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1

எ( ெபயr ம-. ./p1ரm ெசாnத ஊr எ(பதாl .8மா ம-. அைதேய 
;<k> .. ம- எ(? அைழpபவrகCm உllளாrகll. ெதா8l - எ/tதாள(. 
கடnத பtH வ<டŋகளாக கைத எ/# தா( πைழp1 நடtH>ேற(. 
#<மணm - ஆ>.OடH. மைன. - இlைல. எ(னடா .வகாரm எ(? 
ேகOடாl, மைன. ஏ/ ஆTUகCkV µ(1 ஒ< .பt#l இறnH.Oடாll. 
ஒTYk கOைட. இரTடாm கlயாணm ெசyHk ெகாllள.lைல. வ[pபH - 
உலகt#l அ#கமான ஜன சnதY இ<kVm இடŋக]l ஒ(றான Y. நகr.  
 
நா( ^ŋகா.l உOகாrnH தா( கைத எ/Hேவ(, ஓOட`l am 
ேபாOUtதா( கைத எ/Hேவ(, அைம#யான bழl ேவTUm, cO 
வரேவTUm, ஊOYkV ேபாேவ( எ(ெறlலாm ெசாlலாத எ/tதாள( 
நா(. எpேபாH ேவTUமானாdm எ/Hேவ(.  
 
எŋVm நடnேதா அlலH ேப<n#ேலா ேபாவதாl மkகll மt#el 
எpேபாHm இ<pேப(. அவrகll தா( அµத;ரπ ேபால எனkV கைதkகான 
க<kகைள அll] f[k ெகாTY<pபாrகll. நா( 24 ம- ேநர 
எ/tதாள(.  
 
[ல [றp1 Vணŋகll எ(gடm உTU. எ/tHpπைழ இlலாமl 
எ/Hேவ(. இலkகண πைழ இlலாமl எ/Hேவ(. ஒ< µைற எ/#யைத 
அYtH எ/த மாOேட(. [gமா.l பாrpபH ேபால சhயான வhகll 
>ைடkVm வைர எ/# எ/# கா>தŋகைள Vpைபel ேபாட மாOேட(. 
அH மOUமlல நா( எ/#யைத நா( பYkக மாOேட( - அதாவH 1tதகm 
ெவ]வnH µதl வாசக<ைடய கYதm வ<mவைர. அH வnத πறேக நா( எ( 
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நாவைல பYpேப(. 
 
இpேபாH நா( ெவŋகடநாராயணா ெத<.l இ<kVm பl;ைவ 
ப#pபகt#( அdவலகtைத ேநாk> ேபாy ெகாTY<k>ேற(. எ(iைடய 
1tதகŋகைள அத( j?வனr ராஜ( தா( 10 வ<டŋகளாக ப#tHk 
ெகாTY<k>றாr. 
 
நா( எ/#ய k<m ெந<p1m 1#னtைத த<வதlVm, வாசகr கYதŋகைள 
ெபl? வ<வதlVm தா( இnத நைட பயணm. 
 
அ(? எனkV எ#rபாராத ஒ< .பtH ஏlபOடH. எ( மைன.kV அYpபOட 
அேத ேராYl. வசnத பவ( ஓOடdkV µ(.
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2

ேவகமாக ஒ< டாOடா ;ேமா எ(ைன ேமாHவH ேபாl வர, நா( பதm வலH 
பkகm ஒHŋக, j?t# ைவt#<nத soOடh( ேமl ./nH அH எ( ேமl 
./nH உட`l காயŋகll. அŋ><nதவrகll ஓY வர, [லr எ(ைன 
அைடயாளm கTUk ெகாTU, எ(ைன அமர ைவtH ேசாடா வாŋ> 
ெகாUtH, எ( ேஜாlனா ைபக]l இ<nH ./nH [தmய எ(iைடய 
நாவ`( பkகŋகைள ேசrtH எUtH ெகாTU வnH ெகாUtதாrகll. 
 
அைனவ<kVm ந(m ெசாl` ப#pபகtைத ெச(றைடnேத(. 
 
"வாŋக ம-. எ(ன இnத வாOY நாவl ெகாUkகறHlல தாமதm 
பT-Opŋக. நாைள ம? நாll ெவ]qU. இlேல(னா உŋக வாசகrகll 
ேபா( ேபாOU ெதாnதரr பT-Uவாŋகேள" எ(? ெசாl` [htதாr. 
 
πறV நா( அYpபOY<nதைத பாrtH, "எ(னாc; ம-" எ(றாr பhrட(. 
 
"ஒ(itlைல சாr. uேழ .ழnHOேட(. [(ன காயm தா(. இnதாŋக இnத 
மாசtH நாவl" எ(? எ( ைபe`<nத கா>தŋகைள ெகாUtேத(. 
 
"k<m ெந<p1m - தைலp1 நlலா இ<kேக" எ(? பkகŋகைள 1ரOYயவr, 
"எ(ன சாr, ;மாr 30 பkகŋகll காேணாேம. 161 `<nH 190வைர. நmபr 
தpபா எ/#Opŋகளா இlைல பkகŋகைள fOYல .OUOpŋகளா". 
 
"அcேசா எ(ன ெசாlvŋக. fOேலrnH வ<m ேபாH சhயா பாtH தாேன 
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எUtHOU வnேத(. ஒ<ேவைள அYபOட இடtHல .ழn#<kVேமா" எ(? 
ெசாl`.OU .ைரவாக வசnத பவைன ேநாk> ஓYேன(. 
 
அŋVtŋVm ேதY.OU, எனkV உத. ெசyதவrகll wTUm வர, "எ(ன சாr 
ஏதாவH ைபeேலrnH uேழ ./nHOUதா" எ(? ேகOக, "ஆமாm சாr, இnத 
மாசtH நாவl எ/#e<nேத(. அ#ல [ல பkகŋகll நா( uேழ 
./nதேபாH ெதாைலx[ ேபாc;" எ(ேற(. 
 
அவrகCm எனkV உத.யாக பல jtடŋகll ேதYym >ைடkகாமl நா( 
ேசாrnH ேபாy #<mப வnேத(. 
 
"ம- சாr, ேபசாம 1Hசா 30 பkகm எ/#Uŋக" எ(றாr ராஜ(. 
 
"இlைல சாr. நா( ஒ<தடைவ எ/#னH எ/#னH தா(. #<pπ எ/#னா 
கைதkV ெபா<nதாH. நா( ேவணா ேவற நாவl எ/# தேர(" எ(றாr. 
 
"எ(ன சாr நாளா(gkV ெவ]qU. அHkVllள µYyமா". 
 
"ெதhயைல சாr. µயl[ பTேற(. ஆனா இைத மOUm ெவ]eOUடாzŋக. 
எ( ேபேர ெகOUpேபாeUm" எ(ேற(. 
 
"சாr kŋக அவசரm 1hயாம ேபசvŋக" எ(றாr அவr பதOடtHட(. 
 
"கவைல படாzŋக சாr. எpபYயாவH நா( 1H நாவைல ெகாUt#டேற(" 
எ(? ெசாl` .ைட ெபlேறேன ஒ8ய எ(gடm ஒ< கைதym இlைல. ஒ< 
நாவl எ/த ;மாr c(m`<nH ஏ/ நாOகll ேவTUm. ஒ< நா]l 
சாt#யm இlைல. அpபY எ/#னாl எ( ெபய<m ெகOடpேபாy.Um 
எ(பHm உTைம. 
 
ேயா[tதவாேற #<mπ நடnேத(.
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ம?நாll மாைல ராஜikV ேபா( ேபாOU "ம(gc;Uŋக சாr. µYயைல 
எ(னாl. கைதym ஓ.யµm உllேள இ<nH வnதா தா( உTU. சOU(i 
ெசyய மா> {Yls இlைலேய இH எ(ேற(" வ<தtHட(.  
 
"பரவாelைல ம-. kŋக ெரsO எUŋக" எ(? ெசாl` ைவtதாr. 
 
எனkV .யpபாக இ<nதH. எpபY இvவளr சகஜமாக எUtHk ெகாTடாr. 
பயŋகர ெட(ஷ( பாrYயாcேச. ஒ<ேவைள ேவ? கைத >ைடc[<kVேமா. 
ஒ<ேவைள இnத மாசm நாவேல வராேதா. ஒ<ேவைள அpபY ேவ? ஒ< 
எ/tதாளr எ/# மkக]டm வரேவl1 >ைடcசா எனkV ெரVலரா 
>ைடkகாம ேபாeUேமா எ(ெறlலாm ேயா[tேத(. பtH வ<டŋகளாக 
வாசகrக]( மன#l jlபேத கYனமான காhயm. அேத 1Hைம, உைழp1, 
இgைம, ேவகm எlலாm தர µYym எ(பH கYனm. அHமOUtlலாமl மlற 
எ/tதாளrகைள ேபால பல ப#pபகŋகைள ைகel ைவt#<kக .lைல. 
எ(iைடய [?கைத, நாவl எlலாேம ெவ]eUவH பl;ைவ ப#pபகm 
மOUmதா(. 
 
ேயாசைனyட( உறŋகc ெச(ேற(. 
 
ஒ<வாரm ஓYe<kVm. ராஜg( உத.யாளr ரŋக( வnதாr. "சாr, 
வணkகm, இnதாŋக உŋக நாவl. உŋகCkV இnத நாவேலாட ேபெம(O".  
 
"எ(ன இnத மாச நாவலா. அH தா( πரcசைனயாeUtேத"  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"இlைல சாr இேதா பா<ŋக" எ(றாr 
 
தைலp1 - காணாமl ேபான பkகŋகll 
 
"இH நா( எ/#னH இlைலேய" எ(ேற(. 
 
"kŋக எ/#ன k<m ெந<p1m தா( சாr. தைலpைப மாt# 
ெவ]eOY<kேகாm. அHல கைட[ பkகm பா<ŋக" எ(றாr. 
 
அவசரமாக கைட[ பkகm பாrtதHm 1(னைகtேத(. ராஜ( நlல மgதr 
மOUமlல, நlல .யாபாhym oட எ(? jைனtHk ெகாTேட(. 
 
வாசகrகCkV ஒ< 1#ய ேபாOY 
 
.8மா ம-e( வாசகrகேள, kŋகll ம-yட( ஒ< நாll µ/kக ேப[ 
ம>~nH 5 நOசt#ர ஓOட`l .<nH சாpπட ேவTUமா? இnத நாவ`l 
161`<nH 190வைர உllள பkகŋகll ெவ]eடpபட.lைல. kŋகll எ/# 
அip1ŋகll. கைதேயாU ஒ(? ேசrnH ம- அவrகll எ/#யதlV ஈடாக 
இ<nதாl [றnத கைத பV# ெவ]eடpபUm. அHமOUமlல ஒ< நாll 
µ/வHm உŋகll .<pபமான எ/tதாளr ம-yட( ேப[ ம>ழலாm. எ(ன 
பாrk>vrகll. உடேன கா>தŋகைள எUŋகll, ேபனாைவ எUŋகll இnத 
கைதkV ஈடாக ஒ< கைத பV#ைய எ/# அip1ŋகll 
 
"ஹா ஹா. ராஜ( ெராmப ெகOYkகாரr தா(. தpைப மைறkக இpபY ஒ< 
sெடTடா பேல" எ(ேற(. 
 
காேசாைலைய வாŋ>k ெகாTU ைகெய/t#OU ரŋகைன வ8யipπேன(. 
πறV ராஜikV ேபா( ேபாOU "பேல ராஜ( நlல வ-க yt#" எ(? 
பாராOY ைவtேத(.
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[ல வாரŋகll ஓYயH. அUtத மாத நாவைல ெகாUkகc ெச(ற ேபாH ராஜ( 
.ளk>னாr. 
 
"ம-, இnத ேபாOY பலtத வரேவlைப ெபlm<kV. 200 ேபr கைத பV# 
எ/# அipπe<nதாŋக. நா(, ரŋக(, எYOேடாhயl pmல இ<kகற 
எlலா<m ேசrnH அHல πlடr பT- இnத 21 பV#கைள 
ேதrnெதUt#<kேகாm. இHல ஒ(ைன ேதrnெதUtH ெகாUtzŋக(னா 
அUtத மாசm நாவேலாட ேசrnH πர;ரm ெசy#டலாm" எ(றாr. 
 
"ஹா ஹா. நlல தமா� சாr. சh எனkV c� நாC ெகாUŋக. பYc[OU 
ெசாlேற(" எ(? om ந(m ெபlm .ல>ேன(. 
 
ரŋகநாத( ெத< சரவண பவgl சாpπOU.OU fOYlV ெச(ேற(. 
ஒvெவா(றாக எ/# பYkக Hவŋ>ய எனkV tகrm ச`p1 தOYயH. 
எ/tதாளrகCkV ஏ( மlறவrகll எ/#யH பYkக ெபா?ைம இlைல எ(? 
ெநாnHk ெகாTேட(. 
 
இரTU, c(? எ(? பYtH µYtH.OU நா(காவைத எUtேத(. 
சOெட(? எ/nH உOகார ைவtதH. அழகான ெபT-( ைகெய/tH. 
எ(iைடய நைட, எ(iைடய பா-, எ(iைடய வாrtைதகைள ைகயாCm 
.தm. µH>l ;�ெர(றH. 
 
இH நா( எ/#யH தா(. அேத தா(. இH யாr ைகelேகா ேபாe<kக 
ேவTUm. அவrகll πர# எUtH அipπe<kக ேவTUm. யாராக இ<kVm. 
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அ(? oOடt#l வnதவrகைள jைனr ெசyய µய(ேற(. µYய.lைல. 
 
இH நா( எ/#யH தா( சnேதகேம இlைல. இnத பV#e( மrமm நா( 
kTட நாOகளாக ேயா[tH ைவt#<nH yk#.  
 
யாராக இ<kVm எ(ற ேயாசைனyட( உறŋகc ெச(ேற(. ம?நாll 
காைலel, "அnத நா(காவH பV#kV ெவlm பhச அm.c;Uŋக. வர 
ெவll]k >ழைம அவŋகேளாட நா( ஒ< நாll ெசலவ8k>ேற(. எlலா 
பŋெகUtதவŋகCkVm எ( ைகெய/tH ேபாOட இnத மாச நாவைல பhசா 
ெகாUt#Uŋக. எ(ைன சŋகடt#ேலrnH காpபாt#னHkV ெராmப ந(m" 
எ(ேற( ராஜgடm. 
 
"அட நா( தா( சாr உŋகCkV ந(m ெசாlலim. ெமௗலானா ஆசாேதாட 
30 பkகŋகll மா#h kŋகCm πரபல மாeOpŋக. ஊெரlலாm இேத ேபc;. 
எ(ன எ/#e<p�ŋக அnத 30 பkகtHல அpபY(i. Y. ேரYயா(i 
எlலா<m ெகs பT->OU இ<kகாŋக. இnத மாசm ேசls ட1ll. 
அHமOUமlல அUtத மாசµm நlலா .lபைன இ<kVmi jைனk>ேற(". 
 
"ெராmப சnேதாஷm. நாim எ( கைதkV 30 பkகŋகll எ/#யவைர 
பாrkகimi ெராmப ஆவலா இ<kேக(".
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அt# யா ய m 5

5

வா;> எனH வாச>. வயH 30 இ<kVm. இ(im #<மணm ஆக.lைல 
ேபாdm. மாjறt#l இ<nதாll. கைளயாக இ<nதாl. ஆனாl கTக]( 
uேழ க<வைளயŋகll. கlயாண கவைலயாக இ<kVm. அlலH காதl 
ேதாl.யாக இ<kVm.  
 
அmµகpபUtதpபOட ைகேயாU wYயாkகாரrகll ஆkரttHk 
ெகாTடாrகll.

 
"வணkகm சாr, இnத மா#h ஒ< ேபாOY ைவkகimi உŋகCkV எpபY 
ேயாசைன ேதா-c;".

 
"ேயாசைனெயlலாm இlலmமா. ஒ< [(ன .பtHல எ(ேனாட பkகŋகll 
எlலாm [தm ேபாc;. >ைடkகாததால இpபY ஒ< ேபாOY நடt#ேனாm". 
 
"சாr, ;mமா .ைளயாடாzŋக சாr. jஜtைத ெசாldŋக". 
 
சhதா( இnத wYயாkகாரrகCkV உTைமைய ெசா(னாl πYkகாH 
ேபாdm. நlல மசாலா தட.ய ெபாyகைள தா( இவrகll .<m1>றாrகll. 
 
"ஹா ஹா. சh உTைமைய ெசாlேற(. ஒvெவா< வாசகim ஒ< 
எ/tதாள( தா(. [ல<kV எ/# பழkகm இlலாமl இ<kகலாm. ஆனாl 
எ/த ஆரmπc[Oடாŋக அவŋக எnத ஒ< [றnத எ/tதாளைனym tx;m 
#றm பைடtதவrகll. நாேன எ/#>OU இ<nதா நாlலா இ<kVமா. 
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அதனால எ( வாசகrகேளாட ேசrnH பயணm ெசyயimi எUtத µYr 
தா( இH. இHkV மkகேளாட வரேவl1 உlசாகtைத த<H. இH ேபால 
இ(im [ல ேபாOYகll நடtத ேயா[c; ைவc[<kேகாm" எ(? 
அளnH.Oேட(. 
 
"ஆஹா ஓேஹா" எ(? 1க~nதாrகll. 
 
"சh, ெசl. வாச> எ/#யைத ஏ( ேதrnெதUtzŋக". 
 
"எ(iைடய எ/tH நைடym பா-ym அ�Vµைறym அpபYேய 
ஒtHpேபானதால அவŋகேளாட கைத பV#ைய ேதrnேதUtேதாm". ஹா 
எ(iைடய பkகŋகll தா( அH எ(? மன#lVll ெசாl`k ெகாTேட(. 
 
πறV வா;>ைய ேநாk>, "kŋக ெசாldŋக" எ(றனr. 
 
"நா( ம- அவrகேளாட 10 வ<ட ர[ைக. காேலj காலt#ேலrnH 
அவ<ைடய எ/tHkகllனா எனkV உer. அதனால தாேனா எ(னேவா 
அவேராட நைடைய எ(னாl இtேடO பTண µYx;H. ஒ< நாll 
அவ<ைடய 1tதகm ெவ] வர ேலOடானாdm உடேன ேபா( ெசx[ 
பl;ைவ கmெபgைய ெதாnதரr ெசyய ஆரmπc;Uேவ(. எனkV >ைடcச 
பாkெகO ம-ேல எ(iைடய ேதா8கCkVm இவேராட 1tதகtைத வாŋ> 
ெகாUpேப(. இ(gkV அவரால ேதrnெதUkகpபOU அவr பkகtHல 
jkகறH ெபhய பாkயமா jைனk>ேற(" எ(றாll. 
 
ேமdm [ல ேகll.கll, பாராOUkகll, இைடel பல .ளmபர இைடெவ]கll 
எ(? எŋகைள ைவtHk ெகாTU wYயா otதYtHk ெகாTY<nதH. 
 
இnத ைபt#யkகாரtதனm ஓynத πறV வா;>yட( ெபhய .<nH ஒ< 5 
நOசt#ர ஓOட`l ஏlபாU ெசy#<nதாrகll. 
 
நாŋகll வnH அமrnத πறVm [ல பt#hkைககll 1ைகpபடm எUtHk 
ெகாTY<nதன. ராஜ(, "அவrகைள சாpπட .Uŋக. அp1றm வnH ேபOY 
ெகாUpபாr" எ(? ெசாl` எŋகைள தgைமபUt#னாr. [ல 1tதக 
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.ழாkகll, [ல பt#hkைக ேபOYகll, [ல ேரYயா ேபOYகll, Y.el நா( 
வnத#lைல. நா( அ#கm .ளmபரŋகைள ேதUவHm இlைல. எனkெக(? 
ஒ< oOடm. அைத நmπ எ/H>ேற(. VைறnதH 50 வாசகrகll µதl பtH 
நாOக]l 1tதகtைத பYtH எ/#.Uவாrகll. இ#l ஒ<வr µ(னாl 
π(னாl இ<nதாdm அேத 50 ேபr தா(. அத( πறV ஒvெவா(றாy 
கYதŋகll வnHk ெகாTY<kVm. ெவ]நாOY`<nH #<mπய ஒ< 
இn#யr 7 வ<டŋகCkV µ( நா( எ/#ய 1#னtைத பாராOY ஒ< 
ெபாkேக அipπe<nதாr. எŋகாவH பைழய கைடel >ைடt#<kVm. 
 
அvவா? வ<m பாராOUk கYதŋகll தா( உlசாகcOUபைவ. >ைடkVm 
பணm தா( சாpπOU அ8tH.U>ேறேன. ைவt#ய ெசலr எ(? ெசாl`k 
ெகாllCm அள.lV .யா#கll இlைல. fOU வாடைக πரcசைன இlைல. 
ெசாnத fU தா(. நா( சmபா#tதH இlைல. அpபா .OUc ெச(றH.  
 
இnத வா;>eடt<nH கYதேமா வா~tH அOைடேயா அlலH 
t(னxச`l பாராOேடா எHrேம வnத#lைல. எ( ர[ைக எ(? ;mமா 
கைத .U>றாll எ(? jைனtHk ெகாTேட(. 
 
தgயாக ேபச வாyp1 >ைடtதHm ேநரYயாக ேகOேட(. 
 
"kŋக ெச(ைனel எŋேக? "  
 
"சாr, நா( ெச(ைனேய இlைல. 1HkேகாOைட". 
 
"அpப ேபான மாசm ெமOராs வn#<nzŋகளா? "  
 
"ஹா. நா( ெமOராs வnH 3 வ<ஷtHkV ேமேல இ<kVm சாr". 
 
"ெபாy ெசாlvŋக". 
 
"எ(ன சாr ெசாlvŋக". 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"ஆமாm. kŋக ேபான மாசm ெச(ைனel இ<n#<kuŋக. எனkV .பtH 
நடkVmேபாH எ(iைடய நாவlேலrnH 30 பkகŋகll எUtH>OU ேபானH 
kŋக தா(". 
 
"எ(ன சாr. உŋகCkV .பtH ஆcசா. 30 பkகm நா( எUtHOU 
ேபாேனனா. kŋக ெசாlறH எHrேம கெரkO இlேல சாr. நா( சt#யமா 
ெமOராsல இlேல சாr". 
 
"இnத கைத பV# kŋக எ/தனதா? "  
 
"இlைல". 
 
"அpபY வாŋக வ8kV. இH யாr எ/#னH". 
 
"kŋக எ/#னH". 
 
"ஒtHk>Opŋகளா. நா( எ/#னH உŋக ைகel எpபY வnதH. 
ெசாldŋக. யாராவH ெமOராsேலrnH எUtHOU வnH உŋக >Oேட 
ெகாUtதாŋகளா". 
 
"இlைல சாr. இH நா( எ/#னH". 
 
"எ(னmமா எ( ெபா?ைமைய ேசா#k>vŋக. இH நா( எ/#னH, kŋக 
எ/#னH இlைல(i ெசா(�ŋக. இpப ம?பYym kŋக எ/#னதா 
ெசாlvŋக". 
 
"சாr, நா( ெசாlறைத µ/சா ேகCŋக" எ(? ெசாl`.OU தT�r 
VYtதாll. πறV ேபச ஆரmπtதாll. 
 
எனkV அவll ேபச ேபச நmபrm µYயாமl நmபாமdm இ<kக µYயாமdm 
இ<nதH. உll�ர ஒ< பயm உ<வானH.
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அt# யா ய m 6

6

"சாr, ;மாr 7 வ<ஷŋகCkV µ(னாேலrnH இpபY jைனk>ேற(. 
கl�h நாOகllேலrnH உŋகேளாட z.ர ர[ைக நா(. உŋகேளாட 
1tதகŋகll, உŋகைள பt# பt#hkைகel வர j�s உŋகைள பt# 
எHவnதாdm ேசகhc; ைவc[OY<pேப(. இ(im ெசyயேற(. ஆனா 7 
வ<ஷtHkV µ(னாY எனkV #pri எ/த ேதா-c;. கா>தŋகைள ேதY 
ைக ேபாc;. ேபனா எUtH எ/த ஆரmπcேச(. இHமா#h எ/HmேபாH 
நா( எ(ன எ/தேற(ேன எனkV ெதhயாH. எ/#>Oேட இ<pேப(. 
அp1றm jைனr ெதhym ேபாH தா( அH ஒ< நாவl மா#h இ<kVm. 
அHkV அUtத மாசேம உŋக ெபயrல அnத நாவl ெவ] வ<m. பாrtதா 
வhkV வh அH kŋக எ/#னH. அ#ேலrnH காைலல, ராt#h இpபY கTட 
ேநரtHல எ( jைன.l இlலாம எ/Hேவ(. solல நா( நrசh pcசரா 
இ<nேத(. #pri உOகாrnH வVp1kV நU.l oட எ/த 
ஆரmπc[Uேவ(". 
 
"ெத]rkV வnதHm ஆராyc[ பT- பாrtேத(. இH மா#h நடkக 
.xஞான �#யா சாt#யŋகll இ<kV(i தா( ெசாlறாŋக. நாm 
ஒ<tதேராட அைலவhைசel ேயா[kக ஆரmπcேசாmனா அவŋக ெசyயற 
காhயm நmமால ெசyய µYymi. ஆனா சாதாரண மkகCkV - நா( 
ைபt#யm. இlலாOY எ( ேமல ேபy வn#<kV. இpபY பல தடைவ ெபT 
பாrkக வnத ேநரt#ேல oட நா( #pri எ/த ஆரmπcசதாேல எ(ைன 
ைபt#யmi µYr கOYOடாŋக. எ(ேனாட ேவைலym ேபாeUtH. எŋக 
அpபா அmமா பாkகாத ைவt#யேம இlைல. ஆனா இH jkகேவ இlைல. 
kŋக எnத ேநரtHல கைத எ/தvŋகேளா அேத ேநரtHல kŋக எ/#னைத 
நா( எ/தேற(. மtத ேநரtHல நா( நாrமலா தா( இ<kேக(. அைத 
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யா<m உணர மாOேடŋகறாŋக". 
 
"இைத kŋக நmப மாOpŋக. நmπtதா( ஆக�m". 
 
"ஓ காO. இH எpபY சாt#யm. இைத எ(னால நmப µYயைல. ஆனா kŋக 
ெபாy ெசாlலைல(i மOUm ேதா�H" எ(ேற(. 
 
"சh நா( ெசாlற மா#h ெசyyŋக. ஒ< கா>தm எUtH kŋக ஏதாவH 
எ/Hŋக. நாim அைதேய எ/Hேவ(. பாkகvŋகளா". 
 
"சh" எ(? ெசாl` எ( ைபel இ<nH இரTU கா>தŋகைள எUtH 
ஒ(? அவ]டm தnேத(. πறV ஒ< ெபlO YpπO ேபனாைவ அவ]டm 
ெகாUtேத(. நா( #<mπ அமrnேத(. 
 
ஒ(?m எ/தாமேலேய "வா;>, நா( எ/# µYc[Oேட(. kŋக எ/#னைத 
பYŋகேள(" எ(ேற(. 
 
"சாr. எ(ைன ேசா#k>vŋக(i jைனk>ேற(. kŋக இ(im ஒ(im 
எ/தைல" எ(றாll #Tணமாக. 
 
"சh சh. சாh" எ(? ெசாl` .OU wTUm #<mπ அமrnH எ/த 
ஆரmπtேத(. எனkV அவCைடய #<மணm எ(னாl தா( j(?.Oடேதா 
எ(? உ?t#யH. 
 
"எ( வாச>e( #<மணm எ(னாl தா( j(றேதா. மனm வ<nH>ேற(" 
எ(? எ/#µYtேத(. 
 
πறV அவைள #<mπ பாrtேத(. அவll µ(1 ேபாl இlைல. அவCைடய 
ைக எ/# µYtH இ(im எ/த காt#<nதH. [ல ெநாYக]l அவll 
சகஜமானாll. அவll ைகக]l இ<nத கா>தtைத எUtH பாrtேத(. 
பuெர(றH. 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வhkV வhkV எ/tHkV எ/tH நா( எ/#ய அேத இரTU வhகll. �k> 
வாh ேபாOடH. அவll எ( ைகel இ<nத கா>தtைத எUtH அpேபாH 
தா( பYtH பாrtதாll. 
 
"உŋக மன வ<tதm ெதh.c[<kuŋக ெராmப ந(m சாr. இpப 
உTைமe(i 1hx[>Opŋகளா" எ(? ேகOடாll வா;>. 
 
"1hx[>Oேட(. ஆனா எ( cைள இ(im ஒtHkக மாOேடŋVH. ஒேர 
Vழpபமா இ<kV" எ(ேற(. 
 
"சh சாr. நாைளkV நா( 1HேகாOைட ேபாேற(. எ(ேனாட எ( fOUkV 
வாŋக. kŋக எ/#னH எlலாm எŋக fOல இ<kV" எ(ேற(. 
 
அH எனkV இ(im அ#rc[யாக இ<nதH. அவll அைழpைப ஏl?k 
ெகாTேட(. fU #<mπேன(. �ŋக µயl[tேத(. µYய.lைல. ஆŋ>ல 
ம<tHவm எனkV ஒtHpேபாவH இlைல. இ<nதாdm எpேபாதாவH 
கைதக]( தாkகm ேமdm எ/த ெசாlல ஆனாl உடl ஒtHைழkகாத 
ேபாH உடைல ஆஃp ெசyவதlகாகrm எTண ஓOடŋக]`<nH 
தpπkகrm �kக மாt#ைர சாpπUேவ(. இ(? அH ேதைவpபOடH. ஒ(? 
இரTU அlல, பல. தlகா`கமாக இறnH ேபாேன(.
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அt# யா ய m 7

7

ரel மl?m ேப<nH பயணŋக]l கைளtH ேபாe<nேத(. அ#கm பயணm 
ெசyH பழkகtlலாததாdm ெவ]ேய >ைடkVm உணrகll உT�m 
பழkகm இlலாததாdm.  
 
வ8el அ#கm ேப[k ெகாllள.lைல. அவll ேப[k ெகாTY<nதாll. எ( 
எ/tH அiபவŋகைள பlm ஆrவமாக ேகOUk ெகாTY<nதாll. நா( 
[லவlmkV மOUm ப#l அ]tHk ெகாTY<nேத(. அவCைடய இnத 
பயŋகர #றைமைய பlm நா( அ#கm அலOYk ெகாTடதாக காOYk 
ெகாllளா.Oடாdm உllCkVll ^கmபm உ<வா> ெகாணY<nதH. 
அெதpபY நா( எ/#யைத அவll எ/H>றாll. எ( 1tதகŋகைள பாrtH 
அவll எ/#னாll எ(? ைவtHkV ெகாllேவாm. காணாமl ேபான 30 
பkகŋகைள அவll தா( எUtதாll எ(? ைவtHk ெகாllேவாm. ஆனாl 
ஓOட`l நா( எ/#யைத அவll அpபYேய எpபY எ/#னாll. இH எ(ைன 
Vழpபt#l ஆ~t#e<nதH. 
 
ேப<nH jைலயtHkV அ<>ேலேய ஒ< .U#el தŋக µYr ெசyேத(. 
இரr ஆ>.Oடதாl அவll fOYlV ெசlவH சhயlல. அவll ம?நாll 
காைல [l?TYkேக fOYlV வ<mபY அைழtH.OU ைகh�ா.l ஏm 
fU ெச(றைடnதாll. 
 
�kக ம<nH ேதைவpபOடH. எUtH வர.lைல எ(ற உTைம 1லpபOடH. 
ஓOட`l எ( ைபைய ைவtH.OU, V]tH µYtH ஒ< காπ சாpπOU.OU 
ம<nHk கைடைய ேநாk> >ளmπேன(. 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ம<nHk கைடel எ(ைன அைடயாளm கTUk ெகாTடாr கைடkகாரr. 
"அேட kŋகளா சாr. எpபY இ<kuŋக. ஏதாவH 1tதக ெவ]qOU .ழாrkV 
வn#<kuŋகளா. உOகா<ŋக" எ(? ெசாl` உபசhtதாr.அவr ஏேதேதா 
ேப[k ெகாTY<kக அ<>l ேப[k ெகாTY<nத [ல<ைடய ேபc; எ( 
கவனtைத ஈrtதH. 
 
"அெதpபY டா உ( ெபாTடாOY ேமல சாt வnதH(i ெசாlேற. 
இெதlலாm ;tத ேபtதl".  
 
"ேடy அவ Vரேல மாmpேபாc;டா. யாைர பt#ேயா எ(ென(னேமா 
ெசாlறாடா. சn#ரµ> பாrtத மா#h இ<kVH" எ(றாr ஒ<வr. 
 
அவ<ைடய நTபr ேபாl இ<nத இ(ெனா<வr, "ேடy டாkடr>Oேட 
அைழc[>OU ேபாடா. எlலாm சhயாeUm" எ(றாr. 
 
"டாkடr>Oேட ேபாேன(டா. அவ< உடm1 நlலாtதா( இ<kV மன; 
சhelைல(i ெசாlறா<. ைசk>யாOhsO >Oேட காOட ெசாlறா<. 
எŋகmமாrkV ெதhx;H எ( ெபாTடாOY ைபt#யmi ெசாl` தll] 
ைவkகc ெசாl`Uவாŋக. இHkV எ(ன வ8". 
 
"ேடy, எனkV ெதhxச மாn#�கm பTற ஒ<tதr இ<kகா<. அவr>Oேட 
அைழc[OU ேபானா எlலாm சhயாeUm. ேபy uy 1Yc[<nதா 
.ரOY.OUவா<". 
 
"ேபயா, ;tத ேபtதl. ேடy k உ( ெபாTடாOYய ைசk>யாOYhsO 
>Oேட அைழc[>OU ேபாடா". 
 
இ(ெனா< கைதe( க< >ைடtத மா#h இ<nதH ஒ< jtடm. πறV 'அட 
இpேபாH நடnHk>OY<kகற எ( கைதe( க<மா#h இ<kேக' எ(? 
.யnேத(. 
 
கைடkகாரhடm அtrதாஜ( வாŋ>ேன(. �kக மாt#ைரைய த.rtேத(. 
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ம?நாll ஏதாவH ஒ< பt#hkைகel �kக மாt#ைரel வா/m πரபல 
இரTெட/tH கைத ஆ[hயr எ(? >;>; வnதாdm வ<m. 
கைடkகாரhடm ந(m ெசாl` >ளmπேன(. 3 ம- இ<kVமா. இ<kVm. 
உறŋ>pேபாேன(.
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8

ம?நாll காைல V]tH µYtH வா;>e( fOYlV ெச(ேற(. 
அவrகCைடய ெபlேறாr நா( யாெர(? ெதhnதHm அ#க வரேவl1 
தர.lைல. '.lல( k' எ(பH ேபாl பாrtதனr. அவCைடய வா~ைகைய 
நாேன ெகUtதHேபாl ஒ< µைறp1 ேவ?. 'வணkகm' ெதh.tH உணr 
ேமைசel அமrnேத(. 
 
நUtதர VUmபtH fU. >ைடtத ெசாlப பணt#l அலŋகht#<nதாrகll. 
சனl, pளாsYk, கTணாY ேபா(ற ெபா<Oக]l ைகேவைலகll ெசyH 
அழV பUt#e<nதாrகll. 
 
ப]cெச(ற எவr[lவr தOYl ;டc;ட இO`கll வnH .ழ ப[el 10-15 
உllேள தll]ேன(. πறV அவll த(iைடய அைறkV அைழtHc ெச(றாll. 
அழகான [mய அைற. ந(றாக ;tதமாக ைவkகpபOY<nதH. ேகாYel ஒ< 
1tதக அலமாh. 
 
"இŋேக பா<ŋக சாr. kŋகll எ/#ன கைதகll" எ(? அலமாhe( ஒ< 
பV#ைய காOYனாll. πரmttHpேபாேன(. ^lsேகாயr தாOக]l கOUk 
கOடாக எ(iைடய கைதகll. எ(iைடய கடnத 7 வ<ட பைடp1கll 
எ(gடேம இ<kVமா எ(ற சnேதகm. பைழய அரசாŋக அdவலகŋக]l 
இ<pபH ேபாl {l ைவtH π(gl கOY ைவt#<nதாll. 'இg ஒ< µைற' 
எim நாவ`l Hவŋ>, கைட[யாக எ/#ய 'k<m ெந<p1m' வைர 
அைனtHm இ<nதன.  
 
ஆcசrயm அைடnேத(. �# அைடnேத(. மைலtேத(. 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அதlV அ<>l ைவkகpபOY<nத ைடயhகைள பாrtேத(.  

"வா;>, kŋகCm ைடயh எ/தற பழkகm வc[<kuŋகளா"  
 
"சாr, அH உŋக ைடயh" எ(றாll. 
 
பuெர(றH. ;மாr 7 ைடயhகll. சOெட(? 7 வ<டt#lV µnைதய 
ைடயhைய எUtH அவசரமாக நவmபr 18m ேத#kV ேபாேன(. 'க/tைத 
ெநmkVm அ<ணாகeைற ெவOY எmnேத( இ(?' எ(? நா( 
எ/#e<nதH அpபYேய இ<nதH. கTகll ;ழ(றH. மயkகm வ<mேபாl 
இ<nதH. 
 
"சாr, உŋக மைன. ேபr அ<ணா தாேன". 
 
"ஆமாm" எ(ேற( சlேற .யrtதH.. பயn#<nேத( எ(? ெசாlலலாm. 
 
"அவŋகைள ஏ( ெகா(�ŋக".  
 
உடl நUŋ>யH எனkV. வரkoடாத ேகll. வnH.OடH. 
 
"எ(ன, எ(ன ெசாlேற k? "  
 
"சாr, அரணா கeைற அ<ணா கe?(i எ/#e<kuŋக. அரணா கe? 
இUp1ல கOடறH. நவmபr 18m ேத# தா( உŋக மைன. .பtHல 
ெசtதாŋக" எ(றாll. 
 
நா( ெசtHpேபாe<pேப( ஒ< jtடm. 
 
"எ(ன, எ(ன ெசாlேற k. நா(, நா( எ( ெபாTடாOYைய ெகாlலைல" 
எ(ேற(. அதlV πறV எ(ன ெசா(ேன( எ(? எனkேக ெதhய.lைல. 
உளmk ெகாTY<nேத(.
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9

πறV அவ]டm .ைடெபl? அவசரமாக எ( .U#kV #<mπ பUkைகel 
ெபாtெத(? ./nேத(. எ( உடl நUŋ>யH. பயt#l bU அ#கமானH. 
�ரm வn#<kVm ேபால. ெதாைலேப[el .U#eனைர அைழtH உணrm 
ம<nHm தரc ெசாl` ேபாrt#k ெகாTU பUtH.Oேட(.

 
எtதைன ம- ேநரm எ(? ெதhய.lைல. பல ம- ேநரm �ŋ>யH ேபாl 
இ<nதH. சOெட(? எ/nதேபாH மாைல 6 ம- இ<kVm. எ( எ#hl 
வா;> அமrn#<nதாll. 
 
"சாr, kŋக அவசர அவசரமா வnHOpŋக. வnH பாrtதா உŋகCkV நlல 
�ரm. அதனால ஏதாவH உத. ேதைவpபடலாmi இŋேகேய 
உOகாrn#<nேத(". 
 
"ந(m" எ(? ெசாl` சŋகடமாக [htேத(. 
 
"சாr. kŋக உŋக ைடயhைய எ( fOYl பாrtHm பயnH ேபாeOpŋக(i 
jைனk>ேற(. 7 வ<ஷமா யாr>Oேடym ெசாlலாத நானா இpப உŋகைள 
காOYk ெகாUkகp ேபாேற(, ெசாldŋக". 
 
"mm" எ(? சŋகடமாக ெந]nேத(. "நா( அவைள ெகாlலைல" எ(? 
ெசா(னH எ( கா#ேல .ழ.lைல. 
 
"சாr kŋக ெகா(�ŋகளா(i ேகOேட( அvவளr தா(. kŋக அpபா. சாr. 
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அpபYேய ெகா(g<nதாdm ஏ( ைடயhel எ/த�ŋக ெசாldŋக. 
இெதlலாm எ/தற .ஷயமா. ேபா�ேச அH .பtH(i µYr ெசx[OUH. 
அp1றm எ(ன. கவைலைய .Uŋக".  
 
நா( .Uவதாக இlைல. "நா( ெகாைல பTணைல வா;>. அவ 
ெசtHpேபானHல எனkV jmம# தா(. ஆனாl அவைள நா( ெகாlலைல" 
எ(ேற( .டாpπYயாக. 

"சh சாr. உŋகCkVllள எ(ன πரcசைன. எŋ>Oேட ெசாlலலாமா". 
 
நா( ெமௗனமாக இ<nேத(. 
 
அவll, "பரவாelைல சாr. நாம ெந<ŋ> பழ>னா உŋகCkV எ( ேமேல 
நmπkைக வnHடpேபாVH".  
 
நா( ெமௗனtைத ெதாடrnேத(. 
 
அவll எனkV மாt#ைர எUtH ெகாUtH எ(ைன பUkகைவtH 
ேபாrைவைய ேபாlm.OU, "நாைளkV ஊ<kV ேபாகாzŋக சாr. நlலா 
உடm1 சhயானHm ேபானா ேபாHm. நா( நாைளkV வnH உŋகைள 
பாrkகேற(" எ(றாll. 
 
"ந(m" எ(? ெசாl` உறŋகc ெச(ேற( wTUm.
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10

ம?நாll காைலel 1tHணrc[yட( இ<nேத(. �ரm ேபாy.OடH. 
�k>ரm ெமOராs ேபானாl ேபாHm எ(? jைனtHk ெகாTேட காπkV 
உtதர.Oேட(. காπ வnதH. oடேவ வா;>ym உllேள νைழnதாll.  
 
"வணkகm சாr. எpபY இ<kuŋக" எ(றாll.  
 
"நlலா இ<kேக( வா;>. நா( ஊ<kV ேபாகலாmi இ<kேக(". 
 
"அHkV µ(னாY kŋக சn#kக ேவTYயவr இ<kகாr" எ(ேற(. 
 
காவl Hைற அ#காh உllேள νைழnதாr.  
 
"சாr, kŋக இவŋகைள ெகாlல µயl[kகலாmi இவŋக 1காr 
ெகாUt#<kகாŋக. உŋக >OேடrnH பாHகாp1m ேகOY<kகாŋக. 
அதனால உŋகைள நாŋக அெரsO பTேறாm" எ(றாr அவr. 
 
"எ(ன உளrvŋக" எ(ேற( நா( ம?பYym �ரm வ<mேபாl இ<nதH. 
 
"அH மOUtlைல சாr. kŋக உŋக மைன.ைய ெகா(னHkVm அவŋக 
>Oேட ஆதாரm இ<kV(i ெசாlறாŋக". 
 
"எ(ன ைபt#யkகாரtதனm இH. எ(ன வா;> இெதlலாm" எ(ேற( 
ேகாபமாக. 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அவll ஒ< கா>தtைத எUtHk காOYனாll. அ#l "வாச> ஒ<t# எlைல 
w?>றாll. அவைள HTYkக ேவTYய ேநரm வnH.OடH" எ(? 
எ/#e<nதH. 
 
எ( கTகll மŋகலானH. யாேரா எ(ைன இ/tHk ெகாTU எŋேகா 
அைழtHேபானH மOUm ெதhnதH. எŋV எ(? ெதhய.lைல. ெத]nதHm 
தா( நா( [ைறel இ<pபைத உணrnேத(. 
 
எனkV ேகாபt#l எ(ன ெசyவெத(? ெதhயாமl காlகளாl ;வlைற 
எOY உைதtேத(.
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ெகாைல ெச(ைனel நடn#<nததாl எ(ைன ெச(ைன [ைறkV 
மாlmனாrகll. 
 
வா;> எ(ைன பாrkக வnதHm எனkV ேகாபm தைலேகmயH. 
 
"நா( உனkV எ(ன பTேண(. ஏ( எ(ைன மாOY.Oேட? "  
 
"சாr, நா( ஏ( சாr உŋகைள மாOY.டim. எனkV இnத ரக[யm 7 
வ<ஷமா ெதhym. நா( யாr>Oேடym ெசா(ன#lைல. kŋக எ(ைன 
ெகா(iடேவ(i எ/#யதாேல தா( நா( பயnH ேபாy ேபா�s >Oேட 
ேபாேன(". 
 
"எ(ன உளrேற நா( ஒ(im எ/தைல". 
 
"சாr, µnதாேநt# ராt#h 11 ம-kV kŋக எ/#e<kuŋக. அதனால தா( 
நாim எ/த ஆரmπcேச(. "வாச> ஒ<t# எlைல w?>றாll. அவைள 
HTYkக ேவTYய ேநரm வnH.OடH" (i எ/#னைத பாrtH 
பயnHOேட(. 
 
நா( ஒ< jtடm ேயா[tேத(. �ரt#l இ<nதாdm எனkேக அmயாமl 
இpபY எ/HவதlV நா( ஒ(?m >ராkV இlைல.  
 
"நா( ஒ(iேம எ/தைல. எனkV நlலா jைனr இ<kV. k ஏேதா b~c[ 
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ெசyயேற". 
 
"சாr, kŋக எ/#னH உŋகCkV ெதhயாம இ<kகலாm. அlலH �ரtHல 
எ(ன ெசyயvŋக(i ெதhயாம இ<n#<kகலாm. kŋக எனkV இnத 
உTைம ெதhx[UtH(i உŋகCkV ெதhxசHm kŋக பயnH ேபானH 
உTைம. அதனாl தா( உŋகCkV உடm1 சhelலாமl ேபாeUtH". 
 
நா( அவ]டm ேமdm ேபச .<mப.lைல. "k ேபாகலாm. எனkV உ( 
>Oேட ேபசறHkV இ�டm இlைல".  
 
அவll ெமௗனமாக #<mπனாll. அவll wH வ<tதµm ேகாபµm மாm மாm 
வnதH. 
 
இg எ(ைன பாrkக யா<m வரpேபாவ#lைல. >OடதOட நா( அனாைத 
தா(. [ல மாதŋகCkV µ(1 எ( மைன.e( தŋைகym எ( மாtயா<m 
வnH [ல நாOகll இ<nH ெச(றனr. மைன.e( தŋைகkV #<மணm 
jcசet#<nதாrகll. அதlV 1டைவ நைக வாŋக ெச(ைன 
வn#<nதாrகll. எ( மைன. இறnத πறV அவrகll VUmபtHட( இ<nத 
ெதாடr1 µlmdm அ?nH.OடH. எpேபாதாவH பாrtHk ெகாllவேதாU 
சh. நா( அனாைத. µlmdm. இ(? அனாைதயாவத( அ/tதtைத 
உணrnேத(. 
 
ஆcசrயமாக ராஜ( வn#<nதாr. மலrnத µகtேதாU வரேவlேற(. நா( 
அனாைத இlைல. எனkVm நTபrகll உTU. 
 
"வாŋக ராஜ(". 
 
"சாr, உŋகேளாட ைதhயtைத பாராOடim. ெகாைல ப8el உllேள 
வn#<nதாdm இvவளr சகஜமாக இ<kuŋக". 
 
"ராஜ(, நா( எ( ெபாTடாOYைய ெகாைல பTணைல. இnத வா;> 
ெபாT�kV ஏேதா ைபt#யm πYc[<kV. அதனாl தா( இpபY உளrறா. 
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அHமOUtlைல இnத ேபா�;m அவைள நmπ எ(ைன ைக# 
பT-e<kV. நா( ஏ( கவைல படim? "  
 
"எpபYேயா சாr, kŋக நlலபYயா #<mπ வnH பைழயபY நmம நO1 
ெதாடரim". 
 
"அேட, kŋக கவைலபடாzŋக சாr. kŋக தா( πsனsேமனாcேச. 
[ைறe`<nH ம- எ/Hm 1ரO[ நாவli .ளmபரm ெகாUŋக. எனkV 
ேபனா ேபpபr எlலாm ஏlபாU பT�ŋக. அUtத நாவdkV க< ெரY. 
இŋ><nேத எ/# தேர(". 
 
"ஆஹா. kŋக இpபY ெசாldfŋக(i ெதhym. அதனாl ைகேயாட 
ெகாTU வn#<kேக(" எ(? ஒ< பாkெகOைட எ(gடm ெகாUtதாr.  
 
அவ<kV ந(m ெசா(ேன(. அவ<m ந(m om .ைடெபlறாr.
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ேகs ேகாrUkV வn#<nதH. 
 
பல jtடŋகll, பல ேகll.கll. 
 
எ(iைடய வkul வரதராஜ(, ராஜ( ஏlபாU ெசy#<nத மgதr. எ(gடm 
[ைறel எHrm ேப[ அலOYk ெகாllள.lைல.  
 
µதl 15 jtடt#l சாO[ ஒ< மனேநாயா] எ(? jaπtதாr. வா;>e( 
தாy தnைத அைனவைரym அைழtH oTYl ஏlmனாr. அவr ேவைல 
ெசyத பll]k oடt#l உட( ப- 1hnத ஆ[hயrகைள ெகாTU வnH 
j?t#னாr.   
 
இHவைரel எனkV வnத வாசகr கYதŋகைள காOYனாr. ஒ(? oட 
அவll எ/#ய கYதŋகll இlைல. இvவளr z.ரமான ர[ைக ஏ( 7 
வ<டŋக]l ஒ< µைற oட எ(ைன ெதாடr1 ெகாllள µYய.lைல எ(? 
வாதாYனாr.  
 
அரசாŋக தரp1 வkul ெவெவdtHp ேபானாr. வழkைக தll] ைவkVmபY 
ேகாhனாr. 
 
நா( எ( உதUக]`<nH மைறயாத [hp1ட( j(? ேவYkைக பாrtHk 
ெகாTY<nேத(. அvவேபாH ராஜைனym வா;>ையym பாrtேத(. 
வா;>e( µகm ேசாகமாக இ<nதH. 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எனkV அவll ேமl பhதாபm ஏlபOடH. ஒ< ேவைள அவll த(ைன காtHk 
ெகாllள எ(ைன மாOY.Oடாேளா. எHவாக இ<nதாdm பரவாelைல. எ( 
மைன. ஒ< .பt#l இறnதாll எ(? காவlHைறேய ெசாl`.OடH. இg 
இlைல எ(? ெசா(னாl அவrகCkV தா( அவமானm. 7 வ<டŋகCkV 
πறV ஒ< .பரµm இவrகCkV >ைடkகp ேபாவ#lைல. 
 
[ைறel [ல நாOகll க8tேத(. ஜாwgl .Uதைல அைடnேத(. ெகாைல 
Vlறt#l மாOYe<nதாdm சµதாயt#l எ( அnதsைத க<# ஜாw( 
ெகாUt#<nதாrகll. சாO[கCட( .ைளயாUவதாக தகவl ெதhnதாl 
ஜாw( ரtதா>.Um எ(? எcசht#<nதாrகll. சாO[கll இ<nதாl தாேன 
.ைளயாUவதlV. இ<kVm ஒ< சாO[ym ைபt#யm. jmம#யாக fU வnH 
ேசrnேத(. 
 
ஆனாl வழkV ெதாடrnத ேபாH எ( வkul தா( ெவdெவdtH ேபானாr.
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வழkV ெதாடrnதHm கைத தைல uழாக ஆனH. அர; தரp1 வkul ேபாOU 
தாk>k ெகாTY<nதாr. 
 
"சாO[ மனjைல சhelலாதவll எ(? எnத ம<tHவ<m சா(mத~ 
தர.lைல. ேமdm மனjைல சhelலாதவll எ(? µYெவUkக அவ<ைடய 
ெபlேறாேரா உட( ப- 1hnதவrகேளா ெசyய µYயாH. .xஞானtதாl 
.ளkகpபடாத பல .ஷயŋகll உTU. அ#l இவ<kV உllள சk#ym 
ஒ(?".  
 
"ேமdm அவr எ/#ய கைதகைள ேவTUெம(றாl ம- அவrகCைடய 
1tதகm ெவ]வnத πறV எUtத நகlகளாக இ<kகலாm. ஆனாl அவ<ைடய 
ைடயhக]( πர#kV எ(ன ப#l தரpேபா>றாr எ#r தரp1 வkul". 
 
எ( வkul கm�ரமாக எ/nதாr.  
 
"இH ெராmப சாதாரணமான .ஷயm தா(. யாr ேவTUமானாdm அவ<ைடய 
fOYlV ெச(? ைடயhகைள #<Y அைத நகl எUkகலாm". 
 
"இ<kகலாm. அvவா? 1HkேகாOைடel இ<kVm ஒ< சாதாரண வாச> 
ெசyய ேவTYய அவ[யm எ(ன? ம-eடm ெசாtHm இlைல. அவr wH 
இவ<kV காதேலா தgpபOட .ேராதேமா இlைல. அvவா? இ<kக ஏ( 
அவ<ைடய ைடயhகைள #<Y πர# எUkக ேவTUm". 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இதlV எ( வku`டm ப#l இlைல. ேபnத ேபnத எ(? µ8tதாr.  
 
"ேமdm ஒ< .ஷயm. அ(mரr இவr ஓOடl அைறel இரr 11 ம-kV 
எ/#யைதym வா;> πர# எUt#<k>றாr. இேதா பா<ŋகll இவ<ைடய 
ைடயhl எ/#e<pபைத. இnத �OU வா;> அவrகll எ/#யH". 
 
k#ப# இரTைடym வாŋ>p பாrtதாr. 
 
"πரா�k�ஷ( இ(im ெத]வான சாO[கேளாU வரேவTUm. இnத 
அமா�ட சk#, ெட`ப#, இ எs π எlலாேம jaπkக படாமேல இ<kV 
இlைலயா". 
 
k#ப#e( இnத ேகll.kV அரசாŋக வkul "ஆm" எ(றாr. 
 
எ( வkudm "ஆm" எ(றாr. 
 
"இேதா பா<ŋக. இnத ெபTைண ந(றாக பhேசா#tH இவr மனjைல 
சhயாக உllளாr எ(? jaπkக ேவTYய ெபா?p1 உŋகCkV உllளH. 
அேத ேநரt#l ம- தா( அவ<ைடய மைன.ைய ெகாைல ெசyதாr 
எ(பைதym jaπkக ேவTYய கடைம உŋகCkV உllளH. ஒ<ேவைள 
ம-யாl வா;>e( உe<kV ஆபtH எ(? kŋகll க<Hm பOசt#l 
அவ<kV பாHகாp1 ெகாUkக ேவTYயH உŋகll கடைம" எ(? ெசாl` 
வழkைக wTUm தll] ைவtதாr. 
 
அரசாŋக வkul .ளா[ய#l ெவ]mpேபாe<nத எ( µகt#lV சlேற 
[வp1 ரtதm வnH சகஜமாேன(. இ<nதாdm இnத வரதராஜ( 
ெசாதpπ.Oடாr எ(? jைனtேத(. அநாவ[யமாக அவேர பாeTைட 
ெகாUtH மாOYk ெகாTடாr. அவ<kV ஒ< ெலkசr ெகாUkகim எ(? 
jைனtHk ெகாTU ஆOேடா.l ஏm fOைட ெச(? அைடnேத(. 
கா>தŋகll எUtH கைதel கவனm ெசdtத µய(ேற(.  
 
ஆனாl இறnH ேபான எ( மைன. எ#ேர வnH பயµ?t#னாll. 7 
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வ<டŋகளாக ^tel 1ைதnத சடலm எ#ேர வnH ^cசாTY காOUவH 
ேபாl இ<nதH.  
 
"k எ(ன ெசxேச. உ(ைன ஏ( நா( ெகா(ேன(i உனkVm எனkVm 
மOUm தா( ெதhym. இnத ைடயhெயlலாm oட உ( ெகாைலைய 
.சாரைன ெசxச ேபா�s oட பாkகைல. இpப இnத வா;> 1Hசா 
µைளc; கைதைய கnதலாkகறாளா" எ(? ேயா[tேத(. 
 
மனm கைதel லekக.lைல. ெவ?m ேகாUகளாy >8tHk 
ெகாTY<nேத(.
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நா( ைடயhel எ/#யH மOUேம வா;>e( ெகாைலkகான காரணமாக 
இ<kக µYயாH எ(? எ( வkul வாதாYனாr. ேமdm ெகாைல ெசyவதlV 
µ(னாl யாைரym ெகாைலயா] எ(? ெசாlல µYயாH எ(? ெசா(னாr.  
 
எ( மைன.e( ெகாைலel பkகா சாO[கll இ<nதாl wTUm ேகாrYl 
சn#kக தயாr எ(? ெசா(னாr.  
 
வா;>kV எ(னாl எnத πரcசைனym வராH எ(? உt#ரவாதµm 
ெகாUtதாr.  
 
ைடயhகll எnத காரணt#னாl எ/தpபOY<nதாdm அH ம-yைடய 
தgpபOட ெசாtH அைத #<pπ ஒpபைடkக ேவTUm எ(? வா#Oடாr.  
 
வழkV தllCபYயானH. ம<tHவrகll அவll மனேநாயா] இlைல எ(? 
ெசாlல, k# ம(றm அவCைடய .[t#ரமான பழkகtைத ஆராய ேமdm 
அவைள [mH காலm ம<tHவமைனel ைவkக ெசாl` உtதர.Oடாrகll. 
 
மனm ேலசானH. இnத வழkV தllCபYயானாdm எ(னாl µ/வHm 
ம>~c[யாக இ<kக µYய.lைல.  
 
மனm 1/ŋ>யH. fOYlV ெச(றHm ஒ< ேயாசைன வnதH. ஒ< 
கா>தtைத எUtH "எ( ெபயr ெகOU.OடH. இg நா( வா~வ#l அrtதm 
இlைல. இ(ேற இpேபாேத நா( தlெகாைல ெசyHk ெகாll>ேற(. எ( 
சாrkV யா<m காரணm இlைல" எ(? எ/#.OU கYகாரtைத பாrtதபY 
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அமrnேத(. 
 
சhயாக 15 jtடt#l fOY( µ( ேபா�s வாகனm வnH jlVm சtதm 
ேகOடH. சOெட(? அnத கா>தtைத எUtH வாel ேபாOU ந(றாக 
ெம(? தT�r VYtH அமrnேத(. ைகக]l கா>தm எUtH கைதைய 
ெதாடrவH ேபாl நYtHk ெகாTY<kக, ேவTUெம(ேற ^Oடாமl 
ைவt#<nத கதைவ தll] #றnH காவl உllேள νைழnதH. அவrகCட( 
வா;>. ஒ<வr எ(ன<>l இ<kக இ(ெனா<வr எ( ேமைச wHm, 
எ(iைடய கா>தŋக]dm எைதேயா ேவகமாக ேதYனாr. πறV 
அலமாhe`<nH இnத வ<ட ைடயhைய எUtH 1ரOYனாr. πறV 
ேமல#காhைய பாrtH "அHமா#h ஒ(im >ைடkகைல, சாr" எ(றாr. 
 
அHவைர அைம#யாக இ<nத நா(. "சாr, ேகs தா( µYx[UtH. இ(im 
எ(ன? இŋேக எ(ன ேதடvŋக(i நா( ெதhx;kகலாமா? "  
 
"tsடr ம-, kŋக தlெகாைல பT-kகpேபாறதா எ/#e<kuŋக. அH 
எŋேக? "  
 
"எ(ன ைபt#யkகாரtதனm இH? நா( ஏ( தlெகாைல ெசx[kகim? 
ேகs µYx[ ெவlmேயாட வn#<kேக( நாim" எ(ேற( காOடமாக. 
 
உடேன அவr வா;>e( ைகel இ<nத கா>தtைத எUtH அவr 
காTπtதாr. 
 
"சாr, எனkV [hp1 தா( வ<H. யாேரா ஒ< ெபாT�, ஏைதேயா 
>?k>OU, அைத நா( எ/தேற(i ெசாlறாŋக. ைகெய/tH 
அவŋகேளாடH, எ/#னH அவŋக, தlெகாைல நா( பT-kக ேபாேறனா. 
தமா� தமா�" எ(? கUpபYtேத(. 
 
ெநாnH ேபானாr காவl அ#காh. "ஏmமா இpபY எŋகைள அைலய 
ைவkகvŋக. இgேம இHமா#hெயlலாm பTணாzŋக" எ(? ெசாl` 
எ(gடm ம(gp1 ேகOUk ெகாTU #<mπனாr. 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ம?நாll மன ேநாy ம<tHவமைனel அவைள சn#tேத(. 
 
"வா;>, உ( >Oேட இ<kகற அl1த சk#ைய நா( பாராOடேற(. 
.xஞானtதால 1hx[kக µYயாOடாdm எ(னால 1hx;kக µYyH". 
 
"k ெசா(னH சhதா(. நா( தா( எ( ெபாTடாOYைய ெகா(ேன(. அH 
ஒ< ெபhய கைத. அH உனkV ேதைவelலாதH".  
 
"எனkV உ( ேமேல .ேராதேமா, பைகேயா இlைல. எ(ைன காpபாt#kக 
எனkV ேவற வ8 ெதhயைல. இgேம எlலாr கT�kVm k ைபt#யm 
தா(".  
 
"k ைபt#யm இlைல(i ெசா(னாdm யாராேலym நmப µYயாH".  
 
"நா( ெசxச ெகாைலkV சாO[ எHrm இlைல. இpப ஏlகனேவ இ<nத 
உ( சk#ையym நா( ைபt#யமாk>Oேட(. இg யாராேலym எனkV 
ெதாnதரr இlைல. வரOடா? " எ(? ெசாl` VHVலமாy ெவ]ேயmேன(. 
 

µ67m

(µ09 ஒ,7)

ஆ<=யr ?@pB

இnத கைதkV c(? µYrகll. µYr ஒ(ைற இpேபாH பYtzrகll. மlற 
இரTU µYrகைள அmய ெதாடrnH பYyŋகll
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ம?நாll மன ேநாy ம<tHவமைனel அவைள சn#tேத(. 
 
"வா;>, உ( >Oேட இ<kகற அl1த சk#ைய நா( பாராOடேற(. 
.xஞானtதால 1hx[kக µYயாOடாdm எ(னால 1hx;kக µYyH. k 
ெசா(னH சhதா(. நா( தா( எ( ெபாTடாOYைய ெகா(ேன(. அH ஒ< 
ெபhய கைத. அH உனkV ேதைவelலாதH. எனkV உ( ேமேல 
.ேராதேமா, பைகேயா இlைல. எ(ைன காpபாt#kக எனkV ேவற வ8 
ெதhயைல. இgேம எlலாr கT�kVm k ைபt#யm தா(. k ைபt#யm 
இlைல(i ெசா(னாdm யாராேலym நmப µYயாH.  நா( ெசxச 
ெகாைலkV சாO[ எHrm இlைல. இpப ஏlகனேவ இ<nத உ( 
சk#ையym நா( ைபt#யமாk>Oேட(. இg யாராேலym எனkV 
ெதாnதரr இlைல. வரOடா? " எ(? ெசாl` VHVலமாy ெவ]ேயmேன(. 
 
fOYlV வnH எ/# µYtத நாவைல ைகel எUtHk ெகாTU பl;ைவ 
ப#pபகtைத ேநாk> நடnேத(. எ( மைன.kV .பtH நடnத அேத 
இடtைத தாTUm ேபாH, j(? ெமlல [htேத(.  
 
π(னாl பலtத ஓைசyட( ஒ< லாh வnH ேமா#யH. jைன.ழkVm µ( 
இg எ(னாl எpேபாHேம எ/த µYயாH, V]kக µYயாH, சாpπட 
µYயாH, ;வா[kக µYயாH எ(? ேதா(mயH. அதlV ேமl எ/த நா( 
இ<kக.lைல. 

µl?m

(µYr இரTU)
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ஆ<=யr ?@pB

µதl µYr - யதாrtத#l தrமm ெவldவ#lைல எ(பவrகCkகாக.

இரTடாm µYr – வாyைமேய ெவldm எ(பவrகCkகாக.

c(றாவH µYr - பVtதmr µYr இேதா

கைத 13வH அt#யாயm µYnத πறV wTUm இŋ><nH ெதாடr>றH 
 
நா( ைடயhel எ/#யH மOUேம வா;>e( ெகாைலkகான காரணமாக 
இ<kக µYயாH எ(? எ( வkul வாதாYனாr. ேமdm ெகாைல ெசyவதlV 
µ(னாl யாைரym ெகாைலயா] எ(? ெசாlல µYயாH எ(? ெசா(னாr.  
 
எ( மைன.e( ெகாைலel பkகா சாO[கll இ<nதாl wTUm ேகாrYl 
சn#kக தயாr எ(? ெசா(னாr.  
 
வா;>kV எ(னாl எnத πரcசைனym வராH எ(? உt#ரவாதµm 
ெகாUtதாr.  
 
ைடயhகll எnத காரணt#னாl எ/தpபOY<nதாdm அH ம-yைடய 
தgpபOட ெசாtH அைத #<pπ ஒpபைடkக ேவTUm எ(? வா#Oடாr.  
 
வழkV தllCபYயானH. ம<tHவrகll அவைள மனேநாயா] எ(? µYr 
ெசyதனr. ேமdm அவCைடய .[t#ரமான பழkகtைத ஆராய அவைள 
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ம<tHவமைனel கTகா-pπl ைவkகc ெசாl` உtதர.Oடாrகll. 
 
மனm ேலசானH. அUtத மாதtH நாவைல எUtHk ெகாTU ராஜைன 
சn#kகc ெச(ேற(. 
 
ம?நாll மன ேநாy ம<tHவமைனel அவைள சn#tேத(. 
 
"வா;>, உ( >Oேட இ<kகற அl1த சk#ைய நா( பாராOடேற(. 
.xஞானtதால 1hx[kக µYயாOடாdm எ(னால 1hx;kக µYyH. k 
ெசா(னH சhதா(. நா( தா( எ( ெபாTடாOYைய ெகா(ேன(. அH ஒ< 
ெபhய கைத. அH உனkV ேதைவelலாதH. எனkV உ( ேமேல 
.ேராதேமா, பைகேயா இlைல. எ(ைன காpபாt#kக எனkV ேவற வ8 
ெதhயைல. இgேம எlலாr கT�kVm k ைபt#யm தா(. k ைபt#யm 
இlைல(i ெசா(னாdm யாராேலym நmப µYயாH.  நா( ெசxச 
ெகாைலkV சாO[ எHrm இlைல. இpப ஏlகனேவ இ<nத உ( 
சk#ையym நா( ைபt#யமாk>Oேட(. இg யாராேலym எனkV 
ெதாnதரr இlைல. வரOடா? " எ(? ெசாl` VHVலமாy ெவ]ேயmேன(. 
 
எ#rபOடாll எ( மைன.e( தŋைக.  
 
"ஏy, k எ(ன இŋேக பTேற" எ(ேற( .யp1ட(. அவll ம<tHவேரா 
அlலH ம<tHவm சmபnதpபOட எnத பYp1m பYtதவll இlைல. 
 
"அtதா(, இவr தா( நா( கOYk ேபாறவ<. ேபr .ேனாt" எ(ற ஒ< 
ெநOைடயான ஆTமகைன அmµகpபUt#னாll. 
 
"ஹேலா" எ(? அவ<kV ைக ெகாUtேத(. 
 
"ஹேலா ம- சாr, எ( ெபயr .ேனாt. இ(sெபkடr .ேனாt" எ(றாr. 
எ( µHைக V]r ெதாOUc ெச(றH. 
 
"ஒ< jtஷm இnத aµkV வ�ŋகளா" எ(றா(. அவ( காOYய அைறkVll 
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νைழnேத(. அŋV ேமdm இரTU காவl Hைறeனr இ<nதனr. 
பuெர(றH. 
 
அ#l ஒ<வr எ/nH, "சாr, உŋக மைன.ைய ெகாைல பTண 
Vlறt#lகாக நாŋக உŋகைள ைக# பTேறாm" எ(றாr. 
 
"எ(ன சாr, ம?பYym ஆரmπc[Opŋகளா. அnத ைபt#யkகார ெபாT� 
ஏதாவH எ/# காTπcசாளா" எ(ேற( அdp1ட(. 
 
"இlைல சாr. நா( எHrm எ/தைல" எ(? ெசாl`யபY வா;> உllேள 
νைழnதாll. 
 
.ேனாt .வhtதா(. 
 
"tsடr ம-, [ல மாசŋகCkV µ(னால அ<ணா, உŋக மைன.ேயாட 
தŋகc[ மாலா, எ( வ<ŋகால மைன., உŋக fOUkV உŋக மாtயாேராட 
வnH தŋ>e<nதா இlைலயா?"  
 
ெமௗனமாக ேகOேட(. 
 
"அpப தா( ெபா/Hேபாகாமா உŋக ைடயhெயlலாm எUtH பYc[<kகா. 
அHல தா( kŋக ஏ/ வ<ஷtHkV µn#ய jக~c[ைய எ/#e<nzŋக. 
க/tைத ெநmkVm அ<ணாகeைற ெவOY எmnேத( இ(? அpபY(i". 
 
"மாலாrkV சnேதகm வnH எ( >Oேட ெசா(னா. இnத ேகைஸ ஆராyc[ 
பTணHல உŋகCkV எ#ரா எnத சாO[ym >ைடkகைல. kŋகளா 
ெகாைல Vtதtைத ஒp1>Oடாtதா( உTU. அதனால உŋகCkV 
ஆk�ெடTO பTண ைவcேசாm. உŋக >OேடrnH 30 பkகŋகைள 
எUtேதாm. ராஜiைடய உத.யால உŋக நாவைல ெவ]ேய வரவைழcேசாm. 
எŋக HைறkV சmபnதேம இlலாத வா;>ைய νைழcேசாm. மாலாேவாட 
உத.ேயாட உŋக ைடயh எlலாm πர# எUtேதாm. உŋக நாவlகைளym 
πர# எUtேதாm. அவŋகCkV இnத அl1த சk# இ<kகற மா#h 
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காTπcேசாm. வdேவ இlலாத ேகைஸ உŋக ேமேல ேபாOேடாm. அHல 
ேதாtேதாm. kŋக கOடாயm ெவ]ேய வ<fŋக(i ெதhym. வnதா 
வா;>ைய பாrp�ŋக(i ெதhym. kŋகேள ெகாைலைய ெசyதைத உŋக 
வாயால எpபவாவH ெசாlfŋக(i ெகாkV மா#h காt#OY<nேதாm. 
இேதா உŋகேளாட வாkVcலm" எ(? த( ைகe`<nH [mய ேடpைப 
தOY.Oடா( .ேனாt.  
 
பtH jtடt#lV µ(1 நா( வா;>eடm ேப[யH அைனtHm ப#வா> 
இ<நtH அ#l. வா;> எ( வாச> இlைல எ(? µ(ேப கTUπYtH 
.Oேட(. ஆனாl அதlV π(னgel இ<nத இnத ெபhய வைல எ( 
அmrkV எOடாமl ேபாy.OடH. இ<nHm ஒ<.ஷயm எ(ைன இடmயH. 
ேகOேட .Oேட(. 
 
"அpப ஓOடlல நா( எ/#னைதேய வா;> எ/#னH? "  
 
"அH ஒ< [(ன Yhk சாr. கOடாயm kŋக அவŋகைள ேசாதைன 
ெசyfŋக(i ெதhym. உŋக ேடπCkV ேமேல இ<nத ஷாTY`யhl ஒ< 
100எks காtரா. வா;> காHல ஒ< ைமk. kŋக எ/#னைத நாŋக பYc[ 
ெசாlல அவŋக எ/#னாŋக". 
 
"அpப நா( வா;>ைய ெகாlல µயl[ ெசyயறதா எ/#ன மா#h kŋக 
ெசா(னH? "  
 
"ஹா. அHவா உŋகCkV உடm1 சhelலாதpப வா;>ைய .OU உŋக 
ைடயhைய எUtH வர ெசxேசாm. அHல எ/#ேனாm. அp1றm வா;>ைய 
எ/தc ெசா(னாm. அvவளr தா(". 
 
நா( அைம#யாக இ<nேத(. 7 வ<டt#lV µ( ெசyத Vlறm ^மராŋV 
ேபால #<mπ வnH எ(ைன அYt#<nதH. 
 
ெமlல #<mπ எ( மைன.e( தŋைக மாலாைவ ம(gp1 கTகCட( 
பாrtேத(. "மாலா, உŋக அkகா எ(ன பTணா(i உனkV ெதhயாH...... 
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அH உனkV ெதhயrm ேவணாm". 
 
அவll ஒ(?m ெசாlல .lைல. சOடm த( கடைமைய ெசyதH.  
 

µl?m
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ேமாக, -./0ண1rt4C, πற பைடpBகll:

	 1.	 ேமlேக ெசldm .மானm – 4 பாகŋகll

	 2.	 கைட[ ேபOY 

	 3.	 ெமlலk ெகாlேவ(

	 4.	 எ( ைக πYtதவ(

	 5.	 ேபாதாெதim மனm

	 6.	 க?p1 வரலா?

	 7.	 hHேவnதr

	 8.	 க-gk காதl

	 9.	 ேநlைறய கlலைற

	 10.	 இ(im ெபயr ைவkக.lைல

	 11.	 காதl இlைலேயl காதl

	 12.	 Westbound Flight (ேமlேக ெசldm .மானm ெமா8 ெபயrp1)

	 13.	 Influences of  Unknown Factors on Mankind

இவlைற kŋகll u~கTட தளŋக]l காணலாm

	 1.	 Google Books

	 2.	 Apple iBooks 

	 3.	 Amazon Kindle

உŋகll க<tHkகைள leomohan@yahoo.com எim µகவhkV எ/# 
அip1ŋகll. ந(m.
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