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���ைர

தமி� ���ள ஆ�வ�த��

எ�த� ெதாட�க�வ��ேட�.

சரி�த�ர� பைட�தவ�க� எ�லா� 
�த�யவ�களாக இ��தவ�க�தா�.

நா� எ�த�ய வரிகைள எ�லா
ேசாதைன �ைறய�� ப���� பா��� 

ெபா����ெகா�ட
எ� �த� வாசக����
��தக வ�வ�த��� மா�ற 
ஊ�கமளி�த எ� மைனவ����

எ� எ����கைள ேமைட ஏ�ற�ய 

எ� சேகாதரி���
த���ப� த���ப ப��� ரச��த 
எ� சேகாதரிக����

(ெபா��) ஆதார� இ�லாத எ���க� 

மனத���ட பத�ய�ப�வத��ைல 

ஆதாரமாக மா�ற உதவ�ய 

பத��பக�தா��� ந�ற�

உ�களி� மனத��� பத��� எ�ண��ட� 

எ� எ���கைள உ�க� �� பக��க�ேற�.

அ��ட�

ெச�த���மா�



�க�

இல�ட� வழ�க���� மாறாக சா� த�னக�

த� ேவைலகைள வ�ைரவாக ெச�� ெகா���தா�.
தனியா� cellphone ந��வன� ம��� cambridge university
�� இைண�� நட�த�ெகா���த elastic mind exhibition
ஆ�� பணிய�� ஈ�ப����தா�. சா� த�னக� Nano
technology ய�� உய� ெதாழி���ப ஆரா��ச� பணிய��
த�ைன ��வ�மாக அ�பணி��ெகா����த
காலக�ட�.

ெசல�கைள க���ப��த� வா�� மனித�க���
ம�த�ய�� வர�க� க���ப��த� த� ேநர�ைத த�
���ப�த�ன��� த� ஆரா��ச� பணி��� ம��ேம
அ��பணி�த���தா�. அ�� அவ� பணிகைள
வ�ைர�� ����� ஆ�வ�த�� இ��தா�. அத�கான
காரண� நாைள ம�நா� �த� அவ�ைடய
வ�டா�த�ர வ���ைற ெதாட��வதா�. சா� I am facing
trouble on data input nano grass எ�� ���தா� சக
ஆரா��ச�யாள� steve George.

Conceptual stage mobile phone technology எ�பதா�
தவ�கைள மா�ற� அைம�ப� எ�ப� �த�ய
வ�டயமாக அவ�க��� ெதரியவ��ைல. Steve I am trying
now எ�� �ற�ெகா�ேட operating systemமான
properietary ைய trouble shoot ெச�ய ெதட�க�னா�.

I try something better than previous.



Steve its take some time to recover, so can we move to
breanch எ�� ���தா� சா� த�னக�.

Steve George ம��� சா� த�னக� இ�வ�� ��ட
காலமாக intimate friends. த� ���ப ந�க��கைள
எ�லா� பக���� ெகா�ள ��ய ஓேர ந�ப� steve
ம��ேம. இவ�க�ைடய உைரயாட� உண�
ேவைளகளி� ��வ�� மா�ப�டதாக இ����
steveவ�� Roast Meats-� சாமி� Roasted bread�ட�
��ய ேத�கா� பா�� ைககளி� மாற� அவ� அவ�
வா�களி� ந�ைற��.

இவ�க�ைடய உண� பரிமா�ற� ேபா� த�களி�
ெமாழிகைள�� மா�ற� ேபச ெதரி�� ைவ��
இ��தன�. Sunday ��வ�� சா� த�னக�, steve
����� மாற� மாற� உண� உ�ப� எ�ப�
வழ�கமாக நைடெப�� ெசய�. Sham This Sunday we plan
to cook Roast beef with Yorkshire pudding in my home.

Hope you should plan this week in my home with your family.
Don’t forget this week my turn i will make special food for you and
your family எ�� ���தா� steve. இ�க�லா�த�� மிக
பார�பரியமான Sunday உண� வைககளி� ஒ��தா�
இ�த “ROAST BEEF WITH YORKSHIRE”

Hey steve you forget my yearly holidays, you know very well
about my holidays plan எ�� ���தா� சா�.

சா� உண� ேவைள�ட� த� பணிைய ����
ெகா�� த� ந�பனிட� வழ�கமாக த�
வ���ைற�� ���, ெசா��� கைதைய ெசா��
வ��� ேவகமாக நக��தா�.

ஷா� இவ� ெசா�த நா�ைட மற�� வ�த
��ட�த�� ஒ�வ�, இவ� மைனவ� த�ேலா�த�, மக�
ச�த�யவ��த�.



த��ைடய �ழ�ைத� ப�வ�த�ேலேய இவ�
அகத�யாக இ�க�லா�த�� �� ெபய��தவ�. த�
ெபய�ட� இைண��� ெகா�ட ெபயரி� மத�தா�
���ரிைம ெப�றவ�.

உலக�த�� எ�த ஒ� ெசய���� ப�ரத�பல�
இ�லாம� இ��தத��ைல. அ� ப�ற�ப�� ெதாட�க�
இற�� வைர��� ெதாட�க�ற�.

இவனி� ��டகால� கன� த� தா�நா�����
ெச��, வ�வ�தா�. த� ��டநா� கனவான
இ�த� த��ட�த��கான கட����� த� அ�மா
பா�வ�� அைழ��. இ�த வ���ைறய�லாவ� த�
ெசா�த நா����� ெச�ல ேவ��� எ�ற ஆைசய��
இ��தா�. ெபா�வாக ப�ைழ�� ேத� வ�த
��ட�த�னரி� ��க�ய கடைம.

பண� ச�பாத��ப�, வ���ைற நா�களி� த�
ெசா�த�க�ட� ெசல� ெச�வ�, “எ�ெபா���
ெசா�த�களி� �ைண இ�லாம� இ��பவ�க�தா�
ஐ�� அற�� �வராச�க�ட� �ட அ�பாக
இ��பா�க�. இ� ஏ�க�த�� உ�சக�ட ெவளி�பா�.

ஷா� த� ����� வ�த�� ேவகமாக த�
மைனவ�ைய அைழ�தா�. த�ேலா�த� இ�� ஏதாவ�
�த�ய ேசத� நம� ேதச�த�� இ��� வ�ததா?

“மரி��� ேபான சன�களி� காணிகைள
அரசா�க� ைகயக�ப��த��ெகா����பதாக ேசத�
வ�� ெகா����க�ற�” எ�� ���தா� த�ேலா�த�.

“பா� அ�மாவ�ட� இ��� எ�த� தகவலாவ�
வ�ததா? ஒ� ேபா� கா� வ�த�. ஆனா�
ெதளிவ��லாம� ச�னமாக �ர� ேக�ட�” எ��
���தா� த�ேலா�த�.

ஷா� த�னக� த� உட�� எைட ��வைத��
ேபா� �� இற�க� ைவ�தா�. த��ைடய ��ட



நா� கன� ந�ஜமாக மா�� எ�ற ந�ப��ைக அவைன
��ைமயாக ஆ�ெகா�ட�. ேவக ேவகமாக த�
ெச�ேபாைன எ��� ம��ைனய�� ேபச�ய ந�பைர
ெதாட��ெகா�டா�.

ம��ைனய�� ேசாம� சரி�த �ர��, யா�
த�னகரா? எ�� ���தா� ேசாம�.

��� இ�லாத உலக�த�� எ�ைல��� ெச�ற�
ேபால த�னக� �ைளய�� க�டைள��� க���ப��
��ேப த� வாய�� பத�ைல� க�த�னா�.

�ழ�ைத ப�ற�த�ட� உலக�த�� எ�த� ெசய��
�ரியாம� ந�ைல ெதரியாம� இ����. ஆனா�
��ைமைய� க�� ச�ேதாஷ�த�� அழ�
ெதாட��க�ற� அ�ேபால எ�ன ெச�வ� எ��
ெதரியாம� அலற�னா� த�னக�.

ேசாம� கைத�க� ெதாட�க�னா�. “உ�க�
அ�மாவ�� வய� தள��த ந�ைலய�� உய��
கச���ெகா����க�ற�. உ� வரைவ எத��பா���
கால� கட�த�� ெகா����க�றா�. ச�த�யனி� ந�ைல
எ�ன எ�� ெதரியாம�, ��ட நா�களாக
தனிைமய�� இ���வ��டா�க�. ��ட நா�க����
ப��� இ�� தா� எ��ட� கைத�தா�. ��க�
அ��ப�ய க�த�க� உ�க� ந�ப�க� �ல�
ெதாட��� க�ைட��வ�க�ற�. ஆனா� இ�நா� வைர
அவ� எம�� எ�த ேசத��� ெசா�லவ��ைல. ஆனா�
கட�த ப�� த�ன�களாக அவ� உ� ெபயைர�
ெசா��� ெகா����க�றா�.

இ�ெபா�� இ�� ச�� இண�கமான ��ந�ைல
ந�ல�வதா� உம� ���ப�ைத�� உ�கைள��
பா��க� ப�ரிய�ப�க�றா�க�. ஆனா� உ�கள�
வ�ைகய�� ச�ரம� இ���மாய�� அதைன
தவ���க�� எ�� அற����த�னா�.



த�னக� பத�� ேபச ��யாம� ‘சரி’ எ��
ெசா��வ��� ேபாைன� ����தா�. ச��ேநர
அைமத���� ப��� த�ேலா�த�ைமைய அைழ�தா�.

நா� இல�ைக��� ெச�ல ��� ெச��வ��ேட�.
���, ச�த�யவ��த�� இ�� த�க�ய���க�”

எ�றா�. த�ேலா�த� ேபச� ெதாட�க�னா�.

“ஏ�! என�� ம��� எம� ேதச�ைத� பா��க
ேவ��� எ�ற ஆைச இ��காதா. நா�� எ�
உற�கைள� பா��கேவ ����� ெகா����க�ேற�.
நா� அகத�யாக வ�த நா� இ��� எ�
க���ேன ெதரிக�ற�. என� உடைமகைள ேசாதைன
ெச�வ� ேபா� எ�ைன ேசாத���� பா��த
ஆ�மி�கார�களிட� த�ப��� வ�� ேச��தைத
ந�ைன��� ேபா� மன� இ��� ����� ேபாக�ற�.
ேசாம� அவ�க� ெசா�ன தகவ�� ப� ச��
இண�கமான �ழ� ந�ல�வதா� நா�� உ�க�ட�
வரேவ ந�ைன�க�ேற�.

“நம� ப��ைள��� நம� ேதச�த�� வரலா�ைற�
�ரிய ைவ�க ேவ���. நா� ந� தைல�ைற��
வ���� ெச�வ� நம� ெமாழி��, நம�
பழ�கவழ�க�க�� ம��ேம. அைத எ� மக���
வ���� ெச�லேவ வ����க�ேற�” எ�� ���தா�
த�ேலா�த�.

“அ�� இ���� ��ந�ைல சரியாக இ�ைல.
உ�ைன அைழ��� ெச�வ� எ�ப� சரியான
��வாக இ��கா�” எ�றா�.

“��க� உ�க� �ழ�ைத வயத�ேலேய நா� கட��
அகத�யாக இ�� வ���க�. ஆனா� நா� என�
பத�ென�டாவ� வயத�� இ�� வ�� ேச��ேத�.
உ�கைள வ�ட என�� ந�றாக� ெதரி�� அ���ள
��ந�ைல.



உலக�த�� வா�� எ�த உய�ரினமாக இ��தா��
கணவனி� ேப���� ��மாவாவ� ம����
ெதரிவ���� மைனவ�க� தா� அத�க�. இ� ஆதா�,
ஏவா� கால� ெதாட�க� நட��வ�� நைட�ைற.
இைத மா�ற�� ��யா�. மாற� அத�ட�
ஒ�ற�ேசர�� ��யா�.

த�ைன� ப�ற� ம��ேம ந�ைன��� ஆ�க�தா�
அத�க�. இத�கான காரண� ஓ�� மைனவ�
பா�கா�பாக ���� இ��க ேவ��� அ�ல� தா�
�த�த�ரமாக ெவளிேய ெச�� வ�வ�. இத��
த�னகரி� ந�ைல�பா� ச�� மா�ப�� இ��த�.
மைனவ�ைய அைழ��� ெச�வ� த� அ�மாவ��
மனந�ைலைய பாத���மா! எ�ற அ�ச� அவ�
மனத�� இ��த�. ஏென�றா� த�னக� ப�ற�த�
�த� இ�நா� வைர த� தாைய சரியாக
பா��த��ட க�ைடயா�. அவனி� ச��வயத�� பா��த
ந�ைன�க� அவ� மனத�� ெதளிவாக இ�ைல.
அதனா� தன��� த� அ�ைன��� ஏ�படேவ��ய
�ரித�� த� மைனவ�ய�� ப�க�னா� மா�ற�ைத
உ�� ப��� எ�பதா� த� மைனவ�ய��
பயண�ைத� த��க ந�ைன�தா�.

எ�ெபா��� ச�ல வ�ஷய�கைள கணவ�
மைனவ�ய�ட� ேநர�யாக� ெசா�வ� க�ைடயா�.
அத�கான ச�க ம��� உற� �த�யான காரண�க�
ந�ைறய உ��. அதனா�தா� த�னக�, த�
மைனவ�ய�� பயண� த��ட�ைத ர�� ெச�யேவ
வ���ப�னா�.

இ�த வ�ஷய�க� எ�லா� மைனவ�க����
ெதளிவாக ெதரி��. ஆனா�� மைனவ�க� எ�லா
வ�ஷய�த��� எ�ைல வைர ெச�� அத�� ஏ�ப��
வ����, ெவ���கைள ந�ைன�� த� கணவனிட�
ச�ைட ேபா�வ�� அ�ல� மன�தாப� ஏ�ப�வ��
இய�ைகயான ெசய�, இைத மா�ற ��யா�. பல



வ�ஷய�கைள ஓேர ேநர�த�� ேயாச��� ���
எ���� மனந�ைல எ�லா மைனவ�க���� உ��.
ஆனா� தனியாக ��� எ��க� ெசா�னா� அ�
ெதளிவ��லாம� ����. அேத சமய� த� கணவ�
எ��த ��� சரிய��ைல எ�� ெசா�வத��� பல
சரியான காரண�கைள ைவ�த���பா�க�.
இதனா�தா� தைல�ைற �� வாழ��, ���
எ��க�� ெசா��வ�க�ற�.

த�ேலா�த� ெதளிவாக� ேபச�னா�. நா��
உ�க�ட� வரேவ ஆைச�படக�ேற� எ� மக����
எம� ேதச�ைத� ப�ற��� அ���ள உற�கைள�
ப�ற��� ெசா��� த�வ��, �ரியைவ�ப�� ஒ�
தாய�� கடைம. அைத� ெச�யேவ வ����க�ேற�.
உ�க� அ�மாவ�� அரவைண�ப�� ப��ெபற நா�
வ���பவ��ைல. எ� மாமியா�ட� உ�ள உறைவ
வள��கேவ வ����க�ேற�. எ� மக���� அவ�
பா��ைய அற��க�ப��த ேவ��ய� எ� கடைம.
உ�கைள அற��க�ப��த�யேதா� எ� கடைம
����வ��டதாக நா� ந�ைன�கவ��ைல. அத�ட�
எ� ���ப�த�� இ��ைப உ�த�ெச�ய ேவ��ய��
எ� கடைமதா�. இ� எ�லாவ�ைற�� வ�ட
உ�களி� ��� சரிெய�� ப�டா� எ�ைன
இ�ேகேய வ���� ெச�ல��.

ஆ�வய� ந�ர�ப�ய ச�த�யவ��த� ஓ� வ�தா�.
“அ�பா! நா�� உ�க�ட� வ�க�ேற�. பா�
பா��ைய பா��க ஆைசயாக உ�ள�” எ�� த�
ப�� வ���ப�ைத� ெதரிய�ப��த�னா�.

த�னக� அ��ட� வ�வாத�ைத ����வ����
பயண�த��கான ஏ�பா�ைட� ெதாட�க�னா�.



பயண�

பயண�த��கான ஏ�பா�கைள� ெச��வ���

ேசாம��� ேபா� ெச�தா� த�னக�.

ச�ல ேநர�களி� ம��ேம ச��ன� க�ைட���
இட�களி� இ���� ேசாமனா� பத�� ேபச
��யவ��ைல. ஆதர��கர�த�� அ�மத� இ�லாம�
இல�ைக ெச�வ� எ�ப� கனவ��� ந�ைன���
பா��க ��யாத ெசய�.

ெதாட��� ெதாட��ெகா�� ேபச ��யாததா�
த�னக� த� ேகாப�ைத த�ேலா�த� �� த���ப�னா�.

ேகாப�த�� ெதாட�க� சமாதான� ப���வத�ேலேய
கணவனி� ேவைல பாத� ���� வ��க�ற�.
தான�த�� ச�ற�த வைகக� அ�னதான�, க�தான�,
உட�தான�, ேகாப�ப�� மைனவ�ைய� ெச���
சமாதான�. எேதா ஒ� கவ�ஞ� ெசா�ன ஞாபக�.
��வ�� ெதாைல�ர ந��மத�ய�� சாவ� (ேசாம�)
த�னகைர� ெதாட�� ெகா�டா�.

“த�னக� எம� கணி���ப� ��க� உ�க�
���ப��ட� �ற�பட� தயாராக உ���க�.”

ம��ைனய�� த�னக�, ‘ஆமா�’ எ��
வா��ைதைய பாத� ���க� �����ெகா�டா�.

உ�களி� வ�ைக�காக நா�க� கா���ெகா��
இ��க�ேறா�. நா� ��� வழி� தட�கைள� பத��



ெச�� ெகா���க�.

ெதாட��� எ�னா� உ�க�ட� ெதாட��
ெகா�� கைத�ப� இயலாத காரிய�.

“உ�களி� வா�வழி� பயண�ைத �����
ெகா�� வட���த�ைச ேநா�க� பயண� ெச�ய��,
யா��பாண�ைத அ��� 4 மணி ேநர�
பயண�த���� ப��� மா���� எ�ற க�ராம�ைத
அைடய��, (மா���� இ� நம� கைத�கள�த��
க�பைன� க�ராம�) எ�� தன� ெதாட�ைப�
������ெகா�டா�.

த�னக� ச�ேதாஷமாக� பயண�ைத�
ெதாட�க�னா�.

பலவ�த க�காணி�� வ�சாரைண��� ப���
யா��பாண� வ�தைட�தன�. ேசாம� த�னகைர�
ெதாட�� ெகா�� வழி�தட�கைள வ�ள�க�னா�.
��ட பயண�த���� ப��� மா���ைல
வ�தைட�தன� த�னக� ���ப�த�ன�.

பா���� இடெம�லா� ெஷ� அ��� வ����
க�ட�த மர�க�. உ�நா�� ��த�த�� பாத���கைள
ெதளிவாக� கா�ப��தன.

�ர�த�� ஒ� உ�வ� நட�� வ�வைத� த�னக�
கவனி�தா�. ெந��சாைலய�� இ��� ச���
��கலான பாைதய�� வழியாக அ�த உ�வ�
த�ைன ேநா�க� நட�� வ�வைத உண��தா�.

த�ேலா�த� ேபச� ெதாட�க�னா�. “இ��தா� நா�
எ� ேதச�ைத வ��� வ�ர�� அ��க�ப�ட இட�. இேத
சாைலய�� வழியாக�தா� நா�� எ�
���ப�த�ன�� உய�ைர மைற�� ைவ��� ெகா��
ஓ�ேனா�.

“எ� உைடைமகைள எ�லா� எ���� ெகா��
இேதா ச��� ெதாைலவ�� உ�ள �தரி� தா�



ப��க�ய���ேத�” எ�� த� கணவ����,
மக���� �ற�னா�.

“அ�� இழ�த எ� த�ைதைய இ��வைர
எ�னா� க��ப���க ��யவ��ைல” எ��
�ற��ெகா�ேட த� கணவனி� மா�� ��
தைலைவ�� அ�தா�.

“இேதா பா��க�, இ�த இட�த�� இ���தா�,
ஆய�ர� ஆய�ர� ���ப�க� அகத�களாக� ப�ரி�ேதா�.
நா� உ�களிட� எ� கைதைய� பல�ைற
ெசா��ய���க�ேற�. இ�� ேநரி�� அைத�
கா��வ��ேட�. மற�க ந�ைன��� ெபா��தா�
���� ���� ந� மனத�� அ�த எ�ண�க�
வ��ெகா�ேடய�����. நா� இ�த� பத��கைள
மற�க ந�ைன�கவ��ைல. வ�ைத�கேவ ந�ைன�க�ேற�
எ�� த�ேலா�த� ���தா�.”

இ�த உைரயாட��� ந�ேவ �ர�த�� ெதரி�த
உ�வ� ச��� ெதளிவாக அ�க�� ெதரி�த�. கா�
இ����ெகா�� சரி�த ேதக��ட�, மன� ந�ைறய
கவைலக�, வா� ��வ�� ெமளன�, �க�த��
ம��� ச�� ச�ேதாஷமா� ேசாம� கா� இ��தவா�
இவ�களி� அ�க�� வ�தா�.

“��க� த�னக�தாேன?”

“ஆமா�” எ�� ெசா�வைதவ�ட க�� அைண�
பத�ேலேய த�னக� �ைன��ட� இ��தா�. ேசாம�
அ�க�� ந���ெகா����த ச�த�யவ��தைன க���
��க�� ெகா�ச�னா�. த� ைக�ைபய��
ைவ�த���த ேத�கா� ெகா�� ெச�ய�ப�ட
ேக�ைக� ெகா��தா�.

ச�த�யவ��த� த�னகைர��, த�ேலா�த�ைய��
த���ப�� பா��தா�. அவ�களி� ஒ��தைல �க



அைசவ�� �ரி��ெகா�� அ�த ேக�ைக வா�க��
ெகா�டா�.

ேசாம� ெப�மித��ட� அ�த� �ழ�ைதைய�
பா��தா�.

ப�ற�� எ�ப� கட�ளி� பைட��
வள��� எ�ப� ெப�ேறாரி� கவனி��
பழ�க� எ�ப� �����ற�த�� ெபா���
ந�ல ச�க� எ�ப� தைல�ைறய��
ெபா���

ேசாம� த�னிைல அழி�தைத� ப�ற� கவைல�
படாம� இ�த ச�க�த�� தைல�ைறைய ந�ைன���
ெப�மித� ெகா�டா�.

ச��� த���ப� த�ேலா�த�ைய� பா��தா�.
“��க� மணிெமாழிய�� மக�தாேன” எ�றா�.

த�ேலா�த� ஆ�வ�ட� “ஆமா�, அவ�கைள
எ�காவ� பா����களா?”

“இ�ைலெய�� ெசா�ல��, ஆமா� எ��
ெசா�ல�� என��� ெதரியவ��ைல. ெவ�
வ�ட�க��� ��� ��ட�த�� ச�த��த ஞாபக�. ”

“அவ� உய��ட� இ��க�றாரா? எ�காவ�
பா����களா?” எ�றா�.

“ெதரியாத வ�ஷய�ைத நா� ெசா�ல
வ���பவ��ைல. அவ� உய��ட� இ��க ப�ரா��தைன
ம��� ெச�க�ேற�” எ�� ேசாம� ���தா�. .

கட�� அைலேபால த�ேலா�த�ய�� மன�
அட�காம� ஆ��பரி���ெகா�ேட இ��த�.

ேசாம� அ�க�� இ��த மர�த�� ந�ழ�� ச��
அம��தா�. தள��த ேதக� எ�பதா� ��டேநர



நைட�பயண� எ�பதா� ச�� ஓ�� ேதைவ�ப�ட�.

“உ�களி� ஆ�வ� என�� ந�றாக� ெதரிக�ற�.
ஆனா� எ� உட���� அ� ெதரியவ��ைல. என�காக
ச��� ெபா����ெகா���க�. ப�ற� நா�
�ற�படலா�.”

த�னக� வா� ேபச ��யாம� ��ற���ள சரி�த
மர�கைள��, சா���ேபான காணிகைள�� பட�
ப�����ெகா����தா�.

இ�� வாகன ச�த�ைதவ�ட ஆ�மி�கார�களி�
ச�த�தா� அத�கமாக இ��த�. எத���ைனய��
��பா�க��ட� வ�த ஆ�மி வாகன� த�னகரி�
அ�க�� வ�� ந��ற�. ேவகமாக �ேழ இற�க�ய
ஒ�வ� த�னகரி� ைகய�� இ��த ேகமராைவ வா��
அத����த Memory Cardைட எ��� ெவளிேய
ேபா�டா�.

“��க� யா�? எத�காக பட�ப���க���க�. இ�த
ேவைளய�� உ�க��� எ�ன ேவைல இ��?
உ�களி� பா�ேபா�� எ�ேக? அ�� இ����
�த�யவ� உ�களிட� எ�ன ெசா�னா�? அவ����
உ�க���� எ�ன ெதாட��? ��க� எ�ெபா��
இ�த நா�ைட வ��� த������க�” எ�� தன���
ெதரி�த அைர�ைற ஆ�க�ல��ட� ���தா�.

ச�� இண�கமான ��ந�ைல எ�� ேசாம�
ெசா��ய���தா�. அத�ேக இ�வள� ேக�வ�
எ�றா�, த� மைனவ�ய�� ந�ைலைய ந�ைன���
பா���� ����� ேபானா� த�னக�.

ேவகமான ஆ�க�ல�த�� பத�ைல உைர�தா�
த�னக�. ��ட உைரயாட���� ப��� ஒ� வழியாக
அ�த வாகன� அ�த இட�ைதவ��� நக��த�.

இைதெய�லா� பா����ெகா����த ேசாம�,
த�னக� ம��� த�ேலா�த�ைய அ�க�� அைழ�தா�.



“எ�னா� உ�க���� ப�ச� ந�க���வ��ட�.
ம�னி���ெகா�ள��. நா� உடேன இ�த இட�ைத
வ��� நகரலா�” எ�� த� ��ைமைய� த�
ைககளா� அ��த� எ��� ந��றா� ேசாம�.

“அேதா ெதரிக�றேத அ�த� பாைதய�� வழியாக 30
ந�மிட நைட�பயண�த�� (3 க�ேலா ��ட�) ெச�றா�
நம� க�ராம�ைத அைடயலா�. பயண�ைத
ெதாட��ேவாமா!”

ச�த�யவ��த� இன��ரியாத �த�ய உலக�த��
�ைழவ� ேபா� இ��தா�. ��ற��� சரி�� வ����
க�ட�த பைனமர�க�, ெத�ைன மர�க�,
இ�ப��ப�ட ஒ� �ழைல இத���� அவ�
பா��தேத இ�ைல. த��ைடய ைக அட�க ேட�ைப
ெம�வாக ெவளிேய எ��தா�. ��ற�� பா��� யா��
இ�ைல எ�பைத� ��மானி��வ��� கா�ச�கைள�
பட� எ���� ெகா�ேட நட�க� ெதாட�க�னா�.
இைடேய, “அ�மா! என�� தாகமாக இ��க�ற�”

எ�றா�. த�ேலா�த�ய�� ைபய�� இ��த மினர�
பா���க� எ�லா� ெவ�� பா���களாக இ��தன.
த�ேலா�த� ேசாமைன எ�ப� ��ப��வ� எ��
ெதரியவ��ைல. கைடச�யாக “அ�பா” எ��
அைழ�தா�.

“அ�பா! ச�த�ய��� தாகமாக இ��க�றதா�.
இ�� ���க த��� க�ைட��மா?” எ��
தய�க��ட� ேக�டா�.

த�ைன அ�பா எ�� அைழ�த�� ேசாமனா�
ந�ைல ெகா�ள��யவ��ைல. த� பைழய
ந�ைன�கைள எ�லா� ஒ� ெநா�ய�� க��� வ��
ப��� �ைளய�� �ட�க� வ��ட�. “அ�த கா�
பா���கைள எ�னிட� ெகா��மா!”



ேநராக ெச�� ெகா����த பாைதைய வ���
ச�� சரிவான பாைதய�� இட��றமாக� ெச�றா�.

ப�� ந�மிட இைடெவளிய�� ��� பா���க�
ந�ைற த���ட� வ�தா�.

“இ�தா�மா! இைத� த�ப���� ெகா�”

“அ�பா! இ�த� கா��� பாைதய�� த���
எ�ேக க�ைட�த�?” எ�றா� த�னக�.

“த�ப� இ�த நா��� வள�க��� ஒ��� ப�ச�
இ�ைல. ஆனா� வா�வத�கான வசத�ைய ம��ேம
ச��� �ைற�� ைவ���ளன� அ�ல�
ைவ�த���க�ேறா�” எ�றா� ேசாம�.

அ�த வா��ைதய�� உ�ள��த� �ரி��ெகா�ள
த�னக��� ச��ேநர� ப���தன.

���� நட�க� ெதாட�க�ன�.

“அ�பா! உ�கைள� ப�ற� எ��ேம ெசா�லாம�
வ�க���க�. உ�கைள� ப�ற��� உ�க� ���ப�ைத
ப�ற��� ���க�” எ�றா� த�னக�.

“த�ப� ஓ� மனித� இளைம� கால�த�� த�ைன�
ப�ற� ந�ைறய ேபச��ெகா����பா�. த�
ெப�ைமகைள எ�லா� கைத�� கைத�� ேக�பவரி�
கா� அைட���வைர ேபச�ய���பா�. ஆனா� இைவ
அைன�ைத�� எவ� ஒ�வ� த� வய� �த���த
ந�ைலய�� ம�றவரிட� ெசா�ல ��க�றேதா, அவேன
இ�த வா��ைகைய ெவ�றவ�.

“எ�னா� எ�ைன�ப�ற� இ�ெபா�� ேபச
��யவ��ைல” எ�றா� ேசாம�.

த�னக� அைமத�யானா�.

இைத� ேக���ெகா����த த�ேலா�த� த�
கணவரிட�, “உ�க� அ�பாைவ�ப�ற��� எ�



அ�பாைவ� ப�ற��� ேக��க�” எ�றா�.

“அ�மா! � ேக�ப� எ� கா�க���� ேக�க�ற�.
உ� கணவரி� அ�பாைவ� ப�ற���, உ� கணவரி�
உற�கைள� ப�ற��� ெதரிய�ப��ததா� பா�
உய�ைர�ப���� கா�த���க�றா�. உ� த�ைதைய�
ப�ற�� ெசா�வத�� இனி நா� ஆ�கைள� ேதட
ேவ��� அ�ல� எ�ைன� ேதட ேவ���” எ�றா�
ேசாம�.

“அ�பா, தய����� எ� ���ப�ைத� ப�ற�
ெசா���க�. எ� மக� த� தைல�ைறைய�
ெதரி�� ெகா�ள ேவ��ய� மிக�� அவச�யமான�.
��க� இ�த வயதான கால�த�� ெசா��ய பத�ைல
எ� மக� த��ைடய வய� �த���த கால�த��
யாரிட�� ெசா�ல��டா�. உ�க� �� ந�ப��ைக
ைவ�ேத இ�த� பயண�ைத நா�க� ெதாட�க�ேனா�.
தய� ெச�� ெசா���ேகா.”

ேசாம� ச�ல ந�மிட ெமளன�த���� ப�ற� ேபச�
ெதாட�க�னா�.

“நா�, த�னகரி� அ�பா, ச�த�ய� உ� த�ைத
மணிெமாழி, �க�ல� ம��� ஆேரா�க�யரா�
ஆக�ேயா� ந�ல ந�ப�க�.

இ�த மா���ய�� ப�ற�� வள��தவ�க�.
இவ�க� அைனவைர�� வ�ட வயத�� ��தவ� நா�.
இ�த வா��ைகய�� எ�ப� எ�லா� ச�ேதாஷமாக
இ��கலாேமா அ�ப�ெய�லா� இ��தவ� நா�.
ப��� எ�ப� எ�லா� க�ட�படேவ��ேமா அ�ப�
எ�லா� க�ட�ப�டவ�.

“இத�� ஓரள� வா��ைகைய வா��தவ�
மணிெமாழி ம��ேம. ���ப�, அத� ந�ைமக�
எ�� ��க�ய வ�ட����� வா��தவ�.”
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