
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

அகல்யா 
எஸ் என்ன வேணும் ? சிேசு கதவே அவைத்துக்ககொண்டு 
நின்றொன் . 

நொன் உங்க பள்ளிக்கூைத்துல படிக்கிற ரமணவேொை அப்பொ . 

எஸ் என்ன ப்ரொபளம்? 

நீங்கதொன் ப்ரொபளம்.? 

நொங்களொ? என்ன சமொச்சொரம் ? 

இப்வபொ மணி பதிகனொன்வனமுக்கொல் . எங்க ேடீ்டுல 
ஒருத்தரும் தூங்கவல. தூங்க முடியவல . நொயொ 
உவைச்சிட்டு ேடீ்டுக்கு ேவரன் ஒவர கலொட்ைொ. 

என்ன ஆச்சு சொர் ? என்ன ப்ரொபளம்? 

நீங்கதொன் சொர்  ப்ரொபளம். உங்க பள்ளிக்கூைம் தொன் 
ப்ரொபளம். குைந்வதவய ஏபி சி டி கசொல்லிக் ககொடுக்கத்தொன் 
அனுப்பிச்வசன். கிட்ை இருக்கும் பள்ளிக்கூைம் வபொயிட்டு 
ேரட்டும்னு கசொன்வனன். அேனுக்கு நொவளக்கு உங்க 
பள்ளிக்கூைத்தில் பர்த்வை பொர்ட்டியொவம? 

ஆமொ எல்லொக் குைந்வதக்கும் பர்த்வை ஸ்கூல் 
ககொண்ைொடும் . வகக் கேட்டும் மொவல வபொடும் 
சந்வதொஷப்படுத்தும். 

உங்கவள யொர் ககொண்ைொைச் கசொன்னொ என் குைந்வதக்கு 
பர்த்வை ? 

இதுல என்ன தேறு சொர் இதுக்கு பத்து ரூபொய் 
முதல்லவய ஸ்கூல் வசர்ந்த அன்னிக்வக ககலக்ட் 
பண்ணிட்வைொவம . 

யொவர வகட்டு ககலக்ட் பண்ணினஙீ்க? 

 



 

 

இதுக்கு யொவர வகட்கணும்? நீங்க உங்க குைந்வத 
பர்த்வைவய மறந்தொலும்  ஸ்கூல் மறக்கொது. ஜஸ்ட் 
என்கவரஜ் . 

ஒரு எைவும் வேண்ைொம் . எதுக்கு வகக் கேட்டுறது? 
மொவல வபொடுறது? யொவரயும் வகட்கொம பத்து ரூபொய் 
ேொங்குறது கொசு பிடுங்க இது ஒரு ேைியொ? 

மிஸ்ைர் உங்க வபர் என்ன ? 

வக.குப்புசொமி  

அகல்யொ பின்னொலிருந்து வபசினொள் 

மிஸ்ைர் குப்புசொமி பத்து ரூபொய் கபற்வறொர்கள் 
ககொடுக்குறொங்க . பத்து ரூபொய் பள்ளிக்கூைம் வபொடுறது. 
இது கொசு பிடுங்குற வேவலயில்வல. உண்வமயிவலவய 
எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரொ கசலவு. ஜஸ்ட் என்கவரஜ். 

வேண்ைொம் சொர் படிப்பு கசொல்லிக் ககொடுங்வகொ வபொறும். 
ேடீ்டுல கேச்சு படுக்க முடியவல. ஒவர ரகவள. நொவளக்கு 
பொர்ட்டி நொவளக்கு பொர்ட்டின்னு அழுவக. எதுக்கு இந்த 
அதிகப்பிரசங்கித்தனம்? வகக் கேட்டுறதும் மொவல 
வபொடுறதுக்கு சகிக்க முடியல என்னொல. நொவன 
உவைச்சிட்டு ேவரன். 

இப்ப உங்க பிரொப்கலம் என்ன? 

தூங்கணும் , நொலு மணிவநரமொேது நிம்மதியொ 
தூங்கணும். அடிச்சொலும் படியமொட்வைங்குறது. கத்தினொலும் 
வகட்கமொட்வைங்குறது? நொவளக்கு வேவலக்குப் வபொக 
வேண்ைொமொ நொன்?  

 

 

 



 

 

இப்படி இைம் ககொடுத்து குட்டிச்சுேர் பண்ணேொ 
பள்ளிக்கூைம் அனுப்புவறொம்? வசர்ரதுக்கு முன்னொடி சமத்தொ 
இருந்தொன் புள்வள. இங்க வசர்ந்ததுவலர்ந்து குட்டிச்சுேர் 
பண்ணிட்வைள். அப்பொ அம்மொன்னொ ஒரு பயம் இருக்கும் 
குைந்வதக்கு. 

சரி உங்க ேடீு எங்க? 

அடுத்த கதரு. 

அகல்யொ அப்பொகிட்ை கசொல்லிட்டு ேொ. கதவே புட்டி சொேி 
எடுத்துக்க. ேொங்க சொர் வபொகலொம். 

எங்க ? 

உங்க ேடீ்டுக்கு " 

எதுக்கு ? 

நொலு மணிவநரம் நீங்க நிம்மதியொ தூங்க . நொவளக்கு 
வேவலக்கு வபொக. ேொ அகல்யொ. 

அதுக்கில்ல சொர்,  

வநொ ரமணொவே நொன் பொர்க்கணும். சரக்ககன்று 
சீரியபடி அகல்யொ கதவே பூட்டி  இழுத்துப் பொர்த்து ேிட்டு 
சிேசுவுைன் நைந்தொள். 

ஓகேன்று அழுவகவயொடு ேொசல் குறட்டில் ரமணொ 
அகல்யொேின் கழுத்வதக் கட்டிக்ககொண்ைொன். வகேிக்வகேி 
அழுதொன் . அகல்யொவுக்கு கண்ணில் அழுவக முட்டிற்று. 
முதுவே தைேி தவலவய ேருடி குைந்வதவய சமொதொனம் 
கசய்தல். 

 

 

 



 

 

வதொளில் வபொட்டு முதுகில் தட்டினொள்.வகேல் சின்னச் 
சின்னத்வத கேளிப்பட்டு அைங்கியது. 

மிஸ்ைர் குப்புசொமி குைந்வத இன்வனக்கு  எங்கவளொை 
இருக்கட்டுவம? 

சிேசு வபசினொன்…… 

எதுக்கு வேண்ைொவம? ரமணொேின் அம்மொ ஓடிேந்தொள். 

இல்வல மிஸஸ் சகுந்தலொ மறுபடி முைிச்சுக்  
கலொட்ைொ பண்ணினொ கொவலயில ககொண்டுேந்து 
ேிட்டுைவறொம். அகல்யொ குவைவே அனுமதி வகட்ைொள். 

எனக்கும் உைம்பு சரியில்வல மொமனொருக்கும் ஜுரம். 

அதொன் நொன் எடுத்துட்டு வபொவறன் கொவலயில 
ககொண்டுேந்து ேிைவறன். 

குைந்வத வதொவல ேிட்டுப் பிரிந்து  சிேசுேிைம் 
மொறியவபொது மீண்டும் தவலதூக்கி கத்தினொன் . சிேசுேின் 
முகம் பொர்த்துேிட்டு வதொளில் அழுந்திக் ககொண்ைொன். 

ேிடுடி எங்வகயொேது வபொய் தூங்கட்டும். 

எதுக்குன்னொ அேொளுக்கு சிரமம் . 

பத்து ரூபொ ேொங்கினொவளொன்னொ பைட்டும்  

சிேசு  அதிகமொ வபசுறொரு இேரு 

சும்மொ இரு அகல்யொ வேற ஏவதொ வகொபம் அேருக்கு  

குைந்வதவயப் படுக்வகக்கு நடுவே வபொட்டுேிட்டு 
இருேரும் படுத்துக்ககொண்ைொர்கள். சிேசு ரமணொேின் 
கநற்றியில்  முத்தமிட்ைொன். அகல்யொ அேவனயும் 
குைந்வதயும் வசர்த்து அவனத்துக் ககொண்ைொள். 

 

 



 

 

அவையப்பொ என்ன வகொேம் மனுஷனுக்கு. 

ச்சு, வபசொவத அகல்யொ குைந்வத முைிச்சுக்க வபொறொன். 
தூங்கு வபசொம. 

ேிடியும் கபொழுதில் ேொசலுக்கு ேந்து புைவேவய நீேி 
கசருகிக்ககொண்டு ககொட்ைொேியுைன் ேொசவலத்  
திறக்வகயில் ............. 


