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ஒரு அலுவலகத்தின் வராாண்டாாவில் இராண்டு பேேர் பேேசிக் 
கொகாண்டிருந்தாார்கள். ஒருவர் கொ�ான்னாார் “கடாவுபே�ாடா விருப்ேம் 

இல்லாமல், ஒரு இலைல கூடா அங்பேக இங்பேக நகராாது.”
கடாவுள் அவர்களுக்கு முன்னாால் வந்து கொ�ான்னாார் “உங்க கொராண்டு 
பேேலைராயும் ோர்த்தாா இந்தா ஆஃபீஸ்ல பேவலைல ோக்குறவங்க மாதிரி 
இருக்பேக!”
“ஆமாங்க, �ரியாாத்தாான் கொ�ால்றீங்க” என்றார் ஒருவர்.
“அப்பேோ, கடாவுபே�ாடா விருப்ேம் இல்லாமபேலபேயா இங்க சில ஃலைேல் 
அங்கயும் இங்கயும் நகருதுன்னு கடாவுளுக்குத் கொதாரியும்” என்றார் 
கடாவுள்.
“அதுக்கொகன்னா ஆதாாராம்?” என்று ஒருவர் பேகட்டாார்.
”ஆதாாராம் என்னான்னாா, நான்தாான் கடாவுள்” என்று கொ�ால்லிவிட்டு கடாவுள் 
அங்கிருந்து மலைறந்துவிட்டாார்.
அப்பேோது ஒருவர் இன்கொனாாருவரிடாம் கொ�ான்னாார் “அப்பேோ 
கடாவுளுக்கும் இந்தா உண்லைம கொதாரிந்திருக்கிறது பேோலிருக்பேக!”
அப்பேோது பீடி பிடித்துக் கொகாண்டிருந்தா மூன்றாவது ஒருவர் கொ�ான்னாார் 
“மனுஷனுக்கும் இந்தா உண்லைம கொதாரியுபேம!”
இலைதாக்பேகட்டா இருவரும் “�பேகாதாராபேரா! நீங்களும் கடாவு�ா?” என்று 
பேகட்டானார்.
அவர் கொ�ான்னாார் “இல்ல, ஆனாா எனாக்கு கண் கொதாரியும்!”
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கடாவுள் பூமிக்கு வரும்பேோது இங்பேக அவ்வ�வு கொ�லவு ஆகாது 
என்று நிலைனாத்திருந்தாார். ஆனாால் அவர் லைகயில் கொகாண்டு 

வந்தாகொதால்லாம் சீக்கிராபேம கொ�லவாகிவிட்டானா.
கடாவுள் நிலைனாத்தாால் ஒரு கொ�ாடாக்கு பேோட்பேடா ஏராா�மாக ேணம் 
வராலைவக்க முடியும். ஆனாால் அவர் கடுலைமயாாக உலைைத்து �ம்ே�ம் 
வாங்கி காசு பே�ர்க்க பேவண்டும் என்று நிலைனாத்தாார். அவருக்கு பேவலைல 
கிலைடாத்தாது, ஆனாால் பேவலைல கொராாம்ே கஷ்டாமாக இருந்தாது.
அன்று நன்றாக கொவயில் அடித்தாது. பேவலைல கொ�ய்துகொகாண்டிருந்தா  
எல்பேலாருக்கும் நன்கு பேவர்த்தாது, ஆனாால் கடாவுளுக்கு மட்டும் 
வியார்லைவபேயா வராவில்லைல. இலைதா ஒரு கொதாாழிலாளி கவனித்துவிட்டாார். 
அவர் இன்கொனாாருவரிடாம் கொ�ான்னாார். இன்கொனாாருவர் மற்கொறாருவரிடாம் 
கொ�ான்னாார். இப்ேடிபேயா எல்லா கொதாாழிலாளிகளுக்கும் இந்தா வி�யாம் 
கொதாரிந்துவிட்டாது.
கொதாாழிலாளி உருவத்தில் வந்திருப்ேது எப்ேடியும் கடாவு�ாகத்தாான் 
இருக்கபேவண்டும் என்று கொதாாழிலாளிகள் புரிந்துகொகாண்டாார்கள். 
அவர்கள் அன்றுதாான் பேராடிபேயாாவில் “ோோ நாம் எந்தா வடிவத்தில் 
ேகவாலைனாப் ோர்ப்பேோம் என்று யாாருக்குத் கொதாரியும்!” என்ற ோடாலைலக் 
பேகட்டிருந்தானார்.
கொதாாழிலாளிகள் எல்லாரும் அவலைராச் சூழ்ந்துகொகாண்டானார். அவர் 
காலில் விழுந்தானார். உணர்ச்சிவ�ப்ேட்டு அைத்கொதாாடாங்கினார். ோடால்கள் 
ோடினார். அவரிடாம் ஆசிர்வாதாம் பேகாரினார்.
பிராச்சிலைனாயில் மாட்டிக்கொகாண்டா கடாவுளுக்கு பேவர்க்க 
ஆராம்பித்துவிட்டாது. 
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ஒரு ஊரில் உள்� கொேண் ஒருவர் மிக அருலைமயாாக ரா�குல்லாக்கள் 
கொ�ய்வார் என்றும் அன்லைறயா நாள் அந்தாப் கொேண் ரா�குல்லாக்கள் 

கொ�ய்திருக்கிறார் என்றும் கடாவுளுக்குத் கொதாரியாவந்தாது. கடாவுள் அந்தாப் 
கொேண்ணின் கணவனுலைடாயா நண்ேர் உருவத்தில் அவராது வீட்டுக்குச் 
கொ�ன்றார். அப்பேோது அவருலைடாயா கணவன் வீட்டிலில்லைல. கடாவுளும் 
அந்தாப் கொேண்ணும் ஊர்க் கலைதா உலகக் கலைதா எல்லாம் பேேசினாார்கள்.
கலைடாசியாாக அந்தாப் கொேண் அடுப்ேடிக்குச் கொ�ன்று டீ பேோட்டுக் 
கொகாண்டு வந்தாார். இப்பேோது கடாவுள் கொவக்கத்லைதா விட்டு பேகட்பேடா 
விட்டாார் “அண்ணி, உங்க லைகயாால ரா�குல்லா �ாப்பிட்டு எவ்வ�வு 
நா�ாச்சு!”
“ஹ்ம்ம்ம்! என்னா கொ�ய்யுறது தாம்பி, எல்லா கொோருளும் விலைலபேயாறிப் 
பேோச்சு. இப்பேோ எல்லாம் ரா�குல்லா கொ�ய்யா மனாபே� வராமாட்பேடாங்குது. 
அடுத்தா வாட்டி கொ�ய்யும்பேோது, நிச்�யாமா உங்களுக்குக் 
கொகாடுத்துவிடாபேறன்.”
இந்தாப் கொேண் எச்லை�க் லைகயாால் காக்காய் கூடா ஓட்டாமாட்டாார் என்று 
கடாவுளுக்குப் புரிந்துவிட்டாது. அந்தாப் கொேண்ணின் கொோய்க்கு 
தாண்டாலைனாக் கொகாடுப்ேதாற்காக பேவண்டி, கடாவுள் யாார் கண்ணுக்கும் 
கொதாரியாாமல் கொ�ன்று எல்லா ரா�குல்லாக்கலை�யும் தின்றுவிட்டாார். அலைவ 
நல்ல சுலைவயாாகவும் இருந்தானா.
மறுநாள் அந்தா வீட்டுக்கு ோத்திராம் கழுவி துணி துலைவக்க வந்தா 
கொேண்ணுக்கு நல்ல அடியும் உலைதாயும் கிலைடாத்தாது.
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கடாவுள் ஒருநாள் டில்லியிலிருந்து தானாது குைந்லைதாப்ேருவ ஊராானா 
மதுராாவுக்கு ராயிலில் பேோய்க்கொகாண்டிருந்தாார். அது ஒரு பேே�ஞ்�ர் 

ராயில். ராயிலில் இருந்பேதா அவலைராச் சில ேண்டிதார்கள் பின் கொதாாடாரா 
ஆராம்பித்துவிட்டானார்.
கடாவுள் மறுேடி மறுேடி கொ�ால்லிப்ோர்த்தாார், “இங்க ோருங்க, நா அங்க 
என் கொ�ாந்தாக்காராங்க�ப் ோர்க்கப் பேோபேறன். நாங்க முன்னாாடி அந்தா 
ஊர்லதாான் இருந்பேதாாம்.எனாக்கு ேண்டிதாருங்க எல்லாம் பேதாலைவயில்ல.” 
ஆனாால் ேண்டிதார்கள் விடுவதாாக இல்லைல, “நீங்க இப்பேோ மதுராாக்காரார் 
இல்லபேயா! உங்களுக்கு நிச்�யாம் ேண்டிதார் பேதாலைவ. நாங்க எல்லா 
பேவலைலயும் சிறப்ோ கம்மி காசுல ேண்ணிக்கொகாடுத்திடுபேவாம். எல்லா 
கடாவுள் தாரி�னாமும் காட்டித் தார்பேறாம். நாங்க அந்தா காசு புடுங்குற 
ேண்டிதாருங்க மாதிரி கிலைடாயாாது ோர்த்துக்பேகாங்க” இன்னும் 
என்னாகொவல்லாபேமா கொ�ால்லிக்கொகாண்பேடா இருந்தாார்கள்.
இந்தாப் ேண்டிதார்கள் விடாமாட்டாார்கள் என்று புரிந்தாதும், கடாவுள் தான் 
உண்லைமயாானா கொ�ாரூேத்லைதாக் காட்டினாார்.
இப்பேோது ேண்டிதார்கள் கொ�ான்னாார்கள், “இப்பேோ நாங்க உங்களுக்கு 
ஆராத்தி எடுத்து பூலை� எல்லாம் கொ�ய்பேவாம், ஆனாா இது லைே�ா வாங்குற 
பேநராம். உங்களுக்கு மதுராா ஸ்பேடாஷன்லயும் ேண்டிதாருங்க கிலைடாப்ோங்க. 
எத்தானா பேேருக்கு உங்க கொ�ாரூேத்தா காட்டுவீங்க?  அங்க இருக்க 
ேண்டிதாருங்க உங்க� ஓசில விட்டுற மாட்டாாங்க.”
எல்பேலாலைராயும் காப்ோறுேவராானா கடாவுள் ேண்டிதார்களுக்குப் ேயாந்து 
கொராயிலில் இருந்து குதித்து ஃேபேதாபுரியில் இருக்கும் தார்ம�ாலைலக்பேக 
திரும்ே வந்துவிட்டாார்.
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ஒருநாள் கடாவுள் கொதாருவில் நடாந்து பேோய்க்கொகாண்டிருந்தாார். 
அப்பேோது ஒரு குைந்லைதா அவரிடாம் வந்து பேகட்டாது, “மாமா! மாமா! 

நீங்கதாான் கடாவு�ா?”
கடாவுள் அதிர்ச்சியாாகிவிட்டாார். அவர் கொ�ான்னாார் “ஆமாம் குைந்லைதா! 
கொ�ால்லு, நான் யாாருன்னு உனாக்கு எப்ேடி கொதாரிஞ்சுது? நான் இங்க ஒரு 
வருஷமா இருக்பேகன். இதுவலைராக்கும் ஒருத்தார் கூடா என்னா அலைடாயாா�ம் 
கண்டுபிடிக்கல.”
குைந்லைதா கொ�ான்னாது, “நான் சும்மா அப்ேடிபேயா பேகட்பேடான். ஆனாா கடாவுள் 
எனாக்கு ஒரு அநியாாயாம் கொ�ய்திருக்கார்னு கொதாரியும். அவர் என் அம்மா 
அப்ோ கொராண்டு பேேலைராயும் புடுங்கிக்கிட்டாார். கடாவுள் ஏன் அப்ேடிப் 
ேண்ணார்னு எனாக்குத் கொதாரியாணும்.”
“அதுக்குக் காராணம்னு எதுவும் இல்ல குைந்லைதா! …�ரி இந்தாா, நான் 
உனாக்கு ஒரு அைகானா ோல் தாபேரான்.”
“எனாக்கு ோலும் பேவணாம், வாலும் பேவணாம். ஏன் எனாக்கு அப்ேடிப் 
ேண்ணீங்கன்னு கொ�ால்லுங்க?”
“�ரி! கொராண்டு தாங்க கட்டி தார்பேறன் இந்தாா. இதானாால உன் வாழ்க்லைகயில 
கஷ்டாம் இல்லாம கொகாஞ்�ம் நல்லா இருக்கும்.”
“எனாக்கு எதுவும் பேவணாம். எனாக்கு என் அம்மா அப்ோதாான் பேவணும்.”
“குைந்லைதா!  கொ�த்துப்பேோனாவங்க திரும்பி வரா மாட்டாாங்க. அதுதாான் 
உலகத்பேதாாடா நியாதி.”





“அவங்க�ால திரும்பி வரா முடியாாதுன்னாா, எதுக்கு முதால்ல அவங்க� 
எடுத்துகிட்டீங்க? கொ�ால்லுங்க?” 
பேகாவத்தில் இருந்தா அந்தாக் குைந்லைதாகள் தான் குட்டிக் லைகக�ால் 
கடாவுலை� அடிக்க ஆராம்பித்தாது, அவலைராக் கடித்தாது. அவர் ஆலைடாகலை�ப் 
பிடித்துக் கிழித்தாது. அவலைரா உலைதாக்க ஆராம்பித்தாது.
தூராத்திலிருந்து சிலர் இலைதாகொயால்லாம் பேவடிக்லைகப் ோர்த்துக் 
கொகாண்டிருந்தாார்கள். வி�யாம் லைகமீறிப் பேோவலைதாப் ோர்த்தாதும் 
அவர்கள் அருகில் வந்தாார்கள். குைந்லைதாலையா அலைமதிப்ேடுத்தா 
முயாற்சிகொ�ய்தாபேோது, அது இன்னும் கத்தி கொ�ான்னாது “இதுதாான் 
கடாவுள். இவர் என் அம்மா அப்ோவ என்கிட்டா இருந்து எடுத்துகிட்டாார். 
இப்பேோ திருப்பிக் கொகாடுக்க முடியாாதுன்னு கொ�ால்றார். இவரா அடிச்சுக் 
கொகால்லாம விடாமாட்பேடான். என்னா விடுங்க.”
கலைடாசியில் உயிலைராக் காப்ோற்றிக்கொகாள்� பேவண்டி கடாவுள் கொ�ான்னாார் 
“இந்தாக் குைந்லைதா என்னாக் கடாவுள்னு தாப்ோ நிலைனாச்சுகிட்டிருக்கு. நீங்க 
கொகாஞ்�ம் எடுத்து கொ�ால்லுங்க.”
“நீங்க பேோங்க! நிதாானாமா பேோங்க. அம்மா அப்ோ இறந்தா பின்னா இந்தாக் 
குைந்லைதா முதால் தாடாலைவயாா இப்பேோதாான் இப்ேடி முராண்டு பிடிக்குது. 
நாங்க இதுக்கு எடுத்து கொ�ால்பேறாம்.”
இந்தா �ம்ேவத்துக்குப் பிறகு கடாவுளுக்குக் குைந்லைதாகள் என்றாபேல ேயாம். 
எல்பேலார் கண்ணுக்கும் கொதாரிவார், ஆனாால் குைந்லைதாகள் கண்ணுக்கு 
மட்டும் கொதாரியாமாட்டாார்.
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கடாவுள் ஒருநாள் திடீகொரான்று ஒரு கொதாாழிலாளியின் வீட்டுக்கு 
கொ�ன்றார். கொதாாழிலாளியும் தான் வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் 

விருந்தினாலைரா நன்றாக வராபேவற்றார்.
கடாவுளுக்கு அந்தாத் கொதாாழிலாளி பேமல் மிகவும் கருலைண 
பேதாான்றிவிட்டாது. �த்தாம் பேோடாாமல் தாான் உட்கார்ந்திருந்தா ோய்க்கு 
அடியில் கொகாஞ்�ம் தாங்கக் காசுகலை� லைவத்துவிட்டுப் பேோனாார்.
பின்னார் கொதாாழிலாளியின் மலைனாவி ோலையா சுருட்டி லைவத்தாபேோது 
கீழிருந்தா தாங்கக் காசுகலை�ப் ோர்த்தாார். அவர் தான் கணவனிடாம் 
கொ�ான்னாார். கொதாாழிலாளி கடாவுலை�த் பேதாடிக்கொகாண்டு பேோய்ப் 
ோர்த்தாார். இங்பேக இங்பேக கடாவுள் பேோயிருப்ோர் என்று பேதாான்றியா 
இடாங்களுக்கொகல்லாம் அங்பேக அங்பேக பேோய்ப் ோர்த்தாார். ஆனாால் 
வந்தாது கடாவுள்தாான் என்று அவருக்குத் கொதாரியாவில்லைல.
கலைடாசியாாக பே�ார்ந்துபேோய் தாங்கக் காசுகலை� எடுத்துக்கொகாண்டு 
பேோலீஸ் ஸ்பேடாஷனில் கொகாடுக்கப் பேோனாார். தாங்கத்துக்குப் ேதிலாக 
பேோலீஸிடாம் அடிவாங்கிக் கொகாண்டு வந்துபே�ர்ந்தாார்.
கொதாாழிலாளியின் இந்தா முட்டாாள்தானாம் கடாவுளுக்குத் கொதாரியாவந்தாபேோது, 
அவருக்கு கொராாம்ே பேகாேம் வந்தாது.
மறுநாள், கடாவுளின் அரு�ால், கொதாாழிலாளிக்கு பேவலைல பேோய்விட்டாது 
என்ற பேநாட்டீஸ் வந்துபே�ர்ந்தாது.
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சுவர்க்கத்தில் சில தினாங்க�ாக சுத்தாம் சுகாதாாராத்தில் ஏபேதாா 
பிராச்சிலைனா, அதானாால் அங்பேக கொகாசுக்கள் பிறந்துவிட்டானா.

சுவர்க்கத்தில் கடாவுள் தாவிரா பேவறு யாாரும் இல்லைல. எனாபேவ கொகாசுக்கள் 
பேவறு வழியில்லாமல் தாங்களுக்கு உயிர் கொகாடுத்தாவலைராபேயா உணவு 
கொகாடுப்ேவராாகவும் ஆக்கிக்கொகாள்� பேவண்டி வந்தாது. அதாாவது, 
அலைவ கடாவுளின் ராத்தாத்லைதாபேயா குடிக்கத் கொதாாடாங்கினா. கடாவுள், 
கடாவுள் ஆலைகயாால், அவராது ராத்தாம் சுலைவயாாகவும் ஊட்டாச்�த்திகள் 
நிலைறந்தாதாாகவும் இருந்தாது. கொகாசுக்கள் நன்றாக கடாவுள் ராத்தாம் 
குடித்து கொேரிதாாக வ�ர்ந்தானா. ஆலைமகலை�ப் பேோல உறுதியாாகவும் 
ஆபேராாக்கியாமாகவும் வ�ர்ந்தானா.
பூமிலையாப் பேோல கடாவுள் தானாக்கு பேவண்டியாேடி யாாலைராயும் சுவர்க்கத்தில் 
கொகால்லவும் முடியாாது. சுவர்க்கம், சுவர்க்கம் இல்லைலயாா, அங்பேக யாாலைராயும் 
கொகால்ல முடியாாது.  சில கடாவுள்கள் ராகசியாமாக கொகாசுக்கலை� அடித்தும் 
ோர்த்தாார்கள், ஆனாால் அலைவ �ாகவில்லைல. அலைவயும் கடாவுலை�ப் 
பேோல மராணமில்லாதா வாழ்க்லைகலையாப் கொேற்றுவிட்டானா. தினாமும் அலைவ 
கடாவுளின் ராத்தாத்லைதா அல்லவா குடித்து வ�ர்ந்து வந்தானா.
நிலைலலைம எப்ேடி ஆகிவிட்டாகொதான்றால் சுவர்க்கத்தில் கடாவுள் இருப்ேதாா 
இல்லைல கொகாசுக்கள் இருப்ேதாா என்று கடாவுள் பேயாாசிக்கும்ேடி 
ஆகிவிட்டாது. நிலைறயா பேயாாசித்துப் பேேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்தாார்கள். 
சுவர்க்கத்தில் கொகாசுக்கபே� இருந்துகொகாள்�ட்டும், கடாவுள் பூமிக்குப் 
பேோகலாம் என்று முடிகொவடுத்துவிட்டாார். இங்பேக கொகாசுக்கலை� எளிதாாகக் 
கொகால்ல முடிவது மட்டுமில்லைல, அவற்லைற விராட்டியாடிப்ேது கூடா 
கஷ்டாமில்லைல.





இந்தியிலிருந்து தமிழில்: வயலட்


