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µ-8ைர

வணkகm. எ- ெபயr ேமாக- ./01ண3rt6. உŋகBkC இைணயm 
3லm µ-ேப அGµகமானவ- தா-. இைணயt6l வைலதளŋகJ(m, 
வைலpLkகJ(m, ம-றŋகJ(m தNO க*ைத, க0Pைர, QRகைத, 
ெதாடrகைத, T6னm எ-R பŋகJt6/k.ேற-. 

இைணயt6l எ-8ைடய பைடpTkகBkC .ைடtத ஊkகtைதVm 
ஆதரைவVm கXP இேதா ஒ/ T6ய µய#Q. இnத µ-8ைரைய [ŋக\ 
ப1kக இய(.ற] எ-றாl ேம#ேக ெசl(m *மானm எ8m இnத T6னm 
ெவ#Gகரமாக ஆpπ\ _Rவனt6- ஐTks தளtதாl ஏ#Rk 
ெகா\ளpப0ட] எ-R ெபா/ளா.ற]. 

ஏ#கனேவ N-cலாக ெவJdடpப0ட T6னm தா-. ஆனாl ஐேபா-, 
ஐேப0 ம#Rm மாkTk கefகைள பய-பPt]ேவாr ப1pபத#C ஏ]வாக 
இnத µய#Q. இ] ெவ#Gயைடnதாl எ-8டைய πற பைடpTகைள [ŋக\ 
இnத ஆpπ\ க/*க\ 3லm ெவC *ைர*l காணலாm.

இnத µய#QkCm உŋகBைடய ேமலான க/t]kகைள தா/ŋக\. 
leomohan@yahoo.com எ8m N-னஞசl µகவhkC எiதŋக\. 

ெதாடrn] இைணn6/pேபாm, ந-G. 
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அt# யா ய m 1

1

ராஜேகாபாl வானt6l Nதn] ெகாX1/nதா-. அெமhkகா*- 
தைலQறnத ெம-ெபா/\ _Rவனm அவ8kC ேநrµக ேதrlkகான 
அைழpT *Pt6/nத]. அnத _Rவனt6- ேதrlkCi அPtத வாரm 
ெச-ைனkC வ/.றாrக\. அவ8ைடய *Xணpபtைத ஏ#R அவrக\ 
µதnேலேய ெதாைலேபQ 3லm ேப01 எPt] அவைன 
µதl o#R ேதrl ெசy]*0டனr. அவ8ைடய ப0டm ப0டயŋக\ ேவைல 
அ8பவm எ-R அவrகBkC அைனt]m π1t6/nத]. 
 
ேநrµக ேதr*l ெவ-R*0டாl πறC அெமhkக பயணm தா-. ஆஹா 
அெமhkகா! கனlகJ- ேதசm. πcைசkகார/m பணkகார- ஆகலாm 
6றைம இ/nதாl. “Lேவா இ] வாசm. ேபாேவாm இf காதl ேதசm" எ-R 
இைளயாராஜா பா0P அவ- கா6l ஒnt]k ெகாX1/nத].

 
ெச-ைனdl பeThnதா(m வாரm ஒ/ µைற தnைத தாைய பாrkக 
*ipTரm வn]*Pவா-. இnத ெசy6 வnதேபா]m *ipTரt6l தா- 
இ/nதா-. அவ- நXப- µரJ ெதாைலேபQ 3லm இnத *ஷயtைத 
tGனா-.

 
அpபா அmமா*டm *வரtைத tGய]m அவ- அmமா LைஜயைறkC ெச-R 
CŋCமm ெகாXP வn] ெந#Gdl இ0டா\. அரசாŋக 
உt6ேயாகt6n/n] ஓyl ெப#G/nத அவ- தnைதkC அவ- வாO*l 
நடkCm அைனt] *ஷயŋகJ(m நா0டm அ6கm. உடேன ெசy6 தா\ 
எPt] “ஒ/ டாலh- ம6pT இ-fkC 45 vபாy" எ-றாr. உ\ேள ெச-R 
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பைழய ெப01கைள உ/01 πர01 அவ- எpேபாேதா பய-பPt6ய உலக 
வைரpபடtைத எPt] வn] வட அெமhkகா பkகtைத Tர01 “எnத ஊrல 
இ/pேப [" எ-ற 
ேக0டாr. ராஜேகாபா(m ஆrவt]ட- “ஈs0 ேகாs0 பா. _x ெஜrydl". 
எ-றா-.

 
உடேன அவr இ-8m Qல பkகŋகைள Tர01*0P “அpபா CJrஅ6கமாக 
இ/kCm ேபாn/kேக. [ மறkகாம கmபJ sெவ0டr எlலாm 
எPt60Ppேபா" எ-றாr.

 
“அpபா இ-8m ேநரm இ/kCpபா அ]kெகlலாm" எ-R*0P 
த-8ைடய ைகெந1k ேஹாXடாைவ எPt]k ெகாXP ெவJேய 
ெச-றா-.

 
காn6 சாைலdl வழkகமாக ெசl(m ேதzr *P6kC µ- 
வX1ைய _Rt6னா-. அŋேக ./{ண- ரா| பாலா எ-R அவ- 
நXபrக\ t0டm காt6/nத]. ./{ண8m ரா|lm ெச-ைனdl ஒ/ 
காl ெச-டhl பeTh.றாrக\. அவrகBm ராஜேகாபாைலp ேபால மாதm 
ஒ/ µைறேயா µ1nதாl வாராவாராேமா வn] *Pவாrக\. பாலா 
*ipTரt6ேலேய ஒ/ ெகாhயr _Rவனm ைவt] நடt6 வ/.றா-. oமாr 
15 வ/ட ந0T இவrகBைடய].

 
“எ-னடா மcசா- இ-fkC உ- 0}0 தா-" எ-றாrக\ C]கலt]ட-. 
πறC பல மeேநரm அவrகBட- அெமhkகா ப#G வாத *வாதŋக\. 
~01#C வ/mேபா] இரl 12 மe.
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அt# யா ய m  2

2

த0 த0 எ-R சtதm ேக0ட]m 6Pkெக-R எinதா- ராஜேகாபாl. 
இpேபா] நடnத] ேபால இ/nத இnத _ைனlக\ ஈs0 pர-s*k _x 
ெஜrydl த#ேபா] இ/kCm இவைன வn] ெதாnதரl ெசyவ]XP.

 
அவ8ைடய அெமhkக நXப8m உட- பeThபவ8மான khs தா- 
கதைவ த01ய].

 
“கமா- ேம- * [0 P ேகா" எ-றா- அவசரமாக. 
 
ஞாd#Rk.ழைம ம6யm இpப1 �ŋCவ] உXP. 

“.v N 2 Nf0ஸ"; எ-R அவfடm tG*0P CJயலைறkC ெச-R ஒ/ 
அவசர CJயl ேபா0P*0P ஓ1cெச-R அலமாhdl ைவt6/nத 
மாhயmம8kC ஒ/ CmπP ேபா0P*0P CŋCமtைத எPt] ச#ேற 
ெந#Gdl ைவt]*0P πறC அைத அÇt]*0P É-s அen]k ெகாXP 
க/pT _ற CJ/kகான ஜாkெக0 எPt] அen] ெவJேய வnதா-. 
 
khs ஆrவமாக “அலமாhைய ேநாk. எ-ன ெசyதாy?" எ-R ேக0டா-. 
 
ராஜேகாபாl அவfடm அ] *ipTரt6- ெசlnயmம- படm எ-Rm அnத 
மாhயmம- எvவளl சk6வாynத ெதyவm எ-Rm QGய வய6n/nேத 
அவ- ேவX1ய] அைனt]m அnத அmமா தnதவ\ எ-Rm *ளk.னா-. 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21m Ñ#றாX1(m இ-8m அŋCNŋCமாக ஒ01k ெகாX1/kCm இைற 
நmπkைகVm tட இlலாத இைளஞr சµதாயm அெமhkகா*l. 
 
.Xடl பாrைவ இlலா*0டா(m ச#Rm அவைன நmபாத] ேபாl ஒ/ 
பாrைவ பாrtதா- khs. 
 
“இn6யrகJ- பழkக வழkகŋக\ *யkகtதkக]. [ ஒ/ கmpx0டr 
இ-Öfயr. [Vமா இைதெயlலாm நmT.றாy?" - khs. 
 
“khs. இ] ஒ/ Qkகலான *ஷயm. பல *ஷயŋக\ இn6யா*l ெபா] 
அGlடேனா தrkக சாs6ரpப1ேயா நடpப6lைல. அŋC ஒ/ Cழnைத 
πறnத] µதn/n] அவ8ைடய சµதாயm பல *ஷயŋகைள அவ8kC 
க#Rtத/.ற].  
 
அவ8ைடய */pபேமா இlைலேயா பல ெசy6க\ அவ8ைடய இளm 
ெநÜQl ப6n]*P.-ற-. Qல சமயm அவ8ைடய வளrcQkC ஏ#ப Qல 
பழkகŋகBm நmπkைககBm மாG*Pm. Qல மாறாமl அவ8ட- 
_-R*Pm". 
 
“πறC CŋCமm ைவt]*0P ஏ- அÇt]*0டாy? யாராவ] அைத பாrt] 
Qhpபாrக\ எ-றா?"

 
“இlைல khs. இn] மதm Nகlm ச.pTtத-ைம வாynத மதm. ேவR ஒ/ 
மதtைத அÇtேதா இlைல பயtதாேலா பணtதாேல மதm மா#Gயதாேலா 
இn] மதm உ/வாக*lைல. இn6யா எnத நா01- á]m இ]வைர பைட 
எPtத6lைல. ஆனா(m இn6யா*- á] பல நாPக\ பைட 
எPt6/k.-றன.  
 
பயm பணm ெகாPŋேகாl ஆ0Q இைவ 3லm இn6யா*l பல µைற மத 
மா#றm நடnதா(m இ-8m 80 சத*.தm இn6யா*l இn] மதm தா-. 
ஆனா(m மதpப#ைற ெவJpபைடயாக கா01k ெகா\ள ேவXPm எ-R 
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க0டாயm இlைல. 
 
அேத சமயm நா- ேவR ஒ/ நா01l இ/kCm ேபா] அவrகBைடய பழkக 
வழkகŋகBkC ஏ#ப ஒ/ Qல சhபாPக\ ெசyயேவX1ய] தா- _யாயm". 
 
“அpபா எ] ேக0டா(m ெபhய ெசா#ெபாÇl ஆ#G *P.றாேய?" எ-R 
Qhtதா- khs. 
 
ராஜேகாபாl áXPm பைழய _ைனlகBkC 6/mπனா-. அவ- 
அ6n/n] áXட ேபா] ஒ/ ம]*P6dl வX1 _-G/nத]. 
 
“கமா- இ-” எ-R அைழtதா- khs. உ\ேள νைழnத]m ஒ/ T] 
உலகtைத கXடா-. ெடkஸாs எ8m மாகாணt6l வாOபவrக\ ேபால 
உைட அen6/nத பep ெபXக\ ஆXக\. C6ைரpபடŋக\ 
]pபாk.க\ எ-R ஒ/ 18m ஆXP .ராம *P6ைய அpப1ேய 
Qtதht6/nதாrக\. 
 
“á0 Qnயா" எ-R 6âெர-R ஒ/ ெபXைண அGµகpபPt6னா- khs. 
ஒ/ _Nடm கX 31 கX 6றnதா- ராj. Q-ெடரlலா கைதைய 
ேக01/k.றா-. sேநா ெவாd0 கைதைய ேக01/k.றா-. 
 
ஆனாl வானt] ேதவைதக\ தNO படt6(m tட oமாராகtதா- 
இ/pபாrக\. இவேளா ரmைப ஊrவQ எ-ற அவேன பாrt6ராத ஒ/ க#பைன 
கதாபாt6ரt]ட- ஒpπ0P *யnதா-. 
 
[லமான கXக\ (ஓ அெமhkகா*l அைனவ/m கா-டாk0 ெல-s 
அeவாrகேள) [ளமான tnதl ெபா- _றt6l (இŋேக எlலா/m கலhŋ 
தா-) உதPகேளா Qவnத _றm (nps 1kகாக இ/kCேமா) * ேபா-ற 
sெவ0டr QவpT _றt6l [ல _றt6l ஒ/ É-s ெவ\ைள _றt6l ஒ/ 
ைஹ ãls.

 
“ஹாy” எ-R ைக [01ய] அnத ேதவைத. 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இவேனா _ஜமா _ழலா எ-R ெதhயாமl எŋேகா ைக [01னா-. அவ\ 
அவ- ைகைய ேத1 த-8ைடய ெம-ைமயான ைககளாl ைக C(k.னா\. 
மdnறC அவைன வ/1c ெச-ற] ேபாl இ/nத]. 
 
அவrக\ 3வ/m உயரமான 3-R µkகாnக\ ேமl அமrnதனr. ஒ/ 
பepெபX அவrகJடm வn] “ேம ஐ ெக0 சm 1hŋs ஃபாr x" எ-R 
ேக0டா\. 
 
“ஒ- ெஹfkக- pçs" - khs. 
 
“ஐ *l ேகா *t ém " - Qnயா. 
 
அவ\ ேமl ைவt6/nத கXைண அக#றாமl “ஒ- ைடய0 ேகாk pçs" 
எ-றா-. 
 
“வா0? x *l நா0 ேகா ஃபாr ெஹfkக-? x வா-0 P 0ைர சm6ŋ 
ஹாr0?" எ-றா- khs ஆcசrயt]ட-. 
 
“இlைல khs எனkC C1 பழkகm இlைல". (ேடy ராè [ அெமhkகா 
ேபாy C1k.ற பழkகm மாNசm சாpπடற பழkகm எlலாm ெகாXP வ/வதா 
இ/nதா [ இŋ./nேத ேவைல ெசÜசா ேபா]mடா" - அmமா எ- ேமல 
நmπkைக இlைலயா உனkC") 
 
எ-ன? C1kக மா0டாயா? எ-ன கைதயாக இ/k.ற]? “கlêhdl 
ப1t6/k.றாy. கmx0டr ]ைறdl பeTh.றாy. C1pப6lைல எ-றாl 
எpப1 நmTவ]?” - khs. 
 
“ஆஹா. khs இத#C *ளkகm ெசாlல ஆரmπtதாl உ-8ைடய */n] 
ைவபவm ெக0PpேபாdPm. πறC ெசாl.ேற-”.

 
அ]வைர ஏேதா ஒ/ இn6ய நXபைன அைழt] வn6/k.றா- எ-R 
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_ைனtத Qnயா அவ- á] ஆrவமானா\. 
 
5.11 அ1. 70 .ேலா. 6னm ஓ1 உடைல கcQதமாக ைவt6/nதா-. QGய 
வய6n/n] தnைத ெசாln வளrtத பழkகm. அவ- தnைத இnத அரசாŋக 
உt6ேயாகt6#C µ-T ப0டாளt6l இ/nதவr. 
 
அைம6யான µகm. க/pT தா-. ]/ ]/ கXக\. உXைமேய ேபoவதா(m 
எைதVm oலபமாக எPt]k ெகா\வதா(m µகt6l எnத *த 
o/kகŋகBm இlைல. க/pபாக இ/nதா(m கைளயாக இ/k.றா- எ-R 
Qnயா _ைனtதா\. 
 
khைஸ ேநாk.  “அவ8kC ேவXடாm எ-றாl க0டாயpபPtதாேத. எனkC 
Qல இn6யrகைள ெதhVm. அவrக\ C1pபேத இlைல". 
 
ேதாைள C(k. “ஓேக” எ-றா- khs. அவ8kC ராj எ] ெசyதா(m 
ஆcசrயமாகேவ இ/nத]. 
 
“எ-ைன Thn] ெகாXடத#C ந-G Qnயா” எ-றா- ராj.

  
“ஏ அ] ஒ/ ெபhய *ஷயேம இlைல” எ-றா\ அவ\ அழகாக Qhtதpப1ேய. 
 
πறC பல மe ேநரm அெமhkக இn6ய வாOைக µைறdn/n] இ-ைறய 
ஈராk ஈரா- πரcசைன வைர அைனt]m ேபQனாrக\. ராj இரXP 
ேகாk.l _-R*0டா-. எpப1tதா- இnத க/மtைத n0டr 
கணkகாக இவrக\ C1k.றாrக\? நmம ஊh(m இnத சfய- 
வn]*0ட] எ-R ேகாk ெபpyகைள ைவதா- மன]kC\ேள. 
 
oமாr 12 மekC khs த-8ைடய காr சா*ைய எPt] ராÖடm 
[01னா-. “pçs 0ராp அs". C1t]*0P ஓ01னாl _x ெஜrydl 
ெஜdl தா-. 
 
“நா0 அ pராpளm". எ-R காr _Rt6d/nத இடt6/kC 3வ/m 
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ெச-றாrக\. 
 
khs π-னாl அமrn]kெகா\ள ஓ0Pனராக ராj அவ- அ/.l Qnயா 
அமrn] ெகாXடா\. 
 
தா- அளlkCm அ6கமாக உணrcQவசpபPவதாக தனkC\ேள ெசாlnk 
ெகாXடா-. 
 
“µதnl khைஸ அவ- ~01l *0P*P ராj. πறC எ-ைன” எ-றா\ 
Qnயா. 
 
ெம]வாக வX1ைய எPt] v0 18 π1t] Qல ைமl ஓ01ய πறC v0 1 
π1t] ஓேமகா ைடனr எ8m ேரா0ேடார *P6dn/n] வலpTறm 6/pπ 
நாrt ஓks எ8m C1d/pπl வX1ைய _Rt6னா-. 
 
“khs உ- ~P வn]*0ட]. இறŋC” எ-றா-.

 
“ந-G ராj. நாைளkC காைல அ(வலகt6#C அைழt]p ேபாக [தா- 
வரேவXPm pçs” எ-றா- khs. 
 
“ஒ-Rm πரcQைனdlைல. நlலா �ŋC” எ-R ெசாln அŋ./n] 
*ல.னா-.
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அt# யா ய m 3

3

“உ-ைன எŋேக 1ராp பXண8m Qnயா?” எ-R அவைளp பாrt] 
ேக0டா-.  
 
“ெவl. நா- வÇ ெசாlேற-. [ மRப1Vm v0 18kேக ேபா”. எ-றா\. 
 
“உ-ைனpப#G ெகாÜசm ெசாlேல-” எ-றா- ராj.

  
“எ-ைனpப#G எ-ன ெசாlல? நா- 13 வய6/kCm ேபாேத எ- தnைத 
ேவR ஒ/ ெபXமeைய மணn]k ெகாXP ேபாy*0டாr. அpேபா6n/n] 
நா- வாரm ஒ/ µைற தா- அவைர பாrkக µ1.ற]. கடnத Qல 
வ/டŋகளாக அ]lm இlைல”. 
 
“எ- தாVm Qல வ/டŋகBkC πறC ேவR ஒ/வைர 6/மணm ெசy]k 
ெகாXடாr. 18 வய] வைர அnத ~01l நா- இ/nதேத ஒ/ ெபhய சாதைன 
தா-. πறC பC6 ேநர ேவைல ெசy] ெகாXேட ப0டp ப1pைப µ1tேத-”. 
 
“இpேபா] தfயாகtதா- இ/k.ேற-. தnைத தாVட- ேசrn6/nத 
நா0க\ அ1kக1 _ைனlkC வn] ேபாவ]XP. ஆனாl அெமhkகா*l 
ெப/mபால CPmபt6l இnத கைதைய பாrkகலாm. [ŋக\ இn6யrக\ 
ெகாPt] ைவtதவrக\”.  
 
“எ-8ைடய ேதாÇd- தnைத 50 வய] ஆனவr அவr இ-8m அவ/ைடய 
தாy தnைதVட- இ/pபதாக tGனா\. Qல சமயm இn6யனாy 
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πறn6/kகலாேமா எ-R _ைனpப]XP”. அவ\ Cரl ெந.On6/nத].  
 
அவ\ த- ைபdn/n] மாrlபேரா அl0ரா ைல0s எPt] ப#ற ைவkக 
µய-றா\. ச0ெட-R _றt6 “ராj [ Qகெர0 C1pπயா?" எ-றா\.

 
“எ-ன *ைளயாP.றாயா? எ- அmமா எ-ைன ெகா-ேற *Pவா\” எ-றா- 
Qhtதpப1ேய.  
 
“ஆ. இpேபா] உ- அmமா உ- அ/.l இlைலேய?” எ-றா\.  
 
“சt6யtைத காpபா#ற ேவXPm எ-றாl யா/m µ-ேன இ/kக ேவXPm 
எ-ப] அவQயm இlைல” எ-றா-. 
 
“அேமyŋ. உ-ைன பாrkக எனkC *யpபாக இ/k.ற]. அேத சமயm 
Nகlm ந-றாக இ/k.ற]. நா- பல இn6ய CPmபŋகைள பாrkCm ேபா] 
ஏ- அெமhkகா*l இnத கலாcசாரm இlைல எ-R வ/n]வ]XP”. 
 
அவ\ Qகெர0ைட எPt] உ\ேள ைவtதா\.

  
“ேஹy நா- π1kக மா0ேட- எ-R ெசா-ேனேன த*ர [ π1pப6l எனkC 
ஒ-Rm ஆ0ேசபைன இlைல”.

  
“பரவாdlைல. πறC” எ-R *0P அைம6யானா\. 
 
ச0ெட-R அவ\ “ராj உ- vைம எனkC காXπkக மா0டாயா?” எ-றா\. 

 
அவ8kேகா �kகமாக இ/nத]. இ/nதா(m அவBட- இ/pப] 
ஆRதலாக இ/nத]. நாைள ேவR khைஸ அைழkக ெசlல ேவXPm. 
அ(வலகm ேவR ேபாகேவXPm. க1காரtைத பாrtதா-. 1 மe 
ஆ.d/nத].
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அவ- க1காரtைத பாrtதைத கவftத Qnயா, “உனkC ேநரமா.*0ட 
ெத-றாl πறC ஒ/ நா\” எ-றா\. 
 
“இlைல பரவாdlைல” எ-R *0P ஒ/ ஆl ேடr- எPt] எkகrs 
ெத/ைவ கடn] ைடலr அவ-x*l வX1ைய _றt6னா-. 
 
“pçs வா Qnயா. இ] தா- எ-8ைடய C1ைச” எ-றா-.

 
Qல _Nடŋக\ கXகளாl ேநா0டm *0டவ\ “வாv" எ-R *0P 
ேசாபா*l அமrnதா\. உ0காrnத உடேன அவ\ கXëkC ப0ட] “ís 
அl0 ைச0" எ-ற அG*pT தா-.  
 
“ஐயாm ேஸா ஸாh” எ-R ெசாln*0P ெவJேய ைவt6/n] காலe 
ெப01dl த- ைஹ ãlைஸ *0P அழகான ெவ\ைள காlகBட- 
ெமtெத-R உ\ேள νைழn] மRப1Vm ேசாபா*l அமrn]k ெகாXடா\. 
 
ைபdn/n] áXPm Tைகpெப01ைய எPtதவ\ “ேநா sேமாk.ŋ" எ8m 
இ-ெனா/ அG*pைப பாrt]*0P சntதpப1ேய உ\ேள ைவtதா\. இ] 
எ-ன ~டா இlைல ப\Jktடமா எ-R *யnதா\. 
 
எJைமயான அைற. அழகாக அலŋகhkகpப01/nத]. அழகான *ளkCக\. 
ஒ/ ெபhய *ேவகானnதr படm. ஒ/ Ttதக அலமாh. பல Ttதகŋக\. 
அகரா6க\. ஆŋ.லm sபாf{ pெர-c எ-R ெமாÇ பdல Ttதகŋக\. 
ேயாகா Ttதகŋக\. 
 
“உ- ~0ைட o#Gpபாrkகலாமா” எ-R ேக0Pk ெகாXேட வலpTறm 
இ/nத பPkைகயைறkC\ νைழnதா\. அசn] ேபானா\. ஒ/ 
6/மணமாகாதவf- ~01#C வnத oவேட இlைல. எlலாm இ/kக 
ேவX1ய இடt6l இ/nத]. 
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]eமeக\ அழகாக அPk. ைவkகpப01/nதன. பPkைக அ/ேக பகவt 
ìைத Ttதகm. ஒ/ வாேனாn ெப01. ஒ/ CGpேபP. ஒ/ ேபனா. 

 
“உ- ~P Nகlm எJைமயாகlm ந-றாகlm இ/k.ற]” எ-றா\. 
 
“ந-G. எ-ன C1k.றாy [?”

 
“எ]lm ேவXடாm. இ-8m îயr வd#Gேலேய இ/k.ற]” எ-றா\.  
 
“πறC ஏதாவ] சாpπட இ/k.றதா” எ-R ேக0டா\. 
 
“Qnயா நா- ைசவm. உனkC அhQ ெரா01ைய த*ர ேவR எ]lm 
.ைடkகா]” எ-றா- Qhtதப1ேய. 
 
“எ] இ/nதா(m பரவாdlைல. ெகாP” எ-றா\.

 
Cழnைத ேபால இ/nத அவைள பாrt] ரQt]k ெகாXேட ெரா01ைய oட 
ைவtதா-.

 
அவ\ த-8ைடய ைகtெதாைலேபQைய எPt] யாhடேமா ேபQனா\. πறC 
ெம]வாக சைமயலைறkC\ νைழn] அவ- π-னாl _-Rk ெகாXேட 
“ராj ஒ/ Q-ன πரcசைன. எ-8ைடய ேதாÇ இ-8m ~P வர*lைல. 
நா8m ~0Pc சா* எPt]வர*lைல. உனkC πரcசைன இlைலெய-றாl 
நா- இ-R இரl ம0Pm இŋC தŋகலாமா?" எ-றா\. 
 
“ஓ. ஒ-Rm πரcசைன இlைல. இnத ~P இரXP பPkைகயைற ெகாXட]. 
[ µதnl சாpπP” எ-றா-. 
 
அவ\ த-8ைடய sெவ0டைர தைலkC ேமலாக கழ#G ேசாபா*- ேமl 
ைவtதா\. அவBைடய உடl க0P இ-8m ந-றாக ெதhnத]. 
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அவ- ஆrவமானா-. 

 
 
எ6rTறt6l உ\ள நா#காndl அமrn]k ெகாXேட ெதாைலகா0Q 
ெப01ைய ]வk.னா-. 
 
அவ\ த-8ைடய ச0ைடd- ேமல இரXP πtதா-கைள தளrt6*0P 
ச0ைடைய µழŋைக வைர o/01*0P சாpπட ]வŋ.னா\. 
 
அவ8ைடய கXக\ த- ச0ைடkC\ νைழவைத கXP “இ-R இரl 
எ-fடm வ/வா- பாr" எ-R த-fடேம ெசாlnk ெகாXடா\.

 
அெமhkக ெதாைலகா0Qக\ Nகlm தரŋெக0ட _ைலdl இ/k.ற]. ஒ/ 
_கOcQVm யாைரVm 60டாமl ேகவலpபPtதாமl இ/kகா]. 
மதŋகைளVm மfதrகBm _றtைதVm ைவt] தா- இவrகBைடய 
நைகcoைவ உணrேவ. இlலா*0டாl அள*lலாமl காமk ேகJkைக\. 
அைத அைணt] *0P அவைளp பாrt] “சாpபாP எpப1" எ-R ேக0டா-. 
 
“இ] tட .ைடkகா*0டாl நா- இ/kCm பQdl உ-ைனேய 
சாpπ01/pேப-” எ-றா\ Qhtதpப1ேய. அழC ேதவைத. அவJ- அழC 
அhதார அழகா எ-R நாைள ெதhn]*Pm எ-R _ைனt]k ெகாXடா-.

 
அவ\ உXP µ1tத]m அவBைடய பPkைக அைறைய காXπt]*0P 
*ளkCக\ அைணt]*0P த- பPkைக அைறkC ெசl(m µ- 
அலமாhdl இ/nத ெதyவŋகைள வணŋ.*0P உறŋகc ெச-றா-.
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அt6 யா ய m 4

4

காைலdl 6 மekC அலாrm ைவkகாமேலேய எinதா-. காைலk 
கட-கைள µ1t]*0P ேதzr கலn] அவ\ கதைவ த01*0P உ\ேள 
ெச-றா-. அவ\ எinதபாP இlைல. 

 
Cழnைத ேபாl அவ\ உறŋCவைத பாrt] ரQtதா-. µகt6l கைள 
ெகாÜசµm Cைறய *lைல. சாயm ேபா0ட உதPக\ இlைல. 
இlைலெய-றாl 12 மe ேநரt6l எnத சாயµm கைரn]*Pm. o#R 
µ#Rm பாrtதா- கா-டாk ெல-s ெப01க\ ெத-பட*lைல.

 
“Qnயா” எ-றா- ெம]வாக அவைள எipT மனNlலாமl.  
அவ\ ெம]வாக கX*Çt] பாrtதா\. *1n6/nத]. எin] அமrn] 
உடைல Qnrt]k ெகாXடா\. இரl அவ- வர*lைல. ெவC ேநரm அவ- 
ஏதாவ] காரணm ெசாln கதைவ த0Pவா- எ-R காt6/n]*0ேட அவ\ 
�ŋகc ெச-றா\. இ]ேவ ஒ/ அெமhkக நXபf- ~01l தŋகd/nதாl 
எ- பPkைகdn/n] தா- அவ- எin6/pபா- எ-R தனkCtதாேன 
ெசாlnk ெகாXP எinதா\. 
 
ெம]வாக T-னைகt]k ெகாXேட அவfடN/n] ேதzr ேகாpைபைய 
வாŋ.k ெகாXடா\.

 
“[ தயாராC. நா8m CJt]*0P தயாரா.ேற-” எ-R ெசாln*0P அவ\ 
ப6(kC காt6ராமl த- பPkைகயைறdl இ/nத CJயலைற ேநாk. 
ெச-றா-. 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அவBm எin] தயாரானா\. அழகான oகnதm அவ\ 3kைக ெதா0ட]. 
த- அைறைய *0P ெவJேய வnதவ\ ராj இPpπl ஒ/ ெவ\ைள 
உைடைய உPt6k ெகாXP கX 31 6யானt6l இ/pபைத பாrtதா\. 
எ6ேர ஒ/ ஊ]வt6 Tைகn]k ெகாX1/nத].

 
 
NCnத ஆrவt]ட- ஒ/ µkகாnைய எPt] அவ8/.l ேபா0Pk ெகாXP 
அவைன உ#R கவftதா\.

 
க0Pkேகாpபான உடl. மாrπ- CRkகாக ஒ/ ெவ\ைள Ñl. ெந#Gdl 
QவpT ெபா0P. எ6ேர Qல ெதyவpபடŋக\. இவைனp ப#G _ைறய 
ெதhn]k ெகா\ள ேவXPm எ-R _ைனt]k ெகாXடா\.

 
சn6யாவnதனm ெசy]*0P ஆ6tய h/தயm sேலாகm ெசாln*0P 
ஹ8மா- சாnஸா ப1t]*0P நமsகht] எinத ராj Qnயா த-ைனேய 
பாrpபைத பாrt] "ேஹ வா0 ஆr x (k.ŋ அ0" எ-R ேக0டா-. 
 
“ராj [ ெசyவெதlலாm எனkC ஆcசrயமாக இ/k.ற]. [ எ-ன 
ெசyதாy?”

 
“இ] சn6யாவnதனm. இைத 3-R µைற ஒ/ நாைளkC ெசyய ேவXPm. 
ஆனாl ெப/mபாேலேனாr இரXP µைற ெசy.றாrக\. πறC நா- 
ñhயைனVm ஹ8மாைனVm வணŋ.ேன-”. 
 
“ஹ8மா-? த0 மŋ. கா0” எ-R ேக0டா\. 
 
“ஆm. அவr 6/மணm ெசy]k ெகா\ளாமl ராம/kகாக த- வாOைகைய 
அ#பet] ெகாXடவr. 6/மணமாகதவrக\ தŋகBைடய 
மேனாபலt6#காக அவைர வணŋCவr”.  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“ஒ/ நா\ சn6வ-டனm ெசyயா*0டாl எ-ன ஆCm?” எ-R ேக0டா\ 
Nகlm ஆrவt]ட-.

 
“ஒ-Rm ஆகா]. தXடைனkகாக பயn] எைதVm எŋக\ மதt6l 
ெசyவ6lைல. πறC ஒ/ நா\ இைத *ளkகமாக ெசாl.ேற-. இpேபா] [ 
தயாr எ-றாl நா- உ-ைன ~01#C ெகாXP *ட0Pமா?” எ-R 
ேக0டா- அவசரt]ட-. 
 
“ராj [ கவைலpபடாேத. எ- ேதாÇ இ-8m Qல ேநா1கJl வn] 
*Pவா\” எ-R அவ\ ெசாlnk ெகாX1/kCm ேபா] அவBைடய 
ைகtெதாைலேபQd- மe ஒntத]. 

 
“ஓேக. ஐயாm கmNŋ ைர0 அேவ” எ-R அைணt]*0P “ராj [ ெசyத 
உத*kC Nகlm ந-G எ-R*0P அவ- ச#Rm எ6rபாrகாத சமயt6l 
அவைன அைணt] அவ- க-னt6l ெமlnய µtதN0P பறnதா\. 
 
Qல ெநா1க\ அைத ரQtதவாேர _-G/nத அவ- உடைல Qnrt]k 
ெகாXP அ(வலகt6#C .ளmπனா-.
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அt# யா ய m  5

5

ேடy. அ6r{டkகார-டா [. இ-fkC én6 kளாyl phயா உ- 
பkகt6ல உ0காrn6/nதாளாேம! - ./{ண- அரo ேமl _ைல ப\Jd- 
tைட பn] ைமதானt6l அவrக\ வழkகமாக சn6kCm இடt6l 
ேக0டா-.  
 
ேபாடா. பkகt6ேல உ0காrnதா ெபhய *ஷயமா? ராஜேகாபாl µகm Qவkக 
ேக0டா-. 
 
ேடy. எŋக பkகt6ேல உ0காrnதாளா? உ- பkகt6ேல தாேன 
உ0காrnதா! நா- ெசாlலேல! உ-ைன அவ\ லv பXறாடா! 
 
“ஹாy ேம- அnத அழ. Qnயா உ- ~01ேலேய தŋ. *0டாளாேம ேந#R. 
ந-றாக ttத1tórகளா” எ-றா- khs வX1kC\ νைழnத உடேனேய. 
 
“இlைல khs. [ _ைனpப] ேபாl எ]lm இlைல. நாŋக\ தftதf 
அைறdl தா- உறŋ.ேனாm”. 
 
“ேடy. ெபாy ெசாlலாேத”  
 
“_ஜமா khs”. 
 
“[ எ-ன இmெபாெட-டா?”  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“* காl இ0 ெசlஃp 1ypJ- பாk ேஹாm khs” எ-றா- கா0டமாக. 
 
“ஐயாm ஸாh. தpபா எPt]kகாேத ராj”.  
 
அPkCமா1 காr _Rt]m க01டt6l இரXடாm தளt6n/nத ஒ/ 
காndடt6l வX1ைய _றt6னா-. இ/வ/m அ(வலகm ேநாk. 
நடnதாrக\. 
 
“ஏy Qnயா எ-ன µதl நாேள அவேனாட தŋ.0ேட?” அவBைடய ேதாÇ 
è1 ேக0டா\. 
 
“எ-.0ட சா* இlைல அதனாேல தŋக ேவX1யதா ேபாco”  
 
“ஏy. கைத*டாேத. எ-ன பXòŋக இரXP ேப/m”. 
 
“ஒ-8m இlைல. ராj ஒ/ *t6யாசமான மfத-”.  
 
“அவ- எ-ன ைகயாலாகாதவனா” எ-றா\ |1 ெபhதாக Qht]k 
ெகாXேட. 
 
“ஐ எksெபk0 அ- அபாெலÖ |1” எ-றா\ Qnயா ேகாபt]ட-. 
 
“ஐயாm சாh. எ-னாcQ-8 ெசாl(” எ-றா\ ஆrவt]ட-. 
 
“|1. இ] உXைம. எŋக இரXP ேப/kCm நP*ேல ஒ-8m 
நடkக*lைல. அவ- எ-ைன ெதாடktட இlைல. நா- தா- காைலdl 
வ/m ேபா] அவைன அைணt] µtதm ெகாPtேத-”. 
 
“அவ8ைடய கலாcசாரm எ-ைன *யkக ைவk.ற]. ஒ/ நா\ µikக 
உ-ைனpேபால ஒ/ ெசkyயான ெபXëட- எpப1?”  
 
|1d- க/t] ராj ேமl அவBkC இ/nத ம6pைப இ-8m t01ய].
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அt# யா ய m  6

6

சfk.ழைம ஈs0 pர-s*k Ñலகt6l. வாராவாரm வn]*Pவா-. 3-4 
மe ேநரm TtதகŋகBட- கÇpபா-. அ-Rm ேநரm கÇt]*0P ெவJேய 
வ/m ேபா] எ6rpப0டா\ Qnயா. 
 
“ஹாy Qnயா. எpப1 இ/kேக?”  
 
“நா- நlலா இ/kேக-. ராj எpப1 இnத பkகm?”. 
 
“நா- சfk.ழைமயானா இŋேக தா-”. 
 
“அpப1யா. நா- எpேபா]m ெவ\Jk.ழைம வ/வ]XP. அPtத 
வாரt6n/n] நா8m சfk.ழைமேய வ/ேவ-” எ-R அவைன ஆOn] 
பாrtதா\. 
 
அவ8m அவ\ கXëkC\ ேநாk.யப1ேய “நா- ப1kக வ/.ேற-" 
எ-றா-. அவBm சைளkகாமl “நா- உ-ைன ப1kக வ/ேவ-" எ-றா\. 
 
இ/வ/m காr _Rt6d/nத இடm வைர tடேவ நடn] ெச-றாrக\. காr 
அ/ேக வnதlட- "எ-ன Ttதகŋக\ எPtதாy?" எ-R ேக0டா-. 

Encyclopedia of  Ancient Indian Culture by N.N. Bhattacharyya,  
Encyclopedia of  Indian Culture by R. N. Saletore, Facets of  Indian culture by 
P.C. Muraleemadhavan.
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“ேஹy எ-ன இ] இn6ய கலாcசாரtைத ப#G ஏதாவ] ஆராycQ 
ெசy.றாயா?” எ-R ேக0டா-. 
 
“இlைல. எனkC இn6யrகைள ப#G _ைறய ெதhய8m. அ]kகாகtதா-”.  
 
*யnதப1ேய “எ-ேனாட ஒ/ மe ேநரm 6னµm இ/n6னா _ைறயா 
ெசாlேவ-” எ-றா-.  
 
“ஒ/ மe ேநரt6#C ேமேலேய இ/nேத-னா?” எ-றா\ T6r ேபாPபவ\ 
ேபால.  
 
“ஒ/ மekC ேமலா?”  
 
“ஆm. உனkC ஆ0ேசபைன இlைல-னா உ- ~01l நா- தŋகலாமா? 
ஆCm ெசலைவ ப.rn]k ெகா\ேவாm. ஏ-னா நா- இ/nத அைறேயாட 
ஓpபnதm µ1lkC வ/]”.  
 
இைத ச#Rm எ6rபாராத ராj தயŋ.யப1ேய.. 
 
“Qnயா [ அெமhkக-. நா- இn6ய-.  [ .Gs]வ ெபX. நான இn]. 
அைசவm சாpπPபவ\. நா- otத ைசவm. எ- ~01l [ இயlபாக இ/kக 
µ1யா]. பல க0PpபாPக\ இ/kCm. நா8m 6னµm காைலdl Lைஜ 
ெசyேவ-. உனkC ெதாn6ரவாக இ/kCm. எ- ~01l [ Tைக π1kக 
µ1யா]. C1kக µ1யா]”.  
 
“[ அ-R எ- ~01l மŋ. கா0 பாrtதாயlலவா? அவைர LÖpபவrகJ- 
~P Nகlm otதமாக இ/kகேவXPm. [ தpபா _ைனt]k ெகா\ளாேத. 
உனkC சhpப0P வரா]”. 
 
“ராj. நா- உ- ~01l இ/kக ஆைசபடேற-. உŋக கலாcசாரtைத 
உ-ேனாட tட இ/n] ெதhÜQkக */mபேற-. இn6யாைவ ப#GVm 
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இn]t]வm ப#GVm _ைறய ெதhய8m எனkC. உ- ~01l நா- C1kக 
மா0ேட- Tைகπ1kக மா0ேட- அைசவm சாpπட மா0ேட-. சhயா?”  
 
“ப0 Qnயா. எ]kC இvவளl க{டpபட8m [. 6னµm 1 மe ேநரm நாm 
Ñலகt6l சn6pேபாm. நா- எனkC ெதhnத எlலா *ஷயtைதVm உனkC 
ெசாlேற-” எ-றா- Cழpபt]ட-. 
 
அவ\ ேகாπt]kெகாXேட ராj “உனkC π1kகைல-னா *0PP. omமா 
காரணm ெசாlலேவXடாm”.  
 
“சh. உ-ேனா ெபா/0கைள எPkக எpப உ- ~0PkC ேபாகலாm” எ-றா- 
ராj ஒ/ µ1lட-.  
 
அவ\ கXகJl சnேதாஷt]ட- அவைன ஒ/ ெநா1 அணt]*0P “நாைள 
சாயŋகாலm நாேன வேர-”.  
 
“சh. ஒ/ ேபா- பXe0P வா” எ-R அŋ./n] *ல.னா- 
ேயாசைனVட-.  
 
தpT ெசyய வாypT .ைடkகாதவrக\ நlலவrக\ எ-R ெசாln *ட 
µ1யா]. தpT ெசyய வாypT .ைடt]m ைதhயm இlலா] தpT 
ெசyயாதவrகBm நlலவrக\ எ-R ெசாln *ட µ1யா]. தpT ெசyய 
வாypT .ைடt]m ைதhயm இ/n]m தpT ெசyயk tடா] எ-R 
க0PpபாPட- இ/pபவrகேள நlலவrக\. 
 
ராj கXணா. நmம சா6dேல நmம கலாcசாரt6ேல நடkகற கlயாணm 
tட இpப *வாகரt6ல ேபாy µ1ÜQP]. எŋக µ-னா1 நாŋக ெசாlற 
ெபாXைண [ கlயாணm பXekக8m ஆைச படேறாm.  
 
ஆனாl அnத ெபாXைண உனkCm π1cQ/kக8m. உனkC π1k.ற 
ெபாXë .ைடk.ற வைரkCm நாŋக ேத1.0P இ/pேபாm.  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ஆனா ேவற நா0Pp ெபXைணேயா ேவற மதt] ெபXைணேயா ெகாXP 
வராதpபா. மதm சா6 இ]kC áG ேயாQk.றவ- தா- நா8m. ஆனா பல 
ஆXPகாலாம தpேபா ைர0ேடா ஏேதா ஒ/ வÇdேல நmப கலாcசாரm 
ேபாd.0P இ/kC.  
 
அைத மாt6னா Cழpபm தா- வ/m. உ- அkகா ைடπŋ kளாs ேபாCm 
ேபா] [ அவBkC ]ைணயா tட ேபாற. ஏ-? ெரௗ1 பசŋக ெதாn6ரl 
பXணktடா]ŋகற]kகாக. [ இ-ெனாtதேனாட தŋகcQைய பாrtதா 
அவ- அXண8kC எpப1 இ/kCm?

 
நா- ெசாlறைத [ எ- இடt6ல இ/n] ேயாQcQpபாrtதா உனkC 
ெதhVm. 
 
அpபா உŋக ம6pTkCm மhயாைதkCm எnத Cழpபm வராமl நா- 
பாrt]kகேற- எ-R ெசாlnk ெகாXடா- தனkCtதாேன.
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அt# யா ய m  7

7

அவ\ அைழkகா*0டா(m அவ\ ~01#C ெச-R அவBைடய 
ெபா/0கைள எPt] வர ராj ெச-றா-. வX1dl அைனtைதVm _ரpπ 
அவ- ~01#C வnதlட- காைர _Rt6*0P வX1dேலேய 
அமrn6/nதா-. 
 
“எ-ன வX1dேலேய உ0காrn6/kேக. சாமா- இறkகேவXடாமா?” 
எ-R ேக0டா\ Qnயா. 
 
“இறkகலாm. எ- ~P ேநா sேமா.ŋ ேஸா-. இlைலயா. அதனாl [ 
Tைகpπ1t]*0P வா நா- இŋேக காt6/k.ேற-”. 
 
“நா- Tைகpπ1pபைத _றt6*0ேட-”. 
 
“எ-ன? Qnயா! நா- ~01l தா- Tைகπ1kக ேவXடாm எ-R ேக0Pk 
ெகாXேட-. உ-ைன _Rtத ெசாlல*lைல”.  
 
“ெதhVm நானாகtதா- _Rt6*0ேட-”. 
 
“C1pபைதVm _றt6*0டாயா ?” எ-R Qhtதப1ேய ேக0டா-. 

“ஆm”. 
 
“எ-ன? .Xடலா?”  

25



 
“இlைல. _ஜமாகtதா-”. 
 
“எ]kC”? 
 
“omமா” எ-R ெசாln கXண1tதா\. 
 
அவ\ ைசைக எ]lm Thயாமl வX1dn/nத அவBைடய ெபா/0கைள 
எPt] ~01#C ெச-R அைத சhயாக அPkக அவBkC உத* ெசyதா-. 
ெதாண ெதாணெவ-R எதாவ] ேக0Pk ெகாXேட இ/nதா\. அவ8m 
ெபாRைமயாக எlலாவ#G#Cm ப6l ெசாlnk ெகாXேட வnதா-. 
 
πறC CJt]*0P ேவ{1Vட- இைறவ- µ- அமrn] “ஓm” எ-R 
ெசாln*0P 6யானm ெசyயt ெதாடŋ.னா-. 
 
அைதpபாrtத Qnயா அவ- அ/.l வn] அமrn] அவ- எ-ன ெசy.றா- 
எ-R பாrtதா\. 
 
Qல *நா1க\ öராக அவfடN/n] oவாசm வn]k ெகாX1/nத]. πறC 
அ]lm _-R*0ட]. மரkக0ைட ேபாl அவ- உடmT ஆ.*0ட]. 
 
*யpTட- அவ\ க1காரtைத பாrtதா\. 15 _Nடt6#C π- அவ- உடl 
தளrn] சகஜ _ைலkC வ/வைத பாrtதா\. உலக அ6சயtைத கXட] 
ேபாl *யnதா\. அவ8ைடய மாrTm ேதாBm அவைள ஈrtத].  
 
இைறவைன Cmπ0P*0P எin] அவ- “ேஹy மRப1Vm எ-ைன பாrkக 
ஆரmπt]*0டாயா? நா- எ-ன ஆராycQ ெபா/ளா” எ-R Qhtதப1ேய 
ேக0டா-. 
 
அவ\ எ]lm ேபச*lைல. ெம]வாக எin] அவ- π-னாl ெச-R 
அவைன இRக அைணtதா\. அவ- உடnl பல மா#றŋக\. _றm இlலா 
6ரவm அவ- உட(kC\ அŋCm இŋCm ஓ1ய]. அவBைடய ைககைள 

26



ெம]வாக அவ- *P*t]k ெகாXடா-. 
 
ஒ/ அைர ைக ச0ைடைய எPt] அen]k ெகாXP ெதாைலkகா0Q 
ெப01ைய ]வk.னா-. ஒ-Rm ேபசாமl அைம6யாக இ/nதா-. 
 
Qnயா அவ- அ/.l வn] அவ- இடkைகைய அவBைடய வலkைகயாl 
இRk.p π1tதா\. “ஐயாm ஸாh ஐயாm ஸாh” எ-R அர#Gனா\. 
 
“பரவாdlைல Qnயா” எ-R*0P மRப1Vm அவBைடய ைகைய 
*P*tதா-. 
 
“Qnயா ஐயாm நா0 இ-ெடரsட0 இ- அ ஷாr0 ேடrm hேலஷ-õp”. 
 
“நா8m தா- ராj. நா- உ-8டேனேய இ/kக */mT.ேற-”. 
 
“அ] நடkகா] Qnயா”. 
 
“ஏ- ராj? நா- அழகா இlைலயா?”  
 
“இlைல. [ ஒ/ அழC ேதவைத”. 
 
“நா- க-ftத-ைம இழnதவ\ எ-R [ _ைனk.றாயா?”  
 
“இlைல Qnயா. *ஷயm அ]*lைல”. 
 
“[ ேவR யாைரயாவ] காதnk.றாயா?”  
 
“இlைல”.  
 
“ேவR எ-ன πரcQைன உனkC”. 
 
“நாm இ/வ/m எlலா *தŋகJ(m ேவRப0டவrக\. ஏேதா ஒ/ ஈrpπl 
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நாm 6/மணm ெசy] ெகாXடா(m அ] Qல வ/டŋகBkC ேமl 
[1kகா]”. 
 
“ஏ- அpப1 _ைனk.றாy [?”  
 
“இn6யா*l 6/மணm ஒ/ ஆëkCm ெபXe#Cm நடpப6lைல. அ] 
இரXP CPmபŋகBkC இைடேய நடpப]. [ŋக\ oதn6ரமாக வளrn] 
பழkகப0P*0ârக\. நாŋகேளா 6யாகm ெசyேத வளrnதவrக\. 
ச.pTtத-ைம எŋக\ ரtதt6l ஊGd/k.ற]. அதனாl தா- Q-ன 
*ஷயŋகBkெகlலாm நாŋக\ *வாகரt] ெசyவ6lைல”. 

 
Marriages are meant to be long term in our country. It will not work-out with us.

 
“நா- எkகாரணtைத ெகாXPm உ-ைன *வாகரt] ெசyய மா0ேட-, 
ராj”.  
 
“அ] இlைல Qnயா. உனkC எpப1 Thயைவpேப-. உ-ைன µtதN0டாl 
எனkC Qkக- வாசm வ/m. அைசவtைத கXடாேல 3kைக அைடtேத 
பழக*0டவrக\ நாŋக\”. 
 
“நா- _ரnதரமாக ைசவமா.*0டாl?”  
 
“ஐேயா. x ஆr .ேரy. 6ŋ pராk1kகln Qnயா. பல 6யாகŋக\ 
ெசyதாவ] ஏ- [ எ-ைன 6/மணm ெசy]k ெகா\ளேவXPm?”  
 
“ராj. ஆX ெபX சமm எ-R ெசாlவாrக\ அெமhkகா*l. இ]வைர 
ஏதாவ] ஒ/ ெபX ஜனா6ப6யாக µ1nதததா?”  
 
“இpேபா] தா- Qπy சானnl ஒ/ µi ேநர ெபX ெதாCpபாளr ஆக 
µ1nத]. இnத நா01l ெபXக\ ஒ/ காம ேகJkைக ெபா/\ தா-. 
உடn- ஈrpT µ1nத]m ஆX *வாகரt] ெசy]*0P ேவR ஒ/ 
ெபXëட- ேபாy*P.-றா-. அவ\ அவ8ைடய Cழnைதகைள ைவt]k 
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ெகாXP ேவைலVm ெசy] ெகாXP அlலாP.றா\. அவ\ ேசாrn] 
ேபானாl ேக0பத#C ஆJnlைல ~01l. இnத சµதாயt6l π\ைளகBm 
அவrக\ ேதைவ µ1nத]m ஓ1*P.-றனr”. 
 
“ஆனாl இn6யrக\ அpப1 இlைல. மைன*Vட- சாCm வைர 
இ/k.றாrக\. π\ைளக\ ெப#ேறாrக\ சாCm வைர tடேவ 
இ/k.றாrக\. எனkC அnத அ-T ேதைவ. அரவைணpT ேதைவ. பா]காpT 
ேதைவ. எ-8ைடய அழC அÇnத π-8m [ எ-ைன ைக*டமா0டாy. 
எனkC [ ேதைவ ராj”. 
 
அவ\ கXகJl கXòr ேதmπ _-G/nத]. 
 
“Qnயா!”  
 
அவ\ அைம6யாக இ/nதா\. 
 
CJrசாதனpெப01dn/nத C1 [ைர எPt] அவJடm ெகாPtதா-. அவ\ 
தைலைய ேலசாக ேகா6னா-. அவ\ அவைன இRக அைணt]k 
ெகாXடா\. ச#R ேநரm அைம6யாக இ/n]*0P அவ\ π1pைப 
தளrt6னா-. 
 
“Qnயா. நா- ெசாlவைத ேக\. நாN/வ/m சn6t] 2 வாரm தா- ஆ.ற]. 
இைதpப#G இ-8m Qல நா0க\ கÇt] ேபoேவாமா?”  
 
அவBm சhெய-R தைல ஆ01னா\. 
 
“ெவJேய ெச-R சாpπPேவாமா?”  
 
அத#Cm சhெய-R தைல ஆ01னா\. 
 
இ/வ/m வX1dl அமrn] ைடலrs அெவ-x *Pt] எkகrs 
ெத/*n/n] வலpTறm எPt] v0 18 π1t] பrகr .ŋ-- பாr.ŋ.l 
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காைர _றt6*0P உ\ேள νைழnதனr. 
 
“ஓலா” எ-R sபாf{ ெமாÇdl அŋ./nத ெமkykக- ெபXeடm 
tG*0P “ஒ- ெவÖ வாpபr pçs" எ-R*0P Qnயாைவp பாrtதா- 
அவ\ ெசlலமாக µைறtதைத பாrt]*0P "ú" எ-றா-.  
 
இரXP வார பழkகt6l தா- கXட அெமhkக ெபXமeகJேலேய 
அhதாரm இlலாத அழ. இவ\ ம0Pm தா- எ-R _ைனt]k ெகாXடா-.  
 
[ ம0Pm ஐயŋகாராy πறn6ரnதாl அmமா µ- ெகாXP _றt6d/pேபன1 
ெபXேண! எ-றா- மன]kC\ேள. 
 
அவBைடய ெம-ைமயான ைககைள உணrnத அவ8ைடய ைகக\ áXP 
அவ#ைற ேவX1ய]. அவ\ அல0Qயமாக அமrn] *ரlகளாl ஏேதா 
வைரn] ெகாX1/nதா\. 
 
இரXP ெரா01க\. அத- நPேவ ஏகpப0ட காyகGக\. இ]தா- ெவÖ 
வாpபr. கடlேள இnத இைல தைழகைள எtதைன நா\தா- 6-ப]? 
ந-றாக இ0n சாmபாr சாpπ0டாl எ-ன? இவைள கlயாணm ெசy] 
ெகாXடாl இவளாl பrகr தா- ெசyயµ1Vm. தNO அmமe ேபாl 
ஆCமா? ஆனாl தNO ெபXமeக\ இtதைன அழகாக இ/pப6lைலேய! 
உணவா காமமா எ-R ேபா01 ைவtதாl எ] ெஜdkCm. இvவாறாக 
_ைனlக\ ஓ1kெகாX1/nத] அவ8\ேள! 
 
“வா0 ஆr x 6ŋ.ŋ?” எ-றா\ Qnயா. 
 
“ஐ *{ ஐ கா- ேச-j x ú அ டN\ pராN- ேகr\”. 

“_ஜமாகவா?”  
 
“ஆm. இ-8m Qல நா0க\ உ-8ட- இ/nதாl நாேன உ-ைன 
காதnt]*Pேவேனா எ-R பயpபP.ேற-” எ-றா-. 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“காதnேய-!”  
 
“சhதா-. ~01l அ1 *im”. 
 
“தNO πராமண ெபXமeயாகேவXPமானாl எ-ன ெசyய ேவXPm?”  
 
“அ] க{டm Qnயா”. 
 
“[ ெசாlேல-” எ-றா\. 
 
“m. சh. µதnl [ Tைக C1 மாNசm இைதெயlலாm *டேவXPm”. 
 
“அைத தா- *0P*0ேடேன!”  
 
“πறC [ தNim சமs./தµm பdல ேவXPm”. 
 
“அ] எ]kC?”  
 
“ஏென-றாl எ- அmமாைவ கவரேவXPm எ-றாl [ எlலா தNO 
சமs./த sேலாகŋகைளVm ெசாlலேவXPm”. 
 
“அ] க{டமா?”  
 
“க{டமா? சமs./தm பd-ற எனkேக பல sேலாகŋக\ ெதhயா]”. 
 
“πறC?”  
 
“இn] பX1ைககைளVm அத- பாரmபrயtைதVm [ ெதhn] ெகா\ள 
ேவXPm”.  
 
“அpTறm?”  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“ேசைல உPtத ெதhய ேவXPm. பÜச கcசm ேபாடேவXPm”. 

“அpப1ெய-றாl?”.  
 
“அ] ஒ/ ஃபாஷ- எ-R ைவt]k ெகா\ேள-”. 
 
“πறC?”  
 
“உ- ெபயைர மா#ற ேவXPm”.  
 
“எ-ன ெபயr?”  
 
“Qn] எ-R மா#G*டலாm”. 
 
“Qn] எ-றாl?”  
 
“அ] ஒ/ ந6d- ெபயr”.  
 
“m. நா- இn]வாக மதm மாறேவXPமா?”  
 
“இn] மதt6l மதm மாRm வழkகm இlைல”. 
 
“அpப1யா? Nகlm ஆcசrயமாக இ/k.றேத!”  
 
“ஆm”. 
 
“πறC எ-ன ெசyயேவXPm”. 
 
“ேஹy. எ-ன _ஜமாகேவ ெசாl.ேற- எ-R _ைனtதாயா! நா- ஏேதா 
*ைளயா01#C ெசாl.ேற-. நடk.ற ேவைலைய பா/. இெதlலாm 
நடkகாத காhயm”. 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“நடt6k கா01*0டாl!”  
 
“ேவXடாm Qnயா. நாm அநாவQயமாக நm மனைத Cழpπk ெகா\ள 
ேவXடாm”.  
 
“ராj. உ-ைன அைடய நா- எ-ன ேவXPமானா(m ெசyயtதயாராக 
இ/k.ேற-”.  
 
“Qnயா!”  
 
அவ- ைககைள இRக π1tதா\. இவ\ ெசாlவெதlலாm நடkCமா? 
நடn]*0டாl அpபா அmமாைவ சமாJkக µ1Vமா எ-R க#பைனdl 
ேகா0ைட க01னா-.
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அt# யா ய m 8

8

oமாr ஒ/ வாரm இpப1யாக ஓ1ய]. 6னµm khs எ-ன நடnத] எ-R 
ராைஜ ேக0க |1ேயா 6னµm QnயாlkC ேபா- ெசy] எ-ன நடnத] 
எ-R ேக0க இ/வ/m ஒ-Rm இlைல எ-R ெசாlnk 
ெகாX1/nதாrக\. 
 
_றŋகைளVm áG மதŋகைளVm áG ைசவ அைசவ க0PpபாPகBkCm áG 
ஒ/ அழகான Tfதமான காமtைத அ1pபைடயாக ெகா\ளாமl ஒ/ காதl 
πறn] வளrn]k ெகாX1/nத]. 
 
Qல µைறக\ ைகக\ ேகாrt]k ெகா\வ] பல µைற அைத *P*t] *0P 
வ/tதபPவ]மாக ராj இ/ தைல ெகா\Jயாக சŋகடpப0Pk 
ெகாX1/nதா-. 
 
அவனாl அmமா அpபாைவ *டµ1யா] QnயாைவVm மறkக µ1யா] எ-ற 
_ைல.  
 
கைடQ இரXP நா0களாக C0 ைந0 .s ேவXPm எ-R அவ\ அடm 
π1t] த- ெந#Gdl அவ- உதPகைள ப6kக ைவt6/nதா\. அ]ேவ 
அவBkC ெபhய ெவ#Gயாக இ/nத]. 
இnத ஒ/ வாரt6l ராமாயணtைத µழவ]மாக அGn6/nதா\. ராம- ராj 
தா- எ-ற µ1lkேக வn]*0டா\.  
 
அ] எpப1 பல மைன*க\ ெகாXட தnைதkC πறnத π-8m ஒ/ 
மைன*kகாக ராம- வாOnதா- எ-ப] *யpபாக இ/nத].
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இnத வாரm அவ\ ப1tத கlêhdl ராமாயணtைத ப#G ேபசpேபாவதாக 
tGனா\. அத#காக ராÖடN/n] CGpTக\ எPt]k ெகாXடா\. 
ராமாயணtைத ஏ#R நடnதாl அெமhkகா ெசாrkகm ஆ.*Pm எ-R 
_ைனtதா\. 
 
ல0oமf- கதாபாt6ரµm அவைள ெவCவாக ஈrt6/nத]. 
அXண8kகாக த- இளைம காம ேதைவகைளVm அடk.k ெகாXP 
ஒ/வ- இ/nதா- எ-ப] அவைள ைபt6யm அ1t]*0ட]. 
 
அவBm ரா|ட- ேசrn] ஹ8மா- சாnஸா ப1kகt ெதாடŋ.d/nதா\. 
அவ\ ேக0Cm ேக\*கBkC Qல µைற அவேன 6kC µkகா1 
ேபாy*0டா-. 
 
“öைத த- கணவைன ேபால ]றவறm ஏ#R ெச-றவ\ ராவண- கடt6k 
ெகாXP ெச-றேபா] நைகைகள எpப1 �k. எGய µ1nத]? ]றவறm 
எ-றாl ெவRm கா*Vைட ம0Pm தாேன!”  

ராj த- தnைதைய ேக0P ெசாlவதாக மழpπ*0டா-.  
 
அ-R த- பைழய கlêhdl கால0ேசபm µ1t]*0P வnதவ\ ேநராக 
ராÖ- அைறkC ெச-றா\. அவ- அpேபா] தா- உறŋகc ெச-G/nதா-. 
 
“ராj நா- இ-fkC உ-ேனாP பPt]kகp ேபாேற-”. 
 
“Qnயா. எ-ன இ] *ைளயா0P”. 
 
“இlைல. நா- உ-ேனாடதா- பPpேப-”. 
 
“ேவXடாm Qnயா. இ]வைர நmேமாட ெந/kகேம எ-ைன பா6cQ.0P 
இ/kC. இ] *ப}த *ைளயா0P”. 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“உ- ேமல உனkC நmπkைக இ/kகா?”  
 
“இ/kC”. 
 
“எ- ேமல எனkC நmπkைக இ/kC. த\JpபP” எ-R tG*0P அவ- 
ேபாrைவkC\ νைழnதா\. 
 
“இ-fkC நா- ெசtேத-” எ-R _ைனtதா-. 
 
அவ8ைடய வலpTறm பPtத அவ\ அவ- ேமl உ/XP அவ8ைடய 
இடpTறt6l வn] பPtதா\. அவBைடய உடl படktடாத இடŋகJl 
ப0P அவைன ]வmசm ெசyத]. 
 
“Qnயா. நாம அபாயகரமான _ைலdl இ/kேகாm”. 
 
“இlைல. ஒ-8m இlைல. [ பP” எ-R*0P அவ8ைடய இடkைகைய 
இRk. π1tதா\. 
 
“ேவXடாm Qnயா” எ-றா- பல~னமாக. அவ8kC அ] ேதைவpப0ட]. 
கைடQயாக ஒ/ µைற én6 kளாQl phயாைவ இ1tத] ஞாபகm வnத]. 

πறC ெச-ைனdl அnத ெபX. 6னµm ஏதாவ] ேக0Cm சாk.l இவ- 
á] வn] *iவா\. ஒ/ µைற அவBைடய ேகா0 கmைபl ெசyய உதlm 
ேபா] அவBைடய கmpx0டh- ெமௗQ- ேமl அவ- ைக இ/kக அத- 
ேமl அவ\ ைகைவtத]m "ஐயாm நா0 ஃபாr 6s ேபπ" எ-R*0டா-.  
 
இnத ெந/kகt6l ஒ/ ெபX அ]lm இtதைன Cைறnத ஆைடகBட-. 
“ஜமாy” எ-றா- உ\ேள இ/nத காம-. அபாய சŋC ஊ6ய] அவ- 
பXபாP. 
 
அவ\ அவ8ைடய ேதாJl த- தைலைய ைவtதா\. ெபXகJ- tnதl 
6/*ைளயாடl வசனm ஏேனா _ைனlkC வn] ெதாைலtத]. [ எ-ன 
ேவXPமானா(m ெசyய1 ெபXேண இnத *oவாNt6ரf- தவm 
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கைலயா] எ-R ெசாlnk ெகாXடா-. ஐேயா *oவாNt6ரf- தவµm 
ஒ/ µைற கைலn]*0டேத எ-R வ/n6னா-. 
 
அவ\ அவBைடய இட] ைகைய அவ- மாrπl வைளtதா\.  
உடைல மரkக0ைடயாக ஆk.k ெகாXடா-. ஆOn] மனµவn] மன6l 
வnத sேலாகŋகைள ெசாlல ஆரmπtதா-. 
 
அவ\ அத#C ேமl படர*lைல. அவைன அைணt]k ெகாXP உறŋகt 
]வŋ.னா\. அவBைடய மனm அைம6யைடn6/nத].  
 
ராமாயணtைத ப#G ேபQ அைனவh- பாரா0ைடVm ெப#றா\. அŋ./nத 
ஒ/ இn6ய ஆQhயr அவைள உcQ ேமாrn] எ- நா0P கா*யt6- 
ெப/ைமைய உ-னாl அGய µ1nத] எ-R tG அiேத *0டாr. 
ெசy6tதா\ ெதாைலகா0Q _/பrக\ எ-R அவைள அைனவ/m ñOn]k 
ெகாXடனr. 
 
பல ேக\*கBkC *ைட ெகாPtத πறC ஒ/ ேக\* அவைள பா6tத].

Ramayana is a fact or fiction?  
 
How does it matter? We need to learn what we need to. Whether it’s from the facts 
or fiction, history or mere imagination, how does it matter?  
 
Do you think it’s possible in this century that a man can be just a one woman per-
son? 
 
Yes. It’s possible. If  a man doesn’t want his girl to sleep with many he 
needs to follow that himself  too.  
 
Do you know somebody who lives like Ram?
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Yes I know.  
 
Who is it?

 
இnத ேக\*kC ப6l ெசாlலாமl T-னைகt]*0P நகrnதா\. 

 
ஒேர பPkைகdn/n] அவ\ இ-R இவ8kC ைவtத] ஒ/ ப}0ைச. அ6l 
அவ- Ñ#RkCÑR வாŋ.ய6l அவBkC ஆனnதm. 
 
அவBkC அவ- உடl ேதைவpப0ட]. ஆனாl அவசரm இlைல. அவைன 
ஆV\ µikக தனதாk. ெகா\ள _ைனtதா\. த-8ைடய இனt6l அவ\ 
கX1ராத ேக01ராத ஒ/ Cணm.  
 
ராÖடm இ/nத அnத சk6. பலm. க0PpபாP. இவேன எ- ராம-.  
ராம8kகாக 14 வ/டm தா- அnத öைதயாl இ/kக µ1nத]. இவ8kகாக 
நா- 28 வ/டm tட காt6/pேப-. 
 
அnத அெமhkக ெபX த-8ைடய ெபXைமைய µத- µைறயாக 
உணrnதா\. khைஸ மானöகமாக Tகழnதா\.  
 
அவைன இ-8m இRk. அைணt]k ெகாXP உறŋ.னா\.  
 
காணாமl ேபான CழnைதkC áXPm அmமா .ைடt]*0டாl மRப1Vm 
எŋேக அmமா ெதாைலn]*Pவாேளா எ-ற பயm இ/kCm இlைலயா? 
தாேன அmமாைவ க01 அைணt] அவJடm இ/n] இf πhயாமl 
இ/kகேவXPm எ-R அnத Cழnைத _ைனkCm அlலவா? அ] ேபா-ற 
அைணpT அ]. காமm இlைல. ஒ/ ெப/ைம. ஒ/ ம.OcQ. ஒ/ சாதைன. 
தா- கXட ராமைன அவ\ இழkகt தயாராக*lைல. 
 
இŋC ராமாயண கால0ேசபm அŋேகா ஒ/ மகாபாரதpேபாr. அவ- 
அŋகŋக\ ñேடGd/nதன. உடl அனலாக ப#Gெயhnத]. ேவXPm 
ேவXடாm எ-ற மனpேபாரா0டm. 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எtதைன ேநரm இpப1d/n6/pபா- எ-R ெதhய*lைல. அவ8kC 
ெதhnத எlலா sேலாகŋகைளVm ெசாln µ1t]*0P உறŋகc 
ெச-றா-.
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9

காைலdl அவ- CJt] µ1t] Lைஜ ெசy]*0P வnதவ8kC ஒ/ 
ஆcசrயm. உணl ேமைசd- á] ப/pT சாதm தயாராக இ/nத]. 
பkகt6ேல இn6ய சமயைலpப#G ஒ/ Ttதகm. இவ\ எ-ைன உXP 
இlைலெய-R ஆkகாமl *டமா0டா\ ேபாn/k.றேத! 

“ராj. நlலா இ/k.யா?” எ-றா\ மழைல தNÇl. 

“வா0. Qnயா? x ஆr ேலrfŋ டN\?”  

“ஆm” எ-றா\. “ராj எனkC ஒ/ உத* ெசy.றாயா?”  
 
“எ-ன?”  
 
அவ\ ெம]வாக அவ- அ/.l வn] அமrn] அவ- ைககைள எPt] 
அவBைடய ெநÜQl ப6t]kெகாXடா\. எ-னடா இ] காைலd(m இnத 
tt] ெதாடŋ.*0டேத இைத எpப1 சமாJpப] எ-R ேயாQtதவாேற 
இ/nதா-. 
 
இட] ைகdn/nத x எs ஏ Pேடைவ Tர01 நா- ேந#R ெகாPtத 
_கOcQைய ப#ற ெசy6 வn6/k.ற] எ-றா\ Cழnைதd- 
C]கலt]ட-. 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அைத ப1tத அவ- “வாv Qnயா [ எ-ைன ெப/ைமk 
C\ளாk.*0டாy” எ-R அவைள அைணt]k ெகாXடா-. 

“ெசாl எ-ன உத* ேவXPm எ-R ெசாl” எ-றா-. 

“நா- உŋக ~0PkC ேபாக8m”. 

“எ-ன?”  
 
“ஆm”. 
 
“அெதpப1 µ1Vm Qnயா?”  
 
“ராj. நா- ெசாlவைத ேகB. நா8m எ-8ைடய ேதாÇVm உŋக ஊ/kC 
ேபாேறாm. அவ\ _ஜமாகேவ இn6யாைவpப#G ஆராycQ ெசyயpேபாறா. 
ஆனா நா- உŋக அpபா அmமாlட- பழகp ேபாேற-. ஒ/ ேவைள 
அவŋகBkC π1cQ/nதா நmம கlயாணm oலபமாக நடkCm இlைலயா?”  
 
எ-னடா வmபாக இ/kேக? நாm _ைனtதைத*ட இnத ெபX உR6யாக 
இ/k.றாேள! 
 
“சh. நா- எŋக அpபா அmமாlkC க1தm எiதேற-. ஆனா ஒ-8 [ எனkC 
ெதhÜசதாகேவா எ- ~01l இ/kகறதாகேவா ெசாlலk tடா]. அ] 
ெராmப πரcQைனயா.Pm”. 
 
“3c” எ-றா\ T-னைகVட-. πறC இn6யாlkC *சா பயணt6#கான 
தயாhpTகைள ெசyயt ெதாடŋ.னா\. 
*ைளயா0டாக அவ8ட- அ-R உறŋ.யவ\ 6னµேம அவ- அைறdl 
உறŋகt]வŋ.னா\. 
 
ஒvெவா/ நாBm த- க-ftத-ைமkC பŋகm வராதைத கXP அவ\ 
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Lht] ேபானா\. அவ\ ேதாÇக\ எlலாm ரா|ைடய இn6ய நXபrக\ 
யாராவ] இ/nதாl தனkCm அGµகபPt6 ைவ எ-R அவைள நcசhkகt 
]வŋ.*0டாrக\. 
 
வாl மாr0 பாt பாrk எ-R ~0Pc சாமா-க\ வாŋக கைட ~6kC 
ெசl(m ேபாெதlலாm ெதாைலேபQdl த- ேதாÇகைள அைழt] அŋேக 
வரcெசாln*Pவா\. 
 
πறC ஏேதrைசயாக சn6pப] ேபாl ராைஜ அவ\ ேதாÇகBkC 
அGµகpபPt6 ைவpபா\. இ]ேவ ஒ/ வழkகமா.*0ட]. 
இவ\ இn6ய ெபXணாக மாRவைதp பாrt] அவBைடய ேதாÇகBm Tைக 
C1ைய _Rt6 ைசவமாக மாற µய-Rk ெகாX1/nதனr. ஒ/ Qலr அpப1 
மாGயπறC தாŋக\ ெசாrகt6l இ/pபதாக உணrnதனr. சtதNlலாமl 
Qnயா _V ெஜryd- அnத QGய நகரமான ஈs0 pரனs*k.l ஒ/ 
கலாcசார Tர0Q ெசy]k ெகாX1/nதா\. 
 
அவேனா ஒvெவா/ நாBm பkகt6l பPt]k ெகாX1/nத அnத அழC 
ப]ைமVட- ெவRm கன*l ம0Pm உட(றlk ெகாX1/nதா-. ஆனா(m 
அவ- த-8ைடய மேனாபலtைத இழkக*lைல. 15 _Nட 6யானm 30 
_Nடமாக மாGd/nத].
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ெச-ைன *மானt6l ேதாÇ }டாlட- வn6றŋ.னா\ Qnயா. *யாழ- 
காைல. µரJ வn6/nதா-. அவrகைள அைழt]c ெச-R ேகாடmபாkகm 
பாrk ராயl ஓ0டnl தŋக ைவtதா-.

 
ெவ\J இரl ./{ண8m ரா|lm *ipTரm ெசl(m ேபா] அைழt] 
ெசlவதாக 60டm. 
 
µரJ *ைடெபRவத#C µ-T Qnயா அவைன _Rt6னா\. 

“µரJ உŋகBkC காயt6hைய ெதhVமா?” எ-றா\. 
 
“எnத காயt6h?”  
 
“m. அவ8ட- ேவைல ெசyத ெபX. அவ- ெமௗyl ைக ைவkCmேபா] 
அவBm ைவtதாளாேம? அnத ெபX”. 
 
“ஓ அவளா. ெதhVm. இpேபா] ஒ/ காl ெச-டhl தா- ேவைல ெசy.றா\. 
அவBkெக-ன?”  
 
“அவைள பாrkக ேவXPேம?”  
 
“எ-ன? Cழpபமாக பாrtதா-”. 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“ஆமாm”. 
 
“சh. எ-ன ெசாln உŋகைள அைழt] ேபாக எ-R ேயாQk.ேற-”. 
 
“ஏதாவ] காரணm ெசாl(ŋக\” எ-றா\. 
 
அ-R ம6யm ஏேதா ெவJநா0P கmெபf ேநrµக ேதrl நடt]வதாக 
ெசாln காயt6hைய ஓ0ட(kC அைழt] }டா*#Cm QnயாlkCm 
அGµகpபPt6னா-. 
 
ஒ/ Qல ேக\* ேக0டπறC, “காயt6h [ŋக\ யாைரயாவ] 
காதnt6/k.ùrகளா?” எ-R ேக0டா\ Qnயா. 
 
“இ] எ-ன ெம-ெபா/\ கmெபfயா இlைல 6/மணm நடt]m 
_Rவனமா?” எ-R _ைனtதா\ காயth. 
 
“ஆm”.  
 
“இpேபா] உŋகBkC 6/மணm ஆ.*0டதா?”  
 
“ஆm”. 
 
“[ŋக\ காதntதவைரேய 6/மணm ெசy] ெகாXârகளா?”  
 
“இlைல”. 
 
“ஏ-?”  
 
“நா- காதntதவ- எ-ைன காதnkக*lைல”. 
 
“அவ/ைடய ெபயைர ெதhn]k ெகா\ளலாமா?”  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“ஷŋகr”. 
 
“ராஜேகாபாl” எ-R ப6l ெசாlவா\ எ-R எ6rபாrtதவBkC இnத ப6l 
Cழpபமாக இ/nத]. 
 
“சh [ŋக\ ேபாகலாm. இெமdnl உŋகBkC தகவl அ8pT.ேறாm”.  
 
காயt6h *ைடெப#R ெச-றா\. ேபாCmேபா] µரJdடm “எ-னpபா 
கmpx0டr பt6 ஒ-8ேம ேக0கைலேய?” எ-றா\. 
 
“அ]வா அவrக\ ெஹc ஆr இ-டrvxkகாக வn6/k.றாrக\” எ-R 
மipπனா-. 
 
“உ\ேள வnத µரJைய பாrt] எ-ன µரJ அவ\ ஏேதா ஷŋகr ெபயைர 
ெசாlறாேள? அவ\ ராஜேகாபாைல காதnkக*lைலயா?”  
 
“ஹா ஹா அவ\ எŋக\ ஆîyl காதnkகாத ஆேள இlைல. கைடQயாக 
அவ\ வைல ~Qய] ஷŋக/kC” எ-றா- Qhtதப1ேய. 
 
“எ-ன [ŋக\ இn6ய ெபXகBm அெமhkக ெபXக\ மா6hதானா? நா- 
எ-னேமா _ைனt] வnேத-”. 
 
“ஆm Qnயா. இn6யா*l கலாcசாரm மாGk ெகாX1/k.ற]. காl 
ெச-டr, ππஓ, ெவJநா0P கmெபfக\, மl1pெலks, ேவைல, ைக _ைறய 
சmபளm, ெவJநா0P ெடn*ஷ- ேசனlக\, அ6கமான கlயாண 
ெசலlக\, ெபாRpπlலாத ெப#ேறாrக\, ெப#ேறாrக\ ேபcைச ேக0காத 
π\ைளக\, 6/மணt6#C µ-ேப உடl உறlக\ எ-R ெபhய அள*l 
கலாcசார öரÇl ஏ#ப0PkெகாX1/k.ற]”. 
 
“அெமhkகrகJடt6n/n] அGl 6றைம, க1ன உைழpT, ெபாRpT, 
oதn6ர பாŋC, இைவகைள க#காமl அவrகBைடய உணl, உைட, ெசks 
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கலாcசாரm இைதtதா- இவrக\ க#G/k.றாrக\” எ-R ெபாhn] 
த\Jனா- µரJ. 
 
இைத ேக0P அ6rn] ேபானா\ Qnயா.  
 
“ஆனாl ராஜேகாபாl?”  
 
“ஆஹா. அவனா? இn6ய கலாcசாரm இ-8m உd/ட- இ/k.ற] 
எ-றாl அவைனp ேபால Qல ஆ0களாl தா-. 
இ-8m ேக0டாl எŋக\ C/pேப இpப1tதா-. ெபா] நல ேசைவ இரtத 
தானm ேகா*l Cளm *ேவகானnதr xt kளp எ-R *t6யாசமானவrக\ 
நாŋக\. Q-ன வய6l ைச0 அ1tதா(m காதntதவைளேய க0Pவ] 
இlைல க01னவைள காதnpப] எ-R எPkகாத ஒ/ சபதtைதேய 
எPtததாக காpபா#G வ/.ேறாm”. 
 
இைத ேக0P அசn] ேபானா\ Qnயா. “ைச0 எ-றாl எ-ன?”  
 
“ேட01ŋகா?”  
 
“ஆஹா அpப1ெயlலாm இlைல Qnயா. �ரt6n/nத பாrpபைத தா- 
ைச0 எ-ேபாm”. 
 
“ஹா ஹா அpப1ெய-றாl எŋகைள ெபா/tதவைர [ŋக\ க#கால 
மfதrக\. எŋக\ ஊhl 13 வய6l ெபXகBkC க/கைலpT 
நடn]*P.ற]”. 
 
“இ-8m 20 ஆXPகJl இn6யாlm அpப1 ஆ.வPm”. 
 
“நா- இைறவைன ேவX1kெகா\.ேற-. இn6யா ஒ/ Tfத LN. ராமr 
πறnத நாP. அ] ேபால ஆகேவ tடா]”. 
 
அெமhkகp ெபXமe ராமைரp ப#G ேபoவ] µரJkC ஆcசrயமாக 
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இ/nத].  
 
“µரJ உŋகBkC 6/மணm ஆ.*0டதா?”  
 
“ஆm”. 
 
“காதl 6/மணமா? தpபாக _ைனkகாórக\. உŋக\ நXபனாக _ைனt] 
ெசாl(ŋக\”. 
 
“இlைல. இ6l தpபாக _ைனkக எ-ன இ/k.ற]. காதl 6/மணm தா-. 
µதnl 6m வCpπl அவைளp பாrtேத-. πறC 12m வCpT வைர ேசrn] 
ப1tேதாm பழ.ேனாm. நா- 4 வ/டm இ-Öfயhŋ ப1kக ெபŋகBr 
ேபாy*0ேட-. அவேளா 6/cQdl πஎsy ப1kக ேபாy*0டா\. áXPm 
பாrtதேபா] 6/மணt6l µ1nத]”. 
 
“உŋக\ காதைல எpேபா] ெசா-zrக\?”  
 
µகm Qவkக “இ-8m ெசாlல*lைல” எ-R ெசா-னா- µரJ. 
 
“அpப1யா?”  
 
“அவ\ ெசா-னாளா?”  
 
“இlைல”. 
 
“அpப1ெய-றாl?”  
 
“Qnயா இைதpப#G ேபசேவX1ய அவQயேம ஏ#பட*lைல”. 
 
“அவ\ ேவR யாைரயாவ] காதnt6/nதாl?”  
 
“அவ\ எ-ைனtதா- காதnk.றா\ எ-R எனkC உR6யாக ெதhVm”. 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“அpப1யா?”  
 
இெதlலாm Nகpெபhய ஆcசrயமாக இ/nத] Qnயா*#C. 6னµm ஐ லv 
x ெசா-னாl தா- பல 6/மணŋக\ *வாகரt6l µ1யாமl இ/k.-ற] 
எ-ப] அெமhkக நmπkைக. 
 
இŋேகா 16 வ/ட காதl. ஒ/வ/kC ஒ/வr ெசாlnk ெகா\ள*lைல. 
 
“நா- உŋக\ மைன*ைய பாrkகலாமா?”  
 
“ஓ தாராளமாக. இ-8m ேக0டாl இ-R இரl எŋக\ ~01l தா- 
உŋகBkC */n]. நா- 8.30 மekC உŋகைள அைழt] ெசl.ேற-”. 
 
µரJ *ைடெப#R ெச-ற Qல மe ேநரmவைர இn6ய அெமhkக 
கலாcசாரŋகைளpப#G ேபQtórtதாrக\ ேதாÇக\ இ/வ/m. 
 
8.25kC µரJ ஆஜr. ெடாேயா0டா Cவாns எPt] வn6/nதா-. 
ேகாடmபாkகm பாலtைத கடn] ெஜNfைய கடn] சn] ெபாn]kகJl 
ெச-R மdலாpLr ெதpபkCளt6- ஒ/ இ/Xட ெத/*l வX1ைய 
_Rt6னா-. 
 
“ம-fkகேவXPm. ெச-ைனdl மkக\ ெதாைக அ6கm. இ-8m சாைல 
வச6க\ அ6கm µ-ேனற*lைல”.  
 
“ஓ கவைல ேவXடாm. _x யாrkCm இpப1tதா- இ/k.ற]. அŋCm 
ெத/kக\ otதm இlைல. அெமhkகாைவp ப#G [ŋக\ 
ேக0டைதெயlலாm நmபேவXடாm”. 
 
“அpப1யா?” எ-றா- µரJ ஆcசrயt]ட-. ஒ/ µைற பd#Qkகாக 
கnேபாrfயா ெச-R வnதா-. அ] ந-றாக இ/nததாகtதா- 
_ைனtதா-. அெமhkகா ெபhய நாP. மkக\ ெதாைக உல.l 3-றாவ] 
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இடm. πரcசைனகBm அ6கm தா- ேபாn/k.ற] எ-R _ைனt]k 
ெகாXடா-. 
 
பைழய ~P. QGய 6Xைணக\. தாOவாரm. Cfn] ெசlல ேவX1ய உயரm 
தா-. 
 
“இnத 6Xைணக\ எத#C?” எ-R ேக0டா\ }டா. 
 
“ஓ இ]வா அnத காலt6l வÇேபாkகrக\ வnதாl உறŋ. ெசlவத#C”.  
 
“அpப1யா? யாெர-ேற ெதhயாமl உŋக\ ~01l தŋக *P~rகளா?”  
 
“ஹா. அ] அnதkகாலm. 6/0P பயேமா இnத பணp ைபt6யேமா இlலாத 
காலm. இpேபா] வயதானவrக\ உ0காrn] ெவ01 ேபco ேபசtதா- 
பய-பP.ற]”.  
 
µரJd- அpபா அmமாைவ பாrtத]m இரXP ைக ேகாrt] வணkகm 
ெதh*tதா\ Qnயா. 
 
T]ைம ெசyயpப0ட பைழய ~P. ேசாபா கலr 1* வாõŋ ெமõp- 
கmpx0டr ேகπ\ 1*.  
 
கRpபாக இ/nதா(m அழகாக இ/nதா\ µரJd- மைன* pர~னா. 
ைகdl ஒ/ Cழnைத.  
 
இn6ய மணt]ட- t1ய ஆŋ.லt6l “ெவlகm" எ-றா\.  
அவைள அைணt]k ெகாXP, ெகாXP வnத Lkகைள ெகாPtதா\. அnத 
Cழnைதைய ைகdl எPt]k ெகாXP ெகாÜQனா\. 
 
pர~னா சமயl அைறkC\ νைழnதா\. Qnயா µரJைய பாrt] “நா- 
உ\ேள ேபாகலாமா?” எ-R ேக0டா\.  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“தாராளமாக” எ-றா- µரJ. πறC }0டாைவ அைழt]k ெகாXP ~0ைட 
o#G கா01னா-. அவ\ தா- எPt] வn6/nத காNராைவ எPt] Qல 
Tைகpபடŋகைள எPtதா\. த-8ைடய CGpேப01l ஏேதா CGt]k 
ெகாXடா\. 
 
உ\ேள νைழn] Qnயா pர~னாைவp பாrt] “[ŋக\ காதl 6/மணm 
Thn]k ெகாXârகளா?” எ-றா\. 
 
இnத ேக\*ைய ச#Rm எ6rபாrkகாத pர~னா ெவ0கt6l µகm Qவn] 
“ஆm” எ-றா\. 
 
“யாr µதnl காதைல ெசா-ன]?”  
 
“யா/m இlைல”. 
 
“யா/m இlைல? µரJ ேவR யாைரயாவ] காதnt6/nதாl?”  
 
“இlைல. µ1யா]”. 
 
“எpப1?”  
 
“*ipTரm Q-ன ஊr. எ- ேதாÇகJl யாr எŋகBைடய ஆ\ எ-R 
ேபQkெகா\ேவாm. அ6l யா/m µரJைய பாrkக*lைல. πறC அவr 
ெசl(m én6 kளாs பா0P kளாs இlைலெய-றாl ேகா*l. இ6l 
எlலா இடt6(m நா- இ/nேத-. இ-8m ேக0டாl நா- இ/nததாl 
தா- அவr வn] ேசrnதாr. எ-ைனp பாrkகேவ 6னµm µ-னதாக 
வn]*Pவாr”.  
 
“πறC கlêh. காதl வnதாl கlêhdl ேவR யாைரVm பாrkக µ1யா]. 
அதனாl கlêhdl அவr யாைரVm காதnt6/kக µ1யா]. எ-8ைடய 
ேதாÇVm அவr ப1tத கlêhdl தா- ப1tதா\. அதனாl அவைரpப#G 
தகவl வn] ெகாXேட இ/kCm”. 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கXகைள அகலமாk.k ெகாXேட இnத கைதெயlலாm ேக0டா\ Qnயா. 
 
“πறC எpேபா] 6/மண ேபco நடnத]?”  
 
“நாŋக\ இ/வ/m எ-8ைடய ேதாÇd- 6/மணt6l சn6t]k 
ெகாXேடாm. எŋக\ இ/வைரVm வ/பவrகைள வரேவ#பத#காக ெவJேய 
_Rt6 *0டாrக\. Qல மe ேநரm ேபசாமl இ/nேதாm. πறC 
எ-ைனpபாrt] நm கlயாணt6l யாைர வரேவ#πl _Rtதலாm எ-R 
ேக0டாr”. 
 
“நm கlயாணமா? எpேபா எ-R ேக0ேட-”. 
 
“அPtத மாதm எ-றாr. அவr ெசா-ன] ேபால அத#C அPtத மாதேம 
6/மணm நடnத]”.  
 
“எ-ன ெசாl.றாy? எனkC ஒ-Rேம Thய*lைல. ஒ/ µைற tட [ŋக\ 
ேசrn] ெவJேய ெசlல*lைலயா? Qfமா பாrk எ-R எŋCேம?”  “[ŋக\ 
உŋக\ */pப ெவRpைப ப#G எ6rகாலtைதpப#G இpப1 எ]lேம 
ேபசாமl எpப1?”  
 
“Qnயா. [ŋக\ அெமhkகr. உŋகBkC இெதlலாm ஆcசrயமாக 
இ/kCm. ஒ/ சராசh இn6ய ெபXëkC இ-8m ெசாlலpேபானாl தNO 
ெபXëkC தனkC கணவனாக வ/பவ- Tைகpπ1pபவனா C1pபவனா 
எ-பைத*ட த-ைன ம0Pேம _ைனpபவனாக தனkC உhயவனாக 
இ/kகேவXPm எ-ேற _ைனk.றா\. அpப1 பாrtதாl µரJ எ-ைன 
µதl நா\ பாrt6n/n] இ-R வைர ேவR யாைரVm பாrtத6lைல, 
_ைனtத6lைல”. 
 
µரJ pர~னா*- காதl கைதdl லdt]ேபானா\. πறC அவrக\ ைடfŋ 
ேடπJl அமரcெசா-னா(m ேக0காமl தைரdl அமrn] அவrகBட- 
உணl உXP ஒேர ேகாலாகலm தா-. 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µரJd- ெப#ேறா/kC Qnயாைவ Nகlm π1t]*0ட]. µரJd- அmமா 
அவ\ ெந#Gdl ெபா0Pைவtதா\. “உனkC நlல கணவ- .ைடpபா-” 
எ-றா\. 
 
அைத µரJ ெமÇ ெபயrtதா-. அைத ேக0ட]m Qnயா ம.OcQd- 
உcசtைத அைடnதா\. µரJd- அmமா*- ெமnnத ைககBkC 
µtதN0டா\. 
 
πறC ஒ/ πhயா *ைட ெப#R ெச-றா\. µரJ அவrகைள இறk. *0ட 
மRநா\ ./{ண8ட- வ/வதாக உR6 tG *ைடp ெப#றா-. 
 
oமாr 11 மe இ/kCm. _x ெஜrydl ம6யm 2 மe. “ராj உ-8ைடய 
நXப- µரJ ஒ/ ெஜm. அவ8ைடய மைன* pர~னா வா0 அ ெவா-டrஃTl 
ெகrl õ இs. ஒ/ அழகான CPmபtைத சn6kCm வாypT தnதத#C Nகlm 
ந-G. நாµm அவrகைள ேபால ஒ/ அழகான தmப6யாேவாமா?”  
 
இரXP நா0கJl அவBைடய Cரைல ேக0காமl ஏŋ.ேபாd/nத ராjkC 
அவBைடய ேபco உ#சாக301ய]. “_cசயமாக ெபXேண!. [ ேபாy எŋக 
அpபா அmமாைவ இmπரs ெசy” எ-றா- ஆனnதமாக.
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அt# யா ய m  11

11

./{ண- உயரமாக sமாrடாக இ/pபா-. ேபcQ(m sமாr0 தா-. 
ராஜேகாபாl அவrகBைடய உறைவp ப#G ஏ]m ெசாlலா*0டா(m 
Qnயா*- ேபcQேலேய *ஷயtைத கXPπ1t]*0டா-. 
 
µரJ }0டா Qnயா ./{ண- ரா| இவrகைள ஏ#Gk ெகாXP 
ெடேயா0டா Cவாnyl *ipTரm ேநாk. ெச-ற]. 

“Are you in love with Raj?”  
 
“Well. Not really. mm. Yes, yes Krish. I am in love with Raj”.

µரJkேக அ] T] ெசy6யாக இ/nத]. காயthைய அவ\ பாrkக 
ேவXPm எ-றேபாேத ச#R சnேதகமாக இ/nத]. இpேபா] 
உR6யா.*0ட]. 
 
ரா| “Qnயா*டm [ŋக\ ஒ/ நlல ெபXமe. ராஜேகாபாl Nகlm 
அ6r{டசாnதா-. ஆனாl அவ- CPmபm Nகlm க-ஸrேவ1v. எpப1 
உŋக\ 6/மணm நடkCm எ-ப] தா- எŋகBkC ஆவலாக இ/k.ற]. 
அவ- த- CPmபtைத எkகாரணm ெகாXPm *டமா0டாேன?”  
 
“ஆm. ரா|. நா8m அவ- த- CPmபtைத எ6rt] எ-ைன 6/மணm 
Thவைத */mப*lைல. நா- இ-8m ெதாைல �ரm ெசlல ேவXPm. 
உŋக\ அைனவர] உத*Vm ேதைவ எனkC”.
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“./{ண- [ஙக\ ப\Jpப/வt6l நn6fkC லv ெல0டr ெகாPtத 
கைதைய எŋகBkC ெசாl(ŋகேள-”. 
 
“அடpபா* நmம எlேலா/ைடய கைதVm இவBkC ெசாln0டா- 
ேபாn/kேகடா” எ-றா- ./{ண-. 
 
அைனவ/m Qht] ம.Onதனr. இpப1யாக 3-R மe ேநரm பைழய 
கைதகைள ேபQ கÇtதனr. ./{ண- நn6fkC க1தm ெகாPtத], ரா| 
ெபXணாக ேவடm ேபா0P நாடகt6l ந1tத], க*ைத எi6ய], Qவா 
ரtதtதாl காதl ஓ*யm வைரnத], µரJ pர~னாைவ _ைனt] க*ைதக\ 
எi6 த\Jய], அைனவ/m ேசrn] ெபXகைள ைச0 அ1kகேவ én6 
kளாs ேசrnத], ராஜேகாபாl T] ைசk.ைள உைடt]*0P அவ- 
தnைதdடm ெபlடாl அ1 வாŋ.ய]. ஒ/ கைதVm பாk. இlைல.  
 
இரl 10 மekC ேபாy ேசrnதனr. 
 
ேடy அவŋகைள நmம ~0ல எpப1டா தŋக ைவk.ற]? 
 
அpபா அ] தா- 38 vm இ/kேக. 
 
அ] சhடா. நாம ம1 ஆசாரமானவŋக. 
 
அpபா அவŋகBm ைசவm தா-. 
 
எ-னடா ெசாlேற. அெமhkகrக\ எpப1டா ைசவமா இ/kக µ1Vm.  
 
அpபா Qல மாசm தாேனpபா. ஏேதா ஆராycQkகாக வn6/kகாŋக. அ]kC 
பணµm ெகாPkகறாŋக. 
 
அ6lைலடா. உŋகmமா ஏேதா ல0oN Lைஜ பXறா. ~P otத பtதமா 
இ/kக8m. 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ஒ-8m pரcQைன இ/kகா]pபா. 
 
ஆமா யாr இவŋக. 
 
எ- பாükC ெதhÜசவŋக. 
 
உனkC ெதhÜசவŋகளா? 
 
நா- பாrtத6lைல. ஆனா ெராmப நlல மா6h. 
 
இlைலடா. கlயாணm ஆகாத இரXP ெபாXëŋக அ]lm ெவJநா0P 
ெபாXëŋக ஏதாவ] ஏடாktடமா ஆco-னா? உனkC இ-8m 
கlயாணm ேவற ஆகைல. ஏதாவ] ேபco வn6டktடா]. 
 
அpபா ஏதாவ] πரcQைன வnதா ெவJேய அ8pπPŋக. *ipTரt6ல நlல 
ஓ0டl tட இlைல. எŋக தŋக ைவk.ற] அவŋகைள? 
 
சh. வர0Pm. [ வாரm ஒ/ µைற ேபா- பXeP.  
 
சhpபா. அவŋகைள நlலா பாt]kேகாŋக. 
 
அவrக\ வX1 வn] பார6 நகr *ipTரt6l _-ற].  
 
“வாடா ./{ணா ரா| எŋேக இnதpபkகேம வர6lைல. ராஜேகாபாl 
இlைல-னா யாr வrùŋக?”.  
 
“இlைல மாமா ேவைல ெராmப πy”. 
 
“ஆமா ெபhய ஆBŋகளாd0âŋகpபா”. 
 
“இlைல மாமா” எ-R வÇn]k ெகாXேட உ\ேள ெகாXP ைவtதாrக\ 
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}0டா Qnயா*- ைபகைள. 
 
“ெவlகm யŋ ேலâs” எ-R ராஜேகாபாn- அpபா கலk.னாr. 
ராஜேகாபாn- அmமாlm அவ/kC ெதhnத ஆŋகலt6l “கm இ-ைஸ0” 
எ-R ஒ/ ேபாP ேபா0டாr. 
 
“µரJ, மாN நlலா இ/kìŋகளா? எ- Cழnைதைய பாrkக tட [ŋக\ 
வர*lைல. இேதா இ/kC ெம0ராs” எ-றா- ெசlலk ேகாபt6l. 
 
“எŋகpபா நாŋக எŋக ேபாற]. [ŋக\ வnதாl நlலா இ/kCm. ஒ/ எ0P 
CழnைதையVm pர~னாைவVm அைழcQ.0P வரலாmல”! 
 
“சh மாN. நா- ேபாy ./{ண- ராè இவŋகைள *0P0P வேர-” எ-R 
ெசாln*0P µரJ .ளmπனா-. 
 
மா1dl π-Tறm ெகாlைலTறtைத பாrtதவாR இ/kCm பPkைகயைற 
Qnயா*#Cm µ-Tறm பாrtதவாR இ/kCm அைற }டாlkCm ìO 
பPkைகயைற வழkகpப1 ராÖ- ெப#ேறா/kCm எ-R µ1வான]. µரJ 
இ-R ம0Pm இ/pபா- எ-பதாl அவ8kC ேசாபா தா- பPkைக எ-R 
µ1வான]. 
 
µரJ எpேபா] வnதா(m ேசாபா*l தா-. இரl µiவ]m 1* ஓ1k 
ெகாXேட இ/kகேவXPm அவ8kC. ஒ-Rm இlலா*0டாl tட 
ெடnஷாpπŋ.l ‘உடmT இைளkகைவkCm ெபl0’ எpப1 எ-R பாrt] 
ெகாX1/pபா-. 
 
QnயாlkC .ைடtத அைற ராஜேகாபா(ைடய]. அவ8kC எinதlட- 
ñhயைன பாrkகேவXPm. πறC ]ளQ மாடtைத ேநாk. ஒ/ CmπP. 
அைனt]m அGn6/nதா\ Qnயா. அவ\ ஒ/ இனm Thயாத .ளrcQdl 
இ/nதா\. 
 
அவ8ைடய அைற _x ெஜrydl அவ8ைடய ~0ைட *ட அழகாக 
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இ/nத]. அவ8ைடய தnைத அவ- QR வய6n/n] உபேயாகpபPt6ய 
Ttதகm ]eமe *ைளயா0P ெபா/0க\ µதl அைனtைதVm வய] 
வாhயாக அPk. ைவt6/nதைத கXP Nகlm ஆcசrயமானா\. 
 
ேத1pπ1t] அவ8ைடய ைடhைய எPtதா\. Tர01 Tர01 ப1tதா\. 
அவBkC 24 மe ேநர பயணேமா இlைல ெச-ைனdn/n] 3 மe ேநர 
பயணேமா ஒ/ கைளpைபVm தர*lைல. இமாலயtைத ஏGயவr 
கைளpபைடவ]Xடா?

July 16, 2005  
Leaving for the US. What’s in store for me there? 
 
June 1, 2005 
Encountered a chaotic person in life. What difference it makes for 
somebody what they do to achieve fame and fortune? For me, yes  
methodology makes a difference too.  
 
January 1, 2005  
This year is for a change. Let me mark this year as "Year of  Changes"  
 
December 31, 2004  
My friends forced me to drink beer during the new year celebrations. I  
don’t want to lose my consciousness and nothing can affect my firmness.

 
Guys the pleasure is a perception of  mind. I can derive whatever pleasure I want 
without these external influences. For a cleaner society everybody should quit 
smoking. For a safer society people should quit alcohol.  
 
March 13, 2003  
Miss G tried to hold my hand today. I need to tell her, I am not for this  
baby. I felt bad. But I couldn’t avoid it. She is after every guy in the 
office. What makes girls run behind men? or vice versa. Are they  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searching for partners for life or partners in sex? I really wonder what is the big dif-
ference in sleeping with a prostitute and a woman who is lusty?

 
Will she wait for me forever? She can’t. She will now go after somebody else.

 
இ-8m பல ைடhக\. ஒ-R *டாமl ப1kகp ேபா.ேற- எ-R 
தனkCtதாேன ெசாlnk ெகாXடா\. எlலா *ஷயŋகைளp ப#GVm 
எi6d/nதா-. ப\Jktடt6l நடnத] கlêhdl நடnத] 
அ(வலகt6l நடnத] 1*dl பாrtத] வாேனாndl ேக0ட] அரQdl 
ெபா/ளாதாரm கepெபாG எ-R ஒ/ அகரா6ேய இ/nத]. 
 
πறC அவ8ைடய *ைளயா0Pp ெபா/0க\. ஒ-R tட உைடயாத 
_ைலdl.  
 
�kகm கXகைள ெசாkக உறŋகc ெச-றா\. 
 
“மcசா- ராj *வகாரm ேக0கேவ thlnŋகா இlைல?” - µரJ. 
 
“இ] ஏேதா வmTல ேபாy µ1யpேபாC]” - ./{ண-. 
 
“ெவJநா0Pp ெபாXைண கlயாணm பXek.ற]ல எ-னடா தpπ/kC? 
இ] ஒ-8m T]o இlைலேய?” - ரா|. 
 
“மcசா- எnத ஒ/ Tர0QVm நmம ~01ல நடnதாதா- அ6rcQயா 
இ/kCm. இவ8kC எ-ன மைர கழXP ேபாcசா. நmம ஊrேல ெபாXணா 
இlைல? அnத வாt6யாr ெபாXë ல0oN இ-8m இவ- ேமல 
ைபt6யமா இ/kகா. இ]வைர 7 வர-கைள த01 கÇcQ0டா. நா- எpப 
ேபானா(m ராஜேகாபாைல பt6tதா- ேபcேச. அவBkC எ-ன Cைறcசl? 
நlல ெபாXë”. 
 
“µரJ நmமைள யா/ லv பXறாŋகற] µk.யm இlைலடா. நாம யாைர 
லv பXேறாm அ] தா- µk.யm. நா- ைச0 அ1kகாத ெபாXேண 
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இlைல. ஆனால நா- அேரÜ ேமெரj ெசÜQ சnேதாஷமா இlைலயா?”  
 
“ராj கlயாணm ம0Pm நடnத] நா- }டாேவாட ஒ]ŋ.Pேவ-. ெசம 
க0ைடடா மcQ” - ./{ண-. 
 
“ேடy இவைனp பாt6யா _cசயதாrtதm ஆனவ- மா6h ேபசறானா? இ/ 
o/6kC ேபா- ேபா0P ெசாlேற-” - µரJ. 
 
“ேடy [ ேவற. omமா தமா{ பXேண-டா. o/6.0ட ெசாln எ-ைன 
வmTல மா0டாேத”. 
 
இvவாறாக கைத அ1t]*0P காமராj சாைலேயார கைடdl மசாலா பாl 
C1t]*0P ஒvெவா/வைரVm இறk.*0P ராஜேகாபாn- ~P வn] 
ேசrnதா-. µ-ேப சா* எPt]k ெகாXP ெச-றதாl ேநராக கதைவ 
6றn] ெகாXP ைவt6/n] ேவ01ைய க01k ெகாXP 1*ைய 
]வk.*0P ேசாபா*l பPt]k ெகாXடா-. 
 
இnத µரJ ைபயேனாட ேசrn] [ ெக0P C01coவரா ஆகpேபாேற!. - ஒ/ 
நா\ µரJ ~01l νைழVm ேபா] ராÖ- அpபா 601k ெகாX1/nத] 
_ைனlkC வnத].

 
L*Ç வாசnேல. அவrகBைடய கlêh *Pµைறdl இnத படtைத பாrkக 
1kெக0 வாŋ.d/nதாrக\. அத#காக .ளmTmேபா] தா- 
ராஜேகாபா(kC இnத பா0P. 

 
ச0ெட-R உ\ேள νைழn] µரJையp பாrtத]m ெமௗனமா.*0டாr 
அவ- தnைத.  
 
இpேபா] அவ- வnதாl ராஜ மhயாைத தா-. ேவ01Vm ஒ/ ெசாmπl 
தXeVm அவr எPt] ைவt6/nதாr. ‘மாமாlkC எ- ேமல ஒ/ தf 
அ-Tதா-’ எ-R _ைனt]k ெகாXடா-. 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ெமlல கXக\ அவைன �ŋகc ெசாlல 1*ைய அைணt]*0P �ŋகc 
ெச-றா-.
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அt# யா ய m  12

12

அெமhkகா. உலகt6l பரpபள*(m மkக\ ெதாைகd(m 3-றாவ] நாP. 
வlலரo. 50 மா_லŋக\. ஒvெவா/ மா_லµm பல கl-1களாக 
πhkகpP\ள]. நகரா0Q வh மாகாண வh மா_ல வh மt6ய வh எ-R பல 
வhக\ க01ேய வhC6ைரகளா.*0ட மfதrக\. 
 
1776 oதn6ரm ெப#ற நாP. ஆŋ.ேலய ெவ\ைளயr ஆphkக க/pபr ெத- 
அெமhkகr ெமkyக- இn6யr மt6ய .ikC öனா எ-R அைனt] நா0P 
மkகBm இைணn] உ/வாk.ய ஒ/ நாP.  
 
அெமhkகா ஒ/ QGய உலகm எ-R ெசாlலலாm. 
_x ெஜry மா_லm _x யாrk மா_லt6#C அ/.l. ெஜ எஃp ேக *மான 
தளt6n/n] ஈs0 pர-s*k oமாr ஒ-றைர மe ேநர �ரm.  
 
_x யாrk ெசlல வச6யாகlm ஒ/ அளl ெசலl Cைறவாக இ/pபதா(m 
பலr இŋ./n] 1ெரd- பs 3லm ேவைலkC ெச-R வ/.-றனr. 
 
இய#ைக த- எlலா வரŋகைளVm இŋேக தn6/k.ற]. ேகாைட காலm 
மைழkகாலm இைல உ6r காலm காr காலm CJrகாலm எ-R நாm 
ப1t6/kகலாm. ஆனாl எlலா காலŋகBm சhயான ேநரt6l இŋC தா- 
வn] ேபா.ற]. 
 
Qல சமயm இய#ைக ö#றt6l கா0Ptó வ/வ]µXP கt}னா 
வ/வ]µXP. இய#ைக இlலாமl ெசய#ைகயாக மதm ெப0ேராl ேபாr 
எ-R பல QkகlகJl Qk.tத*kCm மkக\.
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கலாcசார öரÇlm ேவகமாகதா- நடk.ற]. 
 
ஆனாl ஈs0 pர-s*k ஒ/ அழகான நகரm. இய#ைக ெகாÜom. அெவ-x 
1ைரv Tலவr0 எ-R பல ெபயrகJl ெத/ைவ tGk.-றனr. 
 
Cளm C0ைட ஏh உயrnத ஓk மரŋக\ பoைம எŋெகŋCm. இரXP பkகm 
மரŋக\ இ/nதாl அ] Tலவr0. அpப1pப0ட ஒ/ Tலவrைட தாX1p 
ேபானாl ைடலrs அெவ-x வ/m. 
இpப1 ேபரழCm ேபரைம6Vm ெகாXட இnத நகரt6l அைம6dlலாத 
ஒேர Éவ- ராஜேகாபாl தா-.  
 
இரXP நா0களாக Qnயா*- உடl படாமl �kகm வர*lைல. அவ\ 
அ/.l இ/nதாl ஏேதா ெசாrகt6l இ/pப] ேபால ஒ/ மயkகm. 
மனpேபாரா0டŋகைளVm áG அவைள க01 அைணpப]m அவBைடய 
அழகான QGய ெந#Gdl அnத தŋக tnதைல அக#G µtதNPவ]m 
அவ8ைடய வா1kைககJl ஒ-றா.*0ட]. “அழthl Ltதவேள எ-ைன 
அ1ேயாP சாytதவேள" எ-R பாலopரமeயm கா6l பா1c ெச-றாr. 
 
அவனாl �ŋக µ1ய*lைல. ெசl(m பாைத சhயா தவறா எ-R 
ெதhய*lைல. ஆX உடn- உபாைதக\ அவைன ெசயlCைலn] ேபாகc 
ெசy6/nத]. 
 
“khs நாம ெவJேய எŋேகயாவ] ேபாகலாமா?” எ-R ெதாைலேபQdl 
ேக0டா-. 
 
“எ-ன Qnயாைவ Ns பXGயா?”  
 
“ஆமாm. ெராmப 1pரsடா இ/kC”.  
 
“கவைலpபடாேத இ-8m இரXP மeேநரt6l உ- ~01l இ/pேப-” 
எ-R ெசாln ெதாைலேபQைய ]X1tதா- khs. 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இரXP மeேநரமாக எ-ன ெசyவ]. *ேவகானnதh- ராஜ ேயாகtைத 
ைகdl எPtதா-. ஒ/ வhtட அவனாl ப1kக µ1ய*lைல. 
 
ேடphkகாrடhl கnத ச{1 கவசm ேபா0டா-. கXைண 31k ெகாXP 
tடேவ பா1னா-. பா1kெகாXேட வnதவ-  
 
ெவ#Gேவl வd#ைற *ளŋகேவ காkக  
Q#Gைட அழCறc ெசvேவl காkக 
நாணாŋ கd#ைற நlேவl காkக 
ஆXCG இரXPm அdlேவl காkக 
π0ட NரXPm ெப/ேவl காkக 
 
 
எ-ற வhக\ வnத]m அiேத *0டா-. அவ8ைடய ேகா0பாPகBm 
க0PpபாPகBm �\ �\ ஆவைத பாrtதா-.  
டயhைய எPt]

Who defines sexual boundaries? What is right and what is wrong in sex?

  
Can anybody sleep with anybody? Is it all fake when we say we love a soul and not 
the body? 

 
Will my frustration be solved by any woman?  
 
Do I love Ceilia? Or I just want her body?  
 
Help me God to make a decision.

 
.Rkகலாக எi6*0P �k. எGnதா- டயhைய.  
 
காt]t ேதவrக\ கPÜQைர *Ptதாy 
கnதா Cகேன க6rேவ லவேன 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காrt6ைக ைமnதா கடmப கடmபைன  
இPmபைன யÇtத இfயேவl µ/கா 
தeகா சலேன சŋகர- Tதlவா 
 
 
Qnயா [ எŋ./k.றாy? 
 
ெப#றவ\ Cறமக\ ெப#றவ ளாேம  
π\ைளெய- ற-பாyp πhய மJt] 
ைமnதென- á]- மனம.On த/Jt 
தÜசெம- ற1யாr தைழt6ட அ/\ெசy 
கnதr ச{1 கவசm */mπய 
 
நா- உ-ைன காதnk.ேறனா? 
 
மdlநட NPேவாy மலர1 சரணm  
சரணm சரணm சரவண பவஓm 
சரணm சரணm சXµகா சரணm  
சரணm சரணm சXµகா சரணm  
 
Yes. I love you. 
 
எin] µகtைத ]ைடt]k ெகாXடா-. தைல ö* தயாரானா-. khs 
வn] இவைன sடாr sâk பா/kC அைழt]c ெச-றா-. 
 
“ஒ- ெஹfkக-. ஒ- டய0 ேகாk” எ-R பepெபXeடm ெசாln*0P 
“ெசாl( ராj எ-ன pராpளm உனkC?"  
 
“நா- Qnயாைவ காதnk.ேற- எ-R _ைனk.ேற-”. 
 
“ஓ இ] நlல *ஷயm தாேன. அவJடm ெசாln*0டாேய”! 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“ெசாlலேவX1ய அவQயm இlைல. அவBkC ெதhVm”. 
 
“அவ\ சhெய-R ெசாln*0டாளா?”  
 
“ஆm எ-R தைலயா01னா-”. 
 
“ஓ அpப1-னா பாr1தா-”.  
 
“இlைல khs πரcசைன அ]*lைல”.  
 
“π-?”  
 
“எŋக ~0ைட எ6rt] நா- அவைள கlயாணm ெசy] ெகா\ள µ1யா]. 
எ- ரtதt6l ஊG*0ட]. நா- ஒர சாதாரண இn6ய-. எ- அpபா அmமா 
அkகா தmπ அைனவ/m ேவXPm. அவrகைள *0P எ-னாl எŋCm 
ேபாகµ1யா]”. 
 
“~01l ேபQpபாேர-”. 
 
“இlைல. ெதாைலேபQdl ேபQனாl ெபhய πரcசைனயா.Pm”. 
 
“ஒ/ வாரm *Ppπl ெச-R ேபQ *0P வா”! 
 
“இ] நடkCமா எ-ேற ெதhய*lைல khs. நா- அநாவQயமாக Cழmπ 
QnயாைவVm CழpT.ேற- எ-R ேதா-R.ற]. எனkகாக அவ\ எ- 
~0டாைர சn6kக ேபாd/k.றா\”. 
 
“ஓேஹா இtதைன நடn6/k.றதா? அ] தா- அவ\ ஆராycQ எ-R 
இn6யா ேபாd/k.றாளா? ஏy [ŋக\ இரXP ேப/m எ-fடm 
மைறt6*0ârகேள” எ-R ேகாπt]k ெகாXடா-. 
 
“ேஹy khs வா0sஸp ேம-” எ-R ஒ/ உ/வm வn] இவrக\ அ/.l 
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அமrnத]. பாrtதlடேனேய இn6ய- எ-R ெதhnத]. க/pT _ற 1 ஷr0 
அத- ேமl ஒ/ ஜாkெக0 க/pT _ற É-s ஒ/ கv பாy ெதாpπ ைகdl 
Tைகn] ெகாX1/nத o/0P ஒ/ ெபhய kளாyl மாnT. ஒ/ பt] 
ரlXP அ1tதவ- ேபாl Nதpπl இ/nதா-.  
 
“ேஹy நாh. 6s ஈs ராj”.  
 
“ராj?”  
 
“ராஜேகாபாl” எ-R ெசாln ைகெகாPtதா- ராj. 
 
“தNழா? ஐயŋகாரா?” எ-R தடால1யாக ெசாlnk ெகாXேட ைக 
ெகாPtதா-. இவைன*ட ஒ/ ஐn] வய] அ6கm இ/kCm. 
 
“[ŋக நாh?”  
 
“நாhயாவ]. Lhயாவ]. நரQmம--பா. இவŋக வாdல νைழVமா? அதனால 
நாh. அpTறm எtதைன வ/ஷமா xஎs? k}- காr0 ஆcசா? Q1சனா?”  
 
“ஹா இlைல. இpப தா-. µதl வ/ஷm. [ŋக?”  
 
“எ-ன [ŋக வாŋக! கமா- ேம-. [ வா ேபா-ேன ெசாl(. நா- இŋக 
Q1ெச-. 10 வ/ஷm ஆco”. 
 
“ஏy khs xவr இ-1ய- ஃπர-0 இs ஆ- ேகாk. 

“ஹா ஹா நா8m வnத T]oல அ]தா-. இpப பாrt6யா? ஊ/kC தCnத 
மா6h மாற8m πரதr”.  
 
“m. பரவாdlைல” எ-றா- சŋகடமாy. “ஒ/ _Nஷm” எ-R ெசாln*0P 
ஆXக\ கÇpபைறைய ேநாk. நடnதா-.  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“khs ெல0 N ஹாv ஃப-” எ-R ெசாlnk ெகாXேட khs தPpபத#C 
µ-பாக ராஜேகாபாn- ேகாpைபdl ச0ெட-R ஒ/ ெபா1ைய ேபா0P 
கலn]*0டா-. 
 
khs Nகlm தrம சŋகடமான _ைலdl. “ேவXடாm நாh. அவ8kC இnத 
பழkகm இlைல. எ]kC ெகPkக8m”.  
 
“ேஹy khs எ-ன ெட-ஷனாகேர? ெகாைலயா பXe0ேட-. உ- இn6ய 
நXப- ேசாகமாக இ/k.றா-. இைத ெகாP ெசாrkகt6#ேக 
ேபாy*Pவா-”. 
 
இரXP _Nடt6l 6/mπய ராj ñடா.ெகாX1/nத ேகாk ேகாpைபைய 
ச0ெட-R ஒ/ மடk.l C1tத*0P ைவtதா-. 
‘எ-னாகpேபா.றேதா’ எ-R கவைலpப0Pk ெகாX1/nதா- khs. 
 
ஒ/ Qல _NடŋகJl ராÖ#C தைலo#Gய]. “வா0 த ெஹl x ைகs 
ஆட0 இ- ைம ேகாk?” எ-R ேக0டா-. 
 
khs நாh இ/வ/m அைம6யாக அவைனpபபாrtதனr.  
 
“1ைர 6s” எ-R த- ைகdn/nத மாnT ேகாpைபைய அவfடm 
[01னா- நாh. 
 
khs ச#Rm எ6rபாrkகாத *தமாக அைத எPt] ஒ/ மடk.l C1tதா- 
ராj. 
 
“ேடk ஈ0 இy ராj. µதl µைறயாக C1pபவrக\ ெபாRைமயாக 
C1kகேவXPm” எ-ற *யாkயானm ெசyதா- நாh. 
 
“P ெஹl *t x” எ-R*0P khyடm இ/nத ெஹfkகைனVm எPt] ஒ/ 
மடk.l C1tதா-. வd#RkC\ எkேஸாேனாரா வX1 ெச-ற] ேபால ஒ/ 
Cpைப உணrcQ. எin] கÇpபைறkC ேபாக அவ- µயlவத#C µ- ‘Cp’ 
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எ-R வாn6 எPtதா-. பல ேபr ேசrn] ‘மேடr மேடr’ எ-R அ1pப] ேபால 
ஒ/ உணrl. மயŋ. ìேழ *inதா-. 
 
.ழkC ேம#ேக ெசl(m *மானt6l அமrn]*0ட]. அŋேகா .ikேக 
ேநாk. ேபான] ஒ/ ேம#C மdl. 
 
*ேவகானnதr வik.*0டாr. ஆÜசேனயr அ1பen]*0டாr.
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அt# யா ய m  13

13

காைலdl எin] காπ ெகாPpபத#காக ெச-ற ராஜேகாபாn- அmமா*#C 
ஒ/ இ-ப அ6rcQ. எJைமயான கா0ட- ேசைலdl பcைச _றt6l அேத 
_றt6l pளlsஅen] தைலkC சைட πXe L ைவt] ெபhய CŋCமm 
இ0P ெவ\ைள மகால0oNயாககா0QயJtதா\ Qnயா. 
 
_ைறய ேக0க ேவXPm எ-R ேதா-Gனா(m ஆŋ.லt6l எ-ன ேபoவ] 
எ-றCழpபt6l பŋகஜm மாN “C0” எ-றாr. 
 
“ந-G” எ-R தடால1யாக தNÇl ப6l ெசா-னா\ Qnயா. 
 
அவr அ6rcQைய கா0Pவத#C µ- அவr காnl *in] நமsகhtதா\ 
Qnயா. 
 
“நlலா இ/mமா”. 
 
“ெகாÜசm இŋேக வn] பா/ŋக” எ-R கணவைன அைழtதாr. 
 
அவ/m வn] பாrt]*0P “x லk ெவh ைநs” எ-றாr. 
 
“ந-G மாமா” எ-R அவ/kCm ஒ/ இ-ப அ6rcQ. 
 
“அேடy இŋேக பாேர-. ந-G மாமா--8 ெசாlறா µரJ. [ ெசாlnk 
ெகாPt6யா?”  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“இlைல மாமா. அவŋக இŋக ஆராycQ பXண வrறாŋக-8 
µ-னா1dn/nேத தNO கt].0P இ/kகாŋக”. 
 
“பரவாdlைல. அெமhkகா காரா\ எ-ன ேவணா பXறா\. நmம பசŋக 
இைதெயlலாm பாt] கt]kக8m”. 
 
அவ\ பŋகஜ மாNdடm மாN “நா- ]ளQ” எ-R*0P தNO 
த0Ppபா0டாlµரJைய பாrt] “ஐ வா-0 P pேர ]ளQ” எ-றா\. 
 
அவ- அைத தNÇnl ெமாÇ ெபயrkக “ேபஷா பXண0Pm. ஆனா அவBkC 
]ளQ-னா எ-ன-8 ெதhVேமா?”  
 
µரJ Qnயாைவp பாrt] “உŋகBkC ]ளQ எ]kகாக 
Cmπடறாŋக-8ெதhVமா?”  
 
  
Yes. It symbolizes purity. Women pray this to demonstrate their loyalty to their hus-
band and pray for their husband”s long life and well being.

 
Tamil women prefer to die when their husbands are alive. That”s …. 
sugam-sugamangali.  
 
Ha, ha. That’s sumangali.  
 
எ-றா- µரJ. 
 
“சலŋைகd0டா\ ஒ/ மா] சŋìதm [ பாP" எ-R 1. ராேஜnதr பாலா 3லm 
ெச-ைன வாேனாndl _ைலயt6n/n] பா1னாr. 
 
“ம-fkக8m. ஆமாm. oமŋகn”. 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“எ-னமா ேபசறா இnதp ெபாXë” எ-R அசn]*0டாrக\ ெபhயவr 
இ/வ/m. 
 
πறC oடcoட இ0n சாpπ0P*0P காமேகா1 ப\JkC அவைள அைழt]c 
ெச-றனr நXபr 3வ/m. நாராயண-Ö அவrகBைடய சமs./த 
வாt6யாr. அவ/kCஒ/ க1தm ெகாPt6/nதா- ராj. அ6l இவrக\ 
இ/வ/m ஒ/ ஆராycQkகாக தNO நாP வn6/pபதாகlm தNO 
சமs./தm இைவ இரXP ெமாÇகைளVm *ைரவாக க#க */mT.றாrக\ 
எ-Rm எi6d/nதா-. ஆBkC 200 டாலr மாதm த/வதாகlm 
எi6d/nதா-. அவ/kC வயதா.d/nதா(m ெவ\ைளkகார ெபX 
தmNடm ெமாÇ க#க வnத] அவ/kC ெப/ைமயாக இ/nத]. பணm 
அவ/kC ெபhய *ஷயமாக பட*lைல. இ/nதா(m ேவXடாm எ-Rm 
ெசாlல*lைல. 
 
πறC 3-R நXபrகBm அnத QGய ப\Jைய o#Gk கா01னr. எŋேக 
உ0காrnேதாm எnத வCpπl எpேபா] எ-ன ெசyேதாm எ-R áXPm 
மல/m _ைனlக\. 
 
“எŋக\ t0டt6l C/-8 ஒ/ ைபய-. நlல Qவnத _றm. கnயெப/மா\ 
அகரm எ8m பkகt] .ராமt6ல/n] வ/m மாணவ-. நlல கRpT. ஒ/ 
நா\ மைழகாரணமாக ப\Jdl ந-றாக இ/01*0ட]. அதனாl *ளkC 
எhய* 01/nதனr. N-சாரm ேபானதாl அnத *ளkCm இlலாமl ந-றாக 
இ/01*0ட]. உடேன C/ கnயெப/மா\ [ எŋேக இ/kேக? எ-R 
இ/01l ேதPவ] ேபால அவ- கRpT எ-R .Xடl அ1tதா-”. 
 
அைத ேக0ட]m அைனவ/m *in] *in] Qhtதனr. 
 
./{ண- Qnயா }0டா இ/வைரVm கா01 “[ŋக\ தா- _ஜமாக QவpT. 
இpேபா] C/ைவ உŋக\ µ- ெகாXP வn] நாŋக\ அவைன ேதPவ] 
ேபால ந1kக ேவXPm” எ-R tGனா-. அைனவ/m áXPm Qht] 
ம.Onதனr. 
 
“µரJ நாm ெசlnயmம- ேகா*l ேபாேவாமா?” எ-R ேக0டா\ Qnயா. 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“ஓ ேபாகலாேம” எ-R வX1ைய எPt] நாpபாைளயt ெத/ைவ கடn] 
அைமcசாr ேகா*l ெத/ கடn] மnதkகைர தாX1 கமலா நகhl 
νைழn] 5 _Nடt6l ெசlnயmம-ேகா*l µ- ெகாXP வn] வX1ைய 
_Rt6னா-. 
 
ெசlnயmமைன µதnl பாrpபவrக\ பயn]*Pவாrக\. Qவpபான ஆைட 
ைகdlேவl எŋCm CŋCமm. ஆனாl அவைள உ#R பாrபவrகBkC அவ\ 
அ-π- 6/l/மாக கா0QயJpபா\. _ைனtதைத ெகாPkCm 
அ0சயpபாt6ரm அவ\. ெபhயேகா*ேலா ெபhய ெசாtேதா இlலாத அவ\ 
தா- *ipTரtைத காkCm ெதyவm. உ\†r மkகBkேக tட அவJ- 
ம.ைம ெதhயா]. ஆனாl கமலா நகr வாQகBkC அவ\ tடேவ இ/nத 
காkCm ஒ/ காவl ெதyவm. ஏOைமயான ெதyவŋகள தNO நா01l அ6கm 
உXP. பணkகார ெதyவŋகைள ம0Pேம வணŋக பல இடŋக\ ேபாy காo 
ெகாPt] கடl\ ஆQைய ெபற µயlபவrக\ ஒ/ µைற இŋC வn] ெசlல 
ேவXPm. 
 
ராஜேகாபாn- இ{ட ெதyவm இnத ெசlnயmம-. Qnயா ஒ/ µைற 
ேக0டா\  “உ- கன*l இnத அmம- அ1kக1 வ/m எ-.றாேய ஒ/ µைற 
வnத [ Qnயாைவ மறn]*P எ-R ெசா-னாl எ-ைன மறn]*Pவாயா?”  
 
“க0டயாமாக. எ- அmமா ெசா-னாl அத#C மR ேபcேச .ைடயா]” 
எ-றா-. 
 
இைத ேக0ட]m ெதாyn] ேபாy*0டா(m இnத µைற இn6யா ெசl(m 
ேபா] இnத அmமf- ஆQைய ெப#R*ட ேவXPm எ-R 
60டN01/nதா\. 
 
QGய ேகா*l எ-பதாேலா எ-னேவா இn]kக\ ம0Pm எ-ற ேபாr0 
இlைல. 
 
ெச/pைப வX1dl *0P*0P அŋ./nத ஒ/ Cழாய1dl காைல 
கi**0P ெம]வாக உ\ேள ெச-றா\. நXபrக\ 3வ/m }0டாlm 
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அmமைன தhQt]*0P வn]*0டாrக\. 
 
Cmபl இlலாததாl அmமைன அ/.l ெச-R ேநாk.னா\. அவ\ அழ.l 
லdt]*0டா\. தா- கXட ெதyவŋகJேலேய இவேள Qறnதவ\. ராÖ- 
ெதyவm. அவ- தாy. இ-Gn/n] [ எனkCm தாy. எkகாரணtைத 
ெகாXPm எ- ேமl ேகாபmேவXடாm அmமா. நா- அPtத µைற வ/m 
ேபா] கணவ- மைன*யாக ராj உட- வர ஆQ Th அmமா. அவ\ கXகJl 
கXòr தாைர தாைரயாக வnத]. அவ\ ஏேதா அmமfடN/n] 
உR6யJtதாl தா- ேபாேவ- எ-ப] ேபால எத#காகேவா காt6/nதா\. 
 
பல மe ேநரm ஆன] ேபால இ/nத]. ச0ெட-R _ைனlkC வnதவ\ 
µகtைத ]ைடt]k ெகாXP ெவJேய வnதா\. உX1யnl ஒ/ 5000 
vபாy ேபா0டா\. அnத ேகா*(kC வ/ட வ/மானேம அvவளl தா- 
இ/kகலாm. அmம- அவைளp பாrt] T-னைகtதா\. 
 
“ேஹy x ஆr ெக01ŋ எேமாஷனl” எ-றா- ரா|. ./{ண- 
கXண1tதப1ேய “You were talking to the Mother about your marriage?” 
எ-றா-. 
 
ெமlnயதா Qht] ெவ0கpப0P இnதk காலt6l இn6ய 
ெபXகJடmபாrkக µ1யாத அnத அLrவ µகபாவைன ெசy]k ெகாXேட 
வX1dl ஏGனா\. 
 
"அ\J µ1cச ெகாXைடdேல [ எ- மனைத ெசா/.*0ட ெபா-மdேல" 
CpTசாN பா1னாr. 
 
ெபXக\ Tடைவdl எt]ைன அழகாக இ/k.றாrக\. அ]lm தNO 
ெபXக\ CŋCமm ைவtத]m ஒ/ ெதy~க கைள வn]*P.ற]. ெபாyயாக 
tட யா/m ெவ0கpபPவ6lைல இkகாலt6l. ெபXைமயாக இ/nதாl 
ஏேதா ப01kகாP எ-R யாேரா தவறாக ெசாln*0டாrக\ ெபXகBkC. 
 
ஆXக\ Tடைவ அenதாl ந-றாக இ/kCமா? ெபXக\ ஏ- É-s 
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அeயேவXPm. 
 
ஆXக\ [ளமாக µ1ைவtதாl ைபt6யkகாரr ேபாl இ/pபr. ெபXக\ 
ஏ- µ1ைய Cைறt]k ெகா\.றாrக\?  
 
“Nlெலfயm πறnத π-ேன ெமlnனŋக\ உதவா]” எ-ற பாட(kC 
ேஜா6கா வாயைசtதாr. 
 
இn6ய சµதாயt6l ெபXக\ சk6 வாynதவrக\. அவrக\ ~kகr ெசks 
எ-றாl அ] ெபாy. அவrக\ ஆXகைள ைபt6யm அ1kCm அள*#C சk6 
பைடtதவrக\. ெபXக\ தŋக\ உணrlகைள க0PபPtத அGnதவrக\. 
ஆXக\ அவrகJடt6l பகைடkகாy ஆ.*Pவ]XP. 
 
ேப/n6l இ1pபPவ] ேவைல ெசyVm இடt6l ஆXகளாl ெதாlைல 
க#பÇpT எ-R ெபXக\ பல ேசாதைனகைள சn6tதா(m இ] ஆX 
வrkகt6- இயலாமையேய கா0P.ற]. ஆX த- உn]தlகைள க0Pp 
பPtத*lைலெய-றாl அவ- தா8m πரcசைனkC\ளா. ம#றவrகைளVm 
ெதாn6ரl ெசy.றா-. 
 
ஒ/ ேம#கt6ய ெபX இn6ய ெபXணாக தNO ெபXணாக 
மாGkெகாX1/nதா\. 
 
3-R ஆXகBm ஆcசrயt6l வாy πளnதனr. 
 
“πறC ெப/மா\ ேகா*l ெசlலேவXPm” எ-றா\. 
 
இn]kக\ ம0Pm எ-R ேபாrP கXel படேவ ேசாகமானா\. ரா| அவ\ 
கா6l ஏேதா.o.okகேவ கXகJl ஒJVட- “சh” எ-R 
தைலயா01னா\.
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அt# யா ய m 14

14

oமாr ப6ெனா/ மe இ/kCm. மXைட கனt] எinதவ8kC எ6ேர 
உ0காrn] Tைகπ1kCm நரQmம- கXëkCpப0டா-. 
 
“ேஹy இ] ேநா sேமா.ŋ ~P” எ-றா- கா0டமாக. 
 
“cQl அl0 ேம-. இ] எ-ன ேபcoலr ~டா இlைல ேகா*லா? ஆமா 
மயkகமாy *inத உ-ைன யாr இŋேக அைழcQ.0P வnத]-8 
_ைனk.ேற? நா- தா- ெதhVமா?” எ-றா- நாh. 
 
“ந-G நாh. எனkC உடmT சhdlைல”.  
 
“இைத C1” எ-ற மாnTைவ எPt] [01னா-. 
 
“ேஹy எ-ன இ]? எ- ~01l [ Tைகpπ1pபேத தpT. இ6l C1kக ேவற 
ெசyயGயா?”  
 
“இŋக பா/ ராj நா- உ- ~0ல தŋக வரைல. [ அநாவQயமா vl 
ேபாடாேத. கXடைத C1cQ0P வாn6 எPtேத. இைத C1cசா சhயாdPm”. 
 
அவ- ேபcைச Qரேம#R மாnTைவ C1tதா-.  
 
“சh [ Qnயா vNl �ŋC” எ-றா-. 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“Qnயாவா யா/mமா அnத ப0Q. பேல .lலா1pபா [” எ-றா- நkகலாக. 
 
“Qnயா எ- vmேம0. ஊrல இlைல”.  
 
அவ- காலeVட- இ/pபைதVm நாhVm காலeVட- இ/pபைதVm 
பாrt] எ6hl இlலாத தாைய ேமேல ேநாk. ம-fpTk ேக0டா-. 
 
அ1t] ேபா0ட] ேபால �ŋ.யவ- எin] மe பாrtதேபா] 10. 
ெதாைலேபQdl ெதாடrT ெகாXP ஒ/ நா\ *PpT ெசா-னா-. அ(வலக 
வரேவ#பாளr இவ8kC உடmT சhdlைல எ-R ேக0ட]m பயn]*0டா\. 
“எ-னாco ராj?”  
 
“ஒ-RNlைல” எ-R *0P CJkகc ெச-றா-. 
 
ெதாXைடdl ஒேர எhcசl. கXக\ அit6ய]. ேநராக CJrசாதனp 
ெப01ைய 6றn] ெரா01 எPt] oடைவt] பேடl மாrெக0 ெர1 ேம0 
tதாைல oட ைவt] மளமளெவ-R 6-R µ1tதா-. 
 
CJtத]m CmπPm பழkகm இ-R *0Ppேபான].  
 
அைத உணrnத அவ- கXகJl கXòr வÇnேதா1ய]. ஏேதா _ைனt]k 
ெகாXP áXPm உறŋ.*0டா-. 
 
கதl த0Pm சtதm ேக0ட]m எin] ெச-R கதைவ 6றnதா-. நாh 
ைகdl Qல ெபா0டலŋகBட- _-G/nதா-. 
 
khைஸ*ட நாhைய பாrtத] ஆRதலாக இ/nத]. தNÇl யாhடமாவ] 
ேபசலாm இlைலயா? 
 
“வாŋக நாh”. 
 
“வா ெசாl(”. 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“சh வா”. 
 
“எpப1 இ/kேக?”. 
 
“பரவாdlைல. ெதாXைட ஒேர எhcசலா இ/kC”. 
 
“ஒ/ *ஷயm ெசாl(. [ Qnயாைவ காதnk.றாயா?”  
 
“எpப1 ெசாlற?”  
 
“ஒ/ ராமாயண Ttதகt6ல உ- ேபா0ேடால ராj இs ைம ராm-8 
எi6d/kகா Qnயா”. 
 
“ஏy [ ஏ- அவ\ ெபா/0கைள எPtேத?”  
 
“cQl ேம-. ெசாl(?”  
 
“அவதான எ-ைன காதnk.றா!”  
 
“[ காதnkகைல?”  
 
“இlைல”. 
 
“_ஜமா?”  
 
“சh சh. நா8m தா-”. த- ேதாl*ைய ஒpTkெகாXடா-.  
 
நாhdடm அவ- வ(*inதா-. 
 
இரXP ேகாpைபdl மாnTைவ _ரpπனா-. ஒ-ைற எPt] ராÖடm 
ெகாPtதா-. Lைனp ேபாl வாŋ.k ெகாXடா-. 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அவ8ைடய பல~னŋக\ அவ- பலtைத உைடt]k ெகாX1/nதன. 
ேதk. ைவtத ெவ\ளm ேபால உைடய காt6/nத] அவ- உணrcQக\. 
அவமானm தpT ெசy.ேறாm எ-ற C#ற உணrcQ அவைன சhபா6யா 
ஆk.d/nத].  
 
Qகாைர எPt] ப#ற ைவtதா- நாh. அவனாl தPkக µ1ய*lைல. 
*ேவகானnதr ெவJேயGனாr. ஆÜசேனயr லŋைகkC ெச-R *0டாr. 
 
இ-ெனா/ Qகாைர ப#ற ைவt] ராÖடm [01னா-. 
 
“ேவXடாm” எ-றா-. 
 
“ஓேக” எ-R*0P ெவRpேப#Rவ] ேபால இரXP QகாைரVm மா#G மா#G 
Tைகtதா- நாh. 
 
“ேஹ கm ஆ-” எ-R *0P ஒ-ைற áXPm [01னா-.  
 
அவ8ைடய ேவn மைறnத]. எPt] பயt]ட- ெம]வாக Tைகtதா-. அnத 
Tைக அவ- உ\çரnl ெச-R இரt6l கலn] 3ைளைய ெதா0ட]. 
ேலசானா-. 
 
மfத- த- உணrைவ எpேபா] இழk.றாேனா அpேபா] தா- அவ- தவR 
ெசy.றா-. அதனாl தா- பல மதŋகBm TைகpபைதVm C1pபைதVm 
ெபXகJ- நடனŋக\ பாrpபைதVm தைட ெசy.-றன. Qல மதŋக\ 
இைச ேக0பைதேய தைடெசy.-ற-. இைசdl ஒ/ ஆைள மயkCm சk6 
இ/k.ற]. மதŋக\ மfதf- வாOைவ örபPtதேவ உதl.-றன. எnத 
மதமாக இ/nதாl எவ- ஒ/வ- மதt6- ேகா0பாPகைள ஏ#R 
நடk.றாேனா அவ- ெப/mபா(m நlல மfதனாகேவ வாO.றா-. ஆனாl 
மதŋகJ- t#Rகைள தவறாக πரசŋகm ெசy] Qல மfதrக\ அதனாl 
லாபm அைட.-றனr.  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“ெல0s ேகா” எ-றா- நாh. 
 
“ேவr?”  
 
“வா ெசாlேற-” எ-R அவைன இit]k ெகாXP கா/kC ெச-றா-. 15 
_NடŋகJl ேகா ேபπ ேகா எ-ற *ளkCகJ- ெவ\ளpெப/kகான ஒ/ 
இடt6#C அைழt] வnதா-. 
 
உ\ேள ெச-றாl ஒேர t0டm. ஆXகBm ெபXகBm அைர _rவாணமாy. 
உைட எ-ற வாrtைத இŋேக ெக0ட வாrtைத.  
 
“ேவXடாm நாh. இŋேகlலாm நா- வnத6lைல”. 
 
“ேஹy. [ எnத ெபXேனாPm உடl உறl ைவt]k ெகா\ள ேவXடாm. 
omமா வா. உ0காrn] ேபo. ைக ேபாP. µtதm ெகாP. அpTறm டா-s ஆP. 
உ- க#pT ஒ-8m ெக0Pp ேபாdடா]”.  
 
ெநா1கJl அŋ./nத t0டt6l கலn] *0டா- நாh. ஒ-Rm Thயாமl 
ராj ஒ/ 3ைலdl ெச-R அமrnதா-. *P6 ப01யைல எPt] 
பாrtதவ8kC இ]வைர ேக\*pபடாத உ/pப1யாக இ/nத] அைனt]m.  
 
“pçs πhŋ á எf6ŋ ெவÖேடhய-” எ-றா-. 
 
“ஓ-n πெரÜc ஃπைரs” எ-றா\ அnத ெமkyக- ெபXமe. 
 
“ஒேக”. 
 
“எf6ŋ ú 1hŋ”.  
 
இnத ேக\* வ/m எ-R பயn] ெகாX1/nதா-. 
 
இnநாJேல சŋìதµm சnேதாஷµm ஒ-றானேத.உ\ளm பாமாைல பாPேத- 
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ேவXடாத ேநரt6l இnத பாலா. 
 
“எf6ŋ ைல0?”  
 
“îயr?”  
 
“ஓேக” எ-றா-. 
 
QGய காlச0ைடVm அைத*ட QGய ேமlச0ைடVm அenத ஒ/ ெபX 
வn] அவன/.l அமrnதா\. 
 
“*l x ைப N அ 1hŋ?”  
 
அவ- சŋகடமாக “ஓேக ú îயrs” எ-றா-. 
 
அவன/.l அமrnத அnத ெபX. “டாk ú N” எ-றா\ ஒ/ 
காமpபாrைவVட-. 
 
phயா Qnயா காயth எ-R அைனவ/m கX µ- வn] ெச-றனr.  
 
ேடy. அ6r{டkகார-டா [. இ-fkC én6 kளாyl phயா உ- 
பkகt6ல உ0காrn6/nதாளாேம! - ./{ண- 
 
நா- ெசாlறைத [ எ- இடt6ல இ/n] ேயாQcQpபாrtதா உனkC 
ெதhVm - அpபா. 
 
எ- இPpT ஓரமா இ/kCதyயா காரமா நXP [Vm T1cQ0டா எPt]கyயா 
தாராளமா எ-R thஷா ஆŋ.லt6l பா1னா\ எ6ேர. 
 
அவ\ நா#காnைய இ-8m அ/காைமdl இitதா\. அவ- ைகைய எPt] 
அவ\ ெதாைட á] ைவt]k ெகாXடா\. அவ- வik.னா-. அவ\ 
இவைன அைணtதா\ µtதN0டா\. அவ8ைடய ஆXைமd- 
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Q-னŋகBட- *ைளயா1னா\.  

ராj ராபrடா. ெகாX1/nதா-.
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அt# யா ய m  15

15

ெவŋகடாcசாh ெபாRைமயாக ரா|*டm ெசா-னாr. “அmπ உனkC 
ெதhயாதா? அவா ேவற மதm. நmம ேகா*ேலாட Tfதt]வm 
ெக0P*டktடா6lைலயா? Tடைவ க01னா நmம ஊ/ ெபாXணாdPமா?”  
 
Qnயா அவr காnl *inதா\. எin] ைகtpπk ெகாXP கXைண 31k 
ெகாXP 
 
ükலாm பரதரm *{ëm ஸyவrணm ச]rTஜm  
pரஸ-ன வதநm tயாேயt சrவ *kேநாப சாnதேய 
 
…………………. 
 
ஆrதா *ஷXணா y6லாஸச îதா 
ேகாேர° ச vயா6ஷ வrtதமாநா  
ஸŋìrதய நாராயண ஸpத மாtரm  
*µkத ]கா ü.ேனா பவn] 
 
 
எ-R 3co*டாமl ெசாln µ1tதா\. 
 
ரா| ./{ணைணpபாrt] “பாt6யா நmம 1ெரdfŋைக” எ-றா-. “ஒ/ 
மாசt6ேல எ-னஅ/ைமயாக மனpபாடm ெசy60டாடா!”  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“ராj-kகா எ-னேவXPமானா(m ெசyயtதயாராக இ/kகாடா இவ. நmம 
ஊrல இnத மா6h ெபாXë .ைடcசா ேகா*l ைவcQ CmπPேவ-டா” 
நா- எ-றா-. 
 
ெவŋகடாcசாh Qnrt]*0டாr. ேகா*n- தrமகrtதாவாக அவr CPmபm 
பரmபைரயாக அnத ேகா*ைல பராமht]k ெகாX1/k.றாrக\. 
 
“அmமா ேபா]m. உ-ைன உ\ேள *டா0டா அnத ெப/மா\ எ-ைன 
ம-fkக மா0டாr. உ\ேள ேபாy தhசனm ெசÜQ0P வா” எ-R 
வÇ*0டாr.  
 
அPtத 3-R நா0க\ ேகா*nl வ/பவrகBkெகlலாm πரசாதt]ட- 
Qnயா*- Tராணm தா-. 
 
த- Ttதகtைத எPt] நவராt6hdl எ-னெவlலாm ெசyவாrக\ எ-R 
CGt]k ெகாXடா\. *ipTரt6- Qறpேப ல0சóபm தா-. அ]lm 
ேகாைடdl வ/வதாl அைனவ/kCm ல0சóபm ஒ/ மறkகµ1யாத 
அ8பவm தா-. ெத/ேவாரm கைடக\. 6/*ழா.ஆÜசேனயr ேகா*l Cளm 
µikக *ளkCக\.  
 
கேணச ச]rt6 அ-R எ-ன ெசyயேவXPm எ-R *வரமாக CGt]k 
ெகாXடா\.  

--

 
~01#C வnத ராj-kC தா- ஏேதா தpT ெசy]*0ேடாm எ-R ேதா-Gய]. 
உடேன ~01#C ேபா- ெசyதா-. 
 
ேபாைன எPtத அmமா அவ- Cரnl இ/kCm ெதாeைய Thn]k ெகாXP 
“எ-னpபா உடmT சhdlைலயா?” எ-றா\ வாÜைசVடனm. தாVkCm 
π\ைளkCm ஒ/ ெடnப6.  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“இlைலmமா. ெராmப ராt6h. அதனால �kகm வ/] அvவளlதா-. 
உŋகைளெயlலாm பாrkக8m ேபால இ/kCmமா?” எ-றா-. இ-8m 
ேபQனாl அi]*Pவா- ேபாn/nத]. 
 
“வாேய-பா. எŋகBkC [ இlலாம ஏேதா மா6hதா- இ/kC. எ-ன 
சmபா6cQ எ-ன pரேயாஜனm. tpπ0டா வrற �ரt6ைலயா [ ேவைல 
ெசyயேற?”  
 
“அmமா அnத ெவ\ைளkகார ெபXக\ எpப1 இ/kகாŋக?”  
 
அவ8kC அpபா*டm ேபசt ேதாண*lைல. 
 
“ேபசGயா? இேதா Qn]ைவ tpπடேற-”. áXPm ெடnப6. 
 
“எ-ன Qn]வா?”  
 
“ஆமா-டா. நா- அவBkC Qn]-8 ேபr ெவcQ0ேட-. எ-ன 
ெபாXëடா அவ. [ சh-8 ெசா-f-னா உனkC கlயாணm பXe 
ெவcQPேவ-. உŋகpபாதா- ஒt]kக மா0டாr. எ-னmமா சைமயl பXறா? 
t0P ெசyறாடா? sேலகாm எlலாm ஒ-8*டாம ெசாlறாடா. இ/ 
tpπடேற-”.  
 
பா6 .ணR தாX1*0ேடாm எ-R _ைனtதா-. 
 
காrடலs ேபாைன எPt]k ெகாXP மா1kC ஓ1னா\ பŋகஜm மாN. 
 
“Qnயா” எ-R ெசா-னவ8kC நாதit]*0ட]. அi]*0டா-. 
 
“ேபπ. வா0 ஹாpப-0? ஏ- அiவேற ராj” எ-றா\ அவ- அmமா 
ேக0காதவாR. 
 
“நா- உ-ைன ெராmப Ns பXேற-. நா- எpப1 உdேராட இ/kேக-8 
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உனkC ெதhயா]” எ-றா-. 
 
“லv, உனkகாக தா- நா- இŋேக இ/kேக-. இ-8m இரXP மாசt6ல 
உ- .0ட இ/pேப-. உŋக அpபா அmமா Nகlm நlலவrக\. அவrக\ 
ெதyவt6#C சமமானவrக\. அவrகBட- இ/pப6l எனkC ஒ-Rm 
πரcசைனேய இlைல. உனkC ஒ-8 ெதhVமா? நா- 6னµm 
ெசlnயmமைன தhசனm ெசyயேற-. [ எனkC ேவëm8 மனm உ/. 
ேக0கேற- ெதhVமா?”  
 
எ-ன ெசாlவ] எ-R ெதhயாமl அiதா- ராj. அவ- C#ற உணrcQ 
அவைன ெகா-R ேபா0P*0ட]. 
 
“ök.ரm வா. உடேன வா”.  
 
“சh சh. எ-ன உனkC எ- ேமேல இvவளl காதl இ-fkC?”  
 
“[ வா Qnயா. வn] எ-ைன பாt]kக. நா- தpபா ஏ]m ெசÜQடktடா]. 
உ- ம1dல பPt] அழ8m ேபாn/kC”. 
 
“ேஹy எ-னpபா. ராj [ ஏ- இpப1 ேபசேற. இ-8m ெகாÜச நா\ ெபாR. 
ஆமா [ அpபா.0ேட ேபQனாயா?”  
 
“இlைல” எ-R ெசா-னேபா] தா- அவ- அpபா*டm ேபச மறnதைதேய 
_ைனtதா-. ைகயாl ேமைச á] த01னா-. 
 
“மாமா உŋக ைபய-” எ-றாl மழைல தNÇnl. 
 
“வrேற- Qn]” எ-R அவ- அpபா ெசா-ன] கா6l *inத]. 
 
“அpபா எpப1 இ/kìŋக?”  
 
“நlலா இ/kேக- பா. கXëkC ேலசr சrஜh ெசÜQ.0ேட-. இpப 
கXணா1 இlலாமேல நா- ப1k.ேற-. ப0 x ேநா * ஓl0 îpπ\ ஹாv 
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ராŋ ஃπலாஸஃπs. நா- ெவ\ைளkகார ெபாXணŋக எlலாேம தpT-8 
_ைனcேச-. [ அ8pπcQேய Qnயா ெபாXë எ-ன தŋகமான ெபாXë 
ெதhVமா? [ பாrt6-னா உனkC T1cQPm. ஐ ேடா-0 ஹாv எf 
அpஜ¢-s. இpப இ/k.ற ஐயŋகாr ெபாXëŋகைள *ட இnத 
ெபாXë எvவளேவா ேமl. அவ\ ேபா0ேடா அ8pப0Pமா?” எ-R 
ேக0டாr அpபா*யாக. 
 
µi .ணRm தாX1*0டாய1 ெபXேண!  
 
“அpபா அெதlலாm அpTறm ேபசலாmபா. [ŋக உடmைப பாrt]kேகாŋக” 
எ-R *0P ேபாைன ]X1tதா-. 
 
காலeகைள கழ#G*0P நடnத _கOcQகைள ேயாQtதா-. பா01ைல 
எPt] ஒ/ ெபk ஊ#Gk ெகாXடா-. மாrlபேரா அவ- ைகdl. C#ற 
உணrcQைய த*rkக பலr C#றŋக\ ெசy] ெகாXேட ேபாவr.அ] ஒ/ 
Tைத மணl ேபால. எழ µய#Q ெசyயா*0டாl உ\ேள இit]k ெகாXேட 
ேபாy*Pm. 
 
“ேமாகm எ8m மாயp ேபைய ெகா-R ேபாடேவXPm" எ-R ேயoதாs 
ெசா-னாr. ஆனாl அnத Tைக மXடலt6l அவ/ைடய Cரl கைரn] 
ேபான]. 
 
அi] அi] அவ- கXக\ Qவn6/nத]. அைரமedl 5 Qகெர0 
Tைகt6/nதா-.  
 
அலமாh ெதyவŋக\ பல நா0களாy கா#R படாமl உ\ேள 3cசைடt] 
ேபாd/nதனr. ஏ#றாத ஊ]வt6 ஏ#ற காt6/kCm *ளkCக\ Tைக 
ப1n] ேபான ேநா sேமா.ŋ ேபாr0. நரQmமr இnத அவதாரt6l அoரைன 
அÇkக*lைல. இnத அழ.ய அoர- அt] áற ஆைசpப0P*0டா-. 
 
கடl\ பா6 N/கm பா6 கலn] ெசyத கலைவ நா- 
N/கm ெகா-R N/கm ெகா-R கடl\ வளrkக பாrk.-ேற-  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கடl\ ெகா-R உணவாy 6-R N/கm ம0Pm வளr.றேத! 
எ-R நnதCமார8kC கமl ெசாlnk ெகாX1/nதாr.
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அt# யா ய m 16

16

இ-ெனா/ சfk.ழைம. ெப/மா\ ேகா*nl கதாகால0ேசபm ேக0க 
ராஜேகாபாn- அpபாlm அmமாlm ெச-G/nதாrக\. Qn] ~01l 
இlைல. அதனாl ேபாக*lைல. 
 
ரா| Qn] }0டா ./{ண- அைனவ/m ஹாnl அமrn] ேபQk 
ெகாX1/nதாrக\. 
 
வாnைய π-னாl _-R ராம- ெகா-ற] சhயா எ-ற Qn]*- ேக\*kC 
ரா| ப6l ெசாlnk ெகாX1/nதா-. 
 
ச#ேற ஆrவm இழn]*0ட }0டா “./{ண- [ŋக எ- vµkC வாŋக நா- 
ஒ/ ேப01 எPkகேற- உŋகைள” எ-R அவைன அைழt]k ெகாXP 
மா1kC ெச-றா\. 
 
“வாn த- µ- _-R யாr ெகா-றா(m எ6hd- பலt6l பா6ைய தாேன 
ெபRவதாக வரm ெப#G/nதா-. அதனாl அவைன µ- _-R ெகாlவ] 
அசாt6யமான காhயm”. 
 
“ராம8kCமா?”  
 
“ஆm”. 
 
“ராம- கடl\ இlைலயா?”  

88



 
“கடl\ தா-. ஆனாl அவr ஏ#G/pப] ஒ/ மfத அவதாரm. மfத8ைடய 
வரmTkC áG அவr ஏ]lm ெசyய*lைல”. 
 
“*ipTரt6l தா- ராமr *lெலPtதாr எ-R ெசாl.றாrகேள?”  
 
“ஆm. இ] *l( Tரm. ராமr *lெலPtத ஊr. இத- அ/.l கXடமான1 
எ-ற ஊr இ/k.ற]. அŋC தா- அவr மாf- கால1ைய கXடாr. πறC 
மான1pப0P எ-ற ஒ/ இடm. இpேபா] ம/. மதக1pப0P எ-றா.*0ட]. 
அŋC தா- ராமh- அmT ப0P மா}சனாக வnத மா- அ1pப0P *inத]”. 
 
“அpப1யா? சh ேமேல ெசாl(ŋக\” எ-றா\ Qn]. 
 
“அதனாl வாnைய π- _-R ெகாlவ] அவQயமான]. ராமr இைத 
சhெய-R ெசாlல*lைல. தX1kகபடேவX1யவrக\ 
தX1kகpபடேவX1யவrக\ தா-. எpப1 எ-ப] ñO_ைலைய 
ெபா/t6/k.ற]”. 
 
“சh. öைதைய ம0Pm ó CJkகc ெசா-ன] சhயா?”  
 
இவrக\ இvவாறாக ேபQk ெகாX1/kக ேமேல }0டா த-8ைடய அழைக 
எtதைன தாராளமாக கா0ட µ1Vமா அtதைன தாராளமாக கா01k 
ெகாX1/nதா\. 
 
அவBைடய ேபcom நடtைதVm ./{ணைண கலŋக1t]k 
ெகாX1/nத]. 
 
ச#Rm எ6rபாராத *தt6l அவைன க01யைணtதா\. அவ8ைடய 
ஆைடகைள கைளnதா\. அவBm πறnதேமfயானா\. ேம#Cm .ழkCm 
சŋகNtத].  
 
“ராம8m தாேன கா01l தfயாக இ/nதாr. அவ/ைடய க#pைபpப#G 
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யா/m ேக0க*lைலயா? இ] ஒ/ ஆணா6kக கைதயா.*0டேத?”  
 
“இlைல Qn]”. அவ\ அpப1tதா- எlேலாைரVm tpπட உt6ரl 
இ01/nதா\. 
 
“இlைல Qn]. இn6யா*l ெபXக\ அ1ைமயாக இ/pபதாக ஒ/ தவறான 
ெசy6ைய ேம#கt6ய _/பrகBm பt6hkைகVm பரpT.-ற-. 
 
இpேபா] எ- அmமா tpπ0டாl ேபா]m ஓ1 ேபாy அவr µ- _#ேப-. எ- 
மைன*ைய ேக0காமl நா- ஒ/ காhயm tட ெசyத6lைல”.  
 
Woman’s success is when she can make a man submissive to her willfully. When a 
man submits himself  willfully either to his wife, mother or sister, he becomes that 
woman’s slave. However, when a woman wants to get things by law or assumes a 
fundamental right, conflict occurs. Nothing has been achieved so far by reserva-
tion policies floated by the government, special seats for ladies in the buses and 
trains, special quota for women in the government jobs.

 
India had Indira. Even Tamil nadu has a woman Chief  Minister. All our neighbor-
ing countries which were once part of  Greater India has, had or have women 
head of  states. Can you say once such instance in the US?

 
Women in the US are struggling for their rights.

 
But here throughout centuries woman have dominated the proceedings.The rivers 
are in the name of  women. We call our country as motherland.

 
Most of  the Indians become speechless in front of  their mothers or wives because 
of  the love and affection and not because any law written on the white papers.
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“Its amazing” எ-றா\ Qn]. “[ŋக\ ெசாlவ] சhதா-. எŋக\ நா01l 
இ/pப] ெபாyயான ஒ/ சமt]வm. சh [ŋக\ ெசாl(ŋக\ ஏ- ராமr 
ókCJkக*lைல”. 
 
“இத#C பல காரணŋக\ ெசாlலலாm”. 

 
“ஒ-R ராமைர யா/m சnேதகpபட*lைல”. 
 
“இரXP இய#ைக }6யாக ஒ/ ெபX ெசyத தவைற கXPπ1kக இய(m 
எ-பதா(m இ/kகலாm”.

  
“3-றாவதாக ராமr கா01l இ/nதா(m அவr த-ைனேய காpபா#Gk 
ெகா\Bm சk6 பைடtதவr. ஆனாl öதா இ/nதேதா ராவண- எ-R 
ரா0சஸfடm”.

  
“நா-காவ] இ] தா- நா- Nகlm µk.யமானதாக க/].ேற-. 
ெபா]வாக ஒ/ சµதாயtைத 6னµm சn6kக ேவX1யவ\ ஒ/ ெபXதா-. 
அவ\ 6னµm ெவJேய ெசl(m ேபாேதா இlைல *ழாkகJl கலn]k 
ெகா\Bm ேபாேதா மkகைள சn6k.றா\. அவrக\ µ- அவ\ 
Tfதமானவ\ எ-R கா0டேவ ராமr அவைள ókCJkக ெசாlnd/kக 
ேவXPm”. 

 
“எŋக\ வழkகt6l வைளகாpT எ-R ஒ-R ெசyவாrக\. இ] கணவ- 
~0டாr நடt]m ஒ/ *ழா. ெபX க#πeயாக இ/kCm 7வ] மாதm இைத 
ெசyவாrக\. கணவ- த- CPmபt]ட- அைனவைரVm அைழt] ெசyVm 
*ழா. மkகேள, எ- மைன*d- வd#Gl வள/m Cழnைத 
எ-8ைடய]தா-. எனkCm எ- மைன*kCm இ6l ம.OcQ. இnத 
ம.OcQைய உலெகŋCm நா- ெதh*k.ேற-” - எ-ப]தா-. “அவBைடய 
க#pπl சnேதகm இ/nதாl இnத *ழா நடkகேவ நடkகா]. ஏென-றாl 
அவ\ ெக0ட ெபயr ெபறpேபாவ]m சµதாயt6l இ/kCm ம#ற 
ெபXகளாl தா-. ஆX அவைள த\J ைவt]*0P ேவR ேவைல பாrkக 
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ெச-R*Pவா-”. 
 
“ரா| [ŋக\ ெசாlவ] Nகlm ஆcசrயமாக இ/k.ற]. எpப1 இtதைன 
*ஷயŋகைள ேசகht] ைவt6/k.ùrக\?”  
 
“ஹா நா- ெசாlவ] ெவRm பt] சத*.தm தா-. ராஜேகாபாைல ேக0டாl 
4 மe ேநரm ேபoவா-”. 
 
“ரா| [ŋக\ இ-ெனா/ *ஷயm ெதhn]k ெகா\Bŋக\. ராமr πறnத] 
*ipTரt6l தா-” எ-றா\. 
 
“வா0?”  
 
“ஆm. ராj தா- எ- ராம-” எ-றா\ கXண1tதப1ேய. 
 
அŋேக இ/ உடlக\ கலn] πhn6/nத]. இவrக\ ேபco சtதm _-ற] 
ேக0ட]m இ/வ/m அவசரமாக ஆைட அen] µகm சh ெசy] ெகாXP 
ìேழ இறŋ. வnதனr. 
 
ரா|lkCm Qn]lkCm அவrக\ வnத ேகாலtைத பாrtத]ேம 
ெதhn]*0ட]. ஏேதா தpT நடn6/k.ற]. 
 
இைதpப#G யா/m ேபச*/mப*lைல. அவrக\ *ைடெப#R ெச-றனr. 
 
சாn6 6ேய0டr அ/ேக வX1ைய _Rt6*0P ரா| “./{ணா எ-னடா 
பXேண?” எ-R ேக0டா-. 
 
“தpT பXe0ேட-டா. o/6kC ]ேராகm பXe0ேட-டா!” எ-றா- 
C#ற உணrcQVட-. அவ- கXக\ கலŋ.d/nத].  
 
“ேடy ராஜேகாபாl ெகா-8Pவா-டா நmபைள. நmைம நmπtதாேன 
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இரXP ெபாXëŋகைளVm அ8pπய/kகா-டா அவ-. எ-ன காhயmடா 
ெசÜQ0ேட?”

 
“இlைலடா. அவ\ க0டாயpபPt6 பXணாடா!”  
 
“ேடy அவ\ அெமhkகாடா. உனkC எŋக ேபாco Tt6. உனkC 
_cQயதாrtதm ஆdPt] ெதhVமா? o/6 இpப1 ெசÜசா [ ஒt]pπயா?”  
 
“இlைலடா?”  
 
“எ-ன இlைலடா? உனkC ஒ/ vl o/6kC ஒ/ vலா?”  
 
“எ-ைன ம-fcQPடா”.

 
“ேடy நா- ம-fcQ எ-ன πரேயாஜனm. சh *P இnத *ஷயtைத 
யாr.0ேடVm ெசாlல ேவXடாm. இfேம ஒ-8m வmT பXணாேத!”

 
“சh” எ-R வX1d- π- அமrnதா-.
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அt# யா ய m  17

17

“What the hell you were doing Rita?”  
 
“I slept with him?”  
 
“Whaaaat?”  
 
“Yes”. 
 
“Have you gone crazy? Didn’t I tell you that Raj took several assurances before 
sending us here?”  
 
“Yes”. 
 
“Then how can you do this to me?”  
 
“I want to bear an Indian’s child?”  
 
“What the hell are you talking? Do you know Krish is already engaged to Shruthi? 
Do you want to spoil their lives?”  
 
“No baby, I don’t want to marry Krish. I just want his baby”.  
 
“Have you gone mad Rita? How can this be done?”  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“Honey, you leave this to me. I love Krish. But I will not spoil his life. I just want 
his baby. That’s all. Now you don’t go wild. Go to sleep”.

 
Qn] CR.p ேபானா\. அவ\ }0டாைவ அைழt] வnதத#காக 
ெவ0கpப0டா\. ராÖடm எ-ன ெசாlவ] எ-R எXe 6ணGனா\. 
இpேபா] அவBkC அழேவXPm எ-R ேதா-Gய]. எpப1யாவ] இnத 
மாதm தNO சமs./த பாடŋகைள ök.ரமாக µ1t]*0P .ளmபேவXPm 
எ-R µ1l ெசyதா\.
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அt# யா ய m  18

18

“எ-னmமா 6 மாசm இ/pேப-8 ெசாln0P ök.ரேம ேபாேற” எ-றா\ 
பŋகஜ மாN. அவBkC ~01- மகால0oNேய ேபாவ] ேபால ஒ/ _ைனpT. 
 
அவ- அpபாlm Nகlm வ/tதpப0டாr. “இ-8m ெகாÜசm நா\ 
இ/kகலாேம” எ-றாr. _ரnதரமாக ~01l ம/மகளாக ைவt]k ெகா\ள 
அவ/kCm ஆைசதா-. 
 
ராஜேகாபா(kC ேவX1ய 6XபXடŋக\ ெசy6/nதாr மாN. 
ேபாCm ேபா] LைஜயைறkC ெச-R நமsகhtதா\ Qn]. மாமா மாNd- 
காnl *in] நமsகhtதா\. 

 
“நா- இŋேகேய இ/kக ஆைசபடேற- மாN” எ-றா\ ெந.OcQVட-. 
 
“ஆமா-1 ெசlலm. [ அெமhkகா ேபாy எ- ைபயைனp பா/. உனkC 
க0டாயm π1kCm. அவ- ஒ/ மாekகm. அவ8kC உ-ைன π1cQ0டா 
கlயாணm உடேன. யா/ எ-ன ெசா-னா(m பரவாdlைல. மாமாேவ ஓேக 
ெசாln0டா/” எ-றா\ உணrcQ ெப/k.l. 
 
“மாN ராஜேகாபாl எpப1 இ/nதா(m நா- கlயாணm பXekக தயாr. 
எனkC இpப1pப0ட அmமா அpபா .ைடkக நா- எ-ன ேவXPமானா(m 
ெசyயtதயாr. நா- இŋேக இ/kக8m அதா- எ- ஆைச”. 
 
“கவைலpபடாேத ெகாழnேத! ெசlnயmமைன ேவX1k.0ேட இlைலயா 
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அவ பாt]pபா. அவ யாr எ] ேக0டா(m ெகாPpபா”.  
 
µரJ Cவாns எPt] வn6/nதா-. வX1 ெச-ைன ேநாk. πரயாணm 
ஆன]. யா/m ேபச*lைல. ஒ/ இRkகm வX1dl.  
 
அவrக\ ஊ/kC ேபான πறC ./{ண- சமாcசாரtைத µரJkC 
ெசாlலலாm எ-R *0P*0டா- ரா|.  
 
µரJ “ஏ- எlலாm அைம6யா இ/kìŋக. ராஜேகாபாைல கlயாணm 
பXe.0P Qn] இŋக தாேன வரpேபாறா" எ-றா- கலகலpபாக. 
 
“நா- உŋக 3-R ேபைரVm ெராmப Ns பXëேவ-. [ŋக\ அவQயm _x 
ெஜrykC வர8m” எ-றா\ Qn].  
 
“க0டாயm”. 
 
*மானதளt6l ./{ண- த-8ைடய QGய ேபா0ேடாைவ }0டா*டm 
ெகாPt] “நமkC πறkகpேபாCm மக8kேகா மகBkேகா த- தnைத 
யாெர-R ெதhn]kெகா\Bm உhைம இ/k.ற]. அpப1 ஒ/ ேக\* 
வnதாl இnத ேபா0ேடாைவ கா0P” எ-R ஆŋ.லt6l ெசா-னா-. 
இ/வ/m ஒ/வைர ஒ/வr இRக க01k ெகாXடனr.

 
µரJ Thயாமl பாrtதா-.  
 
“ரா| அpTறm ெசாlேற-” எ-R ஜாைட கா01னா-.

 
3-R ேபhடµm க01 அைணt] *ைடெப#றா\ Qn].

 
QGய கா.தt6l அழகான CXP CXP எit6l “இnத தŋைகைய மறkக 
ேவXடாm. இnத கா.தm தா- நா- உŋகBkC ெகாPt]p ேபாCm பho. 
அத#C ேமl அளவ#ற அ-ைப த/.ேற-" Qnயா எ-R எi6 அ1t] Qn] 
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எ-R எi6d/nத]. 
 
µரJ அiேத*0டா-. அவைள இRக அைணt] ெந#Gdl µtதN0P “உ- 
கlயாணtைத ஓேஹாெவ-R நடt].ேறாm இnத 3-R சேகாதரrகBm” 
எ-றா-. 
 
ரா| Qht]k ெகாXேட “எŋக\ ஊhl _ைறய வரத0சைண தரேவXPm 
ெதhVமா? எtதைன அ6கm அXணXமாrக\ உXேடா அtதைன நlல]” 
எ-றா-. 
 
./{ண- “ஹாv அ ேசஃp ஜrf. * ஆr ேகாdŋ ú Ns x ேபாt” எ-றா-.
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அt# யா ய m  19

19

தா- வ/வைத யா/m ராஜேகாபா(kC ெசாlலேவXடாm எ-R ேக0Pk 
ெகாX1/nதா\. 6âெர-R ேபாy அவைன அசtதேவXPm எ-R 
_ைனtதா\. 
 
*மானt6l அமrnதlட- }0டா ஏேதா எi6னா\. Qn] அைத 
வாŋ.ப1tதா\. பkகŋகைள Tர0டpTர0ட ஆவலானா\. 

I have not seen a temple as holy as Raj’s house.  
 
People here don’t keep perishable things in their refrigerators. Often their refrigera-
tors are filled with only water bottles. They cook for the day and finish the food 
the same day. Only they try to preserve their perishable thoughts.

 
Average south Indian man loves his wife often after 40 years when she has lost her 
youth, glamour and sex appeal. This love for his wife lasts till his last breathe. This 
form of  love is crazy. But imaginable!

 
I have seen Raj’s parents go together wherever they go. They don’t miss each 
other at all on any occasion.  
 
I have seen Raj’s father bringing small sweets, jasmine flowers when he goes out, 
for his wife. He ensures that she wears the flower and eats the sweets in front of  
him. What an affectionate couple?
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Raj’s grandmother died on August 10th 1990. His grandfather died within 2 
weeks of  her death. Raj’s father told that his father used to stare at his wife’s photo 
for hours together before he died of  grief. They were married for 60 years. And he 
was 88. What a fantastic love story this is? Will my husband die within weeks of  
my death grieving for me?

 
 
I have seen from the families nearby that often men want to present their wives as 
fools in front of  visitors. They scold their women and mock their women. But es-
sentially it seems every major decision in their houses are the women”s final 
words.

 
First time in my life I saw a man shivering while having sex. Krishnan, this sweet 
fellow I met didn’t enjoy his sex. He was guilty. Because he was engaged to a sweet 
girl called Shruthi! Can our men learn something from this?  
 
Krishnan talks a lot about Shruthi. He said he met her only for 20 minutes before 
the engagement and they got engaged. He says they know more about each other 
only after the engagement. Isn’t it crazy?  
 
Krish wants to know what will be the name of  our baby. I asked him why he wants 
to know that. He says, I have taken an oath that my first baby will have my father’s 
name or my mother’s name. Technically this is my first baby. Will you name after 
my parents? He asked me innocently.  
 
We decided to settle down for Ram or Lalitha. Indians are sentimental.  
Emotional! But it seems the sentiments and emotions make this country survive 
the impacts from other cultures.
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India is a populous country. But it seems babies are not born here as an alternative 
to Christmas turkeys. Every baby is born as a result of  passionate love between a 
man and a woman. Unlike us, where baby process is often considered irritable.

 
Today Raju showed me a small gold chain. He says it belongs to his mother. His 
father had to sell it off  because of  short of  cash. But he retrieved it after he earned 
his first salary. What type of  people they are? How can such a small thing can be-
come a focus of  their lives?  
 
Murali’s wife Praveena is a wonderful lady. How it’s possible that somebody has 
not declared their love for 16 years and still get married to the person they loved? 
Praveena talks a lot. Murali says she used to be the chatterbox in the school. But 
she never spoke a word with Murali before her marriage. WoW!

 
I want to carry Krish’s baby. I want to bring him up with the same emotions as an 
Indian’s. Is it possible? We teach to dial 911 to call police if  our parents beat us. 
But here in India I heard Raj’s father used to whack Raj with a leather belt during 
his childhood days. But Raj still loves his father. How it’s possible?  
 
We change men in our lives as our clothes. When I saw Raj’s father has kept all of  
Raj’s clothes, books and toys right from his first year, I was appalled. We revolve 
around money. They revolve around love. 
 
What if  my son grows-up to be an American?  
 
America has money. But no love. India has no money. But love is  
everywhere.

I know I am pregnant.  
 
I know it’s the small Krish inside.
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God Am I crazy to think Krish’s marriage should break-up and he should marry 
me. No. I am sorry Shruthi. Krish is yours.

 
I slept with Krish for the 3rd time. He is passionate with me now. After my  
relationship with him I don’t feel like having sex with anybody else in my life 
again.

 
Will my son be with me forever? I want him to be. When I hold his hands and 
teach him walking; when I hold his hand walking as a faint old lady with him!  
 
Today Krish gave me his photograph before we left. He told me every  
baby has the right to know his father. If  our son ever asks for his dad, tell him that 
it’s me.

 
Few minutes back I asked him whether he told about our relationship to Shruthi. 
To my surprise, he said yes. Another thing he told me astonished me. He told me 
that it was Shruthi who asked him to give that photograph to me. Hats-off  
Shruthi.

“}டா எ-ைன ம-ft]*P. உ-8ைடய காத(m எ-8ைடய] ேபாl 
Tfதமான] தா-. [ காமt6l ெசyத கJயா0டm எ-R தா- 
_ைனt6/nேத-. ஆனாl இpேபா] தா- Th.ற]”.

 
“இlைல Qnயா. [ _ைனtத6l தpேப இlைல. இ] *ைளயா0டாகtதா- 
ஆரmπtத]. ஆனாl µதl µைறயாக எ-8ட- உட(Rl ெகாXட ./{ 
எ-ன ெசா-னா- ெதhVமா?” எ-R ேக0P*0P Qhtதா\.
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“எ-ன?” எ-R ேக0டா\ ஆவ(ட-.

 
“எ-ைன ம-ft]*P }0டா” எ-றா-. “அpேபா] தா- அவ- ேமl எனkC 
காதேல ஏ#ப0ட]. ஒ/ ஆX ஒ/ ெபXëட- உட(Rl ெகாXட πறC 
ம-fpT ேக0பைத µதl µைறயாக ேக\*pபP.ேற-. உட(R*l ெபX 
ம0Pேம பா6kகpபP.றா\ எ-R இn6யrக\ _ைனk.றாrக\. அ] 
ம0Pமlல 6/மணt6#C µ-T உட(Rl எ-பைத _ைனt]k tட பாrkக 
பயpபP.றாrக\”. 

 
“ஆm }0டா. இnத இn6யp பயணm எ-ைனp ெபா/tதவைரdl ஒ/ 
Tfதpபயணm. ஊ/kC ேபான]m நா- எ-ைனேய ராjkC த/ேவ-. எ- 
உட(m உ\ளµm அவ8ைடய]”. 

 
“Qnயா நா- இf எ- Cழnைதkகாக வாழpேபா.ேற-. அ]ம0Pமlல 
இ-ெனா/ ./{kகாக நா- காt6/pேப-”.

 
இ/ ேதாÇகBm ஒ/வைர ஒ/வr க01யைணt]k ெகாXடாrக\.  
 
ஆXக\ க01யைணtதாl ேஹாேமா ெசks°வl எ-Rm ெபXக\ 
க01யைணtதாl ெலspπய- எ-Rm ெசாl(m சµதாயt6n/n] வnத 
இ/ ெபXக\ இn6யா*n/n] காதl பாடm க#Rk ெகாXP காதl 
ப0டதாhகளாy பறnதனr.
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அt# யா ய m  2 0

_ைறl பC6

ெநவாrk ஏrேபாr1l இறŋ. டாky π1tதனr ேதாÇயr. ெநவாrk நகரm 
_x யாrk _x ெஜryd- நPேவ அைமn6/kCm ஒ/ நகரm. ஈs0 
pர-s*k அைர மe �ரm தா-.  
 
Qn]ைவ இறk.*0P டாky }0டாைவ இறk.*ட ேம(m பயetத]. 
 
த-fடN/nத சா* ேபா0P ஆவலாக கைத 6றnதவBkC அ6rcQ 
காt6/nத]. 
 
ராஜேகாபாn- ~டா எ-R ேக0Pm அள*#C Cpைப. காலeக\ உ\ேள. 
ேமைசd- á] ஆ{ 1ேர. பா6 C1tத o/0Pக\. Qகெர0 ]XPக\. மாnT 
பkகாr1 பா01lக\. அ6rn] ேபானா\. 
 
ைபகைள உ\ேள ைவt]*0P ராÖ- க01nl ெச-R பPtதா\. 
அவfடN/n] சாராய ெந1 3kைக ]ைளtத].  
 
இpேபாேத எipπ ேக0கலாமா எ-ற _ைனpைப த*rtதா\. 
 
�kக கலkகt6l “ேஹy Qnயா எpேபா வnேத?” எ-றா-. 
 
“இpேபா] தா-” எ-றா\ கா0டமாக. 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“ஏ- எ-.0ேட ெசாlலைல?”  
 
“[ C1cQ/k.யா ராj?”  
 
“ஆமாm. ேபπ. உ-ைன ெராmப Ns பXேண-. அதா- ெகாÜசm 
C1cேச-”. 
 
அவ\ okC Ñறாக உைடnதா\. ேம(m அவfடm ேபச */pபNlைல 
அவBkC. அைம6யாக பPtதா\. 
 
அவ- இவ\ ேமl த- வல] ைகைய ேபா0P அைணtதா-. அவ\ ஒ-Rm 
ெசyயாமl உறŋக µய-றா\. 
 
அவ- அவBைடய கXகJl µtதm இ0டா-. அவ8ைடய π1pைப 
*P*tதா\. 
 
“கமா- ேபπ. இtதைன நா\ கÇt] வn6/k.றாy. லv á” எ-றா-. 
 
அவ- அவBைடய µகtைத த- பkகm இit] ேமl உத01l த- 
உதPகைள ப6tதா-. 
 
பல காலமாக அவfடN/n] µtதm .ைடkகாதா எ-R ஏŋ.ய அவBkC 
இ-R அ] .ைடkCm ேபா] ெவRpபாக இ/nத]. 
 
அவ- உ\ேள �ŋ.d/nத N/கm அnத ரா0சத 6ரவt6- அ0úÇயm 
ெதாடŋ.ய]. அவBைடய ஆைடகைள ெவGtதனமாக கழ#Gனா-. 
 
“ேவXடாm ராj. எனkC கைளpபாக இ/k.ற]” எ-றா\ அவ\. 
 
“கமா-. கமா-” எ-R க0டாயமாக அவ\ உடnl ஊP/*னா-. அவைள 
]வmசm ெசyதா-. πறC அடŋ. உறŋ.pேபானா-. 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எtதைன ேநரm அவ\ அi6/pபா\ எ-R அவBkேக ெதhயா]. அவ\ 
இ-R க#பÇkகpப0டா\. தா- ேநQtத ைபt6யமாக */mπய காதntத 
ராம- இ-R ராவண- ஆ.*0டா-.  
 
காைலdl எinத]m அவ\ அŋகŋக\ வnpபைத உணrnதா\. உதPகைள 
க1t6/nத] அnத N/கm. CJt] Tடைவ உPt6 அலமாhkC வnதா\. 
 
பல நா0களாக 6றkகாத கதlக\. �Q ப1nத *ளkCக\. அைனtைதVm 
otதm ெசyதா\.  
 
எin] CJt]*0P ராj படபடெவ-R பா01lகைள எPt] 
�k.ெயGnதா-. Qகெர0]XPகைள அக#G*0P CJt] µ1t] 
இைறவ- µ- _-R πராt6tதா-. 
 
πறC Qnயாைவ π-Tறமாக வn] க01யைணtதா-. 
 
“உ-ைன எvவளl Ns பXேண-8 ெதhVமா?” எ-றா- ெகாÜசலாக. 
 
“எ]kC?”  
 
“கlயாணt]kகான ஏ#பாP ெசyயtதா-”. 
 
“யாr கlயாணt]kC?”  
 
“நmம கlயாணmதா- 1யr. இ] எ-ன ேக\*?”  
 
“ராj நா- ெகாÜசm ேபச8m. எ- ேமேலrn] ைகைய எPkகGயா?”  
 
*ல. Cழpபt]ட- எ6ேர ெச-R அமrnதா-. 
 
“ராj ஐ 6ŋ எvh 6ŋ இs ஓவr” எ-றா\ ெம]வாக. 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“வா0? எ-ன ெசாlற Qnயா?”  
 
“ஆமாm ராj. ேநt] [ எ-8ைடய */pபm இlலாம எ-ைன 
ெகPt]0ேட”. 
 
“எ-ன ெசாlற Qnயா? நமkC கlயாணm ஆகpேபாC]. ஐ லv x டாrnŋ”. 
 
“C1kக ேவற ஆரmπcQ0ேட”. 
 
“[ வnதlடேன *0Pட µ1l ெசÜQ0ேட- பா”. 
 
“இlைல ராj. நா- ெவGtதனமா காதncச ராம- [ இlைல. உ-.0ட 
ராவண- வn60டா-. நா- கடnத 7 மாசமா தவm இ/nத] ராம8kகாக. 
உனkகாக நா- எlலாtைதVm *0ேட-. ஐயŋகாr ெபாXë 
எ-னெவlலாm பXëவாேளா அெதlலாm கt].0ேட-. நா- .ழkேக 
ேபாy இn6யனா வn6/kேக-. ஏ-னா எனkC இn6ய கணவ- தா- 
ேவXPm”. 
 
“ஆனா [ அெமhkகனாd0ேட. அெமhkகைன கlயாணm ெசy]kக நா- 
இvவBl க{டpப01/kகt ேதைவdlைல. நா- ேம#.l இ/nேத-. 
உனkகாக .ழkC ேநாk. வnேத-. நா- .ழkேக ேபாேன-. [ ேம#ேக 
ேபானாy. நாm இ/வ/m எpப1 ேச/வ]?”  
 
“Qnயா. எ-ைன ThÜQkேகா [ இlலாம நா- ைபt6யமாd0ேட-. 
அதனால தா- இெதlலாm நடnத]. [ வn60ட πறC நா- இைதெயlலாm 
ெதாடktட மா0ேட-. pçs Qnயா எனkC ஒ/ வாypT ெகாP”. 
 
“ராj எ-ைன ம-fcQP. [ ஒ/ அவதாரpT/ஷ- எனkC. [ தா- எ-ேனாP 
ராம-. நா- உ-ேனாட öதா. அவதாரpT/ஷ- தpT ெசyயktடா]”.  
 
“நா- ேந#R க-ftத-ைமைய ம0Pm இlைல உ-ைனVm இழn60ேட-”.  
 

107



“மாமா மாNkC எ-8ைடய நமsகாரŋக\. இnத Qn] எpபlேம உŋக 
~0PkC வரமா0டா-8 ெசாlnP”. 
 
அவ\ த- ]eமeகைள எPt]k ெகாXP ெவJேயGனா\.  
 
�ரt6l அவ\ T\JயாCm வைர பாrt]k ெகாX1/nதா-. அலமாhdடm 
ெச-R மX1d0டா-. அiதா-.

I can derive whatever pleasure I want without these external influences

எ-ேறா ைடhdl எi6ய] _ைனlkC வnத]. 
 
ெசlnயmமைன பாrt] அmமா உ- π\ைளைய ம-fkகமா0டாயா எ-R 
Tலmπனா-.  
 
Qn] ேபாேய*0டா\.  
 
ெசlnயmமfடm πராrtதைன ெசy]m _ைறேவறாத ஒ/ Qல 
πராrtதைனகJl இ]lm ஒ-R. 
 
*ேவகானnதr உ\ேள வnதாr. ஆÜசேநயr அவ- கXகைள ]ைடtதாr. 
 
ஆனாl ெசlnயmம- Qைலயா.*0டா\. 

 
 

µ()m
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