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ராகv
ராகv. 35k9m 40k9m ந;<l. ெவ=>கரமான <யாபாA. இரC;
நCபrகDட* ேசrnH பாC. பஜாAl ஒ, ெபAய 5 ந-சt3ர ஓ-டl.
ெபா>Lயl µ.tH<-; நCபrகDட* ெவNேய வnத 0*P
இைளஞrகNl ஒ,வ*. பல கனTகDட* ெவNேய வnத 0வைரUm நா-.*
ச-ட 3-டŋகDm சµதாயt3* தைடகDm ேவகமாக வளரேவC.ய
ஆைசகDm சn3tதன.
ச-டt3* நைடµைற வைரµைறகDk9Y வாZnதாl வPைமLl வாZnH
ம.ய ேவC.யH தா* எ*P உணrnதவrகY அைனtH ஓ-ைடகNl
வC.ைய ஓ-. 15 வ,டŋகNl ெசlவt3* உc^ைய ெச*P அைடnதனr.
அ*P ெவPm மனம+Z ம*றm. πற9 கா*.*. இ*P 5 ந-சt3ர ஓ-டl.
ராகv. `ராக ெசlam வாZkைக. ெவNநா-.p பயணŋகY. ஆடmபர
பŋகளா. காr. 3னm ஒ, உைட. 3னm ஒ, 3றpc <ழா பAசNpc <ழா.
நாNதZகNl ேப-..
பl ேதyk9m ேநரm உணT உCfm ேநரm த<rtH வாLl உயrnத ரக
ைபp. ேதk9 மரt3l ெசyதH. <ைல உயrnத cைகLைல πரtேயகமாக
ஹவான<,nத வரவைழkகp ப-டH. மH அ,nHm பழkகm இlைல. ைபpைப
எ;tH அவ* லாவகமாக ைகLl ைவtHk ெகாC; cைக <;m ேபாH cைக
π.kகாதவrகY hட cைகp π.kகt ெதாடŋ+<;வாrகY.
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இவiடm ஒ, பழkகm. நCபrகDkகாக எைதUm ெசyவா*. இ*jm
3,மணm ஆக<lைல. அத=9 அவ^யm எ*P அவ* kைனkகTm இlைல.
அpபா அmமா இ,nதாrகY எ*பத=9 ஒேர சா-^ அவ* பாடt3l ஒ,
9ழnைத πறpபத=9 ஒ, ஆfm ெபCjm ேதைவ எ*P அவ* ப.tதH.
பYNpப,வt3l இ,nத அவ* hட ப.tத நCபrகY இ*P ெதாlml
பாr-னrகY. ேவP எ*னk கவைல இ,kக µ.Um இவனk9.
ஆனாl இவiடt3l cைக π.pபைத த<rtH இ*ெனா, ெக-ட பழkகm
உC;. அH இnத 0*P நCபrகNடm இ,k9m ஒ, ெபாH 9ணm.
அnத 9ணm எŋேக இவைன ெகாC; ேபாக<;+றH எ*P nŋகேள
பாrkலாm.
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πரo*
πரo*. கைட^யாக அவ* ெப=ேறாrகைள சn3tதேபாH த*jட* ப.tத
+>sHவ ெபCைன மணkக அjம3 ேக-க அவrகY அத=9 மPkக இi
அவrகY µகm பாrkக மா-ேட* எ*P ெசாlm<-; வட நா-.m,nH ஓ.
வnதவ*.
வளrc^ ெசாtH அைனt3am ராகvைவp ேபால. ஆனாl cைக π.k9m
பழkகm இlைல. மH அ,nHவா*. ஆனாl அH நCபrகைள ம+Z<kக
ம-;m.
பல µைற ம=ற இ, நCபrகDk9 ந;<l வ,m சCைடைய பாrtH
ர^pபா*. அtHqPm ேபாH சமாதானp ப;tHவா*. இnத 0*P
நCபrகN* ந-c 20 ஆC;களாக இ,pபத=9 ஒேர காரணm இவjைடய
ேபcrm அவrகைள சமாதானpப;tHm 9ணµm தா*. இவைன
அவrகN,வ,m ம3pபாrகY.
<யாபாரm இnத அளT µ*ேன>யத=9m இவ* தா* காரணm. நகரt3l
இ,k9m ஏெஜ*- .ைரவr ேபாts அர^யlவா3 சpைளயrகY எ*P
அைனவ,m இவைனேய சn3pபாrகY.
அைனவைரUm ந*றாக கவitHk ெகாYவா*. அவjkகாக அவrகDm
ச-டtைத வைளpபாrகY.
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9>pபாக வA அaவrகN* o-.l .< ஃπA-j வாwŋ ெமw*
இ,k+றெத*றாl அH இவனாl தா*. வA ஏypπl ேமl ப-டŋகY
ெப=>,nதா*.
ஆனாl ஒ, ^*ன 9ணm. xகTm ேகாபpப-டாl இnத µ*ேன=றm எlலாm
எCணாl தா* எ*P ெசாlல மPkக மா-டா*. இதனாl அவrகN,வ,m
ச=P ேகாபm அைடnதாam அH உCைமதா* எ*பதாl அைம3யாக
இ,kக ேவC.ய க-டாயm.
இவைன 3,மணm ெசyHk ெகாCட கேராmனா இவiடm மயŋ+ய அnத
வடநா-; மyசY ேதாmam அவjைடய ெகாyrm தxlam. கைட^ ஆC;
வைர அவனாl வாைழp பழm எ*P ெசாlல µ.ய<lைல.
அவ* கேராmனா<டm மயŋ+யH அவDைடய ெபாPைமயான 9ணt3l.
அnத 0வ,k9m உYள ெபாH ெக-ட 9ணm இவDk9t ெதAnதேத.
ஆனாl கlயாணm ஆன ஒேர வ,டt3l 9ழnைத πறnH <-டH. அnத ஒ,
9ழnைதkகாக ெபாPைமயாக இ,k+றாY. பல,m 3,மணமான µதl
வ,டt3ேல 9ழnைத ெப=Pk ெகாY+றாrகY. πற9 தா* த*jைடய
கணவைனேயா மைன<ையேயா cAnHk ெகாY+றாrகY. தவறான கணவ*
மைன< ெபா,tதm இlையெய*P உண,m µ* 9ழnைத. 9ழnைதL*
எ3rகாலt3=காக 3யாகm. ப;kைகLl அzைக. 3னµm சCைட. இHேவ
பலரH வாZைகயா+<;+றH. அnத மா3A 9ழnைதkகாக 3யாகm ெசyத பல
ெபCம{கNl இவY µதலாக. காரணm πறnதH ெபC 9ழnைத.
மாதm ஒ, µைற இர<l அவjட*. சmπரதாயm மா3A. அவDm அைம3யாக
ச+tHk ெகாYவாY. காதl இlலாத இடt3l காமm ெவPm சmπரதாயm
தாேன. <ைல மாH<டm ப;tH <-; காr தரேவC;m. மைன<Lடm
ப;tதாl 9ழnைத o; o-;c ெசலTk9 பணm தரேவC;m. அவDkெக*P
ஒ, மனm உC; அ3ல உணrTகY உC; எ*P பலr kைனpப3lைல.
கலாcசார க-;கNl க-;C; +டk9m பல ைக3கY. ெஜLலr கணவ*
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தா*. ^ைறயைற அவrகளH o;. 9ழnைதகY ^ைறயைற rவrகY. ச-டm
கலாcசாரm.
ஒ, µைற கேராmனா ேகாபt3l உcசt3l <வாகரtைதp ப=> ேபச
மPநாேள வk|aட* வnH<-டா*. அத* πற9 அவY அnத ேபcைச
எ;kகேவ இlைல.
ேவகமாக வாZkைகLl வளrnH<-டதாam பணm தா* எlலாேம எ*P
kைனtததாam வாZkைகLl இ*பm த,m மைன<L* ^Apc 9ழnைதL*
மzைல எ*P பலவ=ைறUm உத> தYNL,nதா*. கl}A நா-கNl அnத
^Apைப அவ* ர^tதHC;.
o-.l சCைடL-; 3,மணm cAnததாl அவDைடய o-.am அவைள
µ=>aமாக ைக<-; <-டனr. இpேபாH அவDk9 ஒேர க3 pரo* தா*.
அவjைடய ஆடmபர பŋகளா<l ஒ, ஓரt3l நா-கைள எC{k
ெகாC.,nதாY. ஆனாl எlலா பாr.கNam த* மைன< எtதைன
அழகானவY எ*P கா-ட அவைள ந*றாக அலŋகAtH அைழtHc
ெச*P<;வா*.
மைன< ெவPm சµதாய அைடயாளm. நாjm 9;mபsத* எ*P கா-.k
ெகாYள.
0வ,k9m பணm 9Pk9 வlLl சmபா3pபைத <ட இ*னா, ெபாH
ெக-ட 9ணm இவைனUm rmமா <டpேபாவ3lைல.
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ராπ*
ராπ*. கேராmனாைவ கl}A நாY µதலாகேவ கCடப. க=பைன
ெசyH<-; pரoைன மணnதHm தŋைக எ*P தடm மா>யவ*. ெவPm
வாrtைககNl ம-;m. நlல 9ணŋகY எHTேம இlலாதவ*. வாypc
+ைடtதாl pரojk9m Hேராகm ெசyவா*. 0*P ேபrகNl அ3கமாக
9=றm cAபவ* எ*P பAr தரலாm.
3னm ஒ, 9=றm. அ3கமாக 9.k9m பழkகm. ேபாைத ெதNn3,nதாl
ஓ-டak9 வ,வா*. ஆனாl பலr பல ம{ ேநரm ெசyUm ேவைலகைள
இவ* ^ல ம{ ேநரt3l ெசyH <;வா*.
இவjkகாக πரா*s நா-.m,nH πரtேயகமான ஓk பாெரl எjm `ைம
ஆல மரtதாl ெசyத ~pபாyகNl ெவாL* எjm 3ரா-ைச மH
வரவைழkகpப;m. ஓ-டakகாக வரவைழkகpப-ட அnத ~pபாyகNm,nH
வாரm இரC; ~pபாyகY அவ* o-.=9c ெசlam. இவ* ெவாLil தா*
9Nk+றானா எ*P ப{யாளrk9 சnேதகm எpேபாHm உC;. இnத
~pபாLl தŋகtதாl ஆன ஒ, 9ழாy. ெவாL* kளாைஸ எ;tH தCÄr
9.pபH ேபால kளாைஸ kரpπk 9.tHk ெகாC.,pபா*.
பணtைத சmபா3kகTm அைத பராம>kகTm ந*றாக ெதAUm. பல
இடŋகNl µதt; உC;. பŋ9c சnைதLl பல ேகா.கைள
சmபா3tதவ*. ப.tதH ெபா>Lயl எ*றாam கணk9 வழk9கைள
ந*றாக க=றவ*. இHவைர 0*P ^.ஏkகைள கணk9கNl 9ளPப.
ெசy3,k+றாr எ*P ேவைலைய <-; எ;tH<-டா*.
7

ராகvTm pரojm ஆcசrயpப-டாrகY. ஏென*றாl அவrகY பாrtH
அjம3யNtத கணk9கNl அவrகY ேகா-ைட <-ட இடtைத ^ல
ெநா.கNl கC; ெசாlm<-டா*.
இவjைடய இnத 3றைமைய எ*Pm சலாm ெசyவாrகY ம=ற இ,வ,m.
ஆனாl 9.pபழkகt3னாl இவ* இழnதHm உC;. நCபrகைள கCடப.
3-.<;வா*. πற9 மPநாY ம*ipcm ேக-பா*. இ*jm
3,மணமாக<lைல. இவ* உல+l ம3pபH இவைன எ;tத வளாrtத
பா3Aயாைரtதா*. அவைர வ,டt3l ஒ, நாY அவ* πறnத நாNl
சn3tH ஆ`rவாதm ெப=P அவ* வளrnத அனாைத ஆ^ரமt3=9 ஒ,
ல-சேமா இரC; ல-சேமா ந*ெகாைட ெகா;tH<-; வ,வா*.
அவ,m ஒvெவா, வ,டµm 9.p பழkகtதைத <-;<; இH உ*ைன
தவறான பாைதLl ெகாC; ெசlam எ*P ேபாதைன ெசyவாr. அைத
த<rtH அவராl எ*ன ெசyய µ.Um.
இnத 0வ,m ேசrnH ர^tத ெசyUm ஒ, 9=றm உC;. அH இவrகN*
ெபAய எ3A. ஆனாam இH வைர அnத ெக-ட பழkகt3* பலைன அவrகY
அ>ய<lைல. ஏென*றாl அH தவறான பாைத எ*ேறா இlைல அnத
தவறாl அவrகDk9 எ*ன பா3pc வ,m எ*ேறா அவrகY அ>ய<lைல.
ஆனாl ெவ9 நா-கY Åரm இlைல அவrகY அ>Um காலm.
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காயt3A
காயt3A. 28 வயH. இளைம காணாமl ேபானைத உணராதவY. தைலLl
ேவகமாக வள,m ெவYNk கmπகY. 3,மணm ெசyH ைவkக ெபAயவrகY
இlைல. தாy அவY 10 வய3l இய=ைக எy3னாY. தnைத அவDைடய 20
வய3l. ெசாnதŋகY இlலாமl வாzm பல 9;mபŋகNl அவDm ஒ,வY.
ஆனாl அவDk9 ஒ, ெசாnதm உC;. தmπ |rt3.
அவY ேவைல ெசyவேத அவைன ந*றாக ப.kக ைவkகtதா*. தாyk9
தாயாக இ,nH வளrtதவY. தnைத இறnதேபாH ஒ. வnH க-.k ெகாCட
^Pவ* இ*P ெகxkகl இ*ÇiயAŋ 0*றாவH வ,டm ப.tH
வ,+றா*. |rt3L* ப.pc µ.nH ேவைலk9c ெச*றாl அவ* அவDk9
அCணாக இ,nH 3,மணtைத µ.pபா* எ*ற நmπkைக அவDk9
இ,nதH.
o-.* ஒ, அைறLl ெபAய ஆராyc^யாளைனp ேபால கCணா.
9;ைவகைள ைவtHk ெகாC; ஏதாவH ெசyHk ெகாC.,pபா*.
அவைனp பாrtதாl அவDk9 ெப,ைம. தா* வளrtத ைபய* எ*P
ம+Zc^. எpேபாHm ப.tHk ெகாCேட இ,pபா*. ப.tத ேநரm ேபாக
பkகt3l இ,k9m கபாtsவரr ேகா<ml அnத ^வைனp பாrtதவாேற
அமrn3,pபா*. ெதyவ பk3. ப.pc. இH இரC; ம-;m தா*.
அkகா ப;m கÉடŋகைள அ>n3,nதா*. அதனாl ேவP எnத கவனµm
இlைல. அkகாைவ ெபAய இடt3l 3,மணm ெசyH தர ேவC;m. இnத
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நா; ேபா=Pm வைகLl ஒ, ெபAய <yஞாi ஆக ேவC;m எ*ற ெவ>Ll
இ,nதா*.
அவY ஒ, -ேர.ŋ கmெபiLl ேவைல ெசyHk ெகாC.,nதாY. pரo*
ராகv ராπ* இவrகY நடtHm 9- ஓl- ேடs 5 ந-சt3ர ஓ-டak9
.ÉÑ ேபpபr சpைள ெசyHk ெகாC.,nதH இnத -ேர.ŋ கmெபi.
பல ல-சm பணm ஓ-டm,nH வரேவC.யH. அதனாl இவY pரoiடm
ெதாைலேப^Ll ேநராக ேப^னாY. இவDைடய இiைமயான 9ரmam
ெதNவான அழகான ஆŋ+லt3am மயŋ+ அவY சmபா3tHk
ெகாC.,nத 7 ஆLரm Öபாyk9 ப3லாக 25 ஆLரm Öபாy ெகா;tH
ேவைலk9 ேசrtHk ெகாCடா*. அவDm தmπL* வாZைக `ராக
ேவC;m எ*பதாl ம+Zc^Uட* ஏ=Pk ெகாCடாY. வnH ேசrnத 3 மாதm
வைர இnத 0வA* ெக-ட 9ணm இவDk9 ெதAயாமl இ,nதH. அH
ெதAய வnத நாY இவY அ3rc^L* எlைலைய ெதா-;<-டாY.
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அ t 3 யா ய m 5

0ேவnதr
கl}A µ.tH இவrகY ெபாzைத கltதH ராπjைடய ராயpேப-ைடLl
இ,k9m பŋகளா<l. அனாைதயாக வாZnத ராπ* 3Üெர*P ஒ,
பணkகார மாமா வாA^lலாததாl <-;c ெச*ற o; அH.
மனம+Z ம*றm எ*P உPpπனrகைள ேசrtH நாடகm பா-; ெமlmைச
எ*P kகZc^கைள நடt3 காr பாrtH வnதவrகY உPpπனrகY
அ3கமானHm காரm ெசs `-; எ*P பல <ஷயŋகைள ேசrtதனr.
ஆனாl காரm ெசs இைவகNl எ*ன இ,k+றH. `-; ஆ;m h-டm
அ3கAtதH. பணm ைவtH <ைளயா;m ைபt3யm அ3கAtதH. பணm
ைவtH ஆ;m h-டm மH மாHkகY ேக-டH.
பாr பrx- வாŋ+ o-.* µதl தளt3l பாr அைமkகpப-டH. உPpπனr
க-டணm அ3கAtதH. பணkகாரrகY ம-;m வர µ.Um kைலைம
ஏ=pப-டH. அதனாl பணm அ3கm cழŋ+யH.
2.5 சத<+தm வ,மானm ஒ, நாDk9. 1 ல-சm ஆ.னாl 2500 Öபாy
+ளpck9. மH<னாl வ,m வ,மானm தi. மாH<னாl வ,m வ,மானµm
அ3கAtதH. அ3am பCகாரrகY கC; ெச*ற πற9 இவrகDk9
இலவசm. இளm வயH பணkகாரனாக கனT இைவ இவrகைள தவறான
பாைதLl ேமam இ-;c ெச*றH.
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ேக-பவrகY யா,m இlைல. தைட ெசyய யா,m இlைல. 9=றŋகY
வளrnதH.
ஒ, நாY 10 ல-சm Öபாyk9 உPpπனrகY `-; <ைளயா. à3*
சk3ைய 0வ,m உணrnதனr. ஒ, நாY வ,மானm 25 ஆLரm.
9- ஓl- ேடs ஓ-டl ரoனா எ*ற ெபயAl நடnHk ெகாC.,nதH.
கட* ெதாlைலயாl அைத <=க ேவC.ய kலைம. pரo* ஒ,
ேயாசைனUட* வnதா*. ராπ* சmம3tதாl அவ* o-ைட அடமானm
ைவtH இnத ஓ-டைல எ;tH நடtதலாm. பாr +ளp எ*P அேமாகமாy
ஓ-டலாm. 0வ,m `k+ரm பணm பாrk9m வlைய உணrnதனr. உடேன
சmம3tதா* ராπ*.
தxழrகY பைழயனவ=ைற மறn3,kகலாm. அவrகY 3னசA வாZைகைய
இயn3ரŋகDm <yஞானµm ஆ- ெகாC.,kகலாm. ஆனாl அவrகDk9
பழைமL* ேமl இ,k9m காதl மPkகµ.யாத ஒ*P. மறkக µ.யாத
ஒ*P.
pரo* இ*ெனா, ேயாசைன h>னா*. ஓ-டm* தைர தளt3l ஓ-; o;
ெபAய மர கதT லாnதr <ளk9 அmxkகl 9ழ< உரl எ*P 18m â=றாC;
தxZ o-ைட ^tதAtதா*.
வ,பவrகDk9 ெபAய பcைச வாைழLைலLl உணT. இ-m ேதாைச
ைகயாl அைரtத மாவாl. பாk9 இ.tH உடjk9ட*.
கலாcசாரtைதUm பழைமையUm கCகா-^கNl ம-;ேம காணேவC.ய
kைலLl தYளp ப-ட தxழjk9m இ*ைறய சµதாய3t3ன,k9m இH
ஒ, rவாAsயமான <ஷயமாக இ,nதH. h-டm அைல ேமா3யH.
ஆனாl µதl தளt3l கலாcசாரt3* Hேரா+களான மH மாH àH.
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0*றாm நா*காm தளŋகNl 5 ந-சt3ர வச3Uட* h.ய அைறகY. நாY
ஒ*Pk9 3000 µதl 5000 வைர வாடைக.
இரC; ஆC.l ராπi* o-ைட q-டHxlலாமl pரo* ராகv இ,வ,m
தitதiயாக o; வாŋ+னாrகY. pரoi* 3,மணm கேராmனாTட*
ஆடmபரமாக நடnதH.
அ3கp பணm இவrகNடm ெக-ட பழkகŋகைள <t3-டH. µதml
xy^யைத எy^யைத rைவtH வnத இவrகY இiேமல rைவtதாl c3ய
மலrகைளேய rைவpபH எ*ற µ.Tk9 வnதனr.
அ3am ஜனநாயக µைறpப.. இவrகY அ3கm ெசல<;வH µதl தளt3l
உYள அவrகளH πரtேயக அைறLl தா*. அ3l தா* அ3க ேநரm
ெசல<;வாrகY. எnத µ.ெவ;tதாam 0வAl இ,வr சmம3tதாl அH
உடேன kைறேவPm. 0வ,k9m 0*P க,tHகY இ,nதாl அnத ேவைல
தYNpேபாடpப;m.
^>ய <ஷயŋகNl pரo* ராπ* ராகv இவrகN* க,tதHகைள
ஆேமா3pபா*. ஆனாl ^ல µk+ய <ஷயŋகNl அவ* த*jைடய
µ.Tதா* சA எ*P அடm π.pபா*. ஏென*றாl இnத ஓ-டேல அவjைடய
cHpcH ேயாசைனகளாl ஓ;வதாக அவjk9 kைனpc.
இவrகY மலrகைள ேத;வHm ேதrnெத;pபHm அைவகைள ேசrnH
கசk9வHm வா.kைகயா+<-டH.
3னµm ெவYைளp பலைகLl 0வ,m ெபயrகைள எzHவாrகY. வழkகpப.
இ,வA* 9> எத* ேமl <znதேதா அnத பறைவ அ*P த* கC{யm
இழk9m.
அ3கமான பறைவகY அŋ9 ேவைல ெசyUm ெபCகேள!. இ*டrvÑ எ;tH
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வரேவ=pπ=9 கணk9 வழk9 பாrpபத=9 <,nேதாmபl ெசyவத=9
<,n3னrகைள கவipபத=9 எ*P அழகான ெபCகளாy ேதrnெத;tH
நlல சmபளm ெகா;tH ேவைலk9 ேசrpபாrகY.
இ3l பCபாைட மறkகாத பறைவகY அ.ப-டHm அzH கCÄr வ.tH
ேவைலைய <-;c ெசlam.
^ல அவrகY த,m பணtைத ெப=Pk ெகாC; ம,tHவrகNடm ெசlam.
^ல -ெரLjk9 µ* k*P த*ைனேய மாytHk ெகாYDm.
பல ெபCகY வாZkைகL* ேவகtைத cAnHk ெகாC; அ3க பணm ெப=P
சŋக3ைய µ.tHk ெகாYவr. இவrகY <ைல மாH இlைல. ஆனாam நm
சµதாயt3l இ*jm ஓŋ+ வளrn3,k9m வரத-சைண ெகா;ைமயாl
கணவiடm <ைல மாதாகாமl இ,kக கlயாணt3=9 µ* ெசlam
ேபாேத கணவைன அடk+ ஆDm எCணtHடjm பணtதாl µகt3l
அ.pபத=9m இைத பய*ப;t3k ெகாCடனr.
இnத cH ெபCகைள அlk9m <ைளயா-ைட ர^tH ெசyHk
ெகாC.,nதனr. இதனாl அlUm பலA* வாZkைகையp ப=> அ>யாமl
இ,nதாrகY. அ>n3,nHm பணm அவrகY கCைண மைறtதH.

ராகv வnத பலைகLl மாத< எ*P எz3c ெச*றா*. மாத< இரCடாm
தளt3l pேளாr இ*சாrjஜாக ேவைலk9 ேசrnH இரC; மாதm hட
ஆக<lைல. மn3A ஒ,வr தŋ+L,nதாr எ*P இரCடாm தளt3=9
ெச*ற ராகv மாத<L* இைடLl ெதAnத இைடLl த*ைன இழnதா*.
9>tH ைவtHk ெகாCடா*.
pரo* வnH ரyசனா எ*P எz3னா*. c3தாக பகl wஃp.l ேசrn3,nத
Aசpஷis-.
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ராπ* வnH ä-டா எ*P எz3னா*. அவ* o-.=9 எ3ேர உYள o-.l
c3தாக வn3,nத பறைவ. கl}ALl ப.pc. அவைன ெபா,tத வைரLl
இ*P ãtத மலr. அவjைடய நmπkைக பணtதாl எHTm சா3kகலாm
எ*பH.
0வ,m 0*P ெபயrகைள எz3யதாl ெபAய <வாதm நடnதH. πற9 ராπ*
த* µ.ைவ மா=>k ெகாCடான. ä-டா<=9 அ3க ேநரm ேதைவpப;m
எ*பைத ராகv உணrt3னா*.
மாத< எ*P µ.வானH. அவைள அைழtH வர ஏ=பா;m ெசyயpப-டH.
மாத<.H.pபான ெபC. ஏr ேஹாsடஸாக µய=^ ெசyHk
ெகாC.,nதாY. மாடmŋ9m ெசyHk ெகாC.,nதாY. ஒ, µைற
Hைவtதாl இ, µைற அzk9 ேபா9m எ*P µ-டாYதனமான
<ளmபரt3l ஒ*P இரC; எ*P <ரlகைள அைசtH அழ9 பHைமயாக
k*P H{ Hைவtத ெபC இவYதா*.
“மாத< இ*ik9 ராகv o-.ேல சm ைஹ pேராஃைபl- ெகsவ,வாŋக. அதனால உŋகDk9 -Ñ-. அŋேக இ*ik9. ைர-?”
எ*P<-; அவY π*cறtைத த-.னா* ராπ*.
அவ* ெசyதH அ,வPpைப தnதாam ெபாH வாZkைகLl இெதlலாm
சகஜm எ*P எ;tHk ெகாCடாY.
ெபAய காr வnH அவைள மகாபmcரm பŋகளாTk9 அைழtHc ெச*றH.
பŋகளா<l யா,m இlைல. ப{யாY கäxடm ேக-டாY “எ*ன o-.l
யா,m இlைல?”
“இlைல ேமடm. 10 ம{k9tதா* வ,வாŋக. nŋக -Aŋs சாpπட
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எlலாtைதUm எpப. அலŋகAkகலாmj ெசாlaŋக. நாmப ெரC; ேப,m
எlலாtைதUm ெசy^ரலாm” எ*றா* கäm.
இ,வ,m ேசrnH அnத பŋகளா<* ஹாml ஒ, 5 ந-சt3ர
ெரsடாெரC- ேபால அலŋகாரtைத ெசyதாrகY. ம{ 10.30 இ*jm
யா,m இlைல.
“10.30 ஆL;tH கäm” எ*றாY மாத<.
“ேமடm நா* ேவணா ேஹா-டl வைரk9m ேபாL-; வn3ட;மா?” எ*P
ேக-டா*.
தiயாக இnத o-.l இ,kக அவDk9 பயm. “ேவCடாm. இ*jm
ெகாyசm ெவL- பCணலாm” எ*றாY தயkகtHட*.
ஒ, காr வnH k*றH. அ3m,nH ராπ* ராகv pரo* 0வ,m
இறŋ+னாrகY. அவrகY ெசா*ன <,n3னrகைளk காண<lைல.
உYேள வnதHm 500 Öபாy ேநா-ைட எ;tH “கäm எனk9 ஒ, பாkெக555 ^கெர- வாŋ+-; வாŋக” எ*றா* ராகv.
“சாr மகாபmcர ேரா-.l ெராmப Åரm வைர 555 +ைடkகாH. ^-.k9
ேபாL-; வn3ட-;மா?” எ*P ேக-டா* ப{வாக.
“ெசyUŋக” எ*P ெசாlm <-; “எkஸலC- ஜாp மாத<. அ,ைமயா
ெடkேகாெர- பC{L,k|ŋக. உŋகDk9 நlல ரசைன இ,k9” எ*P
அவைள பாரா-.னா*.
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ராπைன கC;Hm ெவPpபைடnதவY ராக<* இnத வாrtைதகளாl ச=P
ஆறதl அைடnதாY.
“தாŋk Ñ சாr. உŋகDk9 .Aŋs தர-;மா?”
“q அC- -Aŋs. ேநா ேவ. ராπjk9 ஒ, டcY மாmc ேபா;ŋக. pரo*
<l π ைபஃ* <t ஷாmெபL*.”
“kஜமா 9.kக மா-.ŋகளா?” ஆcசrயமாக ேக-டாY மாத<.
“உŋக ேமல சt3யமா?” எ*P அவY µகtைத ^வkக ைவtதா*.
“எ*னாcச இpப வரேவC.ய <,n3னrகY எlலாm?”
“அவŋக πைள- கா*ெசl ஆL;tH. அதனால எ*ன எŋக 0j ேபைரUm
nŋக கவikகலாm” எ*றா* பல அrtதŋகDட*.
0வ,m பல <யாபார <ஷயŋகைள ேபசtெதாடŋ+னாrகY. பல இடŋகNல
இடm வாŋ9வைதp ப=>Um ெவNநா-.l இத* +ைளைய Hவk9வைதp
ப=>Um ேப^k ெகாC.,nதாrகY நYNரT வைர.
அவDk9 Åkகமாக வnதH. அவrகY 9.tH µ.kக ேகாpைபகைள
kரpπk ெகாC.,nதாY. ராகv kரpπk ெகாC.,nத cைகLைல சாmபl
தாmபளŋகைள rtதm ெசyHk ெகாC.,nதாY.
கäைம இ*jm காண<lைல. அவ* வnதHm o-.l இறk+ <ட
ெசாlலேவC;m.
πற9 உணT பAமா>னாY. 0வ,m அவைளUm ேசrnH உணT உCண
17

ெசா*னாrகY. ெப,nத*ைமUட* ெசா*னதாக kைனtH அவDm ேசrnH
உணT உCடாY.
πற9 0*P ஓநாyகY அnத மாைன Hரt3 Hரt3 ேவ-ைடயா.ன.
உைடகY +lnH உத-.l 0வராl க.tH 9தறpப-; ரtதm வlnதH.
ஆCகN* ேவ-ைக µ.n3,nதH. அவDைடய மலrnத µகm வ.<ழnH
ஒ;ŋ+p ேபாL,nதH.
ராகv வnH ேபரm ேப^னா*. சமாதானm ெசyதா*. அைர ம{k9p πற9
இ*ெனா, அைறLl அவைள அைழtHc ெச*றா*. அவைள 9Nkகc
ெசாlm cH ஆைடகைளt தnதா*. ம*ipc ேக-க<lைல. ப3லாக 5
ல-சt3l <யாபாரtைத µ.tதா*.
மாத<k9 உத; காyn3,nதH. உடmெபlலாm வmtதH. கCகY
Åkகtதாl ெசா,+*. ஆனாl அவY எ3rகாலtைதp ப=> இi
கவைலpபடt ேதைவLlைல.
kஜ வாZkைகL* kஜtைத உணrn3,nத பறைவ த* ^ற9கைள எAtH
ஒ, h-ைட வாŋ+L,nதH. எŋேகா ேபாL,nத கäm 3,mπ வnதா*.
பறைவைய த* வாடைகk h-.l ெகாC; ெச*P <-டா*. ராகv 555
cைகpப3lைல. அைத அவ* அ>n3,nதா*.
ஏ* மாத< ேபா-;வnத உைடLm,nH cH உைட உ;t3னாY எ*P
அவjk9t ெதAUm. அநாவ^யமாக அவNடm ேக-; அவைள சŋகடpப;tத
<,mப<lைல. ைகLl ெப-. இ,nதாl ேபரm rµகமாக µ.nH<-டH
எ*P அவjk9t ெதAUm.
அ3l ஒ, சnேதாஷm அவjk9. ஏென*றாl நாைள இளm ெபC
த=ெகாைல எ*ற ெசy3 ப.kக ேவC.ய3lைல. அzH ெகாCேட
உ-காrnH வ,m ெபCகN* கCகைள AயrvÑ கCணா.Ll பாrpபா*.
18

அpப. அzm ெபCகைள கCடாl அவjk9 பயm. நாைளk9 யா,ைடய
மரணm எ*P ஒ, பயm வ,m. ^ல ெபCகY அவjட* வர மPtH
ஆ-ேடாTkகாக நYNர<l ேரா-.l k=pபாrகY. அவrகைளp ப=>
அவjk9 ந*றாக ெதAUm. ேபாts^டm ெசlவாrகY. ேபாts அவ*
µதலாNகNடm சmபளm வாŋ9m ைகhmகY. ேகாr-.l இைத<ட
µk+யமான ேகs க-;கY +டk+*ற*. அpப.ேய வnதாam அ3கm ப.tத
வk|lகDk9 ெதAயாத ச-டமா?
இ*P கäm kmம3யாக Åŋ9வா*.
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|rt3
|rt3. ெபய,k9 ஏ=ற மா3A cகைழ அைடய ெவ>. ப.pπl ெக-.. எnத
ெக-ட பழkகµm. இlைல. ேவ3Lயml எ*ன ேவC;மானாam
ேகDŋகள.
3னm ஒ, cH ம,nைதேயா ேவ3Lயl பாrµலாைவேயா கC;π.tH<-;
கl}A ேபரா^Aயrகைள ெதாnதரT ெசyவா*. எpேபாேதா ப.tH<-;
இ*ைறய நா-; நடpைப அ>யாத அnத காலtH ஆ^AயrகY இவjkகாக
மPப.Um ப.kக ேவC.L,nதH. ஆனாl கl}ALl xக நlல ெபயr.
நlல ம3pெபCகY. ஜனா3ப3L* நாைளய <yஞாi <,Hk9
அைனவ,m இவ* ெபயைரேய ^பாAr ெசy3,nதாrகY.
cH ேவைலLl ேசrnதHm c3தாக ஒ, கmÑ-டr வாŋ+t தnதாY.
இiேமl pரT^ŋ ெச*டr ேபாகேவC.ய3lைல. மாதm 250 ெசல<l 24
ம{ ேநர இ*ெடrெந- ெதாடrc.
3னµm ஒ, ெமLl ஓ-டmm,nH எzHவாY. சாpπ-டாயா c3ய ச-ைட
ேபா-;k ெகாCடாயா ெசமsடr ேதrTk9 ப.tHk ெகாC.,k+றாயா
அவ* o-.l அைமn3,nத ஆyTk hடtைத rtதm ெசyதானா அŋ+,nத
3ரவŋகY அவ* ேமl ெகா-.k ெகாYள <lைலேய எ*P சதாசrவகாலµm
அவைனpப=>ேய kைனpc அவDk9. அவைன<-டாl அவDk9 யாr?
பல ேபr அவைள காதmpபதாக அவNடm h>யHC;. ஆனாl யா,m அவY
20

தmπ ப.pைப µ.k9m வைர காt3,kக தயாராக இlைல. இ*jm 6 மாதm
தா* பாk+ உYளH எ*P ெசா*ன ேபா3am த*jட* கட=கைரk9
வரேவC;m உணவகŋகY வரேவC;m எ*P பலr வ=cPt3யHC;.
அவைளp ெபா,tத வைர ~crk9 ெசlam காதl காதmlைல. காமt3*
µதl க-டm. க-. அைணkக கட=கைர. உணவகŋகY ெசlவH லyசm.
πறnத நாY காதலr 3னp பArகY <யாபாரm. அவrகNl ^லைர
இவDk9p π.tHm இ,nதH. அவY த* ல-^யtைத ெசா*னTட*
கழ=>k ெகாCடவrகY அ3கm. அpப.ேய அவDk9m வயதா+Um ேபானH.
யா,m அவNடm வ,வHxlைல அவைள காதmpபதாக ெசாlவHm இlைல.
அவDm அத=காக வ,nதTm இlைல.
ஃpÑcசr ெமLl எ*ற இைணயதளtைத ஒ, நாY அவY கC;π.tதாY.
இ3l இ*P nŋகY எzத ேவC.ய x* அyசைல எzதலாm. ஆனாl எnத
ேத3Ll nŋகY யா,k9 ெச*றைடய ேவC;m எ*P அ3l எz3னாl 20
ஆC;கDk9 πற9m அவrகDk9 ெச*றைடUm.
ேநரm +ைடk9m ேபாெதlலாm |rt3L* இnத வ,ட அ;tத வ,ட அத=9
அ;tத வ,ட πறnத நாDk9 த*jைடய ெசy3கைள அ3l எz3
ைவpபாY. அவ* ப.pc µ.tத மPநாY ெமLl பாrtதாl “n µதl
ம3pெபC{l வnH <-டாy எ* வாZtHகY” எ*P இ,k9m.
இ*jm 5 வ,டŋகY கltHp பாrtதாl 3,மண வாZtHkகY
எ*>,k9m.
10 வ,டŋகY கltHp பாrtதாl n ஒ, ெபAய <yஞாi ஆ+,pபாy”
எ*P எz3L,pபாY.
இnத ெமLl எHTேம அவைன இ*P ெச*P அைடயாH. அnதnத ேநரm
வ,m ேபாH அnத x*னyசl அவைனc ெச*றைடUm.
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தா* 3,மணm ஆ+pேபானாl அவ* எpப. தiயாக வாZkைக நடtத
ேவC;m எ*P இ3l ஒ, அ>TைரUm உC;. அCண* தŋைக பாசt3=9
ஒ, பாச மலr ^வாÇ-சா<tA ஒ, +ழk9c `ைம <ஜய9மாr-ரா3கா
ேபா*ற ஒ, உ*னதமான அkகா-தmπ சேகாதர-சேகாதA பாசm. ந-π=9m
ேமl ஒ, தாypபாசm அவDk9.
இத=9 எnத வைகLl |rt3 பŋகm <ைள<tத3lைல. அவDைடய
ெசாlப. ேக-; நடpபா*. அவDkகாக உLைரUm ெகா;pபா*.
அவjைடய இnத நாY ெவ=> அைனt3,k9m அவjைடய அkகா
காயt3A தா* காரணm. காயtAk9 ஒ, ெபAய ேசாதைன காt3,nதH.
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கேராmனா
ந*றாக 9.tH<-ேட உYேள νைழnதா* ராπ*. ராகTm pரojm
<யாபார <ஷயŋகைள அல^k ெகாC.,nதாrகY. 9>pபாக தாmபரt3l
க-டp ேபா9m c3ய ஓ-டைலp ப=> ேப^k ெகாC.,nதாrகY.
மாத<L* <ஷயm நடnH ஒ, வாரm இ,k9m. அவY ேவைலைய
<ட<lைல. ஆனாam அவைள மPப.Um இவrகY `Cட மா-டாrகY.
3னµm ãtத ேராஜாைவ அ{பவrகY |ேழ <znH ãைவ ெதா;வ3lைல.
மாத<k9m அH ெதAn3,nதH. பs^am -ெரLiam ஆCகNடm
அ.ப-; 3னm மனஉைளcசml இ,nதவDk9 ஒ, µைற இவைள க*it
த*ைமைய பŋகm ெசyH kரnதரமாக அnத மன உைளc^ml இ,nH
<.<tதH இவrகY தnத 5 ல-சm çCடாy சா*-ேராவாக மா>.
“எ*ன பCணலாm இ*ik9?” ராπ*.
“இ*ik9 எHTm கC{l பட<lைல. எ*+-ட ஒ, பறைவ இ,k9.
வயசாL;tH. ஆனா ã இ*jm cH ã தா*” ராகv.
“கேராmனா” எ*P எz3<-; அமrnதா* pரo*.
“எ*ன?” எ*P ஆcசrயமாக ேக-டா* ராகv.
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“ஆமா*டா. இ*ik9 அவDk9 πறnத நாY. நா* அவேளாட ேநரm கlkக
<,mபேற*” எ*றா* pரo*.
“காytA” எ*P எz3<-; அமrnதா* ராகv.
“கேராmனா” எ*P ^Atதpப.ேய qC;m எz3<-; அமrnதா* pரo*.
“கேராmனா” எ*P எz3<-; அமrnதான ராπ*. அ3கm 9.t3,nதா*.
அ>ைவ இழn3,nதா*. பல நாளாக மன3l ேதk+ ைவt3,nத ஆைச
ெவNேய வnதH.
“எnதk கேராmனா?” பத-டtHட* ேக-டா* pரo*.
“உ* கேராmனா” ராπ*. “ெமஜாA-. <*s. உ* கேராmனா தா*
இ*ik9 நmம 0j ேப,k9m எ*ெடrெடL*ெம*-”
ேகாபm rலபமாக pரojk9 வராH. இ*P அவjைடய உணrc^ ைமயtைத
ராπ* ெதா-;<-டா*.
“வா- நா*ெச*s” எ*P எznH ேகாபt3l பலைகைய |ேழ தYNனா*.
“n ெராmப 9.c^,kேக. ேபசாம o-;k9 ேபா” எ*றா* pரo*.
“நா* ெராmப 9.c^,kேக*. ஆனா க*-ேராl ேபாகாH. நாmப எH
ெசyசாam ேசrnH தாேன ெசyயேறாm. ெல- அs ஹாv கேராmனா ;ேட”
ராπ*.
“ஷ- அp. அCட ஜs- ெக- லாsட” pரo*.
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ராகv இவrகDk9Y நடk9m சCைட kஜமானதா இlைல ெபாyயானதா
எ*P ெதAயாமl அமrn3,nதா*. கேராmனா எ*P ராπ* ெசா*னHm
அவ* அ3rn3,nதா*.
“n யாr எ*ைன ெவNேய ேபாடா*j ெசாlறHk9? இH எ*ேனாட ஓ-டl”
ராπ*.
“இH உ*ேனாட ஓ-டl இlைல. நா* இnத ஓ-டைல இnத அளTk9
ெகாC; வnத3=9 எ*ேனா; உைழpc தா* காரணm” pரo*.
“ேடy அ*ik9 எŋக மாமாo-ைட அட9 ெவc^ பணm ெகா;kகைல*னா
இ*ik9m நாம AkAேயஷ* +Ypல மாமா ேவைல தா*
ெசy^-.,pேபாm.” ராπ*.
“சmபnதm இlலாத ேபசாத ராπ*. எlலா,m ேசrnH கÉடpப-;tதா*
இnத kலைமk9 வn3,kேகாm. உ*ேனாட பணm எvவளT µk+யமா
இ,nதேதா அtதைன µk+யm எŋகேளாட உைழpcm” சமாதானமாக ேபச
µய*றா* ராகv.
“எH ெசyசாam ேசrnH தாேன ெசyேசாm. ஐ வா*- கேராmனா ;ேட”
அடm π.tதா* ராπ*.
பளாெர*P அவ* க*னt3l அைர <-டா* pரo*. πற9 அவiடm
ஆYகா-. <ரl n-. “இ*ெனா, µைற எ* ெபCடா-.ையp பt3
ேப^னா உ*ைன ெகாைல பC{;ேவ*” எ*றா*.
πற9 ேகாபமாக அைறைய<-; ெவNேயற µய*றா*. இnத அ.ைய
எ3rபாrkகாத ராπ* ச-ெட*P எznH அŋ+,nத மH பா-.ைல எ;tH
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அவ* π* மCைடLl ஓŋ+ அ.tதா*. அவ* ரtதm ~c^ய.kக தைல
r=> |ேழ <znதா*.
“எ*னடா காAயm பC{-ேட” எ*P கt3னா* ராகv.
“ேடy n எ*னடா அவjk9 சpேபாr-;? நா* பணm ேபா-ேட*. அவ*
ேவைல ெசyசா*. n ஒ*jேம பCணாேம ெபAய ஆளாL-ேட. உ*ைன
தiயா <-.,nதா n இ*ik9 πcைச எ;t3,n3,pேப” ராπ*.
“ராπ* ைம*- Uவr ேவr-s” ராகv.
“எ*னடா ெபAய ம....” எ*P அnத பா-.லாl அவ* தைலLl ஒ, ேபா;
ேபா-டா*.
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<kரம*
<kரம* c3தகாக ேதrnெத;kகp ப-ட ெபC கமா*ேடாkகைள
பாrைவL-;k ெகாC.,nதாr.
ெபCகY ேவைலெசyயாத இடŋகேள இlைல இpேபாH. ஆனாl ெபCகY
xக µதml ேவைலk9 ேசrnத இடேம காவl HைறLl தா*. ஏென*றாl
ஆCகDk9 சமமாக ெபCகDm இnத ச0கt3l 9=றŋகY cAய
ெதாடŋ+யதாl தா*.
அைனவ,k9m ைக ெகா;tதாr. 6 மாத பL=^ பல ைககைள
க.னமாk+L,nதன. hnதl ேபாy 9ைறnத தைலµ. பாஃp வn3,nதH.
ஆCகY ேபா;m ேமl ச-ைட காl ச-ைடLl ெபCைம காணாமl
ேபாL,nதH.
^ல ைககY இ*jm ெபCைமUட* இ,nதH. ைக 9லkகml
ெதAnதH.
இவrகDk9 தiயாக பாடm ெசாlmtதரேவC;m. க.னமாக ைககைள
ேபாகc ெசாlm <-; ெம*ைமகைள தŋகc ெசா*னாr.
0*P இளm ெபC கமாCேடாkகY. காவl HைறL* க.னŋகைள
<வAtதாr. எத=காக இவrகY ேபாts ேவைலைய ேதrெத;tதாrகY எ*ற
காரணtைதk ேக-டாr.
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பல வைகயான ப3lகY. நா-;k9c ேசைவ ெசyயேவC;m ெபCjm
ேபாts ஆகலாm எ*P கா-ட ேவC;m இlைல அpபா இறnH<-டாl
+ைடtத ேவைல எ*P ஆDk9 ஒ*றாக ெசா*னாrகY.
அவrகDkகான ேவைலைய ப+rnH ெகா;tதாr. ^றpபாக ப{ cAய
வாZt3னாr.
அnத ேநரt3l ஒ, ேபா* காl. நகரt3l ^றnத <யாபார காnதŋகY
0*P அ.tHk ெகாC; ஆsபt3ALl +டnதன எ*P. <ஷயm ெபAய
இடtH <ஷயமானதாl இவேர அைத கவikக ேவC;m எ*P ேமl
அ3காA h>னாr.
ெதாpπைய எ;tHk ெகாC; èpைபt த<rtH காவm* அழைகk h-;m
எ*~l- ைபkைக எ;tHk ெகாC; 3-இ*-1 ஆsπடைல ெச*P
அைடnதாr.
µதml pரo*.
“யாr உŋகைள அ.tதH?”
“யா,m இlைல சாr”
“πற9 எpப. இnத π* மCைடLl காயm?”
“எŋக ெபrசனl பாAm,nத பா-.l எ;kகp ேபானேபாH ேமm,nத
பா-.lகY <znH;tH”
“பா-.l <znதா இtதைன ஆழமான காயm ஏ=படாH xsடr pரo*”
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“சாr இH சாதாரணமான ஆkêடC-. எHk9 இைத <வகாரமாy
ஆkகëŋக?”
“சA. ராகv எŋேக?”
“ெநks- வாr.l”
“ந*>” எ*P ெசாlm<-; ச-ெட*P அ;tதவாr;k9 ெச*றாr.
“எ*னாcr xsடr ராகv. உŋக 0j ேப,k9Yள ஏதாவH πரcசைனயா?”
“πரcசைனயா? நாŋக 0*P ேப,m 20 வ,ஷமாக நCபrகY சாr”
“π*ன எpப. µகt3l இnத காயm?”
9=றŋகைள ெசyH அ3m,nH தpπpபH எpப. எ*னாDm எ*P
ேயா^pபவrகைள யா,m எ*ன ெசyH <ட µ.Um?
“-Aŋs ராk ேமல pரo* ேமல <ழnH;tத சாr. |ேழ <znத பா-.l
ஒ*j ெத>c^ எ* ேமல ப-;H” ெசாlm ைவtதH ேபால ஒேர ெபாy.
“ராπ* எŋேக?”

“Aெசpஷ*ல இ,pபா* சாr”
Aெசpஷ* ெச*P ராπைன சn3tதாr. இnத தடாலா. தாk9தl நCபrகY
qH நடt3<-ட 20 kxடm கltH தா* அவjk9 kலைம cAnதH. pரo*
ரtத ெவYளt3l |ேழ <znHk +டnதா*. ராகv µகt3l ரtதm வlய
உ-காrn3,nதா*. ச-ெட*P நmபகமான ஒ, ேவைலயாைள அைழtH
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அைறைய rtதm ெசyயc ெசா*னா*. இ,வைரUm அைழtHk ெகாC;
ஆsபt3ALl ேசrtதா*.
“ராπ* எ*ன நடnதH?”
ேப^ ைவt3,nத காரணtைத ந*றாக <வரமாக ெசா*னா*.
“சA உŋக ஓ-டl ஊlயrகைள ஒ, ெரா-.* எ*ெகாyA ெசyய ேவC;m”
“தாரளமாக சாr” எ*P அவைர வlநடt3c ெச*றா*.
இ*jm 20 kxடŋகY அnத ஓ-டml <kரம* ெசலவltதாr. எnத
உபேயாகµm இlைல. πற9 ராπ* அவைர ஆsபt3ALl <-; <ட
எ*~l- எ;tHk ெகாC; sேடஷ* ெச*றாr. ேமl அ3காAகNடt3l
நடnதைத h><-; எztதாளAடm “ைபஃைல 0.;ŋக” எ*P<-;
அமrnதாr ேயாசைனUட*.
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ஜாk+ரைத காயtA
இH நடnH ஒ, வாரm இ,k9m. 0*P ேப,m தiயைறLl. இPkகமான
அைம3 kல<யH.
கேராmனா த* πறnத நாY அ*P நடnத இnத htைத மறkக µய=^
ெசyதாY. ஆனாl இnத ந-c அவDk9 எnத <தt3am சmமதm
இlைலெய*Pm அதனாl ஒ, நாY pரo* வ,tதpபட ேவC.L,k9m
எ*P எcசAtதாY.
உடl சAயானHm அவைளUm 9ழnைதையUm ஒ, நாY ெவNேய அைழtHc
ெச*P சமாதானm ெசyய µய=^tதா*. பல* இlைல.
ராகv kலைமைய சA ெசyய ெவYைள பலைகLl ெச*P “இ*P காயtA
ஜபm ெசyயலாமா?” எ*P எz3னா*.
ராπ* ெமHவாக த* தவைற உணrn3,nதா*. இnத ந-c உைடnதாl
யா,k9m லாபxlைல. கேராmனாTkகாக பல க*iகைள இழkக
ேவC.L,k9m.
“நCபrகY எ*ைன ம*itதாl..” எ*P எz3<-; அமrnதா*.
இPkகm 9ைறnதH. pரo* எznHc ெச*P
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“இH பைழய பா-.l. ஆனாl cH ெவாL*. நா* தயாr” எ*P எz3<-;
அமrnதா*.
நCபrகY ^AtHk ெகாCடனr. ைக 9லk+k ெகாCடனr. காy3Ak9
அைழpc <;kகpப-டH. மாத<Lடm ெசா*ன அேத காரணm. அnத
πரtேயக காr வnH k*றH ஓ-டm* ேபாr.ேகா<l. காr ஏPவத=9 µ*c
மாத< ஓ. வnH “ஜாk+ரைத காயtA” எ*P ெசாlm<-; ேபானாY.
அவDk9p cAய<lைல. ஆனாl மாத<k9 ெதAnதH. காயtAL* மரணm
அவY கC µ*ேன. çCடாy கா,k9 ம.ய மா-டாY காயtA.
10 ம{ 10.30 ஆனH. 500 Öபாy ெவNேய வnதH. 555 ^கெர- வாŋக கäm
ெவNேய ெச*றா*. மH பAமாறpப-டH. உணT பAமாறpப-டH.
இ*ெனா, மலr கசk+ சkைகயாக πlயpப-டH. பணt3* பலm
ெசlலாமl ேபானH. கäm அzHk ெகாCேட π*னாl இ,nத ெபCைண
பாrtதா*.
அவ* உYDk9Y பயm x*னைலpேபால பாynH ெச*றH. அவY ைகLl
ெப-. இlைல. இ*>m,nத ஒ, வாரm காைலLl ேபpபr ப.kக ேவC;m.
Åkேகா எm ம,nேதா தCடவாளேமா எ*P பயnதா*.
ந;kகtHட* மகாபmcர ேரா-.l 2 ம{ 9NAl காைர ஓ-.k ெகாC;
வnதா*. இ*P அவ* Åŋகp ேபாவ3lைல.
இறk+ <-டTட* “அmமா தpபான எnத µ.Tk9m ேபாLடாìŋக” எ*P
ெகy^னா*. அவY அzHk ெகாCேட அnத ைமLலாpãr ìpெப-. ைசs
o-.* உYேள νைழnH ஓŋ+ கதைவ சாt3k ெகாCடாY.
ச=P ேநரm அnத o-ைடேய பாrtH<-; கäm வானtைத ேநாk+ “அlலா”
எ*P <-; +ளmπனா*.
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த=ெகாைல
காயtAk9 0*P நா-களாக உடl rகxlைல. x,கŋகY அவY உடைல
πராC. தYNL,nத*. உடl வmயாl H.tதாY. îரm 3னµm ஏ>k
ெகாCேட இ,nதH. ெவ-கm Hkகm வm எ*P அnத èவ* தYளா.k
ெகாC.,nதH.
|rt3 இ*P கl}Ak9c ெசlam µ*ேப h><-; ேபாL,nதா*.
“அkகா இ*ik9 சாயn3ரtHk9Yள உனk9 சAயாகைல அpப.*னா
`Aயஸா ஏேதா இ,k9. இH சாதாரண தைலவm îரm இlைல. ெவYளm
வnததால எlலா இடt3ேலUm இnத îரm பர<+-; இ,k9.
டாkடr+-ேட ேபாLடலாm”
கl}ALl இெமLl பாrtத அவjk9 ஆcசrயm. அkகா<டx,nH ஒ,
ெமLl. அkகா இtதைன உடl சALlலாமl இ,nHm அவjk9 ெமLl
ெசy3,k+றாேள?
உடேன ெதாைலp ேப^Ll காயtALடm ேப^னா*. “அkகா ஒ, நாY n
o-ல ெரs- எ;kகமா-.யா? எனk9 ஒ, நாY ெமLl எzதா-. எ*ன?”
“அH நா* இ*ik9 எz3ன ெமLl இlேலடா |rt3. ஃpÑcசr ெமLlல
எz3L,kேக*. அH உனk9 இ*ik9 வn3,k9m. இH மா3A உ* வாZ
நாY µzkக எ* +-ேடrnH உனk9 ெமLl வnHk+-ேட இ,k9mடா.
நா* இ,nதாam ெசtதாam எ* ெமLைல n 3னm ப.pேப” எ*றாY. உடl
ேசாrT மனc ேசாrT அவY 9ரml ெதAnதH.
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“அkகா n ஏ* சாவjm. பயpபடாேத நா* சாயn3ரm உ*ைன டாkடr+-ேட
அைழc^-; ேபாேற*. n ெரsட எ;” எ*றா*.
“சA”.
“அkகா உ*ைன மா3A எனk9 ஒ, அkகா +ைடcசHk9 நா* கடTY
+-ேட 3னµm ந*> ெசாlேற*-kகா. ஐயாm kேர-ஃcl ; கா-” எ*றா*
உணrc^ வசpப-;.
கC{l nr ெத>kக ேபாைன ைவtதாY. இnத இளm πyைச <-;c
ெசlல மனm இlைல. நடnத எlலா <ஷயtைதயm ஃpÑcசr ெமLml
எz3னாY.
cடைவைய எ;tH ேப* kளாmπl மா-.னாY. cடைவைய <;tH r.தாAl
மா>னாY. த=ெகாைல ெசyHk ெகாYDm ெபCகN* மானm இறnத
πற9m ேபா+றேத!. ஆm 3ன ெசy3tதா-கY இறnத ெபC{* ேபா-ேடா
எ*P அவrகY ேகாரமாக ஆைட <ல+ மாrபகm ெதAய +டk9m
ேபா-ேடாkகைள πரrAtH தŋகY வk+ர ct3ைய ெசy3 எjm
ேபாrைவLl கா-.k ெகாYவ3lைலயா?
அத=9 அவDm ஒ, பாt3ரமாக <,mப<lைல. த* சாTk9 πற9 ேபாts
ேகs எ*P த* தmπ எத=9m கÉடpபடk hடாH எ*பத=காக “காதml
ேதா=ேற*. காதலைன கா-.k ெகா;kக <,pபm இlைல. எ* சாTk9
நாேன தா* காரணm” எ*P எz3 ைவtH<-; µத* µைறயாக கztH
ெந>pபத* அrtதm எ*ன எ*P உணrnதாY.
^ல kxடŋகY ேபாரா-டt3=9 πற9 அைம3. µz அைம3. சா<l அைம3
+-;மா? ஒ, மகாi* க,tHpப. அைம3 எ*பH நாm உL,ட* இ,k9m
ேபாேத ேதடேவC.ய <ஷயm. ெசtதாl அைம3 +ைடkகாH. அதனாl
காயtAUm அைம3யைடய<lைல.
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கl}ALm,nH 3,mπயவjk9 அ3rc^. காரணm cAயாததாl 9ழpபm.
த*ைன அனாைதயாக <-;c ெச*றாேள எ*ற ேகாபm. காதl காரணமாக
இ,kகாH எ*P ஒ, அைசkக µ.யாத நmπkைக. அkகm பkக
பழைமவா3கN* ஏளனpேபcr. த* o-.l நடk9m வைர அைனவ,m
நlலவrகேள!
காரண காAயŋகY சAயாக இ,nததாl ேகs த=ெகாைல எ*P `k+ரm
µ.Tk9 வnதH. காவl HைறUm ஏைழகN* ேகsrகைள அ3க நாY
நடtத <,mcவ3lைல.
ஒ, வாரt3l அவjk9 ஓ-டmm,nH ஒ, க.தm வnதH. அவY சா<=9
ஓ-டl krவாகேம xகTm வ,n3யH. அவDk9 ேசரேவC.ய Öபாy 60,000
காேசாைலயாக வnதH. அவDk9 ப3லாக அவY 9;mபt3l த93 உைடய
யாராவH இ,nதாl அவ,k9 ேவைல தர ஓ-டl krவாகm <,pபm
ெதA<t3,nதH.
ப.pc k*P ேபாகாமl இ,kக இரT ப{ ஏதாவH +ைடk9மா எ*P
ஓ-டl ேமலாளAடm ேக-டா*. அவ,m இரT wஃp.l s;வrடாக 10,000
சmபளt3l அவைன ேவைலk9 ேசrtHk ெகாCடாr. பL=^ சமயm
µ.nதHm 15,000 சmபளm எ*Pm உP3யNtதாr.
µத* µைறயாக அkகா இlலாத வாZkைக. µத* µைறயாக ேவைல.
அHTm ப.pc µ.Um µ*. <yஞாi ேவைலயlல. உணT பAமா=றŋகைள
ேம=பாrைவL;m ஒ, ேவைல.
எnத ேவைலUm |ழானH இlைல தா*. த* ப.pck9m ஆராyc^k9m இnத
பணm ேதைவpப;m எ*P ஒpck ெகாCடா*.
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kரy^தா
பணm ெகாlk9m இடm 0*P. <யாபாரm அர^யl ம=Pm 3ைரpபடtHைற.
9=றŋகY ெகாlk9m இடµm இைவ 0*Pm தா*. இnத 0*P
HைறகDk9m இைடேய ஆZnத சmபnதm ெதாடrc சேகாதர ந-c. cகzm
+ைடk9m <ளmபரµm +ைடk9m பணµm +ைடk9m. πரcசைனகDk9m
பyசxlைல இŋ9.
இ*P sேநகா ^mர* ேஜா3கா இவrகைள π* தYN<-;
மைலயாளt3m,nH வnH ெவ=> நைட ேபா-;k ெகாC.,k9m
kரy^தா<* 3ைரpபட ெதாடkக <ழா. 9- ஓl- ேடs ஓ-டml.
மAயாைத kxtதமாக 0*P µதலாNகDk9m அைழpc வn3,nதH.
வழkகpப. நYNர<l தா* இH ேபா*ற பாr.கY ெதாடŋ9m. ராகv
kரy^தாைவ சn3tH வாZtH ெசாlm ைக9லk+னா*.
ைக9லk+யTட* அவjk9t ெதAnதH. இேதா; இnத உறT
µ.யpேபாவ3lைல எ*P.
ராπ* கCகளாl pரojk9 kரy^தாைவ கா-.னா*. அவjm கCகைள
0.t3றnH 3,p3 எ*P ெசா*னா*. µதl µைறயாக 0வ,m ஒ,
பறைவk9 ஒpcதl அNt3,nதனr.
ராகv ேகா; ேபா-; க-டm ேபாடt Hவŋ+L,nதா*. இHேபா*ற
ேவைலகDk9 0வAl அவேன சாமrt3யசாm. அவ* ேபாk+l <-;<-;
ம=ற பறைவகைள ேநா-டm <-டனr இ,வ,m. பல ந.ைககY இவrகN*
36

வச3 அ>nH தாமாக வைலLl <z காt3,nதனr. ஆனாl இவrகDk9
நா-டm இlைல. இைவெயlலாm பல காலŋகDk9 µ*ேப
பாrtH<-.,nதனr. இpேபாH அவrகளH ெகாYைக c3ய மலrகN*
வாசm பாrpபHதா*.
ஓ-டml வச3கைள கா-டpேபாவதாக h> kரy^தாைவ ராகv பல
இடŋகDk9 அைழtHc ெச*றா*. அவDm அnத ஆடmபரtைத கC;
<ய*றவாேற பாரா-; வாrtைதகைள அŋ9xŋ9மாக h>k
ெகாC.,nதாY.
πற9 மசாj பாrல,k9 அைழtHc ெச*Pk கா-.னா*. அவjைடய
ப{யா-கY ெவNநா-.l பL=^ ெப=றதாகTm νfkகŋகைள
அ>nதவrகY எ*Pm உயrnத 0mகைள பய*ப;tHவதா9m மாrெக.ŋ
ெசyHk ெகாC.,nதா*.
πற9 நாைள வnH இலவசமாக தŋகY ஓ-.ml தŋ+ ^+cைச ெபற
அைழpc <;tதா*. அவDm அைத ஏ=Pk ெகாC; ந*> h>
<ைடெப=றாY
<ழா µ.nதHm ;மாேரா <l π எ .ஃெபர*- -ä- எ*P <-; க-ைட
<ரைல உயrt3k கா-.னா* ராகv.
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^tரா
^tரா ஓ-டml ேவைலk9 ேசrnத µதl நாேள அைனவைரUm
கவrnH<-டாY. ெபAயவrகNடt3l ம3pc. உட* ப{cAUm ஆ-கDk9
உதTm 9ணm. |Z ேவைல ெசyபவrகNடm ெபாPைம. νi நாk+l
ஆŋ+லm. 5 ந-சt3ர ஓ-டml ேவைல எ*றாam ஆடmபரm இlலாத அேத
ேநரt3l அழகான ஆைடகைள உ;t3னாY. இHவைர 0ேவnதrகN*
கC{l பட<lைல. ப-டாl காயm தா*.
அkகா இ,k9m வைர |rt3 எnத ெபCைணUm ஏெற;tதp பாrtத3lைல.
ஆCகY அைனவ,k9m எpேபாHேம காமm ேவC;m எ*ப3lைல.
ஆணk9 ஒ, ெபC Hைண அவ^யm. அH இnத ^,É.L* <nைத. அkகா
அmமா ேதாl காதm மைன< மகY எ*P யாராவH ஒ,வr ேவC;m
ஒ,வi* வாZkைகLl.
ஆைண அடk9வHm ெபCதா*. அவiடm அடŋ9வதாக கா-. அவைன
அடk+ ஆYவHm ெபCதா*. ெம*ைம க.னtைத ெவlam <nைத. எnத
ேவத ேவதாnதŋகDm அ><Lயam கC; π.kகாத மrமm.
ஆC `-; எ*P எnத ேப,n3am இlைல. ஆCகDk9 9ைறnத ப-ச இட
ஒHk|; எ*Pm இlைல. ஆC ஆ3kகm எ*ற வாrtைததா* கா3l <zேம
ஒlய ெபC ஆ3kகm எ*P ேக-ப3lைல.
ஒ, க=பlpπl ஆ{* ப93 எ*ன ெபC{* ப93 எ*ன? ஒ,
ெபC{* <,pபxlலாமl அவைள ெக;kக µ.Uமா? சqபt3l ப.tத
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ெசy3 ஆcசrயpபட ைவt3,k9m. த*ைன ெக;kக வnத ஆ{*
உPpckகைள ஒ, ெபC ேசதpப;t3<-; தpπனாY எ*P. அpப.L,kக
இ*jm இnத ெகா;ைமகY நா-.l எpப. நடk+*றன? ெபC ேபாராட
மPk+றாளா அlலH <ைர<l த* ேதாl<ைய ஒpckெகாC; ஆ{*
ேவகt3=9 இைரயா+றாளா. ெபC kஜமாகேவ okகr ெசks தா* எ*றாl
ெபCகY அlலவா ஆCகN* π* ஓடேவC;m. ஆனாl இŋ9 கைதேய
ேவறா+றேத!
|rt3k9 தiைம வா-.யH. இiைமயாக அவ* வாZ<l ெமlல
νைழnதாY ^tரா. வயH ெபா,tதm யா,m இpேபாH பாrpப3lைல.
இவைன <ட அவY ஒ, வயH 0tதவY. காn3ைய எத=காக உதாரணm
எ;tHkெகாY+றாrகேளா இlைலேயா த*ைன <ட 0tதவைள
<,mcபவrகY அவைர உதாரணமாக ெகாY+*றனr. இpேபாH ெசாlmk
ெகாYY சc^* ெடC;lகr.
அவY ெம*ைம. அளவான ேபcr. ெபAய கCகY. kைறய அ>T. ைதAயm
எ*P பல 9ணŋகY |rt3ைய அவைள நாடc ெசyதH.
இரT wஃp.l இ,pபவrகைள o-;k ெகாC; ெசlam ஓ-டl ேவ* வnH
அவrகைள ஏ=>c ெசlல k*>,nதH. அவY µ*ேப ஏ> அ3l
அமrn3,nதாY. |rt3 இரCடாவதாக ஏ> அவY அ,+l அமரலாமா
ேவCடாமா எ*P ேயா^tதpப. இ,nதா*.
அவY ெமlmயதாக c*னைகtH “இŋேக உ-காரலாm” எ*P த*ன,+l
இ,nத `-ைட கா-.னாY.
“தாŋs” எ*P<-; உ-காrnதா*.
உடmπl à; ஏ>யH. ஒ, cH <த உணrT. கl}ALl எnத ெபCைணUm
+-ேட வர<-ட3lைல. உடl ந;ŋ+யH. ஒ, ெபC{* அ,+l ஒ,
ஆC அம,m ேபாH அவiடm ம-;m காதl இ,nதாl ம-;ேம இnத
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ந;kகm இ,k9m. அவY த*ைன காதmk+றாY எ*P ெதAnH<-டாl
இnத ந;kகm இ,kகாH.
“எŋ+,k9 உŋக o;?” அவ*.
“மnைதெவN. உŋக o;?”
“ைமலாpãr. உŋக அpபா அmமா....?”
“அpபா அmமா யா,m இlைல. ஹாsடml தŋ+L,kேக*. உŋகpபா
எŋேக ேவைலp பாrk+றாr?”
“எனk9m அmமா அpபா யா,m இlைல. ஒேர ஒ, அkகா. அவYதா* எ*ைன
அpபா அmமா மா3A பாrtH+-; இ,nதாŋக. அவŋகDm ேபான மாசm
இறnH-டாŋக”.
“ஐயாm சாA. எtதைன வயr அவŋகDk9?”
“28”
“^*ன வயrதா*. எ*னாcr?”
“உடmc சALlலாம இ,nதாŋக”. µதl நாY சn3pπேல அkகா<*
த=ெகாைலையp ப=> ேபச <,mப<lைல.
அவDைடய கAசனm அவjk9 π.t3,nதH. அH அவjk9
ேதைவpப-.,nதH. அவDைடய ைதAயm அவjk9 ஆPதலாக இ,nதH.
ந-c ந*றாக மலrவத=கான அ>9>கY அ*P ெத*ப-டH.
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ேபரm
kரy^தா அmமாேவா; வn3,nதாY மP3னm. வரேவ=கc ெச*ற pரo*
அைதp பாrtதHm இ*ik9 pேரா+ராm அT- எ*P µ.Tk9 வnதா*.
பாrலAl சn3kகc ெச*ற ராகv +ைடtத சnதrpபt3l “nŋக
அmமாேவாட வ,oŋக*j நாŋக எ3rபாrkகைல. மா.Ll ஓப* ncசl
9ளt3=9 அ,ேக உŋகDkகாக ^*ன பாr.ைய எ=பா; ெசy^,nேதாm
ஒ, சrpைரஸாக” எ*றா* ஆதŋகtHட*.
“அதனால எ*ன இ*ெனா, நாY தiயாக வrேற*” எ*றாY எ*னேமா
ெப,nத*ைமயாக இ,pபதாக.
அ*P அவY ெசyHk ெகாCட அலŋகாரm 0mைக ^+cைச அைனtHm
இலவசm. rமாr 25 ஆLரm ம3pc. rmமா ெசல<ட<lைல இnத
0ேவnத,m. பணkகாரrகN* ந-c எnத <தt3l பய*ப;m எ*P
உணrnதாY அ*P kரy^தா.
அnத வாரm சik+ழைம இரT ~c^l இ,k9m ராπi* இ*ெனா,
பŋகளா<l சn3kக அைழpc <;tதா*. அவDm ஏ=Pk ெகாCடாY.
இத* ந;<l இவrகைளpப=>Um இnத ஓ-டml நடk9m ச-ட<ேராத
நடவ.kைககY ப=>Um பல <ஷயŋகைள ேசகAt3,nதாr <kரம*.
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ேமam நடவ.kைக எ;pபத=9 µ* ஏதாவH அர^யl ேகாணm இ,k+றதா
எ*P ஆராynHk ெகாC.,nதாr. ேமmடt3* உtதரTk9m
காt3,nதாr.
எ;k9m நடவ.kைக தடால.யாக இ,kகேவC;m. ஒ, µைறதா* அ.
<ழேவC;m. தpπkக வாypேப இ,kகkhடாH. n3ம*றt3am தpπkக
எnத வாypcm இ,kகk hடாH எ*P பல <ஷயŋகNl கவனமாக
இ,nதாr. அவைரt த<ர இnத ஆபேரஷைனp ப=> ஒேர ஒ, காவlHைற
கமாCேடாk9 ம-;m ெதAUm. இ3l அவr எnத πச9m ெசyய<lைல.
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ெகாைல-I
சik+ழைம இரT எlலாm எ3rபாrtpப.ேய நடnதH. ஆனாl
ஓ-டmm,nH யா,m ேதைவpபட<lைல. ஏென*றாl கைலtHைற
இவrகைள ம+Z<kக வ,+றேத.
10.30 ம{k9 அவDm வnதாY. 9. ஆ-டm பா-; எ*P 1.30 ம{வைர
htH நடnதH. பணm பtHk9 ேமl ெசyHkெகாC.,nதH. கäm 555
வாŋக ெவNேய ெசlலt ேதைவL,kக<lைல. ஏென*றாl அH ந;tதர
வrக ெபCகDk9 ம-;m தா*. இH உயr9.. ÅkகாH ேபாrெகா. எ*P
kைனtதாrகY.
அத=9 மாறாக அ*Pm ேபாரா-டm நடnதH. அ. உைதLl ெதாடŋ+ |றl
க.tதl வைர மiதrகN* x,க ேவ-ைட நடnதH.
வழkகpப. ராகv ேபரtைத ெதாடŋ+னா*. 1 ல-சm ெதாடŋ+ 5 ல-சm
வைரc ெச*றH. அவY ம^ய<lைல. 10 ல-சm 15 ல-சm வைர ேபானH.
0வ,m ேசrnH ேப^pபாrtதாrகY. எத=9m ம^ய<lைல அவY. πற9
அவY 9Nயலைறk9 ெச*றாY. 9NtH µ.tH உைட மா=>k ெகாC;
காயpப-ட இடŋகNl .*சr தட<<-; ெவNேய வnதாY.
அவY வ,வத=9 µ* ேபcr நடt3னாrகY 0வ,m. ராπ* 15 ல-சm
அ3கm எ*றா*. pரo* அவY உயr9. எ*P kைனTpப;t3னா*. ராகv
அவY xகTm க.னமானவY எ*P த* க,tைத h>னா*.
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9NtH µ.tH ெவNேய வnதவY ராகv<டx,nH ைபpைப எ;tH
cைகtதாY. πற9 “பாys கைலtHைறk9 வ,mேபாேத எlலாtHk9m
தயாராக இ,kகjmj ெசாlmtதா* அைழc^-; வrறாŋக.
உŋகDk9 ஒ, எkைச-ெம*;kகாகtதா* இnத ெச- ேபாடாத .ராமா.
ேஸா ேடா*- ேவs- ைம ைடm. ெல- அs ெச-டl டT* ஃபாr 25 லாks”
எ*றாY sைடலாக.
எtதைனேயா ேபாrகளm கCட இmம*னrகDk9 இnத பா{ c3தாக
இ,nதH. ராπ* அசnH ேபானா*. ராkv pரo* இH அ3கm எ*P
தைலயா-.னr. ராπ* த* பŋ+m,nத அ3கm தர தயாராக இ,nதா*.
“ஓேக ேபπ ஐயாm ெர.. ப- ஐ n- அனதr ரTC-” எ*றா*. அவDm சA
எ*றாY.
pரojm ராகvTm ெச*P<-டனr. kரy^தாTm ராπjm பா. ஆ. உ,C;
πரC; ெபாzைத கltHk ெகாC.,nதனr. ைடெரkடr ஆï* எ*P
ெசாlலாமl ஒேர ேடk+l ந*றாக kரy^தா ந.tதH இnத `னாகtதா*
இ,k9m.
இnத ந.pck9 ெமாl ேதைவLlைல. π*னi 9ரam ேதைவLlைல. rமாr
நா*9 ம{k9 அவY 25 ல-சm ெகாCட ெப-.Uட* ெவNேய ெச*றாY.
நYNர<* <ைளயா-; ராπைன Åkகமாக ஆ-ெகாCடH. πற9 அவ*
எzn3Akகேவ இlைல.
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Hpc
ராπ* கேராmனாைவk ேக-டதாகTm pரo* அதனாl ேகாபm
அைடnததாகTm இ*ெனா,µைற அpப.k ேக-டாl ெகா*P<;ேவ*
எ*P pரo* xர-.யதாகTm µ*ேப <kரமjk9 தகவl +ைடt3,nதH.
ஆனாl யா,m ஆதாரm ெசாlல µ*வராததாl πற9 பாrtHk ெகாYேவாm
எ*P <-;<-டாr.
இpேபாH 0வAl ஒ,வr இlைல. க-டாயm இவrகைள க-டm க-ட
சAயான ேவைள எ*P kைனtHk ெகாCடாr.
ேநராக kரy^தா<* o-;k9 ெச*P 25 ல-சm ெகாCட ெப-.ைய
ைகpப=>னாr. அவைள ைகH ெசyH மகNr காவl kைலயt3l
ஒpபைடtதாr.
ராகvைவ ந*றாக H,<ய3l அpப. ஒ, சmபவm நடnதைத ஒpck
ெகாCடா*. ஆனாl pரo* ெகாைல ெசyUm அளTk9 µ-டாY இlைல
எ*பைதUm h>னா*.
pரo* ராπ* அ3கm 9.k9m பழkகtதாl தா* இறn3,pபா* எ*Pm
ேபாs- மாrடm Apேபாr.l இnத உCைம ெதAnH<;m எ*P உP3யாக
h>னா*.
ராπ* அவ* ப;kைக அைறLl அைம3யாக ப;tத kைலLl மரணtைத
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தz<L,nதா*. கäm o-.=9 ெசlam µ* பŋகளாைவ ந*றாக rtதm
ெசyH<-;tதா* ெச*>,nதா*. ஆனாam kரy^தா வnH
ெச*றத=கான பல ஆதாரŋகY +ைடtதன.
kரy^தா தா* அnத ெகாைலைய ெசyய<lைல எ*P சா3tதாY. அnதp
பணm எpப. வnதH எ*பைதUm ெசாlல மPtதாY.
<kரம* இpேபாH ேபாs- மாrடm Apேபாr.=காக காt3,nதாr.
Apேபாr- +ைடtHµm ஆவலாக அைத ப.tHp பாrtதாr. கztH
ெந>kகpபட<lைல. <ஷm இlைல. Hpபாk+ 9C; இlைல.
சCைடLlலைல. யா,ைடய தைல µ.Um ைக நகŋகDm ^kக<lைல.
ஆனாl ஒ, மiத* ஒ, மாத3=9Yளாக உ-ெகாYDm ேபாைதp
ெபா,N* சத<+தm அ3கமான காரணtதாl மரணm ஏ=ப-;YளH எ*P
எz3L,nதH.
உடேன ராπi* o-.m,nத ~pபாyகNm,nத 9.pபானŋகைள
ேசாதைனk9 அjpπனாr. o; µzவHm ஏதாவH ேபாைத ம,nH
இ,k+றதா எ*P ேசாதைன நடtதpப-டH.
pரoiடµm ராகv<டµm qC;m <சாரைன. க-டயாமாக ராπjk9
ேபாைத ம,nH பழkகm இlைல எ*P சt3யm ெசyதனr இ,வ,m.
9ழpபt3l ஆZnதாr <kரம*.
ேகாr-;k9 ெசlam µ* kரy^தாைவp பாrtH இ*jm 10 ல-சt3=9
ேபரm ேப^னாrகY. தாŋகY ெகா;tதp பணm ஓ-டml நடkக இ,k9m
கைலkகZc^Ll அவY பŋ9ெபPவத=கான அ-வா*s எ*P
hறcெசா*னாrகY.

46

அவDk9m இnத ெகாைலk9m எnத சmபnதtைதUm ேபாtஸாl k,πkக
µ.ய<lைல.
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ெகாைல-II
இH நடnH ஒ, மாதm இ,k9m. <kரம* ெதாடrnH அவrகைள
கCகா{tH வnதாr. தாŋகY கCகா{kகpப;வைத அ>nத அவrகY ஒ,
மாதm அைம3யாக இ,nதனr. கCகா{pc ச=P தளrkகpப-டதாக
உணrnதவrகY மPப.Um தŋகY ெபாzH ேபாkைக Hவŋ+னாrகY.
qC;m அnத πரtேயக அைற. ஆனாl 0வ,k9 ப3லாக இ,வr.
ராகv ேபாr.l “இ*P ெபௗrணx. ^tரா ெபௗrணx” எ*P எz3னா*.
pரo* ேபாr.=9c ெச*P “;ேடs ெமj ^tரா” எ*P எz3னா*.
^tராTk9 அைழpc. அேத ெவNநா-; <,n3னrகN* கைத. இnத µைற
ராகv<* தi பŋகளா<l. எlலாm மாத<k9m காயtAk9m நடnத
மா3Aேய நடnதH.
ப;kைக அைறk9Y வnத ^tராைவ π* cறt3m,nH க-.யைணkக
µய*றா* pரo*. ராகv 9Nயலைறk9Y இ,nதா*.
“சாr nŋக எHTm பலவnதp ப;tதேவCடாm. நா* தயாr” எ*P
ெசாlm<-; ப;kைகLl ெச*P ப;tதாY ^tரா. பரவாLlைல பறைவ
ப.nH<-டH இ*P ேபாரா-டm இlைல எ*P அவY ஆைடைய
கழ=>னா*. அவY மாrpபகt3l ைகைவtத அவjk9 Çlெல*P
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இ,mπ* உணrT ப-டH. ச-ெட*P எznH <ளkைக ெபAH ெசyதவ*
அவY மாrpπl மைறtH ைவt3,nத Hpபாk+ைய கC; அ3rnதா*.
“n .. எ*னp பCற ^tரா?”
“nŋக ஒCfm பCணாம இ,kக பாHகாpπ=9 ைவc^,kேக*. ஒ,
ெபாCைணUm நlலா இ,kக <டமா-டாŋகேள உŋகைள மா3A ஆDŋக.
பணm இ,nதா எ*ன ேவfmனாam ெசyoŋகளா?” எ*P கt3னாY.
“அpப ராπைன ெகா*னH nதானா?”
“ராπேனா பாπேனா எ* ேமல யா,m ைகைவkக µ.யாH. எ* ேமல ைக
ைவc^,nதா அவைனUm ெகாlaேவ*. ஆனா அவைன நா* ெகாைல
பCணைல” எ*றாY.
“ஏy n ெபாy ெசாlற. nதா* அவைனk ெகா*ேன” எ*றா* பயtதHட*
pரo*.
“சA. இpப எCணp பCணலாm. ஒ*j நா* க=ேபாட ெவNேய ேபாகjm.
இlைல உ* πணtேதாட” எ*றாள.
“n ேபா. n ேபா இŋ+,nH” எ*P ெசா*னா* அவசரமாக. அவY த*
ேமலாைடகைள ெபாPk+k ெகாC; ெமHவாக ெவNேய ெச*றாY.
9NtH<-; வnத ராகv “ேவr இs ைம ேபp” எ*றா* sைடலாக.
pரoi* µகm ெவNApேபா+ இ,nதH.
“எ*னாcr?”
“w ஹா- அ க*” எ*றா*. நடnதைதk h>னா*.
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“π-c”. எ*P<-; நாைள அவY ேவைலk9 வ,வாளா இlைல ராÇனாமா
ெசyவாளா இlைல ேபாts^டm ெசlவாளா அpப.c ெச*றாl எ*ன
ெசyயலாm எ*P ேயா^kகt ெதாடŋ+னா*. ைபpைப ைகLl எ;tH
c3தாக cைகLைல kரpπ அைத ப=றைவtH ஆழமாக இztதா*. அவ*
அைற cைக மCடலமாக கா-^ அNtதH.
pரo* ராகv<டm <ைட ெப=P o-.=9c ெச*றா*. சik+ழைம அHTm
12.00 ம{k9 µ*ேப o-.=9 வnத கணவைன ச=P ஆcசrயtHடjm
பயtHடjm சnேதகtHடjm பாrtதாY கேராmனா. ராπ* இறnத3m,nH
இவjk9 எ*ன ஆ9ேமா எ*P அவDk9 பயm. அHTm ராπ* த* உLml
தனk9 எ*ன ேநrnதாam ெசாtH µzவHm கேராmனாTk9 ேபாy
ேசரேவC;m எ*P எz3L,nதா*.
இதனாl pரo* qH ேபாts ஒ, கC ைவt3,nதH. ஆனாl
கேராmனாைவ த* தŋைக மா3A நடtHவா* எ*P ெசாlm
சமாNt3,nதா* pரo*. அnத பா-.l அ. சCைடLனாl அnத க,tைத
காவl ஏ=Pk ெகாYளtதயாராக இlைல.
pரo* ெச*ற ^ல ம{ ேநரŋகY cைகtதப. இ,nத ராகv cைகpபைத
kPt3னா*. πற9 0cr <;வைதUm kPt3னா*. ஆm 0வAl இ,வr
உL,ட* இlைல.
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|rt3-^tரா
|rt3 ^tராTk9 ேபா* ெசyதா* rமாr 10 ம{ காைலLl. இரT wஃpµ.nH 5 ம{k9tதா* ஹாsடl ெச*>,pபாY. ஆனாam அவைள
Åkகt3l எzpப ேவC.ய க-டாயm.
ஏென*றாl அவjk9 இ*P πறnத நாY. காைலLl எznதTட*
தாyதnைத πற9 அkகா<* படŋகைள ேவC.k ெகாCடா*. πற9
இெமLml அkகா<* வாZtைதUm ப.tதா*.
“9- மாriŋ ^tரா. ெதாnதரTk9 ம*ikகjm. இ*ik9 எ*ேனாட
πறnத நாY. அதனாl உŋைகள லyrk9 ெவNேய அைழc^+-;
ேபாலாmj kைனk+ேற*” எ*றா* அ*cட*.
“9- மாriŋ. ஹாpπ பrt ேட ; Ñ. எHk9 லyrk9 ெவNேய ேபாகjm.
உŋக o-.=9 வnH எ* ைகயால நாேன சைமc^ ேபாடேற*” எ*றாY.
ஆP மாத காதak9m ஆUY µzவHமான காதak9m இHதா* <t3யாசm.
இnத இரC; காதmam காமm உC;. ஆனாl இரCடாவH xகTm
இŋ+தமான காமm. அ3l ஆ*மாkகY கலkக ெபாPைமUC;.
உடlகY ேசர இ*jm ெபாPைம உC;. ஒ, காதm o-.=9 வnH
சைமtH ேபா;+ேற* எ*P ெசா*னாl எ*ன அrtதm அத=9? அவY
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3,மணt3=9 தயாr எ*P தாேன? வானt3* உc^ையt ெதா-.,nதா*
|rt3.
“அவ^யm. எனk9 எ*ன ெசாlறH*ேன cAயைல. நா* ெராmப சnேதாஷமா
இ,kேக* இ*ik9. எpப வ,oŋக?”
“நா* இ*jm ஒ, ம{ ேநரt3ல அŋக இ,pேப*”
ஒ, ம{ ேநரm அவjk9 ஒ, Uகமாக ேதா*>யH.
நா=காmLl அpப.ேய அமrn3,nதா*. அkகா<* படtைத ேநாk+
“அkகா உனk9 ^tராைவ π.k9m பா,. அவY உ*ைன மா3A அழகா
அைம3யா இ,kகற ெபாCf. அவைள பாrtH-; உனk9 சmமதமா*j
இெமLlல ெசாla” எ*P πத=>k ெகாC.,nதா*. கதT த-;m சtதm
ேக-டH.
எ*Pm அவைள ஓ-டl `,ைடLl கCடவjk9 cடைவLl இ*jm
அழகாக ெதAnதாY.
“வாŋக” எ*P வரவைழtH உபசAtதா*.
அnத ^>ய o-ைட அவY ேநா-டm <-டாY. ஒ, ^>ய ஹாl. ^>ய
+-ச*. அவjைடய அைறLl அள<lலா ctதகŋகY. ேசாதைன hடm
அைமt3,nதா*. பல 9;ைவகY. பல வCண 3ரவŋகY. ஒ, ^>ய
ேவ3Lயl âலகேம அŋ+,nதH. பாrtH அசnH<-டாY. ஜனா3ப3L*
<,ைத ஃpேரm ேபா-; மா-.L,nதா*.
“இவŋக தா* உŋக அkகாவா?” எ*P காயtAL* படtைதk கா-.
ேக-டாY.
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“ஆமாm”
“இவŋகைள எŋேகேயா பாt3,kேக*”
“நmம ஓ-டlலதா* பாt3,p~ŋக. ெபsட எmபளாL ஆஃp த ம*t
அவாr-ல ^ல மாசt3=9 µ* எŋக அkகா வாŋ+L,nதாŋக. அவŋக
ேபா-ேடாைவ பாrt3,p~ŋக”
“ஆமாm. கெரk-. நmம ஓ-டlேலயா ேவைலp பாrtதாŋக?”
“ஆமாm”
“சA. இnத ms-ல இ,k+ற சாமா*கைளெயlலாm வாŋ+-; வாŋக. நா*
o-ைட rtதm பC{ ைவk+ேற*. nŋக வnதHm சைமc^ நாmப ெரC;
ேப,m சாpπடலாm”

“எHk9 o-ைடெயlலாm rtதm பC{+-;. ^ரமm”
“நா* பCணாம ேவற யாr பCfவா?”
ேக-டHm ெந+ZnH<-டா*.
“nŋக ேபாறHk9 µ*னா. ெகாyசm கmÑ-டrல லா+* பC{-;
ேபாL;ŋக. நா* இ*ik9 tv ெசாlல ெமLl எzதjm” எ*றாY.
“எHk9 tv?”
“இ*ik9 µzசா உŋகேளாட இ,nதா ராt3A எpப. ேவைலk9 ேபாறH?”
ெசlலமாக ேகாπtHk ெகாCடாY.
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“இ*ik9 µzசா எ*ேனாைடயா? ஐயாm ெவA லk+” எ*P 9NrnH
ேபானா*. “ஆனாl ராt3A உŋகைள பாrkகாம எpப.?” எ*றா*
காதaட*.
“ஒ, நாY தாேன” எ*றாY அவDm.
கmpÑ-டைர ெதாடk+<-; ms-ைட எ;tHk ெகாC; கைடo3k9
+ளmπனா*. இpேபாேத கlயாணm ஆன கைள வnH<-டேத எ*iடm
எ*P ெப,xதமாக.
அவ* ெவNேய ெச*றHm ச-ெட*P த* ைபLl இ,nH ஒ, `.Ü.ைய
எ;tH உளT பாrk9m ஒ, ெம*ெபா,ைள அnத க{iLl ஏ=>னாY.
πற9 எ;tHவn3,nத எksெடrனl ஹாr- .sk+l அnத க{{Ll
உYள அைனtH <ஷயŋகைளUm πர3 எ;tHk ெகாCடாY. πற9 எ;tH
வn3,nத xi காxரா<l அŋ+,nதைவகைள cைகpபடm எ;tHk
ெகாCடாY.
x*னl ேவகt3l இைத ெசyH<-; o-ைட rtதm
ெசyயtெதாடŋ+னாY ^tரா.
o-.=9 வnH பாrtதHm அசnH ேபானா* |rt3. அkகா இறnத πற9
µத* µைறயாக o-; வாசml ேகாலtைதp பாrtதா*. oேட சாmπரா{
வாசைனLl மணm o^யH. அ;pப. rtதமாக இ,nதH. ேடpπl
பk3pபாடlகY ேக-;k ெகாC.,nதன.
அவjைடய âலகt3l ctதகŋகY அழகாக அ;k+ ைவkகpப-.,nதன.
ேவ3Lயl hடm பYN லாpேபால rtதமாக இ,nதH. அŋ9m ம,nH
வாசைனp ேபாக சாmπரா{ ேபாடpப-.,nதH. oேட ஒ, ேகா<லாக
மா>L,nதH.
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இத=9tதா* மைன< ேவC;m. அHTm ^tரா ேபால எ*P kைனtHk
ெகாCடா*.
கC{l nr மlக அவY கரtைத π.tH “ஐயாm Aயlm kேர-ஃcl ; Ñ”
எ*றா*. அவY ெமHவாக ைகைய <;<tHk ெகாC; “ெநைறய ேவைல
இ,k9” எ*P ெசாlmk ெகாCேட அ;pப.k9Y νைழnதாY.
ஒ, ம{ ேநரt3l மணk9m rைவயான சைமயl ெர.. இ,வ,m பல
<ஷயŋகைள ேப^k ெகாCேட உணவ,n3னr.
“உŋக அkகா எpப. இறnH ேபானாŋக*j ெசாlல மா-.ŋகளா?”
“எŋக அkகா 0*P நாளா உடmc rகm இlலாம இ,nH Åk9
மா-.k+-; ெசtHp ேபாL-டாŋக. சா9m ேபாH காதlல
ேதாtH-ேட*j ஒ, ெல-டr எz3 ைவc^,nதாŋக. ேபாs- மாrடm
Apேபாr-ல அவŋக க*itத*ைம இழnH-டாŋக*j வn3,k9”
எ*றா* கலŋ+யவாP.
ச-ெட*P அவ* µகm மா>யH. “எŋக அkகாைவ ஏமாt3னவŋக...
ஏமாt3னவ* ம-;m எ* ைகLல ெகைடcசா* அ*ik9tதா* அவjk9
கைட^நாY” எ*றா* ஆk+ேராஷமாக.
“அைம3யா இ,ŋக |rt3. nŋக இ*jm எvவளேவா சா3kக
ேவC.ய3,k9. ெசtதவŋகDkகாக nŋக கÉடt3ல மா-.kகாìŋக.
nŋக ஓ-டlல யாைரயாவH சnேதpபடëŋகளா?”
“ெதAயாH” எ*P தைலைய ஆ-.னா*.
“உŋகDk9 -ரks பழkகm இ,kகா?”
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“எ*ன இpப. ேக-;-Üŋக ^tரா. எŋக அkகா எ*ைன அpப.
வளrkகைல”
“π*ன தைடெசyயpப-ட -ரks பt3 இtதைன ctதகŋகY
ெவc^,k|ŋக”
“அHவா நா* அnத தைலpπல ஒ, ìês எz3k+-; இ,kேக*”
எ*றா*.
“உŋகDk9 எ*ன சாpபா-ெடlலாm π.k9m?” எ*P ேபc^* 3ைசைய
மா=>னாY ^tரா.
அ*P µzவHm அவjட* இ,nதாY. அவ* பல நா-கDk9 πற9
ம+Zc^யாக இ,nதா*.
அŋ+,nH <ைட ெப=P ெசlவத=9 µ* அnத o-.* சா<ைய
ெகாC;வn3,nத ெமz+l அcெச;t3,nதாY.

மாைல அவைன அைழtHc ெசlல ஓ-டl வC. வnதH. அவ* ெச*றHm
தயாr ெசyத சா<ையp ேபா-; 3றnH o-ைட ந*றாக அல^னாY. πற9
ேவC.ய தகவlகY +ைடtதHm o-ைட ã-.<-; காவl kைலயm
ெச*றாY.
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தடயŋகY இlைல
<kரம* ஆZnத ேயாசைனLl இ,nதாr எ*பH அவரH <ரl ெந=>p
ெபா-ைட ேதytHk ெகாC.,pபH பாrtH உணrn3,kகலாm.
இ, ெகாைலகY. தடயŋகY இlைல. பல எ3AகY அதனாl பலr qH
சnேதகm. பல இளm ெபCகN* வாZkைக +ைடpπl. அ3l அ.ப-ட
நாகm ஏதாவH ஒ*>,k9m. இ,வ,m இறnதH ஒேர காரணtதாl - உடml
அளTk9 அ3கமான ஒ, ேபாைதp ெபா,Y.
இ,வ,k9m ேபாைதp ெபா,Y உ-ெகாYDm பழkகm இlைல. ராπ*
o-.m,nH +ைடtத ெவாL*கNl ேபாைத ம,nH இlைல. ராπ*
o-.am ஓ-டmam ேத.Um எHTm +ைடkக<lைல. ராகv o-.am
அவ* உபயா+k9m cைகLைலகைளUm ந*றாக ேசா3tH பாrtதπற9 ஒ,
ேபாைதp ெபா,Dm இlைல எ*P Apேபாr- அNtதனr.
இவrகைள ைக3ெசyய அவr ேசகAtத அைனtH <பரŋகDm
oணாகpேபாy<-டH. இ*jm ஒ,வ* தா* பாk+. அவைனUm யாராவH
ெகா*P <-டாl நகரt3l பா3 πரcசைனகY ìrnH<;m. ேகாr- ேகs
எ*P ேநரm கடtத ேதைவLlைல.
<kரம* எ*ைறk9m ெகாைல ேகsrk9 அy^ய3lைல. ெகாைலயாN
ஏதாவH தடயŋகைள அவ^யm <-;c ெசlலவா*. அவr
கவைலpப;வெதlலாm ெகாYைள கடtதl க=பlpcc
சmபவŋகDk9tதா*.
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க=πழnத ெபCகY எ3rகால வாZkைகk9 அy^ காவlHைறைய
அf9வ3lைல. இlைல xர-டak9 பயnH<;+*றனr. அHTm
இlைலெய*றாl பணtைத வாŋ+k ெகாC; அைம3யாக
இ,nH<;+*றனr.
இvவாறாக ேயா^tHk ெகாC.,nதவைர “9- மாriŋk” எ*ற 9ரl
கைலtதH. ைக 9லk+<-; ெம*ைமயான ைககY ெகாCட 0வைரt
ேதrnெத;tH அ3l ஒ,வ,k9 9- ஓl- ேடs ஓ-டைலk கCகா{k9m
ேவைல ெகா;t3,nதாr. அத=9 காரணm எnத kைலLam யா,m
அவrகைள ேபாts எ*P கC;π.kகk hடாH எ*பதாl. ^tரா அவைனp
பாrtH மAயாைத c*னைகைய o^னாY.
pரo*, ^tரா தா* ராகvைவ ெகா*>,kக µ.Um எ*P <kரமiடt3l
h>L,nதா*. தாŋகY இ,வ,m அவNடt3l தவறாக நடkக µய=^
ெசyததாக ஒtHk ெகாC.,nதா*. மானtதைத <ட உLr ெபAதlலவா?
அவ,m அவைள கCகா{pபதாக உP3யNtதாr. அவைன
கCகா{kகtதாேன அவைளேய அŋ9 ேவைலk9 அjpπனாr.
“சாr. |rt3 o-;k9p ேபாேன*. எனk9 த9nத ஆதாரŋகY
+ைடc^;tH. அவேனாட அkகாைவ x,கtதனமா க=பlc^,kகாŋக
இnத 0*P ேப,m. அவDm Åk9 மா-. ெதாŋகறதHk9 µ*னா.ேய
நடnததைதெயlலாm <வரமா எz3 ைவc^-; ேபாL-டா.
அவjைடய அைறLl ேபாைதp ெபா,-கைளp ப=>Um kைறய ேவ3Lயl
ஆராyc^கைளp ப=>Um ctதகŋகY ம,nHகY 3ரவŋகY இ,k9.
அவjைடய கmpÑ-டைர ஹாk பCண3l அவjைடய அkகா காயtA
எz3ன ெமLam +ைடc^;tH. 3s இs அ ^mπY Aெவ*j ேகs”
எ*றாY sெபஷl ஏெஜC- ^tரா.
“πரமாதமான ேவைல ெசy^,k|ŋக ^tரா. ஆனா இரC; <ஷயm. நmxடm
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|rt3k9 எ3ரா எnத ஆதாரµm இlைல. அதனால அவ* வாயாேல
க*ெபஷ* +ைடkகjm.
இரCடாவH அவ* πரேயா+tத ேபாைத ம,nHm ெமதடாலாÇUm
+ைடkகjm. அpபtதா* அவைன ைக3 ெசyய µ.Um”
“ெசy^ரலாm சாr. நா* இ*ik9 ராt3A அவைன மPப.Um
சn3k+ேற*” எ*றாY kைறTட*.
“அHk9 µ*னா. xy^L,k+ற pரojk9 பாHகாpc ெகா;kகjm”
ேவCடாy ெவPpபாக இ,nதாam கடைமைய ெசyய ேவC;m அlலவா?
“சA சாr” எ*P h><-; <ைடp ெப=றாY.
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பாவ ம*ipc
கl}ALm,nH o; வnத |rt3 xகTm ேசாrn3,nதா*. அkகாைவ
kைனtH அzதா*. ராπைனUm ராகvைவUm ெகா*ற πற9m அவ*
ஆt3ரm ìர<lைல. இ*jm pரo* பாk+L,k+றாேன?
^tரா<* அ*பான µகtைத காண ஏŋ+னா*. அவY ேதாNl சாynH
அழேவC;m ேபாm,nதH. அவNடm உCைமெயlலாm ெசாlm நா*
ெக-டவilைல எ*P பாவ ம*ipc ேக-கேவC;m ேபாm,nதH. அவY
ம.Ll தைல ைவtH உறŋகேவC;m ேபாm,nதH. அpப.ேய
இறnH<டேவC;m ேபாl இ,nதH.
இnத ேயாசைனகNl அவ* ஆZn3,kக கதT த-;m சtதm ேக-டH.
ேசாrவாக ெச*P கதைவt 3றnதா*.
“வாŋக ^tரா. இpபtதா* உŋகைளp பt3 kைனc^+-; இ,nேத*”
“அpப.யா? எ*ன*j?”
“m” எ*P தtதNtதா*.
“|rt3 உŋக +-ட ஒ, µk+யமான <ஷயm ெசாlலjm”.
“இpப. உ-காrnH+-; ெசாlaŋக”.
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“|rt3 இ*ik9 மாத<ைய ஒ, ெரsடாெரC.l பாrtேத*. அவைள
ராகv, pரo*, ராπ* 0*P ேப,m ேசrnH அlc^-டாŋக. kரy^தாைவk
hட அவŋக தா* ெக;tதாŋகளாm. உŋக அkகாைவk hட ....... “அவY
தயŋ+னாY.
“அவŋக hட ேபாறைத பாt3,kகா. ஜாk+ரைதயா இ,*jm
ெசாlmL,kகா. அHk9 0j நாைளkகpcறm தா* உŋக அkகா Åk9
மா-.L,kகாŋக” எ*றாY.
அவ* அைம3யாக இ,nதா*. அவ* கCகY கலŋ+L,nதH. அவY
அ,+l வnH அமrnதா*. அவY ேதாNl சாynதா* ஆதரைவtேத.. அவY
அவைன அYN எ;tH அவ* தைலைய த* மாrπl cைதtHk ெகாCடாY.
அவ* அzm சtதm ேக-டH. <rmபl ெபAய அzைகயாக மா>L,nதH.
“எ*னாcr ஏ* அழëŋக?”
“எனk9t ெதAUm ^tரா. ஐ ேநா. ஐ +l- த பாsடr-s. நா* தா*
ராπைனUm ராகvைவUm ெகா*ேன*. pரoைனUm ெகாlலாம
<டமா-ேட*. எŋக அkகா ப-ட கÉடtHk9 அவŋகைள rmமா
<டமா-ேட*”.
ைமkேரா Akகாrடைர µ*ேப த-.<-.,nத ^tரா ஆcசrயtHட*
ேக-பH ேபால.
“எ*ன? எ*ன ெசாlëŋக |rt3? nŋக ெகாைல பCÄŋகளா? எ*னால
நmபேவ µ.யைலேய?”
“^tரா. நா* தா* அவŋகைள ெகாைல பCேண*” எ*றா* <ரk3Uட*.
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“எpப.?”
த* ஆyTkhடt3=9 ெச*P ஒ, ெமz9 ேபா*ற ெபா,ைள எ;tHவnH
கா-.னா*.
“இH தா* எ*ேனாட கC;π.pc. µதlல இைத ராπ* 9.k+ற
ெவாLேனாட பாெரlல இ,k+ற ைபpck9Yள மைறc^ ெவcேச*. அவ*
3னµm ெவாL* 9.k9m ேபாHm ெவாL* பாெரlேலrnH ைபpவlயாக
ெவNேய வ,mேபாH இnத ம,nைதUm ெகாyச ெகாyசமா
கைரc^k+-ேட ெவNேய வ,m. ஒ, நாைளk9 1 எmÇ. 30வH நாYல
உடlல 30 எmÇ ெலவl +ராs ஆ9m ேபாH மனஷ* சாகறH kcசயm”.
“ராகv?”
“ராகvTk9 ைபp π.k+ற பழkகm. 3னµm அவ* ைபpேமல இnத ம,nைத
தட<;ேவ*. அவ* 24 ம{ேநரm ைபp π.pபா*. அவjm ேபாy
ேசrn3-டா*. pரoைன ெகாlறHk9 தா* வl ேத.k+-; இ,kேக*.
நாேன ேபாtsல சரைணடy^ரலாm. ஆனா நா* ஏ* எ* வாZைகைய
oண.c^kகjm? தpc ெசyசH அவŋக. அவŋகtதா* தCடைனைய
அjப<kகjm” எ*றா* ேகாபtHட*.
அnத ம,nைத அவ* ைகLm,nH வாŋ+p பாrtதவY ச-ெட*P த*
ைபLl ேபா-;k ெகாC; அ3m,nH Hpபாk+ைய எ;tH அவைன ேநாk+
nk+னாY.
“சாA. |rt3. 9- ஓl- ேடs <வகாரŋகைள கC;π.kக வnத sெபஷl
ஏெஜC- நா* தா*. உŋகைள ைக3 பCண ேவC.ய க-டாயாt3ல
இ,kேக*. அதனால தயT ெசyH எனk9 ஒtHைழpc ெகா;ŋக” எ*றாY.
3ைகtத k*றா* |rt3. இnதp ெபCணா? ச=P ேநரm அைம3யாக
இ,nதா*. πற9 µகtைத HைடtHk ெகாC;
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“^tரா Ñ ஆr ெவA sமாr-. ஆனா உŋக +-ட ஒ, ேகாAkைக. ஒ,
ெகாைலp பCணாam 0*P ெகாைலp பCணாam எனk9 Åk9 kcசயm.
இnத ப;பா<ைய <-டா இ*jm பல ெபCகேளா; வாZkைக நாசமாL;m.
எனk9 ஒ, நாY ேநரm ெகா;tதா அவைனUm ìrtH-; நாேன
சரணைடy^டேற*. இH சt3யm” எ*றா* ெகyசl பாrைவUட*.
த* ேமலாைடைய அ<Ztத pரoைன தாேன பதm பாrt3,kக ேவC;m
அ*P.
“ஆனா nŋக எpப. ெகாloŋக அவைன. அவjk9 தா* 9. cைகL*j
எnத பழkகµm இlைலேய?”
“அைதpபt3 nŋக கவைலpபடாìŋக. நாைள பtH ம{k9 எ*ைன
அெரs- பC{k9ŋக” எ*றா* நmπkைகUட*.
அவைன நmπ அவY <ைடp ெப=Pc ெச*றாY.
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ெகாைல-III இlைல
<kரம* இரT µzவHm ^tரா<டx,nH ேபா* வராதH கC;
9ழmπேபாL,nதாr.
கேராmனா த* 9ழnைதைய அைழtHk ெகாC; ஓ-டak9 pரojட*
வn3,nதாY. pரo* ^ல பt3ரŋகNl அவNடm ைகெயztH
வாŋ9வத=காக அைழtH வn3,nதா*. வk|am வn3,nதாr. 0*P
ேப,m அnத πரtேயக அைறLl அமrnH ேப^k ெகாC.,nதனr.
வழkகமாக இ,k9m 0*P ேபr இlைல.
இnத ெகாைலகNனாl த* qH ஏதாவH நடவ.kைக காவlHைற எ;k9மா
எ*P ச-ட ^kகlகைள அல^k ெகாC.,nதா*.
rமாr 9.30 ம{ இ,k9m. |rt3 ஓ-டak9 வnH ேசrnதா*.
ேநராக µதl தளt3=9 வnதா*. ெவNேய இ,nத ேபரr |rt3ையp பாrtH
ந-c c*னைக o^னா*.
“உYேள யா,?” எ*Pk ேக-டா*.
“அyயாேவாட சmசாரm அவேராட 9ழnைத வk|l” எ*P ெசாlm-;
நகrnதா* அவ*.
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x9nத ேயாசைனLl ஆZnதா* |rt3. த*ைனpேபால இ*ெனா,
அனாைத உ,வாகk hடாH. pரo* ெக-டவ* தா*. ஆனாl அnத பc^ளm
9ழnைத யா,k9 எnத Hேராகµm ெசyய<lைல.
பkகt3m,nத டாyெல-;k9Y νைழnதா*. எ;tH வn3,nத ம,nH
ெமzைக ÅY Åளாக உைடtH ஃpெளók9Y எ>nதா*.
πற9 அŋ+,nத ஒ, பா-.ைல எ;tHk ெகாCடா*.
அைத pரoi* அைறkகதTk9 ெவNேய ைவtதா*. அைறk9Y ெச*P
“சாr ஒ, µk+யமான <ஷயm ேபசjm” எ*றா*.

“ெகாyச ேநரm ெவL-; பCfŋக” எ*றா* pரo*.
“இlைல சாr. இnதk ெகாைலகைளp பt3 ஒ, தகவl +ைடc^,k9”
எ*றா* பத-டtHட*.
“கேராl 9ழnைதைய அைழc^+-; ெவNேய ேபாy இ,. வk|l சாr
nŋகDm ெகாyசm ெவL- பCfŋக” எ*P ேக-;k ெகாCடா* pரo*.
9ழnைதUட* ெவNேய வnத கேராmனா “பாrtHவா 9-. இH ஆêபா-.l” எ*றாY அைறk9 ெவNேய இ,nத பா-.ைலk கா-..
“ஆê-*னா எ*னmமா” எ*P ேக-டH அnத +Yைள.
“ஆê-; ேமல ப-;c^னா உடmc எAy^ ேபாL;m கCணா” எ*றாY.
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கேராmனா 9ழnைத ம=Pm வk|l 0வ,m ெவNLl இ,nத ேசாபா<l
அமrnதனr.
“சாr nŋகDm உŋக நCபrகDm ேசrnH காயtAேயாட வாZkைகைய
அைலகlc^-Üŋக. அதனால அவ* தmπ தா* இnத ெகாைலகைள
ெசy^-டா*”
“எ*ன?” எ*P அ3rc^Uட* ேக-டா* pரo*. “n......n.. தாேன அவேளாட
தmπ?” எ*P த=காpck9 Hpபாk+ைய ேத.kெகாCேட.
“ஆமாm சாr” எ*P ெசாlmk ெகாCேட கC இைமk9m ேநரt3l கத<=9
ெவNேய இ,nத பா-.ைல எ;tH அ3m,nத 3ராவகtைத அவ* µகt3l
o^ <-; ெவNேய>னா*.
pரo* “அyேயா அmமா” எ*P hcசmட பத-டtHட* ெவNேய இ,nத
0வ,m உYேள ஓ.னr. வk|l “அவைனp π.ŋக π.ŋக” எ*P கt3னாr.
பkகt3l ஒ, அைறLl ஒNn3,nத ^tரா ச-ெட*P Hpபாk+Uட*
ெவNேய வnH “Ñ ஆr அ*டr அெரs-” எ*றாY.
அைம3யாக அவ* ைககைள n-.னா*. pரojk9 அவ* தCடைன
அNtH<-டா*. அவ* த* அழ+l இiேமam யாைரUm அlkக மா-டா*.
அவ* 9ழnைதUm அனாைதயாக <lைல. அkகாTk9 kயாயm
ெசyH<-டா*. ^tரா<=9 ெகா;tத வாrtைதைய காpபா=><-டா*.
ம{ காைல 10. அவ* அவைள ந*>ேயா; பாrtதா*. அவY அவைன
ந*>ேயா; பாrtதாY. அ*P காைலLl அவY அkகா எz3ய இெமLl
ஞாபகt3=9 வnதH.
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4 வ,ட ப.pைப ெவ=>ேயா; µ.tH µதl ம3pெபC வாŋ+L,nதத=காக
அவைனp பாரா-. எz3L,nதாY.
கl}ALl அவ* µதl ம3pெபC வாŋ+யதாக ேபாr.l எz3
ஒ-.L,nதனr.

µ=Pm

67

