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1
மt3ய உள7t"ைற:+ πராn3ய அ>வலகt3l உயr அ3கா!kB எ3!l
ரேமDm ெஜயா7m அமrn3-nதனr. ரேமI தJழகt3+, இ+Mm ெசாlலp
ேபானாl இn3யாQ+ தைல Rறnத உள7 அ3கா!கSl ஒ-வ+. ெஜயா
தடQயl ெதாVlν.பt3l வlலவll.

"Yŋக JஷMkB தயாராக இ-k\ŋகளா? "

"ஏவெர/ சாr".

"JஷMkB ெபயr Certain Death".

"ஹா ஹா. ேபேர பயŋகரமாக இ-kேக".

"ஆமா. JஷMm அ"ேபாலேவ பயŋகரமான Jஷ+ தா+".

"ெசாl>ŋக".

"ஒ-ேவைள Yŋகll இ-வ-m 3-mபாமl ேபாகலாm. இlைல ஒ-வr
ம.`m 3-mπ வரலாm. ஆனாl Yŋகll இ-வ-ேம 3-mπ வரேவa`m
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எ+பேத எ+ ஆைச. ஒ-ேவைள உŋகைள இழkக Q-mபாமl மbற
அ3கா!கைள அMpπ:-nதாl அவrகll க.டாயm 3-mப மா.டாrகll
எ+ற நmπkைக எனkB இ-k,ற"".

"ந+d சாr".

"அ`tத வாரm Yŋக இரa` ேப-m ெமா!eயs ேபாகgŋக. அதbகான
/kெக. இேதா. இ" தா+ இnத JஷMkB உŋகhைடய ெக.டp. இ"
உŋகhkB ெஜயா. ெமா!eயil ஒ- மாதm ப:bR. Yŋக கt"kக
ேவa/ய" jைறய இ-kB. µதll "h பாைஷ கt"kகmm. அpnறm
Yŋக இரa` ேப-m ெகாoசm jறt"ல கpkகMm".

"சாr நா+ ஏbகனேவ கppபாக தா+ இ-kேக+" எ+றாll ெஜயா
ஹாsயமாக.

ெம"வாக R!t"Q.` ேமேல ெதாடrnதாr அnத உயr அ3கா!.

"இnத Jஷ+ நmம 1m ேபைர தQர qஃnkB ம.`m தா+ ெத!sm.
அதனால இைத பt3 எ"7m யாr,.ேடsm ேபச ேவaடாm. ஆtsல Yŋக
/ெர:uŋk ேபாறதா ெசாll:-kேக+. அŋேக ேபான πறB உŋகll
ப:bRயாளr எ+ென+ன ப:bRகll Yŋக ெசyயMmM ெசாl>வா-".

"Jஷ+ எ+ன சாr".

"கl. பt3 ேகllQpப./-k\ŋகளா".

"ஆமா சாr".
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"தJழகt3+ ெத+மாவ.டt"ல Rல வ-டŋகளாக πரபலமாக இ-kBm
ஒ- கl/l சwபகாலt3l இரa` ெகாைலகll நடn3-kB. அைத
Qசாரைண ெசyய ேபான ஒ- ேபாxs அ3கா!sm ெகாlலpப./-kகா-".

"ெகாைல நடnத"+M ெசாll ேநரா ேபா: அெரs. ெசy" ேகs
ேபாடலாேம சாr. அ"kB ஏ+ நmம,.ட வn3-kகாŋக".

"Yŋக ெசாlற" ச!தா+ ரேமI. ஆனா அpப/ ெசoசா அnத கl.ேடாட
µy Qபரŋகhm அவŋக இயŋBm Qதµm அவrகhைடய ெதாடrnகhm
ெத!யாமl ேபா:`m. ேம>m உ:r ேசதm வ-வைத நாŋகll Q-mபQlைல.
Yŋக உடேன அŋேக ேபாயாகmm ஆனா Yŋக ப:bR இlலாமl ேபானா
உŋகll உ:-kBm இnத ேவைலkBm ஆபt"".

"ச! சாr".

ரேமI த+Mைடய உ-வtைத கzu:l ைவt" அவைன ேவpQதமாக
ெசyயpப.ட nைகpபடtைத பாrtதா+. "சாr, நா+ ஒ- ேபாs. ேமனா? "

"ஆமா".

"Yŋக? " எ+p ெஜயாைவ பாrt" ேக.டா+.

"நா+ ேபாs. ேமேனாட ந`tதர B`mபt" ெபaடா./" எ+றாll.

"ைஹயா ஜாl" எ+றா+ ,aடலாக.
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"ஓேக ைகs, இnத ேகாpπl இ-kBm Qபரŋகைள நlலா ப/c}
ைவsŋக. ஏதாவ" ேகllQ இ-nதா தயŋகாம ேகhŋக. இேதா இ" தா+
நmம இ+ெடrேனஷl ெமாைபl எaகll. இ3l இnத Rவpn jற
ெபாtதாைன அµk,.` ேபRனா நmம உைரயாடlகll எlலாm encrypt ஆ,
Q`m. யாராேலsm கa`k ெகாllள µ/யா"".

"அ" ம.`Jlல ைச.`kB ேபான πறB எŋகைள எpப/ ெதாடrn
ெகாllற"+M அpnறமாக Qவ!k,ேற+. Yŋக இரa` ேப-m ேபாகலாm"
எ+றாr.

ேயாசைனsட+ இ-வ-m ெவSேயd தŋகள" அைறkBll νைழn"
கzu:+ µ+ அமrnதனr. ~,Sl பல மz ேநரm ஆராycRகll
ெதாடrnதன.
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2
கl. Bykகைள பbd அdய அவrகhkB பல மz ேநரŋகll π/tதன.
உலக நா`கSl வளrnத வளராத வளrn"k ெகாa/-kBm நா`கll எ+p
எnத நா.ைடsm Q.` ைவkகQlைல இnத Bykகll.

ஆcசrயpப`m Qஷயm எ+னெவ+றாl வளrnத நா`கSl இvவாறான
Bykகll அ3கm காணpப.டன.

பல Bytதைலவrகll π/kகpப.டா>m இ+Mm ஆ:ரமா:ரm π/ படாத
தைலவrகll அ3கm இ-nதனr.

பதQ ெவd, உலைக ஆhm ேநாkகm, மkகைள க.`ப`t"தl, த+
வசpப`t"தl, பாl:யl ெகா`ைம ப`t"தl, அ/ைமகளாக நடt""தl,
பணm மாbறm ெசyதl, ெகாllைளய/tதl, ஏமாbd பணm பdtதl, ெபa
Qயாபாரm, உடl உppn Qbபைன, கllளp பணm, கppn பணm, ஹவாலா,
எazkைக:lலா ெகாைலகll, ரகRயm, இ-Sl ஆ.R எ+p அைனt"
வைக சµதாயt3+ ெகா`ைமகhm வ/காlகhm கV7கhm இைணn"
பயŋகர ெசா€பமாy இ-nதன இnத Bykகll.

கl. எ+பைத தJVl ெசாlல ேவa`மானாl சமய வVபா.` µைற
எ+p ெசாlலலாm. ஆகl. எ+ப" ரகRய மn3ரm, அlல" ரகRயமாக
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ெசysm Qtைதகll. இவbைற கட7ll ஏbகாத µைறகll எ+pm
~p,றாrகll.

ஆனாl இnத µைறைய ைவt"k ெகாa` ப/tத, ப/kகாத, பணkகார,
ஏைழ எ+p ச1கt3+ அைனt" சாராைரsm ஆ./ பைட,+றனr Rல
சk3 வாynத மkகll.

பcைச Bt3 ெகாllவ", Qேநாதமாக வணkகm ெசாlவ", Qேநாதமான
பழkகŋகll, எpேபா"m யா-kBm ெத!யாமl ஏதாவ" ெசyவ", யா-ட+
ேபசாமl அைம3யாக இ-pப", சmபnதm இlலாமl அyவ", த+ைன
மbறவrகll ெதா.டாl nuதt"வm இழn"Q`ேவாm எ+p jைனpப", தா+
உலைக காkக வnதவrகSl ஒ-வ+ எ+p jைனpப", உல,l எlேலா-m
ெகா/யவrகll – கl/l உllளவrகைள தQர எ+p jைனpப"
ேபா+றவbைற ைவt" ஒ-வ+ ஏேதா ஒ- கl/l மா./k ெகாaடா+ எ+p
கaடdயலாm.

இpப/ பல Qஷயŋகைள ேசக!tத πறB }மாr மாைல 7 மzkB
இ-வ-m அ>வலகt3+ கா+πெர+s அைற:l காπ ேகாpைபகhட+
சn3tதனr.
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"ரேமI, ππR இைணயதளt3l-n" இ" ,ைடc}". 1994l 48 ேபr
தbெகாைல பaz,.` இறn" ேபா:.டாŋக ெஜேனவா பkகt"ல.
இவrகll •!ய ேகாQl எMm கl.ைட ேசrnதவŋக".

"அைனவ-m பlேவp வைகயா இறn3-kகாŋக. Rலr "pபாk,யால
}.`,.`, Rலr தைலkB ேமேல pளாs/k ைபைய ேபா.`,.`.
ஆcசrயமான Qஷயm எ+ென+னா, இவŋக ந.சt3ர வ/7ல ப`t"k
,டkகாŋக. ஒvெவா-tத-m இ+ெனா-tதr ைகைய π/cR,.`
இ-kகாŋக".

"இ"ேபாலேவ 1978l கயானாQl 914 ேப-m, ெடkசாil 80 ேப-m
இறn" ேப:-kகாŋக. ேக.கேவ பயŋகரமா இ-kB. இேதா இnத lŋ,l
‚/ேயா இ-kB பா-ŋகேள+ எ+p ஒ- கா,தt3l எy3 ெகா`tதாll".
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/october/5/newsid_3933000/
3933957.stm

"இைத பt3 ப/kக ப/kக பயŋகரமாக இ-kB ெஜயா. அ"ம.`மlல
கலாcசாரµm பaபா`m, அழகான B`mப க.டைமpnm இ-kகற நmம
நா.`ல எpப/ இெதlலாm νைழo}"ŋகற" தா+ எனkB ஆcசrயமாக
இ-kB".
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"இ" வளர" நlல3lல ரேமI. நmம உ:ைர ெகா`tதாவ" இைத
jptதMm. இn3யா அள7ல µ/யா.டா ~ட நmம தJƒ நா.ைட
இ3l-n" µbd>மாக காpபாtதற" நmம கடைம" எ+றாll உணrcR
வசt"ட+.

"ஆமா ெஜயா. உ:ைர ெகா`t" தா+ ஆகேவa/:-kBm அpப/+M
நா+ jைனk,ேற+. ஏ+னா !"ேவnதைர பt3 இ"வைர:l
,ைடcR-kகற தகவl Jக7m பயŋகரமான"".

"வாŋக நாம ~,ll எrt3l ேபாy பாrpேபாm. ேம>m பல சா./ைல.
படŋகll இ-kB. அைதsm ேபாy பாrpேபாm".

Rd" ேநர அலசlகSl இராமநாத nரm மாவ.டt3l }மாr 100 ஏkகr
jலபரpπl அைமkகpப./-nத அnத By ~`Jடtைத பறைவ:+
பாrைவ:l பாrtதனr. πறB அவrகhkB ,ைடtத ெசயbைக ேகாll
nைகpபடŋகைள பாrtதனr. கl/l-n" தpπ வnத Rல-m, Rல
உppπனrகll தைடகைளsm wd ஆrவமாக எ`t"k ெகாaட
nைகpபடŋகைளsm உள7t"ைற ேசக!t3-nத". அைவ அைனtைதsm
இ-வ-m பாrைவ:.டனr.

ஒ- இனm n!யாத பயm உடைல ெதா.`c ெச+ற". ரmJயமான •ழll
அைமn3-nத" அnத இடm – !"பவ+ எ+p ெபயr. எŋBm பcைச பேசl
மரŋகll, ெச/கll, ெகா/கll, „kகll. உppπனrகll தŋக பல இயbைகயான
ெபா-.கhட+ அைமkகpப.ட B/ைசகll இ-nதன. ெசயbைகயான
ஓைடகll ந`Ql ஓ/k ெகாa/-nதன. பணkகார உppπனrகS+ காrகll
ெவSேய பல ைமl ெதாைலQl Qடpப./-nதன.
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ேசக!tத தகவl ப/ Qoஞான †3யான µ+ேனbறŋகll எ"7m
νைழயk~டாதாm. ெசlேபா+, காr, /Q, BSrசாதனpெப./, சைமயl
வாs எ+p எ"7m இlைலயாm. J+சாரm ~ட ,ைடயாதாm. இpப/யாக
அnத இடm பல ‡bறாa`கhkB தாa/ π+தŋ,:-nத".

இnத By7ட+ பல ெப!ய nllSகhm இைணn3-nதனr. காவl "ைற
அ3கா!கSl இ-n", அரசாŋக அ3கா!கll, ச.டம+ற, நாடாளம+ற ஏ+
πரதம-m ~ட இ-pபதாக ,ைடtத தகவlகளாl அவrகll அdய µ/nத".

"Js.! இs ˆபuŋk" எ+p ெசா+னா+ ரேமI.

"ஐ ஃtl ேஸா" எ+றாll ெஜயா ேயாசைனsட+.
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4
ெமா†eயil வn" இறŋ,ய" Qமானm. ஏpm ேபா" கா3l noise suppressor
ேபா.`k ெகாaடாll. அtேதா` ச!தா+. ரேமI .‹./ p† ntதகtைத
எ`t" nர./k ெகாa/-nதா+. πறB ம/kகzu:l ஏேதா த./k
ெகாa/-nதா+.
ேபாrட Œ:s Rdய நகரm. ஆனாl ஊைர தllS கடbகைரைய ஒ./
இ-nத தuயான பŋகளாQbB வn" அைடnத" அவrகைள ஏbdk ெகாaட
அnத lேமாi+.
உllேள νைழnத"m வேரேவbறாr !eேகI. "வணkகm நா+ தா+
உŋகேளாட "h /ெர:னr" எ+றாr.
"ஹாy, நா+ உŋகேளாட சrைவவl ெடkuks /ெர:னr" எ+p
R!tதப/ உllேள νைழnதாll †னா. நlல உயரm. நlல jறm.
ெவllைளkகா! ேபாl இ-nதா>m Žn3:l ேபRனாll. •+s /-ஷr/l
ஒ- ேதவைத ேபாl இ-nதாll.
"வாv" எ+றா+ ரேமI.
"வVயா•ŋக" எ+றாll ெஜயா π+னாl-n".
அைனவ-m ம3ய உணைவ உa` கVtதனr.
கடbகைரைய ேநாk,யவாp இ-nத இடt3l 1ŋ,l கVகளாl ஆன
இ-kைககSl நாlவ-m அமrnதனr.
"Yŋக வn3-k,ற Jஷ+ பt3 எŋகhkB ெத!யா". ஆனாl Jக7m
பயŋகரமான சாெல+‘ŋk அைஸ+ெம+. அpப/+M ெத!s".
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ஏென+றாl R ஐ ஏ பய+ப`t"m சrைவெவl ெடkuks ெசாlltதர
எŋகSடm Jக Bைறnத ேபேர வ-,றாrகll" எ+றாll †னா.
"ஓ அpப/யா? "
"எ+ெனlலாm இ-kB இ"ல? " எ+றாll ெஜயா.
"ெவl, Rல க`ைமயான ப:bRகll இ-kB. எtதைன ேநரm
தa’-kBll இ-kக µ/sm, உடll பல பாகŋகSl எெலkடாரuks
ேக.ெஜ.ைட ப"k, ைவpப", சாpπடாமl 3-4 நாll எpப/ இ-kக µ/sm,
உடைல சராச!யான காம உணrcRகhkB உ.ப`tதாமl இ-kக µ/sm,
ெசயbைகயாக வாn3 எ`pப", மலm கVpப", RpYr கVpப", கaகைள பல
jJடŋகll 3றn" ைவt"k ெகாa/-pப", 1cைச அடk, ைவpப" .... "
"ேபா"m, ேபா"m, ேக.கேவ ெகா`ைமயா இ-kேக" எ+றா+ ரேமI.
"π+ேன ஹu1Mkகா வn3-kேகாm? " எ+றாll ெஜயா.
"ஓ. உŋகேளாட வnததால ஹu1MkB தா+ வn3-kேகாmM
jைனcேச+" எ+றா+ ரேமI.
"எ+ன நkகலா? "
"இlைல. jஜமாtதா+. Yŋக தாேன எனkB ெபாaடா./".
"ஓ. அpப/ ஒ- jைனpπ-kகா. அ" Jஷ+ ஆரmπcச πறB. இ"
/ெர:uŋக ெசsஷ+ தா+".
"ஓேக ஓேக ைகs. நாைளkB காைலேல ஏy மzkB எ+ைன Ycசl
Bளt"ல சn3sŋகll. உŋகll ப:bR ஆரmπkBm" எ+p ~d Qைட
ெபbறாll அnத ெந.ைட அழ,.
"!eேகI, உŋக "h ,ளாs எpேபா? " எ+றா+.
"Yŋக ஓyெவ`ŋக. நாைளkB 9 மzkB ஆரmπkகலாm. ஒ- வாரt"ல
Yŋக நlலா ேபச கt"kகMm" எ+றாr.
"எ+ன ஒ- வாரt3லா? "
"ஆமா. நmம "ைற:l ெமாV கt"kக ேநரm அvவள7 தா+" எ+p ~d
அவ-m Qைடெபbறாr.
12

πறB இ-வ-m பல மz ேநரm கடைல பாrtதப/ேய Jஷைன பbd ேபRk
ெகாa/-nதனr.
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அ t # யா ய m

5

5
அ`tத Rல நா.கll Jக7m க`ைமயாக ெச+றன இ-வ-kBm. ஒ-µைற
வா:l ஒ- Bழாy νைழt" தa’-kBll அMpπ பல jJடŋகll ரேமைஷ
இ-kகc ெசyதாll †னா. உllேள ெச+p உறŋ,Q.டா+ ேபா>m. யாேரா
த./ எypபவ" ேபாl இ-kக QVtதவைன }bd 1வ-m.
"எ+னாc}? " எ+p ஆcசrயமாக ேக.டா+ ரேமI.
"ரேமI Yŋக உllேள ேபாy “ŋ,.ˆŋக. அெதpப/ µ/o}"
உŋகளால. இ+Mm ெகாoச ேநரm Q./-nேதாmனா Yŋக
ஜலசமா3யா,:-ptŋக. Yŋக உllேள ேபாy 30 jJடŋகll ஆனதால நாŋக
உŋகேளாட 3றைமைய பாரா./k,.` இ-nேதாm".
"ஓ கா." எ+p அலdனா+ ரேமI. சாைவ ெதா.` வnத உணr7
ஏbப.ட" அவMkB.
பல ப†.ைசகll ெதாடrnதன. நாR:+ "வாரt3l Rdய கbகைள
ைவt"k ெகாllவ", ஆசன "வாரt3l ெபா-.கைள ைவpப", 1cைச
அடk, பல jJடŋகll இ-pப", உppnகைள க.`ப`t"வ", ெபா-.கைள
Qyŋ, πறB ெவSேய எ`pப", ரtத ப!ேசாதைன ெசyவ" எpப/ ேபா+ற
பல பல ெகா`ைமகll.
3னµm இvவாp பல மz ேநரm ெசlல ந+றாக மாைல:l ெமா!”யs
காbp வாŋ, அயrn" உ.காrnதனr இ-வ-m. "h ேவp ேபா.`
அவrகைள "ைவtத". இvவள7 க/னமான ெமாV இ-kBமா எ+p
ேயாRtதனr.
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ஆனாl ஒvெவா- நாll ப:bRsm அவrகைள க/னமாk,
ெகாa/-nத". அவrகll சn3kகp ேபாBm ஆபt3bB தயாராk,k
ெகாa/-nத".
அவMைடய πரtேயக ைகேபR:l அவMைடய ேமல3கா!:+ அைழpn
வnத".
"எ+k!p. p•s" எ+றாr.
உடேன Rவpn ெபாtதாைன அyt3 ேபசt"வŋ,னா+.
"ெசாl>ŋக சாr".
"ரேமI, ஒ- பா. j‹s, !"ேவnதைர பாrkக ேபான ஒ- அெம!kகr
மாயமா:.டா-. இ"வைர:l ெதாைலoR ேபா:-kகா-+M தா+
அெம!kக+ எmபாikB ெத!sm. ஆனாl, அவr ெகாlலpப./-kகலாmM
நாŋக சnேதகpபடேறாm. πரcசைன வலவாகற"kB µ+னா/ Yŋக அŋேக
ேபாy "pn "லkகற" நlல"".
"ஆனா சாr, ப:bR µ/ய இ+Mm 10 நாll இ-kேக".
"ெத!sm ரேமI. Yŋக 3றைமசாl. தJƒ நா./+ ேஜms பாa.`+M
}mமாவா ெசாlேறாm. ,ைடcச ப:bRைய ைவcR,.` உடேன ,ளmnŋக.
ஏ+னா, !"பவMkB உllேள νைழயற"kB µ+னா/sm உŋகhkB பல
ேவைலகll இ-kB".
"ஆமா சாr. ஓேக. நாைளkB காைல:l நா+ ெச+ைன வேர+. உடேன
/ெர:ைன π/c} ராmநா. ேபாேற+".
"மறkகாம /ெர:+ /kெக.ைட ேகாபாl – ராz அpப/ŋகற ேபrல
எ`ŋக. அ"தா+ உŋக /sைகs ேநm" எ+றாr.
"அவRயm சாr. ைப"
"ைப" எ+p இைணpைப "a/tதாr அnத ேமல3கா!.
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6

6
!"பவu+ 1+p ைமlகl ெதாைலQl இ-nத அnத ,ராமt3+ தபாl
jைலயtைத ெச+p அைடnதனr ேகாபாl-ராz தmப3யr.

வV:l "hQl ேபRk ெகாllள µய+றனr. அ/kக/ ஒ-வr ெசா+னைத
இ+ெனா-வr n!n"k ெகாllளாததாl தJƒ ப`t3 ேபச ேவa/:-nத".

எ`t"k ெகாaட கா!யm க/னm எ+பைதQட இnத ெமாV πரcசைன
அவrகhkB ெப!ய πரcசைனயாக இ-nத".

ஆசனவா:l கlைவt" எ`kக µய+ற அவ+ π+nறm ரணமா,:-nத".
உ.கார µ/யாமl தQtதா+.

வ-வதbB µ+n ஒ- சrஜ! ேவp. இரa` ேப-ைடய இட" மzkக./l
ஒ- Rdய ‘πs Rp ைவt" ைதtதனr.

"இ" Yŋகll எŋேக ேபாகgŋக+M சா./ைல./l நாŋக
கa`π/kகற"kB. இ" ெமடl /ெடkட!l கa`π/kக µ/யா"".

"சாr இnத ஆேபேரஷேனாட தymn இ-kBமா" எ+p ேக.டாll ெஜயா.
16

"இ-kகா". கவைல படா•ŋக. உŋக கlயாணt"kB µ+னா/
ேவa`மானா>m ஒ- காsெம/k சrஜ! பazடலாm".

ெமா!eயil கைடRயாக நடnத உைரயாடlகll அவrகhைடய மன3l
வn" ெச+றன.

Jக7m எSைமயான "zமzகளாக பாrt" சரவணா sேடாril
வாŋ,:-nதாrகll. காlகhkB ஹவாy ெச-pnகll. ெமா!eயil
இ+ெனா- ப:bR உடl கppபதbB. 3னµm ெவ:ll பல மz ேநரm ஒம-n" தடQk ெகாa` ப`t3-kக ேவa`m. ரேமDm, ெஜயா7m jைறய
கpt3-nதனr. ரேமI தபாlகாரu+ உைடகll ைதt"k ெகாaடா+.

ேநராக தபாl jைலயt3bB ெச+p ெபாppேபbpk ெகாaடா+
ேகாபாl. πறB ேபாs.மாsட!டm "இŋேக ஏதாவ" ‚` ,ைடkBமா? "
எ+p ேக.டா+.

"கவைலpபடா•ŋக ேகாபாl நmம kளாsேபாr ெஜயபாl எlலா ஏbபா`m
ெசyவாr" எ+றாr.

இவ-kB Jஷ+ பbd ெத!sமா இlைல இவைர ெபா-tத வைர:l தா+
jஜமான தபாlகாரனா எ+p ெத!யQlைல. பாiடm ேக.க ேவa`m எ+p
jைனt"k ெகாaடா+.

அnத சnத/ Jkக Rdய ஊ!+ µk,ய ‚3:l பல ‚`கைள கா./னா+
ெஜயபாl. அ3l ேத–r கைட:+ அ-,l இ-nத அ3க சnத/ Jkக அnத
‚.ைட ேதrnெத`tதனr தmப3யr.
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1000 €பாy அ.வா+s 200 வாடைக எ+p }-kக ேபRனாr அnத
‚./+ உ!ைமயாளr. n3யவrகll வ-வைத அnத ஊ!l யா-m
Q-mபQlைல எ+ப" ம.`m அவrகhைடய }-kகமான ேபc}களாl
இ-வ-kBm n!nத". ஆனாl அைனவ-m ப!வாக இ-nதாrகll.

ெஜயபாl ெச+ற"m இ-வ-m கைடt ெத-QbB ெச+p அ>Juய
பாt3ரŋகll மbpm சைமயl அ`pn இதர ‚.`c சாமா+கைள வாŋ, வn"
‚.ைட அைமt"Q.`, ெகாa` வnத ந‚ன J+-அm க-Qகைள ‚./l
அŋகŋB ப"k, ைவtதனr.

πறB அ-,l-n" Rdய உணவகt3l உa`Q.` ேபசாமl உறŋகc
ெச+றனr.

மpநாll காைல:l ராz ஒ- நlல ந`tதர B`mப மைனQைய ேபால
காைல:l எyn" வாசl ெதSt" ேகாலm ேபா.` சாz ெதSt" காைல
Rbpa/ைய ெசyதாll.

ேகாபா>m ந`tதர B`mபt" உைழpபாS ேபால BSt" µ/t"
சாpπ.`Q.` ேநராக தபாl jைலயm ெச+றா+.

"ேகாபாl, இ+ukB உŋகhkB Rதmபரm "ைணயா வ-வாr. !"பவ+
இ-kகறதால இŋக jைறய தபாlகll வர ஆரmπcR`c}, அதனாl இரa`
தபாlகாரŋக ேவa`mM ேக./-nேதாm. அதனால t. பாrt" இரa`
ேப-m ேவைல ெசyயMm".

"ைசk,ll இ-kகா? "
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"இlைல சாr. இpபதா+ வn3-kேக+. அ`tத மாசm சmபளm
,ைடcச"m வாŋ,டேற+".

"பரவா:lைல. ேபாsடாtsல sேபr வa/ இ-kB".

"ச! சாr".

"!"பவMkB தபாl ேபாட ேபாBmேபா" ஜாk,ரைதயா இ-kகMm.
அ3கm ேபசk~டா". தபாl ெவS:l இ-kகற ெப./:l ேபா.`.`
வn3டMm. யாராவ" உllேள ~pπ.டா ேபா:டா•ŋக. எ" ெகா`tதா>m
வாŋ,kகா•ŋக. Rல πரcசைனகll இ-kB இnத ஊrல. அ" தா+ தJƒ
நா./ேலrn" யாைரsm எ`kகாம தJƒ ேபசt ெத!oச ஆனா ெவS
மாjலt" ஆளா உŋகைள மŋக—rேலrn" வரவைழcR-kேகாm. ேபாக
ேபாக ெத!oRptŋக" எ+p t/ைகsட+ ேபRனாr.

"ஆஹா. இவ-kB நmைம பt3 எ"7m ெத!யா"" எ+p µ/7 ெசy"k
ெகாaடா+.

"ேவைல µ/t" ‚.`kB ேபாBm µ+ ேத–r கைடkB ெச+p அaேண
இŋேக அ" ,ைடkBமா? " எ+றா+.

"எ"? "

"அதா+ேண பாkெக.`? "
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"பாl பாkெக.டா? "

"இlைலaேண சரkB".

"சரkகா".

"ஆமா".

"அட Y சாராயk கைடைய ேக.கgயா. உனkB அnத பழkகm எlலாm
இ-kகா? "

"ஐேயா ேபாs. மாsடr ,.ேட ெசாllடா•ŋக. ெவpm ரா7kB
ம.`mதா+" எ+றா+ ேகாபாl ெநSnதப/ேய.

"அட இ"kB ேபா:. இnத ெத-ேகா/:l வல" பkகm ஒ- சn" இ-kB.
அ"ல ேபாu+னா ஒ- ெத+னnேதாpn வ-m. அ"kB ந`Qல இ-kB. 7
மzkB தா+ ெதாறkBm. இpபேவ ேபா:டாேத" எ+றாr அnத
ˆkகைடkகாரr.

"ச!" எ+p மaைடயா./Q.` அŋேக உ.காrnதா+.

"எ+னpபா ‚.`kB ேபாேய+? " எ+றாr.

"எ+ன ‚` அaேண? ‚.`kB ேபானா ஒேர சaைட தா+".
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"அpப/யா எ+னpபா πரcசைன? "

"அட ேபாŋகaேண. µதl நாேள ேசாக கைத ெசாlற"kB கIடமா
இ-kB".

"அட ெசாl>pபா. ஒ-tத-kB ஒ-tதr ஆpதலா இ-kகலாmல".

"அaேண, எŋகhkB கlயாணm ஆ, 1m வ-ஷm ஆc}. இ+Mm
ெகாழnைதேய ெபாறkகைல. 3னm சாயn3ரமானா அyவ ஆரmπcR`m.
நாMm சமாதானm பamேவ+. அpnறm சaைடயா:`m. அ" அேதாட
தŋகcRய க./kேகா+M ெசாlறா அaேண. எpப/ µ/sm? " எ+றா+
ேகாபாl அpபாQயாக.

"ச!தாmபா Y ெசாlற". அtேதாட கIடµm பாrtதா பாவமா தா+
இ-kB. இnதா ˆ சாpn`".

அவr ப!வாக ெகா`tத ˆைய வாŋ, B/tதா+.

πறB ஏy மz ஆன"m சாராயk கைடைய ேநாk, நடnதா+.
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7
"ரேமI, கl. ஆரmπkகறவŋக ஒ-tதரா ஆரmπk,றாŋகளா இlைல ஒByவாக ஆரmπk,றாŋகளா".

"இரa` வைகsm இ-kகாŋக ெஜயா. Rல ேபr த+uடm மkகைள
கவ-m சk3 இ-kகறைத ெத!oR,.` தuயாக ைத!யமா இறŋகறாŋக.
இவŋக Jக7m சk3 வாynத மuதrகll. பணேமா, காமேமா இlைல ேவp
பல காரணŋகhkகாக மkகைள ஆkரJkக ஆரmπk,றாŋக".

"Rல நaபrகll சµதாயtதால சn3kBm ஒேர மா3!யான "+பŋகளாl
சµதாயtைத எ3rt" இ" மா3! Bykகll ஆரmπk,றாŋக".

"இnத Bykகைள ச.ட Qேராதமா அdQkக µ/யாதா? "

"கIடm. ச.டt3bB nறmபா ஏதாவ" நடkக"+M ஆதாரtேதாட
j€πcசா தா+ அ" µ/sm. இlலா./ மத நmπkைககSl Bpk,`" அர}
அpப/+M πரcசைன வn"`m. ேம>m ~.` πராrtதைனகll தpn+M
ச.டm ெசாlலைல".

"மkகll ஏ+ µ.டாll மா3! இவŋக ,.ேட மா./k,றாŋக? "
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"இ" பா-ŋக ெஜயா எlலா-kBm எlலாm ,ைடpப3lைல. பணm
இ-kகறவŋக ,.ேட jmம3 இ-kகற3lைல, ஏைழŋக ,.ேட பணm
இ-kகற3lைல, Rல-kB உடmπl ேநாy, Rல-kB உற7கSl πரcசைன,
Rல-kB சµதாயt3+ ேமl ெவppn இpப/ கIடpபடற மuதrகll தா+
அ3கm. அpப/ இ-kBm ேபா" ஆpதலா யாராவ" ேபRனாேலா அlல"
ஏதாவ" ~.` jகƒcRகSl கலn"k ெகாaடாேலா ேலசாக உணrறாŋக
மkகll. அைத இnத மா3! Bykகll நlலா பய+ப`t3k,றாŋக. இ"ல
µyசா மா./k,.ேடாm அpப/+M அவŋக உணrவதbB µ+னாேல பணm,
கbn, உடl உppnகll இpப/ பலவbைற இழn"டறாŋக".

"cேசா cேசா. இ"kB எ+ன •r7? "

"சமjைல இlலாத சµதாயm தா+ இ"kெகlலாm காரணm ெஜயா.
பணkகார+ எ+னதா+ பணkகாரனா ஆனா>m, தŋக த./l சாpπ.டா>m
அவனால 1m ெரா./kB ேமல சாpπட µ/யா". தாதாkகளாl ெதாlைல,
அரRயl க.Rகll லoசm, வ! ஏypn எpப/ பaணMm, மைனQ-B`mபm
இவrகhட+ உற7 ச!:lலாம இ-kகற"+M அவேனாட πரcசைனகll.
ஏைழkேகா πllைளகைள ப/kக ைவkக µ/யைல, ‚` க.ட µ/யைல,
உடmn ச!யாக ம-t"வ வச3 பாrkக µ/யைல இpப/ கIடŋகll. இதbB
•r7 }லபமான" அlல".

"அpப வளrnத நா`கllல... ".

"வளrnத நா`கllல ேவp πரcசைனகll. ெப-mபா+ைமயான
πரcசைனகll உைடnத B`mபŋகளால வ-". தாy ஒ-பkகm, தnைத
ஒ-பkகm, πllைள இ+ெனா- ஆaமகைன தnைதயாக ஏt",.` வள-".
இlைல தாy ேவp யாேரா` உற7 ைவt"k ெகாll,றாll. அவ+ இnத
πllைளைய ேகவலமாக நடt",றா+. இpப/ மன அைம3:lலாம
இ-kகறதால அ3கpப/யான கl.`கll ேமைல நா`கSl உ-வா,+றன.
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ேம>m இnத மா3! கl.`கSl ெகாa`வரpப`m n"ைமயான பழkகŋகll
இவrகைள கவr,+றன".

"ச.டtதாேல ம.`ேம இைத •rkக µ/யா"+M ேதாm" ரேமI".

"ஆமா ெஜயா. ெப!ய அள7ல மkகll மன}ல மாtதm வரmm. அ"kB
மkகll தனkB ,ைடcசைத ைவcR சnேதாஷமா வாழ கt"kகMm. இlைல
தனkB ,ைடkக ேவa/ய"m jயாமான வைக:l ,ைடkக ேவa`m
அpப/ŋகற மனpபkBவm வரmm. மtதவைன J3c} யா-m µ+MkB வர
µ/யா"".

"ச!யா ெசா+–ŋக ரேமI".

இvவாறாக ேநbp ம3யm ெச+ைன இர:l jைலயt3l j+றவாp
அவrகll இ-வ-m ேபRயைத jைன7pப`t3k ெகாa/-nதாll ராz.

இர7 சைமயைல ntதகtைத பாrt" சைமt3-nதாll. "ேகாபாl எŋேக?
µதl நாேள த+ ேவைலைய ஆரmπcR.டானா? நmம ேராl எpேபா? "

B/t"Q.` உllேள νைழnதா+ ேகாபாl. அவனாl ப.ைட சாராயtைத
அ/kக µ/யQlைல. பா3 B/t"Q.` பா3 த+ உடll ெகா./k
ெகாaடா+. அவ+ உllேள νைழsm ேபா" "rநாbறm தாŋக Qlைல.

உllேள வnத"m கaண/tதா+.

அவll ேஜாராக அழ ஆரmπt" "hQl ஏேதேதா உளdனாll.
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அவMm சbp ேநரm "hQl உளdனா+. πறB, "ஏ+/ உனkB ெசா+னா
n!யாதா கyைத கyைத, ெசt" ெதாைலேய+/, ஏ+ எ+ உRைர வாŋகற? "

இvவாறாக சராச! jைல B`mப சaைட ஒ- 10 jJடm நடnத". அவll
அy"k ெகாaேட ‚./+ ெசாnதகாரr ‚.` வாசll வn" அமrn"
Q}mπ அyதாll. உllேள:-n" எ./p பாrtத அவr, ேபசாமl கதைவ
சாbdk ெகாaடாr.
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கlQயdQ+ ச!யான பய+பா`

26

கlQயdQ+ தவறான பய+பா`

ெமா!eயil ஒ- மாைல ேநரt3l அவMைடய Bdpேப./l இ-nதைத
ப/t"Q.` ெஜயா ெசா+னாll. "நlல கmேப!ச+".

"தாŋகs ெஜயா. நாm எpேபா"m அdேவாட 1லtைத அதாவ" sourceஐ
தா+ Bைற ெசாl,ேறாm. ஆனாl அdQ+ 1லm source எ"வாக
27

இ-nதா>m அத+ பய+பா`, அதாவ" application தா+ ச!யாகேவா
தவறாகேவா ஆ,ற". அைத ேயாRt" தா+ இைத தயா!tேத+".

"ஆனாl ஒ+M Q.`.ˆŋக".

"எ+ன? "

"ேபாl மதவா3கll, ேபாl சாJயாrகll, ேபாl ம-t"வrகll, ேபாl
ேஜா3டrகll, இ+Mm பல ேபாlகll. வk\lகhm, ஏ+ பல அரசாŋக
அ3கா!கhm ~ட ேபாl ப.டm சா+dதƒகைள ெகாa`தாேன ேவைலkB
ேசரராŋக".

"ஆமா ெஜயா. நlல பா:a. ெசா+–ŋக. நா+ இnத சாr.ல
ப/cசவŋகைள ம.`ேம எ`t"k,.ேட+. ஆனாl ேபாlகைள கணk,l
எ`t"kகைல".

"இpப இnத கl. xடrகll எpப/ உ-வாகறாŋக? "

"ச!, இnத சாr.ைட ேவpQதமாக ஆராyேவாm. "

அவhைடய ஆழn" Rn3kBm அdைவ கa` Qயnதவாp கவutதா+.
அnத அ-ைமயான ெமா†eயs மாைல, நlல காbp ஒ- இ+பமான
•ƒjைலைய ஏbப`t3:-nத". பகl µyவ"m ப.ட க/னŋகll அவll
அ-,l இ-kBm ேபா" ேலசாவ" ேபாl உணrnதா+ ரேமI.

"‹ ஹாv அ சாrm" எ+றா+.
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"எ+ன ைச. அ/k,gŋகளா? "

"நானா, ைச.டா, இlலேவ இlைலேய. ேவைலkB வn3-kேகாmமா.
அ"7m ெபaடா./ைய யாராவ" ைச. அ/pபாŋகளா? "

"ஹா ஹா" எ+p R+னதாக அளவாக R!t"Q.` ெதாடrnதாll.

"நாம பாrkக ேவa/ய இ+ெனா- ேகாணm ேபாl மதவா3களாl
ஏமாbறpப.` அவrகைள அVkகp nறpப`பவrகll. ேபாl டாkடrs,
லாயrs, அரRயlவா3கll, பணkகாரrகளாl வoRkகpப.டவrகll,
சµதாயtதாl அவமானp ப`tதpப.டவrகll இpப/ பல ேபr கl. அைமkக
காரணமாக இ-kகலாm இlைலயா? "

"அ"7m நlல பா:a. தா+. அவrகைள இnத சாr/l எpப/
ெகாa`வ-வ"? "

ெகாoச ேநரm ‚.`kகார!+ ‚./bB µ+ அyவ" ேபாl ந/t"k
ெகாa/-nத ராzkB இnத ேபc}கll jைனQl வn" ெச+றன. Rd"
ேநரm அைனவர" கவனtைதsm ஈrt"Q.ேடாm எ+p உp3 ெசy"k
ெகாa` உllேள ெச+p உறŋ,னாll. மkகhkB எnத சnேதகµm
வரk~டா" எ+பதbகாக ஒேர அகல பா:l இ- தைலகாzகll ைவt"k
ெகாa` ஆhkB ஒ- nறமாக உறŋ,னாrகll. ெமtைத ப`kைக
கடைமkகாக Rெமa` ெமtைதயாக மாd:-nத".
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9
மpநாll வழkகm ேபால t.`kB ெச+p அைனt" க/தŋகைளsm ப.வாடா
ெசyதா+. ஆனாl !"பவMkB ேபாக வV ,ைடkகQlைல இ+னµm.

ˆkகைட:l ந.பான R!pn ,ைடtத".

சாராயkகைட:l ைக“k, வரேவbnm ,ைடt". மpப/sm பா3 B/t"
wத "zமzகSl. "எpப/tதா+ B/k,றாrகll இnத க-மtைத? "

கைடtெத-Ql ேம>m Rல ந.nகll ஏbப`tத µய+p ேதாbறா+.

ராzkB Jக7m ேபாr அ/tத". தடால/யாக ேவைலகll ெசy"
பழ,யவll இpேபா" Rைற:l அைடப.ட உணr7. ேபாBm வV ெத!யாமl
தQtதாll. ஆனா>m இnத !"பவ+ ஆராycR எtதைன ெம"வாக
நடnதா>m நlல" எ+p jைனtதாll.

வn" Rல நா.கSl ஊைர தllSp ேபானாl தா+ ெமாைபll Rkனl
,ைடkBm எ+பைத உணrn3-nதா+ ேகாபாl.
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மாைல:l ேவைல µ/nத"m ைசk,ைள எ`t"k ெகாa` ஊைரc
}bdc ெச+p அளெவ`tதா+.

ந`tதர மbpm ஏைழகll இ-kBm இடm. ெவSநா.டவr !"பவMkB
ெசl>m வV:l j+p தa’r பா./l BSrபானm B/kக jpt"வேதா`
ச!.

ஆனா>m ெப!ய மuதrகll வn" ெச+றவaணm இ-pபைத கaடா+.
அவrகhைடய காrகS+ எaகll, மbpm கazl ெத!sm n3யவrகைள
Qைரவாக Bdt", படŋகll வைரn" மாைல:l ெசl>m தபாl 1.ைட:l
ஒSt" ைவkக இவ+ ெபய-kB சmபnதJlலாமl ப3l க/தm வ-m. அ3l
அவMைடய ேமல3கா!kB அவ+ அMpπயைவகhkB சŋேகத ெமாV:l
ஆனாl சரளமாக ேதா+pm ெமாV:l ப3>m வn"k ெகாa/-nதன. "ச!,
ேவைல நடk,ற"" எ+p ஆpதl அைடnதா+.

அவ+ எ3rபாrtத நாhm வnத". சக தபாlகாரr அ+p வராததாl
!"பவ+ t.`m அவuடm வnத". 1+p ைமl ைசk,Sl J3t" அnத
ெவ:ll சbp கைளpnடேன ெச+p அைடnதா+.

அnத !"பவMkB ெவS:l ெப!ய காmெபௗa. }வr இ-nத".
ெவS:l தபாlகll எ+p ேபா.` ஒ- ெப!ய Rவpn ெப./ இ-nத".
கamkB ப.ெடதlலாm Qேநாதமாக இ-nத".

µதll “ரt3l உllேள கamkB ப.ட மuத+ அவMkB
அ3rcRைய தnதா+. µbd>m கa n-வtைத மVt3-nதா+ அவ+.
இவைன கaகாzpப" ேபாl ேதா+dய". அ3க ேநரm ெசலQடாமl
தபாlகைள அŋB ேபா.`Q.` 3-mπனா+. அதbB µ+ ெப+ sகானr
1லm அவbைற sகா+ ெசy" ைவt"k ெகாaடா+. 3றnதைத ெத!யாமl
க/தŋகைள 3றkBm வைகsm ெசாllk ெகா`t3-nதாll †னா.
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Rkனl ,ைடkBm ேபா" எmஎmஎs அMpπனா+ தைலைமயகt3bB.

‚./bB வn" wa`m சaைட நாடகm. இnத µைற ராz ேநர/யாக
ˆkகைடkB ெச+p உ.காrn"k ெகாa` அyதாll. 15 jJடŋகll
Bpk,டாத அnத கைடkகாரr, "எ+னmமா ஏ+ அyவேற?" எ+p ேக.க,

"பா-ŋகaேண" எ+p உ!ைமயா` ஆரmπtதாll ராz. "பா-ŋகaேண
எனkB Bழnைதேய ெபாறkகமா.ேடŋB". எ+ தŋகcRைய
க./kேகா+னா ேக.கமா.ேடŋB" எ+ š.`kகார+".

"ேச. Yேய உ+ வாƒைகைய இpப/ நாசாமாk,pπயா? "

"அ"lைலaேண. அ" 3னµm B/kB". Bழnைத ெபாறkகைல+M
அ"kB "kகm தா+. எ+ ேமல உRைரேய ைவcR-kB. அதனால ெரaடாŋ
கlயாணm பazkக மா.ேடŋB". எனkB எ+ன பaற"+ேன
ெத!யைல".

"ஏmமா ஏதாவ" ைவt3யr,.ேட காaπkக ேவa/ய" தாேன? "

"மŋக—rல jைறய பாrtதாc} ஒ+Mm ச!யாகைல".

"கவைல படாேதmமா. இnத ஊரl !"ேவnதrM ஒ- ெப!ய மகா+
இ-kகா-. ஒ- தடைவ அவைர வn" பா- எlலாm ச!யா,`m".
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"ஓ Yதா+ அவேனாட ஏெஜ+டா" எ+p jைனt"k ெகாa` Qடாமl
அyதாll.

"ெநசmமாவா? "

"அட ெநசmமாதாmமா. Y ~ட பாt3-pπேய. இேத ெத-வ தாa/ தா+
எlலா ஊrேலrn" ெப!ய ெப!ய மMஷŋக மகாைன பாrkக வn".`
ேபாறாŋக".

"அpப/யா அaேண. எ+ைனsm அைழcR,.` ேபாŋக. ெராmப
nazயமா ேபாBm".

"ச!mமா. நாைளkB ராt3! 11.30 மzkB ேபாகலாm".

"ஐேயா ராt3!:லா. அ" 3.`ேம".

"ேபசாம உm n-ஷைன அைழcR,.` வா. ேகாQ>kB அைழcR,.`
ேபாேற+M ெசாl>".

"ரா7kகா? "

"ஆமா ராt3! „ைஜ நடkBm ேபா" ேபானா தா+ Qேசஷm".

"ச! அaேண" எ+p ந+றாக 1kைக Rn3 \ேழ ேபா.`Q.` ந/ைகயr
3லகமாy அவll ‚./Mll νைழnதாll.
அவ+ ைக ெகா`t" "ெவl ட+" எ+p வாƒt3னா+.
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10

10
"இ+p πரேவசm" எ+p சŋேகத ெமாV:l ஒ- Bpnதகவl அMpπQ.`
ெசlேபாைன அைனt" மைறQடt3l ைவtதா+.

இர7 சாpபா` சbp JB3யாகேவ சாpπ.` ைவtதனr இ-வ-m. அ`tத
சாpபா` எpேபா" ,ைடkBm எ+ற Bழpபt3l.

11.30 மzkB ,ராமேம இரaடாm ஆ.டm காண ெசlவ" ேபாl பல-m
நடn"m ைசk,S>m ~.டமாக !"பவைன ேநாk,c ெச+றாrகll.

எŋBேம J+சாரm இlைல. Rல •pபnதŋகll ம.`m எ!n"k
ெகாa/-nதன.

காmெபௗa/l νைழவதbB µ+ேப அைனவ-m ைசk,ைள
ைகQ.டனr. πறB உllேள νைழsm 100 அ/kB µ+ அைனவ-ைடய
ைக:l பcைச jறt3l ஒ- ப.ைட க.டpப.ட". அ3l எaகll இ-nதன.
‡ற/ தாa/ ெப!ய கதQl νைழsm ேபா" அைனவ-kBm ஒ- Rdய
பாl•+ ைப ெகா`kகpப.ட". µ+னாl இ-nதவrகll ெசyவ" ேபாl
அ3l எcRைல "pπ அŋB Yல jற உைடகSl இ-nத !"ேவnதrகll
எ+p அைழkகpப.ட உதQயாள-kB ெகா`kக அவrகll அnத கவ!l
ெகா`tதவ-ைடய ப.ைட:l இ-kBm எaைண எy3 உllேள ைவt"k
ெகாaடாrகll.
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இ"ெவlலாேம Qnைதயாக இ-nத" இ-வ-kBm.
ெவScசJlலாததாl யா-ைடய µகµm ச!யாக ெத!யQlைல. ெவS:l
BmJ-.`.

ராzkB சbpm எ3rபாராத அ3rcR காt3-nத". அ`tத கதQl
νைழsm µ+ அவrகhkB µ+னாl இ-nதவrகll அைனவ-m µykக
ஆைடகைள அகbd ஒ- ைப:l ைவt" உதQயாளrகSடm ெகா`t"Q.`
µbd>m jrவாணமாக உllேள νைழnதாrகll.

ராz ச.ெட+p ேகாபாைல பாrt" கaகளாl, "எ+ன நடkB", நா+
"zைய அQƒkகமா.ேட+" எ+p சாைட கா./னாll.

ேகாபாl கaகளாl அவைள அைம3p ப`t3னா+.

சŋகடமாக "zகைள அQƒt"Q.` ைப:l ேபா.`Q.` உllேள
νைழnதனr. ெஜயா7kB Jக7m ேகாபமாக இ-nத". இnத Jஷul இnத
πரcசைன இ-k,ற" எ+p பா›kB ெத!sm. இ-n"m ஏ+ நmJடm
ெசாlலQlைல. ெத!n3-nதாl இŋB வn3-kக மா.ேடேன எ+p
jைனt"k ெகாaடாll.

உllேள ஒ- πரmமாaடமான அைற:-nத". ெவS:l இ-nதைத Qட
jைறய •pபnதŋகll இ-nதன. சbp ெவScசமாக இ-nத". µ/nத அள7
அவன-,l இ-kக µய+றாll. அவhkB ெத!யாதவrகll த+ைன
பாrpபைத Qட ேகாபாl பாrt"Q`வாேனா எ+ற சŋகடm அ3கமாக
இ-nத". ேகாபா>m அவll கaகைள ம.`ேம பாrt" சாைடகll ெசy"
µ/nத அளQbB அவைள அைம3யாக ைவkக µய+pk ெகாa/-nதா+.
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அŋ,-nத உதQயாளrகll ,ராமt" உடலைமpnைகைள Qட இவll
ெசVpபாக இ-nதைத கa/-nதாrகll. கaகளாl அவைள அளn"k
ெகாa/-kக µ/nத அளQbB அவll சக ெபaகhkB π+னாl மைறn"k
ெகாa/-nதாll.

எ3ேர Jகpெப!ய ேமைட ெத+ப.ட". Rவpn Yல jறŋகSl
Jகpெப!யதாக ஏேதா ,pkகpப./-nத". தாŋகµ/யாத ஒ- ெந/
அŋ,-nத". இ-வ-m ப:bR:+ ேபா" சn3kகாத n3ய க/னŋகைள
சn3t"k ெகாa/-nதனr.

இ+Mm ேபாகpேபாக எ+ன வ-m எ+ற பயm ராzkB ஏbகனேவ ஏbபடt
ெதாடŋ,:-nத". "இnத Jஷ+ சாதாரணமானவrகhkB அlல. உ+ைனp
ேபா+ற 3றைமசாlகhkBm ைத!யசாlகhkBm ம.`m தா+. Y அpபாQ
மkகைள காpபாbற வn3-k,றாy. உ+ உ:ைர ெகா`tதாவ" இைத
ெசyய ேவa`m" எ+p த+uடேம ெசாllk ெகாa` ஆ}வாசpப`t3k
ெகாaடாll.
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11

11
அ`t" jகƒnத jகƒ7கll Jக7m பயŋகரமானைவ.

jrவாணமாக உllேள νைழnதவrகhkB ஒ- Rdய கaணா/
ேகாpைபகSl ஒ- Qதமான 3ரவm வழŋகpப.ட". ேகாபாl 1k,Mll
இ-nத காlயான ம-n" Bpπகைள \ேழ Buவ" ேபாl Bun"
ச.ெட+p அnத 3ரவtைத அ3l jரpπk ெகாaடா+. ேசாதைன
~டt3bB இைத அMpπ இ3l எ+ன கaறாQ இ-k,ற" எ+p பாrkக
ேவa`m.

Rd" ம.`m அ3l-n" அ-n3Q.`, "ேச சாராயtைதQட ேமாசமாக
இ-kBm ேபாl-kேக" எ+p எazயவாp wதJ-nதைத ெம"வாக யா-m
பாrkகாத வaணm \ேழ ெகா./னா+.

அைனவ-m வn" µ/tத7ட+ ெப!ய கத7 1டpப.ட". ஒvெவா-வ-m
அமர ஒ- மர பலைக ேபாடpப./-nத". மuத!+ ேவrைவ மbpm ஆz+
உ:r3ரவŋகll, சாராயm, ம-n", • பnதt3னாl வ-m nைக ேபா+p
பல7m கலnத "rநாbறŋகll ராzைய படாதபா` ப`t3k ெகாa/-nதன.
"இேதா இpேபா" வ-m வாn3" எ+p பயm கா./k ெகாa/-nத"
அவhkB.
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"!"ேவnதா, !"ேவnதா" எ+p மkகll 3ˆெர+p ஓலJ.டனr. எ3ேர
இ-nத ேமைட:+ ெப!ய கppn 3ைர ெம"வாக Qலக, ஓலm அ3க!tத".

உllேள இ-n" ஒ- உ-வm காbdl Jதnதப/ேய µ+னாl வn"
ேமைட:+ QSmπl வn" j+ற".

"qp /!k" எ+p மன3l jைனt"k ெகாaடா+. அவMைடய கaகSl
இ-nத ைந. Qஷ+ கா+டாk. ெல+s 1லm !"ேவnதr வnத" ஒகppn jற க+ேவயr ெபl/l எ+p ந+றாக ெத!nத". அ" ம.`மlலாமl
அவ+ π+னாl ேதா+dய ஆேரா மாt3ரm மlவான ஒS Qைளயா.`.
ஆனாl 3டமான 3ரவm 1லm 1ைள மnதமா, ேபான மn3கll அnத
Rt"ேவைலைய பாrt" ம,ƒn"k ெகாa/-nதனr.

இரa` Yல jற ஆைட அznத கa n-வm மVkகpப.` !"ேவnதrகll
எ+p தmைம அைழt"k ெகாllhm அnத ைக~lகll ேமைட:+ ேமl ஏd
"எlேலா-m πmப த!சன"kB வாŋக" எ+p ~kBரl.டனr.

மkகll வ!ைசயாக j+p ஒ- கaணா/ 1லm இரa` ைககைளsm
தைல:+ இரa` பkகŋகSl Rdய ேமைச:l ைவt"k ெகாa`
!"ேவnதைர த!சனm ெசy"Q.` அவரவrகhைடய பலைககSl வn"
அமrnத வaணm இ-nதனr.

ராzkB அ" ஐ!s sகானr எMm கaகS+ அைமpைப படm எ`kBm
க-Q எ+பைதsm ைக ைவkBm இடm ைகேரைகைள ப3kBm க-Q எ+pm
உடன/யாக அdnதாll. இ" !"ேவnத!+ Q}வாRகS+ ேட.டாேபs
ெசyய எ+பைதsm உணrnதாll. வா:l நாk,+ \ƒ மைறt" ைவt3-nத
பpπll கmைம எ`t" ைககSl ைவt"k ெகாa`, கaணா/ ெப./kBll
µகtைத Q`m µ+ ~nதலாl µகtைத மைறt"k ெகாaடாll.
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πறB ஒ- ெப!ய தŋகtத.` எ`t"k ெகாa` ஒvெவா-வ!டµm
வnதனr. ஒvெவா-வ-m அnத த./l ைக ைவkக ேவa`m. அvவாp
ைவkBm ேபா" Rdய கaணா/ B`ைவ ஒ+ைற தutதuயாக ைவtத
வaணm வnதா+ ஒ- ைகk~l.

ரேமI அnத த./l ைகைவtத"m }†ெர+p ைக:l ஒ- ஊR
"ைளtத" ேபாl இ-nத". ெஜயா அŋ,-n" உத.ைட அைசt" "pள.
ெடs." எ+றாll.

இnத நாடகŋகைள பாrkக Jக7m ெவppபாக இ-nத" இ-வ-kBm.
"ப`பாQகll, Qoஞான ம-t"வ ேமmபா`கைள பய+ப`t3 ஒஇனtைதேய அVkக பாrk,றாrகேள" எ+p jைனt"k ெகாaடனr.

πறB ஒvெவா-வ-m ெச+p !"ேவnத!+ காl க.ைட Qரைல
µtதJ.` ெச+p அமrnதனr. அவMm காைல Y./k ெகாa`
அமrn3-nதா+. "ேச, இவ+ கா>kB µtதJ`வதா" எ+p எ!cசl
அைடnதாll ராz.

ேநராக அவuடm ெச+p ப.`m படாம>m µtதJ.` 3-mπனாll.
ஆனாl !"ேவnத!+ கaகhkB அவll ப.`Q.டாll.
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12

12
இnத அRŋகŋகll நடn" µ/nத"m !"ேவnதr ேபசt"வŋ,னா+.
அŋBJŋBm ைமkைக ஒSt" ைவt3-pபாrகll எ+p இவrகhkB
ெத!nத". ஆனாl அnத அpபாQ மkகll அவMைடய க’r Bர>kB
ெசQம`tதனr.

"இŋB வn3-kBm Q}வாRகேள, Yŋகll ம.`ேம உலகtைத காpபாbற
இைறவனாl அMpபpப./-k,grகll. Yŋகll ம.`ேம }tதமானவrகll.
உŋகைள }bd இ-kBm ெவS உலகt" மkகll அ}tதமானவrகll.
அவrகll அVkகpபட ேவa/யவrகll. அவrகll பாQகll".

"உŋகைள ஏ+ jrவாணமாக அைழt" வnேதாm. எமkB காம kேராதm
ேலாபm மதm மாscசrயm எ+p எ"7m இlைல. நாm கட7S+ Bழnைத.
நாm அைனt3bBm அpபாbப.டவr".

"காமk Bேராதŋகhட+ சாதாரண வாƒைக வாழ ேவa`ெம+றாl
நாµm பாQகll ேபா+ற 3-மண வாƒைக நடt3:-pேபாm".

"Yŋகll அைனவ-m எmமாl ேதrnெத`kகpப.டவrகll. Yŋகll உலைக
w.க வn3-kBm !"ேவnதrகll. உŋகெளkெக+p ெப-mபz
காt3-k,ற"".
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"Yŋகll இnத உட>ட+ ேமl உலகm ெசlலலாm. இைறவைன
பாrkகலாm. ெவSேய இ-kBm பாQகளாl µ/யா". அவrகll ேபராைச
π/tதவrகll. அவrகll இைறவைன காண µ/யா". ெவSேய இ-kBm
அைனt" மத ேகாQlகhm அ}tதமானைவ. ஏென+றாl அŋேக பாQகll
νைழn"Q.டனr. உலகt3l }tதமான, nuதமான இடm இnத !"பவனm
ம.`m தா+".

"இŋB இைறவ+ B/:-k,றாr. அதனாl இŋB வ-பவrகll எmைம
வணŋBபவrகhkB எnத Bைறsm இ-pப3lைல. ஏƒைம இlைல, எnத
உடl உபாைதகைளsm இlைல, கIடJlைல".

"Yŋகll பாQகhட+ இ-pபதாl உŋகhkB உடl }க‚னm
அைடn3-nதாl !"ேவnத!+ πரசாதm உaட உட+
Bணமா,Q`‚rகll".

"!"ேவnதrகll அyவ3lைல, R!pப3lைல. அவrகhkB உலக
QஷயŋகSl எnத ஆrவµm இlைல. ஒ- !"ேவnதr இ+ெனா!"ேவnதைர காpபாbற எ+ன ேவa`மானா>m ெசyயலாm. ெகாைலsm
ெசyயலாm. தpπlைல. கட7ll அவைர காpபாbpவாr. இnத நா./+
ச.டேமா எnத நா./+ ச.டேமா உŋகைள ஒ+pm ெசyய µ/யா"".

"பணm தா+ பாQகளாkB,+றன உmைம. அnத பணtைத !"பவul
இ-kBm பாவkBV:l ேபா.`Q`ŋகll. அைத கட7ll nuதமாkBவா+.
தŋக ெவllS நைககhm அŋேக ேபா`ŋகll. இைவ மuதராl ெசyயpப.ட
பாவc R+னŋகll".

"உŋகhkB ேதைவ உடll ஆேராkயm, மன3l உp3, இைறவu+
ஆR. Yŋகll ேவைல ெசyவ" இnத பாப உட>kB •z ேபாட ம.`ேம.
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அதbB ேமl சmபா3kBm ெசlவm பாவ }ைமகைள ெகாa` வn" ெகா.`m
உŋகSடm".

"!"ேவnதrகll Jக7m கவனமாக இ-kக ேவa`m. மbற பாQகhட+
ேபசk~டா". n3யவrகhட+ ேபசk~டா". !"பவைன பbd
ேக.பவrகhkB ப3l ெசாlலா•rகll. அவrகைள சாtதா+
அMpπsllளா+. இைறவைன ேவ7 பாrkBm சாtதா+கll. அவrகll உŋகll
வV:l Bpk,.டாl ெகா+pQ`ŋகll.
கணவ+ மைனQ மகll மக+ அaண+ தmπ ேபா+ற உற7கll
பாQகhkB தா+. இŋB யா-m பாQகll இlைல. எlேலா-m
!"ேவnதrகll. வா-ŋகll யாr ேவa`மானா>m யாேரா` ேவa`மானா>m
கலn" இ+npŋகll".

"Rd" ேநரt3l நா+ இர7 „ைஜ µ/nத"m அைனவ-kBm πரசாதm
வழŋBேவ+. அnத πரசாதm உŋகll ேநாyகைள •rkBm. உŋகைள
nuதமாkBm".

"நா+ ெசா+னைத மறkக ேவaடாm. யா-kB எnத πரசாதm
தரpப`,றேதா அவrகll ம.`m அைத சாpπட ேவa`m. இ" இைறவனாl
அMpபpப.ட". மாbd சாpπ.டாl அவMkB ேகாபm வn"Q`m".

"உடைல மறn" உ+னத உற7கSl ஈ`ப`ŋகll".

இvவாp அவ+ ெசாll µ/tத"m ேமைட இ-aட". wa`m அவ+
ெம"வாக உllேள ெச+p மைறnதா+. ெப!ய இைச எnத பாட>m
இlலாமl எŋ,-nேதா ஒltத". அŋB ஒ- ேகாரk கா.R. மuதrகll
ஆa ெபa எ+p Qt3யாசm இlலாமl யாேரா` வnேதாm யாேரா`
உற7kெகாaேடாm எ+பைத அdயாமl J-கŋகளாக, கலாcசாரŋகll
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கVn", இர7 ேநர /sகவ! சானll QலŋBகS+ இனpெப-kக
jகƒcRைய அரŋேகbdனr.

தைல}t3 வாn3 வ-mேபாl இ-nத" ராzkB. யா!டேமா மா./k
ெகாllளாமl இ-kக ேகாபாைல ேநாk, ஓ/ வn" அைணt"k
ெகாaடாll. அŋB ேபாைத:l இ-nத J-கŋகhkB ந`ேவ
ேபாைத:lலாத இரa` இளm உllளŋகll ~u Bp, உடl உற7
ெகாllவ" ேபாl ந/t"k ெகாa/-nதன. ராz:+ உடl பைதபைதtத",
பயtதா>m, ெவ.கtதா>m. ெமா†eயs ப:bR உதQkB வnத". இ-வ-m
மரkக.ைடயாக உடைல ஆk,k ெகாaடாrகll.
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13
இnத ேகாரk~t" µ/nத"m அைனவ-m பலைக:l அமrnதனr.
"!"ேவnதா, !"ேவnதா" எ+p wa`m மkகll ஓலJட அவ+ அைனவ!+
µ+ ேதா+dனா+.

"இpேபா" உŋகll உடl }tதpப`tதpப`m" எ+p அவ+ ~ற ேமl-n"
Yr ெகா./ய". உடl Rlrt"k ெகாaடனr ேகாபா>m ராzsm.
அŋ,-nத மnைதkேகா ஒ- ெப!ய மாbறm இlைல.

πறB "உŋகS+ ேமl சாtதாu+ சாயl ஓ.டpப`m" எ+p அவ+ ~ற
பலைககll ஆ/ன. அைனவ-ைடய உடlகhm தடதடெவன ஆ/ய".

"qp /!k, \ேழ இ-n" J+ அைலகll வ-,+றன" எ+p ெசாllk
ெகாaடா+ ேகாபாl.

πறB ஒvெவா-வ-m வர அவrகhைடய ைகப.ைட:l இ-kBm
எazbB தBnதவாp ஒ- πரசாத ைப வழŋகpப.ட". πறB அைனவ-m
ெம"வாக ெவSேயd உைடகைள அzn"k ெகாa` தŋகll ைககSl
இ-nத கா}p பணtைத பாவkBV:l ேபா.`Q.` ஊr 3-mπனr. }மாr 3
மz ஆ,:-nத" காைல:l.
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Jக7m கைளt" ேபான இ-வ-m ‚./bB ெச+றனr. ரேமI ‚./Mll
νைழnத"m அவைள அைணt"k ெகாaடா+. அவll அyைகைய jptத
µ/யாமl பல jJடŋகll அyதாll.

ரேமI அவll ைககைள ஆpதலாக π/t" "ெஜயா, Y எ"kகாக7m ~u
Bpக ேவaடாm. நmைம }t3 இ-nதவŋக J-கŋகll. நா+ உ+ேனாட
நாடகp n-ஷ+ ம.`மlல, உ+ைன கlயாணm பazkகpேபாற jஜ
n-ஷMm ~ட" எ+றா+.

அவll மன3l அைம3 jலQய". அவைன இpக அைணt"k ெகாaடாll.
உளவாSெய+றாl ஹாl7. படt3l வ-வ" ேபாலவா. உllS-nத தJƒ
ெபa அவைள வா./ எ`kக இேதா அவைள காpபாbற ஒ- தJƒ மக+.

"ெஜயா, நாம வn3-kகற" ஒ- ெப!ய Qஷயt3bகாக. இ+ukB
நடnத" ஆரmபm தா+. Y மன} தளரk~டா". உனkB எ"7மாக நா+
Qடமா.ேட+. உ+ உடேலாட, உllளtேதாட பா"காpπbB நா+
உt3ரவாதm. ஆனாl ஒ+M Ysm ைத!யமாக இ-kகMm. ஒ-ேவைள
நாMm Ysm தuயா மா./k,.டா Yேய உ+ைன காpபாt3k,ற அள7kB
உ+ைன பkBவpப`t3kகMm".

அவll அைம3யைடn3-nதாll. அவhkB சŋகடŋகைள சn3pப"
n3தlல. இnத ெதாVll இ" சகஜm. பல µைற RkகlகSl மா./
த+Mைடய கராtேத 1லm தpπ வn3-k,றாll. இ+p காயpப.ட"
அவhைடய உடl அlல, /+சr ேபா.` ச! ெசyவதbB. மன". அnத
மன3bB ரேமI ஆpதl அStத"m அவll த+ைன உp3pப`t3k
ெகாaடாll.

"ரேமI, இ" ஆபெரஷ+ ெசrைட+ ெடt" தா+. நமk,lைல. அnத
நாykB" எ+றாll ேகாபமாக.
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"த.s த sπ!." எ+p அவll தைலைய த./னா+.

இuேம>m அnத பா:l ஒvெவா- பkகm பாrtதவாp உறŋBm அவRயm
ஏbபடQlைல.
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14
அ`tத நாll தபாl jைலயtைத அைடnதவMkB அவைன Rறnத தபாl
"ைற ஊVயனாக ேதrnெத`t3-pபதாக7m அவைன உடன/யக
ெச+ைனkB வரேவa`m எ+pm πஎm‘ நாைள மpநாll அவMkB
ப!சSpபதாக7m தகவl காt3-nத".

இ" பாேஸாட ேவைலயாக தா+ இ-kBm. "த+uடm ேசrn3-kBm
ெபா-.கைள ேசாதைன ெசyவதbBm ேம>m தகவlகைள ேநர/யாக
!pேபாr. த-வதbBm ெச+ைன வ-வதbB வV ேதைவ" எ+p
ேக./-nதா+.

"இ+ukB ராt3!ேய ,ளmπ ேபாŋக ேகாபாl" எ+றாr ேபாs.
மாsடr.

"ச! சாr" எ+p ெசாllQ.` தபாl ப.`வாடாைவ ஆரmπtதா+.

மாைல:l ராz:டm வn" "நா+ இ+ukB ராt3!ேய ேபாகMm"
எ+றா+.

"ேபா:.` வாŋக. எ+ைன பt3 கவைலp படா•ŋக. ஐ Ql ேடk ேகr
ஆஃp ைமெஸlp" எ+றாll.
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அ" அவMkB JBnத நmπkைக ெகா`tத". "pபாk,ேய எ`t" ெசlல
µ/யாத இடt3l கயவrகll மt3:l Rk,k ெகாaடாl ைத!யtைத தQர
ேவp எnத ஆsதµm "ைணkB வராதlலவா. அவhைடய ைத!யtைத
பாரா./னா+. "3- உளவாSkB ஏtத 3-ம3 உளவாS தா+ Y" எ+றா+
n+னைகsட+.

"அட ஊ-kB ேபா:.` வாŋக மcசா+" எ+றாll கலkகலாக.

ெச+ைன ெச+றைடnத"m ேநராக ‚./bB ெச+p ஒ- BSயl ேபா.`,
‚./bB வn3-nத தபாlகைள பாrைவ:.டா+. πறB அpபா அmமா7ட+
ெதாைலேபR:l ேபRனா+.

πறB ைபkைக எ`t"k ெகாa` உள7t"ைற πராn3ய தைலைம
ெசயலகt3bB ெச+றைடnதா+.

அŋB அவMைடய உயr அ3கா! தயாராக இ-nதாr.

"ரேமI, ஆhŋக.R ேகாI/ தகராpல உll"ைற அைமcச-kB எ3ரா
ெசயlப.ட 3யாகராஜ+ ஒ- சாைல Qபt"ல ெகாlலpப.டா-. அ"ல
உ:rேபான லா! /ைரவr உŋக ஊைரc ேசrnதவ+".

"ஓ. க.டாயm அவ+ ஒ- !"ேவnதரா தா+ இ-kகMm சாr".

"ேம>m ஒ- தகவl. Yŋக ெகா`tத காr எaகைள ைவt" பாrtதாl
தJƒ நா./l உllள பல QQஐπkகhm !"பவ+ ேபாy வn3-kகாŋக+M
ெத!s"".
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"ஆமா சாr. இ" ஒ- ெப!ய அபாயகரமான ெந.ெவாrk".

"இ+ெனா- }வாரsயமான Qஷயm ேகhŋக. அ"ல µதl நாll Yŋக
அMpπன காr எa நmம உll"ைற அைமcசr மcசாMைடய"".

"ஓ கா.".

"ஹா. இ"kேக அசn".ˆŋக. அவ- ேபா:.` வn" ெபா./ வாŋ,.`
வn3-pபாr ேபாl-kB !"ேவnதr,.ேட. அ"kB ச!யா 1ணாவ" நாll
அவேராட மcசா+ ராmநா/l ஒ- n" ேடாேயா.டா இ+ேனாவா
வாŋ,:-kகா-. அ"7m காI ேபெம+.".

"அடpபாQ. சாr, இவ- பணm ெகா`t" அவrக.R:l இ-kகற எ3ராS
ெகாlற"kB ேவa`மானா>m லா‘k இ-kB. !"ேவnதேர ஏ+ ெகாைல
ெசyய ஆhm ெகா`t" பணµm ெகா`t3-kகMm. லா‘k உைதkBேத".

"ரேமI, ெபா./ ெகா`tத" ஒ- ெப!ய கா!யt3bகாக இ-kகMm.
!"ேவnதr தbெகாைல பைட இவேராட எ3ராSைய ெகா+ன" ஒ- ேபானs
,ஃp.. அதனால ெப!சா ஏேதா நடkB". இ+ெனா- ஆŋ,llல
பாrtேதாmனா !"ேவnதr ெவSநா.` சk3ேயாட உதQேயாட ேவைல
ெசyயறாேரா+M ~ட ேதாm". "பா:l-n" கடnத வாரm ம.`m 3 காl
வn3-kB. அ"7m ஒ- Rல jJட இைடெவS:l".

"ஓ. எனkெக+னேமா நாm ெராmப ஜாk,ரைதயா ெசயlபடMmM
ேதாm" சாr".
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"ச! Yŋக ேபா:.` வnத Qவரm ெசாl>ŋக".

அவ+ Qபரŋகைள ~ற ~ற அவ-ைடய கaகll Rவnதன.

"பாsடr.s" எ+றாr ேகாபமாக.

"சாr, இnத Bpπ:l இ-kகற 3ரவtைத உடன/யா லாp ெடs.
பaணMm. அேதாட இnத πரசாத க-மtைதsm".

உடன/யாக ெதாைலேபR:l ஒ-வைர அைழt" அnத கா!யtைத
ஒpபைடtதாr.

"சாr, அŋB ேபாற வரவŋகெளா` கmp•. ேட.டாேபs தயாராB". கa,
ரtத வைக, s„.டm கெலœ+, ைகேரைக:+M ஒ- ஆŋ,ல படt3bB
இைணயா இ-kB சாr அŋேக நடkகற ேவைலகெளlலாm".

"ேச. தJƒ நா./l இ" நடpப" தா+ நmம "ைறkேக அவமானm. எpப/
நாm இைத வளரQ.ேடாm. இnத அெம!kக+ ெதாைலoR ேபா:-kகா.டா
இnத !"ேவnதr ~.டm நா.ைடேய அVcR
R+னாπ+னமாk,:-kBேம".

"சாr, அnத ஊr மkகll எlேலா-m ெமsெமைரs பaணவŋக மா3!
இ-kகாŋக. அŋேக யா-m யாr,.ேடsm அ3கமா ேபசற3lைல.
வாரt"kB 1m நாll ராt3! „ைஜ+M அnத க-மt"kB ேபா:டறாŋக.
மtத 1m நாh Qஐπ வ-ைக. ஒ- நாll அnத நாykB ஓy7 ேவற".
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"ெஜயா எpப/ இ-kகாŋக ரேமI. Yŋக ெசா+னைத பாrtதா மன}
கIடpப`"".

"சாr, அவŋக உŋக ேமேல ெராmப ேகாபமா இ-kகாŋக. இnத jrவாண
„ைஜ பt3 ெசாlலைல+M ெராmப வ-tதpப.டாŋக".

"ேவற எ+ன ெசா+னாŋக".

"µ+னாேல ெத!oR-nதா வn3-kக மா.ேட+M ெசா+னாŋக".

"அ" தா+ ெசாlலைல. ரேமI, உŋகhkB ெத!sm இnத மா3! கl.ல
ெபாmபைளŋக ஆmπllைளŋகைள Qட }லபமா உllேள νைழய µ/smM.
அதனால தா+ ெசாlலைல. நmம ,.ேட இ-kகற ெபa உளவாSகSேல
ெராmப ைத!யசாlேய அவŋக தா+. அவŋகேள இpப/ ெசாll:-nதா
மtத ெபaகேளாட க3 எ+னவா:-kBmM jைனc}p பா-ŋக".

"ஆமா சாr. ஆனா நா+ சமாதானpப`t3.ேட+"

"ஒ- நlல n-ஷேனாட ேவைலைய தா+ ெசoR-k\ŋக" எ+றாr
R!tதpப/ேய.

"ஆமா சாr ஒ- நlல n-ஷேனாட ேவைலைய தா+ ெசoR-kேக+"
எ+றா+ ெம"வாக n+னைகtதpப/.
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மpநாll காைல:l அ>வலகm வnத ரேமI Qைரவாக ேவைலைய µ/t"k
ெகாa` 3-mnm அவசரt3l இ-nதா+. அவைள தuயாக Q.` வnத
கவைல:l இ-nதா+. சக உளவாSயாக ம.`ேம இ-n3-nதாl இtதைன
கவைல ப./-pபானா எ+ப" சnேதகm தா+. இpேபா" ஒ- n3ய உற7
உ-வா,:-nத".

"ரேமI உ.கா-ŋக. ஒ- கைத உ-வா,:-kB. ம-t" ேசாதைன
µ/7கll வn"-kB. !"பவ+ உllேள νைழயறவŋகேளா ரtதm, எcRl
எlலாm இரa` மz ேநரt"kBllேள ேசா3k,றாŋக. அpnறm Yŋக
ெசா+ன மா3! ப.ைட:l இ-kகற எaைண ைவcR,.` ஆŋ,ல
ம-nைத கலn" ஏேதா ஒ- 1lைகைய கலn" ெகா`t3டறாŋக.
உŋகhkB அ+ukB ெடmபேரcசr இ-n3-kB ேபாl-kB. உŋகhkB
ெகா`tத ைப:l kேராR+ கலn" ெகா`t3-kகாŋக. இதனால அŋக
தைலவl வ:t"வl ெஜாரmM வrறவŋக இரa` நாllல ச!யா:டறாŋக.
அதனால மkகேளாட நmπkைக அவŋக ேமல இ+Mm வ>kB"".

"ஓ. இpப/ நlல கா!யm எlலாm ெசyயறானா அவ+".

"நlல கா!யமா. µyசா ேகhŋக. ம-n" sடாŋk ேடாs. அதனால
உடன/யா ச!யாBm. ஆனா அ" லாŋக ர+ல ெராmப ஆபt". அ"
ம.`Jlைல இேதாட ஒ- sேலா பா:சMm தராŋக. இதனால மuதேனாட
Rn3k,ற 3ற+ ெகாoசm ெகாoசமாக Bைறs". இதனாl அவŋகைள
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க.`pப`tதற" ெராmப }லபமா:`". அவŋக ெகாoச நாll !"ேவnதேராட
ேராேபாவா மாdடறாŋக".

"ஓ கா.. சாr எனkB ஒ- ேயாசைன ேதாm". இpப/ ெசyயற"kB
π+னா/ ஒ- ம-t"வ By இ-kகMm. இlைலயா. கைடR 20 வ-ஷt"ல
யாr யாெரlலாm ம-t"வm ப/cR-kகாŋக. அவŋக இpப எŋேக ேவைல
ெசyயறாŋக, தuயா pராkˆs பaறாŋகளா, அரசாŋக ம-t"வமைன:l
ேவைல ெசyயறாŋகளா, ெவSநா.`kB ேபா:.டாŋகளா, இlைல தuயாr
ம-t"வமைன:l இ-kகாŋகளா. இ"ேபாலேவ லாp sெபஷls.s,
நrஸs எlலாேராட ேட.டா7m ேசrkகMm. க.டாயm ஒ- 50 ேபராவ"
மைறவா இவ+ π+னா/ இ-pபாŋக. அவŋக ேவைலைய Q.`.` அŋக
தா+ இ-kகMm. அ"kB அவŋகhkB jைறய பணm ,ைடcR,.`
இ-kகMm. இnத தகவl ேசக!kக µ/sமா".

"எ+ன ெசாlgŋக ரேமI. நாm உள7t"ைற:l இ-kேகாm.
இn3யாேவாட எlலா ெந.ெவாrkBm நmேமாட இைணcR-kB. 24 மz
ேநரt"ல இnத தகவl ேசக!kகலாm. ஆனாl அைத ேசக!c} எ+ன
பaணpேபாgŋக".

"சாr, நாம பt3!kைக:l ெப!ய Qளmபரm ெகா`kகMm. எlலா
டாkடrs, நrஸs, லாp ெடkueய+s இவŋகைள இn3ய ம-t"வ
ெகௗ+Rl 4 வாரt"kBllள மpப37 ெசyயMm ப/ ெசாlலMm. அnத நா>
வாரt3ல இpப/ கணk,l வராம மாயமாேபான !"ேவnதேராட
ம-t"வrகhm வ-வாŋக. அŋேக வcR அவŋகைள கpn+M π/kகMm".

"அெதlலாm ச! ரேமI. அவŋகைள ம.`m π/cR எ+ன πரேயாஜனm.
அவ+ ேவற டாkடrs ெரk€. பazpபா+".
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"சாr, இnத ஆ.டm ெராmப நாைளkB நடkகா". அதனால அnத ஊr
மkகைளsm டாkடrைஸsm உடேன அŋ,-n" QலkகMm".

"ச! ரேமI, உடன/யா இ"ல இறŋகலாm. மpப/sm நாைளkB
காைல:l பாrpேபாm".

"இ+ெனா- நாll இŋB தŋக ேவa`மா" எ+p தயkகமாக ேயாRtதpப/
அŋ,-n" Qல,னா+.
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இரa` நா.கll அவ+ இlலாமl எpப/ேயா சமாSt3-nதாll ராz.
3னµm அnத ˆkகைடkகாரr "இ+ukB வரைலயா" எ+p ேக.`
ெதாnதர7 தn"k ெகாa/-nதாr.

!"ேவnத!+ ைக~lகSl இ-வr அவைள -Rkக அவMkB ஆைண
இ./-nதாrகll.

இ+p வn" Jக7m ெதாnதர7 ெசyதா+. "ஒ- வ-ஷt"ல உனkB
Bழnைத ெபாறn"`mமா. இ+ukB Qேசஷ „ைஜ. க.டாயm வரMm" எ+p
வbnpt3னா+.

ச!தா+ ேநரm வn"Q.ட". µறtதாl nlைய அ/t" Qர./ய தJƒ
ெபaz+ ைத!யt3+ பாரmபrயtைத காkBm ேநரm வn"Q.ட" எ+p
jைனt"k ெகாaடாll.

"ச!aணா. இ+ukB வேர+" எ+றாll.

அவ+ ெவbdsட+ அŋ,-n" Qல,னா+.
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இர7m வnத". ~.டt"ட+ நடn" !"பவ+ ெச+றைடnதாll ராz.

வழkகமான அRŋகŋகll µ/n" J-க கா.Rsm வnத". இரa` Yல
ஆைட அznதவrகll அவSடm வn" "இ+ukB எŋக இரa` ேப-kBm Y
காzkைக" எ+றாrகll.

ஒ+pm ேபசாமl அவMட+ நடnதாll ராz. ைக:l இ-nத
ம"ேகாpைபைய இpக π/t"k ெகாaடாll. !"ேவnதr அம-m ேமைடkB
π+னாl ஒ- 3ைரைய தாa/ அŋ,-nத Rdய B/ைசkBll அவைள
அைழt"c ெச+றனr இ-வ-m. அவைள ஒ- க./ll ப`kக ைவtதனr.
இரa` J-கŋகhm உைடகைள ெம"வாக கழbdQ.` அவள-,l
νைழnதன. JBnத Bைறnத ெவScசm. •pபnதm சbp “ரt3l எ!n"k
ெகாa/-nத".

µதll ஒ-வ+ அவll ேமl Buய ச.ெட+p காlகைள ேவகமாக
அவMைடய ஆணppπl ஒ- உைத ெகா`tதாll. அவ+ "ஹmமா" எ+p
அலd \ேழ Qழ, }தா!t"k ெகாaட இ+ெனா-வ+ அவைள ஓŋ, அைறய
µய+றா+. ச.ெட+p அவll \ேழ உ-a`, ைக:l இ-nத ேகாpைபைய
\ேழ அ/t" உைடt", அத+ ~!ய µைனயாl அவ+ கaகைள Bt3னாll.

மாd மாd இ-வ-ைடய தைலகைளsm தைர:l அ/t" ெநாpk,னாll.
இ-வ-m பரேலாகm ேபாyQ.டனr எ+பைத உp3 ெசy"k ெகாa`
ச.ெட+p அவrகைள ஓரt3l ேபா.`, அவrகll ேமl "zகைள ேபாbd,
"z:+ ஓரt3l பbற ைவt"Q.` 3ைர:+ π+னாll-nேத உ-a`k
ெகாa` மnைதகS+ ந`Ql ப`t"k ெகாaடாll.

ச!யாக ஒ- jJடt3l • பகபகெவன பbdk ெகாaட". அŋ,-nத
B/ைசsm பbdk ெகாaட". எŋBm பதbறm உaடாக Rல !"ேவnதrகll
ேமைட:l ஏd, "இ+ukB „ைஜ µ/n}", இைறவ+ !"ேவnதேராட ேபச
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வn3-kகா-, எlேலா-m ேபாகலாm" எ+p ~kBரlட ~.டm ெம"வாக
ெவSேய வரt"வŋ,ய". ~.டt"ட+ அவhm ெம"வாக ெவSேயdனாll.

உllேள t3 jலQ:-nத". Yல ஆைடகll இŋBm அŋBm ஓட,
!"ேவnதr எŋBm ெத+படQlைல.
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‚./bB வnத"m ஆன" ஆக.`m எ+p ெமாைபll ெதாடrn ெகாa`
எlலாவbைறsm ~dனாll ராz.

அைத ேக.ட"m கலவரமைடn"Q.டா+. "நா+ உடேன வர.`மா" எ+p
ேக.டா+.

"இpப எpப/ வ-‚ŋக. பரவா:lைல. நாைளkB எ+ன நடkB"+M
பாrkகலாm. ஆனாl qk,ரm வn"`ŋக. எ"7m நடkகலாm".

"ஓேக. ‹ ேடk ேகr. π அலr.. அaட ேடா+. ெமs Qt ெதm /l ஐ கm
ேபk. (ஜாk,ரைதயா இ-. நா+ 3-mπ வ-m வைர:l அவrகhட+ ேவp
வmn ைவt"k ெகாllளாேத) ".

"ஓேக" எ+p இைணpைப "a/tதாll.

அவhைடய ஜ+னll யாேரா எ./pபாrt" ேபாl இ-nத". ‚`
µyவ"m உllS-n" ந+றாக „./Q.` ெச+p ப`tதாll. அைம3:lலாத
அnத இர7, பகைலsm தாa/ய πறேக கa QVtதாll.
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"சாr, இ" தா+ ெஜயா,.ேடrn" ெசy3. நா+ உடன/யாக ேபாகMm"
எ+றா+.

"அ"kB நா+ ஏbபா` பaேற+. ஏr /ராp பaேற+. அ"kB µ+னா/
உŋகேளாட அ`tத நடவ/kைக எ+ன, உŋகேளாட 3.டm எ+ன+M
ெசாl>ŋக. நாைள மpநாேள ம-t" ெகௗ+Rll இ-n" Qளmபரm
வn"`m. அ"ம.`Jlலாம /Q ேர/ேயா எlலாt"ேலsm Qளmபரm
ெகா`kக ஏbபா` ெசoR.ேட+".

"Yŋக ெகா`tத காr எaகll எlலாm /ேரs பaz.ேடாm. பல ெப!ய
தைலகll உ-hm. அதனாl அவŋக எcச!kைக ஆ:.டாŋக+னா உŋக
ெரa` ேபr உ:-kBm ஆபt"".

"ஆமா சாr. அதனால இவŋகைள ப/ப/யாக அmகறைத Qட
தடால/யாக ஏதாவ" ெசyதாகMm" எ+றா+. πறB ெவllைள பலைகkB
ெச+p மாrkகr எ`t"k ெகாa` த+ 3.டtைத Qளkக ஆரmπtதா+.

ேக.க ேக.க அnத உயr அ3கா!sைடய கaகll Q!nதன.

"இ" ஒ- டா!ŋk Jஷ+. உŋகேளாட ேகsகllல இ" டாp ஆஃp த
ls/l இ-kBm. வாƒt"கll" எ+றாr.

"ந+d" எ+p ~d ெவSேய வnதா+.

அŋB j+dnத அmபாiடr அவைன Qைரவாக அைழt"k ெகாa`
அ-,l இ-nத ெஹl ேப`kB ெச+ற". அŋB தயாராக இ-nத
ெஹlகாpட!l ஏd கா3l ஒlத`pபாைன எ`t" அzn"k ெகாa`,
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ெபl. மா./k ெகாa` Rdய ைமk,+ 1லm ைபல./டm "நா+ ெர/"
எ+றா+. உடன/யாக உயரm π/t" ேவகm π/t" இராமநாதnரm
மாவ.டm ேநாk, ெஹlகாpடr பறnத".

ேநbேற அவMைடய ேமl அ3கா!kB அவ+ ேக.ட அைனt"
தகவlகhm ,ைடt"Q.ட". ேம>m ஒ- நாll தாமதpப`t3னாl தா+
ராz அnத !"பவனt3l தuயாக νைழவாll எ+pm அவll νைழnதாll
தா+ இ+Mm பல Qபரŋகll ெத!sm எ+p அவr நmπனாr. இnத ெதாVll
3றைமசாlகைள இழkகk~டா" தா+. ஆனாl அவrகll மkகைள
பா"காkக ேவa/யவrகll. அதனாl அவrகைள பா"காt"
πரேயாஜனJlைல. அேத ேநரt3l அவrகhm தŋகைள பா"காt"k
ெகாllhm தB3 இ-kBm. இ-kக ேவa`m. இைதsm wd Rல ேபைர
இழkக ேந!`,ற". அ" தQrkக µ/யாத ஒ+p. இnத ேவைலkB வ-m µ+
இ3l உllள பயŋகரŋகைள அdn" தா+ வ-,+றனr.

Rல-kB Qப†தŋகhட+ Qைளயா`வ" π/kBm. Rலr ேசைவ
மனpபா+ைமsட+ தm ைத!யtைதsm கா.`m ஒ- வாypபாக க-3 இதைன
ேதrnெத`k,+றனr.

எpப/ இ-nதா>m ஒ- நா./+ பா"காpπbB இ"ேபா+ற q-ைட
அzயாத சாகசஸ காவl "ைற:னr ேதைவ தா+.
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நடn" ேபாBm “ரt3l அவைன இறk,Q.` அnத ெஹlகாஃpடr
பறnத". கைளpபாக ‚` வn" ேசrnதா+.

"எpப/ இvவள7 qk,ரமா வn•ŋக".

"ஏr /ராஃp".

அவசரt3l "hQl ேபசேவa`m எ+பைத மறnதாll.

உllேள νைழnத"m அவைன இpக அைணt"k ெகாaடாll. "+பமான
ேநரt3l ைத!யm உ-வாவ"m ஆpதலாக அ-,l யாராவ" இ-nதாl தாm
ெசyதைத jைனtேத பயn"ேபாவ"m பல-ைடய }பாவm. அதbB இவll
Q3Qலkகlல. அேத ேநரt3l மpப/sm அேத "+பtைத wa`m
சn3kBm ைத!யµm உa` அவrகSடm.

"ஐ 3ŋk ‚ ஆr அpேராcRŋக த எa. ஆp 3s sேடா!
(எனkெக+னேமா இnத கைத µ/7kB வn",.` இ-kB+M ேதாm") ".
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"ஓ. qk,ரm இnத ேகs µ/oசா நlலா இ-kBm. ேநt" நா+ ெசoச
~t" எpப/ „தாகரமா உ-வாBmM ெத!யைல. ேநt" ராt3!ேய எ+ைன
யாேரா ேவ7 பாrtதமா3! இ-nத"".

"கவைலpபடாேத உ+ n-ஷ+ வn3.டா+ல, ெத+னகt"
ேஜmsபாa.... "

"யா- ெஜயஷŋகr தாேன".

"இlைல, ெஜயாேவாட ஷŋகr" எ+றா+.

"ஹா ஹா" எ+p R!tதாll. பல நா.கhkB πறB இpேபா" தா+
R!k,ேறாm எ+பைதsm உணrnதாll.

மpநாll ேவைல:l ேசrnதா+ ேகாபாl.

"ப!} ,ைடc}தா" எ+றா+.

",ைடc}" சாr".

"எ+ன" எ+p ேக.டாr. தபாl jைலயt3l யா-m இlைல.

"அ" ... " எ+p ப3l அSkக ேநரm எ`t"k ெகாaடா+.

"எlலா டாkடrேஸாட ேட.டாேபs ,ைடc}தா".
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"சாr" எ+றாr

அவr Rdய கா,tைத எ`t" "நா+ பz:l இ-k,ேற+ – மt3ய
உள7t"ைற:+ பz:l" எ+p எy3 அவuடm காaπt" Q.` அnத
கா,tைத வா:l ேபா.`k ெகாaடாr.

"சாr" எ+றா+

அவr கaண/tதpப/ேய, இ+ெனா- கா,தt3l "ேநt" ராt3!
ராzkB நா+ தா+ பா"காpபா இ-nேத+. உŋக ‚.ைட ேநா.டm
பாrt"m நா+ தா+. அவŋக பt3ரமா வn" ேசrn3.டாŋகளா+M தா+.
ஏ+னா, !"பவul அnத மா3! ஒ- கா!யm ெசoR.` உ:ேராட தpபற"
ெராmப ஆcசrயm தா+. இ"kB µ+னா/ எpப/ேயா காJராைவ மைறcR
எ`t".` வn" ேபா.ேடா எ`tதா+M தா+ அnத அெம!kகேனாட
கைதைய µ/cசாŋக" எ+p Qைரவாக எy3 கா./னாr.

அவ+ ப/t"Q.` அவr அைத மpப/sm வா:l ேபா.`k ெகாllவதbBll
அைத π`ŋ,, "இ" எ+ேனாட pேரkபாs." எ+p R!tதப/ ெசாllQ.`
சாpπ.டா+.

"ேகாபாl, இnத தபாl யா-kB" எ+றவாேற இ+ெனா- கா,தtைத
எ`t" – "இ"வைர:l அவrகhkB யாr ேம>m சnேதகm வரQlைல.
ஆனாl இ+ukB „ைஜkB அைழpn வnத"+னா க.டாயm ேபாŋக" எ+p
எy3னாr.

அவRயm எ+p கaகளாl ெசyைக கா./னா+.
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இ+ெனா- "ைண:-pப" ஆpதலாக இ-nத". இnத இடt3l இவைர
பல மாதŋகளாக ேபாs. மாsடராக அமர ைவtத அவMைடய உள7
"ைற:+ ேமல3கா!:+ 3.டJ`தைல கa` Qயnதா+. அெம!kக+
எpப/ இறn3-pபா+M அவ-kB µ+ேப ெத!n3-n"m அவMைடய
ெகாைல வழkைக த+ைன கa`π/kக அMpπ:-nததாக த+uடm
ெசா+னைத jைனt" R!t"k ெகாaடா+.

ஒ-ேவைள ராz ேநbp யாேரா ேவ7 பாrtதாŋக+M ெசாll பயnதைத
பாrt".` தா+ இவr தா+ யா-+M நமkB ெசாll:-kகா- ேபாl-kB.
நாம அநாவRயமா பயn" ஏதாவ" தpபான நடவ/kைக எ`kகk~டா"+M
ேபாl-kB. அpப/+னா நmம ‚.ல ேவ7 க-Qகll இ-kகா. அpப
ராzேயாட ெராமா+/k ேபc}கைள Bைறkக ேவa`m. இpப/ெயlலாm
அவMைடய மன3l ஓ/ய".

"கவைலpபடா•ŋக ேகாபாl, நாŋக ெராமா+/k படŋகll பாrpப3lைல"
எ+றாr பலமாக R!t"Q.`.

எpப/ மன3l இ-nதைத அpப/ேய ெசாlல µ/,ற". இ" தா+ இnத
ெதாVl+ சk3. வ-டm ஆக ஆக நாMm இnத jைலைய அைடேவ+. நா+
ஒ- நா.ைட காkBm பz:l இ-k,ேற+. நா+ ஒ- காவlகார+, ராmவ
‚ர+ இவrகhkB சமமானவ+. இnத ேவைல ெசyவைத நா+ ெப-ைமயாக
jைனk,ேற+ எ+p jைனt"k ெகாa` ப.`வாடா ெசyய ேவa/ய
தபாlகைள எ`t"k ெகாa` அŋ,-n" Qல,னா+.

ம3ய உணQbB ‚./bB ெச+ற πறB அவSடm ெசாlலலாமா
ேவaடாமா எ+p jைனt" ெசாlவைத தQrtதா+. சsெப+ஸா
இ-kக.`m அவhkB, அpேபா" தா+ காpபாbற யா-ேம இlைல எ+p
பாrt" பாrt" நடவ/kைககll எ`pபாll எ+p jைனtதா+.
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πறB ம3ய உணைவ µ/t" இரaடாவ" t./bB ெச+p Q.`,
வழkகmேபால சாராயkகைட ேநாk, ேபானா+.

அŋB ேநbp இர7 „Jைய πளn" ெந-pn πழmπl கட7ll வn"
!"ேவnத-kB த!சனm ெகா`t" ெச+றைத பbdt தா+ ேபc}. இ+p
Qேசட „ைஜkB அைழpn வn3-pபதாக7m, கட7hட+ தா+ ேபRய
ேபc}kகைள மbற !"ேவnதrகhkB ப,rn"k ெகாllளpேபாவதாக7m
தைலைம !"ேவnதr அைழpn Q`t3-nதாr.

இ" அnத இ-வ!+ ெகாைல:l யா-ைடய ைக இ-k,ற" எ+பைத
ேவ7 பாrkகtதா+ ேபா>m எ+p jைனt"k ெகாaடா+.

πறB ‚./bB 3-mபாமl, !"பவைன }bdk ெகாa` π+nறm
வnதைடnதா+. BmJ-.` இ-nத". இ-pπMm யாேரா நmைம பாrt"k
ெகாa/-pபாrகll எ+p jைனt"k ெகாaடா+. πறB ப.வாடா ைப:l
இ-nத அnத கர/:+ ஆைடைய எ`t" அzn"k ெகாaடா+. πறB
தைலபாகtைத வாயாl ஊ3 அைதsm எ`t" அzn"k ெகாaடா+.
ெகாa` வnத ெபா-.கைள உ>k, கலk, ஒ- Rdய ைரπl தயா!tதா+.
அ3l Ba`கhkB ப3லாக Rdய ைமkேராேபா+ Rpnகll.

µllளாl ெசyத π+ேவl:+ அ-ேக மைறn"k ெகாaடா+. ச.ெட+p
பாrpபவrகhkBm நlல ெவScசt3l பாrpபவrகhkBm ~ட அnத
அடrnத கா./l ஒ- கர/ ப`t3-pப" ேபா+p ேதா+pm. தa’r
பாkெக./l இ-nத Yr அ-n3Q.` அைம3யாக ப`t"k ெகாaடா+.
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"ேபான n-ஷu+ தகவl ெத!யQlைல. அ" ச! jஜ n-ஷனா இ-nதா
கa/kகலாm" எ+p jைனt"k ெகாaேட இர7 „ைஜkB ~.டt"ட+
ெச+றைடnதாll.

அைனவ-m உllேள νைழsm வைர அைம3யாக இ-nத ேகாபாl
எynதமrn" Rdய ரpபr BJƒகைள ைமkேராேபாu+ π+பkகm
இைணtதா+. ெவbdடm ெகாa` பbdkெகாllhm 3ற+ பைடtதைவ இnத
ரpபr BJVகll. πறB ெம"வாக நகrn" ஒvெவா- இடt3l-n"m Bd
பாrt" ெப!ய ெப!ய B/ைசகS+ ஜ+னl பkகt3l ேபாy பbdk
ெகாllhmப/ அnத ைமkேராேபா+கைள Ba` ேபாl பாQt" }.`k
ெகாa/-nதா+.

ஒvெவா- µைறsm }.ட πறBm த+Mைடய †qவ!l அேத
அைலவ!ைச:l ைவt" பாrt" ஏதாவ" ஒl ,ைடk,றதா எ+p
பாrtதா+. இvவாறாக த+uடm இ-nத 20 ைமkேராேபா+கைளsm
ெபா-t3 µ/tதா+. wa`m ெதாடŋ,ய இடt3bB வn" ப`t"k
ெகாaடா+.

உllேள „ைஜ கைள க./k ெகாa/-nத". அnத ேநரt3l இரa` Yல
கயவrகll வn" அவைள அைழtதனr. "இ+ukB !"ேவnத-kேக உ+ைன
பைடkகpேபாேறாm வா" எ+றனr.
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"ச!தா+ கa`π/t"Q.டாrகேளா, இlைல அnத பk,pைபய+
அ+ukB பாrtைத jைனQl ைவcR,.` இ+ukB
~pπ.டMpபறாேனா" எ+ெறlலாm jைனtதாll.

ெம"வாக அவrகll π+ நடn" ெச+றாll. ேமைடkBm π+னாl இ-nத
3ைரையsm தாa/ π+னாl இ-nத இ+ெனா- B/ைசkB அைழt"c
ெசlலpப.டாll. µ+n தா+ ெசyத சாகஸm நடnத இடtைத பாrtதாll.
அŋB எ!nததாகேவா இரa` ெகாைலகll நடnததாகேவா எnத அdBdsm
இlைல. ெமௗனமாக ெதாடrnதாll.

அவைள ஒ- இ-kைக:l அமrt3Q.` அnத இ- கயவrகhm
ெவSேயdனr. அnத அைற:l J+சார QளkB Yல jறt3l எ!n"k
ெகாa/-nத".

உllேள வnத கயவrகS+ தைலவ+ !"ேவnதr ெம"வாக ெந-ŋ, அவll
மாrபகŋகll w" ைக ப3tதா+. πறB அவhைடய ைகைய த+ ைக:l
எ`t"k ெகாaடா+. உடைல மரkக.ைடயாக ஆk,k ெகாaடாll ராz.
"இவைன எŋB உைதkகலாm, அlல" ஒேர/யாக ெகா+pQடலாமா.
இlைல உ:-ட+ π/kக ேவa`மா" எ+ெறlலாm ேயாRtதவாp
இ-nதாll. ச.ெட+p அவhைடய ைககைள \ேழ ேபா.டா+ !"ேவnதr.
கதைவ 3றn" ெவSேய ெச+p அŋ,-nத இரa` Yல jைற ஆைடகSடm
"டாkடைர ~pπ`" எ+p }-kகமாக ெசா+னா+.

Rல jJடŋகSl ேநராக உllேள νைழnத டாkடr ஒ-வைர பாrt" கa
அைசtதா+.
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அவhைடய ைக:l இ-nத வ`ைவ ேசா3t"Q.`, "பாs, இவ ைக:ல
/ரா+iJ.டேரா அlல" ‘πs Rpேபா ெபா-t3:-kகாŋக. இவ ஒஉளவாSயா தா+ இ-kகMm".

க`m ேகாபm வnத" !"ேவnத-kB. அவைள ெந-ŋ, ஓŋ, அவll
க+னt3l அைறnதா+. jைல Bைலn" ேபான அவll எyn" wa`m
அைம3யாக அமrnதாll.

"யாr Y. Y Rஐ/யா".

"ஆm" எ+றாll அைம3sட+.

"நாŋக RR/Q:l பாrtேதாm. உ+ உடலைமpn ைவcR Y தா+ அnத
ெகாைல பaz:-kகMmM n!oR,.ேடாm. உ+ைன வரவைழkக தா+
இnத Qேசஷ „ைஜ" எ+p கt3னா+ அவ+.

πறB, "உll"ைற அைமcச-kB ேபா+ ேபா`. எ+ன ஒ- ைச`
πெரa/epn+M ெசாll இ+ெனா- ைச. ேபா.`k ெகா`kகறானா"
எ+p ~Qனா+. அவMைடய அழB தJƒ ேப-ைரகSl-n" Qt3யாசமாக
ேலாkகl தJƒ ெவSேய ெத!nத". ேநரµm வn"Q.டேத.

பா3 உறkகt3l இ-nத அைமcசr !"ேவnத!டJ-n" ேபா+ வnத"m
ந`ந`ŋ, எynதாr.

"இlைல பாs. நாŋக யாைரsm அMpபைல. அpப/ அMpப Q`ேவனா".
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"π+ன எ+ன நடkB" இெதlலாm. ெம/kகl ெகௗ+Rl எlலா
டாkடrகைளsm ேநராக வn" ப3pைப n"πcRkகMmM Qளmபரm
ெகா`kகpேபாறாŋகளாm. இரa` !"ேவnதrகைள அ/cRேய
ெகா+u-kகா இவ. இ+ukB ைக:ேல Rpேபாட உள7 பாrkக
வn3-kகாளா".

"பாs. ெகாoசm அைம3யா இ-ŋக. அவைள ெகா+M.ˆŋக+னா
ெப!ய πரcசைனயா:`m. அவைள πைணய ைக3யா ைவcR-ŋக. எtதைன
ேப- உள7 பாrkக வn3-kகாŋக, எ+ன Qபரm ேக.` நா+ காைல:ல
ெசாlேற+. அ"வைர:l அவைள ஒ+Mm பazடா•ŋக" எ+p
ம+றா/னாr.

"இ+Mm 24 மz ேநரt"ல எlலா ேபாxs Rஐ/ நாsŋகhm எ+
ஊைரQ.` ேபாகMm. இlைல Y உ:ேராட இ-kக மா.ேட" எ+p
கt3Q.` ேபாைன "a/tதா+.

டாkடைர அைழt" "அnத Rpைப ஆபேரஷ+ பaz எ`t"`. அவைள
அைடc} ைவ. அpnறm பாt"kகலாm" எ+p Qல,னா+.

அவைன பாrt" ெம"வாக n+னைகtதாll ராz. அவ+ க`க`pnட+
ெவSேயdனா+.

அநs•eயா ெகா`t" அவhைடய ைக:l இ-nத Rpைப அpைவ
R,cைச 1லm ெவSேய எ`tதனr. ஆனாl ெமா!”யil ,ைடtத
ப:bR:l எvவாp jைன7கைள தkக ைவt"k ெகாllவ" எ+pm
ெசாllk ெகா`tதனr. R,cைச ம.`m நடnத".
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πறB அnத ெப!ய B/ைசkBm π+னாl சbp தuயாக இ-nத
இ+ெனா- B/ைச:l அவைள அைடt" ைவtதனr. ஜ+ன>kB அ-,l
ேகாபாl ெபா-t3:-nத ைமkேராேபா+ இ-nத". எŋB எைத பாrkக
ேவa`m எ+p ெசாllt தn3-nத" அவrகhைடய ப:bR. ெம"வாக
அnத ைமkேராேபாைன பாrt" ேபRனாll. ேகாபாl ஒl Rkனlகll
வ-வைத அdn" ெம"வாக கா" ெகா`t" ேக.டா+.

πறB Q/sm µ+ அŋ,-n" நyQ த+ ‚./bB வn" ேசrnதா+.
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20

20
‚.`k கதைவ பலமாக த.`m சtதm ேக.ட".

3றn" பாrtதாl ˆkகைடkகாரr j+d-nதாr.

"எ+னpபா Y ேநt3kB „ைஜkB வரைல. !"ேவnதr ெராmப
வ-tதpப.டா-".

"!"ேவnத-kB எ+ைன ெத!sமா".

"π+ேன ஊ-kB யாr n"சா வnதா>m அவ-kB ெத!யாம இ-kBமா".

"அpப/யா".

"ச! Y ஏ+ வரைல அைத ெசாl>".

"இlைலaேண ேநt" ெகாoசm ஓவெரா B/cR.ேட+. அதனாl jைல
த`மாd ெத+னnேதாpnல Qyn" ெகடnேத+. •!ய+ கamல Bt3ன
πறB தா+ எyn" வnேத+".
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"இpப/ யாராவ" B/pபாŋகளா".

"அaேண இ+ெனா- πரcசைன அaேண. ராt3! „ைஜkB ேபான எ+
ெபாaடா./ இ+Mm ‚.`kB வரைல".

"அ"kB தா+பா நா+ வn3-kேக+. அவhkB ைவt3யm நடkB".
உ+ைனsm ைகேயாட ~./k,.` வரcெசா+னா- !"ேவnதr".

"அaேண உŋகhkB ஒ- Qேசஷ ைவt3யm ைவcR-kேக+ நாM"
எ+றா+ ேகாபாl.

"எ+ன எனkB ைவt3யமா" எ+றா+ அnத ˆkகைடkகார+ சbp
Bழpபt"ட+.

"இ" தா+ேண அ"" எ+p ஓŋ, அவ+ µகt3l Bt"Q.டா+. πறB
அவைன உ-./ πர./ எ`t" ைக:l க.`pேபா.` “mட+ க./
ைவtதா+.

"ஏaடா நாேய அpபாQ மkகைள ஏமாtதற"kB ஒ- ~.டm. அ"kB Y
தா+ pேராkகரா" எ+p wa`m ஓŋ, ஒ- அைறQ.டா+.

"யாr Y. எ"kகாக இ"மா3!ெயlலாm ேபசேற. யா- ஏமாtதற ~.டm.
யாr pேராkக-" எ+p எ"7m ெத!யாத மா3! ஒ- நாடகm ேபா.டா+.

wa`m ஒ- அைற.
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"உŋகேளாட ஆ.டtைத µ/kகtதா+ நாŋக வn3-kேகாmடா" எ+p
ெசாll அவைன ஒ- ெப!ய மரpெப./:l “k,p ேபா.டா+.
"kைளமாks வைரkBm அpப/ேய ,ட. இnதா தaz பா./l. தாகm
எ`tதா B/cRkேகா. ெப./ ேமேல பாm ைவcR-kேக+. அதனால ெராmப
nt3சாltதனமா ஏதாவ" பaz பைழய ‚.ைட இ/kக ைவcRடாேத.
அtேதாட உ+ேனாட சைதsm πoR πRp πRறா:`m" எ+p
எcச!t"Q.` அnத ெப./ைய 1/, /k /k எ+p ஒl வ-m அnத
க/காரtைத ேமேல ைவt"Q.` ‚.ைட ந+றாக „./Q.` தபாl
jைலயt3bB ,ளmπனா+.
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21
அnத காr உளவt"ைற:+ πராn3ய தைலைம அ>வலகtைத ேநாk,
பறn"k ெகாa/-nத". µ+Mm π+Mm பல அரசாŋக அmபாiடrகll.
அnத கா!Mll உll"ைற அைமcசr மbpm கJஷனr அமrn3-nதனr.

"கJஷனr Yŋக இnத !"பவ+ ேகைஸ ைக:l எ`t"kேகாŋக.
உள7t"ைறkB ேபா:.டா நmம க.`pபா./l இ-kகா". நmமால
!"ேவnதைர காpபாtதா µ/யா"".

"எ+ன பaணலாmM ெசாlgŋக சாr".

"Yŋக அŋேக ெர:. ெசyயpேபாறதாக7m ஏதாவ" தகவl ,ைடcசா
ெகா`ŋக+M அவŋக ,.ேட ேகhŋக".

"ச! சாr".

அnத வாகனm அ>வலகtைத அைடnத"m j+ற". இ-வ-m Qைரn"
உllேள νைழnதாrகll.
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வV:l பல ேசாதைனகhkB உ.ப`tதpப.ட πறB வரேவbபைற:l
அமrtதpப.டனr. πறB அMம3 ,ைடtத"m உllேள νைழnதனr.

ரேமe+ உயr அ3கா!, "வாŋக சாr வாŋக" எ+p அ+nட+ வரேவbறாr.

"சாr, கJஷனr ஏேதா µk,யமான Qஷயm ேபசMmM ெசா+னா-.
அதனால அைழcR,.` வnேத+".

"B.மாruŋ கJஷனr சாr. ெசாl>ŋக".

"சாr, எŋகhkB !"பவ+ல ச.ட Qேராத கா!யŋகll நடkகறதா தகவl
வn3-kB. அதனால அ3l ெர:. பaணலாmM இ-kேகாm".

"!"பவனா, எŋேக இ-kB அ"".

"எ+ன சாr ெத!யாத மா3! ேக.கgŋக. ராமநாதnரt"ல இ-kB.
சwபt3l ~ட ஒ- அெம!kகr அŋB வn".` காணாமl ேபா:.டாேர".

"சாr, எŋக "ைறkB இnத ேகs எ"7m வரைலேய".

"எ+ன ெசாlgŋக. அpப அŋேக ஒ- உள7t"ைற அ3கா!
மா./,.டதா தகவl வn3-kேக".

"எ+ன ெசாlgŋக. நாŋக யாைரsm அMpபைலேய".
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கJஷன-m அைமcச-m ஒ-வைர ஒ-வr Bழpபமாக பாrt" Q.`, "அpப
அ" ேவற யாராவ" தuயாr "pபdsm jpவனமா இ-kBமா" எ+p ேக.`k
ெகாaடனr.

"ச! சாr. யாr அŋேக ஒ- உள7t"ைற அ3கா! மா./,.டதா தகவl
ெகா`tதாŋக".

இnத ேகllQkB சbpt த`மாdtதா+ ேபானாr கJஷனr. "அ"..
எŋகேளாட இ+பாrமr அŋேக இ-kகா-".

"அpப, ெராmப நாளா இnத !"பவைன வா.c பagŋகளா"

"ஆமாm".

"அpப ஏ+ இ+Mm அnத அெம!kக+ ேகs சாlv ஆகைல".

"இ+Mm !"பவைன சmபnதpப`t3 ஒ+Mm ,ைடkகைல".

"இpப ம.`m எ+ன ஆதாரm ,ைடc}"".

இnத ேகllQ மைழகSl சbேற கலவரm அைடnத இ-வ-m எynதனr.

"ச! சாr, ஏதாவ" ,ைடcசா ெசாl>ŋக. இnத ேகைஸ தJழக காவl
"ைறேய பாrt"kBm" எ+றாr கJIனr.
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"ஒ- jJஷm சாr. எŋக தகவl ேசக!kBm "ைற:l ஏதாவ" !"பவைன
பt3 ,ைடkBதா+M பாrkகேற+".

அவrகll wa`m அமrnதனr. ரேமe+ ேமl அ3கா!, ெதாைலேபR:l
யாைரேயா அைழtதாr. கத7 3றn" 4 அ3கா!கll வnதனr. ைக:l
QலŋBகll.

"இவŋக ெரa` ேபைரsm அெரs. பamŋக" எ+றாr.

"எ+ன" எ+p அ3rn" j+றனr இ-வ-m.

"ஏ+ ஏ+ ஏ+ ைக3 பagŋக எŋகைள".

"!"ேவnதேராட சmபnதm இ-nததால".

"எ+ன Qைளயாடgŋகளா. நா+ Jusட-. இவ- கJIனr. எŋகைள
அtதைன }லபt"ல ைக3 ெசyய µ/யா"".

"Yŋக ெசாlற" ச!தா+. ம+uc}kBŋக. Yŋக ேபாகலாm" எ+றாr.

அவrகll Bypபt"ட+ எyn" கதைவ ேநாk, நடkக µயல,

"சாr, இ+ெனா- வV இ-kB".
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"எ+ன" எ+p கா.டமாக ேக.டாr மn3!. அவ-kB அŋ,-n"
ேபானாl ேபா"m எ+d-nத".

"கJIனr சாr காைல:l ேஷv பammேபா" pேள` கyt"ல ப.`
கyt" \ேழ Qyn"`t". Qபt" தா+. உll"ைற அைமcசr !"ேவnதr
ெசாllk ெகா`tத ேயாகா பamm ேபா" ஆசனவா:l pராணவாs ேபாy
1cசைடt" ெசt"pேபா:.டா-. பாவm, இ+ெனா- எ3rபாராத Qபt"".

"எ+ன Jர.டgŋகளா. !"ேவnதr யா-+M ெத!யாம Qைளயாடgŋக.
அவ-kB அெம!kகாேலrn" அJoRkகைர வைர ஆhŋக இ-kகாŋக.
ஆழm ெத!யாம ைக Qடா•ŋக".

"எனkBm ஜாrj nIைஷ ெத!sm. ஆனாl அவ-kB எ+ைன ெத!யா""
எ+றாr நkகலாக அnத அ3கா!.

அவ-ைடய Qேவk நைகc}ைவைய ரRkக µ/யாமl அைமcசr
µைறtதாr.

"ேபாடா" எ+றாr அ3கா!. "இவŋகைள இyt".` ேபாy,
ேபாxsகாரMkB நமkBm எ+ன Qt3யாசmM கா.`ŋக" எ+றாr.

இ-வ-m ெபா-Jk ெகாaேட அnத அ3கா!கhட+ ெவSேயdனr.
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22

22
!"பவனt3l „ைஜ µ/n"m யா-m ‚.`kB அMpபpபடQlைல. ெப!ய
கத7 „.டpப./-nத". ஆ.` மnைதயாக மாdய மuதrகll அŋேக ப`t"
உறŋ,னr. இர7 அவrகhkB காைல உண7m வழŋகpப.ட".

‚.`kB ேபாகேவa`m, ேவைலkB ேபாக ேவa`m எ+p ெசா+ன ஒ!உppπனrகll தuயைறkB அைழt"c ெசlலpப.டனr. அŋB ைககளா>m
காlகளா>m அ/t" n!யைவtதனr.

தuயைற:l „.டpப.ட ெஜயா7kB ரேமeடm தகவl ேபாy
ேசrn3-kBm எ+p நmπkைக இ-nத".

அவைள கவukக வnத ஒ- ெபa ம-t"வ!+ ைககைள π/t"k
ெகாa`, "நா+ உள7t"ைற:ேலrn" வேர+. உŋகைளsm மkகைளsm
!"ேவnதr ,.ேடrn" காpபாtத தா+ இpப/ மானtைதsm Q.`
உ:ைரsm பணயm ைவcR வn3-kேக+" எ+றாll உ-kகமாக.

அnத ம-tதவ ெபaமz, கத7kB µ"ைக கா./ j+றவாp, த+
வ:bp பB3:l ைக ைவt" ெதாைலகா.R ெப./ ேபாl ைசைக
ெசyதாll. "ஓ இnத அைற RR/Q 1லm கaகாzkகpப`,றதா" எ+p
கaகளாl ேக.டpப/ேய அவ-ைடய ைக:l இ-nத ம-n" jைறnத
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ஊRைய எ`t" ச.ெட+p Bun" எyn" அnத காJராQ+ 1லm tcR
அைடtதாll.

πறB ஒlப37 இயn3ரtைதsm பy" ெசyய அnத ஊRைய எ`t"
அŋ,-n" ெவாய!+ ந`ேவ Bt3 ைவtதாll.

"இpப ெசாl>ŋக" எ+றாll அŋ,-nத கா,தŋகைள எ`t" ,Vt"k
ெகாaேட. ெவSேய இ-n" ேக.டாl அவrகll ேப}வ" ெதSQlலாமl
இ-kக.

"எ+ன ெசாlற" ேமடm. நlல சmபளmM இŋேக வnேதாm. இŋேக
ெஜ:l மா3! இ-kB. ெவS:>m ேபாக µ/யைல. ஒ- வ-ஷt"kB
ஒ-வாரm தா+ ெசாnத ஊ-kB ேபாகµ/sm. அpப7m யாராவ" எŋகைள
உள7 பாrt",.ேட இ-pபாŋக. இŋேக நடkகற அnjயாயtைத பாrtதாl
மன}kB கIடமா இ-kB. அpபாQ மkகll ஏமாறாŋக".

"nbpேநாேயாட வரவŋக ேமைட:l ைவcR வ:t"ேலrn" கா+சைர
எ`kகேற+ ெசாll.` ரtதm ேதாynத ஆ.` சைதைய ைக:l எ`t"
கா.டறா- அnத !"ேவnதr. அைத பாrt" மkகll அசn" ேபா:டறாŋக.
வn".` ேபான ேநாயாS ெகாoச நாllல ெசt"ேபா:டறாŋக. அnத j‹s
இnத மkகll ,.ேட வrறேத இlைல".

"அ"ம.`Jlைல ேமடm ச.டpntதகt"ல இ-kகற எlலா
ச.டŋகைளsm wd ெசயlகll நடkB" இŋேக".

"இ+ukB ~ட யாைரsm ேபாகQடைல. Yŋக மா./k,.டதால இ+Mm
πரcசைன பயŋகரமா:`t". Yŋக அவŋகைள காpபாtத வn•ŋக. ஆனா
Yŋக தா+ இவŋக எlலாேராட சா7kB காரணமா:.ˆŋக".
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"எ+ன ெசாlgŋக" எ+றாll ெஜயா அ3rcRsட+.

"ஆமா. இ+ukBllள இnத ஊr மkகll எlலாைரsm Qஷ வாs ேபா.`
ெகாlலpேபாறாŋக. அpnறm இnத ~டாரm ேவp ஒ- ஊ-kB ேபாBm.
அŋேகsm எlலா கா!யµm நடkBm".

"டாkடr எனkB ஒ- உதQ ெசyய µ/sமா".

"ெசாl>ŋக ேமடm. இu உ:ேர ேபானா>m இŋக
இ-kகk~டா"+Mm µ/7 பaz.ேட+. எŋகைள காpபாtதp"kகாக
மானtைதsm Q.` பல மz இnத ஆaகhkB மt3:l உைடேய இlலாம
Yŋக கIடபடறைத பாrt"m எனkB ைத!யm வரைல+னா எ+ன அrtதm".

"ச!, நா+ ெசாlற மா3! ெசysŋக" எ+p அவhkB த+ 3.டtைத
Qளk,னாll. கத7 3றn" ஒ- !"ேவnதr வர, Rல jJடŋகSl அவ+
நரகt3bB அMpபpப.டா+ – இரa` ‚ர ெபaமzகS+ உதQsட+.
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அ t # யா ய m

23

23
ரேமI ேநராக தபாl jைலயt3bB ெச+p ேபாs. மாsட!டm த+
3.டtைத Qவ!tதா+. இ-வ-m அவ-ைடய /Qஎsil நகரtைத ெச+p
அைடnதனr.

அŋB கடbபைட அ3கா!ைய பாrt" ேபRனr. அவ-kB ரேமe+ ேமl
அ3கா!:டJ-n" எlலா உதQகைளsm ெசysm ப/ ஆைண வn3-nத".

"சாr, எனkB ஒ- ெஹlகாpடr ேவmm, ைபல.ேடாட. R+ன பாm
ெடlவr பaற 3ற+ இ-kகMm. இlைல+னா ஒ- Rdய ரக Qமானm
இ-nதா ~ட ேபா"m" எ+றா+.

"ஏbபா` பazடலாm சாr. Yŋக உ.கா-ŋக".

அ`tத ஒ- மz ேநரt3l அவ+ ேக.ட" தயாராக இ-nத". ஒ- தu
அைற:l தபாl jைலயt3l ேபாs. மாsடராக பz n!nத உள7
அ3கா!sm, ரேமDm, Qமாusm அnத கடbபைட அ3கா!sm அமrnதனr.

"சாr, கடைல ேராn" ெசyய பய+படற ெஹlகாpடைர உŋகhkB
ஏbபா` பaz:-kேகாm. அm‹uஷMm ெர/" எ+றாr.
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"ஓேக. இpப இ" தா+ நm 3.டm. ெஹlகாpடைர !"பவ+ ,.ேட
எ`t",.` ேபாy µதlல ஒ- பாைம !"பவu+ வட-,ழkB µைன:l
இ-kகற உண7 ,டŋ, ேமேல ேபாடேறாm. t3 அைடoR ெவSேய ஓ/
வரவŋகைள அரs. பaேறாm. 50 •யைணpn எn3ரŋகll !"பவைன
}t3:-kகMm. • அைணkகற" ம.`Jlலாமl மkகைள காpபாtதற"kB
!"ேவnதrகைள ைக3 பaற"kBm தா+".

"சாr, நாம ஏ+ ேநரா ேபாy ைக" பaணk~டா"".

"!"பவul ஏதாவ" ெப!ய πரcசைன நடnதா தா+ ச.டேமா காவl
"ைறேயா உllேள νைழய µ/sŋகற jைலைம. அ"ம.`மlல இnத
Ba`ெவ/pபாl w/யா உllேள νைழயMm. அவŋக வழkகtைதQட ெசாnத
மசாலா அ3கm ேபா.` இnத j‹ைஸ ஒ- மாசt3bB ெசாlலMm. அpேபா
தா+ மkகhkB அேவrெநs ,ைடkBm. இ+ெவs/ேக/v ஜrனlசmM
ெசாllk,.` அவŋகேள இ+Mm ேநாa/ பல தகவlகைள எ`t"k
ெகா`pபாŋக".

"ஒ-ேவைள !"ேவnதrகll ஏதாவ" µ.டாlltதனமா ெசyய
µbப.டாேலா அlல" தbெகாைல பazkக µ/7 பaணாேலா இnத
Ba` ெவ/pn ஒ- அலr. மா3!, எlலாைரsm t3 அைடயc ெசysm.
அவŋகhm ெவSேய வ-வாŋக".

"Ba` ெவ/cச πறB உllேள νைழயற காவl "ைறேயாட எlலா
நடவ/kைககைளsm w/யா ேநரா இ-n" கவukBm. அதனால காவl "ைற
!"ேவnதைர காpபாtத µ/யா".நா+ ஏbகனேவ ,.ேட இ-kகற எlலா
ஊrகSl-n"m பயr எ+‘+ வரவைழcR.ேட+. ஒ-ேவைள
!"ேவnதrகll நmேமாட சaைடkB வnதாŋக+னா, இ+ெனா- பாைம
அவŋக தைலேமேல ேபா`ேவாm" எ+றா+.
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"எtதைன மzkB இnத பாJŋ" எ+றாr அnத கடbபைட அ3கா!.

"சாயŋகாலm நா> மzkB".

"அpப இpேபா ,ளmπனா ச!யா இ-kBm".

"ஓேக" எ+p அைனவ-m ெஹlேபைட ேநாk, நடnதனr.

கடbபைட அ3கா! "ஒ- jJஷm சாr. நா+ டாyெல. ேபா:.`
வn3டேற+" எ+றாr.

"ச!" எ+p ெசாll மbற 1வ-m ெஹlகாpட!l ெச+p அமrnதனr.

கடbபைட அ3கா! உllேள வn" அமrnத"m "ரேமI, சாr ஒ- ேபா+
பazkகலாமா. உŋக ெமாைபl ெகா`ŋக. எ+ ெமாைபlல சாrj
ேபா:`t"" எ+றா+.

அவ- ெகா`pபதbB µ+ ஏேதா ெபாtதா+கைள அµkக µயல அவ!டm
இ-n" ேபாைன π/ŋ, லாs. டயl. நmபைர பாrtதா+. "ஆr" எ+p
இ-nத". ஏேதrைசயாக தவறQ`வைத ேபாl ேபாைன \ேழ தவறQ.டா+.
Qமாuைய ேநாk,, "Yŋக sடாr. பamŋக" எ+றா+.

"சாr, எ+ ெமாைபl \ேழ Qyn"`t". jpt"ŋக" எ+றாr.

"பரவா:lைல சாr. !"ேவnத-kB தா+ Yŋக ெமேஸj ெகா`tதாcேச. 4
மz தாேன ெசா+–ŋக. ஹா, ஒ- R+ன 3-tதm இpேபா இரaேட
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µkகா>kேக பாm ேபாடpேபாேறாm. உண7 ,டŋ,:l இlைல, உŋக
!"ேவnதேராட தைலேமேல" எ+றா+.

அவr µகm ெவ•dய". "சாr,..... " எ+p அ3rnதாr.

"Yŋக கடbபைட அ3கா!. ேதசtேதாட பா"காpnkB µk,யமான
அŋகm. Yŋகேள இ" மா3! ேபாlகhkB "ைண ேபானா, நா.` மkகைள
யா- காpபாbற µ/sm".

அவr ~u Bp, ேபானாr.

"சாr இpப இரa` வைக:ல உŋகைள ˆl பaணலாm. ெமாபைல \ேழ
ேபா.ட" ேபாl \ேழ ேபாடலாm. இlைல மனm 3-n3 நா.`kகாக
உைழk,ேற+M ெசா+–ŋக+னா, இnத !"ேவnதr ேகsல உŋக ேபைர
வராம பாrt"kகேற+".

"சாr, ெராmப தாŋகs" எ+றாr. அவr கaகSl Yr வVnேதா/ய".
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அ t # யா ய m

24

24
உll"ைற அைமcசr ேபா+ எ`kகQlைல. கJIனr ேபா+
எ`kகQlைல. ரேமைஷ தn3ரமாக அைழt" வரc ெச+ற ˆkகைடkகாரr
3-mபQlைல. !"ேவnத-kB உllேள மz அ/tத".

இnத கடbபைட அ3கா!:+ ெதாைலேபR ேவp வn" அவைன
t3யைடய ெசy3-nத".

த+Mைடய நmπkைகயான ஆ.கைள அைழt", "நாm !"பவன காl
பaேறாm. எlலா மkகைளsm „./ ைவcR Qஷ வாsைவ 3றn"Q.``ŋக.
அnத ெபாaைணsm ~.டtேதா` க./Q.`டŋக".

"4 மzkB இŋேக பாJŋக பaணpேபாறாŋகளாm. எpப/யாவ" 1ண
மzkBllேள இŋ,-n" ,ளmπடMm. ச!யா" எ+றா+.

ச!ெய+p தைலயா./ Q.` அnத ~.டm ேவைல:l இறŋ,ய". அnத
ெப!ய த!சன அைற:l இ-nத ெப!ய Bழாyகhட+ π+னைற:l இ-nத
Qஷவாs Rlaட-ட+ இைணkகpப.டன. பாவkBV:l இ-nத பணm,
நைககll ெப./கSl jரpபpப.டன. அ/tதளt3l இ-nத ெப!ய
வாகனt3l அைவ அைனt"m jரpπ எlலாm தயாr jைல:l
ைவkகpப./-nத".
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உண7 உa`Q.` எ+ன ெசyவெத+p ெத!யாமl மkகll அŋேக
மாkகளாக மாd அமrn3-nதனr.

ஒ- Yல ஆைட வn" "Q}வாRகேள, எlேலா-m கவனமா ேகhŋக.
இ+ukB 1m மzkB நாம எlேலா-m இnத உடேலாட கட7ைள
த!சனm பaணpேபாகேறாm. !"ேவnத-m நmேமாட வ-வாr. அதனால
எlலா-m எŋேகsm ேபாகாம இŋேக இ-n" !"ேவnதைர πராtதைன
ெசoR,.ேட இ-ŋக" எ+p ெசாll Qல,னா+.

ராz தரதரெவ+p !"ேவnத!டm அைழt" வரpப.டாll.
"எlலாt"kBm Y தா+ காரணm" எ+p ெசாll ஓŋ, அைறQ.டா+.

"இlைல. நா+ ம.`m இlைல. உ+ேனாட Yல jற ேஜாkகrகSl
ஒ-tதMm தா+ /ெடk/v" எ+p †l Q.டாll ெஜயா.

"எ+ன ெசாlேற. யாr, யா-" எ+றா+.

"Y எpப/:-nதா>m எ+ைன ெகாlலpேபாேற. உனkB ெசாlறதால
எனkB எ+ன லாபm".

Rd" ேநரm ேயா3t"Q.` !"ேவnதr ெசா+னா+, "எpப/:-nதா>m
உ+ைன ெகாlலpேபாேற+. ஓ/pேபாBm ேபா" இnத ைகk~lகைளsm
~./.` ேபாற அள7kB நா+ ைபt3யkகாரனா. எ+,.ேட இ-kகற
சk3ைய ைவcR,.` நா+ எtதைன Q}வாRகைளsm உ-வாkக µ/sm.
இ+Mm ெகாoச ேநரt"ல எனkகாக அவŋகைள சாவ ெசாl>ேவ+. எவ+
எ+ ேபcைச ேக.கைலேயா அவ+ தா+ உ+ ஆh. அவைன நா+
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ெகா+M`ேவ+. அதனால Y ெராmப ntதசாl+M jைனc}kகாேத"
எ+றா+.

அவll ெமlல R!tதாll. "ேபாகற"kB µ+னா/ ெகாoச ேநரm ஜாlயாக
இ-kகலாேம" எ+றாll நkகலாக.

அவ+ அவைள ெந-ŋ, ஓŋ, அைறnதா+. πறB அnத அைற:l-n"
அவசரமாக ெவSேயdனா+.

Yல ஆைடகll அவைள இyt" வn" மbற Q}வாRகhட+
அமரைவtதனr. அவைள ம.`m க./ைவtதனr.

Qஷவாs Rlaடrகll 3றkகpப.டன. !"ேவnதrகll µகt3l மாsk
அzn"k ெகாa` அவசர அவசரமாக ெவSேயற தயாரானாrகll.
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25

25
ச!யாக 2.50 µதl Ba` 3.டJ.டப/ உண7 ,டŋ,:+ ேமl
‚சpப.ட". எ3rபாrtதப/ மkகll t3யைடn" ெவSேய ஓ/ வnதனr.
இ3l ம-t"வrகhm மkகhm அடŋBm.

இரaடாவ" Ba` சbேற அnத ெப!ய B/ைசkB தllS Qyமாp
ேபாடk ேகா!னா+ ரேமI. அ"ேபாலேவ ெப!ய சtதt"ட+ அnத Ba`m
ெவ/tத". மkகll ~kBரl.டpப/ அŋBm இŋBm ஓ/னr. •யைணpn
வa/கll !"பவனt3+ கத7கைள உைடt"k ெகாa` நாl nறµm
உllேள νைழnதன.

100 ஏkகr பரpபளQl இ-nத அnத !"பவu+ ெத+ ேகா/:+
எlைல:l \ேழ ஒ- ெப!ய கத7 3றn" அnத வாகனm அ/tதளt3l-n"
ெவSேயdய".

ெஹlகாpடைர அத+ µ+ இறŋகc ெசyதா+ ரேமI. நா+B nறµm
•யைணpn எn3ரŋகll அnத வாகனtைத •ƒn"k ெகாaடன. உllS-n"
•யைணpn அ3கா!கhkB ப3லாக காவl "ைற அ3கா!கll ெவSேய
வnதனr.

--
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"ஹu1MkB எŋேக ேபாகலாm".

"ைசpரs ேபாகலாமா"

"ேபாகலாm. அ"kB µ+னா/ உŋக ைக:l இ-kகற Rpைப எ`kக
ெசாl>ŋக. இlலா./ நmம பா}kB நாm எŋெகlலாm ேபாேறாmM
ெத!oR,.ேட இ-kBm. ஆஃpடr ஆl இ.s அவr பrெசனl Jஷ+"
எ+றாll ெஜயா ெவbd கSpnட+.

"ஓ. அைத மறpேபனா" எ+p ெசாllயப/ேய அவைள அைணtதா+
ரேமI.

µbpm

தJƒ 3ைரபட பாz:l µykகைதையsm பாrt" பழ,யவrகhkB,
இpப/ கbபைன ெசy"k ெகாllhŋகll. படt3l பŋேகbறவrகS+
ெபயrகll வல" nறm ஓ/k ெகாa/-k,+றன. இட" nறt3l Rdய
ச"ரt3l இnத கா.Rகll வ-,+றன.

1. ம-t"வ ெபaமz:டm ெஜயா ேக.ட உதQ – Qஷ வாs
Rlaட-kB ப3லாக அnத இைணpைப pராணவாsQ+ Rlaட-ட+
இைணpப".
2. !eேவnத-ட+ தpπtத !"ேவnதrகll •யைணpn வa/கll
•ƒnத"m சயைன. அ-n3 உ:ைர Q.டனr. ஆனாl சராச!யாக
உ:-kB பயn", அேத ேநரt3l எpப/sm தpπQடலாm, இn3யாQ+
ச.டமா எனkB ெத!யா" எ+p jைனtதவாp !"ேவnதr அைம3யாக
ைகதானா+.
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3. பாவkBV:+ அ-,l ஒ- கத7 கa`π/kகpபட அ" ேநராக
!"ேவnதr இ-nத ெப!ய B/ைசkB வVகா./ய". அŋB எ`t"k
ெகாaட" ேபாக எkகcசkகமான பணm, நைககll இ-nதன. தளவாடŋகll,
Ba`கll எ+p ஒ- ஊைர அVkகவlல ஆsதŋகhm இ-nதன.
4. உll"ைற அைமcசr, !"ேவnதr மbpm கJஷனைர உ>k,ய3l
பல ெப!ய தைலகll மா./ன. உllநா.` ~lகைள ைக" ெசyத"
காவl"ைற. ெவSநா.` ெப!ய தைலகhkகாக இ+டrேபாll
Qaணpπt"m உllளனr.
5. Yல jறk ~.டt3l யா-m உளவாS இlைல. ெஜயா ேநரm கடtத
ெசyத ைடmபாs அ".
6. அŋ\க!kகpப.ட மத வVபா` இடŋகll தQrt" ேவp இடŋகSl
மkகll ~டk~டா" எ+p n3ய ச.டm உ-வாkகpப.ட".
7. அெம!kகr ெகாlலpப.ட Qஷயm அெம!kக “தரகt3bB
அ3காரp„rவமாக ெத!Qkகpப.ட".
8. !"ேவnத!+ ம-n"களாl பா3kகpப.ட அnத ஊ!+ மkகhkB
அரசாŋகm ம-t"வ வச3 அStத".
9.

ரேமI-ெஜயா 3-மணm நவmபr மாதm jcச:kகpப.ட".

10. w/யாkகhkB இ+ெனா- ~t" ,ைடkBm வைர ~tத/kக
!"ேவnதr சpெஜk. ,ைடtத".

'ஜமாகேவ µ./m
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ேமாக0 1234ண6rt#80 πற பைடp?கll:
1.

ேமbேக ெசl>m Qமானm – 4 பாகŋகll

2.

கைடR ேப./

3.

ெமlலk ெகாlேவ+

4.

எ+ ைக π/tதவ+

5.

ேபாதாெதMm மனm

6.

கppn வரலாp

7.

!"ேவnதr

8.

கzuk காதl

9.

ேநbைறய கlலைற

10. இ+Mm ெபயr ைவkகQlைல
11. காதl இlைலேயl காதl
12. Westbound Flight (ேமbேக ெசl>m Qமானm ெமாV ெபயrpn)
13. Influences of Unknown Factors on Mankind
இவbைற Yŋகll \ƒகaட தளŋகSl காணலாm
1.

Google Books

2.

Apple iBooks

3.

Amazon Kindle

உŋகll க-t"kகைள leomohan@yahoo.com எMm µகவ!kB எy3
அMpnŋகll. ந+d.
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Also subscribe to www.youtube.com/leomohan for Video Series in Tamil. Stock
Market Training, Corporate World Challenges and 5-Minute Videos are the topics currently available. Visit www.soundcloud.com/leomohan or www.shoutengine.com for
Tamil Audio podcasts.
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