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ஒ/ேவைள அவ- த#ெகாைல ெசyAk ெகாCடாl? இnத GைனpI அவைள 
வா01யA. அைத அவளாl ஏ#8k ெகாllளேவ µ1ய*lைல.  
 
ஓ1c ெச-8 µரQ pரRணாைவ க01யைணtதாll. Skக ந-U எ-8 
ெசாlW*0X அைம6யாக வC1Yl ஏU அமrnதாll. 
 
ZUpI 
கைத pரRணா[m µரQ\m ]Wயாைவ அெம^kகா*l சn6tA*0X வnத 
πறZ ெதாடr.றA. ஆக bŋகll இரCடாm பாகm ப1tதைதேய மறnA*0X 
ப1\ŋகll. ெதாடr]kகாக கைட] இரCX பt6கைள ெகாXt6/k.ேற-.

 
 ---

 
"நமkZ ஒ/ I6ய pராெஜk0 .ைடt6/k.றA. நமkZ ]ல .ெந0 
ெடவெலpபrs ேதைவpபXA. bŋகll ெச-ைன ெச-8 ேநrµகt ேதrைவ 
நடt6 ]ல ேபைர ேதrnெதXtA வரேவCXm" எ-8 ராf- ேமலாளr 
ெசா-னாr ஒ/ நாll.

 
ஆஹா நlல வாypI. அmமா அpபாைவp பாrtA*0X அmமைன\m 
பாrtA*0X வரலாm. "ச^" எ-றா-. 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ெச-ைன வn6றŋ.யAm µரQ\ட- ேப]னா-. அவ- த*rkக Gைனtத 
ேகll* வnதA. 

"]Wயா உ-ேனாX ேப]னாளா?"  

"இlைலடா". 

"எ-ன? எ-ன அitதkகார ெபாCணா இ/kகாடா இவll? இnத 
j#றாC1l இpப1 ஒ/ ெபCணா? "  

"*Xடா. எனkZ 3-8 நாll இC1rvl இŋேக. µ-னாேல *ளmபரm 
ெகாXtA0ேடாm. ெவllளk.ழைம ராt6^ ஊ/kZ ேபாேற-. b\m வ^யா?"  

"வrேற-டா. நாம ./oண- ராp எlலாm ேசrnA ேபாேவாm! "  

"ச^" எ-றா-. 
 
பல ேபr வn6/nதனr. அைனவ^டµm ெதாடrnA ேப]ய6l கைளpபாக 
இ/nதா-. கைட]Yl மாWq.  
 
மாWq. 10வA 12வA மாGலt6ேலேய µதl ம6pெபC. πஎsr 
கmpl0டr. எm ] ேய. அைனt6(m தŋகpபதkகm. 
 
"எnத கmெபqYl bŋகll பsI^.trகll?"  
 
"நா- uykrl ேவைல ெசvேச-. இpப *0X0ேட-. ேவைல ேத1k.0X 
இ/kேக-". 
 
"ஏ- ேவைலைய *0wŋக?"  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"நா- இ-xm சாேல-fŋ pராெஜk0s பCணxm Gைனk.ேற- சாr. 
இŋேக அtதைன வாypI இlைல". 
 
"ேவைல ெகாXtதாl எpேபாA வர இய(m?"  
 
"உடன1யாக சாr". 
 
"எŋகll ேவைல Sக[m அவசரமாக இ/pபதாl µதWl உŋகைள π1 
*சா*l தா- அைழtA ெசlல µ1\m. ச^யா?"  
 
"பரவாYlைல சாr". 
 
"ச^ ஒ/ ெமx 1ரவ- pேரா.ராSl ஆpெசjk0s எpப1 zls 
பC{Rŋக-x ஒ/ உதாரணm ெசyA கா0ட µ1\மா?"  
 
"தாராளமா சாr". 
 
"bŋக சாr ெசாl(m பழkகtைத *Xŋக. எ-ைன ராஜேகாபாl ராj 
இlைல ேகாபாl இpப1 |pπடலாm". 
 
"ச^ சாr". 
 
த-xைடய லாpடாpπl ைமkேராஸாஃp0 *�வl .ெந0 pேரா.ரைம 
இயk. அவll பkகm 6/pπனா-. அவll எiத ெதாடŋகேவ அவைள 
அளkகt ெதாடŋ.னா-. 
 
எQைமயாக இ/nதாll. ஏைழ ZXmபமாக இ/kகலாm. கCகll �8�8pபாக 
லாpடாpைப பாrtAk ெகாC1/nதA. அவ�ைடய ெம-ைமயான ைககll 
ேவகமாக ஏேதா த01k ெகாC1/nதன. ஒ/ ைகYl ம0Xm வைளயl. 
த-ைனp ேபாலேவ வலA ைகYl க1காரm அsn6/pபைத கCடா-. 
ெவllைளGற �1தா^l பQc ெச-8 இ/nதாll. கit6l ஒ/ ெமlWய 
ெசY-. ெந#UYl ]Uய *�6 ப0ைட. தS� ெபCமs!"  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உதXகைள அ1kக1 ஈரpபXt6k ெகாC1/nதாll. பத0டt6l 
இ/k.றாll ேபா(m. ]Uய உதXகll. ]வn6/nதன இய#ைகயாக. அவQடm 
ெமlWய *யrைவ வாைட. பs பயணm ேபா(m. இ-ைறய ெபCமsகll 
சn6kZm ஒ/ 6னச^ ேபாr. பs பயணm. 
 
லாpடாpைப அவ- பkகm 6/pπ "ஆc� சாr" எ-றாll. 
 
"மாWq, நா- ெசாlறைத நlலா ேக0Xkகŋக. நா- இpப இnத 
pேரா.ராைம கmைபl பCணpேபாேற-. ஒ/ எrரr இ/nதா(m உŋக�kZ 
ேவைல .ைடkகாA. ச^யா?"  
 
"க0டாயமா சாr. நா- ெகாvசm ெமAவாக தா- ேவைல ெசyேவ-. ஆனா 
எ- pேரா.ராSl எnத எrர/m வர வாyேப இlைல".  
 
அவ�ைடய ைத^யm மன உ86 த-னmπkைக அவைன ஈrtதA.  
 
அவxkZ ெமAவாக[m அேத சமயt6l ச^யாக[m ேவைல ெசyபவrகேள 
ேவCXm. இத#Z µ- ேவைலkZ எXtத ]லr காr ேரs ேபால ேவைல 
ெசyA*0X நா-Z நா0கll அமrnA தவைற ச^ ெசyய தைலைய πytAk 
ெகாllவாrகll. 
 
அவ- ெமAவாக எஃp 5 ப0டைனt த01னா-. 0 எrரrs சkசsஃIlW 
கmைபl0 எ-8 வnதA.  
 
"l கா0 lவr ஜாp யŋk ேல1" எ-8 ைகZலk.னா-. "ம#ற *பரm இnத 
கவ^l இ/k.றA. உŋக�kZ π1 *சா[kகான ஏ#பாXகll ெசyேறாm. 
µதl *மானt6l ஊr வnA ேச/ŋகll. உŋக�kZ ேசர*/pபSlைல 
எ-றாl இA எ-xைடய அெம^kகா ேராSŋ ெமாைபl. மாைலkZll 
உŋகll µ1ைவ ெசாl(ŋக. நா- சாயŋகாலm எ-xைடய ெசாnத 
*ஷயமாக *ipIரm ேபாகேவC1Y/kZm". 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"Sக[m ந-U சாr. *ipIரமா? எ- மாமா அŋZதா- S-சாரtAைறYl 
ேவைல ெசy.றாr. *ipIரt6l எŋேக?"  
 
"பார6 நகr. பாC1 ேராX". 
 
"ஓ. எ- மாமா[m அŋZதா- இ/k.றாr". 
 
"அpப1யா? அவr ெபயr எ-ன?"  
 
"]வZமாr". 
 
"வா0 அ sமாl ேவrl0. அவr எ- R01- 3-றாவA R01l தா- 
இ/k.றாr. ச^ மாWq. �CXm வா�tAகll. ைப" எ-8 ெசாlW *ைடp 
ெப#றா-.
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ஊr ெசl(m வ�Yl அைனtைத\m ேப] �rtதனr நCபrகll நாlவ/m. 
ராp எlலா 6ைரpபடpபாடlகைள\m Zழpπ I6ய பாடlகll எiAவா-. 
அவைன �CXm அைத பா1 கா0டc ெசாlW ம.�nதனr. 
 
µரQ pரRணா*#காக எi6ய க*ைதகைள மனpபாடமாக எXtA*0டா-. 
 
பாலா ெகா^யr கmெபqYl கலkZ.றா- எ-8m அவ- அCண- ஓ0டl 
π]னrl கலkZ.றா- எ-8m ெசா-னாrகll. பாலா[kZ ச�பt6Yl 
6/மணm நடnதA. அைனtA நCபrக�m ேசrn6/nதனr - இவைனt 
த*ர.  
 
ெவQநா01l ேவைல ெசyவதாl .ைடkZm லாபtைத *ட நoடŋகேள 
அ6கm. வ/டm µikக வ/m பC1ைககll இழkக ேவC1Y/k.றA. 
ேகா*l Zளm. பழ.ய நCபrகll. தnைத தாy. ெதாைலேப]Yl ஆYரm 
ெசல[. வ/டm ஒ/ µைற வ/m ேபாA ேசStA ைவtத எlலா காைச\m 
ேபா0X ஊ/kெகlலாm ஏதாவA வாŋ. வரேவC1யA.  
 
µரQ µதWேலேய ெசாlW*0டா-. யா/m ]Wயா ப#U ேபசk |டாA 
எ-8. அதனாl யா/m அைதp ப#U 3c� *ட*lைல. இ-xm ேக0டாl 
3-8 மs ேநரm அைனவ/m 10 வ/டt6#Z µ- நடnத ேபcைசtதா- 
ேப]k ெகாC1/nதனr. 
 
6wெர-8 ராp "உ- ஆ�" எ-8 ஏேதா ெசாlல µரQ "ேவணாmடா" 
எ-றா-. 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"ேடy இ/டா. நா- அπதZஜாmபாll பt6 ேபசேற-".  
 
"ஆஹா" எ-8 அைனவ/m ]^tதனr. 
 
"யா/டா அA" எ-றா- ராj ஏேதா Gைனவாக. 
 
"ேடy இnAம6-டா. ஞாபகm இ/kகா இn6 kளாrl அவ�kZ யாேரா லv 
ெல0டr ெகாXt60X நா- ஐnA எitA ேபr ெகாCடவ- எ-8 எi6 
நmைமெயlலாm wcசr ேபா0X *சா^tதாேர" எ-றா-. 
 
"ஹா ஆமாm. ரா ஜ ேகா பா l நா- தா- ஐnA எitA அpப1-x எ-ைன 
I1c] உ(k.னாŋக. நா- . / o ண - - தா- ஐnA எitA-x ெசாlW 
இவைன மா01 *0ேட-" எ-றா- ராj.  
 
"ஹா ஹா" எ-8 அைனவ/m ]^tதனr. 
 
"ேடy எ-ைன ேவற யாேராட ேசrtA ேப]னா(m பரவாYlைல. அnத 
இnAம6. ச^யான அi 3v]. அnத πரcசைனYW/nA வrறAkZllேள 
ேபாAm ேபாAmx ஆYXtA". 
 
இvவாறாக Gைன[கைள அைசp ேபா0Xk ெகாCேட அவrகll ஊr வnA 
ேசrnதனr. அவ- அmமா[kZ தைல காl I^ய*lைல. "எ-னடா ஒ/ ேபா- 
|ட ேபாடாமl வn60ேட". 
 
அவ- அpபா*#Z ம.�c] அள*lலாமl. ஓ1c ெச-8 ேச0Xk 
கைடYW/nA அவxkZ π1tத 6CபCடŋகll வாŋ. வnதாr. 
 
நCபrகll அைனவ/m *ipIரtைத ஒ/ அŋZலm *டாமl �#Ut 
�rtதனr.  
 
அmமைன த^]kக ெச-றவ- ஒ-8ேம ேக0காமl 6/mπ வnதா-. ஒ/ 
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j8 �பாy ேநா0ைட உC1யWl ேபா0டா-.  
 
அவ- 1500 சmபா6kZmேபாAm 100 தா- 3 ல0சm சmபா6kZm ேபாAm 100 
தா-. அmமைன காசாl ஏமா#ற µ1\மா? இlைல த- ெசlவtைத அவQடm 
தா- கா0ட µ1\மா? உலகt6#Z ெசlவtைத\m ெச�pைப\m த/பவll 
அவll.  
 
அவll எ-ன கா]lலாமலா இnத ]Uய ேகா*Wl வnA அமrn6/k.றாll? 
பணm இ/kZm இடt6l பk6 இ/pப6lைல. பணm மனைத *^வைடயc 
ெசyவ6lைல. அவll இnத ஏைழகQ- மt6Yl ஆனnதமாக இ/nதாll.

  
அவ�kZ அவrகll ேவCXm. அவrக�kZ அவll ேவCXm. ]றpI வ^ைச 
1500 த^சனm 1000 .0ேட G-8 �ைஜ ெசyய 10000 எ-8 பk6ைய யா/m 
ஏலm ேபாXவ6lைல. இŋZ வ/பவrகll பாmI I#Ul பாைல ஊ#U *0X 50 
ைபசா �டm ஏ#U அவll காWl சரணைட.றாrகll. இnத ஏைழகைள அவll 
த- அ-பாl அைணk.றாll. அதனாேல அவrகll �π0சm அைட.றாrகll. 
இA அவxkZt ெத^\m. அவ- அ-8 சாதாரணமானவ-. இ-8m அவ- 
அmமா*- µ-I சாதாரணமானவ- தா-. அவqடm ஒ-8m மா#றm இlைல. 
அவ- அவll ேமl ைவt6/nத அ-π(m ஒ/ மா#றµm இlைல.  

எlலாm அUnத அnத தாy அதைன\m அUn6/nதாll. த- πllைள 
ஒ-8ேம ேக0காமl ெசlவைத GைனtA I-னைகtதாll.
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அைனவ^டµm *ைடp ெப#8k ெகாCX *மானதள νைழவாYl 
பாAகாவW^டm த- பயணc�0ைடk கா01*0X உllேள νைழnA த- 
ைபகைள பாAகாpI ேசாதைன எn6ரt6l ேபா0X எXtA bளமான 
வ^ைசYl ேபாr1ŋ காr0 ெபற G-U/nதா-. 10 நாll *ipIர வாசm 
பாமரனாy ெச-ற அவைன பC1தனாக மா#UY/nதA. உடWl ஒ/ I6ய 
ெதmI.  
 
அவ- அmமா-அpபா, ]Wயா ேபcைச எXtதAm அ6க ஆrவSlலாதவ- 
ேபாl கா01k ெகாCடா-. அவrக�m அpபா*யாக இ-xm அவைள 
பாrkக*lைல ேபா(m எ-8 GைனtAk ெகாCடாrகll.  
 
"ேஹy மாWq bŋக�m இnத *மானt6l தா- வ/.trகளா?"

 
"ஆமாm சாr". அவ�kZ த- ேமலாள/ட- பயsk.-ேறாேம எ-8 ஒ/ 
பயm. ஆனாl µத- µைறயாக *மானpபயணm. µதl பயணேம ேமlநாXp 
பயணm. 18 மs ேநர பயணm. இ6l AபாYl ேவ8 *மானm மா#ற ேவCXm. 
இெதlலாm அவll வY#Ul IQைய கைரtAk ெகாC1/nதA. ெத^nதவr 
(எvவள[ ெத^nதவr) |ட வ/வA ஆறதலாக இ/nதA.  
 
"நlலதா ேபாc�. எனkZ *மானp பயணt6l �ŋ. பழkகm இlைல. 
எpப1டா 18 மs ேநரm க�kகp ேபா.ேறாm எ-8 Gைனtேத-. உŋக 
1kெக0 ெகாXŋக அXtதXtத �0 ேக0கலாm".
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அவ�m ம.�c]யட- 1kெக0 எXtAk ெகாXtதாll. 
 
ேபாr1ŋ பாs வாŋ.k ெகாCX �ŋக ேசாதைனைய கடnA வ^ *லkZ 
கைட அ/.l வnதனr.  
 
"சாr, ஒ/ GSடm ஒ/ Itதகm வாŋ.0X வn6டேற-" எ-றாll. மாWq. 
 
"ஏy Gl(ŋக நாxm வrேற-".  
 
இ/வ/m ஒ/ 20 GSடm க�tதp πறZ ெவQேய வnதனr. அவ- ேரா^ 
sXவr0 எi6ய 6 pேளசs இ- π0R- எ-ற Itதகm வாŋ.Y/nதா-.  
 
அவேளா 1ராெவl X அெம^kகா எ-ற Itதகtைத வாŋ.Y/nதாll.  
 
"ேஹy, இnத Itதகm ேவs0. நா- µதlல அெம^kகா ேபாZm ேபாA இA 
தா- வாŋ.ேன-. அAல ெசாlWY/k.ற மா6^ ஒ/ *ஷயm |ட 
அெம^kகா*l இlைல" எ-றா-. 
 
அவll ம-qpI பாrைவ ஒ-8 பாrtதாll. அவll இnத Itதகtைத µ-ேப 
வாŋக µ1[ ெசy6/nதாll. ஆனாl த-xட- ஒ/ அxபவசாW வ/வைத 
மறnA அவைன ேக0காமl  
வாŋ.*0ேடாேம எ-8 வ/n6னாll.  

இ/வ/m *மானt6#Zll ெச-8 இ/kைக ேத1 அமrnதனr. 

"சாr, இnத ெபl0 ேபாடவரைல" எ-றாll சŋகடமாக. 
 
அவ- அவll பkகm ZqnA அைத ச^ ெசyதா-. ஆks எஃெபk0 த- µதl 
பW வாŋ.*0டA. 
 
"உŋக�kZ ]qமா பா0ெடlலாm π1kZமா?"  
 

11



"எ-ன சாr இpப1 ேக0X0wஙக. வாW ைவரµtA கCணதாச- 
பா0ெடlலாm எனkZ அtApப1". 
 
"அpப1யா பரவாYlைலேய". 
 
"உŋக�kZ யாைரp π1kZm".  
 
"எனkZ ைவரµtA. கCணதாசைன*ட ச0Xl ெசks வ^கைள ைவரµtA 
ந-றாக ைகயாllவாr". 
 
"ஓ. எனkZm ைவரµtA தா-. 6/டா 6/டா தா- அவ/kZ கm ேபk. bŋக 
ராசாt6 எ-x�/ எ-x6lைல ேக0டACடா?"  
 
"இlலாமலா? காரR0Xt 6CைணYல கUkZ மvசll அைரkகYேல 
மvசள அைரkZm µ-ேன மனைச அைரcசவேள! வா0 அ- இமாfேனஷ-. 
ைவரµtA அ0 �s ெபs0". 
 
"அpIறm அnத தாj மஹாlல ஒ/ பா0X. ஆ".  
 
"bYŋேக bYŋேக �c�Xm வாெளŋேக தாW க0ட கitA அ^kZேத இnத 
]8k. மக உ]ர உ/k.k Z1kக அnத µர0Xp பய(m வ/வானா?"  
 
"அnத வ^ - தாW க0ட கitA அ^kZேத. சா-ேஸ இlைல சாr. ைவரµtA 
ைவரµtAதா-".  
 
"வாv. bŋக அேமrŋக. எlலா வ^கைள\m ெசாltŋக. எனkZ நlலா 
ெபாiA ேபாZm அெம^kகா*ல" எ-றா- ராj. ]Wயா[kZ 
ைவரµtAைவp ப#U எ-ன ெத^\m. ]Wயா ேலCடா. *01/nதாll. 
மாWq ேடk காஃp. 
 
"உŋக�kZ ந1கrகllல யாைரp π1kZm சாr?" - மாWq. 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"மாWq எ-ைன சாr-x ெசாlலறைத G8tAŋக µதlல". 
 
"ச^. ச^. ேகாபாl". 'ராj' எ-8 ெசா-னாl ெராmப ெந/kகm ேபாl 
இ/kZேமா எ-8 GைனtA ேகாபாl எ-8 ெசா-னாll. 
 
"ஹா. ேகாபாl. யா/m எ-ைன இAவைர இpப1 அைழtத6lைல" எ-8 
GைனtAk ெகாCடா-.  
 
"எனkZ ேமாக- ]வZமாr µரQ �ரo-ந6யா காrt6k படŋகll ெராmப 
π1kZm. எpப ேவCXமானா(m பாrkகற மா6^யான படŋகll". 
 
அவll தைலைய ேவகமாக ஆ01னாll. 
 
"எ-ன உŋக�kZ π1kகாதா மாWq?"  
 
"ேகாபாl bŋக ெசா-னா நmப மா0wŋக. ஏேதா பாைஸ Z�பXtதேற-x  
Gைனp�ŋக". 
 
"ேஹ நா- உŋக பாs இlைல. டா- s1l தா- நmம எlேலா/kZm பாs. 
bŋக ைத^யமா ெசாl(ŋக". 
 
"bŋக ெசா-ன அtதைன ந1கrக�m எ- ஃேபவைர0". 
 
"ஓ. நமkZllள இtதைன ஒ#8ைமயா? ஆcசrயமா இ/kZ. ெமௗன ராகm 
பாrt6ŋகளா?"  
 
"பtA தடைவ ேகாபாl. ேமாகxைடய ந1pI வாv. பா0Xm �pபrp. ம-றm 
வnத ெத-ற(kZ மvசm வர ெநvசm இlைலேயா? வாWkZ ஒ/ வணkகm" 
எ-றாll.  
 
"உŋக ZXmபtைத ப#U ெகாvசm ெசாl(ŋகேள-" எ-றா-. 
]ல GSடm ெமௗனமாக இ/nA*0X, "நாŋக 3-8 சேகாத^கll. ஆC 
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வா^�kZ ஆைசpப0X எlலாm ெபC. அkகா லv ேமேரj".  
 
"]ŋகp�rல இ/kகா. தŋகc] 10t. b\m யாைரயாவA காதWc�kேகா-x 
எŋக R0ல ெசாlலாத Zைற தா-. அpபா zடயr0. ேலாயr S1l kளாs 
ZXmபm. அவŋகைள ெபா/tத வைர\m காதl கlயாணmனா காலணா 
ெசல[ இlைல-x GைனpI. அவll ைசைக\ட- ேப]k ெகாC1/nதாll". 
 
ெம-ைமயான Zரl எ-றா(m Zரl அ6க^t6/nதA.  
 
இர[ ேநர பயணm. அைனவ/m �ŋ.Y/nதனr. அவll Zரl ெதாn6ரவாக 
இ/kகk |டாA எ-8 Gைனtதா-. 
 
"மாWq எlேலா/m �ŋ.0டாŋக-x Gைனk.ேற-. நாம ஒ/ ]-ன 
*ைளயா0X *ைளயாXேவாm. யா/kZm ெதாn6ர[ இ/kகாA. நாŋக 
பllQk |டt6ல *ைளயாXேவாm. நா- ஒ/ கைதேயாட µதl வ^ 
எiAேவ-. bŋக இரCடாவA வ^ எiதxm. நாம கைதைய எpப1 
ேவCXமானா(m மா#Uk.0ேட ேபாகலாm எ-ன?" எ-8 ேக0டவாேற 
காπ- *ளkைக ஏ#U*0X கா.தŋகைளt ேத1னா-. 
 
"அ/ைமயான ேயாசைன இnதாŋக" எ-8 ஒ/ பைழய ஒ/ Zயr ேநா0X 
Itதகtைத தnதாll.  
 
"எ-ன இ-xm பllQk|ட பசŋக மா6^ எ-றா- .Cடலாக. 
இA எ-ேனாட 20 வ/ஷமா இ/kZ. மன�ல வrறெதlலாm எiAேவ- 
இAல". 
 
"நா- ப1kகலாமா?" எ-8 ேக0டா-. 
 
அவll தயŋ.னாll. 
 
"ேவCடாm பரவாYlைல" எ-8*0X காW பkகtைத ேத1னா-. 
ஒ/ காW பkகt6- எ6rIறt6l பtதாm பசWயா நா- எ-ற தைலpπl 
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ஏேதா எi6Y/nதாll. 
 
"நாம *ைளயா0ைட ஆரmπkZm µ-ேன இைத ம0XமாவA ப1kகலாமா?" 
எ-8 அxம6 ேக0டா-. 
 
அவll ெவ0கtAட- ச^ எ-8 தைலயா01னாll. 
 
பtதாm பசWயா நா-? 

ஐnA மskZ ேவைல µ1nA ஆ8 மskZ RX வnதாl - நா- பtதாm 
பசWயாm 

ெமாைபl ேபாql இர[ µikக ஆCக�ட- πத#றா*0டாl - நா- 
பtதாm பசWயாm 

ஆCகQ- ஆைடயsnA அŋகŋேக .�kக*lைலெய-றாl - நா- 
பtதாm பசWயாm 

ஆைட மா#8வA ேபாl ஆடவைர மா#றா*0டாl - நா- பtதாm பசWயாm 
உத0XkZ ேமl சாயm ேபா0X 6னm ந1ைகயாக*lைலெய-றாl - நா- 

பtதாm பசWயாm 
ஆடவr ேபாl �ைச வளrtA இவrகll ேபாZm பாrலr 

ேபாக*lைலெய-றாl - நா- பtதாm பசWயாm  
க#பtைத 6னm கைலtA க/வைறைய πணவைறயாக 

மா#ற*lைலெய-றாl - நா- பtதாm பசWயாm  
க01னவ- ஒ/வq/kக கCடவxட- உற[ ெகாll�m ேவ]யாகா*0டாl 

- நா- பtதாm பசWயாm  
ஏன1 ெபCணாக b இlைல எ-8 ேக0டாl எ-ைனேய b ெபCணா எxm 

இவrக�kZ - எ-8m நா- பtதாm பசWதா-!

 
"அ/ைமயான க/tA. அழகான க*ைத. ைத^யமான ெவQpபாX" எ-8 
மனமாற பாரா01னா-. "bŋகll ஏ- இைத πர�^kக |டாA?"  
 
"ேகாபாl, எ-xைடய க/tAகll எlலாேம காலt6#Z ஒvவாதைவயாகேவ 

15



இ/k.-றன. இைவெயlலாm நாxm எ-xைடய Itதகµm ம0Xேம 
பராம^k ெகாllபைவ".  
 
ஒ/ வ^ ஒ/வr கைத எiAm *ைளயா0X Aவŋ.யA. அவrகll ெநவாrk 
ெச-8 அைட\m வைர அA ெதாடrnA.  
 
இைடYl இலk.ய ப^மா#றŋகll. காரl மாrks *0ம- �ேசா ேஜ- 
ஆs1- பாலZமார- சாC1lய- இnA மதm கCணதாச- வாW 
ைவரµtA எ-8 இ/ ஒtத க/tAக�m ஒtத அU[m பைடtத இரCX 
அU[ �*கll இAவைர காணாத ஒ/ ந0ைப ஒ/ ஒtத அைலவ^ைசைய 
கCX *0ட ம.�c]Yl ேப] *வா6tA வா6tA அர#U |kZரW0X 
சŋகStA ெகாC1/nதனr.
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அt6 யா ய m 4

4

ெவ8m ெதா�l µைற *சா*l வ/பவrக�kZ RX வாைடkZ .ைடkகாA. 
அதனாl மாWq ரமதா ஓ0டWl தŋ.Y/nதாll. அ(வலt6W/nA �மாr 
20 GSட ெதாைல[.  
 
ேகாபாl அவ�ைடய காr ஓ0Xன- ஆக மாUY/nதா-. 6னµm அவைள 
அ(வலகt6#Z அைழtA வ/வA. πறZ மாைல *X6Yl ெகாCX *XவA. 
இைடYl ப0ேடl மாrெக01l அவ�kZ ேவC1ய உண[ ெபா/0கைள 
வாŋ.k ெகாXpபA எ-8 ெபாiA க�nA ெகாC1/nதA.  
 
6னµm அவQடS/nA 'Z0 மாrqŋ' எ-8 ஒ/ இெமYl வ/m. அழகான 
ேராஜாp� படŋக�ட-. "இவ�kZ எŋ./nA இtதைன ேராஜாp�kகll 
.ைடk.றA? நாxm தா- இ-ெடrெந01l பாrkகாத இடேம இlைல!" 
µதl இரCX நாll ஏேதா அxpI.றாll எ-8 Gைனtதவ- அA 
வா1kைகயா.*0டைத உணrnதா-. 6னµm காைலYl அைத 
எ6rபாrkகt ெதாடŋ.னா-. 
 
]Wயா �ரt6l Gழலாக ஆ.k ெகாC1/nதாll. மாWq GழW/nA 
Gஜமா.k ெகாC1/nதாll. அவxkZ இpப1pப0ட ந0I ேதைவpப0டA. 
அ1வாŋ.ய �ைன. பல நாளாக அU[pப]kZm ேசா8 இlலாமl 
இ/nததlலவா? 
 
ஒ/ சqk.ழைம "இŋேக ேகா*l ஏதாவA இ/kகா" எ-8 ேக0க அவxm 
அவைள ெநவாrk அெவ-l ெஜrr நகரt6W/nத ]வாலயt6#Z 
அைழtAc ெச-றா-. ேவCXதl µ1nதAm ைகYW/nத ஒ/ இqpIp 
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பCடtைத அவqடm ெகாXtதாll. "இ-qkZ எ- πறnத நாll" எ-றாll. 
 
"ேஹy, ஏ- இைத µதlேல ெசாlலேல" எ-8 ேகாπtAk ெகாCடா-. 
πறZ அவைள பாmேப லாr0s இn6ய உண[ *X6kZ அைழtAc ெச-8 
*/nA ெகாXtதா-.

வாராவாரm ேகா*(kZ வ/வAm ெவQேய உCபAm வழkகமா.Y/nதA. 
இnத பழkகm அவrகைள ெந/kகமாk.Y/nதA.  
 
ஒ/ நாll மாWq, "ெவQேய சாpπ0X எ- நாkZ ெசtAp ேபாc] ேகாபாl. 
bŋக எனkZ �k.ரm *சா ஏ#பாX ெசyதாl நா- ஒ/ RX எXtA சைமc] 
சாpπXேவ-. உŋக�kZ ICயமா ேபாZm" எ-றாll. 
 
"மாWq, bŋக கmஃபrடπளா Gைனc�ŋக-னா எ- R0ல ஒ/ அைற 
காWயா இ/kZ. bŋக ேபYŋ ெகsடா வரலாm" எ-றாll.  
அவll ]UA ேநரm ேயா]tA*0X "ச^" எ-றாll. 
 
(Zம^pெபCs- உllளt6ேல Z1Y/kக நா- வரேவCXm  
Z1Y/kக நா- வ/வெத-றாl வாடைக எ-ன தரேவCXm) 

அவll வ/வத#Z µ- ]Wயா*- அைறைய �tதm ெசyA அவ�kகாக ஏŋ. 
G-ற ேபாsடைர\m அக#Uனா-. மாWq ]Wயா*-  இடtைத 
π1k.றாேளா இlைலேயா அத#Z ]Wயா*- Gைன[கll தைடயாகk 
|டாA எ-8 Gைனtதா-.

 
இதqைடேய ]Wயா ராைஜ ெதாடrI ெகாllள µய-றாll. அவ- 
*ipIரt6l இ/nத ேநரm. அவ- ெதாைலேப] ேவைல ெசyய*lைல. 
ஆனாl அவேளா ராj த- �A ேகாபமாக இ/k.றா-. அதனாl 
ெதாைலேப] எCைண\m மா#U*0டா- எ-8 Gைனtதாll.  
 
ஒ/ µைற k^rடm "ராj எpப1Y/kகா-" எ-8 ேக0க. "ஓ அவ- ந-றாக 
இ/k.றா-. அவxkZ ஒ/ IA ந0I .ைடt6/k.றA" எ-8 ெசா-னா-. 
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அA ஆணா ெபCணா எ-8 ெசாlல*lைல. ேக0க இவ�kZ மனµm 
வர*lைல. 
 
ஏதாவA காரணtைத ெகாCX அவைன பாrkகேவCXm எ-8 
µ1[ெசyதாll. காரணm தானாக அவைளt ேத1 வnதA. அவ�ைடய 
பlகைலகழகt6- ஆCX பt6^ைகY- ]றpI அmசமாக ராj வnA 
ேப]யைத ZUpπ0X அவxைடய Iைகpபடtைத\m ெவQY01/nதனr. 
அnத பt6^ைகY- ஒ/ πர6ைய எXtAk ெகாCX ராf- R01#Z 
Iறpப0டாll.

 
மாWq வnத ]ல நா0கQேலேய ZXmபt தைல*யாக மாUY/nதாll. 
R0ைட �tதm ெசyவAm அவxkகாக சைமpபAm காைல\m மாைல\m 
அவxட- ேசrnA �ைஜ ெசyவAm πறZ பல மs ேநரm ேப�வAm 
இைணnA ேவைலkZ ெசlவAமாக ஒ/ தாW க0டாத உடl உற[ இlலாத 
ZXmபm நடnA ெகாC1/nதA. 
 
கதைவt த01ய ]Wயா[kZ ஒ/ அழகான எQைமயான இn6ய ெபC 
கதைவ 6றnதAm தைலc �#UயA. ஒ/ ேவைள அவxkZ 6/மணm 
ஆ.*0டேதா. µரQ |ட ஒ-8m ெசாlல*lைலேய? ராf- 
ெப#ேறாrகQடm ேப] பல வாரŋகll ஆ.*0டA. அவrகQடm எ-ன 
ேப�வA? எpேபாAm எ- 6/மணtைத ப#Uேய ேப�.றாrகll. 
 
ராைஜ Gரnதரமாக இழnA*0ேடேனா?. அவll தா- �ேழ 
*inA*டpேபாவதாகேவ Gைனtதாll. 
 
மாWq கதைவt 6றnA "யாr ேவCXm" எ-8 ேக0டாll. 
"யாரா? இA எ- Rட1 ெபCேண. b யாr" எ-8 ேக0க ேவCXm 
ேபாW/nதA.  
 
"நா- ராஜேகாபா(ைடய ேதா�. அவைரp பாrkக ேவCXm" எ-றாll. 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"இA யாரடா அவxைடய ேதா�" எ-8 Gைனtதப1ேய மாWq "உllேள 
வnA அம/ŋகll. அவr 6யானt6l இ/k.றாr" எ-றாll.

"இ-xm 6யானm ெசy.றாயா b. யாr இnதp ெபC? அவll எ- 
அைறkZll ஏ- ெசl.றாll? அவll எ- அைறYl ம0Xm தா- இ/k.றாளா 
இlைல உ- இதயt6(m Z1 IZnA *0டாளா?" எ-8 பல ேகll*கll 
ராைஜ உ(k. ேக0கt ேதா-UயA. 

ராf- உடl தளrnA ெமlல சகஜ GைலkZ வnதA. "ஓm" எ-8 
ெசாlW*0X இைறவைன வணŋ.*0X 6/mπயவxkZ ]Wயாைவp 
பாrtதAm ஒ-8m I^ய*lைல. அவ- எ-ன  Gைனtதா- எ-8 ெசாlவAm 
ச#8k க1னm தா-.  
 
இவll ஏ- வnதாll? 
 
இவll ஏ- இtதைன நாளாக வர*lைல? 
 
இவll வராமேல இ/n6/kகலாேம? 
 
அpபாடா இpேபாதாவA வnதாேள. எŋேக வராமl ேபாy*Xவாேளா எ-8 
Gைனtேத-. 
 
இpப1ெயlலாm Gைனtத அவxkZ அவைள ஓ1c ெச-8 க01p π1kகt 
ேதா-UயA. மாWq R01l எ-8 GைனtAk ெகாCX, "வா ]Wயா 
உ0காr" எ-றா-.  
 
அவll அவ- த-ைன ஓ1 வnA க01யைணpபா- எ-8 எ6rபாrtதாll. 
அவ- அpப1 ெசy6/nதாl அவைன அைணtA அவ- கCகQl ெந#UYl 
மாrπl ேதாQl µtதS0X, "µரQ pரRணா ெசா-னA எனkZ 
உைறtA*0டA ேவைலY- காரணமாக கWேபாஃrqயா*l மா01k 
ெகாCேட- இq உ-ைன*0X எkகாரணm ெகாCXm π^ய மா0ேட-" 
எ-8 கதறt தயாராக இ/nதாll. 
 
ஆனாl அவxைடய "வா ]Wயா" எ-8 உணrc] இlலாத ஒ/ வாrtைத 
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அவைள ெகா-8p ேபா0டA. ேசாrnA ேபாy நா#காWYl அமrnதாll. 
 
"ெசாl( ]Wயா எ-ன *ஷயm?"  
(எpப1 இ/kேக-x b ேக01யா?) 
 
அவll அவைன ஒ#8p பாrtதாll. அnத ெவUtதனமான காதl எŋகாவA 
ெத-பX.றதா எ-8. அவ- µகt6l சலனSlலாமl இ/nதா-.  
 
"எpப1 இ/kேக ராj?"  
 
"நlலா இ/kேக- ]Wயா. b? "  
 
"நா- நlலா இ/kேக-. ஆனா ெகாvசm ேவைல அ6கm". 
 
"அpப1யா?"  
 
"உ-ைனp பல µைற ேபாql ெதாடrI ெகாCேட-" எ-றாll. 

(ெபாy ெசாl.றாயா ெபCேண?) 
"அpப1யா? எpேபா?"  
 
"ஒ/ இரCX மாசt6#Z µ-".  
 
"ஓ அpேபா நா- *ipIரt6l *XµைறYl இ/nேத-".  
 
(எ-qடm ெசாlலாமl எpப1 ேபானாயடா?) 
"*Xµைறயா?"  
 
"இlைல. ேவைல GStதமாக ேபாேன-. அpப1ேய அpபா அmமாைவ பாrtA 
வnேத-". 
 
"l ெம0 lவr மதr?"  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"ஆm". 
 
"l ெம0 ைம மதr?" அவll கCகll அnத ராமைனt ேத1யA.  
அவனாl அவll பாrைவைய சn6kக µ1ய*lைல. 
 
"ஆm. ெசlWயmமைன\m த^]tA வnேத-".  
 
"எ-ன ேக0டாy?"  
 
"ஒ-8m இlைல". 
 
"ஒ-8ேம ேக0க*lைலயா?"  
(எ-ைன ேக01/nதாl இpேபாA உ-qடm சரணமடா நா-) 
 
அைம6யானா- ராj. 
 
மாWq அவll அைறYW/nA ெவQ வ/வைதp பாrtத ராj, "மாWq இவll 
]Wயா எ- ேதா�"  
(ெவ8m ேதா�யா நா- உனkZ?) 
 
"இவll மாWq எ-xட- பsI^.றாll. இpேபாA எ-xைடய ேபYŋ 
ெகs0". 
 
(அேடy அவைள எpப1 எ- அைறYl தŋக*0டாy? அவைன அpப1ேய 
க1tAk ZதU*Xவைதp ேபாலp பாrtதாll).  
 
மாWqY- µ- த- πரtேயக ேபcைச அவll ேபச*/mப*lைல.  
 
"ராj, உŋக ேபா0ேடா எŋக கl�^Y- ஆCX *ழா பt6^ைகYl 
πர�ரm ஆ.Y/kZ அைத ெகாXtA*0X ேபாக வnேத-". 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(கllQ. ெவ8m அத#Z ம0Xm தா- வnதாயா. �CXm அைம6யாக ெச-8k 
ெகாC1/nத எ- வா�ைகYl ஒ/ அ6ர1 தnA*0டாேய?) 
 
"வாv. ேகாபாl உŋக ேபா0ேடாவா எ-8 அவ- வாŋZm µ-ேன  
மாWq வாŋ.p ப1tதாll. 
 
"வா�tAகll" எ-8 அவ- ைகைய Z(k.னாll.  
(ஏy அA எனkZ ெசாnதமான ைக) 
 
"ச^ ராj, நா- .ளmபேற-" எ-8 அவ- ப6(kZ காt6ராமl அவll 
.ளmπc ெச-றாll. 
 
மாWqேயா "உŋகைள நா- ராj எ-8 |pπட0Xமா" எ-8 ெகvசலாக 
ேக0டாll.  
 
"|pπேட-" எ-8 ெசாlW*0X அவ- த- அைறkZ ெச-8*0டா-. 
(அெம^kகp ெபCைணேய ஏ#8k ெகாCX*0ட ெப#ேறாr ஒ/ ஐயr 
ெபCைணயா ம8kகp ேபா.றாrகll)

 
அnத πர6ைய எXtA அவxைடய Iைகpபடtைத உ#8p பாrtதாll. 
இAவைரYl நா- பாrkகாத ஒ/ கதாபாt6ரm. அU[, அழZ, 6றைம, 
கCsயm எlலாm ெகாCட ஒ/ ேரr pz0. பல ேபr காதl க1தm 
ெகாXtAm ஒ/வr |ட த-xைடய க#பைன கணவq- அ/.l |ட 
வர*lைலேய எ-8 GைனtAk ெகாC1/nதவll. "ராj, ராj" எ-8 
ெசாlWp பாrtதாll.  
 
எ- ேதடl µ1nA*0டதா?  
 
அவll த- ஒ/ Zயr ேநா0Xp Itதகtைத ேத1னாll.
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5

Gl ெஜrrYl ZQrகாலm ெதாடŋ.*0டA. பqமைழ ெபyவAm ம6யm 4 
மskேக இ/01*XவAமாக ஒ/ ேசாrவான காலm. �^ய- ேசாmபலாக 
அpேபாA இpேபாA எ-8 வnA ெச-8k ெகாC1/nதா-. பல மsேநரm 
R01ேலேய க�kக ேவC1ய Gைல. 
 
]Wயா அவைனp பாrkகேவ தயŋ.னாll. மாWq அவ�kZ ெப^ய தைடயாக 
ேதா-UயA. k^s 3லm அவrகQk.ைடேய ஒ-8Slைல எ-8 அUnAm 
|ட அவளாl அைம6யாக இ/kக µ1ய*lைல. ஆC ெபC 
6/மணமாகதவr ஒ^டt6l பsI^பவr ேசrn6/pபA அெம^kகா*l 
சகஜSlைலேயா? அவll மணm ஏ#8k ெகாllள*lைல.  
 
ராj ஒ/ காnதm. அவqடm ]ல ெநா1கll பழ.யவrகll |ட அவ- ேமl 
காதl வயpபXவA சகஜm. பlகைலகழகt6l அவ- ேபcைச ேக0X 
மயŋகாதவrகேள இlைல. அவ- ேப]னாl அவ- ரmைப ஊrவ]ைய த- 
வசமாkZm சk6Y/pபதாக Gைனtதாll.  

மாWq அேத காnதt6- 3லm இikகpப0Xk ெகாC1/nதாll. 
அவேளா ஒ/ 3ைலYl  
உனkகாக உYr �tA G-ேற- உனkகாக க-qகாtA G-ேற-  
இ-xm நாxm ]8Sதா- எpேபாெத-ைனp ெபC ெசyவாy 

எ-8 மன6l பா1னாll. 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இ-ெனா/ அைறYl அவேனா  

உனkகாக ப^� ஒ-8 ெகாCேட- நா- மைழயlலேவ 
b ஏ- ஒAŋ. G-றாy  

எ-8 பா1k ெகாC1/nதா-. அவ- மன Gைலைய ைவtA யா/kகாக 
பா1னா- எ-8 ெசாlல µ1ய*lைல. 

அவxைடய Itதக அலமா^YW/nA ப01னtதாr பாடlகll எ-ற 
ெதாZpைப எXtA Iர01னாll. ச0ெட-8 கCsl ப0ட ஒ/ பாடைல 
உறkகp ப1tதாll. 
 
நா8m உடைல ந^pெபா6 
ேசா#Uைன நா-6னµm 
ேசா8m கU\m Gரpπய 
பாCடtைதt ேதாைகயrதm  
|8m மலµm இரtதµm  
ேசா/m Z�Yl*ழாA  
ஏ8mப1ய/ll வாyஇைற 
வாகc] ஏகmபேன! 
 
"ராj இAkZ எ-ன அrtதm? "  
 
"இAவா! இA b ப1kக ேவCடாm மாWq". (bŋகll b ஆ.Y/nதA).  

"எAkZ?"  
 
"அAkZ மன� 6டமாக இ/kகxm". 
 
"எ- மன� 6டSlைல-x ெசாltŋகளா?"  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"இlலmமா. இnத பா0X ெகாvசm கoடமானA". 
 
"அAkZtதா- உŋக.0ட *ளkகm ேக0கேற-". 
 
"கoடmx நா- ெசா-னA தSikகாக இlைல. அதxைடய 
*ளkகt6#காக!"  
 
"தய[ ெசyA ெசாl(ŋகேள-". 
 
"நா- ெசாlேற-. ஆனா b 30 அ[0 ஆகk |டாA. ச^யா?"  

"ஓேக. ெசாl(ŋகll". அவll மாண*யானாll. அவ- Z/வானா-. பல 
மாதŋக�kZ µ- ]Wயா இ/nத இடt6l இ-8 மாண* மாWq. மாWq 
எnத ]Wயா[kZm ZைறnதவQlைல. அழ.l ேவCXமானாl அnத 
ேதவைதkZ ஈ1lைல. ஆனாl அU*l அடkகt6l கCsயt6l ராf- 
�A ெகாCட ம6pπl இ/வ/m ச^சமm. 
 
"இAkZ எ-ன *ளkகmனா… ேவCடாm மாWq. ெராmப அ]ŋகm". 
 
"நா- ஒ/ அடl0".  
 
"அ6lலmமா. நmம வய]ல இ/kகறவŋக ப1kகk |டாத *ஷயm".  
 
"ஏ-?"  
 
"வா�ைகேய ெவ8tAp ேபாYXm". 
 
"அpப அU[kகாக Itதகŋகll ப1kகறA தpபா?"  
 
"தpπlைல ெபCேண. ஆனா எnத Itதகm ப1k.ேறாm அAல தா- 
πரcசைனேய!"  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"bŋக ம0Xm ப1kகலாமா?"  
 
"ச^ நா- ெசாlேற-".  
 
"நா8m உடl நா- 6னµm ேசா8m கU\m Gரpπய பாCடm - இைத இpப1 
ப1kகxm".  
 
"நாம 6னµm ேசா8 ேபா0X இnத உடmைப வளrk.ேறாm ஆனா"  
ந^pெபா6 ேசா#Uைன 
"நாம ெசtA0டா இnத ேசாtA 30ைட ந^கll வnA 6-னtதா-"  

ேதாைகயrதm |8m மலµm இரtதµm ேசா/m Z� 
"ெபCேணாட அnத அŋகm ெவ8m மலm ரtதm ெகாCட ]8br க�k.-ற 
இடm"  
 
Z�Yl *ழாA ஏ8m ப1 அ/llவாy இைறவா கc] ஏகmபேன 
"அnத மா6^ ஒ/ ேகவலமான ம0டமான Z�Yl *ழாமl  
எ-ைன காpபாtApபா கc]Yl இ/kZm ]வேன". 
 
"இAதா- அrtதm". 
 
அவ�kZ வாn6 வ/m ேபாl இ/nதA. ஓ1cெச-8 பாt�Sl νைழnதாll. 
]ல GSடŋகQl µகm கi* ெவQேய வnதாll. 
ஒ/ ெபCs- அnதரŋக பாகm. ஒ/ உYைர உலZkZ ெகாCXவ/m Iqத 
இடm. அnத இடtைத இAவைர இvவள[ ேகவலpபXt6 யா/m 
எi6ய6lைல. அpப1 எi6Y/nதைத அவll ப1tதAm இlைல. அவளாl 
அைத �ரskக µ1ய*lைல.  
 
அவll அ6rnA ேபாY/nதாll. க*ைதேயா க0Xைரேயா கைதேயா அ6l 
லYtA ேபாY/kக ேவCXm. அத- ஊேட இ/nA ப1kக ேவCXm. 
6ைரpபடt6l நைகc�ைவ கா0] வnதாl ]^kக ேவCXm. ேசாக கா0] 
வnதாl அழேவCXm. நlல கா0]யைமpπl நாm அழமா0ேடாm எ-8 
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அடmπ1tA உ0காரk|டாA. கா0]Y- வWைம க*ைதY- உllளrtதm 
அைத உணrnA ப1pேபா/kZ பல வைகயான உணr[கll வnA ேபாZ 
ஏAவா.றA. அnத பல உணrc]கll Gஜமாகேவ அxப*kகாமl ெபறவத#ேக 
கைத க*ைத ப1pபA. 

அnத உllளrtதtைத உணrnA அவll கலŋ.pேபானாll. இைத 
ப1tதπறZ எnத ஆCமகxm உட(8[ ெகாllவைத ேகவலமாக 
Gைனpபா-.  
 
அவll கCகll கலŋ.ய/nதன. அவ- அவll அ/.l ெச-8 அமrnதா-. 
அவll ைககைளp π1tதா-. "மாWq இைத �^யஸா எXtAkகாேத. இA 
காலmகாலமா க*ஞrகll ெசாlW வ/வAதா-. ெபCகll ேமாகm 
ேவCடாmx எiதாத க*ஞrகேள இlைல. ஆனா அவŋகllல 
ெப/mபாலாேனாr கlயாணm ஆனவŋக. அவŋக ெசாlறைதெயlலாm யாr 
ேக0கறா?"  
 
"அpப ஆC ெபC உற[ IqதமானA இlைலயா?"  
 
"இlைல மாWq. ஆணkZ ெபC ஒ/ காமpெபா/llதா-. அவ- ப] 
அடŋ.யAm அவ- ஒ/ ெபCைண ேவைலkகா^யாகtதா- Gைனk.றா-". 
 
"அpப Zழnைத πறtத(m ேகவலm தா- இlைலயா?"  
 
"ஆm". 
 
"எ-ன ெசாltŋக?"  
 
"ஆமாm மாWq. ஒ/ ஆ{m ெபC{m காமt6#காக த- �யநலt6#காக 
உட(8[ ெகாll.றாrகll. அA எpப1 ெப^ய 6யாகமாZm?"  
 
"அpப தாyைம?"  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"தாyைமேயாட அ1pபைடேய S/க உணrc]தா-. அnத காமmதா-. ஒ/ 
ெபC த-xைடய உணr[கைள இ-xm 30 *நா1 அடk.Y/nதாl? 
அpப1Y/kக தாyைம எpப1 IqதமாZm?"  
 
"எ-ன ெசாltŋக ராj. இA உŋகேளாட க/tதா?"  
 
"இlைல மாWq. இA எ-ேனாட க/tA இlைல. மqதேனாட ெப^ய Aயரm 
ெபCதா-. அnதk Z�Yl அவ- *ழா*0டாl உலகt6l அவ- பல 
சாதைனகll ெசyயµ1\m இைறவ- அ/ைள ெபறµ1\m அpப1ŋகறA தா- 
இnத பாடேலாட க/tA". 

"bŋக யாைரயாவA காதWc]/k�ŋகளா?"  
 
இA ேதைவYlலாத ேகll* எ-8 Gைனtதா-. ஆm எ-8 ெசாlW மாWq 
அ/.l வர தைடகைள உCடாkக அவ- */mப*lைல. இlைல எ-8 
ெபாy ெசாlல அவxkZ மன6l ெதmπlைல. அைம6யாக இ/nதா-. 
 
"ெசாl(ŋக?"  
 
"எAkZ ேக0கேற?"  
 
"இlைல, bŋகll காதWkகtŋகேளா இlைலேயா நாைளkZ உŋக�kZ 
6/மணm ஆZm. bŋக உŋக மைன*ேயாட உறைவ எpப1 ம6p�ŋக?"  
 
"மாWq. இnத மா6^ Itதகŋகll ப1kகறதால எ-ேனாட அUைவ\m 
ேபc�t6றைன\m வளrtAkகேற-. எlலா க/tAkகைள\m ப1k.ற 
ைத^யµm மனpபkZவµm ேவCXm. ஒ/tதr ெப^ய எitதாளr, அதனால 
அவr ெசாlற எlலா க/tAkகைள\m ஏtAkகxmx அவ]யSlைல. 
எனkZ-x ெசாnத க/tAகll இ/kZ. ஒvெவா/tத/kZm இ/kZm. 
இ/kகxm".  
 
"உŋக க/tைதt தா- நா- ேக0ேட-". 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"நா- ெபCகைள ம6k.ேற- மாWq. தாyைமைய Iqதமா Gைனk.ேற-. 
மைன*ைய எ-ql ஒ/ பா6யா Gைனk.ேற-. Aர6roடவசமா 
ஆ{ைடய ]8br உ8pIm ெபC{ைடய ]8br உ8pIm ேசrnதா தா- 
மqத இனm வள/m. இA ஆCடவ- பைடpI. அைத நாம ஏtAkகxm. 
ம6kகxm. *வாதm ெசyய µ1யாA. நmம சµதாயtைதேய 
எXtAkேகாேய-? காைலYேல மாS ம1 ஆசாரmx ெசாlறா. மாமா எc] 
பCskZ1kகாேத-x ெசாlறாr. தq த0X தq டmளr. மலm க�kகp 
ேபாZm ேபாA |ட ��l கCட இடt6ல படk|டாA-x கா6l 
�t6k.ேறாm. ஆனா? ராt6^Yl? ஒ/ ஆC ஒ/ ெபCs- உதXகைள 
க1tA அவ- எc]ைல உC.றா-. அவxைடய வாy அவll உடWl படாத 
இடŋகேள இlைல. அவ�ைடய ]8br Z�ைய அவ- ராஜ .zடமாக 
அs.றா-. அpேபாA எŋேக ேபாY#8 இnத ம1 ஆசாரm �0X எlலாm? 
அவ- ��ைல கழ#U*X.றானா? அnத Iqத jl அவ�ைடய 
அnதரŋகQl பXவ6lைலயா?"

 
அவll அைம6யானாll. அவxைடய *ளkகm அவைள *யkக ெசyதA. 
ஒ/வ- எnத அள[kZ ேயா]kக µ1\m? அUஞrகll எ-8 Itதகt6l 
ப1tதேதாX ச^. இpேபாA தா- ஒ/ அU[ �*ைய ேநராக பாrkக µ1nதA.  
 
எ- ேதட(m µ1nதA. இவxkகாகtதா- இtதைன நா�m காt6/nேத-.  
 
அவ- ]ல GSடŋகQl அவll ைகைய *01/nதா-. அவll �CXm அnதk 
ைகைய π1tAk ெகாCடாll. 
 
"மாWq, b அைம6யாY0ேட-னா இ-ெனா/ பாடl ப1k.ேற- ேக�". 
 
"ேவCடாm ராj. இtதைன க1னமான க/tAkகைள ஏtAkகற பkZவm 
வர*lைல எனkZ". 
 
"இlைல. இA ெகாvசm எQைமயானA".  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"ச^". 
 
ேவதt6- உllெபா/ll மCணாைச மŋைகைய *0X*டp 
ேபா6tத வ-ெமா� ேக01ைலேயா ெசyத ICsயtதாl  
ஆ6tத- சn6ர- ேபாேல ெவQcசm அA ஆm ெபாiA 
காத#ற ஊ]\m வாராA கா{m கைடவ�kேக  
 
அவ- அழகான உcச^pπl π^tA ப1tதா-. அவll I^nAk ெகாCடாll. 
 
"ராj, இtதைன நா�m நா- பலேபேராட பழ.Y/kேக-. எ- ேதா�கll 
எlலாm எனkZ காதl உணrேவYlைல-x µ1[ பCs0டாŋக. நா- 
எ-ைன ஒ/ µk.ய πறpபா Gைனk.ேற-. அதனால எ- வா�ைகYl 
வ/பவ- ஒ/ ]றnத ஆCமகனாக இ/kகxm. அpப1tதா- நா- Gைனc� 
இtதைன நா�m காt6/nேத-". 
 
"இpேபா .ைடc]0டானா?"  
 
"ஆமாm". 
 
"யா/?"  
 
"ெசாlல Gைனk.ேற-. ஆனா பயமா இ/kZ?"  
 
"எ-ன பயm?"  
 
"அவ- எ0டாத �ரt6l இ/k.றா-". 
 
"யா/ேம எ0டாத �ரt6l இlைல மாWq". 
 
"அpப ெசாlலலாmx ெசாltŋகளா?"  
 
"ஆஃp ேகாrs".  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அவll தைரYl அமrnA அவ- இ/ ைககைள\m எXtAk ெகாCடாll.  
 
"ராj… ராj…"  
 
அவளாl ேபச µ1ய*lைல.  
 
"எ-ைன உŋகll வா�ைகY- ஒ/ அŋகமாக ஏ#8k ெகாllRrகளா?" அவll 
ெசாlW µ1tதAm அவ- ப6(kZ காt6ராமl அவll அைறkZ ெச-8 
கதவைடtAk ெகாCடாll. 
 
எA நடnA*Xேமா எ-8 பயnதவxkZ அA நடnேத *0டA எ-ற உணr[ 
வnதA. ெநvசm கனtதA. ]Wயா ெநv]l µllளாy ைதtதாll. மாWq த- 
வா�ைகYl ேவகமாக νைழய எlலா µய#]\m எXtத ரா�kZ அவேள த- 
காதைல ெசாlW\m |ட ஏ#8k ெகாllள ெப^ய தைடkகlலாக எA 
இ/k.றA எ-8 அவனாேல I^nAk ெகாllள µ1ய*lைல.

 
ப01னtதா^- பkகŋகைள Iர01னா-. ஏேதா அ6l ப6l .ைடkZm 
எ-பA ேபால. 
 
வாy நா8m 3ழl மYr ]kZ நாUXm 
ைமஇXm கC �நா8m அŋகm πணெவ1 நா8m  
ெப/ŋZ� வாy �நா8m ேயாq அழl நா8m  
இn6^யc ேச8 ]n6 பாy நா8m மŋைகயrkேகா 
இŋஙனேம மனm ப#Uயேத! 
 
அவxkேக இpேபாA வாn6 வ/m ேபாW/nதA. 
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அt# யா ய m  6

6

ZQtA µ1tA இைறவன1Yl அமrn6/nதா-. அவ�m அ-8 �tத 
மலராy ZQtA µ1tA அவன/.l வnA அமrnதாll. இtதைன நா�m 
இ/வ/m ேசrnA அமrnA இைறவைன வணŋ.யேபாAm இ-8 அவll வnத 
அமrnதAm அவxllேள ேவ6Yயl மா#றŋகll ெதாடŋ.யA.  
 
அவ�ைடய ஈர |nத(m ேசாpπ- மனµm அவைன .றŋகc ெசyதன. 
அவxைடய கவனtைத இைறவqடS/nA 6ைச 6/pπன. ச0ெட-8 
நX*ேல எinA உண[ ேமைசய/.l வnA அமrnAk ெகாCடா-. 
 
அைத பாrtத அவ�m அவசரஅவசரமாy �ேலாகŋகைள ெசாlW µ1tA 
அவன/.l வnதாll. 
 
அவ- தைலYl ைக ைவtA அவxைடய ேகசŋகைள ேகா6னாll. 
 
"ராj, எ-ைன ம-q]Xŋக. உŋக மன�ல நா- இ/kேகனா-x ெத^யாம 
எ- காதைல ெசா-னA தpI தா-".  
 
"அ6lைல மாWq. உ- ேமல தpI இlைல. காதWcசா ெசாlWtதா- 
ஆகxm".  
 
"bŋக எ-ைன காதWkகxmx அவ]யm இlைல. எ-ைன கlயாணm 
பCskக[m நா- ேக0க*lைல. அதனாl bŋகll எnத ெந/kக1Y(m 
வரேவCடாm". 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"இlைல மாWq".  
 
"நா- உŋகைள காதWk.ேற-. அA உCைம. bŋகll உŋகll ப6ைல 
இpபேவ ெசாlலxmx அவ]யm இlைல. எtதைன ேநரm ேவCXமானா(m 
எXtAkேகாŋக".  
 
"இlைல மாWq. நா- உ-.0ேட ெசாlலேவC1யA Gைறய இ/kZ".  
 
"உŋக�kZ எpப ெசாlலtேதா{ேதா அpப ேக0க நா- தயாராக 
இ/kேக-. இpப ஆ�skZ ேபாகலாm வாŋக" எ-றாll. 
 
அைம6யாக உCX*0X வC1Yl இ/வ/m ேபசாமl அ(வலகm வnA 
ேசrnதனr. 
 
இ-8 அவQடS/nA ேராஜாp�[ட- "எ-ைன ம-qtA*Xŋகll" எ-8 
வn6/nதA. 
 
அவனாl ேவைலYl கவனm ெச(tத µ1ய*lைல. இpப1 அவxkZ 
ஆனேத இlைல. ]Wயா அவைன *0Xp ேபாY/nதேபாAm அவ- 
ேவைலYl கவனm ]தUயA இlைல. ஒ/ ஆ{kZ இரCX ெபCகQl யாr 
எ-8 µ1[ ெசyயp ேபாZm த/ணm தா- அவ- வா�ைகYேலேய ஒ/ 
க1னமான ேநரமாக இ/kக ேவCXm. 
 
ஒ/ காதW- ம6pI இ-ெனா/ ெபCைணpப#U µ1ெவXkக ேவC1ய 
ேநரt6l தா- ெத^.றA.  
 
அவ- ]Wயாவா மாWqயா எ-ற Zழpபt6l இlைல. ]Wயா[m அவ- 
வா�ைகYl வர ம8tA மாWqYடm உCைம ெசாlW அவ�m 
*ல.*0டாl அவxkZ இ-ெனா/ காதl கைதைய AவkZm அள*#Z 
ெதmπ/kக*lைல. 
 
இ/வைர\m இழnA தqமரமா.*Xேவேனா எ-8 த*tதா-. 

34



 
]Wயா*- கைதkZ µ#8pIllQ ைவkகாமேலேய இ-ெனா/ கைதைய 
Aவkக அவ- தயாராக இlைல. 
 
ெபாyகQ- அ1pபைடYl மாWqY- கைதைய Aவkக[m தயாராக 
இlைல. 
 
இpப1 இ/ தைல ெகாllQயா.pேபானா-. 
 
அவ- Zழpபt6l இ/nதாl அவ- நாXவA பகவt �ைதைய தா-. ஏதாவA 
ஒ/ பkகt6l அவ- πரcசைனkZ ஒ/ *ைட .ைடkZm. இைத பல µைற 
அவ- அxப*tAm இ/k.றா-. 
 
கsqைய இயk. பகவt �ைதY- π1எஃp ேகாpைப 6றnதா-. 
 
இ-8 அவxkZ *ைட .ைடkக*lைல. ஆனாl ஒ/ வ� .ைடtதA.  
 
இpப அெம^kகா*l பகl. இn6யா*l இர[. காl ெச-ட^l ராp 
இ/pபா-. அவxைடய அெம^kக எCsl ஒ/ ேபா- ேபா0டா-. அA 
இ-ெடrெந0 3லm இn6யா*l அவ- ேமைச ேமl இ/nத ேபாql 
ஓWtதA.  
 
ராp ேபாைன எXtதா-. 
 
"மcசா- ராj ேபசேற-டா".  
 
"ஏy எpப1டா இ/kேக?"

 
"இ/kேக-டா" எ-றா- �ரt6lலாமl. 
 
ஆ/Yr ேதாழ- அவsைதYl இ/k.றா- எ-8 ெத^nதA.  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"எ-ன πரcசைன மcசா-". 
 
"b ஃpzயாதா- இ/kேக?"  
 
"உனkகாக எpப[m ஃpzதா- ெசாl(". 
 
pரRணா ./oண- வnA ேபான6W/nA மாWq ைகπ1tA த- காதைல 
ெசா-னAவைர அைனtைத\m ெசாlW µ1tதா-. 
 
ராp இவைனpேபால Itதகŋகைள கைரtA Z1tதவqlைல. ஆனாl 
வா�kைக எxm பாடt6l அவ- π ெஹc 1. ராஜேகாபாl ெவ8m ஒ-னாŋ 
kளாs. 
 
"மcசா-, உ- ஹாr0 1sk.l இடm இlைல. ஒ/ ஃபYl அŋேக இ/kZ. 
அைத ெடW0 பCணாம இ-ெனா/ ஃபYைலp ேபா0டாl அA எpப1 
காpπயாZm?"  
 
ராp எnத ஒ/ πரcசைன\m த- உதாரணŋகளாl பல µைற 
�லபமாk.ய/k.றா-.  
 
"ேடy, µதlல ]Wயா-ற ஃபYைல எேரs பC{. அpIறm மாWq-ற 
ஃபYைல காpπ பC{. ெராmப �லபmடா". 
 
ராஜேகாபாl த- நCபq- அUைவ ெமc]னா-. 
 
"ஆனா எ- அπpராயm ேக0w-னா…. ச^ *X, எ- அπpராய6#Z எ-ன 
ேவைல". 
 
"ஏy. ெசாl(. உ- அπpராயm எ-ன? அைத ேக0கtதாேனடா ேபா- 
ெசvேச-". 
 
"ேடy மcசா-. ]Wயா இlலாததாேலதா- b மாWq.0ேட ெந/ŋ.ேன. 
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அA உ- ேதைவkZ b ேத1k.0ட ஒ/ மா#8 ஏ#பாX. மாWqேயாட 
எ6rபாrpIpப1 b இ/nததாேல உ-ைன காதWk.றா. ஆனா ]Wயா 
உனkகாக Z6ைர |0டtைத*0X0X மா- |0டt6ல வnA ேசrn60டா. 
மா- |0டt6#காக த-xைடய Zணŋகைள எlலாm மாt6.0டா. இpப 
ம8ப1\m Z6ைர |0டt6ேல அவளால ேபாக µ1யாA. மா- |0டm 
அவைள ஒAk.XtA-னா அவ நXtெத/*ல தா- Gkகxm. அவ ெசvச 
யாகm 6யாகm தவm எlலாm அrtதேம இlலாம ேபாYXmடா. இA தா- 
எ-ேனாX அπpராயm". 
 
"ெராmப ந-Uடா ராp". 
 
"ேடy. ந-U.-U எlலாm ெசா-ன உைதபXேவ! "  
 
"நா- அpIறm ேபசேற- மாpπllைள" எ-8 ெசாlW ேபாைன ைவtதா-.  
 
ெதQ[ .ைடt6/nதA. *ைட .ைடt6/nதA.
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அXtத ]ல நா0கQl அவ�kZ *சா .ைடkகேவ மாWq காேலqயl 
*lேலj எ-ற இடt6l RX பாrt6/nதாll. R01l த-xைடய 
ெபா/0கைளெயlலாm 30ைட க01*0X ராfடm "நா- .ளmபேற-" 
எ-றாll. 
 
அவ- ேபா எ-8m ெசாlல*lைல. இ/ எ-8m ெசாlல*lைல. அவைள 
ெபா8ைமயாக G-8 ேநாk.னா-. 
 
அவll அவன/.l வnA அவைன எ01 π1tA அவ- க-னt6l ஒ/ 
µtதS0டாll. அவll கC கலŋ.Y/nதA. 
 
"ேஹy b இpபேவ எனkZ *ைட ெகாXkக ேவCடாm. நா- உŋக R0XkZ 
வnA எlலாm அXk. ைவkக உத* ெசyயேற-" எ-8 ெசாlWk 
ெகாCேட எlலாவ#ைற\m எXtA வC1Yl ஏ#Uனா-. 
 
15 GSட பயணt6l ேபா/kZ π- வ/m அைம6. RX ெச-8 அைடnதπறZ 
பmபரமாy �ழ-8 R0ைட தயாr ெசyதாll மாWq. அவxm µ1nத அள[ 
உத* ெசyதா-. 
 
அைனtைத\m µ1tA*0X அவll த- பXkைகY- ஓரt6l வnA 
அமrnதாll. அA ஒ/ sX1ேயா அpபாr0ெம-0. பXkைகயைற ஹாl 
சைமயl அைற எlலாm ஒேர இடt6l. அவ- எ6r 3ைலYl ஒ/ 
நா#காWYl அமrnதா-.  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அவll த- |nதைல அ*�tA*0X பறkக*01/nதாll. அA அவ�ைடய 
இடA µகtைத மைறt6/nதA. ]ல GSடŋகll யா/m ஒ-8m ேபச*lைல. 
அவ- அவள/.l ெச-8 அமrnதா-. அவll |nதைல *லk.*0டா-. 
அவ�ைடய µகவாைய த- பkகm 6/pπனா-. அவ- த-xைடய வலA 
ைகயாl அவll π- கitைத π1tA அவைள அ/.l ெகாCX வnA 
ெமAவாக |Uனா-. 
 
"மாWq b அழகான ெபC". 
.. 
"மாWq b அU[llள ெபC". 
.. 
(�k.ரm ெசாl(ŋக எ-8 ஆவலாக அவைன ேநாk.னாll) 
"உ-ைன பாrtA.0ேட இ/kகலாm". 
.. 
"உ-ேனாX ேப].0ேட இ/kகலாm". 
.. 
"ஒ/ நாll µiவAm உ-ேனாX இ/kகxmx ெசா-னா |ட அைத எ- 
பாk.யமா தா- Gைனpேப-". 
 
(நாll µiவAமா? வா�நாll µiவAm எ-8 ெசாl(ŋகll) 
 
"ஆனா எ-னால உ-ேனாட 22 மs ேநரm தா- இ/kக µ1\m". 
 
அவll Zழpபமாக பாrtதாll. 
 
"Zைறnத ப0சm 2 மs ேநரமாவA எ- மைன*ேயாட இ/kகxm 
இlைலயா?" எ-8 ெசாlW*0X ச0ெட-8 எinA 6/mπனா-. அவ- 
கC கலŋZவைத அவ�kZ கா0ட அவ- */mப*lைல. 
 
அவxைடய வலA ைகைய π1tA ச0ெட-8 G8t6னாll.  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"bŋகll யாைரயாவA காதWk.tŋகளா?"  
 
"ஆமாm" 6/mபாமேல *ைட ெசா-னா-. 
 
"அவŋக உŋகைள காதWk.றாŋகளா?"  
 
"ெத^யைல". கCகQl br வ�nதA. 
 
"அவŋக உŋகைள காதWkகைல-x ெசா-னா வ^ைசYl நா- 
இரCடாவA ஆளா G#.ேறனா?" ஏkகtAட- ேக0டாll. 

அவ- 6/mπ அவ�ைடய இரCX ேதாllகைள\m த- இரCX ைககளாl 
π1tAk ெகாCX - "b அழகான It6சாWயான ேதா� ம0Xm எனkZ. ஏ-னா 
இnத வ^ைசYl ஒேர ஒ/ ேடாkக- தா-. அைத அவ�kZ எpேபாேதா 
தnA*0ேட-. அnத ேடாkகைன அவll பய-பXtதா*0டா(m ேவ8 
ேடாkக- இlைல எ-qடm. I^nததா?"  
 
அவll "ஒ/ GSஷm" எ-8 ெசாlW உllேள ேபானாll. ]வாலய *�6ைய 
எXtA அவ- ெந#UYl இ0X ஊ6னாll. ஒ/ ஐயr ெபC நாமேம இ0X 
வளrnத அnத ஐயŋகா^- ெந#UYl *�6Y- 3லm த- µ1ைவ 
ெத^*t6/nதாll.

Raj, you are the best. I will treasure the time I spent with you till my death.  

You are a wonderful person Malini. I had some memorable time with you. You 
deserve the best partner. Unfortunately it's not me. Bye 

Bye

 
அவ- ெமAவாக நடnA ெவQேய ெச-8 த- காைர Aவk. 
ெநXvசாைலYl νைழnதா-. அவ- மனm ெதllளtெதQவான bேராைடYl 
ேபாl இ/nதA.  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Z6ைர |0டைத*0X அA மா- |0டt6ல வnAXtA ராj. 
 
மா- |0டm அவைள ஏtAkகைல-னா ராj அவ நXt ெத/*ல. 
 
b மாWq .0ட ]Wயா*- மா#ைற பாrtேத. அpப1-னா b 
]Wயாைவtதா- இ-xm ேத1k.0X இ/kேக. 
 
எ- நCப- ஒ/ மாேமைத. இnத நா01l ZXmப க[-]லr எ-8 ேபாr0X 
ேபா0Xk ெகாCX மkகQ- πரcசைனைய ேக0கேவ பல ஆYரm டாலrகll 
சmபா6k.றாrகll. அவrகளாl மkகQ- πரcசைன �r.றதா எ-8 
ெத^ய*lைல. 

Raju you are the best psychiatrist in the world எ-8 நCபைன Iக�நதா-. 
]Wயா*- ஃபYைல ெடW0 ெசyய*lைல அவ-. மாWqY- ஃபYைல 
காπ ெசyயேவC1ய அவ]யm இlலாமl பாrtAk ெகாCடா-. 
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./oணxm �/6\m அமrnAk ெகாCX இnத *XµைறkZ எŋேக 
ேபாகலாm எ-8 60டm �01k ெகாC1/nதாrகll. 
 
"ைசpரs" எ-றா- ./oண-. "அŋேக *நாயகm இ/kகா- ேபாy 
பாrkகலாm. அவ- எlலா இடtைத\m �t6 கா0Xவா-". 
 
"ேவCடாm". 
 
"Aபாy? ேகா*nதராஜ- இ/kகா-. அவ-.0ட இ-ேனா/ RX காWயா 
இ/kZ ஓ0டl ெசல[ |ட இlைல. எ-ன ெசாlேற?"  
 
"ேவCடாm". 
 
"பhைர-? பாலாேவாட தmπ பாsகr இpபதா- ேவைல ெகைடc] 
ேபாY/kகா-. ெசா-னா *சா ஏ#பாX பCstத/வா-?"  
 
"ேவCடாm". 
 
"ேவேற எŋேக �/6 bேய ெசாl(. �*0சrலாnதா?"  
 
"Gl ெஜrr" எ-றாll. 
 
"எAkZ?"  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"உŋகll நCபr ராஜேகாபாைல\m ]Wயாைவ\m பாrtAவரலாm. *-டr 
அŋேக. பq அழகாக இ/kZm. அpப1ேய…." எ-8 ேவCXm எ-ேற 
இitதாll. 
 
"அpப1ேய…. "அவ- ஆrவtAட- பாrtதா-. 
 
"அpப1ேய உŋக Zழnைதைய\m µதl ெபாCடா01ைய\m பாrtA 
வரலாm". 
 
"ஏy b தா- எ- µதl ெபCடா01 எ-8 ெசாlW அவைள இ8க 
அைணtதா-. ஐ லv l �/6. l ஆr த ெபs0".  
 
6/மணm ஆ. இ-8 வைர ஒ/ நாll |ட z0டாைவp ப#Uேயா அவ- ெசyத 
தpைபp ப#Uேயா அவll ேப]யேத இlைல. இA அவll ேமl அவ- ெகாCட 
காதைல\m ம6pைப\m |01Y/nதA. z0டா மாதாமாதm எiAm 
க1தŋகll �/6 ெபய/kேக வnதன. அைவ, "b நlலா இ/k.யா ./o 
நlலா இ/kகானா. எ- Zழnைதேயாட ேபா0ேடா இைணc]/kேக-" 
எ-8 சாதாரணமான க1தŋகll தா-.  
 
எ-ன தா- தவறான உறவாக இ/nதா(m ஒ/ ஆ{kZ த-xைடய மக- 
மகll எ-ற ஒ/ பாசm இ/kகtதா- ெசy\m அlலவா? எŋேகா வளrnA 
ெகாC1/nத த- µதl வா^ைச பாrkக அவxkZm ஆவலாக இ/nதA. 
அைத எpப1 �/6Yடm ெசாlவA எ-8 ஏŋ.t த*tதா-. �/6 
அவxைடய மனGைல I^nதவளாy இnத *XµைறkZ Gl ெஜrrதா- 
எ-ற µ1ைவ எXtதாll. 
 
எlலா ஏ#பாXகைள\m ெசyA*0X z0டா*#Zm தகவl |Uனாrகll. 
அவll ம.�c]Yl 6kZµkகா1p ேபானாll. எ- R01l தா- வnA இறŋக 
ேவCXm, தŋக ேவCXm எ-8 அடm π1tதாll. �0 1l ஒ/ 10 ைமl 
ஓ01னாl zகl ]qமா காmpெலks வ/m. அத- π-னாl ஆlபr^ ேவ. 
அ6l ஒ/ ட[- ஹ[]l தqயாக இ/nதாll z0டா. 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அழகான RX. µ-னா(m π-னா(m பcைச பேசl IlெவQ. மரŋகll. �ேழ 
சைமயl அைற, ஒ/ ெப^ய ஹாl. ேமேல 3-8 பXkைக அைறகll. Sக 
அழகாக அலŋக^t6/nதாll. ஒ/ ெப^ய தvசா�r த0X, ஒ/ தைலயா01 
ெபாmைம அவ�ைடய R01l ச#ேற இn6ய மணtைத R]t ெதQtதA. 
சைமயl அைறYl ZQrசாதனp ெப01Y- ேமl 3-8 படŋகll. ஒ-8 
./o இ-ெனா-Ul அவll Zழnைத\ட-. ம#ெறா-Ul அவll Zழnைத 
ம0Xm. 
 
�/6ைய ஓ1c ெச-8 க01k ெகாCடாll. 

"Shruthi darling. You are the best in the world" எ-றாll இ-பtAட-.

"I know" எ-றாll �/6 ]^tAk ெகாCேட. 
 
z0டா Zழnைதைய\m அவll எXtத பல Iைகpபடŋகைள\m கா01k 
ெகாC1/nதாll. 
 
]UA ேநரt6l ராj த- ேவைலைய µ1tAk ெகாCX z0டா*- R01#Z 
./oண- �/6ைய பாrkக வnதா-.  
 
"ராj, எனkZ இnத இடm �t6 காCπŋக" எ-8 ராைஜ அைழtAk 
ெகாCX ெவQேய ெச-றாll �/6. ./oணxkZm z0டா[kZm தqைம 
ேதைவp படலாm இlைலயா? 
 
"�/6, b ெக01kகார ெபC. ./oண- உ- .0ேட அவ- ெசvச தpைப 
ெசா-னAm b கlயாணtைத G8t6Y/nதா உ- எ6rகாலேம 
பா6kகpப01/kZm. உŋக அpபா அmமா மன� ெநா1v] ேபாY/pபாŋக. 
./oணேனாX அpபா அmமா அவைன ெகா-ேன ேபா01/pபாŋக. 
அவேனாX வா�kைக\m Rணா ேபாY/kZm. உ-ேனாட ஒ/ µ1வாேல 
இவŋக எlேலா/ைடய வா�ைகைய\m ெசாrkகமாk.0ேட" எ-8 த- 
நCபq- மைன*ைய பாரா01னா- மனமார. 
 
"இlைல ராஜேகாபாl. ஒ/ ஆC R0ைட *0X ெவQேய ேபானAm 
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அைலnA 6^.றா-. அவ- பல ெபCகைள சn6k.றா-. பல ேபேராX உற[ 
ெகாll.றா-. ஆனாl அவ- இர*l RX 6/mπறானா? இA தா- ேகll*. 
ேகாவல- மா6^ மாத*Y- R01ேல இ/nA*0டாl தா- πரcசைன. 
எpேபா வnA ./oண- எ-.0ேட இnத *ஷயtைத ெசா-னாேனா 
அpபேவ அவxkZ எ- ேமேல ஏேதா π1pI இ/kZ-x ெத^v].0ேட-. 
z0டா[ட- நடnதA ஒ/ *பtA. அA Gரn6ரSlலாதA. நா- தா- 
Gரnதரm".  
 
"அAம0Xமlல. நா- ஒ/ ேவைள அவைன தXtA ஆrpபா0டm 
ெசy6/nதாl இnத Gரn6ரSlலாத உறைவ Gரn6ரm ஆkக அவ- µய#] 
ெசy6/pபா-. அதனாl எlேலா/kZேம ெதாlைலதா-". 
 
"இpேபாA |ட நா- உŋகைள ெவQேய அைழc].0X வnதேத அவŋக 
இரCX ேப/m தqயாக இ/kகtதா-. அவrகll உடl உற[ ெகாCடா(m 
எனkZ கவைலYlைல. வ/டm ஒ/ µைற அவrகll சn6pபைதேயா 
ேசrந6/pபைதp ப#Uேயா எனkZ கவைலYlைல. R0ைட*0X 
./oணனாy ேபாy ராமனாy 6/mπ வnதாl ேபாAm". 
 
அவைள *யpIட- பாrtதா- ராj. 

- - -

 
அŋேகா ./oண- த- Zழnைதைய ெகாv]k ெகாC1/nதா-.  
 
"z0டா, b கlயாணm பCskேகா? நா- ேவCXமானாl Zழnைதைய 
எXtA ேபாy வளrk.ேற-. எனkZ யாைரp பt6\m கவைல இlைல".  
 
"ேவCடாm ./o. எனkZ எ- Zழnைத ேபாAm".  
 
"அpப உ- GைனpI µikக ZழnைதkZ ம0Xm தானா? எனkZ 
இlைலயா?"  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"இ/kZ ./o. b 2 சத*.தm. ZழnைதkZ 98 சத*.தm".  
 
"2 சதRதm தானா?"  
 
"ஆm. b ெகாXtத அnத ஒ/ உYrAQYl நா- இnத அ-Ik கடைல 
உ/வாk.Y/k.ேற-". 
 
"b இŋக மாசமா இ/kZm ேபாA எனkZ உ- GைனpI தா- z0டா. b 
இŋேக எvவள[ கoடpபடUேயா-x ெநைனc] நா- A1A1c] 
ேபாY0ேட-. எனkZ bதா- µk.யm. b தா- 98 சதRதm எனkZ. Zழnைத 
2 சதRதm தா-". 
 
"ஹா ஹா எனkZ 98 சத*.தm ெகாXt60டா �/6kZ ஒ-xm 
இlைலயா?"  
 
"ேவCடாm z0டா. இnத ேகll* ம0Xm எ-.0ேட ேக0காேத. "எ-னாl 
ப6l ெசாlல µ1யாA" எ-றா- ./oண-. 

- - -

"�/6, b அவxkZ எ-ன �தn6ரm தn6/kேக-றைத ேக0டா எனkZ 
சnேதாஷமா இ/kZ. ஆனாl நா- எ- நCபைனp பt6 ெசாlறைத ேக�. 
அவ- z0டாைவ ெதாடk|ட மா0டா-". 
 
�/6 ெமlலc ]^tதாll. 
 
"வா இpபேவ ேபாy பாrpேபாm". 
 
"ேவCடாm ராஜேகாபாl". 
 
"வா b" எ-8 க0டாயமாக அைழtAc ெச-றா-. 
 
கத[ 6றnேத இ/nதA. 4 அ1 தllQ இ/வ/m அமrn6/nதனr. 
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./ஷணq- ைகYl Zழnைத. எ6ேர z0டா. ஏேதா ஆŋ.லt6l ேப]k 
ெகாC1/nதாll. ெசnதSim நாpபழkகm. எ-னதா- தS� ப1tதா(m ேபச 
யா/m இlைலெய-றாl எpப1 வ/m பழkகm. 
 
ராஜேகாபா(kZ ஒ/ ெவ#U. �/6kZ ./oண- ேமl இ-xm ம6pIm 
அ-Im |1யA. ராj �/6ையp பாrtA "பாrtதாயா எ- நCபைன" எ-பA 
ேபால ஒ/ ஜாைட ெசyதா-. அவll கCகளாேலேய ந-U |Uனாll. 
 
"ேஹy �/6, இnத Zழnைத உ-ைன மா6^ேய இ/kZ" எ-றா- 
./oண- நைகc�ைவயாக. 
 
"உŋக�kZm z0டா[kZm πறnத Zழnைத எ-ைன மா6^ எpப1 இ/kZm? 
.Cடலா" எ-8 ேக0டாll ெபாy ேகாபtAட-. 
 
"இlைல �/6. நா- z0டாேவாX ேச/mேபாேத b எனkZllேள தா- 
இ/nேத" எ-றா- உணrc]வசpப0X. 
 
அவைன அைணtAk ெகாCடாll �/6. z0டா ஆனnதm ெபாŋக கC�r 
மlக அவrகைள பாrtதாll.  
 
அைர மs ேநரm க�tA ]Wயா வnதாll. �/6ைய க01 தi**0X 
z0டா*#Z ஒ/ ஹாy ெசாlW*0X ./os- ைக Zலk.னாll. 
 
ராைஜp பாrtA, "எpப1 இ/kேக" எ-8 ேக0டாll. 
 
"உ- µ-னா1 எpப1 இ/kேகனா அpப1தா- இ/kேக-" எ-றா- 
*ரkt6யாக.

z0டா அைனவ/kகாக[m சைமkக சைமயl அைறYl ஏேதா ேபா0X 
உ/01k ெகாC1/nதாll. 
 
]ல GSடŋகQl, "ராj, எ-xைடய ]ŋk அைடtA*0டA. தC�r Gரmπ 
வ�.றA ெகாvசm ச^ ெசyய µ1\மா?" ஆCகll இlலாமl ெபCகll 
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தqேய வாழµ1\m. பல/m அpப1tதா- வா�.றாrகll. ஆனாl R01l ஒ/ 
ஆC இ/nதாl எtதைன ந-றாக இ/kZm எ-பA இnத மா6^ ]ல 
சமயŋகQl தா- ெபCக�kZ I^.றA. அெம^kகா*l இA ேபா-ற ]Uய 
ேவைலகll நாமாகேவ ெசyAk ெகாllளேவCXm. இlைலெய-றாl 100-200 
டாலrகll தயாராக ைவtAk ெகாllளேவCXm.  
 
"ஓ. நா- பாrkகேற-" எ-8 ெசாlW *0X ஒ/ sk� 1ைரவைர ைகYl 
எXtAk ெகாCX ]ŋkைக ேநா0டm *0டா-. "அnத �� த0ைட 6றnதாl 
தா- எ-ன அைடpI" எ-8 பாrkக µ1\m எ-8 ெசாlWk ெகாCேட 
6/pபQைய ைவtA அைத ெநmπனா-. 
 
அவ- ச#8m எ6rபாரதா வCணm அnத swl த0X ச0ெட-8 எimπ 
அத- |^ய *QmI அவ- க0ைட *ரைல அ8tதA. 
 
"ஆ" எ-8 கt6னா-. ]Wயா ஓ1 வnதாll. அவ- *ரl ACடா.Y/nதA. 
இ-xm ந-றாக .�t6/nதாl *ரl தqேய �i *in6/kZm. 
 
"எ-னாcச ராj?" எ-றவll ரtதc ]தறlகைளp பாrtA பதUனாll. 
ச0ெட-8 த- ைகZ0ைடய எXtA அவ- *ரlகQl க01*0X அவைன 
தரதரெவ-8 இitAk ெகாCX காைர ேநாk.c ெச-றாll. 
 
./oண- ஓ1 வnA, "நா- வர0Xமா" எ-8 ேக0க, "ேவCடாm" எ-8 
கt6k ெகாCேட வC1ைய ராπ-ஸ- ம/tAவமைனkZ ஓ01னாll. 
 
அவசர ].cைசp π^[kZ அவைன அைழtAc ெச-றாll. 
 
ம/tAவr அவைனpபாrtA, "இA ம0Xm π-Iறமாக .�t6/nதA எ-றாl 
உ- *ரl உனkZ இlைல" எ-றாr. πறZ ரtதtைத AைடtA ம/n60X 10 
ைதயl ேபா0X அnத *ரைல உட(ட- ேசrtதாr. 
 
"எ- ைகைய ச^ ெசyதத#Z ந-U, டாkடr. இA ஒ/ அழகான ேதவைதY- 
ைககைள π1kக ேவC1ய ெப/m பskகாக காt6/k.றA" எ-8 அவைள 
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பாrtAk ெகாCேட ம/tAவ^டm |Uனா-. 
 
அவll அவைன உ#8p பாrtதாll. அ6l எlைலYlலாத காதைலp 
பாrtதாll. ஏkகtைத பாrtதாll. ெபா8ைமைய பாrtதாll.  
 
அவைன கா^l அமrt6 வC1ைய Aவk.னாll. 
 
"உனkZ ]ŋk ச^ பCணt ெத^\மா? ெத^யாத ேவைலெயlலாm ஏ- 
ெசyயேற" எ-8 கt6னாll. 
 
"]Wயா, ெத^யாத பல ேவைல ெசv]/kேக- நா-. கmpl0டr க#8k 
ெகாCேட-. அெம^kகா வnேத-. Iைக π1cேச- சாராயm Z1cேச-. 
1sேகா ேபாேன-. ஒ/ அழகான ேதவைதY- ேமl காதl ெகாCேட-. 
அவைள GைனtA ைபt6யமாேன-. அவைள π^nA நைட πணமாேன-. 
அவ�kகாக அiேத-. Iலmπேன-. இA எlலாேம µதl µைற ெசvச 
கா^யŋகll தாேன?"  
 
அவll ெமௗனமானாll. 
 
"நாம ஒ/ காπ Z1kகலாமா?"  
 
"./oண- �/6 அŋேக காt6/kகாŋக?" எ-ற அவll ெசா-னா(m 
அவxட- இ-xm ]ல ேநரm தqைமYl இ/pபைதேய */mπனாll. 
 
"z0டா பாrtApபா. b வC1ைய ஓ0X". 
 
pர-s*k sெகாயr மாWl பாr-s அ-0 ேநாπl எ6ேர வC1ைய 
அைணtதாll. ஒvெவா/ பாr-s அ-0 ேநாπl Itதக கைடY(m ஒ/ 
sடாr பks காπ கைட உCX.  
 
"ஒ- காஃேப லா0ேட அ-0 ஒ- எsπரsேஸா" எ-8 *0X அவ- அ/.l 
வnத அமrnதாll. காπ அெம^kகா*l எpேபாAேம ெப^ய ேகாpைபகQl 
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தா-. Z1kகேவ 20 GSடm ஆZm. அ-8 30 GSடm ஆனA.  
 
இ/ ஆ-மாkகll ேப]k ெகாllளாமl அ/காைமYl இ/pபேத ெசாrkகm 
எ-8 Gைனt6/nதன.  
 
காπ Z1tதp πறZ, "நா- ஒ/ Itதகm வாŋகேவCXm" எ-றா-. 
 
"ச^" எ-8 ெசாlW அவ�m |ட வnதாll. க0Xpப0ட ைகைய எŋேகயாவA 
இ1tA*டp ேபா.றா- எ-ற கவைல அவ�kZ. இ-xm 15 GSடŋகைள 
க�tதா-.  
 
πறZ ஒ/ ெப^ய Itதகtைத ைகYl எXtதா-. அவQடm கா01னா-. 
 
'Zழnைத வளrkக 1000 ேயாசைனகll' எ-8 ெகா0ைட எitAkகQl எi6 
ஒ/ அழகான πv]- Iைகpபடm ேபா01/nதA.  
 
"யா/kZ இnத Ik �/6kகா? அவ µiகாம இ/kகாளா?"  
 
"இlைல �/6kZ இlைல". 
 
"π-ேன z0டா*#கா?"  
 
"இlைல". 
 
"π-ேன யா/kZ?"  
 
"உனkZ". 
 
"எ-ன? எனkZ எAkZ?"  
 
"நமkZ அXtத மாசm கlயாணm ஆY0டா அXtத வ/ஷm உ- ைகYl 
ZழnைதY/kZm இlைலயா?"  

50



 
அவைன இ8க க01 உத0ேடாX உதX µtதS0டாll. பல GSடŋகll 
அவைன அைணtA µtதS0டப1ேய இ/nதாll. 
 
"இtதைன நாll எ-ைன *0X0X எŋேக ேபாY0ேட ராj?"  
 
"நா- எŋேக\m ேபாகைல ]nA. உ-ேனாX தா- இ/nேத-. உ-ேனாX 
தா- வா�nேத-. bதா- எ-ைன*0X0X ேபாY0ேட". 
 
"இqேம ேபாகமா0ேட-, ராj. எ- உY/llளவைர ேபாகமா0ேட-" எ-8 
கCகQl br மlக ெசாlW அவைன அைணtAk ெகாCடாll. 
 
இ/வ/m Itதகt6#Z பணm ெகாXtA*0X ெவQேய வnதனr. அவll த- 
வலA ைகயாl அவ- இடA ைகைய π1tAk ெகாCX அவ- ேதாllகQl 
சாynதவாேற நடnA வnதாll. 
 
"]nA, உனkZ இ-ெனா/ *ஷயm ெசாlேற-. எ- அmம- .0ேட வரm 
ேக0கறAkZ நா- *ipIரm ேபாகேவC1ய அவ]யSlைல. நா- 
எŋ./k.ேறேனா அŋேக வnA எ- ேகா^kைகைய ேக0X Gைறேவ#U 
ைவpபாll அவll". 
 
"ராj, இ-qkZ நாxm இŋேக வரAkZ µ-ேன அவll .0ேட ெகv] 
ேக0X0Xதா- வnேத-". 
 
ேம#Z க8t6/nதA. ஆனாl இnதp IA .ழk.- சŋகமt6l ேம#.l ஒ/ 
I6ய உதயm ஆரmபமா.Y/nதA.  

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.	 ேபாதாெதxm மனm

	 6.	 க8pI வரலா8

	 7.	 ^Aேவnதr

	 8.	 கsqk காதl

	 9.	 ேந#ைறய கlலைற

	 10.	 இ-xm ெபயr ைவkக*lைல

	 11.	 காதl இlைலேயl காதl

	 12.	 Westbound Flight (ேம#ேக ெசl(m *மானm ெமா� ெபயrpI)

	 13.	 Influences of  Unknown Factors on Mankind

இவ#ைற bŋகll ��கCட தளŋகQl காணலாm

	 1.	 Google Books

	 2.	 Apple iBooks 

	 3.	 Amazon Kindle

உŋகll க/tAkகைள leomohan@yahoo.com எxm µகவ^kZ எi6 
அxpIŋகll. ந-U.
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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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