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"தmπ, தmπ" எ%9 ெச()யா;% <ரl ேக(? ச(ெட%9 தனA 
ேமைசCD'nA FGtதா% Hவ<மாr. 
 
Hவ<மாr. வயA 28. அநாைத எ%9 அவ2k< LைனFlலாமl இ'pபதP< 
µதDயாr ம(?ேம காரணm. 
 
அவ% தnைத µதDயா;% அpபாF% RS ேவைல பாrtA வnதாr. அவ% 
தnைத இறnதேபாA அவ2k< வயA +%9. அpேபாA சவt.P< இ9. 
ம;யாைத ெசUtத அவ'ைடய தnைதVட% µதDயா'm வர, +%9 வயA 
<ழnைதயாக இ'nத Hவ<மாr தவSnA ேபாy µதDயாைர க()k 
ெகாYடானாm. அpேபாA அவ'k< 30 வயA இ'n.'k<m. ெந&ழnA 
ேபாy அll[ \k&k ெகாY? ](?k வnAF(டாராm. µதDயா;% மைனF 
ெசாlDtதா% அவ2k< ெத;Vm. 
 
µதDயா'k<m அவ'ைடய மைனFk<m ெப;ய மன^. H9வய.D'nA 
இவைன வளrtA ெப;யவனாk& πகாm வைரk<m ப)kக ைவt.'nதாrகll. 
7 வயA வைர "அpபா அmமா" எ%9 இவrகைள அைழtA வnதவ% Fஷயm 
ெத;nத.D'nA ஐயா, அmமா தா%. µதDயாr எtதைன µைற ெசாlDVm 
மாPறFlைல அவ%. 
 
µதDயா;% மைனF H9வய.l இவனk< b µ)tA அலŋகாரm 
ெசyவாராm. ெப'ŋகd;l இ'nத அவrகll இவ% eAேகா(ைடk< ப)kக 
வ'வதாl அŋ&'nA வ'm பs )ைரவ;டm ெப;ய கா;ய;l உணh க()k 
ெகா?kக ம.யm உY?F(? கா;யr iY?m சாயŋகால ;(ட% );pπl 
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ஓ(?னr எ?tA வ'வாராm. அtதைன கவkpe. 
 
πற< <?mபtAட% அைனவ'm eAkேகா(ைடkேக வnAF(டனr. 
µதDயாr அவ'ைடய தnைதC% ெதாGைல இ%2m ெப'k&C'nதாr. 3 
]?கll, எYெணy மY), ம[ைக கைட எ%9. 
 
அவ'ைடய ](ைட க(?m ேபாA µ(ைட அ)tA க()னாrகளாm. ெப;ய 
]?. இவனk< இைவ அைனt.P<m கணk< கவkk<m ேவைல. பைழய 
காலtA Hlய ேமைச. Rேழ உ(காrnA தா% கணk<. கmm ேவைல. )ேரs 
ேபpபr ைவtAk ெகாY? <µதm ஆனnத Fகடkl வ'm ெப;ய 
ஓFயrக[% படŋகைள நகெல?tAk ெகாY)'pபா%. 
 
"தmπ, தmπ" iY?m அnத <ரl. அவr இவைன ெபயr ெசாlDk 
opπ(டேத இlைல. 
 
"ஐயா.. " எ%9 பத(டtAட% எpnதா%. 
 
"எ%னpபா கY ெதாறnA&(ேட \kகமா". 
 
"இlைல ஐயா. ெசாlUŋக" எ%றா%. 
 
அவr த%2ைடய அைறk< அைழtAc ெச%றாr. ெப;ய மரநாPகாDCl 
அவr அமrnAk ெகாYடாr. 
 
"தmπ, எனk< இரY? ெபாYrŋக. உனkேக ெத;Vm எனk< ெப;ய 
வயசாகைல தா%. ஆனா எனk< ஏதாவA ஒ%2 ஆc^%னா u தாேன இnத 
<?mபtைத பாtAkக2m" எ%றாr. 
 
"ஐயா, ஏ% இெதlலாm ேபசvŋக இpேபா". 
 
"தmπ, Rழtெத' ராமDŋக ேஜாHயr வn.'nதாr காைலCேல. நா% 
இ%kk< ராt.; தாŋக மா(ேட%2 ெசாlD(டா'". 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"எ%னyயா இA. நlலா இ'kகvŋக உŋகைள ேபாy. இ'ŋக வேர%" எ%ற 
ச(ெட%9 ெவ[ேய வnA ெச'pைப மா()k ெகாY? ேஜாHயைர பாrkக 
&ளmπனா%. 
 
"தmπ, LlU" எ%9 ெசாlவைத கா.l வாŋகாமl. 
 
20 Lmடt.l .'mπ வnதவk% ைகCl .'Fைளயாடl, 
.'வ'(ெசlவr, கnத% க'ைண, ஆ.பராசk., சmbrண ராமாயணm எ%ற 
பk. படŋக[% ])ேயா நாடாkகll. 
 
"எ%ன தmπ ஏதாவA ])ேயா கைட ைவkக ேபாlயா" எ%றாr ெமlDய 
H;pேபா?. 
 
"ஐயா, ராமDŋக ேஜாHய;டm ேபHேன%. இ%kk< uŋக \ŋக oடாA. 
இ%kk< ராt.; \ŋகாம கடt.(xŋக%னா இ%2m 20 வ'ஷtAk< 
உŋக ஆV^ ெக()" எ%றா% நmπkைகVட%. 
 
"எ%னpபா ெசாlேற".  
 
"ஆமாm ஐயா. ெசyH பாpேபாm". 
 
"ச;" எ%9 தைலயா()னாr. 
 
இரh உணh µ)nதAm சmbrண ராமாயணm. இ%9m ேபாy நாைள வாராy 
என எைன ஒ' மkத2m.... எ%9 ]ைண i()k ெகாY)'nதா% ராவண%. 
 
நாPகாDCl ெமAவாக சாynதாr µதDயாr.  
 
"ஐயா எpnA உ(கா'ŋக. நா% காπ ேபா(? ெகாY? வேர%. uŋக 
LmrnA உ(காrnAkக2m". 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"ச;pபா" எ%றாr ஆH;யr ெசாl ேபc^ ேக(<m மாணவனாக. 
 
ச(ெட%9 காπ கலnA ஒ' ெப;ய ஃpளாs&l ேபா(? எ?tA வnதா%. 
இைத அlயாமl µதDயா;% மைனF உறkகt.l இ'nதாr. 
 
.'வ'(ெசlவr. ஞான சmபnதr த%ைன \k& வnதA .'நாவkகரசr 
எ%றlnதAm mகhm வ'தpப?&றாr. µதDயா;% கY ெசாk&யA. 
 
இ%ெனா' ேகாpைப எ?tAk ெகா?tதா%.  
 
"ஐயா ெகாyசm நடnA(? வாŋக" எ%றா%. 
 
அவr எpnA நடnA வnதாr. iY?m அமrnதாr. 
 
.'Fைளயாடl. த'mkகாக Hவ% பா(ெடp. ேபாரா?&றாr. 
Hவ<மா'k< \kகm ெசாk&யA.  
 
உ% தtAவm தவெற%9 ெசாlலhm வnத எ% தmpk< உ;ைம உY?. 
Hவ<மா'k< \kகm ெசாk&யA. µதDயா'k<m தா%. 
 
Hவ<மாr கYFGtதா%. 
 
µதDயாr Hவன) ேசrn.'nதாr.
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µதDயா;% +tத மகll ெச%ைனCl கைடH வ'டm ம'tAவm ப)tA 
வnதாll. அவ|k< இரேவ 'அpபாேவாட மன^ ச;Clைல' எ%9 தn. 
அ)t.'nததாl அவll அவைர பாrkக &ளmπவn.'nதாll. வnதவ|k< 
அவ'ைடய சடலm தா% &ைடtதA. 
 
வாசDl L%l'nத Hவ<மா;% ைகைய "மாமா" எ%9 ெசாlD அpதவா9 
π)tAk ெகாYடாll கFதா. H9வய.D'nA வளrn.'nதாUm இ'k<m 
வயAFt.யாசtதாl மாமா ெவ%ேற அைழtதனr இ' ெபYக|m. 
இரYடாவA ெபY மால. µதDயா;% மைனFC% ம)Cl ப?tAk 
ெகாY? அpதவாேற இ'nதாll. 
 
அவ2k< அpA அpA µகm ]ŋ&C'nதA. 
 
]()l ஒேர o(டm. அவ'ைடய எYெணy மY)Cl ேவைல ெசyபவrகll 
ம[ைக கைட நYபrகll எ%9 அைனவ'm வn.'nதனr. யா'k<m 
ெசாlD Fடkoட இlைல. eAேகா(ைடCl ெசy. பரhவA எ%ன ெப;ய 
க}டமா.  
 
'இ'k<m ேபாA வ'பவrகைள Fட இறk<m ேபாA வ'பவrகைள ைவtA 
உ% ெசlவாkைக ெசாl&ேற%' எ%பாr ஒ' கFஞr. µதDயாr 
சmபா.tதA பணtைத ம(?m அlல மkக[% அ%ைபVm ம.pைபVm. 
 
இரY? வாரm எlலா சடŋ<க|m µ)nதA. கFதா ெச%ைனk< &ளmப 
தயாரானாll. 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அவll Hவ<மாைர அைழtA "மாமா, உllேள வாŋக" எ%9 த% அைறk< 
அைழtA ெச%றாll. 
 
"மாமா" எ%9 அவll ெசாlUm ேபாA நாதpதptதA. 
 
"எ%ன கFதா".  
 
அவll கYக[l ur. 
 
"எ%ன கFதா. கவைலpபடாேத. சாh எlலா'k<m வrறAதாேன. 
அmமாைவVm உŋக இரY? ேபைரVm பாtAkகறA எ%ேனாட கடைம. u 
எAk<m கவைலpபடாேத". 
 
"இlைல மாமா. அpபா ெசtதAkகாக இpப அழைல" எ%9 ெசாlDk 
ெகாYேட ஒ' க(? கா&தtைத எ?tA u()னாll. 
 
எ%னெவ%9 ேகllF µகt.l ெதாPl LPக அைத வாŋ&kெகாY? 
π;tதா%. ெப;யவ;% உCl. அவrகll இ'k<m ெப;ய ]? அmமாhk<, ஒ' 
]? ெப;ய ெபYrk<m இ%ெனா' ]? Hlய ெபYrk<m வடk< ெத' 
]?, இpேபாA ம[ைக ேகாேடாvனாக பய%ப(? வ'&றA - இவ% 
ெபய'k<m எp.C'nதாr. 
 
எYெணy மY) FP9Fடலாm எ%9m, அதனாl வ'm பணtைத இ' 
ெபYக|k< π;tA ெகா?kக ேவY?m எ%9m, ஒvெவா' ெபY�% 
வŋ& கணk&l 25 ல(சm பணµm Hவ<மா;% கணk&l 10 ல(சm பணµm, 
µதDயா;% அmமாhk< அவll சா<m வைரCl மாதm 7500 வ'மா9 வŋ& 
கணk<கைள அைமt.'nதாr. 
 
ேமUm ம[ைக கைட Hவ<மாr நடtதலாm எ%9m ஆனாl 
<?mபt.D'nA எnத பண உதFVm எ.rபாrkக oடாA ெத%9m 
olC'nதாr. 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எYெணy மY) FPக ேவYடாெம%9 மkகll Lைனtதாl Hவ<மாேர 
அத% பாAகாpe ெபா9pைபVm ஏPக ேவY?m எ%9 ேகா;C'nதாr. 
 
இைத ப)tAF(? ந?ŋ&னா%. அநாைத எனk< 10 ல(சm பணm, ]?, 
மP9m ெசyய ெதாGl, அAhm நlல LைலCl இயŋ<m ெதாGl. அவ% 
கYக[l ur ெப'&யA. 
 
"எ%ன கFதா, எ% ேபrல அpபா ெசாtA எp.னA உனk< F'pபm 
இlைலயா" எ%9 ேக(டா%. 
 
"எ%ன மாமா இpப) ேக(?(xŋக. அவ' ெசாtA µpkக உŋக ேப'k< 
எp.C'nதா oட நா% வ'தpப()'kக மா(ேட%. உŋக ேமl எŋக|k< 
நmπkைக இlலாமலா. ஆனாl நா% வ'tதpபட காரணm ேவற". 
 
"எ%ன" எ%றா%. 
 
"மாமா, நா2m மால.Vm கlயாணமாகாத ெபYகll. அmமாhk<m இpப) 
ஆC?tA. உŋக|k<m கlயாணm ஆகைல. uŋகll இ%2m இnத ]()l 
இ'nதா, எŋகைள தpபா ேபச ஆரmπc^?m ஊ'. அpeறm எŋக|k<m 
கlயாணm ஆகாA" எ%9 ெசாlD L9t.னாll. 
 
ஒ'வ;% மைறவாl அnத ]()ேலேய தா% அnLயpப?tதpப(?F(டைத 
உணrnதா%. அவll ெசா%ன.l Lயாயm இ'nதA. 
 
"uŋக வடk<t ெத'Fல இ'kகற ](?ல தŋ&kகலாேம" எ%றாll. "உ% 
]()l இ'" எ%9 ெசாlலாமl ெசா%னாll. 
 
"அpப எYெணy மY)" எ%றா%. 
 
"அA uŋக பாrtAkேகாŋக மாமா. நாŋக ெசாlறpப FtAk ெகா?tதாl 
ேபாAm" எ%றாll.  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இ'வ;% கYக|m பktதன. அவ% உllேள வளrnA வ'm அnத இkய 
காதைல யா'm அln.'kகFlைல. அவ2kெக%9 அnத ]()l ஒ%9m 
இlைல. ஒ%ைற தFர. அைத F(?F(? A�ம�கைளVm மPற Hல 
ெபா'(கைளVm உCD% ஒ' நகைல எ?tAk ெகாY? 
அைனவ;டm'nAm Fைட ெபPறா%. 
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]()l யா'm இlைல. µதDயா'm அmமாhm µதl ெபYrட% ஒ' 
Fேசஷt.P< ெச%l'nதாrகll. இரYடாவA ெபY மால.k< பll[Cl 
ப�(ைச இ'nததாl F(?c ெச%l'nதாrகll. 
 
^மாr 5-6 வ'டŋகll இ'k<m. Hவ<மாr வழkகpப) த%2ைடய ேமைசCl 
உ(காrnA பைழய etதகŋக[D'nA அர�% ஓFயŋகைள )ேரs ேபpபr 
+லm வைரnAk ெகாY)'nதா%. 
 
உllேள ப)tAk ெகாY)'nத மால. HlA ேநரt.l µனக 
Aவŋ&C'nதாll. HlA ேநரm கGtA "ஓெவ%9" அலlனாll. 
 
ஓ)c ெச%ற அவ%, அவll "வரா�ŋக மாமா, வரா�ŋக மாமா" எ%9 
கt.யைத ெபா'(ப?tதாமl உllேள νைழnதா%. மால. ெபYைமC% 
µதl ப)ைய எ()C'nதாll. உடெலlலாm ரtதm வGnதA. வDயாl 
A)tதாll.  
 
இவ2k< ஒ%9m e;யFlைல. ச(ெட%9 அவைள \k&p ேபா(?k 
ெகாY? அmபா�டைர எ?tAk ெகாY? ெப;ய ெத' ம'tதவ;டm 
ஓ)னா%. அவr த%2ைடய மைனF, அவ'm ஒ' டாkடr, அவைர அைழtA 
பாrkக ெசாlDF(?, அவைன தkயாக அைழtAc ெச%றாr. 
 
"தmπ, u இவைள அைழcH&(? வnதைத யா'm பாrkகைலேய" எ%றா%. 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பாrt.'nதாl எ%ன ெப;ய தpபா எ%பA ேபால <ழpப பாrைவVட% 
தைலைய இlைலெய%9 ஆ()னா%. "தmπ, uŋக µதDயாேராட ைபய% 
இlைலC%2 ஊ'k< ெத;Vm. இnத ெபாYr ெப;யவளாC(டா. இnத 
ேநரt.l uŋக \k&(? வnததா ெசா%னா இnத மk< ஊ' அநாவHயமா 
கPபைன க()F(? அவ வாSைகைய பாழாk&?m".  
 
"நா% எ% ெபYடா() &(ேட ெசாlD <ழnைதைய )ராp பYண 
ெசாlேற%. uŋக µதDயா'k< தகவl ெசாlD(? அவŋக ](?k< வnத 
πற< ேபாŋக" எ%றாr. 
 
"ேச. எ%னடா உலகm இA" எ%9 Lைனtதா%. அவr ெசா%னAm Lயாயமாக 
படேவ அைதேய ெசyதா%. 
 
ஆனாl µதDயாேரா அவr மைனFேயா ஒ%9ேம ேக(கFlைல. µதl 
ெபY ெப;யவளானAm Hல வாரŋகll இவ% µ%னாl எlலாm 
வராமD'nதவll πற< எlலாm சகஜமா&F(டA. அA ேபால Hல வாரŋகll 
அnத ெபY�% ேமl க(?pபா?கll இ'kகலாm. 
 
மால. தா% ெபYைமC% µதl ப)ைய அைடn.'nதைத 
உணrn.'nதாll. அவ|ll பல மாPறŋகll. த%ைன ெதா(? \k&ய 
Hவ<மா;% iA அ%e ெகாYடாll, காதl ெகாYடாll. H9வய.l 
எtதைனேயா µைற உpe +(ைட \k&C'k&றா%. ஆனாl ஆ�% 
வளrcH ெபY�% வளrcH இைவCரY)Um ெப;ய மாPறŋகைள 
சn.pபA ெபY. மன �.யாUm உடl �.யாUm. 
 
iY?m ]()l யா'mlலாத ேபாA த% காதைல ெசாlல, காதெல%9 
அlயாமl ேவைலkகாரைன ேபால வாSnA அவ2k< உறF% µk&யtAவm 
அlயt ெதாடŋ&C'nதA. 
 
ப)k<m ேபாA அவll தைலைய த(?வAm, அவll இவ2kகாக தkயாக 
உணh ேபா?வAm, ேநரm &ைடk<m ேபாA காதl க)தŋகll த(?வAமாக 
ெச%ற காதl, 6 வ'டŋக[l π;யாk காதலாக மாlC'nதA. வயA 
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Ft.யாசm அ.கm இ'nதாUm ஒ' ெபY த%ைனFட வயA +tதவk% 
அlFUm வளrcHCUm அ.க நா(டm ெகாll&றாll. ஒtத வயA ெகாYட 
இைளஞrகll பல சமயm µ.rcHயPற H9வராy கா(H த'&றாrகll. 
அதனாl தா% 10 வ'ட Ft.யாச .'மணŋகll பல ெவPlயைடnAllளன.  
 
கணவ% த% மைனFைய H9mயாக பாrtA அவll தவ9கைள 
ம%kk&%றா%. மைனF கணவைன த%ைனFட ெப;யவ% எ%பதாl 
ம.k&றாll. 
 
ஒtத வயAைடயவrக[% மt.Cl ஈேகா πரcசைனகll வர அ.கm 
வாypπ'k&றA. ஆனாl இmமா.; வயA Ft.யாசm அ.கm'k<m 
.'மணŋக[l அைத காண µ)வ.lைல. 
 
இpேபாA அவll கl�;C% µதலாY)l இ'k&றாll. கl�; µ)Vm 
வைரCl ]()l ெசாlல ேவYடாm எ%9 ெசாlDC'nதாll. அவ2k<m 
எpப) ெசாlலp ேபா&ேறாm எ%ற பயm இ'nதA. ெவ9m ெமp< 
கா&தŋக[l மால.ைய கதாநாய& கணkகாக வைரnA 'அ%eட% Hவா' 
எ%9 எp. தll[k ெகாY)'nதா%. 
 
µதDயாr இறnதπற< அவ2k< த% காதைல ெசாlல இ%2m பயமாக 
இ'nதA.
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அt. யா ய m 4

4

Hவ<மாr ெபா9pேபPறAm வடk<t ெத' ](ைட ^tதpப?t. 
தனkெக%9 ஒ' eகDடtைத அைமtAk ெகாYடா%. ]? ெப;ய ]?. 
அகலm <ைறh. ஆனாl ெதP< ெத'ைவVm வடk<t ெத'ைவVm 
இைணk<m ெப;ய ]?. இரY? வாசpப)கll. தkைம. 
 
எYெணy மY)CUm மாPறŋகll ெகாY? வnதா%. pளாs)k 
பாkெக(?க[l நlல வYண ப.pேபா? 'மால�s' எ%9 
Fளmபரpப?t.னா%. 
 
ஏ% த% ெபயைர ைவkகFlைல எ%9 கFதா ேக(க, "அவ H%னp 
ெபாYr இlைல. அதனாl அவ ெபயைர ேபா(ேட%. உ% ெபயைர அ?tத 
pராெடk?k< ேபா(?ேற%" எ%றா% மppபலாக. 
 
Hŋகாரm ேபா() மY)C% அ.பr. ஆனாUm µதDயாr இ'nத வைர 
ந(ேபா? வnA ெசlவாr. Hவ<மா;% தடால) நடவ)kைகயாl Lைல 
<ைலnA ேபானாr. அவைன பாrkக ஓ) வnதாr. 
 
"வணkகm வாŋக, உ(கா'ŋக ஐயா" எ%9 எpnA L%9k ெகாYடா% 
Hவ<மாr.  
 
"அடேட உ(கா'ŋக தmπ. uŋக தா% இpப µதலா[" எ%றாr 
e%னைகVட%. 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"இlைல ஐயா. இ%2m நா% மY)ைய ெபா'tத வைரCl ேவைலkகார% 
தா%" எ%றா% பvயமாக. 
 
"தmπ, µதDயாr ]? இpேபாைதk< இரYடைர ேகா) ேபா<m. உŋக|k< 
இ}டm'nதா ேபH பY� ெகா?ŋக. நா% வாŋ&kகேற%. உŋக|k< 25 
ல(சm கmஷனா தேர%" எ%றாr. 
 
"ஐயா, µதDயாr அmமாைவVm அவŋக ெபாYrŋகைளVm ேக(?தா% 
µ)h பYண2m. அAல எnத உ;ைமVm எனk< இlைல".  
 
"ேக(? ெசாlU தmπ. Fயாபாரm எlலாm பலமாக நடk<A ேபாD'k<". 
 
"ஏேதா உŋக ஆ�rவாதt.ேல". 
 
"தmπ, ேதrதl வ'A. உனk< µதDயாேராட ஆ�rவாதm இ'k<. LkகறA 
தாேன. FயாபாரtAk< வச.யா இ'k<ேம".  
 
"ஐேயா, அரHயைல பt. எனk< ஒ%2m ெத;யாAŋக". 
 
"இpப அரHயlல இ'kகறவŋகlலாm ெத;yசா வrறா2ŋக". 
 
"ஹா ஹா" எ%9 H;tA மppπ அவைர வGய2pπனா%. 
 
நlல நாளாக பாrtA µதDயாr அmமாF% காDl ெச%9 Fpnதா%.  
 
"எ%ன Hவா" எ%றாr அவr. µதDயாr ேபானpπற< அைம.யா& 
ேபாC'nதாr.  
 
"அmமா, எpப) ெசாlறA%2 ெத;யைல. கFதா ](?k< அ)kக) வர 
ேவYடாm2 ெசாlD?tA. இ'nதாUm உŋகைள பாtAkகேற%2 
µதDயா'k< வாk< ெகா?t.'kேக%" எ%றா%. 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அவr அைம.யாக ேக(?k ெகாY)'nதாr. 
 
"அmமா, நா% அநாைத தா%. ஏைழpப(டவ% தா%. இ%kk< ஐயா ேபா(ட 
πcைசCl தா% ெசாnத கைட ]? வŋ& கணk< எlலாm". 
 
"அAkெக%னpபா இpேபா.... "  
 
"அmமா uŋக ஆ�rவாதm பY�ŋக%னா மால.ைய க()tத�ŋகளா". 
ெசாlDF(டா%. 
 
அவr அேத அைம.Cl இ'nதாr. அவrக|k<ll இ'nத ெந'kகtைத 
அln.'nதாr. அA ஒேர ]()l பழ&ய ந(பா காதலா எ%பைத அlயாமl 
இ'nதாr. ](?k< ஒ' ஆYπllைள Aைண ேதைவதாேன. அவ% 
இவrகைள ந%< அln.'nதா%. அ.l ஏAm தpe இ'pபதாக அவr 
LைனkகFlைல. 
 
"நlல Fஷயm Hவா. ஆனா அவ' இlலாதAனால நா% கFதா மால. 
இரY? ேபr&(ேடVm கலnA ஒ' வாrtைத ேபH(? ெசாlேற%".  
 
வணŋ& Fைட ெபP9 ெச%றா%. 
 
Fஷயtைத ேக(ட கFதாFP< அ.rcHயாக இ'nதA. Hவ<மாைர மனதாl 
F'mπ வnதாll. சமயm வ'mேபாA ெசாlலலாm எ%l'nதாll. 
ெச%ைனk< அவll ெச%9F(டதாl மால.k<m Hவ<மா'k<m ஏPப(ட 
ெந'kகtைத அவll அln.'kக வாypπlைல.  
 
ெபYகll தா% µதDl சn.k<m ஆைண காதDpபA சகஜm. அதனாl தா% 
அnத காலt.l µ)nத அளFP< .'மணமாகாத ஆY ெபYகll 
சn.pபைத ெப;ேயாrகll த?tA வnதனr. மாlவ'm Vகt.l பா(?, �n., 
த(டc^, க�k எ%9 ெபYகll ](ைட F(? ெசlல அ.க வாypeகll. 
ெபYகll காதDl µ%ைப Fட ேவகமாகேவ Fp&றாrகll.  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மாநகரŋக[l யாைர காதDkக ேவY?m எ%9 பk<வm வn.'nதாUm 
அnத பk<வm eAேகா(ைடைய அைடய இ%2m Hல காலŋகll ஆகலாm. 
 
ந%< அlnத ஆYமக%. பாrkக ந%றாக இ'pபவ%. ேநrைமயானவ%. 
அ)kக) பாrkக வாypeகll &ைடk<m. இA ேபாதாதா ெபYகll 
ஆYக[டm மனைத பlெகா?kக. அpப)ேய பl ெகா?t.'nதாll கFதா. 
 
'மால. த()k ெகாY?F(டாேள' எ%9 மனm அlேலாlகlேலாl ப(டA 
அவ|k<. 
 
"அmமா, uŋக இ}டப) ெசyVŋக" எ%றாll அைரமனAட%.
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அt. யா ய m 5

5

மால.C% ப)pπ% இ9.யாY)l இவrகll .'மணm Fமrைசயாக 
நடnேதlயA. .'மணt.P< வn.'nத கFதா µதl ேகllFயா "ஏ% நா% 
கYrk< படைலயா மாமா" எ%றாll தடால)யாக.  
 
ேகllFCl த?மாlpேபான Hவ<மாைர பாrtA H;tA மppπ F(டாll. 
"நா% தாேன ெப;ய ெபாYr. எனk&lைல µதl கlயாணm பY� 
ைவkக2m" எ%றாll πற<.  
 
µதDயா;% மைனF eAமணtதmப.கைள தmேமா? தŋகc ெசாlDVm 
அவ% ேக(காமl த% மைனFைய வடk<t ெத' ](?kேக அைழtAc 
ெச%றா%. 
 
கFதாhm eAkேகா(ைடCேலேய ஒ' ம'tAவமைனCl உதF 
ம'tAவராக பCPH ெபற வnAF(டாll. 
 
FைரFl கFதாhk< நlல இடமாக பாrtA .'மணm ெசyA 
ெகா?tAF(டாl தா% µதDயா'k< ெகா?tத வாkைகVm 
காpபாPlFடலாm. πற< ெப;ய ](?k<m ேபாyFடலாm எ%9 
Lைனt.'nதா%. 
 
Fயாபா;யான πற< ெப;ய மkதrக[% ெதாடre வn.'nதA அவ2k<. 
அரHயDl இறŋகலாm எ%9 ேயாHtதா%. ெப;ய ]()l இ'nதாl 
ெகௗரவமாக இ'k<m அlலவா.  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மால.ைய ைகேமl ைவtA தாŋ&னா% Hவ<மாr. மால.ேயா ெப;ய ](? 
ெகௗரவm பnதா இlலாமl எ[ைமயாக இ'nதாll. ேவைலகாரr ேவYடாm 
எ%9 ெசாlD சைமpப.Um ](ைட பாrtAk ெகாllவ.Um m<nத ஆrவm 
கா()னாll. 
 
ப)pπl ^()யாக இ'k<m அைனவ'm ேவைல ெசyவA இlைல. இ%2m 
பல ெபYகll ]()l இ'nA கணவைன கவktAk ெகாllளேவ 
F'me&%றனr. πllைளகll ெபP9 அவrகைள பராம;pப.Um ெப' 
ம&ScH ெகாll&%றனr. இA ெபYைமkேக உ;ய Hறpe. தாyைமC% 
ம&ைம. ஆனாl இவrகll ேவைல ெசyய ேபாவAm இlைல எ2m ப(சt.l 
ப)tA ஏ% ஒ' ஆY மக2k< &ைடk<m �(?k<m ேவ(? ைவk&றாrகll 
எ%பA தா% ெத;யFlைல. அA ேபால .'மணt.P< µ% ேவைல ெசyVm 
ெபYகll .'மணt.P< πற< ேவைல F(?F?&றாrகll. இவrகll 
எtதைன ஆYமக%கll, <?mபt.P< ஒேர வ'மானm ெகாYடவrகைள 
ேதாPக)tA இnத ேவைலk< வn.'pபாrகll. இைத ஏ% ெசy&றாrகll 
எ%பA அவrக|kேக ெவ[cசm. 
 
ஒ' ேவைள ேவைல ெசyபவll எ%றாl வரத(சைண <ைறVm எ%9 
ெசy&றாrகேளா எ%னேவா. 
 
அA ேபாலtதா% மால.Vm. ந%றாக ப)tதவll இpேபாA <?mபt தைலF. 
 
ஆனாl et.சாD ப)tத மைனF பல சமயm நlல ஆேலாசகராகhm 
மா9&றாrகll. "அரHயl ேவYடாm மாமா, Lmம. ேபாC?m, பணm வ'm 
ேபா<m, ஆனா, அAk< பல த&?தtதm பYண ேவY)C'k<m, பயtேதாட 
தா% நடnA ேபாக2m, யா' ஆH( ஊtAவாŋக%k(?" எ%9 பk<வமாக 
ெசா%னாll. 
 
"மால., நா% நlல அரHயlவா.யாக ஆக F'mபேற%. நmம ஊrல உŋக 
அpபாhk< நlல ம.pe. அவேராட மாpπllைளயாC(டேன இpப" எ%றா%. 
 
அவ|k< ெப;ய F'pபm ஒ%9m இlைல.  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ஒ' நாll அவ% ேமைசCl ஏேதா ேநா%)k ெகாY)'kக அவ2k< 
&ைடtத க)தm இnத அ'ைமயான வாSைகCl ஒ' அ) ைவtதA. <ழnைத 
πறkகpேபா<m சnேதாஷt.l இ'nத அவ% இைத சP9m 
எ.rபாrkகFlைல.
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அt. யா ய m 6

6

கFதாF% தkயைறCl அpA �rt.'nதா% Hவ<மாr.  
 
கFதா ெமAவாக அவ% ைககைள π)tதாll, "மாமா, எ%ைன கlயாணm 
பY�&(? இ'nதா இnத πரcசைன வn.'kகாAlல". 
 
"எ%ன ெசாlற கFதா. u டாkடr ப)cH'kேக. நா% ெவ9m πகாm". 
 
"மாமா ப)pek<m காதDk&றAk<m சmபnதm இ'kகா". 
 
"எ%ன ெசாlேற u கFதா". 
 
"ஆமாm மாமா". 
 
"நா% ெராmப வ'ஷமா மால.ைய தா% மன^ல LைனcH'kேக% கFதா. 
எ%ைன ம%kc^?".  
 
"பரவாClைல மாமா. எ%ைனFட எ% தŋைக அ.r}டkகா;%2 
LைனcHkகேற%". 
 
"உனk< எ%ைனFட நlல மாpπllைளயா &ைடpபா% கவைலpபடாேத. 
நாேன ேதடேற%". 
 
"அnத Hரமm உŋக|k< ேவYடாm மாமா". 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"இpப இnத πரcசைனk< எ%ன பYறA". 
 
ைகCl இ'nத க)தtைத iY?m ப)tதாll ஒ' µைற.  
 
H%ன வய^ேலrnA எ%ைன காதDtAF(? u உ% மாமாைவ க()&(ேட. 
இpப <ழnைத ேவற. ெவ(கமா இlைல உனk<. 
 
"மாமா, இA எ%னேவா அவ sol அlலA காேலjல அவேளாட ப)cசவŋக 
யாராவA எp.C'kக2m. இA உŋக|k< எpப) &ைடc^A". 
 
"நmம ](? ஜ%னl .Yைண பkகமா இ'k<ல. ஜ%னUk< இnத பkகm 
ேமைச. அA ேமல Fpn.'nதA. யாேரா .Yைண பkகமா வnA ேபா(? 
ேபாC'kக2m" எ%றா% Hவ<மாr, இ%2m கYகll Hவn.'nதA. 
 
"நா% ேவணா அவ &(ேட ேநர)யா ேபச(?மா". 
 
"ேவணாm கFதா. அவ|k< <ழnைத πறkகpேபா<A. இnத ேநரt.ல 
எAhm πரcசைன ேவYடாm. இnத க?தாHல உYைம இ'kகாA%2 
Lைனk&ேற%. அவ% ேவணா மால.ைய லv பY�C'n.'kகலாm. 
ஆனாl மால. எ%ைன கlயாணm க()kக யா'm வPe9tதைலேய". 
 
"மாமா, அpப) Lஜமாகேவ அவ இnத ைபயைன லv பY�C'nதா 
அவ|k< இ'k< ஒ' நா|. உŋகll வாSைகVm ெக?tA காt.'nத 
எனk<m &ைடkகாம அவ இ%ெனா' ைபயேனாட வாSைகேயா?m 
Fைளயா)C'kகா" எ%றாll கா(டமாக. 
 
அவைள அைம.ப?t.F(? ேயாசைனVட% ](?k<t .'mπனா%. மால. 
]()l H;tத µகtAட% வரேவPறாll. "மாமா, டாkடr&(ேட ேபாக2m2 
ெசா%�ŋகேள" எ%றாll. 
 
"வாmமா, ேபாகலாm" எ%9 e.தாக வாŋ&ய மா'.ைய எ?tதா%. 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கFதா அŋ< இnத πரcசைனைய எpப) ைகயாllவA எ%9 ேயாHtAk 
ெகாY)'nதாll.
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அt. யா ய m 7

7

ஆY <ழnைத πறnதA. ஒேர .'Fழா ேகாலm தா% Hவ<மாr ]()l. 
ஊ;% ெப;ய மkதrகll வnதாrகll. அpப)ேய இnத நlல ேநரt.l அnத 
+%ெறptA க(HCl Hவ<மாr இைணnததாக அnத மாவ(ட தைலவr 
அlFtதாr. 
 
ெச%ற µைற கFதாைவ சn.tA வnத πற< ேமUm இரY? க)தŋகll. 
வழkகm ேபால கFதாFடm கா() F(? யா;டµm ெசாlல ேவYடாm எ%9 
ேக(?F(? வnதா%. 
 
மால.ையVm கYகா�tA வnதா%. ஆனாl அவேளா சகஜமாக இ'nதாll. 
]()% ேமUm ஒ' கY ைவt.'nதா%. ஆனாl அnத மrம நபr 
மா(டFlைல.  
 
ம[ைக கைடk< ெச%9 சரk<கll வnதனவா எ%9 பாrtAF(? πற< 
ேநராக மY)k< ெச%9 அ%ைறய வ'மானtைத எ?tAk ெகாY? கlலா 
சாt.F(? ](?k< வnதா%. 
 
மால. த% அைறCl இ'kக ேயாசைனVட% ஜ%னUk< அ'&l இ'nத 
அnத ேமைசைய பாrtதா%. அ.l ஒ' க)தµm இ'nதA. 
 
ஹா <ழnைதVm πறnதாcசா. இ%2m 24 ம� ேநரt.ேல u எ%ேனாட ஓ) 
வrேற. இlேல%னா இnத சŋகர% யா'%2 உனk< கா(ட 
ேவY)யதா&?m 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இைத பாrtதhட% கFதாhk< ேபா% ேபா(டா% Hவ<மாr. "கFதா, 
இ%kk< உ%2ைடய வY) ச;யாClைல. அதனாl நா% உ%ைன 
ஆsபt.;CேலrnA ](? அைழcH&(? ேபாy Fடேற%". 
 
"எ%ன மாமா ெசாlvŋக. வY) ச;யாதாேன இ'k<". 
 
"e;y^kேகா கFதா" எ%றா%. 
 
"ஓ. ச; ச;" எ%றாll அவll. 
 
மால.Cடm ெச%9 "மால., கFதாேவாட வY) ச;Clைலயாm. நா% ேபாy 
அவைள ](ல F(?(? வn.டேற%". 
 
"சாpπ(? ேபாŋக மாமா" எ%றாll. 
 
"வnA சாpπ(?kகேற%" எ%9 ெசாlDk ெகாYேட அnத க)தtைத 
பt.ரpப?t.k ெகாY? வY)ைய எ?tதா%. 
 
யா;nத சŋகர%.
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அt. யா ய m 8

8

"சŋகர% அpப)ŋகற ேபrல யாராவA மால. oட ப)cசாŋகளா" எ%9 
த%2ைடய Apபlhm அlைவ த()F(டாll கFதா. 
 
"ெத;யைல கFதா. எனk< மால. எ%ைனF(? ேபாC?வாேளா%2 பயமா 
இ'k<". 
 
"எ%ன ெசாlvŋக". 
 
"அதாவA சŋகரேனாட அptதtதாேல அவேனாட ேபாC?வாேளா%2 
ேதா2A".  
 
"எ%ைனVm uŋக ேபச Fடமா(ேடŋகvŋக அவ oட. இpபtதா% அவ|k< 
<ழnைத πறnதாcேச. நா% ேபசேற%". 
 
"ச; நாைளk< வா. பk<வமா ேப^".  
 
"ச;" எ%றவைள ெப;ய ](? வாசDl இறk&F(? ](?k< வnதா%. 
 
கதh .றn.'nதA. ஹாDl ரtத ெவllளt.l மால.. ெநy^k< ேமl பல 
µைற கt.யாl <tAkகll. அ'&l ெதா()Dl \ŋ&k ெகாY)'nதA 
<ழnைத. 
 
இ)nA ேபானா%. தடாெல%9 Rேழ Fpnதா%. ஓ)pேபாy கFதாhk< 
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ேபா% ேபா(டா%. 
 
"கFதா, கFதா" எ%9 L9tதµ)யாமl அpதா%. "மால., மால. நmைம 
F(? ேபாC(டாmமா" எ%ற அலlனா%. 
 
அ.rnA ேபான அவll, அmமாைவ அைழtAk ெகாY? ைக ;�ா π)tA 
அவசரமாக வடk< ெத' வnA ேசrnதாll. 
 
eAேகா(ைடேய அlேலாl ப(டA. ேபா% காlகll பறnதன. Hŋகாரm 
µதDl ஆஜரானாr. அவr வnA இறŋ&யAm இ%sெபkடr ராகவைன 
தkயாக அைழtAc ெச%9 "சாr, இA ெப;ய](? Fவகாரm, அதனால 
ஜாs. πரபலப?tதாம ைகயா|ŋக. இA எ% ேகா;kைக" எ%றாr. 
 
ராகவ2m "ச;ŋக. கவைலpபடா�ŋக" எ%றாr. 
 
ராகவைன தkேய அைழtத கFதா, "சாr, இnத க?தாHகைள பா'ŋக. 
இ%kk< வnத இைதVm ேசrtA ெமாtதm 5 வn.'k<. இ.l தா% அவ% 
ெபயைர எp.C'kகா%. இெதlலாm மால. கYrk< ப(?தா இlைல 
படறAk< µ%னா)ேய மாமா எ?tA(டாரா%2 ெத;யைல". 
 
"மாமா மால. ேமல உCேர ெவcH'kகா'. பல வ'ஷமா காதl பY� 
கlயாணm பY�k&(டா'. அதனால அவ µpகாம இ'kகறpப இைத பt. 
ேபச ேவYடாm2 ெசாlD(டா'. இpபtதா% <ழnைத πறnதாcேச%2 
நா% நாைளk< ேபசறதா ெசாlDC'nேத%. அAk<llேள இpப) ஆC?c^" 
எ%றாll. 
 
µதDயாr அmமாவாl கY�r அடkகµ)யFlைல. அpA 
கைளt.'nதாr. 
 
காவlAைற த%2ைடய கடைமைய ெசyதA. eைகpபடŋகll, தடŋகll 
ேத?வA, அŋ&'nதவrகைள ேகllF ேக(பA எ%ெறlலாm ெசyAF(? 
சவtைத ப;ேசாதைனk< அ2pπனாr ராகவ%. இpேபாைதk< யாr iAm 
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சnேதகm இlைலெய%9m, ஆனாl Hவ<மாr ]()l யா'm ஒ' வாரm 
எŋ<m ேபாகேவYடாm எ%9m olனாr. 
 
<ழnைத எpnA அnத அைம.ைய உUk&யA. ஓ)c ெச%9 அll[ எ?tAk 
ெகாYடாll கFதா. ராகவைன பாrtA "நா% பாtAkகேற% சாr 
<ழnைதைய" எ%றாll. 
 
"நlலA" எ%9 ெசாlDF(? கFதா, <ழnைத, µதDயாr அmமா 
அைனவைரVm ெப;ய ]()l இறk&F(? ெச%றாr ராகவ%. 
 
iY?m அnத வடk<t ெத']? அைம.யாக இ'nதA. ம� அ.காைல 3. 
அpப)ேய ஒ' ஓரt.l \�l சாynதா% Hவ<மாr.
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அt. யா ய m 9

9

ராகவ% மால.Vட% ப)tத சŋகரk% Fவரŋகll கYடln.'nதாr. அவ% 
µதலாY? கl�;Cl ப)pைப F(?F(டவ%. இpேபாA ராhtத;% அ;H 
mlDl ேவைல பாrk&றா%. 
 
πேரத ப;ேசாதைன ஒ%9m e.ய Fஷயm ெசாlலFlைல. கt. 
&ைடkகFlைல. பலµைற <t. ெகாlலpப()'k&றாll. ைககலpe 
இlைல. ஆக ெத;nதவேர ெகாைல ெசy.'kகேவY?m. 
 
கதh உைடkகpபடFlைல. .றkகpப(?llளA. ைகேரைக Leணrகll 
ைகைய F;tAF(டனr. 
 
ராகவ% <யவ% ேவஷt.P< மாlனாr. mlUk< ெவ[Cl ெவ<ேநரm 
காtA L%றாr. சŋகர2m வnதா%. "தmπ, ப()னt.ேல ெபாYr 
ப)k&றா, ஒ' க?தா^ எp. ெகா?" எ%றாr. 
 
அவ2m ெவ[Cl இ'nத அ;H +(ைடக[l ேமl அமrnA Hரtைதயாy 
அவr ெசா%னைத எp. ெகா?tதா%.  
 
"நlலA தmπ" எ%9 ெசாlD Fைடp ெபPறவr ைகெயptA Leண;% 
அைறk<ll νைழnதாr. HkமாFl வ'வA ேபால யா'm அவைர உllேள 
FடFlைல µதDl. πற< <யவkD'nA இ%sெபkடராக 
மாறேவY)C'nதA.  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15 Lmடt.ேலேய ரFசŋகr, ைகெயptA Leணr, இnத க)தŋக|k< 
சŋகரk% ைகெயpt.P<m சmபnதmlைல எ%9 ெசாlDF(டாr. 
இ'nதாUm இ%2m ந%< ஆராynA ;ேபாr( த'வதாக olனாr.  
 
πற< ராகவ% ந%l ol த% அைறk< .'mπனாr. 
 
ஏ(? �தாராm அவr அைறk<ll νைழnதாr. "உ(கா'ŋக �தாராm" எ%றாr. 
mகhm அ2பவmkகவr. eAேகா(ைடCl ெப;யதாக காவல Aைறk< 
ேவைலClலாF(டாUm அவr ஊைரpபPl ெசாnத வலAைக ேபால 
அln.'nதவr. 
 
"�தாராm  
 
1. Hவ<மாr - அவ% ேபrல 10 ல(சm, ஒ' ]? இ'k<. ெபாYடா() ேபrல 
இ'nத ]?m அவனA தா%. ம[ைக கைட அவ% ேபrல. எYெணy மY) 
இpேபாைதk< Fkக ேவYடாm2 கFதாhm µதDயாr அmமாhm 
ெசாlDC'kகாŋக. இnத ெபாYைண பல வ'ஷமா காதDc^ கlயாணm 
பY�C'kகா%. ெகாைல நடnதpப அவ% ](?ல இ'n.'kக 
வாypπlைல. அவ% உllேள νைழயற Hல Lmஷŋக|k< µ%னாேல 
ெகாைல நடn.'k<. இ'nதாUm அவைன சnேதக ப()யD% µதl 
இடt.ேல ைவkகலாm. 
 
2. கFதா - அவ|k< கlயாணm ஆகாம தŋகcHk< கlயாணm ஆன 
ெவ9pπ'n.'kகலாm. இlைல அவ|m Hவ<மாைர காதDcH'kகலாm. 
ஆனா ப)cச ெபாYr. டாkடr ேவற. ெகாைல பYண வாype இlைல. 
இ'nதாUm அவைள ப()யDl இரYடாவதா ேபா()'kேக%. 
 
3. Hŋகாரm - ெதாGl µைறயா Hவ<மாr ேமல பைகC'n.'kகலாm. 
Hவ<மாைர மா()Fட இpப) ெசyH'kகலாm. ெகாைல நடnத உடேன 
அவ'm அŋேக வnததால எ%&(ட ரகHயமா ஆராய ெசா%னதால சnேதகm 
இ'k<. அவ' ப()யDl +%றாவA. 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4. சŋகர% - ஒ' தடைவ பll[koடt.l மால.k< 'ஐ லv �' 
ெசாlDC'kகா%. அவ µ)யாA%2 ெசாlD(டா. அAkகpeறm அnத 
காதl எtதைன �Fரமா இ'nதA%2 ெசாlல µ)யைல. காேலj F(?(? 
ேவைல ெசyயறா%. இவ% அவைள கடnத Hல வ'டŋக[l சn.cசானா 
அpப)ŋகறAk< நமk< ஆதாரm ேவY?m. அவ% ைகெயptAm 5 AY? 
க?தாHŋகேளாட ைகெயptAm ஒtA ேபாகைல.  
 
இA பணtAkகாக ெசyச ெகாைல மா.; ெத;யைல. ஏ%னா அவ நைகேயா 
]()l ஒ' ெபா'ேளா oட காணாமl ேபாகைல. 
 
எŋேகrnA ஆரmπkகலாm. ெசாlUŋக" எ%றாr. 
 
�தாராm �Fரமாக ேயாHtA பாrtAF(?. "சாr, நாம ெமாதlல இnத 
ேகைஸ kேளாs பY�?ேவாm" எ%றாr. 
 
"எ%ன ெசாlvŋக �தாராm". 
 
"சாr, Hŋகாரm, Hவ<மாr, கFதா, µதDயாr அmமா இவŋகைள அ?tத 
வாரm opπ(? உடன)யாக எAhm ெத;யைல. இA தவ9தலா ேவற 
யாைரேயா ெகாைல பYண ேபாy மால. ெகா%னதாக இ'kக வாype 
இ'k<. அதனாl ஒ' ெப;ய Apem &ைடkகைல. µ)nத அளh µயPH 
பYேறாm2 F(ேடt.யா ெசாlD(? வn.?ŋக". 
 
"அpeறm.............. "  
 
"அpeறm எ% &(ேட ஒ' ேயாசைன இ'k<" எ%றA அ2பவm. 
 
தைலவணŋ&யA A)pe.
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அt. யா ய m 10

10

அ?tத ஒ;' மாதŋகll காவl ெவ9m பாrைவயாளராகேவ இ'kக உல&l 
மாPறŋகll ேவகமாக LகSnதன. 
 
"<ழnைதைய பாrtAk ெகாllள இரYடாவA கlயாணm ெசyAk 
ெகாllள(?மா" எ%9 µதDயாr அmமாFடm அ2ம. ேக(க, அŋேக 
L%l'nத கFதா, த% வாSைகைய <ழnைதkகாக அrப�kக µ% வnதாll. 
µதDயாr அmமாhm Hவ<மா;டm கFதா பாAகாpபாக இ'pபாll எ%9 
இைசnதாll. "அkகாைவ க()&(? <ழnைத F(?ேபாy அவ ெசtதா 
தŋகcHைய க()pபாŋக. இெத%னடா அ.சயm, தŋகcH வாkகpப(ட 
](ல அkகா ேபாறாேள" எ%9 வழkகமாக வme ேபH, சாpπ(?F(? ெமாy 
எp.p ேபானA o(டm. 
 
கFதாhk< தŋைகC% இறpe Hவ<மாைர அைடnத ம&ScH ச; 
க()C'nதA. ஏPகனேவ அlnதவளாக இ'nததாl Hவ<மா'k<m ஒ' 
πரcசைனVm இlைல. கFதா மால.C% <ழnைதையVm த% <ழnைத 
ேபாலேவ பாrtAk ெகாYடாll. iY?m <?mபt.l ம&ScH. 
 
அரHயDl உயர அnதsA ேதைவ எ%9 Hவ<மாr கFதாFடm \பm ேபாட, 
ெப;ய ](?k< மாlனாrகll.  
 
எYெணy பாkெக(?க[l இpேபாA 'கFதாs' எ%9 காணலாm.  
 
Hவ<மா'k< இைடேதrதDl ச(டம%ற உ9pπனராக ேபா()Cட 
அlFt.'nதாrகll. Hŋகாரm ெப;ய ](ைட FP9tதnதாl &ைடk<m 
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கmஷைன 50 ல(சமாக உயrt.C'nதாr. அவ2kேகா தைல ^PlயA.  
 
இைத பPl கFதாFடµm µதDயாr அmமாFடµm ஒ;'µைற ேபசpேபாy 
பல% இlலாமl இ'nதA.  
 
ேந;)யாகேவ ஒ' µைற Hŋகாரm µதDயாr அmமாFடm ேபச, "நா% 
உHேராட இ'kகற வைரk<m அவ' வாSnத இடt.ேலேய இ'nA(? 
ேபாேற%" எ%9F(டாr. "u எpேபா ேபாறA நா எpேபா வாரA" எ%9 
LைனtAk ெகாYேட ெவ[ேயlனாr Hŋகாரm. 
 
"சŋகர% ஒ' bcHŋக" எ%றாr �தாராm.  
 
"எனk<m அpப)tதா% ேதா2A". 
 
"அpப ெமாtதm +%9 ேபr. நாலாவதா µகm ெத;யாத ஆll அpப)%2 
ெவcHkகலாமா" எ%றாr ராகவ%. Hவ<மாr ஒ' தடைவ oட நmம &(ேட 
வnA ேகைஸ பt. Fசா;kகாதA இ%2m சnேதகtைத o(?A. 
 
"ஆமாŋக. ஆனா ஒ' ேவைள ேதrதl ேவைலCl மறn.'kகலாm. அpப 
நா% ெசா%ன ேயாசைன........ "  
 
"அAhm ெசy.டலாm. ேநரm பாrtA&(? இ'kேக%" எ%றாr ராகவ%. 
 
அவr எ.rபாrtத ேநரµm வnதA. Hவ<மாr <?mபtAட% ஒ' நாll 
.'nெசn\r ெசlல µ)h ெசy.'nதனr. ேதrதDl ம2 சமrpπk<m µ% 
ஒ' தடைவ ேபாy வரலாm எ%9. 
 
க(HC% தைலைம "எ% ெபYடா()ைய ெகா%னேத எ.rக(Hதா% 
அpப)%2 வாy oசாம ெசாlல, ஓ(? உனk<t தா%" எ%9 பைழய 
அரHயl νணkகŋகைள ெசாlD ெகா?t.'nதA. 
 
"ைகCl AYைட எ?tA எனk< ம)pπcைச ெகா?ŋக%2 ேக(க2m" 
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எ%றாr +tத தைலவr. இAk< µ%னா) எtதைன அரHயl தைலவrகll 
அpப) ெசyH'kகாŋக%2 ெத;Vமா. அA மா.; தா%" எ%9 அlhைர 
ேவ9. 
 
�தாராm Hவ<மா;% வடk<t ெத' ]()l νைழnதாr. ராகவ% ெப;ய 
]()l νைழnதாr. ^மாr 2 ம� ேநரm, ேசக;tத தகவlக|ட% ேமl 
கைரk< வnதனr. அŋேக ராகவk% அkகா ைபய% நடt. வnத இைணய 
ைமயm இ'nதA. அவ% தயாராக காt.'nதா%. 
 
5 உதFயாளrக|ட% அைனtA கா&தŋக|m sகா% ெசyA க�kCl 
ஏPறpப(டA. ^மாr 3 ம� இரFl ெபா'(கைள இ'nத இடt.Pேக 
iY?m ெச%றன. 
 
காைலCl 5 ம�k< �தாராµm ராகவ2m ](?k ெச%றனr.  
 
Hவ<மா;% <?mபm, த;சனm µ)tA அ%9 மாைல ]? .'mπயA. 
 
அ?tத நாll ேதrதl ம2.
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அt. யா ய m 11

11

ைகெயptA Leணr ரFசŋக;% µ% அமrn.'nதாr ராகவ%.  
 
"சாr, நா% RSகYட ைகெயptAkகைள ஆராycH ெசyேதாm" எ%9 ஒ' 
ப()யl ெகா?tதாr. 
 
1. Hவ<மாr - ெபா'nதFlைல  
2. கFதா - ெபா'nதFlைல  
3. µதDயாரmமா - ெபா'nதFlைல 
4. Hŋகாரm - ெபா'nதFlைல  
5. சŋகர% - ெபா'nதFlைல 
 
ெமாtத ேகாpeகll - 201 
ெமாtத வாrtைதகll - 35420 
ெமாtத எptAkகll - இரYடைர ல(சm 
க�kயாl ஆராய µ)யாத எptAkகll - 20,000 
 
"uŋக ெகா?tத எlலா sகா% ேகாpeகைளVm க�kCl ெகா?tAp 
பாrtேதாm. இ.l &ைடtத ைகெயptAk<m அnத க?தாHக[l இ'nத 
வாrtைதக|m ஒtAp ேபாகFlைல". 
 
"mம"  
 
"Hவ<மாr )ேரs ேபpபrகைள பய%ப?t. வைரVm பழkகm இ'k<%2 

34



ெசா%�ŋக".  
 
"ஆமாm". 
 
"அவ'தா% கணk< வழk< பாtதா' இlைலயா".  
 
"ஆமாm".  
 
"அவr இnத கா&தtAல இ'nத ைகெயptைத πர. எ?t.'nதா இAல 
ஏதாவA ஒ%ேனாட ேம(c ஆக2m இlைலயா. அpப) ஆகைல". 
 
"இpப எ%ன ெசyயலாm". 
 
"µPlUm சmபnதm இlலாத நபr யாராவA ெகாைல ெசyH'kகலாm சாr". 
 
"ந%l" ol ெவ[ேயlனாr ராகவ%. 
 
]()l வnதAm <ழnைத ஓ) வnA க()k ெகாYடA. மைனFCடm காπ 
ெசாlDF(? அமrnதாr. 
 
<ழnைத ஓ) வnA "pளாks ேசrtAk ெகா?ŋகpபா" எ%றா%. 
 
"எ%ன Fைளயா(? இA" எ%9 ேக(டாr. 
 
"அpபா, இnத pளாks π%னா) ஒ(டகHFŋ& இ'k<pபா. இnத 
pளாkைஸ ேசrtதா π%பkகm ஒ(டகHFŋ& ேசrnA?m".  
 
"ஓ அpப)யா" எ%9 ெசாlD <ழnைதk< உதFனாr. பல வYணŋகll 
இ'nத pளாksகைள தktதkயாக ைவtதாr. 
 
"அpபா, கலைர எ?kக ேவYடாm. எnத கலராக இ'nதாUm π%னா) 
ஒ(டகHFŋ& ேச'm. மாt. மாt. oட ைவkகலாm". 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"ஓ அpப)யா. ச; பYணலாm" எ%றவ'k< ச(ெட%9 ஒ' ெபாl 
&ைடtதA. 
 
"காπ ேவYடாm" எ%9 மைனFCடm ெசாlDF(? <ழnைதCடm πற< 
Fைளயாடலாm எ%9 ெசாlD காவl Lைலயt.P< Fைரnதாr.  
 
ரFசŋக'k< ேபா% ேபா(டாr.  
 
"ஓ ெசyA பாt.டலாm. ெகாyச ேநரm எ?tAk<m. ஆனா µ)Vm" எ%றாr. 
 
"ெராmப ந%l".
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அt. யா ய m 12
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�தாராm ப<. ேநரமாக ேர)ேயா )F ;pேபr ெசyVm கைட நடt. வ'பவr. 
அவ;டm ஒ' e.ய 2-இ%-1 ைகயடkக ெப()ைய வாŋ& வரc 
ெசாlDC'nதாr ராகவ%. 
 
�தாராm உllேள νைழnதAm, "uŋக ெசா%னா மா.; ெசyயலாm �தாராm" 
எ%றாr. 
 
"ச; சாr" எ%9F(? �pைப எ?tதாr. 
 
வY)Cl ேபாைகCl �தாராm ெசா%னாr, "Hவ<மாr ெஜCkக Lைறய 
சா%s இ'k< சாr. வnA(டா ஆ|m க(H. அpeறm அவைர π)kகறA 
க}டm. எA ெசyசாUm இ%2m இரY? வாரtAk<llேள ெசyய2m" 
எ%றாr. 
 
"uŋக ெசாlறA ச;. ஆனா ஒ%2m ைகCl மா(டFlைலேய". 
 
"&ைடk<m சாr" எ%றாr �தாராm நmπkைகVட%. 
 
ேநராக Hவ<மா;% ெப;ய ]()P<ll νைழnதாr. Hவ<மா'k< ராகவைன 
பாrtAm ஒ' மா.;C'nதA. இ'nதாUm அ%ேபா? வரேவPறா%. 
 
"வாŋக இ%sெபkடr. ஏதாவA நlல ேச. &ைடc^தா". 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"&ைடc^?m சாr. ஒ' Lmஷm உŋகேளாட தkயா ேபச2m". 
 
"ேபசலாm" எ%9 ெசாlDF(? அ'&l இ'nதவrகைள அ2pπனா% 
Hவ<மாr. 
 
"சாr, எŋக|k< Hŋகாரm ேமல ெராmப சnேதகமா இ'k<. அவ'k< uŋக 
πsெனsல ேபா(). uŋக வnத πற< இ%2m ெடவெலp ேவற 
பY�(xŋக. உŋகைள மா()Fட அவ' இைத ெசyH'kகலாm".  
 
"ேச ேச அpப) இ'kகாA சாr" எ%றா% சŋகடtAட% Hவ<மாr. 
 
"இlேல%னா சnேதாஷm சாr. அவ'தானா அpப)%2 கY?π)kக உŋக 
உதF ேவY?m". 
 
"எ%ன உதF%னாUm ெசyய தயாராக இ'kேக%" எ%றா% Hவ<மாr. 
 
"சாr, இnதாŋக" எ%9 த%kடm'nத 2-இ%-1 ெப()ைய u()னாr 
�தாராm. 
 
"சாr, இnத ெப()Cl ேடp ேபா()'kேகாm. ேப(ட;Vm இ'k<. uŋக ஒ' 
தரm �தாராm &(ேட ேபாக2m. இைத ைபCl ெவcH'ŋக. அவr&(ேட 
சாதாரணமா ேப^ŋக. எ%ன &ைடcசாUm ப.h பY�?ŋக. இnத 
ேக�k< உதFயாக இ'k<m" எ%றாr. 
 
"ஐேயா, ேதrதl ேநரt.ல நா% எpப)......... ". எ%9 இptதா%. 
 
"ஒ%2m பயpபடா�ŋக. ைபCl ெவcH'ŋக. இAல பாs-Pause ப(ட% 
அpt.C'kேக%. ;kகாr( ப(ட2m அpt.C'kேக%. இpப ப.வாகாA. 
பாs ப(டைன எ?tA(டா ப.வா<m. uŋக ைபVk<llள ைகF(? 
அptதலாm. ச;யா". 
 
"ச;" எ%றா% Hவ<மாr <ழpபtAட%. 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Hவ<மா;% வY) H�ŋகாரt.% மY)ைய ேநாk& ெச%றA. 
 
ராகவ% ெதாைலFl ெதாடrnதாr.
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Hவ<மாr த%2ைடய வY)CD'nA இறŋக Hŋகாரt.% அைறைய 
ேநாk& நடnதா%. த% ைகpைபைய இ9க பPlk ெகாYடா%. அவைர ேவh 
பாrkக வn.'k&ேற% எ%றாl எ% கைத கnதl தா% எ%9 ெசாlDk 
ெகாYடா%. 
 
"வணkகm ஐயா எpப) இ'kRŋக". 
 
"அடேட எm. எl. ஏ தmπ. வாŋக வாŋக. உ(கா'ŋக" எ%9 வரேவPறாr 
Hŋகாரm. 
 
"எ%ன ஐயா. இ%2m ேதrதேல நடkகைல". 
 
"தmπ நmம ஆதரh இ'nதா uŋக தா% எmஎlஏ. ேக(க2மா. உ(கா'ŋக". 
 
அவ2k< µகm FயrtதA.  
 
"ேடy ஏ� ேபா?டா. ெப;ய ](? மாpπllைள வn.'kகா'" எ%றாr 
தமாஷாக. 
 
உதFயாளr ெவ[ேய ேபானAm. 
 
"ஐயா, ேபா�s வnதாŋக. uŋக தா% ெகாைல ெசy.'kகலாm அpப)%2 
எ%ைன ேவh பாrkக அ2pπC'kகாŋக. இA பா'ŋக ேடp;kகாrடr". 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"அேட இெத%ன வmபா ேபாc^".  
 
"கவைல ேவYடாm. இ%2m நா% இnத ெபாtதாைன அµkகைல. அµt.ன 
πற< தா% ;kகாr( ஆ<m. நாm ெபாAவா ேபசலாm. ச;யா" எ%றா%. 
 
அவr �.யைடn.'nதாr. "ெகாyசm இ'pபா. இெத%ன வme". 
 
"ஐயா, µதl ெபாYr கFதா எ% ேமல கYணா இ'nதா. அவ ேபc^ தா% 
µதDயாr அmமா&(ேட எ?ப?m. uŋக ](ைட FtA தnதா கmஷ% 
ெகா?pேப%2 ெசா%�ŋக. அதனால அவைள கlயாணm பY�kக µயPH 
பYேண%".  
 
"அடpபாF uேய மால. ெபாYைண ெகா%2()யா"". 
 
"இlைல ஐயா. அA மா.; நா% ெசyேவனா. பll[koடt.ல சŋகர% ஒ' 
ைபய% மால.ைய லv பYணதா ெசாlDC'nதா. அைத ைவcH ^mமா 
<?mபtAல ஒ' <ழpபm பY� கFதாேவாட ேசrn.'லாm2 .(டm 
பY� தா% இnத க?தாH ேவைலகைள ெசyேச%. ஆனா இnத ெகாைல 
எ.rபாராத Fதமா யாேரா பY� கா;யtைத ெக?tA(டாŋக". 
 
"அpப இA u பYணைலயா" எ%றாr பத(டm <ைறயாமl Hŋகாரm. 
 
"இlைல ஐயா. இtதைன Fஷயm ெசா%னவ% இைத ெசாlலமா(ேடனா". 
 
"ச; இைத பt. நாmப அpeறm ேப^ேவாm. ராt.; ](? பkகm வா. அnத 
ெபாtதாைன அµk& எ%ன ேக(க2ேமா ேக(?t ெதாைல" எ%றாr. 
 
Hவ<மாr ெபாtதாைன அµk& பாs Lைல F?FtA ேகllFகll ேக(க 
Aவŋ&னா%. அவr ஒ(?m ஒ(டாமUm ப.l ெசாlDk ெகாY)'nதாr. 
அைவ எAhm ப.வாகFlைல. 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ஏென%றாl �தாராm ஏ(? ம(?மlல, ேர)யா ெதாGlν(பµm அlnதவr. 
பாs ெபாtதா% அµk&னாl தா% ;kகாr( ஆ<m ப)Vm அைத 
F?Ftதாl ;kகாr( ஆகாத ப)Vm ெசy.'nதாr. Hவ<மா'm Hŋகாரµm 
ேமேல ேபHய அைனtAm ப.வா& இ'nதன.
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ரFசŋகr ேபா% ெசyதாr ராகவ2k<. "சாr, uŋக �pபr சாr. uŋக 
ெசா%ன மா.;ேய எlலா எptAkகைளVm ேசாதைன ெசyேதாm. Hவ<மாr 
ெமp< ேபpபr ெவcH ஒvெவா' இடt.D'nA ஒvெவா' எptைத 
ேகாtA இnத ெமா(ைட க?தாHŋகைள எp.C'kகா%. uŋக ெசா%ன 
மா.; நா% எptAவா;யா பாkகா(டா µp வாrtைதகைளேயா 
வாk&யŋகைளேயா ெவcH யா'ைடய ைகெயptA%2 ெசாlDC'kக 
µ)யாA. இA ெராmப ேயாHcH பYண ேவைல".  
 
"^மாr 7 க)தŋக[l இ'nA இnத வாrtைதகைள எ?tA 
எp.C'kகா%". 
 
"ந%l எ% ைபய2k< ெசாlல2m. அவ% தா% pளாks ேகm Fைளயா) 
எனk< ேபா. மரமானா%". 
 
"ந%l" எ%9 ெசாlD ேபாைன AY)tதாr.  
 
Hவ<மாr ெவ[ேய வnதAm அவ2k< அ.கm ேநரm ெகா?kகாமl  
அவkடm'nA ேடp ;kகாrடைர வாŋ&k ெகாY? அவ2k< ந%l 
ெசாlD அ2pπனாr.  
 
"�தாராm, Hவ<மாr ;kகாr( பY� ெகாY? வnதA ெவ9m ெமா(ைட 
க?தாH எp.னAk< ம(?m தா% ஆதாரm &ைடcH'k<. ெகாைலைய 
தா% ெசyயேல%2 ெசாlறாேன".  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"எனk<m <ழpபமாtதா% இ'k< சாr. நாம இ%ெனா%2 பYணா எ%ன" 
எ%றாr. 
 
"ெசாlUŋக".  
 
"இpப நாம Hŋகாரtைத Hவ<மாr&(ேட அ2peேவாm. இேத 
ேடp;kகாrடேராட எ%ன ெசாlvŋக".  
 
"அேட. அpப)Vm ெசyயலாm" எ%9 ெசாlDF(? Hŋகாரtைத பாrkக 
&ளmπனாr.  
 
"வணkகm சாr". 
 
"வாŋக இ%sெபkடr" எ%9 ^ரt.lலாமl சP9 ந?kகtAடேன 
வரேவPறாr Hŋகாரm. ேவDCl ேபாற ஓனா% மா.; ^mமா இlலாமl அவ% 
](ைட FP9tதர கmஷ% தேர% எ%9 மா()k ெகாYேடேனா. இ.l 
அரHயDl ேச' எ%9 அlhைர ேவ9. மால. ெசtதhட% µதl ஆளாக 
அŋேக ேபாறAk< எ%ன அவHயm. Hவ<மாr எமகாதகனாக இ'pபா% 
ேபாD'k<. µதDயா;% ெப;ய ](?k< ேபாவதP< ப.லாக மாmயாr 
]()l கmπ எYண ேவY) வ'ேமா எ%9 பலவாறாக ேயாHtAk 
ெகாY)'nதாr. 
 
"சாr, சாr, எ%ன ேயாHk&vŋக. உŋக &(ேட ஒ' உதF ேவrm".  

"ெசாlUŋக". 
 
"சாr இA H%ன ேடp;kகாrடr. இைத uŋக ைபCl ெவcH&(? uŋக  
Hவ<மாேராட சகஜமா ேபச2m. எŋக|k< எ%னேவா ெகாைலைய 
அவ'தா% ெசy.'kகா'%2 ேதா2A. ஆனா சா(H இlைல".  
 
அடpபாF எŋக ெரY? ேப'k<m ந?Fேல இnத வmபா. ச;தா% எ%9 
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LைனtAk ெகாYடாr. தா% Hவ<மாr ெகாY? வnA ;kகாr( ெசyA 
ேபானைத அlயாதவா9 கா()k ெகாYடாr. 
 
"எ%ன இ%sெபkடr எ%ைன ேபாy இெதlலாm பYண ெசாlvŋக. நா% 
ஒ' ெப;ய ம2ஷ%. ச+கt.ேல அnதsA இ'k<. எனk< ஒ' ம;யாைத 
இlைலயா. இnத மா.; H%னtதனமான கா;யŋகll ெசyயறA, அAhm எ% 
+லமா". 
 
"சாr. உŋகைள மா.; ெப;யவŋக உதFனாl தா% ேபா�ஸாl கடைமைய 
ெசyய µ)Vm. ெகாyச மன^ பYrŋக சாr". 
 
இ%2m ேவYடாm எ%றாl த% ேமUm சnேதகm வnAFடpேபா<ேத எ%9 
தைலைய ஆ()னாr. "அA ச; எைத ெவcH Hவ<மாr தmπ ெகாைல 
ெசyH'k<m2 சnேதகpபடvŋக". 
 
"சாr, µதlல ெமா(ைட க?தாH எp.னA அவr தா% எ%9  
கY?π)tAF(ேடாm. அவr ]()ேல Lைறய )ேரs ேபpபr &ைடcHA. 
அA ம(டmlைல அவr ]()l ேரC( பY� எlலா டா<ெமY(�m 
அலH அவr எnத எnத க)தŋக[D'nA எptAkகைள நகl 
எ?t.'k&'k&றாr அpப)ŋகறைத oட கY?π)cH(ேடாm". 
 
"ேமUm, �k&ரt.l இரYடாவA கlயாணm. இரY? ]? அவr ேபrல 
வnA?tA. µதDயாr அmமாhk< πற< அnத ]? கFதாhk< வ'm. 
கFதாhk< வnதாl அவ'k< வnதமா.; தாேன".  

"அநாைதயா கா^ பாkகமா ேவைலkகார% மா.; இ'nதவ'k< இnத 
ெசாtA, அnதsA, இpப எmஎlஏ பதF ேவற. இpெபlலாm ேபாAm எ%&ற 
மனm யா'k< சாr இ'k<. இ%2m ேக(டா 'ேபாதாெத2m மனm' தா% 
எlலாr&(ேடVm இ'k<". 
 
"உŋக காலt.l µதDயாேராட எ%ன தா% ேபா() இ'nதாUm uŋக 
அவைர ஆைளF(? அ)kகறேதா அவr உŋகைள ஆைள F(? அ)kகறேதா 
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நடn.'kகா".  
 
"uŋக அnத காலtA ம2ஷ%. கY�யm இ'k<. க(?பா? இ'k<. இpப, 
இைளய தைலµைற ேவகமா µ%ேனற வGகll இ'kகா%2 பாk<A" 
எ%றாr ராகவ% ஒ' ெப;ய ெலkசr µ)tத ெபா9pπl.  
 
"ச; இ%sெபkடr நா% இ%kk< அவைர ](?k< F'nAk< 
opπடேற%. அpeறm ேபசேற%. ஆனா ஒ%2, இAkகpeறm எ%ைன 
இpkகா�ŋக". 
 
"க(டாயm சாr. இA ஒ' தடைவ ம(?m தா%. ெராmப ந%l" எ%9 ol 
�தாராµm ராகவ2m Fைட ெபPறனr. 
 
இரh ெசா%னப)ேய Hவ<மாr வnதா%. அவ2k< அேத ேடp;kகாrடைர 
கா()னாr.  
 
"எ%ன ஐயா, உŋகைள F(? எ%ைன ேவh பாkக ெசாlD(டாŋகளா. ேவற 
ேவைல இlைல இnத ேபா�sk<" எ%றா%. 
 
எpப)யாவA இnத HkகDl இ'nA ெவ[ வnதாl ேபாAm எ%றா&F(டA 
Hŋகாரt.P<. எp. ெகா?kகாத ெசாnத டயலாk ேபHனாr அவr. 
 
"தmπ, u நlலா மா()&�(ேட. u தா% ெகாைலகார%&றAk< 
அவŋக|k< நlல ஆதாரm &ைடcH?tA. u தா% ெல(டr 
எp.ேனŋகறைதVm கY?π)cH(டாŋக". 
 
"எ%ன சாr ெசாlvŋக. நா% ெகாைலேய பYணைல". 
 
"தmπ ேபா�s இnத ேடp;kகாrடைர ெகா?tA ேவh பாkக ெசா%னாŋக. 
அவŋக எ%&(ேட எlலா எFெட%�m &ைடcH?tA. Hவ<மாேர 
க%ெபs பYணா, அ)த) பY� உYைம வரவைழkக2m எ%ற அவHயm 
இlைல. பkகா சா(Hகll &ைடcH'k<%2 ெசா%னாr". 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"சாr அவŋக ேபா(? வாŋகறாŋக. எனk< ஒ%2m பயmlைல".  
 
"நா% இ%2m இைத ஆ% பYணைல. நா2m u2m ெதாGlல o(?. 
நாைளk< எmஎlஏ ஆC(ேட%னா எனk< தா% நlலA. u எ%&(ேட 
உYைமைய ெசாlU. நமk< ெத;yச ஆ|ŋகைள ெவcH எpப)யாவA +) 
மைறcHடலாm. ேவ9 யாராவA உllேள ேபானா, ேகைஸ இpt.டலாm. 
ேதrதl ேநரt.ல u உllேள ேபாC(ேட%னா அA க(Hk<m ஆபtA. 
உனk<m ெக(ட ேப'. ெசாlU" எ%றாr. 
 
சP9 ேநரm Hவ<மாr ேயாHtதா%. 

πற< �rkகமாy, "ஆமா ஐயா. நா% தா% ெகாைல பYேண%. <ழnைதைய 
சாkகா ெசாlD கFதாைவ கlயாணm பY�&(?, அpeறm ெப;ய ](ைட 
எ% ேப'k< மாt. உŋக|k< FtA uŋக ெகா?kகற 50 ல(சm 
எ?t.டலாm2 பாrtேத%. எlலாm ச;யா தா% ெசyேச%. எŋேக 
ேகா(ைடF(ேட%2 ெத;யைல". 
 
"அடpபாF, எ%&(ேட ேக()'kகoடாதா. இpப) பY�()ேய" எ%9 
அவr ெசாlUm ேபாேத அவ'ைடய மைனF வnA, "உŋகைள பாrkக 
இரY? ேப' வn.'kகாŋக" எ%றாr. 
 
அவr யாெர%9 ெச%9 பாrpபதP<ll �தாராm ஓ)pேபாy ேடp;kகாrடைர 
வாŋ&னாr.  
 
அைனவைரVm அமரcெசாlD ேடp;kகாrடைர ேபா(?k கா()னாr 
ராகவ%. Hவ<மாr த%ைன Hŋகாரm ;kகாrடாகFlைல எ%9 ெசாlD 
ஏமாPlயதாக Lைனtதா%. Hŋகாரm ராகவ% த%ைன ஏமாPlF(டதாக 
Lைனtதாr. �தாராm Hவ<மாைர தllளாத <ைறயாக �pைப ேநாk& 
அைழtAc ெச%றாr. 

 
இ'k<m இடtைத F(? இlலாத இடm ேத)  

எŋெகŋேகா அைல&றாr ஞானதŋகேம  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அவr ஏAm அlயாத) ஞானதŋகேம  
நyHைன ெநyHl ைவtA நாFkl அ%e ைவtA  

நlலவr ேபாl ந)pபாr ஞானதŋகேம - அவr 
நாடகm எ%ன ெசாlேவ% ஞானதŋகேம 

எ%9 .'வ'(ெசlவ;l Hவனாக வ'm ெஜmk கேணச% பா)ய பாடl, 
கைடHயாக µதDயாேராட பாrtதA m%னைல ேபாl Hவ<மா;% 
Lைனhk< வnA ெச%றA. 

 
 

µP9m
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ேமாக% &'()ண+rt./% πற பைடp6கll:

	 1.	 ேமPேக ெசlUm Fமானm – 4 பாகŋகll

	 2.	 கைடH ேப() 

	 3.	 ெமlலk ெகாlேவ%

	 4.	 எ% ைக π)tதவ%

	 5.	 ேபாதாெத2m மனm

	 6.	 க9pe வரலா9

	 7.	 ;Aேவnதr

	 8.	 க�kk காதl

	 9.	 ேநPைறய கlலைற

	 10.	 இ%2m ெபயr ைவkகFlைல

	 11.	 காதl இlைலேயl காதl

	 12.	 Westbound Flight (ேமPேக ெசlUm Fமானm ெமாG ெபயrpe)

	 13.	 Influences of  Unknown Factors on Mankind

இவPைற uŋகll RSகYட தளŋக[l காணலாm

	 1.	 Google Books

	 2.	 Apple iBooks 

	 3.	 Amazon Kindle

உŋகll க'tAkகைள leomohan@yahoo.com எ2m µகவ;k< எp. 
அ2peŋகll. ந%l.
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