,� மதி�&' ெகா1'கேவமா-ேட�." 
 
மால� எ� வா�ேம� ைகைவ$%$ த1$%, "பழி'க ேவ�டா" எ�� 
ேக-1'ெகா�டா�. 
 
"இதனா� எ�ன ந�ைம எதி�பா�'கிறா�?" 
 
"நம'� இ�ேபா% ேவ�!ய% எ�ன? ேத�வி� ெவ,றி, ந�ல எ�க�, 
அறி*வள�2சி; இைவக�தா�." 
 
"இைவக<'காக இ�ப!' கால$ைத Iணா'�வைதவிட� பாட=கைளேய ப!$% 
எD%வ% ந�லத�லவா!" எ�ேற�. 
 
"உன'� ெதாியா%. நா� எL. எL. எ�. சி ப!'�� ேபா% இ�ப! இர�1 வ�தன. 
நா� தவறாம� எDதி அ��பிேன�. எ��ட� ப!$தவ� ஒ�வ� 
உ�ைன�ேபா� பழி$% ேபசி' ைகவி-டா�. அவ� எ�ன ஆனா� ெதாி8மா? 
ேத�வி� ெவ,றிெபறவி�ைல." 
 
"ப!$தி�'கமா-டா�; அதனா� ெவ,றி ெபறவி�ைல." 
 
"சாி. உ� வி��ப�. இ�த� ேப2ைச வி-1வி1" எ�� ேவ� ேப2;$ 
ெதாட=கினா�. "நீ எ�ன �றி�&க� ப!'கிறா�? யா�ைடய உைர வா=கினா�?" 
எ�� ேக-டா�. 
 
"இ��� வா=கவி�ைல." 
 
"அ�ப!யானா� பாட� &$தக=கைளயா ப!$%'ெகா�!�'கிறா�?" 
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"ஆமா�." 
 
"உன'� யா�� ெசா�லவி�ைலயா?" 
 
"எைத�ப,றி?" 
 
"பாட� &$தக=கைள ஒ� Cைலயி� ைவ$%வி-1 �றி�&க� வா=கி ப!$தா�தா� 
ேத�வி� ெவ,றி ெபற 6!8மா�." 
 
"��'�வழி இ%." 
 
"ஓ ஓ! நா� எ�ன இ�ேபா% ேந� வழியிலா ப!'கிேறா�! நம'� ஆசிாிய�க� ேந� 
வழியிலா க,�' ெகா1'கிறா�க�? ஆ=கில நா-1� ப�கைல'கழக=களி� ஆ=கில 
மாணவ�க<'� ஆ=கில$தி� வாயிலாகேவ வி?ஞான� வரலா� 6தலான 
பாட=கைள' க,பி'கிறா�க�. அைத அ�ப!ேய இ=ேக க�C!� 
பி�ப,�கிறா�க�. ந� Cைள'� ேந�வழி தமி). அைதவி-1 ஆசிாிய�க� 
ஆ=கில$தி�தாேன க,�' ெகா1'கிறா�க�? இ�ப!' க,பி'�� வழி தவறாக 
இ�'��ேபா%, நா� க,�� வழி8� தவறாக$தா� இ�'��. ஆைகயா� ��'� 
வழி�பயி,சி தா� ெவ,றி ெப��" எ�� அலமாாிைய$ திற�% த�னிட� இ��த 
�றி�&'கைள' கா-!னா�. 
 
கா� ேத�வி� என'� நிைறய எ�க� வரவி�ைல. பா1ப-1$தா� ப!$ேத�. 
ஆயி�� எதி�பா�$த பய� இ�ைல. காரண� அவ� ெசா�னதாகேவ 
இ�'கேவ�1� எ�� எ�ணிேன�. இனி� பாட� &$தக=கேளா1 
�றி�&கைள8� ேச�$%� ப!'கேவ�1� எ�� 6!* ெச�ேத�. அதனா� 
எதி�பா�$த பய�� பிற� க�ேட�. 
 
ஆனா� இ�ப!' ��'�வழி கா�பதி� மால� வ�லவனாக விள=கினா�. 
ப!'�� 6ைறயி� ம-1� அ�லாம�, ம,ற வைககளி3� அவ� ��'� வழிேய 
நா!னா� எ�பைத நாளைடவி� உண��ேத�. 
 



97 

 

ஒ� நா� மாைலயி� நா�� அவ�மாக2 ேச��% கட,கைர'�2 ெச�றேபா% 
வழியி� சாைலேயாரமாக ஒ�வ�, "இ^ட சி$தி �ளிைக" எ�� 
9வி'ெகா�!��தா�. உடேன மால� அவனிட� பயப'திேயா1 ெச�� அைத� 
ப,றிய விள'க� எ�லா� ேக-டா�. மாத$தி� கைட ஞாயி,�'கிழைமகளி� 
Oாிய� &ற�ப1� ேநர$தி� ந�றாக' �ளி$% வி-1' கிழ'�� பா�$% 
நி�றப!ேய வல'ைகயி� இ�த' �ளிைகைய' க-!'ெகா�டா� எ�ணிய 
காாிய� எ�லா� ைக91� எ�� அவ� இ��� எ�ென�னேவா ேச�$%2 
ெசா�னா�. அத� விைல ப$தணா ப$%� ைபசா எ�றா�. மால� அ�த விைல 
ெகா1$% உடேன வா=கினா�. த1$%� பய�படா% எ�� உண��% நா� 
ேபசாம� பா�$%'ெகா�!��ேத�. 
 
பல வைகயி� க�$% ஒ,�ைம உைடய ந�ப� ஒ�வைன' க�1பி!$ததாக 
6தA� மகி)�ேத�. ஆனா� வரவர இைவேபா�ற சில வைககளி� க�$% 
ேவ�பா1 மி��% வ�வ% க�ேட�. அவேனா ஆ)�த ந�பி'ைகேயா1 இ�த' 
��'� வழிகைள நா!யதா�, அவைன$ தி�$%வ%� எளிதாக இ�ைல. 
உய�நிைல�ப�ளியி� ப!$தேபா% மாணவ�களிைடேய இGவள* 
ேவ�பா1கைள' க�டதி�ைல. வள��% க�Uாி'� வ�தபி�, பலவைகயி� 
ேவ�பா1க� இ�$தைல உண��ேத�. ச�திரைன$ தி�$த 6!யவி�ைல; 
மாலைன$ தி�$த 6!8� எ�ற ந�பி'ைக இ�ைல. ஆகேவ 6D%� க�$% 
ஒ,�ைம எதி�பா��பதி� பய� இ�ைல எ�� க,�'ெகா�ேட�. அ%ேவ 
வா)'ைகைய� ப,றிய 6த� பாடமாக இ��த% எனலா�. 
 
ச�திர�'�� மால�'�� ஒ� வைகயி� ேவ�பா1 க�ேட�. ச�திர� &ற�பான 
வழிகளி� ஈ1ப-1� ப!�&'� உாிய கடைமகைள� &ற'கணி$தா�. மாலேனா 
ப!�&'காகேவ பலவைக' ��'� வழிகைள நா!னா�. ஆகேவ மாலேனா1 
பழ�வதா� ப!�&' ெகடா% எ�ற ந�பி'ைக ஏ,ப-ட%. 
-------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 12121212    
 
நாடக� சிற�பாக நைடெப,ற%. ச�திர�ைடய ந!�& எ�ேலா�� ேபா,ற$த'க 
வைகயி� இ��த%. கைத$ தைலவியாகிய சிவகாமி ஆ� உைட உ1$%ெவளிேய 
ெச�லேவ�! ேந��த%. ெப� உைடயி� ெப�ணாக ந!$த ச�திர�, அ�த ஆ� 
உைடயி3� அ�ைமயாக ந!$தா�. ெவளி' க�Uாி மாணவ�� மாணவிய�� பல� 
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வ�தி��தா�க�. அவ�க� ச�திர�ைடய ந!�ைப மிக� ேபா,றினா�க�. 
ச�திர�ைடய ந!�& 6!�% ஒGெவா� கா-சியி3� திைர 
விட�ப-டேபாெத�லா�, ைக$த-1 அர=� அதி��ப!யாக இ��த%. நாடக$தி� 
சிற�த ந!கைர$ ேத��ெத1�பத,� Cவ� ந1வணராக இ��தன�. அவ�க� Cவ�� 
ஒ� 6கமாக2 ச�திரைனேய 6த, பாி;'� உாியவனாக$ ேத��ெத1$தன�. பாி; 
வழ=கிய தைலவ� ச�திரைன மிக� பாரா-!, அவ� கைல8லக$%$ தி=களாக 
விள=க ேவ�1� எ�� வா)$தி� பாி; வழ=கினா�. பாி; வழ=கிய ேபா%� 
ச�திர�'காகேவ, ைக$த-1 அள* கட�தி��த%. 
 
விழா 6!�த*ட� 9-ட� கைல�% ெச�ற%. எ�ேலா�� ேபாக-1� எ�� நா� 
பி� த=கிேன�. மால� எ�பி� வ�% ேதா�ேம� ைகைவ$%, "எ�ன ேவ3! 
ேபாகலாேம, இ��� எ�ன?" எ�றா�. 
 
"பாி; ெப,ற ச�திர� என'� ேவ�!யவ�. அவைன� பா�$% எ� மகி)2சிைய$ 
ெதாிவி'காம� ேபாவ% ந�லதா?" எ�ேற�. 
 
"அவ� ெவளிேய வர இ��� சிறி% ேநர� ஆ�ேம" எ�றா�. 
 
"ஆகா%, வ�%வி1வா�" எ�� நாடக அர=கிA��% வ�� வழியி� 
கா$%'ெகா�!��ேதா�. 
 
அ=ேக எ=க<'� வல�&ற$தி� நாைல�% ெப�க� ெவளி' க�Uாி மாணவிய� 
கா$தி�'க' க�ேட�. அவ�க<�, "ேநர� ஆ�ேமா எ�னேவா" எ�� ேபசி' 
ெகா�!��தா�க�. 
 
சிறி% ேநர$தி� ச�திர� விைர�% வ�தா�. வழியி� நி�ற எ�ைன� பா�$தா�. 
ஆனா� அவ�ைடய க�க� யாைரேயா ேத!ன. எ�ைன' கட�% அ�த� ெப�க� 
இ��த இட$தி,�2 ெச��, "மிக*� ந�றி! எGவள* ேநர� இ��தீ�க�" எ�றா�. 
அவ�க<� ஒ�$தி "மிக மிக ந�றாக இ��த% உ=க� ந!�&; ெபாிய ெவ,றி. 
எ=க<ைடய பாரா-1'க�. அ1$த வார$தி� எ=க� நாடக$தி,� நீ=க� 
தவறாம� வரேவ�1�" எ�றா�. ம,ற�ெப�களி� 6க$தி3� &�6�வ� 
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இ��த%. அவ�க� &ற�ப-டா�க�. ச�திர�� அவ�கைள� பி�ெதாட��% 
ெச�றா�. 
 
"இ��� இ�'கேவ�1மா?" எ�� மால� ேக-டா�. 
 
"சாி, ேபாகலா�" எ�� ஒ� ெப�C2; வி-1 நக��ேத�. 
 
"இ%தா� காத�" எ�றா� மால�. 
 
எ� மன� அைத ேவ!'ைகயாக' ெகா�ளவி�ைல. ெப�=கா?சி சாம�ணா 
ெசா�ன ெசா� நிைன*'� வ�த%. ந� ச�திரனா இ�ப! ஆனா�? எ�ைன� 
பா�$%� ேபசாம� அ�த� ெப�களி� பி� ஓ!னாேன எ�� எ�ணி' ெகா�ேட 
வ�ேத�. 
 
உண*' 9ட$தி,�2 ெச�� உ�ட பிற� ச�திர�ைடய அைற�ப'க� ெச�� 
எ-!� பா�$ேத�. ச�திர� இ��தா�. பல� அவைன2 O)�% நி�� 
பாரா-!'ெகா�1� சிாி$% ஆரவார� ெச�%ெகா�1� இ��தா�க�. நா�� 
அவ�கேளா1 ேச��% அவெனதிாி� நி�� &�6�வலா� பாரா-!வி-1$ 
தி��பிேன�. 
 
நாடக� 6!�த பிற� நா�ேதா�� ச�திர� இரவி� உ-கா��% ப!'க$ 
ெதாட=கினா�. ஆனா� அவ�ைடய அைறயி� யாேர�� ேபா�� 
ேபசி'ெகா�!��தைதேய ெப��பா3� க�ேட�. பகA� ச�திரைன அவ�ைடய 
அைறயி� கா�ப% அாிதாயி,�. மாைலயி� நா�� மால�� எறிப�%, உைதப�% 
6தAய ஆ-ட=களி� ஈ1ப-ேடா�. ச�திர� அ=�� வ�வதி�ைல. இைடயிைடேய 
காண ேந��தேபா%, எ�ேற�� ஒ�நா�, "எ�ன ெச�தி? ந�றாக� ப!'கிறாயா?" 
எ�� ேக-பா�. நா��, "உ� ப!�& எ�ப! இ�'கிற%?" எ�� ேக-ேப�. அ�த 
அளவி� எ=க� உற* நி�ற%. நானாக வAய அவ�ைடய அைற'�2 ெச�றா3� 
எ�ன ேப;வ% எ�� ெதாியாம� ;�மா இ��%வி-1 வ�ேத�. ஏதாவ% 
ெதாட=கி� ேபசினா3�, ேப2சி� அவ� அGவளவாக ஈ1படாம�, 
&ற'கணி$தா,ேபா� இ��தா�. இGவா� எ=க� உ�ள=க<'� இைடேய ஏேதா 
ஒ� திைர இ��% வ�த%. 
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ஒ� நா� காைலயி� நா� ப1'ைகைய வி-1 எD�த*ட� ெவளிேய மாணவ�க� 
இ=�� அ=�� பரபர�பாக� ேபா�'ெகா�!��தைத' க�ேட�. எ� 
அைற�ப'க� ஒ�வ� தைலநீ-! "இ�� க�Uாி'� யா�� ேபாக'9டா%. 
கா�திய!க� ைக% ெச�ய�ப-டா�" எ�� ெசா�Aவி-1 விைர�% ப'க$% 
அைற'�2 ெச�� அ=�� அGவாேற ெசா�Aவி-1 விைர�தா�. எ� மன� 
அைமதி இழ�த%. "எGவள* %�ப�! கால� எ�லா� இ�ப!2 சிைற'�� 
ேபா�'ெகா�ேட இ��தா�, அவ�ைடய வா)'ைக எ�ன ஆவ%?" எ�� 
அவ�ைடய வா)*'காக இர'க�ப1வ% ேபா� கல=கிேன�. எ��ைடய 
அ�பவ6� கா�திய!கைள� ப,றி அறி�த அறி*� அ�த' கால$தி� அGவள*தா� 
இ��த%. அ1$த ஆ�!� தி�.வி.க. எDதிய "கா�திய!க<� மனிதவா)'ைக8�" 
எ�ற &$தக$ைத� ப!$த பிற�தா�, அவ�ைடய உ�ைமயான ெப�ைமைய8� 
உயாிய �றி'ேகாைள8� உண��ேத�. 
 
அைறைய� M-!வி-1 ெவளிேய ;,றி வ�% பா�$ேத�. சில மாணவ�க� 
க�கல=கி உ-கா��தி��தா�க�. ேவ� சில�, "ப!�&� ேவ�டா, 
ம�ணா=க-!8� ேவ�டா. ஆ=கிேலயைன$ ெதாைல$% வி-1$தா� 
ம�ேவைல" எ�� ேபசி'ெகா�!��தா�க�. இ��� சில மாணவ�க�, 
"இ�ைற'� ஒ� வி16ைற; ந�பா1 ெகா�டா-ட� தா�. ந�ல சினிமா*'�� 
ேபாகலா�" எ�� தி-டமி-1'ெகா�!��தா�க�. ம,�� சில�, "ந� 
தைல6ைறயி� ஒ� ெபாிய உ$தமைர� ெப,றி�'கிேறா�. தி�வ�<வ�, &$த�, ஏ;, 
தி�நா*'கரச� கால$தி� நா� இ��தி��தா� அவ�ைடய அ!யாராகி அவ� 
வழியி� நட'கமா-ேடாமா? கா�திய!க� கால$தி� நா� பிற�% வா)�%�, 
இ�ப!� பய� இ�லாத க�Uாி� ப-ட$%'காக ந�ல வா��ைப 
ெநகிழவிடலாமா?" எ�� வ��தி' ெகா�!��தா�க�. மாணவ� இ�வ�, ெப-! 
ப1'ைக எ�லா� ;�-!'ெகா�1 ஊ�'�2 ெச�ல ஆய$த� ஆனா�க�. "எ=க� 
ஊ�'�� ேபா� அ=ேக ச$தியா'கிரக இய'க$தி� ேச��% சிைற'�� 
ேபாக�ேபாகிேறா�" எ�� ெசா�னா�க�. ஒ� மாணவ� &$தக� 6தAயவ,ைற$ 
த� ந�பனிட� ஒ�பைட$%வி-1, ெச�ைனயி� உ�ள ச$தியா'கிரக' �Dைவ 
நா!� ேபா�வி-டதாக' ேக�வி�ப-ேட�. அ�த நிைலயி� மால� வ�% எ�ேனா1 
கல�% ெகா�டா�. அவனிட� நா� சில ெச�தி ெசா�36�ேப அவ� பல 
ெச�திகைள2 ெசா�ல$ ெதாட=கினா�. "ெப��பா3�, ேத�*'� ந�றாக� 
ப!'காத மாணவ�க� தா� இதி� மி�தியாக ஈ1ப1வா�க�. நீ பா�. ேத�*'�� 
ேபா�$ தவறிவி-1� ெப,ேறாாிட� ெக-ட ெபய� வா=�வைதவிட இ�ப! 
இய'க$தி� ஈ1ப-1� ப$திாிைகயி� ந�லெபய� வா=கலா� எ�ப% 
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அவ�க<ைடய தி-ட�" எ�றா�. நா� உடேன ம�$ேத�. அவ� ஆணி$தரமாக� 
ேபசினா�. "ெபா�,ெபா�" எ�� உ�தியாக ம�$ேத�. 
 
ஒ�ப% மணி'�� வி1தி மாணவ�க� க�Uாியி� எதிேர திர�1வி-டா�க�. 
இ�� க�Uாி'�� யா�� Pைழய'9டா% எ�� ெவளிேய இ��% 
மாணவ�க<'�2 ெசா�A$ த1$தா�க�. எ� வ��பி� க,�� மாணவ� சில� 
எ�னிட� வ�%, "எ�ன ெச�வ%?" எ�� ேக-டா�க�. "ந� நா-1� ெபாியவ� 
இ�ப! அட'�6ைற ெச�% அவைர$ த�!$தேபா%, நா� வ��&'�� ேபா� 
இ��ப% ந�ல% அ�ல. இ�� ஒ� நாளாவ% ந�6ைடய வ�$த$ைத 
ெதாிவி'கேவ�1�" எ�ேற�. 
 
ஆனா� மாணவ� பலாிைடேய வ�$த� இ��ததாக$ ெதாியவி�ைல. மாணவ�க� 
ஆரவார� ெச�தன�. த� ேவ�1ேகாைள மீறி' க�Uாி'�� ெச�றவ�கைள� 
பா�$%, "க�=காAக�" எ�� 92சA-1 அவ�க� தி��பி� பா�'காதவா� 
ெச�தன�. பல� 6க$தி� &�6�வ� இ��த%. எ�ளி நைகயா1� மனநிைல 
அவ�களிட� இ��தைத உண��ேத�. கா�திய!க<'காக2 ெச�வைதவிட, த=க� 
வா)'ைகயி� ஒ� மா�த� காணேவ�1� எ�� ெச�ததாக$ ெதாி�த%. அ�த 
மா�தைல' க-1�பாடாக எ�ேலா�� ேச��% ெச�ய ேவ�1� எ���, 
க-1�பா-ைட மீ�கி�றவ�கைள இக)�% ேபசேவ�1� எ��� அவ�க� 
க�தினா�க�. உ�ைமயான %யர$ேதா1 கா�திய!க� %�ப$தி� ப=� 
ெகா�டவ�க� ேபா� 6க� வா!2 ேசா��% நி�றவ�க<� சில� இ��தா�க�. 
6த� வ��&'� உாிய மணி அ!$த%. மாணவ�க� இ��தா3� இ�லாவி-டா3� 
வ��&'�� ேபாவ% த� கடைம எ�� ஆசிாிய�க� ெச�� உ-கா��தி��தா�க�. 
ஊ�வல� ேபா� 9-டமாக' க�Uாிைய2 ;,றிவர ேவ�1� எ�� சில� 
வி��பினா�க�. அGவாேற எ�லா�� உட�ப-1' 9!னா�க�. ;,றி வ�தேபா% 
வ��பைறகளி� சில மாணவ�கைள8� ஆசிாிய�கைள8� க�டேபா% 9-ட$தி� 
பல� ஆரவார� ெச�தா�க�. ���&� ெபய�களி-1' 9வினா�க�. "க�=காAக� 
ஒழிக" எ�றா�க�. ெவ�ைள'கார�களி� வா�க� ஒழிக" எ�றா�க�. 
"ஆ=கிேலய�களி� அ!ைமக� ஒழிக" எ�றா�க�. 9-ட� ;,றி வ�% ஒ� 
மர$த!யி� நி�ற%. உயரமான ஒ� மாணவ� - கத� அணி�தவ� - "கா�திய!க� 
வா)க" எ�� 6�6ைற 6ழ=கினா�. "மாணவ ந�ப�கேள!" எ�� விளி$தா�. 
9-ட� அைமதியைட�த%. "இ�� எ�த� ெபாியவ�'காக - உ$தம�'காக - 
தைலவ�'காக - நா� வ�$த� ெதாிவி'க' 9!யி�'கிேறாேமா, அவ�ைடய 
ெகா�ைககைள உணராம� I� ஆரவார� ெச�கிேறா�. ஆசிாிய�கைள8� சில 
மாணவ�கைள8� எ�ளி நைகயா1கிேறா�. ஏேதா மகி)2சி' ெகா�டா-ட� ேபா� 
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6க� மல��% 6ழ=�கிேறா�. ெவ�ைள'கார� அழியேவ�1� எ�� கா�திய!க� 
வி��பவி�ைல. ஆனா� ந�6ைடய ஆசிாிய�க<� ந�6ட� ப!'�� 
மாணவ�க<� அழியேவ�1� எ�� ஆரவார� ெச�கிேறா�. இ�த ஒ� நாளாவ% 
அவ�ைடய Jய ெகா�ைககைள உண��%, அைமதியாக இ��% ந�6ைடய 
வ�$த$ைத$ ெதாிவி'�� ப!யாக' ேக-1'ெகா�கிேற�" எ�றா�. 
 
சிறி% ேநர� அைமதி நிலவிய%. பிற� ம,ெறா� மாணவ� த� ைககைள உய�$தி, 
"கா�திய!க� வா)க" எ�� சில6ைற 6ழ=கியபிற�, Iரமாக� ேபசினா�. 
6!வி�, "இ�த' 9-ட� இ�ப!ேய கட,கைர வைர'�� ஊ�வலமாக2 
ெச�லேவ�1�" எ�� வ,&�$தி' 9றினா�. "ஆமா�", "இ�ெபாDேத 
&ற�ப1ேவா�" "தயா� தயா�" எ�� பல �ர�க� எD�தன. 
 
9-ட� க�Uாி எ�ைலைய' கட�% ெவளிேய ெச�ல� &ற�ப-ட%. சில 
மாணவ�க� அதி� கல�% ெகா�ளாம� வி1திைய ேநா'கி வ�தன�. 6தA� ேபசிய 
அ�த உயரமான மாணவ�� ஊ�வல$தி� கல�% ெகா�ளாம�, வா!ய 6க$%ட� 
வி1திைய ேநா'கி நட�தா�. மால� எ�ைன� பா�$%, "இேதா பா�$தாயா? கா�தி 
ப'த� ேபா� ேபசினா�. ஊ�வல$தி� கல�%ெகா�ளாம� வி1தி'�� ேபாகிறா� 
இ�ப!$தா� எ�லா�" எ�றா�. 
 
"அதி� தவ� எ�ன? அவ� ஊ�வல� ேபாகேவ�1� எ�� ெசா�னாரா? பிற� 
அத�ப! நட'கவி�ைலயா? அவ�'� ஊ�வல� வி��ப� இ�ைல. அதனா� கல�% 
ெகா�ளவி�ைல" எ�ேற�. 
 
"நீ ஊ�வல$தி� கல�%ெகா�ள� ேபாகிறாயா, இ�ைலயா?" 
 
"இ�ைல?" 
 
"அ�ப!யா? நா� கல�%ெகா�ளலா� எ�� எ�ணிேன�." 
 
"அ�ப!யானா� நீ ம-1� ேபா�வா" 
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"இ�ைல, நீ வராததா� நா� ம-1� ஏ� ேபாகேவ�1�? நா�� வி1தி'� 
வ�ேவ�." 
 
"ேவ�1மானா�, சிறி%ேநர� சாைலயிA��% ஊ�வல$ைத� பா�$%வி-1 
வரலா�. அத,� ேவ�1மானா� வ�ேவ�." 
 
இGவா� நா� ெசா�ன%�, "சாி, அ%தா� ேவ�1�. ;�மா பா�$% 
வ�வத,�$தா� ேபாகலா� எ�� இ��ேத�. இ�ைலயானா�, நா� ேபாவதா� 
நா-1'�2 ;த�திர� வ�%விட�ேபாகிறதா?" எ�றா�. 
 
நா�� மால�� 9-ட$தி� பி� ெம�ல2 ெச�� சாைல�ப'க� ேச��ேதா�. 
அ�ேபா% ஒ�வ� ச�திரைன' ைக�பி!$% ஊ�வல$தி� 6�னணி'� இD$%2 
ெச�றைத' க�ேட�. ஒ� %ைறயி� 6�நி�ற மாணவைன ம,ற$ %ைறயி� 
பி�த=��ப! இைளஞ�க� வி1வதி�ைல. ஆைகயா�, ச�திர� 9-ட$தி� 
இைடேய ஒ%=கியி��%�, ம,றவ�களி� க�ணி� ப-டபிற� அGவா� இ�'க 
6!யவி�ைல. 
 
திXெர�� ஒ� பL நிைறய இ��&$ ெதா�பி அணி�த ேபா_சா� ைக$த!8� 
%�பா'கி8மாக வ�% இற=கினா�க�. த!கைள இ=�� அ=�� ;ழ,றினா�க�. 
சீ)'ைக ஊத�ப-ட%, த!கைள2 ;,�வேதா1 நி,காம� மாணவ�கைள$ தா'க*� 
ெதாட=கினா�க�. "வி1தி'� ேபா�வி1ேவா� வ�%வி1" எ�றா� மால�. 
"இ�ேபா% ஓ!�ேபாக'9டா%. இ��% பா�$%வி-1� ேபாேவா�" எ�� 
மால�ைடய ைககைள இ�க� ப,றி'ெகா�ேட�. 9-ட$திA��% சில 
மாணவ�க� ம-1� பரபர�பாக நட�% ெதாைலவி� ேபா�வி-டன�. ம,றவ�க� 
இ=�� அ=�� ேபாவ%ேபா� நக��%ெகா�!��தா�கேள தவிர கைலயவி�ைல. 
"வ�ேத மாதர�! வ�ேத மாதர�!" எ�ற �ர�க� வானளாவின. ம,�ெமா� சீ)'ைக 
ஊத�ப-ட%. க�ணீ��&ைக விட�ப-ட%. அ�ேபா%தா� 9-ட� சிதற$ 
ெதாட=கிய%. நா�� மால�� வி1திைய ேநா'கி2 ெச�ேறா�. க�ணீ��&ைக8� 
அத,�� எ=க� க�கைள$ தா'கிய%. க�ணீ� வழிய நக��% ெகா�!��த 
எ=க� ேம� த!க� ப-டன. மால�ைடய 6ழ=காA3� அ!�ப-ட%; எ��ைடய 
இட% ேதாளி3� ப-ட%. மால�, "அ�பாடா" எ�� அ!�ப-ட எ� ேதாைள� 
ப,றினா�. "அ�ேயாேநா�%! இ�த$ ேதாைள� ப,றி'ெகா�" எ�� இ�ப'கமாக 
வ�% வல% ேதாைள' ெகா1$ேத�. ஆனா� ந�றாக நட'க6!யவி�ைல. 
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ெநா�!'ெகா�ேட வ�தா�. விைரவி� க�Uாி எ�ைல'�� நா=க� 
வ�%வி-ேடா�. தி��பி� பா�$ேதா�. ச�திர� ெந,றியி� பலமான அ!ப-1 
இர$த� கசிய வ�%ெகா�!��தா�. அவனிட� ெச�� "எ�ன ெச�தி" எ�� 
ேக-ேட�. க�ணீ�� &ைக வி-டேபா%, இட��ப-1 விD�% வி-டதாக*� 
ேபாALகார�ைடய த! ப-டதாக*� 9றினா�. அவ� ைகயி� இ��த 
ைக'�-ைட 6Dவ%� இர$த$தா� நைன�தி��த%. உடேன எ� ைக'�-ைடைய 
எ1$% வழி�த இர$த$ைத ஒ,றிேன�. அவைன� ப,றிேன�. "பி!'க ேவ�டா; 
ைக காA� ஒ��� அ! இ�ைல. ந�றாக நட�% வ�ேவ�" எ�றா�. 
 
சிறி% ேநர$தி,�� ஆ<'� ஒ� வழியாக மாணவ�க� வி1தி'� வ�% 
ேச��தா�க�. அவ�களி� க�ணீ�� &ைக'� ஆளானவ� சில�; அ!�ப-டவ� சில�; 
ஒ��� இ�லாமேல த�பி வ�%வி-டவ� பல�. ஊ�வல� நட$தி$ தீரேவ�1� 
எ�� Iர 6ழ'க� ெச�தவ� 6�ேன ெச�ற காரண$தா� ேபா_சாாிட$தி� 
அக�ப-1 ெகா�!��பா� என எ�ணிேன�. ஆனா� அவ� சிலேரா1 ேபசி2 
சிாி$தப!ேய எ=க� அைற�ப'க� ேபாவைத' க�ேட�. "ேபாA; வ�! வ�தேதா 
இ�ைலேயா, அவ�கைள ஏமா,றிவி-1' க�Uாி எ�ைல'�� 
கா�ைவ$%வி-ேட�" எ�� அவ� ெப�ைமய!$%' ெகா�டா�. "என'� அ�த� 
பய�கைள8� ஏமா,ற$ ெதாி8�, அவ�களி� பா-டைன8� ஏமா,ற$ ெதாி8�" 
எ�� ெசா�A'ெகா�டா�. 
 
பி,பக� மா,�ைட அணி�% ெகா�1 ேபா_சா� சில� %�பறிவதாக' 
ேக�வி�ப-ேடா�. வி1தி'�� &தியவ�களாக யா� Pைழ�தா3�, %�பறி8� 
ேபா_சா� எ�� ஐ8,ேறா�. த=க� மகைனேயா த�பிையேயா பா�'க 
வ�தவ�கைள8� அGவா� ஐ8,�$ ெதாட��% ெச��, நா=க� அவ�கைள$ 
%�பறிய$ ெதாட=கிேனா�. வி1தியி� வா)வி� ஒ�வைக2 ;�;��&� பரபர�&� 
எ=�� காண�ப-டன. ஆட3� பாட3� சினிமா*� வி��%� விழா*� இ�லாமேல 
வி1தி உண�2சிமி'க O)நிைல ெப,ற%. 
 
அ�� மாைல ஐ�% மணி'� வி1தி எதிேர ேபா_சி� வ�! ஒ�� வ�% நி�ற%. 
நா=க� எ�ேலா�� பரபர�& அைட�ேதா�. ேநராக ஒ� �றி�பி-ட அைறைய 
ேநா'கி வ�வ% ேபா� ேபா_சா� வ�தன�. பி�ெதாடராதப! எ=கைள$ 
த1$%வி-1, ஓ� அைற'�� Pைழ�தன�. ஒ� மாணவைன� 
ப,றி'ெகா�1வ�தன�. ேநேர வ�!யி� ஏ,றி2 ெச�றன�. பிற� மாணவ� சில� 
மி'க பரபர�& அைட�%, ேபா_; நிைலய$%'�2 ெச�� பா�$தன�. அ�த 
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மாணவ� சிைறயி� ைவ'க�ப-டதாக2 ெச�தி அறி�% வ�தன�. அ�த மாணவ� 
ேவ� யா�� இ�ைல; காைலயி� 9-ட$தி�ேபா% ஆசிாிய�கைள8� 
ம,றவ�கைள8� இகழாம� கா�திய!களி� ெகா�ைகைய உண��% அ�பாக 
அைமதியாக நட�%ெகா�ள ேவ�1� எ�� ெசா�A ஊ�வல$தி� கல�% ெகா�ள 
வி��பமி�லாம� வி1தி'�2 ெச�ற அேத மாணவ� தா�. அவ� ஒ� �,ற6� 
ெச�ய' 9!யவனாகேவா, தீவிரமான நடவ!'ைகயி� கல�% ெகா�ள' 
9!யவனாகேவா, இ�ைல. அவைன� ேபா_சா� பி!$த% தவ� எ�� எ�ேலா�� 
ேபசி'ெகா�டா�க�. மால� வ�த ேபா% எ�ன காரண� எ�� ேக-ேட�. 
ேபா_சா� %�பறிய வ�தேபா% யாேரா அவைன� ப,றி2 ெசா�A, அவ�தா� 
9-ட$தி� ேபசியதாக*� எ�லாவ,றி,�� காரணமாக இ��ததாக*� 
ெசா�Aவி-டா�களா�. அதனா� அவைன2 சிைற� ப1$தியி��பதாக2 
ெசா�னா�. சிறி% ேநர$தி� ேவெறா�வ� வாயிலாக ஒ� ெச�தி வ�த%. 
காைலயி� இர�டாவதாக� ேபசி Iர 6ழ'க� ெச�% ஊ�வல� ேவ�1� எ�� 
J�!ய அ�த மாணவ� தா�, ேபா_சாாிட� அவைன அ�ப!' கா-!' ெகா1$% 
வி-டதாக2 ெச�தி ெதாி�த%. என'� விய�பாக இ��த%. அ�ப! Iர 6ழ'க� 
ெச�தவ� தா� ேபா_சாைர ஏமா,றிவி-டதாக� ெப�ைமய!$%' ெகா�டேதா1, 
இ�ப! அடாதெபா� ெசா�A ந�லவைன' கா-!' ெகா1$%2 
சிைற�ப1$திவி-டாேன எ�� வ��திேன�. அ�த மாணவ� Iர 6ழ'க� 
ெச�தேபா% ெச! 6D%� மண� கமD� %ளசிேபா� வி��ப$த'கவனாக$ 
ேதா�றினா�. ேபா_சாைர ஏ�$%வி-1 ஓ! வ�ததாக� 
ெப�ைமய!$%'ெகா�டேபா%, M ம-1� மண� கமD� அரளிேபா� இ��தா�; 
இ�ப!' கா-!' ெகா1$% ந�லவ�'�$ தீைம ெச�தா� எ�� ெச�தி 
ேக-டேபா%, மண� இ�லாத மல�கைள$ தா=�� �ேரா-ட� ெச!ேய நிைன*'� 
வ�த%. 
 
இ�த2 ெச�தி பரவிய பிற�, மாணவ� ஒ�வைர ஒ�வ� க�டா3� 
ஐ8ற$ெதாட=கின�. ேபசினா3� பிற� க�ணி� படாம�, பிற� ெசவியி3� 
ேகளாம� ெம�ல� ேபசின�. மால�� பய�%, "நா� இ�வ� அ!'க! பழகி� 
ேபசினா3� வ�& ெச�%வி1வா�க�. இ��� நா�� நா� தனி$தனிேய இ��% 
வி1ேவா�" எ�� ெசா�A$ த� அைற'�� ேபா�வி-டா�. 
 
வி1தியி� 6�நா� இ��த உண�2சி8� எD2சி8� ம�நா� இ�ைல. ஏேதா ேப� 
உலா*� இட� எ�� ெசா�ல$த'கவா� இ��த%. எ�ேநர6� எ'களி�&� எ�ளி 
நைகயாட3� நிைற�தி��த உண*' 9ட$தி3� அைமதி8� அட'க6ேம 
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இ��தன. எ�ேலா�� ேநர$ேதா1 க�Uாி'�� &ற�ப-12 ெச�றன�. அ=� 
வழ'க� ேபா� இ��%வி-1 வ�ேதா�. அ�� மாைல8� வி1தி 
ெவறி2ெச�றி��த%. 
 
அ1$தநா� 6த� ெம�ல ெம�ல வி1தி'� உயி� வ�த% எனலா�. எ�ேலா�� 
கலகல எ�� ேப;� �ர� ேக-ட%. சீ)'ைக அ!$த3� சினிமா பா-1� பாட3� 
ெம�லெம�ல$ ெதாட=கின. ப!'�� பழ'க6� ஏ,ப-ட%. அ�த ந�ல மாணவ� 
C�� நா� சிைறயி� ைவ'க�ப-1 வி1தைல ெச�ய�ப-டா�. எ�ன நட�த% 
எ�� விாிவாக2 ெச�தி வ�த%. 9-ட� 9-!யதாக*� ஊ�வல$%'� ஏ,பா1 
ெச�ததாக*�, ேபசி$ J�!யதாக*� ேபா_சா� �,ற� சா-!னா�களா�. 6� 
ெசா�ன இர�!,�� த� ெதாட�& இ�ைல எ���, ேபசிய% ம-1� உ�ைம 
எ���, அ�த� ேப2சி3� எ�த2 ெசய3'�� மாணவைர$ J�!யதி�ைல எ��� 
ெசா�னானா�. க�Uாி$ தைலவாி� ந,சா�� ேக-டறி�% பிற� வி1தைல ெச�% 
வி-டா�களா�. ஆனா� அ�த ந�லவைன' கா-! ெகா1$த �,றவாளிைய� ப,றிய 
ேப2ேச இ�ைல. அவைன எ�ேலா�� மற�%வி-டா�க� ேபா_சாைர 
ஏ�$%வி-ட% ேபாலேவ அவ� வி1தியி� உ�ளவ�கைள8� ஏ�$%வி-1' 
கவைல இ�லாம� இ��தா�. 
 
அ1$த வார$தி� �றி�பிட$ த��த ஒ� நிக)2சி நட�த%. சி�நீ� அைற'�� 
ப'க$தி� ஆரவார� ேக-1 உடேன அைறைய M-!வி-1 அ=�2 ெச�ேற�. 
அத,�� அ=ேக ஐ�ப% அ�ப% மாணவ�க� 9!வி-!��தா�க�. ச�திர� �ர� 
உர'க' ேக-ட%. அவ�ைடய �ரA� ஆ$திர6� இ��த%. அதனா� உடேன 
9-ட$தி� உ�ேள Pைழ�% ெச�ேற�. ச�திர�'� எதிேர அ�த ந�லவ� - சிைற 
ெச�ற மாணவ� - அைமதியாக� ேபசி' ெகா�!��தைத' க�ேட�. வி1தி2 
ெசயலாள�� வள��த மாணவ�க� சில�� �ழ�ப$தி� தைலயி-1, "இ=ேக 
ேவ�டா, ேபாகவர இைடQறாக*� இ�'கிற%. தய* ெச�% ப!�பக$%'� 
வா�=க�. �ழ�ப� இ�லாம� அைமதியாக அ=ேக ேபசி ஒ� 6!*'� வ�ேவா�. 
நம'�� இ�ப!� ேபாாி-1'ெகா�டா� ந�லதா? வி1தியி� இ��பவ�க� ஒ� 
�1�ப�ேபா� வாழ ேவ�டாவா?" எ�றா�க�. 
 
ச�திர� "சாி" எ�� அவ�க<'� இண=கினா�. அவ�'� ஒ� %ைண உ�1 
எ�� கா-1வ%ேபா� நா� அவ� ப'க�ேபா� நி�ேற�. 
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ஆனா� ம,றவ� வரம�$தா�. "இேதா1 வி-1வி1=க�. ேவ�1மானா�, நா� 
ெசா�ன% த�& எ�� ஒ�&'ெகா�கிேற�. இனிேம� அ�ப! யா�'�� ந�ல%� 
ெசா�வதி�ைல. வி-1வி1=க�" எ�றா�. 
 
வள��த ம,ற மாணவ�க� அவைன ேநா'கி, "அ�ப! அ�ல. இ�த அளவி� 
வி-1வி-டா�, உ=க� இ�வ�'�� மன'கச�& இ��%வ��, ஒ�வைர ஒ�வ� 
பா�'��ேபா% ந�றாக இ�'கா%. ஆைகயா� தய* ெச�% நா=க� 
ெசா�வைத'ேக-1, எ=க<'காக, வி1தியி� ந�ைம'காக எ=கேளா1 
வரேவ�1�" எ�றா�க�. 
 
அத� பிற�தா� அ�த மாணவ� வ�தா�. அவ� Jய ெவ�ைள' கத� உ1$%, 
அைமதி ெபாA8� 6க$ேதா1 விள=கினா�. அவனிட$தி� �,ற� ஒ��� 
இ�'க6!யாேத எ�� எ�ணிேன�. ஆனா3� எ�ேனா1 உட� ப!$த 
காரண$தா3�, எ=க� ஊ��ப'க$திA��% வ�தவ� ஆைகயா3�, ச�திர� 
சா�பாகேவ இ�'க ேவ�1� எ�� என'�$ ேதா�றிய%. ஆகேவ, ச�திர�'�� 
ப'க$தி� அவ�ைடய வல'ைகேபா� ெப�மித உண�2சிேயா1 நட�% ெச�ேற�. 
மாணவ�க<� 9-டமாக வ�தா�க�. 
 
ப!�பக$தி� உ-கா��த*ட�, ெசயலாள� ச�திரைன� பா�$%, "ஆ$திர� 
இ�லாம�, ேகாப� இ�லாம�, நட�தைத2 ெசா�3=க�" எ�றா�. அ�த' கத� 
மாணவைன� பா�$%, "அ%வைரயி� நீ=க� ேக-!�=க�. ஏதாவ% ெசா�ல 
ேவ�!யி��தா� பிற� ெசா�3=க�" எ�றா�. 
 
உடேன, கத� மாணவ�, "ெசா�லாமேல இ�'க 6!8�" எ�றா�. 
 
ச�திர� ெசா�ல$ ெதாட=கிய%� நா� ஆவ3ட� ேக-ேட�. "நா� சி�நீ� 
அைற'�� ேபாயி��ேத�. சி�நீ� கழி$%வி-1 ெவளிேய வ�ேத�. இ�த ஆ� 
உ�ேள Pைழ�தா�. உடேன ெவளிேய வ�% எ�ைன' 9�பி-டா�. 
'ஒ��'��ேபானீ�கேள, த�ணீ� பி!$%' ெகா-!னீ�களா?’ எ�� எ�ைன' 
ேக-டா�. "நா� இ�ைல எ�ேற�" இGவா� அவ� ெசா�ன%� கத� மாணவ� 
��'கி-1 "அ�ல, அ�ப!2 ெசா�லவி�ைல. அ% எ� கடைம அ�ல எ�� 
ேகாப$ேதா1 9றினா�" எ�றா�. 
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உடேன ெசயலாள�, "நீ=க� கைடசி வைரயி� ெபா�$தி��% பிற� ேப;வதாக 
ஒ�&'ெகா�1, இ�ேபா% ��'கி-X�கேள" எ�றா�. 
 
"பிற� மற�%வி1ேவேனா எ�� இ�ேபாேத ெசா�ேன�" எ�றா� கத� மாணவ�. 
 
மாணவ�க� ேம3� பல� வ�% ேச��% வழிெய�லா� ெந�=கி நி�றன�. 
 
ச�திர� ெதாட��% ேபசினா�. "நா� அ�ப!' ேகாப$ேதா1 ெசா�லவி�ைல. அ% 
எ��ைடய கடைம அ�ல எ�� ெசா�ன% உ�ைமதா�. சி�நீ� கழி$த பிற� 
ஒGெவா�வ�� த�ணீ� பி!$%' ெகா-!' ெகா�!�'க 6!யா%. அதனா� எ� 
கடைம அ�ல எ�ேற�. அத,� இ�த ஆ� எ�ைன� பா�$% ஒ� ெபாிய 
ெசா,ெபாழி* ெச�ய$ ெதாட=கினா�. நீ=க� எ�லா� ெபாிய கா�தி ப'த�களா? 
கா�தி ெசா�ன வழியி� நட'க$ ெதாியாம� I� ஆரவார� ம-1� ெச�கிறீ�க�; 
ச6தாய வா)'ைகயி� பிற�'� எ�த வைகயி3� இைடQ� ெச�யாம� வாழ 
ேவ�1மானா�, சி�நீ� கழி$த பிற� த�ணீ� ெகா-டேவ�1�. அ% கடைம 
எ�� உணராதவ�க� க�Uாியி� ப!$%� பய� எ�ன? நீ=க�தா� ப!$த பிற� 
ஆ=கிேலய�ைடய ஆ-சி'�$ Jணாக இ��% நா-1ம'கைள' கா-!' 
ெகா1�R�க�; நீ=க�தா� ம'களிட� ல?ச� வா=�� வ�ென?ச� ஆI�க�; 
அ!�பைடயான ஒD'க=கைள' க,�' ெகா�ளாம� ஏ� ப!'கீறீ�க�? உ=களா� 
க�Uாி'�� ெக-டெபய�; நா-1'�� ெக-ட ெபய�; உ=கைள2 ேச�$%� 
ப-டதாாிக� ஆ'கி நா-ைட' ெக1�பைதவிட' க�Uாிைய C1வேத ந�ல% எ�� 
இ�ப!� பலவைகயாக உளறினா�. நா� உடேன,' நா�ெச�L வாைய C1 
எ�ேற�.'" 
 
இGவா� ச�திர� ெசா�A நி�$திய*ட� 9-ட$திA��% பலவைகயான �ர�க� 
எD�தன. 
 
"யாரடா அவ�, ெபாிய கா�தி ைப$திய�!" 
 
"பி.ஏ., நா�கா� வ��பி� ப!'�� சா�தA=கமடா." 
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"அவ� எ�ேபா%� இ�ப!$தா� இட'�2 ெச�வா�." 
 
"ஏ�? வா�தா*'�� ேபா� வ�% வி-டாேனா?" 
 
"அ�ப!யானா�, அ�த மல� வா�கிறா�கேள அ�ப! அ�யா இ=ேக8� அ�த 
ேவைலைய2 ெச�வ%தாேன?" 
 
"இவ� இ=ேக ப!'க வ�தாரா? சி�நீ� அைறைய ேம,பா�ைவ பா�'க வ�தாரா?" 
 
இGவா� பல� பலவா� ேபச*�, ெசயலாள� எD�% "அ�&9��% அைமதியாக 
இ�'��ப!யாக ேவ�1கிேற�. இ�ப!� பல� பலவா� ேபசினா�, நா� 9!ய 
கடைம ஆ�மா? பாரா<ம�ற=களி� ேதா,ற�, வள�2சி, விதிக�, பய�க� 
எ�லாவ,ைற8� விாிவாக� ப!'கிேறா�. ேப;கிேறா�. ஆனா� ந� வா)'ைகயி� 
அ�த 6ைறகைள� ேபா,றி' ைகயாளாவி-டா� பய� எ�ன?" எ�றா�. 
 
ஆயி�� அவ� ேப2சா� பய� விைளயவி�ைல. ம�ப!8� மாணவ�க� பலவா� 
�ர� எD�ப$ ெதாட=கினா�க�. வி1தி2 ெசயலாளைர� ப,றி8� தா'கி� 
ேபசினா�க�. 
 
"ஓஓ! ெசயலாள� சா�தA=க$தி� ந�பேரா?" 
 
"க�Uாியி� ெபயைர இவ�தா� கா�பா,ற� ேபாகிறாேரா?" 
 
"சி�நீ� அைறைய' கா�பா,றினா�தா� க�Uாியி� ெபயைர' கா�பா,ற 
6!8மா? சாிதா�." 
 
"இ�த ஆ� ேபான பிறவியி� ேதா-!யாக இ��தி��பா�." 
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"அ�யாவி� 6கவாிைய யாராவ% 6னிசிபாA!'�$ ெதாிய�ப1$தினா� ஒ� 
ேவைல ெகா1�பா�கேள!" 
 
"ேவைலயி�லா$ தி�டா-ட� ெகா?ச� தீ�ேம". 
 
வி1தி2 ெசயலாள� "அைமதி, அைமதி" எ�� பல6ைற எD�% ேக-1'ெகா�டா�. 
 
ம�ப!8� சில �ர�க� ேக-டன. 
 
"நா=க� இனிேம� த�ணீ� பி!$%' ெகா-ட� ேபாவதி�ைல, சா�தA=க�!" 
 
"அவ�ைடய அைறயிேலேய ேபா� இனிேம� சி�நீ� கழி'க ேவ�1�. அ%தா� 
வழி" 
 
"இ=ேக எ�ன ப?சாய$%? வா�டனிட� ேபா=க�". 
 
"ச�திரா! உ�ைன' �,றவாளியா'�� 6ய,சி இ%. இ�'காேத எD�% வா" 
 
"இமாவதி ச�திர� எD�% வா." 
 
அ�ேபா% சில� ெகா�ெல�� சிாி$தன�. எ� மன� ஓ� அதி�2சி உ,ற%. இமாவதி 
எ�ற ெபயைர' ேக-ட%�, அ�� நாடக$தி� 6!வி� நா� க�ட அ�த' கா-சி 
நிைன*'� வ�த%. ச�திர� 6க� கவி)�தப! இ��தா�. 
 
"எD�% வா? ச�திர�! எD�% வா" எ�� ெதாட��% சில �ர�க� ேக-டன. 
 
ச�திர�� எD�தா�. ெசயலாள� அ�ேபா1 ேக-1' ெகா�ளேவ அவ� ம�ப!8� 
உ-கா��தா�. எ� மன� சா�தA=க� ெசா�னைவ சாிெய���, அவ,றி� தவ� 
ஒ��ேம இ�ைல எ���, ச�திர� த�ணீ� ெகா-!யி�'கலா� எ���, இ�ைல 
எ�றா3� அ�பாக$ த� �,ற$ைத உட�ப-!�'கலா� எ��� பலவா� 
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எ�ணிய%. ஆனா3�, அவ�ைடய பைழய ெதாட�ைப8� �1�ப$ ெதாட�ைப8� 
எ�ணி� ேபசாம� இ��ேத�. இGவள* 9-ட$தி�, மன2சா��� 
நீதி8ண�2சி8� உ�ள மாணவ� சிலராவ% இ�ைலயா? அவ�க� ஏ� த=க� 
வாைய C!'ெகா�!�'கிறா�க�? அநியாய$%'� ஆ-க� 6�%கிறா�கேள, 
நியாய$%'�$ தய=�கிறா�கேள எ�� பலவா� எ�ணி ஏ=கி' ெகா�!��ேத�. 
எ� ஏ'க� தீர ஒ� �ர� %ணிவாக$ ெதளிவாக' ேக-ட%. 
 
"சா�தA=க� ெசா�னதி� த�& எ�ன?" எ�� அ�த' �ர� ேக-ட%�, எ� 
ெசவியி� ேத� வா�$த% ேபா� இ��த%. 
 
"எ�ப!' ேக-கலா�" எ�� ம,ெறா� �ர�. 
 
மாணவ�க� ஒேர 9-டமாக ெந�=கி இ��தப!யா�, �ர� எD�பியவ�க� யா� 
யா� எ�� ஆ-கைள' காண6!யவி�ைல. 
 
"சாைலயி� எ2சி� %�பினா� ேக-கலா�, ;காதார$%'�$ தீ=� எ��." 
 
"பLZ� ;�-1� பி!$தா� ேக-கலா�, பல�'�$ தீ=� எ��." 
 
"ந1$ெத�வி� காகித� கிழி$%� ேபா-டா� ேக-கலா�, ெபா%வா)வி� விதிக� 
ெதாியவி�ைல எ��." 
 
"இ% ந1$ெத� அ�ல, ேக-க'9டா%." 
 
"இ% பL அ�ல, ேக-க' 9டா%." 
 
"இ% ெபா% இட�. ேக-கலா�." 
 
"ேக-க உாிைம உ�1." 
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"ெசா�த I1 அ�ல." 
 
"ம,றவ�கேளா1 ேச��% வாழ வ�தி�'��ேபா% ம,றவ�க<ைடய ந�ைமைய' 
கவனி$ேத நட'க ேவ�1�." 
 
"சா�தA=க� த� ந�ைம'காக' ேக-கவி�ைல." 
 
"ெசா�த Iடாக இ��தா3�, அ�ண� த�பி ேக-பதி�ைலயா?" 
 
"வாைழ�பழ$ ேதாைல ந1$ெத�வி� ேபாடாேத எ�� கா�திய!க� ய= 
இ�தியாவி� எDதவி�ைலயா?" 
 
"அ% ைப$திய�." 
 
"நீ ைப$திய�." 
 
"நீதா� ைப$திய�." 
 
இ�த நிைலயி� சா�தA=க� எD�%, "நா� சிறி% ேநர� ேபசலாமா?" எ�றா�. 
எ�லா�� அைமதியானா�க�. "எ�னா� இGவள* ெதா�ைல, இGவள* ெபாிதாக 
6!8� எ�� எதி�பா�$தி��தா� நா� வாைய$ திற�தி�'க மா-ேட�. இ��� 
சில நாளி� பி.ஏ. ேத�* எDதி 6!$%வி-1 நா� வி1திைய வி-1 ெவளிேயற� 
ேபாகிேற�. இர�1 ஆ�1க� வாணிய�பா!யி� இ��% ப!$ேத�. இர�1 
ஆ�1க� இ=ேக இ�த வி1தியி� இ��ேத�. எ��ைடய அ�பவ$தா� - ந�ல% 
ெச�யேவ�1� எ�ற ஆ�வ$தா� - அவசர�ப-12 ெசா�Aவி-ேட�. ம�னி'க 
ேவ�1�" எ�� ெசா�Aவி-1 உ-கா��தா�. 
 
"ம�னி�&'� இடேம இ�ைல." 
 
"�,றேம இ�ைல." 
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"ம�னி�&' ேகாரேவ�!ய ஆ� ந!க� ச�திர�தா�." 
 
"இ�ைல.இ�ைல." 
 
இ�த' �ர�க� ம�ப!8� வள�ேமா எ�� அ?சிேன�. ஆனா� நியாய$தி� 
�ர�க� எD�த*ட�, ம,ற' �ர�க� ஒ�வா� �ைற�தன. 
 
ெசயலாள�, ஏ� அைத$ ெதாட=கிேனா� எ�� திைக$% வ��திய நிைலயிA��% 
மாறி2 சிறி% ஊ'க� ெப,றவரா�$ ேதா�றினா�. "ேபான% ேபாக-1�. நட�தைத 
மற�% வி1ேவா�. இனி எ�ன ெச�ேவா� எ�பைத� ப,றி� ேப;ேவா�" எ�றா�. 
9-ட$தி� இ��த சில� ெம�ல நக��% த� த� அைற'�2 ெச�ல$ ெதாட=கின�. 
9-ட� ேபா%� எ�� ெசயலாள� ேபசினா�. "ேம,� நா1களி� எ=ேக8� இைத' 
க,�'ெகா1'க ேவ�!யி�'கா%. இைத எ�லா� அவ�க� இளைமயிேலேய க,� 
வள��தி��பா�க�. காரண� அ=ெக�லா� இ% �1�ப' க�வியாக இ�'கிற%. 
இ=ேக �1�ப=களி� உ�ளவ�க<'ேக இ��� இைத' க,�'ெகா1'க 
ேவ�!8�ள%. ஒGெவா�வ�� இரவி� எD�% எதி� I-1 ஓரமாக2 சி�நீ� 
கழி$% வ�வ% இ=ேக வழ'க�. க�ட இடெம�லா� %�&வ%�, ப'க$% I-1 
ஓரமாக' ��ைபைய' ெகா-1வ%� ந� I1களி� உ�ள பழ'க�. ஆைகயா�, 
ச�திரைனேயா ம,றவ�கைளேயா �ைற 9றி� பய� இ�ைல. ெபா%வாக ந� 
நா-1'�ைற எ�� க�தி$ தி�$தேவ�1�" எ�றா�. 
 
அ�ேபா% சா�தA=க� ெகா?ச� ேபச ேவ�1� எ�� ேக-1'ெகா�1, "ேம,� 
நா1களி� இ�த ஒD'க=க� இய�பாக இ��பத,�' காரண� உ�1. இ=� 
இ�லாைம'�' காரண� உ�1. அ=ேக பிற�'� உதவி ெச�வேத கட*<'� 
வி��பமான% எ�ற ந�பி'ைகயி� ேம� சமய� வள��தி�'கிற%. இ=ேக இ�த 
உ�ைம இைலமைற கா�ேபா� உ�ளேத தவிர, ெவளி�பைடயாக இ�ைல. 
ேந�மாறாக, பிற�'�$ தீைம ெச�தாவ% பண� ேச�$% அ�2சைன, அபிேசக� 
ெச�வைத' கட*� வி��&வா� எ�ற Cடந�பி'ைக வள��தி�'கிற%. அ=ேக 
பிற�'�$ ெதா�1 ெச�த சமய$ தைலவ�க� பல�, இ=ேக கா-!� ஒ%=கி$ தவ� 
ெச�தவ�க<�, உலக� ெபா� எ�� ெசா�A$ த�மளவி� ேமா-ச$%'�� 
பா1ப-ட ப'த�க<� பல�. அ=��ள சமய அைம�&களி� மட=களி� பல, 
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பிற�ைடய வா)*'� உதவி ெச�வத,காக ஏ,ப-டைவ. இ=ேக விேவகான�தாி� 
கால$%'�� பிற�தா� அ�ப!�ப-டைவ சில ஏ,ப-டன. அதனா� இ=ேக 
&�ணிய� பாவ� எ�� ெசா�னா�தா� மதி�& உ�1; ச6தாய ந�ைம எ�� 
ெசா�னா� மதி�& இ�ைல. ச-ட� எ�� ெசா�னா�தா� அட=கி நட'கிறா�க�; 
நாகாிக வா)'ைக 6ைற எ�� ெசா�னா� ேக-1 நட�பதி�ைல. இைத 
மா,றினா�தா� நம'�2 ;த�திர� ேக-க உாிைம உ�1; ஒ�கா� அத,�6� ந� 
தைல6ைறயி� ;த�திர� கிைட$%வி-டா3� அைத' கா�பா,ற வழி ெதாியாம� 
வ��%ேவா�. இ�த ஆ�வ$தா� ஏேதா ேபசிேன�. நா� எ�த வைகயிலாவ% ந�ப� 
ச�திர�ைடய மன$ைத� &�ப1$தியி��தா� ம�னி'��ப!யாக அவைர 
ேக-1'ெகா�கிேற�. நீ� ெகா-டவி�ைல எ�பைத ம-1� ேக-டதாக ந�ப� 
ச�திர� ெசா�னா�. அ%ம-1� அ�ல. ;வாி� ெப�தி�'க' 9டா%; ெப�தா� நீ� 
ெகா-ட ேவ�1�" எ�� ெசா�ேன�. சி�நீ� கழி'க அத,ெக�� R=கா� �ழி* 
ைவ'க�ப-1�ள%. அதி� சி�நீ� கழி'காம�, ;வாி� கழி'க�ப-!��த%. ;வ� 
அ�த' ெக-ட நா,ற$ைத ெந1ேநர� ைவ$தி��% பர�&� அ�லவா? எ=ேக 
ேபானா3� இ�த' ெகா1ைமைய' கா�கி�ேற�. இ% தவறான பழ'க� எ�� 
உண�$%வத,காகேவ ேக-ேட�. ந�ப� ச�திர� எ�ைன ம�னி'க ேவ�1�." 
எ�� ெசா�A2 ச�திர�ைடய ைகைய� ப,றி அவ�ைடய 6க$ைத� பா�$தா�. 
 
ச�திர�� அவ�ைடய ைககைள$ த� ைககளா� ஏ,�'ெகா�1 த� ப'க$தி� 
உ-கார2 ெச�தா�. 
 
"இGவள* ெதா�ைல இ�ைல. ேம,� நா-டா� க�1பி!$% அைம$த ேம� 
ெதா-! ந�றாக ேவைல ெச�% வ�தா� ேபா%�. அதி� ெதா=�� ச=கிAைய� 
பி!$% இD$தா�, த�ணீ� ேவகமாக வ�% சி�நீைர அ!$%� ேபா�வி1�" 
எ�றா� மாணவ� ஒ�வ�. 
 
"ெசயலாள� ேக-1' ெகா�!�'கிறா�. வா�ட�'�2 ெசா�A, 6தA� அ�த 
ேம�ெதா-!கைள� பD% பா�'க2 ெசா�3=க�" எ�றா� ம,ெறா�வ�. 
 
"அ�ப!ேய ெச�தா3� R=கா� �ழிைய வி-1 வி-1, ;வாி� ெப�%வி-1 
வ�கிறவ�கைள எ�ப!$தா� தி�$%வ%?" 
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"கட*�தா� தி�$தேவ�1�" 
 
"அ% பாவ� எ�� &ராண=களி�, தி�'�றளி� எDதி ைவ$தா�தா� நட'��." 
 
"அ% ம-1� ேபாதா%. அ�ப!2 ;வாி� ெப�தவ�கைள ம�பிறவியி� 
நரகேலாக$தி� ெகாதி'�� இ��&2 ;வைர$ தD*மா� ெச�% யமகி=கர� 
த�!�பா�க� எ�� எDதினா�தா� ஒD=காக நட�பா�க�." 
 
"அ�ப! எDதிவி-டா� ம-1� ேபாதா%. அ�த� &$தக=கைள� &ராண=களா'கி, 
அவ,ைற� ப,றி' கதாகால-ேசப=க� நட'�மா� ெச�ய ேவ�1�." 
 
"இ�ேபா% கதா கால-ேசப$தி� ேக-டறி�த ந�வழிகைள ம'க� வா)'ைகயி� 
பி�ப,�கிறா�களா? நா-!� ெபா� ேபாயி,றா? விபசார� �ைற�ததா? ேபராைச 
ெதாைல�ததா? Oதா-ட� ஒழி�ததா? அாி2ச�திர &ராண� 6த� பாரத� வைரயி� 
ப!'க' ேக-1� தி��தினா�களா?" 
 
"அதனா� &%வழி காணேவ�1�. சா�தA=க� ேபா�றவ�க� ஊ�ேதா�� 
ெத�*ேதா�� I1ேதா�� பல� ஏ,பட ேவ�1�. அ%தா� வழி." 
 
"அ%ம-1� ேபாதா%. சா�தA=க� ெச�வ% சாி எ�� �ர� எD�&வத,� ஆ-க� 
ேதைவ. ஊ�ேதா�� B,�'கண'கானவ�க� ேதைவ. உ�ைமயி� சா�பி�, 
நியாய$தி� சா�பி� தய=காம� �ர� ெகா1�பவ�க� ேதைவ." 
 
இ�ப!� பல� பலவா� ேபசினா�க�. அ$தைன'�� ெசயலாள� இட� ெகா1$தா�. 
6!வி� எ�ேலா�'�� ந�றி9றி, ேம�ெதா-!கைள விைரவி� பD%பா�'க 
ஏ,பா1 ெச�வதாக*� ெதாிவி$தா�. 
 
ச�திரேனா1 ெதாட��% வ�ேத�. "I� வ�&" எ�� இர�1 ெசா� ெசா�A$ த� 
அைறயி� வாயிA� நி�� என'� விைட ெகா1$தா�. நா� வ�%வி-ேட�. 
அGவள* நட�த பிற�� அவ�ைடய மன� தி��தியதாகேவா, மாறியதாகேவா 
என'�$ ேதா�றவி�ைல. அவ� நிைலயி� நா� இ��தி��தா� சா�தA=க$திட� 
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ம�னி�&'ேகாாி வ��தியி��ேப�. அவ�'� அ�த எ�ணேம ேதா�றியதாக$ 
ெதாியவி�ைல. 
--------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 13131313    
 
மாசி மாத� ெதாட=கிய%. ெபா%வாக எ�ேலா�ேம ப!�பி� 6ைன�% நி�றா�க�. 
பக3� இர*� எ�ேலா�� &$தக6� ைக8மாக இ��தா�க�. சிற�பாக, இர�டா� 
இ�ட� வ��பி� இ��தவ�க<� ப�கைல'கழக$ ேத�*'�2 ெச�3� ம,ற 
மாணவ�க<� ஓயாம� ப!$தா�க�. அவ�களி� அைறயி� இரவி� ெந1ேநர� 
விள'�களி� ஒளி காண�ப-ட%. ச�திர�� ப!$தா�. 
 
ேத�* ெந�'க$தி� ஊ'க� ஊ-!2 ச�திர�ைடய த�ைத என'� ஒ� க!த� 
எDதியி��தா�. அதி� ச�திரைன' க�1 ந�றாக� ப!'�மா� ெசா�லேவ�1� 
எ�� �றி$தி��தா�. அ�த' க!த$ைத எ1$%' ெகா�1 அவ�ைடய அைற'�2 
ெச�ேற�. அவ� நா,காAயி� சா��தப!ேய ஆ)�த உற'க$தி� இ��தா�. 
ேமைசயி� ஆ=கில� &$தக� திற�தப!ேய இ��த%. ஒA ெச�யாம� ெச�� 
ேமைச� ப'க$தி� உ-கா��ேத�. &$தக$தி� இைடேய &ைக�பட� 
இ��ப%ேபா� ேதா�றிய%. �1�ப$தாாி� படேமா, அ�ல% ச�திரனி� படேமா 
எ�� ெம�ல எ1$%� பா�$ேத�. ஒ� ெப�ணி� படமாக இ��த%. கீேழ "க. 
இமாவதி" எ�� ைகெயD$%� இ��த%. பட$ைத உ,� ேநா'கிேன�. 
நாடக$த�� அவேனா1 ேபசிய அ�த� ெப�தாேனா எ�� எ�ணி ம�ப!8� 
பா�$ேத�. அGவா�தா� ேதா�றிய%. 
 
பட$ைத� பைழயப!ேய ைவ$%வி-ேட�. ச�திர� இ��� எழவி�ைல. சிறி% 
ேநர� சி�தி$தப! இ��ேத�. மால� ெசா�னப! காதலாக$தா� இ�'�ேமா 
எ�� எ�ணிேன�. எ�ப!யாவ% ேபாக-1�. ேத�* ெந�'க$தி� ந�றாக� 
ப!$%' கைள$%ேபா� இ�ப!$ J=�கிறாேன, இ%ேவ ேபா%� எ��� 
எ�ணிேன�. அ�த� &$தக$தி� ப'க=கைள$ த�ளி ம�ப!8� ஒ�6ைற அ�த� 
பட$ைத� பா�$ேத�. ைகெயD$ைத8� பா�$ேத�. பைழயப!ேய &$தக$தி� 
ப'க$ைத$ திற�தா, ேபா� ைவ$ேத�. அ�ேபா%� ச�திர� J'க$திA��% 
விழி'கவி�ைல. பிற� வ�% பா�'கலா� எ�� எD�% வ�ேத�. அவ� 
விழி$%'ெகா�1 "எ�ன ேவ3" எ�றா�. 
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"ஒ��� இ�ைல, அ�பா க!த� எDதியி�'கிறா�." 
 
"எைத�ப,றி?" 
 
"உ� ப!�ைப� ப,றி" 
 
"என'�� எDதியி�'கிறா�" எ�� ெசா�A நி�$தி, சிறி% ெபா�$%, "சாி" 
எ�றா�. 
 
நா� வ�%வி-ேட�. 
 
எ=க<'�� க�Uாி$ ேத�*க� ெந�=கின. ச�திர� 6தலானவ�க<'�� 
ப�கைல'கழக$ ேத�*க� ெந�=கின. மால�� நா�� ேபா-!யி-1� ப!�ப% 
எ�� எ=க<'�� தீ�மான� ெச�%ெகா�ேடா�. ஒ� நா� மாைல அவ� 
எ�னிட� வ�%, "ேவ3! ேகாயி3'�� ேபா� வ�ேவா�" எ�றா�. நா� இைச�% 
எD�ேத�. 
 
வழியி� அவ�, "ம,றவ�க� யா�'�� ெசா�லாேத. நா� எ�ேபா%� ேத�*'� 
6� ஓ� அ�2சைன ெச�வ% வழ'க�. அேதா1 ஒ� பிரா�$தைன ெச�% ெகா�1, 
ேத�* ெவ,றி என$ ெதாி�த*டேன ேபா� அ�த� பிரா�$தைனைய2 ெச�%வி-1 
வ�ேவ�. எL.எL.எ�.சி-8� அ�ப!$தா� ேதறிேன�. இ�ேபா% அத,காக$தா� 
ேபாகிேற�. நீ8� ேத�ைவ 6�னி-1 அ�2சைன ெச�; ஒ� பிரா�$தைன8� 
ெச�%ெகா�" எ�றா�. 
 
எ� மன$ேத ெப�?ேசா�* வ�த%. ப!$த ைபய� இ�ப! எ�Eகிறாேன. 
எ�Eவைத8� இGவள* உ�ைம என எ�Eகிறாேன. இவனிட� எ�ன 
ெசா�வ% எ�� வ��திேன�. "ேகாயி3'�� ேபாகலா�, வழிபா1 ெச�யலா�. 
மன$ைத' கா'��ப! ேவ�டலா�; ேசா�ைவ� ேபா'கி ஊ'க� த��ப!யாக*� 
ேவ�டலா�; ஆனா� ேத�வி� ெவ,றி த�மா� ேவ�1வதா? அத,� ல?சமாக 
அ�2சைன8� பிரா�$தைன8� ெச�வதா? என'� இ�ப!�ப-ட ேபாA வழிபா1 
பி!'கா%. நா� தி��பி� ேபாகிேற�" எ�ேற�. 
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"நீ ந�பாவி-டா� ேபாக-1�, %ைண'காவ% எ�ேனா1 வா" எ�� எ� இ� 
ைககைள8� ப,றி' ெகா�டா�. அவ�ைடய அ�&'காக$ %ைணயாக� ேபா� 
வ�ேத�. தி��பி வ�தேபா%, "உன'� இத�ைடய பய� எ�லா� இ�ேபா% 
ெதாியா%; ேபாக ேபாக$ ெதாி8�" எ�றா�. 
 
"பா�$தாயா? நீ எ�ைன ெவ��வி-ட%ேபா� ேப;கிறா�" எ�� 
உ,��பா�$ேத�. 
 
"சாி, சாி. வா" எ�� ைககைள� ப,றினா�. 
 
"நா� கட*ைள மிக� ெபாிய ச'தியாக எ�ணி வழிப1கிேற�. ஒD=கான ஆ-சி$ 
தைலவராக மதி$% அ�& ெச3$%கிேற�. சி�ன சி�ன ெபா�ைள எ�லா� பா�$% 
விதிகைள மா,றி உதவி ெச�8� சி�ைம அவாிட� இ�ைல" எ�ேற�. 
 
அவ� அத,�� ஒ��� விைட 9றாம�, "எ�ப!யாவ% இ�'க-1�" எ�� 
நDவினா�. 
 
ேத�*களி� இ�வ�� ந�றாகேவ எDதி'ெகா�1 வ�ேதா�. ஆனா� 
மாலனிட$தி� ம-1� அ!'க! ஏ'க6� ேசா�*� காண�ப-டன. இ��தேபாதி3� 
விடா 6ய,சிேயா1 ப!$% எDதினா�. 
 
ச�திர�ைடய அைற'�� அ!'க! ேபா� எ-!� பா�$% வ�ேத�. ேத�* 
நா-களி� ஒGெவா� நா<� மாைலயி� ேபா� எ�ப! எDதினா� எ�� ெதாி�% 
வ�ேத�. ஆ=கில$தி� பாட=க� மற�% ேபாவதாக*� தமிழி� ந�றாக எDதலா� 
எ��� 9றினா�. கண'�� பாட=க<� வி?ஞான� பாட=க<� நிைறய 
இ��பதாக2 ெசா�னா�. அவ�'�$ ேத�வி� உ�ைமயான ஆ�வ� இ��தைத 
உண��% மகி)�ேத�. 
 
ஆ=கில$ ேத�* நட�த C�� நா-க<� மாைலயி� அவ�ைடய அைற'�� ேபா�, 
"எ�ப! எDதினா�." எ�� ேக-ேட�. "ஏற'�ைறய எDதியி�'கிேற�" எ�� 
ெசா�A வினா$தா�கைள' கா-!னா�. 
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தமி)$ ேத�* நட�த இர�1 நா-களி3� ேக-டேபா%, "ந�றாக 
எDதியி�'கிேற�" எ�றா�. 
 
கண'�$ ேத�* நட�த இர�1 நா-க<� ேபாயி��% ேக-ேட�. "B,�'� 
ஐ�ப% வ��. அGவள*தா�" எ�றா�. 
 
"வாலாசாவி� B,�'� B�� ெதா�W,ெற-1மாக வா=கி' ெகா�!��த நீ, 
என'�' கண'�' க,�' ெகா1$% எ�ைன வ�லவ� ஆ'கிய நீயா இ�ப!2 
ெசா�வ%?" எ�ேற�. 
 
"எ�ன ெச�வ%?" எ�� இர�1 ெசா,களி� 6!$தா�. 
 
வி?ஞான� பாட$%$ ேத�* அ1$%$ ெதாட=�வத,� 6� ஒ� நா� வி16ைற 
ெத3=� ஆ�1� பிற�&'காக வ�தி��த%. வி16ைறயி� ெவளிேய ேபா�2 
;,�கிறானா, ஆ)�% ப!$%' ெகா�!�'கிறானா பா�'கலா� எ�� ச�ன� 
வழியாக எ-!� பா�$ேத�. ச�திர� ��&ற�ப1$தி��தா�. வி�மி வி�மி அDவ% 
ேக-ட%. க�கைள$ %ைட�பைத' க�ேட�. ப'க$தி� ஒ� கவ� ஓர� 
கிழி'க�ப-!��த%. தனிேய ஒ� க!த� கிட�த%. ;வ� ஓர$தி� பளபள�பான தா� 
ஒ�� இர�1 %�டாக' கிழி'க�ப-!��த%. கிழி$த ஒ� %�!� ஒ� 
ெப�ணி� பட6�, ம,ெறா�றி� ஆணி� பட6� இ��தன. தி�மண 
அைழ�பிதேழா எ�� ஐ8,ேற�. அவ�ைடய த=ைக க,பக$தி� தி�மண 
அைழ�பிதேழா எ�� எ�ணிேன�. எ� மன� பகீெர�ற%. ச�திர�'�� 
வி��பமி�லாத இட$தி� க,பக$ைத$ தி�மண� ெச�% ெகா1'கிறா�கேளா? 
க,பக$தி� தி�மணமா? இGவா� எ�ணிய*ட�, எ� க�க<� கல=கின; எ� 
இதய6� வி�மிய%. "ச�திரா?" எ�ேற�. அவ� தி��பி� பா�$%வி-1, "இ�ேபா% 
வராேத, ேபா�வி1" எ�றா�. என'� அDைக வ�%வி-ட%. "உ� %யர$தி� 
என'�� ப=� உ�1! ச�திரா! இத,காக' கல=காேத. எ�ன ெச�வ%!" எ�ேற�. 
 
அவ� தி1'கி-டா,ேபா� பா�$தா�. "உன'�� ெதாி8மா?" எ�றா�. 
 
"அேதா ெதாி8ேத" எ�� தி�மண அைழ�பிதைழ' கா-!ேன�. 
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"ேவ3! ேமாச� ெச�% வி-டாேள!" எ�� அைறயி� கதைவ$ திற�தா�. க�க� 
அD% அD% சிவ�தி��தன. 6க� I=கியி��த%. உடேன ப1'ைகயி� விD�% 
வி�மி அDதா�. "இேதா, பா�" எ�� ப'க$தி� இ��த க!த$ைத எ1$% 
நீ-!யப!ேய, "ப!, ப!$%� பாரடா" எ�றா�. ப!$%� பா�$ேத�. 
 
அ�&�ள அ�ணா, 
 
இ$%ட� எ� தி�மண அைழ�பித) அ��பி8�ேள�. ேநாி� வ�% ெகா1'க 
எ�ணிேன�. ஆனா� ேத�*'� உாிய கால� அ�லவா? இ��� C�� நா�� 
நாளி� எ�லா� 6!�% வி1�. பிற� நா� ேநாி� வ�வத,�� நீ=க� ஊ�'�� 
&ற�ப-டா3� &ற�ப-1 வி1I�கேளா எ�� எ�ணிேய தபாA� 
அ��பி8�ேள�. ம�னி'க. 
 
ேத�*க� ந�றாக எDதி8�ேள�. இனி உ�ளவ,ைற8� ந�றாக எDதிவி1ேவ�. 
நீ=க<� அGவாேற ெச�தி��R�க�. 
 
உ=க� அ�&'�ாிய 
க. இமாவதி. 
 
க!த$ைத� ப!$த பிற� எ� உ�ள$தி� %யர� ேபாயி,�. உ�ைம விள=கி,�. 
ச�திரைன� பா�$ேத�. அவ� க�கைள$ %ைட$%' ெகா�1� வி�மி' 
ெகா�1� இ��தா�. 
 
"ேத�* 6!�த%�, ஊ�'� உ�ைன அைழ$%' ெகா�1ேபா� அ�பா*'�2 
ெசா�A அவைள மண� ெச�%ெகா�ள..." எ�� வா'கிய$ைத 6!'காமேல 
அDதா�. "இ�ப! ஒ� தி�மண அைழ�& அ2சிட எ�ணிேன�. அவ� 
ெச�%வி-டா�" எ�� தா� கிழி$% Iசியைத' கா-!னா�. ம�ப!8� �ழ�பிய 
�ரA�, "அவ<ைடய வா)'ைக ெதாட=�கிற%; எ� வா)'ைக 6!கிற%" எ�� 
கதறினா�. 
 
எ�ன ெசா�வ% எ�� ெதாியாம� சிறி% ேநர� ேபசாம� இ��ேத�. கிழி�த 
அைழ�பிதைழ எ1$%� பா�$ேத�. 6� பா�$த அேத ெப�ணி� பட� இ��த%. 
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கீேழ "இமாவதி" எ�� அ2சி-!��த%. அ1$த %�!� மணமகனி� பட� 
இ��த%. அத� கீேழ "சிவச=கர�" எ�� அ2சி-!��த%. 
 
"இனிேம� நா� ப!'க 6!யா%. சாக$தா� 6!8�." எ�றா� ச�திர�. 
 
"ைப$திய� உன'�" எ�ேற�. 
 
"உன'�' காத� எ�றா� எ�ன எ�� ெதாியா%. நீ ஒ� ம�1, ம'�, 
உண�2சிய,ற மர�" எ�றா�. 
 
"இ�'கலா�. ஆனா� இ% காத� அ�ல. அவ� கல=கவி�ைல. நீ ம-1� இ�ப! 
அDகிறா�. இ%வா காத�? அவ� வி��பவி�ைல. நீ ம-1�...." 
 
ச�திர�'�' ேகாப� வ�த%. அD% சிவ�த க�கேள ேகாப'க�களாக மாறி, 
எ�ைன பா�$%, "என'� அறி*ைர ெசா�ல வ�%வி-டாயா? எD�% ேபா" 
எ�றா�. ம�ப!8� ��&ற�ப1$%, "ைப$தியமா! நீயா இ�ப!2 ெசா�கிறா�?" 
எ�� ெசா�A'ெகா�ேட அDதா�. 
 
இனி எ�ன ெசா�Aயேபாதி3� தவறாகேவ க�%வா� என உண��ேத�. நா� ஓ� 
ஆ�1 தவறி விடேவ, இவ� ேம� வ��&'� வ�% எ�ைன� ப,றி' �ைறவாக 
எ�Eகிறா�; அறிவி3� அ�பவ$தி3� தா� ெபாியவ� எ�� க�%கிறா�; 
அதனா�தா� அறி*ைர 9ற என'� உாிைம இ�ைல எ�கிறா�. க�Uாி'� வ�த 
பிற� பழகிய பழ'க$தி3� எ�ைன2 சி� ைபய� ேபால*� தா� வள��த தைமய� 
ேபால*� க�தி நட$%கிறா�; அதனா�தா� நானாக ெந�=கி2 ெச�ற 
கால=களி3� &ற'கணி$தி�'கிறா�; நா� அ�பினா� பணி�% ேபானைத, இவ� 
தவறாக உண��% உய�* மன�பா�ைம ெகா�1 வி-டா�; ஒ�கா� என'�' 
கண'�' க,�'ெகா1$த காரண$தாேலேய நா� அறிவி� சிறியவ� எ��� தா� 
அறி* 6தி��தவ� எ��� எ�ணிவி-டாேனா; வயதி3� இவ� எ�ைனவிட 
ஓரா�1தா� C$தவ�; அ�ப! இ�'க நா� ஏ� இவனிட� இ�ப!� பணி�% 
இ�த2 சி�ைம'� ஆளாகேவ�1� எ�� எ� உ�ள$தி� பல எ�ண=க� 
எD�தன. எD�% வ�%விடலாமா எ�� ேதா�றிய%. உடேன அவனிட� நா� 
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ெகா�!��த ந�றி8ண�2சி8� �1�ப�பிைண�&� எ�ைன$ த1$தன. அD% 
ெகா�!��த அவ� ப'க$திேலேய இ��ேத�. 
 
சிறி% ெபா�$%, "நட�த% நட�%வி-ட%. அவ� உ�ைன ஏமா,றிவி-டா�; 
ேமாச� ெச�%வி-டா� எ�ேற ைவ$%'ெகா�ளலா�. அத,காக இ�ேபா% எ�ன 
ெச�வ%? அD% அவ<ைடய மன$ைத மா,றி விட6!8மா? எD�% 6க$ைத 
அல�பி'ெகா�1 ப!'க உ-கா�. அ�ல% ெவளிேய எ=காவ% ேபா� வரலா�, 
வா. இைத மற�பத,� வழி அ%ேவ" எ�ேற�. 
 
அவ� ஒ��� 9றாம�, ��&ற� ப1$தப!ேய கிட�தா�. 
 
எைத நிைன$%'ெகா�ேடா, சிறி% ேநர$தி� ஒ� ெப�C2; வி-1 வி�மினா�. "நீ 
அ�பா*'� எDதிவி1. நா� ேத�*'�� ப!'க� ேபாவதி�ைல; ஊ�'�� வர� 
ேபாவதி�ைல எ�� எDதிவி1" எ�றா�. 
 
இ�ேபா% எைத2 ெசா�A8� பய�படா% ேபா� இ�'கிற%. அD� வைரயி� 
அD% ஓ8மா� தனிேய வி-1, பிற� வ�% ெசா�லலா� எ�� எ�ணி எD�ேத�. 
"இ�'க-1�, பிற� வ�ேவ�" எ�� ெசா�A� &ற�ப-ேட�. 
 
அைற'� வ�த பிற� எ� மன� அைமதியாக இ�ைல. அவ� தனிேய எ=காவ% 
ேபா�$ த,ெகாைல ெச�% ெகா�வாேனா எ�� மன� அ?சிய%. அதனா� 
உ-கா�வ%� எD�% ேபா�� பா��ப%மாக இ��ேத�. ப'க$% அைறகளி� 
கதவி� ஒA ேக-டா3� அவ�தா� கதைவ2 சா$%கிறாேனா எ�� எD�% 
பா�$ேத�. ஏதாவ% ந?; வா=கி ைவ$தி��% அைத' �!$%வி-1$ த,ெகாைல 
ெச�% ெகா�வாேனா, அ�ப!யானா� உ�ேள இ�'கிறா� எ�� 
வி-1வி1வதி3� ஆப$% இ�'கிற% எ�� எ�ணி அ!'க! எD�%ேபா�2 
ச�ன� வழியாக� பா�$% வ�ேத�. அவ� பைழயப! அேத ேகால$தி� கிட�தா�. 
க!த� காைலயி�தாேன வ�தி�'கிற%. அத,�� எ�ப! ந?; வா=கி'ெகா�1 
வ�% அைறயி� ைவ$தி�'க 6!8�. Iணாக ந� மன� அ?;கிற% எ�� ஒ�வா� 
ேதறிேன�. 
 
அ�பா� சிறி% ேநர$தி� அவ�ைடய அைறயி� ஏேதா ேப2;' �ர� ேக-ட%. 
எD�%� ேபா�� பா�$ேத�. அவ� ப1'ைகயி� உ-கா��% இர�1 மாணவ�ட� 
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ேபசி'ெகா�!��தா�. கிழி�த அைழ�பிதைழ8� க!த$ைத8� எ1$% 
மைற$%வி-!��தா�. "உட�& ந�றாக இ�ைல. ஒேர மய'க�. வயி,� ேநா*. 
ப!'க 6!யவி�ைல" எ�� ெபா�யான காரண$ைத அவ�களிட� ெசா�A' 
ெகா�!��தா�. 
 
"இரவி� ெந1ேநர� க� விழி$%� ப!$தி��பா�. அதனா� வ�தி�'��" எ�றா� 
ஒ�வ�. 
 
"அ�ல%, க�ட ேவைளயி� எ�லா� ேதநீ� �!'கிறாயாேம, அதனா� வ�தி�'��, 
சனிய�" எ�றா� ம,ெறா�வ�. 
 
"எ�னேவா, ெதா�ைல" எ�� ச�திர� க�கைள$ ேத�$% ைக$%�!னா� 
6க$ைத$ %ைட$%' ெகா�1, ஒ� கவைல8� இ�லாதவ� ேபா� கா-!' 
ெகா�டா�. சிறி% ேநர$தி� இ�ப! ந!'க'9!யவ� இ��� சிறி% ேநர$தி� 
கவைலைய மற�% நட'க*� 6!8�, ப!'க*� 6!8� எ�� ந�பி'ைக 
ெகா�ேட�. 
 
ந�ப�க� ேபானபிற� ெச�� ச�ன� வழியாக� பா�$ேத�. பைழயப!ேய 
ப1$%'ெகா�!��தா�. ஆனா� வி�ம3� க�ணீ�� இ�ைலேபா� ெதாி�த%. 
 
நாைல�% 6ைற எD�% எD�% ேபா��பா�$ேத�. அவ� அேத நிைலயி� 
இ��தா�. மாைல2 சி,��!'� ேநர� ஆயி,�. ேபா� அைழ$ேத�. "என'� 
ேதைவ இ�ைல. Iணாக$ ெதா�தர* ெச�யாேத; எ� அைற� ப'க� வராேத" எ�� 
க!�தா�. 
 
ேபசாம� தி��பிேன�. நா� சி,��! உ�ட பிற� வ�% ச�னல�ேக நி�� 
பா�$ேத�. அவ� அ=ேக இ�ைல. எ� ெந?; தி1'கி-ட%. கதைவ ெம�ல$ 
த�ளி�பா�$ேத�. பிற�தா� அ% ெவளிேய M-ட�ப-!��தைத' கவனி$ேத�. 
எ=ேக ேபாயி��பா� எ�� எ�ணி' கவைல�ப-1 நி�� ெகா�!��த ேபா%, 
அவ� �ளி'�� அைற'��ேபா� 6க� அல�பி' ெகா�1 தி��பியைத' 
க�ேட�. எ� உ�ள� �ளி��த%. எ�ைன� பா�$த%� ேபசாம�, சாவி எ1$% 
அைறைய$ திற�% உ�ேள ெச�� தாழி-1' ெகா�டா�. சிறி% ேநர$தி� ந�ப� 
சில� வ�%, "ஏ� இ�ப! அDC?சிேபால உ-கா��% ெகா�!�'கிறா�? ெவளிேய 
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;,றிவி-1 வ�% ப!'க உ-காரலா�. வா" எ�� அவைன வ,&�$தி அைழ�ப% 
ேக-ட%. அ�ப!யாவ% அவ�கேளா1 ேபானா� ந�றாக இ�'�� எ�� 
எ�ணிேன�. அவ� &ற�ப1வதாக இ�ைல. ந�ப�க� ெவளிேய வ�தன�. சிறி% 
கழி$%�ேபா� எ-!�பா�$ேத�. க-!A� ேம� ப1$% அ�த� ப'கமாக 6க$ைத$ 
தி��பி' ெகா�!��தா�. இ��� சில ந�ப�க� வ�% கதைவ$ த-!ன�. "அட 
எ�ன�பா! இரெவ�லா� க� விழி$தாயா? இ�ேபா% J=�கிறாேய" எ�றா�க�. 
"ஆமா�’பா இ�ேபா% எD�பி$ ெதா�தர* ெச�யாதீ�க�. தய* ெச�% 
ேபா�வா=க" எ�� ப1$தப!ேய அ��பி வி-டா�. நா�� எ=�� ெவளிேய 
ேபாகவி�ைல. 
 
வி1தி 6D%� விள'ெகாளி பரவிய%. ஒேர ேநா'கமாக மாணவ�க� எ�லா�� த� 
த� அைறயி� ப!'க$ ெதாட=கினா�க�. ச�திர�ைடய அைறயி� ம-1� விள'� 
இ�ைல. அ�த வழிேய வ�த சில�, "இ% ந!கமணி ச�திர�ைடய அைற அ�லவா? 
எ=ேக சிவகாமி காேணாேம! இமாவதிைய$ ேத!'ெகா�1 ேபாயி��பா�" எ�� 
ேபசி'ெகா�1 ேபானா�க�. அைத'ேக-டேபா% எ� மனேம கல=கிய% எ�றா�, 
உ�ேள ஒ� Cைலயி� ப1$%'கிட�த ச�திர�ைடய மன� எGவள* 
வ��தியி�'�ேமா? அ�த� பாவி� ெப� இமாவதி அ�ப! இவைன ஆைச கா-! 
ஏமா,ற ேவ�1மா?... இ�ைல, இ�ைல. அவ<ைடய க!த$ைத� பா�$தா� 
அ�ப! ஆைச கா-!யவளாக$ ெதாியவி�ைலேய. ந�ப� ஒ�வ� ம,ெறா� 
ந�ப�'�' க!த� எDதிய% ேபாலேவ எDதியி��தா�. காத� ெச�% மண�% 
ெகா�வதாக ஆைசகா-!யி��தா� இ�ப! உ�ைமயான ந-&ாிைமேயா1 தி�மண 
அைழ�& அ��பி�'க 6!8மா? அைழ�ேபா1 க!த� ஒ�� எDதியி�'க 
6!8மா? க!த$தி� கல=காம� எDதியி�'க 6!8மா? தா� ந�றாக$ ேத�* 
எDதியி��பதாக*�, இனி8� அGவா� எDதி' �ைறைய 6!'க� ேபாவதாக*� 
�றி'க 6!8மா? அேத க!த$தி� ச�திர�� ந�றாக எDதி ெவ,றி ெபறேவ�1� 
எ�� த� வி��ப$ைத$ ெதாிவி'க 6!8மா? ஒ� ேவைள ேபாA ஆைசகா-! 
அவைன ஏமா,றிய ேவசி$தன� உைடயவளாக இ��தா�, இ�ப! உ�ைமய�& 
உ�ள ஒ� க!த� எDத 6!8மா? ஏமா,றியவ� த� ஏமா,� வி$ைதைய 
ெவளி�பைடயாக' கா-! அைழ�பிதைழ அ��&வாளா? இ�'கேவ இ�'கா%. 
இமாவதி உ�ைமயாக ந�ல ெப�ணாகேவ இ�'க ேவ�1�. ச�திரனிட$தி� 
அ�& மி��த ெப�ேணதா�. ஆனா� அ�த அ�ைப இவ� காத� எ�� 
எ�ணிவி-டா�, ைப$திய'கார�. ஆ� ஒ�வ� மி��த அ�& ெச3$தினா� அ% 
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ந-&$தாேன? அ�ப!�ப-ட அ�ைப ஒ� ெப�E� ஒ�வனிட� ெச3$த 
6!யாதா? அ%*� ந-&$தாேன? ஆE'�� ெப�E'�� மன$தி� அ�& ந-& 
எ�லா� உ�1 அ�லவா? ெப� அ�& ெச3$தினா� அைத ஏ� ஆ�க� காத� 
எ�� எ1$%' ெகா�ளேவ�1�. எ�னிட� எ� த=ைக அ�& ெச3$%வ%ேபா�, 
ஒ� ெப� உட�பி� எ�ண� இ�லாத அ�ைப2 ெச3$த 6!யாதா? இGவள* 
9�ைமயான அறி* உ�ள ச�திர� இைத உணராம� அைலகி�றாேன! இவ�ைடய 
அறிைவ8� அழைக8� க�1 அ�த� ெப� அ�& ெகா�!��பா�! அ�த அ�ைப 
உட�பி� எ�ண� இ�லாம� ந-பாக வள�$தி��பா�! அவளா� 6!�த%; 
இவனா� 6!யவி�ைல. காத� எ�� ேகா-ைட க-!வி-டா�. இ�� கல=கி 
நி,கிறா� எ�� பல�பல எ�ணிேன�. 
 
உண* ேநர$தி� சில மாணவ� வ�% கதவ�ேக நி��, "எ=ேக ேபாயி�'கிறா�. 
காேணாேம" எ�றா�க�. அவ�களி� ஒ�வ�, "இேதா M-1 இ�ைலேய! விள'� 
அைண$%வி-1 உ�ேள இ�'கிறா�" எ�றா�. "ச�திரா! ச�திரா!" எ�� கதைவ$ 
த-!னா�க�. அத,�� ஒ�வ�, "பாமா கதைவ$ திறவா�" எ�� பா-1� பாட$ 
ெதாட=கினா�. ச�திர� உ�ேள இ��%, "என'� உட�& ந�றாக இ�ைல 
ெகா?ச� J=கிவி-1� பிற� வ�ேவ�. ெதா�தர* ெச�யாதீ�க�" எ�றா�. 
அவ�க� அ=கி��% உண*' 9ட$%'�2 ெச�றா�க�. நா� ேபா� அைழ$தா3� 
அேத ேபா�தா� ெசா�வா� எ�� உண��% நா�� உண*'�� &ற�ப-ேட�. 
&ற�ப-ட ேநர$தி� மால� வ�% ேச��தா�. "எ�ன! ப'க$% அைறயி� உ=க� 
ஊ� ஆ� இ�ைலேய! விள'ேக காேணாேம! ஆ� இ�லா வி-டா3� விள'�� 
ேபா-1� M-!வி-1 மி�சார$ைத2 ெசல* ெச�வ% க�Uாி நாகாிக� ஆயி,ேற" 
எ�றா�. "உL" எ�� அவைன$ த1$% உண*' 9ட$%'� அைழ$%2 
ெச�ேற�. வழியி�, "அவ�'� மன� ந�றாக இ�ைல எ�� �றி�பாக2 
ெசா�ேன�. "ஏ�? ஏதாவ% காத� வ�% 6,றி வி-டேதா? அ%*� ேத�* 
ெந�'க!யிலா? அ�த� பாD� காத� இ��� நா�� நா� ேத�* 6!�த பிற� 
வ�% ெதாைலய' 9டாதா?" எ�றா�. "என'� ஒ��� ெதாியா%" எ�� 
மD�பிேன�. 
 
உ�1 தி��பி வ�% பா�$தேபா%, ச�திர�ைடய அைற M-!யி��த%. உ�ேள 
விள'� இ�ைல. மன� தி1'கி-ட%. இ�ெனா� ப'க�, "அ�ப! எ=�� 
ேபாயி�'க மா-டா�. இ��� சிறி% ேநர$தி� உண*' 9ட$%'� வ�வதாக2 
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ெசா�னா� அ�லவா? அத�ப! உண*'�$தா� ேபாயி��பா�. ந� எதிேர 
வரவி�ைல. ஒ�கா� ெத,��ப! வழியாக இற=கி� ேபாயி��பா�" எ�� 
ஒ�வைகயி� ஆ�த3� அைட�ேத�. 
 
எ� 6க வா-ட$ைத உண��த மால�, "ஏ� அ�ப!' கவைல�ப1கிறா�? 
ச�திர�'காகவா? உ�ைன அவ� ஒ� ெபா�ளாகேவ க�தவி�ைலேய. நீ ம-1� 
ஏ� இ�ப! உயிைர வி1கிறா�?" எ�றா�. 
 
"இவ� எ�ப! இ��தா3� இவ�ைடய அ�மா, அ�பா அ$ைத எ�லா�� 
ந�லவ�க�. �1�பேம ந�ல �1�ப�. இவ�� எ�னிட� மிகமிக அ�பாக 
இ��தா�. இ�வ�� ஓ� உயி� ேபா� C�� ஆ�1க� கழி$ேதா�" எ�ேற�. 
 
"ச�திர�ைடய ஊ� எ%?" எ�றா�. 
 
ஊ� 6தAயவ,ைற எ�லா� விாிவாக' 9றிேன�. அ��தா� மால�� த� 
ஊைர� ப,றி8� �1�ப$ைத� ப,றி8� விாிவாக' 9றினா�. சிறி% ேநர� 
வைரயி� அ'கைறேயா1 ேக-1'ெகா�!��ேத�. பிற� ச�திரைன� ப,றிய 
எ�ண� வ�%வி-ட%. மாலைன உ-காரைவ$% வி-ேட எD�% ேபா�� ப'க$% 
அைறைய� பா�$ேத�. பைழயப!ேய கத* M-!யி��த%. தி��பி வ�ேத�. 
 
"இ��� வ�தி�'க மா-டா�" எ�றா�. 
 
"வரவி�ைல" எ�ேற�. 
 
"சாி, சாி ப! ந� கடைமைய2 ெச�யேவ�1�" எ�� அவ� எD�% ெச�றா�. 
 
ேநர� ஆக ஆக எ� கவைல மி�தியாயி,�. எ� அைறயி� வாயி,ப!யிேலேய 
நி�ேற�. கா� ேநாகேவ, உ�ேள நா,காAைய2 ச�ன� ப'கமாக இD$%� 
ேபா-1'ெகா�1, வழியி� ேபாேவாைர எ�லா� பா�$தி��ேத�. மணி ஒ�ப% 
அ!'�� வைரயி� அGவாேற இ��ேத�. 
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ஒ�கா� இமாவதிையேய ேத!'ெகா�1 ேபா� வி-டாேனா? தி�மண ஏ,பா1 
உ�ைமதானா எ�� ேக-1 வ�வத,காக� ேபானாேனா? அ�ல% ேவ� யா� 
I-1'காவ% ேபாயி��பாேனா? அவ�'� இ�த ஊாி� யா� ந�ப�க�? யா�� 
இ��பதாக$ ெதாியவி�ைலேய. உண*' 9ட$%'�� ேபா� உ�ட பிற�, தனிேய 
இ��பத,�� பி!'காம�, அ=கி��% யாேர�� ஒ� ந�ப�ைடய அைற'�� 
ேபாயி�'கலா� எ�� எ�ணிேன�. உடேன எ�லா அைறைய8� பா�$%வர 
ேவ�1� எ�� மன� J�!ய%. எD�% அைறைய� M-! வி-1 ெம�ல எ�லா� 
ப'க$ைத8� ;,றி வ�ேத�. மாலனி� அைற� ப'கமாக வ�தேபா% அவ� 
எ�ைன� பா�$%வி-டா�. 
 
"எ�ன? எ=ேக ேபா� வ�கிறா�? அவைனயா ேத1கிறா�?" எ�றா�. 
 
"இ�ைல J'கமாக இ��த%. அைத மா,�வத,காக இ�ப! உலாவி வ�கிேற�. நீ 
எD�% வரேவ�டா, ப! நா�� ேபா�� ப!'க� ேபாகிேற�" எ�ேற�. 
 
ச�திரைன' காணாமேல எ� அைற'�$ தி��பிேன�. சாி, ெவளிேய யா�ைடய 
I-1'ேகா ேபாயி�'கிறா�. காைலயி� தி��பி வ�%வி1வா� எ�� எ�ணி, 
ப!�பத,காக� &$தக$ைத எ1$ேத�. ப!$%' ெகா�!��தேபா% கத* திற'�� 
ஒA ேக-1 இ�6ைற எD�% எD�% ேபா�� பா�$ேத�. அவ�ைடய அைற 
M-!ய% M-!யப!ேய இ��த%. மணி ப$% அ!$த%. சிறி% ேநர� ப!�&, சிறி% 
ேநர� ச�திர� நிைன* இ�ப!ேய மாறி மாறி' கழி�த%. ப'க$தி� உ�ள 
மர=களிA��% ஆ�ைதயி� ஒA8� ;வ�'ேகாழியி� ஒA8� ேக-டன. J'க� 
வ�த%. கைடசியாக எD�% ேபா� ஒ� 6ைற பா�$%வ�% உற=கிவி-ேட�. 
 
இர* 2 மணி'�$ திXெர�� எ� உற'க� கைல�த%. இர* 6�ேனர$தி� 
ப1$தா� எ�ேபா%� வி!ய,கால� வைரயி� ஒ��� அறியாம� ஆ)�% 
உற=�கி�றவ� நா�. ேத�* நா-களி� க!கார$தி� 4, 4 1/2 மணி'� அலார� 
ைவ$%வி-1� ப1$தா3�, அலார� அ!'�� ேபா% அ�த' க!கார$தி� ேம� 
ெவ��ேபா1� ஆ$திர$ேதா1� எDேவ�. சில நா-களி� எD�% நி�$திய%� 
ம�ப!8� ப1$%வி1ேவ�. I-!� இ��த கால=களி� அ�மா ெம�ல$ த-!' 
ெகா1$% எ�ைன எD�பி உ-கார ைவ�பா�. அ�ப! ஆ)�% உற=�� வழ'க� 
உைடய நா� அ�� எதி�பாராம� 2 மணி'� விழி$%' ெகா�ட% என'ேக 
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விய�பாக இ��த% எ� மன$தி� இ��த கவைல8� திகி3� அத,�' காரணமாக 
இ��தி�'��. 
 
எD�% விள'கி-1' கதைவ$ திற�% ெவளிேய பா�$ேத�. எ=�� ஒேர அைமதி 
நிலவிய%. கிழ'�� ப�தியி� ெதாைலவி� இர�1 அைறகளி� ம-1� விள'ெகாளி 
ெதாி�த%. எ�. ஏ. ப!'�� மாணவ�க� யாேர�� இ��� உற=காம� ேதநீ� 
�!$%வி-1� ப!$%'ெகா�!�'கலா�; அ�ல%, 6�ேனர$தி� ந�றாக$ 
J=கிவி-1 இ�ேபா% விழி$%' ெகா�!�'கலா� எ�� எ�ணிேன�. ஒ�கா� 
ச�திர� வ�தி�'க'91� எ�� எ�ணி, கதவ�ேக ேபா�� பா�$ேத�. M-!ய 
M-1 அ�ப!ேய இ��த%. ெகா-டாவி வி-டப!ேய வ�% ம�ப!8� 
ப1$%'ெகா�ேட�. 
 
அ�� அலார� 5 மணி'� ைவ$தி��ேத�. ஆனா� அ% அ!'கவி�ைல. 
அலார$%'�2 சாவி ெகா1'க மற�%வி-ேட� எ�பைத� பிற� க�ேட�. நா� 
விழி$தேபா% மணி 5-30 ஆகியி��த%. பரபர�ேபா1 எD�ேத�. மாணவ�க� 
ப!'�� �ர� பல ேக-டன. மர=களி� கா'ைக, ��விகளி� ேப2;� பா-1� 
ேக-டன. இ�பமான �யி�க� இர�1 மாறி மாறி' 9*� காத� பா-!� 
இைச8� ேக-ட%. இ$தைன �ர�கைள8� ேக-1' ைககா� நீ-!$ 
திமி�வி-டப!ேய சிறி% ேநர� கிட�ேத�. ச�திர� நிைன* வ�த%; 
ெப�=கா?சியி� அவ�ைடய த�ைத அவ�'காக' கவைல�ப-1� ப!'க 
ைவ$தைத எ�ணிேன�. இ��� சில மணி ேநர$தி� அவ�ைடய வி?ஞான� 
பாட$தி� ேத�* ெதாட=�ேம, ப!'காமேல, இ��தா� அவ� எ�ப!� ேபா� 
எD%வா� எ�� கவைல�ப-ேட�. 6�திய நா� பகA� அவ� ெசா�ன% 
நிைன*'� வ�த%. "இனிேம� ேத�* எDதமா-ேட�; ஊ�'�� ேபாகமா-ேட�. 
அ�பா*'� எDதிவி1" எ�� ெசா�னா�. அைத நிைன$த*ட� எ� உ�ள� 
தி1'கி-1' கல=கிய%. 
 
உடேன எD�% ச�திர�ைடய அைறைய� பா�$ேத�. ஒ� மா�த3� 
காண�படவி�ைல. பரபர�ேபா1 தி��பி வ�ேத�. எ� அைற'�� Pைழ�தேபா% 
ச�னA� கீேழ ஒ� சாவி இ��பைத' க�ேட�. அ% ச�திர�ைடய அைறயி� 
சாவிேபாலேவ இ��த%. அைத எ1$%2ெச�� அவ�ைடய அைறயி� M-ைட$ 
திற�ேத� அ% திற�த%. எ� மன� மிக' கல=கிய%. 6�திய இர* நா� உண*' 
9ட$%'�� ேபாயி��தேபா%, த� அைறைய M-!2 சாவிைய2 ச�ன� வழியாக� 
ேபா-1வி-1 ெவளிேயறி� ேபாயி��பா� என எ�ணிேன�. ெநா�ேத�. 
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அவ�ைடய அைற'�2 ெச�ேற�. ேமைசேம� ஏேத�� க!த� ைவ$%வி-1 
ேபாயி�'க91� எ�� பா�$ேத�. அ=� ஒ��� இ�ைல. அைற வழ'க� 
ேபாலேவ இ��த%. அவ�ைடய ேதா�ைப ம-1� காேணா�. ெப-! 6தAயைவ 
அ�ப!ேய இ��தன. ெப-! M-ட�ப-12 சாவி கீேழ ைவ'க�ப-!��த%. எ�லா� 
தி-டமி-12 ெச�தி�'கிறா� எ�ப% ந�றாக$ ெதாி�த%. அைறைய� M-!வி-1, 
மாலனிட� விைர�% ெச�ேற�. அவ�'� எ�லா2 ெச�தி8� ெசா�ேன�. "வா, 
ேபாகலா�. உடேன தபா� நிைலய$%'�� ேபா� அவ�ைடய அ�பா*'� ஒ� 
த�தி ெகா1�ேபா�" எ�ேற�. 
 
அவ� ஒ��� ேபசாம� வ�தா�. தபா� நிைலய$%'�� ேபா�$ த�தி 
ெகா1$%வி-1$ தி��பிேனா�. அத,��, நா� மாலேனா1 ேபசிய ெச�தி 
எ�ப!ேயா வி1தி 6Dவ%� பரவிய%. நா=க� தி��பிய*ட� மாணவ� பல� 
எ=கைள ேநா'கி வ�%, "எ�ன ெச�தி" எ�� ேக-டா�க�. எ� அைறைய ேநா'கி 
வ�தேபா% ச�திர�ைடய அைற'� எதிேர மாணவ� சில� 9!யி��த% க�ேட�. 
ஒ� ேவைள ச�திர� தி��பி வ�%வி-டாேனா? அதனா�தா� 9-ட� இ�'கிறேதா 
எ�� எ�ணி2 சிறி% மகி)�ேத�. 9-ட$தி� இ��த சா�தA=க� எ�ைன 
ேநா'கி விைர�% வ�%, "உ�ைமயாகவா? ந�பேவ 6!யவி�ைலேய! அ�� 
சி�நீ� அைறயி� ஏ,ப-ட பிண'கி� ேபா%, அGவள* அ?சாைமேயா1 எ�ைன 
எதி�$%� ேபசினாேன! அவ�ைடய ைதாிய$ைத8� ெதளிைவ8� நா� மனமார� 
ேபா,றிேனேன! அ�ப!�ப-டவனா மன� தள��% இ�ப!2 ெச�தி��பா�?" எ�� 
வ��தினா�. 
 
ெச�தி வி1தி' கா�பாள�'� எ-!ய%. அவ�� வ�தா�. எ�ைன' ேக-டா�. நா� 
ெசா�னபிற� சிறி% சி�தி$தப! இ��%, "ஊ�'�$தா� ேபாயி��பா� 
பா�'கலா�. த�திேபான பிற� எ�ன ெச�தி வ�கிற% எ�� பா��ேபா�" எ�றா�. 
 
திXெர�� என'� ஓ� எ�ண� எD�த%. எ=காவ% ேபா�' கடAேலா ேவ� 
எ=ேகா விD�% த,ெகாைல ெச�% ெகா�!��தா� எ�� எ�ணிய%� மன� 
தி1'கி-ட%. மாலனிட� ெச�� ெசா�ேன�. அவ� உடேன ப!�பக$%'� 
அைழ$%2 ெச��, ெச�தி$ தாளி� விப$% த,ெகாைல 6தலான ெச�திகைள$ 
ேத!� பா�$தா�. ஆ=கில$தா� தமி)$தா� இர�!3� பா�$த பிற�, "கவைலேய 
ேவ�டா, அ�ப! நட�தி�'கா%, நட�தி��தா� உடேன ெச�தி வ�தி�'��" 
எ�றா�. 
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அ�ைறய ேத�வி� நா� ந�றாக எDதவி�ைல. எD%�ேபா%, ச�திர�ைடய 
ேத�*ப,றி அ!'க! எ�ண� வ�த%. இர�1 ஆ�1க� இ�ட� ப!$%' 
கைடசியி� இ�ப! எ�லாவ,ைற8� Iணா'கிவி-டாேன எ�� வ��திேன�. 
 
மாைலயி� ச�திர�ைடய I-1'�' க!த� எDதிேன�. அதி� எ�லா2 
ெச�திகைள8� விாிவாக எDதியி��ேத�. 
 
அ�� 6Dவ%� எ� மன� மிக2 ேசா��தி��த%. அழக�, அறிஞ� எ�� நா� 
ேபா,றிய ந�ப� இ�ப! ஆகேவ�1மா எ�� எ�ணி எ�ணி மன� கைள$%� 
ேபாயி,�. 6தAA��ேத எைத8� எ�னிட� ெசா�லாம� மைற$% மைற$% 
ைவ$தா�; எ�ைன ெந�=கெவா-டாம� ஒ%'கினா�. எ� ந-ைப� பய�ப1$தி' 
ெகா�ள வி��பவி�ைல. அதனா� நா� அ�ேபா1 உதவி ெச�ய 6!யாம, 
ேபாயி,�; சாம�ணா*� அ$ைத8� அ�த அ�மா*� ேக-1 எGவள* 
வ��%கிறா�கேளா; க,பக� த� அ�ணைன நிைன�% நிைன�% கத�வா� 
எ�ெற�லா� எ�ணி2 ேசா�* மி�தியாயி,�. மன$தி� ேசா�* உட�ைப8� 
தா'கேவ, அ�றிர* ப$% மணி'��ளாகேவ ெகா-டாவி ேம� ெகா-டாவி வ�த%. 
அய��% ப1$ேத�. 
 
காைலயி� எD�% ப� %ல'கி' ெகா�!��தேபா% "உ�ைன$ ேத!'ெகா�1 
யாேரா வ�தி�'கிறா�க�" எ�� எ� வ��& மாணவ� ஒ�வ� வ�% ெசா�னா�. 
எதி�பா�$தப! சாம�ணா வ�தி��தா�. அ�த ஊ�� ப�ளியி� 
தைலைமயாசிாிய�� வ�தி��தா�. எ� க!த$ைத அவ�க� பா�'கவி�ைல. 
ஆைகயா� விாிவாக2 ெசா�ேன�. சாம�ணாவி� க�க� கல=கின. அவரா� 
ேபச 6!யாம� நா$தDதD$த%. "மக� உயிேரா1 வ�% ேச��தா� ேபா%�; ேத�* 
ேபாக-1�, ப!�&� ேபாக-1�, அவ�ைடய அ�மாவிட$தி� இேதா உ� பி�ைள 
எ�� ெகா�1ேபா�2 ேச�$தா� ேபா%�. இ�ைலயானா�, நா� அவைள 
உயிேரா1 பா�'க6!யா%" எ�றா�. 
 
தைலைமயாசிாிய� எ�ைன8� மாலைன8� தனிேய அைழ$%�ேபா�, அ�த� 
ெப�ைண�ப,றி' ேக-டா�. அ�த� ெப�E� அவ�� ேச��% எ=காவ% 
ெவளிQ�'� ஓ!�ேபாயி�'கலா� எ�றா�. ெப,ேறா�க� ெச�8� தி�மண 
ஏ,பா-ைட வி��பாம�, அ�ப!' காதல�க� ஓ!�ேபாவ% உ�1 எ�� இ=ேக 
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நட�த%� அ=ேக நட�த%மாக2 சில நிக)2சிகைள' �றி�பி-டா�. "இ�ேபா% ேநேர 
அ�த� ெப� இ�'�� இட$%'�� ேபா� அ=ேக ேக-1� பா��ப% ந�ல%. 
ஒ�ேவைள அ�த� ெப�ேண அ=ேக இ��தா� அவைளேய ேக-1 வி1ேவா�. 
இதி� த�& ஒ��� இ�ைல" எ�றா�. 
 
சாம�ணாைவ வி1தியி� எ� அைறயி� தனிேய வி-1வி-1� ேபாகலா� 
எ�ேற�. தைலைமயாசிாிய� அத,� உட�படவி�ைல. தனிேய இ��தா�, அவ� 
மிக$ %யர�ப-1' கல=�வா� எ�றா�. அதனா� சாம�ணாைவ8� அைழ$%' 
ெகா�1 அ�த� ெப�க� க�Uாி'�2 ெச�ேறா�. அ=ேக அ�த� ெப�ணி� 
ெபய� ெசா�A' ேக-ேடா�. சிறி% ேநர$தி� அவேள வ�% எ=க� 6� நி�றா�. 
"எ�ன ெச�தி? நீ=க� யா�?" எ�றா�. 
 
நா�தா� ேபசிேன�. "நா� ச�திரேனா1 ப!�பவ� ப'க$% அைற" எ�ேற�. 
 
ெதாட��% ேப;வத,��, "ேவ3வா? வண'க�, அவ� ெசா�Aயி�'கிறா�" 
எ�றா�. 
 
"அவ� ச�திர�ைடய த�ைதயா� சாம�ணா. இவ� அ�த ஊ� ப�ளி'9ட$ தைலைம 
ஆசிாிய�" எ�ேற�. 
 
அவ� 6க� வா!ய%. "எ�ன ெச�தி? ச�திர�'� உட�& ந�றாக இ�ைலயா?" 
எ�றா�. 
 
"ச�திர� 6�தா ேந,� இர* ேபானவ� இ��� வரவி�ைல; ேத1கிேறா�." 
 
அவ� 6க� ெவளிறிய%. "அ�ப!யா? எ�ன காரண�? ேத�*?" எ�� த� 
வல'ைக2 ;-1விரைல உத-!� ;ைவ$தப! தைரைய ேநா'கி நி�றா�. 
 
"காரண� ெதாியவி�ைல. உ=க<'�$ ெதாி8மா எ�� ேக-பத,காக வ�ேதா�" 
எ�றா� தைலைமயாசிாிய�. 
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"அ�ேயா! ெதாியாேத! எ� மன� எ�னேவா ேபா� இ�'கிறேத! ேத�* ந�றாக 
எDதவி�ைலயா? அ�ப! இ��தா� என'�$ ெதாிவி$தி��பாேர. இர�1 
நாைள'� 6�தா� நா� ஒ� க!த� எDதிேன�. எ�ன காரணேமா?" எ�றா�. 
 
சாம�ணா கல=கிய க�கேளா1 அவைள� பா�$தா�. அவ� அவ�ைடய 
கல'க$ைத' க�ட%�, "எ� ெந?; பகீ� எ�கிறேத! நா� அ�ண� த�பி 
இ�லாத ெப�. அவ� எ�ேனா1 அ�பாக� பழகினா�. என'� அ�ண� ஒ�வ� 
கிைட$%வி-டா� எ�� மகி)�ேத�. ப!�ைப� ப,றிெய�லா� என'�$ ைதாிய� 
ெசா�3வா�" எ�றா�. தைரைய ேநா'கிய அவ<ைடய க�களிA��% 
நீ�$%ளிக� விD�தன. 6�தாைனயா� க�கைள$ %ைட$தா�. கல=கி நி�றா�. 
6�தாைனைய வாய�ேக ைவ$தப! எ�ைன நிமி��% பா�$தா�. "அவ� 
கிைட$த*ட� என'�$ ெதாிவி8=க�. எ� I-1 6கவாி'� எD%=க�. 10, 
ந1$ெத� இராய�ேப-ைட" எ�றா�. 
 
நா� அ�த 6கவாிைய' �றி$%' ெகா�ேட�. 
 
"சாி ேபாகலா�. உன'� ஏதாவ% ெதாி�தா� எD% அ�மா. சாம�ணா, 
ெப�=கா?சி, வாலாசா தா3'கா" எ�� தைலைமயாசிாிய� விைடெப,� நக��தா�. 
சாம�ணா ஒ��� ேபசாமேல கல=கிய க�கேளா1 ெதாட��தா�. 
 
நா� விைடெப,றேபா% "வி1தியி� எ� 6கவாி'� எD%=க�. அைற எ� - 90" 
எ�ேற�. அவ� வா� திற�% ஒ��� 9றாம� ைக9�பினா� அவ<ைடய 
க�க� இ��� கல=கியி��தன. 
 
வழியி� தைலைமயாசிாிய� எ�ைன�பா�$%, "ெப� ந�ல ெப�; 
உ�ைமயானவ�. இவ� த�பாக எ�ணிவி-டா�. அவ� ஏமா,றவி�ைல. 
இவ�தா�-" எ�� நி�$திவி-டா�. 
 
"அ�ப! ஏதாவ% ெசா�Aயி��தா3�, ேக-1� பா�$%$ தி�மண ஏ,பாேட 
ெச�தி�'கலாேம" எ�றா� சாம�ணா. 
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கட,கைரயி� எ=காவ% திாிகி�றாேனா பா�'கலா� எ�� அ�� மாைல 
கட,கைர'�� ேபா�, வ�வா� ேபாேவாைர எ�லா� பா�$%' கா$தி��ேதா�. 
ம�நா� சாம�ணா*� தைலைமயாசிாிய�� த=க� ஊரா� இ�'�� இட� எ�லா� 
ேத!� பா�$%2 ேசா��% ேபா� ச�திர�ைடய ெப-!8� ப1'ைக8� 
எ1$%'ெகா�1 ஊ�'�2 ெச�றா�க�.  
-------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 14141414    
 
அத,� ம�நா� எ=க� ேத�* 6!�%வி-ட%. அ1$த நா� ஊ�'�� ேபாக$ 
தி-டமி-ேடா�. மாைலயி� மால�� நா�� கீ)�&ற$%2 சிெம�1$ 
தி�ைணயி� ேம� உ-கா��% ேபசி' ெகா�!��ேதா�. அேத தி�ைணயி�தா� 
எ=க� ந-& அ�� ஒ�நா� ேவ� ெகா�ட%. அ�� ச�திர�ைடய ஒ$திைகைய - 
ெப�ணாக ந!$த திறைமைய� பா�$% மன$தி� பாரா-!' ெகா�!��ேத�. 
அ�த நா� நிைன*'� வ�த%. ச�திரனிட$தி� அ%வைரயி� க�!ராத திறைமைய 
அ�� அவனிட� க�ேட�. அ�த$ திறைம அவ�� எ�ப!$தா� அட=கி' 
கிட�தேதா எ�� விய�ேத�. சிற�பான கைல$ திறைம எ�ப! அவ�� அட=கி' 
கிட�தேதா அ�ப!ேய காத3ண�2சி8� அட=கி' கிட�த% ேபா3� எ�� 
எ�ணிேன�. கைல$திறைம இய�பாகேவ ெவளி�ப-1 விள=க' 9!ய%; 
ெந1=கால� மைற$% ைவ'க 6!யாத%. பாட$ ெதாி�தவ� எ=ேக�� 
எ�ப!ேய�� பா!$ தீ�வா�; ஓவிய� வைரய$ ெதாி�தவ�, தைரயிேல�� 
விர�களா� கீறி$ தீ�வா�; ந!'�� கைல$திறைம8� அ�ப!�ப-ட%தா�. 
ெவளி�ப1$தாவி-டா� அ% மனித உ�ள$ைத' ெகா��விட' 9!ய%. அதனா� 
ச�திர� ேமைட ஏறி ஆ!வி-டா�. ஆனா� காத3ண�2சி அ�ப!�ப-ட% அ�ல; 
பிற�'�� &ல�படாம� மைற�பதிேலேய காதல� க�$தாக இ�'கி�றன�. 
ச�திர�� அ�ப!$தா� இ��%வி-டா�. ைப$திய'கார�. த� காதைல எ�னிட� 
மைற$த% ம-1� அ�லாம�, த� காதAயிட6� ெதாிவி'காம� மைற$தி�'கிறா�! 
இGவா� எ�ணி'ெகா�!��த ேபா% வி1தி ேவைலயா� வ�%, "அ�யா! 
உ=கைள யாேரா ெதாைலேபசியி� 9�பி1கிறா�க�" எ�றா�. "எ�ைனயா?" 
எ�� மால� எD�தா�. "அவைர, அவ�தாேன ேவ3" எ�றா�. நா� எD�% 
ெச�ேற�. ஒ�ேவைள ச�திர� ேவ� எ=கி��தாவ% எ�ைன அைழ$தி�'கலா�. 
ேவ� யா� எ�ைன$ ெதாைலேபசியி� அைழ'க'91� எ�� ஒ�வைக 
மகி)2சிேயா1 ெச�ேற�. மால�� உட� வ�தி��தா�. 
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"ேவ3 ேப;கிேற�." 
 
"இமாவதி, வண'க�." 
 
எ� மகி)2சி �ைல�த%. "வண'க�" எ�ேற�. உடேன ஒ� ந�பி'ைக பிற�த%. 
ச�திரைன� பா�$ததாக2 ெச�தி ெசா�ல'91� எ�ற ந�பி'ைகேயா1 "ஏதாவ% 
ெச�தி உ�டா?" எ�ேற�. 
 
"அைத' ேக-பத,�$தா� உ=கைள' 9�பி-ேட�. ஒ��� ெதாியவி�ைலயா? 
இ��� அவ� வரவி�ைலயா?" 
 
"இ�ைலேய!" 
 
"நீ=க� வ�% ெசா�ன அ�� 6த� என'� மனேம ந�றாக இ�ைல. ைப$திய� 
பி!$த%ேபா� இ�'கிற%. ச�திர� ந�லவ�; மிக*� ந�லவ�; �ழ�ைத மன� 
உைடயவ�. மிக ந�ல �ண�. அவ� மன� ஏ� இ�ப! மாறியேதா, ெதாியவி�ைல. 
என'� ஒ� ச�ேதக6� ஏ,ப-ட%. நாைள' காைலயி� I-1'� வ�I�களா? 
ேநாி� ெசா�ேவ�. உ=கேளா1 ேபசினா�தா� எ� மன� ஆ�த� அைட8�." 
 
"வ�ேவ�." 
 
"I-1 6கவாி ெதாி8மா?" 
 
"10, ந1$ெத�, இராய�ேப-ைட." 
 
"அ%தா�. ேத�* 6!�%வி-ட% அ�லவா? ஓ�*தாேன? 
 
"ஆமா�, வ�ேவ�." 
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"அ�மா*� த=ைகக<� இ��பா�க�. அவ�க<'�2 ெசா�Aைவ�ேப�. 
 
"சாி." 
 
"எ�னேவா, ேபா=க. என'� இ�த C�� நாளாக மனேம கல=கிவி-ட%. வ�� 
ஞாயி,�'கிழைம என'�$ தி�மண�. Iெட�லா� ஒேர அம�'களமாக ஏ,பா1க� 
ெச�%ெகா�!�'கிறா�க�. நா� ஒ�$திதா� மகி)2சி இ�லாம� இ�'கிேற�. 
எ�ைன� பா��பவ�க� என'�$ தி�மண� வி��ப� இ�ைலயா எ�� 
ேக-கிறா�க�. நா� எ�ன ெச�வ%? இ�ப! இ�'கிற% எ� கைத. ேபாக-1�. 
நீ=க� க-டாய� வரேவ�1�." 
 
"வ�ேவ�." 
 
"வண'க�. ந�றி" 
 
"வண'க�" எ�� ெசா�A� ேப;� க�விைய' கீேழ ைவ$ேத�. மாலைன$ 
தி��பி� பா�$ேத�. 
 
"ெபாிய &திராக இ�'கிற%" எ�றா� மால�. 
 
"இமாவதிதா�." 
 
"அ% ெதாி�% ெகா�ேட�. அைர�ைறயாக$ ெதாி�த%. அவ� நிைறய� ேபசினா�. 
நீ இர�ெடா� ெசா�ேல ெசா�னா�." 
 
"இ�ேபா% ெசா�லமா-ேட�. பிற� விாிவாக2 ெசா�ேவ�. தவறாக 
எ�ணேவ�டா. அவ� ேப2சிA��% என'�� விள'க� ஏ,படவி�ைல. 
காைலயி� வர2 ெசா�Aயி�'கிறா�. ேபா�� ேபசிய பிற�தா� விள=��." 
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"விழி�பாக நட�%ெகா�. இ�த� ப-!ன$தி� யா� எ�ப! எ�� இர�ெடா� 
நாளி� ெதாி�% ெகா�ள 6!யா%. ந� ெக-ட கால� எ�ப! இ�'�ேமா? எ=�� 
அக�ப-1' ெகா�ள' 9டா%" எ�றா� மால�. 
 
காைலயி� எD�த%� ராய�ேப-ைட'�2 ெச�3� பL ஏறி ந1$ெத�*'� வழி 
ேக-12 ெச�ேற�. ப$தா� எ�E�ள I1 சி�ன I1தா�. மா!யி� இமாவதி 
I-டா� �!யி��தா�க�. நா� ெச�� அ=கி��த ஒ� ெப�ணிட� எ� ெபயைர$ 
ெதாிவி$ேத�. அவ� எ�ைன அ=ேக ஒ� நா,காAயி� உ-கார ைவ$%வி-1 
உ�ேள ெச�றா�. இமாவதி ேபாலேவ இ��தப!யா�, அவ<ைடய த=ைகயாக 
இ�'கேவ�1� எ�� எ�ணிேன�. I-!� பல� இ��தா�க�; பரபர�பாக 
இ��தா�க�. தி�மண$தி,காக வ�த உறவினராக இ�'கேவ�1� எ�� 
உண��ேத�. 
 
இமாவதி வ�தா�. வரேவ,றா�. ஆனா� அவ<ைடய 6க$தி� &�6�வ� 
இ�ைல; மல�2சி இ�ைல. ஏேதா ேவ�டா ெவ��ேபா1 வரேவ,பவ� ேபா� 
"வா=க" எ�றா�. 9ட$தி,� அைழ$%2 ெச�றா�. அ=ேக எ�ைன உ-கார2 
ெச�% தா�� உ-கா��தா�. அவேள ேப2ெச1�பா� எ�� எதி�பா�$%� 
ேபசாம� இ��ேத�. அவேளா தைரைய� பா�$தப! சிறி% ேநர� அைமதியாக 
இ��தா�. நா� ஏ� வ�ேதா� எ�� வ��%� அளவி,� எ� உ�ள� மாறிய%. 
வரேவ�1� எ�� வ,&�$தி$ ெதாைலேபசியி� ேபசியவ� இவ�தானா, அ�ல% 
ேவ� எ�த� ெப�ணாவ% ���&'� அ�ப!� ேபசி வ�& ெச�தாளா. மால� 
ெசா�ன% ேபா� இ�த2 ெச�ைனயி� உ�ைமைய எளிதி� உணர 
6!யவி�ைலேய எ�� த1மாறிேன�. 
 
இமாவதி க,பக$ைத� ேபா� அGவள* அழகானவ� எ�� ெசா�ல6!யா%. பல 
ஆ�1களாக� ப!�பி� ;ைம8� ேத�வி� ெதா�ைல8� காரணமாக இமாவதியி� 
அழ� வ,றி�ேபாயி�'கலா�. இ��தா3� 6க$தி� கவ�2சி இ��த%. ந�ல சிவ�& 
ேமனி8� அளவான உட,க-1� உைடயவ�; சி�ன ெந,றி8� ;�-ைட மயி�� 
அவ<ைடய 6க$தி,� அழ� ெச�தன. உைழ�பவாி� உட�& ேபா�, தைச� 
ெப�'க� இ�லாம� ைகக� கைட�ெத1$தைவ ேபா� இ��தன. இ��தா3� 
அவ<ைடய கவ�2சி, க,பக$தி� அழ�ேபா� 6,றி3� இய,ைகயழகி� கவ�2சி 
எ�� ெசா�வத,கி�ைல. அ�� அவ� அணி�தி��த ேராசா நிற� &ைடைவ8� 
ெபா�னிற2 ேசாளி8� அவ<ைடய அழ�'�' கவ�2சி ஊ-!ன. ேகா1க<� 
M'க<� இ�லாத &ைடைவ8�, மிக2 சி� &�ளிக� அைம�த ேசாளி8மாக 
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இ��தைமயா� அைவ அழகாக இ��தன. இ��� சிலநாளி� மண�ெப� 
ஆவத,� இ��த அவ� ;ைமயான நைககைள அணியாம�, காதி� ேதா1� கD$தி� 
ெபா� ச=கிA8� ைகயி� இர�1 இர�1 வைளய3� ம-1� அணி�தி��த% 
என'� விய�பாக இ��த%. ைகயி� க!கார6� காண�படவி�ைல. 
 
அ�த வழியாக யாேரா ேபானா�க�. "எ�ன’மா! க�யாண� ெப� இ�ப! 
உ-கா��தி�'கிறா�?" எ�� ஒ�$தி ேக-12 ெச�றா�. "என'� எ�ன ேவைல 
இ�'கிற%, மாமி! எ�லாவ,றி,�� நீ=க� இ�'கிறீ�க� பா�$%' ெகா�I�க�" 
எ�� இமாவதி ெசா�னேபா%, ஒ� சி� &�6�வ� மி�ன�ேபா� ேதா�றி 
மைற�த%. அத� பிற� எ�ைன� பா�$%, "நீ=க� எ�ேபா% ஊ�'�� 
&ற�ப1I�க�?" எ�றா�. 
 
"நாைள'�" 
 
"அவைர� ப,றி ஒ��ேம ெதாியவி�ைலயா?" 
 
"இ�ைல." 
 
"நா� இ�ப! எதி�பா�'கேவ இ�ைல." 
 
"இ�ப!2 ெச�ய'9!யவ� எ�� நா� கனவி3� க�தவி�ைல." 
 
"ஏ� இ�ப!2 ெச�தா� எ��தா� ெதாியவி�ைல. நீ=க� வ�% ேபான%6த� நா� 
ந�றாக� ப!'க*� 6!யவி�ைல. ேத�* வைரயி� எ�ப!ேயா C2;� பி!$ேத�. 
ேத�* நா-களி� வி1தியிேலேய இ��% ப!$ேத�. அ=ேக வ��&� ெப�க� 
பல�ைடய OழA� இ��த காரண$தா� மன� எ�ப!ேயா ஒ� வைகயாக$ 
ேதறியி��த%. இ=ேக வ�த பிற�தா� ைப$திய'காாி ேபா� ஆகிவி-ேட�. 
உன'�$ தி�மண� வி��ப� இ�ைலயா, மா�பி�ைள வி��ப� இ�ைலயா, அைத 
6�னேம ெசா�Aயி�'க' 9டாதா எ�� பல�� ேக-க$ ெதாட=கினா�க�. நா� 
எ�ன ெச�வ%? ெசா�னா�, உ�ைமைய$ ெதாி�% ெகா�ள'9!யவ�க<� 
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அ�ல. அ�மா*'� ம-1� ெசா�ேன�. அ�மா*'� அவைர� ப,றி எ�லா� 
ெதாி8�. அதனா� ெசா�ன%� விள=கி'ெகா�டா�க�." 
 
இGவா� ெசா�A' ெகா�!��தேபா%, நா,ப$ைத�% ஐ�ப% வய% உ�ள 
ஒ�வ�, சிறி% வD'ைகயா� மாநிறமா� ெவ�ளாைட உ1$தியவரா� அ�த�ப'க� 
வ�தா�. அவைர' க�ட%�, இமாவதி எD�% "எ=க� அ�பா" எ�றா�. "இவ� 
ச�திர�ைடய ந�ப�; அவ�ைடய ஊரா�; ப'க$% அைறயி� உ�ளவ�" எ�� 
எ�ைன அறி6க�ப1$தினா�. 
 
அவ� உடேன எ�ைன� பா�$%, "ச�திர� இ��� வரவி�ைலயா?" எ�றா�. 
 
"இ�ைல" எ�ேற�. 
 
"தி�மண ேவைல'ெக�லா� எGவளேவா உதவியாக இ��பா� எ�� மைனவி 
ெசா�A'ெகா�!��தா�" எ�� ெசா�A, அ�த� ப'க� ேபானவ� ஒ�வைர' 
9�பி-1, "சாி வர-1மா? ெகா?ச� ேவைல இ�'கிற%" எ�� நக��தா�. 
 
"இ�த� பி�ைள'�' கா�பி சி,��! ெகா1 அ�மா" எ�� த� மக<'�2 
ெசா�A'ெகா�ேட ெச�றா�. 
 
ம�ப!8� நா�� அவ<� உ-கா��ேதா�. 
 
"தி�மண ேவைலயாக இ�'கிற I1. நீ=க� வ�த ேவைளயி� பரபர�பாக 
இ�'கிேறா�. ம�னி'கேவ�1�" எ�றா�. 
 
"அத,� எ�ன? இ�'க-1�." 
 
"அவ� ேபாவத,� 6� உ=களிட� ஒ��� ெசா�லவி�ைலயா? க!த� ஏதாவ% 
எDதி ைவ$%வி-1�ேபாகவி�ைலயா?" 
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"இ�ைல." 
 
"அவ� எGவள* ந�லவ� ெதாி8மா? �ழ�ைத ேபா�ற மன� உைடயவ�. அழகாக 
இ��பவ�க� பல� ெபா�லாதவ�களாக, வ?சக�களாக இ�'கிறா�க�. ஆனா� 
அவ� ஒ� தீைம8� அறியாதவ�. என'� மிக*� பி!$தி��த% அவ�ைடய ேப2;. 
ஒ� ெக-ட ெசா� அவ�ைடய வாயிA��% வரா%. ஒ� ெக-ட பழ'க6� அவாிட� 
இ�ைல. உ=க<'�$தா� ெதாி8ேம நா�� அவ�� ஒேர பாட� எ1$தி��த 
காரண$தா�, அவ� எDதி ைவ$தி��த �றி�ைப எ�லா� எ�னிட� ெகா1$தா�. 
என'�' கண'கி� அ!'க! ச�ேதக�. ெதாியாத கண'ைக எ�லா� என'�' 
க,�'ெகா1$தா�. க,�' ெகா1'��ேபா% எGவள* ெபா�ைம. எGவள* 
எளிைம!" 
 
"என'� உய�நிைல� ப�ளியி� அவ�தா� கண'�' க,�'ெகா1$தா�. 
அவ�ைடய உதவி இ�லாவி-டா� நா� ேத�வி� ெவ,றி ெப,றி�'கமா-ேட�." 
 
"எ=க� ஆசிாிய�'�� அGவள* திறைம இ�ைல எ�� ெசா�லலா�. ந�ல 
வ�வா� ம-1� கிைட�பதாக இ��தா� அவைர ஆசிாிய ேவைல'ேக ேபாக2 
ெசா�ேவ�." 
 
"கைடசியி�....." எ�� வா� திற�% ேபச$ெதாட=கி நி�$தி வி-ேட�. 
 
"கைடசியி�?" 
 
"ஒ��� இ�ைல, ெசா�3=க�." 
 
"இைத எ�லா� ெசா�னா�தா� மன� ஆ�த� அைட8�. அ�மாவிட� 
ெசா�ேன�. ெகா?ச�தா� ெசா�ேன�. 6தA� அவ�ைடய பழ'க� எ�ப! 
ஏ,ப-ட% ெதாி8மா? க�Uாியி� இ�டாி� ேச��தத,� அ1$த மாத� ஒ� நா� 
மாைலயி� கட,கைரயி� தனிேய வ�% ெகா�!��ேத�. அ�ேபா% க�Uாியி� 
ெப�களிைடயி3� என'� ந�ப�க� �ைற*. எ� ப'க$தி� 6ரட� ஒ�வ� 
நட�% வ�தா�. அவ� 6�ேன ேபாக-1� எ�� நா� பி� த=கிேன�. அவ� 
எ�ைன ஒ� க�ணா� பா�$தப!ேய ெம�ல நட�% ஓ� இட$தி� நி�றா�. நா� 
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பரபர�பாக நட�% 6�ேன ெச�ேற�. அவ� ெதாட��% எ� ப'க$தி� வ�தா�. 
ம�ப!8� நி�ேற�. அவ� 6�ேபாலேவ ெச�தா�. பL நி,�� இட$தி,� 
நட�ேத�. அவ�� அ=ேக வ�% உரா�வ% ேபா� ெச�றா�. நா� ஒ%=கி8� 
பய� இ�ைல. எ�ேம� உரா��% ெகா�1 6�ெச�� நி�றா�. பL வ�% 
நி�ற%. ெப�க� 6�தி'ெகா�ள-1� எ�� ஆ�க� ஒ%=கினா�க�. என'� 
6�ேன ஒ� கிழவி ஏற-1� எ�� வழிவி-1, பிற� நா� ஏறிேன�. அ�த 6ரட� 
எ� பி�ேன வ�% ெந�=கி ஏறி, நா� உ-கா��த இட$தி,�� ப'க$திேலேய 
நி�றா�. "ெதாைலய-1�, இனிேம� எ�ன?" எ�� ேபசாம� இ��ேத�. ந�ல 
ப-12ெசா'கா8� நீல' கா�ச-ைட8� அணி�தி��தா�. வய% இ�ப% 
இ�ப$ைத�%தா� இ�'��. ச�திர� எ�ைன8� அவைன8� கட,கைரயிA��ேத 
கவனி$% வ�தி�'கிறா�. எ=கைள� பி� ெதாட��தி�'கிறா�. நா� அவைர' 
கவனி'கவி�ைல. நா� ஏறிய பLZ3� ஏறினா�. அ=�� 6ரட� நட�% 
ெகா�ட6ைறைய' கவனி$தி�'கிறா�. அவ� ஒ%=காம�, 6��'�� 
ெச�லாம� எ� ப'க$திேலேய நி�� ெகா�!��தா� அ�லவா? எ� ப'கமாக$ 
த� கா�கைள நக�$தி எ� கா�க�ேம� ப1மா� ெச�தா�. நா� எ� கா�கைள 
எGவளேவா ஒ1'கி உ-கா��%� பய� இ�ைல. என'� அழம-டாத �ைறவாக 
இ��த%. ஒ� &ற� ேகாபமாக*� இ��த%. ஆனா3� யாாிட� ெசா�வ%? எ�ப!2 
ெசா�வ%? இ��� சிறி% ேநர$தி� இற=க� ேபாகிேறா� எ�� ெபா�$%' 
ெகா�!��ேத�. அவ�ைடய பா�ைவ எ� ேமேலேய இ��த%. இ�த� பாவிக� 
எ�லா�� அ'கா த=ைகேயா1 பிற'கவி�ைலயா? இவ�க� த=க� �1�ப$தி� 
ெப�கைளேய பா�$ததி�ைலயா? எ�ன நா1 இ%! எ�ன நாகாிக� இ% எ�� 
ெவ��ேபா1 இ��ேத�. நா� இற=�� இட� வ�த%. எD�ேத�. அவ� எ� 
ப'க$தி� உரா��% நி�றா�. வழிவி1=க�" எ�ேற�. வழிவி1வ% ேபா� விலகி 
நா� 6�ேன ெச�ற*ட�, எ� ப'க$தி� ெந�=கி வ�% தா�� இற=க$ 
ெதாட=கினா�. பLைஸ வி-1 இற=கி$ தைரயி� கா� ைவ'�� ேநர$தி�, எ� 
ைகயி� இ��த &$தக=கைள8� சி� தகர� ெப-!ைய8� ேவ�1� எ�ேற த-!' 
கீேழ விழ2 ெச�தா�. பிற� தாேன விைர�% பரபர�பாக அவ,ைற எ1$%$தர 
6ைன�தா�. "ேவ�டா வி-1வி1. நா� எ1$%' ெகா�ேவ�. ேவ�1� எ�ேற 
த-!வி-1 இ�ேபா% எ1$%$ தர வ�கிறாயா?" எ�� ேகாப$ேதா1 ேக-ேட�. 
'யா�? நானா? ந�லத,�' கால� இ�ைல'மா எ�� எதிேர நி�� மீைசேம� 
ைகைவ$தா�. அ�ேபா% அவ�ைடய க�ன$தி� பளீ� பளீ� எ�� இர�1 
அைறக� விD�தன. அைற�தவ� ேவ� யா�� இ�ைல, ச�திர�தா�. உடேன 
6ரட� அவைர அ!'க' ைக ஓ=கி ஓ� அ! ெகா1$தா�. அத,�� பLZ� 
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இ��தவ� இ�வ� இற=கி அவ�ைடய ைகைய� ப,றி'ெகா�1 இ�வைர8� 
வில'கினா�க�. 'இ�த ஆ� கட,கைரயிA��% எ�ைன$ ெதாட��% வ�கிறா�' 
எ�� வழியி� நட�தவ,ைற எ�லா� நா� ெசா�ேன�. 6தAA��ேத தா� 
எ�லாவ,ைற8� பா�$% வ�வதாக*� மன� ேக-காம� தா6� அ�த� பLZ� 
ஏறி வ�ததாக*� ச�திர� 9றினா�. 'ேவ�1�, ேவ�1�, அ�த 6ர-1� பயைல 
ந�றாக உைத8=க�; நா=க<� கவனி$ேதா�. அவ� ேவ�1ெம�ேற 
ெச�த%தா�' எ�� பLZ� இ��த இர�1 C�� ேப� �ர� ெகா1$தா�க�. 'சாி 
வி-1$ ெதாைல8=க�' எ�றன� சில�. 'அ�ப!ேய ைகேயா1 அைழ$%'ெகா�1 
ேபா�� ேபா_L நிைலய$தி� எDதி ைவ'கேவ�1�' எ�றன� சில�. 'வி1=க� 
அவேன பி.ஏ. ப!$%� பிற� ேபா_; இ�Lெப'ட� ேவைல'� வ�தா3� வரலா�. 
ெசா�A� பய� இ�ைல. நாகாிக� வரE�' எ�றா� ஒ�வ�. அ�த 6ரட� 
ச�திரைன உ,�� பா�$தப!ேய அ�பா� நக��தா�. 'சாி நா� ேபா� வ�கிேற�. 
வண'க�' எ�றா� ச�திர�. I-1 வைர'�� வ�% ேபா�மா� 
ேக-1'ெகா�ேட�. 
 
"ச�திர� உ�ைமயாக அ!$தானா?" எ�� நா� விய�ேபா1 ேக-ேட�. 
 
"உ�ைமயாக, அவ�'� எ�ன %ணி2ச� ெதாி8மா" எ�� ெசா�ன%� 
அவ<ைடய 6க� மாறிய%. க�க� கல=கின. "அ�ப!�ப-ட %ணி*� ைதாிய6� 
அவ�ைடய ெம�ைமயான உட�பி� அட=கி'கிட'கி�றன. அதனா�தா�, 
இ�ப!$ %ணி�% ப!�ைப8� ேத�ைவ8� வி-1 வி-1� ேபா�வி-டா�. நீ=க<� 
நா�� இ�ப!2 ெச�ேவாமா? %ணி2ச�தா� அவைர' கைடசியி� ெக1$% 
வி-ட%." 
 
அ% உ�ைமதா� எ�� என'��ப-ட%. 
 
"ஆமா�, உ�ைமதா�" எ�ேற�. 
 
"I-1'� அைழ$% வ�% அேதா அ�த நா,காAயி�தா� உ-காரைவ$ேத�. 
உ�ேளேபா� அ�மாவிட� ெசா�ேன�. அ�மா வ�% அவைர� பாரா-! ந�றி 
9றினா�. 'உ�ைன�ேபா� ந�ல பி�ைளக<� இ��பதனா�தா� இ�த நா-!� 
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ெகா?ச� மைழ ெப�கிற%' எ�� அவ�ைடய ந�ல ப�ைப� பாரா-!னா�. 
எ�ைன' கா�பி ைவ$%' ெகா�1 வர2ெசா�A அ��பிவி-12 ச�திரேனா1 
ேபசி' ெகா�!��தா�. ஊ�, ேப�, �1�ப� 6தAய எ�லாவ,ைற8� ேக-1$ 
ெதாி�%ெகா�டா�. நா� கா�பி' �வைளேயா1 வ�தேபா%, 'உ�ைன�ேபா� 
ப!'கிற பி�ைளதா�'மா. ேவேற க�Uாி; நீ ப!'�� அேத வ��&$தானா�. இ�த� 
பி�ைள8� க�Uாியி� ேச��% ஒ� மாத�தா� ஆ2;தா�' எ�றா�. சிறி% ேநர� 
ேபசி'ெகா�!��த பிற� அவ� &ற�ப-டேபா%, வி16ைறயி� அ!'க! வ�% 
ேபா��ப!யாக அ�மா 9றினா�. நா�� ெசா�ேன� இ�ப!$தா� எ=க� ந-&$ 
ெதாட=கிய%" எ�றா�. 
 
ந�ல வைகயி�தா� ந-&$ ெதாட=கிய% எ�� எ�ணிேன�. 
 
அ�ேபா% 6தA� வ�த ெப� வ�%, "அ'கா! உ�ைன அ�மா வர2 ெசா�னா�க�" 
எ�றா�. 
 
"வ�ேவ�. அவசர� இ�ைலேய. அவசரமாக இ��தா� வ�% ெசா�" எ�� அவைள 
அ��பிவி-1 "இவ� தா� என'� அ1$த த=ைக. தி�மக� எ�� ெபய�. இ��� 
இர�1 த=ைக உ�1. உய�நிைல� ப�ளியி3� ெதாட'க� ப�ளியி3� 
ப!'கிறா�க�" எ�றா�. 
 
"அ�&ற�? ச�திர� உ=கேளா1 ெந�=கிய ந-&' ெகா�டா� அ�லவா?" 
எ�ேற�. 
 
"அ�� அவ�ைடய ெபயைர நா�� ேக-1$ ெதாி�% ெகா�ளவி�ைல. எ��ைடய 
ெபயைர அவ�� ேக-1$ ெதாி�% ெகா�ளவி�ைல. அதனா� அவைர� ப,றி 
அ!'க! நிைன$ேதேன தவிர, க!த� எD%� வா��& இ�ைல. ந-&, ரயி� 
ந-&�ேபா� அ�ேற 6!�% ேபாயி�'க 6!8�. ஆனா� அவ� உ�ைமயான 
அ�& உைடயவ�. ேபாA அ�&, ேபாA ந-& எ�லா� அவ�'�$ ெதாியாதைவ. 
இர�1 வார� கழி$% ஒ� ஞாயி,�' கிழைம மாைல ஐ�% மணி'� அவ� இேத 
இட$தி� வ�% நி�றா�. யா� I-1'ேகா ேபாவத,காக ஒD=காக 
உ1$%'ெகா�1 &ற�ப-1 வ�த நா�, அவைர' க�ட%�, ெப�மகி)2சி 
அைட�ேத�. 'எ=ேகா &ற�ப1வதாக$ ெதாிகிற%. ேபா� வா=க' எ�றா�. என'ேகா 



143 

 

அவைர வி-1�ேபாக மன� இ�ைல. உ-கா��% ேபசிேனா�. எ� ப!�& 
6தAயவ,ைற� ப,றி' ேக-டா�. எ�ன எ�ன பாட=க� நட�தன எ�� ேக-டா�. 
நா�� ெசா�ேன�. இ�னா� இ�னா�ைடய �றி�&க� ந�லைவ எ�� 
ெசா�னா�. கண'�க� எ�லா� ெதளிவாக$ ெதாி8மா எ�� அவேர ேக-டா�. 
உ�ைமயி� நா� கண'�� பாட$தி�தா� அைர�ைறயாக இ��ேத�. த1மாறி' 
ெகா�!��ேத�. எ� நிைலைய2 ெசா�ன%� கண'�� &$தக$ைத' 
ெகா�1வ�மா� ெசா�A, ச�ேதக� எ�ன எ�� ேக-டா�. எ� அறியாைம 
நீ=�மா� விள'கமாக2 ெசா�னா�. அத� பிற�தா� அவ�ைடய ெபயைர' 
ேக-டறி�ேத�. எ� ெபயைர� &$தக$ைத� பா�$ேத ெதாி�% ெகா�டா�. "ேபான 
வார� எதி�பா�$ேத�. நீ=க� வரவி�ைலேய" எ�� உாிைமேயா1 ேக-ேட�. 
கட,கைர'�2 ெச��வி-டதாக' 9றினா�." 
 
அவ�களி� உறவி� த�ைமைய$ ெதாி�%ெகா�ள ேவ�1� எ�ற ஆைச என'� 
ஏ,ப-ட%. ஆனா� எ�ப!' ேக-ப% எ�� திைக$ேத�. 
 
அவேள ேபசலானா�: "அ% ேபாக-1�. எ� மன$தி� ஒ� ச�ேதக� ஏ,ப-1 
ேவதைன�ப1$தி வ�கிற%. அைத உ=களிட� ெசா�A நா� �,ற� அ,றவ� 
எ�பைத விள'கி, ஆ�த� ெபறேவ�1� எ�ேற உ=கைள இ=ேக வ��ப!யாக2 
ெசா�ேன�" எ�றா�. 
 
அ�ேபா% ஓ� அ�ைமயா� எ=கைள ேநா'கி வர இமாவதி எD�%, "எ=க� அ�மா" 
எ�றா�. அ�மாைவ ேநா'கி, "இவ�தா� ேவ3, ச�திர� ந�மிட$தி� அ!'க! 
ெசா�Aயி�'கிறாேர" எ�றா�. 
 
அ�த அ�மா உடேன எ�ைன ஆ�வ$ேதா1 பா�$% "ஆமா� ச�திரேனா1 ஊாி� 
ப!$த பி�ைளயா?" எ�றா�. 
 
"ஆமா� அ�மா" எ�ேற�. 
 
"ச�திர� எ=ேக? எ�ன இ%, கைதயாக இ�'கிறேத! எ�னா� ந�பேவ 
6!யவி�ைலேய" எ�� ெசா�A' ெகா�ேட எ� எதிேர உ-கா��தா�. நா=க<� 
உ-கா��ேதா�. "அ�த� பி�ைள க�ள� கர* இ�லாம� �ழ�ைதேபா� ேப;�! 
எ�ன மன'�ைற இ��தா3� எ=களிட� வ�தி�'க' 9டாதா? ேநாி� 
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ெசா�Aயி�'க' 9டாதா? எ=க� I-1 ஆ�பி�ைளேபா� எ�ணியி��ேதா�. 
அ�பா பண� அ��பவி�ைலயானா� ேக� எ�� ெசா�A ைவ$தி��ேதா�. மக� 
ேபா� பழகிவி-1, இ�ப!2 ெசா�லாம� ேபானா�, மன$%'� ேவதைனயாக 
இ�'கிற%. ஒ� ெசா� ெசா�Aயி�'க' 9டாதா? நா=க� எ�ன ெச�வ%? 
ஏதாவ% சாமியா� ைப$திய� உ�டா? எ=காவ% மைல'�, �ைக'�" - எ�றா�. 
 
"அெத�லா� இ��தா� நம'�$ ெதாியாதா அ�மா? அவைர� ப,றி நம'�$ 
ெதாியாத% எ�ன இ�'கிற%?" எ�றா� இமாவதி. 
 
"இ�த$ த�ண$தி�, ந�மவ�க�, ந�ப�க� ஆகியவ�களி� உண* 6தAய 
வசதிகைள� பா�$%' ெகா�<� ெபா��ைப2 ச�திரனிட� ஒ�பைட'க 
எ�ணியி��ேதா�. தி�மண$%'�� வ�% ேச��தா�, எ� வயி,றி� பா� 
வா�$த%ேபா� இ�'��. அவ�ைடய அ�பா வ�தாராேம; ந� I-1'� அைழ$% 
வ�தி�'க' 9டாதா?" எ�றா� அ�த அ�மா. 
 
இவ�களி� உற* 6தAயவ,ைற என'ேக ெதாிவி'காம� மைற$தி��தா� 
ச�திர�. அவ� எ�ைனவி-1 ஒ%=கி நி�ற த�ைம8� இவ�க<'�$ ெதாியா%. 
ஆனா� அைத எ�ப!2 ெசா�வ%? 
 
"சாி, சாி, த�பி! என'� ேவைல ஏராளமாக இ�'கிற%. யாேரா இமாவதிேயா1 
ெந1ேநரமாக� ேபசி' ெகா�!�'கிறா�க� எ�� ேக�வி�ப-1 வ�ேத�. சாி, 
வர-1மா? இமாவதி! த�பி இ�'க-1�. அ=ேக உறவின�க�, வ�தவ�க� த�பாக 
நிைன'க'91�. அ�ப! வ�% அவ�கேளா1 9!� ேபசி' ெகா�!�'கலாேம" 
எ�� ெசா�A2 ெச�றா�. 
 
"ெகா?ச� ேபசிவி-1 வ�ேவ�’மா" எ�� ெசா�A வி-1, இமாவதி எ�ைன 
ேநா'கினா�. 
 
"எ�னேவா ெசா�லேவ�1� எ�கிறீ�க�?" 
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"ஆமா� எ�� சிறி% ேநர� அைமதியானா�. பிற� அவ�ைடய மன'கவைல'� 
எ�ன காரண�? உ=க<'�$ ெதாி�த காரண� ஏதாவ% இ��தா� மைற'காம� 
ெசா�3=க�" எ�றா�. 
 
உ�ைமைய எ�ப!2 ெசா�வ% எ�� தய=கிேன�. தைல �னி�ேத�. 
 
"தய* ெச�% உ�ைமைய2 ெசா�3=க�. எ� தி�மண அைழ�பித) 
வ�தபிற�தா� கவைல�ப-டாரா?" 
 
"ஆமா�" எ�� ெசா�A$ தைல நிமி��% பா�$ேத�. அவ� த� 6�தாைனயி� ஒ� 
6ைனைய வாயி� ைவ$தப!ேய த� கா�கைள� பா�$%' ெகா�!��தா�. 
 
"உ=களிட� ஏதாவ% ெசா�னாரா?" எ�றா�. அவ<ைடய உ�ள$தி� கல'க� 
�ரA� &ற�ப-ட%. 
 
"ெசா�னா�." 
 
"ஏமா,ற� அைட�ததாக2 ெசா�னாரா?" 
 
"ஆமா�." 
 
6�தாைனயா� க�கைள$ %ைட$தா�. யாேரா வ�வைத' க�1 நிமி��% 
உ-கா��தா�. "நா� உ�ைமயாக2 ெசா�கிேற�. நா� �,றவாளி அ�ல. அவ� 
தவறாக எ�ணி'ெகா�1 பழகியி�'கிறா�. அவ�ைடய எ�ண� இ�ப! இ�'�� 
எ�� நா� ச�ேதக�ப-டேத இ�ைல. த=ைகேயா1 பழ�வ%ேபா� எ�ேனா1 
பழகினா�. நா� அ�ண� எ�� க�தி� பழகிேன�. அதனா�தா� அ�ேபா1 
தி�மண அைழ�பித) அ��பி' க!த6� எDதியி��ேத�. அவ� ஏமா,ற� 
அைடவா� எ�� ெதாி�தி��தா�, ேத�* 6!8� வைர'�� அைழ�பித) 
அ��பியி��ேபனா? அைத ஏ� அவ� உணரவி�ைல?" அ�ேபா% அவ<ைடய 
மன'கல'க� தீ��%வி-ட%. ெதளிவாக� ேபசினா�. "எ�லாவ,றி3� 
ெவளி�பைடயாக' �ழ�ைத மன$ேதா1 பழகியவ� இதி� ம-1� ஏ� இ�ப! 
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மைற$% நட�தா�? ஆ�கேளா1 எ�ப!� பழகினா3� ஆப$%'� இட� 
இ�'��ேபா� ெதாிகிற%" எ�றா�. 
 
"ஒ� ெப� தி�மண� ஆனபிற� இ�ப!� பழகினா� இட��பா1 இ�ைல" 
எ�ேற�. 
 
அவ� உடேன ம�$%� ேபசினா�: "அ�ேபா%� உ�1. அ�த� ெப�ணி� 
கணவ� அ�ேபா% அவ�ேம� ச�ேதக�ப1வா�" எ�றா�. 
 
"உ�ைமதா�" எ�� சிாி$ேத�. 
 
"6தலா� நா� ச�திரைன' க�1 பழகி I-!� ேபசி' ெகா�!��ேதாேம, அ�� 
அ�மா ஒ��� ெசா�லவி�ைல. அ1$த6ைற ஒ� ஞாயி,�'கிழைம மாைலயி� 
ச�திர� வ�% ேபானா� எ�� ெசா�ேன� அ�லவா? அ�� இர* அ�மா 
எ�ைன$ தனிேய அைழ$% அறி*ைர 9றினா�. "ந�ல பி�ைள அ�மா அதி� 
என'�2 ச�ேதக� இ�ைல. இ��தா3� ஒ$த வய% உ�ள ஆ� பி�ைளகேளா1 
பழ�வதி� மிக மிக எ2சாி'ைகயாக இ�'க ேவ�1�. உ� வா)ேவா தா)ேவா 
அைத ஒ-!$தா� இ�'கிற%. ப�வ உண�2சி ெபா�லாத%. அைத' கட�% 
ெபா%வான அ�ேபா1 அ�ண� த=ைகேபா� பழக 6!8மானா� பழ�. 
ச�திர�'ேக மன�மாறி உ�னிட$தி� ேவ� வைகயாக� பழக$ ெதாட=கினா3� 
விலகிவி1; அ�ல% உ� மனேம ச�திரனிட$தி� ேவ� வைகயாக2 
ெச�3மானா3� விலகிவி1. ஏ� எ�றா�, ஆ� ெப� உற* எ�ப% ஒ� நாளி� 
உ=க� உண�2சியா� 6!* ெச�ய'9!ய% அ�ல. அ% வா)'ைக 6Dவைத8ேம 
மா,ற'9!ய%. ஆைகயா� அ�பவ� நிைற�த எ=க� அறி*ைர8� அத,� 
ேவ�1�. அதனா�தா� ெசா�கிேற�. கவனி$%� ெபா��ேபா1 நட. 
த=ைகேபா� பழக 6!�தா� பழ�. இ�ைலயானா� பழகாேத" எ�� 9றினா�. 
அ�த அறி*ைர என'�� பய�ப-ட%. ஆனா� அவ�'� அ�ப! ஒ�வ� அறி*ைர 
ெசா�Aயி��தா� ந�றாக இ��தி�'��" எ�றா�. 
 
நா� ேபசாம� இ��தைத' க�1, "எ�ேம� தவ� இ��தா� ெசா�3=க�" 
எ�றா�. 
 
"நீ=க� அ�பாக� பழகியதா� அவ� அ�ப! எ�ணிவி-டா�" எ�ேற�. 
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"அ�ப!யானா� ஒ� ெப� ஆேணா1 ந-&'ெகா�1 ெபா%வாக� பழகேவ 
9டாதா?" 
 
"9டா% எ�� நா� ெசா�லவி�ைல. நைட6ைறயி� தீைமயாக இ�'கிறேத!" 
 
"அைத ெவ�லேவ�1�. 6� கால� ேவ�. ெப� வா)�த எ�ைல ��கிய எ�ைல. 
I1, I-ைட2 சா��த அ'க� ப'க� அGவள*தா�. இ�ேபா% எ�த' �1�ப$%� 
ெப�E� பல ஆ�கேளா1 பழகேவ�!8�ள%. கைட$ெத�, ம��தி�ல�, 
ப�ளி'9ட�, கைலயர=க� இ�ப! எ$தைனேயா இட=க�; �1�ப$தி,காக, 
�ழ�ைதக<'காக, வியாபாாிக�, டா'ட�க�, ஆசிாிய�க�, இைச'கைலஞ� 
6தலாேனா� பல�ட� பழகேவ�!8�ள%. த�ைதயி� ந�ப�க�, கணவாி� 
ந�ப�க� இ�ப!� பலேரா1 பழகேவ�!8�ள%. ஆைகயா� ெப�க� 
ஆ�கேளா1 பழகாம� வாழ 6!யாத கால� இ%. ெபா% அ�ைப வள�$% ந-& 
6ைறயி� பழக' க,�'ெகா�ள$தா� ேவ�1�." 
 
"ெம�தா�." 
 
"நா� �,றவாளி அ�ல எ�� நீ=க� ெசா�னா� ேபா%�. அ%தா� என'� 
ஆ�த� அளி'��." 
 
"நீ=க� �,றவாளி அ�ல எ�ப% ந�றாக$ ெதாிகிறேத!" 
 
"ஆனா� ஒ� �,ற� எ�ேம� உ�1. அவ�ைடய மன� இ�ப! வள��%வ�கிற% 
எ�பைத நா� க�1 ெகா�ளாம� இ��%வி-ேட�. அ% �,ற�தா�. அத,�' 
காரண�, அவ� எ�னிட� அ�ப! அ�ண� ேபா� பழகினா�. சில ேவைளகளி� 
அ�ண� ேபா� அதிகார� ெச�%� நட$தியி�'கிறா�. உட�& ந�றாக இ�ைல. 
ஆைகயா�, நாைள'�' க�Uாி'�� ேபாக' 9டா% எ�� த1$தி�'கிறா�. சில 
பாட=களி� ேக�விக� ேக-1$ தவ� ெச�தேபா% க!�தி�'கிறா�. சில 
ெப�கேளா1 பழக'9டா% எ�� த1$தி�'கிறா�." 
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அ�ேபா%தா� நா� உாிைமேயா1 சில ேக�வி ேக-ேட�. "நீ=க� இ�வ�� 
தனிேய ேபசி'ெகா�1 ேபான% உ�டா?" எ�ேற�. 
 
"உ�1! அ�மா*'�2 ெசா�Aவி-1' கட,கைர'�� ேபாயி�'கிேறா�. 
சினிமா*'�� ேபாயி�'கிேறா�. த=ைகைய அைழ$%' ெகா�1 ேபான%� 
உ�1. நா=க� இ�வ� ம-1ேம ேபான%� உ�1." 
 
ச�திர� த� அைறயி� இ�லாம� அ!'க! ேவ� ேவைல. ேவ� ேவைல எ�� 
ெவளிேய ேபா�வ�த காரண� அ�ேபா%தா� என'�$ ெதாி�த%. ெதாட��% சில 
ேக-ேட�. 
 
"அவைன எ�னெவ�� அைழ�R�க�?" எ�ேற�. 
 
"'ச�தி�' எ�� ெபய� ெசா�A அைழ�ேப�." 
 
"யாராவ% பா�$தா� த�பாக நிைன�பா�கேள எ�� எ�ணவி�ைலயா?" 
 
"ெவளி�பைடயாக� பழகிேனா�; �,ற� ெச�யவி�ைல; ஆைகயா� ம,றவ�க� 
நிைன�பைத� ப,றி� பய�ப-டதி�ைல. அ�ண�� த=ைக8� பழ�வதி�ைலயா!" 
 
"நா� எ� த=ைகேயா1 ெந�=கி� பழ�வதி�ைலேய!" 
 
"அ!'க! ச�ைடயி-ட% உ�1 அ�லவா?" 
 
"உ�1." 
 
"நா�� ச�திர�� அ�ப! அ!'க! ச�ைடயி-!�'கிேறா�. இ=ேக I-!�, 
கட,கைரயி� அ�மா அ�பா எதிாி�." 
 
"க�Uாியி� எ=க� வி1தியி� மாணவ�க� சில� உ=க� இ�வைர8� காதல� 
எ�� எ�ணியி�'கிறா�க� ெதாி8மா?" 
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"இ�'கலா�. உட� பிற�த அ�ண�� த=ைக8� &திய ஊாி� ஒ� ெத� வழியாக 
ேபானா�, அ�த ஊரா� பல� அவ�கைள' காதல� எ��தா� எ�Eவா�க�. அ% 
உலக இய,ைக! மனிதாி� மன$தி� ெபா%வாக உ�ள காம இ2ைச அ�ப! 
எ�லாைர8� பா�$%2 ெசா�ல2 ெச�கிற%!" 
 
அவ<ைடய அறிவி� தி-ப$ைத' க�1 விய�ேத�. இ�ெனா��� 
ேக-கேவ�1� எ�� ேதா�றிய%; ேக-ேட�. "இ�த அ�பவ$தி,�� பிற�, 
நீ=க� உ=க� த=ைக'� எ�ன வழி ெசா�I�க�" எ�ேற�. 
 
"எைத�ப,றி?" 
 
"ஆ�கேளா1 பழ�வதி�!" 
 
"அ�மா என'�2 ெசா�னைதேய ெசா�ேவ�." 
 
"அதனா� �ைற ஏ,ப1கிறேத; இ�ப! ஒ� வா)* பாழாகிறேத." 
 
இைத2 ெசா�ன*ட�, அவ<ைடய தி-ப6� ெதளி*� பற�% ேபாயின. "அைத 
நிைன'��ேபா%தா� என'�$ %யரமாக இ�'கிற%. நா� �,றவாளி அ�ல 
எ�பைத உ=களிட� ெசா�A, எ� மன ேவதைனைய$ தீ�$%'ெகா�ேட�. 
ஆனா� எ� அ�&'�ாிய ச�திர�ைடய வா)* ெக1வைத நிைன$தேபா% 
என'�$ %யரமாக இ�'கிற%" எ�� வ��தினா�. அவ<ைடய 6க� வா!ய%. 
ஒ� ெப�C2; வி-டா�. "அ�� உ=க<ைடய க�Uாியி� ஒ� நாடக� நட�த%. 
நா� வ�தி��ேத�. அவ�ைடய ந!�ைப' க�1 ெப�மகி)2சி அைட�ேத�. 
ம�நா� I-1'� வ�தி��தா�. அ�த� ெப� ேவட$ேதா1 நா� அவ� ப'க$தி� 
நி�� &ைக�பட� எ1$%'ெகா�ள ேவ�1� எ�� ெசா�ேன�; ேவ�டா� 
எ�� ம�$தா�. இய�பான உைடேயா1 &ைக�பட� எ1'கலா� எ�� ெசா�னா�. 
அத,� நா� இண=கவி�ைல. அதிA��% அவ� ெதாி�% ெகா�!�'கலா�. ேத�* 
ெதாட=�வத,� 6� இ=� வ�தி��தேபா% அ�மா I-!� இ�ைல. எ=ேக 
எ�றா�. தி�மண ேவைலயாக எ�� ெசா�ேன�. யா�'� எ�றா�? என'�$தா�, 
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எ�� சிாி$ேத�. அவ�� சிாி$தா�. அ�� அவ� ெதாி�% ெகா�ளாம� ேபான% 
விய�பாக இ�'கிற%" எ�றா�. 
 
"நீ=க� நாண$தா� சிாி$தி�'கலா�. ேவ!'ைக ேபசியதாக' க�தி அவ� 
சிாி$தி�'கலா�" எ�ேற�. 
 
சிறி% ேநர� அைசயாம� சி,ப� ேபா� இ��தா�. "உ�ைமதா�! அGவா� 
க�தியி�'க' 91�. எ�ன வா)'ைக இ%!" எ�றா�. 
 
"ந� நா-1 நாகாிக�! எ�லாவ,றி3� ெவளி�பைடயாக� பழகிவி1கிேறா�. ஆனா� 
வா)'ைக'� அ!�பைடயான காதA� - தி�மண� ேப2சி� ம-1� 
ெவளி�பைடயாக� ேபசி விள'�வதி�ைல. ெப,ேறா�� ம'களிட� அ�ப! 
இ�'கிறா�க�; ம'க<� ெப,ேறாாிட� அ�ப! இ�'கிறா�க�. அ�ண� 
த=ைக8� அ�ப! நட'கிறா�க�; நீ=க<� அ�ப!$தா�" எ�ேற�. 
 
"நா� ெப�, அவ� இய�பாக$ %ணி*� அ?சாைம8� உைடயவ�. அவ� 
ெவளி�பைடயாக� பழகியி�'கலாேம?" 
 
"நீ=க� ெப�தா�; ஆனா� பழ=கால� ெப� அ�லேவ? ெவளி�பைடயாக2 
ெசா�Aயி�'கலாேம?" 
 
"அவ� ெசா�Aயி�'கலாேம!" 
 
"ஆ� ெப� பழ'க� எ�றா� அ% காத� வைரயி� நீள'9!ய%. அத�ப! அவ� 
இய,ைகயாக நட�% ெகா�டா�. நீ=க�தா�, இ�த� பழ'க� அ%வைரயி� 
ெச�ல'9டா% எ�� க-1�பா-ேடா1 பழகினீ�க�. அ�த' க-1�பா-ைடயாவ% 
ெசா�னீ�களா?" 
 
ம�ப!8� சிறி% ேநர� திைக$% நி�றா�. "ஆ�! ெசா�லவி�ைல. எ��ைடய 
�,ற�தா�. எGவளேவா 6�ேனறினா3�, இ�த நா-!� வழிவழியாக வ�த 
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பழ'க� - ெவளி�பைடயாக2 ெசா�லாம�, பழ�� பழ'க� - இ%. எ� தவ�தா�" 
எ�� வ��தினா�. 
 
ம�ப!8� த=ைக வ�%, "அ�மா 9�பி1கிறா�க�" எ�றா�. 
 
"கைடசியி� உ=க<'� வ�$த� உ�டா'கி வி-ேடனா?" எ�� நா� எD�ேத�. 
 
"அவ�ைடய வா)'ைகேய ெக-1வி-ட%! நா� சிறி% ேநர� வ��தினா� எ�ன?" 
எ�றா�. "சிறி% உ-கா�=க�; சி,��!8� கா�பி8� உ�1 ெச�ல ேவ�1�" 
எ�� உ�ேள ெச�றா�. த=ைகயிட� அவ,ைற' ெகா1$த��பினா�. விைரவி� 
தி��பி வ�% "தி�மண$தி,� நீ=களாவ% வரேவ�1�" எ�றா�. 
 
"ச�திரேன அத,�� தி��பி வரேவ�1� எ�� வி��&கிேற�" எ�ேற�. 
 
"அ�ப! அவ� வ�தா�, அைதவிட� ெபாிய மகி)2சி ேவ� இ�ைல. எ=க� 
இ�ல$தி� 6த� வி��% அவ�'� நட$%வதாக எ�ணியி��ேத�. எ� எ�ண� 
நிைறேவறினா� ந�றாக இ�'�ேம" எ�� க� கல=கினா�. 
 
அ=� உ�ள �1�ப� ெபா��&க<'� இைடQறாக நி,க'9டா% எ�� விைரவி� 
விைட ெப,�$ தி��பிேன�. 
--------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 15151515    
 
வி1தி'�$ தி��பி2 ெச�றேபா%, மால� ம�நா� காைல� பயண$%'காக� 
&$தக=கைள� ெப-!யி� அ1'கி ைவ$%' ெகா�!��தா�. எ�ைன' 
க�ட*ட�, "நா� ேதறிவி1ேவ�" எ�� மகி)2சியான ெச�திைய2 ெசா�னா�. 
நா� பாரா-1$ ெதாிவி$% வி-1, "ெச�தி எ�ப!$ ெதாி�த%? இத,�� 
ெதாிவத,� வழி இ�லேய. ஆசிாிய� ெசா�னாரா?" எ�ேற�. "ேசாதிட� ேக-ேட�" 
எ�றா�. "ேசாதிட'கார�'� நீ எDதிய% எ�ப!$ ெதாி�த%!" எ�� சிாி$ேத�. 
"��தைச ந�றாக இ�'கிற% வ'கிர� இ�லாம�" எ�றா�. எ� 6க$தி� சிாி�& 
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மாறாம� இ�'கேவ, "நீ இ�ப!$தா� எதி3� ந�பி'ைக இ�லாம� அைலகிறா�. 
ேபாக� ேபாக$ ெதாி8�. நா� எL.எL.எ�.சி. ப!$த ேபா% ேசாதிட� ேக-ேட�. 
அவ� ெசா�ன% ெசா�னப! நட�த%. உன'�, எ�ன ெதாி8ம�யா? ஊ�'�� 
ேபான%�, அ�பா*'�� பழ'கமான ேசாதிட� ஒ�வ� இ�'கிறா�. அவாிட$தி� 
ேக-க�ேபாகிேற�" எ�றா�. "அவைர ஏ� ேக-கேவ�1�? நீ எDதிய% உன'ேக 
ெதாியவி�ைலயா?" எ�ேற�. "எ�ன இ��தா3� கிரக� ெக-டதாக இ��தா�, 
எD%� ேபா% ெக1$% வி1�; ந�லப! எDதியி��தா3� தி�$%�ேபா% 
ெக1$%வி1�; எ�கைள' �ைற$%வி1�" எ�றா�. 
 
பிற�, "அ% ேபாக-1�. நீ ேபா� வ�த ெச�தி எ�ன? அைத 6தA� ெசா�" 
எ�றா�. எ�லாவ,ைற8� 9றவி�ைல. ெபா%வாக, இமாவதியி� �1�ப� ந�ல 
�1�ப� எ���, அவ� ந-& 6ைறயி� தா� பழகினா� எ���, ச�திரேன தவறாக 
உண��% த�ைன$தாேன ஏமா,றி' ெகா�டா� எ��� 9றிேன�. 
இைளஞ�களான ஆE� ெப�E� பழ�� 6ைற ப,றி இமாவதியி� க�$ைத2 
ெசா�ேன�. 
 
"இ% எ�ப! 6!8�? அழகான ேராசா� Mைவ ஒ� ெப�ணி� ைகயி� 
ெகா1$%வி-1 அைத 6கராம� ைவ$%' ெகா�!�'க ேவ�1� எ�� 
ெசா�னா� பய� உ�டா? மண6�ள மா�பழ$ைத ஒ� சி�வ� ைகயி� 
ெகா1$%வி-1 அைத$ தி�னாம� ைவ$தி�'க ேவ�1� எ�� ெசா�னா� பய� 
உ�டா? 6கராம3�, தி�னாம3� ைவ$தி�'�� அளவி,�� பய$தா3� 
காவலா3� ெச�ய 6!8�. ஆனா� அதனா� மன� ெக1�" எ�றா�. 
 
"ஐேரா�பிய�� அெமாி'க�� இ�ைலயா? நா6� அ�ப!� பழக'9டாதா?" 
 
"பழகலா�. அத� விைள*கைள� ப,றி அவ�க� அGவளவாக 
கவைல�ப1வதி�ைல. நா6� அ�ப!' கவைல�படாம� இ��தா� சாிதா�." 
 
"அவ� ந�ல ெப�." 
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"ந�ல ெப�ணாக இ��%� ச�திர�ைடய மன$ைத' கா�பா,ற 6!யவி�ைலேய. 
அதனா� நீ8� விழி�பாக இ�'கேவ�1� எ�� ெசா�கிேற�. ச�திர� ேபா� 
கல=கிவிடாேத." 
 
"ேச! எ�ன ேப2; ேப;கிறா�?" 
 
"ஒ�� ேக-கிேற�. உன'� அழ�ண�2சிேய இ�ைலயா?" 
 
"ெகா?ச� �ைற*தா�. அ%*� என'� ந�ைமதா�. ச�திரைன� ேபா� என'� 
அழ�� இ�ைல; அழ�ண�2சி8� இ�ைல. ெப� ேவட$ேதா1 ந!'க� ேபாவ%� 
இ�ைல, ெப�ணி� அ�பா� கல=க�ேபாவ%� இ�ைல." 
 
"அழ�ண�2சி இ�லாத வா)* எ�ன வா)*?" 
 
"அ% சீ�ெக-ட ம-டமான வா)வாக இ��தா3� ஒ� வா)வாக இ�'கிற% 
அ�லவா? அ%ேவ ேபா%�. வா)ேவ அ!ேயா1 ெக-1 அழிவைதவிட ஏேதா ஒ� 
வா)* இ��ப% ேமலான%." 
 
பிற�, சா�பிட� ேபாகலா�. வா" எ�� உண*' 9ட$தி,� அைழ$%2 ெச�� 
ேபசி'ெகா�!��ேத�. 
 
ம�நா� காைலயி� அவ�� நா�� ஒேர ரயிA� ஏறிேனா�. அவ� 
அர'ேகாண$தி� இற=கிவி-டா�. நா� வாலாசாவி� இற=கி I-1'�2 
ெச�ேற�. 
 
I-டா�'�2 ச�திரைன� ப,றி நா� ஒ��� எDதவி�ைல. ெச�திைய2 
ெசா�னேபா% அவ�க� தி1'கி-டா�க�. "ந�ல ைபய�! எGவள* அ'கைறயான 
ைபய�! அவனா அ�ப!� ேபா�வி-டா�" எ�� தி��ப$ தி��ப2 ெசா�A' 
ெகா�!��தா�க�. இமாவதிைய� ப,றிேயா, காதைல� ப,றிேயா நா� 
அவ�களிட� ஒ��� ெசா�லவி�ைல. 
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நா� ேபா� ேச��த ஒ� மணி ேநர$தி,ெக�லா�, பா'கிய அ�ைமயா� I-1'� 
வ�தா�. "த�பி எ�ேபா% வ�த%?" எ�றா�. "இ�ேபா%தா�" எ�ேற�. அ�மா 
ச�திரைன� ப,றிய ெச�திைய� பா'கிய$திட� ெசா�னா�. அைத'ேக-ட 
பா'கிய�, தி1'கி-1, வாைய$ திற�த% திற�தப!ேய நி�றா�. ஒ� ெப�C2; 
வி-1, "அ�ேயா ஊாி� அ�த அ$ைத எ�ன பா1ப1�!" எ�றா�. உடேன 
ேபா�வி-டா�. 
 
ச�திர�ைடய ஊ�'�� ேபா� அவ�ைடய ெப,ேறா�'�� அ$ைத'�� ஆ�த� 
ெசா�A வரேவ�1� எ�� மன� J�!ய%. C�றா� நா� அ�பா அ�மாவிட� 
ெசா�Aவி-1� &ற�ப-ேட�. விைர�% தி��பி வ�மா� ெசா�னா�க�. 
 
ெப�=கா?சியி� நா� ெச�� க�ட கா-சி %யரவ!வாக இ��த%. அ�த� ெபாிய 
I1 இழ* I1ேபா� இ��த%. சாம�ணா Cைலயி� ஒ� க-!Aேலேய ஒ� 
நாளி� இ�ப$% C�� மணி ேநர6� கழி$தா�. ச�திரனி� தாேயா, ேத=கா8� 
ெவ�ல6� இ��த அைறயி� ஓ� ஓரமாக� பா8� தைலயைண8மாக' கிட�தா�. 
அ$ைத ம-1� சைமயலைற'�� வாச3'�மாக$ திாி�%ெகா�!��தா�. க,பக6� 
வா!ய ெகா!ேபா� இ��தா�. சைமயலைறயி� உறவினரான ஓ� அ�மா சைம$%' 
ெகா�!��தா�. எ�ைன� பா�$த*டேன ஒGெவா�வ�� அழ$ ெதாட=கினா�க�. 
அ$ைதயி� க�ணீ� எ�ைன உ�க2 ெச�த%. சாம�ணாவி� ெப�C2; ேவதைன 
த�த%. ச�திர�ைடய தாயி� 6க$ைத� பா�'கேவ 6!யவி�ைல. 
 
ேவைல'கார� மாச�, ேதா-ட'கார� ெசா'கா�, 6த� வ�ேவா� ேபாேவா� 
வைரயி� அ$தைன ேப�� எ�னிட� %'க� விசாாி'க$ ெதாட=கிவி-டா�க�. 
இ�'க இ�'க, அவ�க� ேக-ட ேக�விக� என'�2 சA�ைப8� த�தன. தி��ப$ 
தி��ப' ேக-ட ேக�விகைளேய ேக-1 எ�ைன வா-!னா�க�. தைலைமயாசிாிய� 
ஒ�வ�தா� பய��ள வைகயி� ேபசினா�. 'இ�ப!' காணாம� ேபானவ�கைள� 
ப,றி2 ெச�தி$தாளி� பட� ேபா-1 அறி'ைக ெவளியி1கிறா�கேள, அ%ேபா� 
ெச�யலா�' எ�றா�. என'�� அ% ந�ல% எ�� ேதா�றிய%. உடேன இ�வ�� 
உ-கா��%, ஆ=கில இத) ஒ�றி,�� தமி) இத) ஒ�றி'�� எDதி� பட=க<� 
ைவ$% அ��பிேனா�. 
 
அ=ேக இ��த ஒGெவா� மணி ேநர6� என'�$ %யரமாகேவ இ��த%. ம�நாேள 
&ற�படலாேன�. தா8� த�ைத8� ேப2; இ�லாம�, க�ணீ�� க�பைல8மாக 
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விைட ெகா1$தா�க�. அ$ைத ம-1�, "எ=ேக பா�$தா3� ேக-டா3� ெகா�1 
வ�% ேச�$%வி1 ேவ3" எ�� ேவ�!னா�. க,பக� வழ'க$%'� மாறாக எ� 
எதிேர நி�� ைக9�பி' க� கல=கி விைட ெகா1$தா�. 
 
ஊ�'�$ தி��பியேபா%, வழியி� அ�த இ3�ைப மர=கைள' க�ேட�. நா� 
எைதேயா சி�தி$தப!ேய �திைர வ�!யி� ேபா�'ெகா�!��ேத�. ஆனா� 
இ3�ைப� M'களி� மண� எ�ைன' கவ��த%. சாைலயி� இ� ப'க6� தி��பி$ 
தி��பி� பா�$ேத�. வழ'கமாக நா�� ச�திர�� உ-கா��% கண'�� ேபா-1� 
ெபாD% ேபா'கிய இட� வ�த%. அத� எதிேர இ��த கிண� பாழைட�தா,ேபா� 
ேதா�றிய%. அ�த மா�ேதா�&� அGவாேற ேதா�றிய%. மாமர=களி� கா�க� 
நிைறய$ ெதா=கி' ெகா�!��தன. ேவAேயாரமாக இ��த ேவ�பமர=களி� 
ெவ�ணிற� M=ெகா$%க� நிைறய இ��தன. &�க மர=களி� கிைளக�ேதா�� 
கா�க� ெப�கி, ப2ைச நிற' கிளி?ச�க� ேபா� ெதா=கி' ெகா�!��தன. 
எ�லா� இ��%� ஏேதா ஒ�வைக' �ைற ேதா�றிய%. ெபாAேவ ேபா� 
வி-டா,ேபா� ேதா�றிய%. ச�திர�� நா�� அ=ேக மாைல' கால=களி� 
உ-கா��%� உலாவி8� பழகிய பழ'க� ேபா� இர�1 ஆ�1க� ஆ�வி-டன. 
கால� எGவள* விைரவி� கழிகிற% எ�� விய�ேபா1 எ�ணிேன�. அ�த 
இ3�ைப மர2சாைலயி� பழகிய பழ'க$தி,�� பிற� ச�திர�� நா�� க�Uாி 
வி1தியி� அ1$த1$% அைம�த அைறகளி�தா� வா)�ேதா�. ஊாி� 
�!யி��தேபா%� அGவள* அ1$% வாழவி�ைல; இர�1 I1க� கட�% 
வா)�ேதா�, க�Uாி வி1தியி� இர*� பக3� ெந�=கி� பழ�வத,� ேவ�!ய 
வா��& இ��த%. அGவள* அ1$%$ த=கியி��%�, எ=க� உ�ள=க� மிக மிக$ 
ெதாைலவி� இ��தன. இGவா� எ�ணியவாேற I-1'� வ�% ேச��ேத�. 
 
I-1'�2 ெச�ற%� அ�மா ஆவேலா1 ேக-டா�; கைடயிA��% வ�த%� 
அ�பா*� ேக-டா�. ெப�=கா?சியி� ச�திர�ைடய I-டா� %யாி� C)கியி��த 
நிைலைய' ேக-1 அவ�க� மிக வ��தினா�க�. அ�மாவி� ெப�C2;, உ�ள$தி� 
ெபா=கிய %�ப உண�2சி ெவளி�ப1வதாக இ��த%. அ�பா சிறி% அைமதியாக 
இ��தபிற�, "எ�லா� அவரவ�க� ேக-1 வ�தப!தா� நட'��, ;�மா கவைல� 
ப-1� பய� இ�ைல. ப!'க ைவ$%� ெபாிய உ$திேயாக$%'� அ��பி� 
ெப�ைமயாக வாழலா� எ�� பா�$தா�க�. எ�ன ஆயி,�, பா�$தாயா? 
அதனா�தா� ெபாிய ப!�ேப ேவ�டா எ�� ஒGெவா� ேவைளயி� 
எ�ணி�பா�'கிேற�. எ�னேவா ேபா" எ�� ;�'ெக�� 6!$தா�. அ% எ� 
ப!�ைப� ப,றி அவ� ெகா�ட ெவ��ைப8� அத,� ஒ� 6!ைவ8� 
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&ல�ப1$%வ%ேபா� இ��த%. இ��தா3�, அ�பா எ� ப!�ைப$ த1'கமா-டா�. 
த1$தா3� அ�மாவிட� அD% க�ணீ�வி-1 எ�ணியைத 6!$%'ெகா�ளலா� 
எ�ற த�ன�பி'ைக என'�� இ��த%. அதனா� அவ�ைடய ெசா� எ� 
உ�ள$ைத' கல'கவி�ைல. 
 
ஆனா� ச�திரைன� ப,றிய எ�ண� அ!'க! எD�% எ� உ�ள$தி� அைமதி 
இ�லாம, ெச�%வ�த%. C�� ஆ�1க� எ=க� ெத�வி� அவ� த=கியி��%, 
�1�ப$ேதா1 �1�பமா� ெந�=கி� பழகி, ஒேர ப�ளியி� ஒேர வ��பி� ஒேர 
ெப?சி� இ��% காைல 6த� மாைல வைரயி� ெதாட��% பழகிய பழ'க$ைத 
எளிதி� மற'க 6!யவி�ைல. நா� மற�தா3� எ=க� ெத�*�, தி�ைண8�, 
ேவ�ப மர=களி� நிழ3� பா'கிய அ�ைமயாாி� I1�, இ3�ைப மர2 சாைல8� 
அ!'க! என'�2 ச�திரைனேய நிைன\-! வ�தன. அ�த நிைன* மகி)2சியான 
நிைனவாக இ��தா� கவைல இ�ைல. அ% எ� உ�ள$தி� ேவதைனைய$ 
J�1வதாக இ��த%. க�Uாி வி1தியி� ப'க$% அைறயி� இ��%ெகா�1 
அவ�'காக' கவைல�ப-டைதவிட, ேவ�ப மர$த!யி� தி�ைணயி� சா��% 
தனிேய இ��தப! நா� ப-ட கவைல மி�தியாக இ��த%. அவ�ைடய அழ�� 
அறி*� அ�&� ந-&� இ�ப!$ %�ப$ைத வள��பத,�$தானா 
பய�படேவ�1�. 
 
இ�த$ %�ப நிைன* ஒ�வா� மா�வத,� இர�1 வார=க� ஆயின. சி$திைர 
மாத� அமாவாைச'�� பிற� தி�மண� ேப2;�, நாத;ர ஒA8� அ!'க! ேக-�� 
நிைலைம வ�த%. பா'கிய$தி� த�பி விநாயக$தி,�$ தி�மண ஏ,பா1க� 
ெதாட=கின. ��டேலாி எ��� கிராம$தி� அவ�களி� பைழய உறவி� ஒ� 
ெப�ைண� பா�$% 6!* ெச�தா�க�. அ�ேபா% தி�மண' க!த=க� 
எD%வத,�� அ=ேக இ=ேக ேபா� வ�வத,�� எ� உதவிைய' ேகாாினா�க�. 
அ�மா ெப��ப=கான ேவைலகைள எ1$%'ெகா�1 ெச�தா�. அ�த I-!3� 
வ�த உறவினாி3� வா)வரசியாக யா�� இ�லாத காரண$தா�, அ�மாவி� உதவி 
அவ�க<'�$ ேதைவயாக இ��த%. தி�மண$தி,� 6� ெச�8� சில ெபா=க� 
Mைசக<'�� ேகாயி� வழிபா1க<'�� அ�மாேவ 6� நி��, எ=க� I-1 
அ3வ� ேபாலேவ அ'கைறேயா1 ேம,ெகா�1 ெச�%வ�தா�. அ�பா மளிைக' 
கைடைய வி-1 அைசயேவ இ�ைல. ெப� I-டாாிட� உ�தி� ப1$தி' 
ெகா�வத,காக� &ற�ப-12 ெச�றேபா%, பா'கிய6� அ�த அ�மாவி� 
தக�பனா�� ேநேர வ�% அ�பாவிட� ெசா�A வ,&�$தி அைழ$தா�க�. 
"சி�லைற' கைடைய வி-1 எ�ப! வர6!8�? ெசா�3=க�. ஒ�நா� 
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வி-1வ�வைத விட C!வ�வேத ந�ல%. நா� ேவ�டா=க. எ� மைனவிைய 
அைழ$%2 ெச�3=க�. எ� ைபயைன அைழ$%2 ெச�3=க�. எ� 
�1�ப$திA��% இர�1 ேப� வ�தா� ேபாதாதா?" எ�� ெசா�Aவி-டா�. 
அதனா� நா�� அ�மா*� ம-1� ேபா� வ�ேதா�. அ% சி�ன கிராம�. உழ*$ 
ெதாழி� ெச�பவ�க� ந�ல �1�ப$தா� பல� வா)�த ஊ� அ%. எ�லா�� எளிய 
ஏைழ' �1�ப$தாேர. ஒ�நா� இர* த=கி உ�தி ெச�% ெகா�1 வி��% உ�1 
ம�நா� வி!ய,காைலயிேலேய &ற�ப-1 வ�%வி-ேடா�. ஒ�ப�த$ தாளி� �றி$த 
நாளிேலேய தி�மண$ைத 6!�பெத��, வ�த*ட� பா'கிய6� அவ�ைடய 
தக�பனா�� தி�மண ஏ,பா1களி� 6ைன�% ஈ1ப-டா�க�. மா�பி�ைள 
ஆகேவ�!ய விநாயகேமா, ஒ� மா�த3� இ�லாம�, பைழயப!ேய யா�ட�� 
ேபசாம� க!கார� ேபா� ெதாழி3'�� ேபாவ%� வ�வ%மாக இ��தா�. த� 
வா)'ைகயி� நட'க�ேபா�� மா�தைல� ப,றி ஒ��� அறியாதவ� ேபா� 
இ��தா�. 
 
வி16ைறயி� எGவளேவா ப!'க ேவ�1� எ�� நா�� மால�� தி-டமி-1� 
&ற�ப-ேடா�. இ�ட� மீ!ய- இர�டா� ஆ�1 நைடெபற ேவ�!ய 
பாட=களி� &$தக=கைள8� வா=கிேனா�. மால� ஒ�வா� தி-ட�ப! ப!$% 
வ�வதாக' க!த� எDதியி��தா�. எதி�பா�$த அளவி,� எ�னா� ப!'க 
6!யவி�ைல. அைமதியாக இ��த கால$தி� ச�திரைன� ப,றிய கவைலயா� எ� 
ப!�&' ெக-ட%. தி�மண 6ய,சியா� அ�த' கவைல �ைற�தேபாதி3�, தி�மண 
ேவைலகளி� ஈ1ப-ட காரண$தா� மன� ப!�பி� ஈ1படவி�ைல. 
 
தி�மண� பா'கிய� I-!ேலேய நைடெப,ற%. ெச�வ� இ�லா' �ைறயா�, 
ஆட�பர$தி,� வழி இ�ைல. எளிய 6ைறயி� நட�தா3� 9!யவைரயி� �ைற 
இ�லாதவா� ந�றாக நைடெபற ேவ�1� எ�� பா'கிய� ெபாி%� 6ய�றா�. 
ஆனா� எ�ணியப! நட'கவி�ைல. வ�த உறவின� சில� தி�மண$%'� 6�திய 
இரவி� ெப�ைண அைழ$% வ�த ேபாேத சீ,ற$ேதா1 ேபச$ ெதாட=கி' 
�ழ�ப$தி� ஈ1ப-டன�. சில� உ�ண ம�$%வி-டன�. �ழ�ப'காராி� ஒ� சில� 
ந�றாக' �!$தி��தன�. அைத நா� 6தA� ெதாி�%ெகா�ளவி�ைல. அவ�க� 
க�னா பி�னா எ�� ேபச$ ெதாட=கியேபா% நா� சமாதான� ெச�ய வி��பி 
ெம�ல ெந�=கி ஒ�� இர�1 ெசா�ேன�. அ�ேபா% எ=க� ப'க$% 
I-1'கார� எ�ைன' ைக�ப,றி இD$%, "எ�ன த�பி! நீ அவ�களிட� ேபா�� 
ேப;கிறாேய! �!காராிட� காரண� ேபசி� பய�ப1மா?" எ�றா�. "அ�ப!யா?" 
எ�� திைக$% நி�ேற�. "கி-ேட ேபானா� சாராய நா,ற� C'ைக$ 
%ைள'கிறேத, ெதாியவி�ைலயா?" எ�றா�. அத� பிற�தா�, அவ�க<ைடய 
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6க=கைள ந�றாக' கவனி$ேத�; �!$தி�'க ேவ�1� எ�� %ணி�ேத�. 
சாராய நா,ற$ைத அறிவத,காக ம�ப!8� ெந�=கி2 ெச�ேற�. அ�த நா,ற� 
இ��தைத உண��ேத�. அ�மாவிட� அைத� ப,றி2 ெசா�ேன�. "அ�ப!$தா� 
இ��பா�க�. கிராம$தி�, ப!'காத ம'க� அ�ப!$தா�. ந�6ைடய ப=காளிக<� 
சில� அ�ப!�ப-டவ�க� இ�'கிறா�க�. அ�பா அவ�கைள I-1�ப'கேம 
ேச��பதி�ைல. எத,�� அைழ�ப%� இ�ைல. எ�ன ெச�வ%? ப!�&� இ�ைல, 
ப�&� இ�ைல" எ�றா�. 
 
உ�Yரா�� ெவளிQரா�� சில�� ேச��% கைடசியி� இர* 11 மணி'�� ெப� 
அைழ$% வ�ேதா�. அத,� ேம� நாத;ர� 6ழ=க, ந3=� ைவ'க$ 
ெதாட=கினா�க�. அ�த' �!காராி� இ�வ� அ=ேக வ�% உ-கா��% வி-டா�க�. 
அவ�கைள யா�� அைழ$ததாக*� ெதாியவி�ைல. அவ�கேள வAய வ�% ப�தA� 
உ-கா��% ெகா�டா�க�. மண�ெப�E'� ந3=� ைவ'க� ெப�க� 
ஒGெவா�வராக வ�% ச�தன� Mசி ஆர$தி ;,றி2 ெச�றா�க�. ஒ�வ� வட'�� 
ப'க$ேத உ-கா��%, ந3=� ைவ$த ெப�க<'� ெவ,றிைல பா'� 
எ1$%'ெகா1$%' ெகா�!��தா�. இள� ெப�க� இ�வ� ேச��% பா-1� 
பா!னா�க�. பா-1� நாத;ர இைச8� மாறி மாறி அைம�% ேக-பத,� 
இனிைமயாக இ��த%. ெப� I-1'கார�� பி�ைள I-1'கார�மாக' கல�% 
ந3=� ைவ$%2 ெச�றா�க�. அ�மா ந3=� ைவ'க 6� வ�தைத� பா�$% எ� 
மன$தி� ஊ'க� ஏ,ப-ட%. அ�மா ச�தன$ைத எ1$% மண�ெப�ணி� 
6க$தி3� ைககளி3� தடவிவி-1 ஆர$தி ;,ற$ெதாட=கியேபா%, "ேபா%� 
அ�மா! ஒ�ப% ேப� ஆகிவி-ட%. நீ=கேள க��Mர� ஏ,றி2 ;,றி வி1=க�, 
ேபா%�" எ�றா� ஒ�வ�. இ�ைல எ-1ேப�தா� ந3=� ைவ$தா�க�. இ��� 
ஒ�வ� �ைறயாக இ�'கிற%" எ�றா� அ�ைமயா� ஒ�வ�. அவ� ெவளிQரா� ேபா� 
ெதாி�த%. உடேன, அவைர� பி�ப,றி, ம,ேறா� அ�ைமயா�, "அ% எ�ன 
வழ'க�? சாதியி� இ�லாத வழ'க�. �ல$தி� இ�லாத வழ'க�! எ-1�ேப� 
ந3=� ைவ�ப% ப,றி நா� இ�ேபா%தா� ேக�வி�ப-ேட�. ேவ�1� எ�ேற 
ெச�வதாக இ�'கிறேத! 6�ேன பி�ேன வா)�த Iடாக இ��தா� ெதாி8�" 
எ�றா�. ;�மா உ-கா��தி��த �!கார� கிள�பிவி-டா�. "6தA� இ��ேத 
இ�ப!$தா� ெச�% வ�கிறா�க�. நா�� பா�$% வ�கிேற�. யாைர8� 
மதி�பதி�ைல. ஒ��� இ�ைல. யாைர' ேக-1� ெப� அைழ$தா�க�? அத,� 
6தA� பதி� ெசா�ல-1�" எ�� மீைசைய 6�'கி'ெகா�1 எD�தா�. 
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"இ��� ஒ�$த� ந3=� ைவ$% 6!$%விடலாேம. இ�த2 சி�ன ேவைல'� ஏ� 
இGவள* ெபாிய ேப2;� �ழ�ப6�?" எ�ேற�. 
 
ப'க$தி� இ��தவ� எ�ைன� பா�$%, "நீ ;�மா இ�. த�பி! உன'� எ�ன 
ெதாி8�? ெவ,றிைல பா'�' ெகா1$% வ�பவ� ெபாிய மனித�. அவ� ெசா�கிறா� 
ஒ�ப% ேப� ஆகிவி-ட% எ��, இ�ேபா% இ�ெனா�வ� வ�% ந3=� ைவ$தா� 
ப$% ஆகிவி1ேம! எ-1 ஆகா% எ�றா�, ப$% ம-1� ஆ�மா?" எ�றா�. 
 
மண�ப�த� 6Dவ%� ஒேர �ழ�பமாக மாறிவி-ட%. எ��ண$தா� எ�� 
தி�வ�<வ� கட*ைள2 ெசா�ன% நிைன*'� வ�த%. ஒGேவா� அதிகார$தி3� 
அவ� ப$%� ப$%' �ற� பா!யி��ப%� நிைன*'� வ�த%. "எ-1, ப$% எ�லா� 
ந�ல எ�க�தாேன? ஒ�பதாக இ��தா� எ�ன? எ-1 அ�ல% ப$தாகேவ 
இ��தா� தா� எ�ன?" எ�ேற�. 
 
ப'க$தி� இ��தவாி� 6க� மாறிய%. "நீ ;�மா இ��பா, இ�த' கால$தி� 
இள�பி�ைளகேள இ�ப!$தா�. கட*ேள இ�ைல எ�� ெசா�கிறவ�க� நீ=க�. 
உ=க<'� எ-1, ப$% எ�லா� ந�றாக$தா� இ�'��. நாைள'� இதனா� 
ஏதாவ% ேக1 வ�தா� யா� 6�வ�% கா�பா,�வா�க�? ெச�கிறவ�க� சாியாக2 
ெச�வ%தாேன? ெச�ய$ ெதாியாவி-டா�, எ=க� I-!ேல கAயாண� எ�� ஏ� 
ெப�ைமேயா1 ஒ�&'ெகா�1 வ�தீ�க�?" எ�றா�. 
 
�!காரனி� மனநிைல மய=கிய% ேபாலேவ, அவ�ைடய மனநிைல8� 
மய=கியி��தைத உண��த%� ேபசாம� அைமதியாேன�. Cட ந�பி'ைக8� 
ஒ�வைக� ேபாைத� ெபா�� எ�ப% 6�னேம ெதாி8�. ெந�'க!யான ேநர$தி� 
அைமதிைய' ெக1�பத,� Cடந�பி'ைக8� க�ேபா� எGவள* பய�ப1கிற% 
எ�பைத அ�� உண��ேத�. 
 
அ�த ேநர$தி� அ�பா வ�% ேச��தா�. எ�லாவ,ைற8� ேக-டறி�த பிற� உர$த 
�ரA� ேபசி எ�லாைர8� அைமதி�ப1$தி, ெவ,றிைல பா'�' ெகா1$தவ� 
ெசா�3� எ�ைணேய எ�லா�� ஒ�&' ெகா�ள ேவ�1� எ���, அ�மாேவ 
க��Mர� ஏ,றி� ெப�ணி� ந3=ைக நிைறேவ,றேவ�1� எ��� ெசா�னா�. 
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அவ� ெசா�A 6!$த*ட�, "அ%தா� சாி" எ��� "அ�ப!ேய ெச�ேவா�" எ��� 
நாைல�% ேப� உர'க2 ெசா�னா�க�. பிற� யா�� எதி�$%� ேபசவி�ைல. 
அ�பாவி� திறைமயா� அைமதி ஏ,ப-ட% எ�� ெசா�ல 6!யா%. மணி 
ப�னிர�ேட 6'கா� ஆகிவி-ட%. ேபசி� ேபசி' கைள$%� ேபான காரண$தா�, 
எ�ப!யாவ% 6!ய-1� எ�� ேசா��%தா�, அ�பாவி� தீ��ைப ஒ�&' 
ெகா�டா�க� எ�� ெசா�ல ேவ�1�. நா�� கைள$%� ேபாேன�. உட�பி� 
கைள�&'�� காரண� இ�ைல. உ�ள$தி� ேசா�வா� உட�&� ேசா��தி��த%. 
எD�% I-1'� வ�ேத�. 
 
ம�நா� காைலயி� தி�மண� ப�த3'�� ேபான ேபா%தா� மண�ெப�ணி� 
6க$ைத ந�றாக� பா�'க 6!�த%. 6�திய நா� கவி)�த 6க$ைதேய பா�$ேத�. 
விள'ெகாளியி� பா�$த காரண$தா� உ�ைமயான அழ�� ெதாியவி�ைல. 
தி�மண$த�� காைலயி� ப�தைல2 ;,றி வ�தேபா% மண�ெப�ணி� 6க$ைத 
ந�றாக� பா�$ேத�. 6க$தி� அGவளவாக கவ�2சி இ�ைல. மாநிறமான ெப�க� 
பல� எGவளேவா கவ�2சியாக இ�'கிறா�க�. அ�ப!�ப-ட கவ�2சி8� 
காண�படவி�ைல. C'� அளவாக அைமயவி�ைல. உ��1 திர�ட அ�த C'கி� 
ெகா!யவ!வ� 6க$தி� அழைகேய ெக1$%வி-ட%. க�ன=களி� தைச�ப,� 
இ�ைல. ஒ� ெப�ணி� இளைம'� அழ� ெச�8� சி� ெந,றி இ�ைல. 
ஆ�க<'� இ��ப% ேபா�ற பர�த ெபாிய ெந,றி இ��த%. இைவ எ�ப!யாவ% 
ேபாக-1� உ1$தி��த உைடயிலாவ%, அணி�த நைககளிலாவ% அழைக' 
9-!யி�'கலா�. அ%*� ெச�ய�படவி�ைல. ஆட�பர$ைத� &ல�ப1$%� 
6ய,சி இ��தேத தவிர அழைக எ1$%' கா-1� 6ய,சி இ�ைல. ெபா�னிற� 
ப-12 ேசைல8� சாிைக மி��த ேசாளி8� மணமக� உ1$தி��தா�. ேகாயிA� 
சாமியி� அழ� &ல�படாதப! - மா�&� கD$%� ைகக<� ெதாியாதப! - 
நைககளா� C! மைற�ப% ேபா� அ�த மணமகைள� பலவைக அணிகல�களா� - 
கா;மாைல 6த� சிலவைக� பத'க=க� வைரயி� - எ�லாவ,ைற8� அணிவி$%� - 
ேபா�$தி��தா�க� எ�� ெசா�லேவ�1�. அ�த நைககளி� 6'கா� ப=� 
இரவ� வா=கியனவாக இ�'கேவ�1� எ�ப% தாேன ெதாி�த%. ஏ� எ�றா�, 
ெப� I-டா� ெபாிய ெச�வ� அ�ல எ�ப%, அவ�களி� I-1'�� ேபா� வ�த 
என'� ந�றாக$ ெதாி8�. தவிர, அ�த நைககளி� சில, கால$தி,� ஏ,காத பைழய 
நைகக�, ெபா�-கா-சியி� ைவ'க$ த��தைவ. ஆைகயா� மணமக� இ��த 
அழ�� �ைற�% விள=கினா�. அ�த I-!� விதைவயாக வா)�த பா'கிய$தி� 
இய,ைக அழகி� அைர'கா� ப=�� அவ<'� இ�ைல. ஆனா� மணமக� 
விநாயக$தி� அழைக ேநா'கியேபா%, அ�த2 சி1C?சி'� இவ� ேபா%� எ�� 
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ேதா�றிய%. மண�ப�தA3� அவ�ைடய 6க$தி� ஒ� ெபாAேவா &�னைகேயா 
இ�ைல. வழ'க� ேபா� உ�ெம�� உ-கா��தி��தா�. ெசா�னைத2 ெச�% 
சட=�கைள 6!$தா�. இ�ப!�ப-டவ� &திய ஒ�$திேயா1 ேபசி� பழகி எ�ப! 
வா)'ைக நட$த� ேபாகிறாேரா எ�� எ�ணிேன�. 
 
தி�மண� 6!�த பிற�� பக� வி��தி� ேபா% சி� �ழ�ப� நட�த%. தாA 
க-1வத,�6� எத,காகேவா யாைரேயா ேக-க$ தவறிவி-டா�க�. அGவா� 
ெச�த% த�& எ�� சில� ேகாப$ேதா1 எதி�I-1$ தி�ைணயி� ேபா� 
உ-கா��%ெகா�1 அ=ேக ஒ� 9-ட$ைத2 ேச�$%' ெகா�டா�க�. 
தி�மண$%'� வ�த உறவின�க�, ஆ<'� ஒ�வைக உதவி ெச�% %ைணயாக 
இ��% ேபாவைத வி-1, ஆ<'� ஒ� �ழ�ப� ெச�% கலக� விைளவி'கிறா�கேள 
எ�� வ��திேன�. இGவள* அறியாைம உைடய ம'க<'� இைடேய வா)'ைக 
நட$%வ% எGவள* %�ப� எ��� எ�ணி வ��திேன�. 
 
தி�மண� 6!�த%� மணமக�� மணமக<� ஒ� 6ைற எ=க� I-1'� வ�% 
பா3� பழ6� உ�டா�க�. பிற� ம�நா� மாைலயி� ெப�I-1 ம�*'�2 
ெச�றா�க�. அ=கி��% தி��பி வ�தபிற�, மணமக� நட$திய வா)'ைகைய� 
பா��பத,காக� பா'கிய$தி� I-1'�2 சில6ைற ேபாயி��ேத�. பா'கிய� 
பைழயப!ேய த� கடைமகைள2 ெச�%ெகா�!��தா�. த�பியி� தி�மண$ைத 
6!$த% ப,றிய மகி)2சி அ�த�மாவி� 6க$தி� இ��த%. மணமக� 
சைமயலைறயிேலேய ெப��பா3� இ��தப!யா� சாியாக' கவனி'க 
6!யவி�ைல. நா� அ!'க! அ=ேக ேபா� வ�வைத' கவனி$த எ� தா�, "இள� 
ெப� - &% ம�மக� வ�தி�'�� I-1'� நீ அ!'க! ேபாவ% ந�ல% அ�ல. 
எ�ேபாதாவ% ஒ� 6ைற ேபா�வி-1 வ�தா� ேபா%�" எ�றா�. அத�ப!ேய நா� 
ேபாவைத' �ைற$%' ெகா�ேட�. பா'கிய� 6�ைனவிட ஓ�வாக எ=க� 
I-1'� அ!'க! வ�% ேபசி'ெகா�!��தா�. "இனிேம� என'�' கவைல 
இ�ைல. �1�ப� அவ�க<ைடய%. ேவைல இ��தா� ெச�%வி-1, ேசா� 
இ��தா� சா�பி-1வி-1, இ�ப!ேய எ� கால$ைத' கழி�ேப�" எ�� சில6ைற 
அ�மாவிட� ேபசியேபா% �றி�பி-டா�. அ�த� ேப2; அவ�ைடய மனநிைறைவ' 
கா-!யேத தவிர, கவைலைய' கா-டவி�ைல. 
 
வி16ைறயி� ஒ� பாதி இ�ப!' கழி$%வி-ட%. ம�பாதியி�தா� ப!'க$ 
ெதாட=கிேன�. 6,ப�தியி� �ைறைய ஈ1ெச�8� அளவி,� ந�றாகேவ 
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ப!$ேத�. ச�திரைன� ப,றிய நிைன* அ!'க! வ�த%. ஆயி�� 6�ேபா� 
அதனா� ேசா�வைடயவி�ைல. 

--------------------------------------------------------------------    


