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அய, நா�% ெச�*� மண� ./ெர�0 1ெட+ .� பரவிய2. அ
த வாசைன 

அவ� வ	�ேபா2 ம�%� வ	� வாசைன. ஊெர+.� விள4ேக&றி வி�டா�க�. 

அ
த 1% ம�%� இ	)% கிட
த2. '1�*, ஏ� அ�தமி�த பிற. 8ட விள4. 

ஏ&றவி,ைல' எ�0 த�ைனேய ேச�%4 ெகா)% ப�ட�பா ஜ�ன, வழியாக4 

காமரா அைற4.� வ	கிற ெவளி;ச�தி, அ+. கிட
த ேமைஜ மீ2 =�ெபா� 

டல�ைத>�, பலகார+கைள>� ைவ�2வி�%, ?&0�&0� பா��தா�. காைர 

ெபய�
த ?வாி, '�வி�;' ெலாட ெலாடெவ�0 ஆ*4ெகா)*	
த2. மிகA� 

கவனமாக அைத� த�*வி�ட2� அைறயி, விள4. எாி
த2. 

 

8ட�ைத�தா)* ெவனி;ச� ேலசாB�பரவி சைமய, ைறயி, அவ� தைரயி, 

ப%�தி	�பைத4 கா�*4 ெகா%�த2. சாி
2 கிட
த மல�4.விய, மாதிாி இ	
தா� 

அவ�. பி�ன, தைரயி, 'ரள, அதி�	
2 மல�;சர� 2வ)% விழ, ஒ	 சி�திர� 

ேபா, இ	
தா� ந�மதா. இனிேம, ஒளி
2 ெகா�வதி, லாபமி,ைல எ�0 

நிைன
2 நம�தா ெவளிேய வ
2 நி�றா�. அவனிடமி	
2 1?� வாசைனைய 

�க�
2 �க� ?ளி�தா� அவ�. ப�ட�பா ம�%� த�மைனவிைய ஆைசேயா%, 

ஆவேலா% ஏற இற+க+ பா��தா�. ெவட ெவட ெவ�0 ஒ	 ெகா*ேபால ெச4க; 

ெசேவ, எ�0 சிைலமாதிாி இ	
தா�. அவ� ெவ%4ெக�0 �க�ைத� 

தி	�பி4ெகா)டா�. 
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"எ�ன ந�மதா வ
தி	4கிறவைன வா+க�D ெசா,ல மா�ேட+கேற- அவ� �க� 

சிவ
த2. 

 

"உ+கைள இ+ேக வர;ெசா,� யா� 8�பி�ட2?" 

 

"உ�ைன� பா4கF�D ஆைசயா இ	
த2 ந�மதா. எ�ப�பா�தாG� ஒ� 

ெநன�'�தா� என4.. " 

 

அவ� H� ெகா�*னா�. ைககைள� I4கி ெந�* �றி�தா�. 

 

"பா�தா;ேசா,�ேயா? ேபா+கேள�. " 

 

ப�ட�பா அச�%; சிாி�'; சிாி�தா�. ேமைஜ மீ2 ைவ�தி	
த =ைவ>�, 

ெபா�டல+கைள>� எ%�2 வ
2, இ
தா ! இைத வா+கி4ேகா. = ைவ;?4ேகா. நீ 

தைல ெநறய = வ;?)டா ஜ���D இ	4.. நாம ெர)% ேப	மாேவ *ப� 

சா�பிடலா�. இ�னி4கி '2�பட� ாிJ�. உ� அ)ணாA� ம�னி>� 

ேபாயி	�பா�Dதா� ைதாியமா வ
தி	4ேக�-" 

 

ந�மதா பாிதாபமாக அவைன�பா��தா�. ஓ�*� ேபாயி	4.� க�ன+க�. ேசாைக 

ெவL�பாக ஓ� அச�% ெவL�'.=ைன4க)க�. மழ மழெவ�ற �க�. வைள
த 

�4.. ெச�ப�ைட பற4.� கிரா�' ேவற. ஆ)ைமயி� க�/ர� லவ ேலச�� 

இ,லாம, ஆணாக� பிற
2 வி�*	
 தா� அவ�. ெதாள ெதாளெவ�ற ஷ��%�, 

ெத	ைவ� ெப	4.கிற ேவM*>� க�*யி	
தா�. 

 

அவ� அவL4. அ	கி, ெந	+கி வ
2 நி�றா�. ேமG� ெச�*� மண� 

./ெர�01சிய2. அவ� நக�
2 நி�றா�. எ24. இ�ப* நா�%� 'ற�தா� 

மாதிாி ெச)ைட ஊ�தி)% வேர�? சாராய ெந*ேய ேதவலா� ேபால இ	4. -', 

 

"அ�ப நாைளேல	
2 .*;சி�% வா+கறயா?" 

 

''உ4.�... இ24 ெகா)D� ெகாற;ச, இ,ைல-" 
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அவD4. ஆைச அ*�24ெகா)ட2. அவைள�ெதா� %�பா�4க ேவ)%�. அ
த 

நீ)ட பி�னைல வ	ட ேவ)%�. ெகாN ெகாN ெவ�றி	4.� க�ன+கைள 

வ	ட ேவ)%�. 

 

அவ� ஜ�ன, வழியாக ெவளிேய பா��24 ெகா)* 	
தா�. ேகாவி��	
2 

நாத�வர ஒ� ேக�ட2 

 

"கடAேள! கடAேள! எ�ைன ஏமா�தின2 ேபா2� இைத இ
த ஜட�ைத 

இ+ேகயி	
2 ேபாக;ெசா,ேல�- அவ� திOெச�0 உர�த4.ர�,, 'வ
தா;?, 

பா�தா;? ேபா+க இ+ேகயி	
2 எ�றா�. 

 

ைகயி, பிாி�2 ைவ�24 ெகா)*	
த அ,வா� ெபா�டல� பிாி�தப*ேய 

இ	
த2. 

 

அவ� தைலைய4 .னி
2 ெகா)டா�. 

 

ந�மதாவி� மனசி, ஒ	 சலன� ஏ&ப�*	4கேவ)%�.  

 

"சா�பி�%�%�ேபாேறளா?" எ�0 ெம2வாக4ேக�டா�. 

 

"உ�" எ�றா� ப�ட�பா. 

 

அலமாாியி� கீேழ இ	
த த�ைட எ%�2 ைவ�2�பாி மாறினா� அவ�. பாி
2 

பாி
2 சாத� ேபா�டா�. மள மளெவ�0 சா�பா% ஆயி&0. 

 

"கிள�ப�%மா ந�மதா?" 

 

""உ�... கிள�'+ேகா இ�D�. ெகாPச நாழியானா எ+க�மா வ
2%வ�. அ�'றமா 

அ)ணாA�, ம�னி>� வ	வா..." ம0ப*>� அவ� அவ� அ	கி, ெந	+கி வ
2 

தீ�றா�. 
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ஓ! இ2 எ�ன ஆைச? ஆ)பி�ைள எ�0 உ	வ�தி, இ	
2 வி�டா, ேபா2மா? 

ந�மதா ெவ%4ெக�0�க�ைத� தி	�பி4ெகா)% வாச&கதைவ� திற
தா�. 

 

அவ� ப*யிற+கி, ெத	வி, நட
2ெச�றேபா2 அவ� மன� ேவதைன�ப�ட2. 

க)களி, க)ணீ� ெப	கிய2. ஒ	 ஆ)மகனி� ெந	4க� அவ� மீ2 ெந	�பாக� 

தகி� பைத அவ� உண�
தா�. மட மடெவ�0 பலகார� ெபா�டல+கைள எ%�2� 

ெத	வி, 1சினா�. 'Mப�ைத எ%�2 எ+ேகா ைவ�2 வி�டா�. ப�ட�பா 

வ
தேதா ேபாளேதா ெதாியாம, .�ம�*ைய� ப&றைவ�2 .ைற
தி	
த 

சாத�24.�பதிலாக சைம�2� ைவ�தா�. 

 

அ�மா, அ)ணா ம�னி வ	வத&. ெவ.ேநர� இ	
த2. காமரா அைற4.� 

ெச�0 ஜ�ன, ஓரமாக; சாBA நா&கா�ைய� ேபா�%4ெகா)% உ�கா�
தா�. 

கைட�ெத	வி�	
2 ேபாகிறவ�க� =�ெபா�டல+கL�, காBகறிகL� வா+கி� 

ேபானா�க�. 1�*ேல மகL4ேகா, மைனவி4ேகா, ேபாகிறா�க�. தாB4ேகா 

எ,ேலா	� = வா+கி� ேபாகிறா�க�. 

 

அ�மா ஆைச ஆைசயாக இ
த4 க,யாண�ைத அ
த அழகான '	ஷேனா% நட�தி 

ைவ�தா�. அவ� க) டாளா ப�ட�பாவி� .ைறைய�ப&றி? 

 

ந�மதாவி� ெநPச�தி, அ
த நிைனAக� ெபா+கி எN
தன.சில நிைனAக� 

மனதி, நிைல�பதி,ைல. சிலநிைல�2 நி�0 வி%கி�றன. க)ணீ� ெப	க� 

ேத�பி� ேத�பி அNதா�. இ
த மDஷ� எத&காக எ�ைன�ேத* வ	 கிறா�.? 

எ�ைன�ெதா�%� பா�4க ேவ)%� எ�கிறா�? அத&. ேமேல இ
த உட�'4. 

ஒ	 ேதைவ இ	4கிறேத. அைத அைத ..இவனா,?... 

 

வாQ4ைகைய; ?ைவேயா% அDபவி4க அவL4. ஆைச. ந%�தர4.%�ப�தி, 

பிற
தவளாக இ	
தாG� அவL4. காாி,ேபாக ஆைச. நைக ந�%க� 

=�*4ெகா�ள ஆைச. ப�%�ப�டாக உ%�தி4ெகா�ள வி	�ப�. க)F�, மன 

��நிைற
த க)வைள அைடய வி	�ப�. 

 

இ�தைன எ)ண+கL�, கனAகL� சாி
2 ேபாயின. தி%�ெம�0 அ�மா  
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க,யாண�ைத நி;சய� ப)ணி4 ெகா)% வ
தா�. ந�பஅ
த��24. இ
த வர� 

கிைட; சேதெபாிய பா4கிய� எ�றா�. 

 

ந�மதாவி� ெந&றிெய+.� விய�ைவ�2ளிக� அ	�பின. �
தாைனயா, 

ெந&றிைய� 2ைட�24ெகா)% அழி
2ேபான ெபா�ைட; சாிெசB2 ெகா)டா�. 

 

ெத	வி, ேபாேவா� வ	ேவா� .ைற
2 வி�ட2 யா� 1�*�	
ேதா ேர*ேயாவி, 

பாட, ேக�ட2. எதி� 1�%� ெத�ைன மர�தி� கீ&0கL4கிைடேய நிலா 

ெதாி
த2. 

 

அ
த�தனிைம>�, இரA� அவL4.4 கச
த2. அவ� சி
தைனயி, ஆQ
தா�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 2222    

 

அவL4.� தி	நீ�மைலயி, க,யாண� நட
த2. �த� �த�, ப�ட�பா அவ� 

ைகைய� பி*�தேபா2 அ2 ஒ	 ெப)ணி� ைகைய�ேபால ெம�ெம�ெத�0 

மி	2வாக இ	
த2. ஆ)மகனி� அN�தமான பி*யாக இராம, ேதாழி�ெப) 

ஒ	�தி மிக நளினமான4 ைகைய� பி*�2 வ	%வ2ேபால இ	�பைத உண�
தா�. 

ப�ட�பா அவைள� தி	�பி� பா�4கவி,ைல. விைளயா�%� ைபய� ேபால எைத 

எைதேயா ேவ*4ைக பா��24 ெகா)* 	
தா�. ந�மதாA4. பி�ைள1�டா� 

ேபா�*	
த நைக கைள� பா��2 =ாி�2�ேபானா� அவ� அ�மா. 

 

சிவ�'4க, ெந4ல�, இர�ைடவட� ச+கி�, காதி, நவர�தின�ேதா%க�, ைகயி, 

நாைல
2 த+க வைளய,க�, ஒேர சமய�தி, ஐ
தா0 ப�%�'டைவக�. எ�னேவா 

திOெர�0 அMடெலMமிகளி� சா
நி�திய� த� 1�*, ஏ&ப�% வி�டமாதிாி 

அ
த அ�மா� மன� ெநகிQ
2 ேபாயி	
தா�. 

 

க,யாண�த�0 பகேல தி	நீ�மைலயி�	
2 எ,ேலா	� 'ற�ப�% வி�டா�க�. 

திOெர�0 ஓ� அதிMட ேதவைத த� மீ2 ஈ	ைண மைழ ெபாழி
2 த�ைன� 

பண4காாியா4கி வி�டைத நிைன�2 மைல�2� ேபாயி	
தா� ந�மதா. 

எ,லா�ெப)கைள>� ேபால அவ� '4கக� 'ற�ப%��� க)கல+கினா�. 

 

அவ� அ�மாA�, ம�னி>�, அ)ணாA� அNதா�க�. ந�மதாவா, தன4. 

வி*Aகால� வ
2 வி�ட2 எ� அவ� அ�மா ெபாி2� ந�பினா�. 
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வைள
2 வைள
2 ேபா.� அ
த;சாைலயி, எ,ேலாாிட�� விைடெப&04 

ெகா)% த� கணவDட� அவ� ப�T, 'ற�ப�டா�. ெகாPச�, ெகாPசமாக 

தி	நீ� மைலயி� ேதா&ற�, ேகாயி, எ,லா� பி� த+கின. 

 

அ%�2 ஒ	 ஊாி, ப� நி�றேபா2 ப�ட�பா அவL4. ஆைசயாக ஒ	 ப
2 

ம,�ைக� = வா+கி4 ெகா%�தா�. பா��டா உைட�2 எ%�2 வ
தா�. பழ� 

ேவ)%மா எ�0 ேக�டா�. 

 

அவ� எதி�பா��த2 ேவ0. அவனிட� ஒ	 ெந	4க�. ஒ	 ஆவலானபா�ைவ. 

.ைற
தப�ச� ேமேல ஒ�*யாவ2 உ�கா	வா� எ�கிற எதி�பா��'. ஊஹு�.. 

 

ப�T� ஆ�ட�தி, ப�ட�பா I+கி வழி
தா�. அ
த சமய+களி, அவ� தைல 

ேலசாக அவ� ேதாளி� மீ2�, க�ன+களி� மீ2� சாB
2 சாB
2 நிமி�
த2. 

அவ� சி���2�ேபானா�. அவ� ச�ெட�0 விழி�தேபா2 அவைள�பா��2 அச% 

வழிய; சிாி�தா�. ஏேதா ெசBய� தகாதைத; ெசB2வி�ட .&ற உண�Aட� 

அவைள� பா��2� தைல .னி
2 ெகா)டா�. 

 

ஒ	 ெப)ணி� இய,ேபா% 8*ய ஆ)மகனாக அவ� இ	�பைத அவ� ெதாி
2 

ெகா)டா�. 

 

எதி� ெபPசி, இ	
த அ
த ந%�தரவய2�த�பதிக�, அவ�களி� ேப;?, பா�ைவ 

பறிமாற,, ெந	;?�, க�/ர மான அவ� ேதா&ற�, வGவான அ
த4கர+க�, 

தீ�ச)மான பா�ைவ 

 

ந�மதாவி� கN�தி, இ	
த அ�தைன நைககL�, உடைல;?&றி4 ெகா)*	
த 

ப�%�'டைவ>� ?ைமயாக இ	
த2. 

 

ஆயி&0, ஊ� வ
த2. ஊ	4.�ெபய� எ�ன ைவ�2 வாNகிற2? ஏேதா ஒ	 ஊ�. 

ெத	ேவ அவைள>�, அவைன >� ேவ*4ைக பா��த2. "ப�ட�பா 

ெப)டா�*ைய� பா	*... ராஜா�தியா�ட� இ	4கா. இ24.�ேபாB இ�ப* 
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ஒ	�திவ
2 வா;சி	4.�பா	..."அவ�க� உர4க� ேபசாவி�டாG� 'கி? கி?' 

ெவ�0 ேபசி4ெகா)டா�க�. 

 

ப�ட�பாவி� அ4கா விதைவ. ப4க�2 1�%�=ரணி வாB ெகா�ளா;சிாி�'ட� 

த�%நிைறய ஆர�தி கைர�2 எ%�24ெகா)% வ
தா�. வாச�, ெபாிசாக� 

ப*4ேகா ல�ேபா�%, ெச�ம) இ�*	
த2. .ைலேயா% வாைழ மர+க� சாB
2 

நி�றன மாவிைல� ேதாரண+க� அைச
தன. 

 

"ெப)டா�* ைகைய� '*;?4ேகா ப�ட�பா.. கிழ4ேக பா��2 நி,G+ேகா" 

எ�றப* =ரணி வ
தா�. அவ� ெம�* .றி+கிய2. தாளமி�ட2. ஆர�திைய; 

?ழ&றி4ெகா)ேட ந�மதாைவ நிமி�
2 பா��தா�. ெசா4கி�ேபானா&ேபால ஒ	 

பா�ைவ. ச
திரகைல மாதிாி வைள
த ெந&றி. அதி, ப*
த ?	�ைட4 8
த,. எ%� 

பான �4.. ைவர� மி�னிய2. �4.�தி சில ேப	4. ட�ேபா% பிற
த மாதிாி 

ெரா�ப� ெபா	
தி�ேபாB வி%கிற2. 

 

க+க�மா த�பிையயி�, த�பி மைனவிைய>� ஆைசதீர� பா��தா�. க)களி, 

க)ணீ� அ	�' க�*வி�ட2. 

 

“வல2 காைல எ%�2 ைவ;? வா�மா-" 

 

ந�மத� உ�ேள வ
தா�. 8ட�தி, பளபளெவ�0 ச+கி�க� ேகா�த ஊPச, 

ேலசாக ஆ*4 ெகா)*	
த2. ?வ� நிைறய தPசாW� பட+க�. எதி� ப4க�2 

அைறயி, இர)% க�*,க� ேபாட�ப�*	
தன. '2 ெம�ைதக� ?	�* 

ைவ�தி	
தா�க�. 

 

"உ�ேள வா�மா... ெமாத,ேல கா�பி சா�பி%...அ�' றமா 1�ைட;?�தி 

பா4கலா�" எ�0 பாிேவா% க+க�மா ந�மதாைவ உபசாி�தா�. 

 

Xைர த2�'� கா�பி ெகா)%வ
2 ைவ�தா�. ப�ட�பா இவைள4கவனி4காம, 

எ�னேவா ேபசி4ெகா)% வாசG4.� உ�L4.மாக அைல
2 ெகா)*	
தா�. 

 

சைமயலைறயி�	
2 க�ெம�0 பாயச� மண�த2. கசகச� ேத+காB அைர�த 

பாயச�. 8டேவ ெநB>� வி� *	�பா�க� ேபா�	4கிற2. 
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ந�மதா .ளி4க� 'ற�ப�டா�. ஊ� நா�%�'ற� மாதிாி இ	
தாG�, க+க�மா த� 

1�*, எ,லா வசதிக L� ெசBதி	
தா�. .ளியலைற வசதியாக இ	
த2. அ+ேக. 

அ�மா ஊாி, வி*ய நாG நாழி ��ேப எN
தி 	
2 யாராD� வராளா 

வராளா�Dபா��2)% அவசர அவசரமா .ளி;?�% வ
2 பழ4க�. ஆைச தீர 

ஜலமா ெகா�*)% .ளி4கF�D அ+ேக ெதா�*யி, தL�பிய த)ணீைர� 

பா��த2� நிைன�24 ெகா)டா� ந�மதா. கிண&றி�	
2 இைர�24 

ெகா�*னா, உ�ேள ெதா�* யி, .' .'ெவ�0 ஜல� விN�ப* க�* 

இ	
தா�க�. 

 

ப�ட�பா உ�ேள இ	
2 'பாாி�' ேசா�'4க�* ஒ�0 எ%�2 வ
தா�. 

ேரழியிேலேய அ
த; ேசா�' க� ெம�0 மண
த2 'இ
தா' எ�0 ெகா%�தா�. 

அவL4. லYைஜயாக இ	
த2. விரலக� அவ� ைகைய வ	%கிற மாதிாி 

ேசா�ைப வா+கி4ெகா)டா�. "மPச� =சி4கிற வழ4க� உ)டா" எ�0 

ேக�டா�. 

 

அவ� தைலைய ஆ�*யAட� உ�ேளயி	
2 ஒ	 ட�பா நிைறய க�Iாி மPச� 

ெபா*ைய எ%�24ெகா)% வ
 தா�. "ப�டண�2ேல க
தசாமி ேகாயி,கி�ேட 

வா+கி ன2. த)ணி ேபா0மா இ,ைல இ�D� இர)% வாளி இைர;? 

ஊ�த�%மா" எ�0 ேக�டா�. 

 

அவL4. உட�ைப எ�னேவா ெசBத2. த)ணி வ	� அ
த இ%4. வழியாக 

அவ� அவ� .ளி4கிறைத� பா�4க ஆைச�படறா� ேபால இ	4.... எ�0 

நிைன�24 ெகா)டா�. 

 

"வா)டா�...நிைறய த)ணி இ	4.-' 

 

அவ� உ�ேளேபாB ெகாPச� ெகாPசமாக4 கதைவ; சா�தியப* கதவி� 

இைடெவளி வழியாக அவைன� பா��தா�. 

 

உஹு�..ஒ	 ேவைல4கார�-இ,ைல ஒ	 ேவைல4காாி ேக�கிற மா திாி 

த)ணிேவFமா, மPச� ேவFமா எ�0 ேக�%வி�% உ�ேள ேபாBவி�டா�. 
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ெவ&0 உட�பி, ேசா�ைப4 .ைழ�2� =சி Xைர வழி>� த� உட�பிேல 

லயி�2�ேபானா�. அ�ப*ெயா	 நிற�. ெச
தாைழேபால ஒ	 மPச� மிDமிD�'. 

ெவ0� பழய24.�, எாி;ச4.ழ�'4.ேம இ�ப* ஒ	 மிDமிD�' பட�
2 

கிட
த2. 

 

தைலைய;?&றி� 2)ைட4க�*4ெகா)%, 'டைவைய; ?&றியப* உ�ேள 

வ
தா�. க+க�மா அவ� கா,கைள� பா��24 ெகா)ேடயி	
தா�. வாைழ 

மர�தி� அ*� த)%ேபா, உ0தியாக, வ�ளி�பாக இ	
தன. க,யாண� தி, 

இ�*	
த நல+.�=;? ேலசாக4 கைல
தி	
த2. 

 

”இ
த உ�ள ேபாB4 க�*4ேகா. ?வாமிகி�ேட த�*, '2�'டைவ, ரவி4ைக 

இ	4.-” 

 

ெவ�ளி�த�*, தாமைர வ�ண�தி, ஜாிைக4கைர ேபா�ட 'டைவ இ	
த2. 

ரவி4ைக இ	
த2. 

 

ெந&றி4. இ�%4 ெகா)டAட� தி	�பி ?வாமி பட+ கைள�பா��தா�. �4கி, 

ந�2 சிாி4க சாரதா�பிைக ந% நாயகமாB4 ெகாGவி	
தா�. ச
திரகைல, 

அZமாைல, ?வ* ேஹ அ�பா! அ�பாளி� கர+களி, எ2தா� ெபா	
த வி,ைல. 

க	�' வி,G�, கிளி>�, பாசா+.ச�� எ,லாேம ெபா	�த�தா�. 

 

ெந&றி தைரயி,பட விN
2 நம�காி�தா�. பட�தி, ெதா+கிய ச)பக 

மாைலைய4கி�ளி எ%�2 �*
த 8
த�, ெதா+கவி�டப* ெவளிேய வ
தா�. 

 

அ
த�ெத	வி� ெப)க� ஏேதாதா சா4.ைவ�24 ெகா)% வ
2 வ
2 

ேபானா�க�. க+க�மாவி�கி�ேட ேபாB தாQ
த.ர�, ந�மதாவி� அழைக 

வ�ணி�தா�க�. 

 

8ட�தி, ஊPச�, ஆ*4ெகா)*	
த ப�ட�பாைவ ஒ	�தி சீ)*னா�. 

 

"இ�னி4கி எ+கா�2ல =4கற .)% ம,�� =ைவ� பறி;?)% வ
2..." 
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"ஹீ..ஹீ..." எ�றா� ப�ட�பா 

 

"வா* ேபாகலா�. அ24. ஒ)F�'ாியைல -" எ�றா� இ�ெனா	�தி. 

 

"இவD4.� 'ாிPச� எ�ன 'ாியா�டா எ�ன? அவ 'ாியவ;?ட மா�டா? ஹு� 

த+கசிைலயா�டமா அ�ப* ஒ	 மிD மிD�'+கேற�-” 

 

சா�பா% ஆயி&0. க�*�தயிைரஊ&றி ைகவழிய சா�பி�% எN
தேபா2 

ந�மதாA4. ஊாி,அ�மாவி� நிைனAவ
த2. யா� 1�*ேலா அ%�ப*யி, நா� 

=ராA� ேவ. ேவ. எ�0 ெவ
2 ெகா)*	4கிறாேள. 

 

பக, I4க�தி, கனா 8ட வ
த2. ப�ட�பா அவளிட� ெந	+கி வ
2.. அ�பாடா! 

எ�ப* ேவ��24ெகா�ற2?... 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 3333    

 

ந�மதாA4.4 க,யாண� நட
தேத ஒ	 கனA மாதிாி இ	
த2."இ
த� 

ெபா)F4. எ�பவி*ய�ேபாறேதா" எ�0 ெசா,�4ெகா)ேடதா� ந�மதாவி� 

தாB ெவ+. ல�?மி காைலயி, எN
தி	4கிற வழ4க�. பைழய24.� எாி;ச 

.ழ�'4.� இ�ப*ெயா	வள��தி இ	4க �*>மா எ�ப2 ஆராய�பட ேவ)*ய 

விஷய�. ப�2 .*�தன+ கL4. ந%வி, ந�மதாைவ இளவ�ட+க� 

க)களாேலேய ெகா�தி4 ெகா)*	
தன�. அதிேல சாயிரா� எ�0 ஒ	�த�. 

இவைள எ�ப*யாவ2 சினிமாவி, ேச��2விட ேவ)%� எ�0 2*�24 

ெகா)*	
தா�. 

 

ந�மதா? ஒ	 ட�ள� பாைன ஜல� கிைட4.மா? ந�மதா? Hடாகா�பி இ	
தா 

ெகாேட�' எ�0 ெசா,�4 ெகா)ேட உ�ேள வ
2 உ�கா	வா�. 

ெவ+.ல�?மி4. ப&றி4ெகா)% வ	�. ச
தன;சிைல4. ைத�2�ேபா�ட மாதிாி 

ைகபி2+கி வழிய ரவி4 ைக ேபா�%4 ெகா)% அவ D4. பாைன ஜல��, Hடான 

கா�பி>� ெகா)% வ
2 ெகா%�பா� ந�மதா. அவ� தயA அவ�கL4. ேவ)* 

இ	
த2. ெபாிய ெபாிய '�ளிக� அவD4. இேநக�. அவ�களி� 1�*, சைம4க 

ெபாாி? ெசB2 அD�'வா�. 
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"நீ>� 8ட. �ேபாேய� ந�மதா எ)பா� சாயிரா� " 

 

எ,லா+கிட4க அவ� எ24..." 

 

"வர�%� மாமி! நா0 ெபாிய மGஷஞா� ெதாிPக)டா ந,ல2தாேவt'' 

 

அவ எ
த மDஷாைள>� ெதாிP?4க வா)டா� " 

 

ந�மதாA4. சினிமா எ�றா, உயி�. ஓசி� பா� ெகா)% வ
2 ெகா%�பா� 

சாயிரா�. 

 

ஒ	 தடைவ ெவ+.ல�?மி தைலயி, மேட� மேட� எ�0 ேபா�%4 ெகா)% ஊைம 

அNைகயாக அNதா�. 

 

"பாவி�ெப)ேண! உட�'�,நீ>� ெச24கின ெபா�ைம மாதிாி இ	4கிேய. 

அைத�பா�2�% அவ� இளி;சி)% இளி;சி)% வரா)*. ஏமா
2டாேத* 

சினிமாA� ேவ) டா�. இனிேம அவ� பா� .%�2 நீ ேபாேன..." 

 

ந�மதா பய�2ட� தாைய� பா��தா�. 

 

'நா� ஒ	 �ழ� கயி�2ேல ெதா+கி%ேவ�-" எ�0 �*�தா� ெவ+.ல�?மி. 

 

இெத,லா� எ�ன�மா அம�4கள�? சினிமாA4.� ேபானா, எ�னவா�?" 

எ�றா� ந�மதாவி� அ)ணா கி;சாமி. 

. 

ேபாேவடா! நீ ஒலக�தாைர�ேபால க,யாண� கா�� தீ�D ப)ணி�% ேபாேற. 

இவL4. ஒ	 வழி ெபாற4க வா)டாமா?" 

 

த+ைகயி� அழைக �தலாக ைவ�2 கி;சாமி>�, அவ� மைனவி>� த+க� சினி மா 

அபிலாைஷகைள =��தி ப)ணி4ெகா)*	
தா�க�. ஆனா,, சி;சாமி சாயிராமி� 

ப�T,சினிமா பா�4க �*யவி,ைலேய எ�0 வ	
தவி,ைல. எ�ப*ேயா அவ�க� 

ேபாB4 ெகா)*	
தா�க�. 
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ெவ+.ல�?மி எ+ேகேயா ேZ�ராடன� கிள�பி�ேபானா�. ப�2 நாைள4. 

ஹாBயா பகவ� தாிசன� ப)ணி)% 'இ
த� ெபா)F4. ஒ	 ந,ல வழிைய4 

கா)பிட� எ�0 கடAைள ேவ)*4ெகா�ள4 கிள�பிவி�டா�. 

 

தி	�பி வ	�ேபா2 தா� க+க�மாைவ ரயி�, ச
தி� தா�. �த�, அவ�தானா 

எ�பேத ச
ேதகமாக இ	
த2. ஒ*சலாB இ	
தவ� சைத ேபா�*	
தா�. 

விதைவ4 ேகால� ேவ0. ப�%;?+க*� 'டைவ, நவர�தினமாைல, 'ைதய�'ைதய 

த+க வைளய,க� எ�0 அம�4களமாக இ	
தா� க+க�மா. "நீ+க எ
த ம�%�?" 

எ�0 ேக� டா� க+க�மா. .ரG� க+க�மா .ர,தா�; ஒ	 மாதிாி ''கீ; கீ;' ெச�0 

 

"நீ+க... க+க�மா இ,ேல?' 

 

ஆமா�. நீ ெவ+.தாேன? அ�பேவ ெநன;ேச�. இ
த மாதிாி பர+கி�பழ� ேபால 

ஒ	 சிவ�ைப நா� அ�'ற� யா�கி�ேட>� பா�4கைல." 

 

இ	வ	� ெந	+கி வ
2 உ�கா�
தா�க�. 

 

"சிவ�பாவ2 ம)ணாவ2! எ,லா� ேபா;?. அவ� ேபான�பற� எ�தைனேயா 

தி)டா�ட�. கி;சாமிைய� தா� உன4. ெதாி>ேம. சாியா�ப*4காம இ�ப 

பலகார� ேபா�% டA� �டா,ேல ெகா)%ேபாB வி4கறா�. அவ D4.4 

க,யாண� ஆயி%�2. எ� ெபா) ந�மதாைவ நீ பா�தி	4கமா�ேட...' 

 

"ெபா) ெபாற
2தா?" 

 

ெபாற
2, சாறகால�2ேல எ+கN�ைத அ0�2)% இ	4.-' 

 

''சீ..சீ அ�ப*ெய,லா� ேபசாேத. ப*4க வ4கிற2 தாேன. ேவைல4.�ேபாயி 

ச�பாதி;?�%�ேபாறா-'' 
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"ப*�' ஏறினா�தாேன? கைத '�தக� தா� ப*�ப� அ2A� சினிமா கைத 

'�தக�. ந�னா சினிமா பா��பா" 

 

க+க�மா சிாி�24 ெகா)டா�. 

 

"இ�ப யா�தா� சினிமாA4. ேபாகாம இ	4கா? அைத வி%. நா� உ�மாதிாி 

இ,ைல. வசதியா இ	4ேக�. நீதா� ெர)டா
தாரமா பண4காரD4. 

வாQ4ைக�படறைதவிட பா,யமா இ	4கிறவD4. ெமாத, தாரமா வாQ4ைக� 

ப�ேட வ0ைம, இ,லாைம�D அDபவி4கிேற. நா� அ�ப*யி,ேல. அ0ப2 

வய?4கார	4. �ணா
தாரமா க��ைத நீ�*ேன�. ஐPசா0 வ	ஷ� 

வாQ
தி	�ேப�. வாQ4ைகD எ�ன அDபவி;ேச�? ஒ�Dேம இ,ைல. அவ� 

ெத	4.ற�*ேல ப%4ைக>�, நா� 8ட�2 உ�ேள ப%4 ைந>மா கழிP?2. 

என4. உட�'4. ேதைவ+கற ஆைச இ,ைல ... நைக ந�%, =மி காணி+கற 

ஆைசதா� அதிக�, இர)% தார+கL� கழ�* வ;?�%�ேபான நைககைள 

அ�ப*ேய எ%�2 எ+கி�ேட .%�தா�. எ+ேக�ேட�
2 ஒ)ைண>� 

எதி��பா�4கைல.' 

 

ெவ+.ல�?மி ஆ;ச�யமாக க+க�மாைவ� பா��24 ெகா)% உ�கா�
தி	
தா�. 

 

"வய?4கால�2ேல தன4. சி;	ைஷ ெசBய ெப) டா�*�D ஒ	�தி 

இ	
தா�தா� ஊ	4.�, த�ம�24 .�பய
2 நட�பா�D எ�ைன4க,யாண� 

ப)ணி)டா ரா�. வாB4. 	சியா சைம;?�ேபா�ேட�. க�/ரமா அ\ேளா ெபாிய 

1�%ேல மகாராணி இ	�';சாவிக� .G+க வைளயவ
ேத�. ெந,G�, 

வாைழ>�, பலாA�, மாA� ெகா�*4 கிட4கிற 1�*ேல நட
2 வைளய வறேத ஒ	 

பா4கியமா ப�%2* ெவ+.. நா� எ� ெபாற
தா� 2ேல பாதி நா� ப�*னிய� 

இ	
தவ. இ�ப* அMடல� ?மிக� ந��தனமி%� 1�*ேல நா� மகால�?மியா 

இ	
 ேத�. அவ� ந�னா
தா� இ	
தா�. தி%�D உட�'4. �*யாம� 

ேபாயி%�2 "க+க� மா! உ� மாதிாி ஒ	 திட ைவரா4கிய சா�ைய நா� 

பா��ததி,ைல. சாீர ?க�தா� பிரதான�-ஏ� அ2 இய&ைகயான2� 8ட எ�0 

நிைன4 கிற பா,ய வய? உன4.. அ
த ஆைசகைள ெபாசி4கி)% ேறN வ	ஷமா நீ 

ெநறPச மனேசாட எ+கி�ேட 	4கிேய"�D அNதா�. ேவ)*ய பணம கா? இ	4. 

இMடப* இ	4கலா�"�D ேவற ெசா,��%�ேபானா�. 



15 

 

 

ரயி, ஏேதா ஒ	 ஐ+ஷனி, நி�ற2. ேமேல பலைகயி, ப%�தி	
த ைபயைன 

க+க�மா எN�பினா�. ைபய� =Pைச யாகஇ	
தா�. "ேபாயி, நாG 

ெபா�டல��, கா�பி>� வா+கி)%வாடா..." எ�0 ெவ�ளி48ஜாைவ4 ெகா%�2 

அD�பினா�. "எ� த�பி... எ+க�மா அ�பாA4. நா� ��தவ. இவ� கைடசி. 

இவ� ெபாற4கற�24. ��னா *ேய நீ ஊைர வி�%�ேபாயி�ேட. " 

 

"ப*4கிறானா?" 

 

"ஏேதா ப*;சா�, சிலேப	4. எ+ேக ப*�' ஏ�ற2, எ�ேனாட 2ைணயா 

இ	4கா�. எ� ெசா�ைதெய,லா� யா� ஆள�ேபாறா, அவD4.�தாேன?...' 

 

ெவ+.ல�?மி சி
தைன வய�ப�*	
தா�. 

 

சினிமா பா� ெகா%�2 அவைள வைள4க�பா�4.� சாயிரா�. எதி� 1�% காேலY 

ைபய� 1?� க) 1;?. க,யாணமான ப4க�2 1�%4கார� 'அ*ேய ந�மதா! இ+க 

சி�ேத வ
2�%�ேபாேய�. மாமி ஒ)*யா அ%�ப *யிேல கMட�படறா பா	. 

ெதா�*,ேல .ழ
ைத கிட
2 க�தற2 பா	 எ�0 வி%4.� அைழ�'. அவ� 

மைனவி4 .�ெதாியாம, வா+கி வ
2 ெகா%4.� ம,�ைக�ப
2. 

 

“ஏ2* இ\வளA =?" 

 

அவ� விழி�தி	
தா� 

 

"ப4க�2 1�% மாமா வா+கி4ெகா%�தா�" 

 

"அவ� ஏ)* உன4. = வா+கி�தரD�? அ�ப* ெய,லா� வா+க�படா2*. " 

 

"வா+கி)டா எ�ன? அவ� ஆைசயா வா+கி)% வ
2 .%4கறா�. மாமி4. 

ெசா,லாேத. எ�ைன4ெகா�D'% வா+கறா�. நா� ஏ� ெசா,ல�ேபாேற� 

மாமா�D�ேட�. நீதா� ஒ	 �ழ� = வா+கி என4.� ம�னி4.� கி�ளி4 
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.%4கிறிேய" தைல நிைறய = ைவ�24ெகா�L� ஆைசயி, இ
த�பாவி� ெபா) 

ஏமா
2�% நி4க�ேபா றேத" எ�0 எ�தைன நாைள4. ம	க �*>�? 

 

க+க�மா 8ைடயி�	
2 பழ+கைள எ%�2 ைவ�தா�. த�பி வா+கி வ
த 

ெபா�டல+கைள� பிாி�தா�. 

 

"எ�ன ெவ+.! ரயி,ேல ஒ)F� சா�பிடமா�*யா? ம* ஆசாரெம,லா� 

வ;?)% இ	4கியா?" 

 

"ேச...ேச...அெத,லா� ஒ)F� இ,ேல*.' 

 

“அ�ப சா�பி%..." 

 

இ	வ	� சா�பிட ஆர�பி�தா�க�. ெம2வாக ெவ+. ல�?மிேய ேபச 

ஆர�பி�தா�. 

 

ந�மதா ஒ	�திதா� தன4.� பாரமாக இ	�பதாக; ெசா�னா�. ெப)ணி� 

அழைக�ப&றி வ�ணி�தா�. அவைள க,யாண� ப)ணி4ெகா%�2 வி�டா, ேவ0 

எ2 A� தன4.�ேதைவயி,ைல எ�0 ேபசினா�. 

 

ப�ட�பா அவசர அவசரமாக�தி�0 வி�% கா�பிைய4 .*�தா�. அழகான ெப) 

எ�0 காதி, விN
த2� அ4க�ைவ>�, ெவ+.ல�?மிைய>� மாறி மாறி� 

பா��தா�. 

 

ஒ	 ந,ல நாளி, ெப) பா�4க வ	வதாகA� க+க�மா ெசா�னா�. 

 

ெப) பா�4க வ
த அ�ேற க+க�மா த� பண�ெப	 ைமைய� பைறசா&றி4 

ெகா)டா�. த�% த�டாக� பழ�� 'Mப��, உய�தரமான ரவி4ைக� 2)%�, 

எ�% .%�தன+கL� �4கி, விரைல ைவ�தா�க�. ச�ெட�0 தி	நீ�மைலயி, 

க,யாண�� ஆயி&0. ெசலெவ,லா� க+க�மாவிDைடய2. ெப) 1�டா� 

ைககைள 1சி4 ெகா)% வ
2 சா�பி�%வி�%� ேபானா�க�. 
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சாயிரா�� வ
தா�. ப�%�'டைவ>�, �ளAஸு� ஆசீ�வாத� ப)ணினா�. 

"மா�பி�ைள சா�!. நீ+க ெகா%�2 வ;சவ� =ைஜ ப)ணியி	4கD� எ+க ந�ம 

தாைவ4 க,யாண� ப)ணி4க. ெகாPச� வி�%4ெகா%� தி	
தா அவைள�ெபாிய 

ஹுேராயி� ஆ4கி இ	�ேப�... ஹு�..." எ�0 ெந*ய �;? வி�டா�. 

 

உ)ைமயிேலேய அழகியான ந�மதா அ
த அழைக� தா� ஆராதி4க� ேபாகிறா� 

எ�0 பகெல,லா� கனவி, லயி�தி	
ததி, ஓ�0� ஆ;ச�யமி,ைல. அ
த 

வய24ேக உாிய ேபா4.தா� அ2. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 4444    

 

8ட� =ராA� = மண
த2. த�% நிைறய ஜாதி ம,�ைக அ	�'கைள 

ைவ�24ெகா)% ெந	4கமாக� ெதா%�24 ெகா)*	
தா� ப4க�2 1�%� 

=ரணி. I4க� கைல
2 எN
2வ
த ந�மதாைவ� பா��2 அவ� விஷமமாக; 

சிாி�24ெகா)ேட, "எ�ன இ�னி4ேக இ�ப*� பக,ேல I+கேற!" எ�0 

ேச�டா�. 

 

ந�மதாA4.� அவ� ேக�வி 'ாி
த2. அவL� ெவ� க�2ட� சிாி�2வி�% 

ெகா,ைல�ப4க�ேபாB �க� கNவி4 ெகா)% வ
தா�. ேலசாக�பAட� 

ேபா�%4ெகா)%, .+.ம� ைவ�24 ெகா)டா�. 

 

"கா�பி சா�பி�%�% வா. தைல பி�னி = ைவ4கிேற�. ரா�திாி அச�%� 

பிச�%�D இ	4காேத உ� ேபா" எ�றா� =ரணி. 

 

"எ�ன2..." எ�றா� ந�மதா. 

 

"எ�னதா? ஒ�0� ெதாியாதமாதிாி" 

 

இ	வ	� ேச�
ேத சிாி�தா�க�. அத&.� =ரணிைய� ேத*4ெகா)% அவ� 

கணவ� பாG வ
தா�. சா�பா�%4. 'பா4டாி' யி�
2 ேல�டாக வ
தி	4கிறா�. 

 

ஆ� ந,ல உயர�. வா�டசா�டமான ேதக�.அ	�' மீைச. ?	�ைட கிரா� இ�யாதி. 
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அவ� மைனவிைய� பா��24ெகா)ேட ஓர4க)ணா, ந�மதாைவ அள
தா�. 

தைலயி�	
2 ப*�ப*யாக அவ� பா�ைவ மா�பி, இற+கி அ+ேக நிைல�2 

நி�ற2. 

 

=ரணி இைத கவனி�2 வி�டா�. 

 

"ந�மதா? இவ�தா� எ+கா�24கார�" 

 

ச�ெட�0 ந�மதா .னி
2 அவைர நம�காி4கA�, 'ஓ ேஹா! ப�ட�பாவி� 

மைனவியா?" எ�0 ேக�கA� சாியாக இ	
த2. 

 

�ேதா வ
2�ேட�, க+க�மமா =4க�ட 8�பி�டா" எ�ற *. =ரணி கிள�'�ேபா2 

க+க� மாேவ அ%4கைளயி� 	
2 ெவளிேய வ
தா�. 

 

"இ+கதா� சா�பிடற2. ப�ட�பா க,யாண�24. தா� நீ வரைல. இ+ேக 

சா�பிேட�. இைலேபா%* ந�மதா ' 

 

இைல ேபா�டாயி&0. ந�மதாேவ சா�பா%� ேபா�டா�. 

 

இ�ப* வாைழ�த)% மாதிாி ைககளா? நீ)ட நீ)ட விர,களா? ெந&றியிேல 

தவN� 8
தலா? அதி�M ட� சிலேபைர எ�ப* வைள;? பி*4கிற2 பா��தியா? 

இ�த ேநாPசா� ப�ட�பாA4. இ�ப* ெவ)ெணB; சிைல மாதிாி வழ வழ�D 

ஒ	 மைனவி கிைட;சி	4காேள' 

 

"சாியா; சா�பி%+ேகா. பாயச� எ+கேயா ஓடற2" 

 

=ரணியி� .ர�, க%ைம ஏறிய2. மைனவியி� க%ைம யான .ரைல>�, 

�க�ைத>� பா��தவா0 பாG சா�பி�% �*�தா�. இ	
தாG�, அவ� பா�ைவ 

அ*4க* ந�மதாவி� ப4கேம ெச�ற2. 
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ந�மதா ெவ&றிைல�த�*, அழகாக இர)% "/டா4க�" ெசB2 எ%�2 வ
2, 

 

"=ரணி அ4கா! உ+கL4.�, அவ	4.�..." எ�0 ெகா%�தா�. 

 

இத&.� ெவளிேய ேபாயி	
த ப�ட�பா ஒ	 க�% ம,�ைக� =ேவா% வ
2 

ேச�
தா�. 

 

“=ரணி அ4கா! இ
தா+க. ஜைட ைத4க” 

 

"யா	4.டா ப�ட�பா" 

 

அவ� ெநளி
2 ெகா)ேட சிாி�தா�. 

 

ஒ)F� ெதாியாதா4.�” எ�றா�. "உ4.�... பாGA�, =ரணி>� க) சிமி�* 

சிாி�24ெகா)டா�க�. 

 

ந�மதா ெவ�க�தா, சிவ
2ேபானா�. 

 

அ�0 இரA எ,லா இரAகைள>�ேபா, அ,லாம, '2 ைமயாக இ	
த2. நிலA, 

மல�க�, ச
தண� எ�0 மன?4.� ேபாைதைய ஊ�%� எ,லாேம அ
த அைறயி, 

இ	
தன. ஜ�ன, ப4கமாக ைவ�தி	
த க)ணா*யி, பிைற;ச
திர� ெதாி
த2. 

 

அவ� ெவ.ேநர� நி�றி	
தா�. ப�ட�பா ஜ�ன, வழியாக ெவளிேய பா��24 

ெகா)*	
தா�. ந�மதா ெம2வாக அவ� அ	கி, வ
2 நி�றா�. பாைல எ%�2 

அவனிட� ெகா%�தா�. =ரணிதா� காைலயி�	
2 "�த�, பாைல� தர 

ேவ)%�" எ�0 ப*�2� ப*�2; ெசா,�யி	4கிறாேள. 

 

பாைல வா+கி ேமைஜ மீ2 ைவ�2வி�டா� அவ�. 

 

ஒ	 ேவைள உட�' சாியி,ைலேயா? " 
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"உட�' சாியி,ைலயா? கைள�பா இ	4கா" எ�0 அவ� ெந&றியி, ைக 

ைவ�2�பா��தா� அவ�. அ
த �பாிச� ெகாPச�� அவ� உட�ேலா, 

உ�ள�திேலா சி���ைப ஏ&ப%�தவி,ைல. 

 

ந�மதா அG�'ட� ஜ�ன, திைரைய வில4கிவி�% அ%�த 1�% மா*ைய� 

பா��தா�. திற
த மா*யி, =ரணி>�, பாGA� உ�கா�
தி	
தா�க�. பாGவி� 

ம*யி, அவ� ப%�24கிட
தா�. அ
த ெந	4க� த	� ?க�தி, அவ� 

மய+கி4கிட
தா�. 

 

"ேச! எ�ன வ
த2 இ
த மDஷD4.?” 

 

அவ� தி	�பி� பா��தேபா2, ந�மதாA� அவைன� பா��தா�. இ	வ� 

பா�ைவகL� ேமாதின. அவ� த� =ைன4 க)களா, அவைள ஊ%	வி� 

பா��தா�. 

 

"சாிதா�, க,யாண�த�ேற அவ� "உ� ஆ�24கார	4.� =ைன4க)F*, 

ரா�திாியிேல பா��2 பய
24க� ேபாேற.. நீ பா�4கைல�D ேக�ட2 சாியாக�தா� 

இ	4.. இனிேம க)கைள மா�த�*>மா? எ�ப*ேயா இ	
2�%�ேபாக�%�. 

அ�ப� இ	
தா;சாி." 

 

அவ� சிாி�தப* அவ� ப4க�தி, வ
2 உ�கா�
2 பா, கி)ண�ைத அவனிட� 

ெகா%�தப*, "ஏ� ஒ	 மாதிாியா இ	4கீ+க. என4. இ
த 1% ெரா�ப '*; சி	4.. 

ெபாிசா, அழகா	4.. ஒ)%4 .*�தன�2ேல இ	
2 அG�2�ேபா;?" எ�0 ேபச 

ஆர�பி�தா�. 

 

அவ� அவனிட� எதி�பா��பைத மற
2 ஏேதேதா ேபசி4 ெகா)*	
தா�. 

அG�2�ேபானவளாக “மணி ெரா�ப இ	4.ேம... எ�0 அவனிட� மிகA� 

ெந	+கி உ�கா�
தா�. 

 

அ�ேபா2 ப�ட�பா. க)களி, நீ� த2�ப அவைள இர4க�2ட� பா��தா�. 

அவைள அ�ப*ேய இ0க அைண�24ெகா)% ஒ	 .ழ
ைதைய�ேபால� ேத�பி� 

ேத�பி அNதா�. 
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"ந�மதா! நீ ஏமா
2�ேட. என4கி	4கிற பலஹீ ன�ைத�ப�தி உ+கி�ட ெசா,லேவ 

ெவ4கமா இ	4.. பண�ைத�பா�2 மய+கி உ+க�மா உ�ைன எ� கN�தி, 

?�*�டா+க. நீ எ+ேகேயா எ�ப*ேயா வாழேவ)*யவ. ைத4 காைலயிேல 

எ%�2�ேபாB ப*. ரா�திாி ரா�திாி இ
த அைற4.�ேள பல ஆைசகேளாட வராேத.' 

 

அவ� ��பாக4 கிட
த அ
த4 க*த�ைத அவ� ெவ0�'ட� பா��தா�. 

கணவD�, மைனவி>� �த� �த�, ச
தி4.�ேபா2 க*த�எ�ன 

ேவ)*4கிட4கி கிற2? 

 

ம0ப*>� அவ� அ%�த 1�% மா*ைய�பா��தா�. 

 

=ரணி>�, பாGA� அைறயி, ம+கிய ஒளியி, ப%�தி 	�ப2 ெதாி
த2. எ�தைன 

ெந	4க�? �*வ&ற .ழ�ப மான சி
தைனக� அவைள வா�* எ%�தன. எ�ன 

க*த மாக இ	4.�? ஒ	 ேவைள அவ� யாைரயாவ2 காத��2 இ	4கலா�. 

 

நீ)% ெகா)ேட வ
த இரA எ�ேபா2 ெதாைல
த2 எ�ப2 ெதாியாம, அவ� 

I+கிவி�டா�. விழி�தேபா2 ப�ட�பா அைறயி, இ,ைல. 

 

�த,நா� �வ�பன'ாியாக4 கா�சித
த 1% இ�0 அவ� வைர4.� 

ெவ0ைமயாக இ	
த2. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 5555    

 

கதைவ� திற
2ெகா)% உ�ேள வ
தவைள க+க�மா கனிAட� பா��தா�. 

த�பியி� மைனவி. தன4. அ�'ற� இ
த 1�ைட நி�வகி4க�ேபா.� எஜமானி. 

��2 �� தாக4 .ழ
ைதக� ெப&0, த�ைன அ�ைத" எ�0 அைழ4க ைவ4.� 

ெப). அவைள உ�ள� நG+காம, ைவ�24ெகா�ளேவ)%� எ�0 

ஆைசப�டா�. பாிAட� சிாி�தப*, “ந�மதா! ெமாத,ெல வாச,ேல ஒ	 ைக ஜல� 

ெதளி�2 ேகால� ேபா�%%. நீதா� இ
த 1�% கி	ஹ ல�?மி. அ�ப*ெயா	 

ச�பிரதாய� இ	4.... இ
தா...” எ�0 வாளியி, ஜல� ெகா)% வ
2 ைவ�தா�. 
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ந�மதா கல+கிய விழிகLட� அவைள ஏறி�%� பா� �தா�. க) இர�ைபக� 

சிவ
2 கிட
தன. ேபசாம, வாளி ஜல�2ட� வாசG4.� ேபாB ஜல� ெதளி�2, 

இைழ இைழயாக4 ேகால� ேபாட ஆர�பி�தா�. 

 

அ�ேபா2 ப4க�2 1�% வாச&கதA திற
த2. பாG பா4டாி4.4 கிள�பி4 

ெகா)*	
தா�. இவைள�பா��2; சிாி�தப* அ24.�ேள எN
தா;சா? =ரணி 

இ�D� எN
தி	4கைல எ�0 ெசா,�4 ெகா)ேட அவைள� தா)* நட
தா�. 

அவL� அவைன நிமி�
2 பா��தா�. ெந*ய உ	வ�. க�/ரமான உ	வ�. ஓ� 

ஆணி� ஆLைம �Nைமயாக� ெதாி>� ேதா&ற�. இ�ப*>� ஆ)க� 

இ	4கிறா�க� எ�0 நிைன�தவ� உ�ேள தி	�பி ப�ட� பாவி� ேதா&ற�ைத>� 

நிைன�2� பா��தா�. 

 

ந�மதா ெகா,ைல�ப4க� ேபானா�. ேதா�ட�=ராA� எGமி;ைச, நா��ைத, ம&0� 

மல�;ெச*க� நிர�பி4 கிட
தன. க�ெம�0 மண� 1சி4ெகா)*	
த2. கிண& 

றி, பாைற இ%4.க� வழியாக நீ� .' .'ெவ�0 கசி
2 ெகா)*	
த2. 

 

�க� கNவினா�. சி,ெல�0 நீைர வாாி வாாி �க ெம+.� வழிய வி�% �த,நா� 

ஏ&ப�ட மன உள;சைல தீ��24ெகா�ள �ய�றா�. உ�ேள வ
தா�. 

 

க+க�மா ?ட;?ட கா�பி கல
2 எ%�2 வ
தா� "இ�D� பா,, ச�4கைர ஏதாவ2 

ேவFமா;ெசா,G', 

 

"சாியா இ	4.. நா� இ\வளA ெபாிய ட�ளாிேல கா�பி சா�பிடறதி,ைல. 

ெரா�ப�ெபாிய ட�ள�” 

 

"ந�னா சா�பிடF�. அைர வயி�24.; சா�பிடறைத இனிேம வி�%%. உன4. 

இ+ேக ஒ	 .ைற;சG� இ,ைல. 1�*ேல சகல சாமாD� ெகா�* வ;சி	4.- 

சைமய, ப)ேற�. நீ கட
2 சஷட�படாேத. 8ட மாட நாேன ைச ப)F ேபா0�. 

எ�ன சைம4கலா�?' எ�0 ெசா,�4 ெகா)ேட 8ைட நிைறய காBகறிகைள 

எ%�2 வ
2 ைவ�தா�. 

 

கறிகாB, சைமய, எ�0 எதிG� ப&0 இ,லாம,, 'உ+க இMட� ேபால  
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ப)F+க. என4. எ,லாேம பி*4.�. பி*4கிற2� பி*4காத2� மனைச� 

ெபா0�த விஷய�" எ�0 ஏேதா ேபசினா�. 

 

"அ�ப*யி,ைல* ந�மதா! என4. இ	4கிற2 ஓேர த�பி. அவD� நீ>� ச
ேதாஷம� 

இ	4கிற2தா� என4. �4கிய�. அவ� ெகாPச� அச%. இ
த4கால�2 பி�ைள 

க� மாதிாி இ	4க மா�டா�. ெகாPச� ��ேன பி�ேன இ	
தாG� 

ெபா0�2)% ேபாகF�." 

 

ந�மதா .னி
தப* கறிகாB ந04கி4 ெகா)*	
தா�. 

 

ெகாPச� ��ேன பி�ேன எ�றா,, 'ாியமா�ேட� கிற2. அழகி� பரவலாB, ஒ	 

ஆடவைன மய4.� ச4தி இ
த க)கL4., அதர+கL4. இ	4கிற2. அவ� ப%4 

ைகயி, சாB
2 கிட
தேபா2�, ஒ	4களி�2 இ	
த ேபா2� அவ� விலகி விலகி 

ஒ2+கி�ேபாக48*ய அசடனா கவா இ	4கிறா�? ஐேயா கடAேள! இ
ந அசைட 

எ�ப* சம��தனா4.வ2?” 

 

க+க�மா ஏேதேதா �ேலாக+கைள; ெசா,�4ெகா)* 	
தா�. ெபாிய அளவி, 

ெவ+கடாஜலபதியி� பட� மா�*யி	
த2. மிக சா
நி�தியமாக இ	
த2 அவ� 

ேதா&ற�. ெவ�ளி4.�2 விள4கி, ெநB ஊ&றி தீப� ஏ&றி இ	
தா�. 

 

"இ
த� பட� எ� '	ஷ� தி	�பதியிேல	
2 வா+ கி)%வ
2 ெகா%�தா�. 

அவ	4. ஒ	 '�ைள ேவF�D ெரா�ப அைச. ஆனா. எ�னேவா அவ	4. சபல 

'�திேய இ,ைல. நா� ஆைச ஆைசயாB க��தி	
த நா�களி, அவ� ஏகாேதசி, 

அமாவாைச எ�0 ெசா,�)% வாச, தி)ைண4.� ேபாயி)*	
தா�. நா� 

அG�ேபா% இ	
 த�ப அவ� ஆைசேயா*	
தா�, எ�னேவா ெபாற4கைல. ெபாறி 

இ	
தா�தா� பி�ைள பிற4.�. எ�தைன வயசானா G� விடா2. எ�ப*ேயா உ� 

வய�2ேல நாG ெபாற
 தா;சாி. நீ பிரசவ�24.. உ+க 1�%4.�ேபாக 

ேவ)டா�. நா� ெசBயேற)* " 

 

ந�மதா ேவதைன>ட� க+க�மாைவ� பா��தா�. அவ� க)கைள �*4ெகா)% 

மி.
த பரவச�2ட� ?வாமியி� எதிாி, நி�றி	
தா�. பகவாேன! எ�ப*>� நீ 

இ
த ெபா)F4. நாைலP? .ழ
ைதக� அD4ரக� ப)ணD� எ�0 ேக�கிற 

ேதாரைணயி, இ	
தா�. 
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ஆஹா! இ
த ந�பி4ைகதா� மனிதைன எ�ப*ெய,லா� நட4க ைவ4கிற2? 

சி
தி4க ைவ4கிற2? ெசய,பட ைவ4 கிற2? மனித ச4தி4ேக ந�பி4ைகதா� 

�லகாரணமாக இ	4கிற2? 

 

ேந&றிரவி, கணவ� ெகா%�தக*த�ைத இ%�பி, ெசா	கி யி	
த இட�தி, 

ேத*னா� ந�மத�. ப�திரமாக இ	
த2. உ0�தி4 ெகா)ேடயி	
த2. உடேன 

ப*�2விட ேவ) %� எ�0 மனைச� 2*4க ைவ�24ெகா)% 'டைவயி� 

ம*�பி, ஒளி
2 ெகா)*	
த2. 

 

ஏேதா =;சி ஊ�வ2 ேபா, ஒ	 சமய� ேவதைனைய� த
த2. "க%தாசி யாவ2 

ஒ)ணாவ2! தா� க�*ய ெபா)டா�* கி�ேட வாைய�திற
2 ேபசாம க%தாசி 

எ�ன ேவ)*4கிட4.? எ
த அ
தர+க�� அவ�களிைடேய அ
தர+கமாக இ	4க 

�*யாேத! மன�, வா4., காய�தா, பிைண4க�ப�டவ� களிைடேய க%தாசியாவ2 

இ�ெனா)ணாவ2? 

 

கறி காைய ந04கி ைவ�2வி�% தயி�கைடய ஆர�பி�தா�. ெவ)ெணB திர)% 

ெபா+கிவ
த2. அைதவழி�2 ெவ�ளி4கி)ண�தி, ேபா�% ?வாமி கி�ெட 

ெகா)% வ
2 ைவ�தா� க+க�மா. 

 

"சம�தா எ,லா4 காாிய�� ெசBயேற. உ+க�மா ந�னா காாிய� ெசBவா, ந�னா 

சைம�பா. ஊ0காB ேபா%வா" 

 

தி	�ப� தி	�ப சைமயG�, சா�பா%� ப&றியேப;? அவG4. அG�ைப�த
த2. 

எN
2 ெவளிேய வ
தா�. ப�ட�பா .ளி�2வி�%வ
தா�. பளி;ெச�0 ெந&றியி, 

ச
தன� ெபா�%ட� ?வாமி4. நம�கார� ப)ணினா�. 

 

"நீ .ளி4கைல" 

 

"இ,ைல " 
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"எ�னடா இ�ேபா .ளி4க அவசர�?" எ�0 ெசா,� ?+க�மா ந�மதாA4.� 

பாி
2 ேபசினா�. 

 

ந�மதா .ளி4க�'ற�ப�டா�. .ளியளைற4கதைவ; சா�தி4ெகா)% இ%�பி, 

இ	
த க*த�ைத எ%�தா�. ேமேல இர)% .	விக� ச,லாப� 'ாி
2 

ெகா)*	
தன ெப).	வி ெநா*4 ெகா	தர� த� உட�ைப4 ேகாதி4 ேகாதி 

அழ.ப%�தி4ெகா)% தைலைய; சாB�2 ஆ) .	விைய 'கீ; கீ;" எ�0 

அைழ�த2. ஆ) .	வி ேவக மாக 8% க�ட ைவ4ேகாைல� I4கி4ெகா)% 

பற
2 வ
த2. 

 

"கீ; கீ;" எ�0 ெப) .	வி க�திய2. 8% க�% வத&காக ைவ4.� ',G�, 

ைவ4ேகாG� கீேழ உதி�
2 ெகா)*	
தன. அழகா இ	4ேக நீ+க 8% க�டற 

ல�சண�. இ
த ல�சண�தி, காத, ேவேற" எ�0 அ2 "கீ; கீ;" எ�0 க�திய2. 

 

ஆ) .	A>� பல�த ச�த�2ட� "கா; கா;” எ�0 க�தி�2. 

 

"ெரா�ப�தா� 2�ள�ேத. உ�கா
த இட�2ேல எ�ன அதிகார� ேவ)* இ	4.. 

காத�யா;ேச�D பா�4கிேற�. இ,ைலனா ெதாைல;?�'%ேவ�.' 

 

பிற. இர)%� ச,லாபி4க ஆர�பி�தன. 

 

ந�மதா ெவ�க�2ட� �க�ைத� தி	�பி4ெகா)டா�. 

 

ெப) .	விேய ெரா�ப2ணி;சலாக நட
2 ெகா)ட2. அ2ேவ வGவி, ேபாB 

ஆ) .	விைய; சீ)*ய2. பிற. இர)%� பற
2 ேபாயின. 

 

ந�மதா க*த�ைத ப*4க ஆர�பி�தா�. 

 

அ�'�ள ந�மதா, 

 

உ�ைன� பா�4.�ேபா2 மனசி, ஏ&ப%கிற பரவச� அ�ப*ேய ேத+கி� 

தைடேபா�ட2ேபா, நி�0வி%கிற2. பிறவியிேலேய ஆ)ைமய&ற எ�ைன�ப&றி 
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யா	4.� ெதாியா2. ஆைசகைள� ேத4கி ைவ�தி	4.� உ�ைன, ேகாைழயா4கி 

ஏமா&றிவி�ேட�. எ�ைன ம�னி�2வி%. உன4. வி	�பமி,லாவி�டா, எ�ைன 

வி�%�ேபாBவி% ப�ட�பா. 

 

ந�மதா சிைலயாக நி�றா�. மரமாகி�ேபானா�. க)க� வர)% ேபாயின 

ஆ)ைமய&றவ�... ஏ�தா� இ
த ஆ)க� எதிGேம இ�ப* ெம�தனமாக 

இ	4கிறா�கேளா? ெப)கைள .(ரமாக வைத4கிறா�கேளா? 

 

இனிேம, எ�ன ெசBயேவ)%�? '	ஷ� உதவா4கைர எ�0 இைர
2 

ெசா,�4ெகா)% வாச,ேல இற+கி நட
2விட �*>ம�? சைமய,காாியி� 

ெப)ணாகிய தன4. ேகா��%�, ெகா�தள�� ஏற �*>மா? இனிேம, நா� எ�ன 

ெசBய ேவ)%�? 

 

"ந�மதா! =ரணி வ
தி	4கா பா�. .ளி;சா;ேசா இ,ைலேயா?" எ�0 க+க�மா .ர, 

ெகா%�தா�. 

 

அ�0 அவ� அவசரமாக4 .ளி�தா�. ேசா�' ேதB� 24ெகா�ளவி,ைல. வாசைன 

எ�ன ேவ)*4கிட4.? 

 

'டைவைய அைர.ைறயாக; ?&றி4ெகா)% ெவளிேய வ
தவைள ப�ட�பா 

ஆவGட� பா��தா�, மைனவி எ� கிற �ைறயி, அவைள ?வாதினமாக� பா��2; 

?ைவ4க அவ� கா�தி	�ப2ேபால ஊPச�, உ�கா�
தி	
தா�. 

 

=ரணி வழ4க�ேபால =;சர� ெகா)% வ
தி	
தா�. 

 

.ளிய, எ�ன ெவ)ணீாிேலயா, ப;ைச�த)ணியா?' 

 

"ெந	�பிேல' 

 

"சீ ைப�திய�! உள�றிேய' 
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"ஆமா� இ�ப* உ�ேள வா+க" 

 

இ	வ	� உ�ேள ேபானா�க�. 

 

"ரா�திாி ெரா�ப நாழி �ழி;சி)% இ	
தா�பேல இ	4ேக" 

 

"நீ பா��தியா எ�ன? எ+கைளயா கவனி;சி)% இ	
ேத" எ�0 ேக�டா� =ரணி. 

 

ஆமா�... ம�தவ+கைள கவனி;?தாேன ஆகF�? இ+கதா� ஒ)F� இ,�ேய" 

 

"எ�ன* ெசா,ேற" 

 

ந�மதா மிக ரகசியமாக� ப�ட�பாவி� அல�சிய� ைத�ப&றி 8றினா�. 

 

"ேபா*- ெமாத,ேல சில ஆ)க� ெவ�க�படற மாதிாி இ	4.�. நீதா� 

சாிக�டF�. ெம2வாக கி�ட ெந	+கி உ� '	ஷைன� ெதா�%�பா	.." 

 

''அவேர எ�ைன�ெதா�% அைண;?4கி�டா	" 

 

"அ�'ற�?" 

 

"அ�'ற� ஒ)Fமி,ேல. உ+க 1�% மா*ைய� பா��2 உ�கா
2 இ	
ேத�. 

அவ� I+கி�டா�. நீ+கL�, உ+க அவ	� க�*,ேல ெரா�ப ெந	4கமா... 

 

சீ சீ, மற
2ேபாB ஜ�னைல சா�தாம இ	
2�ேட� ேபால இ	4.. ரா�திாி �ழி�' 

வ	�ேபாெத,லா� உ� ஞாபக� தா� என4.. ப�ட�பா ஒ	மாதிாிைபய� ஆ;ேச. 

ெபா�பைள மாதிாி இ	�பாேன...�D ெநன;?கி�ேட� எ�றா� =ரணி. 

 

எ�ன காரணேம� ந�மதா =ரணியிட� ப�ட�பா ெகா%�த 

க*த�ைத4கா�டவி,ைல. ஒ	 மDஷ� ஆ) ைமய&றவனாக இ	�ப2ப&றி அவ� 
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ந%�ெத	வி, நி�0 8;ச,ேபாட �*>மா? 1�%4.�ேளதா� இைர
2 க�தி 

ரகைள ப)ண�*>மா? 

 

கடAேள! இ�ப*>� நட4.மா? எ+ேகேயா யா�திைர ேபாBவி�% வ
த அ�மா 

வரைன� ேத*� பி*�24ெகா) வ
தா�. 

 

அவL4. அ
த சாயிராமி� ேபாி, ச
ேதக�. இவைள; ?&றி ?&றி வ	கிறாேன. 

எ�னி4காவ2 த� தைலயி, க,ைல� ேபா�%வி�% இவைள இN�24ெகா)% 

நாG மாச� ைவ�தி	
2 ந%�ெத	வி, நி0�திவி�%� ேபாBவி%வாேன எ�0 

அ�மா ம*யி, ெந	�ைப4க�*4 ெகா)*	
தா�. வ0ைம; ேச&றி, மல�
த 

தாமைர� சா�பி�ேட பளபளெவ�0 வள�
2 ேபால பைழய2 நி�றா� ந�மதா. 

 

க+க�மா இர�ைட வட� ச+கி�>�, நாG வைளய, கL�, ��2�ேதா%� எ%�2 

வ
2 நி;சயதா��த� நட� தினா�. ெவ+.ல�?மி நைககளி� மதி�பி, மய+கி�ேபா 

யி	
தா�. எ�ப*யாவ2 சாயிராமி� பா�ைவயி�	
2 த�பி ந�மதா க,யாணமாகி� 

ேபானா, ேபா2� எ�கிற நிைல. 

 

�த�, அ�மாவி� ேபாி, வ
த ஆ�திர� ப*�ப*யா க�தணி
த2. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 6666    

 

இ�ப*ேய பல இரAக� ேபாயின. ெவ0� ெந	4க� தா�. ேவேற ஒ)0� இ,ைல. 

அ�2ட� அவ� I+கி வி%வா�. இவ� தன4.� ெவ
2 ெகா)*	
தா�. 

ெப	�;?க� க)ணீ�, விர4தி எ�0 அவைள வா�* எ%�த2. '2;ேசைல 

க�%வதி,ைல. அதிகமாB = ைவ�24 ெகா�வதி,ைல. �க�திேல ஏ4க� த2�பி 

நி�ற2. 

 

ஊாி�	
2 அ�மா க*த� ேபா�*	
தா�. 

 

"நீ .ளி;சி)% இ	4கியா? சம�தா நட
24கிறியா? அ+க�மாவி� மன? 

ேகாணாம, நட
24ேகா... நா� �*யற;ேச உ�ைன வ
2 பா�4கிேற�. உ� 

அ)ணாA� ம�னி>� இ�ேபா சினிமா பா�4கிற2 அதிகமாயி%�2. பட�24காவ2 

ஒ	 நாைள4.4 ெகாறPச2 இர)% ேபாயி)*	4கா" 
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ந�மதா ெகா,ைலயி, உ�கா	� ேபாெத,லா� க+க�மா �க� சிF+கினா�. 

"ஏNமைலவாசா! இ�ப*எ�ைன ேசாதி4 றீேய. இ
த 1�*ேல ஒ	 .ழ
ைத 

விைளயாட48டா 2�D உ� எ)ணமா4.�?" 

 

=ரணி மச4ைக எ�0 ெசா,�4ெகா)% ஏக�ப�ட ரகைள ப)ணி4 

ெகா)*	
தா�. க+க�மா மா+காB� ெதா4.�, மிளகாB; ச�*னி>மாB� ப)ணி 

ந�மதா விட� ெகா%�தD�'வா�. 

 

"பா�24ேகா! அவL4.4 க,யாணமாகி இர)% வ	 ஷ�தா� ஆ;?. அவ� 

சம�ைத� பா�24ேகா... அவள) ைடேக�%� ெதாிP?4ேகா* '	ஷ� கி�ெட 

எ�ப* நட
 24கிற2�D அவ� ேவF�+க;ேச நீ ேவ)டா�D இ	�ேப. நீ 

ேவF+க;ேச அவ� ேவ)டா�D இ	�பா� ேபால இ	4.. ஏற4ெகாைறய 

எ+கைததா�... ப)ணின பாவ�. எ� தைலேல இ�ப* வி*Pசி	4.' 

 

ந�மதா =ரணியிட� நா�தனா� ேப?வைத; ெசா,� அNதா�. 

 

"சீ.. சீ... அ
த அ�மாA4. நீ இ�D� 'உ)டாகைல' ேய�D இ	4.. 

க,மிஷமி,லாத ஜ�ம�. த�பா எ%�24காேத" 

 

பாG வழ4க� ேபால பக, சா�பா�%4. வ	�ேபா2 =ரணி மச4ைக மய4க�தி, 

ப%�தி	�பா�. 

 

'நீ+கேள எ%�2� ேபா�%)% சா�பி%+ேகா..." 

 

"நீ தயி� வ;சி	4கிற இட�, ஊ0காB வ;சி	4கிற ஜா*, ெநB இெத,லா� ேத*)% 

இ	4க ேவ)*யி	4. ..உ�னாேல �*யைல�னா எ,லா�ைத>� எ%�2 

'ைடனி+' ேடபி�ேள வ;?டற2தாேன?" 

 

"நா� ேபாட�%மா =ரணி அ4கா?" எ�0 ந�மதா ேக�டா�. 

 

"ேபாேட�" 
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பாG ைக கா, அல�பி4ெகா)% வ
2 உ�கா�
தா�. 

 

ந�மதா பாிமாறினா�. அவ� அவைள அ*4க* நிமி�
2 பா��24ெகா)ேட 

சா�பி�டா�. 

 

"நீ எ�ன ேசா�' '^�' ப)ேற" 

 

நீ எ�0 ெசா,G� அளA4. ெந	4க� ஏ&ப�*	
த2 

 

ேகமி* 

 

''ஃபாாினா?" 

 

"ஆமா� அவ� வா+கி)% வ
தா�. " 

 

"ேபM...அ�ப*�தா� இ	4கF�. எPஜாB >வ�ெஸ,�” 

 

ந�மதா ேசாகமாக; சிாி�தா�. மிளகாB ச�*னி, ெதா4.எ,லா� பாிமாறினா�. 

 

"=ரணி அ4காA4காக எ+க நா�தனா� ப)ணி அD� பின2. மச4ைகேயா�ேனா " 

 

இவLைடய ெவ.ளி�தன� ஊாி, சாயிரா�4.�பி*� தி	
த2. இ�ேபா2 

பாGA4.�பி*4க ஆர�பி�தி	
த2. 

 

''உன4.� 8*ய சீ4கிர� மச4ைக வரF�D ஆசீ� வாத� ப)ணவா? இ,ைல 

ேல�டா வரF�D ஏதாவ2 ஃபாமி� �ளானி+ேல இற+கி இ	4கீ+களா?" எ�0 

2ணி; சலாக4 ேக�டா� பாG. 

 

ந�மதாA4. வாையவி�% ெவ�0 அழேவ)%� ேபால இ	
த2. எ�பAேம 

ஃபாமி� �ளானி+தா�D க�தேவ)%� ேபால இ	
த2. ெவ�கமாக இ	
த2. 
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ேவதைனயாக இ	
த2. சில விஷய+க� ெநP?4.�ேள அக�ப�%4ெகா)% 

ெவளிேய வர�*யாம, �ர)% ப) F�. இ
த விஷய� அ* வயி&றிேலேய 

'.
2 ெகா)% கிட
த2. 

 

=ரணி 'ேஹா\' எ�0 ெகா�டாவி வி�டா�. விர, கைள;ெசா%4கி4 ெகா)% 

எN
2 உ�கா�
தா�. ெப) கL4. மச4ைக வ
2 வி�டா, '	ஷைன4 

கவனி�ப2 .ைற
2வி%�. வயி&றி, வள	� சி?வி�மீேத ஞாபக�. ஆணா, 

ெப)ணா, க	�பா சிவ�பா? ெரா�ப வ�4.மா? க�த ேவ)*யி	4.மா? எ�0 

பல ேக�விக�. ஆராB;சிகளி, நிைனA ேமாதி4ெகா)*	4.�. 

 

"சா�பி�டா;சா?" எ�0 கணவைன4 ேக�டா�. 

 

'ஓ! உ� சிேநகிதி பாிP? பாிP? சாத� ேபா�டா�" 

 

'அ�ப*யா*? என4.� ைகயிேல பிைச
2 ேபாேட�' 

 

ந�மதாA�, =ரணி>� சா�பி�டா�க�" 

 

"ஏ)*! ஒ	 மாதிாியா இ	4ேக” 

 

'ஒ)Fமி,ேல” 

 

"எ+கி�ேட மைற4கிேற. ப�ட�பா உ+கி�ேட ஆைசயா இ	4காேனா,�ேயா?" 

 

அவ� ெமௗனமாக இ	
தா�. பாG ப%4ைகயி, ப%�த�ப* ேப�ப� 

ப*�24ெகா)*	
தா�. 

 

"ெசா,ேல)*... ெரா�ப இைள;?�ேபாயி�ேட" 

 

* ேபானா�ேபாேற�. எ�ப*ேயா இ
த உலக�திேல	
2 ேபானா;சாி... 
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"சீ...சீ...வாய�பா	...எ+கி�ேட ெச,ேல)* " 

 

"ஒ	 ஆைச>மி,ைல,ஒ	 ம)Fமி,ைல. க,G4காவ2 கசிAஇ	4.�. 

ஈர�இ	4.�. இ
த மDஷ� ஒ)F� பிரேயாஜனமி,ைல." 

 

பாG I+.வ2ேபால இ	
தா�. 

 

" அடடா! கா�*ேல காBகிற நிலாதா�.. அதா� இ
த�ெபா) வா* வத+கி� 

ேபாயி	4." எ�0 நிைன424 ெகா)டா�. 

 

=ரணி தி%4கி�%ேபாB உ�கா�
தி	
தா�. க�தா� பல வித+களிG� 

ேகாளா0க� உ�ளவ�க� எ�0 தீ�மானி�2 இ
த;ச�க� அவ�கைளேய 

ஏசி4ெகா) *	4கிறேத. ஆ)களி� சாீர அைம�பிG� எ�தைனேய ேகாளா0க� 

இ	4க48%� எ�பைத ைவ�திய�க� தவிர ம&றவ�க� ெதாி
2 ெகா�வ2மி,ைல. 

அைத� ப&றி ச
ேதக�ப%வ28டஇ,ைல. 

 

ெகாPசேநர� அ+ேக ெமௗன� நிலவிய2. 

 

"நா� ேபாயி�% வேர�" எ�றப* ந�மதாகிள�பினா� 

 

பாG அைர4 க)களா, அவைள �Nைமயாக� பா�� தா�. ந�றாக� பா��தா�. 

 

=ரணி4. திைக�' அட+கேவ சிறி2ேநர� பி*�த2. ெரா�பA� ��ேனறி 

வி�ேடா�. விம�� ��" எ� ெற,லா� வாB கிழிய ேப?� இ
த நா�களி,8ட 

ப*�த ெப)க� த+கL4.4 க,யாண� எ�றா, =� =� மா% க� மாதிாி 

பி�ைள1�டா� ேக�கிற அச�%4 ேக�விகL4. பதி, ெசா,�4ெகா)%, 

பாட�ெதாியாவி�டாG� பா*4 ெகா)%தா� இ	4கிறா�க�. எ+ேகா ஒ�றிர)% 

ெப) ?L4.�தா� 2ணி;ச, இ	4கிற2. பாட�ெதாியா2 எ�0 ெசா,கிறா�க�. 

 

ந�மதா ப�ட�பாவிட� எ�ன ேக�விக� ேக�*	4க�ேபாகிறா�? 
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ந�றாக ��0 ேவைளக� சா�பிட, விதவிதமான 2ணி ?�ட நைகக�  

=�*4ெகா�ள வசதியான .%�ப�. ைபய� ெவளி�ேதா&ற�தி, ெப)ைமகல
த 

ஆணாக இ	
 தா�. ஆ)ைம கல
த ெப)க� இ,ைலயா எ�ன? அ� ட�� 

ச�ட�மாB உயரமாB எ�தைன ெப)க� ஆ)கைள மிPசிய ஆ) ேதா&ற�2ட� 

இ,ைல. அ�ப* ஆF� ெப)கைள�ேபால இ	4கிறா�. 

 

இனிேம, இ
த� ெபா)F4. வி*A கால� ஏ&பட� ேபாறதா? எ�ப*? இவைன 

வி�% வி�% ஓ*�ேபாவதா? வாழா ெவ�*யாக� பிற
த 1�%4.� ேபாBவி%வதா? 

அ+ேக எ�ன ெகா�* ைவ�தி	4கிற2? கN�திேல தா�>�, கா�ேலெம�*>� 

.G+கினா,8ட அ
த�ெப) ேவ0 இட�தி, ஓ2+கினா, 'ைச�' அ*4கிற கால� 

இ2. 

 

ராமராYயமா பாழாB ேபாகிற2? 

 

=பாணி .G+கி அNதா�. பல வித+களி, ெவ�ைள4 கார�க� ேதவைல. உ)% 

இ,ைல எ�0 க�தாி�24ெகா� வா�க�. இ+ேக த�ம� எ�0 ஒ�0 இ	4கிற2. 

அ2A� ெப)கL4. எ�0 பிர�ேயசமாக விதி4க�ப�ட �திாீ த�ம�. இத� 

ெபயாி, இத� நிழ�, எ)ண&ற ெகா%ைமக� ெப)கைள எதி� ெகா�கி�றன. 

 

பாG இ�ேபா2 ந�றாக விழி�24 ெகா)டா�. அவ� சா�பி�% அைரேயா 

�4கா, மணிேயா ஆகியி	
தாG� "பா4டாி" 4.4 கிள�'�� Hடாக4 கா�பி 

சா�பிட ேவ)%�. 

 

=ரணி ெபா� நிற�தி, Xைர தL�ப கா�பிைய ஆ& றியப*. ��2 ��தாக 

விய�4.� விய�ைவ ெந&றி>ட� அவனிட� கா�பி த	�ேபா2 அவ� அவ� 

அழகி, லயி�2� ேபாவா�. ேலசாக 'ெச��" கமN� ைக .�ைடயா, விய�ைவைய 

ஒ&றி வி%வா�. க�ன�ைத4 கி�Lவா�. இ�D� இ�யாதி இ�யாதி. 

 

இ�0 =ரணி க)களி, க)ணீ� ெப	க உ�கா�
தி	
தா�. 

 

பாG எN
2ேபாB �க� கNவி4ெகா)% வ
தா�. உ%�தி4ெகா)டா� 
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"கா�பி *ய� " 

 

"கா)�O�ேல சா�பி%+ேகா. என4. உட�' சாியி,ேல " 

 

"சிேநகிதிேயாட ேபசி)*	4க;ேச ந�னா�தாேன இ	
ேத. கமா�! நீ ேபாடற 

கா�பிதா� ேவF�” 

 

"எ�னாேல �*யா2 �*யா2 இெத�ன ெநா�ைள அதிகார�? 

 

ெபா�மனா�*னா '	ஷ� அதிகார� ப)ணி�தா� தீரFமா? ” 

 

"கா�பி ேக�டா, அதிகாரமா? �;... உன4. '�� அA� நீ>� உ� சிேநகிதி>� 

ேபசின ரகசிய� என4.� ேக�%2, ப�ட�பா ஈ� நா� பி� இன�” 

 

''ஐேயா, ஐேயா! இைரP? ேபசாதீ+ேகா. ந�மதா வ
2 ெதாைலய�ேபாறா...பாவ�," 

 

” எ�ன பாவ�? ேபாடா �)ட�. எ�0 வி�% ெவளிேய நட4க�%�. 

இMடமானவேனாட இ	
2�%� ேபாறா ...” 

 

''எ�ன? எ�ன? இMடமானவேனாட இவ� இ
த �) ட� க�*ன தா�ேயாட 

இ	
2�%� ேபாக�%�.. எ�தைன நாைள4., எ�தைன மாச�, எ�தைன 

வ	ஷ+கL4.? அ�'ற�?- ” 

 

=ரணியி� க)களி, ஆ�திர� ெகா
தளி�த2. 

 

விவாக ப
த�தி, ேதா&0வி�ட ஒ	 ெப)ணி� எதி� கால� எ�தைன இ	� 

HQ
ததாக இ	4கிற2? அவ� த� நியாயமான ஆைசகைள க	4கி4ெகா)% 

ப*�2 ேவைல4.� ேபாB�பிைழ�24 ெகா)டா,, ஒ	 ேவைள இ
த ச�க� பாG 

ெசா,வைத� ேபால ஒ�24 ெகா�ளலா�. இ	�பைத... 
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"கா�பி நா� ேபாடேற�" எ�0 பாG காைஸ� ப&றைவ�தா�. பாைல;?ட ைவ�2 

இர)% த�ள�களி, கா�பி எ%�2 வ
தா�. ேகாப�ப�% சிவ
2ேபாயி	
த 

மைனவிைய பாிAட� அைண�தவா0 கா�பிைய அவளிட� ெகா%�தா�. இ	வ	� 

சிாி�தா�க�. 

 

அ�0 அைரநா� "பா4டாி” 4. ம�ட�. வாச�, நிழ, த�%� ேபாெத,லா� அவ� 

ந�மதாைவ எதி� பா��தா�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 7777    

 

மாைல நா�. மணி4. ப�ட�பாA�, ந�மதாAேம வ
தா�க�. 

 

"அ4கா எ+கைள சினிமாA4.� ேபாக;ெசா�னா எ�றா� ப�ட�பா. 

 

"ந,ல காத, சினிமாவா 8�*)% ேபா..." எ�றா� பாG. 

 

"காத,ேல ந,ல காத,, ெக�ட காத,D இ	4கா எ�ன? ஓ)F காத,D இ	4., 

இ,ைல காம�D ேக�*	4 ேக�. �
தின2 உய�வான2. பி
திய2 ம�டமான2" 

=ரணி சிாி�தப* ெசா�னா�. 

 

”இ�ப சினிமாவிேல காத, வரதி,ைல. காம�தா� ஜா� இயா இ	4.. அ2A� 

ஆ)க� க&பழி4கேவ - அ
த ஒ	 காரண�24காகேவ பிற
தமாதிாி - பிற
தவ�க� 

எ�கிற நிைலயி,, 'ேர�' கா�சிக� இ,லாம, சினிமா இ,ைல. ந*� பாக 

இ	
தாG� அ
த4 கா�சிகளி, என4. வ	�தமாக இ	4.�. கடA� ெப) 

வ�4க� எ�0 ஒ�ைற ஏ� தி	M* ெசBதா� எ�0 நிைன�ேப�. 

ெபா�மனா�*ைய மிகA� ேகவல�ப%�தற மாதிாி ச�ப
தமி,லாம இ
த4 

க)றாவிைய� பா�4க ேவ)*யி	4. தி	�பA� படபட ெவ�0 ேபசினா� =ரணி. 

 

ேப;சிேல அவ� ெரா�ப4ெக�*4காாி. ந�மதா அச
2 ேபாB நி�றா�.எ
த 

விஷய�ைத>� லYைஜ�படாம,, ெவ.ளி�தனமாB அவ� ேப?வைத ரசி�தா�. 
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"நீ+கL� வா+ேகா” எ�0 அைழ�தா� ந�மதா. 

 

"நீ ேபா*... நா+க எ24.? ஆ�டபா�டெம,லா� ஓBP? ஒ	 பி�ைள 

ெப�24க�ேபாேற�. ெகாPச� நி�மதியா ப%�2�I+கF�. இவ�கா�பி 

கா�பி�D எ%�2�டா�. நீ ஜா�யா ேபாயி�% வா' 

 

"நீ+க வா+கேள� சா�" ப�ட�பா ேபசினா�. 

 

"ேபாயி�% வா+க... ெகாPச� அவாைள�தனியா வி� %�% உ�கா	+ேகா" 

 

சினிமா திேய�ட� நிர�பி வழி
த2. ஒ	 வாிைசயி, கைடசியி, ஒ	 சீ� கா�யாக 

இ	
த2. பி� 'ற வாிைசயி, இர)% 'சீ�'க� இ	
தன. �த�, ப�ட�பாA�, 

ந�ம தாA� பி�'ற வாிைசயி, உ�கா�
தா�க�. கைடசி சீ�' கா�யாக இ	
ததி, 

பாG உ�கார; ெச�றா�. அ
த வாிைசயி, ெப)கேள இ	
ததா, இவ� 

வ	வைத அவ� க� வி	�பவி,ைல. ஆகேவ, ந�மதா அ
த இட�24. வ
2 

உ�கா�
தா�. தனியாக உ�கா�
தி	4க ந�மதா A4. எ�னேவாேபா, இ	
த2. 

 

விள4.க� அைண
தன. பட� ஓட ஆர�பி�த2. வழ4 கமான 'aய�'. ஓ*�பி*�த,, 

அைன�த,. பி�'றமி	
2 ஒ	 ைக இ	�*, அவ� ேதாைள�ெதா�ட2. ந�மதா 

', லாி�2�ேபானா�. கணவ�தா� எ�0 நிைன�தா�. அ
த4 அவ� கN�தி, 

?	)*	
த �*ைய வ	*4 ெகா%�த2. 

 

பிற. சிறி2ேநர� ஒ�0மி,ைல. தி	�பA� த�ைன அ
த4கர� ெதாடேவ)%� 

எ�0 ஏ+கினா� அவ�. 

 

இைடேவைளயி�ேபா2 'சீ�*, ப�ட�பா ந�றாக� I+கி4ெகா)*	
தா�. 

இவைள4 .0�'ட� தி	�பி� பா��த பாG "8, �ாி+�' சா�பிடறியா?" எ�0 

ேக�டா�. 

 

ந�மதா .ழ�ப�2ட� தவி�தா�. கணவ� I+.கிறா�. “உ�” எ�0 தைலைய 

ஆ�* ைவ�தா�. இத&.� ப�ட�பா விழி�24ெகா)%வி�டா�. 
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"ெரா�ப நாழியா I4கேமா?" 

 

எ�னேவா அ�ப* அச
2 ேபா;?...என4. இெத,லா� பி*;சிறேதயி,ைல. அ4கா 

ெதா�தரA பி*4காம வ
ேத�' எ�றா� மைனவியிட�. 

 

'இ	�*, த�ைன�பாிAட� ெதா�ட அ
த4ைக பாG விDைடயதா? எ�ன 

ைதாிய� இ	
தா, இ�ப*�ெதாட �*>�? ெதா�டா எ�ன? எ�தைன நாைள4. 

இ�ப* க	 கி)%இ	4கிற2? அ
த சாயிராேம ேதவைல. அவ� ேப;ைச4 

ேக�%)% சினிமாவிேல ேச�
தி	
தா எ�தைன ெபாிய ந*கெர,லா� 

எ�ைன�ெதா�*	�பா.." 

 

ம0ப*>� இ	�%. இ�ேபா �த, இரA, வழ4க� ேபா, பா, பழ�. கMட� கMட�. 

இெத,லா� கா)பி4 வி�டா, எ�ன தைலயா ெவ*�2 வி%�? பல 1%களி, 

இெத,லா� இ�ேபா2 கிைடயா2. மைனவிைய அைழ�24 ெகா)% எ+ேகயாவ2 

கிள�பி வி%கிறா�. ந�மதா ச�� 24ெகா)டா�. ப4க�தி, இ	
த ெப)கL� 

இைத வி	�பவி,ைல. 'ந�ப� ெப)F8ட உ�கா
2 சினிமா பா4க�*யைல 

இ�ேபா. மான� ேபாA2...' எ�0 ரகசிய4 .ர�, ஆ+காரமாக� ேபசினா� அ
த 

�தா�*. 

 

�த, இரவி, ஆர�பி�த கா�சிக� ப*�ப*யாக மைனவிைய4 ெகா%ைம� 

ப%�2வ2 வைரயி, நீ)டன. 

 

"எ�ன கைத�D சினிமா எ%4கிறா�க�? ஒ)F காதG� ஊதG�. இ,ைல�னா 

ெபா�மனா�* பிழிய� பிாிய அN2)% நி4கF�. அைத�பா��2�% நா�பL� 

அழF�. ஆதியிேல சீைத, திெரௗபதி அNத2 ேபாறைல. �னி வைர4.� நா�� 

அழF�ேன கைத எNதி பட� %4கிறா+க...'' �தா�*ேய ேபசினா�. 

 

பாGA4.� பட�ைதவிட ந�மதாேவ ?வார�யமாக இ	
தா�. 

 

அவ� தைலயி�	
2 க�% ம,�ைக .�ெம�0 மண�த2. 
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"ப�ட�பா! உ� ெப)டா�* ெரா�ப அழ.டா எ�றா�, அவைன ரகசியமாக4 

கி�ளியப*. 

 

"அ�ப*யா?'' 

 

"அ�ப உன4. ஒ)F� ெதாியைலயா? ஆ0 மாச�24 .ேமலா அவேளாட 

.*�தன� நட�தேற. இ
த மாதிாி அழ. ெதBவ�ைத4 கீேழ நட4கேவ 

விட48டா2டா. ைகயிேல வ;?)% தா+கF�...” 

 

"அவகி�ேட நா� ஆைசயாதா� இ	4ேக�'' 

 

அத&.ேம, அ+ேக அதிகமாக�ேபச �*யவி,ைல. க�தி, எதி� 'சீ�' ெப)கைள 

ஏேதா ஒ	 சா4கி, காலா,, ைகயா,, விர,களா, ெதாடவி	�'� ஆ)க�. ஒ	 

ெப) பOெர�0 தி	�பி ெவ%4ெக�0 ஒ	�தைன �ைற�2� பா�2வி�% த� 

பி�னைல எ%�2 ��ேன ேபா�டப* 'I! மான+ெக�ட ஜ�ம�" எ�0 ச&0 

உர4கேவ �F �F�தா�. 

 

'திைரயி, எ�தைன விகாரமான கா�சிக� ஓ*னாG� மனைத4க�%�ப%�த� 

ெதாியாத விகார வ4ர '�தி ம�
 தவ�க�,நா�*, ம�வாக இ	�பேத இத&.4 

காரண� ப*�தவ�, மிக�ப*�தவ� மாதிாி இ	
த ஒ	 அ�மா�, பி�னைல� 

ேபா�%4ெகா)ட ெப)ணிட� ெசா�னா�. 

 

பாGA4. ?ாீ� எ�ற2. ந�மதா ம0ப*>� அ
த4 கர� த�ைன� தீ)டேவ)%� 

எ�0 வி	�பி அ*4க*� தி	�பி� பா��தா�. ப�ட�பா அவைளேய பா��24 

ெகா)*	
தா�. 

 

இவ�க� 1% தி	�'�ேபா2 =ரணி>�, க+க�மாA� வாச�, 

உ�கா�
தி	
தா�க�. கவி
தி	
த ப�னீ� மர�தி, ெவ�ைள மல�க� வாச� 

1சீன. மர�தி, அைட
 தி	
த .	விக� ெபாN2 வி*
2வி�டதாக நிைன�24 

க�தின. 
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'அேதா வ
தா;?" எ�றப* க+ம�மா கிள�பினா�. 

 

"ெரா�ப ேசா
2 ேபாயி	4ேக, ேமாராவ2 சா�பி�%� I+." ெசா,�4ெகா)ேட 

க+க�மா த� 1�%4.� ெச�றா�. 

 

=ரணி உ)டாகியி	�ப2ேபா, ந�மதாA� இ	4க ேவ)%� எ�0 அவ� 

ஆைசப�டா�. 

 

"ஏNமைலயாேன! க) திறடா அ�பா" 

 

ம+கிய ெநB விள4கி� ஒளியி, ஏNமைலயா� நைகசி
 தி4ெகா)*	
தா�. 

"bய4 கா
தாய” எ�0 க+க�மா �ேலாக� ெசா,ல ஆர�பி�தா�. 

 

“நா� பலகார� ப)ணியா;?. நீ+க சா�பி%+ேகா. ந�மதா ! மற4காம பாைல 

எ%�2)% ேபா..." 

 

பட�தி� ��பாக சீனியி�%, ஏல� ேபா�% காB;சிய ைநேவ�திய� ப)ணிய பா, 

�* ைவ4க�ப�*	
த2. 

 

ந�மதா கணவD4.� பாிமாறினா�. “நீ>� எ�8டேவ உ4கா
2	" எ�0 அவைள 

வ&'0�தி த� ப4க�தி, உ� காரைவ�24 ெகா)டா�. 

 

"உன4. ந,ல 'டைவயா நாG வா+கலா�D பா�4கிேற�. காPசீ'ர� ேபாB 

ப�%� 'டைவகளா வா+க லாமா, இ,ைல இ+ேகேய வா+கவா” எ�0 ேக�டா� 

ப�ட�பா. 

 

"என4.� 'டைவ ேவ)டா�." 

 

"ஏ�?" 
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“இ	4கிற 'டைவகேள /ேராவிேல ம4கி)% இ	4.. ேமேல ேமேல வா+கி ம4க 

ைவ4கFமா?" 

 

ப�ட�பா அவ� �க�ைத ஏறி�%� பா��தா�. 

 

அளவ&ற ேச�க�, ஏமா&ற� அ
த �க�தி, அ�பி4 கிட
த2. “இ�ப*ெய,லா� 

எ�ைன ஏமா&ற�*யா2. இனிேம, இ
த உலக�திேல நா� ஏமா0வத&. எ�ன 

இ	4.? 'டைவ>�, நைக>�, ேவளாேவைள4.; ேசா0� வாQைகயி, நிைறைவ� 

த
2 விடா2." 

 

ந�மதா க)கல+கியப* எN
2 வி�டா�; பாதி; சா�பா�*ேலேய. 

 

"சா�பி% ந�மதா...�ளீ�... உ4கா	. ெதாியாம4 ேக� %�ேட�. உன4.� பசி4.� 

ந�மதா. ரா�திாி I4கேம வரா2..." 

 

அவL4.4 ேகாப� வ
த2. பரபரெவ�0 எ,லாவ& ைற>� எ%�2 �* ைவ�தா�. 

?வாமி4. ைநேவ�திய� ப)ணிய�பாைல ம�%� சா�பி�டா�. அதி, ெகாPச� 

மீ&றி அவனிட� ெகா%�தா�. 

 

"நீ சாியா; சா�பிடவி,ைலேய. பாைலயாவ2 சா�பிேட�" 

 

இ�ேபா2 இ	வ	� ப%4ைக அைற4.� இ	
தா�க�. 

 

"பகவானி� பிரசாத� சா�பி�டாலாவ2 எ�Dைடய தகி�' அட+.ேமா�D 

பா�4கிேற�” 

 

ப�ட�பா வி4கி�2�ேபாB நி�றா�. 

 

அவD4.� 'ாி
த2. 
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"ந�மதா! உ�ைன நா� ேவF�D ஏமா�தைல. என4. இ�ப*ெயா	 .ைற 

இ	4.�D எ+க .%�ப�திேல யா	4.� ெதாியா2. ெவளியிேல ெசா,ல48*ய 

.ைறயி,ைல இ2. என4. அ�மா அ�பா இ,ைல. அ4கா 1�*ேல வள�
ேத�. 

ெபாிய ப*�பாளி>மி,ைல. நிைறய சிேநகித�க� எ�கிற வியாபக�� கிைடயா2. 

ெப)கைள4க)டா, மனசிேல ஒ	 மல�;சி ஏ&ப%�. அவ�களி� ெசௗ
த�ய�திேல 

ஒ	 ஈ%பா%. அ\வளAதா�. சாீர ?க�திேல திைள4கேவ)%� எ�கிற நிைன�ேப 

என4. எழவி,ைல “ 

 

"என4. ஆைச இ	4கிறேத. எ�ைன அ2 ?�%� ெபா?4.கிறேத" எ�0 அவ� 

அலற நிைன�தா�. ஆனா,, ேத�பி� ேத�பி அNதா�. 

 

இரA நக�
2 ெகா)*	
த2. ெவ.ேநர� இ	வ	� ெமௗனமாக இ	
தா�க�. 

 

=ரணி பாGவிட�, "பாவ�! அ
த� ெப) எ�ப* எ� ப*ேயா இ	4க ேவ)*யவ�. 

இ
த4 .ர+கிட� அக� ப�% கச+கற2." எ�0 ெசா,�4 ெகா)*	
தா�. பாG 

ந�மதாவி� நிைனவாகேவ இ	
தா�. =ரணியி� ப4க�தி, மிக ெந	4கமாக 

நி�றாG�, அவ� ந�மதாைவ� ேபாலேவ ேதா�றினா�] 

 

தி%�ெம�0 ந�மதா ேக�டா�. 

 

“நா� எ+க�மா ஊ	4.�ேபாயி�% வேர�..." 

 

"சாி .. எ�ப வ	ேவ? 

 

அவ� பதி, ேபசவி,ைல. 

 

"வ	வியா ந�மதா?" 

 

"உ�..." 

 

அவ� இ�ேபா2 க) கல+கினா�. அவ� திOெர�04 .G+கி;சிாி�தா�. 
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"அ�மாவானா ஒ\ெவா	 க%தாசியிேல>� 'நீ .ளி4 கிறியா�D எNதி)% இ	4கா. 

உ+க4கா தின�� ஏNமைலயாைன எ� வய�2ேல ஒ	 =;சி ெபா�% 

உ)டாகF�D ேவ)*4கிறா .. என4. சிாி�பா வர2 " 

 

"பி�ைள�ேப0 இ
த4 கால�24. அனாவசியமாக இ	4கலா�. ஆனா, அ
த4 

கால�2 மDஷ�கL4. அ2 ஒ	 வர�பிரசாத�...அவா எதி�பா4கறதிேல ஒ	த�'� 

இ,ைல." 

 

மணி இர)%4. ேம, இ	4கலா�. ப�ட�பாA� ந�மதாA� ப%�2 வி�டா�க�. 

 

பாG =ரணிைய ந;சாி�தா�. 

 

"ேச... ேச... மச4ைகயிேல ேசா0 த)ணி இ,லாம அவ�த�படேற�. இ�ப எ�ன 

ேவ)*4கிட4." எ�0 வி�% அவ� த�ளி�ேபானா�. 

 

ெபாN2� வி*
த2. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 8888    

 

க+க�மா விதவிதமாக� பலகார+க� ெசB2 ந�மதா ைவ>� ப�ட�பாைவ>� 

ஊ	4. அD�பி ைவ�தா�. 

 

"மச4ைக�D ெபாற
தா�2�.�ேபாவா. மேன ேபாேற. தி	�பி வர;ேசயாவ2. 

நீ ெவ0மேன ேபாேற. தி	�பி வர;ேசயாவ2.... " 

 

ந�மதாA4. ேக�%4ேக�% இ
த வா�ைதக� அG�ைப� த
தன. =ரணி>� 

இைத4ேக�% மன� ச��2 நி�றா�. 

 

திOெர�0 வ
2 நி&.� ெப)ைண>�, மா�பி�ைள ைய>� பா��2 ெவ+.ல�?மி 

=ாி�தா�. "ந�னா�ெப	� 2�ேட*. '2சிேல அ�ப*�தா� இ	4.�... அவ� 

தா�. அ�ப*ேய இ	4கா�. அவD4.� ேச�
2 நீ ெப	�2�ேட" 
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ந�மதா எ�ேபா2�ேபால�தா� இ	
தா�. மகளி� ேசா�ைவ48ட அவ� 

கவனி4கவி,ைல. 

 

அ)ணாA4.� பண4கார� த+ைக வ
தி	4கிறா�. அவ� ெசலவி, நிைறய சினிமா 

பா�4கலா� எ�0 நிைன� தா�. ப�ட�பா உடேன கிள�பிவி�டா�. அ+ேக 

இ+ேக கட� வா+கி மா�பி�ைள4. வி	
2 ைவ�தா� ெவ+.ல�?மி. 

 

ந�மதா வ
தி	�ப2 எ�ப*ேயா சாயிரா�4.�ெதாி
2 வி�ட2. 

 

"எ�ன சம�;சார�?" எ�0 ேக�டப* உ�ேள வ
2 உ�கா�
தா�. 

 

"ெசா,G+ேகா" 

 

"நீதா� ெசா,லF�. '2ாச க,யாண� ப)ணி)% '	ஷேனாட இ	
2�% 

வ
தி	4ேக. '2�'2 அDபவ+க�" 

 

'இ
த அDபவ+கைள அயலாேனா% பகி�
2ெகா�ள ேவ)%� எ�0 

எதி�பா�4கிறா� .... ேச... எ�ன ேகவ, மான '�தி..." 

 

"எ�ன ஒ)F� ேபசமா�ேட+கேற? ெபாிய பண4 காாியாயி�ேட. அ�ப*ேய 

தகதக�D ெஜா�4கேற. ��ேன மா�திர� எ�ன? ெகா�தி)% ேபாற ல�சண�. 

அ*;சா� �ைர�..." 

 

"நீ+க ெவளிேய ேபா+க" எ�0 ?�% விரைல உய��தி அவD4. வாசைல4 

கா)பி�2 விடலா�. ஆனா,, எ24. இ
த அ,பேனாட வியவகார�? எ�0 

ேபசாம, இ	
தா�.  "எ�ன, வ
த2� வராத2மா உ�'	ஷ� கிள�பி�டா�?" 

 

"அவ	4. ஊாிேல எ�தைனேயா ேஜா�..." 

 

"உ�ைன வி�%�%" 
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ந�மதாA4. அத&. ேம, ேக�க�பி*4கவி,ைல. 

 

"அ�மா' கைட�ெத	A4.� ேபாகF�னிேய" 

 

''அ�ப நா� வேர�” எ�றப* சாயிரா� எN
தா� "உ�ைன மற4கேல* நா�" 

எ�0 க	வி4ெகா)% ேபாகிற மாதிாி அவைள ஒ	 திDசாக� பா��24 ெகா)ேட 

ெவளி ேயறினா�. 

 

ெவ+.ல�?மி அவ� சைம4கிற 1�%4.4 கிள�பி; ெச�றா�. 

 

"இ
த உட�ைப� பா�4க எ�தைனேப	4. ஆைச? இ+ேக சாயிரா�. அ+ேக பாG. 

ந%விேல தா�க�*ய கணவ� ஒ�04.� உதவாதவ�... ஆ)க� மீேத பழி 

தீ��24 ெகா�ளலாமா? அவ�கைள அF அFவாக வைத4 கலாமா? ஆைச கா�* 

ஏமா&றலாமா?" மன� ெரா�பA� விகார�ப�%� ேபாயி&0. 

 

சாயிராேமா. பாGேவா யாேராடாவ2 சிேநகிதமாக இ	
2 ஒ	 பி�ைளைய� ெப&0 

க+க�மாவிட� "இ
தா+ேகா உ+க ம	மா�...” எ�0 ம*யிேல ேபா�% விடலாமா? 

'இ
தா�மா உ� ேபர�" எ�0 அ�மாவி� ம*யி, ேபாடலாமா? த�பி பி�ைள�D 

அ
த அ�மா� சீரா�*�% சாக�%ேம ெப) ஒN+காக� ெப�த2 எ�0 இ
த 

அ�மா சீரா�*� பாரா�ட�%ேம. 

 

அவ� பாரத� ப*�தி	4கிறா�. “இ�ப*>� உ)டா? எ�ப* இைத ஒ�24-

ெகா)டா�க�? எ�0 நிைன�2� பா��தி	4கிறா�. அ
த�ெப)கL4. ஏ&ப�ட 

2�பா4 கிய�24. வி*A ேமா�ச� இ	
த2. அவ�கைள>� ஏ?கி றவ�க� 

ஏசினா�க�. ேபா&றினவ�க� ேபா&றினா�க�. 

 

இ�D� ெகாPச நாழி மனைச இ�ப* அைலயவி�டா, தாேன ேபாB வGவி, 

சாயிராமிட� சர) அைட
2 வி% ேவா� எ�0 அவL4.�ேதா�றிய2. 

அ�மாA4.�ெதாி
 தா, க�ன� க�ன� எ�0 அைற
2 ெகா�வா�. 'அ* 

த�%வாணி; சி04கி! உன4.� பைழய '�தி ேபாகைல*. பண4காரனா, 
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சாயிராமவிட சி�னவனா '	ஷ� கிைட;?� உ� ஈன'�தி ேபாகைலேய .." எ�0 

ேமாதி4ெகா�வா�. 

 

"ேத*னிேய அழகான மா�பி�ைளைய. பிண�ைத4 ெகா)%ேபாB உைட�பிேல 

ேபா% அ24. ேம, எ�ன ெசா,ல�*>�? 

 

ந�மதா வழி
த க)ணீைர� 2ைட�24ெகா)டா�. கி)ண�தி, ெகாPச� 

எ)ெணB எ%�24ெகா)% ேகாவிG4.4 கிள�பினா�. 

 

ேநராக அ�பா� ச�னிதி4.� ேபானா�. எ
த4கMட ��. .ைற>� அ�மாவிட� 

ெசா�னா, தீ�
2 ேபா.�. பL .ைற
2வி%�. எ�கிற ந�பி4ைக .ழ
ைதகL4. 

இ	4கிறதி,ைலயா? ெவ0� அ�மா4கேள .ழ
ைதகL4.� ப4க பலமாக 

இ	4கிறேபா2 ஜக� மாதாவாக உலக� 24.� தாயாக இ	4கிறவ� எ�ப*�ப�ட 

கா	�ய ���தியாக இ	4க ேவ)%�? 

 

ச�னதியி, 8�டமி,ைல. ஒ&ைற �,ைல சர� கN� தி, 2வள, த+க�ெபா�% 

மி�ன, அர4.� பாவாைட க�*4ெகா)% பரம சா
தமாக அவ� நி�0 

ெகா)*	
தா�. 

 

விள4.4. எ)ெணB வி�டா�. திாிைய� I)* வி�டா�. 

 

இர)% ��0 சி�ன�ைபய�க� பி�ைளயா� ச�ன தியி, யாேரா உைட4கிற 

சித�4காைய� ெபா04க ஓ*4 ெகா)*	
தா�க�. .	4க� Iணி, சாB
தப* 

யாேராேடா ?வார�யமாக� ேபசி4 ெகா)*	
தா�. 

 

ெபாிய மDஷாளா�2� ைபய� ஒ	�த� ேவ0 ஜாதி� ெப)ேணாட சிேநகமாக 

இ	4கிற சமா;சாரமாக இ	4கேவ, .	4க� உ� ேபா�% அ4கைறயாக4 ேக�%4 

ெகா)* 	
தா�. ந% ந%வி, "நம4ேக�யா வ�'�D ேவேற ேபசி4-

ெகா)*	
தா�. 

 

ந�மதா விள4.; ?டாி, அ�பாைள� தீ�கமாக�பா��தா�. 

 



46 

 

"அ*ேய அ�மா! உ�ைன எ�தைன தர� ?�தி; ?�தி வ
தி	4ேக�. எ�தைன = 

வா+கி� ேபா�*	4ேக�. ந,ல ஆ�பைடயானா வ	வா� D இேதா உன4.� 

=ைஜ ப)றாேர இ
த .	4க� மாமா எ�தைன தர� ெசா,� யி	4கா? இவ� 

ெசா�ன2� ெபாB, நீ>� ெபாB* 

 

யாேரா ஒ	 ப4த� பா*4ெகா)ேட வ
தா�. 

 

வ
ெதன2 �� நி�0-ம
தார�மாக 

வ,விைனைய மா&0வாேய... 

ஆரமணி வாளிDைற தாைரக� ேபால நிைற 

ஆதி கடWாி� வாQேவ... 

அ�தீச� ஒ	 பாக� அகலாத ?கபாணி 

அ	�வாணி அபிராமிேய.. 

 

=�விக,யாணி .ைழ
2 .ைழ
2 ெத�றலாக 1சிய2. அ�பிைக ம
தகாச 

�க�2ட� ப4தைர� பா��தா�. ந�மதாA4.� அவLைடய சிாி�' 'ாி
த2. 

 

அவ� நக�
தAட� ம0ப*>� இவ�, "சிாி4காேத! எ24.� சிாி�'தா�. 2�ப�, 

இ�ப�, வாQA, தாQA எ24.� சிாி�'தா�. இ�ப உ�னால நா� பாவ� ப)ணி 

%ேவேனா�D பய
2 ெச�2)*	4ேக� ஒ\ெவா	 நாL� ெவ
2 தணியேற�. 

ஆ�பைள�னா ேதவ*யா 1�ைட�ேத*)% ேபாயி%வா�. அ24ெகா	 நியாய� 

ெசா,Gவா�. அவ� ேமேல ஒ)F� ஒ�டறதி,ைலயாேம சா�திர� ெசா,றதா�, 

ெபா�மனா�* ெந	�' மாதிாி இ	4கF�D... ெந	�பா இ	
தா�தாேன 

ச�%�D எாிP?� ேபாயிடலா�. 

 

ெநP?4.ழி வி�ம வி�ம மன?4.� மன?4.� அற&றியவ� வி�மி அNதா�. 

 

"அழறயா எ�ன?” 

 

இ
த ஊ	4. வ
ததி�	
2 யா	ைடய நிைனA மளைச� ேபா�% உG�பறேதா 

அ
த சாயிரா� சிாி�24ெகா)ேட எதிாி, நி�றா�. 

 

'இ,�ேய. க)ணிேல எ�னேவா விN
2�டா�பல இ	4." 
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ெசா,�4ெகா)ேட Iணி, Iணி, இ	
த .+.ம�ைத எ%�2 

இ�%4ெகா)டப* ெவளிேய வ
தா�. 

 

?வாமி ச�னதிைய அத&.� =�* வி�டா�க�. வ	�ப* இ	
தா, ?வாமி ச&0 

ந,ல கா&ைற ?வாசி4க திற
2 ைவ�ப2 வழ4க�. இ,ைலெயனி, அவைர4 க�பி4 

கதA4. அ�பா, த�ளி வி%வ2. 

 

அ�'ற� ?&04 ேகாவி,களி, விள4ேக இ,ைல. ந,ெல)ெணB இ	ப2 

வி&கிறேபா2 யா� தீப� ேபாட� ேபாறா... ஒ)F� ெதாியைல. பி�ைளயாரா, 

தணாZிணா��� தியா, 2�4ைகயா? எ,லா� �	�ம�தா�... எ�0 ஒ	 கிழ� 

ெசா,ல4ெகா)% ேபாயி&0. 

 

"ெகாPச� உ�கா	ேவாேம.." அ+ேகயி	
த க,�, உ�கா�
தா�. அவL� எதிாி, 

உ�கா�
தா�. இ
த �4.�, க)கL�, உத%கL� எ�ப* இ\வளA அளேவா% 

இவL4. வாB;?2... எ�0 அதிசயி�தா� சாயிரா�. 

 

ஆ�24கார� இ,லாம வி�%�%� ேபாயி�டா�D. அ�பா�கி�ேட ெசா,�)% 

அNைதயா4.�. எ+கி+ேட மைற4கிேற...அவ� ஒ	 ரசைன ெக�ட ஜ�ம�. 

கNைத4. ெதாி>மா க&=ர வாசைன?" 

 

அவ� கீேழகிட
த .;சியா, மண�, ேகால� ேபா�%4 ெகா)*	
தா�. 

 

"அதாேன ேகாப�?" 

 

"ஊஹு�... 

 

"பி�ேன” 

 

'அவ� எ+க இ	
தா எ�ன?"" 
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சாயிரா�4. ?வார�ய� த�*ய2. 

 

"எ�ன அ�ப*;ெசா,ேற. பண4கார�. கனகாபிேஷக� ப)ணியி	4கா�. 

கN�திேல, ைகயிேல, கா2ேல பள பள�D ேபா�%)% சாஷா� அ
த 

அ�பாளா�டமா ெஜா�4கிேற..." 

 

'ஐேயா! எ�ைன�ேபாB அவேளாட ஒ�பிடாதீ+ேகா... நா� பாவ� ப)ணிய மDஷ 

ஜ�ம�. ெவளியிேல பவி� ரம� இ	4சிறா�ேபால இ	
2)% மனசால ெக�%)% 

இ	4ேக�” 

 

"அ�ேபா அவைன� '*4கிைலயா உன4.. ஏ� தவ� இ,ைலதா�. உன4. 

உன4.� '*;சவனா எ�ைன மாதிாி இ	
தா இ�ப* த+கமா இைழ;?4க 

�*>மா? ந,ல 'டைவயா ேவணா வா+கி�த	ேவ�. நைக ந�%, ஏ அ�பா! இ
த 

விைலயிேல எ�னாேல வா+கி�ேபாட �*>மா?" 

 

ந�மதாவி� க)க� கல+கியி	
த2. 

 

"நைக>� ந�%�" எ�0 �F �F�தா�. அத&. ேம, .	4க� வ	� ச�த� 

ேக�ட2. இ	வ	� ெவளிேய வ
2 வி�டா�க�. 

 

ேகாவி, வாச,ப*யி, =4காாி இர)% �ழ�ைத ைவ�24ெகா)%, 

"வா+கி4.ேட� சாமி' எ�றா�. 

 

வா+கினா�. அவL� ேபசாம, வா+கி ைவ�24 ெகா)டா�. 

 

இ	வ	� ெவ\ேவறாக� பிாி
2 நட
தா�க�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 9999    

 

ஊாி, ப�ட�பாA4. ந�மதா இ,லாம, ஒ�0� பி*4கவி,ைல. அவைள ஏமா&ற 

ேவ)%� எ�0 அவ� நிைன4கவி,ைல. ெப)க� ெரா�பA� சாீர ?க�24. 
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ஏ+க மா�டா�க�. அவ�க� கவனெம,லா� நைக ந�%, 1% வாச, எ�0தா� 

இ	4.� எ�ப2 அவ� கணி�'. க+க�மா இ,ைலேயா? அ�தி�ேப	�, அ4காA� 

ஒ	 நா� உ�ேள ேச�
2 ப%�தி	
2 அவ� பா��ததி,ைல. அவ� கா&04காக 

வாச, தி)ைணேயா, ெமா�ைட மா*4ேகா ேபாBவி%வா� அவ� இ%�பி, 

சாவிக� .G+க கா�வா� ப)ணி4ெகா)% 1�*ேல வைளய வ	வா�. அ0வைட 

யாகி ெந, வ
தா, களPசிய�தி, ெகா�*4ெகா�* �% வா�. பண�ைத எ)ணி 

எ)ணி /ேராவி, ைவ�பா�. ஒ\ெவா	 ப)*ைக4.� ப�%�ப�டாக வா+கி4 

க�*4 ெகா�வா�, வித விதமாக சைம�பா�. பலகார+க� ெசBவா�. 

அ\வளAதா�. 

 

அ�தி�ேப� ப4க�தி, வ
தா, 8ட அவ� எ�ட நி�ேற ேப?வா�. இ�ப* ஒ	 HQ 

நிைல. 

 

1�*ேல பஜைன, பா�% எ�0 அம�4கள�ப%�... அ�ப*ேய அவ� கால� 

ேபாBவி�ட2. கணவ� இ	
த த&.�, இ,லாதத&.� அதிகமான வி�தியாச� 

எைத>� அவ� உணரவி,ைல. 

 

ந�மதா ஒ\ெவா	 இரA� அNவா�. 'ர)% 'ர)% ப%�பா�. ப4 �21�% 

பாGைவ ஆவGட� பா��பா�. ெவறிபி*�தவ� மாதிாி இவைன இ0க 

அைண�24ெகா�வா�. ஒ�றிர)% தடைவ எ�ைன ஏமா�தறேய . பாவி எ�ைன 

ஏமா�தறேய ஏைழ�D எ� தைலயிேல ெந	�ைப அ�ளி� ேபா�%�%ேய நா� 

வாச,ேல நி�D ச�த� ேபா�% உ�ைன அவமான�ப%�தேற�பா	" எ�0 

ஆ+கார ஹு�கார
2ட� ப%4ைகயைறயி, அவைன ஒ	ைமயி, ஏசி� ேப?வா�. 

 

அவD4.� 'ாி
த2; எ\வளA ெபாிய த�' ப)ணி வி�ேடா� எ�0. 

அ
தர+கமாக பாGவிட� ேபாB; ெசா,� இத&. ைவ�திய� கியி�திய� ெசB2 

பா�4கலா� எ�0 நிைன�தா�. ேபாB; ெசா,லA� ெசBதா�. 

 

=ரணி எ+ேகா ேபாயி4.�ேபா2 அவ� பாGைவ� ேத*பேபானா�. ெவ. 

நிதானமாக பாG மா*யி, நா&கா�யி, சாB
தப* அைற.ைற நி�வாண� 

பட+கைள� பா��2 ரசி�24ெகா)*	
தா�. 

 

ப�ட�பாA4. ெவ�கமாக இ	
த2. 
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''சீ;சீ எ�ன ஸா� இ2? க)ட2கைள� ேபாB�பா�4 கிறீ+க' 

 

அவ�, 'ஓcேஹா" எ�0 சிாி�2வி�%, "க)டதா? இ2கா� வாQ4ைக. உ+க�பா, 

உ+க தா�தா,��பா�ட� எ,லா	� ரசி�த விஷய�. அவா�ளா� ேகாயிG4. 

?வாமி பா4கவா ேபானா. இ
த மாதிாி சி&ப+கைள� பா�44க�ேபானா. இ�ப 

ெரா�ப ெசௗக�யம� "ேபா�ேடா"வா வ
தி	4. வா உ�கா�
2 நீ>� பாேற�' 

 

இைதெய,லா� பா�4கறதிேல எ�ன ')ணிய� சா�? 

 

"')ணியமாவ2 பாவமாவ2? இ�D� ரசைனேயா% வாQ4ைகைய; ?ைவ4கலா�' 

 

''என4. ஓ)F� ேதாணைல சா� எ� பிறவிேய ேவேற. இதிெல,லா� என4. 

நா�டேம இ,ைல" 

 

"'ாியற2" 

 

"எ�ன சா�?" 

 

"உ�ைன�ப�தி 'ாியற2 பாவ�! அ
த அழகான� ெபா)ைண இ�ப* ஏமா�தி 

இ	4க வா)டா� ��டா�." 

 

"ம	
2 கி	
2 இ	4கா சா�? சா�பி�% பா�4கிேற�" 

 

"அதா� ேபாடறாேன. ��2 ப�ப�, த+கப�ப�D *ைர ப)F " 

 

"ெபாறவிேய இ�ப* .." 

 

"அ�ப அவ கN�2ேல ஏ� ?	4. கயி� மாதிாி ேபா�ேட", 
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அவ� தைல.னி
2 உ�கா�
தி	
தா�. �க� =ரா A� விய��2 வி�ட2. மழ மழ 

ெவ�0 ெப)ைமயான �க�. 

 

"ம	
2 சா�பி�டா சாியாயி%�D ெசா,ேறளா?" 

 

"என4.� ெதாியா2 அ�பா. *ைர ப)F�ேன�. இ
த மாதிாி விஷய+க�ேள 

மனைச; ெசG�தி�பா	. ேகாயி, .ள�, 'ராண�, இதிகாச�D ேபாயி)*	4காேத. 

இ	4கிற ெகாPச நPச�� ேபாயி%�" 

 

"அ�ப அவள�ேபாB அைழ;?)% வ
2	வா?' 

 

"ேபஷா.. அவ இ,லாம ந�னாேவ இ,ைல. இ,�யா?'' 

 

"ஆமா� சா�... நாைள4.� ேபாேற�'' 

 

ப�ட�பா அய, நா�% "ெச��" மண� கமழ ந�ம தாைவ�ேத* வ
தா�. இத&.� 

இ+ேக ந�மதாவி� 1�*, ஒ	 பிரளயேம வ
த2. சாயிரா� தின� வர 

ஆர�பி�தா�. ஜாதி ம,�ைகயி�	
2 'டைவ ரவி4ைக எ�0 வா+கி வ
தா�. 

 

ந�மதா அவைள>� அறியாம, மாைல ேநர+களி, அவ� வ	ைகைய 

எதி�பா��தா�. அழ. ப%�தி4ெகா)டா�. அ*4க* தன4.� ெசா,�4 

ெகா)டா�. 

 

"ஒ	 வித�தி, நா� ந�றாக ஏமா
தவ�. இனி நா� எ� உண�;சிகைள ஏமா&ற 

வி	�பவி,ைல. 

 

சாயிரா� உய� வ.�'4. இர)% சினிமா *4க�%க� வா+கி வ
தா�. "கிள�' 

கிள�' ேபாகலா�" 

 

"அ�மா வ�ற ேநர�" 
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"அவபா�%4. வ
2�%�ேபாறா. நா� எ�ன அசலா அ�னியமா? ஒ)F� 

ெசா,லமா�டா சீ4கிர� கிள�' " 

 

ந�மதாA4. பயமாக இ	
த2. ஏேதா அச�%� 2ணி;ச�, உ�ேள ேபாB உைட 

மா&றி4ெகா)டா�. அவ� வாச, ப4க� வரA� ந�மதாவி� அ�மா உ�ேள 

XைழயA� சாியாக இ	
த2. 

 

ெத	4ேகா*யி, ேபாB நி�0ெகா)*	
தா� சாயிரா�. 

 

"எ+ேக* கிள�பேர?" 

 

"சினிமாA4." 

 

"யாேராட...?" 

 

அவ� ேபசாம, ெத	வி, நி&.� அவைன; ?�*4 கா�*னா�. 

 

"உ� சி�ன'�தி,அ,ப'�தி உ�ைன வி�%�ேபாகைலேய. இ�ப நீ க,யாண� 

ஆைவ. அவD4.� 2ேராக� ப)ண� படா2*" 

 

“ நா� யா	4.� ஒ	 2ேராக�� ப)ணவி,ைல...அவ� தா� என4.� 2ேராக� 

ப)ணியி	4கா�' 

 

'ெசா,Gேவ* ெசா,Gேவ. ந�ப ெக�ட ேக�%4. பண�� கா?மா கிைட;சா� 

பா�. ெசா,Gேவ " 

 

ந�மதா சீறினா�. "பண�, பண� கா?, கா?! நீ சாக;ேச எ,லா�ைத>� எ%�2)ட 

ேபாக�ேபாேற... இ
தா இ�பேவ எ%�24ேகா" எ�றப* கN�தி�	
த ச+கி�, 

வைள ய,க� எ,லாவ&ைற>� கழ�*�ேபா�டா�. 

 

''எ�னO இ2 ..?" எ�0 மாB
2ேபானா� ெவ+.ல�?மி. 
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"நீ பா��24 க,யாண� ப)ணி வ;சிேய... மாசா மாச� .ளி4கிறியா�D ேவேற 

ேக�%� ெதாண�பைறேய. அ
த மDஷ� ஆ�பி�ைளேய இ,ைல. என4. இ
த 

ஐ�ம� 2ேல .ழ
ைத பிற4கேவ பிற4கா2” 

 

�க�ைத4 ைககளா, �*4ெகா)% ேத�பி� ேத�பி அNதா� ந�மதா. 

 

ெத	விள4.க� எாிய ஆர�பி�தன. இனி ந�மதா சினிமாA4. வரமா�டா� எ�0 

நிைன�தப* சாயிரா� கிள�பினா�. 

 

ெவ+.ல�?மி வாயைட�2�ேபாB உ�கா�
தி	
தா� 

 

க+க�மா எ�ப* ஏமா&றி வி�டா� பா��தாயா? பண�ைத>�, பவிைஷ>� கா�*! 

 

இைத�ப&றி யாாிட�ேபாB விவாத� ப)ண�*>�? 

 

ெவளிேய ெசா,ல; ெசா,ல ந�மதாA4.�தாேன ெக%தலாக �*>�? 

 

இ
த� ெப)ைண இனிேம, இ+ேக ைவ�தி	4க48டா2. இ�D� ெகாPசநாளி, 

ச
தி சிாி4க அ*�2 வி%வா�. ,ைல ஒ	 �ழ� கயி&றி,, பாN� கிண&றி,, 

��ைட� =;சி ம	
தி, த�ைன மாB�24 ெகா�வா�. அவைள அ+ேகேய 

அD�பிவிட ேவ)%�. 

 

அ�மாA� ெபா)F� ேப?வைத நி0�தி4 ெகா)டா�க�. 

 

''எ�னேவா நட
2ேபா;?. அ24காக ந�ப ெக�%� ேபாறதா எ�ன? நா� 8ட 

சி�னவய?ேல 1ணா�ேபானவ தா�...அ�'றமா '	ஷைன�ப�தி 

ெநன;சி	�ேபனா'' 

 

ந�மதா ேபசாம, இ	
தா�. நாG ெப&றவ� '	 ஷ� ெச�2�ேபானபிற. 

'	ஷைன ெநன;?)% இ	
ேதனா எ�கிறா�. 
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ப�ட�பா வ
தAட� உடேன கிள�பிவிட ேவ)%� எ�0 ந�மதா நிைன�தா�. 

அவ� ெவ+.ல�?மியி� க) களி, ப%வைத இவ� வி	�ப வி,ைல. ஆகேவ, 

அவ� வ
 2வி�%� ேபான ம0நாேள ந�மதா 'நா� ஊ	4.� ேபாேற�" எ�0 

ெமா)ைணயாக அ�மாவிட� ெசா�னா�. 

 

"அ+ேகதாேன ேபாேற?". 

 

"பி�ேன எ+ேக ேபாேவ�? எவேனா%� ேபாயிடமா�ேட�. உன4. இ	4கிற 

ந�பி4ைகெய,லா� என.� இ	4.. ந�ப ெப)க� ந�பற எ,லா த�ம+கைள>� 

நாD� ந�பேற�. இ+ேக இ	4க�பி*4கைல எள4.” 

 

"சாி..." 

 

ப� �டா)� வைர ெவ+.ல�?மி வ
தா�. பிழிய� பிழிய அNதா�. வழி ெந%க, 

"ஏமா
2�ேட)*" எ�0 ம�னி�' ேக�ப2ேபால ேபசினா�. ந�மதாA4.� பாவ 

மாக இ	
த2. நிைனAெதாி
த நாளாB அ�மா யா� 1�*ேலா அ%�ப*யி, ெவ
2 

ெகா)*	4கிறா�. அவைள ?கமாக ைவ�24ெகா�ள ேவ)%�. எ�0 அ)ணா 

நிைன4கவி,ைல. 

 

"நீ ஏன�மா இ
த வயசிேல ேவைல4.�ேபாகேவ)%�? ேபசாம நா� ேபாடற 

கPசிேயா 8ேழா சா�பி�%�% ேர�” எ�0 உாிைமயாக�பி�ைள ஒ	நா� 

ெசா�னதி,ைல. அவD�, அவ� மைனவி>� சினிமாA4., *ராமாA4.� 

ேபாவெத�ன வ	வெத�ன எ�0 இ	
தா�க�. மாச4 கைடசியி, அ�மாவிடேம 

சி,லைற ேக�பா� பி�ைள. 

 

ந�மதா வ
தி	
தநா�களி, அவளிட� ஐ
2 ப�ெத�0 ேக�%4 ெகா)ேட-

யி	
தா�. 

 

ப� கிள�ப ஆர�பி�த2. 

 

"ேபாயி�% வேர� . " 
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'சாி' எ�0 தைலயைச�தா� கிழவி. க�ன+களி, ேகாடாக4 க)ணீ� வழி
த2. 

அவசரமாக� = வி&றவளி ட� இர)% �ழ+க� = வா+கி அவளிட� ெகா%�தா�. 

 

அ�மா Iர�தி, '�ளியாக மைற
2ேபானா�. த�ைன மற
2 சிறி2ேநர� ந�மதா 

ெவளிேய பா��24 ெகா)* 	
தா�. 

 

அ�0 வ
தி	
த ப�ட�பாைவ அ\வளA Iர� விர�* மி4கேவ)டா� எ�0 

அவL4.�ேதா�றிய2. அவனிட� அ
த4.ைற ஒ�ைற� தவிர ேவ0 

ஒ�0மி,ைல. இவளிட� உயிராக இ	4கிறா�. 

 

ப� ஏேதா ஊாி, நி�ற2. அவL4. ப�T� உ�ேள தி	�பியAட� ஓ� அதி�;சி 

கா�தி	
த2. 

 

பாG ஏறி4ெகா)*	
தா�. அவD� அதி�;சி யைட
தா�. 

 

"ேகாப� தீ�
2 வறா�ேல இ	4.'' எ�றா� அவ� ப4கமாக நி�0ெகா)%. 

அவD4. உ�கார இட� ைட4கவி,ைல. ��னா* ஒ	கிராம�தா� 

I+கிவழி
தா� 

 

"ேகாபமா? யா� ெசா�ன2?" 

 

"ப�ட�பாதா�. அவரமாக; சா�பா% ேபா�% 1ர�*�டா�னா�. பாவ�!'" 

 

ந�மதாவி� ப4க�தி, இ	
த ெப) இற+.வத&. எN
தா�. 

 

"உ�காரலாமா?" எ�0 ேக�டா� பாG. 

 

''உ�" எ�0 நக�
2 உ�கா�
தா� அவ�. 

 

"எ+ேக ேபாயி�% வேர�?'' 
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"உ� =ரணி அ4காைவ ஊ�ேல ெகா)%ேபாB 1�%�% வேர�" 

 

"ஏ� உட�' சாியி,ைலயா?' 

 

"அவ ெரா�ப மாறி�ேபாயி�டா. எ�ப�பா�தாG� ப%4ைகதா�. க+க�மாA� இ
த 

சமய�திேல ெபாற
 தா�2ேல இ	4க�%�பா... அD�ேப�D சிபாாி? ப)ணேவ 

அைழ;?)% ேபாேன�. 

 

வ)*யி� ஆ�ட�தி, இ	வ	� ெந	+கேவ ஆர�பி� தா�க�. ந�மதாவி� 

ேம�	
2 ேலசானமண� கமQ
த2. 'டைவ�தைல�' அவ�ேம, உராசிய2. 

இ�ெனா	 ஆL� இ	4கிற இட�தி, உ�கார வரேவ, ��0 ேப�க� உ�கா	கிற 

சீ� ஆனதா, பாG ேமG� ெந	+கி உ�கா�
தா�. அவ� உட�பி, ஏ&ப%� 

சி���ைப>� உண�
தா�. 

 

இ	வ	� இற+கி ஏேதா ஓ�ஊாி, ேஹா�ட�, கா�பி சா�பி�டா�க�. அவ� 

ப�T, ஏற அவ� கீேழ நி�0 அவைள� பா��தப* சிகெர� பி*�தா�. 

 

மனசிேல ஏக�ப�ட உைள;ச,. இ�ப*ேய இர)% ேப	� எ+ேகயாவ2 

ேபாBவிடலாமா? இ
த நிமிஷ�திேல நிைன4கிற2�, வாQகிற2�தா� நிஜ�. 

ம&றெத,லா� ெபாB. ந�மதாA� '�னைக>ட� அவைனேய பா��24 

ெகா)*	
தா�. 

 

ப�T, ஓ�%ந� வ
2 உ�கா�
த2� பாG உ�ேள வ
2 அவ� ப4க�தி, 

உ�கா�
தா�. 

 

"ஊ	4.�ேபாB ெரா�ப நா� இ,ேல ேபால இ	4ேக? 'ேபா�' அ*;?தா? 

ப�ட�பாைவ வி�%�% இ	4க �*யேல இ,ேல.." 

 

அவ� ஆழ� பா�4கிறா� எ�ப2 இவL4.�'ாி
த2. 

 

"அெத,லா� ஒ)F� இ,ேல. அ+ேக இ	4க� பி*4கேல. =ரணி அ4கா மாதிாி 

என4. யா	� ேப;?� 2ைண4.4 8ட இ,ைல..." 
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"��ேன க,யாண�24. ��ேன யா� இ	
தா�க�? " 

 

"சாயிரா�D ஒ	�த� வ	வா�. இ�ப அவ� வ
தா எ+க�மாA4.� பி*4கைல" 

 

ெவளிேய ெவயி, .ைற
2 வ
த2. விள4ேக&0கிற ேநர�தி, ஊ� வ
2 

ேச�
தா�க�. 

 

1�%4.� அவ� வ
த2�, "எ�ன இ\வளA சீ4கிர� வ
2�ேட? நீ 

வர�ேபாேற�D ப�ட�பா ெசா,லைலேய" எ�0 ேக�டா� க+க�மா. 

 

பாGைவ� பா��2, "நீ>� இ�ப�தா� வாியா? ரா�திாி இ+ேகேய சா�பி�%%...'' 

எ�றா�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 10101010    

 

ப�ட�பாA4.4 க,யாணமாகி ஏெழ�% மாச+கL4. ேம, ஆகிவி�ட2. =ரணி 

உ)டாகி மச4ைகயாக� பிற
த 1�%4.�ேபாB இ	4கிறா�. ந�மதா ம�%� மர� 

மாதிாி நி&ப2 க+க�மாA4. ேவதைனைய அளி�த2. 

 

அ�0 ெபா,ெல�0 ெபாN2வி*>�ேபாேத ந�மதா ெகா,ைலயி, 

கிண&ற+கைரயி, க,�, உ�கா�
தி	
தா�. க+க�மாA4. ஆ�திர� 

ப&றி4ெகா)% வ
த2. 

 

"உ4கா
தா;சா?" 

 

அவ� ேபசாம� இ	
தா�. 

 

''ஊ	4.� ேபாயி�% வ
திேய, எ+ேகய�வ2 ந,ல டா4டாிட� கா�* ஏதாவ2வழி 

ேக�%)% வர2தாேன?" 
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பாGவி� தைல அ
த4 காைல ேநர�தி, ப4க�2 1�% ேவ� வழியாக 

எ�*�பா��த2. அ��த�ேதா% '�ன ைக�தா�. அவ� ேமG� ேபசாம, இ	4கேவ 

க+க�மா ப4ெக�ைட ந4ெக�0 ைவ�தா�. ஆ�திர�2ட� த)ணீைர வாாி வாாி 

�க�தி, அ*�24 ெகா)டா�. 

 

"பா4கற24. உட�'தா� தளதள�Dந�னா இ	4.. அ�தைன>� மல�%;சைத.." 

 

பாG ேவ�4. ேம, தைலைய� I4கி� பா��தா�. பாவமாக இ	
த2. க)களா, 

ஏேதா ஜ�ைட ெசBதா� "வாைய� திற
2 ஏதாவ2 ெசா,G" எ�0 அத&. 

அ��தமாக இ	4கலா�. 

 

க+க�மா உ�ேள ேபாBவி�டா�. ந�மதாவி� க)க� கல+கியி	
தன. 

 

ேவ�ேயாரமாக வ
2 நி�ற பாG, "உ+க த�பிைய4 ேகL�D ெசா,ேல�, பய
2 

சாகறிேய” எ�0 இவ*�தா�. 

 

அ�ேபா2� ந�மத� ேபசாம, இ	4கேவ, "ெப��மனா�*கL4. இ	4கிற 

ெநPசாழ� எ+கL4.4 கிைடயா2. ந,ல ஜ�ம+க�!” எ�0 

ெசா,�வி�%�ேபானா�. 

 

ந�மதா ேவதைன�ப�டா�. =ரணியிட� அ
தர+கம�க ந�பி4ைக>ட� இ
த 

ரகசிய�ைத; ெசா,�4ெகா)ட2 விைனயாக�ேபாயி&ேற எ�0 நிைன�தா�. 

அதனா,தா�, பாG ப�T, மிக உாிைமேயா% ப4க�தி, ெந	4கமாக �கா	� 

அளA4. 2ணி;சG� ெப&றா� எ�ப2� ெதாி
2 ேபாயி&0. த�Dைடய 

கணவD� அவனிட� ேபாB த� .ைறைய, இயலாைமைய; ெசா,�யி	4கிறா� 

எ�0 இவL4.�ெதாியா2. 

 

ப%4ைக உ� அலமாாி =ராA� ப�ப+கL�, ேலகிய+ L� அ%4கி ைவ�தி	
த2. 

ப�ட�பா காைலயி,, பக�, இரவி, எ�0 எைதயாவ2 (ம	
2) சா�பி�%4 

ெகா)* 	
தா�. வாதா�ப	�ைப அைர�2 பா�, கைர�24 .*�தா�. உட�' 

தள தள�D ஆயி&0 
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அ�0� அதிகாைலயி, ஒ	 ைவ�தியைர� பா�4க� ◌ாே◌வதாக; ெசா,�வி�% 

ெவளிேய ேபாயி	
தா�, இண&ற+கைர பாாிஜாத� ெபா,ெல�0 =�24 ெகா�* 

யி	
த2. ரா�திாி �N4க� ெபBத மைழயா, மைழ நீ� ெசா�*4ெகா)*	
த2. 

 

ட�ளாி, கா�பி ெகா)%வ
2 ந�மதாA4.; ச&0 ெதாைலவி, ைவ�தா� 

க+க�மா. 

 

"ெசா,ேற�D ேகாவி;?4காேத. இ
த நா�ேள க,யாண� ஆன ?	4கி, .ழ
ைத 

பிற
2டF�. இ,ைல�D ஆனா அ�'றமா பிற4கறேதயி,ைல.  அதா� என4. 

ேவதைனயா இ	4.. உ� வயி�2ேல ஒ)F பிற
2 பா�2�ேட�னா ேபா0�. 

 

அவLைடய ஆைச நியாயமான2 எ�0 அவL4.� ப�ட2.கா�பிைய எ%�24 

.*�தா�. ப4க�2 1�*, கிண&ற*யிேலேய பாG .ளி�24 ெகா)*	
தா�. 

பா�% ேவேற ேக�ட2. தி	�பி� பா��தா�. ?ரைண ?ரைணயாB அ
த4 ைககL�, 

ேராம� அட�
த மா�'�, நீ)டகா,கL� ந�மதாA4. ஏேதாஒ	 ேவக� ஏ&ப�ட2. 

 

'இ
த மாதிாி ேஜா* ேச�
தி	
தா ேதவைல' 

 

இ�ப*ேய �F நாL� க+க�மா ஏதாவ2 ெசா,�4 ெகா)ேட இ	
தா�. 

அ�'ற� ஒB
2 வி%வா�. இ
த ெக%A4. ேம, இனிேம, .ளி4கமா�டா� எ�0 

நிைன�ேபா எ�னேவா. 

 

.ளி�த அ�0 தைல ெகா�ளாத ஜாதி ம,�ைக>�, அல+கார�மாக�திகQ
தா� 

அவ�. "�வாமி4.�பா, ைநேவ�ய� ப)ணி�% அவ� பிரசாதமாக உ�ேள எ%� 

2)% ேபா. சாியா நட
24ேகா.” 

 

ெகாPச� 8ட த�பியி� ேம, ச
ேதக� வரவி,ைல அவL4.. எ,லா பழி 

பாவ+கL� ெப)கைள;சா�
தைவ எ�கிற .	�% ந�பி4ைகயாகA� இ	4கலா�. 

 

பாG ேவைல4.� ேபாகாத நா�களி, இவ�க� 1�%4.; சா�பிட வ
தா�. 
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"=ரணி இ,லாம ெரா�ப இைள;?�ேட” எ�0 க+க�மா அவD4. உபசார� 

ெசBதா�. 

 

''உ� ெபா)டா�*ேயாட இவL� ேபா�*ேபாடF�D பா�4கிேற�. 

இவளானா, மாச� தவறாம ெகா,ைல யி, ேபாB உ�கா
2டறா�. 

 

"ெகாPசநா� ேபா�டேம. இ�ப எ�ன அவசர�? ெகாPச� �ாீயா 

இ	
2�%�ேபாறா” எ�றா� பாG அN�தமான சிாி�'ட�. 

 

'ேபாகலா�தா�. ஆனா4க என4. என4. வயசாயி)% வரேத�பா. அ*4க* 

தைலைய; ?�தற2. படபட�பா ேவேற இ	4.. எ2Aேம கால�2ேல =4கF�, 

காB4கF�. ெகா,ைலயிேல பாாிஜாத மர�ைத� பா��திேயா? ஒ	 I�த,, 

வ�ஷி4க ேவ)*ய2தா�. =வா� =�24ெகா�டற2. எ� கைத ேவேற. 

கிழவைன4க�*)%...எ�ன�ைத4க)ேட�. இவா இ�ப*யி,ைலேய. 

 

பாGவி4. அவ� ேபாி, இர4கமாக இ	
த2. "பகவா� தா� வழி கா�டF�” 

எ�0 பரமா��தமாக, சா2வாக; ெசா,�4ெகா)ேட கிள�பினா�. 

 

அ�ைற4. எ�னேவா விேசஷ�. ேபாளி ப)ணியி	
 தா� க+க�மா. 

சைமயலைற4.� ேபானவ�, "அடேட! அ
த� ைபயD4. நாG .%�தி	4கலாேம! 

மற
2 ேபா;ேச, நீ ேபாB4.%�2�% வாேய�" எ�றப* த�*, எ%�2 வ
தா�. 

 

"நா� ேபாகைல..." 

 

"ேபானா எ�ன*? உ� 8ட�ெபாற
தவ� மாதிாி" 

 

ந�மதா பாGவி� 1�%4.� ேபானா�. 

 

அவ� அவைள எதி�பா�4கவி,ைல. தி%4கி�%� பா��2 "எ�ன ெகா)% 

வ
தி	4ேக?" 
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"ேபாளி.. அ4காதா� அD�பினா' 

 

ேமைஜ மீ2 ைவ�தா�. 

 

“நா� ேபாயி�% வேர�" =ரணி அ4கா எ�ேபா வ	வா?" எ�0 ேக�டா�. 

 

"மச4ைக, மய4க� எ,லா� ெதளி
த�'ற�தா�. எ�ைன நாலP?மாசமா ப�*னி 

ேபா�%�டா... 

 

ம�தியான�8ட எ+க 1�ேல சா�பி�O+க. ப�*னியா?' 

 

நா� அ
த� ப�*னிைய; ெசா,லேல. ேவேற ப�*னி!" 

 

ந�மதாA4.� 'ாி
த2. 

 

"ேபாளி4. ெநB ேபா�%)டா ந�னா இ	4.�. சைமய, உ�ேள இ	4.'' 

 

ந�மதா ேபானா�. அலமாாியி�	
2 ெநB '�*ைய எ%4.�ேபா2 பாGவி� கர� 

அவ� ேதாைள�ப&றி அைழ�த2. 

 

''ேவ)டா+க" 

 

" எ�ன2” 

 

"ேவ)டா+க. உ+கைள� பா�4க;ேச ெய,லா� மனசாேல பாவ� ப)ணி)% 

இ	4ேக�' 

 

"அ2தா� ெபாிBயத�'" 
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ைககளி� அN�த� அதிகமாகிய2. இ	வ	� ேப�ளி, ெநB எ�கிற விஷய+கைள 

மற
தா�க�. ஒ	வைர ஒ	வ� பா��24ெகா)% நி�றா�க�. ந�மதா கனவி, 

நட�ப2 ேபால அவDட� ப%4ைக அைற4.� ெச�றா�. அவL4.� கன�0 

ெகா)*	
த ெந	�' ப�Mடனான ஆணி� �பாிச�தா, ெகாN
2 வி�%எாிய 

ஆர�பி�த2. பாG அவளி� �க�ைத நிமி��தி அவ� க)கைள தீ�4 கமாக� 

பா��தா�. 

 

" ந�மதா! ஏ� இ�ப* ஏமா
ேத?" 

 

"என4. எ�ன ெதாி>�? இைதெய,லா� க,யாண� 24. ��ேன எ�ப* ெதாி
2 

ெகா�ள�*>�?" 

 

அவ� அNதா�. க)களி� ைம கைர
2 க�ன�தி, ேகாடாக இற+கிய2. 

 

'இ�ப ஒ)F� �Nகி�ேபாகைல. நீ>�, நாD�..." 

 

'அெத,லா� பாவ�க... பரம சா2வாக, ஒ)F ெதாியாத மDஷைன நா� ஏமா�த 

வி	�பேல" 

 

"நீ எ�ப*>� யா�கி�ேடயாவ2 ஏமாற�தா� ேபாேற" 

 

பாGவி� கர+க� அவைள வGவாக�ப&றி4 ெகா)* .
தன. ம+கிய 

விள4ெகாளியி, அவ� ேதவைதயாக� திகQ
தா�. சினிமாவி, ெதா�%�பா��த 

அவ�, ப�T, ெந	+கி உ�கா�
த அவ�, இ�ேபா2 ெவ.?வாதீனமாக அவைள 

ெந	+கி4ெகா)*	
தா�. 

 

அ�ேபா2 ப�ட�பா உ�ேள மைனவிைய� ேத*4 ெகா)% வ
தா�. 

 

இ	வ	4.� ெந	�பி, ?�%4ெகா)டமாதிாி இ	
த2. 

 

"நீ இ+கய� இ	4ேக?" 
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"அ4கா ேப�ளி .%�2�% வர;ெசா�னா" 

 

அவ� பய
தா�. நா4. உல�
2 வி�ட2. 

 

"ஒ)Fமி,ைல ப�ட�பா! =ரணி கி�ேட	
2 க%தாசி வ
தி	4.. அைத� 

ேத*)% இ	
ேதா�." 

 

ந�மதா ேபாBவி�டா�. இரA க+க�மா, "?வாமி பாைல எ%�2)% ேபா... 

.	வா^ர�பD4. ெதா�*, வா+கிைவ4கேற�D ேவ)*	4ேக�" எ�றா�. 

 

பகவானி� ைநேத�யமான பாைல எ%4க அவ� 8சினா�. 

 

"அ�பேன! நீ>� ேச�
2தாேன எ�ைன ஏமா�தி இ	4ேக" 

 

உ�ேள ப�ட�பாவி� �க� வா*4கிட
த2. 

 

"இ
தா+க பா, சா�பி%+ேகா" 

 

'நீ' 

 

"நா� சா�பிட48டா2. இனிேம அைத� ெதாட4 8ட என4. அ	கைத இ,ைல" 

 

அவ� அவைள� பாிதாப�2ட� பா��தா�. 

 

''என4. உ� ேமேல ேகாபேம இ,ைல. நீ �ாீய� இ	
 தி	4கலா�. எ�தைன 

நாைள4.தா� உ�ைனேய நீ எாி;?4க �*>�. காம� தீ ேபா�ற2. அ2 அF 

அFவாக உ�ைன� தி�0 வி%ேம " 

 

அவ� மி.
த விய�'ட� அவைன�பா��தா�. ஆ)களிட� ஆயிர� .ைறக� 

இ	
தாG� ெப)க� க&'�ள வ�களாB, த+க� உண�;சிகைள அழி�24ெகா)% 

ச�னி யாசிகளாB, பவி�ரமாB, க)ணகியாB இ	4க ேவ)%� எ�கிற நியாய� 
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க&பி4க�ப�% ெசய, �ைறயி, பல ஓ�ைட உைடசேலா% ெசய,ப�% வ	� இ
த 

நா�களிேல இ�ப* ஒ	 மDஷனா? 

 

"நா� பல1ன�ப�%�ேபாேன�. எ�ைன ஒ	 மய4க நிைல ஆ�ெகா)*	
த2. 

நா� ஒ	 த�'� ப)ணைல. அவ	ைடய �பாிச� ஒ�ைற�தா� அDபவி�ேத�" 

 

ப�ட�பா ஆ2ர�2ட� அவைள�ப&றி த� அ	கி, அம��தி4ெகா)டா�. 

 

"இ�ப ஒ)F ெசா,ேற� ேக�பியா?" 

 

"உ� ெசா,G+ேகா" 

 

"நீ இ+ேக இ	4க;ேச பாGேவாட சிேநகமா இ	4கலா�. ஊ	4.�ேபானா 

சாயிராேமா% சிேநகமா இ	4கலா�. நா� உ�ைன ஏமா�தின24. இ2தா� 

பாிஹார�. இதனாேல பிரளயேமா. =க�பேமா, ஊழி4கா&ேறா வ
2டா2. எ,லா� 

அDபவி4கிறவாேள இ�ப* அ�ப* இ	4கிறதா ேக�வி�படேற� நீ வ
2.." 

 

அவ� அ�0 �த� �தலாக4 கணவனிட� ெந	+கி உ�கா�
தா�. அவ� 

ைககைள�ப&றி வ	*னா�. 'இ�தைன ம	
2 சா�பிடேறேள. .ண� ெதாியறதா?" 

எ�0 ேக�டா�. 

 

அவ� ச��'ட� "ஊஹு�” எ�0 தைலைய ஆ�*னா�. 

 

"அதனால எ�ன? நாம ெர)% ேப	� ஒ	�த	4. ஒ	�த� .ழ
ைதயா இ	
2�%� 

ேபாேறா�. உ+க4கா ந;சாி�'தா� தா+கைல" 

 

"நீ .ழ
ைத ெப�24கைல�னா அவ என4. ேவேற ெபா)டா�* க�* 

ைவ4க�பா��பா.  ஆனா, உன4. ேவேற '	ஷ�கிறைத இ
த ச�க� ஒ�24கா2" 

 

மைனவி தன4.� தா� தீB
2 க	கி வ	கிறா� எ�ப2�, அத&.� தாேன தா� 

காரண� எ�ப2� ப�ட�பாA4.� 'ாி
த2. 
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ெவ.ேநர�வைர இ	வ	� ேபசாம, இ	
தா�க�. பிற. I+கி�ேபானா�க�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 11111111    

 

இ�ேபா2 க+க�மாவி� மனசி, நிராைச நிர�பி வி�ட2. =ரணி பிரசவி�2 

அழகான ஆ) .ழ
ைதேயா% கணவனிட� வ
2 ேச�
தா�. ெப	ைம �க�தி, 

ெகா� பளி4க அவ� .ழ
ைதைய இ%�பி, ைவ�24ெகா)% அ*4க* 

ந�மதாைவ�ேத* வ	வா�. .ழ
ைத>� ந�மதாவிட� ஒ�*4ெகா)ட2. 

 

வழ4க�ேபா, அ
த மாச�தி, ந�மதா ெவளியி, உ�கா�
தAட� க+க�மா 

ெவ*�2; சீறினா�. 

 

"க�ம�...க�ம�! எ�னி4கி எ�Dைடய ஆைச வி*ய� ேபாற2? உ4கா
தா;சா? 

உடெனா�தவ� தி	�பA� .ளி4காம இ	4கா. .ழ
ைத4. ஏெழ�% மாச� 8ட 

ஆகைல. =4கிற2தா� =4.�. காB4கிற2தா� காB4.�. எ�* பN�தா 

எ�ன'+கற மாதிாி தள தள�D இ	� 2�டா ேபா2மா? வய�2ேல ஒ	 =;சி 

ெபா�% உ)டாகைல. 

 

ப�ட�பா ெரா�பA� ேவதைன�ப�டா�. காரணமி,லாம, மைனவி ஏ;? 

ேக�கிறாேள எ�0 வ	
தினா�. 

 

அ�0 அவD4.; சா�பா% ேபா�%4ெகா)ேட, 'நா� ெசா,ேற�D ெநன4காேத. 

இவ இனிேம உ)டா வா�D என4. ந�பி4ைக ேபாயி%�2. ேவேற ந,ல 

ெபா)ணா பா�4கிேற�" 

 

ந�மதா ேக�%4 ெகா)*	
தா�. 

 

"ஆமா)டா! ெபா) அழகிேல ெகாற;சலா இ	
தாG�, வயி0 திற
2 இர)% 

ெப�தா�ேபா0�. நா� தா� இ�ப* நி�D�ேட�. நீ>� இ�ப* நி4க�*>மா?" 

 

ப�ட�பா சாத�ைத அைள
2 ெகா)% உ�கா�
தி 	
தா�. 
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"எ�ன ெசா,ேற? அவ அழகிேல, உட�பிேல மய+கி4 கிட4கிேற. எ�ன 

பிரேயாஜன�? ேப� ெசா,ல ஒ)F இ,ேல .. 

 

ந�மதா அவைனேய பா��24ெகா)*	
தா�. 

 

'அ%�த 1�%4காரேனாட சிேநகமாயி	. ஊாிேல இ	4கிறவேனாட எ�ப* ேவணா 

இ	. இ,ைல�னா எ+க4க� என4. இர)டா
தர� க�ட ஆர�பி�பா�D' 

�ழ+கின 1ரதீர�பரதாப� வாயைட�2 உ�கா�
தி	�பைத� பா��தா�. 

 

அவ� ேரழியி, உ�கா�
தி	
தா�. 

 

"நா� ெசா,றைத4 ெகாPச� ேகL+ேகா. உ)ைம ைய; ெசா,��தாேன 

ஆகF�? எ�தைன நாைள4. மைற;? வ;? ம�னாட �*>�? நா� ந�னா�தா� 

இ	4ேக�. என4.� ப�2 .ழ
ைதக� 8ட�ெபாற4.�. உ+க த�பிதா� 

அ24.லாயகி,ைல. நா� எ�ன ப)ண�%�?" 

 

க+க�மா அ�ப*ேய நி�றவ� நி�றவ�தா�. எ�ேபாேதா சி�ன வயசி, அவ� 

அ�மா ப�ட�பாைவ� பா�4.�ேபாெத,லா� இ
த ைபய� ெபாியனாகி4 .ழ
ைத 

.�* ெப�தா,தா� இவைன ஆ�பைள�D ஒ�24க�*>� எ�0 ெசா,�4 

ெகா)*	
த2 நிைனA4. வ
த2. அ�மா எ�ப*ேயா க)%பி*�தி	4கிறா�. 

அ4கா இைதெய,லா� 'ாி
2ெகா�L�� ப�ட�பாA� வள�
2 வி�டா�. 

 

ப�ட�பா பாதி சா�பா�*, எN
2 வி�டா�. அவ� ந�றிேயா% ந�மதாைவ� 

பா��தா�. மன� ேலசாகி வி�டைத உண�
தா�. மனைத அN�தி4 ெகா)*	
த 

பார�ைத எ�தைன லாவகமாக இற4கி ைவ�2 வி�டா�? 

 

க+க�மா ஏNமைலயா� பட�தி� ��' ேபாB நி�றா�• 

 

'இனிேம உன4. பாG� கிைடயா2 ஒ)F� கிைடயா2. ெகாPச ப?�பாலா,  

க,க)டா, .+.ம�=வா சா�பி�*	4ேக? ந�னா எ�ைன ெமா�ைட அ*;சா;?.  
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உன4. அ2ேவ வழ4கமாயி%�2.' 

 

ட�ள� பாைல எ%�2 சா4கைடயி, 1சினா�. இள� மPச� நிற�தி, பா, கசி
2 

கசி
2 �&ற�தி, வN
த2. 

 

அ
த 1�*, மயான அைமதி நிலவிய2. க+க�மா அ%�த இர)% நா�க� 

�னான� ெசBயவி,ைல. ஜபதப+ க� இ,ைல. சாவி4ெகா�ைத ஆணியி�	
2 

இ%�பி, ெசா	கி4 ெகா�ளவி,ைல. =ரணிேயா% ேபசவி,ைல. பாGைவ நிமி�
2 

பா�4கவி,ைல. "அ�ேத" எ�0 வ	� =ரணியி� .ழ
ைதைய Iர�த�ளிவி�% 

பிரைமபி*�த மாதிாி இ	
தா�. தைலவ� எ�0 ப%�தா�. ஒ	 ைக>� காG�, 

வாயி� ஒ	 ப4க�� ேகாணலாகி ேப?� ச4திைய இழ
தா�. 

 

சி0வயதி�	
2 த�ைன வள��தவ� ேப?� ச4திைய இழ
2 ப%4ைகயி, 

கிட
தேபா2தா� ப�ட�பா த� தவ&ைற �Nைமயாக உண�
தா�. இவ� த� 

ச+ேகா ச�ைத வி�% அ4காவிட� ேபசியி	
தா, இ�ப*ெய,லா� நட
தி	4காேத. 

 

விதவிதமாக; சைம�2� பாிமாறியவ�, பாைல விN+.� ச4திைய>� 

இழ
தி	
தா�. ெம2வாக மி.
த சிரம�2ட� பாைல சிறிதளேவ சா�பிட �*
த2. 

 

டா4ட� வ
2 பா��2வி�%, "��ேரா4' எ�0 சா,� ம	
2 ெகா%�தா�. ஊசி 

ேபா�டா�. நா� கண4கிG� இ	�பா�, மாச4கண4கிG� இ	�பா� எ�0 

ெசா�னா�. 

 

பாG அ*4க* வர ஆர�பி�தா�. ஆனா, ந�மதாவி� மனதி, மா0த, ஏ&பட 

ஆர�பி�த2. அவனிட� அதிக� ேப;? ெகா%4காம, இ	
தா�. 

 

''எ�ன? 1�%�ப4க� வரேதயி,ைல. =ரணியா, ஒ) *யாக4 .ழ
ைதைய 

சமாளி4க �*யெல'' 

 

''அ4காைவ வி�%�% எ+ேக வர2?" 

 

"நீ ெரா�ப மாறி�ேபாயி�ேட. ��ேன மாதிாி இ,ைல" 
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"மாற�தாேன ேவ)%�? ஆேரா4யமா நடமா*)% இ	
த அ4கா இ�ப* 

ப%�த�'ற� என4. ஒ)F� பி*4கைல.” 

 

பாGA4.; ச�ெப�0 ேபாBவி�ட2. திOெர�0 இ
த�ெப) ஏனி�ப* 

மாறேவ)%�? அவLைடய சிாி�' எ+ேக ேபாயி&0? இவனிட� சர) அைட
2 

வி%வா� எ�0 நிைன�த அவLைடய ெவ.ளி�தன� எ�ப*மாறிய2 

 

சில நா�களி, ந�றாக உ%�தி4ெகா�கிறா� பல நா�க� ஏேனாதாேனா எ�0 

இ	4கிறா�. ஓயாம, க+க� மாவி� ப4க�தி, உ�கா�
2 பணிவிைட ப)ணி4 

ெகா)*	4கிறா�. அவD4.� 'ாியவி,ைல. 

 

ஊாி�	
2 அ�மாைவ வரவைழ�தா� ந�மதா. ரயி�, த�Dட� ெகா�ைள�-

ேப;? ேபசிய சிேநகிதி வாயைட�2� ேபாB � ந�ேகாணி ப%4ைகயி, கிட�பைத� 

பா��தா�. அ\வளA ெபாிய 1�ைட>�, அதி, நிைற
தி	
த ெச,வ� ைத>� 

பா��2 அதிசயி�தா�. 

 

"க+க�மா]இ\வளA பண4காறியா? ப�ட�பாA4.� தா� இ�தைன ெசா�2� 

ேசர�ேபாகிறதா? உ4கிராண உ� =ராA� அாிசி ��ைடகL�, ம&ற சாமா�கL� 

நிைற
தி	
தன. 

 

ெகா,ைலயி, =வாB� =�த2. எGமி;ைச, நார�ைத எ�0 காBக� .G+கின. 

 

த� அ	கி, உ�கா�
தி	
த சிேநகிதியி� ைககைள ?வாதீனமாக இ	
த ஒ	 

ைகயினா, ப&றினா�. க)களி� 	
2 க)ணீ� வழி
த2. ந�மதாைவ>� 

ப�ட�பாைவ>� மாறி மாறி� பா��தா�. பா�ைவயி, ம�னி�' ேக�.� பாவ� 

ெதாி
த2. 

 

'உன4. ெதாிPசா ப)ணிேன? அெத,லா� என4.4 ேகாப� இ,ேல 

வ	�த�படாேத" எ�றா� ெவ+.ல�?மி. 

 



69 

 

ந�மதாA4.�தா� கMடமாக இ	
த2. நாம ெசா,லாம இ	
தி	
தா இ
த மDஷி 

ந�னா இ	
தி	�பாேள. வா4.ேல சனிய� மாதிாி உளறி ைவ;ேசா�. 

 

ெவ. நா�கL4.� பிற. அ�றிரA ந�மத� ப%4ைக அைற4.� ேபானா�. 

க+க�மா ேநாயாB� ப%�த பிற. அவ� உ�ேளேபாB ப%�பதி,ைல. 

தாப�தீயினா, உடைல� ெபா?4கி4 ெகா�வதி,ைல. 

 

=ரணி ம�%� இவளிட� ரகசியமாக4 ேக�டா�. 

 

"இ�ப*ேய உ+கால�ைத ஓ�ட�ேபாறியா?" 

 

"பி�ேன'' 

 

"ெரா�ப கMட�. வாQ
2 அDபவி;சவாளாேலேய �*யா2". 

 

''�*ய�தா� இ,ேல. அ2A� அ
த மDஷ� அ*4க* ஞாபக�ப%�தி விடறா�; த� 

இயலாைமைய; ெசா,�; ெசா,�". 

 

''பாவ� ேபசாம இ	
தி	4கலா�" 

 

''உ�. இ�ப* எ�தைனேயா ேப� ஏமா
தி	�பா. அ2ேல நாD� ஒ	�தி. இ,ைல 

ரகசியம� யாேராடயாவ2 ேநக� வ;சி)*	�பா" 

 

=ரணி ப,ைல4க*�தப* ெசா�னா�. 

 

'அ�ப*�தா)* ெசBயF�. இவ� எ�ன ப)ணி� பி%வா�. " 

 

இ	வ	� மாைல ம+.கிற ேநர�தி, கிண&ற+கைரயி, ேபசி4ெகா)*	
தைத 

ப�ட�பா ேக�%4 ெகா)% வ
தா�. 

 

"உ)ைமதா�. அவ� எ�ப* நட
24ெகா)டாG� ேக�பத&. என4. எ�ன  
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அதிகார� இ	4.. அவ பாG ேவாட சிேநகமா இ	4கலா�. ஊாி�	4கிற 

சாயிராேமாட A�இ	4கலா�. த�ேப கிைடயா2. மைனவி பிரசவ�24.� 

ேபாயி	
தா, ஊ�ேம>� ஆ)க� 8�ட�ைத ம�னி4.� ச�க�, இைத4 

ேக�டா, அலறி�2*4.�. 

 

ந�மதா வழ4க�ேபால பா, ட�ள	ட� உ�ேள வரவி,ைல. அ
த நாடகெம,லா� 

ஓB
2ேபாB ��0 மாத+கL4.ேம, ஆகிவி�ட2. 

 

ப%4ைகைய எ%�2� தைரயி, ேபா�%4ெகா)டா�. 

 

"ந�மதா!" 

 

"உ�... 

 

"உ+கி�ேட ஒ)F ெசா,லF�. உன4. ?த
திர� ெகா%�தி	4ேக�. நீ 

இMடப* இ	4கலா�. இ�ப அ4கா A4.� வாயைட;?�ேபா;?" 

 

"எ�ன ெசா,ேற�?" 

 

ெகாPச நாைள4. உ� அ�மாேவாட ஊ	4.� ேபாயி�%வாேய� " 

 

“எ24.” 

 

ஒ	 மா0தG4." 

 

"இ+ேக அ4காைவ யா� பா�2�பா? 

 

"ஒ	 ஆைள�ேபா�% நா� கவனி;?4கேற�" 

 

“நா� ேபாகைல" 
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"'ஏ�?"" 

 

'பி*4கைல...அ4காைவ வி�%�%�ேபாற2 பாவ�." 

 

"நா� ப)ணியி	4கிற பாவ�24. ��னா* இெத,லா� பாவமி,ைல. ேபாயி�% 

வாேய�” 

 

ந�மதா வி	�ெட�0 எN
தா�. கணவனிட� ெச�0 அவைன ெநPசார� தNவி4 

ெகா)டா�. அவ� இ
தமாதிாி ெசBவா� எ�0 அவ� எதி�பா�4கவி,ைல. 

.�றி அ�தா�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 12121212    

 

க+க�மாவி� உட,நிைல நாL4. நா� ேமாசமாகிய2. பனி ெகா�%� 

காைல�ெபாNதி, அவ� இற
2 வி�டா�. கைடசியி, எ2A� ேபசாம,, மனசி, 

எ)ண4 .�ற,க� ெபா+கி வழிய அவ� ஆ�மா பிாி
2வி�ட2. 

 

ப�ட�பா 2*2*�2�ேபானா�. தாையவிட�பாி
2 வள��தவ�. இவனிடமி	
2 

ஒ	 .ழ
ைதைய, எதி�� பா��2. அ2 நிைறேவறாம, நிைறேவறா2 எ�0 

உ0தியாக� ெதாி
2 ெகா)% அதி�
2ேபாB,ேப?� ச4திைய இழ
2 அவ� 

நாைல
2 மாத+க� உண�AகLட� ேபாரா*னா�. பிற., ஓB
2� ேபானா�, 

 

ெபாிய 1%. க+க�மா அதி, ஒ	 ப�ட�தரசிேபா, சாவிக� .G+க வைளய 

வ	வா�. =ரணி4., எதி� 1�%4. எ�0 பZண+க� ெசBவா�. = ெதா%�24 

கா%�பா�. பாGA4. வ	�ேபாெத,லா� ஏதாவ2 ெகா%�2 உபசாி�பா�. 

இ�ப*, அவ� கா�வா��தன� அவேளா% அட+கி�ேபாயி&0. 

 

ந�மதா ஆழா4. அாிசி சைம�தா�. இMடமி	
தா, ?வாமி4. விள4ேக&றினா�. 

�*
தா, ப4க�21�%� =ரணிேயா% ேபசினா�. ப�ட�பாேவா% ேப?வைத>� 

.ைற�24 ெகா)டா�. த�ைன�தாேன த)*�24 ெகா)% பாதி உட�பாக 

ெம�
2ேபானா� ந�மதா. 

 



72 

 

ெவ+.ல�?மி �லமாக எ,லா விஷய+கைள>� ேக�வி� ப�ட சாயிரா� ஒ	 

தடைவ ந�மதாவி� 1�%4. வ
தா�. 

 

1�ைட>� வாசைல>� ேநா�ட� வி�டா�. ஒ	 ல�ச�24.4 .ைறயா2 எ�0 

மதி�'� ேபா�டா�. நில 'ல� ேவேற இ	4கிறைத>� ெதாி
2 ைவ�24ெகா)* 

	
தா�. எ,லாவ&04.�ேமேல ப4க�2 1�% பாG அ
த பரமரகசியமான 

விஷய�ைத இவனிட� ெதாிவி�தா�. 

 

"அ�ப*யா?" எ�0 விய
2ேபானா� சாயிரா�. 

 

"பி�ேன ... அவ எ+8ட சினிமாA4. வ
தி	4கிறா. எ� ெபா)டா�* 

பிரசவ�24.� ேபான�ப சா�பா% ேபா� *	4கிறா அ�ப அவ ைகைய48ட� 

பி*;?�பா��ேத�. விஷய� ெரா�ப ?வார�யமாக இ	
த2. 

 

ஊ�4கார� ஆயி&ேற எ�0 இர)% ேவைளக� சா� பா%ேபா�டா�. ப�ட�பா 

ெவளியி, ேபாயி	
த சமய+களி, ெகா,ைலயி, மர� ெச* ெகா*கLட� உ� 

கா�
தி	
தா�. 

 

"எ�ன இ�ப* ெவளிேய உ4கா
2)%? ஆன
தமா ஊPச,ேல உ4கா
2 

ஆடமா�*ேயா" 

 

"வா)டா�... அெத,லா� என4.� பி*4கிறதி,ேல" 

 

"ஏ�D ேக4கிேற�? ஊ� உலக�2ேல நா�தனா� ெச�2�ேபாறதி,ைலயா? இ�ப* 

அ24காக விர4தியா இ	
 2ட �*>�?" 

 

ந�மதாA4. எாி;சலாக இ	
த2. த� அ�மாவி� மீ2 ேகாபமாக வ
த2. 

 

"வாைய வ;?)% ேபசாம இ	4கமா�டா..." 

 

ப�ட�பா ெவளிேய இ	
2 வ
த2�, "எ�ன சா�! ந�மதா இைள;சி	4கா?" எ�0 

ேக�டா�. 
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"அதா� ெதாியைல. ஊ	4. ேவணா ேபாயி�% வா�D ெசா,ேற�. ேக4கைல" 

 

"எ�ேனாட அD�'+ேகா" 

 

"ேபஷா...எ,லா�24.� அவL4.� =ரண ?த
திர� ெகா%�தா;?. அவதா� 

இ�ப* இ	4கா. 

 

"என4. ஊ�ேல எ�ன வ;சி	4.? நீ+க கிள�பி� ேபா+க. எ�ப வரF�D 

அவசிய� ஏ&படறேதா அ�ப வேர�." 

 

சாயிரா� கிள�பி� ேபாBவி�டா�. 

 

"நாB ஜ�ம+க�. ஏ�தா� இ�ப* கிட
2 அைலய ற2கேளா ெதாியைல." 

 

இ+ேகயானா, பாG ஜாைடமாைடயாக� 2ர�2கிறா�. =ரணி4.� 2ேராக� 

ப)ணி4ெகா)% எ�ப* இவனா, இ�ப* இ	4க �*யறேதா? ஊ	4.�ேபானா, 

சாயிரா� வ
2 வி%வா�. அரச, 'ரசலாக இ,லாம, த� வாQ4 ைகயி, 

.றி4கி�*	4.� இ
த இர)% ஆ)கL� விஷய�ைத அ�ப�டமாக� ெதாி
2 

ைவ�தி	4கிறா�க�. 

 

எ+ேகயாவ2 க)காணாத ஊ	4.� ப�ட�பாAட� ேபாBவிட ேவ)%�. 

இ�ேபாெத,லா� ஒ	 விர4தி மனசி, ப*
2 வி�ட2. 

 

எவைன� பா��தாG� மன� மர�24கிட4கிற2. 

 

ந�மதா ேயாசி�தா�. 

----------------- 
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அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 13131313    

 

கணவD�, மைனவி>� க	�ெதா	மி�2 வாQவ2தா� இ,லற�. அ
த 1�*, 

க	�2 ஒ	மி�பத&. இடேம இ,ைல ந�மதாA�, ப�ட�பாA� வட 2	வ��, ெத� 

2	வ�மாக இ	
தா�க�. சாீர இ;ைசைய4 கட
2வி�ட ஞானி எ�0 

ெசா,ல�*யா2. அ
தஏ4க� அவைள�தி�0 ெகா)ேடயி	
த2. மைனவி 

ரகசிய�தி, எ�ப*ேயா இ	
 2�%�ேபாக�%�. அ2 ஒ�0� த�ைன பாதி4கா2. 

ஊ� உலக�தி� ��னா, கணவ� மைனவியாக வாழேவ)%�. 

 

இ�ப*ெயா	 ேபா��தன�. அவ� வர வர எதிGேம பி*�ப&0�ேபானா�. தைல 

சீவி4ெகா�வதி,ைல. சாியாக; சா�பி%வதி,ைல. சில நா�களி, ஊPச�, 

ப%�தி	�பா�. சில நா�க� சமயலைற வாச&ப*யி, ப%�2�I+கி வி%வா�. 

உ�ேள க�*�, அவ�கL4காக க+க�மா ைத�2 ைவ�த ெம�ைத I? ப*
2 

ெகா)*	
த2. 

 

அ
த அைற4.� அவ� ேபாவதி,ைல. ேபானா,தாேன ப4க�2 1�% மா*ைய� 

பா�4க ேவ)*யி	4கிற2? =ரணி>�, பாGA� ஏகா
தமாக இ	�ப2� க)ணி, 

ப%கிற2. அ
த� ப4க�2 ஐ�னைல அைற
2 �*னா�. 

 

இ
த�தடைவ =ரணி இர)டாவ2 பிரசவ�24. ஏN மாச+க� கழி�2�பிற
த 

1�%4.4 கிள�பினா�. ேபா.� �� ந�மதாைவ�ேத* வ
தா� அவ�. 

 

"இ+ேகேய இேர� =ரணி அ4கா! நா� பிரசவ�24. ெசBயமா�ேடனா?" எ�றா� 

ந�மதா. 

 

"அெத,லா� �*யா2 ந�மதா அ�மா இ,லாம, எ�னா, ைதாியமா 

இ	4க�*யைல நா� ேபாயி�%வேற�. எ24.� நீ எ
த4 காரண�ைத4ெகா)%� 

எ+க1�%4.� ேபாகேவ)டா�." 

 

ஏ�?” 

 

'காரண� உன4ேக ெதாி>�. நா� ெசா,லFமா?" 
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ந�மதா தைல.னி
தப* உ�கா�
தி	
தா�. =ரணி அைர மனேசா% ேபாகிறா� 

எ�ப2� 'ாி
த2. 

 

அ�0 ப�ட�பா சா�பி%�ேபா2, "நாம இர)% ேப	மா எ+ேகயாவ2 ேபாயி�% 

வரலாேம. என4. இ+ேக இ	
2 அG�2�ேபா;?" எ�0 ந�மதா ேக�டா�. 

 

"எ+ேக ேபாகிற2?" 

 

"ேபாற�24. இட�தானாஇ,ைல? இ�ப* காசி ராேம�வர�D ேபாற2. பணமா 

இ,ைல. அ4காேபாB இர)% வ	ஷமாற2. 1�ைட வி�% நகரைல" 

 

"என4. அெத,லா� பி*4கைல. இ\வளA ெபாிய 1�ைட� =�*)% ேபாற2� 

கMட�. .�தைககார� வ	வா�. அவD4. பதி, ெசா,�யாகF�. நீ வாணா 

ேபாயி�% வாேய�. எ
தைனேயா 'aாி��' ப� ேபாற2." 

 

அவ� த�னிட� ந�பி4ைகயி,லாம, கணவைன48�பிட அவ� த�*4கழி4க, 

இ�பேய நா�க� ஓ*ன. 

 

��' =ரணி இ,லாத நா�களி, பாG ச�வ ?த
திரமாக இ
த 1�*, Xைழ
2 

சா�பி�%வி�%� ேபாவா�. இ
த தடைவ ந�மதா வாச, கதைவ அைட�ேத 

ைவ�தி	
தா�. 

 

'காரண� உன4ேக ெதாி>�" ேச! எ�தைன ெபாிய வா��ைத? இவ� '	ஷைன 

இவL4.4 க)*4க ைதாிய மி,ைல. எ� ேபாி, பழிைய ேபா�%வி�%� 

ேபாகிறா� நா� ஒ	 நிமிஷ�தி, அவைன எ� வைலயி, சி4கைவ4க �*>�.ேச!..." 

 

பாG பல இரAக� ந�மதாA4காக4 கா�தி	
தா�. த�பி� தவறி வரமா�டாளா? 

 

ெகா,ைல�ப4க� அவைள� பா��தா,, "சா�பா% கிைட4.மா?" எ�0 ேக�பா�. 

"ஓ! ரா�திாி எ�% மணி4. அவ� சா�பிட;ேச வா	+ேகா. ேபாடேற�' 
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ப�ட�பா வ	கிற ேநர�தி, கதைவ திற
2 ெகா)% வாசG4. வ
தா� ந�மதா. 

ெத	 விள4.க� எாியவி,ைல. நிலவ&ற வான�. ெபா� ெபா�ெட�0 

மைழ�2ளிக� விN
2 ெகா)*	
தன. பி� பல�த மைழ>� ஆர�பி�த2. அ
த 

இ	�*, நி&க பய
2 ெகா)% ேரழி4.� Xைழ
தா�. 

 

ச�ெட�0 யாேரா தாQ�பா� ேபா�டா�க�. �ர�%�தனமாக அவ� உடைல 

அைண�தா�க�. 

 

பாG! பாGதா�! 

 

'அட�பாவி! காரண� என4ேக ெதாி>�D =ரணி ெசா,��%� ேபாயி	4காேள. 

அவL4. 2ேராக� ப)ண;ெசா,றியா?" 

 

இதிேல எ�ன 2ேராக� இ	4.? உன4. ேதைவ இ	4கா இ,ைலயா?'' 

 

"ேதைவ ேதைவயி,ைல எ�பெத,லா� மனைச� ெபா0�த விஷய�. 

எ�ைன�ேபால இ�ெனா	 ெப)ைண நா� ஏமா�த வி	�பேல" 

 

பாG ஒ	 மி	க�ேபால ேதா&றமளி�தா�. 

 

ந�மதா அவ� பி*யி�	
2 பலமாக வி%ப�% ப%4ைக அைற4.� ஓ* தாQ�பா� 

ேபா�%4ெகா)டா�. 

 

"கதைவ�திற ந�மதா. இ2வைரயி, ஒ�D� நட4கேல. நட
தமாதிாி ஊ�� =ரா 

ெசா,Gேவ�" 

 

"ெசா,�4ேகா” 

 

"நி;சயமாக;ெசா,�%ேவ�. நீ மான�ேதாட ஊாி, இ	4கமா�ேட." 
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வாச&கதைவ யாேரா த�*னா�க�. பாG ேபாB� திற
தா� அவசரமாக ெவளிேய 

ேபாBவி�டா�. ந�மதா அைறயி�	
2 ெவளிேய வ
தா�. ேத�பி அNதப* 

ப�ட�பாவிட� வ
தா�. 

 

ப�ட�பா ேவ0 திDசாக�'ாி
2 ெகா)டா�. 

 

"ஏ� அழேற! உன4.�தா� =ரண ?த
திர� .%�தி	4ேகேன. நா� ப)ணின 

பாவ�24.� பாிஹார� ப)ண ேவ)டாேமா." 

 

"நீ+க நிைன4கிற மாதிாி இ,ைல..." அவ� அNதா�. 

 

"இ	
தா�தா� எ�ன ேமாச�? ஏனி�ப* ேபாரா*4 ெகா)ேட இ	4ேக?" 

 

அ�0 இ	வ	� சா�பிடவி,ைல. இரA ெவ.ேநர� ப�ட�பா ேயாசி�24 

ெகா)*	
தா�. ந�மதாவி� உ�ள�தி, அ\வ�ேபா2 எN� சலன+கைள அவ� 

மாB� 24ெகா)% இ�ப*� ேபா�யாக வாQவ2ேபா, ேதா� றிய2. 

அ
த�ெப)ைண இ�ப* மாய வி%வ2 மக�தான 2ேராகமாக� ேதா�றிய2 

அவD4.. 

 

ேகா��, விவாகர�2 இத&ெக,லா� அவ� ஒ�24 ெகா�ள4 8*யவ� இ,ைல. 

எ�ன ப)ணலா�? 

 

அவLைடய வாQ4ைகயி�	
2 தா� விலகி�ேபாBவிட ேவ)%�. ெகாPச 

நா�களாகேவ தன4. I4க� வ	வ தி,ைல. மன� ேசா�
2 ேபாகிற2. எதிG� 

பி*�தமி, லாம, இ	4கிற2. ந�மதாைவ�பா��தா, 8ட� பி*4 கவி,ைல. 

 

க*த� எNதி ைவ�2வி�% எ+ேகயாவ2 ேபாBவிடலாமா? எ+ேகேபாவ2? இ
த 

எ)ண+கேள த�ைன எ+ேக ேபானா G� 2ர�தி4ெகா)% வ	ேம! அவ� 

அவDட� இ	
2 ெகா)*	4கிறாேள தவிர, அவ� மனதி, அவD4. 

இடமி,ைல. ச�க நியதி4காக இ�ப* ஒ	 ெந	�பி, அவ� ெவ
2 

ெகா)*	4கிறா�. 
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நாைல
2 வ	ஷ+கL4. �� அவ�கLைடய �த, இரவி, அவளிட� ெகா%�த 

க*த� நிைனA4. வ
த2. இ�0 ம0ப*>� க*த� எNதினா�. ம0ப*>� 

கிழி�2� ேபா�டா�. 

 

''நா� ஊைரவி�%� ேபாகிேற�. உ� இMட�ப* இ	4கலா�." இ�ப* ஏெழ�% 

�ைறக� எNதி எNதி4 கிழி�தா�. அவ� மாறமா�டா�. உண�;சிகLட� 

ேபாரா*4ெகா)%, கணவைன நிைன�24ெகா)% அF அFவாக; 

ெச�24ெகா)*	�பா�. இ
த மாதிாி சாீர இ;ைச4. �4ய�வ� 

ெகா%4கிறதானா, இ
த நா�*, இ�ேபா2� ஆயிர4கண4கான விதைவக� 

?�தமாக வாQ
2 ெகா)*	4க �*யா2. ஆயிர4கண4கான வித ைவகளிேல 

e&04 கண4கி,8ட ம0மண� நைடெப0வதி,ைல. ஏேதா ஓ� உ�னதமான 

உண�A அவ�களி� மனசி, நிைலயாக இட� பி*�தி	�பதனா,தா� அவ�களா, 

அ�ப* இ	4க �*கிற2. 

 

ெவளிேய வான� நி�மலாக இ	
த2. நஷ�திர+க� ெபாாி
2 கிட
தன. ?கமான 

கா&0 1சிய2. யா� 1�% ேர*யாேவா த�யாசிைய மீ�*4ெகா)*	
த2. 

இரவி� �த, ஜாம�தி,, ஊரட+கி4 கிட4.�ேபா2 ஒ��த ?� �வரமான 

ச+கீத� அவைன அழ ைவ�த2. இைறவ� தாம�ைத மனமாற� பா*4 

ேக�.�ேபா2 ஏ&ப%கிற உண�A இ	4கிறேத-?க� இ	4கிறேத - அத&. ஈ% 

இைண இ,ைல. அவ� நாத ெவ�ன�தி, லயி�2�ேபாயி	
தா�. இ�ப* 

பா*4ெகா)% ேகா.ல�, பி	
தாவன�, ம2ைர எ�0 ேபாBவிடலாமா? ேமவாாி� 

அரசியாக இ	
த மீரா உலக ப
த+களி� தைளகைள உைட�24 ெகா)% ?த
தி 

ரமாக ஒ	 பறைவேபா,, கா&0ெவளியி, மித4கிற ?காD பவ�ைத Xக�
2 

ெகா)% பி	
தாவன�24 க)ணைன தாிசி4க�ேபானாளாேம. அ�மாதிாி ஒ	 

உண�A தன4.� ஏ&ப�% இ�ேபாேத இ
த 1%, வாச,, ந�மதா எ,ேலா ைர>� 

மற
2 அவைன நா*�ேபானா, இத&.� பாிகார� கிைட4.ேமா! 

 

நZ�திர ஒளிைய, ைவகைற எ�0 நிைன�2 ஒ	 பறைவ ஜி\ெவ�0 பற
2 

ேபாயி&0.எ,லா ஜீவராசிகைள>�விட பறைவ இன+கL4. இய&ைகயிேலேய ஒ	 

வர�பிரசாத� உ)%. வி)ெவளியி, ?�தமான கா&ைற உ�ெகா)ட ப* பற
2 

திாி>� ?க� அைவகL4. உ)%. 

 

ேமைஐ4க	கி, நா&கா�யி, உ�கா�
தி	
தவ� அ� ப*ேய I+கி�ேபானா�. 

----------------- 
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அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 14141414    

 

ெபாN2 வி*
த2. ெபாN2 ேபாயி&0. இ�ப*ேய மாத+க� ஓ*ன. இ	வ	4.� 

இைடெவளி அகலமாகி4 ெகா)*	
த2. ந�மதா த�ைன வி�%� ேபாBவிட 

ேவ)%�. அவ� இMட�ேபால அவLைடய ெயளனவ�ைத>�, அழைக>� 

ைவ�24ெகா)% ஜ�ெம�0 வாழலா�. ஏனி�ப* இ
த 1�*, நைட� பிணமாக 

உலாவி வ	கிறா� எ�ப2 அவD4ேக 'ாியவி,ைல. 

 

ஒ	 நா� சா�பி%�ேபா2 ெசா�னா�, ''உ� ேபாிேல ெரா4கமா ஐ�பதினாயிர� 

பா+கி, ேபா�*	4கிேற�. ஊ�4ேகா* ெத�ன
ேதா�ைப வி�தா;?.' 

 

அவ� ஒ�0� ேபசவி,ைல. 

 

"நா� ப)ணின2 சாிதாேன?" 

 

"ெதாியைலேய... நா� எ�ப* இ
த;ெசா�ைத அDபவி4கலா�?" 

 

'"ஏ�? நா� உன4.� ப)ணிய 2ேராக�24.� பண�ைத4ெகா%�2 ஈ%க�ட 

�*>மா? எ�னேவா ேதாணி�2 உ� இMட�ேபால அதிேல வ ர வ�*ைய 

வ;?)% இ	4கலா�. 

 

"எ�ைன எ+ேக ேபாக;ெசா,றீ+க?" அவ� க)க� கல+கின. 

 

"இMட�ப* எ+ேக ேவFமானாG� ேபாயி�% வரலா�. இ�ப* எ+கி�ேட 

அ*ைமயா இ	4கF� நீ எ�0 நா� எதி��பா�4கைல. உன4.�D எ�தைனேய 

ஆைசக� இ	4.ேம” 

 

"என4.�ெபா2வா ஆ�பி�ைளகைள4 க)டாேல பி*4கைல" 
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"பாGைவ? சாயிராைம? 

 

"பாGைவயா? ெபா)டா�*ைய ஏமா�தறவைனயா? அவைன�பி*4கறதா?" 

 

''சாயிரா�?' 

 

ந�மதா ேபசாம, இ	
தா�. ப�ட�பா ைக அல�பி4 ெகா)% அவ� அ	காைமயி, 

வ
தா�. "நீ க,யாண� 24. ��ேன அவைன4காத�;ேச. அ2 உ� மனசி, 

'ைகP?)ேட இ	4.. ஊ	4.�ேபானா எ+ேகயாவ2 அவ�கி�ேட 

ஏமா
2ட�ேபாேறா�D பய�படேற. அதா� ேபாகமா�ேட+கேற.' 

 

அவ� த� எதிாி, இ	
த ?வைர�பா��தப* நி�றா�. 

 

வா�தவ�தாேன? சாயிரா� 1�%4. வ	�ேபாெத,லா� அவL4.� ஒ	 

ச
ேதாஷ� ஏ&ப�*	4கிற2. அவ� அவ� அழைக வ�ணி�த ேபாெத,லா� அவ� 

மகிQ
2 ேபாயி	4கிறா�. அத&ெக,லா� ஒ	 வ*வ� ெகா%�ப த&.��ேப அ�மா 

இ
த4க,யாண�ைத நி;சய� ப)ணி4 ெகா)% வ
2வி�டா�. ெசா�பன� ேபால 

க,யாண�� நட
2 வி�ட2. 'நா� ெசா,கிற2 உ)ைமதாேன?" எ�0 

I)*�2	வி4 ேக�டா� அவ�. 

 

"ஆமா� அவ� ேமேல என4. ஆைச இ	
த2. ஆனா. உ+கைள4 க,யாண� 

ப)ணி)ட அ�'ற� அைத�ப�தி நிைன4கைல. நா� மற
ேத ேபாயி�ேட�. அவ� 

இ+ேக ஒ	 தர� வ
த�ப 8ட எ� மனசிேல ஒ�0� விக,பமா ஆைச எழைல. 

எ�ப*ேயா எ� தைல எN�2 இ�ப*யாயி%�2�D விர4தி ப)ணி)டா;?. 

தி	�ப� தி	�ப எ� சாீர இ;ைசைய� ப�திேய ேபசி)*	4கீ+க. என4.�D ஒ	 

?�தமான மன? இ	4காதா? இ	4க4 8டாதா? உலக�2ேல எ�தைனேயா வித 

பசிக� இ	4.. அ
த மாதிாி உட&பசி>� ஒ)F. இன வி	�தி4காக மி	க+க�, 

ம&ற ஜீவ�கைள� ேபால�தா� மDஷ� ெப)ைண நா*�ேபாகிறா�. இ24 

.�ேபாB இ�தைன கவைல>�, .ழ�ப�� ஏ&ப%வாேன�?' 

 

அவைள விய�'ட� பா��தா� ப�ட�பா. ேவ*4ைகயான ெப). அ2A� இ
த4  
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கால�தி, ெத	�ெத	வாB க)டப* சினிமா ேபாஸட�க� சீரழி>� இ
த நா�களி, 

இ�ப*>� ஒ	�தி! 

 

"அ�ப எ�னதா� ப)ண�ேபாேற?" 

 

"இ�ப*ேய இ	4கிற2. எ�ைன�ேபால க,யாண� ஆன ெப)க� சவரைணயா 

இ	
தா �F .ழ
ைதக� ெப�2)% இ	�பா. அ2கL4. வியாதிவ	�. டா4ட� 

1�%4.�ேபாவா� கணவ� த�ைன ெந	+கி வ	�ேபா ெத,லா� த� �F 

.ழ
ைதகைள4 கா�*4கா�* விலகி� ேபாயி)% இ	�பா. அவ� அ%� த 

1�*ேல. எதி� 1�*ேல யாராவ2 கிைட�பாளா�D பா��தி)*	� பா�. 

இ�ேபா என4. இ
த; ச�ைளெய,லா� இ,ைல." அவ� பளி;ெச�0 சிாி�தா�. 

 

"நீ இ�ப* இ	4கிற2 என4. ச+கடமா இ	4ேக." 

 

"எ�ப* இ	4கிற2? ந�னா�தாேன பளி;?D இ	4ேக�?” 

 

"அதா� எ� மனைச; ச+கட�ப%�தற2; இ�தைன அழ.� 1ணா�ேபாறேத�D. " 

 

"அழ. எ�ப* 1ணா�ேபா.�? அ2 பா,ய�திேல ஒ	 திDசா சாீர4 கவ�;சிேயாட 

இ	4.�. ந%�தர வயசி, தாBைமயாக� பிரகாசி4.�. வயசான�'ற� அDபவமா 

�தி�
2ேபா.�. எ,லா வயசிG� அழ. நிைலயா�தா� இ	4.�. உ+க4கா 

க+க�மா ந�னா அழகா�தா� இ	
தா வியாதி வ
2 ப%�2)ட�'ற�� 

ந�னா�தா� இ	
தா. ெபாணமான�'ற�� பளி;?�D இ	
தா. அழ.+கற2 

மனசிேல இ	4.. " 

 

ப�ட�பா அவLட� வா4.வாத� 'ாிவைத நி0�தி4 ெகா)டா�. இவ� 

த�ைனவி�% அகலமா�டா� எ�ப2 திடமாக�'ாி
த2. இனி தா� தா� இவைள 

வி�%�ேபாக ேவ)%�. அவ�'�தியி, மா&ற�ைத ஏ&ப%�தேவ)%�. 

கணவD4. எதிாி, த�ைன ஒ	 பதிவிரைதயாக. மக�தான வளாக, ஒN4க-

��ளவளாக இ�D� எ�ப*ெய,லாேமா இ	4க ஆைசப%கிற ஜ�ம� அவ� அ
த 

1�*, இ	4கிற வைரயி, ந�மதா தன4.� க	கி� தீB
2தா� ேபாவா� எ�ப2 

அவD4.� ெதாி
2ேபாயி&0 
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வழ4க�ேபால ஒ	 நா� காைலயி, கா�பி சா�பி�% ஊPச�, ேப�ப� ப*�24 

ெகா)*	
தவ� வட இ
திய யா�திைர �ெபஷ, ஒ�ைற�ப&றி� ப*�தா�. 

 

"நா� ஏ� இைத; சா4காக ைவ�24ெகா)% ேபாB விட48டா2?" ெவளிேய 

'ற�ப�%� ேபானா�. தி	�பி வ
தா�. ைபயி, ெகாPச� 2ணிமணிக�. 

அ\வளAதா�. 

 

அவ� எ+ேக ேபானாG�,எ�ேபா வ
தாG� அவ� அதிகமாக4ேக�விக� ேக�ப2 

வழ4கமி,ைல. "எ+ேகயாவ2 ேபாவா�" எ�0 நிைன�24ெகா�வா�. அ�ப*ேய 

அ�0 சா�பி�டபிற. கிள�பினா�. ஊPச�, I+.� மைனவிைய ஆைச 

தீர�பா��தா�. ஆேறN வ	ஷ+களாக அறி�கமான ஒ	�தைர� பிாி
2ேபாசிற 

அளேவ அவD� ஒ	 ஏ4க� எN
த2. அவளிட� ஒ	 மாியாைத, ப4தி ஏ&ப�ட2 

இ�0வைர இவ� எ�Dைடயவ� எ�கிற ெப	ைம ஏ&ப�ட2. 

 

ெகாPசேநர� நி�0 பா��2 வி�% வாச&கதைவ ேலசாக� திற
2ெகா)% 

ெவளிேய வ
தா�. ப4க�2 1�*, =ரணி பிற
த 1�*�	
2 ம&ெறா	 

.ழ
ைத>ட� வ)*யி, வ
2 இற+கினா�. இவைன� தி	�பி� பா��தா�. 

பாGவிட� .ழ
ைதைய4 ெகா%�தா�. இ	வ	� உ�ேள ேபாBவி�டா�க�. 

 

அவ� ெத	வி, இற+கி ரயி, நிைலய�ைத ேநா4கி நட
தா�. எதி�	
ேதா 

வி%தைல ெப&ற உண�Aட� கிள�பி�ேபாB4 ெகா)*	
தா�. 

 

ந�மதா விழி�தபிற. வழ4க�ேபா, 1�% ேவைலகைள �*�24ெகா)டா�. 

 

ப4க�2 1�*, .ழ
ைதயி� அNைக ச�த� ேக�ட2. பா�4க�ேபானா�. �த, 

.ழ
ைதையவிட இ2 ந�றாக இ	
த2. 

 

"எ�ப* இ	4ேக* ந�மதா” எ�0 ேக�டா� =ரணி. 

 

"அ�ப*ேயதா� இ	4ேக�" 

 

"நீ எ�ப�பா�தாG� கதைவ அைட;?)% கிட4கிற யாேம... இவ� ெசா�னா�". 
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"பி�ேன எ�னப)ற2? எ+கா�2கார� 1�*ேலேய த+கறதி,ைல. ஒ)*யா 

வாச4கதைவ தில
2 வ;?)% உ4கார �*>மா?" 

 

"வா�தவ�தா�. க)டவா உ�ேள வ
2�டா?" 

 

ந�மதா தி%4கி�% அவைள ஏறி�%�பா��தா�. அவ� இவைள4 கவனி4காம, 

.ழ
ைத4.� பா, ெகா%�24 ெகா)*	
தா�. 

 

"நா� ேபாயி�% வேர�." 

 

"அ�ப�ப வ
2)% ேபாயி)*	..." 

 

"பா��ேபா� " 

 

இ	வாிட�� �த�, இ	
த ந�பி� ஆழ� .ைற
2 ஏேனா தாேனாெவ�ேற ேப;? 

நட
த2. 

 

மாைல வ
த2. விள4ேக&றியாயி&0. வாசG4.� உ�L4.மாக� பலதடைவக� 

அைல
தா�. இரA� வ
த2 தனியாக அ\வளA பாிய 1�*, இ	4கேவ பயமாக 

இ	
த2. 

 

ம0நா�. அத&க%�த நா�. நாG நாைள4.ேம, ஆயி&0. =ரணிைய� 

ேத*�ேபானா�. 

 

"எ�ன ந�மதா இ�ப* இைள;?�ேபாயி�ேட. ப�ட�பா எ+ேக காேணா�. " 

 

''நாG நாL4.ேமேல ஆ;?. ஒ	 தகவG� ெதாியைல" 

 

"நா� வ
த�ைன4. ைப நிைறய சலைவ� 2ணியாபளி; ஈDஎ%�2)% 

கிள�பி�ேபானாேர. எ+ேகயாவ2 ஊ	4.� ேபாறாரா4.�D பா��ேத�. நாG 
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நாளாB� தனியாவா இ	
ேத.நீ ெரா�பA� மாறி�ேபாயி�ேட. மனைசவி�% 

எ+கி�ேட இ�பெவ,லா� ேபசறதி,ைல...வரதி,ைல " 

 

"ேபசற24. எ�ன இ	4.? நான வாQைகயிேல ேதா&0�ேபானவ. ஆனா,, ஒ	 

நி�ணய�ேதா% அதி, எதி� நீ;ச,ேபா�% ஒN+கா வாழ நிைன4கிேற�. அவ�தா� 

எ�ைன அ*4க*. 'உ� இMட� ேபால யா�8ட ேவணா நா� ஒ)F� க)%4க 

மா�ேட� நா� உதவா. கைர�D ெதாிPச�ப, உ�ைன அட4கி ைவ4க என4. 

உாிைமயி,ைல�0' ேபசி)*	4 கா�. உ+கா�த4கார� ேமேல8ட அவ	4. 

ச
ேதக�. ஊ�ேல சாயிரா�Dஒ	�த�. அவ� இ+ேகேய எ�ைன�ேத*)% 

வ
2�டா�. ேமேல>� ச
ேதக�. நா�தா� இதிெல,லா� என4. இ	
த ஆைச 

எ�ேபாேதா ேபாயி%�2. இ�ப நா� இ
த ட�'4. பிரதான� ெகா%4கைல. ?�தமா 

இ	4க நிைன;? அைத� பழ4க�ப%�தி)% வேர�. அவ� எ�ைன 

அ�ப*ெய,லா� I)டாதீ+ேகா�ேன�. அ�'றமா அவ� எ�ேனாட இர)% 

நா� ேபசாம இ	
தா�. எ� 'டைவகேளாட இ
த பா+4 '�தக� இ	4.. 

ெரா4கமா ஐ�பதினாயிர� எ�ேப�ேல ேபா�*	4கா�. 

 

=ரணி திற
தவாB �டாம, ேக�%4ெகா)*	
தா�. 

 

"ேவேற க%தாசி கி%தாசி ஒ)F� இ,ைல." 

 

"எ+ேக ேபாயி	�பா�?” 

 

"அதாேன 'ாியைல. நா� எ�ப* தனியா இ\வளA ெபாிய வி�*ேல இ	4கிற2? 

பயமா இ	4. .." 

 

"ஒ)F ப)F. ஊ�ேல
2 உ� அ�மாைவ வர வைழ;? ைவ;?4ேகா. பாவ�, 

இ
த� த�ளாத வய?ேல யாரா�2ேலேயா சைம;சி)*	4கா�D ெசா,றிேய..." 

 

“அ�ப*�தா� ப)ணD� .." 

 

இவ�க� ேபசி4ெகா)*	
தேபா2 பாG வ
தா� இ�ேபாெத,லா� அவD4. 

ந�மதாைவ�ப&றி ஒ�0� ?வார�ய�படவி,ைல. அ�0 அவ� பி*யி�	
2 
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திமிறி4 ெகா)% கதைவ� தாQ�பா� ேபா�%4 ெகா)டபிற. அவளிட� அவD4. 

ஒ	 பயேம ஏ&�ப�ட2. 

 

ந�மதாA� ச�ெட�0 எN
2 வி�டா�. 

 

ந�மதா விாிவாக அ�மாA4. எNதினா�. 

 

"உ� மா�பி�ைளைய ஒ	 வாரமாக4 காணவி,ைல. நா� தனியாக இ	4ேக�. 

கிள�பி வரA�..." 

 

சிலரா,தா� ரகசிய+கைள கா�பா&ற�*>�. பலரா, கா�பா&ற�*யா2. 

 

ெவ+.ல�?மி எ�% .*�தன+கL4.� ெதாி>�ப* இைர
2 க�தினா�. 

 

"ப%பாவி! எ�ெபா)ைண - கிளியா�டமா இ	4கிற ஏமா�தி4க,யாண� 

ப)ணி)ட பாவ� ேபாதா2�D அவைள வி�%�% ஓ*>� ேபாயி�டா�!" 

 

சாயிரா� சி
தி�தா�. எ�ன ஏமா&றினா�? 'ாி
2 ேபாயி&0. 

 

ந�மதா அ�0 இ	
த2ேபாலேவ இ�0� இ	4கிறா�. வாடாம, வத+காம,, 

கச+காம, அ�ப*ேய 'தியவளாக. 

 

கிழவி4.� தா� 2ைண வ	வதாக; ெசா,�4ெகா)% சாயிரா� ெவ+.ல�?ேயா% 

வ
2 ேச�
தா�. 

 

ந�மதா அ�மாைவ4ெகா,ைல�ப4க� அைழ�2�ேபாB ரசசியமாக, அ)ணாைவ 

அைழ;?)% வர2தாேன? இவைன�ேபாB� 2ைண4. அைழ;?)% வ
திேய” 

எ�0 ேக�டா�. 

.. 

"அ)ணாவா? அவ�தா� ெபா)டா�*ேயா� ப�ட ண� ேபாயி�டாேன. 

சினிமாA4. ஆ� பி*;?4ெகா%4 கிறதா�. அவ� ெபா)டா�* சினிமாவிேல 

ந*4க� ேபாறாளா�." 



86 

 

 

த�Dைடய நிைலைம ந�மதாA4. ந�றாக�'ாி
த2. த.
த 2ைண எ�0 

ெசா,�4ெகா�ள அ�மாைவ� தவிர ேவ0 யா	ேம இ,ைல. 

 

சாயிரா� எ�ென�னேவா ேக�டா�. 

 

"எ�ப�ேபானா�, எ�னி4கி வ	வா�? பண� கா? .%�2�%� ேபாயி	4கானா? 

இ,ைலய�னா கிள�'. அ�னி4ேக ெசா�ேன�. ல�சண�24. இ�தைன நா� 

ெபாிய �டாரா ஆகியி	4கலா�, ஹூ�... 

 

அவ� இெத&ெக,லா� ஒ�0� பதி, ெசா,லவி,ைல. 

 

“நீ+க இ
த 1�*ேல இ	4கிற2 சாியி,ைல. ஊ	4.� ேபா+க'' 

 

ேபாBவி�டா�. அ�மாA� ெப)F� சைம�தா�க�. சா�பி�டா�க�, 

ேபசினா�க�. அவ� தின�� அவைன� ப&றி ஏதாவ2 தகவ, வ	� எ�0 

எதி�பா��24 ெகா) *	
தா�. 

 

ப�ட�பா அ�0 கிள�பியவ� ேநராக வாரணாசி4.� ேபானா�. மன�ேபானப* 

?&றி� திாி
தா�. அவைன� ேபால அ+. எ�தைனேப�? மன சா
திைய�ேத*, 

க+கா �னான� ப)Fவத&., �தாைதய�கL4. சிரா��த� ப)ண, 

வாQ4ைகைய ெவ0�தவ�க�, ஊாி, 1% வாச, மைனவி .ழ
ைதக� இ	
2� 

ஏேதா ஒ	 பிரைம த+கைள� பி*�2 ஆ�%வ2ேபா, உண�
2 அதி�	
2 

வி%தைல ெபற�2*�பவ�க�. 

 

அவ� ஒ	நா� மணிக�ணிைக க�ட�தி, இ	
தா�. இ�ெனா	 நா� ேகத� 

க�ட�தி, இ	
தா�. அ%�த நா� ஹாி;ச
திர க�ட�. அ�'ற� ஹDமா� க�ட� 

இ�ெனா	நா� அ�T க�ட�, ஆPசேநய� ேகாயி�, உ� கா�
தி	
தா�. 

 

அ
த4 க�ட�தி, பிண� தி�D� கN.க� பிண+கைள4 ெகா�தி�தி�பைத 

மணி4கண4கி, ேவ*4ைக பா��தா�. 
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"உட�'4. இ\வளAதானா மதி�'? அதா� ந�மதா ெசா�னாேள.'' தி%�ெம�0 

அவ� அவL4.4 க*த� எNதினா�. 

 

இர)% மாத+கL4.�பிற. அவL4.4க*த� வ
த2. 

 

'நா� உயிேரா% இ	4கிேற�. நீ ?ம+க�தா� பய�படாேத. நா� எ+க+ேகா 

அைல
2 ெகா)*	4 கிேற�. இைத ஒ	 ேசாதைனேபால நட�தேவ அ+கி	
2 

கிள� பிேன�. எ�Dைடய பிாிA4. அ�'ற� உ� மனசிேல ப*ய�ேபா.� 

எ)ண+க� ேவறாக இ	4கலா� எ�0 என4.�ேள ஒ	 அDமான�. அ2 

ெபாBேயா, நிஜேமா, நா� க�சி4.�ேபாB இ	�ேத�. இ
த ேZ�ர�தி, ச+க 

மி	4.� மேனா விகார+க�, மேனா லய+க� என4. மிகA� பி*�தி	
த2. 

மDஷா�ேள �4கா,வாசி�ேப� நி�மதி4 காக அைலவ2� 'ாி
த2 ஏேதா ஒ	 

.ைற எ,ேலாைர>� பி*�2 ஆ�%கிற2. என4. எ�ேபாதாவ2 தி	�பி வர 

ேவ)%�ேபா, இ	
தா, ஊ	4. வ	ேவ�, றா, இ,ைல. எ� 

ைகயி, ெகா)%வ
த பண� இ�D� ெகாPச� பா4கியி	4.. அ2A� ெசலவழி
2 

வி�டா, அ�'ற� எ�ன ப)Fேவ� எ�0 ேயாசி�பாB. பர
த இ
த நா�*, எ� 

ெபாN2 எ�ப*ேயா ேபாBவி%�. எ+காவ2 ேவைலெசBேவ�, க�ம)யேவ 

அதிகாரய...' எ�கிறா� ப?வா�. ேவைல4.4 8�கிைட4க அவ� பா�� 

24ெகா�வா�. உ�ேனா% வாQ
த இ
த ஆேறN வ	ஷ+ க� எ� வாQ4ைகயி, 

இனிைமயான கால� அத&. �� '� நா� அ\வளA இனிைமேயா% இ	
ததி,ைல 

பி� ' எ�ப* இ	4க� ேபாகிேறாேனா. ந�மதா! எ� இனியவேள! ')ணிய நதியி� 

ெபயைர� தா+கியவேள! அவைள�ேபால 'னிதமானவ� நீ. ந�றாக இ	 

 

க,லாக;சைம
2 உ�கா�
தி	
தா� அவ� ெவ.ேநர�. தாபா,கார� பதிேனா	 

மணி4.4 க*த� ெகா)% வ
2 ெகா%�தா�. ஒ	 மணிவைர அ
த4 க*த�ைதேய 

தி	�பி� தி	�பி� ப*�தா�. பிற. எ
த ஊாி�	
2 வ
தி	4 கிற2 எ�0 ?வாி� 

ேம, ��திைரைய4 கவனி�தா�. அழி
த நிைலயி, ச
�ரா=ேரா, சீதா=ேரா 

எ2Aேம சாியா ெதாியாதப* எN�24க� காண�ப�டன 

 

ெவ+.ல�?மி ந�றாக� I+கி4ெகா)*	
தா�. உைழ�2 உைழ�2 

ஓடாகி�ேபான உட�' ?க� இ�ன ெத�0 அறியாத மன�. ?கமாக மகளி� 1�*, 

இர) ெடா	 மாத+களாக� ச+கியி	�பதி, மிகA� ச
ேதாஷ� ப�டா�. வி த 

விதமாக; சைம�தா�. ேத+காைய� பறி4க; ெசா�னா�. ெந&களPசிய�தி, ெந, 
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நிர�பி வழி வைத� பா��2 மகிQ
தா�. ெப) இ�ப* இ	4கிறாேள எ�0 

அவL4.�ேதாணவி,ைல 

 

''ஊைர வி�% ஓ*�ேபானா அவ எ�ன ப)Fவா�? இ�தைன ெசா�ைத>� 

அDபவி4க4 ெகா%�2 ைவ4கைல.” 

 

இைத4ேக�% =ரணி அதிசயி�தா�. ஊாிேல அவL ைடய சிேநகிதி ஒ	�தி 

பா,ய�தி, விதைவயானேபா 24க� ேக�கவ
த ஒ	 அ�மா�, "ெவ0மேன 

அN2)* 	4காேத. ெகாPசமாவா வ;?�%� ேபாயி	4கா�? �F ல�சமாேம? 

த+க� ேபால இர)% .ழ
ைதக� இ	4. ஹு� " எ�0 ெவ. அழகாக 24க� 

விசாாி�தா�. 

 

இெத,லா� உலக�தி, சகஜ� எ�ப2 ேபால =ரணி சிாி�தப*, ேபாBவி�டா�. 

 

''இ�தைன ெசா�ைத>� க�* ஆள த�னா, �*யா2. அ�மாA4. வயசாகி 

வி�ட2. அேதா% க+க�மாவி� காைச எ%�2 எ� அ)ணD4.�, அவ� 

மைனவி4.� ெகா%�ப2 த�ம விேராத�. இத&. ஒ	 வழி ப)ண ேவ)%�! 

 

ம0ப*>� அவ� பல மாத+கL4. அ�'ற� பாGைவ� ேத*�ேபானா�. 

க*த�ைத4 கா�*னா�. பாG ெநகிQ
2 ேபானா�. தா� எ�தைன அ&பமானவ� 

எ�0 ேயாசி�தா�. ப�ட�பாவா, ஆள�*யாத ெப)ைண தா� அDப��2விட 

ேவ)%� எ�0 தீவிர� ெகா)*	
த2 அவ� ெநPைச அ0�த2. அவனா 

ஆ)ைமய&றவ�? உ)ைமயி, அவ� தா� ந,ல ஆ)மக�. மைனவிைய� பல� 

��பாக4 ேகா�� ெகா�தள� எ�0 ெகா)% வ
2 நி0�தா ம,, 

ெப	
த�ைம>ட� அவL4. வி%தைல வழ+கியவ�. 

 

ந�மதா தைல.னி
2 நி�றி	
தா�. ெசா�%; ெசா�டாக4 க)ணீ� =மியி, 

விN
2 ெதாி�24ெகா)*	
த2. =ரணி ந�றாக�ேத�பி அNதா�. 

 

''இ�ேபா நா� எ�னெசBயF�?" எ�0 ேக�டா�பாG. 
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"ஒ	 வ4கீல�பா�2, எ� ேபாி, அவ� ேபா�ட ெரா4க�ைத�தவிர, ம&றைத 

க+க�மா ேபாி, ஒ	 *ர�� ஆக மா�தF�. ஆ�ப�திாிகL4., க, வி 

நிைலய+கL4., .ழ
ைதக� வி%தி4. அ
த வ	மான� ேபாகிற மாதிாி 

ப)ணF�." 

 

''நீ எ�ன�மா ப)ண�ேபாேற?" 

 

அ�மா எ�கிற ெசா,ைல4ேக�% அவ� அவைன நிமி�
2 பா��தா�. 

 

சினிமா ேபா�ட�களி, சீரழி>� ெப)க�, இரவி, ெகாPச� ேநர�கழி�2 1தியி, 

நட
தா, '���' ெகா%�பதாக; ெசா,�4 8�பி�%, அவ�கைள4 ேகவல�ப%�த 

எ)F� ஆ)க�. ெப)! அவ� தாயாக, அ4காவாக, மகளாக இ�D� பல�பல 

உறAகLட� இ	�பவ�. அவைள மைனவியாக ம�%� நிைன4கிறைத, 

மதி4கிறைத...'' 

 

''நாD� அ�மாA� வட4ேக ேபாகலா�D இ	4ேகா�. ப�ாி வைர 

ேபாB�பா�4கிற2. என4. அதி�Mடமி	
தா, அவைர எ+ேகயாவ2 பா�4க�*>� 

..'' 

 

பாG கல+கினா�. இவ� த�னிட�, த� ஆ)ைமயிட� சர) அைட
2 வி%வா� 

எ�0 நிைன�தி	
தவ�, க) கல+க உ�கா�
தி	
தா�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 15151515    

 

ெசா�24கைள� ப&றிய ஏ&பா%கைள; ெசB2�*4க ஒ	 மாத�24.ேம, ஆயி&0. 

இ�ெனா	 க*த� வராதா எ�0 எதி��பா��தா�. ஏமா
தா�. ஒ�0� தகவ, 

இ,ைல.' இ
த ம�%� த&ெகாைலயி, இற+காம, உசிேராட இ	4ேக� எ�0 

க%தாசி ேபா�டாேர" எ�0 ச
ேதாஷ� ப�டா� ந�மதா. 

 

ெவ+.ல�?மி4.4 காசி4.� ேபாக�ேபாகிேறா� எ�றAட� உ&சாக� /றி�%4 

ெகா)% கிள�பிய2. அ+ேக சைம�2;சா�பிட அ2 இ2 எ�0 நாைல
2 
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ட�பா4கைள நிற�பி4ெகா)டா�, சில	4. அதிக 24க� ஏ&ப�% வி�டா, மன? 

க,G�ப�%� ேபாBவி%மா�. 

 

நார�த+காயி�	
2 ?)ைட4காBவைர எ%�2 ைவ�தா�. ந�மதா ?�தமாக 

எ,லா நைககைள>� கழ&றி "பா+4கி� பா2கா�பி, ைவ�தா�. தி	மா+க,ய; 

சர%, க)ணா* வைளய,க�, ஒ&ைற �4.�தி, ேதா%க�, நாG e, 'டைவக�. 

 

"எ�ன* ேவஷ� இ2? அவ� எ+ேகயாவ2 ந�னா இ	4கேவ)டாேமா?" 

 

"இேதா" எ�0 தி	மா+க,ய�ைத4 கா)பி�தா�. 

 

"ந�னா இ	4.! பளி;?D இ	
தா�தா� நாGேப� மதி�பா. ேபாற இட�திG� 

மதி�' கிைட4.�. " 

 

அ�மாேவாட எ�ன த�4க� ேவ)*யி	4.. அவ மன? அ�ப* எ�0 அவ� 

அதிக� ேபசவி,ைல. 

 

"இர)% நா� எ�ேனா% இேர�" எ�0 =ரணி 8� பி�டா�. 

 

"உ�ைன மற
2டவா ேபாேற�, எ,லா�ைத>� கவ னி;?4ேகா... ேத+காB 

பறி;?4ேகா... ஒ	 ந,ல நாளா� பா��2)% இ
த 1�%4. வ
2%+ேகா. 

க+க�மா .ழ
 ைதகL4. ஆைசப�டா�. ஒ+ .ழ
ைதக�தா� ஓ* 

விைளயாட�%ேம ேவணா இ�D� இர)% ெப�24கற2..." எ�0 கி)ட, 

ப)ணினா�. 

 

"ெப�24க ேவ)*ய2தா�!" 

 

"பாேர�. நா� தி	�பி வர;ேச உன4. நாG4.ேமேல இ	4க�ேபாற2!" 

 

“ேபா*..." 
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=ரணி சிாி4கவி,ைல. 2யர� தா+காம, ந�மதாைவ4 க�*4ெகா)டா�. 

 

கிள�'கிறத&. �த,நா� வைரயி, ந�மதா அ�மா க�* ைவ�தி	4.� ��ைட 

�*;?கைள4 கவனி4கவி,ைல. நாைல
2 தகரட�பா4க�. நா�ம*48ைட. 

ெப�*ேவேற. 

 

"ெப�*யிேல எ�ன�மா?” 

 

‘ஒன4. நாG ப�%�'டைவ எ%�2 வ;சி	4ேக�.” 

 

"ேபா	ேம. எ,லா�ைத>� எ%�2 உ�ேள ைவ. இ,ைல�னா யாைரயாவ2 

8�பி�%4 .%�2%ேவ�." 

 

கிழவி �F �F�24 ெகா)ேட எ%�2 ைவ�தா�. 

 

க+கா காேவாியி, ஜ�ன,ஓர� உ�கா�
தி	
த ந�மதா ெவ.ேநர� வைரயி, 

ேபசவி,ைல. ரயி, கி	Mணா நதிைய� தா)*, விைர
2 ெகா)*	
த2 ெபா+கி� 

தL�பி பிரவகி4.� த)ணீைர4 க) ெகா�டாம, பா��தா�. எ�தைன ேப	ைடய 

தாப�ைத. பாப�ைத இ
த� 'னிதநதி ேபா4கியி	4.�? ரயி�� ஓரமாக மைலக� 

வ
தன. சமெவளி வ
த2. அட�
த கா%க� வ
தன. தாி? நில+க� வ
தன. அட�
த 

கா%க� வ
தன. தாி? நில+க� வ
தன. இரவி, ச
திாிைக பிரகாசி�த2. 

 

அவ� த�னிடமி	
2 ஒ	 பார� .ைறவைத உண�
தா�. 

 

வான�2 நிலA தாவ�யமாக� பிரகாசி�24 ெகா) *	
த2. 

 

அவ� மனசி, ஒளி
2ெகா)% ஆ�ட�ேபா�ட எ)ண+க�, மனைத இ	�டாக 

அ*�த சபல+க� ெகாPச� ெகாPசமாக விலகவிலக அவL4.� ஒ	 விழி�' 

ஏ&ப�ட2.  ெப�*யி, எ,ேலா	� I+க, அவ� விழி�தி	
தா�. 

 

அவ� விழி�தி	
தா� ��றி��அவ� விழி�தி	
தா� ��றி��அவ� விழி�தி	
தா� ��றி��அவ� விழி�தி	
தா� ��றி��    

--------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------------------    


