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ச#$ 
	

ைசய'	ஆ)வ+	ேரா/	அ1ேபா3தா5		ேசா$ப)	6றி'3	எ:;தி<;த3.	

எ;ேநர6$	 ஆ>	 நடமாAட$	 மிB;த	 ெத<.	 இய)ப+) அ'ெத<	

உறFBவேதய+)ைல.	 	 நா>	 6:Hக	 	 மனKதLகைளN	 Oம;த	

சாைலகPHB	 அதிகாைல	 நா5B	 6த)	 ஐ;3	 வைரதா5	

ஆOவாசமான ேநர$.	பண$	மாSTவதSகான	அUவலக$	அதிகாைல	

ேநர'தி)	 ெவறிNேசாVH	 கிட;த3.	 ேகA	 ந$பL	 ஒ5றி5	 வழியாக	

ெச5ற	ஓZ<வL	சSேற	பய;3	வ+லகியபV	ெச5T	ெகா[V<;தனL.	

இTதிNசடFBகளK)	 வான'ைத	 ேநாHகி	 O/$	 வழHக'ைத1	 ேபால	

ேலாக5	 வான'ைத ேநாHகி	 வைசகைள	 ெபாழி;3ெகா[V<;தாL.	

வ+லகிN	 ெச5றவLக>	 ேலாகனK5	 பாLைவ	 ெச5ற திைசைய	

அனKNைசயாக	பாL'3N	ெச5றனL.		

	

ேலாக5	அ;த	மாலி5	ெசH\ZAV.	கAVட'தி5	 நா5B	வாச)களK)	

ஏதாவெதா5றி5	 65	 நி5T ெகா[V<1ப3தா5	 ேவைல.	

எ1ேபாதாவ3	 இ1பV	 உNசநிைல	 எ^திவ+/வாL.	 அ;தN 

சமய'திெல)லா$	 வான'ைதேயா,	 ஆளK)லாத	 இடFகைள1	
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பாL'ேதா	உHகிர'3ட5 ச[ைடய+/வாL.	ஆFகில	வைசகளK5	ஊேட	

தமி:$	 கல;3	 வ<$.	 தா[VN	 ெச)பவLக> ஒ<கண$	 Bழ$ப+	

அதிL;3	வ+லகிNெச)வL.	மSற	ெசH\ZAVக>	அவZ5	அ<கி)	`ட 

ெச)ல	 மாAடாLக>.	 பழகிய+<;த3	 அவLகPHB.	 ப'3	

நிமிடFகPHB1	 ப+றB	 அவேர வ;3	 தானாக	 திற;3	 a/$	

க[ணாVH கதவ<ேக நிSபாL.	 சில	 நாAகளK)	 கA/HகடFகாம)		

உNசமைட;3	 வ+/வாL.	 அ;த சமயFகளK) அவL 6க$ தவ+) 

வ+'3வா5 ஆேவச'3ட5 க[ைண aVHெகா[/ தவ+) 

அV1பைத ஒ'தி<HB$. இ;த வைச1பா/	 61ப3 நிமிட'திSB$	

ேம)	`ட	ந cP$.	அNசமயFகளK)	ச#$தா5	வரவைழHக1ப/வா5.		

	

ச#$	 அேத	 மாலி)	 அZசி	 ெசHஷனK5	 ைநA	 V\AV.	 ச#6HB	

மA/ேம	 அடFகி1	 ேபாவாL ேலாக5.	 அVHகV	 மன1ப+ளe	

அைடபவராக	 இ<;தாU$	 ந c[ட	 நா>	 பண+fZபவL	 எ5பதா)	

ேவைலய+)	 சில	 சUைகக>	 இ3ேபா5T	 உ[/.	 ெசH\ZAV	

எ;ேநர6$	 நி5T	 ெகா[ேட	 இ<Hக	 ேவ[/$.	 ேலாகைன'	 தவ+ர	

அைத1	 ப+5பSTபவL	 எவ<$	 இ)ைல.	 ப5னKர[/	 மண+ ேநர6$	

நி5T	ெகா[/	இ<Hக'	ேதைவய+)ைல	எ5றாU$	ேலாக5	ேவைல	
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ேநர'தி)	அமLவதி)ைல.	6Hகியமாக	ப+ற	ஆAகேளா/	வாHBவாத$	

ெச^பவராக	இ)ைல.	அவL	வாHBவாத$	எ)லா$	வாைன ேநாHகிேய	

இ<;தன.	அFேக	இ<;3	யாேரா	இவைர	எZNச)	aA/வ3	ேபா5ேற	

அவர3	 உைரயாட) இ<HB$.	 அ5T	 ெகாgச$ அதிகமாகி1	

ேபானைத	உணL;த	சக	ெசH\ZAV	6'ைதயா	இ1பVN	ெசா5னாL.	

	

இ;த	 ைப'தியHகார1	 பயல	 ந$ம	 `ட	 hAV	 ேபாA/	

தாலியTHகறாiFக.	 ஆளK)லாத எHசிAல	 ேபா/Fகடா5i	

j1பLைவசர	 ேகAடா	 ேபாA/'	 ெதாைலய	 மாAேடFகறாiFக.	

ேபாைன	 எ/'3	 அZசி	 ெசHஷனK5	 ச#6HB	 அVHகலாமா	 என	

ேயாசி'தபV	 ேலாகைன1 பாL'3Hெகா[V<;தாL.	 அ:'த$	

உNச'தி) ேபாB$ேபா3	 ெவVHBம)லவா	 அைத1ேபால	

ெவV'3Hெகா[V<;தாL	 ேலாக5.	 ெம)ல	 `Aட$	

ேசL;3ெகா[V<;த3.	 ஓZ<வL	 நி5T	 பாL'3	 ெச5Tவ+AடனL.	

kர'3	 காப+Hகைடய+5	 ேமைச	 ேம)	 க5ன'ைத	 ைவ'3	

kFBபவZ)	 இ<வL	 எ:;3	 பாL'3	 மTபV	 உறHக'திSB>	

ெச5றனL.	 அதSB>	 யாேரா	 ச#6HB	 தகவ)	 ெசா)லி வ;3	

வ+Aடா5.	
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இ)லாத	 எதிராளKைய	 ேநாHகி	 ேலாகiட5	 ேசL;3	 ச#6$	 ெகாgச	

ேநர$	திA/வா5.	ப+றB	சமாதான$	ெசா)லி	அைழ'3	வ;3வ+/வ3	

ச#மி5	 ெடHனKH. 	 அைத'தா5	 அ5T$	 ெச^3	 ேகA அ<ேக	

ெகா[/	 வ;3	 நிT'தினா5.	 ேலாகiHB	 மேலசியா	 ப+ற;த	 ஊL.	

இFேக	வ;3 BVlZைம	ெபST	 20	வ<டFகPHB	ேமலாகிற3.	சம mப	

வ<டFகளாகதா5	 இ;த மன1ப+ளe	 எ)லா$.	 அ:'த'தி5	

உNச'தி)	 எ[ணFக>	 அைல	 அைலயா^ ெப<B$ேபா3	 இ1பV	

ஏSப/$	 எ5T	 ெசா)லிய+<HகிறாLக>.	 வ+ைரவ+)	 த5னKைல	

எ^தி/வாL	 எ5றாU$	 வ+ஷய$	 ெதZயாதவL	 யாராவ3	 சமாதான$	

ெச^l$ேபா3 ப+ரNசிைன	 ஆகிவ+/வ3[/.	 	 ந c[ட	 வ<டFக> 

பண+fZவதா)	 ந cHகாம)	 அ1பVேய	 ெதாடர	 வ+Aட3	 நிLவாக$.	

ெதா;திரெவ5றா) இ3	 ஒ5Tதா5.	 பாLHக 6ரA/ ேதாSற$ 

உைடய ஆ>, இய)ப+)	 பரமசா3.	 ஒ<6ைற	 63B1 ைபய+)	

ெபா<Aக>	 நிர1ப+	 களவாV	 ஓVயவைன	 ஓL	 எAV)	 ஓV1ப+V'3	

வா'ைத kHBவ3	 ேபால	 க:'ைத1ப+V'3	 இ:'3	 வ;தைத	

ெந/நாAகளாக	 ெசH\ZAV	 வAட'3HB> சாதைனயாக	

ேபசிHெகா[V<;தனL.		
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6'ைதயாவ+ட$	“பா'3HBFக”	எ5T	ெசா)லி	கிள$ப+னா5	ச#$	

	

“அவFகிAடய+<;3	எFகள'தா5	ந c	பா'3Hகp$”	எ5T	6னகினாL	

6'ைதயா.	

	

ச#மி5	6க$	 ெவT1ப+5	6கமாக	இ<;த3.	இ;த	வ+த$	6க'ைத	

ைவ'தி<1பதா)	 65ெபா<	 கால'தி)	 ஏேதi$	 அi`ல$	

கிைட'தி<HB$	 எ5T ந$ப+னா5.	 ப+றB	 அைத'	

ெதாடL;தி<Hகிறா5.	 ப+Sபா/	 அ3ேவ	 அவ5	 6கமாகிவ+AV<;த3.	

6க$தாேன	 அ1பV	 ஒழிய	 Bண'தி)	 அ1பV	 அ)ல	 என	 அவனKட$	

பழகியவLகPHB	 fZl$.	 3ரதி<qடவசமாக	 அ1பV	 யா<$	

அவைனN OSறி	 இ)ைல.	 அவ5	 ேதடH`Vய	 ப[fக>	 எவZட6$	

காணாத3	 `ட	 காரணமாக இ<Hகலா$.	 க/ைமயாக	 உைழHகH	

`Vயவைன	 இ;தHகால'தி)	 ப+ைழHக' ெதZயாதவ5	 எ5Tதாேன	

ெசா)கிறாLக>.	 அ1பV	 ஒ<	 ப+ைழHக'	 ெதZயாதவ5 எ5Tதா5	

அவைன1பSறி	 சக	 ஊழியLக>	 ேபOவாLக>.	 ஆனா)	 பண$	
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ப[pவதSகான எ)லா	 வழிகைளl$	 அவ5	 அறி;தி<;தா5.	

ேலாக5 ஓL ஆ>தா5 ச#6HB சகல6$.	

	

ச#$	அதிக$	ேபOவதி)ைல.	அவiHB>ேள	இ<HB$	தாreணLNசி	

காரண$	இ)ைல எ5ப3	ந5றாகேவ	ெதZl$.	தனHB	வாrவதSகான	

த5ன$ப+Hைக	மிB;தி<Hகிறதாகேவ எ[ண+னா5	எ5றாU$	அவ5	

அதிக$	 ேபOவதி)ைல.	 அக5ற	 தாைட	 அைம1f	 த5 பாAடனாL	

வழிய+)	 த;ைதHB1	 ப+றB	 அவiHB$	 வா^'தி<;த3.	 அ3தா5	

6Hகிய ப+ரNசிைன.	 உடைல	 வ+A/	 தனK'3'	 ெதZl$	 ெபZய	

தைலெகா[ட	 6க$.	 நா5B	 க[க>	 அளeHB இ<HB$	 இர[/	

க[க>.	Bைறவான	உயர6$	அதிகமான	உடU$ காரணமா	எ5றா)	

அ3eமி)ைல.	 இயSைகய+ேல	 அைம;த	 ப)	 அைம1f$	 தாைடl$ 

அவ5	 எ5ன	 ேபசினாU$	 எதிரா>	 இர[டாவ3	 6ைற	 ம m[/$	

ேகAடாக	ேவ[/$ எ5ற	Bர)	ஒலிNசிHக)தா5	காரண$.	ெசா5ன	

வாL'ைதகைளேய	 ம m[/$	 ம m[/$	 ெசா)லிH	 ெகா[V<;3 

சலி'3வ+A/'தா5	 அவ5	 ேபOவைதH	 Bைற'3Hெகா[டா5.	

உ>PHB>ளK<;3 எ:$	உணLe	வாL'ைதயாக	ெவளK1ப/$ேபா3	

ெதளKவSறதாக	ஆகிவ+/வ3தா5 அவன3	ப+ரNசிைனயாக	இ<;த3.	
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சிலL	 நைக'3வ+/$ேபா3	 ேகாப$	 வ<$.	 ப+றB பழகிவ+Aட3.	

வாைய'	 திறHகாமேல	 ைசைகயா)	 ெப<$பாU$	 ெச^வ3[/.	

அவன3	ெபZய	க[க>	அதSB	உதவ+யா^	இ<;த3.		

	

ேவைலய+ட'திேல ச#6HB ஒ< பAட1ெபயL உ[/. “ெடாAெடா 

ெடா^F” எ5ப3தா5 அ;த தி<நாம$. ச#$ 65னKைலய+) 

எவ<$ உபேயாகி1பதி)ைல. சிலL அைதl$ O<Hகி ேடாேடா 

எ5T கிOகிO'3H ெகா>வாLக>. ேடாAேடா ந$பL எ/Hக எ)லா 

ெசHஷனKலி<;3$ இவைன'தா5 அi1fவாLக>. இ;த ேடாAேடா 

சZ'திர'தி) இவiHB'தவ+ர எ)லா<HB$ ந$பL 

வ+:;தி<Hகிற3. ேடாAேடா ெடா^F என எ)ேலா<$ கி[ட) 

ெச^வ3 ெதZ;த ஒ<நாளK) ந$பL எ/1பைதl$ 

எ/'3HB/1பைதl$ நிT'திவ+Aடா5. 

	

பனKெர[/	 வ<ட$	 65f	 நிHகாt	 நட;தேபா3	 அவ5	 உ<வ$	

இ1பV	 இ)ைல.	 சம mபமாக	 நா5ைக;3	 வ<டமாக'தா5	 உட)	

ப<மனாக	 ஆர$ப+'த3.	 சாயFகால	 நைட,	 ேலசான	 உடSபய+Sசி,	

ஓAட$ உணeHகA/1பா/,	 என	 எ;த	 உபாயFகPேம	 அவiHB	
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உதவவ+)ைல.	 ஆனா)	 ேமU$	 அதிகZHகாம)	 இ<Hக	 உதவ+ய3.	

இ1ேபா3	அேத	ப<மனான	உ<வ$	ேதFகிவ+AV<;த3.	

	

மைனவ+l$	ஒ<	ெப[ப+>ைளl$	ெகாAடா$பAV-பாலHBறிNசிய+)	

இ<HகிறாLக>.	 ெப[ப+>ைளHB வய3	 ப'தாகிற3.	 ப+ற1ப+ேலேய	

ம;த$.	 எ)லா	 சிகிNைசl$	 6யSசி'தாய+ST.	 இவiHகாவ3 

ெகாgச	வய3வைர	 ேபNO	 ந5றாக	இ<;த3.	 ப+>ைளHB	 ப+ற;ததி)	

இ<;ேத	 சிறிய	 ேகாளாTக> இ<;த3.	 வளர	 வளர	 ேபNO$,	

வளLNசிl$	மA/$	வளரவ+)ைல.	எைதN	ெசா)வதாக இ<;தாU$	

“திHகா,	 திHகா”	 எ5பா>.	 எ3e$	 fZயா3.	 ப>ளKH`ட$	 அi1ப	

6Vயவ+)ைல ப+ற;த	 6த)	 a5T	 வ<ட$	 சிFக1vZ)தா5	

B/$ப$	 இ<;த3.	 அ1ேபா3	 v5ேலய+) BVய+<;தாLக>.	 kர'3	

ெசா;த$	 ஒ<வZ5	 வ cAைட1	 பகிL;3	 உ>	 BV'தன$	 இ<;தா5.	

அவLக>	 வ cAVU$ இ<ப+>ைளக>	 இ<;த3.	 வ+வர$	 அறி;த	

ப+5ன<$	 `ட	 ப w	 a'திர$	 வ cAVேலேய	 ேபா^ வ+/வைதN	

ெசா)லிl$,	 அxவ cAV)	 த5	 ப+>ைள	 வளLNசி	 Bறி'த	 ேகலி	

கி[டU$	 அதிகமானேபா3தா5	 மைனவ+	 ப+>ைளைய	 ஊ<HB	

அi1ப+வ+ட	த cLமான$	எ/'தி<;தா5.	இவ5	ச$பள'திSB	தனK	வ c/	
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வாடைகHB	 எ/1ப3	 எ5ப3	 அதிக$	 ெசலe ப+VHB$	 காZய$	

எ5பதா)	 B/$ப'ைத	 ஊ<HB	 அi1ப+வ+A/	 இவ5	 மA/$ 

தனK'தி<;தா5.		

	

ச#மி5	 த;ைதயாL	 மைற;தேபா3	 B/$ப'தி)	 ெமா'த$	 எA/	

உ<1பVக>. எgசிய+<1ப3	 ஆT	 ேபL.	 a5T	 தFைககைள	

கAVHெகா/'த	 வைகய+U$	 இர[/	 இைளய சேகாதர5க>	 பV'த	

வைகய+U$	 வாFகிய	 கட5க>	 அைன'3$	 ச#மி5	 தைலய+)	

வ+:;தேபா3 ெபZய	fகாெரா5T$	ெசா)லாம)	ஏSTHெகா[டா5.	

ஜமா'தி) `1ப+A/ கடைன சமமாக1 ப+Z'3H B/1பதாக 

ெசா5னாLக>. சி5ன1 ப+>ைளFக, இ5i$ ச$பாதிHகேவ 

ஆர$ப+Hகல. அ3Fக தைலய+ல ஏ5 பார$. நாேன ஏ'3Hகேற5 

எ5T ெசா)லிவ+Aடா5.	 ச#மி5	 அ1பாவான	 ெமாைகத c5 பா^HB 

ெசா;த'தி)	 நில$	 இ<;த3.	 அத5	 ேபZ)தா5	 கட5	 அைன'3$	

உ>ள3.	 அவனK5	 சிT	 வயதி)	 கடைல பய+ZAV<HகிறாLக>.	

கள'திலி<;3	 நிலHகடைல	 aAைடகைள	 மாA/	 வ[Vய+)	 ஏSறி	

சிFக$fணZ மி)UHB	 	இவi$	 ெச5றி<Hகிறா5.	அ;த	 நில'ைத	

வ+ST	 கட5கைள	 அைடHகலா$,	 ஆனா)	 அதி)	 ச#6HB	
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வ+<1பமி)ைல.	 நில'தி5	 அ5ைறய	 மதி1ப+லான	 பண'திSB	

சZசமமாக	 தFைககPHB	 தFகNசFகிலி	 ெகா/'தா5.	 த$ப+கPHB	

ெராHக1பண$.	 நில'ைத	 த5	 ெபய<HB	 மாSறிHெகா[டா5.	

ப+Sகால'தி)	ஊL	தி<$f$ேபா3	வ+வசாய$	ெச^வ3தா5	அவனK5	

வ+<1பமாக	 இ<;த3.	 உ>ள	 கட5க>	 அைன'ைதl$	 அைடHக	

ேவ[/$.	நில'தி)	ஒ<	கிணT	ெவAட	ேவ[/$.	அதSB	Bைற;த3	

ப'தா[/	 கால	 உைழ1f	 ேதைவ1ப/$.	 அ;த	 ப'தா[/	

கால'தி)தா5	ச#$	வாr;3 ெகா[V<Hகிறா5. 

	

உட)	 ப<'த	 ப+5f	 அவனK5	 6Hகிய	 ப+ரNசிைனயாக	 இ<;த3	

BறAைட.	ஆர$ப'தி)	எHச) j1பL	இgசினKலி<;3	கசி;3	வ<வ3	

ேபால	 இ<;த3	 ப+றB,	 அ3	 எ5ஃப w)/	 ச'தமாக	 மாறி இ1ேபா3	

ெஹலிகா1டL	 அளeHB	 உயL;3வ+AV<;த3.	 வாடைகைய1	

பகிL;3ெகா>P$	 ேபNசிலL	 அைறகளKலி<;3	 இேத	 காரண'தா)	

ப'3HB$		ேமSபAட	அைறகைள	மாSறிவ+Aடா5.	

	

இ1ேபா3	 தனKயைற.	 வாடைக	 அதிக$தா5	 எ5றாU$	 ேவT	

வழிய+)ைல.	அைத	ஈ/கAட ைநA	ஷி1A	மA/$	ேபாக	ஆர$ப+'தாL.	
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பக)	 ஷி1A	 பாL1பவLகைளH	 காAVU$	 இரe ேநர'தி)	

பாL1பவLகPHB	 6;}T	 ெவ>ளK	 அதிக	 ஊதிய$தா5	 அைத'	

ேதL;ெத/Hக காரண$.	

	

பகலி)	kFBவ3	6தலி)	அவiHB	சிரமமாக	இ<;த3.	அவiட5	

ைநA	 ஷி1V) ேவைல	 ெச^l$	 6'ைதயா	 அ[ண5	 சா1பா/	

மVHB$	ேவைலHB	அைழ'3N	ெச5றாL.	ஒ<	மண+	ேநர'திSB	ப'3	

ெவ>ளK	 கணHB.	 காைல	 ஷி1A	 ேவைல	 6V;த3$	 6'ைதயா 

அ[ணேனா/	 ேகAடZF	 ஒ5றிSB	 சா1பா/	 மVHகN	 ெச)வ3	

வழHகமான3.	 a5T	 மண+ ேநர'தி)	 இ<}T	 சா1பா/	 மVHக	

ேவ[/$.	 ப'3	 எெலHAZH	BHகLகளK)	வZைசயாக ேசாT	 ெவ;3	

ெகா[V<HB$.	 6த)	 BHகZ)	 ெவ;தைத	 எ/'3HெகாAV	

கAVHெகா[ேட	ேபா^ ப'தாவ3	BHகZ)	6V'தா)	6த)	BHகZ)	

ேசாT	ெவ;தி<HB$.	ெகாதிHகH	ெகாதிHக	ேசாSைற ேப1பZ)	கAV	

மடHகி	ர1பL	ேப[A	இA/	அ/Hகி	ைவHக	ேவ[/$.	ைகக>	ப:'31 

ேபாகிற	 ேவைல.	 6த)	 ஓZ<	 நாAகளK)	 ைககளK)	 ெகா1fள$	

அ>ளK1ேபாAட3.	 ப+றB அ3ேவ	 கா^'3	 மர'31	 ேபான3.	 ேவைல	

6V;த3$	 உடேன	 a5T	 மண+	 ேநர'திSகான ச$பள$	 61ப3	
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ெவ>ளKைய1	 பாL'த3$	 அ'தைன	 கqடFகP$	 மற;3	 ேபான3	

அவiHB.	`/தலாக	ஒ<ேவைள	 சா1பாAைட	அFேகேய	6V'3H	

ெகா>ளலா$.	ெவளKேய	ஒ<ேவைள	சா1பாA/HB	Bைற;த3	a5T	

ெவ>ளK	 ஆB$.	 61ப3	 நாளK) ெதா5~T	 ெவ>ளK	 மிNச$	

ப+VHகலா$	எ5ப3	`/த)	சகாயமாக	ெதZ;த3.	

	

ேகAடZF	 6V;3	 அைற	 தி<$f$ேபா3தா5	 மண+	 எHேசgN	

ைவ'தி<HB$	 ஜாகLீஉேச5 அ[ண5	 பழHகமானாL.	 பணமதி1f	

வ+வரFக>	 பாLHக1	 ேபா^	 பழHகமாகிய3.	 ேபNசி5	 ந/ேவ	 ஜாகLீ	

உேச5	சில	ஏவ)	பண+கைளN	ெசா)வாL.	பHக'திலி<HB$	ேவெறா< 

கைடHB	 பண$	 ெகா/'தi1fவ3,	 வ<$ேபா3	 சா1பா/	 வாFகி	

வ<வ3,	 காV	 `1ப5 வாFக	 என	 அi1ப	 ஆர$ப+'தாL.	 இவi$	

மன6வ;3தா5	 ெச^தா5	 ப+5னாளK) சலி1f	 ேதா5றிய3$	

ேபா^வர	OணHக$	காAVனா5.		

 

 

ச#$பா^	 ந c	 ஒ[p$	 O$மா	 ேபா^	 வேர[டா$	 பா'3Hக.	 ஒ<	

சா1பாA/HB ஒ<ெவ>ளK	 கமிச5	 எ/'3Hக.	 எ;தHகைட	 சா1பாடா	



Golden Point Award 2017 
Tamil Short Story – Second Prize 
ச"# Salim by இராேஜ)திர, நீதிபா12 Rajendran Neethipandi	

	 13	

இ<;தாU$	 ைகHகாச	 ேபாA/ வாFகிA/	 வா.	 இFக	 அgO	 ேபL	

இ<Hேகா$.	 அgO	 சா1பா/.	 பHக'3H	 கைடக>ல ெசா)ேற5.	

எ)லா<ேம	ேபா^	வாFகிவர	ேநரமி)லாமதா5	ேவைல	 பா'3கிA/ 

இ<Hேகா$.	 வZைசயா	 இ<Hகற	 கைடக>ல	 எ)லா<HB$	 இேத	

ெநலமதா5.	 ெர[/ மண+ேநர	 ேவலதா5.	 ெகாgச$	 காO	 நிHB$	

எ5னா	ெசா)ற	எ5றாL.	

	

ஆLடைர	 ேபானK)	 ெமேச�	 அi1ப+	 வ+/வாLக> எ;தHகைடய+)	

வாFகp$	 எ5ப3	 Bறி1ப+AV<HB$.	 ேபா^	 வாFகிHெகா/'தா) 

சா1பாA/HB	 ஒ<ெவ>ளK.	 சா;தி	 வ+லா�,	 6'3�	 கறி,	 மதL	

ெர�டார[A,	 6'ைதயா ேஹாAட),	 கா;தி	 சா1பாA/Hகைட,	

ெசAVவ+லா�	 என	 ஐ;3	 கிேலாம mAடL	 OSறளeHB>தா5	

எ)லாHகைடகP$	 இ<;தன.	 6தலி)	 ஐ;3	 ப'3	 என1	

ேபா^Hெகா[V<;த3.	இ1ேபா3	சராசZயாக	ஐ$ப3	சா1பா/ ஆLடL	

எ5றாகிவ+Aட3.	 கைடகPHB1	 ேபா^	 வர	 எெலHAZH	 ைசHகி>	

ஒ5ைற	வாFகிHெகா[டா5	 ச#$.	 ப+5னா)	ெபZய	 பாH�	ைவ'த	

ைசHகி>.	இதி)	ந)ல	வ<மான$	கிைட'த3	அவiHB.	ெமா'தமாக	

இர[/	மண+	ேநர	ேவைல.	பண$	எ)லாவSைறl$	மறHகN	ெச^த3.		
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அ5T	ஒA/Hகைட	O1ைபயா ேதHகாமாலி)	உ>ள	சா1பாA/Hகைட	

ம m5	 Bழ$f$	 ேசாT$	 வாFகி	 வரNெசா)லிய+<;தாL.	 உ>ேள	 மதிய	

ேநர'தி)	`NசU$	இைரNசUமா^	இ<;த3.	கிைடHB$	 ச;3களK)	

உ>ேள	 ேபா^	 வாFகி	 வர	 பதிைன;3	 நிமிடFகளாவ3	 ஆகிற3.	

அHBறி1ப+Aட	 கைட	 ெகாgச$	 ப+ரப)யமான3.	 வZைசய+)	

நி5Tதா5	வாFக	ேவ[/$.	இ;தHகைட	ஆகா3	எ5T	ெசா)லிவ+ட	

ேவ[/$	எ5T	மன3HB>	நிைன'3H	ெகா[/ ஏழாவ3	ஆளாக1	

ேபா^	வZைசய+)	நி5T	ெகா[டா5.			

	

ஒ<	ெப[மண+	இய;திர$	ேபால	Bழ$ைப	ப+ளா�VH	ைபய+)	இA/	

கAVHெகா[V<;தா>.	 	 ம m5தா5	 இ;தHகைடய+5 சிற1f	 ேபால.	

ம m5க>	 ெபா5னKற'தி)	 வT'3 அழகாக	 அ/Hகி	

ைவHக1பAV<;தன.		

	

இவ56ைற	வ;த3$	ேவ[VயைதN	ெசா)லி	வாFகிHெகா[டா5.	

வ;ததSB1	ப+றB	`Aட$ அதிகமாய+<;த3.	ப+5fற6$	அ1பVேய.	

இட3fற$	 தி<$ப+	 ேலா/	 இறHB$	 வழியாN ெச5றா)	 பஃபேலா	
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ேராைட	எளKதி)	எAVவ+டலா$	எ5ற	கணHைக1	ேபாAடபV	யாLம m3$ 

இV'3வ+டாம)	இ<Hக	சSேற	ெநgOHB	ேம)	1ளா�VH	ைபைய'	

kHகியபV நட;3ெகா[V<;தா5.	 நா5ைக;3	 ேடப+>	

தா[Vயேபா3	ைபய+லி<;த	Bழ$f	 பாHெகA ெசா'ெதன	 ேடப+ளK)	

வ+:;3	 ெவV'3Nசிதறி	 	 சா1ப+A/Hெகா[V<;த ெப[ண+5	

6க'தி)	அV'த3.	

	

யா<$	 எதிLபாLHகவ+)ைல.	 ெமா'தH	 Bழ$f$	 ேநேர	 6க'தி)	

அ1ப+ய+<;த3.	 க[	 எZNசலி) அ1ெப[	 ஓலமிA/	

அழ'ெதாடFகினா>.	 சிலL	 Vq\ ேப1பைர	 ந cAVனாLக>.	

பாAVலிலி<;3	த[ண cைர	எ/'3	6க'ைத'	3ைட'3	வ+AடாLக>.	

க[களK)	மசாலா	ந5B	இறFகி	வ+AV<;த3.	ஓல'ைத	நிT'தாம)	

க'திHெகா[ேட	 இ<;தா>.	 65ைபவ+ட	 அதிகமான	 ச1த'தா)	

ந/Fகிவ+Aடா5	 ச#$.	 த[ண+Hகைடய+)	 ெகாgச$	 ஐ� ேகA/	

வாFகி	 அவ>	 ைககளK)	 ைவ'தா5.	 யாேரா	 ஒ<'தL	 ஆOப'திZHB	

`1ப+A/1	 ேபாகN	 ெசா5னாLக>.	 ஆ$fல5OHB	 ேபா5	 ப[ணN	

ெசா5னாLக>.	 எ)ேலா<$	 ச#ைமH	 கV;3ெகா[டாLக>.	 அவ5	

பய;3	ேபாய+<;தா5.	



Golden Point Award 2017 
Tamil Short Story – Second Prize 
ச"# Salim by இராேஜ)திர, நீதிபா12 Rajendran Neethipandi	

	 16	

	

ச#$	 ெம3வாக	 அ1ெப[ண+5	 ைக1ப+V'3	 வாqேபசி5	 அ<ேக	

அைழ'3N	 ெச5T	 த[ண cைர தட$	 காAVனா5.	 அ:3ெகா[ேட	

க:வ	 ஆர$ப+'தா>.	 க[ண+லி<;3	 க[ண cL	 கசி;3ெகா[ேட 

இ<;த3.	

	

“நா5	 ேவணா	 ஒ<	 டாHசி	 fVNசி	 ேகேக	 ஆ�ப+AடUHB	 `AVA/	

ேபாகவா?”	எ5றா5.	

	

31பAடாவா)	 க[ைண1	 ெபா'திHெகா[டா>.	 இ<வ<$	 அ<கி)	

இ<;த	ம<'3வமைனHB>	�ைழ;தனL.	

	

அவ>	 ேபாAட	 `Nசலி)	 அவசர	 சிகிNைச1	 பBதிய+)	

ேசL'தி<;தாLக>.		

	

எHேசgOHB	 ேபா5	அV'3	வ+ஷய'ைத	 ெசா5னா5.	 சா1பா/	இ1ப	

வரா3.	 நாைளHB	 	 பா'3Hகலா$	 எனNெசா)லி	 ைவ'3வ+Aடா5.	

O1ைபயாeHB ெசா)லேவ[/$. அ;த ஆளா)தா5 இ'தைனl$ 
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எ5T மனதிலி<;3 வசெவா5ைற வ cசியபV அவ<HB$ அV'3 

வ+ஷய'ைத ெசா5னா5.	

	

டாHசிய+)	 வ<$ேபாேத	 அவளK5	 ைக1ைபைய இவனKட$ 

ெகா/'3வ+AV<;தா>. உ>ேள 3ழாவ+ அவளK5 ஒLH பLமிA 

அAைடையH ெகா/'தா5. அAமிஷ5 கe[டZ)	 Bறி'3H	

ெகா[டனL.	

	

ஆன;தி,  இலFைக' தமிr1ெப[. 

	

மிக ந c[ட நாAகPHB 65f எ:த1பAV<;த கVத$ ஒ5T 

நா5கா^ மV'3 அவ> ைக1ைபய+i> இ<;த3. ெசவ+லியL 

எைதேயா ேகAக இவ5 அவளK5 ைக1ைபய+i> 3ழாவ+ய ேபா3 

அக1பAட3. ேதVய3 கிைட'த3$ எ/'3H ெகா/'தா5. 

எதாL'தமாக அ;தHகVத'ைத1 ப+Z'31 பாL'தா5. யா<Hேகா 

எ:திய கVத$ எதSB நா$ பV1ப3 நாக�கம)ல எ5T நிைன'3 

இ<;தபVேய மV'3 ைவHB$ 65f 6த) இர[/ வZகைள1 
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பV'3வ+Aடா5. ஆLவ$ ேமலிட இ<பHக6$ பாLைவையN Oழல 

வ+Aடா5. யா<$ கவனKHகவ+)ைல. 

 

இ;தHகVத$ உFகPHB கிைடHB$ேபா3 நா5 உய+<ட5 இ<Hக 

மாAேட5. எ5 சாeHB காரண$ சரவண5 எ5பவL. நா5 

உைழ'3 ச$பாதி'த பண'ைத அவZட$ ெகா/'ேத5. அவL 

தி<$ப' த<வதாய+)ைல. எ5 எதிLகாலேம அைத ந$ப+'தா5 

உ>ள3. பண$ ெகா/'ததSகான சாAசி எ3e$ இ)ைல எ5பதா) 

fகா<$ ெச^ய 6Vயா3. ஒ<ேவைள நா5 இற;த ப+றB 

அவZட$ பண$ தி<$ப1 ெபற6V;தா) இ;த 6கவZHB 

அi1ப+ வ+டe$ எ5T எ:தி கேீழ இலFைக வ+லாச$ இ<;த3. 

மV'3 பாHெகAV) ைவ'3Hெகா[டா5. 

	

a5T	நா>	ஓ^வ+)	இ<Hகேவ[/$	எனe$	வ cA/HB1	ேபாகலா$	

எனe$	ெசா5னேபா3தா5	ெகாgச$	நி$மதியைட;தி<;தா5.	

	

ெவளKேய	வ;தவ>	ெகாgச$	சா;தமாகிய+<;தா>.		
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“ெதZயாம)	 வ+:;3	 வ+Aட3	 எ5பைதேய	 ெவxேவT	 வாL'ைதக>	

ேபாA/H	Bழ1ப+N	ெசா5னா5”	

	

பரவா)ல	 வ+/Fக.	 இைதவ+ட	 நிைறய	 வலிகைள	 கட;3	

வ;தி<1பவைள1	ேபால	சலி'தபV	ெசா5னா>.	

	

அவiHB	ெகாgச$	ஆTதலாக	இ<;த3.	

	

எFேக	ேபாகp$?	ெசா)UFக	நா5	வ+A/A/	வேர5	எ5றா5.	

	

வா$ேபா Aைரx	ேபாகp$.	அFகதா5	ஒ<வ cAல	ேவைல	ெச^ேற5.	

எ5றா>.	

	

டாHசிய+லி<;3	 இறFB$ேபா3	 த5	 ேபா5	 ந$பைர	

Bறி'3Hெகா>ளN	 ெசா)லிவ+A/ எxவளe	 மT'3$	 இ<}T	

ெவ>ளK	பண'ைதl$	ைகய+)	திண+'தா5	ச#$.	அவ> மT'3வ+A/	

அவனKடேம	 தி<1ப+	 அளK'தா>.	 வ+டா1ப+Vயாக அவள3 

ைக1ைபய+) ைவ'3 வ+Aடா5. 
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வ cA/HகாரFக ஜ1பா5 ேபாய+<HகாFக. வயசான சனீ'த$பதி. வர 

ெர[/ நா> ஆB$. O$மா இ<;3 ேபாL அVNசதால ேதHகா 

வ;3 சா1/A/ வரலா$i வ;தேபா3தா5 இ1பV ஆNO.  

 

நா5 ேவணா வ c/ வைரHB$ வ;3 வ+A/A/ வரA/மா? எ5றா5 

 

ேவணா$… உFக ேபL எ5ன ெசா5னKFக? 

 

ச#$.  

 

ேவணாFக ச#$. அHக$ பHக$ எ)லா$ ெதZgசவFக. த1பா 

எதாNO$ ெசா)லிவ+A/AடாFக5னா ேவைலHB1 ப+ரNசிைன 

ஆகி/$. ெமாதலாளK ப+>ைளFக ேகமரா ெசA ப[ண+ 

வNசி<HகாFக. நா5 தனKயா ேபா^HBேவ5. ப+ரNசிைனய+)ைல 

எ5றா>. 

 

அ5றிரேவ உணe இைடேவைளய+5ேபா3 ேலாகனKட$ நட;த 

அச$பாவ+த'ைத1 பகிL;3 ெகா[டா5. 
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ெபாTைமயாகH ேகA/Hெகா[V<;தவ5 6V'த3$ 

க[ணV'தபV ஆ> எ1fV இ<1பா? நாA/HகAைடயா எ5றா5. 

 

உFகிAட ெசா5ன$ பா<, சZ ெகள$பேர5. கLநாடகா ெபா5னK 

அZசி ேலா/ வ;3<Hகறதா j1பLைவசL ெசா5னா5. அ5ேலா/ 

ப[ண+ எ/'3 அ/Hகp$ இ5னKHB ெப[/ கழ[//$. 

உ5னமாZ ெபா$ம வாச)ல நிHBறத1ேபால நிHகற ேவல இ)ல.  

 

ெசHஷiHB1 ேபாB$ேபா3தா5 அவைள1பSறி ேயாசி'தா5. 

அடL'தியான O<Aைட 6V, வAட 6க$. த cSறலாக ெபாA/ 

இ<;த நிைனe. அக5T ப<'3 நிமிL;த மாLfக>. ெகாgச$ 

B[/தா5. ஆனா) எ5னளe B[/ இ)ைல. அAைடய+) 

இ<;த ப+ற;த ேததி உ[ைமயாக இ<HB$பAச'தி)  

61ப'திேய: வய3 இ<Hகலா$. நா$ ஏ5 அவைள1பSறி 

ேயாசிHகிேறா$ எ5T த5ைனேய கV'3ெகா[டபV ெசHஷைன 

அைட;தா5.  
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ஒ<வார$ கழி'3 அவளKடமி<;3 ேபா5 வ;த3. ேநZ) 

ேகAடைத வ+ட ேபானK) Bர) இனKைமயாக இ<1பைத1 ேபா5T 

ேதா5றிய3. சா1பாA/ இைடெவளKயான ஒ<மண+ ேநர6$ 

ேபசிேய த cL'தா5. அவளK5 ெமா'தH கைதlேம வா'தியாL 65f 

ஒ1ப+1ப3 ேபால ஒ1ப+'3H ெகா[V<;தா>. 6தலி) Oவாரசிய$ 

இ)லாம) ேகA/ெகா[V<;தவ5 அவ> கட;3 வ;த பாைத 

அறி;த3$ பZeட5 ேகAக ஆர$ப+'தி<;தா5. 

 

ேதய+ைல எ�ேடAV) கFகாண+யாக இ<;தவL அ1பா. 

சிTவயதி) மிக வசதியான பFகளாவ+) வாr;தவ>. அ1பா 

இற;த ப+5னL B/$ப$ ெநாV'த3. 6தலாளK ேபா5T வாr;த 

அேத எ�ேடAV) ேதய+ைல பறிHB$ ேவைல அ$மாeHB 

வ;த3. வளL;3 க)யாண$ 6V'த ஒேர மாத'தி) காணாம) 

ேபான கணவ5 இற;த ெச^தி மA/ேம ப+5f வ;த3. ெச^தி 

வ;தேபா3 இவPHB a5T மாத கL1ப$. உட) வ c/ வ;3 

ேசராமேல இராpவ'தா) எZHக1பAட3 என இயHக'3 ஆ> 

வ;3 ெசா5னேபா3தா5 ந$ப+ேன5 எ5றா>. ேபாL உNசகAட$ 

அைடl$ேபா3 தாl$ ப+>ைளlமாக ெகா:$f ஏஜ[ைட ந$ப+ 
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ஆ�திேரலியாeHB படகி) ஏறிய3. படB இ;ேதாேனசியா 

அைட;த3$ எ)ேலாைரl$ வ+A/வ+A/ ஏஜ[A ஓAட$ 

ப+V'த3. ப+றB அFகி<;த ஒ< ெபZய மனKதZ5 க<ைணயா) 

நா/ தி<$ப+ய3. ப+>ைளைய அ$மாவ+5 பா3கா1ப+) 

வ+A/வ+A/ தா5 இFேக வ cA/ ேவைல ெச^வ3 என 

அ'தைனl$ அவனKட$ ெசா5னா>.  

 

நா5 ஏ5 இெத)லா$ ெசா)லp$i ஒFகPHB' ேதாp$. 

இxவளe கqட1பA/ ப+>ைளய+5 எதிLகால'3Hகாக ெகாgச$ 

காO ேச'3 வNசி<;ேத5. ப+>ைளேயா/ பV1fHB$ 

வாrHைகHB$ ேதைவ1ப/ேம5i பா'3 பா'3 ேசமிNச3. அைத 

ஒ<'தLகிAட ெகா/'ேத5. அவL ந)லவLதா5 ஆனா தி<1ப+' 

தரேவ மாAேடFகறாL. இ1ேபா ஆ> எFக இ<Hகா5i `ட 

ெதZயல. எ1பVயாNO$ அ;தHகாO வ;3NO5னா ஊ<HB1 

ேபாய+/ேவ5. அ/'த மாச$ பLமிA 6Vl3. f31ப+Hக 

ேதைவய+)ல5i 6Ve ப[ண+ய+<Hகறதா ெசா)றாFக. ேவற 

வ c/க>ல ேவைல கிைடHB$. ஆனா வ+<1பமி)ல. ெகாgச நா> 

65ன பா'�$ல வ:Hகி வ+:;த ெதாைட ச1ைபய+) ந)ல அV. 
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�ேக5 எ)லா$ எ/'31 பா'3A/ பVேயறH`டா3, ெரா$ப  

நடHகH `டா35i ெசா)லிAடாFக. நாA/HB' தி<$ப+ 

ப+>ைளேயாட வாழp$, சி5னதா ஒ< ைதய) கைட வNO 

ப+ழNOHகலா$i நிைனHகிேற5. எ1பVயாவ3 அ;த1 பண'ைத 

தி<$ப வாFக உதவ+ ெச^ய 6Vlமா? 

 

ெதZயாத ஊLல யாராNO$ ெபZய ெதாைகய கடனா B/1பாFகளா? 

எxவளe கqட1பA/ ேச'தி<1ப+Fக5i உணர 6Vl3.  

 

”அ;த ெலAடைர நா5 பVNேச5” காO எ1பேவணா 

ச$பாதிNசிHகலா$. உய+L ேபானா வரா3.  எ5றா5. 

 

எதிL6ைனய+) சலனேம இ)ைல. 

 

“அ;த ெலAடL ஆTமாச'3HB 6;தி எ:தின3”. ஒ< ேவக'3ல 

எ:திAேட5. சாக மனO வரல. ப+>ைள 6க$ 65னாV வ;3 

அ$மா5i `1ப+டற மாதிZ ஒ< நிைனe வ;3 த/'தி/3. 
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தின6$ எ/'31 பா'3 aV வNசி<ேவ5. தSெகாைல 

ப[ண+Hகற ைதZய$ எனHகி)ல.  

 

அவL ந)லவLதாFக. ஹாHகL ெச[டLல ேதாசHகைட 

வNசி<;தாL. ேலாHக) ஆPதா5. ெகாgச$ வயசானவL. 

ேபாB$ேபா3$ வ<$ேபா3$ பழHக$. ஏமா'3வாLi நிைனNO 

B/Hகைல. ஒ<நா> அ$மா ெச'3AடாFக, அடHக$ ப[ண காO 

இ)ல5i ைகய fVNசிகிA/ அ:தாL. ேபாA<;த நைக, ெகாgச$ 

பண$ எ)லா'ைதl$ B/'ேத5. ஒேர மாச'3ல தLேற5i 

ெசா)லிA/1 ேபானவLதா5. கைடையl$ தி<$ப 

ெதாறHகேவ)ல. ஒ< வ<ஷேம 6VgO ேபாNO.  அவL ேபா5 

ந$பL மA/;தா5 எ5கிAட இ<HB. ம'த எ;த வ+வர6$ 

ெதZயா3.  

 

சZ B/Fக நா5 எதாNO$ க[/fVHக 6Vlதா5i பாHகலா$. 

 

அ/'த வார$ அவனK5 அைறHB அவேள வ;தி<;தா>. 

தனKயைற. கைல;3 கிட;தி<;த3. கAVைல' தவ+ர அமLவதSB 
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ேவறிடமி)ைல. தைரய+)தா5 அமரேவ[/$. அவைள 

அமரNெசா)லிவ+A/ இவ5 நி5Tெகா[டா5. அவ> பாLைவைய 

அைற 6:Hக Oழல வ+Aடா>. ஊTகா^ பாAV) திற;தி<;த3. 

ெடலிேபா5 வயL ெகாVய+) 3ண+க> ெதாFகிHெகா[V<;த3. 

சா1பாA/H கழிeக> 1ளா�VH ைபய+) 3LநாSறமV'தபV 

aைலய+) இ<;த3. ஒ< மாதமாக `AV1ெப<Hகாத அைறேபால 

இ<;த3.  

 

இFேக இ<Fக BVHக எதாNO$ வாFகிA/ வேர5 எ5T கேீழ 

இறFகி ஓVனா5.  

 

அவ5 அைற தி<$ப+யேபா3 எ)லாவSைறl$ `AV1ெப<Hகி 

O'தமாHகிய+<;தா>. ேபாLைவ மV'3 அதனத5 இட'தி) 

ேநL'தியாக இ<;த3. ேடப+ைள 3ைட'3 ெபா<Aகைள ஒ:Fகாக 

அ/Hகி ைவHக1பAV<;த3. 3ண+க> Bவ+யலா^ ேபாA/ 

ஒxெவா5றாக மV'3 ைவHB$ேபா3தா5 அவ5 

தி<$ப+ய+<;தா5. 
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ஏ5 இெத)லா$ ந cFக ெசgசிA/ இ<HகிFக எ5T ேலசாக 

கV;3ெகா[டா5. 

 

எ5 ேவைலேய இதான. இட$ ஒ:Fகி)ல5னா ைக தானாேவ 

ஒ:FB ெச^ய ஆர$ப+Nசி/3. ஏெழA/ வ<ஷ பழHக$. அதா5 

ெச^ய ஆர$ப+NசிAேட5 எ5றா>. 

 

க1ப+) � ஊSறி இ<வ<$ BV'தாLக>. கிள$f$ேபா3 சரவண5 

வ+வகார$ Bறி'3 ேகAடா>. ெசா)லிய+<Hகிேற5. 

க[/ப+VNசிடலா$ எ5றா5. 

 

அவ> ெச5ற ப+றB$ அவ> வ+A/Nெச5ற எேதா ஒ5T 

அைறய+) Oழ5Tெகா[ேட இ<1பதாக உணL;தா5. ேயாசி'தபV 

தி<$ப+ ேடப+ளK) பாL'தா5. � க1ப+5 அVய+) நா5B ஐ$ப3 

ெவ>ளK ேநாA/க> இ<;த3. அவ> ெசா5ன ஆ> Bறி'3 

யாZட$ ேகAகலா$ எ5T ேயாசிHக ஆர$ப+'தா5. 
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ேலாக5 இதSB சZயான ஆ>. அவiHB இ3ேபா5ற 

வ+ஷயFக> ெச^3 ெகா/Hக ஆ> இ<;தாLக>. ேபா5 ந$பைர 

ைவ'3 ஆைளH க[/ப+V1பெத)லா$ எxவளe kர$ சா'திய$ 

எ5ப3 ெதZயவ+)ைல. ஆனா) எதாவ3 ஒ< வ+த'தி) அவPHB 

உதவ+ட மன3 3V'த3. ஆனா) ேலாக5 ேவTவ+த'தி) கி[ட) 

ெச^யH`/$.  

 

ேலாகனKட$ வ+ஷய'ைத ெசா5னேபா3 ந6A/N சிZ1ேபா/ 

சிZலFகாHகாZ கe'31fAடாளா ஒ5ன எ5றா5.  

 

அத வ+/, எ1VயாNO$ எனHB ந c ஒதவ+ ெச^. பாவ$. வாrHைகல 

ெரா$ப கqட1பA/<HB அ;த1 ெபா[p.  

 

“யா< லா கqட1படல வாrHைகல, எ5 கத ஒனHB 

ெதZl;தான.” 

 

அெத)லா$ இ1ப ேபசேவணா$. இ5i$ ெகாgச நா>ல அவ 

நா/ தி<$பறாளா$. அ3HB>ள எதாNO$ ெச^ய 6Vlமா?  
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ேபL அAர� ெசா)U பாHகலா$ எ5றா5 ேலாக5. 

 

அAர� ெதZயா3, ேபL சரவண5. ேலாHக) ஆ>தா5. வா$ேபா 

ஹாHகL ெச[டLல ேதாசHகைட வNசி<;தானா$. ந$ப<$ 

ேவைல ெச^யல. 

 

சZ. எனHB ஒ<வார$ ைட$ B/. ஆPFகள வNசி பாHகலா$. 

எ5றா5. 

 

ச#$ சST ந$ப+Hைகேயா/ மTநா> அவPHB ேபா5 ப[ண+ 

வ+ஷய'ைதN ெசா5னா5.  

 

வாFகிH B/'3AVFக5னா ெத^வ$ மாதிZ வாrHைக vரா 

நிைனNOHBேவ5 எ5T க[கலFகினா>.  

 

ஊ<HB1 ேபாக தயாராகி/Fக. அ3HB>ள ேபசி வாFகி'தேர5. 

கவைல1படேவணா$ எ5T ெசா)லி ேபாைன ைவ'தா5. 
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எ;தவைகய+) தா5 இ1பV ந$ப+Hைக ஊA/கிேறா$, ஒ<ேவைள 

பண$ வராம) ேபானா) எ5னாB$ எ5T ேயாசிHக' 

ெதாடFகினா5.  

 

ப'3நா> கழி'3 ேலாக5 தகவேலா/ வ;தா5.  

 

“அ;தHகாச மற;3டN ெசா)U லா அவள” ஆP உ>ள இ<Hகா5. 

ேபFகிர1A ேகO. இவள மA/$ இ)ல ெநைறயா ேபர 

ஏமா'தி<Hகா5. ெர[/ வ<சமாNO$ ஆB$ ெவளKய வர. 

எ5றா5. 

 

இ1பV 6Vl$ எ5T ச#$ ேயாசி'தி<Hகவ+)ைல. 

 

மTநா> அவேள ேபா5 ப[ண+ நிலவர'ைதH ேகAடா>.  

 

ஆள1 fVNசாNசி, ேகலாFல ஒ< சா1பாA/Hகைடய+ல ேவைல 

ெச^யறாரா$. ெர[/ நா>ல ெசAV) ப[ேற5i ெசா5னாL. 
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அவ> Bர) ெநகிr;3 அழ'ெதாடFகிய3 ேபால வாL'ைதக> 

இவ5 காதி) ஒலி'த3. 

 

எ5ன லா ேபசற ந c? எவேனா வாFகி ஏமா'திA/ ேபான காச ந c 

B/Hகற5i ெசா)ற? 6Aடா1பயலா ந c. அxேளா ெபZய ரதியா 

அவ எ5றா5 ேலாக5. அவனKட$ ெகாgச$ காO ேகAV<;தா5 

ச#$. 

 

B/1ப+யா B/Hக மாAVயா? எ5ற3$ அைர மன3ட5 ேகAட 

ெதாைகையH ெகா/'தா5. உடேன அ;த' ெதாைகைய1 fரAடH 

`Vய சHதி ச#மிட$ கிைடயா3. அFB$ இFBமா^ கட5 

வாFகி. ஒ< ஐயாய+ர$ ெவ>ளKைய fரAVனா5. ஒ< கவZ) 

ேபாA/ ைவ'3H ெகா[டா5. ஊ<HB1 ேபாைகய+) 

B/'3வ+டலா$. 

 

நாைளHB VHெகA ேபாA/ B/'3<HகாFக. அ3HB>ள காO 

ெகடNO/மா?. இ)ல5னா `ட வ+/Fக, காO)லாம 

வாழ6Vயாதா எ5ன. ெர[/ வ<ஷ 6: உைழ1f அ;தHகாO. 
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அத ெநனNசாதா5 ெபாTHக 6Vயல. இxேளா kர$ எனHகாக 

ந cFக ெசgசேத ெபZய வ+ஷய$ எ5றா>. 

 

ந cFக ஏLேபாLA ேபாFக நா5 ேவைல 6VNசி ேநரVயா அFக 

வ;3டேற5 எ5T ெசா)லி  ேபாைன அைண'3 பாHெகAV) 

ேபாA/Hெகா[டா5. 

 

ஊ<HB1 தி<$fபவLகளK5 6க'தி) ஒ<வ+தமான 

ச;ேதாஷHகைள1 படL;3வ+/$. 6க$ ெகா>ளாத சிZ1fட5 

ைகயைச'3N ெச)வைத ச#ேம பல6ைற அiபவ+'தி<Hகிறா5. 

அவ> 6க'தி) எxவ+த உணLNசிl$ ெத5படவ+)ைல. 

ஒளKமிB;த க[க> மA/$ தா5 மகிrNசியா^ இ<1பதாக1 

பாவைன காAVய3. 

சரவண5 பண'ைதH B/'3Aடா<Fக எ5T ெசா)லியபV பண$ 

அடFகிய கவைர அவளKட$ ெகா/'தா5 ச#$. 

 

அவளா) ந$பேவ 6Vயவ+)ைல. திைக'தபV கவைர வாFகி 

க[களK) ஒSறிHெகா[டா>. க[களK) க[ண cL1 
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ெப<Hெக/'த3. அ:ைகய+~ேட அவைனH கAV1 

ப+V'3Hெகா[டா>. ச#$ மT1ேப3$ ெதZவ+Hகவ+)ைல. 

அவேன அறியாவ[ண$ ெம)ல அவ5 க5ன'தி) 

6'தமிAடா>. காம'தி) அடFகாத வைக 6'த$ அ3. 

 

ேபாLVF 6VNசிA/ 1ைளAல உHகா;3Aேட5i ஒ< ேபா5 

அVFக. நா5 இFக<;3 ெகள$ப+டேற5 எ5T ெசா)லி அவைள 

வழியi1ப+ ைவ'தா5. 

 

இமிHேரஷ5 6'திைர பதிHB$ இட$ தா[Vய3$ kர'தி) 

அவ> ைகயைச1ப3 ெதZ;த3. 

 

இவi$ ைகயைச'தா5. 

 

ரய+) ப+V'3 வ c/ தி<$f$ேபா3 அவiHB ஒ< BTgெச^தி 

வ;3 வ+:;த3. 
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“நா5 சரவணiHB B/'த3 நாலாய+ர$ ெவ>ளKதா5” ந cFக> 

B/'த கவZ) ஐ;தாய+ர$ ெவ>ளK இ<Hகிற3. இ3 உFகPைடய 

பண$ எ5T நிைனHகிேற5. ஏ5 எ5T ேகAட3 அ;தN ெச^தி. 

 

Z1ைள ெச^ய ேதா5றாம) பாHெகAV) ேபாA/ ேநர$ 

பாL'தா5. 

 

சா1பா/ மVHB$ ேவைலHB1 ேபாக இ5i$ அைர மண+ேநர$ 

இ<;த3. அதSB> ெச5T வ+டலா$ எ5T நிைன'தபV ச#$ 

ெச5Tெகா[V<;தா5.    

 

 

 

 

 

சிTகைதய+5 ெமா'தN ெசாSக> : 2790 
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