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�மா� ��ப��றா�

ெபனா�� மண��� ச�பவ ������ கா��ட�� 114உட� �ைழ�தா�
இ��ெப�ட� �மா�. �ட��� �.�. ஓ��ெகா����த�. ��
க�வ�ப����த�. பத�றமான ந��தர வய�� ெப�ம� ஒ�வ�
இ��ெப�டைர ச�பவ இட���� அைழ��� ெச�றா�. 4�� 4 பா����
அ�த� ெப�யவ� சடலமாக� �ட�தா�. கால��� ஒ� ��ய� ேசா�.

"காைலேல�� இ����தா�க ெகட�கறா�. ��டா ப�ேல இ�ல," ெப�யவ��
மைன� ���னா�.
"�ஸ� ேமட�, உ�க கணவ� ெகா�ல�ப����கா�" எ�றா� �மா�.
மைன� ஒ� கண� அ���� �� கத� அ�தா�. "அவைர யா��க
ெகா�ல�ேபாறா�க?"

"இவ��� எ���க யாராவ� இ��கா�களா?" எ�றா� �மா�, �ேழ �ட�தவைர
ல��யா� ����கா��.
"இ���க, இவ� யா� வ����� ேபாக மா�டா�" எ�றா� மைன� அ�தப�.
�மா� ���� �ண��� பாத�கைள� பா��தா�. �ற� �க�ைத ெந����
பா��தா�.

"ேப�� ����லாம ெகட�கற�ப ஏ� ஆ��ல�ஸு�� ஃேபா� ப�ல?"
எ�றா� இ��ெப�ட�.
"அவ� ேகா������� ேபசாம இ��கா�� �ைன�ேச�..."
"ேகா��������னா அவேராட எ��காவ� ச�ைட ேபா���களா?"
"ச�ைட இ�ைல�க. ரச�ைத வா�ல ெவ�க ��யல�னா�. அ��காக�
���ேன�."
"��ச�ைத நா� ெசா�ேற�. அவ� ேமல இ���ற ேகாவ��ல அ�த ரச�ைத�

���ேத அவைர� ெகா�����க. அ��ற� அவைர பா����� இ�����
வ�� கால�ல ேசா�ைப வ���க. ைகேல�� ேசா�� வாசைன ேபாக ��ைட�
க��ற சா��ல ெபனா�ைல� ேபா�� ைகைய� க������க. ஆ� ஐ ைர�?"
அ�த ெப�ம� ஓட� பா��தா�. இ��ெப�ட� அவைர� த��� �����
ெதாட��தா�.

"ஆனா ேப ஷ��ேடாட ெர�� கா�ல�� ேசா�� வாசைன வ�ல, ������
இ�ல. வாைய ந�லா �ைட�� �������க. ப�, ரச�ேதாட வாசைன உ�கைள
கா��� �������. அர�� ெஹ�!"

(ஆன�த �கட� 'ேபேயா� ப�க'��� ெவ�யான�)

க��பாக ஒ� ெகாைல

அ�த வச�யான �ஷ� ேசாபாைவ� பா��தா� யா���� பா��� உ�கார�
ேதா���. இ��ெப�ட� �மா� அைத�தா� ெச�தா�. ��� ேநர�
ம�யாைத�காக ��� பா��த கா��ட�� 114, அத�� ேம� ஆைச�� அைண
ேபாட ��யாம� தா�� ேசாபா�� ���னா�.
வச�யான பைழய ப�களா. எ�லா� ேத��. ப�களா���� ��னா� இ��த
��மண ம�டப������ ஈம���ைய ச�த�க� ேக�டன. அைற�� இ��த
சகல�ைத��, கா����க� ெசா������ ேபான ேவைல�கார�� ��ைக��
இ��ெப�ட�� ��ைமயான பா�ைவ �ேக� ெச�த�. அவர� வாேயா,
சைமய�கார�� ைக கா�க� ந���வைத� பா���� ��னைக�த�.
ப�ைடய ������� ச�த�ைத �மா� �ல ெநா�க� ேக���ெகா����த
�� ப�மனாக ஒ�வ� வ�தா�. ெவ�கேட�வரா ெஹ� இ�ட�����
உ�ைமயாள�. ப����� ெவ�ைம� ச�ைட, ேவ��. ெந���� ப��.
ேகா��வர��ேக உ�ய எ�ைம. ��� நா�க��� ��� மைன�ைய இழ�த
ேவதைன �க��� நடமா��ெகா����த�.
இ��ெப�ட� �மா� ல���� கா� �ைனைய இட� உ�ள�ைக��
ைவ���ெகா�� ���காக� ெதாட��னா�.

"�த�ல உ�க வ��த�க��� எ�ேனாட அ�தாப�க� ��ட�
ெவ�கேட�வர�. இ�த சமய��ல உ�கைள ��ட� ப�ண ேவ������."
"ெச�தவ�க என�� ெரா�ப ேவ�ட�ப�டவ�க சா�. அதா� தா�க ��யல"
என ���னா� அ�ம�த�.
"ைர�ேடா. ��றவா�ய க������ற� உ�க ேசாக�ைத�ட ���யமான�.
உ�க மைன� ெகாைலல யாைர ச�ேதக�ப���க?"
"என�� சைமய�கார� ��க� ேமலதா� சா� ச�ேதக�. ஆனா நா� ெசா�னதா
அவ���ட ெசா�ல ேவணா�. ெரா�ப வ��த�ப�வா�. ந�ல ம�ஷ�."

"அவைர ஏ� ச�ேதக�ப���க?"
"எ� �ஸ� எ�ப�� அவைர� ������ேட இ��பா�க. ெர�� ேப��
அ��க� ச�ைட ேபா����வா�க. என�� ம��ய�த� ப�ணேவ ேநர�
ச�யா இ����."
"ெவ���. �த� ச�ெப�� �ைட�சா��. அவைர� �����க."
ெவ�கேட�வர� சைமய�காரைர அைழ�தா�. அவைர இ�ேபா�
வ���கலா�. ஒ���ய ேதக�. �ளா��� ைபக��� சவா� ��� �தமா�
க����� �ேழ ம���க�. இய��ர வா��ைக�� வா��ைக�ப�டவ��
உ�ர�ற க�க�. ெந��ைய� கால� ந�றாகேவ உ����த�. அேத ந����
ைகக�� ஒ��� வ�ண ஈர� ெசா��� ��தைள� கர��. சா�பாரா, ரசமா?
ஏ� ெபா��த ��டாக இ��க� �டா�? இ��ெப�ட�� ��வ�க�
��தைன�� ����ன.

"இவ�க ச�சார�ேதாட கைட�யா ��க எ�ப ச�ைட ேபா���க?"
சைமய�காரைர� ேக�டா� �மா�.
சைமய�கார� ���தா�. ைகக� இ��� ��ரமாக உத�ன. உத�க� ���தன.

"அவ�க ெச�த அ���� காைலல" எ�றா� சைமய�கார�.
"ெவ���. உ�க ைக ஏ� ந����? க��ைத ெந��ச வ� இ���
ச�யாக�யா?" எ�� ேக�ட �மா�, ெவ�கேட�வரைன� பா��தப� "ஒ�
ஃேபா����, அெர�� � ��க�" எ�றா�.
"ஐயா, நா� எ�ப�?" எ�றா� ��க� பத�.
"ஷ�ட�. உ�க ைக ந��கேம உ�கைள� கா��� �������. க���ல ப��ச
ெம��ய �ர� அைடயாள� உ�க��தா�. ம�தைத �ேட
ஷ �ல
ேப���ேவா�" எ�றா� �மா�.
114 ஓ� உர�த ெப����ட� ேசாபாைவ ��� எ��தா�. சைமய�காரைர
எ��சேலா� பா��தா�, 'அட�க மா��யா?' எ�ப� ேபால. ெவ�கேட�வர�
ைக��� இட� ��� ��ேன நக��� ��றா�.
"ேநா, ெவ��. இவைர அெர�� ப���க" எ�ற �மா�� ல��
ெவ�கேட�வரைன� கா��ய�.
"யா�, நானா? எ�ன இ��ெப�ட�, �ைளயா���களா?"

�மா� கைட�� ப�� �ள�க�ைத� ெதாட�க ெச���ெகா�டா�.

"என�� �ைளயா�ற வய��ல ெவ�கேட�வரா. ��கைன அர�� ப�ண�
ெசா�ன�� நா� எ��பா�த மா��ேய உ� �க��ல சடனா வ�த ��ம� உ�
��ற�த ��� ப�����. உ� ெபா�டா��ேயாட க�மா� உன��
ெசா�தமான க�யாண ம�டப��ல நட�கற�பேவ ச�ேதக�ப�ேட�. இ�த�
ெகாைலய ��க� ப����க ��யா�. �ர��� �ர� �ைள�ச மா��
இ���ற அவ� ைகயால உ� ெபா�டா�� க��ைத ெந��க ��யா�, அ���
�ட�தா� ����. அ� ம����ல, எ�ப�ேம ெசா�த�கார�கதா� இ�வள�
��ரமா ெகா��வா�க. உன�� ��ன� ச��� ேபா��. ��சா ��ன�
ெதாட�க கட� �ைட�கல. ெபா�டா��ய� ெகா�� அவ இ��ர��
பண��ல �� ��ன� ஆர���க �ளா� ேபா�ற. ��க� உன�� ப�யா�.
கெர�டா? ஒ� ஃேபா����, இ�ப அர�� ப�லா�.”
ேகா��வர� �(�)��(�)� என ஓட�பா��தா�. இ��ெப�ட� ��� காைல�
���ேக ��ட �ேமா �ர� ேபா� ���ற ���தா� ெவ��.
“�ள� அெம����!" எ�றா� �மா�.

தானாக ஒ� ����

இ��ெப�ட� �மா�� ேபா�� கா� ைசர� அலற அ�த இர�� மா� நைக�
கைட ��� ������ ��ற�. கதைவ� �ற�� ேவகமாக இற��ய �மா�,
அேத ேவக��� தடதடவெவன� ப�� ப�க� ஏ�� பரபர�ைப ஏ�ப��த
�ைன�தா�. ஆனா� ��� ப�க�தா� இ��தன. �ற� சமா��� ஒேர
தா��� ��� ப�கைள�� ஏ� கைட��� ெச�றா�.

"��னாலா� ேச� ஜுவ�ல��" எ�� ெசா�ன� ெபய�� பலைக. �மா� அைத
ஏ���� பா��� ஆேமா������ கைட��� �ைழய, கா��ட�� 114
அவைர� ��ெதாட��தா�. ந��தர வய�� கைட�கார� அவ�கைள� ைக���
வரேவ�றா�.
"�த�ேல�� ெசா���க ேச�� சா�" எ�றா� �மா�.
"காைலல கைடய� ெதாற�� பா�தா இ�த� க�ணா�ய ஒட����கா�க சா�.
ெர�� ல�ச �வா ம����ள ைவர� காணாம ேபா����. இ�த ஆ�ப��ல
பா��க..."
ைவர�ைத எ�லா ேகாண�க��� எ��க�ப�ட �ைக�பட�கைள
இ��ெப�ட� அ�வார�யமாக ேம��தா�.

"உ�க ைவர���� யாராவ� எ���க இ��கா�களா?"
"ைவர���கா?"
"ஐ ��, உ�க��� யா� ேமலயாவ� ச�ேதக� இ��கா?"
"இ�ல சா�. �.�. கா�ரா ெர�கா���ல�ட எ��� ப�வாகல."
"நா� ஒ� வா�� பா�கேறேன."
இ��ெப�ட� �மா�� �ழா�� �.�.�.�. �.�.�.ைய� பா��தன�. அ�த�
��ய ெதாைல�கா��� �ைர�� ெத��தேதா ஃ�ளார�� ைந���ேக�
அ�ைமயா� ப��ய �� ஆவண�பட�. �.�.�.ைய மா�����தா�க�.

எ��ேம ைகேரைகக� இ�ைல. �.�.�.�� �க�ைத �ரலா� ஆ�கா�ேக
ேலசாக� ெதா��� பா��தா� �மா�. ஒ� இட��� ேலசாக ஒ��ய�. �����
பா��தா�. ��ப�க� �ர�ப��த அவ� �க��� ����� ெந���மாக �ைறய
�ற�க�. �மா� ��னைக அ���னா�.

"ைவர�ைத� ���னவ� யா��� இ�ப ெத�����. ��க ெர�� ேப��
ெவ�� ப���க."
இ��ெப�ட�� கா� ���கா�� �ள�� அ�த� ப���� ஒ�ெவா�
ெத�வாக வ�ட��ட�. �ற� அ� ெம�ல ��ற இட�, 'கேண� ��ேயா
ெர�ட��' எ�ற �.�.�. வாடைக� கைட. அ��த �ல ெநா�க�� �மா�
கைட��� இ��தா�. ��ன கைடயாக இ��தா�� �.�.�.�.
ைவ����தா�க�.

"ஃ�ளார�� ைந���ேக� ப��ன �.�.�.ய� பா�க��" எ�றா� �மா�
�.�.�. �லக�ட�.
"எ���� தேர� சா�" எ�� ஓ�டமாக ஓ�ய �லக�, ஐ�� ��ட�க��
ெவ��ைகேயா� ���� வ�தா�. "சா� சா�, அைத ம��� காேணா�. ேம�
��� பா����களா?"
"ேவணா�. அ�த �.�.�.ய யா� இரவ� வா��னா�க?”
“எ�க ெர�கா���ப� அைத யா�� எ��கல சா�.”
“ச�, உ�க கைடேயாட �.�.�.�. ெர�கா���ைக� ேபா��� கா��க."

"இேதா சா�. எ�னா �ரா�ளமா சா�?" எ�� �லக� �.�.�.ைய எ��� வ�தா�.
அ� வழ�கமான இ�ப� �பா� �.�.�.
32 அ��ல� ெதாைல�கா��� ெப���� ஒ�ய� ஒ� ��ட� படல�தா� —
நைக� கைட� ����. �மா� அ���ய ��னைகைய ��ட இட������
ெதாட��தா�.
“உ�க கைட ஓன� யா�?”
“��னாலா� ேச� சா�. ப�க��ல நைக� கைட...”

"ஐ ேநா. உ�க ைந���ேக� �.�.�. ��� ேபா����. க��ெள��� ����
�ேட
ஷ �ல வா�����க" எ�� ெசா����� நைக� கைட�� �ைர�தா�
இ��ெப�ட�.

கைட�� இ��தவ�க� எ�ேலா�� பத�றமாக� பா��க இ��ெப�ட�
அம��தலாக ஒ� நா�கா��� அம��� சேரெலன� �ழல ய�த��தா�. ஆனா�
அ� �ளா��� நா�கா�.
“ேச��, � ச�ப��ல ெர�� ல�ச �வா��� இ���� ப�� காணாம
ேபான உ� ைவர� �ைட�����. ஆனா ஒ� �ரா�ள�...” எ�றா� �மா�.
கைட�கார� ெந���� �ய�ைவ �ள�� வர எ��� ���� எ��� ��றா�.

“� ���ன ைந���ேக� �.�.�.ல இ��த கைட ���கைர� காேணா�. அைத
���க� இ�லாம ��ட� ப�ணா உன�� அ�� �வா ஃைப�.”

ேபயைற�தா�ேபா� ெத��த ேச�� “அ��� எ� கைடதா�” எ�றா�.

“நா� எ� ேமா�” எ�றா� �மா� அவ� ைக�� �ல�ைக மா��.

(ஆன�த �கட� 'ேபேயா� ப�க'��� ெவ�யான�)

பா���ேர

"ப�ட�பக�� வ���� ���� �க��� ��ட�க� ��கர ெகா�ைள!"
எ�� ம�நா� தைல��� ெச��க� வ�வத�� ��ைதய நா� ���� நட�த
ேப�� ஆஃ� ஜா��க�� தைலைம� �ைள�� ேபா�� �� ஆஜரா����த�.
இ��ெப�ட� �மா� வ�தேபா� '�ைர� �ைன'� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�
எ�� காவ� ���ன� ஒ��� ��றா�க�.

"எ�ன�யா ஒேர பா���ேரயா இ���?" எ�றா� �மா�. உ�ைம�� அ�த
இட� அ�ப��தா� இ��த�. தைர�� �மா� 15 ேப� �ப��� ேகால���
�த�� �ட�தா�க�. ஆ� ஊ�ய�க� த�த� இ��ைகக�� �ைச�பலைகக��
ேம� எ��� ஒ�க� க������தா�க�. "சா�, இ��க �������கா�க சா�"
எ�றா� கா��ட�� 114 பத�.
"������டா? சா�, எ����க" எ�� ேமேனஜ� ேபா� ெத��த ஒ�வைர
�மா� ��� காலா� எ��னா�. ேமேனஜ� சாயலா� �ர�� ப��தா�. "அட
ஆமா, ���றா�" எ�றா� �மா�.
�தல�ைத� பா�ைவ��ட �மா��� �தல�ராண�ைத� ெசா�னா�
கா��ட��. 12 ம���� ெகா�ைள. �க�� அ��த நா�ைக�� ேப�
வ����� �ைழ�� எ�ேலா� ��� �ேளாேராஃபா�� அ��� மய��
�ழைவ�����றா�க�. �. 40 ல�ச� எ����ெகா��
ெவ�ேய�����றா�க�. ெவ�ேய ேபா����� ���� வ�த இ� வ��
ஊ�ய�க� கேளபர�ைத� பா���� காவ� �ைற�� ஃேபா�
ேபா�����றா�க�. வா��ேம� ேகாமா �ைல�� ம���வமைன��
இ���றா�.
ச�பவ ேநர��� வ���� இ��தவ�க� யா�� இ��� ���ெதழ��ைல.
ேசாபா ெம�ைத ஒ�ைற ேமேனஜ���� தைலயைணயாக ைவ����தா�க�.
ஆனா� ேபா�ைவ �ைட�க��ைல. எ�ேக�� ைகேரைகக� இ�ைல. அலார�,
�.�. கா�ரா�க� உைட����தன. ���கமாக� ெசா�னா� எ�த� தடய��
இ�ைல. இ�த� �ழ�ப� ேபாதாெத�� வ������� �க�� ஆ�க�
ெவ�ேய�யைத யா�� பா��க��ைல.

கைட� �வர�ைத� ேக�� இ��ெப�ட� �����பானா�. "ஒ� ஃேபா����,
எ�லாைர�� எ���" எ�றா�. கா��ட�� �� ப�����தவ�கைள
உ����� உ����� எ��ப �ய�ற�. �ைறவாச� ெப�ம�ைய
அைழ�� �ல� ேம� த��� ெத��க� ெசா�ல�ப�ட�. ெம�வாக
ஒ�ெவா�வராக எ���ெகா�ள, அவ�க� அ�ப�ேய தைர��
அமரைவ�க�ப�டா�க�.
இத��ைட�� �மா� த�யாக ஒ� ெர�� நட�த� ெதாட��னா�. �ைல��
இ��த ஒ� ��ெதா������� �ளா��� ��ெகா�ைத எ��� ெவ�ேய
ைவ��� ெதா����� ைக ���� பா��தா�. ஒ� ��ெப���� த���
பா�ெக��� ைகேயா� வ�தன. ம�ற �ைலக����� இ��� ���
ெதா��கைள� க���தா�. �ல ஆ�ர� �பா� ேநா��� க��க� ���தன.
��ைப� ெதா��க� எ�லாவ�ைற�� க���தா�. அவ���� ேநா���
க��க�. ெமா�த� �. 40 ல�ச� இ��த� ேபா� ெத��த�. அேதா� இர��
பா���ேர ���க�, நா�� ேஜா�� ைக�ைறக�. �மா� ��னைக�தா�.
"இ�தா�யா ஃபார����, இெத�லா�ைத�� எ����க. பண�ைத� த�யா
ைவ. பச�க உ�ளதா� இ��கா�க."
அ���, மல�க மல�க உ�கா�����தவ�கைள �மா� பல �தமாக�
������ �ர���� பா��தா�. �ேழ ���த�� �ரா���க�, ப� இழ��க�,
ர�த� காய�க� ஏ�ப����தன. ஒ�வ���� தைல உ�����த�.
க�ைட ��ைடயாக இ��த ஒ� இைளஞைன� பா���� �மா� ேக�டா�: "��க
எ�ேக�� சா� வ��க? ெடபா�� ப�ண வ���களா?"

"ஆவ�ேல�� வேர� சா�. ெடபா�� ப�ண�தா� வ�ேத�" எ�றா� அவ�.
"உ�க �ட எ�தன ேப� வ�தா�க?"
"நா� ஒ��த�தா� சா�."
"எ�ப� வ���க?"
"ஆ�ேடால சா�."
"எ�ேளா ஆ��?"
"��த�ப� �பா சா�."
"��� எ��� ஃ�ெர�ஷா இ����க. அெத�ப� சா� உ�க���� உ�க

ஃ�ெர��� �� ேப���� ���த காயேம இ�ல? நா�க வ�ேறா��
ெத��ச�� ச���� ப��������களா?" எ�றா� �மா�. ேபயைற�த�
ேபா� ெத��த இைளஞ� பத�றமாக� தன� ந�ப�கைள� பா��தா�.
அத�காகேவ கா����த 114� ம�ற கா��ட��க�� அவ�கைள�
����ெகா�டா�க�.

"ஆவ�ேல�� ம���ேரா��� 300 �பா* ஆ��டா ��ணா��! அ�கதா�
த�� ப���ேட" எ�றா� இ��ெப�ட�.

* 2013ஆ� ஆ��� ஆ�ேடா க�டண �����த���� ��� எ�த�ப�ட�
(ஆன�த �கட� 'ேபேயா� ப�க'��� ெவ�யான�)

மரண� �ண�

“ெவ�, ெவ�, ெவ�!” எ�றா� இ��ெப�ட� �மா� �ண�கைள எ��யப�.
��� ��க���� ��ேன ��� �ண�க�. ஈர� ெசா�ட இர�� �ண�க�.
��றாவ� ஆ� ம��� �ைழ����டா�. ஒ� �ண��� �ற�த வா��
இ��� இ��த �ண�� ��� இர�� தைல��ர�ைடக�
�ைளயா��ெகா����தன. இ� �ண�க�� �ைகயான அ�ெட�ஷ��
ப�����ப� ேபா���த�. ஏென�றா� ��ெவ� �ர�க�� �ராணவா�
ேபா� ���� கனமான ெச�வக� பாைற க�ட�ப����த�. இ�வ���� 30
வய��� ேம� இ��கா�. �ைழ�தவைன உைட மா�� உ�கார
ைவ����தா�க�.
ச�பவ� �ண�கைள� ��� ஒ� ெப�ய ��ட� �ர����த�. ெதாைல�கா��
ஒ��ப��� �ழ எ��� பா��ப� ேபா� பல தைலக� �ண�கைள� பா��க
எ��ன.
�மா� எ��சலைட�தா�. “ஃப��� ேரா - பா�����க�னா நக��க,
ம�தவ�க��� வ� ���க” எ�� அத��னா�. �த� வ�ைச�கார�க�
�����தப� �ல�� ெச�ல ��னா���தவ�க� ��ேன வ�தன�. ���
�ண�கைள�� எ��� பா��தா� இ��ெப�ட�.
“யா� �த�ல பா�த�?” எ�� �மா� ேக�ட�� எ�ேகா �ைல����� ஒ�
இைளஞ�, “நா�தா� சா�!” எ�� ைக���� க��னா�. எ�ேலா��
அவ��� வ� ��டா�க�.
“எ�ன நட��� ெசா��.”
“எ� ேப� கேண� சா�. அ�க ப�����கா��ல சா� மா��க� (�த�
�ண�), அவர� பா�க வ�ேத� சா�. ெதா��� ச�த� ேக����. இவ�
(�ைழ�தவ�) ெகண��ல��� ஏற �ைர ப������தா�. நா� ஒ� க�ற�
ேபா�� ேமல ஏ��ேன�. ப�க��� �ண��ல�� ஆ� ��������� இவ�
ெசா�னா��� உ�ள பா�தா ஒ� ஆ� ெகட�தா�. பா�ய ெவ�ய
எ��ேதா�. அ��க��ற� எ� ஃ�ெர�ட� பா�க�ேபானா அவ� ��ல இ�ல.

ச�, ெகண��ல இ��பாரா�� பா�ேத�. அ�கதா� சா� ெபாணமா�
ெகட��றா�!” எ�� �����ேபா� �ர� க��ய� அ�த இைளஞ���.
இ��ெப�ட� மா�� ஆைட அ��த ��றாமவைன ஏற இற�க� பா��தா�.
“எ�ன�யா, க�� ச�யா க�ட�யா?” எ�றா�.
“ஆமா சா�, ெபாழ���ட� சா�” எ�� �ைழ�தா� அ�த வா�ப�.
“உ� ேப� எ�ன? உ� ேப��� அ��ற� எ�ன நட����?”
“எ� ேப� ��வாச��க சா�. இ�த� ப�கமா ேபா�����த�ப ெப�சா ஏேதா
ச�த� ேக������ வ�� பா�ேத�க. ஒ��த� ெகண��ல �������தா�.
யா��� பா�க ெசா�ேலா ��னாேல�� ம�ைடல யாேரா ஓ�� அ��சா�க
சா�. ெந��� ����� பா�தா ெகண��ல ெகட��ேற�. என�� ��ச��ட�
ெத�யா�� சா�. இவ�தா� கா�பா��னா�. அ��ற� இவ� ெசா�ன மா��
ெர�� பா�ய ெவ�ய எ��ேதா�” எ�� ெசா�னவ�� ��ம�ைடைய
�மா� தட�� பா��தா�. ����தா� இ��த�.
“எ�க, ச�ைடய� கழ�� பா�ேபா�” எ�றா� இ��ெப�ட�.
��வாச� உட�ற� அவசர��� கழ��வ� ேபா� பரபரெவ�� ச�ைடைய�
கழ��னா�. உட�� ��ப���� �ல இட�க�� ேந���யான �ற�க�.
தடய�ய� ��ண� அவ� �ண��� ���தேபா� அ�����த ஈர
ஆைடகைள�� அவ��� இ��த ெபா��கைள�� �மா�ட� கா��னா�.
அ�� �மாைர� கவ��த� ஒ� ேபனா� க��. அவ� அைத எ����
��ைமைய� ேசா��தா�, �ற� �க��� பா��தா�.
ஷ ு� மா��க�த �ளா�
“இ�ப நா� ஒ� கைத ெசா�ல��மா? ��� கேண
ேபா��� ெகாைல ப���க. அத ந�����கா�� பா���றா�. அவைர��
அேத மா�� க�ல� க�� ெகண��ல ேபா��� த���க. உ�க ெர�� ேப�
ேமல�� ப� �ழ� �டா��ற��காக ��� ���த மா�� கா���க ஒ�
ஷ ு உ�ைன
க�ல� ெகண��ல ேபா�றதா �ளா� ப���க. ஆனா கேண
����க�ட �ளா� ேபா���கா�. உ�ைன அ���� ேபா�� க�ல� க��
ஷ ு ேமல ��னா�ேய ந���ைக இ�ல.
ெகண��ல த�றா�. உன�� கேண
ஷ ு பய ெட�ச�ல
த�கா���காக பா�ெக�ல ேபனா க�� வ����க. கேண
க�ல ெகா�ச� �சா க���டா�. � க��யால க��ைத அ���ற�ப உட��ல
காய� ப�����. � ெவ�ய வ�ற����ளாற ஜன� ேச�����. மா���காம
இ��க ��க ������ ேதா�தா����க. ைர�டா?”

ஷ ு� ��வாச�� இ��ெப�ட�� கைத ெசா�ல�� ெவ�ேநரமா�
கேண
க������தா�க�. த���க வ� ேத� இ�வ�� க�க�� அைலபா��தன.
ஆனா� 114 ல��ைய உய���� தயாராக இ��தா�. தடய�ய� ��ண�� ேபனா
க��ைய அ� இ��த பா��� ைப�ட� ேச���� கா�� �ர��னா�.
இ��ெப�ட� �ழைல ர���� ��னைக�தப� இ�வைர�� ேக�டா�,
“எ���டா ெகா���க?”

(ஆன�த �கட� 'ேபேயா� ப�க'��� ெவ�யான�)

���� �மா�

"வா�ேகா!" எ�� ேம� ���� ��யா� அ�ைகைய� ெபா���ெகா��
வரேவ�றவைர (48) க��ெகா�ளாம� அ�த இர�� ப��ைகயைற ������
�ைழ�தா� இ��ெப�ட� �மா�. அவ� ேநராக� ெச�ற சைமயலைற��
ந��� ஓ� எ��த ெப�ம� (44) ப��த �ைல�ேலேய ஓட �ய�வ� ேபா�
�ட�தா�. ஆ� ேபா� ���-நா�� ம�ேநர� ஆ����கலா�. எ���
��ைக�� ���� அைண�க�ப�ட தடய� இ��த�. அவைர� ���
சா��ஸா� ேகா�ேடா�ய அ��ைல� வைர����தா�க�. கல��
ெகா��பத��� ேபா�� ஓ�ய� �யைண��� பைட�ன�ட� ேத�� ���க�
ேபா���டதா� ச�பவ நப� இ��� ேகா�ேடா�ய�����ேளேய
�ைறப����தா�.
சைமய� ேமைட ம��� அத� ��ன�, தா�� அ��த அைடயாள�கைள�
க�ன�கேரெலன� பைறசா��ன. �வ�� ஏ�ப����த �க�ெப�ய ஓ�ைட
வ�ேய எ������ பா�ைவயாள�க� ெத��தா�க�. �மா���� க�க�
ப��தன – அ�த இட��� அப��த ெவ�காய ��ச�. தைர�� எ�ேக��
ெவ�காய��� அைடயாள�க� காண�பட��ைல. இ��ெப�ட� அைத
மன��� �����ெகா�டா�.
இற�தவ� �க� ��� �ைத����த�. ேம�ச�ம� ��ைமயாக� ெபா���
அ��� இ��த ச�ம�ைத� த�ைனய�யாம� கா��ய�. ெவ���ேபா�,
��வ�க� இ��, �ைகயான ெக�ஷா ஒ�பைன�� இ��த ஜ�பா�ய�
ெப� ேபா� ெத��தா� அ�த� ெப�ம�. �மாைர� ��ரா��ய�
எ�னெவ�றா� �ண��� �க�ைத�� வ���� ெகா�ச�ைத�� த�ர
உட�� �மா� 40% ��காய�கேள இ��தன. ���ட� ெவ�����ட�
எ�றா�க�. ���ட� உ���ள�� �ட�த� உ�ைம. ஆனா� �க� ம���
அ�கமாக� ேசதமைட�த� எ�ப�? �ப�� அ�த� ெப�ம��� �க���
ெதாட�����க ேவ��� எ�� ஊ��தா� �மா�.

"இ����� காைலல�ட ந�லா இ��தா. ம�ய�����ள ���ட� இ�ப�
ஆ����. �� ���ட�. ப�க��� ெத� வைர��� ேபா���ேத�.

வ�ற����ள எ�லா� ���� ேபா��" எ�றா� கணவ� ேக�.
�மா� ப�ல��காம� �ட����� ெச�� ேபா�� �ைற�ப� ேநா�ட�
��டா�. �வ�க�� இைல� ��ைளயா� பட�, ப�� ��ட� தாமதமான �வ��
க�கார�, கணவ�-மைன�-இ� �ழ�ைதக� அட��ய ��� �ைக�பட�, மாத
நா�கா�� என ஒ� சாதாரண� ���ப� ���ர� ���த�. ெபா��க�
அைட����த ஓ� அலமா��� எ�ெண�� ���, பல வைக ம���க�,
பைழய ம���� ���க�, ஒ�பைன� ெபா��க� �ர�����தன. �மா�
ஒ�ெவா� ம��ைத�� ம���� ��ைட�� எ���� பா��தா�. அ�ேக
ெதாைல�கா��� ெப��. அத� ேம� ���� ஒ� ��ைளயா� ெபா�ைம, ஒ�
��� ட�பா. �மா� ைக�ைற� ைகயா� ��� ட�பாைவ அ��ப����
���� எ��� எ�லா ப�க�� ������ �க���� பா�������
தடய�ய� ��ண�ட� ெகா��தா�. நா�கா���� ஒ� ேத� பா�பா���
ேபனாவா� இ��ைற வ�ட�ட�ப����த�. �மா� அ��� ெச�� பா��தா�.
அ� ��ைதய நா�� ேத�. "ேந��� ேத�ய எ��� மா�� ப������க?"
எ�றா� �மா�. "ேந�� ஏகாத�, அதா�" எ�றா� கணவ�.
அ��� பா��ைம� க�����தா� �மா�. ச�ப��� ��த�ப��த�ப�ட இட�.
ஒ� �ைல�� அ�ல�, க��� ஹா�� �ர�, ��வ�� கா�யான ஒ�
ஃெபனா�� ��� ஆ�யைவ இ��தன. �மா� அ�த� ���ைய எ��� ��
அ�ேக �க��� பா��தா�. ����� உட� �ைட�த� ேபா� உல��� இ��த�.
அைத�� எ���� தடய�ய� ஆ�ட� ெகா��தா�. �மா�� ேதட� ���த�
ேபா� ெத��த�. �ட����� ����� ெச�றா�.

"இ���� எ�ன சைமய�?" எ�றா� �மா� அ�த� கணவ�ட�.
கணவ� இைத எ��பா��க��ைல. "சைமயலா?" எ�றா� ����.

"ஆமா. ����" எ�றா� �மா�.
"ெவ�ைட�கா� �ழ��, த�கா� ரச� அவைர�கா� ெபா�ய�, ெவ�ள��கா�
ப�ச�…"
"ெவ�காய �ரண� மா�� எ��� ப��யா?"
"இ���� �வாத� சா�. ெவ�காய� ப�ண மா�ேடா�" எ�றவ�� �க�
உடேன ெவ��ய�. �மா� எ��பா��த� அைத�தா�.
"ெத���" எ�றா� �மா�. "�ழ�ைத�க எ�க?" எ�றா�.

"பா�� ������ ேபா���கா�க."
"�ழ�ைத�க��� ெசா��யா�சா?"
"ெசா��யா�� சா�. ஃ�ைள�ல வ��������கா�க ெட��ேல��."
"��கதா� ெகா���க�� ெசா�����களா?"
"சா�! எ�ன ேபச��க?"
"உ� மைன��� ஜலேதாஷ�. அதனால அவ�க��� வாசைன ெத�யா��றத
�� ப������ பா� பா��ர��ல இ��த பாைல� ெகா���� ெபனா�ல
ஊ�����ேக. அவ�க��� இ��த ச�ல ெவ��தெத�லா� பா�� ந��
ெபனா�ல அ���ல ெவ����கா�க. ெபனா�� ெபா��ற�ப ெவ��� அ�த
அ����ல ஏ�கனேவ ஹா�� ேப
ஷ ��டா இ���ற உ� ச�சார� ஹா��
அ�டா� வ�� இற���டா�க. ���ட�� ெவ������. ெபனா�� வாசைன
ெத�யாம இ���ற��� ெபா�டா�� எ��ற ெந���ல �ைறய ெவ�காய�த
அ��� ேபா����க. ஆனா �ைறய தடய�கள எ�க��� ��� ெவ����க"
எ�றா� �மா�.

"எ�ன சா� அ�யாயமா கைத ெசா���க! எ� ெபா�டா��ய நா� எ��� சா�
ெகா�ல��?"
"அத �ேட
ஷ �ல வ�� ��ெட�லா எ��ைள� ப���யா�."

(ஆன�த �கட� 'ேபேயா� ப�க'��� ெவ�யான�)

ஃப�� �ேள

ஒ� ெவ����ழைம ��பக� 11 ம�யள�� அ�த அ��
வ���ெகா����த வச�யான சா� ������ வல� காைல எ���ைவ�தா�
இ��ெப�ட� �மா�. கா��ட�� 114 ��ெதாட��தா�. ����� �ைழ�த��
���� ஏ.�. ��� அவ�கைள அைண���ெகா�ட�.
அ�த� ெப�ய �ட��� ேதாராயமாக எ�ப� ேப��� அ�பா� �மா�
ெதா��� வய� �தா�� ஒ�வைர �வேரார��� ஐ� பாள�க�� ேம�
�ட�����தா�க�. ெம��ய ���ப�க�, ������க� த�ர அ�த இட�
அைம�யாக இ��த�. �மா� �ைழ�த ம�கண� எ�ேலா� பா�ைவ�� அவ�
ப�க� ����ய�, ��வ�க� ெமா�தமாக உய��தன. �மா� ெந���� ெச��
பா�ைவயா� சடல�ைத ேம��தா�. அவ� பா�ைவ�� உ�காயேமா ெவ��
காயேமா எ��� ெத�பட��ைல. �ண� �ழ�. கா�� ச�தமாக� க��னாேல
மாரைட�ைப ஏ�ப����டலா�. ைகேரைக, �ஷ� எ�� ��� எ��க
ேவ��ய��ைல.
�தா���� ஐ�ப� வய� மக� ேபா� ெத��த ஒ�வ� எ��� �மா�ட�
ேக�டா�: "எ�ன சா� ேவ��?"

"இ�க தன��க� யா�?"
"நா�தா�. எ�ன ேவ��?"
"இற��ேபான ேல� ப�� ெகா�ச� ெகா���� ேக�க��" எ�றா� �மா�.
"அவ�க எ�க�மா சா�. காைலல ஹா�� அ�டா� வ�� இற���டா�க. அ�
ப�� எ�ன ேக�க�ேபா��க?"
"இ�த ச�த��ப��ல உ�கள� ெதா�தர� ப�ற��� ம���க��. ஆனா இ�
அ�ஜ�� ேபா�� ேம�ட�…"
"சா� சா�, ெர�� நா� க��� வா�க. ெர�� ம��� எ���ேறா�. ேவைல
�ைறய இ���," தன��க� எ��சலாக� ெசா�னா�.

"ப�க��ல ஏதாவ� ��ல ெவ��� ேபசலாமா, �ேட
ஷ ��� வ��களா?"
எ�றா� �மா� அ��தமாக.
�����ட தன��க�, வல�ைகயா� ஒ� �ைசைய� கா��னா�.
ெப��பாலானவ�கைள� ேபா� இவ���� வல�ைக� பழ�க�தா� எ��
மன�� �����ெகா�டா� �மா�. இ�வ�� த�யாக ஓ� ஆ��லாத
அைற��� ெச�றா�க�.
�மா�� தன��க�� அ����த 90க�� பா��லான �ஷ� நா�கா�க��
அம��த�� தன��க�ைத� �மா� உ�வா��னா�. ஐ�ப� வய��� ��ய
நைர. ஆனா� ��ைம ெந���னா�� வ��ைக �ழ அ�ம��காத மரப�.
இழ��� அ�ைக அவர� க�கைள� �வ�பா�����த�. ச�ப���
�����த� ெச��ெகா�டத� அைடயாளமாக க����� ேபாேலா �-ஷ��
கால��� �����ட� �ள ��� ���க� �டா��� ��வாச�
கா���ெகா����தன.

"ஓ.ேக. ��ட� தன��க�," எ�றா� �மா�. "உ�க�மா எ�தைன ம���
இற�தா�க?"
"காைலல எ�� ம� இ����. அவ�க���� ெதா��� வய� சா�. ஹா��
ேப
ஷ ��. அ�ப��தா� சாவா�க. இ�ல ேக�� ேக�க எ�ன இ���?"
எ�றா� தன��க� ேவதைன�ட�.
"உ�க�மா சா�ல ஏேதா ������ நட�����றதா எ�க���� தகவ�
வ�����. அ� ச�ம�தமா ேக�� ேக�க��."
"எ�ன �ெட��� ேவ�ேமா ேக��க, ெசா�ேற�" எ�றா� அைம�யாக
தன��க�.
"அவ�க சா�ற�ப எ�ன ப��������தா�க?"
"ேப�ப� ப�������தா�க."
"அ�த ைட�ல ��க எ�க இ����க?"
"�� ெவ���க� ேபா���ேத�."
"உ�க�மா��� ெசா�� எ�னா இ��கா?"
"நா�க�லா�தா� அவ�கேளாட ெசா��" தன��க� உ��கமாக� ெசா�னா�.

�மா� எ��சலைட�தா�. "உ�க�மா ேப�ல எ�ென�ன ெசா�� இ���?
�ெட�லா ெசா���க."

"இ�த ��, ராய�ர��ல ெர�� ��, ஊ�ல அ�வ� ஏ�க� �ல�, ேப��ல ஒ�
ப�ன�� ேகா� பண�, அ��ற� நா�க, அ�வள�தா�."
"உ�� ஏதாவ� இ��கா?"
"இ���, ஆனா வ����ட இ���."
"ெசா�ெத�லா� யா� ேப��� எ�� ெவ����கா�க?"
"எ� ேப�ல�� எ� ெபா�� ேப�ல��."
"����ஃ��. கைட�யா எ�ப �� ெவ�������க?"
"சா�?"
�மா� ேக��ைய ���� ேக�டா�.

"ெர�� மாச� இ����."
"ெர�� மாச���� ��னா� ��க �� ெவ�����ட அ���� எ�ன
�ழைம?"
தன��க� ���தா�. "அெத�லா� எ�ப� சா� ஞாபக� இ����? ச�ேட��
�ைன��ேற�."

"ைர�. ��க ேபா� உ�க �சைஸ அ����க."
"உ�க��� யாேரா எ�கள� ப�� த�பா தகவ� ������கா�க சா�."
"அெத�லா� நா�க பா����ேறா�. ��க ேபா� உ�க �சைஸ அ����க."
தன��க� �ழ�ப� �ைறயாம� எ��� ேபானா�. �ல ெநா�க�� �டைவ�
தைல�பா� வாைய� ெபா���ெகா�� ஒ� ெப�ம� வ�தா�.

"உ�க ஹ�ப�� கைட�யா எ�ப �� ெவ�����டா��� �யாபக�
இ��கா ேமட�?" எ�றா� �மா�.
"எ���� ேக����க சா�?"
"அ� எ�க �ர�சைன. நா� ேக�கற��� ம��� ப�� ெசா���க."

"ெர�� மாச� இ���� சா�."
"அ���� எ�ன �ழைம?"
"ஞா�����ழைம சா�."
"ந�லா ெத��மா?"
"ெத��� சா�. கால�ட�ல ���� ெவ����கா�."
"உ�க ஹ�ப�� எ���காவ� ெவ����ழைம �� ெவ����காரா?"
"இ�ல சா�. என��� ெத��� இ�தா� �த� தடைவ."
"��கதா� காைலல க��ேரா� ���� ஃேபா� ப���களா?"
"இ��ேய சா�" எ�றா� அ�த� ெப� பத�றமாக.
�மா� ��னைக�தா�. "பய�படா��க. உ�க ேப� ெவ�ய வரா�."

"நா� இ�ல சா�!"
"உ�க���� உ�க ��ஷ���� ஏதாவ� �ரா�ள�?"
"ஒ� �ரா�ள�� இ�ல. நா�க ச�ேதாஷமா�தா� இ��ேகா�" எ�றா� அ�த�
ெப�ம� ப�ெட��.
�மா� ���� ��னைக��, "��க ேபா� உ�க ��ஷைன அ����க"
எ�றா�.
��� ேநர��� தன��க� ெபா�ைமெய�லா� இழ�� �யலாக அைற���
வ�தா�.

"எ�ன சா� ேவ�� உ�க���?" எ�றா� �ல�பலாக.
"உ�க அ�மாைவ� ��ட� ேபா��� ெகாைல ப�ண��காக உ�கைள� ைக�
ெச�ேற�" எ�ற �மா�, இ���� மா�����த �ல�ைக எ��தா�.
"வா� நா�ெச��! �த�ல ெவ�ய ேபா�க!" எ�� எ��� ��� க��னா�
தன��க�.
"ெவ����ழைம �� ெவ�����டா அ�மா��� ஆகா��ற� ேபா��
�பா��ெம������ ெத��� தன��க�" எ�றா� �மா� �����ெகா�ேட.

தன��க� ���ெடன எ��� எ�ேலா�� பா��க ����� ெவ�ேய ஓ�னா�.
��க �சா���� ��ப� ேவ��ைக பா��க� பரபரெவ�� ெவ�ேய வ�த�.
ச�ைட� ைப����� கா� சா�ைய� ைக�� ைவ���ெகா�டா� தன��க�.
அத�காகேவ கா����த 114, தயாராக� ����ைவ����த ஒ� �ைனைய�
���ேக ஓட ��டா�. தன��க� �������� �ைலயாக ��றா�. �மா�
சாவகாசமாக ெவ�ேய வ�� அவ��� �ல�� மா��னா�.
"உ�ைனெய�லா� ���ெய�� வ�ஷ� உ�ள ெவ�க��" எ�றா�.

க����� ர�த���

�றநக�� இ��த அ�த� த� ��ைட இ��ெப�ட� �மா� அைட�தேபா�
வாச�� �� ��ட� �����த�. கா��ட�� 114 அவ��காக ெவ���
கா����தா�.

"எ�ன �ேச
ஷ �?" எ�� கா��ட��ட� ேக���ெகா�ேட ப�ேய�னா�
�மா�. "ம�ட� ேக� சா�" என அவைர� ��ெதாட��தா� 114.
ேபா�� �ைக�பட�கார� ெப�ய �ட��� ேசாபா�� �ட�த ெகாைல�
�ண��ட���� �ர �ல� ��� படெம����ெகா����தா�. �மாைர�
பா��த�� ச��� ைவ�தா�.
இட�கா� �������� ெவ��ப��� ச��� தைர�� �ரள, ைகதா���
க�ைட �� வல�கா� �ட�க, தைல�� அ��� தைலயைண�ட� ேசாபா��
�ட�த� ஆ� �ண�. இ��ெப�ட� அ��� ெச�� பா��தா�. வய�
��ப�ைத������ நா�ப� இ����. ��மணமானத�� அைடயாளமாக�
க���� தா�. ெந���� ச�ன�ச�யாக� ெபா�� ைவ��� இட��� ஆ�
அ�����த�. அ�த இட�ைத� ��� ேவ� �ற�க�, காய�க� இ�ைல. எனேவ
ஓ�� அ��த ஒேர அ��� ஆ�ைய� �������பா�க� ேபால. �����
ெந���� �� ேகா�க� பா��த வ�ட �ைன ம��ேம ெத���ப� ஆழமாக
இற�����த� ஆ�. அைத� ��� ம�ைடேயா��� ��ச�க�
ஏ�ப����கலா�. ஆனா� ம�ைட�� ெவ������ பா��தா� க���
ஒ���ெகா���ப�யான க��த�. �மா� த� ச�ைட�ைப����� ஒ�
���ைய எ���� �ண��� தைலைய இ�ப�க�� ����� பா��தா�.
��ன�தைல ��க�ைத கா��ட��ட� கா��னா�.

"��வநாதன ெந��ல ஆ�ய���� ெகா����கா�க சா�" எ�றா� 114.
"யா� ��வநாத�?" எ�றா� இ��ெப�ட�.
"இ��தா� சா�" எ�� �ண�ைத� கா��� ெசா�னா� கா��ட��. �மா�
ேயாசைனயாக� தைலயா�� ஆேமா������ ��வநாதைன� ��� ேநர�

உ��� பா��தா�.
ப�க�� அைற�� அ�� அட�� அ��த பா�ட�ைத� ெதாட��� ெப�
ேகவ� ேக�ட�. ஒ� ெப�, ச�ேதக����ட��� ��வநாத�� மைன�
ேர�கா (�மா� 30 வய�), இ� ைககளா�� �க�ைத ���ெகா��
�வேரார��� உ�கா�����தா�. அ�ேக அவைர சமாதான�ப����ெகா��
ச�� ��த இ�ெனா� ெப�ம�.

"எ�ன�மா ஆ��?" எ�றா� �மா� �ரைல இள���ெகா��.
"காைலல எ��� பா�தா எ� ��ஷ� ெபாணமா ெகட��றா� சா�. ம�ைடல
ஆ� அ������. அவ��� இெத�லா� ���கேவ ���கா�!" ேகவ�
ெதாட��த�.
"காைலல எ�ப எ����க?"
"அ�சைர ம� இ���� சா�."
"ரா��� ஏதா��� ச�த� ேக���சா?"
"இ�ல சா�."
"உ�க��� யா� ேமலயாவ� ச�ேதக� இ��கா? அவ��� எ���க
யாராவ�…"
"அெத�லா� இ�ைல�க சா�. அவ� யா� வ����� ேபாக மா�டா�."
"ந�லா ேயா��� ெசா���க�மா. கதைவ� ெதாற������ உ�ள
வ����கா�க. அவ���� ெத��ச யாேரா ஒ� ஆ�தா� இ�ப� �ேஹ�
ப����கா�. அேநகமா அவ�தா� கதைவ� ெதாற�� �����பா�…"
"அ�ப� நட����தா ச�த� ேக�� நா� எ�����ேபேன சா�! ச�த��லாம
����ேபா�ேச!" மைன� ���� அழ� ெதாட��னா�.
������� ச��� கா��ட� ��� ேபாக��ைல. நைகக�� ஒ� ��கா�
�டாம� ப��ரமாக இ��தன. �ேரா ���ய ேகால��� �ட�த�. ��வ�
����ய �மா�, ��ைளயா� ெபா�ைம ப��த �வ�� க�கார�ைத� பா��தா�.
தல���� வ�� ப�ைன�� ��ட�க� ஆ��� ��றவா� யா� எ�� ஊ��க
��யாத�� �மா��� எ��சலாக இ��த�. 'அ�வள� ெப�ய ஆளா �?'
எ�� �ைன���ெகா�டா�.

�ைர� �ைன� ெதா�தர� ெச�ய ேவ�டா� எ�� உ�தர��டா�
இ��ெப�ட�. ��வநாத� �ேரத� ப�ேசாதைன�� ��ைட க�ட�ப�டா�.
அவர� மைன�, அ��� அம��� ேத���ெகா����த ப�க������
ெப�ம��� ���� த�க ஏ�பாடான�. ������ ஆ�த�ைஜ�
ேதாரண�க� ேபா� ம�ச� ��ப�கைள� க��� ���� ேபா�டா�க�. �மா�
�ேட
ஷ ��� ��ல�ைட� ெச���னா�.
இ��ெப�ட� அவசர�ப����� ேபா��மா��ட அ��ைக ைக�� வர
இர�� நா� ஆன�. �மா��� ��ேப ெத��த இ� �ஷய�கைள அ��ைக
உ���ப���ய�. ெமா�ைண ஆ�த�தா� – அேநகமாக� க�ைடயா� –
��ம�ைட�� அ��� ெந���ெபா��� ஆ� அ������றா�க�. ஆ�
அ��ததா�தா� ஆசா��� இதய� ���������ற�. �த��
��ம�ைட�� அ��� மய�க��� ேசாபா�� �ட��ய ��� ஆ�ைய
இற�����பா�க� எ�� ஊ��தா� �மா�. எ�வள� ெத��த ஆளாக
இ��தா�� ம�ைட�� ஆ� அ��க ஒ���ெகா����க ��யா�. அ�த
மா�� ஓ� உறைவ �மா� இ��� பா��க��ைல. இ� ஏேதா ஒ��த
அன���யாைவ� ெகா��த ��� ெச�ய ேவ��ய கா�ய�. ெகாைல நட�த
ேநர�, ந��ரைவ� தா�� 1.00-2.00 ம� எ�ற� ��ேபா��.
ஆ�, ேசாபா, கத� எ��� ைகேரைக இ�ைல. அைவ ��தமாக�
�ைட�க�ப����தன. ேமைஜ, நா�கா� த�ர கனமான மர� சாமா�க�
எைவ�� இ�ைல. ேவைல�� ஆகாத வைக�� ��ைட� ��� ஏராளமான கா�
தட�க� இ��தன. வ�� அ�கா� ��வநாத�� இ�ல�தர� ேர�கா��
அ�க ச�ைட ச�சர��லாம� வா��ததாக அ�க�ப�க��ன� ெசா�னா�க�.
ச������ வா��ைக ேபா� ெத��த�. மைன� ��றவா�யாக இ��க
��யா� எ�� �மா� அ�ேபாைத�� ��� ெச�தா�. ஆனா�
ெந���ெபா��� க��தமாக ஆ� அ��க�ப�ட�� ஏேதா ��� இ��பதாக
அவ���� ேதா��ய�. ஆனா� அ� எ�ன? ��தமாக� ெத�ய��ைல.
��றா� நா� ெகாைல ����� இ�ெனா� வ�ைகய��தா� �மா�. த���
அவ���� ���காத வா��ைத �த�க�ணா�. ஆனா� இ�ேபா� ேவ�
வ���� அைத�தா� ைக�� ைவ���ெகா�� ேசாபா��� அ�ேக தைரைய
ஆரா���ெகா����தா�. வாச����� ேசாபா வைர ஆ�கா�ேக இைற��
�ட�த ��ைழக� ேபா�ற �ல ெபா��க� �மா�� காவ� �ைற� க�க��
ப�டன. அவ�ைற� தம� ஆ�தான ���யா� ெம�ல எ��� ஒ� பா���
ைப��� ேபா���ெகா�டா�.
ேர�கா ��வநாத� இ�ேபா� நா�� �ேலா��ட� த�� இ��த தம�

�ர�� உற�ன� ����� இடமா�ற� ஆ����தா�. �மா� அ�ேக ேபா�
இ��� �ல ேக��க� ேக�ட�� �ல தகவ�க� �ைட�தன. ���� இர��
ேப� இ���� ���ேக� சா� ைவ���ெகா�ள��ைல. ��ெப�லா�
இ�வ�� ஒ�வ� ��ைட� ����ெகா�� ெவ�ேய ேபானா� சா�ைய�
ப�க������ ெகா��தா�க�. இ�ேபா� ஜ�ன��� உ�ப�க�
ஒ���ைவ�� ஜ�ன� கதைவ ��� பழ�க� வ����த�. அைத�தா�
யாேரா பா��� எ��� நக� எ�����க ேவ���. அ�த இட���
�ழ��பவ�க�� ஒ�வ�� ைகேவைலயாக இ��கலாேமா எ�� �ைன�கலா�
எ�றா� உ��ப�யான உ�ேநா�க� எ��� அக�பட��ைல.
ெகாைல நட�த நா�கா� நா� தடய�ய� ஆ�வக������ ஓ� அ��ைக
வ�த�. இ��ெப�ட� அ�� வ�த ��ைழக� அவ� ��ேப எ��பா��த�
ேபா� அ��பைட�� சண� இைழக�. சண� எ�றா� ேகா��ைப ெச�ய�
பய�ப�� ரக�. �மா�� அ�பவ��க ��வ�க� இ��ைற ���கமாக�
����ன.
அ��த நா�� ம�ேநர��� (ேபா��வர�� ெந�ச�) �மா�� கா�
ேர�கா�� உற�ன� ���� பா������ ��ற�.
ேர�கா இ�ேபா� ெகா�ச� ெத�வாக இ��தா�. �மாைர ெமௗனமாக
வரேவ�றா�. �மா� எ�த ச��ரதாய�� இ�லாம� ேநர�யாக� ேக��கைள
அ��க ஆர���தா�.

"உ�க ��ல ேகா��ைப இ��கா?"
"இ���ேம. எ���� தரவா?" எ�� �ழ�ப� கா�� எ��தா� ேர�கா.
"இ�த ��ல இ�ல. உ�க ��ல."
"நா�க ேகா��ைப எ�லா� �� ப�ற��ல சா�."
"ஓ.ேக. சா�ய �த�ல ப�க�����ல ����������த ��க, அ��ற� ஏ�
அைத உ�க ��� ஜ�ன�ல ஒ��� ெவ���க?"
"அவ�தா� அவ�க ��ல ���க ேவணா�னா�."
"அ�ப�யா? ஏ�?"
"ப�க����� ஆ��� எ�க ����� ��ய� பா�க வ�வா�க. அ� எ�
ஹ�ெப����� ���கல. எ�க����ள ச�ைட ஆ����. அவ�க வ�றத

�����டா�க. எ�ேனாட ேபசறைத�� ��பா���டா�க. அ�பதா� சா�
����றத ����ேன�."

"அவ�க ஏ� உ�க ��ல �.�. பா�க��? அவ�க ��ல இ��யா?"
"இ���. ஆனா அவ�க ��ஷ� ��ல ��ய� பா�க �டமா�டா�. பச�க
ெரா�ப கா���� பா�பா�க."
ஷ �" எ�றா�.
"ஐ �" எ�ற �மா�, "ேத�� � ஃபா� த இ�ஃப�ேம
இைத� கவ��காம� இ�����ேடாேம எ�� மான�கமாக� தைல��
அ����ெகா�ட இ��ெப�ட�, "இ�த சா�ய� கா�� ஏ�யால இ���ற
���ேக� சா�� கைட எ�லா�ைத�� �சா�" எ�றா�, "ஓேக சா�" எ��
ப�ல��த கா��ட��ட�.
�மா� 114ஐ அ������ ��வநாத�� ப�க��������
பற��ெகா����தேபா� கா��ட��ட���� தகவ� வ�த�. இ��ெப�ட�
த�த சா�ைய இ� வார�க��� ��� ஒ� ��வ� ���ேக�
ெச�����றா�. மா���ெகா�ள மா�ேடா� எ�ற எ�வள� வ�வான
ந���ைக இ�����தா� ெகாைலயா� த� மகைனேய பய�ப������க
ேவ��� எ�� ஆ�ச�ய�ப�டா� �மா�.
��வநாத�� ப�க�� ��ைட �.ஆ�.எ�. ெகா��த ந��தர வய��கார�
ஒ�வ� ஆ��ர�����தா�. அவ� ெபய� ���ரம�. �மா� ������
�ைழ�த�� ���ரம� ெதாைல�கா�� எ��லான �ஷ� இ��ைக��
����� உ�கா��தா�. �மா���� ��னைக�� இ�ெனா� இ��ைகைய�
கா��னா�. அவ� வல�ைக இ�ெல�லா� கல��ெகா�ளாம� �ேமா���
சான� ெபா�தாைன� பரபரெவ�� அ����ெகா�ேட இ��த�.

"��வநாத� ெகாைல ச�ம�தமா உ�க��ட �ல ேக��க� ேக�க��."
���ரம��� மைன� மகால���, �மாைர� பா��க� �ட���� வ�தா�.
��வநாத� ெகாைல��ட �ற� ேர�கா���� ப�க� �ைணயாக இ��த
'ச�� ��த ெப�ம�' இவ�தா�.

"��க எ�ன ப���க ேமட�?" எ�றா� �மா�.
ஷ �ல ��சரா இ��ேக�."
"நா� இ�க ப�க��ல சா� ெம���ேல

"எ�த �ளாஸு�� எ�����க?"

"ந�ச�தா� சா�" எ�றா� அட�கமாக.
கா��ட��

114 உ�ேள �ைழ�தா�.

"க���������களா சா� யா� ப�ணா�க��?" எ�றா� மகால���.
"க�����ச மா��தா�" எ�றா� �மா� ��னைக��.
மகால��� �ைக�� ��றா�.

"எ�ப� சா� க�������க? ஹூ இ� த க����?" எ�� ேக�டா�
���ரம�. எ�ேக அைத� ேக�காம� ேபா���வா�கேளா எ�ற ெம��ய
கவைல�� இ��த �மா�, �ள�க���கான தயா��ப����ெகா��தலாக�
கைன�தா�.
"ெரா�ப ஈ�. ெகாைல ப�ணவ�க��� ��வநாத� ��� சா�
�ைட�����. அத ���ேக� எ�����கா�க. ைந�� ஒ� ம� இ���ற�ப
�லபமா கதவ� ெதாற�� உ�ள ேபா���கா�க. நட�கற ச�த� ேக�காம இ��க
ேகா��ைப���ள ������� ���� ����� ேபா���கா�க.
அ������ பா�� ��வநாத� வாச��� ��ைக� கா������ ேசாபால
����������கா�. இவ�க ��ென�ச��ைகயா ஒ� க�ைடயால
��வநாத� ம�ைடல ஒ�� ஒ� ேபா� ேபா�� அவைர மய���டா�க.
அ��ற� உட�ைப� ���� ெவ�� அேத க�ைடயால கெர�டா ெந���
ெபா��ல ஆ� அ���� ��ரமா ெகா����கா�க. ெகா�ன��ற�
ைசல�டா வ�த வ�ல ����� ேபா��டா�க."

"அெத�ப� அ�ேளா ���யமா ெசா�ல ����?" எ�றா� மகால���
���ைர�க.
"ெந��ல இ�� �சகாம கெர�டா ெபா�� ெவ��ற இட��ல ஆ�ய�
பா�த�பேவ இ� ேல�� ேவைலயா�தா� இ����� ேதா���. அ���
அ�த ெப�ஃெப�ஷ� – அ���� ��னால இ���ற மன உ��, அ�பவ�,
க���பா ��� ஏ�� ெசா���. சா���ைபய கா�ல மா������ த���
த��� ேபாற ஐ�யா ஒ� ந�ச� ��� ��ச����தா� ேதா��. ��க
��ேல��ேத ���க�ைடேயா ச��� ைல� த� எ������ ேபா�����க.
ெவ�ப�ைஸ உ�க ��ல ���ரமா ேத�� க�������ேவா�. ஸ��
வார���� அர�� வார���� வ�������. பாவ�, உ�க ைபயன ேவற
இ�வா�� ப������க. ந�லா ெகா���க ேபா�க!"
"நானா?" மகால��� ���டா�.

"��ன நானா?" எ�றா� �மா�. "��ய� பா�க �டாத ஆ��ர��ல
��வநாதைன ��ட���� ெகா�ன��காக உ�ைன� ைக� ப�ேற�!"

"ஹேலா!" எ�� மகால��� அல�னா� கணவைன� பா���. "இவ�க எ�ைன
இ������ ேபாறா�க, ��க பா���� சான� மா���� இ����கேள!"
"மகா, இ��ெப�ட� ப�க�� �யாய� இ���. எ�ப�ேம ச�ட�ைத ந�ம
ைகல எ������டா �ர�சைனதா�. பச�க �ைளயா��� வ�ற����ள
ெகள���. ம�தெத�லா� அ��ற� ேப��கலா�" எ�றா� ���ரம�.
�மா� �ல�� மா�� மகால���ைய� க��ய �டைவ�ட� �����
அைழ��� ெச���ேபா� ேக�டா�, "ஏ�மா, ���தாேன ச�பா���ேற? உ�
கா�ல ஒ� �.�. வா�� ��ய� பா����கலா�ல?"

"எ�னேவா ேதாணேவ��ல சா�!"

அ�பள� ெநா���ய� எ�ப�?

இ��ெப�ட� �மா�� ேரா�� கா� அவர� காவ� �ைலய�ைத
ெந����ேபாேத ஏேதா ச���ைல எ�� ����ெகா�டா�. ெவ�ேய
கா��க�� இல��லா மாநா�. அவ� அ�த� க��ட��� �ைழ�த��
எ�ேலா�� அவ��காக� கா����த பாவைன�� தயாராக �ல� வ� �ட,
ச��� ைவ�த �ைல�� �����த எ�.ஐ. ராஜஇராஜ� க��� ப�டா�.
"வா�க சா�" எ�றா� அ���.

"எ�ன ஆ��?" எ�றா� �மா�, ப�ைல எ��பா���.
"ஒ��த� க�ட�ல ேபா��டா� சா�."
"எ�க, கா��க?"
சடல�ைத� கா�யாக இ��த ெச��� �ட�����தா�க�. �மா� 30�� வய��
ஐ�த��� உயர�� ெகா�ட இைளஞ�. அ��ேலேய அவ� ���� ேபாட�
பய�ப���ய ��� ���� ைவ�க�ப����த�.

"ந�ம அ�ணா ஓ�ட� இ�ல? க�லால ஆ� இ�லாத�ப ைக ��� கா� எ���
மா����னா�ல. ஓ�ட�ல க��ைள� ப�ணா�ல. ந�ம 200 இ�� வ��
லா�க�ல ேபா�டா�ல. பா��� ேபா���� ெசா�ல ெசா�ேலா 210
ெகா��ேபா� ��டா�ல. ���� பா�தா ைபய� பா���லேய ���ல
���� ேபா�டா�ல," ராஜஇராஜ� �ள��னா�.
"ஃேப���� ெசா��யா�சா?"
"இ�ல சா�, ��க வ�த��ற� ெசா�லலா���தா� ெவ����."
�மா� �ண�ைத ெந���னா�. க���� ����� இ��கலா� �ல ���க�க�
காண�ப�டன. அத� ச�ைட�ைப�� ைக ��டா�. ெநா���ய அ�பள�
���க� அவ� ைகைய எ�ெணயா��ன.

"நம���ேன வ�றா�க பா��க சா�!" ராஜஇராஜ� அ����ெகா�டா�.

�மா� ம���� தைலயைச�தா�. �ண��� க��ைத� ����கா��னா�.

"���ல ���� ேபா�டா�� ெசா���க, ஆனா க���ல ��� இ���ன
அைடயாள�த� காணேம?"
"210 ஒடேன பா�� எ����டா�ல. அ�னால இ��ர
ஷ � உ�����கா�,"
சமா��தா� எ�.ஐ.
��ற�தா�ைடேய ெமௗனமாக �����த
உன�� எ�தைன வ�ஷமா ெத���?"

210இட� ேக�டா� �மா�: "இவைன

210 �����டா�, �ண�னா�, �ற� ெசா�னா� "��மா ஒ� ப�� வ�ஷ�!"
ராஜஇராஜ� �ைக�தா�. "ஏ�யா, இவைன� ெத���� ெசா�லேவ�ல?"

"உ���ட இவ� எ�ன ெசா�னா�?" எ�றா� �மா� 210இட�.
"எ���ட இவ� ஒ��� ெசா�ல�ேய சா�!" எ�றா� �ழ��ய 210.
"��ன இவ� ச�ைட�ல இ��த அ�பள� எ�ப� ெநா�����?"
கலவரமைட�த 210ஐ அ��ய �மா�, அவர� வல�ைகைய� சட�ெகன
இ��தா�. ��டாக� த�ேய �ட�த ஒ� ைகைய� பா��ப� ேபா� �ர���
பா��தா�. த� ��க�ேக ைவ�� ஆழமாக ��ைச இ��தா�.
�ற� அ�த� ைகைய ������ ராஜஇராஜ�ட� ெசா�னா�: "210 இ�த�
ைபயைன லா�க�ல ����� ��� த�ட� ேபான�ப ைபய� ெரா�ப ப�சனலா
ஏேதா ல�� ப��� ேப���கா�. அதனால அவ��� 210ஐ ��னா�ேய
ெத���� ��� ஆ��. ப�சனலா ��ட� ப�ல�னா 210 �ரேவா� ஆக
மா�டா�. 210�� இ��த ஆ��ர��ல ெந��ல �����கா�. அ�த� ���ல
ைபய� �பா�லேய ெச���டா�. ச�ைட பா�ெக�ல இ��த அ�பள�
அவைன� கா�பா�தல. ெநா������. அ��ற� இவேன அ�த� ைபயைன
பா���ல ெகா��ேபா� அவ� ���லேய ��� மா�����கா�. ஆனா
���ரமா எற���டா�. அதா� க��� ெந��ச தடய�ைத��ட� காேணா�. 210
ைகல எ�ண� கைற�� அ�பள வாசைன�� அ�ப�ேய இ��� பா�.
எ�ன�பா 210, ஊ��� ஒ� �யாய�, உன�ெகா� �யாயமா?"
ராஜஇராஜ� வா� �ள�� ேக�க,

210 தைல���தா�.

பல �ைற ேக��� ச��காத ேக��ைய ராஜஇராஜ� ேக�டா�: "எ�ப� சா�
க�������க? �ைச� மா��ேய இ���ேத சா�?"
�மா� ��னைக�தா�. "நா�� �த�ல அ�ப��தா� �ைன�ேச�. ஆனா
அ��ற�தா� ேதா���. நா� இ�ெவ��ேக� ப�ற ேம�ட� எ�ப� ெவ��
�ைசடா இ��க ����? அ�லதா� என�� ச�ேதகேம வ���..."

