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அ�ண��� அர	ேக�ற�

என�� வ�ழி�� வ�தேபா� உட� ெகா�ச� கைள�பாக ேதா#றிய�. 

இரெவ�லா� 'ராவ� ெச(த கைள��. ேந�*தா# அ�ண+�� 
தி,-சிய�� க�யாண� நட�த�. இரேவ கிள�ப� அதிகாைலய�� ெச#ைன 
வ�� ேச.�ேதா�. வ�த�� ப/�ைகய�� வ�0�தவ#, இேதா இ�ேபா� 
பதிேனா, மண���2தா# எ0�தி,�கிேற#.

எ0�த�ேம அ�ண� எ# மனசி� வ�� உ'கா.�� ெகா�டா3. அ�ண� 
மன���3 வ�த�ேம எ# 4#ன5 ச.ெர#* வ�ைற2�� ெகா�ட�. 

எ6வள7 அழகாக ��ெம#* இ,�கிறா3 அ�ண�. 8�ப. �'9யாக2தா# 
அ�ண# ேத9� ப�92தி,�கிறா#. இ�த வயதிேலேய ப02த பழ	களா(, 

:ைலக;� ��9<�.. அ�ப�பா...!! நிைன2தாேல ஜ'9 கிழி��வ�/� 
ேபால இ,�கிற�. இ#* அவைள கச�கி ப�ழிய� ேபாகிேறா� எ#ற நிைன�� 
வ�த�� மன��� ச�ேதாஷமாக இ,�த�.

ெகா�ச� �ழ�பமாக இ,�கிறேதா..? ச?.. ெசா�கிேற#.. எ	க3 �/�ப� 
ஒ, இ#ெசA' �/�ப�..!! இ#ெசA' �/�ப� எ#றா� உ	க;�� 
�?<ம�லவா..? எ	க3 �/�ப2தி� எ�த ஆC�, எ�த ெப�ைண<� 
வ�,�ப�ய ேநர2தி� �ணரலா�. தைடேய கிைடயா�. உட�க3 
இைண<�ேபா� கிைட��� உ#னத 4க2ைத, க'/�பா/க3 இ�லாம� 
அ+பவ��பத�காக, உற7 ெநறி:ைறகைள D�கி எறி�தவ.க3 நா	க3.

எ# ெபய. அேசா�. எ	க3 வ E'9� இ,�பவ.கைள ப�றி ெசா�Fகிேற#. 

எ	க3 வ E'9� G2தவ.க3 அ�பா, அ�மா, சி2த�பா, சி2தி.. அ�பா7���, 

அ�மா7��� இர�/ ைபய#க3. அ�ண+�, நா+�. சி2த�பா, சி2தி�� 
ஒ, மக3 இ,�கிறா3. ெபய. தEபா. எ# அ�கா. எ	க;ைடய இ�த 
இ#ெசA' ஆ'சிய��, �திதாக ஒ, H'டண�<� ேச.2�� ெகா3ள� 
ேபாகிேறா�. அ�தா# எ# அ�ண�ய�# �/�ப�.

அ�ண+� அ�ண�<� காத� மண� :92�3ளா.க3. நா	க3தா# 
இ#ெசA' �/�பேவ ஒழிய, அ�ண�ய�# �/�ப� ம�ற �/�ப	கைள 
ேபால சாதாரண �/�ப�தா#. ஆனா� இ#றிலி,�� அவ.க;� இ�த 
இ#ெசA' ேஜாதிய�� கல�� வ�/வா.க3. எ	க3 �/�ப2தி# இ#ெசA' 
பழ�க2ைத அறி�� ெகா�/, ஆ.வ� ஏ�ப'/, அவ.க;�, அதி� ேச.�� 
ெகா3ள வ�தி,�கிறா.க3.

அ�ண�ய�# �/�ப2தி� ெமா2த� நாேல ேப.. அ�ண� ர�யா, அ�ண�ய�# 
அ�மா, அ�பா.. அ��ற� அ�ண�ய�# த	ைக.. �'92ேதவைத ச�தியா. 
அ�ண�ய�# க#ன52திைரேயா/ ேச.��, ச�தியாவ�# க#ன52திைர<� 
இ#* கிழிய� ேபாகிற�.
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ந�ல ேநர� பா.2�, இ#* மாைல அ�ண�ய�# :தலிர7�� ஏ�பா/ 
ெச(தி,�கிேறா�. ச�ப�ரதாய�ப9, எ	க3 வ E'/ ஆ�க3 எ�லா� 
அ�ண�<ட# :தலிர7 ெகா�டா/ேவா�. அ�ண� எ	க;�� வ�,�� 
பைட2த ப�ற�, அ�ண�ய�# �/�ப:� எ	க3 �/�ப2தி� ஒ#றாகிவ�/�. 

அத# ப�ற� ேமேல ெசா#ன எ�ேலா,�, அவரவ. இJட�ப9.. யா,� 
யா,ட+� உறவ�� ஈ/ப'/ இ#ப� அ+பவ��க� ேபாகிேறா�.

எ�லாவ�ைற<� அைச ேபா'டப9 ெகா�ச ேநர� ெம2ைதய�� கிட�த நா#, 

ப�#� க'9லி� இ,�� எ0�ேத#. ெம�ல நட�� ெச#* பா2Lைம 
அைட�ேத#. பா2L� கதைவ த3ள5ேன#. உ3ேள அ�கா7�, சி2த�பா7� 
நி#றி,�தா.க3. அ�கா ெவ*� �ரா, ஜ'9ேயா/ நி#றி,�க, சி2த�பா ஒ, 
ஷா.'ெசா/ நி#றி,�தா.. 

அ�காவ�# ஒ, ப�க :ைல �ரா7�� ெவள5ேய ப��	கி� ெகா�9,�த�. 

அைத சி2த�பா வாயா� க6வ�, ச�ப�� ெகா�9,�தா.. அ�காவ�# ஜ'9 
ஒ��கி வ�ட�ப'9,�த�. அத# வழிேய, அவள� உ�பலான இள���ைட 
பள5-ெச#* ெத?�த�. அ�த இள���ைட��3, சி2த�பா இர�/ 
வ�ர�கைள ெசா,கிய�,�தா.. இ� எ# வ E'9�, நா# சாதரணமாக பா.��� 
ஒ, கா'சிதா#.

நா# பா2L:��3 Mைழ�ேத#. எ#ைன பா.2த��, சி2த�பா அ�காவ�# 
:ைலய�� இ,�� வாைய எ/2தா.. ஆனா� அவ;ைடய ��ைடய�� 
இ,�த வ�ர�கைள உ,வ�� ெகா3ளவ��ைல. மகள5# ��ைடைய 
�ைட��வ�'/� ெகா�ேட, எ#ன5ட� ேக'டா..

"எ#னடா அேசா�... ந�ல D�க� ேபால...?"

"ஆமா� சி2த�பா...!! ைந'லா� D�கேம இ�ைல...!!"

"எ�ப9 இ,���...? கா.ல நா	க�லா� D	கி'ேடா�.. நE<� உ# சி2தி<� 
ம'/� ெரா�ப ேநர� ெகா'ட� அ9-சி'ேட இ,�தE	க..!!"

"சி2திதா# ேக�கைல சி2த�பா..!! ேந2� ெசம G'ல இ,�தா	க..!! கா.லேய 
GC ஆ'ட� ேபா'ேடா�...!!"

"��...!! உ# சி2தி�� எ�ப<ேம நE#னா ெரா�ப ப�?ய�.. அேசா� �2�ற 
மாதி? வரா�#+ ெசா�லி'ேட இ,�பா..!!"

"ஆமா� சி2த�பா...!! சி2தி�� நா# எ�ப7ேம Aெபஷ�தா#.. அ� ச?... 

சி2தி எ#ன ப�றா	க..?"

"NNஹா....!! ைந'/லா� உ#கி'ட GC ஷா'/ வா	�னா3ல..? அச�� 
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ேபா( D	�றா..!! வா9 ேச�� �ள5�கலா�+ உ# சி2திய2தா# :த�ல 
H�ப�'ேட#.. அவ :9யைல	க.. உ	க ெபா�ைண D�கி'/ ேபா	க#+ 
ெசா#னா.. அ��ற�தா# உ# அ�காைவ D�கி'/ வ�ேத#.. ஷவ.ல 
�ள5�கC� ேபால இ,��-4.. எ	க L�ல ஷவ.ல ஒ0	கா த�ண�ேய 
வரைல.. அதா# உ# L:�� வ�ேதா�.."

"அ� ச?.. �ள5�க வ��'/.. அ�கா ��ைடைய �ட�4�கி'/ இ,�கீ	க..?"

"NNஹா...!! ஆமா�டா...!! காைலல உ# �� அ�ண�ைய பா2த�ல 
இ,�ேத எ# QF D�கி�கி-4டா.. எ#ன அ�சமா இ,�காடா உ# 
அ�ண�...? ���ஹN��..!! எ#ன ப�ற�.. ஈவ�ன5	தா# அவைள 
அ+பவ��க :9<�.. ந�ல ேநர2�லதா# சீைல உைட�க+மாேம..? ெசம 
Gடாய�/-4.. உ# அ�கா Hட ஒ, ஆ'ட� ேபா'/'/ �ள5�கலா�+ 
பா2ேத#.. அதா#.. அவ;��� G' ஏ2தி�கி'/ இ,�ேக#...!!"

"���.. பா2� ேநா�/	க சி2த�பா.. G/ ஏ2�ேற#+ ெசா�லி'/.. 

அ�ண� ேமல இ,��ற ெவறில.. அ�கா ��ைடைய ப�-4 ைகேயாட 
எ/2�ராதE	க...!! அ�கா ��ைட ெரா�ப சா�'..!!" நா# சி?2�� ெகா�ேட 
ெசா�ல, இ�ேபா� அ�கா எ#ன5ட� எ?-சலாக ெசா#னா3.

"ஏ(...!! ெகா�ச ேநர� க�:+ இ,�க மா'ட..? அ�ப9ேய ப�-4 
எ/2தாF�.. எ# அ�பா எ# ��ைடைய ப�-4 எ/��றா,.. உன�� எ#ன..? 

4�மா ெதாண ெதாண#+'/ இ,�பா#.. நE	க வா	க�பா...!! இ#+� ஒ, 
ெவரைல உ3ள வ�/	க.. அ�ப2தா# ைட'டா இ,���...!!"

அ�கா ெசா�லி�ெகா�ேட, த# அ�பாவ�# உத/கைள க6வ� 4ைவ�க 
ஆர�ப�2தா3. த# ��ைடைய அவ,�� வ�?2� கா'9யப9, த# 
:ைலகைள அவ. ேம� ைவ2� ேத(2தப9, அவ,�� லி� கிA அ92தா3. 

சி2த�பா7� மகள5# வா.2ைதைய த'டாம�, G#றாவ� வ�ரைல<� 
அவ;ைடய ெபா����3 அ+�ப� ைவ2தா.. G#* வ�ர�கைள<� க2தி 
மாதி?, அ�காவ�# ஓ'ைட��3 ெசா,கி ெசா,கி எ/�க ஆர�ப�2தா..

நா# ேலசாக சி?2�வ�'/, ப�ரJ எ/2� ேபA' தடவ��ெகா�ேட#. 

சி2த�பா7�, அ�கா7� அ9��� காம�ெகா'ட2ைத பா.2� ரசி2�� 
ெகா�ேட, ப�ரJ ெச(ய ஆர�ப�2ேத#. எ# இ/�ப�� இ,�த ஷா.'ைச 
உ,வ�� ேபா'ேட#. ஈ'9 மாதி? நி#* ெகா�9,�த எ# 4#ன5ைய ஒ, 
ைகயா� தடவ�� ெகா/2�� ெகா�ேட, அ/2த ைகயா� ப�ரJ ெச(ேத#. 

அ�கா7�, சி2த�பா7� அ�த மாதி? ஒ, ேபாஸி� நி#றப9 4க� 
அ+பவ��பைத பா.2��ெகா�ேட, எ# 4#ன5ைய உ,வ� வ�/வ� இதமாக 
இ,�த�.

ஒ, இர�/ நிமிட	க3 சி2த�பா அ�த மாதி? அ�கா7��, ��ைட 
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�ைட�� வ�'டா.. அ��ற� அ�கா தைரய�� ம�9ய�'/ அம.�� 
ெகா�டா3. சி2த�பாவ�# ஷா.'ைச கீேழ இற�கி வ�'டா3. �3ள5�ெகா�/ 
ெவள5ேய வ�த அவர� த9ைய, த# வா(��3 த3ள5� ெகா�டா3. ஊ�ப 
ஆர�ப�2தா3. சி2த�பா7�� இ�ேபா� க�க3 ெச,கின. இர�/ 
ைககைள<� இ/�ப�� ைவ2�� ெகா�டா.. 'Nஹா...!! Nஹா...!!' எ#* 
:னகியவா* சீலி	ைக பா.2தா.. அ�கா த# அ�பாவ�# ��9ைய ப�92� 
ப�ைச�� ெகா�ேட, அவர� ��டா�த9ைய வ�0	கி வ�0	கி ��ப�னா3.

நா# ப�ரJ ெச(� :92ேத#. ெகா�ச ேநர� அ�கா சி2த�பா7�� 4#ன5 
ஊ�ப�வ�/� அழைக பா.2� ரசி2�� ெகா�9,�ேத#. 4#ன5ைய �F�கி 
வ�ைற�பா�கிேன#. ப�#� ஷவைர ேபா'/ நைனய ஆர�ப�2ேத#. 

அ�காவ�# வா( ெச(த ேவைலய��, சி2த�பா இ#ப2தி� �9�பைத 
பா.2�� ெகா�ேட, �ள52ேத#. ஒ, இர�/ G#* நிமிட	க3, அ�கா 
அ�த மாதி?, த# அ�பா7�� ம�9ய�'/ ஊ�ப�னா3. அ��ற� எ0�� 
ெகா�டா3.

"ேபா�மா�பா...? உ3ள வ�'/ �2�றE	களா..?" எ#றா3.

"��... ஊ��ன� ேபா�� தEபா...!! என��� உ# ��ைடைய கிழி�கC� 
ேபால ெவறியா இ,��..!! நE அ�9ேய அேசா� ேமல சா�4�ேகா... நா# 
உ#ைன நி�க வ-ேச �2�ேற#..!!"

"ச?�பா..!! வா	க..!!"

ெசா#ன அ�கா எ#ைன ெந,	கினா3. எ# க02��� ப�#னா� ைகவ�'/, 

எ# தைல மய�ைற ெப�றி இ02தா3. என� உத/கள5� 8டாக ஒ, :2த� 
ெகா/2தா3. ெகா�ச ேநர� எ# உத/கைள உறி�சி 4ைவ2தவ3, ப�#� எ# 
த9ைய ஒ, ைகயா� இ*�கி ப�92தா3. ேலசாக �F�கி வ�'டா3. எ# 
4#ன5 ெமா'ைட க'ைட வ�ரலா� தடவ�� ெகா�ேட ெசா#னா3.

"��.. உன��� QF ந�லா ெவைற-சி/-4 ேபால இ,�ேக..? நE<� 
ஆ'ட2��� வ.றியா...?"

"இ�ைல�கா... நா# வரைல.. சி2த�பா7� நE<� ஆ/	க.. நா# ஜA' 
பா��ேற#...!!"

"வ.ற�#னா ெசா�F...!! என�� ப�#னால இ,��ற ஓ'ைடல நE வ�/.. 

அ�பா :#னால வ�ட'/�..!! ெர�/ ெப,� :#னாைல<�, 

ப�#னாைல<� எ#ைன �2தி கிழி	க..!!"

"பரவா�ைல�கா..!! சி2த�பா ெசம G/ல இ,�கா,..!! நE அவைர ம'/� 
கவன5..!! நா# 4�மா உ# ப�#னால உரசி�கிேற#..!! வா...!!"
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நா# அ�காவ�# இ/�ைப ப�92� தி,�ப�ேன#. அவள� வ E	கிய ��9� 
ேகாள	கைள எ#+ைடய த�9� ைவ2� அ02தி� ெகா�ேட#. இர�/ 
ைககைள<� :#னா� வ�'/, அ�காவ�# ��ைட�ப�ளைவ ேத(2ேத#. 

அ�கா ��ைட 4க2தி� ெம�ல :னகினா3.

த�ைட ப�92தப9 ெபா*ைமய��லாம� கா2தி,�த சி2த�பா, மகள5# 
��ைடைய மைற2தி,�த எ# ைககைள த'9வ�'டா.. என� ைக 
வ�லகிய��, மகள5# ெப�ைம �ைட�ப�� த# 4#ன5 ெமா'ைட ைவ2� 
ேத(2தா.. அ�கா இ�ேபா� ஷா� அ92த� ேபால ெவ'9� ெகா�டா3. 

நா# என� ைககைள ேமேல நக.2தி, அவ;ைடய இர�/ 
ெகா	ைககைள<� ெகா2தாக ப�92�, அவள� �9�ைப அட�கிேன#.

அ�கா அத��3ளாகேவ காம ேபாைதய�� திைள2தி,�தா3. அ�பாவ�# 
ஆ�ைம த# ெப�ைமைய உரசியதி� ெவறியாகி� ேபாய�,�தா3. த# 
:க2ைத தி,�ப� எ# உத/கைள க6வ�� ெகா�டா3. க92� 4ைவ�க 
ஆர�ப�2தா3. நா+� அ�காவ�# அதர	கைள ஆைசயாக ச�ப�ேன#. மிக 
ஆ.வமாக கிA அ92��ெகா�9,�த அ�கா, திUெரன எ# உத/கைள 
வ�'/ 'ஆ...!!!' எ#* ெப?தாக அலறினா3. எத�காக க2�கிறா3 எ#* 
பா.�க, சி2த�பா த# ெச	ேகாைல அ�காவ�# சி�மாசன2தி� 
ஏ�றிய�,�பைத கவன52ேத#.

சி2த�பா அ�காைவ ஓ�க ஆர�ப�2தா.. அ�காவ�# :ைலக3 ெர�ைட<� 
ெக'9யாக� ப�றி, நா# அவைள அைசயாம� ப�92�� ெகா�ேட#. 

சி2த�பா அ�காவ�# இ/�ைப இ*க� ப�றிய�,�தா.. மக;ைடய 
ெம#ைமயான ம#மத உ*�� எ#* இர�க� கா'டாம�, த# Hரா<த2ைத 
இ02� இ02�, அ�த உ*����3 ெசா,கி� ெகா�/ இ,�தா.. தன� 
:ைல வ E�க	க3 த�ப�ய�ட� சி�கி� ெகா3ள, ��ைட �ைட�� அ�பாவ�ட� 
மா'9�ெகா3ள, அ�கா ப?தாபமாக ஓ� வா	கி� ெகா�9,�தா3.

ஷவ?� இ,�� நE. Qவா( சிதறி�ெகா�9,�த�. 8டாக காம 
வ�ைளயா'9� ஈடப'9,�த எ	க3 Gவ. மV��, ஜி�ெல#* இற	கிய�. 

எ	க3 Gவ?# ஈர உட�க3 ஒ#ேறாெடா#* உரசி, ேமேல வ�0�த 
நEைர<� மVறி, காம அனைல பர�ப�� ெகா�9,�த�.

அ�கா அலறியப9 த# அ�பாவ�ட� அ9 வா	கி� ெகா�9,�தா3. சி2த�பா 
ஒ, எ�திர� ேபால, ப/ேவகமா( எ�ப� எ�ப� அ92�� ெகா�9,�தா.. 
நா# அ�காவ�# 82� சைதகள5� எ# 4#ன5ைய ைவ2� ேத(2ேத#. 

அ�காவ�# ப�#ப�க� ப�ள�� ெகா�ட இட2தி�, எ# ஈ'9யா� �2தி �2தி 
பா.2ேத#. அ�கா7ைடய :ைலகைள அ02தி ப�ைச�� வ�'/, அவைள 
ேமF� ெவறி ெகா3ள ெச(ேத#.
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நா	க3 அ�த மாதி? ெகா'/� ஷவ?�, காம 4க� அ+பவ�2�� 
ெகா�9,�க, சிறி� ேநர2தி� பா2L� கத7 த3ள� ப'ட�. நா	க3 எ	க3 
இய�க2தி# ேவக2ைத ச�* �ைற2�� ெகா�/ தி,�ப� பா.2ேதா�. 

:க2தி� �#னைக<ட# எ# அ�பா நி#றி,�தா..

"ஓ..!! எ	கடா ஆைள காேணா�+ பா2தா.. இ	க இ,�கீ	களா...? பாவ�.. 

எ# ெச�ல�'9 தEபா.. அவைள இ�ப9 நி�க வ-4.. ஒேர ேநர2�ல 
:#னாைல<� ப�#னாைல<� �2�றE	களா..?" அ�பா ேக'க,

"ஐயேயா.. இ�ைல�பா.. சி2த�பா ம'/�தா# �2�றா,.. நா# 4�மாதா# 
வ-4 ேத-4�கி'/ இ,�ேக#...!!" 

எ#றவாேற நா# எ# 4#ன5ைய அ�பா7�� ஆ'9� கா'9ேன#. அ�பா 
சி?2தவா* அ�காவ�ட� தி,�ப� ேக'டா..

"எ#ன�மா... தEபா�க�C.. ெப?ய�பா7� ஆ'ட2�ல ேச���கவா..?"

"எ#ன ெப?ய�பா நE	க.. ெப.மிஷ#லா� ேக'/�கி'/ இ,�கீ	க..? வா	க.. 
வ�� எ�த ஓ'ைடல வ�ட+ேமா.. அ�த ஓ'ைடல வ�/	க..."

"அ��கி�ல�மா.. GC ேபைர நE தா	�வ�யா#+ ேக'ேட#..!!"

இ�ேபா� அ�பாவ�ட� நா# ெசா#ேன#.

"நE	க வா	க�பா...!! நா# �ள5-4 :9-4'ேட#.. ெகள��ேற#..!! நE	க வ�� 
அ�காேவாட ேப� ைசைட கவன5-4��	க.."

நா# ஒ�	கி�ெகா3ள, அ�பா சி?2தப9ேய த# ஆைடகைள அவ�X2� 
அ�மணமானா.. அ�காவ�# ப�#ப�கமாக ெச#றா.. த# மகள5# ��ைடைய 
மிக சீ?யசாக இ92�� ெகா�9,�த சி2த�பாவ�ட� ெசா#னா..

"த�ப�... ெகா�ச� இ9�கிறைத Aடா� ப�Cடா.. நா+� 
ெசா,கி��ேற#...!!"

இ�ேபா� சி2த�பா த# இய�க2ைத நி*2தி� ெகா�டா.. அ�பா த# த9ைய 
ப�92� அ�காவ�# ஆசனவாய�� ச?யாக ைவ2தா.. அவ;ைடய இ/�ைப 
ப�92�� ெகா�/, ெம�ல ெம�ல த# ெமகா த9ைய அ�த ெம�லிய 
ஓ'ைட��3 Mைழ2தா.. அ�கா7�� ேவதைனயாக இ,�தி,�க ேவ�/�. 

:#னா� நி#றி,�த த# அ�பாவ�# உத/கைள க6வ��ெகா�/, அ�கா 
த# வலிைய ெபா*2�� ெகா�டா3.

மிக லாவகமாக த# :�கா� த9ைய அ�காவ�# ப�#�ற ஓ'ைட��3 
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திண�2த�� அ�பா ெம�ல இய	க ஆர�ப�2தா.. ஒ, நா#ைக�� 
�2�க;�� அ��ற� மிதமான ேவக2தி�, அ�காவ�# 82� ஓ'ைடைய 
இ9�க ஆர�ப�2தா.. அ�பா வசதியாக இ9�க ஆர�ப�2த��, இ�ேபா� 
சி2த�பா7� த# தா��தைல ஆர�ப�2தா.. அ�ண+� த�ப�<� த	க3 
�'9�ெப�ைண இர�கமி�லாம� ஓ�க ஆர�ப�2தா.க3.

நா# ஒ, டவைல எ/2� உடைல �ைட2�� ெகா�ேட, அவ.க;ைடய 
ஓலா'ட2ைத சிறி� ேநர� ரசி2ேத#. அ�பா7�, சி2த�பா7� த	கள5ட� 
சி�கிய அ�காவ�# �ைளகைள ஆேவசமாக இ92தா.க3. இ,வ,� ஒேர 
ேநர2தி� த	க3 த9கைள �ைளய�� இ,�� உ,வ�னா.க3. ப�#� ஒேர 
ேநர2தி� சர�ெக#*, எதி. எதி. திைசய�� ெசா,கினா.க3. ஒ6ெவா, 
:ைற அ�த மாதி? ெசா,��ேபா��, அ�கா அலறி �92தா3. :#+�, 

ப�#+� இர�/ இ,��2த9க3 பாய, அ�கா ந4	கியப9 
அ9வா	கி�ெகா�/ இ,�தா3.

ப�#� நா# பா2Lைம வ�'/ ெவள5ேய வ�ேத#. �திய உைடகைள அண��� 
ெகா�ேட#. பா2L:��3 இ,�� அ�காவ�# அலற� ேக'/�ெகா�ேட 
இ,�த�. �#னைக2தப9 நா#, எ# Lைம வ�'/ ெவள5ேய வ�ேத#. 

இ�ேபா� கி-ச+��3 இ,�� அ�மா அல*� ச2த� ேக'ட�. "ஆ.. ஆ.. 

ஆ..." எ#ற அ�மாவ�# அலற� வ E/ :0வ�� எதிெராலி2த�. அ�மா 
யா?டேமா வைகயாக ஓ� வா	கி�ெகா�/ இ,�கிறா3 எ#* ச'ெடன 
�?�த�.

நா# உத'9� �#னைக<ட# கி-ச+��3 Mைழ�ேத#. அ�ண#தா# 
அ�மாைவ ��9ய92�� ெகா�9,�தா#. அ�மா கி-ச# Aலாப�� 
ைககைள ஊ#றியப9 நி#றி,�தா3. அ�ண# அவ;�� ப�#�றமாக 
நி#றி,�தா#. அ�மாவ�# �டைவ இ/���� ேமேல ஏ�றிவ�ட� ப'9,�த�. 

அவ;ைடய ப02த ��9ய�� அ�ண# ெதா�.. ெதா�.. எ#* ேமாதி� 
ெகா�9,�தா#.

"எ#னடா.. ���ெபா�டா'9ைய வ�'/'/.. இ�ப9 அ�மாைவ வ�� 
��9ய9-4�கி'/ இ,��ற..?" நா# ேகலியாக அ�ணன5ட� ேக'ேட#.

"ேபாடா...!! நE ேவற ஆ2திர2ைத ெகள�பாத.. ஈவ�ன5	தா# அவைள 
அ+பவ��க+மா�..!! அ�வைர அவ L� ப�க� Hட ேபாக� Hடாதா�..!!"

"யா. ெசா#னா...?"

"அ�மாதா#..!! அதா#.. அ�ேபா அ�வைர நE உ# ��ைடைய கா'/9#+.. 

Qைல வ�'/ ஆ'9�கி'/ இ,�ேக#..!!"

"���.. அ�ப9யா...? அ�ேபா ந�லா �2தி கிழிடா.. அ�மா7�� இ� 
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ேதைவதா#.. நா# Hட இ�த ந�ல ேநர ேம'டரால.. ெரா�ப ெவறியா 
இ,�ேக#..!!"

"அ�ேபா நE<� வ�� ஜாய�# ப�ண��ேகா... அ�மா இன5ேம ஓF�� ந�ல 
ேநர� பா��றைதேய மற�க வ-4/ேவா�...!!"

"NNஹா...!! பரவா�ைலடா.. நE ம'/� ேபா/.. நா# 4�மா ேவ9�ைக 
பா��ேற#..!!"

ெசா�லி�ெகா�ேட நா# ஜ�� ப�ண� கி-ச# Aலாப�� அம.�� 
ெகா�ேட#. அ�ணன5ட� அ9வா	கி �92�� ெகா�9,�த அ�மாைவ 
இ02�, அவ;ைடய உத/கள5� ெவறி2தனமாக :2தமி'ேட#. அ�த 
த92த உத/கைள க92� இ02ேத#. சிறி� ேநர� அ�மாவ�# :க� 
ேவதைனய�� �9�பைத பா.2� ரசி2ேத#.

அ�மாவ�# :#னா� ஒ, த'/ இ,�த�. அதி� பாதி ந*�கிய நிைலய�� 
கா(கறிக3 இ,�தன. அைத பா.2�� ெகா�ேட அ�மாவ�ட� ேக'ேட#.

"எ#ன�மா.. கா(கறி பாதிதா# ந*�கிய�,��...?"

"ஆமா�டா... உ# அ�ண# ப�ற அ'Yழிய2ைத பா,.. கா(கறி ந*�கி'/ 
வ.ேற#டா#னா.. அ���3ேள ெபா*ைம இ�ைல.. ெபாடைவைய 
D�கிவ�'/ ப�#னால இ,�� இ�த �2� �2�றா#.. அ� Qலா எ#ன#+ 
ெத?யைல.. வலி உய�. ேபா��டா..!! ஆ...!!"

"நEதான ப�சா	க�லா� பா2�.. அ�ண� சீ� உைட�கிற���.. ந�ல ேநர� 
�றி-ச�.. இ�ேபா அவ#கி'ட ந�லா அ+பவ�..!!"

"ஏ�டா.. ந�ல ேநர� பா2� சீ� உைட�கிற�தானடா ந�ம வ E'/ வழ�க�.. 

அைத ெசா#ன��� ஏ�டா இ�த �2�...? எ# ��ைட எ#ன பாவ� 
ப#+-ேசா...? அ�மா...!!!"

அ�மா அலற, என�� அவைள பா.�க பாவமாக இ,�த�. அ�ணன5ட� 
ெசா#ேன#.

"ஏ(...!! அ�மா பாவ�டா.. எ�ப9 �9�கிறா பா,... ெகா�ச� ெம�ல 
�2த�Hடாதா...?"

"நE 4�மா இ,டா...!! என�� இ,��ற ெவறில.. இ#ைன�� அ�மா 
��ைடைய கிழி-4 ெதா	க வ�ட� ேபாேற#..!!" 

அவ# அ�மாவ�# ��ைடய�� ஓ	கி ஓ	கி �2தி�ெகா�ேட ெசா#னா#. 
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அ�மா க�கைள 4,�கி 'ஆ...!! ஆ...!! ஆ...!!' எ#* அலறினா3. நா# 
அ�மாைவ அ�ப9ேய ேநா'ட� வ�'ேட#. அ�மாவ�# மாரா�� கீேழ 
வ�0�தி,�த�. அ�ண# அ�மாவ�# :ைலகைள Hட ெவள5ேய எ/2� 
வ�டாம�, அவசர அ9 அ92�� ெகா�9,�தா#

அ�த ெகா02த :ைலக3 ெர�/� இ�ேபா� அ�மாவ�# ஜா�ெக'/��3 
ப��	கி� ெகா�/ கா'சியள52தன. அ�ணன5# ஒ6ெவா, அ9��� 'கி/.. 

கி/.. கி/..' ெவன அதி.�� ஆ9� ெகா�9,�தன. எ	க3 இ,வ,��� 
பாZ'9ய அ�த பZ# :ைலகைள நா# ஜா�ெக'ேடா/ ேச.2� தா	கி� 
ப�92ேத#. அ�ப9ேய அ02தி கச�கிேன#.

"எ#னடா.. அ�மாேவாட :ைலைய Hட ெவள5ய எ/2� வ�டாம ஆ'ட2�ல 
எற	கி'ட..?"

"என�� அ�மாேவாட ��ைட ேமலதா�டா ெகாைல ெவறி.. அதா#.. நE 
ேவணா அைத ெவள5ேய எ/2�� ேபா'/ நாF க9 க9...!!"

நா# அ�மாவ�# ஜா�ெக'/��3 ைகவ�'ேட#. அவ;ைடய 
ெகா0கன5கைள ெவள5ேய த3ள5வ�'ேட#. ெவள5ய�� வ�த அ�மாவ�# 
பா��ட	க3 ெதா	கி�ெகா�டன. அ�மாவ�# ��9ய�� வ�0�த 
அ�ணன5# அ9க;�� ஏ�ப, :#+� ப�#+� ஊ�சலாட ஆர�ப�2தன. 

அ�ண# அ�மாவ�# ��ைடய�� பலமான அ9கைள ேபா'டா#. உ,வ� 
உ,வ� அவ3 ஓ'ைடய�� ெச,கினா#. அ�மாவ�# ெகா02த ��9 
சைதகைள, அ92� ப�ைச�� ெகா�/, 'ஆ.. ஆ.. ஆ..' எ#* க2தியவா* 
அவைள ஓ2தா#.

நா# ெகா�ச ேநர� அ�மாவ�# :ைலகைள ப�92� ப�ைச�ேத#. 

ெவ;�பா(, ெகா0 ெகா0ெவ#* இ,�த அ�மாவ�# பழ	கைள அ02தி 
அ:�கி வ�'ேட#. அவ;ைடய க,2த கா�ைப வ�ர�களா� ப�றி 
இ02ேத#. அ�த ெம#ைமயான கா��கைள க'ைட வ�ர� ெகா�/ 
ந4�கிேன#. ந*�ெக#* கி3ள5ேன#. 

"ஆ....!! வலி���டா அேசா�...!! ஏ�டா அ�மா கா�ைப ேபா'/ அ�த கி3; 
கி3;ற...?"

"உ# கா�ைப பா2தாேல கி3ளC� ேபால இ,���மா...!! ந�லா க,�பா.. 
உ,�ைடயா.. திரா'ைச பழ� மாதி?ேய இ,��...!! அ�ப9ேய க9-4 
தி�ண+� ேபால இ,��...!!"

"இ,���.. இ,���...!! உ	கைள ெப2த அ�மா#+ ெகா�சமாவ� 
க,ைண கா'/றE	களாடா ெர�/ ேப,�...? உ# அ�ண#கார#.. ந�ம 
இ�த உலக2��� வ�த ஓ'ைடயா-ேச#+ ெகா�ச� Hட இர�கேம 
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இ�லாம �2தி கிழி-4�கி'/ இ,�கா#..!! நE... நம�� பாZ'/ன 
ெமாைலயா-ேச#+ ெகா�ச� Hட பாவ� பா�காம கி3;ற...!! ெர�/ 
ஆ�பைள �3ைளகைள ெப2� ேபா'ட��� ந�லா அ+பவ��கிேற�டா..!!"

"ேகாவ�-4�காத�மா.. அ�ண# எேதா இ#ைன�� ெரா�ப ெவறில 
இ,�கா#...!!"

"ஆ...!!! இ#ைன��#+ ெசா�லைலடா...!! எ�ேபா நE	க எ#ைன 
ேபா'டாF�.. ெரா�ப ெமார'/2தனமா2தா# ேபா/றE	க...!! அ�மா...!!! 
ெம�ல �2�டா...!! மா/...!!"

"எ	கைள எ#ன�மா ப�ண ெசா�ற..? ெப2த அ�மாைவ ஓ��ர�னாேல.. 

எ	க;�� ஒ, தன5 ஆேவச� வ��/�.. ந�மைள ெப2��ேபா'ட 
ஓ'ைடைய �2தி கிழி�க+�டா#+ அ�9ேய ெவறியா இ,��...!!"

"ஆ... ஆ....!! உ	க ெவறி�� எ# ��ைடதானாடா ெகைட-ச�...? இ�த 
வ E'/ல எ2தைன ��ைட இ,��...? ஆனா எ# ��ைட மாதி? எ�த 
��ைட<� அ9 வா	கி,�கா�டா..!! ஆஆஆஆ....!!!!!"

"NNஹா...!! ��...!! நE ெசா�ற� உ�ைமதா#மா..!! ந�ம வ E'/ 
ெபா�Cக3ளேய.. க#னாப�#னா#+ கா'/2தனமா அ9 வா	�ற� 
நEதா#மா...!!"

"அ�மாவால :9யைலடா அேசா�..!! ஆ...!! அ�மா....!! உ# அ�ண#'ட 
ெகா�ச� ெசா�Fடா க�ணா...!!"

��ைட வலிய�� �92த அ�மாைவேய நா# ப?தாபமாக பா.2ேத#. 

Aலாப�� இ,�� இற	கி� ெகா�ேட#. அ�மாவ�# அக�ட ��9 
சைதக;��3 ேபா( வ�� ெகா�9,���, அ�ணன5# த9ைய 
பா.2தவாேற அவன5ட� ெசா#ேன#.

"ேட(...!! அ�மாைவ பா��ற��� பாவமா இ,��டா..!! ேபா��.. சீ�கிரமா 
த�ண�ைய ஊ2தி ஆ'ட2ைத :9-4�ேகா...!!"

"உ# ேவைலைய பா2��கி'/ ேபா அேசா�..!! எ�ேபா இவ Hதில 
த�ண�ைய வ�'/ ஆ'ட2ைத :9�கC�+ என�� ெத?<�...!!" அ�ண# 
ஆ2திரமாக ெசா�லிவ�'/ அ�மாவ�# ��9ய�� ஓ	கி அைற�தா#.

"ஓேஹா...!! நா# ெசா#னா ேக�க மா'9யா...?"

"ேக�க மா'ேட#...!!"
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ச?.. அ�ேபா நா# ேபா( உ# ���ெபா�டா'9 ��ைடைய கிழி�கிேற#..!!"

"NNஹா...!! அ� இ#ைன�� ஈவ�ன5	 வைர நட�கா� மகேன..!! 

ேவC�னா ேபா( 'ைர ப�ண��பா,..!! க'/ன �,ஷ+�ேக கா'ட 
மா'ேட#+ ெசா�லி'டா...!! உன�கா கா'ட� ேபாறா..?"

"பா�ேபா�டா...!! எ# அ�மா ��ைடைய நE கிழி�கிற�ல.. உ# ெபா�டா'9 
��ைடைய நா# கிழி�கிேற#...!!" ெசா�லி�ெகா�ேட நா# கி-சைன வ�'/ 
ெவள5ேய வ�ேத#.

"அேசா�...!! ேவணா�டா...!! ந�ல ேநர2�லதா�டா அவ;�� சீ� 
உைட�கC�...!! ஆஅ......!!!" 

அ�மா அ�ணன5ட� அ9வா	கி அலறி�ெகா�ேட ெசா#னா3. நா# ெம�ல 
நட�� அ�ண�ய�# அைற�� ெச#ேற#. சா2திய�,�த கதைவ த3ள5ேன#. 

உ3ேள அ�ண�<ட# சி2தி<� இ,�தா3. அ�ண� இ�ேபா�தா# �ள52� 
:92தி,�பா3 ேபால இ,�கிற�. ேச?� அம.�தி,�தா3. சி2தி நி#றவா* 
அவ;�� ேம�க� ேபா'/� ெகா�9,�தா3. எ#ைன பா.2த��, அ�ண� 
Aேநகமா( �#னைக2தா3.

"வா	க ெகா0�தனாேர..!! உ	கைள� ப2திதா# ேபசி'/ இ,�ேகா�...!!" 

எ#றா3.

"எ#ைன� ப2தியா..? எ#ைன�ப2தி எ#ன ேபசி'/ இ,�கீ	க..?"

"ைந'/ ��லா நE	க உ	க சி2திைய D	க வ�டைலயாேம..? கா,��3ள 
வ-ேச ெபார'9 ெபார'9 எ/2தE	களா�..?"

அ�ண� ெசா#னைத ேக'/ �#னைக2தவாேற, நா# சி2திைய 
ெந,	கிேன#. சி2திய�# ப,2த �'ட2ைத ஒ, ைகயா� ெகா2தாக 
ப�92ேத#. அ02தி ப�ைச�ேத#.

"ஏ�9.. அ�ப9யா ெசா#ன...?" எ#ேற#. 

"ஆ...!! ைகைய எ/டா..!! வ�'டா ��9 சைதைய அ�ப9ேய ப�-4 
எ/2�/வா#..!!"

சி2தி எ# ைகைய த'9வ�ட, நா# மV�/� அ�த ைகைய அவள� அக�ட 
��9ய�� ைவ2�� ெகா�ேட#. இ�ேபா� ெகா�ச� ெம#ைமயாக, 
அவ;�� வலி�காத மாதி? ப�ைச�ேத#.

"ேக'ட��� பதி� ெசா�F9..!! நா# உ#ைன D	க வ�டைலயா..?"
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"ஆமா�...!!"

"ேபா9...!! அ?�ெப/2த சி*�கி..!! நEதா# எ#ைன D	க வ�டைல..!! அ�ண� 
இவ ெசா�றெத�லா� ந�பாதE	க...!! இவதா# ைந'/லா� அ?�ெப/2� 
அ�த ஆ'ட� ேபா'டா...!!"

"ேபாடா... ெபா( ெசா�லாத...!!" சி2தி சிC	கினா3.

"யா,.. நா# ெபா( ெசா�றனா...? 4,	கி ேபான 4#ன5ைய 8�ப� 8�ப� 
ெப,சா��ன� யா,9..? 'ேபா�� சி2தி.. ேபா�� சி2தி#+..' ெக�ச ெக�ச 
QF ேமல ஏறி உ�கா�� ம'ைட உ?-ச� யா,9...? GC தடைவ 
த�ண�ைய வ�'/ 8�ப�� ேபா( ெகட�த 4#ன5ைய பா2�.. 'இ#ெனா, 
ஆ'ட� ேபாடலாமா'#+ ேக'ட� யா,9...?"

ெசா�லி�ெகா�ேட நா# சி2திய�# �'ட2ைத அ02தி ப�ைசய, அவ3 
'ஆ...!!!!!' எ#* வலிய�� க2தினா3. அ�ண� கலகலெவன வ�0�� வ�0�� 
சி?2தா3. நா# அ�ண�ய�ட� ெசா#ேன#.

"அ�ண�..!! சி2தி பா��ற��� பா�தமா.. ம	களகரமா இ,�கா+.. அவைள� 
ப2தி த�பா எைட ேபா'ராதE	க..!! எ	க வ E'/ ெபா�Cக3ைளேய.. 

சி2தி��2தா# ��ைட அ?�� ஜாAதி..!! தி/� தி/�+ ��ைடல அ9 
வா	காம சி2தி�� D�கேம வரா�..!! ஆனா.. எ#னேமா ஓ� ேபாடறேத 
�9�காத மாதி? ேப4வா...!! ��ைட ெகா02தவ...!!"

"ேபாடா...!!! யா,டா ��ைட ெகா02தவ...? நEதா�டா QF ெப,2தவ#..!! 

க0ைத� Qலா...!!"

நா	க3 ச�ைட ேபா'/�ெகா�டைத பா.2� அ�ண� சி?2�� ெகா�ேட 
இ,�தா3. சி?2தப9ேய ேக'டா3.

"���... நE	க ெர�/ ேப,� ேபசி�கிறைத ேக��ற��� இ#ரA9	கா 
இ,��...!! ஏ# அேசா�.. அெத#ன.. சி2திைய ேபா( ேபா9 வா9 
சி*�கி#+'/...? ���...?"

உ	க;�� ெத?யாதா அ�ண�... சி2திதா# எ# ல6வ....!! எ# ல6வைர 
நா# அ�ப9தா# ேப4ேவ#..!!"

"ஓேஹா..!! சி2தி<� �3ைள<� ல6 ப�றE	களா..?"

"ஆமா� அ�ண�...!! நா+� சி2தி<� ெரா�ப �ேளாA..!! யாைர ேபா/றேனா 
இ�ைலேயா.. சி2திைய ெடய�லி ஒ, தடைவயாவ� ேபா'/,ேவ#.. 

அ�ப2தா# என�� தி,�தியா இ,���.. சி2தி<� அ�த மாதி?தா#.. 
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எ#ைன க#னாப�#னா#+ தி'/வா.. ஆனா ஒ,நா3 Hட எ# 4#ன5ல 
இ,�� வ.ற த�ண�ைய ��ைட��3ள ெரா�ப��க மற�ததி�ைல...!!"

"ஏ# அ2ைத.. அ�ப9யா...?" அ�ண� சி2திய�ட� ேக'டா3.

"ஆமா� ர�யா..!! என��� அேசா����� ஒ, Aெபஷ� அ'ரா[#..!! 

அவ# ெசா�றெத�லா� உ�ைமதா#..!!"

"��.. ெரா�ப 9ைவ# ல6வ.Aதா#..!! அ�ச?.. அேசா��கி'ட அ�ப9 
எ#ன உ	க;�� Aெபஷலா �9-சி,��...?" அ�ண� ேகலியாக ேக'டா3.

"ேவற எ#ன2த �9�க� ேபா7�..? எ�லா� இவ# க0ைத� Qல2தா#..!! 

உ3ள வ�'/ இ02தா#னா.. அ�ப9 இ,���...!!! ந�ம வ E'/ 
ஆ�பைள	க3ேளேய அேசா����தா# ெரா�ப ெப,4..!! �2த 
ஆர�ப�-சா#னா.. அ�ப9ேய காைல வ�?-ச ேமன5�ேக ெகட�கலா� ேபால.. 

அ6வள7 ெசாகமா இ,���..!!"

சி2தி என� திறைமகைள சிலாகி2� ெசா�ல, நா# ெப,ைம<ட# அவ3 
:க2ைதேய பா.2�� ெகா�9,�ேத#. அ�ண�<� மிக ஆ.வமாக சி2தி 
ெசா�வைத ேக'/� ெகா�9,�தா3.

"���...!! அ�ேபா எ# ெகா0�தனா.'ட �2� வா	�ற���.. �/2� 
வ-சி,�க+�+ ெசா�றE	க...?"

"ஆமா� ர�யா...!! ஆனா ெகா�ச� ெமார'/� பய..!! ெவறி வ��-4#னா.. 
��ைடைய அ�ப9ேய �2தி �2தி கிழி-4/வா#...!! எ6வள7 க2�னாF� 
கத*னாF� க,ைணேய கா'ட மா'டா#...!!"

"ஐையேயா...!!" அ�ண� இ�ேபா� ேபாலியாக அதி.�தா3.

"ெநஜமா2தா# ெசா�ேற# ர�யா..!! இவ#கி'ட எ�ப ��ைடைய கா'/றதா 
இ,�தாF� ெகா�ச� ஜா�கிரைதயாேவ இ,...!! இவ# ெவறில 
இ,��ற�ேபா கா'92 ெதாைல�ேச#+ வ-4�ேகா.. அ��ற� உ# ��ைட 
உன�� இ�ைல...!!"

"ஏ# அேசா�.. அ�ப9யா...? அ�ண� ��ைடைய அ�த�பா/ ப/2�வ�யா 
நE...?" 

"ேபா	க அ�ண�...!! அ?�ெப/2த சி2தி ��ைடைய அ�ப9 �2�னா.. எ# 
ஆைச அ�ண�ேயாட ��ைடய7� அ�த மாதி? '\' ப�Cவனா..?"

"��.. அ��ற�.. அ�ண� ��ைடைய எ�ப9 '\' ப�Cவ..?"

de
si
w
ap
.in
fo



"எ# அ�ண�ேயாட அழ�� ��ைடைய.. பதமா.. இதமா... �2�ேவ#..!! 

அ�த� ��ைட�� ெகா�ச� Hட வலி�காம பா2���ேவ#...?"

இ�ேபா� சி2தி ேகலியாக எ#ைன ேக'டா3.

"ஓேஹா..!! உ# அ�ண��� அழ�� ��ைடயா..? அைத எ�ப பா2த நE..? உ# 
அ�ணேன இ#+� அைத பா�கைல..?"

"ஒ, ெகAதா#.. அ�ண� இ6வள7 அழகா.. அ�சமா இ,��ற�ேபா.. 
அவ	க ��ைட ம'/� அழகா இ�லாமலா ேபா��..? நா# ெசா�ேற#.. 

அ�ண� ��ைட 8�பரா இ,���.. ேவC#னா அ�ண�ைய அ72� கா'ட 
ெசா�F	க.. ெர�/ ேப,� பா2�டலா�...!!"

நா# ெசா#ன�� சி2தி எ# காைத ப�92� தி,கினா3.

"படவா..!! அ	க 42தி இ	க 42தி.. கைடசில அ�ண� ��ைடைய 
பா��ற��� அ9 ேபா/றியா...?"

"ஏ#...? எ# ெச�ல அ�ண� ��ைடைய நா# பா�க Hடாதா...?"

ெசா�லி�ெகா�ேட நா# சி2திய�# ைகைய த'9வ�'ேட#. அ�ண�ைய 
ெந,	கிேன#. அவ;�� ப�#�றமாக ெச#* அவைள அைண2�� 
ெகா�ேட#. அவ;�� :#ப�கமாக ைகைய வ�'/ அவள� ப,2த 
பா��ட	கைள, ஜா�ெக'ேடா/ ேச.2� ந4�கிேன#. அவ;ைடய க02தி� 
ெம#ைமயாக :2தமி'/� ெகா�ேட ேக'ேட#.

"ஏ# அ�ண�... உ	க ��ைடைய என�� கா'ட மா'U	களா..?"

அ�ண� சி?2தா3. எ# ெந�றிய�� பாசமாக :2தமி'டா3.

"கா'ேற�டா க�ணா...!! எ# ெச�ல ெகா0�த+�� இ�லாத ��ைடயா..? 
க�9�பா கா'/ேற#.. உ# ஆைச தEர அ�ண� ��ைடைய எ#ன 
ெச(யCேமா ெச�4�ேகா..!! ஆனா இ�ேபா இ�ைல.. ஈவ�ன5	...!!

ேபா	க அ�ண�...!! என�� இ�பேவ பா�கC� ேபால இ,��...!! �ள EA 
அ�ண�..!! கா'/	க...!!"

"அட� �9�காதடா அேசா�...!! உ	க வ E'/ ஆ�பைள	க எ�லா� எ# 
��ைட ேமல ஒேர ஏ�கமா இ,�கா	க.. இ�ல நா# உன�� ம'/� 
ெதற�� கா'/னா.. நE ம'/� எ#ன Aெபஷலா#+.. ம2தவ	க 
ேகாவ�-4�பா	க...!!"
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"எ#ன அ�ண� இ�ப9 ெசா�லV'U	க...? ேபா	க அ�ண�... நா# ெரா�ப 
ஆைசயா வ�ேத#..!!"

"NNஹா....!! ெரா�ப ஆைசயா இ,�தா... இேதா உ# சி2தி 
இ,�கா	க�ல.. அவ	கைள ெகா�ச ேநர� கச�கி �ழி..!!"

அ�ண� ெசா#ன�� நா# சி2திய�ட� ேக'ேட#.

"எ#ன சி2தி ஓேக வா...?"

"ேபாடா அட	காதவேன..!! ைந'ெட�லா� �2தி கிழி-4.. அ9ல ஒேர வலியா 
இ,��...!! இன5.. இ#ைன�� சாய�திர� ேவற.. ஆளா;�� அ9 
ேபா/வ�	க.. என�� ம'/� எ#ன இ,��ைலயா ெச�4 வ-சி,��... 

அ���� ெகா�ச� ெரA' �/�க+�ல...?"

"எ#ன2ைத அ�ப9 ெசா�லV'U	க..? நE	க;� அேசா��� ஒ, ஆ'ட� 
ேபா'டா.. ெகா�ச ேநர� அ�ப9ேய ைல6 ேஷா பா�கலா�+ ெநன-ேச#...!!" 

அ�ண� ஏ�கமாக ெசா#னா3.

"ேபா�மா... நE ேவற... எ#னால :9யா�..!! காைலலேய எ# வ E'/�கார, 
ைநசா Qைல D�கி'/ வ�தா,..!! உ	க ெபா�ைண D�கி'/ ேபா( 
ேபா/	க... எ#ைன வ�',	க+ ெசா�லி'ேட#...!! இ�ேநர� எ# 
வ E'/�கார, எ# ெபா�ைண ெபாள�� க'9'/ இ,�பா,.. உன�� ைல6 
ேஷா பா�க+�னா.. அ	க ேபா( பா,...!!"

"சி2த�பா ம'/� இ�ைல சி2தி..!! அ�பா7� ஜாய�# ப�ண��கி'டா,...!! 

ெர�/ ெப,� அ�காவ :#னாைல<� ப�#னாைல<� வ�'/ �2தி 
கிழி-4'/ இ,�கா	க..!! அ�கா அல.றைத பா��ற��ேக பாவமா இ,��..!!"

"ைஹேயா....!! அ�த �'9�ெபா�ைண ட�3 ப� ப�றா	களா..? என�� 
இ�ேபாேவ பா�கC� ேபால இ,�ேக...? எ	ேக இ,�கா	க அேசா�...?" 
அ�ண� ஆைசயாக ெசா#னா3.

"அ�ண�...!! உ	க;�ெக#ன ைல6 ேஷா பா�கCமா...?"

"ஆமா�டா..!!"

"அ�கா ஓ� சீைன வ�ட.. 8�பரான ப�'/ கி-ச#ல ஓ9'/ இ,��...!!"

"கி-ச#ல யா,...?"

"��... உ	க �,ஷ#தா#...!! ெப2த அ�மா#+ Hட பா�காம.. அவ 82�ல 
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ஆ�ப9-4�கி'/ இ,�கா#...!! அைத ேபா( பா,	க..!! ஜி67#+ 
இ,���...!!" 

நா# ெசா#ன�� அ�ண� சி2திய�ட� ேக'டா3.

"எ#ன2ைத வ.றE	களா..? ேபா( பா�கலாமா...? எ# �,ஷ# வ Eர2ைத நா# 
பா�கC�...!!"

"ச? ர�யா...!! வா...!!"

அ�ண�<� சி2தி<� கி-சைன ேநா�கி நட�தா.க3. நா# அ�ண�ய�ட� 
ேக'ேட#.

"அ�ண�...!! அ2ைத மாமா�லா� எ	க த	கிய�,�கா	க...?"

"ேமல.. மா9ல ப.A' L�..!!"

அ�ண� தி,�பாமேல ெசா#னா3. அவ.க3 இ,வ,� கி-ச+��3 Mைழய, 

நா# மா9�ப9ைய ேநா�கி நட�ேத#. ப9ேயறி ேமேல ெச#ேற#. L� கத7 
அைட2தி,�த�. காலி	 ெப� அ02திேன#. அ�ண�ய�# அ�மா, வச�தா 
அ2ைததா# வ�� கதைவ திற�தா3. எ#ைன பா.2த�� அழகாக 
�#னைக2தா3.

"ஓ...!! சி#ன மா�ைளயா...? வா	க மா�ைள...!!"

அ2ைத<� இ�ேபா�தா# �ள52� :92தி,�பா3 ேபால. ேலசாக ேம�க� 
ேபா'/, வாசைனயாக ��ெம#* இ,�தா3. நா# L:��3 Mைழ�ேத#. 

உ3ேள ேசாபாவ�� அம.�தி,�த மாமா எ0�தா.. நா# அவ,�க,கி� 
ெச#* அம.�த��, அவ,� அம.�� ெகா�டா.. அ2ைத அைச�� 
அைச�� நட�� வ�� என�� அ,கி� நி#* ெகா�டா3 . நா# மாமாைவ 
பா.2� ேக'ேட#.

எ#ன மாமா... L�லா� வசதியா இ,�கா...?"

"��... அெத�லா� ெரா�ப வசதியா இ,�� மா�ைள...!!"

"சா�ப�'U	களா..?"

"��.. நா+� உ	க அ2ைத<� சா�ப�'ேடா�..!! ச�தியா இ�ேபாதா# 
எ0�தா.. �ள5-4'/ இ,��றா..!!"

"ஓ...!! ச? ச?...!! எ#ன மாமா.. ஈ6ன5	 நட�கேபாற ப	[ைன ெநன-4 
ெந.வஸா இ,�கீ	களா..? :க� ஒ, மாதி? இ,���..!!"
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"-ேச..!! -ேச..!! அெத�லா� ஒ#+� இ�ைல மா�ைள..!! நா# ெரா�ப 
எ�ைச'டடா இ,�ேக#..!! உ	க வ E'/ ெபா�பைள	கைள எ�லா� 
அ+பவ��க� ேபாேறேன..? ெரா�ப எதி.பா.�ேபாட இ,�ேக#..!!"

"உ	க எதி.பா.�� வ Eணா ேபாகா� மாமா..!! எ	க வ E'/� ெபா�பைள	க 
எ�லா� ெச�A ேம'டைர கைர-4 �9-சவ	க..!! உ	கைள ெசா.�க2��ேக 
H'9'/ ேபாக� ேபாறா	க பா,	க...!!"

"NNஹாஹா...!! என�� அ�த ெசா.�க2ைத உடேன பா�கC� ேபால 
இ,�� மா�ைள...!! அ�ச?.. உ	க வ E'/ ஆ�பைள	க�லா� எ�ப9 ப]� 
ப�றா	க...?"

"எ�லா� ெவறில இ,�கா	க மாமா..!! உ	க வ E'/ ெபா�பைள	கைள 
ெபாள�� க'ட �9-4�கி'/ இ,�கா	க.. ப.9��லரா அ�ண� ேமல 
ெரா�ப ஆைசயா இ,�கா	க.. என��� காைலல இ,�� அ�ண� 
ெநன�பாேவ இ,��...!!"

நா# அ�ப9 ெசா#ன��, இ�ேபா� அ2ைத எ#ைன பா.2� ேகலியான 
�ரலி� ேக'டா3.

"அ�ேபா சி#ன மா�ைள��.. இ�த அ2ைதைய �9�கைல..? 

அ�ண�ைய2தா# �9-சி,��..?"

நா# நிமி.�� அ2ைதைய பா.2� �#னைக2ேத#. அவ;ைடய ைகைய 
ப�92� ப'ெட#* இ02�, எ# ம9ய�� ேபா'/� ெகா�ேட#. அவ;ைடய 
ெகா02த ��9 சைதக3 ெம2ெத#* அ02திய�, என� 4#ன5�� 4கமாக 
இ,�த�. அ2ைத அைத எதி.பா.�கவ��ைல. கணவன5# க� :#னா9ேய 
மா�ைளய�# ம9ய�# கிட�ப� அவ;�� H-ச2ைத ஏ�ப/2திய�,�க 
ேவ�/�. ெநள5�தா3. எ0�� ெகா3ள :ய#றா3. 

"ஐேயா...!! எ#ன மா�ைள இ�...!! வ�/	க...!!"

"ஏ#...?"

"ஐேயா...!!!! உ	க மாமா இ,�கா, மா�ைள...!!"

"இ,�தா எ#ன...? ஏ# மாமா...? நா# உ	க ெபா�டா'9ைய ம9ல ேபா'/ 
ெகா�ச� Hடாதா..?"

"அ��ெக#ன மா�ைள..!! தாராளமா ேபா'/ ெகா�4	க...!! என�� எ�த 
அ�ெஜ[+� இ�ைல..!! Nஹா.. Nஹா..!!" மாமா சி?2�� ெகா�ேட 
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ெசா#னா..

"பா2தE	களா அ2ைத..!! உ	க உட���� ஓனேர.. என�� �� ைலச#A 
ெகா/2தி'டா,...!! ெர�/ ேப,� ெகா�சலாமா...?"

"-சீ(...!! என�� ெவ�கமா இ,�� மா�ைள...?"

"ெவ�கமா...? எ	க �/�ப2ேதாட ச�ப�த� வ-சி,�கீ	க.. எ	க 
�/�ப2���� ெவ�க2���� ச�ப�தேம இ�ைல அ2ைத.. இன5ேம 
நE	க;� அ�த ெவ�க2ேதாட எ�த ச�ப�த:� வ-4�க Hடா�..!! �?<தா...? 
இெத#ன அ2ைத.. ஜா�ெக'/��3ள இளநிைய ஒள5-4 வ-சி,�கீ	க...? 
ஓ...!! உ	க :ைலயா...??" நா# ெசா�லி�ெகா�ேட அ2ைதய�# 
ெகா	ைககைள அ02தி ப�ைசய, அவ3 கிட�த� �3ள5னா3.

"ஆ...!! எ#ன மா�ைள...!! இ�த �9 �9�கிறE	க..? ெகா�ச� ெம�ல... 

வலி��� மா�ைள...!!"

"ஓேஹா...!! எ# ெச�ல அ2ைத�� ெமா3ளமா ப�Cனாதா# �9��மா..?" 
நா# அவ;ைடய :ைலக;�� மாறி மாறி ெம#ைமயாக :2த� 
ெகா/2�� ெகா�ேட ேக'ேட#.

"ஆ...ஆமா�...!!!" அவ3 ெவ'க2�ட# ெசா#னா3.

இ�ேபா� நா# என� ஒ, ைகைய அ2ைதய�# ஜா�ெக'/��3 
வ�'9,�ேத#. ெபா*ைமயாக, ெம#ைமயாக அவள� :ைல�பழ	கைள 
ப�92� ப�92� வ�'ேட#.

��... ந�லா ெகா0 ெகா0#+ :ைலைய வள2� வ-சி,�கீ	க அ2ைத.. 
எ	க வ E'/ ெபா�பைள	க :ைலய வ�டலா� ெரா�ப ெப,சா இ,��...!! 

ஆமா�... எ#ன ெசா#ன E	க...?"

"எ#ன ெசா#ேன#..?"

"உ	கைள என�� �9�கைல#+ ெசா#ன E	க�ல..?" நா# அ2ைதய�# ஒ, 
:ைலைய அ02தி ப�92தப9 ேக'ேட#.

"Nஹாஹாஹா...!! ஆமா�..!! ஏ#.. எ#ைன �9-சி,�கா...?"

"�9-சி,�காவா...? நா# :த :த�ல உ	கைள பா2த�� எ#ன ெநன-ேச# 
ெத?<மா..?"

"எ#ன ெநன-சீ	க..?" அ2ைத ஆ.வமாக ேக'டா3. மாமா7� ஆ.வமாக எ# 
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:க2ைதேய பா.2தா..

"மாமாேவாட Qைல ெதா'/� ���டC�+ ெநன-ேச#..!!"

நா# அ�ப9 ெசா#ன�� அ2ைத<� மாமா7� �F	கி �F	கி 
சி?2தா.க3. அ2ைத சி?2�� ெகா�ேட ேக'டா3.

"மாமாேவாட Qைலயா..? ஏ#...?"

"ப�#ன...? இ�த மாதி? ஒ, ச�தன�க'ைடைய இ2தைன வ,ஷமா 
ஓ2�,�காேர..? மாமாேவாட QF உ	ககி'ட எ6வள7 4க� 
அ+பவ�-சி,���..? அ�த Qைல ெதா'/ ��ப�'டா த�ேப இ�ைல 
அ2ைத...?"

"-சீ(...!! ேபா	க மா�ைள...!!" எ#* அ2ைத ம*ப9<� ெவ�க� ப'டா3.

"ஐேயா...!! எ#ன2ைத இ�ப9 ெவ�க� ப/றE	க..?" நா# ெசா#ன��, மாமா 

"மா�ைள.. நE	க ெசா�றைத ேக��ற��� என�ேக ெவ�க� வ,�.. உ	க 
அ2ைத�� வராதா...? ஆனா.. நE	க இ�த மாதி? எ# ெபா�டா'9ைய 
ரசி�கிற� என�� ெரா�ப �9-சி,�� மா�ைள.. அ�7� இ�த மாதி? எ# 
க�C :#னா9ேய உ	க அ2ைதைய ம9ல ேபா'/ ெகா�4ற�.. 

பா��ற��� ந�லா இ,��...!!"

அவ. ெசா�லி�ெகா�/ இ,���ேபாேத, பா2L� கத7 திற�த�. உட�ப�� 
ஒ�ைற டவைல 4�றி� ெகா�/, ச�தியா ெவள5ேய வ�தா3. மக3 வ�த�� 
அ2ைத எ0��ெகா3ள :ய#றா3. நா# அவைள ம*ப9<� எ# ம9ய�� 
ேபா'/ அ:�கிேன#. அவ;ைடய ெகா02த :ைலகைள :#ைப வ�ட 
அ02தி ப�ைச�ேத#. ச�தியா :க2ைத ஒ,மாதி? 4ள52தப9 எ#ன5ட� 
ேக'டா3.

"இ	க எ#ன2தா# ப�ண�'/ இ,�கீ	க...?"

"��... பா2தா ெத?யைல.. உ# அ�மா ெமாைலைய �9-4 ெபன�4�கி'/ 
இ,�ேக#..!! 4�மா ெசா�ல�Hடா�...!! உ# அ�மா ெமாைல ந�லா பZ# 
மாதி? �Aஸு#+ வ E	கி,��..!! ஏ(.. ச�தியா.. இ�த ெமாைலலதான நE 
சி#ன வய4ல பா� �9-ச..? இ�ேபா பா,.. எ# ைகல சி�கி.. எ�ப9 
கச	�� பா,...!!"

"-சீ(...!!! க,ம�..!! எ�ப92தா# உ	க வ E'ல எ�லா,� இ�ப9 அசி	க 
அசி	கமா ேப4றE	கேளா..?"
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"ஓேஹா...!! மகாராண��� ேப4னா �9�காேதா..? அசி	க அசி	கமா 
ப�Cனாதா# �9��ேமா..?"

"அ�ப9 எ#ன ப�Cவ E	க..?" அவ3 ெகா�ச� பய2�ட+�, ெகா�ச� 
எதி.பா.��ட+� ேக'டா3.

"ப�ண��கா'டவா..?"

ெசா�லி�ெகா�ேட நா# அ2ைதய�# ஜா�ெக'/��3 இ,�� எ# ைகைய 
எ/2ேத#. வ�,'ெட#* ேசாபாவ�� இ,�� எ0�ேத#. ச�தியாைவ ேநா�கி 
ெச#ேற#. அவ3 மிர�/ ஓட :ய#றா3. ஒ, ைகயா� அவைள 
வைள2� ப�92ேத#. 4வேரா/ அவைள சா(2�, அவ3 மV� 
:ர'/2தனமாக பட.�ேத#. ந4�கிேன#. அவ3 :க� :0வ�� 'இ-.. 
இ-.. இ-..' எ#* :2தமி'ேட#. அவ3 திமிர திமிர அவ;ைடய உத/கைள 
க6வ� 4ைவ2ேத#.

"ஆ...!! வ�/	க2தா#...!!" எ#* க2தினா3.

"��.. என��� வ�/ற��� ஆைசயா2தா# இ,��...!! ஆனா ஈவ�ன5	தா# 
வ�ட+மாேம..?"

"-சீ(...!!!"

"ஏ(.. எ#ன.. ெரா�பதா# :க2ைத 4ள5�கிற..? இ#ைன�� ஈவ�ன5	 உ# 
அ�காேவாட ேச�� உன��� கிழிய� ேபா��..!! ஞாபக� வ-4�ேகா..!!"

"ஓேஹா..!! அ� கிழிய�ற�ேபா கிழிய'/�.. நE	க இ�ேபா எ��� 
வ�தE	களா�...?"

"���...? கிழிய� ேபாற இட� எ�ப9 இ,��+ பா�கலா�+ வ�ேத#..!! 

ெகா�ச� கா'/றியா..?"

ெசா�லி�ெகா�ேட நா# அவ;ைடய டவைல ேமேல D�க, அவ3 
ப'ெட#* எ# ைகைய த'9 வ�'டா3.

"-சீ(.. க,ம�...!! வ�/	க2தா#...!!"

நா# மV�/� அவள� ஆர�4 உத/கைள க6வ��ெகா�/ 4ைவ2ேத#. 

இ�த:ைற ெகா�ச� நிதானமாக, காதலாக 4ைவ2ேத#. எ#+ைடய ஒ, 
ைகயா� அவள� ஆ�ப�3 :ைலகைள ெம#ைமயாக ப�ைச��வ�'ேட#. 

இ#ெனா, ைகயா� அவ;ைடய வ0வ0�பான ெதாைடைய தடவ�ேன#. 

என� த9ைய அவள� ெதாைடய�/�கி� ச?யாக ைவ2� அ02தி 
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ேத(2ேத#.

ச�தியா7�� இ�த அC�:ைற ப�92தி,�த�. அவ;� ஆைசயாக எ# 
உத/கைள 4ைவ2தா3. த# ெதாைடகைள ேலசாக ப�ள�� த# ம#மத 
ேம'ைட D�கி கா'9னா3. எ#+ைடய ெசய�க;�� அைமதியாக 
ஒ2�ைழ2தா3. அ2ைத<�, மாமா7� அவ.க;ைடய இைளய மக3, எ# 
ைகய�� சி�கி கச	�வைத க�ண�ைம�காம� பா.2�� ெகா�9,�தா.க3. 

நா# ெகா�ச ேநர�, அ�த மாதி? ச�தியாைவ கிA அ92�வ�'/, 

மாமாவ�ட� தி,�ப� ெசா#ேன#.

"மாமா...!! ேபசாம ச�தியாைவ என�� க'9� ெகா/2�/	க மாமா..!! 
இ#+� ஜாலியா இ,�கலா�...!!"

"ஆஹா...!! ந�ல ஐ9யாவா2தா# இ,���...!!" மாமா ஆ-ச?யமா( 
ெசா#னா.. ச�தியா எ#ைன ப�92� த3ள5வ�'டப9 ெசா#னா3.

"ஓேஹா..!! ெரா�ப2தா# ஆைச உ	க;��..!! நா# உ	கைளலா� க'9�க 
மா'ேட#�பா..!!"

"ஏ#..? என�� எ#ன ெகாைற-ச�..?"

"உ	க;�� ஒ#+� ெகாைற-ச� இ�ைல..!! உ	கைள க'9�கி'டா.. 
உ	க;�� ம'/மா ெபா�டா'9யா இ,�கC�..? உ	க வ E'/ 
ஆ�பைள	க எ�லா,���ல ெபா�டா'9யா இ,�கC�...? ேநர� கால� 
பா�காம.. ஆளா;�� வ�� அ9 ேபா/வ E	க..!! எ#னால அ6வள7 அ9லா� 
தா	க :9யா��பா...!!" 

"ேபா9...!! அ�த மாதி? அ9 வா	க.. நE �/2� வ-சி,�கC�.. இ#ைன�� 
ஈவ�ன5	 உ# அ�கா எ	ககி'ட அ+பவ��கிறைத பா2�'/... அ��ற� ேப4..!! 
ெரா�பதா# �9�காத மாதி? ந9�காத..!!"

"அவ ெகட��றா வ�/	க மா�ைள..!! நE	க இ	க வா	க...!!" 

அ2ைத ேசாபாவ�� இ,�� எ0�தப9 எ#ைன அைழ2தா3. நா# 
ச�தியாைவ வ�'/வ�'/, �#னைக2தப9 அவ3 அ�மாைவ ெந,	கிேன#. 

அ2ைதைய ஆைசயாக அைண2�� ெகா�ேட#. அவ;ைடய 
ெந�4சைதக3 எ# மா.ப�� அ0�த, நா# எ# இ, ைககைள<� ப�#னா� 
வ�'/, அவள� 82� சைதகைள ெகா2தாக ப�92�, ப�ழி�ேத#. அ2ைதய�# 
ப�#�ற வ E�க	க3 சா�டாக, ெகா0ெகா0ெவ#* இ,�தன.

"���...!! உ	க;�� :ைல ம'/� ெப,4 இ�ைல அ2ைத.. ��9<� 
ந�லா அகலமா.. வ E	கி� ேபா( ெகட��...!!"
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"ஆ....!! ெம�ல ெபைச	க மா�ைள...!! ப�-4 எ/2�டாதE	க...!!"

நா# அ2ைதய�# அழ� :க2ைதேய ஆைசயாக பா.2ேத#. அவ;ைடய 
க#ன2தி� காதலாக :2தமி'ேட#. மாமாவ�ட� தி,�ப� ெசா#ேன#.

"மாமா..!! உ	க மக எ#ைன க'9�க மா'ேட#+ ெசா�றா..!! ேபசாம உ	க 
ெபா�டா'9ைய என�� க'9� ெகா/2�/	க மாமா..!!" நா# ெசா#ன�� 
மாமா சி?2தா..

"பா2தE	களா..!! எ# அ9ம9ைலேய ைக ைவ�கிறE	கேள..?" எ#றா..

"இ�த வய4ல<� ��:#+ இ,�கா	க மாமா..!! எ#ன அ2ைத... எ#ைன 
க'9�கிறE	களா..?"

"எ��� மா�ைள அெத�லா�..? உ	க ெபா�டா'9ைய எ#ன 
ப�Cவ E	கேளா.. அைத அ2ைத'ட ப�C	க...!! நா# எ#ன ேவணா�னா 
ெசா�ல� ேபாேற#..?" அ2ைத சி?2தப9 ெசா#னா3.

"ஓேஹா..!! எ#னேவணா ப�ணலாமா அ2ைத...?" நா# ேக'/�ெகா�ேட 
எ# இ/�ைப உய.2தி, எ# த9ைய அவள� ெப�ைம� �ைட�ப�� ைவ2� 
ேத(2ேத#.

"���...!! ப�C	க மா�ைள...!!" அ2ைத ேபாைதயாக ெசா#னா3.

நா# அ2ைதய�# :க2ைத இர�/ ைகயா;� தா	கி� ப�92ேத#. 

அவ;ைடய த92த, சிவ�த உத/கைள எ# உத/களா� க6வ�� 
ெகா�ேட#. 4ைவ�க ஆர�ப�2ேத#. ஆ	கில� பட2தி� ஹEேரா 
ஹEேராய�+�� அ9�ப� ேபால, ரசி2� ரசி2� அ2ைத கிA அ92ேத#. 

மாமா த# மைனவ�ய�# உத/கைள, நா# உறி�4வைத ஆ.வமாக 
ேவ9�ைக பா.2தா.. திUெர#* ச�தியா 'அ2தா#...!!' எ#* க2த, நா# 
அவ;ைடய அ�மாவ�# உத/கைள வ�/வ�2� தி,�ப� பா.2ேத#.

"எ#ன ச�தியா..?"

"அ� ேராAதான...?" அவ3 ஜ#னF�� ெவள5ேய ைக நE'9யப9 
ெசா#னா3.

"ஆமா�...!! ேராAதா#..!! உன�� ேராA ப�9��மா...?"

"���.. ெரா�ப ப�9��� அ2தா#..!!"

"எ	க கா.ட#ல ெநைறய ேராஜா ெச9 இ,�� ச�தியா...!! அ�கா7�� 
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கா.டன5	�ள ெரா�ப இJட�..!! அவதா# இ6வள7 ெப?ய கா.டைன 
ஒ2ைத ஆளா ெமய�#ெடய�# ப�Cறா...!!"

"என�� உ	க கா.டைன பா�கC� ேபால இ,�� அ2தா#..!! ேபா( 
பா�கலாமா...?"

"��.. ேபாலாேம...!! நE	க;� வா	க மாமா...!! ெகா�ச ேநர� கா.ட#ல 
நட��'/ வரலா�...!!"

"நா# வரைல மா�ைள..!! ைந' நா# ச?யா D	கைல.. �ள5-4'/ ெகா�ச 
ேநர� ெரA' எ/�கC�.. அ�ேபாதா# ஈவ�ன5	 ப	[+�� �ெரஷா 
இ,�க :9<�... உ	க அ2ைதைய ேவணா H'9'/ ேபா	க..!!"

நா# அ2ைதய�ட� தி,�ப� ேக'ேட#.

"எ#ன2ைத வ.றE	களா..?"

"��... வ.ேற# மா�ைள...!!"

"ஓேக.. ஏ( ச�தியா.. வா9 ேபாலா�...!!"

"இ,	க அ2தா#.. 9ரA ேச#` ப�ண�'/ வ��/ேற#..!!"

"இ�த 9ரA4�� எ#ன..? ந�லா2தான இ,��...?"

"இ�ப9ேயவா வர..? ெவ*� டவேலாட.."

"பரவா�ைல வா...!! இ	க ந�ம வ E'/ ஆ;	கள தவ�ர யா, இ,�கா...? 
4�மா வா...!! என�� அ2ைதேயாட 9ரAைசதா# ெகா�ச� ேச#` 
ப�ண+� ேபால இ,��...!!"

"ஏ# மா�ைள.. இ�த �டைவ உ	க;�� �9�கைலயா...?"

"�9-சி,�� அ2ைத.. ஆனா �டைவ இ�லாம இ,�தா.. இ#+� �9���.. 

�டைவைய கழ'9�ேபா'/'/.. ெவ*� ஜா�ெக', பாவாைடேயாட வா	க...!!"

"-சீ(... ேபா	க மா�ைள...!!"

"நா# சீ?யசாதா# ெசா�ேற# அ2ைத... �டைவைய அ72� வ E4	க...!!"

ெசா�லி�ெகா�ேட நா# அ2ைதய�# �டைவைய ப�92� உ,வ�ேன#. 

பரபரெவ#* இ02� ஓ?, வ�னா9கள5� அ�த �டைவைய எ# ைகேயா/ 
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எ/2ேத#. D�கி வ Eசிேன#. மைலயாள ப�'/�பட நாயகி ேபால நி#றி,�த 
அ2ைதைய ஒ, கண� ரசி2ேத#. அ2ைத ெவ�க2�ட# த# அ	க	கைள 
மைற�க :ய#றா3. நா# �#னைக2தவா* மாமாவ�ட� தி,�ப� ேக'ேட#.

"எ#ன மாமா.. உ	க ெபா�ைண<�, ெபா�டா'9ைய<� நா# த3ள5'/ 
ேபாகவா...?"

"த3ள5'/ ேபா	க மா�ைள.. ெர�/ ேபைர<� எ#ன ேவணா ப�C	க.. 
நா# ெகா�ச� ெரA' எ/��ேற#...!!"

அவ. சி?2தப9 ெசா�ல, நா# இர�/ ைகயா;� அ�மா, மக3 
இ,வைர<� வைள2�� ெகா�ேட#. அவ.க;ைடய இ/�ப�� ைகேபா'/ 
அைண2தப9, அவ.கைள ேதா'ட2��� அைழ2� ெச#ேற#.

என�� மிக7� கிள.-சியாக இ,�த�. என�� இ,�ற:� இர�/ 
ெப�க3. இர�/ ேப,� இர�/ ைசஸி�.. ஒ,2தி பாலி7' ஹEேராய�# 
ேபால.. ஒ,2தி ப�'/�பட ஹEேராய�# ேபால.. ஒ,2தி உட�ப�� ெவ*� 
டவேலா/.. ஒ,2தி ெவ*� ஜா�ெக', ெப'9�ேகா'ேடா/.. ஒ,2தி Uேன` 
4�த?.. ஒ,2தி ப02த ஆ�'9.. ஒ,2தி மக3.. ஒ,2தி அவ;ைடய 
அ�மா..

நா# அவ.க3 இ,வ,��� எ	க3 ேதா'ட2ைத 4�றி� கா�ப�2ேத#. 

அவ.க;ைடய ெப�ைம அ	க	கைள ப�92� தடவ�� ெகா�ேட, 

அவ.க;�� ஒ6ெவா, ெச9ைய ப�றி<� வ�ள�கி ெசா#ேன#. ச�தியா 
ேராஜா ெச9கைள மிக7� ரசி2தா3. ப�#� அ�த ேதா'ட2ைத 4�றி ெகா�ச 
ேநர� நட�ேதா�. அ�மா, மக3 இ,வ,ைடய �'ட	கைள<� தடவ� 
ப�ைச�� ெகா�ேட நா# வா�கி	 ேபாேன#. கா� வலி�க ஆர�ப�2த��, 

அ	� கிட�த மர ெப�சி� Gவ,� அம.�� ெகா�ேடா�. நா# ந/வ�� 
அம.�தி,�க, என�� ஆ;�ெகா, ப�கமா( அ�மா7� மக;� அம.�� 
ெகா�டா.க3. அ2ைததா# ெம�ல ஆர�ப�2தா3.

"உ	க வ E'ல இ�த மாதி? இ#ெசA' ெச�A எ�ேபா ஆர�ப�-ச� 
மா�ைள..?"

"ச2தியமா என�� ெத?யா� அ2ைத.. என�� ெவவர� ெத?�ச�ல இ,�ேத 
நா	க இ�ப9தா#.."

"ர�யா உ	க ேபமிலிைய ப2தி ெசா#ன�ப.. எ	க;�� ெரா�ப ஷா�கா 
இ,�த� மா�ைள.. :9யேவ :9யா�#+ ெசா#ேனா�.. அ��ற� அவ 
ேபசி ேபசிேய எ	கைள கைர-4'டா..!! இ�த மாதி? வாX�� பா2தா 
எ#ன#+ நா	க;� ேயாசி�க ஆர�ப�-4'ேடா�..!! இ�த மாதி? இ#ெசA' 
ெச�A த�� இ�ைலயா மா�ைள..?"
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"இ� த�பா ச?யா#+ என�� ெசா�ல2 ெத?யைல அ2ைத.. ஆனா நா	க 
ெரா�ப ெரா�ப ச�ேதாஷமா இ,��ேறா�.. எ	க;��3ள எ�த ஈேகா7� 
கிைடயா�.. ெநன-ச ேநர2�ல ெநன-ச மாதி? 4க� அ+பவ��கிேறா�.. 

ம2தவ	கைள ப2தி நா	க கவைல� ப/ற� இ�ைல.. எ	க எ�லா,��� 
இ� �9-சி,���.. ப�Cேறா�..!! நE	க;� எ	கேளாட ஜாய�# ப�ண� 
ேபாறE	க�ல..? இ�ல இ,��ற 4க2ைத H9ய சீ�கிர� நE	க 
�?�4��வ E	க..!!"

"����....!! என�� உ	க வ E'/ ஆ�பைள	கைள ெநன-சா.. ெகா�ச� 
உதறலா இ,�� மா�ைள..!! இவ அ�பா ஆவேர` பா9.. அவ, 
அ9�கிறைதேய எ#னால தா	கி�க :9யா�.. உ	க வ E'ல எ�லா� வா'ட 
சா'டமா இ,�கா	க.. உ	க வ E'/ ெபா�C	க எ�ப92தா# உ	கைள 
எ�லா� சமாள5�கிறா	கேளா...? ெதனறி� ேபாய�/வா	கேள..?"

"ெபா�பைள	கைள ெதனற ைவ�க.. ஆ�பைள	க;�� உட�� இ,�தா 
ம'/� ேபாதா� அ2ைத.. அ��� இ#ெனா#+ ெரா�ப அவசிய�...!! மாமா 
அ�ல எ�ப9..? எ6வள7 ெப,4 அவ,��..?" நா# ேக'ட�� அ2ைத 
ெவ�க� ப'டா3.

"-சீ(.. ேபா	க மா�ைள.. அைத� ேபா( ேக'/�கி'/...!!"

"4�மா ெசா�F	க அ2ைத.. இ�ல எ#ன இ,��...?"

"��... ெவைர-சா இ6வள7 நEள� வ,� மா�ைள..!!" அ2ைத த# 
ைகய�ேலேய மாமாவ�# Qலளைவ கா'9னா3.

"ஓேஹா..!! மாமா7�� ஆவேர` ைச4தா#..!!"

"உ	க வ E'ல எ�லா,��� எ�ப9 மா�ைள...?" அ2ைத ஆைசயாக ேக'டா3.

"எ�லா,� அைத வ�ட ெப,சா வ-சி,�பா	க அ2ைத.. எ�லாைர<� வ�ட 
என�� ெரா�ப ெப,4...!! இ6வள7 நEள� இ,���.." எ#* நா+� ைகயா� 
எ# Qலளைவ ெசா#ேன#.

"ெநஜமாவா மா�ைள...? உ	க;�� அ6வள7 ெப,சா...?" எ#றா3 அ2ைத 
ஆ-ச?ய2�ட#.

"ந�பைலயா...? இ,	க கா'/ேற#...!!"

"ஐையேயா ேவணா� மா�ைள...!! நா# 4�மா ேக'ேட#..!!" எ#* அ2ைத 
பதறினா3.
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"பரவா�ல2ைத... பா,	க.. எ#ன இ�ேபா...?"

ெசா#னவாேற நா# எ# ஷா.'ைச கீேழ த3ள5வ�'/, உ3ேள 
�3ள5�ெகா�9,�த எ# த9ைய எ/2� ெவள5ேய வ�'ேட#. அ�மா7�, 

மக;� உடேன எ# த9 மV� பா.ைவைய வ Eசின.. அ2ைதய�ட:�, 

ச�தியாவ�ட:� ெச(த சி�மிஷ	கள5னா� என� த9 8ேடறி� ேபா( 
இ,�த�. உ-ச ப'ச வ�ைற�ைப அைட�தி,�த�.

எ# த9ைய பா.2த அ2ைத<�, ச�தியா7� அதி.-சிய�� சிறி� ேநர� 
ேபசேவ இ�ைல. G-சைட2� ேபான� மாதி? இ,�தா.க3. க,க,ெவன, 

நEளமா(, ப,மனா(, ந'/ைவ2த உல�ைக மாதி? ஒ, ஆ�பைளய�# 
ஆ<த2ைத பா.2தா�, எ�த ெப�C��2தா# ேப-4 வ,�..? அ�மா7� 
மக;� அதிசயமா( எ# ஆC*�ைப பா.2தா.க3. ப�#� அ2ைத ஆைசயாக 
எ# த9ைய தடவ, ச�தியாேவா ெவ'க2�ட# :க2ைத தி,�ப�� 
ெகா�டா3.

"ஏ(..!! எ#ன9 G�சிய தி,�ப��கி'ட..? அ2தா# Qைல பா,9..!! எ�ப9 
இ,�� பா,..? இைத ெபா�பைள	க ஓ'ைட��3ள வ�'/�கி'டா.. 
எ6வள7 4கமா இ,��� ெத?<மா..? இ�த Qைலயா நE ேவணா#+ 
ெசா�ற..? ந�லா பா,9...!!"

ெசா#னவாேற நா# ச�தியாவ�# :க2ைத எ# த9ய�# ப�கமா( 
தி,�ப�ேன#. அவ;� தய	கி தய	கி, த# அ�மா எ# Qைல வ,9� 
ெகா/�பைத பா.2தா3. அ2ைத எ# 4#ன5 த�த அதி.-சிய�� இ,�� 
மVளேவ இ�ைல. என� உல�ைகைய அதிசய� ெபா,3 மாதி? தடவ� தடவ� 
பா.2தா3. ேதாைல �02தி� ெகா�/ ெத?�த, சிவ�� உ,�ைடைய க'ைட 
வ�ரலா� ேத(2� ெகா/2தா3. கி�ெண#* வ�ைற2தி,�த எ# 
வ�ைத�ெகா'ைடகைள அ:�கி பா.2தா3. அதி.-சி கைலயாத �ரலிேலேய 
ெசா#னா3.

"எ#ன மா�ைள.. இ�ப9 வ-சி,�கீ	க..? இைத வ-4 �2�னா.. 
ெபா�பைள	க சாமா# தா	�மா...? இ�'ட அ9 வா	க ேபாறைத ெநன-சா.. 
என�� க�ைண க'9'/ வ,� மா�ைள..!!! உ	க வ E'/ ெபா�C	க 
எ�ப9 இதால அ9 வா	�றா	க..?"

"நE	க ெசா�ற� ெகா�ச� உ�ைமதா# அ2ைத.. எ	க வ E'/ ெபா�C	க 
எ	கி'ட �2� வா	�ற�ேபா ம'/�.. ெகா�ச� எ�A'ராவா 
ெதன*வா	க..!! சி2தி�� எ#கி'ேட �2� வா	�ற� ெரா�ப �9���..!! 

எ6வள7 �2�னாF� ஆைசயா கா'9'/ ெகட�பா..!! அ�மா அ�ப9ேய 
ஆ�ேபாசி'..!! எ# Qைல பா2தாேல ந/	கி/வா..!! ப�ைல க9-4�கி'/தா# 
��ைடைய வ�?-4 கா'/வா...!!"
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"ஓேஹா...!! அ��ற�... உ	க அ�கா....!!"

"அ�கா7�� எ# Qைல ச��ற� ெரா�ப �9��� அ2ைத..!! ஒ, மண� 
ேநர�னாF� சலி�காம ச��வா...!! எ# த�ப� ரா/தா# ஹன5 ரா/#+ 
ெசா�Fவா..!! எ#னேமா எ# QFல ேத+ வ9ய�ற மாதி?, நா�ைக ெசாழ'9 
ெசாழ'9 ச��வா..!!"

"உ	க அ�கா ெசா�ற� கெர�/+தா# ேதாC� மா�ைள.. இைத பா2தாேல 
வா( வ-4 ேடA' ப�ண� பா�கC� ேபால இ,��..!!"

"ஓேஹா..!! அ�ேபா ேடA' ப�ண� பா,	க...!!"

"ஐேயா...!! ேபா	க மா�ைள... ேவணா�...!!"

"இ��ெக��� அ2ைத ெவ�க� ப/றE	க...? 8�ப+� ேபால உ	க;�� 
ஆைசயா இ,��ல.. 8��	க...!!!"

"�ஹூ�...!! என�� ஒ, மாதி? இ,�� மா�ைள..!!"

"அெத�லா� ஒ#+� இ�ைல அ2ைத.. கமா# வா	க...!! வா(ல 
வ�'/��	க...!!"

நா# அ2ைதய�# க02ைத ப�92� எ# ெச	ேகாைல ேநா�கி அ:�கிேன#. 

அவ;� தய	கி தய	கி �ன5�தா3. இ�ேபா� அவள� அழகிய :க�, எ# 
ஆணா<த2��� ெவ� ெந,�கமாக இ,�த�. 

"���... வாைய ெதற	க அ2ைத.. அ�ப9ேய க6வ��க	க..!!" 

அ2ைத த# வாைய திற�� எ# த9ைய க6வ�� ெகா�டா3. அவ;ைடய 
த92த உத/க3 ெர�/� இ�ேபா� எ# 4#ன5 ெமா'ைட 4�றி 
அம.�தி,�தன. நா# அவ;ைடய ப�#ன�தைலைய ப�92� அ�ப9ேய எ# 
த9ய�� ைவ2� அ:�கிேன#. நா# அ:�க, அ:�க, என� உல�ைக 
அவ;ைடய வா(�� உ3ேள பயண�2த�. ஒ, :�கா� த9 அவ3 
வா(��3 ேபான�ேம, என� 4#ன5 ெமா'/ அவள� ெதா�ைடைய உரச 
ஆர�ப�2த�.

"��... அ6வள7 உ3ள ேபான� ேபா�� அ2ைத.. அ�ப9ேய 8��	க...!! 
அ�கா7�� ப�9-ச எ# Q� ேடA'.. உ	க;��� �9-சி,�கா#+ 
பா,	க...!!"

அ2ைத எ# 4#ன5ைய 8�ப ஆர�ப�2தா3. மிக நிதானமாக ஆனா� 
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ஆ.வமாக அ02தி ஊ�ப�னா3. உத/களா� எ# 4#ன5ய�# 4வைர இ*க� 
க6வ�ய�,�தா3. அ�த உத/க3 எ# த9ய�� ேமF� கீ0� ஏறி இற	�வ�, 

4கமாக இ,�த�. அ�ப9 ஏறி இற	��ேபா�, அவள� நா�� எ# த9ைய 
ஈரமா( தடவ�ய�, அ�த 4க2ைத இ, மட	கா�கிய�. நா# அ�த 4க2தி� 
எ# க�கைள ேலசாக ெச,கி� ெகா�ேட#. அ2ைதய�# தைல மய�ைர� 
ப�92�, எ# த9ேயா/ அ02தி� ெகா�ேட ப�க வா'9� தி,�ப�ேன#.

ச�தியா அதி.-சிய�� உைற�த நிைலய�� அம.�தி,�தா3. த# அ�மா அ�த 
மாதி? ஒ, க,�த9ைய க6வ� க6வ� ���வைத, வ�ழிக3 வ�?ய பா.2�� 
ெகா�9,�தா3. நா# ச�தியாவ�# ேதாைள ப�92�, எ#ேனா/ அைண2�� 
ெகா�ேட#. ெம�ல �ன5�� அவ;ைடய ெம�லிய உத/கைள 
க6வ��ெகா�ேட#. அ�த ேதb*� உத/கைள காதலாக 4ைவ2ேத#.

ச�தியா7� ஆ.வமாக எ#+ட# ஒ2�ைழ2தா3. என� ெமகா த9ைய 
பா.2ததி� அவ;� 8ேடறி� ேபா( இ,�தா3. எ# உத/கைள 
உறி�சினா3. அ�மா எ# 4#ன5 ெமா'ைட ரசி2� ரசி2� உறி�ச, மக3 
எ# உத/கைள ஆேவசமாக உறி�சினா3. நா# ச�தியாைவ கிA 
அ92��ெகா�ேட, அவ;ைடய ேமன5ைய G9ய�,�த டவைல படாெர#* 
உ,வ�ேன#. ச�தியா எ#ைன த/�கவ��ைல. த# ேமன5ைய<� G9� 
ெகா3ளவ��ைல.

இ�ேபா� வச�தா அ2ைத எ# Qைல ஆ.வமாக ஊ�ப�ெகா�9,�க, 
அவ;ைடய மக3 அ�மணமாக எ# அ,ேக அம.�தி,�தா3. ேகா�ைம 
நிற2தி� ெஜாலி2த ச�தியாவ�# நி.வாண உடைல நா# தடவ�� 
ெகா/2ேத#. அவ;ைடய க�F :ைலகைள ெம#ைமயாக ப�92� 
வ�'ேட#. �'9�கா��கைள சிறி� ேநர� உ,'9� ெகா/2ேத#. கா��க3 
தி,க� ப'ட�� ச�தியா, எ# உத'9� இ,�� வாைய எ/2� :னகினா3.

நா# மV�/� அவ;ைடய ெச6வ�தXகைள க6வ�� ெகா�ேட#. என� 
ைகைய அவ;ைடய கா�ப�� இ,�� கீேழ நக.2திேன#. அவ;ைடய 
ெதா��ைள ேலசாக தடவ�� ெகா/2�வ�'/, ேமF� கீேழ இற�கிேன#. 

இ�ேபா� என� ஒ, ைக ச�தியாவ�# ெதாைடய�/�கி� இ,�த�. 

அவ;ைடய கி�ெண#ற ெப�ைம �ைட�ைப தடவ�� ெகா/2த�. ஒ, சில 
Qைன மய�.க;ட# ச�தியாவ�# ��ைட பர�� வழவழெவ#ேற இ,�த�. 

ெகா�சமா( ஈர2ைத கசிய வ�'9,�த�. நா# ெம�ல அ�த ெசா.�க 
�ைட�ைப தடவ�� ெகா/2ேத#. ப�#�,

நா# எ# ந/வ�ரைல உபேயாகி2ேத#. ச�தியாவ�# இளைம ெவ9�ப�� அ�த 
வ�ரைல ைவ2� ெம�ல ேத(2ேத#. அவள� கிள5'ேடா?ைச அ02தி 
ந4�கிேன#. ச�தியா 4க2தி� �9�க ஆர�ப�2தா3. 'அ2தா#.....!!!!' எ#* 
:னகினா3. நா# இ�ேபா� ச�தியாவ�# இள� :ைலகள5� ஒ#ைற 
வாயா� க6வ�� ெகா�/ 4ைவ2ேத#. அேத ேநர� எ# வ�ரைல 
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அவ;ைடய ஓ'ைட��3 சர�ெக#* ெசF2திேன#.

அ2ைத தைலைய ஆ'9 ஆ'9 எ# த9ைய 8�ப�, என�� 4கமள52�� 
ெகா�9,�தா3. நா# எ# வ�ரைல ஆ'9 ஆ'9, அவ;ைடய இைளய 
மக;�� இ#ப� ெகா/2�� ெகா�9,�ேத#. என� வ�ர� ச�தியாவ�# 
அன�க��� Hதி��3 4ழல, என� நா�� அவள� அ�சமான ெந�4 
வ E�க2தி� 4ழ#* ெகா�/ இ,�த�. ச�தியா எ# தைலைய ப�92� த# 
:ைலேயா/ ைவ2� அ:�கினா3. நா# அ2ைதய�# தைலைய ப92� எ# 
த9ேயா/ ைவ2� அ:�கிேன#.

"அ2தாேனாட Qைல உன�� �9-சி,�கா ச�தியா...?" நா# அவ;ைடய 
ஓ'ைட��3 எ# வ�ரைல ஆ'9�ெகா�ேட, ேபாைதயாக ேக'ேட#.

"��... ந�லா அழகா இ,�� அ2தா#...!!" அவ;� க�கைள 
ெச,கி�ெகா�/ ேபாைதயாகேவ ெசா#னா3.

"உ# அ�மாைவ பா, ச�தியா... எ6வள7 ஆைசயா எ# Qைல ச��றா	க 
பா,...!!" நா# அ2ைதய�# H�தைல வ,9� ெகா/2�� ெகா�ேட 
ெசா#ேன#.

"ஆமா� அ2தா#...!!"

"உன��� எ# Qைல ச�ப+� ேபால இ,�கா...? ���...?"

"��.."

"ேபா...!! ேபா( ச��...!! அ�மா'ட இ,�� வா	கி�ேகா...!!"

நா# ெசா#ன�� ச�தியா �ன5�தா3. த# அ�மாவ�ட� இ,�� எ# 
4#ன5ைய பறி2தா3. அ�ப9ேய அைத த#+ைடய வா(��3 வ�'/� 
ெகா�டா3. அ�மாைவ வ�ட ஆேவசமாக எ# 4#ன5ைய 8�ப ஆர�ப�2தா3. 

நா# 4க2தி� த2தள5�க ஆர�ப�2ேத#. ெவறியாகி� ேபாய�,�த ச�தியா, 
ஆேவசமாக எ# த9ைய ைகயா�டா3. காணாதைத க�ட� ேபால 
ெவறி2தனமாக 8�ப�னா3.

"எ# QF ேடA'டா இ,�ததா அ2ைத..?" நா# அ2ைதய�# க#ன2ைத 
தடவ�� ெகா�ேட ேக'ேட#.

"ெசம ேடA'/ மா�ைள.. 8�ப��கி'ேட இ,�கலா� ேபால இ,��..!!"

"உ	க ெபா�C��� எ# QF ேடA' �9-சி,�� ேபால அ2ைத.. 
பா,	க.. எ6வள7 Aப]டா ந��ரா...!!"
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"ஆமா� மா�ைள..!!"

"ெகா�ச ேநர� அ�ப9ேய ெர�/ ெப,� மாறி மாறி ஊ��	க அ2ைத..!! 
என�� ந�லா.. ெசாகமா இ,��...!! அ�மா7� ெபா�C� எ# Qைல வ-4 
வ�ைளயா/	க அ2ைத...!!"

"ச? மா�ைள...!!"

அ2ைத சி?2தப9ேய ெசா�லிவ�'/, த# மகள5# வா(��3 இ,�த எ# 
4#ன5ைய பறி2�, அவ3 8�ப ஆர�ப�2தா3. அ�மாவ�# வா(��3 எ# த9 
ெச#* வ�ட, ச�தியா ெகா�ச:� அசராம� எ# த�9# அ9�பாக2ைத 
நா�கா� ந�க ஆர�ப�2தா3. நா�ைக 4ழ�றி 4ழ�றி என� 
வ�ைத�ெகா'ைடைய ந�கினா3. ப�#� எ# ெகா'ைடக3 ெர�ைட<� த# 
வா(��3 திண�2�� ெகா�/ உறி�சினா3.

நா# 4க2தி� அ�ப9ேய �92�� ேபா( வ�'ேட#. எ�ப9 இ,��� 
நிைன2� பா,	க3..? என� க, உல�ைக அ�மா�கா?ய�# வா(��3 
�3;கிற�. என� க,	��/க3 ெர�/� மகள5# வா(��3 �9�கிற�. 

அ�மாவ�# வா(-8/ எ# த�9� பரவ, மகள5# எ-சி� எ# 
ெகா'ைடகைள H� ெச(கிற�. அ�மாவ�# நா�� எ# த9ய�# 4வ?� 
ேகா/ கிழி�க, மகள5# நா�� எ# வ�ைத�ெகா'ைடய�� வ'ட� ேபா/கிற�. 

ஹ�பா....!!! அ�ப9 ஒ, 4க�....!!!!

ெகா�ச ேநர� அ�த மாதி? 4#ன5 4க� அ+பவ�2த நா# ப�#� அ2ைதய�# 
தைலமய�ைர ப�றி அவைள D�கிேன#. அவ;ைடய உத/கைள க6வ� 
4ைவ2�� ெகா�ேட, அவ;ைடய ஜா�ெக' ப'ட#கைள ஒ6ெவா#றா( 
கழ'9ேன#. அ2ைத �ரா ேபாடவ��ைல. அவ;ைடய ெகா02த பழ	க3 
ெர�/� ெபாள� எ#* ெவள5ேய வ�� வ�0�தன. நா# உடேன ஒ, 
பழ2ைத வாயா� க6வ� 4ைவ�க ஆர�ப�2ேத#. அ/2த பழ2ைத அ02தி 
ப�ைச�� வ�'ேட#.

இ�ேபா� என� 4#ன5ைய 4ைவ��� பண�ைய ச�தியா :0ைமயாக 
ஏ�*� ெகா�டா3. மிக ஆைசயாக அ2தான5# ஆ<த2ைத 8�ப� 
4ைவ2தா3. நாேனா அவ;ைடய அ�மாவ�# ெந�4 G'ைடகைள 
வா(��3 த3ள5 �த�ப�� ெகா�9,�ேத#. ச�தியா எ# 4#ன5 ெமா'ைட 
க9�க, நா# அவ3 அ�மாவ�# க,2த கா��கைள ந*�ெக#* க92ேத#. 

ச�தியாவ�# எ-சிலா� என� த9 பளபள�பாக, என� எ-சிலா� அவ3 
அ�மாவ�# :ைல வ E�க	க3 மி+மி+�பாகின. ெகா�ச ேநர� அ�ப9ேய 
ச�தியா என� QF�� 4க� தர, நா# அ2ைதய�# :ைலக;�� மாறி மாறி 
4க� ெகா/2�� ெகா�9,�ேத#. அத# ப�ற� நா# ெபா*ைம இழ�ேத#.
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"வா	க அ2ைத...!!" அ2ைதய�# �ஜ2ைத ப�றி D�கியவா* ெசா#ேன#.

"எ	க மா�ைள..?" அ2ைத �?யாம� ேக'டா3.

"என�� இ�ேபா எ# Qைல ஏதாவ� ��ைட��3ள ெசா,கC� ேபால 
இ,�� அ2ைத.. வா	க...!! உ	க ��ைடைய கா'/	க...!!" எ#* ெவறியாக 
ெசா#ேன#.

"மா�ைள..!! ஈவ�ன5	... ந�ல ேநர�...!!"

"ஐேயா அ2ைத..!! அெத�லா� சீ� உைட<றவ	க;��.. நம�� இ�ைல..!! 

வா	க..!!"

"எ	ேக மா�ைள...?"

"அேதா.. அ�த ��Fல ப/2��கி'/ ப�ணலா�..?"

"இ	ேகயாவா...? வ E'/��3ள ேபாய�ரலாேம..?"

"எ# அவசர� �?யாமா ேபசாதE	க அ2ைத..!! அ�மா7� மக;� ந�லா 
8�ப�வ�'/.. என�� அ�ப9ேய ெவறியா இ,�� அ2ைத..!! வா	க...!!"

நா# அ2ைதைய ேதா'ட2தி� வள.�தி,�த �� ெவள5�� H'9 ெச#ேற#. 

ச�தியா7� தய	கி தய	கி எ	க3 ப�#னா� வ�தா3. நா# எ#+ைடய 
ஷா.'ைச :0வ�மாக அவ�X2� எறி�ேத#. அ2ைதய�ட� ெசா#ேன#.

"��.. ேபா	க அ2ைத.. �ன5�4 ம�9 ேபா'/��	க..!!"

"�ன5யாவா..?" அ2ைத அதி.-சியாக ேக'டா3.

"ஆமா� அ2ைத... நா(லா� ப�Cேம.. அ�த மாதி?..!!"

"ஏ# மா�ைள.. சாதாரணமாேவ ப�ணலாேம..?"

"என�� உ	கைள ப�#னால இ,�� �2த+� ேபால இ,�� அ2ைத..!! 
�2�ர�ேபா உ	க ��9 ஆ/றைத நா# பா�கC�..!!"

"ச? மா�ைள..!!"

அ2ைத தய	கி தய	கி ��லி� ம�9ய�'/, ைககைள :#னா� ஊ#றி� 
ெகா�/ நா( மாதி? நி#றா3. பாவாைடைய இ/���� ேமேல D�கி� 
ேபா'/, த# பள5	� ��9ைய கா'9னா3. நா+� அ2ைத�� ப�கமாக 
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ெச#* ம�9ய�'/� ெகா�ேட#. ஒ, ைகயா� அ2ைதய�# ��9 
சைதகைள வ�?2� ப�92ேத#. இ�ேபா� அ�த சைதக;��3 ஒள5�தி,�த, 
அ2ைதய�# பண�யார� பள5-ெச#* வாைய ப�ள�தப9 ெத?�த�.

நா# ம�ெறா, ைகய�� ெகா�ச� எ-சிைல ��ப� எ# த9ய�� தடவ�� 
ெகா�ேட#. அேத ைகயா� அ�த த9ைய ப�92�, அ2ைதய�# ெசா.�க 
வாசலி� ைவ2ேத#. ைவ2த ேவக2தி� ஓ	கி ஒ, �2� வ�'ேட#. 

அ6வள7தா#..!! அ2ைத 'அ�மா....!!!!' எ#* ெப?தாக அலறினா3. என� 
உ,'/�க'ைட :0வ�� அ2ைதய�# ம#மத �ைக��3 ெச#* 
மைற�தி,�த�.

நா# இ/�ைப அைச2� இய	க ஆர�ப�2ேத#. காம ெவறிய�# உ-ச2தி� 
இ,�த நா#, ெமா2த ெவறிைய<� அ2ைதய�# ெமா�ைத� ��ைடய�ட� 
கா'9ேன#. அ2ைதய�# ��9 சைதகைள ப�றி ப�ைச�� ெகா�/, ஓ	கி 
ஓ	கி �2திேன#. என� Hரா<த� அ2ைதய�# அதிரச2ைத கிழி2� கிழி2� 
உ3ேள ெச#* வ�த�. என� இ/��� அ2ைதய�# 82� சைதக;� ேமாதி, 
'படா.....!! படா.....!! படா.....!!' எ+� ச2த� அ�த ஏ?யா :0வ�� ேக'க 
ஆர�ப�2த�.

"ஆ...!!! மா�ைள..!!! எ#ன மா�ைள... இ�த ேபா/ ேபா/றE	க...? ெகா�ச� 
ெம�ல மா�ைள...!!"

"ஹஹா....!!! இ� நா.ம� Aப]'தா# அ2ைத...!!"

"ஆ...!! அ�மா....!! வலி��� மா�ைள..!! கட�பாைறைய ெசா,கி ெசா,கி 
எ/��ற மாதி? இ,��...!! �ள EA மா�ைள...!! ெகா�ச� Aப]ைட �ைற	க...!! 
ஆஆஆஆ...!!"

"இைத வ�ட Aேலாவா ப�ண�னா ந�லாேவ இ,�கா� அ2ைத..!! ெகா�ச� 
ெபா*2���	க...!! �ள EA...!! ஆர�ப2�ல வலி���.. அ��ற� பழகி/�..!! 

ஹஹா...!! ஹஹா...!!"

"ெசா#னா ேக;	க மா�ைள..!! �ள EA...!! எ#னால :9யைல...!! ஆ...!! 

ஆஆஆஆ...!!"

அ2ைத அலறி�ெகா�ேட இ,�க, நா# அைத க�/ ெகா3ளேவ இ�ைல. 

எ# இJட2தி�� சரமா?யாக அ2ைதய�# ெகா02த ��ைடைய �2தி 
கிழி2ேத#. அ�த அள7�� ெவறி எ# உ-ச�தைலய�� ஏறி இ,�த�. 

அ2ைதய�# ப'/�ேபா#ற �'ட சைதகைள வ�?2� ப�92தவா*, 

அவ;ைடய ப�ள7��3 எ# கட�பாைறைய ெசா,கி ெசா,கி எ/2ேத#. 

�'ட2ைத வ�?2� ப�92ததி�, அவ;ைடய ��ைட<� ந#றாக வ�?�� 
ெகா/2த�. எ#னா� ப/ேவகமாக அவ;ைடய பாதாள2ைத எ# 
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ப,�த9யா� கி�ட :9�த�.

அ�மா அலறியப9 எ#ன5ட� ஓ� வா	�வைதேய சிறி� ேநர� பா.2�� 
ெகா�9,�த ச�தியா, அ��ற� அவ;� என�� அ,ேக ம�9ய�'/� 
ெகா�டா3. நா# உடேன அவ;ைடய இ/�ைப வைள2� எ#ேனா/ 
அைண2�� ெகா�ேட#. அவள� ெம�லிய உத/கைள எ# வாயா� 
க6வ�ேன#. ப�களா� ேலசாக க92� அ�த ப'/ இதXகைள 4ைவ2ேத#. 

மகைள காதலாக கிA அ92�� ெகா�ேட, அவ;ைடய அ�மாைவ 
காமெவறிேயா/ ��9ய92ேத#. ஒ, ைகைய கீேழ வ�'/ ச�தியாவ�# 
இள���ைடைய தடவ�� ெகா�ேட ேக'ேட#.

"உ# அ�மா மாதி? அ9 வா	�றைத பா2தா.. உன��� அ9 வா	க+�+ 
ஆைசயா இ,�கா ச�தியா..?"

"பயமா இ,�� அ2தா#..!!"

"பயமா..? எ���..?" நா# அ2ைதய�# அகல 82தி� அ9கைள 
ேபா'/�ெகா�ேட ேக'ேட#.

"இ�ப9 அ�மாைவ கதற கதற �2�றE	கேள..?"

"NNஹா....!! NNஹா....!! ���.. இ�த மாதி? Aப]டா ப�ற�ல ஒ, 
தன5 4க� இ,�� ச�தியா...!! உ# அ�மா அல.ரா#+ ெநைன�காத.. அைத 
வ�ட அதிகமா 4க� அ+பவ�-4�கி'/ இ,�பா...!!"

"ெநஜமா...?"

"ச2தியமா..!! ஈவ�ன5	 உ#ைன<� அ2தா# இ�த மாதி? �2�ேற#..!! 

அ�ேபா ெத?�4��வ..!!"

"என�� இ�ேபாேவ �2� வா	கC� ேபால இ,�� அ2தா#...!!"

"ேநா ேநா...!! அ6வள7தா#.. அ�மா எ#ைன ெகா#ேன ேபா'/,வா..!!" 

"�ள EA அ2தா#...!! என�� ேவC�..!! அ�மா'ட இ,�� உ,வ�.. அ�ப9ேய 
எ# ஓ'ைட��3ள வ�'/ நாF �2� �2�	க..!! �ள EA..!!"

"ெசா#னா ேக; ச�தியா..!! ந�ல ேநர2�லதா# சீ� உைடயC�..!! 

அ�தா# எ	க �/�ப பழ�க�..!!"

எ#னால க�'ேரா� ப�ண :9யைல அ2தா#..!! ெரா�ப அ?���...!!"
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"ச?..!! அ�ேபா ஒ#+ ப�ணலா�..!! எ�தி?-4 நி�F...!! அ2தா# நா�� 
ேபா'/ வ�/ேற#..!!"

"ந�லா இ,��மா...?"

"அ?���� எதமா இ,���..!! அ2தா# ப�Cேற#.. பா,...!! எ�தி?-4 உ# 
��ைடைய ந�லா வ�?-4.. அ2தா# :#னா9 கா'/...!!"

ச�தியா தய	கி தய	கி எ0�� நி#றா3. நா# அவ;ைடய ��9ைய 
வைள2� ப�92�, அவ;ைடய ��ைடைய எ# :க2��� அ,ேக 
ெகா�/ வ�ேத#. அவைள கா�கைள ேலசாக அக'9� ெகா3ள 
ெசா#ேன#. அவ3 கா�கைள அக'9ய��, அவ;ைடய க#ன5���ைட 
'ெடா((	...' எ#* ப�ள�� ெகா�ட�. நா# அ�த ப�ள7��3 சர�ெக#* 
எ# நா�ைக Mைழ2ேத#. சர சர ெவன 4ழ�ற ஆர�ப�2ேத#.

நா# இ�ேபா� எ# இ/�ைப<�, நா�ைக<� உ-ச ப'ச ேவக2தி� 4ழ�றி� 
ெகா�9,�ேத#. அ2ைதய�# இ/�ைப ப�92�� ெகா�/, அவ;ைடய 
Hதிய�� 'டமா���...!! டமா���...!!' என இ92ேத#. ச�தியாவ�# இ/�ைப 
வைள2� ப�92� அவ;ைடய ச����3 என� நா�ைக 'ச......!! ச......!!' 
எ#* 4ழ�றிேன#. அ2ைத ��ைட வலிய�� 'ஆ...!! ஊ...!!' என அலற, 

ச�தியா Hதி 4க2தி� '����...!! Nஹா....!!' எ#* ப�த�றி� 
ெகா�9,�தா3.

நா# ஒேர ேநர2தி�, அ�மா7��� மக;��� ஒ�ப�ற காம4க2ைத 
ெகா/2�� ெகா�9,�ேத#. என� த9 அ�மாவ�# ��ைடைய �2தி �2தி 
கிழி2த�. என� நா�� மகள5# ��ைடைய �,வ� �,வ� �ைள2த�. 

எ#+ைடய ஒ, க'ைட வ�ர� அ�மாவ�# ஆசனவாைய ேநா�9ய�. 

அ/2த க'ைட வ�ர� மகள5# மல �வார2ைத கீறிய�. அ�மா7��� 
மக;��� ��ைட �ைள ம'/ம�ல.. 82� ஓ'ைட<� 8டாக ெகாதி2த�.

என� த�/ இ9�க இ9�க, அ2ைதய�# ��ைட��3 மதனநE. ஆறாக ஓட 
ஆர�ப�2த�. என� நா�� �9�க �9�க, ச�தியாவ�# இ/��� ஈர2ைத 
கசி�த�. அ�மாவ�# Hதி2த�ண� எ# த�ைட நைன�க, மகள5# ��ைட 
வ9நE., 4ைவயாக எ# ெதா�ைடய�� இற	கிய�. நா# ச�தியாவ�# நEைர 
'சள�.. சள�..' எ#* ந�கி�ெகா�ேட, அவ3 அ�மாவ�# அ9<*�ைப 'தள�.. 
�ள�..' என கைட�� ெகா�/ இ,�ேத#.

ெகா�ச ேநர2தி� ச�தியா உ-சமைட�தா3. என� Hறிய நா�� அவள� 
Hதிய�� தடதடெவன அ92�� ெகா�/ இ,���ேபாேத, 'ஆஆஆஅ....!!' என 
அலறியப9 உ-சமைட�தா3. நா+� உ-சநிைலைய எ'9ய�,�ேத#. 

ச�தியாவ�# Hதிைய வ�/வ�2�, அ2ைதய�# Hதிய�� இ*தியாக நா#� 
அ9, இ*�கி அ9�க, என� ஆ�ைமரச:� ப](-சிய9�க ஆர�ப�2த�.
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நா# 'ஆ...!! ஆ..!! ஆ..!!' என அலறி�ெகா�ேட, ெமா2த வ��� 
ெவ3ள2ைத<� அ2ைதய�# அ�தர	க �ழிய��, ஆழமாக அ92� 
ஊ�றிேன#. கைடசி ெசா'/ க�சிைய<� அவ;ைடய ெசா.�க �ழி��3 
வ92� வ�'/, எ# த9ைய உ,வ�ேன#. அ2ைதய�# ெகாழெகாழ2த 
Hதி�ப�ள7 வழிேய, எ# க�சி ெபா	கி வழி�த�. நா# கைள2� 
ேபாய�,�ேத#. அ�ப9ேய ம�லா�� ��ெவள5ய�� ப/2�� ெகா�ேட#.

இ�ேபா� அ2ைத எ0�� ெகா�டா3. இ2தைன ேநர� த# Hதி��3 ���� 
�2தா'ட� ேபா'ட எ# ��டா�த9ைய, �-சி ஐA மாதி? 8�ப� 42த� 
ெச(ய ஆர�ப�2தா3. ெகா�ச ேநர2தி� மக;� அ�மா7ட# ேச.�� 
ெகா�/, 42த� ெச(<� பண�ைய ப	� ேபா'/� ெகா�டா3. அ�மா7� 
மக;� எ# ஆ�ைமைய ந�கி 42த�ப/2த, என�� 4கமாக, இதமாக 
இ,�த�. நா# க�கைள G9� ெகா�ேட#.

ம*ப9<� க�கைள திற�தேபா� அ�கா7�, அ�ண�<� எதி?� 
நி#றி,�தா.க3. அ2ைத<�, ச�தியா7� இ#+� க�C� க,2�மாக எ# 
4#ன5ைய 42த� ப/2தி� ெகா�/தா# இ,�தா.க3. நா# அ�ண�ைய 
பா.2� ெம�ல �#னைக2ேத#. எ0�� அம.�� ெகா�ேட#. எ# 
4#ன5ைய ந�கி� ெகா�9,�த, அவ;ைடய அ�மா, த	ைக இ,வர� 
H�தைல<� வ,9� ெகா/2�� ெகா�ேட ேக'ேட#.

"எ#ன அ�ண�... ேதா'ட2�� ப�க�...?"

"���... 4�மா 42தி பா�கலா�+ உ# அ�கா Hட வ�ேத#.. நE 
எ#னடா#னா இ	க எ# அ�மாைவ<�, த	க-சிைய<� 42தி 42தி 
அ9-சி',�க...?"

அ�ண�ைய ெதாட.�� அ�கா ேக'டா3.

ஏ�டா... பா2L�ல எ#ைன ேபா/றியா#+ ேக'ட�ப ேவணா#+ 
ெசா�லி'/ வ�த..? இ	க ேதா'ட2��� வ��.. அ2ைதைய<�, 

ம-சின5ைய<� அ9-4 ெதாைவ-4'9யா..?"

"இ�ைல�கா...!! அ2ைதைய ம'/�தா# ேபா'ேட#..!! ச�தியா இ#+� சீ� 
உைடயாம அ�ப9ேய �ெரஷாதா# இ,�கா...!!" 

"��.. அவைள ம'/� எ��� வ�'/ வ-சி,�க..? அ9-4 கிழி-4ட 
ேவ�9ய�தான..?"

"கிழி-4,�ேப#..!! ந�ல ேநர�.. அ� இ�#+.. அ�மா இ�ைச ப�Cவா.. 
அதா#.. அ�ம'/� இ�ைல#னா.. ச�தியா சீைல எ#ன...? 
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கால	கா2தாேலேய அ�ண� சீைல<� உைட-சி,�ேப#.. அ6வள7 ெவறில 
இ,�ேத#..!!"

இ�ேபா� அ�ண� �#னைக2தப9 ெசா#னா3.

"ஓேஹா..!! அ�ண� சீைல உைட�கC�+ அ6வள7 ெவறியா..? அ�ண� 
சீ� சி�கைல#ன��.. அவ அ�மாைவ 4;�� எ/2தE	களா���..? 

ெகா�ச� இ,... எ# சீைல உைட�கிற��� அ�ப9 ெவறியா இ,��ற அ�த 
த9ைய பா�ேபா�...!!"

அ�ண� ெசா�லி�ெகா�ேட த# அ�மாவ�# தைலைய வ�ல�கி, எ# 
த9ைய பா.2தா3. அதி.-சிய�� வாைய ஓெவ#* ப�ள�தா3.

"ஆ2தா9...!! எ#ன அேசா� இ�...? இ2தா2த#9யா வ-சி,�க..? இ� Qலா..? 
ேவற எ�7மா...? ஏ�மா...? இ�த த9கி'டயா இ6வள7 ேநர� அ9 
வா	�ன..?"

"அைத ஏ�9 ேக��ற...? இ2தைன வ,ஷ2�ல இ�த மாதி? நா# அ9 
வா	�னதி�ைல9.. சி#ன மா�ைள ப�?�4 ேம�4'டா*..!! தி/� தி/�+.. 

எ#ன அ9#+ ேக��ற..? அ�பா...!!! எ#னால தா	க :9யைல..!! ஆனா 
ெரா�ப ெசாகமா இ,�த�9...!! எ#னால மற�கேவ :9யா�...!!" அ2ைத 
�ல�ப� த3ள5னா3.

"��.. எ# ெகா0�தனா.'ட ெகா�ச� ஜா�ரைதயா2தா# இ,�கC� ேபால 
இ,��...!!" அ�ண� சி?2தப9 ேகலியாக ெசா#னா3.

"ச? அேசா�..!! எ�லா� 9ெரAைஸ மா'9'/ ெகள��	க..!! ல�- 
ெர9யாய�/-4...!! ெப?ய�மா வர ெசா#னா	க..!!"

அ�கா ெசா#ன�� நா	க3 எ0�� உைடகைள மா'9�ெகா�ேடா�. ஐ�� 
ேப,� நட�� வ E'/�� ெச#ேறா�. மதிய உண7 ெர9யாக இ,�த�. 

வ E'9� அைனவ,� ைடன5	 ேடப�ள5� ெர9யாக இ,�தா.க3. நா	க;� 
அவ.கேளா/ ேச.�� ெகா�ேடா�. வ�தவ�தமான உண7 வைககேளா/, 

வ�,�� சா�பாைட அ�மா சைம2தி,�தா3. ஆ�க3 அைனவ,� ஏதாவ� 
ஒ, ெப�ைண அ,கி� ைவ2�� ெகா�/, அவ.க;ைடய அ	க	கைள 
தடவ� ரசி2தப9ேய சா�ப�'ேடா�.

நா# அ�காைவ எ# ம9ய�� ைவ2�� ெகா�ேட#. அவ;ைடய 
��ைடைய வ�ரலா� �ைட�� வ�'ேட#. அ�கா த# ��ைட��3 என� 
வ�ர� ேபா'ட ஆ'ட2ைத ரசி2�� ெகா�ேட, என�� ஊ'9 வ�'டா3. நா# 
அவ;ைடய :ைலகள5� :க2ைத ைவ2� ேத(2�� ெகா�ேட 
சா�ப�'ேட#.
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மாமாைவ அ�மா கவன52�� ெகா�டா3. ஒ, ைகயா� சா�ப�'/� 
ெகா�/, அ/2த ைகயா� அவ,ைடய Qைல ப�92� �F�கி வ�'டா3. 

அவ,� 4க2தி� �92தவா* சா�ப�'டா.. அ�ண+�� இ,�ற:� 
சி2தி<�, அ2ைத<� அம.�தி,�தா.க3. அ6வ�ேபா� அவ# :க2தி� 
அவ.க;ைடய :ைலகைள ைவ2� ேத(2� அவைன சீ�9னா.க3.

அ�பா அ�ண�ய�# ஜா�ெக'/��3 இ,�� :ைலகைள ெவள5ேய ப���கி 
வ�'9,�தா.. ம,மகள5# :ைல அழைக பா.2� ரசி2�� ெகா�ேட 
சா�ப�'டா.. அ�ண�<� அ6வ�ேபா� த# :ைலகைள ஆ'9 ஆ'9 
�F	க ைவ2�, அ�பாைவ ெவறிேய�றினா3. ச�தியா சி2த�பா7�� 
ப�க2தி� அ�மணமாக அம.�தி,�தா3. சி2த�பா அவ;ைடய 
�'9���ைடைய த'9 த'9 பா.2�� ெகா�ேட சா�ப�'டா..

சா�ப�'/ :92தேபா� மண� இர�/ ஆகிய�,�த�. அ�ண�ய�# 
அர	ேக�ற2��� இ#+� இர�/ மண� ேநர	கேள இ,�தன. அ�ண��� 
ேம�க� ேபா/� ேவைல ஆர�பமான�. சி2தி<�, அ�கா7� அ�ண�ைய 
அல	க?2தா.க3. என�� �'92D�க� ேபாடேவ�/� ேபால இ,�த�. 

அ�மாைவ அலா�காக எ# ேதாள5� D�கி� ேபா'/� ெகா�ேட#.

எ#+ைடய ெப'L:�� ெகா�/ ெச#ேற#. அ�மாைவ அ�மணமா�கி 
க'9லி� ப/�க ைவ2ேத#. வா'ட. ெப' மாதி? இ,�த அ�மாவ�# உட�� 
மV� ஜ�ெம#* ப/2�� ெகா�ேட#. அவ;ைடய :ைலகைள 
ச�ப�யப9ேய D	கி� ேபாேன#. அ�மா7� எ#ைன இ*�கி அைண2தப9 
ஒ, �'92D�க� ேபா'டா3. ப�#� அ�கா வ�� எ# ��9ய�� 
அைற�த�� எ0�� ெகா�ேட#.

D	�ன� ேபா��.. ேபா( �ள5-4'/ ெர9யா�..!! இ#+� அைர மண� 
ேநர2�ல ப.A' ைந'..!! ெப?ய�மா நE	க;� �ள5-4'/ வ��/	க...!!"

அ�கா ெசா�லிவ�'/ ெச#ற�� நா# அ�மாைவ D�கி�ெகா�/ 
பா2L:�� ேபாேன#. அ�மா7� நா+� எ	க3 அ�தர	க உ*��கைள 
உரசி வ�ைளயா9�ெகா�ேட �ள52� :92ேதா�. ப�#� ெவள5ேய வ�� 
ப'/ ச'ைட, ேவJ9 அண��� ெகா�/ :தலிர7 அைற�� ேபாேன#.

அ�பா, சி2த�பா, அ�ண# Gவ,� ப'/ ேவJ9 ச'ைடய�� ெர9யாக 
இ,�தா.க3. க'9லி� அம.�தி,�தா.க3. ஓரமா( கிட�த ேசாபா�கள5� 
ஒ#றி�, அ�கா7� ச�தியா7� அம.�தி,�தா.க3. இ#ெனா#றி� 
மாமா7�, சி2தி<� அம.�தி,�தா.க3. நா# நட�� ெச#* க'9லி� 
அம.�� ெகா�ேட#. அ�பாவ�ட� ேக'ேட#.

"எ#ன�பா.. ம,மகேளாட ப.A' ைந' ெகா�டா/ற��� ெமாத ஆளா 
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வ��'U	க ேபால..?"

"எ#னடா ேகலியா இ,�கா..? நE ம'/� இ�ேபா எ��� Qைல ெதா	க� 
ேபா'/�கி'/ வ�தி,�கியா�..? அ�ண�ேயாட ப.A' ைந' 
ெகா�டா/ற���தான..?"

"நா# எ	க Qைல ெதா	க ேபா'/'/ வ�ேத#..? எ# QF ந�லா 
ெவைற�பா ந'டமா நி���...!!" ெசா#ன நா# அ�ணன5ட� ேக'ேட#.

"ஏ(..!! எ#னடா நாF மண�யா-4.. இ#+� உ# ெபா�டா'9ைய 
காேணா�..!! ேபா( H�ப�'/ வா சீ�கிர�..!!"

"நE ேவற எ# எ?-சைல ெகள�பாதடா...!! அ�மா7�, அ2ைத<� அ	க 
நி#+�கி'/ எ#ைன உ3ள வ�ட மா'ேட#றா	கடா..!! அவ	கேள H�ப�'/ 
வ,வா	களா�...!! இ#+� எ#னதா# ப�றா	கேளா...?"

"அ�ப�பா...!! ஏ#தா# இ�ப9 ஆளா;�� பற��றE	கேளா..? ெகா�ச� 
ெபா*ைமயா இ,	க.. அ�ண� இ�ேபா வ��/வா	க...!!" எ#* அ�கா 
எ	கைள அட�கினா3.

அ�கா ெசா#ன ெகா�ச ேநர2தி�ெக�லா� அ�ண� :தலிர7 அைற��3 
அைழ2� வர�ப'டா3. அ�மா7�, அ2ைத<�தா# அ�ண�ைய அைழ2� 
வ�தா.க3. அ�ண� அைற��3 Mைழ�த�ேம ஒ, இன5ய ந*மண� அ�த 
அைர :0�� கமழ ஆர�ப�2த�. அ�ண� ச�தன நிற2தி� ப'/��டைவ 
அண��தி,�தா3. 

சி2தி<�, அ�கா7� அ�ண�ைய ேதவைத மாதி? அல	க?2தி,�தா.க3. 

அ�ண�ய�# உத'9� சிவ�� சாய� ஈரமா( மி#ன5ய�. அவ;ைடய 
H�தைல ம�லிைக�Q நிைற2தி,�த�. ஆைள அ92� வ EX2�� அழேகா/, 

மனைத மய��� ந*மண2ேதா/ அ�ண� ��ெம#* வ�� நி#றா3. 

ேசாபாவ�� அம.�தி,�தவ.க3 எ�லா� நட�பைவகைள மிக ஆ.வமாக 
பா.2�� ெகா�9,�தன.. 

"மா�ைளக;�� பாைல ெகா/�மா...!!" 

அ�மா ெசா#ன�� அ�ண� ைகய�� இ,�த பா� ெசா�ைப அ�ணன5ட� 
நE'9னா3. அ�ண# ெகா�ச� �92�வ�'/, எ	கள5ட� ெகா/2தா#. 

நா	க;� அ�த மிதமான 8'9� இ,�த பாைல ஆ;�� ெகா�ச� 
ப,கிேனா�. மி-ச� இ,�த பாைல அ�ண��� ெகா/�க, அவ3 அைத 
வா	கி காலி ெச(தா3. அ�மா காலி ெசா�ைப வா	கி� ெகா�ேட 
ெசா#னா3.
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"���...!! இ�ேபா மா�ைள	க கா�ல வ�0�� ஆசீ.வாத� வா	கி�ேகா..!!"

அ�ண� ம�9ய�'டா3. ஒ6ெவா,2தராக எ	க3 நா#� ேப. கா�கள5F� 
வ�0��, ஆசீ.வாத� வா	கி� ெகா�டா3. உடேன எழ�ேபான அ�ண�ைய 
அ�மா த/2தா3.

"�ஹூ�..!! காைல ெதா'/���ப�'டா ம'/� ேபாதா� ர�யா...!! Qைல<� 
ெதா'/� ��ப�ட+�..!!"

அ�மா ெசா#ன�� அ�ண� �#னைக2தா3. அேத �#:*வ� Q2த 
:க2ேதா/ எ	கைள நிமி.�� பா.2தா3. நா	க3 நா�வ,� எ	க3 
ேவJ9கைள அவ�X2� வ Eசிேனா�. ஜ'9ைய கீேழ த3ள5 :ழ	கா� வைர 
இற�கிவ�'/� ெகா�ேடா�. இ�ேபா� எ	க;ைடய த9க3 �2தE'9 மாதி? 
ெச	�2தாக நி#றன. சி2த�பாவ�# 4#ன5 ம'/� ெகா�ச� வ�ைற�� 
�ைறவாக இ,�த�. அவ. ைகய�� ப�92� �F�கி, த# 4#ன5��� 
வ�ைர�ேப�றி� ெகா�டா..

அ�ண� ஒ6ெவா, 4#ன5யாக ெதா'/� ��ப�'டா3. எ	க3 த9ைய 
ெதா'/ க�கள5� ஒ�றி� ெகா�டா3. ஒ�றி�ெகா�ட��, எ	க3 4#ன5 
ெமா'9� த# லி�A9� உத'டா� 'இ---..!!' எ#* ஈரமாக :2தமி'டா3. 

எ#+ைடய 4#ன5 �வார2தி� அ�ண�ய�# ப'/ உத/க3 பதி�த ெபா�, 

எ#+ைடய 4#ன5 நர��க3 எ�லா� ஒ, மாதி? :*�ேகறின. 

த#+ைடய க#ன52திைரைய கிழி2�, காம4க2ைத தர�ேபா�� 4#ன5கைள 
அ�ண� வண	கி :92த�� எ0�� ெகா�டா3. இ�ேபா� அ�மா, அ,கி� 
இ,�த அ2ைதய�ட� ேக'டா3.

"அ�ண�.. உ	க ெபா�ைண எ	க வ E'/ ஆ�பைள	க;�� தாைர வா.�க.. 
உ	க;�� ச�மதமா..?"

"ப?Qரண ச�மத� அ�ண�...!!"

"நE	கேள உ	க ெபா�ைண.. உ	க மா�ைள	க ைகல ஒ�பைட	க 
அ�ண�...!!"

ெசா�லிவ�'/ அ�மா நக.�� ெகா3ள, அ2ைத அ�ண�ய�# ைகைய ப�92� 
எ	கள5ட� அைழ2� வ�தா3. எ	க3 நா#� ேபைர<� ெபா�வாக பா.2� 
ெசா#னா3.

"மா�ைளகளா..!! எ# மக.. இன5 உ	க வ E'/ ெபா�C..!! உ	க நாF 
ேப,��� ெபா�டா'9..!! உ	க ெபா�டா'9ேயாட சீைல உைட-4.. 
அவைள :0 ம+ஷியா��	க..!! ���.."
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ெசா#ன அ2ைத அ�ண�ைய எ	க3 மV� த3ள5வ�'டா3. அ�ண� ஒ, 
மல.�ெகா2� மாதி? எ	க3 மV� வ�� வ�0�தா3. அ�ண� எ	க3 நாF 
ேப,��� ந/வ�� நி�க, நா	க3 அ�ண�ைய ர7�/ க'9 4�றி 
வ�ேதா�. எ	க3 ைககளா� அ�ண�ய�# உட�ைப ெதா'/, தடவ�, அ:�கி, 
ப���கி பா.2ேதா�. அ�பா அ�ண�ய�# �டைவைய ப�92� இ02�, 

தன5யாக எ/2தா.. அ�ண� ெவ*� ஜா�ெக', ெப'9�ெகா'ேடா/ 
�#னைக2தப9 நி�க, நா	க3 அவைள 4�றி வ�ேதா�. அ�ண�ய�# :ைல, 

ெதா��3, ��9 சைதகைள ஆளா;�� ப�ைச�� பா.2ேதா�.

அ�ண�ய�# :ைலக3 ப�பாள5 பழ ைச4��, 4�மா கி�ெண#*, 

ஜா�ெக'/��3 திமிறியப9 கா'சியள52தன. :ைலசைதக3 ப�4 மாதி? 
சா�டாக இ,�தன. ச�தன நிற2தி� பள5-ெச#* ெத?�த அ�ண�ய�# 
இ/�ப��, அழகாக ஒ�ைற ம9��. அ�த ம9�ப�# ைமய2தி� ெப?தாக, 
ச�ேற ப��	கியப9 வ'டவ9வ ெதா��3 ஓ'ைட. அ�ண�ய�# ப�#�ற� 
தா*மாறாக வ E	கி கிட�த�. அைர�ேகாள வ9வ2தி�, ம2தள	க3 ேபால 
வ�?�த �'ட	க3. ைகயா� ஓ	கி ஒ, அைற ெகா/2த ேபா�, கி/ கி/ கி/ 
ெவன அதி.�தன அ�ண�ய�# ��9 சைதக3.

நா# இ�ேபா� அ�ண�ைய ப�#�ற� இ,�� அைண2�� ெகா�ேட#. 

என� 4#ன5ைய ச?யாக அ�ண�ய�# 82�� ப�ளவ�� ைவ2� ேத(2ேத#. 

:#ப�கமாக இர�/ ைககைள<� வ�'/, அ�ண�ய�# ெகா	ைககைள 
க�ெப#* ப�92ேத#. அ02தி ப�ைச�ேத#. அ�ண� த# :க2ைத 
ப�கவா'9� தி,�ப, நா# அவ;ைடய ேதb*� உத/கைள 
க6வ��ெகா�ேட#. ஆைசயாக அ�த ஆ�ப�3��/ உத/கைள 4ைவ2ேத#. 

அ�ண�<� எ# ேதாள5� வசதியாக சா(�� ெகா�/ நா# உறி�4வத�� 
த# உத/கைள ெகா/2தா3. 

நா# அ�ண�ைய கிA அ92�� ெகா�ேட, அவ;ைடய ஜா�ெக' 
ெகா�கிகைள ஒ6ெவா#றாக கழ'9ேன#. �ராைவ ேமேல D�கி வ�'/, 

அ�ண�ய�# ெகா02த :ைலக;�� வ�/தைல ெகா/2ேத#. அ�த ப�4 
சைதகைள எ# இர�/ ைகயா;� ெகா2தாக� ப�92� ப�ழி�ேத#. ெச.?�பழ 
��/ மாதி? இ,�த அ�ண�ய�# கா��கைள உ,'9� ெகா/2ேத#. 

அ�ண��� 4கமாக இ,�தி,�க ேவ�/�. 'NNஹா....!!' எ#* :னகி� 
ெகா�/ எ# உத/கைள க92தா3.

ஒ, ஐ�� வ�னா9க3 Hட அ�த மாதி? நா# அ�ண�ய�# கா��கைள 
உ,'9ய�,�க மா'ேட#. அத��3 அ�ண+�, சி2த�பா7� 
ஆ;�ெகா#றா( அ�ண�ய�# ப��கைள எ#ன5ட� இ,�� பறி2�� 
ெகா�டன.. அ�த மா.��கன5கள5� வா( ைவ2� உறி�ச ஆர�ப�2தன.. 
நா# அ�ண�ய�# உத/கள5� ஊறிய�,�த ேதைன உறி�சி� �92�� 
ெகா�9,�ேத#.
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அ�பா அ�ண�ய�# :#னா� ம�9ய�'/ அம.�தா.. அவ;டய பாவாைட 
நாடாைவ உ,வ� வ�'டா.. அ�ண�ய�# �ைதய� �ைட�ைப G9ய�,�த 
ேப�Uைச ஓரமாக வ�ல�கி வ�'டா.. சிறி� ேநர2தி� சீ� உைடபட�ேபா�� 
அ�ண�ய�# ெசா.�க வாச� பளபளெவ#* ெத?�த�. அ�பா ம,மகள5# 
ம#மத வ E�க2ைத அதிசயமா( பா.2தா..

ஆஹா...!! எ# ம,மகேளாட ெவ3ைள�பண�யார� 4�மா ��:#ல 
�ைட-4�கி'/ இ,��...?? ெச#' ேபா'ட மாதி? கமகம#+ ஒேர 
வாசைனயா இ,���..!! பா2தாேல க9-4 சா�ப�ட+� ேபால இ,�ேக...?" 
மக+ைடய மைனவ�ய�# �ைட�ைப பா.2� அ�பா ெவ�கமி�லாம� 
ப�த�றினா..

"சா�ப�/	க�பா...!! ஆைசதEர உ	க ம,மக பண�யார2ைத சா�ப�/	க..!! 
:9�சா எ	க;�� ெகா�ச� மி-ச� ைவ	க...!!"

அ�ண# அ�பா7�� அ+மதி ெகா/�க, அவ. ெவறி ப�92தவரா( 
அ�ண�ய�# ��ைடைய க6வ�னா.. 4ைவ�க ஆர�ப�2தா.. ம,மகள5# 
அ9�ப�ள7��3 தன� நா�ைக Mைழ2� ஆரா(-சி ெச(தா.. அ�ண�ைய 
நா	க3 நா#� ேப,� 8டா��வைத, ம�றவ.க3 ேசாபாவ�� ஹாயாக 
அம.��, பா.2� ரசி2தா.க3. அ�ண�ய�# க'டழ� ேதக2தி�, நா	க3 
ெச(<� காம ேச'ைடகைள பா.2�, 'வா6...' எ#* ைகத'9 ஊ�க� 
ப/2தினா.க3.

அ�ண� இ�ேபா� 4க2தி� த2தள5�க ஆர�ப�2தா3. அவ;ைடய இர�/ 
:ைல� கா��கைள<� அ�ண+� சி2த�பா7� ந�கி�ெகா�9,�தா.க3. 

அவ;ைடய 82��ப�ளவ�� எ# 4#ன5 உ,�/ ெகா�9,�த�. 

அவ;ைடய 8டான ஆசனவாைய என� 4#ன5 ெமா'/ �2தி �2தி 
பா.2த�. அ�பாவ�# நா�ேகா அவ;டய அ�தர	க ெப'டக2���3 Mைழ�� 
ஆடாத ஆ'ட� ேபா'ட�. ஒ, ெப� 4க2தி� தி��:�காட இைதவ�ட 
எ#ன ேவ�/�..? அ�ண� �92தா3.

இ�ேபா� அ�ண# அ�ண�ய�# :ைலய�� இ,�� வாைய எ/2தா#. 

த�ப�ய�# உத/க;��3 சி�கிய�,�த த# மைனவ�ய�# உத/கைள பறி2�, 

தா# 4ைவ�க ஆர�ப�2தா#. நா# அ�ணன5ட� அவ# மைனவ�ய�# 
ப�#�ற2ைத ஒ�பைட2ேத#. அவ# வ�'/-ெச#ற அ�ண�ய�# ஒ,ப�க ஈர 
:ைலைய நா# க6வ��ெகா�ேட#. அ�த ப,2த, ெகா02த ெகா	ைகய�# 
அழைக பா.2� ரசி2��ெகா�ேட, அ�த சைதகள5# ஒ6ெவா, இ#-ைச<� 
4ைவ�க ஆர�ப�2ேத#.

என�� எதி.�ற2தி� சி2த�பா அ�ண�ய�# இ#ெனா, ெகா	ைகைய ச�ப� 
சா* �92�� ெகா�9,�தா.. அ�ண# அ�ண�ய�# ப�#னா� ெச#*, 

அவ;ைடய ��9 சைதக;��3 த# Qைல ைவ2� அ02தினா#. எ# 
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காF�க,ேக ம�9ய�'9,�த அ�பாேவா, அ�ண�ய�# வ0வ0 
ெதாைடகைள தடவ��ெகா�ேட, ெசா,கிய நா�ைக எ/�க மனமி�லாம�, 

அவ;ைடய ெசா.�க �வார2���3 ெசா/�கி� ெகா�9,�தா..

அ�ண� 'NNஹா...!! NNஹா...!!' எ#* ��ைட 4க2தி� ப�த�றி� 
ெகா�9,�தா3. அவ;ைடய ைக எ# ெதாைடைய தடவ�ய�. ப�# 
ப'ெட#* எ# த9ைய இ*க� ப�92�� ெகா�ட�. அ�ண� எ# Qைல 
ேவகமாக �F�கி வ�ட ஆர�ப�2தா3. என� த�/ 'வ�4��.. வ�4���..' 
எ#* சீறிய�. 4#ன5 நர��க3 எ�லா� �ைட�க, 8�பராக ஒ, 4க� 
என��3 பரவ�ய�. நா# அ�ண�ய�# :ைலய�� இ,�� வாைய எ/2�, 

க�கைள ேலசாக ெச,கி, அ�த 4க2ைத ெகா�ச ேநர� அ+பவ�2ேத#.

சி2த�பா7� எ#ைன மாதி?ேய கிற	கிய நிைலய�� நி�பைத பா.2ேத#. 

அ��ற� பா.ைவைய ச�* கீேழ இற�கிய(ேபா�தா# ெத?�த�, அ�ண� 
இ#ெனா, ைகயா� சி2த�பாவ�# த9ைய<� �F�கி� ெகா�9,�தா3. 

நா# மV�/� எ# வாயா� அ�ண�ய�# :ைலைய க6வ� 4ைவ�க 
ஆர�ப�2ேத#. அ�ண� எ# Qைல ஆ'/வதா�, உட�ெப�லா� காம ெவறி. 
நா# அ�த ெவறிேயா/ அ�ண�ய�# :ைலைய ஒ, மாதி? க92� க92� 
ச�ப�ேன#. அ�ண�ய�# சிவ�த :ைல�கா�ைப, ப�கள5� ைவ2� 
ந*�ெக#* க92ேத#.

"அேசா�..!!" அ�பா எ#ைன அைழ2தா..

"எ#ன�பா..!!"

"எ# ம,மக :ைலைய ெகா�ச� எ	கி'ட ெகா/��றியா..? ��ைட 
ேடA'ைட பா2தா-4..!! இைத<� ெகா�ச� ேடA' பா��றேன..?"

"���.. வா	க�பா...!!"

"உ# அ�ண� :ைலைய பா2தியா அேசா�..? எ�ப9 ெகா0ெகா0#+ 
இ,��� பா,..!!"

"ஆமா�பா..!! அ�மா7���, சி2தி��� நாம ஆளா;�� ெபன�4.. அ6வள7 
ெப,சா��ேனா�..!! ஆனா அ�ண��� யா. ைக<� படாமேலேய இ�ப9 
வ E	கி இ,��..!! இ#+� ெகா�ச நா3ல அ�ண���2தா# ெப?ய ைசஸா 
இ,��� பா,	க..!!"

"��.. ஆனா ெப,சா இ,�தாF�.. ெகா�ச� Hடா ெதா	காம.. எ�ப9 
கி�C+ நி��� பா2தியா..?"

"ஆமா��பா.. அதனாலதா# அ�ண� ெமாைல அ6வள7 அழகா ெத?<�..!!"
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"உ# அ�ண� ��ைட<� ெசம 8�ப. அேசா�..!! அழகா7� இ,��.. 

ேடA'டா7� இ,��..!! நா�ைக ெகா�ச� உ3ளவ�'/ ெசாழ'9�பா,..!! 

ெவள5ல எ/�க மனேச வரா�..!!"

"இேதா.. எ# அ/2த ேவைல அ�ண� ��ைட�� வா.ன5J 
அ9�கிற�தா#..!!"

ெசா�லிவ�'/ நா# அ�ண�ய�# கா�க;�� இைடய�� ம�9ய�'ேட#. 

அ�ண�ய�# ெப'டக� ச?யாக எ# :க2��� எதிேர இ,�த�. அ�பா 
ெசானன� உணைமதா#. அ�ண�ய�# ��ைட அ�சமா( ெஜாலி2த�. 

�Aெச#* Q? மாதி? �ைட2தி,�த அ�ண�ய�# ��ைட ேம/, இ�ேபா� 
அ�பாவ�# எ-சிலா� பளபளெவன ஈரமாக ெஜாலி2த�. ெவ'/�ப'ட :�தி? 
ேக� ேபால ெவ;�பாக இ,�த�. ச�*:#�தா# மய�.க3 மழி�க�ப'/ 
ெமா0ெமா0ெவ#* இ,�த�. ��ைட ெவ9�ப�# வழிேய ேராA நிற Hதி 
இதXக3 ேலசாக எ'9�பா.2�, �92தன. மதன நE. வாைட ��ெப#* 
அ92த�.

நா# அ�ண�ய�# ��ைடைய ெபா*ைமயாக, ரசி2� ரசி2� ந�க 
ஆர�ப�2ேத#. ச�* :#� வைர எ# அ�பா ந�கி 4ைவ2த, எ# அ�ண# 
மைனவ�ய�# அதிரச2ைத இ�ேபா� நா# 4ைவ பா.2ேத#. அ�பா 
ந�கியதிேலேய உ3;��3 ஊற ஆர�ப�2தி,�த அ�ண�ய�# வ9நE., என� 
நா�� தE�9ய�� ெசா'/ ெசா'டா( ெகா'ட ஆர�ப�2த�. MைரMைரயா( 
ெபா	கிய அ�ண�ய�# Hதி நE., ேத# மாதி? இன52த�. நா# அ�த 
Hதி2ேதைன :0ைமயா( உறி�சி உ3ள502�� ெகா�ேட#.

எ#+ைடய இர�/ ைககைள<� அ�ண�ய�# ெதாைட மV� 
ைவ2தி,�ேத#. ெவ�ெண(ைய Qசி வ�'ட மாதி?, வ0வ0ெவ#* இ,�த 
அ�த ெதாைடகைள அ02தி ப�ைச�ேத#. அேத ேநர2தி� என� நா�ைக 
படபடெவன அவள� ம#மத �ைட�ப�� அ92ேத#. அழகாக ப�ள�தி,�த 
அ�ண�ய�# ெவ9�ப�� எ# நா�கா� ெந'/�க ெகா/ ேபா'ேட#. �,2தி� 
ெகா�9,�த அ�ண�ய�# ப,�ைப உத/களா� க6வ� உறி�சிேன#.

ப�#� எ# இர�/ ைகயா;� அ�ண�ய�# Hதிைய வ�?2� ப�92ேத#. 

அ�ண�ய�# ெசா.�க �வார� இ�ேபா� வாைய ப�ள�� ெகா�/ ெதள5வாக 
ெத?�த�. நா# எ# நா�ைக க2தி மாதி? அ�த ஓ'ைட��3 ெசF2திேன#. 

அ�ப9ேய �ழாவ ஆர�ப�2ேத#. ெவள5ேய ஈரமாக இ,�தாF�, அ�ண�ய�# 
ஓ'ைட��3 அனல92த�. ஆளா;�� அவ;ைடய ெப�ைம அ	க	கைள 
சி2திரவைத ெச(ய, அவ;ைடய அ9<,�� 8டாகி� ேபாய�,�த�. அவ3 
எ6வள7 8டாக இ,�கிறா3 எ#*, அவ;ைடய ��ைட 4வைர உரசிய 
எ# நா�� என�� கா'9� ெகா/2த�.
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"NNஹா...!! �ள EA...!! சீ�கிர� யாராவ� உ3ள ெசா,கி.. எ# சீைல 
உைட	கேள#..? எ#னால தா	க :9யைல...!! NNஹா...!! JJJ....!!" 

அ�ண�ேய வா( வ�'/ ேக'/ வ�'டா3.

"அேசா�...!! ந��ன� ேபா�மா...? பாவ�.. உ# அ�ண� க�'ேரா� ப�ண 
:9யாம �9�கிறா..!! சீ�கிர� அவ சீைல உைட-சிடலா�..!!" சி2த�பா 
எ#ன5ட� ேக'க,

"��...!! :9-சி'ேட# சி2த�பா..!! சீைல உைட-சிடலா�..!! அ� ச?.. யா, 
உைட�கிற�..?" நா# அ�ண�ய�# ��ைடய�� இ,�� வாைய எ/2�, 

எ0�தவாேற ேக'ேட#.

"ேவற யா,..? உ# அ�ண#தா# உைட�கC�..!! அவ#தான ஆ�4வலா 
இ�த ��ைட�� ெசா�த�கார#..? அவேன உைட�க'/�..!! அவ# சீைல 
உைட-4 ந�மகி'ட ெகா/�க'/�..!! அ��ற� நாம அைத பா2��கலா�..? 

எ#ன#னா நா# ெசா�ற�..?" எ#* சி2த�பா அ�பாவ�ட� ேக'டா..

"நE ெசா�ற�தா# த�ப� கெர�'/..!! அவ# ெபா�டா'9 சீைல அவேன 
உைட�க'/�..!! ர�யா...!! வா�மா..!! ெம2ைதல ப/2��ேகா..!! வா..!!"

அ�ண� நட�� ெச#* ெம2ைதய�� ப/2�� ெகா�டா3. காம அன� 
G-4 வ�'டப9, த# கா�கைள அகலமாக ப�ள�� ெகா�டா3. உைட�பத�� 
வா'டமா( த# ��ைட �ைட�ைப D�கி கா'9னா3. நா# ெச#* 
அ�ண�ய�# தைலமா'9� ப/2�� ெகா�ேட#. என� க,நாக2ைத எ/2� 
அ�ண�ய�# அழ� :க2தி� தவழ வ�'ேட#.

"��...!! வா(ல வ-4�க	க அ�ண�..!!"

ெவறிய�� இ,�த அ�ண� லப�ெக#* எ# 4#ன5ைய க6வ�� ெகா�டா3. 

8�ப ஆர�ப�2தா3. அ�ண�ய�# வா(��3 எ# 4#ன5ைய ைவ2தி,�ப� 
என�� 4கமாக இ,�த�. அ�பா7� என�� எதிேர வ�� ப/2�� 
ெகா�டா.. தன� க,�த9ைய அ�ண�ய�# பள5	� க#ன2தி� ைவ2� 
ேத(2தா.. அ/2� த# 4#ன5ைய ச�ப ேவ�/� எ#* அ�ண�ய�ட� 
ெசா�லாம� ெசா#னா..

அ�ண# அ�ண�ய�# ெதாைடக;�� ந/ேவ ம�9ய�'/ அம.�தா#. 

தன� கட�பாைறைய த# மைனவ�ய�# ச��� நில2தி� ைவ2� ேத(2தா#. 

அவ+�� ப�#னா� சி2த�பா த# 4#ன5ைய உ,வ�� ெகா/2தப9 
நி#றி,�தா.. அ�ண+�� அ��ற� அ�ண�ய�# ��ைடைய பத� பா.�க 
ெர9யாக இ,�தா..

நா# அ�ண�ய�# அழ� :க� எ# 4#ன5ைய 8��வைதேய பா.2�� 
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ெகா�9,�ேத#. அவ;ைடய H�தைல ெம#ைமயாக வ,9� 
ெகா/2ேத#. அழ� ேதவைதயாக ெஜாலி2த அ�ண�ய�# வா(��3, எ# 
க, உல�ைக ெச#* வ,வ�, என�� தன5 கிள.-சிைய ெகா/2த�. 

அதிF� சிவ�பா(, த9யா( இ,�த அ�ண�ய�# உத/க3, எ# 4#ன5 
4வ.கைள க6வ�� ப�92தி,�த�, உண.-சி நர��கைள :*�ேகற ெச(த�. 

நா# அ�ண�ய�# ஊ��� உத/கைளேய பா.2ேத#.

அ�ண� திUெரன அ�த உத/கைள எ# த9ய�� இ,�� எ/2�, 

'ஆஆஆஆஆ......!!!!!!' எ#* அலறினா3. அவ;ைடய க�கள5� 
:C�ெக#* க�ண E. �ள5க3 வ�� :'9� ெகா�/ நி#றன. 

ேவதைனய�� அ�ப9ேய �92தா3. நா# உடேன அ�ண�ய�# இ/���� 
கீேழ பா.2ேத#. அ�ண# த# இ,��2த9ைய இர�கேம இ�லாம�, 

:0வ�மாக அ�ண�ய�# க#ன5���ைட��3 இற�கிய�,�தா#. 

அவ;ைடய க#ன52திைரைய கிழி2�, க#ன5 கழி2தி,�தா#. ேசாபாவ�� 
இ,�� பா.2�� ெகா�9,�த அைனவ,� 'ஓஓஓஓஓஓ.....!!!!!' எ#* க2தி 
ஆரவார� ெச(தா.க3.

"கிழி�சி/-சா அ�ண�...?" நா# அ�ண�ய�# உத'9� எ# உல�ைகைய 
ைவ2� ேத(2�� ெகா�ேட ேக'ேட#.

"��...!! கிழி�4/-4 அேசா�..!! ஆஆஆஆ...!!" அ�ண� கிழி�� ேபான 
ேவதைனேயா/ ெசா#னா3.

"இ�ேபா எ�ப9 இ,��...?"

"தா	க :9யைல அேசா�..!! ெரா�ப வலி���..!! ஆஆஆஆ...!!"

"எ# Qைல வா(��3ள திண�-4��	க அ�ண�..!! வலி ேபாய�/�...!!"

ெசா#ன நா# பதிF�� கா2திராம�, வலிய�� �92த அ�ண�ய�# 
வா(��3 எ# ஆ<த2ைத ெசா,கிேன#. அ�ண�ய�# தைலைய ப�92� 
ஆ'9, ஊ�ப ைவ2ேத#. அ�ண�<� ��ைட வலிைய ெபா*2�� 
ெகா�/, எ# Qைல ச�ப ஆர�ப�2தா3. அ�ண# இ�ேபா� இய	க 
ஆர�ப�2தா#. அ�ண�ய�# இள���ைடைய ஓ	கி ஓ	கி �2தினா#. 

அ6வள7 ேநர� க'/�ப/2தி ைவ2தி,�த ெவறிைய ெமா2தமா( த# 
மைனவ�ய�# ��ைடய�� இற�கினா#.

அ�ண�ய�# அ9வாைய அ�ண# ஓ�க, அவ;ைடய ேம�வாைய நா# 
ஓ2�� ெகா�9,�ேத#. எ�கி எ�கி எ# த9ைய அ�ண�ய�# வா(��3 
ெச,கிேன#. ஒ, :�கா� த9தா# அ�ண�ய�# வா(��3 ெச#றி,���. 

அத�ேக எ# உட�ெப�லா� சிலி.2த�. :0த9ைய<� உ3ேள ெசF2த 
:ய�சி ெச(� ெகா�9,�ேத#. அ�ண�ேயா வா( ெகா3ளாத அள7�� 
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எ# 4#ன5 நிைற2தி,�க, திணறி திணறி ஊ�ப�� ெகா�9,�தா3.

ெகா�ச ேநர2தி� அ�ண�ய�# வாைய அ�பா த# ப�கமாக தி,�ப�னா.. 
சர�ெக#* த# த9ைய அ�ண�ய�# வா(��3 அ92தா.. இர�கேம 
இ�லாம� ம,மகள5# வாய�� த# உல�ைகயா� மாவ�9�க ஆர�ப�2தா.. 
அ�ண� திணறி� ேபானாF�, ப�#� சமாள52� ச�ப ஆர�ப�2தா3. நா# 
என� 4#ன5 ெமா'ைட அ�ண�ய�# க#ன�, கா�, G�� எ#* ேத(2� 
வ�ைளயா9� ெகா�9,�ேத#.

இ�ேபா� சி2த�பா அ�ண�ய�# ��ைடைய பத� பா.2�� ெகா�9,�தா.. 
அ�ண# அவ,�� ப�#னா� 4#ன5ைய �F�கியப9 நி#றி,�தா#. 

சி2த�பா 'ஆ..!! ஆ..!! ஆ..!!' எ#* க2தி�ெகா�ேட ெவறி2தனமாக 
இய	கினா.. அவ,ைடய ெதாைடக3 அ�ண�ய�# ெதாைடக3 மV� ேமாதி 
படா...... படா...... எ#* ச2த� எ0�த�. சி2த�பாவ�# அதிர9ய�� 
அ�ண��� க2த ேவ�/� ேபால இ,�தி,���. ஆனா� அவ3 க2த 
:9யாதப9 அவ;ைடய வாைய, அ�பாவ�# த92த�/ அைட2தி,�த�.

நா	க3 ெகா�ச ேநர� அேத நிைலய�� அ�ண�ைய ச�ைகயாக ப�ழி�ேதா�. 

அலறி�ெகா�/ இ,�த அ�ண�<� இ�ேபா� 4க2தி� 'Nஹா...!! 
����...!!' எ#* :னகி� ெகா�9,�தா3. நா+� அ�பா7� அ�ண�ய�# 
வா(�� ெகா�ச� Hட ஓ(7 ெகா/�காம� மாறி மாறி மாவ�92ேதா�. 

அ�ண+� சி2த�பா7� அவ;ைடய ��ைட�� ெகா�ச� Hட ெரA' 
ெகா/�காம� ெபாள�� க'9னா.க3.

அ��ற� நா+� அ�பா7� எ0�� அ�ண�ய�# ��ைடைய பத� பா.�க 
ெச#ேறா�. சி2த�பா7�, அ�ண+� நா	க3 இ,�த ெபாசிஷைன எ/2�� 
ெகா�டா.க3. அ�ண# த# ஆ<த2ைத அ�ண�ய�# வா(��3 
திண�2தா#. அ�ண�<� த# கணவன5# க,�த9ைய ஆைசயாக 8�ப 
ஆர�ப�2தா3. நா# அ�ண�ய�# ேம� பட.�ேத#. அ�பா என�� ப�#னா� 
வ?ைசய�� நி#றா..

அ�ண�ய�# ��ைட ெகாழெகாழ2� ேபாய�,�த�. அ�ண+�, 

சி2த�பா7� மாறி மாறி தா�கியத# அதி.-சிய�� இ,�� மVளாம� இ#+� 
�92�� ெகா�9,�த�. நா# என� த9ைய அ�ண�ய�# ஈர���ைடய�� 
ைவ2ேத#. எ# �'ட2ைத உய.2தி சேரெலன ஓ	கி ஒ, �2� வ�'ேட#. 

என� :02த9<� அ�ண�ய�# ெப�Cைற��3 வ0�கி�ெகா�/ 
Mைழ�த�. அ�ண�தா# வலி தாளாம� ெப?ய �ரலி� அலறிவ�'டா3.

"ஆஆஆஆஆஆ......!!!!"

"எ#ன அ�ண�.. வலி��தா...?"
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"இ6வள7 ேநர� வலி�காம இ,�த�.. இ�ேபா நE வ�'ட�� வலி���..!! 

ஆஆஆ......!! ஏ�டா இ6வள7 ெப,சா வள2� வ-சி,�க...?"

"���... எ# ெச�ல அ�ண� ��ைடைய கிழி�க2தா#...!!"

"அ�பா....!!!! உய�ேர ேபாற மாதி? இ,���....!! ஆஆஆ......!!"

"இ#ைன��2தா# இ�த வலிலா� அ�ண�.. அ��ற� எ�லா� 4கமா 
இ,���...!!"

"ெம�ல ப�Cடா...!! ெநஜமாேவ கிழி-சிடாத..!!"

"ச? அ�ண�..!!"

நா# �#னைக2தவாேற ெசா�லிவ�'/ அ�ண�ய�# ��ைடைய இ9�க 
ஆர�ப�2ேத#. அ�ண� ெசா#னைத காதி� வா	காதவ# ேபால ப/ேவகமாக 
இ92ேத#. நா+� அட�கிைவ2த ஆைசகைள ெமா2தமாக அ�ண�ய�# 
அ�தர	க ஓ'ைடய�� இற�கிேன#. இ/�ைப ெஜ' ேவக2தி� அைச2�, 

படா...... படா...... எ#* அ�ண�ய�# அழ���#ைடய�� ேமாதிேன#. அ�ப9 
ேமாத ேமாத, என� ஆ<த� அ�ண�ய�# உ*�ைப கிழி2��ெகா�/ உ3ேள 
ெச#* வ�த�.

அ�ண�ய�# ��ைட கதகத�பாக இ,�த�. இ#*தா# கிழிப/� 
இள���ைட அ�லவா..? இ*�கமாக இ,�த�. அ�ண�ய�# ��ைட 
4வ.க3 எ# Qைல க6வ�� ப�92தி,�தன. அ�ண�ய�# ��ைட-8/ என� 
QF�� பரவ, 4கமாக இ,�த�. சி22த�பா7� அ�ண+� மாவ�92ததி� 
அ�ண�ய�# ��ைட நE. வ�'/ இளகி� ேபாய�,�த�. அதனா� நா# எ# 
4#ன5ைய ெசா,கி எ/�பதி� எ�த சி�கF� இ,�கவ��ைல. மிக எள5தாக 
உ,வ� உ,வ� அ9�க :9�த�.

அ�ண� இ�ேபா� சி2த�பாவ�# பா���� ம�9 ஊதி� ெகா�9,�தா3. 

அ�ண# அ�ண�ய�# :ைலகைள ப�ைச�� வ�ைளயா9� ெகா�9,�தா#. 

நா# அ�ண�ய�# கா�க3 ெர�ைட<� எ# ேதாள5� D�கி� ேபா'/, 

அவ;ைடய ெதாைடகைள ப�ைச�தப9ேய, இ02� இ02� �2தி� 
ெகா�9,�ேத#. அ�பா என�� ப�#னா� த# Qைல வ,9�ெகா/2தப9 
நி#றி,�தா.. நா	க3 நா�வ,� அ�ண�ைய கச�கி ப�ழிவைத, ம�றவ.க3 
ேசாபாவ�� இ,�தப9, காம� நிைற�த க�கேளா/ பா.2�� 
ெகா�9,�தா.க3.

"ேபா�� அேசா�...!! எ0�தி,..!! நா# வ�/ேற#...!!"

அ�பா ெபா*�க :9யாம� ெசா�ல, நா# Qைல உ,வ��ெகா�/ 
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எ0�ேத#. இ�ேபா� அ�பா ம,மகைள ஓ�க ஆர�ப�2தா.. நா# அவ,�� 
ப�#னா� நி#* ெகா�ேட#. ெகா�ச ேநர� அேத மாதி? நா+� அ�பா7� 
அ�ண�ய�# அ9<,�ப�� மாறி மாறி அ9கைள ேபா'ேடா�. ப�#� 
அ�ண+�, சி2த�பா7� வ�� கிcவ�� நி#* ெகா�டா.க3.

இ�ேபா� நா#� ேப,� H'டாக ேச.�� அ�ண�ைய பத� பா.2ேதா�. 

அ�ண� இ�ேபா� இJட2��� அலறினா3. 4க� தாளாம� �92தா3. 

நா	க3 ஒ,வ. மா�றி ஒ,வ. எ	க3 த9கைள அ�ண�ய�# ஓ'ைட��3 
ெசா,கி ெசா,கி அ92ேதா�. ேசாபாவ�� இ,�தவ.க3 இ�த இ*தி�க'ட 
தா��தF�� ஆ.�ப?2தா.க3. 'ஆ...!!! ஓ....!!! ஊ....!!!' எ#* வ�தவ�தமாக 
க2தினா.க3. நா	க3 எைத<� க�/ ெகா3ளாம� அ�ண�ய�# 
��ைடய�� எ	க3 தா��தைல தEவ�ர� ப/2திேனா�.

ெகா�ச ேநர� அ�த மாதி? அதிர9 தா��த� நட2தியதி� அ�ண� 
உ-சமைட�தா3. நா	க;� வ�ைரவ�ேலேய உ-ச நிைலைய அைட�ேதா�. 

நாF ேப,� எ	க3 க�சிைய அ�ண�ய�# கிழி�த ��ைடய�ேல அ92� 
ஊ�றிேனா�. ெகாழெகாழெவன க�சியா� நிைற�த அ�ண�ய�# ��ைட, 

தய�?� ஊறிய வைட ேபால கா'சியள52த�.

நா	க3 கைள�பாக இ,�ேதா�. அ�மா ெர9யாக ேபா'/ ைவ2தி,�த 
ஜூைஸ எ/2� எ	க3 ஐ�� ேப,��� ெகா/2தா3. �92ேதா�. அ�மாேவ 
ம,மகள5# ��ைடைய நிைற2தி,�த க�சிைய ஒ, ஈர2�ண�யா� 42த� 
ெச(தா3. மாமா7�, அ2ைத<� அ�ண�ைய க'9� ப�92� பாரா'9னா.க3. 

ெகா�ச ேநர� எ�ேலா,� அ�த சீ� உைட�� அ+பவ2ைத ப�றிேய 
எ	கள5ட� வ�சா?2�� ெகா�9,�தா.க3. அ�காதா# ெம�வாக 
ஆர�ப�2தா3.

"ச?.. அ�ண��� ந�லப9யா சீ� உைட-சா-4..!! அ/2� எ#ன..?"

"அ/2� எ#ன..? அ/2� ஒ#+� இ�ைல..!! அவ	க அவ	க L:�� 
ேபா( ப/	க..!!" நா# ேகலியாக ெசா#ேன#.

"எ#ன ெவைளயா/?யா...? ஆ'ட2ைத பா2� நா	க�லா� எ6வள7 
8டாய�� ேபாய�,�ேகா�..!! இ#ெனா, ஆ'ட� எ�லா,� எ	கேளாட 
ேபா/	க..!!"

"���.. அதான...?" எ#* சி2தி<� அ�கா7�� ச�ேபா.' ெச(தா3.

"இ�ேபாதான :9�சி,��.. ெகா�ச� ைட� ஆக'/�... ஆர�ப��கலா�...!!" 

எ#றா. சி2த�பா. உடேன அ�மா,

"ஆ'ட2ைத அ��ற� ஆர�ப��கலா�..!! இ�ேபாைத�� ஆைள ெசல�' 
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ப�C	க..!! இ�ேபாேவ அ�ப9ேய ைநஸா தடவ�� ெகா/2�.. ெபா*ைமயா 
ஆர�ப��கலா�...!!" எ#றா3.

"��.. அ�7� ச?தா#..!! ச?... இ#ைன�� இ#ெனா, சீ� ேவற 
உைடயCேம..? ச�தியா7��..? அவ;�� யா, சீ� உைட�கிற�...?" எ#* 
அ�பா ேக'க, நா# 

"நா#தா# அவைள க'9�க� ேபாேற#�பா..!! அதனால நாேன அவ;�� 
ெதற�� ைவ�கிேற#. ஏ(.. ச�தியா...!! வா9...!!"

நா# ெசா#ன�� ச�தியா :க� :0வ�� ச�ேதாஷமாக என�� அ,ேக 
வ�� அம.�� ெகா�டா3. உடேன அ�பா ெசா#னா..

"��.. ச�தியாைவ அேசா� எ/2��கி'டானா...? அ�ேபா அவ	க அ�மாைவ 
நா# எ/2���ேற#...!! வா	க ச�ப�திய�மா..!!" 

உடேன அ2ைத வ�� அ�பாவ�# ப�க2தி� உ'கா.�� ெகா�டா3. 

இ�ேபா� அ�கா ெசா#னா3.

"அ�ேபா.. மாமாைவ நா+� சி2தி<� கவன5-4��ேறா�.. வா	க சி2தி...!!"

அ�கா7�, சி2தி<� ெச#* மாமாைவ அைண2�� ெகா�டா.க3.

"அ�ேபா அ�ண� என��...!!" 

சி2த�பா அ�மாவ�# :ைலகைள ெகா2தாக ப�92தப9 ெசா#னா.. இ�ேபா� 
அ�ண# சி?2தப9 ெசா#னா#.

"���.. என��� எ# ெபா�டா'9 Hட இ#ெனா, ர7�/ ேபாடC� 
ேபால இ,��..!! ஓேக.. அவைள நா# எ/2���ேற#.."

அ�ண+� அ�ண�<� காதலாக பா.2�� ெகா�டா.க3. அ�ண# 
அவைள ெந,	கி அவ;ைடய உத/கள5� :2தமி'டா#.

இ�ேபா� ஆளா;�� ேஜா9 ேச.��ெகா3ள, நா	க3 எ	க3 பா.'னைர 
தடவ�� ெகா/2தவா*, அ/2த காம வ�ைளயா'/�� தயாராகிேனா�.
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