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அt# யா ய m 1

1

ராஜேகாபாl த-=ைடய AB ெஜrC ேவைலைய *0F*0டா-. ஆனா(m 
அவrகll அவைன *Fவதாy இlைல. ெச-ைன ைடெடl பாrk.l ஒ/ N6ய 
AOவனm Pவŋ. ெம-ெபா/ll தயாRk9m ப96S- தைலைம அ(வலராக 
அவைன ஆk. வT அ=pπனாrகll. 
 
த-WடX/nத ேசXpைப ைவtP அைடயாRl ஒ/ ZF வாŋ.னா-. ஒ/ 
மா/6 800 வாŋ.னா-. [\யாைவ 6/மணm ெசyPk ெகா]F *^pNரm 
Z0ைட கா\ ெசyயc ெசாl\ ெப#ேறாrகைளbm cடேவ அைழtP 
வnP*0டா-. 
 
எlலாm சRயாக ெசlவP ேபாl ேதா-fயP. த- ஆtமாrtத காத\ைய 
Pைண*யாக அைடnத6l ஒ/ ெபRய ம.gc[ அவ=k9. ெவllைளkகாR 
ம/மகளாக வnதா(m தாŋகll */mπயவாO வnதைமnதத#காக ெபRய 
6/p6 அைடnதனr அவ- ெப#ேறாr. 
 
அவhைடய 91bRைமைய மா#ற பல அ(வலகŋகhk9 இ-=m அைலnத 
வ]ணm இ/nதா- ராj. µரk தா- அவrகll ெச-ைனSl ெச01லாக 
உத*k ெகா]1/nதா-. ராmnm ./oண=m cட µ#f(மாக 
ெச-ைனk9 91 ெபயrnP*0டாrகll.  
 
5 நா0கll அ(வலகm எ-f/nதா(m ேவைல பh இn6யா*l அ6கm 
எ-பைத உணrnதா-. 
 
காn6 நகைர கடnP ஒ/ B வைளn எFtP மt6ய ைகலாo ேகா*ைல 
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கடk9m ேபாP த-ைனbm அfயாமl பாmN படm கா0FவP ேபாl வலP 
ைகைய 9*tP உத01- pg இர]F µைற ெகாt6k ெகா]டா-. 
 
சW *Fமைற. அதனாl பல மq ேநரm rŋ.k கTtP*Fவா-. 
 
[\யா வnத N66l அைனtPm 'எ-ன எ-ன' எ-O ஆrவமாக ேக0Fk 
ெகா]1/nதாll. ஆனாl அவkடt6l ஒ/ மா#றtைத க]டா- ராj. 
அவll ேபsவைத 9ைறt6/nதாll. தWைமSl இ/kகேவ */mπனாll. 
 
காதl கணŋகll 9ைறnP வ/வைத கவWtதா- ராj. ேநராக த-=ைடய 
அைறk9 ெச-O அமrnதPm, ெதாைலேப[ைய எFtP, "µரk, ராj 
ேபசேற-டா" எ-றா-. 
 
"ெசாl(டா". 
 
"[\யா ெராmப 1pெரsடா இ/kகற மா6R ேதா=Pடா" எ-றா-. 
 
"ஏ- எ-னாcs" எ-றா- µரk பத0டtPட-. 
 
"ெதRயைல". 
 
"அவைள எŋகாவP ெவkேய அைழc[.0F ேபாfயா". 
 
"சW டயrடாக rŋ.டேற-டா. ஞாSO கrநா1k இைச கcேசR, எs* 
ேசகr .ேரC ேமாக- 1ராமா, லxம- s/6, ேகா*l இpப1 எŋக 
ேபானா(m எlலா/m ேசrnP தா-டா ேபாேறாm". 
 
"ேடy µ0டாll. அவ அெமRxkகா ெபா]yடா. உ-ைன 
காத\cசா-றtPkகாக z ர[k.ற எlலா க/மtைதbm அவhm 
ர[kக=m= எ6rபாrk.fயா. எs*ேசகr, .ேரC 1ராமா ெம0ராsல 
ெபாறnP வளrnதவŋகhkேக NRயற6lைல".  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"எ-னடா ெசாlேற". 
 
"சாpபாF". 
 
"µ^ ெவ{ேடRயனா மாf0டாடா". 
 
"ேபாடா ம.../, நாைளk9 எ-ன .ழைம. *யாழ-. சR. |v ேபாF. சtயm 
இlலா0டா மாயாஜாl அைழc[.0F ேபா. ஹா\n0 படm கா]π. அpNறm 
ஏதாவP அெமRkக- ெரsடாெர]0 அைழc[.0F ேபா. அpபpப அவll 
அெமRkக- அpப1ŋகறைத மறkகாேத. NR�sதா". 
 
"m". 
 
"எ-ன mm". 
 
"ெசyேற- டா. சR அpNறm ேபா- ெசyயேற-" எ-றா-.
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அt# யா ய m  2

2

மOநாll வழkகமாக எ^n6/k9m ேநரt6l எ^n6Rkக*lைல ராj. 
அவ- ெப#ேறாrகll [\யா அைனவ/m �ைஜ ெசyP µ1t6/nதனr. அவll 
காπேயாட அவ- அைறk9 வnதாll. 
 
"எ^n6R ராj. எ-ன டயrடா. 8 மqயா9P" எ-றாll [nP. 
 
பFtதவாேற அவைள ேநாk. இடP ைகைய z01னா-. அவll ைக ெகாFkக 
அவைள அ/.l இ^tP அமrt6னா-. 
 
"இ-Wk9 ஆ�s |v" எ-றா-. 
 
"எ-ன. எPk9 |v. எ-னாc[. உடmN சRSlைலயா" எ-றாll. 
 
"இlைல. இ-Wk9 µ^sm உ-ேனாட ேநரm ெசல*டpேபாேற-. µதlல 
ஒ/ [Wமா. அpNறm 1-னr" எ-றா-. 
 
"எ-ன 6�r=" எ-றாll sரt6lலாமl. 

"smமா தா-". 
 
"எ-ன படm". 
 
"z வாேய-". 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"சR" எ-O ெசாl\ *ல.னாll. 
 
அவ- ேயாசைனSl ஆழnதா-. 
 
sமாr 11 மq அள*l Nறpப0F 6/வா-மBk கடnP ஈs0 ேகாs0 ேராF 
π1tP மாயாஜாைல ெச-O அைடnதா-. 1kெக0 வாŋ.k ெகா]F 
6ைரயரŋ.l νைழnதனr இ/வ/m. நlல மசாலா ஆŋ.ல படm. 
 
பாrtP ெவkேய வnதPm ச#O rரm காைர ஓ01 வnP அnத அெமRkக 
உணnc சŋ.\S- πரபல கைடSl AOt6னா-. 
 
π1k.றேதா π1kகைலேயா அவrகll ேபாFm µர0F ெரா01Sl 
r*S/k9m ேகll*pபடாத வைக காyகfகைள ெகா^pN சtேதாF 
6-O*0F த]�Rl Aறm ேபா0F அைத வாyk9 வnத*ைலk9 
*#பைதbm உணராமl வாŋ. 91tதவாேற νWநாk.l "b [" எ-O 
ஆŋ.லt6l அல01k ெகாllhm ேம#காக மாfவ/m தXழக c0டm ஒ-O 
6RnPk ெகா]1/nதP. ராj இŋெகlலாm ேபாக மா0டா-. அவ=k9 
சரவணபவ-, சŋpதா, ஆனnத பவ-, pதா பவ- தா-. தWயாக இ/nதாl 
எnத [fய கைடk9llhm νைழnP*Fவா-. 
 
"ஒ/ [kக- நkெக0s, ஒ/ ஹாmபrkகr" எ-O ெசா-னா-. 
 
அPவைர அைம6யாக இ/nத [\யா "யா/k9" எ-O ேக0டாll கா0டமாக. 
 
"உனk9தா- [\யா. z ெராmப நாளா நா--ெவj சாpπடைல. ஹா\n0 
படm பாrkகைல. அதனால தா- இnத 0�0". 
 
"நா- ெவ{ேடRயனாS0ேட-= உனk9 ெதRயாதா". 
 
"எனkகாக z ப]ண 6யாகm ேபாPm [\யா. z இயlபா இ/". 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"Nl �0" எ-O*0F *ைரவாக ெவkேய ெச-O காR- கத*- ேமl 
சாynP A-றாll. 
 
"ஆrடr கா-ெஸl" எ-றா- ராj.  
 
"இlைல சாr ெசாl\யாcs ஏ#கனேவ" எ-றாr பRமாOm இைளஞr. 
 
ச0ெட-O வாெல01\/nP இர]F 100 �பாy தா0கைள எFtP 
ெகாFtP *0F ஓ1c ெச-O அவள/.l A-றா-. 
 
ெமPவாக த- வலP ைகயாl அவll இடP ைகைய π1tதா-. அவll 
ச0ெட-O அவ- ேமl சாயnP அழ ஆரmπtதாll.  
 
அவhைடய மன கலkகm, மன அ^tதm இத#கான காரணm எ-ன எ-O 
ஒ-Om *ளŋகாமl கலŋ.னா-. 
 
அவll எnத *த ஆைடகll அqயnm µ^ sகn6ரm ெகாFt6/nதாrகll 
அவ- ெப#ேறாr. அவhm [ல நாll � ஷr0 �-s அqnPவ/வாll.  
 
இவ- வழkகமாக ெசl(m ேகா*lகkl அவைள அ=ம6k.றாrகll. 
 
யா/m அவைள தWயாக நடt6ய6lைல. 
 
அவ=k9 ேவைல அ6கm. ஆனா(m அவ- அவll ேமl ைவt6/nத அ-N 
ெகா�சm cட 9ைறய*lைல. அpப1S/kக இவhk9 எ-ன 1pெரஷ- 
எ-O அவ=k9 NRய*lைல. 
 
ஒ-Om ேபசாமl அவைள ைகπ1tP காைர s#f வnP கதைவ 6றnP 
அவைள அமரc ெசyதா-. πற9 ேநராக ெபச-0 நகr கட#கைரk9 ெச-O 
வ]1ைய AOt6னா-. 
 
அவைள அைழtP ெச-O அைலகll ெதா0Fc ெசl(m *kmπl ெச-O 
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அமrnதா-. 
 
[ல AXடŋகll இ/வ/m ேபச*lைல. 
 
"[\யா" எ-O ெமPவாக அவைள இ^tP த- ேதாllகkl சாytPk 
ெகா]டா- ராj. 
 
"[\யா... உனk9 எ-ன πராpளm" எ-O ேக0டா-. 
 
"ெதRயைல". அவll அ^ைகைய க0FபFtத µ1யாமl ேதmπனாll. 
 
"உடmN .டmN ஏதாவP சRSlைலயா". 
 
"இlைல. நlலாதா- இ/kேக-". 
 
"அpபா அmமா ஏதாவP ெசா-னாŋகளா".  
 
"ேச. அpப1ெயlலாm இlைல". 
 
"π-ேன ஏ- z டlலா இ/kக. µ-னெவlலாm P/P/-= இ/pπேய". 
 
"ெதRயைல". 
 
"z ேவைலk9 ேபாக ஆைசpபடfயா. ஏதாவP பlகைலகழகt6ல அpைள 
ப]fயா". 
 
ப6l ெசாlலாமl அைம6யாக இ/nதாll. 
 
�Rய- கட(k9ll ஒknPk ெகா]1/nதா(m ஒ/ µைற ெவkேய 
ச0ெட-O வnP ெச-றP ேபாl இ/nதP அவ=k9.  
 
"சR நாைளk9 அmமாைவ பாrkக ேபாகலாமா" எ-றா- ராj. 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அவll க]yk9llhm அnத �Rய- ச0ெட-O வnP மைறnதா-. 
 
"சR" எ-றாll. 
 
அவைள அைழtPk ெகா]F ZF 6/mπனா-.  
 
மா1k9c ெச-O கsrRபாy நகr மா1 ரSl ேபா9mவைர 
காt6/nP*0F µரkk9 ேபா- ெசyதா- ராj. 
 
"மcசா- ெவாrk அn0 ஆகைலடா. அவhk9 படµm π1kகைல. பrக/m 
ேவ]டாm= ெசாl\0டாடா".  
 
"m. ஒ/ 9ழpபமா இ/kேக".  
 
"நாைளk9 அவைள *^pNரm அைழc[.0F ேபாகலாm= இ/kேக-". 
 
"அmமைன தRசனm ெசyயறPkகா". 
 
"ஆமாm". 
 
"சR ேபாS0Fவா. அPk9llேள நா- எ-ேனாட ேஹாm XWs1Rேயாட 
ேப[0F எ-ன ப]ணலாm= ெசாlேற-" எ-றா-. 
 
Z0Fk கqWைய த01 அெமRkகா*l இ/k9m தைலயகt6#9 இ-=m 
ஒ/ நாll *FpN ேதைவ எ-O எ^6*0F ெச-O உறŋ.னா-.
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அt# யா ய m 3

3

மOநாll காைலSl ெப#ேறாrகkடm ெசா-ன உடேனேய அவrகll Aைலைம 
NRnPk ெகா]F "ெச-O வா" எ-றாrகll. 
 
வ]1Sl ெப0ேராl µ^வPமாக Aரpπk ெகா]F, 91zr, 
ெநாOk9t�q எFtPk ெகா]F .ளmπனr [nPnm ராஜேகாபா(m. 
 
"[\யா, உ-ேனாட சnேதாஷm தா- எ-ேனாட சnேதாஷm. இP உனk9 
ெதRbமா" எ-றா-. 
 
"ெதRbm" எ-றா-. 
 
"z சnேதாஷமா இ/k.யா". 
 
"ெதRயைல". 
 
"z அெமRkகாைவ Xs ப]fயா". 
 
"ெதRயைல". 
 
"ேவymனா z 1 மாசm AB ெஜrC ேபாS0Fவrfயா". 
 
"உ-ைன *0F தWயா இ/pேப-= Aைனk.fயா". 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"சR. நா=m வrேற-. இர]F ேப/m ேபாS0F வ/ேவாமா". 
 
"வயசான காலt6ல உŋக அpபா அmமாைவ தWயா *0F0F ேபாக=m= 
ெசாlfயா". 
 
"�0டாைவ ேவymனா இŋக வரc ெசாlலலாமா". 
 
"ேதைவSlைல". 
 
"உŋக 9Fmபt6ல யாைரயாவP Xs ப]fயா". 
 
"z, உŋக அpபா-அmமா இவŋக தா- எ- ேபX\". 
 
"[\யா, அழ9 ேதவைதேய அெமRkகாs எ-*, z இn6யாs pைர0" 
எ-றா-. 
 
"எ-ன க*ைதயா". 
 
"ஒ/ µய#[ தா-. Aைறய க*ைத எ^6S/kேக-". 
 
"அpப1யா. எனk9 கா0டேவ இlைலேய". 
 
"அெதlலாm ேதாl*k க*ைதகll. z எ-ேனாட இlலாதpப எ^6ேன-. 
இpபtதா- z எனk9 .ைடc[01ேய".  
 
"எனk9 ஏ- கா0டைல". 
 
"*F". 
 
"சR". 
 
"[\யா, z ேவைலk9 ேபாக=m= ஆைசpப0டா ேபாகலாm. எனk9 ஒ-=m 
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ஆ0ேசபைன இlைல". 
 
"z யா/ ஆ0ேசபைன ெசyய" எ-றாll. 
 
ெமlலc [Rtதா- ராj. 
 
"z தா- எ- உSைர. எ-ைன இயkக ைவk9m சk6 [\யா" எ-றா- 
ெம-ைமயாy, ஆOதl அkk9m வைகSl. 
 
"தாŋகs. ஐ லv B ராj" எ-றாll [\யா. 
 
"காπ சாpπட ேபாகலாமா" எ-பP ேபால சாதாரணமான, உணrc[கள#ற 
வாrைத ேபாl இ/nதP அவll ெசா-ன 'ஐ லv B'. ஆைச இlைல, காதl 
இlைல, அ-N இlைல. கடைம ேபாl இ/nதP. ஏேதா கoடt6l 
இ/k.றாll. அைத வாy 6றnP ெசாlல µ1யாத 9ழnைத ேபாl 
இ/k.றாll. அவhைடய frustration, depression இவ#f#9 காரணm 
அfயாமl 6ணfனா-. 
 
µ]1யm பாkகm கடnP ராntதr Xl\\/nP இடP ைக பkகm [fய 
சn6l வ]1ைய ஓ01c ெச-O ெசl\யmம- ேகா*\- அ/.l 
AOt6னா-. 
 
ம6யm ஆ.S/nதP. ேகா*l சாt6S/nதP. ஆனாl கmπ கதnகk- 
இைடேய அmமைன காண µ1nதP. அmம=k9 அலŋகாரm இlைல. அவll 
µகt6l N-னைக இ/nதP. ஆனாl கைள இlைல. 
 
6/mπ [\யாைவ பாrtதா-. அவll µகt6(m கைள இlைல. 
 
"அmமா, உ- µகt6\/nத கைளேயாட உ- 9ழnைத µகt6\/nத 
கைளbm காணாமl ேபாy*0டேத. அவhk9 எ-ன πரcசைன எ-O 
ெதRய*lைல. அவll µகt6l கைள ெகா]F வா. உ- µகt6l தானாக 
கைள வ/m" எ-O ேவ]1*0F கmπk9 இைடSl ைக *0F 9ŋ9மtைத 
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எFtP அவll ெந#fSl இ0டா-. 
 
ெசlேப[ ஒ\tதP. ச0ெட-O ெவkேய ெச-O ேபாைன எFtதா-. µரk 
தா-. "மcசா- இ-Wk9 ராt6R எtதைன மqயானா(m Z0Fk9 வா. 
pரZணா ஒ/ ேயாசைன ெசாl\S/kகா" எ-றா-.  
 
"சR" எ-O*0F ைவtதா-. 
 
[\யா 9mπ0F*0F வnதாll.  
 
யாைரbm *^pNரt6l பாrk9m AைலSl அவ- இlைல. அவ- வnP*0F 
பாrkகாமl ெச-றா- எ-O ெதRnதாl பாலாnm சtயாnm நlல பா0F 
ெகாFpபாrகll. ஆனாl [\யாைவ அ6கm ெதாnதரn ெசyய */mபாமl 
வ]1ைய எFtP ெசlவ- ேஹா0ட\l ேலசாக சாpπ0F*0F 
.ளmπனாrகll. 
 
வ/m வTSl ேபசாமl வnதனr இ/வ/m. 
 
ேபsவத#9 ஒ-OXlைல எ-பP ேபாl இ/nதP. அவ- ெப/m 9ழpபt6l 
இ/nதா-. சா6 *0F, மதm *0F, நாF *0F 6/மணm NRnPk ெகா]டP 
தவேறா. இpப1 ஒ01lலாமl இ/k.றாேள. எ-ன ெசyவP. அவhk9m 
சnேதாஷm இlலாமl ம#றவrகhk9m சnேதாஷm இlலாமl எ-ன 
வாgைக இP. 
 
மOப1bm அெமRkகாேவ ேபாy*டலாமா. அŋ9 ஒ/ேவைள Amம6யாக 
இ/pபாளா. இŋ9 ேவைலk9 ேசrnதாl சnேதாஷpபFவாளா.  
 
வ]1ைய ஒ/ ஒரt6l ஒ/ ெப01k கைடS- அ/.l AOt6னா-. ஒ/ 
[கெர0 வாŋ. வாSl ைவtதா-. அவll அைம6யாக இ/nதாll. πற9 ப#ற 
ைவtதா-. அவll ஒ-Om ெசாlல *lைல. "ேச, ஏதாவP ெவOpேப#றலாm 
எ-O பாrtதாl அைம6யாக இ/k.றாேள" எ-O AைனtPk ெகா]ேட 
Nைகkகாமl அைத rk. எfnP*0F வ]1ைய Pவk.னா-. 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அவll ெமlலp N-னைகtதாll. பல வாரŋகkl µதl N-னைக. ெமPவாக 
அவll ைகைய π1tதா-. 

4வP .SRl வ]1ைய ேபா0F*0F �ரான ேவகt6l ஓ01னா-. 
 
"[\யா, வsேதவ=k9 7வP πறnத 9ழnைத தா- பலராமr ெதRbமா. 8வP 
9ழnைதயாl தா- தனk9 சாn-= ெதR�சா(m *oy ஏதாவP 
மாையைய ெசyP πறnP*Fவா/-= ெசாl\0F கmச- ேதவ.ேயாட 
எlலா 9ழnைதகைளbm ெகாlலc ெசாlறா-. பலராமைர ெகாlல 
வ/mேபாP ஒ/ பாmபாக மாf அவைன பயmNOtதரா/. 8வP 9ழnைதயா 
./oண/m ெபாறkகறா/. எtதைன µய#[ ப]ணா(m அவனால அவதார 
./oணைன ெகாைல ப]ண µ1யைல. �tனா அpப1-= ஒ/ ரா0சC 
அ=pபறா/. அவ த-=ைடய µைலSl *ஷm Aரpπ ./oண=k9 பாl 
ெகாFtP ெகாlல µய#[ ப]றா. ஆனா ./oண- அவைள ெகாlறா/. 
இ-=m எtதைனேயா µய#[ ெசyPm ேதாtP ேபாறா-. அpப கmஸேனாட 
ந]ப- ஒ/ பயŋகரமான ஆbதtைத உபேயா.kகc ெசாlறா-". இpப1 
ெசாl\*0F ச#ேற AOt6னா- ராj. 
 
"எ-ன ஆbதm" எ-றாll. 
 
அவll ஆrவm கா0F.றாளா எ-பைத அfவத#காகேவ அpப1 AOt6னா- 
இைடSl. 
 
"அnத ஆbதt6- ெபயr தா- காt6/k9m ஆbதm". 
 
"அpப1-னா". 
 
"அpப1-னா நாm ெசyய ேபாற காRயtPk9 ஏ#ப sழl அைமயைல-= 
ெதR�sm �]Fm �]Fm ஒ/ காRயm ெசyய µய#[ ப]q 
ேதா#OpேபாறP µ0டாlltதனm. அpப நாm காt6/kகறP தா- நlல 
ஆbதமா பய-பFtத=m. உனk9 எ-னp πரcசைன அpப1-= எனk9 
ெதRயைல. ஆனா நmπkைக *0Fடாேத. காt6/. எlலாm சRயாSFm". 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"நlலா கைத ெசாlேற" எ-றாll. 
 
Z01l அவைள இறk.*0F, "நா- µரkைய பாrt60F வrேற-" எ-றா- 
ராj. 
 
"எ-ன *ஷயm". 
 
"ெதRயைல cpπ0டா-". 
 
"எpேபா".  
 
"z ேகா*lல இ/k9m ேபாP ேபா- வnதP". 
 
"அpப1யா. எŋேக கா0F" எ-றாll. 
 
ஒ/ அெமRkகp ெப]. ஒ/வ/ைடய தWைமpப0ட *ஷயŋகkl தைல 
இடkcடாP எ-O அfnதவll. இPவைரSl இவ=k9 வnத க1தŋகைள 
ப1kகாதவll. ெமாைப\l யா/k9 ேபா- ெசyதா-, யாRX/nP ேபா- 
வnதP எ=m பாrk9m பழkகm இlலாதவll, அவேன த- X-ன�சl 
ெப01ைய 6றnP ைவt6/nதா(m அnத கqW பkகtைத 31*0F த- 
ேவைலைய ெசyவll அ-O µதl µைறயாக அவ- ெசா-ன *ஷயtைத 
நmபாமl அவWடm ெசlேப[ ேக0.றாll. 
 
ெசlேப[ைய எFtP µரk ேபா- ெசyத ேநரtைத கா01னா-. அவll 
தைலயா01 *0F உllேள ெச-றாll. 
 
இவll சராசRயாக இlைல. ஏேதா ஒ/ பாPகாpπ-ைம அவைள 
ஆ0ெகா]1/nதP. அவ- மனைத இ/ll கv*யP. ேயாசைனbட- µரk 
Z0Fk ெச-றா-.
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அt6 யா ய m 4

4

மOநாhm *Fµைற. ஆனாl சRயான ேநரt6l எ^nP 9ktP µ1tP 
�ைஜ ெசyP*0F ெசy6t தாைள எFtPk ெகா]F வnP அமrnதா-.  
 
µரk சRயாக 8 மqk9 வnதா-. ரா{- ெப#ேறாrகைள அைழtP 
ெச-றா- ைமலm ேகா*l ெசlவத#9. 
 
Z01l [\யாnm அவ=m ம0Fேம. 
 
த- அைறk9c ெச-O ஒ/ Ntதகm எFtPk ெகா]டா-. [ல அைசnகll 
எ=m தைலpN. எFtP ப1kகt Pவŋ.னா-. Z0F ேவைலகைள 
µ1tP*0F அைறk9 வnதாll [\யா. 
 
அ/.l வnP அமrnதாll. அவWடX/nP Ntதகtைத πFŋ. pேழ 
எfnதாll. 
 
"எ-னmமா ... "  
 
"எ- .0ேட ேபs". 
 
"எ-ன ேபச=m".  
 
"ஏதாவP ேபs". 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"ஒ/ கைத ெசாlல0Fமா". 
 
"m". 
 
"./oண- கைத". 
 
"m". 
 
"சR. ஒ/ நாll 901 ./oண- எ-ன ப]ணா/.... "  
 
"z எனk9 அfnைர தrற மா6R கைதெயlலாm ேவ]டாm". 
 
"இlைல. இnதk கைத ேகh". 
 
"m". 
 
"ெவ]ெணy ேவym= ேக0டா/ யேசாதாைவ. அவll தரமா0ேட- எ-O 
ெசாlல, ெக�[ ேக0.றாr. ஒ-Om ேவைலkகாகாமl ேபாகேவ ஒ/ கTைய 
எFtP தாTைய உைடtP*F.றாr. அவll தைல ேமl இ/nததாl பாைன 
உைடnP ெவ]ெணy அவll ேமl *^.றP. ேகாபm ெகா]ட யேசாதா 
அவைர அ1pபத#9 PரtP.றாll. அவr ேகா9லm µ^kக ஓட, தளrnP 
ேபான யேசாதா அவைர கSO எFtP உர(ட- க01*ட µயl.றாll". 
 
"எtதைன ெபRய கSைற எFtதா(m இர]F அŋ9லm 9ைறவாகேவ 
ஆ.*F.றP".  
 
"அpேபாP இைத பாrtPk ெகா]1/nத நாரதr, தாேய இைறவைன 
அகŋகாரtதாl க0ட µ1யாP. பல ெபRய மகா-கhm R�கhm 
ேகாபtதா(m அகŋகாரtதா(m இைறவைன க0ட µய-O 
ேதா#O*0டாrகll. ஆtமாnk9m பரமாtமாnk9m இnத இர]F அŋ9லm 
தா- rரமாக கைட[ வைர A-O*F.றP. இnத இர]F அŋ9ல rரtைத 
கடnP இைறவைன அைடnதவr Xக ெசா#ப மWதrகேள. எpேபாP 
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அகmபாவtைத *0F ேகாபtைத *0F அவைன சரணைட.ேறாேமா 
அpேபாP தா- அவைன அைடயµ1bm. அP cட நாm அைடய µ1யாP. 
அவேன உவnP நmைம அைணtதாl தா- அவ=ட- சŋகமமா.ேறாm".  
 
"இP கா6l *^nதP ேபால யேசாதா, "எ-னாl உ-ைன க0ட 
µ1ய*lைல க]ணா. நா- ேதா#O*0ேட-. zேய ெசாl. உ-ைன எpப1 
க0Fவெத-O எ-O கSைற pேழ ேபாF.றாll. 
அவll [fயP எ-O pேழ ேபா0ட கSைற எFtP த-ைனt தாேன க01k 
ெகாll.றா- ./oணr. அவll *யnP பாrk.றாll". 

இpப1 கைத ெசாl\*0F ஒ/ AXடm ெமௗனமானா- ராj. 
 
"அvவளn தானா கைத". 
 
அவll அ/.l வnP, ெமlல அவll ைககைள π1tPk ெகா]F, "[\யா, z 
தா- எனk9 ./oண-. நா- உ- அ-Nk9 ஏŋ9m யேசாதா. zயாக 
*/mπனாl தா- நா- உ-ைன அfய µ1bm. எனk9m உனk9m இ-=m 
அnத இர]F அŋ9ல இைடெவk இ/pபதாகேவ உணr.ேற-. z தா- 
உ-ைன NRnPk ெகாllள எனk9 உதவேவ]Fm" எ-றா- உணrc[ 
வசpப0F. 
 
அவll அைம6யாக அவைனp பாrtதாll. அவhைடய பRத*pN அவll 
க]ql ெதRவைதp பாrtதா-. 
 
அவைள இOக அைணtதா-. அைணtதவாேற "[\யா, ஒ/ நlல ேதவ=m 
ஒ/ அழகான ேதவைதbm ேசrnதாl ஒ/ நlல அழகான ேதவைத உ/வாளா" 
எ-O ேக0டா-. 
 
"இlைல". 
 
"πற9?"  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"அnத ேதவைனp ேபால ஒ/ அழகான ேதவ- உ/வா9வா-" எ-றாll. 
 
இ/வ/m ஒ/வைர ஒ/வr இOக அைணtPk ெகா]டனr. 
 
*ைர*l ஒ/ 901 ேதவைத அnத Z01l வர *ைத *ைதkகpப0டP.
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அt# யா ய m  5

5

./oண=k9 ெச-ற ஆ]F Xகnm க1னமான ஆ]டாக இ/nதP. 
µத\l அவ- தnைத 78 வயP இைளஞr இைறவன1 ேசrnதாr. µதl நாll 
வைர sOsOpபாக s#fk ெகா]1/nதவr. 
 
ராj µரk ராm இவrகll c0டm அவRடm [Oπராயt6l ந-றாக 60F 
வாŋ.S/k.-றனr.  
 
"அவŋகேளாட ேசrnP தா- z ெக0Fp ேபாேற" எ-O ./oண=k9 நlல 
ேடாs *^m. ஆனாl இவrகll அைனவ/m வாgைகSl நlல µ-ேன#றm 
க]டPm அைத க]F சnேதாஷpப0டவ/m அவr தா-. Z0Fk9 வnதாl 
ராஜ மRயாைத.  
 
அவr இறnதP ந]பrகhk9 ெபRய அ6rc[ைய தn6/nதP.  
 
[ல மாதŋகkேல அவ=ைடய அ]ணைன பாrkக ஆs6ேர\யா ெச-ற 
அவ- தாயாr µ-னாl அமrnP காRl ெசlல ஒ/ ெஹ0 ஆ- ெகா\ஷWl 
காr *பtPk9llளாக அnத இடt6ேலேய உSைர *0டாr.  
 
இP இ-ெனா/ அ1. 
 
அவ=k9 இர0ைட 9ழnைதகll πறnP Xகnm ம.ழc[ Aல*ய அவrகll 
9Fmபt6l இpப1 இர0ைட Pkகm. 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இ6\/nP �]F வ/வத#கll சk அ6கமா. 3cs*டµ1யாமl உறŋகc 
ெச-ற அவ=ைடய இர0ைட 9ழnைதகkl ஒ-O πற9 எ^n6Rkகேவ 
இlைல. 
 
இP ./oண=k9m s/6k9m ெபRய அ1யாக இ/nதP.  
 
ேவைலSl நlல µ-ேன#றm அைடnP வnத ./oண=k9 
இைவெயlலாm ேபr இ1யாக இ/nதP. 
 
ந]பrகll அைனவ/m அவைன "0*-�k9 அpபா" எ-ேற cpπFவாrகll. 
இnத த96ைய அவ- இழn6/nதா-. 
 
ந]பrகைள பாrpபPm 9ைறtPk ெகா]டா-. இைற பk6Sl அ6கm 
கவனm ெச(tத ஆரmπtதா-. தடால1யாக ஒேர வ/டt6l தWைம 
ப0F*0டP ேபால அவ- Aைனtதா-. 
 
அவ- எpேபாPm "ராசா ராசா" எ-O இவைன .]டலாக cpπFவா-. 
 
"ராசா ராசா" எ-O ஒ\tதP. ச0ெட-O Aைனவைலகkl இ/nP ெவkேய 
வnத ராj தா- [\யா*- ெசkகpπ#காக ம/tPவமைன வn6/pபைதbm 
./oண- வ/வதாக ெசாl\S/pபைதbm அதனாl ./oணைனp ப#f 
Aைனkக ெதாடŋ.S/nதைதbm உணrnதா-. 
 
"எ-னடா மcசா-. எ-ன ெபா]ணா ஆணா-= கனவா" எ-றா- 
./oண-. அேத மா6R எpேபாPm sமாr0டாக இ/nதா-. 
 
"எpபடா வnேத ./o" எ-றா- ராj. 
 
"சRயா ேபாc[ ேபா. rரt6ேலrnP எ-ைன பாrt60ேட-= Aைனcேச-. 
.0ேட வnP 500 ெட[பls கா0F கtதா கt6.01/kேக-".  
 
"சாRடா". 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"எŋேக [\யா". 
 
"உllேள ேபாS/kகா". 
 
"எ-னடா *ஷமமா".  
 
"ஹா ஹா. ஆமாm. எlலாm µரkேயாட ேயாசைன".  
 
"எ-னடா உனk9 9ழnைத πறkக அவ- ேயாசைன ெகாFtதா-னா. அவ- 
எ-ன டாkடr மாt/�தமா" எ-றா- ./oண- நkகலாக. 
 
"இlைலடா. [\யா ெராmப 1pெரsடா இ/nதா. எ-ன ப]றP-= ஒ-=m 
NRயைல. அpப µரk Z0Fk9 ேபாேன-. pரZணா தா- µரk .0ேட 
ெசாl\S/kகா. 9ழnைதk9 pளா- ப]y அpபtதா- [\யாnk9 
வாgைகSl ஒ/ ப#Oதl .ைடk9m=. அதா-". 
 
"நlல அ0ைவs தா-. �0டாnk9 9ழnைத πறnதP இlேல. அைத 
பாrtP0F வnத6ேலrnP s/6bm 1pெரsடா இ/nதா. ஒ/ வைகயான 
இ-ெசkBR01. அவhk9 9ழnைத πறnதPm தா- அவ சகஜ Aலைமk9 
வnதா. நா- எ-னேமா அவைள *0F0F ேபாSFேவ-= ஒ/ பயm இ/nதP 
ேபால அவhk9". 
 
"அpப1யா". 
 
"ஆமா-டா. எlலாm சRயாSFtP-= Aைனk9mேபாP தா- இnத 
அFtதFtத மரண அ1". 
 
அவைன அைணtPk ெகா]F, "./o, ஒ/ அெமCŋk *ஷயm எ-ன 
ெதRbமா. நாm எtதைன கoடŋகll வnதா(m சn6kக c1ய சsைடWŋக 
பவr நமk9 ெகாFt6/kகா- ஆ]டவ-. எனk9 உ-ைன பt6 தா- 
கவைல. z ஒ/ 9ழnைத. s/6 பt6 எனk9 கவைலேய இlைல. � இs 
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pRl\ய]0. �0டா *ஷயtைத அவll ைகயா]ட *தt6ேலேய ெதR�[ 
ேபாcs. அவ தா- உ-ைன க] கலŋகாம பாrtPk ேபாறா-=" எ-றா- 
ராj. 
 
"ஆமா-டா. அவ தா- எ-ைன பாtPkகறா. அேதா [\யா வrறா" எ-றா- 
./oண-. 
 
[\யா வnதPm ./oணைன பாrtP N-னைகtதாll. "ஹாv இs s/6 
�Sŋ" எ-றாll. 
 
"ஓ. அவ மகாராq மா6R இ/kகா".  
 
"அFkகFkகா ேசாதைனகll உŋகll Z01l. ேஹாp � ஹாs கm அn0 
ஆஃp இ0" எ-றாll. 
 
"ஆm. ெகா�ச ெகா�சமாக தா-".  
 
ராj எ^nP "[\யா, எ-ன *ஷயm" எ-றா-. 
 
"நாைளk9 ெசாlவாŋகளாm" எ-றாll. "z ேபாy RpேபாrF வாŋ.0F 
வrfயா". 
 
"ஆm. அைத*ட எனk9 எ-ன ேவைல" எ-றா- க]ண1tதப1ேய. 
 
./oண- அவrகைள வாgt6 *ைடெப#றா-.
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அt# யா ய m  6

6

மாைலSl அ6க ேநரm ேவைல ெசybm பழkகm ராஜேகாபா(k9. 
ஏென-றாl அெமRkகா µ^வPm இயŋக ெதாடŋ.யPm வ/m 
X-ன�சlகைள பாrtP*0F ேபாவP வழkகm.  
 
மq 9.00 ஆ.S/nதP. கைட[யாக [ல X-ன�சlகhk9 ப6l 
எ^6*0F .ளmNm ேநரt6l அnத X-ன�சl வnதP. அவ=k9 
ஏ#ப0டP ஆcசrயமா அ6rc[யா எ-O அவனாl ெசாlல µ1ய*lைல.  
 
டா- s1l, அவ=ைடய ேமலாளr எ^6S/nதாr. மா\W ேவைல *ட 
*/mπயதாகnm ஊ/k9 6/mπc ெசlல */mπயதாகnm, அவll 6றைம 
Xkக ெம-ெபா/ll வl(னராதலாl அவைள *ட µ1யாP எ-Om அதனாl 
அவைள பத* உயrn ெகாFtP ெச-ைனk9 மா#றl ெசyயததாகnm 
இ-=m 5 நா0கkl அவll ேவைலk9 ேச/வாll எ-Om அவhkகான 
காπ- வச6கll ெசyP தரc ெசாl\bm தகவl வn6/nதP.  
 
இ/ µைற ப1tP*0F pர-s*k9 இர]Fµைற மனதாl பயணm 
ெசyP*0F "�r" எ-O ஒ#ைற வாrtைதSl ப6l எ^6*0F ZF 
6/mπனா-. 
 
இைத [\யா*டm ெசாlலலாமா ேவ]டாமா எ-O 9ழpபமாக இ/nதP 
அவ=k9. இpேபா6/k9m அவll மனAைலSl எpப1 எFtPk ெகாllவாll 
எ-O ெதRய*lைல. 
 
ேநராக ம/tPவமைன ெச-O Rpேபாr0 வாŋ.k ெகா]டா-. அŋ./nத 
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நrs "நlல *ஷயm தா- வாgtPகll" எ-றாll. N-னைகேயாF வாŋ.k 
ெகா]F ZF வnP ேசrnதா-. 
 
[\யாnk9 ெதRbm அவ- இ-O RpேபாrேடாF வ/வா- எ-O. ஆவலாக 
காt6/nதாll. 
 
உllேள ேபானPm ஹா\l இ/nத ேசாபா*- ேமl அமrnதா-. அவனP 
தாy த]�r டmள/ட- வnP "எ-ன, டாkடr.0ேட ேபாWயா" எ-றாr 
ஆவலாக.  
 
[\யா ஆவ(ட- அவ- அ/.l வnP அமர, அவll தைலSl ைகவtPk 
ெகா]F, "அmமா �k.ரm ஒ/ ேபt6 வ/வா உனk9, �ைம ெர1 ப]q 
ைவ" எ-றா-. 
 
அவ- அmமா உllேள ஓ1c ெச-O சrkகைர எFtP வர, அவ- தnைத அவ- 
ைகைய π1tP "கŋ.ராmேலஷ-s ைம பாy" எ-றாr. அவ- அmமா 
[\யாைவ க01k ெகா]டாr. 
 
அவll க]கkl s01tதனமான அnத [\யா �]Fm வnதாll. அnத 
இழnதk கைள 6/mπ வnதP. அmம=k9m கைள வn6/k9m எ-O 
AைனtPk ெகா]டா- ராj. 
 
ம.gc[ எŋ9m தா]டவமாட மா\W ஒ/ ஓரt6l உOt6னாll. 
 
ெதாைலேப[ அைழpNகll பறnதன. அவ- ஒ/ Nறm µரk, ராm, ./oண-, 
சŋகr, பாலா, சtயா எ-O த- ந]பrகhk9 ேபா- ேபாட அவேளா 
�0டாnk9 ேபா- ேபா0F உ#சாகtPட- ேப[k ெகா]1/nதாll. அவ- 
அmமாnm த- ேதாTகhk9 ெசாlல தnைதேயா './oணா sZ0s 
31S/k9ேம இpேபாP' எ-ற கவைலSl இ/nதாr. 
 
�0டாnட- ேப[k ெகா]1/k9m ேபாP ேபா- இவWடm ெகாFkக 
அவhm வாgtPகll ெதR*tதாll. 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πற9 இ/ ேதாTய/m அைர மqk9 ேமலாக ேப[ ம.gnதனr. 
 
pரZணா*டm ேபாWl ராj ெசா-னா-, "pரZணா, z ஒ/ �rkகதR[" 
எ-றா-. 
 
அவll Xகnm ம.gnதவாேற, "அடேட நா- ஒ-=m NPசா ெசாl\டைலேய. 
இெதlலாm ஊrல நடkகறP தாேன".  
 
"இ/nதா(m உலகt6l நடkகற *ஷயtைத cட நmமவrகll யாராவP 
ெசா-னாl தாேன உைறk.றP" எ-றா- ராj ந-fbணrc[bட-.
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அt# யா ய m  7

7

மா\W ரா{- அைறk9ll νைழnதPm ஒ/ N6ய நOமணm νைழnதP 
cடேவ. Aைறய மாfS/nதாll. நகரm மாநகரமாS/nதP. s/ll µ1. �-s 
பா]0, 1-ஷr0. உத01l ெமl\ய சாயm. அP அவhk9 
ேதைவS/n6/kக*lைல. µகt6l ஒ/ அல0[யm வn6/nதP. 
 
ஒ/ அ(வலகt6l ேச/mேபாP அnத அ6காRS- ேமலாளைர சn6pபP 
சmπரதாயm தாேன.  
 
ராj எ^nP ைகc(k. வரேவ#றா-.  
 
"எ-ன மா\W ஆேள மாf0ேட". 
 
"மாறனP ெவk உ/வm ம0Fm தா-, ேகாபாl". 
 
"ேகாபாl. ஆ". ெவ9நா0கhk9 πற9 த-ைன அnதp ெபயRl 
அைழk.றாr ஒ/வr. இPவைரSl ெச-ைன வnத6\/nP [\யாைவ த*ர 
அவைன ெபயr ெசாl\ யா/m அைழkக*lைல. எ-ன தா- ேமl நா0F 
கலாcசாரm வnதா(m இ-=m இவWடm ேவைல ெசybm 20-25 ேபr அவைன 
'சாr' எ-ேற அைழk.றாrகll. இP ஆŋ.ேலயr *0Fc ெச-ற அவலŋகkl 
ஒ-O. 
 
அவ- இnத �gAைலைய த*rkக */mπனா-. ேவO வTSlைல. 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"எ-ன அைம6யாS0�ŋக ேகாபாl. மாறனP ெவk உ/வm ம0Fm தா-. 
உllள அேத மா\W தா-" எ-றாll அ^tதமாக. 
 
"எ-ன ேவைலய *ட µ1n ப]q0ேட 6�r=. டா- அசnP ேபாS0டா/. 
எ-ன கlயாணm ப]qk.ற 60டமா". 
 
"இlைல. கlயாணtைத பt6 ேயா[kகேவ இlைல. எனk9 அெமRkகா 
தWைமயாக ப0டP. ஒ/ ெவOைம அதனாl வnேத-. எனk9 இnத 
.ைளSl ேவைல ெசybm */pபm இlைல. ஆனாl டா- தா- 
வ#NOt6னாr". 
 
"ஆm. z எŋக கmெபWk9 ஒ/ ெபRய அெச0. ஆனா உனk9 ஏ- */pபm 
இlைல. எ-ேனாட ேவைல ெசyய */pபm இlைலயா". 
 
"இlைல ேகாபாl. பழைச AைனnpபFtதற எlலாைரbm எlலா 
�gAைலையbm த*rkக */mபேற-". 
 
"ஏ- z Nt6சா\p ெப]". 
 
"Nt6சா\கhm காதl ேதாl* அைட.றாrகll ேகாபாl". 
 
அைம6யானா- ராj. 
 
மா\W ேசrnத *ஷயm அ(வலகt6l பர*S/nதP. [fய பாr1k9 அFtத 
வாரm ஏ#பாF ெசy6/nதாrகll. மா\W அழ. எ-Om பாsட- ேவைல 
ெசyதவll எ-Om pராெஜk0 மாேனஜராக வn6/k.றாll எ-Om 
அைனவ/m ேப[k ெகா]1/nதனr. 
 
மா\W ெவkேய ேபானPm அைனவ/m N-னைகtP ைக9(k. 
வரேவ#றனr. 
 
ராj அைலகTtPk ெகா]1/nதா-. ராmnk9 ேபா- அ1tதா-. அவ- 
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N6ய AOவனt6l ேசrn6/nதா-. அதனாl ேவைல பh அ6கm. �01ŋk 
�01ŋk எ-O ெசாl\k ெகா]1/pபா-. ேபாைன எFkக*lைல. 
./oண-. இlைல. µரkSடm இைத ப#f ேபசலாமா.  
 
சRெய-O µரkk9 ேபா- அ1tதா-. எpேபாPm µதl µைறSl ேபாைன 
எFk9m ஒ/ ெதாTல6பr µரk.  
 
"ெசாl(டா. இpப எ-ன πரcசைன".  
 
"ேடy. இP ஒ/ பைழய πரcசைன. NP �பt6l. மா\W". 
 
"அடpபா*". 
 
"ஆமா-டா. எ- πரா-c[l ேசrnP0டா".  
 
"m. சR நா- ெசாlறத ேகh" எ-O த- வŋ.S\/nP அfnைரகைள 
அllk Z[னா- ரா{- 9Fmப ஆேலாசக-. 
 
"இெதlலாm நடkகற காRயமாடா".  
 
"ெச�[p பா/. ெவாrk அn0 ஆகேல-னா ைகவசm ெநைறய ஐ1யா 
இ/k9டா".  
 
"சR" எ-O ெசாl\ ேபாைன ைவtP*0F ேயாசைனSl ஆgnதா-. மா\W 
ேசrnதைத [\யா*டm ெசாlலலாமா ேவ]டாமா எ-ற 9ழpபt6l 
இ/nதா-.
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N6ய pராெஜk0 .ைடt6/nதP. Aைறய ேபrகைள அவசரமாக ேசrkக 
ேவ]1ய Aைல. ஆSரமாSரm பேயா ேட0டாkகைள பாrtP மWதவள 
ேம-பா0F ேமலாளr 50 ேபைர ேதrnெதFt6/nதாr. அ6l 11 ேபr வர 
இயலாP எ-O ெதR*t6/nதனr. ம#ற 39 ேபRl [லைர அவேர சn6tP 
அ010B0 சRSlைல எ-O AராகRt6/nதாr. �6 இ/nத 30 ேபRl [ல 
ெம-ெபா/ll வl(னrகைளbm ஒ/ pராெஜk0 ேமேனஜைரbm 
ேதrnேதFkக ேவ]Fm. 
 
காைலSl 9 மqkேக வnP*0டா- ராj. இ-ைறய நாll Xக zளமான 
நாளாக இ/kகp ேபா.றP எ-O AைனtPk ெகா]டா-. கா-πெர-s 
அைறSl ராj, மWதவள ேமலாளr ராஜாராm ம#Om மா\W 
அமrn6/nதனr. அ(வலகt6l மா\W ேசrnதnட- இPவைர இ-0rvB 
எFkக cpπ0டவrகைள cட ராj cpπட*lைலேய எ-O ேப[k 
ெகா]டனr. 
 
ேநrµகt ேதrn படலm ஆரmபமானP. மா\W ெதாTlν0ப �6யான 
ேகll*கll ேக0Fk ெகா]1/kக, ராஜாராm 9ணm, ெபாOைம, அy9மைற 
ேபா-றவ#ைற ேநா]1k ெகா]1/kக, ராj ம0Fm அŋ9Xŋ9மாக ஒR/ 
ேகll*கll ேக0Fk ெகா]1/nதா-. 
 
9மாr. வயP 28 இ/k9m. 6 அ1 உயரm. நlல [வpN. s/ll µ1. 
ெபŋக�Rl πறnP வளrnத தXழ-. π.இ ப1tP*0F ப1pπ- ஊேட 
எ-ஐஐ1Sl 3 ஆ]Fகll ெம-ெபா/ll பாடm ப1tP*0F, ெவkநா01l 
ஒ/ வ/டµm பS#[ µ1tP ஒ/ ெபRய AOவனt6l ேவைல ெசyPk 
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ெகா]1/nதா-. இரn µ^வPm பயqtP வnததாl ச#O கைளpபாக 
இ/nதா(m அவ- க]கkl sOsOpN ேதா-fயP. 
 
ஒ/ ேநrேகா1l அமrnP ப6லktP ெகா]1/nதாrகll அைனவ/m. 
இவேனா சகஜமாக சkகர நா#கா\Sl 3-O ேபைர மா#f மா#f 
பாrtதவாேற sழ#f ேப[னா-. நF*l *0Fகll அ1tதா-. ராmk9 
π1tP*0டP. ராஜாராµk9m π1tP*0டP. ஆனாl மா\W ஒ/ 
ெதாTlν0ப ேவ0ைடSl அவைன சரமாRயாக ேகll*களாl தாk.k 
ெகா]1/nதாll. ஏேதா த-ைன*ட அவ- µ0டாll எ-O A�πkக 
ேவ]Fm எ-ற உtேவகm இ/pபP ேபாl. அவ=m சைளkகாமl ேப[னா-. 
 
நF*l இ/வைரbm வTமOt6*0F அவ=ைடய 9Fmபm அவ=ைடய 
*/pப ெவOpNகll எ-O பல ேவைலk9 சmபnதm இlலாத ேகll*கll 
ேக0டா-. 
 
அவைன ெவkேய அ=pπ*0F ராஜாராைம பாrtதா-. "pராெஜk0 
ேமேனஜ/k9 Xகnm த96யான ஆll" எ-றாr அவr. மால6ைய பாrtதா-. 
"ேகாபாl, எனk9 எ-னேமா இவRடm அ6க சரk9 இlைல எ-O 
ேதா-O.றP. zŋகll இவைர எFkக ேவ]டாm எ-பP எ-=ைடய 
[பாRs" எ-றாll. ராj ஆcசrயமானா-. ராஜாராµm ஆcசrயமானாr. 
 
"உŋகll இ/வ/k9m எ- ந-fகll. நா- உŋகll [பாRsகைள ஏ#O ஒ/ 
µ1n எFk.ேற-" எ-O ெசாl\ µ1tதா-.
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[\யா தாyைமS- µதl ப1S- sக-Pkகŋகைள அ=ப*tPk 
ெகா]1/nதாll. Xகnm உ#சாகமாக இ/nதாll. எtதைன 
ேவைலS/nதா(m ராj அவைள ம/tPவமைனk9 அைழtP ெசlவPm 
ம/nPகll வாŋ. வ/வPm அ1kக1 ேபா- ெசyP அ(வலகt6l இ/nP 
அவkடm ேபsவPமாக இ/nதா-. 
 
"உ- 9ழnைத வரpேபா9P, அதனால எ- ேமேல 6�ெர-O இtதைன 
அkகைறயா" எ-O நkகலாக ேக0டாll [\யா. [RtP ம^pπனா- ராj. 
 
1*S- ேகπll இைணpைப µ#f(மாக P]1tதா-. ெப#ேறாrகk- 
அைறSl ம0Fm ேகπll இைணpN இ/nதP. Z01#9 வnதாl 
ெதாைலகா0[ பாrpப6lைல எ-ற µ1nk9 வn6/nதா-. அவhட- 
ேபsவPm, மா1k9 ெச-O அவhட- 7-8 s#O நடpபPm, எ-O அவll ேமl 
அ6க கவனm ெச(t6 வnதா-.

 
---

 
மா\W வரேவ#N */nP 9மாR- வரேவ#N */nதாகnm மாfS/nதP. 
அnத ந0சt6ர ஓ0டl ேகாவளm கட#கைரSl அைமn6/nதP. இரn 
µ^வPm ெசl(m பாr1 எ-பதா(m க/n#ற AைலSl அவைள அைலய 
ைவkகேவ]டாm எ-Om [\யாைவ அைழtPவர*lைல ராj.   
 
அைனவ/m அவrகhைடய 9Fmபt6னr, ம#Om ஆ] ெப] ந]பrகhட- 
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வn6/nதனr. பா0Fm, நைகcsைவ ைநயா]1bமாy ஒேர ctதாக 
இ/nதP. 
 
த-Wடm வnP Nைகpெப01ைய z01யவrகkடm தா- Nைகpப6lைல 
எ-Om, மPபானm z01யவrகkடµm தா- 91pப6lைல எ-Om 
அைம6யாக ெசாl\ அ=pπயவ]ணm இ/nதா- ராj. 
 
பாr1கkl ேமலாள/ட- பயX-f ேபச ஒ/ வாypN .ைடk.றP. 
அைனவ/m ஒ/வr மா#f ஒ/வr அவWடm சmபளm அ6கm ேவ]Fm 
எ-ேறா, அெமRkகா*l பqNRய வாypN ேவ]Fm எ-ேறா, பத* உயrn 
ேவ]Fm எ-ேறா த-=ைடய ேதைவகைள ெசாl\k ெகா]1/nதனr.  
 
அைனவ/k9m ெபாOைமயாக ப6l ெசாl\k ெகா]1/nதா- ராj. 
 
அŋேகா 9மாr கலk.k ெகா]1/nதா-. ஒ/ �r ேகாpைபைய தைலSl 
ைவtPk ெகா]Fm வாSl Nைகbட=m நடனமா1k ெகா]1/nதா-. 
N6தாக ேசrnதவ- ேபாl இlைல. 
 
மா\WS- க]கll ராைஜ ெதாடrnPk ெகா]1/nதைவ, 9மாr அ1tத 
ct6னாl அவ- ேமl ெச-O A-றன.  
 
பல ேபைர ேபாl ந1tPk கா0FவPm, உ0காrn6/nதவrகைள இ^tP 
வnP ஆடc ெசyவPமாக இ/nதா-. 
 
ேநராக ரா{டm ெச-O அவ- ேதாkl ைகேபா0F வnP ஆடc ெசாl\ 
வ#NOt6னா-. ராmm [RtதவாO இர]F Nறµm ைககைள த01 இர]F 
3-O sெடp ேபா0F*0F [RtதவாO ஓரt6l ெச-O A-றா-. 
 
ராj. சகஜமாக 2000-3000 ேபrகk- c0டt6(m த-ைன தWைமயாக 
கா0Fm சk6 பைடtதவ-. பா0F, ஆ0டm, c0டm எ-ெறlலாm வnதாl 
அவ- கலk9வைத யாரா(m Aறtதµ1யாP. அழ.ேலா அf*ேலா அவ- 
9மாரk9 ச#Om சைளtதவ- அlல. அவ- 9மாr µ- 
ேதா#Opேபாக*lைல அ-O. அவ=ைடய உயrnத பத*bm அவைன 
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தFkக*lைல. ஆனாl அவ- ேபா01Sl இlைல. தா- ஓFவ6- ேவகtைத 
9ைறtPk ெகா]1/nதா-. 9மாைர µ-ேன ஓட*01/nதா-. 9மாைர 
ெஜSkக*01/nதா-. காரணm இlலாமl இlைல. 
 
sராŋெகW sராŋெகW sராŋெகWkேக மா(kெகனவா எ-O உயrnத 
9ர\l பா1ய 9மாr பா0ைட மா#f sராŋெகW sராŋெகWkேக 
மா\Wெக-னவா எ-O பாடைல மா#f மா\Wைய பாrtP ைக 
அைசtதா-. πற9 ஆ1k ெகா]ேட வnதவ- ச0ெட-O மா\WS- இ/ 
ைககைளbm π1tP ஆட வ#NOt6னா-. அவll ச0ெட-O அவ- ைககைள 
உதftதllk*0F ஓ1 அைலகk- *kmN#9 ெச-O A-றாll. 9மாr 
எைதpப#fbm கவைலpபடாமl ஆ1k ெகா]1/nதா-.  
 
[ல ெநா1கll அŋ./nP*0F ராj மா\WSடm ெச-றா-. 
 
"எ-னாcs மா\W. ஏ- இpப1 நடnPkகேற". 
 
"அவ- ெசyயறேத எனk9 π1kகைல". 
 
"ேஹy, இP பாr01 தாேன மா\W". 
 
"அவைன ஏ- ெசெலk0 ப]�ŋக. நா- ேவ]டாm= ெசா-ேனேன". 
 
"மா\W எனk9m ராஜாராµk9m அவ- த96யானவ- எ-O ேதா-fயP. 
அதனாl எFtேதாm".  
 
"அpப எ- வாrtைதk9 ம6pπlைலயா". 
 
"Aைறய இ/k9 மா\W. ஆனாl நமk9 ேநரm இlைல. அவசரt6l ஆll 
எFkக ேவ]Fm. வnதவrகkl 9மாr [றnதவ-".  
 
"அP சR. zŋக எpப எ- ஃ�\ŋைக NR�[.0F இ/kpŋக" எ-றாll 
*ரk6யாக. 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அவll தைலைய த01*0F, "B *l π ஆlைர0 �-" எ-O*0F 
அக-றா-.  
 
"ேநா, ஐ *l ெநவr π ஆlைர0 *tத�0 B" எ-O கt6னாll 
π-னா\\/nP. 
 
அவ- [RtPk ெகா]ேட பாr1Sl கலnPk ெகா]டா-.
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9மாr மOநாll அ(வலகm வnதPm மா\WS- அைறk9 ெச-O ம-WpN 
ேக0டா-. அவll ஒ-Om ப6l ெசாlலாமl ேபாகேவ த- அைறk9 
ெச-றா- 9மாr. 
 
வnத [ல நா0கkl அைனவ/ைடய ெந�சŋகkl ப6nP*0டா- 9மாr. 
ஒvெவா/ ேமைசk9 ெச-O அைனவ/ட- ேபsவPm, அவrகhk9 
உதnவPm, ெம-ெபா/ll வl(னrகhk9 pேரா.ராm எ^6 த/வPm, 
ெந0ெவாrk-πைணயt6l இ/k9m ேகாளாOகைள சR ெசyவPமாக 
கலk.k ெகா]1/nதா-.  
 
மா\W த- pg ேவைல ெசybm ெப]கைள கடnPc ெசl(m ேபாP 
அவrகll 9மாைர ப#fேய ேபsவைத பாrtP எRcசl அைடn6/nதாll. 
எ-ன இ/k.றP இவWடm. ராj மா6R அfn இ/k.றதா. அழ9 
இ/k.றதா. அவ=ைடய µ6rc[ இ/k.றதா. ேச. ராj அ-O பாr1Sl 
எtதைன க]qயமாக நடnPk ெகா]டா-. இவ- பரkகாெவ01 மா6R 
91tதPm, Nைகம]டலமாக இ/nதPm. ரா{- காlr[k9 வ/வானா 
இவ-. இnத ெப]கll எ-ன ைபt6யமா ராj இ/k9m ேபாP எpப1 
இவrகll இவைன Nக^.றாrகll. ராைஜp ப#f எனkகlலவா ெதRbm. 
இpப1ெயlலாm அவll மன6l எ]ணŋகll.  
 
தா- ேவ]டாm எ-O ெசாl\bm 9மாைர எFtததாl ேகாபாl �P கFpπl 
இ/nதாll.  
 
ெவllkk.ழைம மாைல ேநராக 9மாr மா\WSடm ெச-றா-. "மா\W நா- 
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ெம0ரா�k9 NPs. ெபŋக�Rேல இ/nP0ேட- இtதைன நாll. இnத 
ஊr ேகா*lகll s#f கா]πkக µ1bமா". 
 
"ஏ-. ஆ�Cl ேவO யா/m .ைடkகைலயா". 
 
"மா\W, மtதவŋெகlலாm எ- mWயr. அவŋகைள அைழc[.0F ேபானா 
அ-0B அ0வா-ேடj எFtP.0F ஏதாவP உத* ேக0pபாŋக. ராj எ- 
�Wயr. ராஜாராைம அைழc[.0F ேபானா ெஹcஆr ஜாlரா-= 
ெசாl\Fவாŋக. zŋக ம0Fm தா- எ-ேனாட சமமான kேர0. அதனால 
தா-. அpNறm எனk9 இ-=m காr வரல". 
 
"m" எ-O ேயா[tதாll. பாr1Sl ப]ண ரகைளk9 ம-WpN 
ேக0F*0டா-. ராmm ராஜராµm ேசrnP 3l 2வr சRெய-O ெசா-னாேல 
ேவைலk9 எFkகலாm. அதனாl இவll ேவ]டாm எ-O ேவO யாைர 
ெசாl\ய/nதா(m அவrகll இ/வ/m ஆமாm எ-O ெசாl\S/nதாl 
அவrகைளbm எFt6/pபாrகll. ஆக 9மா/k9 அவrகll இ/வ/m ஏேதா 
[பாRs ெசyததாகேவா த-ைன அவமானpபFt6யதாகேவா Aைனkகt 
ேதைவSlைல. 9மாr �P தனkெக-ன கFpN. ஒ-OXlைலேய. 
 
"எ-ன மா\W இtதைன ேயா[k.�ŋக".  
 
"ேபாகலாm. நாைளk9 காைலSl 8 மqk9 உŋகைள πk ப]qk.ேற-. 
எŋக தŋ.S/kpŋக".  
 
"பாcsலr தாேன. ஏேதா ஒ/ �m எFtP தŋ.S/kேக- 
νŋகmபாkகt6l".  
 
"νŋகmபாkகt6லா ஏ- அtதைன rரm". 
 
"νŋகmபாkகt6l இ/nதா அtதைன கலr�l இடt6#9m ெசlல வச6" 
எ-றா- நைகcsைவbட-. 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"சR நாைளk9 ேபாகலாm" எ-O*0F அவll ேபcைச P]1tதாll.
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11

சRயாக எ0F மqk9 த- அைறS\/nP pேழ வnதா-. ெவllைள ேவ01 
ெவllைள ச0ைடbட- 9மாr. 
 
"ஹா எ-ன இnத 1ெரs" எ-O ேக0டாll மா\W. அவll இn6ய 
நாக�கt6#9 மாfS/nதாll. எkைமயான ெவllைள s01தாRl அnத 
பைழய *�6bட-. காR- கதைவ 6றnP*ட அவ- உllேள ஏf அமrnதா-. 
 
"ேகா*(k9 ேபாக தW காs0Bm. ஆனா ேவ01kக01னா AkகாP, 
அதனால ெபl0 ேபா01/kேக- பா/ŋக" எ-றா-. 
 
"ஹா ஹா. நlல தமா�தா-". 
 
µத\l வ]1ைய எFtPk ெகா]F நŋகநl�r ஆ�சேநய ேகா*(k9 
ெச-றைடnதனr. 
 
ஆ�சேநயைர ஆகாய-�Xைய ஒ-றாக ேசrnP A#9m ேகாலtைத க]F 
லStP A-றா- 9மாr. ெபRதாக 9ŋ9மm எFtP இ0Fk ெகா]டா-. 
அŋ9 ெகாFtத தSr சாதtைத ெவkேய A-O சாpπ0டனr இ/வ/m.  
நடnத வnP � ராகேவn6ரr மடt6l νைழnதனr. அŋ9 அவ/ைடய 9/ 
*ேஜn6ரR- p/nதாவனµm வn6/pபைத *ளk.னாll மா\W. πற9 
வ]1ைய எFtP 2 AXடŋகkl ேகரள பாq ./oணr ேகா*\l 
νைழnதனr. அŋ9 ெகாFtத சnதனtைத உ/]ைடயாக ெசyP ெந#fSl 
இ0Fk ெகா]டா-. πற9 ெவkேய வnP A-O அŋ9 .ைடtத πரசாதm 
சாpπ0டனr.  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ச0ைட அqnP வ]1Sl வnP உ0காrnத 9மாைர பாrtP, "எ-ன 
இtதைன ெபRசா 9ŋ9m சnதனm ெவc[/kpŋக. Btதா இ/kpŋக, 
யாராவP பாrtதா .]டl ப]ணமா0டாŋகளா". 
 
"மா\W, நmைம யா/m பாrpபேத இlைல. zŋக ஒ/ NP Nடைவ வாŋ. 
க01.0F வn�ŋக-னா உŋகைள இnத ெத/ேவ பாrkகற மா6R ஒ/ 
உணrn ஏ#பFm உŋகhk9ll. ஆனாl யா/m நmைம ச0ைட cட 
ெசyவ6lைல. அPமா6R யாைரbm எனk9m ெதRயாP, யா/k9m 
எ-ைனbm ெதRயாP. நா- எpப1 இ/kேக-= யா/m கவைலpபடp 
ேபாவPm இlைல. எŋேகா ஒ/ Ntதகt6l ப1cேச-. உllளாைடகll 
.Tயாமl ந-றாக இ/nதாl ெவkேயnm அnத நmπkைக ெவkpபFm 
எ-O. தமாo. ஆனாl *t6யாசமான [nதைன தா-. காlல சாks 
.Tc[/nதா, நாம �ைவ கழ#றேவ மா0ேடாm இlைலயா" எ-றாll. 
 
"அpப1-னா அ-Wk. zŋக பாr1Sl டா-s ஆ1 ctத1cசைத யா/ 
பாrt6/nதா(m பாrkகா6/nதா(m zŋக ெச�[/p�ŋகளா". 
 
"க0டாயமா. பாr1Sl ெவOm ஓC �r .ைடk9P சாpபாF .ைடk9P-= 
ம0Fm 9�யாவ6lைல. வழkகt6\/nP மாறாக ேவைல கoடm இlலாமl 
இ/pபத- ெவkpபாேட அP. zŋகll பாt�Xl பாFZrகளா". 
 
ஓ. 
 
"அP யா/kகாக. zŋகll ெப0�Xl தWயாக இ/k9m ேபாP டா-s 
ஆ1S/kpŋகளா". 
 
ஓ. 
 
"அpப யாைர கவர அnத ஆ0டm. அP ேபாலtதா-". 
 
"அpப zŋக ஏ- எ-ைன .]டl ப]q பா0F பா1�ŋக. எ- ைகைய 
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π1c[ இ^t�ŋக நடனமாட". 
 
"நm ெர]Fm ேப/k9kதாேன அnத பாr01. அதனால பா0ைட மாt6 
பாடேன-. ஆனாl, நா- உŋகைள π1cs ஆடல. ஆ1k.0ேட வnP 
அŋ./nத யாராக இ/nதா(m அவŋகைள π1cs ஆ1S/pேப-". 
 
இnத ப6ைல ச#Om மா\W எ6rபாrkக*lைல. ச#ேற 9மாR- ேமl 
ஆrவமானாll. 
 
"zŋக எ-ன Ntதகm ப1p�ŋக". 
 
"Ntதகŋகளா. ேச. அnத பழkகேம .ைடயாP. எpபயாவP ப1pேப-. பssல 
0ெரS-ல ம0Fm". 
 
"[Wமா".  
 
"ஓ. எlலா ஆŋ.ல படŋகhm". 
 
"டா*-[ ேகா0 பாrt�ŋகளா". 
 
"ேசேச. மசாலா படm தா- பாrpேப-. அP �Rயs படm. எனk9 ேஜms 
பா]1, sடாr வாrs மா6R 3ைளேய Bs ப]ணாத படமா இ/kக=m".  
 
"ேச. இவ- ரா{lைல" எ-O AைனtPk ெகா]டாll. 
 
"தXg ... "  
 
 
"தXTl நlல எ^tதாளrகேள இlைல". 
 
"சா]1lய-, கl..... "  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"எ-னŋக, நா- 28, 58 இlைல".  
 
"அpப பால9மார-". 
 
"பால9மார-லா ஒ/ எ^tதாளரா".  
 
"எ-ன இpப1 ெசாl\0�ŋக". 
 
"ைவரµtP பா0டாவP π1k9மா". 
 
"ைவரµtP காskகாக க]டைத எ^Pm ஒ/ வqக எ^tதாளr. அவேராட 
பா0ைட ர[kகறPk9 நா- µ- �0F ஆளாக இ/kக=m".  
 
எ-னடா எPk9m ஒtP வரமா0ேடŋகறாேன இவ-.  
 
"ஆ-�கt6l ஆrவm உ]டா". 
 
"ஓ ரா[ பல- ப1pேப-". 
 
"ரா[ பல- ப1kகறP ஆ-�கm இlைல" எ-றாll கா0டமாக. 
 
"ஹா ஹா. மா\W எனk9 பாks0�0 பாys, sெபs ேகrls, அkேவா 
இpப1 க-னாπ-னா-= சn]0 வrற பா0Fkகll தா- π1k9m".  
 
"அெமRkகா எpப1" எ-O ேக0டா-. 
 
"அெமRkகா அ/ைமயான ஊr. அவரவrகll அவrகளP ேவைலைய 
பாrk.றாrகll. அநாவ[யமாக இ-ெனா/வr வாg*l 3kைக 
νைழpப6lைல. இய#ைக ெகா�sm ஊr. மனPk9 Xகnm அைம6".  
 
"எ-ன zŋக. ராj சாைர ேக0டா அவr அெமRkகாைவ ப#f ெபாR�s 
தllளரா/. zŋக ெசாlறP ேவற மா6R இ/kேக". 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"9மாr, ராஜேகாபாl ஒ/ *t6யாசமான மWதr. அவ/ைடய [n6k9m 
*தm µ#f(m ேவறாக இ/k9m. அவr ஒ/ �Wயs. அவ/ைடய 
க/tPkகll சRயாக இ/kகலாm. ஆனா, இP எ-ேனாட க/tP".  
 
"zŋக ெசாlறமா6Rெயlலாm அவr இ/kகற மா6R ெதRயைலேய. ெராmப 
டl ம=ஷ- மா6Rதா- இ/kகா/. தm அ1kகற6lைல த]q 
அ1kகற6lைல. பாr01Sl ம=ஷ- ஒ/ ஓரமாSlைல இ/nதா/". 
 
"ஹா. 9மாr. நா- ராஜேகாபாைல ெந/kகt6l பாrt6/k.ேற-. அவr 
Xகnm மாf*0டாr. ஆனாl அவr Aைனcசா/-னா ஒ/ c0டtைதேய 
க0FபFtத µ1bm".  
 
"அpப1யா" எ-O ேக0டா- ஆcசrயமாக. "அவ/ அெமRkகாேவ 
π1kகைல-= ெசாl\0F அெமRkக ெப]மqைய கlயாணm ப]q 
c01k.0F வn60டா/ ேபா\/k9". 
 
"ஆமாm. அP ஒ/ sவாரsயமான காதl கைத" எ-றாll மா\W 
ேயாசைனbட-. சRயான ேநரt6l ேகாபாைல சn6t6/nதாl நா- இ-O 
6/ம6 ராஜேகாபாl இlைலயா எ-O Aைனtதவாேற ெப/3cs*0டாll.  
 
 
இpப1ேய ேப[k ெகா]ேட வnதவrகll νŋகmபாkகtைத 
அைடn6/nதாrகll. 
 
"மா\W, உŋகkடm ஒ/ ேகாRkைக. எ- ைகயால ஒ/ காπ. ேமேல 
வr�ŋகளா". 
 
"எ-ன" எ-றாll. 
 
"பயpபடா�ŋக. நா- ெராmப நlல ைபய-" எ-றா- ெபRதாக [RtPk 
ெகா]ேட. 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அவ- [Rpேப இவhk9 எRcசலாக இ/nதP. ஒ/ காπ தாேன. சRெய-O 
AைனtPk ெகா]ேட, காைர AOtP*0F ேமேல ெச-றாll. 
 
உllேள νைழnதPm kளா[k ைமl0ஸ ெப01கhm Nைக நா#றµm 
9pெப-O அ1tதP. வnத 15 நா0கkl அவ- ெகா]F வnத ெப01கll 
அŋ9Xŋ9m .டn6/nதன. 1*S- ேமl அவ- பWய- உலrnPk 
ெகா]1/nதP.  
 
அŋ9Xŋ9m ெம-ெபா/ll Ntதகŋகll, �s, சாks, கா\ ேகாk ெபpC 
பா01lகll, �r பா01lகll எ-O ஒ/ ேபcsலR- �X- அைனtP 
த96கhm இ/nதP. ேச, ரா{- அைற ஒ/ ேகா*l ேபால இ/k9m. 
அவ=m தா- அpேபாP ேபcsலr. இவ=m இ/k.றாேன. ராmk9 எnத 
ெக0ட பழkகµm இlைல. ஆனாl இவ=kேகா எlலா ெக0டபழkகŋகhm. 
 
"ஒ/ நாைளk9 எtதைன [கெர0" அŋ9 Aரmπ வTbm ஆo0ேரைவ 
பாrtதவாேற ேக0டாll மா\W. 
 
"10-12, [ல நாைளk9 அ6கm". 
 
"[ல நாllனா... "  
 
"சW, ஞாSO, அைர டஜ- படm ெகா]FவnP பாrk9m ேபாP 
அ6கமாSFm. ஹா ஹா" எ-O ெசாl\ ஏேதா சாதைன ேபாl [Rtதா-. 
 
ஒ/ µைற காத\l ேதா#றவrகll ம#ெறா/வைர சn6kக ேநrnதாl 
த-=ைடய µதl காத(ட- ஒpπ0F பாrk.றாrகll. அpப1 N6தாக 
சn6tத நபr த-=ைடய µதl காத(ட- எlலா *ததt6(m அ6க த96 
வாயn6/nதாேல அவrகll வாgைகk9ll νைழய *F.றாrகll. அpப1 
இlைலெய-றாl அFtP அவrகll வாgைகSl வ/m நlல Pைணகைளbm 
த- µதl காதl ேபாl இlைல எ-O ஒPk.*F.-றனr. இP ஒ/ 
மனpேபாரா0டm. இP ஒ/ கqதm. இP ம6pெப] ேபாFm ஒ/ ப�0ைச. 
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இர]டாவP µைற காத\kக µ1யாP எ-பெதlலாm இlைல. ஒ/ µைற 
காதl, கைதk9 ம0Fேம ெபா/nPm. Aஜ வாgைகSl இர]டாவP 
3-றாவP காதl சாt6யேம. அத#கான சாt6ய cOகைள �ழைல ஏ#9m 
மனpபk9வm வரேவ]Fm. 
 
µதl காதலைனp ேபாலேவ அlலP µதl காத\ையp ேபாலேவ எ-O 
ஒpπ0F பாrpபP தவO. ஏென-றாl இ/ மWதrகll ஒேர மா6R இ/pபP 
சாt6யேம இlைல. [ல 9ணŋகll ஒtPpேபாகலாm. எlலாµm ஒtPpேபாக 
µ1யாP. 
 
அவll க]கll ஆyைறகைள ேத1யP. 
 
"எ-ன பாrkக�ŋக. அP ம0Fm .ைடkகாP".  
 
அ6rc[bட- "எP ம0Fm .ைடkகாP" எ-றாll மா\W. 
 
"91k.ற த]qதாேன ேதட�ŋக. நமk9 ஐs வா0டr தா-. இேதா 
எFtP0F வrேற-. தpபா எFtPkகா�ŋக. �m stதமா இlைல. இ-Wk9 
ம0Fm இlைல. எ-Wk9m இpப1tதா-. இ-Wk9 உŋகைள ேமல 
cpπFேவ-= எனkேக ெதRயாP". 
 
"பரவாSlைல 9மாr. காπ ேபாFŋக நா- .ளmப=m". 
 
"இpப1 �r [கெர0F-= இ/nPm ஃπ0ெனs எpப1 ெமS-ைட- 
ப]�ŋக".  
 
"ஹா ஹா. அPவா, அŋேக பா/ŋக" எ-O ெட-Ws ராkெக0ைட 
கா01னா-. 
 
ஆrவமாy ஓ1c ெச-O அைத எFtதாll. "ஓ ெட-Ws *ைளயாFZŋகளா. 
எனk9 கtPkக=m ெராmப ஆைச" எ-றாll. 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"கtPk ெகாFtதா ேபாcs" எ-றா- சகஜமாக.  
 
அ-O மா\WS- கqதt6l 9மாr பாs மாrkcட வாŋக*lைல. ஆனாl 
ெபS(m ஆக*lைல.
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5 மாதŋகhk9 πற9 எŋ9m அைலயேவ]டாm எ-O ம/tPவr 
ெசாl\S/nததாl அFtத வாரm *^pNரm ேபாy வரலாm எ-O µ1வ 
ெசy6/nதனr ராஜேகாபா(m [nPnm. 
 
சWk.ழைம அ6காைலSl .ளmπ*0டனr. ெச-ற µைற மா6R அmமைன 
கத*- π-னாl A-O தR[kக ேவ]டாேம எ-O. 
 
அmம- தRசனm µ1nதPm ந]பrகைள ெச-O சn6tதா- ராj. கmப- 
நகr ெச-O Z0ைட பாrtதனr. அ/காைமSl இ/nத [வ9மாr தா- Z0F 
வாடைக வ�l ெசyP வŋ.Sl ேபா0F வnதாr. அpபா*- ந]பr. 
மா\WS- மாமா. அவைர ேபாy பாrtP ஒ/ ந-f ெசாl\*0F வரலாm 
எ-O அவr Z01l νைழnதனr இ/வ/m. 
 
"வாŋக வாŋக" எ-O அேமாகமாy வரேவ#O அமர ைவtதாr [வ9மாr. 
 
"காπ ெகா]F வா மா\W. யாr வn6/kகாŋக பா/" எ-றாr. 
 
தk ெக-O இ/nதP ராjk9. மா\W வn6/k.றாளா. 
 
"ஹாy மா\W எpப1 இ/kேக. எpப1 வnேத" எ-O ேக0டா- ராj. 
 
[\யாnk9 அŋ9 மா\Wைய பாrtதP அ6rc[யாக இ/nதP. அவளாl 
சmπரதாயt6#9 cட [Rkக µ1ய*lைல. "ஹாy மா\W" எ-றாll அ6க 
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ஆrவm இlலாதவளாy. 
 
"நா- பs π1cs வnேத-". 
 
"ஏ-. எŋகேளாட வn6/kகலாேம".  
 
"எனk9 zŋக வr�ŋக-= ெதRயாP".  
 
[வ9மாr 9Ok.0F, "எ-ன ஒேர ஆ�sல ேவைல ெசyய�ŋக ேப[ 
வc[kகைலயா *^pNரm வnதைத ப#f". 
 
ச0ெட-O 6/mπ ராைஜ பாrtதாll [\யா. அவll பாrைவைய அல0[யm 
ெசyதவாேற ராj மா\Wைய பாrtP, "ஏ- மா\W காRl வn6/kகலாேம" 
எ-றா-. 
 
"அtதைன rரm காr ஓ01 வrறPk9 தயkகமா இ/nதP" எ-றாll. 
 
"ராஜேகாபாl zŋகளாவP மா\Wk9 ெசாlலkcடாP. அவ கlயாணேம 
ெச�[kக மா0ேடŋகறாpபா" எ-றாr ஆதŋகtPட-. 
 
"மாமா......." எ-O க]களாl அவைர AOt6னாll மா\W. 
 
ச#O ேநரm ேப[*0F, "வr�ŋகளா ெச-ைனSl 1ராp ெசy6டேற-" 
எ-றா- ராj. [\யா அைத ச#Om */mப*lைல. 
 
"இlைல நா- 6ŋகll காைலSl தா- .ளmπ வரpேபாேற-. zŋக ேபாŋக" 
எ-றாll மா\W. Amம6 ெப/3cs *0டாll [\யா. 
 
ச#O ேநரm ேப[*0F வ]1ைய எFtதா- ராj. 
 
[fP rரm ெச-றPேம ராைஜ பாrtP [\யா, "ராj, மா\W உ- ஆ�sல 
ேவைல ெசyயற *ஷயtைத ஏ- எ-.0ட மைறcேச" எ-O ேக0டாll. 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வ]1ைய சாைலேயாரமாக இ/nத அேசாகr காலtP ஆலமரt6- pg 
AOt6னா-. அவll வச6யாக உ0காரேவ]Fm எ-பத#காக µ- 
இ/kைகைய π-னாl தllkS/nதா-. 
 
6/mπ இடkைக பkகமாக அவைள ஆgnP ேநாk.னா-. அவll µகt6l 
*^nத ெபா-Wற cnதைல ெமPவாக ைககளாl ஒPk.னா-. 
 
"[\யா, z எ- cட கlயாணtPk9 µnைதேய அ�த நmπkைக ைவtP எ- 
க01\l பFtத அேத [\யாதானா z" எ-O ேக0டா-. 
 
அைம6யானாll அவll. 
 
"உனk9 ஞாபகm இ/kகா. கைட[ µைற *^pNரm வnதேபாP µரk Aஜமா 
ேபா- ப]ணானா-= ெமாைபlல ேத1pபாrtேத. [\யா, நா- ஒ/ 
ெம-ெபா/ll வl(னr. எனk9 வnத ெமSைல z ப1cசா எனk9 ெதRயாதா. 
மா\Wk9 மா#றl ஆனா ெமSைல z ப1c[0ேட-= எனk9 ெதRbm. zயா 
ேக0ேப-= நா- இ/nேத-. ஆனா நானா ெசாlறதா இlைல. z இ/kகற 
AைலSl அைத எpப1 எFtPpπேயா-= ெசாlலாம *0F0ேட-".  
 
அவll ச#Om சகஜமாக *lைல. 
 
ெமPவாக அவll ைககைள π1tPk ெகா]டா- ராj. "[\யா, z உடl 
�6யாகnm மன �6யாகnm பல மா#றŋகைள சn6c[.0F வrேற. நா- 
எpேபாPேம உ-ேனாட இ/kேக- [\யா. அழகான P/P/வான [\யாவா 
z இlேல-னா cட உ- ேமல நா- ெவc[/kகற காதlல எnத மா#றµm 
வராP. ஒvெவா/tத/m பல மாOதlகll சn6k.ேறாm. எ- க] µ-னா1 
மா\W இlைல ஆSரm ேதவைதகll வnதா(m நா- µ^sm 
உனkகாகtதா-. எனk9 ெபாOைம அ6கm. உனkேக ெதRbm. z சகஜமாக 
காt6/kேக-. z சகஜமாகா0ட cட காt6/kேக-".  
 
"9ழnைதk9 πறpN ெகாFkகறP தாbk9 இர]டாவP πறpN-= 
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ெசாlவாŋக. ஒ/ ேவைள zயா 9ழnைதயா-= வnதா z தா- ேவym 
எனk9. ஒ/ ேவைள z 9ழnைத ெட\வR ப]ற ேநரt6ல ெசt60�-னா 
அFtத AXஷm நா=m உSேராட இ/kக மா0ேட-. z இlலாத ஒ/ AXஷm 
cட இnத உலகt6ல எ-னால Aைனc[ பாrkக µ1யாP".  
 
"z இpப1tதா- இ/kக=m அpப1-= நா- ெசாlலைல. ஆனாl z எ- 
ேமல ெவc[/kகற நmπkைகைய ம0Fm மாற *டாேத. அP உ-ைன 
பா6k9m. z சnேதாஷமா இlேல-னா நா=m சnேதாஷமா இ/kக 
மா0ேட-".  
 
அவைள அைணtP, "மா\Wk9 ஒ/ kைளமாks ெவc[/kேக- 
கவைலpபடாேத" எ-O ெசாl\ µரk ெகாFtத ஆேலாசைனைய ப#f 
ெசா-னா-. 
 
"ராj, உனk9 அ/ைமயான ந]பrகll".  
 
"ஹா ஹா. அ/ைமயான மWத=k9 அ/ைமயான ந]பrகll" எ-றா-. 
 
அவll மனm Amம6 அைடn6/nதP.  
 
காதl எpேபாPm ஒேர �ராக இ/pப6lைல. காதl நmπkைக, அ-N, பாசm, 
ந0N, உறn, உத* எ-O பல பRமாணŋகll எFk.றP. காத\pபவ- 
கா6\pபவkடm நா- ெசாlலா*0டாl cட நா- அவll ேமl காதl 
ெகாll.ேற- அ6l எnத மா#றµm இlைல எ-பைத அவளாகேவ 
உணரேவ]Fm எ-O ெசாlவ6l Aயாயm இlைல. [ல சமயm அைத ேப[t 
ெதkn ெசyய ேவ]1ய க0டாயt6(m அவ- இ/k.றா-.  
 
[ல *ஷயŋகைள மைறpபPm தpπlைல. ஆனாl, அவளாகேவ அைத 
அfnPk ெகாllhm வாypN இlைல எ=m ப0சt6l. அவளாகேவ ெதRnPk 
ெகாllhm வாypN இ/k9m ப0சt6l பk9வமாக ெசாl\ NRய ைவpபPm 
அவ- கடைம. 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அŋ9 ராj அைததா- ெசyPk ெகா]1/nதா-. காதைல பலpபFtPதl, re-
inforcement எpேபாPm ெசyய ேவ]1ய கைடπ1kக ேவ]1ய ஒ/ ெசயl. 
இP காதைல பலpபFtP.றP. நmπkைக உO6 ெசy.றP. இைத ெசyவ6l 
தpேப இlைல. மாOm மனAைலகkl இP Xகnm அவ[யமா.றP. ஒ/ Nயl 
மைழ வnPc ெச-ற πற9 Z0ைட ப^Pபாrtதl Aயாயm தாேன. அŋ9 
அpேபrpப0ட ஒ/ ப^Pபாrk9m ேவைல மWத உறnகhk9 இைடேய 
நைடெப#Ok ெகா]1/nதP.
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இர]F எ6r P/வŋகhk9 இைடேய அŋ9 ந0N அ6கRtPk 
ெகா]1/nதP. ஒ/ ெப] தா- */mNm *ஷயŋகைள ர[k9m 
*ஷயŋகைள த-=ைடய Pைணவ=m */mப ேவ]Fm எ-பP காத\l 
ஒ/ ரகm. [ல சமயm த-=ைடய ரசைனk9 µ#f(m எ6ரான ஒ/வைன 
அவll */mN.றாll. காரணm அவll த-=ைடய உலகt6\/nPm [ல 
ேநரm ெவkேய ெசlல */mN.றாll. அpப1 ெசl(m ேபாP ஒ/ 
பாPகாpNடேன ெசlல */mN.றாll. அnத *t6யாசm அnத NPµய#[ 
த-=ைடய காதல=ட- ெசyவ6l அவll அள*lலா ம.gc[bm 
அைட.றாll. 
 
அ(வலகt6#9 வnத 9மாr அைனவ/k9m ஹாy ெசாl\*0F த-=ைடய 
அைறk9 ெச-O அமrnதா-. அnத ஒ/ சn6pπ#9 πற9 ேவO சn6pNகll 
இlைல. ஆனாl ம6ய உணn ேநரm வாypNகll ஏ#பFt6 தnதன. 
 
*Fµைறகkl ெட-Ws பS#[k9 ெச-றாll மா\W. µத\l ெவOm 
பாrைவயாளராக இ/nதாll. 
 
9மாr [kெக-O ெட-Ws ஆைடSl ெந#fSl ேவrைவ உf�sm ப0ைட 
க01kெகா]F கலkகலாக இ/nதா-. ேகாr1- *kmπl A-O அவ- 
96tP சrv ெசyதP பாrkக ந-றாக இ/nதP.  
 
அவWடm ேபsவத#9 தைலpNகkl ப�சேம இlைல. அர[யl, [Wமா, 
சைமpபP எ-O அைனtைதbm ேபsவா-. ஆனாl அவWடm ேப[ µ1tத 
πற9 ஏதாவP தகவl .ைடtததா எ-றாl ஒ-Oேம இ/kகாP. ரா{டm 
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அpப1Slைல. அவ- தகவl கள�[யm. பல *ஷயŋகll ெதRய வ/m. 
அவ=டm ேபsm ேபாP 3ைள பய-பா01l இ/k9m. ஆனாl 9மாRடm 
ேபச 3ைளேய ேதைவSlைல.  
 
அவைள ெதாடாமேல ெட-Ws பS#[ ெசாl\kெகாFtதP அவ- 
க]qயtைத கா01யP. �r [கெர0 அ1pபவrகll எlலாm *lல-களாக 
இ/kக ேவ]Fm எ-ற அவ[யm இlைல எ-பைத உணrnதாll மா\W. 
 
ேவைலகkl �றpN\ அவ-. எத#காக தா- */mNm படµm பாடlகhm 
எ^tதாளrகhm அவ- */pபமாக இ/kகேவ]Fm. அவ[யm இlைலேய 
எ-ற ஞாேனாதயm அவhk9 வnதP.  
 
ெதாைலேப[ ஒ\tதP. "ெசாl(ŋக 9மாr" எ-றாll. 
 
"சாயŋகாலm மாயாஜாl" எ-றா-. 
 
அைம6யாக இ/nதாll. 
 
"நா- ேவணா ேஜா[யm பாrtP0F வர0Fமா". 
 
"எPk9". 
 
"6.00 � 8.00 நlல ேநரமா zŋக எ-cட வrறPk9" எ-றா-. 
 
"ஹா ஹா. ேதைவSlைல. ேபாகலாm" எ-றாll. 
 
"வாv. இ-Wk9 எனk9 அ6roடm ேபா01/nதாேன ரா[பலWl". 
 
"ஒ ெராmப ஐs ைவkக ேவ]டாm" எ-O*0F ேபாைன ைவtதாll. 
எ-றாவP அவ- அவைள ெவkேய cpπFவா- எ-O அவll எ6rபாrtதP 
தா-. ஆனாl அவ- எpேபாெதlலாm cpπFவா- எ-O அவll 
Aைனtதாேளா அpேபாெதlலாm அவ- cpπட*lைல. த-=ைடய πறnத 
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நாll அ-O ெவkேய cpπ0Fc ெச-O பாr01 ெகாFpபா- எ-O 
எ6rபாrtதாll. 
 
பல சமயm [fய எ6rபாrpNகhm அ6l ஏ#பFm ேதாl*கhm வாgைகS- 
sைவைய c0F.-றன. 9\/nP 1 மq வைர எ-னேமா அவ- சக 
அ(வலகRடm ேபsவP ேபாl ேபsவா-. நைகcsைவ cட அ(வலகm 
சmபnதpப0டதாy இ/k9m. ம6ய உணn இைடெவkSl மாம- மகkடm 
ேபsவP ேபாl ஒ/ உRைம. �]Fm அ(வலக 9மாr. அவ=ைடய ெசயl 
ேவ1kைகயாக இ/nதன.  
 
�r 9ைறtPk ெகாll [கெர0 9ைறtPk ெகாll எ-O எnத *த 
க0FpபாFகைளbm அவll ைவkக*lைல. அதனாேல அவ=k9 Xகnm 
π1tP ேபாS/nதP மா\Wைய. இ/வ/m ஒ/வr ேமl ஒ/வr காதl 
ெகா]F இ/pபைத இ-=m ெசாl\k ெகாllள*lைல.  
 
அPnm ஒ/ எ6rபாrpைப இ/வRடt6(m ஏ#பFt6S/nதP.   
 
ராj மா\Wைய அைழtதா-. sமாr 5.30 மq மாைலSl. "டா- ஒ/ 
கா-பெர-s காl இ/k9-= ெசாl\S/kகா/. எŋேகbm ேபாSடாேத 
மா\W" எ-றா-. 
 
அவll */pபm இ-f "சR" எ-O ெசாl\*0F ெச-றாll. த-னைறk9 
ெச-றPm 9மாRடm ேபா- ெசyP pேரா.ராm கா-சl எ-றாll. 
 
"ஏ-". 
 
"பாs இ/kக ெசாl\S/kகா/". 
 
"இ-Wkகா அ6roட நாh-= ேபா01/kகா-. இ/ 6னமல/k9 ேபா- 
ெசyP அவŋகைள ஒ/ வT ப]ேற-" எ-O *0F ேபாைன ைவtதா-. 
 
மOநாll ெசlல 60டX0டனr. 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மOநாhm ஏேதா காரணm ெசாl\ அவைள AOt6னா- ராj. 
 
இP மOப1bm ெதாடrnதP.  
 
"ேகாபாl, ஏ- 6னµm எ-ைன ேபாக*டாம ெசyய�ŋக". 
 
"எ-ன மா\W. ஆ�s *ஷயமா தாேன உŋகைள இ/kக ெசாlேற-". 
 
"ெபாy ெசாl�ŋக ேகாபாl. டா- ேபா- ேபாடறதா ஒ-=m ெசாlலேவ 
இlைல. நா- அவr.0ேட சா0ல ேப[0ேட-. எPkகாக எ-ைன 
AOtத�ŋக". 
 
"மா\W, z 9மாேராட பழகறP எனk9 ெகா�சm cட π1kகைல". 
 
"அைத ெசாlறPk9 zŋக யா/". 
 
"எ-ன மா\W z இpப1 ெசாlேற. z எ-ைன உS/k9Sராக காத\kகேற. 
எனkகாக கlயாணm ெசyPkகாம இ/kேக". 
 
 
"காத\cேச- ேகாபாl. இpப இlைல". 
 
"எ-ன ெசாlேற மா\W. உனkகாக நா- மனைச மாt6.0ேட-. உனk9 
*/pபm இ/nதா நா- உ-ைன இர]டாm கlயாணm ப]qkகேற-. 
இlைல-னா [\யாைவ *வாகரtP ெசyயேற-". 
 
"அpப [\யாேவாட πllைள". 
 
"அைத பt6 நாm ஏ- கவைல பட=m. மா\W, இpப ெசாl(. எpப 
கlயாணm ப]qkகலாm". 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"ேகாபாl zŋக இtதைன pேழ ேபாSFZŋக-= நா- Aைனkகைல. 
உŋகைள எtதைன ம6cேச- நா-. zŋகளா இpப1 ேபசறP". 
 
"மா\W உனk9 எ-ன πரcசைன". 
 
"எனk9 எnத πரcசைனbm இlைல. ேகாபாl, நா- 9மாைர காத\kகேற-. 
இtதைன நாll அைத அவr.0ேட ெசாlலைல. zŋக எ- மனைத 
உOt6k.0F இ/n�ŋக. இpப zŋக ேபசனதால ெதkவாSFtP. 
ப01னtதாr ேபசறவŋக எlலாm சாXயா/m இlைல. *ேவகானnதr 
ப1kகறவŋகெளlலாm ஞாWbm இlைல. நா- வrேற-" எ-O *0F 
*ைரவாக ஓ1c ெச-O 9மாR- அைறk9ll νைழnதாll. 
 
பல சமயm சRயாக P]1kகpபடாத பைழய காதl வாgைகSl 9Ok.0F 
πரcசைனகll உ]டாk9.-றன. சRயாக µ1nைர ெகாFkகpபடாத 
கைதகk- Aைலைமbm ப1pபவrகைள பல *வாதŋகll ெசyயt 
r]F.-றன. ராj இnத µ#Om ேபாடாத காத(k9 சRயாக µ#Om 
ேபா0டா- இ-O.  
 
"9மாr, நா- உŋகைள */mபேற-. கlயாணm ப]qkக ஆைசபடேற-. 
zŋகll எ-ைன */mN.�rகளா" எ-O தடால1யாக ேக0டாll. 
 
9மாr எPnm ேபசாமl ேமைஜS\/nத 6னமலைர Nர01 ரா[-பல- 
பkகtைத எFtதா-. "மா\W, இ-Wk9 6/மணŋகll ைடடl பாrk.l 
Ac[SkகpபF.-றன அpப1-= ேபா01/kகா-" எ-றா-. 
 
அவll ேகாபமாக அவைன அ1kக வர அpப1ேய அவைள ைககhk9ll 
அடk.kெகா]டா-. 
 
ராj µரkk9 ேபா- ெசyP, "ெவாrk அn0 ஆc[டா மcசா-" எ-றா-. 
 
"smமாவா எ- ஐ1யாவcேச". 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"z ஒ/ �Wயs".  
 
"NPசா எதாவP ஒ/ *ஷயm இ/nதா ெசாl(" எ-O*0F ேபாைன 
ைவtதா- µரk. 
 
சRயான ந]பrகll த/m சRயான ஆேலாசைனகll வாgைகைய 
�ராk9.-றன. ராj அnத *ஷயt6l Xகnm அ6roடkகார- தா-. 
 
[\யாnk9 ேபா- ேபா0F *ஷயtைத ெசா-னா-. "ராj, B ஆr 
pRl\ய-0" எ-றாll.  
 
அnத ஆtமாrtதமான காதl ேஜா1 *ைர*l Z01l ஒ/ 901 ேதவைதS- 
ஜனனt6#கான தயாRpNகைள µmµரமாக ெசyயt ெதாடŋ.யP. 

ெசl\யmம- தாS- ப01ய\l இ-=ெமா/ பkதR- எ]qkைக 
c1யP.  

 
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.	 ேபாதாெத=m மனm

	 6.	 கOpN வரலாO

	 7.	 RPேவnதr

	 8.	 கqWk காதl

	 9.	 ேந#ைறய கlலைற

	 10.	 இ-=m ெபயr ைவkக*lைல

	 11.	 காதl இlைலேயl காதl

	 12.	 Westbound Flight (ேம#ேக ெசl(m *மானm ெமாT ெபயrpN)

	 13.	 Influences of  Unknown Factors on Mankind

இவ#ைற zŋகll pgக]ட தளŋகkl காணலாm

	 1.	 Google Books

	 2.	 Apple iBooks 

	 3.	 Amazon Kindle

உŋகll க/tPkகைள leomohan@yahoo.com எ=m µகவRk9 எ^6 
அ=pNŋகll. ந-f.

58

mailto:leomohan@yahoo.com
mailto:leomohan@yahoo.com


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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