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றிசி ேத

( தின )

திமதி ராஜ கிண
உளடக

த பாக

1. பா வதா

6. கனவி

3. ரகனி கன

8. விதைல ஓட

2. கா எேக?
4. பா!

9. பா

5. இர காவ

இரடா பாக
2. பா

ைண ேம*திாி

3. சி- 'விக

4. ஒ0ைத மாபிைள

கனி(

7. தைத( மக+

8. '. ப தத ேவ/

9. ஒளி 1ட வவா2!

5. வரேவ3

10. மைன 'தா

றா பாக

1. நாேன வேவ

6. பிாிேவா? பிளேவா?

2. கா/ இர

7. ெத2வ

3. ரக ஆ7ய ஆட

4. மாமர

ெபாகிய$

6. க !

'தா

ப

ட ஒளி

7. ேயா? விைனேயா?

பாவ"

1. மன

க

8. ம

சா2த$!

5. ஐய+-' உக-'ேமா?

கைண மற-'மா?

ணி ெபமக

9. ந89

ேடச/ அ

--------

றிசி ேத - ைர
ஏற-'ைறய பதிைன$ ஆ

க>-' " கைலமக இத?களி

ெதாட/-

கைதயாக வத இ-கைதைய, நீலகிாி வா? ம-களி வா?ைவ "ைறயாக- க

ஆரா2த பினேர எAதிேன.
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பனிர

டா

அத பவ0தி

க>-' ஒ "ைற நீல-'றி8சி B-'

இ மைலகளி

பாைற இ-'களி! மர- ெகா களி!

ேத ைவ-'மா . இநாகளி

'றி8சி B-'

பவேம ெதாியவி ைல. இய3ைக
பண0ைத- 'றியாக-

ெகா

ட வா?-'0 ேதைவயான ேதயிைல - காபிேய மைலகளி

ெகா

 அத- 'றி8சி0 ேதனி இனிைமைய- க3பைனயா

C-' எ7ய வைரயி

வா?வி

நிகA

இட

மா3றகைள(

ெகா

நீள ெநக

டன. பDைச0 ேதயிைல மண0ைத Eக/$

ேபாராடகைள(

க

சி0தாி-க

"யறி-கிேற. நா இநFன0ைத எAத0 $ணித நாகளி

நிைலயாய ஈரகளினி. அக. ெச ல வழிவ'-'
'றியாக0தா லப0த எ

வைகயி

அDசI

உ

இய பான ஊ3.- க

க

அைடயைடயாக0

வா? 'ைல$ ெசய3ைக வா?வி அ70தள "ய3சி ேபா

க

வ

 ஒ

மனித வா?வி

வா?வி ேவ.பாைட-

ணிேன. இ. அத- க0$ வத0த-க

ைமயாக பரவியி-கிற$. எனி+ மனித மன0தி

க அபி அ7நிைலைய- ெகா

டெத. ந பி-ைக

ெகாேவா . ந ல ந ல ெசய க பயனளி-க ஒ தைல"ைற- கால
ெபா.0தி-கலா எப$ ஆேறா/ வா-'.

இதின0ைத, கைலமக காாியாலய0தா/ K

வ7வி

ெகா

 வத ேபா$,

ேபர 1/$ டா-ட/ ".வ. அவ/க "+ைர எAதிD சிறபி0தா/க.
அDசிற, எA0$லகி

ேபைதயாக அ7 ைவ0தித எைன, க3றறித லேவா/

" அறி"க ெச2$ ைவ-'

ெப வா2பாக மல/த$. நா "+

பல தினகைள ைனதா! , இKேல வரலா3.0$ைற அறிஞ/,

பி+

ஆரா2Dசியாள/, மாணவ/ ேபாறவாிைடேய எைன ஓ/ இல-கிய ஆசிாிையயாக
அறி"க

ெச2வி0தி-கிற$. இெபைம-'

"ேனா7யாக, இKைல

ஆ/வ"

ஆவ!மாக ஒ திறனா2வாளாி க

ெகா

டா-ட/. தி.ந. ச8சீவி அவ/க>-'

நா எெற.

இKைல நா எA$வத3காக ேம3ெகா

ைகயி

கா

ைகயி

அைவ அைன0$

 ேநா-கி, ஆ2ைர ெச2த
கடைமபேள.

ட அ ல க பலபல. 0தக0ைத-

மற$ ேபா'

எறா! , இ-கைதயி

ஒMெவா ெச2திைய(

அறி$, ஆ2$, ைன(

கைத-ேக3ப பயப0தி-

நா எAதி "70$, K

ெவளியாகி நாைல$ ஆ

க>-' பின/, நா

ெகா

ட Eபகைள வாசக/ உண/திபாேரா எ. மன

கனவி!

கதியிராத வைகயி

தவி0த$

.

ஒ ேபராசிாிய/ இKைல ப70$ வியத

ஆ2ைர ப70தா/ எற ெச2திைய- ேகட$

ெப மகி?Dசி எ2திேன. நா

4

எMவா. மைல ம-க வா?ைவ EC-கமாகD சிதைன ெச2$ க0$-கைள
லப0திேனேனா, அMவைகயி

அவ/க ஆரா2தி-க- க

என ெபாிய பாி9 ேதைவ?
இKைல இேபா$ ஆறா

ஒMெவா க0ைத(

ேபராசிாிய/ ச8சீவி

ேட. ஓ/ இல-கிய பைடபாளி-' இைத விட

பதிபாக தாக பதிபக0தா/ ெகா

 வகிறன/.

இ0தண0தி , இபதி-' அட அ+மதி அளி0த கைலமக அதிப-' ,

இK!-'D சிறக ேச/0த ேபராசிாிய/ தி.ச8சீவி அவ/க>-' எ

நறிைய0 ெதாிவி0$- ெகாகிேற. தமி? வாசக/க வழ-க

ஏ3. மகி?விபா/க எ. ந கிேற. வண-க .
ராஜ

-----------

ேபா

இைத(

கிOண.

றிசி ேத - த பாக
1. 1. பா வதா

பிைள-கனி ஒைற ஈ., ப9ைம, யா உட
நிைற

Bாி

விளக அைமதியி

அத மைல பிரேதச

ஆ

ஒறியி-'

பி3பக அத ேமான0தி

மி+

திய தா2ைமயி

ஓ/ அைனைய ேபா ,

காசியளி0த$. பனிர

க>-' ஒ "ைற நீல-'றி8சி மலராைட ைன$ ெகாைள அழகி

'வியலா20 ேதா. அத மைல பிரேதச0தி
வசத0தி

எழி

அமாாியி
நாக.

அத நீல

B-'

ேபரா



,

வ7வாக- '!கி, வானவனி அைப ெப3ற மைல மடைத,

பைச0$D ெசழி0$ அைனயாக நி3' கா/0திைக மாச- கைடசி

நீலமைலயைனயி அைம ெபைமக, ெச வக ெசா 
அட'பைவேயா? ெவ ைம நீ-கி0 த

கிழ'க>
சதன"
அவளிட

தானியக>

சா பிராணி(

ைம த தைமயினா; கனிக>

ஒ.-' ப0தாக ெப-கி0 த வைமயினா.

க/Bர"

மண F9

ேத+-' ப8சமி ைல. அவ வள

கா நைடD ெச வக>-'

ப8சமி ைல. அ

ேசாைலகைள உைடயவ.

ெகா

 பாைல ெபாழி(

7 வதவைர நிற இன ேபத

5

பாராடாம , காபி( , ேதயிைல(மாக- '!கி- ெகாழி0$, ஆதாி0$D
ெச வ/களா-' தைகைம அவளிட
அழ', எளிைம, ஆ3ற

.

அைன0ைத( விள-'

ம7ையேய தாயகமாக- ெகா
உயிேரா

உ

கலதிபதி

 வாA
விய உ

இத மைலயைனயி

ம-க>-', அவ சிறக உடேலா ,
ேடா?

கா/0திைக மாத0தி இ.தி நாளி அத பி3பக , ப9க பள0ைத விாி0தா3

ேபா

நீ

பர$ கிடத மைலDசாிவி

 ெச !

பிறத இட
ெத3கி

'றி

காC

ேஜாகி சா2திதா. அதD சாிேவா ஒ7

'7யி0தா அவ+-' உாிய இட ; அவ

'7யிைபD 93றி I. ப-ககளி!

ம ேசாைல P?த கானகக நீ

சத7க>

மரகத- '.க Pழ

 ெச., ெவளி உலகD

ண வாசைனக> , ேபா மி+-க க>

வ

விடாதப7, மீ



அMவிட0ைத எ7

'.கைளD 93றி வைள0$- கா0$ வதன. "ற"

மரகத- '.க Pழ, நேவ விளகிய அத- '7யி-', ‘மரகதமைல ஹ7’

எேற ெபய/. (ஹ7 - '7யி)
'றி ேம

ஏறி Fக>-' அகி

ம7பாக நீலவானி வ

யாைன மைத ேபா

ெகாளா- காசிகளாக0 திகA . கீ?ற"

வைள$ வ

கீ?வானி
மைற(

விப

ேதவ/ சிகர"

ப9'.-' அபா

கானகக> , நநேவ ெவைள, சிவ ளிேபா

'7யிக சிதறி- கிட-'
கைண எ+

'.க> ,

சிகரமாக ‘ேதவ/ ெபடா’ எ. அைழ-கப

அவ3.-ெக லா
க

ண0தி

ெச. ேநா-கினா , ேம3ேக ம7

ேம பளக>

இய3ைகயைனயி பயகர ,

இ தைமகைள விள-'வன ேபா

ேதா. .

மைல-' அபா$ ஆதவ எA பி0 ேதவ/ சிகர0$-' பி

வைரயி!

ேஜாகி-' ெவளியி!ள நாகளி

F நிழ

கிைடயா$. ஒப$ வய$D சி.வனாக அவ+ைடய உலக

தக

"Aவ$

விாி$ பரத 3சாிக> , 'றி கீ? ெநளி$ ெநளி$ பா ேபா

ெச !

அவியி கைர( , அத ஹ7(தா . அவ+-' நிைன ெதாித நாளி$,

அவ+ைடய நாகளி

$ப0தி சாையைய அவ காணவி ைல. அதிதி

6

இதா

அ லேவா $ப

தைலகா ? ேஜாகி-' அபான அ ைம உ

சீலேம உெவ0த அப உ

‘ெஹ0ைத’ (பா7) உ
ேம2-'

ேபாக, R

பணி(


; ஒ0த ேதாழ/க உ

;

. கைத ெசா ல

. ெபாA$ இபமா2 நகர, எைமக> ப9-க>

உ

. அவ+-' எ7ய உல'-' அபா

ெபா ஏ$?

ஆைச பர$

அவ+ைடய ேதாழ/களாக ராம, ெபளி, ரக, கிOண "தேயா/. ஓ7

பி70$ விைளயா7- ெகா

ேட கீழிறகி அவி-' அபா

ெவ' Rர

விடன/. ேஜாகி அத ஓட விைளயா7

கைள0$0தா சாிவி

அெகா.

ண ,ம

சா2திதா. அவ/க ஹ7ையD ேச/த எைமக>
இெகா.மா2 நிற வ

ப9-க>

7- கிட-'  ைல

ெவ-' ெவ-ெக. க70$ இA-' ஒ அவ ெசவிகளி

காைத 3பரேபா வைள0$- ேக- ெகா

ெச.

விA ப7, த

7தா. அ$ அவ+-' ஒ

விைளயா.

- - - - இ$ சீ ப9.  -  - இ$ ெம$வான மத கதி நீ எைமயா?
எA$ உகா/$ ேஜாகி, த அEமான சாியா எ. பா/பவைன ேபா

வத திைசயி

பா/ைவையD ெச!0தினா.

சீப9 உகா/$ அைச ேபா- ெகா

எ7ய Rர

வைரயி!

ேம$ கீேழ ஓ7ய$.
த ஊக

7த$. நீ எைமைய- க

சாிய ல எ. ேஜாகி ம.ப7(

அ!0$, நீலவாைன பா/0$- ெகா
, நீலவான"

நிைன0$ பா/0தா.
அத நீலவானி

3பரபி

காைத வைள0$- ெகா

ேட இத$. அத ஓைசயி

 தி பி ப0தா. க

'னி$ தைனேய பா/ப$ ேபா

இ-'

அதD Pாிய இ லாம

C-'

காணவி ைல. ராம F எைம-க. மணி '!க

ப0தா. - -ெகற ஓைச ேக- ெகா
ெகா

ஓைச

Pாியைன ேந/-க

உலக

ணா

எ

கைள இ-கி-

ணியவனா2

பா/-க "7யா$. ஆனா ,

இ ைல. அவ/க வண'

ஈசனி உயி/0
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ேதா3ற அதD Pாிய. ேஜாகியி தைத ைகய/, காைலயி

கிழ-' ேநா-கி ெபாகி வ

ெசகதிேராைனேய ' பிவா/.

“ஒளி- கடேள, நீ வாழி. மைழைய0 த$ ம

ைணD ெசழி-க ைவ-'

மாவளேல, நீ வாழி. எக>-' உ அைள(
பிரா/0தைன 1றி- ெகா

ேட, எைமகைள(

எAத$

ஆசிைய(

ந 'வா2!” எ.

க.கைள( அவ/ அவி?0$

விவா/. அவ/ F தி ைகயி , Pாிய ேதவ/ சிகர0$-' அபா
விவா. அேபா$ ேஜாகியி அ ைம மாதி F7
ெந2S3றி0 தீபமாட0தி
இ லாத ேபா$, F7

அத விள-'. F7

அக

அறியாம

விள-' ஏ3றி ைவ0திபா. இரவி

Pாிய

அவ/க>-' அத0 ெத2வ0தி சினமாக விள'வ$

9ர-கா$ எபைதெய லா

தா எவ

இைள நீ-க ஆமண-'

அMவிள-' இ லாவிடா , நில

அவ+-' இெளறா

ெச.

ேஜாகி அறிவா.

அDச

அதிக . காகளி

விைளயா$, மா ம7

வசி-'

'. ப/ இளி

மதிர மாயக ெச2வா/க. நாயாக, நாியாக, Bைனயாக

அவ/க வ$ மாயக, தீைமக ெச2த கைதகைள, ேஜாகி ‘ெஹ0ைத’ 1றேக7-கிறா. அ$ மமா? Pாிய இ லாத சமயகளான இரகளி

சி.0ைத(

கர7( பறி(

தா

உலகிறன. அவ/க பயிைர- க70$ பறிக

பா? ெச2கிறன. Pாிய இதா , அைவ வேமா?
இ0தைகய "7வி

எ

கீ3. பளிDசிட$.

ண-ெகா7 வ$ நிற$

ேஜாகி-' மினெலன ஒ

F-' விள-' ைவப$ ேபா , நீள ெநக, நில0தி , ேசாைலயி ,

ெகா7 , ஆயிரமாயிர

விள-'க ைவ0$ விடா , மைல "Aவ$

விள-'களாகேவ நிைற0$ விடா ? மரகத மைல "Aவ$ , 93றி!

ேபா இளிறி அக3றிவிடா , பக
ெதாி(ேமா?

ேபால ஆ'ேமா? இ$ ேபா

விள-'க
நீலவான
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ேஜாகி த க

கைள I7- ெகா

உலகெம லா

அக

டா. அவ க3பைனயி

விள-'களி ஒளி பட/த$. ஆனா

ஒளி படேமா? எேமா?

அவ

வா "Aவ$

அத

அவ க3பைன-' அத- காசிேய எடவி ைல. உயர உயர- க பக ந,

விள-'கைள ைவ-கலா . ஓகி வள/தி-'

(Sகட*) மரகளி

விள-'க ெபா0தலா . ெபாிய ெபாிய ம

நிைறய எைம ெந2ேயா, ஆமண-ெக

'ட'டமா2, பாைன பாைனயா2 எ

ெண2 ேவ

வைம ேவ

 !

ேஜாகியி தைத-'- ைககளி

 . ெந2 ேவ

 . எைமக

ஆமண-'D ெச7களாக நிைறய ேவ

1ட1டமா2 ெபக ேவ

 . மைல

 . அ0தைன எைமகைள( கா-க எ0தைன

வைம உ

. அவ/ எைமயி ம7யி

ைவப$தா ெதாி( ; ‘ேஹாேண’ எற Iகி3 பா3'ழாயி
பா

ச7களி

ெணேயா ஊ3றி ெபாிய திாிக இ

மைலகளி மீெத லா ைவ-கலா .

"Aவ$

கானக ெந மரகளான க/Bர

ெவ

ைக

Cைரயா2

ெபாகி வ . பைழய கால0தி , மாக கற-க நிைறய வைம

வரேவ

ெம. வல0ேதா பைடயி

இ ைப பA-க- கா2DசிD P

ேபாவா/க எ. ேஜாகியி பா7 கைத ெசா  அவ ேக7-கிறா.
வைய(

ேவதைனைய(

ெபா.0தா

எைமகைள ஒவ/ கற-க ேவ

தா வைம ெப'மா . ஆயிரமாயிர

ெமறா , அ0தைன ேப

எைமகைள( கா-க வைம ெபற ேவ

 .

ேஜாகியி க3பைனக இ0தைகய "ைறயி

அ0தைன

பட/$ ெச !ைகயி

'.-ேக

'.-ேக சேதகக> '$ ெவ7ன. அ0தைன எைமக> எேக ேம( ?
காக எ லா

ப9  ெவளிகளாக , ஆமண-'D ெச7களாக

ஆகிவிடா , சாைம பயிாிவ$ எேக? தானியகளிறி எப7D ேசா. சைம-க
"7( ? கிழ' ேபாட ேவ
"Aவ$

இ-க "7(ேமா?

டாமா? ெவ.

ேமாைச- '70$ வி நா
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நீ

 ெகா

கட0தி

 ேபான க3பைன- கதிாி "7, இMவிதமான நிைறேவறாத

வ$ நி3கேவ ேஜாகி-' ஏமா3ற உ

ைகவி அவ ந

வதா/க.

டாயி3.. ேயாசைனகைள-

ப/கைள0 ேத7 ஓ", அவ+ைடய ந

ப/கேள ஓ7

“நா தா "த ” எ. ராம ஓ7 வ$, மா ேம2-' 'Dசியாேலேய

ேஜாகிைய0 ெதாடா. ம3றவ/க> இைர-க இைர-க- 'றி ேம
ந

ப/கைள- க

ஆ' ?” எறா.
கிOண தின"

ட$ேம ேஜாகி, “கிOணா, Pாிய இ லா$ ேபானா

வதன/.
என

எைமக ேம2-க வரமாடா. மரகத மைல ஹ7யிேலேய

ெச வா-' மி'த மணியகாரரான காிய ம லாி ெப
ேஜாகிைய விட- ெகா8ச

மிஷ பளி-1ட0தி

வயி3. ேபர அவ.

ெபாியவ. அத வடைக-ேக $ைமயாக, கீ?மைல

ப7-'

ைபய அவ.

கிOண சிாி0தா. “Pாிய இ லா$ ேபானா

இர இ. இ$ ெதாியாதா?”

“ஒ நா இ ைலெயறா ? Pாிய ஒ நா வரேவ இ ைல எ. ைவ0$ெகாேள!”
“ேபா/0$ ப0$- ெகா
அ

 எAதி-காம

R'ேவா ” எறா ெபளி.

ைட F- காைகயி மக ெபளி. அவ+

ேஜாகிேயாெடா0தவ தா.

“எAதி-கா$ ேபானா , எைம கறப$ எப7? இர நில0தி
காபவ/ F வவெதப7? Pாிய இ லாம3 ேபானா

‘இாிய உைடய ஈசாி’ அைடயாள

க

. Pாிய. அவ/ க

"ைறகாவ

ஒ.ேம நட-கா$.
ைண I7விடா

இடாகேவ இ-' ” எறா ேலாகி. (இாிய உைடய ஈச/ - ெபாியவராக
விள'

இைறவ.)

10

“ஈசாி ேகாயிேல எெபாA$

ெந2விள-' எாிகிறேத? அவ/ க

ைண Iடேவ

மாடா/” எறா கிOண.
ரக இ7 இ7ெய. சிாி0தா. அவ ேஜாகியி ெபாியப மாதனி மக;
அகித எ ேலாைர(

விட அவ ெகா8ச

ெபாியவ. "ர0தனமான,

"3ேபா-கான ேயாசைனகைள அவ ெசா !வா.
“ம-'கேள, இாிய உைடய ஈச/ ஒ.

அத- ேகாயி

இ ைல” எறா.

“ஐையேயா! அபசார ! ேகாயிேல ஈ9வரனா/ இ ைல எகிறாேன இவ?” எ.

ெபளி கன0தி

ேபா- ெகா

ேஜாகி அவ $ணிDசைல- க
“பிேன ஈ9வரனா/ ேகாயி
“க !, பட

இர

“உக F7

டா.

 வாயைட0$ நிறா.

எத3' இ-கிற தா ?” எறா கிOண.

தா அேக இ-கிறன” எறா ரக தி ப .
எைம கற-கா$; பயி/ விைளயா$” எறா ெபளி.

“இாிய உைடய ஈச ேகாயிேல இ-கிறா/; அவ/ க

Pாிய எ.

ெசா !வ$ சாியா? Pாிய ேகாயி!-'ளிதா வகிறா பிேன?”
இத வாத

ஏ3க- 17யதாகேவ இத$. ஆனா

தன-' எவ எதி/ ேபசாம

“Pாிய ஒ நா 1ட வராம
மைலக எ லா

இ-கேவ ெவ3றி க
இ-கா$. நா

விள'வதாக இ ைல.
ட ஒ ெபமித0தி

ரக,

Rகி எA$ வ ேபா$

அப7ேய இ ைலயா? அவி இ ைலயா? அப70தா

Pாிய+ ?” எறா.
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“மைலெய லா

காைலயி

எA$ மாைலயி

அ"'கிறதா? ஒேர இட0தி

இ-கிறேத? Pாிய அப7 இ ைலேய? காைலயி
அபா$ வ$, பகெல லா

ேபாகிறேத!” எறா கிOண.

நக/$, ேதவ/ ெபாடா-' பிேன

“அட, இ$தானா பிரமாத ? Pாிய வராம3 ேபானா
ேபா

அத இரைட மைல-'

இரவி

விள-' ைவபைத

ெபாிய ெபாிய விள-'கைள ைவ0$- ெகாேவா ” எறா ரக, ேபDைச

வைள0$.

“அத3' எMவளேவா ெந2 ேவ
“அவி0 த

செட..

ணீைரெய லா

ேஜாகியி வட க

ேதாறவி ைலேய?
“அவி0 த

எ

ெணயா-'ேவா ” எறா கிOண

க விாிதன. இத ேயாசைன அவ+-'0

ணீைர எ

“Pாிய வராம

ேம!” எ. ேஜாகி பிரDைன-' வதா.

ெணயா-க "7(ேமா? ேபாடா "டா!” எறா ரக.

இ-'ேமா ேபாடா, "டா!” எறா கிOண.

ரக+-'- கிOண தைன எதி/0$ வத$ பி7-கவி ைல. “ேட2 யாைரயடா
"டாெளகிறா2? ஒ  பயேல!” எ. ேம

ச

ைட-'- ெகா7 க7னா.

$ணிைய வாி$ ெகா



“"டா, ம7!” எறா கிOண ெபா.-காம .
ரக உடேன அவ மீ$ பா2தா. இவ
ர

டா/க.

அ70$- ெகா

 க7
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இDசமய0தி , “ேஜாகிய

ணா! ேர ேஜாகிய

ணா!” எற இள'ர

ேம$ ஒ0த$. அத- 'ர ேகட மா0திர0தி

வி0$0 தைல0 $ணிைய நறாகD 93றி- ெகா
ேமேல ஓ7- ெகா
ஐ$ பிராய
கவ

7தா "ேபேய.

கிOண சைடைய

 ேமேல ஓ7னா. ேஜாகி

ெவைள "

ெந3றி மீ$

 உ0$, ெபாிய ம+ஷிைய ேபா

ேபா/0திதா. அவ ைககளி

ேம

ர
"

ட$.


பளபள-' $ ெவளி- கா-க ெபாிய

வைளயமாக0 $வள0 $வள ஆ7- ெகா

7தன. அைவ அவ>-' உாியனவாக

இ-க "7யா$. ெபாிய அளவாக0 ேதா>-' ஏ.
“ேஜாகிய

 "க ,

மதி-க0 த'த சி.மி ஒ0தி, ஓ7 வதா. சிவத '

 விழிக, 9ைடயான தைல"7, ேதாமீ$

இபி

ஒ.

கடகமாக இதன.

ணா தைக பாபா வதி-கிற$. அ மா, மாமி, அ0ைத எ லா

வதி-கிறாக. ெபாாி உ

ைட, கடைல, ஆர8சி எ லா

ெகா



வதி-கிறாக. வாக, வாக” எ. 1றி, அத அதிசய0ைத பா/-க அவ
'0$D ெச7யி ப-க

நி. ைககைள ஆ7 அைழ0தா. அவ ைககைள Fசிய

ேவக0தி , ஒ ெவளி- கா நAவி, '0$D ெச7க>-கிைடயி

இத இட
ெகா

வி நகராமேல 'ேராத

உ

டைத,

ெபாக- கிOணைன பா/0$-

7த ரக செட. கவனி0தா.

ெபளி(

ராம+1ட ஓட எ ேலாமாக ேமேல ஏறி F ப-க

விடன/. அவ/க தைல மைற( வைரயி

ரக ம

ெச.

பா/0$- ெகா

நிறா, விவாி-க இயலாத ஆ0திர0ேதா ஏமா3ற0ேதா .
‘சி3றப F-'0 தின"
ேஜாகி சாபா

F7ேலா?’

ெபாாிமா

எவேர+

வகிறா/க. நிைன0த ேபாெத லா

ெவ ல"மா2- 'தி-கிறா. ஆனா

ரக+-'D ெசாத அ ைம இ ைல. சின ைம-'

ச

ைட. ச

ைட ேபாடாம

ேட

ந

தைத-' எேநர"

அவ+ைடய சி3றைன ஒ ேவைளD ேசா3ைற

எ0$ ைவபவ அ ல. இ-'

ஒேர எைம(

இற$ ேபாயி3.. ஏ? ஏ இப7?

ேநா8ச ; க.

ேநா க
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பா, வதவ, ேஜாகிைய0தா 1பி- ெகா
பய!-'D சைட(

Bைன-க

ெதாபி(மா2 பளி-1ட

ம7; க ைல- க

ெகாபா/ எறா. ைச!
சி. உள0தி
ேநா8ச
ெகா

எ. ெசானா

ெபாமி வத அன

 ஓ7னா. அத- கிOண

ேபா' க/வ . ெபளி

இாிய உைடயா/ சாப

ID9ட அவ தி பி பா/-ைகயி , அத

எைமதா ெவ-', ெவ-ெக.  ைல- க70$ இA0$-

7த$. கிழபவ

ேகாலமிட, அைத- க

ட$

ஆ0திர0$-' ஓ/ இல-'- கிைட0$ விட$.
கீழித 'Dசியினா
அ$ உ
ெகா

 ெகா

ேட சாித$.

ரகனி ஆ0திர

அத "$கி

"றி0$ ேபா- ெகா
வதா. 93.

F. Fெற. ஐதா. அ7க Fறினா.

ேட மைல "ககளி

இ+

"3.

அவ+ைடய

ப எதிெரா-' ப7, க0தி-

தீரவி ைல. இைடயி

ெதப

'0$D ெச7கைள

ேட ேமேலறியவ, கா- கிடத ெச7 தர

பா/0$வி, அைத எ0$ இபி

ெகா

டா. பிற' கீ? ேநா-கி ஓ7னா.

சாிவி

உ

ட எைம, ம7த கா!ட நீ7- ெகா

" இ கா க "ட, பாிதாபமாக- க0தி- ெகா

----------

ைடயி

ெசகி-

7த பாைற ஒறி ,

ேட இத$.

1. 2. கா எ"ேக?
எ"ேக?

மாக ேம2வத3ெகேற ஒ$-கி வி7த அத ப9கேறா ெதாட/$
ெசற ேம7

"த

"த

தனியாக- காணெப3ற நீ

ெபா$வான மா- ெகா7லா' . அபா

ட ெகாடைக,

இ வாிைசயாக உள இப$

Fக> , மரகதமைல ஹ7ையD ேச/தைவ. தனியாக, ேம3ேக சாிவி

நா' Fக> , அத ஹ7ையD ேச/த ‘ெதாாிய’-' உாியைவ.

காC
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9மா/ எAK. ஆ

நீலகிாி மைலயி

க>-' ", ைமPாி$ ப

7B/- காகளி வழிேய

வ$ '7ேயறியதாகD ெசா லப

படக ம-க சIக0திைடேய

அவரவ/ ெதாழி!-'0 த'தப7 சில பிாிக இதன. ஹாிவ/, உைடய/,
அதிகாாி, கண-க/, கட-க/, ெதாாிய/ எற ெபயாி

"ைறேய, 'மா/களாக ,

அதிகாாிகளாக கண-க/களாக இதன/ எ.

பிாிவின/, ம3ற பிாிவின-' பணிாி(

'7யிதன/. பணிாிபவ/ எற "ைறயி

1.வ/. ெதாாிய/ எற

ம-களாக, ஒMெவா ஹ7யி!
இதா! , உய/தவராக-

கதபட ம-க>-' பிைளக ேபாற உறைடயவராகேவ ெதாாிய/
கதப வதன/ எ.
ஹ7யி கீ?ற

ெதாிய வகிற$.

சி. Fைட ேபாலேவ ேதா.

'7 , ெத2வ

"ேனாராகிய ‘ஹ0தபா’வி ேகாயி . ேகாயி!-' " விாிதி-'

சமெவளியான ைமதானேம '7யிபி ப8சாய0$- 1 ெபா$ இட . ேம3'

ஓர0தி$ மைலையD 93றி வைள$ ெத3ேக ஓ/ ஒ3ைறய7 பாைத ெசற$.
ேகாயி!-' பிற0தி$ வ

இைண இட0தி

பாைத, அத பாைதயி

நால7 உயர"ள ேமைட ஒ. உ

ேநா-கினா , கீேழயி$ ஊ-' வ

பாைதயி

இைண( . இத

. அகி$

வபவ/கைள- காண

"7( . ரகனி தைத மாத, நாளி ெப பாலான ப'திைய, அதக ேமைடயி

அம/ேத கழி0$ விவ$ வழ-க .

பா, ேஜாகி, ராம, ெபளி, கிOண எ ேலா , ெதாாிய/ '7யிைப0
தா

7, அவசரமாக ேமேல '.-ேக ஏறி, இைர-க இைர-க ஓ7 வதன/. ேஜாகியி

ெப

க எ ேலாேம 17யிதன/.

F ேகாயிைல பா/0$ இ-'

ேகா7 F. F வாச

ஹ7யி!ள

பா, ேஜாகி-' மாம மக. கிழ-ேக அவி- கைரேயா காகைள0 தா
நடதா , ேஜாகியி மாம ஊராகிய மணி-க

தா2, கீ?மைலயி

த அ ைமயி F7

7

ஹ7-' ேபாகலா . பாவி

பிரசவி0$, 'ழைத(ட அ.

கணவ F ெச !கிறா. வழியிேல நா0தியி F வ$ தகி, ெபாியவளான
பா7யி ஆசி ெப3., ம.நா மணி-க

ஹ7 ெச ல ேபாகிறா.
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அ

ஓக ேவ2$ காைர Bசி $பி0தித ேஜாகியி F7 ,

ைமயி

மணியகாராி மக, கிOணனி தா2, சா(

ஏதி- ெகா

7தா. ெவ ல"

ெகா7- ெகா

ப

ெவயி

நிறப7ேய 'ழைதைய

பா! சி0த 'ழைத நாைவD ச-

இ லாத வாைய- கா7 எேகா பா/0$D சிாி0த$.

“இனி-' ச- ெகாகிறா, பா/” எ. அவ 'ழைதைய ெகா8சி
7-ைகயி , ேஜாகி ஆவ!ட அத ெப

"0தமி- ெகா

'$ பா2$ வதா.

“அட! வத$ யாெர. ெதாி$ விடதா? க

7/ 1ட0தி

ைண0 திபி பா/0$D

சிாி-கிறா. ேஜாகி, பா/. உைன பா/0$D சிாி-கிறா!” எ லாேம
சிாி0தா/க.
சிாி-'

அவ/க ேகக>-'

ேஜாகி-' ெபா விளகவி ைல. அவ

ேநா-கெம லா 'ழைதயி மீேத 'வித$. பரபர-'

அதிசயி0தா.

விழிகளா

எ0தைன அழ', அத- 'ழைத! ேராஜா நிற ; கேறெலற 9
ெந3றியி

கா க.

பா/0$

ட தைலமயி/, சி.

வ$ விAத$. சின I-'; ெச வா2; பி89- ைகக; '89-

“என-' - எனிட
ேபா$ எ ேலா

தரD ெசா !கள மா” எ. அவ இ ைககைள(

சிாி0தா/க.

நீ7ய

“உன-'0தா. உன-' இ லாமலா மாம மக? இேதா பா/; ஐய! உைன
பா/0$D சிாி-கிறா” எ. 'ழைதைய0 தா?0தி அவனிட
கிOணனி தா2.

“இவ - ரக+-'. ேஜாகி-' பா” எறா மாமி அத3'.
இத ேபDசி

ெவக"

நாண"

பிற-காத பவம லவா?

கா7னா
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“ ... என-' பா ேவ

டா . இத பாபா0தா ேவ

சிCகினா. ம.ப7 சிாிெபா எA பிய$.

 ” எ. அவ

“பா/0$- ெகாள மா உ ைபய+-' இபைத? ேந-' ேந/ பா
ேவ

டாெம. ெசா கிறாேன! ஏ

டா, பா-' என? வத$

வராத$மா2

உைன பா/-க0தாேன ஓ7 வதி-கிறா? அவ நறாக ேவைல ெச2வா;
உன-' ந ல ைபயனாக ெப3.0 தவா” எ. அவ தைலயி

ெச லமாக

இ70தா மாமி.

அவ ேபDசி ெபாைள உணராத ேஜாகி, தன-ேக உாிய ேவக0$ட, “ஹூ ,
என-' இத பாபாைவ0தா பி7-கிற$” எறா.
“ஆயிர

ெபா தர ேவ

ேகயான ெகா8ச .

 . ஆமா ; 9 மா- கிைட-கா$!” எறா மாமி,

“தேவ” எ. ேஜாகி தைலைய ஆ7னா. மீ
“எேகயி$ ஆயிர
ெபளியி பா7.



ஒேர சிாி.

ெபா தவா2? ஆைசைய பா/!” எ. அதிசயி0தா

“தேவ” எறா ேஜாகி திடமாக.
“ஆயிர

கறைவ எைம( 1ட ேவ

சிாிட.

 ” எறா மாமி மீ

“ஆகா, நீ ேதவைலய7! எ ைபய ஏேதா சா$ எறா

ேபாகிறாேய! ஆயிர கறைவ, சீதனமாக இேக வர ேவ
ேசாைடயா?” எ. ேஜாகியி தா2 மாதி பா2தா.



'மி

நீ ேமேல ேமேல

மா ; எ ைபய
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“உன-' ஏ அத3' ஆ0திர ? ேவ

மானா

ெபாைன ைவ0$- ' பி, ‘மாமா உக ெப

உ ைபய மாம கால7யி

ேககிறா!” எறா மாமி ேக- ேகாப0தி .
“அ$ சாி, அ$ சாி” எ. ெப

ைண0 தாக’ எ.

க கலகலெவ. சிாி0$ ஆேமாதி-ைகயி ,

கிOணனி தா2 அவைன உகாரD ெச2$, ம7யி
மல/ ேபாற 'ழைதைய இளகா களி

'ழைதைய விடா.

ஏதி- ெகா

, சா(Vய

கிைட0த

மகி?Dசியி , ேஜாகி இதா. அவ தா2 மாதி-', ேஜாகி-' பிற' பிறத இ

'ழைதக> த-கவி ைல. ஆைகயா , தன-' நிைன ெதாி$ ேஜாகி இ0தைகய
இப0ைத அEபவி0ததி ைல.
ேஜாகி ெப மகி?Dசியி
ேபா

எ0தைன ேநர

ஆ?தி-க "7( எ. எ

மாமி 'ழைதைய அவ ம7யி$ எ0தா.

Cபவ

“மாமி, மாமி!” எ. ெக8சினா ேஜாகி.
“இேதா பா/, உைகய F வத$
ெகா0$ ெப

ப0$ Wபா2 ேக வாகி மாமியிட

ைண- ேக” எறா பா7 சிாி0$- ெகா

“ஏ மாமி, ப0$ Wபா2 ெகா0தா

ேட.

பாபாைவ இேக ெகாX/களா?”

“அட ேபாடா, அச பயேல!” எறா அ ைம.
“ஏ அ மா?”
“பாபா இேபா$ வரமாடா. ெபாியவளாக வள/த$ , நீ ஐயைன ேபால
ஆன$ , பண

ெகா0$ இேக ந

பாபா உன-'D ேசா. ைவபா. த

F-' அைழ0$ வேவா . அேபா$
ணீ/ ெகா

 வவா. சாைம விைத0$
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F-'0 தானிய

ெகா

 வவா. இேபா$ பாபாவா

எ. அ ைம விள-கினா.

மாமி 'ழைதைய பா7யிட

நிைறய- கா8சி ெபாாி(

ெகா

பாவி ைகயி

ெகா0$ வி, உளி$ ஒ வட0 த

ெவ ல பா' கல$ ெச2த உ

 வ$ எ ேலா-'
ெபாாி உ

ெவளி- காைப- காணாம

என "7( ?”

ெகா0தா.

ைட ெகா-'

தி-கிடா.

ைடகைள-

ேபா$தா அவ ைககளி

இத

“காெபேக, பா?”
பா 93. "3.

பா/0$0 திதிெவ. விழி0தா.

“எேக7 கா?”
“ெபாி9; பினா

ைக ெபாிசான$

ேபா- ெகாளலா எேற; ேகடாயா?

எேகய மா விAத$?”
“நீ ஊாி$ வ

ேபா$ இததா? அைத பா/” எறா பா7.

“அேக வ

ேபா$ கா ஆ7யைத நா பா/0ேத” எறா கிOண.

“எெக லா

ஓ7னா/கேளா?” எ. தா2 பாவி ேம

உதறினா.

"

ைட அவி?0$

“வாக, எேக ேபானீ/கெள. காக” எ. மாதி "ேன நடதா.
“அ மா, நா காைப0 ேத7 எ0$ வதா

எ. ேஜாகி "க

ஒளிர ஓ7 வதா.

மாமி பாபாைவ0 தவா/களா?”
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“அச பயேல! என இேபாேத பாபா பி0தாயிேட?” எ. அ ைம

அத7னா.
கதிரவ ேம

வானி

சா2$ விடா. சி ெலற 'ளி/கா3. Fசிய$. பா

"ேன ஓ7னா. மாதி(

'0$D ெச7க, த/க எ லா பா/0$- ெகா

ேஜாகிைய பி ெதாடரD ெசறா. எ'

ேட

$ ெவளி- கா மினவி ைல.

மாகைள எ லா சி.வ/ ெகா7!-' ஓ7D ெசறன/.

செட. நிைன வதவனா2 மாதி ேகடா; “ரக எேக?”
“அேதா! எைம ஒ. கா

ம70$ விA$ கிட-கிறேத!”

“ ... ேங... 2...” எ. அத ஒ ேவதைனைய- ெகா
'த$.

 அவ/க ெசவிகளி

ேஜாகி ேவகமாக இறகினா.
“ெபாியப F ேநா8ச

அ7ப ர0த

உள

எைம பள0தி

எப7D சாித$?” அத "$கிேல

கறியித ேகாக அவ கவன0ைத- கவ/தன. இள

ெமAைக ேபா

ெநகி?த$.

“யா/ அ70$ ஓ7னா/க? ரகா! ேர ரகா!” எ. ேஜாகி 93."3.
'ர

ெகா0தா.

பா/0$-

“எைம விA$ காெலா7$ ேபாD9, ரகா?”
எதி/-'ர

எழவி ைல. ெபாாி உ

ைட- ைகபி9-' பி9-ெக. ஒ7-

ெகாள, சி.வ எைமயி உடைல0 தடவினா.

காைப மற$ நிற பா, எைமயி கா!-'- கீ? உைறதித 'திைய-

க

டா.
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“ஐேயா, ர0த !”
அவ ேபாட ச0த

விைள நிலகளி

மாதிைய அேக தளி வத$. ச3. எட, 'ைற ஒ7ய

ேவைல ெச2$ ெகா

7த ஆ

அவ/களி சலசல அேக தளி வ$ விட$.

- ெப

அைனவைர(

ரகனி சின ைமயான ந8ச ைம. ேந/ எதிேர உள ைம0$ன F-

ேகால0ைத- காணD சகியாம
ப-க

வதிதா. 1ட

காெலா70$- ெகா

அேபா$தா கைளெயபவ ேபா

நில0$

ேச/த இட0$-' வ$ தக F எைம விA$

 விடைத அறிய அவ>-' ஆ0திர

Xறி வத$.

ரகைனேய ேநா-கி அவ கக பா2த ெதபைத- 1ற ேவ

மா?

“ஈ9வரா! எைம-'- காேல ஒ7$ ேபாDேச! அதD ேசா ேபறி பய

எேக

ேபானா?”
“அ$தா ெதாியவி ைல, ெபாிய மா” எறா ேஜாகி.
“ேச

இட0திேல ேச/$ ேம உயகிற$. பறித இட0திேல பி+

பள

பறிகிற$. இத ஓ/ எைம( ேபாDேச! F0 தைலவ ேவைல ெவ7
ெச2யாம

ெபாA$ ேபா-கிராெனறா , இத ைபய+

ஒ0தி பாப F7

உதவாத பயலானாேன!

சாபிட "7(மா? ஊ-ெக லா வா? இ-கிற$.

இத ந8ச ைம-'D 9கமி ைல” எெற லா
“அடாடா? இ$ யா/ ேவைல? ஏ
அ7ப$?” எ. ேகட வ
R-க "யறா.

ண

டா? "ர பய களா? எைமைய இப7யா
ேஜாகியி தைத ைகயா, எைமைய0

“அவ ' ப0$-' நOட0$-' ேம
காியம ல/ "C "C0தா/.

பிரலாபி-கலானா.

நOட ” எ. கிOணனி தா0தா
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“அவியி$ பாைனயி

த

ணீ/ ெகா

 வாக” எ. ைகயா

சி.வ/கைள விர7 வி, எைம-' ைவ0திய

ெச2ய உகா/$ விடா.

“ெகா7!-' ஓட "7யா$. இேக ைவ0$0தா பDசிைல ேபா- கட
ேவ

 . ரக எேக?”

ைக2யா ந8ச ைமைய0 தா பா/0தா. R

ெபால-'

அவ>-' இ$ ேபாதாதா?

“கOடகால , யா/ ெபாறாைம- க

7- ெகா-காமேல ெபால

ேணா, ஏவேலா? ஒறபி ஒறாக

வகிறேத” எ. ெதாட/$ உதவா-கைர ரகனி அடகா0தன , "ரD

ெசய , ேவைல ெச2ய வணகாைம, தி0தன , ெபா2 எ லா- 'ணகைள(

ெசா  பிரலாபி-கலானா.
“கவைலபடாதீ/க. அ

பரணி$ 'ர

வள/0$- ெகா

ணி, இறிர பயி-'- காவ "ைற என-'.

ெகா-கிேற. ெதாாியம ல+

7தா , ஒ.

ஓ7 ேபாேவா . “ேஜாகி, ெகா8ச
ைகயா, அ

ரகி, அA

அபி

வரா$. ெமள இர

 நாளி

F-'

 ல.0$ ேபாவி வா!” எறா

ண மைனவி-'0 ேத.தலாக.

ந8ச ைம தைலவிதிைய ெநாத வ
ெப

உட இ-கிறா. தீ

ண

F-'D ெசற ேபா$, எ வய9

'ழைதைய அ70$ அத7D சமாளி0$- ெகா

7தா.

ேவக ைவ0தித ெமாDைச விைத, நீாிறி0 தீ2த$. அவி நீ/ எ0$

வதி-கவி ைல.
“எைம(

ேபாயாD9, ஏ

“ேபாகவி ைலய மா.”

7 ேசா ேபறி, த

ணீ-' ேபாகவி ைல?”
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“ஏ

7 ேபாகவி ைல?”

“வ$...”
“வ$, வராம ! ஏ

7 நீ(

வயி3ெறாிDசைல- ெகா7- ெகாகிறா2? தகப

ேசா ேபறி, ைபய உதவா-கைர, நீ(

உபடாேத.”

“ேஜாகி F7ேல மாமி வதி-கிறாக மா.”
“அேக மாமி வதா

உன-ெகன7 கAைத? உன-' ைபயைன- 17

வதி-கிறாளா? வாைய பிள$ ெகா
ெகடவேள! எைம விA$, இத$
வழியி ைல.” ெபால ெபால0$- ெகா
றபடா.

 ேவ7-ைக பா/0தாயா? $ேபாD9; 'ழைத பா!-'
ேட, அவ பாைனைய எ0$- ெகா

ச3ைற-ெக லா அவ>ைடய 'ழைதகளி தைத க
தளா

நைட(ட F ப7ேயறி வ$, "ற

அைழ-கப

ப-க

ப'தியி

க பாழா2 சிவ-க,
ெவளிமைன எ.

விAதா. காைபD ெசகி- ெகா

நட$ ெசற ரக F தி பவி ைல.

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

 அவி-கைர

1.3. ர"கனி கன$

'ழைத பிறததி$, தானாக0 தைன- காபா3றி- ெகா>

வைரயி! , தாயி அபி!

ெப.கிற$. அவ/க ஊ
அத அ வ

நிைல வ

தகபனி ஆதரவான அரவைணபி!

உர

தன பி-ைகயிேலேய நிமி/$ நி3க "ய!கிற$.

திைச Pயமாக இதா , ஏமாறி ெபா 'றி- 'ழைத

மதமாக ஆகலா . ரக+-ேகா, அ வர ேவ

7ய திைசயி

அன

ேபாற

ெசா3கைள- ேக' அ+பவேம இத$. அ

ைட அய

ேச/ேத, ரகனி உள0தி

அரணாக, தா எப7ேய+

ேமைமகைள- க



 ேவ. மன

ெகாதளி0த$. ஏமா3ற"

எதி/0$ எA 

ஒ0தவ/களி

ெபாறாைம(மாகD
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எ ேலாைர(

விட ேமலானவனாக ேவ

ெப$ணிDசலாக உெவ0$ வதன.
அத ேவக0தி



எ. ஆேவசமாக,

தா அவ எைம0 தீனமாக- 'ர

ெகடாெலன எ. இறகி, அவிைய0 தா

இறகிD ெச. கா-' 'தா.

தி பி மரகதமைல-' வராமேல ஓ7விடா

ெகா0$ எ-ேக

7- கிழ-' ப-க

இ+

என? I-' மைலயி

அவ

அ0ைத இ-கிறா; மாம ஒவ/ இ-கிறா/.
இ ைலெயனி

ஒ0ைத-' ேபா2விடா ?

இ- கா இ-கிேற இ-கிேற எ. அவ இதய0 $7ட ஒ0$
பா7ய$. காைப, கா9 கட ெகா-' லைபயிட

வி3றா

ஒ "A ெவளி

Wபா2 கிைட-'ேம; ஒ "A ெவளி Wபா2!
கீ? மைல-' அபா , $ைர எ*ேட சமீப , லைபயி கா9- கைட
இ-கிறெதபைத ரக அறிவா.
ஒ0ைத-' ேபானா

அ'

ஒ0ைதயி , சைத- கைடகளி

கா9-கைட இ-காதா என?
சி. ைபயக சாமா 1ைட 9மபா/களா .

$ைர, $ைரசானி மா/க கா2கறி வாக வவா/களா . அவ/க இOடபடா

ெவளி- கா9கேள ெகாபா/களா . இத விவரகைள எ லா , Iறா

வி0 தம ரக+-'- 1றியி-கிறா. தம சில நாக, ஒ0ைதயி

சாைல ேவைல ெச2$ கா9 ேச/0$- ெகா

ஆறணாக 1 வாகினானா . ஹ7யி

 ஊ/ தி பியவ. நாெளா.-'

என இ-கிற$?

இ- கா, அ-க-கான ெவளி நாணயகளாக , தக

ெமாகரா-களாக

ெபகி வள/வ$ ேபால அவ+ைடய ஆைச பத

விாி$
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ெகா

ேட ேபாயி3.. நைட(

ேபாயி3..

திைச ெதாியாத கானக பாைதயி

எ7

க/Bர (Sகட*) மரக P?$ ேசாைலயி மண

வானளா

9வாச0தி

வ$ கலத$. ஒ0ைத-'D ெச !

கா3ேறா

வழிைய பிற/ ெசா ல அவ

அறிதி-கிறாேன தவிர, ெச. அறியாேன! மரகத மைலயி$ வடகிழ-கி
அ0த0$0 ெதாி( I-'மைல, ெமாைட மைல, -'. எ லாவ3ைற(

தா

7 அபா

மா .

ெச ல ேவ

ஒ0ைத ெச. விடா , ெவளி- கா9களாகD ேச/0$- ெகா

 ெபமித0ேதா

ஹ7-'0 தி பி வவாேன! அவ 'திைரயிேல ஏறி ஸ/* ேகா

தைலபாைக(மாக வ
எ. க

காசிைய, ஹ7யி

உளவ/ அைனவ

யாேரா

 விய$ பிரமி-க மாடா/களா?

அேபாேத இராஜ'மார நைட ேபாடவ+-', கானக0$D P?நிைல, தனிைமயி
அDச0ைத ெந8சி

த/கள

ைடயி

கிள/0திய$. ‘ேசா’ எ. மர-கிைளக உரா(

அவ அ7Dச0த

அDச ஒக; P?$ வ

ெந'ைகயி

ஓைச;

பறைவ- '89க எA

மக ; பாைத இ லாத தட ; இைவெய லா

ைதாிய0ைத வைள0$- ெகா

 பிவாக0 R

மரகத மைலயி$ ேநா-கினா

7ன.

I-'மைல மிக அகி

கா

ேதா.கிறேத! இ0தைன காகைள- கட$ எப7D ெச வ$?

அவ

ப$ ேபா

“ேர, ரகா? எேக வேத?”
ஒ தர7யி

களிக ேச/0$- க7- ெகா

ஹ7 ெப

க ஐதா. ேப/ அவைன வியட ேநா-கின/. ரக+-'0 த

'ர

அவைன அத0 திைசயி

தி எ
உ

ண

டாயி3..

7த ெபளியி தம-ைகயி

ேநா-கD ெச2த$.

அவ/க>-'0 ெதாி$ விடா3 ேபா

உZர ஒ ந-க
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“எேக வதா2? 9ளி-கா? தவி பழ

"> பழ

ேத7 வதாயா?”

“இேபா$ ஏ$ தவி பழ ? B வதி-கிற$ இேபா$தா.”
“சின மா விற'-' வதா/களா? 1ட வதாயா?”
அவ ேபசாம
அ70தா/க.
இ

நி3ைகயிேல ஆ>-ெகா ேகவி ேக அவைன0 திணற

ேநரமாகி விட$; இனி- கா வழி தா

வழி ெதாியாத ஒ0ைத-'- கிள வ$ சாியாகா$.
“விைளயா7- ெகா

ெகா

ேட வழி ெதாியாம

ேட ரக தி பி நடதா.

7, மைலக பல ஏறி- கட$

வேத அ-கா” எ. ெசா -

விற'D 9ைம(ட அவ/க "ேன நட-க, ரக அவ/கைள இல-' ைவ0$ெகா

ேட பிேன நடதா.

அவி கட$, மாக ேம(

கறி ப-க

ெச ைகயிேல, ரக அவி- கைரேயார

ஏறினா. Bமி0தா2-' வ

ஏறி அவ/க ஹ7-'D

நட$ விைளநிலகளி ப-க

ண ஆைடக அணிவி0தா3 ேபா

நிலகைள அவ கட$ வைகயி

இ P?$ விட$.

ேதா.

விைள

ேசா பைல உைடயவனி உைடைம நா எ. ஆகாேக தாிசாக- கிட-'
Bமி உாிைமயாளாி 'ண0ைத பைறசா3றிய$. '0$D ெச7க>

தா ேதாறிகளா2- காC

விைளநில , ஆC

ெப

C

கைளக>

ஒ0$ வாழாத

' ப0$-'ைடய$ எபைத0 ெதாிவி0த$. ரக+-' எ லா ெதாி( .

ஒMெவா ச$ரமாக, நீபரபாக, "-ேகாண பா0திகளாக, இ$ இனாைடய$,
இனாைடய$ எ. அவ பா/0$- ெகா

வி Bமிைய ேநா-கி0 தா?$, நாணெகா

"-ேகாண பரபி

பேசெல. "ழகா

ேட வதா. சாைம பயி/ கதி/
ட மைகெயன நிற$.

உயர

ேதா. உைள- கிழ'D

ெச7க, கிOணனி தா0தா காியம ல-' உாியைவ. அகி

"ளகி-
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கிழ'க ெகாA0$ ப0$, Bமி ெவ7-க, உளி.-க
1.வன ேபா

தாகவி ைல எ.

ெவளிேய ெதாிதன. காியம லாி நில0ைத ஒ7ய சி. ச$ர ,

சி3றப ைகயா தியதாக வாகிய Bமி. அ$ ேஜாகி-' உாிய$. அதD

ச$ர0தி , இைல- ேகா9

B-ேகா9 ெபாிய ெபாிய ைகக ெகா

எ 'ழைத எ. அைணபைவ ேபா
ஆதவ+-'- காடாம
ம

ணி

விைத0தா

ெச வ/. ேஜாகியி அ ைமேயா, ெபானான

Bமி தி0$வைத ேபறாக எ
ஒபதா2 ெப'

Cபவ. ேஜாகியி பா7, ஒ.

ைகராசி ெகா

டவ.

ரக+-' Bமிைய பா/0$ அவ/க Fைட(
உ.0$

எ

ணஎ

ண தக சி.ைம

"ளாக ெந8ைச ேவதைன ெச2த$. அவ/க ' ப0$-'ாிய ம

அத ேநா8ச

எைம ேபாலேவ, சிவ ம

காசியளி0த$. அத ப-க

ெசாதமான Bமி மேம காிய வள
ம

சிவமான ம

ெகா

ணா-கி விடாேர! இர

ட$. ஆனா

ேஜாகியி தைத,

ைணேய வளமி வளமி ெபா

 ப9-க> , I. எைமக>

உள

வள0$-' ஏ$ 'ைற?

ரகனி தைத நில0தி

வணகி ேவைல ெச2த$மி ைல; சின ைம ெபா$

உைழ0த$மி ைல. F7

ெபாதி இர

நாக ைக-'ழைதைய0 R-கி- ெகா

 நாக ேவைல ெச2தா , எ

அ

ண Fடான ேகா0ைத-'D

ெச. விவா. ரகனி தைத சில நா ஒ0ைத ப-க எேக+

ேவைல-' ேபாவா/. அத ஆறணா- 1ைய(

வவா/.
Bமியி

தா.

இட . கிOணனி தா0தா-'D

ரகனி சி3றப, அத பA ம
விைள(

,

ணாக, ெசழிபிறி, ப9ைமயிறி

அேநகமாக பA

ெத3ேகார , அவி வைள$ ெச !

F7

'0ைத, Bைவ,

I7 பா$கா0தன. ேஜாகியி தைத, சி3றப,

வதி உைழ-'

ைககளா

உளி-'

 எ 'ழைத

ேவ3.ைமைய- க

ெசா ெலாணாம

டவ

ண

1

சாராய0$-'- ெகா0$ வி

நிற ரகனி உள0தி

ஆ3றாைம

ெபாகி வத$. ஆ0திர0$ட, ெகாA0$ நிற "ளகிD

ெச7க நாைலைத பிகினா. 'ழிெயாறி

பா2D9வத3காக ஊ3றியித
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நீ மி'திப$ க
நடதா.

காவ3 பரணகி

, அதி

வத$

எைம, விAத இட0தி
அகி

கAவினா. க70$D 9ைவ0$- ெகா

நிறா. Rர0தி

ேட

P?$ வத இ7

ப0தித$ தீபத

3சாிவி

எாிவதி$ ெதாித$. அத

யாேரா நி3கிறா/, யார$? சி3றபனாக இ-'ேமா?

சி3றப தைன ஒ ேவைள க

காவ3 பரைண நிமி/$ பா/0தா.

 ெகா

 தி வாேரா எற எ

ண0$ட

ேம7$ 'ைடயான இ கா க> , பள0தி$ உயரமான இ

கா க> காவ3 பரைண0 தாகி நிறன. 'ைட- கா க உள ப-க

ஏற வழி(

.

இரவி , "ள பறிக கிழ'கைள0 ேதா

7 ேபா . மாக தளி/கைள0

தி. வி . இர-' இவ/, காவ "ைறயாக ஊ$'ழ! , தீ(

$ைண- ெகா

 அத பரணி

பரC

நா(மா20

இத நட பயிைர பா$காபா/க.

இ. யா/ "ைறேயா?
ரக கிழ'கைள0 தி. தீ/0$வி, இ-'
ெவ.-'

"டகினா.
----------

அ8சி, பரணி

ஏறி- ெகா

டா; ஒ Iைலயி

9



1.4. பா% பாவ

ைகயா F தி பிய$ , அ. வழ-க
ெகா

'ளி-' , Fடாக

ேபா

9நீாி

, பா மைன-' வ$, ம7 ஆைட உ0$- ெகா

ஹ7யி இ லக, தா?$ '.கிய வாயி கைள- ெகா

உட

கAவி-

டா. ஒேர மாதிாியான
டைவயா2, இ

"-கியமான ப'திகைள உைடயனவா2 அைமய ெப3றைவ. "ற

சி.

வராதாைவ ேபாற ப'திைய ஒ7, ஒMெவா F7! , ெவளிமைன எற
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ப'தி உ
வாயி

; அைத அ0$, உமைன எற ப'தியி

வாயி!-' ேந/வைளவான

உமைனயி வல$ ஓர0தி , பா மைன

சைமய3 ப'திைய பிாி-'

அ ல$ Bைச அைற, 9வேரா ஒ7ய வைள வாயி!ட இைணதி-' .

உமைனயி நேவ, சைமயலைற வாயி , 9வ/0த
ெவளிDச

ெதாி(

ஆன ேசமி பர
இரவி

வ

ண

க>

தீபமட

உ

அைம-க ெப3றி-' . ேமேல, Iகிலா

Pாியனி பிரதிநிதியான விள-'0 ெத2வ0$-' அ8ச ெச2$வி,

ைகயா பா

கற-க றப விடா. கா- காணாத ெச2திைய

ஆ3றாைம(ட கணவனிட
பா

.

7 , எ லா இடக>-'

1ற வத ேஜாகியி தா2, அவ, ‘ெஹாேண’ சகித

கற-க றப விடைத அறி$, ஒ$கி நிறா. 'ழைதயி ம7யி

ைவ0$ ஆ7- ெகா

7த ைம0$ன மைனவி, சேரெல. எA$

அப7-' ஒ$கினா.

அத ேவைள, அவ/க>-' னிதமான ேவைள. இைறவைன

பா கற-'
வழிபைகயி

கைடபி7-'

ெச2ைகயி

கைடபி7-க ேவ

ேபா$, ெப

க எவ

னித விதிக அைன0$ , பா

கற-'

சடைகD

7யைவ. ெகா7!-'D ெச. Iகி3'ழா2

வழிய வழிய- கறத பாைல ெபாிய பாைனயி

ஊ3றி- ெகா

 அவ வ

மைனயாகிய னித அைற-' அவ/க

மாடா/க; அப7 னிதமாக-

'.-ேக வரமாடா/க; ேபச மாடா/க. பா
க

கறத பாைல, அபி- கா2Dச மாடா/க; ேபைத பவ
ெப

க, அநாகளி

பா மைனயி

பாைல அத

பாைல எ0$- ெகா

தா

7ய

மாடா/க.

 வ$ ைகயா ைவ0த$ , மாதி

ெவளிேய ைவ0தித கல0தி , FD ெசல-' ேவ

7ய பாைல ஊ3றினா.

ேவெறா கல0தி , தைமய FD ெசல-'0 தனியாக பா[3றி ைவ0தா.

மீதி பாைல ைர ஊ3றி ைவ0$வி, ம7 ஆைடைய மா3றி- ெகா
ைகயி

அ

வதா.

ண F-' ேவ

7ய பா!ட அவ றபட$

டா.
மாதி எதிேர
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“பா

-அ

ண F-கா?”

“ஆமா . ஏ?”
“எ ேலா
' ப

ெசா வைத ேபா

தைழ0$ பிைழ-காம

நீக பாி காவதாேலேய உக அ

ண

ேபாகிற$. நீக "தி0 தானியமா2

அள-கிறீ/க; பாலா2D சா2-கிறீ/க. அவ/க ஏ ேவைல ெச2கிறா/க?”
அவ கணவைன ஒ நா>

'ைடDச

அப70 த0ததி ைல. ெவ' நாகளாக இத

அ. ெவளிவ$ விட$.

“இ. பா/0$ உ உபேதச0ைதD ெச2கிறாயா நீ?”
“இத பாைல அ
வதன.

“அப7யானா
இத$; அ$

ணி '7-கிறா!” மாதியி 'ர

கைம(

கச

Xறி

பாைல- ெகா-காேத எகிறாயா மாத மா? எைம ஒ.
காெலா7$ கிட-கிற$. ஓ/ அப+-' பிற$ ஒறாக

ஒ7யித கிைள ஒ. வாட ஒ. பா/ப$ ேகவல . அவரவ/ பாவ

அவரவ/-'. த-காேத.”

இளகிய உண/Dசிகைள- 'ர!ட விAகி- ெகா
ெசறா.

 ைகயா எதி/ F-'D

ெவளிமைனயி , தைமய ேபாைத(ட விA$ கிடதா. தீப மாட0தி

இ ைல. எ வய9 ரக ைம Iைலயி
“ரகி, அ ைம இ ைல?”

ஒளி

உகா/$ அAத 'ரேல ேகட$.
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சி3றபனி 'ர

ேகட$ேம ரகி அAைகைய நி.0திவி, “அ ைம அவி-'

ேபானா” எறா.
“இேநர

கழி0தா? ஏன மா விள-' ைவ-க வி ைல? விள-ெக

ெண2

இ ைலயா?”
உ

ைமயி

அவ இ7

விள-ெக

உைட0திதா . தா2 தி பிய$
ேவ

ேம! ரகி ம.ப7(

ெண2- கலய0ைத நAவவி

அவ>ைடய கைமையD சமாளி-க

நிைன0$- ெகா

 அழ0 ெதாடகினா.

“தா, ரக மா ஏ மா அழேற?” சி3றப பாிேவா அவ தைலைய நிமி/0தி0
R-கி- ேகட ேபா$, அவ அAைக அதிகமாயி3.. இத நிைலயி

த

ணீ/ 9ம$ ெகா

 ந8ச ைம தி பி விடா.

“விள-ேக3றவி ைல? ஏ ரகி, யார$?” எ. 'ர

ெகா0$- ெகா

'ட0தி

ேட

Eைழதவ, வதவ/ ைம0$ன/ எபைத உண/தா.
“ெமள, இ அ

வி7த விள-ெக

ணி” எ. ைகயா எDசாி-ைகயிேலேய ரகி நAவ
ெண2 தைரயி

அவ>ைடய கா!-க7யி

ெச2$, தைல-'ட0ைத- கீேழ தளி உைட0$ ஒ ெநா7யி
பிரளய0ைத உ

டா-கி விட$.

“ஈ9வரா!” எ. க0தி- ெகா

'$ ச.-கD

அேக ஒ

ேட கீேழ சா2த ந8ச ைம ெபாிய 1-'ர",

ைகயா F-' ஓ7 விள-ைக எ0$ வதா. அவ பி, மாதி, பா, ேஜாகி
எ லாேம வதா/க.
“எ ேலா

விள-ெக

ேவ7-ைக பா/-க வதீ/களா? பாழா2 ேபான ெப

ேண!

ெண2 கலய0ைத உைட0$ வி ஒபாாி ைவ-கிறாேய! எைம

ேபாD9, F பயைல- காேணா , த

ெதாடகி விடா அவ.

ணீ/ 'ட"

ேபாD9” எ. பிரலாப
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“பாைல எ0$ உேள ைவ. அட எனேவா இ7
எ லா

$ைட0$ வி. இைத ேபா2 ெபாி9 ப

சமாதான

நட$ விட$. மாதி,

ணாதீ/க.”

ெச2$வி ைகயா ெசறா. ரகி, அழ0 ெதாடகிய 'ழைத0

த பிைய எ0$- ெகா

 பா, ேஜாகி(ட ெவளிேயறினா, சமய

வா20தவளாக.

கணவனி ெசா !-' மதி- ெகாபவளாக மாதி எ லாவ3ைற(
90த

ெச2(

வைரயி

ந8ச ைம அA$ ல பிய வ

எ0$D

ண

ம7த கா!ட

டா

மகி?Dசி வி$

உகா/திதா. இ$ ேபாற ச பவக மாதி-'D சகஜமானைவ எறா!

F7

$- 'ழைத ஒ. வ$, அத3காக- ெகா

கலகலப3. ேபா' ப7 ச பவக ேந/ததி
வத$.

அவ>-'- ேகாப

ேகாபமாக

ைகயா, “அபாடா!” எ. ஒ வழியாக F-' வ$ அேபா$தா
அம/தா. 'ழைதக எ ேலா

ரக ைம உபட, 93றி உகா/$ விடன/.

அ மாதிாி அவ உகா/தா , ' ப0 தைலவ உண ெகாவத3'ாிய ெபாிய

வ7ைல ைவ0$ மைனவி அ"$ பைட-க ேவ

வ7ைல ைவ-'" மமகைள, அவ ம7யி



எபேத ெபா. அ. மாதி

ெகா

 வ$ விடா.

“அட! தகDசி, எேபா$ வதா2? 9கமா?” ைகயாவி விசாரைண-''ழைதயி தா2 தைலைய நீ7னா.
“சாயகால

வேத. அ

ண+-' வாயி

ஈ 'த$ ெதாியவி ைல” எறா.

“அட, ெதாாிய வதானா?”
“ஆமா !”
“கி

ண0தி

பா!ட கி

பா

ண

ெகா

 வா, மாதி!” அவ ெசா ! "னேர இனி-'

வ$ விட$.
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“ந ல F7

வா?-ைகப, ஒ. விைத0தா

ஓராயிர

ெபக, F நிைறய

ம-க>ட 9கமாக இ-க ” எ. அவ வா?0தி- 'ழைதயி நாவி

பாைல ைவ0த பி, “ேபெரன, அ ேம?” எறா.
“கிாிைஜ!”
“ந லேப/” எ. 'ழைதைய0 தாயினிட

ெகா0தா அவ.

“பாவி கா அகபடேவ இ ைல. வத$

ேஜாகிைய0 ேத7- ெகா



ஓ7னா. எேக விAதேதா ெதாியவி ைல. ரக ஒ0த தா அ' இவ/க

வத பி இதானா . அத பயைல இன"
மாதியி 13றி
இ ைல.

அய/$ மறதா
ேதேனா எ-'

ெபாதிதித Eபமான உலக

காணவி ைல.”

ைகயா-' எடாம

‘பலெப7’ைய0 திற$ ெவ லேமா, ெபாாிேயா, மாேவா,

9பாவ

அவ+-' உ

. அ$ வளைம இ லாத F7

'ைற. அதD 9பாவ 'றி0$ மாதி அவைன ப3றி- ெகா

அவ ெசவிகளி

ேபா- ெகா

டேத இ ைல.

“கா எேக விAதேதா? பழிேயாாிட

எ. மைனவிைய- க7$ ெகா
மாதி வ7ைல- ெகா

பாவேமாாிட

டா.

 வ$ ைவ0$ சாைமD ேசா.

 வ

எ. எ$

வள

கா/கைள

ேபசாேத”

மண-க மண-க

ெந2(மாக அ"$ பைட0தா. ெமாDைச பபி ளியி லாத 'ழ ைப

ஊ3றினா. ேசா3ைற- கல$ ைகயா 'ழைதக>-ெக லா ெகா0தா.
அவ+-' உண இறகவி ைல. F-' வராம

ப7னி(மாக ப$கியி-'

எேகா 'ளிாி , பசி(

ரகனி நிைன, ேசா3ைற- கச-கD ெச2த$.
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மைனவி ெகா

 வ$ ைவ0த பாைல ம

ேவ

வி, அவ இர காவ!-'- கிள பி விடா.
----------

டா ெவ.பாக- '70$

1.5. இர$ காவ&

க.- க பளிைய0 தைலேயா ேபா/0தப7, சி ெலற Bமியி

ஊ$ 'ழ!

ெசெபா-க,

ெந ெப7(மாக ைகயா காவ3பரC-' நடதா. ப0$

இப$ நாக காவ

 . பின/ அ.வைட.

இ-க ேவ

வானி

பிைறD சதிர ேதாறி, அத3' ேதவ/ சிகர0$-' ஓ7 விடா.

வான

நி/மலமாக, ஆயிரமாயிர

தாரைக- 'ழைதக விைளயா

விளகிய$. ேதவ/ சிகர0$-' ேம

ேதாறிய பிைறைய- க

"C"C0தன. கா க பழ-க0தி

இளி

ைகயாவி இத?க அவைன(

ெதாாிய/ Fகளி ப-க

சகித

ம ல நி. ெகா

ெச !

அறியாம

பாைதயி

7தா.

தடாகமாக

ட$

‘ஹரஹர சிவசிவ ப*ேவசா’ எ.

" பாைறயி

அ7 ைவ0$,

இறகின. சா-', க பளி, பத

“ம லா!...”
“ஆமாைக2யா” எ. 'ர

ெகா0தா அவ. "ேன ைகயா , பிேன

ம ல+மாக நடதன/. எதிேர கானக ப-க0தி$ நாிகளி ெதாட/த

ஊைளெயா எA பிய$. ம ைல பி வத நா2 எதி/ ஊைளயி- ெகா

"ேன ஓ7ய$. “ேந0$ ந

ேட

ேகாழிைய நாி பி70$ ேபா2விட$க” எறா

ம ல. அத வா/0ைத ைகயாவி கவன0ைத- கவரவி ைல. சி ெலற

"க0தி

உரா2த த

ைம, அத ஆ

7 "த3பனிைய அறி"கப0திய$.

சாதாரணமாக அத பனி, அவைன- கவைல ெகாளD ெச2தி-' . ஏெனனி ,

க பனி ெப2ய0 ெதாட' " அ.வைட நட$ விட ேவ

மா/கழி- கைடசியி

ப

 . எேபா$

தா க பனி ெப2ய0 $வ' . ைத ெபாக

7ைக-' அ.வைட ெச2$ விவா/க. பின/, மாசி நனாளி

ேகாயி " அழ

மிதி0த பிற', விைத-'

திநாைள- ெகா

ெபாிய

இைறவ/

டாவ/.
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பனிைய(

பயிைர(

மீறி அேபா$ ைகயாைவ வா7ய கவைல என?

ஒ கிைள தைழ-க, ஒ கிைள கா2$ விவ$ ஏ?
அ

ணிேயா, “எவ/ ெச2த விைனேயா, எவ/ ெச2த ஏவேலா?” எ. ஓலமிகிறா.

அ

ணனி Bமி ந ல விைள ெகா0தால லேவா, வழ-கமாக- கா-

'. ப-'D சாியான மானிய

'. பாி விைனைய எ
அ

ணிைய நிைன-'

ெகா-க "7( ? மதிர ததிரகளி

ணி அ

ேபாெத லா

ஒ $- கவைல ேதாறி- ெகா
' ப0தி

ஒ $ ெப

Bமிைய(

ணி அ89வதி

வியபி ைலேய!

சில நாகளாக ைகயாவி உள0தி

7த$.

வ$ '$, தைலவைன(

உைடைமகளாக- ெகா

வ ல

அவ+-'ாிய

 உைழ0$, அவைன(

சிறபி0$, அத-

' ப0தி ேவ/ நசி0$ விடாதப7, தளி/0$0 தைழ-க ைவ-கிறா. ஏவைல
ேபா

உைர0$, உய/தவ3ைற ம-க>-'

மி'தியா' ‘ெகாரளி’ மாைவ- 1ட உ

 நிைறெவ2$

சிறைபD ெசா  மா>ேமா; இ0தைகய ெப

ேபா3றி ேபண ேவ

கணவ+-'

பகி/தளி0$ வி,
படக ெப

களி

கைள மாணி-கக எ.

7ய$ ஆணி கடைமயேறா!

தைமயனாக, ' ப0தி I0தவனாக பிறதவ இைத உண/திராத$,
ைகயாவி சீல

மி'த ெந8சிேல அள கடத ேவதைனைய(

ேதா3.வி0தித$. அ

ண ம

அ ல; பல

உண/தி-கவி ைல. ெபாைன பி0தைள என எ

$யர0ைத(

அத அைமகைள

Cவ$ ேபா , ெப

ேசைவகைளD 9யநல0தி3காக உபேயாக ப0தி- ெகா

ணி

, ' ப வள/Dசியி

உயி/ ஊ3றாகிய அைப ெப-கி பிைணைப பின மற$ விகிறனேர!
இைணபி
விைள(

உயிWடமி லாததா

ேத2$ ெபாிேயாாி '3றகளினா

$பக, தீைமக, எ0தைன ச-தி வா2தைவ ஆகி விகிறன!

திமண பத

எப$ வில-க "7யாதத. எற அைமயான உாிைமைய மிக

அவசியமான நிைலயி

மேம உபேயாகி0$- ெகாளலா எற அாிய
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உாிைமைய - மவான சர-கா-கி விவ$, எ0தைன Rர

பாதி-க- 17யதாக இ-கிற$!
ைகயாவி தைத, த
தா அத அ

நாளி

இ ெப

கைள- ெகா

டா/. I0தவளி மக

ண, மாத. I0தவ பிாி$ ெசற பி அவ/
டா/ - தாயி அரவைணபி

இெனா0திைய- ெகா

எனேவா, ைகயா அறியா; ஊகதா. அ

வி0தியாச

க

டதாேலா

ண மாத, ' ப0தி

எ.ேம ஒடவி ைல. சாபா-' எப7ேயா வ
அ

சி.வ/களி வா?ைவ

எற ந பி-ைக

ண+-' விA$ விட$. கவைல இ லாம , வதி உைழ-காம ,

உ லாச

வி 

ஊதாாி எ. ெபயெர0$ விடா I0த மக; I0தவ

மகன லவா?
ைகயாவி தைத உயிட இத நாகளிேலேய I0தவைன0 தனியாக
ைவ0$, நில"

சா(ம , அத மகனி Bமியி

பிாி0$- ெகா0தா/. த உட

தாேம பாப பல க

டா/.

ரகனி தாயி "க ைகயாவி நிைனவி

அேபா$ ேதாறிய$.

சதன0ைத அைர0த கலைவயி நிற ேமனியா. அவ/க சIக0திேலேய,
அB/வமான அழகான வட "க

'ழைதயி நிைனேவ வ .

பைட0தவ அவ. அவ சிாி0தா

ைகயாவி தைத அவ>ைடய அழைக(
ெச2(
ெகா
அ

பாைக( க

உட3கைட(

ேட K. Wபா2 ெகா0$, த

 வதா/. ஒேர ஆ

7

ண மாத+-'0 ேதனி

ம

கபடம3ற

ணி

ேவைல

I0த மக+-' அவைள-

மா2$ விடாேள?
அைளத 'ர . நடனமாவதி

அவைன மி89பவ/

இ ைல. எேக இைறவ+-'ாிய விழா நடதா! , மரணெமறா! , ேகா0த/

இைச-ேக3ப நடனமாவத3' அவ/க சIக0தி
உ

. இைறவைன க?$ அவ தீ'ர

ெம2மற-காதவ/ இ-க மாடா/க.

"த

அைழ அவ+-ேக

இைச-க0 ெதாடகினா

36

அ. - அ. அவ ெவ
F7

மல/ ேபா

ேசா/$ விAத சமய

1ட அ

ண

இ ைல. ேகா0ைத ப-க ெத2வ0 திவிழா-காகD ெசறிதா.

எதி/மைனயி வாச

பி70$- ெகா
சில மணிகளி

அவசரமாக நிைரDச

க7னா/க. சி9ைவ- ைகயி

7தா ேபா! ! ஏ3ற கடைன பிற/ ைகயி

அவ மா2$ விடா.

அத- 'ழைத இபிறவியி

விதிேய மகைனD PAேமா?

ஒபி0$விD

அறிதிைழ0த '3ற எ$ேம இ ைல. தகபனி

த மக அ லாத மகனி மகைன, இள'ழைத எ. பா7 எ0$D

சீரா7னா எ. ெகாவைத விட சி3றப ைகயாேவ தாயாக இ$

அத- 'ழைதைய வள/0தா எ. ெகாளலா . ரகனி தா2 இற$ ஆ.

மாசக கழித$ேம, ந8ச ைம-' ஐ ப$ ெவளி ெகா0$, அ

க7 ைவ0தா/ அவ தைத.

“எைமைய ேபா2 பா/-க ேவ



ண+-'-

எறீ/கேள?”

வழி வி எேகா 93றி வகிறாேர எ. ாியாதவனாக0 ெதாாிய ம ல 'ர
ெகா0தா.

“ஓ...” எ. நிைன-' வத ைகயா, “நீ ேபா2 பா/0$ வா” எறா.
ம ல பத0ைத எ0$- ெகா

உேள ரகனி கா

 ெச ைகயி , ைகயா பரணி

ஏறினா.

தபட$. தி-கி- ைகைய எ0த அவ

செட. ெந- 'Dசிைய- கிழி0$ பா/0தா. 9

 ரக

ப0திதா. எைமைய "ர0 தனமாக அ70$ விD சின ைம-'

பய$ ஒளி$ ெகா
த ேம

7-கிறாேனா?

ேபா/0தித க பளிைய எ0$ ஒ ற

உகா/தா. இடானா!

"க0$-' " ெதாித$.

அA0தி பி70தப7 எA$

சி3றபனி கனித "க , ெவ' அகி , அவ
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சி3றப, ைகயி
பா/0த அவ க
“ரக!” ெதா

தபட$. காெப. உண/தா. அத பிைளைய

களி

ெவ பனி 9ரத$.

ைட தAதA0த$. “இப7D ெச2யலாமா த பி? நீ... F-' I0த

ைபய, உைன0 ேதாேளா ேபா- ெகா

 நா வள/0ேத. எ

உட ட ேத2$ ெபாியவனான நீ இப7 ேபாவா2 எ. நா
நிைன-கவி ைலயடா த பி!”
ரக 'ேராத

ெபாக விழி0$ பா/0$- ெகா

ைகயா-'0 ெதாியவி ைல.

7தா. இளி

அ$

“தி ேவைல இதD சின வயசிேல ஆ'மா ரகா?”
“யா/ தி7னா/க? கீேழ கிடதைத எ0$ ைவ0$- ெகா

எறா ரக ஆ0திர0$ட.

ைகயா செட. நாைவ- க70$- ெகா
“அப7யானா

டா. அப7(

திடா அ$?”

இ-கலாேம!

கிேழதா கிைட0ததா?”

“பிேன, நா உக F7

வ$ தி7ேனனா?”

“இ ைலெயறா , என-' அத- கா
ேபா

டா

ஒ7த எைம நட$ F-' வதா3

சேதாஷமாகிற$, ரகா! கீேழ கிடத$ எ0$D ெசகி- ெகா

டா2. சாி,

ம ல வர . F-' வ$, சாபிட பி ப-கலா ” எறா ைகயா.

“நா ஒ.
“ஏ

F-' வரவி ைல.”

டா த பி?”
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“F7ேல என-' என இ-கிற$, யா/ இ-கிறா/க? என-' அ மா இ ைல,
அ

ண இ ைல, அ0ைத இ ைல, மாம இ ைல, மக இ ைல, எைன யா

1பிட ேபாறதி ைல.”
கைடசி வா/0ைதகைளD ெசா !ைகயி
ெவளிவ$ விட$.

உள0$ ஆ3றாைம அAைகயாக

சி3றப ஆதரட அவ "$ைக0 தடவினா. “அப7ெய லா

ெசா லாேத

ரகா; நா இ ைலயா உன-'? உன-' ஏ அ0ைத இ ைல, மாம இ ைல?

பா வதி-கிறா, பா/-கவி ைலயா நீ?... நா ெசா வைத- ேக, சி3றபா
F7ேலேய இ. இேதா ம ல வ$ விடா. நா
திைகட நிற ம லனிட
“பா/0ேத... பரணி

F-' ேபாகலா , வா.”

தி பி, “எைமைய பா/0தாயா?” எறா.

ரகனா?” எறா ம ல.

“ஆமா . நீ இேக இ. நா F-' ேபா2 வகிேற” எ. பரணி
ப7யி$ இறகி, ம லனிடமி$ தீபத0ைத வாகி- ெகா

ைகயா.

தைன- ைகபி70$ இற-கி அைழ0$- ெகா

ேமேடறிD ெச ைகயி , ‘இ. சி3றப காவ

டா

 தீபத0$ட அவ

இ-'

"ைற எ. ெதாியாம3

ேபாயி3ேற. இவ/ பி70$ விடாேர!’ எ. ஆ0திரதா ெபாகி வத$. எதி/0$
ெவளிேயற0 $7-' $7-' ஒ ேபா-'- கிைட0$, அைதD சி3றப

சிர'-'- 'ளி/சதன
அவனா

ேபா அ"-'வைத ேபா

ஏ3க "7யவி ைல. சி3றப F7

"7( ? அேபா$

இபதாகேவ அவனா

"7யவி ைலேய! அத இட0ைத வி ஓ எ
மகி?Dசி(

எ0தைன நாைள-' ஒளிய

சின ைம ஏசமாடாளா? அத ஹ7(

ம-க> த+ைடய கசியி
ஆ.த!

அ"-கி விட வதைத

இதன!

ண0தி

உறவின ,

எேபா$

நிைன0தி-க

தா எ0தைன
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ஆனா

அவ ஆ0திர0$-', தைன ப3றி- ெகா

ைகைய உத.

 ேமேட3றிD ெச !

வைம வரவி ைல. ேபாதா-'ைற-' பசி(

அத- ைகDPைட உதறாேத எ. ெபாகி வ

'ளி

ேவ..

ஆ0திர0ைத அ"-கின.

ைபயனி உள0ைத அறியா ைகயா, ‘மாதேக9வரா, இத'ல-ெகாA$-' தீைம வராம

இ-க . இத- ைக $ைணயாக, இத0

தீபத ஒளி $ைணயாக, இடான பள0தி$ ேமேல இவைன அைழ0$D

ெச கிேற. ந ல வழியி
காப$ ேபா

எ.

ெச !வைத இத பத"

கா-க ’ எெற லா

ெஹ0தபா ேகாயி-'
இ-'மிட

தீப

இத- ைக(ேம இ.

எணியவா. நடதா.

ஒேற வி7விள-' ேபா

காட, ெபாிய F7 'ழைதக அைனவ

ஊ/ ஓைச ஓ2தித$. அத அைமதியி\ேட ேதனி
இைறவனி கைழ இைச0$- ெகா
‘ஆகா! என அ3த ? அ

கிராம

உற'வ$ ேபால

அைளத தீ'ர

7த$.

ஒ.

ண தானா பாகிறா? அவ இMலக மனித

தானா? அ ல$ யசேனா? கினரேனா? இரவி ேமான0திேல எA

ஊதாாி, ெபா.பறியாத ேசா ேபறி எ. பல

க$

அ

இMெவா,

ணனி

கண0தி$தா வகிறதா? அவ 9யநிைனட பாகிறானா, அ ல$
ெத2வ0தி ஆேவச '7ெகா
அத ஒயி

அவ உள

ெந-'க, வாயி

7-கிறதா?’

தைன மறத லய0தி

கதைவ இ7-க

I?கிய$. ெந8ச

மறதவனாக நிறா.

இனிைசயி அைலக தவ?$ தவ?$ வ$ எேகா ெச. ெகா
இதன. உயர உயர வா+லகி எ ைலைய "7, அத "-க

ேட

ணைன

அைழ-கிறனேவா ஒ ேவைள?
என பா-கிய

ெச2தவ அ

ண! F

மா Bமி(

நிைல(ளைவயா?

இப7 அத இைறவைன- 1வி அைழ-' ேப. அவ+-கி ைலேய?
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ரகனி ந வா? ப3றி அவ நிைன0த3 ெகாப, இத அB/வமான இனிைச
ேபா! ! "ேனா/ பழ ெபைம 'ைலயாம

ஒப$ ந லெதா Pசக

தீபெமனD 9ட

ஒளியா2 வா?$ ெப'வா எற ந பி-ைகைய- ெகா-'

இைசேயா? ரக+

அத இைசயி

ேககாமேல நி. ெகா

க

7தா.

F-'ளி$ 'ழைத அA

தைத கதைவ இ70தா.

'ர

டவனாக0தா சி3றபைன ஏ$

வத$. 9ய நிைன-' வத ேஜாகியி

“மாதி, மாதி!”
தீப மாட0$ அகைல0 R
திறதா.

7 எ0$- ெகா

 வ$ மாதி பரபர-க- கதைவ0

இர அவ சாியாக உண ெகாளவி ைல. 'ளிேரா கா2Dசேலா?
“என?... உட -' ஒ.மி ைலேய?” எறா பரபரட அகைல0 R-கி

பி70$.
“ஒ.

இ ைல; ரகா, உேள வா!”

மாதி அேபா$தா ரகைன பா/0தா. வழியி

மைனவி செட. பாைய மட-கி- ெகா
மாதி, வியட விள-ைக ஏதி- ெகா
ெதாட/$ ெசறா.

 ஒ$கினா.

 சைமய3 ப'தி-' அவைன பி

“எேக இதா இவ?”
“ஒ.

ப0தித ைம0$ன

ேககாேத!” ைகயா ஜாைட ெச2தா.
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“ேசா. இ-கிறதா?”
“களி இ-கிற$! 'ழ  இ-கிற$.”
ைகயா, மைனவி ேசாெற0$ ைவபைத எதி/பா/-கவி ைல. விள-ைக
வாகி0 த

7

ைவ0$வி அவனாகேவ ெவ

'ளி/ நீாி

மிதத ராகி- களி உ

பாைனயி

I7 ைவ0தித 'ழ ைப( எ0$ ஊ3றினா. அவனாகேவ கல$,

“இதா ரகா...” எ. ைகயி

எA$ வதா.

ைடயி

கல வ7ைல- கAவி ைவ0$,

ஒைற ைவ0$, அபி மீ$

ைவ-ைகயி , தைதயி 'ர

ேகட ேஜாகி

“எேக எA$ வதா2? ேபா படா” எ. தா2 விர7னா.
“ஏ விரகிறா2? வரேம! இேக உகா/, ேஜாகி” எறா தைத.
இரவி

எேகா ஒளிதித ரகைன அைழ0$ வ$ தைத உண ெகாப$

அவ+-' $ைமயாக இத$. தைன அறியாம

நீ

ட$. ைகயா, மகனி ைகயி!

“இப7 ஒேர கல0தி
ேவ

உ

ப$ ேபால, எ.

 . ேஜாகி, ரகா இர

இவ

ஒ கவள

 ேப

அவ ைக(

ைவ0தா. தா+

பிாியாம

பிாிதா

பகி/$ உ

சகட , $ப

அத- களி-'
உ

டா.

 இ-க

ெதாி(மா?”

தைலைய ஆ7னா/க.

இவ-'

ைககAவ நீW3றிவி, அவ கல0ைத(

ெவளிேய வதா.

“ேசா. ைவ0ேத. உ

ெசா - ெகா

ணவி ைல; களிைய உ

ேட "ேன வ$ நிறா.

கAவி ைவ0$வி

கிறீ/கேள?” எ. மாதி
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“அேபா$ இறகவி ைல! ரகா, ேஜாகி இர

 ேப

ஒேர ப-ைகயி

ெநக ப-க ைவ0$வி- க பளியா

ேபா/0தினா.

ப0$- ெகா>க!”
இவைர(

“ஈ9வரைர நிைன0$- ெகா
உள0தி

அவனகி

 R'க.”

நிைறட அவ ெவளிேய நடத ேபா$ விள-ைக ைவ0$- ெகா
நிற மாதி கதைவ0 தா?ேபாட ெவளிேய வதா.



“இேக வா” எ. அவைள ெவளிேய அைழ0தா ைகயா. றமைன-'
ேபா2 நிற அவனிட

என ேசதிேயா எ. அவ ெநகினா. ைகயா

ஒ.ேம ெசா லவி ைல. ம7ைய அவி?0$, காைப அவளிட

நீ7னா. “நா

எைமைய பா/-க ேபாைகயிேல பளிDெச. கீேழ கிடத$. எ0$ வேத.
கீேழ நAவ விவி, ஒ.

அறியாத 'ழைதக ேம

பழிைய

ேபாவிடாேய?”
மாதி ஒ.ேம ேபசாம
இேநர0தி

காைப- ைகயி

வாகி- ெகா

எேக பா/0தீ/க?” எறா.

“சின ைம-' பய$ ெகா

 பரணியிேல பசிேயா 97- க7- ெகா

ப0திதா. அைழ0$ வேத. நீ ஒ.



ெசா லாேத. 'ழைதக மன9 பா ;

ெபாியவ/க ேபD9 ளியாக இ-க- 1டா$. மன
மாதி ஒ.

டா. “ரகைன

ெக வி .”

ேபசவி ைல.

“வரமா? கதைவ ேபா- ெகா!”
க பளிைய உதறி ேபா- ெகா

 ெவளிேய வதா. அ

ஓ2$ விட$. இர நி/மலமாக இ ைல. பனி எ+
I7 மைற0$- ெகா

ணனி இைச

க லா0 $கிலா

தைன

7தா மைலயைன. வி/ெர. இறகி வைகயி
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அவ மனசி

நி மதி இத$ எ. 1றி விட "7யா$. ஏ ப7தா3 ேபாற

திதிதா. ேவ3.ைமயி லாம
ேவ

மாதி "A மன$ட ரகைன மகனாக பாவி-க

ேம? அைன இ லாத 'ைற எ0தைன ெபாிய 'ைற! அ

ணனி இைச,

ஓயாத இைசயா2, மாயாத அைலகளா2, இனிைமயி ெம ய பா'-க பிக

ேபாற உவ0$ட ெசவிS ெச. இதய0ைத0 ெதா விடா3 ேபா
சி/ உ

டாயி3. உடேன.

அவ தனிபிறவி; உலக- கவைல ஒடாம , இபகைள ம
ெகா

 வாA

இ ைல. மகைன ம

ேபாகிறா?

எப7- கவனி-க

அத இைசயி 1தலா , அவ த, ஒ.மி லாம

நிற$. அ0தைன ெபா.கைள(
பாதாள0தி

கிடப$ ேபா

ெச வகைள(

ஏ, உலகி க

க>-' ம

ஆ3றவி ைலயா? பணிாி(

ப0$விடா , ஆ>-'- ெகா8ச
ஒ ' ப

எ. மனசி

ேவ3.ைம ெகா

9ம$ த த,

அவ+

ஒ ெச வ

ெகா

என

ஒ0$ "ைறேபா, கடைமைய பகி/$
ெதாாிய உட

நல-'ைறவா

பகி அவ+-' உணவளி-கவி ைலயா?

ட பிற', ம

டா70 தாிசாக ேபாட ேவ

ைண ம

 ?

ஏ பிாி0$

ண+-காக, ரக+-காக, ம3ற 'ழைதக>-கா- அத ம

ெபானாக பாபட ேவ

அ லவா?

பிாி$ நாடகமாவாேன? பிாிவி

இ-கிற$? ஹ7 நிலக>-ேக காவ
எ ேலா

உய/$தா

உண/தா. அவ ' ப0$-' ஒ மக வவ$

9ைமயா'மா? ந ல மகனாக ஆ-கிவிடா

அ

ப3றி-

கவனிபார3.- கிடதா! , இ ைல; மைனவி

தனிபிறவி. ம

ஒடாத நீராக பிாி$ ேபானா!

ஆனா

 . ைத பிற$ ெபாிய ப

ணி!

விைள

7ைக கழித$ , "பாக,

ரக+-' "ைறப பா

கற-' உாிைமைய0 த சடைக நிைறேவ3ற

னிதமான பி, விைத-'

திநாளி , அத Bமியி!

ேவ
ப

 . பிேன, மாசி நனாளி

ப0த ேவ

 .

ஒ

மாதக/ ேகாயி

" அழ

மிதி0$

விைத0$ விட
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இMவிதெம லா

தன-'0தாேன தீ/மான ெச2$ ெகா

தைத, காவ3 பரைண ெநகினா.

டவனாக ேஜாகியி

B ... B ... B ... எ. ஊ$'ழெல0$ ஊதியவனா2- ைகயி
ெகா

7தா ம ல.

த தீ/மானக>-' அ$ ெவ3றிD ச' ேபா

ேஜாகியி தைத-', மகைன ெப3ற மகி?வி

அைனயி மனைச ேபா

----------

கட+

நிைற உ

ஒபதாக எ

ணி- ெகா

நிைறேவா அடகிய

ட

டாயி3..

1.6. கனவி& கட ஒளி

காவ!-' வ$ அ. ேபா
கவைல(

வ8ச"

ேஜாகியி தைத ஒ நா> க

வ.ைம( வ0$

நி0திரா ேதவி, அவைன அ. பாிBரண நி மதியி
விடா. அத உற-க0தி\ேட பினிரவி
கவைலயி

அயரவி ைல.

உடைல ஏறி பா/-காத
தாலா7- க

அவ ஒ கன க

ணயரD ெச2$
டா;

பிறத கனவ ல அ$; நிைறேவறாத ஆைசைய நிைறேவ3றி- ெகாள,

ெபா லா மன

ெகா

பத0$ட வ$

சிO70த மாயம ல அ$. அவ+-' அ$ இைறவ அ

 1றிய ந3ெச2தியாக0 ேதாறிய$.

ெபெந ஒ. கீ?0திைசயி

ெதாிகிற$. ெச8ேசாதியா2, ெசா-க ைவ-'

ஒளிபிழ பா2, இைள- கைர-கவ ல அன3 'ைவயா20 ேதாறிய அத
ம

டல0தி , "தியவ/ ஒவாி "க

திவிழிக; உய/த I-', சாத
மணி-'

ெதாித$. க Xரமான அகற ெந3றி; Fர0

தவA னைக இத?க; ெசவிகளி

டலக ஒளி/கிறன; ெந3றியிேல ெச8சதன

"க0ைத ைவ0த க

இைம-காம

பா/0$- ெகா

ேதாறிய$ ைகயா-'. அறி

ஞான"

அைழபதாக , ஓயா$ அைழ0$- ெகா

இவ/? அழ3கடேளா? அ ல$ அழேல$

$ல'கிற$. அத

ேட இ-கலாெம.

பA0த அத "க தைன

ேட இபதாக

ேதாறிய$. யா/

ெப மானி ஒ ேதா3றேமா?...

இ ைல தமேதவேனா? காலேதவேனா? ஒளி0 ெத2வேமா?
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அவ அத "க0தி காதியி

சிறி $ ேநர

லயி0$- கிழ-' ேநா-கிேய ெச ல ஆர பி0தா.

ெசற பினேர, அவ+-'0 தா ம

ைபய ஒவைன(

நட-கவி ைல, 1டD சி.

அைழ0$ வகிேறா எ. லனாயி3.. அவ ரக

எப$ அவ மன9-'0 ெதாித$. ைபய சாதாரணமான கDைச( ,
ேம3ேபா/ைவ(

க பளி(மாக இ ைல. உளாைட, ேமலாைட இர

அணிதி-கிறா. தைல"7ைய உDசியி

"7$ ெகா

 ெந3றியி

ெபாட விள'கிறா. ேமலாைட நAவி நAவி விAவதா

ேபா- ெகாகிறா.

“ேவகமாக வா, ரகா!” எ. 1றிய வ

ண



சதன

R-கி0 R-கி

ைகயா தி பி பா/-கிறா.

ஆ! ரக எ. நிைன0ேதேன? சதன ெபாடணித பா

வ7(

இத "க

ேஜாகி-' உாியத லேவா?
“நீயா வதா2? ேஜாகி, ெநD 9 . நீ சிறியவ ேபா” எறா அவ.
“9டா$. ெஹ0ேத 9வாமிைய நா+

'தி0$ நட-கிறா 'ழைத.
“நீ ேவ

டா

ேஜாகி, ரக தா ேவ

உதறிவி அவ தி கிறா.
கீ?0 திைசயி

பா/0$- ' பிட வேவ அபா” எ.

 . ரக எேக? ரகா?” ைகைய

அட/த காD ேசாைலகளிைடேய '$ அத ஒளி- கதிேரா

உலக பவனி-' றப விடா. மாத, 9

'தி0$- ெகா

7தா.

ைக(மாக ெவயி

" இரவி இனிைச நிைன-' வர, ைகயா னைக(ட எதிேர

வதா.

வ$
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“வா த பி, காவ!-' ேபா2 வகிறாயா? ஆமா எைம கா
அபபா! என ெப

பிைள த பி, F7

எ-கிறா!” எறா கசட அ

ஒ7$ ேபாDசாேம?

ெமா! ெமா! ெவ. உயிைர

ண.

இத வா/0ைதகைள உளிேத ேகட ந8ச ைம, அ பா2 பா2$ வதா.
“நானா உயிைர எ-கிேற? இத F7

எத ெப

பிைள இபா? ஓ/

உ-'- 1ட உதவாம

உகா/தி-கிறீ/க எ. அவ/க சிாி-கிறா/க.

கா2Dச . F7

டமி ைல. விள-'-' எ

உதவா-கைர பய , ேந3. ேபானவ தைலேய நீடவி ைல. 'ழைத-' ேவ.

அவ ஓயாம

ஒ ப

நீ7யத3'

“மைலயி$ விA
எேக? நீ க

அ

ெண2 இ ைல...”

ண சிாி0தா.

அவி 1ட நி3'

த பி, இவ வா2 நி3கா$. ரக பய

டாயா?” எறா.

“இர பரணியிேல ப0திதா. F-' அைழ0$ வ$ ேசா. ேபாேட.
அேகதா R'வா. விைளயா ைபய. ெபா. வ$விடா

ேபா2விவா. ஒ நா பா/0$, அவ+-' பா
சடைகD ெச2$ விட ேவ
உடேன அ

கற-' உாிைமைய0 த

 ” எறா ைகயா.

ண மைனவி பா2தா.

“த பி-கார/ கி

சிாி-காம

சாியா2

ட

சிாி-'

ெச2கிறா/, ேக>க! ேநேர சிாிபைத- கா7!

அழைக பா/0$- ெகா

 உகா/தி-கிறீ/கேள! என-'

நாைவ பிகி- ெகாள0 ேதா.கிற$. இத F-' ஏ வேதா எ.

இ-கிற$. எைம ஒைற(

ைகயாலாகாத உகளிட

பிைள கீேழ தளி0 தீ/0$ விடா.

சட' ெச2யலா

எ. ெசா கிறாேர!”
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“இப7ெய லா

ஏ தபாக நிைன-கிறீ/க அ

தாேன ஒழிய, ெவMேவ. ' ப

நிைன0திதா! இனி(

அ ல. இ$ வைரயி!

அப7 நிைன-க ேவ

எ. நிைன-காதீ/க. ந மிட

ணி? நா

ெவMேவ. F

அப7

டா . எனிட

இ-கிற$

இ-கிறெத. ெசா !க. ரக ேவ.,

ேஜாகி ேவ. அ ல; ந

ெகா7

த பியி ேபDசி

ண உகி ேபானா. அவ த பலFன0ைத அறிவா.

ஆனா

அ

மாக இ ைலயா?” எறா ைகயா.

அைத ெவ3றி ெகாள "7( எற ந பி-ைக-' இடமிறிேய அவ

பலFன0$-' அ7ைமயாகி விடா.

“த X...!” எ. உண/Dசி(ட த பியி ைககைள ப3றினா. அவ ைகக
நகின. அத- கர"ரடான "க0தி

க

ணீ/ உகிய$.

அவ க

ட0தி$ வ

ந8ச ைம இ$

நிசமாக இ-'ேமா எ. அதிசயி0$ நிறா.

“1 ைவ0ேத+

எ லா Bமிைய( திேவா . அ

ேவ

ந F வ$ எ0$ ேபாக; இ ைலேய

F0 ெதா ைலைய எ லா
மானா!

காதி

அ+க!” ைகயா இMவித
பரபரட காைல பணிகளி

இைச ேபா

ணி, நீக இனிேம

ேபா- ெகாளாதீ/க. உக>-' என
ெசா 

ெமாழி$வி0 த F-' ெசறா.

ஈபடலானா.

காைல பணிகைள "70$ வி அவ ம.ப7 ெவளிேய கிள " மாதி
அவனிட

வதா. ரகைன ப3றி ேபச0தா.

“அவ/க ைபயைன இேக ைவ0$- ெகாவ$ சாி; ந8ச-கா ேப9வ$ நறாக
இ ைல. அவ/க ைபயைன நா

ேபான இட0தி

'ள0$0 த

அபகாி0$- ெகாகிேறாமா . த

ச0த ேபாகிறா. ஒ 'ள வறசி எறா

ணீைர ஊ3ற "7(மா? நம-' என?”

ணீ-'

இெனா

ேஜாகியி தைத, மைனவிைய நிமி/$ விழி0$ பா/0தா. அவ அத
பா/ைவ-' அட'பவளாக இ ைல.
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“ெபாியவேர பா/0$ "ேப அவ/கைள ேவறாக பிாி0தி-கிறா/. இேபா$
நீக ஏ மா3ற ேவ

 ; அவ/க Bமியி

அவ/க பிைளையD ெசாதமாக ந

நீக பாபட

F7

ைவ0$- ெகாள
ேபசி- ெகா

அ

ணி அத F7

இபா எ. எ

Cகிறாயா நீ?”

ைகயா-' ேவதைன ம
“ஒநா அ

7- 'ர

டா .”

ேவ

“மாதி!” எறா ைகயா; “நீ என எ.மி லாம
ணியி ேபD9-' நீ ஏ வைக ைவ-கிறா2? அ

டா ;

ேவ

 ேபாகிறா2?
ெநநா

ப7த$.

ணி ஊ/ ப8சாய0ைத- 17 விதைல வாகி ேபா2 விவா

எ. என-'0 ேதாறி- ெகா

ேட இ-கிற$ மாதி!”

“நாேம பாப எ0தைன நா அத- ' ப0$-' உைழ-க?”
“என ெச2வ$? கா-ைகதா 1 க . 'யி
1 கவதி ைல எ. கா-ைக ஒ 'யி

1 கவதி ைல. 'யி

'8ைச- 1ட வள/-காம

விவதி ைல. மாதி, ெதாதவ/க இ-கிறா/க. அவ/க ம
பாபடாதவ/க. அவ/க மைலயி
காரண0$-காக, நா இ+
ெகா-கிேறா . ச7(
த$, ந

ேகா0த-' நா தானிய

எ. பய$ ெகா

ம3றவாிடெம லா

நா வ$ '7யி-கிேறாேம எற

அ.வைட-' அ.வைட அவ/க>-'0 தானிய

பாைன(

வா?-' சா-'

அாிவா>

வ$ ேமள"

ெகா

தாள"

ஈ7( ெச2$ நம-'0

பா அளி-'

ெகா-கிேறா . கா- '. பாிட , மதிர

 அவ/க ேகபெத லா

சேகாதர "ைற ெகா

மாய

ெகா-கிேறா . மைனயி

 வா?ைகயி , அ

ெச2தா. அவ ' ப0ைத ப7னி ேபாட? இத F7
அ

ணி

வாA

ண என தீ'

"த

பிறத

ண ஐய+-'D சமான . அவைன நா ப7னி ேபாவதா? ெசா ! மாதி?”

மாதி வாயைட0$ நிறா.
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“சாி, 9 த

ணீ/ ேபா ைவ, நா மணிய-கார/ F வைரயி

ேபா2

வகிேற”எ. ைகயா பணி0$ வி ெவளிேயறினா.
அதD சாாியி

ம. ேகா7 Fதா கிOணனி தா0தா காிய ம லாி F.

ஊ-' ெபாியவ/. அவ-' வாாிசாக மக இ ைல. இ மைனவிக க7(

Iவ

ெப

ம-கேள; Iவ

இைளயவைள, அ0த மணி-க

மணமாகி கணவ/ Fக>-'D ெச. விடன/.
ஹ7யி

தா மண

ெச2$ ெகா0தா/.

அவ>ைடய மகனான கிOண தா தா0தாவி அைம ேபரனாக, ச/V
ேகா
ெகா
ேபா

ெதாபி(

அணி$, கீ?மைல மிஷ பளி- 1ட0$-' ேபா2 வ$

7தா. ஊாி

ஒ தவ.

"3றிD சDசர உ

டாகாதப7, ஓ/ அைண

இ$ வத அதிகாாி அவ/. அவைடய அைணயி , அத மரகத மைல( ,

மணி-க

ஹ7( , அ0$D 93றி(ள சின- ெகா ைப, கீ?மைல "தலான

'7யிக>

அடகி, அவ/ வா-'-' மதி

93றி(ள அத ஐதா. '7யிகளி
ேகாயி க, ெபா$வான விழா-க உ

ெச வா-' ைவ0திதன.

உளவ/க>-'

. விைத-க , விைத0த பலைன

அEபவி-க , விழா-க>-' நா நிDசயி-க

ெச2$ ெகாவா/க.

1ட

ேபா0 தீ/மானக

காியம லைர ேஜாகியி தைத காணவத ேபா$, அவ/ வாச

ெதாாிய கயி3.- க7!-'- கயி. ேபாட பா/0$- ெகா
ைகயாைவ- க

ெபா$வான

வராதாவி ,
7தா/.

ட$ேம அவ/, “ந லாயி-கிறாயா? வா! எைம விA$

காெலா7த$ எப7 இ-கிற$?” எ. விசாாி0த வ

வரேவ3றா/.

“அப7ேயதா இ-கிற$. நா உகளிட
ஆேலாசி-க வேத” எறா ைகயா.

ண

றமைன-'

ஒ "-கியமான ேசதி ெசா ல
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“அப7யா? நா+1ட ஒ "-கிய காாியமாக உன-'D ெசா ய+ப
நிைன0திேத. உகா/.”
ெபா$வாக, பயிைர- 'றி0$ விைளைவ- 'றி0$, அ.வைடைய- 'றி0$ அவ/க
ேமெலAதவாாியாக ேபசி- ெகா

ைகயாைவ- 'சல
உபசாி0தா.
“அ

ண மணி-க

“வ$ மாச- கண-கி

விசாாி0தா. பக ேமா/ ெகா

ஹ7 ப-க

 வ$ ைவ0$

வவேத இ ைல!” எ. '3ற

உகாேவ. விதா-கி ேபாடேவ

ேஜாகியி தைத நைக0த வ
“வஷ- கண-கி

7-ைகயி , கிOணனி தா2 வ$

ண .

சா7னா.

 ” எறா

வ$ உகா/தா! தைக சைள-க மாடா” எ.

பதி!-' அவ நைக0தா.

ைகயா, ெபாியவைர பா/0தவ
ெதாடகினா.

ண

ெதா

ைடைய- கைன0$- ெகா



ஏற-'ைறய அவ வாெய-' ", காியம லேர! “நாேன
"-கியமாெகௗைன பா/-க இேத, த பி. ந ைமய ேகாயி

ெநைப-

கா-க, அத- கீ?மைல ைபய வ$ ஐ$ வஷக ஆகிவிடன. அவ

இனி- க யாண

க7- ெகா

அவ மாம ேந3. எனிட

 F- ெகா7ைய- கா-க ேவ



எ.

வ$ அபிபிராயபடா. அ0தப7யாக ஐய

ெநைப- கா-க ஒ ைபய வரேவ

ேம! சீல"ளவனா2, ெபா2 P$

அறியாதவனா2, இைறவ/-'ாிய காணி-ைககைள0 தன-ேக ெசாதெம.
எ

C

ேபராைச இ லாதவனாக, நிைன0த ேபா$ உ

C

ெபதீனி-காரனாக இ லாதவனாக ந ல ைபயைன0 ேத/ெத-க ேவ
உ ைபய ஒ 'றி8சி ஆகவி ைல?” எ. 1றி நி.0தினா/.

ேம!
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ேஜாகியி தைத, க

ட கனைவ( , த ேயாசைனைய(

ெவளியி", ெபாியவ/ வாயிேல வத ெச2திைய( எ

மகி?தா. எ0தைகய 9ப Pசகக!
ஆனா

ரக+-' பதிலாக ெபாியவ

அவ3ைற
ணி எ

ணி உள

ேஜாகிையேய 'றிபி- ேகட$தா

மலாிைடேய ஒ சி. "ெளன உ.0திய$ அவ+-'. “இ ைலேய!
ரக+-'0தா சாியான பிராய . நா+

ேந3றிர ஒ கன க

ேட” எ.

ைகயா கனைவ விவாி-ைகயி , இைடயிைடேய காியம ல/ த ைம மற$
தைலைய ஆ7னா/. க
ைகயா, கனவி

க

க கசிய, கீ?0திைச ேநா-கி- ைகெய0$- ' பிடா/.
ட ஐயைன(

ேஜாதிைய(

விவாி0த$ட, ைகயி

பி70$D ெசற பாலக ேஜாகி எபைத மா3றி, ரக எ. 1றினா.
காியம ல/ க

கைள I7யவரா2 அம/திதா/.

அத மைல பிராதிய0தி

"த

ெஹ0தபாி நிைன- ேகாயி

"தலாக வ$ ஊறிய "ேனாரான

அ$. அத ப-க0$ மைல-கார/ அைனவ

அவைடய வழி வதவ/க எப$ ந பி-ைக. இளைமயி விகார

எ

ண

ேதா2த

"ைள-காத பால பவ0$ ைபயேன, அத- ேகாயி ெநைப-

கா-' னிதமான பணி-' உகதவனாவா. அத ெநேப, அத-

ேகாயி!-'ைடய ெத2வ . ஊரா/ காணி-ைகயாக அளி-' எைமக> ,

தானியக>

தீைய- கா-' ைபய+-' உாியைவதா எறா! , அவ

எதவிதமான ஆட பர 9கேபாகக>-' இட

யா

மற$, அத னித ெநைப ேபா3.

நாைள-' ஒ "ைறேய அவ உ

ெகா-க- 1டா$. F 93ற

ணலா . க7

பணி ஒேற அவ+ைடய$. ஒ
ெம0ைத "தய 9ககைள

அவ ேமனி Eகர- 1டா$. த ஒ ேவைள உணைவ(

ெகாள ேவ

அவ தாேன ெபாகி-

 . அத- ேகாயிைல( , ெத2வ ைமதான0ைத( தவிர, அவ

ேவ. எத இட0$-' " அறிவிபிறிD ெச லலாகா$. பவ மைகய/,

அத- ேகாயி எ ைல-' எ-காரண0ைத "னி

வரமாடா/க.

அப7 வ$ விடா! , ஐயனி ெநைப- காபவ, அவ/களிட

உைரயாட-

1டா$. இ0தைகய ஒA-கக>ட ஒ சி.வைன0 ேத/வ$ எளிதாேமா?
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ெமௗன0ைத- கைல0தவரா2 காியம ல/, “ேகாயி!-' " இ. மாைல
ப8சாய0$- 1ேவா . எ ேலா-'

ெச2தி அ+கிேற” எறா/.

“ஐயேன ெமாழித அ வா-காக என-'0 ேதா.கிற$” எறா ைகயா.
“கல$ ஆேலாசிேபா , கனெவ. ெசா !

ேபா$ எவ

அைத ம.-க

மாடா/க.”
“ைபய இ+
ெச2யலா

ைவ-க ேவ

பா

எ. எ
 .”

கற-' உாிைம ெபறவி ைல. அ0த ேசாமவார

அைத(

ணியி-கிேறா . ெபாியவ/களா2 நீக ஆசி 1றி நட0தி

“ெச2யலா . எ லா இாிய உைடய ஈ9வரனி ெசய . அ

ண F7

இ-கிறானா கா?”
“நா அவாிட1ட- கனைவD ெசா லவி ைல. ஐயனி பணி ைபய+-'கிைட-'

இர

பா-கிய அ லவா? அ

ண என ம.-க ேபாகிறாரா? F

டாக இதா! ெவMேவறாக0 ேதாறினா!

ஒ.தா.”

அ

ண+

நா+

“அ$ என-'0 ெதாியாதா? நீ கிைட-காத த பி.”
“நா வரமா? மாைலயி
“ஆக . நீ(
எ லா

வாச

பா/-கலாமா?”

ைபயைன- ேக, அ

ணைன(

F7

ேகD ெசா . பிற'

ஏ3பா ெச2$ விடலா ” எ3+ 1றி, காியம ல/ அவைன உட வ$
வழிய+பினா/.
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ைகயா அப7ேய F தி பவி ைல. எைமைய பா/0$ வரD சாிவி ப-க

நடதா.

அவ பக

F தி வத3', ெப

7/ வாயிலாக, ெச2தி கா0 தீ என

பரவி விட$. மாதி-' இ$ எதி/பாராத ெச2தியாக இத$. ஒவித0தி

அவ>-'0 திதிேய. ஐதா. ஆ

க அப7 ஒ ஒAகி

இதா ,

ைபய ந லவனாக0 தைலெயபா. காணி-ைககளி$, ஏேதா ஒ

ப'திேய+

வி 

' ப0தின-' இ$ ஒ ந ல வா20தாேன?

ரக உ
ெகா

அவ+-ெக. கிைட-' . ேவைல ெவ7 ெச2யாம

ைடவி !

ைக(மாக, அவி-கைர த/களி

7-ைகயி , ேஜாகி(

ெபளி(

சாபிட

நி. விைளயா7-

அவ+ைடய எதி/கால0ைத ப3றிய

ெச2திைய- ேகவிபடவராக பரபர0$ ஓ7 வதா/க; உைர0தா/க. ைக

அப7ேய நிைல0த$. க

கைளேய அவ ெகாடவி ைல.

“எைனயா? ெஹ0தபா ேகாயி!-கா?”
“ஆமா ; அப+-' ேந3. இர இாிய/ கனவி

வ$ ெசானாரா .

திககிழைம, எைம கற-க ‘ெஹாேண’ எ0$ உனிட

ெகா-க

ேபாகிறா/க” எறா ேஜாகி.
அதி/தவனாக நிற ரக, “நா மாேட” எறா செட..
“அெதப7? ஐய கனவி

எறா ேஜாகி.

நீதாேன ேவ



எ. ெசா யி-கிறாரா ?”

“ஹ , ெபா2; நா மாேட” எறா ரக.
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“ேந3. நீ ேகாயி

உைட0$- ெகா

இாிய/ இ ைல எ. ெசானா2. எைம விA$ காைல

ட$. இேபா$ கனவி

ஐயேன வ$ ெசா  இ-ைகயி

மாேடென. எப7D ெசா வா2?” எறா ெபளி.
“நா மாேடெனறா
“அபசார

நீ

என ெச2வாரா ?” எறா ரக.

ேக விைள( ” எ. ெபளி பய".0தினா.

ரக ெச2வதறியாம

நிறா.

அவ+-' யா/ மீெத. ெசா ல "7யாம

ேகாப

ெபாகி எAத$;

ேகாயி3பணியி கபாகைள அவ ஓரள அறிவா. ஒேர "ைற அவ

சைம0$ உ

ேவ

ண ேவ

 . அ$ 1டD ச7ைய ஒேர ஒ தரதா கவி?-க

 . எMவள விAகிறேதா இைலயி

ேகாயி எ ைலைய0 தா

7 ெச !

அவ+ இத நிைனக எA பிய$

ெச2$விடா/? அபாக உளவ/ ேபா

அைதேய உ

9ததர

ண ேவ

கிைடயா$.

 .

கி பட/$ விட$. சி3றபா P?Dசியா
ேபசியெத லா

ந7பா? 93றி(ள

கிராமகைள எ லா வி, எ0தைனேயா ைபயகைள வி, அவைன0

ேத/ெத0த$ அநியாய .
எ0தைன ஆ

கேளா! சிைற, சிைற வா?, மாேடென. ெசா ல- 1டாதா?

ெவளி-' அவ, ‘இாிய
ெசானா! , அ7 மனசி

கிட-க ; "த

$யர"

ஏமா3ற"

இ ைல’ எ. F -'D

அDச படபட0 $70த$. எைம-'- ேக வத$

நா அவ அப7D ெசானதா

சி3றபனி கனவி

ெகா-கிறாேரா!

இ ைல, ஒ.

தா இாிய உைடயா/

வ$ அவைனேய ேக, அவ+-'0 த

ேகாப"

அவ க

களி

டைன

நீைர வவி0தன. ஆ0திர0$ட

'0$D ெச7கைள ஒ70ெதறிதா. அழகாக B0தித ம8ச வாடாம ைக
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மல/கைள- கிளி அவியி
"த

ேபாடா. இளானா!

நா தபி ஓட "யறவ ேபாயி-கலாகாதா? கா ேவ. ைகயி

இத$. ெபா லாத ேவைள, பரணி
காவ

பரவாயி ைல எ.

வ$ தா ப0தாேன! ேவ. எவேர+

இதி-க- 1டாதா? கா, சி3றப ைகயி

அ$ேபா

தபிD ெச !

சத/ப

இ லாம

ஒ0ைத-' ஓ7 விடலாமா? எப7D ெச வ$?

ேஜாகி அவைனேய பா/0$- ெகா

“உைனேய பி70ததானா
ஐய ெநைப- கா0தா

ஒ ெவளி பண1ட

7தா. ேயாசைன ெச2தவ ேபா ,

தா இாிய உைடயா/ உைன0 ேத/தி-கிறா/.

தானியெம லா வ , Bமி ெகா0தாமேல விைள( .

உனிடேம ஈ9வரனா/ கனவி
ரக அ. "Aவ$

வமா? ைகயி

சி-கிவிட$. இனி

வ$ ேப9வா/” எறா.

ேயாசைன ெச2$ ஒ "7-' வதா. அேபா$

மாேட எ. அவ ம.0தா

அ0தைன ேப

ஒ "கமாக அவனிட

எதி/- காவா/க. அவ தபி ஓவேத அசா0தியமாக ஆனா!

பா

கற-' சட'-'- 1டமாக எ லா

ஆகிவி .

வவா/க. பா மைனயி

சி3றபா ெவளி பணகைள மைற0$ ைவ0தி-கிறா/ எபைத அவ
அறிவா. அ. எப7ேய+

விடலா .

சில ெவளி பணகைள எ0$- ெகா

தா

 ஓ7

ம.நா மாைலயி , 93.ற- '7யிபி பிரதிநிதிகளான தைலவ/க>

ெபாியவ/க>

மர0த7யி

ேகாயி

ேமைடயி

ைமதான0தி

17னா/க. ேகாயி "+ள

தைலவராக- காியம ல/ F3றிதா/. அேபா$ ரக

நீரா7, 90தமான உளாைட(

ேமலாைட(

தைத ஒ ற"மாக அம/தி-க, நவி

தாி0$, தைத ஒ ற" , சிறிய

இதா.

காியம ல/ எA$ விஷய0ைத உைர0தா/; “ஐ$ ஊ/களி பிரதிநிதிகளா2
வதி-'

ெபாியவ/கேள, இாிய உைடயா/ " வணகி, இ. 1ட0ைத-

17யிபத3'- காரண0ைத விள-'கிேற. ஐய ேகாயி

ெநைப- கா-க அம/த ைபய ேதவ+-', வ
B/0தியாகிறன. அவ 'ல"

' ப"

மாச

னித

இப$ ஆ

க

வளர, அவ இ$வைர கா0$ வத
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 ;

இைறபணிைய வி, அவ+-ெக. உள கடைமைய ேம3ெகாள ேவ
இ ைலயா?”
“ஆமா , ஆமா ” எ. நா3றகளி$ ஒக இைணதன.
“இைறவாி ெநைப- கா-' பணி சாமானியமான$ அ ல. வா-'
Rயைவயா2, ேகாயி
இ$வைரயி
ெச2$, ந
இ$ ேபா

எ ைலைய னிதமா-கி- ெகா

7-' இபணி-',

இத ேதவ, ஒவிதமான அபA-'-'

கிராமக>

ெப3ேறா

மன"

இடமி லாம

பணி

ெபைமப ப7 நிைறேவ3றி விடா.

அ0த ைபயைன எப70 ேத/ெதேபா

எ. நம-ெக லா

கவைலயாக இ$ வத$. ஆனா , 'ழைதகளாகிய ந ைம, ந "ைடய ஐய

ேசாதைன ெச2யவி ைல. ேந3றிர வழிைய- கா7விடா/. அவேர ைபயைன0
டா/. மரகத மைலயி , சிவD ெச வரான தமகைர

ேத/ெத0$- ெகா

அறியாதவ/ உ

ேடா?”

“இ ைல” எற ஒ எAத$.
“உ

ைமயான சிவ ப-த/ அவ/. ந "ைடய "K. பாவகளி

மனசா

நிைனயாம

ஒைற(

அர திவ7 அைடதவ/. அவைடய வழியி

ைபயைன, I0த '7யி I0த த வைன, ஐய தம-'0 ேத/$
ெகா

7-கிறா/. அவைடய ஆைண-' ம.- 1ற நா

“ைபய னித பணி-' ேவ
இ-கிறா. ஒ 'றி8சி(

யா/?”

7ய எ லாவித அ சகைள(

ஓரா



கடதவ. ந

மாத

வத

ெகா

டவனாக

ணனி இனிய

இைச ேக பரவசமைடயாதவ/ உ

ேடா இ மைலயி ? சி3றப ைகயா

மணிைய ப3றி இனி நா ெசா ல

ேவ

ெதாட$ ெபானா'

ைகைய உைடயவ. ந ல நில0தி

மா? இைறயவேர ேத/த$, அத-

' ப0தி சிற-' ஓ/ எ0$- கா அ லவா?”
“சேதகமி லாம , சேதகமி லாம !”

விைளத இத
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“ரகா இப7 வ$ ெபாியவ/கைள வண'.”
ரக வணகிய ேபா$, “னித ெந எ.

ஒளிர , சி.வ சீல

விளக பணிாி$ ஊ/க>-ெக லா 9பிச0ைத அளி-க ” எ.
ெபாியவ/க அைனவ
“வழ-க

வா?0தினா/க.

ேபா , தின0$-' F-ெகா பி7யாக வ

தானிய" ,

ேகாயி!-ெக. விடபட எைமகளி பா! , இவ பணி-' ஒ

காணி-ைகயாக இ-க . இைத ஒ- ெகா

, ைபயனி தைத " வ$,

இதD ெச2திைய உ.திப0த !” க Xரமான 'ர

1றி "70த ேபா$ ரகனி தைத எA$ வதா.
சிறி$ ேநர

பிரைம பி70தவ ேபா

க

க

காியம ல/ இப7-

பளபள-க நிறா.

ஹர ஹர சிவ சிவ பஸேவசா
ஹர ஹர சிவ சிவ பரேமசா
எ. அவ க

ட0தி$ எA பிய இெனா, அத மைல-கா3றி

அைலகZேட பரவி, அதD P?நிைலையேய னித0தி
17யிதவைர, திக>
ெச2த$.
அ
க

கைக( தாி0த எ பிரானி நிைனவி

ண+-' வா?ேவ இைசயாக விள'

ணீ/ ெசாாிதா.

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

"A-கிய$.
ஒறD

ேமைமைய உனி உனி0 த பி
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1.7. (ேயா?
(ேயா? விைனேயா?
விைனேயா?
அ. திககிழைம. ரக பா மைனயி

'வத3கான உாிைமD சட' அ.

தா நைடெபற இத$. அதிகாைலயிேலேய F ெமAகி 90த ெச2$ 9நீ/

ைவ0$ அைனவ
கிழ'

கீைர(

நீரா7ன/. அ

ெமாDைச(

சிறிய சைமய3க7

ண த பி இவாி ' ப"

சாைம( திைன(

அாிசி(

ஒ. 17ன.

ெவ ல"

K. ேப/ வி$-'- 'விதன. "த

அதD

ஈ3.- க.ட

ெமாA ெமாAெவ. நிற காாி எைமைய- 'ளிபா7, மணிக க7

அலகாிபதி

ரகனி தைத ஈப7தா. ேஜாகி(

ைபயக>ட '.-'

ெந-'

ேபாவ$ , ெவ ல"

ரக ைம( ஹ7

ெபாாி(

திப$ , சிாிப$ , விைளயாவ$மாக- களி0$- ெகா

வாகி0

7தன/.

ரக ம , $ உளாைட ேமலாைட தாி0$, அலகாி0த ெபா ைம ேபா
நி. ெகா

மைத ேபா

7தா. ஒறி!

அவ மன

ெதாி( '.- 1டக>-'

அபா , ெதாடெபடா சிகர0$-'

ண ம-க 'A"

படண . கைடகளி

கா9க>-' அவ/களிட
எ*ேட7

ண

இட , 'திைரக>

எனெவ லா

அபா

இதன.

வ

7க>

ஒ0ைத நகைர

Fதிகளி

ஓ

ெபாக இ-'ேமா? ெவளி-

ப8சேம கிைடயாதா . ேம3ேக, ஜாஸ $ைரயி

ேதயிைலD ெச7கைள( , காபிD ெச7கைள(

பா/0ததி ைலயா? லைபயி கா9-கைட, ".-', 9
எ லா

அட/த கானகக>-'

பிேன மைறதி-'

அவ ஏ-கD சிதைனக வடமிட வ
பல வ

ெச லவி ைல. Rர0தி , யாைன

அவ ஒ நா ேபா2

ட

வி3'

கிழவி கைட

அேக தா இ-கிறன. ஒ $ைரயி ேதாட0திேலேய எ0தைனேயா

மனித/க, எ0தைன எ0தைனேயா $ைரக>

நகாி , என என விைதக உ

$ைரசானிக>

உள ஒ0ைத

ேடா? அத அ3த அதிசய நகர0$-' அவ

ஓ7ேய தீவா. ஆ , ஹ7ைய வி அவ ேபாேய தீவா!
ஒMெவா நிமிஷ"

ெநக ெநக அவ பரபர அதிகமாயி3.. அ0த

வார , ெஹ0தப/ ேகாயி

னித ெநைப அைண0$ விவா/க. ம.வார
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வனி கைட$, $0 தீ I7, அவைன- ேகாயி
'0தி விவா/க.

I-' மைலயி$ , மணி-க

ஹ7யி$

"தய உறவின/ வ$ 17னா/க.

எ ைலைய- கா-கD சிைற

மாம மாமிக, அ0ைத

“ந லா இ-கிறீ/களா? ந லா இ-கிறீ/களா?” எற ே^ம விசாரைணக> ,
“வாக, வாக” எற வரேவ3- 'ர க>மாக F7
நிைறத$.
ம

ைட ெவ7-'

கலகல

ெவயிேலா, பனிேயா அ. இ ைல. 'ளி/கா3. ெம ல0

தவ?$ ெச. உடைலD சி/-கD ெச2$ ெகா
ைகயா காைலேய நீரா7 ம7(0$, பா

7த$.

மைனையD 90த ெச2தா. ெப

ம-க ஒ$கி நி3க அவ பா3கலகைள0 $ல-கி, 9நீW3றி- கAவி ைவ0தா.
தனியாக ஒ Iகி3 பா3'ழா2 உ
90த

. அ$ வழி வழி உபேயாகி0த பா3'ழா2.

ெச2$ அத பா3'ழாைய அ ைமெயன நிற எைமயி அகி ,

ரகைன- ைகைய பி70$, ைகயா அைழ0$ வதா. அகி
அ

ணனிட

பா3'ழாைய0 த$, “அ

ணா, நீக "த

நிற

பாைல- கற$,

ைபயனிட பா3'ழாைய0 தாக” எறா.
அ

ண அைத வாகி0 த பியிடேம திபி0 ததா; “இ-க

த பி; நீதா

மகளகரமான ைககைள உைடயவனாக இ-கிறா2. உ ைக-' அைவ ம7

9ரபைத ேபா

பாைல "த

எறா.

நா எ'

பா/-கவி ைல. நீேய அவ3ைற ேபCகிறா2. நீேய

கற$, ஆசி 1றி ைபயனி ைகயி

‘ெஹாேண’ைய- ெகா”

த பி 'Aமியி-' ெபாியவ/கைள பா/0தா; நிசத
ப-க

மீ



பா/ைவைய0 திபினா த பி.

நிலவிய$. அ

ண
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“நீக I0தவ/, அ

ணா, நீக தவ$ ச பிரதாய ” எறா, ெதா

கரகர-க.

“இ-' . மாமா, ெபாியவராக நீக ெசா !க. ம ல
ெசா !க. ' ப0தி

ணா நீக

நா I0தவ எப$ ேப-'0தா. எ தைலயி

ெபா.ைபD 9ம0தாதீ/க. நா க-களி

அகபட வி பவி ைல. F

‘பலெப7’ைய எவ நிரப பாபகிறாேனா, இள
வழிவழியான ப

ைட-

பாைட(

உைழைப(

பிைளக>-'

எவ த+ைடய நட0ைதயா

க3.- ெகா-கிறாேனா, அவேன I0தவ, அவேன உாியவ. எ ைகயா
ெகா7

ெபகவி ைல; நீேய ெகா; தடாேத” எறா அ

எ

ண.

I-'மைல மாம+ , காியம ல , “ஆமா , அ$ேவ சாி; நீேய அைதD ெச2,
கா. பா3'ழாைய வாகி- ெகா!” எறன/. ைகயா தட"7யாம
‘ேஹாேண’ எற அத பா3'ழாைய இ ைககைள( நீ7 ெப3.ெகா

டா. கிழ-' "கமாக அவ அம/$, அத னிதமான சடைக

ஆர பி0தா.

ேஜாகி-', தைத மாகைள- கற-க பா/-ைகயி
மதிர மாய

எA பி பா

நி3'

இ.

ேபா

சமய , ஆடாம

அைசயாம

களி

ஆவ

அவ பா3கல0தி

ஒளிர பா/0$- ெகா

Cைர

7தா. க."7,
கற-' வித

ததா.

, சிறிய தைத கா7யப7, படபட-'

விர க>மா2, பாைல- கற-க "யறா. ேப-' இர

கிைட0த$.

ெவ

ெமளD ேச/பா.

, பா

"-கா! நிர பிய பா0திர0ைத ைகயா ரகனிட
ரக அைத ஏதி- ெகா

$7-' .

நிர பி வ . வர ைப மீறி அ$ ெபாகி

எைம ம7 9ரத$ , பா3'ழாைய இ-கி- ெகா

ந'

விர க>

அவ தைத ைக ைவ-ைகயிேலேய பா3'ழாயி

ெபாகி வவைத ேபா

ேஜாகி, க

ைகக>

கா7,

ெந89
 X/ தா
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கறத பாைல எ0$- ெகா

 அவ F-' Eைழைகயி , அைனவ

வி ஒ$கி நிறன/. மாதி, தைலவ+-' உாிய உ
வ7ைல( , ேவ. கலகைள(

“"த

ெபாிய வ7

ெகா

எ லாவித நலக> 1ட

கலமாகிய ெபாிய ெவ

கல

 ைவ0$ ஒ$கி நிறா.

பாைல வி. இ. "த

ப' ெகாகிறா2. ' ப0$-' ேவ

வழி

இத F ெபா.பி

ெமற பாைல- கற$ தா. என-'

எ. ந

ஐயைன, இாிய உைடயாைர ேவ

நீ
7

வி, ரகா!” எறா சி3றப.
ரக+-' எ
தாேன?

ணக>

மா கற$ ெகா

, ம

ெசா3க> எA கலகல உள0தி

ைண ெவ70 தானிய

இதா

விைத0$- ெகா



ஹ7-' அAதி- கிடப$தானா "7?
இ ைல, இ லேவ இ ைல.
இ ைல, இ ைல எ. மன9 தாள

ேபாட, அவ உ

கல0தி

ேபா$, அவ ைக நகிய$. அவ ைக ந'வைத- க

பாைல ஊ3றிய

ட ேஜாகியி தைத

உதவியாக- ைகநீ7 பி70$- ெகா>", பா3'ழா2 ஆ7 பா

சிதிவிட$.

ைகயா-', ேநர-1டாத$ ேந/$ விடா3 ேபா

கீேழ

ெந89 தி-கிட$.

'Aமியிதவ/களி கச"ச ஒக எA பின. ைகயா செட. அவ
ைகைய பி70$ ம3ற- கலகளி

பாைல ஊ3றினா. இ$ நிக?ைகயிேலேய

ெப

7/ ப-க

கச"செவற ஒ வ!-க0 ெதாடகிய$. னிதமான சட'

ெப

க ப-க

ேநா-கினா/.

நிக?ைகயிேல ெப

களி ேபD9 எAவதா? I-'மைல மாம ேகாப "க0தினரா2

அத- கச"ச-'- காரண"

F7

இ$தா. ந8ச ைம-'D சட' ைம0$ன

ைவ0$D ெச2வதிேலேய இOடமி ைல. அத F7

பா மைன
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இ ைலயா, உ
ெச2ய ேவ

கல

இ ைலயா? அைத அ லவா "த

 ? அவ+-'0 தமைன-' எைத(

கிைடயாதா? "த

ைவ0$பாைல ஊ3றD

ேத7 வ

ெபா.-

ண, த பிையேய ெச2 எ. 1றிய$ ேபா , த பி

அ

மைனவி தனிடேம அத உாிைமைய விவா எ. அவ ெபாி$

எதி/பா/0திதா. மாியாைத-'- 1ட அ லவா அவ அைத ெமாழியவி ைல?
அவ/க ெச2வன எ லா

P?Dசிக இ ைலயா? ைபயைன( 1ட

' ப0$-' பிகி- ெகாகிறா/களா?
த அதிதிைய அவ ெவளியிவிடா.
I-'மைல மாமி " வ$ சமாதானமாக, “அத மைன-'D ெச. அேக(
பா

ஊ3ற ” எறா.

“இ-க , இ-க ” எ. ைகயம/0திய ேஜாகியி தைத, சைமய3
ப'தி-' வ$, எ லா பா

டகளி!

பாைல0 ெதளி-கD ெச2தா. பின/,

எதி/ மைன-' ெசறா. "னதாக ந8ச ைம ெச. அ' உ

கல

எ0$

ைவ-கவி ைல. மாமிேய எ0$ ைவ-க, பாைல0 ெதளி-கD ெச2தா. பிற',
'Aமியிதவ/களி

ெதளி-கD ெச2தா.
“வ3றாத பா

தைத மீ$ , தாயா/ மீ$ , ெபாியவ/க மீ$

வழக வள

எ. ஒMெவாவ

ெப.வா2; எைமக>

ப9வினக>

பாைல0

ெசழி-க ”

ஆசிக வழகின/. பின/ மீதி(ள பா!ட சி3றப

அைழ0$D ெச ல, ரக பா மைன-'D ெசறா. ைகபாைல ைவ0தா.

சட'க இ0$ட நிைறேவறிய$ , “நாைளயி$ நீதா இத எைமையகற-க ேவ

 , ரகா!” எறா/ தைத.

ரகனி "க

கா/கால வாைன ஒ0தித$.

“பசி ைபய+-', "த

அவ+-' உண ைவ(க” எறா/ காியம ல/.
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பா!

ெவ ல"

ெந2(

ேச/த ெபாகைல மண-க மண-க0 ைதய

இைலயி

(மினிேக இைலக) "தியவளான பா7 ரக+-' பைட0தா. ரகனி
விர க இனிய உணவி

“ஏ

அைளதன; ேசா. சி-கவி ைல. ெந89 அைட0த$.

டா த பி, சாபி, பசி இ ைலயா?” எறா பா7.

“தனியாகD சாபிட- கOடமாக இ-' . இ ைலயா ரகா!” எ. ைகயா

அகி

வதா.

இத3' ெபாிய உ

கலகைள( , ைதய

இைலகைள( ெகா

 வ$ மாதி

எ ேலா-' ைவ0$ அ"$ பைட-கலானா. நாைல$ ேப/களா2 ஒ

' பமா2 பழகியவ/களா2, ஒMெவா கல0ைதD 93றி அம/தன/. இனிய

களி(

ேசா.

'ழ 

ேமாமா2 ெப

ஒ3.ைமைய க?த வ

ண

எ ேலா

7/ பாிமாற அ

ண த பி

உணவதலாயின/.

“எைம நட$விமா ைகயா?” எ. ஒவ/ செட. ேகடா/.
இDசமய

இைத ஏ நிைனப0$கிறா எ. நிைன0த ைகயா செட.

"தி- ெகா

, “கா

17னா

நட$ வி . நாைல$ நாளி

ெகா7!-'0 R-கி வ$விடலா ” எறா.
"த

நா "ைறகாவ

அவி-கைர-' அபா

இத ராம, “ேந3. நா2 விடாம
ெகாளி ேபா

க

'ைர0த$.

க ெதாிதன. என-' எனேவா

சேதகமாக இத$. கா7$ ஏேதா ேமாப
ஈ7 ெகா

ெமள-

அறி$ வதி-கிற$. நா

 ேபாகவி ைல. பயமாக இத$” எ. விவாி0தா.

ேஜாகியி தைத தி-கிைகயிேல, “ேவைடஇ-கிறதா? இ ைல, நாி
ஆ-கடா எைதயா+

F ேபாஜ.

பா/0$ வி  எகிறாயா?” எறா நாகா
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“அட, அ0தைன- 'டா நா? ெதாாியைன- ேக பா/!” எறா ராம
ேராஷ0$ட.

ைகயா-'- கவைல ேமட$.
“அப7யானா

93.- கிராமகளி

உஷா/ப0தி அைழ0$ வர ேவ
ந

ெதாிவி0$ ேவைட-கார/கைள

டாமா? அவி-கைர வைரயி!

வதெதறா

ஆமாக>-' அபாயமி ைலயா?” எறா.

“ெசா  அ+ேவா ” எ. 1றியப7ேய காியம ல/ எA$ ைக கAவ

ேபானா/. அைனவ

ெவளி 
ேகாயி

 "70$0 தா Bல

", ைமதான Iைலயி

"70த$

தாிப$

ைகபி7ப$மாக

தி-' வ$ விடன/. இைளஞராக இதவ/க, ெஹ0தபா

ேபD9-களி
"த

உ

இத உ

ைட- க ைல0 R-'வ$ ப3றிய

உ3சாகமைடதவரா2 அேக ெசறன/. ேஜாகியி தைத, உ

ஏேதா ஓ/ உதலா

'றி ப-க

அைத பா/0த$தா. ேஜாகி தின"

நடதா. அவ

காைலயி

 லாி$

" பாைறைய- கட$ ைகயா இற'ைகயிேல மா ேம2-'

சி.வ/க

ெகா

நா மாைலயி

எைம ேம(



 ெச வா. அைற- ேகாலாகல0தி

அவ ேபாடாேனா இ ைலேயா?

இவ/ ஓ7 வதன/. அவ/க மரகதமைல ஹ7ையD ேச/தவர ல/.

“ ! அதா எைமைய- க7D9, இA0தி ேபாD9!” ைகயா-' அவ+

ஏேதா ஒ மாளிைக '!கி விAதா3 ேபா

அதி/Dசி உ

உண '!க, உண/ இள, அவ ஓ7னா.

டாயி3.. உ

  சாிவிேல அவ அைம0தித சா-'- 1டார0திேல அவ க
காசிைய எப7D சகிபா!

எைமயி தைல தனியாக பிகப, பாதி சிைத$ இர0த"

இத$. உட

ட

ட

களாி(மாக

பாதி காணபடவி ைல. அ$ வ$ இA0$ ேபான தடமாக

அவி-கைர வைரயி!

அபா!

இர0த

ெசா7 ெபகியித$.

65

ம

ணி!

ேகா/0த$.

மைதயி!

உயிைர ைவ0தித அத ெபமகனி க

இ$ எைத- 'றி-கிற$? னிதD சடைக நிைறேவ3.

எத0 தீைமைய- 'றி-கிற$? ஐயேன!
அவ அத ம
க

களா

க

ணி

களிேல நீ/

நாளிேல, இத அவல

பிற$, நிைன ெதாி$, இப7 ஒ பகளாிைய0 த

டதி ைலேய! ,  எபா/க. அ8சி- காப$க

ெச2வா/க. ஒேர ஒ "ைற எேபாேதா Iறா
சி.0ைத ஒைற ஈ7 எறி$ ெகா
எ*ேட $ைர 1ட, இத ப-க

காைடைய( கதாாிைய(

 வத$

F ம லனி தா0தா,
. அ$ தவிர, ஜாஸ

 இ ைல எ. ெசா - ெகா

"யைல(

அ லேவா 9- ெகா



 ேபா'

ெச2தி ேக7-கிறா? அப7யி-க படபக ,  ேதாறி இப7 ஒ

ேகார0ைத நிக?0தி ேபாயி-கிறேத! இ$ தானா? அ ல$ மதிரமா, மாயமா!
ஒ நிைன அவ+ ேதாறி, உDசதைலயி$ உளகா

சி/ைப ஓ7ய$.

வைரயி!

ரக - ரக இாிய உைடயா-' உகதவ அ லேனா?
‘மகேன, ேஜாகிய லவா, நா ேத/ெத0த ைபய? நீ ஏமா3.கிறாேய! எ.
ஐய ேக'
க
ஆ

ேகவியா? ஈ9வரா, இெதன ேசாதைன?’

க ஆறா2 ெபக, அவ அத இட0திேலேய நிறா. ச3. ேநர0தி
, ெப

, '89 'ழைதக, ஹ7 அடக!

அப7 வராதவ, மன ஆ.த!

மகி?Dசி(

உைடயவ ஒவ இதா, ரக!
----------

அேக ஓ7 வதன.

பரபர

அதD சமய0தி
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1.8. வி*தைல ஓ-ட
வான

ேசாெவ. ெகா70 தீ/-' எற அளவி

ஒேர கண0தி

பளீெர. Pாிய உதயமானா

ஒளிேமா, அப7 ரகனி இதய0தி
உட!

உள0தி!

அைட-க-க

அத மைல பிரேதச

இ7த$.
எப7

கவித ஏ-க- கவைலக கைர$, அவ

அளவ3ற 9.9.ைப உ

டா-கிய$ அத நிக?Dசி. ப0$

நிமிஷ ேநர0$-', தா பிற$ வள/$ பழகிய மரகத மைலைய வி, கன
க

ட ஒ0ைத நகைர எ

அவ ஓ7- ெகா

ணி, எவ

ேபாகாத ப-க0தி!ள ஒ0ைதய7 பாைதயி

7தா. இபி

"Aசாக இத இர

Wபா2க> , Iேற காலணாD சி லைர(
ேவக

 ெவளி

அவ+ைடய ஓட0$-' உயிரான

ெகா0தன. ‘ஐேயா!’ எ. Fடா/ அப7 அப7ேய எ லாவ3ைற(

ேபாவி ஓ7ய ேபா$, பா மைன-' ஒ கல0$-' பைப ஒறி

சி3றப ேசமி0$ ைவ0தித ப0$ Wபாயி$ எ0த ெவளி Wபா2க
அைவ. கடவி?த$

ஓ

க. ேபா

அவ தி பி பாராமேல, வழிைய

ேநா-காமேல தா ஓ7னா. _ எ*ேடைட- கடத$ , மைல, கா!
எத மைல? எத- கா?
ரக அத ப-க0ைதேய இ$வைரயி

அறிதி-கவி ைல! கானக0$

ஒ3ைறய7 பாைதயாக0 ெதபட இட0தி , இளகா க க !

"ளி!

'0த, ேவகமாக ஓ7னா. ஆகாேக '. பேரா ேகா0தேரா ெதபடா
அ8சி ப$கி பி ெசறா. மைல ஒறி ேம

பா/0த ேபா$, Pாிய இத திைச ெகா

ஏறி அவ 93.

, மரகத மைல எத ப-க

அவ

"3.

இ-கிற$, ேதவ/ெபடா எேக ெதாிகிற$ எபைத அறிய "7தேத தவிர,

வ

ண விசி0திர ஒ0ைத நக/ வ

கிட-கவி ைல.
இதய

$ணியி

ண மயிைல ேபா

படபட-க, அத மைலைய(
ஒ மைலDசாிவி

" விாி$

கட$, ரக ஓடமாக ஓ7னா. சி.

அவ "7Dசி வதித களி(

'!க, பி+

அவ க

ெபாாி உ

ைட(

ெவ ல"

வ$ நிறா. கீேழ ஒ ஹ7 இத$.

ெந8ச0 $ணி மா2த$. கா க பினி- ெகா

டன. எவேர+

ெதாி$
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ெகாவா/கேளா? அ$ என ஹ7ேயா? அவ+-' உறவினேரா, சி3றப+-'0
ெதாிதவேரா இ$விடா ?
ஹ7யி அகி
'தா. இள

ேகடன.

ெச லாமேல அவ மீ

உள0தி



இறகி- கானக வழியி

கிைய ஊ விசி0திரமான ஒக அவ+-'-

“இாிய உைட ஈசேர, இ. எைன ப0திரமாகD ேச/0$ விக. எைன
ஒ0ைதயி

ெகா

எ. ம.0த உள , அத இ-கடான நிைலயி

இைற8சிய$.
த/களி!
உ

‘இாிய உைடயா/ இ ைல’

 ேச/0$ விக” எெற லா

பாைறயி ப-ககளி!

டாயி3.. ெவ'Rர

பாவகைள மனி-கD ெசா 

 ஒளிதி-'ேமா எற கி அவ+-'

பல கா மைலகைள- கட$ அவ ஓ7ய பிற', தி-'0

திைச ெதாியவி ைல. மரகத மைலேயா, ேதவ/ ெபடாேவா அவ க

களி

படவி ைல. கA' I-' ேபாற பாைற(ட ஒ மைலதா அவ+-' "

இேபா$ ெதாித$. இளகா க ேநாவ, அத வனாதிர0தி

நிற அவ க

களி

நீ/ ெபகிய$.

நி/-கதியாக வ$

“ஐயேன, நா ெபா+ட தி பி வ$ உக ேகாயி!-' நா' எைமக

விேவ. எைன- காபா3. !” எ. வா2வி- கதறினா. சிறி$ ேதறி, ஒ
ேவைள இர-' உயிேரா இ-கிேறாேமா இ ைலேயா எற நிைனட,
ெபாாி உ

ைடைய0 தி. ெகா

ெபாA$ ேத(

ேட நடதா.

சமய0தி , அத- 'றி உDசியி

அவ உள0தி

அவ நி. பா/-ைகயி ,

ெத  பிறத$. வைள$ ெசற '.களி நவி ,

ப9ைமயான  ெவளி; வைளவான '.கிய ெபா$ ேபாற வாயி க>ட ‘கண-’
 லா

ேவய ெப3ற '7ைசக; ஒ ற

இெனாற

க

க7டமான ேகார ;

எைம மைதக நி3' ெகாட7.
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ெதாதவ/ ம$! மனிதவாைட ெதாியாத கானக0தி$, ம-க '7யிைபக

விட ைதாிய0தி

அவ அத மைதைய ேநா-கி நடதா. $-'ளி

அணித Bசாாி அவி0 $ைற-' ேபா2 வ

உ3. பா/0தா. ரக+டேனேய நடதா.
ெதாதவ அவ ெமாழியி

தி-தி-ெக. அ70$- ெகா
ஒறி வாச

கிழவி ஒ0தி(

வழியி

அவைனD சதி0தா;

ரகைன ஏேதா விசாாி0தா. ரகனி ெந8ச

ட$. ம.ெமாழியிறி ேநராக நடதா. '7ைச

வ$ உகா/தா. அத- '7ைச வாச

இைளஞனான ஒவ+

க பளி ேபா/0த

அம/திதன/. ரக+ட வத Bசாாி

அவ/கைள பா/0$ ஏேதா ேபசினா. '7ைச-'ளி$ ெவ

மி+

ெண2 பளபள

திாி-கபட 1தைல(ைடய அழகி ஒ0தி வதா. ச3ைற-ெக லா

அேக 1ட

அவைனD 93றி- 17விட$. அவ/க>ைடய ெமாழியி

எனேவா ேக அவைன0 திணற அ70தா/க.

என

ரக ம.ெமாழிேய ேபசவி ைல. ஓ7 வத கைள. $ணி "7பி$

களிைய(

ெவ ல0ைத(

ஒ கிழவ அகி

எ0$0 தின0 ெதாடகினா.

வ$ அவ தைலைய நிமி/0தி.

“ஹ7யி$ வகிறாயா? எேக வதா2?” எ. அட ரகனி

தா2ெமாழியி

வினவினா.

“என-' ஒ0ைத. அ

அ

ண+ட ஹ7-' வேத. என-' மணி-க ஹ7.

ண "ேன ேபா2விடா. நா ஒ ஒ0ைத-' ேபாக ேவ

 . வழி

தவறி விட$” எ. ெபா2ைய நிசமாக ந7-ைகயிேல அவ+-' அAைக
வ$விட$.

“வழி தாேன தவறிய$? ேபாக , காைலயிேல ஒ0ைத ேபாகலா ” எ. கிழவ

ஆதரவாக அவைன சமாதான
அறிர அவ/களி இள
ெந2(

உ

ெச2தா.

விதாளியாக இ$, ரக சாைமD ேசா.

, அத அட-கமான '7ைசயிேல உறகிய பிற', காைல-

கதிரவ+ட த ஒ0ைத பிரயாண0ைத0 ெதாடகD சி0தமானா. உட ஒ
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ெதாதவ வாப $ைண வர, கதிரவ உDசி-' வ"ேப ரக ஒ0ைதயி

எ ைலைய அைடதா.

வைளவாக மைலகைளD 93றி(
ெசா ல "7(ேமா? ேம7!

சி!ைவ உDசி(ட ேதா.
அதிசயி0தா. அ$
ெத-களி

 ெச !

ஓ

சாைலகளி அழைகD

பள0தி! எ0தைன எ0தைன க7டக!

மாதா ேகாயி

ெதாதவ/ ேகாயி

ேகார0ைத- க

 ரக

ேபா! !

எ0தைன $ைரமா/க! பளபள-'

ராஜநைட ேபா

ெகா

'.-ேக பிள$

டாகா வ

7க; நிமி/$

'திைரக; தைலபாைக அணித ம-க; நா2கைள பி70$$ைரசானிகளி ஒ2யாரதா என! "> பழ

ேபாற

உதக> , ஒேர ெவைளேமனி(மா2 அவ/க ெத2வ பிறவிக ேபா! !
$ைண வத ெதாதவனிட , “என-' இனிேம

ேபாக0 ெதாி( ” எறா ரக.

“இனி இப70 தனியாக வராேத” எற ெபாபட ேநா-கிவி, அவ பாைதயி

இத கைட ஒறி

நிறா.

ரக பா/0த$ பா/0தப7 திறத வா(ட அதிசயி0$ நிறா. ெத-களி

93றினா; ‘ெபாடானிக ’ நதவன0$ ேராஜாD ெச7கைள பா/0$ பா/0$

மகி?தா. கவ/ன/ மாளிைக வாச

'திைரகைள( எட நி. அDச

கைடFதியி

லாலாவிட

திறா. இர ெந'

நிற ெம2காபாள/கைள(

ேதாய எ7 பா/0தா. பி+

காலணா-' மிடா2 வாகி ஆவ

திாிதா.

வைரயி

இMவித

நடதா.

தீர சி0$0

சைத- கைடகளி அகி

இர க பனி ெப2(ேம எேக "ட'வ$? ேமலாைடைய இ.க ேபா/0$ெகா

, ஒ கைட வாச

சைதயி

வைகக>

97- ெகா

ஒ 1ைட வாகி ைவ0$- ெகா
வாக அேக வ

 அறிர உறகினா. ம.நா
டா. கா(

கறி( "ைட மீ

ெவைள-காரD சீமா சீமா7கைளD 93றி “1

1ஸா/, 1!” எ. 1வி- ெகா

 வர, அவ ஒேர நாளி

பழகிவிடா.
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"த நாேள இர

டணாD ச பாதி0தா. அதனா

அளவி ைல. கா9! ஹ7யி
ேசா., களி!

காைச- க

ணா

அவ ெவ.ட உதகைள ம70$- ெகா

ப-க0தி$ அத மைலயி

அவ அைடத மகி?Dசி-'

பா/-க "7(ேமா? ெவ.

டா. ேகாய 0R/

பிைழ-க வத Iதா7 ஒ0தி ஆப

வி3றா. த ப7-' ஒ.. ஆ. ஆபக காைல ேவைளயி

ெச. தி. வரலானா. அவ+ைடய ச பாதைனயி

எனேவா திப

டகைள0 தின "7த$.

அேபா$ பனி-காலமாதலா

கைள-ேகா9 , "ளகி(

தக சர-'களி நய0ைத( அைமைய(

ஹ7யி

காணாத என

எ லா- கைட-கார/க> ,

1றி- 1றி- 1வா/க.

அவ/களிடதா அேநகமாக ஆ' . 1ைட 9ம$, 1 ேவைல ெச2த

ரக+-', அதD சைதயி

9பிைளயி சிேநக

கிைட0த$. ேகாழி

"ைடக> , B-ேகா9, இைல-ேகா9க> அவ 1ைடயி
ெகா

அவ பதிவாகD

வ$ 'விதிதன. ெவைளD சீமாக

வ$ அத- கைடகைளD 93றி வ ேபாெத லா
வியாபார

9

இைல-ேகா9 , B-ேகா9 ,

உைள- கிழ'
சைதயி

வியாபார0$-'-

 வவா. அவசரமாக ப7-' பாதியாக ேபாவி

ேபா2விவா. ஒ நா ரகேன அவ+ைடய ப0$ B-ேகா9கைள(
"ைடகைள( வி3., அவனிட

ரக+-' உட
ெவளி பண

வணகி ம

ச பாதி-'

ேணா இைய$ உயி/ வாA

நாடேம இ ைல.

ஆைச அவ+-' விA$ விட$. அவ+-'

இத- 'ண0ைதD 9 பிைள க

 ெகா

டா.

சாமா/0திய"

கா2சி எபி7 ைபயனாக, ேமஜ/ $ைர பகளாவி

" ேவைல-' வத 9தா 9பிைளயாக, அர
பகளாவி

இப$

பண0ைத- ெகா0தா.

வியாபார0 திறைம( , காைல "-காலா-கி பிைழ-'

வ3ற

சாைமD

சில ஆ

இதன.

க>-'

மைன ேபாற

'திைர-கார/, 'சினி-கார/, நா2-கார/, பல/, ஆயா "தய

பணியாளாி பைட-ேக தைலவனா' நி/வாக0 திறைமைய அைடதிதா.

$ைர F நி/வாக0திேல அவ பிைழ0$ தி
பண

அ+பி, ஒ0ைதயி

Fெடா.

-க !ள ' ப0$-'

வாகிவிடாெனறா , அவ+ைடய

71

சாமா/0திய0$-' அ0தாசி ேதைவயி ைல அ லவா? $ைர பகளா0
ேதாட0தி

கா2க பயிரா' . ஜாதி- ேகாழிகளி ப

பணமா-'

"ய3சியி

அவ3ைற ஒேர கண-காக ைவ0$- ெகா

ைண ஒ. இத$.

, ெப'வைத அMவேபா$

அவ+-' ரகைன ேபா

இதா. நாெளா.-' ஒ Wபா2-' ேம

ஒ ைபய ேதைவயாக

ைபய ச பாதி0$0 ததா

ஒ

நாைள-' அவ+-' ஓரணா- ெகா-க- 1டாதா? அத ஓரணா

இர

டணாைவ(

“வ

Dேசாைலயி

மிDச

பி7-க, 9பிைள ஒ வழிைய- ைகயா

தா எ F இ-கிற$. நீ மாைலயி

வ$விேட. இரவி

டா.

F-'

உன-'D சாபா த$விகிேற” எறா.

ரக+-'- கச-'மா? $ைர பகளாவிேத அத பைக( 9பிைள

ெப3. வ$விவா. சாைமD ேசா3.-' பி ஆப"

'ழ 

அாிசிD ேசா.

உணவி சி(

சி0த ரக+-', $ைர பகளாவி

மிடா(

பழ-கமாயி3..

ளி-

தயாரா'

லா

வா?-ைக அவ+-' பி70தித$. ைகயிேல, ைபயிேல ெச- கா9க>

கா9க>

'!கின. ெவளி பணமாக எ0தைன நாக ெச ! !

த இன0தா/ எவேர+

வதா

க

 ெகாவேரா எபதா

அவ தைலயி

$ணி 93.வைத விடா. "A-ைகD சைட அணி$, ஆகில"

ெகாDைசயாக ேபச- க3றா. உதைக நகர வா?-ைகயி

"ேனறினா. ஊாி நிைனேவ ரக+-' எழவி ைல.
------------

$ாிதமாக

தமிA

1. 9. பா& ெபா"கிய/

ரக ஹ7ைய விD ெசற பி இர
இர

நி-க

டாவ$ வசத"

 பனி- காலக வ$ ேபா2,

வ$ விட$. கீ?மைல மா$ேக9வர/ ேகாயி

அழ

மிதி-' திவிழா நிைறேவறி, Bமி திபி, $ விைத விைத-' விழா
நைடெப3., பயி
ேபால, வற

வள/தாயி3.. கா2Dச

ட மரகளிெல லா

கிட$ $ இர0த

ஊ.

உட

$0 தளி/க ேதாறின. கா2$ கிடத
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 தைரெய லா , திைர கடேலா70 தி  தைதைய வரேவ3க0 $ளிவ
இள

'ழைத ேபா

எ. விைத(.

வ

தளி/0$D சிாி0த$. இ0தைன நாகளாக எகிதனேவா
ண

சின8சி. வ

எ7 பா/0$, அட-கமான ெப

ண மல/க,  -'களி

'ழைதகைள ேபால இள

நைக ாிதன. ப3க கிகி-' தப
எேக பா/0தா!

களமிலா

ேத2$ வர, இதமான ெவ$ெவ$பி ,

இய3ைகயைன, தா ெப3ற ம-கைளD சீரா
ேபாற ேகால

ெவயி

மகி?Dசியி

விளகின. காகளி

I?கியிதா3

ேவைட-கார/,

ேகாO7 ேகாO7யாக0 ெதபவா/க. ேதவ/ ெபட சிகர0தி!

'மாியா3றியி F?Dசியி!

மகி? ெபற, ெவைள ம-க ேத7 வ

வ$விட$.
ஊெர லா

இப

ேஜாகியி F7

ெகா

 வ

வசதகால , ெசற இர

இப0ைத- ெகா

மா.த க நிக?$ விடன!

 வரவி ைலேய! அத F7

அதிகாைலயி , ளினகளி இெனா(
ேக'"னேம ேஜாகியி உற-க

அ

ணா$ பா/0த வ

அத பரணி

ஆ

கால

களாக

எ0தைன

ேகாழிகளி 1வ!

அ. கைல$ விட$. 1ைரைய

ணேம ப0திதா. ேமேல, Iகிலாலான பர

F-' ேவ

7ய தானியக, கிழ'க "தய ப

.

டகைளD

ேசமி0$ ைவ0திபா/க. அவ+ைடய தைதயி உட!ைழபா! , தாயி

ஒ0$ைழபா!

தானியக>

'ைறயாம

எேபா$

அத F7

நிைறதி-' . ேஜாகியி சி. உள0தி , இ$வைர கவைல '7யிதேத
இ ைல.

‘ரகனி Fைட ேபாறத. ந
ேசா.

களி(

F. எ0தைன ேப/ எேபா$ வதா!

ெகா-க0 தானியக உ

பவ0திேலேய ஊறிய ந பி-ைக(

இேபா$ ஆட

க

’ எப$ அவ+ சி.

ெபைம(மாக இத$. அத ந பி-ைக

விட$. ஒ 'றி8சி-'ாிய ஆ

க "Aவ$

கடதிராத பவ0தினான அவ+ைடய உள0தி , ' ப0ைத ப3றிய

ெபா.

கவைல(

தாமாக '$ விடன.
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அ

ணா$ பரைணேய பா/0$- ெகா

I7- ெகா

 உற'

7தவ, அகி

தைதைய பா/0தா.

அவ+ைடய தைத ைகயா இேநர

வைரயி!

க பளிைய இA0$

R'வாரா? அத3' எA$

காைல பிரா/0தைன(ட மாகைள அவி?-க ேபா2 விவாேர! அத மDசி!ள

தானிய

அ0த அ.வைட வைரயி!

ேஜாகியி ெபாிய தைத இேபாேத+
மா.த க, நOடக எ லா
எைமைய0 தா  ெகா

ேபா$மானதாக இ-கலா . அத3' பி?
ேவைல-'D ெச கிறானா? இ ைலேய!

ெபாியபனி F-'0தா வதன. அவ/க

 ேபாயி3.; ரக எேகா ஓ7 ேபானா.

ஆனா , ெபாிய தைத " ேபாலேவ உண ெகாகிறா; மாைலயி

தி கிறா தளா7ய வ

ண . ெபாிய ைம " ேபாலேவ ச0த

சாபமிகிறா; ைம0$ன F7$ தானிய"

"ேபாலேவ ரகி அA

'ழைதைய- ைகயி

பா!



தேனாெடா0த சி.மிக>ட ஓ7 விைளயாகிறா. அவ/க F7

ஆனா , ேஜாகியி F7

ம

ேபாகிறா;

ெப3. ேபாகிறா.

பி70$- ெகா

இ ைல.

F

ஒ.ேம

என வத$?

அ. ரகைன- காணவி ைல எ. அறித$

ேஜாகியி தைத எப7

அAதா; “இாிய உைடய ஈசா, நா தD ெச2ேத. நா உைன ஏமா3ற

பா/0ேத. நீ எைன ஏமா3றி விடாேய! நா பாவி, நா பாவி!” எ. "7ெகா

ட லவா அAதா? ரக மைறதத3'

அவ+-' என ச பத ?

அவ அப7 அAத ேபா$ ஹ7ேய 17 அவைன0 ேத3றிய$. காியம ல/ நா'

கிராமக>-'

உடேன ஆள+பினா/. ேகா0ைத ப-க மாம F, அ0ைத

F எ'ேம ரகைன- காண- கிைட-கவி ைல.
அப7யானா

ரக எேக ேபாயிபா? அவ+-' எப70 $ணிDச

வதி-' ? மணி-க ல7யி$ அெறா நா வத பாவி தைத
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ஒ0ைதயி

1ட விசாாி0$ பா/0ததாக , காணவி ைல எ.

விடா/. ஒ ேவைள எைமைய- ெகாற ேய ரகைன(

ேபாயி-'ேமா?

 நிசமான ேயா, '. ப/களி ஏவேலா? இர

'. ப/க>-' ெபாியப பகி

அவ/க ேகாப

ெகா

இப7 நிைன-ைகயி

மானிய

ஆ

ெதாிவி0$

இA0$

களாக-

ெகா-கபடவி ைல. அதனா

 தீகிைழ-கிறனேரா?

ேஜாகியி உட

"7யாதப7, அவ தைத ேநாயி

நகிய$. இ "ைற பயி/ விைளவி-க

விA$ விடாேன, அ$

'. ப/களி

P?Dசியாக இ-'ேமா?
சில நாகளாகேவ அவ தைத-' ஒ வித- கா2Dச

வ

வகிற$. அத- கா2Dச

ேபா$ உடைல0 R-கி0 R-கி ேபாட ப3க கிகி-க, 'ளி/

ந'கிற$. அ ைம அ"-கி பி70$- ெகாவா. எ லா க பளிகைள(

ேபா Iவா/க. பின/ அகி
க

கைள விழி-காம

உகார "7யாதப7 உட

பற-' .

அன

அவ பித3.வா. “எ ஐயேன நா உகைள ஏமா3ற

நிைன0ேத. பாவி, பாவி!” எெற லா

அல.வா. “அட ரகா, காைப எ0$

எேகயடா ஒளி0$ ைவ0தா2? காைப எ0த மாதிாி, ப ைப பண0ைத(
நீதாேன எ0தி-கிறா2?” எ. அதவா. ஒMெவா தடைவ விழிக
ெகாைடயாக உ

 விட, எA$ ஓவா. ஒ நா இத- கா2Dச

அைல0$ அழி-' . ம.நா இரேவ, 'ளமாக ேவ/0$, கா2Dச

காைலயி

9நீ

க8சி(

ேபா2 மனசி!ள ஆைசையேய ச-தியா20 திர7- ெகா
வ$வி .
அ

வி வி .

அதி, ேசாைபயிழதவனாக அவ மாகைள-

கறபா. அத3' கைள வ$வி . எறா! , பக
ம.நா பக!-' ம.ப7(

அவைன

ெசா  ைவ0தா3 ேபா

விைள நில0$-'

 உைழபா.

அத- 'ளி

ைட F ெபளி, அ. ேஜாகியிட , அ மாதிாியான ஏவ

அவ+ைடய அ0ைத மக+-' வததாக , '. ப/ தைலவனிட

காணி-ைகக ைவ0த பிற' கா2Dச

ேபா2விடதாக

கா2Dச!

கா2Dச
ெச. ேபசி-

1றியிதா.
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அப+-'

அ$ மாதிாி ஏ$

நட-' ? "த

ெச2யாவிடா , அ0த ஆ

நா "Aவ$

எப7

அவ+-'- கா2Dச ; எAதி-கவி ைல.

அ ைமேயா பாவ ! அவ தைத விைத0தி-'

ெசா3ப நில0தி

அ லேவா பாபகிறா! அ!; ச; இன"
ேஜாகி இ0தைகய கவைல பா(

 ' ப

எ

பா7 ெமள ெமள பழ-க0தி

அவ

உற'கிறா.

ணக>ட விழி0$- ெகா

7-ைகயி

எA$ ெசறா. அவ>-'- க

பா/ைவ

அMவள ெதளிவி ைல. எறா! , மக ப0$விட பிற' தன-' ெபா.
அதிகமாகி விட$ ேபா

அதிகாைலயிேலேய எA$ ெகா7

எ-'ழிைய நிரவைத0 த ெபா.பாக- ெகா
“அ ேம!... அ மா...!” தைத ஈன 9ர0தி
ெசறா. சி. விழிகளி

பாிதாப"

 விடா.

சாண0ைத வாாி,

"னகிய$ ேக, ேஜாகி அகி

கவைல(

ேதக, “அபா!” எறா.

“பா7 எAதாDசா? 9நீ/ - தாகமாயி-கிறேத?” எ. ைசைக கா7னா

ைகயா.

ேஜாகி பா7ைய அைழ-கவி ைல; அ ைமைய(
ஓ7னா. ச'கைள(

9ளிகைள(

அைழ-கவி ைல. $ளி

ேபா அபி

பாைனயி$ நீெர0$ ப லாைய அபி

தீ I7னா;

ைவ0தா.

அD 9ளிக ெவ70த ச0த" , ைக( மாதிைய எAபி விடன. ேம
"

ைட( , தைல வைட(

வதா. “ேஜாகி! நீயா?”

சாியா-கி- ெகா

 பரபரட அப7-'

“அபா 9நீ/ ேகடார மா; தாகமாக இ-கிறதா .”
“எ க

ேண!” எ. 1றிய அவ, ைமதனி "க0ேதா த "க0ைதD

ேச/0$- ெகா

டா. எ0தைன இத ! எ0தைன ஆ.த ! எ0தைன மகி?Dசி!

ேஜாகியி கவைலக க

களி

உகி வதன.
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“எ0தைன நாைள-க மா அபா-'- கா2Dச
அபா

ேவைல ெச2யாவிடா

நா

அ7-' ? ெபாியபாைவ ேபா

என மா ெச2ேவா ?”

“அத ஈச என தா நிைன0தி-கிறாேனா?” எ. 1றிய மாதியி க
ஈர

களி

பைச0த$.

“அ மா, ெபளி ெசா கிறா, '. ப/ ஏவ/ ைவ0$ விடா/களா . நிசமா2
இ-'மா மா?”
“மதிரேமா, மாயேமா, நறாக இத கிைள-', இத F-' பA$

வ$விட$. ேஜாகி, ெதாாிய+ட ேபா20 தா0தாைவ அைழ0$ வகிறாயா?
மணி-க ல7யி$?”
“தா0தா வ$ ஐயனி கா2Dசைல எப7ய மா ேபா-'வா/?”
“ம$ தவாரடா 'ழதா2?”
இநிைலயி

ப லாயி

ைவ0த நீ/ ெகாதி0த$. "த

நா ெகா

 வத

ேதயிைலைய ேபா, அத நீைர எ0$ அவ ஆ3றி- கணவ+-'- ெகா
ெசறா.

ெசAகைம கல$ உரேமறிய ம

பட/$ ெவ>0$ விட, கனகளி

ணி நிற

ேபாற ேமனி நிற

எ!  "ட, அவ "க0ைத- க

மாதியி கவைலக எ0தைன அட-கினா! அடகாம
“என ெசா - ெகா
“ஒ.
ெகா

பசைல

எA பின.

7தா2 மாதி?”

இ ைல” எ. அவ தைரைய ேநா-கினா; “இப7ேய ேபா27தா

எ0தைன நாைள-'?”

ட$
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க

களி

நீ/ 9ரபைத அறித கணவ, கசிதவனா2 அைத0 $ைட0தா. “ஏ

அAகிறா2? என-' ஒ.மி ைல” எறா.
“நா மணி-க ல7-' ஐய+-'D ெசா  அ+கிேற. பி7வாத

 அேக ேபா2விேவா . என-'

ெச2யாதீ/க. ந எைமகைள ஓ7- ெகா

இேக இ-கேவ பயமாக இ-கிற$.”

அவ மனசி

இதா

பட/த ேயாசைன இ$ேவ. ெகா0$ ">

எேகதா பிைழ-க "7யா$? அ

ண ' ப0ைத(

மானா , மரகத மைலைய வி ேபாகாம

கழிய ேவ

பி7-'

ைக நறாக

தா' 9ைம

"7(மா? ஒ ைபய

இ-கிறா; வய9-' வ$ ' ப0$-' ெபா.பாவா எறித அ3ப

ெசா3ப ந பி-ைகைய(

இனி, நட-க பயி!
மரகதமைல ம

வ3ற அ70$வி ைபய மாயமா2 ேபா2விடா.

'ழைத எைற-' நட-' ெபாியவனாவா?

ைண உதறிவி ேபா'

இ ைல எேற அவ நிைன0தா.
அவ எ

ண0ைத அறித$

வரD ெசா ல ேவ
“அப7யானா

' ப0$-' விதைல

ேஜாகியி தைத 'ர

டா . எனா

உக அ

வைரயி

உ.தி(ட, “ஒவைர(

இத இட0ைத வி வர "7யா$” எறா.

ண ' ப0ைத எேகயாவ$ ேபா2 பிைழ-கD

ெசா !க.”
“நீ எனிட
ந

இத ேபDைச எப7 மாதி எ0தா2?” இபைத பகி/$ வா?வ$

கடைம, பய$ ஓவ$ ேகாைழ0தன அ லவா?”

“ஒவ/ 9கமாக இ-க, ஒவ/ சாவதா?”
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“நா இெனா0திைய- க7யிேதனானா

நீ என ெச2வா2, மாதி?”

“இெனா0தி பிைளகைள ெப3.0 தவா; Bமியி
ேபD9 ேபசிD ச

ேவைல ெச2வா; F

ைட ேபா, இ-' பிைளைய விரட மாடா!” எறா

காரமாக.

“பிைளைய அவ விரடவி ைல. நா விர7ேன மாதி, நா விர7ேன.
இாிய உைடயா/ ஆைணைய நா சாியாக ஏ3கவி ைல.”
“மனபிராதியி

நீக இைதேய ெசா  என பய?”

“மாதி, ேந3. (ட ச

ைட ெச2வ$ ேபா

கன க

ேட. தாவி வ$

ேமேல ைககைள பிக வகிற$. நா எதி/0$ எதி/0$ F?0$கிேற. அ$

பி+

பி+

ேபாராகிேற.”

சாகாம

வகிற$. நா+ சாகாம

சைள-காம

“அற ?”
“அற

"7ேவ இ ைல. ேஜாகி தி பினா. ைக சி ெல. ேமேல பட$.

விழி0$- ெகா

ேட. ேஜாகி-' அ

ண ைகைய ேபா

த

ெணற ைக;

Pடாகாத உட .”
“உக அ

ணைன- 'ழைத(ட ஏ ஒபிகிறீ/க? காைலயி

எA$,

எைன எAபாம , பா7ைய அைழ-காம , தாேன 9நீ/ கா2Dசினா.

க.கைள(

மாகைள(

1கிறா. என-'- க
“கன, ச

அவி?0$, இேபா$ பா7-' உதவியாக- 'ைப
ணீ/ வ$விட$. அவ உக மக.”

ைட "7யாமேல "7$ விட$. அத3' என ெபா எ.

ாிகிறதா உன-'?”
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“இத3ெக லா

அ/0த உ

“நா வா?-ைகெய லா

டா?”

ேபாராட ேபாகிேற. ைய எதி/0$ நி3ப$ ேபா

நி3க ேபாகிேற! இத ேநாேவா ேபாரா7 ேபாரா7 சாகாமேல நி3க

ேபாகிேற.”

இப7ெய லா

ேபசாதீ/க” எ. க

வாைய ெபா0திய$ அவ கர .
“அழ'

உட3க

நீ/ "0$-க சிதற, அவ

பா/0$, K. Wபா2 ெகா0$ உ அ-காைள I0த

மக+-' ஐய ெகா

அழகி லாம

களி

 வதா/. அத அழ'

ெமத ெப

க

நிைல-கவி ைல;

ைண மாம என-'0 ததா/. ஐ ப$ ெவளி

Wபா2-', விைல மதிபி லாத தக0ைத0 ததா/. நா இப7ேய ேபாரா7ெகா

7தா , நீ ெவ.-க மாடாேய மாத மா?”

“எ ேஜாகிைய வி நா ேபாேவனா? இெத லா என ேபD9? ந
'ழைதைய இேனா/ அ மா வ$ பா/-க நா வி ேபாேவனா? என-'

உக இத உயி/ இ-'

தீபக.”
ம

ேணா விைளயா

9ெள. ெவயி

இட

ேகாயி . எ 'ழைதக அதி

அத- ைகக அவ க

ணீாி

ஒளி

நைனதன.

உைற0த பி ெமள ேஜாகியி தைத எA$ வதா.

பா மைன-'D ெச. ம7(0தி- ெகா

பா3'வைள(ட F பிற

டா. ெமத ைககளி

எைமயினிட

வதா. ேஜாகி கைற

அவி?0$ விட ேபா$ எைம, அைம எஜமானனி ைகைய ந-கிய$.

அளவ3ற பலFன0தினா

அ. ேஜாகியி தைதயினா

பா3'ழாைய- 1டD

சாியாக பி7-க "7யவி ைல. அவ ைகக>-'0தா மாக பாைல
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ெபாAதனேவ தவிர, அவ பல
உட

இ.-க

உ

ஓ2$ விட$. ஓ/ எைம கற-' " அவ

டாயி3.. பா0திர0தி

அேகேய சா2$ விடா.

பாைழ ஊ3றியவ, ேசா/$

மாதி, பா/0தவ பதறினா. அவ பா3'வைள ஏதி ம7யாைட தாி0$ வ

ேநர , எதி/ நி3க- 1ட0 தய' அவ, ஓ7D ெச. 9வட சா2த நிைலயி
தாகி- ெகா

டா.

“என? ஐேயா! நா காைகய

ணைன வரD ெசா யிேபேன! உட

ேவ/-கிறேத?” எ. அவ க

ணீட மாமிைய பரபரட அைழ0தா.

மா- ேகா!ட நிற ேஜாகி ‘ேகா’ ெவ. கதறியைத- க
க

சி 

ட தைத ெமள-

விழி0$, அவைன உகாரD ெசா D ைசைக கா7னா.

“மாதி” எறா.
“என?”
“இ. திககிழைம அ ல?”
“ஆமா .”
“ேஜாகி-'D 9நீ/ ைவ0$ "A-கா7, ந ல $ணிக உ; ெவ ல
இ-கிறதி ைலயா? நீ(
மாதி விழி-கைடயி

உ

"Aகி விD சீனி ெபாக
ட நீைரD 9

ைவ.”

7 எறிதா. அவ+ைடய உ எ

ண

ாிய அவ>-' ேநரமாகவி ைல. அத ைபய+-' ஊ/ 17, ‘1, 1டாக’0
தானிய

சைம0$ வி$ ைவ0$D ெச2த ைவபவ0ைத, இ. த ைமத+-'

ஒ ேகாலாகல"மிறிD ெச2ய ேபாகிறா ைகயா. இள8 சி.வ ேஜாகி

இேபாேத F ெபா.ைப ஏ3க ேபாகிறானா?
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“ேஜாகி மிக

சின ைபயனாயி3ேற!” எறா.

“'.-ேக ேபசாேத. ேஜாகி-' எைம கற-க மிக ஆைச இ ைலயா ேஜாகி?”
“ஆமாமபா, ரக+-'D ெச2த ேபாேத நா+

கற-கிேற எேறேன!”

“இ. நீதா பா மைன-' ேபாக ேபாகிறா2; ேபா, அ ைம 9நீ/
ைவ-ைகயி

அத எைம-'0 த

ணீ/ ஊ3.” எறா ைகயா.

ேஜாகி மகி?Dசி(ட ஓ7னா.
அ. "3பக , F வாச
எைம-' அகி

ேஜாகி 'ளிபா7- ெகா

ெம ல வத தைத, ‘ெஹாேண’யி

கறதா. ைமத ைகயி

 வ$ நி.0தியித

ெகா8ச பாைல-

அைத- ெகா-ைகயி , ‘பஸேவசா, இ. இத

ைபய இத உாிைமைய ஏ3க . இவைன ஐயனி ெநைப- கா-க நா

கடாயமாக விகிேற. எைன மனி0$வி. இத- ' பக ஒ

'ைற(மி லாம

தைழ-க ’ எ. மன இைற8சி நிற$.

ேஜாகி இ ைககைள( நீ7 பா3'ழாைய ெப3.- ெகா

டா. அவ+ைடய

பி89 விர க ெவ'நா பழ-கபட பணிையD ெசயவன ேபா
'வைளயி

பா

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

ெவ

Cைரயாக ெபாகி வத$.

இயகின.

இரடா பாக

2.1. மன தா
பனிர

ஆ

க>-' ஒ "ைற ெகா>

நைகயா2, வசத0தி

நாணி- க

ெபா0தி நி3'

ேமாகினியா2, வானவனி காதயா2 எழி

பிரேதச . க

எழி

வ7வி , வளமா/

வனD ெச வியா2, நீல

நிைற$ திக?த$ அத மைல

க>-ெக7ய Rரெம லா ஒேர நீல மய ; தி 

இடெம லா
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'றி8சி0 ேத உ

ணவ

வ

களி ாீகார ; அவி- கலகலபி

இனிைமைய வ/ணி-க இயலா$. காலெம லா

மைல- காதைய வான

தAவி ேபா'ேமா? உட

இறகி வ$ பனிர

க

ெகாடா$ ேநா-கி நி3'

டா

க>-' ஒ "ைற

சி/0த மைல நைகயி உடெல லா B$ளிகளாக

ப7$ மல/தி-' அழ', அத வானவனி ேமனி நிறேமா? அறி,

வானவனி ேமனி- ெகாப இய3ைகயைன பனிர
ெந2த நீலB

ஆ

களாக K3.

படாைடையD ெச வ மக>-' அணிவி0$ மணமகனி

வைக-'- கா0தி-கிறாேளா? ெம ய ேமகD ச லா0$கி
ேமனிெயழிைல மைற0$

மைற-காம! கள நைக ாி(

ெகா

ேகால



க



இளகதிேரா னைக Bப$ எத3காக? “மடமகேள, உ காதல நா;
வாெவளிய ல; நா இ லாத வானெவளியி

உயி/ இ ைல. எைன பா/”

எ. தா நைக B-கிறாேனா?
ப7ைப "70$ வி0 தைதயி ஊராகிய மணி-க ல7-' வதித
கிOண, ஊாி ற0ேத, கானக நவி
காசிைய- க

டவ

'மாியா. 'தி0$- கீேழ விA

உகா/தி-ைகயி , அவ+ைடய மன ஓட0தி

ண

இத- க3பைன S3. பிரவாகெம0$ ெபாகி வத$. அவ அவ/க

இன0$-ேக, 'ல0$-ேக, ம

மைலயி!
க [ாியி

C-ேக ெபைம உ

பி.ஏ. பாிைச(

எAதி வி, அத ஆ

 மைல-'0

தா0தாவி F7ேலேய அவ 'ழைத

கழிதிததா , அேக ேதாறாத எ

"Aவ$

$ைமயாக இத இட0தி

ணகெள லா

ேதாறின. ேம! , ப7 ப7 எ. க வியறிவி

$ ேபாைத(ட கேழணியி
ெகா

வித0தி , கீ?

ஒ0ைதயி!மாக ப70$ பளி ப7ைப "70$ விD ெசைன-

தி பியிதா. மரகத மைலயி

பவ

டா'

ஏறிய வ

ண

வாப0ைத எ7 பி70$-

7த நாகளி , மைலயி வனகைள எ

பி3பட சIக0தின/ எற வா/0ைதயா

அவ க

C

அைமதி ஏ$?

ட ெவளி(லக

'றி0த ஓ/

அைடயாள , வி"ைற ேதா. மரகத மைல-' வ ேபாெத லா , க வி,

நாகாிக எ. ப
ைத0த$ ம

உ

படாத ம-கைள- காC ேபாெத லா

- அவ மனசி

ைம. அவ இேபா$ க வி எற ஏணியி

ஏறி-

'றிபிடெதா லசிய0$-' வ$ விடா. ஓ2வாக அ ைம, அப, த பி,

தைக எ. 'லவ ' ப0தி இனிய க3பைனக>

கனக>

மனைச-
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கிள/0$

கால ; தி 

தனிைம(
உ

இடெம லா

இய3ைகயி இளேவனி3 ேகால ,

17 வத ேபா$, க3பைனக ெபாகியதி

அத இளகாைல ேவைலயி , 'மாியவி FA

ைமயி

பா/0$- ெகா

 மனைத0 த ேபா-கான க3பைனகளி

அவ+-'- கடத இர

ட$

அவ3றி

ேமாக ெகா

ேசைலக தாி0$- கா/ 'ழ

நடமா7ய ெப

இ ைலேய?

காசிைய

படர விவேத

 I. நாகளாக வழ-கமாக இ$ வகிற$.

மைல-' அபா!ள ம-கைள( , பல வ

க

அதிசய

கைள "த

ட$

ண நாகாிககைள( கிOண

ஓரளவி

உ

ைமேய. வ

ணவ

ம ைக( " ைல( P7, ெவளி(லகி

"த

டா. ேநரான

எ0தைன வியட அவ க

பாைதக, மா7- க7டக, க [ாிக, கைட க

ணD

ணிக, விாி$ பரத

நீல-கடைல0 தAவி வர ேபா அட-கி ைவ0தி-' அழகிய ெமாினா- கட3கைர
எ லாவ3ைற( $ைம- க

க>ட க

 அதிசயி0தி-கிறா.

ஆனா , ெசாத மைலயி கவ/Dசி எ.

$ைம வா2ததேறா? அத $ைம

எ.ேம ம'வதி ைல. பவக மாறி மாறி மைல Bமிைய எMவள அழகாக-

கா0$ வகிறன!

ஒேவைள அழகிய இய3ைகயி
வா?-ைகயி

ஒறிவிடதனா தா, அத மைலம-க

"ேனறவி ைலேயா? தக சIக

ச"தாய எபேத கிOணனி எ
ம

ைண- கிளறி0 தானிய

விைளப$ , ெதாAவ$ , உ

ேச/0$ ம-கைள ெப-'வ$
நிைற.

ண .

ஓரளவி

தவிர, வா?வி

நிைற ெகா

ப$ , ெப

ஏ$மி ைல, ேவ

டா

ட

7ைரD
எற

இத நிைற "ேன3ற0ைத0 த-கிறெத. கிOண அேபா$
எ

ணவி ைல. "ேன3ற

ேவ. ஏ$

நா

வா?வி

எற ெசா ைலேய அவ சிதி-கவி ைல. ஆனா ,

ெபற ேவ



எற தாக இ லாத$, இ+

எ0தைன எ0தைன ேமைமகைள( இபகைள(

விகிற$? எA0தறி க வியறி

அைடயாதவ/களாக ஆ-கி

எ0தைன எ0தைன இபக! பல க3.
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பல ேக

சிதி-க0 ெதாிதவ, கால0ைத எMவள பய+ைடயதாக ஆ-கி-

ெகாகிறா!

மைலைய வான அரசனி காதயாக எ

ணி பா/0த த க3பைனைய உனிய

ேபா$ கிOண+-' ேபரானதமாக இத$. காத

நி3கேவ, அவ உட

சி/-க- க

கைள I7- ெகா

எற ெசா

நிைனவி

டா. அவ தன-'ாிய

அழ' மைகைய0 தா ப70தித காவியகளி நாயகிகைள ேபால ,
தைன நாயகைன ேபால

பாவி0$- ெகா

டா. மாம மக எ. 1றி-

ெகாள அவ+-' மாம இ ைல. Rர உறவான அ0ைத ஒ0தி ேத மைலயி

இ-கிறா. அவ>ைடய மக ஒ0திதா "ைற ெப

நிைலயி

உ

எ. ெசா ல- 17ய

. அவைள எேபாேதா நாைல$ பிராய0தி

தீமிதி0 திவிழாவி

அவ பா/0தி-கிறா. அவ இேபா$ பவ மைகயாக இ-க- 1 . அவ

"க1ட அவ+-' நிைனவி ைல. அவ இேபா$ எப7 இபா? அவ/க
வழ-கப7, மா/-' ேம
ேபா

ெவைள "

ேதாக ெதாி( . உ

விர களி

ேமாதிரக>

அவ க7- ெகா

0தா உ0திபா. இளேவ2க
ெவளி- கடகக> , தளி/

ைடயான ைககளி

அணிதிபா. உDசதைலைய I7, ெவ>பாக

7-'

வ-'- கீேழ, அடகாத க'ழ3க3ைற,

வடமதியன "க0தி அழ'-' அழ' ெச2( . அ  ப
பவள இத?க விலக, அவைன ஓர-க

தைலைய- 'னி(

சிாி-க>

களா

நிமி/$ பா/0$வி, அவ

ேபா$!... 'மாியா3றி ேபேராைச-' ேம

ேபD9-க>

வாிைசக ெதாிய,
கி

கிணிD

தனி0$ ஒ0$ அவைனD சிாிட எழD ெச2தன.

இ மைலக>-' இைடயி

'மாியா. 'தி0$ F?$ வடமிD 9ழி0$ ஓ

இட0$-', ேம$ காடான ெச7கைள( த/கைள(
இளமைகய/ 1ட ஒ. நீராட வ$ ெகா

வில-கி- ெகா

7த$. இளேவனி3 கால ; ஒ0த

பவ0தின/; சிாி-'

கலகல-' ஏ$ ப8ச ?

அேக ேமேல பாைறயி

இளகாைள ஒவ அம/$ தக சிாிைப(

ெகா மாள0ைத( காண-1
நதி மக>-' ேம

கதிரவ+-'

கா7!

அடகாச

எற நிைனேவ எAவத3கி லாம

ெச2தா/க. இள

,

ெப

கைள- க

அவ/க அத

 வான-

உ3சாக வ$விட$ ேபா! ! அவ ேமக0திைரைய உதறிவி,

மைலயி! சி. ச$களி!

'$ த கிரணகளா

அத அவி
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ெப

ைண(

மலரன மைகயைர( தAவி- ெகா

பாைறகைள( க3கைள(
சாிகளி

"7 ேமாதி- ெகா

பளிகாகி இதிரஜாலகைள ாி(

கா கைள நீாி

ேபா- ெகா

‘ெவ-கிD ெச7’ ெகா

7தா. இைடயிைடேய

, பளகளி

9ழி0$D

ஆ3றிேல, நநேவ பாைறகளி

 உகா/தவ , Eைர0$ அA-' ேபா-'
அைர0தவ , கைரயி

 வ$ க 

தீI7யவமாக இ-ைகயி , ஒ0தி ம

"ேன3பாடாக0

$ணிDசலாக இறகி "Aகிவி,

ம3றவ/ மீ$ நீைர வாாி இைற0தா. தீ எாியாதப7 அவ இைற0த நீ/ கைரயி

வாாி அ70த$. தீI7யவ ஓ7 வ$ அவைள0 $ர0தினா. அத0 $ணிDச
காாி, ெசாடD ெசாட, அைர0த இைலைய0 தைலயி
நீ

ட'ழ

கேமககெளன நீ/பரபி

ேத20$- ெகா

ெதாிய "Aகினா.

'ளிரவி ைலேயா? அ ல$ ெபா.0$- ெகா>

ச-தி அதிகேமா? த

அவ ஒ0திதா அப70 $ைளதா. ம3றவ/கைள- ேக ெச2$ த

ெசாடD ெசாட நீைர வாாி இைற0தா. ம.ப7(

விடா.

பாைற ச.-க, 9ைன ேபா

விலக "யற மைக,

ெதபட இட0தி

பா/ைவ-'D சி3றவியாக, பல இடகளி!

ெதாிதா! , அைண ேபா

ணீ/

ச'க ேசகாி0$0 தீI7ய

ேட ஓ7னா. $ர0$பவளி பி7-' எடாம

பினா

ணீாி

ேகாப0ைத வவி0த$ ேபா! ! அவைள0 $ர0தி-

நைக-', அவ அடகாச
ெகா



"ழகா

ெதாெப. விA$

நீேர ஓவதாக0

வடமாக இத பாைறக>-' நேவ 9ைனேபா

நிர பியித இட0தி , நீாி ஆழ

எMவள இ-'

எபைதD

ெசா வத3கி ைல. ஒேர 9ழி, ஒேர ேவக ; காைல ஊறி வர"7யாத வA-'

பாைறக. ந ல ஆழ0தி

க

ட$

அவ/க சிாி

9ழ. 9ழ. அவ அபாய0தி
கலகல

ஒ ெநா7யி

“ஐேயா!” எற 1-'ர!ட அவ/க ெச2வதறியாம
அ' ஒ விைத நிக?த$.
உயேர, நதி விA

அடகி விடன.

ைககைள பிைசைகயி

இட0$-'D சமீப0தி$ பா/0$- ெகா

அவிேயாதா விA$ வதாேனா எற ேவக0தி

தி-'"-கா7யைத-

பக

7த கிOண,
ஓ7 வதா;
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9ைனயி

ேம

'தி0தா. க

Bப$ ேபா

ணீாி

I?கி I?கி0 தமா.

R-கி பாைற-' அபா

வி0தா. பி கைரேயார

நக/$, வைளதித மர-கிைளைய ப3றி- ெகா

 எதி/-கைரயி

ெசாடD ெசாட ஏறி நிறா.

விA$ எA$ தைன- காபா3றியவ ஓ/ ஆ
ஈர

ெசாட எதி/-கைரயி

மைகைய0 ேதா>-'
ஈர

மக எபைத அறித மைக,

நிறவைன ஒ "ைற நிமி/$ ேநா-கினா. அவ+

அவைள ேபாலேவ தா, அவைள அேபா$தா யா/ எ. அறிகிறாேனா?

அவைன(

அறியாம

இத?களி

'. 0தனெம லா க

இளநைக அ பிய$.

க>-'ேளேய அடகி ஒகிவிடா3 ேபாற ஓ/

ஒளி சித, அவ த ஆைடகைள பிழி$ ெகா
“கிOண

டா.

ண!” எ. ஒ0தி '.நைக ெச2தா.

“இவ தா பி70$0 தளிவிடா!” எ. ெபா2-ேகாப

அவ.

“பா/ பா/, ேவ

ெகா

 கறா

ெமேற விA$வி பழிைய ேபாகிறா!” எ.

சிாி0தா தீ I7யவ. பி+

ச' ேச/0$- ெகா

.

“இ-' , இ-' . இ ைலயா7 பா? கிOணைன ேமேல பா/0$வி0
தாேன த

ணீாி

விAதா2” எறா இெனா0தி.

“அப70தா, அப70தா!” எ. எ ேலா

தீயி

ச'கைள(

பா-'- கன

9ளிகைள(

ைம. கநீலமாக- 'ளிாி

வரேவ அவசிய

அவ/க ஆைடகைள மா3றி- ெகா
விடா.

ேபாடா/க.

சிவதெதனேவா உ

அவ இத?க தீயி ப-க

'Xெர. சிாி0$- ெகா

,

மாறிய

இ லாதப7 ேராஜாவாக மாறின.

 F தி  " கிOண F ெச.
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விாித விழிக>ட அவைன ேநா-கிய அ ைம, “என ஈர

இ$?” எறா.

அ ைமயானா! மைகெயா0திைய நீ/D 9ழ$ தவி0தைதD ெசா ெகாள அவ+-' நாணமாக இத$. “அவி-' ேபாேன. 9ைனயி

ஆழ

ெகா8செம. இறகிேன; நைன$விட$” எ. ெசா , ஆைடகைள

மா3றி- ெகாள ேபானா.

விாித விழிகைள மாறாமேல அ ைம ேநா-கினா. எMவள உயரமாக வள/$

விடா! மாநிற0தாெனறா!
சாைய ப7த "க ெவயி!

ேதா2த உள .
அைன உள

ெபைமயி

பாடைன ேபால ந ல உயர ; ெப

'ளிாி!

படாம

ேவ

ைண- கிளறி மாயேவ
ேம! பயிாி!

டா . அவ+ைடய $ைக- க
 . அவ வ$, "3ற

ைமதனி 'ழைதக விைளயாட அவ க
தாயி தீ/மானக ஒற
வ$ நிறா.

அதD ெச

ஒ0தி வர ேவ

ேம! அவ

க>-' உக-க

நிைறய அவ>ைடய

 களி-க ேவ

 .

இ-க, கிOண உைடமா3றி- ெகா

பகB ேமனி-' உாியவ அவ+-' 0த

ேதாறினா!

க

விைளவி!ேம கவன0ைத ஊறியி-' கணவனி

கவன0ைத அவ திப ேவ

வாச

Bவா2 வள/தவ, ப7பி

Bாி0த$. எ0தைன 0தகக! எ0தைன ஆ

ப70$ விடா அவ மக! அவ+-ேக3ற ெப

ம

ைமயி

,

தியவளாக0

தியவ அ ல. அ0தைன மைகய-'மிைடேய அவ

ஒ0திதா வடமதி "க0தினளாக, அரசிள'மாி ஒ0திைய ேபா
ேதாறினா. சின8சி. வயசிேத அவ க

வ

பா, இ0தைன

அழகியாக எப7 மாறினா? காதைல ப3றி- க3பைன ெச2ைகயிேலேய இப7
ஒ நிக?Dசி ஏ ேந/த$?
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உள0$- '.'. உடெல'

ேநா-கிய ேபாேத, அவைன 0த
ஏ? க வி க3காவிடா!

பரவிய$. அத- '. -காாி, அவ
திதாக பா/பவைள ேபா

அறியாைமேய மைக-' ஓ/ அழகாக விள'ேமா?

‘தனிபடவளாக, ெகாைள அழ'ட அ
மற$, எவேளா ேதமைல ெப
ேகாப0$ட மன அரகி
நிைன0$- ெகா

நி. அவனிட

ெதாி(ேமா? அப7 நீ ேத7னா!

இனி-க, உலக

அ ல.

மற-க, 9ைனயி

"Aகி0 த+ '$
7தா.

2.2. பா& பைண ேம2திாி

அ. வி7(

ேநர0திேத, ‘*ேநாெடௗ’ பா

ேவைல நட$ ெகா

சிபதிக>

மாளிைக-' வ

ப

ைணயி

ெகபி7யாக

7த$. ப'னி இப$ ேததியாகி விட$. கவ/ன/

"த

உதைக வாச0$-' வ
‘*ெபஷ ’ வ

மாளிைக-'- '0தைகயாக பா

ப

நாேன தவிர ேவ. எவ>

ணகளிேலேய திைள0$- ெகா

----------

$ைர(

ேகடா. ‘நீ ேதமைல-காாிைய

அவ கிைட-க மாடா?’ மினைல ேபா

பா2$ ஓ7னா.

விட அவ>ைடய எ

ைடயிேல நா கா0$ நி3பைத

ைண0தாேன நிைன0தா2?’ எ. அவ ெபா2

 க3பைன ெச2த ெப

கிOண உள

பா/0தாேள,

7 "த

காலமாயி3ேற! கவ/ன/

நாேள வ$ விட$. கவ/ன/

ெகா-' ெபா. ‘*ேநாெடௗ’ பா

ைணையD ேச/ததாயி3ேற! ேவைள-' ப0$ "த

பதிைன$ 7க Fத

ஒ நாைள-' I. ேவைள கற-' சீைம ப9-க ஐ ப$ , ப0$ பதிைன$
எைமக> அத பா

ப

ைணயி

இதன. 'ைட- ெகா க> , க.

ெவ>மாகD சைட சைடயான உட!ட ெதாக0 ெதாக ம7க>மாக
‘*ேநாெடௗ’  ெவளியி

மன

ேபானப7 அத ப9-க திாி( .

சீைமயி$ வத ெவைள- கவ/னாி FD சைமயலைற நி/வாகியாக வ$
மாச

ஐK.

அ.K.

ச பள

வாகி- ெகா

தார0தி மக தா *ேநாெடௗ பா

ப

7த$ $ைரயி "த

ைணயி உாிைமயாளனான $ைர.

கவ/ன/ மாளிைக-'0 ேதைவயான பால விநிேயாக0$-ெகேற ச/-கா/ உதவி
ெப3. இய'

ெச.விடா!

ப

ைண அ$. கவ/ன/ $ைர அMவேபா$ ெசைன-'D

சீமா7 இபா. அவ மா/கழி மாச கிறி*$மஸு-' "த
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வாரதா கீ?ேதச

ெச வா. அ$வைரயி

மாளிைக-' இய' . *ேநாெடௗ பா

கிரா-கி-'- 'ைறவி ைல. மீ$ இர

ெவ

அவ>-காக ஓ/ உலகேம

ப

ைணயி

 I. மாசகளி

ெணயா-கிD ெசைன-' அ+பி விவா/.

ைணயி , காைலயி

இத பா

ப

கற-ைகயி

$ைர வ$ பா/ைவயிவா/. பிற', பா

ெதா7களி , ப8சி

7க
பா

பா!-' அ$வைரயி

பி7-'

$ைர பாைல -ாீமா-கி,

வாிைசயாக- ெகாட7யி

மாகைள-

அைறயி , ெபாிய ெபாிய

வ7கவா/க. பின/, எ அ ல$ பனிர

R-' 7களி

ஊ3றி விநிேயாக

விநிேயாக0 தைலைம பதவியி

ஆகைள விர7- ெகா

ெசறிதா/.



ெச2வா/க.

நிற ரக, அ. காைலயிேலேய

7தா. $ைர இர

 நாகளாக ேவைட-'D

“ ... ஆக ! எ0தைன ேநர ? ேட2 ெபடா! இத 7ைய0 தனியாக ைவ.
*மி0 $ைர பகளா-' இ$ ேபாக ேவ

 . சீ-கிர

கவ/ன/ பகளாைவ

"70$ வி, இைத எ0$ ேபா” எ. அவசர அவசரமாக 7களி

நிரபி- ெகா

7தா.

பாைல

ப0$ 7க>-' ஒ 7 நீெர. "னதாகேவ வி ைவ-க0

ேதைவயி ைல. அ. $ைர தா இ ைலேய! அMவேபா$ தாராளமாக ஊ3றி-

கலதா. காைல ப0$ மணி-' பா

விநிேயாக "Aவ$

"7$ விட$.

ேநா 0தக0ைத எ0$- கண-ைக எAதினா. ப7யாத ைகெயA0தி ,

“கவ/ன/ பகளா 404 7, ஆ*ப0திாி 25 7, கா/ட $ைர 8 7, டா-ட/
$ைர 10 7” எ. 17- கண-கிடா. இ0தைன 7களி
பதிைன$ 7 த

ணீ/ கலதா

ெதாிய ேபாகிறேதா? ப0$ 7களி

விைல ஒ Wபா2; ஒ "A ெவளி பணமாயி3ேற? மாச
Wபா2க, அவ $ைர-'0 ெதாியாம
ெகா

ப0$

கிைட-'

ஐ ப$

மாளிைக-' ெவளிேய ைவ0$-

7த வா7-ைக Fகளி$ வதன.
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பனிர

களி , இளமீைச(

ஆ

த70த உதக> , ததிர0தி

ர



எAத விழிக>மாக வள/$ விட ரகைன பா/பவ/க, அவைன அைடயாள

க

 ெகாவ$ சிரமதா. 9பிைளயிட

கைல பழகி, தி- கிழ' வியாபார
ரக ஓரள உலக அEபவ0தி
அவைன- க0தாி0$- ெகா

ர

 எAத நிைலயி , 9பிைள

 விடா. ப ைபயி

அவ+ட 1 ைவ0$- ெகாவதி

அவ3ைற பா/-' ைபயனாகD சில ஆ
கட

B வி3பைன ப'தியி

ஜா7களி

மாறினா!

B ைவ-க

விப

வதா!

‘*F’பி
விட$.

ெதாி$ ெகா

லாப

வதா!

ஐ$-' ேம

களி , வ

ஆ

அவ வச

வைளயக>

டா. ஆனா

எேக

ைவ-க மாடன. ெசற "ைற

D ேசாைல- '7ைசயி

ஆ

ேச/திதன. அத- '7ைச-' எ ஆ

க>-' "

7-கிற$.

களி , இைவ தவிர, பிைழ-க பல வழிகைள(

அவ இைககளி!

அ.K.

ஒ வா ேபாி- க. ெகாண/$ ந7தா. அ$

டவனாக அவ "தி/$ விடாேன! பா

ெவளிேய ெச !

நா' உய/த

 சீைம- க.க தவிர, ைகயி

இ. B0$- கா20$- '!கி- ெகா

உள0தி

க>

ஐ$ Wபா2 க7 அதிOட0ைதD ேசாதைன ெச2வா.

அவ வதேபா$ வாச

ெகா

க கழி0தா. பி ெபாிய

மாறினா. ெச

ரக- ேகாழிக, ஆ. ஆக, இர

பனிர

ேகாழிக>-'0 தீனி ேபா

நா' K.க விA$ அவ அதிOட0ைத உDசி-' ஏ3றி- கா7

இத பனிர
Wபா(

இ ைல.

அவ ப ைபைய மற$விடவி ைல. 'திைர பதய ைமதான0தி

ஒMெவா "ைற(
நOட

"7$, பாைற இ-கி

விடா எ. அறித பிற'

கவ/ன/ மாளிைக0 ேதாட0$0 $ைரயி F7
ேதாட0தி

வியாபார-

ெச2$, தி- ேகாழிக வள/0$,

ெவளி பணமாக ஒளி0$ ைவபைத அவ க
ரக+-'

தி Iல0தி

ெதாி$

அைற- கதைவ B7- ெகா

ப0$ 7 பாைலD 9மதவனாக, கவ/ன/ மாளிைக-'

பாைதயி

நடதா.

உவைக த> பிய$. ஒ மைழ ெப2$, ெவ ைம(

இளேவனி ப9ைம(

அழ'

க

ட இடகளிெல லா

ெச2திதன. கவ/ன/ மாளிைகயி "ேன நீலவ

Aதி(

அடகி,

அழ'- ேகால

ண B-களாகேவ ெதாித
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மரக, ெவ' Rர0தி , பாைதயி

ெச ! ேபா$

அவ க

C-'0

ெதாிதன. 'றி8சி B-களி நிைன வத$ அவ+-'.

ஹ7ைய வி ஓ7 வ$, ஒ 'றி8சியாகி விடேத! இத ஆ
B0$, அவ ஊ/ ப-கெம லா
ஊ/ப-க
ப-க

ேபாக ேவ



அவ+-' எவைர(

வா?வி

அணிய

உ

ண

7

அழ' ெகாழி-'ேம!

எற ஆவ , அவ+ மல/த$. அேபா$ ஊாி
பா/-கேவா, உற ெகா

இ-க

பண

ேசகாி-க

டாடேவா ஆதார

இ ைல.

ந ல ேகா ெதாபி(

அவ ெசௗகாியகைள ெப3. விடா. அ0தப7யான

அவசிய0ைத0 ேத காைள பவ0தினனான அவ ஊ/ப-க
வி பியதி

இ0தைன ஆ
ெத-களி

'றி8சி

அதிசயமி ைலேய?
களி

அவ மதானா வள/$ விடா? உதைக நகர0

எ0தைன ேகாலாகல ! I. ேப/ த>

$ைரசானிமா/கைள(

ெச ல

வ

தா' 'திைரக> , 'திைர வ

ெத-களி , கா3றா2 பற-'

'திைரயி லா வ

7க>

$ைரகைள( ,

7க>ேம ஓ

7க அ லவா வ$விடன?

சாைலயி ஓரகளிேல, வடநாடாாி $ணி-கைடகளி , சாமா கைடகளி

எ0தைன எ0தைன விைத ெபாக! ராஜா-க> ெவைள0 $ைரக>ேம

ேபாக- 17ய ‘கிள’க, சி3.

7D சாைலக, விதிக, வாிைசயாக விள-'க,

ேம-' ேம க7டக, பளி- 1டக, மாதா ேகாயி க, கDேசாிக.
இைவ மமா? நகர

ெதாியாம

ஹ7க>-' "டகியித அவ இன0$

ம-க, கிழ' பயி/, உதைக நகர ம

7களி

'வி0$ வியாபார

ெச2ய-

க3. விடா/க; 'திைர பதயக>-'- 1ட 1டமாக வகிறா/கேள!
ஒ ேவைள மரகதமைல ஹ7யி!

ெவளிேய ெகா

 வ$ வியாபார

ெச2(

அள-'D சி3றப கிழ' விைளவி0தி-கலா ; பண0ைதD ேச/0தி-கலா .

ேஜாகி இைளஞனாக இபா. ரக ைம ெபாியவளாக வள/$ மணமாகி

கணவ F ெச. விடாேளா எனேவா? மிஷ பளியி

ப70த கிOண
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பய

என ெச2கிறாேனா? அப7 ப70$ ஒ ேவைள ேவத-காரனாகி

பாதிாிமா/க>ட ேச/$ விடாேனா எனேவா?
பா?
ெமா மல/தா3 ேபா

மல/$ நி3பா. அவ+ைடய "ைற-காாி, கா9

பண"மாக ேபா2 அவைள- ெகா

 வரேவ

7ய$தா.

அ$வைர அவ நிைன0தைவெய லா ேசாைடயி லாம
நிைறேவறி விடன. பாைவ அைழ0$ வவ$

ேவ

7ய$தாேன?

ெசய களாக

அப7ேய நட-க

ஒேவைள, ேஜாகி-' அவைள- க7யிபா/கேளா எற சேதக
அேபா$ உதி-காம

இ ைல. அகி

7-கலா . ஆனா , ஹ7யி

ெகா

அவ+-'

அவ இ-கிறா; ேபா2 வ$ ெதாட/
ேவ. ெப

க அவ+-' மைனவியா'

த'தி(ட இ ைலயா? இ-க மாடா/களா?
சேதக

ேவ



'.-கிட$ , அவ+-' ேநராக மணி-க ல7-ேக ெச.விட
எற ஆ0திர

எ7 ேபா பா

அதிகமாயி3.. அத ஆ0திர0தி

வா7-ைக Fக>-' ஏறினா. பாைல- ெகா0$வி

அவ கீேழ கைடக>ள சாைல-' வைகயி , ெவயி
ெகா

காைல விவிெட.

7த$. அ. பக

ெவ' 9கமாக அ70$-

'திைர பதய நட-க இததனா

ெத-கெள லா கலகலபாக இதன. கைடFதியிேல, நீல- க பளிக>
சிவ- க பளிக>
பா

ேபா/0தவராக, அவ இன0தா/ எ0தைன ேப/க!

7(ட சைத- கைட-' Eைழதா. ேகாய 0R/ ஆப-கார- கிழவி

இேபா$ அ' இ ைல. பி

மசா வைட(

அகித$. ஓரணா- ெகா0$ ஆ. மசா

வி3'

கைட ஒேற

வைடகைள வாகி- ெகா

 ‘ேச

$ணி-கைட’-' Eைழதா. ேவ7 ம ! , சைட0 $ணி( , ரவி-ைகD
சீ7க> , க பளி- கA0$ ப7(

வாகி- ெகா

டா. எ லாவ3ைற(

9மதவனாக அவ கைடைய வி தி ைகயி , ெவ' ேநரமாக ெவளிேய நி.
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அவைனேய கவனி0$- ெகா

7த ஒவ, அவ ைகையD செட.

ப3றினா; “ேட ரகனி ைல நீ!” எறா ஆDசாிய0$ட.
ரக தி-கி நிமி/தா. இவ/ க

அவ பாவி அ

க>

ஆDசாிய0தா

ண Xம. ரகனி ேதா3ற0ைத ஏற இறக ேநா-கி

அளவி, அவ ஒேரய7யாக மைல0$ ேபானா. உட
பா

ப

நிைல0$ நிறன.

நீல ஸ/V ேகா/!

ைண ேம*திாி-' உாிய ஆைட; காைளயாக வள/த ேதா3ற ; க

களி

தானாக பிைழ-' க/வ0$-' உாிய ஒளி.

“எ0தைன வஷமாD9! நீ எேகா ஓ7 ேபா2 விடா2 எ. நிைன0திேதாேம;
எேக இ-கிறா2, ரகா?”
பாைவ நிைன-ைகயிேலேய அ
எ2திவிட ரக, “வ
இள'ர

உைட$, ஆ

ண கிைட0$ விடாேன எற ேபவைக

Dேசாைலயி

இ-கிேற” எறா.

பிைள0 ெதா

ைடயாக உ.தி( கன"

ெப3.விடைத- 1ட Xம ஆDசாிய0$ட கவனி0தா; “நா+

இர

I. வஷமாக ஒ0ைத-' வ$ ேபாகிேற. ஐய வகிறா/. ஊாி



எ0தைனேயா ேப/ வகிறா/க. உைன0 ெதாியவி ைலேய, ரகா! Bமி ஏதாவ$
வாகியி-கிறாயா என?”
அவ+ைடய ேதா3ற , அவ பைச(ட ந வா? வா?வைதேய Xம+-'0

ெதாிவி0த$. நகர0$-' வதா

அதிOட0தி

எற ' ந பி-ைக Xம+-' உ

"ய.

"Aகிவிடலா

அத ந பி-ைக அவ+-'

ெவ3றிேய தரவி ைல. உட!ைழ0$- 1யாக நாெளா.-'

ஆறணாD ச பாதி0தா , இர

மீதியா' . அைத0தா F7
பண

. ஆனா

எப7ேய+

டணாேவா Iறணாேவா அவ+-'D ெசல ேபாக
வாகி- ெகா

டா/க. 'திைர பதய0தி

ச பாதி-க "ய3சிக ெச2தா. அ$ அவைனேய விAகி வி

அவ "தaைட விAகி விட$.
பணெம+

கவ/Dசியி

ேவக0தி

தா அவ ரகனி ேதா3ற0திேலேய மயகினா.
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“Bமி வாகலாெம. தா இ-கிேற. ஊாிேல எ லா

9கதாேன?”

“9கதா. பா-'0தா...”
“என?” எறா ரக பரபர0$.
“ஒ.மி ைல, ந ல இட0தி

பாைவ- ெகா-க ேவ



எப$ எக

ஆைசெய லா . "ைற மாபிைள சாியி ைலேய எ. இேதா . உைன-

க

ட$ எMவள சேதாஷ ெதாி(மா என-'? வாேய, ேபாகலா .”

“எேக மணி-க ல7-கா?”
“ஆமா ; இனிேம

உைன விேவனா? ைகேயா அைழ0$ ேபாக

மாேடேனா?” எ. Xம சிாி0தா.
செட. ரக, “ஆமா , ேஜாகி, சி3றப எ ேலா

எப7 இ-கிறா/க?

அப 9கமா?” எறா.
“ேஜாகிதா எ வஷமா2 இாிய/ ேகாவி

'. ப/ ஏவலா

கா2Dச

Bசாாியாக இ-கிறாேன! சி3றப

வ$ ெரா ப- கOடபடா/. "ைன ேபா

ெசழிேப இ ைல. உ சின மா-'

ஐய+-'

ப8சாய0$-' வ$ பிாி$ ேபா2 விடா/க.”
அேடயபா! ஒ 'றி8சி-' எனெவ லா

ெபாதாம

விவகார

நட$விடன?

“ரகி-'- க யாண ஆகிவிடதா?”
“அ$ ெதாியாதா? ேம3ேக, ஒஸஹ7யி$ ஒவ வ$ ரகிையக7யி-கிறா, 'ள. உைகய+-'- கட இK. Wபா2 ேபா

வ$

95

விட$. அவ வ$ Fேடா இ$, நில0தி

' ப0ைத- காபா3றி- ெகா

1டமாட ேவைல ெச2$

7-கிறா. கிழ' ேபா- கடைன- 1ட

அைட-கிறானா ?”

“ேஜாகியி பா7 இ-காகளா?”
“ேபான ெபாிய ப

7ைக-ேக அவக ேபா2 ஒ வஷமாDேச?”

இேபா$, தா அேக ெச வதா
ரக அறி$ ெகா

ேகாயி

வர ேபாவதி ைல எபைத

 விடா. பைழய நிைனக படல

" அவி?தன.
“நிச0தி

ஆதாய ஏ$

படலமா2 அவ

எைன0 த>வதாகD சி3றப P?Dசி ெச2ததனா

நா ஓ7 வேத. அேக இதா

ததிர-கார/. எக Bமியி!
பா/0தா/. கைடசியி

தா

ஒ ெவளி ஏ$? சி3றப ெபாிய

விைளெவ0$0 தம-'D ேச/0$- ெகாள

அவ-ேக ந ல$ வரவி ைலயா? ேஜாகியா ேகாயி

இ-கிறா?”
“ஆமா . அவ/ ேநாவி

ப0$விடா/. ேவ. வழியி ைல. I. நா' வஷ

கOடபடா/க. ஊ/-கார/ இரகி ஒ ேபாக

ெகாரளி( 1ட- ெகா0தா/க. எைம நாகி

இர

வத ைபய நி3காம

ரக ெநIDெசறிதா. ைகயி

எ0$, அவ+

சாைம(

ேகாயி!-' ஒ. விடா/க.

அேபா$ தா ேஜாகி ேகாயி!-' ேபானா. வஷ
உன-' பதி

 ேபாக

ஏெழ இ-' .

ஓ7 ேபா2விடா, தி_ெர..”

அ.K. Wபா2 இ-கிற$. Bமி '0தைக

ஏ கிழ' ேபாட- 1டா$?

அ. அவ Xமைன F-' அைழ0$D ெசறா. தன-'D ேசா. ேபா

அ மாளிட

பிர0திேயகமாக ஒ ேகாழி-'89 வாகி0 த$ சைம-கD

ெசானா. இவ
கழி0தா/க.

உ

 களி0$ ம$வதி அத இரைவ இபமாக-
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ம.நா Xம ரகைன ப3றிய ெச2திகைளD 9மதவனா2, மணி-க ல7-'D

ெசறா.
----------

வான

2.3. சி-* விக
பனீ/ ெதளிபைத ேபா

கதிரவ இளைக ெச2$ ெகா
சி0திைர மாத ெந'

ஆனத பாOய

7தா. ெமகா3. ெம லD சாமர

கால அ லவா? இள

மி+மி+, தளதள! ெபாலெபாலெவற ம
ேவ/க>-' உயிWடமி லாம
ெகா

உதி/0$- ெகா

உறி89

7த$.
Fசி,

பயி/க>-' எ0தைன
ைண- கிளறி, பயிாி

கைளகைள அபா

எறி$

7தா ேஜாகி. ேகாயி பிேன, ஒ சிறிய ச$ர , அவ+ைடய

ைகராசிைய எ0$- கா7ய$.
சாதாரணமாக, அ$வைரயி

ேகாயி

கா0த ைபயக எவ

"ைனததி ைல. எைம மாக உ

தனிேய விைளயாவ$ , எவேர+

; எதிேர கா உ
வதா

ேப9வ$மாக ெபாAைத ஓவா/க.
ேஜாகி மனசி

பயி/ ெச2வதி

; அேகேய திாிவ$

இA0$ ைவ0$ ஊ/-கைதக

ேந/ைம(ட+ , அளவ3ற ந பி-ைக(ட+ , கபாக>ட+

வள/த ைபய. தைதயி நிைலயான சீல"

ஒA' அவ+-'D

ெச வகளாக வதிதன. எ லாவ3ைற( விட, தைதயிடமி$ அவ

ெப3றித ெச வ , அM உயிேரா உடேலா ஊறியித ம

தைன அறியாமேல அத பாச0தா
ெபாA$ வி7ைகயி

அவ கவரபடா.

பாசதா.

நீரா7, பாைல- கற$ காைல ேவைலகைள "7பா.

தன-ெக. ஒ பி7 ேசா. ெபாகி வி, அைணயா ெந-' ேவ

ேசகாி-க ேபாவா. இைறயவ/ பணி ேபாக மி'தி(ள ேநர0தி

அவ

7ய இைர

விைளயாடாக0தா பிறD ச$ர0ைத0 திபினா. விைத0$ அவியி$

நீ/ ெகாண/$ ஊ3றினா. சின8சி. "ைனக எA பி, ப9ைம பி70$D

ெசழி0$, கதி/ "3ற "த3பயி/ வத ேபா$ அவ+ைடய ஆனத0ைத ெவளியிட
"7(ேமா? கதிேரா, ெத2வ0ைத ேவ

7 பைட0த ேபா$, அவ உளD
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சி/ , அைடத ேபாிப"

நவில3பாலனேவா? தனிைம அவைன

பய".0தவி ைல; அவ+-' அ!ைபேயா சைபேயா ஊடவி ைல;
ெப3றவ

ம3றவ தைனD சிைறயி

மாயவி ைல.

அவ3ைறெய லா

அவனிட

ம

தளிவிடா/கேள எ. ஏகி

ணாகிய தா2 மா3றி, ெச வ த வென. க

,

த உயி/D ச-திைய- கா7 மகி?b7 விடா. அ7-ெகா "ைற

ஐயனி ெநைப- கனிய ைவ-'

சிதைன(
எேன!

அவ+ைடய எ

பணி( , த ைக விைத0த பயிைர ப3றிய

ணகைள மா9 அ

டாம

கா0$ வத மகிைமதா

இத- '.கிய உலக0$ ந ைம- '"ற ைவ0$ விடா/கேள எ.

ெகாதி-காம , அத- '.கிய உலக0$ விாி$ பரத உலக அEபவ0$

இழ-'

ச-திகைள எ லா

திர70 த$விடா3 ேபா

அவ+-' அத

அEபவக ஈத ெச வகைளD ெசா ல "7(ேமா? "0த

சி0த "ய.

"இயாத அத0 தவவா?, அவ+ைடய ெநறி-', வழிவழியான அத இைற

ந பி-ைக-' பழகி அ7ைமயாகி வதித$. உ

7 9-கி, உட 9க

$ற$, உயாிய ேநா-கிேல மனைதD ெச!0தியித அவ "க0தி
மி'தித$. க
உர

களி

ெதளிவான க Xர இத$. உட

'றாத வன இத$.

அவ கைள-ெகாைட எ0$ ேபாைகயி
விAத$. உயர0 R-கி உDசியி

ஒளி

ெமதிதா!

அ7-க7 அத ேமலாைட நAவி

"7தித தைல"7(

நAவி அவி?த$.

கைள-ெகாைட கீேழ ைவ0$வி, அவ ஆைடகைள( தைலைய(

"7$ ெகா

டா. "ற

ஓ7 வ$ ேகாயி!-' 'தா. அகி!ள

9ளிகைள ஒ70$ ேபாவி ம.ப7 ெவளிேய வதா. நிழ

தா

ந'

7யித$.

க3க ப0ைத0

ெபாியபா ஏ வரவி ைல?
தின"

ேமா/ ேவ

7 அவ/ வவா/. அவ-ெக. ப லாயி

அவ எ0$

ைவ0த ேமா/ அப7ேய இத$. ேகாயி!ள ஆ. எைமகளி பாைல(
அவ உபேயாகி0$- ெகாளலா . எேபா$

அைணயா விள-காக எாிவ$

98

அத பா ெந2தா. ெகாA-' ெமாA-ெக. தாைய ேபாலேவ 'ைடயாக

உள ரக ைமயி ஒ வய9- 'ழைதைய0 R-கி- ெகா
அ. வரவி ைல?

அவ+-' ெவளி(லக0 ெதாட/பாக0 தின தின
எவேர+

ேப9பவ/ உ

ெடறா

ேகாயி

 ெபாிய தைத ஏ

வ$ அவ+ட

அ$ அவ/ தா . ேஜாகி கைட

பிள-ைகயிேலா, 'Dசி ஒ7-ைகயிேலா, பா பா

ட

90த

ெச2ைகயிேலா,

B8ெச7-' நீW3.ைகயிேலா ெபாியபா அத- ேகாயி சிறிய தி
வ$ உகா/திபா/. அவ/ ஏேத+

இ ைலேய
அ

க

ப

ைடய நாைளD ெச2திைய ேப9வா/;

ஏேதா எடாத உலகி சிதைனயி

ணா$ பா/0$- ெகா
வித0தி

ஆ?தவ/ ேபா

வாைன

7பா/. அ$மி லா$ ேபானா , அவைடய

ட0தி$ இனிய பாட க ெம ய 9ர0தி

சி/-கD ெச2(

ைணயி

வ$ ெகா

7-' .

ேஜாகியி நா7 நர கைளD

அத- 'ர!-'0தாேன தைத த ைமேய பறி ெகா0$ நிறிதி-கிறா/ எ.
ேஜாகி வியபைடவா.

அத ெபாியபா ஏ வரவி ைல?
ேஜாகி பயிைர வி, ேகாயி பிற

வழிையேய ேநா-கி- ெகா
எ0தைன ேநர

7தா.

தளி நி. ெபாிய தைத வ

நிறாேனா? அ7வாைன0 ெதா மைலயி எ ைல- ேகாக

ேபாற ெதாட/ வைளக நீல"

ப9ைம(மாக மினிய காசியிேல, விாி$

பரத உலகிேல 9ததிரமாக0 தைன மற$ அவ நி3ைகயிேல த உள0தி
உளி$ ஒ. கடவி?$ ேமேல ெச வ$ ேபாற பரவச

உ

டாயி3.

ேஜாகி-'. அ0தைகய உண/ அவ+-' தியத.. அவ இனெதாியா
பவ0திேத அMண/ைவ அ+பவி0தி-கிறா.  ேம7

ேம20$- ெகா

எைமகைள

 அவ ப0தி-ைகயி , அவைன மற$ அவ+ைடய

உள0தினி. ஒ. வாைன ேநா-கிD ெச. விடா3 ேபா. ேதா.
க

ைண I7- ெகா

 அத இப லய0தி

I?கி- கிடபா.
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அ0தைகய ஓ/ இபலய0தி , தைனD 93றிய இதமான ெவ ைமயி!
த

ைமயி!

கனி$ அவ நி3ைகயிேல, அகிேல

I?கியவனா2 அக

கீ9-கீெச. 'விகளி ஒ அவைன- கவ/$ இA0த$. அவ+-' அகி

சி-'விக, சி. அலகா
ெகா

மா/பி

 ,ச

ஒைறெயா. ெகா0தி- ெகா

ைடயி- ெகா

7தன. இ 'விக>-'

க.0 தடக இதன. $D சிற'க>

மி$வான ேமனி(

17ய ஆ

காரண0ைத0 $ழாவ ேவ

இர

ஆ



ச

ைட ேபா

சிற' படபட-க- க0தி- ெகா

ேமனியி!

சிைத கவரெப3ற ேஜாகி-', உட

கா ைமனா-கைள(

ேபாற ஒ காசியி

கA0$-'- கீ?

7ய ேதைவ இ லாதப7 அவ+-' வலற0தி

இளைம அலகி!

'விகைள(

1வி-

ந ல ப8சி தைமெயா0த

'விக. அைவ இர

கீ9-கீெச. சி. 'வி ஒ. வா
ெமைம(



ஒ

ெதாி( ெப

7த$.

'வி அ$.

சி/ ஓ7ய$. அ$வைரயி!

அவ

பா/-காதவ அ ல. ஆனா

அ$

பிர0திேயகமாக அவ சிைத ஈபடதி ைல.

சி-க, ஒ ெப

C-காகD ச

ைட ேபாகிறன. ெப

சி, $7$7ட 1கிற$. அத மனைச- கவ/த$ எ$ேவா? த

இனியவ ெவ. தைன இப ெவளியி
$7$7 ேபா!
அவ உள0தி
இர

 'விகளி

அத3'!

அத- காசியி

இD ெச ல ேவ

எ.மிலா ஆவ!

எ$ ெவ ல ேபாகிற$?

ஒைறெயா. ெகா0தி- ெகா
$ர0தி- ெகா

, இர

ெசறன. ெப

சி

உகா/த$. இற"



உ

டாயின.

, சிறைக படபடெவ. அ70$- ெகா

ேகாயி

1வி- ெகா
அற"

பா/0$- ெகாவ$ , அலகா

$7

ேம எற

ைமதான எ ைலைய- கட$, கா-'
 சிறி$ பற$, க3cணி

கA0ைத வைள0$- க

சிற'கைள( உடைல(

வ$

ைணD சா20$ அழ'

ேகாதி விவ$மாக-

கவைலயிறி உகா/தி-கிறேத! த மன9-' இனியவனி வைமயி
அ0தைன ந பி-ைகயா?

,
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ேஜாகி, அத- காத3 ேபாாி "7ைவ- காண உடெல லா

ஆவ $7பாக-

கா0$ நி3ைகயிேல, ஒ 'வி ெவ3றி ெபமித0$ட வி/ெர. பற$ வத$.
த இனியாளி அேக வ$ அம/த$. அவ+ைடய உட

அவ3ைற- கா
ெப

ைகயிேல.

படபட0த$,

'வி-'0தா எ0தைன சாகச ! கA0ைதD சா20$- ெகா

நாணபா/ைவ பா/0தேதா?
ஆ

ெநகி ெநகி வத$. ெப

பி+

அகி

வத$. ெப

தி

ைணயி

ெதாட/த$.

பற$ ேஜா7யாக- க

அவ3ைறேய பா/0$- ெகா

ேபா2 உகா/த$.

'வி வி/ெர. பற$ ேகாயி

"க-' ேபாயி3.. ஆC
அைவ நீலவானி

'வி பற$ ம.ற



1ைர

பா/ைவயி$ மைற(

வைர ேஜாகி

 நிறா. மன- கிள/Dசி அடகவி ைல. சி.

அம/தா. "த

எற அதிதி அவ+-' உ

"தலாக, வா?-ைக நிைற ெப3.விடவி ைல

டாயி3..

ஆ , 'றி8சி B0$விட$. அவ ஒ 'றி8சி நிர பாத பாலகனாக, ேகாயி

எ ைல-' வதா. இைத வி ேபா'
அத- 'விக இர



த'தி ெப3. அவ நி3கிறாேன!

மரெபா$களிேலா த/களிேலா 17 வா?$

சததிைய ெப-' . 9ளி ஒ-கேவா நீெர-கேவா அவ ெச !ைகயி

த/களி

'89களி அDச ஒக ேக'ேம; ‘உண-' ேபாயி-'

தைத( இ ைல, எக>-' பற-கD சிற'க>
ஒக, எதி/கால ந பி-ைக எற ஆதார0தி
வள/$, நா"

ஆ

இ ைல’ எற அத பாிதாப

ேதா2$ நி3பைவ அேறா? ‘சிற'
 ?’ இத எ ப0$

வா?$ இன0ைத ெப-க ேவ

களி , அவ " க லாட

தா(

ஆ7- ெகா

7த ரக ைம, ெகாA-'

ெமாA-ெக. ஒ மதைல-'0 தாயாகி விடாேள!

அெறா நா மாமி கிாிைஜைய- 'ழைதயாக- ெகா

அவைன 3சாிவி$ அைழ0$ ேபான$

வதன. 'ழைத கிாிைஜைய ம7யி

 வத$ , பா

சேடெர. அவ நிைன-'

வி- ெகா

, அவ எ-க ேவ

டா

101

எ. ெமாழித$ , கிOணனி தா(

ெமாழித$

அவ நிைனவி

‘பாபா ெபாியவளான$

ந

பா இன

அவைன- ேகக

அவி?தன.

F-' வவா; உன-'D ேசாெற0$ ைவபா;

விைத விைதபா’ எெற லா
பளிDெச. நிைனவி

ம3றவ

தா2 1றிய ெசா3க $ ெபா>ட

ேதாறின. உட

 லாி0த$.

கனியாக நி3கிறா; ரக+-'0தா பா எ. அவ தைத,

" ஒ நா 1றிய$ உ

ஆனாேனா, ெதாியவி ைல.

. ஆனா , ரக எேக ெசறாேனா, என

பா-' அB/வமான வட மதியன "க , அவ இேபா$ எMவள அழகாக

வள/$ நி3பா!

அவ ேகாயி$ விதைல ெப3. F ெசற$
ெபா.ைப ஏ3.- ெகா
கா2Dச

 விவா.

F0 தைலைம

வ$ அவ தைதைய உ-'ைல0$ விட$. அவ-' Bரண ஓ2

ெகா0$ வி, அவ அவ/ பணிகைளD ெச2வா. காைலயிெலA$

தைதைய ேபாலேவ இைறவைன0 ெதாA$ வி அவ மாகைள
அவி?-ைகயி , அவ+ைடய அைனைய ேபா

பா 9நீ/ ைவபா; கலக

கAவா; அவ நீராட, அகி$ நீW3.வா; க8சிேயா, ேமாேரா, பாிட
ெகா

ேசா.

 தவா. பக

வத ேநர , பளபளெவ. ெபாிய வ7ைல ைவ0$D

'ழ மிவா. அவ ைகபட அத உணவி மணதா எப7

இ-' ! மாைலயி

கதவகி

அவ வ", தீபமாட0தி

நி. கவிழிக ஒளிரD சிாிபா.

அவ விள-' ைவ0$வி,

அபபா! இத நிைனபிேல என ஆனத !
அ0த ஆ

7 , ரகிைய ேபா

ைபயைன0 த தாயாகி விவா.

அவ>

ெகாA-' ெமாA-ெக. ஒ
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இைறயவ-' ெநநா பணி ெச2த அவ+-' விைரவிேலேய ஒ ைபயைன,
'ல-ெகாAைத அவ/ அளமாடாரா?
' ப0தி

எMவித ப3.

இ லாத ெபாியப, ரகி 'ழைதைய எப7D

9ம$ திாிகிறா/? 'ழைத த ஆனத0$-'- 'வலய0தி
பா ெப3.0 த

ஈேட$, எ ைல ஏ$?

'ழைதைய அவ+ைடய அ ைம( அப+

ெபாியப+

மாறி மாறி ைவ0$- ெகாவா/க. ெபாியபா அத3' பா-க பாட

தட

தானிய

ஆட

ெசா - ெகா0$ மகி?வா/. அவ அ0தைகய ' ப0$-'

விைதபா. இர பக

F-'- ெகா

ஊாி$ ந

ப/க> , அ0ைத, மாமிமா/க>

சேதாஷ"

பரபர0த அ7Dச0த

உDசாிபி

வதா , F-' உைடயவனாக

ப' ெகாவா. மாச

ைவபவ"மாக அவ/க ' ப

நட-' .

ஒ 1

அவ+ைடய இனிய கனைவ- கைல0த$. வழ-க

'ழைதைய0 R-கி- ெகா
வி$

காவ$ பயிைர- கா0$ ெப-கி

 வவா. பாைல ெப-க மாகைள ேபCவா.

வணகி உபசாிபா. பா

வி$

ைக

ேபா

 ேமா/- கலய0$ட ெபாியப வரவி ைல,

 களி0த "க0தினரா2, ெவ3றிைல 9ைவ0தவரா2 வதா/.

“ஏ ெபாியபா, ேமா-'- கலய ெகா

 வரவி ைலேய? F7

விேசஷமா? 'ழைதைய அைழ0$ வரவி ைலயா?”

ஏேத+

“இ. வி$D சாபா, ேஜாகி. கிOண வதி-கிறா ெதாி(மா?”
“ஓ, மணிய-கார/ F- கிOணனா?”
“ஆமா . படண

ேபா2 ெபாிய ப7ெப லா

ேப9கிறா எகிறா2? மிஷ பளி-1ட0தி

ப70$ வதி-கிறானா? எப7
எ ேலாைர(

மா3.கிறா/க எ. ெசானா/கேள; இ லா$ ேபானா
பளி-1ட

அ+பியிபா... இ+

ேவத0தி

உைன- 1ட0 த பி

யா/ யாேரா பளி-'ட

ேபானா/க.
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ஆனா

ஒ பயலாவ$ கிOணைன ேபா

எனெவ லா

ேப9கிறா எகிறா2?”

ப7-கவி ைல. அவ

“உ ...”
“அெக லா

ெப

பிைளக 1ட பளி-1ட

ேபா2 ெபாிய ப7

ப7-கிறா/களா . இவ தா எ0தைன வஷ , எ0தைன 0தகக ப70$
விடா! இத மைல இ0தைன அ7, ஆ. இ0தைன நீள

ெசா கிறா. நாெம லா

ப70$0தா கிராமகளி

எெற லா

விைளDச

ேவCமா ; ந ல ந ல $ணி உ0த ேவCமா . அற ...”
ெபாியப ஒMெவாறாக நிைனப0தி- ெகா
ேவ7-ைகயாக

$ைமயாக இத$.

ட வித

“ஒ0ைதயிேல கவ/ன/ பகளாவிெல லா 1ட, எ
பகைல ேபா

விள-' எாிகிறதாேம! அ$ ேபா

ெப-க

ேஜாகி-'

ெண2 தி இ லாம

விள-'-' எனேவா ‘பவ/’

எ-கிறதா . அெத லா 1டD ெசா கிறா. நம-' ஒ.ேம விளகவி ைல.

ெவைள-கார0 $ைரக ேபா'
ேவ

 . ேரா ேபாட ேவ

உைழ-க ேவ



வ

7, பிளஷ/ கா/க எ லா இேக(

 , பளி-1ட

எெற லா

கட ேவ

அ-'கிறா. ேபா!”

 . எ ேலா

வர

ேஜாகி, த உலக0$-' அபா!ள இதD ெச2திகைள ரசமாக0தா ேகடா.
கிOண அMவள ெபாிய ப7 ப70$ விடானா? யா/ க
மைலயி!

அத விைதக வர- 1 ஒ நா?

ேஜாகி, மா7 லாம

எ

டா/க? மரகத

'திைரயி லாம

ஓ வ

7ைய(

ெண2 திாி இ லாத விள-ைக( பா/0ததி ைல.

பா/0ததி ைல;

104

ெபாியபா அவ விய$ நி3ைகயிேலேய அ0த ெச2திைய(

நிைன0$D

ெசானா/: “அற , இத ெவைள-கார0 $ைரமா/க இ-கிறா/கேள,
இவ/க தாேன ெரயி
மைலயி

வ

7 ெகா

ைவ0தி-கிறா/க? நா

$ைர, ெபாியவ/க எெற லா

 வதி-கிறா/க? காபி, _ எ லா

வாி ககிேறா . கெல-ட/ $ைர, கவ/ன/

நிைன-கிேறாேமா?”

“ ...?”
“$ைர(
ஆ

ந ைம ேபா

மனித தா. ெசா ல ேபானா , இழி'ல0ேதா/ ேபா

ராVய0ைத பி70$- ெகா

 அவ ஆ>கிறா; ந

பணெம-கிறா; இவ/க எ லா
எெற லா

ைமயிேல ந ப

Bமியிேல விைள0$

ேபா2 நம-'D 9யராVய வரேவC

ெசா கிறா. அவ ேபD9, அேடயபா! நம-' நிைனபிேலேய

பி7படவி ைல. இத ஹ7-ேக அவனா
ேஜாகி ெபாியபைனேய பா/0$- ெகா
ேநர

, “உ

மா திபவ” எறவ/ 'ரைல0 தா?0தி- ெகா

ெபைம வரேபாகிற$, நீ பா/.”
7தா. “இ. அேகதா இ0தைன

இதீ/களா ெபாியபா?”

“ஆமா . காியம ல

ண+-' ெபைம இ-காதா? வி$ நட0தினா/. பா/

ேஜாகி, ஒ. மறேதேன! அேகெய லா ளிD ேசராம
கிைடயாதா . இேக ளி ேபாடா

உட  ர0த

சாபாேட

ெக ேபா'

அேடேட! ஒ. "-கியமான விஷய . அைத மற$ ேபாேனேன!”

எகிேறாேம!

ேஜாகி-' சிாிபா2 வத$.
“ந ம பாைவ, கிOண+-'- ேகக ேபாகிறா/களா . கிOண+-'
பாைவ- க7- ெகாளேவ இOடமா . அவேன காைலயி

பா அழகான ெப

இ ைலயா? அவ+-' ந ல ெப

ேவ

ெசா  விடானா .
டாமா?”
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ேஜாகியி க

ட0தி

உகா/தா3 ேபா

அ7 ெந8சி$ ஏேதா ஒ கவாட

பற$ வ$

இத$.

பாைவ, கிOண+-' - எெக லாேமா ெச. ப70$ படக வாகி

வதி-'

கிOண+-'.

சி- 'விகளி காசி செட. நிைனவி
ேஜாகி, நீாி

"AகிD சமாளிபவ ேபா

ேநராக பா/-க "யறா.
-----------

க

"7ய$.

'!கி- ெகா

2.4. ஒைத மாபிைள

இயதிர

ேதய0 ேதய, ராகிைய மாவா-கி0 தளி- ெகா

தளி/- ைகக அத ெபாிய க திாிைகைய இ-கி- ெகா
அDசி

ேமலாக- ைக ைவ0$- ெகா

ெகா

 ெபாியபைன

7தன. கிாிைஜ,

7தா. கீ? ப'தியி

 அMவேபா$ தானிய0ைத எ0$ இயதிர- 'ழியி

ெகா

7தவ, பா. F7

7த$. நா'
ைக ைவ0$-

இ-

அேபா$ யாேம இ ைல. பாட ேத

மைல-'D ெசறிதா/. ெப3ேறா/ கிழ'0 ேதாட0$-'D ெசறிதன/.

பாவி ைகக தா இயதிர
அவ வச

ேபா

இயகி- ெகா

இ ைல. களகம3ற ப7க0திேல ஒ நிழ

நிழ , கனி0தடாகமாக இத உள0தி

சலன0ைத ஏ3ப0தி விட$.

7தனேவ தவிர, மன

விA$ விட$. அத

இ$வைர அவ அறிதிராத விதமாகD

கிOண மரகத மைல-' ேபா2விடா எ. அறிததிேத அவ
உள

ேபா

ெப

அைலபா2$ ெகா

7த$. அத வடைக-ேக அவ ஓ/ அரசைன

உய/$ விடவ. எ0தைனேயா சீமாக>

ெபாியதன-கார/க>

க ெப3றவ/களாக இ-க மாடா/களா? அவ/க F-' எத ெப

ெச ல- ெகா0$ ைவ0தி-கிறாேளா?
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“என அ-கா? ராகிேய ேபாடாம

ெவ.ேம அைர-கD ெசா !கிறாேய! எMவள

ேநரமாD9?”
கிாிைஜ ேகட$

ேபாடா.

பா-' ெவக

உ

டாயி3.. ஒ பி7 ராகிைய

அவ/க F7$ கிOணனி தைத(
க

தா( அவ ெப3ேறாைர வ$

 அவைள0 தக மக+-'- ேககா$ ேபானா ...

சில நாகளி

மரகதமைல அ0ைத(

மாம+

வவா/க. ரகேனா இ ைல.

ேஜாகி-'0தா அவ எப$ தீ/மானமாயி3ேற ெவளி உல' ெச. வ
வ

ஆ

ண $ைமகளி
க ேபா

"Aகி வ$ அவ இதய

கவ/த அழக எேக? ப0$

இாிய உைடயா/ ேகாயி எ ைலைய வி வராத ேஜாகி

எேக?

மாைல, தீபமாட0தி

விள-' ைவ0$வி0 தா( தைத( வவைத

எதி/பா/0$ அவ நி3ைகயிேல அ
வவைத- க

ண

டா.

ண Xம அ ைம(ட ேபசி- ெகா

ேட

அ ைம பிறமாக வ$ 9ளி-கைட- கீேழ தளிவி வதா. சாபா

எ0$D ெச !
க

திய R-' பா0திர

 வத Xமைன-

ட$ , பா ஆவ!ட அைத அவ ைகயி$ வாகினா.

திற$ பா/0$வி சிாி0$- ெகா
அ

ஒைற ஆ- ெகா

ேட, “என-' ஒ.

வாகி வரவி ைலயா

ணா?” எறா.

Xம சிாி0$ வி- க
அ ைமயிட

எறா.

ைண சிமி7னா. “ஒ.

வாகி வரவி ைலயா?

ேக. உன-' என வாகி வதி-ேகென. ெசா !வா”

ஒ0ைத-'D ெச ! அவனிட , தி$ திதாக, மைகய/ ேம!-' அணி(
ரவி-ைக0 $ணிக வதிபைதD ெசா , தன-'

அMவித

ப

திய $ணிக
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ேவ

ெம. ேக7தா அவ. அத0 $ணிகைள அ ைம த "

ஒளி0$ ைவ0தி-க- 1ேமா?
உடேன அவ அ ைமயிட
தா(

-'

ஓ7, “எேகய மா கா” எறா.

சிாி0தா. அவ சிாிபி

ெபாதிதித ெபாைள உணர- 1ட பா-'

ெபா.ைம இ-கவி ைல; “எேகய மா?” எறா சிCக! சிசிமாக.

“எனிட
ெகா

ஏ$, அவன லவா ேவ

7 வதி-கிறா?... கிாி, 9த

டா மா!” எ. தைலவைட அவி?0$ உதறி- ெகா

கAவ நிறா.

தாயி ம.ெமாழி( தைமயனி சிாி
உ

ெகா

ப

ணின. ேகாப0$ட அப7யி

உகா/$ எாி$ ெவளிேய வ$

7த விறைக ஆ0திர0$ட உ>-'0 தளினா.

ெசதழ
ெகா

, தா2 ைககா

அவ>-' அ/0தம3ற ேகாப0ைதேய

ைகைய0 ேத20$0 ேத20$- கAவி- ெகா
ெகா

ணீ/

7த தா2, திதிெவ. எாித

ஒளியி , மகளி ேகாப"க0தி அழைக- க

7தா. கா

ேட, “அ

ைக கAவி "7த$ அகிேல வ$, மகைள பா/0$-

ணனிட

மகேள?” எறா.
“எ0தைன தர
இ லாவிடா

ேகக ேவ
ேவ

 உZறD சிாி0$-

"த

என வாகி வதி-கிறா எ. ேகடாயா,

மா ? வாகி வதைத- ெகா0தா

டா !” எறா பா.

ெகா-கிறா/,

அபி கீ? வ$ நிற Xம, “அட அட அட! இதா மா, "க0ைத- ெகா8ச
இப7- கா; எைன பா/0$ நா ெகா
ேவ

டாெம. ெசா !!” எறா.

 வத பாிைச இேபா$
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ேகாப0ேதா "ழகா

ேமாவாைய பதி0$- ெகா

 அம/திதவ

காதகிேல, “ஒ0ைத-' ேபா2 அழகான மாபிைளையD ச பாதி0$

டாெம. ெசா !” எ. அவ தைலைய0 R-கி-

வதி-கிேற. எேக ேவ

கலகலெவ. நைக0தா அவ.
"க
ெகா

சிவ-க, நாண கவித க
டவ, ஒ கண

கைள ெபா2- ேகாப0திைரயா

ேபா/0$-

தமாறினா.

ஒ0ைத-' ேபா2 மாபிைளயா? அ$ யா/? ஒேவைள கிOண ஒ0ைத-'
ேபாயி-க- 1ேமா?
இதய0தி

களி $ள, கவிழிகளி

Xம ைகெகா7 நைக0தா.
“பா/0தாயா! இேபா$ ேவ
“நா ஒ.

அெத லா

ஒளி சித, அவ ெமௗன

சாதி0த$ க

டாெம. ெசா !!”

ேககவி ைல. ப வாகி வதாயா எ. தாேன

ேகேட?” எறா அத ெபா2- ேகாப மாறாமேல.
“படா? ப-ெகன தகDசி! உன-' எ0தைன ப ேவ

ப, தக , ெவளி எ லா

 ? பளபள-'

வரேபாகிறன. ஐைத ப0தா-கி, ப0ைத

Kறா-கி, Kைற ஆயிரமா-' அைமயான மாபிைள. உயர , அளவான
பம, ெசேவெல. நிற , அழகிய மீைச...”

இத- கட0$-' அவ வத ேபா$ பா-' உ

ைமயாகேவ ேகாப

வ$விட$. சேரெல. அவ ைகைய0 தளிவி றமைனயி

உகா/$ ெகா

டா. ஆ0திர

ஆ0திரமாக வத$ அவ>-'.

அத ஆணழக+-' அழகிய மீைச(
ஆயிரமா-'

இ ைல; தா7(

இத அைம மாபிைள யா/?

ேபா2

இ ைல! Kைற
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ெவ'ேநர

கழி0$, இ7

அ ைம வ$ அபாக அவைள ெநகி உகா/$,

“என பா? இெதன அச- ேகாப ?” எறா.

“என-' ஒ.

ேகாப

இ ைல” எறா அவ எேகா பா/0$- ெகா

“அப ரக மீ$ உன-' இOட

.

இ ைலயா?”

பா-'0 தி-ெகற$. ரகனா?
“யா/ ெபாிய மாம மகனா?”
“ஆமா . Xம அவைன0தா ஒ0ைதயி

பா/0தானா . $ைரமா/கைள அ

ெவளி ெவளியாகD ச பாதி0தி-கிறானா . வி$ ைவ0தானா . ஆ

7

இ-கிறதா ; மா இ-கிறதா . ேகா ெதாபி(மா2 கன ெசா'சா2
நட-கிறானா .”

“இ0தைன வஷகளா2 அ0தா ஒ0ைதயிலா இதா/?”
“ஆமா .”
“உன-' இOடமா மா?” எ. ஏ-க
மக.

அத விழிக உண/0திய உ

நிைறத விழிக>ட தாைய பா/0தா

ைமைய0 தா2 அறிவா. அவிD 9ழ

சி-கியவைள ஆப0தி$ ஒவ மீடைத( , சில நிமிஷகளி

அ'

நிக?தேதா/ காத

ேபா0 தா

நாடக0ைத( எதி/F0 ேதாழி, அவ காதி

இதா. எறா! ந"D சிாிட, “நிைறய ெவளி பண

ெகா

 வ$
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ைவ0$ மாம கா
ேகைகயி

விA$, ெப

ைண0 தாக எ. "ைறைபய

ம.-கலாமா?” எறா.

பா ெம ய இத?கைள- 'வி0தா; “ேவ
மிழ3றியப7ேய தாயி ேம
தா2 வா2வி ம.ப7(
“கிOண இர

டாம மா. நா... நா” எ.

கவி?$ சா2தா.

சிாி0தா.

 K. தவானா? தக மணிDசர"

கடக"

வைளய!

ேபாவானா? ேகடாயா?”
“என-' அெத லா அவேர கடாயமாக ேபாவார மா.”
“அச ெப

ேண, காியம ல மாம வ$ ேகக . நாேம வயD ெச வ$

"ைறய ல” எறா தா2.
இத3' பிற', வாயி
ேபாெத லா
கதவகி
-----------

Xமனிட

அ7D ச0த

காியம ல/ த

B

ேக'

ேபாெத லா , நிழ

த

ேபாட த7(ட வகிறாேரா எ. பா

நி. ெந890 $7ட ேநா-கலானா.
2.5. வரேவ

1றியப7 ரகனா

ேதாதவ/ ம$-ககி

உடேன கிள பி விட இயலவி ைல. ெகா8சமாக0

Bமி '0தைக எ0$ உைள-கிழ' ேபாட Bமி திபி

ஏ3பாக ெச2தா. கிழ' விைத0$, பதிைன$ நாக>-' ஒ மைழ(
ெப2$விட$. அ0$, கவ/ன/ 'திைர பதய0$-காக0 தகினா. பிற'
வ
ெகா

ண ப7யி $

க> , இனிய மிடா2 ெரா7(

டா. காைல ேவைலைய "70$- ெகா

a ேக- ெகா

பாி9களாக வாகி-

, $ைரயிட

இர

 நாக

, கிழ' விைத0த Bமிைய ேபா2 பா/0$ வி F-'
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அவ தி பிய ேபா$, $ைரயி பல/ சா"ேவ

இ-கி- ெகா

நிறிதா. $ணி ம7பி

7த உய/த ரக ம$-'பிகைள அவ கீேழ ைவ0தா.

ரக அவ3ைற- கவனமாக0 த சாமாக>ட எ0$ ைவ0$- ெகா
ப ைபைய0 திற$ இர
ைகயி

ைவ0தா.

ேட கா

டா.

Wபா2 நாணயகைள எ0$ அவ

“எனக ேம*திாி, இ$ ந ல சர-'. 7 எ ப0$ Wபாயா' . 1டேவ ஒ
ெவளி தர- 1டாதா?” எ. 'ைழதா சா"ேவ .

“அட, சாிதானபா, எ Wபா2 நீயா ேபா வாகினா2?” எறா ரக.
“இதா!

$ைர க

 ெகாள- 1டா$ பாக. எபதி

கOட

உ

“அட, என-'0 ெதாியாதைத நீ ெசா ல வ$ விடா2! $ைர 9யநிைன தா
விடா

$ 7யா உைட0$ விF/க? ேமைச கAவின த

ஊ0தமா_/க? ெகா0த$ லாப
சா"ேவ!-' இத ேம*திாியிட
ரக 9ைமைய- க7- ெகா

தைலபாைக(

.”
7

ணீைர- 1ட

ேபா!”
ஒ.

சாயா$ எப$ ெதாியாதா?

டா. திதாக0 ைத0$- ெகா

அணி$ அவ கிள பி விடா.

மரகத மைல-'D ெச !

எ

சி3றப ந ல நிைலயி

இ லாத ேபா$, வா

ட ேகா

ணேம அவ+-' இ ைல. த ெச வ0ைத பகி/$

அEபவி-க அவ எ.ேம வி பியதி ைலேய!

பயி-'D சமய0தி

ெப2(

மைழ எ. அவ அேக ெச வ$ உசிதமா'மா? ேநராக மணி-க ல7 ெச.,

அேகேய ெவளி பண0ைத(

ெகா>

பாி9கைள(

சடைக நிைறேவ3றி- ெகாளலா

நிைன0திதா.

மாமனிம த$, பாைவ-

எ. 1ட அவ
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இர

 ைம க ேபா

நகர எ ைல தா

7 நட-' " 'ளி/ கா3. பலமாக

Fசலாயி3.. மைழ ெப0த ஆ/பாடக>ட ெகாவத3'0 தயாராகி-

ெகா

7த$. பனிர

எ ைல தா

ஆ

களாக ஹ7 ப-க

7யி-கவி ைல. பனிர

எத எத மைலகைள(

ஆ

ெச ல அவ நகர

க>-' " எத ப'தியி

காகைள( கட$ வேதாெமற அைடயாள1ட

அவ+-' நிைனவி ைல. அபபா! இMவள ந ல நிைல-' வர-1ெமற
ந பி-ைகயி

தா அவ ஓ7 வதா எறா! , அத பிரயாண0தி

தாப , கOட , அDச !

விவிெவ. Rர0ைத விAகியவனா2 அவ நட-ைகயி
மைழ பி70$- ெகா

ட$. 9ழ3றிய70த கா3றி

படபடெவ.

அவ+ைடய ேவ7 பறத$.

Iைட நைன$விெம. அ8சி ஒ மர0த7யி

மின

ெவ7 பிள-க, இ7 "ழகிய$. அவ க

விச

சாித$, மளமளெவ..

அ8சி நநகி, கிள பிய ேநர

எ0தைன

ஒ$கினா. பளீெர.
" Rர0தி

ஒ ேகார

சாியி ைலேயா எ. அைலபா2த மன0$ட

அவ அத மர0த7யிேலேய கா0$ நிறா. மைழ காரணமாக0தா ேபா! ,

எவ

பாைதயி

இ ைல. மட- 'திைரகளி

ஏறி- ெகா

 ெச !

ெச வ/க 1ட அவ றப வததி$ அவ க
'திைரக ெதபடா , வாடைக-' அம/0தி- ெகா
அரச'மாரைன ேபா
உ

.

ேபா2 இறக ேவ



 அதி

எற எ

படபடெவ. அ70த மைழ, ஈர0தி மண0ைத- கா3றி

விட$. ம.ப7(
இறகி வைகயி

உல/த ம

களி

ண"

Cமாகேவ மர-கிைளக உரா(

பினணியாக- ெகா

ஏறிD ெச.
அவ+-'

கல$ ெகா

அவ நட-க ஆர பி0தா. ேமகளி!

மைழ ெப2திராத ப'திக>

படவி ைல.

 ஓ2$

பளகளி!

வதன. கா2த ச'க> ,

ஏறி

இனிைமயான ஓைசைய

 ஓ/ இ'ரெலாயி அைலக விாி$ விாி$ பர

நாதெவளமாக அவ ெசவிகளி

பா2$, அவ உள0ைதD சி/-கD ெச2தன.

அதD சி/பி , அவ தி-கிடவ ேபா
நாகளாகேவா உள0தி

நிறா. எ0தைன எ0தைன

கனி$ 'ைவ( ஏ-க0தி அைலகைள இைழ0$
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இப7 ஓ/ இைசைய உ-'பவ/ யா/? அவ+ைடய கா , தைன அறியாமேல

ம'7-'- கப
ேமெல லா
அைர-க

நாகெமன அத ப-க ெசற$.

நைன$ ஒ பாைறயி

I7ய நிைல. அேக ெந'ைகயிேலேய அவ/ ேபாைத த பான

அதியித$ ெதாித$. ம$வி!

க

ெகாளவி ைல.

பனிர

சா2தவராக அவ/ அம/திதா/.

இைசயி!

களி , அவ/ உட

ஆ

"Aகியித அவ/ அவைன-

எப7 வ3றிD சகாகி விட$!

சைதப3ேற ஒ7- கன0$ எ! க இ+

"+-' "ட, இனி(

இடமிறி வ3றி விடா/. த பியி ' ப நிைலைய பைறய7-'
பண ஆைச மைற0தா!

வ3ற

ேதா3ற .

அCவி அCவான பாச0தி உயி/0 $7

மைற(மா? அ$ Xறி வத$. க

க கசிய, 9ைம கீேழ நில0தி

உகா/$ அவ/ ைகைய0 ெதாடா.

இ7-க, அவ

“அபா!... அபா!”
அைர-க

ஆDசாிய

காண மல/த$. க

ட

இைசயிைழ அ.பட நிற$.

“நீ... நீ... நீயா!”
ந பேவ "7யாத 'ர
“ஆமா

தைடப0 தைடப வத$.

அபா. நா... நா ரக... நா ரக தா.”

9கிய ேதா

பளகளித க

நீ... நீதானா? ரகா...”

க ஒளிைய வாாி Fசின. “ரக... ரக...

ைமதைன அத- கரக வைள$ தAவின. "க0ேதா "க ேந/த$. வள/$,
வாப0தி வாயி

நி3'

மக, ரக. ஆமா , ரகேன தா. அேத
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"கதா; அவைர நிைன ப0$

சாய

கலத "க . அவ/ மக ரகேன தா!

ஆறா பசி(ட மகைன ேநா-கி ேநா-கி Bாி0தன அத- க

க. ம.கண

ைகக வாைன ேநா-கி- ' பிடன.

அவ/

“ஈசா, உ கைணேய கைண! நா ச0தியமா2D ெசா கிேற ரகா.
ஒ0ைத-'0தா ேபா2 வகிேற. பாதி வழி-' ேம

நட-க "7யவி ைல;

காைல பா/.”
காைல0 திபி0 தைத கா7ய ேபா$ ரகனி க
உளகா

பாள

களி

நீ/ "7ய$.

பாளமாக ெவ70திதன. உட பிேல ெந2பைச வ3றி,

9-காகி விடனேவா பாதக?
“நட-க "7யவி ைல. எனா

என "7( ? இேகேய உகா/$ எனா

"7த வைர ஈசைன- 1வி அைழ0$- ெகா

ேதவாி காதி

ெகா

ப விட$. உைனேய ெகா

 வ$ விடா/.”

ஆனத0தி

ாிதா/. க

7ேத. எ 'ர

அவ/ த கா

அத0

 வ$ விடா/. உைனேய

ேவதைனைய( மற$ எA$ நி. ந/0தன

க மாாி ெபாழிய ைமதைன அைண0$ அைண0$ இ3றா/.

“இ0தைன நாளாக எேக ேபாயிதா2 ரகா? ரக இ-கிறா இ-கிறா
எ. உ சி3றப ெசானா. நா ந பவி ைல!” ம.ப7(

அவ/ ' பிடா/.

“இதD ெசைப ேபா- ெகா
“ேவ

டா

வாைன ேநா-கி

 வகிறீ/களா? F-' ேபாேவா .”

த பி, நீ ேபா-ெகா; ேதவ/ எ 1பாைட- ேக- கைண

கா7னாேர, அ$ேவ ேபா$ . இனி நா அ.ப$ காதமானா!

நடேபனடா.”
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இதD சதி, அவ எ
ெகா

ணா0தாக, ேவ

டாததாக ஒ ற

7தா! , ரக+-'0 தைன மீறிய, க

ச-தியி ஆைணயாக இதD சதி நிக?ததா
ஒவ

ேதாறி-

C-' லபடாத ஒ

ஓ/ அDச

பட/த$.

வராத பாைதயி , ெசா  ைவ0தா3 ேபா , எேக ெச ல-1டா$,

யாைரD சதி-க ேவ
ேந/$ விட$!
கண ேநர0தி

டா

எெற லா நிைன0தாேனா அவைரேய சதி-க

ரக தீ/மானகைள மா3றி- ெகா

 விடா. தைத, FD

ெச2திக, ஊ/D ெச2திக எ லாவ3ைற( அவ+-'- 1றி- ெகா
வர, ரக+
இவ

த பா

ப

ேட உட

ைண ேம*திாி பதவிைய ப3றி0 தைத-' அறிவி-க,

ஹ7ையD சமீபி0$ விடன/.

மாைல- கதிரவ விைடெப3ற$ க

விாி0$- ெகா

, மைலயைன இ ேபா/ைவைய

7தா. ஒ மைழய70$ Bமி 'ளி/த$ க

ேஜாகியி தைத ேபா/0$- ெகா
உகா/திதா/. லைபயிட

ட ேபா/ைவ(ட வாயி3ற

 இ3றவரா2

ெகா8ச கட வாகி அவ/ அMவா

7

கிழ' விைத0திதா/. ஏ3கனேவ தாயி சா ைவபவ0$-காக வாகியித

கட ேவ., வ7(

"த!மாக இத$. சா

ேபாராட . தீப மாட0தி

“இத வஷ

அக

ஏறினா

"ழ

ைவ0$ வி மாதி அகி

*ெத2வ ஹபா (* ேதவ/ ப

ச.-'

நிைலயி

வ$ நிறா.

7ைக) மாச- கைடசி எ.

தீ/மானிபா/களா?” எறா.
“ஏ?”
“அ$வைரயி , F7
அ.0$- ெகா

தானிய

இ-காேத! ப

7ைக-' " நா

 வரலாமா? '. ப வதாென. பண

அத3'- 1ட- ெகாறளி0தாேன ெகா0ேதா ?”

$-கதி/

ேகடா/க.
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ைகயா-' ேபDெசழவி ைல. இப7 அவ உட

கால0தி , தானிய0 த

ெதாித$.

அகி

ெச பவ/களி உவ

ஏ உகா/தி-கிறீ/க? எைம கற-க ேவ

வத மைனவி.

த பி எAதி-' " அ

ெகா

நிமி/$ நி3'

மனித

ப$?

இ நறாக பரவி வ$விட$. வாச

“'ளிாி

'றி வ

தியனேவ அ ல. எறா! ,

ேசாதைன- கால"

ேதவாி ேசாதைன-' "7ேவ இ ைலயா? மனசி
ைகேயதியா உ

நவி

டா/.

மேம

டாமா?” எறா ெமள

ண அ ெபன பா2$ வதா/. த பிைய- க7-

“ேதவ/ கைண, ரக வ$விடா. இேதா பா/ த பி ரக, ெபா2யி ைல!”
உவ

ாியாத அத இ7

இ-கிய 9ைம(ட நிறா.

ரக உயரமாக, ேகா தைலபாைக(மாக,

ைகயா நிமி/$ பா/0தா/. சீறி ர

$7$7-க0 ெதா
“தீப

ைட- 'ழியி

 வத உண/Dசிகைள, உதகைள

அ"-கி- ெகா

 வா ேம, தீப , தீப !” எ. ஆரவாாி0தா/ தைமயனா/.

ெகா

ேஜாகியி தைத அைசயவி ைல. பனிர

ேதாளி!

மா/பி! ேபா- ெகா

ஆ

 நீW3றி பா

மைலயாக வள/$ வ$ நி3பைத பா/0தா/.
தைதைய அ
அ

 பா/0தா/.

ைகயி

ைகயி

இ ைல.

க>-' பி த

ஊ3றிD சீரா7ய மக

ரக+-' இத ெத  இேபா$ அவ/ த பிைய
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மாதி ஏதி நிற தீப ஒளியி , அவ க

ட அத உவ0தி ெபா அவ

ெந8சி ேபாயான ெபா20 திைர உ.தியிறி படபட0த$. 9யநல"

நிைறத அத ெந8ைசD சி3றபனி க
அைண-க ேவ

7ய ைகக அவ கனகளி

“ஐேயா!” எ. மாதி( அ
க

க $ைள0$ ேவதைனயி

க>ட ெவறி-'ர

ணா

வா7ன.

பா2$ அைறதன.

அல.ைகயிேல பழகெளனD சிவத

ைகயா க0தினா/.

“எேகடா வதா2? தி பயேல! ேபாடா; ேபா2 F எ க

இத F ைபய அ ல! ேபா, ேபா2வி.”

த பி மனமதி/$, Iைள 'ழ பி விடாேனா எ. ேதாறிய எ
அ

கபட"

ணா, “என த பி!” எறா/.

" நி3காேத. நீ

ண0$ட

“நீ வி. ேட2 நீ என நிைன0தா2? தி பயேல. உைன இத- ைகயா
பா

ஊ3றி வள/0ேத. எைன எப7யடா ேமாச

ெச2தா2? $ைரமாாி

ேமைசயா $ைட-கிறா2? ஆ மா தி+ ெஹைலயேன! (ச

ேபாடா, ேபா!”

அAைக( ஆேவச ெவறி(

டாள/) ேபா,

மாறி மாறி வர அவ/ எA பி எA பி ரக "

பா2த ேபா$, மாதி கOடப அவைர உேள அைழ0$D ெசறா. அத
வாயி

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

17ய ஊ/-1ட

மைல0$ நிற$.

2.6. க&% கனி3

சி3றபனி வரேவ3 இப7 இ-'

எ. ரக ெகா8ச"

நிைன0தி-கவி ைல. எேபாேதா அவ ெச2த சி. ெசயைல இ+மா

மற-கவி ைல அவ/? அவ பண
ெபாறாைமேயா ஒேவைள?

காேசா ந ல நிைலயி

வதிபத
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ரக ைமயி மகி?Dசிதா க7பி7-க "7யவி ைல. அவ Iைடைய

 வத$ தா தாமத , அைத அவி?0$- கைட பரபி விடா.

F-' ெகா
பளபள-'

" க

க

ணா7 வைளய க, ப0 $ணிக எ லா

அவ/க அத3'

7ராதைவ.

ப0 $ணிைய செட. 'ழைத ேம
“இெத லா

ேபா/0$ ரக ைம அழ' பா/0தா.

ஒ0ைதயிேல ெச2கிறா/களா?” எ. ேக, ரக ைமயி கணவ

இனிய ெரா7ைய பி20$0 திப$
அ+பவி0தா.

'ழைதயி வாயி

திணிப$மாக

ரக '"றி- 'ைமதா. ‘இ$வா வரேவ3! ஊரா/ அைனவ
சீ3ற

க

 ஒேர ப-கமாக பிவாகி விடனேர!’

“என ரகி, அ
'ழ 
F7

சி3றப

ண வதத3' வி$ சைம-க ேவ

டாமா? அாிசிD ேசா.

ைவ” எறா/ தைத.
அாிசி ஏ$? வாயி

கா க Eைழதன.
“எக ரக

அவ ஓ7னா. காியம ல/ F7ேலதா அவ

ண ஒ0ைதயி$ வ$ விடா. ப, ெரா7 எ லா

வாகி வதி-கிறா. Bமி வாகி- கிழ' ேபா7-கிறானா . அாிசி ெகா8ச

தாகேள. அ

ண+-' அாிசி சாபி பழ-க ” எ. படபட0$

ெபைம பா7னா.
“சி3றப ச

ைட ேபாடாராேம?” எறா காியம லாி I0த மக.

“அவ-' உட  சாியி ைல” எ. 1றிவி, ப7யாிசிைய வாகி- ெகா

அவ ஓேடா7 வதா. அ எாிய ைவ0$D ேசா.

'ழ 

ஆ-கினா.
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த Fர பிரதாபகைள- ேகக, அத- கிOண F7$ 1ட எவ

வரவி ைல எபைத அறித ரக+-' ஆ3றாைம ெவ70$ வத$. “கிOண
இ' இ ைலயா?” எறா. ப70$ பட

ெப3ற கிOண ஊ/

தி பியைத- 1றி இதாேர ஒழிய, அவ பாைவ மண-க இபதாக0 தைத

அவனிட

" 1றவி ைல.

இதD சமய

செட. நிைன-' வதா3 ேபா

ரகனி தைத, “கிOண

பாைவ- கட ேபாகிறா ரகா, ெதாி(மா? ேந3. வைர இேகதா
இதா. ேந3.0தா மணி-க ல7 ேபாகிறா” எ. எாி(
எ

ெணைய ஊ3.வ$ ேபா

1றி ைவ0தா/.

ெகாளியி

“என$! பாைவயா?”
ேகடைத( , விழிக உ

அவ ெகாதி0$ எAத$ ேபா

தைத ச3. பரபரடேன, “ஏ? பா-ேக இOட
ப

7ைக ஆன$

க யாண

ேபா

டைத(

ைவ0$- ெகாவதாக- ேகவி” எறா/.
ைவபா?

அத3' ேம

நா ைவ-கிேற!”

மக ெகா

 வத உய/தர ம$7ைய உைட0$0 தைத வாயி

டா/.



இ-கிற$. ேதவ/

“அெதப7 "7( . "ைற-கார இ ைலயா? அவ என பண

ெகா

க

ஊ3றி-

“என ெசா ேற த பி?” எறா/ அசD சிாிட.
“என ெசா !வதா? அெதப7 பாைவ ேவ3றா கட "7( ? ேஜாகி
திராணிய3.- ேகாயி

இதா

அவ எப7- கடலா ?”

நா இ ைலயா? என-' உாிய ெப

ைண
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தைத விழி0தா/, ‘யாைன ேபாற காியம லாி ' ப0$-ேக எதி/ நி3க, இத
ைபயனி இளைம0 ைதாிய

$ணி ெகா-கிறதா, அறி அ0தைன ெச வ

ேச/0$ விடானா?’
“இேதா பாக அபா, நா இேபாேத அ ல$ நாைளேய மணி-க ல7
மாமனிட

ேபா2, பாைவ அைழ0$ வரD ச மத

ெவ' கால0$-' "பிேத அவ இள

ேகேப” எறா.

உள0தி

பதிதித ெபாறாைம

உண/வி ெபாறி, காியம ல/ ' ப0தி மீ$ ைக கிளப வா2 உ

டாகி

விட$.

“ஏ த பி, பா ஒ0திதானா ெப

? உலகிேல ேவ. ெப

உன-'?” எறா/ தைத ம$வி கார
“என ப7, பிரமாத

ஏ.

ேண இ ைலயா

தAதA0த 'ர .

ர7 விடா! பனிர

 வஷ

" ஒ.

இ லாம

ஓ7ய நா இ. ஊறி பிைழ0$D ச பாதி-க- க3றி-கிேற.

இதா

என? ரக பிவா'வானா!” எறா ேராச0$ட.

இவ ச பாதிபானா? காியம லராக இதா

என? ேவ. எத- கர7யாக

ேபசின ைக(ட ப0 $ணிகைள நாசமா-கி- ெகா

7த 'ழைதைய

அ70$0 $ணிகைள பறி0$ ப0திரமாக ம70தா. ரக ைமயி "க

'றிய$.

ரக ைம ஆ-கிய வி$, அ. அவ கணவ+-'0தா 9ைவயாக இத$.
ம$வி மய-கிேலேய நிைறெவ2தி விட தைத, ேசா3ைற சி-கவி ைல.
ரக+-ேகா, ேதா வி க

விடா3 ேபாற ஒ 'ைமDச

ெந89 எாித$.

பா எப7 அவைன- கவா? தைன விட அத- கிOண பய
வித0தி

எத

ேம ப7பா? "ைற-காரைன அவ அப7 மற$ விவாளா?
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அறிர "Aவ$

அவ இத- ேகவிகேளா ர

 ர

அவ ெச வ0$-' வரேவ3 இ ைல; க? இ ைல; ெப
ஏ3கனேவ அவ Xமனிட

 ப0தா.

C

இ ைலயா?

ெசா  அ+பியி-கிறா; Xம+ அைத

ஆதாிபவனாக ேபசினாேன!

ஒேவைள ெவ'நாகளாக- கிOண+-'

பா-'

1ேமா? அப7 இதா ?
இத- ேகவியி

வ$ நிற அவனா

கழி-க "7யவி ைல. பக
விடா.

அைமதி(ட ம.நாைள மரகத மைலயி

உண-' பி அவ மணி-க ல7-'- கிள பி

அவ ஹ7ைய அைடத சமய , பி3பக

வான

ெச !
ெப

ம

க>

'ழைதக>

7த$.

தைலபாைக(மாக அவ அகி

ஊ/ ம-க>-' அவைன இனாெரேற இன

ேநா-கினா/க.
“ஓ! மாத

கழி$ மாைலயாகி- ெகா

மதார"மாக இத$. ேகா

வைரயி!

ெதாட/ இதி-க-

யாேரா எ. விாித விழிக>ட அகி

ாியவி ைல.
வ$

ண மகனா? ரகனா? இ0தைன ெபாியவ ஆகிவிடாேன?

ந லாயி-கிறாயா?” எபன ேபாற 'ர க>ட, "தியவ/க>
ெப

மணிக>மாக அவைனD P?$ ெகா

அப7 விசாாி0தவ/களி

 விசாாி0தா/க.

கிOணனி தா(

இதா. கிOண+

வாயி

விாித 0தக ; விர களி

கலகல- ேக ெவளிேய வதா. ஒ ைகயி

தக

ேமாதிரக; "A-ைகD சைட.
ரக அ0தைன ம-களிைடேய(

பா/0தா. கிOணனி க

களி

இ$ மீ

, கிOணைன விழி0$

அைமதிேய நிைறதித$.

“என கிOணா? நிைனபி ைலயா? ந லாயி-கிறாயா?” எ. த ெபாறாைம
உண/ைவ விAகி- ெகா
இத?களி

 ரக 'சல

விசாாி0த ேபா$, கிOணனி

சி. னைக ெநளித$. “ஊ/ப-க

இேபாதா நிைன வததா?”
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எறா. இDசமய0தி

பிரமி0$ ேபானா.
அேடயபா! மின

பா கிாிைஜ பி ெதாடர வாச!-' வதா. ரக

ேபால அ லவா க

ைண பறி-கிறா? அககளி

எ0தைன வாளி! ேம3ேபா/ைவயாக இத "

 விலகியித$. இளேவ2க

ேபாற ேதாகைளD செட. நறாக I7- ெகா
ரகைன பா/0$D சிாி0தா.
“ஓ7 ேபான அ

ேபான$ ேபா
'ர

ணனா? வாக ரக

ட அவ கலகலெவ.

ணா! ந லா இ-கிறீ/களா? ஓ7

ெசா லாமேல ஓ7 வ$ வி_/கேள!” எறா.

ேக இைழேயா7ய$. ரகனி ெந8சி

“மாம மகளிட

ெசா - ெகா

எாிDசைல விAகி- ெகா
அவ ேபசிய வித

.

டா வர ேவ

கிOண+-'- ெகா8ச"

அ$ 9-ெக. ைத0த$.
 ? என கிOணா?” எறா

பி7-கவி ைல.

நாகாிக , க வி க3.0 ேத/த மனித/க>ட பழகி வரேவ

ெவ.

தா

பலாிட"

ேவைலயாகளிட"

ெதாிதி-கலா . மாியாைத(ட பழ'

7ய ெதாறா' .

பழகிய இவ+-' ஆகில

ேபச0

"ைற எப70 ெதாிதி-' ?

“நா ெசா வ$ சாிதாேன? என கிOணா?” எறா ரக மீ

 .

“நா என ேப9வ$?” எறா கிOண அலசியமாக.
“என ேப9வதா? ஊேர, பி.ஏ. ப70த கிOண ேப9கிறா எ. த பட
ெகாகிறா/கேள எ. ேகேட.”
கிOண ம.ெமாழிேய 1றவி ைல.
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“ஒ0ைதயிதா வகிறா2 த பி?” எறா ஒ கிழவி.
“ஆமா . கிழ' ேபா7-கிேற. ஒ மைழ வ$ "ைள வதாயி3.” எ.

ரக கிOணைன நிமி/$ பா/0தா.
“பா, என நி3கிறா2? அ ைம(

அப+

ேதாட0$-' ேபாயிதா , நீ

இப70தானா உபசாிப$ வதவைர?” எறா இள ெப

.

“"ைற-கார/ வ$ விடாேர எ. மைலபாக இ-' ” எறா ஒ
'. -காாி.

“பா/0தாயா கிOணா? நா ேபா7-' வ$விேட எகிறா/க!” எறா
ரக.

ப70$ மாியாைத ெதாித கிOண+-' அ$ பரம விகாரமாக இத$. இதD

சமய

தா0தா மணி-க ல7 மாம+

ரகைனD 93றி நி. விசாரைணகளா

மாமி(

பரபரபாக வ$ விடா/க.

திணற அ70தா/க.

கிOண நAவ பா/0தா. தா0தா விடவி ைல. அவைன பி70$ அைழ0$ெகா

டா/. இெனா ைகயி

ரகைன( பி70$- ெகா

வதா/. பா உேள ேபா2விடா.

 அவ/ F-'

“தா0தா, ேநராகேவ ேககிேற. நா Xமைன பா/0ேதேன, அவ ெச2தி வ$
ெசா லவி ைலயா? "ைற-கார இ-க, ம3றவ பாைவ- ெகாவ$

நியாயமா?” எறா ரக பளிDெச..

“அப7 யா/ த பி ெசானா/க? எ0தைன நாைள-' "ேன "7த விஷய ,

ேஜாகி-' கிாிஜா எ. , பா...”

“அ மா!” எ. பா '.-ேக "க

சிவ-க பா2$ வ$ அைழ0தா.
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ரகனி "க

9கிய$; கிOணனி "க

"ககைள(

ேநா-கினா/; னைக ெச2தா/.

கிாிைஜ ஒ கலய0தி

மல/த$. தா0தா இவ/

ேமா , 'வைள( ெகா

 வ$ ைவ0தா.

“ேமா/ சாபிக” எ. மாமா உபசாி0தா/.
கிOண+-' அ' ரக+-'D சமமாக உகாரேவ பி7-கவி ைல. ஒ

ெப

ைண- ெகாவ$ ெவ.

"ைற எத பத0தி

ம

நி/ணயி-கப

ெசயலா? அவ ெமகைடத உள0தி , திமண பத

எப$ அவி?-க

"7யாத, விலக "7யாத இ.கிய பிைணபாக இ-க ேவ



இத$.

அவ/க ச"தாய0தி

எ. தீ/மான

திமண0ைத ப3றி இத 'றி-ேகா மிக மிக

உனதமான$ எபதி

ஐயேம இ ைல. மல/க நாாி பிைணபி$ நAவி

விட- 1டா$ எபத3காக, நாைர இ.-கி மலைர0 $வ

 விழD ெச2வதாக0

திமண- கபாக கைமயா-கி ைவ0தி-கபடவி ைல. மல/ சர0ேதா

இைண$ '!க ேவ

 ; மைக 'த இட0ைத ெபாயD ெச2$, அத-

' ப- ெகா7ைய0 தைழ-கD ெச2பவளாக இ-க ேவ
இத உய/ ேநா-க0தினா , கபாகளி

உ

. அெப+

ஒத

1ைகயி , எத- கபா

இர

 உளகளி!

க0தாக இத$. ஒ0திைய- ெகா
அைதD ெசயலா3ற எ

ண



இய3ைகயாக-

ேதைவயி ைல அேறா?

9யநல0$-' உபேயாகி0$- ெகா>
கபா ேவ

எபேத லசிய .

ஓரள தள/வத3' உாிைம(

இத உய/ ேநா-க0ைத உணராம , திமண Fகளி

விதிகளி



இத ச$-கைளD

வழிக ஒழிய ேவ



எப$ அவ

, அேபா உவ$ வாழ, திமண

எ. அவ அேபா$ உ.தியாக நிைன0$,

ெகா

7தா.

பா-'0 த மீ$ள அைப அவ அறிவா. அMவ அவனிட"

நிைற$ள$. எனேவ, ரக வி ப0தகாத "ைறயி

அ லேவா நட-கிறா?
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கிOணனி மன ஓட

இMவித

எெகேகா ச8சாி0$- ெகா

ரக 9யபிரதாப

ேபசி- ெகா

தா0தா ேயாசைனயி

ஆ?தவராக0 தைலைய ஆ7- ெகா

ைவ-க

ெபா உ

7தா. தனிட

 எ. ஜாைட கா7னா.

7-ைகயி ,

ஐK. ெவளி பாிச

ேட இதா/. ரக

ச3. நி.0திய$ , “இேக... இேபா$ பண0ைத ப3றி பிரDசைன இ ைல.
நீ(

பண

ேபா7 ேவ

ெகாபா2. கிOண+

சைள-க மாடா. இேபா$... பண

டா . ஒ பல ேபா7 நட0தினா

எறா/ க Xரமாக.

“அ$ ந ல$. ஒ ெப

என எ. பா/-கிேற!”

C-காக இவ/ பல0ைத( பாிேசாதிப$ ேபாற

ேவ7-ைக கிைடயேவ கிைடயா$” எறா/ மாம.
“அ$ சாி; அ$ சாி” எ. மாமி ஆேமாதி0தா.
இத3' சைமயலைற, உ மைன வழியாக வத மாதியி 'ர
ேபாி ைல. I. ேப/ எ. ெசா !க. ேஜாகி(
"ைற(ைடயவ அ லவா அ
தி-கிடா3 ேபா

வாயி3ப7யி

நிற ேஜாகியி தாைய பா/0தா.

“அட, நீ எேபா$ வதா2 தகDசி?” எறா/ அ
“நா வதேபா, ந லேவைள, ேஜாகி இ+
வவா. அத ேபா7யி
“இ. பதிைனதா

பாவி ைகைய ப3.

ணா?” எறா.

கிOண நிமி/தா. ரக+

அவ+

உ

நா, திககிழைம ந

ஒ0த$. “இர



விழிக நிைல-க,

ணா.
ப0$ நாளி

ேகாயிைல வி

” எறா திடமாக.
மரகதமைல ெஹ0தபா ேகாயி

"
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இ-'

உ

ைட- க ைல யா/ R-கி- ெகா

அவேர ேபா7யி
"தியவாி 'ர

 இர

ட7 நட-கிறா/கேளா,

ெவறவ/.”
அைமதி(ட ஒ0த$.

கிOண+-' "க0தி

ெச ைம ஓ7ய$.

ரக எ-களி0தா. ‘ஹ , பா என-ேக உாியவ. ேஜாகி பய
உ

 'Dசியாக இபா; இத- கிOண ெவ.

பிைள ேபா

"க

சிவ-கிற$’ எ. எ

ஒேவைள

ஒ  பய , ெப

ண , கவிழிக நிைல-க

ணியவ

சகட0$ட பாடனாைரேய ேநா-கி நிற பாைவேய பா/0தா.
ம.கண

அவ "க அேத ேநா-'ட கிOணனி மீ$ லயி0த ேபா$, ரக

ேராச0$ட, ‘உைன என-' உாியவளாகD ெச2$ ெகாளாம3 ேபானா
ரகன ல’ எ. தன-' க.வி- ெகா

---------

டா.

2.7. தைத3 மக

ேஜாகியினா

ெவ' ேநர

"7யவி ைல. நா

வைரயி!

நிைன0தப7 எ$

அதD ெச2திைய உ

நிைன-காத விதமாக அவ பா

பணி-' உாியவனானா. அ$ேபா ...

கற-'

ட கனவினி.

ஆகிவிகிறேத!

1ட, அ. ெவ'ேநர

விழி0$- ெகா

பளாெர. வத Pாிய ஒளியிேல அவ க
ேபால

நித/சன

உாிைம ெப3றா; ேகாயி

ெபாியப ெச2திைய- 1றிவி ேபான பி+
அவ ஏேதா ஒ நீ

ைமயாக ந ப

நட-கா$. அைன0$ அவ ெசய

எப$ அவ+ைடய வா?வி ஒMெவா ப7யி!
ச3.

நா

டா3ேபால , பிற'

ட காசி ெபா2யாகிவிடா3

அவ+-'0 ேதாறிய$. பா தன-' உாியவ எற உண/

எப7ேயா அவ உள0தி

ேவWறியித$. த வா?ைவ ப3றி

நிைன-ைகயி , B0$-'!' ெச7ேபா

அவைன மகி?Dசியி

ஆ?0திய$.

அத உண/ைவ, அத BDெச7ைய, கிOண அவைள மண-க இ-கிறா
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எற ெச2தியா , ேகாடாி ெகா

 F?0$வ$ ேபா , ெபாியப F?0தி

விடா/. எறா! அவ மன

ெநறியா!

சீல0தா!

எனேவ அத ஆைச B8ெச7 F?$விட ேபாதி!
ம

ப

பட மனமேறா?

அவ சிறி$ ேநரதா

 நிறா. பிற' தைன வ0திய ேசாக0ைத- கைள$ வில-க மனைத

பலவிதகளி

ேத.த

மணபதாக இதா

ெச2$ ெகாள "யறா. அவேள கிOணைன வி பி

அவ தாப

ெகா

 பய என? உ

கிOண அவைன விட உய/தவ அ லேவா? ெச வ வள

அவ/க ம

C-ேக $ைமயாக ப70$ பட

ைமயி

ெப3ற இைளஞ;

ெபற இபவ. அவ+-'

ஈடாக ேஜாகி தைன நிைனப$ த'ேமா? அவ+ைடய உள0தி

பா அ-'

உாியவளாக இ-கிறாெளறா , அவ ந ல விதமாக வா?$, ந ல ம-கைள

ெப3. "+-'- ெகாண/வதி
இ0தைகய எ

பழ-'வ$ ேபா

ணக ெகா

தாேன அவ சேதாஷ

கான ேவ

 .

 ப3பல விதகளாக Bைன-'7ைய

மன0ைதD சமாதான

ெச2$ ெகா

 அவ அடகி இத

நிைலயிேல, ரக வ$ மணி-க ல7 ெசற ெச2திைய ெபாியப 1றி
ேபானா. ஆனா

ம

அவ+ைடய தைத ரக+-' அளி0த வரேவ3ைப ப3றி

1றவி ைல. ம.நா தைத-'- க கா2Dச

அவசர- 1ட

ேபா, ேஜாகிைய- ேகாயி

ஏறிய$ , ப8சாய0தா/

எ ைலயி$ விவி0$

விடா/க. தீயைண-க ெப3., ேஜாகி விதைலயாகி F வதா. கீ?

மைலயி$ ேகாயி

எ ைலைய- கா-க0 ேத/ெத-கபட ைபய

அMவள சீல"ைடயவனா எ. 1ட எ லா
பல ஆ

ஆேலாசைன ெச2யவி ைல.

க தவ இத '7ைல வி, சின8 சி.வனாக அவ விைளயா7

மகி?$ தைரயிேல காைல ைவ0த ேபா$ Eக/த இப0ைத அளவி- 1ற
"7(மா? ஹ7யி

F-' F மா3ற க

மைன, $ ெம' அழியாம

ேதா3ற அளி0த$. ெகா7

றமைனயி

அவ க

இர

ெதாகிய$. பளிDெச. இ-'

ேட இர

 மி8சியிதன.

ஆகிவிட$. ம$ அைர-'

ப-ைகயகிேலேய வ$ விட$. தானிய
கிடத$. பா மைனயிேல ஐய உ0$

அவ ெசாத

7த மைன, ெவைள BDசிழ$

எைமகளி

ஐயனி ப-ைக நிரதர

7த$. ஆனா

நிர பி வழி(

'ழி-க

ெப7 காயாக-

ம7 ஆைட, அA-' பி70$0

அப7, எ0தைன தினகளாகேவா
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ெமAகாம

ெண2- 'ட , ெமA' பி70$0 Rசி

இத$ ெதாித$. ஆமண-ெக

ப7$ உதவாத சாமாக>ட கிடத$.
அவ உள

வறசி(

வி மிய$. பனிர

க

ஆ

விட$.

களி

அத F வளைம 'றி

ம8ச பட/த "க0$ட ேசாைகயாகி- கிடத தைதயகி
நிறா. தைத மகைன நிமி/$ ேநா-கினா/. க

களி

ேஜாகி வ$

நீ/ $ளி/0$ நிற$.

‘இாிய உைடயா-' மகைன பணி ெச2ய விேவ. எ கட தீ ; இத
F7

நல

ெகாழி-' ’ எ. எ

ணினாேர! F ெச வD ெசழிட

விள'கிறதா? இ ைல. உைழ-'

ஆைள ேநா2 ப-ைகயி

தளிவிடேத!

ஆனா , ைபய வ$விடா; ேஜாகி வ$ விடா. தைளயகற ெபIDசி

இதய

வி மிய$; ID9 "7ய$.

அவைடய மகனாக ேஜாகி நிறா. ெமதா3 ேபா

இ பான உட

ெவ

ைமயி

ம

ேதாறினா!

ணி ெச ைமயான சாரேமறிய ேமனி,

“ேஜாகி!” எ. மகனி ைககைள0 தைத ப3றிய ேபா$ அவ/ க
ெபாலெவ. நீைரD சிதின.
“தான

வாகி உ

விைத-காம

C

நிைல-' வ$விேடனடா மகேன! உைழ-காம ,

பிற/ ைகேயதி உ

எ. மகனி ைககைள- க
நைனத ைகயா

க ெபால

C

ணீரா

தைதயி க

வ$ விேடேன அபா, வான

நிைல-' வ$ விேடனடா ேஜாகி!”

நைன0$ விடா/.

ணிைர0 தனய $ைட0தா; “நா F-'
இ-கிற$; எ ைகக இ-கிறன; ம

உைழ-க மகனா2 நா இ-கிேற. ஓராயிர

அபா. நா உக மக; உக மக!”

ணி

ேப-' நா உணவளிேப
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ைகயா ஆனத- க
தAவி- ெகா

ணீ/ ெசாாிய, ப-ைகயி$ எA$ மகைன மா/ற0

டா/. “ஐய+-' பணி ெச2தவ நீ; உன-' ஒ 'ைற(

எ. வா?0தினா/.

வத தா2, “உ

அகி

F-' வர ேவ
ெவக



ைட-க

களி(

ைட ேபா

வரா$”

ெபய/$ வர, பா ந

எ. வா?0$க. நா அ. விற'-' ேபானவ,

வி மணி-க ல7 ெசேற. ‘எ ைபய+-' உ ெப
ட$

ைண0

தவதாக ேபசிய ேபDசி நாணய

ெவளி பண0ைத- க

எ. வத$. ேஜாகி(

கல$ ெகாவா. ‘ெஹ0தபா ேகாயி

விடதா?’ எ. ேகக ேபாேன. ேதன/ கைண ஐயனி வாயி
உ

பதய0தி

ைட- க ைல0 R-க அவ+

பற$

பலேபா7

வவா’ எ. 1றிேன. நீக

வா?0$க” எறா.
ைகயா-' பதய

ப3றிய விவர

ெதாி( . ேஜாகி கல$ ெகாள ேவ

7

அவ பதய நாைள- 1ட0 தள "யறி-கிறா எபைத( அறிவா/. ஆனா

ேஜாகி "Aவ$

அறிதி-கவி ைல.

ைகயா பதி

ெசா லவி ைல. அவ/ "க பளபள0த$. அத ரக, மகைன

ேபா

வள/0த ரக - ேந/பாைத இ லாம

நைம எப7 வ ? பா
நிைன-'

'ல0தி

கறபைத னிதD சடகாக , பாைல னிதமாக

பிறத அவ, பா

பணியா3.வா? தி பா
உ
உ

ைமைய அத- க

வழி பிற?$ ெச பவ - அவ+-'

ப

ைண ேம*திாியாக ஒAகாகவா

வி3.0 ததிரகளி

ேத/த பண

ேசகாி-'

கேள அ லேவா அவ/ மன0$-' உைர0தன?

ைமயாக அவ கவட3. வா?தா , சி3றபனிட

1றியி-க மாடானா? அத ைபயைன- காணாம
இதிபாேர! ரகைன- க

ந வா?-'0 தி பD ெச !
ஊசலா7ன.

ட பி, பாச

அபாக வ$ சமாதான
இதாேல சமாதானமாக

அைலத ெந8சி , அவைன

வழிகைள ப3றிய எ

ணகெள லா

ேஜாகி தக ; அவ+-' வகிறவ எப7 இதா! , அவைள(
தகமா-கி விவா. ஆனா

அவ

ரக+-ேகா? அவைன டமிட ெபானா-க, ஓ/
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 ? "த

உய/ கனிய லவா $ைணயாக அைமய ேவ

"தலாக பிறவி

எ0த$ அபாக நி3'

ெப

அவ+-' ஏமா3ற

டா . பா, இத F-ேக ரக+-' மைனவியாக

விடா. அவ ேவ
வர ; ேகாண

எ

7 வி பி, பாைவ மண-க வதி-கிறா. இ "ைற(

ேவ

வழி தித . மனெவADசிைய அவ/ ேம31றிய

ணக>ட விAகி- ெகா

“ஏ ேபசாம

$ைணயான அைனைய அவ இழ$

ெமௗன

 ெமௗன

சாதி0தா/.

சாதி-கிறீ/க? நீக ஒ நா>

ந ' ப0$-' வா2

திற$ நைம 1றியதி ைல. உக மகைன வா2 திற$ வா?0த உக>-'

மனமி ைலேய? ஒ ேவைள உ

நிைன-க எ மன எ0தைன ஆ

, ெவ.

ேகாணியி

எ மக ப0தைத

க எப7- '"றிய$ ெதாி(மா? அத-

' ப0$-காக, நீக இத- ' ப வளைமைய இ0தைன நாக தியாக

ெச2த$ ேபா$ . நா இ "ைற ஒபமாேட.”
மன

F7

ெவ.-க ஆ3றாைம Xறிட ேபா$, ைகயா '!கி ேபானா/. அத
அவ '7'$ ேவ. எத விதD 9க ெசௗகாிய"

வா2Dெசா , ஒ தா(ள

'ளிர வா2Dெசா

ேககவி ைல. ஒ

ந காத கணவ/, அவ/ கடைம

இ$மேறா?
மகனி தைலயி

ைக ைவ0த ேபா$, அவ/ ைக நகிய$. “பா இத F-'

வர . உ ைக-'- க !
வா?0தினா/.

விவரக அைன0$
மாதி அ. பா!

ைட கன இ லாம

வர ” எ.

பிறேக ேஜாகி-' ாிதன.

ெந2(மாக வி$D ேசா. ெபாகினா. அ$ வைரயி!

வி$ண சைம0$ எதி/ Fடாைர- 1ட அைழ-காம
உ

அவ/க அைத

டதி ைல. அ. அவ/கைள அைழ-கவி ைல. ெபாிய கல0தி

பிைள(மாக உ

ண, மாதி க

'ளிர பா/-க வி பினா.

அப+
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அவ மன
வ7

ேநாக- 1டாெத., ைகயா உ மைனயி

வ$ அம/தா/.

பளபள0த$. நேவ ெபானிற0தி , சீனி ேச/த ெபாக , பா

ெபாக , X* கா( , கிழ'

ேபாட 'ழ , கீைர0 $வட .

ெவத

ைகயாவி நா-' ஒ.ேம சி-கவி ைல. வ7யி$ தைத எ0த ஒ

கவைள0ைத- 1ட விAகவி ைல; தா உ

ெகா

Cவைதேய பா/0$-

7-கிறா/ எபைத உண/த ேஜாகி தி-கிடா. அைன அட

சைம0த உண, ெசா ெலாணாத 9ைவ(ட இ-கிறேத!
“அபா, நீக ஒ.ேம உ
“அவ/ சாியாக உ

உட

நா+

ணவி ைலேய!” எறா.

 ஒ 'றி8சியாயி3ேற? ேஜாகி! அவ-' உண சி0தா ,

ேநா2 தீேம! பாழான '. ப ெச2த விைன எ. ெசா !கிறா/க.
ஊ/ ெபாியவ/களிட

ெச2ய எ

"7- ெகா

டாயி3.. யா/ F-' விைன

ணி இத F-'D ெச2தாேனா?” எறா அ ைம.

ேஜாகி எ0த உணைவ வாயி

ேபாடாம

நிைல0தா. "ைற- கா2Dச

அவ/

ர0த0தி ச0ைதேய உறி8சி விடேத! கா- '. ப/ தா இத விைன-'-

காரணமா? எவ-'ேம தீைம நிைன-காத தைத-', கா- '. ப/ எத3'0
தீவிைன ெச2ய ேவ

 ? அவ/க ேதனைடைய0 தி7னாரா? அவ/க பயிாிட

விைளைவ விைலயிறி உ
“அ மா, ந

டாரா?

'. ப Bசாாி வவதி ைலயா?” எ. ேகடா.

“பதிைன$ நாக>-' " ேத ெகாண/தா. சாைம( கிழ'
இதன. நீ ேகாயி

விைளவி0$- ெகா0த$. அைத0 த$, ம$-'0 ேத

வாகிேன. அேபா$, ‘Bைச ேபாகிேற, மதிர
ெப

ெகா8ச

பிைள, என ெச2ேவ?” எறா தா2.

சபி-கிேற’ எறா. நா
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ேஜாகி மன0$-' தீ/மான
க யாண

டா. "த3கடைம அவ+-'-

அ ல. விைனைய ைவ0த அத- '. பனிட

எ-கD ெச2ய ேவ
பி3பக

ெச2$ ெகா

 .

ெச. விைனைய

I. மணி 9மா-', மைறதித Pாிய ெம ல0 தைலநீ7

இளநைக ாிதா. ேஜாகி ெவளிேய ெச லD சி0தமாக ஆைடகைள மா3றி-

ெகா

டா. அ ைமயிட

ேக ஒ ெவளி பண

ெப3.- ெகா

டா.

அவ/க கிராம0ைதD ேச/த '. ப/ '7யிைப அைடய, மணி-க ல7-'-

கீேழா ெச. கா7ைடேய '$ இறக ேவ

'7யிக ெப பா!

ஈர

த'

இடகளி

பி7பதி ைல. காரண

 . '. ப/களி

கா7ைடேய அைமதிபைவதா . பளகளி

அவ/க வசி0தா! , கா2Dச

ேநா2 அவ/கைள

என?

'. ப/ '7யி-' அவ ெச. எ0தைனேயா ஆ

க ஆகிவிடன. "

அவ ெசற ேபா$ , தைதயி உட நிைல-' பாிகார

ெகா

 தா ெசறா.

கா வழி மாறவி ைல. ஆனா , தாிசாக- கிடத நிலகளி

மைலயைன-' பாவாைட அணிவி0தா3 ேபா
$ைமயாக0 ேதாறின. இர

ேதயிைல(

ேடா/ இடகளி

ேத காரண0ைத-

வாிவாியாக

உைள- கிழ'D ெச7க

ளி '0தினா3 ேபா

பயிரா-கியிதா/க. உைள- கிழ' உணவா' . ேதயிைலேயா

பணமா' . உண "-கியமா? பண

"-கியமா?

விவிெவ. அவ மணி-க ல7-'- கீேழ 'மாியா3றி வைள-'
வ$விடா. ம..0$ மைல வழி ேகா0ைத ப-க

இD ெச ! . இ

மைலக>-கிைடேய, 'மாி0தா2 ெநளி$ ஒ கி ஒசி$ ெச !
"A$

பா/0தி-கலா . சாிகெள லா

மரக>

த

அழைக நா

">மாக- காக, ேவைக

சர-ெகாைற மரக> ஆகாேக B0$- '!கின. எ'ேம நா

இ லாத இடமி ைல எப$ ேபா

நீல- 'றி8சி.

ேஜாகி, கானக0தி\ேட '$, ஆ3றி ேபா-ேகா ெசற ஒ3ைற0 தட0தி
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நடதா. மணி-க ல7யி$, விற' ேசகாி-க வ

பா

ெப

களி

ஒ ேவைள

வதிபாேளா எற சபல0$டேனேய அவ நடதா. ஒ3ைறய70தட

ஆ3றி ேபா-ேகா ெச. செட. பிாித$. அ' ஆ. வைள$, ஒ
பாைறயி

வA-கி- கீேழ விAத$. கீேழ 9ைன, கிOணைன( , பாைவ(

இைண0$ ைவ0த இட .

நீ/F?Dசிைய ேம$ பா/-க வி பி அகி

ெகா7விடா3 ேபா

ம

மர0தி கீேழ, அவ காC
ேஜாகி க
ெகா

 நிறா. B0$- '!' சர- ெகாைற

காசி! அ$ கனவ லேவ!

கைள0 $ைட0$- ெகா

ேட ேநா-கினா.

ப0த7 Rர0$- காசி அவ க

ெகா

ேட இ-ைகயி

நடத ேஜாகி, செட. ேதனி

டா. மீ



மீ



ெகா7 வழி0$-

கைள ெபா2யா-'மா? அவ பா/0$-

மாைல ெவயி

அவ/க மீ$ நக/த$.

ேஜாகி, அவ/களிடமி$ பா/ைவைய அக3ற, அத மர0தி மீேத பதி0தா.

‘மினிேக’ இைல- ெகா7க அத மர0ைத பினி பிைண$ பிாி-க "7யாம
தAவி- ெகா

7தன.

கிOண தா அவ. சேதகேம இ ைல. ம8ச வ/ண- கA0$ ப7(ட

17ய க பளிD சைட, தைலயி

பாைக ேபா

93றிய ெவைள0 $ணி. எதிேர

அவ "கதா ேஜாகி-'0 ெதாித$. அவ சிாி0தா. ெப
அவ உ

உ

ைமயி

அழ'ளவ; பா-' ஏ3றவ.

ைம ேதா2த "க .

ைட- க ைல0 R-'வ$ ேஜாகி-' பிரDசைன அ ல. ேகாயி

க , இைளஞ/க விைளயாடாக பல

" அத-

பழகி- ெகாள பாிேசாதி0$-

ெகாள , எ0தைன நாகளாகேவா உபேயாகமாக இதி-கிற$. ச3ேற நீள
உ

ைடயாக இ-'

இைண0$- ெகா

அத- க ைல, இர

 ைககைள(

 ஒவிதமாக ர70 R-க ேவ

எ0தைன நாகேளா அைத ர7, இர

சகி ேபா

 . அத வாகி , ேஜாகி

 அ7 உயர0$-'0 R-கி இ-கிறா.

134

மைகைய ெப.

1.

வைரயி

ஆனா , க

பதய

அ0தைன எளிதி

"7$ வி

நிைன0தி-கவி ைல.

ட காசி, மன0தி

எபைத அவ தா2

கல-க0ைத யேறா ஏ3ப0தி விட$?

இைணத உளகைள பிாி0$, பாைவ அவ அைடவ$ நல0ைத விைளவி-க17ய$ தானா?
செட. கிOணனி "க0தி
$யர

இவ/ க

டகைள(

(கமாக நி3கிறனரா? தா+

ேஜாகி-'0 ேதாறிய$.

$யரDசாைய கவி?த$.

அைழ0$ விட$ ேபா! ! இவ

கண

அேத நிைலைய அைட$ விடா3 ேபா

“பா?” எறா கிOண.
“உன-' எ மீ$ ந பி-ைக இ ைலயா பா? நா ெவ !ேவ எற ந பி-ைக
இ ைலயா உன-'?”
பா ம.ெமாழி கறதாகேவ அவ+-'0 ேதாறவி ைல.
“ந "ைடய உ

ைமயான அ ஒ நா>

க ைல0 R-கேவ "7யா$. நீ ேவ

ெபா2யாகா$. பா ரகனா

மானா

பா/.”

“அ$ எப7 உக>-'0 ெதாி( ?”
“அவ உட

வைள$ ேவைல ெச2பவ அ ல.”

“ேவைல ெச2யாம

பண

எப7 நிைறயD ேச/-க "7( ?”
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“அவ க

க, அவ ததிர0தி

"Aகி எAதவ எபைத0 ெதாிவி-கிறன

பா. Bமி ேவைல-'- 1 ைவபா; 1 ெகா-க என ததிரேமா?”
“ததிர
ததிர

அறிதிபாென. தா நா அ89கிேற, அ0தா. ஏேத+
 க ைல0 R-கிவிடா ?”

ெகா

மதிர

கிOண வா2விD சிாி0தா; அ$ இதய0தி$ வத சிாிப ல.
பாவி கல-க0ைத விரவத3காக, ேமக0ைத வாயா

கடகடெவ. சிாி0த சிாி.
“அத மதிர ததிரெம லா

ஊதி- கைலப$ ேபா

நீ ந கிறாயா பா? அெத லா ெவ.

இைடேய வதவ வத$ ேபா

ெபா2.

ேதா3. ேபாவா. நா நாைளேய மரகத

மைல-' ேபாகிேற. இரெவ லா

ேகாயி

தி

ைணயி

ப0தாவ$, க ைல0

R-கி பழக ேபாகிேற” எறா.
ேஜாகியி உள0$ Iைலயி
ஆனா

ெபாறாைம எ+

ஒேர கணதா. அைத ேவ. நிைனபா

ெபாறி 9டாம

இ ைல;

ெவ. விடா. ‘பா எ

தைக; எேறா இற$ ேபான எ தகDசி’ எ. க

கைள ஒ0தி- ெகா

டா.

அவ+ைடய அ ைமயி ஆைச, பா அத F- கலகைள ஆள விள-ைக ஏ3ற
வர ேவ



எப$. அத ஆைசயி

அத ஆைசயி
அவ/கைள- க

அைடய ேவ

அவ+


அவைன ேபா7யி

ேச/0$ விடா.

நைனதவனாக0தா இதா. ஆனா , அேக

, ேகட கண
எற தாப

அவ விலகிவிவா. ஆனா

"த

அவ தியவ ஆகிவிடா. அவைள

ேவேறா/ ஆவனா

நிைற$ விட$.

ரக? அவைன எப7 வில-'வ$? ஒேவைள

பா அ89வ$ ேபா , மதிர ததிர
கிOண க ைல0 R-கி பழ'
அவ ெசா - ெகா-கலாமா?

க3. வவாேனா? இரவிேல வ$
ேபா$, இப70தா R-க ேவ

ெம.
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என விசி0திர ! ேபா7யி

அவ, ம3றவ+-' ெவ ல உதவதா ேபா7?

ேஜாகி வத ேசா ெதாியாமேல ஆ3ைற- கட$, அ-கைர-' நடதா.

---------

2.8. 4ப தத ேவ5

'. ப Bசாாிைய, அவ '7யி-'D ெச !

விடா ேஜாகி.

"னேர வழியி

சதி0$

“அபாடா! ஐய ேகாயிைல வி இைற-'0 தாேன வதீ/க? வாக
வாக” எ. அவ ேஜாகிைய வரேவ3றா.
“உகைள பா/-கலாெம. தா வகிேற” எ. ேஜாகி, அேகேய ஒ

மர0த7யி

அம/தா.

“ெசா ய+பினா

நா வரமாேடனா? என விேசஷ ?”

“பரவாயி ைல; நீக>

உகாக. ஐயனி கா2Dச!-' பாிகார

நா7ேய

வேத. கிட0தட ஒ 'றி8சியாகிறேத!” எறா ேஜாகி.
“அ$ "ைற- கா2Dச .”
“ஆமா , உட ெப லா

ம8சளாகி ேபாD9. ஒ கவள

ேசா. சாபிவதி ைல.

ஏேதேதா ம$க அ ைம( ைவ0$- ெகா-கிறா. ஐய யா-'- ெகத

ெச2தா/? தம-'0 தீ' ெச2பவ/க>-' 1ட அவ/ தீ' நிைன-காதவராயி3ேற!
அவ/ சி0$ உ
ேவ

ணாம-க உட

எப70 தா' ? இேதா பாக நா

7- ெகாகிேற. ஏவேலா, விைனேயா, உக>-' ஐ$ ‘1’ திைன(

சாைம(

தகிேற. அவ/ ேநாைய ேபா-கி விக. அவ/ இனி(

எ0தைன நாக இபா/?” எறா ேஜாகி.

வ!விழ$
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“ஐேயா! நீக என, இப7ெய லா

ெசா கிேற. எகளி

யா

ேப9கிறீ/க? ஜடசாமி- ெகாப நா

அெத லா ஒ.

ெச2யவி ைல. அவ/ ேம

விைன ெச2ய எக>-' ைப0தியமா? அப7ெய லா
“அப7யானா

இத உ-'

கா2Dச

நிைன-காதீ/க.”

ேபாவெதப7?”

“அ ைம ெசானா/கெள. அேபாேத உக 9க0$-'0 தனியாக Bைசக
ேபாேடா . "ைற- கா2Dச ; அப70தா இ-' .”
“அெதனேவா, அத "ைற-கா2Dச!-' உகளிட
இத- கா2Dச

வதா

ஏேதா ம$ ெச2(

வழி இ-கிற$. உக>-'

"ைற ெதாி(மாேம; அைதயாவ$

ெசா !க.”
Bசாாி 'ைழதா. ேஜாகி ஊகமறி$ ெவளி பண
“இக; வகிேற” எ. 1றி அவ கானக0தி

மதிர0தி! ததிர0தி!

ேதாறியி-கவி ைலேய!
ேஜாகியி உள0தி

நிைறேவ3.

மதிர"

ெகா0தா.
'$ ெசறா.

ந பி-ைக ைவ-காத இைளஞ/ சகாத அேபா$

பல எ

ணக அைலேயா7ன. நிைன0தைத

ததிர"

உைடயவ/க கா- '. ப/க எப$

எ0தைன காலமாக ந பப வகிற$? விைதபி! , விைளவி பலைன
எபதி!

அவ/க>-' "த

மாியாைதைய, அவ+ைடய "ேனா/ ெதாியாமலா

வழகியிப/? அவ/க "டாகளா? எனேவ, '. பாிட
இப$ உ

ைமயாகேவ இ-க ேவ

பளிDெச. அவ தீ/மான

$ணியி

அைத இன

 . இைத பாீசி0தா

என?

உவாக0 ெதாடகிய$. Bசாாி ச3ைற-ெக லா

எைதேயா மைற0$- ெகா

கடாக- க7- ெகா

ஓரள ச-தி

 வதா. ஏேதா ேவ/க அைவ. சி.

 வதா. பDைசயாக0 தா பிகியிதா. ஆனா

ெசா !வானா?
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“என ேவ/ இ$?”
“அெத லா

ேககாதீ/க. மதிாி0$- ெகா

கஷாய ைவ0$- ெகாக. நாளைடவி

 வேத. இைத0 தின
நி.வி .”

கா2Dச

ேஜாகி ேவைர ப0திரமாக ஆைட-' மைற0$- ெகா

ேயாசைன(ட ஆர பி0தா. “உக காதி
ப0$ நாளி

தின

டா. பிற'

ப7-'ேமா எனேவா? அ0த

இ' ஒ பலேபா7 நட-க ேபாகிற$, ெதாி(மா? மரகதமைல

ெஹ0தபா ேகாயி

நி.0தினா.

" உள உ

ைட- க ைல எபதிேல பதய ” எ.

ேஜாகி விஷய0ைத விவாி-' " Bசாாி ஊகி0$ விடா. “ஆமா , இேபா$தா
காைலயிேல ேகவிபேட. ந

மணி-க ல7 ெப

ைண- கட ேபா7

எ. ெசானா/க. நீக 1ட... ெசா !க.”
“உகளிட

இ+

ேபா7யி

நி3பவ எைத ேவ

ஒ ேகாாி-ைக ேவ

கனிைய அைடய ேவ



7 நா நி3கிேற” எகிறா ேஜாகி.

வா? ேபா7யி

எ. தாேன ேவ

ெவ. கா0தி-'

வா?

“அத3ெகன, நா உக>-ெக. மதிாி0த ேவெரா. தகிேற. அைத-

க7- ெகா>க க
$ைண(

உ

ைட கா3.-'ட

” எறா '. ப.

ேஜாகியி சகட

ேபா

ைகயி

வ . ஜடசாமி

அதிகமாயி3.. தன-' இ ைல எ. 1றினா

அவ என

நிைனபாேனா? கிOணேன ெவ ! ப7 பிரா/0தைன ெச2யD ெசா லலாமா?
“நீக... நா என ெசா கிேறெனறா , ெப

யாைர வி கிறாேளா...”
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அவ "7-' " '. ப '.-கி, “அைத ப3றி நீக

கவைலபடாதீ/க. ெப
வ

ேதனீேபா

தானாக உகைள நா7 வவா. Bவி-'

உக ப-க மன9 தி  ” எறா.

“நா அப7 ஆைசபடவி ைல. உகளிட
இOட பகிறேதா மனB/வமாக, அத ஆ
வ ப7 நீக ஏேத+
ெவறா

கOட

ேத7

கிேற. பா யாைர

மக+-ேக அத- க

எ-க

 . ஒவைன வி பி, ஒவ வைம

அ லவா?” எறா ேஜாகி.

'. ப Bசாாி ஒ கண
“ஏ ேபசாம

ெச2ய ேவ

இ$தா ேவ

இட

அதிசயி0தா. இப7(

ஒ மனித இ-க "7(மா?

நி3கிறீ/க?”

“இ ைல; நீக இOடபடா , நா ஒ ேவ/ மதிாி0$0 தகிேற. அைத
ெப

ைகயி

ைவ0திதா , மன9-ேக3ற மாபிைள வவா.”

“இேபா$ தகிறீ/களா? நீக நாைள ஹ7 ப-க

வதா

அத3'

ஒ

ெவளி தகிேற.”
“இேபாதா? அெதப7 "7( ?”
“பி நாைள வகிேற. விஷய
விைட ெப3.- ெகா

டா.

ஒவ-'

ெதாிய ேவ

அவ F-'0 தி ைகயிேல பிைற நில வானி
ெகா

பவனி வ$

7த$. ம7(0$, மாக கற$ பிரா/0தைன "70$வி,

அவனாகேவ அப7யி
வதா.
“ந

டா ” எ. ேஜாகி

அம/$ கஷாய தயாாி0$0 தைத-'- ெகா

Bமிைய பா/0தாயா ேஜாகி? வலப-க

ெச ம

ண70$D சீரழி$
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ேபா2விடத லவா?” எறா/ தைத.
“க. ம

ணாக மா3றி விடலா , அபா. நீக ேநாயி$ மீவ$ ஒேற

இேபா$ எ 'றி” எறா மக.
ம.நா ச3. "னதாகேவ மக ேகாயி$ ெகா
அள$ ஒ சிறிய 9ைம க7- ெகா

 வத தானிய0ைத

 ெவளிேய கிள பியைத- க

ட மாதி,

“மணி-க ல7 ேபாகிறாயா மகேன?” எ. ேகடா.

“இ ைலய மா, '. ப/ '7யி-' ேபாகிேற. இெனா கா
இதா!

தாக” எ. ேக வாகி- ெகா

தானியகைள(

பண0ைத( "த

BசாாிையD சதி0$- ெகா0த$
ததா.

Wபா2

டா.

நா சதி0த இட0திேலேய '. ப

அவ இர

ட'ல நீள"ள ஒ ேவைல0

ேஜாகி அவ+-' நறி ெதாிவி0$ வி, அைத ப0திரமாக ைவ0$- ெகா
மணி-க ல7 பாைதயி
அவ க

"த

நட-கலானா. நீ/ F?Dசியி அகி , "த

ட இட0திேலேய, ேஜாகியி ெந8ச

'!கினா3 ேபா


நா

இத$.

நா அவ அவ "க0ைத- காணவி ைல! தனிேய பா... கிOண

மரகதமைல-' வ$விட, இவ ஏ நி3கிறா? யா-'- கா0$ நி3கிறா?
அவ வா?ைவ ப3றிய கனக நனவா'

சதிபாக இ-க ேவ

எ0தைனேயா நாக>-' பி, I7ய திைர-கபா

7ய சதி.

$7$70$ நி3'

ெந8சகளி மல/Dசி-' வா2பான சதி அ$. கிள/$ ெபா'

உள0ைத- க லா-கி- ெகாள ேவ
விற' ேசகாி-'

சா-கி

7ய தனிைமD சதி.

Fைட வி- கிள பி அேக அவ+-காக-

கா0தி-கிறாேளா? ேதாழிகைள வி பிாி$ அேநர0தி
நி3க- காரணெமன?

தனிேய அவ அ'
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ஒேவைள எ7யிேத க

விடாேளா அவைன அவ? அவ வகிறா

எ. அறித பி, அவ விற' ேச/0$- கவ$ ேபா

ெச2$ ெகா

7தா. ேஜாகி அேகேய நிறா.

எ0தைனேயா ஆ
அவனிட

ெவ' ேநர

பாசா'

களாக- காணாதித "ைற-கார; காதலனி எதிாி. அவ

என ெசா ல வி கிறா? விய$ ேநா-கிவி- கனிட எத3'

ேநா-'கிறா?
ஒ விநா7தா. பிற' அத- கவ
$ணிவி ைல.

 விழிக>-' அவைன நிமி/$ ேநா-க

பா!
ேஜாகி 'ர

எ0தா.

கரகர-க, ‘மினிேக’ இைலயி

93றி ைவ0தித அத ெபா-கிஷ0ைத

“நீ இைத வாகி- கA0திேலா, இபிேலா அணி$ ெகா. உ மன9-ேக3ற
மணாள வவா, பா.”
ெதா

ைட தAதA-க அவ ெமாழிக அவ ெசவிகளி

தி-கி நிமி/தா. கிOணைன ேபா

"கமி ைல; Bாி0த கனகளி ைல. ஆனா
இ$வைரயி

எவாிட"

தி-'"-காடD ெச2(

க

விAத$

ெச வD ெசழிபி

அவ

பளபள-'

இத "க0தி!ள ஒளிேபா

அவ

டதி ைலேய? திெம. வ$ அவைள0

இத ஒளி(ட என ேப9கிறா?

அவ விய$ நி3ைகயிேல, ேஜாதி சலனம3ற 'ர , “இைத '. பாிட

ேக

பிர0திேயகமாக வாகி வேத. பா நீ எ தைக. எ அ ைம-காக நா

ேபா7யி

ஈபடா! , எ வ!ைவ நAவ விேவ. உ மன

எவாிட

இ-கிறெதபைத அறிேவ. இைத வாகி- ெகா. உ அபேன ேபா7யி

ெவ !வா.”
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அவ கய விழிக கசிய, இ ைககைள( நீ7 அைத ெப3.- க

ஒ3றி- ெகா

விடா3 ேபா

உவைக(

டா. ெந89-கன

ஆவியாக மாறி அ7 வயி3.-' இறகி

இத$. ேஜாகி அ$வைர க

டறியா வ

ண

17யவனா2, மரகத மைலைய ேநா-கி நடதா.

---------

களி

ேலசான உள"

2.9. ஒளி 6-ட வவா7!
வவா7!

மDச யதிர0ைத0 $ைள0$ பா8சா-' மணமாைல Pட நிைன0$ அ.
பா8சால0தி தைலநகாி

அரச 'மார/க 17ய ேபா$ ஏ3படா3 ேபாற ஒ

ேகாலாகல , சிறிய மரகதமைல ஹ7யி!

ைகைய ப3ற ேவ

அ. ஏ3பட$. கனிெயா0தியி

7 I. காைளக பல ேபா7யி

கல$ ெகாகிறா/க

எற ேவ7-ைகைய- காண "$கிழவ/களான ப8சாய0தா/ மமிறி, அறிதவ/
ெதாிதவ/, 93.றகளி

ேகவிபடவ/, எ லாேம 17 விடா/க.

காியம ல-', ேபரைபயனி உய/ க விைய(

ெபைமைய( 'றி0$

க?பா7 Bாி-க அ$ ஓ/ அாிய சத/பமாக அைமத$. வ$ 'Aமிய

விதின-' உணவளி-'
ெகா

7தா/.

ெபா.ைப மகி?Dசிேயா அவ/ ஏ3.-

பாவி பாடனா-' அ. இளைம தி பி விடா3 ேபா
உ

டாகியித$. கனி ெப

“என ெப

கைள- காC

'Rகல

ேபாெத லா உ3சாக0$ட,

ேண! ஐ ப$ இைளஞ/கைள அைழ0$ வா; அவ/க>-'

ேபா7யாக இத- க ைல0 R-கி உைன0 R-கி ேபாகிேற!” எ. வ -'
1ட"

ரக, ேஜாகி ஆகிய Iவ/ கைழ(

மா3றி மா3றி பா7- ெகா

Iவ
எ

C

க

ட மகி?Dசியி , கிOண,

இA0தா/, ரகனி தைத. வி$

அவைள அைடய0 த'தி ெப3றவ/கேள எ. ெபா$வி

7தா/.

பா/பவ/க

ப7யாக, அத பதய0ைத0 ேதா3.வி0த ெபாியவ/க வி0தியாசமிறி

இைளஞ/கைள க?தா/க.

பதய0 தின0$-' நநேவ இர

 I. தடைவக ஹ7-' வ$ ேபான

ரக, திககிழைம ேபா7-', ஞாயிற. காைலயிேலேய ெப

அளி-க பல பாி9க>ட மரகதமைல வ$விடா. த வைமயி

C-'

அவ+-'

ந பி-ைக இத$. கடத சில நாகளாக அவ ச0$ள உணெவ. "ைட(
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மீ+

இைறDசி(

உ

 பார

R-கி பழ'வைதேய ெபாAதாக-

கழி0திதா. அவ மன9-', ‘கிOண ெவ.
திபவ; மர-கறி உணவா

உட

சாைம( அாிசி(

வ! ஏற "7யா$’ எப$ ந பி-ைக.

ேஜாகிைய அவ தக>-' ஈடாக நிைன0திதா

தாேன? ஒேவைள உணவி

உல/$விட ஒ  பய ; எனேவ ெவ3றிைய ப3றி ரக சேதகேம

ெகாளவி ைல. ‘கிளா*ேகா’ ம

ேவ7(

சைட(

உ3சாகமாக இத அவ, க ைல0 R-' " ஆேவச

ம$

' லா( தாி0$,
ெபற விைல(ய/த

அதD சி0தமாக ைவ0திதா. அவ எ0தைன- ெக0தைன

ந பி-ைக(ட இதாேனா அ0தைன-'- கிOண 'ழ பினா.

ஒ ற ; ேஜாகிைய ப3றி அவ 1றியைத( ேவ/ ததைத(

பாவி காத

எ

ணி பா/0ததி

ஏ3பட 'ழப

ஒ ற . உ

ைமயி

ேஜாகி

ெபதைம(ட நடபவ தானா? அ ல$ P?Dசியாக இ-'ேமா? மதிர
ததிரகளி

ரகேன ஈபவா எ. அவ நிைன0தத3' மாறாக

ேஜாகிய லேவா ஈபவிடா? மதிர ப-கிறேதா இ ைலேயா, அ$
"-கியம ல, அவ உேநா-க

ந லதாக0தா இ-'மா? க வி க3.

ெமகைட$ சிதி-க0 ெதாித அவ; எ

அகற ெந3றியி

இ ைலேய

ணகைள- 'ழபி- ெகா

டதனா

அ7-க7 9-கக விA$ மைறதன. ெந8ச0 ெதளி

"கமல/Dசி ஏ$? $>

பா ேபைத; '. பனி ேவாி

உ3சாக

ஏ$?

"A ந பி-ைக ைவ0$ தன-'D சமமி ைல எ.

இ.மாட நடதா. அ. காைலயிேலேய அவ/க கிராம "Aவ$

ேவ7-ைக காண அேநகமாக மரகதமைல-' வ$விடெத. ெசா லலா .
அத ைவபவ0ைத- காண ஆதவ+ , இளR3ற!ட, இதமாக Fசிய கா3.ட
வானி

உதயமாகி பவனி வதா. ெத2வ ைமதான0தி

1டா$ எற கனிய/ மேம அேக காணாதவ/.

1ட- 1டா$ , காண-

ேஜாகி, தாயி விப0ைத நிைறேவ3ற "னிர உபவாச
"Aகி, ெந3றியி

நீ.

சதன"

இ$, காைலயி

அணி$ ஒளி-கீ3ைற ேபா

அைவயி
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Eைழதா அவ. தைத(

அம/திதா/.
'றிபிட ேநர

அத ைவபவ0ைத- காண " வாிைசயி

பாவி பாடனா/ எAதா/. “சைபேயா/கேள

வத$

கைதகளிேலதா அரச'மாாி-'D 9ய வர நட0தபடதாக நா ேகவி
ப7-கிேறா . இ. ஒ கனி ெபா

C-காக, இMவள ம-க

17யிப$ என-' ெபைமயாக இ-கிற$. நா ேவ7-ைகயாக0தா அ.

‘க ைல ரகிறவ ெப
ேபா7யாக ேகாலாகல

C-' உாியவ’ எேற. அ$ உ

ஆகிவிட$. இத ேபா7 விதிகைள நாேன

1றிவிகிேற. க ைல ர7 ைககளி
வரேவ

ைம

R-கி நிமி/$ இர

 ; ப8சாய0தா/ பா/-க ேவ

 . அதறி நவி

Bமி இ7-க- க ைல0 R-கி வதாேலா, ேபா7யி

ட7 "னா

கீேழ ைவ0தாேலா,

தவறியவராக-

கதபவா/க. ஒவரா!ேம இதD சாதைனைய நிைறேவ3ற "7யவி ைல

எறா

எவ க ைல அதிக உயர

R-'கிறாேனா அவேன ெவறவனாக-

கதபவா. இத நிபதைனகைள ந

இைளஞ/க Iவ

ெகாகிறா/க எ. நிைன-கிேற” எறா/.
சைபயி

ஆரவார

எA$ ஆேமாதி-க ெப3. அடகிய$ , அவ/ "த

ேஜாகிைய அைழ0தா/. எ ேலாைடய விழிக>

தைத-ககி

ஒ-

நிற ேஜாகியி மீ$ பதிதன.

ேநாயா

"த

ந$ உகா/தித

ேஜாகி " வ$ தைலபாைகைய எ0$ ைவ0$ வி, இைறவைன(

சைபயினைர(

ப8சாய0தாைர(

ேபாயான ேவக0தா!

வணகினா. மனசி!ள எ

விைறபா!

மைற0$- ெகா

கனிைய- ைகபி7-க ஆவ!ைடயவைன ேபா
பதிதா3 ேபா

இத க ைல ேநா-கி நடதா.

ெத2வ ைமதான0$ ப-க

டா. உ

ண0ைத

ைமதான Iைலயி

ெச ல- 1டாத கனி ெப

ைமயிேலேய

க>-ெக லா

பரபர; உ3சாக . ச3. எட நிறவ/, எ பி பா/பவ/, ஓ7 வ$

அMவேபா$ மாம F றமைனயி
ெச2$வி ஏேத+
17ய வ

ண

பள0தி

ஒேர

அம/தித பாைவ- ேக

ெச2தி 1றிD ெச பவ/ எ., கலகலைப(

சிாிைப(

இதன/. தனிேய பரபரைப- காடாதவளாக, ெப

களி

145

ேகக>-'

ெந8சி

ெகா

பாிகாசக>-' "க சிவபவளாக, காதலனி ெவ3றிையேய
 அவ நிறா.

படபடெவற ைக0தட , ஆரவார

சிாி, ைமதான0தி ப-க0தி$தா

வதெத. அறித பாவி ெந89 படபட0த$.

“யாேரா? யாேரா?” எற Xதி $7-க, கவைல படர வாயி
வதா. “"த

ஒ0தி ேக-'ர!ட அவளிட

எ7 பா/0த ேபா$,

ேஜாகிய

ண தா

ேபானா/; அவ/ எ0$விடா/...” எ. சிாி0தா.
“ஆ!”
'ர

ெவளிவரவி ைல. "க க.0த$; விழிக நிைல0தன. அத3'

இெனா0தி $D ெச2தி(ட பா2$ வதா. “ ... ேஜாகிய
எ-கவி ைல. கிOண அ

ேபாவி பி+

ண தா ேபாகிறா/” எ. அவ காதி

ேவகமாக ேபானா.

அபா! ஒ மைல இறகி விட$. ேஜாகிய
பணி ெச2தவ/, ெபா2 1.வாரா?

கA0தி

அணிதித மணிDசர0தி

ெந89-' ேமேலா உ0தித "

ெத2வ0ைத ேவ

7- ெகா

ண எ-கமாடா/. ேகாயி

கயி. க7, அதி
7

ேவைர இைண0$

ெசகியித அவ, அைத நிைன0$

டா. அவளாக அவ நட$ ெச வைத(

எேபாேதா சி.மியாக அவ பா/0தித உ
ரவைத(

ண

க3பைன ெச2$ ெகா

ைட- க ைல ெம ல

டா. ஏ3கனேவ, ெப

ைம ேதா2த

ெமைமயான ேதா3ற"ைடய அவ+-' "க சிவ-கிற$; ெந3றி நர 
ைட-கிற$. க

அவ ைகக>-' வ$விடதா என?

படபடெவற ைக0தட க>

1Dச!மாக ஆரவார

தட லாத ஆரவாரதா எAத$. வாயி

"3ற0தி

இ ைல; உ

ைமயி

ைக0

ஒ0தி 1ட அவ>-'D
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ெச2தி 1ற நி3கமாடாளா? அவ ெபா.ைமைய இA0$ பி70$- ெகா

ெவக

உ

வி வாயி

ைமயி

எ7 பா/0தா.

கிOண க ைல0 R-கி விடானா?

இ ைல, அத- க

அவ பல0ைத உ

ைமயாகேவ ேசாதி0$- ெகா

0தக ஏைட ர7ய அவ+ைடய ெமகரகளி , ப0$ நாகளி
ெதாட$

உ.தி வ$விமா? அைற-ெக. ைககளி

ஆனா , ேஜாகியி உள

ெந3றியி

"0தான ேவ/ைவ $ளி/0$விட, அவ இைக-'>

7தா. "க

பிழ பாக, ID90 திணற,
அத- க ைல

அட-கி விடா.

1Dச!

க ைல0

கபட3ற$ எ. நிWபணமாகி நிற பி காதயி

தா அவ "ய. ெகா

ஓ/ அ'ல ; ஒ சா

7த$.

உர எப7 வ ?

உ.தியி

ஆரவார"

,

. ‘பேல பேல, கிOணா!’ எற உ3சாக0 R
காைத பிள-கிறன. க

உயகிற$; ஆனா

த க>
க ைலD

9மத இ, வைளத$ வைளதப7ேய நி3கிறேத! கா கைள அத பார
ந9-'கிறேத! IDைச இ ெகா ைகக பிணி-கிறனேவ!

இெதன? காதலா? ேபா7யா? P?Dசியா? உயிைர இ.-'

ேசாதைனயா?

இதD ேசாதைனயி , ப70$ ெமகைடத கிOண உயிைர விட ேபாகிறானா?

ஐேயா, ேபைதைம! இMலகி
‘இ ைல...

ஒ கனியி காத

அ0தைன உய/வானதா?

... அைடேத தீேவ.’

வைளத இ, க !ட நிமிரவி ைல. ைக நிமி/$ நAவவிட$ க ைல.
“ஐேயா!” எ. காியம ல/ அலறியப7 ஓ7 வதா/. க
விட$.

பள0தி

நAவி பதி$
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காியம ல/, கிOணைன0 த மீ$ சா0தி- ெகா

டா/. 1ட பதறி அவ/கைளD

P?த$. நீைர0 ெதளிபவ , என என எ. பதறியவ/க>மாக ஒேர
கலகல.

கிOண, வி-ெக. எAதா. “எ லா
எ. ேராச"

அவமான"

அA0$

ேபாக. ஒ.

"க0தினனாக அபா

ேகட$. ‘ெப

ரக கடகடெவ. சிாி0த 'ர

இ ைல தா0தா”

ெசற ேபா$,

பிைள ேபா

விA$

விடா, ைகயாலாகாதவ’ எ. இக?Dசி- 'றி ேதாற அவ பா/0த பா/ைவ,
ேஜாகி-ேக ெவ.ைப ஊ7ய$.

ஆரவார0ைத அட-கி வி பாவி பாடனா/, ரகைன- கைடசியாக

அைழ0தா/.
அரகி

இன நடத$; நட-கிற$ எபைத0 ெதளிவாக0 ெதாி$ ெகாள

"7யாத நிைலயி

பாவி உள

விள-'D 9டராக0 $70த$. அ0தைன ேப

ெவகமிறி அவைள0 தனிேய விD ெச. விடா/கேள! அவ இ+யி/

அப ெவறானா? இ ைலயா? ேதா வியானா!

ெதாிதி-'ேம! ‘ேபா7(

ேவ

டா , பதய"

ெவ3றியானா!

ேவ

அேநர

டா . நா இைசபவ/

அவேர, ம3றவைர ேபாகD ெசா !க’ எ. அவ ெசா  இ-கலாகாதா?
அவ விப0ைத ெவ.-கேவா, எதி/-கேவா எவ-' த'த காரணமி ைலேய!
விைளயாடாக ேபசிய ேபD9, அவ வா?ைவ பதய ெபாளா-கி விடேத!
ஆனா , அவ விப
கா

ப-' ; '. ப ேவ/ ெபா2-கா$. அப70 ேதா வி

பதாக இதா , ேஜாகியாக ஏ '. பனிட

வரேவ

 ? எ லா ேதவ/ நிைனபி

“க ைல0 R-கியவ/ கைடசியி

அத அ

ேவ

7 ேவ/ ெப3.

நடபைவ.

ஆகா! ஒேர 1Dச , கரேகாஷ . அவ உள
வதன/.

பாிகார

$ளிய$. ேதாழிக ஓேடா7

ண தா.”
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“நா தா "தேலேய ெசாேனேன?”
“என-' அேபாேத ெதாி( .”
விஷய0ைத ேநராகD ெசா லாம
ைவ-கிறா/க?
“பா இனிேம

இ+

எத3' இவ/க மனைச0 $7-க

பண-காாி” எறா ஒ0தி.

“பண-காாி மம ல; ஒ0ைத-' ேபா' சீமா7” எறா ம3றவ.
அ0ைத( ேஜாகிய

"க0தி

ண+

ஈயாடாத "க0$ட வகிறா/கேள! ேஜாகிய

ெகா8ச1ட மகி?Dசியி சாைய இ ைலேய! பதய0தி

P7யவ/ யா/?

ண

ெவ3றி மாைல

“யார7?” எறா பா, ெந89 $7-க.
“அத ெபயைர- கா$ 'ளிரD ெசா ல7!” எ. கaெர. சிாி0$, அவ

வயி3ெறாிDசைல- ெகா7- ெகா
இத அமளியி , நீல"

க

களி

டா/க.

ம8ச>மாக இைண-க ெப3ற மாைல அணி$,

ெவ3றிD சிாி- ெக-க ெகாட ரக அவ/க இத Fைட

ேநா-கி ரக ைம, தைத "தேயா/ Pழ வதா.

அவ>-'- '. ப தத ேவேரா ெந89 பகீெரன ப3றி- ெகா

டா3 ேபா

இத$. ேமாச-கார பாவி, ேஜாகி. ரக+-காகவா சதி ெச2தா? நயவ8சக.
மணி-க ல7-' உடேன ஓ7 விட ேவ
ஆனா



ேபா

உட

பறத$ அவ>-'.

கா க $வள, அேகேய ேசா/$ உகார0தா அவளா

"7த$.
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---------

2.10. மைன தா

'. ப அளி0த ேவ/, தைதயி கா2Dச!-'- 'ணமளி0தேத! தைதயி
"ைற-கா2Dச

அத ேவாி

பிைண0த பி7யினி.
17 வாழேவ பதய

ெபா2யாகி விடேத!
ரகனா!

Fாிய

'றி, அவைடய ெமத உடைல

தள/$ வவ$ க

ட அவ, பா, த இனியவ+ட

அE1லமா' எற லேவா ெத ட இதா? அ$

பதய விதிப7 க ைல0 R-கி ெகா

வர "7யவி ைல. கிOண நிமி/த ேபா$, க
ரக "-கி "னகி, க ைல Bமியி

அMவளேவ. பதய0தி

படாம

 நட$ ப8சாய0தா/ "

நAவி விழ சா2$ விடா.

R-கி- ெகா

 நிமி/$ நிறா.

அவ ெக0ததாக0 தீ/பாகி விட$.

பாவி- '. ப இப7 பழி ெச2தாேன? அத அ Bகாவிேல மைலயேறா

விA$ விட$. கிOணனி "க0ைத பா/-க "7யவி ைல. பாைவ0தா

அவ எப7 பா/பா? $பகளி
வத அவ+-', அேபா$தா உ

இத$.

ேதா2த சிதைனயி

9ழ. 9ழ.

ைம ெத3ெறன விளகினா3 ேபா.

அச0தனதா. கா2Dச!-'- '. ப தத ேவ/, கச Iைக. அவ/க
அ.வைர அறிதிராத அத Iைக இர0த0தி
அ.0த$. மதிர"

மாய"

எ

ணி வா'

கல$ ேநாைவD சி-ெகன

ேவ/ Iைகயா'மா? அத ஞான

ஏ அவ+-' அேபாேத வரவி ைல! " ெச. ைதாியமாக பதய

ேவ

டாெம., பா-காக அவ விலகியி-கலாேம!

93றி(ள ேகாலாகல0தி!
தனிேய ெகா7 ப-க

க

ேவ7-ைகயி! கல$ ெகாள மனமிறி, ேஜாகி
ெசறா. மாதி-', மக ேதா வியைடத$

ட$ேம ம3றவ/ ெவ3றி காண ெபா.-கவி ைல. விைளநில0ைத ேநா-கி-

கிள பிவிடா.
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எதி/ F7
ெகா

ரக ைம பாட வதவ/களி

 வி$D ேசா. சைமபதி

ைக0த7ைய ஊறி- ெகா

" "ரமாக "ைனதிதா.

 ேஜாகிைய0 ேத

ைகயா வதா/. F7 றமைனயி

ெப

மணிகைள(

தவிர யா

அவ/ நிைனD சாிேய, ேசாக
க

டா/.

ெப பாேலாைரD ேச/0$-

விழிகைள உைடயவரா2

பாைவ(

ஒறிர

 ஊ/

இ ைல. ெகா7!-' நடதா/.

கபிய "க0தினனா2, ேஜாகி அ' இ-க-

மைக ஒ0தி-காக மனைச இ7ய விவதா? அவ/, ெம ல அவ "க0ைத

நிமி/0தினா/. “ேஜாகி!”
“என அபா?”
“வ0தமா ேஜாகி?”

“எத3'?” எறா மக.
“உ "கேம ெசா !கிறேத! ரக தாேன "த
சிாி0தா/ ெமள.

"ைற-கார?” எ. தைத

“ ... அபா "ைற-காரனாக இதா! , இ$ பாவ ... நி.0தி விட ேவ

எறா ேஜாகி இத?க $7-க.

அவ/ தி-கிடா/. “ேதவ/ அளா
அத- ' ப0$-' வரேவ

இ லாம

' ப

ம

ஒடாம



நிக?திப$ மகேன. ஒ ந ல ெப

எ. நிைன0ேத. ைபய+

ேபா2விட- 1டா$ எ. ேவ

ஒ.-' உதவாத ெச ம

 ”

Bமி ேபா

' ப ெபா.

7ேன. அத-

சீரழிய- 1டாேத எ.

கவைலபேட. இாிய உைடயாாி அ, ந ல ெப

, பா வகிறா.
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மனசிேல ெபாறாைம(ண/-' இட
அவ தைல"7-' இதமாக ர
“நீக உ

இர

டன.

ைமைய அறியவி ைல. அபா! நா ெபாறாைமபடவி ைல. இாிய

உைடயாாி கைணயா
ேபா

ெகா-கலாமா ேஜாகி?” அவ/ விர க,

க ! "> கைள$ பயப0திவிட நில

நா மனைச ைவ0$- ெகாள எேபா$

"ய!கிேற. ஆனா

நீக

 ஒ0த உளகைள பிாி0$ வி_/க. கிOணைன( அவைள(

பிாி0$ வி_/க. யாைன ேத/$ மாைலயிடவ அர9ாிைம-' உாியவ ெப

ஒபினா

மணாள எற ந

வழ-' ெமாழிைய0 திபி, ‘க ைல ர7யவ

கனி-' உாியவ’ எறா-கிய$ ெப தவ.. மனெமாபாம
ஏ3படவி ைலயா? ம.ப7(

அவ/ மக+-ேக ஒபாத ெப

இைண-கிறீ/கேள!” ைபயனி விழிகளி
உட
உ

"Aவ$

சி/ேபா7ய$.

ந

F7

பிாி

ைண

ஒளி/த ஒளிைய பா/0த தைத-'

ைம! ஆனா , ஆனா !

பா சி.மியாக நிற நா "தலாக அவ/ அவைள பா/0தி-கிறா/. அவளிட

9யநல" , சி.ைம- 'ணக>

இ-'ெம. அவ/ நிைன-கவி ைல. அவ

ரகனி தாைய நிைன-'- ெகா

 வ

அழகி; ஆனா

ேஜாகியி

அைனைய ேபாற அைமதி, அட-க "தய அ'ண ப

ெகா

கைள-

டவ. க7ய கணவ+-' உதவியாக இ$, ேதாழியாக பழகி

அவ+ைடய விைளநில0ைதD ெச ைமப0தி 'ழைதகைள ெப3.0 த$,
தைன- ' ப0$-' ஈ(

ெப

ணாக அவ இபா எ. அவ/

எதி/பா/0தி-கிறா/. இ-காரணகளினாேலேய, அவ ேஜாகி-' மைனவியாவைத

விட, ரக+-' மைனவியாவேத இைச எ. வி பியி-கிறா/. வளம3ற
Bமியிேல, ந ல வி0ைதயேறா இடேவ
"7யாதப7, அவைன ம
எெற லா

அவ/ எ

“அபா, கிOண+

 ? அவ ேகாண

ேணா இைணய ைவ-'

ணியி-கிறாேர!

அவ>

மா

ஒவைர ஒவ/ அ ெகா

வழியிேல ெச ல

 அவ>-ேக உ

பிாிப$ தகாத ெசய ” எறா ேஜாகி உண/Dசி $7$7-க.

 ேநசிபவ/,
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“இ-கலா

ேஜாகி. த அைப(

ஆைசைய(

தியாக

வா?ைவ ஏ3.- ெகாள- 17ய ஒ ந ல ெப
ேவ

ெம. நா எ

க0தினா.

“ேக, மகேன, ெபா.ைமயாக- ேக. க யாண

எப$ எத3'? நா

17 வா?த

 . நிைறய- 'ழைதக ந "3றகளி

மி தி0தி விைளவி-க ேவ

வா?வி

ைணேய ரக மண-க

Cகிேற” என ெந89ர !

“அபா!” எ. ேஜாகி அல.வ$ ேபா

 . க. காக ெபக ேவ

விைளயாட ேவ

ெச2$, கலகாம

இத3காக0தா ப' ெகாள ேவ

 . ஆC

 !”

ெப

C

ேஜாகி வாயைட0$ நிறா. அவ/ ெதாட/தா/. “கிOண ப70தவ. பைச(

ஒத!

நீகாத ' ப0தி

ெகாள ேவ



எற எ

ஒட ைவ0$- ெகா>
வபவளாக இதா

பிறதவ. அவ தைன0 திதி ெச2$

ண0$ட வபவளாக இதா! ' ப0தி

வசதிக அ' உ

தா பிாி உ

. இேக, நிைறைவ ேவ

7

டா' . பா இத- ' ப0$-' நிைறைவ

அளிபா; ரகனி வா?ைவD ெச ைம ெச2ய அவைள ேபாற ெப

ேண

ேதைவ. ேகடாயா ேஜாகி? உ ெபாியப வா?விேலேய ஒடவி ைல. அவ/

எத3' கவைலபவதி ைல. கிைட-' இப0ைத அ+பவி0$ வி0 த ைம

மற$ பா7- ெகா

7-கிறா/. அவைர ேபாற மனித/ எவைர(

பா/-கவி ைல. ஆனா , ரக அவைர ேபால இ ைல. ம

9$வா$ அறியா$ வாA

தா அவ பதய0தி

ேஜாகி அேநர

வைரயி!

ஆைசகைள( கனகைள(

இளைம ஆைசக>-கபா

இப

ம

இள

ெக-க ேவ

உள0திேல ஒ ெப

பிரதானமாக எ

ஒ ேப

அEபவிபத3' ம

ைண ெவ

ேணா இைச$

வா?ைவ வி விலகி விடாென. அ89கிேற.

மகேன, அதனா

ேஜாகி.”

நா



எ. வா?0திேன,

C-காக 'மிழியி

ணியிதா. அேபா$தா அத

ைம ெபாதி$ கிட-கிற$. வா?-ைக

அ.. "ய3சியிறி0 தானாக- கிவ$ இப .

ேபா$ , விைதைய0 ெதளி-'

ெசழி0$- கதி/ சா( ேபா$ , அவியி

"A'

ேபா$ , அ$ "ைளவிD

ேபா$ , மாக கற-ைகயி
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பா

ெபாகி வ

ேபா$

நைம-காகD ெச2(

இப

இப

நிைன0தா ெச2யபகிறன? இ ைல,

ெசய களாக அைவ பழ-க0தி

வகிற$. அ$ேபாலேவ ஒ ெப

ைண- ெகா

ஊறிவிடன. அேபா$
 வ$, இவ

9யநலமிறி- ' ப0$-காக, ஹ7-காக, உல'-காக- 17 வா?ைகயிேல
இப

கி

ேபா! .

அவ+ைடய ஐய எMவள அழகாக- 1றினா/. அவ+ைடய அ ைம அத-

' ப0தி

க

டெதன? ஆனா

அவ அ

வதவ? எ0தைன கOடக வ$

தியாக"

அ லேவா உவாக

அவ ' ப பத0தி$ விலகாத$

ஏ?
“நா சி.வனாகD ெசா விேட, அபா. பாவி "க

பா/0$ வதியதா

படபடபாக- 1றிவிேட” எறா.
“இத வயசி
தைத.

அப70தா சலன

உ

டா' . ெவ. வி மகேன!” எறா/

இவமாக F ேநா-கி வதன/.
றமைனயி

ெகா

பா மேம இதா. அவ/கைள- க

டா. ஆ0திர

க

ட$

ணீ/0 $ளிகளாக Xறி வத$.

“பா, இேதா பா/; பார மா!” ைகயா அ
தைலைய0 திபினா/.

ஆதர

"க0ைத0 திபி-

கனி(

'ர!ட அவ

மைலக சாி$ கட க ெபா'வ$ ேபாற உண/Dசிகைள அட-'பவ ேபா
க

ணீைரD சமாளி0$- ெகா

 அவ பா/0தா.

“வ0தபகிறாயா பா?”
"க தா?தா. க

ணீ/ சிதிய$.
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“அச ெப

ேண, ஏ வ0தபகிறா2? இேதா பார மா, ெப

அ0

தீேபால, ' ப0ைத ந லவிதமாக உவா-'

ச-தி; அவ ைகயலாமா?

பாைல- 1ட- '7-காம

ெச2(

F-காக0 தியாக

ச-தி ஒளிர, இத

F-' நீ வகிறாய மா. மகள0$-' உாியவளாக, சீ/'ைல$ வ
' பD ெச வ0ைத நிரப, நீ வகிறாய மா. சின எ

ஒ

ணகைள விவி.

ெபாிய ெபா. உைன0 ேத7 வ$விட$. அபிறி0 ேத2த ஓ/

உள0$-' ஆ-கமளி0$, ந ல ' பமாக ஒளிர, ஒளி1ட வகிறாய மா,
'ழைத!”
“மாமா!” எ. தைன(

அறியாம

அவ/ கா களி

பணிதா பா.

ஓ/ ஆவணி நனாளி , அவ ரகனி இ ல0ைத ஒளிரD ெச2(

ைவபவ

நிக?த$. ேகா0த/ இைச "ழக 0தாைட அணித ரக, ேஜாகி, தைத, சிறிய

தைத "தயவட பாி9 ெபாகைள(
பண0ைத(
ெச ம

சீெர0$, மணி-க ல7 ெச. ெப

ைண அைழ0$ வதா.

தீ7 $பி0த மைனவாயிேலேய மணெப

F7 "தியவ, மாமி எற *தான0தி
ேபா

இK. Wபா2 ெவளி

வழி வழி வ

அவளிட

வ$ நிற$ , மாதி

நி., “'ட0தி$ ஒA'

இத- ' ப வள/Dசிைய ஏ3.- ெகாவாயாக!” எ.

ஒபிபேத ேபா , நீைர- 'ட0தினி.

மண ெப

" "ைற வா/0தா. நீ/ அவ ைககைள நைன0$- கா களி
த7$, ெபா3க பியி

கA0தி

நீ/

ணி ைககளி

விA$ ஓ7ய பிற'

ேகா-க ெப3ற மணிமாைலைய எ0$ பாவி

ேபா, அவைள உேள வரேவ3றா.

றமைனயி

க பள விாிபி

$ வ7

ைவ0$, அ

ண மைனவிைய

ரக ைம அைழ0$ உகார ைவ0தா. $பா!ட சாைமD ேசா3ைற மாதி

வ70தா. பா-' பாலன

இறகவி ைல.
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ெப

க 'Aமி- ேக ெச2தா/க. ஒ0தி ரகைன "பாக அைழ0$ வ$,

“எ0$- ெகா, ரக
"க

ணா” எறா.

சிவ-க பா! ேசா.

நாவி

நீ/ வா/0தா.

பட ைவ0த பா எAத$ ரக ைம ைக-'

பின/- ேகா0த/ இைச "ழ-கினா/. $-'ட

ேவைலபாக>

ம8ச>

ரகி 'ட0ைத எ0$ அ

9மகக>

ெபா3'ட

ேபா

சதன"மாக விளகிய$.

ண மைனவியிட

ைடPழ மணெப

சி0திர

ெகா-க, கனி ெப

அவி நீெர-கD ெசறா.

மகள இைசேயா அவி நீ/ எ0$- ெகா

 அத F7னி

மீ

என-'! இத F7 ெபா. என-'!’ எ. அவ உள0தி!
ைம எ+

ஆ3ற



பளிDசிடன. ‘இத F

Eைழைகயிேல, பா-' மாமனி, ெசா3கேள நிைனவி
நிைற$ நிற ெப

க>

ெபைம(ட நிமி/த$.

உட!

சின0தனமான அ3ப உண/க>-ேக அேபா$ அவ> இடமி ைல.
-----------

றா பாக

3.1. நாேன வேவ
மாசி மாத0தி இபD Pாிய வி
நீலபடாைட விாிய எழி

ணிேல ஒளி

நைகாி(

ஒளிமணியா2 தானெம லா

இள'மரனா2 நீலமைலயைனைய-

காண வ$ விடா. மைலயைன-'0தா ஒளிநாயகைன- கா
Bாி- ெகா8சமா ந8சமா? "0$ வடகைள(
9தாியாக இர "Aவ$
ப9

நிறகைள(

மல/கைள( P7 நி3'

அைன அலகாி0$- ெகா

 லாைடகளிெல லா

இரவி

பதி

உள

டா ேபா! !

அணித "0$-க வானவி  ஏA

வாாி FசிD 9டாிட, $ ைவர இைழகெளன "ககளிெல லா

அவிக ஒளியிைழகளா2 மின, வ
அழைக "Aவ$

ணவ

ண மல/க '!கிD சிாி-க,

விள0 தரமாேமா? மாாி-கள+

வ0தி- 'ைல0த $பகைள எ லா ெவ3றி- க

1த3 ெகா7ேயா+
 மீ

ட மகி?விேல
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அைன கதிரவைன ஆ/வ0$ட ேநா-' ேவைளய லவா இத மாசி நனா?
உ2ெயனD 9ழ. ெவறியாட

மரகைள(

ஆ7ய கா3., ஓகி வள/த ஊசியிைல- ேகார

க/Bர விசகைள(

இைழ0$ மகி?த$.

ேதாழைன ேபா

மைனயி ெச வ த வ/ த விகளா2 வாA
வ

ஒ3ைறய7 பாைதகளிெல லா வானி

ெவ

றா-களி 1ட

ேபா

வள"
ம

இப"

ைண(

வாிைச வாிைசயாகD ெச !

சாிகளி!

7தா/க. Rய

பளகளி!

இறகி ஏறி,

இைணத ேகாலாகலமாகேவ ேதாறிய$.

நீைர(

கா3ைற( த$ வ3றாத வளைம-' வழிகா7ய

டா7 மகிA

திநா அ.. கைகவா/சைடயி

அணித மைக பாகைன மன0தி0தி ஆ

 சிற-க, ம

7 பய தர, க. காக ப கி ெபக, பா!

ெபாகி ெபாழிய, ெச2(
ெகா

கீ? மைல-'

விாி$ ெகாழி0த ப9ைமயினிைடேய வத ேபா$, கவ7 லாத ேந/ைம(

இைறவைன- ெகா

ம

ம-க அைனவ

சாாிசாாியாக வ$ ெகா

ெவைள உைடகளிேல ம-களி 1ட
எ'

ெம ல அைண0$

டா

"ய3சிகெள லா

திக

ணி

இட விைத

ேத+

ப8சமிறி

ைக1ட ேவ

7, அவ/க

ெபநா அ., கீ?மைல மாதேக9வர/ சநிதி-' " அழ

வள/0$, ஹர ஹர ஹர எற ேகாஷ மைல "கக எ' எதிெரா-க,
அ7யவ/ இறகி நடபைத- க

மகிA

, சிைத உகி ப-தி பரவச0தா

னித நா அ.. மைல(Dசியி

பிற$ ஆ70 தவ?$ இ7ப

இன!3. ஆழி இைறவைன- கல-க ஒேர ேநா-'ட ஓ7 வ
ம-க சாாிக அைன0$
சகமமா'

ெகா



நதிகெளன

கீ?மைலD ேசாைலயிேல விாி$ பரத 1ட0திேல

இட ெநக ெநக, ப-தி பரவச பாட கைள பா7-

 , ஆ7- ெகா

ெகா

பா7 ஆ7

 , 'ழ கைள ஊதி- ெகா



ம0தளகைள "ழ-கி-

வதன. 0தாைட உ0திய சி.வ/ சி.மிய/ ப BDசிகைள ேபா

களிட ஓ7யா7ன/. அழகிய 9 "7க " ெந3றிகளி!

காேதாரகளி! ெதாிய, ெவைள வ- ெகா

"



 தைலைய I7 மைற0$ $

அணித மைலமைகய/ அவிகளி கலகலைப ஒ0த களம3ற சிாி

ேபD9மாக, விழா-'- ' ப

' பலாக வதா/க. 93றி ப9'.க P?த

அத ெப8 ேசாைலயிேல இைறயவ/ ேகாயி!-' வ
பழ"

வழிெய லா

ெபாாி(

'றாக- 'விதித கைடக; சி.வ/ சி.மியாி ேகாஷகைள(
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1Dச கைள(

பமடகாக ெபகி- ெகா

ேவ7-ைகக; விேநாதக ெப

ெச !

"த

ஈ3.- க.களி பா

இைறவ+-'- காணி-ைகயாக
ெபா'

தாழிக; மணிக '!கD

ப9-க; க.க.

இ0தைன ஆரவாரகைள(
B

'ைட ரா7னக

7/ Pழ வதித பா0திர- கைடக; க-

கடாக- கபகழிக; அத0 திநாளி
வதி-'

 9ழ!

7!

ேகாலாகலகைள(

உயி/0 த0$வமாக விள'

ஐய, எளிைமயி

இய3ைகயைனயி ம-களி ஐயனா , நா3ற"

என0 ேதா.
ெபன

7 வதா ,  !

தா

நிைற காC

'ள"

அழகிய பள0தி நேவ சின8சிறிய அக

ெபாிய ேசாதிD 9ட/ ேபா , சி. 'ட

ேகாயி

நேவ ம

ெகா

அத

டப"

விள-கி

7-க-

ஒளி

காணலா . வலற0திேல Iற7 அகல ஏழ7 நீள"ள பள0திேல சதன"

அகி!

ேச/$ மண

சா பிராணி- கைட(
ெகா

பரவைத ேபா

க/Bர- கைட(மாக0 தி'தி'ெவ. எாி$

7தன. ம-க 1ட

1டமாக பள0தி

' பமாகD சி. '7!-' ேதகா2 பழ
வழிபவ$மாக இைறவனி சநிதியி
ப

ணி- ெகா

9கத0ைத பரபி- ெகா

7த$.

பா



இறகி வவ$

' ப

காணி-ைகக>ட 'வ$

ID90 திண.

ெந-க7ைய உ



உைடய/ எற பிாிைவD ேச/த '-க ஐதா. ேப/க> , சநிதி-' ெவளிேய
நதி ேதவனி " நி., 'Aமிய ம-களி காணி-ைககைள ஏ3., ேதகாைய
உைட0$ இைறவைன ேவ
ெப

7 பிரா/0தி0$, அ7ெதா வணகிய ஆடவைர,

7ைர, 'ழைதகைள இளநீைர0 ெதளி0$ ஆசிக வழகின/.

தீ-'ழி-' அபா , ஒMெவா ஹ7ைய(
இய3ைக அர' ேபா

ேச/த இைளஞ/க, அணியணியா2,

ேதாறிய இட0திேலேய, கா களி

சலைகக>

ைககளிேல ேகா க>மாக ஆ7 பா7னா/க. அத ஆட0$-' பா-'

"7ேவ இ-கவி ைல. ஒ ேகாO7 ேபானா

ேபானா

ேவெறா..

மறிலா

இெனா.; இெனா.

எ பிராைன மமிறி, அவ/களி ப0தினி0 ெத2வமான
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‘ஹ0ைதய ம’னி கைழ(

அவ/க பா7ய கீதக, அத மைல பிராதிய

"Aவ$

தவ?த கா3ேறா இைழ$ ஒ பரபிய$. ஒற , தைலயி

பாைக(

ெசவிகளி

வி வதள

ெப0த

ேபாற இவைளய- காதணிக>மாக, கால

"க0திேல கீ3.-கைள இ விடா! , பால பவ0$ ெந8சகைளெகா

டவ/களான, "திய தைல"ைறையD ேச/த காியம ல/, பாவி

பாடனா/, ரகனி தைத மாத ேபாறவ/க ைககைள- ேகா0$- ெகா

வடாக நி. கா க மா3றி மா3றி நேவ ைவ0$ ஹாM ஹாM என- 1வி
நடன



ாிதா/க.

கதிேரா உDசிைய ெந'ைகயிேல, ம-க 1ட"
உDசநிைல-' ஏறின. 1ட0தி நேவ எ

எ பிரானி நாம ஒ-'
ேதாகளி

ப-தி ெவறி(

ண3ற சி. வ

ணD சபரக,

தாள0$-' இைசய ப-தி ெவறி ெகா

ஆ7ன. ஆேவச-கார/க தீயி

ஆக ப9கிைளகைள- ைகயி
க0தினா/க. ெப ெப

ெஜா0த$.

டவாி

விA$ விடாதப7 இற"

ைவ0$- ெகா

 ஒ$கிய வ

ண

இர



கைடக எாி$, தண , மாணி-க பாளகளா2

இத ெப1ட0தி , மணி-க ல7, மரகத மைல "தய ஊ/களி$

வத ம-க அைனவ

இதா/க. மணவா?வி ஒ 'றி8சி-' வா?வி

"A அ+பவ0ைத( ெப3. விட ேகால0தி
அணித மகைள இA0$- ெகா
ெகா

பா ைகயி

வ

ண பாவாைட

 தைக கிாிைஜைய0 ேத70 $வி-

7தா. பஜைன-கார/களி நேவ ேஜாகிைய பா/0$- ெகா

இட0தி

நிறா , அழ

மிதி பா/ப$ எப7?

அ0ைத மாதிைய( காணவி ைல.
பா 1ட0ைத எதி/0$ "
அபபா, என 1ட !

7- ெகா

, ேம7

ஏற "யறா.

 ஒேர

159

ஆகா! ேசைல உ0$D சிகார ரவி-ைக அணி$, ெகா

ைட( Bமா2

வதி-கிறாேள, கிOணனி மைனவி, ேத மைல-காாி! ெந3றி பDைச'0$D சினக>-' நேவ ''ம , I-கிேல 9ட/வி

கா$களி

ெக -க

ெபா வைளயக>-' பதி

மா$ள

"0$-கைள ேபா

ேதாக, கA0திேல அ7ைக, பத-க , ைககளி

மணி மணியாக ெப
ஒ கால0தி

ெணா.

அவ கன க

ப70$ ஒ0ைதயி

ெதாழி

ஆெணா.

ைவர I-'0தி,

ஒளி

ெபா வைளய க,

ெப3. விடதா2.

ட கிOணனி மைனவி அவ! கிOண சட

நட0$

சீமா ஆகிவிடா. ஒ0ைதயிேல F; ேபாக

வர $ைமயாக- கா/ ேவ. வாகியிதா. அவ ெப "ய3சியினாேலேய

மரகத மைலயி

அபிவி0திக ெச2யப7தன.

எேபாேதா மாச

ேபா

ஒ "ைற அவ/க வவத3' அைடயாளமாக, திதாக பா 

மைல 93றி வத ெச ம

பா கா

ெபாிய ெப

பா. கா
C

சி.வ/ சி.மிய

பாைதயி

அவ/க>ைடய க.- கா/ நி3பைத

சரா2 சைட தாி0த ைபய+ , பாவாைட உ0$ நி3'

வாயி

"தியவ

விைளயாவா/க. ஹ7யி!ள 'ழைதக>
அத- 'ழைதகைள( காைர(

அதிசயி0$ மகி?வா/க. பா விைள நில0தி
அத0 ேத மைல-காாிைய(

பா/0$

ேவைல ெச2$ தி ைகயி

ஒMெவா "ைற சதிப$

.

“ந லாயி-கிறீ/களா அ-கா?” எ. அவ ஒ சிாிட 'சல

விசாாிபா.

பாவி "க0தி

னைக மலரா$. ஆனா , “ெசௗ-கியமா அ-கா?

இேபா$தா வதாயா?” எ. பதி!-'- ேகபா.
“ஆமா . *1
அவ 'ர

a நாைள ேபாேவா ” எபா அவ.
ெதானி-'

IDைச0 தளிவ

ெபமித பாவி ெந8சி$ ஓ/ ஏ-க ெப

அத பழ-க0தி

தா ேதமைல-காாி அேபா$

பாைவ0 த0$ நி.0தி, “ந லா இ-கிறீ/களா அ-கா?” எ. விசாாி0தா.
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ஒ கண

பா நிைல0$ அவைள பா/0தா.

“ெசௗ-கியமா?” எ. ஒ-'- ேகவி ேமேல 1ட0தி

விடா.

ேமேல _ எ*ேட $ைர $ைரசானி இவைர(
ெகா

7தா. ஆகில0தி

ெபாாி$ ெகா

ைகைய பி70$ அைழ0$D ெசற அவ ம

க

கைள0 $ழாவ

ரக "+-' அைழ0$ வ$

 $ைரசானிைய- 1ட0தி

கிOண+-'- 'ைற$ விடானா! க பளி- கா

மதிபி , பா/ைவயி

சைட, ேகா, ெபாிய

தைலபாைக, க7கார எ லாமாக- கனவானாக0 தா ேதா3ற அளி0தா.

ஒ0ைத நகைர அ0$ ஏகரா எகராவாக- '0தைக எ0$- கிழ' ேபாவ$
ம

7க>-' அ+வ$மாக அவ ெபாிய மனித ஆகிவிடாேன?

ஆனா ...
பா ேதமைல-காாிைய- க
மனைச ேவ. திைசயி

டதனா

ஏ3பட ெந8ச- கிள/Dசிைய அட-கி,

ெச!0த "யறா.

"தியவ/ 'Aைவ வி, ேஜாகி "தய இைளஞ/ ேகாO7-'0 தைலைம வகி0$,

ரகனி தைத பாட வ$ விடா. வய$ அ.பைத எ7ய பி+ , அத'ர
ேகா

என இைழ, என க Xர ! அத உட

ெகா

எப7ெய லா

வைளகிற$.

ட 7-ைகயிேல?

கிOணனி தைத-' எைற-'ேம வபவ/க>-' வ8சைனயிறி உ
ெகா0$ உபசாிபதி

பிாிய

கல-கி வாாி வாாி இைலகளி

7

அதிக . ப8சாமித0ைத ெபாிய பா0திரகளி

பஜைன ேகாO7க>-' வழகி- ெகா

7தா/.

“ேகாபால உக மகேளா, ைகேகா/0$ விைளயாகிறா பாக அ-கா!”
எ. ேத மைல-காாி சிாி0தா.

பாவி I0த மக>-' வய9 ஏAதா. இைளயவ>-' ஐ$ வய9. வழிய வழிய

எ

ெண2 தடவி வாாி, ேராV உ ல K

"70$ பின

ேபா, அவேள
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ெச2திதா. I0தவ மாநிற , விழிக தைதைய ேபா

அலகார

ெபாியைவ. இைளயவ, பாவி அDேச. கிOணனி மக ேகாபால அத'ழைதைய0 தா ைக ேகா0$ ஆவ$ விவ$மாகD சிாி0$ெகா

7தா. ெபாியவ>

ஏேதா ேபசி- ெகா
உைட ேவ

7தா/க.

மானா

இ-கலா . ஆனா
நீ

டம

சிறியவ>மாக இ ெப

க>

மர0த7யி

$ைரமா/ F- 'ழைதகைள ேபா

இ 'ழைதக>

சா2$

$ைமயாக

தாயி ம. வா/படகேள; '.-ேக

ைட '.கலான ெபா-க, ச3ேற ேமடான ெந3றி.

பா-' நாைக$ 'ைற பிரசவக>-' பிற' தகிய 'ழைதக அவ/க
இவ . ஆனா

படண

கிOண காத

ெச. விடா. அ0த ஆ

க7னா. அத3க0த இர

டா

ஆ

ேதா3ற பிற' சட

ப7-க மீ

ேட ேதமைல அ0ைத மகைள-

 அவ ஒ0ைதயி

ெதாழி

ெச ைகயிேல ேதமைலயா, எ மாச- 'ழைதைய ைகயி

ெசறா.

பா ெபாறாைம- கன

கனிய, பா/0$- ெகா

வதா. பாவி ெந8ச



ெதாடகD

எ0$D

ேட நி3ைகயி , கிOண அ'

படபட0$, வி மி0 தணித$.

“என 9கதானா?” அசD சிாிட எ0தைன நாக>-' பிற' ேககிறா?
பா-' பதி

வரவி ைல. ‘நா ஏமா3றபேட; பதய அ$ இ$ எ.

வ8சக/க எைன ஏமா3றி விடா/க. இத இர

இர

 'ழைதகளி

*தான0தி

ைட ம

இைட ெப0$ பா/-கD சகியாம

ைட -மிணி

நி3பவ. இவ

நா அ லேவா இேப?’ எ. அவ ெந8ச

அAத$.

“ரகைன எேக காேணா ?” எறா கிOண அசD சிாிட.
“என-ெகன ெதாி( ? 1ட0திேல இபா/க” எறா அவ.
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“இத வஷ

பயிாி

அ0தப7யாக.

ேநா விA$ விடதாேம?” எறா கிOண

“அப70தா ெசா - ெகா
“மாமா இத வஷ ‘ெக

டா/க.”

ட’ (ெந) மிதி-கிறா/ ேபா

இ-கிறேத?”

“ஆமா .”
“நீ ஒ நா ேஜாகி, கிாிைஜ எ லாைர(

அைழ0$- ெகா

 ஒ0ைத-'

வர-1டாதா?”
வயி3ெறாிDச!ட பா ஒ நிOdரD சிாிைப வரவைழ0$- ெகா

, “-மிணி

அ-கா எைன- 1பிடாளா? கா/ வகிறேத; எைன- 1பிடாளா?”

எறா.

“த0தா அ-கா. இேபா$ 1டேவ 1பிகிேற. வாக” எ.
ேதமைல -மிணி, ெவ3றிைல- காவி ஏறிய ப3க ெதாியD சிாி0தா.
இத3' தாள ஒக>

1Dச க>

அறிவி0$ விடன.

மழி-கபD சதன
ெகா



பா7- ெகா

தீ மிதி-'

ெபாிேயா/களி வைகைய

Bசிய தைலக>ட கத ப மாைலக>ட+மாக எAவ/ ஆ7

வதா/க. ேகா0தாி 'ழ , ெகா 0 தாைர,

தபைட "தய வா0தியக வி

பிர  வி கைள0 ேதாகளி
ேகாஷ மைல "ககளி

அதிர ஒ0$ "ழகின. காவ7 ேபாற

தாகி- ெகா

 அரஹர அரஹர அரஹர எற

ப எதிெரா-க, அவ/க அத தீபள0தி

ஏA

"ைறக 'தி0$- கடதா/க. "த வ/, ேத மைலையD ேச/தவ/க,
இர

டாமவ/, ேகா0ைத ப-க0தி$ வதவ/; Iறாமவ/ ைகயா,

ேநாவி!

கா2Dச!

தள/$, "$ைமயி!

9கிய உட

இப7 ஒளி
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தேமா? I. மாசகளாக விரதமி$, ேகாணியி
ெநறிைய- 1ற "7(ேமா? ப-தி(
" "ைற மல/மாாி ெபாழிய, வல

விடா/க. கா

'தி0$ மீ

ெபவிர

சீல"

ப0$, அவ/ னித

அவ/ வழி வ

கா0த

ெச வக.

வ$ அவ/க தீைய மிதி0$- கட$

ேராமக 1ட ெபா9காம

அவ/க அழ

ட$ , “ஜய ஜய மகாேதவ, அரஹர ச ேபா!” எ. 'ரைல எAபி,

ரகனி தைத தைன மற$ ஆடலானா.
அத- ேகாஷ0தி

மாதி(

93.றெம லா

அவைன0 ேத7 வதா/க.

மற-க பா நி3ைகயிேல, கிாிைஜ(

“ஏய-கா? இதா, உைன எெக லா ேதவ$?”
இைலயி

அவ பா-காக- ெகாண/த ப8சாமித

இத$.

“நா எேக ஓ7 ேபாேனனா? உைன0 தா ேத7ேன. ேஜாகிய
'திபைத பா/0$- ெகா

ண

ேட நி. வி எைன0 ேத7னாேயா?

ேமாச-காாி.”
“ேபா அ-கா, ேந3.தா க7 வதவைள ேபா
ெவக0$ட கிாிைஜ "க0ைத0 திபி- ெகா
“உகைள பா/0தா
ெசா !க. அ

ேக ெச2கிறா2!” எ.

டா.

அப70தா இ-கிற$ இ ைலயா அ0ைத? நீக

ணைன எேபாேத+

எ. பா/ '.நைக ெச2தா.

இவ பிாி$ தனிேய விகிறாளா?”

மாதியி வதன0தி

செட. ஏ-கD சாைய பட/த$. அவைள ேஜாகி-'- க7

இ$? அவ F7

தவ?$ விைளயா7, மழைல ஒகளா

ஏA தீமிதி0 திவிழா-க "7$ விடனேவ! இைறவ-' பணி ெச2த பயனா
நிைற-க "3ற

நிைறய- 'ழைதக இ ைல எறா! , ஒ 'ழைதைய0 ேதவ/ அள1டாதா?

164

ெபா, மணி "தய ெச வக>-' மாதி எ.ேம ஆைசபடவி ைல; 'ழைதD
ெச வ0ைத ஏேனா இைறவ அத- ' ப0$-' அளவி ைல?
அறி3 பறைவக ேபா

ஒவைர ஒவ/ பிாிய ெபா.-காம

வாA

அத0

த பதிைய எப7 பிாிப$? ேஜாகிைய ம.மண0$-' இைசயD ெசா  எப7ேகப$?
ஏ-க0தி

1ட0தி

ேதா2த $ப வாிக அவ "க0தி
ஒேர பரபர.

கீ3றிட அவ நி3ைகயிேல

ெதாியாத படபடட “என, என!” எறா ேஜாகியி தா2.

காரண

“ைகயா... ேஜாகியி அபா...!”
'ர க ஒேறாெடா. ேமாதின; மாதி 1ட0ைத பிள$ ெகா
கா

ெபவிர

சதன

ேராம1ட ெபா9காம

தீைய மிதி0$ மீ

Bசிய ேமனி(ட கீேழ ெபானி மர

மாதியி பிேன கிாிைஜ( ம3.
ஓ7னா/க. பா ம

ட ெபாியவ/,

சா2திதா/.

அறிதவ/ ெதாிதவ/க> எ ேலாமாக

அத0 ேதமைலயாளி ேப.கைள எ

ெவ$ பியவளாக, ைகD Pழைட நி3ப$ ேபா

ெகா

ேபா

 ஓ7னா.

ணி

நிற இட0திேலேய நி.

7தா. ேதமைலயாளி னைகேய அவைள பாிகசிப$ ேபால0

ேதாறிய$.
ேகாயி

இத மர0த7யிேல, அ0தைன 1ட"

இ$வைர எ0தைகய ஆகாத ச பவ"

தி பி விட$. தீமிதியி

ேநாிடதி ைல; அ. ேநாிட

இ ைல.

“வயசான பலஹீனதா ஐய+-', ச3ேற த>க, கா3. வர ” எறா
ேஜாகி.

165

“I. "ைற வல

வ$ பா!

ெதளி0தான பிற' இேக வைகயி

தாேன

மயகி விAதி-கிறா/” எறா ரக ைமயி கணவ.
மாதி $யரேம உவாக- ைகைய பிைசதா. ெத2வகைள எ லா

ேவ

7னா. கிாிைஜ க

க ெபாழிய அA$ ெகா

எகிேதா Pடான ேதநீ/ ெகா

 நிறா. இத3' ஒவ/

 வதா/. கிOண அெபாA$

அவ/களிைடேய ேகா0ைத ப-க0தி$ திதாக ம0$வ- க [ாியி
ப7-'

வதா.

இைளஞைன, அவ அ' வதிப$ அறி$, ேத7 பி70$ அைழ0$

இைளஞ அ/ஜுன, 1ட0ைத வில-கி- ெகா
ைகைய பி70$ அவ பா/-ைகயிேல, அைனவ

ேநா-கி நிறா/க.

இைளஞ னைக ெச2$வி, “ஒ.

 வதா. ெபாியவாி
அவைன பயப-தி(ட

பயபவத3கி ைல” எறா.

ேஜாகி இனிய ேதநீைர வாகி, அவ/ வாைய0 திற$ விட "யறா.
இத3', “ப*ேவ9வரா! ந89

டேதவா! உ ேகாயி!-' வேவ. எ

சேகாதர+-' உயி/ பிDைச ெகா” எ. ேம3'0 திைச ேநா-கி- ' பி,
தைமய மாத உள"க பாட ஆர பி0$ விடா.

இைறவனி திநாம மாைலயாகிய அத இெனா0 தாைர, ெபாியவாி
ெசவிவழி பா2$, உறகிய உண/ைவD சி/-கD ெச2தேதா? அத-

'ரலைலக பரவின 9-கி , ைகயாவி க
விரத0தா!

உபவாச0தா! "$ைமயினா!

பளக>தா இதன. ஆனா
“அபா, இத _ைய- ெகா8ச

ஒளியி

ணிைமக அகறன. க

9கிய "க0தி

உகி மிததன.

'7(க” எறா ேஜாகி.

விழிக>
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உல/த நா

உதக>

ேதநீாி

நைனதன. எ ேலாைர(

“நா எகி-கிேற?” எறா/, ேபச "7யாத ஈன 9ர0தி .

தAதA0த அத- 'ர
“ஈ9வர/ ேகாயி
தைமய.

எ ேலா-' அவைடய 'ரலாக0 ேதாறவி ைல.

மர0தி கீேழ; இேபா$தாேன ‘ெக

“மாத மா!” எ. அவைடய அத0 தAதA-'
க

ணீாி

மித-'

93றி ேநா-கினா/.

'ர

விழிக>ட மாதி அவ/ அகி

ட’ மிதி0தீ/க?” எறா

அைழ0த$.

ெநகினா.

“கிாிைஜ எேக? 'ழைத எேக?”
“மாமா!” எ. அA$ ெகா

ேட கிாிைஜ அவ/ கா

“அழாேத மகேள, அ0த ெக

ப-க வ$ நிறா.

ட ஹபா-' "ேப, ைகயி

ராஜாைவ ேபா

ஒ ைபயைன ஏ$வா2 அ மா!” எறா/.
அ' ஊசி ேபாடா

"3.

ேக'

ேநா-கினா/. “எ ேலா

சத

நிலவிய$. ம.ப7(

ைகயா 93.

ஏ நி3கிறீ/க? மாதேக9வர/ " அழ

மிதி0$ னிதமாேனா . பஜைன பாக; என-'- கைளபாக அசதியாக

இ-கிற$; நா R'கிேற” எறா/.
அவ/ அஙன

1றி "7-' " தைமயனா/ பாட0 ெதாடகி விடா/. பஜைன0

தாளக அவ/ நாம ஒ-கிைசய "ழக0 ெதாடகின.
“என இ$? அவ/ உட  சாியி ைல. ஏேத+

கா/ அகபடா

ஒ0ைத ஆ*ப0திாி-' எ0$ ேபாகலா ” எ. 1ட0தி
ேகட$.

R-கி ேபா

யாேரா 1றின 'ர
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இைளஞ அ/ஜுன, “ஆ , அ$ ந ல$” எ. ஆேமாதி0தா. இத3' பல

'ர க, “ரக எேக, ரக?” எ. 1ட0ைத0 $ழாவின.
ஜாஸ எ*ேட $ைர அவ+-' ந

ப/. கா/ வசதி அவ+-'- கிைட-'ேம!

ஆனா , திமிதி நடதடேன, ரக $ைர0 த பதி(ட வன விதி

கல$

ெகாள- கிள பி விடைத யா/ அறிவா/?
ரக+-' பதி
வதா. வ

தபிவிட$.

7யி

கிOண தா அவைர- ெகா

 ெச ல- காைர எ0$

அவைர0 R-கி- கிட0$ைகயி , அவ-' மீ



நிைன

தைமயனா/ பதறினா/; மாதி ைகைய பிைசதா. ஆ*ப0திாி-' எ0$D
ெச வதா? ஹ7யி

அ$வைரயி

ெசறதி ைலேய? ஆ*ப0திாியி

அ மாதிாி எவைர(

ெகா



அவைர என ெச2வா/கேளா?

மணி-க ல7யி$, ஆ*ப0திாி-ெக. "$'D சிர'ட ெசற காாியி
தைதைய- க0தியா
வ
வ

7யி

அ.0$- ெகா. விடானாேம, ெவைள-கார டா-ட/!

ெநகி- ெகா

 அம/தித மாதி வி மி வி மி அழலானா.

7ைய ஓ7ய கிOண பதறி விட, அவ அவைர ஆ*ப0திாி-' ெகா

ெச ல- 1டா$ எ. பிரலாபி0தா.

“F-'0 தி பி வி கிOணா ேவ

தைமயனா/ ைகைய பி70$ மறி0தா/.

டா . ஹ7-' ேபாக ” எ.

கிOண எனதா ெச2வா? மரகத மைல ப-கேம வ

7ைய0 திபினா.

மரகத மைல-' அவ "ய3சியாேலேய ந ல பாைட வதித$. பனிர

ஆ

களி , ஆகாகித அட/த ேசாைலகளி

க/Bர விசக "றி$ விA



ஓைச ேகட வ

கிரணகைள- 1ட Eைழய விடாத ேசாைலகளி

மளமளெவ. மாெப
ண

எ லா



இ-கிறேத! ஆதவனி
அத ெவகிரணக

'$ விைளயா7ன. மரகதமைல-' ேம3ேக, யாைன மைதக ேபா

ேதா.

'.க அைன0$ 'றி8சி Bவாைட ேபா/0$ ஒேர நீலமாக0 ேதா.ேம?
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இேபா$, ஆகாேக தி0திடாக, " "டாக0 ேதயிைலD ெச7க

மைலயி

ெசழிபாக வள/திதன.

" பாைற-ககி , சிறிய பளி-1ட

மரகதமைல ஹ7யி

ஒ.

உவாகியித$. ", ெவைள-கார0 $ைறயி எ*ேட ப-க

மேம

இத சி லைற- கைடக> , ெதாழிலாள/ '7ைசக> , இேபா$ மரகதமைல
பாைதயி!

வ$விடன. சாைம(

ராகி( கிழ'

தவிர, ம

பல , ேதயிைல ேபாட

விைளவி0$ பண0தி சி அறிதிராத ஹ7 ம-களி
ேவ

 ; பண

'வி-க ேவ

உைழ-க0 ெதாடகி விடன/.

ேதயிைல ேபாவதி



ணி

எற இலசிய0$-காகேவ ம

"ைன$, ஒMேவா/ ஆ

வத காியம லாி ' ப0தி , ‘த ம

7!

ணி

ணி

அத "ய3சிைய ெப-கி

தாேன பாபவ$’ எற வா2

அகி வத$. ேகாைவ, ெபாளாDசி ப-க0தி$ வத ெதாழிலாள/ சில/,
அத- ' ப ம

ணி

உைழ0தா/க. ேதயிைல தத பண , காைர- க Fடாக
ெபாியதா-கி, சகல

இத காியம லாி ேகா7 மைனைய, நீள0தி!

அகல0தி!

கிOணனி வ

அத- ேகா7யி

வசதிக>

ெகா

ட மா7மைனயாக உவா-கி விட$.
7 வழ-க

நி3காம , இத- ேகா7யி

ேபா

ேஜாகியி மைனய

ஹபா’-' ேபாக "7யாம

வாச

F7 ற

நி. பா/0தா/க.

இத இர

ைடயி

வ$

நிற$ , ‘ெக

ெடா ம-க>

ட

ஓேடா7 வ$

றமைன ெப8சியிேல அவ-' ப-க பரபர-க வசதிக ெச2த மாதி,
ெபா.ைமேய உவாக0 ேதாறினா.
ேவ. Fகளி

ஓரள வ

ைம 17யிதா!

ேஜாகியி F7

ேபாதாத$மான அத பைழய நிைல மாறவி ைல. ம

திைன(

விைத0$ அவ+

ணிேல ராகி(

ேபா$

கிாிைஜ(மாக பாபடன/. ' ப0தி

சாைம(

அMவேபா$ ப3றா-'ைற ெய. வாகிய கட ஏ$மி ைல. ெகா7
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இர

டாக இத எைமக நாலாக மாறியிதன. எறா! , வளைமயி

நிைல வரேவ இ ைல.

நீ$

ரக ஒ0ைத ப-க '0தைக Bமிெய0$- கிழ' விைத0$, ஆயிர

ஆயிரமாக ழ'

கனவானாக மாறினா!

அத- ' ப0$-' அவனா

ஆதாயெம. ெசா வத3கி ைல. கிழ' எ0$, ைக-' பண

ைமP-'

பகZ-'

வாாி இைறபா.
' பெம+

1

ேபா2 வவா. உதைக நகாிேலேய உ லாச0$-'

-' எேபா$ேம அைடய வி பியிராத ரகைன-

கணவனாக ெப3ற பா-' வா?வி ஏமா3ற
வள/த$ எறா

வத$

மனதி

கசபாக ேவேரா7

மிைக அ ல. அத- கச, ேஜாகிையேயா, ேஜாகியி

தைதையேயா காC

ேபா$ ''ெவ. ெபகி, ெவ.பாக ெந8சி

"7ய$. ‘எ வா?ைவ- 'ைல0தவ/க’ எற எ

ண

கணவ ஒவேன ஆ

உைழ0தா. ரக ைமேயா,

இர

ஆ

பிற-'

மகனாக அத- ' ப0தி

க>-' ஒ "ைற பிரசவ

'ழைதக>ட ேநாயி!

ெவளிேய ெச வத3கி லாம

எற க

அய/வி!

இதா.

ட

ம

ணி

எப70 த பி அ

ேஜாகி, தைன(

பாபடா. இ$

' ப0தி ெபா.ைப(
கிாிைஜ(

அ

7தாேரா, அப7ேய

ண ' ப0$-' உதபவனாக, அத-

ஏ3.- ெகா

ேஜாகி( ம3றவ

காபவ ேபா

ப3றா-'ைறையD சாி ெச2ய, "

ண ' ப0$-' உதவி- ெகா
அறியாம

தபி பிைழப$ ,

ேபாராவ$மாக, Fைட வி

த ஏமா3ற அைன0ைத( ஆ0திரமாக Bமி0தாயிட

பா

எAத$. ரக ைமயி

7தா.

இத3' '.-' பாைதயி

F-' ஓ7 வ$

விடா/க. கிாிைஜ உேள ெச. அவசரமாக அ ப3ற ைவ0$- காபி

தயாாி-கலானா. தீைய மிதி0த பாதகைள ேபா/ைவயா
அம/தித மாதியி மனதி

ஆயிரமாயிர

எ

I7வி, அகிேல

ணக அைல ேமாதின.

கிாிைஜைய ேஜாகி-'- க7 என பய? அத ந8ச ைமயி மக>-' ஐ$

'ழைதக F நிைறய பிற$ விடா/கேள! I. பிைளக.
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காபி ேபா ஒ ெபாிய பா0திர0தி

எ0$ வத கிாிைஜ, ஒ த ளாி

வாயி3ற

பா/0$ நி. ேஜாகி(ட ேபசி- ெகா

“கிOண

ணா, காபி சாபிக” எறா.

ெகா-க வதா.

ஊ3றி,

7த கிOண+-'-

“அட! இப ஏன மா இெத லா ?” எற கிOண அைத வாகி- ெகாைகயி ,

ெபாியப இரகசியமாக ம$7ைய "
ைகயாவிட
தா

வதா/.

-' ஒளி0$ எ0$- ெகா

ம$வதி மயகி- கிடபைத, இைறவ-' உக-காத ெசய

எ. த பி

எ0தைனேயா "ைற 1றியித நிைன அவ-' இ லாம

இ ைல.

த பியி உட

ணி, அவ/

நைவ மா3றி வைம ெகா-' எெற

எ0தைனேயா "ைற ைகயாைவ ம$வத0 R
“அ$ ேவ
உள0தி

டா , அ

ைகயா. அவ/ என 1றி(

ப3.

அகலவி ைல.

அ90த0ைத(

ணமாக ம.0தி-கிறா/

தைமய+-' ம$வி மீ$ள ந பி-ைக(

இரகசியமாக எ0$ வ$, மய-க நிைலயி
நிைன0த அ

7யி-கிறா/.

ணா. அ$ சீல0ைத அழி0$, 'ைபைய(

ஏ3. ; சி.ைமையD ெச2( ” எ. தி



மதாக- ெகா-கலா

எ.

ணனி ேநா-க நிைறேவறவி ைல. 'பிைய அவ/ திறத$ேம,

த பியி 9வாச0திேல அத ெந7 அ
விட$ ேபா! !

ெவெட. அவ/ க

ண ெச2(

க மல/தன. தைமயைன(

விழிக உ.0$ ேநா-கின. அ

P?Dசிைய அறிவி0$

ைக'பிைய(ேம அத

ணினி $ணி கைர$ ேபாயி3.. த பியி ைக

'பிைய0 த7 விட- 1 எற அDச0$ட, 9வாி உயர இத த7ேல

அைத ைவ0தா/.
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ட இத?க அகறன. “இவனிட

த பியி வற

இ-கிற$; அ$

பா/0$.

எத3' எ. பா/-கிறா/ அ

இத ஒ ெநறி ெச வமாக
ண!” எறா/, மைனவி "க

மாதி ம.ெமாழி 1றாம , கிாிைஜ தத காபிைய அவ/ வாயி

அைத அதிய$ , "க0ைத0 $ைட0$ விடா.
ேபD9-'ர

ேக- கிOண+

ஊ3றினா. அவ/

ேஜாகி( ரக ைம( உேள வதா/க.

அவ/கைள பா/0$ வி ைகயா னைக ெச2தா/; “ரக எேக?” எ.

ேகடா/.

ேஜாகி ச3.0 தயகி வி, “ம$ ஏேத+

$ைர ஆ*ப0திாியி

ேக வாகி

வகிேறென. ேபானா” எறா.
சிாி0தா/. “என-' ஒ.மி ைல. எ ேலா ஏ இ'

அவ/ ம.ப7(

வதீ/க? ேபாக. வழ-க
ேகாயி

ப-க

தவறாம , ஆடேமா பாடேமா பஜைனேயா,

ேபாக; சாபிக. மாத மா, நீ சாபிடாயா?” எறா/.

மாதி தைலைய ஆ7னா.
“ேபாக; ேபா கிOணா, என-' ஒ. இ ைல. அ ைம ம இேக

இ-க ; ேபாக” எ. எ லாைர(
அறிரெவ லா 1ட இைடயறாம

ராணக>

பஜைனக>

காத விள-'க இMவா

அலகாரக>

விர7னா/ அவ/.

தீபதக>-' நேவ, 10$

கைத(

மாதேக9வர/ ேகாயி " நிக?வ$ வழ-க .

 திதாக வதிதன. ேதாரணக>

10$ ேமைடயி

விளகின. ைமP/ ப-க0தி$

பிர0திேயகமாக அாிDசதிர 10ைத நிக?0த- கைல- ேகாO7யின/ வதிதன/.
மாதிைய( கிாிைஜைய(
விடன/ ம.ப7( .

ேஜாகிைய( தவிர அைனவ

கீ?மைல-'0 தி பி
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அத0 திவிள-ைக வணகிவி, ம7(0$, ேஜாகி ெகா7!-'D

ெசறிதா. மாதி, அவைரேய பா/0தப7 அம/திதா. தம-' ஒ ைக(

கா!

R-க "7யாம

கன0$விடைத ைகயா மைனவியிட

“ஐேயா!” அதி/$ விட ேஜாகியி தா2 அவ/ ைககைள(
R-கினா; தடவினா. “இ$

ேத3றினா/.

வி

டா/.

கா கைள(

விதியா?” எ. அAத அவைள அவ/ ஆ.தலாக0

“ந ல$தா. மாதி என-' இ$ ஒற

சேதாஷ0ைத தகிற$. ேதவ/ கைண...”

“ஐேயா, நீக ந ல நிைனட ேப9

ேபDசா? ேதவ/ ேதவ/ எ. இ-'

நம-ேக எ லா- ேக வமா?”
மீ



மீ



அவ அத- காைல( ைகைய( ெதா0 R-கினா. என

எனேவா காசிக க

" விாிய, B

ைட அைர0$ வ$ தடவினா.

“கவைலபடாேத மாதி, இ$ ேபால0தா எைகய+-' வத$; அவ/ சா'"
வா2 1ட ேபசவி ைல.”
“ஏ இப7ெய லா

ேப9கிறீ/க; நீக ேபான பி என-' என கதி?”

“நா ேபாேவனா மாத மா. யா-' இ லாத ெச வ

ெசா வி அவ/ நைக0தா/; “இத Fைட(
வி ேபாக என-கா மன

வ ? இத ம

நம-' இ-கிற$” எ.

உைன(

ேஜாகிைய(

ைணேய தா தி ப0 ேத7

வேவ; உ ம7யிேலேய விைளயாட வேவ. இாிய உைடய ஐய+-' எ
ைபய ெதா

 ெச2யவி ைலயா? நா அறி$ ஒ தீ' எவ-ேக+

ெச2ேதனா? என-' ம

ஐய ஏ வ8ச

சேதாஷமாக இ-கிற$. இத F7

ாிய ேவ

 ? என-' இ.

ஐய ஒ 'ழைதைய

விைளயாடவிடவி ைல. நாேன சீ-கிர0தி

இத பிறவிைய வி0$- 'ழைதயா2

வேவ. மாதி, எ ைபய "க0திேல எேபா$

ஒளி இ-' . கிாிைஜ சி.

173

ெப

ணாக, எேபா$

தீயி

'தி-ைகயி

சேதாஷபட ேவ

இபா; நாேன வேவ.

சேதாஷமாக இத F7

நா இத பிரா/0தைன தாேன இ. ெச2$ ெகா

ேட?

7 இ-க, ஏ அAகிறா2, மாத மா?”

மாதி வி மி வி மி அA$ ெகா

7தா.

--------

3.2. கா5 இர$

மைலயழகிைய விAக வ

காிய Bதக ேபால- கா/ கால0$ ேமகக அத

ெவ3றி- கா3றி ேவக0தி

அைல$ ெகா

ெகா

வள/பிைறD சதிர இ0$யர- காசிைய- காணD

இரவி

த

இDைசயாக0 ெதெவ.

Fெட.

ெபா ெபாெட. மைல மைக நில0தி
7தா. வான0தி

'ெற.

பாராம

7தன. $யர0தி வசப
க

ணீ/ வ70$-

சகியாதவனாக மைறேத ேபானா. பகேலேய ெவறிDேசா7- கிட-'

நகர0 ெத-களிேல இ0தைகய இரகளி

க

திறேத ஒ மாதமாகி விட$. இர

நாகளி

ரகனி வ

எப7 நடமாட
பக!

 ேசாைல F, அவ+-'

Pதா மைனயாக0 திக?வ$ வழ-க . அதி!

ம

C-' ெகவி

Bமியி!

நீ

உதைக

இ-' ? கதிரவ,

 வள

இ0தைகய

அவைன ஒ0தவ/க>-'

மைழ அதிகமாகி- கிழ'க

எற சா-கி , ரக விைத0தித "-கா வாசி

கிழெக0$ பணமா-கியிதா. அத வார0தி , பணழ-க

இ-ைகயி , அத மைனயி

கா9 கலகல-க ெவறி(

ைவ-'

ஆடக நைடெபறாம

வாயி

எேறா ரக ெகா

மய-க" மனிதைன ஆ7

இ-'மா?

 ைவ0த வா ேபாி- க., க

பட/$ பரவி அத Fைட0 த கிைளக>-க7யி

நிற$. ‘உேள நடபைவ என-'0 ெதாி( . ஆனா

கிைள(மாக

ஆதாி0$ நி3ப$ ேபா
எைன ைவ0$

வள/0தவ அவ; நா நறி ெசா ல மாேட’ எ. 1.வ$ ேபா , அத

இளிேல, அத Fைடேய மைற0$ நிற$ அத மர . உேள மாைல ஏA

மணி-' ஆர பி0த ஆட , நளிரைவ0 தா

ெவளிேய அைல(

கேமக

7(

நி3கவி ைல. 9 ைக

உ வ$விடேதா எ. ஐ(. ப7 P?தித

அதD Pழேல ஓ/ ஓர0தித ெமA'வ/0தி விள-', அத வான0$D
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சதிரனி நிைலயி

$3றா3 ேபால, ஒளிைய உமி?$ ைக(ட ேபாரா7-

7த$. 'பி ம$வி ெந7( , பணெவறி(

ெகா

அ' ஆபவ/களி

ப'0தறிைவ விAகி, அவ/கைளேய ஆசி ாி$ ெகா
ெப8சமி சீைட அ70$- கைல0$- ெகா
‘பாO’ ஏ3.

படைறயி
தைரைய(

எ

பளிகா-'

7தன.

7தா. அவ தD9

ெதாழிலாளி. அழகிய மரDசாமாகைள(

சாம/0திய

ெப3றித அவ, மனைச பளிகா-'

ணேம அறியாதவ. ரா* எற இெனா 1டாளி ஆகிேலா இதிய.

உZ/ பா

 ேகாO7யி

'ழ

ஊ$பவ. ைகயி

கா9 அகபடா

Pதாவ$ ஒேற அவ 'றி. ேமைசயி மீ$ இ$ 'பியி

ெச2$வி, கன0த 9ைட வாயி

ெகா

பாதிைய- கா

ைவ0$ ைகைய ஊதி0 தளி-

7தா. ஆட0திேல அவ+-' அ. அேமாக ெவ3றி. ரகனி

கிழ'- காைச அவ விAகி விடா.
ரக ேகா ைபயி

மீதியித ஒேர K. Wபா2 ேநாைட எ0$ ேமைசேம

ைவ0தா. ‘இ. I. அதிOட
ஓயாம

ந

ப-க

இ ைல. என இழ மைழ,

I. மாசமா2 ஊ3.கிற$?’ எ. 1றி- ெகா

பா/0தா.

ேட சீைட

“இ$தா கைடசி” அவ 1.ைகயி , ெப8சமி விழிக பி$கி வவனேபா
ேநா-கினா.

ரா* ைகேயறிய உதக அகல, ைகD சீைட- கீேழ ேபாடா. அ. ெவ3றி0
திமக ரக ப-க இ ைல. கைடசி ஆட0தி

இழதவ3ைற0 தி ப ெபறலா
மாதா ேகாயி

இவ

மணி இர

ெமா0தமாக ைவ0$

எற ந பி-ைக ப0$ விட$.

 அ7-ைகயிேல, ரகைன0 தனிேய வி அவ/க

ெச. விடா/க. மீதி இத ம$ைவ விAகி வி அவ க7

விAதா. பாழான மைழ!
கிழ' பண

வத ேசா ெதாியாம

கைர$ விட$. கிழ' வி3.

அைடபத3கான கடக Bதகெளன வாைய பிள$ ெகா

 காசியளி0தன.
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ச! சனிய பி70தவ. அத பா வத ேவைள, அவ ைகயி
த'வதி ைல. பண எனேவா ஆயிர-கண-கி

ேபாகிறேத!
ெவறி(

'ழப"

வகிற$; ஆனா

டா!

அவைள- க7னா

அத- கிOண பய க/வ

'70ேத! அவ மா7 F7 , அேத ேநர0தி
ெத2வ0ைத- க

டா3 ேபா

'ைல(ெம. மனபா

ெகா-காி-கிறாேன! ஹ7யி
' பிகிறா/கேள!

9யநல0$-காகD ெச2வைத எ லா ஊ-'D ெச2வதாக0 த பட
ஊைர ஏமா3.கிறா!
பா

ஆயிரமாகேவ

7தா. அவ>-' ேபா2

அ0தைன கன க

டா

காேச

ேச/த அத நிைலயி , பாதா அவ " ேதாறி- ேகாப

ெவறியாக ெபாறாைம ெவறியாக ஊதிவி- ெகா

அவைன- க

"ேபா

ேபா

ந லவளா? க யாண0$-' ", அவ+ட இைழ$ 'லவினவ

தாேன? அ. மாதேக9வர/ ேகாயி

தீமிதி விழாவி ேபா$, அவளகி

நி. ேபசினா, மாியாைத ெகடவ. ேபாதா- 'ைற-'- கா/ அ+பி, அவைள

ஒ0ைத-' அைழ0$ வரD ெச2தி-கிறாேன! ப70தவ எ$ ேவ

ெச2$ விடலாேமா?

பா ஒ0ைத-' வ$ ேபான ெச2தி-'- கிழ' ம

7யி

மானா!

Iைட 9ம-'

ெதாாிய மக அ. தா 1றியிதா ரகனிட . "த நா காைலயி ,

இ0தைன P$க>ள அத ெபா2மக அவைன ஒ.-'

லாய-கி லாதவ

எ. ெபாபட ஏசினா. கீ?மகைள ஒ$-கி, ஒழி0$- க7வி, ஐதா.

மாசகளாக அவ மனைச ஈ/0$ அவேனா வாழ வி 
வவ$ "7யாத ெசயலா? அவ>

மணி-க ல7 ெப

ெகௗாிைய- ெகா

தா. கனியாகேவ

அவைன வாி0தாளா அவ; அவைள- ேகா0ைத ப-க "தலாக மண
ெகா0திதா/க; கணவ+-'

அவ>-'

ஆர ப



ெச2$

"தேல ஒ0$ வரவி ைல.

ேபாதா-'ைற-' அவேன அவைள வில-கி- கிறி*தவ மத0ைத0 தAவி விடா.
பிறதக
ெகா

வத ெகௗாிைய ேவ. எவ

டா.

ெகாள வ" ரக "தி-
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தைல-ேகறிய ேபாைதயி ெவறியிேல, அவ+ ெவளிவராம
உண/Dசிக>

ஆ?தித பல

ெசா3களாக ெவளிவதன. ேகபவ/ யா/? ைகேயறிய அத நா!

9வ/க>-' 1ட, அவ+ைடய இரகசியக தியன அ லேவ!
ேபாைத ெதளி$, அவ ந ல நிைனவி , க
உDசி-' விைர$ ெகா

உடேன ேமக0திைர-'
ைகயி

விழி-ைகயி

ம.நா பக

7த$. பளிDெச. கதிரவ "க

மைறவ$மாக- க

காவ$ ,

ணாIDசி ஆ7- ெகா

7தா.

கா9 இ லாத நிைல அேபா$தா ெதளிவாக அவ உண/வி

ஓ/ ஏகராவி

இ+

ப7த$.

கிழ' எ-கவி ைல. அ$ பிதி விைத-கபட$.

ெச7க வா7 மகவி ைல. கிழ' ெகா8ச1ட "3றியி-கா$ எ. அைத

வி ைவ0திதா. ஆனா , காலதா?0தி- ெகா7 விட மைழ, அைத எப7
ைவ0தி-கிறேதா? ப7-' பாதிேய+
ெகௗாியி அ
வரேவ
ைக(

ணைன- க

விைள ேத.ேமா எனேவா?

, Wபா2 ஐ பேத+

ைவ0$ அைழ0$

 . ப8சாய0ைத- 17 இத- களிைய வில-க, "த

வழி$ ஐ$ மாசமாக ப0தி-' சி3றப இட

ேயாசைன ெச2தப7ேய எA$ "க கAவி- ெகா

‘மிேடாி’ ேஹாட

‘ஜாஸ எ*ேட’ வ

Eைழ$, உ

டா! கைடFதி ப-க

7யதிவி அவ வைகயி ,

வ

7யி

உகா/தா.

ண

உ

7யி

ஏறி

இறகி, அவ ேநராக நடதா. மரகதமைலயி சமீப

வைகயிேல அவ+-'D சேடெர. அேநர
எ

டா. $ைர

இதா. ந ல தணெம. ரக

ப ைல- கா7 $ைரசானி-' ஒ ‘ஸலா ’ ேபாவி, வ

‘எ*ேட’ ப-க

ெகாபாேரா?

7, சைத ப-க வ$, தி பியைத- க

இ ைல. $ைரசானி மா0திர

கா!

டாயி3.; தி_ெர. வான

இ

ெகௗாிையD சதி-கலா எற
 கவித$. இ7 "ழ-க

ேபேராைசயாக ஒ0த$. விைர$ அவ ெச !ைகயிேல, திதாக0 ேதயிைல
பயிாிட ப'தியி

f வ/ ஓ- மர0த7யி , கிOண நி3க- க

டா.
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“ஓ ரகனா? ெசௗ-கியமா? சி3றபா எப7 இ-கிறா/? நா ச3." தா
ேநராக வேத” எ. விசாாி0தா அவ ரக அகி
தா ஒ கால0தி

காத0த மைகயி மணாள அவ. அவ நட

சாியி ைல எ. உண/த கிOண மன

அவைன ெநகிD சீ/தி0த ேவ



ெநாதிதா. அவ>-காக

எற ஆைச(

"ைளயி7த$. ெகௗாி(ட ரக ெதாட/ ெகா

மணி-க ல7யி!

மரகதமைலயி

ேவ. அவ அறிதிதா.
அவைன( , சாிகளி
ஏ3பட மன எாிDச
“வ-கீ

அவ F7!

விாித ேதயிைலD ெச7களி

அடகாம

ஸா-'0 ெதாியாம

எறா ச பத

வ$.

இ லாம

, அத விைளவாக

எAத கச"ச ேபD9-கைள

ப9ைமைய(

என-' எப7 F விஷய

“ஓ, இ ைல. எேக, மணி-க ல7 ப-க

சி3றபா-' உட

அவ+

ரக+-' ெபாகிய$.

ரக அ70ெதா

வா?

ைடயி .

க

ெதாிய "7( ?”

ேபாகிறா2 ேபா

இ-கிறேத.

நிைல ேதவைலயா! எ. விசாாி0ேத. எ லா

தாேன இ-கிறா/க?” எறா 'றிபாக.

“அ$தா நா உைன விசாாி0ேத. ஏ2, என-' ஒ.
நிைன0தா2? உ மீ$ வழ-'0 ெதா0$ ப8சாய0தி

டதனா

இேக

ெதாியாெதறா

உ மான

சதி சிாி-கD

ெச2ேவ.”
ரகனி தி_/- ேகாப" , வ!D ச

ைட-' அைழ0த வித"

அDச0ைத- ெகா0தன. அவ ேகாப0$-'- காரண"

கிOண+-'

அவ+-' ாியவி ைல.

“என த நடத$ ரகா? என-' ஒ. ாியவி ைலேய!” எறா.
“ாியவி ைலயா? பா/0$ ேப9டா?” எறா ரக.
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“என நடத$? என-' ாியவி ைலேய! விைளயாடாக0தா ேப9கிறாயா?”
எறா கிOண மீ



சமாளி0$- ெகா

“யாரடா அவ யாைன, Bைனயிட

.

விைளயாட வகிறா? கா/ அ+பி பிற

மைனவிைய அைழ0$D ெசறவ யாரடா? பதேர!”

விஷய , இMவள கீ?0தரமாக, ரசாபாசமாக மாறிவி எபைத- கிOண

ச3.

எதி/பா/-கவி ைல.

“ஓ! பா ஒ0ைத-' வதைதD ெசா கிறாயா? -மிணி தா அைழ0$ வர ேவ

எ. வ

7 அ+பினாளா . நா 1ட ேமபாைளய

ரகா இப7 ேப9கிறா2? எனா
“ஓேகா! வ-கீ



ேபாயிேத. நீயா

ந ப "7யவி ைலேய!”

ஸாாி ைல? ர7 ர7 ேபச0 ெதாியாதா?”

இப7 அவ கீ?0தரமான "ைறயி

வ!D ச

ைட-' இA0த$. ஆ

டவ+-ேக

ெபா.-கவி ைல ேபா! ; மைழ பல0த கா3.ட ெபாழிய0 ெதாடகிய$.

ரகனி "க0ைத- 1ட பாராதவனாக- கிOண மணி-க ல7 ப-கேம
ஓடலானா. அவ மணி-க ல7 F7

சி3றப, அ0ைத "தலாேனாைர

பா/-கேவ அேபா$ றப7தா. அ!வ க நிைறத அவ+ைடய

வா?விேல ெதாழி

எேறா உள0தி

ஆனா

$ைற ெவ3றி( , ' ப வா?வி பாிBரண நிைற
B0தித காத

எேபாேத+ , ஏமா3ற0தி

ேந/தா , அவ+-'0 $ப
ேபைதயி ப-க

எழாம



ணா-கி- ெகா>

-மிணியிட

மைற$ ேம7ட கனவாகி விட$ உ
உவி

வற

ைம.

 ேத2த பாைவ- காண

இ ைல. அதிOட ேதவைத, அத

வ8சம லேவா ெச2$ விடா? அவ வைர-'

கனவாகிவிட நிைனைவ அவ ப-க

17,

ஆறெவாடாம

ேதா

நிைல-க லேவா ஆ-கிவிடா?

நிைன I7 கா/ அ+பி, அவைள(

70 ேதா

'ழைதகைள(

7

அவ
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ஒ0ைத-' அைழ0$ வரD ெசான$ உ

ைமேய. -மிணி-'0 த கணவ+ைடய

ெச வா-ைக(

வைமகைள( , ப70$ நாகாிகமைடத த சிேனகிதிகைள

மகி?Dசி(

. அ$ தவிர, அவ உள0தி

ப3றிய ெபைமகைள(
உ

கிராம0தா/ வ$ கா

ெபாறாைமேயா ஏ$ இ லாத$

தனியான ெபமித"

மாசான எ

ணேமா

அவ பா-கியதா.

பாைவ அைழ0$ வரD ெச2தா. ஆனா

ேக- ெகா

பதி

அவ த மைனவியி ெபைமகைள-

 உள- கன!ட ேவதைன பகிறா எபைத ஒ

ேநா-கிேலேய அறி$ ெகா

ட அவ, அவ/க ேபDசி

கல$ ெகாள

மனமி லாதவனாக, Fைட விேட ெவளிேய ெச. விடா.
அவ கிராம

தி பிய ம.நாேள அவ ெவளிSாி$ தி பி வதா. இர

உண ெகாள அவ, அம/த ேபா$தா -மிணி பாைவ ப3றி ேபDைச

எ0தா.

“பாவ ! பா அ-காவி மன9 சாியாக இ ைல. அ-கா, தைக இர
ஆ

பிைள இ ைல, ரக

ேபாவ$ ேபா .
“ஏ, ேவ. மண
பிைசயாமேல.

ண... ெதாி(மா உக>-'?” எறா தி/

ெச2$ ெகாகிறானாமா?” எறா கல0தி

“ெபாியவ/ அத வழ-க

 ேப-'ேம

உள ேசா3ைற

' ப0திேல 1டா$ எ. நிDசயமாக இபதனா

தாேன, த மக+-'- 1ட ேவ. க யாண

ெச2யவி ைல? நாேன சாேவ, எ

ைபய+-'- 'ழைதயாக வேவ எ. ெசா - ெகா

, அவ

ைககா

"ட-கமா2 மாச-கண-கா2 ப0தி-கிறா/. பா அ-கா வா2வி எ$

ெசா லவி ைல. எறா!

மன0தி

பி+

டவளாக, “பி7-காத இட0தி

ப3றிேய தா ேபசி- ெகா
நிைன0$- ெகா

பிாி$ ேபாகலா

சேதாஷ

இ ைல. ஏேதா Bமி விைள

7தா” எறா -மிணி.

கOடபவைத விட

எ. ேதா.கிறேதா எ. நா நிைன0ேத. ேவ. ஒ0த/
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விஷய

ேப9

ேபா$, ‘அதி/Oட

இ ைல’ எ. "தேலேய தீ/$

ேபா2விடேத! அைத எ0தைன தர

பாிைச பா/-க ேவ

ந ல உாிைமகைள அழகாக அB/வமாக உபேயாகி-காம

ச"தாய0தி ஒA-க0ைத- 'ைல-' வழ-க
அ$ ரகனிடமா இ-க ேவ

சிலாிட

 ?” எறா.

தா.மாறாக இA0$

இப$ உ

ைமேய.

 ? இ0தைகய இழிக ச"தாய0தி

வில' ! பா எத வித0திேல ஆ.த

எேபா$

ெப.வா?

Fணாக ஒ மலைர Eக/$ Fசிவி ேவ. மல/ நா கீ?மக, அத3' ஒ
காரண"
இர

காவ$ விைத? பாைவ ேபாற ஒ மைனவிைய அைட$,

 மாணி-ககைள ேபா

இ ெப

கைள(

அைடதவ,

இெனா0திைய ேவபானா? அத- கா/கால இரவி, அவ க

ெச2யாம , அபான உறவினாி ேதாழைமயி
வள/த$.
------------

கைள இைம-கD

மகி? ெவ2த விடாம

நீ



3.3. ர"க ஆ:ய ஆ-ட

மைழ ேசாெவற ஓைச(ட ெவளி- க பிகளாக வானி$ இைழ$ விA$
கீேழ ஓ7- ெகா

7த$. 'ழைதக மைழ நீாி

ஓ70 தைரெய லா கச"செவ. அA'

காைல "-'வ$

F-'

ஈர0ைத அதிகாி-கD ெச2வ$மாக

இதா/க. Iைல-' Iைல கசகசெவ. அA-'0 $ணிமணிக, 'ைப-

1ள , ரக ைம பிரசவி0$ பதிைன$ நாகேள ஆகியிதன. $ணிD9ளி

ெநளித அத ெப
Iைலயி

'ழைத, ச3ைற-' ஒ "ைற $ணிD9ைள நைன0$,

'வி0$- ெகா

7த$. ஈர விறகி ைக, F-' P?$

ெவளிேயற வைகயிறி0 திணறி- ெகா

7த$. F ேவைலயி

பா-'

ெபா.ைமேய 'ைறதித$. இேபா$ அ$ வசமாக பி70$- ெகா

அவைள. மைழ நாளி

அவ திறத ெவளியி

மைழதா ஆக , ஒ நாளா இர

ெகா

டேதா?

 விட$

நி. ேவைல ெச2வத3கி ைல.

 நாளா? வானதா ெபா0$-
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ஆனி ப0$0 ேததியி

"ககளி

பி70த மைழ, ரடாசி பிறதாயி3.; விடவி ைல. மைல

கா/ேமகக வ$ த'வ$ உ

. தன-'0 தக இட

நறி-காக, ேமகக மைழயாக ெபாழி$, மைலயைன-'
. ஆனா , இத ஆ

ேபா/0$ மகி?விப$ உ

அவ நிைன ெதாி$ இ$ேபா

நீ

ட மைழ க

ப9

தத

படாைட

 இப7- ெகாகிறேத!

7-கவி ைலேய! கதிரவ

ஓ7 ஒளி$ விடாேனா? ெவறி-கா3.-' அ8சி தைல நீட

எேக+

மறதி-கிறாேனா?
இத பிரளய மைழயி , அவ>ைடய இள
அவ விைள நில0தி ப-க
Fேவைல, எதி/ F7

பயி/க எப7 இ-கிறனேவா!

ெச. ஒ மாச

மாம உட

ஆகிவிட$. ரக ைம பிரசவ ,

ந, மைழ எ லா கவி?$ அவைள

Fேடா வைள0$ விடன. R3ற!ட கிழ' வய

கைள எ0$ வி

வதவ தா. அ ைம-' உட  சாியி ைல எ. ரக ைமயி மக வ$தா

அைழ0தா.
ஒ மாச

கணவ F-ேக வராம

அவைள மறதித நாகளிெல லா 1ட

அவ இப7 அைமதி இழததி ைல. அவ>-' ம

மகி?Dசி தர-17ய இப

இர

 ம-க தாேம? ம

ைண0 தவிர உலகி

உயி/ ெகா-கிற$; உர

ெகா-கிற$; உண ெகா-கிற$. ஒ நா அத ம
த+ அட-கி- ெகாகிற$. வா?விேல, ம
அவ மன

படா BDசி ேபா

ம

ணி ஆைசயி

தா உயி/கைள(

ைண ப3றிய நிைன எழாம ,

பற$ திாி$ வர இளைம ேமாக0திேல

$-காத கவ/Dசியிேல கன வைல பினிய$
ைமதான0$ ெமாைட-க

ேவ.

. அத வைலயிேல, ெத2வ

விA$ சினபினப0திய பி, அவ உள

ப7த$.

அைம ம-கைள ேபா

அவ ேபணிய பயி/க கைணய3ற மைழயி

எப7-

கலகிD சா2தி-'ேமா? ரக ைமயி கணவ ேகாணிைய ம70$0 தைலயி

ேபா- ெகா

ேக'

 தின"

ஒ நைட ேபா2 வவா. அவனிட

ேகவி இ$தா: “பயி/ எப7 இ-கிற$ அ

ணா?”

தின"

அவ
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“ப0திரமாயி-கிற$ அ

ணி அ

ண ஆயிர

ஆயிரமா2- '0தைக எ0$

ேபாட கிழ', உ கிழ'-' ஈ வரா$” எ. அவ சிாிபா.
அ0$, வாயி

நி3ைகயிேலா, ேஜாகி ரகியி ைபயைன0 R-கி- ெகா



உேள வைகயிேலா, அவ அைதேய ேகபா. மாமைன ப3றிய விசாரைண

1ட அ0தப70தா.
“அ

ணி-' இேத கவைல” எ. ரக ைமயி கணவ அ. '.-கி

நைக0தா.
“ேஜாகிய

ண+-'

பயி/ தா பிைளக. இத அ

ணி-'

பயி/க

அப7ேய” எ. ரக ைம( சிாி0தா.
ேஜாகி-' அவ ேபD9 ச3ேற ேவதைன அளி0தா! , வி- ெகா0$-

ெகாளாம , “ஆமா , அத3ெகன? பயிைர பிைளகளாக ைவ0$- ெகாவதி
ஒ த

இ ைல. ம

தா2; பயி/ பிைளக” எறா.

பிற', பா ேகட ேகவி-', “கா வா2 கைர$ த
ம

ைண ெவ7 ேபாேட. மைழ(

எறா கவைல(ட.
கணவனி லாபநOட

எ லா

த

ணீ

ணீ/ ேதகியித$.
அதிகதா; என ஆ'ேமா?”

பாைவ எ.ேம பாதி0ததி ைல. உ

நல ெபற நிைறட வாழ வி 

அவைள ேவதைன ெகாளD ெச2த$.

அதD சேகாதரனி கவைல

“ேஜாகிய

ணா, உக I. ஏ-காி

ெப2தா!

பணமாக- ெகா-'ேம?” எறா ரக ைம.

“ேதயிைல ைவ-க "த
ெகா-' வைரயி

ைமயாக உைழ0$

ேதயிைல ேபாட-1டாதா? மைழ எ0தைன

ெசல ஆ' . பிற' I. நா' வஷக அ$ பல

நாம என ெச2ேவா ? ேம! , ேதயிைல(

காபி(
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பணதாேன ெகா-' ரக மா? ராகி(

ேகா$ைம( கிழ' பசி-'

உணவா'ேம!” எறா ேஜாகி.
“பணமி லாம

இேபாெத லா "7கிறேதா? கிOண

ஆனேத _ ேபாடதனா

தாேன?” எறா ரக ைம. ேஜாகி-' அவ விவாத

பி7-கவி ைல.

“நா வகிேற, அ

ண F ெபாிய Fடாக

ணி” எ. நடதா.

F7ேல அவ க

ட காசி ெம2தானா? அேக அம/$ உள

தைதயி " க

ணீ/ வ7பவ உ

ைமயி

ேவ7(

நைனய, மைழயி

“நா ப

ணிய பாவ0$-ெக லா என-'0 த

கைரய0

ரக தானா? ேகா

அைலய-'ைலய எத3காக ஓ7 வதா?
டைன சி3றபா, த

டைன.

நீக ெசான வா/0ைதகெள லா மற$ ேபாேன. என-'0 த

டைன

ெசாத ைபய+-' ேம

மற$

கிைட0$ விட$, சி3றபா ஐேயா? எப7 இத உட , எப7 ஆனீ/க!
எைன நிைன0$, நீக ெச2தெத லா

ஓ7ேனேன! என-' மனி உ

டா சி3றபா, உகளிட ?”

ேஜாகி அய/$ நிறா. பிேன கிாிைஜ(
நிறன/.

ைகயாவி க
“Wபா2 இர

களி

டாயிர

ம

மன0தி!ள கைறேபா

உபேதசகைள ெய லா

அ ைம( 1டD சிைலயாக

நீ/ வ7த$.
ணா2 ேபாD9. "ைள0தித கிழ'களிெல லா

கைறப7த ேநா2 விAதித$. உக>ைடய ந ல
எ நாச0தி ெகா

கிழ'கைள எ லா எ(

பறி(

ேதா

 ேபானா3 ேபா , ந ல

7- ெகா

எ

 ேபாயின. ‘$ைர ேபா

திாிதாேய ப கOட !’ எ. ேதவ/ ேசாதைன ெச2$விடா/ சி3றபா.”
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ரகனி அAைக உ

ைமயிேல அAைகதானா?

ேஜாகியினா , அவ+

அ மாதிாி அழ-1 எ. எ

ததிரகளி
ப0தாயிர
உ

திைள-'

ரவ$ ேபா

அவ உ

உ-க

ைமயி

கவி?$ விடானா? ைகயிேல

உ லாசமாக நட-க ெதாித அவ

ைமயிேல F?Dசி அைட$ விடானா?

ைடயி$, “ரகா!” எற 'ர

ைகயாவி உண/Dசி ெசறித ெதா

உைடத$. அத- கண
ெகா

ண-1ட "7யவி ைல.

 வி மினா.

“அப+

ரக சி3றபனி மா/பிேல தைலையD சா20$-

அ ைம(மா2 இதீ/க சி3றபா, ஒநா, இரவி

ப7னி(ட ப0தி-ைகயி

பரணி

அைழ0$ வ$ ேசா. ேபா_/கேள, 0தி

1றினீ/கேள! சி3றபா, நா என ெசா ேவ? கடனாளியாக ஓ7 வேதேன,
எைன மனிX/களா!”
“ேபானா

ேபாகிறதடா த பி, ேபானா

பி70த ேநாெவ லா ேபாக . உ

ேபாகிற$. அத- கிழ'ட உைன

ைமயி

இ ைல. சேதாஷ , சேதாஷ , ரகா!”

கிழ' ேபானதி

“சி3றபா, நீக ெத2வ . ஐேயா, உக அைம ெதாியாம

என-'D சகட

நா இMவள

நா இேதேன!”
“அைற-' பண0$ட பகடான நீ எ " வதா2. எ மன ெகாதி0த$. நீ
ேந/ைம(

நியாய"மாக நட-கவி ைல எ. என-' உ க

ெதாிவி0தன. ‘இத ைபயைன0 ேதாளி! மா/பி!
மன

க>

பா/ைவ(ேம

ேபா வள/0ேதேன’ எ.

ெபாகி வத$. உைன அ70ேத. இைற-' ஏைழயாக நீ வதா! ,

எ மன

நிைற$ சேதாஷபகிற$ த பி, ைகயா

பிைழப$தா ேதவ/ வி 
ேநாகாம

உைழ0$ ேந/ைமயாக

பிைழ. ரகா, க7- ெகா

இ-க வா?வ$ தா வா?-ைக.”

ட ெப

மன
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ஆேவச

வதா3 ேபா

அவ/ ID9 "ட ேபசினா/.

“பபாவி பய , ேநா_ைஸ- ெகா0$ ேவ. ெந-'கிறா. எ மான
ேகா/ ப7 ஏ.ம

வத பிதா என-' 0தி வகிற$. "K.

Wபா2- கட அவ+-' யா/ ெகாபா/க சி3றபா? என-' யா/
இ-கிறா/க, சி3றபா? உகைள0 தவிர யாாிட
"க

ெசா  "ைறயிட என-'

இ-கிற$?” அவ அAைக எ ேலாைர(ேம உ-கவ லதாக இத$.

“அழாேத, ரகா, அழாேத! ரக மன
மாசமாக ப-ைகயி

இ$

மாறி வவா எ. தா நா இத ஆ.

உயிைர ைவ0$- ெகா

நா நா ‘Fரராய பண ’ விAகியிதா
நா நி மதியாக0 ேதவலக

1ட பிைழ0திேப. இனிேம

ெச ேவ. கா9

விைத0$, உறேவா, விேதா உ

7-கிேற. இ0தைன

பண"

ெபாிதி ைல. ைகயா

 வா?வேத வா?-ைக. ேஜாகி!”

“ஐயா!” எ. ஓெர " நக/தா ேஜாகி.
“அ

ண Fட வ$விடா; இனிேம , ஒ 'ைற

பா மைனயி

இ ைல.

எ ைப ைவ0தி-கிேற, எ0$ வா” எறா/.

ேஜாகியி "க0ைத இ கMவிய$.
மாதி இ7 விAதவ ேபா

ஆனா: “என இ$ நியாயமா இெத லா ?” எறா.

ஓ/ அவசர0$-காக, அ பாபD ேச/0த பண
உ

. அைத(

"7யவி ைல.

அ$. இK3ைற ப$ Wபா2

பறி0$D ெச லவா வதி-கிறா? மாதியினா

“'.-ேக த-காேத மாதி. ந ல கால வ ேபா$, ெகா8ச

ஒப

ெசல இ-' .
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'. ப/ மதிர0$-' பய$ கப

ேபாவ$ேபால, இ$

உ கணவ மன

நி மதி(ட ேபாவைத நீ வி பவி ைலயா?” எறா/ ைகயா.
“இப7 ேபசி ேபசி0தாேன எைன அ7ேயா அட-'F/க?” க

"C"C0$- ெகா

 உ மைன-' நக/தா. உடேன தி பியவ

செட., “அவ/க Bமிைய வி3ேறா அடமான

எறா.

ைவ0ேதா வாகேம!”

ைகயாவி விழிக அைசவ3. நிறன. உள

"க0தி

ணீ/ த> ப

கா7ய$.

படபட0$ பலFன

“என ேபD9 ேப9கிறா2? 'ழைதக>ட ரைக சாபி

Bமிைய

பி'வதா? ஒ ச$ர , ஆைசயாக, பா தாயாக, பிைளயாக நிைன-'
ம

ைண பிகலாமா? இத 0தி உன-' எப7 வத$?”

ேஜாகி ைபைய எ0$ வதா.
ைகயா ஒMெவா பணமாக எ

ணினா/. தைலப-க ைவ0$வி, “ரகா,

இ. இ இேக; நாைள-' ேபாகலா நீ” எறா/. இர, “மாதி, எ வ7ைல

எ0$ ைவ. எ ைபயக>ட நா இ. உகா/$ உ
எறா/ அவ/.

மாதியி மன0தி
“ேவ

இனெத. விவாி-க இயலாத Xதி உ

ண ேபாகிேற”

டாயி3.;

டாேம?” எறா.

கிாிைஜைய அைழ0$ பாைவ அைழ0$ வர பணி0தா/. “மகேன இ' வா, மக
Fேடா வ$ விடா. இனி உன-' ஒ 'ைற( இ ைல” எ. ஆசி
ெமாழிதா/.

பா அவ/ க

களி

ெதாித அசாதாரண ஒளிைய- க

 கலகி நிறா. அத

நாடக- காசியி , அவேர உயி/ பா0திரமாக அறிர ேபசினா/.
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ம.நா காைலயி , ரக பண0ைத எ

ணி ெப3.- ெகா

டா. “பண0ைத

விெடறி$ வி வ$ விகிேற, சி3றபா. நா ேகா/ ஏறாம
காபா3றிய ெத2வ நீக” எ. விைடெபற நிறா.
சி3றபனி க
வான

க ஒளி/தன; இதய

மல/தித$. ஆசி 1றி அ+பினா/.

கன0$, மைழ(மிறி ெவயி!மிறிD ேசாக0திைர விாி0தித$.

மாதி( கிாிைஜ( ேஜாகி(

ரக ெச வைத வாயி

எட எட விலகி, ெவைள ளியாக பாைதயி

நி. பா/0தா/க.

ெச., சாிவி

இற'ைகயி , பள0திேல வட-கி$ வத ேமக ைக 'வித$, அவைன
விAகிய$.

ஏேதா க ஷ த 1ைய ெப3.- ெகா
உண/ட, அவ/க தி பினா/க.
ேஜாகி, தைத க

ணய/வைத- க

 ெச வைத ேபாற

டவனாக, சா-ைக ேபா- ெகா

 ஒ

ெபID9ட விைளநில0ைத ேநா-கி- கிள பினா. கிாிைஜ( மாதி( F

பிற

இதன/.

ச3ைற-ெக லா , “மாதி?” எற ஈன9ர

வதா3 ேபா

மாதி-'- ேகட$.

பரபரட அவ நைன0த $ணிைய ேபா வி வ", அத ID9 நி.

விட$.
-----------
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3.4. மாமர சா7த/!
சா7த/!
மாதி-' அவ/ தனிட

விைடெபற அைழ0த 'ர

எப7 ாி( ?

அத "க பறி0ெத0த மல/ ேபா

ஆ?தைவ ேபா

Xறி "

அ$ எப$ ாியவி ைல.

நிமி/தித$. க

I7யிதன. உதகளி

ணித?க உற-க0தி

உளட-கிய னைக ெவளிேய

7 நி3ப$ ேபாற நிைறத அழ'; "க0திேல எ. இ லாத ெதளி;

அைமதி; சிமிழி
வ7வமாக உட

இயகிய உயி/-கா3. பற$ ெச ல விதைல தத நி0திய

கிடத$.

“என, 1பி_/கேள? அத3'ேள R-கமா? எனக?” எறவ
வல-ைகைய0 R-கினா; "க0ைத அைச0தா ெம ல.
தீைய0 ெதாடா3 ேபால0 தி-கிடா. கா பி$ ஒ7த மல/ ேபா

ெதா2தித$. பரபரட ெந8ைச0 ெதாடா; I-ககி

ைகைய- காைல0 ெதா பி70$ பா/0தா.

"க

ைக ைவ0தா.

அ7வயி3றி$ ெப'ர , க-க! கைரச!மாக Xறி வத$; “ேஜாகி! கிாி!
ஐேயா!”

அவ>ைடய அலற

கிாிைஜ "ற0$D சாைமைய ைவ0$வி ஓ7 வதா.

“அ0ைத! என அ0ைத!”

பரபர-க அவ/ உளகாைல0 ேத20த மாதி, “கிாி, ேஜாகிைய- 1பி.
ெபாியபைன, எ ேலாைர(
'ர

அAைக0 தAதAபி

I-ககி

1பி அ மா.”
ேசாகD 9ைம தாகாம

அவ பி20$ ைவ0த K

அ ல$ அவ>ைடய பரபர0த IDசி

உ

ைமயி

அைலத$. ெபாியவாி

அவ/ IDசி

ஆகிறதா?

ஆகிறதா? ேபைத-' ஏ$ ாியவி ைல.

189

தி"தி"ெவ. ெச2தி ேக, அவ/ ப0தித க7ல

'Aமி விடன/.

“என அ ேம, செட. ‘Fரராய பண ’ ெகா
ெகா

ைட எ ேலா

17-

 வாக” எ. 1வி-

ேட தைமய பா மைன-'D ெச. பாெல0$ வதா. ரக மாதா

ஓ7, நாலணா ெப.மான

எ0$ வதா. அ

உள அத ெபா $

ணனி க

க த> பின.

ைட, ெந2யி

ேதா20$

“உன-' இ$ ெச2யவா த பி, நா இ-கிேற?” எ. "7ய உண/Dசி(ட

அவ/ வாைய நீ-கி ெபா $
ெபா $

 அத நாவி

"க0ைத I7- ெகா

ைட இ பாைல ஊ3றினா/.

ஒ7 பாேலா இறகிய காசியி , “ஐேயா!” எ.

 அ ைம அலறினா. ேஜாகி அேபா$தா நீ

ேச.மா2- காைக வ$ ெசான ெச2தியி

ஓ7 வதா.

‘ஏேதா மாதிாி இ-கிற$’ எற ெச2தி ேக0 தாேன அைலய- 'ைலய ஓ7

வதா? ‘Fரராய பண ’ ேபா பா
கதறியவனாக பா2தா.
க

ஊ3.

காசியி , “அபா” எ.

ணீ/ சித ெபாியப, “அழாேத ேஜாகி” எ. ைகயம/0தினா/.

காியம ல/ அவைன பாிேவா ப3றி, “அழாேத ேஜாகி, உ ஐய ந ல கதி-',
ஈச திவ7-'0தா ேபாயி-கிறா/” எறா/ $யர0ைத விAகி- ெகா
ஆ

க>

அகி

ெப

வ$ க

க>

'89க> 'ழைதக>

ணீ/ த> ப- கா

அதD சி. வாயி

Eைழவ$

ப-க வ$ நி., ‘எப7 இத மனித/!

"க0திேல என கைள! என ஒளி! ெத2வ !’ எ. வணகி ேபாவ$மாக
இதா/க.
காைலயி

ரக வ$ பண

ெகா ெல. ஆகிவிட$.

.

ெப3. ேபான$ ேவ. ஊரறித ரகசியமாக-
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“த

ெசாத மக+-' ேம

அவ மீ$ வா8ைச. கைடசியி

பா/0$ ேபசி அவ+ட உ
எெற லா

பல விதகளி

ணேவ உயி/ ைவ0திதா/ ேபா! ?”

ேபDெசAதன.

பா எ லாவ3ைற( பா/0தவளாகD சிைலேபா
ஆயிர0தி

ர>வதாக ேவஷ

Iைலயி

நிறிதா.

ேபா கணவ+-' அத ெபாியவ/ பண

ததி-கிறா/ எற ெச2தியி , இற$ கிட-'

மாளாம

ஒ ேவைள அவைன

ெபாகி வத$.

அவ/ மீ$ ஆ0திரதா அவ>-'

அவ>ைடய வா?வி இனிைமைய- 'ைல-கேவ திடமிD ெசய ாித
விைனவ7வேமா? அவ>-' எேற+

அ+தாப

இ-கிற$? அ. '. பனி ேவ-' ேம
உ

ைட- க ைல அத மக ைககளி

I7யிதா!
இப0தி

ெபாகி நி3'

என

என விைனக ாி$ அத

சி-க ைவ0தாேரா? பா

சிாிைப பா/! ஒ ேபைத ெப

வழித உதக
ணி

$ப0ைத '0திய$ உம-' ெவ3றியா? அ. 1ட இத F-'

வரமாேட எ. "ர
ம$ உ

கா7னாரா? அ+தாப

 பி70திேபேன? ெவ ல0ைத Bசி- ெகா-'

ைட ேபா , ச/-கைர ேபDசி

என எனேவா திணி0$

ேபசினீேர? எைன அறிவியாக ஆ-கினீேர?

ெந89 எாிய எாிய அவ உண/Dசி அAைகயாக ெபாகி வத$. அேத அைறயி

தா அவ/ அவ>-' அ. உபேதச
ைகப3றினா , ெநறிெய+

தராேத ெப

ேந/-ேகா7

ைண அவ

நடபா; அவ+-' ஏமா3ற

ேண, உைன- ெக8சி- ேககிேற” எ. 1றி வ8சைன ாிதா/.

அவ ெந8ைச இளகைவ0$, அதி
ெகா

ெச2தா/. “வி பிய ெப

டா/. ஆனா

அவ/ தம-' ேவ

7ய உவ0ைதD சைம0$-

அ$ நிைல0ததா? அவைடய ைமதனி அழகான இ ல0தி

P?த ெவ ைமயிேல, அவ/ ேபாதைனகளா

அவ>ைடய அ-'ாிய ம-க இ ெப

உைழப$ ஒேற அவ வா?வி

மா3றிய உவ

கேள. அவ/களி வள/Dசி-'

உள 'றி.

இ0தைன-' காரணமானவ/ யா/? யா/?

அழி$ நீராயி3..
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ரக ைம-' என சிற உ
க

ணிைமயி

? ஒ " பி7-க வைகயி ைல. அவைள-

I7- கா-கிறா, அத- கணவ.

கிாிைஜ, ெமத சி. உட ; க. "க , அவ கா2-காமேல நி.1ட, அதகணவனி அபைண-' ஏ$ 'ைற? ஏ? நீ/ சா'
மாத மா எற அ-' உாியவளி ஆதரவி
ெப

வைரயி!

இ-க ேவ

அத

7னீேர? ஓ/ இள

ணி மனைச- 'ைல0தீேர?

இப7ெய லா

அவ>ைடய மனமாகிய மைடயி கத, அவ/ "கம

நிைறவிேல ேமாதப0 திற$ ெகாள- ெகா70 தீ/0த$.
மைழ "Aவ$

நி., இ ' ெம. P?$ வர, ஈரம

டல0தி

ணி வாைட(

'ளி/

கா3.மாக, அத0 $யரD P?நிைல-' இைச$விட$. விள-'கைள ஏ3றி வி,

வாயி3ற

ெதாாியைன யா/ யா-ெக லா ெச2தி ெசா ல அ+ப ேவ

எபைத- 'றி0$ ெபாியப ேபசி- ெகா

7தா/. ம.நா



ெசMவா2-கிழைம. தகன-கிாிையக ெச2வத3' அ$ ஏ3காத நா. எனேவ ஒ

நா தளி, தன. சட'கைளD ெச2ய0 தீ/மானி0தா/க. அதப7ேய

"-ேகா0த/க>-' 1டD ெச2தி அ+பபட$. ஒ0ைத-'D ெச. விட

ரக+-'

ெபகி வ

ம.நா ெச2தி 9ம$ ெச ல, ரக ைமயி கணவ தயாரானா.
' ப!-'D சாபா ேவ

டாமா? ஒ ற

நிகழ0 ெதாடகிய$. F0 தைலவ மைறய, கீ?-க.
இளி

I?கி- கிடதன/. தானிய"

ம3ெறா.

F7$, ச0த

ெப

ேபா- ெகா

க 17-17 ேவைலகளி

அ$ சா நிக?த Fடாக இ ைல.
சி3றபனிட

பண

 எாி(

ஈபட வ

தடடலாக

அவ+-' உாியவ>

யாைர யா/ ேகப$?

ரக மா பண ெப7ைய0 திற$, இத ேசமிபி

ேவ. எகிெத லாேமா கிழ' தானியக>

சைமய

ெகா8ச

எ0$0 ததா.

வ$ நிைறதன. காியம ல/

காத விள-' வ$ ஒளி பரபிய$.
ண

ேபசினா/க. அத அளவிேல

ெப3., ஒ0ைத தி பிய ரக, மீறி நிற கடகைளD
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சி லைறயாக0 தீ/0தா. மீதியித Bமியி!

எ. ஆகைள அைழ-கD ெசறவ+ைடய க
பட-காசி- ெகாடைகயி

கிழைக0 ேதா

கைள திதாக வதித

ஒ $பட விள பர

வ$வி

எற எ

7- ெகாளலா .

ண0தி , சைத ப-க" , பட-காசி-

ெகாடைகயி! ெபாAைத- கழி0$வி இர ஒப$ மணி-'ேம
வ

 ேசாைல F-'0 தி பினா.

வாயி3கதைவ அவ திற-'", வா ேபாி மர0த7யி

இரவி

அ89

ெகா

வ

 நிற$.

ரக ேப2-'

ண

'ைடயான உவ

அ8சா; பிசா9-'

“நா... நா தா ரக



கவ/த$. அ.

ெசMவா2-கிழைமD சைத நா ேவ.. கிழைக ம.நா ேதா

ெவயி!

7 விட ேவ

ரக

இளேனா, ேபேயா எ.

ஒ. தைலேயா கா

ேபா/0$-

அ8சா. “யார$?” எறா.

ணா; ரக மா ஷ” எறா. B7

Eைழத

சாவிைய0 திபாமேல ரக ச3. எாிDச!ட, “எேக வதா2?” எறா.
“சி3றப ேஜாகியி ஐய ேபா2விடா/. சாD ெசல-'- ைகயி

பணமி ைல. உைன0தா ந பி-ைகேயா அைழ0$வரD ெசானாக

சின ைம” எறா ரக ைமயி கணவ.
---------

3.5. ஐய உகேமா?
உகேமா?

காலெம லா சிைறயி

இத பி கிைட-க- 17ய விதைலயி ஆனத0$-'

கிழி0$- ெகா

தின

ேவ. எைத உவைமயாக- 1."7( ? கன0த இளி $யர ேபா/ைவையவ
உ

 தின

உலைக இ சிைறயி$ விதைல ெச2ய

இள பாிதிைய- காCேதா.

உல' அைட(

இப மகி?Dசி-' எ ைல

ேடா? 1D சிைறயி$ சிற' "ைள0$ பற$ ெச ைகயி

'89 ெப.
கிட-'
இைச-'

பறைவ-

ஆனத0ைத எப7 விவாி-க இய! ? பனி"ைக-' சிைறப-

மண , இத?க அகற$

இளகா3.D ேச/0$ இப லய0$ட

ேமான கீதகளி இனிைம(

நய"

விள3'ாியதாேமா?
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உடலாகிய 1-' சிைறப, ம

Cலகி

பிறவி-'ாிய ப ேவ. தைளக>-' க
பறைவ எ2$

பிறவி எ0$, அத

, வா?ட ேபாரா7, ஓ/ உயி/

விதைல சாதாரண நிக?Dசியா'ேமா? அ$

காலெம லா ேவ. எத உயி-' தீ' நிைனயாம , உ

ேஜாகியி தைத,
ைம வழி நடதவ/.

விதைல எ2திய உயி/, எ ைலய3ற பர ெபா>ட ஒறற- கல$விட

பாைத ேத7 ேபாவதாக ந 

அத ம-க>-'D சீல"

ஒA-க"மாக வா?த

ெபாியவ/களி மரண , ெபமகி?-' உாிய ேகாலாகலக>ட ெகா
17ய ைவபவமாக வழி வழி வததி

ஏ$

விைத உ

டாட-

ேடா?

மனித தைன மறத ஆனத0ைத எப7- காகிறா? அவைன(

அறியாம

இைச பிற-கிற$. ைககைள( கா கைள(

அைச0$0 தைன

அறியாமேல ஆனத0ைத ெவளியிகிறா. அத மைல ம-களி இய3ைகேயா

ெபாதிய வா?விேல இைச-'

ேந

நடன0$-'

நிைறத ப' உ

"-கியமான நிக?Dசியான மரண0$-', விதைல அைடத உயி/பறைவ,

இளா

நரகிைன- கட$, பர ெபாைளD ேசரD ெச வதான இ.தி

யா0திைரயான நிக?Dசி-', இைச(

ெதா. ெதா வத வழ-க .
நீலமைலைய0 தாயகமாக- ெகா
வைகயினராக ம

ணி

ெசாத

சிறபா' . மைலயி
வா?-' ேவ

வாA

10$ இறியைமயாதைவயாக இத$,

 வா?த ம-க பிாிவின/ ெவMேவ.

ெகா

ஒவ/ வா?விேல உதவி- ெகா>

டா7 ஊறி வா?தா!

பிாிவின/, 'ழ!

ஒவ-'

பிாிவினராக ேமைம(ற வா?$ வத$ ஒ

ஏைனய பிாிவின-'0 த ைக0திற0தாேல

7ய கலக, ஆ(தக "தய உபகரணகைளD ெச2$ த$ ,

பிரதியாக அவ/களிடமி$ தானியக ெப3.
எA

. வா?வி

தாைர(

ந3கைலைய(

ம0தள"

வாA

தபைட(

‘ேகா0த/’ எற

பைற(

ெகா

அறிதவராவ/. படக ம-க>ைடய வா?-'

, இைசைய
சா-' ,

அவ/க மகல ஓைச "ழக வவ$ இறியைமயாததாக- கதப வத$.

எனேவ, ெதாாியம லனி மக ெபட, அத ப'தி ஊ/க>-' ெபா$வாக
இத ேகா0தமைல- ேகா0த-'D ெச2தி ெதாிவி0$வி வதா.
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ெசMவாயேற இர-கிரவாக, அத ெபாியவாி னித உடைல0 தாக,
ஏழ-'D சபர

தயாாி-க, கழிக>

க க>

'Dசிக>

ெபாியவாி இ.திD சட'க சிறபாகD ெச2யபட ேவ
எ

ேசகாி0$ விடா/க.


எற

ண0தி , அ' எவ-'ேம ேவ3.ைம இ-கவி ைல. "-கியமாக,

ரக+-'D ெச2தி அ+பியவ/ ெபாியவ/ மாத தா . த மகனி 'ணா

'ணகைள அவ/ எ.ேம '$ பா/0தவ/ அ ல/. ஏேதா "ைட-' மக

சி3றபனிட

பண

வாகிD ெசறிதா! , அவ ச/வ வ லைம

ெபாதியவ எப$ தைதயி ந பி-ைக.

திககிழைமயேற ரக ைமயி ஷ ைம0$னைன பண0$ட அைழ0$
வரD ெசறாேன? ஏ இ+

வரவி ைல?

தைமய+-' இ- ெகாளவி ைல. நடனமாவதி

எ0தைனேயா ைவபவகளி
தைமயனி இைசயி

பெக0தி-கிறா/. அ., அவட பிறத த பி,

ம'7-'- கப

வா?ைவ நீ0தி-கிறா/. த ைம அறியாம

மரண ைவபவ0ைத நிக?0த ேவ
அவைர ஊ-கி- ெகா

எறாவ$ உ

வ லவரான அவ/



நாகெமன ஒறி நி3பவ/, ம

கபிய ேசாக0ைத(

மீறி, சிறபாக

எற ச பிரதாய0ைத நிைறேவ3.

7த$. அவ/ த பி இ லாம

Cலக
'றிேய

' பD சட' ஒறி

ைமயான ேவக0$ட இயகினாெரறா , அ$ அ.தா.

ரக வரவி ைலேய? ஏழ-'D சபர0$-' ேவ
"தயன எ லா வாகி வர ேவ

7ய $ணிக, ப-க,

ேம?

ேஜாகியி தைத ரக+-'D ேசமி பண0ைத- 1ட உதவிய$ , அவ
சமய0$-' 1ட வராம

உள0தி

நி3ப$ , பல/ பலவித

அைவ ைத-காம

இ ைல.

ேபச வா2பளி0தன. பாவி

அவ கணவ எறாவ$ ' ப0$-' உதவியிதா
உதவ? அவ தனிட
ப0திர0தி

K3ைற ப$ Wபாைய ைவ0$- ெகா

ஒD ெச2$ காியம லாிட

"ைறயா? பாவிட

அ லேவா அேபா$

அத பண

 ெபாியவ/ கட

ைக நீ7 வா'வைத பா/0திப$

பல ஆ

களாகD ேச/0த உைழபி
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பயனாக0 தகியித$. பண

அவ எத3'D ேச/0தா? ெபா+

ெவளி(

வாகேவா? இ ைல.
அவி-கைர வைளவி , சமெவளிேபா

ஓ/ ஏ-க/ வாக ேவ



பள0ைத- கட$ ெச !
ைகயி

பரத பள0தி , ந ல க. ம

எப$ அவ கன. மணி-க ல7-' அத
ேபாெத லா அவ ஆைசேயா அத ம

எ0$ பா/பா. அ0தைகய க. ம

ம7 நிைறய- ெகா-'

அத ம

, அ கனி(

ணாக

ைண-

தாைய ேபா

இய ள$. கிழ' ஒ. ேதகாயள-' விைள( .

ணி ஈர0தி , அத இட0தி

ெச7யாக இத கால0தி

ஓ/ ஆர89 மர

உ

அவ மரகதமைல-' மணெப

. அ$ சி.

ணாக வதா. அ$

இேபா$ பA0$- '!'கிற$. பழ0தி சிையD ெசா  "7(ேமா? அவ
அைத சி0தி-கிறா. ேதனி இனிைம ெசா

ம

ணா

தா(

எப70தா உ

9ைளக! அவிD ேசாதாி( ,

அத மர0$ Bவி 9கத0ைத( கனியி இனிைப(
ப

Cவா/கேளா!

அத Bமி, கிOண+-'0தா உடைமயாக வதித$. அவேனா, அவ
மைனவி ம-கேளா, அத Bமியி
Bமிைய அவ>-' வி3பதி

விைத0$ உறவாட ேபாவதி ைல. அத

அவ/க>-' நOட"

அவ ஆைசப- ேகடைத வாகி0 த
எத நிமிஷ"

வரேபாவதி ைல. ஆனா ,

கணவனா அவ>ைடய கணவ?

அவ இெனா0திைய- ெகா

 வர- 1

எபைத அவ

அறி$தாேன இதா? ைகயிேல அத3'ாிய ெதாைகையD ேச/0$- ெகா
கிOணனிம ேநராக- ேகவிடலா

எ. மனபா

,

'70திதவ>-',

அவ மைனவி கார+பி அைழ0த$, ந ல வா2பாகேவ இத$. அவ

ஒ0ைத-'D ெசறத3' ேநா-க அ$தா.

ஆனா , கிOண சகஜமாக வ$ வா/0ைதயாடவி ைல. -மிணியி வா2
ஓயாத ெபைமகைள- ேகக

Bமி விஷய

காணேம சாியாக இத ேநர0தி , அவ>-'

ேபசேவ ந ல சத/ப

கி7யி-கவி ைல. எ$

ேக

பழ-கமி-காத அவ>-', செட. அத- ெகௗரவபட -மிணியிட

நில0ைத- ேகக வாெயழமி ைல.
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பா த மைன-'D ெச., த ப-ைக0 தைலயைண-' ப0திரமாக

 வதா. ெபாிய மாமைன

ைவ0தித Wபா2 ேநா-கைள எ0$- ெகா
ஓரமாக அைழ0$ அவ3ைற0 ததா.

மாத வியட ேநா-கினா/ அவைள, “ஏத மா, பா?”
அவ/ ேகைகயி
பா பதி

ஏ$

தன. வி

'ர

தAதA0த$.

ெமாழியாம

உேள மைறதா.

மணி உDசி-' ஏ.", மரகத மைலயி ேம

ப-க

வயேல

அணியணியாக நி3' நாைர- 1ட0ைத ேபா , Rய ெவைள உைடகளி

ம-க 17விடா/க. ரக+

ரக ைமயி கணவ+மாக உDசி ேபாதி தா

அ' வதா/க. தைன எதி/பா/-காமேல, சட'க நிைறேவறிெகா

7த$ க

சி3றப சமீப
“அப+

 உZற அவ+-'D சமாதான

வ$ க

ணீ/ வ70தா.

உ

டாயி3.. எறா! ,

அ ைம(மாக இதீ/கேள, சி0தபா! ேந3. "த

நா ேபசி, கிட

உகா/$ சாபி வி, இப7 ேபானீ/கேள? நா எனெவ லா

நிைனதிேத? ேந3. நதனா/ ‘பயா*ேகா’ பா/-ைகயிேல, ஐயைன
அைழ0$ வ$ கா

பி-க ேவ

 ;க

ணா

த

ணீைர வர பரவசமாவா/

எ. நிைன0ேதேன? சி0தபாைவ ேபW/, சித பர , பவானி எ லா
ேபாக ேவ
க



எ. ேகாைட க7ேனேன?” எெற லா

ணீ/ விடேபா$, க

அைழ0$

பலபல 1றி அவ

டவ/ உகின/.

ச3ைற-ெக லா , ேஜாகியி ஐயைன, க7ேலா வாயி " ெகா
சட'கைள ஆர பி0$ விடா/க. ரக ைம க

ணீட த

ணீ

 வ$
ஊ3றி,

சி3றபனி ெபா+டைல- 'ளிபா7னா. $ ேவ7( , சைட( ,
அழகிய ேகா , பாைக(

அகற ெந3றியி

ெப3ற இரத0தி

வாகி வ$, தைமய த பிைய அலகாி0தா/.

இ ெவளி Wபா2கைள ஒளியிட ஒ7 ைவ0தா/. அலகாி-க

அவைர ப-க ைவ0தா/க.
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அவ/ காலெம லா வழ-கமாக ">

ம

ெவ7(

வா>

ெச2$ தத

ண , இ.தியாக

"-ேகா0த, அவைடய தயாள 'ணகைள- 1றி அAத வ

 ைவ0தா. ைம0$ன மைனவி( , I-'மைல

அவ-' ஆ(தகைள- ெகா

உறவின/க> , பணியாரக 9- 1ைடகளி
ெவ ல"

திைனமா , சாைம(

ம3றவ

ேசகாி0$ ைவ0தா/க.

ைகயிைல(

உறவின

ஒ. மீதமி லாம

பழகியவமாகிய ெப

ெகா

அாிசி( , கடைல( கா8சி ெபாாி( ,
த பியி வா+லக யா0திைர-' அ

ண+

7/, அத0 Rயவாி உட!-' இ.தி

மாியாைத ெச!0$பவராக, ரத0ைதD 93றி ஏவல/ ேபா
வ$ மணிய70$D சில/ த

 வ$ ைவ0தா/க.

நிறா/க. தைலப-க

பணிவைப ெவளிப0தின/.

இDசமய , எ பிரானி திவ7-ேக அணிமலெரன றபவிட
ைகயாவி உடைல0 ெதா வணக அவிெயன அைனவ
சிறியவ/க பல

அத அ7கைள0 ெதா வணகி, த

வதா/க;

இ.தி-

காணி-ைககளாக ம8ச, சிவ- ேகாகளிட $ணிகைள ேபா/ைவ-'
ைவ0தா/க. காியம ல/ ேபாற "தியவ/க, க

ணீ/ $ளி-க, தைலப-க

நி. மாியாைத ெதாிவி0தா/க. வா?நாெள லா , அவ/ ம-கெளன பழகி,

பணிாித ெதாாிய/ கா கைள0 ெதா வணகி- க
அ

ண, த பியி உடைல- ெகௗரவி-க ப

பாவாைடக>

ேமலகிக>

வ$விடா/க.

ஸா7+மாக பளபள0த

தாி0த 'Aட, ரத0ைதD 93றி நடனமாட

ேகா0தாாி இைச "ழக0 ெதாடகிய$. வ

அ-'க> , உDசியி

ணீ/ வ70தா/க.

க. ம

டப

ணவ

ண0 $ணிகளாலான ஆ.

ேபாறேதா/ அ-'மாக அலகாி-க

ெப3ற இரத0ைதD 93றி நி. அவ/க ைககைள- ேகா/0$- ெகா
தாள0$-ேக3ப, அவ/க நடன

ேசாகெம+

டா/க.

ாிய0 ெதாடகிய$ேம, ேஜாகி, அ$வைரயி!

தனி உலகிேல தைன மற$, இ வ7வினனாகD ெசயல3.D

சிைத மர0$- கிடதவ, க

எகிற Xறி வத ஊ3ைற ேபா

ஓ7 வதா.
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என நட-கிற$, தா ெச2வெதன எபைவ 1ட அவ+-' ாிதனேவா
இ ைலேயா, ெதளிவாக0 ெதாியவி ைல.
த

உயி-' உயிராக, அத F7ேல அவைன ஆ-கிய அைம0 தைத

மைற$விடா/. அவைன ஊ-கி உயி/ தத ஒளி அவி$ விட$. அத F7ேல
வாழாம

வா?த மாமணி மைற$ விட$. "3ற0ைத விளக ைவ0த மாமர

சா2$ விட$.

அத ேநர0திேல, க
பா; ஆட !

கைள பறி-'

ஆைடக; 'ழ!

"ழ எAபிய ஒ;

ேசாக0தி தனி உலகி$, Xறி பா2$ வத அவ+-' அத வ

ணக>

ஆட" , ெபா' எாிDசைல ஊ7ன. ச பிரதாய , மாியாைத "தய

வைரயைற, ப

 எ லாவ3ைற(

அத எாிDச

விAகி விட$. ெவறி

பி70தவ ேபா , “நி.0$க!” எ. 1வினா. பிைணத கரகைள

ஆேவச0$ட பிாி0$ எறிதா.
ெபாியப அதி/தா/. ெப
நிற$.

“எக ஐய சாகேவ

க 1ட அதி/த$; ேகா0த/ இைச(

ெம. எ0தைன நா ேவ

ேபாக! ேபா2 விக!” எ. இைரதா. ம

அதி/$

7னீ/க? ேபாக!
 நிற ேகா0த/களிட

“உகைள யா/ வரD ெசானா/க? ேபாக இெனா "ைற பைற ஒ0தா
நா பிகி எறிேவ!” எ. ெவளி- 'ர
இேத சமய0தி

கிOண+

க0தினா.

ஓெர " வதா. இறத ெபாியவ-'

மாியாைத ெதாிவி0$ வணகி வி ஓரமாக நிற அவ, அகிதவ/களி

ப70தவ எ. மாியாைத-' உகதவனாக நிற "ைறயி , “உ
இத ெபாதாத ச பிரதாயகைள நா

ைமதா.

விவேத ந ல$. $-க 'த
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F7ேல, வி$

ஆட"

பாட" , ச பதபட மனித/க>-'

வ0த0ைத- ெகாபைவ அ லேவா?” எறா.
அதி/Dசியி$ மீளாதவராக ெபாியப, “என ேஜாகி? என இெத லா ?”
எ. அவ ைகைய பி70தா/.

அெபாA$ ேஜாகி-', ெபாியபனி ப

பகமான நடன உைடயணித

ேதா3றேம காணD சகியாததாக இத$. $யர0தி ஆேவசD 9ழ3சியிேல, ப3றி
எறித அவ உண/Dசி0 தீயி ", அத ெபாியப ' ப0தினா
F7

த

'த $ப வ.ைமக> , ஐய சகி0 தைமயி 'ேறறி நி.

அவ3ைற0 தாகி, மீ

படலமாக அவி?தன.



அத எதி/மைனைய ஆதாி0த ச பவக>

படல

“எனவா? நீக இத3காகேவ கா0திதீரா? எ ஐயைன- ெகா8ச

ெகா8சமாக அழி0தவ/ நீக . இேபா$ ெகாடா , "ழ-கா , படா ,

பாவாைடயா ; ஆனதபகிறீ/க! ேபாக எ ேலா ; எைன(
ஐயைன(

ெப

தனிேய வி ேபாக!”

ைண- ெகா0த மாம " வ$, “சாதமைட ேஜாகி, நீேய இப7

வ0த0தி
ேவ

அ ைமைய(

"Aகிவிடா

உ அ ைமைய0 ேத3.வ$ யா/? சட'க நட-க

டாமா?” எ. அவைனD சமாதானப0த "யறா/. “இத ெபாியப

' ப0$-காக, ஐய எ0தைன $பக ெபா.0தி-கிறா/? உக>-'0

ெதாியாதா? ேந3.- 1ட- ெகா0தா/. இ. எ லாவ3ைற( மறதா/கேள?

எ ஐய சா2$ கிட-ைகயி

இவ/ இரகசியமாக மக ெகா

 வத 7

ம$ைவ- '70$ வி ஆகிறாேரா? என-' எாிகிற$?” எறா ேஜாகி

ஆ0திர0$ட.
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“ஆமா , நா

இத மாதிாி சமயகளி

ஆட

பாட கைள நி.0தி விட ேவ

 .”

அ. ைகயாவி ைகைய பி70$ பா/0த இள ம0$வ அ/ஜுனனி

'ர

அ$.

“ஆமா . எேறா அநாகாிக பழ-ககைள- ெகா
அைவ எ லா
“காமிரா

7தா/க ந "ேனா/.

நம-'0 ேதைவயா?”
7களா நா ? $யர நிக?Dசியி

பா எத3'?”

“ஆமா .”
“ஆமா , ேவ

டா .”

அ/ஜுனனி 'ரைல0 ெதாட/$, பல இைளஞ/ 'ர க அைத ஆேமாதி0தன.
கிOண இெபாA$ சமாதானமாக ேபசினா. ெபாியவ/கைள ேநா-கி,

“ஆமா , ெபாியவ/க எ லா

ேயாசி-க ேவ

‘ேக’ பி7பைத( , '7பைத(
கால0$-ேக3ப, நா"

ந

ந மி

வழ-ககளி

7ய விஷய

இ$. ெதாதவ/க

எ0தைன ேப/ ெவ.-கிேறா ?

சிலவ3ைற மா3றி- ெகாவேத ந ல$.

இன ேநா-க0$-காக இத வழ-கக ஏ3படன எபைத ஆரா2$
சிதி-காம

க

I70தனமாக ெவ.

ச பிரதாயெம. பிப3.வ$ சாிய ல.

ெபாியவ/க ேகாபபடாம , மன0தாக ெகாளாம
ேவ

 .”

ேயாசி0$ பா/-க

கிOணனி ேபD9 , 17யிதவ/ அத3' மாியாைத ெகா0$- ேகட$ ,

ரகனி மனசி

ெபாறாைம- கனைல ஊதிவிடன.

“யா/ F விஷய0தி

யா/ தைலயிவ$? யாரடா நீ?” எறா "ேன ெச..
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ெபாியவ/ மாத அைமதி இழ$ விடா/. அவைடய அைம0 த பி-' நடன
கிைடயாதா? ேகா0த/ இைச(மா கிைடயா$?

எதி!

ேதா2$ ஒடாத அவைடய உயிேரா உட ேபா ஊறிவத பழ-கக

ெவ' சிலேவ - ம$; இைச; நடன .

யா/ யாைடய மரண ைவபவகளிெல லாேமா அவ/ தைலைம தாகி அத

நடன0ைத நட0தியி-கிறாேர? அவைடய அைம0 த பி ைகயா-', அவ/
உயிேரா இ$, ஒ உ

ைம(

இ லாம

சாD சட' நடபதா? அவரா

உள0$ உண/Dசிகைள ெவளியிட இயலவி ைல. அழகாக ேபச0 ெதாியா$

அவ-'. “எ த பிைய அநாைத ேபா

R-கி எாி-கD ெசா கிறீ/களா? இ$

நியாயமா கிOணா?” எறா/ ஆ3றாைம(ட.
“நா+

அ ைம(

உலகேம இ

நியாயமா? நீக உ
' ப0தவாிட"
விக. மனசி

எறா ேஜாகி க

ைமயி

 அAைகயி

உக த பியிட" , அத0 த பி

நறி உைடயவ/களாக இதா

இ-'

எ ஐயைன அைமதியாக

க லான $-க உவி வர வழிகாக, ேபாக”

ணீ/ ெபக.

இத3' கச"செவ., பளி-1ட
இைளஞ/க ேஜாகியி ப-க

ெசா ல0 R

நீக ஆவ$ ம

7னா/க.

ெச. பல ம-களி நாகாிக

அ+தாப

க

கா7, கிOணைன இ+

வ
எ0$D

ெபாியவ/கேளா, “அ$ என நியாய ? வழ-கமான சட'கைள நி.0$வதா? அவ/
ந லவழி ேபாக ேவ

டாமா?” எ. தைல-'0 தைல ேபசினா/க.

ேஜாகி ேகா0த/ ப-க ெச., “உக மானியமான தானிய
எ

'ைற(ேம எ.

ணாதீ/க. ேபா2விக” எறா.

“இெத லா

மாம.

என ேஜாகி சி.பிைள0தனமாக இ-கிற$?” எறா/ I-'மைல
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“ஆமா , இ+

ச3. ேபானா , ‘எக ஐய சாகேவயி ைல. அவ/

ெபானான உட ைப எாி-க நீக கா0திதீ/களா? ேபாக!’ எ. பி70$0
தளினா!

த>வா!” எறா ஒவித இக?Dசி- 'றி(ட ரக.

“நறி ெகடவேன! உைன- ேககவி ைல” எறா ேஜாகி ெவ.-

'மிழியி ெவ7-க.

சி.ெபாறி ெபதீயாக- கனி$ விட- கா3.
கிOண அகி

ெச., “இர

 ேப

F9கிறேத எற கவைல(ட

ெபா.ைமயிழ-க இ$வா சமய ?

ரகா, இ$ நறாக இ ைல” எறா, அவ "னா

இக?தைத மற$.
“வ-கீ

தைன அபா

சா/ நியாய ேபச வ$விடா/, நியாய . யா/ FD சாவி

டமாக

நீ யாரடா

வ$ தைலயிகிறா2?” எறா ரக. த "ைடய ேபரைன மாியாைதயிறி
விளி0$ ேபசியைத ெபா.-காத காியம ல/, “மாியாைதயாக ேப9, ரகா!”

எறா/.

“பண0 திமி

பதவி0 திமி

ப70 திமி

உளவ/களிட

உக

உபேதச0ைதD ெச2(க! இ$ எக விவகார !” எ. ரக Pடாக பதி

ெகா0தா.

“ேஜாகி, நீ உேள ேபா. நட-க ேவ

7ய$ நட-க . அப+-' இெத லா

பி7-'மா?” எறா ஒ கிழவி '.-கி.
“அைத0தா நா+

ேககிேற. 10$

அப+-'- கைடசியி

என ெச2ய ேவ

ேகாலாகல"

ேவ

டா . எ

ேமா, அைத அA$ கைர$ நா

ெச2ேவ. ச பதமி லாதவ/க ேபாக !”
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கிOண ஆேமாதி0$, ேகா0தாிட , “ேவ
அவ/க அகி

ெச..

டா

அெத லா

ேபாக” எறா

ரக ெவ' நாைளய ஆ0திர0$ட பா2$ கிOணைன பிேன தளினா.
“கசியா ககிறா2? !” எ. உ.மினா.

ஏ3ெகனேவ இ 1.களாக பிாி$ விட 1ட , வா2Dச

ைட, ைகயா

ெதாமள-' வ!0த$ , நறாகேவ இ கசிகளாக பிாி$ பல0$ விட$.
வாத பிரதிவாதக இ ப-ககளி!

எAதன. ேகா0த/க ெவ'ேநர

கா0$வி- கவைல(ட ஊ/ தி பலானா/க.
அதி சா2$விட$.

கிOணனி க வி "ேன3ற0தி! ெச வ0தி!
இ-க0தா இதா/க. “ப70த க/வ0தி

எறா/க.

ெபாறாைம ெகா

டவ

நிைலமற$ ேப9கிறன/”

அநாவசியமாக- கிOணைன- ேகவலமாக ரக ஏசி ேபசியைத- காியம ல/
ெபா.-கவி ைல. என ஆனா! , இ. ஆட"

எ. அவ/ கDைச க7னா/.

பாட"

நடபதி ைல

“ேபாa9 17 வேவ. எப அைத, அத இலசிய0ைத, அவ/ தைல
சா2த$ேம அவ Rளா-கி விடாேன? அவ தாேன கலக0ைத ஆர பி0தா?”
தைனேய அவ க7$ ெகா

டா; ெநா$ ெகா

‘ெபா.ைமயிழேதேன’ எ. சபி0$- ெகா

டா;

டா.

பிாித கசிக ேபாa9 இைடg-' பி ஒவைர ஒவ/ வ/ம
வா'வ$ேபா

ெதாடர, நடன"

க.வி- ெகா

 பி வாகின. R3ற! மைழ(



சிற-கவி ைல. அைன மகலமிழதா; F-' ஊ-'

பைக ெவ3றி- ெகா7 ஏ3றிய$. ேஜாகி 'ைம$ ககி விடா.

---------

மீ
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3.6. பிாிேவா?
பிாிேவா? பிளேவா?
பிளேவா?
ேபா7(

ெபாறாைம(

நைமையD ெச2வ$

ஓரள-' உணவி

; அள-' மீறினா

கச
எ$

உவ/

ந8சா'மேறா! ரகனி

உள0தி , ச பிரதாயப3ேறா, பழைம ப3ேறா, ஒ நா>

ேஜாகி ம " வ$ ேகா0த/ இைசைய(
தீவிரமாக எதி/-கவி ைல; ஆனா

அேபாேத அவ 3றி$ சீ.

இததி ைல.

நடன0ைத( த0த ேபா$ அவ

கிOண எேபா$ வாைய0 திறதாேனா,

நாகெமனD சீறி வ$விடா. ெநநாளாக

ைக$ வத தீ, அ. எாிமைலயாக ெவ70$ விட$.

அவ உள0தி

ெவளிபைடயாக- கிOணனி ப-க

அவ 'ேராத0ைத- கா7னா

ேபா$மா? காியம ல-' எதி/ நி. ேதா தட அவ+
ெச வா-'

1

ஊாி

ெபற ேவ

விேராதேமா இ ைல. ஒ நா>

சமமான பணபல"

ேம! ரக+-', ேஜாகியினிட

பைகேயா

அவ ேஜாகிைய0 தன-'D சமமாக

மதி0ததி ைல. எனேவ, கிOண+-'D சமமானவனாக அவ "ய3சி ெச2ய

ேவ

 . ேதயிைல பயிாி

"ய3சியி

ஈப7-கவி ைல. அத "ய3சியி

அவ அ$வைரயி

இறகி, ேவ. ஒ 'றி(மி லாம

உைழபா; ஆ , உைழ0$, ேநெரதி/ நி., உZாி

அவ கா

பா.

அவ ெச வா-' நசி-க

அவ மன0தி

இ0தைகய ஒ Fறாட இ-ைகயி , ேஜாகி, ஆ0திரப

ெகா0தி- ெகா

7தா. ஐயனி பா

மனெவADசிைய- ெகா7 விேடாேம எற '3ற உண/வி
ெபாியபைன(

காியம லாிட
அ

ரகைன(

க

சட'-' ம.நா அவ

 ேபச வதா. சாD ெசல-' ெபாியப

கட வாகி இபாேரா எற எ

ண ரகனிட

ச

தைன0 தாேன

ண

ஒ ற ; ேம!

ைட ேபா அவ பைக0$- ெகா

டா எறா ,

ஐயனி ஆ0மா சாதி அைட(ேமா? இறதவ/ ேபD9-' அவ அத
நிமிஷ0திேலேய மதிைப இற-கி விடாேன! பா
அ$வைரயி!

ரக ேஜாகியிட

R3றைல பா/0$- ெகா

ெகா

7தா.

சடகி

கல$ ெகா

"க ெகா0$ ேபசவி ைல.

, வாயி

9ட ரக வாச

நி.

டா!
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அகி

ெசற ேஜாகி, “அ

ரக ஏளன பா/ைவயி

ணா!” எறா. அவ 'ர

கரகர0த$.

மித-க, ேஜாகிைய அலசியமாக ேநா-கினா. “என-'

இத மனவ0த0தி , தாக "7யாத கOட0தி

அப7 ஆ0திரமாக ேபசிேன.

ஐய இைத அ+மதி-கேவ மாடா/ ரக

ணா!” எறா ேஜாகி.

“எனேவா, அத $ பண-கார ப-க

ேச/$ ெகா

நீக கட ேவ
இவ

7ய ெப

 நீ $ளினா2.

ைண நா க7ேன எ. அைறயி$

ேச/$ கசி ககிறீ/க. நா இகி ைல. என-'0 ெதாியாெத.,

பாைவ அவ F-' அ+ப, நீ(

உடைதயாக இதா2 அ லவா?”

ேபD9 எதி/பாராத விதமாக விரசமாக ேபாகேவ ேஜாகி $ளி பதறினா.
“சிவசிவ! அ

ணா, அ

ணி ஒ0ைத-' ேபானேத, என-'0 ெதாியாேத? அ.

நா கிாிைஜைய அைழ0$- ெகா
இப7ெய லா

மன



ணாக ேபசாதீ/க, அ

“சாிதா த பி, என-' எ லா
ேஜாகியி க
இதா

களி

 மணி-க ல7 ேபாயிேதேன.

ெதாி( .”

ெந பறத$. “அ

மாாிய ம எ க

ணா.”

ைண- ெகா

ணா, அப7படவனாக நா
 ேபாக !” எறா.

இத- 1Dசைல- ேக பா ெவளிேய வதா. “உக>-' ெவகமாயி ைல?
இ+ெமா ெப

எவ/ மீ$

ைண க7 வவைத இேக யா த-கவி ைல. அத3காக

அநியாய பழி 9ம0த ேவ

நி3கமி ைல; நி3க

டா . உக வழியி

நா ஒ நா>

மாேட. நீக நிைனப$ ேபாற மன"ைடயவ

அ ல, இத பா. பாீைச ஒேர தடைவதா. அதி

ேதா3ற பிற' ம.

பாீைச-' ேபாக நிைன-காதவ நா” எ. 1றிவி, யாைர(
எதி/ேநா-காதவளாக, R3றைல( ெபாப0தாதவளாக பயிைர பா/-க-
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கிள பி விடா. எதி/பாராத அவ>ைடய '.-கீ7

ரக ஒ கண

அய/$

நிறா. ேஜாகி அத விஷய0$-ேக "3. ளி ைவ-க வி பினா. “இத
விவகார0$-' நா வரவி ைல. ஐய அைமதியாக ேபாக ேவ

ேவைலயி

ேபாa9 "த

வ$ கலவர

ேந/த$. எ மன

7ய அத

நாேன காரணெம.

"ளா2 பி'கிற$. ஐய+-காக நா பிரதி-ைஞ எப$ ேபாலD

ெசா !கிேற. இத இர

 F

எப$ அவ/ ஆைச. இத F7

ஒ ' பமாக, ஒறாக இ-கேவ

‘இ ைல’ எற 'ர

வ$, அத F7

சாபா நட-க- 1டா$. அவ/ நிைனைப நா நிைறேவ3றேவ மன0தி

ைவ0ேத” எறா.
“நா+

அப7 நிைன-கவி ைல. நீதா அத பய!ட ேச/$ அ

ெபாியப எ. நிைன-காம

வி- ெகா0$D ச

அவ/க கசி க7னா/க. நா! பDைச, பண


உ.தி

ண,

ைட ேபாடா2.

$>கிறா/க; என-'

பிரமாதமி ைல எ. காேவ!” எ. ரக ரக ைமைய( அவ
ஷைன(

சDசர-'

அைழ0தா. ைக-'ழைதைய- ெகா8சியவ/களா2, ஒ

வராம

ஒ$கியித த பதிக அைழ0த$

வதன/.

“இேதா பாக, அைற-'- கசி க7னவ/க எவ/ ப-கேம+
ெகா0$ ேப9வதாக இதா , 'ழைதக>ட ேவ. இட

ெகா>க. இத F , பயிாி0 தின Bமி(
யாெரபைத நிைனவி
“என-'0 ெதாியாதா அ

ைவ0$ நடக. ஆமா .”
ணா? எத பயேல+

ந

நீக "க

பா/0$-

உக>-'- ெகாபவ/

வழி-' வதா

நா

அேகேய பிள$ க7விட மாேட!” எறா ரக ைமயி கணவ.
அ0$ட அைறய ேபD9 ஓ2$ விட$.
ப0தா

நா ‘ெகார ’ எற இ.திD சட', ெசா  ைவ0தா3 ேபா

ஒ$கி விட$.

ஊேர
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காியம ல/ ைக ெபாிய ைக. அவைர எவ/ விேராதி0$- ெகாவா/க? ேஜாகி(
ரக ப-க

ேச/$ விடா எ. அறித பி, அ

1ட, இ.திD சட'களி

கல$ ெகாளவி ைல.

ேஜாகி மன ைநதா. பிாித
இைட8சலான சமயகளி

ைட F ெபளி(

நலதானா? எ0தைன நாகளி

எ0தைன

அத காியம ல/ வ$ ைக ெகா0தி-கிறா/? ரக

நாைளேய ஒ0ைத ெச. விவா. ஊாி

அவ எப7 வா?வா? ஆனா

எ ேலாைர(

ரகனிட

விேராதி0$- ெகா

ேப9வ$ யா/?



இ.திD சட'க "7 ெப3ற$ , ரக $ "ய3சி-' பண ஆதர ேதட,
ஒ0ைத ெச. விடா. F ெவறிDேசா7 ேபாயி3.. அ ைம, ப0$ நாகளி

"தியவளா2 ஓ2$ விடா. அவ உட உரமா20 ெத  ெகா0த ம.பாதி

அ லேவா மைற$ விட$? எைவ I-'0தியணி$, ககண0ைத- கணவனி
கால7யி

கழ3றி எறி$விட அவைள- கா

இைல(ட இேறா நாைளேயா எ. நி3'
அ. மாைல கதிரவ ேம வானி

ைகயி , ேஜாகி-' பA0த
மர0தி நிைன வத$.

மைற$ ேநர

இ7 விட$. கிாிைஜ

கலவரமைடதவளா2 பா மைன-'D ெச ல இத கணவைன0 ேத7 வதா.
இர

 எைமகைள- காணவி ைல; ெகா7!

காணபடவி ைல.
"ெப லா

இ ைல; ேம(

இட0தி!

ேஜாகி சி.வனாக இத கால0தி , ஒ '. "Aவ$ேம மாக

ேம2வத3காக ஒ$-கியித$. இேபாேதா, ஒ றD சாி தவிர மீதி இடகளி

ேதயிைல(

காபி( பயிரடப7தன.

“என விைளயாகிறா2? ேம2Dச!-' ேபான எைம எேக ேபா' ? ரகி
பய

ராமைன- ேக?” எறா ேஜாகி.
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அவ க

களி

அDச

பட/த$. “நா ேதட ேபாேன. ெபளிய

ெசா கிறா/, ெபாிய F மா ந

ேதாட0தி

ண

ேந3. '$ ேகா9D ெச7கைள

ேம2$ விடதா . ராமனபா, மாைட அ70$- காைல ஒ70$ விடாரா .

அத3காக இைற-' ந
விடா/களா

ஆக.”

எைமகைள பி70$ ெபாிய F7

அைட0$

கடேள! இ0தைகய அ3ப நிக?Dசிக அவ ச பதபட வைரயி

வைரயி!

நிக?ததி ைலேய! சகஜமாக மா ேம2தா

பைக எ+

ைக வள/-க ேவ3. ம-க ஆகிவிடனேர!

ேஜாகி எைமகைள அைழ0$D ெச ல ப7 ப-க
7தா.

“ஏனபா வாயி லா பிராணிக உ நில

எ நில

ஊ/-கார/,

ெசறா. ேதாட0$ ஆ

ஒவ, காியம ல-'D ெசாதமான எைமக>-'0 த
ெகா

விர7 வி

அ.

ணீ/ கா7-

எ. அறி(மா? அத3காக

எைமகைள அைட0$ ைவப$, $ வழ-கமாக இ-கிறேத!” எறா ேஜாகி.
“யா/ $ வழ-க

காவ$? கைற அ70$- காைல உைட0தி-கிறா உ

ைம0$ன. நாக க70 தீனி ேபா7-கிேறா . மாியாைதயாக ஒ Wபாைய

ைவ0$ வி ஓ7D ெச !” எறா உளி$ கிOணனி த பி அ/ஜுன.

ேஜாகி திைக0தா.
கசித விழிக>ட F-'D ெச., பண0ைத- ெகா

எைமகைள ஓ7D ெசறா.

 வ$ ெகா0$வி,

காியம லாி ேதயிைல0 ேதாடக ேப/ ெசா ல ஆர பி0த பிறேக, ஓரள

ஊ/-கபா 'ைற$ விட$. "ேபா

"ைற ேபா இர- காவ

ாியவி ைல. ேதயிைல0 ேதாடக>-' அவ/ கீ? 1 ேவைல ெச2த ஆக
காவதன/. ம3றவ/ ஏேதா நாைல$ ேப/ 17 Bமி விைளைவ- காபத3'

ெப-'வத3'

பைழய ச பிரதாயகைள, வழ-ககைள விடாம

கைடபி70$
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வதன/. எனி+

"ேபா

1 உண/Dசி இ ைல. அத பிாிவிைன, அ0தைன

நாக ெதாிதி-கவி ைல. ஐயனி மரண0த. நடத நிக?Dசிக ப0ேத

நாகளி

விடன.

பிாி உண/Dசிகைள, அவ3றி பலகைள பளிDெச. லப0தி

ஒ ஹ7 ம-க ஒ ' ப0தவ/ ேபா
பாப பல க

எ0தைன ேமைமயாக வா?தன/!

, அவ/க ஒவ/ 9க$-கக ம3றவ பகி உ

வா?தனேர! ஒவ/ விைத-'

சமயேமா, அ.வைடயி ேபாேத ேநா2

வா2ப விடா , அனா/ ' ப0$-' அைனவ
ந கி- க

"த

அ+

ப

பகி உைழைப

ப லேவா அவ/களிைடேய இத$? ேஜாகி

ேகாயி

இத நாகளி , அவ+ைடய தைத மாத-கண-கி , வஷ-கண-கி

ம3றவ

ாித ெபதைமயான ப

ேநா2வா2ப ப-ைகயி

இதி-கிறா/. காியம லாி ' ப"
கைள விள-'

எ0தைன உ-கமான நிக?Dசிகைள- 1றியி-கிறா!
ேஜாகி அறிரெவ லா



வைகயி

அ ைம

இ0தைகய நிக?Dசிகைள உனி உனி வதினா.

ஒ நிக?Dசி:
அ.வைட ப

7ைக "7த பி தா, $-கதிைர0 ெத2வ0$-' பைட0த

பிதா, அவ/க உ

ப$ வழ-க . அத0 ெத2வ0 திவிழா, அத வடைக-

கிராம0தின/ ஒ. 17 ஆேலாசி0$0 ேத/ெத-' நாளிேலேய
ெகா

ப

டாடப . ஒ சமய

ேஜாகியி F7

தானிய

த7 ேபாயி3றா .

7ைக-' ப0$ நாகேள இதனவா . அத3' " $0 தானிய0ைத

அ.0$ உ

பதி

'3றமி ைல. ஆனா

னித- காாியக>-' , விழா- ெகா

அப7 உ

டா

டவ/, அத- கிராமகளி

உறவின/ Fக>-'

ெச.

கல$ ெகாவைத- 1டாததாக- க$வ/. அேபா$, மணி-க ல7யி ,
காியம ல/ மக ' ப0திேலேய, பல சி.வ/க>-', க
(ைசவக படக

வழ-க ) ைவபவ

ேஜாகியி ஐய இரெவ லா

மன

நிகழ இத$.

ெகா-'

ைந$ வதினா/. ம.நா

வி7ய3காைலயி , காியம ல/, ைகயாைவ அைழ-க வ$விடா/. அ ைம
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ெவ'ேநர

ேயாசி0$ வி, இேடா விைளத திைன-கதிைர அ.-க-

கிள பி- ெகா

7தா.

“எேகய மா கிள பிடா2 இேநர ?” எ. அவ/ சேதக0$ட ேநா-கிய
ேபா$ அ ைம ேசாக"

நாண"

மீற, உட 'ற உள

'ற நிறாளா .

டா/. விவிெட. F-' நடதாரா .

அவ/ உடேன ாி$ ெகா

ச3ைற-ெக லா , ஒ 1ைட நிைறயD சாைம(

கிழ'

ெதாாிய தைலயி

9ம$ வ$ F7 " ைவ0$ ேபானானா . இத நிக?Dசிைய ஐய

1றியி-கிறா/; அ ைம 1றியி-கிறா. அேப/படவ/க விேராதிகளா!
ேஜாகியி அ7 ெந8சி$, பசி உண/ மி8சினா3 ேபா

க

க Iட "7யாம

'ளமாயின.

அகி , கிாிைஜ உறகி- ெகா
க

எாிDச

க>-'0 ெதாியாவிடா

தைம அவ நிைனவி

7தா. இ7

அவ "க

க

ட$,

அவ+-'-

1ட, 'ழைத "க0$-'ாிய அவள$ களம3ற

"7ய$; பகீெரற$.

அவ+-' பி; ஒ.ேம இ ைல. ஒ.மி ைலயா?
பைகைய0தானா அவ வள/0தி-கிறா? ஆர ப

எளிதி

நிக?$ ெகா7ேயறி

விட$. அத3' "7 "7 காண "7ய ேபாகிறதா?
வி7த$ , அவ ெபாறியிட பைக, Bதாகாரமாக எாி$ ெகா

க

டா.

7-க-

“ேஜாகி! ேஜாகி! ேய2!”
ெபாியபனி 'ர
ேபா/0$- ெகா

R-கி ேபாடவனாக அவ ேம "

 எA$ ெசறா.

ைடD சாியாக
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“இப7 அ-கிரம

உ

டா? அத F பாவி- 1-கார ேகாவித பய

எ மமக+ைடய காைல "றி0$ விடாேன?” எ. ெபாியப க0தினா.
இ7 விA$விட நிைலயி

ேஜாகி ெவளிேய ஓ7னா.

ரக ைமயி கணவ, உடெல லா

ேச3றி

'ளி/$ ெவடெவட-க, காேல

ெபகிய இர0த0$ட உகா/$ அA$ ெகா
அவ>ைடய அ ைமயி 'ர

சாபக ெகா0$- ெகா

7தா. ரக ைம,

நிைன வர, ேகா7 Fைட0 தி7 ெநா.-கிD

7தா.

இர காவ!-காக ரக ைம ஷ ெசறிதானா . நீ/ ேவ

டாத கிழ'

விைளத Bமியி , பாவி ச$ர0தி , மைழ நீ/ ேதகி இததா . அவ ெவ7

விடானா . அேபா$ அவைன- கA0ைத பி70$ எவேரா இA0$0 தளினரா .

தி பி பா/0த$ேம, காியம லாி ேதாட-கார ேகாவித எப$ ாிய

வததா .
“ஏ

டா, இரவி

எக Bமியி

ேவ

டாம

த

ணீைர விகிறா2? ெகா.

விேவ” எ. அவ வ -' இA0தானா . அ7த7D ச

ைட "3றி, அவ

காைல( "றி0$ விடா. ரக ைமயி ஷ, ேகாவிதனி

$ப7ைய(

விழி0$- ெகா

பிகி- ெகா

டா! , எவ

ேஜாகி, “என ஆனா!

த

 வ$ 1-'ரடா. ஹ7 கலவர0$ட

தைலயிடாம

பி வாகி விடன/.

ணீைர அவ/க Bமி ப-க

பாய0 திபிய$

தவற லவா?” எ. ேகடா.
“அவ/க ந

கணவ.

எைமைய அைட0$, Wபா2 ேககலாமா?” எறா ரகியி
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“ரக

ணா க

அவ/களிட

டா

மணிய

9 மா விவாரா? ஒ 1-கார, இப7 அ7பதா?

இதா , நா

அ89வதா?” எ. ரகி ஓலமிடா.

“சாி ேபாக ” எ. ேஜாகி ெபID9ட, அவ/ கா
க ேபாடலானா.
ஆனா

அ$ அப7 எளிதி

ரக அ. பக

காயகைள- கAவி-

ேபா2விடவி ைல.

ஹ7-' வதா.

"க Vவ0த$. ெபைம, மகி?Dசி, அககார , ஆ-ேராஷ
கனல ைவ0த ஒளி. அ. "த

to Point Race) அவ ப-க

எ லாமாகD ேச/0$-

நா, மைல-' மைல 'திைர பதிய0திேல, (Point

அதிOட ேதவைத இ$, ஆயிர0ைதK.

Wபா2க>-' ெவ3றி ேத70 ததிதா.
விஷய0ைத- ேகட$

அவ அேபாேத விைரதா. ஜாஸ எ*ேட

ப-கமித ச/-கா/ ஆ*ப0திாி டா-டாிட , ரக ைமயி கணவைன- 'திைர
ேம

ஏ3றி- ெகா

 ேபா2- கா7, ஒ ப0திர

வாகி- ெகா

டா.

இரவி , காியம லாி ஆ, நில0தி எ ைல- க ைல அறப0த

"யறதாக , ரக ைம ஷ த0த ேபா$ அ70$- ெகாைல ெச2ய "ய.
காைல ஒ70$ விடதாக , சாசிக சிலைர0 ேத7 பி70$, வழ-' பதி

ெச2$விட பிதா ரக ID9 விடா. ெச வெம லா பறிேபா2 விட

நிைலயிேல, ேஜாகி $யர- கட

---------

I?கினா.

3.7. ெத7வ கைண மறமா?
மறமா?

மைல "ககைள விAகி வி0$ விைளயா

விைடெப3.D ெச. விடா. ெவறி-கா3.

கா/"கிேலா மைலயைனயிட
சார!

அவ ெசற திைசயிேல

மடகி விடா. மைலயைன சிறி$ ஆ9வாசப0தி- ெகா>

"
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“அத3'ளாயி3றா?” எ. ேகபவ ேபா , ெகா த
பனிேயா வ$விடா.

கிரணக ெகா



இர-கம3ற அவ தைம ெசா ல0 தரமாேமா? ஒேர இரவிேல ப9ைம மாய-

க-கி விவா. ஈர

பா2த ம

C-'ளி$ தைலநீ

நீ7ய கணேம ெபா9-கிவிவா. மரகெள லா

ெம "ைளைய

அவ ெகாைமயிேல

தளிாிழ$, இைல உதி/$ பாிதவி0$ நி3' . கா நைடD ெச வக கா2த

 ைல- க70திA0$ ஏமா3ற0$ட ேசா/$ ெபIDெசறி(
காணD சகி-'ேமா?

இரெவ லா
மைலயா

அவ இைழ-'

ெகாைமயி

வ70த க

ெகாைமைய-

ணீ

உைற$விட,

அைன த நாயகனாகிய கதிரவனி *பாிச0$-காக வாைன

ேநா-கிய சிகரக>ட கா0தி-ைகயிேல, ெச பிழ பாக அவ "க கா

அழைக- காலெம லா க

ேதா.

அழ' அதிகமா'

வாைலD 97 ம7யி

கனகமயமான இள

7-க0 ேதா. . கா0$- கா0$ ஏ'ைகயி

ேபா! ! அவ வத பிற' பனி-ெகா7ேயா

ைவ0$- ெகா

 ஓட

பி7-க ேவ

அவ

7ய$தா. அத-

ஒளி-ேக அவ நீரா2- கைர$ விவாேன!

“உ க/வ0ைத- 'ைல-கிேற, பா/!” எ. ஒளிேயா ெவகிரணகளா
அவைன ஒ கண0திேல ஆவியா-கி ெவ. வி, மைலயைனைய ேநா-கி

இகிதமாக னைக ெச2வா.

ெச ெபா3 பாிதியி கிரணக வ$ விA

இடமாக பா/0$, மாதி ஓ7 வ$

நிறா. பள , சாி, 1ைர "தய எ லா இடக>

ெச2$ Rவி ைவ0தா3 ேபா

ெகா

7தா எறா!

இதன. மாதி கா களி

விர

ைட ெபா7

"ரD ெசைப மா7-

Eனிக ச$கெள லா

பனியி $ளிக ப, கதக0 திராவக

க3க

அத- ெகா

படா3 ேபாற எாிDசைல0 ததன.

ேத2$ 9கிய ைககைள0 ேத20$ ேபா/ைவ-' I7- ெகா
இள8Pாியனி கிரணக உைற0தன.

டா.
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நாளாக ஆக, அவ>-' ஏேனா 'ளிேர தாக "7யவி ைல. கணவ மைற$

ஒறைர ஆ

- கால0தி

அவ ஒப$ ஆ

க I0$ விடா3 ேபா

9கி ஒகி விடா. ேகாயி ப-க"ள மர , இைலகைள எ லா

உதிாி0$ ெமாைடயாக நிற$. ேகாயிைலD 93றி, ேஜாகி தீ கா0த நாகளி ,
பDெசற விைள நில"

ேபா

உ>

ற"

BDெச7க>

விளகிய$. அத பணியி

அவைன

ஒறாக இ$ ஆ3றியவ/ "+மி ைல; பி+மி ைல.

ேஜாகி மா- ெகா7

Pாிய+-' வண-க

ெசறா. F அபி

அவ ைவ0தித 9ளி படபடெவ. எாி$

அவி?0$ வி- ெகா

7தா. கிாிைஜ சாண

1றியப7ேய மாகைள
9ம$ எ-'ழி-'D

நீலநிறமான ைகைய ெவளிேய வரD ெச2த$. ம3றப7 F7ேல ச0தமி ைல;

சத7 இ ைல.

பனி கைர$ விட$. மாதி அத ெவயி
அவ கணவ
க

அவ>

அேத ேபா

உதய0தி

மகலான கிழவி, 'ளிைர0 தாகாம

ெகாவா. எ0தைன ஆ
ேநர0தி

ெவயி

'தி- ெகா

ேவைலகளி

அேத இட0தி

க ஆயின! அேத இட0தி

விAகிற$; அேத ேபா

ற ; கீ?-கிைளக ஒ ற .

ஈப7-ைகயி

தா உகா/$

அேத கால0தி , அேத

"திய தைல"ைறையD ேச/தவ/க ஒ

ஆனா , மாதி-' அத ஒேர வி0தியாச0ைத நிைன0த$
அவ>ைடய கணவைர ெப3றவ, அவைள ேபா
ெவயி

 உகா/தா.

ெபID9 இைழத$.

அப7 ெவ3. ஆளாகவா

கா2வா?

கA-' ெமாA-ெக. ேஜாகி அவ ம7யி

அடகாம

ப0$ உைதபா.

அ7-ெகா"ைற ம7யிேல அத7 அவைன இ0தி- ெகா

விழிகைளD Pனிய0தி

மற$ I?கியிபா.

, நறாக0 தாியாத

லயி-க விடப7, ஒளிேயானி ெவ ைமயிேல தைன
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ெப

ெணா0தி வா?$ வா?வி Bரண0ைத அைட$விட ெவ3றியி

ேரைகக ேபா

அத "கD 9-கக ேதா. . ம7யிேல அத எதி/கால

ந பி-ைகயி உவமாக, உயிராக இதமாகD P த 'ழைத.
ைகைய( , காைல( உைத0$- ெகா

 அ$ I

இப0திேல, “ேத, 9 மா

ெச ல- ெகா8சலாக0 தாேன இ-' ?

இ” எ. அவ அதவ$

அத ேப. மாத ைம-' எ. கிைட-க ேபாகிற$! அவ>ைடய கனவனி

ெசா3களிேல அவ>-' ந பி-ைக இத$. வவைத "ேப கனவிேலா, ஓ/ அதீத
உண/விேலா அறி$ ெசா !

ச-தி அவ-' இததாக அவ ந பி-ைக

ைவ0திதா.

ேநாயா2 அவ/ விAத கால0திேலேய, “இத பிறவி எ0$ நாேன இMF7
வேவ” எ. 1றியித விஷய0ைத அவ உள

காபா3றி ந பி-ைக எ+

நீ/ வா/0$- ெகா

ஆகிவிட$. அத3' அறி'றிையேய காேணாேம!

ஒ Iைலயி

7த$. ஓ/ ஆ

ஒேவைள, பா ேஜாகி-' மைனவியாக அத F7

வதிதா

ைவ0$-

-' ேம

த வ

பிறதிபாேனா?
“அ0ைத!” எ. கிாிைஜ அகி
ெம ய இத?க, பனி-'

உண/Dசிவசபைகயி

வ$ அைழ0தா.

ெவயி!-' சிவ$ க.0திதன. கா$ மட க

சிவேபாபைவ. உட

ெகா7 ேபா

சி.வா'.

ந பி-ைகைய அறேவ ஒழி-க நியாயமி ைல.
அ0ைத தைன ஏற இறக பா/பைத உண/த கிாிைஜ $ ெப
நாணி னைக ெச2தா.

ைண ேபா
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“ப

விள-கD 9நீ/ ைவ0தி-கிேற, அ0ைத. காபி கா2Dசி ைவ0தி-கிேற”

எறா.

இத3' ைக "> ெகா0$ 1ைட(மாக பா ெவளிேய கிள பிெகா

7தா.

“ந லாயி-கிறீ/களா அ0ைத? என பனி, என பனி! பயி/ தாளாத பனி” எ.
னைக ெச2தா.

!ம

மாதி தைலைய ஆ7னா. அச ெப

ைவ0$0 தைன ஏமா3றி- ெகாகிறாேள!
ஒ காி0$

7னா

பயி/ மீ$

உயிைர

ப ைல0 $ல-கிவிD 9நீ/ ஊ3றி வாைய அவ

ெகாளி-ைகயிேலேய, பி0தைள- கி

ெவநீ

மீ$

ண0திேல காபி0 R> ெவ ல"

ஊ3றி- காபி தயாாி0$ வ$ விடா மமக. 1டேவ ேஜாகி(

அம/தா.

வ$

மாதி 'ளி-' இதமாக அத- காபிைய சி0$ பகினா.
“ேந3. இர ரக

ண Fேட வரவி ைல. அவி-கபா

கா அழி0$ ப3றி

எாித$” எறா ேஜாகி.
அ ைம விாித விழிக>ட ேநா-கினா.
“ேதயிைல ேபாடவா?”
“ஆமா . சீைம உர

ேபா, இ மைல- காைட0 ேதயிைல0 ேதாடமா-கி பண

தகிேற எ. ெபாிய காலாக எ0$ ைவ0தி-கிறா.”
“ஐய மைறத பினேர ரக மாறி விடா. அவ/ ெத2வ , அவ/ ஆசி எ.
அவ+-' உ

. வ  வழி-' ேபானா!

ஜயி-கிறா. பதய0$-'
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ேபானா!

பண0ைத நிரபி- ெகா

ஆ3றாைம(ட.

 வகிறா” எறா மாதி

“இ ைல அ மா, இ ைல. நீக நிைனப$ ேபால ரக
மாறவி ைல; வழ-' அவ/க ப-க

ணா நிசமாக ந லவராக

ேதா3கமி ைல. இ' ஜயி-கமி ைல,

த>ப7யாகிவிட$. பைகைய வள/-க ேபா7 ேபாவதனா

ந லவனாக

"7(மா? நா தா அ மா, இத3' விைத ஊறிேன. ேபாதாத கால எ
நாவி

ெதாட/த$.”

“நீக உகைள ப3றிேய ெசா கிறீ/கேள! ெபாியவ/களாக அவ/க ராஜி-'
வர-1டாதா?” எறா, பா0திர0ைத எ0$ ேபாக வத கிாிைஜ.
அவ அ$வைரயி

அப7 ேபசியதி ைல.

“அவ/க>-' ஏ அப7ேய+

ப-க ; ேபாதாத3' ெவளிSாி!
அெபாA$ வாயி

ராஜி-' வரேவ

 ? ஊாி

"-கா! அவ/க

ெச வா-'” எறா ேஜாகி.

கா/ ஓைச அவ/க Iவைடய கவன0ைத( திபிய$.

அMவள காைலயி , கிOண காாி

வகிறானா? என விேசஷ ? வாயி

எ7 பா/0த மாதி, ேஜாகி, கிாிைஜ Iவ-'

ஒ கண

பகீெரற$. நா'

தினக>-' ", நா' Fக தளி ேபாஜ மைனவி-'- கா2Dச
கா2Dச

அ70த$.

மிக அதிகமாகி இத காரண0தாேலா எனேவா, அவைள ெம ல-

'திைரயி மீ$ ஏ3றி ைவ0$, எ*ேட ப-க ஆ*ப0திாி-' இD ெசறைத

அவ/க க

"ெப லா

ேபா

டன/.

$-கேமா, 9கேமா, எதD சி. ெச2தியானா!

ஒ ' ப0தவ/

17- கல$ ெச2வா/க. அ$தா இ ைலேய! ெதாட/$ ேபாஜ+

அவ அ ைம( 1ட ஆ*ப0திாி-'D ெச. I. நாகளாயின எபைத
மேம அவ/க அறிதிதன/.
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என ஆயி3.?
கிOணனி வ

7யி$, கிழவி(

1ட இறகிD ெசறன/. ம3ற Fகளி
ரக ைமயி மக ச3ைற-ெக லா
ைக-கா7னா.

எ லாைடய "ககளி!

இ>

தி பி விடா. அMவள Rர

ேபாஜ+

மேம அA$ ெகா

, ஊ/

இதவ/க அவசரமாக விைரதா/க.

வ$, “இற$ விடா” எ.

கி(

பட/திதன. கிOண உடேன

வத 9-கி

அவ தி பியதி ைல.

நா' 'ழைதகளி தா2 எப7 இறதா?
ஒறைர ஆ

'. பைர(

க>-' " ேகா0த/ ேவ

டா

எற தீ/மான0$ட

ெதாட/களி$ நீ-கி விடன/ ஊரா/. அவ+-'

அேபாைத-கேபா$, ெகாபைத நி.0தி விடன/.
I. நா கா2Dச

எப7 இற$ ேபானா.

ேஜாகியி ெபாிய தைத அேபா$தா ெச2திைய- ெகாண/தா/.
“உடைல அேகேய எாி0$ விடா/களா . பிேளகா .”
“ஐேயா!”
ரக ைம தைன( அறியாம

வத அத- ெகா7ய மாமாாியி

இத ஒைய எAபினா. " எேபாேதா

தா அவ ஷனி ' ப

அழிததாகD ெசா யி-கிறா.

“ெத2வக>-' Bைச ேபாட ேவ
பண

வதா

ெத2வ

"Aவ$

 . மாாிய ம Bைச நட-கேவ இ ைல.

மற$ ேபாகிற$” எறா மீ



மாத ைம.

219

காியம ல/ தா

வர ேவ

மா?

‘ஊ-' அவ/ ெபாிய மனிதராக இ$ தவறியைத நா ெச2ேவ’ எ.
க$பவனாகD சமய

பா/0திதவ ேபா , ெசMவாய. ேசவ

வாகி,

பாைறய7 மாாிய ம+-' பெகா0$, '. பைர அைழ0$ பிரா/0தைனக
ெச2ய அவ தீ/மானி0$ விடா. இைடேய ரக ைம, சைமய3க7

விAத எக இர

ைட எவ-' அறிவி-காம

ெசMவா2-கிழைம Bைச ப3றி மாதி அ
இர

எ-'ழியி

$70$

ேபா வதா.

ைட அயலா-'0 தகவ

ெகா0$ ,

ெடாவ/ தவிர, காியம ல/ F-' எதிரான "ய3சி எ. 1டவி ைல.

BைசD சாமாக சகித , அ

ேகாயி

வாயி

ப-க

ண த பி இ ' ப0தின

காைலயிேலேய

ெச. விடன/. மாதி ஒ0திேய இ Fக>-'

இைடேய

உகா/திதா. அெபாA$ ஹ7-' ‘பிேள-’ மாாிைய எதி/-க,

கிராம0ைத பா$கா-க, கிOண 9காதார அதிகாாிக, த ஊசிேபா
ம0$வ/க சகித வதிதா. அதிகாாிக வதா/க. F Fடாக, ஒவ/

மீதமிறி ஊசி ேபாடா/க.
இ Fக>-'

ேபா- ெகா

இைடேய மாத ைம உகா/திதா. எ ேலா

டா/களா எ. க

காணி0$- ெகா

அவ/க Fைட( மாத ைமைய( பா/0த வ

ண

ஊசி

7த கிOண,

'.-' ெந-' ெந89

'.'.-க நடதா. பா-' இ 'ழைதக; ரக ைம( 'ழைதகைள
உைடய தா2. ஊசி ேபாட ேவ
என ெச2வா/க? ஆனா

டாமா? ெபாியவ/க விைன-'- 'ழைதக
" 17ேய அவ "ய3சி ெதாி$ ெகா

அவ/க எ லா எேகா ேபாயி-கிறனேர!
கிOண பா/0$வி ேபசாம
வ0த0ைத ஊ7ய$.

ேட

ெசற$ மாத ைம-' அளவி லாத

ஒMெவா Fடாக ேபா2 ேபா2 அைழ0தவ, ெவயி

கா(

கிழவியிட

ஒ

ேபD9- ேகக- 1டாதா? அவ 1டவா விேராத ? ெத2வ0$-'D ெச2வைத
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மற$, எவைரேயா அைழ0$ வ$ ஊசி ேபாடா
அலேகால , ெத2வ ந பி-ைகயி!
மைறவிலா ெதாடக ேவ

மாதியி "க0தி

க

 .

சீல0தி!

ட கீ3.-கெள லா

ெதாட/$ அத வார0$-' ஹ7யி

நீாி

சாியா'மா? இத
வழி பிறழாத அவ கணவனி

"Aகின.

ெதாாிய/ '7

இவ/ பிேள-'-'

பயானா/க. வியாழன. மாைல ரகியி ைக-'ழைத-' உட

ெவளி, சனி, ஞாயி.-' மளமளெவ. ேநா2 அவ>ைடய I.

கதகத0த$.

'ழைதகைள விAகி வி, பாவி இ ம-கைள( ெதா3றிய$.
ஊ/ ம-க Xதியைடதா/க. ேவ3. ஊ/க>-' ஓ7யவ/க சில/; FD

சாமாகைள எாி0தவ/க சில/.

காியம ல/ ' ப ஒ0ைத-' நக/$ விட$. மகா மாாி அ0த0த அத

ப-க0$ ஹ7கைள எ லா

மகைன( தவிர, எ ேலா

X70த$. I-' மைல மாம F7

மாமைன(

ேநா2-' இைரயாயின/. இைறயவ/ தீ கா-'

ைபய பயானா. தீைய அவி0$- ேகாயிைல இA0$ I7விடா/க.

சிவத "கக>ட ப0தித ெச வகைள- க

ெகா

ட$.

“ல9 எ. , ஜயா எ.

ட$

பாவி வயி. ப3றி-

ஆைசயாக ெபயாிேடேன, அைம ம-கேள, உக

வா?விேல தாேன நா மைறதி-க எ

ணிேன?” எ. $70தா.

I. 'ழைதகைள அ-க-காக பறிெகா0த ரக ைம, F7

ேபாட வி பாதவ ேபா

உறகி- கிடதா.

“அ மா, அ மா!” எ. 'ழைதக "னகினா/க.

ைக 1ட
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பா என ெச2வா? ெத2வ0$-' Bைஜ ேபா
ேநா2 Bவான ேமனியிலா ப3ற ேவ

மர0$0 தளிைர(

பயனி ைலயா? பாA

 ? இனி அவ>-' என இ-கிற$? Eனி

பாழான பனி ககிD ெச ல விA$ விடேத!

அவ>ைடய ெமௗன0 $யர0ைத ரக ெந8சி

உண/தா. க

எ*ேட அகி!ள ஆ*ப0திாி ம0$வைர அைழ0$ வதா.
“ைய(

சி.0ைதைய(

ணீட

 .

விட- ெகா7யதாயி3ேற; வ" த-க ேவ

பா/-கிேற” எ. தா ம0$வ/ ம$ ததா/.
“எ 'ழைதைய0 $ைட0$ எ0$- ெகா
விகிறா2? எைன(

ெகா

 எைன ம ஏன மா

 ேபா! என-'

வர !” எ. த

'ழைதகைள அைண0தவளாக பா இரைவ- கழி0தா.

ஆனா , மாாிய ைம, அத பி89- 'ழைதகைள அட-கி- ெகா
F7

ேவைலயி ைல எ. ேபா2விடா.

பா, த வா?வி

ட$

அத

அைத விட- ெகா7ய நிக?Dசி ேந/திராத அதி/Dசியி

$7$70$- கதறினா.
ஆ.த

1ற மாதி-' நாேவ$?

ஒ ேவைள, அத ஊசிைய ேபா7தா

'ழைதக பிைழ0திபா/கேளா?

ஒ பிைள-காக ஏகி விழி0$ அவ கா0தி-ைகயி
திகி- ெகா
ேத ேபா

ெத2வ இத B-கைள0

 ேபா'ேமா? இ Fக> திடலாக ேபாக ேவ

பா2த ெவயிைல, கைணயிறி- ெகா>0$

ம.0தா. நீலவாைன ேநா-கி அவ>ைடய எாித உள

மா?

ெவயிலாக ெவ.0$

சாபமிட$. “எ

பிைல எ பிைள எ. ெகா-காி-கிறாேயா? இதD Pாிய ேபா2 நீ(

பாிதவிபா2, வானமகேள!” எ. கதைவD சா0தி- ெகா

, நாெள லா

பாைவ
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அைண0$- ெகா

 மாத ைம கதறினா. ரக ைம மி8சிய 'ழைதக>ட+

கணவ+ட+ , ேகா0ைத ப-க

உயி/ பிைழ-க ேபா2விடா.

ஹ7ேய Bடபட Fக>ட ெவறிDேசா7 ேபாயி3.. ெவளிDசிட

கிராம0திேல, கடைமைய- கதி, "தியவைன(
இ ' ப0$ ஆ

ம-க>-' உண வ7பவளாக, அத F-'

F-'மாக ஓ7 உயி/ ெகா0$- ெகா
-----------

க கா2Dச

தம-ைகைய( ேத3.பவளாக,
இத

7தவ, கிாிைஜ ஒ0திதா.

3.8. மணி ெபமக
அ70த பி நா-'- ெகா8ச

வ$, $ இர0த

பி7-'

ெகா8சமா2 சி-'

உடைல ேபா , இய3ைகயைன, க

பிற' , பDைச பி7-கலானா.

மிதி-' திநா நட0தி Bமி திவதி

9ரைண

பனி-'

எ ேலா "ைனதா/க.

ெவளிேயறியித ' ப0தின/ தி பி வ$ 9

ணா 

காைரம Fகைள

$பி0தா/க. ஐய ேகாயி!-' $ Bசாாி வ$ விடா. இ "ைற
உZ/ ராமியி மகேன Bசாாியாக நியமனமானா.
கால0ைத ேபா

மன

அதி/Dசியி$ மீ

ைண ஆ3றவ லவ/ எவ/ உ

? மாதி அத

 விடா. ரக ைம 1ட, இறத 'ழைதகைள மற$

விடா. அத- காலேதவாி அைறயி அதி/விேல Iைள கலகி விடா3 ேபா
ஓ2தவ பாதா. ேசாறி லாம , நீாி லாம , தைலவாராம
ெபIDசிேல இர

பக!

ெதாியாம

கழி0தா.

உகா/$ ஏ-க

ரக ேதயிைல பயிாிட0 ெதாடகிய பிற', ஒ0ைத ப-க கிழ' விைளவி-'

Bமி '0தைக எ-கD ெச லவி ைல. மர

உர

வாகி, ேஜாகியி விைள நிலகளி

ேகா$ைம(

அ.-'

கிழ'

'0தைக எ0திதா. சீைம
ேகா9 வைகக>

பயிாிட உதவி ாிதா. F7ேல, அவைன மல/த "க0$ட

வரேவ3பவ/ எவ

இ ைல.
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தைததா

உறகிேய ஓ2$விடாேர! "ேபால இைச ஏ$? நடன

ஏ$? ச பிரதாய

ஏ$? இர

டா

ெப பாைமயான இடகளி

ஏ$? சட'

- கால0திேல ச"தாயேம மாறிவிடேத!
ேகா0தைரD ேச/பேத அநாகாிக

எற லேவா,

இைசையேய ஒ$-கி விடா/க.
தைத தா ஓ2$ ேபானா/.

பா! மைனவி, அவைன ஏெற0$ பா/0தாளா? அவ "க0தி

மா2$விட$. தக ேர-கான ேமனி நிற மகிவிட$. க
கவைளய

க

விழ, கன0ெத!  "ட, உதக வற

 மணத பாவா அவ? வாப/களி மன0தி

மல/Dசிேய

கைளD 93றி-

 ெவ7-க, அவ கன

ஒ கால0தி

சலன0ைத0

ேதா3.வி0த பாவா?
P$

ேபாைத( 1ட ம3$, ேபா7 ெவறியிேல, பDைசைய விைளவி0$

பண0ைத ெப-க அவ திடமி7தா. அ0தைகயவ+-' அ.

பாைவ- கா

ைகயிேல இர-க

உ

டாயி3..

கனிபவ0திேல அவ க0ைத ைவ0தவனிடமி$ பிாி0$ அவைள
மைனவியா-கி- ெகா

டாேன, உ

இைண$ வா?தெத லா
இ+

$ மண

மி+மி+

ைமயி

காதேலா, அவ+ட அவ

எ0தைன நாக?

ாித மைக ேபா , 'ழைத- '.'.

'றாம , கணவ தைன ேநா-'

ெயௗவன0தி

ேபாெத லா நாணி0 தாA

விழிகைள உைடயவளா2, 9.9.ட கிாிைஜைய அவ காணவி ைலயா?

ேஜாகி, அவைள- ெகா

 சேதாஷமாக இ-கிறா! இவ ேச/$ ம

ேவைல ெச2ைகயி , இன"

அவ/க>-' $ைம அழியாம

சிாி-க

க

இ-கிறேத!

ணி

க பளபள-க ேநா-க

அேக வ$ ெநகி பழக ஆர பி0த பிதா அவ+-' அ$வைர ேதாறாத
எ

ணகெள லா ேதாறின. மைனவி ப3றிய ஆ3றாைம திதாக உைர0த$.
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கிாிைஜயிட"
பாவிட

ேஜாகியிட"

அவ க

ட சிற-களி

ெநகி வா?த $மண நாகளி

ஓ/ அ ச1ட

காணவி ைல. அவ க

களி

விள "7யாத இரகசியகைளேயா, சிாிபிேல அவைனD சி/-க ைவ-க- 17ய

கவ/Dசிேயா ஒநா 1ட அவ காணவி ைல. அவ/க>ைடய இ லற வா?வி

பயனாக உதி0த ெச வகைள, இைறவ வள/$
ெகா

டா. ஆனா

பனி-கால0தி

வளராம!

பட மர , வசத

எ0$-

வத$

தளி/-கவி ைலயா? B-கவி ைலயா?
“பா, ரக மா இ ைலயானா , என-'D சாபா ைவ-க- 1டாதா? 'ளி0$
"AகிD 90தமாக இ-க- 1டாதா?” எறா.
அவ 'ர

ஆ$ர

அவ Pனிய0தி

இத$.

லயி0தப7 அவ+-'D ேசா. பைட0தா.

ரக ைமயி மக வ$ உகா/தா. I0தவனான அவ+-' பதிைன$
இ-' . கவ7 லாத இள பிைள; மாம+-' உதவியாக0

பிராய

ேதாட0$-' ேபா2 "

க3க ேவ
ேவ

 .

வ7

டனாக உைழ-க- க3. வ ைபய. காேராட-

ெமப$ அவ+ைடய ஆைச. ' ப , கலகல இர



அவ+-'

ஒவ-'ள அளேவ பா ேசா. ைவ0திதா.

“என ராமா? உகா/, ஏ பா/-கிறா2?” எறா மாம.
“இ ைல, மாமி எைன மற$விடா/க. ஜயா

ல9மி(

ேபான பி நா

அவ/க>-' ெபாடாக0 ேதாறவி ைல. மாமி, நீக இனிேம
ெப3.0 ததா!
அவ.

ெப

நா கேவ. எைன மற$ விடாதீ/க” எ. சிாி0தா
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மாமியிட

தனியான பிாிய

அவ+-' உ

மலர ைவ-' "ய3சியி , அவ தின"

அவ3.-ெக லா

எவ/-'

தா

அபா

. அவ>ைடய ேசாக

ேபசி0தா பா/-கிறா. ஆனா

இதா. த எ ைல வைரயி!

ச-தி இ ைல எப$ேபா , தா வ'0$- ெகா

7ேய வவதி ைல.

“என மாமி, ேபசாம

P?த "க0ைத
அவ

வவத3'

ட ேகாைட0

இ-கிறீ/கேள? உக Bமியி , மாம கா

ைவ-க- 1ட

நா ச மதி-கவி ைல. நீக இேபா$ என-'D ேசா. ைவ-க மறத$

இ-க . Bமிைய மற$ வி_/கேள! ">D ெச7க "ைள0$ விடன.
இ0தைன வஷ0$-' பிற', பாவ

அைவ(

"ைள-க

எ.

வி_/களா?” எறா ைபய.
'ழ ைப ஊ3ற வதவ>-', ம

எற ேபDைச- ேகட$

ைக அதி/த$.
ஆ

நீ

அவ ேசாக0தி
ேபா

உயி-' உயிரான ம

அவ வா?விேல கலதித ம

தி-கிடா3 ேபா

ைண- 1ட மறதாேள! கா3.

ைண I. நா' மாத காலமாக

மற$ விடாேள? ெசற தடைவ, ஒ.-' ஒபத லவா அவ>-' அத ம
வாாி வழகியித$?
ஏேதா ஒ மய-க நிைலயி$ அவ செட. நிைன-' வ$விடா3
ேபா

மனசி

பரபர0தா. அேபாேத ைகபா0திர0ைத நAவவி ஓட ேவ
பத3ற"

உ

டாயி3..

“பா/0தீ/களா மாமா? ம

எற$



ேபா

மாமி-' பரபர வகிற$.

கவைலபடாதீ/க மாமி, நா ">D ெச7கைள ெவ7, " ேபா0

திபியி-கிேற. மாமி, அதி
எறா மமக.

ஓ/ ஆர89 மர

பா-' உடேன அத- க ம
கறாக- ெகா

 ைவ-க ேவ

ெவ'நாகளாக” எறா.

ைவ(க உக ைகயா ”

ணி நிைன ஓ7ய$. உடேன, “ந ல

 . என-' நிசமாகேவ ஆர89 ைவ-'

ஆைச

226

உடேன ரக, “ஒெறன, ப0$ பதிைனேத ைவேபா . ந ல சீனி ேபா
இனி-'

ஒ-க. நா வாகி வகிேற” எறா.

“ஒ. ேபா$ ” எறா பா.
“அத பழ0ைத உக மக என-' உாி0$- ெகாபா; இ ைலயா மாமி”

எ. சிாி0$- ெகா

ேட ராம ைககAவD ெசறா.

ரக மல/$ சிாி-ைகயி
சிாி-காமேல.
ரக உ

பா, “எ மகள ல, உ மாம மக” எறா

 ைக '70$D சிறி$ ேநர

ெவளிப-க

றமைன-' வதா.

ரக ைம, 'ழைதக, ஷ, எ லா உமைனயி

விடன/. ராம ந வழியி

ைபய. 1Dசமிறி மாமியிட

கைட ேபா

ெசறிதா. பி

ப0$ உறகி

'றைட விடா. கவ7 லாத

ேக ெமாழிதா.

அவ உ மாம மக எறாேள! என ெபா அத3'? அவ>-'

மைனவியாக நட$ ெகா>

உ0ேதச

இ-கிறதா? இ ைலயா? I.

'ழைதகைள பறிெகா0த ரக ைம அைத மறேத ேபா2- கணவ+ட

ெநகிD சிாி0$ ேபசி மகி?கிறா. 'ழைதகேள ெபறாத கிாிைஜ, அ!0$-

ெகாளவி ைல.

அவ என நிைன-கிறா?
பலவிதமான ேபாைதக>-'
சினத$.

பழ-கமான அவ உள

நிைன0த மா0திர0தி

சீறி
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எA$ ப0தவ/கைள0 தா

7 பிற

வதா. அப7யி

விாி0தித$. த70த க பளி ஒ. இத$.

சா-'

பா ப-கவி ைல. உகா/திதா.
இளி
க

அவ "க

அவ+-'0 ெதாியவி ைல. ஆனா , வா?விேல ஏமா3ற

ட தனி உவேமா? ேசாக0தி தனிD சிைலேயா?

சின$ சீறி வதவனி உட
"த

சி/ ஓ7ய$.

"ைறயாக அவ, தா அவ>-'0 தீகிைழ0$ விடாேனா எ.

நிைன0தா. "ர0தனமாக Bவான அவைள- கச-கி விடாேனா எற

எ

ண0$-' "த

இத எ

ண

"தலாக அவ ெந8ச

ேதாறியட பல உ

இட

ெகா0த$.

ைமக அவ+ "7ன. அேத F7 ,

அவ+ைடய சி3றைன தைதயிடமி$ பிாி$ ேபா2விடவி ைலயா? அவ
ந- ெகா

7-' ெகௗாி கணவனிடமி$ பிாி$ வதி-கவி ைலயா?

பா ஏ அMவித

நட-கவி ைல? அத Fைட வி அவ பிாி$ ேபா'

விப0ைத- 1ட- காடவி ைலேய! கிாிைஜேய+

ேஜாகி(ட அ7-க7

மணி-க ல7 பிறதக0$-'D ெச வா. இவ ஏ ெச வதி ைல?
பா, சாதாரணமாக அவ பா/-'

மைனவியிட

ேபாறவ>
அபா

ெப

கைள ேபாறவ அ ல.

நிைற காணாதவனாக ேவ. மைகைய நா7D ெச !
அ ல அவ. பி?

அவைன

டமாக0தாேன அவ கிOணனி மீ$ விரசமாக பழி 9ம0தினா! அவ

ெந89-'0 ெதாி( , பாவி R2ைம 'றி0$.
பாைவ எப7 நிைன0தா! அவனா

$ணிவி ைல. வழிக இ$

அவ மீ$ ெந8சார- களக

அவ ெநறி நி3பவேள.

நிைன-'
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ஆனா , ரக எ

ெச. அம/தா.
தைலயி

ணகைள ஒ$-கிவி, அ7ேம

வ7 ைல. அைர "



அ7 ைவ0$, அவளகி

ேபா/ைவ(மாக 'தியிதவ>-'0

தி-கிடா3 ேபால0 R-கி வாாி ேபாட$. இளிேல வ8சகமாக எவேர+

வதிபாேரா எற அதி/ேவா?
ெம ல அவ காதகி

'னி$, “நா தா பா. நீ இப7 எத3காக வ0த

கா-கிறா2? இேதா பா/, பா” எ. அவ ைகைய ெம ல ப3றினா.
“ேவ
உட

டா ” எறா அவ. அவ பி7யி

இத ைகயி அைச க

அதி/$ '!கிய$ அவ+-' ாித$.

“என ேவ

டா

பா? நா

, அவ

ெகா0$ ைவ0த$ அMவளேவ. I.

'ழைதகைள பறிெகா0த ரக ைம மற-கவி ைலயா?” எறா. அவ+-ேக

'ர

தAதA0த$.

அவ அவ ேகவி-' ேநர7யாக பதி

1றவி ைல. எேகா ேநா-'பவளாக,

“நீக ெகௗாிைய- க7- ெகா>க” எறா.
“பா!”
“உ

ைமதா. அ0த மாத0$-' அவைள அைழ0$ வ$விக.”

“இெத லா

என பா?”

“நீக ெகௗாிைய நா7 ேபாவ$ நிசதாேன?”
அவ தயகினா; தமாறினா; பிற' ஒ- ெகா

டா.
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“பா? உன-' அதனா

ேகாபமா? உன-' இத F7-க விபமி ைலயா

பா?”
“நா அப7யா ெசாேன?”
“பி, என-' விளகவி ைலேய?”
“என-' அத ம

ேபா$

வா?-'.”

“நா ெகௗாிைய வில-க ேவ

ெமறா! வில-கி விகிேற. நீ ஏ இப7

ேப9கிறா2 பா? எைன உ " இ. '3றவாளியாக உணகிேற, பா.”
“இ ைல, நா தா '3றவாளி. பிற/ எைமக நிைறய பா
ப9ைமயாக விைளதா , ெபாறாைம- க

க>ட கா

ெபாிேயா/ ெசா வா/க. நா பிற/ வா?ைவ- க

ம-கைள- க

ெகா

ததா , பிற/ Bமி

ப$ பாவ

எ. ந

 ெபாறாைம பேட. பிற/

 ெபாறாைமபேட. எ 'ழைதகைள மாாி0தா2 எ0$-

டா. நா இனி(

'ழைத ேவ

ெம ஆைசபடா ,

ெபாறாைம( வ . எ ஆைச மீறி ேபா'

விகிற$. என-' இனி ஒ.

ேவ

ேபாெத லா ெத2வ

அ70$

டா . ெகௗாிைய- 17 வாக.”

“பா!”
அவ+-ேக அவ 'ர

ாி$ ெகாள "7யாததாக இத$.

“நா... நா அறியாம

உ மனைச- கச-கி எறி$ விேட. நீ இMவள

ெமைம(ளவளாக இபா2 எ. அறியாத "ரடனாக இ$ விேட.
எைன ெவ.-கிறாயா பா? இவனா
பா?”

எ வா? ெகட$ எ. ெவ.-கிறாயா

230

அவ மனசி ஒ Iைலயி!

கணேம+

தைன ெவ !

எபைத ாி$ ெகா

ெமைம இ ைல எப$ ெபா2. அவனா!

கீ?0தர உண/கைள ஒ$-கி ேபச "7(

ட அவ பா/ைவ ஒளி ெவளமாக0 திக?த$.

“நா உகைள ஏ ெவ.-கிேற? நீக "ைறயி லாம
க7னீ/களா? பல ேப/ அறிய பதய0தி
ெகா
“ஆனா

ஒ

எைன-

ெவறீ/க; எைன உாிைமயா-கி-

_/க.”
பதய

எனா

ஏ3பட$தாேன?”

“கட$ ேபானைத ஏ நிைன-கிறீ/க? தைலவிதி எ. ஒறி ைல?”
அவ>ைடய ைகக இர

ைட(

அவ ேச/0$- ெகா

ேகாபமா, பDசா0தாபமா எப$ அவ+-ேக ாியாம

டா. ஆ0திரமா,

படபட உ

டாயி3..

“பா, எைன வி பி ஒநா 1ட நீ சேதாஷமாக இததி ைலேய?” த
ேதா விைய ஏ3.- ெகாள வி பாம
கிOணைன ெவ3றி க
ெகா

$70த இதய0தி 'ர

அ$.

டதாக அவ அ$வைர தைன0தாேன ஏமா3றி-

7தானா? அவ காதேலா தனிட

வாழவி ைல எப$ ஒேற

ேபாதாதா? ஒ ேவைள இைத உண/$தா அத- கிOண ெவ3றி(ட
எ-களி-கிறாேனா?
ெபாறாைமயி ஆதி-க0தி!ள மன0$-', இன வழியி

தா சிைத ெச வ$

எற ெதளி ஏ$?
“இைதெய லா
ெகா

இேபா$ ஏ ேககிறீ/க? நா

ேந3.0தா மண

ாி$

ேடாமா?” எறா பா.

“நா ேகடத3' பதி

ெசா . இவேனா வா?த$ ேபா$

எ. நீ விலக

வி கிறாயா? என-' மைனவியாக வ$ எைன ஏமா3றி விடா2. கடேன
எ. இத F7ேல நீ பாசமிறி வா?வா2. அப70தாேன?”
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அவ 'ர
க

ெவறியி P ஏறிய$.

க நீைரD சித, “எைன ஏ $.0$கிறீ/க? ெதாி$ ெகா

 ஏ

'0$கிறீ/க ெந8ைச?” எறா பா.
“பழிகாாி!” எ. அவ ைககைள உதறிவி அவ எAதா. றமைனயி

ப0த அவ+-' ஆ0திர"

ெகாதளி

அவ ெக8சி(

1ட, அவ+ைடய ெபாறாைம வசபட உள

ச3ேற+

கைர$

ெபா2யா.த

ெந89-காாி!

அடகவி ைல.

வ$

ெகாள- 1ட, அவ இதமாக ேபசவி ைல. க

$7$70த ெந89ட ெநைப- கிழி0$- ெகா

 தானிய ெப7ைய0 ேத7

ேபானா; ெப7-' ைத0$ ைவ0தித ம$7ைய எ0தா. ேதா விைய
மற-க ம$வதிய அவ, ம.நாேள ெகௗாிைய அைழ0$ வர ஏ3பா ெச2ய
ேவ

ெம. உ.தி ெகா

டா.

ம.நா காைலயி உதய0ைத, பா அத F-'ளி$ வரேவ3கவி ைல.
'ளி/த ம

கீ?0திைசயி

ணி *பாிச

கா களி வழிேய பா2$ உடைலD சி/-கD ெச2ய,

ெபாகி வத கதி/D ெச வைன- க

டா.

$ ந பி-ைக; திய ஒளி; $ வா?!
தைன மற$ விைளநில0தி

நிறவ இ ைககளா!

இ$ேவ எ உயிாி சார ; வா?வி இப ; ம

எ லா

இ$ேவ. எைன இ$ வ8சக

ம

, எ அ ைம, எ 'ழைத,

ெச2யா$! தீ(

ேநா( இைத

எனிடமி$ பிாி-க "7யா$; பிகி விட "7யா$; எ ம

----------

ைண வாாினா.

.
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3.9. ந<ேடச5 அ
ஆ-கி அழி0$ பல திவிைளயாட கைள ாி$ ெகா
காலேதவ+-' அ!ேபா சேபா ஏ$? உ
ச-கரகளி

 உ

 ெச !

 பவகளாகிய

மாறி மாறிD 9ழ. ெச !பவ, ெசற தட0ைத( தி பி

ேநா-'பவ அ லேவ? மாதியி தைல"7 ெவளி இைழக ஆகிவிடன.
ைகக> கா க> 9ளிகளாக- காய, ேதாேல எ

விA$விடன. எதி/மைனயி

ண3ற 9-கக

ரக ைம மக இராம இளகாைளயாகி

விடா. ேதயிைல ைவ0த ரக, பDைசைய பணமா2- காண0 ெதாடகி

விடா. சர-ேக3றிD ெச ல, ஆறாயிர0$-' லாாி வாகியாயி3.. Fைட
இ70$, நீ7, வசதியாக- க7 விடா. ெகௗாி, அத F-' வத$ேம
மணிமணியாக இ பிைளகைள ெப3. விடா. சில ஆ

மா.த க!
ெத2வ

களி

எ0தைன

வ8சி0த$ எ. மாதி நிைன0தாேள! கவடறியாத மக ேஜாகிைய,

அப+மா வ8சி-கிறா? எதி/மைனயிேல, அத மக+-' பிைளயாகி
விடனா? ஒேவைள அவ, அவ/ மகேனா? அவ மக அவ/ மகேனா?
"$ைம(

ஏமா3ற"

ெந8ைச ைநயD ெச2$ விடனேவ! இத

ஏமா3ற0$டேனேய இவ மகி ம7ய ேவ

க

7யவதாேனா? ஐ$ 'றி8சிகைள-

ட அவ அத F7ேல மழைல ஒ த

எதி/கால ந பி-ைகைய- காண

ேபாவேத இ ைலயா?
சகலா0தி ப

7ைக வ$ விட$. ஹ7 Fகெள லா ெமAகி

$பி-கப விடன. மாைல அழகழகான ேகாலகைள, F "3ற

"Aவ$

ெப

க வைரதா/க.

மாதி இள

மமகளாக இத கால0தி

ெவ

ெப

எ0தைன ேப/ ேசைல உ0$D ெசா'9-காாிகளாக மாறிவிடன/?

உபேயாகி0தி-கிறா. "3கால0$ ெப
களி

ைமயான சா பைல0தா ேகாலமிட

களா ெகௗாி( ம3றவ/க> ? ஹ7
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ஒ0ைத-' அணியணியாக ஹ7 ெப

க கிள பி விகிறா/கேள, பதய

பா/-க , என எனேவா ஆடக பா/-க ?

எதி/ F- ெகௗாி, மமக ராம லாாி ஓ7 ேபாக, ஒ ெசMவா2-கிழைம
ஒ0ைத ெச கிறாேள! ஆனா , அவ F7

மீ$ இ லாம

என உ

? அேத

சாைம, அேத ேகா$ைம, அேத உைழ. அவ மக, மமக இவ-'

அ!-கேவ இ ைலேய!

ேகா$ைம0 ேதாைச 9 அ-கி ைவ0$, ேசா.
ஆமண-' ெந2யி

"-கிய I. திாிக அதி

ெவ

ைண(

வா?

நேவ ைவ0$,

ெபா.0தி எாிய, 'ழைதகைள

உகா/0தி ைவ0$, 93றி0 திO7 கழிபா/க சகலா0திய.. பிற' அத0

ேதாைசைய விைளநில0தி

Fசி வி வ$, இைறவைன0 $திபா/க.

'ழைதக இ லாத F7ேல ப
ேஜாகி ஒ வழிபாைட(

7ைக-'

பவ0$-'

ஏ$ ம9?

'ைறபவன ல. மாைல, நில0தி

ேகா$ைம

ேதாைசைய Fசி வி வத பி தீப0தி கீ? உகா/$ இைறவைன0
$தி-கலானா.
க

கைள I7யவளாக, மாதி றமைனயி

பிரா/0தைனயி
ெகா

ர8சகமான ஒ, அவ>ைடய ெசவிகளி

7த$. அைனயி ம7 இத

தாலா7னா3 ேபா

உற-க0தி

ப0திதா. அவ+ைடய
ேபா , அ$ அவ ஓ2த நர கைள0

இத$. ெம ல ெம ல அவ த நிைன மற$

ஆ?$ விடாளா? அைத உற-கெம.

எேகேயா ம-க ேபா2- ெகா
ணவ

ெசா வத3கி ைல.

7தா/க. பைட திர

இ ைல. மைகய/ படாளமா என? வ
வ

இனிைமயாக விA$

"



 ேபாகிறேதா?

அணிதவ/க அ ல,

ண0 $கி க; ைககளிேல ககணக, ெந3றியி

மகல

ெபா-க. ஓ7 ஓ7 ஓ7 ஒ மைக ந லா "ேன ெகா3றைவ ேபால
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வகிறா. பிேன, அவ/கைள0 ெதாட/$ 'திைரகளி
சிபா2களி படாளம லேவா $ர0$கிற$.

"ேன ஆ3ைற0 தா
கரமல/ 'விய, க

7 மாதரசி, ெதாைலவி

ணித? நைனய இதய

க0தி ஏதிய

ெதாித ேகார0ைத ேநா-'கிறா.

உக, “ஆல"

ட அரேன, அ ைமேய,

எகைள- காபா3.க; ந89

ட நாயகேன, நாயகிேய, நதி தா

வராம-கD ெச2(க; க

க.0த பிராேன, கயவ/க>-' உதFேரா?”

ட

7 அவ/க

எ. ல பி0 $தி-கிறா, $7-கிறா.
என அதிசய , ஆ3றிேல அரச சைடயி$ ெபா' வ

அ லேவா ெவள

ர

 அைலேமாதி வகிற$! சீறி ர

கைகைய ேபால

 ெபாகி Eைர0$

வவ$ $ ெவளேமா? அறி, ஏ.ைடய ெப மானி அ ெவளதாேனா?
கா3றா2- ககி வத அ9வக, அ70$ ைட0$ வ
ம

 நி3கிறன. மைகயாி க

க நறியா

ெவள

க



பளபள-க, அத

பஸேவசைன அவ/க க?$ பாகிறா/க. கணகணெவ. மணிக

ஒ-கிறன; Rப

கம?கிற$.

மாதி செட. இத- கட0தி

விழி0$- ெகா

டா. மணி ஒ( ,

பிரா/0தைன ஒ( ! ேஜாகி விள-கி ", அர+-'D ெச2(

எ. அவ>-'0 ெதாிவாயி3..

பிரா/0தைன

பெட. எA$ உகா/தா. உள0தி ேபாிப உண/ைவD ெசா ல0

தரமி ைல.
‘ஹா ந89

ேட9வரா! உ கைணேய கைண! ‘ஏ கல'கிறா2! நா

இ-கிேற. எைன மறதாேயா?’ எ. காடேவா, என-'- கன ேபா
அத- காசிைய- கா7னா2? உ 'ல0ேதாாி ெத2வ நாென., மற$

ேபான இத அ8ஞானி-'

க?ேவ?’ எ. விய$ க

விA$ பணிதா.

நீ நிைன I7னாேய! உ கைணைய எப7
களி

நீ/ ெபக, ஓ7 வத அ ைம, விள-கி "
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“ேஜாகி, ஈ9வர அ ெச2தா. ந89
எ. ேவ

எறா.

7, ெவளி பண

ேட9வராி ேகாயி!-' வேவா

"7$ ைவ(க. கிாிைஜ, விA$ ' பிட மா”

ேஜாகி வியட அ ைமைய ேநா-கினா. “அ மா!”
“ஆமா , மகேன. கன ேபா - காசி க

ேட. ஆ. தா

ஆ3றிேல த

'திைர(

க

ணீ/ ெபாகி வர, சிபா(

ேட. ஆல"

7 அ ைம வர

மடகிD ெசறைத(

ட ஐயைன நா மற$வி, ைபய இ ைலேய எ.

வதிேனா . ஈ9வர/ நிைன I7னா/” எறா பரவசமாக.
ேஜாகி( கிாிைஜ( ந89

ெவளி பண

ட ஈ9வர ேகாயி

"7$ ைவ0தா/க.

உள திைச ேநா-கி வணகி,

ந பிேனா/ ெகவதி ைல அ லவா? மண வா?வி பல ஆ
அத Bைவ பிைள-கனிெயாைற ஈெற-'

க>-' பி,

சினகைள ெப3றா.

"தியவளி மகி?Dசி-' ஓ/ எ ைல ஏ$? ேஜாகியி ஆனத0$-' வர  ஏ$?

'ழைத-'- '.'.ட ஓ7யா
உ

ெகா

கிாிைஜயி "க0தி

டாயி3.. ெசா !-' அடகாத நாண"
டன. பா

காரணமாக ேபசாம

இத மா.தைல- க
ஒ$கிய ெப

 உள

வதன0தி

ேபா , $ெப

ைணD

, ேக ெச2$ மகி?தா/க.

ைண அைழ0$ பாயாச"

நாக>-' பி விதி மகி?தா/க.
சாதாரணமாக ‘க

'7

மகி?தா. பிாி

க 1ட, அதிசய

P?வ$ ேபா , கிாிைஜையD P?$ ெகா

ஆனத மி'தியிேல மாதி, ெப

நிைற

தனி0த ஒ ேசாைப

ணிக ’ ைவபவ" , "த

"ைற ெப

ேசா.

சைம0$ பல

Pயாக இ-'

ேபாேத நிக?0$வ$ அத நாைளய வழ-க . ஆனா , ைகயா, த மகனி
மைனவியி ேபாேத அத மா.தைல '0தி விடா/. அ. கிாிைஜ

மணெப

ணாக மகல நீ/ ெகா

 அத இ ல

'த அேற மகல
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P0திர0ைத ேஜாகி அவ கA0தி

களிைப- ெகா

"7$ விடா. எனேவ வி$ட

டா7 மகி?தா/க.

அத F7

எத ைவபவ

திக ப0$

ெசறன.

எறா! , "த

வ

காியம ல/ ' ப

வானைட0$- ெகா7- ெகா

7த நா ஒறி

அ. ஹ7யிேலேய இ-கவி ைல.

கா/கால0 $வ-க0தி
கிாிைஜ-' ேநா க

ட$.

மணி-க ல7யி$ அ ைம பற$ வதா . "திய ெப

ெப

க>

7

ம ,

இைளய

ஆவேல உவாக அவ/க மைனயி " 'Aமி விடன/.

வா அைட0$- ெகா

7த$. இர பகலாக பக

இரவாக நீ

ட$. $வ

ட

ெகா7யாக, தா2ைமயி ேவதைனைய, தைலயாய ேநாைவ அ+பவி0த ேபைத-'
ஆவ , ந பி-ைக எற அதர-

ேபா$ வி7வதாகேவ இ ைல. ேஜாகியி உள

கயி.களி

ஊசலா70 தவி0த$.

நாக நாகாயின. ரக எ*ேட ப-க

ெச., ம0$வைர பா/-க0

ேத7னா. அேக அவ+-', க0ேதா-க ெவைள- கிழவி, ‘’ கிைட0தா.

மத0தி ேபாிேல மனித'ல0$-'D ேசைவ ாிய ப லாயிர- கண-கான ைம க
தா

7 வதித கிழவி அவசியமான ெபாக>ட வ

ரக+ட வதா.

ஹ7யி , அத- ெகா

மைழயிேல, ‘ேவத0தி

ெவைள-கார- கிழவி’ எ. அைனவ

எ லா

ம

எதி/0தன/. ரக ஒேர அதட

எ ேலாைர(

ஏறி- ெகா



ேச/-'

ட கிழவி வத$ , மாதி உபட

அவ/கைள அட-கினா.

ெவைள-காாி, நிைலைம ேத/Dசி ெப3ற ம0$வ-'

நிைல-' ேபாயிபைத உண/தா.

7யி

சமாளி-க- க7னமான
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சிறிய உயி/ ேபானா!

ெபாிய உயி/ நிறா

ேபா$

எற எ

கிழவி அவைள ஒ0ைத ஆ*ப0திாி-'0 R-கி ேபாகலா

ண0$ட ‘’

எ. ரகனிட

ெமாழித$ , ேஜாகி ெவலெவல0$ நிறா. ரக அத3'ாிய ஏ3பாகைளD
ெச2த$ , ேஜாகி ேம3'0 திைச ேநா-கி, “ஈசேன, நீ அளி-'

பிDைச, ேமாச

ெச2$விடாேத!” எ. ைக'வி0தா.
மாதி அைலபா( ெந8ச0$ட ம.கினா. ேபாஜ மைனவி ஆ*ப0திாி ெச.,

அ$ேபால...

ஆனா , கிOண ஆ*ப0திாி-காரைர அைழ0$ வ$ ஊசிக ேபாடா.
ஊரா-', ஊசிக ேபாடாத பாவி ம-கைள0 ெத2வ

ெகா

 ேபாயி3ேற!

த நிைனவ3ற கிாிைஜ, ஆ*ப0திாி-' அைழ0$D ெச லபடா.
அைற-கத I7யி-க, ெவளிேய தவி0த அ0தைன ெந8சக>-' , நா' மணி
ேநர0$-' பி, மைழெயாயி நேவ ேத Xற களாக- 'ழைதயி ஒ

ேகட$.

கத படாெர. திறத$. ெவைள(ைட0 தாதியி "க ெதாி( " மாதி

ஆவேல உவாக உேள பாய0 தாவினா.
“ஆ

'ழைத...” எ. 1றிவி0 தாதி ம.ப7(

கதைவ படாெர. ேபா

விடா.

ேஜாகி ஆவேல வ7வாக நிறா.
'ழைத ஏ இ+

க0தி விைற-கிறேத! அத இள'ர இப ேபாைதயி

"Aகிய மாதி, கனி ஈற ெசAெகா7ைய மற$ விடா. கனி காண0 $70தா.
அத மல/ ேபாற "க0ைத இகிய க

களா

"க0ேதா இைணய0 R-க- ைகக பரபர0தன.

க

, 9-க க

ட
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எேபா$ காண ேபாகிேறா

எ. தவகிட$ வத ெச வைன ஏ இ+

ெவைள- ககாாி அழ விகிறா? கடேள இவ/க>-' ெந8சி ைலயா?

மாதி, ெபா.ைம இழ$ கதைவ இ70த ேபா$ உளி$ கதைவ0 திறத தாதி
அத7னா. கதைவ நறாக0 திற-காமேல, “ேபா கிழவி” எ. அவைள0

தளிவி, “அத ெபா

C ஷ யா?” எறா.

ேஜாகி பதறி ஓ7னா. மீ



கத அைடபட$.

“அ7பாவி!” எ. மாதி நிறா.
ேஜாகி உேள ெச. பா/0தா. மைழயி

ேபா

I-கி

அ7பD ேசா/த தா?வாைர மல/

அவ கிடதா. ைகயிேல ஏேதா ரப/- 'ழாைய- க7யிதா/க.
ஏேதா ைவ0திதா/க. ெவைள டா-டர மா, கிாிைஜயி ஒ

ைகைய- ைகயி

ைவ0$ பா/0$- ெகா

“கிாிஜா!” எறா அவ, அல.

7தா.

'ர .

அவ அவைன மலர ேநா-கி, இத?கைள- 17 ெசானேவ, அவ ஒவ+-ேக

ாிதன.

“'ழைதைய- ெகா
தாதி அA

 வ$ காக” எ. $0தா ேஜாகி.

'ழைதைய- ைகயிேலதி வ$ கா7னா.

கிாிைஜ பா/0தா. அவ விழிக மல/தன. இத?களி
“ஆ

னைக அ பிய$.

பிைள, கிாிஜா ஈசனி அ.”

கிாிைஜ சிாி0$- ெகா

ேட இதா. க

க மல/த ப7 இதன.

டா-ட/ உதகைள பி$கி வி ேபானா.
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ெவைள(ைட0 தாதியி கவிழிக அக. ெசMவித?க 'விதன. “ஓ... கா!

கா!” எ. அவ ஒைய அ0$, “கிாிஜா!” எற Xறி வத ேஜாகியி அலற

ஒ அத- க7ட0ைதேய அதிரD ெச2த$. 'ழைத க0தி விைற-கலாயி3..
மைழ விடாம

ெகா7ய$.

---------

