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ெசl<யmம- >ைலயா. 3-A மாதŋகll இ/kFm. 
 
ராG- H01</nJ "அnத ெபா:ைணp ேபாy பா/டா" எ-A பல தடைவ 
ெசாl<*0டாrகll அவ- அpபாQm அmமாQm. "ேவைல அ6கமா இ/kF" 
எ-ற மSpπk ெகா:1/nதா-. 
 
ஒ/ ப1 ேமேல ேபாy ><யா*#ேக ேபா- ெசyJ ேப>னr அவ- ெப#ேறாr. 
தா- ஒ/ கlVWXl ெலkசரr ஃபாr WZGயs s1\s ேவைலkF 
ேசrnJ*0டதாகQm அJ ெநவாrk நகரt6l இ/pபதாl ராைஜ சn6kக 
µ1ய*lைல எ-Am `aனாll. தா- இnJ மதtைதpப#a இŋF 
அெமWkகrகbkF ேபா6pபதாகQm `aயைத ேக0; அவ- ெப#ேறாr 
cகQm ம.dc>யைடnதனr. 
 
அவ- ந:பrகbm மா#a மா#a இெமX<l ><யாைவp ப#aேய ேக0;k 
ெகா:1/nதனr. 
 
ராஜா மா6W இ/nத ராj cகQm ேசாrவைடnJ காணpப0டா-. அவனாl 
><யாைவ*0; இ/kக µ1ய*lைல. அவ- ெசyத தவAகll அவைன 
J:; J:டாக ஆk.X/nதன. 
 
ஆனாl அவ- ேம(m ேம(m தவறான பாைதXl ேபாக*lைல. அ1kக1 
நாWைய சn6tதா(m அவ- அவனாகேவ இ/nதா-.  
இ-hm அ6க ஆ-iகtைதjm ெதyவ பk6ையjm நா1னா-.  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எpேபாதாவJ அவbkF வnத க1தŋகைள எ;tJk ெகா:; அவll H01#F 
ெச-A வ/வா-. 
 
அpேபாெதlலாm மணkFm ஒ/ ெத-ln6ய காpπ ெகா;tJ 'ஹேலா 
ஹாjட-' வnயhpπ *;வாll ><யா. 
 
அவனாl மAப1jm அnத ேபcைச எ;kக µ1ய*lைல. அவேளா அJ மா6W 
எJQm நடkகாதJ ேபால நடnJk ெகா:டாll. 
 
6\ெர-A இnJ மதtைத ப#a ஏதாவJ ேக0பாll. அவll ராp ெசா-னைத 
மறkக*lைல. "நா- 10 சத*.தm தா-. ராஜேகாபாைலk ேக0டாl 4 மq 
ேநரm ேபrவா-". 
 
ஒ/ µைற கrண- JWேயாதனl- ம1ைய இStதJப#ajm அைதk க:ட 
JWேயாதன- ஒ-Aேம நடkகாதJ ேபாl இ/nதைதpப#a ேபcr வnதJ. 
 
இJ தா- சnதrpபm எ-A sைனtJ த- க/tதkகt- ஊேட த-hைடய 
ெசாnதk கைதjm ெசாlல sைனtதா-. 
 
"><யா, ஒ/ ந0v எ-பJ ஆழமான நmπkைகX- அ1pபைடXl 
ெதாடŋF.றJ. ஒ/ sைலXl ந0v 'ந0v' எ-ற இலkகணtைதjm ia ஒ/ 
ெவatதனமான நmπkைக, பk6, பாசமாக மாA.றJ. ஓெதlேலா*l 
நmπkைகX- ஆதாரm சWXlலாததாl தா- FSpபேம".  
 
"ஒ/ ேவைள கrண- JWேயாதl- மைன*jட- உடl உறQ ெகாllவைத 
அவ- பாrt6/nதாl `ட த- க:கtl ஏேதா Fழpபm வnJ*0டJ எ-A 
தா- JWேயாதன- sைனt6/pபா-". 
 
"ஒ/வr ேமl நmπkைக ைவtதாl அைத காpபா#Am ெபாApv இ/வ/kFm 
உllளJ". 
 
"ஆனாl அnத நmπkைக ேமl யாr µத<l சnேதகpப;.றாேரா அவேர 
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அnத ந0v உைடய காரணமா.றாr". 
 
"ந0πl தவைற ம-lkகQm மறkகQm வாypv இ/kக ேவ:;m. தவA 
ெசyயாத மlதrகேள இlைல. ந:ப- நlலவனா ெக0டவனா தனkF 
π1tதைத ெசy.றானா எ-A பாrtJ ந0v வ/வJ .ைடயாJ".  
 
"காத(m ந0ைப ேபாலtதா-. காத(kF µk.யtJவm ெகா;tJ 
த-hைடய காதல- ேமேலா காத< ேமேலா இ/nத நmπkைக இ/kFm 
வைர அவr ெசyjm தவைற நாm பாராµகமாக இ/kக ேவ:;m" எ-றா-. 
 
"ேபாJm ராj. z எŋேக வ/.றாy எ-A எனkF ெதW.றJ. இைத நாm 
இtேதா; sAt6k ெகாllேவாm" எ-A *0டாll ><யா. 
 
அவ- ஏkகtேதா; அவைளp பாrtதா-. அவll பாrைவைய *லk.k 
ெகா:டாll. அவbkFllbm ெபWய ேபாரா0டm நடnJk ெகா:;tதா- 
இ/nதJ. 
 
ராமாயணm ேபா6kFm ேபாெதlலாm அெமWkக மாணவ மாண*யrகll 
ராமhkF 100 ம6pெப: ேபா;m ேபாJm 'எ- ராமா z எŋ./k.றாy" 
எ-A ேக0; ஏŋFவாll. 
 
அவbைடய H; எnத πராமணW- H0;kF Fைறnத6lைல. >(ைவ 
ெசl<யmமனாக மாaX/nதJ. ைபπt- இடtைத பகவt {ைத எ;tJk 
ெகா:டJ. எpேபாJேம vடைவXl காணpப0டாll ><யா. அவll 
>nJவாகேவ வாd.றாll. ராG- தவAkகாக அவll தா- க#Ak ெகா:; 
நlல v6ய *ஷயŋகைள மAkகேவா மறkகேவா தயாராக இlைல. 
 
அvவேபாJ µரt, ./~ண-, பாலா, ராp இவrகbட- ெதாைலேப> 3லm 
ேபrவாll. ராG- ெப#ேறாWடµm ேபrவாll. 'மாc மாமா' ேபாy 'அmமா 
அpபா' எ-ேற அைழkக ஆரmπt6/nதாll. 
 
ஒvெவா/ சமயm அவrகbட- ேப>ய πறF பல மq ேநரm அSJ �rtதாll. 
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ச0ெட-A ஓ1 ராG- ம1Xl *ழ ேவ:;m எ-A ேதா-Am அவbkF. 
 
�0டாQm பல µைற ><யாைவ ேக0;k ெகா:டாll. 'ராj ெசyதJ ஒ/ 
ெபWய தவேற இlைல. அைத மறnJ அவhட- ேசrnJ நlல வாdkைக 
நடtJ' எ-A. 
 
ஒ/ µைற பல கlVWகt</nJ உலக சமயŋகைளp ப#a ஒ/ 
மாநா01#F ெசா#ெபாnவாளrகll வn6/nதனr. ><யாQkF இnJ 
மதtைத ப#a ேபச வாypv .ைடtதJ. பல மq ேநரm தயாr ெசyத πறFm 
அவll அtதைன ெபWய மாநா01l ேபச தயாராக இlைல.  
 
மAநாll ெசா#ெபாnQ. இரQ 1.30 மqkF ராj-kF ேபா- ெசyதாll. 
 
அவbைடய ெதாைலேப> எ:ைண அவ- பாrtதJm உணrc> ெபாŋக 
எSnJ "><யா?" எ-றா-. 
 
"ராj எ-ைன ம-lkகhm". 
 
(ெசாl ெப:ேண. உ-hைடய இnத அைழpvkகாக நா- தவமாy 
தவc/nேதன1 - உll Fரl).  
 
"பரவாXlைல ><யா. ெசாl". 
 
"நாைளkF ஒ/ மாநா;. எ-னாl ேபச µ1யாJ. பயமாy இ/k.றJ. z வnJ 
ேப>னாl ந-றாக இ/kFm". 
 
"எ-ன நாைளkேகவா?"  
 
"ஆm". 
 
"எtதைன மqkF?"  
 

5



"10.30 - 12.30". 
 
"இர:; மq ேநரமா? "  
 
"ஆm". 
 
"தைலpv?"  
 
"இnJ மதµm ெப:கbm". 
 
"எ-ன ><யா. *ைளயாடaயா? இJ சாதாரண தைலpv இlைல. ெராmப 
காராசாரமான தைலpv. அJkF sைறய தயாr ப:ண�m. இpப மq 2. 
எpப1 µ1jm? "  
 
"ராp ெசா-னாேன z எnத தைலpπ(m எpப ேவ:;மானா(m ேபச µ1jm 
எ-A?"  
 
(பசŋகளா எ-ைனpபt6 நlலாதான ெசாl<X/k{ŋக).  
 
"m. சW. நாம 7 மqkF எ- H01l சn6pேபாm" எ-A*0; 
ெதாைலேப>ைய ைவtதா-. 
 
ஒ/ Fவைள த:�r F1tJ *0; இைறவைன i:;m வணŋ.*0; 
உறŋகc ெச-றா-. 
 
6 மqkேக அவ- H01#F வnJ*0டாll. அவbkFm ஏ- எ-A காரணm 
vWய*lைல. அவll உll மன6#F "6 மqkF ராj எ-ன ெசy.றா-" எ-A 
பாrkகேவ:;m எ-A ேதா-aயJ ேபா(m. 
 
கதQ �0டாமl இ/nதJ. பல மாதŋகbkF πறF வ/.றாll. அ-A 
ெச-றவll தா-.  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'ேநா sேமா.ŋ. ேநா ேஜாks' எ-A v6ய πW-0 அQ0 ஒ0டpப01/nதJ. 
காலqகll ெவtேயQm v6ய sறt6l. ஓரt6l பகாr1 பா01l ஒ-A 
த#ெகாைல ெசyJ ெகா:டJ ேபாl ெதாŋக*01/nதா-. H; அவll 
µத<l பாrtதJ ேபால க/வைறயாக மாaX/nதJ.  
 
அலமாWX- µ-ேன அமrnJ அnத வா<ப *ேவகானnத- 6யானm ெசyJk 
ெகா:1/nதா-. 
 
"cகQm அவசரpப0;*0ேடாேமா? ஒ/ வாypv தn6/kகலாேமா? இnத 
இlயவைன இழnJ நாm ஏ- க~டpப;.ேறாm" எ-A பல ேகll*கll 
அவைள தாk.c ெச-றன. 
 
ேராஜாp�*- sறt6l ஒ/ ைகtதa vடைவ அqn6/nதாll. சணலாl 
ெசyத ஒ/ ைகpைப. 4-5 .ேலா இைட இழn6/nதாll. அவll க:கt- {d 
க/வைளயŋகll அவll எtதைன ேசாகt6l இ/k.றாll எ-A கா01யJ. 
ஆனாl இய#ைகயான அழைக எJ எ-ன ெசyய µ1jm. அவll இ-னµm 
உலக அழ.யாகtதா- இ/nதாll. அnத வWைசயான ப#கll ேபச வாy 
6றkFm ேபாJ `ட மlதைர ேகாமாtயாk.*;m. 
 
காலqகைள ெவtேய *0; இைறவைன வணŋ.*0; உllேள ெச-A 
அமrnதாll.  
 
அவ- ஏ- 7 மq எ-A ெசா-னா- எ-A அவbkF vWnதJ. சாதாரணமாக 
அைற மq ெசyjm �ைஜ ஒ/ மqயா.X/nதJ. *~� சகsரநாமµm 
நாராயண ப�ச0சரµm ஹX.W நn6ljm அவhைடய �ைஜ ப01ய<l 
ேசrn6/nதJ. 
 
இ/pv ெகாllளாமl அவll இ/nத அைறைய 6றnJ உllேள ெச-றாll. 
அவll எ;tJc ெச-ற >ல ெபா/0கைளt த*rtJ அவbைடய ம#ற 
ெபா/0கll அைனtJm அŋேகேய ைவtதJ ைவtதப1 இ/nதன. 
 
அŋேக rவWl '><யா எhm தாykகாக இŋேக ஒ/ Fழnைத காtJk 
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ெகா:1/k.றJ" எ-A ெபWய எSt6l πW-0 ெசyJ ஒ0டpப01/nதJ. 
இ-A ஒ01யJ ேபாl இlைல. பல நா0களாக இ/kFm ேபா</k.றJ.  
 
தாykFpπ- தாரm. தாரt6#F π- தாy. எ-ன *t6யாசm எ-றாl. 
µத<l ஒ/ ஆ:மகைன ஈ-ெற;tத தாy. πறF அவ- 6/மணm vWnJ 
ெகாllbm ெப: - தாரm. i:;m அnத தாரேம அவhkF தாயா.றாll. ஒ/ 
மlத- த- மைன*ைய காைலXl அ:ணணாக இ/nJ காk.றா-. 
ம6யm தnைதயாக இ/nJ அ-ைப ெபாn.றா-. மாைலXl நlல 
ந:பனாக இ/nJ அவைள வn நடtJ.றா-. அவ- இர*l ம0;m 
அவbைடய ப;kைகX- நாயகனா.றா-. எnத ஒ/ உறQm இnத 
அ1pபைடXl நடnதாl அ6l ச:ைடேயJ. சcசரQ ஏJ. *வாகரtJ ஏJ? 
 
மைன*ேயா த- கணவhkF மைன*யாக இ/kFm ேநரtைத *;tJ ம#ற 
ேநரŋகtl அவ- தாயாகேவ இ/k.றாll. இnத அ-π- vlதtJவm ஒ/ 
ஆ:மகைன ஒ/ ெப:�ட- இறkFm வைரXl இ/kகc ெசy.றJ.  
 
அவll அழ.ழnJ ேபாகலாm. வ(*ழnJ ேபாகலாm. அவll அேகாரமாy 
ஆ.X/kகலாm. ஆனாl இnத உA*- ெதாடkகt6l ஏ#ப;tதpப0ட 
அ-v ஆதாரமாக அவhைடய பrைமயான sைன*l எ-ெற-Am 
ைகதா.*;.றJ.  
 
><யா அpேபrப0ட ஒ/ பாசtைதt தா- ராG- ெப#ேறாrகtடm க:டாll. 
அவ- தnைத அவ- தாைய 'அmமா' எ-ேற அைழpபைத க:டாll.  
 
ஒ/ µைற, "மைன*ைய அmமா எ-A அைழpபJ சWயா" எ-A அவ- 
தnைதXடm ேக0க, அவr ெசா-ன *ளkகm தா- ேமேல ெகா;kகpப0டJ.  
 
அSைக அவll க:கைள πளnJk ெகா:; எWமைலயாக ெவtேய வnதJ. 
ேநராக FtயலைறkF ெச-A .ைடtத 1~� கா.தŋகளாl க:கைள 
31kெகா:டாll. 
 
"எ- ராமேன z எ-ைன இvவளQ ேந>k.றாயா? அpப1ெய-றாl ஏ- அnத 
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தpைப ெசyதாy. உ-ைனpப#a நா- ெதyவt6#F ேமலாக 
sைனkக*lைலயா? z ஏ- அpப1c ெசyதாy? " எ-A வாy*0;k ேக0;k 
ெகா:டாll.  
 
µகm JைடtJ ெவtேய வnதவll ராj தயாரா.*0டைதk க:டாll. 
ெவllைள µSkைக ச0ைட, zல sற ேகா0, காl ச0ைட பாZ~ ெசyயpப0ட 
ெபl0, க/zல sற ைட, அழகாக இடJ ைக பாkெக01- ேமl ைவkகpப0ட 
ைகkF0ைட, பாரா�0 k�m ேபா0; வாWய தைல, µகt6l Ftr k�m தட* 
ச#ேற பா-0s பQடr இ01/nதா-. இJ ஒvெவா/ ெத-ln6ய 
ஆ�kFm உllள பழkகm - µகt6#F பQடr இ;வJ. பாrkக >lமா ந1க- 
ேபாl இ/nதா-. ஆks எஃpk0 பrஃp�m.  
 
"z ெராmப அழகாக இ/kேக" - எ-றாll sஜமாக. 
 
"z `ட எnத ஒ/ இn6ய ெப:ைணjm ேதா#க1kFm அள*#F இ/kேக" - 
எ-றா-. 
 
"ந-a" எ-A ெசாl<*0; உணQ ேமைஜX- ேமl அமrnதாll.  
 
"ஏy, நா- இ-A ஒ-Am சைமkக*lைல" - எ-றா- ம-lpv ேக0Fm 
Fர<l. 
 
அவll தா- ெகா:;வn6/nத உணQ ெபா0டலŋகைள πWtதாll. 
இ1யாpபm F/மா. அெமWkகா*l.  
 
"வாv" எ-A ஆவலாக πWtJ சாpπ0டா-. 
 
"நா- ஒ-h ெசாlேவ- z ப6(kF எJQm ெசாlலk`டாJ" எ-A �1ைக 
ேபா0டா-. 
 
"ெசாl" எ-றாll. 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"இJ எŋகmமா ெசyதJ ேபாலேவ இ/kF. ெராmப ந-a" எ-றா- 
நாதSkக. 
 
ெமௗனமானாll. 
 
"சW, நாம இ-lkF ேபசpேபாறைத பt6 ெகா�சm ேயா>pேபாமா" 
எ-றா-. 
 
"m".  
 
"எ-hைடய அ�Fm *தm இ-lkF *t6யாசமா இ/kகpேபாFJ" - 
அவ- உ#சாகமாக *வWtதா-. நாேன இ-lkF *வகாரŋகைள 
.ளpπ*டpேபா.ேற-. πறF நாேன அத#F இnJ மதm 3லமாக *ைடjm 
ெசாlலp ேபா.ேற-. 
 
"இJ சWpப0; வ/மா? சாதாரணமாக ேப>னாேல *வகாரm ெசyவாrகேள?"  
 
"ஆமாm. அதனால நாேம *வகாரtைத ஆரmπpேபாm. அpேபாJ தா- நாm 
sைனtதப1 அவrகைள ேகll* ேக0க ைவtJ நமkF ெதWnத *ஷயŋகைள 
ெசாlல µ1jm" எ-றா-. 
 
"ஓ. இJ நlல அ�Fµைற. v6தாக வ/m ேகll*கைள சமாtpபைத *ட 
இJ நlல µைற". ("எ-ன இ/nதா(m z vt6சா<டா ராj" எ-A 
மனJkFll அவll பார01யைத அவளாேல த;kக µ1ய*lைல).  
 
"இ1யாpபm ெசyத ைககbkF ஒ/ µtதm தரலாமா?" எ-A சnத1சாk.l 
ேக0டா-. கட<l வn ெதாைலnJ ேபானவrகll பல மாதŋகbkF πறF 
உணைவk க:டாl எ-ன ெசyவாrகll?  
 
அவைன µைறtJp பாrtதாll. 
 
"சW. ேவ:டாm. ஒ/ *ைளயா0;kF தா- ேக0ேட-" எ-A வnnதா-. 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மAப1jm அவll µைறtதாll. 
 
"சW சW. மJைரைய எWtத க:ண.ேய எ-ைன எWkகாேத" எ-றா- 
>WtJk ெகா:ேட. 
 
அவll சகஜமானாll. 
 
"இnJ மதt6l ஆXரமாXரm கைதகll உ:;. ேவதŋகll தா- இnJ 
மதt6- ஆதாரm. πறF அத#F எSதpப0ட உபsடதŋகll. ராமாயணµm 
மகாபாரதŋகbm இ/ மகாகா*யŋகேள. அைத மத�லாக யா/m 
ப1pப6lைல. அ6</nJ க#க ேவ:1யைவதா- பல *ஷயŋகll". 
 
"இnJkகll மத �லாக ஆதாரமாக க/JவJ பகவt {ைதையதா-. 
அ6</nத க/tJkகைள ைவtJ தா- tைவதm, அtைவதm, *>~டா 
tைவதm எ-A 3-A வnகll. கைட>யாக வnதJ தா- tைவதm. அைத 
sA*யவr மtவாcசாWயாr".  
 
"இ6l எ-ன ஆcசrயm எ-றாl இைவ 3-Aேம பகவt {ைதைய 
அ1pபைடயாக ெகா:; அ6l ெசாlலpப0;llள க/tJkகைள ைவtேத 
*t6யாசமான பாrைவயாl ஒ/ மத வnைய ஏ#ப;t6னr ஆ6 சŋகரr, 
ராமாhஜr, ம#Am மtவாcசாWயr. πறF ஆdவாrகbm நாய:மாrகbm 
இ-hm பல F/மாrகbm மதவnகைள பாடlகll 3லm பரpπனr" எ-றா-. 
 
இைவெயlலாm அவll µ-ேப அan6/nதா(m அவ- ேபrவைத ேக0; 
லXtJp ேபானாll. "அவ- ேப>kெகா:ேட இ/kக0;m நா- ேக0;k 
ெகா:ேட இ/k.ேற-. அpப1ேய இறpv வnJ*0டாl எ-ன" எ-A 
sைனtதாll. 
 
"நாm இ-A சk6 எ-ற ெப: ெதyவtைத ப#a ேபrேவாm. அrtத 
நா�sவரr எ-A >வேன த- உட<l பா6ைய ெகா;tதைதp ப#a 
ேபrேவாm. கைதேயா sஜேமா இJ பlலாXரகணkகான வ/டŋகbkF 
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µ-v நடnதJ எ-A ைவtJk ெகா:டாl ஆ: ெப: சமtJவtைதp ப#a 
அpேபாேத ேப>X/k.றாrகll".  
 
"ஏ- 9 அவதாரm எ;tத கடQll ஒ-A `ட ெப: அவதாரமாக 
எ;kக*lைலேய எ-A ேகll* எSpvேவாm". 
 
"நாராயணl- காைலpπ1tJ*0டpப1ேய இ/kFm ல0rc அவ/kF 
ேவைலkகாWயா? பqpெப:ணா? எ-A ஒ/ πரcசைனைய .ளpvேவாm". 
 
"சŋகரேரா மtவேரா ராமாhஜேரா ஒ/ ெப: இlைலேய? ஒ/ ெப: ஒ/ 
மதவnைய உ:டாk.X/nதாl இtதைன ேபr அத- வn 
நடn6/pபாrகளா எ-A ஒ/ F:ைடt�k.p ேபா;ேவாm". 
 
அவ- க:கைள அகலமாk. இைட*டாJ ேப>k ெகா:1/nதா-.  
 
இைவயாQm அவll அan6ராதைவ. ப1t6/nJm ேயா>kகாதைவ. ராj 
எhm F/Fலt6l இ1யாpபm எhm F/ த0>ைணைய ைவtJ*0; 
><யா எhm .asJவ மாண* சனாதன தrமm க#Ak ெகா:1/nதாll.  
 
அவ- பல ேமைடகைள க:1/k.றா-. மதŋகைளpப#a ஆராyc> 
ெசyவJm ப1pபJm தா- அவhைடய ெபாSJ ேபாkF. அவhkF ஒ/ 
ெபWய *ஷயமாக பட*lைல. ஆனாl அவbட- இ/pபேத ஒ/ ெபWய 
ேபறாக க/6னா-. கடQt- சரண1Xl இ/pபைத ேபா-A ஒ/ இ-பm 
ஒ/ அைம6 அவhkF.
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அt# யா ய m  2

2

9.30 மqkF வ:1 ர0கrs பlகைலகழகt6l வnJ s-றJ. 
அ(வலகt6#F *;pv ெசாl<X/nதா-. 50 ஏkகr பரpபள*l ஒ/ 
பlகைலகழகm. "இடt6#F ப�சமா எ-ன" எ-A sைனtதா-. 
 
"அ6க `0டclைல. ஒ/ 50-100 ேபr வ/வாrகளா? ஜமாytJ*டலாm. 
நாhm ேமைடXl ேப> பலகாலm ஆ.*0டJ" எ-A sைனtJk 
ெகா:டா-. 
 
><யா ேநராக த- அைறkF அைழtJc ெச-றாll. 
"காπ" எ-A ேக0டாll. 
 
"இnத ஊ/ ெம�- காpπைய எவ- F1pபா-" எ-றா- நkகலாக. 
 
அவll 1ராைவt 6றnJ நரrs காπைய எ;tதாll. 
 
"ஏy, இJ எŋேக .ைடcrJ உனkF?" எ-றா- உலக அ6சயtைத க:டJ 
ேபால. 
 
"உ- அpபா அhpπ ெவcசாr". 
 
"ஏy, z அவrகேளாட ெதாடrvல இ/k.யா?"  
 
"ஆm. நா- உ-ைன 6/மணm ெசyJ ெகாllளா*0டா(m அவr தா- எ- 
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ஃபாதr-இ--லா" எ-றாll µகt6l எnத உணrc>jm இlலாமl.  
 
"sஜமாகேவ உனkF அவr மாமனாr ஆவJ எpேபாJ" எ-றா- ெக�>யப1. 
 
"ேவ:டாm ராj, மAப1jm z அnத ேபcைச ஆரmπkகாேத! "  
 
"சW, சW" எ-றா-. அவbட- இ/pபத#காக ெமௗlயாக தயாரா./nதா-. 
 
"ெர:…" எ-A ஏேதா ெசா-னா-. 
 
"ெதWjm. உனkF இர:; �கr. எ-A ெசாl< இர:; s�- சkகைரp 
ேபா0; ஒ/ அழகான 1kகா�- காπைய ெகா;tதாll". 
(z எ- ெபா:டா1தா-. இ-lkF இlைல-னா(m எ-lkகாவJ) 
 
πறF இ/வ/m ஒ/ ெபWய லாπையkகடnJ ஒ/ >aய அைறkFll 
νைழnதனr. ச0ெட-A νைழnதவhkF 6kெக-றJ.  
ஒ/ 3000 ேபr அமrn6/nதாrகll. எtதைன µைற ேமைட ஏaனா(m 
அவhkF பயm இ/kFm. அJதா- தனJ சk6ேய எ-A அவ- sைனtதா-. 
ச0ெட-A அmமைன ேவ:1k ெகா:டா-.  
 
இpேபாJ "இnJ மதµm அ6l ெப:கt- பŋFm" எ-ற தைலpπl ெசl* 
><யா ேஜா-s ேபrவாr எ-A பlகைல கழகt6- µதlவr அa*tJ 
அமrnதாr. 
 
"அைனவ/kFm வணkகm. இJ ஒ/ க1னமான ேவைல எனkF. இnJ மதm 
ஒ/ சµt6ரm. அைத நா- ெவtயாளாக இ/nJ ேபrவைத *ட எனkF 
அhம6 தnதாl எ- ந:பr ராஜேகாபால- சnதானtைத இŋF ேபச 
அைழk.ேற-" எ-A `a அவll µதlவைர பாrtதாll. அவ/m 
தைலயைசkகேவ "csடr சnதானm" எ-A அவைன ேநாk. அைழtதாll. 
 
ெமJவாக ேமைடைய ேநாk. ெச-றவ- ஹய.W நn6l நn6tத ேம6l 
எ-A மனJkFll ெசாl<k ெகா:ேட ேமைடைய அைடnதா-. 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அழகான அெமWkக ஆŋ.லt6ல ெமJவாக ேபசt ெதாடŋ.னா-. >ல 
scடŋகtl vFnJ *ைளயாட ஆரmπtJ*0டா-. இŋFm அŋFm 
நடpபJm ைமkைக ைகXl எ;tJk ெகா:; வnதவrகtடm ெச-A 
ேகll* ேக0பJm அvவேபாJ sபாl�l >ல வாrtைதகll ெசாlவJமாக 
ராj அŋேக மkகைள ெவ-Ak ெகா:1/nதா-. இத#F µ- ேப>யவrகll 
s-ற இடt6ேல ேப>*0; ெச-a/nதனr. 
 
சைபkF இைவ cகQm v6தாக இ/nதJ. 5 scடt6#F ஒ/ µைற 
ைகத01யவrகll ஓynJ ேபாy அைம6யாக அவ- ேபcைச ேக0;k 
ெகா:1/nதனr.  
 
அவ- ேபrm ேபாJ 3000 மாக இ/nத `0டm ஏa 3500 ஆ.X/nதJ. பல 
ேபr s-Ak ெகா:1/nதனr. ம#ற வFpv மாணவrகbm `ட 
ஆரmπt6/nதனr. அவ- ேப>k ெகா:ேட இ/nதா-. 
 
6/வாசகm *~� vராணm சமs./த sேலாக எ;tJk கா0; அைத 
i:;m ஆŋ.லt6l ெமாn ெபயrtJ sபாl�l ெமாn ெபயrtJ vWயாத 
*ஷயŋகைள கைதjட- i:;m ெசாl< ெசாl< vர0> ெசyJk 
ெகா:1/nதா-. 
 
இைடXைடேய "; * ஹாv ைடm" எ-A ேக0க யா/ேம மAkகாதைதk 
க:; ெதாடrnதா-. 2 மq ேநரm 2.30 ஆ. 3 ஆ. 3.30 மqXl வnJ 
µ1nதJ. யா/m ம6ய உண*#F `ட ேபாகாமl ேக0;k ெகா:1/nதனr. 
சரsவ6 அவ- நாk.l தா:டவm ஆ1னாll. ைபπbm Fராhm பகவt 
{ைதX- sேலாகŋகbm அவ- நாk.</nJ மாaமாa வnதJ.  
 
இtதைனkFm அவ- ைகXl ஒ/ கா.தm `ட இlைல. ஒ/ Fapv `ட 
இlைல.  
 
><யா*டm "யாr இவ- எpப1 இவhkF உ-ைன ெதWjm எ-A 
ேக0காதவrகேள இlைல. அைனவ/kFm πறF ெசாl.ேற-" எ-A 
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`akெகா:1/nதாll. 
 
"ஐயாm ஸாW ஐ ஹாv sேடால- சmப1s ைடm" எ-A `a வாypv 
அttதத#F ந-a `a *ைடெப#றா-. 
 
ஒW/ scடŋகll அைம6kF c- *:ைண πளkFm அள*#F கரேகாஷm 
எSmπயJ. அைனவ/m எSnJ s-A கரேகாஷm எSpπனr.

"Mr. Santhanam has delivered a stunning speech. We consider ourselves lucky 
enough to be present today. We are grateful to Ceilia for bringing this young man 
today. Nobody has ever spoken about the great religion Hinduism in such a great 
details in our university. We have a good insight about your religion, young man, 
and thanks to your detailed lecture. We look forward to hear more from you again 
in near future".

 
எ-A பாமாைலைய �01னாr µதlவr.  
 
அவhkF ப>tதJ. அவbkF ெதWjm. 12.30 மq எ-றாl அவhkF 
ப>kFm எ-A. ஒ/ ெபா0டலt6ல சாதµm ஒ/ ேயாகr0 ெப01jm எ;tJ 
ைவt6/nதாll. 
 
அவbைடய அைறkF ெச-றJm 'எனkF ப>kFJ' எ-றா- Fழnைதp 
ேபால.  
 
அவll அவைன இAக க01யைணtதாll. rமாr ஒ/ வ/டt6#F πறF µதl 
µைறயாக. அவhm அவைள க01யைணtதா-. அவll ெமJவாக த-ைன 
*;*tJk ெகா:; 'இnத அைணpv உ-hைடய ேபc>#F ம0;m தா-' 
எ-A `a*0; உணQ ெபா0டலtைத எ;tJ அவ- µ- ைவtதா-. 
 
அவ- எJQm ேபசாமl அைத சாpπ0டா-. 
 
6/mπ வ/m வnXl இ/வ/m ேபச*lைல. அவhkF தைல வ<tதJ. 
காlகbm வ< எ;tதன.  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"><யா, எனkF ஒ/ >-ன உத*?"  
 
"ெசாl". 
 
"எனkF தைலவ<k.றJ. ைதயலm ேதytJ*ட µ1jமா?"  
 
"ேதytJ*;.ேற-. ஆனாl z .. "  
 
"கமா- ><யா. ேவ:டாm *0; *;. z எ-ைன ேரπs0 மா6W ந;tJவJ 
எ- மனைத v:ப;tJ.றJ. உனkF எ-ைன v:ப;tதாமl ேபசt 
ெதWயாதா? z எ-ன sைனk.றாy? zயாக வnJ எ-ைனk `pπ0டாy? நா- 
எ-ைறkகாவJ உனkF ேபா- ெசyேதனா? உனkFt ெதWjm இlைலயா 
நா- ப> தாŋகமா0ேட- எ-A? அதனாl எனkF sஜமாக தைலவ<. 
உ-னாl µ1யா*0டாl நா- ஏதாவJ மாt6ைர சாpπ0;*0; 
�ŋF.ேற-. ேபா" எ-றா-. 
 
அவைன பாrkFm ேபாJ Fழnைத ம6ய உணQ ெப01ைய ெதாைலtJ*0; 
அmமா*டm கைத ெசாlவJ ேபால இ/nதJ அவbkF. ெப: அlலவா? 
உ/.னாll. ம/.னாள. 
 
"சWpபா சW. எ-ைன ம-lc>kேகா" எ-றாll. 
 
அவ- ஒ-Am ேபசாமl வ:1ைய *0; இறŋ. காலqகைள அக#a*0; 
கதைவ 6றnJ ேகா0ைட H> எanJ*0; ப;kைகXl ெச-A *Snதா-. 
 
வ:1ைய sAt6*0; உllேள வnத அவll µகm ைக காl அலmπ*0; 
இைறவ- µ- ெச-A வணŋ.*0; அவ- 1ரா*</nJ அவ- 
இn6யா*</nJ ெகா:; வn6/nத அcrதாஜ- பா01ைல எ;tJ வnJ 
அவன/.l அமrnதாll. 
 
"Fழnைத, ைட ெபl0 அ*dkகாமl ப;tJ*0டJ பாr" எ-A மன6l 
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ெகா�>யப1ேய அவ- அ/.l ெச-A FlnJ அவhைடய ைடைய 
கழ#aனாll. அவbைடய `nதl அவ- ேமl *SnJ அவைன 6kµkகாட 
ெசyதJ. "ேவ:டாm ராj இ-ெனா/ தpv ெசyதாl அவll உ-ைன 
ெகா-ேற *;வாll" எ-A ெசாl<k ெகா:டா-.  
 
(அடkF அடkF) 
 
πறF அவ- அŋ.ைய தளrt6னாll. அவhைடய ேகசtைத π-hkF தllt 
அவ- தைலXl ைதலm தட*னாll. அவ- அைம6யைடn6/nதா-. 
அவbkF அவhைடய உட<- �; ஆAதl அttதJ. அவbkF இ-hm 
அJ ேதைவpப0டJ. 
எtதைன scடŋகll எ-A ெதWயாJ அவll அவ- தைலைய π1tJk 
ெகா:1/nதாll. அவ- உறŋ.X/nதா-.  
 
அவhைடய உணrc>கைளk கைரvரள ெசyய இ-A உllேள எnத 
அரkகhm இlைல.  
 
அவll த-lைல இழnJk ெகா:1/nதாll. அவbm கைளt6/nதாll. 
அவன/.ேல அpப1ேய ப;tJ உறŋ.*0டாll.
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அt# யா ய m 3

3

க:*ntத ேபாJ 6 மqயா.X/nதJ. அவ- µகm கS* 6யானt6l 
இ/nதா-. அவll எSnJ அŋேகேய �ŋ.யத#F த-ைனேய க1nJ 
ெகா:டாll. 
 
ஒ/ >aய கா.தtைத எ;tJ 'எlலாவ#a#Fm ந-a ராj' எ-A எS6*0; 
அŋ./nJ .ளmπனாll. 
 
6யானm µ1tJ எSnதவhkF க;ŋேகாபm. எ-lடm ஒ/ வாrtைத 
ெசாl<*0; ேபானாl எ-ன இவbkF? 
 
ேசாகµm Jkகµm அவ- ெதா:ைடைய அைடtதJ. ேகாபm 
க0;kகடŋகாமl வnதJ. "நா- ஏ- ேவA யாைரயாவJ காத<kக `டாJ? 
இவtடm ஏ- இpப1 அ1ைமயாக ேவ:;m?"  
 
அவbைடய அைறkF ெச-றா-. "><யா எhm தாykகாக…" *ரlகைள 
அத- ேமl ஓட*0டா-.  
 
அSைக வnதJ. அழ*/mப*lைல அவ-. "நா- ஆ:. எனkF எnத 
பலHனµm இlைல. காதl ேதாl*கll இlைலயா? எ-hைடய காத(m 
ேதா#A*0டதாக sைனtJk ெகாll.ேற-. இl ><யா பkகm 
தைலைவtJ ப;kக மா0ேட-". 
 
இpப1 அவ- µ1Q ெசyJ >ல வாரŋகll ஆ.X/nதJ. ஒvெவா/ µைறjm 

19



ேபா- மq ஒ<kFm ேபாJ அவளா எ-A ஏŋ.ய மனைத க:1tJ 
அடk.k ெகா:1/nதா-.

Vivekananda Junior arrives in town - USA Today

எhm பt6Wkைக அவhkF vகழாரm �01X/nதJ. அவhைடய 
vைகpபடm ைகXl வலJ ைகXl ைமkFடhm இடJ ைக `0டtைத 
ேநாk.jm உத;கll 6றnத வ:ணm πரrWkகpப01/nதJ. அnத 
பkகtைத எ;tJ மாrேபா; அைணtJk ெகா:டாll ><யா. 
 
அ-A அ6காைல 5.30 மqkF மAப1jm ஒ/ ெதாைலேப> அைழpv.  
 
"ஏy மcசா- µரt ேபசேற-டா". 
 
"ஏy µரt எpப1டா இ/kேக?"  
 
"நா- நlலா இ/kேக-டா மாpπllைள. எனkF s� யாrk.l ஒ/ 
1ெரXlŋ. இpப தா- ெசy6 வnதJ. இ-hm 15 நாllல *சா 1kெக0 
எlலா அேர-j ஆX;m. அŋக இ/pேப-டா நா-. ெராmப நாbkF அpvறm 
i0 ப:ேறாm" எ-றா- ம.dc>jட-. 
 
"ஆமாm டா. எtதைன வாரm 1ெரXlŋ". 
 
"3h வாரm". 
 
"pரHனாைவjm Fழnைதjm அைழc>.0; வாடா". 
 
"க0டாயm டா. அவbkF பாsேபாr; ப:q ெவcச6ேலrnJ எŋேகjm 
`01k.0; ேபாகைல". 
 
"ஓேகடா. வா பாrpேபாm". 
 
"><யா எpப1 இ/kகா?"  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"இ/kகாடா! "  
 
"எ-னடா *0ேடt6யா ேபசேற?"  
 
"அpvறm ெசாlேற-டா". 
 
"ேடy. இpப ெசாl(".  
 
"சW z இ-hm 3h மq ேநரt6ல சா0ேல வா ெசாlேற- எ-A*0; 
ைவtதா-". 
 
"காcராைவ ஆ- ப:�டா µ:டm" - µரt. 
 
"ேவணா-டா" - ராj. 
 
"ஆ- ப:றா த1யா" - எ-றா- µரt அத0டலாக. 
 
ெவp காcரா*l அவ- µகtைத பாrtதவhkF ஒேர அ6rc>. அவ- கைள 
இழnJ காணpப0டா-.  
 
"மcசா- எ-னடா ஆcr? ெசாl(டா". 
 
நடnதைவகைள அpப1ேய ஒpπtதா- ராj. அவhkFm யாWடேமா ெசாlல 
ேவ:;m ேபாl இ/nதJ. 
 
µரt அவைன ஆrவாசpப;t6னா-. "நா- ேபசேற-டா ><யா.0ேட". 
 
"ேவ:டாm" எ-A ெசாlல sைனtதா- ராj. அவனாl µ1ய*lைல. 
காத<l யா/ைடய உத*jm ேதடk`டாJ தா-. ஆனாl காதலr ந;ேவ 
ஒ/ பqpேபாr வnதாl நlல மனµைடய ந;வr, இ/வr ேம(m அkகைற 
உைடய ஒ/வr, இ/வWடµm ம6pைப ெப#ற ஒ/வr, ேப>னாl பல தைடகll 
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அக(m.  
 
 
ராjkF ஒ/ நpபாைச. µரt ெசா-னாl ேக0பாll எ-A. அவll ஊWl 
நடnத பல *ஷயŋகll இவlடm ெசாlல*lைல. எpப1 ெசாlவாll வnத 
உடேன πWnJ*0டாrகேள? µரt ெசாl<tதா- *மானt6l ஏAவத#F 
µ- ெகா;tத அnத கா.தtைத ப#a ெதWjm. µரtைய அ:ணனாக 
sைனk.றாll. அவ- ெசா-னாl ேக0பாll. 
 
மAப1jm ஒ/ நmπkைக அவhll ேதா-aயJ. அவ- அவhkகாக *6tJ 
ெகா:ட தைடகll rkF �றானJ. µரtX- வரைவ ஆவலாக ஏ6r 
ேநாk.னா-. "ஐl π ேதr ஃபாr �" எ-A அவ- ந:ப- ஃπர:0s 
ெதாடW- ராகt6l பா1யJ ேபாl இ/nதJ.
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அt6 யா ய m 4

4

இர:; நா0கbkF πறF ><யா*டc/nJ ெதாைலேப> அைழpv வnதJ. 
 
"எ-ன ேவ:;m" எ-A ேவ:டா ெவApபாக ேக0பJ ேபாl ேக0டா-. 
 
"µரt வrறா- ெதWjமா?"  
 
"அவ- எனkF µதlல ந:ப-. அpvறm தா- உனkF அaµகm" எ-றா- 
க;pபாக. 
 
"சW. அவhkF நமkFllேள நடnதJ எlலாm ெதWjமா? "  
 
"µnதாேநtJ அவ-.0ேட ெசா-ேன-". 
 
"ஓ". ெமௗனமானாll. 
 
"அJkF எ-ன இpேபா!"  
 
"z ெசாl<X/kக `டாJ ராj". 
 
"ஏ-?"  
 
"அவŋக நாம சnேதாஷமாக இ/kகறதா sைனc>.0; இ/kகாŋக!"  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"அJkF நானா காரணm? நாம ஏ- ேசrnJ சnேதாஷமா வாழk`டாJ". 
 
"ராj. அவŋக வ/mேபாJ அ0Zs0 ந1c>/kகலாm. அவŋகைள 
சnேதாஷpப;tத". 
 
"எJkF ெபாy ெசாlலhm. அவ- எ- உXr ந:ப-. அவhkF ெசாlலhm 
ேபாl இ/nதJ. ெசா-ேன-. நா- இlேம யாr.0ேட ேப>னா(m 
உ-.0ேட ேக0கhமா?"  
 
"சW *;. சாயn6ரm ஃp�யா இ/k.யா? "  
 
"ஏ-?"  
 
"ெவtேய ேபாலாமா?"  
 
"z `pπடaயா?"  
 
"ஆமாm". 
 
"z sைனcசா `pπ;ேவ. sைனcசா வாரkகணkகா ேபசமா0ேட. z எ-ன 
sைனc>.0; இ/kக ><யா? z எ- உணrc>கேளாட *ைளயாடேற!"  
 
"ராj. அவŋக வrறாŋக இlைல. அவŋகbkF >ல ெபா/0கll வாŋகhm. 
அJkFtதா- ேக0கேற-".  
 
"அெதlலாm ஒ-hm ேதைவXlைல". 
 
"ராj p�s. நmம πரcசைனைய ெகா�சm தllt ைவpேபாமா?"  
 
"><யா. உனkF ஒ-hm vWயைல. உ-ைன பாrtதா நா- பலHனமா 
ஆXடேற-. உ-ேனா; இ/nதா நா- Hkகா ஃ�l ப:ேற-. z எ- 
வாdைகXேல வrேற ேபாேற. உ-னால நா- பல பா6pபகbkF ஆளாேற-". 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"ராj. எனkF எlலாm ெதWjm ராj. z கt6 ெசாlேற. நா- ெசாlல 
µ1யைல. z எ-ைன பாrkகா0டா பலமாXடேற இlைலயா? ஆனா z 
எ-ேமல ஏ#ப;t6ன பா6pv இ-hm 100 வ/ஷm இ/kFm. உ-ைன 
பாrkகேறேனா இlைலேயா".  
 
ராj ெமௗனமானா-. 
 
"ராj ராj". 
 
"ெசாl(". 
 
"எனkF ெகா�சm ேநரm ேவ:;m ராj. z எnத அளQkF எ- மன>ேல 
நlல பா6pைப ஏ#ப;t6lேயா அேத அளQkF அ-lkF எ- ேமேல 
ெக0ட பா6pைப ஏ#ப;t60ேட. எனkF ெகா�சm ைடm ெகா;". 
 
"எtதைன நாll மாசm வாரm வ/ஷm?"  
 
"ெதWயைல". 
 
"><யா, எ-ைன எ-ன ைபt6யmh sைனc>யா? உ-ைன 
காத<cசJkகாக நா- ைபt6யமா அைலயhமா?"  
 
"ராj. z எனkகாக காt6/kகாேத. ேவற ெபா:ைண கlயாணm 
ெச�>kேகா". 
 
"அைத z ெசாlலt ேதைவXlைல ><யா".  

அவll அSவJ ேபாl இ/nதJ.  
 
Fரைல ெம-ைமயாk.k ெகா:; "><யா ஐ லv j, ேபπ. ஐ ஜs0 கா-0 
<v *tஅQ0 �. ; � அ-டrsடா:0 த0". 

25



 
"எனkF ெதWjm ராj. z எ-ைன ேந>pபைத*ட நா- உ-ைன பல மடŋF 
ேந>k.ேற-". 
 
"π-ேன நµkFllேள எ-ன தைட ஹl? உனkF 6/mπ வர ஈேகா 
pராpளமா? "  
 
"உ-.0ேட எனkF எ-ன ஈேகா pராpளm ராj". 
 
"π-? நா- உ- கா<l *SnJ ம-lpv ேக0க0;மா? "  
 
"உளராேத ராj". 
 
"π-ேன எ-ன ஹl ேவ�m உனkF? ஓvெவா/ நாbm எனkF 1 வ/ஷm 
மா6W இ/kF. உ-ைன பாrkகhm. பாrtJ.0ேட ெசtJpேபாXடhm 
><யா". 
 
"ராj ேவ:டாm ராj எ-னாைல தாŋக µ1யைல. z ேபாைன ைவ". 
"சாயn6ரm 6 மqkF பாt மாrk வா. z வரைல-னா நா- 15 scஷm 
காt6/n60; ேபாX;ேவ-" எ-A ெசாl< ேபாைன J:1tதாll. 
 
"><யா, ><யா ேச" எ-A*0; ேபாைன �k.ெயanதா-. 
 
(எ-னடா ேக0கறா இவ? ஆ:டவா இ-hm எtதைன நாll இவbkகாக 
நா- காt6/kகhm) 
 
6 மq. சWயாக இ/வ/m சn6tதாrகll. அவll ஒ/ �-s 1-ஷr0 
அqn6/nதாll. கைள இlைல. அnத ெபWய v-னைக இlைல. ேநராக 
வnJ அவlடm "µரtkF pரHணாQkF Fழnைத pரGtJkF எ-ென-ன 
வாŋகhmh எS6X/kேக- z பா/" எ-A ஒ/ கா.தtைத ெகா;tதாll. 
 
ேசாrnJp ேபாy காWl வnJ அமrnதா-. அவbm வnJ அமrnதாll.  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இ/வ/m ஏJQm ேபச*lைல. πறF அவ- ேபனா எ;tJ >ல உ/pப1கைள 
அ1tதா-.  
 
"பாk.ெயlலாm வாŋ.0; வா, நா- வ:1Xேல உ0காrn6/kேக-" 
எ-றா-. 

 
"வா ராj p�s. உ- ந:பhkF எ-ன π1kFm எ-ன π1kகாJ-h 
உனkF தாேன ெதWjm". 
 
"அவ- தா- உ- அ:ணனாcேச". 
 
"வா ராj". 
 
"எனkF உடmv சWXlைல ><யா. z ேபா! "  
 
"எ-ன உடmvkF" எ-A அவ- கStைதjm ெந#aையjm ெதா0;p 
பாrtதவll ந;ந;ŋ.p ேபானாll. அவhkF உடl ெகா6tJk 
ெகா:1/nதJ. 
 
"ஓ ைம கா0. உனkF ெடmபேரcசr. வா டாkடr.0ேட ேபாகலாm".  
 
"ேவ:டாm ><யா. எனkF பழkகm இlைல. H0;kFp ேபாy ம/nJ 
சாpπ0டா சWயாpேபாX;m".  
 
ஆ: உடl நலm சWXlலாமl இ/nதாl ம0;ேம பலHனமாக 
இ/pப6lைல. அவ- மனm சWXlலாமl இ/nதாl அவ- ைமk ைடசனாக 
இ/nதா(m ெநா1nJ*;.றா-. அpேபாJ அ-v கா0ட யாராவJ 
இ/nதாl இ-hm பலHனமா.*;.றா-. அnத sைலXl தா- இ-A ராj 
இ/nதா-. 
 
"சW வா H0;kF ேபாகலாm. நாைளkF ஷாpπŋ ேபாேற- நா-". 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"ேவ:டாm" எ-றா-. அவ- ெசா-னJ அவ- கா6ேலேய *ழ*lைல. 
 
H01#F அைழtJ வnJ அவைன ப;kக ைவtதாll. r; zr ைவtJ ம/nJ 
ெகா;tதாள. அைத உ:; அவ- உறŋ.னா-. 
 
அவll பல மq ேநரm அவைனp பாrtJk ெகா:1/nதாll.

When this deadlock will become wedlock Mother?

எ-A தcd கடQtடm ஆŋ.லt6l ேக0;k ெகா:1/nதாll. ஆ. 
கடQbkF எ-ன ெமாnp πரcசைன.  
 
அவளாl அழ µ1ய*lைல. அவll மனm பதaX/nதJ. அவhkF ஒ/ நாll 
`ட உடmv சWXlலாமl ேபான6lைல. அளவான உணQ நlல ேதகpபX#> 
நlல Fணŋகll இ/nதJ அவhkF. அவhைடய ந0π#F πறF அவll 
க#Ak ெகா:ட µதl *ஷயm சாதாரண ேநாykெகlலாm ம/nJ 
உ0ெகாllளk `டாJ எ-பJ தா-. ஒvெவா/வW- உட<(m எnத 
ேநாையjm த;kFm சk6 இ/pபதாக அவ- நmπனா-. 
 
"இnத காதl ேநாjkFமா ம/nJ ேவ:டாm ராj" எ-A உறŋ.p ேபான 
அவைனp பாrtJ ேக0டாll. 

You are my medicine darling.
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அt# யா ய m  5

5

µரt F;mபtைத அைழtJk ெகா:; சQt Wவr கைரkF ெச-றனr 
அைனவ/m. 
 
கைரX- அ/ேக pரHணாைவjm ராஜேகாபாைலjm ேபச*0; µரt 
><யா*டm ெச-றா-. 
 
">nJ, இŋேக வா" எ-A vlெவtXl அமrnJ ெகா:; அவைள அ/.l 
அமrt6னா-. 
 
அவbm யாராவJ த- πரcசைனைய �rtJ ைவtதாl பரவாXlைல எ-A 
sைனtதாll. 
 
"உனkF எ-ன வயr? "  
 
"ஏ-" எ-பJ ேபால பாrtதாll. 
 
"சW, அைத*;".  
 
"உனkF கlயாணm எ-றாl உ- F;mபt6</nJ யாைர `pπ;வாy?"  
 
"./~ண-, ராp, πறF zŋகll". 
 
"µ0டாளா z?"  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"ஏ-". 
 
"நாŋகll தா- உ- கlயாணtைத ஏ#பா; ெசyேவாm. எŋகbkேக z 
அைழpv ெகா;pபாயா?"  
 
"ம-lkகQm. எ- ந:பrகைள அைழpேப-". 
 
"உ- அmமா?"  
 
"அmமாQkF ெசாlேவ-. அவll கணவ- அhம6tதால வ/வாll". 
 
"உ- அpபா?"  
 
"அவ/ட- ெதாடrேப அAnJ*0டJ". 
 
"யா/ட- z ெந/kகm?"  
 
"�டா, p1. அvவளQதா-". 
 
"அத#F πறF?"  
 
"zŋகll எlலாm தா-". 
 
"நா- ெசா-னாl ேக0πயா?"  
 
"m". 
 
"உனkFm ராjkFm எ-ன நடnதJ எ-A எனkFt ெதWjm". 
 
.. 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"அவ- ெசyதJ தpv தா-. ம-lkக µ1யாத தpv தா-. அைத சWெய-A 
ெசா-னாl நா- தpv". 
 
.. 
 
"உ-ைன எனkF ந-றாக ெதWjm. z இள.ய மனm ெகா:டவll. உ-னாl 
ேவெறா/வைன காத<kக µ1யாJ. சWயா?"  
 
"ஆமாm". 
 
"ராj ேவA 6/மணm ெசyJk ெகாllவா- எ-A z sைனk.றாயா?"  
 
"m. மா0டா-". 
 
"அவ- 6/மணm ெசyJk ெகாllள*lைலெய-றாl அவ- அpபா அmமா 
cகQm க~டpப;வாrகll. சWயா?"  
 
"ஆm". 
 
"அவrகbkFm வயதா.றJ. சWயா?"  
 
"ஆm". 
 
"z அவrகைள உ-hைடய ெசாnத தாy தnைதயாக sைனk.றாy சWயா?"  
 
"ஆm". 
 
"அவrகll மன வ/tதm அைடnதாl பரவாXlைலயா?"  
 
"இlைல". 
 
"உŋகbkFll இnதp πரcசைன இlைலெய-றாl இnத 6/மணm 
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நடn6/kFm அlலவா?"  
 
"ஆm". 
 
"அJ தா- இlைல ெப:ேண!"  
 
"z ேவA மதm. ேவA நா;. சா6. அைசவm. ராஜேகாபாl தcd πராமண-. 
இnJ. ைசவm. உ-ைன ஒ/ ேபாJm அவrகll ஏ#a/kக மா0டாrகll. 
ஆனாl உ-hைடய க1ன உைழpபாl மன உA6யாl ஒ/ இமய மைலைய 
உைடt6/k.றாy. இJ ெபWய சாதைன ெதWjமா?"  
 
.. 
 
"இpேபாJ அைனவ/m உŋகll இ/வr 6/மணtைதேய 
எ6rபாrt6/k.-றனr. உ- மனm மாAm. இ-A இlலா*0டா(m 
எ-றாவJ மாAm. zŋகll இ/வ/m ேசrnJ வாdHrகll. சWதாேன?"  
 
"ஆm". 
 
"z வாdைக µSவJm இpப1ேய இ/kகpேபாவ6lைலேய?"  
 
"இlைல". 
 
"அவhm வாdைக µSவJm இpப1ேய இ/kகpேபாவ6lைலேய?"  
 
"இlைல". 
 
"ஒ/ ேவைள உ- ேமl உllள காதலாl அவ- த#ெகாைல ெசyJk 
ெகா:டாl?"  
 
"இlைல. ராj அJ மா6W எJQm ெசyயமா0டா-". 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"அவhkF உடl சWXlலாமl ேபானைத இத#F µ- பாt6/k.றாயா?"  
 
"இlைல". 
 
"அவ- எvவளQ ேசாrnJ ேபாX/k.றா- ெதWjமா?"  
 
"ஆm". 
 
"இnத மனsைலXl அவ- ெசtJpேபானாl…."  
 
"இlைல. அவ- அpப1 ெசyயமா0டா-". 
 
"ெசyயமா0டாேனா ெசyவாேனா ெசyJ*0டாl….?"  
 
அவll ேயா>kகt ெதாடŋ.னாll. யா/m இைதpப#a அவtடm 
ெசாlல*lைல. அைத ப#a ேயா>kகேவ அ�>னாll. க:கt</nJ 
zrJtகll. 
 
அவll ைகைய த- ைகXl எ;tJk ெகா:; µரt அ-பாக ெசா-னா- - 
"க:ணா, z எ- தŋகc> தாேன? அ:ணா ெசா-னா ேக0கhm. zŋக 
இர:; ேப/m சnேதாஷமா இ/nதா நாŋக எlேலா/m சnேதாஷமா 
இ/pேபாm. நாைளkF மாறpேபாற மனm இ-lkேக மாறனதா sைனcr z 
அவேனா; ேசrn6;mமா. உனkFm அவhkFm இJ தா- நlலJ".  
 
அவll அவ- ேதாtl சாயnJ அழt ெதாடŋ.*0டாll. அவைள 
ஆ#றŋகைரXl தlேய *0; pரHணா*டm ெச-A க:களாl ஜாைட 
கா01னா-. 
 
pரHணா ><யா*- அ/.l வnJ அமrnதாll. ஒரளQ ஆŋ.லt6l ">nJ, 
z இ-hm தcd ெப:ணாக மாற*lைல" எ-றாll தடால1யாக. 
 
"எ-ன? இ-hm எ-ன ெசyயேவ:;m" எ-A அSைக மாறாமl ேக0டாll 
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அnத அெமWkக Fழnைத. 
 
"நா- எ-ன ெசா-ேன- உனkF? z ெச-ைன வnதpேபா? ஒ/ சராசW ெப: 
த- v/ஷ- F1காரனா vைகpπ1k.றானா எ-A பாrpப6lைல. அவ- 
த-ைனேய sைனk.றானா எ-A தா- பாrk.றாll? நா- ெசா-னJ 
sைன*/k.றதா?"  
 
"ஆm". 
 
"ராj உ-ைன ம0;ேம sைனtJk ெகா:1/k.றா- சWயா?"  
 
"ஆm". 
 
"அ6l எnத சnேதகµm இlைலேய". 
 
"இlைல pரHணா. அவ- எ-ைன உXரள*#F ேந>k.றா- எ-A எனkF 
ெதWjm. ஆனாl எ-ைன அவ- அ-aரQ c/கt தனமாக ெக;tJ*0டா-. 
எ- */pபm இlலாமl. நா- எ-ைனேய தர தயாராக இ/nேத-. ஆனாl 
இnத µைறXl அlல". 
 
pரHணா ெபாAைமXழnதாll. ெபாWnJ தlltனாll. 
 
"சW z இn6யp ெப:. தcdp ெப:. நா- ஒtJk ெகாll.ேற-. எnத தcd 
ெப:ணாவJ ஒ/ ஆ�ைடய அைறXl 6/மண6#F ப;pபாளா? z 
எ:ெணyைய �:1*0; ெந/pv எW.றJ எ-றாl எ-ன sயாயm? அவ- 
F1t6/k.றா- எ-A ெதWnதQடேன z உ- அைறXl ெச-A ப;t6/kக 
ேவ:1யJ தாேன?"  
 
µரtX- ேகாணtைத *ட pரHணா*- ேகாணm தடால1யாக இ/nதJ. 

34



அ6rnJ s-றாll ><யா. 
 
">nJ, அவேனாட பலவாரm z ப;tேத. எ-lkகாவJ உ-hைடய 
உணrc>கbkF எ6ரா அவ- நடnதானா?"  
 
"இlைல". 
 
"அpேபாெதlலாm அவ- ஏதாவJ ெசyயமா0டானா எ-A z 
ஏŋ.யJ:டா?"  
 
"ஆm". 
 
"அpேபாேத z மனதாl ெக0;*0டாய1 ேதாn".  
 
"எ-ன?"  
 
"ஆமாm. z இlலாததாl தா- அவ- ேகா0பா;கைள iaனா-. z அவhkF 
சWயான ெபா/tதm இlைல". 
 
"எ-ன?" இJ இ-hm அ6rc>யாக இ/nதJ. 
 
"z *Spvரt6l இ/kFmேபாJ அவ- ேபா- ெசyJ இ-ேற வnJ*; எ-A 
ெக�>னா- இlைலயா?"  
 
"ஆமாm". 
 
"z ம0;m அவைன sஜமாக அanதவளாக இ/nதாl அவ- மனsைலைய 
vWnJ அ-ேற ஊ/kF ெச-a/kக ேவ:;m". 
 
"அவ- *ைளயா0டாக ெசா-னா- எ-A sைனtேத-". 
 
">nJ, ஆ:கll அvவளQ �k.ரt6l அழமா0டாrகll. அவ- அ-A 
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உ-lடm அSதா- எ-றாl πரcசைன எtதைன ெபWயJ எ-A z 
உணrn6/kக ேவ:;m. z எpப1 உணrவாy. z ஒ/ அெமWkக ெப:மq. 
உ- வாdைக µைற ேவA. அவ- வாdைக µைற ேவA. இJேவ ஒ/ இn6யp 
ெப:ணாக இ/nதாl அைனtைதjm *0; அவlடm ேபாX/pபாll 
அ-ேற!"  
 
வாயைடtJp ேபானாll ><யா. 
 
"ஆm, >nJ. zŋகll கலாcசாரtைத iaய ஒ/ vர0> ெசyJ 
ெகா:1/k.�rகll. இ6l இர:; vறµm தவA நடkக வாypπ/k.றJ. z 
அவைன சn6tத >ல வாரŋகtேல அவlடm வnJ ப;tதைத sைனtJ 
அவ- உ-ைன க#πழnதவll காெரkடr இlலாதவll எ-A µ1QkF 
வnதாl உனkF சmமதமா?"  
 
"m. இlைல. க0டாயm இlைல". 
 
"அவ- உ-ைன நmπனா-. உ-ைன ம6tதா-. உ- உணrQகைள 
ம6tதா-. zjm அவ- உணrQகைள ம6pபவளாக இ/nதாl இnத 
*ஷயtைத மறnJ அவhட- உ- வாdைகைய JவkF. இத#F ேமl நா- 
ஒ-Am ெசாlலpேபாவ6lைல".  
 
ஒ/ ெப:q- மனJ இ-ெனா/ ெப:q#Ft தா- ெதWjm எ-A 
rmமாவா ெசா-னாrகll. 
 
pரHணா ைவt6யm ேவைல ெசyய ஆரmπt6/nதJ.  
 
ஒ/ேவைள அ-ேற நா- ேபாX/nதாl? ஒ/ ேவைள அவ- F1t6/k.றா- 
எ-A ெதWnதJm எ- அைறXl ெச-A ப;t6/nதாl? எ-ைன சராசW 
அெமWkக ெப:ணாக அவ- sைனt6/nதாl? 
 
ஒ/ேவைள அவ- த#ெகாைல ெசyJk ெகா:டாl? இnத sைனpv அவைள 
வா01யJ. அைத அவளாl ஏ#Ak ெகாllளேவ µ1ய*lைல.  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ஓ1c ெச-A µரt pரHணாைவ க01யைணtதாll. "ckக ந-a" எ-A 
ெசாl<*0; அைம6யாக வ:1Xl ஏa அமrnதாll.
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6

µரtjm pரHணாQm இ-hm ஒ/ µைற ><யாைவp பாrtJ ேப>X/nதாl 
அவrகt- 6/மணேம நடn6/n6/kFm. 
 
ஆனாl ><யா ேவைல sctதமாக க<ேபாrlயா ேபாகேவ:1யதாX#A. 
 
µரtjm பX#> µ1nJ ஊr ெச-A *0டா-. 
 
இர:; வாரமா.jm ><யா*டc/nJ எnத தகவ(m இlைல. 
 
><யா*- மனைத மா#AவJ க1னm எ-A sைனtதா- ராj. 
 
அpேபாJ ஒ/ நாll 6\ெர-A ஊW</nJ ஒ/ தகவl. அmமா உடl sைல 
சWXlலாமl இ/k.றாr எ-A. பதapேபாy ஊr .ளmπனா-. 
 
kWs *மானதளm வைர வnJ வnயhpπனா-. "கவைலபடாேத ஒ-hm 
ஆகாJ" எ-A ஆAதl ெசா-னா-. நாWjm வn6/nதா-.  
 
"`l ேம-" எ-றா-. 
 
*மானm .ளmvm வைர ><யா*டm ெசாlலலாமா ேவ:டாமா எ-A 
இர:; மன6l இ/nதா-. .ளmvவத#F >ல *நா1கbkF "µ- 
அmமா*- உடl sைல சWXlைல. அவசரமாக ஊ/kF ேபா.ேற- - ராj" 
எ-A ஒ/ FAnதகவl அhpπ*0; ெதாைலேப>ைய அைணtதா-. 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இnத ெசy6 .ைடtதJm J1J1tதாll ><யா. உடேன ராjkF ேபா- 
ேபா0டாll. ஆனாl அவைன ெதாடrv ெகாllள µ1ய*lைல. ஒ/ ேவைள 
*மானt6l ஏa*0டாேனா? 
 
உடேன �0டாQkF ேபா- ெசyதாll. அவbm த- Fழnைதjட- வர 
தயாரானாll. 
 
3-4 நா0கtl எlலா ஏ#பா;கைளjm ெசyJ ெகா:; ெச-ைன வnJ 
அைடnதாll. யா/kFm தகவl ெசாlல*lைல. அவேள வாடைக வ:1 
அமrt6 *Spvரm ெச-றைடnதாll. 
 
பார6 நகr அைடnத அவll ெவtXl µரtX- Fவா<s ./~ணl- 
ேஹா:டா ராp*- 1*எs எ-A s#பைதpபாrtJ பதa*0டாll.  
 
6:ைணXl r/6 உ0காrn6/nதாll. அவbkF அ/.l ராp*- 
மைன* rதா. µரtjm ராஜேகாபா(m ஒ/ ஓரt6l s-a/nதனr. 
 
"வா0 ஹாpெப-0. வா0 ஹாpெப-0 ; ஆ-01" எ-A கதak ெகா:ேட 
உllேள ெச-றாll. பத0டt6l தாy ெமாn வ/வJ சகஜm தாேன. எ-ன 
தcd ப1t6/nதாl எ-ன. 
 
உllேள ப;kைகயைறXl ராஜேகாபா<- அmமா ப;t6/nதாr. அவr 
அ/.l அவ/ைடய இடJ ைகைய த- வலkைகயாl π1tதவாA அவ- 
தnைத. சாதாரணமாக வnத காycசl இர:; வாரமாக z1tJ*0டதாm. 
ம/tJவr இ-hm 24 மq ேநரm வைர ஒ-Am ெசாlல µ1யாJ எ-A 
ெசாl<*0டாr. 
 
ேநராக ெச-A மாcX- அ/.l உ0காrnJ அவll வலkைகைய த- 
ைகXl எ;tJk ெகா:டாll. மாமாQkF அவைளp பாrtதJm க:கtl zr 
வnnதJ. 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rமாr 15 scடŋகbkF πறF க:*ntதாll மாc. "ெகாழnேத >nJ 
வnJ01யா z". 
 
வலJvறm ம/மகll. இடJ vறm கணவ-. ேவெற-ன ேவ:;m ஒ/ 
ெப:�kF? உணைவtேத;m எ< ேபால ஒ/ ெப: த- மகhkF ெப: 
ேத;.றாll. த- பராmபrயtைத க01k காkFm ஒ/ ெப:ணாக த- 
கணவைன ம6kFm ஒ/ ெப:ணாக த- மகைன பாJகாkFm ஒ/ 
ெப:ணாக இ/kக ேவ:;m எ-பேத இnத அைலcசl. அpப1pப0ட ெப: 
.ைடtதJm அவbkF மக- ேதைவp ப;வ6lைல. மகைனk `ட ம/மகll 
வnயாக பாrk.றாll. இ-A மாckF அnத ஒ/ smம6. ெவllைளkகாரp 
ெப:ணாக இ/nதா(m ேம#ப1 அைனtJ தF6jm >nJ*#F இ/pபதாக 
அவll நmπனாll. 
 
ெமJவாக அவll ேப>னாll. இர:;வாரm ெவAm zராகாரm தா-. பல .ேலா 
இைட இழn6/nதாll.  
 
">nJ, மாமாQkF ெராmப மற6. ேபpபr ப1c>0ேட காπ F1kக 
மறnJ;வாr. ேவைளkF சாpπட மா0டாr. அவ/kF காs 1ரπll ேவற! z 
அவைர ந-னா பாrtJkகhm". எ-னேமா ஒ/ அ6காW ேவைல*0; ேபாFm 
ேபாJ இ-ெனா/ அ6காWkF த- பqகைள ஒpபைடpபJ ேபால ேப>k 
ெகா:1/nதாr மாc. 
 
"அேதா அnத கதைவt 6ற. அnத ம�சll டpபாைவ எ;tJ வா". 
 
அவr ெசாlப1 ெசyதாll ><யா. 
 
"இJல நா0; ம/nJ இ/kF. உ- மாமாQkF 6னµm ேத-ல கலnJ ெகா; 
எ-ன?"  
 
எ-னேமா ><யா H0ேடா; தŋ.*0டைதp ேபால ேவைலகll 
ஒpபைடtதாll அnதt தாy. 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"இnத ஆtைத z ந-னா பாrtJkக�m. சWயா?"  
 
அவll ெசாlவத#ெகlலாm "சW சW" எ-றாll ><யா. அவll க:ql 
க:�r தாைர தாைரயாக. 
 
"அழாத1 ெகாழnேத! z வnJ01lேல. எனkF ஒ-hm ஆகாJ" எ-A 
ெசாl<k ெகா:ேட மAப1jm �ŋகc ெச-றாll. 
 
r/6ைய µத- µதலாக பாrtத �0டாQkF க:கtl க:�r. 
 
"ஐயாm ஸாW, r/6" எ-றாll. 
 
µJகைல ப1tத r/6 ஆŋ.லt6l அழகாக ப6l ெசா-னாll - 

"Rita, I know love is indivisible. But definitely it's multipliable".

அவைள க01யைணtJ µtதc0டாll �0டா. 
 
"எ-ன ெபயr FழnைதkF" எ-A ேக0டாll. 
 
"ராm". 
 
"ஓேஹா. சWதா-". 
 
ெமா0ைட மா1Xl ந:பrகll உறŋக ஒ/ ப;kைகயைறXl �0டாQm அவll 
Fழnைதjm, r/6 pரHணா Fழnைத ஒ/ ப;kைகயைறX(m, rதா 
ஹா<(m எ-A µ1வாX#A. மாமா மாcைய*0; அகல*lைல. ><யாQm 
ஆைட `ட மா#றாமl அŋேகேய இ/nதாll. 
 
ந:பrகll ேப>k ெகா:1/nதாrகll. பல *ஷயŋகll. எpேபாJm 
./~ண- ஏதாவJ πரcசைனXl மா01k ெகாllவா-. ராஜேகாபா(m தா-. 
µரt தா- �rtJ ைவpபா-. ராp*- ேபcைச யா/m ேக0கமா0டாrகll. 
ேக< ெசyவாrகll. ஆனாl அவ- அaQைரpப1 தா- கைட>Xl எlலாm 
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நடkFm. சமேயா>தமான அaQைரகைள அllt Hrவா-. 
 
"மcசா- நாைளkF நாம ெசl<யmம- ேகா*l ேபாேறாmடா" எ-றா- 
ராp.

 
"அmமா இpப1 இ/kகற sைலைமXல எpப1டா?" ராj. 
 
"ேடy. ம/மக வn60டாlல நாைளkF பா/ மாc எSn6Wcr 
உ0காrnJ;வாŋக".  
 
"ேடy. µரt-pரHணா அvவளQ ெசா-ன πறFm அவ ேக0கைலடா". 
 
"ேடy. நாைளkF நாம எlலா/m ேபாேறாm. அvவளQதா-" எ-றா- ராp 
�rkகமாக. 
 
πறF ./~ணhm ராஜேகாபா(m ஏேதா ேப>k ெகா:1/nதாrகll. 
 
µரtைய ம0;m தlயாக `pπ0; ஏேதா .r.rtதா- ராp. சWெய-A 
இ/வ/m .ளmπனr. 
 
"ேடy எŋகடா ேபா�ŋக?"  
 
"தm அ1kக? "  
 
"சW, ேபாŋக" எ-A*0; உைரயாடைல ெதாடrnதா- ./~ண-. 
 
{ேழ வnJ rதா*டm, "பணm ெகா;" எ-A ேக0டா-. ராp சmபள கவைர 
அpப1ேய rதா*டm ெகா;tJ*;m பழkகm. மைன* ேவைல 
ெசyய*lைலெய-றாl அவrகll தா- H0ைட நடtJ.றாrகll எ-ற 
உணrைவ ெகா;kக பணm அவ>யm. அJ ம0;மlல ஒvெவா/ µைறjm 
அவtடm பணm ெப#A ெசl(m ேபாJ கணவl- iJ அவbைடய 
நmπkைக அ6கWk.றJ. ெபாyயாக கணkF ேக0பJm, எ-ன H: ெசலQ 

42



எ-A க:1pபJm அவbkF F;mபtJட- ஒ/ π1pைப ஏ#ப;tJ.றJ. 
இJ ராp*- தtJவm. 
 
rதா*- கா6l ஏேதா .r.rtதா-.  
 
πறF இ/வ/m வ:1ைய ச#A �ரm தlltk ெகா:; வnJ பா:1 
ேரா01</nJ வ:1ைய Jவk. க:ண- 6ேய0டr அ/ேக உllள >aய 
ெப01k கைடXl sAt6னr. 
 
"இர:; ேகாl0 ஃpேளk .ŋs". 
 
வாŋ. vைகtJ*0; ேநராக ெபWய கைடH6 ெத/QkF ெச-A �tதாராm 
6ேய0ட/kF அ/.l உllள �kகைடXl sAt6னா-. 
 
அŋேக கைடkகார/kF பணm ெகா;tJ ஏேதா *வரŋகைள `aனா-.
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காைலXl மாமா க:*ntJ பாrtத ேபாJ மாc இlைல. ><யாQm 
உ0காrnதப1ேய �ŋ.X/nதாll. அவைள எSpπ 
"ேவr இs மாc" எ-A ேக0டாr. 
 
மாc FttJ µ1tJ Jள>kF �ைஜ ெசyJk ெகா:1/nதாll.  
 
மா1X</nJ {ேழ பாrtத ராஜேகாபாl, "அmமா எpப1 இ/kேக?" எ-A 
ேக0டா-. 
 
"நா- நlலா இ/kேக-டா". 
 
"அmமா எŋகைள எlலாm இpப1 பயpப;t601ேய?"  
 
"ேடy, பகவா- இ/kகா-டா. எJkF பயm. �k.ரm {ேழ இறŋ. வா. 
ேகா*(kF ேபாலாm" எ-றாll. 
 
ராp rதா µரt pரHணா r/6 எ-A அைனவ/m தயாராக இ/nதனr. 
மேனாரமா ஓ0ட<</nJ அைனவ/kFm இ0< சாmபாr ெபாŋகl µரt 
sபா-ஸr. 
 
மைன*ைய இpப1 பாrtத மாமாQkF ஒ/ ெபWய பலm.  
 
"எlலா/m .ளmvŋக" எ-ற அைனவைரjm அவசரpப;t6 Ftpபா01 
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தயாr ெசyதாr மாமா. c<0டW ேம- இlைலயா? எlலாm µைறpப1 
நடkகேவ:டாமா? 
 
Fவா<s எ-றாl Fவா<sதா-. இ-hm எtதைன ேபr வnதா(m ஏ#ac 
ெசl(m.  
 
µரt வ:1 ஓ0ட அவன/.l ராஜேகாபாl ராj ./~ண- எ-A 
ந:பrகll ப0டாளm. π-னாl இ/kைகXl ><யா >வpv ப0;pvடைவXl 
மாமா மாcjட-. எ6rஎ6ேர இ/kFm கைட> �01l ஒ/ vறm �0டா த- 
Fழnைத pரGt அ/.l rதாQm pரHணாQm r/6jட-.  
 
ேநராக �tதாராm 6ேய0டW- அ/.l s-றJ வ:1. ராஜேகாபாl "எ-ன 
எ-ன" எ-A ேக0டா-. 
 
µரt, "சாckF �" எ-றா-. 
�kகாரேரா ெபWய ெபா0டலŋகைள வ:1X- ேமl இ/nத லkேகj 
காWயWl ேபா0டாr. 
 
வ:1 ேநராக ெசl<யmம- ேகா*l µ- s-றJ. 
 
அைனவ/m F;mபtJட- தWசனm ெசyதனr. அmம- இ-A அ-v/வாy 
கா0>யttதாll. அழகான ம�சll ப0;c ேசைல. v6தாக பatத ேவpπைல. 
எ(mπcைச பழm. ெபWய FŋFமm. இnத க:ெகாllளா கா0>ைய 
அைனவ/m அ/.l s-A ெமyமறnJ ர>tJk ெகா:1/nதனr. 
 
அpேபாJ r/6jm rதாQm ஆbkF ஒ/ மாைல எ;tJ வnJ 
ராஜேகாபா<டm ஒ-Am ><யா*டm ஒ-Am ெகா;tதனr. 
 
r/6 ராஜேகாபா<டm "இm அவŋகbkF மாைல ேபா;ŋக" எ-றாll.  
 
"எ-ன?"  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"ஆமாm. இ-lkF உŋகbkF கlயாணm? "  
 
"எ-ன?" எ-றா- ராj FழpபtJட-. 
 
"ஆமாmபா எŋகbkF காைலXேலேய ராpQm µரtjm ெசாl<0டாŋக. 
ேகா அெஹ0" எ-றாr அpபா. 
 
">nJ, அவ- பயpபடறா-. z ேபா; மாைலைய" எ-றாll அmமா.  
 
><யா 6ைகtJ s-a/nதாll. 
 
ராj பயtJட- அவைளp பாrtJ "ேபாட0;மா" எ-ற பாrைவையp 
பாrtதான. அவll க:கைள அைசtJ சmமதm ெதW*tதாll. 
 
அவ- அவbkF மாைலX0டா-. >nJQm அவhkF மாைலX0டாll. 
 
ராp த- ைகXl ைவt6/nத ம�சll கXைற �சாWXடm ெகா;tJ "இைத 
அmம- கால1Xl ைவtJk ெகா;ŋக" எ-A ெசாlல அவ/m அpப1ேய 
ெசyதாr. 
 
ராஜேகாபாl அைத பயபk6jட- எ;tJ அவll கSt6l க01னா-. அவ- 
6ணapேபாX/nதா-. அmமா*- உடl ந-றாக ஆனJm அmமl- அ/ll 
.ைடtதJm அவைன 6kFµkகாட ெசy6/nதன.  
 
ராpைவ µத<l இAக அைணtதா-. "தாŋk � டா" எ-றா-. "ேடy 
உைதப;ேவ" எ-றா- ராp ப6(kF. 
 
πறF µரtையjm ./~ணைனjm அைணtJ "தாŋks" எ-றா-. 
 
πறF இ/வ/m மாமா மாcX- கால1Xl *SnJ ஆ>கll ெப#றனr. 
 
"அmம- கால1Xl *Sŋக ெகாைழnதகளா" எ-றனr ெபWேயாr. 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ராஜேகாபா(m >nJQm ெந;�சா:.ைடயாக அmமைன *SnJ 
வணŋ.னாrகll. >nJ*- க:கtl தாைரதாைரயாக தைடX-a zr 
ெகா01யJ. "தாŋk � மதr" எ-றாll பல µைற. 
 
'கவைலpபடாேத சேகாதரா எŋகmமா க/மாW காtJ spபா  
காதலtதா- ேசrtJ ைவpபா கவைலpபடாேத சேகாதரா' எ-A ேதவா 
வாேனா<X- ஏேதா ஒ/ அைலவWைசX</nJ பா1k ெகா:1/nதாr. 
 
ைகX</nத >A கா.தtைத எ;tJ ராGடm >nJ கா01னாll. "இJ தா- 
அmமlடm எனJ அ;tத ேகாWkைக" எ-A ெசா-னாll. 
 
"எ-ன, Fழnைத ேவ:;mனா?" எ-A ேக0டப1ேய அைத வாŋ. πWtJ 
ப1tதா-.  
 
"அmமா நா- சாFmேபாJ rமŋக<யாக சாகேவ:;m" எ-A எS6X/nதJ. 
 
cகQm ெந.dnJ ேபாy அŋேக அவைள இAக அைணtதா-. ஆனாl 
அவைள உ:1ய<l ேபாட*டாமl த;kக µய-றா-. அவll அவhைடய 
ைககைள அக#a*0; அnத ேவ:;தைல உ:1ய<l ேபா0டாll. 
 
அmம- v-னைகjட- பாrtதாll. கடl ேபா-ற அ-ைப த-hll ைவtJ 
வ/பவrகைளெயlலாm நலமாk. வளமாk. ஆ> vWjm அmமா அ-A ஒ/ 
அெமWkக ெப:q- மனமாற ேவ:;தைலjm sைறேவ#a ைவtதாll. 
 
'உ- ேகாWkைக ேக0டQட- அmம- மனJkFllேள >Wpபாll 
இnத Fழnைத ேக0டைத ஓேடா1 ெகா:; வnJ த/வாll"  
 
ெசl<யmம- >ைலயாக*lைல. அpப1c >ைலயானா(m அவll 
ெச*டாவ6lைல.

µ()m
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ேமாக- ./01ண3rt#5- πற பைடp<கll:

	 1.	 ேம#ேக ெசl(m *மானm – 4 பாகŋகll

	 2.	 கைட> ேப01 

	 3.	 ெமlலk ெகாlேவ-

	 4.	 எ- ைக π1tதவ-

	 5.	 ேபாதாெதhm மனm

	 6.	 கApv வரலாA

	 7.	 WJேவnதr

	 8.	 கqlk காதl

	 9.	 ேந#ைறய கlலைற

	 10.	 இ-hm ெபயr ைவkக*lைல

	 11.	 காதl இlைலேயl காதl

	 12.	 Westbound Flight (ேம#ேக ெசl(m *மானm ெமாn ெபயrpv)

	 13.	 Influences of  Unknown Factors on Mankind

இவ#ைற zŋகll {dக:ட தளŋகtl காணலாm

	 1.	 Google Books

	 2.	 Apple iBooks 

	 3.	 Amazon Kindle

உŋகll க/tJkகைள leomohan@yahoo.com எhm µகவWkF எS6 
அhpvŋகll. ந-a.
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Also subscribe to www.youtube.com/leomohan for Video Series in Tamil. Stock 
Market Training, Corporate World Challenges and 5-Minute Videos are the topics cur-
rently available. Visit www.soundcloud.com/leomohan or www.shoutengine.com for 
Tamil Audio podcasts. 
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