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தபல் - ேஞ்தச பிகாஷ் 

 
ஶதறக்கு வரம்த தம். அப்தரன்ணரஶன தம். அறக்கு அப்தர 
ட்டும்ரன் றச்ைம். அம்ர ஶரணத்றனறனக்கறநரள். கர்த்ரின் டிில் 
அம்ர இனக்கறநஷ ஶதல் தன டஷனேம் கணில் தரர்த்றனக்கறநரள். 
அம்ர வரம்த அகு. ைறப்ன வள்பப் தட்டுடுத்ற ைம்ணசு ரறரி 
கர்த்ஶரட டிில் உட்கரர்ந்றனக்கறநஷ ரனம் ம்த ரட்டரர்கள். அப்தர 
கறுப்ன! னடு. றனசு ரறரி, னபித்ட அடி ம் ரறரி கண்டு னண்டர 
இனக்கறந அப்தரவ ஶதல் குட்டிக்கு ப்தடிப் திடிக்குரம்? வகரஞ்ைம்கூடச் 
ைறரிக்கர னுன் உண்டர? ஶதறக்குத் வரினேஶ அப்தர ைறரித்டப் 
தரர்த்ஶில்ஷன. ைர்ச்சுக்குப் ஶதரய் னம்ஶதரட ல்னரர் னகனம் 
றனப்றரக இனக்கும். அப்தக்கூட அள் அப்தரஷ றறர்ந்ட தரர்க்க 
னடிரல்ரன் னரள். அப்தர அம்ரஷ அடிப்தஷப் தரர்த்றனக்கறநரள். 
ஶதல், அண்ஷண, அக்கரஷப, வதரி அத்ஷஷக் கூட அப்தர அடிப்தரர். 
ல்ஶனரனஶ வரம்தப் தப்தடுரர்கள். ஶதல் கஷடக்குட்டி. இஶசுரர் 
ஷகில் இனக்கும் ஆட்டுக்குட்டி ரறரி. ரட ப்ன வைய்டிட்டரல், 
அஷப அள்பிக்வகரண்டு ஷநக்கும் அம்ர. றட்டு ரங்கறக் வகரள்ப 
அப்தரிடம் ஶதரகும் அண்ன் ஃப்வடி. ரட ள்பி உஷடத்டிட்டரல் 
தரய்ந்ட எபித்ட ஷத்ட ஶதறக்குப் தறனரக அப்தரின் தனறதடீம் ஶதரகும் 
அக்கர ரன்மறணி. ஶதஷன இத்ஷண ஶதனம் ஶைர்ந்ட கரப்தரற்நறணரறம் 
அப்தரின் அடி உஷ றச்ைம். 
 
ஞரிற்றுக்கறஷ ஶதறக்கு கம். அப்தர ஆதிஸ் ஶதரகர ரள். குடிப்தரர். 
ரனம் ைத்ம் ஶதரடக்கூடரட. னெச்சு ிடக்கூடரட. கரஷனிஶனஶ குபித்ட 
மழட் ஶதரட்டு ஷட கட்டி ஶகரிறக்குப் னநப்தட்டுிடுரர். அம்ர ஶஜரரண 
ஆப்தம் சுடுகறநரள். ஶதறக்கு ஆப்தம்ன்ணர வரம்த இஷ்டம். கள் டேஷ 
ஶதரன உப்தி தஞ்சு தஞ்ைரய் வடவடக்கும் ஆப்தம். அஷனேம் என 
ரறம் றம்றரய்ச் ைரப்திட ிடரட்டரர் அப்தர. 
 
ஶதறக்கு அப்தர இஷ்டம் றஷந, ஞ்ைரவூர் றன் ஶட்டுத்வனில் 
ஶறு ரனஶ அப்தர ரறரி ஆம்திஷப கறஷடரட. வதண்கள் தரர்த்ரல் 
கண்கஷப டுக்கரல் அப்தரஷப் தரர்ப்தஷ ஶதல் ிப்தரகப் 
தரர்த்றனக்கறநரள். வரம்த ரபரய் ஆப்தம் ைரப்திட ல்னரனடன் ஷடணிங் 
ஶடதிபில் உட்கரரட்டரள். ஶதறக்கு ரற ஆப்தம் ஶடம். றஷந 
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ஶங்கரய்ப் தரல் ஶண்டும். ரக்ஷகத் ட்டிச் ைப்னக் வகரட்டி னைறத்ட க்கறச் 
ைரப்திட ஶடஶ. அப்த வகரறறீ்நறனக்கும் ைரப்தரட்டு ஶஷஜில் 
ல்னரனடன் உட்கரர்ந்ரல் அப்தர கத்டரர். க்கக் கூடரட; ரக்ஷகத் 
ட்டக்கூடரட. அைறங்கம்! ஶடதிபில் ைரப்திட ‘ரணர்ஸ்’ ஶண்டும். றனகம் 
ரறரி ரக்ஷகச் வைரடுக்கற னப் னப் ன்று ிறேங்கறச் ைப்ம் றேப்தக் 
கூடரரம். இற்கரக ஶதல் குபிக்கறந அஷநிஶனஶர உடுத்டகறந 
ைரக்கறஶனர வனட்ரிணிஶனர ஶத்ஷக் கடத்ற ல்னரனக்கும் தின்ணரல் 
ஶனட்டரக ஶடதிறக்கு னரள். அப்தரஷ வரம்தப் திடிக்கும். கட்டிப்திடித்ட 
அப்தரஷ னத்ங்வகரஞ்ைற ைறரிப்னத் ஶண்டும் ன்று ஶதறக்கு 
ஆஷைரன். கூடரரம் ச்ைறல் ப்தரம். கறநறஸ்ர்கள் கறட்டரன் இந் 
அைறங்கம் இனக்கரம். வள்ஷபக்கரர்கள் றர இந்ற கறநறஸ்ர்கள் 
தடித் வகட்ட க்கரம். அப்தர அகரற ணி. அர் ட்டும் ரத்றரிில் 
வதட்னொனக்குப் ஶதரகும்ஶதரட ல்னரனக்கும் னன்ணரஶன கூட அம்ரஷனேம் 
அண்ஷணனேம் னத்ற ிடுட றல் ஶைர்த்ற? அக்கரவுக்கும் 
ைறன்ணக்கரவுக்கும் னத்ர னறல்ஷன! ன்ண ஶரக்ஷ இட. ைர்ச் 
தக்கத்றல் இனந்ரல் இண்டரம் ி அடித் தின்ணர்ரன் டீ்ஷடிட்டுக் 
கறபம்த ஶண்டும். ரிச்ைறடன் கத்றக்வகரண்ஶடினப்தரர். என்று அம்ர, 
இல்ஷன ஶதல், இல்னரிட்டரல் அண்ணன் ஃப்வடி. ைறன்ணக்கர ப்ஶதரடம் 
தடங்கறக்வகரண்ஶட தின்ணரல் னரள். ஆணி ப்ஶதரடம் றட்டு ரங்கற 
உஷ ரங்குகறநறல் னனற னெத்ள். ஶர் றர் ைறன்ணக்கர ரகற! தடங்கல் 
னனற! ஶதல் டெத்றல் னரள். ஆப்தம் னைறத்டச் ைரப்திடும்ஶதரஶ ரைனறல் 
அப்தர கூப்தரடு ‚னெரம் ிடிச்ைரச்சு!  கறேவ! ைலக்கறம் உடுத்றட்டு 
ரடீ! ரங்க னன்ணரஶன ஶதரஶநரம்!‛ அப்தரின் ிஸ்கற னெச்சு னொனக்குள் 
சீுகறந ரறரி இனக்கும். ஶகரினறல் ‚ல்னரம் சுஶ ணக்வகல்னரம் 
சுஶ‛ ஞரணப்தரட்டின் ஶகரஸ் வகரர் தரடகர்கறஷட கூட்டரண 
குனறல் இங்கு ஶகட்கும். றண்ஷக்கு ஏடிந்ட தரர்க்கும் ஶதரஶ 
அப்தரவுடன் குடும்தஶ னடச்ைனஷ உடுத்ற ஶகரிஷன ஶரக்கற ஶதரகும் 
கரட்ைற ஶதறக்கு இணந்வரிர இன்தரய் இனக்கும். அம்ர 
தட்டுப்னடஷில் ரன் ன்ண அகரினக்கறநரர்கள். குஶன றேப்தரல் 
அப்தரவுடன் குடும்தம் டத்டம் ஆச்ைர்ம் ஶதறக்குப் னரிரட. ஃப்வடி 
அண்ணின் வள்ஷப தரண்ட் மழட் த்ஷண அனஷரய் இனக்கறநட. 
அம்ர ைரல் ைறப்ன திள்ஷப அண்ன். அக்கர ஆணிஶரஸ் அம்ரஷ 
உரித்வடுத் டிவு. ைறன்ணக்கர ரக்ணஸ் கூட அம்ர திள்ஷபரன். 
அவப்தடி? அர்கள் ல்னரனம் அகரய் அம்ர ரறரி - ஶதல் குட்டி 
ட்டும் ப்தடி அம்ரவும் அப்தரவும் ஶைர்ந் ரறரி ங்கனரணரள்? ஶதல் 
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கறுப்தில்ஷன - அப்தர ைறப்தர? னட றநம்! ைறப்னம் கறுப்னல்னர 
வதரன்ணிநம், கண்ரடிில் தரர்க்கும் ஶதரவல்னரம் கறுப்ன ரறரி 
இனக்கும் னத்ரக. அம்ர றட்டுரர்கள் ப்ஶதரடம் கண்ரடி 
தரத்டக்கறட்ஶட இனக்கப்டரரம். ஶதஷன டீ்டில் கனப்ன குட்டீன்னுரன் 
கூப்திடுரர்கள். அப்தர ட்டும்ரன் ஶதல்! அம்ர ைரவு றர்தரரல் 
டந்ட. ஶதறக்குத் வரிரட. டெங்கறப்ஶதரண ஶம். கண்ிறத்டப் 
தரர்த்ஶதரட அம்ர டெங்குடஶதரல் ைம்ணைரகறினந்ரர்கள். தந்ட 
தந்ட தந்ஶ யரர்ட் அட்டரக் ந்றனக்க ஶடம். அப்ஶதரட ஶதறக்கு 
சு தறஷணந்ட. இப்ஶதரட தத்ட னம் ஆகறிட்டட. அம்ர இல்னர 
தத்ட னடங்கள். வதரிக்கர ஆணி ஶரஸ் கல்ரம் ஆகற வடல்னற 
ஶதரய்ிட்டரள். ைறன்ணக்கர ரக்ணஸ் ஆனத் வனினறனந் ரமறல்ரர் 
கன் னொதஷண னவ் தண்ிிட்டரள். ஶதறக்குக் கூட னொதஷணப் திடிக்கரட. 
ஶகரினறல் வஜதம் டந்டவகரண்டினக்கும் ஶதரட னபி த்டிில் 
ைறன்ணக்கரஷ றறுத்ற ஶதைறக்வகரண்டினப்தரன். அப்தரவுக்குத் வரிந்ரல் 
தத்றல் உடல் டுங்கும். னொதனுக்கும் ரக்ணமளக்கும் ல்ன வதரனத்ம். 
ஶணர ஶதறக்கு அஷணப் திடிக்கில்ஷன.  அப்தர ரறரி னொதன் கரனறப் 
தனரம். ஶஷன வட்டிில்னர ரஸ்கனரம். அப்தர வைரல்ரர். ஶதறக்கு 
அடிிற்ஷந கனக்கும். ைறன்ணக்கர ரக்ணஸ் வகரடி ரறரி இனப்தரள். 
குபிக்கும்ஶதரவல்னரம் ரக்ணஶமரட உடம்ன ஶதறக்கு 
ஆச்ைர்ரினக்கும். அம்ர,  அம்ர! அப்தடிஶ அம்ர ரறரி. ஆணர 
றர வைறப்தர டுப்தர இனப்தர, ரக்ணஸ் னொதஶணரட ஶதசும்ஶதரட 
னத்டப்ஶதரண ல்னறஷக ம் ரறரி ஆச்ைர்ரண அஶகரட ரக்ணஷமப் 
தரர்த்ரஶன ஶஷ ரறரிினப்தர. இந் உடம்ஷத அப்தர டஷத்ட 
டுத்ட த்ிபரரக்கற டீ்டுக்குள் அஷடத்ஶதரட இவல்னரம் னணகறக் 
கறடந்ட ரக்ணஸ் ட்டுறல்ஷன, ஶதறம்ரன். ரக்ணஷம அடித்டத் 
டஷத்டக் வகரண்டினந் ஶதரட இஷடில் ஶதஷனனேம் திடித்ட ரற 
அஷந ஷத்ரர் அப்தர, வரம்த றனப்றரய் இனந்ட ஶதறக்கு. னொதன் 
ஶடித்ஶடி ந்ரன். எனரள் டீ்டு ரைனறஶனஶ னரிப் திடித்ட ிட்டரர் 
அப்தர. னொதன் வரம்த ஷரிம். அஷணனேம் அப்தர அடித்ட 
வரறுக்கறஷத் வனஶ ஶடிக்ஷக தரர்த்ட. ரனம் டுக்கில்ஷன. 
அர்கள் டீ்டிறம் வதண்கள் இனந்ரர்கபரம். னொதன் வதரறுக்கறரம். 
ரக்ணஸ் ிஷப் திடித்டச் சுற்நற அடித்ட ஶதரனஶ னொதணின் சுனள் 
னடிஷப் திடித்ட அடிக்க அப்தரவுக்குக் கூச்ைஶில்ஷன. அம்ர இல்ஷன 
இவல்னரம் தரர்க்க. ஶதல் கன்நறச் ைறந் அடிதட்ட கன்ணத்டடன் னபித் 
ரக்குடன் கண்ரடிில் தரர்த்ஶதரட உடு கறறந்றனந்ட வரிந்ட. 
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னொதன் வைய் ப்ன அப்தர அடித்ஶதரட ிடரல் றனப்திடித்டரன். 
அப்தரின் உக்கறப்திடிில் ன்ண வைய் னடினேம்? ஶதல் கண்கஷப இறுக 
னெடிக்வகரண்டரள். தபரர் தபரவன்று அஷந ிறேம் ைப்ம். வஞ்சு 
தடதடவன்று அடித்டக் வகரண்டட. என ரம் டீ்டுக்குள் ரனம் ஶதை 
னடிில்ஷன. ரக்ணஸ் னொறனறனந்ட வபிஶ ஶரட்டரள். அப்தர 
ிஸ்கற தரட்டிறம் ஶைரடரவுடனும் கரறர அஷநில் அல்னட யரனறல் 
உட்கரர்ந்றனப்தரர். அண்ன் வதனம்தரறம் வபிில் கத்றக் 
வகரண்டினக்கும். ரத்றரி தத்ட ிக்கு ஶல்ரன் னகறநஶ. ிடிந்ரல் 
றேந்ட ங்ஶகர ஶதரய்ிடும். ைறன்ணத்ஷ ரர்க்வகட் ஶதரய் கரய்கநற ரங்கற 
னம்ஶதரட றில் அண்ஷணப் தரர்த்ட அறேட.... ஶதைற... ‚உங்கப்தன் 
ரற இப்த ஊட்ஷடஶ வண்டு தடுத்ீட்டரன்டர தர ீ.. ீரட எறேங்கர 
ஶஷன கண்ிக்கறப் ஶதரி உனப்தட்டர ரனு ண்டர இங்கறட்ட வகடந்ட 
வக்கறிஶநன்‛னு ஆம்தித்ட அப்தரஷ ஶரில் றட்ட னடிர 
கூப்தரட்ஷடவல்னரம் ஶரட்டில் அண்ன் ஃப்வடிிடம் வகரட்டி அறேட 
னெக்ஷகச் ைறந்ற நறந்டிட்டு டீ்டுக்குள் னம் ைறன்ணத்ஷ. ஶதஷனப் 
தரர்த்டம் ஶகட்கும் னல் ஶகள்ி ‚ங்வகரப்தன் ஆதஸீ் ஶதரய்ட்டரணர 
இனக்கரணம்ர?‛ ‚ஶதரகல்வனத்ஷ. உள்பரன் இனக்கரங்க அப்தர!‛ ன்று 
ஶதல் வைரன்ணரல் ஶதரடம். தடங்கற ரைல் றரகப் ஶதரகரல் 
கரம்தவுண்ஷடச் சுற்நறக் வகரல்ஷனப்தக்கரகப் ஶதரரள் ைறன்ணத்ஷ. ஶதல் 
கைறரய்க் வகரல்ஷனக் கஷத் றநந்டிட ஶண்டும். 
 
அக்கர ஆணிஶரஸ் கல்ரனம் கஷபரகத்ரன் டந்ட. வைரன்ண 
வடௌரிப்தம் ஷன. இனதத்ஷந்ரிம். ரஷப்தடம்  ட்டும் வள்பித் 
ரம்தரபத்றல் ஷத்ட இனதரிம் னொதரய் ட்டும் ஷத்ரர் அப்தர. 
ரப்திள்ஷப ிட்டுக்கரங்க, ‚ஶஜின, ஶதைறணட இனத்ஞ்ைற. ட்ன 
இனக்கறநட இனட. வதரண்ட விஶனநனுர ஊட்னறஶ வச்ைறக்கறநரர 
வதரட்டம் கட்டி‛ ஶகனர ஶதைற அப்தர கம்ஷத டுத்டக்கறட்டு தர 
தந்ல்னறஶ க கனரட்டர. அப்தஶ னொதன் அஶ தந்ல்ன றன்ணன்ரன். 
அப்தஶ ரக்ணஸ் குட்டிஶரட ஶதச்சு ஆறச்ைரச்சு. னெட ரைம் 
கல்ரப்வதரண்ட ஆணிஶரஸ் னனன் டீ்டுக்குப் ஶதரகவன. னெட 
ரைனம் அப்தரகறட்ட அப்தப்த அந் ரிச்ைல் கூட அடிரங்கறணர. 
அத்ஷரன் கரப்தரத்டரங்க. அப்தரஶன ல்னரனம் றட்டுரங்க ஶ இல்ன 
தின்ணரன. ஶ ரனஶ ஶதை னடிரட. அன் வகடக்கரன் னசுறு. ரய் 
வகரறேத்ன் அப்டீன்னு றன் வனவு னரவும் வைரல்ரங்க. ஆறுரைம் 
ஆணப்னநம்ரன் ஆணிஶரவம யஸ்வதண்ட் டீ்டுக்கு அனுப்தி வச்ைரர். 
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வைனவு தத்ரிம் ைரரணவல்னரம் வகஷடரட. ரிம் குடுக்க 
ஶண்டி டத்ன தத்ரிர ிட்வடநறஞ்சுட்டு ‚இ இணிஶ அங்க 
ப்தடரட இஶரட ைரி‛ ன்று கத்றிட்டு ந்ரர். கூடப்ஶதரண 
ஶதறக்குத்ரன் டுக்கல். ங்ஶக றனம்தினேம் அக்கர ‘ர’ ரட்டரஶபர 
ன்று. ஆணிஶரஸ் ஶில்ஷன. அக்கர ஶதனரன் ஶதறக்குப் தத்ட 
னம் ஞரதகம். 
 
ஶதல் பர்ந்ட ரனக்கும் வரிரல் ஶதரச்சு. கடக்குட்டிர 
வதரநந்ரஶன கஷ்டம். ல்னரனக்கும் ல், ல்னரனக்கும் பப்தம்,  குட்டி 
ண்ி வகரண்டர, கரவனப்னடி, ய்... ல்னரனக்கும் ரட உதஶைம். 
றநம் வைத் வகரநச்ைல்ரன். இல்னன்னு வைரல்ன னடினேர? ஆற உடம்ன 
அப்தம் ரறரி ஷககரல் ல்னரம் அபர றர வைடக்கற டுத் ரறரி 
வகரஞ்ைம் வகரஞ்ைர னைறப்னைறப் தண்ிண வறேகுப் வதரம்ஷ ரறரி. 
றடீர்னு ப்தடி ‘தபிச்ைறனு‛ ஆகறப்ஶதரய்ட்டர? ல்னரனக்குஶ அட 
ஞரதகறல்ஶன. அப்தரகூட இப்த ஶர கூப்திட்டு றறுத்றப் ஶதசுநரர். வனவு 
வதரி னுங்க குட்டீன்னு கூப்னட்நறல்வன. அப்தர அறகர றட்ந ஶவன 
வச்சுக்கறநறல்ஷன. ஆணர ைறன்ணத்ஷ ட்டும் வகட்ட ரர்த்ஷ வைரல்னறத் 
றட்நரங்க. ஶதறக்கு உடம்ன வதரி ஆச்ைர்ர இனக்கு. அண்ன் தரர்வ 
கூட ரநறப் ஶதரினக்கு. ரைர ரைம் உடம்ஶத ற்நற, றனம்தினேம் னக்கறந 
ரறரி ிர்ஷ கூட என வடி, சுரஶ க்கறந ரறரி. 
ரத்றரிவல்னரம் உடம்னக்குள்ஶப ஶண ீஎண்ட குஷடஞ்சு ஶன் உநறிந 
ரறரி உள்றக்குள்ஶப அணல் தடர்ந சுகம். ரனகறட்ட வைரல்ன னடினேம். 
னடசு னடைர தரரஷட ரி ல்னரம் ஶதரி வதரிசு வதரிைர தட்டு ஜரின், 
ஶகரட்டர ரில், ில், அவரிக்கன் டிஷ்னை, ஜப்தரன் ன்று னடப்னட 
ஶைஷனகள் ந்ட சுற்நறக் வகரண்டண. ஶதல் ஶகட்கரஶனஶ அப்தரின் 
வனக்கம் ஜரஸ்ற. தம் வகரண்டு ந்ட வகரடுப்தஶ அள்கறட்வடரன். 
டம் ஶடர? அப்தரவுக்கு ஶதல்ரன் ஶடம். கரஷனின 
றேப்னநப்தக்கூட ைறன்ணத்ஷ அப்தர கறட்ட ப்தடரட. டீ்டுக்குள் 
டேஷனேம்ஶதரஶ ‘ஶதல்’ங்கறந அப்தர அஷப்ன இணிக்கும். இஶ ரறரிரன் 
ஆணி அக்கரஷனேம் ரக்ணஸ் ைறன்ணக்கரஷனேம் இணிக் கடிச்ைறனப்தரஶர 
இந் அப்தர. ஶதறக்கு இந் இணிப்னம் தரய்த்ரன் இனக்கும். 
ைறன்ணக்குட்டிரய் இனந்ப்ஶதர இந் அப்தர வனக்கம் திடித்ரல் கூட 
கறஷடத்றல்ஷன. ஶதறக்கு சு தறவணட்டு ஆணப்ஶதரரன் அப்தர 
வனக்கனம் அத்ஷின் வகட்ட ரர்த்ஷகறம் கறஷடக்க ஆம்தித்ட. 
ஆச்ைர்ம், ‚ரைல்னறஶ ஶதரி ண்டி றக்கறஶந ஶவுடிர? என்வண 
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குபிின க். ன்ணடி ஶதைறட்டினப்ஶத இனட்ன? உங்கப்தணரத்ரன் 
இனக்கட்டுஶடி. ஆம்தவபல்வன அன். ந் ம்தித்ரன் வதனைரய்ஶட, 
வனப்னரநற இனக்கடம்டீ. ரவ றறத்றட்டு டக்கரஶ, ஆணினண்வடனேம் 
அந்த் த்ரரி ரி ரக்ணமளம் இப்தடிரன் அனஞ்சு குட்டிச் வைவுன 
ஆணரள்டீ! ீனேம் அறஞ்சு  ஶதரய்டரஶ!‛ ன்தரள் ைறன்ணத்ஶ. அப்தர 
கூப்திடும்ஶதரட அர் னொனக்குள் ஶதரகும்ஶதரட ிஸ்கற வடி வரம்த 
இன்தரினக்கும். ைறன்ணத்வ கறட்ட வைரல்ன னடிரட. றட்டுரங்க! 
வதரட்வடச்ைறக்கற இட ல்னரம் ைந்ஶரம் ப்தடரடடீ ரவம்தரங்க. அப்தர 
ஶகரல்ட் ஃப்ஶபக் ைறகவட் குடிக்கும்ஶதரடம் ம்ரண னஷக ம். 
 
னொம் னறேசும் னஸ்கங்கள், அப்தர தடிச்ைட. சுரில் வரங்கும் ரன் 
ஷனகள் வகரம்ஶதரடு தர இனக்கும். ஶகரட் ஸ்டரண்ட் என்நறல் 
ஶகரட்டுகள் வரங்கும். ஷனேம் கறுப்னரய் அபில் கனந் னட்டு 
னடிச்சுனள்கள் தபதபக்க அற்னரய் இபஷ வைரல்றம். இடஷக்கும் 
அப்தஷணப் தரர்க்கர வைனக்கற அப்தர அப்தரன்னு வகரஷநரஶப ன்தரர்கள் 
ைறன்ணத்ஷ. ஶதறக்கும் இப்ஶதரட அஶ ைந்ஶகம் உண்டு. அண்ன் 
உட்தட ல்னர ஆம்தஷபனேம் ஶஷில்னரவ வகரஷிநட ன்? ‚ம்தர 
குடிக்கநஙீ்க?‛ன்னு ஶகக்கனும்ன்னு ஆஷைரன். ஶகக்க னடிரட. ‚ஶதல்குட்டி 
அந் தரீ் கறபரஸ்ன தரறக்கற வகரஞ்ைம் அறகர ிஸ்க்கற ஊத்ட‛ - 
‚ஶைரடரவும் ஶடர?‛ - என வுண்ட் ஆணட - அப்தர ஆள் ஶநரகறக் 
வகரண்டினந்ரர். தம் அடிிற்நறல், கங்கள் திநரண்ட னனற உறக்கறட 
ஶதறக்கு. அப்தர ஆம்தஷபன்னு வைரன்ணரங்கஶப ைறன்ணத்ஷ - 
ஆம்தஷபர? ஶதல் தத்றல் டுங்கறணரள். ிர்த்ட தபதபத் தில்ரன் 
உடம்ஶதரட ிஸ்கற வடிஶரஶட ைறகவட் ரைஷண ீநற அப்தரஷ அந் 
ங்கல் வபிச்ைத்றல் தந்ரள் ஶதல். ‚உங்கண்ன் டீ்டுக்கு ர்நரணர? 
இல்வன ரத்றரிஶனனேம் ஊர்ரன் சுத்ீட்டினக்கரணர? ம்ர ஶதல்? ந்ர 
ரன் தரக்கடம்ன்னு வைரன்ஶணன்னு வைரல்நறர?‛ அஶ ககத் குல்.  
குடிில் வநறந் ணசு! ன் இட? இஷர ஆம்தஷபன்ணரங்க 
ைறன்ணத்ஷ! ச்ைல! ஶதறக்கு இன்னும் னரித்ரன் இல்ஷன. அப்தர ன் 
இப்தடி இனக்கடம்? ஆணரறம் அப்தரவ வரம்தப் திடிக்கறநட. அர் 
னட்டுத்ணம் இப்த இப்த ஆச்ைரிர ஆணந்ரினக்கு. இப்ஶதரவல்னரம் 
அப்தர குபிச்ைறட்டு ந்ர ஶதல்ரன் ஷன டட்டிிடடம். தவுடர் கூட 
ஶதரட்டுிடடம்! அண்ன் ஃப்வடி ம்வஸ்மற னடிச்ைரச்சு. கறபரஸ் 
ரங்கரடணரன ஶவன கறஷடக்க ரட்ஶடங்குட! தரம். அப்தர ப்ஶதரடம் 
ஶதரனத் றட்டித் ீக்கடம்! ஶதல் வைரல்னஶன! கவனக்டர் ஆதிஸ்ன என 
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வமக்ன் ஆதஸீ் அப்தர! ஜபீ் ணிய்ர உண்டு. கவனக்டஶரடஶ சுத்ற 
அஷனிந ஶஷன. ரத்றரிரன் னரர். ந்டம் ஶதல்ரன் ஶடம் 
ைரப்தரடு தரிரந! ைங்கற ஶதை! 
 
இப்த தம் ஜரஸ்த்ற ஶதறக்கு! ைறன்ணத்ஷஶரட ஶரட்டம் ஜரஸ்த்றரப் 
ஶதரச்சு! னொதன் ந்ட கரம்தவுண்ட் அந்ப் தக்கம் றன்னு கூப்னட்நடம் 
ஜரஸ்த்றரத்ரன் ஶதரச்சு. னொதன் தக்கம் தறஷணஞ்சு னம். அப்தர 
அடிச்சு வரறுக்கற அள்பிணரஶ தத்ட னம். அப்தர தத்ட னம் 
ஏடிப்ஶதரச்சு! அடக்கப்னநம் ரக்ணஸ்வம றக்கட்டரர அனக்கற றறுத்ற 
ஸ்ஶடட்ஸ் ரப்திஷப, என அவரிக்கன் கறரஜ்வட் - ‘னரஸ்மஸ் 
ரிக்கம்’ வைரந்ர அவரிக்கரவுன னக்ட்ரணிக்ஸ் தரர்ட் கம்தணி 
இனக்கு! தம்! டனடனர கல்ரனம் தண்ி - ஊனக்குப் ஶதரகும்ஶதரட 
உள் அஷநின கநற அறேரஶப அள் ரக்ணஸ் ைறன்ணக்கர! வஷணச்ைரஶன 
தனம் ரிச்ைறம் இப்தக்கூட ஶதறக்குத் வரண்ஷடஷடக்கும். னொதன் 
அடிதட்டு ஆஸ்தத்றரிின கறடந் ைங்கற அப்தநம்ரன் வபி வரிஞ்ைட! 
அடகூட அப்தர தண்ிண ஶஷனன்னுரன் வைரன்ணரங்க. ஶதறக்கும் 
ஶகட்கப் தம். னொதன் ஶதஷனச் ைந்றக்க ஆறச்ைட தடீ்டர் ஸ்கூல் 
க்வுண்டுன. 
 
கரஷன ஶம் இப்தவல்னரம் ஶதல் றணனம் ைர்ச் ஶதரநர! அ ல்ன 
இடம் அரஶண! ரனம் ஶகட்க ரட்டரங்க! ஜமீஸ்! இவல்னரம் ன் 
டக்குட? அப்தர ன் இப்தடி கல்வஞ்ைர இனக்கடம்? ங்கறக்கு 
ஶரட்ைஶில்ஷனர? கநற அனடிரட. ஆணர அறேட வகரட்டனரம். 
கறநறஸ்த்ப் வதரண்டக்கு இட என ைற. வஜதம் தண்ஶநன்னு அறேட 
வகரட்டிணர ரனம் கண்டுக்க ரட்டரங்க. வதரிய் ப்ஶப க்வுண்ட குறுக்க 
கடந்ட ைர்ச்சுக்கு ஶதரக னடினேம். றேி ைர்சீுக்கு ரனம் ரட்டரங்க! 
இப்ஶதர ைர்ச்சுக்ஶக ரனம் அறகர ர்நறல்ஶன. ைறரஶண! ஶதல்! 
அறக்கு இப்த ரர்? தங்கம்! அறக்ஶக னரின. ப்தடிப் னரினேம். 
ரக்ணஸ் ைறன்ணக்கரவுக்குப் னரிஞ்சுர? திஞ்சு ஶதரஶ குணிஞ்சு ஶதரண 
ஆணி அக்கரவுக்கு வர்ஞ்சுர? ஶஷனில்னரவத் றரிஞ்சு கஞ்ைர 
வடிஶரட ரத்றரித் றனடன் ரறரி ர்நரஶண அண்ன் ஃப்வட்ரிக்! 
அனுக்குத்ரன் னரினேர? ல்னரனக்கும் அங்கங்கறக்கு ரட 
டஷ இனக்கு. அப்தர குடிக்கறநரர். ன்ண ப்ன? ைறன்ணத்ஷக்குத் வரினேர? 
வைரந்த் ம்திவ கலஶதரட்டு றறச்சு அர் றல்ன இனந்டகறட்டு அர் 
உைறஷ ரங்குநரங்க! ஶதல் ட்டும் ஶகரில்ன அறேட ீக்குநட டக்கு? 
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அறக்ஶக வரிரஶ! அடக்குப் ஶதர்ரன் வஜதம்! அறக்குத் டஷ 
னொதன்! ப்ஶதரடம் இட ைரத்றறல்ஶனன்னு அறக்குத் வரினேம். னொதன் 
அப்தரவுக்குப் தஷகன்னு வரிரர? வரினேம். ஆணர னொதன் ரர்ன்னு 
ஶதறக்கு இப்தரன் வரினேம். னொதன் அஶபரட ைறன்ணக்கர ரக்ணஸ்மறன் 
னவ்ர். ஆம்தம் ன்ணஶர இடரன். ஆணர... இப்த ஶதல் அஶணரட னவ்! 
இடரன் ஶதஶனரட தம்! னொதன் ரக்ணஸ் கல்ரம் ஷடப்தட்டஶ, 
ஶதல் னொதன் கறட்ட ிறேந்ட ஶதரணடக்கரண கரம்! கரஷன றே ி 
றனினந்ட ஆரஷண ற்கனஷில் ஶைர்ந்ட றணனம் அறேட னனம்தி 
ிட்டு னற்குஶ இடரன் கரம். ஶதறக்கு ஆல்ட்டரிில் 
னங்கரல் தடிிட்டு, ‚ஶசுஶ! இந்ப் தரத்றத்ஷ ன்ணிடறனந்ட ீக்கற 
ன்ஷண உம்றடம் த்டக் வகரள்றம் கர்த்ரஶ! னொதஷண ன் 
கண்கபினறனந்ட ஷநனேம் ஶஶண! ரன் னொதணிடறனந்ட ப்த ற 
கரட்டும் ஆண்டஶ!‛ ன்று கநற அறேட வஜதம் வைய்ரள் ஶதல். 
டரண்டரண்டரண் ன்ந ிஶரஷைனேடன் ஶ ைனெகத்ட அப்தத்ஷ 
றனினந்ரய் அள் ஷகில் இடுரர் தரறரிரர். சுின் த்ரய் 
றரட்ஷை ைனம் வள்பிக்கறண்த்றல் அள் உடுகபனஶக தரறரிரர் 
வகரண்டு ந்ட ஷக்க - கண்கபில் ீர்ற அஷண அனந்ற சுத்றனேம் 
சுகனம்  ஆரள் ஶதல். ஶகரில் ஆரஷண னடிந்ட அள் வபிஶ 
னம் ஶதரட ஷரணம் னறேடம் தணிரல் ஷணந்றனக்கும். னல் 
டேணிவல்னரம் தணித்டபி கரஷன வினறல் றனுக்கும். ஷரணத்றல் 
நத்ர என தர்னரங்கு டெம் ள்பிக் குட்ஷடச்சுர் என்று. தஷ 
கரனத்டக் ஷகப்திடிச் சுர். அன் ஶல் உட்கரர்ந்றனப்தட ரர்? னொதன்! 
றனம்திச் சுற்நறப் ஶதரகும் ரர்ஶரடு ற டக்கனரர னடிரட. னொதனுக்கு 
சு னப்தத்ஶறே. என கரனத்றல் ன்நரகப் தடித்ட ஏடிரடி ிஷபரடி 
அற்னரண இபஷ வகரண்டினந்ன். றன் வனிஶனஶ அஷணக் 
கண்டு ங்கர வதண் ரனம் இல்ஷன. ரக்ணஸ்ஷம அபட 
ைந்ஶரரய் னொதஷணத் ரிைறத்ள் ஶதல். டள்பித்றரிந்ரள். 
அப்ஶதரவல்னரம் ரக்ணஸ் னொதஷணப் தரர்க்கப் ஶதரட ல்னரற்ஷநனேம் 
அப்தரிடம் கரட்டிக் வகரடுக்கறந ஶஷனஷப் தறனெட டக் குட்டி 
ஶதல்ரன் வைய்ரள். அப்தரின் திடிில் ரக்ணஸ் ைறக்கறஶ 
ஶதனரல்ரன். றஜரகஶ அக்கரஷ இந்க் கரனறப்தல் வகடுத்ட 
ிடுரணரஶ! னொதன் ந்ட ஶகரினறல் ரக்ணஸ் ைறன்ணக்கரவுக்கரக 
றன்நடம் உடஶண ஶதல் ஏடிப்ஶதரய் அப்தரிடம் வைரல்ரள். அக்கரஷனேம் 
றட்டுரள். ைறன்ணத்ஷிடனம் கரட்டிக் வகரடுப்தரள். னொதனும் ரக்ணமளம் 
அகப்தடுரர்கள். றன்ணல் ஶகத்றல் னொதன் ப்தி ஷநரன். 
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அப்தடிினந்டம் அப்தரிடம் அடி ரங்கறச் சுனறம் ரக்ணஸ் ைறன்ணக்கர 
கண்ரீ் டம்த,  ‚இல்வனப்தர இல்வன! அஶணரட ணக்வகன்ண ஶதச்சு! 
எண்டறல்ஶன. ஶதைஶில்வன. அன் ரன் ஷடம் ஶகட்டரன். ரன் 
எண்டம் ஶதைஶில்வனப்தர!‛ ன்று னண்டு அறேரள். ஆணர அப்தர 
ிடில்ஷன. ரக்ணஸ் குட்டி உன்ஶண இஷ்டம் ஶதரன ிடரட்ஶடன் ன்று 
கத்றட ஞரதகம் இனக்கறநட. ரக்ணஸ்மளக்கு அப்ஶதரவல்னரம் ன்ண 
டந்ட, இந்க் குடும்தத்டக்குள் ன்ண டந்ட வகரண்டினந்ட ன்தட 
அப்ஶதரட ஶதறக்குப் னரிரட. னரி னடிரட. இப்ஶதரட னொதஷண 
னறேரகப் னரிந்ட. ரக்ணஸ் குட்டி அக்கரவுக்கு ஶர்ந் அஶ ஶகரபரறு 
அஶ ஶகரல் அஶ னொதனுடன் இப்ஶதரட ஶர்ந்றனப்தஷ ப்தடி ரரிடம் 
ன்ணவன்று வைரல்ரள் ஶதல்! அஶர கட்ஷடச் சுரினறனந்ட குறத்ட 
அனஶக னகறநரன் னொதன். ஷரணத்றல் ரனஶ இல்ஷன. என்நறண்டு 
கரன்வண்ட் வதண்கள் சுந் னத்கங்கஶபரடு னன் ள்பி டந்டப் ஶதரய்க் 
வகரண்டினக்கறநரர்கள். இன் ன்ண வைய்ப் ஶதரகறநரன்? தடதடப்னம் 
தரிிப்னம் இன்ணவன்று வைரல்ன னடிர என ி ினப்தனம் 
கறழ்ச்ைறனேம் ஶதனரம் ரங்க னடிில்ஷன. வரடப்ஶதரகறநரன் னொதன்! 
கனங்கல் ைட்ஷட, தறஷணந்ட ரள் ரடி, அறேக்குப் தரண்ட், ஊத்ஷப் தற்கள். 
கஷனந்டஶதரய் கரஶரம் ஷஶரடி சுனண்ட னடி. இஷண ரக்ணஸ் 
ைறன்ணக்கரவுடன் தரர்த்ஶதரட இப்தடிர இனந்ரன். ரறக்வகரன ஜனீ்ஸ்! 
ஶஷபக்வகரன தரர்னல் தரண்ட்ஸ். கட்டம் கட்டம் ஶதரட்ட வடர்லீன் ைட்ஷட, 
மழட் ஶகரட்! டெத்றனறனந்ஶ சீும் இன்தரண தரரீஸ் வமண்ட்! 
அப்ஶதரடம் இஷணப் ஶதரக்கறரி ன்நரர்கள் றன் வன கறநறஸ்ர்கள்! 
இன்றும் வௌடிப்தல் ன்கறநரர்கள்! ரக்ணஸ் ைறன்ணக்கர ங்கறணரள். 
ஆணரல் தம்! அப்தர தம்! கறட்ஶட ந்ட றன்நரன் னொதன்! ன்ண ஷரிம்! 
அள் ஷகஷக் ஶகரர்த்டப் திடித்ரன். ன்ண ற! ரர்தில் வறுஷரகச் 
சுனண்ட னடிகபிஷடஶ கறுப்னக்கிறு என்று வறுஷரய்க் கறடந்ட. 
ஷகஷ ிடுிக்கில்ஷன ஶதல்! அன் ஸ்தரிைம் அறக்கு ஶண்டும். 
அன் ஶர்ஷ ம். அன் குடித்றனந் ிஸ்க்கறின் ம், 
கரஷனப்தணிிறம் அறக்கு ந்ட ரைறஷ னர்த்றட. அப்தரின் அஶ 
ிஸ்கற! ைறகவட்! னொதன்! 
 
‛ப்திச்சுகறட்டு ஶதரனரம்ன்னு தரத்றர ஶதல்! ிடரட்ஶடன்!‛ 
 
‚ரரட தரத்ர அப்தரகறட்ட வைரல்லீடுரங்க. உிவ டுக்கர 
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ிடரட்டரங்க அப்தர! ன்ஶண உட்டுடுங்க...‛ 
 
‚அவட! உன்வண ரணர னடிச்சு வச்ைறனக்ஶகன்!‛ 
 
‚தின்வணல்னறர? றணனம் ரன டீ்டுக்கரம்தவுண்ட் வகரல்ஷனில் ந்ட 
றக்கறநரம்?‛ 
 
‚றன்ணர? உணக்கரகரக்கும்?‛ 
 
‚இல்னறர தின்ஶண? சுத்றச்சுத்ற ர்நஙீ்கஶப டக்கரகரம்?‛ 
 
"ர இனந்டட்ஶநஶண! உன்ணக்கரஶ வஷணச்சு....‛ 
 
‚ன்வணச் சுத்டரக்கும்.‛ 
 
 ‚ச்ைல‛ 
 
‚ன்ண ச்ைல? ம் வதரய் வைரல்நஙீ்க! ன்வணத் வரத்றணர அப்தர 
ிட்டுடுரங்கபர?‛ 
 
‚உங்கப்தர என அய்ஶரக்கற ரஸ்க்கல்.‛ 
 
‛உங்கஷப ரறரிர?‛ 
 
‚ன்ண வைரன்ஶண?‛ 
 
தபவீன்று அஷந ிறேந்ட றர்தரர இடத்றனறனந்ட. கன்ணம் ைறந்ட. 
அப்தடிஶ றன்நரள் ஶதல். அறம் ஶதைறட ல்னரம் வதரய்ரஶண. 
அனுடன் ஶதசும்ஶதரவல்னரம் இப்தடித் ர்க்கம்ரன் னகறநட. அன் 
ஶல் ப்ஶதரட ஆஷை ந்ட ன்று இணம் வரிில்ஷன. அனும் எப்னக் 
வகரள்றல்ஷன. றணனம் ரஷன ங்கும் ஶஷபில் 
டீ்டுக்கரம்தவுண்ட் வகரல்ஷனப்னநம் வபிஶ கரத்றனப்தடம் ஶதல் ஏடி 
எவ்வரன ரறம்... அன் ன்ண வைய்ட ிட்டரன்?! வறும் ஶதச்சு! அன் 
வௌணரய் ஶகட்டுக் ஶகட்டு... ஶதறக்கு னொதன், அன் ிஸ்க்கற ரைஷண 
ிர்ஷ, னடி அடர்ந் ரர்ன, அன் அடரடித்ணம்  அஶ 
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னட்டுத்ணம்.... ல்னரஶ ஶண்டிரகறிட்டட. னொதன்! ஷதத்றரய் 
அடித்ரன். ப்தடி ன்றுரன் அறக்ஶக னரிில்ஷன. னரிரடரன் 
ைந்ஶரஶ. அள் அப்தரஷ அறக்குள் இஷத்றனக்கும் அஶ னறர்! 
றச்ைம் வண்டு னறனம் ிடுிக்கப்தடப் ஶதரறல்ஷன. ஶதனறன் தம் 
வரடர்ந்ட. அப்தரிடம் தந்ரள். னொதணிடம் ைறக்கறணரள். தப்தடுத்றக் 
வகரண்ஶடினக்கறநரன் னொதன். அக்கரஷத் வரடர்ந்ட. அப்தர றன் வன 
தரர்க்க அடித்ட வரறுக்கறட. ல்னரம் கண் னன்ஶண தரர்த்டம் ப்தடி இந் 
அதத்ம் வரிந்ஶ ரினேம் குப்ஷத! ஆ! இஷண அக்கர ரக்ணஸ் 
ஶைறத்ரபர? இன்னுர? ரக்ணஸ் கல்ரம் ஆணஶதரட னரரிில் 
அடிதடரல் இனந்ரல்... கல்ரத்றல் கனரட்டர வைய்ட.. கல்ரம் 
றன்று... அப்தர அரணப்தட்டு... ஜமீஸ்! இந்ப் தரத்றத்ஷ ன்ணினறனந்ட 
டுத்டப் ஶதரடும் ஆண்டஶ... இன் தரம் ஸ்ரற! அக்கர ரக்ணஶமரட 
ஆத்ரஷக் கரப்தரத்றனறம் திரஶ! ன் உடம்தினறனந்ட ரனறதத்றன் 
னள்ஷப டுத்டப்ஶதரடும் ஜீனுள்ப கர்த்ரஶ!... உடு னடனடக்க 
அன் னன்ணிஷனிஶனஶ ணசுக்குள் வஜதம் வைய்ரள் ஶதல். கண்கபில் 
கண்ரீ். 
 
அன் ஶகனறரய்ச் ைறரித்ரன். 
 
‚ன்ணடி வஜதம் தண்நறர? ரன் ஶண்டரம்ன்னு? ரஸ்க்கல்!‛ 
 
‚ணக்கு இவல்னரம் ஶண்டரம் னொதன்.‛ 
 
‚உங்கக்கர ன்வண டுத்வனவுன அஷனவச்ைர... ீ ன்வண கரல்ன 
ஶதரட்டு றறக்கறவந. உங்கப்தன் ன்வண வகரன்னு ீர்க்கனரம்னு 
அஷனநரன். இடன ஶதைலட்டுனக்கும் ஶதரஶ வஜதம் ஶந வஜதம்.. ஶர 
ஶரத்டக்கு ஶதரநள்கள்வன?‛ 
 
‛னொதன் டிர்! ரன் கத்டக்குத்ரம் ஶதரஶன். அக்கரவுக்கும் அப்தரவுக்கும் 
ரன் வைய்ிநட டஶரகம் இல்ஷனர? ைண்டரபி உங்கஷபர ரனும் 
ஶைறக்கடம்! ஆண்டஶ ஸ்ரீ!‛ 
 
‚ஶய்! அறேஷகவ றறுத்டி தைப்தி! ணக்கரக இடஷக்கும் ன்ண 
தண்னீக்ஶக ீ! உங்கக்கர ரக்ணஸ் ரறரிஶ ீனேம் இனக்ஶகன்னு ன்வண 
ஆட்டி வக்னரம்ன்னு தரக்நறர? உங்கக்கர அப்தர அப்தரன்னு தந் 
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ரறரி ீனேம் ன்வண ரத்ற குறின நக்கனரம்ன்னு வஷணச்ஶை.. தடர 
ரஸ்க்கல் ஶவுடிர என்வண குத்றக் வகரன்னுட்டு உங்வகரப்தஷணனேம் 
ன்ஷண ரநறஶ டூ ஶரட்ன றரி உடரவ ரன் ைரகரட்ஶடன்டீ 
வரிஞ்சுக்ஶகர!‛ 
 
கண்கபில் ீனடன் ைறரித்ரள் ஶதல். 
 
‚இந்த் றறர் ஶதச்சு ஶதைறஶ ன்வண க்கலட்டிங்க!‛ 
 
‚உங்கப்தங்கறட்ட ன்ணடீ வச்ைறனக்ஶக?‛ 
 
‛அப்தரவ உங்கறக்குத் வரிரட!‛ 
 
‚கபிண்ன ன்ண வரிஞ்சுக்கடம்! கபிண் ரன்!‛ 
 
‚ங்கப்தரவ ஶகனர ஶதசுணர ணக்கும் திடிக்கரட. ரக்ணஸ் 
ைறன்ணக்கரவுக்கும் திடிக்கரட வரினேர?‛ 
 
‛ைரி! ப்தரன் னவ?‛ 
 
‚ஞ்ை?‛ 
 
‚ன்ஶணரட!‛ 
 
‚அரன் ஞ்ைன்னு ஶகட்ஶடன்!‛ 
 
‛ங்கறரட. உங்கப்தன் இல்னர டத்டக்கு!‛ 
 
‚ங்கப்தர இல்வனன்ணர ரனும் ரட்ஶடன்! ன்வண உட்னங்க!‛ 
 
‚ஶய்! றறுத்டடி உங்வகரப்தம் னரத்வ!‛ 
 
‚ங்கப்தரஶ உட்டுட்டு ர்நட இந் வஜன்த்ன இல்ஶன!‛ 
 
‚இப்டிப் ஶதைறஶரண்டி உங்கக்கரவும் ன்வணத் வனவுன றக்க வச்ைறட்டு 
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அ ஜரனறரப் ஶதரணர.... ீனேம்....‛ 
 
‛ர னெடுங்க!‛ 
 
அள் டந்ரள். அன் தின்ணிட்டு றன்நரன். றனம்தித் றனம்திப் தரர்த்தடி 
ஷரணத்றல் குறுக்ஶக டந்ட ஶரட்டில் இநங்கும்ஷ இடுப்தில் ஷக 
ஷத்டக் கரல்கஷப அகட்டி தரர்த்தடிஶ றன் ஶட்டுத் வனில் 
டந்ரள் ஶதல்! ரனம் தரர்க்கும் னன் கண்கஷபத் டஷடத்டக் வகரண்டு 
தடிஶநறணரள். அப்தர கட்டி டீு. னடைரக கட்டிட. அப்தர ப்பரன். 
ல்னரனக்கும் ணித் ணி னொம். கல்ரரகறப்ஶதரண ஆணி ஶரஸ்க்கும் 
ணி டீ்வட இந் டீ்டில் இஷச்ை ரறரி! ரக்ணஸ் றனம்தி ந்ர 
அறக்கும் என ணி டீு. அத்ஷக்கும், அண்னுக்கும், ஶதறக்கும் கூட 
ணித்ணி டீு. ல்னரம் என டுக்கூடம் என்நறல் இஷந்ட அற்னரய் 
அனர்ரய்ச் வைய்றனந்ரர். ஆணரல் ரஷனேம் அண்டிடில்ஷன. 
அண்ன் ஃப்வடி ரரிடனம் அண்டுறல்ஷன. த்டம் ஶதரக்கும் 
ங்ஶகவன்று ஶதறக்கு ட்டும்ரன் வரினேம். அத்ஷ அப்தரவுடன் 
ஶதைநஶில்ஷன. ரக்ணஸ் கல்ரம் ல்னரர் ரஷனேம் அஷடச்சுப் 
ஶதரட்டுிட்டட. ல்னரனக்கும் ஶதல் ட்டும் ஶடம். கல்ரம் 
ஆகறப்ஶதரண தத்ட னத்றல் தத்டத் ட்ஷ ரக்ணஸ் ைறன்ணக்கர ந்ட 
ஶதரினக்கர. அவரிக்கரினறனந்ட டம்னு ரனம் கூப்திட்டறல்ன. 
அப்தர இந் தத்ட னத்டன ரக்ணஸ் னனன் னரைஸ் அவரிக்கன் 
ஶதச்சு அப்தரகறட்ட ட்டும். ஶதல் கறட்ட ைறரிக்கறநஶரட ைரி. ரக்ணஸ் 
னம்ஶதரவல்னரம் னொதன் டீ்டுக்குத் ணிரப் ஶதரி ஶதைலட்டு னர. 
ன்ண ஶதசுரஶபர... ன்ண வைரல்ரஶபர? வகரஞ்ைம் ரிச்ைனரினக்கும் 
ஶதறக்கு. வண்டு குந்ஷனேம் வதத்றனந்ர! என ஆண் என வதண். வரி 
ஸ்டீ் ைறல்ன். டுக்கூடத்றனறனந்ட ரற ந்ட டீ்டுப் ஶதரர்ணிறம் 
ஏடிக் கூச்ைனறடும் குந்ஷகள் வண்டும். எனத்ன் ஸ்ைஶடரன் னரமஸ், 
வதண் யணி! ஸ்ஶடட்ஸ் ஶதரகப் னநப்தட்டஶதரட உள் அஷநக்குள் ஶதஷன 
இறேத்டக்வகரண்டு ஶதரய் ரக்ணஸ் வைரன்ணரள், ‚ தரர் ஶதல்குட்டி! 
அப்தரவச் சுத்றகறட்வடினக்கரஶ. உணக்குக் கல்ரம் டக்கரட 
வரிிர? னொதஶணரட னநப்தட்டு ஸ்ஶடட்ஸ் ந்டடுங்க. னொதனுக்கு ஶஷன 
எண்ட அவுங்கறட்டச் வைரல்னற ற்தரடு தண்டீனரம். தம் ரன் 
அனுப்னஶநன். உங்கப்தன் உணக்கு கல்நினரன் கல்ரம் வப்தரன்! 
இஞ்ைறஶ இனந்ீன்ணர அரன் டக்கும்!‛ 
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‚ங்கர அப்டீச் வைரல்ஶந. அப்தர இப்த வரம்த ரநடீ்டரஅன..>!‛ 
 
‚ஆம்ர ரநடீ்டரன்! இந் உத்ஶரகனம் தனம் இல்ஶனன்ணர இந்க் 
குடிகரவண ரன றப்தர.‛ 
 
‚அப்தரவ எண்டம் வைரல்னரஶக்கர! அப்தர தரம்!‛ 
 
‚தரர? அம் தண் தரத்டக்கு இன்னும் ன்ணன்ண தரடுதடப் ஶதரநரம் 
தரன ீஶ.‛ 
 
‚இப்த ன்ண தரடு தட்நரனங்கறஶந ீ?‛ 
 
‛ன்வண இந் கத்ன ள்ணத்டக்கு ... அன்...‛ ரக்ணஸ் அ ஆம்தித்ரள். 
குனநல் தஷக அள் கண்கபில் ரிந்ட. ஆத்றம் கத்னறல் னடிந்ட.... 
 
‚ீனேம் இஞ்ை இனக்கரவ! அறச்சு எறச்சுடுரம் தரி!‛ 
 
’ரன் ஞ்ைறனேம் ல்னக்கர!‛ 
 
‛அடீப்தரி! உணக்கு ல்னட ரண்டீ வைரல்ஶநன்‛ 
 
‚இந் வணப்ஶதரட இஞ்ை ர்நடன்ணர ீ ஶ ரண்டரம்! அப்தரவ 
உட்டுட்டு ரன் ஞ்ைறனேம் ல்வன.‛ 
 
‚அப்த னொதஶண ீ னவ் தண்ல்னறர?‛ கண்கஷபத் டஷடத்டக் வகரண்டு 
ஶகட்டரள். 
 
‛ைறன்ணக்கர ீனேம் னொதவண ப்தனம் ‘னவ்’ தண்ஶல்வன...!‛ 
 
‚ன்வண வைரன்ணிரடீ தரி ரஶ! உணக்கு ந்ட உி தண்னும்ன்னு 
வஷணச்ை ன்ஶண!‛ 
 
‚கத்ர ைறன்ணக்கர! அப்தர கரடன உறந்ர வகரன்னுடுரன!‛ 
 
‚ைறன்ணத்வ வைரன்ணப்த ரன் ம்தல்வன. இப்தல்வன வரிிட!‛ 
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‚ன்ண வரிிட? ப்த உணக்கு ன்ண வரிஞ்சுட. னொதஶண உட்டுட்டு 
னரமமத்ரவண கல்ரம் தண்ிக் கறட்டப்த இந் ஞரம்ல்னரம் 
வரிரவப் ஶதரச்ைர?‛ 
 
‛ன்ணப் ஶதச்சுடீ ஶதசுஶந தட்டி ரஶ? ஶவுடிர!‛ 
 
கூச்ைல் அறகரணஶதரட வகட்ட ரர்த்ஷகள் சுன்று றேம்திண. 
ைறன்ணத்ஷ ல்னரற்ஷநனேம் ஶகட்டுக் வகரண்ஶட வங்கரம் உரித்டக் 
வகரண்டினந்ரள். இப்ஶதரவல்னரம் ரஶரடும் அறம் ஶதச்ைறல் 
அறேத்ம்ரன். அள் டீும் அந் டீ்டுக்குள் ணிஶ கட்டிினந்ரர் அப்தர. 
 
றுரஶப னநப்தட்டு ிட்டரள் ரக்ணஸ் ஸ்ஶடட்ஸ்க்கு! 
 
 
டீ்ஷடப் வதரிைரக்கறக் கட்ட ஆம்தித்ஶதரட ஶதல் டீ்ஷட ரிப்ஶதர் 
வைய்ப் ஶதரரகத்ரன் றஷணத்ரள். அப்தர ஆதிமறனறனந்ட ஆட்கள் ந்ட 
அபந்ட சுற்நறறம் ஆறு டீுகள். டுில் கூடம், ரைனறல் ஶதரர்ட்டிக்ஶகர 
ன்று சுற்றுக் கட்டரக் கட்டி ந்ஶதரட இத்ஷண வதரி டீுடக்கு ன்று 
றன் வனில் ல்னரனக்கும் ஶரைஷண. ஷர்ரய் ன்ஶதரய் 
இங்கறட்ட ஶகக்கறநட! உணக்வகன்ணம்தரன்! ன்று ங்கறக்குள் ஶதைறக் 
வகரண்டரர்கள். 
 
டீ்டின் னன் ஶதரர்ன் ஶதறஷடஷட. ட்டு ஜன்ணல். அகரண ைறன்ண 
டீு அட! தக்கத்ட டீு அப்தரவுக்கு. 
 
ஶதல் அப்தர ஶதரர்ணில் டேஷந்ரள். ஶஷஜ ஶல் கப்தட்ட ஃஷதல்கள். 
ஶர என ஷதனறல் ஷனஷ ட்டுக் வகரண்டு றேறக் வகரண்டினக்கறநரர். 
சுற்நறறம் சுர்கபில் ரன் ஷனகள் ிறத்ண. ஷில் னனறத்ஶரல். 
சுற்நறறம் கனங்கரனற ஃதர்ணிச்ைர்கள். தஶீரக்கள். ஷனஷத் டெக்கற ‚ரட?‛ 
ன்நரர் அப்தர. 
 
ஷஶரடி சுனள் ீஷைஷ ரக்கரல் க்கறிட்டுக் வகரண்டரர் அஷபப் 
தரர்த்தடி ‚ன்ணம்ர‛ ‚அக்கர ஆணிஶ ச்வைரல்னற றேடங்கப்தர! 
ஞரதகப்தடுத்ீட்டு ஶதரனரம்ன்னு ந்ஶன்...!‛ 
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‚அ ம்ர இஞ்ை? ரண்டரம்!‛ 
 
‛ணக்கு தரக்கடம் ஶதரன இனக்குப்தர.‛ 
 
அப்தர எண்டஶ வைரல்னல்வன. வகரஞ்ை ஶம் கறச்சு ‚ீஶ றேற ச் 
வைரல்ற ஶதல்!‛ ன்நரர். 
 
"ரங்க்ஸ்ப்தர!‛ ன்நரள் ஶதல். அப்தர ைத்றல் இல்ஷன ன்தட வரிந்ட. 
ப்ஶதரடம் ைறல்ஷனரன்..! 
 
‚அந் ரி ட்டும், ஆணரல் வண்டு ரள்ன ஶதரநீடம்! ஆர!‛ 
 
‚தின்ஶண ம்தர எவ்வரனத்னக்கும் என டீுகட்டி ல்னரத்ஷனேம் எஶ 
டீரக்கறணஙீ்க?‛ 
 
‚அவல்னரம் தன்ணிக் கூட்டம்ர! ன்வண ரனம் றச்ைறல்ஶன! உங்கம்ர 
உள்தட ல்னரனம் ங்கறட்ட தந்ரங்கம்ர ரனம் ஶைறச்ைறல்ஷன. த ீ
றன்நடக்கு ர்ந தன்ணிக் குட்டி ல்னரம் றன்ணட்டும். ன் ப்ரரஷைஶரட 
தனவண அனுதிச்ைரங்க. தந்டக்கறட்ஶட இஷ்ட்டம்ஶதரன ஆடுணரங்க. 
இன்னும் த்ஷண ரபம்ர ஶதல்? அன்தில்னர டீு அட வதரிைரத்ரன் 
இனக்கட்டுஶ ணக்வகன்ண? இன்ஷணக்கு ரஷபஶர ரன் ன் 
ிஸ்க்கறிஶனஶ ஊநறக்கறட்டு இனக்ஶகம்ர! ீ எனத்றரண்டர ன்ஷண 
ரறரி! ங்கண்ட உங்கம்ர தந்டகறட்ஶடரன் ங்கறட்ட வதத்ர 
ல்னரத்ஷனேம். ல்னரனம் ங்கறட்ட தப்னட்நரங்கபரம். ரன் ம்தஶணர 
ரஸ்கல்ஸ்‛ உறுறணரர். 
 
‚ீங்க ஶதசுநட ப்னப்தர! ல்னரனம் உங்கஷப ஶைறச்ைரங்க. அம்ரவுக்கு 
உங்க ஶல் உிர்!‛ 
 
‚அட ஶதரடி கறுப்தி. உணக்கு ரஷனேம் வரிரட. ல்ஶனரனக்கும் தம். 
அவ்வுபரன். ன் ஆதிஸ்ன ஶனக்கரங்க ரநற டீ்ன ம்வதண்டரட்டி 
ல்னரனக்கும் தம். டுக்கம் தம்ஶதரணர ல்னரனக்கும் ரன் அல்ப்தம்! 
இல்னறர? உங்கம்ர கல்ரம் ஆண றுரள் ர னெடிணரன், 
ைரகும்ஶதரட கூட ரவத் வரநக்கறல்வன. ீ எர்த்றரன் ன்ஶணரட 
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றன்னுஶகட்டு டத்ட ைண்ஷட ஶதரட்டு ன் வதரண்ர ணக்கரக 
றக்கறஶநம்ர.‛ 
 
இல்னப்தர ணக்கும் தந்ரன்! டுக்கந்ரன். 
 
றஶினந் ிஸ்க்கற தரட்டிவனத் றநந்ட டேஷக்க அப்தடிஶ ஶைரடர 
கனக்கரல்... ‚ன்ணப்தர ஆச்சு? இன்ஷணக்கு இப்தடிக் குடிக்கறநஙீ்க?‛ 
 
‚ன்ணர னடச்சு? ப்ஶதரடம்ரன் இட ஶண்டிினக்கு உணக்கு ட னடசு!‛ 
‛இல்வன அப்தடிஶ ரர கடகடன்னு..‛ 
 
‚ணக்கு உங்கறட்ட ஶதைடம்ர! தம்ரினக்கு ணக்குப் ஶதச்சு 
க்கறல்வன.‛ 
 
‚தர? உங்கறக்கர? ன்ணப்தரட?‛ 
 
‚ன்வண வரடன்ங்கநரங்க? உங்கம்ரவும்கூட னசுடும்தர ன்வண! ரன 
கறட்டினேம் ஶதைநறல்வன! ந் வரினேர? றஜரஶ ரன் னடன். 
ல்னரஷனேம் அடிச்சு வரறுக்கற அைறங்கரண ஶதர் ரங்கறட்ஶடன். ன் 
வரினேர? ரட ன்வண ஶைறக்கறநரங்கபரன்னு ைந்ஶகம்ரன்!‛ 
 
‚ல்னரனம் வனகற வனகறப் ஶதரய்ட்டரங்க உன்வணத் ி. உங்கம்ரகூட 
தந்டகறட்ஶட கரனத்வத் ள்படீ்டுப் ஶதரய்ச் ஶைந்டட்டர. தரம் ம்ர அ 
ன்வண ங் ஶகரதத்வ டத்ட ன் வரட்டுத்ணத்வ டத்டப் 
ஶதரரடல்வன? அ வதரய்ம்ர வதரய். ீ ட்டும்ரன் ன்வண டத்டப் 
ஶதரரடிட்டினக்ஶக. ணக்குத் வரினேம். அங்கறக்வகல்னரம் ரன் 
ரண்டரம். இந் வரட்டுத் ரற ரண்டரம். ஶதரய்ட்டரங்க. 
அங்கறக்வகல்னரம் அங்கஶப ஶதரட. அப்தன் ரண்டரம். 
ஆணினண்வடக் கூப்தடடறங்கறநறஶ அறக்ஶக ன் டம்ன்னு 
இல்வன?‛ 
 
‚ரணல்ன இனக்ஶக! இஞ்ை? டீு கட்டிஶணன். அணரல்ரன் ரனம் 
ரட்டரங்க.  ஶண்டரம். னம்ஶதரட ரன் இனக்க ரட்ஶடன். டீு 
இனக்கும். ஆணர எஶ டீு ஆறுடீரணரறம் எஶ டீுரன். உஷடக்கப் 
திரிக்க னடிரட. உில் அப்தடி றேறினக்ஶகன். இந் வகன் 
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ைரகும்ஶதரட, குடிச்சு ரினேம்ஶதரட ீ ம்தக்கம் இனப்ஶதடர கண்ட. இனப்ஶத. 
னொதன் ந்ட கூப்திட்டரறம் ஏடரட்ஶடம்ர ரஜரத்ீ. வரினேம் ணக்கு. 
உன்ஶண ரனம் ஷபக்க னடிரட. ரண்டரம்ன்ணரறம் இந்க் வகன் 
கரனடீனஶ ீ வகடப்ஶதம்ர. இந்ச் ைறறவவச் வைரந்டட்ஶட கஷடைல 
ஷக்கும் டந்டடுஶரம்ர கண்ட.ீ இந்க் கறேஶ ரக்ணஸ் னொதவண 
கட்டிக்கடம்ன்னு ங்கறட்ட ப்தரட ந்ட எனரள் ந்ட ஶகட்டரபர? 
னொதன் ரரட அவப இறேத்டட்டுப் ஶதரி கல்ரம் தண்ிக்கறந 
டிச்ைல் உண்டரினந்ரணர? ரன் வைரன்ணப்ஶதர னடிரட னரமஸ் 
கட்டிக்க ரட்ஶடன் னொதணத்ரன் தண்ிக்குஶன்னு ைண்ஷடஶதரட்டு 
அப்தரவச் ைம்றக்க வக்க அப்தம் ஶஶன திரிம் இனந்ர? 
இல்னறஶம்ர. இல்ஶன அப்தங்கறட்ட தரம்! உன்ணப்தங்கறட்ட 
ைண்ஷடஶதரட, ஶகட்டு ரங்க டக்கரவுட ந்றர? ீனேம் னரமஸ்வமக் 
கரட்டிணடம் ஏடிப்ஶதரி கட்டிக்கறட்ஶட. ணக்வகன்ண உன் ஷனவறேத்ட. 
கரசு! உத்றஶரகம்! ஸ்ஶடட்ஸ்ன வதரி ிரதரம். அந்ஸ்ட! னொதன் 
ரண்டரம்! அப்தன்ரணர கரம்? ண்டி ரய்ங்கபர? ஶகட்டு னட்டி ஶரற 
ரங்கறினக்க னடிரர?‛ 
 
‛ன்ணப்தர ீங்க! இப்டி இனற கக்கறகறட்டு ஶதைடர?‛ 
 
‚ஶதரடம் அப்னநம் ரஷபக்குச் வைரல்றங்க.‛ 
 
‚ஶதல்! கண்ம்ர, ரன் இணிஶ ஶதை னடிரடம்ர. ரன் கரனவல்னரம் 
ஶதைறணனுறல்ஶன. ஞ்ைரவூர் தரரிஷ்ன ன்வண றச்ைனுறல்வன. ரன் 
றச்ைனுறல்வன. உன்வணனேம் ரன் ிட்டுட்டு எடங்க னடிரட. ன்வண 
ீனேம் தந்ட தந்ட எடங்கறப்ஶதரி கறட்டத்டன ந்ட கட்டிப் திடிச்சுகறட்ஶட. 
ங்கறட்ட ல்னரத்ஷனேம் எடச்சு வக்ிந. னொதன் ஶகரதிச்சுகறட்டு இனக்கரன். 
தரம்! அவண ந்ட ஶர ங்கறட்ட வதரண்ட ஶகக்கச் வைரல்றர! 
தரப்ஶதரம். ரணர டெக்கற இந்ரன்னு ன் கண்டிவத்  னடினேர? 
னொதன் ஶகரஷப் தல். அடணரனரன் இன்ணிக்கு ஷக்கும் உன்ஷணஶர 
இடக்கு னந்ற ரக்ணஷமஶர வதரண்ட ஶகக்க ர்வன! இறேத்றட்டு 
ஏடனரம்ன்னு தரத்ர.. ிடுஶணர? இட ன்ண ல்னரனஶ தப்தடுஶநரம் 
தப்தடுஶநரம்னு ரறுரநர டக்க னடினேம்? ஶஜின வதரண்டன்ணர 
ைரரர? உணக்கு ஆஷைன்ணர ீ ஶடம்ன்ணர னொதன் தஶனரட ஏடு! 
ஆணர றனட்டுத்ணர ஏடரவ! அப்தர, ரன் இஶணரட ஶதரஶநன்னு 
வைரல்லீட்டு ஏடு! உங்கப்தன் ஶட்ஷடக்கரம்ர! னனறஷனேம் வரினேம் இந் 
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ரிகஷபனேம் னரினேம்....‛ 
 
‚ன்வண ன்ணிச்ைறனங்கப்தர! ரன் னொதஶணரட ஶதைறத் றரிிநவல்னரம் 
ப்னரம்ப்தர!‛ 
 
‛ப்னன்ணர ன்ணன்ஶண வரிரஶடீம்ர ஶதல் உணக்கு! னொதன் தறக்கு 
ரக்ணவம ரன் ன் குடுக்கன? அங்க வண்டு ஶதனம் ‘னவ்’ தண்வன, 
ம் ஶஶன தறப் ஶதரட்டர ரக்ணஸ்! ன்வண ரன ஷக வச்ைரன்ங்க? 
உண்ஷிஶனஶ ரக்ணஸ் னொதவண ஶைறச்ைட றஜம்ணர அ ன்ஶணரட 
ஶதரரடி ைம்ம் ரங்கற வஜிச்ைறனக்கடம். உங்கம்ரவ ரப்தட னம் 
னந்ற ரனும் னவ் தண்டஶணம்ர ஶதல். வரினேர உணக்கு? இந் 
ரக்ணஸ்குட்டி ரறரிஶ உங்கம்ர அ அப்தன் வட்ணடம் ஊட்டுக்குள்ந 
ரய்க்குட்டி ரறரிஶ அவூட்டுக்கரங்கறக்கரகப் தந்ட ரஷனச் 
சுட்டிக்கறட்டுப் தடங்கலட்டர! ணக்குத் வரினேம் அவ்பவுரன்னு.  
உட்ஶடணர? தட்டப்தகல்ன அ வூட்டுக்குள்ப ஶதரி 
அவுங்கப்தனுக்வகடர்க்கஶ உங்கம்ரவ இறேத்டக்கறட்டு ந்ட தடீ்டர்ஸ் 
ைர்ச் ஆல்ட்டர்ன ர் கூட இல்னரவ ரஶண ரனறவ கட்டிஶணன். அப்நம்ன 
ல்னரனர ந்ட அறேட வகஞ்ைற வரஷநவும் றனப்தினேம் அஶ ைர்ச்ன 
னரம்ப் ர் ரனற குடுத்ட ரன் ரங்கறக் கட்டிஶணன். கல்ரம் ஆச்ைற! 
ரந்ரம்ர உங்கம்ரவ ‘னவ்’ தண்ிஶணன். அ வதரண்டரட்டிர 
இனந்ர, னள்ப வதத்ர, பத்ர! ல்னரம் ைரி, ங்கறட்ட தம் ப்ஶதரடம்! 
ரன் அடிப்ஶதணரம் உஷப்ஶதணரம் வகரடுரணணரம்! ரன் ஶகரனறரத் 
ரறரி ரட்ைைணரப் ஶதரஶணன்...‛ 
 
‚அப்டீல்னரம் ீங்க இனந்ீங்கரஶணப்தர! அட உண்ஷில்ஷனர அடிச்சுத் 
வரஷக்கனறர?‛ 
 
‚ரனஞ்சு னள்ஷப வதத்ரஶபம்ர உங்கம்ர! அடட்டும் றல்னர ப்டி 
டந்டரம்? தம் தம்ங்கறநட அப்த ல்னறர? ம் னனன் 
வரடன்ங்கறநட என ைற! ரனம் கறட்ட ர என ற. ங்கப்தர என 
ஶகரனறரத் ரட்ைைங்கறநட என வம்ன! தண்ந ப்ன வரிர 
த்ங்ககறட்ட ப்திச்சு ஷனின சுத் என னரதம்! இல்னறர? அப்தன் 
டக்கும் ிடரட்டரன்! அடரடி னடிச்ைன்ணர ரனகறட்ட ந்ட ஶதசுரன். 
ஶஜிர் வரம்த கண்டிப்னன்னு ஆதஸீ்ன ல்னரப்தறம் ஶதைறஶ 
எடக்கறட்டர.. ப்திகறட்ஶட எறேங்கலணம் தண்னரம்ன! அரன் வதத் 
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வதரண்டங்க கூட, ன் கட்டிண வதரண்டரட்டி கூட எடங்கறஶ டெத்ன 
இனந்ஶ ஶதரய்ட்டரங்க... வதத் த வனப் வதரறுக்கற ரறரி சுத்டகறநரன். 
அனுக்கும் அப்தன் ரண்டரம்!‛ 
 
‚ரன் ட்டும் ன்ணப்தர எமத்ற? ரனும்ரன் னொதவணத் ஶடீட்டு 
ஶதரய்க்கறட்டு இனக்ஶகன்!‛ 
 
ஶஷஜில் இனந் இன்வணரன கறபரஸ் றஞ்ைறம் ஶஜிர் 
வரண்ஷடஷ ரித்ட உள்ஶப கடந்ட. றரணரக கஷப உற்றுப் 
தரர்த்ரர். உடல் னறேடம் ஆநர ிர்ஷ. ீண்ட ஶம் ஶதைறரல் 
ந் தஷதஷப்ன. கள் அனகறல் கண்ரீ் டம்த றற்தஷப் தரர்த்டம் 
கனங்கரட என கடுஷ தநந்ட னகத்றல்... 
 
‚ஶதல்! ீ உன்வண ட்டும் ஶைறக்கல்வனம்ர.. ீ இல்னரிட்டரல் ப்வட்ரிக் 
இந் ஊவ ிட்ஶட ங்கறஶர ஏடிப்ஶதரினப்தரம்ர. இஞ்ை ீரன் ணக்கும் 
அனுக்கும் ஷடில் இஷச்சுப் திடிச்சுட்டு றற்கறந. உங்கக்கரரர் 
ன்வணப் னறேறர வஷணச்சுப் ஶதரய்ட்டரறம், அங்கஶபரட அப்தஷண 
ஞரதகம் தண்ி அங்ககறட்ட ஷச்ைறகறட்டு றக்கறநட ரனம்ர? ீரஶண 
ணக்கு கன், கள் ல்னரம் இல்னரல் ஶதரய்டரவ ஆிஶரட ஶைத்ட 
அப்தஷண அங்ககறட்ட ிடரவ உிர் குடுத்டகறட்டு றக்கறநட ரனம்ர? 
அட உங்க ைறன்ணம்ர ைறன்ணத்ஷ கூட ரவ வணச்சுகறட்டு இங்க 
ர்நரகடீ? வதரண்ஶ ங்கக்கர ன்வண இன்னும் வணச்ைற இஞ்ைஶ 
றக்கறநரஶப உங்கஶபரட இந் வூட்ன, ன்? உன்ணரனம்ர உன்ணரல். ீ 
இல்வனன்ணர ரன் கட்டிண இந் வூட்வட திரிச்சு ஶண்டிஷ 
ம்ப்தரஷைஶரட தனவணவல்னரம் அள்பிகறட்டு ஶதரய்டுரங்க. இஞ்ை 
என ஈ கரக்கர இனக்கரட. ன்வணப்ஶதரன ரனம் இனக்கக்கூடரட. ணக்கு 
ரனம் இல்வன. வரினேம் ணக்கு ரம் வதரநந்டன இனந்ஶ, ரஶண 
பந்ட, ஶதல் இடன இணிஶ ரஶண ப்டி ரநற, ரஶண ப்டி 
த்ங்கஶபரட ஆஷைக்ஶகத்தடி ரநற றனம்தினேம் ரஶதரநம்ர? 
னடிரட. ன்ஷணக்கரட அங்க ல்னரனம் றனம்தி னம்ஶதரட ரனும் 
இனக்க ரட்ஶடன். இனக்கவும் கூடரட. ஆணர இந்ப் வதரிடீும் ீனேம் 
இனப்தஙீ்க. ஶடி டம். ீ தடிச்ை. ல்னர க்பரஸ்னறனேம் கரஶனஜறனறனேம் 
ன்வணப் ஶதரனஶ அதரர ரர்க் டுத்ட டிஸ்டிங்ன்ன தரைரண. 
வைரத்டம் உணக்கரக ரன் றஷந ஶைத்ட வச்ைறனக்ஶகன். உன்வண 
அனுக்கு இல்வன. னுக்குஶ வகரடுக்க ம்ணசு எப்தரடரன். ணக்கு ீ 
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ட்டும்ரன் றச்ைம். ன்ஶணரட ல்னரஶ ஶதல் கண்டரன். ஆணர 
உணக்கு ரன் னொதவணத் த்ரர். ன் வரினேர! ணக்கு ீ ந்றனக்கறநட 
உன்ஷணஶல்ன. ஆணர னொதஷணப் ஶதரி ீ ஶகக்கக்கூடரட? ன்வணக் 
கல்ரம் ந்ட ஶகறன்னு கூப்டக் கூடரட. ரன் உங்கறட்ட வைரன்ண 
ஷனேம் ரனகறட்டனேம் - உங்க ைறன்ணத்ஷக்கறட்டக் கூட வைரல்னக் கூடரட. 
உங்கப்தன் உங்கப்தன் ரன்னு ீரன் றனொதிக்கடம். னொதணர ந்ட 
வதரண்ட ஶகட்டு இந் எனகஶ டத்ரறம் ன்ஶணரட ஶதரரடி உன்வண 
வஜிக்கடம்ர. உங்கப்தவண இந் உனகம் னரிஞ்சுக்கரட்டி தரல்வன. ீ 
னரிஞ்சுக்கடம். உன்ஶணரட ரழ்க்ஷகக்கு ட்டுறல்ன. உங்கம்ர, 
உங்கக்கரரர், ரஶரட ரழ்க்ஷகக்கும் உங்கப்தன் ன்ஷணக்கும் 
ஷடரினந்றல்ஶன! அங்கஶபரன் ஷடரினந்ரங்க ன்ஶணரட 
ரழ்க்ஷகக்கும்.‛ இனல் ஆம்தித் ஶஜின வரடர்ந்ட இனறணரர். 
ஶறம் குடித்ரர். ஶதல் அறேரள். இண்டு ஶதனம் றேிக் வகரண்டரர்கள். 
ஶதஷன உச்ைற னகர்ந்ட னத்றட்டரர். ஶதல் வதரனறப் வதரனற அறேரள். 
உடுகபில் அப்தணின் னத்ங்கள். அட ிஸ்க்கறின் ைலற்நனம் அறகப் 
ஶதச்ைறன் உக்னம் வகரஞ்ைரய்த் ிந்ண. அப்தரின் அஷப்தில் 
இனந்ட ிடுித்டக் வகரண்டஶதரட ஶதறக்கு வஞ்சுனரவும் 
றம்திினந்ட னொதன் ட்டுஶ. இஷ னொதன்  ஶடம். னரணர? 
உனகம் ரிட்டரறம் னொதன் ஶண்டும். அப்தர ஶகட்டஷ அன் 
அறக்கு ரிட்டரள். தங்கரய் இனந்ட. இட ரனக்கும் 
னரிப்ஶதரகறநறல்ஷன. அள் இப்ஶதரட அப்தர வைரத்ல்ன. ஆணரறம் 
னொதனுக்கு அள் ஶண்டுர ஶண்டரர? அன் அஷப 
அப்தரிடறனந்ட டுத்டக் வகரள்ரணர? 
 
கரனம் னறேடம் னொதன் ஶடிட, அப்தர ஶடிட. அக்கரரர், ைறன்ணத்ஷ 
ல்னரம் ஶடிடம் ஶதல் ிந்ட கண்ரீ் டித்ரள். குந்ஷப் 
தனவல்னரம் அள் ங்கறட கறஷடத்டப் னரிந்டிட்டட. இந்ப் னஷல் 
இத்ஷண கரனம் கண் னன்ஶணரன் இனந்ட. கணரய் ங்கறட. 
றஜரய்ச் சுட்டட. னொதன் இட உணக்கு னடினேர? அப்தர வைரன்ணடஶதரல் 
ஶதல் ஶகட்கரட்டரள். உன்ணிடம் ட்டுறல்ஷன ந் ஆிடனம் ஶகட்க 
ரட்டரள். ஶதல் அப்தரின் வதண். ரட்டைரட்டரய் பர்ந்டிட்ட வதண். 
அபட ஆகறனற உம் ல்னரஶ ஶஜிடரன். ம்.. தரஸ் 
வைய்ரிற்று. அப்தர டுத்டக் வகரண்டினப்தரல் ஶஷனக்குப் 
ஶதரகில்ஷன. றன் ைர்ச்ைறல் ஶஷன கறஷடத்டம் டுத்டிட்டரர். 
கரம் வதரி றட்டம்! 
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என னறே அறனகத்ஷத் ரங்குகறந ஶஷன னகறநரம். தனத் றட்டம் 
உட்தட அறனர்கள் குரர்ட்டஸ் ல்னரற்ஶநரடும் ைலக்கறஶ ந்டிடும். 
அப்தர ற்தரடு ல்னரம் ைரி! னொதன்? றணனம் கரஷன றே ிக்வகல்னரம் 
ஶகரில் ஷரணத்றல் றற்தரன். ரட்கள் ஏட ஏட னொதனும் றஷந்ட 
வகரண்டினந்ரன். வதரிய் டீ்டில் அத்ஷனேடன் ைஷல் வைய் ஶம் 
ஶதரக அண்ன் ஃப்வட்ரிக்ஷக றர்தரர்ப்தடம் கடிந்ட வகரள்டம் கரசு 
வகரடுப்தடம் ி ஶதறக்கு டீ்டில் ஶஷன? அப்தரின் னத்கங்கள்ரம் 
டஷ. 
 
கரஷன ஆறு ிக்ஶக ஶகரிறக்குப் ஶதரகறநறல் ற்கனஷ 
ஆரஷணில் கனந்ட வகரள்றல் றுஶில்ஷன. அப்தரின் ஆதிஸ் 
ஜபீ் ரைனறல் னகறந ைப்ம் ஶதரர்ட்டிக்ஶகரில் ஜபீ் ந்ட றற்கும் ைப்ம் 
ஶதரடம். ஶதல் ரைறக்கு ஏடி ந்ரல் அப்னநம் இவு வகு ஶம் ஷ 
அப்தரவுடன் ரன் ஶம் கறனேம். அப்தரவுக்கு ட திடிக்கும் அடரன் 
ைஷல். அப்தர ஶட்ஷடக்குப் ஶதரணரல் இப்ஶதரட ஶதறம் கூடப் 
ஶதரகறநரள். டுரற்நறல்னரல் இப்ஶதரடம் டப்தரக்கற திடிக்கறநரர் ஶஜிர். 
அறம் சுடக் கற்றுக் வகரண்டினக்கறநரள். ஶரண்ம் கரட்டுக்குள் 
ஞரிறுகள் கறனேம். னென்று ஜபீ்னகள், அப்தரின் ஆடர்னறகள் 
ஶட்ஷடக்கரர்கறடனும் ஶதறம் ிர்ஷில் ஊநற ஆி தநக்கத் 
றரிந்ட ஞ்ைரவூர் றனம்னம்ஶதரட ஜபீ்தில் ரன்கள் உிற்றுக் கறடக்கும். 
அப்தரவுடன் ைலட்டு ிஷபரடுட, அப்தரவுடன் குபிப்தட, கரஷனில் தணி 
னெட்டத்றல் டீ்டு வரட்ஷட ரடிில் க்மர்ஷமஸ் வைய்ட. ிர்த்ட 
டிடி டம்தல்ஸ், ஸ்கறப்திங் திற்ைற, தணின் யரஃப் டிரர்ஸ் 
ிர்ஷில் ஊநறிடும். ஶதய் ரறரி வகரட்டும் அனிகபில் கரட்டில் 
ஷன வகரடுத்ட அப்தணின் ல்னர ஆட்ட தரட்டங்கறக்கும் டஷ றற்தட. 
இப்ஶதரவல்னரம் ஶதறக்கு ஶஶில்ஷன. கண்ரடிில் தரத்னொறல் 
உடம்ஷதப் தரர்க்க ஆச்ைர்ரினக்கும். இப்ஶதரவல்னரம் னொதஷணப் தரர்க்க 
நப்தஶில்ஷன. னன்வதல்னரம் அணிடம் ப்திணரல் ஶதரடம் 
ன்நறனக்கும். அன் வரடும்ஶதரவல்னரம் தரய் இனக்கும். கரஷனில் 
அஷணத் ரண்டுட என திச்ைஷண. இப்ஶதரஶர னொதன் என சுகம். 
அஷண ங்கு தரர்த்ரறம் கூப்திட்டு றறுத்றப் ஶதசுகறநரள் ஶதல். ஶதச்ைறன் 
ஶரஷஶ ணி! 
 
‚ன்ண றஸ்டர் னொதன்! ப்தடிினக்கலங்க. ன்ண தண்ிட்டினக்கலங்க?‛ 
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‛ம்! சும்ரரன் இனக்ஶகன்.. ந்ட....‛ 
 
‚ைலக்கறர என கல்ரம் தண்ிக்குங்க!... இப்தடிஶ றரிஞ்ைறட்டினந்ர 
ப்தடி? உங்கம்ரவக்கூட ரணிங்மர்ஸீ்ன தரத்ஶன். அறேரங்க! 
ைலக்கறர ரட ஶஷனின ஶைந்ர ைந்ஶரப்தடுரங்க!‛ 
 
‚அட்டுண்டி! உணக்வகன்ண! உன் ஶஷனப் தரத்றட்டுப் ஶதரடீ‛ 
 
‚டீமண்டரப் ஶதைக் கத்டக்குங்க னொதன்‛ 
 
‚ஆர! இணிஶத்ரன்! உங்கறட்ட டீமன்மற கத்டக்கப் ஶதரஶநன்! அடைரி ீ 
வதரி ஶஷனக்கறப் ஶதரப்ஶதரநறரஶ!‛ 
 
‛ஆர! ஆர!‛ 
 
‚ப்ஶதர கல்ரம்?‛ 
 
‚ரனக்கு?‛ 
 
‚ய் உணக்குத்ரன்டீ!‛ 
 
‛ன் ஶகக்கறநஙீ்க?‛ 
 
‛ல்வன... உணக்வகல்னரம் டக்குக் கல்ரம்ன்னுரன் ஶகக்கறஶநன்!‛ 
 
‚ஜமீஸ்! அப்தர! வரம்த ல்னரப் ஶதரச்சு. இணிஶ ம்தின்ணரடி 
சுத்ரட்டீங்கள்ன?‛ 
 
‛ங் வகரப்தஶணரட ஶதரட்ந ஆட்டம் ஶதரஷனர? வரஷனச்சுடுஶன் ஆர!‛ 
 
‚ச்ைல உங்க அைறங்கம் இவ்பவுரணர இன்னும் இனக்கர?‛ 
 
‛ஶதல் இணிஶனேம் உன்வணச் சும்ர ிடரட்ஶடன் ஆர உன்வண... 
உன்வண...‛ 
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கரஷன ஶத்றல் அந் ஷரணத்றல் னொதன் ஶதஷன இறேத்டத் டி.. 
வட்ட வபிில்.. ஶதல் தட்டஶில்னரல் அஷண ினக்கறத் 
டத்டரள். ஶனைரக னம் கண்ஷீ னநங்ஷகரல் டஷடத்டக் வகரண்டு 
னொதஷணப் தரர்த்ட ‚னொதன் ன்ண இட? சும்ரினக்கரட்டீங்கபர? ரரட 
தரத்ர ன்ண ஆகும்? இப்டி னட்டுத்ணம் தண்ிணர ன்ண ஆகும்? ீங்க 
ன்ண ஆம்தஷப? ஸ்தரிைம் தட்டடம் ங்கற எங்க ஷகன ி ணக்கு 
உங்க ஸ்தர்ைனம் னடசு இல்ன சும் தறணரறு இல்வன. ரன் அஷக்கறி 
ீங்க னக்கரவகன். இணிஶ உங்கபரவன ன்ண னடினேம்? ஶஷனர 
எண்டறல்வன. ைம்தரத்னம் இல்வன. சுர எண்டம் வைய் னடிரட... 
எண்ட தண்டஙீ்க ிட்டர.. என னள்ஶப வதத்டக்குஙீ்க. இல்வன? ன்ண 
னஷநப்ன இட? உங்க ைறரிப்தப்தரத்ட ங்கறட்டினந் ரக்ணஸ் இல்ன ரன். 
னெஞ்ைறவல்னரம் ரடி அறேக்குப் தரட்டர ஜனீ்ஸ்தரண்ட் வரப வரபன்னு 
ிர்ஷ ரத்ம் திடிச்ை ஜறப்த.. தத்ட தறஷணஞ்சு னர ன்ணனம் 
றச்ைம் இனக்கர? அக்கரல்னரம் ஶதரரச்சு ன்வணப் திடிச்ைலங்க இப்த? ரடி 
கறனர ஷனனடி ல்னரம் பந்ட எண்ரப் ஶதரச்சு. வட்டிப் ஶதச்சு 
இன்டீமண்டர திஶயவ் தண்நட வகட்டரர்த்ஷ ஶதைநட கஞ்ைர அடிக்கறநட 
வனச் சுத்ற ர்நட ஶகக்க ஆற இல்னன்ணர ன்வணச் சுத்டநட. இடக்குப் 
ஶதன னவ்ர? றஸ்டர் னொதன் ஶண்ர வைரல்றங்க. அக்கர ரக்ணஸ் 
உங்கவப னவ் தண்ர ரன் தண்ஷன.‛ 
 
‚எவ் அப்தஷண னவ் தண்நறரக்கும்!‛ 
 
‚ஆம்ர! அப்தஷண னவ் தண்த்ரம் தண்ஶநன். ஆணர உங்க ரக்ணஸ்வம 
தண்ிண ரறரி னவ் இல்வன. இட அப்தஷண ஶைறக்கறந னவ். 
உங்கறக்வகல்னரம் னரிிந னவ் இல்வன!‛ 
 
‚ஶவுடிர!‛ 
 
‚உங்ககறட்டனந்ட ஶந ணக்கு ன்ண தட்டம் கறஷடச்ைறடும்! றஜர இடரன் 
ைரி! உங்கறக்வகல்னரம் உங்க ஶனரன் னவ்! றச்ைம் ங்க ஶன இல்ன!‛ 
 
ஶதல் டந்ரள். ப்ஶதரடம் ஶதரன ஶரணத்றல் றற்கும் வைய்ன்தடீ்டர்ஸ் 
ைர்ச்! ஶகரற னட்ஷட டி ஶகரனம் கரஷன வினறல் ஶகரனரண 
றஷன ிறேத்றட. வல்வனண டந்ரள். னொதன் தின்ணரல் வநறனேடன் 
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அஷபப் தரர்த்ட றன்நரன். அப்தர வைரல்ட றஜம். இர்கள் ல்னரம் 
ன்ஷணஶ ஶைறத்ட ன்ஷணஶ பர்க்கறந கூட்டம். அம்ரன்னும் 
அண்ன்னும் அக்கரன்னும் ங்ஷகன்னும் உநவு வைரல்னற அஷஶ 
வைரல்னற ரத்ற கரல்ன்னும் தரைம்ன்னும் ரர்த்ஷவச்சு ிரதரம் 
தண்ந ன்ணன கும்தல்! ஷரணம் னறேடம் இன்னும் தணி ினகல்வன... 
றஶ ர்நட ரர்? 
 
வய்ிறம் தணினேம் கனந்ட என ரறரி ைரம்தல் ீனப்னஷக ரறரி ங்கும் 
தடர்ந்ட... றரில் ந்ட அண்ன் ஃப்வட்ரிக். அட இனம் கரஷனினறஶ 
ர்ரஶந ன்ண கஷ்டஶர. ர்நவல்னரம் தம் ரங்கத்ரஶண? 
 
‛ரங்கண்ஶ ன்ணட கரஷனன? ஶகரில் தக்கர?.... ஆச்ைர்ரினக்ஶக...‛ 
 
‚உன்வணப் தரக்கத்ரன்.. ந்.. இட கல்ர ிம்.. அரட?‛ 
 
‚கல்ரர? ரனக்குன்ஶண?‛ 
 
‚ணக்கும் என வதரண்டக்கும்‛ 
 
‚ரன அந்ப் வதரண்ட?‛ 
 
‚ீரன் அப்தரட்ட வைரல்னற... ணக்கு தம்.. ீஶ வைரல்னற.. ப்டிரட....‛ 
 
‛ஶர! ரன் ரட்ஶடன்!... ண்ஶ உங்கறக்கு இப்தடி னத்றஶதரவுட? ீஶ 
அப்தரட்ட ஶகஶபன்.‛ 
 
‚னடிரடம்ர தறஷணஞ்சு னரவுட அர்ட்வட ஶதைறஶ. அன 
வஷணச்ைறனந்ர ணக்கு ஶஷனனேம் ரங்கற ஷச்சு ங்கறஶர வகரண்டு 
ஶதரய் வச்சு ப்தடிஶர உைத்றினக்கனரம். ன்ணனம் னடிச்ை னுன் 
வைய் ரட்டரர் வரினேம். ரன் ரழ்நஶ னடிக்கர னுன். ீ 
இல்வனன்ணர ரன் இனந் டத்ன னல்றல்ன வரஷபச்ைறனக்கும்? ஆங்கரம் 
னடிச்ை அஶரக்ன்....‛ 
 
‚அப்தரவ ீ ன்ஷணக்கற அப்தரர வணச்ைறனக்ஶக? ீரன் இனக்கறஶ அப்தர 
வதரண்ர ரன் இல்வனங்கநறஶ ரன் அப்தர வதரண்ட ட்டுறல்ன 
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உணக்கும் ங்கச்ைறரன். அரன் ஶகக்கறஶநன் என கல்ரம் தண்ி 
வய்ின்னு.. ண்ஶ இப்தடி அப்தரவ எடக்கற வக்கறநஙீ்க? 
உங்கறக்வகல்னரம் ன்ண வைய்ல்வன அன? உங்கறக்கு ஷடின ரன் 
ண்ஶ இப்டி அறப்தடடம்? டீ்டுக்கு ரட்வட.. தத்ட னரச்சு.. 
எணக்கு என ஶீட கட்டி வச்ைறனக்கரங்க அப்தர...‛ 
 
‚ய் சும்ர அப்தவணப் தத்ற ஶதைரஶ ணக்கரக டீு கட்டிினக்கரன் 
ரஸ்க்கல் உிவனப் தரத்ஶன். வைத்ரக் கூட ரன் டுத்ட ிக் னடிரட 
வரினேம்ல்ன?‛ 
 
‚ீ ிக்நறனறனேம் சுட்டு ரிக்கறநறனறனேஶ இன... தறஷணஞ்சு னர ீ 
ம்வஸ்மற தரஸ் ஶதரணறனறனந்ஶ ீ ன்ணரண்ஶ 
தண்டீ்டினக்கறரம்? இந் கஞ்ைர அடிக்கநறவத் ி வணம் வணம் ரத்ரி 
ந்ட வைனவுக்குப் தம் ரங்கறட்டுப் ஶதரநறஶ அவல்னரம் ட்டும் 
அப்தரவுக்குத் வரிரடன்னு வஷணக்கறநறர? இல்வன வரம்த 
ஞரம்ங்கறநறர?‛ 
 
‚அனுக்குத் வரிஞ்ைர ணக்வகன்ண வரிரட்டி ணக்வகன்ணடீ. ணக்கு 
ஶடம்ங்கும்ஶதரட னஶன். இப்த ணக்கும் எனத்ன் வதரண்ட 
ர்ஶநங்கறநரன். தண்ி வக்ச் வைரல்ற அவ்பவுரன்.‛ 
 
‚னடிரட‛ 
 
‚ம் னடிரடங்கறஶந‛ 
 
‛ன்ணரன னடிரட ீஶ ஶதரி ஶகற‛ 
 
‚ஏயர ைறன்ணத்வ வைரன்ணட ைரிரன். உன்வண வச்ைறட்டினக்க ஷக்கும் 
ரங்க வனவுனரன் றக்கடம். ர்ஶநன் என ரஷபக்கற உங்கப்தவண 
கண்டரவட்டி....‛ 
 
அன் ரினறனந்ட அைறங்கங்கபரய்ப் னநப்தட்டு ந்ட வகரண்ஶடினந்ட. 
க்கம்ரன் இடவும். ஶதல் டந்ரள். இவுங்க ரனம் ரநரட்டரங்க. 
ன் ரநடரம் இஷடின ீ இனக்க ஷக்கும்.. இஷடின இனந்ட 
இனக்கறநட ல்னரம் அள். ஶதல்ரஶண.. எனத்ன் அண்ன்... எனத்ன் 
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ஆஷைப்தட்டன்... எனத்ன்... அப்தன் ஜமீஸ்.... இட ன்ண ைறறஷ  இட 
ணக்கு ன், கண்ரீ் ற ஶட்டுத்வனில் றனம்திணரள் ஶதல். 
அறக்கும் வரினேம் இவல்னரம் இப்தடிஶ.. இப்தடிஶ... 
 
ரைனறல் ஜபீ் றன்நறனந்ட... ஆடர்னறகள் றன்று வகரண்டினந்ரர்கள்.. வண்டு 
ஶஷனக்கரர்கள் டப்தரக்கறகஷபத் டஷடத்ட க்பனீ் தண்ிக் 
வகரண்டினந்ரர்கள். அடுப்தங்கஷினறனந்ட ைறன்ணத்ஷ ரபிக்கும் ம் 
டீு னறேடம் கழ்ந்ட. ைறன்ணத்ஷ இனக்கறந ஷக்கும்... டவும்.. 
ரநரல் ப்தடிஶர னொதன் அனும் அப்தடிஶ. ப்வடி... அனும் அப்தடிஶ 
வகரஞ்ைம் வகரஞ்ைர.. ரம்ர ஶட்ஷடக்கறப் வதநப்தட்டுகறட்டு இனக்ஶகன்! 
ர்நறர ீனேம்...? ஶதரனரம்ப்தர அடரன் ைரி... ஶட்ஷட னுனுக்கும் 
றனகத்டக்கும் ஶதறல்னர கரடு ஶரண்ம் கரடு... ைறங்கம் 
னனறவல்னரம் கறஷடரட. ஆடு ரன் னல் கரட்டுப் தன்நற கடுர ல்னரம் 
உண்டு.... எண்ஷ எண்ட ைரப்டும் ஆற னுஷணக் கண்டர தடங்கும். 
எபினேம். தம். தநஷக் கூட்டம் வகரபம் குட்ஷட ல்னரம் உண்டு. 
ஶடுகள் னஷகிஷனச் வைடிகள் பர்ந்ட னர்னரய் ைறட்டுக்கள் னறன் 
குனிகள் இஷடில் கறேகுகள் வைத் றனகங்கஷபத் றன்னும் ரிகள். 
 
ஜபீ் தநந்ட வகரண்டினக்கறநட. இனனநங்கபிறம் வைம்ண் ஶடுகள் கள்பிக் 
குப்தல்கள். கண்கபினறனந்ட கண்ரீ் வதனகற ஆநரய் ஷணப்தட 
ஶதரனறனந்ட ஶதறக்கு. னகத்ஷத் டஷடத்டக் வகரள்ப னன்நஶதரட 
கண்ஶீில்ஷன. அறேட ன்நரய்ப் னரிந்ட. அறக்கு 
ிம்ஶில்ஷன. குஶன றேம்தில்ஷன. கண்கபினறனந்ட டவும் 
டிில்ஷன. அறேஷக இல்ஷன. கண்ரீில்ஷன. தக்கத்றல் அப்தரரன் ஜபீ் 
ஏட்டிணரர். ஶட்ஷட என்றுரன் குநற. கடம்ஷதரன்கள் ரன்கரட சுட்டுத் 
ள்ப ஶண்டும். ிடரட்டரர். ஶதறக்கும் அஶ ததப்ன. ங்கரட 
ரணின் கண்கள் வரிகறநர. உச்ைறஶஷப கடந்டம் ஜபீ் கரட்டுக்குள் தரய்ந்ட 
ஶதரய்க் வகரண்ஶடினந்ட. 
 
ஶதல் கநற னஷணந்ட தரர்க்கறநரள். இணி அட னடிரட. ஶகரினறல் 
கூட னடிரடரன். ப்ஶதரடம் இணி அப்தரவுடன் ஶட்ஷடரன். இனட்டும் 
ஶதரட றனகங்கள் னம் ங்கும் தம் தறினக்கறநட. அப்தரவுடன் 
இனக்கும் ஷ ந் றனகனம் ரட. னடிரட. ஶதல் ப்த னடிரட. 
அள் இணி ங்கும் தநந்ட ஶதரக னடிரட. 
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அப்தர இனக்கும் ஷ ட்டுல்ன அப்தரவுக்கு அப்னநனம். ஶதறக்கு 
ஶதல் ட்டும் ஶதரடம்! 
 
-கஷரற, ஜணரி 1988 
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ோயிில் பூச்சூடிலர்கள் - பா. தசப்பிகாசம் 

 
னன் னனரய் என வதண், அக்கறணிச்ைட்டி ந்ற ஆடுகறந ைம்தம் அந் 
ஊரில் டந்ட. தள்பத் வனில் டந்ட. 
 
அப்ஶதரடரன் கல்ரரகற ந் என வதண் அக்கறணிச் ைட்டி ந்டட 
அர்கறக்கு ஆச்ைரித்ஷக் வகரடுத்ட. ங்கனப் னடஷின் கைங்கல் 
கூட இன்னும் ஷநில்ஷன. கரற்றுக்கு அஷைகறந அஷனகபின் 
வரறுங்கல்ஶதரல் இன்னும் கனங்கல்கள் இனந்ண. தள்பனம் ைக்கறனறனம் 
எட்டனம் இனக்கறந தள்பக்குடிில் அல்னரல், ஶவநங்கும் இட டக்கரட. 
 
வதரய்னரன் டீ்டுக்குப் னடனகள் ந்றனக்கறநரள் ன்ந வைிச் ஶைற 
ட்டும் திினந்ட; கரடுகஷக்குப் ஶதரஷகில் அஷப அரிச்ைனரய்ப் 
தரர்த்ர்கள், இப்ஶதரட னறேஷரகப் தரர்க்க னடிந்ட. கம்ரய்த் 
ண்ிக்கு ஶதரகறநஶதரட, வகரடி ஶஷடில் உட்கரர்ந்றனர்கள், னபி 
க்கறஷபில் ஶஷ்டிஷ உனர்த்றக் வகரண்டினந்ர்கள் ட்டுஶ 
அஷபப் தரர்த்றனக்கறநரர்கள். இப்ஶதரட அள் ஶஶன ைரற நறரல் ஊர் 
னறேடம் அஷபக் கர னடிந்ட. றனர வபிச்ைத்றன் கலஶ தடிக்கறந 
றேத்டக்கஷபப் ஶதரல் அஷப அரிச்ைனரய்ப் தரர்த்ர்கள், இப்ஶதரட 
னறேடரய்க் கண் டம்தப் தரர்க்க னடிந்ட. 
 
அக்கறணிச் ைட்டிஷ ஶஶன டெக்கற ைீற ஆடுகறநரள். என ைறப்ன னஷ, 
ட்ைத்றங்கறக்குள்ப ஆகரத்ஷ ஶரக்கற ைீறவநறட ஶதரல், சுறம் 
ீப்தந்டகறடன் அக்கறணிச்ைட்டி என ஷகினறனந்ட, இன்வணரன ஷகக்குத் 
ரவுகறநட. 
 
ைறன்ணப்ஷதன்கள், ைறறுறகபின் ிறகள் அக்ணி எபிில் தறந்றனக்கறன்நண. 
தக்றவநற வகரண்ட ைரற னகத்ஷப் தரர்க்கறந ஶஷபில், அர்கபின் 
னகங்கள் தம் னைற றள்கறன்நண. தம் அறகரகற ஶதரட அம்ரின் 
னந்ரஷணகள் ஷநவு றஷரகப் தன்தட்டட. ஷகில் ஶப்தங்குஷ 
இல்னரல், வறுஞ்ைட்டினேடன் வைம்தந்டகள் ஶதரல் அக்கறணிக் வகரறேந்டகள் 
சுன, ஆடுகறந வதண்ஷ வதண்டுகள் திறப்னடன் தரர்த்ரர்கள். 
அர்கஷபநறர தக்றப் தைம் அர்கள் ஶல் குிந்ட. வட்டி டீ்டுப் 
வதண்கள், என கம் தள்ப டீ்டுச் ைரறஷ ஷகவடுத்டக் கும்திட்டரர்கள். 
கும்திட்டதின் என தள்ப டீ்டுச் ைரறரடிஷக் கும்திட்டஷ உர்ந்ட 
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ஷககஷபக் கலஶ ஶதரட்டரர்கள். 
 
தள்பக்குடிக்குச் வைரந்ரண கனப்தைரற ஶகரிறக்கு வதரங்கல் 
டந்ஶதரடரன் இட டந்ட. னள் ஶனறிட்ட கனப்தைரற ஶகரினறல் 
தள்பப் வதண்கள் கூட்டத்றன் னன்ணரல் ஷனற றன்நறனந்ரள். ீண்ட 
கூந்ல் அள் தினஷ்ட தரகங்கபின் ஶல் உட்கரந்றனந்ட. ைரற தடீத்றன் 
னன்ணரல் ஊடத்றனேம் சூடனம் வகரறத்ப்தட்டினந்ண. என தக்கத்றல் 
கணன்று ரினேம் அக்கறணிச் ைட்டினேம் றரினேம். 
 
ரனறில் னச்சூடி தள்பப் வதண்கபின் குஷ ஶவனறேந்ட. ரனற 
டேணிில் கட்டி அர்கபின் வஞ்ைங்கபின் ீட ஆடி னக்கள் ஶரக 
அங்கறனந்ட ரைஷணஷ டுத்டக்வகரண்டண ஶதரல் ஶரன்நறண. வட்டி 
டீ்டுப் வதண்கள் ி ஶறு ரனம் கூந்னறல் னச்சூடிக் வகரள்ட 
அனுறக்கப்தடரனறனந்ட. ரனறில் னச்சூடிக் வகரள்ட என்ஶந 
அர்கஷப ரழ்ந் ஜரறக்கரர்கள் ன்று வைரல்னறட. ரழ்ந் தடீத்றல் 
கணினேம் வனப்னடன் அக்கறணிச் ைட்டினேம் றரினேம் ங்கஷப டுத்டக் வகரள்ப 
ஷக ீட்டிண. றரி டுக்கறந ஶகரனன், ஷககஷபக் கட்டி, கண்கஷப னெடித் 
றரணத்றல் னெழ்கறினக்கறநரன். னர னம் ஶகரனன்ரன் றரி 
டுக்கறநரன். ைர்க்கஸ் ஶகரரபிஶதரல் ீண்ட கரல்ைட்ஷடகறம் வரப வரப 
ன்று ஷககறம் வரங்குகறன்நண. ஷனில் கூம்ன டித்றல் ீபரண 
என வரப்தி. அன் உச்ைற டேணிில் என குஞ்ைம் வரங்குகறநட. அந் என 
ரள் ட்டும் அங்ஶகநறஶரடு இந் உஷடகள் டித்ட ஷக்கப்தடும், னைரரி 
டீ்டுத் கப்வதட்டிில். ைரறச்ைனங்ஷக, ிரக்கரனத்றல் ட்டுஶ 
ஶதரடப்தடும். ைரற தட்டு ஆகறஷகறடன் ஶைர்ந்ட எடுங்கறிடும். 
 
தள்பக்குடிப் வதண்கபின் கூட்டத்றல் னன்ணரல் றன்நறனந் ஷனறின் 
னகம் றடீவண திகரைறத்ட. னகம் ைறந்ட கண்கள் ஶறம் கலறேம் 
உனண்டண. உடல் டுங்கறச் ைறனறர்த்ட. ஶனரக்கு றேி ிறேந்ஷக்கூட 
கணிக்கில்ஷன. குபிரில் டுக்கம் வகரண்டடஶதரல் ரய் குநற, 
வதரனபில்னர ைப்ங்கள் வபிந்ண. கலழ் உட்டில் ஶல் உடு அறேந்ற 
‘னஷ்’ ‘னஷ்’ ன்று கரற்று வபிப்தட்டட. உடல் தநற தக்றவநற வகரண்டு 
ஆடுகறந என வதண்ஷ ல்ஶனரனம் கண்டரர்கள். கூந்ல் னடி அிழ்ந்ட 
ஶரள்கபில் வகரட்டிட. ஷககறம் கூந்ல் டேணினேம் ஷில் அஷன, 
குணிந்ட தி ஆடிணரள். 
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வதரட்டல் றஷனக் கரற்நரல் ஷஷத் வரட்டு ரனர தக்கனம் ஆடுகறந 
குத்டச் வைடிஶதரல், ஷககறம் கூந்றம் ண்ில் தி ஆடிட. 
 
அக்கறணிச்ைட்டி கணிந்ட ரிந்ட. ஷகிரித்டப் தரனேம் குந்ஷ ஶதரல், 
ைறந்ட ஷபந் வகரறந்டகஷப ீட்டிட. ‘ய்’ ன்று ஏங்கரரகச் 
ைத்றட்டதடி, னன்ணரல் ரிக்குறத்ட ஷனற கணினேம் அக்கறணிச்ைட்டிஷ 
டுத்டக்வகரண்டரள். 
 
ஷனறின் ஷகில் னரகரய் அக்கறணிச் ைட்டி ஆடுகறநட. கறுத் உடல், 
அன் வைௌந்ர்ங்கள் ல்னரற்ஷநனேம் வகரட்டிச் சுல்கறநட. வனப்தின் 
வப்தத்றல் உறக்கும் ிர்ஷ, வற்நறில் ஷத் டகள்கஷபக் 
வகரட்டுகறநட. 
 
னகத்றல் ஆக்ஶரம் திகறக்க கூந்ல் ைறநற ஆடுஷகில் வதண்கள் 
தந்ட தின்ரங்கறணரர்கள். தக்றவநற வகரண்ட னகம், ல்ஶனரஷனேம் ஷக 
டுக்கச் வைய்ட. 
 
‚ஶடய்‛ - ஷனறிடறனந்ட றறநற ரர்த்ஷகள் வபி ந்ட. என 
வதண்ின் ரர்த்ஷகபரக அஷ இல்ஷன. அனள் வகரண்ட ைரறின் 
ரர்த்ஷகஶப. கனப்தைரறின் அனள் ி ஶவநடவும் இப்தடிப் 
ஶதைஷக்கரட. 
 
‚ஶடய்‛ ீண்டும் ஷனறின் குல் னங்கறட. 
 
‚ைரற‛.. தவ்த்டடன் ஷனகள் குணிந்ண. ஷககள் குிந்ட றன்நண. ிறகள் 
தக்குநறனேடன் ைரறஷ நறட்டு ஶரக்கறண. 
 
‛ைரறக்கு ீர குஷந எண்ட இனக்குடர‛ 
 
‛ைரற?‛ 
 
‚ஶடய் ைரறக்கு னெடனர வதரங்கல் உண்டர?‛ 
 
‛இல்ஷன ைரற‛ 
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‛என னைஷண உண்டர?‛ 
 
‚இல்ஷன ைரற‛ 
 
‚ிபக்ஶகத்நட கூட இல்ஶன, ங்ஶகரில் ிபக்ஶகத்ர இனண்டு 
கறடக்குடர. த்ஷண ரபர ன்ஷண அரணப்தடுத் வணச்ைறங்க?‛ 
 
அர்கள் ைரறஷ அரணப்தடுத்ற ிட்டரர்கள்ரன். இத்ஷண ரறம் 
அர்கறடன் ிறகபரல் ட்டுஶ ஶதைறக்வகரண்டினந் ைரறஷ, இப்ஶதரட 
ரர்த்ஷகபரல் ஶதை ஷத்டிட்டரர்கள். ரர்த்ஷகபரல் ஶதைஷக்கறந 
அறரத்ஷச் வைய்டிட்டரர்கள். ைரறின் ஶகள்ிகறக்குப் தறல் 
இல்ஷன. ந் னகத்ஶரடு தறல் வைரல்ட? தறல் வைரல்ன னடிர 
அபவுக்கு ப்ன டந்டிட்டட. குனவய்த்றன் ஶகரதத்றற்கு ஆபரண தம் 
அர்கள் னகங்கபில் தபிச்ைறட்டட. ரீினள்ப கனப்தைரறஷத் ி, 
ஶறு ரனம் இப்தடிப் ஶதசுரர் இல்ஷன. கனப்தைரறின் அனள் 
னகறநஶதரடரன் அனள் ந் ணினுக்கு கல்றம் னள்றம் 
வரிறல்ஷன. ஶதரண வதரங்கனறன்ஶதரட, இப்தடித்ரன் எனன் 
அக்கறணிச்ைட்டி ந்டகறநஶதரட, ினரில் தட்ட ீப்னண்கறடன் ிடினேம்ஷ 
அக்கறணிச்ைட்டி ந்றணரன். 
 
‚குத்ம், ன்ணிக்கடம் ைரற‛ - குணிந்ட ங்கற ஷனகறடன் 
ஶகட்டரர்கள். 
 
‛னெட னர தஞ்ைம் ைரற. அணரஶன ைரறக்குச் வைய் ஶண்டி 
ிஷணகள் ல்னர வைய்னடிஶன. இணிஶ வைய்ஶநரம் ைரற.‛ 
 
ைரறின் ஶகரதம் குஷநில்ஷன. வநறதிடித்ட, றக்குகள் ட்ஷடனேம் 
றறப்தள்ஶதரல் சுன்றுவகரண்டினந்ரள். 
 
‚உத்ரம் வைரல்னடம் ைரற‛ - இடக்ஷகஶல் னக்ஷக ந்ற, ரனகறல் 
ஷத்தடி, திந்ட அர்கள் ஶகட்டரர்கள். 
 
ஷனற ன்ணித்டிட்டரள். ைரற டித்றனறனந் அபிடறனந்ட, அந் 
ஷ அரிஜண க்கறக்கு உத்ரம் கறஷடத்ட ிட்டட. இணிஶல் னர 
னம் ைரறக்கு கரப்ன கட்டி, வதரங்கல் டத்ஶண்டுவன்று உத்வு 
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கறஷடத்ட. 
 
அர்கறக்கு, இன்னும் தன டீுகள் ஶதரகஶண்டிினந்ட. வனத் 
வனரய், னனரபிரர் டீுகபில் ஶதரய் ‘தடி’ ரங்க ஶண்டும். தடி 
ரங்கறஷக் வகரண்டு னம் னறேடம் ைரறக்கு ிபக்ஶகத் ஶண்டும். 
ஊர் னறேடம் தடி ரங்கற னடிக்ஷகில் கறக்ஶக னற என அக்கறணிச் ைட்டி 
ந்றடஶதரல், சூரின் உறத்ட ிடும். 
 
தள்பத் வனஷக் கடந்ட ைரறரட்டம் ஊனக்குள் ந்ஶதரட, கடக்ஷக 
னல் ஶரள்ஷ தச்ஷை குத்ற ைஷப்திடிப்னள்ப ஷககபில் வட்டி டீ்டு 
இபட்டங்கபின் தரர்ஷகள் அர்ந்றனந்ண. ஷககஷப உத்டெக்கற 
அக்கறணிச் ைட்டிஷ ரற்நற ஆடுஷகில் அர்கபின் தரர்ஷகள் 
ைரறரடிின் ரர்னப்னநங்கபிஶனஶ றன்நண. கரிைல் ண்ில் தனரய்ப் 
வதய் ஷக்கு டெனம் ஷனப்னரய்க் வகரறேத் என கம்ங்கரட்ஷடப் 
ஶதரல், ள்பிின் ட்ைத்ற எபிகறக்குக் கலஶ றக்கும் அள் ீட 
அர்கபின் ிறகள் ஷனிட்டண. 
 
O 
 
‛ரணித்ஷ டு தரர்க்கனரம்‛ 
 
‚டுத்ர ன்ண வைய்ஶ?‛ 
 
‚ீ டு, டுக்கறந ஷகஷ எடிக்கறஶநன்‛ 
 
‚ன் டீ்டிஶன இனக்கறநஷ டுக்கறநடக்கு ீ ரனடி?‛ 
 
‛என் டீ்டிஶன இனக்கறநட ரர் வகரண்டு ந்ட ஶதரட்டட?‛ டம்க்கர, 
குறக்ஷகப் தக்கத்றல் ஶதரய் றன்றுவகரண்டரள். ைறறண்டுத் றண்ஷக்கு 
ஶனறனந் குறக்ஷகப் தக்கத்றல், இந்ச் ைண்ஷட டந்ட. குறக்ஷக 
றஷந ைம் (ரணிம்) றம்திட. அட னறேடம் அறக்குரிட. என 
ஷகஷ இடுப்தில் ஊன்நற, இன்வணரன ஷகஷ குறக்ஷக ஶல் ஷத்ட, 
ைரய்ந்ட றன்நதடி டம்க்கர ஶகட்டரள். ‚ீ ங்ஶக வகரண்டுஶதரஶநன்னு 
வரினேம். ஊரிஶன இனக்கறந தள்பச்ைறக்கும் தஷநச்ைறக்கும் வகரட்டிக் 
வகரடுக்கறநடக்கரக ரன் ஶைத்ட ஷக்கஶன.‛ 
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னனஷணத்ரன் ஶகட்டரள். ஶதச்ைறல், அனட்ைற தரம் வநறத்ட. னனஷண 
ரித்டிடுடஶதரல் தரர்த்தடி ஶகட்டரள். ‚ஞ் வைரத்ஷவல்னரம் 
வரங்கரன் (வகரள்ஷப) அடிச்ைறட்டுப் ஶதரகனரம்ட தரக்கறநீர?‛ 
 
‛டடி எஞ்வைரத்ட? ர தரடுதட்டுக் வகரண்டு ஶனன்ணர றனத்றஶனனறனந்ட 
என ரணி ி கூட ந்றனக்கரட.‛ 
 
‚அடக்குத்ரன் கூனற வகரட்டிபந்றனக்ஶக. டுத்டக்கறட்டஶ?‛ 
 
‚சும்ர வகரடுக்கஶன. எங்கப்தன் டீ்டிஶனினந்ட வகரடுக்கஶன. 
உஷச்ைடக்கு ந்ட.‛ 
 
‚அரன் எணக்கும் எம்திள்ஷபகறக்கும் ங்கப்தன் டீ்டிஶனர்ந்ட வகரண்டு 
ந்ட வகரட்டிணஶண. இப்த ீனேம் எம் திள்ஷபகறம் வைறச்ைறக் கும்ரபம் 
ஶதரடநட ரரஶன? ஶகரற தநறக்கறநரறரி தநறச்ைற, ஆஷடக்கும் ஶகரஷடக்கும் 
வகரண்டு ந்ட வகரட்டிஶணன். இங்ஶக உக்கரர்ந்டட்டுத் றங்கநறங்கஶப, அட 
 வகரண்டு ந்ட ஶதரட்டட?‛ 
 
குறக்ஷகில் இனக்கறந ைவல்னரம் அறக்குச் வைரந்ம். னனன் 
டீ்டுக்கு னகறநஶதரட, ரய்டீ்டினறனந்ட அறக்குக் வகரடுத் 
னஞ்ஷைில் ிஷபந்ஷ. அள் ஶதனக்கு உள்ப னஞ்ஷைினறனந்ட னம் 
வள்பரஷஷ ல்னரம், அள் ணிஶ டுத்டக்வகரண்டரள். குறக்ஷக 
ரய் றம்தத் றம்த இனக்கும் ைனம், றண்ஷில் அம்தரரய் 
குிக்கப்தட்டுள்ப தனத்றனேம் அறக்குச் வைரந்ரணஷ. ிஷபந்ட 
னகறநஶதரட அன் ிஷபவு கூனறஷ ட்டும் னனனுக்குக் வகரடுத்ட 
ிட்டரள். எஶ டீ்டில், எஶ ரைறக்குள், எஶ தடுக்ஷகில் 
ரழ்ந்ஶதரடம் அர்கள் வைரத்டக்கள் ணித்ணிஶரன் இனந்ண. 
 
ஆணரல் னனணின் வைனிஶனஶ ஜீணம் டந்ட. அறஷட 
ஶைகரிப்தில் ஷனேம் டுத்டக்வகரள்ப அனுக்கு உரிஷில்ஷன. கட்டி 
ஷணிக்குச் ஶைரறு ஶதரடுடம், தரடகரப்தடம் னனணின் கடஷ. அஷ 
அன் எறேங்கரகச் வைய்கறநஷ கரறு இல்னரல் டந்டவ் ந்ட. 
 
னனனுடன் ரழ்கறநஶதரடம் அறஷட வைரத்ட ணிரக இனந்ட. 
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அன் இக்கம் ணிரக டந்டந்ட. அட ன் இணினத்றஷப் 
வதனக்கறட. கறேத்றல் எவ்வரன னனம்,  என ‘வைின்’ கூடிக்வகரண்டு 
ஶதரணட. ‘வைின்கரரி’ ன்றுரன் ஊர்க்கரர்கள் வதர் ஷத்ரர்கள். 
‘வைின்கரரி’ னனன் ‘டவட்டி’ ன்றுரன் அனுக்குப் வதர் ந்ட. 
 
டவட்டிஷப் தரர்த்ட, டம்க்கரின் குல் ந்ட. 
 
‛இணிஶ என னல்றி டீ்ஷடிட்டு வபிஶ ஶதரணர, ீனேம் 
எம்திள்ஷபகறம் ரிரஷர வபிஶ ஶதரகடம்.‛ 
 
O 
 
ங்ஶக ஶதரணரறம் இந்ப் னநக்கிப்ன கரத்றனக்கறநட.ல் கம்ரய்த் 
ண்ிக்குப் ஶதரணரல் ஊஷச் சுற்நறப் ஶதரகஶண்டுவன்கறநரர்கள். 
வகரறக்கறந வினரணரறம், னங்கரல்ஷ ைகற எட்டுகறந 
ஷக்கரனரணரறம் ஊஷச் சுற்நறஶ ஶதரக ஶண்டிினக்கறநட. 
கம்ரில் ண்ரீ் ற்நற, ஊத்டத் ஶரண்டிினக்கறநஶதரட, குடிீர்ப்தஞ்ைம் 
ஷனிரித்ரடுகறநஶதரட, அங்ஶகனேம் கரத்றனக்க ஶண்டிினக்கறநட. 
ரரட என ரபி, அஷரபி ண்ரீ் ஊத்ரட்டரர்கபர ன்று ரள் 
னறேடம் கரத்றனக்க ஶண்டிினக்கறநட. ைறன ஶங்கபில் ரனம் 
ண்ரீ் ிடரஶன, ண்ரீ் இல்னரஶன றனம்தி ந்றனக்கறநரர்கள். 
 
ஷனற வகு ஶரகக் கரத்றனக்கறநரள். வட்டி டீ்டுப் வதண்கள் கஷடக்குச் 
ைரரன் ரங்க ந்ஶதரடரன் அள் ந்ரள். அர்கறக்கு னன்ணரல் 
ஶதரய் றன்று ரங்கக்கூடரட. ஏரய் றன்ஶந ரங்கஶண்டும். 
எவ்வரனரய் ரங்கறப் ஶதரய்ிட்ட திநகும் ரரட ந்ட 
வகரண்டினக்கறநரர்கள். 
 
‛அப்னச்ைற, ர வகுஶர கரத்றனக்ஶகன் அப்னச்ைற. வைர வகரடுங்க‛ - 
அள் குல் ீணரய் எனறத்ட. னனஷணப் தற்நற தம் ணைறல் 
வகக்கனறத்ட. னட ஊரில் தக்குரய் தரர்த்ஶ டக்க ஶண்டிினக்கறநட. 
 
ண்ரன், அம்னட்ஷடன், தள்பர், தஷநர், தண்டரம் ஆகறஶரர் 
எனனக்வகரனர் உநவு வைரல்னறஶ அஷத்ரர்கள். அணரனரன் 
தண்டர இணத்ஷச் ஶைர்ந் கஷடக்கரஷண, ஷனற ‘அப்னச்ைற’ 
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ன்நஷத்ரள். ஆணரல் வட்டிரர்கஷப ‘னனரபி’ ன்றுரன்  
கூப்திடஶண்டும். 
 
கஷடக்கரன் ரஜரி, டவும் அநறர தரஷணில் ஶகட்டரன். ‚எணக்கு 
ன்ண ஶடம்?‛ 
 
‚ரகரிப்தடி ைத்டக்கு வதரரிகடஷனனேம், அஷைீத்டக்கு னபி, 
றபகரனேம் வகரடுங்க அப்னச்ைற‛ - இட ரன்கரட டஷரகச் வைரல்கறநரள். 
 
‚டீ்டில் ஶஷன இனக்கர?‛ அர்த் ஶைஷ்ஷடனேள்ப குனறல் ரஜரி 
ஶகட்டரன். கண்கபில் ிம் வதரங்கறட. 
 
வகரச்ஷைரண ரர்த்ஷகறம், வதண் தரஷணகறம் கஷடக்கரன் 
ரஜரிக்குக் ஷக ந்ஷ. அணரஶனஶ அன் கஷடக்குப் வதண்கள் 
கூட்டம் கர்ந்றறேக்கப்தடுகறநட. அணரல்  இற்ஷகரகஶ ஆண்கள் 
கூட்டனம் றஷநந்ட. இபட்டங்கஶப றஷந ந்ரர்கள். வதண்கள் 
தரிில் ஶதசுடம், ைறரிப்தடம் அனுக்கு ைறனரகறத்ட ந்ண. வதண்கள் 
தரிில் ஶதசுடம், குத்றக் குத்றப் ஶதைற அர்கபிடறனந்ட டீ்டு 
ிங்கஷப டுத்டக்வகரள்டம் டக்கும். ைறன ஶங்கபில், அன் 
ஷகில்கள் வதண்கபின் ினரப்தகுறில் தடனம். அஷ எவ்வரன 
வதண்ஷனேம் தம் தரர்க்கறந, றர்ப்ன ைக்றஷ அபந்ட தரர்க்கறந 
டங்கபரய் அஷனேம். 
 
கஷடப் தனஷகின் ீட அர்ந்றனந் டவட்டிின் கண்கள் ஷனறின் 
ீஶ கறடந்ண. டுக்கக் கூடில்ஷன. வநறத்டப் ஶதரய் அள் ரர்னப் 
தகுறின் ீடகறடந்ண. அரிக்ஶகன் ிபக்கறன் ைறன்ண எபிில், இந் 
அைறங்கங்கள் ல்ஶனரனம் வரிஶ அனுறக்கப்தட்டினந்ட. டவட்டி 
ைரிரண இடத்றல் உட்கரர்ந்றனக்கறநரன். ைரரன் ரங்குகறநஶதரடம், 
டுக்கறநஶதரடம் ஷக அன்ஶல் தடுகறநட. ஷககள் அன் 
ஷனக்குஶஶனஶ ஶதரய்  ஶண்டிினக்கறநட. 
 
ைரரஷண ரங்குகறநஶதரட ஷனற ஷக ீட்டி ரங்கில்ஷன. 
ரர்க்’வகரட்டரஷண’ தனஷக ஏரய் ஷத்டிட்டுச் வைரன்ணரள். ‚அறஶனஶ 
ஶதரடுங்க அப்னச்ைற‛. 
 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      40 
 

ஏரய் றன்று தனஷகீட ஷத் ரர்க் வகரட்டரஷண டுத்டக் 
வகரண்டரள். அப்தடினேம் டுக்க னடிரல் உடல் உரய்கறநட. ஷனற 
வைரன்ணரள். ‚வகரஞ்ைம் ள்பினங்க, னனரபி.‛ 
 
ரஜரி கண்ைறறட்டறடன் வைரன்ணரன். ‚னனரபி வரட்டர, 
ீட்டுப்தட்டினர?‛ - ஜரஷடரய் ிறகள் டவட்டி ீடம் அள்ீடம் 
ரநறப் தரய்ந்ண. 
 
டவட்டிின் தக்கத்றல் ரர்ப்வதட்டிில் றஷந ைனம், தனத்றனேம் 
இனந்ண. வகரஞ்ை ஶத்டக்கு னன் டீ்டில் டந் ைண்ஷடக்குப் தின், 
டம்க்கரவுக்குத் வரிரல் குறக்ஷகினறனந்ட வகரண்டு ப்தட்டஷ. 
 
டவட்டி, கூர்ஷரய் ஷனறஶல் தரர்ஷஷப் தறத்டக் வகரண்ஶட 
ரஜரிிடம் வைரன்ணரன். ‚அந் வகரட்டரணிஶன அஷப்தடி னல்றக்கு 
(கம்ன) ைலணி றட்டரய் ஶதரடு. ம் கக்கறஶனஶ ஶதரடு‛ 
 
ஷனறின் ரர்க்வகரட்டரன் றஷந ைலணிறட்டரய் ிறேந்ட. 
 
ஷனற கூணிக்குறுகறணரள் தத்டடன். 
 
ஷனறின் குல் டுங்கறட. ‚ஶண்டரங்க னனரபி.‛ 
 
‚ரங்கறட்டர ன்ண? னனரபி வகரடுத்ஷ ரங்கறட்டர ரந்ற னர?‛ - 
ரஜரிரன் ஶதைறணரன். வடரண, ஷகைப்தடுத்டம் குல் 
டவட்டிிடறனந்ட ந்ட. ‚இங்ஶக ரனம் அந்றங்க இல்ஷன.‛ அன் 
தரர்ஷஷக் கண்டுவகரள்ப னடிந்ட. தத்றல் ஷனறின் உடல் 
டுங்கறட. ரக்கு குநற, ரர்த்ஷகள் ைறந, ரஜரிிடம் வைரன்ணரள். 
‚இட ல்னரல்ஶன, அப்னச்ைற.‛ 
 
அள் ிட்டுச்வைன்ந ரர்க்வகரட்டரனும் ைரரன்கறம் அப்தடிஶ கறடந்ண. 
ஶதரஷகில் இன ீர்த்டபிகள் கண்ில் தபிச்ைறட்டண. 
 
O 
 
‛ண்டி எடங்கறப் ஶதரணர ன்ண?‛ 
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‛எடங்கறத்ரன் ஶதரஶநன்.‛ 
 
‚அறங்கர குறக்கர ஶதரடி‛ 
 
‛ஶதரணர ன்ண?‛ 
 
‚உணக்கு ரனடி ஶதரக அறகரம் வகரடுத்ட?‛ 
 
‚னனரபிரர்கரன். னனரபிரர்ககறட்ட ஶதரய்க் ஶகறங்க‛ - ரிச்ைறள்ப 
தறல்கள் ஷனறிடறனந்ட வபிப்தட்டண. ஊஷச் சுற்நறப் ஶதரகறநஶதரட 
கூட, எடங்கறப் ஶதரகஶண்டுவன்கறநரர்கள். கனஶன னள்றம், குன் 
‘சூஷப’ ஶதரட்டு வரறுங்கற ஏட்டரஞ் ைறல்றம் கரஷனக் கறறக்கறநட. கரஷனக் 
கறறக்கறந தரஷில், வைனப்தில்னரல் ஏரய்ப் ஶதரகஶண்டும். 
எவ்வரன ரறம் ண்ிக்குப் ஶதரகறநஶதரட, அப்தடித்ரன் டக்கறநட. 
 
ஊனக்குப் னறரய் ந் என தள்பச்ைற றர்த்டப் ஶதசுகறநரள். வட்டிடீ்டுப் 
வதண்க்ள் ஶகரதத்டடன் அள் ஶதரண றக்ஷகஶ தரர்த்ரர்கள். 
 
‚இ ஊர்க்கரனற ரடு ஶய்க்கப் ஶதரர, ஊர்க்கரனற ரடு ஶய்க்கப் ஶதரகர 
இ றறர் அடங்கரட.‛ 
 
‚என ரஷபக்கறல்ஶனன்ணர என ர, இ ஊர்க்கரனற ரடு ஶய்க்கப் 
ஶதரநஷ ர தரர்க்கடம்.‛ 
 
‚டீுடீர ஊர்க்கரனற ரடு தத்நடக்கு னர, ன் டீ்டுக்கு ர்நப்ஶதர 
ல்னர ஶகப்ஶதன்.‛ 
 
அந் ஊர், ஊர்க்கரனற ரடு ஶய்ப்தஷப் தரர்த்ட தனரள் ஆகறிட்டட. 
இப்ஶதரவல்னரம் ைஷத கூடி ண்டஷண வகரடுப்தட அடிக்கடி டக்கில்ஷன. 
தன ரங்கபரய் ரடுகள் டீ்டுக் வகரட்டடிிஶனரன் கறடக்கறன்நண. 
ஶகரஷடக்கரனத்றல் கூனற வகரடுத்ட ஶய்க்கச் வைரல்டம் கஷ்டரக 
இனக்கறநட. னன்வதல்னரம் ரழ்ந் ஜரறக்கரன் ணரட ண்டஷண 
அஷடந்ட வகரண்டினந்ரன். தள்பக்குடி தஷநக்குடிில் ரரட எனன் 
நரல் ஊர்ரடு ஶய்த்டக் வகரண்டினந்ரன். ப்னச் வைய்கறந ரழ்ந் 
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ஜரறக்கரஷண, ஊர்ரட்ஷடவல்னரம் கூட்டி, ‚ஊர்க்கரனற ரடு‛ 
ஶய்க்கும்தடி, தஞ்ைரத்றல் வைரன்ணரர்கள். இப்ஶதரவல்னரம் னுஶ 
ண்டஷணஷடறல்ஷன. ரழ்ந் ஜரறக்கரஷண - எனஷணக் கூப்திட்டுத் 
ண்டித்ட ரடு ஶய்க்கச் வைரல்னஶண்டும்ஶதரல் ஶரன்நறட. 
ரடுகறக்குத் ீணனம் கறஷடத்ட; தரல் கநஷனேம் அறகம் ந்ட. 
தறஷணந்ட ரஶபர, என ரஶர, சுகரய் ரட்டுத் வரல்ஷனில்னரல் 
கறந்ட. 
 
ஷனறின் உனம் ஷநந்தின்னும் வதண்கள் னடனடத்ரர்கள். 
 
‚ந்த் றறரில் ஶதசுநரங்கறநட, வரிரர?‛ 
 
‚ல்னரம் வைின்கரரி னனன் வகரடுக்கறந றறர்ரன். அன், இஷபஶ 
ஆனட்டம் சுத்டநரன்.‛ 
 
வைின்கரரி னனன் டவட்டி, ப்ஶதரடம் ரஜரி கஷடில் 
கரத்றனக்கறநரன். ல்னர இபட்டங்கறம் அள் ஶதரகும் தரஷில் 
ற்வைனரய் றர்ப்தட னகறநரர்கள். கல கரட்டுக்குப் ஶதரகறநர்கள் ி, 
ஶறு ரனம் அறகம் ஶதரகஶண்டர தள்பீறில், இப்ஶதரட கூட்டம் 
அறகரினக்கறநட. வக்கரடு, டகரட்டுப் னஞ்ஷைகறக்குப் 
ஶதரகறநர்கள்கூட,  தள்பத் வனஷக் கடந்டரன் ஶதரகறநரர்கள். 
ஶதரஷகில், ஏச் ைரய்ப்தரண தரர்ஷகள், ரடைரறப் தள்பன் குடிஷைீட 
ிறேந்ட ஶதரகறன்நண. 
 
தள்பத் வனிறள்ப ட்ஷடப் தந்டக் கபம், சுறுசுறுப்தரக இங்குகறநட. 
தஷநன், அம்தட்டன், ைக்கறனறன் ட்டுஶ ிஷபரடிக் வகரண்டினந் 
ட்ஷடப்தந்டக் கபத்றல் இப்ஶதரட வட்டி டீ்டு இபட்டங்கள் 
ிஷபரடுகறநரர்கள். அர்கறடன் ஶைர்ந்ட ிஷபரடுஷகில் னன்தினந் 
ீட்டு இப்ஶதரட தடரல் ஶதரிற்று. கரனறல் கரிைல் னறேற தடி, வினறல் 
னகம் சுன்ந ிஷபரடுகறநரர்கள். ஷ வதய்ட னடிந்ட, ‘சுள்’வபன்று 
அடித் என விறக்குப் தின், கரய்ந் கம்ஷதக் கட்டிகள் னள்பரய்க் 
குத்றஶதரடம் ிஷபரடிணரர்கள். 
 
ப்ஶதரடம் ட்ஷடப்தந்டக் கபத்றஶனர, அல்னட னன்ணரறள்ப 
னபித்றன் கலஶர வன்தட்டரர்கள். றடீவண என கரஷனில், ரடைரறப் 
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தள்பணின் குடிஷை னன்ணரனறனக்கறந னபிம் ஶதரறம் ஆணட. அன் 
கலறேள்ப கல்றனறல், தன இஷபஞர்கள் க்ஶகரனத்றல் கரப்தட்டரர்கள். 
ிடஷனப் ஷதன்கள் கூட்டம் அறகரகற ிட்டரல், னபிம்திஞ்சு 
ட்டுற்கரக, ஷகில் வரட்டிகறடன் னம் ைறன்ணப் வதண்கள் 
கூட்டனம் ரல் ஶதரிற்று. 
 
ட்ஷடப்தந்ட அடிக்கறநஶதரட, தந்டகள் ரடைரறப் தள்பணின் குடிஷை 
னன்ணரல் ஶதரய் ிறேந்ண. டுக்கறந ைரக்கறல் ிறப்தரய்ச்ைல்கள் உள்ஶப 
ஶதரய் ந்ண. 
 
கரிைல்ண் ீத்றல், அன் றநத்றஶனஶ உள்ப என வதண்டக்கரய் ஆஷை 
ரபிஷககஷப றறுிக் கரத்றனந்ரர்கள். ரத்றல் ீப்திடிக்கும் 
கன்ணங்கள், கறுப்திறம் ீப்திடித்ட. உர்ந்ட பர்ந் கறுப்ன உடல், 
ல்னரத் றஷைகபிறம், கர னஷ்தங்கஷபக் வகரட்டிட. 
 
றன உடஷ உள்ப ஷககள் ததத்ண. ல்னரற்ஷநனேம் ஷகைப்தடுத்டம் 
ீண்ட அகனரண ஷககள். அஷகறக்குத் ப்தி ந்ப் வதரனட்கபின் 
இக்கனம் ஷடவதந னடிரட. 
 
ண்ிப்தரஷண சுக்ஷகில், ஷனறின் ஷகசீ்சு னரகரய் டக்கும். 
இடட ஷகடெக்கற தரஷணஷப் திடித்தடி, னட ஷக ைீற டப்தரள். 
இபட்டங்கள் ல்ஶனரனம், ீறில் இடட ஷக ஏத்றஶனஶ றன்நரர்கள். 
ல்னர னரண்ங்கறம் வகரண்ட கரஷனப் வதரறேடம் ரஷனனேம் இற்குத் 
ரணரகறநட. 
 
அன்நறனறனந்ட, ஊரிறள்ப கல்ரரண, ஆகர ல்னரப் வதண்கறக்கும் 
ஷனற ன்ந வதரட றரி உனரணரள். 
 
O 
 
‛ன், ரஜரி கஷடக்குப் ஶதரஶந?‛ 
 
‛இணிஶப் ஶதரகஷன‛ - ஷனறின் தரர்ஷ னனணின்ஶல் குிந்ட 
ங்கறட. ‚ஆணர இணிஶ ீஶ ைரரன் ல்னரம் ரங்கற ந்றடு.‛ 
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‚ரஜரி கஷட இல்ஶனன்ணர ஶந கஷடக்குப் ஶதரநட?‛ 
 
‛ஶந கஷடின ரன கடன் வகரடுக்கறநர?‛ 
 
‚அடக்கு ரத்றரிஶன, ன்’டி’ ஶதரகடம்?‛ 
 
ஷனறின் தரர்ஷ, னனணின் ஶல் கூர்ஷரகப் தரய்ந்ட. றஷனகுத்ற 
வகரஞ்ைஶம் ிறகள் றன்நண. திநகு ன் னகத்றன் ஶல் தறத் அன் 
தரர்ஷஷ உஷடப்தடஶதரல் ஷகஷ ைீறச் வைரன்ணரள். ‚இந் டீ்டிஶன 
ரன் கரனடி டுத்ட ச்ைப்ஶதர, என ரணி ி கூட இல்ஶன. 
ஶைரத்டப்தரஷண கிந்ஶரன் இனந்ட. ர உஷத்டக்வகரண்டு ந்ட 
உஷனஶத்ஶநணில்ஷனர, அடக்கு இட ஶதரடம்.‛ 
 
என அைறங்கரண ைண்ஷடின் ஆம்தம் அட. ஶரைரண ைவுகள் ிறேம். 
ஶகள்ினேம் தறறம் ைவுகபரஶனஶ டக்கும். 
 
இவு ந்ரல் அந்க் குடிஷைில் ைண்ஷடனேம் ைத்னம் அறகரகறட. 
றகச் ைரடரண ரடைரறப் தள்பணின் குடிஷைினறனந்ட றகக் வகரடூரண 
ைவுகறம் கத்றம் ந்ண. வரடர்ந்ட அறேஷக ஶகட்டட. 
 
ரடைரறப் தள்பன் ஶரைஷணில் னெழ்கறணரன். அடிக்கடி அன் ஶர 
ஶரைறத்டக்வகரண்டினப்தடப்ஶதரல் வரிந்ட. வட்டி டீ்டுப் ஷதன்கள் 
இங்ஶக ன் னகற னகறச் சுற்றுகறநரர்கள்? ஏட்டரன் டீ்டுக் கல்ரத்றல் 
அனுஷட ைறன்ணச் ைறன்ணப் ஷதன்கறக்கு, ைஷஞ்ை இண்டு 
குரிகஷபக் வகரண்டு ந்ஶதரட, இப்தடித்ரஶண டந்ட. அர்கறடன் 
இண்டு குறுக்கம் றனனம் இண்டு ரடுகறம் ந்ண. 
னகூர்த்த்றன்ஶதரட, ல்ஶனரனக்கும் வரினேம்தடி, வகரண்டு ந் 
ரடுகறம் த்றல் கட்டப்தட்டினந்ண. அந்ப் வதண்கபின் வைரத்டடஶண, 
அர்கறஷட கண்னீம் ந்ட. வைரத்டக்கரக, ரனறதம் ர, 
தம்தக்குத்ட ிஷபரடுகறந ைறன்ணப்ஷதன்கறக்குக் கட்டி ஷத்ரர்கள் 
ன்ந ஶஷணில் அந் இன வதண்கறம் கண்ரீ் டித்தடி 
இனந்ரர்கள். னகூர்த் ஶம் னறேடம் அர்கள் அறேதடி இனந்யஷ 
ல்ஶனரனம் கண்டரர்கள். அந்க் கண்ஷீ வட்டி டீ்டு இபட்டங்கள் 
தன்தடுத்றக்வகரண்டரர்கள். தன்தடுத்றக் வகரண்டற்கு அஷடரபரக, 
எவ்வரன ரறம் ைக்கறனற குடிக்கு தக்கத்றறள்ப எடத்றன் கலஶ 
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றனுறனுக்கும் தடீிக்கங்குடன் ரட என உனம் வரிந்ட. 
 
னனன்கபரண அந்ப் ஷதன்கள் ஶகரனறிஷபரண்டு 
வகரண்டினக்கறநஶதரஶ, அந் இண்டு வதண்கறம் எஶ னத்றல் திநந் 
டீ்டுக்குப் ஶதரய் குந்ஷகஷபப் வதற்வநடுத்டக் வகரண்டு ந்ரர்கள். 
 
ரடைரறப் தள்பணின் ணம் இனப்தில்னரல் அஷனந்ட. வட்டிடீ்டு 
இபட்டங்கள் ரஷரட ன் டீ்டு றஶ தரர்க்ஷகில், எட்டரன் 
டீ்டுக் கல்ரனம் றனுறனுக்கும் தடீிக்கங்கும் றஷணவுக்கு ந்ட. 
ணசு அஷறிந்ட. 
 
றனர இில் ‚ிட்டுக் குஞ்சு‛  ிஷபரடுகறநரர்கள். னங்கரல் 
ண்டிிட்டு ரைற்தடிில் எனன் குணிந்ட தடுத்றனக்க, அன் ீட டி 
ஶதரர்த்ற னெடிஷத்ட றர் அிஷச்  ஶைர்ந்ர்கள் எவ்வரனரக 
ந்ட ட்டுகறநரர்கள். டிக்குள்ஶப ஷநந்றனக்கறநன் அிஷச் 
ஶைர்ந்ர்கறம் றர் அிஷச் ஶைர்ந்ர்கறம் டீ்டின் றவறர் 
ைந்டகபில் எபிந்டவகரண்டினக்கறநரர்கள். டிக்குள்ஶப ஷநந்ட 
வகரண்டினந்ணின், ைரிரண உத்றந்ட ட்டுகறநஶதரட, திநகு குஞ்சு 
(ட்டின்) தநக்கும். ல்ஷனஷத் வரடுற்குள் குஞ்ஷைப் 
திடிக்கஶண்டும். ிடஷனப் ஷதன்கள் ட்டும் ிஷபரடி 
ிஷபரட்ஷட இபட்டங்கறம் ிஷபரடுகறநரர்கள். எபிற்கு 
ைந்டகறம் ரைற்தடினேம் இல்னர தள்பக்குடிில் ிஷபரடுகறநரர்கள். 
வட்டிடீ்டு இபட்டங்கபின் றனரக்கரன னற்றுஷக இப்தடி 
ஆம்தரகறினக்கறநட. 
 
இப்ஶதரவல்னரம் ரடைரறப் தள்பன் இில் குடிஷை வபிில் எட்டுத் 
றண்ஷில் தடுத்டக் வகரள்கறநரன். கண்கள் இனஷபத் டஷபத்டக் 
கரத்றனக்கறன்நண. னம் கரனடிஶரஷைகறக்கரக கரடகள் ிரிந்ஶ 
இனக்கறன்நண. 
 
தகனறல் அந்க் குடிஷை ஏய்ந்ட கறடந்ட. இரணரல் ைண்ஷடனேம் கூச்ைறம் 
றஷநந்ட. தகனறன் அன் அஷற, இவு ஶ ைண்ஷடக்கரண கனஷ 
ணக்குள் ந்றினப்தடஶதரல் ஶரன்நறட. 
 
இவுஶத்றல், குடிஷைக்கு வபிஶ, தள்பணின் கரல் ம் 
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க்கரகறட. கணவுகஷபக் கஷனப்தற்கு இடிஶரஷை ஶஷில்ஷன. 
கரனடிஶரஷை ஶகட்டரஶன அன் கணவுகள் கஷனந்டிடும். ைறன 
ஶங்கபில் றனகங்கபின் கரனடிஶரஷைரகக் கூட அட இனந்ட. 
அப்ஶதரடம் அன் ிறத்டக் வகரள்ரன். 
 
ப்தைற கரர்த்றஷக அஷட ஷக்கரனங்கபில் ட்டும், தள்பன் உள்ஶப 
இனந்ரன். அப்ஶதரட ந்க் கரறம் ஶஷினக்க ில்ஷன. வபிில் 
ஷின் ீர்க்கம்திகஶப குடிஷைக்கு ஶனறரிண. னங்கரல்ஷ கரிைல் 
ைகற தடி ஷில் ஷணந்டவகரண்டு ரனம் ப்ஶதரறல்ஷன. 
 
O 
 
‛னனரபி டீ்டுக்குக் கம்ம்னல் குத்றக் வகரடுக்க ர்நறர?‛ 
 
‘ைரி, ைரற‛ 
 
அட ஷனற டவட்டிஷப் தரர்த்டச் வைரன்ண தறனரக இனந்ட. 
ரஜரிரன் ஶகட்டரன். ஆணரல் ஷனறின் தறல் கஷடப்தனஷக ஏத்றல் 
உட்கரர்ந்றனக்கும் டவட்டிஷ ஶரக்கறப் ஶதரணட. 
 
‛வ்ள்வு ஶகக்கஶந?‛ டவட்டி ஶகட்டரன். 
 
‚ஊம் வ்பவுன்னு ஶகட்கடம்? னனரபி வகரடுக்கறநஶ, னந்ரஷண 
வகரள்பரட. வகரடுக்கறந வகரடுத்ர ரங்கநங்க ரங்கறட்டுப் ஶதரநரங்க‛ - 
வதண் தரஷணில் கறேத்ஷ வட்டி பிணனடன் ரர்த்ஷகஷப ீட்டி 
ீட்டிச் வைரன்ணரன் ரஜரி. 
 
‛னனன்கறட்ஶட ஶகக்கடர?‛ 
 
‚ஆர னனன்கறட்ஶட ஶகப்தரக. னனன் வதரடஷக்குள்ஶப. 
வதரடஷக்குள்ஶப இனக்கறந னனஷண டக்குக் ஶகட்கடம், வதண்டரட்டி 
வைரல்நவ ந் டீ்டிஶன னனன் ட்டிினக்கரன்?‛ - ைட்ஷட ஶதரடர 
ஶல் உடம்தில் டண்ஷட ரரப்னப் ஶதரல் ஶதரட்டுக்வகரண்டு ரஜரி 
ஶதைறணரன். கண்கள் ஜரஷடரய் டவட்டிஷ ஶரக்கறனேம் ஷனறஷ 
ஶரக்கறனேம் ரநறரநறப் தரய்ந்ண. 
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னனன் வதஷச் வைரன்ணஶதரட, ஷனறின் னகத்றல் தீற ற்தட்டட. 
தக்குநறனேடன் ிறகள் உள்றக்குள் உனண்டண. தள்பஷண றஷணக்ஷகில் 
எவ்வரன ரறம் ரங்கும் ைவும், வகரடுஞ் வைரல்றம் ஶஶனறேந்ண. 
அடிிற்றுக் குடல்கள் ஶவனறேந்ட சுரைதரகத்ஷ அஷடப்தடஶதரல் 
இனந்ட. எவ்வரன இவும் அஷபத் டன்னறுத்டம், வகரறக்கும் ிறகள் 
ஷனறஷ றஷணிக்கச் வைய்டிடும்ஶதரல் இனந்ட. வ்பவு ைரடரக 
இனந் தள்பன் ப்தடிப் ஶதரணரன்? இஶ ிறகள், னன்வதல்னரம் 
கல்ரரண னறறல், கபத்ட ஶட்டினறனந்ட தரர்க்கும் றனர 
வபிச்ைம்ஶதரல் ந்ண. குறஷஷச் சுந்ட அள் உடல் னறேடம் 
தரய்ந்ண. இப்ஶதரட, அங்ஶக ரினேம் இன கங்குகஷபத்ரன் தரர்க்க 
னடிகறநட. 
 
ஆணரல் என ரஷபக்கு இண்டு தடி கம்ம்னல் ரர் வகரடுப்தரர்கள்? 
கக்கறட்டுப் தரர்க்ஷகில் ைரப்தரட்டுக்குப் ஶதரக என ரறக் கம்ம்னல் 
ீறரகறநட. டவட்டி னனரபிஷத் ி, ஶறு ரர் இதடி அள்பித் 
னரர்கள்? என னறே ஆறக்குச் ைரப்தரடு ஶதரட்டு, இண்டு ரற 
கம்ம்னல்றம் ரர் வகரடுக்கறநரர்கள்? ஶகரஷட கரனத்றல் ஊரில் 
ஶஷனில்னரல் ல்ஶனரனம் ஶைரம்திப் ஶதரய் உட்கரர்ந்றனக்கறநரர்கள். 
ஆம்திஷபகள் வதரிடத்றல் தறவணட்டரம் ரம் ிஷபரடுகறநரர்கள். 
வதண்கள் தகனறல் டீ்டுக்கு டீு ைண்ஷட இறேப்தடம் ைரந் ஶத்றல் 
னற்நத்றல் ‘ட்டரங்கல்’ ஆடுடம் டக்கறநட. இட கசூல் னடிந்ட, 
வள்பரஷ டீ்டுக்கு ந்டிட்டட ன்தஷக் கரட்டுகறநட. அக்ணி 
ட்ைத்றங்கள் வடிக்கும் ஶகரஷடக்கரன அநறகுநறஷச் வைரல்றகறநட. 
 
கபத்டஶட்டில், வகரத்ல்னறடிப்ன னடிந்ட, வறும் வைண்டு ரத்றம் 
க்கறப் ஶதரினக்கறநட. ‘டீு ல்னற’ ஶடி, ஶகர வினறல், ைறன்ணப் 
வதண்கறம் ஷதன்கறம் கரடு கரடரய்ப் தநக்கறநரர்கள். அஷப் 
வதரறுக்கறக்வகரண்டு ந்ட கஷடில் ஶதரட்டு, அஷக்கரல்தடிஶர 
ரகரிப்தடிஶர தறு ரங்கறத் றன்கறநரர்கள். அறகரஷனில் என 
ஶதரகி கம்ங்கஞ்ைறஷக் கஷத்டக் குடித்ட, அட குறகுற ன்று 
ிற்நறல் ஶதரய் ஶைனம்; தனத்றக்கரட்டுக்குப் ஶதரகறநரர்கள். றஷ 
னறேடம் தனத்ற வடித்ட டுக்க னடிரல் என கரனம் இனந்ட; 
றஷதிடிப்தறல்கூட கரறு ந்ட. ‚எணக்கு ல்ன றஷில்ஷன‛ ன்று 
கரறு ந்ட. தனத்ற டுப்தில் என ஷகபவு அடுத் றஷீட தட்டரல், 
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வதண்டுகள் ஆக்ஶரத்டடன் ைண்ஷட ஶதரட்டுக்வகரண்டரர்கள். 
ரநத்ணரண ைவுகள் ிறேந்ண. அடவும், வட்டிகுடிஷச் ஶைர்ந் 
அல்னட ஷ பி வதண்கள் தனத்றக்கரக அஷனகறநஶதரட, தள்பக்குடிப் 
வதண்டுகஷப தனத்ற டுப்னக்குக் கூப்திட ஆள் இல்னரஶன ஶதரிற்று. 
 
இஷவல்னரம் என ஶகரஷட கரனத்றன் அநறகுநறஷச் வைரல்றகறநட. 
 
கறர் அறுப்ன னடிந் ட்ஷடக்கரடு றஶ ஊற்கரற்று ைனைனத்ட, உடறம் 
னகனம் எந்ட நண்டுஶதரகச் வைய்ட. ஊக்கரற்நறல் எந்டஶதரண 
உடறக்கும், அணரல் தரறக்கப்தட்ட ணசுக்கும் டஷின் வனக்கம் 
ஶஷரிற்று. திய்ந் னகடுகள் றஶ, றனரக்கறர்கள் குடிஷை உள்பில் 
தரய்ந்ஶதரட, ஷனறின் கணிந் தரர்ஷகள் தள்பன்ீட ிறேந்ண. கறுத்ட 
ிரிந் தள்பணின் ரர்தில் ஷக அஷனந்தடி, அள் ஶதைறணரள். 
 
தள்பன் அடித்வரண்ஷடினறனந்ட குல் ந்ட ‚ன்ண!‛ 
 
‚ஶல் டீ்டு னனரபி டீ்டுக்கு ஶஷனக்கு கூப்திட்டரங்க‛ 
 
‛ம்‛ - தறல் ரிச்ைல் உறழ்ந்ட. அன் ணைறன் ிவுக்கரக ஷனற 
கரத்றனந்ரள். 
 
‚வண்டு ரற னல் வகரடுக்கறநரங்க‛ 
 
‚வண்டு ரறர‛ 
 
‛இந்க் கரனத்றஶன இப்தடி  ரர் வகரடுக்கறநரங்க? அப்தப்த அங்க ைரப்தரடும் 
கறஷடக்கும்‛ 
 
‚ைரி‛ 
 
வல்னற ைர சீ்சுப்ஶதரல் ஷனறின் ஷககள் அன்ீட தடர்ந்ண. 
 
ைனைனக்கும் ஊற்கரற்றும், குடிஷை னகடு றஶ றனின் கத்ற சீ்சும் 
தள்பஷணச் ைம்றக்க ஷத்ட. 
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அஶ ஶத்றல், இின் அஷறஷக் குஷனத்தடி, ஊரின் ஶல்ஶகரடிில் 
என னல் டந்ட. ைண்ஷடனேம் ைத்னம் ஶனத் வனஷக் கடந்ட, ஊர் 
டத்ஷ ட்டிண. டத்றல் டெங்கறக் வகரண்டினந்ர்கஷப, ிறத்ட உட்கர 
ஷத்ண. 
 
டம்க்கர வநறதிடித்பரய் கத்றணரள். ‚ீ னல்ஶன டீ்ஷட ிட்டு 
வபிஶ ஶதர‛ 
 
‚ீ ரனடி ன்ஷணப் ஶதரகச் வைரல்நடக்கு‛ 
 
‚ீனேம் எம் திள்ஷபகறம் ரன வைரத்றஶன உக்கரந்றட்டுத் றங்கநஙீஶபர, 
அ‛ 
 
ஶனத்வன னறேஷனேம் ிறக்கச் வைய்ட ைத்னம் கூச்ைறம் 
ஶவனறேந்ட. அஷற குஷனந் வன ரய்கள் உச்ை ஸ்ரிில் 
ஏனறட்டண. தக்கத்ட டீுகபின் கவுகள் றநக்கப்தடரல் கரடகள் ட்டும் 
றநந்ட ஷக்கப்தட்டண. இந் உள் ைண்ஷடக்கு ரனம் ஶதரய் 
ைரரணப்தடுத் னற்ைற வைய்ில்ஷன. 
 
டவட்டி அஷறரண குனறல் வைரன்ணரன். 
 
‛டீ்டிஶன ஶஷன வைய்நடக்கு ஆள் இல்ஶன‛ 
 
‛எணக்கும் எம்திள்ஷபகறக்கும் ஶைரறு ஶதரடநட ஶதரரர! தள்பச்ைறக்கு 
ஶந ரன் ஶைரறு ஶதரடடர?‛ 
 
ைட்ஷட வைய்ரல், அஷபப் வதரனட்தடுத்ரல் டவட்டி ஶதைறணரன். 
‚கூனற ஶதைறரச்சு. இணிஶ ஶண்டரம்னு வைரல்ன னடிரட‛. 
 
‘அ ந்றனரபர? கரஷன ‘ைடக்’னு எடிச்சு குறிஶன ஷக்கஶன, 
ரணில்ஶன‛ 
 
டவட்டிின் றடரண னகஶ தறனரக இனந்ட டண்ஷடத் ஶரபில் 
ஶதரட்டுவகரண்டு, வபித்றண்ஷஷ ஶரக்கற டந்ரன். டம்க்கர அன் 
ஶதரஷஶ வநறத்டப் தரர்த்டிட்டு, ஶஷணனேடன் உட்கரர்ந்ரள். 
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அறஷட ைண்ஷட ஶரற்றுப் ஶதரணட. அறக்குச் வைரந்ரண னல்றம் 
தனத்த்னேம் டீ்டில் இனக்ஷகில், ஶரற்றுப்ஶதரஷத் ி 
ஶறுறில்ஷன. ரய் டீ்டுக்குப் ஶதரணரல் ல்னரம் கரனறரகறிடும். 
திந்ட ஶதரஷத் ி ஶறு றில்னரல் ஶதரணட. இங்ஶகினந்ட 
உள் ைண்ஷட ஶதரட்டுக் வகரண்டரட அறக்குச் வைரந்ரணஷகஷபக் 
கரப்தரற்ந னடினேம். வபிில் டவும் டக்கரடஶதரல் கரட்டிக்வகரள்ரள். 
வபிிடத்டப் வதண்கள் ஶகட்டஶதரட, அனட்ைறரகப் ஶதசுடஶதரல் 
வைரன்ணரள். ‚ன்ண வைய்நட? ஆம்திஷப இப்தடி வநற திடிச்சு அஷனஞ்ைர, 
ர ன்ண வைய்நட?‛ 
 
O 
 
ரடுகள் ர்கட்டிப் ஶதரணதின், வரறேத்றல் ரட்டுக்கரடிில் ீனள்ப 
கூபரைஷண னெக்ஷக ஶரடகறநட. வரட்டி கணித் ண்ிின் ரைஷண 
சுகரகப் தநந்ட னகறநட. ஶப்த றனறல், உனக்ஷக ஶதரடுர்கு 
உனம் னகம் ீட ஷன சீுகறநட. 
 
‛ஸ்ஶைர, ஸ்ஶைர‛ ன்ந ைத்ம் ரப னத்டடன் ிறேஷகில், உனக்ஷக 
ஶறம் கலறேம் ஶதரய்னகறநட. ஷனற உனக்ஷக ஶதரடுகறநரள். தக்கத்றல், 
ண்டிில் ஶக்கரல் ீட டவட்டி உட்கரர்ந்றனக்கறநரன். அந்ப் வதரி 
வரறேம் ஶப்த அஷைஷனேம், உனக்ஷகின் ைலரண ஏஷைஷனேம் 
ி, வௌணம் சுந்றனக்கறநட. 
 
ஏச் ைரய்ப்னள்ள் தரர்ஷகஷப, அன்ீட ஶதரட்டதடி ஷனற ஶகட்கறநரள். 
 
‚ணக்கு என ஆஷை உண்டு‛ 
 
‚ன்ண?‛ 
 
ஈக்கரற்று ஶதரல் டண்ட வல்னற குனறல் ஷனற வைரல்கறநரள். 
 
‚ஊஷச் சுத்றஶ ண்ிக்குப் ஶதரக ஶண்டிினக்கு வகரறக்கறந 
வய்ில்ஶன‛ 
 
‚ைரி‛ 
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‚ஶஶ ஶதரணர ன்ண?‛ 
 
‚ஊர் றரர?‛ 
 
‚ம்‛ 
 
அன் னகம் ைறந்ஷணில் ஆழ்ந்ட. தறல் இல்ஷன. 
 
‚னனரபி டீ்டுக்குத்ரஶண, ண்ிக்குப் ஶதரஶநன். ங்க டீ்டுக்கர 
ஶதரஶநன்‛ 
 
‚ஆணர ஊரிஶன வைரல்றரங்க‛ 
 
அனுஷட க்கத்ஷ உஷடப்தடஶதரல், ஷனற வநடுத்டப் தரர்த்ரள். 
ல்னரற்ஷநனேம் றர்த்ட உஷடப்தடஶதரல். ீர்க்கரண னடிவுகறம் 
ற்கும் அஞ்ைர டிவும் வன்தட்டட. டுப்தரண குல் ந்ட. 
 
‛அங்கங்ஶக ன்வணன்ணஶர வைய்நரங்க. வ்பவு டெம் சுத்றப் ஶதரக 
ஶண்டினக்கு. அடவும் வகரறக்கறந வினறல். கரனறஶன வைனப்னக்கூட 
இல்னர‛ 
 
ஷஷப் தரர்த்டக்வகரண்டு ைறந்ஷணில் னெழ்கறினந் டவட்டி, 
றறர்ந்ட நறட்டுப் தரர்த்ரன். அள் ிறகஷபச் ைந்றத்டக்வகரண்ஶட 
ங்கற குனறல் வைரன்ணரன். ‚ைரி, ஶதரய்ட்டு ர.‛ 
 
O 
 
ற வினறல் றஷனப்தடிில் னந்ரஷணஷ ிரித்ட ஷனஷத்டத் 
டெங்கறக்வகரண்டினந் வதண்கள் றடுக்கறட்டு றேந்ரர்கள். ைறன்ணப் 
ஷதன்கபின் ைத்ம் அர்கஷப ிறக்கச் வைய்ட. ‘வதரி’ டத்றல் 
ஶகரடுகலச்ைற தறவணட்டரம் னனற ிஷபரடிக் வகரண்டினந்ர்கள் ஷனஷ 
நறட்டுப் தரர்த்ரர்கள். கம்ரய்க்கஷ ஶட்டில் குபிர்ந் கரற்நறல் கண் 
அர்ந்ர்கள் னங்ஷகஷ ஊன்நறதடி ஷனஷ ட்டும் உர்த்ற 
ஶரக்கறணரர்கள். 
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னன்னனரய் என தள்பச்ைற, ீற றஶ ண்ரீ் டுத்டப் ஶதரஷ 
அர்கள் கண்டரர்கள். அடவும் கரனறல் வைனப்னடன் டந்ரள். 
 
னங்கரல் அபவு வதரவதரவன்று ஶைறு எட்டுகறந ஷக்கரனத்றல்றம், 
ஶைஷனஷ னங்கரறக்குஶல் டெக்கறச் வைனகறக்வகரண்டு ஊஷச் 
சுற்நறத்ரன் தள்பச்ைறகள் ஶதரினக்கறநரர்கள். அக்ணி ட்ைத்ற வினறல் 
அப்தடித்ரன் அர்கள் டந்றனக்கறநரர்கள். ஊஷச் சுற்நறப் ஶதரகறநஶதரடகூட, 
கரடு கஷக்குப் ஶதரகறந ஶங்கஷபத் ி ற்ந ஶங்கபில் கரனறல் 
வைனப்னடன் அனுறக்கர ஊரில் இப்ஶதரட தள்பக்குடிஷச் ஶைர்ந் என 
வதண் ஊர் றஶ ஶதரகறநரள். ீற றஶ என தள்பச்ைற ண்ரீ் டுத்டப் 
ஶதரஷ, ங்கபின் ரழ்கரனத்றஶனஶ அர்கள் தரர்க்க ஶண்டி ந்ட. 
 
‛ண்டி ஊர் றஶ ஶதரஶந?‛ 
 
‛ஶதரணர ன்ண?‛ 
 
‛உன்ஷண ரனடி ஶதரகச் வைரன்ணட?‛ 
 
‚ங்க னனரபிரன்.‛ 
 
திநகு வதண்கள் ஶதசுற்கு டவுறல்ஷன. ரஷடத்டப் ஶதரிற்று. 
னகத்றல் ஆத்றம் ட்டும் ரிந்ட. ‚ீ ரைரப் ஶதரஶ‛ 
 
உச்ைற றனர சீ்ைறல், ஶப்தம் ிரித் ஷனில் அள் 
ிறேந்றனக்கறநரள். னகத்றறம் கறேத்றறம் றல் ஷன ரநற ரநற 
அஷைகறநட. ஶப்தத் டெரில் எண்டி, னட்டுக் வகரடுத்தடி, அள் 
உட்கரர்ந்றனந் கரட்ைற, அந்ச் ைஷதினறனந்ட அள் அந்றப்தட்டு 
றற்கறநரள் ன்தஷக் கரட்டிட. ிஸ்ரரண ஶைரகம் னகத்றல் 
ஶங்கறினந்ட. ஆற்றுப் ஶதரய், அள் எனத்ற ட்டுஶ, அந்ச்  
ைஷதில் ணிரய் இனக்கறநரள் ன்தஷச் வைரல்னறட. 
 
அந்ச் ைறன்ண ைஷத, ஶப்தத்றன் கலழ் வதரடஶஷடில் கூடிினந்ட. 
எட்டுக்கல்னறல் ைறனஶதனம், கல்றல்கள் ஶல் ைறனஶதனம் 
உட்கரர்ந்றனந்ரர்கள். ைரண வதரி டீ்டு னனரபிகள் ஶஷடஶல் 
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அர்ந்றனக்கறநரர்கள். 
 
வரட்ஷட வட்டிரர் டீ்டுத் ரழ்ரத்றல் கூஷ றனறல் என உனம் 
வரிகறநட. அன் ிறகறம் னகனம் கனப்தட்டினக்கறன்நண. பத்றரண 
ைறந் ஶறள்ப உனம்; அட ரவன்று ல்ஶனரனக்கும் வரிகறநட. 
 
வகரஞ்ைஶம் ஶகரதரண ைத்ங்கறக்குப் தின் ைஷத னடிவு வைய்ட. 
ஷனறின் றுப்ன, கனங்கற வரணினேம் ஆற்றுப் ஶதரணட. 
 
ணக்கு ஆரண னகத்ஷ அள் ஶடிணரள்; னனறனறனந்ஶ ணக்கு 
ஆரண அந் ிறகஷபத் ஶடிக்வகரண்டினந்ரள். சுஶரத்றல், 
வரட்ஷட வட்டிரர் டீ்டுத் ரழ்ர றனறல் அந் உனம் 
எடங்கறஶதரஶ, அந் உனம் ணக்கு ஆரக னம் ன்று 
றஷணத்ரள். ீர்ப்னச் வைரல்னப்தட்டஶதரட, அட ணக்கரக ில்ஷன. 
தஞ்ைரத்றன் ந்ச் வைரல்றக்கும் றர்ச்வைரல் வைரல்னரஶன, ரழ்ர 
றனறனறனந்ட அட வபிஶநறப் ஶதரிற்று. 
 
ிடினறல் றைப்ரக னற ிடிந்ஶதரட, னபிந்ஶரப்தில் ஊர்க்கரனற 
ரடுகஷபப் தத்றக்வகரண்டு, என வதண் ஶதரஷ ல்ஶனரனம் தரர்த்ரர்கள். 
ஶரள்கபில் ைறநற ிறேம் ீண்ட கரி கூந்றள்ப உனம் அட. 
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சாிார் ஜூலிற்குப் தபாகிமார் – சம்பத் 
 

றணகன் எபே ி நம் டெங்கறிபேப்தரர். 

     ‘அன்ணர ஜளக்கு’ ன்ந குரரின் கலச்சுக்குல் அர லப்திட. லந்ட 

வகரண்டரர். பகம் அனம்திக் வகரண்டு உரட அிந்ட வகரண்டரர். 

     ரணிபம் ரரணரள். குரபேக்கு வகௌதரய் ட்வஸ்! 

     வபிந பல்ரள் வதய் ரில் புல் தரத்றகபில் நங்கறக் கறடந் 

ரத் ண்ரீப் பூற வள்ப வள்ப படிந்ட்டும் உநறஞசறிட்டண 

திநகும், நறு றில்னரல் நங்கறக் கறடந்ட. 

     இப்நதரட ல்ன வினறல் ஆிரக ரநறக் வகரண்டிபேக்கறநட. புல், 

கனங்கனரண ரத் ண்ரீ் தட்டுச் சரம்தல் பூத்றபேந்ட. உனர்த்ப்தட்ட 

அப்தபம் நதரல் ஈம் கரய்ந் சரரனில் ஆங்கரங்நக வுண்டு வுண்டரகத் 

ண்ரீ் தரச. அனம்தப்தட்ட ரர் நரடில் வில் தபவீன்று அடித்ரலும் 

ரர் நரடு கண்கலக்குக் குபிர்ச்சறரத் ந்ட. ஊசறப் தட்டரசறன் 

றன்ணலுடன் வடித்டக் கண்கரபப் தநறக்கில்ரன. அற்கு டரண ந, 

ஜளன் ரம் தின் ங்கறிட்டட. 

     ஸ்கூட்டரில் நதரகும் நதரட டீ்டுச் சுர்கபிலும், ஆதஸீ் சுர்கபிலும், 

பல் ரள் வதய் ரில் கண்ட ஈப்தரச இப்நதரட வல்ன உனர்ந்ட 

வகரண்டிபேந்ட. உனர்ந் இடங்கபில் சுண்ரம்பு சரம்தல் பூத்றபேந்ட. எபே 

தறணரன்கு ட சறறுற டந்ட வகரண்டிபேந்ரள். வில் அள் நல் தன 

ஜரனங்கள் புரிந்ட வகரண்டிபேந்ட. டெத்ந வசக்டர் பன்நறல் நகங்கள் 

பூறில் றல்கரபப் தப்திக் வகரண்டிபேந்ண. வசக்டர் றல், அற்கு 
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அப்தரல் தரனம் நரடிநரம் ரில் வில் ல்னரற்ரநபம் 

குபிப்தரட்டிக் வகரண்டிபேந்ட. டநற்கரக றல் விரனத் டத்றட. 

ல்ன தசுரக் கறர்கபின் இணம் புரிர ரசரணர வில் கரத்டக் 

ன்ணில் க்கறப்தடுத்றக் வகரண்டு வல்னற கரற்நறன் டர வகரண்டு 

கணத்டப் தடர்ந்ட வகரண்டிபேந்ட. ஸ்கூட்டர் நகரக ஏடிக் 

வகரண்டிபேந்ட. டிரஃதிக்குக்கு அடேசரித்டக் வகரண்டு நகத்ர ட்டிப் 

திடிக்கும் நதரட லம் ரீங்கரம் எபே கட்டடத்றல் றந்ரரத் 

றணகன் கணித்ரர். தனபரந ஸ்கூட்டரில் குரனச் சப்றட்டு 

குரபேக்கு டித்டக் கரட்டிிபேக்கறநரர். அந நதரன்று குரர் ப்நதரரட 

கர வசரல்லு ன்நரல் கரற்று, ரன, ற, வசடி, வகரடி ன்தரர். 

அப்நதரவல்னரம் அகு ன்ந ரர்த்ரர அடிக்கடி உதநரகறப்தரர். 

     இப்நதரட குரர் ‘அன்ணர ஸ்கூட்டர் வ்பவு அகரச் சப்ம் நதரடநட? 

ன்று உச்சஸ்ரில் கலச்சுக் குனறல் கத்றணரன். 

     றணகன் ஆரம். ஆரம். ஸ்.ஸ். ன்நரர். றபேம்திப் தரர்க்கர நனந. 

வரடர்ந்ட ந்ட வகரண்டிபேந் ரல் ங்கபில் சனசனவன்ந சப்ம் 

வரடர்ந்ட உபேங்கள் ீந்றக் வகரண்நடிபேந்ண. கலந ரற் தங்கரபக் 

கூரடில் றப்தி ரரல் நர்த் உப்ரத இட்டு இரனகபில் ரத்ட 

ிற்க நண்டும். வநரமறல் கடரனரக் கூறுநதரட்டு ிற்க நண்டும். 

றபகரரக் கூறுநதரட்டு ிற்க நண்டும். ரங்கரரப் தத்ரரக்கற 

ிற்க நண்டும். 

     கடரனர றுத்ந நர தரத்றத்றல் ‘டிக்திக்’ ன்று சப்வலப்திக் 

ரக எடி றுத்ந ர நண்டும். இங்கு எபே சறன்ண டின். அறல் கரி. 
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இண்டு வசங்கல்ரன் அடுப்பு. வசங்கல் அடுப்பு ந ல் டின்ணில் கரித் ீ. 

அறல் நசரபத்ரச் சுட நண்டும். ரில் ரணந் கரிர ிசறந 

நண்டும். ிசுறுகறநரன் ணின். பேநரர் நதரநர ல்னரம் 

தரர்க்கறநரன். வகரஞ்சம் ிரிரில் ர றரணத்டக் ங்கறணரலும் 

ன்னுரட நசரபத்றற்குத்ரன் ன்று ம்தி அந் சந்நகத்ர எபே 

நசரபம் ரங்குனரக ரற்றும் றணவு வகரண்ட வநறதிடித் றர்தரர்ப்பு 

றக்க அரப்பு ‘ஆவ் மரயப்’.  

     இந் பரநடீுகபில் இந் சரப்தரட்டில் அரட பனறல் தண் 

நண்டும். திநகு அர எபே இடத்றல் ரக்க நண்டும். தரத்றங்கபில் 

இட நண்டும். சரப்திட நண்டும். திநகு தரத் றங்கரபக் கல நண்டும். 

இனுரட டிரத் டரப்தட, நவ் வசய்ட வகரள்ட ன்தரண 

ண்ரிம் வசய்ரககபின் ண்தட நகரடிச் வசய்ரககபின் அர்த்வன்ண? 

ரவல்நனரபேம் எபே ரள் திம் ன்தர? 

     கர்ரரச் வசய். தனரண றர்தரர்க்கரந ன்று வசரன்ணன் ன்ண 

றரணத்றபேக்கக் கூடும்? 

     ஜளில் ல்ன கூட்டம். இபேந்டம் வ்பவு கூட்டறபேந்ரலும் 

கூட்டத்ர ரய்க் குரடக் குப்தல்கள் நதரல் நரற்நரடச் வசய்பம் 

ித்றல் ிஸ்ரம் வகரண்டரக இபேந்ட ஜள. ஆம்தம் படிவு வரிர 

எபே வதரி நகரபரக, பக்வகரங்கபரக எபே அரன ம்தனறன் 

கணத்டடன் அட டக்க டக்கப் வதபேகறக் வகரண்நடிபேந்ட. டெத்றனறபேந்ட 

தரர்த்ரல் திறக்கச் வசய்பம் ஆநரகவும், கறட்டப் நதரணரல் சரரத் 

ண்ரீ்த் நக்கரகவும் கரப்தடும் சறறு சறறு ஏரடகரபப் வதற்நறபேந்ட 
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ஜள. நணர – கத்ற நதரன்ந வதரி அனகுகள் வதற்ந வதரி ரர இணம் 

நதரன்ந தநரகள், சறப்தரகத் ரனில் நர தக் கறரீடம் நதரன்ந 

சரப் தற்ரநத் ரங்கற தநரகள் குறிலந் வதரி அபவு கறபிஞ்சனறன் 

வள்ரபப் தரகங்கள் நதரன்ந இடுப்பு இநக்ரககரபக் வகரண்ட தநரகள் 

இந் வதரய்க் கரட்டு ங்கபில் பட்ரடிட்டுக் குஞ்சு வதரரித்ட ரழ்ந்ட 

வகரண்டிபேப்நதரந எற அந் ண்ரீ்த் நக்கத்ரத் ரண்ட ரட்நடரம் 

ன்தடநதரல் அரகள் ரப ந்றல் றபிர்ந் நசரக, அநறற்ந 

ன்ர றணகரணப் வதரிடம் அசற அரடச் வசய்ட. 

     ஜள பலடம் ட்டு ரக்கப்தட்ட ங்கள் சரர பர்ச்சற கண்டு 

எபே வதரய்க் கரடரகத் நரற்நபித்டக் வகரண் டிபேந்ட. குரரின் ரகரப் 

திடித்டக் வகரண்டு டந்ட வகரண்டிபேந் றணகன். அந் ஏரடரச் சரர்ந் 

த்ரப் தரர்த்டக் வகரண்டு றன்று ிட்டரர். 

     அப்நதரட எபே வதரி தநர த்றனறபேந்ட புநப்தட்டு ரணத்றல் ீந் 

ஆம்தித்ட. கலந ஏரடர எட்டி  றன தரகத்றல்  கும்தல்கபரகப் 

தநரக் கூட்டம். எபே திநபன் இநங்குடநதரல் அந்ப் தநர ீந்றத் 

ரில் இநங்கறிம் அட ற்தடுத்ற சறநற றல் வகரய்ஞ் ன்ந 

சப்ம் றணகரண ஈர்த்ட. அந்ப் தநர இநங்கற நகரகத் த்றத் த்ற 

ற்ந தநரகலடன் எட்டிக் வகரண்டட. எபே தநர ன்னுரட வதரி 

அனகு அவ்பரபம் கலத்நரடு ரபத்டத் ன் ரர்தகத்றல் எட்டி 

சறநகுகலக்குள் ரநத்டக் வகரண்டு அங்கு அனகரல் வகரத்ற வகரத்ற 

ரநர பம்பரகத் நடிக் வகரண்டிபேந்ட. 
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     அந் இடத்ரிட்டு கர்ந்ரர் றணகன். குரர் ன்வணன்ணநர 

வசரல்னறத் ணக்குப் புரிந் ி த்றல் கத்ற ஆர்ப்தரித்டத் ன்னுரட 

கறழ்ச்சறர ிபம்தப் தடுத்றக் வகரண்நட ந்ரன். ல்னகரனம். குரர் 

றணகரணத் டெக்கறக்நகர ன்று அடம் திடிக்கில்ரன. ற்கும் 

இபேக்கட்டும் ன்று புநப்தடும் பன் றணகன் குரரிடம் எபே உடன்தடிக்ரக 

ற்தடுத்றக் வகரண்டிபேந்ரர். 

     ஜளக்கு அரச்சுண்டு நதரநன். ஆணரல் டெக்கறக்நகரன்னு அடம் திடிக்கப் 

கூடரட ன்ண? சுட்டு ிரன ீட்டி அரண அறகரம் தண்ிிபேந்ரர். 

     அப்நதரட அனும் வதரி ணிரணப் நதரல். ல்னரம் 

புரிந்டிட்டடநதரல் ரனர ஆட்டிணரன். அணரநனர நறு கரநர 

றணகரணக் குரர் டெக்கறக்நகர ன்று அடம் திடிக்கில்ரன. 

     ஜளில் றணகன் எபே இண்டு தர்னரங்கு டெம் டந்றபேப்தரர். அந்த் 

டெம் ஜளர ப்தடிப் தரர்ப்தட, ஜளில் ந் றரக டந்ட நதரட 

ஜளில் ப்தடி ப்தடி டந்ட வகரள்ப நண்டும் ன்தரக இன்னும் சறன 

அநறக்ரகப் தனரககபரக, ின ங்குகபின் தட்சறகபின் ிபம்தப் 

தனரககபரண எபே அரிரள் ரபரண ஸ்ரகப் தின் ங்கறிட்டண. 

     வில் தபவீன்று அடித்டக் வகரண்டிபேந்ட. ஆணரல் ரணத்றல் 

டெத்ந அநணரடு அந்த்றன் ிஸ்ரம் படிரடந்ட ிட்டடநதரல் 

கறுத் றல்கள் நதரன்ந நகங்கபின் ‘நதக்டிரப்தி ல்’ வள்ரப 

நகங்கபின் அிகுப்பு டந்ட வகரண்டிபேந்ட. அறவனல்னரம் 

அவ்ப்நதரட றன்ணல்கள் வல்னற கறரபகபரக, ரறுரநரக சீற 

நறப்தட்ட டைல் நகரல்கபரகத் நரன்நற ரநந்ட வகரண்டிபேந்ட. 
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அங்கறபேந்ட ந் கரற்நறல் நங்கற குபிர்ச்சறர வில், வரம்தவும் 

சறப்தட்டுக் கரக்க த்ணித்டக் வகரண்டிபேந்ட. 

     றணகணின் ரணி பச்ரச இலத்டச் சுரசறத்ரள். கரரனில் 

ன்நரகச் சரப்திட்டட, ல்ன உரட, ஸ்கூட்டர் சரரி, குபிர்ந் கரற்று 

வினறல் கரந்ட வகரண்டிபேக்க அறல் டந்ட வகரண்டிபேந்வல்னரம் 

இள் நரலக்குள் ரநர கரத் ட. அந் றறடந அந்ப் புல் 

ரில் அநரடு கட்டிப் புப நண்டும் நதரல் இபேந்ட. 

     கரரனினறபேந்ந அலக்குத் ரதம். சரப்திட்டப் திநகு ஜளக்குப் 

புநப்தடுபன் கரப் புத்கத்ர டுத்டக் வகரண்டு தடுக்கப் நதரணரிடம் 

குரரத் டெங்கப் தண்ிிட்டுப் நதரய் அரிடம் நகட்தரக இபேந்ரள். 

அப்நதரடரன் அள் வகரஞ்சபம் றர்தரர ித்றல்   குரர் அன்ணர 

ஜளக்கு ன்ந கலச்சுக் குனறல் கத்றணரன். அந்க் குரனக் நகட்டு அர் 

ரரிச் சுபேட்டி லந்ட வகரள்ரப் தரர்த்டம், அள் ன்ரணக் 

கட்டுப்தடுத்றக் வகரண்டரள். தரத்பைம் நதரய் பகத்ற ல் ண்ரீ அடித்டக் 

வகரண்டு பகத்ரத் டரடத்டக் வகரண்டு டிவஸ்மறங் நடதிலக்கு 

ந்நதரட கூடத் ரதத்ரல் சுடச்சுட பறுகறச் சறந்ட சறறுத் பகம் 

இன்ணபம் சணறரன அரடந்றபேக்கில்ரன. ல்ன ஜரர்வஜட் திடிக்கரட. 

ஆணரல் அள் ஜரர்வஜட் கட்டிக் வகரண்டரல் றணகனுக்குக் வகரஞ்சம் 

க்கம் உண்டரடண்டு. அன்று பலடம் அரத் ன் ஆறக்கத்றல் 

ரத்டக் வகரள்ப நண்டும் ன்ந வநற அரப ஆட்வகரண்டிபேந்ட. 

அர எந சீ்சறல் ன் கரனறல் ிச் வசய் நண்டும் ன்ந வநற. 

அபேம் அள் றர் தரர்த்தடிந டந்ட வகரள்ப ணம் சந்நரறத்டச் 

சறரித்ரள். உஷ் குரர் தரர்க்கறநரன் ன்று அர அட்டிணரன். 
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     குந்ரகலக்கு டிவஸ் வசய்பம் வதரறுப்பு றணகன் ரனில் 

ிகுந்ட. அப்நதரட ரண்டரில் றன்று வகரண்டிபேந் ரணிரப் 

தரர்த்ட இடகலக்கு ரர் டிவஸ் தண்நட.. இபே. இபே ஜளக்கு நதரிட்டு 

ந்ட உன்நணரடு  நதசறக்கறநநன் ன்நரர் றணகன் அரபப் தரர்த்டச் 

சறரித்டக் வகரண்நட. 

     இப்நதரட ஜளில் அபேரட ரணி அரப் தரர்த்டக் வகரண்டு 

றன்நறபேந்ரள். இபேக்கு இன்வணரபேத்ற இபேந்றபேக்கறநரள். அந் றரணப்பு 

அடிிற்நறல் சூடு ற்தடுத்றட. உள்லக்குள்நப தந்ட தந்ரக  நர 

சுன்று ம்திட. கல்ரத்டக்கு பன் ணக்கு ற்தட்டிபேந் ட்ரத 

அந அபிடம் வசரல்னறிபேக்கறநரர். 

     ரம் ந்டிட்ட டெத்ர றபேம்திப் தரர்த் றணகன் ன்னுரட 

ரணிரப் தரர்த்ட உன் பகம் ன் இப்தடி நர்த்ட ிட்டட? ன்நரர். 

     என்றுறல்ரன, ன்நரள் அள். 

     ரகரய் இபேக்கர. தஃன்ன்டர நகரநகர ரட சரப்திடநறர ன்நரர் 

அர். 

     அன்ணர நகரநகர நகரனர ன்நரன் குரர். 

     தக்கத்றல் வரிந் நகரநகர நகரனர ஸ்டரண்ரட நரக்கற டந்ரர்கள் 

அர்கள். ி இண்டர ன்ந அந் ஸ்டரண்டில் இபேந் 

டிரன்மறஸ்டரில் ிிதரற றகழ்ச்சற அநறித்ட. 
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     குரபேக்கு நகரநகர நகரனர வகரடுத்டம் நரள் நனறபேந் அபேரட 

ரகினறபேந் தரட்டிரனப் தற்நற இலத்ரள். றணகனுரட ரணி 

தஃன்டரர உநறஞ்சறணரள். அங்கறபேந்ட அசட்டுக் கண்ரடிில் ன் 

பகத்ரப் தரர்த்டக் வகரண்டரள். தரில்ரன. நதரணரல் நதரகட்டும். 

இணிநல் வகரஞ்சம் கணித்டக் வகரண்டரல் நதரகறநட ன்று ணக்குத் 

ரநண வசரல்னறக் வகரண்டரள். இபேந்டம் அர் ன்ணிடம் வசரன்ண ிம் 

கரரனில் ற்தட்ட ரதம் ல்னரம் நசர்ந்ட அர் ன்ரண அரத்டக் 

வகரண்டு ீரன் ணக்கு ல்னரம் ன்று கநறணரல்ரன் அள் ணசு 

சரந்ரடபம் நதரனறபேந்ட. 

     அந் நகரநகர நகரனர ஸ்டரண்டுக்கு இப்நதரட இன்வணரபே குடும்தம் 

ந்றபேந்ட. தரரனக் வகட்டிப்தடுத்ற திநகு டைனரக இலத்ட அர 

நஷ்டிரய்ப் தின்ணிந நதரன்று அப்தடிவரபே வள்ரப நஷ்டி, 

குர்த்ர நதரட்ட கறணரர். அபேரட ரணி வபிநற சந்ணக் 

கனரில் ஏர் புடர. ிக்ரக நதரட்டிபேந்ரள். ரகில் வதரி பரனத் 

நரல் தர்ஸ். அர்கலக்குப் தின்ணரல் அர்கலரட திள்ரபபம் ரட்டுப் 

வதண்டம் ந்ட வகரண்டிபேந்ரர்கள். வதரிபேக்கு இந்டக்கலக்நக 

உரித்ரணகர்ரரச் வசய்ட ிட்நடன் பகம். கறிக்குப் திள்ரபரக் 

வகரத்ற வசன்றுிட்ட வதரநரர நங்கற பகம். திநகு சூட்நதரட்ட ஏர் 

ஆசரற ந்ரன். ரகில் ிரன உர்ந் கரறர அந் ஆசரறக்கு சறநறட 

தின்ணரல் அக்கர ங்ரக நதரன்ந இபே பர்ந் வதண்கள். ந்ன் பன்று 

நகரநகர நகரனரிற்கு ஆர்டர் வகரடுத்ரன். 

     அக்னரகரணர ன்று நதச்சறன் வரடர்ச்சற  கரசு வகரடுத்ட ிட்டு கர்ந் 

றணகனுரட குடும்தத்ர ரிரரரகப் தின் வரடர்ந்ட. அர்கள் 
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ஜரனற கம்திகபரல் திரக்கப்தட்ட எபே வதரி கூண்ரட அரடந்ரர்கள். 

தன ரடுகபினறபேந்ட ந் தனி ினறணங்கள் அறல் ரப ந்ட 

வகரண்டிபேந்ண. 

     றணகனுரட ரணி ஆண் ிரன ந தரர்த்டக் வகரண்டிபேந்ரள். 

அனுரட ரன றறர்ந் கர்ம் அலக்குப் திடித்றபேந்ட. நணர 

பன்ணரல் நரமறல் ஆணந்றல் ஸ்தரர்ட்டகஸ் தடம் தரர்க்கும்நதரட அறல் 

அடிரகரபச் சரகும் ரில் சண்ரடிடச் வசரல்னற நடிக்ரக 

தரர்க்கும் ரஜ ிரபரட்டுக் கரட்சற ஞரதகத்றற்கு ந்ட. எபேி 

னஜ்ரஜபடன் அந்க் கரட்சறகள் ப்நதரடம் ணக்குப் திடித்ரண என்நரகத் 

றகலந எற நர தரம் உர்ச்சறர லப்தரட ன்ந ன்ரர 

இப்நதரடம் ணறற்குள் எப்புக் வகரண்டரள். அன்று அள் ன் கல்லூரி 

டீச்சபேடன் அந்க் கரட்சறக்குப் நதரிபேந்ரள். 

     ன் ணடி தத்ர ஆன்திள்ரப நண்டிிபேக்கு.. நர வதரிசர சரகசம் 

வசய்நரப்தன டந்டக் கநரங்கநப எற அநர அந் ஸ்க்ரீணில் ீந்டம் 

பஞ்சறகரபப் தரநன். ல்னரம் தஞ்சு உபேங்கள். அர்கலரட உடம்பு 

தஞ்சரய் இபேக்கும். உன்னுரடடம் ன்னுரடடம் நதரன.. அடகலரட 

ணரசப் தத்றநர நகட்கந நண்டரம். ப்நதரநர உலத்டப் 

நதரிபேக்கும். ன்று உக்கந வசரன்ணரள். 

     அப்நதரட அரப அடக்குற்கரக அள் கறள்பிணரள். அள் 

ஊஊவன்று தரற றஜ தரறப் வதரய்க் குவனலப்திணரள். ன் 

ஆம்திள்ரபரப் தரர்த்ரலும் அந் டீச்சர் பெ னறல்னறர்டு தரஸ்டர்ட் ன்று 

பணகுரள். 
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     அப்நதரவல்னரம் இட ந் ரினறபேந்ட ன்தரள் தத்ர. 

     ந் ரினறபேந்ட இபேந்ரல் ன்ண தரநன். இடகள் பஞ்சறர 

வரந்றபம் வரப்ரதபரக.. பப்தத்ரந்ட றலும் ரஸ்டர்நதடிங் 

தரஸ்ட்டர்ட்ஸ் பெ நர தத்ர நடரன்ட் நரி வர் இஃப் பெ ஆர்ஃவதட் அப் 

ித் ீ மர்ச் அணர் தரர்ட்ணர் ரனக் ீ அஃப் நகரர்ஸ்தட் நடரன்ட் நரி பெ 

ஸீ ட்.. 

     ஆணரல் அலக்குக் கல்ரம் ஆிற்று. றணகன் நதப்தரில் ிபம்தம் 

வசய்றபேந்ரர். அந் ிபம்தத் டடக்ரக டுத்டக் வகரண்டு டெக்கத்றல் 

டப்தள் நதரல்ரன் அன்று அன் நதசறணரன். ரம்  சறநறட ணம் ிட்டுப் 

நதசனரம் ன்நரர் றணகன். அன்று சுபேக்கரக ரன் ரன் ீ ீரக 

இபேப்நதரம் ரம் என்நரக ரழ்நரம் ன்நரர். நணர அலக்கு அந் 

ரர்த்ரகள் திடித்றபேந்ண. ரன் ரணரக இபேப்நதன் ன்று அர் ணக்குச் 

வசரல்னறக் வகரண்டட சரி. ஆணரல் ரன்? அலக்கு அலரக ந்ட. அர் 

ஏடிப்நதரய் அரபத் லிணரர். பனறல் அள் பண்டு திடித்ரள். 

திநகு இங்கறணரள். அடிக்கடி அர் பைபக்குப் நதரய் ஆம்தித்ரள். 

திநகு கல்ரம் வசய்ட வகரண்டரள். றபேப்தறில் கல்ரம். கரடசற 

றறடத்றல் அம்ர ந்ரள். அப்தர அள் பகத்றல் ிறக்க ரட்நடன் 

ன்று வசரல்னறிட்டரர்.   

     அர் அரிடம் ன் டீச்சர் ட்ரத இடரில் வசரன்ணறல்ரன. 

னறல்னறிர்ட் தரஸ்டர்ட்ஸ் ன்று டீச்சர் அடிக்கடி ஆண்கரப ரத்ட 

வ்பவு று ன்று அலக்குப் புரிந்ட. குண்டு குண்டரண இண்டு 

குந்ரகள். அற்கு டரண அடிிற் நறல் அடிக்கடி அர் குடிவகரள்பச் 
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வசய் த் இன்தனறகள். தசற கனறரத்றற்குப் திநகுரநண 

அலக்குச் சரப்தரட்டில் அப்தடிவரபே ஆரச ற்தட்டட? அற்கும் 

அர்ரநண கரம்? 

     நலும் டீச்சர் பெ ஆர் ரங். எபே ஆண் ன்ரண றர்ரரக வ்பவு 

நம் நண்டுரணரலும் தரர்த் டக் வகரள்பனரம். யற யரஸ்  வதட்டர் 

தில்டு. யற லுக்ஸ் ச் நரர் நயரல்சம் நலும் இந் ிரனப்தரர். ஆண் 

ினறல்ரன் அப்தடிவரபே அப்தடிவரபே அகு கரம்தரீ்ம் வரிகறநட. 

வதட்ரடக் நகரறரிடச் நசரனப் தரர். ல்ன பர்ந் ஆண் 

ஆல்நசரண ீ தரர்த்றல்ரன. கறட்டு ஆண் சறங்கத்ரப் தரர். ீ 

ப்நதரரட இங்கு ந்ரல் றணகனுடன் எபே ரம் இபேந்ட தரர். 

     ணக்கு ன்ணரிற்று? நதரட்டி வதரநரர, ரதத்றக்கர 

ண்ங்கபில் றரணத்ட ன்ரண பேத்றக் வகரண்கறநநன். ரன் இபேதட 

றல் ஆண்கலடன் நதச படிரட அறபற்நட கரரக இபேக்கனரம். 

ன் அம்ர ன்ரண அப்தடிக் கட்டிக் கரதரந்ட வசய்ரள். திநகு ரன் 

டீச்சர அரத்டந்ட ஜரரட ரரடரக டீ்டிநனந அர ஆம்தித் 

திநகும் அம்ரவுக்கு ன் றரன புரிில்ரன. 

     உங்கலக்குக் நகரடி ரங்க்ஸ் ன்நரள் அள் ன் கரணப் தரர்த்ட 

ற்கு? ன்நரர் அர். 

     இில் வசரல்கறநநன் ன்நரள் அர். 

     றணகன் நரரபக் குலுக்கறக் வகரண்டரர். சறரித்ரர். ரன் ரஜரரக 

இபேந்ரல் இப்நதரட இங்கு இபேக்கும் அத்ரணப் நதரபம் வபிந 
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நதரகச் வசரல்னறிட்டு உன்பன் ண்டிிட்டு இப்நதரந வசரல் ன்நதன் 

ன்நரர். 

     வ்பவு சறணிர தரர்த்ரல் ன்ண? புத்ற ந்ரல்ரநண? ன்நரள் 

அள். 

     ன்ண உபறுகறநரய்? ன்நரர் அர். 

     இண்டு அல்னட பன்றுக்கு நல் கூடரரம். றபெஸ் ரீலுக்குப் தறனரக 

இப்நதரவல்னரம் அரத் ரநண நதரட்டுக் கரட்டுகறநரர்கள். நலும் ீங்கள் 

அர்கள் வசரல்ரக் கூட உதநரகப்தடுத்டறல்ரன. ஜரக்கறர. 

     ய் வல்ன ரரட நகட்கப் நதரகறநரர்கள். ன்நரர். அர். அள் ன் 

ரக்ரகக் கடித்டக் வகரண்டு சுற்றுபற்றும் தரர்த்ரள். அந் ரண 

ம்தறகள் தின்ணரல் ந்ட வகரண்டிபேந்ணர். திள்ரபரபம் ரட்டுப் 

வதண்ரபம் கரில்ரன. ஏர் கூண்டுப் தக்கரக அந் சூ ட்நதரட்ட 

ஆசரறபடன் ந் இண்டு வதண்கபில் பத்பரகத் வரிதள் ணிரக 

டந்ட வகரண்டிபேந்ரள். சூட் ஆசரறபம் ங்ரகபம் புல் ரில் 

உட்கரர்ந்றபேந்ணர். ங்ரகக்கரரி ரககரபப் தின்ணரல் ஊன்நறக் கரல்கரப 

பலடம் ீட்டிக் வகரண்டு உட்கரர்ந்றபேந்ரள். கலத்ர அண்ரந்ட 

சறனறர்ப்தித்ட, தரஃப்   ரனிர் அரசந்ரட உடம்நத சறறு சறறு சறரிப்பு 

ரககபரகக் குலுங்க உட்கரர்ந்றபேந்ரள். 

     அந் பபேம் அன்று ஜளில் தன சங்கபில் றணகனுரடவும் 

அபேரட ரணி கண்கபிலும் தட்டணர். பத்ள் ப்நதரடம் தத்டி 

தின்ணரநனந டந்ட வகரண்டி பேந்ரள். நகரட் சூட் ஆசரறபம் றல் 
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ங்ரக நதரன்று நரற்நம் வகரண்ட வதண்டம் நதசறச் சறரித்ட டந்ட 

வகரண்நடிபேந்ணர். அடிக்கடி புல் ரில் உட்கரர்ந்ணர். ரகநரடு 

வகரண்டு ந்றபேந் திபரஸ்கறனறபேந்ட திபரஸ்டிக்   டம்பரில் ரநர 

வகரட்டி அடிக்கடி குடித்டக் வகரண்டிபேந் ணர். ஜளில் அர்கள் ந்க் 

கூண்டுப் தக்கத்றலும் எபே டரகூட றற்கில்ரன. வதரடரகப் தரர்க்கறல் 

உனரவுட நதரன்று டந்ட வகரண்டிபேந்ணர். 

     ரதன் குரர் றணகரண வரம்தவும் வரபரிக் வகரண்டிபேந்ரன். 

அன்ணர இட ன்ண? அட ன்ண? அன்று ஜளில் நகள்ி சரகரணரன் 

குரர். றணகன் அபந்ரர். ரன் ன்ண தரனஜற ஸ்டூடன்டர ன்ண? ன்று 

ணக்குத் ரநண வசரல்னறக் வகரண்டரர். ங்கறபேந்ட ந்ட? ன்ண இணம்? 

ரறச தட்சறிர? இல்ரனர   நதரன்ந கல்கரப வள்ரபப் தநர 

கறுப்புப் பூரண சறகப்புதநர ன்று சரரரகச் சுரப் தரர்த்டச் 

வசரல்றனறபேந்ட ரணட ட்சத்றம் ன்று ன் கற்தரணர அள்பி 

சீுறனறபேந்ட நநர ஜரனங்கள் புரிந்ட வகரண்டிபேந்ரர் றணகன். 

அப்நதரரக்குக்நதரட ரணிரத் றபேம்திப் தரர்த்ரர். அள் சறரித்டக் 

வகரண்டு றன்நறபேந்ரள். இபே அவ்பவு சறரிப்ரதபம் இில் னறரக, 

பணகனரக நர்ரின் வப்தக் கடனரக ரற்றுகறநநன் ன்று ணறற்குள் 

கபேிக் வகரண்டரர். வரடர்ந்ட ரணி வசரன்ணட ஞரதகம் ந்ட. 

இடரிலும் உதநரகறத்றல்ரன. இண்டு குந்ரகபரகற ிட்டட. 

ரங்குர, நண்டரர? கரடில் நதரய்க் நகட்க படிபர? அப்தடிக் 

நகட்டரலும் பனறல் ரன் எபே கரட ரத்ட ிற்கறநநன் ன்று ரத்டக் 

வகரள்நரம். ரரட ந்ட ன்ரண எபே தரக்வகட் நகட்டரல் சல... நலும் 

ன்ணரல் அர உதநரகறக்க படிபர? இபேந்டம் ரணிிடம் 
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நதரகும்நதரவல்னரம் தம் வரற்நரனறபேந்றல்ரன.. ங்நகர 

ரகரநின் பல் கலற்று கக்கரக எபே சறறு வஜரனறக்கும் வதரட்டு 

என்நந என்று ீண்டும் அபில் எபிர்ந்டிட்டரல். 

     றணகரண நர இணம் புரிர அசற வரற்நறட. ணி ரழ்க்ரகந 

அர்த் ற்நரகற ிட்டட நதரனப் தட்டட. நதரரச திடித் ணின்ரன் 

கடவுரபப் தரடத்ரன். ன்று வசரன்ண அலரட அண்ர. 

பப்தத்றவண்டு றல் டைற்று க்கக்கரண டங்கலக்குப் திநகு. 

னுக்நகர ரணிரகப் நதரண ஜரணர அநர அந்ப் வதண்ரபம் 

ஆரபம் டக்க ிட்டுப் தின்ணரல் ங்கறத் ங்கறக் கூண்டிணபேகறல் 

றன்று றன்று டக்கும் அந்ப் வதண் உள்தட. ஆரம் அள் பகத்றல் ன் 

அந்ச் நசரகம்? ல்நனரபேம் ன் கண் பன்ணரல் இப்நதரட ீந்டகறநரர்கநப? 

நர அர்கள் இரந்ட கூப்தரடு நதரட்டு நர வசரல்ட 

நதரனறபேக்கறநந? ன்ண வசரல்கறநரர்கள் இர்கள்? ங்கலரட 

நசரகத்றற்கரக எபே வதரட்டுக் கண்ரீ் ிடுங்கள் ன்று வகஞ்சுகறநரர்கபர? 

ரபேக்கரக அலட? ற்வகன்று அலட? அரிடறபேந்ட வதபேபச்சுக் 

கறபம்திட. 

     இநர தரர்த்றர குரர்.. இந்ப் புநர. 

     அட புநர இல்ரன, அள் சறரித்ரள். 

     இந்ப் புநர குரர் ந்ட, 

     குரர் அட புநர இல்ரன. 
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     இப்த ீ சும்ர இபேக்கறநறர? இல்ரனர? றணகன் ன்னுரட 

ரணிர அட்டிணரர். 

     அள் இண்டு அடி தின்ணரல் ள்பி றன்று ீண்டும் சறரித்ரள். 

     குரர் அட புநர அட இல்ரன. நதர நதர உன்ரண அடிப்நதன் ன்நரன் 

குரர். 

     அச்சர தரதர அட புநர இல்ரன ன்நரர் றணகன். அப்தடி ரங்க றக்கு 

ன்று இடுப்தில் ரக ரத்டக் வகரண்டு சறரித்ரள் அள். 

     அப்தடித்ரன் ீங்கவப ல்நனரபேம் அப்தடித்ரன்.  எபே ரக்கல், எபே 

தம், இல்ரன எபே பூ வகரடுத்ட உங்கரப ரங்கள் ன்ண 

நண்டுரணரலும் வசய்ட வகரள்பனரம். அப்தடிபம் பண்டு திடித்ரல் 

என்றுநில்னர எபே கற்தரணத் நரல்ிர எப்புக்   வகரண்டு உங்கள் 

கரலுங்கலழ் ிலந்ரல் அந்ப் தபேத் ணங்கள் , பப்தரண ரககள், 

உடுகள் ங்கலரடட. உடம்நத பூஞ்ரசரணரலும் உங்கள் டரடகபில் 

அப்தடிவரபே அலத்ம் ங்கறபேந்ட ந்ட? அடவும் ங்கலரடடரன்.. 

     அன்ணர வசரல்லு புநர புநர ன்று அர ஊக்குித்ரன் குரர். 

றணகன் ன் ரணிரப் தரர்த்ரர். 

     அள் உட்ரடப்  தல்னரல் அலத்ற தநர ன்நரள்.   

     அரப் தரர்த்டக் கண்கபரல் சறரித்டக் வகரண்நட. 
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     இபர சறன சங்கபில் அப்தடி இவ்பவு சலரிமரக என்றுந 

டக்கரட நதரல் தசுரட்டம், ன்ரண அப்தடி எபே வதரி னுற நதரல் 

ஆக்கறக் வகரள்கறநரள். 

     இப்நதரட ஆண் பரநகள் குக்க ப்தட்டு ிட்டரல் ரன் நண்டும் 

ன்தர ப்தடி தகறங்கரக வபிப்தடுத்றக் வகரள்கறநரள். 

     அபேக்கு அரபக் கண்டிக்க நண்டும் நதரனறபேந்ட. ஆணரல் 

அலரட ண்த்றல் அபில் அள் அகரக இபேந்ரள். தரர்க்கும் 

இடவல்னரம் அரக ரரி இரநக்கறநரள். அள் அன்ரண. வதண்சற . 

தரசக்ற. உனகத்ர உபே ஆக்குதள். அபேக்கு அரப அரத்ரல் 

நரன நதரனறபேந்ட. டெத்றல் வரிந் ங்கலக்குப் தின்ணரல் அரப 

அரத்டக் வகரண்டு நதரணரர். 

     குரர் அர ிறத்ட ிறத்டப் தரர்த்டக் வகரண்டிபேந்ரன். அநர தரர் 

ரன் இல்நன.. வ்பவு அகரய் இபேக்கு  இல்நன? ன்று வசரல்னற அன் 

கணத்ரத் றபேப்திணரர். அன் றபேம்திணடம் ரகினறபேந் குந்ரரக் 

கலந உட்கரரத்ட ிட்டு அரப இறுகக் கட்டிக் வகரண்டரர். இண்டு. 

வற்நறில் என்று. உட்டில் என்று. ரங்க்ஸ் ன்நரர். 

     குரர அரத்டக் வகரண்டு கூண்டுகள் தக்கரக நகரக 

டக்கனரணரர். நணர அந்த்றல் கரற்நறல் அட அப்நதரட 

ிரதித்றபேப்தரகப் தட்டட. ஆடும் ங்கபில் அலரட குல் நங்கற 

ஊர்ந்ட. ரரன தப்திக் வகரண்டிபேந் ீண்ட றல்கபில் றல்கள் 

லப்தி அபேபே கட்டிடங்கபில் அட சனணரடந்ட ிரதித்ட. ங்நகர 

ிரந்ட வகரண்டிபேந்ட. 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      70 
 

     ஸ்ட்டரின் ரீங்கரத்ர அட வரடர்ந்ட. உனகத்றல் எபே தரட்டு 

பைதரக எபே இர குனரக இணம் புரிர நர என்று சர 

ல்னரற்ரநபம் அரப்பு ிடுத்டக் வகரண்டிபேப்தரகப்  தட்டட. ன்ரணத் 

நடிணநண உணக்கு வரம்த நங்க்ஸ் ன்ந குல் ங்கறபேந்நர நகட் தட 

நதரனறபேந்ட அடவும் தரட்டு பைதரக. 

     ங்கலக்குப் தின்ணரல் றணகனுரட ரணி திரர்த்றத்டக் 

வகரண்டிபேந்ரள். 

     அர ரட்டுட டரக இபேந்ரலும் அர றர்த்ற வசய். 

அபேரட பகத்ரப் தரர்த்ரல் ிறந ீ ன்ண ரறரி 

ிரபரடக்கூடும் ன்தரச் சரகரக அர் பகத்றல் நங்கற உன்ரணப் 

திறதனறத்டக் கரட்டிக் வகரள்ர ரன் அடிக்கடி தரர்க்கறநநன். 

     ரன் உன்ரண அர் பகத்றல் ிரபரடிக் வகரண்டிபேக்கும் அனுத 

பத்றரரப் தரர்த்டப் தப்தடுகறநநன். ரனகுணிந்ட ங்குகறநநன். 

இந் ரறரிரண தம் கறரடக்க ரன் ன்ண வசய்நன். தன்ணிண்டு பேட 

கரனம் ன் இணத்நரடு கட்டிப் புலர வட்டிப் நதரட்டு வதண் 

ஆக்கறிபேக்கறநரய். அனுத பத்றரந ிறந ப்நதரடம் உன்னுரட 

நடனறன் திறதனறப்புக்கள் ணவரத்ட என்று நசபேனரகந இபேந்ட 

நதரகட்டும். உன்ரண ரன் றரணத்தடி ீ ன்ணில் ந்ட குடிவகரள்ப இந் 

ரரன நரபில் ீலம் றல்கபில்கூட றன்றுவகரண்டு அரக்கறநநன். 

அந் றல்கபில் கூட ீ ன்நநர அரகரப உபேரகக் கற்தரண 

வசய்ட. தரறரக றன்றுிட்டட. பலர வதந ரன் ஆசலர்றக்கறநநன். 

இங்கும் ங்கும் திறதனறக்கும் டன்தங்கரப அடித்டப் நதரடு ரநபம் 
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த்ச் சறப்புச் சூரிநண ன் நண்டுரன உன்ணில் க்கறப்தடுத்றக் 

வகரண்டு ரரப உற. 

     திநகு அலக்கு இரச்சல் சப்ம் நகட்கந டடக்குற்நரள். குரபேக்கு 

வௌணரக ரநர கூண்டுக்குள் சுட்டிக் கரட்டி ிபக்கறக் வகரண்டிபேந் 

அர் தக்கம் ன் வதண்ர ரரிக் வகரண்டு ஏடிணரள். அர் தக்கத்றல் 

நதரய் அர் நரரபப் தற்நற இலத்ட அர் கணத்ரத் றபேப்திணரள். 

     டெத்றல் ஜணங்கள் குண்டு ிப்நதரகும் தத்டடன் பரனக்கு 

எபேரகச் சறநற ஏடிக் வகரண்டிபேந்ணர். எபே புனற ரன்கு கரல் 

தரய்ச்சனறல் ஜளரத் றக்குகபின் பரணகபரக அபந் ட வகரண்டிபேந்ட. 

றணகன் கணித்ரர். குரரத் டெக்கறக் வகரண்டு அர் நல் சரய்ந் 

அபேரட ரணி ஸ்டில் நதரட்நடரகறரதி ஆணரள். புனற கூண்டினறபேந்ட 

ப்தடிநர ப்தித்டக் வகரண்டு ிட்டட. புனற ீபரகப் தரய்ந்ட. 

அந்த்றல் படிந் ட்டும் ம்தி குறத்ட. கலந ிலந்ட உபேண்டு 

புண்டட. லந்ட. றரணரகச் சுற்றுபற்றும் தரர்த்ட. திநகு ஏடும் 

ஜணங்கரபப் வதரி ட்டரக அடித்ட என்று நசர்த்ட டுில் குித்ட. 

அனநல்கள் வரடர்ந்ண. புனற கண்ண் வரிரல் ஏடிக் வகரண்டிபேந்ட. 

பன்ணங் கரல்கரப அலத்றக் வகரண்டு உடம்ரத எபே வதபேங் நகரடரக 

ரபத்டக் வகரண்டட. உறுறப் தரய்ந்ட. ீண்டும் கூக்குலுடன் ணி 

ஏட்டம் வரடர்ந்ட. 

     றணகன் புனறக்கு வகு டெத்றல் இபேந்ரர். இபேந்டம் புனற ஏரிபே டர 

அபேக்கு எபே ம்தட கஜ அபவு டெத்றல் ஏடிட. அட அர்கரபக் 

கரில்ரன. அபேக்கு அடி ிறு ஜறல்வனன்று ஆிற்று. திநகு டெத்றல் 
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ஜளின் ஆம்தத்றல் இபேக்கும் ஆதமீறல் அனரம் அன ஆம்தித்ட. 

இண்டு, பன்று, ஜபீ்புகள் அறல் இபேம்புத் வரப்தி அிந் நதரலீஸ். 

வள்ரப உரட அிந் அறகரரிகள் வன்தட்டணர். ஜளப்தின் நகம் 

அறகரித்ட. ஜணங்கரபப் தப்தடரல் அங்கங்நக அப்தடிந றற்குரறு 

எனற வதபேக்கறில் உத்வு ந்ட. இப்நதரட ஜபீ் புனறரத் டத் 

ஆம்தித்ட. இப்நதரட புனற புரணகறனர றல்கரப நரக்கற ஏட 

ஆம்தித்ட. ஜபீ் திடரல் புனறரத் டத்றட. புனற தரய்ந்ட. பள் கம்தி 

அர எபே தந்ரக டக்கரபத்டத் ள்பிட. புனற ீண்டும் தரய்ந்ட. பள் 

கம்தி வ்பநர இறுகக் கட்டப் தட்டிபேந்டம் பூகம்தம் கண்டடநதரல் 

வரய்ந்ட ஆடிப் புனறரக் கலந ள்பிட. புனற ிலந் இடத்றனறபேந்ட 

லந்ட ன்ரண க்கறக் வகரடுத்டக் வகரண்டட. சுற்றுபற்றும் ரில் 

ரநர பகர்ந்ட தரர்த்ட. ீண்டும் ஏட ஆம்தித்ட. இப்நதரட புனற 

தரய்ந் நகத்றல் கம்திில் தட்டடம் அட எடக்கப்தட்டு அந்த்றல் 

அப்தடிந அரக் கத்றற்கு றன்நட. அப்நதரடரன் அன் நல் பல் 

குண்டு தரய்ந்ட. புனற சரகில்ரன. அடிதட்ட ஆத்றத்றல் 

புண்வடலந்நதரட இண்டரட குண்ரட வற்நறில் வதற்றுக் வகரண்டட. 

பன்நரட குண்டு தரய்ந்நதரட புனற லப்தி ஏனம் நகட்டவுடன் 

றணகணின் உடம்பு எபே ம் குணிந்ட லந்ட. அபேக்குள் ரநர 

வசரடுக்கற இலப்தடநதரல் னற ற்தட்டட. 

     குரபன் யறல்மற னறபேந்ட திடிக்கப்தட்ட புனறரம். திடித்ட இண் டு 

ரங்கள்ரன் ஆகறநரம். பல் எபே ரம் புனற ந் ஆகரத்ரபம் 

வரடில்ரனரம். உறுறக் வகரண்டிபேந்ரம். நனசரண எபே கண்டிப்பு 

றகுந் உறுநனரடு சரி. ஆட்டு ரறசம். அப்நதரடரன் வகரன்ந ரன். 
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ஊயறம் ரபம் றபேம்திப் தரர்க்கில்ரனரம். ரவபரன்றுக்கு உந 

எபே பப்தட அடிக்கு படப்தட்ட ஜரனற கம்திகரப நரக்கற டைற்றுக்கக்கரண 

டரகள் ரித் ரிப் வதரக் வதரக்வகன்று ிலந்ட கரபத்டக் 

வகரண்டிபேந்ரம்.அவ்ரறு கரபத் திநகு கரல்கபரல் வகுநம் 

கம்திரப் திரண்டிக் வகரண்டிபேக்குரம். இன்ணபம் த்ரணநர 

கரகள். றபேதர்கள் ந்ட தடம் திடித்ரர்கள். ரகபடன் வகரண்டு ந்ட 

நரட்புக்கறல் குநறப்பு டுத்டக் வகரண்டரர்கள். றணகரணத் நரபில் கரறர 

வரங்க எபேன் வபேங்கறணரன். அன் அர நர நகள்ி நகட்டரன். 

     றணகன் னறசன் பெ நகர டு வயல் டு பெ அண்டர்ஸ்டரண்ட்? ம டு ல், 

ன்நரர். 

     அன்று அ ர் குரபேக்கரகத்ரன் னகுணரவுக்குப் நதரணரர். புனற 

வசத்டப்நதரணட ணர வரம்தவும் சங்கடப்தடுத்ற ிட்டட. புனறந ரன் 

இப்நதரட னகுணரவுக்குப் நதரய் புபைட் சரனட் சரப்திட நதரகறநநன். ஆணரல் 

நவனலந் ரரிரக ன்ண வசய்ரலும் உன்னுரட சரவு ன்ரண 

வரம்தவும் உலுக்கற ிட்டட. ன்தர உண்ரரண ணடடன் 

பரநிட்டுக் வகரள்கறநநன். ன்று ணக்குத் ரநண வசரல்னறக் வகரண்டரர். 

     கல்ரத்றற்கு பன் சறன்ணலடன் அடிக்கடி னகுணர ந்ட 

நதரிபேக்கறநரர். ஆணரல் கல்ரத்றற்குப் திநகு இடந பல் டர. 

அர நற்கத் றபேம்தி சர்ர் ‘நய’ ன்று ஆச் சரிக் 

குவனலப்திணரன். 

     அபேரட ரணிக்குச் சறம் ரழ்த்ற க்கம் வரிித்ரன். திநகு 

எபே பரன தக்கரகக் கண்நரட்டம் ிட்டரன். பன்வதல்னரம் றணகன் 
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க்கரக உட்கரபேறடத்ரத்ரன் அன் அப்தடிப் தரர்த்ரன். அங்கு 

ரநர உட்கரர்ந்றபேந்ரர்கள். ரன்கு பேட ம் ஆகறபம் சர்ர் ரன் 

க்கரக உட்கரபேறடத்ர நந்றபேக்கில்ரன ன்தரத் றணகன் 

கணித்ரர். 

     றணகரணபம் அபேரட ரணி குந்ரகரபபம் எபே இடத்றல் 

உட்கர ரத்டிட்டு வகரஞ்ச நத்றல் அர்கலக்குப் தில் 

சர்ப்திக்கப்தடும். திநகு ீங்கள் அங்கு உட்கரனர ம். ன்று சர்ர் 

வசரன்ணரன். 

     O.K I am ready to wait 

ன்நரர் றணகன். அபேக்கு பன்பு தக்கரண இடம் கரனறரணடம் அர் 

ன் ரணி குந்ரகலடன் அங்கு நதரய் உட்கரர்ந்ரர். தக்கத்றல் நர 

கரணப்புச் சத்ம் நகட்டட. ரக்கறல் தரடுதர் தக்கத்றல் ந்ட சறரித்டக் 

வகரண்டு றன்நறபேந்ரர். றணகன் ஆச்சரிக் குவனலப்தி லந்ட வகரண்டு 

ந்ரின் ரகரக் குலுக்கறணரர். நதரிட்டுப் நதரநட. ன்ணித்ட 

ிட்நடன். ன்நரர் ந்ர் சறரித்டக் வகரண்நட. 

     றணகன் அபேரட நரரப அலத்ற உட்கர ரத்ரர். ம்றரடந 

ற்கு தரர்ரனறடி ன்று அசட்டுச் சறரிப்ரத உறர்த்ரர் றணகன். 

     அட ங்நகர டந் றபேப்தற கல்ரத்றற்கு அரப்பு 

நதரடில்ரனன்ணர ரன் உன்ரணக் நகரதித்டக் வகரள்கறநநன்? றபேம்தி 

ந்றந. இங்கு எபே ரபரட ட்டிப் தரர்த்றர? 
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      ஆம் மரரி. ப்பு ன் நல் ரன் ன்நரர் றணகன் இல் தரக. 

அடரன் வசரன்நணநண, ன்ணித்ட ிட்நடன் ன்று. ணக்குத் வரிரர 

உன்ரண? ீ ப்நதரடம் எபே ிம். ன்று வசரல்னறச் சறரித்ரர். திநகு குரர் 

பகத்ரச் வசல்னரகத் ட்டிணரர். ரதில் ரகரகிட்டு எபே கரட்தரீஸ் 

சரக்கநனட்ரட டுத்ட அணிடம் ீட்டிணரர். 

     குரர்  ங்கறக் வகரண்நட ன் அன்ணரரப் தரர்த்ரன். ரங்கறக்நகர 

ன்நரர் அர் சறரித்டக் வகரண்நட. 

     ப்பைட் சரனட் ித் ஸ் க்ரீம் நநன இண்டு நசரி தத்டடன் ந்ட. 

     இன்வணரன்று இப்நதரட நண்டரம் ன்நரர் அர். சரப்திட்டுத்ரன் ஆக 

நண்டும் ன்நரர் றணகன். 

     இல்ரன. வரண்ரட கட்டிக் வகரண்டுிடும். அப்புநம் தரட படிரட. 

நலும் எபே ப்பைட் சரனட் வகரடுத்ட ரற்நறிட படிபர ன்று 

வசரல்னறக் கடகடவன்று சறரித்டக் வகரண்நட லந்ட வகரண்டரர். 

     றச்சரக உங்கலக்கு னன்ஞ் நண்டிடரன் ன்று 

வசௌகரிப்தடும்? ன்நரர் றணகன். 

     'Any day, Just drop a card,' ன்நரர் அர். சறநறட டந்ர் ீண்டும் றபேம்தி 

ந்ட உங்கலக்குப் திடித் தர தரட்நடர? அல்னட ன்று இலத்ரர். 

     ‘னரர ீம்’ ன்று எப்புக்குச் வசரன்ணரர் றணகன் சறரித்டக் வகரண்நட.    

     
     ஷ்ர் ன்று வசரல்னற அர் றபே ம்தி டந்ரர். நரடினறபேந்ட ரக 

ஆட்டிச் சறரித்ரர். னரர ீம் இணிரரக ஆம்தித்ட. றணகன் ன் 
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ரணி தக்கம் றபேம்திணரர். அர் ரணி ப்பைட் சரனட்ரட ரசூக்கரக 

அனுதித்டச் சரப்திட்டுக் வகரண்டிபேந்ரள். குரர் ரில் அடிக்கடி 

ஊட்டப்தட்டர அன் சரப்திடுர நவனல்னரம் ற ிட்டுக் 

வகரண்டடரன் ஜரஸ்றரக இபேந்ட. அர் ரணி அடிக்கடி சரப்திடும் 

ஸ்பூரணக் கலந ரத்ட ிட்டு அரண எலங்கு வசய்றல் ஈடுதட்டரள். 

வதண் குந்ர இண்டு ரககபரலும் நடதிபில் ட்டி ப்தடிவல்னரநர 

கத்ற ஆர்ப்தரட்டம் வசய்ட வகரண்டிபேந்ண. 

     றணகன் கண்கரப படிக் வகரண்டரர். ரனரக் குணிந்ட வகரண்டரர். 

ண்ரட வடித்ட ிடும்நதரல் அப்தடிவரபே னற. ரனரச் சறரிட 

உர்த்றக் கண்ரத் றநந்நதரட நந ப்பைட் சரனட் நகரப்ரதில் 

ிறப்தர உர்ந்ரர். 

     பனறல் அபேரட தரர்ர குப்வதன்று வபிப்புநம் இப்நதரட ீ ர் 

பூத்றபேப்தறல் வசன்று னித்ட. திநகு தரர்ர நநனிபேந் ஸ்க்ரிம் 

உபேகறச் சறநற ஏரடகபரகறக் வகரண்டிபேந்றல் வசன்று னித்ட. 

     றடீவன்று ஸ்க்ரிம் நநனிபேந் இண்டு வசரி தங்கலம் இண்டு 

நகரர ரர் கக்கரகப் திரிந்ட உபேகற ஏடும் ஸ்க்ரிம் ஏரடபம் 

வசத்டப்நதரண புனறின் இண்டு கண்கலம் இண்டு ீரசபரிண. அர் 

உடம்பு ிறர்த்டக் வகரண்டட. 

     திநகு டீு றபேம்பும்ர அர் ரபேடனும் நதசில்ரன. ரபம் 

கணிக்கில்ரன. தந் டில்னறில் கூட்டங்கபில் ரணி க்கபிரடந 

ணித்ரணரர் ரீகல் ரில் டந்ட வசன் று தஸ்சறற்க்கரகக் கரத்றபேக்க 

நர்ந்ட. ஸ்ப்தணத்றல் டந்டநதரல் ஆிற்று. உர்ச்சறந இல்னரல் 
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தஸ்மறல் நற, கறரடத் இடத்றல் உட்கரர்ந்ரர். திநகுரன் ரணி 

குரரபம், குந்ரரபம் ரத்டக் வகரண்டு கஷ்டப்தடுகறநரள் ன்று 

புனப்தட்டட. லந்ட வகரண்டு அரப உட்கர ரத்ரர். ீண்டும் நர 

நரசரண. 

     டீு றபேம்பும்நதரட வபே ிபக்குகள் ரி ஆம்தித்ட அரி நம் 

ஆகறிபேந்ட. உள்நப டேரந் றணகன் ிபக்ரகப் நதரட்டர் 

ிபக்ரகந தரர்த்டக் வகரண்டிபேந்ரர். வகுநங்கறத்டச் நசரதரில் 

உட்கரர்ந்ரர். ரிரக் ரககபரல் நகரறக் வகரண்நடிபேந்ரர். 

ரணி தனபரந சரப்திடக் கூப்திட்டரள். குரர், அன்ணர சரப்திட ர 

ன்று தனபரந கலச்சுக் குனறல் கத்றணரன். அன் உட்கரர்ந் இடத்ர 

ிட்டு அரசில்ரன. 

     அர் இடத்ர ிட்டு லந்ட தடுக்கப் நதரணநதரட ி தறவணரன்று. 

ரணி அர் ர  றர்தரர்த்டக் கரத்டக் வகரண்டிபேந்ரள். அர் 

தடுத் சறநறட நத்றல் அபேரட ரணி ரன் தகனறல் றரணத்ரச் 

வசல்தடுத் த்ணித்ரள். அர் டெங்கறணரர். டெக்கத்றல் எபே கணரக் 

கண்டரர். கணில் எபே வதரி தணி நதரர்த்ற ரனகள் சண பூற 

ஆகறன்நண. றடும் றடும் ண வதரி ரனகள் வதரி இரச்சலுடன் ிடு 

தரடி ஆகறன்நண. அந் வடிப்பு உறர்ந் தணிப் பூக்கள் டெரன்கள் 

வகுநம் அந்த்றல் ஊசனரடி ீண்டும் ிந்ட நசரவன்ந வதபேம் 

ர லுக்கறன்நட. ர ிந் இடத்றல் அப்தடிவரபே ஜணத்றள் 

பரபத்றபேக்கறன்நட. றரநப் புனறகள், ரன்கள், ரபகள், நகரடரனு 

நகரடி தட்சற இணங்கள் கண் பன்ணரல் ீந்டகறன்நண. ரநகறன்நண. ங்கள், 

வசடிகள், வகரடிகள் இன்னும் ன்ணவல்னரநர நரன்நற ரந ரந 
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ணி இணம் எபே இம்ற அபவு க படிரல் பூறில் ஊசறபரணப் 

வதரட்டபவு இடத்றல் றன்று கபடிரல் வரிதட்டு றன்ந இடத்றல் 

இநக்கறநட. ணி இணத்றன் சரதக்நகடு பூற ரங்க படிர அபவுக்கு 

அறகரிக்கறநட. 

     இந்றரனில் அர் ிறத்டக் வகரண்டரர். அர் உடம்பு நர்த்ட 

ிட்டிபேந்ட. ரன் கண்டட கணர ன்ந ீர்ரணத்றற்கு படிில்ரன. 

ிசுக்வகன்று லந்ட ஜண்னண்ரட நதரணர ர். தரணர்ஜற பர்த் 

பெகனறப்டஸ் ம் தின்தகுற சந்றணில் நர ஞ்சள் சரம் ீட்டிக் 

வகரண்டு ஆடிக் வகரண்டிபேக்கறநட. ணம் சறநறட சரந்பற்நடநதரல் 

இபேந்ட. வபிந ரந்ரவுக்கு ந்ட வசபேப்ரத ரட்டிக் வகரண்டு 

உனக் கறபம்திணரர். 

     திநகு அபேக்கு அட தட்டட. அ ர் ல நகரர்ட் நறச் சத்றம் தண்த் 

ரரக இபேந்ரர். 

     ஜளில் அன்று திற்தகல் எபே தரபம் அநறர புனறர ணின் 

வகரன்று ிட்டரன். டந்ட வசன்று புனறினுரட கலத்ரக் கட்டிக் 

வகரண்டிபேந்ரல் கூட அட ரபேக்கும் த்ீங்கும் வசய்றபேக்கரட ன்று 

அபேக்குப் தட ஆம்தித்ட. அபேக்கு அந்ப் புனறின் ஏட்டம் அனுரட 

பகம் ல்னரம் கண் பன்ணரல் ீந் ஆம்தித்ட. ஆம் அட ரபேக்கும் 

த்ீங்கும் வசய்றபேக்கரட. அட வபிந ந்நதரட ணக்கு ிடுரன 

கறரடத்ட ிட்ட சந்நரத்டடன் அட ரழ்ந்ட வகரண்டிபேந்ட. 

சுரசறத்டக் வகரண்டிபேந்ட. ிடுரன கூண்டினறபேந்ட ிடுரன 

ன்னுரட றரனினறபேந்ட திநற டித்றனறபேந்ட ிடுரன. 
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     வகுநங் கறத்ட அறத்ட ரரனச் வசரடுக்கறணநதரட ரன் 

அனுரட நடல் ஆம்தித்ட. அற்குப் திநகுரன் ன் உடம்தரல் ரன் 

ிடுரன அரடந்ட ந் இடம் கரடில்ரன ன்தர உர்ந்ட. 

     திநகுரன் ணினுரட ஆச்சர்ம் அன் சுரசறக்கும் கரற்நரகத் 

நங்கறக் கறடந் ஆச்சர்ம். ஆச்சர்ந ன்ண ன்று அநறர அந்ப் 

புனறரபம் வரற்நறட. 

     நங்ரகரக் கூண்டில் அரடத்ட அற்குச் சரசுரண ன்னுரட 

புபித்டப் நதரண ணித் ன்ரரத்  நண்டும் ன்ந வநற ணிரண 

ப்தடி ப்நதரட வரற்நறட? 

     அனுரட ரகரனரகரத்ணம் . Ah! றணகன் , What a great rediscovery. 

Slowly proceed with this though.  

     ஆம், ணினுரட ரகரனரகரணம்ரன் அரணப் புனறரக் 

கூண்டில் அரடக்கத் டெண்டிட. இபேம்பு ஞரணம் ப னறல் புனறரச் 

சறரநப்தடுத் அஹ்யயர.. அந்க் ரகரனரகரணம் அனுரட அநறவு 

தனப்தட அறகரிக்கச் வசய்ட. ணின் ன்னுரட வதரி இப்ரத 

றரணத்டப் தரர்த்ரன். இல்ரன அன் ரன உச்சறில் ங்நகர ரணத்றல் 

கண்கரபப் தறத்ரறு டந்ட வகரண்டிபேந்நதரட அங்கு ஏர் சறறுத்ர 

நதரய்க் வகரண்டிபேந்ட. அப்நதரட கணத் ரனப்தரம்பு த்றன் 

நனறபேந்ட லி அந் றபேகத்றன் நல் ிலந்ட. கணம் ீிரண 

நகம் இடும் சண்ரடரப் தரர்த் ணின் ஸ்ம்தித்ட றன்றுிட்டரன். 

அன் ரகில் அகப்தட்டரல் ன்ந றரணப்பு அரண ஜளரக் கற்திம் 

வசய் ரத்ட. 
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     ஆம். அந்க் பேந அநறர பர்த்டக் வகரண்ட ணின். ணக்கு 

உடநண சரட்சறரக றன்ந ல்ரனரத் ன் கற்தணர சக்ற வகரண்டு எபே 

ிரக கணித்டிட்டுப் புநப்தட்டரன். உண்ர. குறரர அடக்கச் 

வசன்நநதரட அட அன் தல்ரன உரடத்ட. சரர பேர ன் 

வகரம்தரல் அரணக் கறற த்டத் ள்பிட. அற்கு திநகுரன் றரணத்தடி 

சூழ்றரனரக் கிக்கும் ர ணினுக்கு அனுரட வசனறல் எபே 

வநற. உத்நகம். குடெகனம் ல்னரம் இபேந்ட. 

     இபேந்டம் அனுக்குத் ன்ணிடம் குடிவகரண்ட றபேகவநற வரல்ரனரக 

இபேந்ட. ினங்குகரப அடக்கற ஆண்ட திநகு ன்ணி ல் றபிர்ந் 

ினங்கறணத்ரச் சரிவசய் ீச்சல் நதரட்டி ரத்ரன். ஏடிணரன். 

ஆட்டங்கரபக் கற்தித்ரன். வநறர தந்டகரப உபேரக்கற அன் நல் 

வசலுத்றணரன். ஆம். வபேப்புப் தந்ரப் திடித்டக் வகரண்டு கரட்ரட 

அறத்டக் வகரண்நட டந்ரன். சறன சங்கபில் அனுரட ம்திக்ரக 

வதரய்த்ட ி ிரகரப றன்று வசத்ரன். சறன ினங்குகபின் தரரனக் 

குடித்டத் ீர நரய் வகரண்டரன். நரய்க்கு ஆறுல் வகரடுக்கப் தனிப் 

தச்ரச இரனகரபக் கடித்ட உறழ்ந்ரன். திநகு அித்டிட்டரல் நக 

ரத்டிட்டரல் ீிங்கள் குரநந்ட பேசற அறகரரக் கண்டு 

றபேகங்கரப நகரத்ட அித்டத் றன்ண ஆம்தித்ரன். நசகரிக்கக் 

கற்றுக் வகரண்டரன். 

     ன்னுரட வதண்டரட்டி ன்நரன். ன்னுரட கரல்ரட ன்நரன். 

நனற கட்டிணரன். ண்ிக்ரகர ரடிணரன். திநகு அனுக்கு ல்னரந 

வசரற்கரக கரட்சற அபித்ட. அல்னட ரத்டக் வகரள்நரந ன்ந 
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பர்ந் றரனில் ன்னுரட சரர்த்றத்ரத் ரநண ிந்ட வகரள்ப 

ஆம்தித்ரன் ணின். 

     ணின் சசம் நதசக் கறபம்திணரன். கரட்ரட அறப்தறல்ரன ன்நரன். 

வதரி ங்கபில் குடிரச கட்டிக் கலந டரடும் புனறகரபப் 

தரர்ரிட்டரன். இங்நக நட்ரட ஆடக்கூடரட. ன்ந நதரர்ரடத் வரங்க  

ிட்டரன். ீர் குடிக்க ந் ரரணின் நல் உந   குடிரச கட்டி அறல் 

உட்கரர்ந்ட அரகபில் படகறல் வள்ரப சரக்குக்கட்டிரல் நகரடு கறறத்ட 

கறழ்ந்ரன். புனறர ஜளில் அரடத் ன் கலழ்ரத்ணம் அரண 

றரனவகரள்பரல் ிக்கச் வசய்ட. 

     இண்டு தக்கங்கபிலும் வதரி  தரம் அலத்ற றரசு பரண நகரக 

ஆடுட ந்ப் தக்கத்றல் சரபம் ன்ந அநகர றரனில் ன்ரணக் 

கண்டரர் றணகன். சுரரக நர அர அலத் டந்ட 

வகரண்டிபேந்ர் றன்று இண்டு ரககரபபம் நநன டெக்கற ரன் 

ரகரனரகரன் ன்ரண ன்ணித்டிடு. ரன் ம்புகறநநன் ன்நரர். 

அப்நதரட கரரன ி பன்நர இபேக்கும். 

     கரற்று கறக்கறல் உபேரகும் சரம்தல் எபிர ந்ற ந்ட. 

     அன்று அர் ஆதஸீ் நதரக நரகறிட்டட. தரஸ் ரிந்ட ிலந்ரர். 

தறலுக்கு எபே சறன்ணப் புன்ணரகர உறர்த்ரர் றணகன். அவ்பவு 

நரனகரபபம் தகல் இண்டு ிக்குள் படித்ட அரிடம் சர்ப்தித்ரர். 

     You are not a man, You are devil ன்நரர் அபேரட தரஸ் சறரித்டக் 

வகரண்நட. 
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     No, we are Angels. We have come here to be blessed ன்நரர் றணகன். 

     தரஸ் கண்கரபப் திடக்கறத் நரரப குலுக்கறணரர். சறன்ணள் ரணி 

லுக்கட்டரரக அரிடம் நதசறச் சறரித்டச் சறநணகறம் தண்ிக்வகரண்டு 

னகுணர தரடகரத் ி றணகன் ரபேடனும் அறகரகப் நதசரறபேந் 

கரனங்கள் அட. அன்று ஆதமீறல் நரன சற்று பன்ணரகந படிந்ட 

ிட்டர? ற்ரந டிதரர்ட்வண்டுகலக்குச் வசன்று ல்நனரரபம் குசனம் 

ிசரரித்ரர். வசய்ட. கரட்ரட அறப்தறல்ரன. வரிந் 

பகங்கரபவல்னரம் தரர்த்ட  How do you do? ன்று நகட்ட திநகு நதசவும் 

வசய்ரர். தன நதர்கரப படகறல் வசல்னரய்த் ட்டிக் வகரடுக்கவும் 

வசய்ரர். ஏர் இரபஞன் அர் படகறல் ட்டிக் வகரடுக்கும் அபேரட 

அப்தரத்ணம் திடிக்கரடநதரல் டந்ட வகரண்டரன். ணப்பூர்ரக ‘ ஆம் 

மரரி’ ன்நரர். ரர்த்ரின் கணத்ர உர்ந்ரர். 

     அன்று வகுநம் ரநர கரன்டம்திநபட் தண்ி றரனில் 

அபேரட ரச அரசந்ட வகரண்டிபேந்ட. உள்லக் குள் திரர்த்ரண 

டந்ட வகரண்டிபேக்கறநட. ப்தடிச் வசரல்ட. இரன அரசட கூட 

அபேக்கு அன்று ீி வபிவு சுபிவு ல்னரம் நசர்ந்ட ன்னுரட 

றரனர அப்தட்டரக உர்த்றக் வகரண்டிபேப்தரக் கண்டரர். 

     பூக்கள் சரர றரனகரப ிட றநம் அறகரகத் வரிந்ட. ரணம் 

ன்றும் நதரல் அல்னரல் வகரஞ்சம் கலந இநங்கறிபேப்தட நதரல் தட்டட. 

எபிபேம் ட்சத்றங்கள் பலர அரடந்ட ணித்ணி உபேண்ட ஜறகறணர 

வரங்கட்டரன் நதரல் கரட்சற அபித்ண. வதரடரக ணம் எப்திடுரன 
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எடக்க த்ணித்ட. இபேந்டம் இண்டு ட்சத்றங்கபின் இரடவபிரக் 

கண்கள் ஊர்ஜறரண நகரட்ரட ணம் ஸ்கரித்ட. 

     அன்று இவு அர் ரணி இப்தடி ன்ண றடீர்னு தஞ்சுநதரல் 

ஆகறிட்டீர்கள் ன்நரள். ததப்தில் அரில் கணத்ர ரப்தட 

நதரன்று இறுக்கறணரள். அப்நதரட அர் பகத்றன் பன் நநர 

றன்ணல்கள் வட்டிண. ர குநறட. அப்தடிந பர்ச்சறத்ட ிலந்ரர். ல்ன 

கரனம் அர எபேிரகப் புரிந்ட வகரண்டிபேந் ரணி தந்ட நதரய் 

ஊரக் கூட்டரனறபேந்ரள். சுரர் இண்டர ிக்கு அபேக்கு றரணவு 

றபேம்திட. ஏர் ஆப்திள், இண்டு ரரப் தங்கள், எபே 

ரசூர்ப்தரகுத்டண்டும் ல்னரம் சரப்திட்டரர். அன்புடன் அரப 

அரத்டக் வகரண்டரர். உடம்பு சரர றரனில் இபேப்தர அள் 

தரர்த்ரள். உடம்ரத வகரஞ்சம் திடித்ட ிடு ன்நரர் அர். அள் ரகதட்ட 

இடவல்னரம் அர் உடம்பு டக் டக்வகன்று வசரடுக்கறக் வகரண்டட. 

ரனக்குத் டவும் கரஸ்டர் ஆிரன றரணத்டக் வகரண்டள் நதரல் 

லந்ட வசன்று டுத்டக் வகரண்டு ந்ட ரதப் ரதத் டி உபேி 

ிட்டரள். உடம்பு சூடு கண்டட. தக்கப் தக்கத் நய்த்ரள். அலரட 

சூடரண கண்ரீ் அர் உடம்தில் ிலந்ட. திநகு அர் அரபத் ன் 

தக்கரக இலத்டக் வகரண்டரர். ட வசரன்ணரலும் றரக ஆகரட. அர 

ரற்றுட ன்னுரட வதரறுப்பு ன்று ம்திணரள். இட ன்ணநர இந் 

வஜன்த்றல் இந் வஜன்த்றல் ன்ண ந் வஜன்த்றலும் அபேரட 

அந் றரனர ன்ணரல் புரிந்ட வகரள்ப படிரட. அட க்கு 

நண்டவும் நண்டரம். ரன் சர அன்ரணரகப் திநந்ள். சரகும் 
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ரில் கூட அரத் நடும் இந் உபேங்கலக்கு அரக் வகரடுத்டம், 

அர்கரப அறனறபேந்ட ீட்கும் தரசக்ற ரன். 

     நற்று த்றரணம் டந் ன்னுரட திரர்த்ரண ரநண. இபேரட 

உடம்ரத இப்தடி நனசரக்கறிபேக்கறநட? 

     ஆகரசரக இபே வரரடகரபபம் ிரித்டப் வதரி தள்பத்ர 

உபேரக்கற அரத் ன்னுள் அரத்ரள். இ பேரட கரல் 

குரரினுரட வடன்ணிஸ் தந்ரத் டி உபேட்டிிட்டட. அட பைம் 

பரனில் இபேக்கும் ற்வநரபே தந்நரடு வசன்று அடித்ட எட்டிக் 

வகரண்டட. றுரள் கரரனில் இண்டு தந்டகள் எட்டிக் 

வகரண்டிபேப்தரப் தரர்த் றணகன்.  Eight is a symbol! ன்று பணகறக் 

வகரண்டரர். ரன் பந்றண இவு ரணி நல் தடுத்ட ரந் 

ட்டுக்கரப றரணவு கூர்ந்ரர். திநகு அர் ர ஆம்தித்ரர். 

ட்டுக்கள். பல் ட்டு இண்டு தந்டகள் இரந்ட நதரல் அடுக்கடுக்கரக 

னர்ந்ட இரந்ட. 

     அந் இவுக்குப் திநகு ரக் வகரடுத்ட ீண்டும் அர பலடம்  

அரடனரம் ன்று ம்தி ஜளில் அந் த்றற்குப் தின்ணரல் றன்று 

திரர்த்றத்ரநபர அந கக்கு ிகறம் அர ங்நகர றபேப்த படிர 

ஏர் இடத்றல் ிட்டுிட்டர உர்ந்ரள். அட அள் சுக்க நண்டி 

சறலுர ஆிற்று. தரசக்ற அலரள். இபேந்டம் அள் ம்திணரள். அர 

ஏர் குந்ரரப் நதரல் தரரிக்க ஆம்தித்ரள். அரிடம் ங்கற ற்ந 

நத்றற்கரகக் கரத்றபேந்ரள். ிட்டுப் திடித்ரள். எபி றல் டத்டர 

கண்ரபச்சற ிரபரடுரப் தின்நரள். 
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     அபேரகற அண்டங்கபில் சறநற பூற ன்ந நகரபத்றல்கூட 

றனங்கபில் ணின் றரணத்ட ப் தரர்க்க படிர வதரி தள்பங்கரப 

உபேரக்கற அறல் ரடக்கபின் அறனங்கபின் சக்ற வகரண்ட ண்ரீப் 

தரசபடன் நசரகற ஏர் ிரக்கரக கரத்றபேந்ரள். அங்கு ரபேம் ணிர்கள் 

வன்தடில்ரன. அன்ரண தஸ் இபேந்ரள். நர ஏர் தநர ங்நகர 

தநந்ட வகரண்டிபேக்கும் நதரட அனுரட அனகறனறபேந் ிர தள்பத்றல் 

வதரபக்வகன்று ிலந்ட. அன்ரண வண்தற்கள் வரிச் சறரித்ரள். 

இப்நதரட இபேதட ரல்கலக்கு அப்தரல் சண பூறில் வநறத் 

கறரங்கபில் அந் த்றன் உச்சற வரிகறநட. கறரத்ட ஜணங்கரப 

பேடத்றற்கு எபேபரந அந் த்ரக் வகரண்டரட பேகறன்நணர். திநந் 

பல் குந்ரர அனுரட நர்ப்வதரந்டகபில் கறடத்ற டுக்கறன்நணர். 

     இந் இவுக்குப் திநகு றணகனுரட ரணி ீண்டும் கரரன 

நத்றல் ரந்ற டுக்க ஆம்தித்ரள். 

     அந் ரட்கபில் றணகரண ரட்டிக் வகரண்டிபேந் இன்வணரபே 

திச்சரணபம் ிடுதட்டட. அப்நதரட அபேரட ரணிினுரட 

உடம்பு வலக்க ஆம்தித்றபேந்ட. ரர்தகம் இண்டு டங்கரகப் 

வதபேத்றபேந்ட. சறநறட நத்றல் அலரட டிில் தடுத்டத் 

டெங்கறிட்டரர். அப்நதரட அள் சரர றரனில் இபேந்ரல் அலக்கு 

ஆச்சரிரய் இபேந்ட. ன்ணிடம் வரம்தவும் றர்ப்தரர்க்கப் தடுரக 

றரணத்ரள். சறன்ணள் வசரன்ணடநதரல் ஆண் வதண் பண்தரடுகபின் 

அறீிர? அர் ன்னுரட வதற்நநரர்கரபப் தற்நற அறகரக 

இடரில் அறகரக என்றும் வசரன்ணறல்ரன. அந்ப் திடிப்பும் 

திரப்பும் றகட்டும் நதரனறபேந்ட. அகஸ்த்ரத்ரகத் றபேம்தி தரர்ர 
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டெங்கறக் வகரண்டிபேந் கன் குரர் நல் வசன்று னித்ட. லக்கு 

அறர்ஷ்டநர? ன்று வசரல்னறக் வகரண்டரள். 

     அன்று இவு ீண்டும் றணகனுக்குக் கணவு ந்ட. ங்நக தரர் ரறசப் 

நதரர்கள். ிறப்பு நங்கபில் எந எபே ம். அர் ஆட்டின் அனநரனக் 

நகட்டிபேக்கறநரர். வட்டப்தடப் நதரகும் நகரறின் வசரக்கரிப்ரதபம்ரன். 

அன்று அந்க் கணின் ரறச ரனநதரன்ந வதபேத்டப் தடர்ந் ணின் 

அலடவகரண்நட அட ன்ண? ஆம் கசரப்புக்கரட அங்நக அலவகரண்நட 

ணின் ஆட்ரட வட்டுகறநரன். திநகு வசத்டப் நதரண ஆடுகவபல்னரம் 

உிர்த்ட லந்ட ணிர்கரபக் வகரன்று றன்ண ஆம்திக்கறன்நண. ணின் 

சரப்திட்ட ரறசம் அனுரட ிற்நறனறபேந்ட கறறத்ட தநீறட்டுக் வகரண்டு 

வபிந ந்ட ிலந்ட எபே சறன்ண ரறசப் தரகரக உிர்த் டடிப்புடன் 

டள்லகறநட. அந் அபவுக்கு உிர்த்ட ணிரணத் டத்டகறன்நண. த 

டித்றல் தபேத் எபே ரறசப் தத்ர தநந்ட வசன்று ணிணின் 

உடம்தில் தக்வகன்று எட்டிக் வகரள்கறநட. அப்தடி எட்டிக் வகரண்டு 

அனுரட அவ்பவு த்த்ரபம் உநறஞ்சற அன் கலந ிலந் திநகு 

அணிடறபேந்ட ிடுதட்டு ீண்டும் வதர வதரத்டப் தநக்கறநட. 

     ணின் ஏடப் தரர்க்கறநரன். எபிந்ட  வகரள்பப் தரர்க்கறநரன். 

படிறல்ரன. ல்நனரரபம் திடித்ட எபேர் தரக்கற இல்னரல் 

ினங்கறணம் டம்சம் வசய்கறநட. கரடசறரக ரறச தர்ம் நதரன்ந 

ணிணிடம் ினங்குகள் பேகறன்நண. அன் ஏடில்ரன. எபிில்ரன. 

ணபந்ட ன்ரண ினங்குகபிடம் அர்ப்திக்கறநரன். I which the meat is 

good ன்று ஆங்கறனத்றல் நதசுகறநரன். திநகு கணவு கரனந்ட ிட்டட. 

இரப் தற்நற வரம்த ரட்கள் நரசறத்டக் வகரண்டிபேந்ரர் றணகன். 
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     திநகு ன் டரிில் எபேரள் இவ்ரறு லறணரர். ரன் அரகத் 

ரிசறத்ணரநணன். டவுந நண்டரம் ன்நநர – இல்ரன ட 

வகரடுத்ரலும் அட வ்பவு அல்தரக இபேந்ரல்கூட ணப்பூர்ரக ட 

வகரடுத்ரலும் நதரடவன்று ன் றரணக்கறநரநணர அங்கு அனுக்கு 

அகு தஸ் வசய் ஆம்திக்கறநட. ன்ரணச் சர பேத்றக் வகரண்டு எபே 

நடல் ரகற ணக்குப் திடித்ரணச் சந்நரப்தடுத் ஆரச 

வகரள்கறநட. பற்சற வசய்கறநட. 
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ஆம், ணினுரட ரகரனரகரணம்ரன் அரணப் புனறரக் கூண்டில் 
அரடக்கத் டெண்டிட. இபேம்பு ஞரணம் பனறல் புனறரச் சறரநப்தடுத் 
அஹ்யயர.. அந்க் ரகரனரகரணம் அனுரட அநறவு தனப்தட 
அறகரிக்கச் வசய்ட. ணின் ன்னுரட வதரி இப்ரத றரணத்டப் 
தரர்த்ரன். இல்ரன அன் ரன உச்சறில் ங்நகர ரணத்றல் கண்கரபப் 
தறத்ரறு டந்ட வகரண்டிபேந்நதரட அங்கு ஏர் சறறுத்ர நதரய்க் 
வகரண்டிபேந்ட. அப்நதரட கணத் ரனப்தரம்பு த்றன் நனறபேந்ட லி 
அந் றபேகத்றன் நல் ிலந்ட. கணம் ீிரண நகம் இடும் 
சண்ரடரப் தரர்த் ணின் ஸ்ம்தித்ட றன்றுிட்டரன். அன் ரகில் 
அகப்தட்டரல் ன்ந றரணப்பு அரண ஜளரக் கற்திம் வசய் ரத்ட. 

     ஆம். அந்க் பேந அநறர பர்த்டக் வகரண்ட ணின். ணக்கு 

உடநண சரட்சறரக றன்ந ல்ரனரத் ன் கற்தணர சக்ற வகரண்டு எபே 

ிரக கணித்டிட்டுப் புநப்தட் டரன். உண்ர. குறரர அடக்கச் 

வசன்நநதரட அட அன் தல்ரன உரடத்ட. சரர பேர ன் 

வகரம்தரல் அரணக் கறறத்டத் ள்பிட. அற்கு திநகுரன் றரணத்தடி 

சூழ்றரனரக் கிக்கும் ர ணினுக்கு அனுரட வசனறல் எபே 

வநற. உத்நகம். குடெகனம் ல்னரம் இபேந்ட. 

     இபேந்டம் அனுக்குத் ன்ணிடம் குடிவகரண்ட றபேகவநற வரல்ரனரக 

இபேந்ட. ினங்குகரப அடக்கற ஆண்ட திநகு ன்ணில் றபிர்ந் 

ினங்கறணத்ரச் சரிவசய் ீச்சல் நதரட்டி ரத்ரன். ஏடிணரன். 

ஆட்டங்கரபக் கற்தித்ரன். வநறர தந்டகரப உபேரக்கற அன் நல் 

வசலுத்றணரன். ஆம். வபேப்புப் தந்ரப் திடித்டக் வகரண்டு கரட்ரட 

அறத்டக் வகரண்நட டந்ரன். சறன சங்கபில் அனுரட ம்திக்ரக 

வதரய்த்ட ி ிரகரப றன்று வசத்ரன். சறன ினங்குகபின் தரரனக் 

குடித்டத் ீர நரய் வகரண்டரன். நரய்க்கு ஆறுல் வகரடுக்கப் தனிப் 

தச்ரச இரனகரபக் கடித்ட உறழ்ந்ரன். திநகு அித்டிட்டரல் நக 
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ரத்டிட்டரல் ீிங்கள் குரநந்ட பேசற அறகரரக் கண்டு 

றபேகங்கரப நகரத்ட அித்டத் றன்ண ஆம்தித்ரன். நசகரிக்கக் 

கற்றுக் வகரண்டரன். 

     ன்னுரட வதண்டரட்டி ன்நரன். ன்னுரட கரல்ரட ன்நரன். 

நனற கட்டிணரன். ண்ிக்ரக ர ரடிணரன். திநகு அனுக்கு ல்னரந 

வசரற்கரக கரட்சற அபித்ட. அல்னட ரத்டக் வகரள்நரந ன்ந 

பர்ந் றரனில் ன்னுரட சரர்த்றத்ரத் ரநண ிந்ட வகரள்ப 

ஆம்தித்ரன் ணின். 

     ணின் சசம் நதசக் கறபம்திணரன். கரட்ரட அறப்தறல்ரன ன்நரன். 

வதரி ங்கபி ல் குடிரச கட்டிக் கலந டரடும் புனறகரபப் 

தரர்ரிட்டரன். இங்நக நட்ரட ஆடக்கூடரட. ன்ந நதரர்ரடத் வரங்க 

ிட்டரன். ீர் குடிக்க ந் ரரணின் நல் உந   குடிரச கட்டி அறல் 

உட்கரர்ந்ட அரகபில் படகறல் வள்ரப சரக்குக்கட்டிரல் நகரடு கறறத்ட 

கறழ்ந்ரன். புனற ர ஜளில் அரடத் ன் கலழ்ரத்ணம் அரண 

றரனவகரள்பரல் ிக்கச் வசய்ட. 

     இண்டு தக்கங்கபிலும் வதரி தரம் அலத்ற றரசு பரண நகரக 

ஆடுட ந்ப் தக்கத்றல் சரபம் ன்ந அநகர றரனில் ன்ரணக் 

கண்டரர் றணகன். சுரரக நர அர அலத் டந்ட 

வகரண்டிபேந்ர் றன்று இண்டு ரககரபபம் நநன டெக்கற ரன் 

ரகரனரகரன் ன்ரண ன்ணித்டிடு. ரன் ம்புகறநநன் ன்நரர். 

அப்நதரட கரரன ி பன்நர இபேக்கும். 

     கரற்று கறக்கறல் உபேரகும் சரம்தல் எபிர ந்ற ந்ட. 
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     அன்று அர் ஆதஸீ் நதரக நரகறிட்டட. தரஸ் ரிந்ட ி லந்ரர். 

தறலுக்கு எபே சறன்ணப் புன்ணரகர உறர்த்ரர் றணகன். அவ்பவு 

நரனகரபபம் தகல் இண்டு ிக்குள் படித்ட அரிடம் சர்ப்தித்ரர். 

     You are not a man, You are devil ன்நரர் அபேரட தரஸ் சறரித்டக் 

வகரண்நட. 

     No, we are Angels. We have come here to be blessed ன்நரர் றணகன். 

     தரஸ் கண்கரபப் திடக்கறத் நரரப குலுக்கறணரர். சறன்ணள் ரணி 

லுக்கட்டரரக அரிடம் நதசறச் சறரித்டச் சறநணகறம் தண்ிக்வகரண்டு 

னகுணர தரடகரத் ி றணகன் ரபேடனும் அறகரகப் நதசரறபேந் 

கரனங்கள் அட. அன்று ஆதமீறல் நரன ச ற்று பன்ணரகந படிந்ட 

ிட்டர? ற்ரந டிதரர்ட்வண்டுகலக்குச் வசன்று ல்நனரரபம் குசனம் 

ிசரரித்ரர். வசய்ட. கரட்ரட அறப்தறல்ரன. வரிந் 

பகங்கரபவல்னரம் தரர்த்ட  How do you do? ன்று நகட்ட திநகு நதசவும் 

வசய்ரர். தன நதர்கரப படகறல் வசல்னரய்த் ட்டிக் வகரடுக்கவும் 

வசய்ரர். ஏர் இரபஞன் அர் படகறல் ட்டிக் வகரடுக்கும் அபேரட 

அப்தரத்ணம் திடிக்கரடநதரல் டந்ட வகரண்டரன். ணப்பூர்ரக ‘ ஆம் 

மரரி’ ன்நரர். ரர்த்ரின் கணத்ர உர்ந்ரர். 

     அன்று வகுநம் ரநர கரன்டம்திநபட் தண்ி றரனில் 

அபேரட ரச அரசந்ட வகரண்டிபேந்ட. உள்லக்குள் திரர்த்ரண 

டந்ட வகரண்டிபேக்கறநட. ப்தடிச் வசரல்ட. இரன அரசட கூட 

அபேக்கு அன்று ீி வபிவு சுபிவு ல்னரம் நசர்ந்ட ன்னுரட 

றரனர அப்தட்டரக உர்த்றக் வகரண்டிபேப்தரக் கண்டரர். 
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     பூக்கள் சரர றரனகரப ிட ற நம் அறகரகத் வரிந்ட. ரணம் 

ன்றும் நதரல் அல்னரல் வகரஞ்சம் கலந இநங்கறிபேப்தட நதரல் தட்டட. 

எபிபேம் ட்சத்றங்கள் பலர அரடந்ட ணித்ணி உபேண்ட ஜறகறணர 

வரங்கட்டரன் நதரல் கரட்சற அபித்ண. வதரடரக ணம் எப்திடுரன 

எடக்க த்ணித்ட. இபேந்டம் இண்டு ட்சத்றங்கபின் இரடவபிரக் 

கண்கள் ஊர்ஜறரண நகரட்ரட ணம் ஸ்கரித்ட. 

     அன்று இவு அர் ரணி இப்தடி ன்ண றடீர்னு தஞ்சுநதரல் 

ஆகறிட்டீர்கள் ன்நரள். ததப்தில் அரில் கணத்ர ரப்தட 

நதரன்று இறுக்கறணரள். அப்நதரட அர் பகத்றன் பன் நநர 

றன்ணல்கள் வட்டிண. ர குநறட. அப்தடிந பர்ச்சறத்ட ிலந்ரர். ல்ன 

கரனம் அர எபேிரகப் புரிந்ட வகரண்டிபேந் ரணி தந்ட நதரய் 

ஊரக் கூட்டரனறபேந்ரள். சுரர் இண்டர ிக்கு அபேக்கு றரணவு 

றபேம்திட. ஏர் ஆப்திள், இண்டு ரரப் தங்கள், எபே 

ரசூர்ப்தரகுத்டண்டும் ல்னரம் சரப்திட்டரர். அன்புடன் அரப 

அரத்டக் வகரண்டரர். உடம்பு சரர றரனில் இபேப்தர அள் 

தரர்த்ரள். உடம்ரத வகரஞ்சம் திடித்ட ிடு ன்நரர் அர். அள் ரகதட்ட 

இடவல்னரம் அர் உடம்பு டக் டக்வகன்று வசரடுக்கறக் வகரண்டட. 

ரனக்குத் டவும் கரஸ்டர் ஆிரன றரணத்டக் வகரண்டள் நதரல் 

லந்ட வசன்று டுத்டக் வகரண்டு ந்ட ரதப் ரதத் டி உபேி 

ிட்டரள். உடம்பு சூடு கண்டட. தக்கப் தக்கத் நய்த்ரள். அலரட 

சூடரண கண்ரீ் அர் உடம்தில் ிலந்ட. திநகு அர் அரபத் ன் 

தக்கரக இலத்டக் வகரண்டரர். ட வசரன்ணரலும் றரக ஆகரட. அர 

ரற்றுட ன்னுரட வதரறுப்பு ன்று ம்திணரள். இட ன்ணநர இந் 
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வஜன்த்றல் இந் வஜன்த்றல் ன்ண ந் வஜன்த்றலும் அபேரட 

அந் றரனர ன்ணரல் புரிந்ட வகரள்ப படிரட. அட க்கு 

நண்டவும் நண்டரம். ரன் சர அன்ரணரகப் திநந்ள். சரகும் 

ரில் கூட அரத் நடும் இந் உபேங்கலக்கு அரக் வகரடுத்டம், 

அர்கரப அறனறபேந்ட ீட்கும் தரசக்ற ரன். 

     நற்று த்றரணம் டந் ன்னுரட திரர்த்ரண ரநண. இபேரட 

உடம்ரத இப்தடி நனசரக்கறிபேக்கறநட? 

     ஆகரசரக இபே வரரடகரபபம் ிரித்டப் வதரி தள்பத்ர 

உபேரக்கற அரத் ன்னுள் அரத்ரள். இபேரட கரல் 

குரரினுரட வடன்ணிஸ் தந்ரத் டி உபேட்டிிட்டட. அட பைம் 

பரனில் இபேக்கும் ற்வநரபே தந்நரடு வசன்று அடித்ட எட்டிக் 

வகரண்டட. றுரள் கரரனில் இண்டு தந்டகள் எட்டிக் 

வகரண்டிபேப்தரப் தரர்த் றணகன்.  Eight is a symbol! ன்று பணகறக் 

வகரண்டரர். ரன் பந்றண இவு ரணி நல் தடுத்ட ரந் 

ட்டுக்கரப றரணவு கூர்ந்ரர். திநகு அர் ர ஆம்தித்ரர். 

ட்டுக்கள். பல் ட்டு இண்டு தந்டகள் இரந்ட நதரல் அடுக்கடுக்கரக 

னர்ந்ட இரந்ட. 

     அந் இவுக்குப் திநகு ரக் வகரடுத்ட ீண்டும் அர பலடம் 

அரடனரம் ன்று ம்தி ஜளில் அந் த்றற்குப் தின்ணரல் றன்று 

திரர்த்றத்ரநபர அந கக்கு ிகறம் அர ங்நகர றபேப்த படிர 

ஏர் இடத்றல் ிட்டுிட்டர உர்ந்ரள். அட அள் சுக்க நண்டி 

சறலுர ஆிற்று. தரசக்ற அலரள். இபேந்டம் அள் ம்திணரள். அர 
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ஏர் குந்ரரப் நதரல் தரரிக்க ஆம்தித்ரள். அரிடம் ங்கற ற்ந 

நத்றற்கரகக் கரத்றபேந்ரள். ிட்டுப் திடித்ரள். எபி றல் டத்டர 

கண்ரபச்சற ிரபரடுரப் தின்நரள். 

     அபேரகற அண்டங்கபில் சறநற பூற ன்ந நகரபத்றல்கூட 

றனங்கபில் ணின் றரணத்டப் தரர்க்க படிர வதரி தள்பங்கரப 

உபேரக்கற அறல் ரடக்கபின் அறனங்கபின் சக்ற வகரண்ட ண்ரீப் 

தரசபடன் நசரகற ஏர் ிரக்கரக கரத்றபேந்ரள். அங்கு ரபேம் ணிர்கள் 

வன்தடில்ரன. அன்ரண தஸ் இபேந்ரள். நர ஏர் தநர ங்நகர 

தநந்ட வகரண்டிபேக்கும் நதரட அனுரட அனகறனறபேந் ிர தள்பத்றல் 

வதரபக்வகன்று ிலந்ட. அன்ரண வண்தற்கள் வரிச் சறரித்ரள். 

இப்நதரட இபேதட ரல்கலக்கு அப்தரல் சண பூறில் வநறத் 

கறரங்கபில் அந் த்றன் உச்சற வரிகறநட. கறரத்ட ஜணங்கரப 

பேடத்றற்கு எபேபரந அந் த்ரக் வகரண்டரட பேகறன்நணர். திநந் 

பல் குந்ரர அனுரட நர்ப்வதரந்டகபில் கறடத்ற டுக்கறன்நணர். 

     இந் இவுக்குப் திநகு றணகனுரட ரணி ீண்டும் கரரன 

நத்றல் ரந்ற டுக்க ஆம்தித்ரள். 

     அந் ரட்கபில் றணகரண ரட்டிக் வகரண்டிபேந் இன்வணரபே 

திச்சரணபம் ிடுதட்டட. அப்நதரட அபேரட ரணிினுரட 

உடம்பு வலக்க ஆம்தித்றபேந்ட. ரர்தகம் இண்டு டங்கரகப் 

வதபேத்றபேந்ட. சறநறட நத்றல் அலரட டிில் தடுத்டத் 

டெங்கறிட்டரர். அப்நதரட அள் சரர றரனில் இபேந்ரல் அலக்கு 

ஆச்சரிரய் இபேந்ட. ன்ணிடம் வரம்தவும் றர்ப்தரர்க்கப் தடுரக 
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றரணத்ரள். சறன்ணள் வசரன்ணடநதரல் ஆண் வதண் பண்தரடுகபின் 

அறீிர? அர் ன்னுரட வதற்நநரர்கரபப் தற்நற அறகரக 

இடரில் அறகரக என்றும் வசரன்ணறல்ரன. அந்ப் திடிப்பும் 

திரப்பும் றகட்டும் நதரனறபேந்ட. அகஸ்த்ரத்ரகத் றபேம்தி தரர்ர 

டெங்கறக் வகரண்டிபேந் கன் குரர் நல் வசன்று னித்ட. லக்கு 

அறர்ஷ்டநர? ன்று வசரல்னறக் வகரண்டரள். 

     அன்று இவு ீண்டும் றணகனுக்குக் கணவு ந்ட. ங்நக தரர் ரறசப் 

நதரர்கள். ிறப்பு நங்கபில் எந எபே ம். அர் ஆட்டின் அனநரனக் 

நகட்டிபேக்கறநரர். வட்டப்தடப் நதரகும் நகரறின் வசரக்கரிப்ரதபம்ரன். 

அன்று அந்க் கணின் ரறச ரனநதரன்ந வதபேத்டப் தடர்ந் ணின் 

அலடவகரண்நட அட ன்ண? ஆம் கசரப்புக்கரட அங்நக அலவகரண்நட 

ணின் ஆட்ரட வட்டுகறநரன். திநகு வசத்டப் நதரண ஆடுகவபல்னரம் 

உிர்த்ட லந்ட ணிர்கரபக் வகரன்று றன்ண ஆம்திக்கறன்நண. ணின் 

சரப்திட்ட ரறசம் அனுரட ிற்நறனறபேந்ட கறறத்ட தநீறட்டுக் வகரண்டு 

வபிந ந்ட ிலந்ட எபே சறன்ண ரறசப் தரகரக உிர்த் டடிப்புடன் 

டள்லகறநட. அந் அபவுக்கு உிர்த்ட ணிரணத் டத்டகறன்நண. த 

டித்றல் தபேத் எபே ரறசப் தத்ர தநந்ட வசன்று ணிணின் 

உடம்தில் தக்வகன்று எட்டிக் வகரள்கறநட. அப்தடி எட்டிக் வகரண்டு 

அனுரட அவ்பவு த்த்ரபம் உநறஞ்சற அன் கலந ிலந் திநகு 

அணிடறபேந்ட ிடுதட்டு ீண்டும் வதர வதரத்டப் தநக்கறநட. 

     ணின் ஏடப் தரர்க்கறநரன். எபிந்ட வகரள்பப் தரர்க்கறநரன். 

படிறல்ரன. ல்நனரரபம் திடித்ட எபேர் தரக்கற இல்னரல் 

ினங்கறணம் டம்சம் வசய்கறநட. கரடசறரக ரறச தர்ம் நதரன்ந 
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ணிணிடம் ினங்குகள் பேகறன்நண. அன் ஏடில்ரன. எபிில்ரன. 

ணபந்ட ன்ரண ினங்குகபிடம் அர்ப்திக்கறநரன். I which the meat is 

good ன்று ஆங்கறனத்றல் நதசுகறநரன். திநகு கணவு கரனந்ட ிட்டட. 

இரப் தற்நற வரம்த ரட்கள் நரசறத்டக் வகரண்டிபேந்ரர் றணகன். 

     திநகு ன் டரிில் எபேரள் இவ்ரறு லறணரர். ரன் அரகத் 

ரிசறத்ணரநணன். டவுந நண்டரம் ன்நநர – இல்ரன ட 

வகரடுத்ரலும் அட வ்பவு அல்தரக இபேந்ரல்கூட ணப்பூர்ரக ட 

வகரடுத்ரலும் நதரடவன்று ன் றரணக்கறநரநணர அங்கு அனுக்கு 

அகு தஸ் வசய் ஆம்திக்கறநட. ன்ரணச் சர பேத்றக் வகரண்டு எபே 

நடல் ரகற ணக்குப் திடித்ரணச் சந்நரப்தடுத் ஆரச 

வகரள்கறநட. பற்சற வசய்கறநட. 
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நீக்கல்கள் - சாந்ேன் 

 

அனுஷட டீ்டினறனந்ட ஆஸ்தத்றரிக்குப் ஶதரற்கு தஸ்ஷம ம்திப் 

னண்ிறல்ஷன. அட ைத்ஷப் வதரறுத்ட. ைறன ஶஷபகபில், ஆனடிச் 

ைந்றக்குப் ஶதரண ஷகஶரஶடஶ தஸ் கறஷடத்ட, அஷித்றரனத்றற்குள் 

ஆஷபப் தட்டத்றல் வகரண்டுஶதரனேம் ிட்டுிடும். இன்னுஞ் ைறன 

ஶஷபகபில் - அப்தடித்ரன் அறகம் ஶர்கறநட. - தஸ்ஷமக் கண்ரற் 

கரண்தஶ வதரி தரடரகறிடும். அப்தடிரண ஶஷபகபில், தட்டம் 

ஶதரய்ச் ஶை இண்டல்ன - னென்று ித்றரனனரகும். ஷைக்கறள்ரன் 

ம்திக்ஷக. ஆகக்கூடிட, னக்கரல் ித் றரனத்றற்குள் ஶதரய்ச் ஶைர்ந்ட 

ிடனரம். ஆணரல் அடவுங்கூட அனம்வதரட்டு ஶம்... 

 

டீ்டினறனந்ஶ ‘ஸ்வதமற’ஷண டுத்டக் வகரண்டு ஶதரக னடிரட. 

வகரஞ்ைம் னந்றப் திந்றணரல், இவ்பவு தரடும் ீரகறிடும். ‚ப்தடினேம், 

டுத்ட ரற்தத்ஷஞ்சு றறத்டக்குள்ஷப குடுத்றட ஶடம் -- இல்னரட்டி, 

றச்ைர என்றும் வைரல்ன னரட.‛ ன்று ிஜன் ஶற்ஷநக்ஶக 

வைரல்னறினந்ரன். ிஜன் இனுஷட ற வனங்கற கூட்டரபி. 

வடரக்டர். வதரி ஆஸ்தத்றரிில்- தட்டத்றல்ரன் இப்ஶதரட ஶஷன. 

அனுஷட உிரறம், ‘அட்ஷமர’றம்ரன் இந் ிம் சுனதரக 

டக்கப் ஶதரகறநட - ணீ்றஷணக்ஶகடு, ததப்ன, ஆட்டதரட்டறல்னரல். 

 

ஷைக்கறபிற்ரன் ஶதரட ன்று ீர்ரணிப்தஷத் ி ஶறு றினக்க 

னடிரட. ‘ஸ்வதமற’ஷணனேம் அங்கு ஶதரய்த்ரன் டுத்ரக 
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ஶண்டிினக்கறநட. 

 

‘மறப்’ ஷத் கரற்ைட்ஷடஷனேம், ‘னஷ்-ஶர்ட்’ஷடனேம் னன்ஶணற்தரடரக-

ைற கனறப்-ஶதரட்டுக் வகரண்டரன். ிஜன் ந் ஆஸ்தத்றரிச் ைறட்ஷடஷ 

ஞரதகரக டுத்டக்வகரண்டரிற்று. ஷைக்கறஷபத் ள்பிக்வகரண்டு 

னநப்தட்டஶதரட, அனுக்குள்ஶப ைரடரண கூச்ைரய்த்ரணினந்ட. சும்ர, 

ிஜஷணப் ஶதரய்ப் தரர்த்டிட்டு, அப்தடிஶ தட்டத்றற்குப் ஶதரய்ிட்டு 

னரகஶ, ஷணிிடம் வைரல்னறினந்ரன். அறக்கு இப்ஶதரட 

ிதஞ் வைரல்னத் ஶஷில்ஷன; இந் ‘வடஸ்’டின் னடிஷப் தரர்த்டத் 

ஶஷரணஷப் ஶதைறக்வகரள்பனரம். 

 

அறக்கும் இனுக்கும் கல்ரரகற, னகறந ைறத்றஷ இண்டு னடம். 

கரல் கல்ரம்ரன். அந்க் கரல் கரனத்றஶனஶ, இன் கணக்கக் 

கற்தஷணகள் தண்ிக் வகரண்டினந்ரன். ீண்ட கரனத் றட்டங்கள், அகற 

ஏிங்கபரக வஞ்ைறற் தறந்ட உஷநந்டஶதரண, அள் றநனம் ிறகற, 

ன் ஶரற்நனம் னடினேரக, இணட ிந்ட இடஷில் னஷபத்டத் 

பிர்த்றனக்க ஶண்டுஶ - அட டக்கில்ஷன ன்தஷ அணரற் 

வதரறுத்டக் வகரள்ப னடிில்ஷன... 

 

றனப்தித் றனப்திப் தரீட்ஷை றேறக் ‘குண்டடிக்கறந’ ரன் ரறரி, ரர 

ரம் ‘ரிைல்ட்’க்கரக கரத்றனந்ட; ஆஷை அறரய், ரற்நத்றல் 

அடுத்டுத்ட னடிகறநஶதரட -  
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‘ங்ஶக றேக்குகறநட’ ன்று னரிில்ஷன. ரணநறந் ட்டில், 

ங்கபினரிறம் ந்க்ஶகரபரறும் வபிப்தஷடரில்ஷன ன்தட 

வரிந்ட. ைரைரிக்குக் வகரஞ்ைம் ஶனரினந் உடற்கூற்று அநறவு, 

ிஜணிடம் ஶதரகத் டெண்டஶ, ஶதரணரன். ‚அடரன் ைரி; இப்தஶ ரட 

வைய்ிநடரன் னத்ற. ட ஶதரணரல், திநகு ன்ண வைய்டம் அவ்பவு 

தனணிரட‛.. ன்று, ிஜன் உற்ைரகப்தடுத்றணரன். றனஷநகறம் 

அவ்பவு ைறக்கனரில்ஷன. 

 

‚னல்ஶன, உன்ஷண ’வடஸ்ட்’ தண்டம் அறஷன என 

ஶகரபரறுறல்ஷனவண்டர, திநகு, அஷ என ஶனடி வடரக்டரிட்ஷடக் 

கூட்டிக் வகரண்டு ஶதர...‛ 

 

ன்ஷண ப்தடிப் தரிஶைரறத்டக் வகரள்ப ஶண்டுவன்று அன் 

அநறந்ஶதரட ’ற சுகரண வடஸ்ட்’ -ன்று வரிந்ட. ப்தடி 

’ஸ்வதமறன்’ டுக்கறநட ன்தட னரிில்ஷன. ஶகட்டரன். அற்கும் 

ரட னஷந அல்னட கனிகள் இனக்கக்கூடும்.. 

 

‛ீரன் டுத்டக் குடுக்கஶடம். ‘வடஸ்ட் ரினைப்’ னிணம்‛ ிஜன் 

தனறன் னகத்றல், குறும்ஶதர, ைறரிப்ஶதர னந்டக்குக் கூட இல்ஷன! 

 

‘கவுண்ட’ரின் வபிஶ றன்று வல்னத் ட்டிணரன். ரஶர எனர் - 

ஆய்வுக்கூட உிரபரய்த்ரணினக்கும் - ந்ரர். ிஜன் ந் 

ைறட்ஷடஷ ீட்டிணரன். வதர், ட, ன்ண தரிஶைரஷண - 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      99 
 

ல்னரிதனம், அந்த் டண்டில் ிஜன் ரஶண குநறத்டக் 

வகரடுத்றனந்ரன். 

 

‘வடஸ்ட் ரினைப்’ இல்ஷன - கறட்டத்ட்ட அஶ அபில், சுத்ரகக் கறேி 

திபரஸ்டிக் னெடிஶதரட்ட, ைறநற ஶதரத்ல் என்று கறஷடத்ட. 

 

ஶர என ’ரர்ட்’டினறனந் ிஜஷணத் ஶடிப் ஶதரணரன். ‚ங்ஶகினந்ட 

டுக்கப் ஶதரகறநரய்? ‘குரர்ட‛மறஷன, ன் அஷநக்குப் ஶதரணர, 

ைறரினக்கும்....‛ 

 

‚அட ைரிில்ஷன; ீில்னர ஶத்றஷன, ரன் அங்க ணிரய்ப் ஶதரநட 

அவ்பவு ல்னரிரட...‛ 

 

‚அப்த, ஶந ன்ண வைய்ிநட? இங்க உள்ப ஆஸ்தத்றரி ‘னவட்டிரி’ஷப 

ம்தி உள்றக்குப் ஶதரஶகனரட....‛ வகரஞ்ை ஶ ஶரைஷணக்குப் திநகு- 

 

‚...இங்க ர‛ ன்று வைரல்னறக் கூட்டிப் ஶதரணரன். 

 

ஏரிடத்றல் ரிஷைரக ரஷனந்ட ைறன்ணச்ைறன்ண அஷநகபினறனந்ண. 

வரங்கனறனறனந் அஷநக்கஷ ிஜன் வல்னத் ள்பிணரன். அட 

கக்கூஸ் அல்ன. ஆஸ்தத்றரி ஶஷனரட்கள் ட்டுனட்டுக்கஷபப் ஶதரட்டு 

ஷக்கறந அஷந. இந் ரிஷை அஷநகள் ல்னரஶ அப்தடித்ரன் 

ஶதரனறனக்கறநட. 
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ிஜன் அஷநக்கஷத் ள்றகறநஶதரஶ, என ஶஷனரள் தரர்த்ட 

ிட்டரன். அைரக ஏடி ந்ரன் - உடம்ஷத ஷபத்டக் வகரண்டு; றன்ந 

இடத்றஶனஶ கரற் வைனப்ஷதக் கற்நற ிட்டு ிட்டு. 

 

‚ர-?‛ ஶகள்ிஶ ங்கறட. இனுக்கு அந் ஆள் ஶல் ஶகரதரக 

ந்ட; தரிரதரனேறனந்ட. 

 

ிஜன் ஶகட்டரன். 

 

‚இந் ர, ‘னரப்’தில் குடுக்கறநடக்கு ஶர ‘ஸ்வதமறன்’ டுக்க 

ஶடரம். இடக்குள்ஷப டப்னரய் இனக்குடரஶண?....‛ 

 

‚ஆரங்க, ஆரங்க.. டிரப் ஶதரனரனங்க‛ 

 

‚ைரி; ீ ஶதரய் அந்ப்தடர ஆறுனர டு.. டுத்ட ‘னரப்’திஷன குடுத்றட்டு 

ர- ரன் ‘ரர்ட்’டிஷன ரணினப்தன்...‛ - ிஜன் இஷணப் தரர்த்டச் 

வைரல்னறிட்டுத் றனம்திணரன். 

 

‚ர தப்தடரப் ஶதரனரனங்க... உள்ப, ல்ன ‘கறப ீ’’ணர இனக்கு...‛ அந் 

ஆறம் ஶதரய் ிட்டரன். 

 

கஷத் ள்பி உள்ஶப ஶதரணரன், இன். றகவுந் டப்னரய்த்ரணினந்ட. 
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ைறநற அஷந. ந்டி அகனங்கூட இரட. அறல் அஷரைற இடத்ஷ, 

சுரிஶனஶ கட்டப்தட்டினந் ‘நரக்ஷககள்’ திடித்டக் வகரண்டினந்ண. என 

னெஷனில் ண்ரீ்க் குரய் இனந்ட. ‘ல்ன இடந்ரன்’ ன்று ண்ிக் 

வகரண்ஶட கஷ ைரத்றணரன். னட்ட னடிரட ஶதரனறனந்ட. 

னட்டுற்கரகப் ஶதரடப்தட்டினந் கட்ஷட இறுகறக் கறடந்ட. றஷனில் 

கட்டிினந் கிற்றுத் டண்ஷட இறேத்ட, கில் அடித்றனந் ஆிில் 

இறுகச் சுற்நறணரன். ‘வபிினறனந்ட ள்பிணரறம் றநரட’ ன்கறந 

றச்ைம் ந்தின் ரன் உள்ஶப ந்ரன். கரற்ைட்ஷடப் ஷதினறனந் 

ஶதரத்ஷன டுத்டத் ட்டின் ஶல் ஷத்ஶதரட ரன், ஜன்ணல் கண்ில் 

தட்டட. ஜன்ணற் கின் ஶல் தரற, கண்ரடி! 

 

அனஶக ஶதரய் றன்று தரர்த்ரன். ன்னுஷட ஷன ப்தடிரட வபிஶ 

வரினேம் ஶதரனத்ரணினந்ட. தரில்ஷன. ஷன ட்டும்ரஶண’ ன்கறந 

என றம்ற, ஜன்ணறக்கூடரய்ப் தரர்த்ரல், ஆஸ்ப்தத்றரிின் ற்ந 

கட்டிடங்கள் உ உரய் றன்நண. றர்த் கட்டிடத்றன் ஶல் ரடிில், 

ரிஷைரக ஜன்ணல்கள். ல்ன கரனரக அங்கு எனஷனேம் 

கரில்ஷன. அந்க் கூட்டத்றற்கும் இந் அஷநக்கும் டுினறனந் 

னற்நத்றல் ரஶர ஶதரணரர்கள். இந்ப் தக்கம் தரர்க்கறநரக னறல்ஷன. 

 

இண்டு னென்று னடங்கறக்கு ஶனரகக் ஷக ிட்டினந் தக்கத்றல் 

இப்ஶதரட  ஷக ஷப்தட என ரறரிரய்த்ரன் இனந்ட. பம் ரட 

ஶதரன, ைலணி ஶதரட்டுக் ஶகரப்தி குடித்டப் தகறனுக்குக் கனப்தட்டிஷக் 

கடித்டக்வகரண்டு குடிக்கச் வைரல்னறக் வகரடுத்ரற் ஶதரனவும்  இனந்ட. 
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ப்தடிச் ைரினம் வ்பவு ஶம் டுக்கும் ன்றுத் வரிில்ஷன. 

 

கடிகரத்ஷப் தரர்த்ரன். ி தத்ஶகரல். னடிந்டதின் வ்பவு ஶம் 

டுத்றனக்கறநட ன்று தரர்க்க ஶண்டும் ன்று றஷணத்டக்வகரண்டரன். 

 

ணம், ங்வகங்ஶகர ஏடிக் வகரண்டினந்ட. தட்டம் ஶறு. இந்ப் 

தட்டத்டடன் ணஷ என னகப்தடுத் னடிரல், என்றுஞ் வைய் 

னடிரட ன்தட அனுக்குத் வரினேம். ணஷ றஷனப்தடுத் னன்நரன். 

றனிர ரட்கபில் ஶகரிறக்குப் ஶதரய், ைரறஷக் கும்திட னல்ட 

ஶதரன இனந்ட இந் னற்ைற. ரன் இப்ஶதரட வைய்ட வகரண்டினக்கறந 

ஶஷன, ஷணிக்குத் வரிந்ரல் ன்ண றஷணத்டக் வகரள்ரள் ன்ந 

றஷணப்ன ந்ட. 

 

தஷ ‘வக்ணிக்’குகள் என்றுஞ் ைரிில்ஷன. ைலணினேங் கனப்தட்டினேந்ரன். 

னற்கட்டஶ இன்ணம் னடிில்ஷன.... வபிஶ, ரஶர ஆர்ப்தரட்டரகப் 

ஶதைறக் வகரண்டு ஶதரணரர்கள். இந் அஷநஷத்ரன் றநக்க னகறநரர்கஶபர 

ன்று, என றறடம் ஶதைரல் றன்நரன். அந்ப் ததப்தில், இவ்பவு ஶம் 

தட்ட தரடும் ீரய்ப் ஶதரிற்று. அர்கள் இங்கு ில்ஷன - குல்கள் 

ரண்டிப் ஶதரய், ஷடதரஷில் ங்கற ஷநந்ட ஶதரிண. 

 

ீண்டும் னன்று என றஷனக்கு ந் தின் ஶத்ஷப் தரர்த்ஶதரட, 

இப்ஶதரஶ தத்ட றறடரகற ிட்டுனந்ட; ‘வகறரகச் வைய்ட னடிக்க 

ஶடம்’ ன்கறந உறுற ணஷ றஷன றறுத் உிரினந்ட. 
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தடிக்கறந கரனத்றல், எத் ஶரர்கறக்குள் னங்கற ‘ன் ஷகஶ 

ணக்குி’ ‘வள்ஷபஶண வபிஶறு’ - ன்கறந ைணங்கவபல்னரம் 

அப்ஶதரஷ ‘ரீன் ஜ்’ அர்த்ங்கறடன் இப்ஶதரட றஷணில் ந்ண. இந்ப் 

ததப்திறம் ைறரிப்ன ந்ட. 

 

‚ர.... உள்ஶபரன் இனக்கறநஙீ்கபர?......‛ ன்கறந ஶகள்ி, இஷணத் 

றடுக்கறடச் வைய்ட ஶதரன, இனந்ரற்ஶதரல் வபிினறனந்ட ந்ட. அந் 

ஆபரய்த்ரணினக்கும். ைட்வடன்று தரய்ந்ட, கஷ அறேத்றப் திடித்தடி 

‚ஏஶரம் இன்ணம் னடிஶல்ஷன...‛’ ன்நரன். குல் அஷடக்க. 

 

‛ைரிங்க, ைரிங்க... ர வபிஶ ஶதரிட்டீங்கஶபரன்னு தரத்ஶன்.. ீங்க 

இனங்க...‛-குல் கர்ந்ட... அன் ஶல் அைரத்றக் ஶகரதம் ந்ட, 

இனுக்கு. 

 

கடிினறனந்ட றனம்தி, ீண்டும் ன் இடத்றற்கு - ஜன்ணனடிக்கு ந் 

ஶதரட, றர்த் ரடி ஜன்ணல்கபில் ஆள் டரட்டந் வரிந்ஷ 

அரணித்ரன். எஶ ஆத்றரய் ந்ட. ரஶர இண்டு னென்று ஶதர், 

அங்ஶக றன்று ஆறுனரகப் ஶதைறக் வகரண்டினந்ரர்கள். இந்ப் தக்கந் 

றனம்தில்ஷனரன்; ஆணரல் ற்வைனரகத் றனம்திணரல், இன் கட்டரம் 

கண்ிற்தடுரன். சுர்த் ட்டின் என னெஷனில் டங்கறப் ஶதரய்க்கறடந் 

கடரைற ட்ஷட கண்ிற் தட்டட. டுத்டத் டெைற ட்டி, ிரித்டப் தரர்த் 

ஶதரட, ஜன்ணனறல் இன் ஷனஷ ஷநக்கறந அபவுக்குச் ைரினம் 
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ஶதரனறனந்ட. ற தரடுதட்டு, ஜன்ணல் இடுக்குகபில் அஷச் வைரனகற 

ஷநக்கப் தரர்த்ரன். இஷ ிட்டு, ஶதரத்ஷனனேம் ைீற நறந்டிட்டுப் 

ஶதரய்ிட ஶண்டுவன்கறந அற றேந்ட. அடக்கறக் வகரண்டரன். 

 

கணவுகபின் ஶரல்ிஷ இணினேம் வதரறுக்க னடிரட.. இல்னரிட்டரறம், 

கரரட வரிந்ரக ஶண்டும்...  எனதடிரக, ட்ஷடஷ ஜன்ணனறற் 

வதரனத்ற ஶதரட, அட அந்ஶத்றல் றற்குரப் ஶதரன றன்நட. என 

னெஷனில் ட்டும் ீக்கல். தரில்ஷன. வபிில் இனந்ட 

தரர்ப்தர்கறக்கு, றச்ைரக இஷணத் வரிரட; ஆணரல், இனுக்கு 

வபிஶ ல்னரந் வரினேம். 

 

ீக்கல் றஶ தரர்த்ரன்; அந் ரடி ஜன்ணல்கபனகறல் அப்ஶதரட 

றன்நர்கள் இல்ஷன. இண்டு ‘ஶர்ஸ்ரர்’, அைரக டந்ட னட 

வரிந்ட. எனத்ற, ஜன்ணஷன வனங்கற ந்ரள். ஷகினறனந் ஶர 

கரகறங்கஷப ிரித்ட வபிச்ைப் தடுகறந ரறரிப் திடித்ட, அந் 

இடத்றஶனஶ றன்று தடிக்கனரணரள். இன் ஶத்ஷப் தரர்த்ரன். இனதட 

றறடரகறக் வகரண்டினந்ட. 

 

வபிஶ இனந்ன், ீண்டுங் குல் வகரடுக்கனரம். ிஜன் கூட ஶடி 

ந்ரறம் னரம்... 

 

‘டக்வகன்று னடித்டிட ஶண்டும்’ - ன்று றனம்தவும் றஷணத்டக் வகரண்ட 

ஶதரறஶனஶ, அஷச் சுனதரக னடித்டக் வகரள்ற்கரண றனேம் அன் 
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ணறற் தபிச்ைறட்டட. 

 

கடரைற ட்ஷட ீக்கறடரகப் தரர்த்ரன். அந் ‘ஶர்ஸ்’ இன்ணனம் 

அங்ஶகரன் றன்று வகரண்டினந்ரள். ‘அகு’ ன்ந வைரல் கறட்டவும் ரட. 

‘ைரரம்’ ன்று ஶண்டுரணரல் - அடவும் ஶரைறத்ட - வைரல்னனரம். 

கறுப்ன இபடரன். உடற்கட்ஷட றர்ிக்க னடிரதடி, ‘னைணிஃஶதரர்ம்’ 

றன்நட. தரகறல்ஷன. 

 

அள், ரணநறரஶன இனுக்கு உனரணரள். 

 

இன் ற சுத்ரக அறஷட ‘னைணிஃஶதரர்ம்’, வரப்தி, 

ல்னரற்ஷநனேம் ன் ணரஶனஶ கற்நறிட்டரன். 

 

கற்தஷணகள் கற்திங்கள் ல்னரம், அள் ஶனக்கு ஶஶஶ றன்நரல், 

றர்ைணம் ஶதரனஶ இஷண றேப்தி, ஊக்கப்தடுத்றண..... 

 

உச்ைத்ஷ ஶரக்கற ிஷந் கங்கள். 

 

ல்னரம் னடிந்ஶதரட, ‘அப்தரடர’ ன்நறனந்ட. கஷத் றநந்ட வகரண்டு 

வபிஶ ந்ஶதரட, அந் ஶர்ஸ் ீட தச்ைரத்ரதனம் ன்ணில் 

ஆத்றனம் வகரண்டரன். 
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பாசம் - ேி. ஜானகிான் 

 
ைரரட அைத்டி ஶஷட னன்ணரல் றன்நரர். கல்றப் திள்ஷபரஷப் 
தரர்த்ரர். வற்நற னகட்டில் குட்டிக் வகரண்டரர். ஶரப்னக்கம் ன்று 
கரஷப் திடித்டக்வகரண்டு ஶனைரக உடம்ஷத ஶறம் கலறேம் 
இறேத்டக்வகரண்டரர். 
 
‚ன்ணர னங்கரஷன டக்கற உட்கரர்ந்ட றேந்டண்டுரன் ஶதரஶடன் ரற 
டஷ. உணக்கு இனக்கறந தனம் ரனக்கு இனக்கு? ீ ன்ண சுப்தரன் 
ரறரி றத்கண்டம் னர் ஆனேைர? சுப்தரன் ரறரி னெட்டு ிரறர, 
ப்பட்ப்ர, ண்ஷடக் கறறுகறறுப்தர உணக்கு?‛ ன்று ரஶர வைரல்ட 
ஶதரனறனந்ட. ரனம் வைரல்னில்ஷன. அஶரன் வைரல்னறக் வகரண்டரர். 
அந் ணஶ ஶறம் வைரல்னறற்று. ‚ணக்கு றேதத்ஶறே சுரன். 
சுப்தரனுக்கு அறுதத்ரறு சுரன். இனக்கட்டும். ஆணர ரஷப் தரர்த்ர 
றேத்ஶறேன்னு வைரல்றர? ன்ஷணர, அஷணர? தறணஞ்சு னக்ஷம் 
இனதட னக்ஷம்னு வைரத்ட ைம்தரறச்ைர ஆிடுர? அடித் வன்ணட்ஷட 
ரறரி தரபம் தரபர இப்தடி ரர் கறஷடக்குர? ஷகிஶனனேம் 
ஆடுைஷினறனேம் கண்டு கண்டர இப்தடிக் கல்றச் ைஷ கறஷடச்சுடுர? 
கனறரம் தண்நரணரம் கனறரம்! உனகம் னறேக்கக் கூட்டிரச்சு! 
ஶரபம் வகரட்டி, ரனறகட்டி கஷடைறப் வதரண்ஷனேம் ஶஜரடி ஶைத்ட, கட்டுச் 
ைரம் கட்டி ல்னரஷனேம் ண்டி த்றப்ட்டு, ீ, ன்ண தண்ப் ஶதரஶந? 
ஶகரடஷக் கஞ்ைறனேம் ரத்றஷனேம் ைரப்திட்டுண்டு; வதரங்கப் வதரங்க 
வந்ீர் ஶதரட்டு உடம்ஷதத் டடச்சுக்கப் ஶதரஶந! ஷகஷக் கரஷன ைீற 
இப்தடி, என ரஷபக்கு ந்ட கரஶரிிஶன என னறேக்குப்ஶதரட 
னடினேரன்ஶணன்!‛ 
 
ைரரட சுற்றும்னற்றும் தரர்த்ரர். அைத்ட இஷனகள் ைறறைறறவன்று 
ன்ணஶர வைரல்னறக் வகரண்டினந்ண. கரஶரிக்குப் ஶதரகறந ைந்றல் 
இந்ண்ஷடனேம் அந்ண்ஷடனேம் குபித்டம் குபிக்கவும் ஆண்கள், வதண்கள், 
குறரன்கள் ல்னரம் கடந்டவகரண்டினந்ரர்கள். னக்கரல்ரைற னட 
னகங்கள் - ஶதரகறந ரக்கறல் தட்டுப் னடஷகள், வறுங் குடங்கள் - னகறந 
ரக்கறல் வைரபப்வைரபப்வதன்று ஈப் தட்டுப் னடஷகள், றஷந குடங்கள். 
ஈக்கரனறல் தரஷ ண் எட்டி றபகு றபகரகத் வநறக்கறநட. கலஷத்ண்டு 
ரறரி என குட்டி - ந்ரறு சு - குபித்டிட்டு அம்ரக னகறநட. 
கரஶரிில் குபித்டிட்டு அங்ஶகஶ உஷட ரற்நற, ீன வறப்னடன் 
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ஶைனம் தட்டுக்கஷ ஶஷ்டிகள் ரஷனந்ட னகறன்நண. னக்கரறம் வரிர 
னகங்கள். 
 
‚கனறரர?‛ ன்று என ைத்க் ஶகள்ி. என ீன வறப்ன ஶட்டிரன் 
ஶகட்டட. 
 
‛ஆரம்.‛ ன்று ைரரட அந் னகத்ஷப் தரர்த்ரர் கண்ில் 
ஶகள்ிஶரடு. ணைறற்குள் ‘ன் இப்தடிக் கத்ஶந? ரன் ன்ண வைிடுன்னு 
வணச்சுண்டிர?‛ ன்று ஶகட்டரர். 
 
‚வரினறர?‛ ன்நட அந் ைனஷ ஜரிஷக ஶஷ்டி. ‚ரன்ரன் ைலரஶரட 
ச்ைறணன் - டஷ!‛ 
 
‚அப்தடிர?... ஆரர இப்த வரிநட. ைட்டுனு அஷடரபம் னரிவன... 
இன்னும் தனகரம் தண்னறஶ. ஶதரங்ஶகர... ரத்றரி னறேக்க ில்வன 
ந்றனப்ஶதள்‛ ன்று உதைரம் தண்ிணரர் ைரரட. 
 
‚இர, சுப்தரஶரட ைறத்ப்தர. குடும்தத்டக்ஶக வதரிரபர இனந்டண்டு, 
ல்னரத்ஷனேம் டத்ற ஷக்கநர‛ ன்று தக்கத்றனறனந் இன்வணரன 
ைனஷ ஶட்டிிடம் அநறனகப்தடுத்றற்று டஷ ஶட்டி. அர் ஶதரணரர். 
 
‚இர் ந்ட...‛ ன்று ன்ணஶர ரஶர ன்று அநறனகப்தடுத்வும் வைய்ட. 
 
‚ீங்க ஶதரங்ஶகர - ரன் ஸ்ரணம் தண்ிிட்டு ந்டடஶநன்‛ ன்று 
ைரரட அர்கஷப அனுப்திணரர். 
 
ணசு வைரல்னறற்று. ‚ைலரவுக்கு ச்சுணணர? சுப்தரர, ப்தடிடர இப்தடி றே 
வதண்ஷப் வதத்ஶ! எஶரன குட்டிக்குர கனறரம்னு ில் ினர 
ைம்தந்றகஷபனேம் ரப்திள்ஷபகஷபனேம் ச்சுணன்கஷபனேம் வகரண்டு 
இநக்கஶந. கரஶரிிஶன கரல் ட்நடக்குள்ஶப இன்னும் த்ஷண 
ச்சுணன்கஷபப் தரக்கப் ஶதரஶநஶணர!‛ 
 
அைத்ஷ ிட்டு, தரஷ அற அற, கரஶரிஷ ஶரக்கற டந்ரர் 
ைரரட. டேணிஷ டுத்ட இடுப்தில் வைனகற, னங்கரல் வரிகறந 
னெனக்கச்ைம். னட ஶரபில் என ஈரிஷத் டண்டு - றநந் தரப ரர்ன, 
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க்கறண ிறு, ைஷ பர கண், னறேக்கரட - இவ்பஷனேம் ரஶண 
தரர்த்டக்வகரண்டரர். 
 
கரஶரி னறல் கரல் ட்டு னன்ஶத, வனினறனந் வுல் ைத்ம் 
வரடங்குட ஶகட்டட. ரகஸ்னம் வரடர்ந்ட. தத்ஷ 
ிக்குஶல்ரன் னகூர்த்ம். ி ட்டுக்கூட ஆகில்ஷன. சும்ர 
ட்டுகறநரன்கள். அனுக்குப் வதரறேட ஶதரக ஶண்டும். சுப்தரனும் 
வதரறேட ஶதரகரல்ரஶண றே வதண்கஷபனேம் ரறதிள்ஷபகஷபனேம் 
வதற்நரன். 
 
ண்ரீ் னக்கரல் ஆறு ஏடுகறநட. இந்ண்ஷட கரல் தகுற ல். னய்னய் 
ன்று அடிரல் ல் அஷத்டக் வகரண்டு டந்ரர். 
 
ஶபம் ஶனைரகக் ஶகட்கறநட. கூப்திடுரர்கள். குடும்தத்றற்குப் வதரின். 
ைறத்ப்தர ைறத்ப்தர ன்று சுப்தரன் கூப்திட்டுக்வகரண்டு னரன் - 
இல்னரிட்டரல் அன் ம்திகள் கூப்திடுரர்கள் - ன்ணஶர ரன்ரன் 
ஆட்டி ஷக்கறநரற் ஶதரன... கூப்திடட்டும்.... 
 
ைரரட தரர்த்ரர் - இடட தக்கம். 
 
ஆற்நறன் குறுக்ஶக னடரறரிப் தரனம் - னடப்தரனம் - சுப்தரணர அட 
டந்டஶதரட?... இல்ஷன... த்ஷணஶர ஶதர் ஶதரகறநரர்கள். னரரி ஶதரகறநட; 
சுஷ ண்டிகள்; ஷட ைரரிகள் - ல்னரஶ சுப்தரன் ரறரி 
ஶரன்றுகறன்நண - னரரிகூட, ரடுகூட. சுப்தரன்ரன் தரனம் இந் ஊனக்கு 
னற்குக் கரம். அன் இல்னரிட்டரல் ரற்தட ஷல் 
ள்பிப்ஶதரட்டினப்தரர்கள். ைர்க்கரரிடம் அவ்பவு வைல்ரக்கு. 
 
னட தக்கம் - தின்ணரல் - ஶபரபத் வனில் - னஷக - வல்னம் 
கரய்ச்சுகறந னஷக. னஷக னத்ரற்ஶதரன, அந்ண்ஷட கனப்தங் வகரல்ஷன 
கனப்தம் னக்கள் - கரஷன வில் தட்டு தரறப் னக்கள் ைறப்திப் 
னக்கபரகறினக்கறன்நண - கூர்ந்ட தரர்த்ரல் சுப்தரன் ரறரி இனக்கறநட... 
சுப்தரன் ரன் கனம்னப் திஷக் வகரண்டு ந்ரன் ஊனக்கு - றஶ 
அக்கஷில் ரற இடத்றல் னஷக, வல்ன ஆஷனப் னஷக - ல்னரம் 
சுப்தரன். 
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அதோ பள்ரிக்கூடம் - சுப்பான். 

 
தரனத்டக்கு ஏரக ஶகரரப்தட்டி - சுப்தரன். 
 
‚ன் கறடந்ட ஶகஶநள்! உங்க அண்ர திள்ஷனரஶண அன்! ரனும் உங்க 
ஷகஷப் திடிச்சுண்டு தடிஶநற இனதட னம் தரற ரஷபக்குப் தஷட, 
த்க் கும்ன, இந்ப் தஷன - ஶந ன்ணத்ஷக் கண்ஶடன்? 
சுப்தரனுக்கு ரைம் ரற னொர ைம்தபம் அனுப்திக்க னடிஞ்சுர, 
உங்கபரனறனேம், உங்க அண்ரரஶனனேம்! ரஶர உநவுன்னு எனத்ஷப் 
திடிச்சு ஷனக்ஶகரட்ஷடிஶன வகரண்டு தடிக்க ச்ஶைஶப - ன்ணரப் 
தடிக்கறநரன்னு - அடரன் னறேக்க னடிஞ்சுர உங்கபரஶன, உங்க 
அண்ரரஶன? னகரனஷக் கரல் கறறு ரண்ட ச்ைரப்தன, கடைல 
னத்றஶன ஶதரனம் தடிச்ைடனு இறேத்டண்டு ந்ஶள். குந்ஷ 
ஆத்றர றனம்தி ந்ரன். அஷனர அஷனஞ்ைரன். ஏடரக் கரஞ்ைரன். 
னக்ஷ்ற ந்ட தபிச் தபிச்சுன்னு ஆடனரணர, குடும்தத்டக்குள்ஶப...‛ 
 
ைரரடவுக்குக் ஶகட்க இஷ்டறல்ஷன. அட அர் ஷணி குல். இப்ஶதரட 
கரற்நறல் ஶகட்கறநட. வட்டு னம் னன்ன, ஶரில் ஶகட்டட. 
 
சுப்தரஷணப் தடிக்க ஷக்க னடிில்ஷனரன். ஊனக்கு ந்ரன். 
ஏடிப்ஶதரணரன். ஶகரட்ஷடில் கஷடில் உட்கரர்ந்ட கக்கு றேறணரன். 
அங்ஶக ைண்ஷட. கஷட ரடிக்ஷக எனரிடஶ கடன் ரங்கற தரற தங்கு 
னரதத்றற்கு அஶ ரறரி பிஷகக்கஷட ஷத்ரன். தறக்கு ன்ண ரைற! 
னகரைறர! குரைறர! ைறன்ணக் கஷட வரத்க் கஷடரகற, னரரி னரரிரக 
வல் திடித்ட, உறந்ட திடித்ட, தறு திடித்ட இனதட னத்டக்குள் 
இனதட னட்ைம்  வைரத்ட. உள்றெரிஶனஶ கரல் தங்கு றனம் ரங்கறரகற 
ிட்டட. 
 
அஷஶ தரகம் தண்ி ைரரடவுக்குப் தரற வகரடுத்ரன். ைரரடவுக்குக் 
ஶகரதம். அர் தங்கு ஊனக்கு ைற்று ட்டரக் ஷகில் ிறேந்ட. அட 
ட்டுறல்ஷன. ஆற்றுப்தடுஷகக்கும் ட்டரக்ஷக. ைண்ஷட. அப்ஶதரடரன் 
ரனரம்தரள் வைரன்ணரள்: ‚ன்ண! வகரடுத்ட ச்ஶைபர? உங்க தரட்டர 
ைம்தரறச்ை வைரத்ர - இல்ஶன உங்க அப்தர ைம்தரறச்ைர? எண்டிர றன்னு 
ன்ணரடி ைம்தரறச்ைஷ தரம் ைறத்ப்தரன்னு வகரடுக்கநரன். இந் ரண 
ரட்டுக்கு தல்ற ைரிரில்வன, ரற ைரிரில்னறர? ஶதைர 
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வகரடுத்ஷ ரங்கற ச்சுக்கட்டும். ஊரிஶன ஶகட்டர றச்சுண்டு ைறரிப்தர. 
ரன் ஊர்ப் வதரிரள்ப எனத்றர இனந்ஶஶணர....‛ 
 
‚ீ இப்தஶரன் ஶநர இனக்கறஶ! ீ அனுக்கு தரிஞ்சுண்டு 
கூத்ரடநஷப் தரர்த்ர, ீ ன் ஆம்தஷடரபர. ங்க அண்ர 
ஆம்தஷடரபரன்ஶண னரினறஶ-‛ 
 
‚டெ- ஶதரறும் - அைடு றரண்டரம்‛ ன்று ரனரம்தரள் கர்ந்டிட்டரள். 
 
‚ம்யய‛ ன்று அனஷட அடித்வரண்ஷட ரட்டுக் குனறல் ைறரித்ட - 
வதனஷஶரடு. வதனஷ அைட்டுத்ணத்ஶரடு. திநகு அரகஶ குஷந்ட 
வரடர்ந்ரர். ‚ஶகரச்சுக்கரவ. உன் ணசு ப்தடிினக்குன்னு தரர்த்ஶன்.‛ 
 
‛ஶதரனம். ன்ஶணரட ஶதை ரண்டரம்.‛ 
 
னென்று ரள் ரனரம்தரள் ஶதைத்ரன் இல்ஷன - அந் அைட்டு 
ித்றற்கரக. 
 
அள் கண்ஷ னெடுகறந ஷில் வைரத்டத் கரறு இல்ஷன. தரகம் 
திரித்ரகறிட்டட. ற்றுக்வகரண்டரகறிட்டட. இணிஶல் ன்ண? 
 
ஆணரல் னறே தரகனம் கறஷடக்கில்ஷன. ைரரடின் ரனரம்தரள் 
இப்ஶதரட இந் உனகத்றல் இல்ஷன. அள் வதற்ந னல் இண்டு 
திள்ஷபகள் - இந் உனகத்றல் இல்ஷன. னென்நரட வதண் - இல்ஷன. 
ரனரட வதண் - கனறரரகற னென்நரட னடம் கஷண இந்ட, 
திநந்ட டீ்ஶடரடு ந்டிட்டரள். தறேப்ன ரர் டி கட்டிக்வகரண்டு திநந் 
டீ்ஶடரடு ந்டிட்டரள். குடும்த க்கப்தடி ஷனனடிஷ ரங்கற 
ரர்ப்தட்டுப் னடஷ அிித்ரர்கள். சுப்தரனுஷட னென்நரட 
வதண்ஶரடு எஶ தந்னறல்ரன் அந்க் கனறரம் டந்ட. 
 
ந்ரட - ஷதன் - டில்னறில் ஶர ஶஷனரய் - ைறத்றம் 
ஷகறநரணரம் - ஆநரட ஷதன் - டுப்தரள் ரறரி இந் சுப்தரணின் 
இந் ரட வதண் கனறரச் ைந்டிில் அஷனந்டவகரண்டினக்கறநரன். 
‚ஶதரய், குபிச்சுட்டு ரங்கஶபன். ைட்ைட்டுனு. வதரிரபர ரன இனக்கநட?‛ 
ன்று அன்ரன் அஷக் கரஶரிக்குக் குபிக்கத் டஷ தடுத்ற 
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அனுப்திணன். 
 
ஈரிஷஷ இடுப்தில் கட்டி னடிச்ைறட்டு ைரரட ண்ரீில் இநங்கறணரர். 
னறேக்குப் ஶதரட்டு, உடம்ஷதத் ஶய்த்ரர். 
 
தரனத்றன் ீட தஸ் ஶதரகறநட. தஸ்மறன் ஷனக்கட்டு ஶல் ரஷ 
இஷனக்கட்டு - என ஷைகறள் - ரஷனந்ட னெட்ஷடகள் - கனப்தங்கட்டு - 
ல்னரம் சுப்தரன். ‚அப்தடிஶ அந்ப் தஷனக் கறேத்ஷப் திடித்ட 
உறக்கற, கண்ட திடங்க.... அன் வதண் திள்ஷபகஷப ல்னரம் என 
ைரக்கறல் கட்டி...‛ அர் தல்ஷன வரித்ரர். 
 
‚கரஶரிிஶன வகரண்டு அனக்கட்டும். அப்தரஶண கஷஶநர கத்றஶன 
கறடக்கனரம். இப்தஶ ஶதரங்ஶகர.‛ 
 
அஶபரன். ரனரம்தரள்ரன். டஷக்கறந கனங்கல்னறல் அள் ரறரி 
வரிகறநட. கறுப்ன றநம். அஷனதரய்கறந ிர் - தரஷன. வகம்னத்ஶரடு. 
ிக்ஷகில்னர உடம்ன. டுத் உடம்ன. அள் கரஶரிில் 
குபிக்கும்ஶதரட த்ஷணஶர டஷ அனம் ந்ட ைற்றுத் ள்பி றன்று 
குபித்றனக்கறநரர். ரஶர ஶற்றுப் வதண்  திள்ஷபஷப் தரர்ப்தடஶதரன, 
ஏக்கண்ரல் தரர்த்றனக்கறநரர். அந் ஆற்று வபிில், வட்ட வபிில் 
ஈப்னடஷஷ இடுப்ன, ஶல்கரல் வரிந்ட ிடரல் ைறப்தட்டு அள் 
ஷனப்ன ரற்நறக்வகரள்றம்ஶதரட என டஷ அர் 
தரர்த்டக்வகரண்ஶடினந்ட, அள் அஷக் கணித்டம் - ைஶவனன்று அர் 
ஶர ப்னப் தண்ிிட்டட ஶதரன, அல் ஆண் ஶதரன்று ரிணட... 
 
இப்ஶதரடம் அட வரிகறநட! ன் அள் ஶறனகத்டக்கு னந்றக்வகரண்டரள்? 
 
‛ைம்தரறச்ைறஶன தரற க்குக் வகரடுத்றனக்கரன். ீறஷ ன் ம்திஶரட 
தரகம் தண்ிண்டினக்கரன் சுப்தரன். அன் திள்ஷபகறக்கு அறனறனேம் 
கரல் கரல்னுரன் கறஷடக்கும். ன் இப்தடிக் கரிக்கஶநள்...?‛ ன்று இந்க் 
கரஶரிில் அஷப் திடித்ட அனைறணரள் அள் எனரள். 
 
ரட்ைை னண்ஷட! கஷடைற னெச்சு ஷக்கும் ன்ண றர னத்ற! ன்ண ர் 
னத்ற! 
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‚ன்ஷண னுணர ச்ைறனந்றஶடி, ன் ங்கஶ - ஶதரிட்டிஶடி‛ ன்று 
னணகறணரர். கண்ில் ீர் ந்ட. றனம்திப் தரர்த்ரர். அடுத் டஷகல் 
ங்ஶகர இனந்ட. ரனம் ஶகட்டினக்க ரட்டரர்கள். ஶகட்டரறம் சுஶனரகம் 
ஶதரனறனந்றனக்கும். 
 
(ர்ஶ ைறந்ட கரஶரி ன்று சுஶனரகம் வைரல்னறக்வகரண்ஶட திறந்ட) 
உடம்ஷதத் டஷடத்ட (க்வகரண்டு) அஷ ஶட்டிஷப் திறந்ட வகரசுி 
உநறக் கட்டி (க்வகரண்டு) ினற னைறக்வகரண்டு டந்ரர் ைரரட. (ைறத்ப்தர 
ைறத்ப்தர ன்று அற்றுரன் சுப்தரன் தரம்.) 
 
ரணனம் வுறம் வனங்கறக்வகரண்டினந்ண. அைத்ட ஶஷடனன் 
றன்று திள்ஷபரஷனேம் கல் ரகங்கஷபனேம் கும்திட்டுிட்டு ிஷந்ரர். 
வனில் டேஷந்ரர். 
 
கறரஶ கனறரப் வதண் ஶதரன ஶஜரடித்டக்வகரண்டினக்கறநட. னடப் 
னடஷகறம் ஷககறம் ைறப்னப் தரங்கறம் ைறப்ன ஆடு ைஷகறம் 
னகங்கறம் டீு டீரக நற இநங்கறக்வகரண்டினக்கறன்நண. ரற 
றண்ஷகபில் ைலட்டரட்டம். வனவல்னரம் ைனஷ ஶஷ்டி. ரற 
னெஷனத் ரச்ைற தரய்கறந குறரன் இஷச்ைல்கள். 
 
‚றரர் கனறரம்ணர கனறரம்ரன்‛ - ைரரடஶ 
வைரல்னறக்வகரண்டரர். அர் குடும்தம் ஊஶ இல்ஷன. னென்று 
ஷனனஷநகறக்கு னன்ணரல் (னஶரகறப்) திஷப்னக்கரக றஷ ிட்டு 
இங்கு குடிஶநற, என (அக்யரத்ட) ஏத்றல் என குச்ைறல் டேஷந்ட. 
இப்ஶதரட வன டுில் தக்கம் தக்கரக இண்டு னென்று கட்டு டீுகபில் 
வைரந் இடம் திடித்டிட்டட. றர்ப் தட்டம் ஶதரகில்ஷன. 
உள்றெரன்கஷப கறநற றஞ்ை ந் இந் றஷன ைரரடின் 
தரர்ஷிறம் ஷடிறம் இந்க் கம் ப்தடித் வநறக்கரல் ஶதரகும்? 
உள்றெர், ந்ர்கள் ல்னரனம் தரர்க்கட்டும். 
 
அர் டீு, சுப்தரன் டீு இண்டும் அண்ன் ம்திரக றற்கறன்நண. 
இண்டு ரைல்கஷபனேம் அஷடத்ட தந்ல், றண்ஷவல்னரம் னட ஶட்டிக் 
கூட்டம். உள்ஶப கூடத்றல் ன, திச்ைரர, குந்ஷகள் இஷச்ைல், ட்ங்குகள். 
 
ரண்டிக்வகரண்டு உள்ஶப ஶதரணரர். ஶட்டிஷக் கட்டிக்வகரண்டரர். 
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வகரல்ஷனக்குப் ஶதரய் கரஷன அனம்தி ந்ட ஜதத்றற்கு உட்கரர்ந்ரர். 
னன்வதல்னரம் அஷநின் ரன்கு சுர்கபிறம் கறனஷ்ன், ரன், 
திள்ஷபரர் ன்று ரிஷைரகப் தடங்கள் ரட்டிினக்கும். இப்ஶதரட 
ரனும் கறனஷ்னும் திள்ஷபரனம் னஷஜ அனரரிக்குள் ட்டும் 
இனந்ரர்கள். சுர்கபில் ரட றேறண தடங்கபரக ரட்டிினக்கறன்நண. 
 
ரட - அனஷட னென்நரட ஷதன். கனறரத்றற்கு ில்ஷன. 
சுப்தரன் வதண்கள் திள்ஷபகள் ன்ந த்ஷண கனறரத்றற்குத்ரன் 
னரன்? 
 
‚அப்தர!‛ 
 
கூப்திட்டட அர் வதண்ரன். ரர்டினேம் னக்கரடுரக றன்ந வதண். 
 
‚ரப்திள்ஷபஷ அஷச்சு ரஷன ரத்ப் ஶதரநர. தஶைக ஶகரனம் 
னநப்தடப் ஶதரநட. ஶதரங்கஶபன். ரஷபக்கு ஜதம் தண்ிக்கனரஶ.‛ 
 
‚ைரி, ைரி - ஶன் ஶதர.‛ 
 
அள் நறட்டுப் தரர்த்ரள் அஷ. குப்தம். 
 
‚ஶதரஶன். அரன் (ரன் இஶர) ஶன்ஶணஶண... இரன் ஶஷன‛ கஷடைற 
ரர்த்ஷகள். அள் கரறல் ிில்ஷன. 
 
னண்டணம் வைய் ஷன. னப்தத்ஶரன ட. கன்ணத்றறம் கண்ிறம் 
இனதட ட தரனரக டிகறநட. 
 
‛ஶதரன்ணர ஶதரஶன். ஶன்.‛ 
 
அள் கர்ந்ரள் - கஷ ஶனைரக ைரத்றக்வகரண்டு. அர் கறேத்டக்குள் 
அணனரகச் சுடுகறநட. 
 
சுற்றும்னற்றும் தரர்த்ரர். ரட ஷந் தடங்கள்.  கூர்ந்ட தரர்த்ரர். ைறரிப்ன 
னகறநட. என தடம் னறேடம் வறும் னங்கரல். அறல் என கண். 
கண்ில் என ைலப்ன வைனகறினக்கறநட. இன்வணரன்று வதண்திள்ஷப ரறரி 
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இனக்கறநட. என கரல் தன்நறக்கரல். ிற்ஷநக் கறறத்டக் கரட்டுகறநரள். 
உள்ஶப ரற கத்ற - என தரல் டப்தர - என சுனட்டிண ைறசு. இன்வணரன்று - 
ரஷப் ன - அன்ஶல் என வைனப்ன. தரறச் வைனப்தில் என ீஷை... 
 
ன்ண இவல்னரம்! றஷகப்னண்டு றறத்ரற்ஶதரன ணம் எடுங்கறப் 
தரர்த்டக்வகரண்ஶட றன்நரர். கரல் னறக்கறநட. ணக்குக்கூடர? 
 
ஶபச்ைத்ம். 
 
‛அப்தர, கூப்திடுநரப்தர?‛ - ரர்டித் ஷன ட்டிப் தரர்த்ட. ைறநறசு னகம். 
 
‚இஶர.‛ 
 
ைரரட வபிஶ ஶதரணரர். 
 
‚ைறத்ப்தர, ங்க ஶதரய்ட்ஶடள்?‛ 
 
சுப்தரன் குல். னெச்சு ரங்குகறந குல், கூணல் னடகு. 
 
ரஷன ரற்றுகறநரர்கள் - வதண்டம் திள்ஷபனேம். அஷனேம் ஊஞ்ைஷனனேம் 
தரர்த்ரல், தரர்ற தஶச்ஷண, னக்ஷ்ற ரரஷணப் தரர்க்கறந 
னண்ரம். ஊரினறனக்கறந ிஷகள்கூட னெஷன னடுக்வகல்னரம் ந்ட 
றற்கறநரர்கள். ங்கு தரர்த்ரறம் தல். எடிந் தல், அறேக்கறடுக்குப் தல், 
ஶய்ந் தல், ிஷப் தல், வதரக்ஷகப் தல், ைஷற்கரன் கூட ந்ட 
றற்கறநரன். 
 
‚கண்டஞ்ைனரடி றன்நரர்....‛ 
 
ரணக்கரன் ரங்கற ரைறக்கறநரன் அந் ‘ஊஞ்ைஷன’! 
 
ைரரனுக்கு னெச்சு னட்டிற்று. வடரக கர்ந்ரர். ிர்ஷ சுடுகறநட. 
கரற்றுக்கரகக் வகரல்ஷனப்தக்கம் டந்ரர். கூடத்றல் ஈ, கரக்கரய் இல்ஷன. 
வகரல்ஷனக்கட்டு ரைற்தடி ரண்டி கஷடைறக்கட்டு. அங்கும் ரனறல்ஷன. 
ஶகரட்ஷடடுப்னகள் வரனரவரனர ன்று ரிகறன்நண. கூட்டம் கூட்டரக 
வனப்ன ரிந்ட. ஷன ஷனரகக் வகரறக்கறநட. ைரக்கு ஷநில் 
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ண்வய்ப் தரடத்ஶரறம் அறேக்குப் னடறரக என தல் வள்பரிப் 
திஞ்சு றுக்குகறநரன். ஶறு என திரி இல்ஷன. தரர்ற தஶச்ரள் 
ரஷன ரற்றுகறந கரட்ைறில் இனக்கறநரன்கள். 
 
ஶகரட்ஷடடுப்னக்கு இப்தரல் ஶஷடீட என தரரி ஶஜரட்டுத் ஷன. 
இடுப்தபவு - ஶல் ிநபவு உம் தரைம்  க்கறநட. றரட்ஷைனேம் 
னந்றரினேரக றக்கறநட. ப்தடித்ரன் டெக்கற ஶஷடீட ஷத்ரன்கஶபர? 
ஶல் ஷபங்கபில் கம்ஷதக் வகரடுத்ட தல்னக்கு ரறரி இண்டு ஶதரகத் 
டெக்கறணரல்ரன் னடினேம். ந்டைறு அறுடைறு வதர் குடிக்கறந தரைம். 
 
ரன் எண்டிரகஶ கிழ்த்ட ிடுஶன். 
 
ைரரட இண்டு ஷககஷபனேம் வகரடுத்ட னெச்ஷை அடக்கற, ஶல்தக்கத்ஷச் 
ைரய்த்ரர். ப்ன - இவ்பவுரஶண. அடுத்வரடி, ிநபவு ஶஜரட்டி, ரணம் 
தரர்க்கறந ரஷ, தக்கரட்டில் ைரய்த்டப் தடுத்டிட்டட. தரரைம் 
ைரக்கஷடில் ஏடிற்று. 
 
வள்பரிப் திஞ்சு றுக்குகறந தல் ஏடிந்ரன். 
 
‚ரத்ர ரத்ர!‛ 
 
ைரரடவுக்கு னகம், ஶரனறவல்னரம் ல் தடர்ந்ட. 
 
அரிரள் ஷஷ டுத்டண்டுன்ணர ரன் தல்! 
 
ஷக கரல் உநல் - ரய் குநறற்று. 
 
‚தடரக்கபர, ங்ஶக ஶதரிட்ஶடள் ல்னரனம் - இத்ஷண வதரி னறஷப் 
தரைத்றஶன ீஞ்ைிட்டுிட்டு. இத்ஷண தரரைத்ஷனேம் ைரக்கஷடக்கர 
தஷடச்ஶைள் - கறரகன்கபர! னெடக்கூடர ட்டு இல்ஶன?‛ 
 
என ஶஷனக்கரரி ஏடிந்ரள். 
 
‛ன்ணர வதரிைரற!‛ 
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‚ஆரண்டி - வதரிைரற தரர்க்கரட்டர, வதனச்ைரபி னறேகறண தரைம்ரன் 
கறஷடச்ைறனக்கும். ஶதரங்ஶகர, ல்னரனம் ரஷன ஶதரட்டுண்டு 
ஊஞ்ைனரடுங்ஶகர..?‛ 
 
இன்னும் ரஷனந்ட ஶதர் ஏடிந்ரர்கள். 
 
ரர்டினேம் னக்கரடுரக அந்ப் வதண்டம் ஏடி ந்ரள். 
 
ஶஷனக்கரரி அபிடம் வைரன்ணரள். 
 
‚ப்தடிப்தர இத்ரம் வதரி ஶஜரட்டிஷ ைரச்ஶைள்!‛ 
 
அள் உடல், தரல்னகம் - ல்னரம் குன தடர்கறநட. 
 
‚ஶதர அந்ரண்ஷட‛ ன்று என கத்ல். ‚ரன் இல்னரட்டர இப்த னற 
தரரம்ரன் கறஷடச்ைறனக்கும். தரைம் கறஷடச்ைறனக்கரட.‛ 
 
வதண் அஷ னள்பரகப் தரர்த்ரள். கண்ில் னள்  ண்டுஶர? 
 
ைரரடவுக்கு அந்ப் னஷப் தரர்க்க னடிில்ஷன. ஷனஷத் 
றனப்திக்வகரண்டு, ‚ங்க அந் ைஷக்கர தடர?‛ ன்று கூடத்ஷப் 
தரர்க்கப் தரய்ந்ரர். 
 
- வத வத ஶத ஶத 
ஶத வத ஶத ஶத  - 
 
ஆணந் ஷதிில் ஊஞ்ைல் தரட்ஷட ரங்கற ரணம் ஊடகறநட. 
 
ரனரம்தரள் தரடுகறந ரறரிினந்ட. 
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கனகாம்பம் - கு.ப.ா. 

1 
 
‘ி!’ ரைனறல் றன்று வகரண்ஶட ரன கூப்திட்டரன். ண்தன் டீ்டில் 
இனக்கறநரஶணர இல்ஷனஶர ன்று அனுக்குச் ைந்ஶகம். 
 
‘ங்ஶகஶர வபிஶன ஶதரினக்கர. ீங்க ரன?’ ிின் ஷணி 
கண்ஷட றன்றுவகரண்டு வல்னற குனறல் ஶகட்டரன். 
 
ரனவுக்குக் வகரஞ்ைம் டெக்கற ரரிப்ஶதரட்டுிட்டட. 
 
ினேம் அனும் கனரைரஷனில் ஶைர்ந்ட தடித்ர்கள். ிின் 
ஷணிஷப் தற்நற அனுக்கு அறகரகத் வரிரட. அஷப அன் 
அடஷில் தரர்த்டகூட இல்ஷன. னடக்குடித்ணம் டத் அள் 
வைன்ஷணக்கு ந்ட என ரந்ரன் ஆகறினந்ட. அந் ரம் னறேடம் 
ரன வைன்ஷணில் இல்ஷன. அற்கு னன் ைரரவும் அஷணப் 
தரர்த்றல்ஷன. 
 
ரனவும் ிஷப் ஶதரன றகவும் னற்ஶதரக்கரண வகரள்ஷககள் 
உஷடன்ரன். கனரைரஷன ிரங்கபிறம் ைர்ச்ஷைகபிறம் 
ஶதைறவதரறேட, ஸ்ீரி னனர்கள் ைரணர்கபரகப் தக ஶண்டுவன்றும், 
வதண்கபின் னன்ஶணற்நம் றகவும் அைறரண ைலர்றனத்வன்றும் 
ஆஶைத்டடன் கர்ஜறத்ட ந்ரன். ஆணரல் அடேஷ்டரணத்றல் அந்க் 
வகரள்ஷககள் ஶைரஷணக்கு ந்வதரறேட அன் கன அஷடந்டிட்டரன். 
னன்தின் தரிச்ைறன்நற ிின் ஷணி ன்னுடன் ஶதைறட அனுக்கு 
ஆச்ைரிரகப் ஶதரய்ிட்டட. அன் அஷச் ைறநறடம் றர்தரர்க்கஶ 
இல்ஷன. ‘டீ்டில் ி இல்னரிட்டரல் தறல் ரட. வகரஞ்ைஶம் றன்று 
தரர்த்டிட்டுப் ஶதரய் ிடுஶரம்’ ன்ஶந அன் என குல் கூப்திட்டுப் 
தரர்த்ரன். 
 
ிின் ஷணி ைரர தடித் வதண்டம் அல்ன; அைல் கறரரந்ம்; 
ந்ப் தக்கத்றறம் வில் தரஷக்ஶக இனதட  ஷல் டெத்றறள்ப என 
ஶைர ஶைக் கறரத்டப் வதரி றரசுரரின் வதண். அறஷட ஷட 
உஷட தரஷணகபிறம், அந்ச் ைறன றறங்கபில் அன் கண்கபில் 
தட்டட்டில் என ிப் னடரறரிரண ைறன்ணனம் கரில்ஷன. 
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ிஷனனேர்ந் வதங்கறெர்ப் தட்டுச் ஶைஷனஷ ஶர்த்றரகக் ‘வகரைரம்’ 
ிட்டுக் கட்டிக் வகரண்டினந்ரள். அற்ஶகற்ந ர்ம் வகரண்ட 
தஷரறரி ிக்ஷகரன் அிந்றனந்ரள். ஷனிஷ டுஶ 
கறவடுத்டத்ரன் தின்ணிக் வகரண்டினந்ரள். தின்ணல்கூட, ரகரிகப் 
ஶதரக்குப்தடித் ‘வரப வரப’வன்று கரஷ னெடிக் வகரண்டு இனக்கில்ஷன. 
தின்ணஷன டுத்டக் கட்டிக் வகரண்டினந்ரள். வற்நறில் னர்ைந்றன் 
ஶதரனப் வதரி குங்குப்வதரட்டு இனந்ட. உடம்தின் ஶனறனந் ஷங்கள் 
னத்டக்வகரட்டிக் வகரண்டினந்ண. னெக்கறல் னனரக்கு இனந்ட. 
ஷகக்கரரிரக இனந்ள், அைரக ரவன்று தரர்த்டப் தறல் வைரல்ன 
ந்ரள் ன்தட அள் ஶரற்நத்றனறனந்ட வரிந்ட. அப்ஶதர்ப்தட்டள் 
ன்னுடன் ந்ட ஶதைறணடம் ரன ணம் டுரநறப் ஶதரணரன். 
 
என வதண் ந்ட ன்னுடன் ஶதைறிட்டரள் ன்தரல் அன் 
கூச்ைஷடில்ஷன. கனரைரஷனிறம் வபிிறம் தடித் வதண்கள் 
தனனடன் ஶதைறப் தகறணன் ரன் அன். அட அனுக்கு ைகஜரினந்ட. 
இந்ப் தடிக்கர வதண் ன்னுடன் ஶதைறணடரன் அனுக்குக் குப்தத்ஷ 
உண்டரக்கறிட்டட. தடித் வதண்கள் கூடப் னட ணிர்கபிடம் ஶதசுட 
கஷ்டரிற்ஶந! அப்தடிினக்க, ரகரிக னஷநில் ஆண்கறடன் 
தகுட ன்தஶ அநறர திஶைத்றல் திநந்ட பர்ந் வதண் திந 
னனனுடன் ஶதசுவன்நரல், அட ரனவுக்கு ிதரீரகப்தட்டட. ஆணரல் 
அள் வைரன்ண ரர்த்ஷகள் வல்னற வரணினேடன்ரன் வபிந்ண. 
அன் னகத்ஷப் தரர்த்டக்கூடப் ஶதைில்ஷன அள். ஷனகுணிந் 
ண்ரகஶ இனந்ரள். இனந்ரறம் அன் ணம் ன்ணஶர 
ைரரணப்தடில்ஷன. 
 
‘ரன் - ரன் - ிின் ைறஶகறன் - ‘ ன்று வைரல்னற ஶஶன ன்ண 
வைரல்றட ன்தட வரிரல் த்பித்ரன். 
 
‘இஶர ந்டடுர உள்ஶப ந்ட உட்கரனங்ஶகர’ ன்நரள் ைரர. 
 
அஷக் ஶகட்டடம் உண்ஷிஶனஶ ரன றஷகத்டப் ஶதரணரன். ஷன 
கறர்வன்று சுற்நறற்று. ஶர ப்னச் வைய்டிட்டன்ஶதரனச் சுற்றுனற்றும் 
தரர்த்ரன். என ைறறு ணிடீ்டில், ணிரக இனக்கும் இபம்வதண் ன்ஷண 
உள்ஶப ந்ட உட்கரச் வைரன்ணரள்! - அனுக்கு என்றுஶ 
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ிபங்கில்ஷன. 
 
‘இல்ஷன, அப்னநம் ஶன்’ ன்று அஷகுஷநரகக் கூநற ஷனவடுத்டப் 
தரர்க்கரல் வகு ஶகரய்ப் ஶதரய்ிட்டரன்.  

2 
 
ந்ட றறத்றற்வகல்னரம் இஷனனேம் கரய்கநறனேம் ரங்கறக்வகரண்டு ி 
உள்ஶப டேஷந்ரன். 
 
'உங்க ைறஶகறரஶ? - ந்ட ஶடிணரர்’ ன்று ைரர குடெகுனரகக் 
குறத்டக்வகரண்டு அஷண றர்வகரண்டு ஶதரய்ச் வைரன்ணரள். அள் 
ஶணினேம் குறம் என தஷடவடுப்னப்ஶதரல் அப்வதரறேட அஷணத் 
ரக்கறண. ி னடக்குடித்ணத்றன் வரல்ஷனகபிறம் ன்ஷண ந்ட 
ரக்கற அந் இன்த அஷனஷ அடேதித்ட ஆறுல் அஷடந்ரன். 
 
‘ரர் அட?’ ன்று அறஷட கன்ணத்ஷக் கறள்பிக்வகரண்டு ஶகட்டரன். 
 
‘ரர்னு ஶகக்கல்ஶன’ ன்று வைரல்னறக்வகரண்டு னற வகரண்டள் ஶதரனப் 
தரைரங்கு வைய்ட, ‘யர!’ ன்நரள். 
 
றடீவன்று ிின் னகம் ைறந்ட, ஶகரதம் வதரங்கற றேந்ட. 
 
‘வ்பவு ம் வைரல்றகறநட உணக்கு? ரர் ன்று ஶகட்கறநட ன்ண ஶகடு 
உணக்கு? என ரர்த்ஷ ஶகட்டுிட்டரல் ன்ண ஶரைம்? உன் ஷகஷப் 
திடிச்சு இறேத்டடுரஶபர?’ ன்று ரர்த்ஷகஷப ைீறணரன். 
 
என ரத்றற்கு னன்னரன் இப்தடி என ைம்தம் டந்ட ி ைரரஷத் 
ரறுரநரகக் ஶகரதித்டக் வகரண்டரன். ‘தட்டத்றல் ண்தர்கள் அடிக்கடி 
ஶடுரர்கள்; தறல் வைரல்னரல் உள்ஶப டேஷந்ட வகரண்டு கஷச் 
ைரத்றக்வகரள்பக் கூடரட; தட்டத்றன் ரகரிகத்றற்கு ற்நரறு 
டந்டவகரள்ப ஶண்டும்’ - இந் ரறரி உதஶைங்கள் வைய்ட னடித்ரன். 
அன் கரரக இனனம் இண்டு ரள் ஶதைரல்கூட இனந்ரர்கள். 
 
இந்த் டஷ, ரன் வைரல்னப்ஶதரகறந தறல் ிக்கு றகவும் 
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ைந்ஶரத்ஷ உண்டரக்கப் ஶதரகறநட ன்ந றச்ைரண ண்த்றல், 
‘ஶண்டி ட்டும் ஶதைட்டும்’ ன்று ைரர ரஷ னெடிக் வகரண்டினந்ரள். 
திநகு அன் ஏய்ந்டம் ைரரணரகப் தறல் வைரன்ணரள். 
 
‘ரனன்னு ஶகட்ஶடன். ைறஶகறன்னு வைரன்ணரர். ஶதர் வைரல்னல்ஶன. ‘உள்ஶப 
ந்ட உக்கரனங்ஶகர; ந்டடுர’ன்ஶணன். அப்னநம் ஶன்னு ஶதரய்ட்டரர்’. 
 
ைரர ஆறடன் ிின் னகத்ஷக் கணித்ரள். அறல் வ்ிரண 
ைந்ஶரக் குநறனேம் ஶரன்நரஷக் கண்டு அள் னகம் சுண்டிப் 
ஶதரய்ிட்டட. ைடக்வகன்று றனம்தி உள்ஶப ஶதரய்ிட்டரள். 
 
ிஶர அந் ரறரிப் தறஷன அபிடறனந்ட றர்தரர்க்கஶ இல்ஷன. 
னனறல் அனுக்கு னகத்றல் அடித்ரற்ஶதரல் இனந்ட அள் தறல்; திநகு 
ரன் வைரன்ணற்கு ஶனரக, அறரக அள் டந்ட வகரண்டுிட்டட 
அனுக்கு அறனப்றஷ உண்டரக்கறற்று. அன் திநகு ன் அப்தடிச் 
வைய்ரள்? ரம் வைரன்ணற்கரகக் கலழ்தடிந்ட டந் ரறரிர அட? 
அல்னட... ன்று வகரஞ்ைம் அன் ணம் டுரந ஆம்தித்ட. ல்னரம் 
ஶைர்ந்ட அன் ரஷ அடக்கறிட்டண. ைரரவும் அஷணச் 
ைரந்ப்தடுத்ஶர ஶதச்ைறல் இறேக்கஶர னனில்ஷன. அறக்கும் 
ஶகரதம். 
 
ைரப்தரடு னடிந்ட வபிஶ ஶதரகும்ஷ ி எனரர்த்ஷ 
கூடப்ஶதைில்ஷன. வனறரகப் ஶதரய்க்வகரண்ஶட ன்ண ன்ணஶர 
ஶரைறத்ரன். அன் ணம் வைரல்னனடிர ஶஷணஷ அஷடந்ட. 
ைரர அவ்பவு டெம் ஶதரய்ிடுரள் ன்று அன் றர்தரர்க்கில்ஷன. 
தடித் வதண் அம்ரறரி வைய்றனந்ரல் அறல் என்றும் ிஶைம் இரட. 
என கறரரந்ப் வதண், னகம் வரிரஷண உள்ஶப ந்ட உட்கரச் 
வைரன்ணட றகவும் அரகரிகம். ைறஶகறன் ன்ண றஷணத்றனப்தரன்? ‘ன்ண 
ஷரிம் இந்ப் வதண்ிற்கு?’ ன்ஶநர, அல்னட ‘சுத் அைடு!’ ன்ஶநர 
றஷணத்றனப்தரன் அல்னட.... 
 
இம்ரறரி ஶரைறத்டக்வகரண்ஶட ஶதரய்க் வகரண்டினந்ரன். 
 
ங்ஶகஶர ஶதரய்ிட்டுத் றனம்தி ந்ட வகரண்டினந் ரன, வனில் 
ி றஶ னஷக் கண்டு றகவும் ைங்கடஷடந்ரன். அப்வதரறேட 
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ிஷக் கண்டு ஶதசுர ஶண்டரர ன்று கூட அனுக்குச் ைந்ஶகம் 
ந்டிட்டட. டீ்டுக்கு ந்றனந்ரகச் வைரல்ர ஶண்டரர? அன் 
ஷணி வைரன்ணஷச் வைரல்ர ஶண்டரர? இப்ஶதர்ப்தட்ட 
திச்ைறஷணகள் றேந்ண. எனஶஷப ிின் அடேறின் ஶதரில் 
அவ்பவு ைகஜரகப் ஶதைறினந்ரல் ைரிரய்ப் ஶதரய்ிடும். 
இல்னரிட்டரல் ரன் வைரல்றரல் அந்ப் வதண்ின் அைட்டுத்ணஶர, 
அல்னட அநறரஷஶர ிக்குக் ஶகரதத்ஷ உண்டரக்கறணரல்? 
அர்கபிஷடஶ வதனத் ணத்ரங்கல் ற்தட்டரல்? ரர் கண்டரர்கள்? 
ணி சுதரம் ட ஶண்டுரணரறம் றஷணக்கும். அந் ரறரி 
ணஸ்ரதத்றற்குத் ரன் கரரகக்கூடரட. அள் ரணரக ிிடம் 
னறேடம் வைரல்னறினக்கறநரள் ன்தட ன்ண றச்ைம்? 
வைரல்னறிரிட்டரல் அைட்டுத்ணம் ஆதத்ரக அல்னஶர னடினேம்? 
 
இவ்ிம் ண்ிணரய், ரன, ைடக்வகன்று என ைந்றல் றனம்தி 
ிின் கண்ில் தடரல் ப்திணரன். ஆணரல் அன்று கரஷனில் டந் 
ைம்தத்ஷத் ன் ணத்ஷிட்டு அகற்ந அணரல் னடிில்ஷன. அந்ப் 
தரல்டினேம் னடனகத்றன் கபங்கற்ந தரர்ஷ; டங்கல், றஷகப்ன, தம் 
இஷற்ந அந்த் வபிரண வைரற்கள்! ‘இஶர ந்டடுர!’ ன்நரள் 
அள். அறல் ன்ண ஶர்ஷ! ன்ண ரிரஷ! இன்னும், ன்ஷண உள்ஶப 
னம்தடி அஷத்றல் ன்ண ம்திக்ஷக! - ன் னனணின் ண்தன் 
ன்நரல் ற்தட்டட! ‘ஶை, ஶை, அந் ரற ரர்த்ஷகபில் அள் வ்பவு 
அர்த்த்ஷ ஷத்ட ிட்டரள்! ஷனேம் ம்திணரள்... அபர அைடு? 
அணரல்ரன் ணக்கு அந்க் கனம் ற்தட்டட.  ிஷ ரஷனில் 
கண்டு அணிடம் வைரல்ன ஶண்டும்’. இந் ரறரி ண்ிக்வகரண்டு ரன 
டந்ரன். ஆணரல் ரன் னனறல் அந்ப் ஶதச்ஷை டுப்தற்கு னன்ன, 
றஷனஷ வ்ரறு இனக்கறநட ன்று அநறந்ட வகரள்ப ஶண்டுவன்று 
ீர்ரணித்ரன். ரஷன றே ிக்குச் வைன்நரல் அன் றச்ைம் 
டீ்டினறனப்தரன் ன்று ண்ிணரன். 

3 
 
ரஷன ஆறு ி இனக்கும். ைரர டீ்டுக்கரரிங்கஷபச் வைய்ட 
னடித்டிட்டு அஷநில் ஷனஷ ரரிப் தின்ணிக்வகரண்டு 
உட்கரர்ந்றனந்ரள். தக்கத்றல் என ட்டில் வரடுக்கப்தடர கணகரம்த 
னஷ்தங்கள், றஶ னகம் தரர்க்கும் கண்ரடி, ரிப்தன், ைலப்ன, ரைஷணத் 
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ஷனம் னனறஷ இனந்ண. 
 
உள்ஶப டேஷந் ிக்கு இற்ஷநவல்னரம் தரர்த்டம் ஶர என 
ஆத்றம் வதரங்கறக்வகரண்டு ந்ட. 
 
‘இட ன்ண னவன்று இஷ றத்றம் ரங்கறத் ஷனில் ஷத்டக் 
வகரள்றகறநரய்?’ ன்று அன் அஷன றஷணத்டக்வகரண்டு உஷன 
இடித்ரன் 
 
ஆணரல், கணகரம்தத்ஷத்ரன் அன் வைரல்றகறநரன் ன்று றஷணத்டச் 
ைரர, அந்ச் ைந்ர்ப்தத்றல்ரன் அணட தட்ட ரகரித்ஷ இடித்டக் 
கரட்ட ஶண்டுவன்று ீர்ரணித்ரள். 
 
‘தட்டத்டஶன ல்ஶனரனம் இஷத்ரஶண ச்சுக்கநர? ைங்கல 
ித்த்ைஷதஶன கூட இஷத்ரஶண ஷனரங்கரவ ச்சுண்டு ந்ர?’ 
ன்று ைரர வைரன்ணரள். 
 
‘ல்னரம் தட்டத்டஶன வைய்நரப்தஶன வைய்டம்னு ரர் வைரன்ணட? 
அப்தடி  கட்டரர? தட்டத்டப் வதண்கள் ரறரிரன் இனக்கு, அர்கள் 
ஷத்டக் வகரள்றகறந கணகரம்தனம். ரைஷணில்னர னஷ 
ங்ஶகரட ஷனில் ஷத்டக்வகரள்டண்டர? கரக்கட்டரன் னஷத் 
ஷனில் ச்சுக்கந வதண்கறஷட ரழ்க்ஷக மஷணனேம் அப்தடித்ரன் 
இனக்கும்.’ 
 
’ீங்கரஶண ரன் தட்டத்டப் வதண் ரறரி இனக்கடம்ஶணள்? இல்னரட்டர 
எங்கறக்கு வக்கர இனக்கும்ஶணபர?’ ன்று ைரர ிின் 
னகக்குநறஷ ஜரக்கறஷரகக் கணித்டக்வகரண்டு கூநறணரள். 
 
‘அடக்கரக னெரம் னுஷணப் ஶதரய் ஆத்டக்குள்ஶப ந்ட 
உக்கரனங்கநஶர?’ ன்று ி ஆத்றத்றல் வகரட்டிிட்டரன். 
 
ைரரின் னகம் ைட்வடன்று ரறுல் அஷடந்ட. ன்ண 
கறரரந்ரணரறம் அள் வதண்; அபவு கடந் ஶகரதத்டடன் ிின் 
னகத்ஷ என றறம் நறட்டுப் தரர்த்ரள். அன் ண்ங்கள் அன் 
னகத்றல் அறக்குப் தட்டர்த்ணரகத் வரிந்ண. ணக்கு - ன் 
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வதண்ஷக்கு -அன் வைய் அரிரஷஷ அநறந்ள் ஶதரன 
அறஷட னகத்றல் ஏன ஆழ்ந் வறுப்னக்குநற ஶரன்நறற்று. தரற 
ஶதரட்ட தின்ணஷன அிழ்ந்ட னடிந்டவகரண்டு கணகரம்தப்னஷத் ட்டுடன் 
அப்தடிஶ டுத்ட அனரரிில் ஷத்டிட்டுச் ைஷனஷநக்குள் 
ஶதரய்ிட்டரள். 
 
இந் கத்ரண ஶகரதத்றன் னன்ன ி அர்ந்ட ஶதரணரன். அடிதட்ட 
ரய்ஶதரன வௌணரக அஷநக்குப் ஶதரய் ரற்கரனறில் உட்கரர்ந்டவகரண்டு 
என னத்கத்ஷப் தடிப்தரகப் தரைரங்கு வைய்ரன்.  
 
றே அடிக்கும் ைத்றல் ரன ந்ரன். ி கனகனப்னடன் ஶதை னற்ைற 
வைய்டம் தன்தடில்ஷன. ந்டம் ரடரய் ரன, ‘ி, ரன் 
கரஷனில் ந்றனந்ஶன். ீ ங்ஶக ஶதரினந்ரய்?’ ன்நரன். 
 
‘ீர ந்றனந்ரய்?’ ன்று ஶகட்டுிட்டு ி வௌணத்றல் ஆழ்ந்ரன். 
 
‘ி, ணக்கு ற்தட்ட ஆச்ைரித்றல் ன் வதஷக் கூடச் வைரல்ன நந்ட 
ஶதரஶணன்.’. 
 
ரனின் வரண்ஷட அஷடதட்டட. ி ஷன குணிந்ட வகரண்டரன்; 
அணரல் ஶதைஶ னடிில்ஷன. ண்தர்கள் இனனம் ைறன றற ஶம் 
வௌணரக உட்கரர்ந்றனந்ரர்கள். ரன றஷனஷஷ ஊகறத்டிட்டரன். 
றடீவன்று றேந்ரன். 
 
‘ி, ரன் ஶதரய்ிட்டு னகறஶநன். இஷச் வைரல்னத்ரன் ந்ஶன்.’ 
 
‘இங்ஶகஶ ைரப்திஶடன், ரன?’ 
 
‘இல்ஷன. இன்று ஶண்டரம்!’ 

4 
 
இவு ைரப்தரடு ஶதச்ைறல்னரல் னடிந்ட. ஜன்ணல் றஶ தரய்ந் றனஷக் 
கணிப்தடஶதரன ி ங்கறப்ஶதரய் உட்கரர்ந்ட வகரண்டினந்ரன். ைரர 
தரல் டம்பஷ டுத்ட ந்ட வௌணரக ீட்டிணரள். 
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அடஷில் அறஷட னகத்ஷப் தரர்க்கக்கூட அனுக்குத் ஷரிம் 
ில்ஷன. அப்வதரறேடரன் ஷனவடுத்டப் தரர்த்ரன். அள் னகத்றல் 
ஶரன்நற டக்கக் குநறஷக் கண்டு அன் தநறப் ஶதரணரன்; றேந்ட அள் 
ஶரஷபப் திடித்டக்வகரண்டரன். 
 
‘ைரர!’ ன்று வைரல்னற ஶஶன ஶதை னடிரல் றறுத்றணரன். 
 
‘ஶண்டரம்!’ ன்று ைரர அன் னகத்ஷத் டிணரள். 
 
‘ரன் வைரன்ணட-’ ன்று ி ன் ணத்ஷ வபிிட ஆம்தித்ரன். 
 
‘கணகரம்தம் ணக்குப் திடிக்கரஶ! ீங்கள் வைரன்ணறல் ப்வதன்ண?’ ன்று 
ைரர, வதண்கறக்வகன்ஶந ற்தட்ட ைரடரித்டடன் ஶதச்ஷை 
ரற்நறிட்டரள். 
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லிடிபா? - கு.ப.ா. 

 
ந்றஷக் கண்டு ல்ஶனரனம் இடிந்ட உட்கரர்ந்டஶதரஶணரம். அறல் 
கண்டினந் ிம் ங்கறக்கு அர்த்ஶ ஆகில்ஷனஶதரல் இனந்ட. 
 
‘ைறரஷர் - ஶடஞ்ைஸ்-’ ன்ந இண்டு ரர்த்ஷகஶப இனந்ண. ந்ற 
வைன்ஷண வஜணல் ஆஸ்தத்றரிினறனந்ட ந்றனந்ட. 
 
ன் க்ஷக இண்டு ரங்கறக்கு னன்னரன் வைன்ஷணினறனந்ட 
ந்ரள். அப்வதரறேட ங்கள் அத்றம்ஶதர் ன்நரகக் குஷடந்ட ிட்டரர். 
க்ஷத்றன் ைறன்ணம் வகரஞ்ைம்கூட இல்ஷனவன்று திதன ஷத்றர்கள் 
றச்ைரகச் வைரல்னறிட்டரர்கள். 
 
ஏங்கறத் ஷனில் அடித்டஶதரனக் குஞ்ைம்ரள் திஷ ட்டிப் ஶதரய் 
உட்கரர்ந்றனந்ரள். 
 
ங்கள் ல்ஶனரனஷட ணத்றறம் என வதனத் ஶதரர் டந்ட 
வகரண்டினந்ட. ‘இனக்கரட!’, ’ன் இனக்கக்கூடரட? இனக்கும்’ ன்று 
இண்டு ிரக ணத்றல் ண்ங்கள் உறத்டக் வகரண்டினந்ண. 
‘இனக்கும்!’ ன்ந கட்ைற, ந்றின் தனத்றல் ஶனொன்நற றக்க றக்க, 
‘இனக்கரட!’ ன்ந கட்ைற னெஷனனடுக்குகபிவனல்னரம் ஏடிப்தரய்ந்ட ணக்குப் 
தனம் ஶட ஆம்தித்ட. 
 
ந்றில் கண்டினந்ஷத் றனம்தத் றனம்தப் தடித்ஶரம். அறல் என்றும் 
திைகு இனக்கஶ னடிரட. வைன்ஷண வஜணல் ஆஸ்தத்றரிினறனந்டரன் 
ந்றனந்ட. ைந்ஶகறல்ஷன. கரஷனில் அடித்றனக்கறநரர்கள். குஞ்ைம்ரள் 
ஶதனக்குத்ரன்! று ப்தடி ஶர்ந்றனக்க னடினேம்? 
 
ஆணரல், இவ்பவு ைலக்கறத்றல் ன்ண ஶர்ந்றனக்க னடினேம்? னென்று 
ரட்கறக்கு னன்னரஶண கடிம் ந்ட? ரட உடம்ன 
வைௌகரிறல்னரல் இனந்ரல் அறல் றேரல் இனப்தரஶர? 
 
ன் க்ஷகனேம் ரனும் ைரந்ம் வினறல் வைன்ஷணக்குப் னநப்தட்ஶடரம். 
அடரன் அன்று கும்தஶகரத்றனறனந்ட வைன்ஷணக்குப்  ஶதரகும் 
னல்ண்டி. 
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னநப்தடுற்கு னன் ல்னஶஷப தரர்த்டப் ‘தஸ்ரணம்’ இனந்ஶரம். 
ைரஸ்றரிகள், ‘எண்டம் இனக்கரட. கறகம் வகரஞ்ைம் தடீிக்கும், 
அவ்பவுரன்!’ ன்நரர். அம்ர, வய்ங்கறக்வகல்னரம், ஞரதகரக 
என்ஷநக் கூடிடரல், திரர்த்ஷண வைய்டவகரண்டு, ஞ்ைள் டிில் 
கரிக்ஷக னடிந்ட ஷத்ரள். குஞ்ைம்ரறக்கு ஞ்ைள் கறங்கு, குங்கும், 
னஷ்தம், வற்நறஷனப் தரக்கு ஶக்ஷண்டுனம் ல்னரம் நந்ட ஶதரகரல் 
டி றஷநக் கட்டிக்வகரடுத்ரள். தைறனேடன் ஶதரகக்கூடரட ன்று. 
னநப்தடும்வதரறேட கட்டரப்தடுத்ற இனஷனேம் ைரப்திடச் வைய்ரள். 
 
குஞ்ைம்ரள், இந்றம்ஶதரனச் வைரன்ணஷவல்னரம் வைய்ரள்; 
‘ஸ்ரறக்கு ஸ்கரம் தண்ட!’ ன்நடம் ஶதரய் ஸ்கரம் வைய்ரள். 
 
அள் கறகனங்கறப் ஶதரினந்ரள் ன்தட அள் ஶதச்ைற்றுப் 
ஶதரினந்றனறனந்ஶ ன்நரகத் வரிந்ட. அறஷட கனகனப்ன, னல் 
டஷரக அன்று, ங்ஶகர அடங்கறிட்டட. 
 
அம்ர ரைனறல் ஶதரய்ச் ைகுணம் தரர்த்ரள். றவ்ரண ைகுணம். 
கரஶரிினறனந்ட அடுத்டீ்டுச் சுந்ரி ஜனம் டுத்டக்வகரண்டு றஶ 
ந்ரள். 
 
‘எண்டம் இனக்கரட! க்ஶகன் அப்தடிவல்னரம் ட? ரம் எனத்னக்கு 
எண்டம் வகடுல் ண்ல்ஶன’ ன்வநல்னரம், அம்ர அடிக்கடி 
ன்ஷணனேம் திநஷனேம் ைரரணம் வைய்ட வகரண்டினந்ரள். 
 
வில் றுகறநஶதரட ி சுரர் ட்டு இனக்கும். இவு னரவும் ஶதரரக 
ஶண்டுஶ ன்று டடித்ஶரம். ஶதரய் இநங்குற்குனன் வைய்ற்கு 
என்றுறல்ஷன ன்நரல், வகரஞ்ைங் வகரஞ்ைரகத் டடிப்னம், கனக்கறங்கூட 
ட்டுப்தட்டண. இண்டு ஜன்ணல்கபின் அனகறல் ஶர் றரக இண்டு 
வதஞ்சுகபில் உட்கரர்ந்ஶரம். 
 
‘ீ னநப்தடுகறநஶதரட என்றுஶ’ இல்ஷனஶ, அக்கர?’ ன்ஶநன், ரட 
ஶதச்சுக் வகரடுக்க ஶண்டும் ன்று. 
 
‘எண்டறல்ஷனஶ! இனந்ரல் னநப்தட்டு னஶணர?’ ன்று அள் க்கம் 
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றஷநந் குனறல் தறல் வைரன்ணரள். 
 
‘அற்குள் றடீவன்று என்றும் ற்தடுற்குக் கரஶ இல்ஷனஶ!’ 
 
ட ப்தடிரணரறம், ணஷைச் ைறன ி ஶங்கபரட ரற்நறத் 
த்பிப்ஷதக் வகரஞ்ைம் குஷநத்டக் வகரள்பனரம் ன்று றஷணத்ட ஶதரனப் 
ஶதச்சு வபிந்ட. 
 
‘ரன், இந் ஶரன்திற்கரக இங்ஶக ரம் வைய்ரல், ஶதரினக்கரல் 
ஶதரஶணன்!’ 
 
’எனஶஷப, அக்கர, ஶரன்திற்கரக ீ இங்ஶக இனந்டிட்டடரன் 
அத்றம்ஶதனக்குக் ஶகரதஶர? அர் உடஶண னம்தடிரக றேறினந்ரர். 
ரம் என ரத்றல் னரகப் தறல் றேறஶணரம். அற்கரகத்ரன் 
இப்தடித் ந்ற அடித்டிட்டரஶர?’ 
 
‘ஆஸ்தத்றரிிஶனினந்ட ந்றனக்ஶக?’ 
 
’ஆஸ்தத்றரி ஶதஷ ஷத்ட அத்றம்ஶதஶ அடிக்கக் கூடரர?’ 
 
‘அப்தடி அடிக்க னடினேஶர?’ குஞ்ைம்ரள் குனறல் ஆல் இனந்ட. 
 
‘ன் னடிரட? ந்றரதமீறல் - ‘ 
 
‘எனஶஷப அப்தடி இனக்குஶர?’ ன்று ஶகட்டவதரறேட குஞ்ைம்ரபின் 
னகம் வகரஞ்ைம் னர்ந்டிட்டட. 
 
‘அப்தடித்ரன் இனக்கஶண்டும். இப்தடித் றடீவன்று என்றும் ற்தடக் 
கரஶ இல்ஷன. னந்ர ரள் ரஶண கடிரசு ந்ட?’ 
 
‘ஆரம்! அறல் எடம்வதப் தத்ற எண்டஶ இல்ஷனஶ?’ 
 
‘ந்ற அடித்ரல் ரம் உடஶண னநப்தட்டு னஶரம் ன்றுரன் 
அடித்றனக்கறநரர். டீ்டினறனந்ட அடித்ரல் கூட அவ்பவு ரக்கரட ன்று 
ஆஸ்தத்றரி ஶதஷ ஷத்ட அடித்றனக்கறநரர்’. 
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‘அப்தடி அடிக்க னடினேரடர, அம்தி? அப்தடிினக்குர?’ ன்று றுதடினேம் 
குஞ்ைம்ரள் ைந்ஶகத்டடன் ஶகட்டரள். 
 
அள் அப்தடிக் ஶகட்ட வதரறேட, னடிரட ன்று ணக்குத் 
வரிந்றனந்ரல்கூடச் வைரல்ன ணம் ந்றனக்குஶர, ன்ணஶர? 
 
‘ீ ஶண்டுரணரல் தரஶன்! றேம்னர் ஸ்ஶடணில் ந்ட இனக்கப் 
ஶதரகறநரர்’ ன்ஶநன். 
 
ணத்றல், ஆத்றல் தீற அடதரட்டிற்குப் னறேப்ஶதரனத் டஷபத்டக்வகரண்ஶட 
இனந்ட. ஶஶன ட்டும் ைரரணம் வகரஞ்ை ஶத்றற்கு என ம் அந்த் 
றகறல் ஶல்ட்டத்றற்கு ந்ட ஷனவடுக்கும்; உடம்ன தறும்; வஞ்சு 
உனனம்; அடிிறு கனங்கும்; னகம் ிகரஷடனேம். றுதடினேம் 
வடரகச் ைரரணத்றன் தனம் அறகரகும்; தத்ஷக் கலஶ 
அனக்கறிடும். 
 
சுகஶர டக்கஶர ந் றஷனஷிறம் ீடிக்க னடிரட ன்தற்கு ணி 
சுதரத்றல் இடவும் ஏர் அத்ரட்ைறஶர? 
 
வில் ண்டி வநற திடித்டஶதரல் ஷனவநறக்க ஏடிக்வகரண்டினந்ட; 
ங்ஶகஶர வைன்ஷணில் ிடிப்ஶதரகும் என கரஷனஷ ஶரக்கறக் 
கணஶகரகப் ஶதரய்க் வகரண்டினந்டஶதரல் இனந்ட. 
 
டக்கத்றல் ஷனவடுக்கும் ஷரிம்ஶதரன வரஷன இனபில் அந் 
எபித்வரடர் ிஷந்ட வைன்று வகரண்டினந்ட. 
 
வைன்ஷண ஶதரய்ச் ஶைனம்வதரறேட, ங்கள் கஷனனேம் அந் இனஷபப் 
ஶதரனப்தின் ங்கறிடரர? றம்ற, கரஷனஷப் ஶதரன, அங்ஶக ங்கஷப 
ந்ஷடரர? இனள், றச்ைம் கூட ரட! வைன்ஷணில் கரஷனரன்! - 
இவ்ரவநல்னரம் ஶதஷணம் ன்ஷணத் ஶற்நறக் வகரண்ஶட இனந்ட. 
 
குஞ்ைம்ரள் னெட்ஷடினறனந்ட வற்நறஷன தரக்ஷக டுத்ட ணக்குக் 
வகரடுத்டத் ரனும் ஶதரட்டுக் வகரண்டரள். 
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ங்கபர்க்குள்ஶபஶ குஞ்ைம்ரள் அறக அகு ன்று வதர். ல்ன ைறப்ன; 
எற்ஷந ரடித் ஶகம்; அறக்கு வனிஶனஶ என வைல்ரக்கு உண்டு. 
 
அன்று ன்ணஶர, இன்னும் அறகரக, அள் எபிர்ந்ட வகரண்டினந்ரள். 
அள் னகத்றல் ன்றுஶ இல்னர ஏர் க்கம் ன்று னல் னனரகத் 
வன்தட்டரஶனர ன்ணஶர, அள் அகு றபிர்ந்ட ஶரன்நறணரள். 
 
குஞ்ைம்ரறக்குப் னஷ்தம் ன்நரல் திரன். ரன ஶகனற வைய்ரறம் 
னட்ைறம் வைய்ரட்டரள். ஷனஷ றஞ்ைறப் ன ஷத்டக் வகரள்றரள். 
ஆணரல் அன்று அள் ஷனில் ஷத்டக் வகரண்டினந் னஷப்ஶதரன, 
அட ன்றும் ஶைரதித்றல்ஷன ன்று ன் கண்கறக்குப் தட்டட. 
வற்நறஷனக்கரி அறஷட உடுகபில் அன்றுரன் அவ்பவு 
ைறப்தரகப் திடித்றனந்டஶதரன இனந்ட. 
 
ஶைரர்ில்ரன் வைௌந்ரிம் தரிபிக்குஶர? அல்னட-? கஷடைறரக, 
அஷற்கு னன்ணரல், ிபக்கு-? இல்ஷன! இல்ஷன! 
 
குஞ்ைம்ரள் அன்று ன்ணஶர அப்தடி இனந்ரள். 
 
வற்நறஷனஷப் தரற வன்றுவகரண்ஶட, ‘அம்ன, எங்க அத்றம்ஶதனக்கு 
ரக்கப்தட்டு ரன் ன்ண சுகத்ஷக் கண்ஶடன்?’ ன்நரள் குஞ்ைம்ரள். 
 
அறஷட கண்கபில் ஜனம் பபவன்று வதனகறற்று. 
 
‘ன்ணிக்கும் திடிரம், ன்ணிக்கும் ைண்ஷட, ரன் அர ரள் உண்டர? - 
ன் ரழ்ஶ அறேஷகரக-’ ன்று உர்ச்ைற ஶகத்றல் ஆம்தித்ள் 
ைட்வடன்று றறுத்றக்வகரண்டரள். 
 
‘றனரட ரன் வைரன்ண ஶதச்ஷைக் ஶகட்டட உண்டர? ப்தடிஶர ஆனேசுடன் 
இனந்ரல் ஶதரடவன்று ஶரன்நறிட்டட, ஶதரணடஷ உடம்னக்கு 
ந்ஶதரட!’ 
 
இனனம் வகுஶம் வௌணரக இனந்ஶரம். ஆணரல் ணசு ட்டும் 
வௌணரக இனக்கில்ஷன. 
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ல்ன றைறஶஷப. ண்டிில் ஜணங்கள் உட்கரர்ந்ட வகரண்டும் தடுத்டக் 
வகரண்டும் அஶக றனுைரகத் டெங்கறக்வகரண்டினந்ரர்கள். ண்டி என ைறன்ண 
ஸ்ஶடணில் றன்நடம், ைறனர் றேந்ட இநங்கறப் ஶதரரர்கள், வௌணரகப் 
திைரசுகள் ஶதரன. அப்வதரறேடரன் டெங்கற றேந் ைறனர், ‘இவன்ண 
ஸ்ஶடன்?’ ன்று ஷனஷ ீட்டிக் ஶகட்தரர்கள். ஶதரர்ட்டர் எனன் 
ரட என ஸ்ஶடன் வதஷ அஷகுஷநரகத் டெங்கற 
றந்டவகரண்ஶட வைரல்றரன். றுதடினேம் ண்டி னரன் ரறரி ஏட 
ஆம்திக்கும். 
 
சுரர் என ிக்கு ண்டி ிறேப்னம் ஸ்ஶடனுக்குள் ஆர்ப்தரட்டத்டடன் 
ஶதரய் றன்நட. அடஷிறம் ண்டிில் அஷறனேம் றைப்னம் 
இனந்ண. அந் ஸ்ஶடணில் கூட்டனம் கூக்குறம் அறகரிண. அட 
ஷில் கரனறரகஶ ந் ங்கள் தனஷகில் ைரரன்கள் றஷநந்ண. 
கத்ரர் இணத்ஷச் ஶைர்ந் வதண்ி எனத்ற, வதண் குந்ஷனேம் 
னட்டினேரக ன் க்ஷகின் தக்கத்றல் ந்ட உட்கரர்ந்ரள். 
 
அள் அிந்றனந் னல் ரண ஷங்கறடன் அள் னகனம் 
வஜரனறத்டக் வகரண்டு இனந்ட. ஶர ஏர் உள்பப்னரிப்தில் அள் 
ன்ஷணஶ நந்ட ன் குந்ஷனேடன் வகரஞ்ைறணரள். 
 
ண்டி னநப்தட்ட ைற்று ஶத்றற்வகல்னரம் ன் க்ஷகின் தக்கம் ன் 
னன்ணஷக னத் னகத்ஷத் றனப்தி; ‘ங்கறட்டுப் ஶதரநகீ அம்ர?’ ன்று 
ஶகட்டரள். 
 
ன் க்ஷக சுனக்கரக, ‘தட்டம்’ ன்நரள். 
 
’ரனும் அங்ஶகரம்ர ரஶன்!’ ன்று ஆம்தித்ட, அந்ப் வதண் 
ரிஷைரகக் ஶகள்ிகள் ஶகட்டுக் வகரண்ஶட இனந்ரள். திநகு ன் 
தக்கத்றனறனந் ஏஷனப் வதட்டிினறனந்ட வகரஞ்ைம் ல்னறஷகப்ன டுத்டக் 
குஞ்ைம்ரறக்குக் வகரடுத்ரள். 
 
ன் க்ஷக வய்ைறனறர்த்டப் ஶதரணரள். வகு ஆறடன் அந்ப் னஷ 
ரங்கற ஜரக்கறஷரகத் ஷனில் ஷத்டக்வகரண்டரள். அம்தரஶப அந் 
உனத்றல் ந்ட ணக்குப் னஷக் வகரடுத்ட, ‘கஷனப்தடரஶ! உன் 
னிற்கு எனரறம் குஷநில்ஷன!’ ன்று வைரன்ணடஶதரன ண்ிணரள். 
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அடஷில் அறக்கு எவ்வரன ரர்த்ஷ தறல் வைரல்னறக் வகரண்டு 
ந்ள். உடஶண இபகற, அபிடம் ைங்கற னரவும் வைரன்ணரள். 
 
‘கரனட்சுற ஶதரஶன இனக்கலங்கம்ர! எங்கறக்கு எண்டம் வகரநவு ரட!’ 
ன்று அள் வைரன்ணஷத் வய் ரக்கரக டுத்டக்வகரண்டுிட்டரள் 
குஞ்ைம்ரள். அந் ஆறுனறல் வகரஞ்ை ஶம் அறடன் கஷன நந்ட 
ஶதைறக் வகரண்டினந்ரள். 
 
றடீவன்று ஞரதகம் ந்டிட்டட. ஶர வதனத் குற்நம் வைய்ள் 
ஶதரனத் றகறனஷடந்ரள். ‘ஷஶர! ஷதத்றம் ஶதரல் இப்தடிச் ைறரிச்சுண்டு 
ஶதைறக் வகரண்டினக்கறஶநஶண!’ ன்று ண்ிணள்ஶதரன அள் 
கனஷடந்ட ன்நரகத் வரிந்ட. ண்டிஶதரண ஶகத்றல் ிர்வன்று 
அடித் கரற்நறறம் அறஷட னகத்றல் ிர்ஷ வன்தட்டட. 
 
ஆணரல் வ்பவு ஶந்ரன் கஷனப்தட னடினேம்? கஷனரல் ற்தட்ட 
அைறிஶனஶ ங்கஷப அநறரல் கண்ர்ந்ஶரம். 
 
டக்கத்றல், றத்றஷனேம் றஷணவு நறனேம் ஶைர்ந்டரன் ரழ்க்ஷகக்கு என 
ைறறு ஶதரஷரகறத் ரதத்ஷத் ிக்கறன்நணஶர? 
 
ண்டி வைங்கற்தட்ஷட வனங்குகறந ைம். ரரிச் சுனட்டிக் வகரண்டு 
றேந்ட உட்கரர்ந்ஶரம். கறக்கு வறத்டக்வகரண்டினந்ட. ண்டி ஶர 
என குக்கறரத்ஷக் கடந்ட ஶதரய்க்வகரண்டினந்வதரறேட ஶகரற 
கூிடகூடக் கரறல் ந்டதட்டட. 
 
‘அப்தர! ிடினேர?’ ன்கறந றஷணப்ன எனதக்கம். 
 
‘ஶர! ிடிகறநஶ! இன்ணிக்கற ன்ண ச்ைறனக்ஶகர!’ ன்ந றஷணப்ன 
ற்வநரன தக்கம். 
 
இின் இனட்டு அபித்றனந் ஆறுஷனக் வகரஞ்ைம் வகரஞ்ைரகத் 
ஷனகரட்டி வபிச்ைம் தநறக்க னடஶதரல் இனந்ட. 
 
ங்ஶகஶர, கண்கரர டெத்றல் உனஷடந் என கரட்ைறில் 
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ஈடுதட்டபரய் றஷனகுத்ற தரர்ஷனேடன் குஞ்ைம்ரள் அஷைரல் 
உட்கரர்ந்றனந்ரள். 
 
‘வைங்கற்தட்டில் தல் ஶய்த்டக்வகரண்டு கரதி ைரப்திடுஶரர?’ ன்று 
ஶகட்ஶடன். 
 
‘ல்னரம் தட்டத்றல்ரன்!’ ன்று வைரல்னறிட்டரள் குஞ்ைம்ரள். 
தக்கத்றல் கத்ரர் வதண் கஷனற்றுத் டெங்கறக் வகரண்டினந்ரள். 
 
‘இஶர ஆிற்று, இஶர ஆிற்று!’ ன்று வைரல்டஶதரன ண்டி ரிப் 
தநந்ட வகரண்டினந்ட. 
 
ஆணரல் ங்கறக்கு ன்ணஶர தட்டம் வனங்க வனங்க, ண்டி 
ஶண்டுவன்ஶந ஊர்டஶதரன இனந்ட. 
 
றேம்னர் ந்ட கஷடைறரக. 
 
ஸ்ஶடணில் ரனறல்ஷன; அரட ங்கள் அத்றம்ஶதர் இல்ஷன - 
ல்ஶனரன இனந்ரர்கள். ‘ஆணரல் அர் ஸ்ஶடனுக்கு ற்கரக 
ஶண்டும்? அங்ஶக றர்தரர்ப்தட ைரிில்ஷனரன்’ ன்று அப்வதரறேட 
ஶரன்நறற்று. 
 
டீ்டுக்குப் ஶதரஶணரம். டீு னட்டிினந்ட. 
 
உடம்ன வைௌகரிறல்ஷனரன்! ைந்ஶகறல்ஷன இப்வதரறேட! 
 
வஜணல் ஆஸ்தத்றரிக்குப் ஶதரஶணரம். அஷி ஶம் டடித் திநகு 
குரஸ்ர ந்ரர். 
 
‘ீங்கள் கும்தஶகரர?’ ன்நரர். 
 
’ஆரம்-’ ன்ஶநன். 
 
‘ஶரரபி - ஶற்நறவு - இநந்டஶதரய்ிட்டரர்’ ன்று குரஸ்ர 
ைரரணரகச் வைரன்ணரர். 
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’இநந்ட-? அட ப்தடி? அற்குள்பர?’ அப்வதரறேடம் ைந்ஶகனம் 
அம்திக்ஷகனேம் ிடில்ஷன. 
 
‘ைறரஷர்-?’ 
 
’ஆரம், மரர்!’ 
 
‘எனஶஷப-’ 
 
‘ைற்று இனங்கள். திஶத்ஷப் வதற்றுக் வகரள்பனரம்’ ன்று சுனக்கரகச் 
வைரல்னறிட்டுக் குரஸ்ர ம் ஶஜரனறஷக் கணிக்கப் ஶதரணரர். 
 
வகரஞ்ைஶம் கறத்டப் திஶத்ஷப் வதற்றுக் வகரண்ஶடரம். 
 
அப்வதரறேட, அஷப் தரர்த்வுடன், றச்ைரிற்று! 
 
எனறரக ணத்றனறனந் தம் ீர்ந்ட; றகறல் ீர்ந்ட. 
 
திநகு-? 
 
ிடிந்டிட்டட. 
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அசனின் லபேதக - உா லோஜன் 

 
னெடுண்ட அந் கத்டக்கு அைன் னம் ரள் அண்றத்டக் வகரண்டினந்ட. 
னேத்த்றல் இடிந்ட ஶதரண ஶகரிஷனக் கட்டும் திகஷப ஆம்தித்ட 
ஷக்க அன் னரகச் வைரன்ணரர்கள். அைணின் னஷக தற்நற 
அநறிப்னகஷப உடம்தில் எட்டிக் வகரண்டு னஷகள் ல்னரம் கத்ட 
ீறகபில் அஷனந்ட றரிந்ண. னசுகள் ைந்ட வதரந்டகவபங்கும் வைன்று 
அறர்ந்ண. 
 
த் ஆற்நறன் கஷில் அந் கம் இனந்ட. ைறறு கரற்றுக்கு உைற, 
ீப்தற்நற ங்கும் னெறம் னெங்கறல்கள் றஷநந் கம் அட. கஷடைற னேத்ம் 
னென்று னங்கபின் னன்ணரல் டந்ட. ரஷணகபின் திபிநல், 
குறஷகபின் கஷணப்ன, ரட்கள் என்ஶநரவடரன்று உசுவரனற, ணிர்கபின் 
அனக் குல் ல்னரம் இன்ஷநக்கும் வைிகபில் குடிினந்ண. 
அப்ஶதரஷ திங்கபின் ரிந் ரஷட இன்ணனம் அகனரல் கத்றன் 
ரணத்றல் ஶங்கறப் ஶதரய் றன்நட. அண்ஷக் கரடுகஷப உநற ிட்டுப் 
திந்றன்தற்கரக இங்ஶக ந் தட்ைறகள் ரவும் வதரி ினட்ைங்கபில் 
ங்கற இன்வணரன னத்றற்கரக ங்கறக் வகரண்டினந்ண, கூஷிந் 
டீுகள், கரி தடிந் சுர்கள் அந்கர் ன் அகு னகத்றன் னெக்ஷக இந் 
ிம் வைரல்றம். ஆந்ஷகபின் இஷடிடர அனநல்கறடன், ரய்கபின் 
அவ்ப்ஶதரஷ ஊஷபகறடனும் கத்றன் இவுகள் கறகறன்நண. 
னகறறக்குள் தடங்கறக் வகரண்ட றனவு வபிஶ னறல்ஷன. தரல் 
ஶகட்டுக்; குந்ஷகள் அில்ஷன. டு இில் குறஷகபின் 
குபம்வதரனறகறம் ைறப்தரய்கபின் ைறரிப்வதரனறகறம் ிட்டு ிட்டுக் ஶகட்கும். 
வஞ்ைஷந கரய்ந்ட, வைிகள் ீண்டு, கூஷில் கண்கஷபப் னஷத்ட 
தரில் கறடப்தரன் ஊஷன். 
 
ஊஷனும் இன்னும் ைறனனம் அந் கத்றல் ஞ்ைறினந்ணர். உிர் 
ப்தி ைறனனம், உிர் ப்தப் தனனம் ஆற்ஷநக் கடந்ட ஶறு தகுறகறக்குச் 
வைன்நரர்கள். கஷில் றன்று ஷகஷைத் வதண்கபின் கண்கபில் டபிர்த் 
ீரில் அந்ப் தடகுகள் ஷநந்ட ஶதரிண. ஊஷனுக்கு அம்ரஷ ிட்டுப் 
ஶதரக ணறல்ஷன. 
 
ஊஷணின் உண்ஷரண வதர் தனனக்கு நந்ட ஶதரய்ிட்டட. அறகம் 
டவும் ஶதைரரல் அனுக்கு அந்ப் வதர் ந்ட. அன் ஶதச்சு 
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வ்ிம் வல்ன வல்னக் குஷநந்ட ன்தட தற்நற அம்ர அநறரள். 
 
கனகக்கரர்கஷப எடுக்க இந் கத்டக்கு அைன் அனுப்தி தஷடனேடன் 
கூடஶ ஆிரிம் திந்றன்ணிக் கறேகுகறம் ம் ைறநகுகபரல் 
சூரிஷண ஷநத்தடி இங்ஶக டேஷந்ண. ஶகரினறன் ைறஷன, வதண்கபின் 
னஷன, குந்ஷகபின் ஷன ன்ந வநறரட்டம்.  ரஷணகள் டம்ைம் 
வைய் கனம்னத் ஶரட்டரிற்று, அந்ரட்கபில் இந் கம். 
 
ஊஷனும் என ரள் திடிதட்டன்ரன். னகத்ட ிஷ றக்க அன் 
ஷத்றனந் ைக்கத்ற கூட ஏர் ஆனேம் ணக் குற்நஞ் ைரட்டி, 
அனுஷட ஷககஷபப் தின்னநம் கட்டி, தரிகள் இல்னர அஷணக் 
வகரற னறல் அஷத்டச் வைன்நணர், டு வினறல்; டுத்வனில் 
னங்கரனறல் றற்க ஷத்ட சூரி ஸ்கரம் தண்ச் வைரன்ணரர்கள். 
ரில் கல்ஷனத் றித்ட, ிற்நறல் குத்றணரர்கள். 'அம்ர' ன்ந 
அனுஷட ைத்ம் கல்ஷனத் ரண்டி வபிஶ ில்ஷன. 
 
ரஷனில், வநறச்ஶைரடி வன றரகத் பர்ந் ஷடனேம், வபிநற 
னகனரக ஊஷனும் இன்னும் ைறனனம் கத்டக்குத் றனம்தி ந்ணர். 
த்றன் டெடன் றுதடினேம் ஷகட்டிக் கூப்திடுரன் ன்ந அச்ைத்றல் 
றனம்திப் தரரல் றல்கள் இறேதடத் ள்பரடித் ள்பரடி அர்கள் 
ந்ணர.; வனனஷணில் அர்கள் ஶரன்நறடம் வதண்கள் ஏட்டனம் 
ஷடனேரக அர்கபிடம் ந்ணர். ஏடி ஏடி எவ்வரன னகரகத் ஶடி 
அஷனந்ணர். ர னகங்கள் ந் தற்நத்றல் டுங்கறணரர்கள். எப்தரரி 
ஷத்ட அறேரர்கள். 'ன்ண டந்ட, ன்ண டந்ட' ன்று எனறட்டரர்கள். 
ணப்தன் ஶதரய்ச் ஶைர்ந்ட ிட்டரன் ன்ந ஶைற வரிரல் எனத்றின் 
இடுப்தினறனந் குந்ஷ ில் சூப்திச் ைறரிக்கறன்நட. 'ன்ண டந்ட, ன்ண 
டந்ட' ன்று இன்வணரனத்ற ஊஷணின் ஶரஷபப் ஶதரட்டு உறக்கற 
எப்தரரி ஷக்கறன்நரள். ஶதய்க் கரற்நறன் உைனறல் கன்ணிர் ரடத்றன் 
ைவுக்கு ங்கள் இன்னும் டத்றன் தரடல்கஷபப் தப்னகறன்நண. 
 
ரழ்ற்கரண ன,; அறர்;டனம் ணக்கறனப்தரக ண்ி என ைறறு 
கம் உள்பம் டள்பி ைறறு திள்ஷபத் ணத்டக்கரக வட்கப்தட்ட 
ஊஷன் ன் ஷன ஶல் கத்ற வரங்கும் ரழ்க்ஷக 
ிறக்கப்தட்டினப்தஷ வல்ன உர்ந்ரன். வௌணத்றல் அன் கரனம் 
கர்ந்ட. டீ்டுக்குள் னடங்கற அஷண ரன்கு சுர்கறம் வரித்ண 
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டீ்டின் கூஷ தன ைங்கபில் வஞ்ைறல் இநங்கறற்று. எபிஷத் 
நிட்ட ரம் ஶதரன ஊஷன் வபிநறப் ஶதரினந்ரன். 
ஶரங்கறன் றட்ைறனேடன் டுரநறக் வகரண்டினந்ரன். 
 
தகனறறம் இிறம் கணவுகபில் அஷனந்ரன். கண்கள் ஶரண்டப்தட்ட, 
கங்கள் திடுங்கப்தட்ட ணிர்கள் 'ங்கறக்ஶகரர் ீற வைரல்' ன்று 
ள்பரடித் ள்பரடி அங்ஶக ந்ணர.; அஷகுஷநரக ரிந் வனச் 
ைடனங்கள் ஷபந்வறேந்ட 'ரங்கள் ன்ண குற்நம் வைய்ஶரம்' ன்று 
னணகறண. ீர் அள்ப உள்ஶப இநங்கற ரபிஷக் கறற்றுள் கறடந் 
திங்கபினறனந்ட ஷகவரன்று வல்னப் தற்நறக் வகரண்டட. கறேத்ஷ 
இந் ஶகரறவரன்று டடிடடித்ட உிஷத்ஶடி அங்குறங்கும் அஷனந்ட 
ண்ில் ைரனேம். குட்டித் ரய்ச்ைற ஆட்டின் ிறு ீட குறஷ ண்டிச் 
ைக்கங்கள் நறச் வைல்றம். ிர் உறர்ந் வன ரய்கபின் ரய்கள் 
ணிர்கபின் ஷகஷஶர கரஷனஶர கவ்ி இனக்கும். 
 
ஊஷணின் கணில் அைனும் ந்றனக்கறன்நரன். ைரந் வைரனொதணரய், 
கஷடரய் வகறந் னன்ணஷகனேடன் அந்க் கணில் அன் ந்ரன். 
கஷடரய் வகறந் இந்ப் னன்ணஷகக்குப் தின்ணரல் னஷனகள் றஷநந் 
அகறனேம், ச்சுப் தரம்னகள் தடங்கறக் வகரண்ட னற்வநரன்றும், ி 
ினட்ைங்கஷபக் வகரண்ட ணரந்னம் எபிந்றனப்தரகப்; தனர் ஶதைறக் 
வகரண்டணர். இஷப் ஶதரல் அைஷணப் தற்நறப் தன கஷகள். 
வண்னநரக்கஷப பர்ப்தறல் அன் திரிம் வகரண்டன் ன்றும், 
ண்ஷடஶரடுகஷப ரஷனரக்கற அிறல் ஶரகனள்பன் ன்றும் 
என்றுக்வகரன்று னரண கஷகள். தன டைற்நரண்டுகள் ண்டக்குள் 
ரத்றஷ வைய்ட னஷனேண்டு கறடந் ன் னன்ஶணரரின் கறரீடத்ஷக் 
கண்வடடுத்டத் ஷனில் சூடிக் வகரண்டரன் அன் ணவும், 
வைல்றறடவல்னரம் ைறம்ரைணத்ஷனேம் வகரண்டு றரிந்ரன் ன்றும் 
கரற்நறல் ந்ண தன கஷகள்;. 
 
அைஷ ஏிர்கள் வகு ைறத்ஷனேடன் உனரக்கறினந் அந்ப் 
னன்ணஷக ைறந்டம் னகத்டடஶணஶரன் ஊஷணின் கணிறம் அைன் 
ந்ரன். ஶகரில் ி ிட்டு ிட்வடரனறக்கறன்நட. தரட்டம் தரட்டரக 
ரணத்றல் தநஷகள் அஷனகறன்நண. ஶம் ஏடகறன்நணர் னணிர்கள். 
அட என றக்கஷஶரம். தணி அகனர னல்வபிில் அைன் வண்ிந 
ஆஷடகறடன் ன் ஷகினறனந் வண்னநரஷத் டிதடி டந்ட 
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வகரண்டினந்ரன். அன் தின்ணரல் ஊஷன். வைௌந்ர்த்ஷக் கண்டு 
சூரின் கூட ைற்றுத் ங்கறத் டுரநற ந் ஏர் இபங்கரஷன. 
 
அைன் அண்ரந்ட ஆகரத்ஷப் தரர்ரன். 
 
'ஶகங்கள் அகன்று வகரண்டினக்கறன்நண. இன்னும் வகரஞ்ைஶம்........ 
வகரஞ்ைறறம்....... வபிச்ைம் ந்டிடும்......' 
 
அைணின் குடெகனரண ணறஷன ஊஷனுக்கு ஏபவு ஷரித்ஷத் 
ந்ட. 
 
'அஶை வபிச்ைம் னற்குள் ரங்கள் இநந்ட ிடரட்ஶடரர...... 
இப்ஶதரடம் ன்ண, ரங்கள் ஷட திங்கள் ஶதரன அல்னர உள்ஶபர'?.... 
 
ஊஷஷண றனம்திப் தரர்த்ட அைன் ைறரித்ரன். 
 
'ஶதரர் ன்நரல் ஶதரர்.... ைரரணவன்நரல் ைரரணம்.....' 
 
ஊஷன் ரர்த்ஷகஷப வன்று ிறேங்கறச் வைரன்ணரன். 
 
ஶதரர் ன்நரல் என ர்றல்ஷனர அஶை? குடிக்கள் வைய் தரம் 
ன்ண? ைறசுக்கள், ஶரரபிகள், னணிர்கள், வதண்கள் இர்கஷபக் 
வகரல்ட னேத் ர்ர? ' 
 
அைன் னன்ணஷகத்ரன். 'ஶர் என்று கனம் ஶதரட னற்கள் னறேக்கள் தற்நற 
னணகுகறன்நரய் ீ.... ணக்குத் வரினேம்.... ல்னரம் வரினேம்...' 
 
'ீங்கள் ணட ஷத்ரல் டவும் னடினேம். டரன் னடிரட? ' ன்நரன்; 
ஊஷன். 
 
அைணின் ஷட றடீவன்று றன்நட. 'ஆம்..... ரன் றஷணத்ரல் டவும் 
ைரத்றம்.....' இஶர தரர்!' ன்நரன் அன். அைணின் ஷகினறனந் 
வண்னநர ைட்வடன்று ரரக ஷந, னனறன் அறுதட்ட ஷன 
த்த்றல் ஶரய்ந்ட அங்ஶகினந்ட. 
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அைணின் னஷக வனங்க வனங்க கம் அர்க்கபப்தட்டட. அை கரல் 
தண்கள் னறட னறரய் னஷபத்ண. இவு தகனரய் ஶஷனகள் டந்ண. 
ைக்கறடங்குகபின் னன்ணரல் னச்வைடிகள் ட்டு ீனொற்நறணரர்கள் இஷனனேறர் 
கரனம் றந்ரகற ிட்ட இந் கத்றன் ரில்கபில் 
ஶற்றூர்கபினறனந்ட ங்கஷப ஶர்கறடன் வதர்த்டக் வகரர்ந்ட 
ட்டரர்கள். டைறு னத் வரடர் ஷரறம் கறே னடிர த்க்கஷந 
வகரண்ட றல்கறக்குப் னடர்ம் னைறணரர்கள். னன்ணஷக ைறந்டம் அைணின் 
ஏிங்கள் சுவங்கும் றஷநந்ண. ஶைரஷணச் ைரடிகபில் ரட்டு 
ண்டிகள் ீபத்டக்கு றன்நண. வகரட்டும் ஷில் ஆஷடகள் ஷண, 
வதரறகஷபத் டெக்கறத் ஷனில் ஷத்தடி வௌணரக ஊர்ந்ணர் 
ஜணங்கள். ரக்குகஷப ீட்டச் வைல்னற அங்ஶக னஷந்றனக்கக் கூடி அை 
ிஶர வைரற்கஷப அர்கள் ஶடிப்தரர்த்ணர். கத்டக்கு ஶஷப 
வரிரல் ந்ட ிட்ட தசுவரன்நறன் ிற்ஷநக் கலநற அன் 
வதனங்குடஷன ஆரய்ந்ட தரர்த்ணர். னஷின் குத்றனுள்றம் 
ஷகிட்டு ஶனும் கறஷடக்குர ன்று டரிணரர்கள். ீஷைில் டேஷ 
அகனர கள்றக்குடிர்கள் ப்தட்டம் அடித்ட ீறகபில் ஆட்டம் ஶதரட்டணர். 
 
'ஶகரில் ந்ரன் 
ங்கள் ன்ணன் 'ஶகரில் ந்ரன் 
இன்னுந்னரன் 
ஶகட்கும் ல்னரம் னரன். 
றல்னரனங்கடி......றல்னர.... 
திச்ஷைப் தரத்றம் இந்ர......' 
 
றண்ஷினறனந் ஊஷணின் ரத்ர இடிப்தஷ றறுத்ற ிட்டு தரட்டு 
ந் றக்ஷகப் தரர்த்ரர். தரர்ஷ வரிர அனக்கு ஏஷைகஶப உனகம். 
கள்றக்குடிணின் தரடல் ரத்ரவுக்குக் ஶகரதத்ஷத் ந்றனக்க ஶண்டும். 
ஷகனேனறல் இனந் வற்நறஷனஷ ஶகரக இடித்ரநறனந்ரர். 
'ஶகரிஷனத் னகறநரணரஶ. றுதடினேம் இடிக்க அனுக்கு வ்பவு 
ஶரகும்? ' ன்று னணகறக் வகரண்ட ரத்ர ஶஶன டவும் ஶதை 
ினம்தரல் வற்நறஷனஷ ரய்க்குள் ஶதரட்டுக் வகரடப்திக் வகரண்டரர். 
 
அைன் னற்கு என றணம் இஷடினறனந்ட. கண்ர்ந்ட 
வகரண்டினந் ரத்ர குறஷகபின் கஷணப்வதரனறரல் றடுக்கறட்டு றேந்ட 
உட்கரந்ரர். டீ்டுரைறக்கு ந் வதண்கள் வபிஶ ட்டிப் தரர்த்ட 
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ிட்டு ஷநந்ணர். தற்நத்டடன் ந் அம்ரஷ ஊஷன் வநறத்டப் 
தரர்த்ரன். அம்ரின் உடுகள் உனர்ந்ட, ிறகள் வனண்டினந்ண. 
ரணத்ஷ அண்ரந்ட தரhர்த்ட இனஷககபரறம் கும்திட்டரள். 
 
க்கம் ஶதரல் ல்னரம் றகழ்ந்ண. அந்க் குடிினப்தின் எவ்வரன 
டீ்டினுள்றம் ைறப்தரய்கள் டேஷந்ட, னநப்தட்டணர். ஊஷஷண அர்கள் 
கூட்டிச் வைன்ந ஶதரட அம்ர ன்வணன்ணஶர வைரல்னற அறேட தரர்த்ரள் 
ணி தரஷ னரிந் குறஷகள் ரத்றம் ஷனகள் அஷைத்டக் கஷணத்டக் 
வகரண்டண. ைறப்தரய்கஷப ஶரக்கறக் குஷத்ரறு, ஊஷணின் கரல்கஷப 
நறத்தடி வனனஷண ஷ ந்ட அனுஷட ரய். ைறப்தரய்கள் அஷ 
ட்டி உஷத்ட ிட்டிணரர்கள். திடிதட்ட ஆண்கபின் தின்ணரல் வதண்கள் 
ங்கள் ரய்கபிறம், ிறுகபிறம் அடித்டக் வகரண்டு வதனங்குனறல் 
எப்தரரி ஷத்டத் வரடர்ந்ட வைன்நணர். குறஷ ீர்கள் அர்கள் தக்கரக 
ஈட்டிகஷப ஏங்கற அச்சுறுத்ற ிட்டிணரர்கள். குறஷகள் கறபப்தி னறேறப் 
தடனத்றனூடரகத் ங்கள் ஆண்திள்ஷபகள் வைன்று ஷநஷ 
வனனஷணில் வைய்நறரட றன்று ிட்ட வதண்கள் கண்டணர். சுரில் 
னடஷக னட்டுக் வகரடுத்தடி றன்ந ரத்ர அங்கு றன்நர்கறக்கு 
ஆறுல் னம் ித்றல் வைரன்ணரர். என்றும் ஆகரட...... ரஷபக்கு அைன் 
னகறநரன் அல்னர? அற்குக் கூட்டம் ஶைர்க்கறநரர்கள்...' சுரினறனந் 
தல்னறவரன்று அவ் ஶஷப தரர்த்ட ைத்றட்டட ரத்ரவுக்கும் 
ற்நர்கறக்கும் றகுந் ைந்ஶரத்ஷத் ந்ட. 
 
திடிதட்ட அஷணனம் கத்ட ைத்றங்கபில் அஷடக்கப்தட்டணர். 
இர்கஷபப் ஶதரன்ஶந சுற்நறனேள்ப ஊர்கபினறனந்வல்னரம் 
வகரண்டுப்தட்டர்கபரல் ைத்றங்கள் றம்தி றந்ண. எனஶரடு 
எனர் ஶதைரல் தறேக்கக் கரய்ச்ைற ங்கள் ஷனகபில் இநக்கப்தட்ட 
ிறஷ ண்ி வரந்ர்கபரக அங்கு ல்ஶனரனறனந்ணர். ைறப்தரய்கபின் 
ைறரிப்வதரனற பணத்றன் அம்னகபரக அவ்ப்ஶதரட இர்கபின் கரடகபின் 
இநங்கறற்று. ஊஷன் அந்க் குபிர்ந் சுரில் ைரய்ந்ட, 
கண்கஷபனெடிக்வகரண்டரன். இனள் றஷநந் தனறதடீத்றல் வட்டரிரள் 
என்று தபிச்ைறட்டுக் வகரண்டினந்ட. ரி ஶதரல் ஊஷபிடும் கரற்நறல் 
சுனக்குக் கிவநரன்று அங்குறங்குரக அஷைந்ட ஊஞ்ைனரடுகறன்நட. 
கறேத்டஷ ண்ில் னஷனேண்ட அஷண ஶரக்கற ரஷணகபின் டித் 
தரங்கள் னெர்க்கத்டடன் னன்ஶணநற னகறன்நண. அனுஷட றர்ர 
உடம்தில் னறட னறரய் த் ரிகஷப றேடகறன்நண ைரட்ஷடகள். 
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கணவுற்ந றஷணவுற்ந இண்டுங் வகட்டரன் வதன வபிில் அனுஷட 
டீும் ந்ட. கூட்டிப் வதனக்கர ரைனறல் ரடி னக்கறம், ைனகுகறம் 
கறடக்pன்நண. உற்ைரகறந் ரய் ரைற்தடிஷ நறத்டப் தடுத்றனக்கறன்நட. 
ைரம்தல் அள்பர அடுப்தடிில் ஶைரம்தல் னஷண. ைஷனஷநில் குபிர்ந்ட 
ஶதரினக்கும் தரத்றங்கள். என கனறந ண்ஷடப் ஶதரன சுர்கபிஶன 
னட்டி ஶரறத் றரிரர் டெக்கம் ர ரத்ர. உண்ரல், உநங்கரல் 
கண்கபின் ஈம் கரரல் அம்ர சுனண்டு கறடப்தரள். றறங்கஷபப் 
வதனம் தரஷநகபரய்த் ன் ஷனில் சுந்ட இனட்டின் வதனங் கரட்டில் 
அஷனந்ரன் ஊஷன் ஊஷன் ைத்றத்டக் கவு றநதட்டடம் உள்ஶப 
னகும் கரற்றுக்கரகவும் வபிச்ைத்டக்கரகவும் அன் ிற னெடரல் 
கரத்டக்கறடந்ரன். 
 
வுpடிந்ட. வபிச்ைத்ஷ னந்றக்வகரண்டு கவு றரக ைறப்தரய்கபின் 
ஷனன் உள்ஶப டேஷந்ரன். 
 
'ய் றேம்னங்கள்... றேம்னங்கப'; ன்று அட்டிணரன். 
 
அர்கஷப ற்நறக் வகரண்டு கத்ட ீறகபில் ரட்டு ண்டிகபின் 
ிஷந்ட வைன்நண. ரட்டுண்டிின் வரடர்ச்ைறரண ஜல் ஜல் ைத்த்ஷ 
ஶகட்டு அங்கரடித் வன ிகர்கள் அப்தடிஶ றன்நரர்கள். ண்வய் 
றனேம் னகங்கறடன், டெக்கம் றஷநந் கண்கறடன், ரப்தடர 
ஷனகறடன், தைற வகரண்ட ிறுகறடன் உனகத்றன் றகக் ஶகனரண 
ினங்குகஷபப் ஶதரன இப்தடிப்ஶதரட ஊஷனுக்குப் வதனம் 
வட்கத்ஷத் ந்ட. இடினேன்ட ஶகரினறன் அனகறனறனந் குபக்கஷில் 
அஷணனம் இநக்கப்தட்டணர். ைறப்தரய்கபிணரல் ரிஷைரக 
அர்த்ப்தட்டணர். 
ரணம் இனண்டினந்ட. ஷஷனேம் அைன் ஷகஶரடு கூட்டி ந்ட 
ிட்டரக ைறப்தரய்கள் ங்கறக்குள் ஶதைறக் வகரண்டரர்கள். 
 
'ரஜரற ரஜ ரஜரர்த்ரன்ட ரஜ கம்தீ.....' ன்று என குல். றடீவண 
ரத்றங்கள் னங்கறண. குடி ரத்ற ிற்தன்ணர்கள் கத்ட 
ைறறுறகஷப வபினேம் தரம்னகபரக்கற ஆட்டுித்ரர்கள். கள்றக்குடிர்கள் 
கரல்கள் றனத்றல் தடரட குஸ்றடித்ரறு ந்ணர். தின்ணரல் அைன் 
ந்ட வகரண்டினந்ரன். னணிர்கள் ரடிகஷப ீநற னன்ணஷகனேடன் 
றேந்ட க்கம் வைரன்ணரர்கள். 
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உரணஶரர் இடத்றல் அஷக்கப்தட்டினந் தந்ஷன அஷடந் அைன் 
அஷணனக்கும் ஷகஷைத்ரன். வரண்ஷட வதனத் கிஞர்கள் அந்க் 
குபிர் ஶஷபிறம் தஷணஶரஷனச் சுடிகபரல் அைனுக்கு ைரம் 
ைீறணரர்கள் அைஷக் கிஞரின் ரினறனந்ட தணிக்கட்டிகள் 
வகரட்டிரநறனந்ண. எனதக்க ீஷைஷ றத்டக் வகரண்ட டுதிடிகள் 
அைணின் தின்னநரக உட்கரர்ந்ட, அனுக்கு அரிப்வதடுக்ஷகில் னடஷகச் 
வைரநறந்ட வகரடுத்ணர். 
 
ஊஷன் அண்ரந்ட தரர்த்ரன். கறுப்ன ஆஷடஷக் கற்நற ைீற, 
அம்ங் வகரள்பத் டடித்டக் வகரண்டினந்ட ரணம். ரணத்டப் 
தநஷவரன்நறன் ச்ைம் ஶதரன என வைரட்டு ஊஷணின் னகத்றல் 
னனறல் ிறேந்ட. தின்ணர் ஶகரண தன வைரட்டுகள், இஷச்ைல் கரற்று 
றஷை கரட்ட ஷ வரடுக்கும் னேத்ம். தனத் ஷின் டுஶ அைன் 
ஶதை றேந்ரன். வகரட்டுகறன்ந ஷிறம் அஷைர க்கள் அனுக்கு 
ிப்தபித்றனக்க ஶண்டும். 
 
'ன் உிரிறம் ஶனரண க்கஶப.....' 
 
ஷஶரஷைஷ வல்ன னறம் அைணின் குல். 
 
குஷன ள்பி ரஷகபரறம், குனத்ஶரஷனகபரறம், வைந்றநப் 
னக்கபரறம் அனங்கரிக்கப்தட்ட தந்னறன் கலழ் றன்று ஷில் ஷணர 
அைணின் குல். ஊஷன் குபிரல் டுங்கறக் வகரண்டினந்ரன். ஶதய் 
திடித் வதண்ரகற ரிறம், ிற்நறறம், னடகறறம், னகத்றறம் ரநற 
ரநற அஷநகறன்ந ஷ. 
 
'இடினேண்ட ஶகரிஷனப் னடப்திக்க இன்ஷநக்கு ந்றனக்கறன்ஶநன். இன்னும் 
ன்வணன்ண ஶண்டும் வைரல்றங்கள்.' 
 
கரற்றும் ஷனேம் தறல் குல் றேப்திண. ைறப்தரய்கபின் 
ஈட்டினஷணகறக்கும் உனட்டும் ிறகறக்கும் தந்ட அஷைரல் 
வௌணரய் இனந்ணர் ஜணங்கள். 
 
'வகரட்டுகறன்ந ஷிறம் ன்ஷணப் தரர்க்க இவ்ிம் கூடிினப்தட 
ன்ஷண உர்ச்ைற வகரள்பச்வைய்கறன்நட. உங்கறக்கு ன்ண ஶண்டு.; 
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உடஶண ஶகறங்கள்.' 
 
ஊஷன் ீண்டும் அண்ரந்ட தரர்க்கறநரன். ன தகரன் தற்கஷப ந 
ந வன்று கடிக்கறன்நரன். ீஶி றரக இநங்கும் அன் ஷககபில் 
றன்ணல் ைரட்ஷடகப.; சுறத்டச் சுறத்டப் தரஷவடுத்ட ஏடுகறன்நட 
ண்ரீ், வனப்னப் தரம்னகள் ரணவங்கும் வபிடம், ஷநடரய் 
ஜரனங் கரட்டுகறன்நண. 
 
'ரட ரபிஷககள் கட்டித் னகறன்ஶநன். ீறகஷபச் வைப்தணிட இன்ஶந 
ஆஷிடுகறன்ஶநன். குபங்கஷபத் றனத்றத் ச் வைரல்கறஶநன். இன்னும் 
ன்ண ஶண்டும்? அங்குகள் ஶண்டுர?  ரணிங்கள் ஶஷர? 
தட்டரஷடகள் ஶண்டுர? ன்ண ஶண்டும் வைரல்றங்கள்...... இற்ஷந 
ல்னரம் ரன் த் ரர். ஆணரல் எனஶதரடம்......' 
 
அைன் ன் ரக்கறத்ஷ னடிப்தற்குள் என வதரி றன்ணல் என வதனம் 
ஏஷை. ரணத்றற்கும் னறக்குரகக் ஶகரடிறேத் என ீண்ட றன்ணல். 
 
எனகம் கண்வரபி ங்க அறர்ந்ட ஶதரணரன் ஊஷன். கண்கஷபக் 
கைக்கறிட்டு அன் உத்ஶ தரர்த்ரன். 
 
ஶதைறக் வகரண்டினந் அைன் ரரக ஷநந்ட ஶதரினந்ரன். 
 
இந்ேிா டுதட, ஏப்ல் 1994 
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பன்று நகங்கரின் கதே - க. கயாதாகன் 

 
அப்தர இநந்டிட்டரர் ரழ்ப்தரத்றல். கரஷனில்ரன் ந்ற ந்ட. 
தரஸ் டுத்ட வகரறேம்தில் ந்ட றற்கும் உநிணர்கறடன் ரன் 
உடணடிரகப் ஶதை ஶண்டும் ன்தஷ வரிிக்கும் ைறறு குநறப்ன: Contact 
Immediately. ந்ற கறஷடக்குனன் றேத் வரடங்கற ைறறுகஷின் தக்கங்கள் 
ைறன ஶஷைின் ீட அனங்ஶகரனரகக் கறடக்கறன்நண. ைறகவட் என்ஷநப் 
தற்நஷத்டக்வகரண்டு கலஶிநங்கற ைறகவட் ிற்தஷண றஷனவரன்நறல் 
டேஷந்ட ைறன வனறகரட்கஷப (வதரடத் வரஷனஶதைற றஷனத்றனறனந்ட 
ஶதசுற்கரக உதஶரகறக்கப்தடும் கரர்ட்கள்) ரங்கற தின், வரஷனஶதைறக் 
கூடவரன்நறற்குள் ஶதரய் வகரறேம்திற்கு அடிக்கறன்ஶநன். 
 
‚ைரப்திடப் ஶதரய்ிட்டரர்கள். என ித்றரனம் கறத்ட டுங்கள். அர்கள் 
ந்ட ிடுரர்கள்.‛ ன்று வைரல்னப்தட்டட. 
 
கூடத்ஷ ிட்டு வபிஶ ந்ஶதரட அப்தரின் ம் ன் ணட 
ிறகபினறனந்ட கண்ஷீக் வகரட்ட ஷக்கில்ஷன ண என டஷ 
ஶகட்டுக் வகரண்ஶடன். ணட கண்ரீ்க் கடல் ற்நறிட்டஶர? எனஶப 
அப்தடினேறனக்கனரம். தன இவுகள் ன்னன் தடரய் ந்ட ஶதரிண. இந் 
இவுகபில் னகம் வரிர தனரிற்கரக அறேஶன். இட அர்கள் இநந்ட 
ிட்டரர்கள் ன்தற்கரக அல்ன. அர்கபட ரழ்வுகள் அறரரகப் 
தநறக்கப்தட்டுிட்டண ன்தற்கரகஶ. ணட கடல் இர்கறக்கரக அறேறல் 
ற்நறப்ஶதரய்ிட்டட. அப்தர இஶசுரர் ஶதரல் னத்டிர் வதற்று ந்ரல் 
ன்ணிடம் ன் அில்ஷன ன்று ஶகட்டுச் சுிர்ைணம் வைய் ண 
ன்ஷண றந்றப்தரர? அர் அப்தடிப்தட்டல்ன ண ணக்குள் என டஷ 
வைரல்னறக் வகரள்கறஶநன். 
 
ரன் இப்ஶதரட தரரீமறல் அகறரக, தரற உநிணர் வகரறேம்திறம், ீற 
ரழ்ப்தரத்றறம். அனஶக இனந் bar என்நறற்குள் னகுந்ட என வடற 
(திர்) அடித்டிட்டு ீண்டும் வரஷனஶதைறக் கூடத்றற்குள் னகுந்ட 
வகரறேம்னக்கு அடிக்கறன்ஶநன். 
 
‛ரசுந்ம் ந்டிட்டரஶ?‛ இட ரன் 
 
‚ஏம். ஏம் ஷனணிஷன றல்றங்ஶகர, ரன் அஷ கூப்திட்டு ிடுகறஶநன்‛ 
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ைறன கங்கள் கரத்றனப்ஷத வட்டும் ஷகில், று னஷணில் 
வதரிரரின் குல். 
 
‚ீ ன் உடஷண வனறஶதரன் டுக்ஶகல்ஷன. ரன் இங்ஷக ந்ட என 
கறஷரகுட‛ 
 
‚ரர, உங்கஷட ந்ற திந்றரன் கறஷடச்சுட. ித்ஷ வைரல்றங்ஶகர, 
அப்தர ன்வணண்டு வைத்ர்‛ 
 
‚அனக்கு னத்வரண்டுறல்ஷன, ைரப்திட்டிட்டு ிநரந்ஷக்கு ந்ர் 
றடீவண்டு ிறேந்ரர். அப்தடிஶ வைத்டப்ஶதரட்டரர். வைத் டீ்டரஷன 
ங்கறக்கு கணக்கச் வைனவு உடஷண வகரறேம்னக்கு கரஷை அனுப்திஷ. ரன் 
அஷ அங்ஷக வகரண்டு ஶதரய்க் வகரடுக்கறநன். ரற உன்ஶணரஷட கஷக்கப் 
ஶதரநரரம். அிட்ஷடக் குடுக்கறநன் கஷ‛ வனறகரட் னைணிட்டுகள் 
னடிவுக்கு ந்ரல், அஷண இறேத்டிட்டு இன்வணரன கரட்ஷட 
டேஷக்கறன்ஶநன். ற்கணஶ ரன்கு கரட்டுகள் றன்ணப்தட்டு ிட்டண. 
 
‚ரற‛ 
 
‚ங்கச்ைறஷ ப்த உங்ஷக டுக்கப் ஶதரநரீ்?‛ 
 
‚டுக்கத்ரன் ஶடம் ஆணர...‛ 
 
‛ஆணர வண்டர....‛ 
 
‚ன்ணிட்ஷட இப்த கரைறல்ஷன. ஶஷனிஷனினந்டம் றப்தரட்டிப் 
ஶதரட்டரங்கள்...‛ 
 
‚ீர் இப்தடி வ்பவு ரஷபக்குத்ரன் வைரல்னறக் வகரண்டினக்கப் ஶதரகறநரீ் 
ப்திடினேம் அஷ உங்ஷக டும். ம்தினேம் (அின் கன்) உங்ஷகரன் 
இனக்கறநரன். அன் உங்ஷக ந்ட என னம்ரன். ரங்கள் ங்கஷட 
கடன் ல்னரத்ஷனேம் ீர்த்றட்டம். ரஷபக்கு அன் இங்ஷக 30 (னப்தட 
ஆிம் திரங்) அனுப்திநரன். ீர் அணிட்ஷடக் குடுத்ீவண்டர அன் ரன் 
குடுத்னுப்திந கஷடிஷன குடுத்ட அனுப்தி ஷப்தரன். உம்ஷட 
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ங்கச்ைறின்ஷ ஆறம் அங்ஷகரன் இனக்கு. அஶரட கஷச்சு ப்தடினேம் 
அஷ அங்ஷக டுக்கறந றஷக் வகறரப்தரனம். ரர உம்ஶரஷட 
கஷக்கப் ஶதரநரரம். கஷனேம்‛ நறஸீர் ரரின் கங்கறக்குச் வைல்றம் 
ைத்ம், வரஷனரகினந் ஶதரடம் வபிரகஶ ணட கரறல் ிறேகறநட. 
 
‚கரஷை உடஷண அனுப்திஷ‛ 
 
‚ஏம்‛ 
 
‚அஷ உடஷண அங்ஷக டு‛ 
 
‚ஏம்‛ 
 
‚ரஷபக்கு ணக்கு வனறஶதரன் டு!‛ 
 
‚ஏம்‛ 
 
வரடர்ன டண்டிக்கப்தட்டுிட்டட. ஶர திரங் வத்ஷில் ைணம் 
வைய்தஷணப்ஶதரன அஷணத்டக்கும் ‚ஏம்‛ ஶதரட்டு ிட்ஶடன். இந் ‚ஏம்‛கள் 
ல்னரம் உண்ஷர ணக் ஶகட்டதடி றூம் கிஷண அண்றத்ஶதரட 
ணக்கு னன்ஶண ம் ந்ட. 
 
ம், னன்வதல்னரம் ங்கள் ண னம்ஶதரட ஶைரகம் ரப்தடும். 
ஶதைற ைரரணனம், ைரரணம் ஶதைற ஶதரனம் ணட உர்வுகறக்கு 
இனந் உரிஷகஷபக்கூட தநறத்ட ங்கஷபனேம் ஶறு ரறேம் 
திங்கபரக்கறிட்டஶ. ரழ்ிற்கரக, ிக்கரர்கஷபனேம் வகரல்றம் 
ித்ஷஷக் கற்றுக்வகரண்டினக்கும் இன்வணரன உனகறல் ரம். கரசு, கரசு, 
கரசு, ன்ந ஏனம் ரன்  ஏனங்கஷபனேம் னந்றத் ஷனஷ 
ீட்டுகறநட. 
 
‚ஏம்‛ ஶதரட்டன் ரன் ஷனக்குஶஶன வள்பம் ஶதரய்ிட்டட. இணிச் 
ைரண் ஶதரணரல் ன்ண னம் ஶதரணரல் ன்ண ன்ந றடகரத்றத்ஶரடு 
கஷத் றநந்ரல் கரஷன ங்கறினறனந்ட ந்ட ன்ணரல் 
உஷடக்கப்தடரறனந் கடிம் ணட அச்சுறுத்டம் ிறகஷபக் கரட்டுகறநட. 
ணட கக்கறனறனந் 300 திரங்குகஷபனேம் றன்று அற்கு ஶறம் றன்று 
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ிட்ஶடணரம். ஶஷனில்னரட இனக்கும் எனர் இப்தடி டந்ட வகரள்ட 
ங்கறச் ைட்டத்றற்கு னரணரம். வ்பவு ிஷில் ரன் ங்கறின் 
திப்தரபஷச் ைந்றக்க னடினேஶர அட ல்னரம். இல்ஷனஶல் ‚ீறன்ந 
டடிக்ஷக டுக்கப்தடும்‛ ன்ந றகவும் ரகரீகரண குநறப்ன. னனம் 
ஶதரணரல் ன்ண ன்ந றடகரத்றம் இனந்ரல் கடித்ஷக் கறறத்ட 
ஜன்ணல் றரக நறகறன்ஶநன். 
 
இன்நறவு ரன் டெங்க ஶண்டும். ஆணரல் ப்தடி? அடவும் இவ்பவு 
சுஷகஷபனேம் ரங்கறதடி. ணட றூறற்கு அனகறறள்ப றூறல் இனப்தன் 
என ஶதரர்த்டக்கல் வரறனரபி. அணிற்கு திவஞ்சு டண்டரகஶ வரிரட. 
ஆணரல் என திவஞ்சுகரரிக்கு னென்று திள்ஷபகஷபக் வகரடுத்டிட்டரன். 
இற்வகல்னரம் தரஷ இஷடனைநரக இனக்கில்ஷன. னடிில் 
திவஞ்சுக்கரரி அஷணத் டத்றிட்டரள். அன் ணிக்கட்ஷட. ணக்குப் 
திநகு னென்று திள்ஷபகஷபனேம் தரர்த்ட ரன்கு னடங்கள், ன்ஷணக் 
வகரண்டுரன் திள்ஷபகறக்குக் கடிம் றேடரன். தறல்கள் ர. அஶணர, 
ணக்கூடரக ைஷபக்கரல் அறக்கும், திள்ஷபகபிற்கும் றேறக் 
வகரண்டினப்தரன். 
 
கரஷன 4 ிக்கு ஶஷனக்குப் ஶதரகுனன் என திர். ரஷன 5 ிக்குத் 
றனம்தி ந்வுடன் ஷணில் வரடங்கற ிடுரன். ணட சுஷஷக் 
குஷநக்க ரட குடிக்க ஶண்டும் ஶதரனறனந்ட. அணிடம் ரட 
இனக்கும் ன்ந ம்திக்ஷகனேடன் ஶதரய்க் கஷத் ட்டுகறன்ஶநன். 
றநந்ணின் ஷகில் ஶதரத்ல். அஷணக் கண்டவுடன் ணட சுஷில் 
அஷரைற உடணடிரகஶ இநங்கறட. 
 
‚உட னடைர ந் ஷன். றநம், குடி‛ ஶகட்கரஶனஶ, குநறப்னர்ந்ட 
உதைரித்ரன். ரன் றுக்கில்ஷன உதைரிப்ஷதத் ஶடித்ரஶண ரன் அங்கு 
ஶதரினந்ஶன். 
 
‚டிரக்குடி. இன்னும் னென்று ஶதரத்ல் இனக்கு‛ 
 
இனனம் ட சுஷகஷப இநக்கற இன்ஶணரர் உனஷக ர 
வபிக்கறட்ஶடரம். ற்கணஶ வதரரித்ட ஆநறப்ஶதரண ைரர்டின் ீன்கஷபச் 
சூடரக்கற ன் னன் ஶடஸ்ட்டுக்கரக ஷத்ரன். 
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அப்தர ீண்டும் ன் றஷணில் னன் ந்ரர். ந்றஶரடு ந் கடிங்கள் 
வதரக்கற்றுக்குள் இனந்ரல் ஷரிரக அஷகஷப டுத்ட உஷடத்ஶன். 
‚ீ எண்டுக்கும் ஶரைறக்கரஷ. ரங்கள் இப்தடிவரண்டு டக்குவண்டு 
கணிஷன கூட றஷணக்ஶகல்ஷன ணஷ றடரக ஷத்றன‛ இந்ச் 
வைய்றகள் ணக்கு எத்டத்ஷத் ந் ஶஷபில் கடிங்கபில் ரறேம் 
ரர்த்னம், வரஷனஶதைறக்கூடரக ரப்தடும் ரர்த்ங்கறம் என்நர 
ண என டஷ ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநன். 
 
இண்டு தக்கங்கபிறம் ஶதரனறத்ணம் இல்ஷன. என ஶஷப அட 
ன்ணிடம்ரன் உள்பஶர? ட ஶதரனற? ட ரர்த்ம்? ரன் ரறேம் ிம் 
கூட ரர்த்ம்ரன். ன்ணிடம் கரசு இல்ஷன. கரசு இனப்தட ைறனரின் 
ரர்த்ரக இனக்கும் ஶதரட ன்னுஷடஶர அற்கரகத் 
ிண்ஷடடிப்தட. இன்று எனஷில் ஶதசும் தனர் ரஷப ன் றஷனக்குத் 
ள்பப்தடும்ஶதரட ‚தரனம், ம்ஷட தரடு இப்தடிினக்கு‛ ன்று தன்ஷில் 
ஶதசுரர்கள். ட எனஷ ட தன்ஷ ன்தஷ ிபக்கறக் வகரண்டடரன் 
ணட இனஷனக்வகரள்பி றும்ன றஷனக்குக் கரம் ண ரன் என 
ஶதரடஶ வைரல்னரட்ஶடன். ணட எனஷ தன்ஷகபிற்கு றரகக் 
கறபர்ச்ைற வைய்ட வகரண்டினக்கும் என்று. எனஷகள் தன்ஷகபரகற, 
தன்ஷகள் தன்ஷகபரகரல், இன்வணரன எனஷஷ ரறேம் உனகறல் 
ரன். 
 
ரன் னென்று கங்கபின் னத்றன். ணட னனரட கம் ரழ்ப்தரம். 
ஶதரர்த்டக்கல் ண்தணின் றூஷிட்டு ணட றூறற்கு ந்ட கட்டினறல் 
கஷபப்னடன் ிறேம்ஶதரட இந் னனரட கஷ ஶரக்கற ணட கரல்கள் 
என டஷ ஏடுகறன்நண. 
 
ரங்கரய் வதரறுக்கற ரள்கள். ஊஷக்கடல் அடிக்கடி ற்றும். அன் ீட 
கரல் ில்கபரல் கலநப்தடும் ஏிங்கஷபச் சூரின் ந்ட னத்றட்டுச் 
வைல்ரன். பர்ந்ஶன். ஶஷன கறஷடத்ட வகரறேம்திற்கு. தரஸ் 
டுக்கரல் ஶதரஶணன். வகரறேம்ன. இட ணட இண்டரட கம். னென்று 
னடங்கபின் தின் அகறரகற, னனரட கரிற்கு, இண்டு சூட்ஶகஸ் 
றஷநப் னத்கங்கஷபச் சுந்தடி ந்ஶன். றிஶன ன்ஷண நறத் 
இபம் ைறங்கபச் ைறப்தரய்கள் சூட்ஶகமறற்குள் கறடந் றழ்ப் னத்கங்கஷபக் 
கண்டு ‚ன் ீ யரம்ைத்ஷ அறத்ரய்?‛ ண ிைரஷ டம் 
வைய்ில்ஷன. னனரட கரிற்கு ந்ஶதரட அங்ஶக ரன் அகற 
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னகரறனறனந் ிம் வரிரல் வைத்டீு ஶறு 
வகரண்டரடப்தட்டினந்ட. ரன் இநந்ட உிர்த்ஶன். என ஶஷப, 
ஶசுஷப் ஶதரல் ரனும் ீப உிர்த்ஶணர? ‚தண்டனத்றனறனக்கும் 
திரஶ ணட தரங்கஷப அர்ச்ைற‛ ஊரிறள்ப அஷணத்டக் ஶகரில்கபிறம் 
ன் ஶதரல் அர்ச்ைஷணகள், னஷஜகள் ன்தண வைய்ப்தட்டண. ரன் 
றுவஜன்ம் வதற்றுிட்ஶடன் ன்தற்கரகத்ரன். 
 
‚ீ ங்கறக்கு உஷச்சுத் ஶரம். ஆணர வகரறேம்னக்கு ட்டும் றனம்திப் 
ஶதரகரஷ‛ 
 
டீு, இப்தடி ன்ணிடம் வகஞ்ைறக் கூத்ரடிஶதரட வகரறேம்ன ீறகபில் 
ரள்கஶபரடு றன்று குங்குப் வதரட்டிட்டர்கஷபனேம் கரறன 
டரங்கஷபக் வகரண்டினந்ர்கஷபனேம் ஶடி அப்தரிச் ைறங்கபக் 
கரஷடர்கள் த்றினறனந்ட ணட உடஷனப் வதௌவுத்றரகக் கரத் 
குஶைணரின் றஷணவு ந்ட. அனும் என அப்தரிரன். அப்தரிகள் 
ரள்கஷப டெக்க டெண்டுனரக இனந்ட ட ன்தஷ ன்ஷணப் ஶதரனஶ 
னரிந்ட வகரண்டன். ரழ்ப்தரம் இங்கு வ்பவு ரள்கள் ரன் ரழ்ட! 
இட ட்டுவன்ண கங்கஶப இல்னர கர? 
 
டீ்டின் ன்நரட்டம், னடிில் ‚வபிரடு ஶதர!‛ ன்று ன்ஷணத் 
டத்டறல் ந்ட றன்நஶதரட ிப்தஷடந்ஶன். வபிரடு ஶதரர? 
ப்தடி? றஷநக் கரசு ஶண்டுஶ! 
 
‚ஶதரநவண்டட ைறன்ண ிஶ கரசுக்கு ங்ஷக ஶதரநட?‛ இட ரன். 
 
தறல் உடணடிரகக் கறஷடக்கில்ஷன. ஆணரல் ன்ஷண வபிரட்டிற்கு 
அனுப்தி ஷத்டிட்டரர்கள். ரன் ப்திிட்ஶடன். 
 
உடல். ணட உடல். கரைறணரல் கரக்கப்தட்ட உடல். ணட உடல். கடல் 
கடந்ட அகறரகறிட்ட உடல். னென்நரட கரில் ரன் இப்ஶதரட அகற. 
னனரட கரிஶனர அகறப் வதனஷ கறட்டரல் த்ஷணஶர உடல்கள் 
ண்ிஷட ண்ரய்ப் னஷந் ண்ம். ப்னல், கனத்டடஶணர 
கட்ைறனேடஶணர கடவுறடஶணர ைம்தந்ப்தட்ட ிறல்ன. கரசுடன் 
ைம்தந்ப்தட்டட ன்தஷ னென்நரட கரில் கரனடி டுத்ட ஷத் னல் 
ரபிஶனஶ னரிந்டவகரண்ஶடன். ணட னென்நரட கம் தரரீஸ். 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      149 
 

 
ரன் னென்று கங்கபிற்கறஷடஶ ைறக்கறக் கறடக்கும் என னத்றன். 
ரழ்ப்தர ஶதரஸ் ஏதிஸ் னத்றஷ குத்ப் வதற்று கடிங்கள் னட 
றன்றுிட்டட. கடிங்கள் சுற்நற ஷபந்ட னம். அடவும் வகரறேம்ன 
னத்றஷ குத்ப்தட்டு னம் கடிங்கபில் இப்தடிவரன குநறப்ன இனக்கும். 
‚உடணடிரக இந் ம்தனக்கு டு‛ ன்ணிடஶர வனறகரட் ரங்கக்கூட 
கரைறல்ஷன. இப்தடிவணில் ப்தடித் வரஷனஶதைறினரட ர னடினேம்? 
 
ஶதரணரம் ணட திவஞ்சுச் ைறஶகறறஷச் ைந்றத்ஶதரட, ணட திநந் 
றணத்றற்கு என னத்கத்றல் ைறன கிஷ ரிகஷபரட அன்தபிப்னச் 
வைய்றனக்கனரஶ ண னகத்ஷச் சுறத்ரள். ரன் அஷணத்ட ரடுகறக்கும் 
அஷணத்ட ணிர்கட்கும் அந்றரண, ன்ஷணத் ட டீுகபிற்கு ரவண 
ண்தர்கள் ணப்தடுஶரர் அஷக்கும்ஶதரட ‚ஏம் னகறன்ஶநன்.‛ ண 
ரக்குறுற வகரடுத்டிட்டுப் ஶதரகரட ிடுக்கறன்ஶநன். ஶதரணரல்கூட ணட 
வதரனபரர றஷனஷ ிபங்கறக்வகரள்பரல் ‚அப்த, உம்னஷட றூனக்கு 
ப்த ரநட...‛ ணக் ஶகட்டு ிடுரர்கஶபர ன்ந அச்ைத்றணரல்ரன். ணக்கு 
டீு இல்ஷன. ரன் டெங்குறடங்கள் ணட டீுகறறல்ஷன. டீு ன்தட 
அைறர ன்ந ிைரஷக்குள் ரன். ைறன ஶஷபகபில் இந் னென்று 
கங்கஷபனேம் ரண்டி டீுகள் ணிர்கறம் இல்னர ரன்கரட கம் 
என்று இனக்குரின் அங்ஶக ஶதரணரல் ன்ண ன்று ன்ணிடம் ஶகட்டுக் 
வகரள்டண்டு. 
 
வதரிரர ஶகட்டுக்வகரண்டதடி றுரள், ரன் ஶதரன் தண்ில்ஷன. 
டெங்கற ிறத்ட, ீண்டும் ைறன றணங்கள் டெங்கற, ிறத்ட என கரஷனில் 
றேந்ட தரரிமறனறனக்கும் ணட என்நிட்ட ம்திக்கு ஶதரன் 
தண்டகறன்ஶநன். 
 
‚உங்கஷட ரர வகரறேம்தின ந்ட றற்கறநரர். உங்கஶபரஷட ஶதை 
ஶடரம். உடணடிரக டுங்ஶகர!‛ 
 
‚ந் ரர?‛ 
 
‚ஶற ரர‛ 
 
இர் வதரி ரரஶர, ைறநற ரரஶர அல்ன, இன்வணரன ரர. 
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என்நிட்ட ம்தி ந் இனக்கத்ஷ றேறிட்டு வைரற்த 
னைணிட்டுகறடன் ஞ்ைறக்கறடந் வனறக்கரட்டின் டஷனேடன் வகரறேம்திற்கு 
அடிக்கறஶநன். ஶற ரர ஶதசுகறன்நரர். 
 
‚னஶரன் உம்ஷட வதரி ரர வகரறேம்திஷனினந்ட 
ரழ்ப்தரத்றற்குப் ஶதரிட்டரர். ீர் றனம்தவும் ஶதரன் டுக்கறந வண்டு 
வைரல்லீட்டு டுக்கரல் ிட்டிட்டீர்‛ ண்டு குஷநரச் வைரன்ணர். 
 
‚ஏம் ரர. ீங்கள் வைரல்னறநட ைரி. ன்ணிட்ஷடக் கரசு ைறில்ஷன. 
அரஷனரன் வகரறேம்னக்குத் றனம்தவும் அடிக்ஶகல்ஷன. இங்ஷகினந்ட 
வகரறேம்னக்கு அடிக்கறநவண்டர ைரிரண வைனவு‛ 
 
‚ஏம் னஶரன். ணக்கு ிபங்குட. ங்கறக்கு இங்ஷக கஷ்டம் 
இனக்கறநஷப் ஶதரன உக்கும் அங்ஷக கஷ்டம் இனக்கும் ரஶண. டக்கும் 
வகரஞ்ைக் கரவைண்டரறம் அனுப்தி ஷனேம். ரன் ரழ்ப்தரத்றற்குப் ஶதரய் 
ித்ஷ டிர ிபங்கப்தடுத்றநன்‛ 
 
‛ீங்கள் ப்த அங்ஷக றனம்னிள்‛ 
 
‚5000 னொதர குடுத்டப் தரஸ் டுத்ணரன். அடிக்கடி தரஸ் டுத்டக்வகரண்டு 
வகரறேம்னக்கு  ன்ணிட்ஷட ைறில்ஷன. இங்ஷக வகரஞ்ை அறல்கள் 
இனக்கு. அடகஷப னடிச்ைறட்டுப் ஶதரக இன்னும் வட்டு ரபரகும்.‛ 
 
ரரவுடன் வரடர்ந்ட ஶதை ஶண்டும் ஶதரன ணக்கு ஆஷைரக 
இனக்கறன்நட. அற்குள் வனறக்கரட்டினுள் இனந் கஷடைற னைணிட் என கறக்கல 
ஶதரட்டுிட்டுத் ணட இறுற னெச்ஷை ிடுகறன்நட. ஶைரகத்டடன் றூம் 
றனம்னகறன்ஶநன். 
 
பாரிஸ் பசு, 29.04.1992 
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காடன் கண்டது - பிிள் 

 
? ன் கண்டச் வைரல்ன? ரன் கண்டட கல்றத்ஷக் கரட்டில். டம் 
வைரல்நன் ஶகற. 
 
தஸ்மள ந்ட றக்கறந த்டினேம் இட்டினற ஶைரடரக் கஷடனேம் ரண்டிணர, 
ஸ்ர ஶஶரட்டம் ஶதரட்டு, னஷ னள்ந ஶைத்டப் தள்பத்றஶன ிறந்ட, 
அக்கஷ றும்ஶதரட வண்டு டரகும். எண்டக்கு இன்னும் ஶதர் ஸ்ர. 
அஶ ரறரி கல்னறறம் னல்னறறம் கரல்தட்டுத் ஶய்ஞ்ை இன்வணரண்ட 
ஶதரில்னர கரட்டுத்டம். 
 
வய்ினறல் னஷப்தள்பம் ண்ி த்ற, கபி கரஷநகட்டிப் வதரபந்ட 
வகடக்கும். ஊவல்னரம் கபிண்ட. கூடஶ தரஷநக் கல்றத் 
ஷனேனண்டு. றல்னர வபிச்ை ரறரி இனந்ரறம் கல்றக் கரட்டில் 
டம் ரநறடும். ஶற்ஶக ஷனக் கரட்டுக்குப் ஶதரந ஶகரறனந்ர 
றஶகட்டுக்ஶகர. சுக்கரன் தஷனக் ஶகற. ன்ஷணக் ஶகற. 
 
தஸ்ஸ்டரப்தில் இட்னற ஶைரடரக்கஶடன தஸ்மளக்கரன் றப்தரன். அக்குபில் 
ஶரல் தட்ஷடப்ஷதிஶன னொர ைறல்னஷந இனக்கும். வத்ஷனச் ைரறு 
ரய்க்குள்ஶப குகுன்னு உப்திக் கறட்டுக் கறடக்கும். இட்னற ஶைரடரக்கஶடன 
ஶதரலீமழக்கரனம் றப்தரன. டண்டட்டுக் கக்கறன ஶதரடும்தரன. 
ஆஶபரட்டம் தரத்டக்கறட்டு வத்ஷனிஶன சுண்ரம்ஷதப் ஶதரடுரன. 
 
ரஶர ர்நரன் - வள்ஷப ஶட்டி. அனுக்கு ஶதரலீமளக்கரன 
அக்கதக்கர ைனரனகள் ஷச்சு, ைரன் னண்ினங்கநரன. வள்ஷப 
ஶட்டி தரக்கரஶன, ‚ைரடின ஶதரி ந்டட்ஶடன்னு வைரல்ற‛ன்னுட்டு 
ஶட்டிஷ ரசூக்கர டிச்சுத்டெக்கற, னஷப்தள்பத்டஶன டம்னடிச்சு 
அக்கஷ நற, ஊர்க்ஶகரில் தக்கம் ஷனஷக் கரட்டிட்டுப் ஶதரநரன். 
திமறணமரண ஆற. கண்ட குடுக்கரஶன ஸ்ரிஶன ஶதரநரன். 
 
வண்டுடம்ஶன வைரன்ஶணன்? ஊனக்குள் ஏடந ஸ்ர எண்ரச்ைர? 
அடக்கு இடத்டக்ஷகின ஷனக்கரட்டுக்குப் ஶதரந டம். அந்த் டத்ஷப் 
னடிச்ைர, றக்குத் ஷகரட்டவ கல்றகள் னஷபச்ை னத்டம் இனக்கும். 
என கல்றத் டெத்டக்குள்பர ஊர்ச் ைணங்கள் வபிக்குப் ஶதரந இடம் 
னடி னந்ற என டம் வதரி கல்றத் ஷிஶன நற றக்கறல்னரல் 
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ஶதரகும். அங்கறட்டு கல்றத் வரிஞ்சுரன் டம் னடிக்கடம். அஷரள் 
ட்டுக்கு கல்றகள் னஷபச்ை கல்றத் ஷக்கரடு. என கல்ஷனப் தரர்த்ர 
இன்வணரண்ரட்டறரட. என கல்ஷன ரண்டி இன்வணரண்ஷப் 
தரர்த்ப்த, அடக்குக் கறட்டத் ரண்டர கண்ஶடன். வதரம்டர! 
 
ஷகிஶன இறுக்கறப்னடிச்ை ைறனம்னக் கம்ன னநறஞ்ைற, கரஞ்சு கறுப்தரண 
த்க்கூடு ஶதரட்ட ஷனஷத் றனகற னுகஷபஶர ஶகரரப் தரத் 
ரக்குக்கு குப்னநக் வகடக்கு வதரம். 
 
கல்றரண்டி கல்றப்தக்கம் நறணப்தஶ, வண்டு னெட றல்கள் னெங்கறல் 
னநறஞ்ைரட்டம் ைடைடன்னு அடிச்சு னகத்டப் தக்கரகத் ரக்கற நறணப்த, ‚ைல 
ஶதஶ‛ன்னு ஷகஷ அஷனரட்டி ைீறஶணன்ன? திரந்ட? இப்த அடகள் 
ஆகரைத்றல் ட்டம் ஶதரடுட. வகண்ஷடக்கரல் இஷநச்ைறஷ 
உரிச்சுத்றன்னுட்ட ஶகம். 
 
அப்ஶதர ல்ன தடதடக்கறந வய்ில். னரறம் ரவுர தஷ திடரன் 
கூட்டத்ஶரட தக்கத்டென ஶதரய் தரம்னத்ஶரஷன ித்டக் குடுத்டட்டு, 
ரங்கறத் றன்னுட்டு, ன்ணடர திடரர ல்னரம் கூட்டத்றல் வகபி 
ரனக்கு, னள்ஷப ப்தடிப் வதத்ரறகள்னு ைண்ஷட ஶதரட்டிட்டு, தக்கம் 
தரத்டட்டு, தஸ்மடிஶன டெங்கறட்டு ரன் கல்றத் ஷக்கரடு தக்கரப் 
ஶதரணட ஏரடக்கு. வய்ில் தரட்டப் தரக்கரப் ஶதரணரத்ரன் டம் 
கறஷடக்கும். ஷனக்கரட்டுப் தக்கம் ஶதரணர அில் உண்டு. ன் 
ஊனக்குள்ஶப ச்சு டீ்ஶன வதரறுக்கறத் றங்கறந அில் இல்ஷனர? ச்சு 
டீுகள் உள்ப ஊரப் தரத்டப்ஶதர. கண்ஷ ஶஶன ஏடிட்டுக்கறட்டு 
த்றரணம் ரநற னெடிக்கு டெக்கம் ிட்டு அில் வகரஷக்கறந 
ஶஷபக்குப் ஶதர. ஊைறக் கம்ஷத ல்ன உ வடிிஶன வரட்டிஶன கட்டி 
ஸ்வடடிரப் னடிச்ைறக் கறட்டுப் ஶதர. அில் குத்டநன்னுட்டு ீ ச்ைறன றக்கறந 
ரறரன னட்டத்ஷக் குத்ப் ஶதரநரய். 
 
இந் ஊரில் ச்சுறல்ஷன. ச்ைறன ரறரனறல்ஷன. அில் 
வகரஷக்கறநட ஶகக்குடன்னு ஶதரணர, ஊரின இனக்கறந ரற  த்டஶனனேம் 
வகரம்ன வகரம்தர ரறுட. ப்தடிக் குத்? ஷனக் கரட்டிறம் இனந்ட ைத்ம் 
கரத்றல் நற னட. ரஷபக்கு அினக் குத்டம், இப்த ணக்கரச்ைற 
ஏரனுக்கரச்ைறன்னு இங்க ஶதரணர வகடக்குட வதரம். 
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அப்தத்ரண்டர ரத்த்ஷக் கண்ஶடன். வத்ஷரன னகத்றல் அடிச்ை 
ரறரி கப்னனு வதரத்ற அடிச்சுட தரன வதர வக்ஷக. ரனும் தரக்க 
கரத்டம் ரநறச்ைர, இல்ஷன, கண்ரல் தரத் திநகு வஞ்சுக்குள்ஶப இனந்ட 
ந்றச்ைரடர வதர வக்ஷக? வதரத்ஷப் தரர்க்க னந்ற இல்ஷன. தரர்த் 
திநகு னட. ஶதப்தரில் தரர்த்டச் வைரல்றடர ரகரீகத்ஷ. ப்தடி தரத் 
திநகு ம் ந்றச்சுடனு. 
 
த்க்கூடு ஶதரட்ட ஷனஷப்தரத்ட வதரத்ஷப் தரத்ட, வகண்ஷடக்கரற 
கறறஞ்ை இஷநச்ைறஷனேம் தரர்த்டம் எஶ அடீன அடிச்சுட தரன றகறல், ‚ஶ 
 ‛ன்னு ரனேபநறட்ஶடன். 
 
திநகு தரத்ர ல்னரர றடுறடுன்னு ஏடி னட. கல்ற, ண்ட, னத்ட, 
னன, ஊர்க்ஶகரிற ல்னரர ன்ணடர ங்கறட்ட ஏடி னடன்னு தரர்த்ர 
ரந்ரன் ஏடஶநன். கண்ட ஏரனுகஷபனேம் ிட்டுப் ஶதரட்டு ஏடஶநன். 
ங்ஶக ஏடஶநடர கரடர, ஶடய், ைரடிக்கு ஏடுடரன்னு வைரல்னறக்கறட்ஶட 
ஏடஶநன். ஶதரலீமள ைரடின ஶதரி ைரற ைரறன்னு வைரல்ஶநன். ரய் 
ஶதச்சு ல்ஶன. டம்பரிஶன ண்ி குடுத்ரங்க. ன்ணடர ிகரம்ணரங்க. 
‚வதரம் ைரற‛ன்னு வைரன்ணர, ரற்கரனறிஶன உக்கரந் ட்டு 
ைரஞ்ைறக்கறட்டரன, ஶகள்ி ஶகட்கறநரன. ஶத்ட ங்ஶகடர றன்ஶண, ரத்றரி 
ங்ஶக ஶதரஶண, ன் இங்ஶக ந்ஶ, ண்டர அங்ஶக ஶதரஶணன்னு ஶகள்ி. 
ணக்கு வதரத்ஷப் தரத்டம் ஶதரடம் ைரறஷப்தரத்டம் ஶதரடறன்னு 
தக்கம் தரத்ர, என ஆறம் அன் கூட ைரநறக்கரப் வதரண்டம் ந்ட 
றக்கறநர. 
 
வதரத்ஷப் தரத்றர ரறரன த்ஷப் தரத்றரன்னு ஶகள்ி. 
வதரத்ஷத்ரன் தரர்த்ஶன் ைரற, அப்னநரத்ரன் த்ஷப் 
தரர்த்ஶன்ஶணன். அப் னடிச்ைறக்கறட்டரங்கடர! 
 
‚ன்ணடர உடரன்ஸ் உடஶந? னல்ஶன ந்ரண்டர னடிக்கும். உணக்கு 
ஆர்நர வதரறனக்குன்னு வைரன்ணன்? ஆர்நர இங்ஶக ந்ட வைரல்றன்னு 
ஊைற குத்றிட்டன்‛னு னடிச்ைறக்கறட்டரங்கடர. றன்னுகறட்டினந் 
கரன்ஸ்ஶடதிள் சுத்றஶன வரங்கறண டிஷ டுத்டக்கறட்டரன. 
ஶரல்ரரிஶன ரற ிஷன ரட்டிப் னடிச்ைறக் கறட்டரன. 
 
ரன் கும்னட்ஶடன். ‚ன்ஷண உடுங்க ைரற‛ன்ஶணன். 
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‚வைரன்ணங்ககறட்ஶட ஶதரய் வைரல்றடர, கதர்ரர்னு வைரல்ற.‛ 
 
‚ைரி ைரற‛ன்ஶணன். அப்னநர ஆன வைரன்ணன்ங்கநரங்க. ஆனறல்லீங்க, 
ரனு தரர்த்ஶனுங்கன்ஶணன். ஶதச்ஷை ரத்றட்டரங்க. 
 
‚ீங்க ண்டர ஏரன், ரி, னஷணஷத் றங்கறநஙீ்க? ஆடு ரடு 
இல்னறர?‛ 
 
‚அடக்ஶகடங்க ஷதைர?‛ன்ஶணன். 
 
வகரஞ்ை ஶம் ஶதச்ைறல்ஶன, அப்னநம் வடர ஶகள்ி. ‚ீ ப்தடர கஶடைற 
ரட்டி ஷனக்கரடு தக்கரய் ஶதரஶண? ரர்நர ஷனக்கரட்டுக்குப் ஶதரநன் 
ரநன்? சுக்கரனுக்கு ரர்நர ஷனக் கரட்ஶனனந்ட ந்ட கஞ்ைர தத்றம் 
ைப்ஷப தண்நன்?‛ 
 
சுக்கரன், தத்றம், அட இடன்ணடம் - ல்ன தரம்ஷதப் னடிக்கநடக்கு ைரஷப் 
தரம்ன ிடநரங்கடர கரடரன்னு உரரிட்ஶடன். 
 
‚சுக்கரன் ல்னதரம்னத் ஶரஷன ித்ட த்ஷக் கறவுந தரி ைரற. 
ங்கறக்கு இப்தல்னரம் தரஶடடங்க? ங்கரட னறஶன ப்திஶன 
தரம்ஷதப் னடிச்ைரரஞ் ைரற‛ன்னு கும்னட்ஶடன். 
 
‚னக்ைனுக்கு றல்றடர. ஏட் ஶதரடுரன், அப்னநம் ரட்ஷட ல்னரம் கரடர 
ரத்டடர. ஶதரடர! ஶதரி கப்தரன் னச்ைறஷத் டண்டடர‛ங்கநரன ட்டு. 
 
ரன் ந்ட றன்ண ைரநறக்கரரிஷப் தரர்த்ஶன். ரைப்தக்கம் ன ரட்டிக் 
கூஷடஷ நக்கறச்ைறட்டு ந்றனக்கர. அறம் அஶபரட ந் ஆறம் 
ட்டு கறட்ட எஶ குனர, ‚ைரற ரட்டி ந்றனக்கு‛ன்னு வைரல்னறட்டு 
ததன்னு னறக்கறநரங்க. ைரநறரரிக்கு ஶனரக்கு ைரஞ்சு னஷன ரய் 
னெக்கு ரறரி ‘உர்’னு றக்குட. அப்தரர்த்ஶன். டிஷ ைரி தண்ிட்டு, 
ன்ணடர ீ ன்ஷணப் தரக்கந கரனரப் ஶதரச்ைரடரன்னு றனம்தி என 
னஷநப்ன ஷச்ைர. 
 
‚ரன் அப்த ஶதரநஞ்ைரற‛ன்ஶணன். ‚ைரரக்கு டம் ஷதைர‛ன்னு வல்னறைர 
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இறத்ஶன். 
 
‚றறரடர?‛ன்னு டிக்கம்னக்கரன டக்க ந்ரன. தின்ணரடி கரல் ச்சு, 
ைஶஶனனு கவு வபிஶ தரய்ஞ்சு எஶ சீ்ைறஶன ஶரட்டுக்கு ந்டட்ஶடன். 
 
2 
 
ன்ணடர ஶதரலீஸ்கரங்கறட்ட வதரங்வகடக்கு, அவஸ்ட் தண்ட, ைரட்ைறக்கு 
ரன் றக்ஶகன், ர என ஷக தரத்டப்னடனரம்னு ஸ்த்ர ஶதரிச் வைரன்ணர, 
ஊைற குத்றிட்டன் ரர்நர, இங்ஶக ண்டர ந்ஶ? ஶத்வங்ஶகடர 
ஶதரஶண? கபரி, உடரன்ஸ்ங்கநரங்க? ன்ண இட னடரறரி னக்ன் 
தரடுன்னு டீன தடீிஷப் தரர்த்ர, கரனற. ஶஶ சுக்கரன்கறட்ஶட தடீி 
தரக்கனரறன்னுட்டுப் ஶதரஶணன். 
 
ஊர்க் ஶகரிறரண்டி த்டிிஶன ணிரக் கறடக்கரன். அன் ஆட்கஷபக் 
கரம். ரைத்றஶன தரர்த்ர தத்றரைம். தடீிிஶன சுத்ற அடிச்சுக்கறட்டுக் 
கறடக்கரன். ஶகட்டர வத்ட தடீிரன் கறஷடக்கும். தத்றத்ஷர குடுக்கப் 
ஶதரநரன்? வதரஷப்தரச்ஶை. இப்ஶதர வதரஷப்ஶதரட வதரஷப்தர இனும் 
னஷக னஷகர ிடநரன். 
 
‚ரன்ைறட்டர் ரங்கறட்டரண்டர சுக்கரன் தத்றத்டஶன‛ன்னு ஶத்ட திடரன் 
வைரல்னறக்கறட்டனந்ரனுல்ன? அப்தடி ஶதச்சுரன் நறட்டுட. ஆணரல் சுக்கரன் 
ரன்ைறட்டனம் ரங்கஷன எண்டறல்ஷன. இஶண னஷகர ிட்டர ப்தடி 
ரங்கநட? ஶதரலீமறஶன ஶஶந ரட்டி என கத்ஷ தத்றத்ஷப் 
தநறகுடுத்றனக்கரன். ப்தடித்ரன் உள்றக்குப் ஶதரகர தரய்க்கறநரஶணர 
வரிஷன. ல்னரத்டக்கும் ிம் வரிஞ்ைறனக்கடறல்ன? 
 
‚ஶடய்‛னு ஶதரி குந்றஶணன். 
 
அணர ஶதசுரன்? கண்டக்குக் கண்ட குடுக்கர தத்றத்ஷப் 
னடிச்ைறக்கறட்டினக்கரன். ஆற ரநறட்டரன். ரடிர ம்றக்கு னஷபக்குட? 
அன் ரடிஷப் தரன. கறு கறுன்னு னட. தைறரகம் இல்னர 
தத்றத்ஷக் குடிக்கறநரன். த்ம் ரடிரட. கண்ட ரநற ரநற றக்குட. 
 
‚ன்ணடர, தடீி இல்னறடர‛ன்ஶணன். அணிட்ட ைட்டு னட்டுனு ஶதைறணர தறல் 
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ரட. தக்கம் ஶதரி தக்கம் ந்ட ஶதைறப் தரன, தறல் குடுப்தரன். ‚ண்டர, 
ண்டர, ண்டர‛ம்தரன். அடக்குள்ஶப வதரறட ைரஞ்ைற வள்பி கறபம்திடும். 
 
‚உடரன்மளங்கநரங்கடர, வதரத்ஷப் தரத்றர த்ஷப் 
தரத்றரங்கநரங்கடர. அப்தடினேம் வைரல்நரங்க, இப்தடினேம் 
வைரல்நரங்கடர‛ன்ஶணன். ‚வதரம்டர, கல்றத்ஷக் கரட்ன வைத்டக் 
வகடக்குடடர வதரம்‛ஶணன். 
 
ைக்குனு கண்ட குடுத்ரன். னற ிஷடச்சுக் குத்டட. 
 
‚தரத்றரடர?‛ன்ணரன். 
 
‚கல்றத்ஷக் கரட்ஶனடர.‛ 
 
‚ஶரட்டம் வைரல்ற‛ன்ணரன். 
 
‚கரனத்ரண்டர தரர்த்ஶன். ஷனஷ அடிச்சுப் வதரபந்ட ஶதரட்டுட்டரங்கடர. 
திரந்ட வகரத்ற வகண்ஷடக்கரல் றம்ன றக்குடடர.‛ 
 
‚ைல, ரஶ! ரட்டுப் வதரம்டர‛ன்னு என கண்ஷ னெடிக்கறட்டு ன்ஷணப் 
தரர்த்ரன். 
 
‚ரடுன்ணர அஷ இநச்ைற ஶதரடர உங்கறட்டர தடீிக்கு னஶன்? ண்டர, 
ரடு தச்ஷை றநத்றஶன றங்கறஷக் கட்டிக்கறட்டரடர வைத்டப் ஶதரகும்? 
ரடுன்ணர ஷகனேம், ஷகிஶன னநறஞ்ைறஶதரண ைறனம்னக் கம்னரடர இனக்கும், 
ண்டர?‛ன்ஶணன். 
 
‚ைல, ரஶ.. ஶடய்... ரடர, கரட்டு‛ன்னு ஏடிணரன் தரன. ரன், ீ ஏடனடிர 
ஏட்டம். ஶரட்டுச் ைந்றஶன ஶதரய் ஶகரில் னநத்ரஶன ரநற, குறுக்ஶக 
னர்க்கரட்டிஶன தரஞ்சு, ைடரல்னு றன்னு ன் ஷன ிஷப் 
னடிச்சுக்கறட்டரன். ‚ஶதரலீஸ்கறட்ஶட ஶதரணரடர? ண்டர ஶதரஶண?‛ன்ணரன். 
 
‚ண்டர, ஶடய், உடுடரன்‛ஶணன். 
 
‚தச்ஷை றங்கறர வைரன்ஶண?‛ன்ணரன். 
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‚தச்ஷை றங்கறடர, ண்டர உடுடர‛ன்ஶணன். 
 
ிட்டுட்டு டிிஶனனந்ட தத்றத்ஷ டுத்ரன். ‚ஶரப்தம் வரினேர? னுை 
வக்ஷக அடிக்குட. ஆஶர ரங்கடர வள்ஷப ஶட்டி னுை 
வக்ஷக‛ன்ணரன். 
 
‚வதர ரத்ம்ரஶண?‛ன்ஶணன். வதரரத்த்டக்கு இன்னும் 
அஷக்கல்னரட ஶதரகடம். ரன் வைரன்ணட சும்ர ட்டிக்குப் ஶதரட்டிர. 
 
‚ஆஶர ஆற ஶதரநரந வக்ஷகடர‛ன்னுட்டு தத்றம் சுத்றண தடீிஷ 
டுத்ட ணக்ஶக குடுத்ரண்டர, ‚குடிடர, ரஶ! ஶட்டி ரத்ம் 
கபிட்டும்‛னு 
 
ீப்வதட்டி டுத்ட வனப்னக்கலநற ‚இற‛ன்னு தத்றத்ஷ வகரறத்றனேம் 
ிட்டரண்டர, ‚இறத்டட்டுக் ஷகரத்ட‛ன்னு. னஷகஷ கனக்கம் தண்ிட்டு 
சுனஷபக் குடுத்ஶன். ரங்கற ஷகரஶன வதரத்ட ஷச்சு இறத்ரன். கறேத்ட 
ம்ன ிஷடக்குட, கண்ட னெடிக்கறட்டு கதரனத்டக்குள்ஶப ஏடுட. 
அவ்ஶபரரன், தடீி னடிஞ்ைற ஶதரச்ைற. கனக்கம் தண்ிட்டு னஷகஷ 
ிட்டரன் தரன, என கூடரம் னஷக. 
 
அப்ஶதர தரர்த்ட, ‚டம்தரத்டப்ஶதர. ரட்டிஷ ல்னர அடுக்கறட்டு 
ரிக்கடம் ஶதர‛ன்னு ரஶர வைரன்ண ஶதச்சு. அடக்குப் தறனர, ‚ைரன், 
ஆகட்டுஞ்ைரற‛ன்னு என ஆடம் வதரண்டம் கரப் ஶதைறண குல். 
 
சுத்றப் தரர்த்ஶன். ரங்க றக்கறந இடத்டக்குப் தின்ணரடி னர்க்கரட்டுக்கு 
அந்ரண்ஷட ஶகரில். ‚கரனடிச்ைத்ம் னட‛ன்ணரன் சுக்கரன். ‚ஆற, 
ஆற‛ன்ணரன். ‘கறர்’னன்னு னச்ைற, குல் வட்டிப் தரடந ைத்ம். வய்ில் 
ைரனேட. ணிைணில்னர வபிச்ைம். 
 
ைக்குன்னு தின்ணரடி ைத்ம். ைடரர்ன்னு றனம்திஶணன். ஶகரில் தக்கர 
இனந்ட ந்றனக்ஶகர ன்ணஶர அந் ஆற, வள்ஷப ஶட்டி. அஷ 
டிச்சுக்கட்டி இனந்ரன். னண்டர தணின். அந் ஆற ன்ஷணப் தரர்க்கரன், 
சுக்கரஷணப் தரர்க்கரன். அந் ஆற! ங்ஶகஶர ல்னரப் தரர்த்ஶ அந் 
ஆஷப? ங்ஶகன்னு றஷணப்ன ல்ஶன. ஆஷபப் தரர்த்டம் சுக்கரன், என 
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ஷன உம் குணிஞ்ைற ஶரஷப எடுக்கற ஷனஷ தக்கத்றஶன ைரிச்சு என 
இபிப்ன இபிச்ைரன் தரன. ரன் ீ இபிக்க னடிர இபிப்ன. ரனும் 
‚ைரன்‛ன்னு இபிச்சு ச்ஶைன். 
 
ஆற அங்ஶக இங்ஶக சுத்ற திமறணமர தரர்க்கரன். ‚ஶஶந ஆற 
றக்கரடர?‛ன்ணரன். 
 
அந்க் குற! அடகூடப் தபக்கரத்ரன் ஶகட்டுட. வணப்ன ஷன. 
 
‚இல்லீங்க ைரற‛ன்ணரன் சுக்கரன், ‚ரங்க தரக்கஷன ைரற‛ன்ணரன். 
 
ஈஷப் னநங்ஷகரஶன ிட்டந ரறரி ஷகஷ வண்டு அைப்ன ஆட்டி, 
‚ைரிடர, ஶதரங்கடர ஊனப்தக்கம்‛ன்ணரன் அந் ஆற. ரனும் சுக்கரன் 
ரஷனப் னடிச்ைறக்கறட்டுப் ஶதரஶநன். 
 
3 
 
ஶகரினண்ஷட ஶதரணடம், னடிிஶன ரநற, றனம்திப் தரர்த்ஶரம். கல்றத் 
ஷத் றக்கறஶன னஷக கரட்டுட. ‚வதரத்ஷ ரிக்கறநரனுடர‛ன்ணரன் 
சுக்கரன். 
 
‚ண்டர ரநிட்டரங்க?‛ 
 
‚தரக்கறநன் தரத்டக்ஶகர. கதர்ரர்னு கரட்டத்ரண்டர‛ன்ணரன் சுக்கரன். 
 
‚ரர்நர வைத்டப்ஶதரண தச்ஷை றங்கற? ரர்நர? ஶரப்தம் வரிஞ்ைறனக்கு 
உணக்கு, ண்டர, ஶடய்?‛ன்ஶணன். 
 
ரன் குஷடச்ைல் குடுக்க அன் ஶதச்சுக்கரட்டரஶ ஶகரினத்ரண்டிப் 
ஶதரநரன். ‚ஶத்றக்கற ீ திடரன்கறட்டர ஶதரினந்ஶ?‛ன்ணரன். ஶதச்சு 
ிட்டுப் ஶதச்சு ரத்நரன். ிட்டுப்னடிக்கனரம்னுட்டு ிம் வைரன்ஶணன். 
த்டிஶன குந்றக் ஶகட்டரன். 
 
‚ஊனக்குள்ஶப இன்ணிக்குப் ஶதரணர?‛ன்ணரன். 
 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      159 
 

‚ஊனக்குள்பர?‛ 
 
‛டீக்கஷடஷப் ஶதரய்ப் தரன‛ 
 
‚டீக்கஷடர?‛ 
 
ஊனக்குள்ப இனக்கந டீக்கஷடப் தல்கறட்டத்ரன் சுக்கரன் வரத்ர 
தத்றத்ஷ ரங்கற அங்ஶக இங்ஶக ைறல்னஷநரத் ள்நரன். 
 
‚டீக்கஷட ரஷண றறச்ை ரறரி இனக்கும். ஶதரய்ப்தரன. கட்டுக்கரல் 
ஶதரட்டினக்கரன். டம் ஆி ஶதரி வதரறுக்கனரறன்னு ஶதரிடரஶ, 
ிம் வரிஞ்சு ஶதர. இப்த தரத்ஶ, அந் ஆற? அனும் இன்னும் 
ரனஞ்சு ஶதனர டீக்கஷடஷ டெள் தண்ிட்டரங்க. டீக்கஷடக்கரப் 
தகறட்ட சும்ர, ண்டர தச்ஷை றங்கற கட்டிண ஆற இங்ஶக ரிஶன ந்ட 
ஶதரநரஶண ங்ஶகடர தகல் ஶஷபக்குப் ஶதரநரன்னு, சும்ர ஶகட்டரன் இந் 
ஆற. அடஶனர்ந்ட அஷி ஶர டீக்கஷடக்கரன்கறட்ஶட ஶகள்ி. 
டீக்கஷடக்கரன் எம்தட தச்ஷை றங்கறகரனுக அட்மள குடுக்கரன். இந்ர 
ர, இந்ர ரன்னு தறற குடுத்ட னஷக் குட்ஷடக்கு இட்டுக்குனு 
ஶதரகுட ஶதச்சு. இந் ஆற றடீர்னு டீக்கஷடக்கரஷண இறேத்ட வனிஶன 
ள்பி அஷநஞ்ைரன் தரன. அடக்கு அப்னநம் தறஶன ல்ஶன. ஶதசுடர 
ஶதசுடரன்னு டீக்கஷடஷ னடிச்சு, ‘இடரடர உணக்கு கஷடைற ஏம்’னு 
அஷண றறஶதரட்டு றறச்ைரங்க. ைறன்ணப் தல், டீக்கஷடக்கரன். ன்ணர 
அனத்ல்ங்கஶந. ஆறங்க ஶதரணப்னநம் ஆஶர டீக்கஷடக்கரஷண 
ஷைக்கறள்ஶப த்றக்கறனு ஶதரணரங்க. ரத்றரி ரன் ஶஷப கறச்சுத்ரன் 
த்டிக்கு ந்ஶன். வண்டு ரர தக்கத்டென ஶதரண ம்த கூட்டனம் 
இல்ஶன. கண்ட வைரக்கநப்ஶதர, கரனடிஶன இனட்டு திச்சுக்கறட்டு ந்ட 
றன்னு, ஆற டிக் கம்தரஶன ன் கரஷனத் வரட்டு, ‘தத்றம் வ்ஶபர 
இனக்கு?’ங்குட. ‘தத்றத்ஷப் ஶதரி ஆதிமறஶன தரன’ன்னுட்டு னண்டு 
தடுத்ஶன். ‘ைட்டுன்னு ல்னரத்ஷனேம் டு. கன்மறரத் ஶன்’னு 
குந்றக்கறட்டரன். ரன் ந்றரிச்ஶைன். ‘தட்டம் ஶதரஶநன்டர. ங்கறட்ட 
இனந்ஷ அல்னரம் ஶதரட்டிட்டு ஏடஶநன். இனக்கநஷக் குடு. 
தட்டத்றஶன ஆபினக்கு ிக்க’ன்ணரன். ’றங்க டனண்டர, டு டட்டு 
ஶன்’ன்ணரன். ‘ரஷத் றங்கநங்கறட்ட றங்கக் ஶகக்கறநறஶ ரஶ’ன்ஶணன். 
தத்றத்ஷப் தங்கு ஶதரட்ஶடன். ‘ணக்கு ரடிக்ஷகக்கரங்க உண்டு ரஶ, 
தரறஷ டுத்டட்டு கன்மறஷத் ள்ற’ன்னு ிஷனஷ த்றச் 
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வைரன்ஶணன். ‘ண்டர ரட்ஷட ரய்க றங்குட ீஶண்டர ரஷத் 
றங்கப்தடரட’ன்ணரன். வைரல்னறக்கறட்ஶட ரன் குடுத் தடீிஷக் வகரறத் 
த்றப் வதரட்டிஶன வனப்னக் கறறச்ைரன். னடக்கு வபிச்ைத்றஶன தச்ஷை 
றங்கற தபீடிச்ைட. வைகண்டு ரண்டி வைகண்டு தரய்ஞ்சு றகறல் னடிச்சுட 
ணக்கு. அடக்குள்பர அன் ஶர னக்ன்தரடர  ஶதைநரன். ஷனக் 
கரடுங்கநரன். ரட்ஷடப் திடிச்சு ஶைம் தண்னரம்ங்கநரன். ணக்கு 
எண்டஶ ணசுனரகஷன. டீக்கஷடக்கரஷண றறச்ைங்க கரறரன் 
ணக்கு வுத்றஶன வதரக்குப் வதரக்குங்குட. ‘ஶதர ரஶ, ஶதர, னுை 
வக்ஷக அடிக்குட கரஷனர’ன்னு திமறணஷம னடிச்சு, ரட்டி 
ச்ைறனந் நச்ைறஷ டிிஶனினந்ட அவுத்ட ‘என டண்டு டுத்டக்க 
ஶதர’ன்னு குடுத்ட அனுப்தவும், ‘ண்டர ஶகரஷ ரடு’ன்னுட்டு ஶதரநரன். 
அன் ஶதரி றடுக்கறனு ட்டி டக்கவும் ஶஶந ஆறங்க கரஶனரட்டம் 
றுட. ஶகரில் வபிஷத் ரண்டி ஶற்ஶக அன் ஶதரந ஶரட்டம் 
வரிஞ்ைரப்திஶன இனட்ஶடரட இனட்டர னெட ரற ஶதன. ஷகிஶன 
எவ்வரனத்னுக்கும் டிக்கம்ன. அடிச்சு றறச்சு ஷடஶநற, ‘ஶடய் அந்ர 
றக்கறநரண்டர, ஷபச்சு அடிங்கடர’ன்னு ஏடவும் ரன் இத்ரண்ஶட ஏடர - 
ம் ரநற டக்கறநஷப் தரர்க்கரன்னு னெட்ஷடஷச் சுத்றத் டெக்கஶநன். 
தச்ஷை றங்கறக்கரன் குல் வகக்கனற ஶதரட்ட ரறரி ஶகட்டு னடகு 
ைறல்னறடுட. ஶகரில் வபிிஶனனந்ட குனகுனன்னு ஊத்டப் வதரங்கந ரறரி 
கற சுல்ந ைத்ம். இனுகஶபரட ‘டரய் ஶடரய்’ ைத்ம். உஷடஞ்சு ஶரற, 
கல் வடிச்ை ரறரி ரனஞ்சு டஷ கறகள் அடிச்சு, அப்னநம் என றணிட்டு 
எண்டறல்ஶன. எண்டறல்ஶனர? ரன் னெட்ஷடஷ ம் ரத்ற 
த்டக்குக் வகரண்டு ஶதரஶநன். கண்டம் கரடம் னெட்ஷடக்குள்ஶப 
னந்டக்கறனு கக்குப் ஶதரடுட. ணசுக்கு அடிிஶன வட்டவபிச்ைம். 
‘அடிடர டரய்’னு எஶ னட்டர குறகள் நற ிரிஞ்சு டெ எடுங்கற குினேட. 
ஶகரில் ரண்டி கல்றத்ஷ கரடு தக்கர றடு றடு ைத்ம். ஊவல்னரம் 
றடீர்னு ரய்கள் ஊஷபிட்டு ஊன வதரபக்கக் குஷக்குட. ரர 
னுைனுகபர? ரய்கள் றடுறடுனு அடிச்சு டக்குர? டரய்ங்குர? ரன் 
டரட்டம் றறதடர ம் ரண்டி ம் ரநற ைரிஶநன். டெ, டெ, கல்ற 
ைறறுட. வட்ட வபிச்ைத்றஶன குப்னந ஏடந இனட்டு, ைைன்னு 
றல்கூட்டம் ஶதரடுட. கரனடிஶன தச்ஷை றங்கறக்கரன் றக்கறநரன். 
 
‚அன் றங்கறிஶன வபிச்ைம் ிறேகுட. அந்றஶர வடி கரஷனஶர. 
சூரிஷணப் தரர்த்ர ீட்டி கக்கர னஷக ிட்டு ரினேட. ஷிஶன 
கறடக்கறந இஷனக் கூட்டத்டக்குள்ஶப றனரட்டம். தல்ஷன னறச்சு ‘ர்ர்’ 
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ைத்ம். தச்ஷை றங்கற ஷிஶன கறடக்கறந இஷனஷக் கறரஶன குத்ற 
டுத்ட ‘இந்ரடர கன்மற’ன்னு ஊவல்னரம் ைீநரன். ஊன கறுகறுன்னு 
தத்றம் தத்றர ிஷபனேட. ஷஶரட ஷர றல்கள் ைைக்குட. 
ரறகரல் கஷடிஶன ஷனஷத் டெக்கற ‘ர்ர்ர்’ங்குட. அப் தரர்த்ட ‘தல்ஷனப் 
தரத்றர கரனறஶன இனக்கறந னள்ஷபப் தரத்றர’ன்னு ரன் தரடஶநன். 
தரடிக்கறட்ஶட தத்றத்ஷக் கறள்பிக் கறள்பி டிிஶன கட்டஶநன். தச்ஷை 
றங்கறக்கரன் கன்மற ஶரட்டு கன்மற ஶரட்டர ைீறக்கறட்ஶட ஶதரநரன். 
தத்றம் கரடுகரடர ஆள் கக்கர பனட. ஷஶரட கறடந் றறகறம் 
நற பர்ந்ட ‘ர்ர்ர்’ன்னு கரவடல்னரம் குஷக்குட. ைத்ம் நற உறு ரனும் 
உறுஶநன். உறுறக்கறட்ஶட கண்ஷ னறக்கறஶநன். சூரின் ஊைறக் கம்ஷத 
ீட்டி ண்ஷடக்குள்ஶப உறுறண றஷனவல்னரம் குத்ற றறுத்நரன்... 
இந் இறத்டட்டுக் ஷக ரத்ட.‛ 
 
ரன் சுக்கரன் ஶதச்ஷைக் ஶகட்டுக்கறட்ஶட அன் வகரடுத் தத்றச்சுனஷப 
ரங்கற னஷகஷ ஶனைர இறேத்ஶன். வகரஞ்ை றணிட்டு ஶதச்ைறல்ஷன. 
‚ஶதரலீமரடர‛ன்ஶணன். ன் வைரன்ஶணன்னு கக்குச் ஶைர்க்கஶன. அப்னநம் 
னஷக ஏடி என சுத்ட கதரனத்ஷச் சுத்ற ஷபச்சு இநங்கறணப்த ஶகட்ஶடன். 
‚அந் ஆறரண்டர, ஶதரிட்ஶட இனங்கடரன்னு வட்ணரஶண வள்ஷப 
ஶட்டி? அன் வைரன்ணர ஶதரலீமழ ஶகப்தரங்கடர. ரன் கண்ஶடண்டர 
அஷ, தஸ் ஸ்டரப்தரண்ஶட. ரர்நர அந் வள்ஷப ஶட்டி?‛ 
 
சுக்கரன் என கண்ஷ னெடிக்கறட்ஶட ன்ஷணப் தரர்த்ரன். ‚ஶதரலீசு, றங்கற 
ல்னரத்டக்கும் கன்மறஷத் ள்பந ஆறடர. ஷனக்கரட்டிஶன னுைன் 
ஶதரகர டத்டஶன க்கர் க்கர இனக்குடர அனுக்கு. ீ அஷக் 
கண்டடண்டரடர கரடர?‛ன்ணரன் சுக்கரன். ‚க்கர் க்கர ன்ணடர? 
தத்றரடர?‛ன்ஶணன். 
 
‚தச்ஷை  றங்கற, டீக்கஷடக்கரப் தஷன னக் ன் தரடரப் ஶதைற, ரட்ஷடப் 
னடிக்கனரம் ரடு கடந்ட ஶதரி ரகரீகம் தண்னரறன்னு வைரல்னற ைக்கற 
ச்ைறனக்கரன்டர. தச்ஷை றங்கறரண்டர டீக்கஷடப் தறக்கு 
வள்ஷபஶட்டி ஸ்ஶடட்டினறனந்ட றனடி தத்றம் ைப்ஷப தண்நரன். ரன் 
அறஶனனந்ட அடுத் ைப்ஷப. வள்ஷப ஶட்டி றனடு ஶதரவுட ஶதரவுடன்னு 
தரர்த்ட ஶரப்தம் னடிச்சுட்டரன் தச்ஷை றங்கறஷ. அரண்டர ல்னர 
டரட்டனம். ண்டர, ைல, ரஶ! இறத்டட்டுக் ஷக ரத்டன்ணர ரி 
ிட்டுக்கறட்ஶடனக்ஶக‛ன்னு சுக்கரன் ன் ஷகினறனந் சுனஷபக் கதக்குனு 
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னடுங்கறக்கறட்டரன். 
 
(1981) 
கஷரற, அக்ஶடரதர் 1982 
அனம்ன, ப்ல் - ஶ 1985 
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பன்று தபர்னார்கள் - பிதம் - தஷ் 

 
1988ஆம் ஆண்டு டிைம்தர் 6ஆம் ரள் திற்தகல் இண்டு ி தறஷணந்ட 
றறடங்கள் கடந் றஷனில், னடச்ஶைரி கடற்கஷஶர டதரண 
ிடுறரண கடற்கரகத்றல் ஶல்ரடிில் தனகற னடிக்கப்தடர இறுற 
றடறு ஶஷை ீறனக்க, கூஷட டி திம்ன ரற்கரனறில் அர்ந் 
றஷனில் ரன் வதர்ணரரின் உிர் திரிந்றனந்ட. 
 
குறில் தனஷக ீட ிறேந் ஈ ண்ின் னல் திடி எனறஷத் 
வரடர்ந்ட வவ்ஶறு ஷகப்திடி அபவுகபில் ஏஷைகள் றேந்ண. இஷடஶ 
ண் குினறல் ண்வட்டி உசும் ைப்ம். இடம் ரறும் கரனடிகபின் 
ஏஷை, கல்னஷநத் ஶரட்டத்றற்கு வபிஶ ரகணங்கள் றேப்னம் 
இஷச்ைல்கறம் அடங்கறிட, ைற்றுனன் ிஶரஷைில் அறர்ந்ட 
ஶகரனத்ஷ ிட்டுப் தநந் னநரக்கள் ீண்டும் ந்ஷடனேம் ைறநஶகரஷை. 
ல்னரம் னடிந்டிட்டட. ஆம் அஷப் வதரறுத்ஷ ல்னரம் 
னடிந்டிட்டட. அறுதட ஆண்டுகள் ஆறு ரங்கள் தறஶணறே ரட்கள் 
ரழ்ந்ட னடித்ரகறிட்டட. ீர் கனக்கர இறுற றடறு ட வல்ன வல்ன 
ஆிரகறக் வகரண்டினந்ஶதரட ரன் வதர்ணரனம் உடன் ஆிரகற அற்றுப் 
ஶதரினந்ரர். 
 
வகரட்டும் ஷில் ஆபற்ந னடச்ஶைரி கடற்கஷச் ைரஷனில் 
ஷணந்தடி வல்ன டந்ட வைல்ட ஶதரன்ந சுகம் ஶதரகத்றல்கூட இல்ஷன 
ணச் வைரல்றம் வதர்ணரஷ, ட்டு ஆண்டுகறக்கு னன்ன ரன் ஷணந்தடி 
டந்டவகரண்டினக்கும்ஶதரட னன்னனரக றர்வகரண்டு 
எனனக்வகரனர் அநறனகரஶணரம். 
 
வடி உனம். றணர ஶரப்திணர ண அறுறிட இனரத் 
ஶரற்நம். கட்டுத் பர குல். திவஞ்சு வரற ஶதைறப் தகற ரய்க்ஶக 
உரித்ரண ககப்ஶதரடு வபிப்தடும் றழ். ந்வரன அஷைிறம் 
அைங்கரட்டர எஶ ைலரண ரப கற. வதர்ணரஷ இத்ஷண ைலக்கறத்றல் 
இந்டிடுஶன் ண ரன் றஷணத்றல்ஷன. 
 
கப்தித்ஶன் ரினைஸ் மிஶ வனில் வபித்ஶரற்நத்றல் கரஷ 
வதர்ந்ட இடிந்ட கறடக்கும் சுர்கஷபக் வகரண்ட அனஷட டீ்டின் 
உள்ஶரற்நம் அத்ஷண ஶரைறல்ஷன. ஶற்தஷநச் சுரில் 
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வள்ஷபக்கரத் ந்ஷனேடன் கம்ல் னெக்குத்ற அிந்ட குங்குறட்ட 
வற்நறனேடன் றழ்க் கறநறத்ட அன்ஷண. கனப்ன வள்ஷபப் னஷகப்தடம் 
ஶக்குச் ைட்டறடப்தட்டு வதரி அபில் வரங்கறக் வகரண்டினக்க, றர் 
னெஷனின் னப்தக்கத்றல் இஷனகஷபக் கறத்டிட்டு ட்ட ைறறு 
ம்ஶதரன வரப்திகஷப ரட்டிஷக்கப் தன்தடும் த்ரனரண என 
வதரனள். வதர்ணரர் குடும்தத்றணரின் தல்ஶறு டிங்கள் வகரண்ட 
வரப்திகள். தன வரப்திகள் ங்கறக்கரணத் ஷனகஷப ன்ஶநர 
இந்டிட்டன் ஶைரகத்ஷ ன்ஷணக் கண்டடம் ீண்டும் 
வதரனத்றக்வகரண்டு அஷைந்ண. உள்கட்டுக்குள் டேஷந்டம் டறர் 
ரனறங்க சுரறகபின் றகப் வதரி ண் ஏிம். ஷினறனந்ட 
சுரில் ைரய்ந் றஷனில் றன்ந வள்பரஷடனேனத்றன் கரனடிில் 
திப்வதண் ஷத்டிட்டுச் வைல்றம் ரன்ஷகந்ட வைம்தனத்றகள். 
அற்கடுத்ட ைறறு ஷடஷத் ரண்டி னப்தக்கனம் இடப்தக்கனம் இண்டு 
அஷநகள். இடப்தக்கம் தடுக்ஷகஷந. னப்தக்கம் அனஷட னஷைஷந 
ன்று வைரன்ணரர். கிற்கும் றஷனச் ைட்டத்றற்குரண எட்டஷடகள் 
அடர்ந்றனந் றஷனில், னக்கற்ந அந் அஷநஷ னஷைஷந 
ன்கறநரஶ ண அப்வதரறேட றஷணத்டக்வகரண்ஶடன். என னஷந தகனறல் 
ரன் அங்கறனந்ஶதரட திப்வதண்ஷ அஷத்ட னப்தக்க அஷநக் 
கஷச் சுத்ம் வைய்ச் வைரன்ஶணன். அற்கு அள், ‘வர்ஸ்ஶ 
றட்டுரன’ ணச் வைரல்னறிட்டுச் வைன்நட ணக்கு ிஶரரக இனந்ட. 
 
வதர்ணரரின் ிஶணரரண தக்கக்கங்கஷபனேம், அனஷட 
ரழ்க்ஷகில் டந் ைறன ைம்தங்கஷபனேம் ஶகட்டு ைறப்தறல் ன் 
ஷணிக்கு அனரறரண ினப்தம் இனந்ட. 
 
எனனஷந ன் டீ்டுக்கு ினந்டக்கு ந்றனந் வதர்ணரர் எிணில் ணட 
சுனட்டுச் ைரம்தஷனிட்டுக் கனக்கற அனந்றஷக் கண்ட ரங்கள் 
ல்ஶனரனஶ றடுக்கறட்ஶடரம். ஶறம் அர் னஷகிஷன ஊநற எிஷண 
அனந்டற்கு ஈடரண னைறனேம் ஶதரஷனேம் ஶவநற்நறறம் இல்ஷன 
ணவும் வைரல்ரர். 
 
வதர்ணரஷ ரன் அடிக்கடி ைந்றப்தட ஶதரய் றணனம் எவ்வரன ரஷனனேம் 
அனடன் கறஷனேம், அபவுக்கு அறகரகக் குடிப்தஷனேம் அடிக்கடி 
சுட்டிக்கரட்டி ந் ன் ஷணிக்கு அரின் ஶல் ைறறு ஶகரதனம் 
வறுப்னம் வல்ன பத் வரடங்கறட. 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      165 
 

 
திரன்ைறனறனக்கும் ன் வள்ஷபக்கர ஷணி குநறத்டம் ன்னுஷட 
கஷணக் குநறத்டம் வதர்ணரர் அடிக்கடி குநறப்திடுரர். ிரகத்ட 
வைய்டவகரள்பரஶனஶ றக இபம் றனறனந்ஶ ரங்கள் திரிந்ட 
ரழ்ரகவும் வைரன்ணரர். கன் ஆண்டுக்கு என னஷந ந்டத் ன்ஷணப் 
தரர்த்டிட்டுச் வைல்றம் தக்கனம் ரபஷடில் குஷநந்டிட்டரகவும் 
வைரல்னறினக்கறநரர். 
 
ணக்கு ப்வதரறேடஶ திநனஷட ரழ்க்ஷக தற்நற வைய்றகபில் ஈடுதரடு 
இனந்றல்ஷன. வதர்ணரனஷட ரழ்க்ஷகக் கஷில் ணக்குத் 
ஶஷப்தடுட டவுஶ இல்ஷன ன்நஶதரடம், ன் ஷணிக்கு உவுஶ 
ண அர் வைரல்ஷக் ஶகட்டுக் வகரள்ஶன். 
 
அப்தடித்ரன் எனனஷந அர் வைரன்ணரர்: ணட வள்ஷபக்கரத் 
கப்தணரண ஃப்ரன்சுர வதர்ணரனக்கும் டறர் ள்பனரனக்கும் இஷடஶ 
ஆரண தக்றப் திஷப்ன இனந்ட ன்று. ள்பனரர் ன்னுஷட 
ைரறஷச் ைரர்ந் ரவதனம் ஶரகற ன்தறல் ணக்கு ப்ஶதரடம் வதனஷ 
உண்டு. வதர்ணரரின் அன்ஷணனேம் ன் ைரறஷச் ைரர்ந் கறநறத்டர் ண 
அநற ந்ஶதரட, ங்கறக்குள் ைரற வனக்கனம் பர்ந்டிட்டஷ 
ிர்க்க னடிில்ஷன. 
 
ள்பனரஷப் தற்நற என ஶதச்ைறன்ஶதரட வதர்ணரர் வைரன்ண கல் 
ன்ஷண அறர்ச்ைறஷட ஷத்ட. ள்பனரர் ரன் டைற்று இனதத்ஷந்ட 
ஆண்டுகள் உிர் ரப் ஶதரரகச் வைரன்ணதடி அந் ீண்ட ஆனேஷப 
ரழ்ந்ட னடித்ர் ணச் வைரன்ணரர். கறம் ஶதரஷஶநற உபறுகறநட ண 
அைறத்ஷஶரடு ஶகட்டுக் வகரண்டினந்ஶன். ணக்குப் தத்ட ட 
ஆகும்ஶதரடரன் அரட ஆித்டத் வரள்பரித்ட ரற்தத்றவட்டரம் 
ஆண்டில்ரன் அந்ச் சுடர் அஷந்ட ண அர் வைரன்ணஷ ன் 
ஷணிிடம் வைரல்ன; வு வைய்ட இணி குடித்டிட்டு கரன்கஷபப் 
தற்நற ஶதைஶண்டரம் ண கடுஷஶரடு னகத்ஷ ஷத்டக்வகரண்டு 
வைரன்ணரள். 
 
எனனஷந வதர்ணரரிடம் ரன் ஶகட்ஶடன், ‚உங்கறஷட டீ்டின் ல்னர 
இடத்றறம் ரன் னங்கற னகறஶநன். உங்கறஷட னஷைஷநஷ ட்டும் 
இடஷ ணக்குத் றநந்ட கரட்டில்ஷனஶ‛ ன்று. அற்கு அர் 
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வடுஶம் வௌணரக இனந்ரர். திநகு றரணரக, ‚ரழ்க்ஷகில் 
ிஶணரனம் ரர்த்ற்ந ஶதரக்கும் றக அைறம். எவ்வரன 
ணினுக்கும் றச்ைரண னஷணவு ப்தடி அைறஶர அடஶதரனஶ 
றச்ைற்ந னஷணவும் அைறம்‛ ன்று திவஞ்சு வரறில் வைரன்ணரர். 
திநகு அஷஶ றறறம் வைரல்ன த்ணித்ட ைரிரண வைரற்கள் ந்ட 
ஶைரல் குநறணரர். 
 
அர் டீ்டில் குல் ிபக்குகஷப தன்தடுத்டதர் அல்னர். 
ல்னரிடங்கபிறம் குண்டு ிபக்குகஷபஶ வதரனத்றினந்ரர். டீ்டின் 
தஷனேம் குண்டு ிபக்கறன் எபினேம் ல்ன ஶதரஷில் எனி ரப் 
னறவண ணவைல்னரம் தடினேம். அப்தடித்ரன் அன்றும் இனந்ட. ஞ்ைள் 
றன்வணரபிில் ள்பனரரின் ஏிம் உினம் ைஷனேரக றற்தஷப் 
ஶதரனஶ இனந்ட. ரன் வதர்ணரரிடம் வைரன்ஶணன், ‚ள்பனரர் 
இநக்கில்ஷன. அர் ஷநந்டிட்டரர். ைறத்ர்கள் ன்ஷநக்குஶ 
அறற்நர்கள். ம்ஶரடு ன்ஷநக்கும் அஷனந்ட வகரண்டினப்தர்கள்.‛ 
 
வதர்ணரர் கடகடவண ைறரித்ட ‚ஶதரஷில் உணட திவஞ்சு வரற 
அப்தடிவரன்றும் ஶரைறல்ஷன‛ ண தகடி வைய்தடி ன் ஶதச்ஷை ரற்ந 
அர் த்ணிப்தரகத் வரிந்ட. 
 
ரன் கடுப்தரகறப் ஶதரஶணன். ‚ள்பனரஷ உட குடும்தச் வைரத்டப்ஶதரன 
ஶதசுகறநஶீ உட வதரய்னேக்கும் என அபவு ஶண்டரஶர‛ ணக் 
கத்றிட்ஶடன். 
 
கறர் ஆடிப்ஶதரய்ிட்டரர். ன்ணிஷனக் குஷனந் அர் ினட்வடண 
றேந்டவைன்று என வதரி ைரிஷ டுத்டந்ட னஷைஷநஷத் றநந்ட 
ிபக்ஷகப் ஶதரட்டுிட்டு ந்ட ன் ஷகஷப் திடித்ட இறேத்டக்வகரண்டு 
னஷைஷநக்குள் வைன்நரர். திநகு டந்ஷகவபல்னரம் ணக்கு 
றச்ைற்றுத் வரிகறன்நண. ன் ஷணிிடன் ரன் அஷச் வைரல்ன 
அள் கனத்ஶரடு ன் ஶணரறஷனஷச் ஶைரறத்ரள். அந்க் 
கறஶரடுச் ஶைர்ந்ட ீங்கறம் தித்றரகறிட்டீர்கள் ணக் கத்றணரள். 
இணி ரன் அஷச் ைந்றக்கக்கூடரட ண ன் ைட்ஷடஷப் திடித்ட 
உறக்கறணரள். அற்குப் திநகு இண்டு ரம் கறத்ட கறர் இநந் 
வைய்றஷக் ஶகட்டுத்ரன் ரன் அர் டீ்டுக்குப் ஶதரஶணன். எனரம் 
அர் உடல் ஜறப்ர் ைக்கறடங்கறல் தப்தடுத்ற ஷக்கப்தட்டினந்ட. கன் 
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திரன்ைறனறனந்ட ந் திநகு ஈக்கறரிஷஷ னடித்ணர். வதர்ணரரின் 
ஷணி ில்ஷன. 
 
ரக் வதர்ணரர் இபட கறஷப் ஶதரனஶ இனந்ரன். ன்ஷண ிட 
இண்டு ட இஷபன். ன்ஷணத் வரட்டுத் வரட்டுப் ஶதைறணரன். ரன் 
இந் டீ்ஷட இடித்டிட்டு வதரி அடுக்குரடி கட்ட இனப்தரகவும் 
ரன்ரன்  அனுக்கு உ ஶண்டும் ணவும் ஶகட்டரன். ரன் 
கனப்தடனரஶணன். 
 
‚கஷடைற கரனத்றல் அப்தரவுக்கு வனங்கற ண்தரக இனந்றனக்கறநரீ்கள். 
அனஷட னஷைஷநின் ர்ம் தற்நறனேம் அநறந்றனப்தரீ்கள்ரஶண‛ ண 
எனிக் கறண்டல் வரணிக்கும்தடி ஶகட்டரன். 
 
ரன் வௌணரக இனந்ஶன். 
 
‚சுரர் ம்தட ஆண்டுகபரக என ைரறரரின் தித்ஷ ஷத்டக் வகரண்டு 
ரடிக்கறநரர். இணரல்ரன் ன் அம்ர இஷப் திரிந்ட ன்ஷண 
அஷத்டக் வகரண்டு திரன்சுக்ஶக ஶதரய்ிட்டரர். ன் ரத்ர கரனத்டப் 
திம். இன்னும் ைப்வதட்டிக்குள் கறடக்கறநட. இஷ அைறடம் எப்தஷடக்க 
ஶண்டும். அற்கு ீங்கள்ரன் உ ஶண்டும்.‛ 
 
ரன் கண்கஷப னெடிக்வகரண்டு வௌணரக இனந்ஶன். தப்தடுத்ப்தட்ட 
அந் உடஷன வதட்டிஶரடு டுத்டந்ட ரம் ஷத்டக்வகரள்பனரர ண 
ன் ஷணிிடம் கண்கள் கனங்கக் ஶகட்ஶடன். 
 
அள் ன்ஷணப் தச்ைரரதத்ஶரடுரன் தரர்த்ரள் ன்நரறம் அந்ப் 
தரர்ஷஷ ன்ணரல் ரங்க னடிரல் ித்ஶன். 
 
‚ரன் உங்கறடன் ரழ்ர ஶண்டரர?‛ ண அஷறரகக் ஶகட்டுிட்டு 
ினட்வடண றேந்ட வைன்று தடுக்ஷகஷநக் கஷ அஷடத்டக்வகரண்டரள். 
 
றுரள் ரக் வதர்ணரஷச் ைந்றத்ஶன். ன்ஷணப் தரர்த்டம் ‚ன்ண னடிவு 
வைய்ீர்கள்‛ ணப் தநறணரன். 
 
‛அைறடம் எப்தஷடப்தட ைரத்றறல்ஷன. அைரங்கனம் தத்றரிஷக 
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ீடிரவும் ம்ஷ ஶகள்ிஶகட்டுத் வரஷனத்டிடும். அந் உடம்தின் 
கைறத்ஷ வபிப்தடுத்றணரல் அட ைப் திச்ைறஷணரகற அட ன் 
உினக்ஶக ஆதத்ரகறிடும். இந்ப் திம் என ைரறரர் ட்டுல்ன, 
இந்ற ஆன்ீகத்றன் என ைறகம். திவஞ்சுக்கரணரண உணக்கு இன் 
வகுரணஶர, அற்னஶர இன் னெனம் உனரகப்ஶதரகும் ஆதத்டக்கஶபர 
ன்ணவன்று வரிரட‛ ண றரணரகச் வைரன்ஶணன். ணட றரணம் 
அஷணக் கனப்தடுத்றட. 
 
ீண்டஶம் அஷறரக எிஷணப் தனகறதடி இனந்ஶரம். திநகு ணட 
றட்டத்ஷ அணிடம் வைரன்ஶணன். கறழ்ச்ைறில் ன்ஷணக் கட்டித் 
றேிக்வகரண்டரன். 
 
ிடிந்ரல் ஶதரகற. ிடி ிடி குடித்தடி இனந்ஶரம். ன் ஷணிஶர 
வரஷனஶதைறில் தநறதடிஶ இனந்ரள். அறகரஷன னென்று ிக்கு 
னஷைஷநக்குள் வைன்ஶநரம். ைப்வதட்டி என கரித்டிரல் 
ஶதரர்த்ப்தட்டினந்ட. டிஷ ினக்கறிட்டு ஆிஷநப்தடர 
வதட்டிஷத் றநக்க னற்தட்ஶடன். ரக் டுத்ரன். ரன் அஷண நறட்டுப் 
தரர்த்ஶன். திநகு னெடிஷத் றநந்ட தரர்த்ஶன். கரித்டிரல் 
சுற்நப்தட்ட என வதரட்டனம். வதட்டிஶரடு டெக்கற ந்ட ரைனறல் ஷத்ட 
வதட்ஶரல் ஊற்நறக் வகரறத்றஶணரம். ைடைடவண ீ றேந்ட. 
 
ஆங்கரங்ஶக டீ்டு ரைல்கபில் ஷவஷஶர ஶதரட்டுக் வகரறத்த் 
வரடங்கறிட்டணர். அஷி ஶத்றல் ரைனறல் ைரம்தல் னஷகந்ட. 
ைரம்தனறல் என ஷக அள்பி ணட ஷகக்குட்ஷடில் கட்டிக்வகரண்ஶடன். 
டீ்டுக்குள் வைன்று ள்பனரரின் தடத்ஷ டுத்ட ந்ட ணட கரரின் தின் 
இனக்ஷகில் ஷத்டிட்டு ரக்கறடம் ஷக குறக்கற ிஷடவதற்ஶநன். ற 
வடுகறறம் ரைல்கள்ஶரறும் வதனந்ீ பர்ந்டவகரண்டினந்ட. 
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ஒபே ாத்ேல் இதமச்சி - நகுயன் 

 
 
ன் வதர் ணீன். வைன்ந 25 னங்கபரக றேற னகறன்ஶநன். ரன் 
றேறட என்நரட திசுரகில்ஷன. அப்தடிச் வைரல்ட கூடப் திைகு. 
சுரர் 15 (கஷ, குறுரல், கிஷ) திசுரகறினக்கும். இற்நறல் 13க்கு 
என ிச் ைன்ரணனம் கறஷடக்கில்ஷன. 14ட கஷக்கு ந் வைக்ஷகக் 
கறன் குஷநத்டக் ஷகில் கறஷடத்ட 4 னொ. 25 ஷதைர. 
 
ரன் என வதண்ஷக் கரனறத்ஶன். அள் வதர் சுைலனர. அறக்குக் 
கல்ரம் டந்ட. இப்வதரறேட அள் என ரரர். இஷ றஷணக்கும் 
வதரறேவல்னரம் ணக்கு ஆச்ைரிரக இனக்கறநட. இனந்ரறம் கல்ரம் 
ஷடவதறுடம் குந்ஷ வதறுடம் ைர்ைரரரண றகழ்ச்ைறகள் 
ன்தடம் ணக்குத் வரிரறல்ஷன. 
 
ரன் ஶஷன வைய்ட னம் தரங்கறல் ல்ஶனரனக்கும் உத்றஶரக உர்வு, 
ணக்கு னன்ணஶ ற்தட்டட. ணக்கு என னத்றற்கு னன்ரன் உர்வு 
கறஷடத்ட. அப்வதரறேட ிஷனரைறனேம் உர்ந்ட. ன் உடன்திநந்ர்கள் 
அறரில் இனக்கறநரர்கள். னென்று னங்கறக்கு னன் ன் 
வதற்ஶநரர்கறம் எனர் தின் எனரக இநந்ணர். 
 
ஆணரல் இணரல் என்றும் ரன் அஷைந்டிடில்ஷன. ணக்கு எனிக் 
கைப்னம் ற்தடில்ஷன. 
 
ரன் கடந் 5 னரக என ரய் பர்த்ட ந்ஶன். 
 
அட என ரட்டு ரய். ங்கறண வைங்கல் ர்ம். ஷபர கரடகள், 
குள்பனம் இல்ஷன, உனம் இஷன, ல்ன னட்டுத் ஶகம். அற்கு ரன் 
ரஜழ ன்று வதர் ஷத்றனந்ஶன். அற்கு இப்வதரறேட ஶரறகம் 
ட்டிிட்டட. இனந்ரறம் அட ன்னுடன் அன்தரக இனந்ட. ைறன ரட்கள் 
ரன் அனுடன் ஶதசுஶன். 
 
‛ரஜழ கரனக்ஷ்ற றஶட்டரில் ஷகற ந்றனக்கறநட. தரர்க்கனரர? ன்ண 
வைரல்கறநரய்?‛ 
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அட தடுத்டக்வகரண்ஶட ரஷனரட்டும். 
 
‚ரஜழ உணக்குக் கஷ திடிக்குர? குறுரல் திடிக்குர?‛ 
 
அட ன்ஷணப் தரர்த்டக் வகரண்ஶட தடுத்டக் வகரண்டினக்கும். 
 
ஜழத்றல் ரன் தடுத்டக் வகரண்டினந்ரல் ன்ஷண ிட்டு என அடி கரட. 
 
அப்தடி என டஷ ரன் அர்ந்ட டெங்கறக் வகரண்டினக்ஷகில் ன் 
கரனறல் ன்ணஶர வன்று ஊர்ட ரறரி என உர்ச்ைற. ரன் 
தந்ட ைத்ம் வபிர றஷனில் கண்ஷத் றநந் வதரறேட ரஜழ 
ன் கரஷன க்கறக் வகரண்டினப்தஷப் தரர்த்ஶன். 
 
என றறம் ரன் அைடரகறிட்ஶடன் ன்ஶந வைரல்ன ஶண்டும். 
 
ஆணரல் இவ்பவு அன்னள்ப ரஜழ ணக்கு வள்பிக்கறஷ ஶரறும் என 
வதனஞ்ஶைரஷணரகற ிட்டட ன்ஶந வைரல்ன ஶண்டும். 
 
வள்பிக்கறஷ ஶரறும் ஶஷனக்கரன் அற்கு இஷநச்ைற ரங்கற 
னரன். 
 
அஷ அன் தரகரக்கறக் வகரடுக்க 12.30 ி ஆகும். ணக்குக் கரப்திக் 
வகரடுத்டிட்டு அன் இஷநச்ைற ரங்கப் னநப்தடுரன். 
 
ஆணரல் ரஜழ 11.30 ிக்ஶக ன் அஷநக்கு ந்டிடும். 
 
ன்ஷணப் தரர்த்டிட்டு ைஷல் அஷநப்தக்கம் ஶஷனக்கரன் இனக்கும் 
இடத்றற்கு ஏடும். திநகு ன்ணிடம் னம், திநகு அணிடம் ஶதரகும். ரன் 
அட்டுஶன். 
 
என அஷ ரறஷக அடங்கறக் கறடக்கும். திநகு ன்ஷணப் தரர்த்டிட்டு ன் 
னகதரம் ைரிரக இனந்ரல், ைஷல் அஷநப்தக்கம் தரர்க்கும், திநகு 
வல்ன றேந்றனக்கும். ரன் என்றும் வைரல்னரிட்டரல் தஷ தல்னி 
அற்கு இஷநச்ைற னற்கு னன் ணக்குக் கரதி னம். 
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அட ன்ஷணஶ தரர்த்டக் வகரண்டினக்கும். 
 
உங்க ணி ஜரறஶ இப்தடித்ரன். றரில் என ரறகரல் றனகம் தட்டிணி 
கறடப்தட நந்டிடும். உங்கறக்கு இண்டு கரல்ரன். இனந்ரறம் 
ீங்கள்ரன் திரணம் ன்ந றறர் ன்று வைரல்ட ஶதரல் இனக்கும். ரன் 
கணிக்க ரட்ஶடன். 
 
ஆணரல் ஶஷனக்கரன் ந்ட இஷநச்ைற ரங்க ன்ணிடம் கரசு ஶகட்க 
னரன். 
 
அப்வதரறேட ீங்கள் ரஜழஷப் தரர்க்க ஶண்டும். றடீவன்று அஷந 
னறேடம் ஷனவநறக்க ஏடும். ன் இண்டு கரல்கபின் டுில் டேஷந்ட 
ன் கரல்கஷப உைறக் வகரண்டு, ன் கரஷன க்கறக் வகரடுக்கும். 
 
ரன் வ்பஶர டஷ கண்டித்டம் அடித்டம் அன் இந்ப் தக்கத்ஷ 
ரற்ந னடிில்ஷன. 
 
ீ ன் ன்ஷண அடிக்கறநரய்? ீ இஷநச்ைற ரங்கறத் னற்வகன்நர ரன் 
இஷச் வைய்கறஶநன்? ரஶணர ரய் வஜன்ம். ணின் கரஷன க்குறல் 
அடவும் உன்ஷணப் ஶதரல் ஷ கரட்டுதர்கபின் கரஷன க்குறல் 
ங்கறக்கு என ணி னைற. ீ இஷப் னரிந்ட வகரள்ப ஶண்டும் ன்று 
வைரல்ட ஶதரல் இனக்கும். 
 
அன் சுதரத்ஷ ன்ணரல் ரற்ந னடிில்ஷன. அணரல் ரன் 
வள்பிக்கறஷ ஶரறும் டீ்டினறனக்கும் ஶதரட கூடக் கரன்ரஸ்ழஸ் 
அிந்ட வகரள்ட க்கரகற ிட்டட. ரஜழ அஷப் 
வதரனட்தடுத்ில்ஷன. வைனப்ஷத க்குறல் அற்குப் தன்டங்கு 
உற்ைரகம். ன் ண்தர்கள் கூட ரட ‛ைனிரற திடித்டிட்டர?‛ 
ன்று ஶகட்டரர்கள். ரன் அர்கபிடன் ன்ண வைரல்ட. ‚வள்பிக்கறஷ 
ஶரறும் 12 ிக்கு இஷநச்ைற கறஷடக்கும் ன்தரல் ன் ரஜழ ன் கரஷன 
க்கறத் றன்கறநட‛ ன்று வைரல்ன னடினேர? ரன் ைறரிப்ஶதன். 
 
ஆணரல் 10 ரட்கள் னன்ன டந் ைம்தம்ரன் ன்ஷண அைத்ற ிட்டட. 
 
அன்றும் என வள்பிக்கறஷ. 
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தரம்ஶதினறனந்ட ன்ஷணக் கரண்தற்குப் திைறத் றேத்ரபர் ன். ஸ். 
கரஶணகர் னரக றேறினந்ரர். 
 
இத்ஷணக்கும் அர் ன்ஷண ஸ்ஶடனுக்கு க்கூட றேில்ஷன, ரன் 
ஶதரகவுறல்ஷன. 
 
அரகத்ரன் டீு ஶடி ந்ரர். 
 
ரன் அனக்கு ஶயரட்டனறல் அஷந டுத்டக் வகரடுக்கில்ஷன. 
 
அனடன் ஶைர்ந்ட ஶதரட்ஶடர டுத்டக் வகரள்பில்ஷன. 
 
ன், னல் ரள் அர் ண்தர் எனர் டீ்டில் ைரப்திட்டரர் ன்தரல் 
அடுத்ரள் ன் டீ்டில் றக்கட்டரரகச் ைரப்திடவும் வைய்ில்ஷன. 
 
ஆணரறம் அர் ன்ஷணப் தரர்க்க ந்றனந்ரர். வகு கரனரக ங்கள் 
இனனக்கும் இனக்கறம் னெனரக என திஷப்ன. எவ்வரன ைம் 
ன்ணிடம் ‚ன்ஷண ிட ீ ன்நரக றேடகறநரய்‛ ன்று 
வைரல்னறினக்கறநரர். 
 
ணக்கு அர் ன்ஷண உற்ைரகப்தடுத் அப்தடிச் வைரல்கறநரர் ன்தட 
வரினேம். இல்னரிட்டரறம் ங்கபினரிஷடனேம் ீ வதரின் ரன் 
ைறன்ணன் ன்ந ைறன்ணத்ணரண தரம் ன்றுஶ இனந்றல்ஷன. 
 
அப்தடிப்தட்டரிடம் ரன் வள்பிக்கறஷ ன்தஷனேம் நந்ட ஶதைறக் 
வகரண்டினந்ஶன். ரஜழ ைற்று ஶம் அஷஶ தரர்த்டக் வகரண்டினந்ட. 
திநகு ைஷல் அஷநப்தக்கம் வைன்நட. ீண்டும் ன்ணனகறல் ந்ட. 
ீண்டும் ரைல் றண்ஷக்குச் வைன்நட. ீண்டும் ன்ணிடம் ந்ட. 
 
‚இனடன் ன் ைத்ஷ ிர்த்ரக்குகறன்நரய்? ரட இஷநச்ைற 
கறஷடக்குஶர?‛ ன்று ஶகட்தட ஶதரல் இனந்ட. 
 
றடீவன்று அட ரைல் றண்ஷில் இனந் கரக்ஷகஷ டத்றச் 
வைன்நட. 
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கரஶணகர் ன்ணிடம் ‚உன் ரய் ன் என ரறரி இனக்கறநட?‛ ன்று 
ஶகட்டரர். 
 
ரன் என்றுறல்ஷன ன்ஶநன். அப்தடி இல்னரல் ரன் அரிடம் ன் 
வைனப்ஷத க்கச் ைம் கறஷடக்கரரல் அற்கு ஷதத்றம் 
திடித்றனக்கறநட ன்று வைரல்ன னடினேர? 
 
ி 12 அடித் வதரறேட கரஶணகர், ‚ர வபிில் ஶதரய் ைரப்திடனரம்‛ 
ன்நரர். 
 
அப்வதரறேடரன் ரஜழ ஏடிந்ட ன் கரனறன் ஆடு ைஷஷ கடித்ட. 
கரஶணகர் ஆடிிட்டரர். அர் னனறல் ரஷப் திடித்டக் கட்டு ன்நரர். 
ஆணரல் ரஜழ ரன் அட்டிவுடன் அடங்கறிட்டட. ஶஷனக்கரன் அஷக் 
கட்டிணரன். 
 
கரஶணகர் ஊனக்குத் றனம்னம் னன் ன்னுடன் டரக்டரிடம் ந்ரர். டரக்டர் 
தப்தடுற்கு என்றும் இல்ஷன ன்நரர். கரஶணகர் ினறல் நறணடம் 
(ரன் ரஜள ன்ஷணக் கடித்டம், அன் ததப்தின் கரத்ஷச் 
வைரல்னறினந்ஶன்) ைறரித்டக் வகரண்ஶட ரய்க்கு என ரத்ல் இஷநச்ைற 
ன்நரல் இவ்பவு ைதனர ன்று ஶகட்டட ஞரதகத்றற்கு ந்ட. 
 
தத்ட ரட்கறக்குப் திநகு ன் ஶஷனக்கரன் ரஜழஷ கரர்ப்தஶன் ரய் 
திடிக்கறநணிடம் ஶைர்த் வதரறேட ணக்குச் ைற்று னத்ரகத்ரன் 
இனந்ட. வணன்நரல் அட வைய்ட அவ்பவு வதரி குற்நரக ணக்குப் 
தடில்ஷன. ஆணரல் ரன் ஶஷனக்கரஷணத் டுக்கில்ஷன. வணன்நரல் 
அட கடித்ஷிட அட ரந் நரல் ன் கரஷன க்கறணடரன் 
ணக்குச் ைகறக்க னடிில்ஷன. 
 
-கதணாறி, 1968 
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பள் - சாபே நிதலேிோ 

 
இன்ஶநரடு தறணஞ்சு ரஷபக்கு ஶல் இனக்கும் வரண்ஷடில் இந் னள் 
ைறக்கற. ீன் ைரப்திட்ட ஶதரடரன் ைறக்கறினக்க ஶண்டும். இடக்குத்ரன் ரன் 
னைறர இனக்கறந ீணரினந்ரறம் னள் ீணரக இனந்ரல் 
வரடுஶில்ஷன. ைறன ீன்கபில் டுனள் ட்டும் இனக்கும். ஶகரறச் 
ைறநகு ரறரி. ைறன ீன்கபில் ைஷக்கு உள்ஶபவல்னரம் எஶ 
னள்பரினக்கும். கரர்த்றஷக ரஷப, னள்ற ரஷப ல்னரம் இந் 
ஷகநரரன். ஆணரல் இந் இண்டு கத்றறம் ஶைர என ீன்... 
ஶகரனர ீன். இடக்கும் டுனள் உண்டு. அஶரடு தரற தரகம் ைஷஶரடு 
னள் கனந்டம், தரற வறும் ைஷரகவும் இனக்கும். இந்க் ஶகரனர 
னம் னர கறஷடத்டக் வகரண்டினக்கரட. ஷகரைற, ஆணி ரைங்கபில் 
ட்டும்ரன் ஶகரனர.. ஆடி ந்ரஶன ஶகரனர குஷந ஆம்தித்ட ிடும். 
இடக்குக்கூட என வைரல் க்கு... ‘ஆடி ரைம் ந்ர ஶகரனர ஆத்ர 
வூட்டுக்குப் ஶதரய்டும்.’ 
 
ஶகரனர ீன் திடிப்தஶ என அனரற... அஷப் தரர்க்க ஶண்டுவன்று கட்டு 
த்றல் என னஷந ஶதரினக்கறஶநன்... ஶகரனர திடிக்க னரஞ்ைறல் ஶதரட 
கறஷடரட... கரம், ஶகரனர திடிக்க குஷநந்தட்ைம் இனதட ஷனறனறனந்ட 
அறுதட ஷல் ஷிறம் கூட ஶதரட உண்டு... னரஞ்ச் ன்நரல் 
இத்ஷண ஷல்கள் ஶதரக டீமல் வைனவு...? 
 
ஆறு அல்னட றே ஶதர் என கட்டுத்றல் கரஷன னென்று ிக்குக் 
கறபம்திணரர்கள் ன்நரல் னற்கு இண்டு ரள் கூட ஆகும்! என 
டஷக்கு னெரித்றனறனந்ட இனதரிம் ீன்கள் ஷ அகப்தடும். 
கட்டுத்றஶனஶ ரஷ, னல் ஷ இற்ஷநனேம் டுத்ட ந்ட 
ிடுரர்கள்... இஷ என ச்ைடத்றல் திஷத்டக்கட்டி என ைறன்ண 
தசுந்ஷத் ீவு ரறரி ண்ரீில் றக்க ிட்டு ிடுரர்கள்... ஶகரனர 
இந்ப் தச்ஷைஷப் தரர்த்டம் கூட்டம் கூட்டரகத் டள்பி னம், 
தசுந்ஷில் னட்ஷடஷப் தசீ்ை.... ைறன ைம் இந்த் ‘ீவுகஷப’ கஷக்கு 
டுத்ட ந் திநகும் கூட அற்நறல் ங்கறனேள்ப இந் னட்ஷடகஷபப் 
தரர்க்க னடினேம். இன்வணரன்று... ஶகரனரஷ ஷன ’ைீறப்’ திடிப்தட இல்ஷன. 
இடரன் கண்ரல் தரர்த்டப் திடிக்கறந ீன்... ஶகரனரவுக்குத் ணி ஷன... 
அந் ந்ட ஷனஷ ஷத்டக்வகரண்டு அப்தடிஶ ந்ற ந்றப் 
ஶதரட்டுக்வகரள்ப ஶண்டிடரன்.. இந் ஷனஷத்ரன் கச்ைர 
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ஷனவன்று வைரல்ட... 
 
ைறன ைங்கபில் என ஶகரனர கூடக் கறஷடக்கரல் ஶதரடம் உண்டு. 
இடக்குக் கரம் ‘தர்னர’... இந்ப் தர்னர ீன் ந்ரஶன அந் இடத்டக்கு 
என ஶகரனர கூட ரட... ற்நதடி அரரஷை ரபில் ஶகரனர அறகம் 
கறஷடக்கும் ன்று என ம்திக்ஷக. வதரடரக ஶகரனர ைலமன்ரன் 
இர்கபின் ’அறுஷடக் கரனம்’... 
 
ஶகரனரவுக்கரக என டஷ கடறக்குச் வைன்நரல் என ஆறக்கு னன்னூறு 
னொதரய்கூடக் கறஷடக்கும். ஆணரல் இஷிட அதரரண ஶஷன உனகத்றல் 
வரம்தக் குஷநச்ைல்... னன்ஶணவல்னரம் ஶகரனர திடிக்கப் ஶதரகறநர்கறக்கு 
‘ரய்க்கரிைற’ ஶதரட்டு அனுப்னரர்கபரம். இப்ஶதரவல்னரம் அந்ப் தக்கம் 
கறஷடரட. 
 
இந் ஷகரைற ந்ரஶன ஶதரடம்... ல்னரர் ஶதச்ைறறம் வரம்த அடிதடுட 
ஶகரனரரன்... வகரஞ்ைம் ஶகர கரற்று அடித்ரல் கூடப் ஶதரச்சு... ‘ஶை... ஶை.. 
ன்ணர கரத்ட... னகம் ரவல்னரம் எஶ ண்ட.. ைணின் னடிச்ை ஶகரனர 
கரத்ட’ ன்று அறத்டக் வகரள்ரர்கள். 
 
அத்ஷனேம், ரரவும் ந்ட இன்ஷணஶரட தறணஞ்சு ரபர ஆவுட...? 
தறணஞ்சு றறர ஏடிப்ஶதரச்சு.. ணக்கு இந் னள் வரண்ஷடிவன 
ைறக்கறஶ இர்கள் ந் அன்ஷநக்குத்ரன்.. ரர ந்டஶ ஷணர 
ரர்க்வகட் கறபம்திட்டரங்க... ீன் இல்னரிட்டரல் ைரப்தரட்ஷடஶ 
வரடரட்டரர் ரர... அடவும் ஶகரனர ீன் ன்நரல் அனக்கு உிர்... 
 
அஶரடு அன்று ைரப்திட்டஶதரட ைறக்கறடரன்... அடக்குப் திநகு ீஷணஶ 
வரடில்ஷன ரன்... இந் னள்ஷப றஷணத்ரல் ீன் ஆஷைஶ 
ிட்டுப்ஶதரய்ிடுகறநட... ன் அத்ஷ ீவணல்னரம் ைரப்திடுறல்ஷன... 
ப்தரட ங்கள் கட்டரத்டக்கரக ைரப்திடும்ஶதரவல்னரம் ைரப்திட்ட 
திநகு ‘ரந்ற’ டுக்கவும் றுறல்ஷன... ரரவுக்கு றர் ன் அத்ஷ... 
தடிப்தட ன்நரல் அத்ஷக்குக் வகரள்ஷப ஆஷை... ைஷல் னடிந்ட 
ிட்டரல் ஷகில் னத்கம் ரன்.... ரரஶர ரட தடிக்கறநரர் ன்நரல் 
அட ரர ரம் ரைறதனன் ட்டுரகத்ரன் இனக்கும்! 
 
றேடறறம் அப்தடித்ரன்... அத்ஷ ணக்கு றேறண ல்னர 
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கடிங்கஷபனேம் தத்றப்தடுத்ற ஷத்றனக்கறஶநன். கித்ட றக்க அந்க் 
கடிங்கஷப த்ஷண னஷந தடித்றனக்கறஶநன் வரினேர...! ரரஶர ன் 
ஶதணரஷத் றநப்தட ஷகவறேத்டப் ஶதரட அல்னட ன் அம்ரவுக்குக் 
கடிம் றே இந் இண்டுக்கும் ட்டும்ரன். (ஶரீர் அம்ரவுக்கு உங்கள் 
கன் றேறக்வகரள்ட. ஶக்ஷம், ஶக்ஷத்றற்கு தறல். ரன் னம் 
தத்ரந்ஶற அங்கு னகறஶநன். ஶறு என்றும் ிஶைம் இல்ஷன. 
இப்தடிக்கு...) ஆம்தத்றல் ன் அம்ரவுக்குக்கூட அத்ஷின் னெனம்ரன் 
றேறக்வகரண்டினந்ரரம். ஆணரல் அர் அம்ரிடறனந்ட ‚ணக்கு 
ஶடிரக என வனட்டர் றேக்கூட உணக்கு ஶம் இல்ஷனர? இணிஶல் 
உன் வதண்டரட்டிஷ ிட்டு றேரஶ... இஷ்டறனந்ரல் ீஶ உன் 
ஷகப்தட றேட‛ ன்று ‘தரட்டு’ ரங்கற திநகுரன் அந்க் கடிம் கூட அர் 
றேடகறநரர். இடக்குப் திநகு ரர றேச் வைரன்ணரறம் அத்ஷ 
றேடறல்ஷன. இப்தடி எவ்வரன்நரகச் வைரல்னறக்வகரண்ஶட ஶதரகனரம். 
 
‚ஶடய் ரஜர... ரன் வபிஶ ஶதரஶநன்.. ர்நீர...?‛ 
 
ரரின் திைறநரண குல் ஶகட்டு ன் ைறந்ஷண அறுந்ட. அப்ஶதரட அங்கு 
ந் ன் அத்ஷ ன்ஷண னந்றக் வகரண்டு வைரன்ணரர்கள். 
 
‚ரஜரவுக்கு உடம்ன ைரிில்ஷன... அட ரட‛ 
 
‚ைரி ைரி... ீஶ அஷணப் னட்டி ச்சுக்க...‛ 
 
-ரர ஶகரதத்டடன் வைரல்னறிட்டு வபிஶ ஶதரய்ிட்டரர். 
 
ரரவுக்கு ைரங்கரனம் ஆறு ிினறனந்ட என்தட ி ஷ 
வபிஶ ஶதரய் ஊர் சுற்நரிட்டரல் ஷனஶ வடித்டிடும்... தரம்... 
அத்ஷ... டீ்டில் ணிரஶ இனந்றனந்ட ப்தடித்ரன் ஷதத்றம் 
திடிக்கரல் இனக்கறநஶர...? 
 
அத்ஷின் ஶதச்ைறல் இப்ஶதரவல்னரம் என்ஷநக் கணித்ஶன். வகரஞ்ை 
ரபரக அத்ஷ ன்ணிடம் ‘டர’ ஶதரட்டுப் ஶதசுறல்ஷன. தத்ட ன 
ித்ரமம் வதரிசு இல்ஷனர? ஆணரல் இப்தடிப் ஶதசுடரன் ணக்குப் 
திடிக்குட.. 
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வற்நறில் என வன்ஷரண ஸ்தரிமத்ஷ உர்ந்ட றறர்ந்ட 
தரர்க்கறஶநன்.... 
 
அத்ஷ... 
 
 
‛ரஜர... வத்றவல்னரம் வரம்த சுடுஶ..‛ ன்று வைரல்னறக்வகரண்ஶட 
தடுத்றனந் ன் தக்கத்றல் அர்ந்ட ன் ஷகஷ டுத்டத் ன் 
ஷககறக்குள் ஷத்டக்வகரண்டரர்கள். வற்நற சுடுவன்ண...? இந்த் 
றண்ஷ இனட்டில் இப்தடிக் கறஷடத் அத்ஷின் இந் அண்ஷக்கரக 
அப்தடிஶ ரன் ரிந்ட ஶதரற்கும் ரர்.... 
 
வகுஶம் இனனம் ஶதைஶ இல்ஷன. 
 
றடீவன்று அத்ஷ ஶகட்டரர்கள். 
 
‛வரண்ஷடிஶன னள் ைறக்கறட்டுன்ணிஶ..  ஶதரய்டுச்ைர..?‛ 
 
‚ம்யழம்.. இல்வன...‛ 
 
‚அப்தடின்ணர ரன் வைரல்ந ரறரி வைய்... ைரப்திடும்ஶதரட சூடரண வறும் 
ைரத்ஷ என வதரி உனண்ஷடர உனட்டி ரில் ஶதரட்டு ிறேங்கு. 
ஶதரய்டும்...‛ 
 
இடக்கு ரன் தறல் வைரல்னில்ஷன... ன் ஷகஷப் திடித்டக் 
வகரண்டினக்கறந அத்ஷின் ஷககஷப அப்தடிஶ டுத்ட என னத்ம் 
வகரடுத்ரல் ன்ண ன்று ஶரைறத்டக் வகரண்டினக்கறஶநன்... ஆணரல்? 
 
இஷச் வைய் ன்ஷணத் டுப்தட ட? 
 
‘Love has no taboos' ன்று தடித்றனக்கறஶநன். ஆணரல் அத்ஷின் ஶல் ரன் 
வகரண்டுள்பட கரனர...? கரல்.. ஶை.. வரடர்கஷகள்ஶபனேம், 
ைறணிரிஶனனேம் இந் ரர்த்ஷஷப் ஶதரட்டு வரம்த அைறங்கப்தடுத்ற 
ிட்டரர்கள். 
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Is it sex-love...? 
 
ஶர... அப்தடி ன்ணரல் றஷணக்க னடிில்ஷன. இட என tender devotion.... 
ஆணர இன் ல்ஷன டரக இனக்கும்....? 
 
அணரைறரக ணஷைப் ஶதரட்டுக் குப்திக்வகரண்டினக்கறஶநன்... 
அத்ஷின் ஶல் ணக்குள்ப ப்ஶஷ இன்று ஶற்று ற்தட்டர ன்ண? 
 
அப்ஶதரட ஆறு ைறனக்கும்... அத்ஷ அடிக்கடி ன்ணிடம் ‚ரஜர.. ீ 
ரஷக் கல்ரம் தண்ிக்கப் ஶதரந...?‛ ன்று ஶகட்தரர்கள். ரன் 
எவ்வரன னஷநனேம் ‘உங்கஷபத்ரன்... உங்கஷபத்ரன்’ ன்று 
வைரல்ஶன். 
 
வகரஞ்ைங்கூட நக்கில்ஷன. 
 
‚அத்ஷ... உங்கஷபத்ரன் ரன் கட்டிக்குஶன். ஆணர ரன் உங்கஷபக் 
கட்டிக்கறநப்ஶதர உங்க ஷக ஶரவனல்னரம் அவ்ரவுக்கு இனக்கறந ரறரி 
வகர வகரன்னு சுனங்கற இனக்கக்கூடரட... இப்த இனக்கறந ரறரிஶ 
இனக்கடம்‛ ன்று வைரல்னற அத்ஷின் ஷகச்ைஷஷத் வரட்டுக் 
கரண்திப்ஶதன்... 
 
உடஶண அத்ஷ ைறரித்டக்வகரண்ஶட ன் அம்ரிடம் ‚தரர்த்ீங்கபர 
றஷண... ரஜர வைரல்நவ‛ ன்று ஆம்தித்ட ரன் வைரன்ணஷவல்னரம் 
வைரல்னறச் வைரல்னற ைறரிப்தரர்கள். 
 
இப்ஶதரட ீண்டும் அஷ றஷணத்டப் தரர்க்கறஶநன்.. ஆணரல் 
இப்ஶதரவல்னரம் அத்ஷ ன் அந்க் ஶகள்ிஷக் ஶகட்தஶ இல்ஷன...? 
 
’ரஜர ீ ரஷக் கல்ரம் தண்ிக்கப் ஶதரந...?’ 
 
அப்தடிஶ அத்ஷ ஶகட்டரறம் னன்ன வைரன்ணட ஶதரல் ன்ணரல் தறல் 
வைரல்ன னடினேர? 
 
’அத்ஷ... உங்கஷபத்ரன் ரன் கட்டிக்குஶன்... ன்ணர உங்கள் ஷக 
தறணஞ்சு னத்டக்கு னந்ற இனந் ரறரி இல்னன்ணரறம் உங்க ணசு 
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அப்தடிஶரன் இனக்கு...’ 
 
றடீவன்று வன ரய்கபின் கரஷக் கறறக்கறந ைத்ம் ஶகட்டு டெக்கம் 
கஷனந்ட. அட ப்தடி இங்ஶக ந்ட தடுத்றனக்கறஶநன்...? கஷடைறில் 
அத்ஷஶரடு ஶதைறக் வகரண்டினந்ட றஷணினக்கு... அப்னநம் டெக்கக் 
கனக்கத்றல் இங்ஶக ந்ட தடுத்ட றஷணவு இல்ஷன. இணிஶல் ப்தடித் 
டெக்கம் னம்? ிடிகறந ஶம்... வகரஞ்ை ஶம் வவபம் னண்டு 
வகரண்டினந்ட ிட்டு றேந்ஶன்... 
 
தரத்னொனக்குப் ஶதரய் ஶதஸ்ட்டும், ப்ஷ்ளம் டுத்டக்வகரண்டு வகரல்ஷனப் 
தக்கம் ஶதரஶணன். ப்ஷ் தண்ிக்வகரண்டினக்கும் ஶதரஶ னள் வனடுட 
வரிகறநட... தல்ஷனத் டனக்கறிட்டு கட்ஷட ினரல் ரக்ஷக றத்ஶன். 
இடக்கு ரன் tongue cleaner தன்தடுத்டட இல்ஷன. Tongue cleaner ன்நரல் 
ரக்கறல் என குநறப்திட்ட ‘ரிர’ஷத்ரன் சுத்ப்தடுத் னடினேம். அடி 
ரக்குக்வகல்னரம் அட ஶதரகரட... அணரல் உைறம், கட்ஷட ில். ஆணரல் 
ில் கத்றல் ஶனும் திைறறு இனந்ரல் ரக்ஷகக் கலநற ிடும்... 
ச்ைறஶனரடு த்னம் னம்... அப்னநம்  அட க்ஷஶரக த்ர அல்னட 
ரக்குக் கலநனறன் த்ர ன்று ைந்ஶகப்தட்டு தப்தட ஶண்டிினக்கும்! 
அடக்கரக கட்ஷட ில் கத்ஷ ட்டும் திைறறு இல்னரல் ஷத்றனக்க 
ஶண்டும். ைரி... இன்று ப்தடினேம் இந் னள்ஷப டுத்டிட ஶண்டும்... 
கட்ஷட ிஷனனேம், சுட்டு ிஷனனேம் ரற்நற ரற்நறத் வரண்ஷடக்குள் 
ிட்டுக் குஷடந்ஶன்... கரய் ரந்ற ந்டரன் றச்ைம். 
 
னள் அப்தடிஶத்ரன் இனந்ட.... 
 
இடக்கு னன்ணரல் கூட ீன் ைரப்திட்டஶதரட னள் ைறக்கறினக்கறநட... 
ஆணரல் இந் ரறரி தறணஞ்சு ரள் இனதட ரவபன்று உிஷ 
ரங்கறறல்ஷன. 
 
ைறன்ண ைறல் என ஶடிக்ஷக றஷணவு னட. அப்ஶதரட ரன் அவ்ர 
டீ்டில் இனந்ஶன். என ரள் ைரப்தரட்டுக்கு கனஷக்கறங்கு றுல் 
வைய்றனந்ரர்கள். அந் றல் அட கனஷக்கறங்கு ன்வநல்னரம் 
ணக்குத் வரிரட... ஶர னைறரய் இனக்கவும் றஷந ைரப்திட்ஶடன். 
ைரப்திட்டு னடித்ட ரம்... ‘அய்ஶர... அம்ர...’ ன்று அனந ஆம்தித்ட 
ிட்ஶடன். வரண்ஷடில் தங்க அரிப்ன... அஷ அரிப்ன ன்று வைரல்னத் 
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வரிரல் ‘வரண்ஷடிஶன னள் குத்றடுச்ைற’ ன்று கஷப 
தண்ிக்வகரண்டினந்ஶன். அப்தநம் வடரக ஶஷனக்கரரி ந்ட ‘இட 
கனஷக்கறங்கு ைரச்ைரந்ரன்’ ன்று வைரல்னற ல்னரர் தத்ஷனேம் 
ஶதரக்கற ன்ஷணத் ஶற்நறணரள். 
 
டிஃதஷண னடித்டிட்டு அத்ஷனேடன் ஶதைறக்வகரண்டு உட்கரர்ந்றனந்ஶன். 
ம்தி ந்ட வைரன்ணரன், ரஶர கூப்திடுரக. வபிஶ ந்ட தரர்த்ரல்.... 
ஶததி. 
 
‚ன்ணடர இட அறைர இனக்கு.. தறவணரன ி ஷக்கும் 
ரர்க்வகட்வனில்ன சுத்றக்கறட்டு இனப்த...‛ 
 
‛இன்ஷணக்கு ரன் ரர்க்வகட்டுக்குப் ஶதரகவன.. ைரி ர... வகரஞ்ைம் 
ஈச்ைந்ஶரட்டம் ஷக்கும் ஶதரிட்டு னரம்.‛ 
 
‚இஶர ர்ஶநன்... ைறத் இன‛ ன்று அணிடம் வைரல்னறிட்டு உள்ஶப 
ந்ஶன். அத்ஷிடம் ஶதரய் ‚வகரஞ்ைம் வபிஶ ஶதரய்ட்டு ந்றர்ஶநன் 
அத்ஷ...‛ ன்ஶநன். 
 
‚ைலக்கறர ந்றடு ரஜர...‛ 
 
-ரன் இப்ஶதரட வபிில் ஶதரஷ அத்ஷ ினம்தஶ இல்ஷன. 
இனந்ரறம் ஶததிின் னகத்றல் வரிந் அந் ைலரிஸ்ணஸ்..  
 
கறபம்திிட்ஶடன். 
 
ஶதைறக்வகரண்ஶட ஈச்ைந்ஶரட்டம் ந்ஶரம். வதர்ரன் ஈச்ைந்ஶரட்டம். 
ஆணரல் என ஈச்ை ம் கூடக் கறஷடரட.. ப்தஶர ஈச்ைந்ஶரட்டரக 
இனந்றனக்கனரம்.. இப்ஶதரட ஞ்ைற றற்தவன்ணஶர வதர் ட்டுந்ரன்... 
ஶதைரல் னபிந்ஶரப்ன ன்று வதஷ ரற்நற ிடனரம்... அவ்பவு னபி 
ங்கள்... 
 
என னபி த்டிில் அர்ந்ஶரம்... என வதரி ஶரில் னடஷகச் 
ைரய்த்ட றண்டில் அர்ந்றனக்கும் வைட்டிரர் ரறரி உட்கரர்ந்ட வகரண்டரன் 
ஶததி.... 
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வடரக ித்ஷ ஆம்தித்ட திநகு ைரரிரகப் வதரற 
ஆம்தித்ரன்... 
 
ிம் ஶவநரன்றுறல்ஷன.. இன் அப்தரவுக்கு கரண வைரத்ட 
இனக்கு... இனந்ரறம் கன் ன்ஷண ரறரி றனத்றல் இநங்கரல் என 
டரக்டரகற ிட ஶண்டும் ன்று ீிரண ஆஷை. இஶணர தி.னை.ைற.ஷத் 
ரண்டில்ஷன. தரனஜற, ஜழரனஜற னத்கத்ஷ டுத்ரஶன டெக்கம் 
னடங்கறநரன். ிைரத்றல்ரன் ஈடுதரடு. இன் M.B.B.S. ஶதரகரரல் 
ஜன் றரிரகப் தரர்க்கறநரர் ந்ஷ.. அப்னநம் ைச்ைவுக்கு ஶகட்கடர... 
இன்னும் கடிக்கறட்டுப் னபஷன... அவ்பவுரன். 
 
உர்ச்ைறஶகத்றல் ன்வணன்ணஶர னடிவுகள் டுத்டக்கறட்டு இனக்கரன்... 
 
‚ைரி ர, வரம்த ரகர இனக்கு... அந் டீ்ஶன ஶதரி வகரஞ்ைம் ண்ி 
குடிப்ஶதரம்.‛ 
 
-ஶதச்ஷை ரற்நற அஷணக் கறபப்திஶணன். 
 
ண்ஷீக் குடித்டிட்டு அங்ஶகஶ ீப்வதட்டி ரங்கற ைறகவட்ஷடப் 
தற்நஷத்டக் வகரண்டரன்... ணக்குத் ண்ஷீக் குடித்டம் னள் 
அறகரக வனட ஆம்தித்ட... 
 
குட்டிட. 
 
இனுக்கும் வரினேம். ஶகரனர ீஷணச் ைரப்திட்டு ணக்கு னள் 
ைறக்கறக்வகரண்டட. அடரன் ந்ஶனம் னனம்திக் வகரண்ஶட இனக்கறஶநஶண... 
 
‚ரஜர.. இந் னள் இவ்பவு ரள் ஶதரகர இனக்கறநப் தரத்ர இட 
னள்ற ரணரன்ஶண ணக்குச் ைந்ஶகர இனக்கு. என ஶஷப னடி கறடி 
ைரப்தரட்டில் கறடந்ட ைறக்கறக்வகரண்டினந்ரல்....?‛ 
 
ணக்கு னடி ன்நடம் தரகற ிட்டட... அஶரடு ிடரல், ‚என ஶஷப 
என்ஶணரட ப்ஷரவும் இனக்கனரம்‛ ன்நரன். 
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ணக்கு ரிச்ைல் ந்டிட்டட. 
 
‚அப்தடின்ணர... உன் அப்தரஶரட ரன் ஶத்ட ரத்றரி ைறணிர தரர்த்ஶஶண.. 
அர் ப்தடி அந் ஶத்டவன உன்ஶணரட ைண்ஷட ஶதரட்டினக்க னடினேம்... 
ரட கணவு கறணவு கண்டினப்வத...‛ 
 
‛ணக்குக் ஶகரதம் ல்வன...‛ 
 
ன் ரிச்ைல் இன்னும் அறகரகறட. 
 
‚ன்ண ரஜர.. இவ்பவு ஶம்? இணிஶ ீ வபிஶ ஶதரகக் கூடரட 
ரஷபக்கு ரங்க ஊனக்குப் ஶதரந ஷக்கும் டீ்னஶரன் இனக்கடம்...‛ 
 
டீ்டில் டேஷற்குள் அத்ஷின் ஆர்டர்... 
 
‚இப்த ன்ண ஊனக்கு அைம்? இன்னும் அஞ்ைரறு ரள் கறச்சுக் 
கறபம்தநட...‛ 
 
‚ரன் ன்ண தண்நட ரஜர... உன் ரரரஶண...‛ 
 
‚ஆர, ீங்கறம்ரன் ஊனக்குப் ஶதரகடம் ஶதரகடம்னு தநக்கநஙீ்க...‛ 
 
-இடக்கு அத்ஷ தறல் வைரல்னில்ஷன. 
 
ரன் ஶதரய் வகரல்ஷனக் கறற்நறல் குபித்டிட்டு, றண்ஷக்கு ந்ஶன்... 
அத்ஷ இல்ஷன. அஷநில் தடுத்றனக்கனரம் ன்று அஷநக்கு ந்ஶன். 
அங்ஶக.... 
 
ஶடதிபின்ீட ஷனஷக் கிழ்த்டக்வகரண்டு ைறன்ணக் குந்ஷ ரறரி 
குறங்கறக் குறங்கற... 
 
‚அத்ஷ... ன்ண இட?‛ 
 
ஷனின் ீட ஷகஷத்ட றறர்த்றஶணன். 
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‚இப்த உணக்குத் றனப்றரஶண ரஜர... இவ்பவுரன் ீ ன்ணத் 
வரிஞ்சுக்கறட்டட...‛ 
 
-ணக்கு ன் ஶஶனஶ வறுப்ன ற்தட்டட. வ்பவு வன்ஷரண 
ணஷைப் னண்தடுத்ற இனக்கறஶநன். 
 
ஷனின் ீட ஷத் ஷகஷ ரன் டுக்கஶ இல்ஷன. 
 
இன்னும் ைறன றறங்கள்ரன்... அப்னநம் ஶீட வநறச்ஶைரடிக் கறடக்கும்... 
 
இஶர னநப்தட்டு ிட்டரர்கள்... அத்ஷனேம் ரரவும்.. ரனும் கறபம்திஶணன், 
ஸ்ஶடன் ஷக்கும்.... 
 
ட்வய்ன் ட்டு ிக்குத்ரன் கறபம்னம்... என ி ஶம் னன்ணரஶனஶ 
ந்ரச்சு.. ம்தினேம், ரரவும் ஜன்ணஶனரத்றல் இடம் திடித்டிட்டரர்கள். 
 
அத்ஷ ன்னுடஶணஶ றன்று வகரண்டினக்கறநரர்கள். ‚அடிக்கடி வனட்டர் 
றேடிர...‛ ன்று ஶகட்டுக்வகரண்ஶட ன் ஷககஷபப் தற்நறக் 
வகரள்கறநரர்கள்... 
 
கண்ரீ்.... 
 
ணக்கு அப்தடிஶ அத்ஷஷக் கட்டிக்வகரண்டு கந ஶண்டும் ஶதரல் 
இனக்கு... ஆணரல் கண்கபில் டம்தி கண்ஷீக்கூட கலறேட்ஷடப் 
தற்கபரல் கடித்டக்வகரண்டு அடக்கறக் வகரள்கறஶநன்... 
 
வ்பவு ஶம் இப்தடிப் ஶதரணஶர வரிில்ஷன. றடீவன்று அத்ஷ 
கண்கஷபத் டஷடத்டக்வகரண்டு உள்ஶப ஶதரய் ம்தி உட்கரர்ந்றனந் 
இடத்றல் அர்ந்ரர்கள். ம்தி கலஶ இநங்கறணரன்.... 
 
ரன் ஜன்ணனனகறல் ஶதரய் அத்ஷின் ஷகஷப் திடித்டக்வகரண்ஶடன். 
 
‘இந்க் ஷகக்கு இப்தடிஶ என னத்ம் வகரடுத்ரல் ன்ண...?’ 
 
ட்வய்ன் ஶனைரக கர்ந்ட. ரன் ஷககஷப டுத்டக்வகரண்ஶடன்.... ட்வய்ன் 
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வகரஞ்ைங் வகரஞ்ைரக ஶகம் வதறுகறநட. 
 
வபிச்ைம் வரிகறந ஷ என ஷக ட்டும் அஷைந்ட வகரண்டினந்ட 
வரிந்ட. 
 
டீ்டிற்கு ந்ட அஷநக்குள் ஶதரய் ஷனட்ஷட ஆஃப் தண்ிிட்டு 
ரற்கரனறில் அர்ந்ஶன். என வதண்ின் குல். ‘ஶகரனர.... ஶகரனர... 
னொதரய்க்கு றே ஶகரனர... ஶகரனர....’ ன்று என ரகத்டடன் எனறத்ட... 
 
வகரல்ஷனப்தக்கம் ஶதரய் சுட்டுிஷனத் வரண்ஷடக்குள் ிட்டுக் 
குஷடந்ஶன்... 
 
குட்டல்ரன் ந்ட... 
 
னள்....? 
 
- கதணாறி, டிசம்பர் 1979 
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ேங்க ஒபே.... - கிபேஷ்ணன் நம்பி 
 
அன்னள்ப வைல்னர, 
 
உன் கடிம் கறஷடத்ட. ன்ண வைய்ச் வைரல்றகறநரய்? னற்ைறில் 
என்றும் குஷநில்ஷன. எவ்வரன ரள் ரஷனனேம், ந்ஷவபி, 
னஷைரக்கம், கலழ்ப்தரக்கம் ன்று ஶகரக அஷனத்ரன் வைய்கறஶநன். 
ஶரட்டரர்கரனுக்குக் கரசு வகரடுத்டக் கட்டி ரட ன்று ிபக்வகண்ஷ 
ஶறு ரங்கற ஷத்றனக்கறஶநன் கரனறல் ஶதரட்டுத் ஶக்க. ன் கரஷனப் 
திடித்டிட ீனேம் இங்கு உடஶண  ஶண்டும் ன்தடரன் ன் ஆஷை. 
ஆணரல் ன்ண வைய்ச் வைரல்றகறநரய், வைல்னர, னப்தட னொதரய்க்கு ஶல் 
ஶதரகவும் கூடரட. அடஶ ம் ைக்றக்கு ீநறடரன். ஶதரணரல் ஶதரகறநட 
ன்று வகரடுக்கத் ரரக இனந்ரறம்கூடக் கறஷடக்க ரட்ஶடன் ன்கறநஶ.  
 
ஶற்று டந் அந்ச் ைம்தம், அந்க் கரட்ைற, அஷ ீ தரர்த்றனக்க 
ஶண்டுஶ வைல்னர, ஶணரம்ஶதட்ஷடில்... 
 
ஶணரம்ஶதட்ஷட தக்கம்ரன் ஶதரய்க்வகரண்டினந்ஶன்.. என ைந்ட. 
குப்ஷதனேம், ஶைறும் ைரக்கஷடனேம், தன்நறக் கூட்டனம் - எஶ அசுத்க் 
கபஞ்ைறரக இனந்ட. னெக்ஷகக் கற்நற நறந்டிட னடிந்ரல் வ்பவு 
ன்நரக இனக்கும் ன்று ண்றட்டதடி டந்ஶன். அந்ச் ைந்றனுள் 
ப்தடித்ரன் டேஷந்ஶஶணர, கரல்கள் டக்கக் கூைறண. ஆணரல் ணின் 
அங்கும் சுரைறத்டக் வகரண்டு, ைரப்திட்டுக்வகரண்டு, குந்ஷ குட்டிகஶபரடு 
வகரஞ்ைறக் குனிக்வகரண்டு உட்கரர்ந்டரன் இனக்கறநரன். ன்ணத்ஷச் 
வைரல்ன? உடம்வதல்னரம் கூைறற்று. ஶறு றில்ஷன. அந்ச் ைந்ஷக் 
கடந்டரன் ரன் ஶதரகஶண்டி இடத்டக்குப் ஶதரக ஶண்டிினந்ட. ஶதரண 
கரரிம் ட்டும் வற்நறரக னடிந்றனந்ரல்... 'ஸ்டரர்ட் இம்ீடிட்னற?' ஆம். 
அவ்பவுரன். இந்ஶம் ீ ம் கண்ி ரஜரவுடன் வினறல் 
ந்டவகரண்டினந்றனப்தரய்... ைரி, ஶதரகட்டும்; அந்க் கரட்ைறஷ அல்னர 
வைரல்ன ந்ஶன் -  
 
ஶதரண கரரிம் கரரய்ப் ஶதரண ரற்நத்டடன், அந் ரற்நப் னண்டக்கு 
னந்றடுடஶதரன ஜரனறரண ைறணிர வட்டு என்ஷநச் ைலட்டிடித்தடி 
அந்ச் ைந்டற - அறனறனந்ட ரன் ப்னற்கறல்ஷன - 
ந்ட வகரண்டினந்ஶன். 
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அப்ஶதரடரன் அந்க் கரட்ைற, என ஶப்தத்றணடிில் இண்டு வதரி 
தஷ னட்சுகள். கணரண, டித், அங்கங்ஶக ஏட்டுப் ஶதரட்ட 
ஶதரலீஸ்கரன் னட்சுகள். ரரட ஶதரலீஸ்கரந்ரன் கரறக்கு உரஷ 
அங்ஶக ைீற நறந்டிட்டுப் ஶதரினக்க ஶண்டும். அப்தடிரணரல் ரஶர 
ஶதரலீஸ்கரன் வனில் ிட்டுிட்டுப் ஶதரண னட்சுகள் இன்னும் அப்தடிஶ, 
அங்ஶகஶ கறடந்டவகரண்டினக்கறநர? ஏட்ஷட, உஷடைல் தஷ 
ைரரன்கள் ரங்குகறநன் கண்கபில்கூடர தடில்ஷன அஷ! அந்ப் 
னட்சுகஷப ீண்டும் எனனஷந ரன் கணித்ஶன். ன்ண ஆச்ைரிம்! என 
னட்சுக்குள்பினந்ட தந்ட தந்ரய்ப் னஷகச் சுனள் வபிப்தட்டுக்வகரண்டினந்ட 
ன்று தரர்க்க ஶப்தத்றன் அனஶக ஶதரஶணன். னஷக ஶறம் வபிப்தட்ட 
ண்ரகஶ இனக்கறநட. அட ட்டுர! னட்மறன் ஶவநரன 
தக்கத்றனறனந்ட என ைறறு டரத்றன் றரகத் ண்ரீ் ஶறு 
வபிஶ ந்டவகரண்டினந்ட! 
 
அந் னட்ஷை வனங்கற ஷககபிண்ஷடனேம் னடகுப்னநம் கட்டிக்வகரண்டு, 
ஷனஷக் குணிந்ட னஷக வபினம் இடத்ஷ உற்றுப் தரர்த்ஶன். ரினேம் 
சுடர் வரிந்ட. ஶறு டவும் வபிவுதடில்ஷன. உட்கரர்ந்ட ன்நரகப் 
தரர்க்கனரம் ன்று ஷில் குணிந்ஶன். அப்ஶதரட ைறறு டம்ல் ைப்ம் 
உள்ஶபினந்ட ஶகட்டட. டம்றன் ணின் ரன். ன் றல் ன்ஶல் 
கிந்டம் அந் ணின் அண்ரந்ட ஶஶன தரர்த்ரன்.  "ன்ண ைரர்! ன்ண 
தரர்க்கறநரீ்கள்...? அடுப்தில் ஈ ிநஷக ஷத்டிட்டரள் டீ்டுக்கரரி. 
னஷககறநட... ன்ண ிம்? உள்ஶப ரனங்கஶபன்...! எ! இல்ஷன, 
இல்ஷன... ரஶண வபிஶ னகறஶநன்" ன்று கூநற அந் ணின் 
வன்ஷண ஈக் குச்ைறரல் தடி கட்டி என டைல் ிின் ஶல் ஶகரக 
நற ஶஶன ந்ரன். அன் ஶகரக ந்டம் கூட ன் தக்கம் அன்  
இண்டு றறம் திடித்ட. ீஷைஷ னறுக்கறிட்டரறு னட்ைறன் ஶல் 
பத்றல் ந்ட றன்நரன் அன். 'கனறரின் ரத்றஷ' ன்ந இங்கறலீஷ் 
கஷில் னம் னறல்னறனட் ஶதர்றகஷபப் ஶதரனல்னர இனக்கறநரன் 
இன்! உம் அஷ ிற்கஷட கூட இனக்கரட. கனப்தரக இனந்ரன். 
ஷன றேக்ஷக. கடுகரய் ைறறுத் னெக்கும் கண்டம், கரக்கற றஜரர் ட்டும் 
அிந்றனந்ரன். வஞ்ைறல் கலஷ ிஷ தப்திடஶதரன ிர் 
தடர்ந்றனந்ட. உடம்தில் ஶர்ஷின் ஈம். னஷகில் றன்நரல் ரஶணர 
ன்ணஶர அன் ிறகள் ைறந்டஶதரினந்ண. தின்னும் இண்டு ம் ன் 
கண்கஷபக் கைக்கறிட்டுக் வகரண்டரன். அன் ஶகட்டரன்: 
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"ன்ண ைரர்...! ன் இப்தடி றற்கறநரீ்கள்... ஶர ஷனத்ரறரி...!" 
 
இல்ஷன . அவல்னரம் என்றும் இல்ஷன... சும்ரரன்... இடரன் உங்கள்... 
டீர?" - ிப்னடன் ஶகட்ஶடன். 
 
"ஆம். இறல்ரன் ைறக்கறஶநன். வரம்த வைௌகரிரண இடம். 
ரன், ன் ஷணி, னென்று குந்ஷகள்; ந்ட ஶதனக்குப் ஶதரரர?" 
 
"ன்ண இறனர?" 
 
"ஆம், ஶறம் ன் வைரந் டீு. அஶர, அடகூட ன் டீுரன்." - ற்வநரன 
னட்ஷைச் சுட்டிக் கரட்டிணரன். 
 
"எ ஶயர" 
 
"னன்ஶண உங்கஷபப்ஶதரல் இனந்ஶதரட இட ன் கரல் 
னட்ைரகத் ரன் இனந்ட. அப்ஶதரட ரன் ஶதரலீஸ் கரன்ஸ்டதில். இப்ஶதரட 
ைற..டி. கைற ஶதரலீஸ். உத்றஶரகம் வகரஞ்ைம் உர்ந்டிட்டட. இந் 
உத்றஶரக உர்வுகூட உங்கஷபப் ஶதரன இனந்றனந்ரல் கறஷடத்றனக்கும் 
ன்கறநரீ்கபர? இற்கும் த்ஷண ைறதரரிசு ன்கறநரீ்கள்...!" ன்று 
அறத்டக்வகரண்டரன். அந் ணின். அன் ன்ஷணக் ஶகட்டரன். 
 
"ீங்கள் ங்ஶக... இப்தடி இடம் ஶடிர?..." றகவும் ரழ்ந் குனறல், எனி 
அனுரத சுனறில் அன் இஷக்ஶகட்டரன். 
 
"ஆம்... இடம்ரன்...ஶட ஆம்தித்ட வரம்த வரம்த ரபரகறநட. னப்தட 
னொதரய்க்குள் என இடம்.... ன் குந்ஷ, ஷணி, ரன் - னென்று ஶதனக்கும். 
கறஷடத்ரல்ரஶண. அள் ஊரினறனந்ட ரத்டக்கு ரற கடிம் 
றேடகறநரன், 'கறஷடத்ர?... கறபம்தனரர?' ன்று இப்ஶதரடம், இஶர இந்ப் 
தக்கம் ஶடிிட்டுத்ரன்... இடம் இனக்கறநட. ம்தட னொதரரம்...! ங்ஶக 
ஶதரட?...வறும் குரஸ்ர." - ரன் வதனனெச்வைநறந்ஶன். ன் 
வதனனெச்சுக்கு உரி ரிரஷ வைறத்டதன் ஶதரல் என றறம் 
வௌணரக றன்றுிட்டுப் திநகு வைரன்ணரன். 
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"இஶர, இந் டீ்ஷட ரடஷகக்கு ிடுரகத்ரன் இனக்கறஶநன். ந்ட 
னொதரய் ரத்டக்கு. இண்டு ர ரடஷக அட்ரன்ைரகக் வகரடுத்டிட 
ஶண்டும். ஶற்று எனர் ந்ட தரர்த்டிட்டுப் ஶதரணரர். இந் ரடஷக 
அறகரம். கட்டி ரரம். ஶண்டரரம்; ஶதரணரல் ஶதரய்ிட்டுப் ஶதரகறநரர். 
அனஷட ர னரஶ னப்தட னொதரய்ரணரம். அற்க்கு ரன் ன்ண 
தண்டட? ணக்கும் ன்ண, ரைம் ஆிர னகறநட!... ைரி, அட 
ஶதரகட்டும் உங்கறக்குக் வகரடுத்டிடனரம் ன்நரல்... எ, அட னடிரஶ, 
ீங்கள்... ீங்கள்... ன்ண வைய்? வரம்தவும் தரிரதரக இனக்கறநட; 
இண்டு ரரக அந் டீு கரனறரகத்ரன் கறடக்கறநட. னன்ஶண இனந் 
ஆைரற இண்டு ர ரடஷக தரக்கற ஶதரட்டுிட்டு, தம் வகரடுக்கரல் 
கம்தி ீட்டிிட்டரன். ஶதரலீஸ்கரனுக்ஶக றபகரய் அஷத்டிட்டுப் 
ஶதரய்ிட்டரன். அஷண ரன் ிடப்ஶதரறல்ஷன... அட ைரி, ீங்கள் 
றற்கறநரீ்கஶப!... உட்கரச் வைரல்னவும்..." 
 
"அணரல் ன்ண... தரில்ஷன. என இடம் கறஷடப்தரினந்ரல் 
இப்தடிஶ வஞ்ைறல் ஷகஷக் கட்டிக்வகரண்டு டைறு டைற்ஷநம்தட னம் 
றன்றுிடனரம். கரல் னறத்ரறம், இடம் கறஷடத் திநகு கடுப்னத் ீ 
உட்கரர்ந்ட ஆநனரல்னர? ஆணரல் என னேகம் றன்நரனரட 
கறஷடக்குர?... யளயளம், உங்கள் டீ்ஷடப் தன்தடுத்றக்வகரள்றம் 
அறனஷ்டனம் ணக்கறல்ஷன. ன்ண தண்டட... ஆரம்... ீங்கள் ப்தடி... 
இப்தடி..." - ரன் இப்தடி இறேத்ஶன். 
 
"எ! னரிந்ட. ன் இந் உனத்ஷத்ரஶண ஶகட்கறநரீ்கள்! ப்தடி இந் 
உனம் ன்று. அப்தடித்ரஶண? இந்ப் தட்டத்றல் இன்னும் வகரஞ்ை 
கரனம் ீங்கள் ங்கறினந்டிட்டரல் ஶதரடம்; ிஷட ரணரகஶ 
உங்கறக்குத் வரிந்டிடும்... இனந்ரறம் ரஶண வைரல்னறிடுகறஶநன்... 
இந்ப் தட்டத்டக்கு ரன் ந்ட ஶைர்ந்ட த்ஷணஶர 
னங்கனரகறிட்டண. ரங்கள் ரனும் ன் ஷணினேம். கறரத்றனறனந்ட 
ந்ஶரம். ங்கள் கல்ரம் டந் றுரள் ணக்கு ஶஷன உத்வு 
ந்ட. ல்னரம் அறஷட அறர்ஷ்டம்ரன். ஶதரலீஸ் ஶஷன. அப்ஶதரட 
ரன் உங்கஷப ிடவும் என திடி உரக 
இனந்ரகத்ரன் றஷணவு. தட்டம் ந்ட இடம் ஶடி அஷனந்ஶன். இந்ப் 
தட்டம் ன்றுரன் வனக்கரக இனந்றல்ஷன? அட ைரி, இட என 
தட்டம் ன்நர றஷணக்கறநரீ்கள்? எ! இட என ைந்ஷ; வதரி ைந்ஷ. 
ைந்ஷ வனக்கடிரகத்ரன் இனக்கும். ஆணரல் இந்ச் ைந்ஷ 
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கஷனறல்ஷன. கூடி ைந்ஷ கூடிதடிஶ இனக்கறநட. ைந்ஷிஶனஶ 
ல்னரனம் ங்கறிட்டரர்கள். அப்ஶதரடம் வய்ில் இப்தடிரன். வனப்ன. 
இடம் ஶடி வய்ினறல் ரன் அஷனந்ட றரிந்ஶன். வய்ில் கரனம் 
னடிந்ட ஷின் கரனம் ந்ட ீண்டும் வினறன் கரனம் வரடர்ந்ட. 
அப்ஶதரடம் ரன் இந்ப் தட்டத்ஷச் சுற்நறக் வகரண்டுரன் இனந்ஶன். 
கஷடைறில், வரம்த வரம்தக் கஷடைறில், என இடம் கறஷடத்ட. அந் 
இடத்டக்கு ரன் ன்ண ரடஷக வகரடுத்ஶன் ன்தட றஷணில்ஷன. 
ஆணரல் றச்ைம் ன் ைக்றக்கு ீநற ரடஷகரன். கறரத்டக்குப் ஶதரய் 
ன் ஷணிஷ அஷத்ட ந்ஶன். கறஷடத் இடம் வகரஞ்ைம் 
வைௌகரிரகஶ இனந்ட. உட்கரவும், உடம்ஷதச் ைற்று ஷபத்டப் 
தடுக்கவும் ரரபரகஶ இனந்ட. அந் இடத்றல் ரங்கள் ஷபந்ட 
ஷபந்ட தடுத்றனந்ஶரம். ஆணரல் ப்ஶதரடஶ கரஷன ீட்டிக்வகரண்டு 
உட்கர அங்ஶக ைற இனந்ஶ, அட வதரி ிம் அல்னர? 
ன்நரறம் இில் அப்தடி உட்கரர்ந்ட ங்கபரல் டெங்க 
னடிில்ஷன. ஶறம் அப்ஶதரட ரங்கள் இபம் ம்தறகள்... ன்ண மரர், 
ஶகட்கறநரீ்கபர? வரம்தவும் சுனக்கரகத்ரன் வைரல்றகறஶநன்..." 
 
"ம்... வைரல்றங்கள்." - ரன் ஷனஷப் தனரகச் சுற்நறஶணன். 
 
"வகரஞ்ை கரனத்டக்குப் திநகு அந் டீ்ஷட ங்கள் கரனற ஶைஷ 
ஶண்டிரிற்று. டீ்டுக்கரன் ரடஷகஷ உர்த்றணரன். ீஷைஷ 
னறுக்கறக்வகரண்டு ரன் னஷநத்ஶன். ன் ஶதரலீஸ் ஜம்தம் என்றும் 
அணிடம் ைரில்ஷன. அன் கண்டிப்தரகப் ஶதைறிட்டரன். ஶறம் ணட 
கூணல் ிறேந் னடஷகப் தரர்த்ட அன் ஶகனறரகச் ைறரிக்க ஶறு 
வைய்ரன். ஆம், அந் இஷடக்கரனத்றல் ன் னடகும் ன் ஷணிின் 
னடகும் ன்நரக ஷபந்ட கூணிக் குறுகறப் ஶதரய்ிட்டினந்ட. வகு 
ரட்கபரக ஷபந்ட ஷபந்ட தடுத்றனந்ரல்ரஶணர ன்ணஶர றம்ன 
ில்னரிண ங்கள் னடகுகள்." 
 
ீண்டும் இடம் ஶடித் றரிந்ஶன். கூணல் னடகுடன் தட்டத்ட 
வய்ினறல் ைறநறட கரனம் சுற்நற தின் என இடம் கறஷடத்ட. ரற 
னம் ஶடி திநகுரன் கறஷடக்கும் ன்று னனறல் றஷணத்ஶன். 
ப்தடிஶர ைலக்கறம் கறஷடத்டிட்டட. ங்கள் அறர்ஷ்டம்ரன். னன்ஷண 
ிடவும் ரடஷக ைறநறட அறகம். இடம் னன்ஷண ிடவும் ைற்று ைறநறட. 
ஆணரல் கரல் ீட்டி ரங்கள் உட்கர னடிந்ட. இில் உன்ஷண ிடவும் 
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னடஷக ஷபத்ட, அஷ ட்டரகச் சுனண்டு கறடக்க இடறனந்ட. ரனும் 
ன் ஷணினேம் ஶைர்ந்ட என ட்டரகக் கறடப்ஶதரம். 
 
"இந் ட்டத்டக்குள் இனக்கும் கரனற இடத்ஷ ரனக்கரட எண்டிக் 
கறடித்ணம் ிடனரல்னர?" ன்று ன் டீ்டுக்கரரி ஶகட்டரள். அள் 
றகவும் வகட்டிக்கரரி ன்தறல் ன்ண ைந்ஶகம்? அப்தடி ரரட 
குடித்ணம் தண் ந்ரல் அட ங்கறக்கு னரதம்ரஶண? ங்கள் னரய் 
ைறநறட அறகரிக்கரர? அந் டீ்டில் ஷத்டத்ரன் ங்கறக்குக் குந்ஷகள் 
திநக்க ஆம்தித்ண. திநந் குந்ஷகபின் னடகுகறம் ஷபந்ஶ 
இனந்ண. எனகரல் கனப்ஷதில் அஷகள் றறர்ந்ஶ இனந்றனக்கனரம். 
 
"ரள் வைல்னச் வைல்ன என அறைம் றகழ்ந்ட. ங்கள் னடகுகள் ைறநறட 
ைறநறரக றறத் வரடங்கறண. அப்தடிஶ ங்கள் குந்ஷகபின் னடகுகறம் 
தடிப்தடிரக றறர்ந்ட ந்ஷ ல்ஷனற்ந கறழ்ச்ைறனேடன் ரங்கள் 
கணித்ட ந்ஶரம். ஆணரல் வகரஞ்ை ரபில் ங்கள் குந்ஷகபிண்டும் 
என்நன் தின் என்நரகத் றடுறப்வதன்று இநந்ட ஶதரிண. ரங்கறம் 
ஶரய்ரய்ப்தட்ஶடரம். குந்ஷகள் இநந்றல் ரங்கள் றகவும் டம் 
அஷடந்ஶரம் ன்நரறம், அந்த் ட றகழ்ச்ைறக்குப் தின் ங்கள் 
ரழ்க்ஷகில் அற்னரண ைறன வைௌகரிங்கள் ந்ட கூடிண. னடகு கூணி, 
னடகு றறர்ந் தின் னன்ஷணிடவும் குறுகறச் ைறறுத்ஶரம். ரங்கள் இனந் 
டீு என ரபிஷகஷ ங்கறக்குத் ஶரன்றும் ண்ம் ரங்கள் 
உனரற்நம் வகரண்டுிட்டஷ ன்ணவன்று வைரல்ன? என்று ைறறுத்ட 
என்று ைறனக்கில்ஷன ன்நறல்னரதடி ங்கள் ல்னர அங்கங்கறம் 
அணன் அபின ைலரக, சுனக்கரக - ரனும் அறம் கண்ரடிில் 
கண்டு கபிப்னனம்தடிரக - அஷந்டிட்டஷ 
ன்ணவன்று வைரல்ன! இனந்  ைறறு குடில் வதரி டீரகவும் அிந்ட ந் 
ைரிரண ைட்ஷடகள் வரபவரபத்ட, உடல் ீண்டு, ஷக ீண்டு, ஶரல் 
தட்ஷட ீண்டு.... ஶதஷ், ஶதஷ்!  என ஶட்டிஷ இண்டு ஶட்டிரக்கறக் 
வகரள்ப னடிந்ட! தஷ என ரள் ைரப்தரட்டில் இண்டு ரள் தைறஷத் 
ீர்த்டக்வகரள்ப னடிந்ட. என ரஷபக்கு ஏர ஶரர் ரங்கற ரங்கள் 
இப்ஶதரட அஷ அர ஶரர் ரங்கத் வரடங்கறஶணரம். ரங்கள் தரறரய்ச் 
ைறறுக்க ங்கள் ஶஷகறம் தரறரய்ச் ைறறுத்ண. ஆணரல் தஷ 
னரய் அப்தடிஶரன் ந்ட. இனந் டீு னன்ினந்ட ஶதரனஶரன் 
இனந்ட. ஆ! ன்ண ஆணந்ம்! ன்ண வற்நற! ஶதறர்ஷ்டம்...!" 
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அந் ணின் வைரல்னச் வைரல்ன ரன் அஷறரகவும், ஆச்ைரித்ஷ 
ிறேங்கறக்வகரண்டும் ஶகட்டுக்வகரண்டும் றன்ஶநன். அக்குறுணின் 
உண்ஷிஶனஶ என அறர்ஷ்டக்கரன் ரன். 
 
வற்நற ிர்ஷஷ றத்ட ிட்டு ிட்டு இண்டு இடுப்திறம் இண்டு 
ஷககஷபனேம் ீண்டும் ஊன்நறக் வகரண்டு ன்ஷண அண்ரந்ட ஶரக்கறணரன் 
அந் ணின். 
 
 "உம் அப்னநம்" ன்ஶநன் ரன். 
 
வதரறேட இனட்டத் வரடங்கறற்று. வன ிபக்குகள் என ஷகச் ஶைரகம் 
கனந் ங்கற எபிஷ ண்ில் ஶய்க்கத் வரடங்கறண. ன் ஶதச்ைறல் 
ரஶண ைனறப்னற்நன் ஶதரல் அந் 'இக்கறணினைண்டு' ணின், "அப்னநம் ன்ண 
மரர்..." ன்று என இறேப்ன இறேத்ரன். ரனும் ைற்றுச் ைனறப்னற்றுத்ரன் 
இனந்ஶன். ஶதரய்ிடனரம் ன்ஶந ஶரன்நறட. ஆதஸீ் ஶஷனகறம் 
ண்ஷடஷ அறேத்றற்று. ஆணரறம் ரன் ஶதச்ஷை பர்க்க னஷணந்ஶன். 
வணன்நரல் அஷநனேம் குஷநனேரய் ித்ஷ ிட்டுிட்டரல் உணக்கு 
ரிச்ைனரக னஶ வைல்னர. ஷனேஶ கஷடைறஷ வரிந்ட வகரள்றம் 
அக்கஷந உள்பனரிற்ஶந ீ. ஆணரல் உனகத்றல் ஷனேஶ கஷடைறஷ 
வரிந்டவகரள்ப னடிரட ன்தஷ ீண்டும் உணக்குச் வைரல்றகறஶநன். 
கஷடைற கஷடைற ன்தவல்னரம் வறும் க்கம்ரன். ைரி ஶதரகட்டும்... 
தரறரகக் குனகறன் னட்சுக்குள் னகும் அபவுக்கு ப்தடி னொதம் வதற்நரன் 
ன்று ீ அடுத் கடித்றல் றச்ைரகக் ஶகட்தரய். ரன் இப்தடி இங்ஶக 
றறுத்றிட்டரல். உணக்கரக அணிடம் ஶதச்ஷை பர்த்றஶணன். " உம் 
அப்னநம், அப்னநம்" ன்ஶநன். 
 
அன் ைறரித்ரன். அஷ றக்கஷ ஶஶன இறேத்டச் ைரி வைய்டவகரண்டரன். 
வரண்ஷடஷஷக் கஷணத்டக் குஷன ைற தண்ிக்வகரண்டரன். 
 
அப்னநம் ன்ண?... அஶரன், அப்னநனம் ங்கறக்குக் குந்ஷகள் திநந்ண. 
குடும்தம் வதனகறற்று. ன் ஷணி ிரறகபில் ிறேந்ரள்; றேந்ரல். 
குந்ஷகறம் ஶரய் வரடிப்தட்டண. வைனவு அறகரித்ட. இஷடில் 
ரய்த்றனந் வைௌகரிங்கள் இல்னரனரிற்று. ிஷனரைறகள் ரள் 
வைல்னச் வைல்ன ி ஶகத்டடன் நறண. உனகத்றஶன ங்வகங்ஶகர கடும் 
னேத்ங்கள் னெண்டண. இந்ப் தட்டத்றன் வனக்கடி தத்ட டங்கரய், டைறு 
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டங்கரய், றகுந்ட. டீ்டு ரடஷக ன்னும் ஶதய் அஶரகரய் ரஷண 
னட்டிக்வகரண்டு றேந்ட. ீண்டும் ரன் இனந் டீ்ஷட ிட்டுச் வைல்ன 
ஶண்டிணரஶணன். இன்னும் தறஷணந்ட கூட்டிக் வகரடு ன்நரன் 
டீ்டுக்கரன். ன் ைம்தபம் அப்ஶதரட ைறநறபவு நறினந்ட. ன்நரறம் 
ிஷனரைறனேம், குடும்தனம் வதனத்டப் ஶதரணரல் றஷனஷஷச் 
ைரபிக்க னடிில்ஷன. றுதடினேம் ' என டீு' ன்று ரஷ டந்ஶன். 
இந்ப் தட்டத்ஷச் சுற்நறச் சுற்நற... ஶதரடம், இப்தடிப் ஶதைறக்வகரண்ஶட 
இனக்கப் திடிக்கில்ஷன மரர்! ஶறம் இப்ஶதர ணக்குப் தைறக்கறநட. 
ித்ஷ ஏட்டிச் எல்னற னடித்ட உங்கஷபனேம் டீ்டுக்கு 
அனுப்திிடுகறஶநன். ீங்கள் டைறு னரய் றன்றுவகரண்டினப்தரகவும் 
டைற்ஷநம்தட னரய் ன் சுைரித்ஷ உங்கபிடம் கஷடிரித்டக் 
வகரண்டினப்தரகவும் ணக்குத் ஶரன்றுகறநட... ன், உங்கறக்குப் 
தைறக்கில்ஷனர?... ஶயரட்டல்... ி இப்ஶதரட ஷ இனக்கரட....  
 
"இனக்கும். இனக்கும்... அப்னநம் ன்ண?" 
 
"அப்னநம் ன்ண? உனகத்றஶனஶ றகச் ைறநற டீு ணக்குக் கறஷடத்ட. 
அறல் ரனும் குடும்தனம் குடினகுந்ஶரம். ங்கஷப இண்டரக, ரபரக 
டக்கறக்வகரண்டு அவ்டீ்டில் தடுத்ட உநங்கறஶணரம். அட்ஷடகபரய் 
இஷத்ஶரம். ங்கள் னடகுகள் ஶறம் ஷபந்ட றறர்ந்ட. ஶறம் 
ரங்கள் குறுகறச் ைறனத்ஶரம். இனந் குந்ஷகள் இநந்ண. ஶறம் 
திநந்ண. என ரள் உவு ரற ரள் தைறஷத் ீர்த்ட. ரறரள் தைற 
ீர்த் என ரள் உின் ிஷன னன்ஷண ிடவும் ட்டு டங்கரய் 
நறற்று. உனகம் னற தன ைறக்கல்கபில் ரட்டிக்வகரண்டு றண்டரடிட. 
தத்டச் ைறக்கல்கள் என னநம் ிடுதடுஷகில் தறணரிம் னடச்ைறக்கல்கள் 
ற்வநரன னநம் கரல்தப்தி றேந்ண. 
 
"திநகு உனகத்றஶனஶ றகச் ைறநற அந் டீ்ஷடனேம் டநக்க 
ஶண்டிர்கபரஶணரம். குடும்தம் வதனத்ரறம், ஶரய்வடிச் வைனவுகள் 
றகுந்ரறம், ிஷனரைறகள் ட்ட னடிரதடிச் ைறநகடித்டப் தநந்ரறம், 
உடல் குனகறரல் ற்தட்ட வைௌகரிங்கள் அடிதட்டுப் ஶதரிண.   
 
"திநகு என ஶகரறக் கூட்டில் ரங்கள் குடினகுந்ஶரம்..." 
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"திநகு இந் டீ்டுக்கு - இந் னட்சுகள்! இட ணட தஷ னட்சு. ஶதரலீைறல் 
னனறல் ரன் ஶைர்ந் கரனத்ஹ்டில் ைர்க்கரர் ணக்குக் வகரடுத்ட. 
ஶரக்கறன்நறஶ தத்றரகப் தரடகரத்டக்வகரண்டு ந்ஶன். ஏட்டுப் 
ஶதரட்டவன்நரறம் உறுறரணட. இட றகவும் வைௌகரிம், உள்ஶப தன 
ைறகள் தண்ி ஷத்றனக்கறஶநன். ந்ட தரர்க்கறநரீ்கபர? எ! ன்ணிக்க 
ஶண்டும். உங்கஷப வரம்தவும் கரக்க ஷத்டிட்ஶடன். ி இப்ஶதரட 
ட்டு இரர?... இனக்கும். ீங்கள் வதரங்கல். உங்கறக்குப் 
தைறக்கில்ஷனர? ணக்குப் தைறக்கறநட. கடவுள் கறனஷதரல் ைலக்கறஶ 
உங்கறக்கு டீு கறஷடக்க ஶண்டும்... ைரி ஶதரய் ரனங்கள். ன் ஷணி 
இஶர ன்ஷணக் கூப்திட்டுக் கத்டகறநரள். ஶகட்கறநர?...  
 
கம் கூப்திிட்டு டைஶனிில் கரல் ஷத்ரன் அந் ஆைரற. ீண்டும் 
என வதனனெச்ஷை உநறிட்டு ரன் அங்கறனந்ட னநப்தட்ஶடன். 
 
வைல்ர, ம்ஷ ிடவும் அந்க் குறுகல் ஶதர்ற அறர்ஷ்டைரனற இல்ஷன 
ன்று உன்ணரல் றஷணக்க னடிகறநர. வைனப்னக்கு ற்நதடி ல்னரம் அள் 
கரஷனச் ஹ்ைறன்ணட தண்ிக் வகரடுத்டக்வகரண்ஶட ந்றனக்கறநரன் 
இஷநன். 
 
இப்ஶதரட ன்ண வைரல்கறநரய்? ரனம் அஷணப் ஶதரல்... அடக் கடவுஶப! 
 

இப்தடிக்கு  
உரண உன் கன் 

இனக்கற ட்டம். 
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புற்மிலுதமபம் பாம்புகள் -  ாதஜந்ேி தசாறன் 
 

ஶரட்டப்தக்கம் ஶனற ஏம் கறடந் ஶைரபத்ட்டுக்  கட்ஷட இறேத்டப்ஶதரட்டு 
உநற, குத்டக்கரனறட்டு அர்ந்தடி அடுப்னக்கு ட்ஷட அடித்ட ைலரய் 
அடுக்கறக்வகரண்டினந் ணிற றர்டீ்டில் குடிினக்கும் ரனறதஷணப் 
தரர்த்ட னடனடத்டக் வகரண்டரள்.  
 
"கண்ஷப் தரஶன் ல்னர... ஶகரற னட்ஷடரட்டம் ச்ை கண்ட 
ரங்கர தரக்கந. இவணல்னரம் அக்கர ங்கச்ைறஶரட 
வதரநந்றனக்கரட்டரணர... ம்ர ஶர தரத்டக்னுகறநரன்ர இஶ ரறரி..." 
 
தக்கத்றல் ைற்று ள்பி வரட்டிில் ஷகிட்டுக் கனக்கறதடி ரட்ஷடப் 
திடித்டத் ண்ரீ் கரட்டிக்வகரண்டினந் கந்ைரற அன் தரட்டுக்குப் 
ஶதைரல் இனந்ரன். 
 
"தரரஶ அன் தரக்கந... ங்கணர அஷைரணர தரஶன். அனும் அன் 
னெஞ்சும் .. ல்னர அய்ணரப்தன் வைஷனரட்டம்." 
 
அன் வரட்டிினறனந் ிட்ஷட அள்பி உள்பங்ஷகில் ந்ற 
ரட்டுக்கு ஊட்டிணரன். 
 
"ங்கணர எஷ தட்டரத்ரன் வரினேம். னள்பரண்டரனுக்கு. இப்தடிஶ 
தரத்டக்னு இனக்கட்டும். எனத்ன் இல்னன்ணரறம் எனத்ன் ன்ணர 
கண்ஷ ஶரன்டிப்னட ரட்டரன் என ரஷபக்கற. ைல க்கு ன்னுஶர என 
ஆம்தஷப தரக்கநரன்ணரஶன அம்ர அக்கர கறட. 
எவ்வரனத்றரரட்டர... வ்ர கட்டணன் கண்வட குத்டக் 
கல்னரட்டம் குந்றனக்க வைரல்னஶ... ைல! வஜன்ர அட. வைனப்தரனடி..." 
 
னகரய்க்கட்ஷடஷ இறேத்ட ஶரல் தக்கம் இடித்டக் வகரண்டரள். றர் 
டீ்ஷட னஷநத்ட னனஷண னஷநத்ட ன்நரகஶ னெடிினந் ரரக்ஷக 
ஶறம் இறேத்ட னெடிக்வகரண்டரள். 
 
"தரனய்ர... ீ என அம்தரப இங்க குந்றினக்க வைரல்னஶ இந் தரர் 
தரக்கநரஶண... ீஶ கண்டி, இல்னண்ர ன்ணர வைய்ரன். ஷக 
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னடிச்ைறகூடம் இறேப்தரம் ஶதரனக்குட.  ன் இறேக்கரட்டரன். 
வரடப்தக்கட்ஷடஷ டுத்டக்க ரட்டணர ஷகின, வரடப்தக்கடர..."    
 
அன் னட ரட்ஷடப் திடித்ட னஷபக்குச்ைறில் கட்டிிட்டு இடட 
ரட்ஷடப் திடித்ட அிழ்த்டக்வகரண்டு ந்ரன். 
 
"அங்க தரனஶ  அணண்ர... ீ ன்ணஶர இப்தத்ரன் எஶடிர 
ண்ிகட்டந... ண்ி. இங்க ன்ணடர தரர்ன்னு ீ என தரர் தரத்றணர 
உள்ப ஏடிப்னட ரட்டரன். அன்... ன்ணஶர குந்றங்கறநறஶ ஶதைர."  
 
அன் வரட்டிஷக் கனக்கறத் ண்ரீ் கரட்டிக்வகரண்டினந்ரன். 
 
"ன்ணர ஊகரபி ரடுன்னு வணச்ைறக்கறணரணர... தரஶன் தின்ண அண. 
வுனணரன்னு றன்னுகறனு தரக்கந. கறட்ட ந்ட தரக்கம். அப்தநம் 
இல்ன வரினேம் ஆனன்னு... ணிற ந் ம்னக்கும் ஶதரரள்னுரன் 
ஶதன. இணல்னரர சும்ர உடுஶன். கரநற றற ச்ைறட ரட்டணர. 
ைரிக் கஷச்சு னெஞ்ைறன ஊத்ற..." 
 
னத்டப் ஶதரண ஶைரபத்ட்ஷட வைரத்டக் வைரடக்வகன்று னநறத்ரன். 
 
"ன்னுஶர வஷணச்ைறக்னுகறநரன னள்பரண்டரன். ஆதஸீ் உத்றஶரகம் 
தண்நஶ. தரத்டப்தம் தல்ன இபிச்ைறக்கறனு ஏடிரந்டனடும்னு... த 
வரநத்ரனரன் ைரத்டரங்கன்னு வரிரட ஶதரனனக்குட." 
 
ஷகக்கு அடங்குகறந அபவு என ஶற்நம் வரிந் ஶைரபத்ட்டுகஷப அள்பி 
உடம்ஶதரடு ஶைர்த்ட அஷணத்டக்வகரண்டு உள்ஶப ந்ரன்.   
 
"இன என ஆம்தபன்னு ஶகடக்கநரஶ வைரநண வகட்டத்ணர... அன் 
தரட்டுக்னு வகடப்தரஷந னறேங்கறப்னட்டு றக்கநணரட்டம் றன்னு 
தரத்டக்னுகறநரன். ண்டர தரின்னுகூடம் ஶகக்கர ஶதைரகறநரஶ 
ன்னுஶர ஊஷரட்டம். ஶகட்டர ன்ணர வல்னத்டன ச்ைர 
னறேங்கறப்னடுரன். இன்வணரன ஆம்தபன்ணர தரத்டக்னு சும்ர 
இனப்தரணர..."  
 
அடுப்தரங்கஷஶரம் ஷத்டிட்டு றறர்ந்ட றன்று ன்ஷணத் ரஶண 
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எனனஷந உடம்ன னரவும் தரர்த்ட ஶஶன டெசுடம்ன இல்னரல் னடஷ, 
ரரக்கு, ிக்ஷகல்னரம் ட்டிக்வகரண்டரள். 
 
"ரன்ண ரைறரன் ஆச்ைற. இடஶ இன்வணரனத்றன்ணர சும்ர இனப்தரபர 
இத்றணி ரஷபக்கற. ப்தஶ ரைப்தடி ரண்டி கறநறக் குறச்ைறப் னட்டினக்க 
ரட்டரபர... ங்கணர வரிிர இந் அம்தஷபக்கற..." வபிஶ ந்ட 
தஷதடி குத்டக்கரல் ஶதரட்டு அர்ந்ட ட்ஷட எடிக்க ஆம்தித்ரள். 
 
"தரந்ஶ, இன்னும் இங்கரண்டி றன்னுக்குனுகறநரன் அன். அஷை 
ரட்டரணரடிம்ர அந் டத் உடு... இப்திடி அப்திடிக்கூடம்." 
 
அன் ரட்ஷடப் திடித்டக் கட்டிிட்டுப் ஶதரனக்குப் ஶதரய் ஷக்ஶகரல் 
திடுங்கத் வரடங்கறணரன்.  
 
"ன்ர அனுக்கு க்க னுரள் ஆனம் வகஷடரர. ந் ரபர 
எண்டிரஶ வகடக்கரஶண .. ஊனக்கலனக்குக்கூடம் ஶதரர..."  
 
அன் ஷக்ஶகரல் திடுங்கறணரன். 
 
"ரற க்கர னுரள் இனந்றனந்ர கட்டுத்றட்டம் தண்ி 
வச்ைறனப்தரங்க... இந் ரரில்னரம் தரக்க ரட்டரன். வதறுர ஶகரில் ரடு 
ரறரி அவுத்ட உட்டுட்டரங்க ஶதரனனக்குட... ண்ி வபிச்ைற" கறேத்ஷ 
வைரடுக்கறக்வகரண்டரள்.  
 
"ஊடு உண்டு ஶன உண்டுன்னு வைஶணன்னு வகடக்கநஷபஶ இந் 
தரர் தரக்கநரஶண... இன்னும் அங்கங்ஶக ஶகப்தரர் ஶப்தரர் இல்னர 
வகடக்குஶ... அந் ரரில்னரம் இனந்ர ன்ணர தண்டரன். ைல எடம்னன 
ைலர ஏடுட. த்ம் ஏடன..." 
 
னகத்ஷச் சுனக்கற உட்ஷடப் திடக்கறணரள். ஶைரபத்ட்ஷட வதரத்வன்று 
ஷத்ரள். 
 
திடுங்கற ஷக்ஶகரஷனக் ஷகில் ஶைர்த்ட அஷத்ட ரட்டுப் தக்கம் 
வகரண்டு ந்ட உநறணரன் அன். 
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"இன் ந் ரபர அந் தங்கஜம் ஶதரன்ணக்கூடம் வபின கரம்ர; 
உள்பஶ னந்டக்னு... ஊட்ட உட்டுட்டு  ரட்டன்நர... ந்ர கூடம் 
றன்ணரரி குந்ற ஆ அ ரற ரர்த் ஶதைரடன்நர. கரக்கர... கக்கர 
தநக்கநர. ன்ணஶர நந்ட ச்ைறட்டரப்ஶதரன. தரத்டனக்கறநறர ீ 
அவல்னரம். எஶ ஊட்டகறநரங்க வண்டு ஶதனம். ன்ணர டக்குஶர, ஆன 
கண்டரங்க அந் கரபிம்ரறக்குத்ரன் வபிச்ைம்.  
 
ஷக்ஶகரல் உநற னடித்ன் வகரஞ்ைம் ைரிந் ஶரட்டப்தடஷன இறேத்ட 
றறர்த்ற ைரிரய் ஷத்டக் கட்டிக்வகரண்டினந்ரன். 
 
"ட இந்க் கரனத்டன வய்த்டக்வகல்னரம் தப்னடுட. அட அட 
இனக்கறநரிக்கும் கும்ரபம் வகரட்டிட்டுப் ஶதரவுட. ஊன ைறரிச்ைர கூடம் 
கஷன இல்னன்னு... ங்கூட்டல்னரம் சுக்கு ந்டட்டர ரைப்தடி 
ரண்ட உடுரங்கபர...! அந் ரரில்னரம் பந் ணரனரன் னடினேட. 
வைனடங்கனரட்டர... அடிம்ர... ப்திடித்ரன் ணசு னஶர... கறேத்டன 
கட்டண ரனறக்கு டஶரகம் தண்..." 
 
உடம்ஷத ஆட்டி அங்கஷப வரடித்ட தரஷணனேடன் 
ைறனறர்த்டக்வகரண்டரள். 
 
"ன்னுர ஆடுடங்க ஶகழ்ி வரந இல்னர..." 
 
அடுத் கட்டு ஶைரபத்ட்டுகஷப அள்பித் டெக்கறக்வகரண்டு னம் ஶதரட 
வனப்தக்கம் ரஶர றற்தஷனேம் குல் வகரடுப்தஷனேம் வகரஞ்ைம் 
எனக்கபித் கவு றரகக் கண்டு தைஷடந்ரள். 
 
"ஶ ரஶர ந்றனக்கறநரங்க ஶ..." 
 
"ஆரட" அன் கறேத்ஷ ட்டும் றனப்திக் ஶகட்டரன். 
 
"ல்ன ஆறய்ர ீ! ஆனன்ணர ணக்வகப்திடி வரினேம், ரனு ன்ணர ஊர்ன 
இனக்கநங்க ல்னரரினேர வரிஞ்ைற ச்ைறக்கறனுகறஶநன்... கட்டிக்கறனு 
ந்டஶனனந்ட ரைப்தடி ரண்டி அநறர ரனு... ங்கணர ஊன தம் 
ஶதர வனவுன டக்கநடன்ணரஶன அப்தடிஶ எடம்ன இத்டப் ஶதரிடந 
ரறரிினக்கும் ணக்கு. ன்ண ந்ட ஶகக்கநறஶ ஆனன்னு..."   
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வனக்கவு றரக ஶரட்டம் வரிந்டிடப் ஶதரகறநட ன்தட ஶதரன 
சுரில் எட்டிக்வகரண்டரள். 
 
"வதரய் தரனஶ! கூப்னட்நரங்க..." 
 
அன் தரடல் கட்டுஷ றறுத்றிட்டு றேந்டந்ரன். அடுப்தங் கஷில் 
ஷத்டிட்டு அஷணத் வரடர்ந்ட தின்ணரஶனஶ அறம் ந்ரள். கவு 
ஷக்கும் ந்ட ஷநில் உடம்ஷத ஷத்டக் கறேத்ஷ ட்டும் 
வபிில் ஷத்ட றன்நரள். 
 
"ரங்க...ரங்க ீங்கரணர. உட்கரனங்க" அன் வைரன்ணரன். வள்ஷபச் 
ைட்ஷட ஶதரட்ட ைறப்ன உடம்னக்கரர் றண்ஷில் உட்கரர்ந்ரர். 
 
"ம் இந் வகரறர் ஶரடு ஶதரடநட ிர றன்ண ஊர்ப் தஞ்ைரத்டன 
ஶதைறக்கறனு இனந்ஶ... அட ிர ல்னரர்கறட்டனேம் ஷகவறேத்ட 
ரங்கற என கஜர் குடுக்கனரம்னு... அடுத் ரம் ந்றரி ர்ரரம் 
கூட்ஶடரிப்தட்டுக்கு..." அர் வகரஞ்ைம் ஶதைறணரர். 
 
தபிச்வைன்று ைறகப்தரினக்கும் ில்கபரல் தரக்வகட்டில் டித்ட 
ஷத்றனந் வள்ஷபப் ஶதப்தஷ டுப்தஷனேம், ஶதணர டுப்தஷனேம் 
தரர்த்ரள். கரய்ந் ிட்டுத் றப்தினேம் ஷக்ஶகரல் சுஷணனேம் உள்ப ஷகஷ 
ஷகவறேத்டப் ஶதரடுற்கரக ஶகரத்றல் டஷடத்டக் 
வகரண்டினந்ரன் அன். 
 
"ஷகஷ அப்தஶ கறேக்கூடரரஶ!" ந்ர் றறர்ந்ட தரர்த்டம் 
ஷனஷ உள்றக்கு இறேத்டக்வகரண்டரள். 
 
"வகரஞ்ைம் ண்ி வகரண்டரச் வைரல்றங்க, குடிக்க." 
 
"ஶ... வகரஞ்ைம் ண்ிரம் வகரண்டரந்ட குடு ரகத்டக்கு..." 
 
கஷ ிட்டு கர்ந்ள் கரஷனில் கறேி வண்கனச் வைம்ஷத 
ைட்டுப்திட்வடன்று னபிஶதரட்டுத் டனக்கற குடத்றனறனந்ட ண்ரீ் 
ைரய்த்டக்வகரண்டரள். னெரம் ரைம் ரங்கறினந் எஶ என ர் ைறல்ர் 
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ம்பஷத் ஶடி டுத்டக்வகரண்டு கண்ஷட ந்ட றன்நரள்.  
 
"இங்க ரஶ இங்க..."   
 
"வகரண்ரந்ட குடுஶ அனகறட்ட..." 
 
"இங்க ரஶன்ண..." 
 
உடம்ஷத அஷ்ட ஶகரனரக்கற ஷபந்ரள். கனகறஶனஶ வபிந்ட 
ரிக்ஶகரிக்வகரண்டு அநறர வதண் ரறரி றன்நரள். 
 
கந்ைரற ண்ஷீ ரங்கற அரிடம் வகரடுத்ரன். "வகத்டத் ண்ி, 
வகரஞ்ைம் உப்ன கரிக்கும்." அள் கவு ஷநினறனந்ட கரற்றுக்குச் 
வைரன்ணரள். ண்ரீ் குடித் திநகு ந்ர் ஶதரய்ிட்டரர். 
 
"ைரிரண ஆறஶ ீ! றன்ண தின்ண வரிர ஆம்தப டநரன ந்ட றன்னு 
ீம்தரட்டுன்னு ண்ி குடுரீன்ணர ஆரன னடினேட... ணக்வகன்னுஶர 
வணச்ைரஶன எடம்ஶத ைறறக்குட. இன்னும்கூட அந் அக்கம் ஶதரஷனர. 
ஶர்த்டப் ஶதரச்ைற வரினேர ணக்கு..." 
 
அள் ஶரட்டத்டக்கு ந்ட ஶைரபத்ட்டுப் தக்கத்றல் அர்ந்ரள். 
 
"ீ வைரன்ணடம் அப்தடிஶ வஜன்ஶ குன்ணிப் னடுத்றர ணக்கு... ன்ணர 
வணச்ைறக்கறன்நர இந் ஆம்தப இப்திடி வைரல்னறப் னட்டரனன்னு... 
டுத்டப்ஶதரட்டர ரநற னடுத்ட... ர... ன்ணர வணச்ைறக்கறனுர 
அப்திடி வைரன்ண... வகரண்ரந்ட குடுக்கநரபர இல்னறர தரப்தம்ணர..."  
 
அன் குஷநஶரடு ிட்ட தடஷன கட்டிக்வகரண்டினந்ரன். 
 
"கரண்ட றக்கநடக்ஶக உள்பங்கரனல்னரம் கூசுட ணக்கு. அப்ஶதர்ப்தட்ட 
வதரம்தஷப இர் ன்ணடரன்ணர ஊன ஶதன வரிர ஆம்தஷபக்கற 
அரிிகரன ரண்டி ந்ட ண் ீகுட்நனீ்ணர... ல்னர இனக்குஶ ஞரம்... 
அந்ரரிரன் இன்வணரன ரஷபக்கற வைரல்னப்ஶதரநறர..." 
 
கறடந் ீற ஶைரபத்ட்டுகஷப எடித்ட னடித்ட வன்ணம் அனவு டுத்ட 
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இஷநந்ட கறடந் வைத்ஷகஷபக் கூட்டிணரள். 
 
"ைறன வதரம்தஷப வரகந் வரிர ஆம்தபகறட்ட கூடம் ன்னுர 
ஶதைறப்னடுடங்க. டுத் ரய்க்கற வடுக்ஶடுக்குன்னு... க்கு ன்ணடரன்ணர 
அப்திடிஶ  ட்ட ஊர்நரரரி கறட ஶதர வணின... கட்டணண உட்டுட்டு 
த்ண றறந்ட தரக்கநடன்ணரகூடம் கண்ட எப்தன..."   
 
உடம்ஷதச் ைறனறர்த்ட அனனத்டக்வகரண்டரள். 
 
அன் தடல் கட்டுஷ றறுத்ற வனவுக்கு ந்ட ரத்றல் தணம் ரறு 
வைனகற ஷத்றனந் இடத்ஷ ஶடிக்வகரண்டினந்ரன். 
 
டஷடப்தத்ஷ டுத்ட ந்ட ஷத்ள் வபிஶ ஶதரய் ஶஷன டவும் 
இன்நற சும்ர றன்நரள். கண்கஷப இடுக்கறக்வகரண்டு வநறச்வைன்று கறடந் 
றர்டீ்ஷடக் கூர்ந்ட தரர்த்டக்வகரண்டு றன்நரள்.  

ஶகரறனட்ஷடக் கண்ன் றுதடினேம் ஶரன்நறணரன். கன்ணத்றல் 
ஷகஷத்ட, உள்பங்ஷகில் னகரஷப் னஷத்ட, கண்கஷப அகன 
ிரித்ரள். ஆச்ைரித்ஶரடு தரர்க்கறந ரறரி னகத்றல் என ிப்னக்குநற 
ஶரன்ந, அதிம் திடிக்கறந தரஷணில் றன்நரள். 
 
தின்ணரல் ரறு கத்ஷனேடன் கந்ைரற ந்ரன்.   
 
"தரன்ர அண... தஷதடிஶ ந்ட றன்னுக்கறனு வரஷநக்கற... 
அப்திடிஶ வகரள்பிக்கட்ஷட டுத்ரந்ட கண்டன சுட்டர ன்ண இண..." 
 
"ைரிரன் உள்ப ஶதரஶ ஶதைர... சும்ர வதர ஶதரன்ணிக்கறன்னு..." அன் 
தடல் கட்ட உட்கரர்ந்ரன். " இப்தரன் எஶடிர கட்டிக்கறநர ன்னுஶர 
வதரி தத்றணிரட்டம். 
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அப்பாலின் தலஷ்டி - பிபஞ்சன் 

 
அப்தரிடம் என தட்டு ஶஷ்டி இனந்ட. அப்தரிடம் வண்தட்டும், 
வதரன்ணிநப் தட்டு ஶஷ்டிகறம் றஷந இனந்ரறம் கூட, 
குந்ஷகபரகற ங்கறக்கு அனஷட ைறப்னப் தட்டு ஶஷ்டிஶ 
அற்னரணரகத் ஶரன்நறட. 
 
ைறப்வதன்நரல் சுத்ச் ைறப்னம் இல்ஷன. குங்கு ண்னம் இல்ஷன. 
வைப்னப் தரத்றத்ஷப் னபிஶதரட்டு ிபக்கறப் தடிக் கல்னறல் ஷத்ட ிட்டுக் 
குபிப்தரர்கஶப. அப்ஶதரட தரர்த்றனக்கறநரீ்கபர? ீங்கள்! உகரனத்டச் சூரி 
ஶஷககள் தட்டுத் ககக்குஶ, அந்ச் வைப்னப் தரத்றம் - அட ரறரிரண 
ஶஷ்டி அட. 
 
னறேடம் வைப்னக் கனனம் இல்ஷன. கஷ தச்ஷை றநம். ரறில் அகனம். 
கஷில் ைரிஷக ஶஷனப்தரடுகள். ைரிஷக ஶஷனப்தரடு ன்ண 
ன்கறநரீ்கள்? ரத்டகள் என்நன்தின் என்நரய் அிகுத்டச் வைல்கறந 
ைறத்றம். அஷ ரத்டகள் அல்ன; அன்ணப்தநஷகள் ன்நரள், அம்ர. 
ரங்கள் அன்ணப்தநஷகஷப றநத்றல் தரர்த்றல்ஷன. அந் ஶஷ்டிின் 
கஷில்ரன் தரர்த்றனக்கறஶநரம். டரணரல்ரன் ன்ண? உினள்ப 
ஜீரைறகள். 
 
அந் ஶஷ்டி ைரரரகக் கண்கபில் கரக் கறஷடப்தறல்ஷன. அப்தர, 
அஷ அனஷட ஆற, றக அகனரண அனரரிில் ஷத்றனப்தரர். 
அந் ரறரி அனரரிகள் ல்னரம் இப்ஶதரட கறஷடப்தறல்ஷன. எற்ஷந ஆள் 
அகனம்ரஶண இப்ஶதரஷ அனரரிகள். அடஶர னென்று அனரரிகஷப 
தக்கம் தக்கரக றறுத்ற ஷத்டஶதரல் இனக்கும். 
 
அப்தர அனரரிில் இனந்ட, அஷ டுக்கப்ஶதரகும் ஶம் ங்கறக்குத் 
வரினேம். ணக்கும் ன் ங்ஷக ரஶஜஸ்ரிக்கும். தண்டிஷக, ற்றும் 
ரத்ரவுக்கு வம் னனரண ரட்கபில்ரன் அட வபினம். அந் 
ரட்கள்ரன் ங்கறக்கு னந்றஶ வைரல்னப்தட்டினக்குஶ! அப்தர 
குபித்டிட்டு ந்ட அந் ஶஷ்டிஷத்ரன் டுத்ட உடுத்டரர். அப்தர 
ப்ஶதரட குபித்ட ிட்டு னரர் ன்று ம் கறடப்ஶதரம், அனரரிக்கு 
னன்ணரல். 
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அப்தரவுக்குக் குபிக்க என ி ஶம் அைறப்தடும். அறரத்டக்கு ன் 
அர் ரம் தண்டகறநரர் ன்று இனக்கும். அட குந்ஷப் தனம். 
ஶகள்ிகபரல் ட்டுஶ ஆண தனம். இப்ஶதரட வரிகறநட. குபிப்தட 
அறேக்குப் ஶதரகர? அறேக்குப் ஶதரகக் குபித்ட ரர்? குபிப்தட என சுகம். 
உச்ைந்ஷனில் ிறேந் குபிர்ச்ைற றந்ட றந்ட தரத்டக்கு னகறந 
இன்தத்டக்குத் ரஶண குபிப்தட... குபித் தின் ற்தடுகறந 
னத்டர்ச்ைறக்குத்ரஶண குபிப்தட? அப்தர என ி ஶம் டுத்டக் 
வகரண்டட றரம் ன்ஶந ஶரன்றுகறநட. 
 
ைரி! குபித்டம் ைட்டுப் னட்வடன்று ந்ட ஶஷ்டிஷ டுப்தரர் ன்நர 
றஷணக்கறநரீ்கள்? அடரன் இல்ஷன. குபித்டம், ஶகரத்ஶரடு ரைறக்கு 
ந்ட றன்று ிடுரர். ஈத்ஷப் தரற ரனும், ீற சூரினும் டஷடக்க 
ஶடம். ரங்கள் அப்தரஷஶ தரர்த்டக் வகரண்டு இனப்ஶதரம். ீர் 
னத்டக்கள் அர் னடகறல் ஶகரடு கறறத்டக் வகரண்டு இநங்குஷப் தரர்க்க 
ிப்தரய் இனக்கும். அர் னடஶக என வதரி ரஷ இஷனரகவும், 
ீர்த்டபிகள் னத்டக்கபரகவும் ஶரடம். றரணரகவும், அங்குனம் 
அங்குனரகவும் டஷடத்ட ஈம் ஶதரக்குரர். அப்தரின் உடம்ன ைறந்ட 
ஶதரய்ிடும். ற்கணஶ அர் ைறப்ன. குபித்தின், உடம்ன தறேத்டிட்டட 
ரறரி இனக்கும். 
 
‘ிரகுட.. ைலக்கறம் ந்ட தஷடச்ைர ன்ண?’ ன்தரள் அம்ர. இஷக் 
ஶகரதரகவும் குற்நச்ைரட்டரகவும் வைரல்ரள் ன்கறநரீ்கபர! இல்ஷன! 
இன்னும் வகரஞ்ை ஶம்ரன் ஆகட்டுஶ ன்று அப்தரஷத் ட்டிக் 
வகரடுப்தடஶதரல் இனக்கும். கூஷ ரணத்றல் என ஷகஷ ஷத்டக் 
குணிந்ட, ரைனறல் றற்கும் அப்தரஷப் தரர்த்டச் ைறரித்டக்வகரண்டு அம்ர 
இஷச் வைரல்ஷகில் ங்கறக்குக் ஶகரதம் ஶகரதரய் னம். 
 
அப்தரடர! ஆச்சு... என றரகக் குபித்ட னடித்டத் டட்டி டண்ஷட 
இஷடில் கட்டிக்வகரண்டு, ஶகரத்ஷ உனிப் திறந்ட, தத்டத் டஷ 
ஈத் டெைற தநக்க உநற உநற ரைனறல் கட்டிினக்கும் வகரடிில் 
கரப்ஶதரடுரர். அட கரற்நறல் தநந்ட ிடரல் இனக்க, னஷணகள் 
இண்ஷடனேம் திடித்ட னடிச்சுப் ஶதரடுரர். அப்னநம் ஷனனடிஷ, 
ஷனஷக் கிழ்த்டத் ட்டித் ட்டி ஈம் ஶதரக்குரர். வநறக்கும் 
ீர்த்டெசுகள், ைறன்ணஞ் ைறறு வகரசுக் கூட்டம் ரறரி இனக்கும். 
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அப்னநம் கூடத்டக்கு னரர், அப்தர. ைடரவன்று ந்ரல் ஶஷனஶ! 
அடரன் இல்ஷன. கூடத்ட றறடிில் கரஷன இப்தடி அப்தடிப் னட்டிப் 
னட்டி ன்கு ல், ண்ஶதரகத் டஷடப்தரர். கரனறல் என டபி அறேக்கு 
இனக்கரட. அறேக்கு அட வஜன்ப் தஷக ஆச்ஶை! ங்கறக்குத் வரினேஶ. 
அப்னநம்ரன் அனரரிஷத் றநப்தரர், அப்தர. 
 
அந்க் கம் ஏர் அனர்ரண கம். கஷத் றநந்டம், குதவீன்று 
தச்ஷைக் கற்ன ரைஷண ந்ட ரக்குஶ, ைறனறர்க்க அடிக்குஶ உடம்ஷத, 
அந்க் கம் அற்கரகத்ரஶண கரத்றனக்கறஶநரம். இத்ஷண ரற 
கரத்றனக்கறஶநரம். ரங்கள் னெக்கு, ரய் இண்ஷடனேம், கஷ ீன் றநப்தட 
ஶதரனத் றநந்ட றநந்ட னெடி அந் ரைஷணஷ அனுதிப்ஶதரம். 
அனரரிக்குள் என ைறன்ண ஜரறக்கரய் வதட்டி ஷத்றனப்தரர். அந்ப் 
வதட்டிக்குள் ன்ண இனக்கும்? எனரள், ’அப்தர... அப்தர... அந்ப்  வதட்டிஷ 
ணக்குக் கரட்டுப்தர!’ ன்ஶநன். அப்தர ைறரித்டக்வகரண்ஶட ன்ஷணத் டெக்கறப் 
வதட்டிண்ஷடக் கரட்டிணரர். என வள்ஷபத் டண்டில் சுற்நற ஷக்கப்தட்ட 
ஶஷ்டி, சுனள் சுனபரகச் சுற்நற ஷக்கப்தட்ட கரகறம், (தத்றங்கள் ன்று 
தின் ரபில் வரிந்ட வகரண்ஶடன்) ரி, ரஜர தடம் ஶதரட்டு ஶரட்டுகள், 
ங்கக் கரசுகள், அப்தரவுஷட ைறப்னக்கல், வள்ஷபக்கல் ஶரறங்கள் 
ல்னரம் இனந்ண. ரஜற வதரறுத்டக் வகரள்ரபர ன்ண? ’ரனும் 
தரர்க்கடம்தர...’ ன்நரள். அப்தர அஷபனேம் வதட்டித் ரிைணம் தண்ி 
ஷத்ரர். 
 
அப்தர இப்ஶதரட அந்ப் வதட்டிஷத் றநந்ரர். ஜரக்கறஷரக அந்ச் 
ைறப்ன ஶஷ்டிஷ டுத்டக்வகரண்டு அஷநக்குள் ஶதரணரர். டஷத்டக் 
கரப்ஶதரட்ட அன்டிரர்கள் அப்தர அஷநில், வகரடிில் வரங்கும். 
அஷரம் வ்பவு வதரிஷ! என்ஷந வட்டி ரஜறக்கு தரரஷடனேம், 
ைட்ஷடனேம் ஷக்கனரம் ன்று இனக்கும். அப்தர னட்டிஷ ீறம். அந் 
அன்டிரஷப் ஶதரட்டுக்வகரண்டு, அன் ஶல் ஶஷ்டிஷக் கட்டிக் 
வகரண்டரல் ரன் அப்தரவுக்கு றற்கும்! 
 
அப்தர ஶஷ்டிஷக் கட்டிவகரண்டு வபிஶ னரர். அடடர... வனப்ஷதச் 
சுற்நறக்வகரண்டு  னடஶதரல் அல்னர இனக்கும். அந் ஶஷ்டிில் ரன் 
அப்தர வ்பவு அகரகத் வரிந்ரர். அரல் அந் ஶஷ்டிக்கு 
கறஷர, அல்னட அந் ஶஷ்டிரனர? அப்தரஷ அப்ஶதரட 
கட்டிக்வகரள்ப ஶண்டும் ஶதரல் இனக்கும். கட்டிக் வகரள்ஶன். தச்ஷைக் 
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கற்னத்றன் ரைஷணஶரடு, அந்ப் தட்டு ைறல்வனன்று குபிர்ச்ைறரய், 
தரப்தரின் கன்ணம்ஶதரன றனடரய் இனக்கும். அஷத் டித் டிச் 
ைந்ஶரம் வகரள்ஶன்.  
 
அந் ஶஷ்டிஶரடுரன் தண்டிஷக ற்றும் ிஶைை ரட்கபில், 
வத்றன்ஶதரட அப்தர னஷஜ ல்னரம் வைய்ரர். னஷஜ ன்நரஶன 
ணக்கு றஷணில் றற்தஷ இண்டு ிங்கள்ரம். என்று ைரப்தரடும் 
அன்ஷநக்கு ைலக்கறம் ஆகரட, ரம்  ஆகும்.  ஷட, தரைம் ன்று 
தட்டில் ீள்ரல் அப்தடி. வண்டரட, அந் ரட்கபில் இணிப்னப் 
தட்ைங்கள் கட்டரம் இனக்கும். ி வைரந்க்கரர்கள் றஷநப்ஶதர் 
னரர்கள். ம் நற ஷகஶரடு குடுக்ஷகனேம், டனரகச் ைறனர் 
னரர்கள். வன்ஷண த்ஷத் ஶய்த்ட நற கரரகவும், கள்றக்குப் 
தரஷண ைலின் கரரகவும், அர்கள் ஶல் கள்வடி அடிக்கும். கள் 
ரைஷண, னஷப்ஶதரனஶ ல்ன ரைஷணரன். ைரப்திட உட்கரனற்கரகக் 
குடுக்ஷகஷச் சுர் ஏம் ைரய்த்ட ஷப்தரர்கள். அறல் உள்ப அரிரபின் 
தபதபப்ன ன்ஷணக் கர்ந் என்று. அஷக் ஷகில் டுத்டப் தரர்க்கும் 
ஷரிம்ரன் இன்று ஷ ற்தடில்ஷன. அந் அரிரபின் கூர்ஷனேம் 
தட்டின் தபதபப்னம் ைம். 
 
இபஷக்கரனத்றல் ணக்குள் என னட்ைறம்ரன். வதரிர்கள், ‘ீ 
வதரின் ஆணடம் ன்ண வைய்ப் ஶதரகறநரய்?’ ன்று  ஶகட்தரர்கள். 
டக்வகன்று தறல் வைரல்ஶன். ‘ரன் டரக்டரஶன்’ - இல்ஷனவணில், ‘ரன் 
இன்ஜணீிர் ஆஶன்’ ன்று ைத்றல் ஞரதகத்டக்கு ந்ஷச் வைரல்ஶன். 
ஶகட்டர்கள் றஷகத்டப் னனத்ஷ ஶஶன உர்த்ற ன்ஷணப் தரர்ப்தரர்கள். 
அப்தரவுக்கும் அம்ரவுக்கும் வதனஷ றஷன வகரள்பரட. 
 
ஆணரல், இந் டரக்டர் வதனஷனேம், இன்ஜறணீர் வதனஷனேம் ன் 
ணசுக்குள் இல்ஷன. வதரிர்கறக்கு னன் ரன் வதரய்ரன் வைரன்ஶணன். 
இந்ப் வதரய் ைறக்கத்க்க வதரய். வதரிர்கள் டண்டரக்கறக் 
வகரடுத்றனந் இஷ அர்கபிடஶ றனம்தவும் ரன் ைீறஶணன். 
ைந்ஶரரக ரஷன ஆட்டிக் வகரண்டு அர்கள் அஷ ிறேங்கறக் 
வகரண்டரர்கள். 
 
இஷச் வைரல்ன வட்கம் ன்ண? ணக்குப் வதரின் ஆணடம் அப்தரின் 
ஶஷ்டிஷக் கட்டிக் வகரள்பஶண்டும்! இடஶ ன் னட்ைறரக இனந்ட. 
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ரன் வதரின் ஆக ஆஷைப்தட்டட இற்கரகத்ரன். வதரின் ஆணரல் 
அப்தரஷப் ஶதரன ீஷை னஷபக்குஶ! ரர்தில் சுனள் சுனபரக னடி 
னஷபக்குஶ.. னக்கறரண ிஶை ரட்கபில், அந்ச் ைறப்னப் தட்டு 
ஶஷ்டிஷக் கட்டிக்வகரண்டு ரன் ைரற கும்திடுஶஶண... ரன் வதரின் 
ஆக ஶண்டுஶ! 
 
டித்ஶ ஷக்கப்தட்டுக் கறடந்ரல், அந் ஶஷ்டி ப்ஶதரடம் டிப்னக் 
குஷனரல் இனக்கும். டிப்னகள் திரிக்க னடிரணரக இனக்கும். கஷடைற 
ஷ அன்ணங்கள் னறேஷரகஶ இனந்ண. ைரிஷகக்கஷ இற்று 
ிில்ஷன. வைவு ஶர்த்ற அப்தடி. அட  அந்க் கரனத்டக் ஷக ஶஷனத் 
றநன். அை ரகண னேகம் ஶரன்று னன்ஶத ஶரன்நற என வைவுக் 
கஷனஞணின் ஷக ஶர்த்ற அப்தடி உனரகற இனந்ட. ‘இஷ ங்கு 
ரங்கறட?’ ன்று அப்தரிடம் ஶகட்டு ஷத்டக் வகரள்பில்ஷன ரன். 
கரிரிக்கஷில், ஶைரற்றுக்குப் தஞ்ைம் இல்னர, வற்நறஷன தரக்குப் 
ஶதரட்டு ைறந் ரனேடன், உடம்தில் இபஞ்சூடு தி றனப்றில் என 
ணின் ன் ஷணிஶரடு ஶைர்ந்ட வய் ஶஷ்டிரக இட இனக்க 
ஶண்டும். ரம், கூஷரடு, றனனணம் ன்று ரட என்நரய் 
இனக்கக் கூடும். திநப்திடம், னெனம் ரணரல் ன்ண? திநந் தஷண? 
கர்ரஷக் குஷநந, தரினரகச் வைய்ட அட ன்தட ைத்றம். 
 
ணக்குக் கல்ரங்கறக்குப் ஶதரறல் அந்க் கரனத்றல் வதனத் ஆர்ம் 
இனந்ட. கரம் இடரன். ரப்திள்ஷப தட்டுடுத்றக் வகரண்டு இனப்தரர். 
தட்டு ஶஷ்டிஷப் தரர்ப்தஶ இன்தரண அனுதரக இனக்கும். த்ஷண, 
த்ஷண ஷகரண தட்டுடுத்றப் வதண்கள் கல்ரங்கறக்கு 
னகறநரர்கள்! தட்டுப் னடஷகஷப ஷத்டக்வகரண்டு கல்ரங்கறக்கு 
ங்குகறநரர்கள் வதண்கள். கல்ரங்கஶப உனகறல் இல்னரட ஶதரணரல், 
இந்ப் வதண்கள் கண்ரீ் டிப்தரர்கள். தட்டுடுத்ற ரரிடம் கரட்டிப் தைப் 
தட்டுக் வகரள்ட? 
 
ன் கணவுகள் கூட அந்க் கரனத்றல் தட்டரய் இனந்ண. கணவுகபில் 
அன்ணப்தநஷகள் அிகுத்ட னம். ஆகரம் வைம்னக் கனரில், கத்றரய் 
றன்னும். அந்ச் வைம்ன ஆகரத்றன் ஊஶட, தச்ஷை றநத்றல் என ீபரண 
ஆறு. அந் ஆற்நறல் அந் அன்ணங்கள் ீந்றண. 
 
அந் ஶஷ்டிஷ அப்தர டஷத்ட ரன் இண்டு னஷந தரர்த்றனக்கறஶநன். 
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குந்ஷப் தரப்தரஷக் குபிப்தரட்டுட ரறரி இனக்குஶ! அற்குச் சுடு 
ண்ரீ் ஆகரட. தச்ஷைத் ண்ரீில் ரன் அஷக் குபிப்தரட்டுரர். 
ைவுக்கரம் அற்கு ஆகரரம். ஆகஶ ைந்ண ஶைரப்ஷதத்ரன் அப்தர 
உதஶரகறப்தரர். அப்தர குபித்ட ஷசூர் ைந்ண ஶைரப்தில். அற்கும் னந்ற 
கம்த ஶைரப்தில். திரன்ைறல் இனந்ட ந் கம் ஶைரப். ரங்கள் கம்த ஶைரப் 
ன்ஶதரம். இநக்குற றன்று ஶதரணவுடன் ஷசூர்ச் ைந்ண ஶைரப். 
அஷத்ரன் இற்கும் ஶதரடுரர். ஶைரப் ஶதரடுட டிக் வகரடுப்தட 
ரறரி இனக்கும். அம்ர ங்கறக்கு ண்வய் ஶய்த்ட ிடுகறந னட்டுத் 
ணம் இனக்கரட. அவ்பவு வட. கைக்கறப் திற ரட்டரர். வடரக 
ீரில், அகனரக்கறல் ஶஷ்டிின் னஷணகஷபப் திடித்டக்வகரண்டு 
அனசுரர். திநகு,  ண்ரீ்த் டபி ங்கள் ஶல் வநறக்க, உறுரர். 
வரம்தவும் உநக்கூடரட. ரள்தட்ட டி, கறறத்டிடக் கூடும். 
உறும்ஶதரட. ஷச் ைரனறல் றற்தடஶதரல் இனக்கும், ங்கறக்கு. அப்னநம் 
றனறல் கரப்ஶதரடுரர். வில் தட்டரல் றநம் வறக்கக்கூடும். 
கரய்ந்டம் அப்தரவுக்குச் வைரல்ன ஶண்டிட ங்கள் வதரறுப்ன. ரங்கள் 
ரற்நற ரற்நற அஞ்சு றறத்டக்கு என னஷந டிஷத் வரட்டுப் 
தரர்த்டக் வகரண்ஶட இனப்ஶதரம். கரய்ந்ட ிட்டர ன்று 
தரர்ப்தற்கரகத்ரன். ங்கறக்கு இட என ைரக்கு. அந்ச் ைரக்கறல் 
ஶஷ்டிஷத் வரட்டுப் தரர்த்டக்வகரண்ஶட இனக்கனரஶ! 
 
ைரங்கரனம் ரக்கறல் ஶஷ்டி கரய்ந்ட ிட்டினக்கும். அப்தரிடம் வைரல்ன 
ஏடுஶரம். அப்தரஶ ந்ட, றரணரக அஷக் வகரடிில் இனந்ட டுத்ட, 
னெஷன திைறநறல்னரல் இறேத்ட டித்ட, ீண்டும் அந்ப் வதட்டிக்குள் 
ஷத்டிடுரர். இணி அன் உதஶரகம் அடுத் ல்ன ரபில்ரன். 
 
ரபஷடில் ணக்குல் ீஷை னஷபத்ட. என ைறஶகறணின் ைஶகரரிக்கு 
னவ் னட்டனம் வகரடுத்ஶன். உஷ ரங்கறஶணன். றரம் ரஶண! அப்னநம் 
கல்றரிக்குச் வைன்ஶநன். ன்ணஶர தடித்ஶன். ன் னெஷபஷ 
ஆக்கறறத்டக் வகரள்ப வ்பஶர ிங்கள் இனந்ண. 
 
ன் கணத்ஷக் க வ்பஶர றகழ்ச்ைறகள், டப்னகள், உனகம் ஜீத் 
டடிப்ஶதரடு எவ்வரன கனம் அல்னர திநந்ட இநந்ட,  ன்ஷணப் 
னடப்தித்டக் வகரள்கறநட. ன் ணைறல்ரன் த்ஷண ஆரகணங்கள்.... 
கம்தன்; கஷ வைரல்னறகள்; வகரடி த்ட னெஷன க்கலல் வஜகந்ரஷர் 
கள் உர ஶகஸ்ரி ல்ஶனரனம் ஶைர்ந்ட ன்ஷண உனரற்நற அடித்ட 
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ிட்டரர்கஶப, கம்திஷ ஷகரக்குட ஶதரன...! இஷடிஷடஶ அந்ச் 
வைப்னப் தட்டு ஶஷ்டினேம் ன் றஷணில் ஆடும். ீ ங்கு, வ்ரறு 
இனக்கறநரய்? 
 
அஷப் ஶதரற்நறக் வகரண்டரடி, தன் டய்க்க அப்தர இல்ஷன. வதட்டினேள் 
இனக்கும் தரம்வதண உிர்த்டக் வகரண்டினக்கும் அட ன்தட ணக்குத் 
வரினேம். ஆண்டுகள் தன கறந்ட வைரந் ஊனக்கு ந்ஶதரட என ைம்தம் 
றகழ்ந்ட. 
 
அப்ஶதரட ிரக ைடர்த்ற ந்ட. ன்நரக றஷணவு இனக்கறநட. ரஜற, 
கல்ரம் வைய்டவகரண்டு ஶதரய்ிட்டினந்ரள். ரன்ரன் திள்ஷபரர் 
ரங்கற ந்ஶன். அச்சுப் திள்ஷபரர்ரன். னெக்கும், னறனேம் கண கச்ைறம். 
இந்ச் ைரறரன் ன்ண அகரண கற்தஷண! ன்ஷணஶ தஷடக்கச் 
வைரன்ணரள், அம்ர. 
 
ணசுக்குள் என தடதடப்ஶத ணக்கு ற்தட்டுிட்டட. அந்ப் வதட்டிக்குள் 
இனக்கும் ஶஷ்டிஷ றஷணத்டத்ரன். சு றஷணின்நறத்ரன் குபித்ஶன். 
ஈம் ஶதரகரல் டட்டிக்வகரண்டு, அப்தரின் அனரரிஷத் றநந்ஶன். 
அந்ப் தச்ஷைக்கற்ன ரைஷண இன்னும் இனந்ட. ரைஷண ஶதரகரட 
ஶதரறம்! அனுதித்ஶன். உடன் ரஜற இல்ஷனஶ ன்று னத்ரய் 
இனந்ட. ஜரக்கறஷரகப் வதட்டிஷனேம் றநந்ஶன். அப்தரின் 
ஶரறங்கஷபத் ி ற்நஷ அஷணத்டம் அங்கு இனந்ண. ஶரறங்கள், 
ன் கல்றரிக் கட்டரகவும், ைரப்தரட்டுச் வைனரகவும் ற்கணஶ 
ரற்நம் அஷடந்றனந்ண. 
 
ஶஷ்டிஷ வபிஶ டுத்ஶன். அன் ஶல் சுற்நற டண்ஷட ீக்கறஶணன். 
அஶ குந்ஷின் வன்ஷ. அஶ கத்றின் தபதபப்ன. அஶ ரைஷண. 
வகரஞ்ைம் கூட றநம் ங்கல் இல்ஷன. 
 
இடுப்தில் சுற்நறக் வகரண்ஶடன். ணசு அப்தரஷ றஷணத்டக் வகரண்டட. 
ிர்க் கரல்கள் குத்றட்டு றன்நண. ரஷ இஷனஷச் சுற்நறக் வகரண்டட 
ஶதரல் இனந்ட. அவ்பவு ப்ன. 
 
ஷணப் தனஷகஷ டுத்டப் ஶதரட்டுக்வகரண்டு திள்ஷபரனக்கு னன் 
அர்ந்ஶன். ஏர் ஏஷை, னணகஶனரடு ஶஷ்டி உிஷ ிட்டட. ன் தின் 
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தக்கத்ட டிப்னகள் ஶரறும் ீபம் ீபரகக் கறறந்றனந்ட. றேந்ட றன்று 
வகரண்ஶடன். இனட்டில் குந்ஷின் ஷகஷ றறத்ட ிட்டரற்ஶதரல் 
இனந்ட. 
 
அடுப்தங்கஷினறனந்ட அம்ர, வகரறேக்கட்ஷடப் தரத்றத்ஶரடு ந்ரள். 
 
‛ன்ணடர, கறறஞ்சு ஶதரச்ைர... ஶதரட்டும்... அப்தர கரனத்ட ஶஷ்டி! உணக்கு 
ப்தடி உஷக்கும்.... ஶதரி, உன் ஶஷ்டிஷக் கட்டிக்கறட்டு ந்ட 
கரரித்ஷப் தரன!‛ ன்நரள் அம்ர. 
 
ரன் ன் வடரிகரட்டன் ஶஷ்டிஷ டுத்டக் கட்டிக்வகரண்டு, 
திள்ஷபரனக்கு னன் உட்கரர்ந்ஶன். வடரிகரட்டன் ஶஷ்டிரன் ணக்குச் 
ைரி ன்று தட்டட. ஆணரறம் ணசுக்குள் ங்ஶகர னத்ரகத்ரன் 
இனந்ட. 
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தபத்ேிக்காப் பிள்தர - எம்.லி. தலங்கட்ாம் 

 
ிறப்ன ந்டம் ரஜம் கண்கஷபக் கைக்கறக் வகரண்டு றேந்ட 
உட்கரர்ந்ரன். டெக்கக் கனக்கம் இல்னரிட்டரறம் ஷஶர றர் 
தரர்த்ன் ஶதரல் வகரஞ்ை ஶம் கரத்றனந்ரன். அன் றர்தரர்த்தடி 
தக்கத்ட டீ்டுச் ஶைல் ‘வகரக்.... வகரக் வகரக்ஶகரஶகர’ ன்று கூிடம் 
அனுக்குச் ைறரிப்ன ந்ட. 
 
‘ரன் கண் றநக்க ஶண்டும் ன்று இந்ச் ஶைல் கரத்றனக்கும் ஶதரன 
இனக்கு! இப்ஶதர ி ன்ண வரினேர? ைரிரக ரனஷ!’ ன்று ணக்குள் 
வைரல்னறச் ைறரித்ரறு, இடுப்ன ஶட்டிஷ இறுக்கறக் கட்டிக் வகரண்டு 
றேந்ரன். 
 
கரஷனில் அம்ர னகத்றல் ிறத்ட ிடக் கூடரட ன்று அனுக்குக் 
கஷன. இனட்டில் கரல்கபரல் டரிதடி இண்டு ங்ஷககஷபனேம் 
ரண்டிணரன். அப்தரல்ரன் அம்ர தடுத்றனந்ரள். கலஶ குணிரல் 
சுிட்ஷைப் ஶதரட்டரன். வபிச்ைம் ந்டம் உள்பங்ஷககஷபப் தரர்த்டக் 
வகரண்டரன். ஆிில் வரங்கற கண்ரடிஷ டுத்ட னகத்ஷப் 
தரர்த்டக் வகரண்டரன். திநகுரன் ணசு ைரரணப்தட்டட. அட ன்ணஶர, 
அம்ர னகத்ஷப் தரர்த்தடி றேந்ரல் அன்ஷந வதரறேட னறேடம் 
ைண்ஷடனேம் ைச்ைவுரகப் ஶதரகறநட! 
 
கடிகரத்றல் ி தரர்த்ரன். ரற னப்தத்றண்டு...! 
 
தக்கத்ட டீ்டில் வகரல்ஷனப் தக்கம் என ைறன்ண ஶகரறப் தண்ஷ 
ஷத்றனக்கறநரர்கள். ஶைல் இல்னரல் ஶகரறகள் வட்டு ரம் னட்ஷட 
இடும் அறைம் அங்ஶக டக்கறநட. சும்ர அகுக்கரக அடுத் டீ்டுக்கரர் 
என ஶைல் பர்க்கறநரர். ஜரற ஶைல்; என்நஷ அடி உம். வள்ஷப 
வஶபவன்று டிஶணரதரல் ைனஷ வைய் உனப்தடி ஶதரல் இனக்கும். 
அடரன் ரனஷ ிக்குச் வைரல்னற ஷத்ரற்ஶதரல் கூவுகறநட. 
 
‘ன்ஷணக்கரட என ரள் ரன் ன்ண வைய்ப் ஶதரகறஶநன் வரினேர? 
சுஶநற குறச்சு ஶைல் கறேத்ஷத் றனகற, கும்ன ச்ைற றன்னுடப் 
ஶதரஶநன். அவப்தடி கவக்டர ரனஷ ிக்குக் கூப்தரடு ஶதரடுட! கரஷன 
ஶத்றஶன ஶரய்ஶர ன்று கத்நரப் ஶதரஶன ைகறக்க னடில்ஶன!’ 
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அன் கணம் நற ஶஷட ீட வைன்நட. இண்ஷட னம் வய்ரல் 
ஶைஷன அறுக்கனரம். கஷடைறச் ஶைஷன. இன்ஷநக்குச் ைரங்கரனம் 
அறுத்டிட ஶண்டும். னடினேர? னனரபி கூப்திட்டு ரரட ஶஷன 
வைரல்னரல் இனக்க ஶண்டும். அம்ர ைண்ஷட பர்க்கரல் இனக்க 
ஶண்டும். னனரபி கூப்திட்டரல் ைரல்ஜரப்ன வைரல்னனரம்? ஆணரல் இந் 
அம்ரஷ ப்தடி எடக்குட? 
 
குணிந்ட ஷரிரக அம்ரஷப் தரர்த்ரன். டெக்கத்றஶன கூட உர்வநன்று... 
தரர்க்கச் ைகறக்கில்ஷன. வதற்நஷப அப்தடிச் வைரல்ட தரல் 
இல்ஷனர? என்நர? இண்டர? ஆண் திள்ஷபிஶன ந்ட, வதண் 
திள்ஷபிஶன ந்ட, தத்டம் திஷத்டக் கறடக்கறன்நண, ஶைரம் இல்னரல். 
அப்தர வைவு ஶஷனில் வகட்டிக்கரர். குடித்டிட்டு ந்ட அம்ரஷத் 
ஷனகரல் தரரல் உஷப்தரர்; உஷத்ட ிட்டுத் வரஷனரர? அம்ர 
கரனறல் ிர குஷநரக இவு னறேடம் அறேட வகரண்டினப்தரர். 
 
ரஜம், டீ்டுக்கு னெத் திள்ஷப. அப்தரவும் அம்ரவும் ைண்ஷட ஶதரட்டுப் 
ஶதரட்டுப் தத்டக் குந்ஷகள் திநந் கஷ அனுக்குத் வரினேம். 
 
‘இவ்பவு ைண்ஷட ஶதரட்டினக்கரிட்டரல், இத்ஷண குந்ஷகள் 
ந்றனக்கரட. வதண்டரட்டிஷ ன் அடிக்கடம், திநகு அட ஶரரஷப் 
திடித்ட ன் வகஞ்ைடம்? அரன் ணக்குப் னரில்ஶன’. 
 
அப்தரரல்ரன் அம்ர வகட்டுப் ஶதரினக்க ஶண்டும். ஆம்தத்றல் அள் 
அப்தரஷ றர்த்டப் ஶதசுறல்ஷன. அடிரங்க னடிரல் றர்த்ட 
ரரடத் வரடங்கறணரள். உடம்திஶன வம்ன குஷநந்டம் தறறக்கு 
அடிக்கவும், கடிக்கவும் ஆம்தித்ரள். 
 
அம்ரவுக்கு ஶைரறப்தல். உடுகஷபக் கரல் கரப்தட ஶதரல் வபிஶ 
றற்கும். அப்தடி குடி ஶதரஷில் அஷப அடிக்கும்ஶதரட, ஷகஶர, கரஶனர, 
ரஶர, ிஶநர, தல்னறல் ைறக்கற இடத்ஷக் கடித்டக் குநற ிடுரள். 
 
அபிடம் கடிதடரல் ப்னற்கரக அப்தர நறஶஷடஷச் சுற்நறச் சுற்நற 
ஏடி கரட்ைறஷ றஷணத்ஶதரட அனுக்குச் ைறரிப்ன ந்ட. 
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‚ீ ரரப் திநக்க ஶண்டி...‛ 
 
‚அடக்கரத்ரன் உன்ஷணக் கட்டிக்கறட்டுச் ைலபிஶநன்...‛ 
 
அம்ர ைரரரய் அப்தரவுக்கு ‘ீங்க’ ன்று ரிரஷ னட க்கம்; 
ஆணரல் ைண்ஷடின் உச்ை கட்டத்றல் இந் ரிரஷ தநந்ட ஶதரகும். 
 
‛உணக்கு ரய் ீபரப் ஶதரச்சு. தல்ஷனத் ட்டி ஷகிஶன வகரடுத்ரத்ரன்...‛ 
 
‚ங்ஶக தல்ஷனத் ட்டு, தரர்க்கனரம்! ஆம்திஷபரணர ன்கறட்ஶட ர, 
தரர்க்கனரம்!‛ ன்று அம்ர ைரல் ிட்டு, ட்டுற்கரகப் தற்கஷபப் 
திரரய்க் கரட்டுரள். 
 
ஆணரல், அப்தர அறஷட தற்கஷப வனங்கத் டிந்றல்ஷன. வபிந் 
ஶதரஷஷ ீட்டுக் வகரள்ற்கரக றுதடினேம் கள்றக்கஷடக்கு ஏடி 
ிடுரர். 
 
அம்ரின் கடிக்கு தந்டரஶணர ன்ணஶர, அள் தத்ரரக என வதண் 
குந்ஷ வதற்நடம் அப்தர வைத்டப் ஶதரணரர். அர் வைத்ஶ 
ஶடிக்ஷகரன். 
 
அம்ரின் திைங்கள் ல்னரம் டீ்டில்ரன் டப்தட க்கம். டஷக்கு 
அத்ஷ எனத்ற னரள். குந்ஷ திநந்ஷத் ரம்தரபத்றல் ட்டி 
அத்ஷரன் அநறிப்தரள். 
 
‚ன்ண குபந்ஶ?‛ ன்று ஶகட்டரர் அப்தர. 
 
‚கக்கு ைரிரப் ஶதரய்ச்சு. ஆண் திள்ஷபிஶன அஞ்சு இனக்கர? வதண் 
திள்ஷபனேம் அஞ்சு ஆிடுச்சு‛. 
 
‚வதரண்ட திநந்றனக்குன்ணர வைரல்ஶந?‛ 
 
‚அரன் வைரல்ஶநன்.‛ 
 
‚அஞ்சு வதண்கஷபக் கட்டிக் வகரடுக்கறநடக்குள்ஶப ரன் கரஶரிக் கஷக்குப் 
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ஶதரிடுஶன். ஶதரனேம் ஶதரனேம் வதண்ர வதத்ர?‛ 
 
‚ீங்க எண்டம் கனறரம் தண்ிக் கறறக்க ஶரம். அங்க அங்க 
ஷன றேத்டப்தடி டக்கும். ீங்க எண்டம் கஷனப்தட ஶரம்‛ 
ன்நரள் அம்ர, அஷநில் இனந்தடி. 
 
‛ரன் ப்தடி கஷனப்தடரஶ இனக்க னடினேம்? ீ வதரம்திஶப; டீ்டிஶன 
உட்கரர்ந்ட ஶதசுஶ. வனில் ரற ஶதனக்கு னன்ணரடி ஶதரநன் ரன் 
இல்ஶன? குறரட்டம் வதண்டங்க கல்ரத்டக்கு றக்குடன்னு 
ன்ஷணில்ஶன ஶகப்தரங்க?‛ 
 
‚குபந்ஶ இப்தத்ரன் திநந்றனக்கு. அடக்குள்ஶப கனறரத்வப் தத்ற ன்ண 
கஷன?‛ 
 
‚னன்ணரடிஶ ரற வதத்ட ச்ைறநறக்கறஶ. ல்னரத்டக்கும் கனறரம் 
கரர்த்ற வைய்நடன்ணர ைறன்ண ஶவனர? ஶதரனேம் ஶதரனேம் வதண்ர 
வதத்ஶ?‛ 
 
ஷணி, வதண் வதற்ந கஷனஷ நப்தற்கரக அர் கரஷனினறனந்ஶ 
குடிக்கத் வரடங்கறணரர். என ி ஶத்டக்கு என டஷ அஷந ரைனறல் 
ஷன கரட்டுரர்; ‘ஶதரனேம் ஶதரனேம் வதண்ர வதத்ஶ?‛ ன்று வதனனெச்சு 
ிடுரர்; வபிஶ வைன்று குடித்ட ிட்டு னரர். ரள் னரவும் இந்க் 
ஶகள்ினேம் குடினேரகக் கறந்ட. 
 
இவு ன்ண ஆிற்று ன்று வரிில்ஷன. டீு ரறும்தடி ரில் 
டுத்ரர். திநகு த்ரய்க் கக்கற ிட்டு ங்கறப் தடுத்ர், வதண்கறக்கு 
ம் வைய்ட ஷக்கறந ைறத்ஷத் ட்டிக் கறத்டிட்டுப் ஶதரய்ச் 
ஶைர்ந்ரர். 
 
அப்னநம், ல்னரம் அம்ர வதரறுப்ன. 
 
அம்ர வதரறுப்ன ன்நரல் அள் திரரய் ன்ண ைரறத்ட ிட்டரள்? 
குந்ஷகஷப ரட்டி க்கற ஶஷன ரங்கற ிற்ஷந றப்திக் 
வகரள்கறநரள். ிற்நறல் வகரட்டிக் வகரள்ஷத் ி அறக்கு 
ஶவநரன்றும் வரிரட. 
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ைந்டி ஶகட்டு அம்ர ிறத்டக் வகரள்பப் ஶதரகறநரஶப ன்று ரஜம் 
ஜரக்கறஷரகஶ தல் ிபக்கறணரன். தல் ிபக்கும்ஶதரட அனுக்கு என 
தஷ ஞரதகம் ைறரிப்ன னெட்டிட. 
 
ைறறுணரக இனந்ஶதரட அம்ர தல் டனக்குஷப் தரர்ப்தட அனுக்கு 
ஶடிக்ஷக. என திடி ைரம்தஷன அள்பித் ண்ரீில் ஷணத்டப் தற்கஷபத் 
ஶய்ப்தரள்; எவ்வரன தல்னரக ஶய்ப்தற்கு ீண்ட ஶரகும். ைறறுணரண 
அன் அபனகறல் ஶதரய் ‚எவ் அம்ர ஃஶதரக் ைஸ்க் ரத் கூர் 
வகல்னர்த்வகர?‛ (ன் அம்ர, அப்தரஷக் கடிக்கப் தல்ஷனக் 
கூரக்கறக்கறநறர?) ன்று ஶகட்தரன். 
 
‚அஶ வரஶகர எண்ஶட தரஶட ஃதந்ர! கரய் றறர்மர!‛ (அஶட எணக்கு என 
தரஷட கட்ட! ன்ண றறர் தரன!) ன்று ச்ைறல் ஷகரல் அம்ர அஷண 
அடிக்க னரள். 
 
அபிடம் ைறக்கரல் அன் வனப்தக்கம் ஏடி ிடுரன். 
 
ணத்றல் ைறரித்தடி தல் டனக்கற னடித்ரன். தஞ்ைரற ஶயரட்டறக்குப் 
ஶதரய் என கரதி ைரப்திட்டு ந்ட திநகு ங்ஷகஷ றேப்திக் வகரண்டு 
நறக்குப் ஶதரகனரம் ன்று அன் ண்ம். 
 
னகத்ஷத் டஷடத்டக்வகரண்டு கறக்குத் றஷைஷப் தரர்த்ட, உரகர 
சூரிஷணக் கும்திட்டரன். நற ஶஷடக்குப் தக்கத்றனறனந் ரடத்றல் 
கண்ரடி இனந்ட.  னகம் தரர்த்ட, ஷன ிஷ ரரிணரன். ைட்ஷடஷ 
ரட்டிக்வகரண்டு வபிில் னநப்தடத் ரரணரன். 
 
அம்ர ைன்ணரய்க் குநட்ஷட ிட்டுக் வகரண்டினந்ரள், வதண் திள்ஷபகள் 
குநட்ஷட ிடனரர? வைரன்ணரல் ஶகட்தரபர? அன் வைரல்னற அள் 
ஶகட்கறந தக்கம் கறஷடரட. அன் வைரன்ணற்கரக அள் தனரய்க் 
குநட்ஷட ிடுரள். ‘ரன் ஶயரட்டல்ஶனினந்ட ர்ந ஷ குட்ஷட 
ிட்டரர். 
 
‛ஶய் ரஜம் ஶகரட் ஜரரிஸ்ஶ?‛ (ஶட ரஜம், ங்ஶக ஶதரஶந?) ன்று 
அம்ரின் குல் கடப்தரஷரய் அன் ஷனில் இடித்ட. 
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யழம். டக்கக்கூடரட ன்று றர்ப்தரர்த்ட டந்ட ிட்டட. அன் 
ஶதைில்ஷன. 
 
‛கறபப்னக்குத்ரஶணடர? கறபரஸ்ஶன ைரம்தரர் ரங்கறட்டு ர.‛ 
 
‚கறபப்ஶன ைரம்தரர்  ரட்டரன்.‛ 
 
‚ன்  ரட்டரன்? என ஶரஷை ரங்கறக்ஶகர.‛ 
 
‚தரர்ைல் ரங்கறணரறம், தஞ்ைரற கறபப்ஶன ணிர ைரம்தரர்  ரட்டரன்.‛ 
 
‚ல்னரம் னரன், ஶகற.‛ 
 
‚ ரட்டரன். ஶதரர்டு ஶதரட்டினக்கரன்.‛ 
 
‚ஶரஷை ரங்கறணர ைரம்தரர் ன்  ரட்டரன்? ணக்கு என ஶரஷை 
ரங்கறட்டு  உணக்கு இடறல்ஷன. இனதட ஷதைர வைனரிடும்னு 
தப்தடுஶந. உன் ரய்க்கு ரத்றம் னைறர, ைரம்தரர் வகரட்டிக்கறட்டு 
ஸ்வதைல் ஶரஷை றன்னுட்டு னஶ.‛ 
 
‛கரஷன ஶத்டஶன ர என கரதி ைரப்திட்டு நறக்குப் ஶதரகனரம்னு 
தரர்த்ஶன். ீ இப்தடி ம்ன பர்த்ர...‛ 
 
‚வதத் ஶரஷைனேம் ைரம்தரனம் ஶகட்டர ம்தரர வரினேட?‛ 
 
‛டீு னர டெங்குட. ன் இப்தடி உிர் ஶதரகறநரப் ஶதரன கத்ஶந? தஞ்ைரற 
கறபப்திஶன, ணிர டம்பர்ஶன ைரம்தரர்  ரட்டரன்னு வைரன்ணர....‛ 
 
‚அங்ஶக ஶதரக ஶரம். ஶவந கறபப்னக்குப் ஶதர. ைரம்தரஶரடரன் ீ 
டீ்டிஶன டேஷடம்.‛ 
 
ரஜத்றன் ரில் தஞ்ைரற ஶயரட்டல் கரதி த்ட. கும்தஶகரத்றல் 
தசும் தரல் கரதிக்கரப் திதனரண ஶயரட்டல் அட. 
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அம்ர ைரம்தரஷத் டநக்கத் ரரக இல்ஷன. 
 
‚ைரி, ரன் கறபப்னக்குப் ஶதரகல்ஶன; கரதினேம் ைரப்திடல்ஶன. குள்பி, ஏவ் (அடீ) 
குள்பி, குந்றன, நறக்குப் ஶதரகனரம்.‛ 
 
‚ீ கரதி ைரப்திடரிட்டர சும்ர இன. ணக்குத் ஶரஷைனேம் ைரம்தரனம் 
வகரண்டர.‛ 
 
‚ன்கறட்ஶட கரசு இல்ஶன; கரசு வகரடு, ரங்கறட்டு ர்ஶநன்.‛ 
 
இவ்பவு ஶம் தரில் தடுத்தடி ஶதைறக் வகரண்டினந்ள் டடக்வகன்று 
றேந்ட உட்கரர்ந்ரள். 
 
‛ன்ண வைரன்ஶண? வைரல்றடர, ன்ண வைரன்ஶண?‛ 
 
‚அறைர ன்ண வைரல்னற ிட்ஶடன்? கரசு குடுத்ர ஶரஷைனேம் ைரம்தரனம் 
ரங்கறட்டு ர்ஶநன்ஶணன்.‛ 
 
‚வதத்றக்கு என ஶரஷை ரங்கறக் வகரடுக்க க்கறல்னரப் ஶதரச்ைர? 
இன்ணம் ரனற கட்டிண தரடில்ஶன. வதண்டரட்டிர ப்ஶதரநறக்கு 
ரங்கறத்  ஶரட்டு ஶரட்டர கறஷடக்குட; இல்னறரடர?‛ 
 
‚இந்ரம்ர, சும்ர ரஷ அிழ்த்ட ிடரஶ. ரற குடித்ணத்டக்கரங்க 
டெங்கநரங்க. உன் குஷனக் ஶகட்டு னறச்சுக்கப் ஶதரநரங்க. ரன் ரனக்கும் 
எண்டம் ரங்கறத் ல்ஶன.‛ 
 
‚னஷண கண்ஷ னெடிக்கறட்டர ஊஶ அஸ்றச்ைர றஷணச்சுக்குரம். ீ றர் 
டீ்டுப் வதரண்டக்கரக ன்வணன்ண வைனவு வைய்ஶநன்னு ணக்குத் 
வரிரர?‛ 
 
‚ரஷ னெடு. ஊர்ப் வதரண்டங்கஷபப் தத்ற இப்திடி ஶதைறணர...‛ 
 
‚இல்னரட ன்ணடர ஶதைறட்ஶடன்? வனிஶன ஶதரநப்ஶதர ீ அஷப் 
தரர்த்டச் ைறரிக்கறநடம், அட உன்ஷணப் தரர்த்ட இபிக்கறநடம், ஊஶ ைறரிப்தர 
ைறரிக்குட. ரன் எண்ட வைரல்ஶநன், ஶகட்டுக்ஶகர; ீ அஷக் கட்டிக்கடம்னு 
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ஆஷைப்தடஶந, அட டக்கரட. ரன் உிஶரட இனக்கறநஷ அ இந் 
டீ்டு னகபர ந்டட னடிரட.‛ 
 
ரஜம், அம்ர னகத்ஷ வநறத்டப் தரர்த்ரன். அபிடறனந்ட 
ப்னற்கரக அப்தர நற ஶஷடஷச் சுற்நற ஏடிட ஞரதகம் ந்ட. 
 
‚ன்ண வைஞ்ைறடுஶ? கடிச்ைறடுிஶர?‛ ன்று ஶகட்டரன் ஆத்றரக. 
 
‚அஶட ஶதறிஶன ஶதரநஶண, ன்ஷண ரய் ன்நர வைரல்ஶந?‛ ன்று 
கறநறக் குறத்ரள் அம்ர. ‚உன்ஷணச் வைரல்னறக் குத்றல்ஶன, அந் 
றர்டீ்டுக் கறேஷ உணக்கு வைரக்குப்வதரடி ஶதரட்டினக்கர. அட உன்ஷண 
இப்திடி ஆட்டி ஷக்குட. ஶடய் வதத்ஷப ரய்ன்னு வைரல்ந ரக்கறஶன 
னறே ிறேம்டர, னறே ிறேம்.‛ 
 
அடுத் டீ்டுச் ஶைல் ய்ஶர ன்று கத்றட. ரஜத்டக்கு எஶ 
ரிச்ைனரக ந்ட. ைரம்தரர் ைண்ஷடஷச் ைரக்கரக ஷத்டக் வகரண்டு 
அம்ர தங்கஜத்ஷனேம் அல்னர றட்டுகறநரள்? றட்டி ஊஷஶ கூட்டி 
ிடுரள் ஶதரல் இனக்கறநட. தங்கஜத்றன் வதற்ஶநரர் அஷக் ஶகட்டரல் 
ன்ண றஷணப்தரர்கள்? தங்கஜம் ஶகட்டரல் ன்ண தரடுதடுரள்? 
 
‚கரபி, ரஷ னெடு. வதரறேட ிடிநத்டக்குள்ஶப இப்தடி கூச்ைல் ஶதரட்டர 
ல்னர இனக்கர? உணக்கு ன்ண ஶடம்? ஶரஷை ைரம்தரர்ரஶண? டம்பர் 
டு.‛ 
 
அம்ர அஷைில்ஷன. 
 
‛ைரம்தரனம் ஶரஷைனேம் அந்க் கறேஷ ஷனிஶன வகரட்டு. ன்ஷண 
ரய்ன்னு வைரல்நறர? உணக்குப் தரஷட கட்ட! ரவ னெடிக்கறட்டுப் ’ஶதரணரப் 
ஶதரவுட, ஶதரணரப் ஶதரவுட’ன்னு தரர்த்டக்கறட்டு இனக்ஶகன். ன் ஷனய்ஶன 
றபகர அஷக்கறநறர? தம்தஷ னத்ற ஶதரகுரடர? அப்தன் குடிகரன், 
குடிகரன் திள்ஷப ப்தடி இனப்தரன்?‛ 
 
‚ைரி, ஶதரடம், றறுத்ட. ரய்ன்னு ரன் வைரல்னல்ஶன. டம்பஷ டு. ைரம்தரர் 
ரங்கறட்டு ர்ஶநன்.‛ 
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அன் வைரன்ணஷ அள் ஶகட்டரகத் வரிில்ஷன. ரினறனந் 
ஆதரைங்கஷப ல்னரம் டப்திிட்டுத்ரன் றறுத்டரள் ஶதரனறனந்ட. 
 
ரஜத்டக்கும் அபவு கடந் ஶகரதம். இள் னண்டி; றறுத்ரட்டரள்; ரில் 
‘தபரர், தபரர்’ ன்று ரற அஷந ிட்டரல்ரன் இள் ரஷ னெடனரம். 
அஷந ிட்டினப்தரன்; அறஷட கூப்தரட்டுக்கு அஞ்ைறத்ரன் 
அடக்கறக்வகரண்டரன். 
 
‚ன்ணடர னஷநக்கறஶந? இவல்னரம் ன்கறட்ஶட ச்ைறகரஶ. 
வதரம்திஷபரஶண, அடிச்ைர உஷச்ைர ரர் ஶகக்கப் ஶதரநரங்கன்னு 
றஷணக்கறநரர? வதத்ஷனத் வரட்டு அடி தரர்க்கனரம், உன்ஷண ன்ண 
வைய்ஶநன் தரன. உடம்திஶன வம்ன இல்ஷனன்ணர றஷணக்கறஶந? ரன் கரபி 
குப்தம்ரவுக்குச் வைரந்க்கரரிடர. ன்ஷணத் வரட்டுடு. உன் ித்வ 
கறறச்சு குடஷன ரஷனர ஶதரட்டுக்கறட்டு றர் டீ்டுக்கரரி னன்ணரஶன 
ஶதரய் றப்ஶதன்!‛ 
 
கரபி குப்தம்ரள். கின் ிற்ஷந அரிரள் ஷிணரல் கறறத்டக் 
குடஷனக் கறேத்றல் ரஷனரகப் ஶதரட்டுக் வகரண்டு, வனத் வனரய் 
ஷகில் அரிரள்ஷனேடன் சுற்நற ிட்டுப் ஶதரலீைறல் ைஷடந்ரய்க் 
கும்தஶகரம் வைௌரஷ்டிர்கள் கஷரகச் வைரல்ஷ ரஜனம் 
ஶகள்ிப்தட்டினந்ரன். அம்ர, கரபி குப்தம்ரவுக்கு வைரந்ம் ன்று 
இன்றுரன் உநவு வகரண்டரடுகறநரள். அவ்பவு ஷரிம் இறக்கு ரட. 
ரபிகபரண திள்ஷபகஷப றட்டுரள். 
 
அறக்கு னன்ணரல் றன்று ஶதச்சுக் வகரடுக்க னடிரட ன்று ரஜத்டக்குப் 
னரிந்ட. அஶண ஏர் ர்ைறல்ர் டம்பஷ டுத்டக்வகரண்டு 
ஶயரட்டறக்குப் னநப்தட்டரன். 
 
அன் ஶதைரல் கறபம்தி திநகு அம்ர ிடில்ஷன; ‚ணக்கரக ீ 
எண்டம் ரங்கறட்டு ரஶ. ரங்கறட்டு ந்ர ைரக்கஷடிஶன 
வகரட்டுஶன்.‛ 
 
அன் தறல் ஶதைரல் னநப்தட்டரன். என ிரடி ங்கற றன்நரன். 
அம்ரஷ திடித்ட இறேத்ட, ஷன னடிஷ உறக்கு கன்ணங்கபில் ரநற 
ரநற அஷநந்ட, னகத்றறம் னடகறறம் குத்ற, ‘ிட்டுட்நர, ிட்டுட்நர, 
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இணிஶ ரன் உன் றக்கு ல்ஶன; ீ தங்கஜத்ஷக் கட்டிண்டு சுகரின. 
ன்ஷண ிட்டுடு’ ன்று கநக் கந உஷத்டச் ைக்ஷகரக னெஷனில் 
நறந்ட ிடனரர ன்ந என ஶகள்ி கரட்ைறரகக் கண்கறக்கு னன்ணரல் 
ந்ஶதரட அன் ணசுக்கு வைௌகரிரினந்ட. ‘அப்தர அடிப்தரஶ, அந் 
ரறரி, அப்தரஷக் கடிக்கப் தரய்ரஶப, அப்தடிக் கடிக்க னரஶபர? 
ட்டுஶ; ன்ணிடம் தனறக்கரட; தல்ஷனத் ட்டிக் ஷகில் னஶன்’ ன்று 
ணத்டக்குள் கறுிக் வகரண்டரன். 
 
என ிரடிக்கு ஶல் இந் ணசுகம் ீடிக்கில்ஷன, அம்ர ரடஷக; 
தல்ஷனிட அள் வைரல்றக்குக் கூர் அறகம். அன் ஷக ஏங்கும்ஶதரஶ, 
அள், ‘வகரஷன வகரஷன’ ன்று ைத்ம்ஶதரட ஆம்திப்தரள். ந்ட குடிகள் 
இனக்கறந டீு, இனதட ஶதரட இனப்தரர்கள்; ல்னரனம் றேந்ட ஏடிந்ட 
ிடுரர்கள். அஷணத்ரன் கண்டிப்தரர்கள். 
 
அம்ரஷ வஜிக்க னடிரட. 
 
அன் ஶதைரல் டந்ரன். வதௌர்ற ஶதரய் ஆஶநறே ரள் இனக்கும். 
அஷச் ைந்றணின் வபிச்ைம் ரழ்ரத்றல் வள்ஷபடித்ரற்ஶதரல் 
கறடந்ட. ரைற ரம்; தின்தணிக்கரனம் ன்று வதர்; இவு னறேடம் 
ன்நரய்க் குபினகறநட. னநரக் கூடு ஶதரல் அஷந அஷநரகப் திரிந்டள்ப 
அந் டீ்டில் ல்னரனம் டெங்கறக் வகரண்டினப்தரர்கள்; ிறத்டக் 
வகரண்டினந்ரல் ஶதச்சு ைத்ம் ஶகட்குஶ? நற ைத்ம் ஶகட்குஶ? 
னென்நரட குடிரண ைலம்ர ட்டும் வபிஶ தடுத்றனப்தரள். அள் ீட 
றனர வபிச்ைம் ிறேந்ட. ஶதரர்ஷ கரனடிில் டண்டு கறடக்க, அள் 
உடஷன அஷ்டஶகரனரக எடுக்கறக் வகரண்டு தடுத்றனப்தஷப் தரர்த்ரஶன 
அறம் டெங்குகறநரள் ன்று வரிகறநட. 
 
டீ்டில் ரனம் ிறத்டக் வகரள்பில்ஷன, அம்ரின் கரட்டுக் கத்ஷனக் 
ஶகட்கில்ஷன ன்ந றனப்றனேடன் ரஜம் னன்கட்ஷட அஷடந்ஶதரட, 
‚ன்ண ரஜம், ஶயரட்டறக்குப் னநப்தட்டிர?‛ ன்று என குல் றறல் 
ஶகட்டட. 
 
ைரங்கன்; ிறத்றனப்தரன் ஶதரல் இனக்கறநட. அம்ரவும் ரஜனம் 
ைண்ஷடப் ஶதரட்டஷக் ஶகட்டினப்தரஶணர? ஶகட்டரல் ஶகட்கட்டுஶ! அன் 
ட்டும் எைத்றர? றணம் வதண்டரட்டிஶரடு ைண்ஷட; ஷத்டணன் 
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த்றஸ்ம். வைௌரஷ்டிணரய்ப் திநந்ன் வைௌரஷ்டி வரறில் 
ஶதைறணரல் ன்ண? றறல்ரன் ஶதசுரன். 
 
‚யரய், யரய், ஃவகடிக் வஶபர ஶகரட் ஜரன்?‛ (ஆர, ஆர, இந் 
ஶத்றஶன ஶவந ங்ஶக ஶதரரங்க?) ன்று வைௌரஷ்டி தரஷிஶனஶ 
தறல் வைரன்ணரன் ரஜம். 
 
‚கள்றக்கஷடக்குப் ஶதரநறஶரன்னு தரர்த்ஶன்‛ ன்று றறல் ைறரித்ரன் 
ைரங்கன். 
 
‚அங்கு ஃஶதரர வபிஞ் வைணிகர?‛ (இன்னும் ஶதரஷ வபில்னறர?) 
 
‚அவப்தடி வபினேம்? தக்கத்றஶனஶ தரஷணில் ச்ைறனக்ஶகஶண? அட 
ஶதரகட்டும் ணக்கு என டம்ள்ர் ைரம்தரர் ரங்கறட்டு ர, வண்டு இட்னறனேம் 
தரர்ைல் கட்டிக்ஶகர‛ ன்ந ைரங்கன் ஏர் அறறணி டம்பஷ ீட்டிணரன். 
 
றுக்க ஶண்டரம் ன்று ரஜத்றன் ண்ம். ஆணரல் ைரங்கன் 
ிக்கரன். ஶயரட்டனறனறனந்ட றனம்னம் ஶதரட ரறட்டு ிடுரன். 
வரண்ஷடக் கறறக் கத்றணரறம் கஷத் றநக்க ரட்டரன். ரஜத்றன் 
குல் ஶகட்டு அம்ர கஷத் றநப்தற்குள் - அம்ர றநப்தரபர? கண் 
ிறத்டஶ கரபி ஶம் கட்டிக் வகரண்டு ிடுரஶப! 
 
‚ஶயரட்டறக்கு ரஶன்‛ ன்நரஶந ரஜம் டம்பஷ ரங்கறக்வகரண்டரன். 
 
‛வறும் கஷப் ஶதரட்டுிட்டு ரம் ஶதரிட்டர, றனட்டுப் த ணரட 
உள்ஶப டேஷஞ்ைற, தரவு அறுத்டகறட்டுப் ஶதரணர ன்ண வைய்நட? ரன் 
கரறக்கு இனக்ஶகன்; ீ இட்னற வகரண்டு ந்ட வகரடு‛ ன்று ைரங்கன் 
ைத்கரரய்ச் ைறரித்ரன். 
 
ணசுக்குள் றட்டுஷத் ி ரஜத்றணரல் ஶவநரன்றும் வைய் 
னடிில்ஷன. இண்டு டம்பர்கஷபனேம் ந்றணரய்த் வனில் 
இநங்கறணரன். 
 
ஆகரத்றல் ட்ைத்றங்கறம் அஷச் ைந்றனும் குபிரில் டுங்கறக் 
வகரண்டினந்ண. ரஜத்ஷக் கண்டடம் வன ரய் என்று றேந்ட. 
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அனுக்குப் தின்ணரல் ஏடி ந்ட. அன் அற்கு என ரய் ஶைரறு 
ஶதரட்டறல்ஷன. ன்ண கரஶர அறகரஷனில் அன் ஶயரட்டறக்குப் 
ஶதரகும் ஶதரடம் றனம்னம் ஶதரடம் கரனரய்க் கூடஶ ஏடி னம். 
வனில் னறகறம் வதனச்ைரபிகறம் கரனடிச் ைத்ம் ஶகட்டுச் ைறநற ஏடிண. 
தன்நறகறம் கறேஷகறம் ீணி ஶடிக் வகரண்டினந்ண. ைறன வதண்கள் 
வனில் டீ்டு ரைனறல் ீர் வபித்டக் ஶகரனறட்டுக் வகரண்டினந்ணர். 
ரய் அனுக்குப் தின்ணரல் ஏடிட. 
 
ரத்றரி அனுக்கு என வைரப்தணம். தஷ வைரப்தணம். அனுக்கு ிணரத் 
வரிந் ரள் னல் ஆிம் டஷக்கு ஶல் இந்ச் வைரப்தணம் 
ந்றனக்கும். அன் ஶர என வனஶரடு ஶதரகறநரன்; ‘வ் வ்’ ன்று 
குஷத்ரறு என வநற ரய் அஷணத் டத்டகறநட; அன் னெச்சுத் 
றந ஏடுகறநரன். அட அன் ஶல் தரய்ந்ட னக்கரல் வகண்ஷடச் 
ைஷஷக் கடித்டப் திடித்டக்வகரள்கறநட. ‘ஶர’ ன்று னணகறக் வகரண்ஶடர, 
கத்றக்வகரண்ஶடர அன் ிறத்டக் வகரள்ரன். கணவுரவணன்று உறுற 
வைய்டக்வகரள்பச் ைற்று ஶரகும். 
 
ரத்றரினேம் அஶ கணவு; அஶ வநற ரய் அனுஷட கரல் ைஷஷக் 
கடித்ட. வநற ரய் கடித்ரல் ணினுக்குப் ஷதத்றம் திடிக்கும் 
ன்கறநரர்கள். கணில் ரய் கடித்ரறம் ஷதத்றம் திடிக்குர? 
 
அன் வனனஷண றனம்தி ிட்டரன். ரற றஷைகபிறம் கண்ஶரட்டம் 
ிட்டரன். ணி டரட்டஶ இல்ஷன ன்று ஊர்ஜறம் வைய்ட வகரண்டரன். 
வன ரய்ரன் கூட இனந்ட. அன் றன்நடம் அடவும் றன்ட. கணில் 
ந் வநறரய் இந் ரய் ஶதரல் ைரட அல்ன; வ்பவு தங்கரய் அட 
குஷத்ட! அன் அப்தடிக் குஷத்ரல் அம்ர தப்தடுரபர, ரட்டரபர? 
அன் வனரஷப் தரர்த்ட கலச்சுக் குனறல் ‘வ் வ்’ ன்று குஷத்ரன். 
ணின் ரய் ரறரி குஷப்தஷக் ஶகட்டிர வன ரய் தந்டிட்டட 
ஶதரறம்; அட றனம்திப் தத்ட தன்ணிண்டு அடி டெம் ஏடி, றுதடினேம் றன்று 
அஷண நறட்டுப் தரர்த்ட. ரன் குஷத்ரல் அம்ரஷ ஏட ஏட 
ிட்டனரம் ன்று ைறரித்டக்வகரண்ட ரஜம் ஶயரட்டஷன ஶரக்கற டந்ரன். 
 
ரய் அஷணப் தின்தற்நறட. 
 
ிரகர் ஶகரிறக்கு அனகறல்ரன் ஶயரட்டல். அந் அறகரஷன 
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ஶத்றறம் அங்ஶக எஶ கூட்டம். தஷட ைரப்திட்டுிட்டு வைரபர்கள் 
நறக்குப் ஶதரகறந கரனம் ஷன நற ிட்டட. இப்ஶதரட கரதிஶர டீஶர 
இனக்கறந ட்டரம் அல்னர? ஶயரட்டனறல் ந் ைரரனும் ‘றஷநக்’ 
கறஷடக்கும். கூஜர றஷநக் கரதி ஶகட்டரல் ப்தடி ரகக் இனக்கும்? 
இண்டு இட்னற தரர்ைல் கட்டிக் வகரண்டு என டம்பர் ைரம்தரர் ஶகட்டரல் 
இட்னற ப்தடி சுகப்தடும்? ஶயரட்டல்கரஷ ப்தடிக் குஷந வைரல்ன  
னடினேம்? 
 
‚ட ரஜம், இந்ப் தக்கம் னடைர? ீ தஞ்ைரற ஶயரட்டல் குத்ஷக 
இல்ஷன?‛ ன்று அக்கஷநரக ிைரரித்ரன் ைப்ஷபர் ைலர. 
 
‛அட ைலரர? ீ ப்ஶதர இங்ஶக ந்ஶ? தஞ்ைரற ஶயரட்டஷன ிட்டு 
த்ஷண ரபரச்சு?‛ 
 
‚என ரம் ஆச்சு...‛ 
 
ைலர, னஶரகறம் ரைரற அய்ங்கரரின் கன். அனுக்குப் னஶரகறம் 
திடிக்கில்ஷன; தடிப்னம் ில்ஷன. ைறணிர ஸ்டரரக ஶண்டும் ன்ந 
கணவுடன் ஶயரட்டல் ைப்ஷபரக ரழ்க்ஷக வரடங்கறணரன். இண்டு 
ரம் ஶைர்ந்ரற்ஶதரல் அஷண என ஶயரட்டனறல் கர னடிரட; 
ஶயரட்டஷன ட்டும் அல்ன, ஊனம் ரற்நறக் வகரண்டினப்தரன், ஞ்ைரவூர், 
றனச்ைற, டஷ, ரஸ் ன்று. அணிடம் என ல்ன கும்; ஶயரட்டல் 
ரடிக்ஷகரபர்கஷன றகவும் ரய் ிைரரித்ட ைப்ஷப வைய்ரன். 
அர்கள் என்று ஶகட்டரல் இண்டரய்த் னரன். தில்ஷனனேம் குஷநத்டப் 
ஶதரடுரன். அப்னநம் அர்கஷப என ரம் தத்ட ரஷபக்வகரன னஷந 
ணிரகச் ைந்றத்ட ைறணிரவுக்குச் ைறல்னஷந ரங்கறக் வகரள்ரன். இணரல் 
இன ப்னக்கும் ஆரம்; இணரல் ந் ஶயரட்டல் னனரபினேம் வகட்டுப் 
ஶதரணரய்த் வரிில்ஷன. 
 
‚ைலர, அங்ஶக ன்ண அட்ஷட அடிக்கறஶந?‛ ன்று வதட்டிடிில் 
இனந்ரறு குல் வகரடுத்ரர் ஶயரட்டல்கரர். 
 
‚சூடர என கரதி...‛ 
 
‚இட்டினற சூடர இனக்கு. வகரத்சு  என். வகரண்டு ர்ஶநன்‛ ன்று ைலர 
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ிஷந்ரன். 
 
இண்டு இட்னற, என வய் ர, டிக்ரி கரதிஶரடு றேந்ரன் ரஜம். 
அம்ரவுக்கும் ைரங்கனுக்கும் தரர்ைல் கட்டிக் வகரண்டரன். ைலரின் 
ரல் இண்டு டம்பர்கள் ற வகரத்சும், தில்னறல் இனதத்ஷந்ட 
ஷதைரவும் ஆரம். 
 
‚இடக்குத்ரண்டர ரஜர உன் ஷகிஶன டம்பர் வகரடுத்ஶன்!‛ ன்று 
ைரங்கன் தரரட்டிணரன். 
 
அம்ரஷச் ைரரணப்தடுத்றிட ஶண்டும் ன்று ரஜத்டக்கு ஆஷை. 
 
‚அம்ர வகரத்சு வகரண்டு ந்றனக்ஶகன். வரம்த ஶஜரரினக்கு. ம் 
ைலரரன் டம்பர் றத் ந்ரன்....‛ ன்நரறு அபிடம் ீட்டிணரன். 
அள் ரங்கறக் வகரள்பில்ஷன. 
 
‚வகரண்டு ந்டட்டிர? றர் டீ்டுக்கரரிக்குக் வகரடு, ஶதர!‛ 
 
ரஜம் அள் னகத்ஷப் தரர்த்ரன். அந் னகம் ஶதரினந் ஶதரக்கு 
அனுக்குப் திடிக்கில்ஷன; இந்ப் தஷீடஷ ரரல் றனப்ற வைய் 
னடினேம்? அஷணத் றட்டட்டும்; இண்டு அடி ஶண்டுரணரறம் 
அடிக்கட்டும். றர் டீ்டுக்கரரி தங்கஜத்ஷ சுகறநரஶப, ன்ண றரம்? 
இபிடம் ரர் றரம் ஶதை னடினேம்? 
 
இள் வரஷன ஶண்டும். அப்ஶதரடரன் ணக்கு றம்ற. இபரகத் 
வரஷன ரட்டரள். ரன் இஷபத் வரஷனத்ட ஷன னறேக ஶண்டும். 
 
‚ைரம்தரர் ஶகட்டிஶன்னு வகரண்டு ந்ஶன். ஶண்டரம்ன்ணர உன் இஷ்டம்... 
குள்பி, தல் ஶய்ச்ைறர? நறக்குப் ஶதரகனரர?‛ 
 
குள்பிக்கு என்தட சு இனக்கும்; கஷடக்குட்டி. அண்ன் னஷகஷ 
றர்ப்தரர்த்டக் கரத்றனந்ரள். ரஜம் ரடத்றனறனந் கடிகரத்ஷப் 
தரர்த்ரன். ி ந்ஷ. 
 
அம்ர ைஷபக்கில்ஷன. ‚ீ ரங்கறட்டு ந்ஷ ரன் ண்டர வரடஶநன்? 
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உன் வதண்டரட்டிகறட்ஶட வகரண்டு ஶதரய்க் வகரடு...‛ 
 
‚ஊர்ப் வதரண்டங்கஷபப் தத்ற இப்தடிப் ஶதைறணர.. ல்னர இனக்கரட!‛ 
 
‚ல்னர இல்னரிட்டரல் ன்ண ஆிடும்? வண்டு இட்டினற ரங்கறட்டு 
ரடரன்ணர த்ஷண ஶதச்சு ஶதசுஶந? ரய் ன்கறஶந; குங்கு ன்கறஶந. 
வதத்றக்கு ரங்கறத் டம்ணர கரசு கறஷடக்கஶன. ப் ஶதரநறக்கு 
ஜரிஷகச் ஶைஷன, ரம்னக் கிறு ைங்கறனற, தவுன் ரனற ல்னரம் வைஞ்சு 
வதட்டிிஶன னட்டி ச்ைறினக்கறஶ. ணக்குத் வரிரடன்ணர றஷணச்ஶை? 
அடக்வகல்னரம் ங்ஶகனந்ட தம் னட?‛ 
 
ரஜத்டக்கு ிற்நறல் ரட்டுக் வகரம்தரல் குத்டட ஶதரனறனந்ட. ‚ண்டீ, 
றனட்டுத்ணர ன் வதட்டிஷத் றநந்ர தரர்த்ஶ? ன்ஷணக் ஶகட்கரஶ 
ன் வதட்டிஷ ப்தடித் றநந்ஶ?‛ ன்று கத்றணரன். 
 
‚ன் டீ்ஶன இனக்கறந வதட்டிஷ ரன் றநக்கறநடக்கு உன்ஷண டக்கடர 
ஶகட்கடம்? ரக்ஷக அடக்கறப் ஶதசு. ரஷத் றனடி ன்கறஶந? இன்வணரன 
டஷ வைரல்ற. அந் ரக்ஷக இறேத்ட வட்டிடுஶன்.‛ 
 
ன்னுஷட வதரி கைறம் வபிப்தட்டுிட்டரல் ரஜத்டக்கு னள் 
ந்ரற் ஶதரனறனந்ட. அன் தங்கஜத்டக்கரக - ப்ஶதரகும் ஷணிக்கரக 
- ஜரிஷக னட்டர ஶைஷன - அன் ஷகப்தட வய்ட; னனரபிிடம் அடக்க 
ிஷனக்கு ரங்கற ஷத்றனந்ரன். வதரி ரனறனேம் ைறநற ரனறனேம் ட்டி 
ஷத்ரன். என ைங்கறனறனேம் ரர் வைய்ரன். ரனக்கும் வரிரல் 
வதட்டிில் ஷத்டப் னட்டி ஷத்றனந்ரன். கனறரம் ன்று ஆம்தித் 
திநகு ல்னரற்ஷநனேம் எஶ ைத்றல் ஶட னடினேர? ைறறுகச் ைறறுகச் 
ஶைர்த்ட ஷத்றனந்ரன். அன் இல்னர ஶத்றல் அம்ர கள்பச் 
ைரிில் வதட்டிஷத் றநந்ட தரர்த்றனக்கறநரள். ன்ண டிச்ைல்! 
 
‚ண்டி, ன் வதட்டிஷத் றநந்ஶ?‛ ன்று அன் அம்ரின் இண்டு 
ஷககஷபனேம் திடித்ரன். ஆத்றத்ஶரடு ஏர் இனட்டு ிற்நறனறனந்ட 
தரய்ந்ரற்ஶதரன என ஶைரர்வு. 
 
‚ைல, ஷகஷ ிடுடர ரஶ!‛ ன்று ஷககஷப  உநற ிடுித்டக் வகரண்டரள் 
அள். ‛ரனற கட்டிண தரடில்ஶன; அடக்குள்ஶப இந் ஆட்டம் ஶதரட்நறர? 
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ரன் வைரல்நஷ னடி ஶதரட்டு ச்சுக்ஶகர. அந் ஶணரறனுக்கறஷக் 
கட்டிக்கடம்னு ஆஷைப்தடஶந, அட டக்கரட. அ இந் டீ்டிஶன கரல் 
ச்ைர வகரஷன ிறேம்; ஆர, வகரஷனரன் ிறேம்!‛ 
 
ரஜத்றன் ரஷ அம்ரின் வைரற்கள் னெடி ிட்டண ஶதரறம். அன் 
றநறன் ஶதரல் ஶதைறணரன்; ‚ரன் ரஷனேம் கட்டிக்கஶன. குள்பி, ன்ண 
ஶடிக்ஷக தரர்க்கறஶந? நற ஶஷட று.‛ 
 
அன் அறக்குப் தின்ணரஶனஶ ஶஷட நறணரன். ரடரஷக் கண்கபில் 
எத்ற, ைரற கும்திட்டதின் ஶஷனஷத் வரடங்கறணரன். ங்ஷக கஷ 
ஶகரத்டக் வகரடுத்ட டஷ வைய் அன் வய்த் வரடங்கறணரன். ரடர 
இப்தடினேம் அப்தடினேரக ஏடி வறும் இஷகபரக இனந் தட்ஷடச் 
ஶைஷனரக்க ஆம்தித்ட. ரஜம் கரல் ரற்நறக் கட்ஷடஷ றறக்கும்ஶதரட 
ஏிங் ன்வநரன ைத்ம்; அஷத் வரடர்ந்ட அன் தனஷக அடிக்கும் 
ைத்ம். குள்பி ஶதைில்ஷன. அம்ர ஏய்ந்டிட்டரபர? அள் ஏய்ரபர? 
என்று அன் ைரக ஶண்டும். அல்னடஅள் ைரக ஶண்டும். அடஷ ஏ 
ரட்டரள். 
 
வதற்நள் எனத்ற இப்தடினேம் இனப்தரபர? அம்ரஷத் றட்டுடம் 
அடிப்தடம் தரரம். அள் ட்டும் ஊர் உனகத்றல் இல்னர ித்றல் 
டக்கனரர? தன்நறக் குட்டி ஶதரல் ஶதரட்டஷத் ி இள் ஶறு ன்ண 
வைய்ட ிட்டரள்? 
 
அப்தரவுக்குப் ஶதரஷை. ன்ஷநக்கரட என ரள் தக்கரணரகனரம் ன்று 
கணவு கண்டரர். உஷத்டச் ைறறுகச் ைறறுக னன்ஶணந னடினேம் ன்ந 
ம்திக்ஷக அனக்கு இல்ஷன. னரட்டரி ைலட்டில் அறர்ஷ்டப் தரீட்ஷை 
வைய்கறநரர்கள், அல்னர? அப்தர குந்ஷகஷப அறர்ஷ்டப்தரீட்ஷைரகப் 
வதற்நரர். ‘இந்க் குந்ஷின் ஜரகம் சுகப்தடில்ஷன. அடுத் குந்ஷ 
ல்ன ஶத்றல் திநக்கும் தரர்!’ ன்று அடுத் குந்ஷக்குத் ரர் ஆரர். 
ரட என குந்ஷக்கு ஶரக ஜரகரய் அஷந்ட, அன் னெனம்ரன் 
தக்கரன் ஆகறிடனரம் ன்று அர் ண்ம். 
 
அம்ர அப்தடி றஷணக்கில்ஷன. ரன் வதற்றுப் ஶதரட்ட னண்ித்டக்குப் 
தறனரக எவ்வரன குந்ஷனேம் தரடுதட்டுத் ணக்குச் ஶைரறு ஶதரட 
ஶண்டும் ன்று றர்தரர்த்ரள். ஆண் குந்ஷகறக்கு ட்டும் அல்ன, 
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வதண் குந்ஷகறக்கும் அந் கறரன். 
 
ந்ரட றல் அன் ஷகில் ரடர ந்ரர்கள். இன்றுஷ - 
அனுக்கு இப்ஶதரட இனதத்ஷந்ட ட - ரடர அஷண ிடில்ஷன. 
எவ்வரன ம்தி ங்ஷகின் கற இடரன். னென்று ங்ஷககள் கல்ரம் 
வைய்ட வகரண்டு அம்ரிடறனந்ட ப்தி ிட்டரர்கள். கஷடைற இன 
ங்ஷககறம் - குள்பிக்கு என்தட ட, ரஜரிக்குப் தறன்னென்று சு. 
- வைவு ஶஷன வைய்கறநரர்கள். ரற ம்திகறம் ணிரக இனக்கறநரர்கள். 
அம்ரிடம் தம் வகரடுத்டிட்டு இண்டு ஶஷப ைரப்திட்டுப் 
ஶதரகறநரர்கள். அர்கறக்கு அம்ரரல் அறகத் வரல்ஷன இல்ஷன. 
 
ைகறில் ைறக்கறக் வகரண்டன் அன் ரன். அனும் ணிஶ 
ஶதரினப்தரன். ஶரரகத் நற ஶஷட உள்ப இடம் ரடஷகக்குக் 
கறஷடக்கில்ஷன. னன்வதல்னரம் நற ஶஷடக்கு ட்டும் இண்டு னொதரய் 
ரடஷக; இப்ஶதரட றே னொதரய் ஶகட்கறநரர்கள்; அற்கும் ஶஷட 
கறஷடப்தறல்ஷன. னென்று ங்ஷககபில் கல்ரத்டக்குப் தட்ட கடஷண 
அஷடக்க ஶண்டும்; இண்டு ங்ஷககள் றனத்டக்கும் ஜரக்கறஷ 
வைய்ட வகரள்ப ஶண்டும். ம்திகறக்கு அந்ப் வதரறுப்னகஶபர கஷனஶர 
இல்ஷன. அன் அப்தடி இனக்க னடினேர? அம்ரஶரடு இனந்ரல் 
ைறக்கணரக இனக்கனரம் ன்றுரன் அஶபரடு ங்கறணரன். 
 
இப்தடிப் வதரறுப்னக் கட்டிக் வகரண்டு ஆஷைப்தட்டணரல்ரன் அம்ரிடம் 
ைரய்ச் ைறக்கறக் வகரண்டரன். அன் ன்ண வைய்ரறம், அம்ர 
றர்க்கட்ைற. தங்கஜத்டக்கு ன்ண குஷநச்ைல்? வதற்நர்கள் இனக்கறநரர்கள்! 
ரற அண்ன் ம்திகறக்கு டுில் எஶ வதண்; நற ஶஷன வரினேம்; 
டீ்டு ஶஷனகறம் வரினேம். ைறணிர ஸ்டரர் ஶதரன இல்னரிட்டரறம் 
கச்ைறரக இனப்தரள். அஷபப் வதற்நர்கள் அனுக்குப் வதண்  
னன்ந்ரர்கள். அனுஷட னனரபிிடம் ஶதச்சு வகரடுத்ரர்கள். 
னனரபி ஜரகப் வதரனத்ம் தரர்த்ரர். ‘வகரடுக்கல் ரங்கல்’ ல்னரம் 
அர்ரன் ஶதைற னடித்ரர். 
 
இவ்பவு ஆண திநகு ‘ணக்கு இந்ப் வதரண்ட திடிக்கல்ஶன, அஷபக் 
கட்டிக்கக் கூடரட’ ன்கறநரஶப, இட அக்கறம் இல்ஷனர? ஆம்தத்றல் 
அபிடம் ஶகட்கில்ஷன ன்ந குஷந; அபிடம் ஶதைறினந்ரல் ணிரக 
ம்தட, டைறு ஶகட்டு ரங்க்ினப்தரள். அட கறஷடக்கில்ஷன ன்று 
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ஆத்றம். அற்கரகப் தங்கஜத்ஷப் தற்நற ஶகனரய்ப் ஶதசுகறநரஶப, இள் 
உனப்தடுரபர? தங்கஜம் றர் டீுரன்; ஆணரல் அன் அஷபத் ஷன 
டெக்கறரட தரர்த்டண்டர? அல்னட அள் இன் இனக்கும் 
றஷைப்தக்கரட றனம்தி இனப்தரபர? அந் உத்றஷக் கரிக்கறநரஶப 
இந்ச் ைண்டரபி, இள் ரில் னறே வபினேர, வபிரர? அப்தரஷக் 
ஷக டெக்கற அடித் இந் ரட்ைைறக்குப் தங்கஜம் தற்நற ஶதை ன்ண 
ஶரக்கறஷ இனக்கறநட? 
 
ண்ங்கஶபரடு ஶதரட்டிிட்டுக்வகரண்டு ரடர தநந்ட. இந்க் 
குப்தத்றறம் ஏர் இஷகூட அநில்ஷன; அண்னுஷட ண 
ஶகத்ஷப் னரிந்ட வகரண்டு குள்பினேம் ரடர ஶகரத்டக் வகரடுத்ரள். 
 
னனரபி அன் தக்கம்; அனக்கு அன் ஶல் ஏர் அதிரணம். என 
ம்திக்ஷக. ற்வகடுத்ரறம் அஷணக் கூப்திடுரர். அனஷட உி 
இனந்ரல்ரன் அன் னென்று ங்ஷககபின் றனக் கடஷணத் ீர்க்க 
னடிந்ட. ன் கல்ரத்டக்கரகவும் ஶைஷன, வைின், ரனற ல்னரம் ரர் 
வைய் னடிந்ட. 
 
அம்ரவுக்கு வரிக்கூடரட ன்றுரன் அன் அற்ஷநப் வதட்டிில் னட்டி 
ஷத்ரன். அந்ப் வதட்டிஷக் கள்பத்ணரய்த் றநந்ட தரர்த்றனக்கறநரஶப, 
ன்ண வஞ்ைறேத்ம் இனக்கும்? 
 
அனுக்குப் தடதடவன்று ஶகரதம் னெண்டட. அஶ ஶத்றல் அம்ரின் 
குல், ‚குள்பி, ஏவ் குள்பி, ட் ஆவ்!‛ (குள்பி, அடி குள்பி. இங்ஶக ர!) 
ன்று கூப்திட்டட. 
 
ைறறுறரண குள்பிக்கு இனஷனக் வகரள்பிரக இனந்ட. அறக்கு 
அம்ரவும் ஶண்டும். அண்ரவும் ஶண்டும். 
 
‚அண்ர, அம்ர கூப்திட்நர‛ ன்று ரடரஷ றறுத்றணரள். 
 
‚ஶஷன ஶத்றல் ன் கூப்தடநர?‛ 
 
‚கரய்கல‛ (ன்ணஶர) 
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‚இன னட்டர னடிச்சுட்டுப் ஶதரகனரம்‛ 
 
அற்குள் அம்ரின் குல் றுதடினேம் நீறட்டட. :ஏவ் ஃவதர ர்ஶ 
கரடம் வதரஃடர்ணி? அிஸ் கலந் ய?ீ‛ (அடி கூப்திடநட கரறஶன ில்ஶன? 
ர்நறர இல்ஷனர?) 
 
அற்கு ஶல் ஶைரஷண வைய்க் குள்பி ரரக இல்ஷன. ரடரஷ 
அப்தடிஶ ஶதரட்டுிட்டு, றேந்ட நற ஶஷடினறனந்ட கலஶ குறத்ட 
அம்ரிடம் ஏடிணரள். 
 
ைறணம் தநீறட்டுக் வகரண்டு ந்ட ரஜத்டக்கு. ஆணரல் ைறணத்றல் ஷனில் 
ஏர் ஏய்ச்ைல் இனந்ட. சுனட்டிக் வகரண்டு தடுத்டத் டெங்கறிட ஶண்டும், 
றேந்றனக்கஶ கூடரட ன்று ஶரன்நறட. ைண்ஷட ஶதரடுற்கரண 
வம்ஶத இல்ஷன. உடல் ம்னகள் க்கறிட்டரர் ஶதரல் இனந்ட. ைரம்தரர்ச் 
ைண்ஷட கல்ரச் ைண்ஷடரக னடிந்ட. ங்ஶக னடிந்ட? இன்னும் 
கறஷப ிட்டுக் வகரண்டினக்கறநஶ! 
 
அன் வௌணரய்த் ஷன குணிந்ட இஷகஷபச் சுத்ம் வைய்ட 
வகரண்டினந்ரன். 
 
ைஷனஷந தத்டி டெத்றல்ரன் இனந்ட. அம்ர குள்பஷீ அட்டுட 
வபிரய்க் ஶகட்டட. 
 
‚ண்ஷட, ரன் கூப்திட்டட கரறஶன ில்ஶன? ண்டி இத்ஷண ஶம்?‛ 
 
‛ைத்த்றஶன ஶகக்கல்ஶன.‛ 
 
‚ீ இணிஶ இந்த் நறக்குப் ஶதரக ஶண்டரம். னடத் வன வைன்ணப்தன் டைறு 
னொதர தம் ர்ஶநன்ணரன். தஷட வகரட்டிக்கறட்டு அங்ஶக ஶதர.‛ 
 
குள்பிரஶன அந் அறரத்ஷப் வதரறுக்க னடிில்ஷன. ‚அண்ன் 
நறிஶன இன்னும் எண்ஶ னக்கரல் னம் இனக்கு. னனரபி அைர 
ஶைஷன ஶடம்னு...‛ 
 
‛அவல்னரம் உன்ஷண ரர் ஶகட்டர? ஶதைர தஷட வகரட்டிக்கறட்டுத் 
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வரஷன!‛ ன்னும் ஶதரட குள்பிின் ஷனில் றுக்வகன்று என குட்டு 
ிறேந்ட. 
 
ல்னரற்ஷநனேம் ஶகட்டுக் வகரண்டினந் ரஜம் நற ஶஷடஷ ிட்டுக் 
கலஶ இநங்கறணரன். 
 
‚ண்டி, ன்ண வைரல்ஶந?‛ 
 
‚னடத் வன வைன்ணப்தன் குள்பிக்கு டைறு னொதர னன் தம் ர்ஶநன்ணரன். 
அஷப அங்ஶக ஶதரகச் வைரன்ஶணன்.‛ 
 
கஷ ஶகரத்டக் வகரடுக்கும் ைறறுர் ைறறுறகறக்கு இப்ஶதரட ல்ன கறரக்கற. 
ம்தடம் டைறும் னன்தம் ந்ட வைரபர்கள் அர்கஷப ஶஷனக்கு 
அர்த்றக் வகரள்கறநரர்கள். அம்ரவுக்கு இந் ிம் வரினேம். 
 
‚அஷப அங்ஶக அனுப்திிட்டர ரன் ன்ண வைய்நட?‛ 
 
‛ீ ஶஶந ஆஷபப் தரர்த்டக்ஶகர. குள்பிரன் ஶடம்ணர டைறு னொதர னன் 
தம் வகரடு.‛ 
 
ரஜத்டக்கு அறஷட ந்றம் னரிந்ட. கபரித்ணரய்ப் வதட்டிஷத் 
றநந்ட தரர்த்ரபர? வதட்டிில் ரனற, ஶைஷன வைிஶணரடு டைறு னொதர தம் 
இனப்தஷக் கண்டு ிட்டரள். அந்ப் தத்ஷப் தநறக்கத்ரன் இந்க் 
குறுக்குறில் ஶதரகறநரள். 
 
‚னெட ஶதனக்கும் ரன் உஷச்சுப் ஶதரடஶநன். குள்பி வபிிஶன ஶஷன 
வைய்ரபர?‛ 
 
‚ீ உஷச்ைற ங்கறக்குப் ஶதரட ஶரம். னன்தம் டைறு னொதர 
வகரடுத்ரத்ரன் குள்பி உன்ஶணரடு ஶஷன வைய்ரள். ரஜரிக்கு 
ைரச்சு. அ கல்ரத்டக்கு ரன் ரர் வைய்டம். அறக்கு என 
ஶரடு ரங்கப் ஶதரஶநன்.‛ 
 
அன் கல்ரத்டக்குத் ரர் வைய்ட  வகரள்கறநரன் அல்னர? ட்டிக்குப் 
ஶதரட்டிரக ரஜரிின் கல்ரத்டக்குத் ரர் வைய்கறநரபரம்! 
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ரஜரிக்குப் தறன்னென்று சு; கல்ரத்டக்கு இப்ஶதரட ன்ண 
அைம்? அப்தடிஶ ல்ன இடத்றல் ஶகட்டரறம் அனுக்கல்னர அந்ப் 
வதரறுப்ன! 
 
னென்று ங்ஷககஷபக் கட்டிக் வகரடுத்டிட்டுக் கடன் கரணரய்க் 
கஷ்டப்தடுகறநன் அன் அல்னர? இள் ன்ண வைய்ரள்? 
ரஜரிக்குத் ஶரடு ரங்கர தம் ஶகட்கறநரள்? அணிடனள்ப 
தத்ஷக் கநக்க ஶண்டும்; அனுக்கு ரகரல் இஷடஞ்ைல் வைய் 
ஶண்டும்; அன் ஶஷன வைய் னடிரதடி வரல்ஷன  ஶண்டும். 
இடரன் அள் ண்ம். 
 
வதற்நறக்கு இவ்பவு வகட்ட ணசு இனக்குர? ரட்ைைற, ரட்ைைற! 
 
அப்தர இனந்ஷ னறக்குஞ்சு ஶதரன இனந்ள், அப்தர ஶதரணவுடஶண 
வதனச்ைரபி ஶதரல் ஆகறிட்டரள். திள்ஷபகறம் வதண்கறம் ைம்தரறத்டப் 
ஶதரடப் ஶதரட இறக்குச் ைஷ கூடிக் வகரண்ஶட ஶதரகறநட. ன் கூடரட? 
நறஶஷன வைய்ட வகரடுக்கக் கூட இறக்கு உடம்ன ஷபறல்ஷன; 
கூனற ரங்கறக்வகரண்டு அணிடஶ தரற ஶஷன ரங்கறிடுகறநரள். ரள் 
னறேடம் வகரநறக்கறந வகரறேப்னரன் இஷப இப்தடிவல்னரம் ஶதை 
ஷக்கறநட, வைய் ஷக்கறநட. இந்த் றறஷ எடுக்க ஶண்டும். அப்தர 
வைத்ஶதரட ஊனக்கரக எப்தரரி ஷத்ரள். இள் உடம்ன கஷ எப்தரரி 
ஷத்டக் கநறக் கநற அ ஶண்டும். 
 
அனுஷட ரினறனந்ட வபிப்தட்ட வைரற்கபில் ைறணஶ இல்ஷன. 
‚ரஜரி கல்ரத்டக்கு இப்ஶதரட ன்ண அைம்? ரன் வைய் 
ரட்ஶடணர?‛ 
 
‚வைய்நங்க வரம்த ஶதஷப் தரர்த்ரச்சு. கல்ரத்டக்கு னந்றஶ ஷன 
கலர டக்கறஶந. கல்ரம் ஆணப்னநம் ரர் னத்ற ப்தடி இனக்குஶர, ரர் 
கண்டர?‛ 
 
‚வதட்டிிஶன இனக்கறந தத்ஷப் தரர்த்டட்ஶட. அஷப் தநறனல் 
வைய்நஷ உன் ணசு ஆநரட, இல்னறர?‛ 
 
‚ரன் உன்ஷண ரைகம் ஶகட்கல்ஶன! ன்  ஶஷன வைஞ்ைற கறக்கப் 
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ஶதரநர!‛ 
 
‚ரன்  ரட்ஶடன்.‛ 
 
‚ரன் கட்டரப்தடுத்ல்னறஶ! குள்பி னடத்வனவுக்குப் ஶதரர..‛ 
 
‚ீஶ டுத்டக்ஶகர, இந்ர!‛ ண அன் ஆிில் வரங்கறக் வகரண்டினந் 
வதட்டிச் ைரிஷ அபிடம் நறந்ரன். ைட்ஷடஷ ரட்டிக் வகரண்டரன். 
கண்ரடிில் னகம் தரர்த்டப் தவுடர் ஶதரட்டுக் வகரண்டரன். கறரப்ஷத 
எறேங்கு வைய்ட வகரண்டரன். அனுஷட ரினறனந்ட வபிந் 
வைரற்கள் வைத்ட அறேகற வபினரகவும், ரறுரகவும் அனுக்குத் 
ஶரன்நறட. 
 
‚வதட்டிிஶன டைறு னொதர இனக்கு. டுத்டக்ஶகர, ஶைஷன கட்டிக்ஶகர, வைின் 
ஶதரட்டுக்ஶகர, ஶதர... ஶதர...‛ 
 
அபிடம் ஶதசுற்குத் ன்ணிடம் வைரற்கஶப இல்ஷன, ல்னரம் ீர்ந்ட 
ிட்டண ன்று அனுக்குப் னரிந்ட. அன் தறல் ஶதைரல் கலஶ 
குணிந்ரறு டந்ன் ங்கற றன்நரன். 
 
‚கரய்ஃர?‛ (ன்ண அண்ர) - ன்நரறு அள் ஏடி ந்ரள். 
 
‛ரஜரிக்கறட்ஶட ரன் அஞ்சுனொதர கடன் ரங்கறஶணன். அ ைரப்திட 
ரர்நப்ஶதர என னொதர ஶைர்த்ட அகறட்ட வகரடுத்டடு.‛ 
 
‛றே னொதர டக்கு அண்ர?‛ 
 
 
உணக்கு என னொதர, திரிப்தட்டஷ ரங்கறத் றன்னு. அம்ரகறட்ட 
கரட்டரஶ.‛ 
 
‘என னொதர டக்கு அண்ர?‛ 
 
‚ச்சுக்ஶகர, ச்சுக்ஶகர‛ 
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வைரல்னறக் வகரண்ஶட அன் டந்ரன். ஷனில் வகரறரய்க் வகரறத்ட. 
வஞ்ைறல் ரிரய் ரிந்ட. ததவன்று டீ்ஷட ிட்டு வபிஶ ந்ரன். 
கறக்ஶக டந்ரன். 
 
ரப்தர ைந்ஷத் ரண்டி கலழ்க் கடனங்குடித் வனஷ அஷடந்ரன். 
உடம்தில் வைரல்னற னடிர ஏய்ச்ைல், ரஶர கறேத்ஷ வட்டித் ள்பிக் 
வகரண்டு ஶதரட ஶதரல் இனந்ட. ல்னர இஷச்ைல்கறம் அடங்கற எஶ 
ஏர் இஷச்ைல் ஶகட்டட. ரய் குஷக்கும் ைத்ம். ரய் குஷத்தடி அஷணக் 
கடிக்க னகறநட. அன் தந்ட வகரண்டு ஏடுகறநரன். ைல, கணில் ந் ரய் 
உண்ஷில் டத்டர? கடிக்க னர? இவன்ண ஷதத்றக்கரத்ணம்? 
 
அன் டந்ட வகரண்டினந்ரன். 
 
கரகக் குபத்ஷ வனங்கறடம் அன் றன்நரன். இந்க் குபத்றல் 
ிறேந்ட வைத்ரல் வைரர்க்கத்டக்குப் ஶதரகனரம் ன்கறநரர்கள். ஶதரண ரம் 
கூட அன் வனில் இனந் கறி இறல் ிறேந்ரள்; தன ஶதர் 
ிறேகறநரர்கள். அனும் ிறேந்ரல் ன்ண? ண்ரீிஶன ிறேந் திம் 
ன்தரர்கள். அன் அஷப் தரர்த்றனக்கறநரன். அன் குபத்றல் ிறேந்ட 
வைத்ட, னசுனசுவன்று தறன் ஶதரன றந்ரல், அம்ர அஷடரபம் கண்டு 
வகரள்ரபர? தப்தடுரபர? அறேரபர? 
 
ஆணரல், அனுக்கு ீந்த் வரினேம். குபத்றல் ிறேந்ரல் ஶனைறல் உிஷ 
ிட னடிரட. அனுக்குத்ரன் கஷ்டம். 
 
அன் வரடர்ந்ட டந்ரன். த்டக்கு அஞ்ைற ஏடுகறநன் ஶதரன ஶர்க்க 
ிறுிறுக்க டந்ரன். வநற ரய் றுதடினேம் டத்டகறநட. றஜ ரய் 
அல்ன. கணவு ரய் ரன். ஆணரறம் அட கடிக்க னகறநட. அட ஶதரரர? 
தக்கத்ட டீ்டுச் ஶைல் ஶரய்ஶர ன்று கத்டகறநட. 
 
அன் ிறத்தடி ில்ஶ ஸ்ஶடஷண அஷடந்ரன். ி என்தட 
ரற்தட. என்தட ம்தடக்கு என ில் னகறநட. ஷட்! 
 
அன் ண்டரபத்ஶரடு டந்ட வகரண்ஶட இனந்ரன். இண்டு தர்னரங்கு 
டந்றனப்தரணர? றரில்  ில் னட வரிந்ட. ‘அப்தரடர’ ன்று ஏர் 
உற்ைரகம் உண்டரிற்று. ிறக்கு றரில் ஏடிணரல், டிஷர் ிஷன 
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றறுத்றிடுரன் ன்று அப்ஶதரடம் அனுக்கு ஜரக்கறஷ இனந்ட. 
ஆஷகரல் அன் எடங்கறஶ றன்நரன். 
 
அைனரற்ஷந வனங்கறடம் ில் ‘ர்ர்ர்ர்ர்ர்ஶநன்!’ ன்று ஊறட. அன் 
ைறரித்ரன். அட தரனத்ஷத் டடவன்று கடப்தற்குள், அனுக்கு 
அைம். டைறுனஷந ிறேந்டிட்டரன். ணறற்குள். 
 
ஞ்ைறன் அஷணத் ரண்டிட. டிஷர் அஷணப் தரர்த்டச் ைறரித்டக் 
ஷகஷ ஆட்டிணரர். வனப்னச் சூடு அஷணக் கர்வநன்று கறள்பிட. ரய் 
குஷத்ட. ஶைல் கூிட. அம்ர கத்றணரள். ரஜம் ஏட்டப் தந்த்டக்கு 
றற்தன் ஶதரன னட கரஷன னன்வணடுத்ட ஷத்ரன். 
 
‛டெ வரஃடி!‛ (ீ அறேட அறேட ைரகடம்!) ன்று தனரய்க் கத்றக் வகரண்ஶட 
இண்டு வதட்டிகறக்கறஷடில் தரய்ந்ரன். 
 
ஆஸ்தத்றரிினறனந்ட ைடனத்ஷ இவு தத்ட ிக்குத்ரன் வகரடுத்ரர்கள். 
திஶத்ஷ டீ்டுக்குள் வகரண்டு ஶதரகக் கூடரட ன்தற்கரகத் 
றண்ஷிஶனஶ என ரற்கரனறில் உட்கர ஷத்ரர்கள். ில் டிஷர் 
ைந்ஶகப்தட்டுப் திஶக் ஶதரட்டரல் உிர் ஶதரகும் அபவுக்குத் ஷனின் 
தின்தக்கம் அடிதட்டஷத் ி ரஜத்டக்குப் வதரி ஷ்டம் டம் இல்ஷன. 
ஆஸ்தத்றரிக்கரர்கறம் றுிைரக ஶஷன வைய்றனந்ரர்கள். ஆக, 
ரஜத்றன் உடம்ன தரர்ப்தற்குப் தங்கரக இல்ஷன. கறேத்றல் ஶரஜர 
ரஷனனேடன் ரப்திள்ஷபக் ஶகரனத்றல் உட்கரர்ந்றனந்ட.  
 
அம்ர அரல் இனக்க னடினேர? கநறக் கநற அறேரள். இந் 
வனரைறகள் ட்டும் அல்ன, தன வனக்கபினறனந்ட க்கள் கூட்டரக 
ந்ட தரர்த்டக் கனங்கறணரர்கள். 
 
றர் டீ்டில்ரன் தங்கஜம் இனந்ரள். அறஷட வதற்ஶநரர் றர் 
டீ்டுக்குப் ஶதரய்ிட்டரல் அள் ன் ைஶகரர்கஶபரடு இனந்ரள். 
 
‚யய்ர, டெஜஶீர?‛ (ண்டி, ீ ஶதரய்ப் தரர்க்கில்ஷனர?) ன்று அண்ன் 
ஶகட்டரன். 
 
‚தரர்க்கரஶ ன்ண? ஷதத்றக்கரப் திள்ஷப! கனறரம் ஆணப்தநம் இந் 
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ஶஷன வைய்ரல் இனந்ரஶண!‛ ன்ந தங்கஜம்  ஶதரர்ஷரல் 
ஷனஷனேம் ஶைர்த்ட னெடிக் வகரண்டரள். 
 
குபிர் ட்டும் அல்ன; கும்தஶகரத்றல் வகரசுத் வரல்ஷனனேம் அறகம். 
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எஸ்ேர் - லண்ண நியலன்  

 
னடிரகப் தரட்டிஷனேம் ஈைரக்ஷகனேம் ிட்டுச் வைல்வன்று 
ற்தரடரிற்று. ஶறம், திஷக்கப் ஶதரகறந இடத்டக்குப் தரட்டி ற்கு? 
அள் ந்ட ன்ண கரரிம் வைய்ப் ஶதரகறநரள்? டரட னடிரட, கரட 
ஶகபரட, தக்கத்றல் ந்ட றன்நரல், அடவும் வபிச்ைரக இனந்ரல்ரன் 
வரிகறநட. என கரனத்றல் தரட்டிரன் இந் டீ்டில் ல்னரஷனேம் 
ைலரட்டிணள். ஶதப்திள்ஷபகறக்வகல்னரம் கஷடைறரகப் திநந் னொத் உள்தட 
ல்னரனக்கும் தரட்டிின் ைலரட்டல் ஞரதகம் இனக்கறநட. அற்கரக இப்ஶதரட 
உதஶரகறல்னர தரட்டிஷ அஷத்டக் வகரண்டு திஷக்கப் ஶதரகறந 
இடத்டக்வகல்னரம் கூட்டிச் வைல்ன னடினேர?  
 
டீ்டில் தன ரட்கபரக இடரன் ஶதச்சு. ல்னரனம் ணித்ணிஶ 
றண்ஷில், குறனக்குப் தக்கத்றல், ஶன ஜன்ணறக்கு அனஶக அந் 
தஷ ஸ்டூஷனப் ஶதரட்டுக் வகரண்டு, தின்னநத்றல், னநரைல் ஷடில் 
ன்று இனந்டவகரண்டு 'அர்' ஶரைறத்ஷவல்னரம் ைரப்தரட்டு 
ஶஷபகபில் கூடுகறநஶதரட ஶதைறணரர்கள். னன்வணல்னரம் ைரப்தரட்டு ஶம் 
அந் டீ்டில் வ்பஶர ஆணந்ரக இனந்ட. இப்ஶதரட வல் அரிைறச் 
ஶைரறு கறஷடக்கில்ஷன கம்னம், ஶகப்ஷதனேம் வகரண்டுரன் டீ்டுப் வதண்கள் 
ைஷல் வைய்கறன்நணர். வல்ஶனரடு ஆணந் ரழ்வும் ஶதரிற்நர?  
 
அப்தடிச் வைரல்னவுங்கூடரட. இன்ணனம் ைஷனறன் திரண தங்கு ஸ்ர் 
ைறத்றிடஶ இனக்கறநட. ைக்ஷக ஶதரன்ந இந்க் கம்ஷதனேம் 
ஶகப்ஷதஷனேம்ரன் ைறத்ற ஸ்ர் ன்ணரய் தரிபிக்கப் தண்டகறநரள்? 
என ித்றல் இத்ஷண ஶரைரண றஷனிறம் ைறத்ற ஸ்ர் ட்டும் 
இல்னரல் ஶதரினந்ரல் ன்ணரினக்கும்? ஶரைறத்டப் தரர்க்கஶ 
தரய் இனக்கறநட. னென்று வதண்கறக்கும் என ஷதனுக்கும் ந்ஷரண 
அகஸ்டின் கூட ரட்டுத் வரறேத்றல் தணங்கட்ஷட உத்றத்றல் இடுப்ன 
ஶட்டிஷ அிழ்த்ட னடிச்சுப் ஶதரட்டு ரண்டு வகரண்டு றன்று வைத்டப் 
ஶதரினப்தரன்.  
 
னென்று ஶதனக்குஶ கல்ரரகறக் குந்ஷ குட்டிகறடன்ரன் 
இனக்கறநரர்கள். அகஸ்டின் ரன் னெத்ன், றறம் இஷண ம்தி டவும் 
வைய் னடிரட. அஷறரணன் ஶதரன ப்ஶதரடம் றண்ஷஷஶ 
கரத்டக் கறடப்தரன். ஆணரல் உள்றெ அப்தடில்ன அன். ைர 
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ைஞ்ைனப்தட்டன். இண்டரட ரன் ஶடிட். இன் ஷணி வதனம் 
அகஸ்டினுஷட ஷணி வதனம் எஶ வதஷ ரய்த்ட ிட்டட. 
வதரின் ஷணிஷ வதரி அனம் ன்றும், ைறன்ணன் ஷணிஷ 
ைறன்ண அனம் ன்றும் கூப்திட்டு ந்ரர்கள். ைறன்ணனுக்கு இண்டு 
ஶதனஶ ஆண்திள்ஷபகள். இட ி இர்கபின் கப்தணரர் 
ரிரமளஷட என்று ிட்ட ங்கச்ைற ரன் ஸ்ர். ரிரஸ் 
ைரகறநடக்குப் தன்ணிண்டு னத்டக்கு னன்ஶத ஸ்ர் ைறத்ற இந் 
டீ்டுக்கு ந்ட ிட்டரள். னனனுடன் ரப் திடிக்கரல் ரன் ந்ரள் 
ன்று ஸ்ஷ வகரஞ்ை கரனம் ஊவல்னரம் ஷச்ைறரகப் ஶதைறட, 
இப்ஶதரட தஷ கஷரகற ிட்டட. ஸ்ர் ைறத்ற ல்னரனக்கும் ன்ண 
ந்ரள் ன்று வைரல்ன னடிரட. அகஸ்டினுக்கும், ஶடிட்டுக்கும் அகற 
ஷணிர்கள் இனந்டம் கூட ஸ்ர் ைறத்றிடம் கரட்டிண தரைத்ஷ அந் 
ஶதஷப் வதண்கபிடம் கரட்டிணரர்கபர ன்தட ைந்ஶகஶ.  
 
ஸ்ர் ைறத்ற குட்ஷடரணள். ீண்ட கரனரகப் னன சுகத்ஷத் 
ஶடரல் இனந்ரஶனர ன்ணஶர உடம்வதல்னரம் தரர்க்கறநர்கபின் 
ஆர்த்ஷத் டெண்டுகறந ிரய் இறுகற வகட்டித்டப் ஶதரினந்ட. இற்கு 
அள் வைய்கறந கரட்டு ஶஷனகறம் என கரம் ன்று வைரல்னனரம். 
ல்னர கனப்தரணடம், இஷடிஷடஶ இப்ஶதரட ரன் ஷக்க 
ஆம்தித்றனந் ஷ னடிகள் ைறனவுரக சுனட்ஷட னடிகள். உள்தரடி 
அிகறந க்கறல்ஷன. அடஶ ரர்தகத்ஷ இன்னும் அகரணரகப் 
தண்ிட.  
 
ைறத்றக்கு ப்ஶதரடம் ஏர ஶஷன. ஶைஷன னந்ரஷண கண்ஷடக் 
கரல்கறக்கு ஶல் னஷண னடிகள் வரி ப்ஶதரடம் ற்நறச் வைனகப்தட்ஶட 
இனக்கும். ைறத்றக்குத் ந்ற உதரங்கஶபர றர்ரகத்டக்குத் ஶஷரண 
னட்டு குங்கஶபர வகரஞ்ைங்கூடக் வரிரட. இனப்தினும் ைறத்ற ஶதச்சுக்கு 
று ஶதச்சு இல்ஷன. அவ்பவு வதரி குடும்தத்ஷ ரிரசுக்குப்தின் 
றர்கறத்ட னகறநவன்நரல் த்ஷண வதரி கரரிம். இத்ஷண க்கர் 
றனத்டக்கு இவ்பவு ரணிம் ிஷக்க ஶண்டும் ன்கறந கக்வகல்னரம் 
திள்ஷபகஶப ஶதரடுகறந கக்கு. ஆணரல் டீ்டு ஶஷனகபரணரறம், கரட்டு 
ஶஷனகபரணரறம் சுக்கறல்னரல் வைய் ஶண்டுஶ. ஶஷன 
தரர்க்கறநர்கஷப உனட்டி றட்டி ஶஷன ரங்கறக் கரரிம் வைய்வப்தடி? 
ைறத்ற உனட்டல் றட்டல் ல்னரம் ன்ணவன்ஶந அநறர வதண்.  
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ிஷக்கறன்ந ைஷரகட்டும் ண்ரீ் தரய்ச்சுகறன்ந ஶரகட்டும் 
கரஷனிஶனர, றஶர அல்னட ைரந்றஶர எஶ என வதரறேட டீ்டுக் 
கரரிங்கள் ஶதரக எறந் ஶத்றல் கரட்டுக்குப் ஶதரய் னரள். அடவும் 
என ஶதனக்குப் ஶதரய்ிட்டு னகறநட ஶதரனத்ரன் இனக்கும். ஆணரல் 
ஶஷனகள் ல்னரம் ரஶண ந்றத்ரல் கட்டுண்டட ஶதரல் ஷடவதற்று 
ிடும். ைரங்கரனம் கரட்டுக்குப் ஶதரணரள் ன்நரல் இள் னகறநடக்கரக 
ததக்றனேடன் ல்னரற்ஷநனேம் குற்நம் வைரல்ன னடிரதடி வைய்ட 
ஷப்தரர்கள். ஶீட ைறத்றக்கரக இங்கறட. ஶஷனக்கரர்கறம், அந் 
ஊனஶ ைறத்றக்குக் கட்டுப்தட்டு இங்கறணட.  
 
அந் இண்டு வதண்கறஶ அனர்ரண திநிகள். னெத்ள் என வதரி 
குடும்தத்றல் னல் வதண்ரகப் திநந்ள். அள் ரன் தள்பிரட்கபிறம் 
ைரி, ந்ரட குப்ஷத ரன் கறரத்டப் தள்பிக்கூடத்றல் னடிக்கும் 
னன்ஶத னடரகற டீ்டில் இனந் ஆஶநறே னனம் ைரி, இப்ஶதரட இந் 
டீ்டின் னெத் அகஸ்டினுக்கு ந்ட ஷணிரக ரய்த்ட அனுக்கு 
னென்று வதண்கறம், என ஆண் ரகவும் வதற்றுக் வகரடுத் தின்னம் கூட 
அள் ஶதைறண ரர்த்ஷகஷப கூடஶ இனந்ட கக்கறட்டினந்ரல் 
வைரல்னறிடனரம். என ைறன டைறு ரர்த்ஷகபரட ன்னுஷட 
இனதத்றவட்டு திரத்டக்குள் ஶதைறினப்தரபர ன்தட ைந்ஶகம். றகவும் 
அப்திரி வதரி அனம். ைறத்ற அறக்வகரன ித்றல் அத்ஷ 
னஷநனேம், இன்வணரன சுற்று உநின் றில் அக்கர னஷநனேம் கூட 
ஶண்டும். ஸ்ர் வைரன்ண ைறறு ைறறு ஶஷனகஷப ணங்ஶகரல் 
வைய்டம், கன், குந்ஷகறஷட டிிகஷப ரய்க்கரறக்கு 
டுத்டச் வைன்று ஶைரப்னப் ஶதரட்டும் வினறல் கரப் ஶதரட்டு உனர்த்றனேம் 
டுத்ட, ரன்கு டித்ட ஷப்தடஶ இள் ரழ்க்ஷகின் னக்கறரண 
அறல்கள் ணனரம். ணக்வகண ஷனேம் ஸ்ரதித்டக் வகரள்ப 
ஶண்டுவன்ந ஆஷைனேம் ரரிடரட ஶகட்டு ரங்கறப் வதந 
ஶண்டுவன்ந றரத்ஷனேம் அநஶ அநறரள்.  
 
ைறன்ண அனம் றரிஷடரண குனஷட ஸ்த்ரீ. உள் தரரஷடக்கு ஶனஸ் 
தின்ணறம், தரடீஸ்கஷப ிிரண ம்ப்ரய்டரி தின்ணல்கபரறம் 
அனங்கரித்டக் வகரள்ப ஆஷைப்தட்ட வதண். வதரிஷபிட ைறக் 
குஷநரண இடத்றனறனந்ஶ ந்றனந்ரள் ணினும் இங்ஶக ந்தின் ன் 
ஶஷகஷபனேம் னந அனங்கரங்கஷபனேம் அறகம் வதனக்கறக் வகரண்டள், 
ல்ஶனரனம் கலஶஶ தடுப்தரர்கள். ச்சு இனக்கறநட. ஏஷனப்தஷ டீ்டுக்கு 
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ற்ந ரழ்ரண ச்சு அட வறும் ண் ஷ ரன் ன்நரறம் 
குந்ஷகஷபவல்னரம் கலஶ தடுத்ட உநங்கப் தண்ிிட்டு னெங்கறல் 
த்ரனரண ிப்தடிகள் கலச்ைறட நறப்ஶதரய் னனஶணரடு ச்ைறல் தடுத்ட 
உநங்கஶ ஆஷைப்தடுரள், தரட்டிக்கு ைரிரண கண் தரர்ஷனேம் 
டரட்டனம் இனந் ஶதரட ைறன்ணஷப ஶைற ன்று றட்டுரள், ன் 
னனன் ி அந்ற னனணிடம் ைம்தரறப்தற ல் வகரஞ்ைம் 
ினப்தனஷட வதண்ரன், ஆணரல் வ்ித்றறம் டத்ஷ நரள்.  
 
இணிஶல் இந் ஊரில் ன்ண இனக்கறநட? ைரத்ரங்ஶகரில் ிஷபிறம், 
றட்டிிஷபிறம் ரட்ஷடிட்டு அறத் திற்தரடும் இங்ஶக ன்ண 
இனக்கறநட?  
 
தக்கத்ட டீுகபில் ல்னரம் ஊஷ ிட்டுக் கறபம்திப் ஶதரய் ிட்டரர்கள். 
ஶனத் வனில் ஆஶப கறஷடரட ன்று ஶற்று ஈைரக்கு ந்ட 
அர்கறக்குச் வைரன்ணரன். ஊர் ைறநற ஊர் ரவணன்நரறம் இண்டு 
கஷடகள் இனந்ண. ிரதரஶ அற்றுப்ஶதரய்க் கஷடகள் இண்ஷடனேம் 
னெடிரகறிட்டட. டீ்டில் இனக்கறந வனப்னப் வதட்டி என்ஶந என்றுரன். 
ஶகப்ஷத வகரஞ்ைம் இனக்கறநட. ைறன ரட்கறக்கு னம். கம்னம் கூட 
இனக்கறநட. ஆணரல் வனப்ன வதட்டி என்ஶந என்று இனந்ரல் த்ஷண 
ரஷபக்குக் கரப்தரற்ந னடினேம்.  
 
அறரரகப் தடீி குடிக்கறநடக்கரகவன்று ஸ்ர் ைறத்றக்குத் வரிரல் 
ஶடிட் ஶற்று என குச்ைறஷக் கறறக்கறந ைத்த்ஷ ப்தடி எபிக்க னடினேம். 
இத்ஷணக்கும் அன் ைத்ம் ஶகட்கக் கூடரவன்று வடரகத்ரன் 
வதட்டிில் குச்ைறஷ உைறணரன். ஸ்ர் ைறத்ற ரட்டுத் வரறேத்றல் 
றன்நறனந்ரள். க்கத்ஷிட அறக னன் ஜரக்கறஷரக வனப்னக் 
குச்ைறஷ உைறரல் ைத்னம் குஷநரகஶ ஶகட்டட. இனந்டம் ஸ்ர் 
ைறத்றின் கரறல் ிறேந்ட ிட்டட. ரட்டுக்குத் ண்ரீ் கரட்டிக் 
வகரண்டினந்ள் அப்தடிஶ ஏடி ந்ட ிட்டரள். தற்நத்டடன் ந்ரள். 
அடுப்தடிில் வனப்ன ஜ்ரஷன னகவங்கும் ிறேந்ட வகரண்டினக்க 
தடீிஷ தற்ந ஷத்டக் வகரண்டினந்ரன் வடிட்.  
 
ைறத்ற அஷணக் ஶகட்டினந்ரல், ரகறறம் ஶதைறினந்ரல் ணசுக்குச் 
ைரரணரகப் ஶதரினக்கும். இனுக்கும் என்றும் ஶதைத் ஶரில்ஷன. 
வறுஶண எனர் னகத்ஷ எனர் என ைறநறட தரர்த்டக் 
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வகரண்டினந்ஶரடு ைரி. வறுஶண என்றும் ஶதைரல் ரன் தரர்த்டக் 
வகரண்டரர்கள். அட ஶதச்ஷை ிடக் வகரடுஷரணரக இனந்ட. 
னக்கறரக ஶடிட்ஷட றகுந் ைறத்றஷக்குள்பரக்கறற்று. ஸ்ர் 
ைறத்றிடம் இனந் ஷனேம், அன்னம் அப்ஶதரட ங்ஶக ஶதரிண? இத்ஷண 
கரனனம் ைறத்றின் ன்றப்திற்கும் அன்திற்கும் தரத்றரண அன் இந் 
என கரரித்றன் கரரக வ்பவு ரழ்ந்ட இநங்கறப் ஶதரய்ிட்டரன். 
அந் தடீிஷ னறேடரகக் குடிக்க னடிில்ஷன அணரல். ஜன்ணறக்கு 
வபிஶ டெ நறந்ட ிட்டரன்.  
 
அன்ஷநக்கு ரத்றரி கூழ் ரன் ரரகறக் இனந்ட. அந்க் கூறேக்கும் 
ஶறம் டீ்டுச் வைனவுகறக்கும்  த் ண்ரீ் கறஷடத்ட னட 
அனகற ிட்டட. ில் ஶதரகறந ஶம் தரர்த்ட ந் ஶஷன இனந்ரறம் 
ைறத்றனேம் ஈைரக்கும் ில்ஶ ஸ்ஶடனுக்குப் ஶதரக ஶண்டி ந்ட. அந் 
ன்ஜறன் டிஷரிடம் ரன் ண்னீக்கரக வ்பவு வகஞ்ை 
ஶண்டிினக்கறநட? ஸ்ர் ைறத்றிடம் ஶதசுகறந ைரக்கறல் டிஷர்கள் 
வகரஞ்ை ஶம் ரரடிிட்டுக் கஷடைறில் ண்ரீ் றநந்ட ிடுகறநரர்கள். 
ஊரில் ஜணங்கள் இனந்ஶதரட இற்கு ஶதரட்டிவ இனந்ட.ஊஷ ிட்டு 
ல்ஶனரனம் ஶதரணறல் இடவரன னரதம். ரன்ஷகந்ட ஶதஷத் ி ஶறு 
ஶதரட்டிக்கு ஆள் கறஷடரட..  
 
அன்று இவு ல்ஶனரனம் அஷகுஷநரகச் ைரப்திட்டுப் தடுத்ட ிட்டரர்கள். 
ைறன்ண அனம் ப்ஶதரஶர ச்ைறல் ஶதரய் தடுத்டக் வகரண்டரள். ஶடிட் 
வகுஶம் ஷ றண்ஷில் இனந்ட வகரண்டினந்ரன். ஸ்ர் ைறத்ற 
அஷண வ்பஶர டஷ ைரப்திடக் கூப்திட்டரள். ல்ஶனரஷனேம் 
ைரப்தரடு தண்ி அனுப்திிட்டு அணிடத்றல் ந்ட னடிகபடர்ந் அன் 
ஷகஷப் திடித்டத் டெக்கற அஷண றேந்றனக்க ஷத்ரள். அஷண, 
தின்ணரல் அடுப்தடிக்குக் கூட்டிக் வகரண்டு ஶதரய் ட்டுக்கு னன்ணரல் 
உட்கர ஷத்ரள். ஷனக் குணிந்ரஶந ைரப்திட 
ணறல்னரணரினந்ரன், ைறத்ற ஶடிட்டுஷட ரடிஷத் வரட்டு 
டெக்கற றறுத்ற, ‚ய் ைரப்திடுஶட. எங் ஶகரவல்னரம் ணக்குத் வரினேம்‛ 
ன்று வைரன்ணரள். அப்தடிஶ ஶடிட், ைறத்றின் ஸ்ணங்கள் அறேந் 
அறஷட தந் ஶரபில் ைரய்ந்ட னகத்ஷப் னஷத்டக் வகரண்டரன். 
ைறத்ற அன் னடஷகச் சுற்நறத்ட அஷணத் ஶற்நறணரள். ஶடிட் 
ஶனைரக அறேரன். ைறத்றனேம் அஷணத் தரர்த்ட ிசும்திணரள். இனனஶ 
அந் றஷனஷனேம், அறேஷகஷனேம் ினம்திணரர்கள். எனர் ீட 
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எனனக்கு இடஷ இல்னர அனர்ரண கனஷனேம், திஶஷனேம் 
சுந்ட. ஶடிட் அறேத்றல் றரறனந்ட, ஆணரல் ைறத்றனேம் அறேரஶப! 
அள், ரன் ஶடிட்டிடம் ரன் கடுஷரக டந்ட வகரண்டடக்கரக 
னத்ப்தட்டுரன் இவ்ிம் அறேகறநரபர? ஆணரல் ித்ஷச் வைரல்ன 
ஶண்டும். ஸ்னக்கு அள் னனன் னரன்மளஷட ஞரதகம் ந்ட. 
னரன்மளம், அஷணப் தற்நற ஞரதகங்கறம் இப்ஶதரட ல்ஶனரனக்கும் 
றகப் தஷ ிம். ரனக்கும் இப்ஶதரட னரன்மறன் னகம் கூட 
றஷணில் இல்ஷன. அவ்பரய் அன் கரரிங்கள் ல்னரம் 
அறக்கப்தட்டு ிட்டண. இண்டு ஶதனக்குஶ அப்ஶதரட அஷ ிடவும் 
உர்ரண கரரிம் என்றுறல்ஷன அந்ஶத்றல்.  
 
அன்று இவு ஶடிட் ச்ைறல் தடுத்ட ன்நரக றம்றனேடன் உநங்கறணரன். 
ஆணரல் ஸ்ர் ைறத்ற உநங்கில்ஷன. ஶடிட் ைரப்திட்ட வண்கனத் 
ரனத்ஷக் கூட கறேிவடுத்ட ஷக்கில்ஷன. வகுஶம்ஷ ணிஶ 
உட்கரர்ந்ட தன தஷ ரட்கஷபப் தற்நற றஷணத்டக் வகரண்ஶட இனந்ரள். 
தின்ணர் ப்ஶதரஶர தடுத்டநங்கறணரள்.  
 
ில் ண்டரபத்றல் ன்ண இனக்கறநட? அள் இந் டீ்டின் னெத் 
னகபரய் னம் ந் கரனம் னல் அறக்குக் கறஷடக்கறந ஏய்ரண 
ஶங்கபிவனல்னரம் னநரைனறல் இனந்ட வகரண்டு இந்த் 
ண்டரபத்ஷத் ரன் தரர்த்டக் வகரண்டினக்கறநரள் ண்டரபம் 
ஶதரடப்தட்டினந் இடத்றஶனஶ அப்தடிஶரணினக்கறநட. அந் ண்டரபம் 
அறக்குப் னடைரக ந்ிரண வைய்றஷனேம் அநறித்டிடில்ஷன. 
ைறன ைங்கபில் அந் ண்டரபத்றன் ீஶநற ஆடுகள் ந்ஷரகக் 
கடந்ட ஶதரகும். அறறம் குள்பரண வைம்நறரடுகள் ண்டரபத்ஷக் 
கடக்கறநஷிட வள்பரடுகள் ஶதரகறநஷஶ அறக்குப் திடித்றனக்கறநட. 
இண்டுஶ ஆட்டிணம் ரன். அறஷட டீ்டில் வள்பரட்டு ந்ஷ 
என்று இனந்ட. இற்கரகத்ரன் அள் வள்பரடுகஷப ினம்திணபரக 
இனக்கும். இப்ஶதரட அட ஶதரல் என வள்பரட்டு ந்ஷ அந்த் 
ண்டரபத்ஷக் கடந்ட றுனநம் ஶதரகரர ன்று இனந்ட. இப்ஶதரட 
ஊரில் ந்ஷ ரன் ட? ந்ஷ இனந் டீுகள் ல்னரஶ கரனறரகக் 
கறடக்கறன்நண.  
 
சும்ர கறடக்கறந ண்டரள்த்ஷப் தரர்க்கப் தரர்க்கத் ரங்க னடிர 
கஷ்டத்றல் ணட ித்ட, இப்தடிக் கஷ்டப்தடுஷிட அள் உள்ஶப 
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ஶதரய் இனக்கனரம். தள்பிக்கூடத்ஷ னெடி ிட்டதடிரல் குந்ஷகள் 
ல்னரம் றண்ஷில் தரட்டிின் தக்கத்றல் கூடிினந்ட 
ிஷபரடிக்வகரண்டினக்கறன்நண. அங்கு ஶதரய் வகரஞ்ை ஶம் இனக்கனரம். 
ஆணரல் அறல் அறக்கு இஷ்டறல்ஷன. என ிறல் இவ்ிரண 
அபற்ந கஷ்டத்ஷ அனுதிப்தஷ அள் உள்றெ ினம்திணரள் ன்ஶந 
வைரல்ன ஶண்டும். இவ்ிம் ன்ஷைக் கஷ்டப்தட ஷப்தட வரவரன 
ிஶணரரண ைந்ஶரத்ஷ ந்ட.  
 
னன்ணரறள்ப ரட்டுத்வரறேத்றல் ரடுகள் இல்ஷன. இவ்பவு 
கஷ்டறறம் ரடுகஷபக் கரப்தரற்ந ஶண்டி டறனஷ்டம். இத்ஷண 
ரறம் உஷத் அந் ரில்னர ஜீன்கஷபனேம் ங்ஶகவன்று ிட்டி 
ிட னடினேம்? ஈைரக்குரன் ண்ரீ் கூடக் கறஷடர ைரத்ரங் ஶகரில் 
ிஷபக்கு கரய்ந்ட ஶதரண னல்ஷனனேம் திர்கஷபனேம் ஶய்கறநடக்குக் 
வகரண்டு ஶதரினக்கறநரன். ஈைரக்கு ட்டும் இல்ஷனவன்நரல் ரடுகள் 
ன்ண கறஷ அஷடந்றனக்கும் ன்தஷ றஷணத்டப் தரர்க்கஶ 
னடிில்ஷன.  
 
அத்ஷஷனேம் ஈைரக்ஷகனேம் ஊரில் ிட்டுிட்டுப் ஶதரக ஶண்டுரஶ? 
இட ப்தடி?  
 
இள் அத்ஷ இபிடம் அறகம் ஶதைறணஶ கறஷடரட. இற்கு, இள் 
வதரி அனனம் என கரரக இனக்ககும். ரரிடம்ரன் அறகம் 
ஶதைறணரள்? அத்ஷிடம் ஆரண திவு உண்டு. இஷக் கற்றுத்ந்ட 
அம்ர ன்றுரன் வைரல்ன ஶண்டும். அம்ர, அப்தரவுஷட அம்ரவும் 
இறக்கு ஆச்ைறனேரண ஆனறஸ் ஆச்ைறிடம் றகவும் திரக டந்ட 
வகரண்டஷ ைறறுட னஶன தரர்த்றனக்கறநரள். வ்பஶர ிங்கள். 
ஆச்ைறக்கும் அம்ரவுக்கும் இஷடவ டந் றர்ப்ஶதர, ைறடங்கஶனர 
இல்னர அஷறனேம், அன்னம் றம்தி ைந்ஶரரண ஶதச்சுக்கஷப இள் 
ஶரில் அநறரள். ல்னரம் ஶற்ஶநர னன்றணஶர டந்ட ஶதரல் ணைறல் 
இனக்கறநட.  
 
ஆச்ைறக்கு ிரற ன்று ந்ட தடுத்டிட்டரல் அம்ரின் குடும்த 
வஜதத்றன் வதனம் தகுறனேம் ஆச்ைறக்கு ிரற வைரஸ்ப்தடஶண்டும் 
ன்ஶந ஶண்டுல்கள் இனக்கும், அம்ர தடிக்கர வதண். அம்ரின் 
வஜதம் றஷணக்க றஷணக்க ல்ஶனரனக்கும் அஷறஷத் னட. அந் 
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வஜதத்ஷ அம்ரவுக்கு ரர் வைரல்னறத் ந்ரர்கள் ன்று வரிில்ஷன. 
அம்ரஶ ஶரைறத்ட கற்றுக்வகரண்டட அந் வஜதம். ைறன்ணஞ்ைறநற 
ரர்த்ஷகள். வதனம்தரறம் டீ்டில் அன்நரடம் னங்குகறந ரர்த்ஷகள். 
றணந்ஶரறும் அம்ர வஜதம் வைய்ரட்டரள். வஜதம் வைய்கறந ஶம் 
ப்ஶதரட னம் ன்று இனக்கும். தடிக்கர வதண்ின் வஜதம் அணரல் 
ரன் வதரய்ரகப் தண்த் வரிில்ஷன ன்று ரர அடிக்கடி 
வைரல்றரர்.  
 
அம்ர ன் அத்ஷஷ கணம் தண்ிணரள். வதரி அனறற்கும் இட 
அம்ரின் றரகக் கறஷடத்ட. அம்ரஷப் ஶதரனஶ குடும்தத்றல் 
ல்ஶனரரிடனம் திரித்டடன் டந்ட வகரள்ப ஶண்டும் ன்று உள்றெப் 
ஶதரஷை ஷத்றனந் வதண் அனம்.  
 
அனம் ன்று ஶைறக்கறந எஶ ஏர் உரண ஆள் அறெரில் இனக்கறநரன். 
அறெனக்கு கலழ்ஶனரய் ஏடுகறந ரய்க்கரல் உண்டு. ரய்க்கரனறனறனந்ட 
ரன் ஊர் ஆம்தரகறநட, ரய்க்கரறக்கு அப்தரறம் கரர் ஶதரகறந ஶரடு 
ஷ வறும் ஷரக னட்வைடிகள் அடர்ந்ட கறடக்கறநட. ரய்க்கரறக்கு 
அப்தரல் ன் ஊர் பக் கூடரட ன்று வரிில்ஷன. ரய்க்கரறக்கு 
அப்தரல் ஶரடு ஷ ஊர் ப ரனக்கும் ினப்தறல்ஷன. 
ரய்க்கரனறனறனந்ஶ எவ்வரன வனக்கறம் ஆம்தரகற னடிகறன்நண. 
அனத்டஷட டீு இனக்கறன்ந வனவுக்குப் வதர் ஶகரில் வனவு. 
வறும் வைரரி ல் உள்ப வனவு அட. அனத்ட டீ்டுக்கு டக்கு டீு 
ீனரண டீு. இபீன ர்த்றல் டீ்டின் சுர்கள் இனக்கும். இந் டீ்டில் 
ரன் அனனம் ஶைறத்ட, ஶதைறச் ைறரிக்கறநன் இனந்ரன். அஷண 
அனனம் ினம்திணட வறும் ஶதச்ைறக்கரக ட்டும் இல்ஷன. அன் 
இங்ஶகனேம் ப்ஶதரரட னரன். ன் ந்ரன் ன்று வைரல்ன னடிரட. 
ந்ன் என டஷ கூட உட்கரக் கூட இல்ஷன. ன் ந்டிட்டு 
ஏடுகறநரவணன்று ரனம் கரம் வைரல்ன னடிரட. அனரட 
அநறரபர? இவ்பவு டெத்றனறனந்ட னகறநன் உட்கரக் கூட 
ினப்தறன்நற றனம்திப் ஶதரகறநரஶண? இவல்னரம் ரர் அநறக் கூடும்? 
அனத்டக்குத் வரிரல் இனக்குர?  
 
இவ்பவு றனடரண வதண்டக்கு ல்னரம் இனக்கறந டீ்டில் ன்ண 
கஷ்டம் ந்ட? டீ்டில் ரஶரடும் இஷரல் ணிஶ இனந்ட ன்ண 
ஶடுகறநரள்? ரரிடனம் வைரல்னர அள் ினப்தனம், அள் டக்கனம் 
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ரன் வ்பவு ிஶணரரணட? அனத்றன் ணஷை அள் னனனும் 
இறக்குக் வகரறேந்னுரண ஶடிட்டும் கூட அநறில்ஷன.  
 
ஈைரக் கரட்டினறனந்ட றனம்னகறந ஶரகற ிட்டட ஈைரக்குக்கு இப்ஶதரட 
கரட்டில் ந் ஶஷனனேம் இல்ஷன. அனுஷட உனகம் கரடு ன்தஷ 
ஸ்ர் ைறத்ற ட்டும் ப்தடிஶர வரிந்ட ஷத்றனந்ட விறம், 
நட்ைறனேம் றம்தி கரட்டுக்குள் அனுப்தி ந்ரள். கரட்ஷடப் தரர்க்கரல் 
இனந்ரல் ஈைரக் வைத்ஶ ஶதரரன் ஶதரன அன் கரட்ஷடப் தற்நறப் ஶதைர 
ஶஶ இல்ஷன, கரடு ஷநந்ட வகரண்டினந்ட. ிஷபச்ைறம், இநஷக் 
கறறுகபில் ரடுகபின் கறேத்டச் ைனங்ஷகச் ைத்னம் கண் னன்ணரஶனவ 
வகரஞ்ை கரனரய் ஷநந்ட ிட்டண.  
 
ஊரில் ல்ஶனரனக்கும் ஶஷரக இனந் கரட்டுக்குள் இப்ஶதரட என்றுஶ 
இல்ஷன. என வள்ஷப வில் ிஷபகறக்குள் அடிக்கறநவன்று ஈைரக்கு 
வைரல்கறநரன். வினறன் றநங்கஷப ஈைரக்கு ன்நரக அநறரன். ‚ஞ்ைள் 
வில் அடித்ரல் ரஷப ஷ னம்‛ ன்று அன் வைரன்ணரல் ஷ 
னம். ஶகரஷட கரனத்ட வினறன் றநனம், ஷகரனத்ட வினறன் 
றநனம் தற்நற ஈைரக்குத் வரிர ிறல்ஷன. ஈைரக்க்கு ிஷபகபில் 
ிஷபகறந திர்கறக்கரகவும், ஆடுரடுகறக்கரகவும் ட்டுஶ உனகத்றல் 
ரழ்ந்ட ந்ரன். ஆணரறம் ஈைரக்குப் திரிரண ிஷபகள் ல்னரம் 
ஷநந்ட வகரண்டினந்ண. கஷடைறரக றட்டி ிஷபில் ரட்ஷடிட்டு 
அறக்கப்ஶதரணஶதரட ஈைரக்கு கஞ்ைறஶ ைரப்திடரல் ரஶண ஶதரணரன். 
வ்பவு அறேரன் அன்ஷநக்கு? இத்ஷணக்கும் அன் ஶதரில் ப்ன 
என்றுறல்ஷன. ண்ஶீ இல்னரல் ரஶண வினறல் கரய்ந்ட ஶதரண 
திர்கஷப அறக்கத்ரஶண அஷணப் ஶதரகச்வைரன்ணரள் ஸ்ர் ைறத்ற. 
கரய்ந்ட ஶதரண திர்கஷப அறக்கறநவன்நரல் அனுக்கு ன்ண ஷ்டம்? 
ஆணரறம் கூட ஈைரக்கு வ்பரய் அறேரன். அன் றனம் கூட இல்ஷன 
ரன் அட.  
 
இவ்பவு அக்கறணிஷ ஶஶனினந்ட வகரட்டுகறநட ரர்? ண்னீம் 
இல்னரல், ைரப்திடத் ஶஷரண உவு வதரனட்கறம் கூட இல்னர 
ரட்கபில் தகல் ஶத்ஷ இவு றே ி ஷ அறகப்தடுத்றணட ரர்? 
கரற்று கூட எபிந்ட வகரள்ப இடம் ஶடிக் வகரண்டட. தகனறல் அபில்னர 
வபிச்ைனம் இில் தரர்த்ரஶனர னெச்ஷைத் றந ஷக்கறந இனட்டும் 
கூடிினந்ட.  
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ஸ்ர் ைறத்ற எனரள் இவு, யரிக்ஶகன் ஷனட்டின் னன்ணரல் ல்ஶனரனம் 
உட்கரர்ந்றனந் ஶதரட வைரன்ணரள் ‚இந் ரறரி ஷினட்டு இனக்கஶ 
கூடரட, இட ன் இம்னட்டு இனட்டரப் ஶதரகுடன்ஶண வரின இட 
வகடுறக்குத்ரன்‛. ல்னஶஷபரக இந் ித்ஷ ைறத்ற வைரன்ண ஶதரட 
குந்ஷகள் குறுக்கும் வடுக்குரகப் தடுத்ட உநங்கறினந்ணர். ைறன்ண 
அனத்டஷட ஷகக்குந்ஷ ட்டும் தரல் குடிக்கறநடக்கரக ிறத்றனந்ட. 
ைறத்ற கூநற ித்ஷ உ னடிர அந்க் குந்ஷகள் 
அறனஷ்டைரனறகள். இட டந்ட கூட தன ரங்கள் ஆகற ிட்டட.  
 
இப்ஶதரட இந் இரினட்டு ஶறம் வதனகற ிட்டட. றனரக்கரனத்றல் கூட 
இந் ஶரைரண இனட்டு அறில்ஷன. ஊரில் ஆட்கள் டரட்டஶ 
இல்னரல் ஶதரய்ிட்டட, இனட்ஷட ஶறம் அறகரக்கறிட்டட. டீுகபில் 
ஆட்கள் இனந்ரல், டீுகள் அஷடத்டக் கறடந்ரறம் றற்ந்ட கறடந்ரறம் 
வபிச்ைம் வனில் ந்ட கைறந்ட கறடக்கரல் ஶதரகரட. வ்பவு 
அரரஷை இனட்டரக இனந்ரறம் டீுகபினறனந்ட ஶகட்கறந ஶதச்சு 
ைத்ங்கறம், டரட்டனம் இனட்ஷட அறத்ட ிடும். இனட்ஷட அறப்தட 
இட ஶதரன என ைறநற ிஶ. இனட்ஷட ஶதரக்கறணட தஞ்ைரத்ட 
ஶதரர்டில் றறுத்றினந் ிபக்குத் டெண்கஶபர, தறஷணந்ட ரட்கறக்கு என 
டஷ சீுகறந றனர வபிச்ைஶர இல்ஷன. இனட்ஷட அறத்ட 
டீுகபினறனந்ட ஶகட்ட ஶதச்சுக்குல்கறம் டரட்டங்கறஶ. ல்னர 
டீுகபினறறம் வபிச்ைஶ இல்னரல், ிபக்குகஷப ல்னரம் தநறத்டக் 
வகரண்டினத்ரறம் கூட டீுகபில் ணிர்கள் ைறக்கறநரர்கள் ன்கறந ைறறு 
ிஶ இனட்ஷட ிட்டப் ஶதரடரணரக இனந்ட. இனட்டு ப்ஶதரடம் 
ஸ்ர் குடும்தத்டக்கு டம் னரகஶ இனந்ட இல்ஷன. இப்ஶதரட 
இனட்டு னகறந டக்கத்ஷ வினறன் வகரடுஷஷப் ஶதரல் ரங்க 
னடிில்ஷன.  
 
வில், னறேக்கனம் ரிச்ைறம் அபித்ட. வில் தகனறன் டங்கஷப 
அறகப்தடுத்றட. இனட்ஶடர விஷனப் ஶதரன ரிச்ைஷனத் ரல் 
ஶதரணரறம் இன்வணரன கரரித்ஷச் வைய்ட. அடரன் தம். வறும் 
இனட்ஷடக் கண்டு குந்ஷகள் தப்தடுகறநட ஶதரனப் தறல்ஷன. ரனம் 
ஊரில் இல்ஷன ன்தஷ, உநங்கக் கூட ிடரல் ஷடரைறக்கு வபிஶ 
றன்று தனறுத்றக் வகரண்டினந்ட இனட்டு.  
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இனட்டு கரி வதரனள், உிரில்னரட ஶதரல் ரன் இத்ஷண னனம் 
இனந்ட. இந்த் டஷ உிர் வதற்றுிட்டட ிஶணரம் ரன். ஸ்ர் 
ைறத்ற டீ்டுக்கு வபிஶ றன்று னடனடத்டக் வகரண்டினந்ட. அட 
ன்ண வைரல்றகறநட? இவ்பவு கனப்தரக, னகஶ இல்னரட வ்ிம் 
தனறுத்டகறநட? ஆணரல் உண்ஷரகஶ இவ்ிஶ இனட்டு டந்ட 
வகரண்டட. வபிரகப் ஶதைனடிரல் இனக்கனரம். ஆணரல் 
னடனடக்கறநட ன்ணவன்று டீ்டிறள்ப வதரிர்கறக்குக் ஶகட்கறநட. 
னக்கறரக ிஶகனம், அறகரனம் றம்தி ஸ்ர் ைறத்றக்கு அட 
னடனடப்தட ஶகட்கறநட. இனட்டு வைரன்ணஷக் ஶகட்டு ஷரிம் 
றம்தி ஸ்ர் ைறத்றஶ தந்ரள். இணி ீப னடிரவன்தட 
உறுறரகறிட்டட. இனட்டின் ரைகங்கள் ன்ண? ஶஶன ஏஷனகபிணரல் 
கூஷ ஶப்தட்டினந் டீுரன் அட ன்நரறம் தக்கத்டச் சுர்கள் சுட்ட 
வைங்கற்கபிணரல் கட்டப்தட்டஷ. சுர்கறக்குச் சுண்ரம்திணரல் 
னைறினந்ரர்கள். ல்ன உறுறரண சுர்கள் ரன். இனட்டு திபக்க னடிர 
சுர்கள். ம்திக்ஷகக்குநற இந்ச் சுர்கஷப கூடப் திபந்ட ிடுர? ஸ்ர் 
ைறத்ற தந்ரள். இனட்டு வைரன்ணட வகரடுஷரணட.  
 
ீனேம் உணக்குப் திரிரணர்கறம் இங்கறனந்ட ஶதரஷத் ி ஶறு 
றவன்ண? இன்னும் ஷக்கரகக் கரத்றனந்ட டிரீ்கபர? இடரன் 
ஸ்ர் ைறத்றக்கு இனட்டு வைரன்ணட. அட றணந்ஶரறும் இஷடிடரல் 
னடனடத்ட. திடிரனம் உறுறனேம் கூடி னடனடப்ன.  
 
கண்கபில் இஷகஷபச் சுற்நற ஈம் கைறந்ட வகரண்டினந்ட தரட்டிக்கு. 
ஸ்ர் ைறத்ற டீ்டில் ல்ஶனரனம் டெங்கறரண திநகு அடிக்கடி 
ஷகிபக்ஷகத் டெண்டிக் வகரண்டு ந்ட தரர்ப்தரள். அந் வபிச்ைத்றல் 
அள் கண்கபின் ஈத்றற்குப் தின்ஶண அறக்க னடிர ம்திக்ஷக 
இனக்கும். வ்பஶர னங்கபரகப் தரர்த்டக்வகரண்ஶட இனக்கறந 
கண்கறக்குள் இந் ம்திக்ஷக இனப்தட ஆச்ைரிஶ. கண்கறக்கு 
னடஷஶ ரர? இவ்பவு ீிரக ம்திக்ஷக வகரண்டு உநக்கறன்நற 
கூஷஷப் தரர்த்டக் வகரண்டு கறடக்கறநஷப ிட்டுிட்டுப் ஶதரட ி 
றவன்ண? ஈைரக்கு டஷரக இனப்தரணர? அனுக்குத் னற்க்குக் 
கூட என்றும் கறஷடரட. ஷனேம் றர்தரரல் உஷத்ரன் ன்நரறம் 
டீ்ஷட றர்கறத்ட னதர்கறக்கு இடவும் என வகௌப் திச்ைஷணரன்.  
 
கூஷில் தரர்க்க ன்ணரன் இனக்கறநட? திர்கபின் பர்ச்ைறஷக் கூடஶ 
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இனந்ட ஈைரக்கு அநறகறநட ஶதரன, கூஷ ஏஷனகஷப விறம், ஷனேம், 
கரற்றும் னடஷஷடச் வைய்ட, இற்றுக் வகரண்டினப்தஷ தரட்டி 
அநறரனர இனப்தரள்? கூஷின் ந்வந் இடத்றல் ஏஷனகள் ப்ஶதரட 
வறக்க ஆம்தித்ண ன்தட தரட்டிக்குத் வரினேம்.  
 
அன்ஷநக்கு ரத்றரி றுதடினேம் ல்ஶனரனம் கூடிணரர்கள். இனந்ட 
வகரஞ்ைம் ஶதரன ஶகப்ஷத ரவு ட்டிறஶ. கரய்ந்ட ஶதரண ைறன 
கநறஶப்திஷன இஷனகறம் வகரஞ்ைம் ண்வனேம் கூட டீ்டில் இனந்ட 
வதனம் ஆச்ைரிரண ிம். ஶகப்ஷத ரினறனந்ட ஸ்ர் கபி 
ஶதரனவரன தண்டம் கறபநறினந்ரள்.  
 
வனப்னக்கரக கஷ்டப்தட ஶண்டிட ில்ஷன. கரய்ந் சுள்பிகஷப 
இற்கரகஶ ஈைரக்கு ரர் வைய்ட வகரண்டுந்ட ஶதரட்டினந்ரன். கஷடைறத் 
ீக்குச்ைறஷப் தற்ந ஷத் ரள் னனரய் வனப்ஷத அஷரல் கரத்ட 
னகறநரர்கள். ஈைரக்கு ட்டும் கரட்டினறனந்ட ஶனைரண சுள்பி ிநகுகஷபக் 
வகரண்டு ந்ட ஶதரடரல் ஶதரினந்ரல் இடஶதரன வனப்ஷதப் தரடகரத்ட 
ஷத்றனக்க னடிரட. வனப்ன இல்னரிட்டரல் ன்ண கரரிம் டக்கும்?  
 
இவ்பவு ிசுரைரண ஊறஷண வ்ிம் ிட்டுிட்டுப் ஶதரகனடினேம்? 
திர்கஷபப் தரடகரத்ட ந்ரன். கரல்ஷடகஷபப் 
ஶதரறத்ரன்.ஷிறம், னறேக்கத்றறம் னநரைல் கிற்றுக்கட்டிஶன 
வதரடவன்று இனந்ரன். தரட்டிக்கரக ஈைரக்ஷக ைரக ிட னடினேர? 
இஶப ஶைரறு ஶதரட்டு பர்த்ட ிட்டரள், இஶப ரர்தில் னடிகள் 
தடனகறநஷனேம், ீஷை னடிகள் னஷபக்கறநஷனேம் தரர்த்ட பர்த்ரள். 
இில் த்ஷண ரள் கிற்றுக் கட்டிறக்குப் தக்கத்றல் ந்ட 
ஏஷைப்தடரல் றன்று வகரண்டு, ஈைரக்கு கறடந்ட உநங்குகறநஷப் தரர்த்டக் 
வகரண்டினந்றனக்கறநரள்? ஈைரக்கறடம் ன்ண இனக்கறநட? கரட்டு வினறல் 
அஷனந்ட கறுத் னட்டுத் ஶரனறணரல் னெடப்தட்ட உடம்ன ி ஶஶந 
ன்ண ஷத்றனக்கறநரன் ஈைரக்கு? னநரைனறல் ரட்டுத்வரறேில் றன்று 
ன்னுஷட ஶரைரண ிர்ஷ ரற்நடிக்கறந கரக்கற டிவுைஷ 
ரற்றுகறநஶதரட த்ஷணஶர டஷ ைறறுட னல் இன்றுஷிறம் 
னறே அம்ரய் ஈைரக்ஷகப் தரர்த்றனக்கறநரள்? இட ி அந் 
னடணிடம் ஈப்தஷைஶ இல்னர கண்கபில் என ஶடிக்ஷகரண தரஷண 
எபிந்ட வகரண்டினக்கறநட. அட ஆடுகஷபனேம், ரடுகஷபனேம் தரர்க்கறநஶதரட 
வரிகறந தரஷணில்ஷன, ன்நரக னற்நற பர்ந் திர்கபினூஶட டந்ட 
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ஶதரகறநஶதரட கண்கபில் றனுறனுக்கறந எபினேம் இல்ஷன. ல்னர 
ிங்கபிறம் ஶவநண என எபிஷ ஸ்ஷப் தரர்க்கறநஶதரட 
அனுஷட கண்கள் வபிிடுகறன்நண.  
 
ரனக்கும் தற்நர ைரப்தரட்ஷட ட்டுக்கபில் தநறரநறணரள் ஸ்ர் ைறத்ற. 
ைறறு குந்ஷகறக்கும் கூடப் ஶதரர ைரப்தரடு. ைறன்ண அனம் னகத்ஷத் 
டெக்கற ஷத்டக் வகரண்டரள். அட அள் இல்னரன்.  
 
‛ீங்க வண்டு ஶதனம் எங்க டீுகறக்குப் ஶதரி இரிங்க. னள்பபனேங் 
கூட்டிக்கறட்டுப் ஶதரங்க‛, ன்று வதரி அனத்ஷனேம், ைறன்ண அனத்ஷனேம் 
தரர்த்டக் ஶகட்டரள். இண்டு ஶதனம் அற்குப் தறஶன வைரல்னக் கூடரட 
ன்கறநட ஶதரன ஸ்ர் ைறத்றின் குல் இனந்ட. அர்கறம் தறஶன 
ஶதைில்ஷன.  
 
‚ீங்க வண்டு ஶதனம் ங்கூட ரங்க, டஷின ஶதரய் வகரத் ஶன 
தரப்ஶதரம், ஷ வதய்ந்ன்ணினேம் ங்ஙணரட கரனத்ஶ ஏட்ட 
ஶண்டிட ரஶண? ஈைரக்கும் ட்டும்‛  
 
இற்கும் அகஸ்டினும், ஶடிட்டும் என்றும் வைரல்னில்ஷன. வகரஞ்ை 
ஶம் கறத்ட ஶடிட் ட்டும் ஶதைறணரன். ஷகில்கபில் ஶகப்ஷதக்கபி 
திசுதிசுத்றனந்ஷ எவ்வரன ினரக ரய்க்குள் ிட்டுச் ைப்திணதடிஶ 
ஶதைறணரன்,  
 
‚தரட்டி இனக்கரபர?‛  
 
ஸ்ர் ைறத்ற அஷணத் ீர்ரணரக தரர்த்ரள். திநகு தரர்ஷஷ 
னநரைல் தக்கரய் றனப்திக் வகரண்டரள். ஶடிட் ஶகட்டற்கு ஸ்ர் 
அப்னநம் தறஶன வைரல்னில்ஷன. தடுக்கப் ஶதரகும்ஶதரட கூட தறஶன 
வைரல்னில்ஷன. ஆணரல் அன்ஷநக்கு ரத்றரிில் சுரர் என ிக்கும் 
ஶஶன நட்ைறரண கரற்று ைீ ஆம்தித்ட. அப்ஶதரட டுடீ்டில் 
குந்ஷகபின் தக்கத்றல் தடுத்றனந் ஸ்ர் ைறத்ற றேந்ட ஶதரய் 
தரட்டிின் தக்கத்றல் தடுத்டக் வகரண்டரள்.  
 
அறகரஷனிறம் அந் நட்ைறரண கரற்று ைீறக் வகரண்டினந்ட. அட 
குபிர்ந்ரல் ஷ னம். அட குபிரட. குபிர்ந்ட ஶதரக அக்கரற்றுக்கு 
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ினப்தம் இல்ஷன. வனறந்ட ஶதரினந் இண்டு கரஷப ரடுகறம் 
அடிக்கடி வதனனெச்சு ிட்டுக்வகரண்டினந்ண.  
 
அஷ அஷகுஷநரண டெக்கத்றல் னண்டு வகரண்டினந்ர்கள் ல்ஶனரனம் 
ன்நரகக் ஶகட்டினக்க னடினேம். அந் ரடுகபின் வதனனெச்ஷை அறக ஶம் 
ஶகட்க னடிரட. ரங்க னடிர ஶைரகத்ஷ ப்தடிஶர அந்ப் 
வதனனெச்ைறல் கனந்ட அந் ரடுகள் வபிிட்டுக் வகரண்டினந்ண. அந்க் 
கரற்நரட வகரஞ்ைம் வடரக ைீறினக்கனரம். னறேக்கத்ஷ சீுகறந 
கரற்றுக்கு இவ்பவு ஶகம் ஶண்டரம். கரய்ந்ட கறடக்கறந 
ஶல்கரட்டினறனந்ட அந்க் கரற்று னநப்தட்டினக்க ஶண்டும். கரற்நறல் 
கரட்டில் ிறேந்ட கறடக்கறந கரய்ந் ரட்டுச் ைரம், ஆட்டுப் திறேக்ஷக 
இஷகபின் ம் கனந்றனந்ட. ஶல் கரட்டில்ரன் கஷடைறரக இந் 
னம் அறகம் ந்ஷ ஶைர்ந்றனந்ட.  
 
தரட்டிஷ கல்னஷநத் ஶரட்டத்றற்குக் வகரண்டு ஶதரகறநடக்கு தக்கத்ட 
ஊரண குனம்னரினறனந்ட என தஷ ைப்வதட்டிஷ றகவும் வைரல்தரண 
ிஷனக்கு ஈைரக்ஶக ஷனச்சுஷரக ரங்கறக்வகரண்டு ந்ரன். அற்குள் 
ைரந்றரகற ிட்டினந்ட. தரறரிரர் ஊரில் இல்ஷனவன்று ஶகரில் 
குட்டிரர் ரன் தரஷபஞ்வைட்டி குபத்றனறனந்ட ந்றனந்ரர். ஊஷ ிட்டு 
கறபம்னகறநடக்கரகவன்று ஸ்ர் ஶைறத்ட ஷத்றனந் தத்றல் 
தரட்டிின் ைரவுச் வைனிற்கும் வகரஞ்ைம் ஶதரய்ிட்டட.  
 
ரனம் அஶில்ஷன ரநரகப் தந்ட ஶதரினந்ஷ அர்கறஷட 
கனரண னகங்கள் கரட்டிண. கல்னஷநத் ஶரட்டம் என்றும் வரஷனில் 
இல்ஷன. தக்கத்றல் ரன் இனந்ட. ஶகரில் வனிறம், ரடரக்கரர் 
வனிறம் இனந் இண்ஶட டீ்டுக்கரர்கள் வகரஞ்ை ஶம் ந்ட இனந்ட 
ிட்டுப் ஶதரய்ிட்டர்கள். டக்க டீ்டுக்குப் ஶதரய் டக்கம் ிைரரிக்கறந 
வதரறுப்ஷத அவ்பவு ஶனைரகத் ட்டிக் கறத்ட ிட னடினேம் ரணர?  
 
ஸ்ர் ைறத்றக்கு ட்டும், தரட்டிின் ஈம் றம்தி கண்கள் கூஷஷப் 
தரர்த்ட றஷன குத்ற றன்நட அடிக்கடி ஞரதகத்றற்கு ந்ட வகரண்ஶட 
இனந்ட. வகு கரனம் ஷ அந்க் கண்கஷப அள் நக்கரல் 
இனந்ரள் 
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தலட்தட - பொ லாசுகி 
 
ரைல் ஷ ந்ட றன்று ங்கறத் றனம்திணரர் உஸ்ரணி. பர்ந் 
உடஷன ரற்கரனறில் கறடத்றக்வகரண்டு ிநகுச்  ைரம்தல் கறடக்கும் 
கப்தடுப்திற்குள் கண்கஷபச் வைறத்றினந்ஷண அட 
அஷப்னக்குல் ைனணப்தடுத்ில்ஷன. 
 
‚வதரணரச்ைர....‛ 
 
‚-------------‛ 
 
‚கஶண வதரணரச்ைர‛ 
 
‚----------------‛ 
 
‚ைலக்கறம் ந்டிடுஶன். டீ்டிஶனஶ இன. குடிக்கநரணர வகரஞ்ைம் 
ைரப்திட்ட திநகு குடி, உடம்ன ரங்கரட.‛ வகட்டுச் ைலறந்ட வகரண்டினக்கறந 
கணட உடல் றஷனக்கரக வபிப்தட்ட வதனனெச்சுடன் உஸ்ரணி 
தடிிநங்கறணரர். வகரறேத் னனற ரறரி றறரய் அஷனந்ட வகரண்டினப்தரன் 
வதரணரச்ைர. ஶைர்ந்ரற் ஶதரன என ி ஶம் டீ்டில் றஷனக்குர அன் 
கரல்கள். த்ம் உஷநந்ட ஶதரகறந இவுக் குபிரில், அகரன ஶங்கபில் 
உநங்குற்கு டீு றனம்னகறநன். என ண்தணின் தின்ணரல் அர்ந்ட 
ஷதக்கறஶனர, ணித் ஷடிஶனர னம் கஷண றர்தரர்த்ட, உஸ்ரணி 
ஜன்ணஷனப் திடித்தடி றன்நறனப்தரர். கன் ஶரட்டத்றனறனக்கும்ஶதரட ைறன 
டஷகள் அனம் வைல்டண்டு. கூனறப் வதண்கறடன் ைறரிப்ன 
அட்ஷடனேரினப்தரன் வதரணரச்ைர. அப்தரஷக் கண்டடம், கடுகடுப்தரய் 
ஶஷன ரங்குதன் ஶதரன அர்கஷப அட்டுரன். ைறன றறடங்கள் 
றன்நறனந்ட னன்ணஷக ணடடன் உஸ்ரணி னநப்தடுரர். ைரிில் இநங்கற 
அனிப்தரனத்ஷக் கடப்தற்கு னன்தரகஶ தின்ணரனறனந்ட னம் 
வதரணரச்ைரின் தரட்டு. அறடிரண ஶதச்ஷைனேம் ைறரிப்ஷதனேம் ஶதரண இடம் 
வரிரனரக்கற டீ்ஶடரட னடக்கறிட்டரஶ ரைய்ர, ைரிரணர 
இவல்னரம். உரித் ஆட்டுத் ஶரனரய்த் டண்டு கறடக்கறநரன் ன் கன். 
 
சூரின் ஶகத்டள் ஶைரம்திினந்ரன். கரஷனின் ங்கனரண 
வபிச்ைத்ஶரடு ஷனச் ைரிவுகபின் வைறேஷஷ இன்னும் 
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ஶதரர்த்றினந்ட தணி. கடக்கரல்ஷ வரபவரபப்தரய் ஷடில் 
அஷைந்ட கனப்ன கூர்க் உஷட. ிர ரட்கபில் ட்டுஶ அிப் தடுரல் 
தடிந்ட ஶதரண தஶீர ரைஷண. ஶரபினறனந்ட குறுக்ஶக வரடங்கற 
ைங்கறனறின் இடுப்ன னடிச்ைறல் இஷக்கப்தட்டினந் குறுரபின் ஷகப்திடி 
ைற்று டனஶநறினந்ட. றஷணரய் டுத்ட ஷத்றனந் ப்தர் ஷதஷத் 
வரட்டுப் தரர்த்டக்வகரண்டரர். ந்ட உைற னடஷஷச் ைலண்டிப் தரர்க்கும் 
குபினக்கு ரர்ஶதரடு ஷககஷப அஷத்ட வடரக டந்டக் 
வகரண்டினந்ரர். றின் இனனநனம் ண்டிக்கறடந் ஊர னர்கள் 
ஷடஷத் ட்டுதடுத்றற்று. ஶற்நறனந்ஷ ிட இன்று அறகம். அடுத் 
ரட்கபில் இஷனகஶப வரிரல் வதனகும் ஶதரனறனக்கறநட. இடரஶண 
தனம். வதரணரச்ைரின் அம்ர இனந்ரல் இஷகள் கரஶரிம்னுக்கு 
ரஷனரகும். குபினக்வகல்னரம் தப்தடரல் னப்தநறக்கவன்ஶந வில் 
னனன் றேந்டிடுரள். இவு ரனக்கும் வரிரல் னர்ந் னக்கஷப 
ிடினறல் தரர்க்கறந ைந்ஶரத்ஷ அனுதிக்கத் வரிந்றனந்ட. 
வதரணரச்ைர ைறறுணரக இனந்ஶதரட இந்ப் னக்கஷப அனுக்குச் சூட்டி, 
ைறறுறகபின் உஷடஷ இல் வதற்று அிித்ட - என வதண் 
குந்ஷஷப் ஶதரன்ந எப்தஷணில் ஶதரட்ஶடர டுத்ட ஷத்றனந்ரள். 
 
டெத்றனறனந்ஶ ண்டதத்றன் னகப்திறள்ப ‘அப்தர் ஶகரடர ைரஜ்’ னும் 
ரர்த்ஷகள் வபிநறனேம் ைறன றேத்டக்கள் அறந்டம் வரிந்ண. ரன 
கண்டுவகரள்கறநரர்கள் இஷவல்னரம். கூர்க் ஆச்ைரப்தடி டப்தன் 
ஷணப் தரர்க்க னடிகறநட. ைண்ஷட ைச்ைின் ஶதரட எனத்னக்வகரனத்ர் 
வட்டிக் வகரள்றம்ஶதரடரன் னெரஷகபின் ஶட்ஷடப் னத்ற வரிகறநட. 
ற்நதடி றஜ கூர்க் ன்று னுறல்ஷன. கல்ரம் கனரறன்னு 
னம்ஶதரட வைய்கறந ைடங்குகவபல்னரம் கூட வகரஞ்ை ரஷபக்குத்ரன். 
திள்ஷபகஷப வபிரடு, வபி ரறனம்னு தடிக்க அனுப்திிடுகறநரர்கள். 
அடகள் தடிக்கப் ஶதரணஶதரட கத்டக்கறட்ட தக்கத்ஷவல்னரம் இங்ஶகனேம் 
டத் ஆம்திச்ைரச்சு. டரணரறம் ரஷைர, இந் டிக்ஶகரி ண்ில் 
கூர்க்க வதரநந் எனர் ந் றஷனிஶனனேம் ரக்குத் நக்கூடரட. 
 
வபிஶ தஷநடிப்தர்கஷபச் சுற்நற ஆடிக்வகரண்டினந்ட ைறறு கூட்டம். 
அவ்ப்ஶதரட டந்டதிவரத் இஷைக்கனிினறனந்ட திபிநற ஏஷை ஶறம் 
அர்கஷப உற்ைரகப்தடுத்றட. னடப்னட ணிர்கபரய் தனர் ரைனனஶக 
றன்று ஆடுதர்கஷபப் தரர்த்றனந்ரர்கள். வபிரட்கள். ரப்திள்ஷப 
உநவுகபரினக்கனரம். உஸ்ரணி டேஷவுத் ஶரத்ஷத் ரண்டும்ஶதரட 
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ஏட்டனம் ஷடனேரக ந்ட றர்வகரண்டரர் ரஷைர. 
 
குணிந்ட உஸ்ரணிின் தரங்கஷப னென்று னஷந வரட்டு வஞ்ைறல் 
எற்நறக்வகரள்ப, ன் இடடஷகஷ ரர்தில் ஷத்ட ஶஶன னகனர்த்ற 
ரஷைரின் ைறத்றற்குஶல் ீண்ட னக்கத்ரல் ஆைறர்றத்ரர் 
உஸ்ரணி. தவ்ரக உள்ஶப அஷத்டச் வைல்னப்தடுஷகில் ரஷைரின் 
கனப்ன அங்கறஷ உரிஷனேடன், ைரிப்தடுத்றிட்டு ‚ல்னரம் 
னஷநப்தடிரஶண ரஷைர‛ ன்நரர் ஶனைரண அறகரத் ஶரஷில். 
 
‚ஆரம். கலனரிற்கு இறவனல்னரம் ம்திக்ஷகில்ஷன. ரன்ரன் 
வைரல்னறப் னரிச்ஶைன். ைறறுசுகள் வைரல்றஶன்னு ம்ை 
தக்கத்ஷவல்னரம் ிட னடினேர...‛ 
 
‚ிடக்கூடரட ரஷைர. கூடரட. வரம்த கரனம் வபிஶ ஶதரய் 
தடிச்ைள்ஶப, ரநறப்ஶதரய்ட்டரள். ஷணஶர இறேத்டக்கறட்டு ர என 
‘கூர்க்’கர தரத்ட கரனறச்ைரஶப - அடஷக்கும் ைந்ஶரம்.‛ 
 
ிஸ்ரரண யரனறல் ரிஷைில் அஷந்றனந் இனக்ஷககபில் என்நறல் 
உஸ்ரணி அர்ந்ரர். அனகறல் உட்கரந்றனந்ர்கஷப ஶரட்டறட்டு - 
வனறரண னன்ணஷகில் இழ்கள் ிரி ஷனனத்ஷ ீி ிட்டுக் 
வகரண்டரர். 
 
கூட்டம் ஶை ஆம்தித்றனந்ட. றடீவன்று றேம் உத் ைறரிப்னகறம் 
ததப்தரய் ஶஷன வும் ைப்னம் கூடவங்கும். ண்க் கரகற 
ஶஜரடஷண ஶர்த்றஷ குந்ஷகள் கைறரகப் திய்த்டப் தரர்த்ட 
ைறஷத்ரர்கள். வபிினறனந்ட ந் ரபகறக்கு உள்ஶபனேம் ைறனர் ஶைர்ந்ட 
ஆடத்வரடங்கறணரர்கள். இனர் இஷஶைர்ந்ட ஆடும் ஶதரட்டி ஆட்டத்றல் 
எனர் ைட்வடன்று டண அஷைஷ ரற்நறணரல் ஶைர்ந்ட ஆடுதனம் 
வரடினேம் ரறன்நற ஆட்டத்ஷ அஶஶதரல் ரற்நறரக ஶண்டும். 
ஆடம் வதண்டரய் ஆடும்ஶதரட ஶரற்றுப்ஶதரய் அைடுறதர்கள் 
அஶணகரக ஆண்கபரகத்ரன் இனக்கறநரர்கள். ஶரற்ந ஆண்கன் வட்கற 
அந் இடத்ஷிட்டு கனம்தடிக்கு கறண்டனரல் டத்டதர்கள் வதண்கள். 
திநழ்ந்டம் னஷந நறனேம் ஆடப்தடும் டணத்ஷ வறுப்னடன் 
தரர்த்டக்வகரண்டினந் உஸ்ரணிக்கு அனஶக தினு ந்ட றன்று 
ண்டிிட்டரள். றேந்ட றன்று ஆைற ங்கற தக்கத்ட இனக்ஷகஷக் 
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கரட்டிணரர். றுத்ட ஷிஶனஶ கரனனகறல் உட்கரர்ந் ங்ஷகின் 
ைறத்ஷ தரிவுடன் வரட்டண ில்கள். 
 
‛வரம்த ரபரச்சு உன்ஷணப் தரர்த்ட... ம், வைௌக்கறம்ரஶண. ீனேம் 
கறிரிட்டு ஶ ஶதரனறனக்கு. ஷனில் தரற ஷச்ைரச்சு. 
ரஷைரிற்கு அக்கர ரறரிினக்ஶக‛ அண்னுக்கு ட்டும் ஶகட்கும் 
வடரண குனறல், ‚ீங்க கல்ரத்டக்கு  ரட்டீங்கன்னு வணச்ஶைன்‛ 
ன்நரள். உஸ்ரணி ைற்றுக் குணிந்ட வைிடுத்டக் வகரண்டரர். 
 
‚அப்தடிவல்னரம் ன் றஷணக்கறந தினு. ரர் ரிட்டரறம் ரன் ரல் 
இனக்க னடினேர? ரம் றர்தரர்க்கறநதடிர ல்னரம் டக்குட. ரஷக் 
குத்ம் வைரல்நட இடக்வகல்னரம்... ைரிரன்னு த்டக்க ஶண்டிடரன்.‛ 
தினுின் கண்கபினறனந்ட ீர் உறர்ஷக் கண்டு தட்டரய் ‚அரஶ! 
அரஶ தினு. வதரண்டக்கு அம்ர ீ. ரனம் தரத்டடப் ஶதரநரங்க, ீ 
ன்ண வைய்ஶ தரம். உம்ஶஶன ணக்வகரண்டம் னத்றல்ஶன. 
னத்ப்தட்டினந்ர இங்ஶக ந்ட உட்கரர்ந்றனப்ஶதணர. கறனரக்குட்டிக்கு 
இட ைந்ஶரம்ணர ணக்கும் ரன்‛ கணிந்ட குஷந்ட குல்வரணி. ஷன 
னெடி டிஷ இறேத்ட தினு கண்கஷபனேம் னகத்ஷனேம் டஷடத்டக் 
வகரண்டரள். 
 
‚வதரணரச்ைர ப்தடிினக்கரன்.‛ 
 
‚வகரஞ்ைம் ரபரணர ல்னரம் ைரிரகும்.‛ 
 
‛ைறன்ண ைறஶனர்ந்ட வைரல்னறச்வைரல்னற பர்த்டிட்டு இப்ஶதரட இப்தடி 
னடினேடன்ணர வ்பவு ஶஷணப்தட்டினப்தரன். கரனறச்ைஷண 
கல்ரம் தண்ஶனன்ணர வைத்டப்ஶதரஶன்னு றட்டுகறநரள் அண்ர 
இள். றறர். வரம்தப் தடிக்க ச்ைறட்ஶடரம் தரனங்க அந்த் றறனரன்.‛ 
 
‚அஷபத் றட்டரஶ. அப்ஶதரவல்னரம் ரஷைர கூடத்ரன் கறனரஷ 
வதரணரச்ைரிற்கரகத்ரன் வதத்றனக்ஶகன்னு அடிக்கடி வைரல்னறட்டினப்தரன். 
அஶண ைம்ப்தட்டு வைய்னேம்ஶதரட ீ ன்ண தண் னடினேம்... ைரி 
ஶதரகட்டும். ரப்திள்ஷபப் ஷதன் ரனன்னு வரிஷனஶ. இன்னும் 
ண்டதத்டக்கு அஷத்ட ில்ஷனர....‛ 
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வபிஶ ஆட்டக்கரர் த்றில் டப்னட்டினேடன் ள்பரடுதஷண 
தரர்ஷில் சுட்டிணரள். 
 
‚வதரி ைறக்கரஶணர...‛ 
 
‚அங்கப்தர டிறல் ச்ைறனக்கரனண்ர.‛ 
 
‛ைரிரன்! ரன் டீ்ஶனர்ந்ட இவ்பவு டெம் டந்ஶ ஶன். ன் டீ்டுக்கு 
ந்ர ன் னகறம் இப்தடித்ரன் இனக்கடம்.... தக்கரணரக் வகடச்ைட 
கறனரவுக்குப் தரக்கறம்.‛ 
 
ீண்டும் கண்கபில் ீர் டபிர்க்க, ‚ன்ஷண ன்ணிச்சுடுங்கண்ர‛ ன்நரள் 
தினு. ‚ன்ணிக்கநரட! ங்ஶகர்ந்ட கத்டக்கறட்ட இப்தடிவல்னரம் ஶதை, ைரி 
றேந்டஶதர. ஶதரய் ஆகஶண்டிஷப் தரன. ரன் இனந்ட வநக் 
குடிச்ைறட்டு றன்னுட்டுரன் ஶதரஶன். ஷத வகரண்டு ந்றனக்ஶகன் 
தரத்டக்க....‛ டுத்ட ஷத்றனந் ப்தர் திபரடஷ வபிஶ உனிக் 
கரண்தித்டம் அஷறரகச் ைறரித்ட தினு அகன்நரள். 
 
உஸ்ரணி றேந்ட ஷநரக கறப்தஷநப் தக்கம் வைன்று ப்தர் திபரடஷ 
வரஷடிடுக்கறல் ைரிரகப் வதரனத்றக்வகரண்டு ந்ரர். அகரண வதரி 
டிஶக்கபில் ிஸ்கற றம்தி கண்ரடிக் குஷபகஷபச் சுந்ட 
ரிஷைரக ிறஶரகறத்ட ந்ரர்கள். டம்தி ஷ ிரிப்தில் வநறத்ட 
ட. ைறறுக ைறறுக சுஷத்டப் தனகறணரர் உஸ்ரன். வதண்கபிடனம் ைறறு 
திள்ஷபகபிடத்டம் ிறஶரகம் வகரஞ்ைம் ரரபரகஶ. ஶஷப்தட்டுக் 
ஶகட்தர்கறக்கு ட்டும் ைறகவட். கல்ரத்றற்கரக ரற்தரிம் 
னொதரய்க்கு டஷககஷப வதங்கறெரில் இனந்ட ரஷைர ரங்கற 
ந்றனப்தரக தக்கத்றனறனந்ர்கள் ஶதைறக் வகரண்டரர்கள். ிப்ன 
ஶலீட்டரல் உஸ்ரணி ஶறம் இண்டு குஷபகள் வதற்றுப் தனகறணரர். 
ைறநறட ஶத்றல் ைறறுீனக்கரக வதரனத்ப்தட்ட ஷத ஶனைரக ஶடிட்டினந்ட 
உஷடக்குள். 
 
திடித்ட ஷத்றனந் கரஶரிம்னுக்கு ைறன வதரி உர்க 
டப்னட்டிகஷப ஷத்ட ங்கற ரஷப உர்த்ற ைறன ைம்திர 
ரர்த்ஷகஷப உச்ைரித்ட னடிந்டம் - க்கஷப றவறஶ இனந் 
இண்டு ணிஷநகறக்கு அனங்கரிப்தற்கரக அஷத்டச் வைன்நணர். கூட 
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த்றில் என தபீ்தரஷ ஷத்ட அஷணத்டஷக டஷனேம் கனந்ட 
கரக்வடில் ரரிக்கும் ஶஷன டந்டவகரண்டினந்ட. குடிில் ங்கற 
ிறேந் ம் ைறநரர்கஷப அம்ரக்கள் டெக்கறச் வைன்று ரனக்கும் இஷடனைறு 
இல்னரதடி சுஶரங்கபில் கறடத்றணர். ஶதரஷ உந் அணரரைரய் 
டணரடும் ங்கள் திள்ஷபகஷப ரத்மல்த்டடன் கறழ்ந்ட தரர்த்ணர் 
ைறனர். 
 
வபிஶ இஷைத்டக் வகரண்டினந்ர்கபில் எனன் ஷதில் ந்ட னொதரய் 
ரவபரன்ஷநத் றித்ட - அனக்கு இஷ்டரண இஷைனத்ஷச் வைரல்னறக் 
வகரடுத்ட அர்கள் அஷ ரைறப்தட ஶகட்டு உஸ்ரணினேம் டணரடிணரர். 
நரக ஆடிர்கபிடம் வைரன்ணரர். ‚தரர்த்டக் வகரள்றங்கள்! இடரன் 
கூர்க் டணம், இப்தடித்ரன் ஆட ஶண்டும்.‛ உஷட ிர்ஷில் ஷண 
ஆட்ட னஷணப்தினறனந்ஷ வதண் திள்ஷபக்கு னரிிட 
ஶண்டுவன்று ரஷைர உள்ஶப அஷத்டப் ஶதரணரர். 
 
அனங்கரம் னர்த்றரகற ரப்திள்ஷபனேம் வதண்டம் அனகனஶக 
அர்த்ப்தட்டினந்ரர்கள். றஶ வள்பித்ட்டில் குஷந் னரி. 
கூடஶ றஷந எடித் ஈர்க்குச்ைறகறம். எவ்வரனத்ரக குச்ைறில் 
னரிஷத் வரட்வடடுத்ட க்கபின் உள்பங்ஷககபில் 
ரழ்த்டக்கஶபரடு தறத்ரர்கள். கறனரின் ஶரற குச்ைறின் என 
னஷணஷ தல்னறல் கடித்ட கூரக்கறக்வகரண்டு னரிஷத் வரட்டு 
கணின் ஷகில் வகரஞ்ைம் தனரக அறேத்றணரள். சுனக்வகன்ந 
னறில் னன்ணஷகனேடம் தரர்த்ரன் அன். ‚இட ஶதரரட, ைீவ் கறட்ஶட 
ஶயர்தின் வகரடுத்ட னரிஷ ஷக்கச் வைரல்னர....‛ கரனன் கரறல் 
ைன்ணரகக் கறசுகறசுத்ரள் கறனர. இனனக்கும் னரிிடுஷகில் ‚என 
கூர்க் ம்தறகபர ரடம் க்கஶப....‛ ண ரழ்த்ற ந்ட ீண்டும் 
உஸ்ரணி டஷத் வரடர்ந்ரர். ஷகஷ ிரித்ட கன் அர்ந்றனந் 
இடத்றல் என கம் வதரணரச்ைர இனந்ட ஷநந்ரன். 
 
ஷில் ஏங்கற ைீப்தட்ட தரட்டில் உஷடந்ட ைறநற கூடவங்கும் 
ைறநல்கபரய்க் கலறநங்கறண. உநக்கத்றனறனந் உஸ்ரணி தநறவறேந்ட 
தரர்த்ரர். ிர்த்ட னெச்ைறஷக்க ஷஷப் தரர்த்டக்வகரண்டினந்ரன் 
வதரணரச்ைர. கண்ரடிச் ைறல்றகபின்ீட கரல்தட்டுிடரல் அஷத்ட 
கஷண ரற்கரனறக்குள் அறேத்றணரர். ‚வகரஞ்ைம் ைரந்ரின வதரணரச்ைர! 
பர்ந் ஷதணில்ஶன... அஷறரின. இப்தடிவல்னரம் வைய்னரர ீ‛ 
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ஷில் கறடந் தரற உஷடந் தரட்டிஷன டுத்ட ஆஶைங்வகரண்டணரய் 
ரிந்ட வகரண்டினந் கப்தடுப்திற்க்குள் நறந்ரன். உஸ்ரணி இறுக்கரய் 
அஷத்டக் வகரண்டு ஆரய்ப் ஶதைறணரர். ஶதச்ைறஷடில் குல் கம்றட. 
‚இப்தடிச் வைய்ஷவல்னரம் றறுத்றிடு கஶண. ைறத்ஷரினக்கு 
ணக்கு. அள் ட்டும்ரணர வதண். அள் இல்னரிட்டரல் இன்வணரனத்ற. 
இவ்பவுரன் ிம். உன்ஷண ைறஷத்டக்வகரள்ரல் ன்ண 
டந்டிடப்ஶதரகறநட. ரன் இன்னும் ைரகில்ஷனடர வதரணரச்ைர, 
அஷபிடவும் அற்னரண வதண்வரனத்றஷ உணக்குக் வகரண்டு 
னஶன். ணஷை அனட்டிக் வகரள்பரல் அஷப நக்கத்ரன் ஶடம் 
ீ.‛ அனரரிினறனந்ட என னற தரட்டிஷன டுத்டத் றநந்ட டம்பரின் 
ிபிம்ன ஷ ஊற்நற வதரணரச்ைரின் அத்றல் தறத்ரர். 
 
ரப்திள்ஷப வதண்டக்கு கனகி கட்டிரிற்று. இனஷனேம் என்நரய் 
உட்கரஷத்ட கறேத்றனறனந்ட னங்கரல்கஷப ஷநக்கும் ிரக 
தட்டுத்டிஷக் கட்டிணரர்கள். அனகறஶனஶ வதரி தரத்றத்றல் அரிைற. 
ஆண்கறக்கும் வதண்கறக்கும் ணித்ணிஶ ரிஷைஷந்ட. ரிஷைில் 
னதர்கள் தரத்றத்றனறனந்ட டுத் வகரஞ்ைம் அரிைறஷ க்கபின் 
தட்டு ிரிப்தினறட்ட திநகு அன்தபிப்னகஷபக் வகரடுத்டச் வைன்நணர். 
உஸ்ரணிின் னஷந னம்ஶதரட ன் ஶரறத்ஷக் கற்நற 
கனுக்கு அிித்ரர். ன் ிறக்குப் வதரனந்ரல் வதரிரினந் 
ங்க ஶரறம் கன்று ிரனறனக்க கன் ஷகஷ 
னெடிக்வகரண்டரன். 
 
ினந்றல் தன்நறிஷநச்ைறனேம் கரக்வடில் டவும் தரிரநப்தட்டண. 
கூடுனரக தனப்ன ீனம் ஶகரடஷ வரட்டினேம். றர்ரிஷைில் அர்ந்ட 
ைரப்திட்டுக் வகரண்டினந் கறனரிடம்  - கனுக்கு இஷநச்ைற 
ஊட்டிிடச் வைரல்னற ஜரஷட வைய்ட உஸ்ரணி தனரகச் ைறரித்ரர். 
ைறரிப்தின் ஶகத்றல் ரினறனந்ட இஷநச்ைறத் டடக்குகள் வபிந்ட 
ிறேந்ண. தக்கத்றல் ைரப்திட்டுக் வகரண்டினந்ஷண உஷடக்குள் உப்திப் 
தனத்றனந் ன் ைறறுீர்ப்ஷதஷ வரட்டுப் தரர்க்கச் வைரல்னற 
ஆணந்ப்தட்டுக்வகரண்டரர். குடித்ர்கள் ஶதரஷிநங்கற ைரப்திட 
ஶண்டுவன்தற்கரக வகரண்டுந்ட ஷக்கப்தட்ட டிகரக்ன் டீிறம் என 
குஷப குடித்டஷத்ரர் உஸ்ரணி. 
 
கப்தணிடறனந்ட டம்பஷப் வதற்று எஶ னெச்ைறல் கரனற வைய்ட டம்பஷக் 
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கலஶ ஷப்தற்குக் குணிந்ன் - அப்தடிஶ னங்கரல்கபிஷடில் 
னகத்ஷ ஷநத்டக்வகரண்டு குறங்கறறேரன். வைய்நறரட றஷகத்டப் 
ஶதரணரர் உஸ்ரணி. அனம் கண்கனங்கற ரர்த்ஷகபற்று வதரணரச்ைரின் 
அறனம் னடஷகத் டிதடிினந்ரர். இவுகபில் இஷப்ஶதரன ரட 
டந்ட வகரண்டுரன் இனக்கறநட - கறனரின் றனம் 
றச்ைிக்கப்தட்டறனறனந்ட. ‛அள் உன்ஷணக் கரனறக்கில்ஷனஶ, ீரஶண 
அஷப ினம்திக் வகரண்டினந்ரய். ீ அறேகறன்ந தரம் அஷபத் வரட 
ஶண்டரம். ஶதரகட்டும் ிடு. ஶதரகறந இடத்றல் ல்னர இனக்கட்டும்....‛ என 
தரம்ஷதப்ஶதரன ைட்வடன்று ஷன றறர்த்றப் தரர்த்ரன் வதரணரச்ைர. 
‚இனக்கட்டும். ைந்ஶரர இனக்கட்டும். ரன் இஶ ஊர்ஶன இனக்க 
னடிரட. இனக்கநஷ ித்டட்டு ர ங்ஶகரட ஶதரிடனரம்...‛ என 
டிஷச் சுனட்டி ஷகில் ஷத்டக்வகரண்டு ஷில் கறடந் தரட்டில் 
ைறநல்கஷப உஸ்ரணி என்று ஶைர்த்ரர். 
 
‚வகரஞ்ைம்  ஶரைறத்டப் ஶதசுகறநரர ீ. ஆறு றே ஷனனஷநகபரக ரழ்ந் 
இடத்ஷிட்டு என வதண்டக்கரகப் ஶதரய்ிடனடினே... ன்ஷணப் ஶதரன 
இல்னரிட்டரறம் ீ என ஶகரஷரக ரநரல் இனக்கடம்.‛ 
 
‚இங்ஶக ரர் இனக்கர உங்கறக்கு. ரனக்கும் ர ஶஷப்தடஶன. 
ல்ஶனரனக்கும் தம் இனந்ர ஶதரடம். ம்ஶஶன ம்திக்ஷகினந் 
ன்ஶணரட னநப்தட்டு ரங்க. இணிஶறம் ரன் இங்ஶக இனந்ரல் 
ஷதத்றம் திடிச்ைறரன் ைரக ஶண்டிினக்கும்.‛ 
 
வரடிில் ைறணம் கவ்ிக்வகரள்ப றன்நதடி உஸ்ரணி னஷநத்ரர். 
ைறப்ஶதநறண ிறகள். ‚இட உன் ஶதச்சுரணர வதரணரச்ைர! வதரத்றப் வதரத்ற 
பர்த்ட உன்ஷண என வதண் திள்ஷபரக்கறட்டஶணரன்னு ைந்ஶகர 
இனக்கு. ஶஷக்கறகர கஷனப்தடுஶந என்றுறல்னர 
கரரித்டக்வகல்னரம். ம்ை வகௌத்ஷனேம் வதரனட்தடுத்ர எனத்றக்கரக 
ஏடிப்ஶதரிடனரம்னு வைரல்நன் ‘கூர்க்’கர இனக்க னடிரட. உணக்கு 
ினப்தறனந்ர வைரல்ற. இந் இஶ வைத்டப் ஶதரஶநன். ரன் வைத்திநகு 
ீ ங்ஶக ஶண்டுரணரறம் ஶதர...‛ தக்கத்றனர்ந்ட கன் ஶரஷபப் தற்நற 
டிில் ைரய்த்டக் வகரண்டரர். 
 
‚இன்னும் குந்ஷரகஶ இனக்கறநரஶ கஶண. உணக்கு ன் ஷதத்றம் 
திடிக்கடம், ன் ைரகடம். உணக்கரகத்ரஶண ன்ஷணக் கரப்தரத்றட்டு 
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இனக்ஶகன். ணம் வதரறுக்கஷனடர ணக்கு, ைரகந அபவுக்கர 
டிஞ்ைறனக்ஶக. ஶதரிடனரம். ங்ஶக ஶதரகனரம்னு வணக்கநஶர அங்ஶக 
ஶதரிடனரம். உன்ஷணிட னக்கறரணட ணக்கு ன்ண இனக்கு. ஶதரிட 
ஶண்டிடரன்... டெங்கு அஷறர. டெங்கறடு வதரணரச்ைர. ல்னரம் 
ல்னதடிரகும்.‛ ஆஜரனுதரகுரண ன் கஷண வகுஶம் 
ட்டிக்வகரண்டினந்டிட்டு ிபக்ஷக அஷத்ரர். ஜன்ணஷனத் றநந்டம் 
குப்வதன்று னகத்றனஷநந்ட குபிர். டெத்ட ஷனனகடுகபின் ிபிம்னகள் 
ஶனைரகத் வரிந்ண. ஶடிஶர றஷன ஶகரனத்றன் உச்ை ிபக்கு தணிில் 
ஷநந்ட ங்கனரண வைம்னள்பிரினந்ட. 
 
தித்றஶகரக அஷக்கப்தட்ட ிபக்குகபின் திகரைத்றற்கு இனள் ைற்றுத் 
வரஷனஶ எடங்கறக் வகரண்டட. டகறஷில் குபிர் உஷநக்கில்ஷன 
ரனக்கும். இஷடிடர ஆட்டத்றல் ஶதரஷ ினகறர்கள் உள்ஶப 
வைன்று ஊற்நறக்வகரண்டு ந்ரர்கள். இற்கரக உள்ஶப வைல்ட 
அவைௌகரிரகப் தட்டரல் வபிஶ வகரண்டு ப்தட்டட தபீ்தரய். 
ிபக்கறனறனந்ட நற ிறேந் வட்டுக்கறபிவரன்று டிற்குள் 
த்பித்ட. ம்தட அடி வரஷனில் ண்டதத்ஷப் தரர்த்தடி கறனர 
றறுத்ற ஷக்கப்தட்டரள். தரற றம்தி தன்ணரீ்ப் தரஷணஷ ஷனில் 
ஷத்டப் திடித்றனந்ரள். தரஷணக்குள் ஶரஜர இழ்கள் றந்ண. 
 
அள் தின்ணரல் ஶரற ைீவ். கறனரிற்கு றர்ப்னநரய் னென்நடி 
டெத்றல் கணின் ம்தி ஆர்ப்தரட்டரய் ஆடிக்வகரண்டினந்ரன். 
அனகறஶனஶ அன் அம்ர, கனுக்கு ஆட்டக் கறபர்ச்ைற குன்நறிடரறனக்க 
ைரிரண ிகறத்றல் ட கனந்ட வகரடுத்டக் வகரண்டினந்ரள். ஶகம் 
ிஞ்ைறப்ஶதரய் இண்வடரனம் கறனரின் ஶல் ித்வரிஶ 
கறனரிற்கு னன்ணரல் ைீவ் றன்றுவகரண்டரள். ரப்திள்ஷபத் ம்திின் 
வதஷக் ஶகட்டுத் வரிந்டவகரண்டு, ‛ிடரஶ சுகறர்த்! என அடிகூட 
ிட்டுக்வகரடுக்கரஶ. அள் உள்ஶப டேஷந்டிட்டரல் உன்ஷணனேம் உன் 
அண்ஷணனேம் திரித்டிடுரள். ிடரஶ‛ உக்கச் ைத்றட்டரர் உஸ்ரணி. 
ஶம் கடந்டவகரண்டினந்ட. எஶ இடத்றல்  - உச்ை வநறில் 
கஷபப்தஷடரல் ஆடிக் வகரண்டினந்ரன். ைறன டஷகள் ைீின் 
ஶஶன ிறேந்ரன். ஶஶன ிறேந்ஷண ஷகப்னடன் ினக்கற றற்க 
ஷத்ரள் ைீவ். சுகறர்த் ைலக்கறம் ழீ்ந்ட கறனர உள்ஶப ஶதரற்கரக 
கரட்டரண டஷ வதண் டீ்டரர் வகரண்டு ந்ட வகரடுத்ரர்கள். சுகறர்த் 
அஷ ட்டிிட்டு தக்கத்றனறனந்ஷணப் திடித்ட அணிடத்றல் றற்க 
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ஷத்ரன். ‚இங்ஶகஶ றன்று ஆடிக்வகரண்டின. ந்டிடுகறஶநன்‛ ன்று 
வைரல்னற அனுக்குத் ஶஷரணஷ ஶஷரண கனஷில் தனகற ந்ட 
- இடத்ஷப் வதற்றுக்வகரண்டு ஆடிணரன். ஷனில் தரஷணச் சுஷில் 
வபிந்ரள் கறனர. ைீிடம் ஶகட்டரன் சுகறர்த். ‚என னத்ம் னகறநரர, 
இண்டடி றிடுகறஶநன்.‛ 
 
‚இண்டடி ஶண்டரம். தத்டி ிட்டுக் வகரடுக்கறநரர?‛ ைீிடறனந்ட 
கன்ணத்றல் என னத்ம் வதற்றுக்வகரண்டு தின்ணரல் வைன்று ஆடிணரன். 
வதண்டம் ஶரறனேம் தத்டி னன்ஶணநறணரர்கள். கறண்டறம் ைறரிப்னரய் 
உஸ்ரணி இஷந்ரர். ‚அஶட சுகறர்த் ஷடர என னத்த்டக்குப் தத்டி 
டெர. இட அறரம்...‛ 
 
‚ன்ஷணனேம் அண்ஷணனேம் திரித்ட ிடுரர ீ? ரட்ஶடன் ன்று வைரல், 
ந்டி றிடுகறஶநன்....‛ கறனர தத்டி ஶண்டுவன்நரள். 
 
சுகறர்த் ஆட்டத்றஶனஶ ஷனரட்டி றுத்ரன். 
 
‚னடிரட ந்டிரன்.‛ 
 
‚ைரி திரித்டிடரட்ஶடன் உங்கஷப‛ ன்று கறனர எத்டக் வகரள்பவும், 
சுகறர்த் ந்டி தின்ணகர்ந்ரன். ைீவ், அள் கன்ணத்ஷக் கறள்பிப் தரர்க்க 
அனுறத்ற்கரகவும் - அன் அஷகப் னகழ்ந்ற்கரகவும் ஶறம் ைறன 
அடிகள் ைறஷக வகரடுத்ரன். 
 
ண்டதத்றற்குச் சுரர் இனதடி டெம் வனங்கற திநகு ந் ைைத்றற்கும் 
கட்டுப்தடரல் ஆட்டத்றல் ீிரணரன். அணரக ணறங்கற 
றவகரடுத்ரல்ரன் ஆிற்று ன்ந றஷனில் - அஷைவு னனப்தடரல் 
கரற்வதனினரல் கறனர கமறரக னன்ந்ட வகரண்டினந்ரள். ைற்றுத் 
ள்பி கஶகரங்கள் டுில் ஆடிக் வகரண்டினந் ரப்திள்ஷப 
அங்கறனந்தடிஶ கூச்ைனறட்டரன். ‚கர்கறநரள் தரர் சுகறர்த்! அவ்பவு ைலக்கறம் 
ிட்டுிடரஶ!‛ தஷநஶரஷைரல் அன் வைரல்ட ைரிரகக் ஶகட்கரல், 
அண்ன் ிட்டுக் வகரடுக்கச் வைரல்கறநரன் ணக்கனற சுகறர்த் ‚னடிரட!‛ 
ன்நனநறணரன். சுகறர்த்ஷ ிஷில் தடுக்க ஷக்க வதண்டீ்டரனம் - 
இன்னும் ீண்ட ஶம் வதண்ஷத் டுத்ட ஷப்தற்கரக ரப்திள்ஷப 
டீ்டரனம் அர் றகபில் னற்ைறத்டக் வகரண்டினந்ணர். 
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ைரக்கஷடில் ிறேந்டிட்ட ரப்திள்ஷபின் ண்தன் எனனுக்கு ஶதரஷ 
வபிற்கரண ைறச்னஷகஷபச் வைய்டிட்டு ைறறுீர்ப்ஷத அஷை 
டந்டந் உஸ்ரணி ‚ஶதரகட்டும் ிடு. வ்பவு ஶம்ரன் ஷனில் 
தரஷணனேடன் றற்தரள் தரம்‛ ன்நரர். ஶறம் ைக்றஶந 
ஆடிக்வகரண்டினப்தணின் கரடகபில் அர் வைரன்ணட ிில்ஷன. அன் 
அம்ரிடம் அனுக்கு றகப் திடித் டின் வதஷச் வைரல்னற அஷக் 
வகரண்டு னம்தடி ிணரன். வைன்று வகரண்டினக்கும் அறக்குக் ஶகட்க 
ஶண்டும் ன்தற்கரக அணநறரல் தக்கரட்டில் ஏடி ினகற 
‚கறபரமறல் ஊற்ந ஶண்டரம் - தரட்டிஷனத் றநந்ட அப்தடிஶ டுத்ட ர‛ 
ன்று வைரல்னற னடிப்தற்குள் வதண்டம் ஶரறனேம் அஷணக் கடந்ட 
தரய்ச்ைனரய் உள்ஶப ஏடிணரர்கள். 
 
அர்ந்தடிஶ வதரணரச்ைர வபிக்கறபம்த ஆத்ரகறக் வகரண்டினந் 
ந்ஷஷ வநறத்டப் தரர்த்ரன். ஸ்வட்டர் ஷககபினறனந்ட ஷகஷ 
டுத்ட வஞ்ஶைரடு ஶைர்த்றனந்ரன். ஶரபின் இனனநனம் ஸ்வட்டரின் ீள் 
ஷககள் கூடரய்த் வரங்கற அஷைந்ண. 
 
‚ீங்கள் ஶதரகத்ரன் ஶண்டுர?‛ அந்ப் தனகலணரண ஶகள்ி தறல் 
வகரண்டு ில்ஷன. ஸ்வட்டனக்குள் ஷககஷபத் றித்டக் வகரண்டு 
உள்பங்ஷககஷபத் ஶய்த்டக் கன்ணத்றல் ஷத்டக்வகரண்டரன். ிற 
ைறந்ட வறத்றனந்ட னகம். உட்டில் ஶரல் வடிப்னகஷப ரரல் 
டிக் வகரண்டரன். 
 
‚அந்க் கல்ரத்றற்கு ீங்கள் ஶதரக ஶண்டரம். அட உங்கள் கனுக்கு 
டக்க ஶண்டி கல்ரம்‛ தரண கனப்ன உஷட அிந்ட 
ஶரற்ைங்கறனறஷப் வதரனத்றக் வகரண்டினந்ரர் உஸ்ரணி. 
 
‚உங்கறக்கு ரன் ஶண்டுவன்நரல் ஶதரக ஶண்டரம். உங்கள் ங்ஷக 
கள் றனம்ரன் னக்கறவன்நரல் ரரபரகப் ஶதரய்க் வகரள்பனரம்‛ 
உஸ்ரணி அந் ீர்க்கரண ச்ைரிக்ஷகக்கரகப் னன்ணஷகத்ரர். 
கண்ரடினன் றன்று ரட ிட்டுப் ஶதரினக்கறநரவண ைரிதரர்த்டக் 
வகரண்டரர். ீட்டி சுட்டுில் ஶகரதத்றல் டுங்க கண்ரடிக்குள்பினந்ட 
கன் ஶதைறணரன், ‚ீங்கள் றனம்தி னம்ஶதரட ரன் இங்ஶக 
இனக்கரட்ஶடன்...‛ கஷடைறரக ன் ப்தர் ஷதஷத் ஶடுறல் 
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னஷணந்ரர். ிரக்கரனங்கபில் அறகம் குடிக்க ஶனம்ஶதரட அட 
இல்னரல் னடிறல்ஷன. ஶஷை இறேப்தஷநினறனந்ஷ உஷடக்குள் 
ஷத்டக்வகரண்டு - னடகறன் தின்ஶண டஷபக்கும் தரர்ஷக்கு றர்ிஷண 
டவும் கரட்டரல் ரைஷன ஶரக்கற டந்ரர். கம்தீரினந்ட ஷட. 
 
உஸ்ரணி, னடிந்ஷில் குடித்டம் - டணரடினேம் அர்ந்ட 
றன்நறனந்ரர். ள்பரட்டத்ஷ ஷநப்தட ைறரினந்ட. 
இபட்டங்கவபல்னரம் இன்னும் ஆடிக்வகரண்டுரணினந்ணர். ப்தடி 
றரகப் தனகற ஶதரஷஷத் க்கஷத்டக் வகரள்ப ஶண்டுவன்தறல் 
வதண்கள் ஶர்ந்றனந்ணர். ைரிந் ஆண்கஷபச் சுட்டிக்கரட்டி வதண்கள் ஶதைறச் 
ைறரித்ஶதரட - ிறேந்ர்கபின் ஷணிகள் வட்கறணரர்கள். 
 
ஷனவட்டப்தட்ட ரஷங்கள் ஶதரடரண இஷடவபிில் ரிஷைரக 
ஊன்நப்தட்டினந்ண. அன்றுரன் வட்டப்தட்ட வைறேஷரண ங்கள். 
அன் ட்டரண ஶற்பத்றல் குச்ைற வைனகற சுற்நப்தட்டினந்ட னச்ைம். 
ங்கஷபச் சுற்நறறம் ீர் வபித்ட ஷ டப்னரக்கப்தட்டினந்ட. 
ங்கஷபச் சூழ்ந்ட கூட்டம். ரப்திள்ஷபின் ரய்ரன் னஷநக்கு 
எனர் ந்ரர். ீபரண ரவபரன்று வகரடுக்கப்தடவும் - ரபின் 
னஷணரல் ரம் வட்டுற்குரி ங்கபின் உச்ைறிறள்ப னச்ைத்ஷ 
அகற்நறப்ஶதரட்டரர். ிபிம்தின் கூர்ஷில் எபிறபினம் ரள் ந்ற 
உச்ைரடணங்கறடன் தின்ஶணரக்கற உர்ந்ட. திநகு அஷட்டரய்ச் சுன்று 
த்ஷத் டண்டித்ட. தஷநஶரஷைனேம் உர்ச்ைறக் கூறம் கலஶ - 
தள்பத்ரக்கறன் டீுகஷபனேம் வரட்வடறேப்திண. எவ்வரன னம் 
வட்டப்தடும்ஶதரட ஶல்ஸ்ரிக்குத் ரிட ஶதஶரஷை. ங்கபின் 
அனகறஶனஶ றன்று - ஷடில்னரல் வட்டுண்டு ி ஶண்டுவண 
கன் தரர்த்றனந்ரன். ரப்திள்ஷப ப்ன ங்கள் வட்டுப்தட்டு 
னடிற்குக் கரத்றனந்ட ரவபௌ உஸ்ரணி வதற்றுக் வகரண்டரர் 
வதண்டக்குத் ரய்ரணரய். 
 
இண்டு ஷககபரறம் ரஷப உர்த்ற ந்றம் வைரல்ற்கு அறக 
ஶரணட. உச்ைறப்னச்ைத்ஷ ீக்கற திநகு அட ரள்சீ்ைறல் டண்டரகற 
ிறேந்ட ம். அட ஶக அஷைில் அறர்ந்ரடும் ைறறுீர்ப்தந்ட ங்கும் 
ைறரிப்ஷதத் டெிட. அடக்க னடிரல் ிற்ஷநப் திடித்டக்வகரண்டு 
ஆண்கறம் வதண்அறம் ைறரித்ரர்கள். உஷடத்டக்வகரண்டு தநீறட்ட ைறரிப்தரல் 
தஷநடிப்தர்கபரறம் இஷைக்க னடிில்ஷன. குறடதன் குஷனத் 
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ஷில் ஊன்நற அன்ஶல் வற்நறஷ னட்டுக்வகரடுத்ட ஷநரகச் 
ைறரித்ரன். தினு ர்ைங்கடரக அண்ஷணஶ தரர்த்டக்வகரண்டினந்ரள். 
உஸ்ரணினேம் ைறரித்டக்வகரண்டுரன் ம் வட்டிணரர். எவ்வரன 
த்ஷனேம் வட்டி றறனம்ஶதரட கன் றற்கும் இடத்ஷ கணித்டக் 
வகரண்டரர். இன்னும் எஶ என ம். இஶரடு றனம் னடிந்ட. 
கன் றற்கும் தக்கத்றல் ரகரக ள்பி றன்றுவகரண்டரர். னகத்றல் 
ைறரிப்தில்ஷன. ஶதரஷின் அஷனக்கறப்தில்ஷன. ைர் கணரய் கூர்ந் 
ிறகபில் ஶட்ஷடக்கஷப. ரஷப தக்கரட்டில் ஏங்கறணரர் உஸ்ரணி. 
சுரைம் றநறட. கஷடைற னம் ைரய்ந்வுடன் ீி இஷை 
னக்கத்றற்கு ைறக்ஷஞ வகரடுப்தற்கரக என ஷகஷ உஶ 
டெக்கறினந்ரன் கன். இறுற னஷநரக ைீப்தட்ட ரள் றன்ணல் 
வநறப்தரய் ந்ட கணின் அடிிற்நறல் ஆப்தறந்ட றன்நஷ, னனன் 
குிப் தரர்த்டக்வகரண்டினந்ணர் அஷணனம். 
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ப்பாச்சி - உா தகஸ்லரி 

 
 
தில் ஷஶர ஶட நற அப்தர இநங்கும்ஶதரட ஶவநரன வதரனஷபக் 
ஷகில் ஷத்றனந்ரர். கடந் கரனத்றன் டெசு அர் ீட ங்கனரகப் 
தடிந்றனந்ட. தஷ வதரனள்கஶபரடு ஞரதகங்கஷபனேம் உனட்டிக் 
கஷபத்டக் கணிந் னகம். அப்தர அனுஷக் கூப்திட்டரர் - ந் வரடிிறம் 
ிறேந்ட ைறறுற்கரண அச்சுறுத்ல்கஶபரடு அை ரழ்ில் ிபிம்தில் 
ள்பரடும் அனர்ரணவரன குந்ஷக் கத்ஷத் ன்ணினறனந்ட 
ஶைகரித்ட அபில் ட்டுிட ஶண்டும், உடணடிரக. என ரரஜரனப் 
னன்ணஷகஶரடு அஷ அனுிடம் ீட்டிணரர். ைறநற, தஷ ஞ்ைள் 
டிப்ஷதில் தத்றரகச் சுற்நற வதரட்டனம், திரிதடர வதரட்டனத்றன் 
ைலகரண ர்த்ஷ அனு என றறடம் னட்டிப் தரர்த்ட ைறத்ரள். உள்ஶப 
ன்ண? தணங்கறங்குக் கட்டு? வதன்ைறல் டப்தர? சுனட்டி ைறத்றக் கஷப் 
னத்கம்? ட்டு ட அனுிற்கு இந்ப் னறரின் றகறல் ரங்க 
னடிில்ஷன. அப்தரின் ஆர்ஶர அட இறக்குப் திடித்றனக்க 
ஶண்டுஶ ன்தரக இனந்ட. அை அைரகப் திரித்ஶதரட வபிஶ 
ந்ட கரி த்ரனரண ைறநற வதண்டனம். அனுஷட தஷஶ 
அனுிற்குப் னடஷரணரிற்று. வய் ிக்கறகங்கபின் திஷதடர 
அஶகர, இந்றங்கள் டப்தி திபரஸ்டிக் வதரம்ஷகபின் 
வரண்ஷத்ணஶர ப்ஶதர அற்கறல்ஷன. ில்கஷப உறுத்ர 
ைலரண வைரவைரப்ன. இரண திடிரணத்றற்கு டரண ைறற்றுடல்; ீண்டு 
டங்கற ஷககள்; என தடீத்றல் றறுத்ப்தட்ட கரல்கள்; ரழ்னறன் 
ஶைரகத்ஷ ஷபஶகரடுகறக்குள் றஷநத் கண்கள்; உஷநந் உடுகள். 
'ஷய, தின்ணல்கூட ஶதரட்டினக்கப்தர.' அனு எவ்வரன்நரகத் டிப் 
தரர்த்ரள் அறைரக. 'எவ்வரன அடிறம் இஷச் வைடக்கற ச்ைணின் 
ில்வரற, உபிின் எனற' ன்று அப்தர னங்ஷக, கரல்கள் ற்றும் 
னகத்றல் இனக்கறந ைறறுஶஷககஷபக் கரட்டிச் வைரன்ணரர். திநகு 
அறஷட றஷகப்ஷதத் றனப்றஶரடு தரர்த்தடி, னற ிஷபரட்டுத் 
ஶரறனேடணரண ணிஷஷ அனுறக்கும் ிரக அங்கறனந்ட கர்ந்ரர். 
 
ச் வைப்னகள், ைறறு அடுப்ன, தரஷண, ைட்டி, ைனம், குடம், கண்டி ன்று 
றர்கரனச் ைஷல் அஷநின் ரறரி அள் ைறறு ஷககபில் திச் 
ைஷந்ட அஷபக் கஷபப்னநச் வைய்ட. ட்டத் ண்டரபத்றல் ஏடும் 
குட்டி ினறன் கூல் ஶைரகத்றன் றஷன வஞ்சுள் னசுகறநட. கறபி, ஷணர, 
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னநர ன்று தநஷ வதரம்ஷகபின் வரறஶர ைர ஶகங்கஷபத் டரிக் 
வகரண்டினக்கறநட. திபரஸ்டிக் னேறகள் அள் கற்தஷணின் கணம் 
ரபரட்டர வனறஶரடு இனக்கறநரர்கள். 
 
அம்ர ைஷல், கறேவுல், டஷத்ல், டஷடத்ல் ண ந் ஶனம் 
ஶஷனகஶபரடினக்கறநரள். திநகு ங்கச்ைறப் தரப்தரின் குஞ்சுக் ஷக, 
கரல்கறக்கு ண்விட்டு ீி, கரனறல் குப்னநப் ஶதரட்டுக் 
குபிக்கஷக்கறநரள். டட்டிச் ைரம்திரிப் னஷக கரட்டி, வஞ்ஶைரடு 
அஷத்டச் ஶைஷனரல் னெடி னெஷனில் உட்கரர்ந்றனக்கறநரள் வடுஶம். 
 
'அம்ர ரன் உன் டிில் தடுத்டக்கட்டுர?' 
 
'இன்னும் ைறன்ணக் குந்ஷர ீ?' வஞ்சு ஷ ஶஶடநற கர்ப்த 
ிற்ஶநரடு அம்ரவுக்குப் ஶதைறணரஶன னெச்ைறஷக்கறநட. அள் தகறர்ந்ட 
னம் அன்தின் ஶதரரஷ அனுஷ அறேத்டகறநட. 
 
அப்தர வத்ஷில் ைரய்ந்ட டக்கற உர்த்ற கரல்கபில் ங்கச்ைறப் 
தரப்தரஷக் கறடத்ற டெரிரட்டுகறநரர். கறறகறறப்ஷதஷ ஆட்டி தரப்தரிற்கு 
ிஷபரட்டுக் கரட்டுகறநரர். 'ங்கு, அக்கு' ன்று தரப்தரஶரடு ஶதசுகறநரர். 
 
'அப்த, இந்க் கஷின அந் ரஜர...' ன்ன அனு ஷரட ஶகட்டரல்., 
'வதரி னுைறஶதரல் ன்ண ஶகள்ி ஷ ஷனு, சும்ர இன' ன்று 
அட்டுகறநரர். 
 
'ரன் ரர்? வதரிபர, ைறன்ணபர, ீஶ வைரல்' அனு ஶகட்ஷகில் 
ப்தரச்ைற வௌணரய் ிறக்கும். 
 
'ணக்கு ரரினக்கர? ரன் ணி.' அனுின் னஷநிடல்கஷப அட 
அக்கஷநஶரடு ஶகட்கும். சுடுகரஷத் ஷில் உைற அன் கன்ணத்றல் 
ஷத்ரல் 'ஆ, வதரசுக்குஶ' ன்று னகத்ஷக் ஶகரடம். வகரடுக்கரப்னபிப் 
தத்றன் வகரட்ஷடில், உட்தறேப்னத் ஶரல் ஶைம் அஷடரல் ஶல் 
கறுப்னத் ஶரஷன உரித்ட றஷன ஶல் ஷத்ரல் தகல் கணவும் தனறக்கும் 
ன்கறந அனுின் ம்திக்ஷககறக்கு 'ஆரஞ்ைரற' ஶதரடும். அள் 
றர்ரிக்கறந தள்பிகபில் ரிரக, வரட்டில்கபில் திள்ஷபரக, ைறன 
ஶம் அம்ரரக, கணவுனக ஶஷரக ந் ஶனம் 
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அனுஶரடினக்கும். 
 
ப்தரச்ைற னற கஷகஷப அறக்குச் வைரல்றம்ஶதரட, அன் கண்கபில் 
ீன எபி தடனம். ப்தரச்ைற த்றன்  இரினந்ஶதரட அநறந் 
கஷகள், ம் ரஷண னத்றட்ட தைக் கஷகள், ஷத்டபிக்குள் 
ிரிந் ரணிற் கஷகள்... அள் ல்னர ரறம் ரட என கஷின் 
டிில் உநங்கறணரள். 
 
னடங்கள் அஷப உனகறப் னறரக ரர்த்ண. ீண்டு, றனுறனுக்கறந 
ஷககள்; றண்ட ஶரள்கள்; குஷந்ட, ஷபந் இடுப்ன, குபில் அஷநில் 
ன் ரர்தின் அனம்னகபில் னன் னஷநரக ில் தட்டஶதரட தந்ட, 
தநற ப்தரச்ைறிடம் ஏடி ந்ட வைரன்ணரள். அட ணட ைறநற கூம்ன டி 
னஷனகஷப அறக்குக் கரட்டிட. 
 
அள் குபில் அஷநக் கவுகஷப னெடித் ன்ஷணத் ணிப்தடுத்றக் 
வகரள்றல் அம்ரிற்குக் ஆங்கம். 'ரன் ஷன ஶய்ட ிடஶநஶண' 
ன்கறநரள். 
 
'எண்டம் ஶரம்' ன்று அனு ினகுகறநரள். அம்ர ணக்கும் 
அறக்கும் இஷடஶ ள்பத் ள்ப னஷபத்ரடும் றஷகஷப ினக்க 
னன்று, ரண்டி னன்ஶணறுஷகில் னறட னறரய் றஷகள் வதனகக் 
கண்டு றண்டரள். றந்ரண வல்னற றஷக்குப் தின்னநம் வரினேம் 
கபின் டிக்ஶகரடுகஷப னடத் ித்ரள். 
 
ல்ஶனரனம் டெங்கும் இவுகபில் அனுின்  தடுக்ஷகஶரம் அம்ர 
உட்கரர்ந்றனப்தரள். அனுின் உநக்கத்றல் ஊடுனி வனடும் அம்ரின் 
ிறப்ன. உள்பங்ஷக அனுின் உடல் ீட எற்நற எற்நற ஷஶர ஷஶர 
ஶடும். 'ன்ணம்ர?' தரற ிறப்தில் அனு ஶகட்டரல் தற்நரகக் ஷகஷ 
இறேத்டக்வகரண்டு, 'எண்டறல்ஷன' ண னணகற, னடகு கரட்டிப் தடுத்டக் 
வகரள்ரள். அம்ரின் னடகறனறனந்ட ிறகறம் ிணரக்கறம் ன் ீட 
வதரறஷ அனுரல் அநற னடினேம். 
 
தள்பிக்குக் கறபம்னம் ஶம் இப்ஶதரவல்னரம் ஶனரஷடஷச் ைரிரகப் 
ஶதரடுட அம்ரரன், ைரங்கரனம் அள்  தத்ட றறடம் ரறத்ரல் , 
ரைனறல் அம்ர தநறத் ித்ட றற்கறநரள். ங்ஶக ஶதரணரறம் அம்ரின் 
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கண்கபின் ககப்னம் றனடம் அஷடகரக்கறநட. 
 
ன் அர்ிறம் ஆணந்த்றறம் ப்தரச்ைற ங்குஷனேம் எபிர்ஷனேம் 
கண்டு அனு ிக்கறநரள். ன்ஷண அச்சுறுத்வும் கறபர்த்வும் வைய்கறந 
டம்தல்கஷப ப்தரச்ைறிடனம் கரண்கறநரள். கட்னனணரகர கறர்கபரல் 
ரன் ப்தரச்ைறஶரடு என்றுஷ உர்கறநரள். 
 
ப்தரச்ைறின் றநந் உடல், ஶகரடுகள் ரண்டி றபினம் ிறகள், இடுப்னம் 
டங்கற ஷகனேம் உனரக்கும் இஷடவபி அஷணத்ஷனேம் உநறஞ்ைத் 
றநந் உடுஶதரல் ிரினேம். அனுின் உனகம் அற்குள் றேக்கற, கர்ந்ட, 
சுனங்கும். 
 
ைறறுறகள் அனுஷ ிஷபரடக் கூப்திட்டு உடு திடக்கறத் றனம்னகறநரர்கள். 
கூடத்டத் ஷில் னடிவுற்று ஆடும் வரஷனக் கரட்ைறின் எபி 
வபிவுகள், இில் ஊறும் இனள், ஜன்ணல் கவுகள் கரற்நறல் அஷனக்கற, 
அனு கட்டில் ஏத்றல் சுனண்டினப்தரள். ஶஷஜில் இனக்கும் 
ப்தரச்ைறின் கண்கள் அஷபத் ரனரட்டும் வல்னற ஷனகஷபப் 
தின்னுகறன்நண. அன் னஷனகள் உறர்ந்ட ரர்வதங்கும் றடீவண ிர் 
அடர்ந்றனக்கறநட. ஷபந்ட இடுப்ன ஶரகற , உடல் றடம் அஷடந்ட, 
ஷபந் ீஷைஶரடு அட வதற்ந ஆண் டிம் ிைறத்றரனேம் 
ினப்தத்றற்குரிரகவும் இனக்கறநட. அட வடரக கர்ந்ட அள் 
தடுக்ஷகின் அனகறல் ந்ட. அன் ீண்ட றல் கட்டினறல் குிந்ட 
அனுஷ அனந்றட. திநகு அட வத்ஷ னறேடம் ணட கரி 
ம்னகஷப ிரித்டம் அஷ னற னற உனங்கஷப ஷந்ண.; டண்டு 
டண்டரக. அம்னனறரர கஷகபில் அைறபங்குரிகஷப ஷபத்டக் 
குறஷில் ற்றுகறந இபைணின் ஷககள். ைறணிரக்கபில் கரனறஷத் 
டத்ற ஏடுகறந கரனணின் கரல்கள். வரஷனக்கரட்ைறில் கண் ங்கற 
வதண்ின் கன்ணங்கபில் னத்றடுகறந உடுகள். வனஶரங்கபில், 
கூட்டங்கபில் அள் ீட வநறத்ட , உர்ஷச் வைரடுக்கறச் ைறறட்டுகறந 
கண்கள். இன்னும் அம்ரின் இரண ைரல்கள், அப்தரின் உக்கறக் 
கர்ச்ைறஶரடரண அஷைவுகள், அத்ஷணனேம் ைறந்ற றற்டண்டங்கள், 
அனர்ரண னங்கபில் குஷந்ட கூடி உனரகறநரன் எனன். அள் 
எனஶதரடம் கண்டிர, ஆணரல் ப்ஶதரடம் அறள் அஷைந்தடிினந் 
அன், அந் ஊடுனல் ணக்கு ஶர்ஷத் ரஶணற்று கணம் வகரள்ப 
னடிட ன்ண அறைம்? ணக்கு ட்டுஶரகினந் அந்ங்கத்றன் 
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றஷைகபில் அன் சுரீணம் வகரள்ட குபிர்ந் ததப்தரகப் னக்கறநட. 
அந் இவு, கரஷனின் அைத்றறம் உஷடதடரட ீண்டட. அனு 
ஶவநப்ஶதரடம் ஶதரனன்நற ன் உடஷன றகவும் ஶைறத்ரள். கணின் 
கைறத்ஷப் தடக்கற றப்தில் தகல்கபினந்ண. தள்பி னடிந்டம் ரி 
ந்ட அஷப அள்றகறந ப்தரச்ைற; 'ன் ஶனட்?' ன்று 'உம்'வன்நரகறந 
அன் னகம்; ீள்கறந கைறக் வகரஞ்ைல்கள்; அம்ர இல்னர ஶம் இடும் 
னத்ங்கள்; அள் தடுக்ஷகில் அறக்கு னன்தரகஶ ஆக்கறறத்றனக்கறந 
அன். ஶதரர்ஷக்குள் அனுின் ஷகப்திடிில் இனக்கறந ப்தரச்ைறஷ 
அம்ர திடுங்க னற்ைறத்ரல், டெக்கத்றறம் இறுகப் தற்நறக் வகரள்கறநரள். 
அன் ிரிந் ஷககறக்குள் ன்ஷணப் வதரறந்டம், ரர்ன னடிகஷபச் 
சுனட்டி ிஷபரடினேம் ீஷை டேணிஷ இறேத்டச் ைறரித்டம் ஶரள்கபில் 
றுக்வகன்று வைல்னரய்க் கறள்பினேம் அள் ஶங்கள் கறறகறறக்கும். 
ரதங்கபின் தடிகபில் சுன்நறநங்குகறநரள் அள். அகனவும் ணறன்நற 
அறவும் டிின்நற ஶட்ஷகின் ிபிம்தஷனகபில் டேணிப் தரம் 
அஷபகறநரள். 
 
கறனஸ்டஸ் லீவ் ைம் அத்ஷ ந்ஶதரட அனு கவுஷண 
கரல்கறக்கறஷடில் ஶைகரித்ட, குணிந்ட, ஶகரன டுச்ைரி உனண்ஷடில் 
னைிப் னஷச் வைனகறக்வகரண்டினந்ரள். 'அனு ப்தடி பர்ந்டட்ஶட!' 
அத்ஷ ஆச்ைரித்றற்குள் அஷப அள்பிக் வகரண்டரள். உவு ஶஷஜில் 
ிஶைரண தண்டங்கள், தரர்த்டப் தரர்த்டப் தரிரறும் அம்ர. அத்ஷ 
அனுஷ லீிற்குத் ன்ஶணரடு அனுப்னம்தடி ஶகட்டடம் அம்ரின் 
னகத்றல் றகறற் னள்பிகள் இஷநதட்டண. 'அய்ஶர றணி, இஷப ரங்க 
கடிச்ைர னறேங்கறடுஶரம்? அப்தடிஶ இள் ஆபரகறந னகூர்த்ம் ங்க 
டீ்டில் ஶர்ந்ரல் ன்ண குத்ம்? ணக்கும் திள்ஷபர குட்டிர? என ம் 
ன்ஶணரட ட்டுஶ' அத்ஷ அஷபத் ன்ணனகறல் ரஞ்ஷைரக 
இறேத்டக் வகரண்டரள். 
 
என உறுப்ஷதஶ ன்ணினறனந்ட வட்டிவடுப்தட ஶதரன்ந அம்ரின் 
ஶஷண கண்டு அனு னண்டரள். டிகஷப அடுக்கற வதட்டிில் 
ப்தரச்ைறஷ ஷக்கப் ஶதரணஶதரட அத்ஷ, 'அங்ஶக றஷந வதரம்ஷ 
இனக்கு' ன்று திடுங்கறப் ஶதரட்டடரன் அனுவுக்கு னத்ம். 
 
அந்ப் தம் அறக்குப் திடித்றனந்ட. கர்கறந ங்கள்; கரற்நறன் 
உல்னரைம்; ஷனகபின் ீனச்ைரய்வு. ல்னரனம் னத்ம் னறட. 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      266 
 

 
அம்ர ற்னறுத்ற உடுத்றிட்ட கனம்தச்ஷைப் தரரஷடில் அனுின் 
பர்த்றஷ ரரவும் ிந்ரர். தரர்த் கத்றனறனந்ஶ ரரிடம் 
இனந்ட ன்தரல் டஶர தரய்ஷ உர்ந்ட அள் கூைறணரள். 'ந் 
கறபரஸ் ீ? ய்த்ர, ஷன்த்ர?' ன்று ஶகட்டுிட்டு தறஷனக் கரறல் 
ரங்கரல் கறேத்டக் கலஶ ஶங்கற ரரின் தரர்ஷில் அட 
வபிந்ட. ' ப்தடி ரநறட்ஶட? னெக்வகரறேகறக்கறட்டு, ைறன்ண கவுன் 
ஶதரட்டினந் குட்டிப் வதரண்ர ீ?' ன்று அள் இடுப்ஷதத் றறநத் றறந 
இறேத்டக் வகரஞ்ைறஶதரட னெச்ைறன் அணனறல் அட ஊர்ந்ட. 'ைட்ஷட இந் 
இடத்றல் இறுக்குர?' ஶகட்டு வரட்டுத் வரட்டு ஶறம் கலறேம் அறேத்றத் 
ஶடி உள்பங்ஷகில் இனந்ட அட ைைவன்று திட. ரரின் 
ஷககபில் இனந்ட ன்ஷண உனிக்வகரண்டு ஏடிணரள் அனு. 
 
அத்ஷ திரிரினந்ரள். றகட்டத் றகட்ட கனப்தட்டி ஆப்தரம், ஷ 
திரம், ைலணிப்தரனறல் ஊநற ைறறு உனண்ஷடரண உறந்ட ஷடகள் 
ன்று ஶகட்டுக்ஶகட்டு ஊட்டர குஷநரன். 
 
'உன் அடர்த்றரண சுனள்னடிில் இன்ணிக்கு ஆிங்கரல் ைஷட 
தின்ணனரர? தின்ணி னடித்ட, வகரல்ஷனில் னத் திச்ைற வரட்டுகஷப 
ஊைறில் ஶகரர்த்ட ரங்கற , ஜஷடில் ஷத்ட, வதரி கண்ரடி னன் 
றனப்தி றறுத்ற, ைறன்ணக் கண்ரடிஷக் ஷகில் ந்ரள். 'ல்னரினக்கர 
தரர் அனு!' 
 
அம்ர எபிந்டஷத் அன்தின் தக்கங்கள் அத்ஷிடம் றநந்ட னண்டண. 
அனு ந்ஶனம் அத்ஷஷ எட்டி, இில் சுர் னெஷனில் எண்டிப் 
தடுத்ட, அத்ஷின் ஶைஷன டேணிஷப் தரர்த்தடிஶ டெங்க னஷணரள். 
அவ்பவு டெத்ஷனேம் என ில் வைரடுக்கறல் அறத்டிட்டு , 
ப்தரச்ைறக்குள்பினந்ட கறபம்தி னகறநரன் அன். அத்ஷக்கும் 
அனுிற்கும் டுஶ இனந் ைறநற இஷடவபிில் ன்ஷண னரகரகச் 
வைறத்றப் வதரனத்றப் தடுக்கறநரன். உநக்கத்ஶரடு அனுின் ஷைகபிறம் 
ம்னகபிறம் கறபர்ந்ட கனக்கறநரன். அனும் அறம் இஷடநர 
க்கத்றல் இனக்ஷகில் என அன்ணிப் தரர்ஷின் றடீர் டேஷில் 
அத்ஷணனேம் அறுதடுகறநட. அனு உறக்கற ிறக்கறநரள். றகவும் அைரக 
கறப்தஷநக்கு ஶதரகஶண்டும் ஶதரனறனக்கறநட. வகரல்ஷனக் கவு றநந்ட  
வன்ஷணகள், தல்னற, னரி ல்னரம் கடந்ட, இந் இனட்டில் 
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குபிரில்...அய்ஶர, தர இனக்ஶக. அத்ஷஷ றேப்தனரர? ச்ஶை, அத்ஷ 
தரம். அறத்டக் கஷபத்ட அர்ந் டெக்கம். நற இநங்கும் னெச்ைறல் 
னெக்குத்ற றனுக்கும். கரஶர னடிப் திைறநறல், கன்ணத்ட ிர்ஷத் 
டபிர்ப்தில் அத்ஷக்குள் னஷந் குந்ஷ வபித் வரிகறநட. ப்தடிரட 
டெங்கறிடனரம். இல்ஷன, ரங்க னடிில்ஷன. அடிிற்நறல் னட்டும் 
ைறறுீர் குத்வனடுக்கறநட. வல்ன றேந்ட அத்ஷக்கும் னறப்னக் கரட்டரல் 
, வகரறசு இஷரல் னஷணஶதரன டந்ட, ைரப்தரட்டு ஶஷஜில் இடித்டச் 
ைரபித்ட, இனட்டில் டி சுிட்ஷைப் ஶதரடுகறநரள். கில் ைரிஷத் 
றனகும் ைறற்வநரனற றைப்த்றன் வன்ஷக்குள் வதரிரக வடிக்கறநட. 
அத்ஷ னள்ட ஶகட்கறநட. 'வரம்த இனட்டரினக்குஶர?' தந்ட, டுங்கற, 
அடித்ரஷ ஏஷைிட ீக்கற, கஷத் றநந்ரல் தபவீன்று 
ட்ைத்றங்கபின் கனகனத் ைறரிப்ன. றன்ிபக்கறன் ஞ்ைவபௌபி ஷில் 
ைறறுைறறு ரகங்கபரக வபிகறநட; றக அகரக,அச்ைஶற்தடுத்ரரக. ன் 
தங்கஷப றஷணத்ட இப்ஶதரட ைறரிப்ன னகறநட. கரற்நறல் அஷனனேம் 
தரரஷட. திச்ைறப்ன ம். வைடிகபின் தச்ஷை ரைஷண. னரிப் 
னக்கபின் சுகந் ஶதரஷ, ரழ்ந்ரடுகறந ட்ைத்றச் ைங்கள். றனின் 
ஷனவரபி. கறஷநக் கின் கறநசீ்ைறடல்கூட இணிஷரக. ைறறுீர் 
திரிந்டம் உடனறன் னகுத்ன்ஷ. இந் னரிப் னர்கறட்ஶட உட்கர 
ஆஷைரினக்ஶக. அய்ஶர அத்ஷ ஶடுரங்க. றனம்தி னஷகில் அனு 
ரன் ணிரக இல்னரஷ உர்ந்ரள். உடல் ீட டைறு ிறகள் 
வரய்த்ட உறுத்றண. அணிச்ஷைரக ஏடத் வரடங்கறஶதரட ன் ீஶர 
ஶர, கடிணரண ஷககள் அஷப இனக்கறண, கரஷனில் உர்ந் அஶ 
சுடு னெச்சு. 'ச்ைல, இல்ஷன; ன்ஷண ஶதய் திடிச்ைறடிச்ஶைர?' கரி, ஷ 
னடிடர்ந் வஞ்ைறல் அள் னகம் வனக்கப்தடுகறநட. வகரட்டும் 
னத்ங்கள் - கன்ணத்றல், உட்டில், கறேத்றல், அறள் பிர் ிடுகறந 
அல்னட ிஷஶ ஊன்நர ஷஶர ஶடுகறந ில்கபின் டல், 
ரநரக அஷ சுக்கறச் ைறஷக்கறநட. ைறநற ரர்தகங்கள் கைக்கப்தட்டப்ஶதரட 
அள் கநறிட்டரள். ரர்த்ஷகபற்ந அந் அனநனறல் அத்ஷக்கு ிறப்னத் 
ட்டிட. கரய்ந் கலற்றுப் தடுக்ஷகீட அனுின் உடல் ைரய்க்கப்தட்ட ஶதரட  
அள் றஷணின்ஷின் தரரபத்டள் ைரிந்ரள். கணரக அள் ஶல் 
அறேத்டம் ரரின்  உடல். அத்ஷ ஏடிவும் ரர அைரக 
ினகறணரர். அத்ஷின் உறக்கல்; 'அனு, ன்ண அனு!' அபிடம் ஶதச்சு 
னெச்ைறல்ஷன. 'தரத்னொம் ஶதரக ந்ப்த ிறேந்டட்டர ஶதரன.' ரரின் 
ைரபிப்ன. அத்ஷ வௌணரக அஷப அஷத்டத் டெக்கறப் தடுக்ஷகில் 
கறடத்டகறநரள். 
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அஷ க்க அஷனகபில் னறம் திக்ஷஞ. 'இடர? இடர அட? 
இப்தடிர, இல்ஷன, னகனம் னகனம் தக்கத்றல் னம்; உடஶண என னவும் 
னவும் வனங்கற ஆடும்; ரணில் னற தநஷகள் ைறநகடிக்கும். ீனஶகனம் 
தசும் னல்வபினேம் எட்டி உநரடும்; றஷைகவபங்கும் குனறஷை 
இணிஷரகப் வதனகும்; அப்தடித்ரஶண அந் தரட்டில் னம்? ஏஶயர, 
அப்தடிினந்ரல் இட திடித்றனக்குர? ீ ினம்னட அடகுனஷநின் 
ரறுஷனர? இல்ஷன. ச்ஶை, இந் ரரர? கரஶர ஷ. ரில் 
ைறகவட் வடி. பர்ந் ஶரள்கபின் றரண இறுக்கத்றல் இனந் கறட்டுக் 
கரத்றன் னஷகச்ைல். வஞ்ஷைக் கறுகறநட. உடல் கரந்டகறநட. ரர்ன 
னறில் ரிகறநட. கண்கள் ீய்கறன்நண. 
 
'அய்ஶர அனு, ஶல் சுடுஶ. இந் ரத்றஷரட ஶதரட்டுக்ஶகர' அத்ஷ 
ரஷப் னடஷரல் ஶதரர்த்றக்வகரண்டு ிம்னகறநரள். ரரின் 
அஷநக்கு ஏடி ன்ணஶர ஶகரதரய்க் கத்டகறநரள். 
 
'ரன் இணி ரணரினக்க னடிரர? ரரின் வரடல் ன் 
அப்தரவுஷடட ஶதரனறல்ஷன. அப்தர ன்ஷணத் வரட்ஶட ஆிம் னடம் 
இனக்குஶ! ன் னல் ஆண் இணர! ன் ஶல் ஶரற சுக்கற உடனரல் 
ன்ணவல்னரம் அறந்ட? தனந்ப் திம்னகபில் கனகற உறர்ந் 
திம்தங்கள் இணி ீறர? ரர ன்ணினறனந்ட கைக்கற நறந்ட ஷ? 
ணக்கு ன்ணஶர ஆிடிச்ஶை. ரன் இந்ட ஷ? டெக்கம் என ஷணந் 
ைரக்குப்ஶதரல் இஷீட ிறேந்ட. 
 
கரஷனில் ஶய்ந் எனறகள். அடுப்தடிில் ஷனட்டஷ அறேத்டம் ைத்ம், 
தரல் குக்கரின் ிைறல், டம்பரில் ஆற்றும் ஏஷை. ிறத்தடி தடுத்றனந் 
அனுிடம், 'இந்ர கரப்திஷக் குடி அனு' ன்கறநரள் அத்ஷ. 
 
'ஶரம், ணக்கு இப்தஶ அம்ரகறட்ஶட ஶதரகடம்' 
 
அத்ஷின் வகஞ்ைல்கஷப அனு வதரனட்தடுத்ில்ஷன. ரர ஶதப்தஷ 
டித்டிட்டு தக்கத்றல் னகறநரர். ஷநக்க னடிர குற்ந உர்வு அர் 
னகத்றல் தடனறட்டினக்கறநட அைறங்கரக. 
 
'உணக்கு ரர என னட ஃப்ரக் ரங்கறத் ட்டுர?'. ஶரபில் தட்ட ஷகஷ 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      269 
 

அனு உடணடிரக உநறத் ள்றகறநரள். ரர அத்ஷின் னஷநப்தில் 
கர்ந்ட ினகுகறநரர். 
 
தம் வ்பவு ீண்டரக கர்கறநட? த்ஷண வடரகச் சுறம் 
ைக்கங்கள்? அத்ஷின் வௌணம் வஞ்ைறல் எற்றுரகப் தடிகறநட. அத்ஷ 
அம்ரின் ஷந் திறவணத் ஶரற்நம் வகரள்கறநரள். 'அம்ர, அம்ர! 
ரன் உன்ணிடம் ன்ண வைரல்ஶன்? ன்ணரல் இஷ ப்தடிச் வைரல்ன 
னடினேம்?' 
 
'ன்ணரச்சு? உடஶண றனம்திட்டீங்க? அம்ர இடுப்னக் குந்ஷஶரடு ஏடி 
னகறநரள். அனுஷப் தரய்ந்ட றேவும் அள் தரர்ஷ. அத்ஷ 
ஷத்டக்வகரண்ட னன்ணஷகஶரடும் கனங்கற னகறந கண்ஶரடும். 
 
'என ரள் உங்கஷபப் திரிஞ்ைடங்ஶக உங்க வதரண்டக்குக்க் கரய்ச்ைல் 
ந்டடுச்சு' ணவும் அம்ரின் ிறகள் ம்தரல் அனு ீட கர்ந்ட 
டவுகறன்நண - ஷக நற ிறேந்டம் உஷடரல் இனக்கறந தஙீ்கரன் 
ைரரஷணப் தநற டுத்டக் கலநில்ஷனஶ ன்று ைரி தரர்ப்தடஶதரன. 
 
அனு என்றும் ஶதைரல் உள்ஶப ஏடுகறநரள். டீ்டின் ரற்னநனம் ஶங்கற 
டம். அரனுஷ்ரண அஷற அங்ஶக வதரனக்குக் கட்டினேள்பட. 'ன் 
ப்தரச்ைற ங்ஶக?' அனு ஶடுகறநரள். கூடத்றல் வரஷனகரட்ைறப் வதட்டிீட, 
அடுக்கஷபில் வதரம்ஷகபிஷடஶ, தரப்தரின் வரட்டினறல், ங்கும் அட 
இல்ஷன. 'அட கலநற உஷடந்றனக்கும். டைறு டண்டரக வரறுங்கறப் 
ஶதரினக்கும். அம்ர அஷப் வதனக்கற ரரிள்பித் டெ நறந்றனப்தரள். 
அனுின் கண்கபில் ீர் ஶகரர்த்ட. அறேஷகஶரடு தடுக்ஷகில் 
ைரிந்ஶதரட ப்தரச்ைற ைன்ணனறல் றன்நட. ஆணரல் அட அனுஷப் 
தரர்க்கஶில்ஷன. அஷபன்நற ங்ஶகஶர, ல்னரற்நறறஶர அன் 
தரர்ஷ ைறநறக் கறடந்ட. அனுின் வரடுஷகஷத் ிர்க்க அட 
னெஷனில் எண்டிினந்ட. அஶணரடரண வனக்கத்ஷ இணி எனஶதரடம் 
ீட்க னடிரவன்று அள் ணம் ஶகிட. உற்றுப் தரர்த்ஶதரட 
ப்தரச்ைறின் இஷட ஷபந்ட, உடல் றுதடினேம் வதண் 
ன்ஷனேற்நறனந்ட. ீண்டும் னஷபக்கத் வரடங்கறினந் அன் 
னஷனகஷப அனு வறுப்ஶதரடு தரர்த்ரள். 
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அறகர் சாிின் குேித - பாஸ்கர் சக்ேி 
 
கறரத்றன் னட்ைங்கள் ண்தரம் னடத்றனறனந்ட ரநத் வரடங்கற 
இனப்தரக, அஶ ஊரில் ஶஷன தரர்க்கும் கரபஶக ரத்றரர் னப்தட 
னடங்கபரகச் வைரல்னற னகறநரர். ஆணரல் அர் ட்டும் ரறுரக 
இல்ஷன! 
 
ஶட்டி டேணிஷ இடக்ஷகரல் டெக்கறப் திடித்தடி னெக்குப்வதரடினேம், 
யரய் வைனப்னரக ஊனக்குள் றரிகறநரர். கரனம் அர் ஷனனடிஷ 
ரற்றும் னற்ைறில் இநங்கறிட்டட. கரபஶகம் அஷ 
எப்னக்வகரள்பில்ஷன. ன் வதனக்ஶகற்த ஷனனேம் கனஶகம் ஶதரல் 
இனக்க ஶண்டுவன்று ரம் திநந்ரல் தக்கத்ட டவுனுக்கு வரவதட்டில் 
ஶதரய் னடிவட்டி, ஷட அடித்டத் றனம்தி னகறநரர். 
 
ரஷக்குபம் ட்டுறல்ஷன, றழ்ரட்டின் வரண்டற்று என்தட 
ைிகற கறரங்கள் கரபஶக ரத்றரரின் ண்ஷட ரறரிரன், ங்கள் 
எரிஜறணல் றநத்ஷ இந்ட வபிநறக்வகரண்டு இனக்கறன்நண. அற்ஷந 
இல்னப்தடி ரநிடரல், னடிந்ஷ ைரம் னைறப் னைறப் 
தரர்த்டக்வகரண்டு இனக்கறஶநரம். ஆணரல், ரற்நஶர அவ்ப்ஶதரட 
வபிந்ட கண்ரனெச்ைற கரட்டுகறநட. 
 
ரஷக்குபத்றன் ஷம் ஆனத்டிரன். அகர்ைரற ஶகரிஷன 
அடுத்ட பர்ந்றனந் ஆனத்ஷ அஷத்ரற்ஶதரல் என ண்டதம் கட்டி, 
திள்ஷபரஷக் கரறக்கு ஷத்றனந்ரர்கள். ஆஸ்வதஸ்டரஸ் ஶதரட்ட 
ண்டதம். ரங்கற றற்கறந கல்டெண்கள், ைறப்னக் கரி தி ஜறல்னறடும் 
ஷ. 
 
அறல் றந்ரக கறடந் ஶகரனம், ைரய்ந் ஶகரனம், கிழ்ந் ஶகரனம் ண 
ஆஶநறே ஶகரனங்கபில் வட்டுப் ஶதர் அனங்ஶகரனரகக் கறடப்தரர்கள். 
வதனம்தரறம் ம்தஷத் ரண்டி கறரத்றன் ைலணிர் ைறட்டிைன்கள். ஊன 
ஷனப்திட்டுப் தல்கறக்கு வதனசுகள். ரிரஷரகச் வைரல்ரணரல் 
ைரபிகள். அனுதஸ்ர்கள். 
 
திள்ஷபரர்ரன் தரம்... இந் ைரபிகபின் னனம்தல்கஷபனேம், 
வற்நறஷன ச்ைறல் டப்தல்கஷபனேம், னஷகிஷனப் வதனனெச்ஷைனேம், 
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ிஸ்ஷின்நற அர்கள் ஶதசும் வகட்ட ரர்த்ஷகஷபனேம் வதரி 
கரடகபரல் ஶகட்டதடி வரந்ட ஶதரினக்கறநரர். 
 
திள்ஷபரனக்குப் தக்கத்ட டீ்டுக்கரர் ஶதரன அகர்ைரற. அனக்குச் 
ைறன்ணரகக் ஶகரில் கட்டி ஷத்றனக்கறநரர்கள். திள்ஷபரர் ரறரி 
னடங்கறக் கறடக்கறந அைறம் அனக்கு இல்ஷன. அர் ம்வதரன்ணரல் 
ஆணர். ணஶ ஊர்ப் வதரிகுடிின் டீ்டு ைரற னொறல் இனக்கறநரர். 
 
அட ரகணரண குறஷ, ந்ரறு கறஶனரீட்டர் ரண்டி, ஷனடிர 
ண்டதம் என்நறல் கரந்ரக இனக்கறநட. ைறத்றஷ ரத் றனிரவுக்கு 
அகர்ைரற ஊர்னரக ஷனடிரம் ஶதரய் ணட ரகணத்றல் நற, 
ஷனடிரம் ரண்டி என கரட்டரற்று னறல் இநங்கற அனள்ரர். 
 
திநகு ஊர்னரக ந்ட, ஶகரினறல் றேந்னபி தக்ர்கறக்கு 
அனள்தரனறப்தரர். னென்று ரட்கள் ஶகரனரகனத் றனிர. னல் ரள் 
ககரட்டம், றுரள் ைனெக - ைரித்ற ரடகம், னென்நரம் ரள் தரட்டுக் 
கச்ஶைரி. 
 
ஶகபிக்ஷககள் குஷநரக இனந் கறரங்கபில் றனிரக்கள் 
னக்கறத்டம் ரய்ந்ஷ. கடவுபனக்கு கறழ்வு ந்ட க்கறக்கு ஷ 
னதஷ. 
 
ஆனத்டி ண்டதத்றல் கரபஶக ரத்றரட வரவதட் ந்ட 
றன்நஶதரட, ப்ஶதரகும் றனிர தற்நற னென்று ஶதர் ஶதைறக் வகரண்டு 
இனந்ரர்கள். 
 
‚ன்ண ஶதைறட்டு இனக்கலங்க?‛ 
 
‚றனணர வனங்குறல்ன ரத்ரஶ.. இந் னைம் ந் ரடகம் 
ஶதரடநடன்னுரன்!‛ 
 
ரத்றரர் சுரஸ்றன்நற, ‚ன்ணஶர அம்தட ரடகம் ஷகன இனக்கறந 
ரறரிரன். ள்பித்றனம், ீதரண்டிக் கட்ட வதரம்ன், கம்த 
கரறக்... இந் னெஷத்ரன் றனம்தத் றனம்தப் ஶதரடஶநரம். அகர்ைரறக்ஶக 
‘ஶதரர்’ அடிச்சுப் ஶதரினக்கும்!‛ 
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ஶதைறக்வகரண்டு இனந் னெரில் எனர் கரஷ டீ்டுப் வதனரள். ற்நர், 
ைறன்ணச்ைரற. இன்வணரனர் ஶகரிந்ைரற. னெனம் ரத்றரஷ 
ரிச்ைறடன் தரர்த்ரர்கள். 
 
‚ன் ரத்ரஶ! ீனேம் னைர னைம் வைரன்ணஷஶரன் றனப்தித் 
றனப்திச் வைரல்னறத் ரந! ீ ைம்தபம் ரங்கஷனர? ன்ர இப்தடிக் கூறு 
வகட்டன் ரறரி ஶதைந...? ீ ல்னரஞ் வைரல்னறக் குத்ட, இந்டெர்ப் னள்ஷபக 
கஷ ஶைர?‛ ன்நரர் ஶகரிந்ைரற. 
 
‚ரன் கறபம்தஶநன்!‛ ன்நரர் ரத்றரர். 
 
‚அட ன்ணய்ர... ந் ஷகஶரட ஶதரஶநங்கஶந? ஶகரிச்சுக்கறட்டிர?‛ 
 
‛அறல்ன.. ஶஷன கறடக்கு!‛ 
 
‚அஶடப்தர.. ங்கறக்குத் வரிர, உணக்கு அப்தடி ன்ணய்ர ஶஷன? 
ஊர்னஶ ரைரகக்கர இனக்கறநட ீரன்ர! ரைரணர கவுர்வன்டு 
ைம்தபம். றல்ன உக்கரர்ந்றனந்ட ரழ்ந! இடன, னைத்டன னக்கரரைற 
ரற லீவு!‛ 
 
அடிக்கடி இவ்ரநரண வதரநரஷக் குஷன ஶகரிந்ைரற 
வபிப்தடுத்டரர். அனக்கு ரத்றரர் ீட ஶனைரணவரன ிஶரம் 
உண்டு. அர் ரத்றரர் ஶஷனக்குப் தடிக்கப் ஶதரய், அட திடிக்கரல் 
ஏடிந்ட, ஊரில் ிைரம் தரர்த்ரம். ரன் இந் ரய்ப்ஷதக் கண் 
னன்ஶண அனுதிக்கறந ஜீணரண கரபஶகத்ஷ ைம் 
கறஷடக்கும்ஶதரவல்னரம் இடித்டப் தரர்ப்தரர். 
 
ரத்றரர், இந்ப் தரர்கஷப என தரர்ஷ தரர்த்ரர். அநறரனேம் 
வகரண்டு அர்கஷப ழீ்த் ண்ி, ‚டீ்டுக்குப் ஶதரணர ரனஞ்சு னக்ஷமப் 
தடிக்கனரம். தைங்கறக்குச் வைரல்னறத் ர்நடக்கு னைஸ்ஃனல்னர இனக்கும். 
இங்க உக்கரந்ட வட்டிக் கஷ ஶதைநடன ன்ண திஶரஜணம்?‛ 
 
‚ரத்றரர் ஶதச்ஷைப் தரர்த்றர? னைம் னர இங்கண உக்கரந்ட, ங்ககூட 
வட்டுப் னனற, ரம் ஆடிட்டு, இப்த றடுறப்னன்னு ரத்றப் ஶதைநறஶ 
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ரத்றரஶ... னள்ஷபங்கறக்குப் தரடம் வைரல்னறக் வகரடுக்கந ஆற.. ஶதச்சு 
சுத்ம் ரரர?‛ 
 
இன்ஷநக்குத் ணக்கு ஶம் ைரிில்ஷன ன்ந னடிவுக்கு கரபஶகம் 
ஶண்டிரிற்று. னகத்ஷ இறுக்கரக ஷத்டக்வகரண்டு அர்ந்ரர். 
 
‛ம்...! ைம்ைரரிக ல்னரம் இன்ணிக்கு என ிரகத்ரன் ஶதைநஙீ்க. தடிப்ன 
வைரல்னறக் குடுக்கநன் ைரற ரறரி! அஷண றச்சுப் தகடம். ீங்க 
ஶதைநஶ இந் னட்ைத்டன இனந்ர, ரஷனக்கு உங்க னள்ஷபங்க 
ரத்ரஷ றக்குர? கனறகரனம் ந்டனச்சு. ஷ வதய் 
ரட்ஶடங்குடன்ணர, ன்? அம்னட்டுப் ஶதனம் இப்தடிக் குங்வகட்டு 
அஷனிநரனரன்!‛ 
 
னெனம் ரஷடத்ணர். ன்ண இனந்ரறம் தடித்ணின் றநஷஶ 
றநஷ ன்று கரபஶகம் ன்ஷண வச்ைறக் வகரண்டரர். 
 
அர்கஷப அர்கபட னொட்டிஶனஶ டக்கறரிற்று. (னென்று ஶதனம் கனற 
னத்றப்ஶதரணட தற்நறனேம் ஷ வதரய்ப்தட தற்நறனேஶ றணனம் 
ஶதைறக்வகரண்டு இனப்தரர்கள்.) 
 
‚ைரிரச் வைரன்ணஙீ்க ரத்ரஶ!‛ அர் னகத்றல் னத்ம். 
 
இண்டு னடங்கபரக ஊரில் ஷ ைரிில்ஷன. இற்ஷகக்கு ஞ்ைகம், 
சூட ல்னரம் இத்ஷண னைரகக் கறஷடரட. அட அப்தரிரக இனந்ட. 
இப்ஶதரட அடவும் னுைஷணப் ஶதரல் ரநறிட்டஶர? 
 
வதனரபின் வடி அனுதத்றல், ஆடி ரரணரல் ஷ ஶடினம். 
ஏஷடகபில் ண்ரீ் கஷ வரட்டுப் ஶதரகும். ஊஷச் சுற்நறினக்கும் 
ட்டுக் கண்ரய்கபிறம் ீர் றஷநனேம். தனத்றனேம், வல்றம், கனம்னம் 
ஶரட்டரர் ஷத்ட எனனநம் ிைரம் வைய்னேம் அஶ ஶம், கரட்டு 
வள்பரஷரக ஶைரபனம், வரச்ஷைனேம், ள்றம், கடஷனனேம், 
ட்டரம்திறுரக.. ஊரில் ரனம் ற்கு ரந்ட றன்நட கறஷடரட. 
ரகம் டுத்ரல், ந் டீ்டு ரைனறறம் றன்று ஶரர் ஶகட்டு ரங்கறக் 
குடிக்கனரம். அட என கரனம். இப்ஶதரட அப்தடிர இனக்கறநட? 
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ஊரில் ல்னரர் டீ்டிறம், தரஷன வைரஷமட்டிக்கரனுக்கு ிற்கறநரர்கள். 
கரஷன ஶத்றல் ஷைக்கறபில் ந்ட, ஶகன்கபில் தயீ்ச்ைறக்வகரண்டு 
ஶதரய்ிடுகறநரன். 
 
’னுைப்த ைணம் ல்னரத்ஷனேம் கரஷை வட்டுக் கக்குப் தண் 
ஆம்திச்ைறடுச்சு!’ ன்று ணக்குள் ண்ிக்வகரண்ட வதனரள், 
அகர்ைரறின் ஶகரிஷனப் தரர்த்ட ங்கறணரர். அனக்கும் ட 
அறுதரச்சு. எவ்வரன ைறத்றஷ தவுர்றிறம் அகர் ஆற்நறல் 
இநங்குடம், அந் னென்று ரட்கறக்குள் ஷ வதய்டம் ப்தரல் 
டந்ட னகறநட. ஶதரண னைம் அப்தடி டக்கில்ஷன. ைரற ஶகரினறல் 
இனந் ஶதரடம் கூட ஷ வதய்ில்ஷன. ஶகரில் றுடேஷவு ல்னரம் 
னடிந்ட, ைரற றனம்திப் ஶதரண திநகுரன் வகரஞ்ைம் ஷ வதய்ட. 
 
‚ன்ண வதனரற, தனரண ஶரைஷண?‛ ன்நரர் ஶகரிந்ைரற. 
 
‚இந் னைம் அகர் ஆத்டன இநங்கும்ஶதரட, கண்டிப்தர ஷ 
வதய்டம்டர ஶகரிந்ட. ரன் ணசுன றஷணச்சு ச்ைறனக்ஶகன்!‛ 
 
‚அண்ஶ, அடக்கு ீ றஷணச்ைரப் தத்ரட. அகர்ைரறில்ன ணசு 
ஷக்கடம்..!‛ 
 
‛இந் கடரைறப் ஶதச்வைல்னரம் ஶரம். ஶதரண டஷ ஷ 
வதய்னன்ணடம், ரங்க கறட்டி கூடிப் ஶதைற ைரறகறட்ட குநற ஶகட்ஶடரம். 
‘ர்ந னைம் றனிரஷச் சுத் தத்ர, ிரிஷைர தண்னும்’னு 
ரக்கு ந்டச்சு. ‘குறஷஷச் வைப்தணிடடம். ரி சூஷனக் கூட்டிப் 
ஶதரட்டு, ஜரம் ஜரம்னு வகரண்டரடடம்’னு னடிவு தண்ிினக்ஶகரம்!‛ 
 
‛அப்தடிஶ...  னைர னைம் கூட்டிட்டு ர்ந அந் ககரட்டக்கரரிஷனேம், 
ள்பித் றனம் ரடகவைட்ஷடனேம் ரத்றனங்க. ஶதரண னைம் 
ந்றனந் னனகனுக்கு ட அம்தத்ஞ்சு. ள்பிக்கு ரப்தத்ஶறே!‛ ன்நரர் 
ரத்றரர். 
 
‚ப்ச்...! க்கல் தண்ர ரத்ரஶ... ணக்கு ைத்டன ம்னட்டுச் ைங்கடர 
இனக்கு, வரினேர? இப்னடிஶ ஶதரிட்டு இனந்ர, ஊன ன்ணத்டக்கு 
ஆகும்? ஶரட்டத்டன ண்ி சுத்ர கல ஶதரினச்சு!‛ 
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ரத்றரனக்கும் அட வரினேம். தனறஷனகள் ரநறத்ரன் னகறன்நண. 
னடசுனடைரகக் கரங்கள் வைரல்கறநரர்கள். எனனஷந டவுணில் என ஶன் 
ஷத்ட, ஷ வதய்ரற்குக் கரம் ங்கஷப வட்டுடரன்’ ன்று 
வைரன்ணரர்கள். அஷ ந்ட இங்ஶக ைரிரக டுத்டச் வைரல்னத் 
வரிில்ஷன. இர்கபிடம் ஶகனறப் ஶதச்சு ரங்கறடரன் றச்ைம். 
 
இர்கள் ஶதச்சு வரடர்ஷகில் வதனரபின் கன் ரகறனஷ்ன் ன் 
கூட்டரபி கணகுஶரடு ந்ரன். இண்டு தல்கறம் வதனசுகஷப ைட்ஷட 
தண்ரல் ந்ட ண்டதத்றன் ர், சுிட்சுஶதரர்டு ீட்டர்கஷபப் 
தரர்ஷிட்டணர். 
 
‛ய்... இத்றணி வதரி னுைங்க இனக்ஶகரம்... வைனப்னக்கரஶனரட அங்கறனேம் 
இங்கறனேம் ஶதரநறர?‛ 
 
‚ன்ணிச்சுக்குங்க ஷணர!‛ ன்று வைனப்ஷத அிழ்த்ரன் கணகு. 
 
‚ன்ணடர தண்ப் ஶதரநஙீ்க?‛ 
 
‚ரஷபக்கு இங்கண என ரடகம் ஶதரடனரறன்னு இனக்ஶகரம்!‛ 
 
வதரிர்கள் னகம் கறுத்ட. வதனரபின் கன் ரகறனஷ்ன் 
இினுக்குப் திநந் திகனரன் ரறரி... ஆணரல், ஶர் றர்! கனடஷணக் 
கண்டரல் ிட்டி ிட்டிக் கும்திடுகறநர் வதனரள். ைரறஶ கும்திடர 
றுஷனப் தல் ரகறனஷ்ன். கூடச் ஶைர்ந்றனக்கறந கணகு தற்நறப் 
ஶதைஶ ஶண்டரம். ைரிரண அஷக் கறறுக்கன். வண்டு தல்கறம் 
இப்ஶதரடரன் கரஶனஜ் னடித்ட ஷகனற கட்டி, ஊனக்குள் வட்டிப் வதரறேட 
ஏட்டித் றரிகறநரர்கள். 
 
‚ண்டர... ஶதரண டஷ ரடகம் ஶதரடுஶநரம்னு வைரல்னற ங்கஷப ல்னரம் 
க்கல் தண்ஙீ்க. இப்த றுதடினேம் ஆம்திக்கறநஙீ்கபர? உஷ ஶடர 
வண்டு ஶதனக்கும்?‛ 
 
‛இல்ன வதரிப்தர... இட ிஞ்ஞரண ிபக்க ரடகம்!‛ 
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‚அஶடங்கப்தர... ங்கறக்குத் வரிர ன்ணடர ிபக்கம்?‛ 
 
‛னற ப்தடி உனரச்சுன்னு கஷனேம் தரட்டுர வைரல்னப் ஶதரஶநரம்!‛ 
 
ைறன்ணச்ைரற வடரகக் கண்கரட்டிணரர். ஶகரிந்ைரற கரஷக் கடித்ரர். 
ரத்றரஷனேம் கூப்திட்டரர். ‚இந்ப் தறக ைறக்கல் னடிச்ைனுக. 
ஷரட ைறன்ணப் னள்ஷபத்ணர இறேத்ட ிகரரச்சுன்ணர ம்ன. 
வதனரள்கறட்ட வைரல்னறப் தஷனத் ட்டி ஷக்கடம்!‛ 
 
‚அரஞ்ைரி‛ ன்று ீர்ரணம் றஷநஶநறட. னெனம் அநறித்ரர்கள்..... 
‚ஶன இண்டு ஶதனம் ஆறக்குப் தத்ட னொதர ரங்கறட்டு டவுனுக்குப் ஶதரய் 
ைறணிர தரனங்க. அஷ ிட்டுட்டு இந்ச் ைறல்னஷநச் ஶைரனற தரர்த்டக்கறட்டுத் 
றரிஞ்ைர ல்னட கறஷடரட!‛ 
 
‚ன்ண இப்தடிச் வைரல்நஙீ்க?‛ 
 
‚ஶன ஶதைரீங்கடர! ஏடிப்ஶதரங்க!‛ 
 
அர்கள் இனனம் வரங்கறப்ஶதரண னகத்டடன் க்குள் குசுகுசு ன்று 
ஶதைறதடிஶ, இர்கஷபத் றனம்தித் றனம்திப் தரர்த்டக்வகரண்டு 
ஶதரணரர்கள். 
 
‚ன்ண, தறகஷப வரம்தக் கடுைரப் ஶதைறப்னட்டீங்க,‛ ன்நரர் வதனரள். 
 
‚தின்ண ன்ணண்ஶ... சுப் தைக.. ன்ணரச்சும் ஷஷக் கூட்டிப்னட்டர 
க்குத்ரஶண திச்ைஷண? வைரல்ஶநன்னு ஶகரிச்சுக்கரீங்க.. இந்ப் த 
ீங்க வதத் னள்ஷப ரறரிர இனக்கரன்? என ட்டு ரிரஷ கறஷடரட. 
ற்வகடுத்ரறம் தறறக்குப் தறல் ஶதைறக்கறட்டு...‛ 
 
‚ப்ச்! ன்ண தண்நட ஶகரிந்ட! ணக்குப் னத்ற தரத்டன ைணஸீ்ன் 
இனக்கரணரம். அடங்கர னள்ஷபரன் வதரநக்கும்னு றேறினக்கு...‛ 
 
அர்கபட ஶதச்சு, கப்தன்கறக்கு அடங்கர றுஷனப் திள்ஷபகள் தற்நற 
வகுஶம் டந்ட. 
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னெட ி ரக்கறல், வதனரள் றேந்ரர். ஶட்டிஷ இறுகக் 
கட்டிக்வகரண்டரர். ‚றனிரஷ ல்னர டத்டம். குறஷக்கு வதிண்ட் 
அடிக்கடறல்ன? ரங்க, ரற ஶதனரப் ஶதரி கஷத் றநந்ட குறஷ 
டஷடச்ைறட்டு, அப்தடிஶ ன்ண வைனரகும்னு வபின ிைரரிச்ைறட்டு 
ந்டடனரம்.‛ 
 
வதனரள், ைறன்ணச்ைரற, ஶகரிந்ைரற, கரபஶகம் ரல்னம் இண்டு 
வரவதட்கபில் கறபம்திணரர்கள். ரத்றரட வரவதட்டின் தின்ணரல் 
வதனரள் இனந்ரர். ஶதரஷகில் ரத்றரர் ஶகட்டரர்... ‚டக்குப் வதனரள் 
றடுறப்னன்னு கறபம்திணஙீ்க.. குறஷஷப் தரக்கநடக்கு?‛ 
 
வதனரள் கணரண குனறல் வைரன்ணரர்... ‚வகரஞ்ை ரபர ணஶை 
ைரிில்ஷன... ரத்ரஶ! ைரறக்கும் னறக்கும் ம் ஶன ஶகரம் 
ந்றனச்சுடரனு ரற ரள் னன்ணரடி ங்க அம்ர வைரல்றச்சு. டைறு சு 
ஆச்சு அடக்கு! அட வைரன்ணட ன் ணைறன ைரற ரக்கு ரறரி தட்டுச்சு. 
ப்தடிரச்சும் இந் னைம் ல்னிர ஊர் கூடி, அந் அகர் கரல்ன 
ிறேந்ட, ‘ங்க ப்ஷதவல்னரம் ன்ணிச்ைறன ஆண்டர!’ன்னு  வைரல்னடம். 
ஷ திச்ைறக்கறட்டுப் வதய்டம். அடஷக்கும் ரன் றங்கறநட ஶைரறு 
கறஷடரட ரத்ரஶ!‛ 
 
ஷனடிரத்ஷ அஷடந்ரர்கள். ரஷன ரற ி இனக்கும். 
ைரங்கரன வில் கண்கஷபக் கூைறட. ஷனடிரம் ஆனரல் 
குபிர்ந் கரற்றும், ஶனைரண தச்ைறஷன ரைஷணனேம் அடித்ண. வதனரள் 
ைட்வடன்று ஶரள் டண்ஷட டுத்ட, இடுப்தில் அணிச்ஷைரகக் 
கட்டிக்வகரண்டு, கன்ணத்றல் ஶதரட்டதடி ண்டதத்ஷ ஶரக்கற டந்ரர். 
 
ண்டதத்ஷப் தரர்த் அஷணனம் அறர்ந்ணர். டனப்திடித் னட்டு ைங்கறனற 
ஏரகக் கறடக்க, தடீம் கரனறரக இனந்ட. வட்டு தடீித் டண்டுகள் 
ஏரகக் கறடந்ண. கடவுள் இன்னும் ைறன றணங்கபில் நற னம் ரகணம் 
இனந் இடம் வறுஷரக இனந்ட. 
 
அகர்ைரறின் குறஷஷக் கரில்ஷன! 
 
***** 
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ஊர் அண்டுஶதரணட. ஊறக்கரனம் ந்டிட்டட ஶதரன்நவரன தற்நம் 
கறபம்திினந்ட. ரஷக்குபத்றல் ஷைக்கறள்கள் றனடு ஶதரினக்கறன்நண. 
அவல்னரம் ணி ரகணங்கள். ஆணரல், இப்ஶதரட கரரல் ஶதரணஶர 
கடவுபின் குறஷ! இந் ஊஷஶ கட்டிக் கரத்டக் கரல் னரிகறந 
அகர்ைரறின் குறஷஷத் றடீவணக் கரஶரம் ன்நரல்... 
 
‛இப்த டந்றனக்கறநட ைரர ிறல்ன... கும்திடந ைரறஶரட 
ரகணத்டன ஷக வச்சுட்டரனுக.. ர இத்ஷண ஊர் ைணம் இனந்டம் 
ைரறஶரட எத்ஷக் குறஷஷப் தரடகரக்க னடிஷனன்ணர ப்தடி... 
அைறங்கரல்ன..?‛ 
 
ஊர்க்கூட்டத்றல் ஶகரிந்ைரற வதரனறஶதரட ரகறனஷ்ன் றேந்ரன். 
‚ன்ண இப்தடிப் ஶதைநஙீ்க? றே ஊர் ைணத்ஷனேம் ைரறரன் தரடகரக்குடனு 
இம்னட்டு ரபர வைரல்னறட்டு இனந்ீங்க‛ ன்நரன். 
 
‚ரின ஶதரடுய்ர அஷண. இஷண ரறரி ஷனப்திட்டுப் தைங்க 
தறகபரனரன் இப்தடிவல்னரம் டக்குட‛ ரஷனந்ட ஶதர் 
ரகறனஷ்ஷண அடிக்கப் தரய்ந்ணர். ைறனர் ினக்கறணரர்கள். ைறநற 
ள்றனள்றக்குப்தின் அஷற றனிட. 
 
‚அஷறர இனங்கப்தர. திச்ஷணரகறப் ஶதரச்சு. ன்ண தண்னரம்னு 
ஶதைநடக்குக் கூடி இனக்ஶகரம். குப்தம் தண்ரீங்க,‛ ரத்றரர் 
அஷறப்தடுத்றணரர். 
 
‚ஊன வகட்டுப்ஶதரச்சு. ந்க் கரட்டுக் கபரிப் தஶனர ைரறஷஶ 
டக்க ிடடம்னு ஶரைஷண தண்ி இப்தடிக் கூத்டப் தண்ிட்டரன். 
இடக்கு னன்ணரடி ைரற ரகணத்டன ரனம் ஷக வக்கத் டிஞ்ைட 
கறஷடரட.‛ 
 
‛ன்ண ரத்றரஶ வைரல்நஙீ்க? இடக்கு னன்ணரன ம்னெர்ன வட்டு 
னஷரடுக கரரப் ஶதரகஷனர? ர்ரஜஶணரட ரகணத்ஷஶ 
ஏட்டிட்டுப் ஶதரி தரஷனப் தயீ்ச்ைறட்டரங்க. கபரிப் தக. அகனக்குப் 
தப்தடுரங்கபர?‛ 
 
‛கூறு இல்னரப் ஶதைரய்ர... அவல்னரம் றைரண னஷ. இப்த 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      279 
 

கரரப் ஶதரினக்கறநஶரட றப்வதன்ண... ரிரஷ ன்ண?‛ 
 
ரஷக்குபத்றறம் னெனத்ஷிட ரறரிக்குத்ரன் ரிரஷ. குறஷஷ 
உனரக்கற கண்ட ஆைரரி கனங்கற கண்கறடன் னன்ஶண ந்ரர். ‚ன் 
உசுஷக் குடுத்ட வைஞ்ை குறஷய்ர. அஷத் வரட்டன் ஷக க்கட்ஷட 
ரறரி ஆகறப்ஶதரகும். இட ன் வரறல் ஶன ைத்றம்!‛ 
 
‛ைரதம் ிடநவல்னரம் ைரிப்தர..‛ ன்று வதனரள் ரய் றநந்ரர். ‛அடுத்ட 
ன்ண வைய்டம்? அஷப் தத்றப் ஶதசுஶரம். ரத்றரஶ.. ிரணன 
ீங்க வைரல்றங்க..‛ 
 
கரபஶகம் ணட னக்கறத்டத்ஷ உர்ந்ட வரண்ஷடஷச் 
வைனறணரர். ‛இல்னர ஊனக்கு இறப்ஷதப் ன ைக்கஷங்கறந ரறரி...‛ 
 
‘ரத்றரர் ன்ஷணக்குநறத்ட ன் ஶதை ஆம்திக்கறநரர்?’ ன்று 
ரகறனஷ்னும் கணகுவும் றஷணத்ரர்கள். 
 
‚.... குறஷில்னரட்டி தரில்ஷன. ைரற ட்டும் வச்சு இந் னஷந 
ைரற கும்திட ஶண்டிடரன்...‛ 
 
‚ஶரவ்... குறஷ கரரப் ஶதரணடக்கு ன்ண ஶல் டடிக்ஷக?, 
அப்தடிங்கநஷ ஶதசுிர அஷ ிட்டுட்டு...‛ 
 
ரத்றரர் சுரரித்ரர். ‚ஶல் டடிக்ஷக ரண... ஶதரலீஸ் கம்ஷபண்ட் 
குடுத்றனஶரம்.‛ 
 
‚ைரி, அப்னநம்....?‛ 
 
‛அப்னநம் ன்ண, ைப்தம் வச்சு ைரறத் டெக்க ஶண்டிடரன்.‛ 
 
‚ஶகரட்டி னடிச்ை ரத்ற, குறஷில்னர ஊர்னம் ஶதரணர அட அகஶ 
கறஷடரடய்ர!‛ 
 
கணகு, ரகறனஷ்ன் கரஷக் கடித்ரன். ‚தரத்றரடர! ரகணத்ஷ 
வச்ைறரன் ைரறக்கு ரிரஷ. ில் இனந்ரத்ரன் னனகன். குறஷ 
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இனந்ரத்ரன் அகன... தணி இல்னர ரர்கறர.. தஷட இல்னர 
ன்ணர?‛ ன்று வடரகப் தரடிணரன். 
 
‚கவக்ட்ரணடர, வரப்தினேம் கூனறங்கறபரசும் இல்னர ர ம்.ஜற.ஆஷ 
றஷணச்சுப் தரக்க னடினேர?‛ 
 
இஷபஞர்கள் இனனம் க்குள் ஶதைறச் ைறரிப்தஷ ஶகரிந்ைரறின் 
கண்கள் கணித்ண. அர் ைறன்ணைரறின் கரறல் கறசுகறசுத்ரர். இனனம் 
க்குள் ஶர ஶதைறக்வகரண்டரர்கள். 
 
வதனரள் இறுற அநறிப்னக்கரக வரண்ஷடஷச் வைனறணரர். 
 
‚ைரி... ஶதரலீஸ்ன கம்ப்ஷபண்ட் தண்ி ஶண்டிட. அடக்கப்னநம் ல்ன 
ஶம் தரத்ட குநற ஶகக்க ஶண்டிட. ைம்ந்ரணர ல்னரனக்கும்?‛ 
 
குநற ஶகட்கறந ஶரைஷண உடஶண ற்கப்தட்டட. 
 
‚ம்.. ம் ஊர் ஶகரடரங்கறஷ வச்சு அடிச்சுக் ஶகட்டுனரர?‛ 
 
‚அட ைரிர ரடங்க. வபினைர் ஆஷபக் கூட்டிட்டு ரங்க. ஷனரபத்ட 
ஆறன்ணர ஷஷப் ஶதரட்டு கவக்ட்டர வைரல்னறனரன்.‛ 
 
‚அடவும் ைரிரன். உள்றெர்க் ஶகரடரங்கறஷ இடன ைம்ந்ப் தடுத்நட தன 
ஷகினனேஞ் ைறக்கல். அந்ரற, ைரிர வைரல்னறட்டரச் ைரி. எனஶஷப 
ப்தர கறப்தர வைரல்னறட்டரன்ணர ஶதன வகட்டுப் ஶதரினம்ன.. ரபப்தின்ண 
வதரய் வைரல்னறப் திஷக்க னடிரறல்ன. ன்ண ஶகரடரங்கற?‛ என வதரி 
னுன் ிஷபரட்டரகச் வைரல்ன, உள்றெர் ஶகரடரங்கறக்கு ைட்வடன்று 
ஶகரதம் ஷனக்ஶகநற ிட்டட. அர் றேந் ஶகத்றல் குடுற அிழ்ந்ட 
வரங்கறட. அகனக் குங்குப் வதரட்டும் அிழ்ந் கூந்றரக ஆம்தஷப 
தரஞ்ைரனற ஶதரல் சூறஷத்ரர். 
 
‛அரணப்தடுத்நஙீ்கபர ன்ஷண? ய்... இந் ஊர்னஶ ணக்குத்ரண்டர 
அனள் இநங்கும்.... தரன! ன்ண டக்குடன்னு தரன. ரர் ரன ன்ண ஆகப் 
ஶதரநஙீ்கனு தரன.. ந்ச் ைலஷினறனந்ட ந்க் வகரம்தஷணக் 
வகரண்டுந்ரறம் ைரி...  ன் டஷ இல்னர ரகணம் கறஷடக்கரட. றேற 
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வச்சுக்கங்கடர ரப்ஷபகபர?‛ ஶதரஶநன் ஶதரஶநன் ன்று என 
அன்தரர்னறவண்டரி ரர்த்ஷஷச் ைஷதில் உறர்த்டிட்டு, ஶகரடரங்கற 
வபிஶநறணரர். 
 
னத்த்றனறனந் வதனரபின் னகம் ஶறம் கறுத்ட. 
 
‚இ தரனங்கப்தர... ஊனக்ஶக ஶம் ைரிில்னரரன் ன்வணன்ணஶர 
டக்குட. சும்ர இனந் ஶகரடரங்கற இப்தடி அைறங்கப்தடுத்ற ிட்டி 
ிட்டுட்டீங்கஶப!... அங்கங்க வகரஞ்ைம் ர அடக்குங்க ன்ர 
ைறக்கஷனப் வதனைரக்கறநஙீ்க?‛ 
 
‛ைரிங்ஷகர, வதரிர் வைரன்ணர வதனரள் வைரன்ண ரறரிம்தரங்க.. 
வதனரஶப வைரல்னறட்டீங்க. அப்னநவன்ண?‛ 
 
‛னல் ஶஷனர ஶடைன்ன ஶதரய் என திரட குடுத்றனஶரம். ரர் ரன 
ர்நஙீ்க?‛ 
 
டடிப்தரக இனந் கூட்டத்றணர் இற்குத் ங்கறணரர்கள். உள்றெரில் ஆிம் 
ீம் ஶதைறணரறம் ஶதரலீவமன்நரல் உள்றெ தம்ரன். 
 
‚ன்ணப்தர ைத்த்ஷஶ கரம்?‛ 
 
‛னக்கறஸ்ர்கள்னரம் ஶதரங்க. டக்கு கண்டங்கஷபனேம் கூப்திட்டுக்கறட்டு.‛ 
 
‚ம்.. ரத்றரன, ரன், ைறன்ணைரற, ஶகரிந்ைரற, கண்ட ஆைரரி அஞ்சு 
ஶதனம் ஶதரஶநரம்.. ன்ணர.‛ 
 
ஊர் ஷனரட்டிட. 
 
ஷனிரிக்ஶகரனரக ந் ஶகரடரங்கறஷப் தரர்த்டம் ைைம்ரறக்கு 
ரிச்ைல் ஶனறட்டட. ‚ய்.. கூறுவகட்ட னுைர! டக்கு இப்த அவுத்டப் 
ஶதரட்டுக்கறட்டு ர்ந? வதரம்தஷபக தரத்ர ஶகனற தண்ிச் ைறரிப்தரறகபர.. 
ரட்டரறகபர?‛ 
 
ஶகரடரங்கறக்குச் சுனக்வகன்நட. கலஶ தரர்த்ரர். ஶட்டிவல்னரம் 
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எறேங்கரய்த்ரணினக்கறநட. ‛ன்ணடி வைரல்ந வதரை வகட்டஶப ல்னரம் 
எறேங்கரய்த்ரண இனக்கு?‛ 
 
‚அடச்ைல.. குடுறஷச் வைரன்ஶணன்ர! வதரட்டச்ைற வகக்கர இப்தடி 
ிரிச்சுப்ஶதரட்டுட்டு ர்நறஶ, வதத் திள்ஷப பந்ட னனங்ஷக ம் 
ரறரி றக்குட.... ீ இன்னும் இப்தடி இனக்கறஶ!‛ 
 
ஶகரடரங்கற வதரி ீஷைனேடன் இனந்ரறம் ைைம்ர அஷத் ன் டீ்டுக் 
கன்னுக்குட்டி அபவுக்குத்ரன் றக்கறநரள். 
 
ஶகரடரங்கற ட்டி, தரட்டுப் தரடி, குநற வைரல்னற, ந்றரித்ட... ைறம், ரத்ட, 
தில்னற, ள் ன்று தன ஷகிறம் ஊஷனேம், ஊனக்குள் றரினேம் 
அல்தரனேசு ஆிகஷபனேம் அச்சுறுத்ற ன்ண தன்? கட்டிண ஷணிஷ 
ைறம் தண்ஶர, ரஷக் கட்டஶர இனர ணிணரகத்ரன் 
ஶகரடரங்கற இனந்ரர். அர்கறக்கு எஶ என வதண். அறக்கு ரரிம்ர 
ன்று ஶகரடரங்கற வதர் ஷத்ரர். ஆணரல் ைைம்ர ணட ‘டீ்ஶடர’ 
அறகரத்ஷப் தன்தடுத்ற, அந்ப் வதஷச் வைல்னரக்கறிட்டு ஶி 
ன்நஷக்க அந்ப் வதர்ரன் டனங்கறட ன்நரறம் ஶகரடரங்கற ட்டும் 
அஷப டீ்டுக்குள் ரரி ன்றுரன் அஷத்ட ந்ரர். 
 
‚ரரி ங்ஶக?‛ ஶகரடரங்கற குனறல் ரிச்ைல்/ 
 
‛அஷப டக்குத் ஶடுநஙீ்க?‛ 
 
‛வந்ீர் வக்கச் வைரல்னடம். குபிச்சுட்டு னஷஜ கட்டப்ஶதரஶநன்... 
கரட்ஶடரி னஷஜ!‛ 
 
‚அட டக்கு?‛ 
 
‚ன்ஷண இபக்கரரப் ஶதசுணங்கஷப ரக்குத்ள்ப ஷக்கப் ஶதரஶநன். 
ைஷதில் வச்சுக் கறண்டல் தண்ிப்னட்டரனுக.. அனுக ரக்ஷகச் சுனட்டி 
உள்ப இறேக்கறந ரறரி என னஷஜ ஶதரடப் ஶதரஶநன். கரட்ஶடரித் ரஶ! 
அம்ர! கரட்ஶடரி...‛ ஶகரடரங்கறின் உடல் ிர்த்ட. னெச்சு உஸ்வமன்று 
தரம்தின் ைலநனரக வபிந்ட. ைைம்ர வகுறரணரக ஶகரடரங்கறஷ 
ந இநங்கப் தரர்த்ரள். 
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‛சுடுண்ிவல்னரம் ஷக்க னடிரட. உணக்கு சுடுண்ி வச்ஶை 
ிநவகல்னரம் ீந்ட ஶதரகுட. அப்னநம் ஶைரறு டிக்கறநட ப்தடி? ஶதைர 
தச்ைத்ண்ிின குபி!‛ 
 
‚வந்ீர்னரன் குபிக்கடம்... ீ ஶதரட்டுத் ஶரம். ங்க ன் 
வதரண்ட? அடகறட்ட வைரன்ணர ஶதரட்டுக்குடுக்கும். னஷஜ கட்டடம்னு 
வைரல்ஶநன்ன?‛ 
 
‚குடுப்தர குடுப்தர.. ஷ வச்சு ஶதரட்டுக் குடுப்தர? இஶர தரன. ீ னஷஜ 
கட்டு, கூட இன்வணரன வதரண்டரட்டினேம் ஶர கட்டு. சுடுண்ி 
ஶடம்னு ன் ரனற ட்டும் அறுக்கர. ிநகு எடிச்ஶை ன் இடுப்ன 
எடிஞ்சு ஶதரச்சு!‛ 
 
‚ரரி ங்ஶக? அஷச் வைரல்ற.‛ 
 
‚அ ங்கஶர ஶரட்டத்டக்குப் ஶதரணர, கலஷ திடுங்கறட்டு ர்நடக்கு...‛ 
 
ஶறு றின்நற ஶகரடரங்கற தச்ஷைத் ண்ஷீ டுத்டத் ஷனில் 
ஊற்நறணரர். அர் ைர்மீறல் தரர்த் ல்னர கரத்ட கனப்னகஷபனேம்ிட 
கடுஷரண வதண் ரவன்நரல், அட ைைம்ரரன்! 
 
ஶகரடரங்கறின் ணறல் ைைம்ர, கரட்ஶடரி, ைறன குநபிப் ஶதய்கள் ற்றும் 
ைறன கரத்டக் கனப்னகள் ஏடிக்வகரண்டு இனந் அஶ ஶத்றல், 
ஊஷத்ரண்டி ினகறினந் குபத்றன் கஷில் என ஷைக்கறள் 
ஶதரய்க்வகரண்டு இனக்கறநட. வதனரபின் கணரண ரகறனஷ்ன் 
ஏட்டுகறநரன். னன்னந தரரில், ரரி அர்ந்றனக்கறநரள். 
 
கரல் ைறட்டுகள் ஷைக்கறபில் ிஷந்டஶதரய் ஶரப்னக்குள் ஷநகறன்நணர். 
ஆள் கரட்டிப் தநஷகபரண கணகுவும், ைலங்கனும் ஶரப்தின் ஶனறஶரம் 
ரங்கரய்ப் திஞ்சுகஷபப் வதரறுக்கறத் றன்நதடி கரல் இனக்கறன்நணர். ஊரில் 
ன்ண கஶபதங்கள் இனந்ரறம் இப்தடிரகப்தட்ட ிங்கள் எனனநம் 
ைத்ம் இல்னரல் டந்டவகரண்டுரன் இனக்கறன்நண. 
 
ஶதரலீஸ் ஸ்ஶடன், டவுணில் டுரகரக அஷந்ட இனந்ட. 
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ஸ்ஶடனுக்குப் ஶதரகடம் ன்நரஶன என தம் சூழ்ந்ட ர 
நண்டுிடுகறநட. ந்ட ஶதனம் ஸ்ஶடனுக்குள் டேஷந்ஶதரட ட்டய்ர 
ட்டும் இனந்ரர். 
 
‚க்கங்க...‛ 
 
‚ம்.. ரங்க. ன்ணர ைரைரம்?‛ 
 
‚ரஷக்குபத்றனறனந்ட ர்ஶநரனங்க... என திரட குடுக்கடம்...‛ 
 
‚ன்ண... திரட... டவும் வகரஷன தற ஆிப்ஶதரச்ைர?‛ 
 
‚ஶைச்ஶை, அவல்னரறல்லீங்க.. குறஷ கரரப்ஶதரினச்சுங்க!‛ 
 
ட்டு ஶறம் கலறேரகப் தரர்த்ரர். ‚ன்ர... இவன்ண ஶதரலீஸ் ஸ்ஶடணர, 
ரட்டுத் ரிர? குறஷ கரம்ணர ஶடிப்தரனங்க. கறே ங்கரட 
ஶஞ்சுக்கறட்டு இனக்கும். இங்க டக்கய்ர ந்ீங்க?‛ அட்டிணரர் 
ட்டய்ர. 
 
இர்கறக்கு உநறட. ன்ணரன் உள்றெர்ப் வதரி ணிர்கள் ன்நரறம் 
கரக்கற உஷடக்வகன்று என கனம் இனக்கறநட. 
 
‚ரச்சும் அடிடி வட்டுக் குத்டன்ணர தரில்ன. னொர, ஷக 
றனடுஶதரணர தர இல்ன.. குறஷ கரரப் ஶதரச்சு ஆட்டுக்குட்டி 
கரரப் ஶதரச்சுனு இங்க ந்ர ப்தடி...? ங்கப ன்ண அறகரரினு 
றணச்ைறர? ஆடு ஶய்க்கறநன்னு றணச்ைறர?‛ 
 
இர்கள் எனஷ எனர் தரர்த்டக் வகரண்டணர். ட்டய்ர 
இஷடநறக்கரல் இனந்ரல் எட்டுவரத் ித்ஷனேம் வகரட்டிிடனரம். 
வஞ்சுக்குள் இனக்கறநட. ஶகரர்ஷரக ில்ஷன. 
 
‚ரனடய்ர குறஷ?‛ 
 
‚அகர்ைரறஶரடடங்க!‛ 
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‚ரனய்ர உங்கள்ன அகர்ைரற?‛ இர்கள் எனஷ எனர் 
தரர்த்டக்வகரண்டணர். 
 
‛உங்கள்ன ரனஶ அகர்ைரற இல்ஷனர... னறக்கநஙீ்க?‛ 
 
‚இல்லீங்க.‛ 
 
‚தநறகுடுத் ஆற ர ீங்கள்னரம் டக்கு ந்றனக்கலங்க?‛ 
 
கரபஶகம் சுரரித்ட, ‚ைரர்... அகர்ைரறங்கநட ைரறங்க! ைறத்றஷத் 
றனிரவுன னரஶ.. அனங்க.‛ 
 
ட்டய்ர ரிச்ைறடன் றேந்ட னஷநத்தடி கரபஶகத்றன் அனஶக ந்ரர். 
‚ஊடய்ர!‛ 
 
கரபஶகம் றஷகப்தரய்... ‚டக்குங்க ைரர்?‛ 
 
‚ஊட வைரல்ஶநன்..  ஸ்ஶடனுக்கு ர்ஶநரம்ங்கறந 
ட்டுரிரஷில்னர ண்ி அடிச்ைறட்டர ர்நஙீ்க.. ஊட னல்ன...!‛ 
ன்நதடி னெஞ்ைறஷ ரத்றரனக்கு ஶஶ ீட்டிணரர். 
 
ஶறுறின்நற ரத்றரர் ஊறணரர். ஊச் வைரன்ணட வதனந்வநன்று 
ட்டய்ர உர்ந்ரர். னெக்குப்வதரடி ரைம், என ிரக அடித்ட 
ிற்ஷநக் குட்டிட. 
 
‚ணக்குக் குடிக்கறந தக்கம் இல்லீங்கய்ர.‛ 
 
‚வடுத் னுைர.. குடிச்ைன்கறட்டகூட இம்னட்டு சீ்ைம் அடிக்கரட. 
ச்ஶைய்!‛ 
 
அப்ஶதரட ஸ்.. உள்ஶப டேஷந்ரர். ‚ன்ணய்ர ிம்?‛ 
 
‚அய்ர.. குறஷக் கரஶரம்னு திரட குடுக்க ந்றனக்கரங்கய்ர, 
ரஷக்குபத்றனறனந்ட.‛ 
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ஸ்.. ைறரித்ரர். ‚ங்க.. ஶடிப் தரக்கறநஷ ிட்டுட்டு இடக்வகல்னரர 
ஸ்ஶடனுக்கு ர்நட?‛ 
 
வதனரள் ீர்ரணித்ரர். டுரநரல் ஶதசும் உறுறனேடன் டங்கறணரர். 
‛அய்ர, கரரப் ஶதரணட குறஷில்லீங்க!‛ 
 
‚ஶரவ்! இப்தரண வைரன்ண. அடக்குள்ப ரத்றப் ஶதைந?‛ ட்டய்ர 
தநறணரர். 
 
‚இல்லீங்கய்ர, குறஷரன் கரரப் ஶதரணட. ஆணர, றஜக் குறஷ 
இல்லீங்க. குறஷ ரகணம். அகர்ைரறஶரடட. ஊனக்கு வபிஶ 
ஷனடிர ண்டதத்டன இனந்டச்சு. அஷத்ரங்க கரஶரம்.‛ 
 
ட்டய்ர, ‘அடடர, ைரற ைரைரம்! இட வரிரப் ஶதைறட்ஶடரஶ..’ ன்று 
ணசுக்குள் தநறதடிஶ, ‚ன்ர... னல்னஶ ிர வைரல்ன 
ஶரர?‛ ன்நரர். 
 
ஸ்.. ஶரைறத்ட, ‚ம்... ைரி, ன்ண டந்டன்னு என னகரர் னு றேறக் 
குடுங்க!‛ ன்று வைரல்ன, கரபஶகம் ரத்றரர் அர்ந்ட னு றேறணரர். 
 
ஸ்.. ைற்று ீிரக ஶரைறத்ர் வடரகக் ஶகட்டரர். ‚ங்க... குறஷ 
றனடுரன் ஶதரினக்கும்னு றஷணக்கறநஙீ்கபர?‛ 
 
‛ஆரங்க! வண்டரள் ஶைர்ந்டரன் அஷ கர்த்ஶ னடினேம். ல்ன 
விட்டரண குறஷ. வகட்டிரண த்டன வைஞ்ைட.‛ ன்நரர் கண்ட 
ஆைரரி. 
 
‚ம்.. அட ைரி! அஷ டக்குய்ர எனத்ன் றனடடம்! அஷ வச்சு ன்ண 
தண் னடினேம். ன்ண திஶரஜணம் அணரன!‛ 
 
னம் எனஷ எனர் தரர்த்டக் வகரண்டணர். உண்ஷரன்.. 
த்ரனரண குறஷரல் அந் அகர்ைரறக்கு ட்டும்ரன் திஶரஜணம். 
ணிர்கறக்கு அணரல் ஆகக்கூடி தன் ன்ண? 
 
‚உங்கறக்கு ரன ஶனரட ைந்ஶகம் இனக்கர?‛ 
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ீரச்ைரறனேம் ைறன்ணச்ைரறனேம் எனஷ எனர் தரர்த்ணர். ீரச்ைரற 
வதனரஷபப் தரர்த்ரர். 
 
‚ங்க ணசுன எண்ட இனக்கு வதனரற.. அஷ அய்ரகறட்ட 
வைரல்னனரர.‛ 
 
‛ரரபர வைரல்றங்க.. இவன்ண ஶகள்ி?‛ 
 
‚ைரி.. வதரட ிம்.. அணரன ரன் ரட்ைிம் தரர்க்கரச் வைரல்ஶநன். 
இஶர இனக்கரஶ வதனரற... இர் கன் இரகறனஷ்ன் ஶனனேம், 
அன் கூட்டரபிக ஶனனேம் ைந்ஶகம் இனக்குங்க..‛ 
 
வதனரள் றடுக்கறட்டரர். ’ரன் னுீறச் ஶைரணரக ரந ஶண்டினஶர?’ 
 
ைற்று ஶம் அஷற றனிட. கண்ட ஆைரரி வரண்ஷடஷச் 
வைனறணரர். ‚ைலச்ைல.. இனக்கரடங்க. ங்க ஊர்ப் தறக இந்க் கரரித்ஷச் 
வைய்ரடங்க. அனஷரண த்டன வைஞ்ை குட.. ந் ிஷனக்கு ித்டக் 
கரசு தரர்த்டனரம்னு ஶணர கபரிப் த வைஞ்ை கரரிர இனக்கும்?‛ 
 
வதனரறக்கு ைற்று ஆசுரைம் ற்தட்டட. ண்தர்கள் சுத்ற 
தரத்றனறனந்ட கண்ட ஆைரரி அஷ ட்ைறத்டிட, ஆைரரிஷ 
ிசுரைத்டடன் ஶரக்கறணரர் வதனரள். 
 
ஸ்.. ல்ஶனரஷனேம் குப்தத்டடன் தரர்த்டிட்டுச் வைரன்ணரர். 
‚னொனக்குள்ப இனக்ஶகன். எவ்வரனத்ர உள்ப ணித்ணிர டம். 
ந்ட அங்க ணசுன உள்பஷ, ரன ஶன ைந்ஶகம் ன்ண 
ிம்கறநஷ வபிர வைரல்னடம். ன்ண?‛ 
 
‛ைரிங்க ைரர்!‛ 
 
ஸ்.. அஷநக்குள் வைன்று அர்ந்ரர். 
 
ந்ட ஶதனம் ணித்ணிஶ உள்ஶப ஶதரய் ஶதைறிட்டு ந்ணர். ரஷக் 
குபத்டக்கரர்கபிடம் ரன் இந் னேக்றஷப் தன்தடுத்றட அைல் 
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ஷதத்றக்கரத்ணம் ன்று ஸ்.. னரிந்ட வகரண்டரர். ரின் 
கற்தஷணபனம் ல்ஷன ீநறரக இனந்ட. அட உள்றெர் வதனரள்  
கணில் டங்கற, தக்கத்ட ஊர்,  தக்கத்ட ரறனம் ஷ  ிரிந்ட. ஸ். 
.க்கு ஷன சுற்நறட. ட்ஷடரஷ அஷத்ரர். 
 
‛அய்ர... டம் க்றெ கறஷடச்ைடங்கபர?‛ 
 
‚ீ ஶந... அனுக உன்ஷணனேம், ன்ஷணனேம் ி ல்னரஷப் தத்றனேம் 
ைந்ஶகரச் வைரல்நரங்க!‛ 
 
‚அப்தடிங்கபர‛ 
 
"ஶரவ் ..இடன ன்ண ைறக்கல்ணர இந்ப் திச்ைறஷண ச்சு இங்கறக்கும் 
தக்கத்ட ஊர்க்கரங்கறக்கும் ைண்ஷட டக்கும் ைரன்ஸ் இனக்கு,வதரடப் 
திச்ைறஷண,கனம் அப்தடி இப்தடின்னு ைறக்கனரிக் கூடரட,அணரன ீனேம் 
ஶறவும் வதரய் அங்க டூட்டி தரனங்க,ஊர்ஷனஶ இனக்கடம்,அட ி 
ப்டி ில் என ஆஷப அங்க றப்தரட்டனும்,அப்தத்ரன் ரச்சும்  டப்ன 
கறஷடக்கும்!" 
 
‚ைரிங்கய்ர.. ம் கரன்ஸ்டதிள் ஷகனரைத்டக்கு அந் ஊர்னரங்க 
வதரண்ட டுத்றனக்கு. ம் ைந்றஷண அந் டீ்டுக்கு ினந்ரபி ரறரி 
அனுப்தினரம். ரனக்கும் ைந்ஶகம் ரடங்கய்ர!‛ 
 
அடுத் அஷி ஶத்றல் ட்டும், கரன்ஸ்டதிள் ஶறவும் உடுப்னடன் 
ஆனத்டி ண்டதத்றல் ந்ட அர்ந்ரர்கள். ஃப்டி ஶதரலீஸ் ைந்றம் 
ஞ்ைள் ஷதனேடன் ினந்ரபி ஶதரன ந்ட ஊனக்குள் இநங்கறணரர். 
 
குநற ஶகட்க ஊர்ைணம் கூடி இனந்ட. வபினைர் ஆள் ண்டதத்றல் 
அர்ந்றனந்ர. அன் னன்ணரல் வள்பிரல் வைய்ப்தட்ட ரகனம், 
கறுப்ன றந ப்தரண கல் என்றும் இனந்ண. ி, இடடனநம் ரிின் 
ஷன என்று ஷத்றனந்ரன். ைறறுர்கள் அஷண ஆர்னம் 
குறுகுறுப்னரகப் தரர்த்டக்வகரண்டு இனந்ரர்கள். 
 
உள்றெர்  ஶகரடரங்கற அர் டீ்டுத் றண்ஷில், ஷகிடப்தட்ட 
அரஷரக உட்கரர்ந்றனந்ரர். ைைம்ரவும் ரரினேம் கறபம்னகறந 
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அைத்றல் இனந்ணர். ைைம்ர இண்டரம் னஷநரக கண்ரடி தரர்க்க, 
ற்கணஶ ஃனல் ஶக்கப்தில் இனந் ரரி ீண்டும் என னஷந 
கண்ரடிஷ ரிடறனந்ட திடுங்கற ஸ்டிக்கர் வதரட்ஷடச் ைரிரக 
எட்டிணரள். 
 
ஶகரடரங்கற குனநறணரர். ‚னர! இந் ஊர்ப் தக ன்ஷண றக்கர 
வபினைர்ன இனந்ட குநறகரஷணக் கூட்டிட்டு ந்றனக்கரங்கஶபனு ரன் 
ிவநரிஞ்சு உக்கரர்ந்றனக்ஶகன்.. ீனேம் உன் கறம் ைறங்கரரிச்ைறக்கறட்டு 
அங்கண ஶதரநறங்கபர?‛ 
 
‛ன் , ஶதரணர ன்ண? உன்ஷண ரன றண்ஷ ஶய்ச்சுக்கறட்டு உக்கரச் 
வைரன்ணட? ீனேம் ந்ட உன்ஷணவரத்ன் ப்தடி குநற வைரல்நரன்னு  
தரத்டத் வரிஞ்சுக்க!‛ 
 
‚ய்... ஷப் தத்ற ஶரப் ஶதசு.. ந்வரறஷனப் தத்ற ரழ்ச்ைறரப் 
ஶதைரஶ! இந்க் கரனத்டன தகட்டுக்குத்ரண்டி றப்ன. ன்ஷண ரறரி 
வரறல்கரஷண இனதத்ஶறே ஜறல்னரவுனனேம் தரக்க னடிரட.. வரிஞ்சுக்க!‛ 
 
ரரி ந்ஷஷப் தரிரதத்டடன் தரர்த்ரள். இட அட க்கரண 
ைணம். இனதத்ஶறே ஜறல்னர ன்று னைக்கக்கரக வைரல்னறக்க்வகரண்டு 
இனக்கறநரர், அட ப்தரண கல் ன்று வரிரஶனஶ! அர் குநற 
வைரல்றம் னட்ைனம் இப்தடித் ரன் ன்று ஊர் க்கள் 
அதிப்ரப்தடுகறநரர்கள். 
 
‛உங்கரத்ரரன் னத்ற வகட்டுப் ஶதரநர, ீனேர ரரி? ன் கபர 
இனந்டக்கறட்டு அைறர்க்கரன் ன்ண வைரல்நரன்னு ஶகக்கப் ஶதரனரர?‛ 
 
ரரி றஷப்தடங்கபின் தரறப்தில். ‚உங்கஷப ரறரி உள்பங்க ணசுன 
ஶதரட்டி இனக்கனரம். வதரநரஷ இனக்கக்கூடரடப்தர‛ ன்நரள். 
அஜதீ்றடஶர, ிஜய்ிடஶர இஷச்  வைரல்கறந தரஷணில்! 
 
‚ன்ணஶர தண்ித் வரஷனங்க‛ ன்று வதனனெச்சு ிட்டரர் ஶகரடரங்கற. 
ைைம்ரவும், ரரினேம் கறபம்திணரர்கள். 
 
கூட்டத்றல் ரரிின் கண்கள் ரகறனஷ்ஷணத் ஶடிண. கணகு, 
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ைலங்கனுடன் ஏரக றன்று ைறரித்டப் ஶதைறக்வகரண்டு இனந்னுக்கு 
ரரிஷக் கண்டடம் னகம் திகரைஷடந்ட. 
 
‚ம்... வைரல்றங்க! இப்த ன்ண வரிடம்?‛ ன்நரன் குநறகரன். றழ் 
சுத்ரக இனந்ட. 
 
‚ைரறக்கு ஷனரபம்ரணர?‛ 
 
‛ன் ஶகக்கறந?‛ 
 
‚ஶதச்ஷைப் தரத்ர ஷனரபம் ரறரி வரிஷனஶ?‛ 
 
‚ரன் ல்னர ஊனக்கும் ஶதரநன். ல்னரப் ஶதச்சும் ம் ஶதச்சுரன். ல்னர 
ஊர்த் ண்ினேம் ன் ண்ிரன்.. னரினேர?‛ ன்நணணின் கண்கள் 
ைறந்றனந்ண. இடுப்ஷதத் வரட்டுப் தரர்த்டக்வகரண்டரன். தரட்டில் 
தத்றரினந்ட. 
 
கணகு வைரன்ணரன். ‚ரகறனஷ்ர, இன் றச்ைம் ஷனரபத்ட 
ந்றரற கறஷடரட. ைரிரண ஃப்ரடு ரறரி இனக்கரன். இஷணக் 
கூப்திட்டு ந் ஆள் ரன?‛ 
 
‚னணிரண்டிரன் கூப்திடப் ஶதரணரப்ன‛ ன்நரன் ைலங்கன். 
 
‚அப்த ைரிரன்! ரங்கறட்டுப் ஶதரண கரசுன வகரஞ்ைத்ஷ எடக்கறட்டு ைலப் 
ஶட்ன இஷணக் கூட்டிட்டு ந்டட்டரன் ஶதரனனக்கு!‛ 
 
குநறகரன் கண்ஷ னெடி றரணித்ட, திநகு கண் றநந்ரன். 
 
‚வைரல்றங்க... ன்ண வரிடம்?‛ 
 
‚ரகணம் ஶதரண றஷை... ற வரிடம். ைரற குத்ம் டவும் 
ந்றக்கூடரட. ற்கணஶ ஊர்ன ஷத் ண்ி குஷநஞ்சு ஶதரி 
ைம்ைரரிவல்னரம் ைறப்தடஶநரம்ங்க!‛ 
 
‚ம்.......‛ றுதடி கண்கஷப னெடிணரன்.. றநந்ரன். 
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‚ரகணம் கரரப் ஶதரணட ைரறஶரட ிஷபரட்டு! ீங்க ைரிரணதடி 
ைரறஷ றஷணக்கஷன. அரன் இப்த இப்தடி என அநறகுநறஷக் 
கரறச்ைறனக்கு!‛ 
 
வதனரள் தநறணரர், ‚அய்ஶர! இல்லீங்கஶப... இந் னைம் ைறநப்தர 
வகரண்டரடனும்னுரண கறட்டி கூடி னடிவு தண்ஶரம்.. அடக்குள்பரந.‛ 
 
‛ப்ச்! டுவுன ஶதைரீங்க. றனஷ்டிக்கு டுவுன ஊடரடக் கூடரட. ரனப்தர 
அட? ைத்ம் ஶதரடரீங்க!‛ 
 
சுற்றும் னற்றும் தரர்த் குநறகரன் என தஷ அஷத்ரன். ‚ர இப்தடி!‛ 
 
அஷக்கப்தட்ட தர் ஃப்டிில் இனந் ஶதரலீமரண ைந்றன். 
 
‛ைரற.. இர் வபினைன ினந்ரபிர ந்ன!‛ 
 
‚தரில்ஷன.... அட வரம்த ிஶைரச்ஶை! இப்தடி ந்ட றஶ உக்கரன!‛ 
 
ைந்றன் குநறகரன் றஶ ந்ட அர்ந்ரர். குநறகரன் ணட தக்கத்றனறனந் 
என வதட்டிஷத் றநந்ரன். ‚தப்தடர! இட ஷனச்ைன் னள்ஷப ண்ஷட 
ஏடு. இஷ உள்பங்ஷகன அனத்றணரப்ன னடிச்சுக்க!‛ 
 
டிில் சுற்நப் தட்டினந் என ைறநற உனண்ஷடரண ஸ்டஷக் 
வகரடுத்ரன். ைந்றனுக்கு உநல் டுத்ட. 
 
‚ம்.. னடி! கண்ஷ னெடு!‛ 
 
ைந்றன் ஷக டுங்க அஷப் ப்டித்டக் வகரள்ஷ ட்டும், ற்வநரன 
ஶதரலீமரண ஶறவும் ஆர்த்டடன் தரர்த்ணர். ட்டு அணிடம் 
கறசுகறசுத்ரர். ‚தரனய்ர! ம் டிதரர்ட்வண்ட் ல்னரித்டனனேம் ைறநப்தர 
திரற்றுட தரத்றர...‛ 
 
‛ஆரங்கய்ர!‛ 
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குநறகரன் இடி ஶதரன னங்கும் குனறல் ஶகட்டரன். ‚கண்டக்குள்ப ன்ணர 
வரினேட?‛ 
 
‚இனட்டர இனக்கு! அங்கங்க ைறகப்தர வரினேட!‛ 
 
‚ம்.... அஷத் ி, ன்ண வரினேட? ஞ்ைபர எண்ட அஷைனேர?‛ 
 
‚ம்யழம்!‛ 
 
‚ல்னரப் தரன!‛ 
 
‛வள்ஷபரத்ரங்க ஶர வரினேட!‛ 
 
‚ஆயர!‛ ன்நரன் குநறகரன். ‚அட அஷைனேர?‛ 
 
அன் னகம் னர்ந்ட ‚உத்வு கறஷடச்ைறடுச்சு.. ம்... உத்வு 
கறஷடச்ைறடுச்சு!‛ ன்நதடிஶ கண்கஷப னெடி, ரய்க்குள் ஆஶைரக 
ந்றங்கஷப னடனடத்ரன். உடல் குறங்கறட. 
 
ஊர் ைணம் ரஷடத்டப்ஶதரய் வபினைர் கரரகஷணப் தரர்த்ட. தனத் 
வரந்றனேம், ரர்ன றஷந ினறனேம், வற்நறில் த்த் றனகனரய் 
இனந்ரன். அன் கரறல் இனந் கடுக்கன் கூடிினந் அத்ஷண 
வதண்கபின் கணத்ஷனேம் ஈர்த்ட. ஷகில் ங்க ஶரறங்கள் 
வைம்னக்கரப்ன. 
 
கண்ஷத் றநக்கரஶனஶ என றறச்ஷை தத்ஷ டுத்ட ைந்றணிடம் 
ீட்டிணரன் குநறகரன். 
 
‚தத்டக்குள்ப ம்தர் எண்ட வைரல்ற!‛ 
 
‚எண்ட‛ ன்நரர் ைந்றன். 
 
‚ம்... ைரி, ஶஶன நற இஷ!‛ 
 
ைந்றன் ஶஶன நறந் றறச்ைம் தம் ஏர் இடத்றல் ிறேந்ட 
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உனண்ஶடரடிட. 
 
‛ம்.. றஷை வரிஞ்சுஶதரச்சு!‛ ன்நதடி வதனரஷபப் தரர்த்ரன். 
 
‚அப்தடிங்கபர... ப்தடிங்க?‛ 
 
‚றறச்ைம் தம் கலஶ ிறேந்ட ஶற்கு னகர உனண்டுச்ைறல்ன... ஶற்குத் 
றஷைினரன் குறஷ இனக்குட.‛ 
 
‚ஏஶயர!‛ 
 
‚இந்ரற கண்டக்குள்ப வள்ஷபர என னொதம் அஷைஞ்ைடனு 
வைரல்னஶன.. அட ன்ணட? குறஷ.. வள்ஷபக் குறஷ!‛ 
 
‛அப்தடிங்கபர!‛ ல்ஶனரனம் திறப்தரகப் தரர்த்ரர்கள். 
 
‚ம்தர் ஶகட்டப்த இந்ரற எண்டனு வைரன்ணரன்ன! எஶ ரள்ன கல் 
னம். இல்ஷன குறஷஶ ந்ரறம் னம். ன்ணர, ணசுக்குள்பஶ என 
ந்றத்ஷ வைரல்னற னந்றினக்ஶகன்.  உங்க திச்ைஷண னடிஞ்ைரச்சு!‛ ஷக 
றஷந குங்குத்ஷ அள்பி ைந்றணின் வற்நறில் அப்திணரன் குநறகரன். 
 
‚ரனும் தன இடங்கள்ன தரர்த்றனக்ஶகன். ஶகட்டவுடஶண அனள் இநங்கற டப்ன 
வைரன்ணட ீரன்! ன் ரக்குன ைக்ற இனக்கர. ரக்குன சூனற இனக்கர. 
இன்ணிஶனர்ந்ட இந்ரஶபரட கடரச்ைம் உணக்குப் தரினர இனக்கு!‛ 
 
ஃப்டி ைந்றணின் ிற்றுக்குள் ஶதஷனகள் னண்டண.. ‛ைரற!‛ அர் ரக்கு 
குநறட. அர் ஷனில் வகரஞ்ைம் ீர் டுத்டத் வபித்ரன் குநறகரன். 
 
‚இந் வைகண்டுனறினந்ட ீ ஆத்ரஶபரட னள்ப. ப்த ஶர அ 
உன்கறட்ட னர. உன் னெனர ஜணங்கறக்கு அனள் ரக்கு னர! ஶதர!‛ 
 
ம் ஶதரனவும் , ைரதம் ஶதரனவும் குநறகரன் வைரல்ன, ைந்றன் உடல் 
ைறனறர்த்ட அப்தடிஶ அர்ந்றனந்ரர். கூட்டம் கஷனந்ட. குநறகரஷண 
அஷத்டக்வகரண்டு வதரி ணிர்கள் கறபம்திணரர்கள். ைறன்ணச்ைரற டீ்டு 
ரடிில் குநறகரன் ங்க ற்தரடு வைய்ப்தட்டினந்ட. 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      294 
 

 
ஸ்.. ந்ட இநங்கறணரர். வற்நறில் ினறனேம், கண்கபில் திறப்னரய் 
ட்டும், கரன்ஸ்டதிறம்  றன்நறனந்ணர். ஃப்டி ஶதரலீஸ் ந்றரித்ட ிட்ட 
ஶகரற ரறரி வற்நறில் அப்தி குங்குத்டடன் றஶ ந்ட றன்று 
அணிச்ஷைரய் ைல்னைட் அடிக்க த்ணித்ரர். 
 
‚அடச் ைல! ஷகஷத் டெக்கர! ன்ணய்ர இட ஶகரனம்?‛ 
 
ட்டய்ர வதனறரக, ‚ைரர்! திரப்பம் ைரல்வ்ட் ைரர்! ந்க் ஶகஸ்னனேம் 
இம்னட்டு ஈமறர டப்னக் கறஷடச்ைட கறஷடரடங்கய்ர!‛ ன்நரர். 
 
‚ன்ணய்ர வைரல்ந?‛ 
 
‚அர ைரர். ஃஷதண்ட்  வனரஶகன் ைரர்! ஶற்கரனரன் குறஷ இனக்கு. 
எஶ ரள்ன கறஷடச்ைறடும் ைரர்!‛ 
 
‚ரர்ர வைரன்ணட?‛ 
 
‚ம் ைந்றன்ரன் ைரர்!‛ 
 
‚ன்ணய்ர, றஜரர?‛ 
 
‛அப்தடித்ரன் ைரர் வஶமஜ் ந்றனக்கு!‛ 
 
‚ங்ஶகர்ந்ட?‛ 
 
‛ஶமரர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃதர்ஶன் ந்ட... ஆத்ர ைரர்.. சூனற!‛ 
 
‚ன்ணய்ர உபர்ஶந.‛ 
 
‛ரன் ிர வைரல்ஶநன் ைரர்‛ ன்று டந்ஷ ிரித்ரர் ட்ஷடய்ர. 
ஸ்..க்கு னகவல்னரம் கடுப்ன. ‚ன்ணய்ர இட ஷதத்றக்கரத்ணம்? 
ஊர்க்கரன் அன் ணச்ைரந்றக்கு ஆிம் தண்டரன். கூடச் ஶைந்ட 
ீங்கறம் கூத்டப் தண்நஙீ்கபர?‛ 
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‛ைரற ஶட்டன ைரர்!‛ 
 
‚தரனங்க, னெட ஶதனம் இங்க டூட்டின இனக்கலங்க... னரினேர? ஊனக்குள்ப 
திச்ைஷண ந்றக்கூடரட. ீங்க அடன கணரக இனக்கடம். ைந்றன் 
அங்கங்க ஶதச்சு குடுத்ட றனட்ஷடப் தத்ற ரச்சும் கல் கறஷடக்குரனு 
தரர்க்கடம். அஷ ிட்டுட்டு இப்தடி இனக்கலங்கஶப!‛ 
 
‚மரரி ைரர்!‛ 
 
ரற றட்டுத் றட்டிிட்டு, ஸ்.. ஶதரய்ிட்டரர். இன்னும் என ி அஷ 
க்க றஷனில் இனப்தட ஶதரனத் வரிந் ைந்றன் அைரக ஏடி ந்ட 
ட்ஷடரஷத் ஶடிணரர். டீக்கஷடில் கரரச்ஶைவு ரங்கறத் றன்நதடி 
இனந் அஷ ஷைஷக வைய்ட கூப்திட்டரர் ைந்றன். 
 
‚ன்ண ைந்றர?‛ 
 
‛கனம் னம் ஶதரனத் வரினேட ட்டய்ர.... ஸ்..க்கு வஶைஜ் 
அனுப்னங்க!‛ 
 
‚ன்ண வைரல்ந?‛ 
 
‚ஆர... வதனரள், ரத்றரர், ஶகரிந்ைரற... இன்னும் வட்டு ஶதன 
ஷகின டரர்ச் ஷனட், வதட்ஶரரக்ஸ், ஶல்கம்ன ல்னரம் டுத்டக்கறட்டுப் 
ஶதரநரங்க!‛ 
 
‚அப்தடிர‛ ன்று தநறணரர் ட்டய்ர. 
 
அனம் ஶறவும் ைந்றனுடன் ிஷந்ணர். ற நறத்ணர். 
 
‛ங்கய்ர ஶதரநஙீ்க ல்னரனம்... ஷகன வப்தன்ஶமரட?‛ 
 
‛அட ந்ட....‛ 
 
‚அறகரரிங்க ரங்க இனக்கும்ஶதரஶ ன்ண ஷரிம் உங்கறக்கு.... ம்? 
கனர தண்ப் ஶதரநஙீ்க்?‛ 
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‚அய்ய்ஶர... அறல்லீங்க! ரங்க ஶந ஶைரனறக்கறல்ன ஶதரஶநரம்!‛ 
 
‚ஶந ன்ணய்ர ஶைரனற?‛ 
 
‚னல் திடிக்கப் ஶதரஶநரங்க!‛ 
 
‚னல் னடிக்கர?‛ 
 
‛ஆரங்க! கரட்டு னல்க றஷந கறபம்தி ந்ட றரினேம். ரைத்டக்க என 
ம் இப்தடிப் ஶதரநட!‛ 
 
ட்ஷடரவுக்குச் ைதனம் ட்டிட. 
 
‚ங்கறக்கு டவுட்டர இனக்கு! ரங்கறம் ர்ஶநரம்‛ 
 
‚ரரபர ரங்க.. ரஷபக்கு அறகரரிகறக்கு னல்கநற றுல் 
குடுத்டனஶரம்!‛ 
 
‛ைரி‛ ன்று கறபம்திணரர்கள். ைந்றனும் உடன் ந்ரர். ட்ஷடர கரஷக் 
கடித்ரர். ‚டப்னக் குடுக்கறந னட்ைத்ஷப் தரன. ீஶ ைண்ஷடக் கறபப்தி 
ிட்டுன ஶதரனறனக்ஶக!‛ 
 
‚ரன் ன்ணத்ஷக் கண்ஶடன்... இனுக கம்னம், ஷனட்டுர கறபம்னணர?‛ 
 
ஶற்கு னகரக டந்ரர்கள். ஷன அடிரத்ஷ ஶரக்கறத் ரழ்ந் குனறல் 
ஶதைறக் வகரண்டு ஶதரணரர்கள். ைற்றுத் ள்பித்ரன் ரகணம் கரரல் 
ஶதரண ண்டதம் இனக்கறநட. 
 
ரன்ஷகந்ட டரர்ச்சுகள் னன்னந இனட்ஷடத் டர டந்ரர்கள். னச்ைறகபின் 
ஏஷை ட்டும் அச்ைம் னம் ித்றல் எனறத்டக்வகரண்டு இனந்ட. 
ண்டதத்றல் ைற்று இஷபப்தரநறிட்டு அன் திநகு னல்கஷபத் ஶடும் 
உத்ஶைத்டடன் ண்டதம் ஶரக்கறப் ஶதரணரர்கள். 
 
‚வதனரற.... அட ன்ண? ன்ணஶர அஷைந ரறரி இனக்ஶக?‛ 
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ைட்வடன்று அஷணனம் றன்நணர். என ி தீற றன்ணனரக அஷணர் 
ணறறம் றேந்ட. ைந்றனுக்கு ஷனப்திள்ஷப ண்ஷட ஏடு ணறல் 
ந்ட தனறுத்றட. 
 
‚ஆர, னஷர இனக்குர? ய் எஶ என டரர்ச்ஷை ட்டும் அடிங்க. 
ல்னரனம் அப்தடிஶ தம்ற உக்கரந்டக்குங்க!‛ 
 
அஷணனம் தடங்க, ரத்றரர் ஷரித்ஷ ற்தடுத்றக் வகரண்டு அந் 
அஷைின் ீட டரர்ச் வபிச்ைத்ஷப் தரய்ச்ைறணரர். 
 
அங்ஶக என குறஷ றன்நறனந்ட. றஜரண குறஷ! 
 
கரஷனிஶனஶ ஸ்..க்குத் கல் ந்டிட்டட. 
 
ஊர் ஷனரரி ஶதரன் தண், ஸ்.. ஷதக்கறல் கறபம்திப் ஶதரய் 
ஶைர்ந்ஶதரட, ஊர் கஷனக்கட்டி ிட்டட. ஆனத்டி ண்டதத்றன் னன்ஶண 
ீபக் கிற்நறல் குறஷ கட்டப்தட்டு அப்திரிரகப் னல் ஶய்ந்டவகரண்டு 
இனந்ட. சுற்நறறம் தத்டப் தறஷணந்ட ைறறுர்கள் குத்ஷத்ட அர்ந்ட, 
ஆர்ரக ஶடிக்ஷக தரர்த்தடி இனந்ணர். ஸ்.. அர்கபிடம் ந்ட 
றன்நஷ அர்கள் ைட்ஷட தண்ஶில்ஷன. 
 
‚ஶடய் ம்தி!‛ ன்நரர் ஸ்.. அட்டனரக. ‚ன்ணங்க ைரர்‛ ன்று றேந்ரன் 
எனன். 
 
‚ங்கடர வதரிரறக ல்னரம்?‛ 
 
‛அந்ர... அங்கண இனக்கரங்க ைரர்!‛ 
 
ஷதன் ஷக கரட்டி ைற்றுத் வரஷனில், என கும்தல் கூடிினந்ட. ட்ட 
டுில் என ஆள் அனள் இநங்கற ைவுண்டு வகரடுத்டக்வகரண்டு இனந்ரர். 
ஃப்டி ஶதரலீஸ் ைந்றன்ரன் அட. அர் னெஞ்ைறில் வபினைர் குநறகரன் 
ினறஷ ிைறநற ிைறநற அடித்தடிஶ ஶகள்ிகஷபத் வரடுத்ரன். 
 
‚ைரற! இட ன்ண அநறகுநற... ங்கறக்கு ிபங்கஷனஶ?‛ 
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‚ய்ய்... ய்ய்... ப்ர்ர்ர்ர்... ப்ர்ர்ர்... ‚ ன்று ிஶணர எனறகஷப ைந்றன் 
றேப்திணரர். தரர்ஷ றஷனக்குத்ற இனக்க... னகம், ஷனவங்கும் ினற. 
ண்ஷீ அர் ஶல் வகரட்டி இனக்க ஶண்டும். ஆஶப வரப்தனரக வகரை 
வகரை ன்று இனந்ரர். 
 
‛இட ன்ண ைரற... ரங்க ன்ண தண்?‛ 
 
‛ன் ரகணம்ரன்டி... இட ன் ரகணம்ரன்!‛ 
 
குநறகரன் றரணித்ரன். இடக்ஷகஷ ீட்ட, அணிடம் என குபிர்தரணப் 
தரட்டில் ீட்டப்தட்டட. குடித்ட ிட்டு ப்தம் ிட்டதடி, ‚அரன் ைரறஶ 
வைரல்றறல்ன... இணினேம் ன்ண ைம்ைம்? இட அஶரட ரகணம்ரன்!‛ 
 
ரத்றரனம் வதனரறம் ற்வநரன குப்தத்டடன் ஷனஷச் 
வைரநறந்ணர். 
 
‛அட ப்தடிங்க?‛ 
 
‚அட அப்தடித்ரன்ர... கடவுள்கறட்ட ஶகள்ி ஶகக்கநடக்கு னுைப்தறக்கு 
உரிஷ கறஷடரட. ன்ணர ைரற?‛ ன்நரன் ைந்றணிடம். 
 
‚ஆம்ர... கடவுள்ரக்கு... ன் ரகணம்... னெச்... றனிர வகரண்டரடு... ஶதர‛ 
ன்நரர் ைந்றன், டண்டு டண்டரய்! அரிடம் இனந்ட அரனுஷ் 
உச்ைரிப்தில் ரர்த்ஷகள் வநறத்ண. 
 
கண்ட ஆைரரி வடரகக் ஶகட்டரர்.... 
 
‚அட ல்ன ரகரண னங்க. இப்த அட ங்க இனக்குனு வரிஞ்ைரத் 
ஶஷன.‛ 
 
‛ய்... வைரன்ணதடி ரகணம் கறஷடச்ைரச்சு! ஆக ஶண்டிஷப் தரன‛ ன்நரர் 
ைந்றன் அட்டனரக. 
 
‚ தரனங்க... ‘என ரள்ன வரினேம். ஶற்கரன் குறஷ இனக்கு’னு 
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குநறந்டச்சு. அன்ணிக்கு ரத்றரிஶ, ஶற்கரன ஶதரணஙீ்க.. உங்கஷபத் ஶடி 
ரகணம் ந்டச்ைர, இல்ஷனர?‛ ன்நரன் குநறகரன். 
 
‛ரஸ்ம்ரங்க... ஆணர, இட றைரண குறஷரல்ன இனக்கு!‛ 
 
‚கடவுள் ிஷபரட்டுய்ர.. அஷ ர ஶகள்ி ஶகக்க னடினேர? 
ரகணத்ஷப் தரரிப்தர வச்ைறனங்க. ஶற்வகரண்டு ன்ண 
டக்கடம்கறநஷப் தத்ற ைலக்கறஶ இன்வணரன அநறகுநற னம். னரினேர?‛ 
ன்நரன் குநறகரன் னடிரக. றுப்ஶதச்சு ஶதை ரனக்கும் ஶரன்நில்ஷன. 
 
இண்ஶட ரபில், ஊரின் ீர்ரணிக்கும் ைக்றரக அன் தரிரம் 
அஷடந்றனந்ரன். 
 
ஸ்.. கடுப்னடன் ஏரக றன்நறனக்க... வற்நற றஷந ினறனேடன் 
ஷகில் குநறகரன் வகரடுத் திைரங்கஶபரடு ந் ட்டய்ரவும் 
ஶறவும், ஸ்.. றற்தஷப் தரர்த்டம் தநற ஏடி ந்ணர். 
 
‛ன்ணய்ர டக்குட இங்ஶக?‛ 
 
‚ைரர், அன் வைரன்ண ரறரிஶ குறஷ ைறக்கறப் ஶதரச்சு ைரர்! வரம்த 
தர்ஃனல் தரர்ட்டிர இனக்கரன் ைரர்.‛ 
 
‚ல்னரக் கூத்ஷனேம் தரத்டட்டுட்ரன்ர இனக்ஶகன்.  டிதரர்ட்வண்ட் 
ஶதஷக் வகடுக்கர ிடரட்டீங்க ஶதரனறனக்ஶக னெட ஶதனம்!‛ 
 
‚ைரர், வு வைஞ்சு ப்தர றஷணக்கரீங்க. கவக்டர அன் குநற வைரன்ண 
அன்ணிக்ஶக ஆச்ைரிர என குறஷ ந்ட றர்க்க றன்னு ரனரட்டுட 
ைரர்!‛ 
 
‚டய்ர ஆச்ைர்ம்? குறஷ ரல் ஆட்டுநர?‛ 
 
‛அறல்ன ைரர்.. இந் ஊர்ன குறஷஶ கறஷடரரம் ைரர்...!‛ 
 
வதனரறம் ரத்றரனம் ந்ட ஸ்..க்கு க்கம் வைரன்ணரர்கள். 
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‚ன்ணங்க.. உங்க ஊன! எண்ட ஶதரலீஷம ம்னங்க.. இல்ன, குநற 
வைரல்நஷண ம்னங்க! ங்கக்கறட்ட கம்ப்வபிண்ட் குடுத்டட்டு, குநறகரன் 
வைரல்நரன்னு உைறஶரட இனக்கறந குறஷஷப் னடிச்சு வச்ைறனக்கலங்க. 
ரஷபக்கு இந்க் குறஷ ஶன ஊர்னம் ிடப் ஶதரநஙீ்கபர?‛ 
 
ங்கறனந்ஶர ந்ட தின்ணரல் றன்நறனந் உள்றெர் ஶகரடரங்கறக்கு குற 
திநந்ட ிட்டட. ‚ல்னர ஶகறங்க ைரர். ரஷக்குபத்ரன்கறக்கு னத்ற 
இல்ஶனனு வரிஞ்சுகறட்டு, அந் வபினைர்கரப் த ல்ன வரபகர 
அஷக்கறநரன்.‛ ன்ந உள்றெர் ஶகரடரங்கறஷனேம், அர் குடுறஷனேம் ந 
இநங்கப் தரர்த்ரர் ஸ்.. 
 
‚ீ ரர்ர?‛ 
 
‛ரன் உள்றெர் ஶகரடரங்கற ைரர். ரன் ம்  ஶதரட்டுப் தரர்த்றனந்ஶன்ணர 
கஷஶ ஶந ைரர்!‛ 
 
‚னல்ன உங்கஷப ரறரி ஃப்ரடுக அம்னட்டுப் தஷனனேம் உள்ப 
ள்படம்ர‛ 
 
ஶகரடரங்கறக்கு ைப் ரடினேம் எடுங்கறிட்டட. வதனரஷபனேம் 
ரத்றரஷனேம் தரர்த் ஸ்.. ‚இப் தரனங்க. ீங்க வண்டு ஶதனம்ரன் 
ஊர்ன னக்கறரணங்க. ீங்க் வைரல்றங்க. ன்ண தண்நர இனக்கலங்க?‛ 
 
ரத்றரர் வைரன்ணரர்... ‚அய்ர கரரப் ஶதரண ரகணத்ஷ ீங்க 
ஶடுங்க.. ரங்கறம் ஶடிப் தரர்க்கறஶநரம். றனிரவுக்குள்ப அட 
கறஷடச்சுட்டர ல்னடங்க.‛ 
 
‚அஷ ிடுங்கய்ர.. இப்த எண்ஷப் னடிச்சுக் கட்டி வச்ைறனக்கலங்கஶப.. 
அஷ ன்ண தண்நர உத்ஶைம்? அஶரட வைரந்க்கரன் ஶடி 
ந்டட்டரன்ணர...?‛ 
 
‛அவப்தடி? அட அகஶரட குறஷ. அஶரட ரகணம். அடக்கு உரிஷ 
வகரண்டரடிக்கறட்டு ன் னரன்?‛ 
 
ணக்வகறரக ரட இவ்பவு ஷரிரகக் குல் வகரடுப்தட ன்று 
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றனம்தி ஸ்.. றஷகத்ரர்! ஃப்டி ஶதரலீஸ் ைந்றன்ரன், ைரர 
ைந்றன் ஸ்..க்கு னன்ணரல் ஶரக றற்கஶ ங்குரர். ைரற இநங்கற 
ைந்றஶணர உனகத்டக்ஶக அறதற ஶதரன றன்நறனந்ரர். கனங்கற கண்கள், 
கஷனந் ஷன, குங்கு வற்நற. 
 
‚ய்.... ைரறக்கறட்ட ிஷபரடர! ன் ரக்குன ம்திக்ஷக ஷ. ன்கறட்ட 
ிஷபரண்ஶடன்னு ஷ... ைர் ரைம்! குன ரைம்!‛ 
 
ஸ்..ின் வடன்ன் உச்ைத்டக்குப் ஶதரணட. தநறப்ஶதரண ட்டய்ரவும், 
ஶறவும் ைந்றஷண அறேத்றத் ள்பிக்வகரண்டு ஶதரணரர்கள். 
 
‚அய்ர! ப்தர டுத்டக்கரீங்க. அன் வபினைர் ஆற. ினந்டக்கு ந் 
இடத்டன அன் ஶன சூனற இநங்கறட்டர அரன்‛ ன்ந ஊர்கரரிடம், ‚ம்.. 
இனக்கட்டும்.. இனக்கட்டும்‛ ன்நப்தடி டந்ட ஆனத்டி ண்டதத்னஶக 
ந்ரர் ஸ்.. 
 
குறஷிணனஶக றன்று ரகறனஷ்னும் ைலங்கனும் ஆரய்ந்டவகரண்டு 
இனந்ணர். 
 
‛ன்ணப்தர தரக்கநஙீ்க?‛ ன்நரர் ஸ்.. 
 
‚ங்க ஊர் ஆறங்க ஷதத்றக்கரத்ணம் தண்நரங்க... இட ப்தடி ைரர் 
ைரறஶரட ரகணர இனக்கும்? தரனங்க.. னடகு டுவுன றேம்ஶதநறப் 
ஶதரினக்கு. னட்டத்டன ரனஞ்சு னண்ட.. ங்கறஶர சுஷ சுந்டட்டு 
இனந் குறஷ ரறரி வரினேட ைரர்.‛ 
 
ஸ்..க்கு கஷடைறரக இண்டு ிரண தல்கஷப ரஷக் குபத்றல் 
ைந்றத்றல் கறழ்ச்ைற வதரங்கறட. 
 
‛வரிகுட்! தடிச்ை தைங்கபர ீங்க?‛ 
 
‛ஆர ைரர்.‛ 
 
‚உங்க ஊர் ஆறகறக்கு டுத்டச் வைரல்னக் கூடரர?‛ 
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‚ங்கண ைரர்? குநறகரன், ஶகரடரங்கற ஶதச்சுரன் இங்க டுதடும். ரங்க 
ஶதைறணர ஷனப்திட்டு திடிச்ைங்கன்னு தட்டம் குடுத்டனரங்க.‛ 
 
‚அடவும் றஜம்ரன்‛ ன்று ைறரித் ஸ்..  ‚ம்தர உங்கறக்கு ரர் 
ஶனரட ைந்ஶகம் இனக்கர?‛ ன்நரர். 
 
‚ஆர ைரர்.‛ ன்நரன் ரகறனஷ்ன். ‚ஶதரண ரைம் ங்க ஶரட்டத்ட 
ஶரட்டரர் கபவு ஶதரச்சு. அஷப் தண் ஶகரஷ்டிரன் இஷனேம் தண்ி 
இனப்தரங்கஶபரன்னு என டவுட்டு!‛ 
 
‚ம்... உங்கப்தரவும் வைரன்ணரன.. வதனரள்ரண அர் ஶதன?‛ ன்று 
ஶரைறத்ர், ‚ம்தி... ீங்க என கரரிம் தண்நஙீ்கபர?‛ ன்நரர். 
 
‛வைரல்றங்க ைரர்.‛ 
 
‚வகரஞ்ை ரஷபக்கு.. ஷட்ன டெங்கர என தத்டப் தன்ணிண்டு ி 
ரக்குன ஷனடிர ண்டதம் தக்கம் அப்தடி இப்தடி சுத்றப் தரனங்க. 
ீங்க த்ஷண ஶதர் ஃப்வண்ட்ஸ்?‛ 
 
‚ரனஞ்சு ஶதன ைரர்.‛ 
 
‚குட். ரனஞ்சு ஶதனர ஶதரங்க. ரட ித்றரைர ட்டுப்தடுரன்னு 
தரனங்க. ணக்வகன்ணஶர.. அந்க் குறஷ அந் ரிரவுனரன் ங்கறஶர 
இனக்கடம்னு டவுட்டு.‛ 
 
‛ைரர்... ங்கஷப ன் ைரர் ஶதரகச் வைரல்நஙீ்க?‛ 
 
‚ம்தி... ீங்க உள்றெர். அடனனேம் கரன ஶறல்னர கண்டதடி 
சுத்நங்கன்னு ன்கறட்ட வைரன்ணரங்க. அணரன, உங்க ஶன ரனக்கும் 
டவுட் ரஅட. ீங்க ஶரட்டத்டக்ஶகர கரட்டுக்ஶகர கரறக்குப் ஶதரந 
ரறரி ஶதரங்க. ித்றரைர, னடைர ணரட அந்ப் தக்கம் ந்ர.. 
அஷடரபம் தரத்ட ணக்குத் கல் வைரல்றங்க. னரினேர?‛ 
 
‛ஏஶக. ைரர்‛ ன்நரர்கள் இனனம் வதனஷரக. ஷஶர ைரறக்கப் 
ஶதரகறந ததப்ன இனஷனேம் வரற்நறக்வகரண்டட. 
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இவு உள்றெர்க்கஷடில் இட்னறனேம், னஶரட்டரவும், ஆம்வனட்டும் 
ைரப்திட்டுிட்டு, ட்டய்ரவும், ஶறவும் ண்டதத்றல் ந்ட அர்ந்ணர். 
வட்டுப்ஶதர் ண்டதத்றல் தடுத்றனக்க.. அங்ஶக கட்டப்தட்டு இனந் 
குறஷஷப் தரர்த்தடி இர்கள் இனனம் அர்ந்ணர். குறஷ அஷத் 
டெக்கத்றல் இனந்ட. ரஷன அவ்ப்ஶதரட ைரம்ஶதரல் ைீறட. 
ட்டய்ர வதனனெச்சுிட்டரர். 
 
‛ன்ர ஶற... இப்த ர இந்க் குறஷக்கு ஶந கரனர இனக்கறந 
ரறரி ஆிப்ஶதரச்ஶைய்ர. ம்... ைரற ைரச்ைரம்? இஷ என ிம் ரறரி 
றஷணச்சுப் தண் ஶண்டிடரன்! ன்ணர ஶற...?‛ ன்நர் ஶர 
ஶரைஷணனேடன், ‚அவன்ணய்ர ம் ைந்றன் இப்தடி ஆகறப்ஶதரணரன்?‛ 
ன்நரர் னத்ரக. 
 
‚ற திடிச்ைறனச்சுங்க அனுக்கு.‛ 
 
‚ன் ஶற.. இட ல்னரம் றைர?‛ 
 
‚ஷக் ஶகக்குநஙீ்க?‛ 
 
‛இந்க் குநற வைரன்ணட, அனள் ந்ட, இந்க் குறஷ ந்ட... ஸ்.. 
அய்ர வைரன்ண ரறரி ர எனஶஷப ஷதத்றக்கரத்ணர 
இவல்னரம் ம்தநஶர?‛ 
 
ஶறவும் என ிரடி ஶரைறத்ரன். குறஷ கஷணத்ட. ‚தரர்த்ீங்கபர? 
இட ரறரி றஷணக்கறநஶ ப்ன... ைரற அட்டநரன தரத்ீங்கபர!‛ 
 
‛ஆர! ப்ன ப்ன‛ ன்று கன்ணத்றல் ஶதரட்டுக் வகரண்டரர் ட்டய்ர. 
 
தத்ட ணிக்கு ஶல், ரகறனஷ்ன் ஷனஷில் இஷபஞர்கள் என்று 
ஶைர்ந்ரர்கள். வரத்ம் றே ஶதர். னென்று தஷ ஶற்ஶக 
ஷனடிரத்டக்கு அனுப்திிட்டு, என ி ஶம் கறத்ட ைலங்கன், 
கணகு, ஶஷ் னெஷனேம் ஶதரகச் வைரன்ணரன் ரகறனஷ்ன்.  ‚அப்த ீி?‛ 
ன்ந ைலங்கணிடம், ‛ீங்க ஶதரங்க, ரன் தின்ணரன ரஶன்‛ ன்று 
ரகறனஷ்ன் கண்ைறறட்டிணரன். னரிந்டவகரண்டணரக ைலங்கன் 
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ற்நர்கறடன் கறபம்திணரன். 
 
அர்கள் ஶதரணடம் ரகறனஷ்ன் ணிஶ ஶகரடரங்கறின் டீ்ஷட ஶரக்கற 
டந்ரன். 
 
அங்ஶக வபிஶ வகரல்ஷனப்னந ஷநில், ரரி இனுக்கரகக் 
கரத்டக்வகரண்டு இனப்தரள்! 
 
ைங்கறகள் றகழ்ந்ஶநற கறட்டத்ட்ட என ரம் ஆகறினந்ட. 
ரஷக்குபத்றன் ஷகபில் ைறன னறஷ தகறிட்டினந்ண. 
ட்டய்ரவும் ஶறவும், குடினேரிஷக்கு ிண்ப்திக்கரஶனஶ 
உள்றெர்ரைறகபரகற இனந்ணர். டீக்கஷடில் ட்டய்ரவுக்கு கக்குத் 
டங்கற, இனடைறு னொதரய் வைரச்ைம் தரக்கற இனந்ட. ைங்கபில் வதனரள், 
ரத்றரர் டீுகபினறனந்ட ற ைரப்தரடு டெக்கறல் ந்ட. ைரப்திட்டுிட்டு 
ஆனத்டி ண்டதத்றல் ஶகரடு கறறத்ட தறவணட்டரம் னள்பி, ர 
ிஷபரட்டுகஷப ஆடித் ஶர்ந்டவகரண்டு இனந்ணர் இனனம். 
 
ணட ைர்மீறல் னன்வணப்ஶதரடம் இவ்பவு றம்றரக ரன் 
ரழ்ந்றல்ஷன ன்று உர்ந்ரர் ட்டய்ர. ஶத்டக்குச்  ைரப்தரடு, 
சுத்ரண கரற்று, வதரறேடஶதரக்க ிஷபரட்டு, ஶதச்சுத் டஷ ன்று 
ட்டய்ரவும் ஶறவும் றஷபத்ட கறழ்ந்ணர். 
 
ஃப்டி ஶதரலீஸ் ைந்றஶணர ஶவநரன பத்ஷ ட்டிினந்ரர். 
கரனவல்னரம் ஷகஷத் டெக்கற ைல்னைட் அடித்டக்வகரண்டு இனந்ஷ, 
ஊஶ தக்றனேடன் தரர்ப்தடம் ங்குடம் னபகரங்கறரினந்ட. ஊரின் 
வதரடப் திச்ஷணில் டங்கறர், இப்ஶதரட டீ்டுப் திச்ஷண, ீர 
ிற்றுனற, கணவுக்குப் தனன் ன்று ைகன ைரச்ைரங்கஷபனேம் டீல் 
வைய்றல், ரஷக்குபத்றன் வதண்கபில் தனர் ங்கபட திச்ைஷணகஷப 
இப்ஶதரவல்னரம் அரிடம்ரன் வைரல்கறநரர்கள். அறல் ஶகரடரங்கற ஷணி 
ைைம்ரவும் அடக்கம். 
 
அனம் வபினைர் குநறகரனும் ந்ட ணட ஸ்ரணத்ஷக் 
கர்ந்டவகரண்டறல், வரந்டஶதரய்க் கறடக்கறநரர் ஶகரடரங்கற. இண்டு, னென்று 
றணங்கபரகத் ணட கட்டுப்தரட்டில் இனக்கும் குநபி என்ஷந ி, அர்கள் 
இனஷனேம் கரனற தண்ி ிடுவன்கறந னடிில் இனக்கறநரர். 
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வதனரள், ரத்றரர், ஶகரிந்ைரற ஷகநரக்கபின் கஷனஶர 
ரறக்கு ரள் அறகரித்தடி இனந்ந்ட. றனிர ரள் வனங்கறக் 
வகரண்ஶட னகறநட. கரரல் ஶதரண ரகணம் தற்நற டம் கல் 
வரிில்ஷன. குநறகரனும் ஆத்ர இநங்கறணனும் ‚இடரன் ரகணம்!‛ 
ன்று றஜக் குறஷஷக் கரட்டி ைரறக்கறநரர்கள். இஷ ஷத்டக் வகரண்டு 
ப்தடித் றனிர வகரண்டரட னடினேம்... ஊர்னம் ஶதரக னடினேம்? 
 
அந்க் குறஷ இப்ஶதரட ஊர் ைறறுர்கறடன் வகு ைகஜரகறிட்டட. 
ந்ஶனம் தத்ட ைறறுர்கள் அஷணச் சுற்நற அர்ந்ட ஶதச்சுக் வகரடுத்தடி, 
னல்றம் வகரடுக்கறநரர்கள். த்ம் டீுகபில் அம்ரிடம் அறேட திடிரம் 
தண்ி, கரணம் (வகரள்) அித்ட ரங்கற ந்ட குறஷக்கு ஷக்கறநரர்கள். 
ஶற்று ல்னரப் தைங்கறம் கூடி குறஷஷ வட்டு ஷனஃதரய் ஶைரப்ன 
ஶதரட்டுக் குபிப்தரட்டி, திடரி னடிக்கும் ரறக்கும் ஸ்வதனரக ரம்ன 
ஶதரட்டு அன் ஶணி றஷனப் தரரித்ரர்கள். 
 
ஸ்.. அவ்ப்ஶதரட ந்ட ஶதரய்க்வகரண்டு இனக்கறநரர். அனக்கு 
ிற்வநரிச்ைல்.. குநறப்தரக ைந்றன் ீட. இந் திச்ஷணனேம் றனிரவும் 
னடிந் தின்ணர்ரன் அர் ீட ரட டடிக்ஷக டுக்க 
ஶண்டுவன்று றஷணத்டக்வகரண்டு இனந்ரர். ரகறனஷ்ன், ைலங்கன் 
னெனரக அனக்கு இண்டு ரட்கறக்கு னன்னரன் என டப்ன 
கறஷடத்றனந்ட. கனம்னத் ஶரட்டத்றனறனந்ட ஆஷனக்வகரட்டஷகக்கு ைறன 
வபினைர் ஆட்கள் ைந்ஶகப்தடும்தடி ந்ட ஶதரகறநரர்கள். அட குநறத்ட ஶறு 
என றஷைில் ிைரரித்டக்வகரண்டு இனந்ரர். 
 
இஷ ல்னரம் இவ்ரறு இனக்க.. ஊனக்குள் என னட ஆள் ஷைக்கறபில் 
ந்ரன். ஷகனற ஶட்டி, அறேக்ஶகநற கரக்கறச் ைட்ஷட, கஷனந் ஷன, டர் 
வைனப்ன.. ந்ன் ஆனத்டி ண்டதத்னஶக ஷைக்கறஷப றறுத்றிட்டு, 
ஏடிப்ஶதரய் ஏத்றல் கட்டிினந் குறஷஷப் தரர்த்ரன். ‚ஶர! ன் 
ைரஶண... ீ இங்கறர இனக்ஶக? ரன் உன்ஷணத் ஶடி ஊர் ஊர 
அஷனிநஶண.‛ 
 
கட்டித் றேி, டிக் வகரடுத்ட கரல் உர்ஷனேம் 
வைண்டிவண்ட்ஷடனேம் ஏரின ிரடிகறக்கு றகழ்த்றணரன். குறஷின் 
ஶரர்கபரினந் ைறன்ணப் தைங்கவபல்னரம் அஷண ிஶரரகப் 
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தரர்த்ரர்கள். அன் அஶரடு றறுத்றினக்கனரம். ஶர என ிஜகரந்த் 
தடத்றன் தரறப்தில் ஷன ைறனறர்த்ட றனம்தி, குஷன னக்கறணரன்.... ‚ந் 
கபரிப் த கன்டர ன் குறஷஷக் கட்டி ச்ைன்? ன்ணர 
ஷரிம் இனந்ர குறஷஷக் கபரண்டு கட்டி வச்ைறனப்தஙீ்க?‛ 
 
ஊரின் இபட்டங்கள் த்ம் வகரறத்ட, அன் ைட்ஷடஷப் திடித்ரர்கள். 
குறஷஷத் ஶடி ஊர் ஊரக ஷைக்கறபில் அஷனந் கடுப்தில் இனந்ன் 
டித் ரர்த்ஷகஷபப் ஶதை, உள்றெர் இபட்டங்கள் இப்தடிவரன 
னத்டக்கரகஶ கரத்றனந்ட ஶதரன ங்கபட தரக்கறத்ஷக் கரட்டி, 
அஷணப் னட்டிவடுத்டத் டெில் கட்டிணரர்கள். 
 
ைம்தம் டந் திநஶக ந்ட ஶைனம் ஷதக் கரப்தரற்றும் ிரக 
ட்டய்ரவும் ஶறவும் குபிப்தற்கரக ஶரட்டரர் ஶரட்டத்டக்குப் 
ஶதரினந்ரர்கள்... கனநறந்ட ஈப்தத்டடன் ிஷந்ட ந்ரர்கள். 
 
‚ஶைச்ஶை... ன்ணப்தர ம்திகபர! ரங்க அறகரரிக இனக்ஶகரம். டர 
இனந்ரறம் ங்ககறட்ட வைரல்ன ஶரர.. இப்தடிர அடிக்கறநட? 
வைத்டக்கறத்டப் ஶதரய்ட்டரன்ணர ரங்கறம் ஶைர்ந்டல்ன தறல் வைரல்னடம்!‛ 
 
‛தின்ண ஊர் டுவுன றன்னுக்கறட்டு வதரி இன் ரறரி ல்னரஷனேம் 
ஷனேநரன்! வட்டுஶன்.. குத்டஶன்ங்கறநரன்!‛ 
 
‚ைரி ைரி.. சும்ர இனங்கப்தர!‛ ன்று அடக்கறண ரத்றரர், ‚ைரர்... ரங்கறம் 
இல்னரப் ஶதரிட்ஶடரம். இந்ரற ரர்த்ஷஷ ிட்டுனக்கரன். 
இபட்டப் தைங்க ஷக ீட்டிட்டரங்க. ஶற்வகரண்டு ீங்க ிைரரிங்க‛ 
 
ம்... ன்நதடி ட்டய்ர அஷண வனங்கறணரர். கட்டுகஷப அிழ்த்ட 
ிட்டரர். டெில் ைரய்ந்றனந்ன் ைரிந்ரன். அடிதட்ட ஶஷணில் னகம் 
சுனங்கறட. அங்கங்ஶக கண்ிப்ஶதரினந்ரன். 
 
‚ந் ஊர்நர ீ?‛ 
 
‚ட்டப்தரஷநங்க.‛ 
 
‛ட... ஷனஶன இனக்குஶ அந் ட்டப்தரஷநர?‛ 
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‚ஆரங்க!‛ 
 
‚ண்டர.. அங்க இனந்ட இங்க டக்கு ந்ஶ.. டக்கு அக்குனரப் ஶதைறணர?‛ 
 
‛அய்ர.. ன் குறஷஷத் ஶடி ந்ஶங்க. இப் தரனங்க. இட 
ன்னுடங்க.‛ 
 
‚குறஷ உன்னுர?‛ ஊர் ஜணங்கள் எனஷ எனர் தரர்த்டக்வகரண்டணர். 
 
‛ஆரங்க... ஷனன இனந்ட தனரக்கரய், கரப்தி, றறச்ஷை ல்னரம் கல 
வகரண்டரந்ட ிக்கறநடக்ஶகரைம் னெட குறஷ வச்ைறனந்ஶங்க. அடன 
எண்ஷ வட்டு ரபரக் கரஶரம். ஶய்ச்ைறக்கு ிட்டினந்ப்த ரிக் 
கூட்டம் ிட்டிணடன ங்கறஶர றஷை ப்திடுச்சு. ைரி.. கல ஷக்கு இநங்கற 
ந்றனக்கும்னு ந்ட எவ்வரன இடரப் தரத்ர கஷடைறின இங்க 
கட்டிப்ஶதரட்டுக் கறடக்கு‛ 
 
‛ைரி. ந்ஶ... குறஷஷப் தரத்ஶ.. அடக்கப்னநம் ன்ண டனு ஊர்ன 
ிைரரிக்க ஶரர? ீ தரட்டுக்கு ரணரங்கரிரப் ஶதைறணர ப்தடி? சுத் 
அநறவு வகட்டணர இனக்கறஶ!‛ ன்நதடி ட்டய்ர ஊர் க்கள் தக்கம் 
றனம்திணரர். ‚ன்ண வதனரற, குறஷ இந்ரறடங்கநரன்! ன்ண 
தண்னரம்?‛ 
 
ஃப்டி ைந்றன் உத் குனறல் வைரன்ணரன். ‚அந்ப் ஶதச்ஶை ஶரம். 
அனள்ரக்குப்தடி ைரற குநற வைரல்னற ம்கறட்ட ந்ட. வய்குத்ம் 
ஆிப் ஶதரகும். ஶரவ்... வபினைன! ந் றஶ றனம்திப் ஶதரின.. 
இல்ஶனன்ணர ைதிச்சுனஶன்!‛ 
 
‚ைந்றர... வகரஞ்ைம் சும்ர இன! ிைரரிக்கறஶநரம் இல்ன?‛ 
 
‚ர! வனௌகலகம்ணர ீங்க ிைரரிக்கனரம். இட ைரற கரரிம். எண்ட 
கறடக்க எண்ட ஆிடக் கூடரட‛ ன்நரன் வபினைர் குநறகரன். அன் 
ணடக்குள் ஶறு ிரண ைறந்ஷண. இந்க் குறஷ, ைரறின் ரகணம் 
இல்ஷன ன்நரகறிட்டரல், ணட ரக்கறன் ீட ஜணங்கபின் ம்திக்ஷக 
குஷநந்டிடும். வகரஞ்ை ரபரக இந் ஊர் ஜணங்கள் னண்ித்றல் ண்டி 
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வைரகுைரக ஏடுட வகட்டுிடக் கூடரட இல்ஷனர? 
 
‚அடம் ைரிரன்.. அைப்தடக்கூடரட. வகரஞ்ை ரள் தரர்ப்ஶதரம்!‛ 
 
‛ன்ணய்ர வகரஞ்ை ரள் தரக்கநட? ன் வதரஷப்ன வகட்டுப்ஶதரய் ஊர் 
ஊர ஷைக்கறள்ன அஷனஞ்சு ந்றனக்ஶகன். வட்டு ரபர கஞ்ைறில்ஷன... 
ன் குறஷஷக் குடுங்க.. ரன் கறபம்தடம்.‛ 
 
ட்டய்ர வைனறணரர், ‚ம்தி! அடன என ைறக்கல் ன்ணரன்ணர.‛ ன்று 
டந்ஷ ிரித்ரர். 
 
‚ன்ணய்ர! கஷர ிடநஙீ்க.. ரன் கரசு குடுத்ட ரங்கற பர்த் 
குறஷஷ ஶரகர அனக்கனரம்ன்னு தரக்கநரனுகபர இந் ஊர்க்கரப் 
தக.‛ 
 
‚ஶனய்! ஊஷப் தத்றப் ஶதைறண, ரஷக் கறறச்ைறனஶரம்.‛ 
 
‛ர.. இங்கஷப ிடுங்க. ீங்க ஶதரலீஸ்.. ணக்கு றரம் வைரல்றங்க.‛ 
 
‚ம்.. ீ குறஷஷக் கரஶரம்னு கம்ப்ஷபண்ட் குடுத்றர?‛ 
 
‚இல்ஷனங்க. அரன் ஊர் ஊர ஶடி அஷனனேநஶண!‛ 
 
ரத்றரர் தரிண்ஷடப் திடித்ரர். ‚ஆணர, ரங்க கம்ப்ஷபண்ட் 
குடுத்றனக்ஶகரம். அணரன குறஷ ைட்டப்தடி ங்கறக்குத்ரன் வைரந்ம்.‛ 
 
‚அடப்தரிங்கபர! இட ன்ணர றரம்டர? இன்ணிக்கு ித்ரறம் 
தத்ரிம் னொரய்க்கு ஶதரகும்டர ன் குறஷ. அஷ ம்தித்ரண்டர ன் 
வதரப்ஶத இனக்கு.. ஊர் கூடி ித்டன அடிக்கறநஙீ்கஶப.. இட றரர?‛ 
 
ட்டய்ரவுக்கு அணட றரம் னரிந்ரறம், ஊர் க்கபின் கனத்ஷ ீநறப் 
ஶதை னடிில்ஷன. என ர வைஞ்ஶைரற்றுக் கடணரக... அனம் அந் ஊர் 
தரகஶ ன்ஷண உர்ந்டவகரண்டு ஶதைறணரர், ‚ைரி ம்தி, என ஊஶ கூடிச் 
வைரல்றம்ஶதரட, அஷனேம் ர தரக்கடறல்ஷனர.. ஶர எண்ட 
வைய்ி. றனிர ஷக்கும் ீனேம் இஶ ஊர்ன இன.. றனிர னடிஞ்ைடம் 
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உக்கரந்ட ஶதசுஶரம்.‛ 
 
உள்றெர் ஶகரடரங்கறக்கு வதரறுக்க னடிரல் ஶகட்ஶட ிட்டரர். ‚ன்ர.. 
ன்ண றஷணச்ைறக்கறட்டு இனக்கலங்க! இந் ஊர்ன அைறர்க்கரங்க 
ண்ிக்ஷக கூடிக்கறட்ஶட ஶதரகுட. இப்த இஷணனேம் இனக்கச் வைரல்நஙீ்க.. 
ல்னரப் திச்ைஷணக்கும் கரஶ இந் வபினைர் குநறகரப் தரன். 
அஷண ிட்டுங்க. ல்னரம் ைரிரப் ஶதரகும்.‛ 
 
‚ைரி.. ைரி.. ீங்க டக்கு இப்த ைத்ம் ஶதரடுநஙீ்க‛ ன்று அடக்கற ட்டய்ர, 
‚ைரி ம்தி.. ீனேம் ஶதரய் ங்க ஸ்ஶடைன்ன ஸ்..கறட்ட கல் வைரல்னற, 
என திரட குடுத்டட்டு ந்டடு. அரன் வரஷந. இல்னரட்டி அன 
ங்கஷப ஷரன.‛ ன்று வபினைர் தரிடம் வைரன்ணரர். 
 
‚ைரிங்க.‛ 
 
‚உன் ஶதர் ன்ண?‛ 
 
அன் வைரன்ண தறஷனக் ஶகட்டு அஷணனம் னல்னரித்ணர். 
‚அகர்ைரறங்க!‛ 
 
வபினைர் குநறகரனும், ஃப்டி ைந்றனும் கறழ்ச்ைற வதரங்கக் குல் 
வகரடுத்ரர்கள்... ‚தரர்த்ீங்கபர.. ைரறஶரட ிஷபரட்ஷட!‛ 
 
‚ன்ணய்ர ிஷபரட்ஷடக் கண்டீங்க?‛ குறஷக்கர அகர்ைரற வடன்ன் 
ஆணரன். 
 
‚அந் அகர்ைரற.... ன்ஶணரட வதர் வகரண்ட எனத்ஶணரட குறஷஷஶ 
ணக்கு ரகணர ஶர்ந்வடுத்ட இங்க ஷச்ைறனக்கரன. ன்ணர என 
கறஷ.. ைரற!‛ ஷககஷப உத் டெக்கற ங்கறணரன் வபினைர் குநறகரன். 
‚ன்ஶணரட ரக்கு ப்தரடன்னு றனொதிச்ைறட்ட ைரற.‛ ஶனைரக அன் உடல் 
ஆடிட. 
 
அகர்ைரற ணட குறஷஷ எஶடிரக அதகரிக்க வதனம் ைறஷன 
தின்ணப்தடுஷ உர்ந்ட, கண்கபில் ீர் ற ைறன்ணப் திள்ஷப ஶதரன 
அறேரன். ‚அடப்தரிகபர! ன் வதரப்னன ண்ள்பிப் ஶதரட்டுரீங்கடர. 
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ன் குறஷ ிட்னங்க. ரன் கூட்டிட்டுப் ஶதரஶநன்!‛ 
 
அன் ணட குறஷின் அனஶக வைன்று அன் கறேத்ஷத் டிக் 
வகரடுக்க, அட கஷணத்ட. குறஷஷச் சுற்நற றன்ந ைறறுர்கள் அஷணப் 
தரிரதரகப் தரர்த்ரர்கள். அர்கறக்கும் கண்கள் கனங்கறண. 
 
எனன் வைரன்ணரன். ‚ரங்க வடய்னற இடக்கு னல்ற, கரணம் ல்னரம் 
குடுக்கஶநரம்ஶ.‛ 
 
ற்நன் வைரன்ணரன். ‚ஶத்டக்கூட ஶைரப்ன ஶதரட்டு குபிப்தரட்டிஶணரம். ங்க 
கூட இட ஃப்வண்டு வரினேர?‛ 
 
அன் அந்ச் ைறறுர்கஷப அன்னடன் தரர்த்ரன். திநகு ணட ஷைக்கறஷப 
டுத்ரன். 
 
‚ன்ணப்தர கறபம்திட்ட?‛ 
 
‛ர.. ரன் உங்க ஸ்ஶடைன்ன ஶதரய் ஸ்.. கரல்ன ிறேந்ட கம்ப்ஷபண்ட் 
குடுக்கஶநன். ஶவநன்ண தண்நட? அரட ணக்கு என றரத்ஷச் 
வைரல்னட்டும்.‛ 
 
‚ஶற.... ீனேம் அந்ரள்கூட ஶதர! ஸ்..கறட்ட ிம் வைரல்ற‛ ன்நரர் 
ட்டய்ர. ஶறவும் அகர்ைரறனேம் கறபம்திப் ஶதரணரர்கள். ஊர் ஜணங்கள் 
த்றில் ம்திக்ஷக, அம்திக்ஷக, குப்தம் ல்னரனம் இனந்ட. 
 
ட்டய்ர, வதனரள், ரத்றரர், ஶகரிந்ைரற ரல்ர் ட்டும் 
ண்டதத்றல் இனந்ணர். ஊர் கஷனந்ட ஶதரய்ிட்டட. ‚வரம்த 
ஆச்ைர்ம்ரன் ரத்றரஶ‛ ன்நரர் ட்டய்ர. 
 
‛டங்க?‛ ன்நரர் ரத்றரர். 
 
‚உங்க ஊர் அகர் ைரறஶரட குறஷ கரரப் ஶதரச்சு. ட்டப்தரஷந 
அகர்ைரறஶரட குறஷனேம் அஶ ஶம் கரரப் ஶதரி.. இந் ஊர் 
அகர் ைரறஷத் ஶடி ந்டச்சு. அந் அகர் ைரறஶரட குறஷரன் ங்க 
அகர்ைரறஶரட ரகணம்னு ீங்க வைரல்நஙீ்க. ’இல்ஷனர.. அட ன்  
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குறஷன்னு’ அன் வைரல்நரன்‛ ஶகரர்ஷரகப் ஶதைறிட்ட றனப்றஶரடு 
ட்டய்ர ைறரிக்க, இர்கள் குப்தத்ஶரடு ஷனரட்டிணர். 
 
ரத்றரர் றரணரகச் வைரன்ணரர். ‚ன்ண எண்ட.. ங்க ஊர் அகர்ைரற, 
குறஷ வண்டுஶ உினள்ப ஜீன் கறஷடரட. அன் னுைன், அன் 
குறஷ றஜரண குறஷ!‛ ரத்றரர் வைரன்ணஷக் ஶகட்டு ற்நர்கள் 
ைறந்ஷணில் ஆழ்ந்ரர்கள். ஶர வதரிைரக அர்த்ம் இனப்தட ஶதரன 
ஶரன்நறட. ஆணரல், னரிில்ஷன. ரனம் டவும் ஶதைத் ஶரன்நரல் 
இனந்ணர். 
 
உரக குறஷ றன்நறனக்க, என ஷதன் டிக் வகரடுத்தடி இனந்ரன். 
எனன் னல் ீட்டி ைரப்திட ஷத்டக்வகரண்டு இனந்ரன். ற்வநரனன் ன் 
டீ்டில் இனந் தவுடர் டப்தரஷ டுத்ட ந்ட குறஷின் தின்னநம் 
இனந் னண்கபின் ீட தவுடஷக் வகரட்டி ஷத்றம் தரர்த்டக்வகரண்டு 
இனந்ரன். 
 
ைரந்றம் ஆகறிட்டட. ஷைக்கறபில் ஶதரண அகர்ைரறனேம் ஶறவும் 
னரர்கள் ன்று ட்டய்ர றர்தரர்த்டக் கரத்றனக்ஷகில், ஆச்ைர்ரண 
கல் ந்ட. 
 
ரகறனஷ்னும் , ைலங்கனும் வரவதட்டில் ைலநற ந்ட கல் 
வைரன்ணரர்கள். 
 
கரரல் ஶதரண குறஷ கறஷடத்ட ிட்டரக! 
 
ஊர் கூடிினந்ட! 
 
கடந் ைறன றணங்கபரக அடிக்கடி ஊர் கூடுட க்கரகறிட்டட. இட 
ல்ன வதரறேடஶதரக்கரகவும், அஶ ைம் ஶஷனஷக் வகடுக்கறநரகவும் 
இனந்ட. ன்நரறம் ைரற ைரச்ைரம் ன்தரல், ல்ஶனரனம் 
கூடிிட்டரர்கள். ஸ்.. னற்கரகக் கரத்றனந்ரர்கள். 
 
ooooo 
 
ட்டப்தரஷந அகர்ைரற ஸ்ஶடனுக்குப் ஶதரணஶதரட அங்ஶக ஸ்.. 
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இல்ஷன. இண்டு கரன்ஸ்டதிள்கள் ட்டும் இனந்ணர்.  
 
‛ர க்கனங்க.‛ 
 
‚ன்ணய்ர.‛ 
 
‚என னகரர் குடுக்கடம்ங்க‛ 
 
‚ன்ணன்னு?‛ 
 
‛ன் குறஷஷ ீட்டுத்டம்ங்க.. ஸ்.. ர இல்லீங்கபர?‛ 
 
கரன்ஸ்டதிள்கள் எனஷ எனர் தரர்த்டக் வகரண்டணர். ‚ன்ணய்ரட.. 
ர்நன்னரம் குறஷ குறஷன்ஶண ர்நரய்ங்க. ரட்ன கபரிப் தறக 
கரசு தம் றனடுநஷ ிட்டுட்டு குறஷர கபரங்குநரனுகபர?‛ 
 
‚ஸ்.. ர இல்னறங்கபர?‛ ன்நரன் அகர்ைரற றுதடினேம். 
 
‚இ தரனய்ர! ஸ்.. ர, ட்டய்ர வண்டு ஶதனம் அகர்ைரறஶரட 
குறஷ கரரல் ஶதரணட ைம்தந்ர.. ரஷக்குபம் ஶதரினக்கரங்க.‛ 
 
‛ர! ர அங்கறனந்டரனுங்க ர்ஶநன்.. ன் குறஷஷ ப்தடிரச்சும் 
ீட்டுக் குடுங்க. ன் வதரப்ஶத அஷ வச்சுத்ரனுங்க இனக்கு.‛ 
 
‚உன் ஶதவன்ண?‛ 
 
‚அகர்ைரறங்க.‛ 
 
அனக்கு வடன்ணரகறிட்டட. ‚ன்ணடர.. க்கனர தண்ந? அரன் 
கம்ப்ஷபண்ட் குடுத்ட.. கபரண்டன் ைறக்கறட்டரஶண.. றுதடினேம் இங்க 
ங்கடர ந்ட ீ னகரர் குடுக்கந?‛ 
 
‛அய்ர.. ீங்க ஶந ரறரி றஷணச்சுக்கறட்டுப் ஶதைநஙீ்க... ன்ண 
திச்ஷணன்ணர,‛ ன்று ட்டப்தரஷந அகர் ைரற ிரிக்க, அர்கறக்குத் 
ஷன சுற்நறட. 
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‚இ தரனப்தர.. ங்கறகுக் கறறுக்குப் னடிச்ைறனம் ஶதரனறனக்கு. ஸ்.. 
ரஷக்குபம்ரன் ஶதரினக்கரன.. ீ ங்கூட ர, ஶரவ்... ரன்  
இஷணக் கூட்டிட்டுப் ஶதரஶநன். ஸ்ஶடஷணப் தரத்டக்க.‛ 
 
‚ஆரய்ர.. எத்ஷன ிட்டுட்டு ீனேம் வகபம்ன... ஸ்ஶடஶண 
ரஷக்குபத்டக்குப் ஶதரரச்சு.. ன்ணஶர தண்ட ஶதர!‛ 
 
ஸ்.. ந்ட ஶைர்ந்டம் கூட்டத்றன் ஆல் ல்ஷன ீநறட. ஸ்.. 
டுரகரக ஶைர் ஶதரட்டு அர்ந்ரறு, றரணரகச் வைரன்ணரர். 
‚இதரனங்க. குறஷ ைறக்க்னச்சு. அட ஶந ங்கனேம் இல்ஷன. உங்க 
ஊர்னஶ என ஶரட்டத்டன குறஷஷத் றனடிக் வகரண்டு ஶதரய் 
வச்சுட்டு.. அட ஶன கனம்னச் ஶைரஷகஷ அம்தரரப் ஶதரட்டு எபிச்சு 
வச்ைறனந்ரங்க.‛ 
 
ஊர், னெக்கறல் ிஷன ஷத்ட. ‚அஶடப்தர! கரகப் தறகபர 
இனக்கரனுகஶப.. ரனங்க அனுக...?‛ 
 
‚அனுக ஊர் ஊரப் ஶதரய் ஶரட்டரன, வனக்ட்ரிக் எர் றனடுந ஶகரஷ்டி. 
ஶரட்டரர் றனடத்ரன் ந்ரனுகபரம். உங்க ஊர் கறத்டன தடி ல்னரம் 
அனுகறக்கு ைறர இல்ஷனரம். இநங்கறத் றனடுநடக்கு ஶரட 
இல்னர ஆர கறத்ஷ வட்டி வச்ைறனக்கலங்கபரம்.‛ 
 
ைறனர் வல்னற குனறல் ைறரித்ணர். 
 
‚அணரன ன்ண தண்நடன்னு தரர்க்கநப்த.. தரடகரப்ஶதில்னர, 
இத்டப்ஶதரண னட்ஷடப் ஶதரட்டு வறும் கம்தி ஶகட் ண்டதத்டன ைரறஶரட 
குறஷஷப் தரத்றனக்கரனுக. னட்ஷடனேம் உஷடச்சு குறஷஷத் 
டெக்கறினக்கரனுக. வரம்த கணர இனந்ரன... கனம்னத் ஶரட்டத்டன 
வகரண்டு ஶதரய் ஷநச்சு வச்ைறனக்கரனுக.. இந் ஊர்ன கறர் 
ஶதரடநடக்கு ந்ட ங்கறினக்கறந என வபினைர் குடும்தம் இடக்கு 
உடந்ஷ. அந்த் ஶரட்டத்டனரன் இப்த குறஷ இனக்கு.‛ 
 
‚அடடர!‛ ன்று திறத்ணர். 
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‚உங்க ஊர்ன இந் ரகறனஷ்ன், ைலங்கன்னு இபட்டப் தைங்க 
இனக்கரனுகள்ன.. அங்கரன் கணிச்சுத் டப்ன வைரன்ணரங்க. அஷ வச்சு 
இப்த ஆஷப டக்கறட்ஶடரம். அனும் ிதத்ஷச் வைரல்னறட்டரன். உங்க 
ஊர்ப் தைங்க உி தண்ரனரன் இஷக் கண்டுதிடிக்க னடிஞ்ைட.‛ 
 
ஸ்.. இஷபஞர்கஷப அஷத்டப் தரரட்ட, ஊரில் தட்வடன்று அர்கபட 
ரிரஷ உர்ந்ட. ‚தரல்னறங்க வதனரற.. உங்க கன் ைரற 
கும்னடரட்டரன்னு னத்ப்தட்டிங்க. இப்த ைரறக்ஶக உி தண்ி 
இனக்கரன் தரத்ீங்கபர!‛ ன்று ரத்றரர் வைரன்ணடம், வதனரள் கண்கள் 
தணிக்கத் ஷனரட்டிணரர். 
 
ஸ்.. றேந்ரர். ‚திச்ச்ஷண னடிஞ்ைறனச்சு! வதரி னுங்க ல்னரனம் 
இனக்கலங்க. ரங்க ஶதரய் குறஷஷ டுத்டட்டு ந்ட ஊனக்குள்ப 
வச்ைறனஶரம். ல்ன ிர றனிர வகரண்டரடுங்க.. ன்ண?‛ 
 
‛ல்னடங்க‛ ன்நரர் வதனரள். 
 
‛றனட்டுப்ஶதரண குறஷ. அஷ ஊனக்குள்ன வகரண்டு டம்ணர ைறன 
தரிகர னஷஜ ல்னரம் தண்னும்‛ ன்று என ஶகரரிக்ஷகக் குல் ஶகட்டட. 
 
றனம்திப் தரர்த்ரர் ஸ்.. உள்றெர்க் ஶகரடரங்கறரன் இஷணப் 
வதனரஷபப் தரர்த்டச் வைரன்ணரர். ஸ்..க்கு ‘சுர்’ ன்நட. 
 
‚ங்கய்ர அந் வபினைர் குநறகரன்?‛ 
 
‚அன் ஆற ஸ்ஶகப் ஆய்ட்டரங்க. குறஷ கறஷடச்ை ிம் வரிஞ்ைடம் 
ஷமர கறபம்திப் ஶதரய்ட்டரன்‛ ன்ந ஶகரடரங்கறின் குனறல், இந் 
அந்ஸ்ட றனம்திக் கறஷடத் கறழ்ச்ைற னண்டட. 
 
ஸ்.. ன்ஷண கட்டுப்தடுத்றக்வகரண்டு வைரன்ணரர். ‚இ தரனங்க. 
குறஷஷ ீட்டுக் குடுத்ரச்சு. அடுத்ட ீங்க ன்ண தண்நடன்ணரறம் 
அஷப்தத்ற ணக்வகரண்டறல்ன. திச்ைஷண ட்டும் க்கூடரட, ஆர!‛ 
 
அப்ஶதரட ட்டப்தரஷந அகர்ைரற ந்ட ஶைர்ந்ரன். ட்டய்ர ற்கணஶ 
அஷணப் தற்நற ஸ்..ிடம் வைரல்னற இனந்ரர். 
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‚ன்ண அகர்ைரற.. உன் குறஷ ஶந டுவுன ந்ட குப்தம் தண்ிடுச்சு. 
னல்ன அஷ கூட்டிட்டுக் கறபம்ன!‛ ன்நரர் ஸ்.. னன்ணஷகனேடன். அன் 
ன்நறப் வதனக்குடன் ஷக கூப்திிட்டு, ணட குறஷஷ அிழ்த்ரன். சுற்நற 
றன்நறனந் ைறறுர்கபின் னகத்றல் என க்கம் வன்தட்டட. அன் 
அர்கஷப எவ்வரனரக குறஷ ஶல் ற்நறதடிஶ வகரஞ்ை டெம் 
டத்றக்வகரண்ஶட ஶதரணரன். ஶைரகத்டடன் ைறறுர்கள் கூடஶ ஶதரய் திநகு 
றனம்திணரர்கள். 
 
எனறரக ஊரினறனந்ட என கும்தல் கறபம்தி ஸ்..னேடன் வைன்நட. 
குறஷஷ டுத்டத் டஷடத்ட டெக்கற ந்ரர்கள். உள்றெர் னஷஜ ன்று 
ஷஶர வைய்ரர். ஊரில் குறஷஷக் வகரண்டு ந்ட ஷத்ட 
வைப்தணிட்டு, வதிண்ட் அடிக்கும் ஶஷன கண்ட ஆைரரி ஷனஷில் 
டங்கறட. 
 
ஸ். றேந்ரர் ... "அப்த கறபம்தஶநரம்! றனிர டந்ட னடிந 
ஷக்கும் அப்தப்த ந்ட ஶதரஶரம்" ன்நர் ,ட்டய்ர தக்கம் றனம்தி , 
"ங்கய்ர அன் ைந்றன் ஆஷபஶ கரஶரம்." 
  
ங்ஶகஶர ஷநரக உட்கரர்ந்றனந் ைந்றஷண ஶற அஷத்ட ந்ரர். 
 
"ன்ணய்ர குநற ல்னரம் வைரல்னற னடிச்ைரச்ைர ?" 
  
ஷன குணிந்ட றன்நரன் ைந்றன். 
  
"சூனற இன்னும் உன்கறட்டரன் இனக்கரபர?" 
  
ைந்றன், ஷன றறில்ஷன. 
  
"ீ ஸ்ஶடைனுக்கு ர...ஶதைறக்கஶநன்" 
  
"........" 
  
ஸ்.., ட்டய்ர,ஶறவுடன் தனறரடு ஶதரன வைன்நரன் ைந்றன். 
  
ஊர் கஷப கட்டத் டங்கறட. க்கள் ல்னரம் உப்ஶதரடு ரி வகரடுத்ட 
ைரற கும்திடத் ரரணட அந் னடத்றல்ரன். குறஷக்கு ிஶை 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      316 
 

ர்ங்கஷபப் னைற தபதப ன்று ஆக்கறினந்ரர்கள். இத்ஷண ரள் றஜக் 
குறஷஷச் சுற்நற அர்ந்றனந் ைறறுர்கள் இஶதரவல்னரம் 
அகர்ைரறின் ரகணத்ஷ சுற்நற அர்ந்றனந்ணர். 
  
வதனரள் ணறல் ஶனைரண றம்ற னத்றனந்ட, ஊஷ அடக்கற 
ஶதரடப்தட்டுக் வகரண்டு இனந் தந்ல் ற்தரடுகஷபப் தரர்ஷிட்டதடி 
றன்நறனந்ரர். வில் வகரறத்ற ிர்ஷ றந்ட. ரத்றரர் அரிடம் 
ந்ரர். 
  
"ரங்க ரத்றரஶ!" 
  
"ன்ணர வதனரற...ற்தரவடல்னரம் ந் அபவுன டக்குட?" 
  
"ல்னரம் வரம்த ஜனொர்ரன், இன்னும் வகரஞ்ை ஶத்டன வகரட்டஷக 
ஶதரட்டு னடிச்ைறனரங்க. வதனரபின் கண்கள் கஷனஶரடு வநறத்ட 
ரணத்ஷ தரர்த்ண. 
  
"ன்ண அஷறரகறட்டிங்க?" 
  
"ல்ன ஶஷனரப் ஶதரச்சு ரத்ரஶ... இந் னஷந ந்த் டங்கறம் 
இல்னர றனிர டக்குர டக்கரரன்னு ரணர வரம்தப் தநறட்டு 
இனந்ஶன். அன்ணிக்குக் கூட வைரன்ஶணஶண... இந் னஷநரட ஷ 
ண்ி ல்னரப் ஶதனும்... அணரன ந்க் குஷநனேம் இல்னர ைரற 
கும்திடனும்னு றஷணச்ைறட்டு இனக்கறநர...!" 
  
"ஆர வைரன்ணிங்க" 
  
"குறஷ கரரப் ஶதரணடம் தநறப் ஶதரிட்ஶடன். றனிர ஷடப்தட்டுப் 
ஶதரி ஊன இந் னனம் கரய்ஞ்சு ஶதரகுஶரனு தந்ஶன். ல்ன 
ஶஷப.. குறஷ றனம்திக் கறஷடச்ைறனச்சு. றனிரஷ ல்னதடிர டத்ற 
னடிச்சு..ஷனேம் ஶதய்ஞ்சுட்டர. ணசு றம்ற ஆினம்" 
  
"ஷ ஶதஞ்ைறச்சுன்ணர  ைரி " ன்நரர் ரத்றரர், 
  
"ன்ண ரத்ரஶ இறேக்கநறங்க... ைரறஷ ம்னஶரம். றச்ைர ஷ 
ஶதனேம்‛ ன்நரர் வதனரள். கனடன் என்று அந்ஶம் ரணில் ட்டடிக்க, 
தடதடவன்று கன்ணத்றல் ஶதரட்டுக் வகரண்டரர். 
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தவுர்ற... ஊஶ ஶகரனரகனரரினந்ட. ரஶடிக்ஷககள் ஸ்வதைனரக 
ஷக்கப்தட்டு, னென்று ஶதர் ஊர் ந்ஷில் வடித்ட ீர்த்டக் 
வகரண்டினந்ரர்கள். இண்டு னென்று வைட்டு ஶபக்கரர்கள் ரநற ரநற 
ஊனக்குள் ரைறத்டக் வகரண்டு இனக்க ஷக் வைட்டுகள் கநறண. 
  
ஊரில் னக்கறஸ்ர்கறம், ஜணங்கறரக டைறு டைற்ஷநம்தட ஶதர் 
வைன்நணர். ஷனடிர  ண்டதத்றல் னடப் வதின்ட் வதரனறவுடன் குறஷ 
கரத்றனந்ட. அஷணப் தரர்த் வதனரள், ரத்றரர், கண்ட ஆைரரி 
ஆகறஶரர் ணம் றஷநந்ட கண்கள் கைறந்ண. கலஶ ிறேந்ட ங்கற 
ஶங்கரய் உஷடத் தின், குறஷ கறபம்திட . 
  
ர ஶடிக்ஷககள் உச் வைன்று வடிப்தஷப் தரர்த்தடி றன்ந 
வதனரறக்குள் ைறநற ைஞ்ைனம் ஶரன்நறட. ரணத்றல் என ஶகத் 
டடக்கு கூட இல்ஷன.. ’கடவுஶப! இந் னனம் ரத்றநர' ன்று 
ணக்குள் வரறேரர். 
  
ஆத்டன இநங்கறண ைரற ஶகரில்ன றேந்னபடக்குள்ப வண்டு 
டெநனரட ஶதரடடம் ன்று ணம் இஷநஞ்ைறட. வகரட்டித் ீர்க்கடம் 
ன்று இனக்க ஶண்டி ஶண்டுல், இப்ஶதரட டெநனறல் றற்கறநட. 
  
ப்ஶதரடம் அகர் ஆற்நறல் இநங்குஷகில் குடெகனறத்டப் தைத்றல் 
னிக்கறந ணறஷன இன்ஷநக்கு அனக்கு ரய்க்கில்ஷன. தந்த்ஷ 
டுத்டக்வகரண்டு குல் வகரடுத்தடி எனன் னன்ணரல் ஆடிச் வைல்ன, 
அந் ள்பிில்  அகர்ைரற ணட குறஷ ைகறம் ஆற்ஷந அஷடந்ரர். 
  
அந் கரட்டரற்நறன் நண்ட ற்தப்தில் க்கபின் குவனரனறனேம், 
ரத்ற ைத்ங்கறம் ரண ஶடிக்ஷககறம் உச்ைத்ஷ ட்ட, அகர் 
ஆற்நறல் இநங்கறணரர். 
  
ரணம் டல்னறரக இனந்ட. தவுர்றின் தரல் ஶதரன்ந வபிச்ைம், 
ட்ைத்றங்கள் கண் ைறறட்டிக் வகரண்டு இனக்க...வதனரபின் ணறல் டம் 
கிந்ட. 
  
ைரற ைந்றறில் குடிவகரண்டு ிட்டரர். இன்னும் என ரத்டக்கு அர் 
ஶகரில்ரைற ரன். ககரட்டம் னம்னரக டந்டக் வகரண்டினந்ட. ஊஶ 
கூடி அஷ ஶடிக்ஷகப் தரர்க்க, ணட டீ்டு றண்ஷில் ைரய்ந்ட ணிஶ 
அர்ந்றனந்ரர் வதனரள். 
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அஷத் வரட்டு றேப்தின் ப்டி ஶதரலீஸ் ைந்றன். றடுக்கறட்டு 
ிறத்ரர் வதனரள். ி அறகரஷன ந்ட இனக்கனரம். ககரட்டம் 
உச்ைத்றனறனந்ட. தந்ல் தக்கம் ஜணங்கபின் கவரனற. 
  
"ன்ணங்க?" 
  
"ஸ்.. ர உங்கஷப ஷகஶரட ஸ்ஶடைனுக்கு கூட்டி ச் வைரன்ணரர்!" 
  
"டக்கு ?" ன்நரர் குப்தரக. 
  
"உங்க ஷதன் ர கறனஷ்னும்,ஶகரடங்கற க ரரினேம் ரத்றரிஶரட 
ரத்றரிர ஏடிப் ஶதரய்க் கல்ரம் தண்ிகறட்டரங்க. இப்த ஸ்ஶடைன்ன 
ந்ட ன்கறட்ஶட அஷடக்கனரரிட்டரங்க. கூப்திட்டுப் ஶதைடம்னு 
உங்கஷப ஸ்.. ர ச் வைரன்ணரன," 
  
உச்ைந்ஷனில் இடி ிறேந்ட ஶதரன இனந்ட வதனரறக்கு. 
  
றேந்ட றன்நனக்கு ஶனைரகத் ஷன சுற்நறட.  திச்ைறஷண இல்னரல் 
ல்னரம் டந்ட ிட்டவன்ந ைந்ஶரைம் கரரல் ஶதரக, டெஷப் திடித்ட 
கண்னெடி ைற்று றன்நரர். 
  
ைந்றன் வரவதட்டில் ந்றனந்ரர். "ைலக்கறம் இனங்க,ஶதரனரம்.. ிடிஞ்ை 
திநகு  ஊர்ன ித்ஷ வைரல்றஶரம்" 
  
ன்வணன்ண கூத்ட டக்கப் ஶதரகறநஶர ஊரில் ன்ந தீற வதனரபின் 
அடிிஷப் னட்டிட. இப்தடிப் தண்ிட்டரஶண தடுதரி! ைரற ிட்டு ைரற 
கல்ரம்! இந் ஊர்ன, அறஶனனேம் ன் னள்ப, தரி! தடுதரி! கனற னத்றப் 
ஶதரச்சு.. தஞ்ைம் ந்ட அறப் ஶதரகுட ஊன! 
  
அப்ஶதரட வதனத்ஶரர் இடிஶரஷை  ைடைடத்ட. கண்ஷப் வதரசுக்குட 
ஶதரன்நவரன றன்வட்டு! கஶம் அற ஷத்ட அடங்க, ரணஶ 
கறறந்ட ஶதரல் ஷ வகரட்டத் வரடங்கறட. 
  



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      319 
 

ிபேகம் - லண்ணநியலன்  
 
ரர்ப் வதட்டிில் வகரஞ்ைம் சுள்பி ிநகுகஷபத் ி ஶஶந 
என்றுறல்ஷன. ஆணரறம் கூட வதட்டி கணரக இனந்ட. வதட்டிஷ 
இநக்கறக் கலஶ ஷத்டிட்டு, ஏரக றன்நறனந் குத்டக்கல்னறன் ஶல் 
உட்கரர்ந்ரர் ைறனு ரடரர். அர் உடம்தினறனந்ட அடித் ரற்நம் 
அனக்ஶக குட்டிட. தடீி குடித்ஶ வட்டு ரபரகற ிட்டட. இன்ணனம் 
தடீி ரஷட னகத்டக்குள் ைீறட.  
 
ரிஷைரக ல்னர டீ்டுப் னநரைல்கறம் ைத்ஶ இல்னரல் கறடந்ண. 
ரஷனந்ட டீுகள் ள்பி எஶ என கரக்ஷக ட்டும் என ண்சுர் ீட 
உட்கரர்ந்ட தரர்த்டக் வகரண்டினந்ட. ஶற்று கரஷனில் ண்டி ஷனச்ைற 
அம்ன் ஶகரில் தக்கம் ஶதரகும்ஶதரட என கரக்ஷக ஷனக்கு ஶஶன 
தநந்ட ஶதரிற்று. அடக்கு னன்ணரல் கரக்ஷகஷப் தரர்த்ட இண்டு னென்று 
ரட்கள் இனக்கும். ண் சுரில் உட்கரர்ந்றனக்கறநட அஶ கரக்ஷக ரஶணர 
ன்று றஷணத்டக் வகரண்ஶட றர்த் டீ்ஷடப் தரர்க்கத் றனம்திணரர்.  
 
என வள்ஷப ரய் அந் டீ்டுப் னநரைல் கவு இஷடவபிக்குள் 
னகத்ஷச் வைரனகறத் றநக்கப் திரஷைப்தட்டுக் வகரண்டினந்ட. கவு 
வகரஞ்ைங்வகரஞ்ைம் றநந்ட றனம்தவும் னெடிக்வகரண்டட. ைறனு ரடரனக்கு 
ைந்ஶரனம் ஆச்ைரினம் ரங்க னடிில்ஷன. ஶகரக றேந்ட 
டீ்ஷடப் தரர்க்க டந்ரர். இர் னகறந ைத்ம் ஶகட்டு ரய் இஷப் 
தரர்த்டிட்டு றனம்தவும் கஷத் றநக்கப் திரஷைப்தட்டட. குணிந்ட 
கல்ஷனத் ஶடிணரர். ங்ஶகனேஶ கல்ஷனக் கரில்ஷன. ஷில் 
கஷந்ட ஶதரய் றன்நறனந் ண் சுரினறனந்ட டண்டுச் வைங்கல், 
ஏட்டரஞ்ைல்னற, ஜல்னறக் கற்கஷபப் வதர்த்ட டுத்ட ரஷப் தரர்த்ட 
நறந்ரர். ரய் டெ ஏடிப்ஶதரய் றன்றுவகரண்டட. அட தக்கத்றல் 
னற்குள் கஷத் ள்பித் றநந்டவகரண்டு டீ்டுக்குள்ஶப 
டேஷந்டிட்டரர். கஷச் ைரத்றணடம் ரய் ஏடிந்ட கவுக்குப் தக்கத்றல் 
ந்ட றன்நட ஶகட்டட. டீ்டுக்குள்ஶப டேஷந்டம் அனக்கு வரம்தவும் 
றனப்றரக இனந்ட.  
 
அந் டீ்டுக்கு இடக்கு னன்ணரல் த்ஷணஶர டஷ ந்றனக்கறநரர். 
அந் டீ்டில் டந் கல்ரத்டக்வகல்னரம் இஶ ஶஷன 
வைய்றனக்கறநரர். இண்ஶட கட்டுள்ப டீு அட. அந் அடுப்தடிக்கு அப்னநம் 
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என தட்டக ைரஷன இனந்ட. தட்டக ைரஷனக்கு வபிஶ அற தரய்ச்ைறண 
என றண்ஷ ட்டுஶ உண்டு.  
 
அடுப்தடிக்குள் வரி அனக்குக் வகரஞ்ைம் ஶரிற்று. இனட்ஶடரடு 
அடுப்னச் ைரம்தல் கனந் ரஷட ைீறட. வகரஞ்ை ஶம் கறத்ட தரர்ஷ 
வரி ஆம்தித்ட. அடுப்னக்கு ஶஶன இனந் ஜன்ணல் கவுகஷபத் றநந்ட 
ிட்டரர். அடுப்தில் அள்பரல் ஶதரட்டினந் ைரம்தஷனனேம், னஷட ஶல் 
இனந் ைறன்ணரண ைட்டிஷனேம் ி ஶஶந அந் அடுப்தடிில் என்றுஶ 
இல்ஷன.  
 
தட்டகைரஷனக் கவு ைரத்ரஶன றநந்ட கறடந்ட. கவுக்குப் தின்ணரல் 
றன்நறனந் வல்குறரின் ரய்க்குக் கலஶ அஷ அஷடத்டச் வைரனகறினந் 
டி ிறேந்ட கறடந்ட. குணிந்ட குறனக்குள் தரர்த்ரர். ஶனைரகப் 
தடிந்றனந் னறேறக்கு ஶல் ைறன வல்ிகள் கறடந்ண. குறனக்குப் 
தக்கத்றல் னட்டிக்கறடந் வதரி ப்வதட்டிஷக் கஷ்டப்தட்டு அஷைத்டப் 
தரர்த்ரர். ைறன தரத்றங்கள் உனண்டண. னன் ரைல் றஷனக்கு ஶஶன எஶ 
என ஶதரட்ஶடர தடம் ட்டும் டைனரம்தஷடனேடன் வரங்கறக்வகரண்டினந்ட. 
அந்ப் ஶதரட்ஶடரினறனந் எவ்வரன ஆபரகக் கணித்டப் தரர்த்ரர். 
ல்ஶனரனம் அனக்கு வரம்தவும் வரிந்ர்கள். அற்கப்னநம் அந் 
அஷநில் றற்கஶ அனக்குச் ைங்கடரக இனந்ட.  
 
வபிஶ ஶதரகப் னநப்தட்ட ஶதரட வல் குறர் இனந் றர்த் தக்கத்டக் 
கவுக்குப் தின்ணரல் என தஷ ஏல் டின் டப்தர உட்கரர்ந்றனந்ட. 
ஆஷைஶரடு அஷப் தரர்க்க டந்ரர். அனஶக ஶதரணடம் அறனறனந்ட 
றும்னகள் ஶதரய்க் வகரண்டினந்ஷப் தரர்த்ட ைந்ஶரரக இனந்ட. 
டப்தரஷத் டெக்கற னெடிஷத் றநந்ட தரர்த்ரர். அடிில் வகரஞ்ைம் 
கனப்னக்கட்டித் டெள் கறடந்ட. அந்த் டெஷப ஷத்ட இண்டு ஶஷப கரப்தி 
ஶதரடனரம். டப்தரஷத் ஷில் ஷத்ட கவுக்கு னன்ணரல் உட்கரர்ந்ட 
ட்டிணரர். றும்னகள் ைறநற ஏடிண. அடுப்தடிக் கவு அவ்ப்ஶதரட வகரஞ்ைம் 
றநந்ட னெடுடம், றநந் ைங்கபில் ரின் கறுப்ன னெக்கு ட்டுரகத் 
வரிந்ட.  
 
ைறநறட ஶத்றல் றும்வதல்னரம் ஶதரய் ிட்டட. டப்தரஷத் 
டெக்கறக்வகரண்டு அடுப்தடிக் கனஶக ந்ட தடங்கற றன்நரர். இந்த் டஷ 
ரய் னகத்ஷ கவுக்குள்ஶப டேஷத் ஶதரட கஶரடு ைரய்ந்ட 
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ன்னுஷட னறே தனத்ஷனேம் வகரண்டு அறேத்றணரர். ரய் இடஷ அர் 
ஶகட்டிரதடி னட ரறரிரண குனறல் ஊஷபனேம், ைத்னம் கனந்ட 
ஶதரட்டட. அந்ச் ைத்ஷக் ஶகட்டு கின் இறுக்கத்ஷத் ப 
ிட்டுிடுஶரஶர ன்று அனக்குப் தரக இனந்ட. ஶரவரன 
உறக்கறக்குப் திநகு கவு ன்நரகப் வதரனந்ற றஷனச்ைட்டத்டடன் 
னெடிக்வகரண்டட. தத்டடன் றனம்தி கஷப் தரர்த்ட றன்நரர். வபிஶ 
அந் ிஶணரரண ைத்னம், ஊஷபனேம் கனந்ட ஶகட்டுக்வகரண்ஶட ஶதரய் 
ைறநறட ஶத்றல் ஶய்ந்ட ிட்டட. ரய் னகத்ஷக் வகரடுத்ட கஷத் 
ள்பிண இடத்றல் ைறன த்த்டபிகள் ைறநறக் கறடந்ண. இன்னும் தம் 
ீரல் டப்தரஷ இறுகப் திடித்தடிஶ உள்ஶபஶ வகரஞ்ை ஶம் றன்று 
வகரண்டினந்டிட்டு வபிஶ ந்ரர்.  
 
வபிஶ கடிில், ரய் னகத்ஷ இறேக்கப் ஶதரரடி ஶதரட ற்தட்ட 
கப்திரண்டல்கள் ஷிறம் அடிக்கிறம் ரறுரநரகக் கறடந்ண. 
ிட்டு ிட்டு த்த்டபிகள் ைறந்றக் வகரண்ஶட ஶதரினந்ட. அந் 
த்த்றன் றநம் ணி த்ம் ஶதரல் இல்ஷன. இன்னும் வகரஞ்ைம் 
வகரறேவகரறேப்தரகவும் ஆஞ்சு ர்த்றறம் இனந்ட. றறர்ந்ட றஶ 
தரர்த் ஶதரட, ண்சுர் ீட, ரஷனந்ட டீுகள் ள்பி னனறல் தரர்த் 
கரக்ஷக இந் டீ்டில் ந்ட உட்கரர்ந்ட இஷஶ தரர்த்டக் 
வகரண்டினந்ட. டப்தர ஷத்றனந் ஷகஶரடு ைீறக் ஆட்டி ிட்டிணரர். 
ரினறனந்ட ைத்ஶ ில்ஷன. கரக்ஷக அஷைரல் உட்கரர்ந்றனந்ட. 
குணிந்ட ரஷ ிட்ட னனறல் நறந் வைங்கல் டண்ஷட டுத்ட ைீறணரர். 
கரக்ஷக ஶறு ங்கரட தநந்ட ிடும் ன்று றர்தரர்த்ரர். இண்டு 
டீுகள் ள்பி இஶ ஶதரன இனந் ண் சுரின் ஶல் ஶதரய் உட்கரர்ந்ட 
வகரண்டு இஷஶ தரர்த்டக்வகரண்டினந்ட.  
 
ரய் எபிந்றனக்கும் ன்று றஷணத்டக்வகரண்டு, வரம்தவும் ஜரக்கறஷரக, 
ன் கண்டக்கு ட்டிண டெம் ஷ ல்னரப் தக்கங்கபிறம் தரர்த்டக் 
வகரண்ஶட ன் டீ்டுக்குப் ஶதரணரர். வனில் ல்னர டீுகறம் னட்டிக் 
கறடந்ட அந்ப் தகனறறம் தத்ஷக் வகரடுத்ட. அந் ரய் ங்ஶகரட 
எபிந்ட கறடந்ட ன்ஷணத் ரக்கும் ண ண்ிணரர். ரய் ந்ரல் ரட 
என தக்கம் ஏடித் ப்தித்டக் வகரள்ப னன்வணச்ைரிக்ஷகரக டுத்வனில் 
டந்ட ஶதரணரர். டீ்டுக்குப் தக்கத்றல் னம்ஶதரட ரர்ப்வதட்டிின் ஞரதகம் 
ந்ட.  
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டீ்டுக்குள் டேஷந்ட கஷ அைரகச் ைரத்றணடம் இவ்பவு ரறம் 
உர்ந்றர றம்றஷ உர்ந்ரர். ீப்வதட்டிில் னென்று குச்ைறகஶப 
இனந்ண. எஶ குச்ைறில் வனப்ன றச்ைரகப் தற்நறக்வகரள்றம் ன்று 
றனப்றரகும் ஷ ீஷப் தற்ந ஷப்தற்கரண ற்தரடுகஷபச் வைய்ரர்.  
 
அன்று ரஷனனேம் இிறம் அர் டீ்ஷட ிட்டு வபிஶ ஶதரகில்ஷன. 
கரஷனில் டெங்கற ிறத்டம் ஜன்ணல் றஶ ட்டிப் தரர்த்ரர். ரய் 
ரைனறல் உட்கரர்ந்றனந்ட. 
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கனவுக்கதே – சார்லாகன் 

ரங்கள் ஶணல் ஸ்ஶடரனக்குப் ஶதரணஶதரட அங்ஶக ரங்குஶரர் 
கூட்டஶ இல்ஷன. 

ஶடைன் கஷடில் அட என வைௌகரிம். அங்ஶக ப்தவும் கூட்டம் 
வரிரட. கறுப்ன தச்ஷை ைறப்னப் வதப்தர்றட்டுகள், ப்தர் தந்டகள், ிஷன 
ைைரண ஶதணரக்கள், ர் ர் இங்கற னட்டினேடன், (னட்டிில்னரல் 
அபந்ட) ஶைரப்ன, ைலப்ன (ஶணல் ஸ்ஶடரரில் கண்ரடி கறஷடரட), 
க்ஷத்டக்கு னன்னும் தின்னும் னகத்ஷ அகு தண்ிக்வகரள்ப, ஷ 
ிஷக் கறுப்தரக்க, எத்ஷ ஶஜரடி னெக்ஷக ந்ரற ன்று ிம்ிரகக் 
ஶகரடு ஶதரட்ட, ஶகரஶட ஶதரடர, குறுக்கும் வடுக்குரய்க் ஶகரடு ஶதரட்டுக் 
குித் ஶரட்டுப் னத்கங்கள், வதன்ைறல்கள், இன்னும் த்ஷணஶர 
ைரரன்கள், ல்னரம் ரங்குரஷ றர்தரர்த்டக் கரத்றனக்கும், 
ைரரரய் ரங்கள்ரன் ஶதரய் றற்ஶதரம். 

ஶடைன் ைறரிச்ைதடி ‘ரங்க ரங்க’ ன்தரன். வத்றஷனக் கரி தடிந் 
தல்ஷனக் கரண்திக்கரட்டரன். அன் தல் வஶபவன்று இனக்கும். 
அனுக்கு வத்றஷனப் தக்கம் கறஷடரட. ைறகவட்டுத்ரன். அடவும் 
கஷடக்குள் இல்ஷன. குடி கூத்ற ங்கரட்டம் ஶஸ் ில்ரற ஶனகறம் 
அைறல் கஷன வரற ம் ன்று ந்ிரண தக்கனம் கறஷடரட. 
அனுண்டு அன் கஷடனேண்டு. ரர் ஶடரணரறம்  அன் கஷடில் 
ன்ண ஶடரணரறம் (பிஷக ைரரன்கள் னந்ட ைரரன்கள் தரல் 
தவுடர் ி) ரங்கறக்வகரள்பனரம். வரக்கந்ரன். வரம்தத் வரிஞ்ை 
ஆபரணரல் கடனுக்குக்கூடக்கறஷடக்கும். ரங்கள் ஶதரணரல் ‘ரங்க ரங்க’ 
ன்று ஶற்தரஶண ி ங்கஷப ‘ன்ண ஶடம்’ ன்று 
ஶகட்கரட்டரன். ரங்குற்கு ங்கபிடம் ைரரரய்க் கரசு இனக்கரட 
ன்தட அனுக்குத் வரினேம். ரட ஶடரணரல் ரங்கஶப 
ஶகட்டுக்வகரள்ஶரம் ன்தடம் அனுக்குத் வரினேம். ஷததிள் தடிக்கர 
ஶதரணரறம் ஶகறங்கள் வகரடுக்கப்தடும் ன்ந ரைகம் அனுக்குத் வரினேம். 

அன்ஷநக்கு ரங்கள் ஶதரணஶதரட ஶடைன் கண்கபில் குறும்ன 
ரண்டரடிக்வகரண்டினந்ட. னகத்றல் என ிப் னன்ணஷக. 
ண்ரீ்ஶல் ண்வய் ைறந்றணரல் றந அஷனகள் தவுகறந ரறரி. ரங்கள் 
கஷடக்குள்ஶப  டேஷந்ஶரம். ைறப்திகரைம் ரத்றம் ச்ைறஷனச் 
ைரக்கஷடில் டப்திிட்டு ந்ரன். கஷடக்குள்ஶப டப்திணரல் ஶடைனுக்குப் 
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திடிக்கரட. ங்கஷபப் தரர்த்வுடன் ைறரிச்ைதடி ‘ரங்க ரங்க’ ன்று 
க்கப்தடி ஶற்றுிட்டு ஶடைன் குணிந்ட ந்றரறஶதரன 
ஶஷைக்கடிினறனந்ட என வதரனஷப டுத்டக்கரட்டி ‘இட ன்ண 
வைரல்றங்க தரர்ப்தம்’ ன்நரன். வதனறத்ஶரடு ங்கஷபப் தரர்த்ரன். 

அனுஷட இந் அைரரண டடிக்ஷகிணரல் என கம் ைறந்ஷண 
டுரநறப்ஶதரண ரன் ைரபித்டக்வகரண்டு ‘ன்ண அட’ ன்று ஶகட்தற்குள் 
வங்கன் அப்வதரனஷபக் ஷக ீட்டி டுத்ரன். 

னனறல் அறல் என்றும் ிஶைரகத் வரிில்ஷன. ைரக் கஷடத் 
ரவைன்றுரன் றஷணத்ஶன். வங்கன் அஷ டுத்டத் டெக்கற ‘றறுத்டப்’ 
தரர்த்டந்ரன் அட ைரரத் ரைல்ன ன்தட வரிந்ட. அறல் என 
தக்கம் என ட்டும் று தக்கம் என்நன் கலழ் என்நரக னென்று ட்டுகறம் 
இனந்ண. ணக்கு எண்டம் னரிில்ஷன. 

‘இட ன்ணன்னு வைரல்னறட்டர ஆறக்கு வண்டு ஸ்டீ் ர்ஶன்’ ன்று 
வைரல்னற ீண்டும் என வதனறப் னன்ணஷகஷ உறர்த்ரன் ஶடைன். 
ரனும் ைறப்திகரைனம் வரிில்ஷன ன்று வைரல்னறத் ஶரல்ிஷ 
எத்டக்வகரண்டு ிட்ஶடரம். வங்கன் ரத்றம் ைறநறட ஶம் அந் னெட 
ட்டுத் ரஷைத் றனப்தித்றனப்திப் தரர்த்தடி ஶரைஷண வைய்ரன். ட 
ரற்தரணரறம் அனுக்கு இன்னும் ‘ஸ்டீ்’ ன்நரல் ஆஷைஶர ன்ணஶர, 
கஷடைறில் அனும் ‘ன்ணர இட, தடர ஆச்ைரிரரினக்குஶ’ ன்று 
வதரடரக உனகுக்கு அநறித்டிட்டுத் ஶரற்நடக்கு அஷடரபரகத் 
ரஷைத் றனப்தித் ந்டிட்டரன். 

ஶடைனுக்கு எஶ ைந்ஶரம். ‘தரில்ஷன, வரிரிட்டரறம் 
தரில்ஷன, டுத்டக்குங்க’ ன்று வைரல்னற அனகறனறனந் வதப்தர்றட்டு 
தரட்டிறக்குள் ஷகிட்டுச் ைறன றட்டரய்கள் அள்பி ங்கபிடம் ீட்டிணரன். 
வங்கன் வண்டு டுத்டக்வகரள்ப, ரனும் எண்ட டுத்டக்வகரண்ஶடன், 
ரிரஷக்கரக. 

ைறப்திகரைம் ஶண்டரவன்று றுத்டிட்டரன். அனுக்கு டதிடீஸ். 
ைர்க்கஷிரற. ஸ்டீ்டும் ைரப்திட ரட்டரன், அரிைறச் ைரனம் 
ைரப்திடரட்டரன். 
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‘சும்ர டுத்டக்கப்தர, இந் ஸ்டீ்ஶனவல்னரம் ைர்க்கஷஶ கறஷடரட’ 
ன்று ஶடைன் ற்னறுத்ஶ ‘ன் தங்ஷக ீஶ டுத்டக்க’ ன்று 
ைறப்திகரைம் திடிரரய் றுத்டிட்டரன். ஶடைன் ன் தங்ஷகனேம் 
டுத்டக்வகரள்பில்ஷன. ைறப்திகரைத்றன் தங்ஷகனேம் 
டுத்டக்வகரள்பில்ஷன. ைர்க்கஷ இல்னர ஸ்டீ் திடிக்கரஶர அல்னட 
வண்டு ஷதைரஷத்ரன் ீடிப்தரஶணன் ன்று ைறக்கண னத்றஶர. 

றட்டரய்கஷப தரட்டிறக்குள் ஶதரட்டதின் ரங்கள் ஶண்டிக் ஶகட்டன் 
ஶதரில் னெடட்டுத் ரைறன் ர்த்ஷ ிபக்கறணரன் ஶடைன். எஶ 
ைத்றல் னெட ஶதர் கஷடக்கு ந்ட எஶ ைரரஷணக் ஶகட்டு 
வனக்கறணரல் எவ்வரனத்னக்கும் எவ்வரன னஷநரக றறுத்டக் 
வகரடுப்தற்குப் தறனரக எஶ னஷநில் றறுத்ட ஶச் வைனஷனேம் 
ைக்றச்வைனஷனேம் குஷநக்கும் ைரணரம் அட. ‘ப்தடி ம் ஶரைஷண’ 
ன்று வதனறத்ஶரடு ஶகட்டரன். 

ஶடைன் கஷடஷத் ரள் னனரகப் தரர்த்றனக்கறஶநன். எஶ ைத்றல் 
னெடஶதர் கூடிச் ைரரன் உடஶண ஶடவன்று கஷப வைய்ஷ என 
ரள்கூடப் தரர்த்றல்ஷன. இனந்ரறம் அனுஷட உற்ைரகத்ஷக் 
வகடுப்தரஶணன் ன்று சும்ரினந்டிட்ஶடன். வங்கனுக்குத்ரன் ஆச்ைரிம் 
ரங்க னடிில்ஷன. ‘ம் ஶடைனுக்கர, இவ்பவு னன்ஶரைஷணர’ 
ன்று ன் உர்ச்ைறகஷப வபிப்தடுத்றணரன். அந்ச் ைத்றல்ரன் அந் 
ஆள் கஷடக்கு ந்ட. 

ந் ஆைரற ைரறரர் ஶதரனவுறல்ஷன. குடும்தி ஶதரனவும் இல்ஷன. 
ரற்தட ைறனக்கும். கஷபகஷபரகக் கட்டுஸ்ரண ஶகம். ஷனிர் 
கனப்தரக ீண்டு பர்ந்ட திடரிஶல் னண்டுவகரண்டினந்ட. அடர்த்றரண 
னனம். வற்நற ஶல் கம்தபிப் னச்சுஶதரன எட்டிக் வகரண்டினந்ட. கண்கள் 
கனப்ன ஷங்கள் ஶதரன ஜ்னறத்ண. னகத்றல் வண்டு ரச் ஶைறப்ன. 
வறும் உடம்ன. இடுப்தில் என ரறனத் ட்டுச் சுற்று ஶட்டி னங்கரல் 
வரி அள்பிச் வைரனக்கற கட்டிினந்ட. ஶட்டி கரிரினந்ட ர்ம் 
ஶதரணஶர அல்னட வள்ஷபரினந்ட தறேப்தரக ரநறக் வகரண்டினந்ஶர 
ஆண்டனுக்ஶக வரினேம். னஜத்றல் ஶரபினறனந்ட னங்ஷக ஷ 
சுண்ம்னக் கஷந. வற்நறில் அஷ னொதரய் அபவுக்குக் குங்குப் வதரட்டு. 
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த்ரப்ன ஶதரனப் வதரநற தநக்கும் கண்கறடன் ந் அந் ஆள் ‘என கறஶனர 
வதப்தர்றட்டுக் குடுங்க, ைலக்கறம்’ ன்று அட்டிணரன். அன் குல் 
கண்டரி ரறரி எனறத்ட. 

ஶடைன் றரணரக ‘கறஶனர அஞ்சு னொதரய்’ ன்று வைரல்னற இனந்ிடம் 
ிட்டு அஷைரல் றன்று, ந் ஆஷப ந இநங்கப் தரர்த்ரன். 

‘ைரி ைரி குடுங்க, ைலக்கறம்’ ன்று வைரன்ணதடிஶ அந் ஆள் இடுப்ஷதத் டி 
என னடிச்ஷை அிழ்த்ட ட்டரக டித்ட ஷத்றனந் அறேக்ஶகநற அஞ்சு 
னொதரய் ஶரட்ஷட டுத்ட டிப்னக் கஷனரல் ீட்டிணரன். 

ஶடைன் ைரரணரக ஶரட்ஷட ரங்கற ஶஷை ஶல் ஷத்டிட்டு, 
ரஷை டுத்ட னெடட்டுகபில் வண்ஷடக் கற்நற ஷத்டிட்டு என 
கறஶனர தடிக்கஷனப் ஶதரட்டு இன்வணரன ட்டில் வதப்தர்றட்டுகஷப அள்பிப் 
ஶதரட்டுத் ங்கம் றறுப்தட ரறரி றறுத்டப் தின் வதப்தர்றட்டுகஷபக் கரகறப் 
ஷதில்ஶதரடப் ஶதரகும்ஶதரட, ‘ஷதிஶன ஶதரடரரம், சும்ர அப்தடிஶ 
கரித்டஶன ச்சுக் குடுங்க’ ன்று ைலநறணரன் அந் ஆள்.. அன் கண் 
தரம்தின் ரக்கு ரறரி இனந்ட. என றழ்த் றணைரித் டண்டில் 
அபிக்கப்தட்ட றட்டரய்கஷப ரங்கறக்வகரண்டு அந் ஆள் ிக்கூண்டின் 
தக்கரக ிடுிவடன்று டந்ரன். 

அன் ன்ண வைய்ப் ஶதரகறநரன் ன்ந ஆனறணரல் ஈர்க்கப்தட்டு ரனும் 
வங்கனும் ைறப்திகரைனம் அனுக்குச் ைற்றுப் தின்ணரல் அஷணத் 
வரடர்ந்ஶரம். 

ஶடைன் கஷடினறனந்ட சுரர் டைற்ஷநம்தடி வரஷனில் கரட்ைற 
ிக்கூண்டு இனக்கறநட. அட னம் ஶற கரட்டுறல்ஷன. ஆகஶ 
அட றன்று வ்பவு ரள் ஆச்சுவன்று வரிரட. ப்ஶதரடம் தணிவண்டு 
ி கரட்டிக்வகரண்டினக்கும். ிபக்கு ஷக்கும் அந் ஶத்றறம் அட 
ி திவண்டு ணக் கரட்டிக்வகரண்டினந்ட. ங்கள் ஊர் தஜரரின் 
டுரகரண ிக்கூண்டச் சுற்நறத்ரன் ைறநறட வற்நறடம் இனக்கறநட. 
ைரரரக ரறரற ஶதரய்க் கூடிக்கூடிப் ஶதை ைறரண இடம். ைற்றுத் 
ள்பிப் ஶதரணரல் தநஷகபின் ச்ை சீ்சுகறக்குப் தனறரக ஶனம். 
ிக்கூடனஶக அப்தடிில்ஷன. 
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ிக்கூண்டிணடிில் இனந் ைறறு ஶஷடனகறல் றன்றுவகரண்டு அந்ப் 
வதப்தர்றட்டுக்கர ஆள் அனகறல் இனந்ர்கள் ஷகில் ஏரின 
வதப்தர்றட்டுகஷபத் றித்ரன். அர்கள் றஷகத்ரர்கள். ‘ைரப்திடுங்க 
ைரப்திடுங்க  ஆண்டன் திைரம்’ ன்று வைரல்னறக்வகரண்ஶட இன்னும் ைறன 
ஶதர்கறக்கும் ஶடைன் கஷட றட்டரய்கஷப அபித்ரன். 

ரஶர ஏர் ஆைரற ிக்கூண்டனஶக சும்ர ஸ்டீ் ிறஶரகம் 
வைய்கறநரன் ன்ந வைய்ற ப்தடிஶர அஷ றறத்டக்குள் தஜரர் னறேடம் 
திிட்டட. ‘தள்பத்டட் தரனேம் வள்பம் ஶதரன’ ஜணக்கூட்டம் 
ிக்கூண்ட ஶரக்கறப் தரய்ந்ட. ிக்கூண்டின் அனஶக ந்டிட்ட 
ரனும் வங்கனும் ைறப்திகரைனம் னங்ஷகரறம், தினஷ்டத்ரறம் 
இடித்ட உந்றத் ள்பி கர்த்ப்தட்டுக் வகரஞ்ைம் வகரஞ்ைரகக் கூட்டத்றன் 
வபிப்னநத்டக்கு ந்டிட்ஶடரம். சுற்நறறம் ஶஶன இனந்ட கூச்ைனறடும் 
தக்ஷறகபின் ைப்த்ஷ அனக்கறக்வகரண்டு ‘மரர் மரர் றட்டர மரர்’ ன்ந 
ைப்ந்ரன் ஶகட்டட. 

ங்கள் ஊர்ரைறகறக்கு வதப்வதர்றட்டு றட்டரய் ன்நரல் அவ்பவு 
திஶஷ ன்று ணக்குத் அட ரள்ஷ வரிஶ வரிரட. கூட்டஶ 
ஶைர ஶடைன் கஷடில்கூடப் வதப்தர்றட்டு ரங்க ரட 
குந்ஷகள்ரன் ப்ஶதரரட னஶவரற இங்ஶகஶதரன ிறேந்டித்ட 
ஏடிந் வதரிர்கஷபக் கண்டறல்ஷன. வள்ஷபச் ைட்ஷடக்கரர்கள், 
கம்திக்ஷகஷ ஶட்டிக்கரர்கள், ைட்ஷடஶின்நறச் ைரஶட்டி 
கட்டிணர்கள், வடரினறன் தணின்கள், ிக்கட்டில் கடிரம் கட்டிணர்கள், 
கிறு கட்டிணர்கள், வள்பிக் கரப்னப் ஶதரட்டர்கள், ஷ ீஷைகள், 
றேக்ஷகத் ஷனகள், னறுக்கு ிற்றுக்வகரண்டின தல்ஶனில்னர கறி, 
அபட ஜண்டரண அள் ஶதன், தபதப ஷனரன் ஜரிஷக றனுக்கும் 
ிக்ஷகனேடன் தஜரனக்கு ந்றனந் ஷகக்குந்ஷக்கரரிகள், 
குனிக்கரரிகள், வதட்டிகஷடில் தடீி ைறகவட் ஶைரடர கனர் வற்நறஷன 
ரஷப்தம் னஷகிஷன ரங்க ந்ர்கள், இர்கள் கரல்கறக்கறஷடஶ 
குணிந்ட ஷபந்ட ஏடிண றர்ரச் ைறறுர் ைறறுறர். கண்ஷ னெடித் 
றநப்தற்குள் வதனங்கூட்டம் ஶைர்ந்ட ிட்டட. ஶன் கூடுஶதரன 
‘வஞரய்’வன்ந ைப்ம். 

வதப்தர்றட்டுக்கரன் றட்டரய்கள் ஶங்கற றன்ந கரகறத்ஷ அடேரர்ஶதரனத் 
ஷன ட்டத்டக்கு ந்றப் திடித்ட ஶஷடஶல் எஶ ரரக நற றன்நரன். 
இவ்பவு டெத்றறம் அன் கண்கள் ல்ஶதரனத் வரிந்ண. ‘ைத்ம் 
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ஶதரடக் கூடரட, ரன் வைரல்நதடி ஶகட்டரல் ல்னரனக்கும் கறஷடக்கும்’ 
ன்று உத் குனறல் கூிணரன். ‘வரல்’வனன்று 
எனறவறேப்திக்வகரண்டினந் கூட்டம் என கத்றல் வௌணரணட. 
னணிைறதல் ிபக்கறன் ீன வபிச்ைத்றல் கூட்டத்றன் ஏரிம் னகங்கறம் 
னெச்சுிடுஷக்கூட றறுத்ற ஶரரஷ றறர்த்ற அண்ரந்ட அஷண 
ஆறடன் ஶரகறண. அம்னகங்கள் அவ்வரபிில் தச்ஷைரய் இனந்ண. 

‘ல்னரனம் ிக்கூண்டுப் வதனரறக்கு என வதரி ஸ்கரம் ஶதரடுங்க’ 
ன்று வதப்தர்றட்டுச் ைரறரரிடறனந்ட ஆஷ திநந்ட. 

என கம் உிரிந்ட திரய் றன்நறனந் கூட்டம் உறக்கறடன் 
உிர்வதற்நட. ைடைடவணச் ைரய்ந்ட. னன்ணரனறனப்தர்கள் கரல் ஶல் 
ஷனனேம் தின்ணரனறனப்தன் னகத்றன் ஶஶன கரஷனனேம் ஷத்டக் 
கூட்டம் ைலட்டுக்கட்டு ைரய்ட ரறரி ைரய்ந்ட. ரன் தன்நற ரடு குறஷச் 
ைரத்றன்ீட, ச்ைறல் னெத்றக் கஷநகபின்ீட, ரஷப்தத்ஶரல் கரனற 
ைறகவட் வதட்டி தடீித் டண்டுகள்ீட, வனப்னறேறீட, ல்னரக் வகரட்ஷடத் 
ஶரல்ீட, ண்ற்ந கரனடித் டங்கள்ீட, கண்ஷ னெடிதடி, ஷகஷக் 
கூப்திதடி, ஆண் வதண் ைறன்ணன் வதரின் கரஷப கறன் ஶதறன்நறச் 
ைனரக, ைரஷ்டரங்கரகத் ன் ீஶ எனர் ஶல் எனரக 
ிறேந்ட. 

‘யரிஏம்’ ன்று என ஶகரவறேப்திதடி அந்ச் ைரறரல்னர ைரறரர் 
வதப்தர்றட்டுக் கரகறத்ஷக் கூட்டத்றன் னடகறன்ஶல் உநறணரன். ஜணக் 
கூட்டத்றன் ஶல் றட்டரய் ஷ. 

ஷில் ிறேந்ட கறடந் கூட்டம் கஷனக்கப்தட்ட ஶணஷட ஶதரனக் 
கனகனத்டத் ணக்குள்ஶபஶ தரய்ந்ட. வதனனெச்சும் ப்தனம் கனந் 
ைப்த்டடன் ன்ஷண உறக்கற உநறக்வகரண்டட. ைறறுர்கறம் 
வதரிர்கறம் குரிகறம் கறிகறம் றர்கறம் வறங்கர்கறம் 
இந்டக்கறம் னஸ்லீம்கறம் கறநறஸ்ர்கறம் ரஸ்றகர்கறம் ல்னரனம் 
ைறல்ண்டு ஶதரனத் ஷஷத் டஷபத்ணர். ற்நர்கஷப இடித்டத் ள்பிச் 
சுண்டிணர். அம்ண்ஶல் ைறநறக்கறடந் றட்டரய்கஷப ஆத்றத்டடன் 
வதரறுக்கறணர். திடுங்கறணர் சுஷத்ணர் திரிந்ணர். றட்டரய் ைீறஷண 
ஶரக்கறணர். ஆணரல் அஷணக் கரஶரம். றட்டரய்க் கரகறத்ஷ 
உநறவுடன் ஶஷடீறனந்ட குறத்ட ிக்கூண்டின் தின்ணரனரக 
ஏடிிட்டினக்கஶண்டும். 
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ந்ட றற ஶத்டக்குள் கூட்டம் ஶைர்ந்டஶதரனஶ கஷந்டிட்டட. 
ரங்கள் ஶணல் ஸ்ஶடரனக்குத் றனம்திஶணரம். ஶடிக்ஷக தரர்க்கக் 
கஷடக்கு வபிஶ ந்றனந் ஶடைன் கஷடக்குள் டேஷந்ட ங்கஷபப் 
தரர்த்டச் ைறரித்ரன். ‘தரர்த்ீங்கபர ஷதத்றம் ஶதரன இனக்குறல்ஶன, 
ஆணரறம் அரஶன எனத்னக்கும் ஷ்டறல்ஷன’ ன்று வைரல்னறப் 
வதப்தர்றட்டு ரங்கறன் ிட்டுப் ஶதரினந் ந்ட னொதரய்ஶரட்டின் 
டிப்னகஷபப் தத்றரகப் திரித்ட அஷ ஆள்கரட்டி ினரக் எனம் 
சுண்டித் ட்டிிட்டு ஶஷைக்குள் ஶதரட்டரன். ரங்கள் ‘ஆரம் ஆரம்’ 
ன்ஶநரம். ைறப்திகரைம் ச்ைறல் டப்த றேந்ட கஷடக்கு வபிஶ ஶதரணரன். 
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அந்நிர்கள் - ஆர். சூடாணி 
 
"ர... ர..." ன்தற்கு ஶல் டம் வைரல்ன னடிில்ஷன, கறழ்ச்ைற 
ரஷ அஷடத்ட னெச்சுத் றந ஷத்ட. தரர்ஷனேம் னன்ைறரிப்னஶ 
ஶதைறண. 
 
"யஶனர மி, ன்ண ப்வபைண்ட் மர்ப்ஷஸ்; ீ ஸ்ஶடனுக்கு 
னஶன்னு ரன் றர்தரர்க்கஶன" ன்று னகனர்ச்ைறனேடன் கூநறரறு 
வமௌம்ர அபிடம் ிஷந்ட ந்ரள். 
 
"வ்பவு னம் ஆச்ைறடி ர ைந்றச்சு! ன்ஷண ீ ஸ்ஶடணில் 
றர்தரர்க்கஶனன்ணர உன்ஷண ன்ணிக்க னடிரட" ன்நரள் மிர. 
 
வமௌம்ர ைறரித்ரள். "அப்தரடர! ீ இப்தடிப் ஶதைறணரல்ரன் ணக்கு 
டீ்டுக்கு ந்ரறரி இனக்கு." 
 
இண்டு றறங்கள் ஷில் வௌணனகங்கபரய்ச் ைஶகரரிகள் 
றவறஶ றன்நரர்கள்; ஶதச்சுக்கு அைறற்நர அர்த்ரண, 
இரண றறங்கள். ைரரன்கறடன் வைன்ட்ல் வில் 
றஷனத்றனறனந்ட வபிந்ட டரக்ைறில் நறக் கஸ்டெரிதர கர் ந்ட 
ஶைனம் ஷ தஸ்தம், "ப்தடிினக்ஶக? உங்கரத்டக்கரர், 
குந்ஷகவபல்னரம் வைௌக்கறர?" ன்தற்குஶல் உஷரடஶ இல்ஷன. 
டரக்மறில் அவ்பவு இடம் இனந்ஶதரட ம்ஷநறரல் வனக்கரய் 
எட்டி உட்கரர்ந் வைல் என்ஶந ல்னரரய்ப் வதரனறந்ட. 
 
மிரின் கர் ஷத்டணிஷ ஶற்றுக் குைனம் ிைரரித் தின், "ீ 
ட றச்ைரணறஶனனந்ட உன் அக்கரவுக்குத் ஷிஶன கரல் றக்கஶன!" 
ன்று ைறரித்ரர். 
 
வமௌம்ரின் தரர்ஷ ைஶகரரிிடம் வைன்நட. ீண்டும் வௌணத்றல் 
என தரனம், னன்ணஷகில் றன்னும் ஆந்ரிகம். 
 
"இத்ஷண னம் ஆணரப்தஶனஶ ஶரஶன. மி ஷன வகரஞ்ைம் 
ஷக்க ஆம்திச்ைறனக்கு. ஶவநடம் ித்றரைறல்ஶன" ன்நரள். 
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ஷ! மிர ஶனைரய்ச் ைறரித்டக் வகரண்டரள். 'கரனம் 
வைய்க்கூடிவல்னரம் அவ்பவுரன். தரம் னங்கள்!' ன்று 
வைரல்டஶதரல் இனந்ட. அந்ச் ைறரிப்ன. திரிந்றனந் கரனவல்னரம் இந்ச் 
ைந்றப்தில் த்ரகறிட்டட. தஸ்தம் தரைனள்பர்கள் த்ஷண 
ஆண்டுகறக்குப் தின் என்று ஶைர்ந்ரறம் வ்பவு பிரய்த் 
வரடர்ச்ைறஷ ஶற்வகரண்டுிட னடிகறநட! வமௌம்ர வைரன்ணடஶதரல், 
இத்ஷண னங்கள் ஆணரகஶ வரிில்ஷன. ணத்பில் 
அர்கறள் ித்றரைம் ட? ணஶ தறஶணரன ஆண்டுகபின் இஷடவபி 
கப்ஶதரறல் டெர்ந்ட ிட்டட. திரிஶ இல்னரல் ப்ஶதரடம் இப்தடிஶ 
ரங்கள் இனனம் என்நரய் ரழ்ந்ட வகரண்டினந்ட ஶதரனஶ 
ஶரன்நறட. 
 
ிஷத் ரய் இநந்ஶதரடரன் அர்கள் கஷடைறரகச் ைந்றத்ரர்கள். 
அந்ச் சூழ்றஷனஶ ஶறு. வவ்ஶறு இடங்கபினறனந்ட தநந்ட ந்ட 
என்று ஶைர்ந்வல்னரம் என டக்கத்றல் தங்கு வகரள்ப. அப்ஶதரட றனி 
வனக்கனம் எனஷனேம் அந்த் டக்கத்றன் அம்ைங்கள். ஶதச்வைல்னரம் 
அம்ரவும் அள் இறுறின் ிங்கறந்ரன். கரரிங்கள் னடிந்தின் 
அர்கபின் இடத்டக்குத் றனம்தி ிட்டரர்கள். 
 
அன்தின் இப்ஶதரடரன் உண்ஷரண வனக்கம். ைறநறட கரனரக எனி 
த்ச் ஶைரஷகரல் தனணீனற்நறனந் வைௌம்ரஷ அள் கர், 
மிர குடும்தத்றணரின் அஷப்தின்ஶதரில், ரனம் குந்ஷகறம் 
டீ்ஷடக் கணித்டக் வகரள்ரய்ச் வைரல்னறிட்டு என ரறுறக்கரக 
அறஷட அக்கரிடம் தம்தரினறனந்ட அனுப்திஷத்ரர். 
 
இப்ஶதரட வைன்ந கரனத்ஷச் ைஶகரரிர் இனனரய் ீண்டும் 
திடித்டக்வகரண்டு ந்டிட்டரற்ஶதரல் இனந்ட. னல்ரபின் 
வௌணத்டக்குப் திநகு ஆந்ரிகனம் ஶரஷஷனேம் ஶதச்ைறல் 
உஷடப்வதடுத்டக் வகரண்டண. "அக்கரவுக்கும் ங்ஷகக்கும் ஶதைற ரபரட 
ஶதரனறனக்ஶக!" ன்று மிரின் கர் தரிகைறப்தரர். அள் க்கள் 
கறண்டனரய்ச் ைறரிப்தரர்கள். அட என்றுஶ மிரவுக்கு உஷக்கில்ஷன. 
ஶதச்சு ன்நரல் அறல் வரடர்ச்ைற கறஷடரட. அல்னட, அத்வரடர்ச்ைற ணி 
ஷகப்தட்டட எனரள் ஶதைறினந் ித்ஷப் தற்நற அடுத் ரஶபர 
னென்நரம் ரஶபர ஶவநரன ைந்ர்ப்தத்றணிஷடஶ றடீவன்று, 
"அடக்கரகத்ரன் ரன் வைரல்ஶநன்..." ன்று வரடனம்ஶதரட இஷகள் 
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இல்தரய்க் கனந்டவகரள்றம். அர்கறக்குத் வரடர்ச்ைற ிபங்கறிடும். 
ஶஶன வரினேம் ைறறு தகுறஷிடப் தன்டங்கு வதரி அபவு ீரின் கலஶ 
ஷநந்றனக்கும் தணிப்தரஷநஷப் ஶதரல் இனந்ட உடன்திநப்தின் தந்ம்; 
வபிஶ ஷன ீட்டும் ைறறு வநறப்னகறக்கு ஆரரய் அடிில் 
திம்ரண்டரண னரிந்ட வகரள்பல். 
 
ற்நர்கறக்கு உஷநப்னச் ைஷஷனப் தரிரநறிட்டுத் ரனும் ங்ஷகனேம் 
ட்டும் கரறல்னர ைரம்தரஷ உட்வகரள்றம்ஶதரட அந் எத் னைற 
இன்னும் ஆழ்ந் எற்றுஷகபின் ைறறு அஷடரபரய்த் ஶரன்நறட. 
அவ்ினனக்கும் கரதிில் எஶ அபவு இணிப்ன ஶண்டும். இனனக்கும் 
அகனக் கஷ ஶதரட்ட னஷடஷரன் திடிக்கும். ரஷன உனரஷனிட 
ிடிற்கரஷனில் டந்டிட்டு னறல்ரன் இனனக்கும் அறக 
இஷ்டம். உநக்கத்றணிஷட இவு இண்டு ிக்குச் ைறநறட ஶம் 
கண்ிறத்ட ீர் அனந்றிட்டு, றுதடி டெங்கப் ஶதரகும் க்கம் 
இனனக்கும் வதரட. இப்தடி த்ஷணஶர! எஶ ஶரில் திநந் ைறன்ணச் 
ைறன்ண இக்கங்கள். எவ்வரன்றுஶ எவ்ஶரர் இணிஷ. மிர ரற்தட 
ரகப் ஶதரகறநட. வமௌம்ர அஷபிட னென்நஷ ட இஷபள். 
ஆணரல் அந் இணிஷக்குச் ைறஞ்ைலி வௌணம். வணன்நரல் அர்கள் 
இனனம் என்று. 
 
ஷத்றனம் டந்ட, என கடஷஷப் ஶதரன. 
 
மிர ைஶகரரிஷ உற்றுப் தரர்த்ரள். "உணக்கு த்ம் வகரஞ்ைம் 
ஊநறினக்குன்னு றஷணக்கறஶநன். னகம் அத்ஷண வபிநறணரப்தன இல்ஶன." 
 
"உன் ஷகதரகந்ரன்! இல்ஶனன்ணர தம்தரில் தரர்க்கர ஷத்றர?" ன்று 
வமௌம்ர ைறரித்ரள். 
 
ிரில் ஊநஷத்டச் ைர்க்கஷ ஶைர்த் ற்நஷன ஸ்னணரல் டுத்டச் 
ைரப்திட்டரறு இனனம் உட்கரர்ந்ட ஶதைறக் வகரண்டினந்ரர்கள். அந் டிதன் 
அர்கள் திநந்கத்றல் தக்கம். 
 
"இங்ஶக ரனக்கும் இட திடிக்கறநறல்ஶன. இப்ஶதரடரன் ணக்கு ஶஜரடிரய்ச் 
ைரப்திட ீ ந்றனக்ஶக" ன்று கூநற கறழ்ச்ைறனேடன் ரரித்றனந்ரள் 
மிர. 
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ரஷன ரனஷ ி இனக்கும். மிரின் னெத் கன் தத்வரன்தட 
ரண ரஜழ, ம்.ஸ்.மற. னல் ஆண்டு ரன், கல்றரிினறனந்ட 
றனம்தி ந்ரன். 
 
"அம்ர, ரஷபக்கு ங்க கரஶனஜறல் ம்.ஸ்.மற. னடிச்சுட்டுப்ஶதரந 
ஸ்டூடண்ட்மளக்வகல்னரம் 'ப்ஶக் - அப்' தரர்ட்டி டக்கறநட.ரன் ரஷபக்குச் 
ைரங்கரனம் டீ்டுக்கு ரட்ஶடன். ரத்றரி ங்கறட்டு அடுத் ரள்ரன் 
னஶன்" ன்நரன். 
 
"ைரி" ன்நரள் மிர. வமௌம்ர அஷண நறட்டுப் தரர்த்ரள். 
 
"ீ னல் ன ஸ்டூடண்ட்ரஶண ரஜழ? ஏர்ஷட் இனந்டரன் 
ஆகடர?" 
 
"ஆகடம்னு எண்டறல்ஶன ைறத்ற. ஆணர ணக்கு ஆஷைரினக்கு. ன் 
ஃப்வண்ட்ஸ் வரம்தப் ஶதர் இனக்கப் ஶதரநர." 
 
அன் அங்கறனந்ட வைன்நதின் வமௌம்ர, "இஷவல்னரம் அத்றம்ஶதர் 
அனுறக்கறநரர மி?" ன்நரள். 
 
"ஆரம்." 
 
"ீனேம் ஶரம்னு வைரல்நறல்ஷனர?" 
 
"டக்குச் வைரல்னடம்?" 
 
"இப்தடிவல்னரம் டீ்ஷட ிட்டு வபிஶ ங்க ஆம்திச்சுரன் இந்ரள் 
தைங்க ல்னர க்கங்கஷபனேம் கத்டக்கநர. இல்ஷனர? சுனட்டு, கஞ்ைர, 
குடி அப்னநம் ஶகர-ட் ஶந.. ரன் இப்த ரஜழஷ டம் தர்ைணனரய்ச் 
வைரல்னஶன." 
 
"னரிகறநட வமௌற. ஆணர கரனம் ரநஷ ரம் டுத்ட றறுத்றட 
னடினேர?" 
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"குந்ஷகஷப ரம் டுத்டக் கரப்தத்னரஶ?" 
 
"உனகம்ணர இப்தடிவல்னரம் இனக்குன்னு வரிஞ்சுண்டுரன் இந் ரள் 
தைங்க ரழ்ந்ரகடம். அடக்குஶன எறேங்கரகஶர எறேக்கங்வகட்ஶடர 
டந்டக்கநட அர ஷகின இனக்கு." 
 
"வதரிரறஷட கன்ட்ஶரஶன அைறம் இல்ஷனங்கநர?" 
 
"கன்ட்ஶரல் தண்ிணர இன்னும் திச்சுண்டு கறபம்னம், அவ்பவுரன்." 
 
"குந்ஷகறக்கு உி ஶஷ. அப்தர அம்ர ஶந டக்குத்ரன் 
இனக்கர?" 
 
"ங்கறஷட அன்ன ன்ணிக்கும் அரறக்கரகத் றநந்ஶ இனக்கும்னு 
குந்ஷகறக்குக் கரட்டத்ரன். ஶறு ப்தடி உ னடினேம்?" 
 
ைறநறட ஶம் இனனம் ஶதைில்ஷன. எஶ ைலரய்ப் ஶதரய்க் வகரண்டினந் 
என்நறல் ைறறு இடறர்ர? வமௌம்ர ன் டிதன் ட்ஷட ஶஷஜஶல் 
ஷத்ரள். ற்நல் இன்னும் ீம் இனந்ட. மிர க ஶம் அஷற 
இந்ரள். திநகு ஷகஷ ீட்டித் ங்ஷகின் ஷகஷ வல்னப் தற்நற 
அனக்கறணரள். 
 
"இஷப் தற்நறக் கஷனப்தடரஶ வமௌற. அடிதட்டுக்கரல் ரனம் ப 
னடிரட. குந்ஷகஷபப் வதரத்றப் வதரத்ற ஷச்சுக்க னடினேர? 
னல்ஶன, அ அஷ த்டப்தரபர? வைரல்ற. ஶதரகட்டும், னடைர என 
யறந்றப்தடம் ந்றனக்ஶக, ஶதரகனரர? ீ அஷ ற்கணஶ தம்தரில் 
தரர்த்டட்டிர?" 
 
"இன்னும் தரர்க்கஶன, ஶதரகனரம்." 
 
னற றஷப்தடத்ஷப் தரர்த்டிட்டு ந் அன்று ைஶகரரிகள் வகுஶம் 
அஷப் தற்நற ிரறத்ரர்கள்> வமௌம்ரவுக்குப் தடம் திடிக்கில்ஷன. 
"இப்தடிப் தச்ஷைரய் டுத்ரல்ரன் ல்ன தடம்னு அர்த்ர? 
இப்ஶதரவல்னரம் ைறணிர, இனக்கறம் ல்னரத்றஶனனேம் இந்ப் தச்ஷைத்ணம் 
வரம்த அறகரகற அைறங்கரிண்டு ட. உணக்கு அப்தடித் ஶரஶன?" 
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ன்நரள். 
 
"ர அைறங்கத்ஷ ிட்டுட்டு அறவனல்னரம் இனக்கக்கூடி கஷ, கஷன 
னனரண ல்ன அம்ைங்கஷப ட்டும் டுத்டண்டு ைறப்ஶதரம்." 
 
"னல்ஶன ித்ஷக் வகரட்டுரஶணன்? அப்னநம் அறல் ல்னட 
ங்ஶகன்னு ஶடிண்டினப்தரஶணன்? டம்ஷத ிட்டுட்டு ரஷனப் திடிக்கறந 
ைரைரந்ரன்." 
 
அன்று இவு வமௌம்ர ன் வதட்டிினறனந்ட இண்டு ஆங்கறன 
ைஞ்ைறஷககஷப டுத்டக் குநறப்திட்ட தக்கங்கபில் றனப்திச் ைஶகரரிிடம் 
வகரடுத்ரள். 
 
மிரின் கண்கள் ிரிந்ண. "அட, உன் ஶதர் ஶதரட்டினக்ஶக! கஷர? ீ 
கஷ கூட றேநறர! ப்தஶனனந்ட? ணக்குச் வைரல்னஶ இல்ஷனஶ?" 
 
"வக்கரினந்ட. வள்பச் வைரல்னறட்டுக் கரட்டனரம்ன்னுரன் 
டுத்டண்டு ந்ஶன். இப்ஶதர என னரய்த்ரன். ப்தரனும், சும்ர 
ஆஷைக்கு தடிச்சுப் தரஶன்." 
 
தடித்டம் மிரவுக்கு உற்ைரகம் ரங்கில்ஷன. 
 
"வரம்த அனஷரய் றேறினக்ஶக வமௌற! ீ கரஶனஜறல் இங்கறலீஷ்ஶன 
வடனறஸ்ட்னு எவ்வரன ரினேம் வைரல்நட. அற்னரண ஷட." 
 
"ஷட கறடக்கட்டும். ிம் ப்தடி?" 
 
மிர என கம் ங்கறணரள். திநகு, "ல்ன கஷரன், ஆணர... ணீ 
ஃஶதரி ஶடல்ஸ் ரறரி இனக்கு" ன்நரள். 
 
"ம்ஷச் சுத்ற ங்ஶக தரர்த்ரறம் ஆதரைனம் தங்கனம் இனக்கநணரன 
றேத்றஶனரட ல்னஷனேம் டெய்ஷஷனேம் கரட்டடங்கறநட ன் 
னட்ைறம்." 
 
இனனம் வௌணரணரர்கள். அந் வௌணம் மிரின் வஞ்ைறல் 
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உறுத்றட. றுரள் அறகரஷன ந்ட ிக்கு க்கம்ஶதரல் 
ங்ஷகனேடன் அஷடரறு தரனம் ஷ டந்ட உனரிிட்டு ந் 
திநகுரன் அந் உறுத்ல் ஷநந்ட.  அப்தரடர! ல்னரம் னன்னஶதரன 
ஆகறிட்டட. 
 
என்தட ிக்கு டைனகத்றனறனந்ட ஶைகன் னற ரரந்ப் 
னத்கங்கஷபக் வகரண்டுந்ட வகரடுத்டிட்டுப் தஷற்ஷந 
ரங்கறக்வகரண்டு ஶதரணரன். வமௌம்ர னற னத்கங்கஷப டுத்டப் 
தரர்த்ரள். இண்டில் வனறரினந்ன் ஷனப்ஷதனேம் ஆைறரிர் 
வதஷனேம் கண்டடம், "ஏ இந்ப் னஸ்கர? ரன் தடிச்ைறனக்ஶகன். மி, ீ 
இஷ அைறம் தடி. உணக்கு வரம்தப் திடிக்கும்" ன்று வைரல்னறிட்டுச் 
ைறரித்ரள். 
 
மிர அப்னத்கத்ஷப் தடித்ட னடித்தின் வகுஶம் அஷைரல் 
உட்கரர்ந்றனந்ரள். வ்ிரண இனக்கறத் ஶர ரணிட ரீறரண 
வபிச்ைஶர இல்னர வறும் ஞ்ைள் குப்ஷத அந் டைல். இஷர 
அறக்குப் திடிக்கும் ன்நரள் வமௌம்ர? அள் 
வைரன்ணறனறனந்வல்னரம் வமௌம்ர னரிந்ட வகரண்டட அவ்பவுரணர? 
 
"ஈரஸ் றஶட்டரில்  எவ்வரன றழ்ப்தடத்டக்கும் அஷப 
அஷச்சுண்டு ஶதரிடநறஶ. வமௌற ஶஶன உணக்கு ன்ண ஶகரதம்?" 
ன்நரர் அள் கர். 
 
"தம்தரில் அறக்கு அடிக்கடி தரர்க்க னடிரட றழ்ச் ைறணிர ரஶண? 
அள் இஷ்டப்தட்டுத்ரன் ரங்க ஶதரஶநரம். இல்ஷனர வமௌற?" 
 
"ஏர" ன்நரள் வமௌம்ர. ற்நர்கள் அர்த்ம் னரிரல் ிறத்ஶதரட 
மிரவுக்கு ட்டும் கறழ்ச்ைறரக இனந்ட. ைறறுறப் தனத்றல் 
அவ்ினனம் வதரிர்கறக்குப் னரிரல் க்குள் ஶதைறக்வகரள்ப என 
கைற வரறஷ உனரக்கறினந்ரர்கள். அர்கபரக ற்தடுத்டம் 
தங்கறக்கும் எனறச்ஶைர்க்ஷககறக்கும் ணித்ணிஶ அர்த்ம் வகரடுத் 
அந் தித்றஶக அகரறில் 'ஏர' ன்நரல் ஆரம் ன்று வதரனள். 
றடீவண அந்ங்க வரறஷ வமௌம்ர தன்தடுத்றஶதரட ம் எனஷ 
ீண்டும் னறனேறுத்ப்தடுடஶதரல் மிரவுக்குத் ஶரன்நறட. 
ைஶகரரிகள் னன்ைறரிப்ஶதரடு எனஷவரனர் தரர்த்டக் கண்ஷச் 
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ைறறட்டிணரர்கள். 
 
"ைரங்கரனம் ஶனடீஸ் கறபப்னக்குப் ஶதரகடம். ஞரதகறனக்கர?" ன்நரள் 
மிர. 
 
அள் அங்கம் கறத் ரர் ைங்கத்டக்கு அடஷ ைறனனஷநகள் 
ைஶகரரிஷ அஷத்டப் ஶதரினந்ரள். இன்று ற்ந உறுப்திணர்கபிடம் ன் 
ங்ஷக கஷ றேடரள் ன்று வைரல்னறக்வகரண்டஶதரட கண்கபிறம் 
னகத்றறம் வதனஷ டம்திட. 
 
ன்நத் ஷனி மிரிடம் அனகரஷில் உஷநந் ஏர் ஷப் 
ஷதஷணப் தற்நற அன்று கூநறணரள். கரல் ிபங்கர அஷணக் குடும்தத்ரர் 
ஷகிட்டரர்கபரம். ஷதன் தடிக்க ஶன்டும். அஷிட னக்கறரய்ச் 
ைரப்திட்டரக ஶண்டும். அனகறனறனந் என தள்பிக்கூடக் கரம்தவுண்டுக்குள் 
ரஷனந்ட ரட்கபரகப் தடுத்டக்வகரண்டு அங்கறனந்ட கரட்ஶடவணன்று 
அடம்திடிக்கறநரன். அணட உடணடி ிஶரைணத்டக்கரக ன்நத்ஷனி றற 
றட்டிக் வகரண்டினந்ரள். "உங்கபரனரணஷக் வகரடுங்க" ன்று அள் 
ஶகட்டஶதரட மிர தத்ட னொதரஷ டுத்டக் வகரடுத்ரள். "ீங்க...?" ன்று 
அப்வதண்ி வமௌம்ரஷப் தரர்த்டக் குஷன ீட்டிணரள். கஶம் 
ரறத் வமௌம்ர எனம் ைஶகரரிஷ நறட்டு ிட்டுத் ன் தங்கரக 
ந்ட னொதரஷக் வகரடுத்ரள். 
 
டீு றனம்னம் றில் மிர, "தரம், இல்ஶன அந்ப் ஷதன்?" 
ன்நஶதரட வமௌம்ர உடஶண தறல் வைரல்னில்ஷன. 
 
"ன்ண வமௌற ஶதைரனறனக்ஶக?" 
 
"ன்ண ஶதைநட? தரம். ணக்கு ட்டும் னத்ரில்ஶனன்னு 
றஷணக்கறநறர? ஆணர.." 
 
"ஆணர...?" 
 
"இவல்னரம் வதரி வதரி றறுண அடிப்தஷடில் ைரபிக்க ஶண்டி 
திச்ைறஷண. ணி னுர உிில் ன்ண ஆகும்? ம் ரட்டில் றுஷ 
என அடிில்னர தள்பம். அறல் த்ஷண ஶதரட்டரறம் றம்தரட. 
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அணரல், ஶதரட்டு ன்ண திஶரைணம்?" 
 
"அடிில்னர தள்பந்ரன். ஶதரட்டு றம்தரடரன். அணரல் 
ஶதரட்டஷக்கும் திஶரைணம்." 
 
ைட்வடன்று ஶதச்சு வரய்ந்ட. இனனம் வௌணரகஶ டீு ந்ட 
ஶைர்ந்ணர். இப்ஶதரவல்னரம் வௌணம் ஶதச்ைறன் குடரக இல்ஷன. 
 
யரறக்கும் அர்கள் டேஷந்ஶதரட அங்கு எஶ கூச்ைனரக இனந்ட. 
மிரின் தறணரன்கு ரண கபின் ஷகினறனந்ட அப்ஶதரடரன் 
ந்றனந் தத்றரிக்ஷகஷப் திடுங்குற்கரக அஷபிட இண்டு ட 
இஷபணரண ம்தி ஏடித் டத்றக் வகரண்டினந்ரன். 
 
"குட்ந ீஅஷ ங்கறட்ட!" 
 
"ஶதரடர டிர, ரன் தரத்டட்டுரன்." 
 
"அறரப்தச்ைஷண எடஶண தரக்கரட்டரல் ஷன வடிச்சுடுஶர?" 
 
இனனம் கத்றக்வகரண்ஶட ிடரல் ஏடிணரர்கள். ஶைரதரவுக்குப் 
தின்ணினந்ட ஶகரய் னெஷன றனம்திப் தரய்ந்ஶதரட ஷதன் சுர் 
அனரரிில் ஶரறக் வகரண்டரன். அன்  கண்ரடிக் கவு உஷடந்ட 
உள்ஶப ஷக்கப்தட்டினந் ஏர் உரண 'கட்கறபரஸ்' ஜரடி தக்கரட்டில் 
ைரிந்ட. அட கலஶிறேனன் மிர ஏடிப்ஶதரய் அஷப் திடித்டக் 
வகரண்டரள். அள் னகம் ைறந்றனந்ட. "கடங்கரர, அவன்ண 
கண்னெடித்ணரய் ஏட்டம்? இப்ஶதர இட உஷடஞ்ைறனந்ர ன்ண 
ஆினக்கும்?" ன்று கஷணப் தரர்த்ட னெச்ைறஷக்கக் ஶகரதரய்க் கத்றணரள். 
 
ஷதன் ஷன கிழ்ந்ட. "மரரிம்ர!" ஶகம் அடங்கற அனும் அன் 
அக்கரவும் அஷநஷ ிட்டு வபிஶநறணரர்கள். 
 
மிரின் தடதடப்ன அடங்கச் ைறநறட ஶம் ஆிற்று. வமௌம்ர 
அஷபஶ தரர்த்டக் வகரண்டினந்ரள். 
 
"தரஶன் வமௌற, ம் அப்தர அம்ர வகரடுத்டன்னு  ரன் இஷ என 
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வதரக்கறம் ரறரி கரப்தரத்ற ச்சுண்டினக்ஶகன். அட வரிஞ்சும் இந்க் 
குந்ஷகறக்கு த்ஷண அஜரக்கறஷ?" 
 
வமௌம்ர டம் வைரல்னில்ஷன. 
 
"இட உஷடஞ்ைறனந்ரல் ணக்கு உிஶ ஶதரணரப்தன இனந்றனக்கும். இன் 
ஶஜரடிஷ உணக்குக் வகரடுத்ரஶப, ீனேம் தத்றரய்த்ரன் ச்ைறனப்ஶத, 
இல்ஷனர," 
 
"தத்றரய்த்ரன் இனக்கு." 
 
"இஶ ரறரி யரல்ஶனரன் தரர்ஷரய் ச்ைறனக்கறர ீனேம்," 
 
"ச்ைறனந்ஶன்." 
 
"அப்தடின்ணர?" 
 
"ஶல் ஃப்பரட் வதரண்ட அஷப் தரர்த்ட வரம்த அகரினக்குன்னு 
தரரட்டிணரள். அணரஶன அள் கல்ரத்டக்குப் தரிைரய்க் 
வகரடுத்டட்ஶடன்." 
 
மிர அறர்ந்ட றன்நரள். 
 
"ன்ண! வகரடுத்டட்டர? அஷ ிட்டுப் திரி உணக்கு ப்தடி ணசு 
ந்ட?" 
 
"ன் க்கூடரட?" 
 
"அப்தர அம்ர றஷணரய்..." 
 
"அப்தர அம்ரஷ றஷணவு ச்சுக்க றஷணவுச் ைறன்ணங்கள் ஶடர 
ன்ண?" 
 
ீண்டும் கத்ற னஷணில் ிரடி இடநறட. ைஶகரரிகள் 
எனஷவரனர் ீிரய் வநறத்ரர்கள். தரர்ஷில் குப்தம். 
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"ரன்ஶதரய் க்குக் கரதி கனக்கறஶநன் மி. ஜரடிஷ ஜரக்கறஷரய் 
ச்சுட்டு ர." 
 
எஶ அபவு இணிப்னச் ஶைர்த் கரதிஷ அள் டுத்ட, இனனம் 
தனகறணரர்கள். றேிப்ஶதரகும் என்ஷந இறேத்டப் திடித்டக்வகரள்றம் 
வைனரய் அட இனந்ட. 
 
அற்குள்பரகர இன ரங்கள் னடிப்ஶதரகறன்நண? அந் க்கம் இனர் 
தரர்ஷிறம் வரிந்ட. அடிக்கடி எனத்ற ஶரஷஷ ற்நள் 
ரடிந்ட உட்கரர்ந்டவகரள்றறம் 'இட அறக்குப் திடிக்கும்' ன்று 
தரர்த்டப் தரர்த்டச் வைய்றறம், 'அடுத் ைந்றப்ன ப்ஶதரஶர?' ன்ந ரதம் 
வரணித்ட. ணினும் அத்ஷண ஆந்ரிகத்றறம் இப்ஶதரவல்னரம் ஶதச்ைறல் 
என கண உர்வு. ைறரித்டக்வகரண்ஶட அட்ஷடடிக்கும்ஶதரட, தஷ 
றஷணவுகஷபஶர இத்ஷண னக் கஷகஷபஶர தகறர்ந்ட கறறேம்ஶதரட, 
ைட்வடன்று றேம்திிடக்கூடி சுனற ஶதத்ஷத் ிர்க்க னஷணந்ட 
வகரண்ஶட இனக்கும் என ஜரக்கறஷ. ிபிம்னக்கு இப்தரஶனஶ இனக்க 
ஶண்டுகறந கஷனில் றனரடும் என க்கம். 
 
அண்ஷில் டுத்டக்வகரண்ட னஷகப்தடத்றன் திறஷத் தரல் னெனம் 
தரர்த்டிட்டு வமௌம்ரின் கர், "அஷடரபம் வரிரல் 
குண்டரகறிட்டரஶ! 'ரன்ரன் வமௌம்ர' ன்று வற்நறில் அச்ைடித்டக் 
வகரண்டுர" ன்று றேறினந்ரர். அனம் குந்ஷகறம் றேடம் 
கடிங்கள் ஶற்ஶதரக்கறல் உல்னரைரனேம் இல்தரகவும் வரணித் 
ஶதரறறம் அறஷட இல்னரஷஷ றகவும் உர்கறநரர்கவபன்ந ஜரஷட 
னரிந்ட. ிஷில் கறபம்திிட ஶண்டிடரன். 
 
ரம் இணி இப்தடி னக்கக்கரகப் திரிந்றரல் ஆண்டுக்வகரன டஷ 
எனஷவரனர் னஷந ஷத்டப் ஶதரய்ப் தரர்க்க ஶண்டுவன்று 
ைஶகரரிகள் ீர்ரணித்டக் வகரண்டரர்கள். 
 
"றனை இர் வவமரல்னைன் ரறரி ஆிடக்கூடரட இட!" ன்று வமௌம்ர 
கூநறச் ைறரித்ஶதரஶ அள் கண்கள் தணித்ண. மிரின் ஶரரய் 
டுங்கறட. டவும் வைரல்னரல் ஏர் அட்ஷடப்வதட்டிஷ டுத்ட ந்ட 
ீட்டிணரள். அனுள் ஏர் அஷடரறு ஷகத்நற டைல் ஶைஷன. ைறப்ன உடல், 
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ஞ்ைபில் அகனரண ஶகரனக்கஷ. 
 
"டக்கு இவல்னரம் மி?" 
 
"ஶதைப்தடரட. ஷச்சுக்ஶகர." 
 
"உன் இஷ்டம். ணக்கு ட்டுந்ரணர?" 
 
"இஶர ணக்கும்." 
 
ில் கறேத்ட றநம். ஆணரல் அஶ அகனக்கஷ. 
 
ீண்டும் னன்ணஷககள் ஶதைறண. 
 
ரட்கபின் ஶய்ில் கஷடைறரக இன்வணரன ரள். வமௌம்ர ஊனக்குப் 
னநப்தடும் ரள். விறக்குக் கறபம்னம் ஶம். ைரரன்கள் கட்டி 
ஷக்கப்தட்டுத் ரரினந்ண. 
 
"கறபம்திட்டரர வமௌற?" மிரின் குல் கம்றட. 
 
"ீனேம் ஸ்ஶடனுக்கு ஶரன்ஶணர மி?" 
 
ஆறக்கு ஆல் தறனபித்ட. "கட்டரம்." 
 
"ப்ஶதர ந் ஊனக்குக் கறபம்தநடக்கு னந்றனேம் சுரறக்கு ஸ்கரம் 
தண்நட ன் க்கம்." 
 
மிர வௌணரய் இனந்ரள். வமௌம்ரின் கண்கபில் கனக்கம் 
வரிந்ட. 
 
"ஆணர இங்ஶக னஷண அஷநஶ இல்ஷனஶ?" ன்நரள் வரடர்ந்ட. 
 
"இல்னரட்டர ன்ண? ணைறஶனஶ ஶண்டிக்ஶகரஶன். ம்திக்ஷக இனந்ரல் 
அட ஶதரரர?" 
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"ம்திக்ஷக இனந்ரல்ணர? உன் ம்திக்ஷக அந் ரறரின்னு வைரல்நர?" 
றடீவன்று வமௌம்ரின் னகம் ரநறட. "அல்னட உணக்கு ம்திக்ஷகஶ 
இல்ஷனன்னு அர்த்ர?" 
 
"ரன்... ரன் அஷப்தத்ற டம் ஶரைறச்சுப் தரர்த்ட கறஷடரட" 
மிரவுக்கு ைங்கடம் ஶஶனரங்கறட. "இப்ஶதர டக்கு ிரம் வமௌற, 
ஊனக்குக் கறபம்தந ைத்றஶன?" 
 
"ன்ண மி இட! இவ்பவு வதரி ித்ஷப் தத்ற உணக்கு டம் 
ீர்ரணரண அதிப்ரம் இல்ஷனர?" 
 
"இஷ என வதரி ிம்னு ரன் றஷணக்கஶன." 
 
வமௌம்ரின் கண்கள் அறர்ச்ைறில் திடங்கறண. அர்கறஷட ைறறுறப் 
தனத்றன் சூழ்றஷன த்ஷண தக்றரணட! அம்ர அன்நரடம் னஷஜ 
வைய்ரள். ைரங்கரனரணரல், 'ஶதரய்ச்  சுரற அஷநிறம் டபைற 
ரடத்றறம் ிபக்கு த்டங்ஶகரடி' ன்று திப்தரள். அர்கஷப 
வள்பிக்கறஷ நரல் ஶகரிறக்கு அஷத்டப் ஶதரரள். 
ஶரத்றங்கவபல்னரம் வைரல்னறக் வகரடுப்தரள். 'ரழ்க்ஷகில் ந்க் 
கஷ்டத்றறம் டஷ இனக்கறநட ஆண்டன் வதர் எண்டரன்' ன்று 
ஶதரறப்தரள். ரன் அந் றிஶனஶ டந்ட ந்றனக்க, இறக்கு ட்டும் 
ன்ண ஆிற்று? 
 
"வய் ம்திக்ஷகஷ இக்கந ரறரி உணக்கு அப்தடி ன்ண அனுதம் 
ற்தட்டட மி?" 
 
"அந் ம்திக்ஷக இந்டட்ஶடணர இல்ஷனரன்னு ணக்ஶக றச்ைரய்த் 
வரிரட. ஆணர, அனுதம்னு க்ஶக ற்தட்டரல்ரணர? கண்டம் கரடம் 
ணசும் றநந்டரஶண இனக்கு? ஶதரகட்டும், உனகத்றன் 
திச்ைறஷணகஷபவல்னரம் தரர்க்கநஶதரட இந் ிம் என ஷனஶதரகறந 
திச்ைறஷணரய் ணக்குத் ஶரஶனன்னு ச்சுக்ஶகரஶன்." 
 
"த்ஷண அனட்ைறரய்ச் வைரல்னறட்ஶட? ஆணர ரன், வய்த்ஷ 
ம்தஶனன்ணர ன்ணரல் உிஶரடஶ இனக்க னடிரட." 
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தரர்ஷகள் றவறரய் றன்நண. அற்நறல் தஷப்ன, னள். வமௌம்ரின் 
அறர்ச்ைற இன்னும் ரநில்ஷன. க்ஷகஷப் தரர்த் அள் தரர்ஷ 
'இள் ரர்?' ன்று ிந்ட. திநகு கண்கள் ினகறண. 
 
மிர ிப்னம் ஶஷணனேரய் றன்நரள். ன்ண வைரல்வன்று 
வரிில்ஷன. ஷச் வைரன்ணரறம் அர்த்ம் இனக்கும் ஶதரனவும் 
ஶரன்நில்ஷன. என்நரய்ப் திநந்ட பர்ந்ர்கள்ரன். எஶ திணரறம் 
எஶ ஷகரண தரரிப்தரறம் உனரணஷரன் அர்கறஷட 
ண்ங்கறம், கண்ஶரட்டங்கறம், றப்னகறம்! ஆணரல் ப ப 
அற்நறல் வ்பவு ரறுதரடு? எவ்வரன ணி உினம் ஏர் அனரறர? 
அன் ணிப்தட்ட ன்ஷஷ எட்டித்ரன் ரழ்க்ஷக றேப்னம் றவரனறகள் 
அஷகறன்நணர? எனஷவரனர் வரினேம் னரினேம் ன்று 
வைரல்வல்னரம் த்ஷண அநறணீம்? வ்பவு வனங்கற 
உநரினந்ரறம் எவ்வரன னஷநனேம் எவ்வரனத்ஷனேம் என னற 
இனப்தரகத்ரன் கண்டு அநறனகம் வைய்டவகரள்ப ஶண்டிினக்கறநட. 
கரனம் வகரண்டுனம் ரற்நம் வறும் ஷ ட்டுல்ன... 
 
அன்ன... அட அடிிஷ, உள்றிர்ப்ன. அட இனப்தரஶனஶ, 
ஶறுதரடுகபிணரல் அறவு ஶர்ந்டிடரறனக்கத் ரன் அட இனக்கறநட. 
 
ன்ணிக்கவும். வயரல்ட்ரதின்ஸ்! ரழ்ரள் னறேடம் 
அந்றர்கஷபத்ரன் அன்ன வைய்ட வகரண்டினக்கறஶநரம். 
 
"ரறரநஶ! ஶதைறண்ஶடினந்ரல் ஸ்ஶடனுக்குக் கறபம்த ஶரர? 
ரைனறல் டரக்மற வடி" ன்நரறு அங்கு ந் அள் கர் அர்கஷபப் 
தரர்த்ட, "உங்க ஶதச்சுக்கு என 'வரடனம்' ஶதரட்டுட்டு ரங்ஶகர. அடுத் 
ைந்றப்தில் றுதடினேம் டுத்டக்கனரம்" ன்நரர் ைறரித்டக்வகரண்ஶட. 
 
"இஶர ஶரம். ர வமௌற!" மிர ங்ஷகின் ஷகஷப் தற்நறக் 
வகரண்டரள். ைஶகரரிகள் ரைஷன ஶரக்கற டக்க ஆம்தித்ரர்கள். 
ஷகப்திஷப்ன ினகில்ஷன. ஆணரல் அர்கள் எனஷவரனர் 
தரர்த்டக் வகரள்பில்ஷன. 
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சாசனம் - கந்ேர்லன் 

 
அப்தர வபினைனக்குப் ஶதரஷகில் ண்டிக்குள் ரர் ஶதச்சுக் வகரடுத்ரறம், 
வ்பவு னக்கறரக அட இனந்ரறம் ஷனஷ வபிஶ ீட்டி அந்ப் 
னபி த்ஷ என டஷ தரர்த்டக் வகரள்ரர். ஊர்க்ஶகரடிில் குநர் 
குடிஷைகறக்கு த்றில் திம்ரண்டரண ம் அட. அடிில் தன்நற 
அஷடந்ட உம் வகரடுக்க ஊர் னரிறம் உள்ப ங்கபில் வைறத்டக் 
வகரறத்ட றற்கும் அட. அப்தரவுக்குச் வைரந்ரண ம். 
 
என வைவ்கரக்கறல் ந்ட ஷல் ிஸ்ீத்றல் ஆறு ைறன்ணக் 
கறரங்கபிறம் இந்த் ரய்க் கறரத்றறம் அப்தரவுக்கு றனங்கறண்டு. 
அத்ஷண ஞ்ஷை னஞ்ஷை டீு ங்கபிறம் அப்தரவுக்கு வரம்தப் 
திடித்ரணட இந் னபிம்ரன். வகு டெத்றனறனந்ட தரர்த்ரல் என 
குன்று தச்ஷைரய் றற்தட ஶதரனறனக்கும். அனகறல் ந்ட அண்ரந்ட 
தரர்த்ரல் ஆிங்கறஷபஶரடு அடர்ந்ட அந் த்றற்குள் என ஶரப்ன 
அஷைந்ரடுட ஶதரனறனக்கும். 
 
ண்வய் னைறடஶதரல் றேறேவன்நறனக்கும். ைறறண்டுத் றண்ஷில் 
தகல் னரவும் அப்தர உட்கரர்ந்றனப்தரர். ரற தண்ஷரள்கறக்கும் அஞ்சு 
கறரத்டக் குத்ஷகக்கரர்கறக்கும் உட்கரர்ந் இடத்றனறனந்ஶ உத்வுகள் 
ஶதரகும். ப்ஶதரரட தர்ரக் குஷடஷ ிரித்ட டப்தரர்.  என ரஷபக்கு 
இத்ஷண டஷ ன்று ண்ிிடனரம் இநங்கற டப்தஷ. 
 
அப்தர டந்றனக்க ஶண்டி ஷடவல்னரம் ரத்ர டந்றனந்ரர். 
ைஸ்ரணத்றல் ரத்ர இந்ப் திஶைத்றன் ஶதஷ்கரர். 
 
யரரஜர இந்ப் தக்கரய் என னஷந றக் ிஜம் வைய்ஶதரட ரத்ர 
எவ்வரன ஶஷப ினந்ஷனேம் என உற்ைரய் டத்றினக்கறநரர். 
யரரஜரின் ரக்கு அட ஷ அநறந்றர னைறனேம் தண்டனம் 
ினந்டகபில். தரிரங்கள் ங்கள் ிறுகஷபத் ரங்கள் டெக்கறச் சுக்க 
ஶண்டி றஷன. 
 
ரிரஷ கரட்டி வகுரய்ப் தின்ணரல் ந்ட வகரண்டினந் ரத்ரஷ 
அஷத்ட ிஷன அவ்ப்ஶதரட ீட்டிக் வகரண்ஶட ந்ரர் யரரஜர. 
தின்ணரல் அந் றனங்கவபல்னரம் ரத்ரவுக்குச் ைரணரய் ந்ண. 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      345 
 

 
ரத்ர அண்ஷணக்குப் ஶதரய் ைரைணங்கஷபனேம் தட்டங்கஷபனேம் ரங்கற 
ந் ரபினறனந்ட ட்டு ரட்கறக்குள் இனதத்ஶரன கறரங்கபில் 
ஆட்கஷபத் றட்டிணரர். ங்கறஷடவன்று ண்ி உறேட வகரண்டினந் 
குடிரணர்கஷப றனங்கபினறனந்டம் ஊர்கபினறனந்டம் யரரஜரின் 
ைரைணங்கஷபக் கரட்டி ிட்டிணரர். அடிடிகறம் ரற வகரஷனகறம் 
டந்ரகப் ஶதச்சுண்டு. 
 
ரத்ர டீ்டினறனந்ட ப்ஶதரட னநப்தட்டுப் ஶதரணரர். ந் ஊரில் ரன 
டீ்டினறனக்கறநரர், ரத்றரி த்ஷண ிக்கு னரர் ன்தவல்னரம் 
டீ்டில் ரனக்கும் வரிரட. உள்றெரில்ரன் ங்கறினக்கறநரர் "என 
டீ்டில்" ன்தட ஶதரல் க்கனரக எனர் வைரல்ன "அவல்னரறல்ஷன 
ைறஷநக்குபஶர தண்ந்ஷஶர கலந்ஷஶர ங்ஶகினக்கரகனு ரர் 
கண்டர" ன்று அறேத்ரய் அடுத் ஆள் ஶதைறிடும். 
 
ைறன ைம் ிடிற்கரஷனகபில் ைறந் கண்கஶபரடு ந்ட ஶைர்ரரம். 
ந்டம் ததவன்று டீ்டு ஆள்கள் என அண்டர றஷநத் ண்ஷீக் 
வகரண்டு ந்ட ரைனறல் ஷப்தரர்கள். குபிக் குபிக் குபித்ட ஶட்டி 
டண்ஷட ஷணத்டப் ஶதரட்டு ிட்டு டீ்டிற்குள் டேஷரரம். 
 
ரத்ர ஷகஷப் திடித்டக் வகரண்டு அப்தர டக்ஷகிஶன யரரஜர 
இந்றப் திஷஜரகறிட்டரர். ைரைணங்கஷபனேம் தட்டங்கஷபனேம் அப்தர 
ஷகில் எப்தஷடத்டிட்டுத் ரத்ர கறக்குக் கரட்டில் ரிந்ஶதரட னல் 
ஶர்ல் னடிந்ட ஏட்டுகஷப ண்ிக் வகரண்டினந் ஶம். 
 
கறரங்கபில் ீண்டு கறடந் னஞ்ஷைகஷப அப்தர அந்ந் கறரத்டக்குப் 
வதனங்குடிரணர்கபிடம் ரத்டக்கு ிட்டு ிட்டரர். 
வைற்கரட்டுப்தஷணகஷபப் தரட்டத்டக்கு ிட்டரர். ஷ ரைறில் டீ்டு 
ச்ைறறம் குறஷகபிறம் தட்டரைரஷனிறம் வல்றம் கம்னம் கும் 
ஶகப்ஷதனேம் என னநரகவும் றபகரய்,  
 
ஶதரனறனக்கும். எவ்வரன டஷனேம் வதட்டிஷத் றநந்ட னெடிிட்டுத் 
றண்ஷில் உட்கரர்ஷகில் அப்தர னகத்றல் ஶர்ஷனேம் அறனப்றனேம் 
வரினேம். 
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ஊர்க்ஶகரடி னபிம் பபவன்று றற்கறநட. அறனறனந்டரன் 
னைத்றற்குண்டரண னபி னகறநட. ஆணரல் எப்தஷடத்ட ிட்டுப் ஶதரண 
ைரைணங்கள் தத்றங்கள் றறம் ன் என ைறன்ணத் டண்டு கரகறத்றல் கூட 
இந் த்ஷப் தற்நற என ரர்த்ஷ இல்ஷன. 
 
என ரள் சுப்ஷதர ரர அப்தர தக்கத்றல் ந்ட உட்கரர்ந்ட 
ஶதச்சுரக்கறல் "ண்டதத்ட ல்னற, ண்டதத்டப் னபி வண்டுக்கும் ைர 
எனகத்றவன ங்ஶகனேம் கறஷடரட" ன்று வைரல்னறிட்டரர். அப்தர இஷக் 
ஶகட்டடம் அம்ரஷக் கூப்திட்டரர். "அந்க் வகரநட்டுப் னபிிஶன வகரஞ்ைங் 
வகரண்டரந்ட ரப்திள்பட்ட குடு" ன்று வைரல்னறிட்டு, "இன்ஷணக்குக் 
கும்ன எங்க டீ்டிவன இந்ப் னபிிவன. ிடி ந்ட வைரல்றங்க 
ரப்திள்ஷப, ண்டதத்டப் னபி எைத்றர; வகரநட்டுப் னபி எைத்றரனு" 
 
றுரள் சுப்ஷதர ரர றண்ஷில் ந்ட உட்கரர்ந்டம் வைரன்ணரர். 
"இந்க் வகரநட்டுப் னபிக்குச் ைரிர  ண்டதத்டப் னபினேம் றக்கரட; டஷப் 
னபினேம் றக்கரட!‛ 
 
‘வகரநட்டுப் னபி’ ன்று அப்தர வைரல்ட ‘குநடீ்டுப்னபி’ ன்தன் சுனக்கம். 
‘குநடீு’ ன்று னகறந ஷனேம் ஶறு ரறரித்ரன் வைரல்ரர். அப்தடிப் 
ஶதைற னடித்டம் ஷஶர ஷநத்டத் ப்தித்ட ிட்ட றனப்றில் தனர் 
னன்ணிஷனில் ன்ஷண நந்ட ைந்ஶரப்தட்டுக் வகரள்ரர். 
 
ஆள்தத்ற அஷநின் இனம்னப் வதட்டிஷத் றநந்ட ைரைணங்கஷபனேம் 
தத்றங்கஷபனேம் தரர்த்ட னடித் ைறன ைங்கபில் அப்தர 
றண்ஷினறனந்ட இநங்கறக் குஷடஷ ிரித்டம் ிரிக்கரறரய் ஏடப் 
ஶதரகறந த்ஷக் கிறு ஶதரட்டு ஷக்கப் ஶதரட ஶதரல் ஏடுரர். 
வகரறேந்ட ிடும் ஶம், னப் னக்கும் ஶம், திஷந திஷநரய்ப் திஞ்சு ிடும் 
ஶங்கபில் இப்தடிப் ஶதரய் த்டிில் றற்தரர். 
 
‚அய்ர கன் ந்றனக்கரர் ினகுவன‛ ன்று ைத்ம் ஶதரட்டு, ஶடிக்ஷக 
தரர்க்க னம் குநடீ்டுப் திள்ஷபகஷபச் ஶைரிக் கறர்கள் ிட்டுரர்கள். 
த்டிில் அஷடந்ட கறடக்கும் தன்நறகஷப ிட்டி ஶட்டுப்தக்கம் வகரண்டு 
ஶதரரர்கள். தன்நறக் கறவுகஷபத் ள்பி என னநரய் எடக்குரர்கள். 
 
ற்நக் குடிஷைகபினறனந்ட ினகற என குடிஷை த்றற்கு டக்கறல் 
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ணிரய் உண்டு. வபிில் உண்டரகும் ஶைரி அசுத்ங்கள் அந்க் 
குடிஷைனஶக ந்டிடரரறு சுற்நற என ீ ட்டம் றன்று கரப்தடஶதரல் 
தபிச்வைன்நறனக்கும். 
 
அப்தரின் குஷனக் ஶகட்டடம் குடிஷைக்குள்பினந்ட என கறி கண்ில் 
ன ிறேந்ட தரர்ஷ வரிரல் கம்னன்நற வபிில் னரள். குநர் 
கூட்டத்றனறனந்ட ினகறத் ணிரய் ஆகரத்றனறனந்ட ந்ட திநந்டஶதரல் 
கறிின் கள் ரத்ர ஜரஷடில் ரத்ர றநத்றல் ந்ட றற்தரள். 
அப்தரவுக்கும் அந்ப் வதரம்திஷபக்கும் தறஷணஞ்சு சு 
ித்றரைறனக்கும்; ைறன்ணள். 
 
அந்ப் வதரம்திஷபனேம் அள் னனனும் திள்ஷபகறம் குநர் 
கூட்டத்றனறனந்ட ினகறத் ணிரய் றற்தரர்கள். கறினேம் கறம் அப்தர 
ஶதசும் எவ்வரன ரர்த்ஷஷனேம் ரஞ்ஷைஶரடு ஶகட்தரர்கள். அப்தர 
னநப்தட்டுப் ஶதரகும் ஶதரட அந்ப் வதரம்திஷப அர் தரர்க்கும்தடி னன்ஶண 
ந்ட குப்ஷதக்கூபங்கஷபக் கரனரல் ள்பி ற வைய்ரள். இர்கபின் 
இந்ச் வைய்ஷககபரல் அப்தர டுரநற டப்தரர். டீு னம்ஶதரட றுதடி 
னகம் ரநற ந்ட ஶைர்ரர். 
 
வகுஶம் ஶரைஷணில் கறடப்தரர். கக்குப் திள்ஷபஷக் ஶகட்டு 
ிடனரவன்று அப்தரவுக்குப் தனனஷந ஶரன்நறடண்டு. இந் ம் றற்கும் 
றனம் ரனக்குச் வைரந்ம் ன்று அரிடம் ஶகட்கனரம். ன் வதனக்ஶக 
ைலட ஶதரடச்  வைரல்னனரம் ரி கட்டிரக. ஆணரல் ம் இனக்கும் இடம் 
ம் வதரினறல்ஷன ன்று கக்குப்திள்ஷபக்கு ரஶ வைரல்னறக் வகரடுத்ட 
ஶதரனரகறிடும். வைரத்ட ித்றல் அைப்தடக்கூடரட. ஶதரகறந ஷ 
ஶதரக ஶண்டும். அப்தர, கக்குப் திள்ஷபக்குச் வைரல்னற ிடும் ஞரதகம் 
ந்ட எவ்வரன னஷநனேம் றறுத்ற ஷத்ட ஶதரக அந் ண்த்ஷஶ 
ைறன ரபில் நந்ட ிட்டரர். 
 
னைர னைம் னபிம்த உறக்கல் அப்தர னன்ணரல் ிரிஷைரய் 
டக்கறநட. னெஷட னெஷடரய்ப் னபி டீ்டுப் தட்டரபத்டக்கு னைத்ட. 
னபிம்த உறக்கறக்கு னல் ரஶப அப்தர ஆள் வைரல்னற ிடுரர். 
றுரள் கரஷன அப்தர ஶதரகுனன்ணரல் தன்நறக் கறவுகஷபக் கூட்டிப் 
வதரட்டனரக்கற ஷத்றனப்தரர்கள். 
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அப்தர தத்ட ஆள்கஶபரடும் என கட்டுச் ைரக்குகஶபரடும் வில் ந்டம் 
னரர். னைர னைம் இட என ைடங்கு ஶதரல் டக்கும். உறக்கறக்கு 
னன் கறிின் கள் கறிின் ஷகஷப் திடித்டக் வகரண்டு ந்ட 
த்னகறல் றறுத்டரள். கறி த்ஷத் வரடுரள்; டவுரள்; 
கும்திடுரள். குனட்டுக் கண்ினறனந்ட ரஷ ரஷரய்க் கண்ரீ் 
டினேம். கள் வல்னக் கறிஷ அகற்நற அஷத்டக் வகரண்டு குடிஷைப் 
தக்கம் ஶதரரள். 
 
அப்தர இஷகஷபவல்னரம் தரர்த்டம் தரர்க்கரட ஶதரல் றற்தரர். 
ைலக்கறரய் இந்ச் ைடங்கு டந்ட னடிஶண்டுவன்தட ஶதரல் வதரறுஷ 
இப்தரர். இட னடிந்டம் தனைரனறகபரனேள்ப ட்டு ஶதர் றஷைக்கு 
எனரய் எஶ ஶத்றல் கறஷபகபில் நற ஶற்வகரப்ஷதப் திடித்டக் 
வகரண்டு கூத்ரடுரர்கள். 
 
தங்கள் உறர்ந்ட ைடைடவன்று ைத்ங்கறபப்னம். குந டீுகபின் 
ைறன்ணப்திள்ஷப டவும் தம் வதரறுக்க டுில் டேஷந்ரல் 
ண்ஷடினடிக்கும். என தஶ த்ம் கைற ஷத்டிடும். 
 
வரத்க் கறஷபகஷபனேம் உறக்கறதின் அப்தர த்ஷச் சுற்நற ந்ட ஶல் 
ஶரக்கறப் தரர்ஷிடுரர். என கறஷப ிட்டுப் ஶதரினந்ரறம் அர் 
தரர்ஷக்குப் தட்டுிடும். ல்னரனம் உறப்தி னடிந்வுடன் தத்டப் ஶதனம் 
தங்கஷப ரரிக் கட்டுரர்கள். 
 
என ைறன்ணக் குிஷன அப்தர கரனரஶனஶ குித்ட எடக்குரர். அந்ப் 
வதரம்திஷப ந்ட அள்பிக் வகரள்றம். அள்றம்ஶதரட அள் கண்ில் 
இனந்ட கண்ரீ் டினேம். னெஷடகஷப ண்டிிஶனற்நற டீ்டில் வகரண்டு 
ந்ட இநக்குரர்கள். என ரம் னற்நத்றல் கரனேம். அப்னநம் தறஷணந்ட 
ஶதர்கள் தட்டரைரஷனில் உட்கரர்ந்ட உஷடப்தரர்கள். றுதடினேம் 
னற்நத்டக்குப் ஶதரகும். அப்னநம் ைரல்கபில் அஷடனேம். 
 
என னைம் உறக்கனறல் ஶதரட கறி த்ஷத் வரட்டு அறேட 
வகரண்டினந்ஶதரட கள் னனைன், ‚எங்க ஆத்ரஷப இங்கறட்டுக் கூப்திடு. 
அைறங்கரினக்கு; ைணம் னரவும் ஶடிக்ஷக தரர்க்குட‛ ன்று ஶகரதரய்ச் 
வைரன்ணரன். அந் வதரம்திஷப ங்கறட. ‚கூட்டிட்டு ப்ஶதரநறர 
இல்ஷனரடி‛ ன்று ல்ஶனரனறனக்கக் கரனரல் என உஷ ிட்டரன். 
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ஏடிப்ஶதரய்க் கறிஷ இறேத்டக் வகரண்டு ந்ரள். அன்று அப்தர கரனரல் 
ள்பிக் குித்றனந் னபிக்கு னன்ணரல் ந்ட அன் ‚இஷனேம் 
அள்பிக்கறட்டுப் ஶதரினங்க‛ ன்நரன். 
 
அன் ஷக கரவனல்னரம் டுங்கறக் வகரண்டினந்ண. அப்தர ைற்றுக் கனங்கறப் 
ஶதரணரர். ிட்டுக் வகரடுக்கரல் ‚இஷனேம் அள்பிக் கட்டுங்கடர‛ ன்று 
வைரல்னறிட்டு டந்ரர். அன்று என தம் ிடரல் டீ்டுக்கு ந்ட 
ஶைர்ந்ண. அடுத் னைம் க்கம் ஶதரல் றுரள் னபிம்தம் உறக்க 
ப் ஶதரரகச் வைரல்னறனுப்திினந்ரர் அப்தர. றுரள் தத்டப் ஶதஶரடு 
த்டிக்குப் ஶதரஷகில் ஷவங்கும் தன்நறக் கறவுகள் ங்கும் 
அைறங்கனம் ரற்நனம். 
 
கிற்றுக் கட்டினறல் கறி உட்கரர்ந்றனந்ரள். ரஶர ம்தரய் உட்கரர்த்ற 
ஷத்றனப்தட ஶதரனறனந்ட. அந்ப் வதரம்திஷப னனஶணரடும் 
திள்ஷபகஶபரடும் றன்நரள். அப்தர அந்ப் வதண்ஷக் கடுஷரகப் 
தரர்த்ரர். ‚ன்ண இவல்னரம்?‛ ன்று அட்டிணரர். வைரல்னற ஷத்டஶதரல் 
ரனம் ஶஷன வட்டிக்குப் ஶதரகரல் குநடீ்டு ஆள்கள் வரத்னம் 
கூடிினந்ட. 
 
அந் வதரம்திஷப ‚இணிஶற்தட்டு இந் த்ஷ ரந்ரன் உறக்குஶன்.‛ 
‚இறஶன ணக்குப் தரத்றஷ உண்டு...‛ ன்று ஶதைத் டங்கறட. 
அப்தரவுக்குக் கரல் டுங்கறட; உடு ஶகரிட. ‚ஶதரடம் ஶதரடம் ஶதச்ஷை 
றறுத்ட‛ ன்று அற்கும் அப்தரல் அந்ப் வதரம்திஷப ஶதைப்ஶதரஷப் 
தநறப்ஶதரய் றறுத்றணரர். கிற்றுக் கட்டினறன் ஶல் அந்க் கறி 
றச்ைனணரய் உட்கரர்ந்ட இனந்ரள். 
 
கூட்டி ந் ஆள்கஷபத் றனப்திஷத்டக் வகரண்டு ஷனஷச் ைரய்த்டக் 
குணிந்ட டந்ட டீு ந்ட ஶைர்ந்ரர். அற்கப்னநம் அப்தர ஆள்தத்ற 
அஷநக்குள் டேஷந்ட வதட்டிஷத் றநந்ட ைரைணம் ஷனேம் டுத்டப் 
தரர்க்கஶ இல்ஷன. 
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நட்சத்ேிக் குறந்தேகள் - பி. எஸ். ாதா 

 
’அப்தர ட்ைத்றங்கறக்குக் கூட அப்தர  உண்ஶடர?’ 
 
‘உண்டு அம்ர!’ 
 
‘அர் ரர் அப்தர?’ 
 
‘சுரற.’ 
 
‘சுரறர? அப்தர! அர் கூட உன்ஷணப்ஶதரனத்ரஶண இனப்தரர்? ட்ைத்றம் 
வரம்த அகரினக்ஶக. அர் அப்தர கூட அகரத்ரஶண இனப்தரர்?’ 
 
‘ஆரம் அம்ர! சுரறினுஷட அஷகப் ஶதரன ஶறு ரனக்கும் அகு 
இல்ஷன.’ 
 
’சுரற கூட உன்ஷணப் ஶதரன ல்னர்ரஶண?’ 
 
‘ஆரம்’ 
 
‘ஆரம். ணக்குக்கூடத் வரிநட. சுரற வரம்த.... வரம்த ல்னர். 
ட்ைத்றஶ தபிச்ைறன்னு அவ்பவு ன்ணரினக்ஶக.  அர அப்தர ப்தடி 
இனப்தரர்!’ 
 
‘அர் வரம்த ல்னர். ம்ஷவல்னரம் ிடப் வதரிர்.’ 
 
‘அப்தர! ட்ைத்றம் ப்ஶதர திநக்கும்?’ 
 
‘ைரங்கரனத்றல்.’ 
 
‘ப்தடிப்தர அட திநக்கறநட?’ 
 
’ரம் ைத்றத்ஷஶ ஶதசுரல்; ரம் எவ்வரன டஷனேம் ஏர் 
உண்ஷஷச் வைரல்றம்வதரறேட என ட்ைத்றம் திநக்கறநட.’ 
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‘ரன் கூட றஜத்ஷஶ வைரன்ணரல் ட்ைத்றம் திநக்குர அப்தர.’ 
 
‘ஆரம் அம்ர! ீ எவ்வரன டஷனேம் றஜம் வைரல்றம் வதரறேட என 
ட்ைத்றம் திநக்கறநட.’ 
 
‘அப்தர!’ 
 
‘ன்ண அம்ர!’ 
 
’ம் ஊரிஶன அவ்பவு ஶதனம் - குந்ஷகள் ல்னரம் - றஜத்ஷஶ 
ஶதைறணர வ்பவு ட்ைத்றம் திநக்கும்? றஷந (இண்டு ஷககஷபனேம் 
ிரித்டக்கரட்டி) இவ்பவு ட்ைத்றம் திநக்குஶரல்னறஶர?’ 
 
'ஆரம் அம்ர!’ 
 
அஷக் ஶகட்டவுடன் குந்ஷ ஶரயறி ஶவநரன்றும் ஶதைரல் ஆழ்ந் 
ைறந்ஷணில் னெழ்கறபரய்த் றனம்திிட்டரள். அள் ணட னறர 
உள்பத்றனுள்ஶப சுரறஷப் தற்நறனேம், அனஷட ட்ைத்றக் 
குந்ஷகபின் அஷகப் தற்நறனேம் ணிர்கள்  ரனம் ைத்றத்ஷஶ 
ஶதசுஷப் தற்நறனேம் கற்தஷண வைய்ட கர னன்றுவகரண்ஶட 
ரைறக்குச் வைன்நரள். 
 
குந்ஷ ஶரயறிக்கு ஆறு டரன் ஆகறநட. ஆணரறம் அறஷட 
ரர்த்ஷகள் ரவும் ி ிரக இனக்கும். னத்டம் தபனம் ஶகரத் 
யரம் ஶதரன இனக்கும் அபட ஶதச்சு. அறஷட ஶகள்ிகள் ல்னரம் 
வய் உனகத்டக் ஶகள்ிகள். அறஷட இபம் வஞ்ைறல் உறப்தஷ 
சுர்க்க உனகத்ட ண்ங்கள். 
 
வரன் ஶைரசுந்ம், தி.. ஷில் தடித்றனக்கறநரர். ஆணரறங்கூடக் 
குந்ஷ ஶரயறிின் ைறன ஶகள்ிகறக்குப் தறல் வைரல்னத் வரிரல் 
எவ்வரன ைம் றநறப் ஶதரய்ிடுரர்; ‘ஶர! இந்க் குந்ஷின் 
ணத்ஷக்கூட ன்ணரல் றனப்ற வைய்க் கூடில்ஷனஶ!’ ன்று ங்கற 
றற்தரர். ஆணரல் ஶரயறிஷக் கண்டவுடன், ஶரயறிஷப் தற்நற 
றஷணத்வுடன், அனஷட உள்பத்றவனறேம் கர்ம் என 
ைக்கர்த்றக்குக்கூட இரட. 
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தட்டத்றல் இனக்கும்வதரறேட குந்ஷ இந்ற ஶஷின் 
குந்ஷகஷபப் தற்நறப் னற னற ஶகள்ிகஷபக் ஶகட்தரள். கறரத்றற்கு 
ந்வுடன் அறஷட ஶகள்ிகள் அறரச்ைரிரக ரநறிடும். 
இற்ஷகத் ஶிின் ைறறு ிஷபரட்டுகபின் இஷடஶ அறஷட 
உள்பம் வைன்று கனந்ட வகரள்றம். அறஷட  ண்ங்கள் இற்ஷக 
அன்ஷணனேடன் இநக்ஷக ிரித்டப் தநப்தஷரக இனக்கும். 
 
ஶைரசுந்ம் அப்வதரறேட தரல் ஆதிமளக்குப் னநப்தட்டுக் வகரண்டினந்ரர். 
றணந்ஶரறும் தரல்கரன் னற்குள் அங்ஶகஶ ஶரில் ஶதரய் ரட 
கடிம் உண்டரவன்று தரர்த்டிட ஶண்டும் ன்ந ஆறடன் அைம் 
அைரகப் ஶதரரர்; கடிம் டவும் ரிட்டரறம் றணைரிப் 
தத்றரிஷகரட னஶ ன்று ஶதரரர். அவ்ரறு அர் னநப்தட்டுக் 
வகரண்டினந் வதரறேடரன் குந்ஷ ட்ைத்றங்கஷபப் தற்நறக் ஶகட்டரள். 
 
அற்கு ஶல் ஶரயறிக்கு அப்வதரறேட வரிந்டவகரள்ப ஶண்டி 
ிம் ஶறு என்றும் இல்ஷன. ட்ைத்றங்கபினுஷட அப்தரஷப் 
தற்நறக் கற்தஷண வைய்ட கணவு கரண்தற்குத்ரன் அறஷட ைறநற 
ணைறல் இடம் இனந்ட. 
 
ஶைரசுந்ம் அஷப்தற்நறச் ைறந்றத்டக்வகரண்ஶட தரல் ஆதிமளக்குச் 
வைன்நரர். 
 
ரஷன ஶம் ந்ட. குந்ஷ ஶரயறி அப்வதரறேடரன் குபித்டிட்டு 
அம்ர வைய்டிட்ட அனங்கரங்கறடன் ரைனறல் ந்ரள்.  அர்கள் டீ்டு 
ரைனறல் இண்டு தக்கங்கபிறம் இண்டு  தரர ங்கள் உண்டு. அற்நறன் 
டுில் வைன்று றன்நரள். சூரின் அஸ்றக்கும் ைம்; ரணீறில் 
வபினேம் எபினேம் ஶரணத்றஶன கனந்ட ஷக வைய்ட வகரண்டினந்ண. 
குந்ஷ ஶரயறி ஶற்நறஷைக் ஶகரடிில் டந்ட வகரண்டினந் இந்ற 
ஜரனத்ஷக் கண்டரள். அறஷட றஷ்கபங்க வஞ்ைத்றல் தைறஷன 
திநந்ட. 
 
ஆயர! ன்ண அகு! அங்கு, அந் ரணவபிிஶன, ‘உஷ கிஷ வைய்ட’ 
வகரண்டினந்ரள். ஶரயறிின் னகம் னர்ந்ட. அங்கு என னற எபி 
ஶரன்நறட. அட ரணவபிில் ஶரன்நற றவ் எபிின் திற அல்ன. 
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குந்ஷின் இன ைந்றணினறனந்ட வபிப்தட்டு னகத்றல் சீும் றனவு! 
அறஷட கண்கள் சுடர் ரினேம், இண்டு ீன்கவபணப் திகரைறத்ண. 
கரஷனிஶன அறகரஷனில், சூர்ஶர கரனத்றல், ரஷவரன்று 
னர்ஷக் கண்டினக்கறநரீ்கபர? வகரஞ்ைரகத் றநந்ட அட ணட 
கரனஷணக் கண்டு இபஷகரடுஅஷப் தரர்த்டண்டர? அந்த் 
ரஷஷப் ஶதரன னர்ந்ட ிப்தின், ைந்ஶரத்றன், இபஷக ழ்ந்ட 
ஆட ஶரயறிின் ைறநற அகற ரய் ைறநறட றநந்றனந்ட. 
 
‘அள் ரர்? ரணத்றஶன அப்தடிப் தடம்  றேற ிஷபரடும் அந் 
ரனுனக ஶரயறி ப்தடி இனப்தரள்?’ 
 
குந்ஷ ஶரயறி தனஷகில் ைறத்றம் றேற ிஷபரடுடண்டு. 
னனறல் என தடம் ஷரள். ‘ைல! இட ன்நரில்ஷன’ ன்று அஷ 
அறத்டிட்டு ஶறு என்றும் றேடரள். அஷனேம் டஷடத்டிட்டுப் னற 
றனுைரக ற்வநரன்று ஷரள். 
 
ரணத்ட ஶரயறினேம் அவ்ரஶந னற னற தடங்கஷப றேடகறநரள். 
ஆணரல் அள் அறத்ட அறத்ட ஷில்ஷன. ரற்றுகறநரள். ல்னரம் 
ர்ப் தடங்கள்! னற னற ர்ங்கள். என்ஷநப்ஶதரல் ற்வநரன்று 
இல்ஷன. கந்ஶரறும் ரய்க் கபிப்னத் ஶரன்றுகறநட. அந் 
ரனுனக ஶரயறிக்கு வ்பவு ைந்ஶரரக இனக்கும்? குந்ஷ 
ஶரயறிக்கும் ைந்ஶரந்ரன் ரனுனக ஶரயறிின் ைந்ஶரத்ஷப் 
தற்நற றஷணப்தறல். ைந்றர ஶி ரத்றணரல் ஷன குணிந்ட கலழ்த்றஷை 
அடிரணத்றணின்றும்  வல்ன அடி ஷத்ட ரணீறிஶன ந்ட 
வகரண்டினக்கறநரள். அறஷட னஷக ஏர் இணி ைங்கலத்ஷப் 
ஶதரன்நறனக்கறநட. கல்ரி ரகத்றன் அஶரகம் ஶதரன. அறஷட 
வைௌந்ர்ம் இணிஷரணட; உள்பம் கர்ட. அட ரத்றணரல் 
ஆக்கப்தட்டட; றறர்ந்ட தரர்க்கரட; ஆணரறம் கறழ்ச்ைற ஊட்டுட. 
அறஷட றநம் ைப்ர்ங்கபில் என்நல்ன; அற்நறற்குப் னநம்தரணட; 
அன் வதர் ரஷன; ஆனரல் அட க்கம் னட. 
 
ர்ப் தடங்கள் றேடட றன்று ிட்டட. இணி ஶறு ஷகரண 
ைறத்றங்கள், வள்ஷப ஶகத்றணரல் ஆக்கப்தடும் உனங்கள். எபிஷனேம் 
றஷனனேம் கனந்ட றேப்தடும் ஏிங்கள். அற்நறன் ிபிம்னகபில் சுடர் 
கனந் வள்பி னனரம் னைப்தட்டினக்கறநட. அஷகள் ன் இப்தடி அங்கும் 
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இங்கும் அஷனந்டவகரண்ஶட இனக்கறன்நண. ஏரிடத்றல் இனந்ரல் ன்ண? 
ஆகரைத்றற்கு இந் ீன ர்ம் ப்தடி ந்ட? னற எவ்ஶரரிடத்றல் 
எவ்வரன ர்ரக இனக்கறநஶ; ரணம் ரத்றம் ன் இப்தடி எஶ 
ீனரக இனக்கறநட? ஶர் ஶஶன இண்டு ஶக டிங்கள் வடரக 
அஷைந்ட வகரண்டினக்கறன்நண. இண்டிற்கும் டுில் ீனர்ம் 
கபங்கற்நரட; ஶரயறிின் உள்பத்ஷப் ஶதரன்நட. அந் இடத்றஶன, 
அந் இண்டு வண்ஷரண ஶகக் கூட்டங்கபின் இஷடிறள்ப ீனப் 
தட்டரஷடிஶன, றடீவன்று என சுடர் ஶரன்றுகறநட! அஶடப்தர! அட 
வ்பவு டரிரகத் ஶரன்நற ிட்டட! கண் இஷக்கும் ஶத்ஷிடச் 
ைலக்கறரக; றன்வட்டும் ஶத்றல், அட கூட அறகம், என கத்றன் 
ஆித்றல் என தங்கு ஶத்றல் அந்ச் சுடர்ப்வதரநற திநந்டிட்டட! 
 
‘அம்ர, சுரறக்கு என ட்ைத்றக் குந்ஷ திநந்டிட்டட!’  ன்று 
கூிணரள் குந்ஷ ஶரயறி. ஷககஷபக் வகரட்டுகறநரள். அபட கண்கள் 
ைறரிக்கறன்நண. உள்பம் கபிவநற வகரள்கறநட. 
 
அறஷட ரய் டீ்டு ரைற்தடிின் அனகறல் றற்கறநரள். அபட கணம் 
ீறில் ஶதரஶரர் னஶரர்ீட வைன்று னித்றனக்கறநட. அஶர ஶதரகும் 
வதண்ினுஷட ஆஷடஷப் தற்நறச் ைறந்றத்டக் வகரண்டினக்கறநரள். 
குந்ஷ ஶரயறிின் ரர்த்ஷகள் அறஷட வைிகபில் 
தடில்ஷன. ஆணரல் குந்ஷின் ைந்ஶரம் ரத்றம் அறஷட 
ணத்றல் வைன்று ரக்கற அஷ ஶரயறிிடம் இறேத்டச் வைல்றகறநட. 
குந்ஷஷ அப்தடிஶ ிறேங்க ினம்னதஷபப் ஶதரனக் கஷ 
னண்ஶடரடும் ஆஷைனேடன் அம்ரின் கண்கள் குந்ஷஷப் தரர்க்கறன்நண. 
 
ரணவபிிஶன இனள் தவுகறநட. இனறம் அகரகத்ரன் இனக்கறநட. 
அறறம் இணிஷ இனக்கறநட; ரரின் ைறஶகத்ஷப் ஶதரன்ந இணிஷ. 
என்நன்தின் என்நரக ட்ைத்றங்கள் திநந்ட வகரண்ஶட இனக்கறன்நண. 
அப்தர! த்ஷண ட்ைத்றங்கள்! குந்ஷ ஶரயறிரல் அற்ஷந ண் 
னடிில்ஷன. அஷ திநக்கும் ஶகந்ரன் ன்ண! அந் ஶகத்ஷக் 
குந்ஷின் ைறநற ணம் வரடர்ந்ட வைல்ட ைரத்றறல்ஷன. 
 
’ர கண்ஶ! உள்ஶப ஶதரகனரம். இனட்டிப் ஶதரய்ிட்டட’ ன்று அம்ர 
அஷக்கறநரள். 
 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      355 
 

‘இன அம்ர ஶதரகனரம். ரணத்ஷப் தரன. வ்பவு அகரினக்கு!’ ன்று 
றற்கச் வைரல்றகறநரள் குந்ஷ. 
 
‘ஆரம்; அகரய்த்ரன் இனக்கறநட. இனட்டிப் ஶதரய்ிட்டஶ. இணிஶல் 
இப்தடி ரைனறல் றற்கக்கூடரட. ர அம்ர உள்ஶப’ ன்று றுதடி 
அஷக்கறநரள் அம்ர. 
 
‘அம்ர!’ 
 
‘உம்.’ 
 
‘ரணம் இப்ஶதர ஷப்ஶதரஶன இனக்கு. வைரல்னட்டுர?’ 
 
‘வைரல்ற.’ 
 
‘உன் னகத்ஷப்ஶதரஶன, ீ ன்ஷண னத்றடுகறநரஶ, அப்ஶதர உன் னகம் 
இந் ரணத்ஷப் ஶதரஶனஶ இனக்கு.’ 
 
அம்ரவுக்கு அன் வதரனள் ிபங்கில்ஷன. அட ைரிவன்று 
ஶரன்நில்ஷன. ஆணரல் அந் ரர்த்ஷகபில் இனக்கும் ஶர என்று, 
‘அட ரஸ்ந்ரன்’ ன்று வைரல்னறட அறஷட ணத்றல். 
 
அம்ர ைட்வடன்று கலறநங்கறச் வைன்று குந்ஷஷ இறேத்டக் கட்டினடங்கர 
கரறடன் னத்ரடிணரள். அம்ரவுக்கு டீ்டில் ஶஷன இனக்கறநட. 
ற்வநரன னஷந, ‘உள்ஶப ரடர குஞ்சு’ ன்று வைரல்னறிட்டு டீ்டினுள் 
வைன்று ிட்டரள். 
 
குந்ஷ ஶரயறி ‘ைலினஞ்சுடர் ீவணரன ரணத்டத் றங்கஷபனேம் 
ைஷத்ஶ ஏடிரக ிறேங்கறடும் உள்பச் வைல்ம்’ தஷடத்ட அப்தடிஶ 
றன்நறனந்ரள். 
 
வபிஶ வைன்நறனந் ஶைரசுந்ம் டீ்டிற்குத் றனம்தி ந்ரர். ரைனறல் 
ணிரக ரணத்றன் அகறல் னித்ட றன்ந ஶரயறிஷக் கண்டரர். 
 
‘ஶரயறிக் குஞ்சு! ன்ண அம்ர தரர்க்கறநரய்? உள்ஶப ஶதரகனரம் ர’ 
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ன்று அஷத்ரர். 
 
குந்ஷ, ‘இன அப்தர! அந் ரணம் வ்பவு அகரினக்கு! அவ்பவு 
குந்ஷகஷபனேஷட சுரறக்கு வ்பவு ைந்ஶரம் இனக்கும்! அப்தர!’ 
ன்நரள். 
 
அற்குள் ஶைரசுந்த்றன் ணத்றல் ஶறு ஶர ைறந்ஷண ந்டிட்டட. 
குந்ஷ வைரல்னறட ைரிரகக்கூட கரறல் ிில்ஷன. ‘உம்’ ன்று 
வைரல்னற ிட்டு டீ்டிற்குள் வைன்நரர். 
 
அடுத் ிணரடி என ிண்ீன் றஷன நறச் சுடர் ைீறக் வகரண்டு 
ரணத்றணின்று கலஶ ிறேந்ட ஷநந்ட. அன் திரம் ைறன 
ிணரடிகஶப கண்டக்குத் வரிந்ட. 
 
குந்ஷின் கண்கபில் கண்ரீ் வதனகறட. இண்டு கண்கபிணின்றும் 
இண்டு ீர் டிரண னத்டக்கள் கலஶ உறர்ந்ண. அந்ச் ைறன்ணஞ் ைறறு 
இனத்றல் ிரிக்க இனர, சுனக்வகன்று ஷக்கும் என ஶஷண 
கரடகறன்நட. குந்ஷ ிம்ற ிம்ற அத் வரடங்கறணரள். 
அறேஷகிணிஷடில் ‘அப்தர!?’ ன்று இனம்ஷத உனக்கும் குனறல் 
கூப்திட்டுக் வகரண்ஶட டீ்டினுள் வைன்நரள். 
 
ஶைரசுந்ம் அப்வதரறேடரன் என ைரய்வு ரற்கரனறில் அர்ந்ட 
அனகறனறனந் ஶஷஜ ீறனந்ட என னத்கத்ஷக் ஷகில் டுத்ரர். 
குந்ஷின் குஷனக் ஶகட்டவுடன் அனஷட ஷகிணின்றும் னத்கம் 
‘வரப்’வதன்று கலஶ ிறேந்ட. அனஷட இனம் ஆிம் சுக்கல்கபரகச் 
ைறநற ிறேந்டஶதரல் இனந்ட. உடல் தஷத்ட. 
 
’ன்ணடர கண்ஶ! ன் ரைரத்ற அல்னர! ன் ஶரயறிக்குஞ்ஷை ரர் 
ன்ண வைய்ரர்கள்?’ ன்று தடதடப்னடன் ஶகட்டுக் வகரண்ஶட குந்ஷஷ 
ரரித் டெக்கறத் ஶரபின் ஶல் ைரத்றக் வகரண்டரர். 
 
‘அப்தர! ணக்குத் வரிஞ்சு ஶதரச்சு’ ன்று ிக்கல்கறக்கும் ிம்ல்கறக்கும் 
இஷடில் வைரன்ணரள் குந்ஷ. 
 
‘ன்ணடர கண்ஶ, வரிஞ்சுஶதரச்சு?’ 
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’அப்தர ம்த ஊரிஶன, ரஶர என வதரய் வைரல்னற ிட்டரர் அப்தர!’ 
 
ிக்கல்கள், ிம்ல்கள், யழங்கரத்டடன் என அறேஷக. 
 
‘ன் அம்ர அப்தடித் ஶரன்றுகறநட உணக்கு?’ 
 
‘ீரஶண அப்தர வைரன்ஶண, ரம் என றஜம் வைரன்ணரல் என ட்ைத்றம் 
திநக்கறநடன்னு, அப்ஶதர.... என ட்ைத்றம்... கலஶ ிறேந்ர..... ரஶர என 
வதரய்....  வைரல்னறட்டரங்கன்னுரஶண........... அர்த்ம்?  சுரறினுஷட.......... 
ணசு........... இப்ஶதர........... ப்தடி இனக்கும் அப்தர? ............ ணக்ஶக........... 
றஷந........ அ ஶ.....’ ன்று வைரல்னறிட்டு அத் வரடங்கறணரள் 
அந்க் கதடற்ந குந்ஷ. 
 
அந்ப் தச்ஷை உள்பத்றல் றேந் டக்கத்ஷனேம் அன் டன்தத்ஷனேம் 
ரின் வரறகபரல் ிரிப்தட இனர கரரிம். அட இனம் 
இனத்றவணரடு ணட வைரந் தரஷில் உர்த் ஶண்டி னணிரண 
என  டக்கம். 
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இபேலர் கண்ட ஒத கனவு - கு. அறகிரிசாி 
 
வள்ஷபம்ரள் ந்ரறு ரட்கபரகக் கூனறஶஷனக்குப் ஶதரகில்ஷன; 
ஶதரக னடிில்ஷன. குபிர்கரய்ச்ைஶனரடு தடுத்டக் கறடந்ரள் ன்தட இங்ஶக 
என கரரகரட. உடம்ன ைரிரக இனந்ரறம் அபரல் ஶஷனக்குப் 
ஶதரினக்க னடிரட ன்தடரன் உண்ஷ றஷன. அணரல், ஶஷனக்குப் 
ஶதரகரற்குக் கரம் உடுத்றக் வகரள்பத் டி இல்னரல் ஶதரணடரன். 
 
ைறற்ைறன னங்கபில், ஶஷன கறஷடக்கும் கரனத்றல் கறரத்டக்கு 
ரஷனந்ட ிஷகள் இஶஶதரல் டிில்னரல் டீ்ஷட அஷடத்டக் 
வகரண்டு அஷப்தட்டிணிஶர, னறேப் தட்டிணிஶர கறடப்தட ைகஜம் ன்தட 
வள்ஷபம்ரறக்கும் வரினேம். அணரல், ரணத்ஷ ஷநக்க னடிர 
தரிரதத்ஷ றஷணத்ட அள் அறகரகக் கஷனப்தட்டுிடில்ஷன. 
அறஷட கஷனவல்னரம், ரன் உஷக்கரிட்டரல் குந்ஷகள் 
தட்டிணி கறடக்கஶண்டுஶ ன்தடரன். இந்ச் ைத்றல் குபிர் ஜழனம் 
ந்ட அஷபப் தடரதரடு தடுத்றக் வகரண்டினந்ட. 
 
அள் தடுத்றனக்கும் ரழ்ரம் என ரட்டுத்வரறே. ந்ரறு ஏஷனகஷப 
ஷத்டக் கட்டி ஷநவுக்கு இந்ப்னநம் ரடுகறம், அந்ப்னநம் 
வள்ஷபம்ரறம் அறஷட குந்ஷகறரக ைறத்ட ந்ரர்கள். 
டீில்னர ஷகள் ரட்டுத் வரறேில் குடிினக்க இடம் ஶகட்டரல், 
அந்க் கரனத்றல் ரடஷக ஶகட்கரஶன அனுறக்கும் ணிர்கள் 
இனந்ரர்கள். இப்ஶதரட கரனம் ரநறிட்டட. அணரல், ரடஷக 
வகரடுக்கரிட்டரறம், அற்குப் தறனரகத் வரறேின் வைரந்க்கரனஷட 
டீ்டில்-னனரபி டீ்டில் - அவ்ப்ஶதரட வள்ஷபம்ரள் இனைரக 
ஶஷன வைய்ட ஶண்டிினந்ட. அப்தடி ஊறம் வைய்ர்கு னனரபி 
டீ்டினறனந்ட அஷப்ன னம் றணத்றல் அள் கூனற கறஷடக்கும் 
ஶஷனக்கும் ஶதரகக்கூடரட. ிடிந்டம் னனரபி டீ்டுக்குப் ஶதரய் 
ிபக்கு ஷக்கும் ஶம் ஷ கனக் கக்கறல் வல்ஷனக் குத்றிட்டு, 
ஆரக்கு உறகூட இல்னரல் வரறேவுக்குத் றனம்னரள். இப்ஶதரட இந் 
ந்ரறு றணங்கபரக இந் ஊறத்டக்கு அஷப்ன ந்டம் அபரல் ஶதரக 
னடிில்ஷன. அணரல் அள் வரறேஷ ிட்டு உடஶண கறபம்திிட 
ஶண்டும் ன்று னனரபிம்ரள் கரஷனனேம் ரஷனனேம் ஆள் ிட்டு 
ிட்டிக் வகரண்டினந்ரள். ல்ன ஶஷபரக இந்த் வரல்ஷன இப்ஶதரட 
இண்டு ரட்கபரக இல்ஷன; னனரபிம்ரள் அக்கம்தக்கத்றல் 
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உள்பர்கபிடம், ‚தரம், வள்ஷப, இனந்டட்டுஶதரநர ஶதரங்க. வபிிஶன 
னடிச்ைறத் ள்பிணர ங்ஶக ஶதரர? ஶர, ம் ஶீட அஷடக்கனம்னு ந்ட 
ஶைந்டட்டர. ன்ண தண்நட?‛ ன்று வைரல்னறக் வகரண்டினந்ரள். இவ்பவு 
டெம் அள் உள்பம் ிைரனரகறிட்டற்குக் கரம் வள்ஷபம்ரள் 
இன்ஶநர ரஷபஶர வைத்டப் ஶதரய்ிடுரள் ன்று அறக்கு ம்தகரண 
கல் கறஷடத்டரன். அறஷட ைரஷ னனரபிம்ரள் ஆஶனரடு 
றர்தரர்த்டக் வகரண்டினந் ைத்றல்.... 
 
வள்ஷபம்ரள் குபிர்கரய்ச்ைனறல் வடவடத்டக் வகரண்டு 
ன்னுர்ில்னரல் வரறேில் கறடந்ரள். ஆறுடம், ந்ட டம் 
ஆண அறஷட குந்ஷகள் இண்டும் அப்ஶதரட அங்ஶக இல்ஷன. 
அடஷிறம் தைற வதரறுக்க ரட்டரல் அம்ரஷப் திய்த்டப் திடுங்கற 
ிட்டு அப்வதரறேடரன் வபிஶ ஶதரினந்ண. அந் இண்டு ைறறுர்கறம் 
வனவுக்குப் ஶதரய், ஶனப்தன் டீ்டு ரைறக்கு அனகறல் னங்கரல்கஷபக் 
கட்டிக் வகரண்டும், னங்கரல்கறக்கு டுில் னகத்ஷப் 
னஷத்டக்வகரண்டும் ஆறக்கு என தக்கரகக் குந்றக் வகரண்டினந்ரர்கள். 
ைறநறட ஶத்டக்கு னன்னரன் னனரபி டீ்டு ரடுகஷபத் வரறேில் 
வகரண்டுஶதரய்க் கட்டிிட்டு ந்ட, த்றரணக் கஞ்ைற குடித் ஶனப்தன், 
ரஷனேம் ீஷைஷனேம் டஷடத்டக்வகரண்டு வபிஶ ந்ரன்.  ரைறக்கு 
அனகறல் அந் இண்டு ைறறுர்கறம் குந்றக் வகரண்டினந் ஶகரனத்ஷப் 
தரர்த்ரன். தரர்த்டம், ‚ன்ணடர ஆக்கங்வகட்ட கறேஷகபர! ன் 
னங்கரஷனக் கட்டிக்கறட்டு டுத்வனிஶன உக்கரந்டக்கறட்டினக்கலங்க?‛ 
ன்று ஶகட்டரன். 
 
அனுஷட ஶதச்சுக்குல் ஶகட்டு, ைறறுர்கள் இனனம் ஷனஷத் டெக்கறப் 
தரர்த்ரர்கள். இனனஷட கண்கறம் ைறந்றனந்ண. வகுஶரக 
அர்கள் தைறிணரல் அறேறனக்கறநரர்கள் ன்தட ஶனப்தனுக்குத் வரிரட. 
 
‚உங்க அம்ர ங்கடர?‛ ன்று அன் ஶகட்டரன். 
 
ைறறுர்கள் தறல் வைரல்னில்ஷன; வைரல்ற்குத் வம்னம் இல்ஷன. 
 
‚உங்க அம்ரவுக்கு உடம்ன ஶஷனரிட்டர?‛ 
 
இந்க் ஶகள்ிக்கு அர்த்ம் வரிரல் ைறறுர்கள் ிறத்ரர்கள். ஆகஶ, 
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அற்கும் வௌணரகஶ இனந்ரர்கள். 
 
னென்று ரட்கறக்குனன் ரடு கட்டுற்குத் வரறேவுக்குப் ஶதரண 
ஶனப்தன், ஶதரகறந ஶதரக்கறல் ைந்ர்ப்தைரக வள்ஷபம்ரபின் 
இனப்திடத்ஷத் றனம்திப் தரர்த்ரன். அள் கந்ஷனப் ஶதரர்த்றக்வகரண்டு 
தடுத்டக்கறடந்ஷப் தரர்த்டிட்டு, ‚உடம்னக்கு ன்ண தண்டட?‛ ன்று. 
ரடு னட்டுத்ணரகத் ன்ஷண இறேத்டக்வகரண்டு ஶதரகும் ைறத்டக்கு 
இஷடஶ, என ஶகள்ி ஶகட்டரன். வள்ஷபம்ரள் ஈணஸ்த்றல் தறல் 
வைரன்ணட அன் கரறல் ிில்ஷன. அனும் அள் தறறக்கரகக் 
கரத்டக்வகரண்டு றற்கில்ஷன. அள் உடம்னக்கு என்றும் இல்னரஶன 
சும்ர தடுத்டக் வகரண்டும் இனக்கனரம் ன்று றஷணத்டக்வகரண்டு, 
ரட்ஷடக் வகரண்டுஶதரய்க் கட்டிிட்டுத் ன் டீ்டுக்குப் ஶதரணரன். 
அறக்கு உடம்ன ைரிில்னரல் இனக்குஶர ன்று அப்வதரறேட ற்தட்ட 
ைந்ஶகம் இப்ஶதரட றனம்தவும் ஞரதகத்டக்கு ஶ ஶற்தடி ஶகள்ிஷக் 
ஶகட்டரன் ஶனப்தன். ண்ரீ் கரர திர்கஷபப்ஶதரன ரடித் டறம் 
ைறறுர்கள் வௌணரக இனப்தஷனேம்,  அர்கறஷட கண்கள் 
ைறந்றனப்தஷனேம் தரர்த்ட, ‚கஞ்ைற குடிச்ைலங்கபரடர?‛ ன்று அன் 
ிைரரித்ரன். 
 
அப்ஶதரட ரன் ைறறுர்கள் தறல் வைரன்ணரர்கள். 
 
‚இல்ஶன.‛ 
 
‚கஞ்ைறன்ணரத்ரன் தக ரஷத் றநப்தரங்க ஶதரனறனக்கு!‛ ன்று என 
டஷ ரரகச் வைரன்ணரன் ஶனப்தன். உடஶண, ‚ந்றரிச்ைற உள்ஶப 
ரங்கடர‛ ன்று இனஷனேம் கூப்திட்டரன். 
 
ைறறுர் றேந்ட உள்ஶப ஶதரணரர்கள். 
 
ஶனப்தன் ன் ஷணிஷ அஷத்ட, ைறறுர்கறக்குக் கஞ்ைற ஊற்றும்தடி 
வைரன்ணரன். அறம் ஶைரபச் ைரற்ஷந ஶரர் ிட்டுக் கஷத்ட என வதரி 
ி ைட்டிில் ஊற்நற, ைட்டிின் ஶஶனஶ தனப்னத் டஷஷனனேம் அப்தி 
ஷத்டக் வகரண்டு அடுப்தடிினறனந்ட வபிஶ ந்ரள்; கஞ்ைறச் ைட்டிஷச் 
ைறறுர்கபிடம் வகரடுத்ரள். 
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இஷபன் ஆஶனரடும் அைத்ஶரடும் ைட்டிஷக் ஷகீட்டி ரங்கறக் 
வகரண்டரன். 
 
னெத்ன், ‚ஶண்டரம்‛ ன்று என ரர்த்ஷ வைரன்ணரன். 
 
‚ஶண்டரர! ரங்கறக்ஶகர ரஶ!‛ ன்று என அட்டுப் ஶதரட்டரன் 
ஶனப்தன். 
 
‚இங்ஶகஶ ச்ைறக் குடிச்ைறட்டுப் ஶதரங்கஶபண்டர‛ ன்நரள் ஶனப்தணின் 
ஷணி. 
 
‛இல்ஷன இல்ஷன, வகரண்டு ஶதரகட்டும். இவுக ஆத்ரறம் அங்ஶக 
ித்டக்கு இல்னரத்ரன் வகடப்தர. இல்ஶனன்ணர, இடகள் டக்கு இப்தடிக் 
கரனேட? அங்ஶக வகரண்டு ஶதரணர, அறம் எனரய் குடிச்சுக்கறடுர: ன்று 
அன் வைரன்ணரன். 
 
ைறறுர்கள் வரறேவுக்கு டந்ட னம்ஶதரஶ, ‚ைல! ஊரர் டீ்டிஶன கஞ்ைற 
ரங்கறக் கறட்டு ரஶந! ஶகனம்! இன, அம்ரகறட்டச் வைரல்ஶநன்‛ ன்நரன் 
னெத்ன். 
 
தைற ன்தற்கரக அடுத் டீ்டில் கஞ்ைற ரங்கறக் குடிப்தட ஶகனம் ன்று 
அர்கறக்கு அம்ர வைரல்னற ந்றனக்கறநரள். அந் றஷனில் இப்ஶதரட 
கஞ்ைறச் ைட்டிஶரடு ஶதரணரல் அம்ர அடிப்தரள் ன்று ைறன்ணனுக்கும் 
வரினேம். இனந்ரறம், இண்டு ரஷபப் தைற அனுக்குப் தறனரக 
அனுஷட ஸ்ரணத்றல் றன்று அண்ஷணனேம் அம்ரின் 
உதஶைத்ஷனேம் றர்த்ட னறேப் தனத்ஶரடு ஶதரரடிட. 
 
‚அம்ரவுக்குச் வைரல்னரஶ, உணக்கும் கஞ்ைறரஶநன்‛ ன்று ஆஷை 
கரட்டிணரன் ம்தி. 
 
‛ைல! ரன் குடிக்கஶ ரட்ஶடன்‛ ன்நரன் அண்ன். 
 
ஶற்வகரண்டு ிகரம் தண்டற்குத் ம்திின் உடம்தில் ஆி 
இல்ஷன. என்றும் ஶதைரல் அங்ஶகஶ றன்று கஞ்ைறஷக் குடிக்க ஆம்தித்ட 
ிட்டரன். ‚ஶகனம்,ஶகனம்‛ ன்று வைரல்னறக்வகரண்டு ைறன்ணஷண 
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அடித்ரன் வதரின். ம்தி என டக்குத்ரன் குடித்றனந்ரன். அற்குள் 
னடகறல் தனரக அடி ிஶ, என ஷகரல் ைட்டிஷ இடுக்கறக்வகரண்டு 
று ஷகரல் அண்ஷணத் றனம்தி அடித்ரன் ம்தி. ைண்ஷட 
னற்நறிட்டட. ஷககபரல் அடித்டம், கங்கபரல் திநரண்டினேம், தல்னரல் 
கடித்டம் ைண்ஷட ஶதரட்டன் தனணரகக் கஞ்ைறச்ைட்டி கலஶ ிறேந்ட 
உஷடந்டிட்டட. கஞ்ைறவல்னரம் வனப்னறேறஶரடு க்கறரகறிட்டட. 
 
ரற்நத்ஶரடும் தத்ஶரடும் அஷப் தரர்த்ரன் ம்தி. 
 
அண்னும் தரர்த்ரன். ண்ில் வகரட்டிஷ இணிஶல் டுத்டக் குடிக்க 
னடிரஶ ன்ந ரற்நத்றணரல் அன் ிட்ட வதனனெச்ைறல் அனுஷட 
உிஶ வபிந்ட றனம்திட. வதனனெச்ஷைத் வரடர்ந்ட அடக்கனடிர 
அறேஷக ந்ட; அறேடிட்டரன். 
 
‚அடுத் டீ்டிஶன ரங்கறச் ைரப்திடுட ஶகனம்‛ ன்று அம்ர வைரல்னற 
ந்ற்கு ன்ண அர்த்ம் ன்று வரிரஶன, ரனும் அப்தடிஶ வைரல்னற 
அஷப் திடிரரக றஷனரட்ட னன்நஶதரட, இப்தடிப்தட்ட என வதன 
ஷ்டம் ற்தடும் ன்று அன் றர்தரர்க்கஶ இல்ஷன. அனுக்குப் தைற 
னம்டங்கரகறிட்டட. அர்த்றல்னர உதஶைம் வைய்ட, அன் னெனம் 
இப்ஶதரட ஷகக்கு ட்டிஷ ரய்க்கு ட்டரல் வைய்டிட்ட அம்ரின் 
ீட அண்னுக்குக் ஶகரதம் ைண்டரபரக ந்ட. 
 
இனனம் வரறேஷ ஶரக்கற ஏடிந்ரர்கள். அம்ரிடம் ந்ட தஸ்தம் 
எனஷண எனன் குற்நம் வைரல்ன ஶண்டும் ன்தடரன் அப்தடி 
ஏடிந்டரன் ஶரக்கம். 
 
அம்ர னன்ஶதரனஶ கறறந்டஶதரண தஷ ஶகரிின் கந்ஷனப் 
ஶதரர்த்டக்வகரண்டு கறடந்ரள். ரய் என னநம் ஶகரித் றநந்றனந்ட. 
கண்கள் தரற னெடிினந்ண. உடம்திஶன அஷைஶ இல்ஷன. 
 
இப்தடிவல்னரம் அம்ர த்ஷணஶர டஷ வைத்டப்ஶதரகும் 
ிஷபரட்ஷட ஆடிினக்கறநரள். அப்ஶதரவல்னரம் அம்ரின் ஶல் 
ிறேந்ட, ‚வைத்டப்ஶதரக ஶண்டரம்‛ ன்று இனனம் கூச்ைல் ஶதரடுரர்கள். 
இப்ஶதரடம் அஶரறரி கூச்ைல் ஶதரட்டரர்கள்; அம்ரஷ அடித்ரர்கள். 
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ைறநறட ஶத்டக்வகல்னரம் ைறரித்டக்வகரண்ஶட, ‚ரன் வைத்டப் ஶதரகில்ஷன‛ 
ன்று வைரல்னறண்ம் கண்கஷப னறேக்கத் றநப்தடஶதரன அம்ர 
இன்று றநக்கில்ஷன. அணரல் ைறறுர்கறக்குக் கடுங்ஶகரதம் 
ந்டிட்டட. தித்ஷப் ஶதரட்டு அடிஅடி ன்று அடித்ரர்கள். ‚அம்ர, 
வைத்டப்ஶதரகரஶ! வைத்டப் ஶதரகரஶ, அம்ர!‛ ன்று கநறக்வகரண்டு 
அஷபக் கறள்பிக் கறறத்ரர்கள். ைறன்ணன் அள் ீட கறடந் கந்ல் 
ஶகரிஷனேம் ஶகரதத்ஶரடு இறேத்டத் டெப்ஶதரட்டரன். அம்ர னறே 
றர்ரரகக் கறடந்ரள். 
 
ப்தடினேம் அம்ரஷ றேப்திிடுட ன்ந உறுறஶரடு ைறறுர்கள் 
உிஷக் வகரடுத்டப் ஶதரரடிக்வகரண்டினந்ரர்கள். வ்பவு ஶம்ரன் 
அடிக்க னடினேம்? ஷக ஏய்ந்டஶதரண ம்தி அம்ரின்ஶல் ிறேந்ட, 
‚வைத்டப்ஶதரகரஶ அம்ர!‛ ன்று ஏனறட ஆம்தித்ட ிட்டரன். அன் 
அறேஷப் தரர்த் வதரினும், அம்ரின்ஶல் ிறேந்ட அறேரன். 
 
ரஷனில் வள்ஷபம்ரபின் தித்ஷ டுத்டத் கணம் 
வைய்ற்கரகச் ைறனர் ந்ட ஶைர்ந்ரர்கள். ரற தச்ஷைக் கட்ஷடகஷபனேம், 
ந்ரறு வன்ஷண ஏஷனகஷபனேம் ஷத்ட என தரஷட கட்டிணரர்கள். 
தித்டக்கு உடுத்டற்கரக என கறர் னறரக வள்ஷபச்ஶைஷன என்று 
ரங்கறக்வகரண்டு ந்ட ர்ரகக் வகரடுத்ரர். ரரர் வள்ஷப வஶபர் 
ன்று னடச்ஶைஷன கட்டிினப்தஷச் ைறறுர்கள் அன்றுரன் 
னன்னனரகப் தரர்த்ரர்கள். ஆச்ைரித்றணரல் அறேஷகஷ என றறம் 
றறுத்றணரர்கள். அர்கறக்கு ஶர எனிரண ஆணந்ம்கூட ற்தட்டட; 
றுறறம் ங்கறக்கும் அப்தடி என னடச்ஶைஷன கறஷடக்கரர ன்று 
ங்கறணரர்கள். திநகு, அம்ர வைத்டப்ஶதரணட ஞரதகம் ந்ட, தஷதடினேம் 
அத் வரடங்கறணரர்கள். 
 
வள்ஷபம்ரபின் திம் சுடுகரட்டுக்குப் ஶதரய்ச் ைரம்தனரகற ிட்டட. 
இஷனேம் ைறறுர்கள் தரர்க்கும்தடி ஊரர் ிடில்ஷன. தரர்த்றனந்ரல் 
அம்ர ட்டுல்னரல் அகரண னடப்னடஷனேம் ஶைர்ந்ட ீில் 
ரிந்ற்கரகச் ைறறுர்கள் அறேறனக்கக்கூடும். தித்ஷப் தரஷடில் 
வகரண்டுந்ட ஷப்தற்கு னன்ஶத ஶனப்தன் ைறறுர்கறக்கு னறுக்கு 
ரங்கறக் வகரடுத்டத் ன் டீ்டுக்கு அஷத்டச் வைன்றுிட்டரள். அங்ஶக 
இனனம் ிநரச் ைரப்திட்டரர்கள். ிறு றஷநந் திநகுரன்    
அம்ரின் றஷணவு னறேஶகத்ஶரடு ந்ட ைறறுர்கபின் வஞ்ைறல் 
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அடித்ட. ஶனப்தணின் ஷணி, ‚உங்க அம்ர ந்டனரடர. அரீங்க. 
ஶதைரல் இங்ஶகஶ ிஷபரடிக்கறட்டினங்க‛ ன்று வைரல்னற அர்கறஷட 
டத்ஷ நக்க ஷக்க னன்நரள். 
 
 
இவு ந்டம் அள் ிபக்கு ற்நறணரள். ஶனப்தனும் டீு ந்ட 
ஶைர்ந்ரன். ைறறுர்கறக்குச் சுடுைரம் ஶதரட்டரர்கள். அன்தின் என தரஷ 
ிரித்ட அறல் அர்கஷபப் தடுக்க ஷத்ரர்கள். ைரக்குப் தடுரிஶனஶ 
திநந் ரள் னல் தடுத்ட உநங்கற ைறறுர்கறக்குப் தரய்ப்தடுக்ஷக 
வைரல்னனடிர ஶதரணந்த்ஷ அபித்ட. இந்ப் தரில் அம்ரவும் 
ங்கஶபரடு தடுத்டக்வகரண்டரல் இன்னும் ஆணந்ரக இனக்குஶ ன்று 
றஷணத்ட, ‚அம்ர, அம்ர‛ ன்று தஷதடினேம் அத் வரடங்கறணரன் 
ைறன்ணன். ஶனப்தன் அர்கஷபத் டெங்கும்தடி ரகவும் இக்கத்ஶரடும் 
வைரன்ணரன். அர்கள் இனனக்கும் ஶைர்த்ட என தஷ ஶஷ்டிஷக் 
வகரண்டு ந்ட ஶதரர்த்றிட்டு, அரிக்கன் ிபக்கறன் வபிச்ைத்ஷக் 
குஷநத்ட ஷத்டிட்டு ரனும் தக்கத்றஶனஶ என தரஷ ிரித்டப் 
தடுத்ட ிட்டரன். 
 
ிறு னரக றஷநந்டிட்டட. தடுக்ஷகனேம் க்கம்ஶதரன அரித்டப் 
திடுங்கும் ஶகரில்ன. அஶ ஶதரனப் ஶதரர்ஷனேம் ஶகரிரகஶர 
கந்னரகஶர இல்னரல் ஶஷ்டிரக இனந்ட. இத்ஷண ைறகறம் என 
ஶை அஷந்டிட்டரல் ைறறுர்கள் சுகரகத் டெங்கறிட்டரர்கள். 
 
அற்கு அப்னநனம் இண்டு ி ஶம் ஆகறிட்டட. எஶ றைப்ம்; 
ரங்கனடிர குபிர்; ஷரகக் வகரட்டிக் வகரண்டினந்ட. ஷரப் தணி. 
ஶதரர்ஷரகக்  கறடந் ஶஷ்டி, அர்கள் ரறுரநரக உனண்டு னண்டரல் 
ணிஶ ினகற, சுனண்டுஶதரய் என தக்கத்றல் கறடந்ட. 
 
ைந்ர்ப்தைரகத் டெக்கத்றனறனந்ட ிறத்டக்வகரண்ட ஶனப்தன் 
ைறறுர்கஷபத் றனம்திப் தரர்த்ரன். வறுங் ஶகரத்ஶரடு குபிரில் 
டுங்கறக்வகரண்டு கறடந் ைறறுர்கபின் ீட ீண்டும் ஶஷ்டிஷ டுத்டப் 
ஶதரர்த்றணரன். அப்ஶதரட அன் வகரஞ்ைங்கூட றர்தரரரறு ைறறுர்கள் 
இனனம் கரனத்றல் எஶ குனறல், ‚அம்ர‛ ன்று ஶீட அனறும்தடி 
கத்றணரர்கள். 
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ஶனப்தனுக்கு த் ஏட்டஶ றன்றுிட்டட ஶதரல் இனந்ட. அறர்ச்ைறரல் 
ரஷடத்டப்ஶதரய் றன்நரன். அன் ஷணி டெக்கத்றனறனந்ட டள்பி 
ிறேந்ட றேந்ரள். ன்ணஶர ஶர ன்று றேந்ட உட்கரர்ந்ட ிட்டரர்கள். 
 
ஷரிைரனறரண ஶனப்தனுக்கு அறர்ச்ைற ீங்கறட. ‚கடவுஶப! இந்க் 
குந்ஷகள் ன்ண தரம் தண்ிச்ைற, இடகஷப இப்தடிப் ஶதரட்டுச் 
ஶைரறக்கறநஶ!‛ ன்று ரய் ிட்டுப் னனம்திணரன். 
 
கனும் ஷணினேம் வகுஶம்ஷ ன்வணன்ணஶர வைரல்னறச் 
ைரரணப்தடுத்றனேம் ைறறுர்கள் அம்ரஷ அஷப்தஷஶர, சுற்றுனற்றும் 
றனம்திப் தர்த்ட அம்ரஷத் ஶடுஷஶர றறுத்ில்ஷன. அள் கவு 
ஷநிஶனர, சுர் ஷநிஶனர றச்ைரக எபிந்ட வகரண்டினப்தரகஶ 
றஷணத்டப் தங்கரகக் கூப்தரடு ஶதரட்டு அஷத்ரர்கள். 
 
‚வண்டும் ரச்சும் கணரக் கண்டினக்குஶர?‛ ன்நரள் ஶனப்தன் ஷணி. 
 
‛ன்ணரன்னு வரிஷனஶ!‛ ன்று வைரல்னறிட்டுத் ஷனில் ஷகஷத் 
ண்ம் அப்தடிஶ என சுரில் ைரய்ந்ட உட்கரர்ந்டிட்டரன் ஶனப்தன். 
 
அள் றஷணத்டஶதரனக் குந்ஷகள் கணவு கண்டட உண்ஷரன். 
ஆணரல், இண்டு ைறறுர்கறம் எஶ ைத்றல் எஶ கணஷக் கண்டரர்கள் 
ன்தஷ றச்ைரக அபரல் றஷணத்றனக்க னடிரட. ரரல்ரன் 
னடினேம்? 
 
ைறறுர்கள் டெங்கும்ஶதரட, கணில் அர்கறஷட அம்ர ந்ரள். 
குந்ஷகள் இனஷனேம் ணித்ணிரக ரரி டுத்ட னத்றட்டரள். 
அம்ரின் னடச்ஶைஷனஷக் குந்ஷகள் ஆஷைஶரடு வரட்டுத் வரட்டுப் 
தரர்த்ரர்கள். 
 
‚ன் கண்டகபர, இந்ச் ைலஷன இணி உங்கறக்குத்ரன். உங்கறக்குக் 
வகரடுக்கத்ரன் அம்ர ந்றனக்கறஶநன். ரன் வைத்டப் ஶதரகில்ஷன‛ 
ன்நரள் ரய். திநகு குந்ஷகஷபப் தடுக்க ஷத்ரள். அன்தின் ரன் 
உடுத்றினக்கும் னடச் ஶைஷனஷ அர்கறக்குப் ஶதரர்த்றிட்டு, திநந் 
ஶணினேடன் வபிஶ டந்ரள். அம்ர ங்கஷப ிட்டு ிட்டு ங்ஶகர 
ஶதரகறநரள் ன்தஷப் தரர்த்ஶதரடரன் ைறறுர்கள் ஶீட அனறும்தடிரக 
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‚அம்ர‛ ன்று கத்றணரர்கள். அவ்பில் அர்கறஷட டெக்கனம் 
கஷனந்டிட்டட. றேந்ட கண்கஷபத் றநந்ட தரர்க்கும்ஶதரட றஶ அம்ர 
இல்ஷன; சுடுகரட்டுக்குப் ஶதரணதிநகும் அம்ர டீு ஶடி ந்ட 
அர்கறக்குப் ஶதரர்த்ற அந் வள்ஷபப் னடஷனேம் இல்ஷன; 
ஶனப்தன்ரன் றன்று வகரண்டினந்ரன். 
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பயாப்பறம்- லண்ணநியலன் 

 
தக்கத்ட டீ்டுக்குப் தனரப் தம் ந்றனக்கறநட. 
 
வைல்னப் தரப்தர னண்டு தடுத்ரள். கணரண அடி ிறுரன் ைட்வடன்று 
ைறவண்டுத் ஷின் குறஷஷ னனறல் உர்ந்ட. உடம்வதல்னரம் 
என ிரண கூச்ைம் திற்று. தன றரிகள் கட்ஷடரகறிட்டண. ரற்ந 
ஶண்டும். ைறனட ரிஶ இல்ஷன. ீ ைரிரக ரிரல், அடுப்தில் ஷ 
ஷத்ரறம் இநக்குற்கு ஶரகறிடுகறநட. என ைறறு ிம், 
றரிகஷப ரற்றுட ன்தட. ஆணரறம் றரிகஷப ரற்நில்ஷன அள். 
 
ைறவண்டுத் ஷில் வறுஶண என்ஷநனேம் ிரிக்கரல் 
தடுத்டக்வகரள்கறநட அறக்குச் ைறன்ண ைறஶனஶ திரிரண கரரிம். 
வ்பவு கஷ்டரக இனந்ரறம் அந்க் குபிர்ச்ைற ல்னரற்ஷநனேம் ரற்நற 
ணஷை ஶனைரக்கற ிடும். ஆணரல் இப்ஶதரட இந்ச் ைறன்ணச் ைறன்ண 
ிங்கள் ல்னரம் கூட வகு டெத்றல் வைன்று ஷநந்டவகரண்டு 
ிட்டண. 
 
அண்ரந்ட உஶ சுரில் வரங்கற ஸ்டரண்ஷட வநறக்கப் தரர்த்ரள். 
அறஷட டீ்டினறனந்ட வகரண்டு ந்றனந் யரர்னறக்ஸ் தரட்டில்கறம், 
கறபரஸ்ஶகர டின்கறம் னஷகஷட திடித்டப் ஶதரினந்ண. தன 
தரட்டில்கபில் ைரரன்கஶப இல்ஷன. இனந் என்நறண்டு தரட்டில்கபிறம் 
வரம்தவும் கலஶ ஶஶர ைரரன்கள் கறடந்ண. ணசுக்கு னட்டிக்வகரண்டு 
ந்ட. தரர்ஷஷத் றனப்தி னண்டு தடுத்ரள். 
 
அஷபவரட்டி ைலணிரைன் தடுத்டக் கறடந்ரன். அனுஷட தணின் 
தின்னந ரஷப் திடித்டச் சுனட்டிச் சுனட்டி ிஷபரடிணரள். கறேத்டப் 
தகுறிறம், ஏங்கபிறம் அறேக்குச் ஶைர்ந்ட ஶதரினந்ட. அறஷட 
ஷககபில் திசுதிசுத்ட. அடி ிறு ஷில் உை, இன்னுங் வகரஞ்ைம் 
அனுஷட உடஶகரடு ன் ிறும் ரர்னம் எட்ட கர்ந்ட தடுத்டக் 
வகரண்டரள். அனுஷட னட்டுத் ஷனினக்குள் ில்கஷப ிட்டு 
அஷபந்ரள். வகரஞ்ை ஶத்றல் அட திடிக்கரல் அனுஷட திடரிின் 
அடிில் னஷபத்றனந் ைறன்ணச் ைறன்ண னடிகஷபத் வரட்டு 
ிஷபரடிணரள். அனுஷட அடிக் கறேத்றல் ஷகஷ டேஷத்டக் 
கலச்ைங்கரட்ட ஶண்டுவன்று ஆஷைரக இனந்ட. அப்தடிஶ அனுஷட 
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இடுப்தின் ீட ஷனஷ ஷத்டப் தடுத்டக்வகரண்டரள். ைலணிரைன் 
ிறத்டக்வகரண்டரன். 
 
‚இன்ண இந்ப் தக்கம் ரங்க, வைரல்றஶன். ய் ஸீர அங்க ன்ணடி 
ஆச்சு? ரன் ந்டட்ஶடன்னு ீனேம் அடுப்த அப்தடிஶ ஶதரட்டுட்டு 
ந்றட்டிர?‛ 
 
‛இல்னம்ர... ணக்கு இன்வணரன வைரஷப ஶடம்ர.‛ 
 
‚அறக்கு ட்டும் கூட எண்ரக்கும்...? ரன் அப்தரட்டப் ஶதரய் வைரல்னப் 
ஶதரஶநன்....?‛ 
 
‚ய் டிக் கறேஷகபர... எண்ஷனேஶ கண்ரன தரத்றர ரறரிரன் 
வனச்ை வகடுக்கறஶப. எங்கறக்குப் ஶதரி ரங்கறக் வகரண்ரந்ட 
ஶதரடுரங்கஶப, அங்கபச் வைரல்னடம்.‛ 
 
‚இன்னும் எண்ஶ எண்டம்ர.‛ 
 
‚தரடரப் தடுத்டீங்கஶப. ஶனரசுக் குட்டிஷப் தரனங்க. ம்னட்டுப் னள்ப. 
எணக்கு கரய்ச்ைறம்ர தண்டம் றங்கக் கூடரடன்னு வைரன்ஶணன். 
தரத்டக்கறட்டு ஶதைர இனக்கர தரனங்க.... ீங்கபர? ஶதனரன் வதரி 
திள்ஷபகள்னு ஶதன. திைரசு ரறரி....‛ 
 
அந்க் குந்ஷகறக்குள்ஶப ரட கரறு ந்றனக்க ஶண்டும். 
இண்டு குடித்ணங்கறக்கும் டுப்தரக இனந் தனஷகச்சுரில் ரஶர ந்ட 
ஶரற ிறேந்டம், வரடர்ந்ட அறேஷகச் ைத்னம் ஶகட்டட. 
 
வைல்னப் தரப்தர அஷண அஷத்டப் தடுத்றனந்தடிஶ ஷனஷ ட்டும் 
ீட்டி - என்றும் வரிப் ஶதரறல்ஷன ன்நரறம் - தனஷகத் டுப்ஷதப் 
தரர்த்ரள். தனஷகின் ீட ஶரறண அறர்ச்ைறில் ஆிில் ரட்டிினந் 
ைலணிரைனுஷட ைட்ஷட ட்டும் சுனட்டி நறந்டஶதரல் ஷில் ிறேந்ட 
கறடந்ட. 
 
றடீர் றடீவன்று அடுத் தக்கத்றனறனந்ட தனரப் த ரஷட ைீறட. 
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ைலணிரைன் றனம்தி, அள் திரிப்தட்டதடிஶ அஷபத் ன் வஞ்ஶைரடு 
வஞ்ைரய் ரரிவடுத்டப் ஶதரட்டுக்வகரண்டரன். அறஷட னக 
வனக்கத்டக்குள்பினந்ட தல்வதரடி ரஷட அடித்ட. அறஷட கணத் 
ிறு அனுஷட ிற்நறன் ீட ிறேந்ட அறேத்றஶதரட ஶகட்டரன். 
 
‚வைல்னப் தரப்தர, எணக்கு இப்தடி தடுத்ர ிறு அனங்கனறர? கஷ்டர 
இனக்கர?‛ 
 
வைல்னப் தரப்தர தறல் வைரல்னரல் ஶனைரகச் ைறரித்ரள். இண்டு 
உடுகபிறம் வள்ஷப வள்ஷபரய் ஶல் ஶரல் உரிந்ட தரர்க்க அகரக 
இனந்ட. வடரகச் ைறரிக்கறநஶதரட தின்னும் அந் அகு கூடிற்று. 
இப்ஶதரவல்னரம் வைல்னப் தரப்தரவுஷட ைறரிப்தில் என ஶைரர்வு இனக்கறநட. 
அந்ச் ைறரிப்ன அறஷட னகத்றல் உண்டு தண்ிண அனர்ரண 
ஶைரஷதஷ அன் ைறத்ரன். இன்வணரன டஷ அப்தடிச் ைறரிக்க 
ரட்டரபர ன்று இனந்ட. 
 
‚ய்.... ய்.... ரடு, த்ஷண டஷ வைரல்னட்டும், வகரட்ட ல்னரம் என 
டத்டன டப்னங்கன்னு, ம் திரண ன் இப்திடி ரங்கடம்?‛ 
 
‛ம்ர... ரம் தரனம்ர ல்னரக் வகரட்டவும் ஶைத்ட ச்ைறனக்ஶகன். இந்ப் 
னள்ப ைலரக் வகரங்குரன் வடுகத் டப்திப் ஶதரட்டுனக்கர.‛ 
 
‛ஆர... ீன எம் டனத்றஷ ஊறக்கறட்டு வகடனேம்.‛ 
 
‚ட்டி எணக்கு ன்ண அம்னட்டுக் வகரறப்தர?‛ 
 
ஶரவரன தரத்றம் ைரிந்ட உனண்டுிட்டட. எஶ கூச்ைறம் அறேஷகனேம், 
ல்னரற்றுக்கும் ஶஶன த ரஷட ட்டும் ணிஶ ந்ட 
வகரண்டினந்ட. 
 
ல்னரற்ஷநனேம் வைல்னப் தரப்தரவும் ைலணிரைனும் எனத்ர் னகத்ஷ 
எனத்ர் தரர்த்தடிக்ஶக ஶகட்டுக் வகரண்டினந்ரர்கள். 
 
வைல்னப் தரப்தர ஶகட்டரள், ‚எங்கறக்கு ன் இன்னுஞ் ைம்தபம் ஶதரடன?‛ 
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ைட்வடன்று ைலணிரைனுஷட னகம் ரநறிட்டட. அனுஷட னகத்ஷப் 
தரர்த் திநகு, ரன் அப்தடிக் ஶகட்டினக்க ஶண்டரஶர ன்ந 
ஶரைஷணனேடம் தணின் ஶஶன நறத் றஷந்டஶதரய், வரிந் னடிகள் 
அடர்ந் அனுஷட வரப்னள் குறஷப் தரர்த்டக் வகரண்டினந்ரள். 
அனுஷட வடவடப்தரண உடம்தின் சூடு அறக்கு இரக இனந்ட. 
 
‚ரங்க ல்ஶனரனம் ைம்தபம் ரங்குநட இல்னன்னு னடிவு 
தண்ிினக்ஶகரம். ஶதச்சுரர்த்ஷ னடிஞ்ைரத்ரன் னடிவு ன்ணன்னு 
வரினேம்.‛ 
 
அள் என்றும் ஶதைரனறனந்ரள். இண்டு ஶதனஶ வௌணரக இனந்ட 
அர்கறக்ஶக தரக இனந்ட. இண்டு ஶதனஶ ப்தடிரட ரட 
ஶதைறிட ஶண்டும் ன்று வரம்தவும் ஆஷைப்தட்டரர்கள்.  
 
இப்ஶதரட தரஷட வரம்தவும் கரரக, என வடி தவுடஶதரல் அந்ச் 
ைறன்ண அஷந னறேடம் ைீறட. 
 
அன் ஶகட்டரன். 
 
‛இட ன்ணம்ஶர ரஷட அடிக்ஶக, தணம் த ரஷட ரறரி...‛ 
 
‚இல்ன, அட தனரப்த ரஷட‛ ன்று ைட்வடன்று வைரன்ணரள் வைல்னப் 
தரப்தர. அறஷட ஶகம் அனுக்கு ஆச்ைரிரக இனந்ட. அஷபஶ 
தரர்த்ரன். 
 
இன்ணனம் தனஷகக்கு அந்ப் தக்கத்றனறனந்ட அறேஷகனேம் கூச்ைறம் 
ஏில்ஷன. வகரஞ்ை ஶத்றல் அந்ப் த ரஷடக்கூடப் ஶதரய்ிட்டட. 
ஆணரல் அறேஷக ட்டும் றற்கில்ஷன. தம் றுக்கறத் ந் அம்ரவுக்கரக 
அடுப்ஷதக் கணித்டக் வகரண்டினந் ைலரரன் அறேட வகரண்டினந்ட. அந் 
அம்ரள் அந்ப் ஷதஷணக் கண்டதடி றட்டிக் வகரண்டினந்ரள். ஶகரக 
ரர்த்ஷகள் னம்ஶதரட, குல் னநறந்டஶதரய், அறேட ிடுடஶதரன 
வரண்ஷடஷ அஷடத்டக்வகரண்டு ந்ட. அந்க் குந்ஷகள் தடுத்டகறந 
தரட்ஷடப் வதரறுக்க னடிர ிப்ன அந்க் குல் வடுகறறம் ஶகட்டட. 
ைத்னம், அறேஷகனேம் கூடக் கூட த ரஷடஷஶ கரில்ஷன. 
 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      371 
 

‚வைல்னப்தரப்தர வரம்தக் கஷ்டர இனக்கரம்ர? இந்க் கரப்தித் ண்ி 
ட்டும் ஶதரட்டு நக்கற ஷி. வகபப்னன ஶதரி இட்னற ரட ரங்கறட்டு 
ரஶன். ீ எண்டஞ் வைய் ஶண்டரம்.‛ வரம்தவும் திரிரகப் ஶதைறணரன் 
அன். 
 
‛டட்டு ட?‛ 
 
‚அவல்னரம் இனக்கு. ஶத்ட அரிகறனஷ்ங்கறட்ஶட என னொர ஶகட்ஶடன்.‛ 
 
‚ந் அரிகறனஷ்ன்?‛ 
 
‚அடரம்ர. க்குக் கல்ரம் ஆண னடசுன என ர ைரந்றம் ந்ட 
இந் ஷடரைல் தடிிஶனஶ இனந்ட கரப்திவல்னரம் குடிச்ைறட்டுப் 
ஶதைறட்டுப் ஶதரகன...? அந்ரன்/‛ 
 
‚ம் யழம்...‛ 
 
‚ைம்தபம் ஶதரட்டுனரங்க, என்ண டரக்டம்ர கறட்டக் கூட்டிக்கறட்டு 
ஶதரகனரம்னு தரக்ஶகன். னடிரட்ஶடங்ஶக... இன்ஷணக்குச் ைரந்ம் 
ஶகரன் இனதட னொர ரஶன்னு வைரல்னறினக்கரன்.‛ 
 
‛எங்க கூடப் தடிச்ைரன, தரத்றக் கட ச்ைறனக்கரனன்னு வைரல்றஙீ்கஶப 
அந் ஆபர?‛ 
 
‚ஆர, அந்ரன் ம்ஶஶன வகரஞ்ைம் உனத்ட உள்பன். ைரந்ம் 
ஶதரகடம். ஶத்ட தஜரர்ன ச்சுப் தரர்த்ஶன். என்ண வரம்த ிைரரிச்ைரன். 
என்ண டரக்டம்ர கறட்டக் கூட்டிட்டுப் ஶதரகடம்ன் தம் வகரஞ்ைம் 
இனந்ரக் குடுன்னு ஶகட்ஶடன். கண்டிணர ைரந்ம் ரன்னு 
வைரல்னறினக்கரன்.‛ 
 
அஷணப் தரர்த்டக் வகரண்ஶட ஶகரஷண றஷணத்டப் தரர்த்ரள். அஷண 
அறக்கு றஷணில்ஷன. அன் ப்தடிினப்தரன் ன்று ணைறற்குள் 
தரர்த்டக் வகரண்டரள். அஷணப் தரர்க்க ஶண்டும் ஶதரன இனந்ட. 
அஷணப்தரர்த்டிட்டு னகறநஶதரவல்னரம், அஷப வரம்தவும் 
ிைரரித்ரக இன் வைரல்னறினக்கறநரன். அஷணப் தற்நற இன் 
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திஸ்ரதிக்கறந ஶதரவல்னரம் அஷணப் தரர்க்க ஆஷைப்தட்டினக்கறநரள். 
அஷணப் தற்நறவரன ைறத்றம் கூட வைல்னப் தரப்தர ணைறனறனக்கறநட. 
 
வைல்னப் தரப்தர கரதித் டெஷபப் ஶதரட்டுிட்டு ஸ்டவ்ஷ அஷத்ரள். 
அஷ கர்த்ற ஷத்டக் வகரண்ஶட அணிடம் வைரன்ணரள். ‚அந் ஸ்டவ்வு 
றரி ல்னரம் ைறறுைர ஶதரச்சுப்தர. ரத்டம்.‛ 
 
‚ஆகட்டும், ைரந்ம் ரங்கறட்டு ரஶன். ைரந்ம் வடிர இன. ந்டம் 
டரக்டர் டீ்டுக்குப் ஶதரஶரம்.‛ 
 
‛இப்த டக்குப்தர? ைம்தபம் ரங்குணம் வதரநவு ஶதரய்க்கறடனரம்... 
டீ்டுக்கர ஆச்ைறக்கு வரல்ன ரடஷகஷக் குடுத்றனஶரம்.‛ 
 
அனுக்குக் ஶகரதம் ந்டிட்டட. தறஶன ஶதைரல் உம்வன்று ஶஶன 
அண்ரந்ட தரர்த்டக்வகரண்டு தடுத்றனந்ரன். 
 
‚ன்ண ஶகரிச்ைறட்டீங்கபரக்கும்? ன்ணப்தர வைரல்னறட்ஶடன்?‛ 
 
‚ன்ணத்ஷச் வைரன்ண? ஈ ண்டந் வனப் னறேறனேம்....‛ 
 
அள்... வைல்னப் தரப்தர, என கரஷன டித்ட குணிந் தடிக்ஶக 
உட்கரர்ந்றனந்ரள். கரதிினறனந்ட, வகரறக்கறந ங்கனந் ஆி 
கரற்நறஶன அஷனந்ட ஶதரய்க்வகரண்டினந்ட. 
 
றடீவன்று அந்ப் தரஷட னன்ஷத ிட ஆரக ைீறட. என ஶஷப 
அந் அம்ரள் ன் திள்ஷபகபிடம் அந்ப் தத்ஷக் வகரடுத்ட அனுப்தி 
இனப்தரஶபர ன்று ஆஷைப்தட்டரள். 
 
அள் உட்கரர்ந்றனந் றஷன அனுக்கு வரம்தவும் இக்கத்ஷ உண்டு 
தண்ிற்று. ைட்வடன்று றேந்டஶதரய் அறக்கு றஶ உட்கரர்ந்டவகரண்டு 
அள் ரடிஷப் திடித்ட னகத்ஷத் டெக்கறணரன். கனங்கறப் ஶதரினந் 
கண்கறடன் அஷண க்கத்டடன் தரர்த்ரள். 
 
‚தின்ண ன்ணம்ர? ரன் எண்டவைரன்ணர ீ எண்ட வைரல்ற? 
னுனுக்கு ஶகரம் னர ரர, வைரல்ற தரப்தம்?‛ 
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‛ரனுந்ரன் ன்ணத்ப்தர வதரிைரச் வைரல்னறட்ஶடன்?‛ 
 
ரஶர கஷத் ட்டிணரர்கள். வரடர்ந்ட ‚க்கர... க்கர..‛ ன்கறந குல் 
ஶகட்டட. 
 
வைல்னப் தரப்தர, தின்ணரல் இண்டு ஷககஷபனேம் ஊன்நற வடரக 
றேந்றனக்க னன்நரள். அன் அறஷட ஶரஷபத் வரட்டு உட்கரப் 
தண்ிணரன். அஶண றேந்ட ஶதரணரன். ஶகட்ட குல் ைலரவுஷட குனரக 
இனந்ட. ஞரதகரக அந் அக்கர குடுத்ட ிட்டினக்கரங்கஶப ன்று 
ணைறற்குள் ைந்ஶரப்தட்டுக் வகரண்டரள். 
 
அன் கஷத் றநந்ரன். ைலரரன் றன்று வகரண்டினந்ட. அஷணப் 
தரர்த்டப் ஶதைரல், அன் றன்நறனந் இஷடவபிினூஶட இஷபப் 
தரர்த்ட, ‚க்கர, இன்ஷணக்குச் ைரந்ம் னட்டரத்ற அம்ன் ஶகரிறக்குப் 
ஶதரிட்டு னரரன்னு அம்ர ஶகட்டுட்டு ச்வைரன்ணர?‛ ன்நரள். 
 
வைல்னப் தரப்தர என்றும் வைரல்னரல் அஷண அண்ரந்ட தரர்த்ரள். 
தரர்த்டிட்டுச் வைரன்ணரள், ‚இன்ஷணக்கற ங்கம்ர ....? அக்கர 
ஷனரம்னு வைரல்ற.‛ 
 
ைலர ஶதரகும்ஶதரட அறஷட கஷடரில் ஶல் உட்ஶடரரக தனரப் 
த ரர் எட்டிக்வகரண்டினந்ஷ வைல்னப்தரப்தர தரர்த்ரள். 
 
ைரந்றம் ைலணிரைன் வைரன்ணதடி ில்ஷன. வரம்த ஶம் கறத்டத்ரன் 
ந்ரன். கஷத் றநந்டம் ஷனஷத் வரங்கப் ஶதரட்டுக்வகரண்ஶட 
உள்ஶப ந்ட உட்கரர்ந்ரன். சுரில் ரட்டிினந் வதட்னொம் ஷனட்ஷடத் 
டெண்டி டுத்டக்வகரண்டு ந்ட அனுக்கு னன்ணரல் ஷத்ட ிட்டு, 
அனுக்வகன்று டுத்ட னெடி ஷத்றனந் ட்ஷடத் றநந்ட அணிடம் 
ந்ரள். அப்தடிஶ வைன்று றனம்தவும் தடுத்டக்வகரண்டரள். 
 
றடீவன்று அந்ப் தரஷட ைீறற்று. ஆச்ைரித்டடன் றேந்ட தடுக்ஷகில் 
உட்கரர்ந்ட வகரண்டரள். 
ைலணிரைன் குணிந்ட வடரகச் ைரப்திட்டுக் வகரண்டினந்ரன். 
- நீயக்குில் – 1973 
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இமகுகளும் பாதமகளும் - ாயன் 

 
அனரஷப் தத்ட னடங்கபரக ணக்குத் வரினேம். அரட அள் அப்தர 
இநந்ட ஶதரண றணத்றனறனந்ட. 
 
ரத்றரி டெங்கப் ஶதரகும் ஶதரட அப்தர , அம்ரவுடன் 
ஶதைறக் வகரண்டினந்ரர். கரஷனில் றேந்ட தரர்க்கும் ஶதரட உத்த்றல் 
வரங்கறக்வகரண்டினந்ரர். அனரரன் அஷ னனறல் தரர்த்ரள் . 
அப்ஶதரட அறக்கு ட ட்டு. 
 
அறஷட ஶதரரட்டங்கள் அன்று ஆம்தித்ண. 
 
அப்தரிற்கும் அண்ரிற்கும் ப்ஶதரடம் ைண்ஷட. ரனஷட கட்ைற 
ைரிவன்று இப்ஶதரடம் ீர்ரணரகச் வைரல்ற்கறல்ஷன. அண்ர ைறகவட் 
திடிப்தரன் . கரஷன றே ி , தகல் என்நஷ ி , ரஷன னென்று ி 
ன்று வைரல்னறஷத் ரறரி வனனஷணக்குச் வைன்று றனம்னரன் . 
றனம்தி னம் ஶதரட அணிடறனந்ட என ிஶர  ரைஷண னம். " 
ன்ணடர இட , னஷகிஷன ரத்ம் ?" ன்தரர் அப்தர. தறல் இரட. 
 
ைறக்வட் திடிப்தஷத் ரங்கறக்வகரள்பனடிர அப்தரிணரல் கரஷன ப்தடி 
ரங்கறக்வகரள்ப இறம் ? அண்ரின் கரல் கடித்ஷ , தத்ரின் 
அப்தர டுத்டக் வகரண்டு ந்ட னகத்றல் ைீற ஶதரட அைறறல்னரல் 
அப்தர குன்நறப் ஶதரணரர். டீ்டிற்குள் டேஷரஶ ன்று அண்ரஷப்  
தரர்த்ட உறுறணரர்.அண்ர வகஞ்சுரன் ன்று றஷணத்ரர் ஶதரறம் . 
அன் ரைல் றஷனிஶனஶ றன்று அஷ ஷத் கண் ரங்கரல் 
அஷ றறடம் தரர்த்ரன் . தின் ிடுிடுவன்று உள்ஶப டந்ரன் . ன் 
ஆஷ ன் கண் னன்ணரஶனஶ வதரடிப்வதரடிரக வரறுங்குஷ அப்தர 
உர்ந்ரர் . அறர்ச்ைறஶரடு அன் தின்ணரஶனஶ ஏடி திடரிில் 
அஷநந்ரர். அன் றடுக்கறட்டுத் த்னம்தி ஶதரட னகத்றறம் இண்டு 
னென்று அடிகள் ிறேந்ண. ற்கரப்ன ன்று றஷணத்டச் வைய்ரஶணர , 
அல்னட ஶகரதம் ரஶணர - அண்ர , அப்தரஷ ஏர் அஷந ிட்டரன். 
வதட்டிஷ டுத்டக் வகரண்டு வபிஶ டந்ரன். அன்ஷநக்கு ரத்றரி 
அப்தர கிற்ஷந ரட்டிக் வகரண்டரர். 
 
அப்தரின் ைரவுக்கு அண்ர ில்ஷன.தத்ரஷ இறேத்டக் வகரண்டு 
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ஶதரினப்தரஶணர ன்று ஊர் னறேக்கச் ைந்ஶகம் . உநவுக்கரப் வதரி 
ணிர்கள் தத்ரின் டீ்டிற்குச் வைல்னத் ங்கறணரர்கள் . னகத்றல் 
கடித்ஷ ைீற தத்ரின் அப்தர , ரர் ர் ன்று தரரல் ஷன 
ரரிக் வகரட்டுரர் ன்று ல்ஶனரனக்கும் தம் . கட்டரம் தத்ர டீ்ஷட 
ிட்டுப் ஶதரினப்தரள் . அப்தடிப் ஶதரினந்ரல் என னல் றச்ைம் ன்று 
ல்ஶனரனம் தந்ரர்கள் . அனர ' ரனங்கள் ரர ' ன்று ன்ஷண 
அஷத்டக் வகரண்டு தத்ரின் டீ்டிற்குப் ஶதரணரள் . ரைற்தடிில் றன்று 
குல் வகரடுத்ரள் . குல் ஶகட்டுக் கஷத் றநந்ட தத்ரரன். 
 
 
அனரின் இந் ீத்ஷ ரன் தின்ணர் அஶகம் டஷகள் ைந்றத்ஶன் . 
உநிணர் டீ்டில் எண்டிக் வகரண்டு அள் பர்ந் னடங்கபில் 
அரணப் தட ஶர்ந் ஶதரவல்னரம் கண்ரீ் ைறந்ரல் தல்ஷனக் கடித்டக் 
ஶகரண்டு டக்கம் னறேங்கற ஶங்கபில் ; ைஷல் , ீச்ைல் , ஷைக்கறள் 
னென்றும் கற்றுக் வகரண்டரல், உனகத்றன் ந் னெஷனில் 
ஶண்டுரணரறம் திஷத்டக் வகரள்பனரம் ன்று ரன் வைரன்ணஷ ம்தி 
ஷைக்கறள் கற்றுக் வகரண்டஷத் வனப்ஷதன்கள் ஶகனற வைய் ஶதரட ; 
ஶஷனக்குப் ஶதரய்த் றனம்தி தின்ணர் இவு றேிக்கு ஶல் 
ஷடப்ட்டிங் தடிக்கப் ஶதரண இடத்றல் , இன்ஸ்ட்க்டர் ஶரள் ீட ஷக 
ஷக்க , கரல் வைனப்ஷதக் கற்நறக் கரண்தித் ஶதரட .. அப்தடிப் தற்தன 
னங்கபில் அபின் ீத்ஷச் ைந்த்றத்ஶன். 
 
ைரிஶர ஶநர அந் டீ்டில் ல்னர னடிவுகஷபனேம் அனரஶ 
டுத்ரள் . என்தரம் குப்ஶதரடு தடிப்ஷத றறுத்றக்வகரண்டு , 
றனரன்றனைரில் என தட்ட்ஷநில் கரில் சுற்நறணரள் . இண்டு னடம் 
கறத்ட றனப்தறக்குப் ஶதரய் வட்ரிக் றேறணரள் . வட்ரிக் னடித் தின் 
வதர்ைணல் வைகவட்டரி ஶகரர்மறல் ஶைர்ந்ரள். 
 
கரில் சுற்றுகறந ஶஷன , ஷடப் அடிக்கறந ஶஷனரக ரநறட . ஆறு 
னடத்றல் தத்ட கம்வதணி ரநறணரள் . " ன்ண அனர இட , டரல் 
டரல் ன்று ஶஷனஷ ிட்டு ிடுகறநரய் ? " ன்ந ஶகள்ிக்கு , " 
ஶஷனில் வரடர்ந்ரல் இனதத்ற ந்ட னொதரய் இன்கறரிவண்ட் ஶஷன 
ரநறணரல் ம்தட னொதரய் ைம்தபம் அறகம். ட ஶஷன ? " ன்று றர்க் 
ஶகள்ி ைீறணரள். 
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ரழ்க்ஷக ப்ஶதரடம் வய்ில் கரனரகஶ ஶதரய்ிடுறல்ஷன. 
ைந்ங்கறம் னடண்டு . அனரின் ைந்த்றற்குச் வஜச்ைந்றன் 
ன்று வதர். ஶஷன , ைம்தரத்றம்,குடும்தம் ன்தட ஆண் திள்ஷபஷப் 
ஶதரல் ஏடிக்வகரண்டினந்ஷபப் வதண்ரக்கற ரச்வைய்ரன் அன். 
 
ன்னுஷட வதனக்குக் கடித்ம் ந்றனப்தஷ ண்ி ிந்ட வகரண்ஶட 
கஷ உஷடத்ள் , அட திநந் ரள் ரழ்த்ட ன்தஷ அநறந்ட 
கரனண்டஷ றறர்ந்ட தரர்த்ரள் . ஆரம், அட அள் திநந் றணம் ரன் .. 
தள்பிக்கூட ைர்டிதிஶகட் தடி , தறவணட்டு திநந் றணங்கள்  ந்ட ஶதரய் 
ிட்டண. ஆணரல் இட ஷ ரனம் ' வணி யரப்தி ரிட்டன்ஸ் ஆஃப்  
ஶட' ன்று ஷக குறக்கறறல்ஷன . ' ீர்க்கரனேைர இனம்ர' ன்று ரழ்த்டச் 
வைரன்ணறல்ஷன. ஶகக் வட்டிறல்ஷன. தரரைம் குடித்றல்ஷன. னறட 
அிந்றல்ஷன.ஶகரினறல் அள் வதரில் அர்ச்ைஷண டந்றல்ஷன. 
தறவணட்டு னடங்கபரக இல்னரல் இன்று ஶரஜரப்னக்கள் ைறரிக்கும் வபி 
ரட்டு கரர்டு . ரர் ? 
 
ணத்ஷ ஶகள்ி வதரய்த்ட . ரர் ன்று அநறந்ட வகரள்பரல் , ஷன 
வடித்ட ிடும் ஶதரல் ததத்ட. கண்டுதிடிக்க னடிில்ஷன. எனரம் , 
தத்ட ரள் ன்று அஶகரக நந்டிட்ட ஶதரட தக்கத்டஸீட் ஜரன்மற  , 
"ம்க்கும் , இற்கு என்றும் குஷநச்ைனறல்ஷன," ன்நதடி குப்ஷதத் வரட்டிில் 
ைீறஷப் தரர்த்ரள். 
 
ஶரஜரப்னக்கள் ைறரிக்கும் வபி ரட்டுப் திநந் ரள் கரர்டு ! 
 
" ன்ண ஜரன்மற ?" 
 
இந் ஆதமீறல் கறரக் எண்ட இனக்குட . ரனக்குப் திநந் ரள்ன்ணரறம் 
ரழ்த்ட எண்ட அனுப்திச்ைறடும். 
 
" ரன அந் கறரக் ?" 
 
"வஜச்ைந்றன்னு எண்ட னஶ , தரர்த்றல்ஶன ? உைர , கறன் 
ரறரி ஃனல் ஆர்ம் ர்ட் ஶதரட்டுகறட்டு ... " 
  
" ஃனல் ஆர்ம் ர்ட் ஶதரட்ட கறறுக்கஷணப் தரர்க்க ஆல் இறேத்ட . ண்ரீ் 
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குடிக்கப் ஶதரட ஶதரல் றேந்ட ஶதரணரள். 
 
" ரங்க்ஸ் , " ன்ந குறக்ஶக அன் றடுக்கறட்டரன். 
 
"டக்குங்க ?" 
 
"ஶரஜரப்னக்கறக்கு " 
 
வதண் திள்ஷபஷப் ஶதரல் ரிணரன். 
 
" தர்த் ஶடஷ ப்தடி கண்டு திடிச்ைலங்க ? " 
 
" வதர்ைணல் டிதரர்ட்வண்ட் ஶஷனில் இனந்டகறட்டு இஷக்கூடக் 
கண்டுதிடிக்க னடிஷனன்ணர ப்தடி ? " 
 
 
"இப்தடி ல்ஶனரனக்கும் அனுப்னஙீ்கபர ?"  
 
" ணக்கு இனதத்றவண்டு ைரச்சு. இன்ணிக்கு ஷக்கும் என தர்த்ஶட 
கரர்டு ந்றல்ஷன. ந்றல்ஷனன்னு அறேரஶணன் ? ர ரன் ரற 
ஶதனக்கு அனுப்னஶரஶன்னு ஆம்திச்ஶைன்." 
 
அனரிற்கு சுரீவன்நட . க்கும் ரன் இத்ஷண ரள் ரழ்த்ட 
ந்றல்ஷன. ஆணரல் ரம் ரழ்த்ட அனுப்தி ஷப்ஶதரம் ன்று ன் 
ஶரன்நில்ஷன ? ைட்வடன்று வஜச்ைந்றன் ீட ஷனஶதரன றப்ன 
ற்தட்டட. " ீங்க ிர்ஶகரர , ைரஜறட்ஶடரிஸ்மர ? " 
 
" அ! அவ்பவு சுனதர தர்த்ஶடஷத் வரிஞ்சுக்கனரம்னு தரக்கரீங்க . 
ரழ்த்டச் வைரந ைந்ஶரம் ஶதரடனங்க ணக்கு " 
 
னல் னஷநர அந் னடம் அன் திநந் ரறக்கு என ரழ்த்ட 
ந்ட. 
 
" இட வறும் அட்றஶணர ? இல்ஷன , கரல் ன்று டுத்டக் வகரள்ர 
? ன்று ரன் ஶகட்ட ஶதரட அனர , ைறரித்ட னகம் ைறந்ரள் . இத்ஷண 
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ரள் வதரற சுந் ஶரறக்கு இப்ஶதரட ரஷன ிறேந்த்ஶ  ன்று ன் 
ணசு ைறரித்ட. 
 
அற்கப்னநம் அனரிற்கு ன்ஷணப் தரர்க்க அகரைம் இல்ஷன . 
அவ்ப்ஶதரட ஶதரணில் ஶதைறணரள் . என ரள் வஜச்ைந்றஷண கூட்டி ந்ட 
அநறனகம் வைய்ட ஷ ன்று வைரன்ஶணன். ஆகட்டும் ஆகட்டும் ன்று 
வைரல்னறச் வைரல்னற ரட்கள் தநந்ண. அல்ன , ரட்கள் அல்ன , னடங்கள் . 
இண்டு னடங்கள். 
 
அனரின் னகஶ அன் ணஷக் கரட்டிக் வகரடுத்ட. வரட்டரல் 
எடிந்ட ிடுட ஶதரன வரய்ந்ட ஶதரண ணம். 
 
" ன்ண அனர , ற வரிந்ர ? " 
 
" ன்ஶணரட ற ல்னரஶ சுரில் னடிகறநட ரர . " 
 
" ன்ணம்ர  ? " 
 
" அ ல்னர் ரன் . வரம்த வரம்த ல்னர். ல்ஶனரனக்கும் ல்னர் . 
அணரல் ரன் அங்க அம்ர கறறச்ை ஶகரட்ஷடத் ரண்ட னடிஷன." 
 
வைரல்றம் ஶதரஶ அனர உஷடந்ரள் . ஷகஷப் திடித்டக் வகரண்டு 
குறங்கற குறங்கற அறேரள் . தத்ட னடங்கபரக ற்கும் அறேறர 
அனர ிசும்தி அறேரள். 
 
தரபம் தரபரக த்ஷணஶர தரஷநகஷபச் சுந்ட வகரண்டு ீத்டடன் 
னன்ஶணநற வதண் என ினநகறன் கணம் ரங்க ரட்டரல் னநறந்ட 
ிறேந்ஷப் தரர்த்ட ரர்த்ஷகள் அற்று ஸ்ம்தித்ஶன். 
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ோலங்கரின் உதாடல் - எஸ். ாகிபேஷ்ணன் 

 
"ற கறஶட் ஶகரஸ்ட்‛ கப்தல் னெனம் இங்கறனரந்றனறனந்ட இந்றர 
ந்டவகரண்டினந் ரதர்ட்மன், உடன் ந் ந் என கறக்கறந்ற 
கம்வதணி அறகரரினேடனும் உஷரடுஷஶர, ட அனந்டஷஶர 
ிர்த்ட ன் அஷநக்குள் ரள் ல்னரம் றனில் ஷ தடத்ஷ 
ஆரய்ந்ரஶந, தறஶணரன ரள்கள் தம் வைய் ஶதரட இந்ற ஷனச் 
ைரிவுகபிறம், குநறப்திட்ட குடும்தங்கபரறம் பர்க்கப்தட்டு னம் ிைறத்றத் 
ரங்கள் தற்நறனேம் ைங்ஶகச் ைறத்றங்கபரல் உனரண ர பர்னஷந 
தற்நற குநறப்னகஷபனேம், கறக றணத்ன்று ரங்கள் ங்கறக்குள் 
டத்டம் உஷரடஷன அநறனேம் சூட்சு ைறக்ஷஞகள் குநறத்டம் ிப்னம் 
தனரக அநறந்ஶதரட, ீட்தரின் தண்டிஷகரண கறநறஸ்டஸ் திநந்ட 
கம்வதணி அறகரரிகள் உல்னரைறகபரகக் குல் றேப்திக் வகரண்டினந்ணர்.  
 
அறகரரிகள் தனனம் இந்றரவுக்குப் தன னஷந ந்ட ஶதரணர்கபரக 
இனந்ரல், ஶதரஷின் சுற்ைறில் ஸ்ணங்கள் தனத் கனத் 
வதண்கஷபனேம், ஶட்ஷடரடும் ணங்கஷபப் தற்நறனேம், டப்தரக்கற அநறர 
க்கபின் னட்டரள்ணம் தற்நறனேம் உபநறக் வகரண்டினந்ணர். 
 
றரிகூட ஷன ரண்டர சுரறகபின் ‚ரங்கபின் கைற ரழ்க்ஷக‛ 
ன்ந டைஷனப் தற்நற அநறந்றனந் ரதர்ட்மன், அன் னெனப்திற ங்கும் 
கறஷடக்கரஷப் தற்நற ஶரைறத் தடிஶ உல்னரைறகபின் குல் ஶகட்கர ன் 
அஷநில் றர்கூடஷன குநறத் ணப்தறவுகஷப றேறக் வகரண்டினந்ரன். 
இடஷ ஶற்கு உனகம் அநறந்றனந் ரில் அநறவு 
ல்னரற்ஷநனேம் டகபரக்கச் வைய்னேம் ரண்டர சுரறகபின் னெனப் 
திறஷத் ஶடுற்கரண றனஷநகஷபத் ரரித்றனந்ரன். அத்ஶரடு 
கறகத்ன்று டக்கும் ரங்கபின் உஷரடஷனப் தறவு வைய்ட 
இந்ப் தத்றன் ைரரம்ைம் ணக் வகரண்டினந்ரன். ரில் தற்நற 
இந்ற டைல்கள் ரவும் கற்தஷணின் உறர்ந் ைறநகுகபரண கஷ ஶதரன 
இனந்ட ஆச்ைரிரகஶ இனந்ட.  
 
கறநறஸ்டமளக்கு அடுத் ரள் இவு கப்தனறன் ஶல் பத்றல் ந்ட றன்ந 
ஶதரட அன் னகம் வபிநறனேம், கடற்தநஷகபின் ிடர அஷனஷப் 
ஶதரன அறர்வு வகரண்டரகவுறனந்ட. ன்னுஷட ைரம்தல் றநத் 
வரப்திஷ என ஷகில் திடித்தடி கடனறன் அஷனகஷப அன் 
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தரர்த்டக்வகரண்டினந் ஶதரடம்கூட ரண்டர சுரறகபின் 
றஷணினறனந்ட ீப னடிரஶன இனந்ட. இந்ற ரழ்ின் 
னறர்ப்தரஷகபில் ல்னரக் குடும்தத்றன் உள்றம் எபிந்றனக்கும் கைறக் 
குநறடீுகள், அர்கபின் ர ிஶணரக் கற்தஷணகள் குநறத்டம் அன் 
றஷணத்டக் வகரண்டினந்ரன். கப்தனறல் தம் வைய் எஶவரன 
ரதர்மன் அஷநில் ிபக்கு ரிஷப் தரர்த்டப் ஶதரணரள். உநக்கற்றுப் 
ஶதரண அன் திற்நல் ைத்ம் அள் அஷநில் றணனம் ஶகட்டதடிஶ 
இனந்ட. ரனடஶணர ஶதசுட ஶதரன ணக்குள்பரகஶ அன் ஶதைறக் 
வகரண்டினந்ரன். இவு உவு வகரண்டு னம் ஸ்தரணிச் ைறறுன் 
தரர்த்ஶதரட கண்கள் ஙீ்க கரகறங்கறக்கறஷடில் ழீ்ந்ட கறடந்ரன் 
ரதர்ட்மன். அணட னஷண டப்தரக்கறின் ீட உநங்கறக் வகரண்டினந்ட. 
னத்டர் ந்ட அனுக்குச் ைறகறச்ஷை ந் ரன்கரம் ரபில் தகனறல் 
அன் என ஷகில் னஷணனேம் று ஷகில் கறுப்னத் வரப்தினேரக ஶல் 
பத்டக்கு ந்ரன். அணட னஷண கடஷனஶ வநறத்டப் தரர்த்டக் 
வகரண்டினந்ட. ீன் குஞ்சுகள் னஷணில் றஷனத் ண்ரீில் கண்டு 
ினகற உள் தரய்ந்ண. அன்நறவு அன் கணில், ைறறு றல் அன் 
ஶகட்ட இந்றக் கஷகபில் இனந் ைரப்தரடு னங்கள் ிறு தனத்ட ஙீ்க, 
கப்தஷன ிறேங்கற ப்தறட்டண. 
 
கப்தல் கஷஷ அஷடினந் ரஷனில் அன் னஷணனேடன் ன் 
வதட்டிகஷபத் ரரித்டக் வகரண்டு றனப்தகுறகஷபப் தரர்த்தடி ந்ரன். 
கப்தஷன ிட்டு இநங்குனன்ன என தரட்டில் ட அனந்றிட்டு னட்டிஷக் 
கடனறல் டெக்கற நறந்ரன். கடனறல் சூரின் ழீ்ந்ட. ீன் தடகுகள் வரினேம் 
டஷநனகம் னனப்தடனரணட. இடஷ அநறந்றர றனப்தகுறின் கரற்று 
னஷணில் னடகறஷண னடிச் வைன்நட. அட கண்கள் கறநங்க, கிந் 
ரஷனப் வதரறேஷப் தரர்த்தடிஶ ரதர்ட்மனுடன் குறஷ ண்டிில் 
தம் வைய்ட.  
 
றே ரட்கறக்குப் திநகு அன் ரஸ் ந்ட ஶைர்ந்ரன். அன்று 
ிடுனஷந ரபரக இனந்ரல் கரில் க்கள் கூட்டம் அறகறல்ஷன. 
கடற்கஷவங்கும் தநஷகஶப அர்ந்றனந்ண. என்நறண்டு குந்ஷகள் 
ீன் ஷனகஷப இறேத்தடிஶ டெத்றல் அஷனந்ணர். கடற்கஷ ஶக் 
ஶகரிறக்கு வஜதம் வைய் டந்டவகரண்டினக்கும் றில் ஆறு ில் 
வகரண்ட வதண்வரனத்ற ஷகில் ரர்க்கூஷடனேடன் வற்நறஷன நறச் 
ைறந் தல்றடன் ரதர்ட்மஷணப் தரர்த்டச் ைறரித்ரள். ைறப்னக் 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      382 
 

கட்டடங்கறம், ரல் பர்ந் தரஷஶர ங்கறம், வன்ஷண ைரிந் 
குடில்கறம் வகரண்ட அந்ப் திரந்றம் கணினறனந்ட உிர் வதற்நட 
ஶதரன இனந்ட. திரர்த்ஷணஷ னடித்டிட்டு னம் ஶதரட வல்ைற 
ரபிஷகினறனந்ட ந்ட ணக்கரகக் கரத்டக்வகரண்டினந் ஶகரறரகம் 
திள்ஷபஷச் ைந்றத்ரன் ரதர்ட்மன். அப்ஶதரட திள்ஷபக்கு 
ம்தத்றிண்டு ரகறக் வகரண்டினந்ட. அட ஷணி ட்டரட 
குந்ஷஷக் கர்ப்தம் வகரண்டினந்ரள். 
 
ஆறு ில் வகரண்டஷபத் றனம்னம் றில் ைந்றத்ஶதரட அபிடம் 
ினக்க னடிர கர்ச்ைறனேம் ைலகனம் இனப்தஷ அநறந்ட றன்நரன் 
ரதர்ட்மன். அன் னகத்டக்கு றரகஶ அள் வைரன்ணரள், ‚அனி, 
வதண்கள், ினட்ைங்கள், இற்நறன் னென கைறங்கஷபத் ஶடரஶ. 
ஶதரய்ிடு‛ அள் ைட்வடண ினகறப் ஶதரகும்ஶதரட அன் ஷகில் என 
ப்வதரம்ஷஷக் வகரடுத்டிட்டுப் ஶதரணரள். அந் ப் வதரம்ஷக்கு 
ஆண், வதண் இண்டு தரல்குநறகறஶினந்ண. அன் உடனறல் ரபரண 
ைங்ஶக வரறகள் வைடக்கப்தட்டினந்ண. ஷகபில் இனந் அந்ப் 
வதரம்ஷஷ நத்தடிஶ அஷபப் தற்நற ஶகரறரகம் திள்ஷபிடம் 
ஶகட்டுக் வகரண்டு ந்ரன் ரதர்ட்மன். அள் குநற வைரல்றம் 
கம்தபத்டக்கரரி ணவும், அர்கள் ரக்கு தனறக்கக் கூடிட ணவும் 
வைரல்னறட, அள் கஷந தடிந் தல்னறல் ைலகத்றல் ைரவு எபிந்றனந்ஷ 
அணரல் உ னடிந்ட. 
 
திள்ஷபனேடன் அடுத் ரள் றரிகூட ஷனஷப் தற்நறஶ ஶதைறக் 
வகரண்டினந்ரன். ல்னர டஷகஷபனேம் திடித்ட ஆட்டும் ஶட்ஷடின் 
ீர ஆஷை ரதர்ட்மஷணனேம் திடித்றனக்கும் ண றஷணத்டக் வகரண்டரர். 
ன்நரறம் அன் ஶர சுரறகள் சுரறகள் ண அடிக்கடி 
னனம்னஷனேம் ிைறத்றத் ரங்கஷபப் தற்நறக் ஶகட்தஷனேம் கண்டஶதரட 
‘டக்கு இப்திடி ஶகரட்டி திடிச்சு அஷனனேரன்’ ண அரகஶ வைரல்னறக் 
வகரண்டரர். ரதர்ட்மன், ரமறல் ணிஶ சுற்நற தஷ வரகனரக் 
கரனகட்டத்றல் எபிந்றனந் னத்கக் கஷடகபில் ஶடி ர ைரஸ்ற 
டைல்கஷபனேம், அண் கரைரி திறஷனேம் ரங்கறந்ரன். 
குடும்தங்கபில் தம்தஷரக இனந்ட னம் ைறன ரங்கள் கரனத்றன் ீள் 
கறஷபகபரக உிர் ரழ்ந்ட ைறன அீ ைக்றகள் வதற்றுிடுஷனேம், ஆண் 
வதண் உநின் ல்னர கைறங்கஷபனேம் அர்கறக்குக் கற்றுத் னட 
அந்த் ரங்கஶப ணவும், அத்ரங்கள் குடும்தத்றன் னர்கீ 
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ஞரதகங்கஷபச் சுந்தடிஶ இனப்தரல் அஷ எபினம் ன்ஷ 
அஷடகறன்நண ன்தஷனேம் அநறந்ரன். இன்ணனம் ஶதரஷ ஸ்டகபரகும் 
வைடிகஷபப் தற்நறனேம், கைறங்கஷபத் டெண்டும் வகரடிகள், கன்ணிப் 
வதண்கபின் றர்ரம் கண்டு கணில் னக்கும் குபினஷநப் 
னச்வைடிகஷபனேம், குஶரத்றன் ரைஷணஷ ைீற றற்கும் எற்ஷந ம், 
ஆிகள் எபிந்றனக்கும் க்கறஷபகபின் கஷகஷப அநறந் ஶதரட அன் 
ஶட்ஷக அறகரகறக் வகரண்ஶட ஶதரணட. ரதர்ட்மணின் னஷண 
சுற்றுப்னநங்கபில் அஷனந்ட தகறக் வகரண்டினந்ட. தச்ஷை றநக் கண்கறம், 
கறுப்ன உனவும் வகரண்ட இந்ப் னஷண டக்கும் வபிஷக் கடந்டிடரல் 
ினகற ைறறு தரஷகபில் தடங்கறச் வைன்நணர் வதண்கள். 
 
ஶகரறரகம் திள்ஷப றரிகூட ஷனக்குப் ஶதரற்கரண த 
ற்தரடுகஷபச் வைய்றனந்ரர். ரதர்ட்மன் ஷணிக்குக் கடிம் றேறக் 
வகரண்டினந்ரன். கடித்றன் கஷடைற ரிஷ னடிக்கும் னன்ன ரஶர 
கஷத் ட்டும் ைப்ம் ஶகட்டு வபிஶ ந் ஶதரட, ஆறு ில் வகரண்ட 
வதண் வரஷனில் ஶதரய்க் வகரண்டினந்ரள். அன் ரைல் தடிில் 
ஶைனறன் அறுதட்ட ஷன த்ம் கைற வநறத்டக் கறடந்ட.  
 
றரிகூட ஷனில் ண்ற்ந அனிகள் ழீ்ந்டவகரண்டினந்ண. கல் 
ரபிகறம், ைறங்கனம், ீர்ரய் வகரண்ட கல் ண்டதங்கறம், வதர் 
வரிர ங்கறம், குங்குகறம் றஷநந் றரிகூட ஷனில் 
குஷககறக்குள் டநிகறம்,ைறத்ர்கபின் தடுஷககறம், ன் ீர்ச்சுஷணகறம் 
ரல் ீண்ட ட்டரன்கறம், இ டி இஷன றம்தி னர்ச்வைடினேம், 
தரஷநகறம், கனத் தரஷநகறம், உநங்கும் ங்கறம், ீனறின் எற்ஷந 
டீும்,  அட்ஷடகறம், கரட்டு அில்கறம், இநந்டஶதரண 
ஶட்ஷடரள்கபின் கதரனங்கறம், ரஷணகபின் ைரக்குிறம், தஷட 
ஈக்கறம், வைரநறன் னக்கறம், ீர்ச்சுஷணில் நற ிறேந்ட இநந்ட ஶன் 
ட்டுகறம் ஶதரன்நர்கபின் வபிநற ஆஷடகறம், னர்ச்ைற ஶட்ஷகில் 
அஷனனேம் குடிர்கறம், கள்பச் சூரடிகறம், னஷன அறுந் அம்ன் 
ைறஷனனேம், தன்நற த்ம் உஷநந் தனறக்கல்றம், ஸ்ணங்கஷப றஷணவு 
தடுத்டம் கூரங்கற்கறம், ைரம்தல் ரத்டகறம் இனந்ண. ரதர்ட்மன் 
ந்ட ஶைர்ந்ஶதரட ஷக்கரனம் றறனந்ட. தின்தணிக்கரனவன்நரறம் 
ஷ வதய்ட. ஷனின் என னநத்றல் விறம், றுதக்கம் 
ஷனேரகப் வதய் கரஷன என்நறல் றரிகூட ஷன னகப்தில் ந்ட 
ஶைர்ந்றனந்ரன். ங்கஷப வநறத்தடி ந் அனுஷட னஷண, ரறை 
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ரஷடஷக் கரற்நறல் னகர்ந்தடிஶ ஷனஷ வபிஶ டெக்கறட. 
 
றரிகூட ஷனின் தச்ஷை, உடவனங்கும் தி ஆஷபஶ தச்ஷை 
ணிணரக்கறட. வடுங்கரனரகத் ரன் ஷதடங்கபிறம் கற்தஷணிறம் 
கண்டினந் றரிகூட ஷனின் னன்ஶண ஶரிஷடரக றன்று ணக்குள்ஶப 
னனம்திக்வகரண்டு எடுங்கற றன்நட. ணிப் ஶதச்சுக்குல் அடங்கற 
வதனவபிவரன்று ஷனின் கலஶ ழீ்ந்றனந்ட. வில் கர்டம், 
ஷ ஷநடரண ஏட்டம் வரடர்ந்டவகரண்டினந்ட. ல்னரப் 
தரஷநகறம் அம் கண்டு றறநற றன்நண. ஷகினறனந் னஷணஷக் கலஶ 
இநக்கறிட்டதடி இட்ஷட அனிின் றில் டந்ரன் ரதர்ட்மன். 
தரஷ ங்கும் ைறப்னப் னக்கள் ழீ்ந்றனந்ண. ண்ற்ந தரைற தட 
உஷநந்ட கறடந்ணர். தகல் ீண்டுவகரண்டினந்ட. ஶட்ஷடரள்கபின் 
டங்கள் றஞ்ைறினந்ண. அனிின் இஷச்ைஷனக் கரற்று ஷனீட ரரி 
இஷநத்டக் வகரண்டினந்ட. றகஷப அஷடத்டிட்ட தரஷநகபில் கரல் 
டங்கள் அறந்ட இனந்ண. றவங்கும் ைறறு குஷககள் வன்தடனரிண. 
அன் ைறறு குஷககபரினந்ரல் டர்ரஷடனேம், ண் கனங்கள் உஷடந்ட 
கறடப்தஷனேம் ல்னரக்குஷகனேம் வதண்ின் ரஷடஷஶ வகரண்டினந்ட 
ணவும் அநறந்ரன். குஷகின் உள்னநத்றன் வக்ஷகில் வௌரல்கள் 
உநங்கறக்வகரண்டினந்ண. என்நறண்டு குஷககபில் ீர்ச்சுஷணகள் 
இனப்தஷனேம் அற்நறன் ீட கண் டிப் தரஷநகள் 
அஷடக்கப்தட்டினந்ஷனேம் கண்டரன். இட்ஷடனிின் தின் 
றவங்கும் ங்கள் அடர்ந்றனந்ண. இஷனகள் உறர்ந் என்நறண்டு 
ங்கள் ட்டும் ணத்ஷஶ வநறத்தடிினந்ண. ஆள் டரட்டம் 
குஷநந் ணப்தகுற ஶதரனறனந்ட. னஷண ங்ஶகர சுற்நற உடவனங்கும் 
கரட்டு ஈக்கள் அப்திக்வகரள்ப ஷனஷச் ைறறப்தி ந்ட. ரதர்ட்மன் 
ஈக்கஷப ிட்டுற்கரக வனப்ஷதப் தற்ந ஷத்ரன். னஷண வனப்தின் 
சுடர்கஷப ஶரக்கற ன் ரக்ஷகச் சுற்நறட. னல் ரபின் ரஷன ஷ 
இட்ஷட அனிின் தின் றவங்கும் அஷனந்ட றனம்திணரன் 
ரதர்ட்மன். அணட ல்னர ஷதடங்கறம் ிஷபரட்டுப் தனஷக 
ஶதரனரகறிட்டண. ல்னர றகறம் அஷடதட்டு இனந்ண. அல்னட தரற 
றகள் அறுந்ட ஶதரினந்ண.  
 
ஶகரறரகம் திள்ஷப இவு ரதர்ட்மஷணச் ைந்றத்ஶதரட அன் றகுந் 
ரற்நம் வகரண்டணரகவும், கைப்தின் சுஷணகள் ஊநறப்தநீறடுதணரகவும் 
இனந்ரன். அணரல் ந் என றஷனேம் கர இனில்ஷன. அடுத் 
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ரள் ஶகரறரம் திள்ஷப ரதர்ட்மஷண கூட்டிக்வகரண்டு கூடங்கரவு 
கறரத்டக்குப் ஶதரணரர். ஏட்டு டீுகள் றஷநந் ஊரின் ீட வில் 
இநங்கறக் வகரண்டினந்ட. தசுக்கறம் குந்ஷகறம் றஷநந் அந் ஊரில் 
ரன் ஶரன்நறர திள்ஷபின் டீ்டுக்குள் இனனம் வைன்நணர். ீர் 
உடம்னம், கனத் தரங்கறம் வகரண்ட ரன் ஶரன்நறர திள்ஷப 
ரதர்ட்மஷணக் கண்டடம் ஶற்று இனக்கச் வைரன்ணரர். அன்வநல்னரம் 
வரடர்ந் ஶதச்ைறன் தின்ன திள்ஷபரள் உள் அடுக்கறல் ஷத்றனந் 
ைரஸ்றப்னத்கங்கஷபனேம் டுகஷபனேம் வகரண்டுந்ட கரட்டிதின் 
ரதர்ட்மன் அரிடம் ஶகட்டரன்.  
 
‚ரங்கள் ஶதைக்கூடிர, ிைறத்ற ரங்கள் இங்ஶகனேம் இனக்கறநர?‛ 
 
உள்கட்டு ஷ டந்ட ஶதரய்த் றனம்தி ரன் ஶரன்நறர திள்ஷப 
வதண்கள் னம் இல்ஷனவன்தஷ ஊர்ஜறம் வைய்ட வகரண்ட தின்ன 
வடரகச் வைரன்ணரர். 
 
‚ஶதைக் கூடிடரன், டீ்டுப் வதண்கள் இஷக் ஶகட்டிக் கூடரடன்னுரன் 
கைறர வைரல்ஶநன். ரங்கள் ஶதைக்கூடிட, கைறம் வரிஞ்ைட, 
னுைரஷபப் ஶதரன ஷைகறம் கூட உண்டுன்னு ரண்டர சுரறகள் 
வைரல்னறினக்கரன‛ 
 
ரண்டர சுரறகள் ஶதஷக் ஶகட்டடம் ரதர்ட்மன் ிறப்னற்று, 
அஷப் தற்நற கல்கஷபக் ஶகட்கத் வரடங்கறணரன். ணக்கு 
அஷப்தற்நற டவும் வரிரவன்றும், ணத்றல் அர் றர்ரிரக 
இனந்ர் ன்றும், அர் ஊனக்குள் னம் ரட்கபில் டீுகஷப 
அஷணனம் அஷடத்டக் வகரள்ர், வதண்கள் னம் குறுக்ஶக  
ரட்டரர்கள் ன்றும் அனக்குத் ரணிங்கள் ப்தட்டண ன்றும் 
வைரல்னற தின்ன கஷடைறரக சுரற தரல்ிஷண ஶரய் ந்ட ரித்டப் 
ஶதரணரர் ன்தஷனேம் வைரன்ணஶதரட ரதர்ட்மணரல் இஷ னஷணவு 
ன்தரகஶ னரிந்ட வகரள்ப னடிந்ட.  
 
ஷக்கரனம் னறேடம் ரதர்ட்மன் தனஷனேம் ைந்றத்டத் றனம்திணரன். 
ரண்டர சுரறகஷபப் தற்நற அநறந்றனந் தனனம் கூட 
அஷப்தற்நற கஷகஷபஶ டுத்டக்கூநறணர். கஷகபில் அர் ஷன 
ிட்டு கலழ் னம்ஶதரட ங்கஷப உடன் கூட்டிச் வைய்க் கூடிர் 
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ன்றும், ங்கபின் ிைறத்ற ஆஷைகஷபப் னர்த்றவைய் இபம்வதண்கபின் 
உடஷன அநறச் வைய்ர் ன்றும், அர் என ந்றரற ன்றும், 
தரனறல் ஶதரக னஷநகஷபக் கண்டநறந்ர் ன்றும் கஷ ற 
திரிந்டவகரண்ஶட ஶதரணட. ரிடனம் ‘ரங்கபின் கைற ரழ்க்ஷக’ 
டைனறன் னெனப்திற கறஷடக்கஶ இல்ஷன. தறனரக ஆறுில் 
வகரண்டரக, ீண்ட ஜஷட னடினேம் வனறந் உடறரண ரண்டர 
சுரறகபின் உனப்தடத்ஷஶ அர்கள் கரட்டிணர். 
 
ஷக்கரனம் றன்ந தின்ன றரிகூட ஷனின் றகள் றநந்ட வகரண்டண. 
தின்ணிவு னடினேம் னன்ன ஷனின் உள்னநத்றல் னகுந்ட டக்கத் 
வரடங்கற ரதர்ட்மன், என ர கரனத்டக்குத் ஶஷரண உஷத் 
ன்னுடஶண டுத்டச் வைன்நரன். ணத்றன் இனண்ட தரஷகள் வில் 
ரல் ினகத் வரடங்கறண. தரஷநகபில் இனந் ஞ்ைள் னச்ைறகள் உறத் 
வரடங்கறினந்ண. டெர் வதனத் ங்கள் வதனனெச்ைறட்டரஶந இனந்ண. 
தரஷந றகபில் உள்ஶப இநங்கறப் ஶதரண தின்ன ணத்றன் உள் 
அடுக்குகறக்கு ந்ட ஶைர்ந்ரன் ரதர்ட்மன். ணம் என தசுஷரண 
ஶகரப்ஷத ஶதரனறனந்ட. ல்னரப் வதரனள்கறம் டிம் ைறநறப் 
ஶதரினந்ண. தரஷநகறம், ினட்ைங்கறம் இன்நற ஶறு ற்ஷநனேம் 
கரில்ஷன அன். தகஷன ிட இில் அன் றகுந் குபிர்ச்ைறஷனேம் 
தசுஷஷனேம் உர்ந்ரன். ங்ஶகர கறசுகறசுக்கும் ைப்ங்கறம், ைறநகு 
எனறகறம் ஶகட்தடம் அடங்குடரக இனந்ண. திஷந்ட கறடந் இட்ஷட 
ங்கபின் உடல்கள் வபிவுற்நண. ைர்ப்தங்கள் எபிந் உர் ங்கபின் 
ீட இனள் இநங்கறினந்ட. தரற எடிந் அம்னகள் தரய்ந் ங்கஷபக் 
கண்டதடிஶ அடுத் ரபில் அன் இன்ணனம் அடி ஆத்றல் டந்ட 
வைன்நரன். இப்ஶதரட ங்கள் ணித்ணிரகவும் னெர்க்கம் 
வகரண்டுறனந்ண. கல் உனப்வதற்ந ங்கள் ஈம் உநறஞ்ைறக்வகரண்டினந்ண. 
 
னென்நரம் ரள் கரஷன அன் னஷண றகுந் கனக்கனற்று 
ல்னரச்வைடிகறக்கும் தந்ட அஷனந்ட. னஷண ில்கள் தட்டடம் ைறன 
இஷனகள் னெடிக்வகரண்டண. ணிஶ தநக்கும் ண்த்டப் னச்ைறகள் 
னஷணின் ஶஶன தநந்ட தரர்த்டச் வைன்நண. தரஷநினறனந்ட ர 
னன்று ழீ்ந் னஷணின் ைப்ம் ஶகட்டு, அன்தின் இநங்கற ரதர்ட்மன் 
னஶ கண்டநறர அனிஷப் தரர்த்ரன். 
 
றகுந் உத்றனறனந்ட ழீ்ந்டவகரண்டினந் அனிட. தரஷநின் 
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ிபிம்தினறனந்ட றேந்ட ழீ்ந்ட வகரண்டினக்கும் அனிின் திம்ரண்டம் 
இடஷ அநறரரக இனந்ட. அஷிடப் வதரி ிஶரரக இனந்ட 
அந் அனி ைப்றடரட. இத்ஷண உத்றனறனந்ட ழீ்ந் ஶதரடம் 
அனிில் டபி ைப்ம் கூட இல்ஷன. திம்ரண்டரக வுணம் ழீ்ந்ட 
வகரண்டினப்தட ஶதரன இனந்ட. ைப்றல்னர அனிஷ அன் னல் 
னஷநரக இப்ஶதரடரன் தரர்க்கலநரன். ீரின் அஷைவு கூடக் ஶகட்கில்ஷன. 
ீர் ழீ்ந்ட ஏடும் ஈப்தரஷநகறக்குள் என ினங்ஷகப் ஶதரன ழீ்ந்தடி 
அனிின் ஶரற்நத்ஷப் தரர்த்தடிஶ இண்டு ரட்கள் கறடந்ரன். ங்கும் 
ைப்றல்ஷன. அனிின் ைப்ம் ங்கு வைன்று தடங்கறக் வகரண்டட ணப் 
னரிில்ஷன. னக்கள் தடர்ந் தரஷநில் தடுத்றக் கறடந் னஷணனேம் இந் 
ிைறத்றக் கரட்ைறின் ிப்தில் ன்ஷண ிடுிக்க னடிரல் கறடந்ட. 
அன் னென்நரம் ரள் றேந்ட அனிின் ஊஶட வைன்று றன்நரன். 
ஶகனம் குபிர்ச்ைறனேம் றுனம் வகரண்ட அனி, அஷணப் னட்டித் 
ள்பிட. அனிின் னப்னநம் ங்கும் னத்டக்கறடந் வள்ஷபப் 
னச்வைடிகஷபப் தரர்த்தடிஶ கறடந்ரன். அந்ப் னக்கள் ட்டு இழ் அஷப்ன 
வகரண்டரகவும் குல் ஶதரன்றும் இனந்ண. எஶவரன வள்ஷபப் 
னச்வைடிஷ ண்ஶரடு ஶதர்த்டக் வகரண்டரன். அனிின் ஷதடத்ஷப் 
தகல் னறேடம் ஷந்ட னடித்டிட்டரன். ைப்றல்னர அனிின் 
ைறரிப்னத் ரங்கரட, அன் ப்தி தரஷநகபின் ீட ஊர்ந்ட, ஆறு ரட்கறக்குப் 
தின்ன ஊர் ந்ட ஶைர்ந் ஶதரட அனுக்கு ீர் ஜளனம் திற்நறம் 
கண்டினந்ண. ஶகரறரகம் திள்ஷப ஷத்றம் வைய் தின்ன, அன் 
குரகறணரன். ன்நரறம் ைப்றல்னர அனிஷப் தற்நற ைறந்ஷண 
அஷண றகுந் ணஶஷணக்கு உட்தடுத்றட. ணத்றல் இனந்ட 
றனம்தி தின்ணரட்கபில் அன் டடிக்ஷகிறம் ரற்நம் கண்டட. என 
இில் அன் கண்ட கணில் உடஶன வதரி ஷனரகற உடல் உறுப்னகள் 
ினட்ைங்கரபரகறினந்ண. இத்றனறனந்ட, உடல் ங்கும் த்ம் 
ைப்றல்னர அனிஷப் ஶதரனப் வதரங்கற ஷன னல் கரல் ஷ 
ஏடிக்வகரண்டினந்ட. ைப்றல்னர அனி ஏடும் ணம் உடல்ரன் ன்றும், 
ரங்கபில் கைற ரழ்க்ஷகில் குநறப்திடப்தடும் ரம் ணின் ரன் 
ணவும், ணி உடனறல் னஷந்றனக்கும் ினட்ைங்கள் ரன் 
ஶதைக்கூடிஷ, கைற இச்ஷைகள் வகரண்டஷ ன்றும் னரிந்ட வகரண்ட 
திநகு அன் ஆஷடகஷப ல்னரம் டநந்ட ிட்டு, ணட கறுப்னப் 
னஷணனேடன் றரிகூட ஷனில் அஷனந்ட றரித் வரடங்கறணரன். 
 
தபிப் வதண்கள் தனனஷந ைனகுகறக்குள் ழீ்ந்டகறடந்தடி கறடக்கும் 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      388 
 

னஷணச் ைரறரஷப் தரர்த்டப் ஶதரினக்கறநரர்கள். அன் உடனறல் 
அட்ஷடகள் கடித் டுக்கறம், ஶரல் வடிப்னகறம் கண்டினக்கறநரர்கள். 
அணட னஷண கும் ரநற ப்ஶதரடம் கத்ற அஷனந்ட. ங்கஷபப் 
திரண்டிதடி அஷனந்ஷனேம் கரற்நறல் வரினேம் ஶர உனத்ஷ அட 
டத்றக் வகரண்டு ஶதரஷனேம் தரர்த்றனக்கறநரர்கள். னஷணச் ைரறரரின் 
னகம் னறேட ஶகரஷ ிர்கள் வதனத்டிட்டண. அர் தபி 
கறரங்கறக்கு ந்ட ைறன ரள்கள் இனப்தடம் உண்டு ன்நரறம் 
ரனடனும் ஶதசுஷத் ிர்த்டப் ஶதரண அஷ உடனறல் எபிந்றனந் 
ினட்ைங்கள் டெண்டிக்வகரண்ஶடினந்ண. கறகத்ன்று ல்ஶனரனம் 
டீ்டினுள் வைன்று தடங்கறக் வகரண்டணர். அன்று னஷணச் ைரறரர் ஷன 
கறரத்டக்குப் ஶதரணஶதரட ஊஶ வநறத்டக் கறடந்ட. தபிர்கள் 
ரங்கள் ஶதைறக்வகரள்றம் ரள் இட ண அனக்குச் வைரன்ணரர்கள். அர் 
ஷனின் இடப்னநறனந்ட கலஶ இநங்கறணரர். கறகம் தடத்வரடங்கறட. 
தகல் கறுத்ட ணத்றன் ீட இவு ழீ்ந்ட. ஈக்கறம் டேஷந்ட ிடர 
இனள். ங்கள் ஷனத் ரழ்த்றக் வகரண்டண. கறஷபகள் ீண்டு என்நறன் 
ீட என்று னண்டண. ைறறு வைடிகள் டடிக்கத் வரடங்கறண. இஷனகபின் 
ஸ்தரிைனம், வல்னற ரைனம் ஶர என ி க்க றஷனஷ 
உனரக்கறண. என்நறண்டு னக்கபின் இழ்கள் ிரிந்ட றர்ச்வைடிின் 
இஷனகஷபக் கவ்ிக் வகரண்டண. னறவங்கும் ீஶரட்டம் ஶதரன ஶர்கள் 
அறத்வரடங்கறண. ங்கபின் னெச்சுக் கரற்று ைப்றட்டட. உடஷன 
வகறழ்த்ற ங்கள் ஶட்ஷக வகரண்டண. கல்ங்கள் வல்ன 
எபித்வரடங்கற, தின் ங்கள் கறஷபகஷப ீட்டிண. உநங்கறக்வகரண்டினந் 
ஏரின ங்கள் கூட ிறப்னற்று இச்ஷைஷப் தகறர்ந்ட வகரண்டண. 
ணவங்கும் வல்னற ரங்கபின் உஷரடல் அடரன் ணப்தட்டட 
னஷணச் ைரறரனக்கு. 
 
என்ஷநவரன்று கவ்ிக் வகரண்ட இஷனகபின் ம்னகபில் இனந்ட எபி 
கைறந்டவகரண்டினந்ட. ைர்ப்தங்கஷபப் ஶதரன னெர்க்கற்று ங்கள் 
திஷந்டவகரண்டண. ஷனப்தரஷநகபில் இனந் ணி ங்கள் 
இடம்வதர்ந்ட இநங்கற னட ஶதரன உடஷன ிரித்டப் தரஷந ிபிம்தில் 
றன்ந னங்கபின் கணிகஷபச் சுஷக்கத் வரடங்கறட. ண்ற்ந 
ிஷகள் உறத் வரடங்கறண. கறகம் ினகத் வரடங்கற வல்ன வில் 
கலநற வபிப்தடத் வரடங்கறடம் இஷனகள் சுனள் திரிந்ட ீண்டண. ங்கள் 
உடஷன ஶர் வைய்ட வகரண்டண. தரற றன்ந தங்கள் டடித்ண. னக்கபின் 
ீட ிடுதட னடிர இஷனகள் அறுதட்டண. வில் டம்திடம் ங்கள் 
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ஆசுரைனம், இச்ஷைின் டடிப்னம் ணவங்கும் றம்திண. கரற்று னரயரி 
ஶதரன்ந ரஷடஷப் தப்திட. ணம் ன் இல்ன வகரண்டு எடுங்கறற்று. 
இடஷ ரன் கண்டஷ ல்னரம் டந்ர, அல்னட டம் 
உனவபித்ஶரற்நர ணத் வரிரல் ிறத்ரன் ரதர்ட்மன். இட 
உண்ஷ ணில் ரங்கபின் கைற ரழ்க்ஷக ணி ரழ்ஷ 
எத்டரணர, இன் ஞரதக அடுக்கறல் ண்ற்ந வைய்றகள் 
எபிந்டவகரண்டினக்குர, னஷணச்ைரறரரின் உள்ஶப எடுங்கறினந் 
ரில் ஆரய்ச்ைறரபர் ரதர்ட்மன் உிர்வதற்று வபிந்ரன். ரன் 
கண் னன்ஶண கண்டவல்னரம் றஜம், ரன் கண்டட இடஷ ந் என 
ரினரபனும் கண்டநறர ரவதனம் ிந்ஷ. இணிஶல்ரன் 
ணிர்கஷபப் தற்நற அநறனேம் ல்னர ஶைரஷண னஷநகள் றஶ ரன் 
ரங்கஷபனேம் அநற ஶண்டிறனக்கும். ணி டேட்தங்கள், கணவுகள் 
ல்னரனம் வகரண்டரக இனப்தரல்ரன் ினட்ைங்கள் ணிஶணரடு 
பிரக உநவு வகரண்டு ிடுகறன்நண. இணி ரன் கண்டற்ஷநப் தறவு 
வைய்ஶண்டி கலஶ ஶதரகனரம் ன்று னடிவு வகரண்ட தின்ன தபி 
கறரத்டக்குப் ஶதரணரன் ரதர்ட்மன். 
 
கறரத்றன் தின்ன தபிப் வதண்கள் குபித்ட ஈ உடறடன் றரில் டந்ட 
றரில் டந்ட வைன்நணர். அப்ஶதரடரன் கணித்ரன். ல்னரப் வதண்கபின் 
ிற்நறறம், இஷனகறம் னக்கறம் ிரிந் வகரடிவரன்று தச்ஷை 
குத்ப்தட்டினந்ட. அந்ப் தச்ஷை குத்ப்தட்ட வைடி ஶதரன்ஶந ஸ்ணங்கபின் 
ஶறம் தச்ஷை இஷனகள் ஶதரர்த்ப்தட்டினப்தட ஶதரன ைறத்றம் இனந்ட. 
இந்ற ரழ்ில் ரங்கள் ஷஶர உர்த்டம் அனர்க் குநறடீரக 
இனப்தஷ உர்ந்ட வகரண்டு அன் ன் னஷணஷ ிடுத்ட அைரக 
ஷனஷ ிட்டு கலஶ இநங்கறந்ரன். ற்கணஶ ன்ணரல் னெடப்தட்ட 
அஷநக்கவு அப்தடிஶ ைரத்ப்தட்டினந்ட. ரதர்ட்மன் இநந்ட ஶதரணரக 
ஶகரறரகம் திள்ஷப வகரடுத் கறம் இங்கறனரந்ட ஶதரினந்ட. 
அஷநின் தின் றஶ டேஷந்ட, ன் ஶஷஜஷத் றநந் ஶதரட தல்னறகள் 
உநங்கறக்வகரண்டினந்ண. ரண்டர சுரறகபின் னெனப்திற ன்ந 
என்ஶந கறஷடரட ணவும், ணஶ அந்ப் வதனம் னெனப்திற ணவும் 
அன் குநறப்தற்கரகத் ணட ஷடரிஷத் ஶடி டுத்ரன். அஷந ங்கும் 
டெைறகறம் ைறனந்ற ஷனகறம் இஷநந்றனந்ண. அைரகத் ன்னுஷட 
ஆஷடகஷப அிந்டவகரண்டு அஷநக் கண்ரடிில் ன்ஷணக் கண்டஶதரட 
அனுக்கு வற்நறின் றப்னம், ைறரிப்னம் வதனகறட. னன் கஷத் ள்பித் 
றநந்ட வபிஶ ரனம் னகறநரர்கபர ணப் தரர்த்ரன். 
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டரட்டஶில்ஷன. அஷந அனரரிில் இனந் டப்னட்டிஷ வபிஶ 
டுத்ரன். டப்னட்டிின் அனகறனறனந் கண்ரடிக் குஷபகள் ைரிந்ட 
ழீ்ந்ண. அனரரிின் உத்றல் இனந்ட உஷடந்ட ைறநற 
கண்ரடிகஷபக் குணிந்ட வதனக்கும்ஶதரட ைட்வடண உஷநத்ட. ‘கண்ரடி 
உஷடனேம் ைப்ம் ங்ஶக ஶதரணட?’ ைப்ம் ன் ில்ஷன? என றறட 
ஶத்றல் தின் அஷநின் னெஷனில் அன் வகரண்டுந் வள்ஷபப் 
னச்வைடிஷக் கண்டரன். அட உரக பர்ந்ட கறஷப ங்கும் னக்கபரக 
னர்ந்றனந்ட. அப்தடிரணரல் ைப்ம் ங்ஶக ஶதரகறநட? ஷகினறனந் 
டப்னட்டிஷத் டெக்கற உஶ நறந்ரன். அட சுன்று ழீ்ந்ட ைப்றன்று. 
அன் உடணடிரக அந்ப் னச்வைடிஷத் டெக்கற வபிஶ ஷத்டிட்டு 
ந்ட இன்வணரன டப்னட்டிஷத் டெக்கற நறந்ரன். அட ைப்ரக உஷடந்ட 
ழீ்ந்ட. ணில் அந்ப் னச்வைடிரன் ைப்த்ஷ உநறஞ்ைற ிடுகறநர? 
ைப்த்ஷ உநறஞ்சும் னச்வைடி என்று இனக்க னடினேர? அணரல் ம்தஶ 
னடிில்ஷன. னச்வைடிஷத் ன் அஷநக்குத் டெக்கற ந்ட ரள் னறேடம் 
அஷச் ஶைரறத்டக் வகரண்டினந்ரன்.  
 
அந்ச் வைடிரன் ைப்த்ஷ உநறஞ்ைற ிடுகறநட ணத் வரிந்ட. ணில் 
ைப்றல்னரல் அனி ிறேற்குக் கரம் அந்ப் னச்வைடிகள் ரன் ண 
அநறந்ட வகரண்டரன். அந்ச் வைடிஷப் தணப் தடுத்றக் வகரண்டரன். னென்று 
ரட்கள் உட்கரர்ந்ட குநறப்னகள் றேறக் வகரண்டு 
ஶகரறரகம்திள்ஷபஷப் தரர்க்கப் னநப்தட்டரன். 
 
அர் டீ்டில் குந்ஷகள் ிஷபரடிக்வகரண்டினந்ண. ஶகரறரகம் 
திள்ஷபின் ஷணி அஷணக் கண்டு தந்ட ஶதரணரள். அன் டீ்டின் 
உள்பஷநக்கு ந் ஶதரட ஶகரறரகம் றர்ப்தட்டு அஷண றர்தரரட 
கரல்ங்கற ச் வைரன்ணரர். அன் இங்கறனரந்ட னநப்தடுரகவும், றரிகூட 
ஷனக்குத் றனம்த னரகவும் வைரனறப் ஶதரணரன். ரதர்ட்மஷணக் கண்ட 
தத்ரல் கர்ப்தத்றல் உள்ப குந்ஷ னகம் னண்டுவகரண்டட. அன் 
கப்தனறல் இங்கறனரந்ட னநப்தடும்ஶதரட குநற வைரல்தள் ந் ச்வைடக்கு 
வதரம்ஷனேம், ைப்ம் உநறஞ்சும் ரனம், குநறப்னகறம் வகரண்டு 
வைன்நரன். கப்தல் றக வடரகஶ வைன்நட. அன் கப்தனறல் உடன் னம் 
ல்ஶனரனடனும் ஷரட ஶதைறணரன். றணனம் அபவுக்கு அறகரக ட 
அனந்றனேம் ஆடிக் கூச்ைனறட்டும் வதரறேஷப் ஶதரக்கறணரன். 
 
அன் னநப்தட்ட என்தரம் ரபில் கடனறல் உள் எபிந்றனந் னல் 
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வபிஶநற கப்தஷன அஷனக்கறக்கத் வரடங்கறட. கரற்று ீஷ ரரி 
இஷநத்ட. கடனறன் றநம் ரநறட. ல்னரஷனேம் திடித்டக் வகரண்ட  
ைகுணங்கள் ஶதச்ஷைத் டண்டித்ண. றனம் வரிர கடல் வபிில் றன்நட 
கப்தல். ப்ஶதரட கப்தல் வரறுங்கறட ண னம் அநறில்ஷன. என 
அஷனின் உத்றல் அன் கஷடைறரகக் கண் ிறத் ஶதரட ங்கும் 
தசுஷ வதரங்கற றந்ட. தின் அன் உடல் தன ரள்கள் கடல் 
அஷனகபின் ீட றந்ட. கஷில் அன் உடல் எடங்கறஶதரட ீண்ட 
னடகறல் சூரின் ஊர்ந்ட வைன்நட. 
 
டேஷ டம்னம் ீரின் ஆத்றல் னஷந்ட ஶதரண அணட ஶரல் ஷதில் 
இனந்ட குநறப்னகஷபப் தின்ணரட்கபில்  றணனம் வகரஞ்ைம் வகரஞ்ைரக 
ீன்கள் றன்று ஶதரிண. அணட கைறங்கள் ீணின் உடனறல் றகப் 
தரடகரப்தரகச் ஶைகரிண. ப்வதரம்ஷஷ ட்டும் வடித்டத் 
டண்டுகபரக்கறட. 
 
ன்ஶணரடு எஶ அஷநஷப் தகறர்ந்ட வகரண்ட ரதர்ட்மணின் னற 
கண்டுதிடிப்தரண ரங்கபின் கைற ரழ்க்ஷக தற்நற கனத்டகஷப, 
ைப்றல்னர அனி தற்நற உனகுக்குத் வரிப்தடுத்ற ரிச்ைர் தர்டன் ன்ந 
னனறஶட்ஷடக்கர ரட அறகரரி தின்ணரட்கபில் என னஷந கூட 
றரிகூட ஷன ந் ஶதரட அந் இடம் ஷனேம் தரர்க்க னடிில்ஷன. 
அற்குப்தறனரக அனக்குக் கறஷடத்வல்னரம் ரதர்ட்மணின் குநறப்னகஶப. 
அர் அஷத் வரகுத்ட 1864ல் வபிிட்டரர். அட தனனஷட 
கணத்ஷனேம் வதநரஶன ஶதரணற்குப் வதரி கரரக இனந்ட இட 
னனற ஶட்ஷடக்கரணின் கற்தஷண ன்தரகத் ரில் அநறஞர்கள் 
கனறஶ. 
 
1946ல் இந்றர ந் ரில் ஆரய்ச்ைற ரரண ஜரன் தரர்க்கர், 
றரிகூட ஷன னறேஷனேம் அநறந்ட வகரண்டு, ரதர்ட்மன் குநறத் 
இடத்டக்குச் வைன்நஶதரட அங்ஶக அனி ைப்த்ஶரடு 
ழீ்ந்டவகரண்டினந்ட. வள்ஷபப்னச்வைடிகள் டறல்ஷன. ரங்கபின் 
டேட்த உர்வுகறக்குக் கரம் னக்ட்ஶரஶக்ணட் அஷனகள் 
உள்ரங்குரல்ரன் ன்று ிபக்கறஶரடு, ரங்கள் தற்நற தன 
இந்றக் கஷகள் சுரைறரணஷ. அற்நறல் என்றுரன் ரதர்ட்மணின் 
குநறப்னம் ன்று றேற னடித்ரன். அங்கறனந் என ரபின் இில் 
அஶணரடு உநங்க அஷத்ட ப்தட்ட தபிப் வதண்ின் உடனறல் இனந் 
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தச்ஷை குத்ப்தட்ட இஷனகள், உநின் ஶதரட ன் உடம்தில் ஊர்ரகத் 
ஶரன்நறட ஶதரஷ ண சு ைரரணம் வைய்டவகரண்ட ஶதரட, உடனறன் 
தச்ஷைரண றட்டுகள் தடர்ந்றனந்ஷனேம், அஷப் தற்நற ஆர னடிர 
ஶதரவல்னரம் ரதர்ட்மணின் றஷணினறனந்ட ப்த னடிரல் 
ஶதரணஷனேம் ஜரன் தரர்க்கர் உர்ந்ட வகரண்டுரணினந்ரன். 
ஶகரறரகம் திள்ஷபக்கு ட்டரட குந்ஷரகப் திநந் வதண்டக்கு 
ஆறு ில்கள் இனந்ற்கும் அட கர்ப்தத்றல் ரதர்ட்மஷணப் தரர்த்ற்கும் 
வரடர்தினக்கறநர ண னக்கும் வரிரஶன ஶதரணட ணி ிம். 
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அன்பரிப்பு - கு. அறகிரிசாி 
 
றுரள் ஞரிற்றுக்கறஷரஶ ன்று, இவு வகுஶம் கண்ிறத்டப் 
தடித்டக் வகரண்டினந்ட ிட்ஶடன். ைணிக்கறஷ இவு தடுத்டக் வகரள்றம் 
ஶதரட ி இண்டினக்கும். வ்பவு கரனரரகறத் டெங்கப் 
ஶதரணரறம், டெக்கம் னற்கு ஶற்வகரண்டு என அஷி ஶரட 
ணக்கு ஆகும். ணஶ இண்டஷக்குத்ரன் டெங்க ஆம்தித்றனப்ஶதன். 
சுகரகத் டெங்கறக் வகரண்டினக்கும்ஶதரட, னடகறல் ரஷனந்ட ஷககள் ந்ட 
தனரக அடிக்க ஆம்தித்ட ிட்டண. அடிகபரல் ற்தட்ட னறஷ ிட, 
அற்நரல் ற்தட்ட ஏஷை  றகப் வதரிரக இனந்ட. டெக்கம் கஷனந்ட 
கண் ிறப்தற்குள், னடனஜத்றல் றும்ன கடிப்தடஶதரன இனந்ட. 
 
‚டெங்குனெஞ்ைற ரர!....‛ 
 
‚ி ஷரகறிட்டட....‛ 
 
‚றேந்றனக்கறநரீ்கபர, தனரகக் கறள்பர‛ 
 
‚னகத்றல் ஜனத்ஷக் வகரண்டுந்ட வபித்டிடுஶரம். இன்னும் இண்டு 
றறத்டக்குள் றேந்டிட ஶண்டும்‛... 
 
இப்தடிஶ தன குல்கள் ஶதைறக் வகரண்டினந்ண. ஶதச்ைறன் டுஶ இண்டு 
அல்னட னென்று ஶதர் ஶைர்ந்ட ‘ைறரிடர ைறரி’ ன்று ைறரித்ரர்கள். கண் 
ிறத்டிட்ஶடன். 
 
‚ரர் அட? உம்! இஶர னகறஶநன். டெக்கத்றஶன ந்ட....‛ ன்று 
அட்டிக்வகரண்ஶட றேந்ட உட்கரர்ந்ஶன். என ஷதஷணத் ி, அரட 
ைரங்கரஜஷணத் ி, ற்ந ல்னரக் குந்ஷகறம் ிறேந்ட ிறேந்ட 
ைறரிக்க ஆம்தித்டிட்டரர்கள். 
 
‛கடிகரத்ஷப் தரனங்ஶகர ரர! ி ட்டு ஆகப் ஶதரகறநட! இன்னும் 
டெங்கு னெஞ்ைற ரறரி டெங்கறக் வகரண்டு....‛ ன்று வைரல்னற ிட்டுச் ைறரித்ரள் 
ைறத்ர. ‚அட இனக்கட்டும், ிடிந்டம் ங்ஶக இப்தடிப் தட்டரப ‘ரர்ச்’ தண் 
ஆம்தித்டிட்டட?‛ ன்று ஶகட்ஶடன். 
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‚இில் வகு ஶம் கண் ிறத்ரல் உடம்னக்குக் வகடுல் ன்று ங்கள் 
தரடப் னத்கத்றல் ஶதரட்டினக்கறநட, ரர‛ ன்நரன், இடஷில் 
வௌணரக இனந் ைரங்கரஜன். 
 
‛ரன் தடித் தரடப் னத்கத்றறம் அப்தடித்ரன் ஶதரட்டினந்ட! ன்ண 
வைய்ட?‛ ன்று ணக்கு ரஶண வைரல்னறக் வகரண்ஶடன். ஆணரல் ைறறுன் 
ைரங்கணிடம் அவ்ிம் வைரல்னரல், ‚ரஷப னல் ைலக்கறரகஶ டெங்கற 
ிடுகறஶநன். கண் ிறக்கில்ஷன‛ ன்ஶநன். அனுக்குப் த ைந்ஶரம்... 
அன் வைரன்ணஷ அப்தடிஶ ற்றுக் வகரண்டற்கரக.. 
 
று றறத்றல், ல்ஶனரனரகச் ஶைர்ந்ட எனறக்க, ‚ன்ண னத்கம் 
வகரண்டு ந்றனக்கறநரீ்கள்?‛ ன்று ஶகட்டரர்கள். 
 
‚என னத்கனம் வகரண்டு ில்ஷன!‛ 
 
‚வதரய், வதரய், சும்ர வைரல்கறநரீ்கள்!‛ 
 
‛றஜரக, என னத்கனம் வகரண்டு ில்ஷன‛ 
 
‚ஶற்று னத்கம் வகரண்டு னரகச் வைரன்ணரீ்கஶப!‛ 
 
‚ஶற்றுச் வைரன்ஶணன்...‛ 
 
‚அப்னநம் ன் வகரண்டு ில்ஷன?‛ 
 
‛னத்கங்கள் என்றும் ில்ஷன. ந்றனந்ரல் ரன் வகரண்டு 
ந்றனப்ஶதஶண.‛ 
 
‛தினந்ர! ரர வதரய் வைரல்கறநரர்; வகரண்டு ந்ட ங்ஶகரட எபித்ட 
ஷத்றனப்தரர். ரனங்கள், ஶடிப் தரர்க்கனரம்‛ ன்நரள் ைறத்ர. 
 
அவ்பவுரன், ன்னுஷட அஷந னறேடம் றறஶனரகப் தட்டட. எஶ 
கஶபதம். ைறத்ர ஶஷஜஷத் றநந்ட உள்ஶப கறடக்கும் வதரி 
கரகறங்கஷபனேம், டண்டுக் கரகறங்கஷபனேம், கடிங்கஷபனேம் டுத்ட 
வபிஶ நறந்ரள். டரித் டரிப் தரர்த்ரள். ஶஷஜில் னத்கம் 
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டவும் இல்னரட ஶதரகஶ, அறனறனந்ட ைரிக்வகரத்ஷ டுத்டப் 
வதட்டிஷத் றநந்ட ஶட ஆம்தித்டிட்டரள். 
 
தினந்ரவும், சுந்ரஜனும் தஶீரஷத் றநந்ட னத்கங்கஷப டுத்டக் 
கண்டதடி கலஶ ஶதரட்டரர்கள். 
 
ைறன்ணஞ் ைறறு குந்ஷரண கலர கலஶ உட்கரர்ந்ட, இஷநந்ட கறடக்கும் 
ஆங்கறனப் னத்கங்கஷப அர்த்றல்னரல் றநந்ட தரர்த்டக் 
வகரண்டினந்ரள். 
 
ைறத்ர வதட்டிில் உள்ப ைனஷத் டிகஷப டுத்ட வபிஶ ஶதரட்டரள். 
ன்னுஷட தஷ ஷடரிகள், ணக்கு ந் தஷ கடிங்கள், 
இண்வடரன னத்கங்கள் - ல்னரம் எஶ குப்ஷதரக ந்ட வபிஶ 
ிறேந்ண. 
 
தஶீரஷச் ஶைரஷண ஶதரட்ட தினந்ரவும் சுந்ரஜனும் ஜன்ணல்கபில் 
அடுக்கறினந் னத்கங்கஷப எவ்வரன்நரக டுத்டக் கலஶ ஶதரட்டரர்கள். 
 
ைரங்கன் எனன் ரன் ன்ஶணரடு அஷறரக உட்கரர்ந்ட 
வகரண்டினந்ரன். அன் ப்வதரறேடஶ குறும்ன தண்ரட்டரன்; 
ிஷபரட ரட்டரன். ற்நக் குந்ஷகள் ல்ஶனரனம் என ிம்; அன் 
எனிம். ன்ணிடத்றல் ததக்றஶரடு டந்ட வகரள்றம் ைறறுன் அன் 
எனன் ரன். 
 
ஜன்ணனறல் இனந் னத்கங்கள் எவ்வரன்நரக ந்ட ிறேம் ஶதரட, எஶ 
ைந்டினேம் இஷச்ைறரய்ப் ஶதரய் ிடஶ, ைஷற் கட்டினறனந்ட ன் 
ரரர் ஏடிந்ரள். ந்ட தரர்த்ரல் ல்னரம் எஶ கந்ர் ஶகரபரகக் 
கறடந்ட. 
 
‚ன்ணடர இட, இந்க் குந்ஷகள் இப்தடி அர்க்கபம் தண்டகறநரர்கள், ீ 
ஶதைரல் தரர்த்டக் வகரண்டினக்கறநரஶ‛ ன்று ன்ஷணப் தரர்த்டக் 
ஶகரதித்டக் வகரண்டரள். 
 
‚ீ டீ்டுக்குள் ஶதர அம்ர. இட ங்கள் ிகரம். ீ ற்கு ஶஷனஷப் 
ஶதரட்டுிட்டு இங்ஶக ந்ட றன்று வகரண்டினக்கறநரய்?‛ வைரல்னறிட்டுச் 
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ைறரித்ஶன். 
 
‛இவ்பவு ரகறனேம் இன்னும் குந்ஷகஶபரடு குந்ஷரய் 
ிஷபரடிக் வகரண்டினப்தட வரம்த அகரகத்ரன் இனக்கறநட!‛ ன்று 
வைரல்னறக் வகரண்ஶட அம்ர உள்ஶப ஶதரய்ிட்டரள். தரற டெம் ஶதரணடம் 
அங்ஶக றன்ந ரக்கறஶனஶ, ‚ண்டர ீ ப்ஶதரட ஸ்ரணம் தண்ப் 
ஶதரகறநரய்?‛ ன்று இஷந்ட ஶகட்டரள். 
 
‚இண்டு றறத்றஶனஶ ந்ட ிடுகறஶநன்‛ ன்று அம்ரவுக்குப் தறல் 
குல் வகரடுத்டிட்டு இந்ப் தக்கம் றனம்னம்ஶதரட, ஜன்ணனறனறனந்ட தத்டப் 
தறணரறு கணரண னத்கங்கள் ‘ட ட’ வன்று அனி ரறரி கலஶ 
ிறேந்ண. என தஷ றழ் அகரற அட்ஷட ஶறு னத்கம் ஶநரகப் 
ஶதரய் ிறேந்ட. குப்னந ிறேந் ைறன னத்கங்கள் ீட ைறன கணரண 
னத்கங்கள் அனக்கஶ கலஶ அகப்தட்ட னத்கங்கள் ஷபந்ட, எடிந்ட, 
உனக்குஷனந்ட ிட்டண. னத்கங்கள் எஶ வரத்ரகக் கலஶ 
ிறேந்டிட்டஷக் கண்டு ல்னரக் குந்ஷகறம் தந்ஹ்டு ிட்டரர்கள். 
கலஶ ிறேந்ட கறடக்கும் னத்கங்கஷபனேம் ன்ஷணனேம் றனம்தத் றனம்தப் 
தரர்த்ரர்கள். கலஶ ிறேந்ஷ வரத்ம் அறுதட னத்கங்கபரட 
இனக்கும். குந்ஷகபின் னகத்றல் தத்றன் ைரல் தட 
ஆம்தித்டிட்டட. ரன் ன்ண வைரல்னப் ஶதரகறஶநஶணர ன்று றர்தரர்த்டக் 
வகரண்டு கண்ிஷக்கரல் ன் னகத்ஷஶ தரர்த்ரர்கள். ற்நக் 
குந்ஷகபின் தத்ஷப் தரர்த் ந்ட ட றம்தர கலரவும் தந்ட 
ஶதரய் ன்ஷணப் தரர்த்ரள். ரன் ஶண்டுவன்ஶந வௌணரக இனந்ஶன். 
னத்கங்கஷபனேம் குந்ஷகஷபனேம் வநறத் தரர்ஷஶரடு தரர்த்ஶன். 
வௌணம் ீடித்ட. என றறம், இண்டு றறம், னென்று றறம்... 
குந்ஷகறக்கு ன் வௌணம் ைறத்றஷரக இனந்ட. எவ்வரன 
குந்ஷனேம் னெச்சுப் ஶதச்ைறந்டிட்டட. ைறத்ரின் னகத்றல் ிர்க்க 
ஆம்தித்டிட்டட. தம் அநறர ைறத்ரஶ தந்ட ிட்டரள். ன்ஷண 
எட்டி உட்கரர்ந்ட இனந் ைரங்கன் ரற அங்குனம் கர்ந்ட உட்கரர்ந்ட 
வகரண்டரன். ன்ஷணத் வரடஶ அனுக்குப் தரகற ிட்டட. 
அனுஷட ைனணத்ரல் டெண்டப்வதற்று, ‚ரன் டீ்டுக்குப் ஶதரகறஶநன்‛ 
ன்று கறபம்திிட்டரள் தினந்ர. 
 
‛தினந்ர! இங்ஶக ர‛ ன்று ரவரன உர்ச்ைறப் திறதனறப்னம் இல்னரல் 
வைரன்ஶணன். 
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ரன் வைரன்ணதடி அள் உள்ஶப ந்ரள். இற்கு ஶல் குந்ஷகஷப 
தனறுத் ரன் ினம்தில்ஷன. 
 
றேந்ட றன்ஶநன். ன் அஷநின் ற்வநரன ஜன்ணல் தக்கம் வைன்ஶநன். 
அங்குள்ப னத்கங்கபில் ஷக ஷத்ஶன். ன் எவ்வரன அஷைஷனேம் 
குந்ஷகபின் கண்கள் ைர் ஜரக்கறஷனேடன் கணித்டக் வகரண்டினந்ண. 
னத்கங்கபின் டுில் வதரி னத்கங்கறக்குக் கலஶ இனந் தறன்னென்று 
கஷப் னத்கங்கஷப டுத்டக் வகரண்டு றனம்திஶணன். கட்டினறல் ந்ட 
உட்கரர்ந்ட வகரண்டு, ‚ஶரற்றுப் ஶதரய்ிட்டீர்கபர? ீங்கள் ஶடு ஶடு ன்று 
ஶடிணரீ்கஶப, னத்கங்கள் உங்கறக்குத் ட்டுப்தட்டர? ரனங்கள், 
ரனங்கள்‛ ன்று எஶ உற்ைரகத்டடன் வைரன்ஶணன். குந்ஷகறக்கு உிர் 
ந்டிட்டட. ன்ஷணப் தரர்த்ட ஏஶடரடினேம் ந்ண. ைரங்கன் ன் தக்கம் 
வனங்கற உட்கரர்ந்ரன். ன் இடட ஷகில் ைரய்ந்டம் உட்கரர்ந்ட 
வகரண்டரன். ைறத்ரவுக்கு ஶணர ன் ஶல் ஶகரதம் ந்டிட்டட. 
வகுஶம் வௌணரக இனந்ட அர்கஷபப் தத்றல் ஆழ்த்ற ஷத்ஷ 
ண்ிக் ஶகரதப் தட்டரஶபர? அல்னட ரன் தந்ற்கரக வட்கப்தட்டு, 
ரன் தப்தடில்ஷன ன்தரகக் கரட்டிக்வகரள்றற்கும், அன் னெனம் 
வட்கத்ஷ ஷநப்தற்குரகக் ஶகரதப்தட்டரஶபர? ‘ிறு ிறு’ ன்று 
கட்டினறல் நறணரள். ணக்குப் தின்னநரக ந்ட, ‚வதரய்ரஶண வைரன்ணரீ்கள், 
னத்கங்கள் வகரண்டு ில்ஷன ன்று? உம், இணிஶல் வதரய் 
வைரல்னரீர்கள், வைரல்னில்ஷன ன்று வைரல்றங்கள்‛ ன்று 
வைரல்னறிட்டு, ‚வைரல்றங்கள், வைரல்றங்கள்‛ ன்று ச்ைரித்டக் வகரண்ஶட 
னடகறல் ன் தனங்வகரண்ட ட்டும் அடித்ரள். 
 
‚ஶர! ஶர! வதரய் வைரல்னில்ஷன. இணிஶல் வதரய் வைரல்னில்ஷன!‛ 
ன்று ஶஷணஶரடு வைரல்கறநன் ரறரி வைரன்ஶணன். குந்ஷகள் 
ல்ஶனரனம் ைறரித்ரர்கள். 
 
சுந்ரஜன் ந்ட, ‚ைரங்கர, அந்ப் தக்கம் கர்ந்டக்கடர‛ ன்று வைரல்னற 
அஷணத் ள்பிிட்டு ணக்கும் அனுக்கும் டுில் ந்ட உட்கரர்ந்ரன். 
ன் ஷகிறள்ப அத்ஷண னத்கங்கஷபனேம் ‘வடுக்’வகன்று திடுங்கறக் 
வகரண்டு ‘ிறுிறு’ ன்று எவ்வரன்நறன் வதஷனேம் உக்க ரைறத்ரன். 
கஷடைறப் னத்கத்றன் வதஷ ரைறத்டம் ‘தபிச்’ வைன்று றேந்ட 
‚இத்ஷணனேம் ணக்குத்ரன்‛ ன்று வைரல்னறக் வகரண்ஶட வபிஶ 
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கறபம்திிட்டரன். 
 
குந்ஷகள் உடஶண அறேற்கு ஆத்ரகற ிட்டண. அப்வதரறேட 
வௌணரக இனந்ன் ைரங்கன்ரன். 
 
‚சுந்ர்! இஶர தரர். இந்ப் னத்கங்கஷப டுத்டக் வகரண்டு ஏடிணரல் 
அப்னநம் உணக்குப் னத்கங்கஶப வகரண்டு  ரட்ஶடன்‛ ன்ஶநன். 
 
அன் ‘கடகட’வன்று ைறரித்டக் வகரண்ஶட, ‚தரம். ரர தந்ட ிட்டரர்!‛ 
ன்று கூநறக் வகரண்டு உள்ஶப ந்ரன். 
 
னத்கங்கஷப ன் ஷகில் ரங்கற றே னத்கங்கபில், ‚ன் திரினள்ப 
ைறத்ரவுக்கு அன்தபிப்ன‛ ன்று றேற ன் ஷகவறேத்ஷனேம் ஶதரட்டுச் 
ைறத்ரிடம் வகரடுத்ஶன். ீறனேள்ப ஆறு னத்கங்கபிறம், ‛ன் திரினள்ப 
சுந்ரஜனுக்கு அன்தபிப்ன‛ ன்று றேற அவ்ிரகஶ ஷகவறேத்றட்டுச் 
சுந்ரஜணிடம் வகரடுத்ஶன். 
 
தினந்ரவும் ஶகறனேம் ‚ணக்கு?‛ ன்று ககரனத்றல் ஶகட்டணர். 
 
‚ைறத்ரிடனம் சுந்ரிடனம் ரங்கறப் தடித்டக் வகரள்றங்கள். 
இடஷிறம் ீங்கள் ற்நப் னத்கங்கஷப ப்தடி ரங்கறப் தடித்ீர்கஶபர, 
அப்தடிஶ இப்வதரறேடம் ரங்கறப் தடித்டக் வகரள்றங்கள்‛ ன்ஶநன். 
 
அந் இண்டு வதண்கறம் ரன் வைரன்ணஷ ஆட்ஶைதறன்நற ற்றுக் 
வகரண்டுிட்டரர்கள். 
 
‚த்றரணத்டக்குள் இந் றே னத்கங்கஷபனேம் தடித்ட ிடுஶன். தடித்ட 
னடித் திநகு னகறஶநன், ரர‛ ன்று கூநறிட்டுப் னநப்தட்டு ிட்டரள் 
ைறத்ர. அஷபத் வரடர்ந்ட, ைரங்கஷணத் ி ல்ஶனரனம் றேந்ட த்ம் 
டீுகறக்குக் கறபம்திணரர்கள். ைரங்கன் இண்வடரன டஷ ன் 
னகத்ஷஶ நறட்டுப் தரர்த்ரன். அன் என்றும் ஶதைில்ஷன. அன் 
ன்ண றஷணத்டக் வகரண்டினக்கறநரன் ன்தஷ அநறிக்கும் ைனணனம் 
னகத்றல் இல்ஷன. அப்வதரறேட அன் அவ்ரறு தரர்த்ற்கு என 
னக்கறத்டஶர, என அர்த்ஶர இனந்ரக ரன் கனவும் இல்ஷன. 
ரன் றேந்ட குப்ஷதரகக் கறடக்கும் னத்கங்கஷபனேம் டிிகஷபனேம் 
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டுத்ட அஷஷ இனக்கஶண்டி இடத்றல் ஷக்க ஆம்தித்ஶன். 
சுனண்டு சுங்கறக் கறடந் னத்கங்கஷப றறர்த்டச் ைரி தண்ிஶணன். 
அற்நறன்ீட வதரி னத்கங்கஷபப் தரரகத் டெக்கற ஷத்ஶன். இந் 
ஶஷனகஷபச் வைய்னேம்ஶதரட ைரங்கன் ரன் றர்தரரஶன ணக்கு உி 
வைய்ட வகரண்டினந்ரன். 
 
‚ந் குப்ன தரஸ் தண்ிணரல் இந்ப் னத்கத்ஷக் கஷ்டறல்னரல் 
தடிக்கனரம்?‛ ன்று என னத்கத்ஷ டுத்ட ஷத்டக் வகரண்டு ஶகட்டரன் 
ைரங்கன். அன் குனறல், னெச்ஷைத் றந ஷக்கும் ைங்ஶகரஜம் 
றஷநந்றனந்ட. அட ட்டுறன்ரி, தந்ஷணப் ஶதரன, னற்ைறில் 
ஶரல்ிஷடந்ட னண்தட்டஷணப் ஶதரன, அன் ஶதைறணரன். 
 
‚ைரங்கர! ீ வகட்டிக்கரப் ஷதன், உன் றல் ரன் இவ்பவு 
வகட்டிக்கரணரக இனந்றல்ஷன. அணரல் ீ ஸ். ஸ். ல். மற  
குப்னக்கு ந்டம் இந்ப் னத்கத்ஷச் ைறறல்னரல் தடித்டப் னரிந்ட 
வகரள்பனரம் ன்று தரிஶரடு வைரன்ஶணன். 
 
அன் ஷகில் ஷத்டக் வகரண்டினந்ட ரல்ட் ிட்ணின் கித் 
வரகுற. 
 
"அப்தடிரணரல் இன்னும் இண்டு னம் இனக்கறநட‛ ன்று அன் 
ணக்குத்ரஶண வைரல்னறக் வகரண்டரன். திநகு ஷகிறள்ப னத்கத்ஷ 
ஜன்ணனறல் வகரண்டு ஶதரய் ஷத்டிட்டு ந்ட உட்கரர்ந்ரன். 
 
ன் ரரர் ஶகரதரக ன்வணன்ணஶர வைரல்னறக் வகரண்டு அங்ஶக ந்ரள். 
‚ண்டர, ரன் த்ஷண ட்ஷ உணக்குச் வைரல்றகறநட? வந்ீர் ஆநற 
அனர்ந்ட ஜறல்னறட்டுப் ஶதரய்ிட்டட‛ ன்று வைரல்னறிட்டு ‚இந்ப் 
வதரல்னர குட்டிகஷப இப்தடி அர்க்கபம் தண் ிடனரர? ன்ண 
திரிஶர இட? ஊரர் குந்ஷகறக்கு இத்ஷண ைறஷக 
கரட்டுகறநர்கஷப ரன் தரர்த்ஶ இல்ஷன.... ீ ஸ்ரணம் தண்ப் ஶதரடர, 
ரன் டுத்ட ஷக்கறஶநன்‛ ன்று ந்ரள் அம்ர. 
 
‚அம்ர! உணக்குப் னத்கங்கஷப இணம் திரித்ட அடுக்கத் வரிரட. ீ ஶதர, 
ரன் என றறத்றல் ந்டிடுகறஶநன்.‛ 
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‛இன்ஷநக்கு அடுக்கற ஷக்கஶண்டிட; ரஷபக்கு அர்கள் ந்ட 
குப்ஷதரக்க ஶண்டிட; அப்னநம் தஷதடினேம் அடுக்கற ஷக்க 
ஶண்டிட. உணக்கு ஶறு ஶஷன ன்ண?‛ ன்று வைரல்னறிட்டு அள் 
ைஷற் கூடத்டக்குச் வைன்றுிட்டரள். 
 
ரனும் வகு ைலக்கறத்றஶனஶ ஸ்ரணம் தண்க் கறபம்திிட்ஶடன். 
அப்வதரறேட ன்ஶணரடு டுக்கூடம் ஷில் டந்ட ந்ரன் ைரங்கன். 
அப்னநம் தபிச்வைன்று று தக்கரகத் றனம்தி, ‚ஶதரய்ிட்டு னகறஶநன்‛ 
ன்று வைரல்னறிட்டுப் ஶதரய்ிட்டரன். 
 
‚அம்ர! குந்ஷகஷப இப்தடிக் ஶகரதித்டக் வகரள்றகறநரஶ! அடகள் 
எவ்வரன்றும் என வதரக்கறம்!‛ ன்று வைரனறிட்டு ஸ்ரண அஷநக்குள் 
வைன்ஶநன். ரன் வைரன்ணட னஷக னெட்டி அடுப்தங் கஷில் 
றக்குனக்கரடும் அம்ரவுக்குக் ஶகட்டஶர ன்ணஶர? 
 
*** 
 
எவ்வரன குந்ஷனேம் என வதரக்கறந்ரன். ரம்தனத்டக்கு டீு 
ரற்நறந்ஷ ன் தரக்கறம் ன்ஶந ரன் கனறஶணன். இங்ஶக 
ந்றரிட்டரல் இந்ப் வதரக்கறங்கஷப ரன் ைந்றத்றனக்க னடினேர? 
இங்கு ந்ட ரன்கு னங்கபரகறன்நண. டீ்டில் ரனும் ன் 
ரரனந்ரன். என வதரி டீ்டில் என தகுறிஶன ரன் ங்கள் 
குடித்ணம். ந்ட ஆறு ரங்கபரகும் ஷில் இந்க் குந்ஷகபின் 
ட்ன ணக்கு ற்தடஶ இல்ஷன. என ரள் றடீவன்று இண்டு குந்ஷகள் 
சுந்ரஜனும் ைறத்ரவும் ந்ரர்கள். அன்று ட ஶதரனஶ றணனம் 
ந்ரர்கள். ைறன ரட்கறக்குள் ைம்திர ரிரஷகள், ரசூக்குகள் 
ல்னரம் ஷநந்ண. உண்ஷரண ணப்தரைம் வகரள்பத் வரடங்கறஶணரம். 
என்நரக உட்கரர்ந்ட கஷகள் தடிப்தட, தத்றரிஷககள் ரைறப்தட, கஷகள் 
வைரல்றட, வைஸ் ிஷபரடுட - இப்தடிப் வதரறேட ஶதரக்கறஶணரம். ரன் 
ஶஷன வைய்னேம் தத்றரிகரனத்டக்கு றப்னஷக்கு னம் னத்கங்கள் 
ைறனற்நரஇ டுத்ட, ிர்ைணம் றேடம்தடி ஷனஷரைறரிர் ன்ணிடம் 
வகரடுப்தரர். அப்தடி றப்னஷக்கரக ந் னத்கங்கள் ன்ணிடம் ரபரக 
இனந்ண. குந்ஷகறக்கு அஷ ல் ினந்ரக இனந்ண. எஶ 
ஆஶனரடு என ைறன றணங்கறக்குள் அத்ஷண னத்கங்கஷபனேம் 
சுந்ரஜனும் ைறத்ரவும் தடித்டத் ீர்த்டிட்டரர்கள். அர்கறஷட னத்கத் 
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ஶஷஷ ன் றப்னஷப் னத்கங்கஷபக் வகரண்டு ஈடு வைய் 
னடிில்ஷன. இணரல் அவ்ப்ஶதரட ைறன குந்ஷப் னத்கங்கஷப 
ிஷனக்கு ரங்கறக் வகரண்டு ந்ட வகரடுப்ஶதன். அணரல், அர்கள் 
றணந்ஶரறும் ரன் கரரிரனம் ஶதரகும்ஶதரட, ‚இன்று ஞரதகரகப் 
னத்கங்கள் வகரண்டு ஶண்டும்‛ ன்று வைரல்னறனுப்னரர்கள். 
ைரங்கரனத்றல் வறுங்ஷகஶரடு டீு றனம்திணரல் எஶ கனரட்டரரன். 
 
சுந்ரஜனும் ைறத்ரவும் ரன் குடிினக்கும் டீ்டுக்குப் தக்கத்ட டீ்டுக் 
குந்ஷகள்; தக்கரக் குந்ஷகள். குந்ஷ ன்று வைரன்ணரறம் 
சுந்ரஜனுக்குப் தறன்னென்று ட; ைறத்ரவுக்கு என்தட ட. இந் 
இனரின் னத்றைரனறத்ணம், கஷப றஷநந் ஶரற்நம்,  ல்னரற்ஷநனேம் 
ிடச் ைலரி ணப்தரங்கு - ல்னரம் ஶைர்ந்ட ன்ஷண ைலகரித்ண; ன்ஷண 
ஆட்வகரண்டு ிட்டண. அர்கள் ஶல் ரன் ஷத்றனந் அன்ன இம்ட்டு 
அம்ட்டு ன்நறல்ஷன. றணந்ஶரறும் அர்கறக்குப் னறவரன 
கறழ்ச்ைறஷ உண்டரக்க ஶண்டும் ன்வநல்னரம் ன் ணம் டடித்டக் 
வகரண்டினக்கும். இர்கறஷட ட்ன வரடங்கற ைறன ரங்கள் 
ஆற்குள்பரக ற்நக் குந்ஷகபின் தரிச்ைனம் ணக்கு ற்தட்டட. 
தினந்ர, ஶகற, கலர, ைரங்கரஜன் ஆகறர்கறம்  ஆம்தித்ரர்கள். 
தினந்ரவும் ஶகறனேம் ைறத்ரவுடன் எஶ குப்தில் தடிக்கும் ைடக் 
குந்ஷகள். கலர, ஶகறின் ங்ஷக. ைரங்கரஜன் சுந்ரஜனுஷட 
தள்பித் ஶரன். ல்ஶனரனஷட டீுகறம் என்ஷநடுத்ட என்நரக 
இனந்ண. இர்கபில் ைரங்கனுஷட டீ்டரர் ரன் ரடஷக டீ்டில் 
குடிினப்தர்கள். ற்நக் குந்ஷகள் வைரந் டீு உள்ப தக்கரக் 
குந்ஷகள். 
 
ல்ஶனரரிடத்றறம் ரன் என்று ஶதரனஶ அன்தரக இனந்ஶன். 
சுந்ரஜனும் ைறத்ரவும் ணக்கு னனறல் தரிச்ைரணர்கள் 
ன்தற்கரகஶர ன்ணஶர அர்கபிடத்றல் ணக்கு என அனரறப் திரிம் 
இனந்ட. ஆணரல் வபிப்தஷடரண ஶதச்ைறறம் டடிக்ஷககபிறம் என 
குந்ஷக்கும் ற்வநரன குந்ஷக்கும் ரன் ித்றரைம் கரட்டி டந்ட 
வகரள்பில்ஷன. உள்பன்திறம் ஶற்றுஷ கரட்டில்ஷன. னன்ணரல் 
வைரன்ணடஶதரன ஶர என அனரறப் திரிம் ைறத்ரிடனம் அபட 
அண்ணிடனம் ற்தட்டினந்ட. ஆணரல் குந்ஷகஶபர ன்ஷண எஶ 
ரறரி ஶைறத்ண. அர்கறஷட திரித்றல் ஶற்றுஷ இல்ஷன. 
எவ்வரன குந்ஷனேம் ணக்கரகஶ இந் உனகத்றல் திநந் ண்தன் 
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ன்று ன்ஷண றஷணத்ட. எவ்வரன்றும் என கத்ரண ம்திக்ஷகரக, 
என வதரி ஆறுனரக, என ல்ன றகரட்டிரக ன்ஷணக் கனறட. 
ந் ித்றறம் ணக்குச் ைஷரண ஜீன் ன்று ன்ஷணக் கனறட. 
குந்ஷகள் ன்ஷணப் வதரி ணி தடீத்றல் டெக்கற ஷக்கரல், ட்ன 
னஷநில் ஷகஶகரத்டக் வகரள்ப ந்ரர்கள். இர்கள் ன்ஶணரடு 
ிஷபரடிணரர்கள்; ன்ஶணரடு ைண்ஷட ஶதரட்டரர்கள்; ன்ஷண அடித்ரர்கள்; 
ன்ஷணக் கண்டித்ரர்கள்; ன்ஷண ன்ணித்ரர்கள்; ன்ஷண ஶைறத்ரர்கள். 
 
உனகத்றல் ல்ஶனரனம் குந்ஷகஷபக் கண்டரல் திரிரக டந்ட 
வகரள்றடம், அல்னட ிஷபரடுடரக இனக்கறநரர்கள். ஆணரல், 
அர்கறஷட அன்தில் என ிஷபரட்டுர்ச்ைறனேம், என டிப்னம் 
கனந்றனக்கறன்நண. குந்ஷஷப் ஶதரனப் ஶதைற, குந்ஷஷப் ஶதரன 
ஆடிப்தரடி, குந்ஷஷ ிஷபரட்டுப் வதரம்ஷரகக் கனற அற்குத் 
க்கரறு டந்ட வகரள்றகறநரர்கள். ஆணரல் அந்ச் சூடரநறர 
குந்ஷகஶபர அப்தடி டிப்தறல்ஷன; அர்கறஷட அன்தில் அந் 
ிஷபரட்டுர்ச்ைற கனக்கில்ஷன. அர்கள் உண்ஷிஶனஶ அன்ன 
கரட்டுகறநரர்கள். இந் உண்ஷ ணக்கு ன்ஶநர, ஶர என ைந்ர்ப்தத்றல் 
ணத்றல் ஷத்ட. அன்று னல் ரன் அர்கஷபக் குந்ஷகபரக 
டத்ில்ஷன. ண்தர்கபரக ஶைறத்ஶன். உற்ந டஷர்கபரக றத்ஶன். 
உள்பன்ன ன்ந அந்ஸ்றல் அர்கறம் ரனும் ை உிர்கபரக 
ரநறஶணரம். ரம்தனத்றல் ணக்கு இர்கள்ரன் ண்தர்கள். 
குந்ஷகறடன் இம்ரறரிப் தகுடம் இம்ரறரி ிஷபரடுடம் 
அம்ரவுக்கு அவ்பரகப் திடிக்கில்ஷன. ம்தட டத் ரரனக்குத் 
ன் கஷண ஷணி க்கறடன் குடித்ணம் வைய்னேம் கப்தணரகக் 
கரத்ரன் திடிக்குஶ ி, குந்ஷகறடன் குந்ஷரக ிஷபரடிக் 
வகரண்டும் ைண்ஷட ஶதரட்டுக்வகரண்டும் இனப்தஷக் கரப் திடிக்குர? 
 
தறன்னென்று னத்கங்கஷப டுத்டக் வகரடுத் அந்த் றணம், அந் 
ஞரிற்றுக்கறஷ கறந்ட இண்டு ரங்கள் ஆகறினக்கும். தினந்ர 
ஜளத்ஶரடு தடுத்டிட்டரள். அறஷட வதற்ஶநரர்கஷப ணக்கு ஶரில் 
வரிரட. அணரல் அஷபப் ஶதரய்ப்தரர்த்டிட்டு  ணக்கு 
ைங்ஶகரஜரக இனந்ட. ஆணரல் ற்நக் குந்ஷகபிடத்றல், ‚தினந்ரின் 
உடம்ன ப்தடி இனக்கறநட?‛ ன்று றணனம் ிைரரித்டக் வகரண்டினந்ஶன். 
குந்ஷகள் அற்கு ப்தடிப் தறல் வைரல்றம்! ஜளம் அறகரக இனக்கறநர, 
குஷநந்றனக்கறநர ன்று அர்கறக்குச் வைரல்னத் வரிில்ஷன. ‚தினந்ர 
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ப்ஶதரட தரர்த்ரறம் தடுத்டக் வகரண்ஶட இனக்கறநரள்‛ ன்று ட்டும் 
வரிித்ரர்கள். 
 
எனரள் இவு ட்டு ி இனக்கும். டீ்டு னற்நத்றல் ஈமறச்ஶைஷப் 
ஶதரட்டுக் கரற்நரட றனர வபிச்ைத்றல் தடுத்டக் வகரண்டினந்ஶன். 
அப்ஶதரட வன றரகப் ஶதரய்க் வகரண்டினந் தினந்ரின் டீ்டு 
ஶஷனக்கரஷண அஷத்ட, ‚தினந்ரின் உடம்ன ப்தடி இனக்கறநட? ஜளம் 
குஷநந்றனக்கறநர‛ ன்று ஶகட்ஶடன். 
 
‛இல்ஷன மரர், ரறக்கு ரள் அறகரகறக் வகரண்டு ரன் இனக்கறநட. 
டவும் ைரப்திடுறல்ஷன. இந் ரன்கு ரட்கபில் குந்ஷ டனம்தரக 
வனறந்ட ஶதரய்ிட்டட. டெக்கத்றல் உங்கஷப றஷணத்டத்ரன் 
ன்வணன்ணஶர னனம்திக் வகரண்டினக்கறநரள்‛ ன்நரன் ஶஷனக்கரன். 
 
‛ன்ஷண றஷணத்டப் னனம்னகறநரபர!‛ ன்று ஆச்ைரித்டடன் ஶகட்ஶடன். 
 
‚ஆரம் மரர். ஶற்று ரத்றரிகூட ‘ரர னத்கம்’, ‘ரர னத்கம்’ ன்று 
ன்வணன்ணஶர வைரல்னறக் வகரண்டினந்ரள்‛ ன்நரன். 
 
ணக்குத் டெக்கற ரரிப் ஶதரட்டட. இந் குந்ஷஷப் ஶதரய்ப் தரர்க்கரல் 
இனந்ற்கரக றகவும் னத்ப்தட்ஶடன். ன் ைங்ஶகரஜத்ஷ னெட்ஷட கட்டி 
ஷத்ட ிட்டு றுரள் கரஷனில் அைறம் ஶதரய்ப் தரர்த்ட ிட்டு 
ஶண்டுவன்று ீர்ரணம் வைய்ட வகரண்ஶடன். ‚ஶதரய்ர‛ ன்று 
ஶஷனக்கரஷண அனுப்திிட்டு, ணிரகப் தடுத்ட ன்வணன்ணஶர 
ஶரைறத்டக் வகரண்டினந்ஶன். ைறநறட ஶத்றல் ன்ணரல் வதரறுத்டக் 
வகரண்டினக்க னடிரட ன்ந றஷனஷ ந்டிட்டட. அவ்பவுரன், 
உடஶண றேந்ட டீ்டுக்குள்ஶதரய் ைட்ஷடஷ ரட்டிக் வகரண்டு ‘ிறு ிறு’ 
ன்று தினந்ரின் டீ்டுக்குச் வைன்ஶநன். அறஷட வதற்ஶநரர்கள் 
ன்ஷண உள்ஶப னம்தடி வைரன்ணரர்கள். தினந்ர தடுத்டக் 
வகரண்டினந்ரள். அறக்குப் தக்கத்றல் கறடந் ரற்கரனறில் உட்கரர்ந்ட 
வகரண்ஶடன். அள் கண்கஷப வறுஶண னெடிக் வகரண்டினந்ரள். 
 
‛தினந்ர!‛ ன்ஶநன். 
 
கண் ிறத்ட ன்ஷணப் தரர்த்ரள். அப்ஶதரட அறஷட னகத்றல் 
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ரவரன ரறுறம் ற்தடில்ஷன. அப்னநம் எனனஷந கண்கஷப னெடித் 
றநந்ட ன்ஷண ன்நரக உற்றுப் தரர்த்ரள். என றறம் இப்தடிஶ 
தரர்த்டிட்டு, றடீவன்று ‘ரர!’ ன்று உக்கக் கூிணரள்; அப்தடிஶ 
றேந்ட உட்கரர்ந்ட ிட்டரள். 
 
‚தினந்ர! தடுத்டக்வகரள் அம்ர‛ ன்று வைரன்ஶணன். 
 
அள் ஶகட்கில்ஷன. றேந்ட ன் தக்கம் ந்ரள். ன்ஷணக் கட்டிக் 
வகரண்டு, ன் ஶரள் ீட னகத்ஷப் னஷத்டக் வகரண்டரள். அறஷட 
உ டம்ன அணனரகச் சுட்டட. அஷபத் ட்டிக்வகரடுத்ட, தடுக்ஷகில் 
வகரண்டு ஶதரய்ப் தடுக்க ஷத்ஶன். 
 
‚ந்ஶனம் உங்கள் றஷணப்னத்ரன்‛ ன்நரள் தினந்ரின் ரரர். 
 
ன்ணரல் என்றும் ஶதை னடிில்ஷன. ரய் அஷடத்டிட்டட. வௌணரக 
உட்கரர்ந்ட வகரண்டினந்ஶன். சுரர் என ி ஶம் அள் தக்கத்றல் 
உட்கரர்ந்றனந்ட ிட்டு, டீ்டுக்கு னற்கரகப் னநப்தட்டு ிட்ஶடன். 
 
‛ஶதரகஶண்டரம் இங்ஶகஶ இனங்கள் ரர!‛ ன்று திடிரம் திடித்ரள், 
தினந்ர. அப்னநம் அஷபப் தனிரகச் ைரரணப்தடுத்ற, ‚ரஷபக் 
கரஷனில் னகறஶநன்‛ ன்று வைரல்னறிட்டு ந்ஶன். 
 
அவ்ிஶ றுரள் கரஷனில் வைன்ஶநன். வகு ஶம் அங்ஶகஶ 
இனந்ஶன். அள் ஜளத்றணரல் கஷ்டப்தடுகறநள் ரறரிஶ இல்ஷன. 
ன்ஶணரன ஶதைறக்வகரண்டு ரன் இனந்ரள். ஆதிசுக்கு ஶரகற 
ிட்டவன்று அபிடம் கூநறிட்டு வபிஶ றேந்ட ந்ஶன். வனஶரடு 
ந்ட வகரண்டினக்கும்ஶதரட ைரங்கன் ன் டீ்டு ஜன்ணல் றரக 
ன்ஷணப் தரர்த்டக் வகரண்டினந்ரன். அங்கறனந் ரக்கறஶனஶ, ‚ரர‛ 
ன்று கூதிட்டரன். ரன் றனம்திப் தரர்ப்தற்குள்பரகத் வனவுக்கு ஏடி ந்ட 
ிட்டரன். 
 
‛ங்கள் டீ்டுக்கும் ரனங்கள்‛ ன்று ஷகஷப் திடித்ட இறேத்ரன். 
 
‚உங்கள் டீ்டிற்கு ற்கு?‛ 
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‛தினந்ர டீ்டுக்கு ட்டும்...‛ 
 
‚தினந்ரவுக்கு ஜளம். அணரல் ஶதரய்ப் தரர்த்ட ிட்டு ந்ஶன்.‛ 
 
‚ஊயழம், ங்கள் டீ்டுக்கும் ஶண்டும். ஆரம்.‛ 
 
‚ைரங்கர! இன்வணரன ரஷபக்கு னகறஶநன். ஷகஷிடு. ணக்கு ஆதிசுக்கு 
ஶரகற ிட்டட.‛ 
 
ரன் வைரன்ணதடிஶ ஷகஷ ிட்டுிட்டரன். ன் இடட ஷகில் 
ஷத்றனந் இண்டு வல்னறக் கரய்கபில் என்ஷந டுத்ட ‚இந்ரனங்கள்‛ 
ன்று ணக்குக் வகரடுத்ரன். ரன் ைறரித்ட ிட்ஶடன். ‚ஶண்டரம், ீஶ 
ஷத்டக்வகரள்‛ ன்ஶநன். அஶணர கட்டரப்தடுத்ற ன்ணிடம் வகரடுத்ரன். 
ரன் ன்ண வைரல்னறனேம் ஶகட்கில்ஷன. அந் வல்னறக்கரஷ ரங்கறக் 
வகரள்பரிட்டரல் அன் ன் ைறஶகறத்ஷஶ உநறத் ள்பி ிடுரன் 
ஶதரல் இனந்ட. அணரல் என்றும் வைரல்னரல் ரங்கறக் வகரண்ஶடன். 
அனுக்கு அப்வதரறேட வைரல்ன னடிர ஆணந்ம். 
 
ரன் னநப்தடும்ஶதரட, ‚ப்ஶதரட ங்கள் டீ்டுக்கு னரீ்கள்?‛ ன்று 
ஶகட்டுக்வகரண்ஶட ன்ஷணத் வரடர்ந்ட டந்ட ந்ரன். 
 
‚அடுத் ஞரிற்றுக்கறஷ‛ ன்று ஶதச்சுக்குச் வைரல்னற ஷத்ஶன். 
 
‚கட்டரம்  ஶண்டும்‛ 
 
‚ைரி‛ 
 
அன் டீ்டுக்குப் ஶதரய்ிட்டரன். 
 
அற்குப் திநகு ரன் தினந்ரின் டீ்டுக்குப் ஶதரகும் ஶதரவல்னரம் 
‛ஞரிற்றுக்கறஷ  ஶண்டும்; கட்டரம்  ஶண்டும்‛ ன்று ணக்கு 
ஞரதகனெட்டிக் வகரண்ஶட இனந்ரன். 
 
தினந்ரவுக்கு னென்று ரட்கபில் ஜளம் குரகற ிட்டட ஏர் 
ஆச்ைரிரகஶ இனந்ட. ரன் றணனம் அள் டீ்டுக்குப் ஶதரய் ந்ட 
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ரன் அறக்கு னந்ரக இனந்ட ன்று அறஷட கப்தணரர் 
ன்ணிடம் கூநறணரர். ரன் ஶதரய் ந்ன் கரரக என குந்ஷின் 
ஶரய் குரகறிட்டட ன்று அர் வைரன்ணஷக் ஶகட்க ணக்கு 
ப்தடிஶர இனந்ட.  ‚ப்தடிரட உடம்ன குரிற்ஶந, அட ஶதரடம்‛ 
ன்ஶநன். அப்னநம், அர் வைரன்ணட என ஶஷப உண்ஷரக 
இனக்கனரஶர ன்றுகூட ணக்குத் ஶரன்நறட. 
 
ைணிக்கறஷன்று குந்ஷகறக்கு ிடுனஷந. தினந்ர உட்தட ல்னரக் 
குந்ஷகறம் ன் டீ்டுக்கு ந்டிட்டரர்கள். னட னம் திநந்ட 
இண்டு னென்று றணங்கஶப ஆகறினந்ண. ரன் ரக்கபித்தடி 
சுந்ரஜனுக்கும் ைறத்ரவுக்கும் இண்டு ஷடரிகள் ரங்கறக் வகரண்டு 
ந்றனந்ஶன். அற்நறல் க்கம் ஶதரன ‚அன்தபிப்ன‛ ன்று றேற அந் 
இனர் ஷகிறம் வகரடுத்ஶன். ற்நக் குந்ஷகள் க்கு ஷடரி 
ஶண்டுவன்று ன்ணிடம் ஶகட்கில்ஷன. ரன் த்ஷண னத்கங்கள் 
வகரண்டு ந்ரறம், ன்ண தரிசு வகரடுத்ரறம் சுந்ரஜனுக்கும் 
ைறத்ரவுக்கும் ரன் வகரடுப்ஶதன் ன்று எவ்வரன குந்ஷக்கும் வரினேம். 
அர்கள் இனர்ரன் இப்தடிப்தட்ட அன்தபிப்னக்குத் குறரணர்கள், 
அர்கறக்குக் வகரடுப்தடரன் றரம் ன்று ல்னரக் குந்ஷகறம் 
எப்னக்வகரண்ட தரஷணில் ஶதைரல் இனந்ண. னல் ட்ன ன்ந 
கரத்றணரல்ரஶணர ன்ணஶர, என அனரறப் திரித்டடன் அர்கறக்கு 
ட்டும் ரன் னத்கங்கஷபக் வகரடுப்தட க்கரகற ிட்டட. இந் 
வடுரஷப க்கம் ற்நக் குந்ஷகறக்குப் தகறனேம் ஶதரய்ிட்டட. 
 
ஷடரிகஷப ரங்கறக்வகரண்டு அந் இனனம் ைரப்திடப் ஶதரய் ிட்டரர்கள். 
அர்கள் ஶதரணதிநகு ற்நர்கறம் னநப்தட்டரர்கள். ஆணரல் அன்று 
ைரங்கன் ட்டும் ஶதரகில்ஷன. ல்ஶனரனம் ஶதரண திநகும் கூட அன் 
உட்கரர்ந்ட வகரண்டுரன் இனந்ரன். ன்ணிடத்றல் அந்ங்கரக, ‚ரர! 
ரஷபக்கு ங்கள் டீ்டுக்கு னரீ்கபர? ரஷபக்குத்ரன் 
ஞரிற்றுக்கறஷ‛ ன்நரன். 
 
‛ைரி ைரங்கர, த்ஷண டஷ வைரல்றகறநட? என டஷ வைரன்ணரல் 
ஞரதகறனக்கரர?‛ ன்ஶநன். 
 
அன் றேந்ட, ரல்ட் ிட்ணின் கித் வரகுறஷக் ஷகில் டுத்ரன். 
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‚இந்ப் னத்கத்ஷ ணக்குத் னரீ்கபர?‛ ன்று வகஞ்சுனரகக் ஶகட்டரன். 
ணக்கு அட ஶடிக்ஷகரக இனந்ட. ைறரித்டக் வகரண்ஶட, ‚இந்ப் னத்கம் 
உணக்கு ற்கு? அட உணக்கு இப்வதரறேட னரிரட. ரன் அன்ஷநக்ஶக 
வைரல்னில்ஷனர? ீ ஸ்.ஸ்.ல்.மற குப்னக்கு ந்டம் ஶகள்; 
னகறஶநன்‛ ன்ஶநன். 
 
ரன் வைரன்ணஷ அன் ஶகட்கில்ஷன. தறன்னென்று டப் ஷதன் 
ந்ட டக் குந்ஷஷப் ஶதரன னண்டு தண்ிக்வகரண்டு, அந்ப் 
னத்கத்ஷ அைறம் வகரடுத்ரக ஶண்டும் ன்று திடிரம் திடித்ரன். 
 
‛ைரங்கர! உணக்குப் னரிரட. வைரன்ணரல் ஶகள்‛ ன்று வைரன்ஶணன். அப்னநம் 
அன் ஷகினறனந்ட னத்கத்ஷ ரங்கற ஜன்ணனறல் வகரண்டு ஶதரய் 
ஷத்ஶன். 
 
ைரங்கணின் னகம் ரற்நத்றணரல் வபிநறப்ஶதரய் ிட்டட. நண்ட 
தரர்ஷஶரடு ன்ஷணப் தரர்த்ரன். என்றுஶ வைரல்னரல் றேந்ட ரைல் 
தக்கம் ஶதரணரன். ைரி, டீ்டுக்குப் ஶதரகறநரன் ன்று றஷணத்ட, ரன் ன் 
ஶஷனஷக் கணிக்கனரஶணன். இண்டு றற ஶத்டக்குப் திநகு, 
றடீவன்று என அறேஷகக் குல் ஶகட்டட. அறேட ைரங்கன்ரன். ‚ைரங்கர! 
ன் அறேகறநரய்? ஶைச்ஶை, அரஶ ரஜர‛ ன்று வைரல்னறக்வகரண்ஶட அன் 
தக்கத்றல் றேந்ட வைன்ஶநன். ஆணரல், ரன் ஶதரகும் ஷில் அன் 
அங்ஶக றற்கில்ஷன, அறேஷகஷ றறுத்றணரன். ன்ஷணத் றனம்திப் 
தரர்த்டப் வதனனெச்சு ிட்டரன். அனுஷட ிறு அைரரரக குறந்ட 
னஷடத்ட. அப்வதரறேட னகம் த்ம் ஶதரனச் ைறந்டிட்டட. இவல்னரம் 
ற்வகன்ஶந ணக்குப் னரிில்ஷன. அன் தக்கரகப் ஶதரய்க் 
வகரண்டினந்ஶன். ன்ஷணப் தரர்க்கஶ அனுக்கு வட்கரகப் 
ஶதரய்ிட்டட. ரன் ஶதரய் ஷகஷ ட்டிப் திடிப்தற்குள் எஶ ஏட்டரக 
ஏடிிட்டரன். 
 
‚ைரங்கர!.... ைரங்கர!‛ 
 
அன் ஏடிஶ ிட்டரன். அன்று அன் டந்ட வகரண்ட ிம் ணக்கு என 
னறரக இனந்ட. ப்வதரறேடம் அன் திடிரம் தண்ரட்டரன். 
ன்ணிடத்றல் ஶதசுற்ஶக கூசுரன். அப்தடிப்தட்ட ஷதன் ற்கரகப் 
திடிரம் திடித்ரன்? ற்கரக அப்தடி அறேரன்? ற்கரகத்ரன் 
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அறேரஶணர? அஷணப் தின் வரடர்ந்ட வைன்று, அறே கரத்ஷக் 
ஶகட்கரிட்டரல் ன் வஞ்சு வடித்டிடும் ஶதரன இனந்ட. ஆணரல், 
அன் டீ்டுக்குப் ஶதரகவும் ன்ணரல் இனில்ஷன. அனுஷட 
வதற்ஶநரர்கள், திந வதற்ஶநரர்கஷபப் ஶதரனஶ ணக்குப் 
தரிச்ைறல்னரர்கள். 
 
தரம்! ங்கற ங்கற அறேரன், அரணப்தட்டன் ஶதரல் அறேரன். 
திற்தகனறல் குந்ஷகள் ன் அஷநக்கு ந்ரல், அர்கஷப அனுப்தி 
அஷண அஷத்ட ஶண்டுவன்று ீர்ரணித்ஶன். னென்று 
ிக்வகல்னரம் னல் ஆபரக சுந்ரஜன் ந்ட ஶைர்ந்ரன். அஷணச் 
ைரங்கணிடம் அனுப்தி ஷத்ஶன். ைரங்கன் டெங்கறக் வகரண்டினப்தரக 
சுந்ரஜன் ன்ணிடம் ந்ட வரிித்ரன். அற்குப் திநகு அஷண 
ஷக்கும் னற்ைறஷ றறுத்றஶணன். றுரள் கரஷனில் அன் 
ந்ரல்  தரர்க்கறநட. இல்ஷனவன்நரல் ரஶண அன் டீ்டுக்குப் ஶதரட 
இஶ ீர்ரணத்டடன் ற்நக் குந்ஷகறடன் அன்ஷந ரஷனப் 
வதரறேஷப் ஶதரக்கறஶணன். 
 
இில் ைரப்திட்டுிட்டுப் தடுத்டக்வகரண்ட திநகு ரன் ன் ணம் றகறகக் 
கஷ்டப்தட்டட. தக்கத்றல் ரனறல்னர அந்த் ணிஷில் ணத்டம் 
வதரிரகறக் வகரண்ஶட இனந்ட. உள்பத்றல் த்ஷணஶர டம் தடிந் 
ைறந்ஷணகள்; ‘ன் அறேரன்? ரன் அஷண என்றும் வைரல்னில்ஷனஶ! 
ல்னரக் குந்ஷகஷபனேம் ஶதரனஶ அஷணனேம் ன் கண்டக்குக் 
கண்ரக ஷத்டக் வகரண்டினக்கறஶநன். ரல்ட் ிட்ன் கித் 
வரகுறஷக் ஶகட்டரன், அட அனுக்குப் னரிரட ன்று ரங்கற 
ஷத்டிட்ஶடன், இற்கரகர அன் அறேறனப்தரன்? அன் ிதம் 
வரிந் ஷதன். ப்ஶதரடம் ரன் வைரல்ஷ றுனறக்கரல் 
ற்றுக்வகரள்தன். அப்தடிப்தட்ட ஷதன் னத்கத்ஷ ரன் றனப்தி 
ரங்கறக்வகரண்டற்கரக இப்தடி அறேறனக்க னடிரட. ரன் றனம்தி 
ரங்கறக் வகரண்ட கரரிம், ிம்றிம்ற அத்க்க ண ஶஷணஷத்  
றரறல்ஷன! ைரங்கர! ற்கரக அறேரய்? ற்கரக அறேரடர‛ 
 
ஞரிற்றுக் கறஷ. 
 
ஶற்று திற்தகனறல் அன் ரல் இனந்ட ிட்டரல் இன்றும் 
ரட்டரன் ன்ஶந ண்ிினந்ஶன். ைப்ரிற ண்டனம் ஶதரன்ந 
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ங்கள் கூட்டத்றல் இந் என க்ஷத்றம் ஷநந்ட றற்தஷ ற்நக் 
குந்ஷகள் வதரனட்தடுத்ில்ஷன. அத்டடன் அர்கள் 
கஷனப்தடுற்கும் இங்ஶக ன்ண இனக்கறநட? எனரள் திற்தகனறல் அன் 
ரல் இனந்ட அர்கறக்கு என திரிரகத் ஶரன்ந றரறல்ஷன. 
ணக்கும் ற்நச் ைங்கபில் இட கணத்ஷக் கத்க்க ிரக 
இல்னரல், ைகஜரண கரரிரக இனந்றனக்கும். ஆணரல், அன் ஶற்று 
ந் றஷனில் ன்ஷணப் திரிந்ட வைன்நரன். ந் றஷனில் ன்ஷண 
ிட்டுிட்டுச் வைன்நரன் ன்ந ிதங்கள் ணக்கல்னர வரினேம்? 
 
கரஷன தத்ட ி இனக்கும். ஞரிற்றுக்கறஷரணரல் ைரப்தரட்ஷடப் 
தகல் என ிக்கு எத்றப் ஶதரட்டுிட்டு, கரஷனில் தனகரம் தண்ி 
ரனும் ன் ரரனம் ைரப்திட்ஶடரம். அப்னநம் ரன் ன் அஷநக்கு ந்ட 
ரட தடிக்கனரம் ன்று உட்கரர்ந்ஶன். ணம் ன்ணஶர அந் ரல்ட் 
ிட்ணின் கித் வரகுறஷத் ரன் தடிக்க ினம்திட. அஷக் ஷகில் 
டுத்ட ிரித்டம் ன் கண்கறக்குக் கிர ரைகங்கள் வன்தடில்ஷன; 
ைரங்கன் ரன் கரட்ைறபித்ரன்; அனுஷட கண்னீம் க்கனம்ரன் 
கரட்ைறபித்ண. இட ஶைரஷணரக இனக்கறநஶ! அணரட இங்கு 
க்கூடரர? அல்னட ஶறு குந்ஷகபரட க் கூடரர ன்று 
றுகறக்வகரண்டு கறடந்ஶன். 
 
ைறநறட ஶத்றற்குப் திநகு தினந்ர ந்ரள். தரக்கற ஶஷ ண என 
வய் கள் உண்ஷிஶனஶ இனந்ட, என ரித்றணின் டீ்டில் 
அடிவடுத்ட ஷத்ட ஶதரன இனந்ட தினந்ரின் வு. 
 
‛ர தினந்ர! தினந்ர ன்ந வதஷ ரற்நற ‘திரிர்ைறணி’ ன்று வதர் 
ஷத்ரல் உணக்குப் வதரனத்ரக இனக்கும் தினந்ர!‛ ன்ஶநன். 
 
ன் தைம் அள் உள்பத்ஷத் வரடில்ஷன. ன் வைரற்கள் அள் 
வைிக்கு ட்டவும் இல்ஷன. 
 
‛சுந்ரஜனும் ைறத்ரவும் ைறணிரவுக்குப் ஶதரய் ிட்டரர்கள்‛ ன்று கர 
கரரிறல்னரல் வைரன்ணரள் தினந்ர. 
 
‚ைரங்கன்?‛ ன்று ஆஶனரடு ஶகட்ஶடன். 
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‛ரன் தரர்க்கில்ஷன‛ ன்று வைரல்னறிட்டரள். 
 
ஶற்வகரண்டு ரன் ைரங்கஷணப் தற்நற ிைரரிக்கத் வரடங்கும்ஶதரட, 
தினந்ரின் டீ்டு ஶஷனக்கரன் ந்ட, ‚அம்ர கூப்திடுகறநரர்கள்‛ ன்று 
வைரல்னற அஷப அஷத்ரன். தினந்ர உடஶண, ‚ஶதரய் னகறஶநன்‛ ன்று 
வைரல்னறக் கறபம்திிட்டரள். அள் ஶதரண திநகு தஷதடினேம் அந்க் கித் 
வரகுறஷ டுத்ட ிரித்ஶன். அப்ஶதரட தினந்ர வகுஶகரக 
ஏடிந்ரள். ந்ட, ‚ைரங்கன் னகறநரன்‛ ன்று வைரல்னறிட்டு அந் 
க்ஷத்றஶனஶ ன் டீ்ஷட ஶரக்கற ஏடிிட்டரள். 
 
ன் இம் ‘தடதட’வன்று அடித்டக்வகரண்டட. அறஶகரக ரல்ட் 
ிட்ணின் னத்கத்ஷ ஷநத்ட ஷத்ட ிட்ஶடன். அஷப் தரர்த்ரல் 
ைரங்கனுக்குப் தஷதடினேம் அறேஷக ந்டிடுஶர ன்று ணக்குப் தம். 
 
ைரங்கன் ந்டிட்டரன். 
 
‚ைரங்கர....‛ 
 
‚உம்.‛ 
 
‚ன் ீ இவ்பவு ஶ ஷிறம் ில்ஷன? ஶற்றும் ில்ஷன?‛ 
 
அன் அற்குப் தறல் வைரல்னில்ஷன, அன் னகத்றல் டஶர, ஶறு 
ிரண ஆழ்ந் உர்ச்ைறகஶபர திறதனறக்கில்ஷன. எஶ 
ைந்ஶரரகத்ரன் இனந்ரன். இட கறழ்ச்ைறக்குரி ரறுல்ரன் ன்று 
ரன் றஷணத்டக் வகரண்ஶடன். 
 
‚ங்கள் டீ்டுக்குப் ஶதரஶரர?‛ 
 
‛உங்கள் டீ்டுக்கர?‛ 
 
‚ஆம். ீங்கள் னரக அன்ஶந வைரல்ன ில்ஷனர?‛ 
 
‚சும்ர ஶடிக்ஷகக்குச் வைரன்ஶணன், ைரங்கர! உங்கள் டீ்டுக்கு ற்கு?‛ 
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‚ற்ஶகர? ீங்கள் ரனங்கள்‛ ன்று இண்டு ஷககபரறம் ன் ஷகஷப் 
திடித்ட இறேத்ரன். 
 
அனுஷட ஶண்டுஶகரள் ணக்கு என திச்ைஷணரக ரநறிட்டட. 
அன்று தினந்ரின் டீ்டினறனந்ட னம்ஶதரட அனுஷட கட்டரத்ஷப் 
தரர்த்ட, ‚ஞரிற்றுக்கறஷ னகறஶநன்‛ ன்று வைரல்னற ஷத்ஶன். அந் 
ித்ஷ அன் இவ்பவு டெம் ற்னறுத்டரன் ன்று 
வரிந்றனந்ரல் அப்தடிச் வைரல்னறினக்கஶ ரட்ஶடன். இந்ச் ைறறுணின் 
ஶண்டுஶகரறக்கரக ஶற்நரர் டீ்டுக்குப் ஶதரட ப்தடி? ஶதரற்குக் 
கரனம் ஶண்டுஶ! தினந்ர டீ்டுக்குப் ஶதரணற்கரட அறஷட 
ஶக வைௌக்கறம் கரரக இனந்ட. இங்ஶக ஶதரட ற்கரக? 
இனுஷட அப்தரஷ ீறிறம் தஸ் ஸ்டரண்டிறம் ஆிம் டஷகள் 
தரர்த்றனக்கறஶநன். என டஷகூட ரங்கள் ஶதைறக் வகரண்டறல்ஷன. 
எனனக்கு எனர் அநறனகரணர்கள் ன்று வ்ி ஷைஷக ஜரஷடின் 
னெனரகக் கூடக் கரட்டிக் வகரண்டறல்ஷன. அப்தடிினக்க அங்கு ரன் 
ப்தடிப் ஶதரட? 
 
ைரங்கன் றகவும் அறகரக ற்னறுத்த் வரடங்கறணரன். அைப்தடவும் 
ஆம்தித்ரன். ணக்கு அட என வரந்ரகஶ ஆகறிட்டட. ’இத்ஷண 
ரறம் இன் ரய்னெடி வௌணிரக இனந்ட ஶதரடம், இன்று தரடரய்ப் 
தடுத்டடம் ஶதரடம்’ ன்று ைனறத்டக் வகரண்ஶடன். 
 
‚ரனங்கள் ரர. வைரல்னறிட்டு ரட்ஶடன் ன்கறநரீ்கஶப?‛ ன்று 
வகஞ்ைறணரன். 
 
‚ைரங்கர! ீ ைறறு திள்ஷப. உன் ஶதச்ஷைக் ஶகட்டுக் வகரண்டு ரன் னட 
ப்தடி? இந் ரசூக்கு ல்னரம் உணக்குப் னரிரட. ன்ஷண ிட்டுிடு‛ 
ன்று வதரறுஷிந்ட வைரன்ஶணன். 
 
‚ன் ரட்ஶடன் ன்கறநரீ்கள்?‛ ன்று ன் னகத்ஷக் கூர்ந்ட 
தரர்த்டக்வகரண்டு க்கத்டடன் ஶகட்டரன். 
 
‚அங்ஶக ற்கு?‛ 
 
‚அவன்ணஶர, கட்டரம் த்ரன் ஶண்டும்.‛ 
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ரன் ஶகரதப்தட்டன் ஶதரல் டித்ட, ‚ன்ணரல் னடிரட. ணக்கு 
அைரண ஶஷன இனக்கறநட. இன்வணரன ரஷபக்கு ஶண்டுரணரல் 
தரர்த்டக் வகரள்ஶரம்‛ ன்று வைரல்னறிட்டு றுனநம் றனம்திக் 
வகரண்ஶடன். ஶர என னத்கத்ஷத் ஶடுதன்ஶதரல் ஶஷஜஷத் 
டரிக் வகரண்டினந்ஶன். 
 
ைரங்கன் என்றும் வைரல்னரல் வௌணரக இனந்ரன். 
 
என றறம் கறந்றனக்கும். அஷண எனனஷந றனம்திப் தரர்த்ஶன். ரன் 
தரர்த் ரத்றத்றல் அனும் என னஷந வதனனெச்சு ிட்டுக்வகரண்டு 
‚ரட்டீர்கபர‛ ன்று டுரறும் குனறல் ஶகட்டரன். 
 
அனுஷட இந்க் கஷடைற னற்ைறஷத் கர்த்ட ிட்டரல், தஷதடினேம் 
அ ஆம்தித்ட ிடுரன் ன்தற்குரி அஷடரபம் அன் னகத்றல் 
வன்தட்டட. ைரங்கஷணத் றனம்தத் றனம்த அ ஷத்டப் தரர்க்க ணக்கு 
இஷ்டறல்ஷன. ‘ங்கரண ஷதஷண ன் இப்தடிக் கஷ்டத்டக்கு ஆபரக்க 
ஶண்டும்? ஶதரய்ிட்டுத் ரன் னஶரஶ! ம்ஷ ஶண்டரவன்நர 
வைரல்னப் ஶதரகறநரர்கள்? அப்தடிினக்க என னஷந ஶதரய் னறல் ன்ண 
ஷ்டம்?‛ ன்று அறைலக்கறரக ஶரைறத்ட னடிவு கட்டிஶணன். அன் 
கண்ரீ் வைரரிற்குள் ன் ைம்த்ஷ வரிித்டிட்ஶடன். 
 
‚ைரங்கர! ர! உன் டீ்டுக்ஶக ஶதரகனரம்‛ 
 
இனனம் ஷகஶகரத்டக்வகரண்ஶட வைன்ஶநரம். அன் டீ்டுக்கு னன்ணரல் 
ஶதரணடம், ன் ஷகஷ ிட்டுிட்டு டீ்டுக்குள்ஶப ஶகரக ஏடிணரன். 
அப்னநம் வபிில் ந்ட ரைல் தக்கத்றறள்ப அஷநஷத் றநந்ட, 
‚ரனங்கள், ரனங்கள்‛ ன்று தடதடப்தரக இஷந்ட வைரன்ணரன். 
ன்னுஷட க்கத்ஷனேம், ன்னுஷட ைங்ஶகரஜத்ஷனேம் அபிட்டுச் 
வைரல்ன னடிரட. ஶறு றில்னரல் அந் அஷநக்குள் வைன்ஶநன். 
அஷநின் சூழ்றஷனஷக் வகரண்ஶட ைரங்கணின் வதற்ஶநரர்கள் ஷகள் 
ன்று பிறல் ீர்ரணிக்க னடிந்ட. ரற்கரனறில் உட்கரர்ந்ட வகரண்டு, 
தக்கத்றல் கறடந் அனுஷட ைரித்றப் னத்கத்ஷ டுத்டப் னட்டிக் 
வகரண்டினந்ஶன். ைரங்கன் டீ்டுக்குள்ஶப ஏடிிட்டரன். அப்ஶதரட 
வபிினறனந்ட ந் அனுஷட கப்தணரர், அஷநக்குள் ட்டிப் தரர்த்ரர். 
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ன்ஷணப் தரர்த்ட ‚ரனங்கள்‛ ன்று வைரல்னறிட்டு, உள்ஶப ஶதரய்ிட்டரர். 
‚ன்ண ிஶைம்?‛ ன்று ன்ஷண அர் ிைரரிக்கரல் ிட்டட ணக்கு 
ரஜரிரஷ வைய்ட ஶதரல் இனந்ட. 
 
ைரங்கன் றனம்தி னம்ஶதரட, என ட்டில் உப்னரவும், என டம்பரில் 
கரதினேரக ந்ட ஶைர்ந்ரன். ரன் றடுக்கறட்டு ிட்ஶடன்; ன் சுரைம் 
அப்தடிஶ றன்று ிட்டட. 
 
‚ஶர! இவல்னரம் ற்கு? ரன் இப்ஶதரடரஶண ைரப்திட்ஶடன்?‛ 
 
ைந்ஶரப் தடதடப்தில் என்றுஶ வைரல்னரல் ந்ட அன் ன் னட 
ஷகஷப் திடித்ட இறேத்ட உப்னரத்ட்டில் வகரண்டு ஶதரய் ஷத்ரன். 
ைரங்கன் வரம்தவும் ைறறுதிள்ஷபரக இனக்கறநரன். இணிஶல் இணிடம் 
வகரஞ்ைம் கண்டிப்தரகத்ரன் டந்ட வகரள்பஶண்டும். இன்று ட்டும் ஶர 
கைப்ன னந்ஷச் ைரப்திடுஶரம். ஶறு றில்ஷன ன்று 
ண்ிக்வகரண்ஶட ைரப்திட ஆம்தித்ஶன். ைறறு ஷதன் ஶதச்ஷைக் ஶகட்டு 
ினந்ரட ந் ன்ஷணப் தற்நற அனுஷட வதற்ஶநரர் ன்ண 
றஷணப்தரர்கஶபர ன்ந தம் எவ்வரன றறனம் ணக்கு அறர்ச்ைற 
வகரடுத் ண்ரக இனந்ட. 
 
எனறரகச் ைரப்திட்டு னடிந்ட. ட்ஷடனேம் டம்பஷனேம் உள்ஶப 
வகரண்டுஶதரய் ஷக்கப் ஶதரணரன் ைரங்கன். 
 
’இந்ப் ஷதனுக்கு ற்கு ன் ஶல் இவ்பவு அன்ன? இன் அன்ன 
ன்ஷணத் றந அடிக்கறநஶ! இட ரங்கனடிர அன்ன! ரங்க னடிர 
ஶதஷஷ! இண்டும் ஶைர்ந்ட ன்ஷண குங்கரட்டம் ஆட்டுகறன்நண. ஆணரல் 
இஷணக் ஶகரதிக்கக் கூடரட. இன் இப்ஶதரட ணக்குக் வகரடுக்கும் 
வரந்ஶ இனுஷட அன்ஷத அபந்ட கரட்டுகறநட. ஶர என ரள் 
ன்ஷணக் கஷ்டப்தடுத்டணரனட, இன் றனப்றஷடட்டும். 
ன்னுஷட னற்ைற டவும் இல்னரல், ன்ணரல் ட்டுஶ ஏர் உிர் 
ைந்ஶரனம், றனப்றனேம் வகரள்ப னடிகறநட ன்நரல், அஷ ந்ச் 
ைத்றறம் டுக்கக் கூடரட. டுக்க னறட அரனுறகம்’ ன்று 
ண்ித் ஶற்நறக்வகரண்ஶடன். 
 
ைரங்கன் வபிஶ ந்ரன். ஶஷஜஷத் றநந்ட என தவுண்டன் 
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ஶதணரஷ டுத்ரன். ன் னகத்டக்கு றரில் றற்கரல் ன் னடகுப் 
னநரக ந்ட றன்று வகரண்டரன். அங்ஶக றன்ந ரக்கறஶனஶ, ரன் 
ஷகில் ஷத்றனந் ைரித்றப் னத்கத்ஷ வடரகப் திடித்ட இறேத்டத் 
டெத்றல் ஷத்ரன். டெங்கும் குந்ஷின் ஷகினறனக்கும் 
கறறகறறப்ஷதஷ வ்பவு ஜரக்கறஷரகத் ணிஶ டுத்ட 
அப்னநப்தடுத்டகறஶநரஶர, அட ஶதரன அஷ அப்னநப்தடுத்றணரன். திநகு 
அன் னட ஷகரல் ன் கரல் ைட்ஷடின் ஷதில் ஷகஷ ிட்டு 
ஷஶர டுப்தடஶதரல் ணக்கு ஜரஷடரகத் வரிந்ட. அஷ ன் 
னன்தரக ஶஷஜஶல் ஷத்ரன். 
 
அட என ஷடரி. ரன் சுந்ரஜனுக்கும் ைறத்ரவுக்கும் அன்தபிப்தரகக் 
வகரடுத் ஷடரிகஷபப் ஶதரன்ந என ஷடரி. அஶ கம்வதணிில் வைய்ட. 
அஶ றநனஷடட. அப்னநம் ஶதணரஷ ன் ஷகில் வகரடுத்ட 
‚றேடங்கள்‛ ன்நரன். 
 
ணக்கு என்றுஶ னரிில்ஷன. ‚ன்ண றே?‛ ன்று ஶகட்ஶடன். 
 
‚ன் திரினள்ப ைரங்கனுக்கு அன்தபிப்ன‛ ன்று றேடங்கள்.‛ 
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புயிக்கட்டம் - எஸ். ாகிபேஷ்ணன் 
 
அன் ஷககள் தின்னநரகக் கட்டப்தட்டினந்ண. ன்ஷணச் சுற்நறறம் உள்ப 
னநவபிில் தணி இநங்கறக்வகரண்டினப்தஷப் தரர்த்டக்வகரண்டினந்ரன். 
றட்ைற றட்ைறரக வண்ஷ தடர்ந்ட றம்னகறன்நட. குபிரின் குத்ரல் 
டீுகள் கூட உனரநத் வரடங்குகறன்நண. ைறப்ன ரற ஏட்டு டீுகள் 
ஷபவுகள் இநங்கும் வம்தர டீ்டின் வைங்கற்கஷப ஈரக்கற வநறக்கச் 
வைய்கறன்நண. னென்று வனக்கறம் திரினேம் னஷணில் இனந்ட அந் 
ஷரணம். அஷணத் ி அந் ஷரணத்றல் இப்ஶதரட 
றன்றுவகரண்டினப்தஷ இண்டு ங்கள்ரன். அன் ஷககள் னங்ஷக 
த்றல் கட்டப்தட்டினந்ண. உடு வடிக்க அஷணனேம் குபிர் தற்நறக் 
வகரண்டினந்ண. உநக்கற்ந ரன்ஶகரறவரன்று கக்! கக்! ன்நதடி 
வனில் அஷனந்ட வகரண்டினப்தஷப் தரர்த்டக் வகரண்டினந்ரன். 
ரன்ஶகரறின் அஷைவு வனஷஶ ைனணம் வகரள்பச் வைய்கறநட. 
 
ீறம் தின்ணிில்ரன் றனர வபிப்தட்டினக்கறன்நட. னகத்றல் ைரினேம் 
ஷனிஷ ீக்கக்கூட ஷககஷப அஷைக்க னடிரட. வகு றரகஶ 
கட்டிினந்ரர்கள். னங்ஷக த்றல் கரய்கள் ைஷட ைஷடரகத் 
வரங்குகறன்நண. னக்கபின் ரஷட ஶறு. னென்று வனினுள்றம் ன் 
ஶதரக்கறல் அஷனகறநட கரற்று. ல்னர ஜன்ணல்கறம் அஷடக்கப்தட்டினந்ண. 
ரணம் ீனம் இனண்டு கனத்ட வடித்தடிஶ கர்கறநட. னங்ஷக த்றன் 
தட்ஷடஷப் ஶதரன அனும் த்ஶரடு ஶைர்ந்ட ஶதரினந்ரன். த்றன் 
இஷனகள் ிஷன அஷைத்தடிினந்ண. உடம்தின் அடிதட்ட கரங்கபில் 
ஈக்கரற்று னகுந்ட ஶஷண வகரள்ப ஷக்கறன்நட. ன் கரல்கஷபப் 
தரர்த்தடிஶ றன்றுவகரண்டினந்ரன். கரற்று டெக்கற நறப்தட்ட 
ஏஷனப்வதட்டிஷ அறுக்கும் ைப்ம் ஶகட்டதடிஶ இனந்ட. ைரபிின் 
இனறம், வரடர்ந் னனம்தறம் ஶகட்கறன்நண. அன் உடம்தில் இண்டு 
றும்னகள் இநங்கத் வரடங்கற இனந்ண. னங்ஷக த்றன் னக்கபின் 
அடிில் உநங்கறக்வகரண்டினந் ஶஜரடி றும்னகபரக இனக்கக்கூடும். கறுத், 
கட்டுகட்டரண ிற்ஶநரடு றும்னகள் அன் வற்நறில் ந்ட றன்று 
த்றன் உனம் றடீவண ரநறிட்டட ஶதரனத் றஷகப்தஷடந்ட, கலஶ 
இநங்க றின்நற அஷனத் வரடங்கறண. வகுஶகரக னகத்றன் 
தப்தில் றும்னகள் ஊர்ந்ட கரட றஶ ஶரபில் இநங்கற, றனம்தவும் 
னகத்டக்ஶக ந்ண. றும்திஷண எனஶதரடம் இத்ஷண அனகறல் 
கண்டஶில்ஷன. டேட்த ைலகனம், உனண்ட கண்கறரக அற்நறன் 
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அஷனச்ைல் ீிரகறன்நட. உடல் னறேடம் றும்தின் திடிில் ைறக்கற 
ைறனறர்த்ட ஶதரனரகறட. அன் இச்ஷைின்நறஶ னகம் சுனங்கற 
ிரிகறன்நட. இண்டு றும்னகறம் டேண்ி கரல்கபரல் னகத்ஷப் 
தற்நறக்வகரண்டு கர்கறன்நண. றின்நற ீண்டும் த்றன் கறஷபகஷப 
ஶரக்கற கர்ந்ண றும்னகள். 
 
இந் இின் ைறன ி ஶங்கறக்கு னன்ன அன் கூட ஈ ஏடுகஷபப் 
தற்நற இப்தடித்ரன் கர்ந்டவகரண்டினந்ரன். அப்ஶதரஶ கரற்நறல் குபிர் 
இனந்ட. சுர் சுரகக் கடந்ட ஶற்கு ஷபைனறல் அன் இில் 
ஶதரய்க்வகரண்டினக்கும் ஶதரட னைிக் வகரடிகபில் னக்கள் இில் 
னத்டிடுஷப் தரர்த்ரன். தின்தணிக் கரனத்றல் ஶகட்தரற்ந னைிக் 
கரய்கபின் ீட இஷனகள் தடர்ந்ட ஷநக்கறன்நண. ரய்கறம் கூட அடங்கற 
ண்ில் னகத்ஷப் னஷத்ட உநங்குகறன்நண. அன் இடுப்தில் இனந் 
சூரிக் கத்றஷ உனி சுரில் தடர்ந் வகரடிகஷப வட்டிதடிஶ 
டந்ரன். சுர்கள் வதரடறினந்ண. தின்கட்டில் உன ஷத் 
ரணிங்கள், வகரத் ஶகரறகள் அற்றுக் கரய்கறன்நண. ீர்த்வரட்டிகபின் 
ைனணற்ந ீர், ட்ைத்றங்கஷபக் கரட்டிக்வகரண்டினந்ட. ன் னகத்ஷனேம் 
அறல் தரர்த்டக்வகரண்டரன். ைரக்குப் தடுரக்கள் வரங்கும் வரறேத்றல் 
இநங்கும்ஶதரட ரடுகள் ிறத்டக்வகரண்டுரன் இனந்ண. ரங்கு கல் 
றஶ நற ஏட்டின் ீட உட்கரர்ந்ட வகரண்டரன். வல்ன கர்ந்ட 
நறடம், ஷரணத்றன் னங்ஷக ங்கறம், ஶக் ஶகரினறன் 
ிக்கூண்டும், கண்ரடி ஜன்ணல்கறம் வரிந்ண. இண்டடுக்கு ஏட்டுச் 
ைரிினுள் னநரக்கள் இனக்கறன்நர ணப் தரர்த்ரன். ஏட்ஷட றறத்ட 
டந்ரல் னநரக்கள் ிம்ற குல் றேப்திிடும். த்டெசுகள் அடர்ந் அந்ப் 
வதரந்றல் னநரக்கள் இல்ஷன. குனி னட்ஷட வன்தட்டட. வகு 
அனட்ைறரகவும் ஷரிரகவும் ஏட்டின் ீட உட்கரர்ந்றனந்ரன். 
 
அன் நறினந் டீ்டில் வதண்கள் ட்டுஶ இனந்ரர்கள். அந் டீ்டில் 
வகரடுக்கல் ரங்கல் வரக்கம் ப்ஶதரடம் உண்டு. ஆண்கள் ரம் என ரள் 
சூறக்குப் ஶதரய்ிடுரர்கள்.  இன்று அட வரிந்டரன் ந்றனந்ரன். 
 
குணிந் கண்ரடி ஏடு றரக உள்ஶப தரர்த்ரன். கறுப்ஶதநற ஷ 
வரிந்ட. அஷநின் என னெஷனில் ிபக்கு ரிந்டவகரண்டினந்ட 
ஶதரறம்; வபிச்ைம் ஷக்கு னடம் ஶதரடரக இனந்ட. கறக்கு ஏடு 
என்ஷந டுத்டிட்டரல் உள்ஶப இநங்கறிடனரம். ஏடு ைரிரகச் 
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வைரனகப்தட்டினந்ட. கத்றஷக் வகரடுத்ட வம்திணரன். ஏடு உஷடதட்டட. 
தரற ஏட்ஷடக் ஷகில் டுக்கும்ஶதரட றர் ரடிினறனந்ட னஷண ரி 
அடுத் ஏட்டில் டந்ட. ரஷனச் சுனட்டிதடிஶ அஷணப் தரர்த்தடிஶ 
ஶதரணட. உஷடதட்ட ஏட்டின் றஶ கரற்று குனகுனவணப் னகுந்ட 
வீடங்கும் றஷநகறநட. ிபக்கறன் வபிச்ைறல்ஷன. அன் ஈ ஏடுகஷபப் 
தற்நற உள்ஶப இநங்க ற வைய்ட வகரண்டினந்ஶதரட, றர்தரரல் ஷக 
ஷத்றர்டே ஏடு உஷடந்ட. றேம் னன்ன ரிஷைரக ஏடுகள் உஷடனேம் 
ைப்த்டடன் உத்றனறனந்ட டீ்டினுள் ிறேந்ரன். 
 
வதண்கள் ைப்த்டடன் றேந்ட வகரண்டரர்கள். னெத்ள் கஷத் றநந்ட 
வனில் கத்றதடி ஏடிணரள். வனில் அம் ஶகட்கும் னன்ன றேந்ட 
ஏட னன்நரன். ரஶர அன் கரல்கஷபக் குநற ஷத்ட ஊனு கம்ஷத 
ைீறணரர்கள். கரல்கள் டங்கத் வனில் ிறேந்ரன். ரய்கபின் டெக்கம் 
கஷனந் கஷப்னம், குந்ஷகபின் அறேஷகவரனறனேம் ஶகட்கத் வரடங்கறண. 
 
அன் ஷனிஷநப் தற்நறினந் கம் என ைரபிினுஷடரக 
இனந்ட. அரிக்ஶகன் ிபக்குகறடன் ந் ைறனர் டெத்றல் 
வநறத்டக்வகரண்டினந்ரர்கள். வதரிள் ஏடும் ஶதரட ள்பி 
ஶகரறக்கூட்டினறனந் குஞ்சுகள் ஷனேம் அநறரட ஶத் 
வரடங்கறினந்ண. னகத்டக்கு றரகத் ீக்குச்ைறஷக் கறறத்டக் 
கரட்டிடம் அன் கண்கஷப னெடிக் வகரண்டரன். ஏங்கற அஷந ிறேந்ட. 
ஆள் அஷடரபம் சுனதரகக் கண்டுிட்டரர்கள். வதண்கள் கஷனர 
உநக்கத்டடன் அிழ்ந் ஶைஷனகஷபக் கட்டிக்வகரண்டினந்ரர்கள். 
திடரிஷப் திடித்டத் ள்பிதடி அஷண ஷரணத்றனறனக்கும் னங்ஷக 
த்றல் கட்டி ஷக்கக் கூட்டிப் ஶதரணஶதரட, ப்ஶதரடஶ 
உநங்கறக்வகரண்டினக்கும் குனடன் றேந்ட ஷஶர ிைரரித்தடி அனகறல் 
ந்டவகரண்டினந்ரன். அன் குல் இவுப் னச்ைறகபின் அறுதட்ட ைப்த்ஷ 
ஞரதகப்தடுத்றண. உநங்கற ரய்கஷபத் றட்டிதடிஶ ந்ரன் குனடன். 
 
றஷந தனம், ங்கன ஷத்றனப்தரக ல்ஶனரனம் ம்திக்ஷக 
வகரண்டினந் அந்க் குனடன், ன் தடுக்ஷகிஶனரன் ல்னரற்ஷநனேம் 
ஷத்றனந்ரன். ப்ஶதரடம் உநங்கறதடிக் கறடக்கும் அன் குல் கைப்னம் 
திசுதிசுப்னம் வகரண்டினந்ட. அனகறல் ந்ட அன் னகத்றல் ில்கஷபப் 
தறத்ட அஷனனேம் குனடணின் ில்கள் ண்னறேின் வபிஷப் ஶதரன 
இனந்ண. அசூஷைரக இனந்ட. வதனனெச்சு ிட்டதடிஶ றட்டிணரன் 
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குனடன். ணிஶ டீ்டுக்குப் ஶதரகும்ஷ ஶதைறதடிஶ டந் குனடனுக்குப் 
தின்ணரல் அஷணத் ள்பிக் வகரண்டு ந்ட னங்ஷக த்றல் கட்டிணரர்கள். 
 
அம்ரின் தின் எபிந்ட தரர்த்டக்வகரண்டினந் ைறறுறகபில் எனத்றஷ 
அன் தரர்த்தடிஶ இனந்ரன். அள், அம்ரிடம் ‚கள்பப்த, ன்ணஶ 
தரக்கரன்‛ ணச் ைறடங்கறணரள். ைறறுறின் னகத்ஷ ஶைஷன ஷநத்டக் 
வகரண்டட. உநக்கம் கஷனந் இண்டு ைறறுர்கள் த்றன் றஶினந் 
கல்னறல் உட்கரர்ந்ட அஷணப் தரர்த்தடிஶ இனந்ரர்கள். எடிைனரண, 
கன்ணம் எட்டி உனத்ஷ கள்பன் ண அர்கள் எனஶதரடம் றஷணவு 
வகரண்டறல்ஷன. அன் ஷனிர் ைரி குணிந்றனந்ரன். கரஷனில் 
ஶதரலீஸ் ஸ்ஶடனுக்கு அஷணக் கூட்டிப் ஶதரகும்ஶதரட உடன் ஶதரக 
ஶடவண ைறறுர்கள் ஶதைறக் வகரண்டரர்கள். கூட்டம் கஷனந்றனந்ட. 
அந்ச் ைறறுர்கஷப டீ்டுக்குள் ிட்டிிட்டுப் வதரிர் கல்னறல் 
உட்கரர்ந்ட ைறகவட் திடித்டக் வகரண்டினந்ரர். டீ்டுப் வதண்கள் 
அறத்தடிஶ கஷனந்ட ஶதரகும்ஶதரட அன் ஷணிின் ைரல் வகரண்ட 
எனத்ற கூட அந்க் கூட்டத்றல் கஷனந்டஶதரணரள். டீ்டில் ிபக்ஷகப் 
வதரிரகத் டெண்டிிட்டு உநக்கம் னம்ஷ அர்கள் இணிப் 
ஶதைறக்வகரண்டினப்தரர்கள் ணத் ஶரிட. 
 
ைறகவட் னஷக அன் னகத்ஷச் சுற்நறட. ரக்கறல் ைறகவட் சுஷ ரஶண 
ஊநறட. கரற்ஷநக் கறறத்டக்வகரண்டரன். டீ்டில் இந்ஶம் ஷணி 
உநங்கறினப்தரள். அறக்குக் குந்ஷகள் ஶல் ப்ஶதரடம் ஆஷைரன். 
ட்டு னைரகறனேம் குந்ஷில்ஷன. இப்ஶதரடம் ைறறு வதண்ஷப் ஶதரன 
ரன டீ்டினரட றனஷகச் சுற்நறக் வகரண்டினப்தரள். அறக்கு றகச் 
ைறநற கண்கள். அள் வதட்டிில், உனர்ந் ரம்ன டல் கறடப்தட கூட 
ஶணர ஞரதகம் னகறநட. 
 
றடீவண ற்தட்ட அறர்வன்று ஊர் அடங்கரஶனரன் இனந்ட. அந் 
இண்டு றும்னகள் அன் ஷனக்கு னடம், ஶஶனறுடரகஶ 
அஷனந்ண. தணி கரல்கபின் அடிில் இநங்குஷ உர்ந்ரன். தநஷகள் 
டவும் அஷடர ரக இனந்ட. 
 
கட்டி ஷக்கப்தட்ட அனுக்குக் கரனரக ரரட எனர் ட்டும் 
ஷரணத்றல் இனக்கனரம் ணப் ஶதைறக் வகரண்டரர்கள். ப்ஶதரஶர தன 
னடங்கறக்கு னன்ன திடிதட்டு கட்டி ஷக்கப்தட்ட கள்பன் எனன் 
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உடுகள் வடித்ட, குபிர் ரங்கரட வைத்டக் கறடந்ஷ ரனம் இன்னும் 
நக்கஶ இல்ஷன. அந் ம் இப்ஶதரறல்ஷன. வதண்கபின் தத்ரல் 
வட்டுப்தட்டுப் ஶதரணட. 
 
ஆணரல் இநந்டஶதரண கள்பன் இவல்னரம் கடுஷரக னணங்கறணரன். 
றடீவண வநற ந்ட ஶதரனக் கத்டரன். த்ஷஶ ைரய்த்டக்வகரண்டு 
ஏடுதன் ஶதரன னெர்க்கம் வகரள்ரன். ைங்கபில் ரஶண தனனடன் 
ஶதைறக்வகரண்டட ஶதரன ஶதைறக்வகரண்டினந்ரன். அப்ஶதரடம் ல்ன 
தணிக்கரனம். டரட்டம் அற்ந வனக்கள். அன் குபிஷ ஶதஷ 
ிட்டுட ஶதரன இவல்னரம் றட்டிதடி இனந்ரன்.  அன் ைப்ம் 
ஏய்ந்ட இநந்டஶதரணஶதரட ஊரில் வம்தர அடர்ந்ட ஶதரினந்ட. னென்று 
ரள்கறக்கு அன் உடல் ஊரிஶன கறடந்ட. ஆள் அஷடரபம் ஶடி 
வற்குப்தக்கம் ஶதரணர்கறம் றனம்திிட்டரர்கள். அன் னடகறல் ஶபின் 
உனத்ஷப் தச்ஷை குத்றினந்ரன். அந்க் கள்பன் ரவன்று வரிஶ 
இல்ஷன. அஷண அந் ஊர்க்கரர்கஶப ஶைர்ந்ட ரித்ட ந்ரர்கள். அற்குப் 
திநகு அந் னடம் ஊரில் கடுஷரண ண்ரீ்ப் தஞ்ைம் ந்ஷனேம், 
ஊரின் தன டீுகபில் ஶள் உறர்ந்ஷனேம் கண்டரர்கள். அந் டங்கற 
கரல்கள் வதண்கபின் ஞரதகத்றனுள் னஷனேண்டினந்ட வடுங்கரனரய். 
 
அன்திநகு இப்ஶதரடரன் அர்கள் இன்வணரனஷணப் திடித்றனக்கறநரர்கள். 
கரறக்கரினந்ட ஏர் இடத்றல் றற்கரல் டப்தடம், ஷககஷப 
வைரடுக்கறக்வகரள்டரக இனந்ரன். அன் ில்கபில் தரம்ன 
ஶரறறட்டினப்தட அனுக்குத் வரிந்ட. கரறக்கு இனந்ன் 
ைங்கபில் அன் அனகறல் ந்ட ஷனிஷப் தற்நறத் டெக்கற னெச்சு 
னகறநர ணப் தரர்த்டக்வகரண்டரன். தணி அறகரணடம் கரல்கரனும் 
ஶதரய்ிட்ட தின்ன அன் ட்டும் றன்நறனந்ரன். 
 
ிறத்றனக்க இனக்க தைறனேம் ரகனம் அறகரகறக்வகரண்ஶட ஶதரணட. 
அந்ச் ைறறுர்கள் இன்று இவு உநங்க ரட்டரர்கள் ன்ஶந ஶரிட. 
 
அன் ைறறுணரகினந்ஶதரட உநங்குஷ ிடவும் ஊர் 
சுற்றுறஶனரன் ினப்தப்தட்டரன். உநங்குரினும் கரட்டுவபிின் 
ஶகரில் தடிகபிஶனர, ஷக்ஶகரல் ஶதரரில் னண்ஶடர உநங்க ினம்திணரன். 
அய்ரின் தக்கனம் அப்தடிஶ இனந்ட. ஊரில் கறஷடஶதரடும் கலரரிகள் 
னம் கரனத்றல் அய்ர அர்கஶபரடு கரட்டில்ரன் ங்குரர். அனும் 
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உடன் ஶதரரன். கலரரிகறடன் கரட்டில் உநங்கும்ஶதரட 
அறைக்கணவுகபின் ஊற்று கைறந்ட வதனகத் வரடங்கும். கலரரிகள் 
அய்ரவுக்குப் தந்ரர்கள். 
 
கரட்டில் ைரப்தரட்டு னைற ரநறிடும். றனர வபிச்ைத்றல் னறல் அய்ர 
தறவணட்டரம் னனற கட்டம் ஷரர். ல் ஶகரடுகள் கட்டரகும். 
கலரரிகள் அஶரடு ிஷபரட தந்ரர்கள். ைறக்குபம் கலரரி 
அய்ரஶரடு ிஷபரடிணரன். அய்ரவுக்குப் னனறகள். கலரரிக்கு ஆடு. 
னனறரட்டம் வரடங்கறட. அய்ரின் னனறகபரல் என ஆட்ஷடக் கூட 
வரட னடிில்ஷன. ஆடுகள் னனறஷ அஷடத்டிட்டண. றே ஆட்டம் 
வரடர்ந்ட னனறகஶப அஷடதட்டண. கலரரி வஜித்டக் வகரண்ஶட இனந்ரன். 
ட்டரட ஆட்டத்றல் கலரரி ற்வைனரக அய்ரின் கண்கஷபப் 
தரர்த்ரன். ஶகரதனம் குஶரனம் வகரண்ட அந் கண்கள் னனறஷ 
ஞரதகப்தடுத்றண ட்டரட ஆட்டத்றல் ஶண்டுவன்ஶந னனற, ஆடுகஷப 
வட்ட ற தண்ி ஆடிணரன் கலரரி. அய்ரவுக்குக் ஶகரதம் அறகரணட. 
‚ிட்டுக் வகரடுத்ட ிஷபரட ஶண்டிறல்ஷன‛ ண அட்டிணரர். 
அஷடதட்ட என னனற ட்டுஶ றஞ்ைறஶதரட கலரரி ஆட்டத்ஷ 
றறுத்றிட்டு ல்னற கரதி ஶதரடத் வரடங்கறணரன். 
 
டெத்றல் கறஷட ஆடுகள் ஷ தரர்த்ட அஷைற்று றன்நண. அய்ர 
அஷடதட்ட னனறகஷபப் தரர்த்தடிஶ இனந்ரர். வனப்ன கல்னற றன்று 
வடித்ட வைத்ஷகபில் ரிட. னரகரண றல்கள் ஶரன்நற 
ஷநந்ண. ல்னற ரஷட வகரறத்ட. சூடரக ல்னற கரப்திஷக் 
குடித்டிட்டும் அய்ர ஶரற்றுத்ரன் ஶதரணரர்.  கலரரி ஆடுகறக்கு டுில் 
உநங்கப் ஶதரணரன். அனும் அய்ரவும் னனறக்கட்டத்றன் தக்கஶ தடுத்டக் 
கறடந்ரர்கள். ிஷபரட்டில் னனறரக ரநறினந்  கற்கள், இப்ஶதரட 
வறும் கற்கபரக இனந்ண. அய்ரவுக்கு உநக்கம் வகரள்பஶ இல்ஷன. 
னண்டுவகரண்ஶட இனந்ரர். 
 
கலரரி ஆடுகறக்குள் தடங்கற னம் உனத்ஷப் தரர்த்தடிஶ தடுத்டக் 
கறடந்ரன். அய்ரரன் ஷகில் கத்றஶரடு ஆடுகறக்குள் தடங்கற கலரரி 
தடுத்டக் கறடந் இடத்டக்குப் ஶதரய்க் வகரண்டினந்ரர். ஆடுகள் உடம்ஷத 
வபித்டக் வகரண்டண. ஶகரஷ எறேகும் னெக்ஷக அய்ர ஶல் உைற 
றன்நண ஆடுகள். அய்ர அனகறல் ந்ட றேம்ஶதரட, கலரரி ஆடுகஷப 
ிட்டுட ஶதரன றர்ப்தக்கம் சூ! சூ! ணக் குல் வகரடுத்ரன். கத்றஷ 
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இடுப்தில் வைரனகறக்வகரண்டு அய்ர, ீப்வதட்டி ஶகட்டதடிஶ, இன்வணரன 
ஆட்டம் ஶதரடனரர ணக் ஶகட்டரர். அன் அந் இடத்றஶன அய்ர கரனறல் 
ிறேந்ட, ‚டம் ப்தர டந்றனந்ர... ன்ணிச்ைறனங்க. திஷக்க ந்ன்‛ 
ணக் கும்திட்டு றேந்ரன். அய்ர அஶணரடு உட்கரர்ந்ட வகரண்டரர். 
ிடினேம்ஷ கலரரி ன் குடும்தத்ஷப் தற்நறஶ ஶதைறக் வகரண்டினந்ரன். 
அன்நறவு ஆற்று னறல் தடுத்டக் கறடந்ஶதரட அடித் ஆட்டுக் 
குட்டிகபின் தரல் ரஷட அனுக்குப் திடித்றனந்ட. 
 
ைறகவட் னஷகனேம் அடங்கறிட்டட. அன் த்ஶரடு ைரிந்ட 
றன்றுவகரண்டினந்ரன். வம்தர தட ஆம்தித்ட, அடுத்றனக்கும் ம், 
டீுகள், ஶக் ஶகரில், ரன்ஶகரற டவும் வரிில்ஷன. ல்னரனம் 
வம்தரினுள் ஶதரய் ிட்டண. த்றன் இஷன இஷனரக வம்தர 
தடிகறநட. குபிர்ச்ைற வகரண்ட ம் அஷைற்று றன்நட. அன் ஷனேம் 
தரர்க்கரனறனக்கக் கண்கஷப னெடிக்வகரண்டரன். தட்ஷட உறர்ந் த்றல் 
ஈம் குனகுனவண ஊனகறன்நட. 
 
அஷடக்கரல் ிட்டுப்ஶதரண ஶகரறக் குஞ்சுகள் வம்தரில் 
ரட்டிக்வகரண்டு ைப்ஷடகறன்நண. அன் பர்ந்ட ஶதரினந்ரன். வல்ன 
ரன் த்றனுள் னகுந்டிட்டட ஶதரனவும், ல்னரக் கறஷபகறம் 
ன்ணிடறனந்ஶ கறஷபக்கறன்நண ணவும் உர்வு வகரண்டரன். இப்ஶதரட 
த்றன் னண்டுகறம், வடிப்னம், அஷைற்ந ன்ஷனேம் அனுக்கு 
டக்கத்ஷஶ ந்ண. ன் ஷககள் கட்டப்தடரல் உஶ 
அஷைத்டக்வகரண்டினப்தரகத் ஶரிட. 
 
த்றன் ிறு றநந்ட அனுள் னகுந்டவகரண்டட ஶதரன்றும், தசுஷச் 
ைரறுகள் ன் உடவனங்கும் ஏடுரகவும், வகு தரடகரப்தரண இடத்றனுள் 
ரன் தடங்கறனேள்பரகவும் உர்ந்ரன். உடல் தனன் அறந்ட வங்கும் 
ீண்டட. ஊரின் உத்டக்கு ிரதகம் வகரண்டினந்ட ம். அண்ரந்ட 
தரர்த்ஶதரட ஆிக்கக்கரண இஷனகறம், கரய்கறம் ிஶரரகத் 
ஶரன்நறண. னங்ஷக இஷனகஷபச் வைரனகறக்வகரண்டு ஶட்ஷடக்குப் 
ஶதரணன் ஞரதகம் றனம்திட. 
 
ஶட்ஷடக்குச் வைல்றம் அய்ரின் தின்ன உடம்தில், ஷனில் 
இஷனகஷபக் குத்றக்வகரண்டு டஷ ஶட்ஷடரடி, வனச் சுற்நற 
னம்ஶதரட அறுதட்ட ஶகரறின் த்ம் வனவங்கும் றட்டுறட்டரகப் 
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தடினேம். 
 
ஆகரைம் கூட இப்ஶதரட கனங்கற த்த் றட்ஷடப் ஶதரனச் ைறநறக் 
வகரண்டினந்ட. ஈம் றம்தத் வரடங்க, உடல் டண்டு உநக்கத்றனுள் 
இறேத்டக் வகரண்டினந்ட. ஶர என னள்பிில் தணி ைறல்னறட அன் 
உநக்கம் வகரண்டரன். டவும் அப்ஶதரட றஷணில் இல்ஷன. வில் 
தட்டஶதரஶ றஷணவு ந்ட. 
 
அந்ச் ைறறுர்கள் இனனம் றரில் உட்கரர்ந்றனந்ணர். ைறறுர்கபில் 
எனணிடம் அணின் சூரிக் கத்ற இனந்ட. அஷக் கரட்டி ற்நர்கஷப 
றட்டிக் வகரண்டினந்ரன். ஷரணம் திகரைரகற, ம் அஷண 
வபிஶற்நறட ஶதரல் றறநற றன்நட. ஊரின் அஷப்ஶத ரநறினந்ட. 
அஷணக் கூட்டிப் ஶதரக ந்றனந் ஆட்கள் குபித்ட, தடித் ஷன 
ரரிினந்ரர்கள். த்றல் ைரிந்றனந் அன் ஷனஷ றறனந்ட 
தரர்த்தடி ஶதைறக்வகரண்டரர்கள். 
‚கறநங்கறப் ஶதரி கறடக்கரன். கஞ்ைறத் ண்ி வகரடுத்டத்ரன் கூட்டிட்டுப்  
ஶதரகனும்.‛ 
ைறறுர்கபில் எனன் ஶகரக ஏடி ண்ரீ் வைம்னம், கஞ்ைறனேரக 
ந்ரன். ஷனேம் குடிக்க னடிில்ஷன. ிற்ஷநப் னட்டிட. வதண்கள் 
ைறறு குந்ஷகறக்குக் கள்பப் தல் கரட்டிக்வகரண்டினந்ரர்கள். வில் 
நறினந்ட. இில் தரர்த் னகங்கள் ல்னரம் ரநறினந்ண. அஷண 
வன றரக டத்றக் கூட்டிப்ஶதரகும் ஶதரட ரய்கள் குஷனத்தடி 
தின்வரடர்ந்ண. அன் வன ரண்டும்ஶதரட றனம்தி ந் ஷரணத்ஷப் 
தரர்த்ரன். 
 
ம் வினறல் றன்நறனந்ட. இினறனந்ட கலஶ இநங்க றற்றுத் 
றரிந் இண்டு றும்னகள் ஶகரக த்றல் இநங்கத் வரடங்கறண. அன் 
ஷன இனந் இடம் ந்டம் றஷகப்தஷடந்ட றன்று வல்னக் கரல்கஷப 
கர்த்ற ஊர்ந்ண. ம் ன் உனில் இனப்தரக உர்ந்டம் ஶகரக 
இநங்கறத் ஷில் ஶதரய்க் வகரண்டினந்ஶதரட அர்கள் ஊஷக் கடந்ட 
ஶதரினந்ரர்கள். சூரின் உச்ைறக்கு ந்றனந்ட. 
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ஓடி கால்கள் – ஜி.நாகாஜன் 

 

அஷ ி ஶத்டக்கு னன்ணரகஶ அந்ச் சூரி வப்தம் அஷணத் 
ரக்க ஆம்தித்டிட்டட. ல்னரந்ட கறடந் அன், வப்தத்ஷ 
ிட்டுடஶதரன உடஷன அஷைக்கவும் ஷனஷத் றனப்தவும் னன்நரன். 
ஷனஷத் றனப்னறல் அவ்பவு கடிணம் இல்ஷன. கறேத்ட ன்நரகத்ரன் 
இங்கறற்று. உடனறல்ரன் என ிஷநப்ன. அஷணக் கறேத்டக்குக் கலஶ, 
இறேத்டக் கட்டிப்ஶதரட்ட ரறரி ைற்று னறந்ட உடல் றனம்த னன்நஶதரட, 
இண்டு னங்கரல்கறம் வதரனிண ‘அப்தர!’ ன்று வைரல்னற னறஷத் 
ித்டக் வகரள்டஶதரன. 

உடல் ைறநறட ஶம் அஷைற்றுக் கறடந்ட. இனதட ஆண்டுகபரட 
னறேறிறம் தரஷநிறம், இண்டு ஷககறக்கு ஆரக ணிணின் றகப் 
னர்கரனக் கனிகபின்நற ஶவநஷனேம் வகரள்பரல் இற்ஷகஶரடு 
னட்டி ஶரற, ஶவநந்ப் தனஷணனேம் கரரல் என ஷத்றன் 
உறுறஷப் வதற்றுிட்ட உடல். கறுத்ட வன்ஷஷ இந்டிட்டு, 
அற்குப் தறனரக என தரடகரப்தரண னட்டுத் ஶரஷன ரழ்க்ஷகப் ஶதரரில் 
கறஷடத் ற்வநரன ைறறு ித்ரகக் வகரண்டுிட்ட உடல். அவ்வுடனறல் 
இற்ஷகக்கு ரநரக, ஆங்கரங்கு ஷககபிறம், னத்றறம், 
ினரப்தக்கங்கபிறம் டிப்னகள். ரிக்கம்ஶதரல் உஷநந்டிட்ட கலற்றுகள். 
ஆங்கரங்ஶக கறுப்ன ரிக்ஶகரடுகள் ைறன இடங்கபில், குநறப்தரக ரர்தில் ரற 
ந்ட வைன்டிீட்டர் அகனத்றல் டங்கள் இடுப்னக்குக் கலஶ அறேக்கஷடந் 
ஶட்டி. உங்கறக்குச் ைற்றுக் கூரி தரர்ஷ இனந்ரல், உடனறன் 
னங்கரல்கள் ைற்றுப் தனத்ட இனப்தடஶதரல் ஶட்டிக்கு ஶஶனனேம் 
வரினேம். ஶறம் அஷ ைறநறடம் அஷைரஶனஶ கறடக்கறன்நண. 

சூரி எபி என னொதரய் அபவுக்கு ட்ட டிில் உடனறன் ஷகஷ 
ட்டிட. அன் இக்கத்றல் என ிஷபரட்டுத் ன்ஷ இனந்ரறம், 
அன் னகத்றல் வைம்ஷ, ரறத் கடுஶதரல் கறத்ட. உடல் கறேத்ஷ 
அஷைத்ட; கண்கஷப ிறத்ட. என வதனனெச்சு உடஷனக் குறக்கறற்று. ர 
நண்டட. ‘ண்ரீ்!’ உடல் கத்றிட்டட. உடல் அணரிற்று. 

‛உம்…ண்ி‛ அன் வைிகறக்குள் எனற னகுந்ட. றனம்திப் தரர்த்ரன். 
னரக்கப்தின் கம்திகறக்கு அப்தரல் என ஶதரலீஸ்கரர் றன்றுவகரண்டினந்ரர். 
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‛அய்ர, வகரஞ்ைம் ண்‛ீ – உடல் னஷநிட்டட. 

ஶதரலீஸ் ஸ்ஶடணில் இனந் வடனறஶதரன் ி அடிக்கடும் ஶதரலீஸ்கரர் 
ஃஶதரனுக்கு ஏடிணரர். ைறநறட ஶம் ஶர ஶதச்சு. திநகு ஶதரலீஸ்கரர் என 
தடீிஷப் தற்ந ஷத்டக்வகரண்டு ரற்கரனறில்.  ‚அய்ர, வகரஞ்ைம் ண்ி 
ரங்ஷகய்ர. ிச்சு ைரகடம்னு வஷணச்ைறனக்கலங்கபர?‛ 

‛…வற‛ டிஷச் சுற்நறக்வகரண்டு ஶதரலீஸ்கரர், தடீிஷத் டெக்கற 
நறந்டிட்டு, ரற்கரனறினறனந்ட குறத்ட றேந்ரர். 

‛னெட ஶதர் ைலட்டுக் கறபிஞ்ைறனக்குஶ இன்ணிக்கு. அஷி ஶம் 
ஶதரினந்ர உன்ஷண ன் ஶதரய் ப்தடிக் கண்டுதிடிச்ைறனப்தரன்? ைந்ஷ 
ரள் ஶஶந….! ீ ன்ண ரனெல்ரறர திடிச்ைறக்கனரம்னு ிட்டுட?‛ 

ணினுக்கு சுனக்வகன்நட. அன் என ஷகற. ப்தி ஏட னன்ந ஷகற. 
ைட்ட எறேங்கு ைக்றகஶபரடு அன் ஶரறணரன். ஶதரடரண சுந்றம் 
இல்னரல் அன் ிஷபவு இட. ர நட்ைற நந்டிட்டட. றஷணவு 
ஶஷன வைய்ட. கரஷன என்தட ிினறனந்ட தத்ட ிக்குள் டந் 
ிதரீம். இிஶனஶ அஷண ஆஸ்தத்றரிக்குக் கூட்டிச் வைன்று, டரக்டர் 
ைர்ட்டிதிஶகட் டுத்ட னரக்கப்னக்குக் வகரண்டு ந்டிட்டரர்கள். கரஷன ட்டு 
ட்டஷக்குத்ரன் றேந்றனப்தரன். சுரர் தத்டப் தன்ணிவண்டு ஷகறகஶபரடு 
அனும் எனணரய் ஶதரலீஸ் ஸ்ஶடணின் தின்னநத்றல் என 
ரழ்ரத்றல் இனந்ஷ உர்ந்ரன். அர்கள் ல்னரனம் ற்கணஶ 
ிறத்டக்வகரண்டு ிட்டர்கள். ஸ்ஶடனுக்குள் வட்டு ஶதரலீஸ்கரர்கள் 
டரடிக்வகரண்டினந்ணர். 

அர்கபில் இனப்தர் வபிஶ ஶதரடம், வபிினறனந்ட னடப் 
ஶதரலீஸ்கரர்கள் னடம், உஷடகள் ரற்நறக்வகரள்டம், தடீி ைறகவட் 
திடிப்தடம், ைங்கபில் கனகனப்தரகவும், ைங்கபில் ரட என்ஷநக் 
கடிந்டம், வதரடரக உக்கப் ஶதைறர்கபரகவும் ைறரித்ர்கபரகவும் 
இனந்ணர். அன் ன்ஷணச் சுற்நறினந் ஷகறகஷபப் தரர்த்ஶதரட 
அர்கள் அஷணனஶ க்குள்ஶபர, வபிினறனந்ட ந்ர்கஶபரஶடர, 
ஶதரலீஸ் அறகரரிகஶபரஶடர ஶதைறண்னம் ைங்கபில் 
ர்க்கறத்ண்னம் இனந்ணர். ரழ்ரத்றல் இனந் வதரி வரட்டி 
றஷந ண்ரீ் இனந்ரறம், அறல் வரடர்ந்ட ண்ரீ் ஷதப்னகபின் 
றஶ வகரட்டிக்வகரண்டினந்ரறம், ஷகறகறம் ஶதரலீஸ்கரனம் ைற்றுச் 
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ைறறுக ினகற றன்று தல் ிபக்குடம், கறேவுடம், தனகரங்கள் 
உண்டுிட்டு ரய் கறேிக்வகரள்டரய் இனந்ணர். அனுக்கு அர்கள் 
ீட ைற்றுப் வதரநரஷ ற்தட்டட. ஆணரல் அட இன்னும் ிர 
ஶதரஷின் ிஷபவு. இற்ஷகில் அனுக்குப் வதரறுஷ கறஷடரட. 
ரித்றனத்றக்கு, அஷணப் வதரறுத்ட்டில் அட என அைறப் தண்ன 
அல்ன. 

ரழ்ரத்றல் என ஶப்தட்டினந் தகுறில் என சுஶரம் சுனண்டு 
கறடந் அன் றேந்ட உட்கரர்ந்டம் ினட்வடன்று றேந்ட 
ரழ்ரத்ஷனேம், ஶதரலீஸ் ஸ்ஶடஷணனேம் திரிக்கும் றஷனக்கு ந்ட 
றன்நரன். வபிஶ கனகனப்தரண கம், கனகனப்தரக ஏடிக்வகரண்டினந்ட. 
அன் றஷனஷக் கடந்ட ஸ்ஶடனுக்குள் கரவனடுத்ட ஷத்ரன். கரனற 
கறபரஸ் டம்பர்கஷபக் வகரண்ட ஶீர் ந்ஶனரடு என ைறறுன் அஷண 
இடித்டக்வகரண்டு ஶதரலீஸ் ஸ்ஶடஷணக் கடந்ட வபிஶ வைன்நரன். 
ைறறுனுஷட கரல்கஷபஶ அனுஷட கரல்கறம் தின்தற்நறச் வைன்நண. 
அஷணஶர ைறறுஷணஶர ரனம் டுக்கில்ஷன. B-4 கரல் 
றஷனத்ஷ ிட்டு அன் ப்தி ிட்டரன். ைறறுறல் கள்பத்ணரகக் 
கனஷக் கைக்கற டிில் ஶதரட்டுக்வகரண்டு, ரட ைறறு ஏஷை 
ஶகட்டரறம், அந்ப்னநம் இந்ப்னநம் றனம்தரட கரற்ஷநக் கறறத்டக்வகரண்டு 
வைல்றம் அம்ன ஶதரன ஏட்டம் ன்று வைரல்ன னடிரதடி ஶகரக 
டப்தரஶண அப்தடிஶ டந்ரன். திநகு…? என ஷக அன் ஶரஷபப் 
தற்நறட, அன் ஏடிட, என னரரிில் னட்டிக்வகரண்டட, திடிதட்டட, 
உஷதட்டட, கட்டுப்தட்டட, ஸ்ஶடனுக்கு இறேத்ட ப்தட்டட, னத்றரல், 
வதல்ட்டரல், னட்ஸ் கரனரல் ஷப் னஷடக்கப்தட்டட. இறுறில் அன் 
திடிதட்டினக்கரிட்டரல் ஶஷன இந்றனக்கக்கூடி இண்டு 
ஶதரலீஸ்கரர்கள் ல்னரந்ட கறடந் அஷண னங்கரல்கபில் னத்றகபரல் 
ரக்கறட. அத்ஷணனேம் அணட றஷணவு ல்ஷனக்கு வபிஶஶ 
றன்றுவகரண்டு உள்ஶப  இடம் இல்னரடஶதரல் ித்ட. 

அனுக்குப் ஶதை ஶண்டும்ஶதரல் ட்டும் இனந்ட. 

‚அய்ர, ண்ி ரங்கய்ர‛ ன்று ீண்டும் ணட ஶகரரிக்ஷகஷ 
னறனேறுத்றணரன். 

‚ண்ிர… ர்ஶநன்‛ ன்று வைரல்னறக்வகரண்டு அப்ஶதரட டினைட்டிில் 
இனந் எஶ அறகரரிரண அர் ைறநறடம் ைறத்ஷப் வதரனட்தடுத்ரட 
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றகவும் சுறுசுறுப்தரக ரழ்ரத்டக்குச் வைன்று என ரபி ண்ஷீக் 
வகரண்டுந்ட அன் னகத்றறம் உடனறறம் ரரிிஷநத்ரர். என ைறன 
இடங்கபில் ைற்று ரிந்ரறம், ண்ரீ் ஶற்கத் க்கரகஶ இனந்ட 
அனுக்கு. 

‚ன்ண ட்ஷடர, ரனக்குக் குபில்?‛ ன்று ஶகட்டுக்வகரண்ஶட என 
ரனறத ஶதரலீஸ்கரன் ந்ரன். 

‚கரஶனஶன ஸ்ஶகப் ஆணரன இல்ஶன. அனக்குத்ரன்.‛ 

‚இந்த் ர… ரணர?‛ ரனறத ஶதரலீஸ்கரன் னரக்கப்னக்குள் இனந் ஷகறஷ 
உற்றுப் தரர்த்தடி வதல்ட்ஷட அிழ்த்ரன். ‚ட்ஷடர வகரஞ்ைம், 
னரக்கப்ஷத வநந்ட ிடுங்க‛ இஷபஞன் உத்ிடுடஶதரன ஶதைறணரன். 

‚ீ எண்ட ைந்ரணம். தவன ல்னர வறுக்கறப் ஶதரட்டரங்க. ைரக் 
வகடக்கநரன். ண்ி ண்னீு அனர்நரன்.‛ 

‛ர.. னெட குடும்தத்ஶரஷ டுத்வனிஶன றறுத்ற இனப்தரன். ீங்க 
கவத் வநங்க ட்ஷடர‛ 

ட்ஷடர ைரிஷக் வகரடுத்ரர். ஷகற அப்தடி இப்தடி அஷைரல் இந் 
ரடகத்ஷப் தரர்த்டக்வகரண்டினந்ரன். னகம் ட்டும் றநந் கின் தக்கம் 
றனம்திட. அவ்பவுரன், கண்ஷச் ஶைர்த்ட ஶரல்வதல்ட்டரல் என 
ைவுக்கடி. ஷகறக்கு ஜரக்கறஷ உர்வு ஶஶனரங்கறட. கண்கஷப 
னெடிக்வகரண்டு, இஶனைரகப் தற்கஷப வநறத்ண்ம் அஷைற்றுக் 
கறடந்ரன். அப்தப்தர, னங்கரல்கபில் அப்தடி என றடீர் னற. இண்டு 
ஷககஷபனேம் டெக்கஶர றனப்தஶர னடிில்ஷன. அடி வதநர 
ிக்கட்டு இனந் இடட ஷகஷ ஶண்டுரணரல் ைறநறட அஷைக்கனரம். 
னகத்றறம், கறேத்றறம், ஶரள்தட்ஷடகபிறம் ரநற ரநற அடிகள் 
ிறேந்ண. னகத்றல் ச்ைறல் ிறேந்ட. ற்கும் அன் அஷைில்ஷன. 
இறுறில் னங்கரல்கபில் என னட்டுத்ணரண அடி. ‚அய்ஶர, அய்ஶர‛ 
ன்று அனநறணரன். னெடி கண்கஷபப் வதரத்டக்வகரண்டு கண்ரீ் ந்ட. 
ஷகறஷ கந ஷத்டிட்ட றனப்றஶரடு ஶதரலீஸ் இஷபஞன் வதல்ட்ஷட 
இடுப்தில் கட்டிக் வகரண்டரன். 

இன்னும் எனன்  ஶண்டிினந்ட ஷகறக்குத் வரிரட. ஶஷன 
இந்றனக்கக்கூடி னெரில் இனர்ரன் அஷணப் தரர்த்டிட்டுப் 
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ஶதரினக்கறன்நணர். னென்நரன் ரற்தட ரகறினந் ’டூ ரட் ைறக்ஸ்’ 
அறகம் ம்ன டம்னகறக்குச் வைல்னரட்டரர். அரிடம் என னக்ட்ரின் 
ைர்ட்டிதிஶகட்  கறஶஶடர, தி கறஶஶடர வரிரட. இனந்ரல் ஶல் 
னம்தடிஷ  றரரண னஷநிஶனஶ ைம்தரறத்ரர். னஞ்ைம் ஷகனைட்டு 
இற்ஷந ல்னரம் அஷப் வதரறுத்ட்டில் அனுறக்க ரட்டரர். 
இத்றரற ர்ங்கஷப தின்தற்றுதஷ இகவும் ரட்டரர். கரட்டினேம் 
வகரடுக்கரட்டரர். அஶகரகப் திநஷப் தற்நற ரஷத் றநக்கரட்டரர். 
என திபரக் ரர்க் இல்னரட இனதட ன ஶதரலீஸ் ைர்ஷீை 
னடித்டிட்டரர். இன்றுரன் இந்ச் ஶைரஷண. 

அடி, உஷ, அரணம். இன்னும் குஷநர ஶதரஷ. இத்ஷணக்கும் கலஶ 
என ஷகரண ிகரற்ந அஷற. இத்ஷணஷனேம் வதரறுத்டக் 
வகரண்டு ிட்ஶடரஶ ன்ந உள்பரர்ந் க்கபிப்ன. இற்நறன் ிஷபரல் 
உநங்கறக்வகரண்டினந்ரன் ஷகற. னரக்கப்தில் கவு றநந்ட கறடந்ஶர, 
அனுள் ’டூ ரட் ைறக்ஸ்’ டேஷந்ஶர, அஷண ந இநங்கப் தரர்த்ஶர, 
இஶனைரகக் கரனரல் உஷத்ஷஶர அன் உில்ஷன. அஷைரட 
கறடந் உடஷன உற்று ஶரக்கறிட்டு அன் னகரஷ உற்றுக் குணிந்ட 
இண்டு ஷககபரறம் தற்நற இறேத்ரர் ‘டூ ரட் ைறக்ஸ்’. உடல் தக்கரட்டில் 
ைனணறன்நற ஶரக கர்ந்ட. ‘டூ ரட் ைறக்ஸ்‛ அந் உடல் கறடக்கும் 
றஷனனேம், றஷைனேம் ஶர னக்கறத்டம் வதற்நறனப்தடஶதரன தரர்த்ரர். 
அஷறரக அர், உடஷன எனனஷந சுற்நற ந்ண்ஶ ன்னுஷட 
கூர்ஷரண தரர்ஷரல் அன் தன தரகங்கஷபனேம் உற்று ஶரக்கறணரர். 
திநகு ன் ஶஷனஷ கணிக்க ஆம்தித்ரர். 

ஷகறின் உடல், ீண்டஶம் ன்ஷணத்ரஶண உர்வுகபின் 
ைலண்டல்கபினறனந்டம், வநறத்ரக்குல்கபினறனந்டம் தரடகரத்டக் வகரள்ப 
னடிில்ஷன. ிஷில், உடல் வனண்டு இறுகறட. அட ணித்ணிப் 
தகுறகபரகத் டடித்ட. உடனறன் எவ்வரன னெஷனிடுக்கறறம் அப்தடி என 
ரக்குல்; ம்னகஷபச் சுண்டி இறேத்ட ன் இச்ஷைப்தடி வைல்தடரரறு 
னடக்கறிடும். வைரடுக்கு ைஷகஷபக் கவ்ிக்வகரள்றம். 
ட்டுரய்க்கரனறின் திடி இனத்ஷப் தந்டஶதரல் டள்ப ஷக்கும் 
றஷகப்ன. கரடகபிஶன என அஷடப்ன. கண்கஷப றநக்கவரட்டரட டுக்கும் 
ைஷ இறேப்ன. வரண்ஷடின் ஆத்றனறனந்ட ‚ண்ி, ண்ி‛ 
ன்தடஶதரல் உறுல், ரில் டேஷஷத் ள்பிக்வகரண்டு தநீறட்டு ந்ட. 
‘டூ ரட் ைறக்ஸ்’ அஷவல்னரம் னகம் றனம்திப் தரர்க்கில்ஷன. சுிட்ச்ஷை 
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ட்டும் ஆஃப் வைய்ரர். ணக்கு ஶதரலீஸ் டினைட்டி இல்னர ஶங்கபில் 
றகவும் வகௌரண னஷநில் ஶல் னரணம் ரங்கறக் வகரடுத் 
அனஷட னக்ட்ரிக் ஞரணம், அவ்ப்ஶதரட ஶதரலீஸ் ஸ்ஶடன்கபில் 
றன்ைரச் ைறக்கல்கள் ற்தட்டரல் அஷ உடஶண கணிக்கும் ஆற்நனரல் 
அனக்கு ஸ்ஶடணில் ரிரஷனேம் றப்னம் ரங்கறக் வகரடுத் அஶ 
றன்ணநறவு, இன்று ப்திஶரட னன்று ன்ஷண அரணத்றல் 
ஆழ்த்றினக்கக்கூடி ஷகறஷப் தற ீர்த்டக்வகரள்றறம் அனக்கு 
உிறல் ம்தர் டூ ரட் ைறக்மளக்கு உண்ஷிஶனஶ றகவும் 
உள்படங்கற கறழ்ச்ைற. 
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கபேப்பு ில் - தகாணங்கி 
 
னணிம்ர கன் ைறகரைறக்குப் ஶதரய்ிட்டரன். னணிம்ரபின் 
கட்டரத்றணரல் குடும்தஶ ஶதரக ஶண்டிரிற்று. அன் ஶதரகும்ஶதரட 
ில் ரத்ர தட்டத்ஷனேம் ஶைர்த்ட வகரண்டு ஶதரய் ிடில்ஷன. 
அஷவல்னரம் கந்ணிடம் எப்தஷடத்ட ிட்டுத்ரன் ஶதரணரன். 
னணிம்ர கன் ஶதரணரறம் கந்ஶண ஶதரய்ிட்டரறம் ில் ரத்ர 
இனப்தரர். றஜத்ட ிஶன ஶதரய்ிட்டரறம் ில்ரத்ர ைரகரம் வதற்று 
ிடுரர். 
 
ல்னரச் ைறன்ணதிள்ஷபகறக்கும் ில்ரத்ர ஶண்டும். ஶனத்வன 
ஶப்த ஸ்ஶடணினறனந்ட டங்குகறந ில் திரத்ஷ ரரறம் 
றறுத் னடிரட. கந்ணின் கண்டு ஶன் அய்ரவுஷட ைறகப்ன ப்தர் 
ஷகஷ ரட்டிக்வகரண்டு ந்ரஶன ில் றற்கும். 
 
ஆணரல் ைறன்ணப்தரப்தரின் குட்டி ிஷன ப்தர் ஷக கரட்டிரறம் றறுத் 
னடிரத். அந்க் குட்டிில் ப்ஶதரடம் வதரன்ண்டுகஷபத்ரன் 
ற்நறக்வகரண்டு னம். வதரன்ண்டு ிஷனச் வைய்ற்கு கரனறத் 
ீப்வதட்டிகள் ஶண்டும். கரனறத் ீப்வதட்டிகறக்கரக கஷட கஷடரய் 
அஷனந்ரன். ஶரடுகஷப அபந்ரன். கந்ணின் தகல னற்ைறகபரல் கரனறத் 
ீப்வதட்டிகள் ஶைர்ந்டிட்டட. இணி எவ்வரன ீப்வதட்டிக்கும் வதரன்ண்டு 
திடிக்க ஶண்டுஶ. வதரன்ண்டுகள் ப்ஶதரடம் கரட்டிறம் கரட்டுக்குப் 
ஶதரகறந ரன் ஶரன்நறப் தரஷகபிறம் கறஷடக்கும். அற்ஷநப் திடிப்தஶ 
கஷ்டரணட. 
 
இன்னும் தட்டு வத்ஷக்கு வடினர் அண்ரச்ைற டீ்டு குப்ஷதக்குறக்குப் 
ஶதரக ஶண்டும். அங்கு தட்டுத்டி தடங்கறக்வகரண்டினக்கும். 
குப்ஷதினறனப்தவல்னரம் குண்டு ிரன். குப்ஷதஷத் ஶரண்டத் 
ஶரண்ட தட்டு கறஷடத்டிடும். எவ்வரன ீப்வதட்டிக்கும் தட்டு ிரித்ட, 
என ஶஜரடிப் வதரன்ண்டுகஷப வதரண்ட ரப்திள்ஷபரக உட்கர 
ஷத்ட ீப்வதட்டிஷ னெடிணரன். டைல் ைம்தரறக்க ஶண்டுஶ.  அற்கு 
வடினர் அண்ரச்ைறஷத்ரன் திடிக்கடம். ஊரக் கனர் - தச்ஷைக் கனர் - 
ஞ்ைக் கனர் -  ரடர ல்னறக் கனர் டைஷன ல்னரம் றறனுக்குள்பினந்ட 
டுத்டத் னரர். கனர்க் கனர் டைஷனவல்னரம் என்நரக்கற ீப்வதட்டிக்கு 
ீப்வதட்டி இஷடவபி ிட்டு ில் வதட்டிகஷப இஷத்ரன். 
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கந்னுக்குத்ரன் இப்தடிவல்னரம் வதரன் ண்டு ில் வைய் னம். 
ைறன்ணப் தரப்தரவுக்கு ஶ ரட. அள் தரர்த்டக் வகரண்ஶட சும்ர 
இனந்ரள். அண்ணின் எவ்வரன கரரித்ஷனேம் உற்றுப் தரர்த்தடிஶ 
ஷனஷத் ஷனஷ அஷைத்ட ஆஶரறத்ரள். குட்டி ிஷன 
டேணிினரல் வரட்டுப் தரர்த்டக் வகரண்டரள். அட ைறன்ணப்தரப்தரின் குட்டி 
ில். ‘குப்...க்குப்....’ வதன்ந ஊஶனரடு கறபம்தி ிட்டட. ைறவண்டுத் 
ஷில் ைறன்ணப்தரப்தரஷச் சுற்நறச் சுற்நற னகறநட. வதரன்ண்டு ில் 
ஶதரஷப் தரர்த்ட ‘க்கூ... க்கூ’ வன்று ஊடகறநரள், ைறன்ணப்தரப்தர. 
 
இப்ஶதரட கந்ணின் கணவு ிறம் கறபம்தி ிடும். ஊனக்குத் வற்கு 
டெத்றல் ஏடும் றஜத்ட ினறன் ஊல் ஶகட்கும். இந் ஊஶன அஷண 
ங்வகங்ஶகர அஷத்டப்ஶதரய் வரஷனடெ அறைங்கஷபக் கரட்டி அஷண 
ஆச்ைரிப்தடுத்டம். ைறஶணகறக் குனிகஶபரடு தநந்ட வைல்ரய் ரனும் 
ைறநகுகஷப அஷைத்டக் வகரள்ரன். கரற்ஶநரடு தநந்ட ஶதரகும் றகபில் 
ங்கும் ஊனக்கு ஊர் ில் ரத்ரக்கள் இனப்தஷக் கண்டரன். 
அனுக்கரகஶ கரத்றனக்கறந ில் ரத்ரின் குறும்னத் ரடிஷக் 
கண்டடம் ‘க்கறக்’வகன்று ைறரிப்ன உண்டரகற ிட்டட. ரய் ிட்டுச் 
ைறரித்ரன். அனுக்குப் தின்ணரனறனந்ட ரஶர வைல்னரய் ைறடங்கறட 
ஶகட்கவும் றனம்திணரன். அங்கும் ைறன்ணப்தரப்தர றன்நறனந்ரள். அஷண 
ிடரல் வரடர்ந்ட னம் ைறன்ணப்தரப்தரின் ைறன்ண னங்ஷகஷப் திடித்டக் 
வகரண்டரன். அஷப இறேத்டக் வகரண்டு ில் ரத்ரஷ ஶரக்கற 
ஏடிணரன். ஏட ஏட ில் ரத்ரவும் ட்டர உத்றல் தநந்ட 
வகரண்டினந்ரர். கம்னித் ரத்ரஷ ட்டிப் திடிக்கஶ னடிரட. அர் 
ஷநந்ஶ ஶதரய் ிட்டரர். 
 
கந்ணின் ில் கணஷ ஊடுனிப் தரர்ப்தடஶதரல் ைறன்ணப்தரப்தர அஷணப் 
தரர்த்ரள், ஈம் வைரட்டும் னெக்ஷகச் சுறத்டக் கண்ஷச் ைறறட்டிக்வகரண்டு 
ைறரித்ரள். 
 
ைறவண்டுத் ஷில் ஏடும் வதரன்ண்டு ிறக்குள் வதரண்டம் 
ரப்திள்ஷபனேம் வகரஞ்ைறச் ைறரிப்தஷ ல்னரம் ைறன்ணப்தரப்தர ஶகட்டினப்தரள். 
ங்வகங்ஶகர எபிந்றனக்கும் ஊனக்வகல்னரம் வதரன்ண்டு ஶதரகறநஶ. 
ைறன்ணப்தரப்தர ‚ரட்டர, த்ரட்டர...‛ ன்நரள். ஊனக்குப் ஶதரகறந 
வதரன்ண்டிடம் ‚ரனுக்கு ிற.. ரனுக்கு ிற..‛ ன்று ன்ஷணத் ரஶண 
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கரட்டிக் வகரண்டரள். 
 
ைறன்ணப் தரப்தரின் ‘ரனுக்கு ில்’ கறஷடக்கர ிட்டரறம் அபட 
தள்பிக்கூட ரட்கபில் ரனுக்கு ிறக்கரண ண்டரபத்ஷ ஷந்ரள். 
 
தள்பிக்கூடம் ஶதரகும் ஶதரடம் ில்ரத்ர கந்ணின் ரஷனப்திடித்டக் 
வகரண்டுரன் ஶதரணரள். அர்கபின் தள்பிக்கூடத் வனஶ தஷட. 
‘கஶர்....’ வன்ந கனப்ன எட்டிக்வகரள்றம் ஶகரட்ஷடச்சுனம் கரஷ திபந் 
டீுகறஶ இனந்ட. சுனக்கு கலஶ ீபரய் ஏடும் ைரக்கஷடத் றண்டின் 
ஶல் கரல் ஷத்ட டந்ரஶன இந் வகைரல் குங்குகறக்கு டக்கனம். 
ீபரய் டந்டவகரண்ஶட ைறஶனட்டுக் குச்ைறரல் ஶகரட்ஷடச் சுரில் ஶகரடு 
கலச்ைறணரள். ஶகரடுகள் வனஶரடு வனரய் ஶைர்ந்டவகரண்டு ீறம். னக்கு 
றனம்தி ஷபனேம் வபினேம். அடுத்ட டீ்டு சுனக்கு ரவும். இந்க் 
ஶகரடுரன் ைறன்ணப்தரப்தரின் குட்டிிறக்குத் ண்டரபரம். இஷக் 
கண்டடஶ ில் ரத்ரவுக்கு வகரண்டரட்டம் ந்டிட்டட. அனும் 
ஶகரடு ஶதரட்டரன். டனப்திடித் ஆிரல் ஶகரடு இறேத்டக்வகரண்ஶட 
அறர ண்டரபத்ஷ றேறணரன். அணட கணவு ினறன் 
ண்டரபஶ வதரிட.  அற்கரகவும் இணி னதர்கறக்கரகவும் 
ண்டரபம் இனக்கும். ரனம் இஷ அறக்கஶ கூடரட. றணந்றணம் 
தள்பிக்கூடம் ஶதரகும் ஶதரவல்னரம் சுரினறனக்கும் ண்டரபங்கபரய் 
ஷபந்ட வபிந்ட வகரண்ஶட ஶதரணரர்கள். 
 
ஆணரல் ஞரிற்றுக்கறஷக்வகன்று வதரிில் இனக்கறநட. இந் ிஶன 
ைரகஶ ைரகரட. ஞரிறு ிறக்கு குட்டி ில்கவபல்னரம் என்று ஶைனம். 
ஷக்ஶகரஷனத் றரித்டத் றரித்ட கநரக்கற, கறுக்குள் என்று ஶைனம் 
ில். எனர் தின்ணரல் எனரய் இஷந்ட ைட்ஷடஷஶர அஷஞரன் 
கித்ஷஶர திடித்டக்வகரள்படம். ைஷடஷப் திடித்டக்வகரண்டும் ில் 
னநப்தட்டு னம். ப்வதரறேஶர னநப்தட்டு, ங்வகங்ஶகர இனக்கும் 
ஸ்ஶடஷண ஶரக்கற ில்ரத்ர னநப்தடுகறநரர். தின்ணரல் 
இர்கறக்வகல்னரம் ிஶன கறஷடக்கரட. ிஶன நந்டிடும். ிறக்கரக 
கரத்றனப்தட கூட வதனம் க்கரகற வதனனெச்சு ிடுரர்கள். இன்வணரன 
கூட்டம் ிஷனத் ஶடும். அர்கறக்கு த்றில் ில்ரத்ர 
ஶரன்நறிடுரர் ரடினேடன். னடிஷனச் வைய்ட வகரண்டு திரம் 
டங்கறிடும். 
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ில் ஶதரற்கு கந்ன் ைட்ஷடஷ அஷைத்ட ‘வைண்டர’ கரட்டி ிட்டரன். 
அற்குள் ைறன்ணப்தரப்தர திரிகறக்வகல்னரம் றக்கட்டு வகரடுத்ட 
னடித்றனந்ரள். கண்டுஶன் அய்ரின் ப்தர் ஷகஷ டெக்கறக்வகரண்டு 
ஏடின் கஷில் றன்ன ஷககரட்டிரகற,  ஷகஷத் டெக்கவும் ‘ஹ்கூ...’ 
வன்ந ஊஶனரடு ரணவல்னரம் னஷகஷக் கக்கறக்வகரண்டு ில் 
னநப்தட்டட. னறேறஷக் கறபப்திக்வகரண்டு ில் ரத்ர னகறநரர். ஶம்தடி 
ஸ்ஶடணினறனந்ட வனஷத் ரண்டி கரபிங்ஶகரிறக்குப் தின்னநரக 
ஶதரய் ஷபந்ட றனம்தி கம்ரஷ ஶரக்கற ில் ஶதரகறநட. றக்வகட்டு 
ரங்கறக்வகரள்பர னணிம்ர கனும் ரிஷைில் ந்ட 
வகரண்டினந்ரன். அனுக்குத்ரன் கள்ப ில் ிஷபரட்வடல்னரம் 
வரினேம். ில்கர ரத்றரரஷகரல் அனுக்கு ிஷன ீநறச் வைல்ன 
ைறஷகனேண்டு. னணிம்ர கனுக்கு அடிக்கடி ில் திகள் ரறும். 
ஞ்ைறன் டிஷரகவும் ஞ்ைறணரகவும் கஷடைற வதட்டிில் னம் குரய்ச் 
ைட்ஷடக்கரணரகவும் ரநற ரநற னரன். 
 
கந்ன் றடீவன்று ‘ரந்ரன் டீட்டிரன...’ ன்று கரறல் குச்ைறஷ 
வைரனகறக்வகரண்டு ந்ரன். ரிஷைஷ ிட்டு ினகற றன்நதடி றக்கட்டு 
தரிஶைரறத்டிட்டு ீண்டும் ிஶனரடு ஶைர்ந்ட வகரண்டரன். கம்ரய்க் 
கஷஶல் நப்ஶதரகறநட. கஷஶல் நனடிரல் நத்றநறக் 
வகரண்டினந்ட. ஷக்ஶகரல் கறு அந்ட ிடரல் ட்ஷர் கரப்தரற்நற 
ிட்டரன். 
 
இப்ஶதரட ில் கம்ரய் கஷப் னள்ஷபரஷ அஷடந்ட ஷப்தரநற னெச்சு 
ரங்கறட. அந் இடத்றல் னணிம்ர கன் ப்தர் ஷகஷ 
ரட்டிக்வகரண்டு குறுக்ஶக றன்நரன். அஷைரல் ஷககரட்டி ரறரிஶ 
றன்றுிட்டரன். கந்ன் குறத்டக் குறத்ட ஶகரில் ிடிக்கவும் ினறல் 
ந் ரரினத்டப் தண்டரம் ஏடிப்ஶதரய் வைடி வைத்ஷகஷப அள்பிக் 
வகரண்டு ந்ரன். னள்ஷபரனக்கு னஷை ஷக்கஶண்டுஶ. னள்ஷபரர் 
ஸ்ஶடணில் ண்டி வகுஶம் ஷ றற்கும். னஷை னடிந்டரன் கறபம்த 
ஶண்டும். னள்ஷபரஷக் கும்திட்டக் ஷகஶரடு ‘ைரற கரப்தரத்ட... ஆத்ர 
கரப்தரத்ட... அய்ர கரப்தரத்ட... தரப்தர கரப்தரத்ட...’ ன்ந 
னடனடப்னகஶபரடு னள்ஷபரஷச் சுற்நற னம் ில். னென்நரட 
சுற்நறல் னஷை னடிந்டிடும். னஷைின் ஶதரட ஶண்டிக் வகரள்படஶ. 
அன்வநரன ரள் கரபிங் ஶகரிறக்குப் தின்ணரல் டந் அப்தரம்ர 
ிஷபரட்டில் னணிம்ர கனுக்கும் வரனரபி கள் 
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வங்கட்டம்ரறக்கும் திநந் கல்றப்திள்ஷபக்கு ஶதர் ஷக்கும்தடி 
னள்ஷபரஷக் ஶகட்டரர்கள். இப்ஶதரட ஶதர் ிட்டு னடிவும் ைறறு 
ஶங்கரய் உஷடக்க ஶண்டும். வறும் ைறட்ஷடஷ உஷடக்கவும் 
ைறல்றைறல்னரய் ைறறும். அப்ஶதரட ிறம் ைறநறப் ஶதரகும். அனக்கு 
கறஷடத் ைறட்ஷடத் டண்ஷட ரக்கரல் க்கறக் வகரண்டு னைறப்தரர்கள். 
 
கஷடைற ிடித்ட ில் என்று ஶைனம். கந்ன் வைண்டர கரட்டவும் ில் 
னநப்தடும். அடுத் ஸ்ஶடன் உண்டு. ீம்ர ைறன்ணரத்ர ஊனக்கும் 
ஸ்ஶடன் இனக்கும். னள்றச்வைடி ஸ்ஶடன்கபில் ில் றற்கரட. 
 
வனினறனந்ட தரர்த்ரல் வரினேம். கம்ரய்க்கஷ ங்கறக்கு ஊஶட 
ஷநந்ட ஷநந்ட ஶதரகும் ில். றல் னெடிக் கனத்றனக்கும். றற்கறந 
ஸ்ஶடணில் ஆள் இநங்கும். றற்கர ஸ்ஶடணில் ங்கள் அஷைந்ட தின் 
ரங்கும். அடுத் ஸ்ஶடன் ஶரக்கற கர்ந்ட கர்ந்ட கஷடைற ஸ்ஶடஷண 
வனங்கறிடும். கம்ரய்க்கஷ இநக்கத்றல் இநங்கும்ஶதரட ில் ள்பரடித் 
ள்பரடி கனம். கம்ரய்க்குள் கரய் ிரிந்ட கறடக்கும் ீர்ப்தப்தில் 
றந்ட னம் அஷனகஷபப் னரவூம் தரர்த்டஶ ைறன்ணர்கபின் டவுைர் 
அிழ்ந்ட வகரள்றம். எனஷகில் டவுைஷப் திடித்தடி ீர் ிபிம்ன 
ஷக்கும் ந்ட, ல்னரம் கஷபந்ட றற்கறந அம்த்ஶரடு கஷடைற 
ஸ்ஶடணில் றற்கும் ில் றடீவன்று ‘ஷயய்ய்ய்...’ வன்ந 
வதனங்கூச்ைனறல் ைறநறச் ைறன்ணர தின்ணரகற ிடும். அப்ஶதரட ில் 
இனக்கரட. ில்ரத்ர இனக்கரட்டரர். கரரல் ஶதரண ில் கம்ரய் 
ண்ிக்குள் அம்க் கும்ரபடித்ட ஷநனேம். 
 
ஶணர, இப்ஶதரவல்னரம் கம்ரய் தரஷக்கு ில் ரல் 
ஸ்ஶடவணல்னரம் னெடிிட்டட. கம்ரய்க்குள் அஷனடித்ட றன்ணி 
ீர்ப்தப்ஶத கரரல் ங்ஶகர வரஷனந்ட ஶதரணட. 
 
ைறகரைறக்குத் வரஷனந்டஶதரண னணிம்ர கஷண றனம்தவும் 
ைந்றக்கும்ஶதரட ல்னரப் திள்ஷபகறக்கும் ைறன்ணப் வதரன்ண்டுக்கும் 
ைந்ஶரம் னம். ைறரிப்ன னம். ல்னரப் வதரன்ண்டுகறம் ைறகரைறக்குப் 
ஶதரகும். இணினம் ில் ிஷபரட்ஷடவல்னரம் அங்கு 
ஷத்டக்வகரள்ப ஶண்டிடரன். 
 
ஊரினறனந்ட னநப்தட்டுப் ஶதரகும் ைறகரைற ிறக்கு ைறன்ணப் தரப்தர ஷந் 
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ண்டரபம் இல்ஷன. னள்றக்கரட்டுத் டத்ட றில் வதரன்ண்டு 
ில் ஶதரகறநட. ைறன்ணச்ைறன்ண ீப்வதட்டிக்குள் ைறன்ணப்தரப்தரவும் 
ைறகரைறக்குப் ஶதரகறநரள். 
 
கனக்கறனட்டில் டெங்கும் வதரன்ண்டுகறக்குப் திடித்ரண ில் ைத்ம் 
ஶகட்கும். அப்ஶதரட வனில் என கனப்ன ில் ந்ட றற்கும். டீு டீரய் 
கனப்ன ில் றன்று றன்று கனம். ைறன்ணப் வதரன்ண்டுகஷப கூி 
அஷக்கும். இப்தவல்னரம் கனப்ன ிறக்கு னட ட்ஷர்ரன். அன் 
கனப்ன னுைன். ‘க்ஶர்..’வன்று ினறன் றநத்றல் இனந்ரன். அன் ில் 
ரத்ர ரறரிஶ ரடி ஷத்றனந்ரன். டனப்திடித் ரடி குறும்தரய்ச் 
ைறரித்தடி வதரன்ண்டுகறக்கு ஷனஷைத்ட க்கம் கூநறணரன். 
வதரன்ண்டுகஷப ரற்றுஶ சுனதரணட. அன் அஷக்கவும் வதரன் 
ண்டுகள் டெங்கறதடிஶ றேந்டிடும். கனப்ன ினறல் நறக்வகரண்டு 
திரம் டங்கற ிடும். ிறக்கு வபிில் கறடப்தவல்னரம் ிஶனரடு 
ஏடி ரட. ஆணரல் அர்கபின் ஆற றனர ட்டும் அர்கஷபப் தின் 
வரடர்ந்ட னள்றப் தரஷில் அறேட வகரண்ஶட ஏடினம். ினறல் 
ஶதரகும் வதரன்ண்டுகஷபப் திடிக்க னடிரல் தரற றில் 
னள்றக்கரட்டில் ைறக்கறச் ைறநற ிடும். 
 
அங்கு ஶதரணரல் டுக்கரட்டு இனட்டுச் சுங்கத்றல் ீப்வதட்டிகள் 
குிந்றனக்கும். ீப்வதட்டிக்குள் வதரன் ண்டு இனக்கும். அந் கனப்ன 
னுைன் வதரன் ண்டின் உடம்தினறனந்ட ீக்குச்ைறகஷப உனி டுப்தரன். 
டுக்க டுக்க வதரன்ண்டின் உடம்வதல்னரம் ீக்குச்ைறரய் னம். ீஶ 
ீரல் ீக்குச்ைற ந்ட வகரண்டினக்கும். திநகு வதரன்ண்டுகஷபத் 
ீப்வதட்டிக்குள் அஷடத்ட ிடுரன். றனம்தவும் ீப்வதட்டிஷத் றநப்தரன். 
னெடுரன். ஶஷரண ஶதரவல்னரம் ீப்வதட்டிஷத் றநந்ட வதரன் 
ண்டினறனந்ட ீக்குச்ைற டுப்தரன். 
 
வதரன்ண்டுக்ஶக வரிரல் அன் உடம்தினறனக்கும் ண்வல்னரம் 
உறர்ந்ட ஷநந்ட ிடுகறநட. தநப்தற்கு வக்ஷக ஷத்றனக்குஶ அறல் 
வதரட்டுப் வதரட்டரய் றன்னும் தரைறக்கனர் இனக்குஶ. அவல்னரம் ஷநந்ட 
வக்ஷக வண்டும் கனகறச் சுனண்டு வதரன்ண்ஶட கனத்ட னகறநட. 
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தமந்து ேிரிபம் கிறலன் - சுதஷ்குா இந்ேிஜித் 

 
TCX 6838 ன்ந ண்டள்ப ன் ஸ்கூட்டரில் ினரண்டிஷப் தரர்க்கச் 
வைன்று வகரண்டினந்ஶன். ைரஷனின் இனனநனம் வன்ணந்ஶரப்னகறம், 
ல்வபிகறம் ரநறரநற ந்ட வகரண்டினந்ண. ினரண்டி ன் 
ண்தன். ஏடும் ஆற்நறன் கஷகபில் ினரண்டித்ஶர் குடும்தத்றற்குச் 
வைரந்ரண வன்ணந்ஶரப்னகள் இனக்கறன்நண. வன்ணந்ஶரப்னக்குள் ஏர் 
அகரண டீும் அர்கறக்கு இனந்ட. அஶகரக ினரண்டி ட்டுஶ 
அங்கு இனப்தரன். அன் குடும்தத்றணர் ஊனக்குள் குடிினந்ணர். 
வன்ணந்ஶரப்ன டீ்டினறனந்ட என கறஶனர ீட்டர் வரஷனில் என 
கள்றக்கஷட அங்ஶக அிஷ ீன் கும்ன கறஷடக்கும். ஆற்நறல் வகு ஶம் 
குபித்டிட்டு ினரண்டிின் ஶரப்ன டீ்டில், ரங்கற ஷத்றனந் 
கள்ஷபக் குடித்டிட்டு அிஷ ீன் கும்னச் ைரப்தரடு னடித்டத் றனம்தி 
னட ஆணந்ரண அனுதம். 
 
ைரஷனில் ஏர் உனம் ண்டிஷ றறுத்டம் ஷைஷகனேடன் ஷகீட்டி றன்று 
வகரண்டினந்ட. ைற்று அனகறல் ந்டம்ரன் றன்றுவகரண்டினக்கும் உனம் 
இந்றஜறத் ன்று வரிந்ட. ஸ்கூட்டஷ றறுத்றஶணன். ினரண்டிஷப் 
தரர்த்டிட்டு னம் றில் ன்னுஷட ஶரட்டரர் ஷைக்கறள் தறேஷடந்ட 
றன்று ிட்டரக இந்றஜறத் கூநறணரன். ற்வைனரக ரன் ந்ட 
ல்னரகப் ஶதரிற்று ன்றும், வக்கரணிக்ஷக ணட ண்டிில் ஶதரய் 
அஷத்ட னரகவும் கூநறணரன். ‘உன்னுஷட ஶரட்டரர் ஷைக்கறறக்கு 
ரன் கரனர?’ ன்று ஶகட்ஶடன். ‘அந் ஶரட்டரர் ஷைக்கறஷப னும் 
டுத்டச் வைல்ன னடிரட. அப்தடி ஏர் ஶகரபரறு. ீ இங்கு கரத்றனக்க 
ஶண்டரம். அஶர வரிகறநஶ ஏர் இடிந் டீு அடஷ டந்ட 
வைன்றுிட்டு ர. வதரறேட ஶதரகும்’ ன்று கள் ரைஷணடிக்க கூநறணரன் 
இந்றஜறத். ‘ற்கு அங்ஶக ஶதரக ஶண்டும்?’ ன்று ரன் ஶகட்டற்கு, 
‘ஶதரய்ப் தரர் வரினேம்’ ன்நரஶந ன் ஸ்கூட்டஷ ரங்கறக் வகரண்டரன். 
அன் ஸ்கூட்டஷ ஸ்டரர்ட் வைய்னேம்  ஶதரட ஞரதகம் ந்ட. ினரண்டி 
ஶரப்ன டீ்டில் இனக்கறநரணர ன்று ஶகட்ஶடன். ினரண்டி, வன்ஷண 
ங்கறக்கு உம் ஷக்கும் ஶஷனஷச் வைய்ட வகரண்டினப்தரகக் 
கூநறிட்டு இந்றஜறத் கறபம்திணரன். ல் வபிஷப் தரர்த்ஶன். ைற்று 
டெத்றல் இடிந் டீு வரிந்ட. அஷ ன் தரர்க்கச் வைரல்கறநரன் ன்று 
ணக்குப் னரிில்ஷன. ஶதரய்ப் தரர்க்கனரம் ன்று ஶரன்நறட. 
வன்ணந்ஶரப்ஷதனேம், கறர்கள் றற்கும் ல்கஷபனேம் கடந்ட அந் 
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இடத்றற்குச் வைல்ன ஶண்டும். டக்க ஆம்தித்ஶன். வன்ணந்ஶரப்ஷதத் 
ரண்டி ல்ப்னகபில் வைல்றம் ஶதரட ணக்குத் டுரற்நரக 
இனந்ட. இண்டு வதரி னபி ங்கறம் இடிந் டீும் றடல் ஶதரன்று 
கரப்தட்ட அந் இடத்றல் இனந்ண. ஆள் அற்ந இடம். ரன் இடிந் 
டீ்ஷட ஶரட்டறட்டுக் வகரண்ஶட உள்ஶப ஜரக்கறஷ உர்வுடன் 
டேஷந்ஶன். 
 
உஷடந்ட கறடந் சுர்கபின் ீட நற றன்று உள் அஷநஷ ஶரக்கறஶணன். 
உத்றம் என்ன குறுக்கரக ிறேந்ட கறடந்றனந்ட. உள் அஷநின் 
ஜன்ணஷனப் தரர்த்டம் ணக்குத் றகறல் ற்தட்டட. டனப்திடித் ஜன்ணல் 
கம்திகஷபப் திடித்டக்வகரண்டு றஷனத் தரர்ஷனேடன் என கற உனம் 
றன்றுவகரண்டினந்ட. றஷனத்றனந் கண்கள் அஷைந்ட ன்ஷண ஶரக்கறண. 
ஷதத்றம் ஶதரன ணக்குத் ஶரன்நறட. உள் அஷநின் ரைனறல் கறடந் 
வைங்கற் குினறன் ீட நற றன்று அந்க் கற உனம் ன்ஷண 
ஶரக்கறட. குபித்டப் தன கரனம் ஆகறினக்கும் ஶதரன அப்தடி ஏர் அறேக்குத் 
ஶரற்நம். அடர்ந் வள்ஷபத் ரடி, ீஷை, ஷன னடிகறக்கறஷடஶ 
கண்கள் அஷைந்ட வகரண்டினந்ண. 
 
கறன் ன்ஷண ஶரக்கறக் ஶகட்டரன். ’ீ ரர்?’ ரன் ன் வதஷச் 
வைரன்ஶணன். ‘ீ வள்ஷபக்கரன் உபரபிர? உண்ஷஷச் வைரல், ரர் 
ீ?’ ன்நரன் கறன். ணக்கு என்றும் னரிில்ஷன. ‘ந் 
வள்ஷபக்கரன்?’ ன்ஶநன். ‘ந் வள்ஷபக்கரணர? அன்ணிஷண எப்னக் 
வகரண்ட டஶரகறர ீ?’ ன்நரன் கறன். ‘அன்ணின் ஶதரணட 
உங்கறக்குத் வரிரர?’ ன்ஶநன். கறன் ன்ஷணச் ைற்றுஶம் உற்றுப் 
தரர்த்ரன். ‘அப்தடித்ரன் ைறனர் வைரல்கறநரர்கள். ஆணரறம் ம்னடரன் 
ைறரக இனக்கறநட. ம்தி வபிஶ ந்ரல் றனம்தவும் சூடு ஷத்ட 
ிடுரர்கஶபர ன்றுரன் இப்தடித் றரிந்டவகரண்டினக்கறஶநன். 
அன்ணிர்கபின் சூழ்ச்ைறஷனேம், ரட்ைண்ற்ந ன்ஷஷனேம் ரன் ன்கு 
அநறந்றனக்கறஶநன். அணரல்ரன் ரன் ஶரைறத்டக் வகரண்டினக்கறஶநன்.’ 
ன்நரன் அன். 
 
‘ீங்கள் வ்பவு கரனரக ஷநந்றனக்கறநரீ்கள்?’ ன்று ஶகட்ஶடன். ‘தன 
னடங்கள் ஆணட ஶதரன்ந உர்ஷ ற்தடுத்க் கூடிஷ அந்ப் தத்ட 
ரட்கறம்!’ ன்நரன் கறன். ‘தத்ட ரட்கள் ன்தட ன்ண கக்கு?’ 
ன்ஶநன். ‘தத்ட ரட்கள் ன்தட ஏர் னேகம்ரன். 1942 ஆகஸ்டு 18-ந்ஶற 
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திடிதட்டு, என தத்ட ரட்கஷபப் தன னடங்கபரகக் கறத்ஶன். தத்ட 
ரட்கள் ன்தட தன கரனம் ஆண ரறரி, தன கரனம் தத்ட ரட்கபரக ீண்டு 
வகரண்ஶட வைல்கறன்நட. தத்ட ரட்கபிறம் ரன் க ஶஷணில் 
இனந்ஶன் ன்தஷ அநற ஶண்டும். ன் ண்தர்கஷபச் ைறத்றஷில் 
இந்ஶன் - இஶர தரர் சூடுதட்ட கரங்கஷப....’ ன்று ைட்ஷடஷக் கட்டி 
வஞ்ஷைனேம் னடஷகனேம்  கரட்டிணரன். குறுக்கும் வடுக்குரகச் சூடுதட்ட 
டுக்கள் குனொரகக் கரட்ைற ந்ண. 
 
ரன் கறஷண அச் வைரன்ஶணன். ‘ீங்கள் ன்ஷணக் கண்டு அஞ்ை 
ஶண்டரம். ரன் உங்கள் ண்தன். ீங்கள் வபிஶ னரம். அன்ணின் 
இங்கு இல்ஷன ன்தடரன் உண்ஷ’ ன்ஶநன். ‘அன்ணின் இங்கு இல்ஷன 
ன்நரல் சுதரஷ் ைந்றஶதரஸ் ந்டிட்டரர? 1941 ஜணரி 26-ந்ஶற டீ்டுச் 
ைறஷநினறனந்ட ப்தித் ஶதரஸ் ந்ட ிட்டரர? அரிடறனந்ட கடிம் 
வகரண்டு ந்ரல் ரன் ஷநினறனந்ட னரம். றரினர கரஸ்கறஸ் 
ரரட்டில் ரன் அஷச் ைந்றத்டப் ஶதைறினக்கறஶநன். ஶதரஸ் அன்று 
ஶகரதத்றறம் னத்த்றறம் இனந்ரர். ரன் றகவும் வகரந்பித்டப் 
ஶதரினந்ஶன். அர் ன்ஷணச் ைரரணப்தடுத்டம் ஶரக்கறல் ஶதைறணரர்.’ 
ன்நரன் கறன். 
 
ரன், ஶதரஸ் இநந்டிட்டரகக் கூநப்தடுஷக் கூநனரர ன்று 
றஷணத்ட, திநகு கூநரல் ஶதச்ஷை ரற்றும் ிரக, ’ீங்கள் ந்க் 
கட்ைறில் ஶைர்ந்றனந்ீர்கள்?’ ன்று ஶகட்ஶடன். அற்குக் கறன், ரன், 
ைங்கய்ர, வதனரள் ஆகறஶரர் ரரைரற ஷனஷில் இங்கும் 
ஷனஷநவு இக்கத்றன் னக்கற உறுப்திணர்கபரகச் ஶைர்ந்ஶரம். ீங்கள் 
வதஷக் ஶகள்ிப்தட்டினக்கனரம்’ ன்று வைரல்னற ‘னேதரத்’ ன்ந வதஷ 
கைறரகச் வைரன்ணரன். ரன் அந்ப் வதஷக் ஶகள்ிப்தட்டினப்தரக 
கைறத்ஷக் ஶகட்கும் வதரறுப்தில் ரனும் தரஷண வைய்ஶன். 
 
’குறரம் ஶதரஸ் ன்ஷணத் ணிப்தட்ட னஷநில் கர்ந்றனந்ரர். அறுதத்ட 
ரன்கு ரட்கள் உண்ரிறனந்ட இநந் ஜீன் ஶதரஸ், ைறட்டகரங் 
ரடத் பரடப் தரைஷநஷச் சூஷநரடி சூர்ர வைன் ஆகறஶரர் 
ங்கள் அஷணஷனேம் ஈர்த்றனந்ரர்கள். இற்ஷநவல்னரம், ன் 
வைரல்கறஶநன் ன்நரல் ீண்டகரனரகறிட்ட தத்ட ரட்கபில் 
இற்ஷநவல்னரம் தனர் நந்றனக்கனரம். தனனக்குத் வரிரஶனஶ 
இனந்றனக்கனரம். தனனக்கு இட்டினற றன்று வகரண்ஶடினக்க ஶண்டும் 
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ன்று ஶரன்நறக்வகரண்ஶடினக்கும். ஶறு ிங்கள் றஷணினறனக்கரட. 
னேதரத் தற்நற உங்கறக்கு ன்ண வரினேம்?’ ன்நரன் கறன். 
‘ஷனஷநவு இக்கம் ன்று ீங்கள் வைரல்றம்ஶதரட அட தற்நற ிதங்கள் 
ணக்கு ப்தடித் வரினேம். அஷப் தற்நறக் ஶகள்ிப்தட்டினக்கறஶநன் 
ன்தஷத்ரன் ரன் ற்கணஶ கூநறிட்ஶடஶண’ ன்ஶநன். 
 
'வைரல்கறஶநன். னேதரத் ரர ைரற ஷனஷில் டங்கறட. 
வதங்கரஷனச் ஶைர்ந் அஜரய் ஶதரஸ் ன்தனக்கும் அனக்குறஷடஶ 
வரடர்ன இனந்ட. ரனும், ன் ண்தர்கள் ைங்கய்னம், வதனரறம் 
அஷத் ஶஶகரட்ஷடில் ஏரிடத்றல் கைறரகச் ைந்றத்ஶரம். ங்கள் 
ீட அனக்கு ம்திக்ஷக ற்தட்டட. அந் ம்திக்ஷக வரடர்ந்ட - ரன் 
றகுந் டிச்ைல்கரன் ன்தடரன் உங்கறக்குத் வரினேஶ. கரட்டுக்குள் 
ஶதரலீஸ் தட்டரபத்றடறனந்ட, ைரஶரன் ஆர்ணரல்டிடறனந்ட ரன் ட்டும் 
ப்தித்ட ந்ட ட்டுஶ ன் டிச்ைஷனக் கரண்திக்கரர? அடகூட ப்ன. 
அறர்ஷ்டம் ன்றுரன் வைரல்ன ஶண்டும். ரகணரறு தரனத்ஷ ரங்கள் 
ஷத் குண்டுரன் கர்த்ட. சூப்திண்டு வதஞ்ைறஷணச் ைங்கய்ர்ரன் 
சுட்டுக் வகரன்நரன். ைங்கய்ர் கரங்கறஸ் கட்ைறிறம் இனந்டவகரண்டு 
னேதரத்றறம் உறுப்திணரக இனந்ரன். ரங்கள் கைறரகக் கூடி என 
இடத்றல் ஷநந்றனந்ஶதரட ங்கஷபப் ஶதரலீஸ் சுற்நறக் வகரண்டட. 
வதனரள் ல்ஶனரனம் இநந்ட ிடனரர ன்று ஶகட்டரன். திநகு ரங்கள் 
ஷகரகற ீறன்நத்றன் னெனம் சுந்ற உர்ஷ க்கறக்கு 
உனரக்கனரம் ன்று றஷணத்டக் ஷகரஶணரம். அட ன்ண ைந்ர்ப்தம் 
ன்று வரினேல்னர. கரந்ற ஆகஸ்டு 8-ந்ஶற வள்ஷபஶண வபிஶறு 
இக்கத்ஷ ஆம்தித்றனந்ரர். ரங்கள் 18-ந்ஶற ஷகரஶணரம். ஆணரல், 
ரங்கள் ஶதரலீஸ் ஸ்ஶடைனுக்ஶகர ீறன்நத்றற்ஶகர வகரண்டு 
வைல்னப்தடில்ஷன. ங்கள் கண்கஷபனேம் ஷககஷபனேம் இறுகக் கட்டி 
அிழ்த்ணர். கரடு ஶதரனத் ஶரன்நறட. திநகு கரல்கபில் ினங்கு 
ஶதரட்டணர். ஶதரலீஸ் அறகரரி ஆர்ணரல்டு ங்கறனந்ஶர ந்ரன். அன் 
ந்டம், ங்கஷபத் ணித்ணிஶ த்றல் கட்டிணர். அற்கு னன் ங்கள் 
ஆஷடகஷப அிழ்த்ட ிட்டணர். ஷகில் ஷத்றனந் னத்றிணரல் 
னனறல் ரங்கள் தரர்க்க, வதனரஷப அடித்ரன். னற வதரறுக்க 
னடிரல் வதனரள் அனநறஷ ரங்கள் ஶகட்டுக் வகரண்டும், தரர்த்டக் 
வகரண்டுறனந்ஶரம். ஷக ஏய்ந்டம் ைரகரைரகத் ண்ரீ் குடித்ட 
ஏய்வடுத்ரன் ஆர்ணரல்டு. வதனரபின் னகம், உடம்வதல்னரம் டிிணரல் 
அடிதட்டு ஙீ்கறச் ைறந்றனந்ட. னறில் னணகறக் வகரண்டினந்ரன். 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      439 
 

ஏய்வடுத் தின் ைங்கய்ஷ அடித்ரன். ன்ஷண அடிக்கும் னஷந 
னற்குள் ரன் இநந்டிட ஶண்டும் ன்று றஷணத்ஶன். ஆணரல் 
இநக்கில்ஷன. ைங்கய்ஷ அடித்ட    ஏய்வடுத் தின் ன்ணனஶக ந்ட 
ன்ஷண அடித்ரன். அஷப் ஶதரன்நவரன இம்ஷைஷ உங்கபரல் கற்தஷண 
தண் னடிரட. னறஷ அனுதிக்கரல் இநந்டிட ஶண்டும் ன்று 
ணம் ினம்திட. னறில் உிர் டடித்ட. அப்தடிஶ ங்கஷப 
ிட்டுிட்டு ஆர்ணரல்டும் அட தட்டரபனம் வைன்றுிட்டண. னறில் 
ங்கறக்குப் ஶதசுட கூட இனர கரரிரகறிட்டட. தைற வகரன்று 
வகரண்டினந்ட. ர நட்ைறில் வரண்ஷட ித்டக் வகரண்டினந்ட. இவு 
னறேக்கக் குபிர் தங்கரகத் ரக்கறட. ஶஶர னச்ைறகள் உடம்தில் 
ஊர்ந்ண. உிர் ைலக்கறம் ஶதரக ஶண்டும் ன்தஶ திரர்த்ஷணரக 
இனந்ட. சூடு ரங்கறத்ரன் ஆக ஶண்டும் ன்று இனக்கும் ஶதரட ன்ண 
வைய்ட? அடுத் ரள் ஆர்ணரல்டு தட்டரபத்டடன் ந்ரன். ைரகரைரக 
ைறகவட் திடித்டக் வகரண்ஶட வனப்ஷத உனரக்கச் வைரன்ணரன். ஷகஶரடு 
வகரண்டு ந்றனந் இனம்னக் கம்திஷ அறல் தறேக்கக் கரய்ச்ைச் 
வைரன்ணரன். அன் கரரிம் ல்னரம் தற்நறன்நற றரணரக இனந்ட. 
ஆத்றப்தட்ஶடர, ஆஶைம் வகரண்ஶடர கரரிம் வைய்ில்ஷன. றகவும் 
றரணரக கரய்ச்ைற  இனம்னக் கம்திஷ டுத்ட ந்ட ைங்கய்ரின் 
உடம்தில் இறேத்ரன். கஷடைறரக ைங்கய்ரின் ிற்நறல் குத்றணரன். ஏர் 
அனநனறல் ைங்கய்ரின் கறேத்ட ைரய்ந்ட. உிர் ஶதரக ஶண்டும் ன்று 
ன்ஷணநறரட அைரகவும் ஶகரகவும் திரர்த்றத்டக் 
வகரண்டினந்ஶன். ஆர்ணரல்டு கம்திஷ வனப்தில் கரய்ச்ைக் 
வகரடுத்டிட்டு,  ஏய்வடுத்டக் வகரண்டினந்ரன். திநகு ைரகரைரக 
றேந்ட, அஷ டுத்ட வதனரபின் ிற்நறல் ரநற ரநறச் வைரனகறணரன். 
அற்குப் திநகு கம்திஷக் கரய்ச்ைக் வகரடுத்டிட்டு ஏய்வடுத்ரன். தின் 
கம்திஷ ரங்கறக்வகரண்டு ன்ஷண ஶரக்கற ந்ரன். அன் னகத்றல் 
அப்தடி ஏர் அஷற ழ்ந்ட. ன் உிர் றேந்ட அன் குல்ஷபஷ 
ஶரக்கறப் தரய்ந்ட. திநகு சூன்த்றற்குள் உிர் சுனண்டட. கம்திின் 
இறேப்தில் அனநறஶணன். உடம்வதல்னரம் ரிந்ட. ைரகரைரகக் கம்திிணரல் 
ன் உடனறல் ஶகரடுகள் ஷட ஶதரல் இறேத்ரன். உிர் அனநறத் 
டடித்ட. ைற்று ஶத்றல் ஶகரடுகள் ஷட றன்நட. கண்கஷபத் 
றநந்ஶன். ைரகரைரக ைறகவட் திடித்டக்வகரண்டு ஆர்ணரல்டு 
றன்நறனந்ரன். தின் ைறகவட்ஷடக் கலஶ ஶதரட்டுிட்டுத் ன் தட்டரபத்டடன் 
ரகணத்றல் வைன்றுிட்டரன். ன்ஷண ன் வகரல்னரல் ிட்டுச் வைன்நரன் 
ன்று வரிில்ஷன. றஷணவுகள் ங்கறக் வகரண்டினந்ண. உிர் ைரகத் 
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டடித்டக் வகரண்டினந்ட. ரஶர ஶதரலீஸ்கரர் வள்ஷபரக இனந்ரர். 
ரணத்றனறனந்ட ந் வள்ஷபப் ஶதரலீமர அல்னட இஶசுரர ன்று 
வரிில்ஷன. ன் கட்டுகஷப அிழ்த்ரர். ன் கரல் ினங்குகஷப 
உஷடத்ரர். டிில் கறடத்ற, ரில் ீனொற்நறணரர். னந்ட ஶதரட்டரர். ன் 
கரனஶக திரச்ைறத்ம் ன்நரர். ஶதரர்ஷரல் ஶதரர்த்றணரர். ரணத்றல் 
தநந்ட ஷநந்ட வைன்நரர். திநகு ஶரன்நறணரர். ணக்கு உவூட்டிணரர். 
ஷநந்ரர். ஶரன்நறணரர். என ரள் ஷநந்ஶ ிட்டரர். த்ஶரடு 
றேந்ஶன். வகு டெம் டந்ட, திச்ஷை டுத்ட உண்டு, அந்ப் னற 
இடத்றல் ஏர் அைரங்க ஆஸ்தத்றரிில் ஶைர்ந்ஶன். ன்ஷண ரனக்கும் 
வரிில்ஷன. ரணத்றனறனந்ட ந் வள்ஷபப் ஶதரலீஸ் அல்னட 
இஶசுரர் ணக்கு அப்தடி ஏர் தரடகரப்ஷத அபித்றனந்ரர். அஷ 
ன்ணரல் வபிரகப் தரர்க்க னடிில்ஷன. ‘ஷநந்றன’ ன்நரர். ரனும் 
ஷநந்றனக்கறஶநன். இன்னும் ஷநந்டவகரண்ஶடினக்கறஶநன். சுந்றத் 
ரய் வற்நற வகரண்ட தின் னரம் ன்நறனக்கறஶநன்.’ கறன் ஶதச்ஷை 
னடித்டிட்டு வநறத்டப் தரர்த்டக்வகரண்டினந்ரன். 
 
திநகு றேந்ட, ‘உன்ணிடம் வைரன்ணஷ ரரிடனம் வைரல்னரஶ. ரன் 
ஷநப் ஶதரகறஶநன். ரரிடனம் வைரல்னரஶ’ ன்று றேந்ட ன்ஷணப் 
தரர்த்ட னங்கனரக ிறத்டப் தரர்த்டக்வகரண்டினந்ரன். திநகு  ‘னகறஶநன்’ 
ன்று வைரல்னறிட்டு ல்கபினூஶட ஏடி, தரர்ஷினறனந்ட ஷநந்ரன். 
 
ரன் றஷகத்ட றன்நறனந்ஶன். கண்டவல்னரம் கணர அல்னட றஷணர 
ன்ந திஷ ற்தட்டட. ணம் டரக இனந்ட. ைறந்ஷணிஶனஶ 
வன்ணந்ஶரப்ஷதனேம் ல்வபிகஷபனேம் கடந்ட ைரஷனக்கு ந்ஶன். 
ைரஷனில் ன் ஸ்கூட்டர் ட்டும் றன்நறனந்ட. ைரி ஸ்கூட்டரிஶனஶ 
இனந்ட. இந்றஜறத் ன்ஷணச் ைந்றத்டம் ன் ஸ்கூட்டஷ ரங்கறச் 
வைன்நடம் உண்ஷரணர ன்று ைந்ஶகம் ற்தடும் தடிரக ஸ்கூட்டர் 
ைரினேடன் றன்று வகரண்டினந்ட. ைரஷனில் எனனம் இல்ஷன.  
 
புேி பார்தல, 16-30 ஜூன் 1993 
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பங்கில் குபேத்து - ேிலீப்குார் 

 
வகரனம்தஸ் அவரிக்கரஷக் கண்டுதிடிப்தற்கு னன்ஶத ஶகரஷினறனந் 
ஷல் கஷடகபில் ரக்கூனற னஷந அல்தடுத்ப்தட்டினந்ட. 
றன.கறனஷ்ரஜறரவ் கஷடிறம் அப்தடித்ரன். 
 
ரரரம் ிரக்கறஷ ட்டி-தரஸ் ில் ’குஶனதகரனற’, ‘குனகள் 
ரஷ’ ஶதரன்ந எப்தற்ந ‘றஷக்கரிங்கஷப’ இண்டரட ஆட்டம் 
தரர்த்டிட்டுக் கணவுக்கன்ணிகபின் றட்ைறகஷப ணத்றற்குள் ஆனறங்கணம் 
வைய்ட, றங்கறஷக் கஷநதடிச் வைய்ட வகட்டுப்ஶதரய்க் வகரண்டினந் 
அஶகம் கஷடப் ஷதன்கஷபப் ஶதரனத்ரன் ரனும். அண்ன் 
வைன்ஷணக்கு ஏடித்வரஷனத்ரிற்று. அக்கரஷ ீனகறரிில் என ஸ்ஶடட் 
ரஶணஜனக்குத் ரஷ ரர்த்ரகறிட்டட. அக்கரின் அகு அறக்குக் 
வகரஞ்ைம் அறர்ஷ்டத்ஷனேம் கூட்டிக் வகரடுத்ட. ம்திக்கு ம்தட னொதரில் 
என வடிஶட் ஃதரக்டரிில் ஶஷன. ணக்குத் றன கறனஷ்ரஜறரவ் 
கஷடில். 
 
நறவய்கறந ஶரங்கச் வைட்டிரர்கள் அறகரகப் னங்குகறந றரகரஜ 
னடீறில் இட்னற ிற்கும் என ிஷச் வைட்டிச்ைறின் டீு. 
கட்டடிறக்குக் கபங்கம் கற்திக்கறந என ிஶணரரண கர்ப்தக்யம் 
அட. இனஷபக் கறறத்ட உள்ஶப டேஷந்ரல், இனதத்ற ரற றல் 
அப்தரஷ இந் அம்ர வள்ஷபிந்ட ஶகரட்டுனரய்ச் ைஷந்ட 
கரப்தடுரள். ஆஜரனுதரகுரினந் அப்தர னென ிரற னற்நற 
ஆைணரினறனந்ட த்ம் கைறக்கைறக் கநற அந்க் கஷடைறக் கநல் ன் 
ரற ட ணத்றல் டுரய்ப் தறந்டிட்டட. அந் ரட்கபில் 
அம்ரின் அறேகுல் கூஷினறனந்ட அடிதட்டுச் ைரினேம் கரகத்றன் 
றேங்கறண கஷஷனப் ஶதரல் இனக்கும். இன்றும் அக இஷச்ைனற்ந 
அஷறரண இவுகபில் அந்க் குல் ப்ஶதரரட உிர்த்வறேம். 
 
றன கறனஷ்ரஜற ரவ் ரத்றர். குள்பம், குண்டு றஷந வகட்ட 
ரர்த்ஷகள் ஶதசுரர். றஷநக் குடிப்தரர் ன்நரறம் வரறனறல் 
தடுகறல்னரடி. இன் ிஷபரகஶ வள்ஷபக் கர கவனக்டர்கறக்கும் 
அறகரரிகறக்கும் றகவும் வனக்கரணரக என கரனத்றல் றகழ்ந்ரர். 
ல்னேத் ீன் கறங்கரங்குக்கு ‚சூட்‛ ஷத்ட அன் கச்ைறத்றல் அந் 
ரீன் ங்கற, உற்ைரகத்றல் றன ரஷ, குந்ஷஷத் டெக்குடஶதரல் 
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ஷனக்கு ஶல் உர்த்றக் வகரஞ்ைற ிட்டுப் ஶதரணடம், வதனந்ஷனர் 
கரரஜர்க்குக் கர்ச்ைட்ஷட ஷத்டக் வகரடுத்டம் இட ீண்ட வரறல் 
ரழ்க்ஷகில் நக்க னடிர றகழ்வுகள். 
 
அந் ரட்கபில் இர் ைம்தரறத் தம் ரபம்! ைறணிர டுத்டத் 
ஶரற்றுப்ஶதரணட ஶதரக றச்ைத்ஷப் ஶதரத்னூரின் ஆங்கறஶனர - இந்றப் 
தத்ஷகபிடம் கஷத்டிட்டரர். இப்ஶதரட, கரஶனஜ் கரண்ட்ரக்டிறம், 
கறடரய்ப் ஶதரய்ிட்ட இட இபம் ரடிக்ஷகரபர்கபின் ிறம் 
ண்டி ஏடிக் வகரண்டினக்கறநட. 
 
சுதிட்ைத்றனறனந்ட ரித்றத்றற்குச் ைரிந் றன ரின் டீு, ஷற்கஷட, 
ரப் யகலம் ஶரடின் ஶகரடிில் என ைறணிரக் வகரட்ட ஷகக்கு றரில் 
இனந்ட. ஶஷஜ, ரற்கரனறகள், ‘வகௌண்டர்கள்’, ஷல் இந்றங்கள் 
அஷணத்டஶ ணீற்றுச் ைறஷந்ட தஷ தகனம். என கம்ற இனள் 
கஷடக்குள், ப்ஶதரடம். 
 
வைவ்கரினந் கஷடின் தின்தகுறஷ டீரக உதஶரகறத்டக் 
வகரண்டினந்ரர் றன,ரவ். என குரஷணனேம் னென்று குரத்றகஷபனேம் 
றன ரவுக்கரகப் வதற்றுத்ந் றனற னக் ஷ்றதரய் வகரள்ஷப அகரக 
இல்னரிட்டரறம் பர உடம்னக்கரரி. ல்ன உடம்ன. ரற்தத்ட னென்று 
னங்கஷப ிறேங்கறிட்டு னப்தரய் கரட்டுகறந ைலகம். றன ரவ் 
குடித்ட ிட்டு இஷப அஷநந்டம் குத்றனேம் அள் இடட கரட வைிடரகற 
இனந்ட. னெத் வதண் சுறத்ர தினேைற தடித்டக்வகரண்டு, ‘ைறவண்ட்டர’ல் 
வறேகறண, ‘தர’றல்னர னகத்டடன், ற ஶஷபகபில் தரரஷட ினகற, 
கரல்கள் வரிக் கறடப்தரள். (டீ்டுக்குள்பினந் வரஷனஶதைற, றன.ரவ் 
இல்னர ைவரன்நறல் கறடகறடத்ணரல் கறட்டி ரிைணம்). 
இண்டரட வதண் வகௌரிக்கு ட தறன்னென்று. ீண்ட வதரி கண்கள். 
ீண்ட ரக்கு. அடுத்ட ஷதன். ட்டு றல் வைரத்ஷப் தற்கறடன் 
ல்ஶனரஷனேம் றட்டிக் வகரண்டுத் ரவும் ரணம். கஷடைறரய் ’னட்டு’ 
ன்ந சுஶனரச்ைணர. னெட ட.என ரஷபக்கு னப்தட டஷ னம் 
கறப்தபரக இனந்ரள். 
 
ஶகரதிரத்ரவ், தத்ரத் ரவ் , ஶகரிந் ரவ், ஶஷ் தரண்ஶட, குரத் 
ரவ், தரண்டுங்க ரவ், ல்னறகரர்ஜளண ரவ் ன்று என ஷ ரட்டிர் 
தட்டரபத்ஷஶ ஶஷனக்கு அர்த்றினந்ரர் ரவ். ைறல்னஷ தண்டகறந 
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சுகுரன் (ட 10) ஷனரபி. கக்குப் தரர்க்கறந ரன் குஜரத்ற. 
கக்கு ன்நரல் ஶர வதரிவதரி ஶதஶடுகஷபப் னட்டிப் னட்டி 
றேடகறந ஶஷன இல்ஷன. றன. ரவ் இல்னர ைங்கபில் சூனரகும் 
தத்ஷக் கக்கு ஷத்ட, அர் ந்ட வற்றுடம்ஶதரடு அர்ந்ட ‘கத்றரி’ 
ரர்க்ஷகச் ைப்த்டடன் உநறஞ்ைற ஊறக்வகரண்டினக்கறந சுனகரண 
ணறஷனில் ிஶகத்டடன் வகரடுத்டிட ஶண்டும். ன் ைக ரவ்கள் 
றணம் என்று இண்டு ன்று ரங்கும் னன்தத்ஷப் தற்று றே 
ஶண்டும். அபவு டுக்கும் ஶதரட குநறத்டக்வகரள்ப ஶண்டும். குநறத்ஷத் 
டினேடன் என டண்டுக் கரகறத்றல் றேற கட்டிங் ரஸ்டர் ஶகரதிரத் 
ரிடம் வகரடுக்க ஶண்டும். (ஶகரதிரத் ரவ் 50 கபின் இந்றப்தட 
ில்னன்கஷபப் ஶதரன ங்கற னகத்றல் அம்ஷத் றேம்னகஶபரடு கண்கள் 
ஜ்னறக்க, தரர்ப்தர்கஷபக் கனப்தடுத்டகறந ணின். றன ரவுக்கும் 
இனுக்கும் ற்தடும் ைச்ைவுகபின் ஶதரட 32 22 ஆக வட்டித் 
ள்பிிடுரன். ரன் றேறத் னம் டண்டுச் ைலட்டிறம் ரற்நறிட்டு 
ன்ஷணனேம் ரட்டிிடுரன். திநகு ன் கற்னம், ன் அம்ரின் கற்னம் றன 
ரின் ரக்கறல் டண்டு ைறஷந்ட தநறஶதரகும்), 
 
கஷடில், த்ஷண னஷந ட்டிணரறம் ஶதரகர டெைறஷத் ட்ட 
ஶண்டும். வகௌரிக்கு லீவ் வனட்டர் ற்றும் ‘க்ஸ்கர்ன்‛ தற்நற 
கரம்ஶதரைறைன் றேறத் ஶண்டும். ‘னட்டு’ஷக் வகரஞ்ை ஶண்டும். 
றச்ைறனக்கறந ஶத்றல் என கக்குப் னத்கத்ஷ னன்ணரல் திரித்டப் 
ஶதரட்டுிட்டு ஶஷஜக்கு ஶஶன வரங்கும் ங்கறப் ஶதரண கண்ரடிில் 
கக்குப் தரர்க்கறந தரஷணில், னகத்ஷ வநறத்டக் வகரண்டினக்கனரம். 
 
அன்று ைணிக்கறஷ. 
 
றன ரவ் கரஷனிஶனஶ வபிஶ கறபம்திிட்டினந்ரர். றர்க் 
வகரட்டஷகில் றனகங்கபில் எனர் டித் னற றஷப்தடம். இண்டஷ 
ிக் கரட்ைறக்கு டிக்வகட் கறஷடக்கரர்கள் ரஷனக் கரட்ைறக்கு இப்ஶதரஶ 
றற்க ஆம்தித்றனந்ரர்கள். 
 
இட்ஷட ஶடக் கரரகர்கபில் னனரன் ரடினேம், கந்ல் 
டினேரக வநறக்க, இண்டரன் ஆக்ஶரரகச் ைறங்கத்ஶரடு ைண்ஷட 
ஶதரட்டுக்வகரண்டினந்ரன். அனகறல் கரரகற ைம்தந்ஶ 
இல்னரள்ஶதரல் வதரி எற்ஷந ரர்ஷதப் தக்கரட்டில் கரட்டிதடி 
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இபித்டக்வகரண்டினந்ரள். அந்ப் னகழ்வதற்ந கரரகறின் னெக்கு, அள் 
றஜ னெக்ஷக ிட ஶனைரக றேங்கறினந்ட ன்நரறம் ஶதரஸ்டர் 
ஷந்ன் - றழ்க் கரரகறகறக்கு னஷனஷனேம், வரஷடஷனேம் 
ி ஶறு டவும் டுப்தரக இனக்கக் கூடரட ன்று அநறந் - னத்றைரனற, 
னெக்கறல் ஶகரட்ஷட ிட்டஷ னஷனில் ைரிக்கட்டி இனந்ரன். 
 
ஶகரதிரத்ரவ் ரைனறல் றன்நதடி ஶடிக்ஷக தரர்த்டக்வகரண்டினந்ரன். 
கஷடக்குள் அஷறரக இனந்ட. 
 
வதரடரக இந் ஶத்றல் ‘ரவ்’கள் ல்ஶனரனம் உற்ைரகரகப் 
ஶதைறக்வகரள்ரர்கள். ஷஷனப் தற்நற, ஷல் இந்றங்கஷபப் தற்நற, 
அங்ஶக இல்னர ‘கரஜர’ டுக்கும் இந்றங்கஷபப் தற்நற... இந்ப் ஶதச்சுகள் 
ங்கறனந்ட டங்கறணரறம் அஶகரக ல்னரச் ைந்ர்ப்தங்கபிறம் 
தரறர்வு ைம்தந்ப்தட்ட ிங்கபிஶனஶ வைன்று னற்றுப்வதறும். - 
ல்னர இந்ற ைர்ச்ஷைகஷபனேம் ஶதரல். அன்று அட தற்நறக்கூட ஶதை 
என்றுறல்னரடஶதரன வௌணரக இனந்ரர்கள் ல்ஶனரனம். 
 
அன்று சூல் திரம் இல்ஷன. திற்தகல் னென்று ிஷ தறஷணந்ட 
னொதரய்கூட ில்ஷன. இற்குள் ல்ஶனரனம் ன்ணிடம் ஏரின னஷந 
சூல் வ்பவு ன்று ணித்ணிரகக் ஶகட்டுத் 
வரிந்டவகரண்டினந்ரர்கள். ரஷனக்குள் இனடைறு னொதரரட ஆணரல்ரன் 
அஷணனக்கும் கூனற  னடினேம். ஆகும் ன்ந ம்திக்ஷக ரனக்கும் 
இல்ஷன.  
 
றன ரின் ஊறர்கறக்கு இம்ரறரிரண இக்கட்டுகள் னறஷ அல்ன. 
ரத்றன் கஷடைற ரத்றல், அஶகரக ல்னர ரங்கபிறம், இப்தடி 
டந்டிடும். வைன்ந ரம் றன ரவ் வதங்கறெர் வைன்நறனந்ஶதரட சூஶன 
ஆகர என ைணிக்கறஷன்று றனற னக்ஷ்றதரய் ல்ஶனரனக்கும் 
இண்டுனறட்டர் அரிைற வகரடுத்னுப்திணரள். ஆணரல் றன ரவ் 
இம்ரறரிரண அீச் வைல்கபில் இநங்கரட்டரர். இன்று தம் 
ரிட்டரல் அரிைற கூட இல்னரல் வறும் ஷகஶரடு வைல்னஶண்டிட 
றச்ைம். 
 
ல்ஶனரனம் கூனறஷப் தற்நற தீறில் அஷணத்டடன் ஶஷன வைய்ட 
வகரண்டினந்ரர்கள். 
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னறரய்க் கல்ரரணன் தத்ரத் ரவ், ரய்டீ்டினறனந் ன் 
ஷணிஷ அஷத்ட , கூனறஷத் ி இனதட னொதரஷ 
னன்தரக றர்தரர்த்ன். உற்ைரகம் குன்நற அடிக்கடி றேந்டவைன்று 
தடீிகுடித்டக்வகரண்டினந்ரன். 
 
ணக்கு அம்ரின் ஞரதகம் ந்ட. அள் கூட றர்தரர்த்டக் 
வகரண்டினப்தரள். இன்ஶநரடு அரிைற ீர்ந்ட ன்று றஶ 
அநறக்ஷகிட்டினந்ரள். றுரள் அப்தரின் ’றைம்’ ஶறு.றைத்ன்று 
திரனுக்குப் ஶதரடுகறந ைரப்தரடு அப்தரஷச் வைன்நஷடகறநஶர 
இல்ஷனஶர, இப்தடி ரக் கஷடைறில் வைத்டப் ஶதரய் கறேத்றுத்றற்க 
ஶண்டரம் ன்று றஷணத்டக்வகரண்ஶடன். தின் அற்கரக னத்ப்தட்ஶடன். 
வரடர்ந்ட, ரன் வதரிணரண தின் அப்தரின் றைத்றற்கு ஊஷஶ 
கூட்டி ைரப்தரடு ஶதரடஶண்டும் ன்று னஜ்ஷஜன்று ணட உறுற னண்டட. 
 
அண்ரவும் கனரறறனேம் வகரடி கட்டி ஆண்டுவகரண்டினந் கரனம். 
றக னரட்டரிக்கு க்கள் ரரக அஷனந்டவகரண்டினந்ரர்கள். அரிைற 
ட்டும் னறரய்க் கறஷடத்ட. ரஷடடிக்கறந தறேப்ன றநத்றல், னொதரய்க்கு 
இண்டு தடி!. அம்ர அற்குச் வைல்னரக வதர் கூடச் சூட்டிினந்ரள், 
‘ப்தர் ைம்தர’ ன்று. இல்னர ஶஷனக்கரரிஷனேம் ஶைர்த்ட ரற ஶதனக்கு 
12 கறஶனர, ஶகரடஷ 4 கறஶனர, ல்னரம் ஶைர்த்ட தறன்னென்று னொதரய் 
வைரச்ைம். ம்திின் னனரபி னன்தம் ர ரட்ைைன். ன் 
ரக்கூனறில் ஶன் ரங்க ஶண்டும் ன்தட ரன் க்கரண றட்டம். 
ரன் ரைஷனஶரக்கறதடிஶ அர்ந்றனந்ஶன் றஷநஶந. 
 
தரண்டுங்கரவ் சுகுரஶரடு ஶதை ஆம்தித்ரன். 
 
றர்த் றஷைினறனந்ட வனஷக் கடந்ட றன ரவ் னட வரிந்ட. 
ன்நரக வினறல் அஷனந்ரல் னகம் கறடு ட்டி ஆப்திள் தம் ஶதரல் 
ைறந்றனந்ட. அர் எவ்வரன அடிஷ ஷத் ஶதரடம் அர் வரந்ற 
குறங்கற குறங்கற ஆடிட. றன ரின் வரந்றரணட ற்வநல்னர 
வரந்றகஷபிடவும் தித்றஶகரணட.  
 
ஶரம் இல்னர ரர்னக்கு கலஶ, ஶல்ிற்நறல் கைறரய்த் டங்கற, 
அஷறரய் னன் றேந்ட அைறல்னரல் அஷட்டம் ஶதரட்டு, தின் 
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‘வடுக்’வகன்று இநங்கறச் ைரிந்ட ஷநந்ட அட. ரஜ ம்ைத்ட அகறகபின் 
அகரண ரர்தகங்கள், டக்கறண் ரர்ப்னகறக்கு ரறரிகபரய்த் றகழ்ந் 
ஶற்கத்ற கஷகள் ம்றல் தனனக்குத் வரினேம். ஆணரல் டி ஶர்த்ற 
தற்நற அறகம் கஷனப்தடர இந்றக் குர்கறக்ஶகர, கரல்தந்ட 
ரரிப்தரபர்கறக்ஶகர இட வரிந்றனக்க றரறல்ஷன. இன் 
ிஷபரகஶ வரம்தவும் டறர்ஷ்டைரக றன ரின் வரந்ற 
தரர்ப்தரற்றுக் குறங்கறக் வகரண்டினந்ட. 
 
ற்ந ரவ்கள் கணிக்கும் னன் றன ரவ் ஷகினறனந் 
டிப்வதரட்டனத்ஷ ஶஷஜஶல் ஶதரட்டதடி உள்ஶப டேஷந்ரர். ரன் 
ற்கணஶ றேந்டிட்டினந்ஶன். 
 
றன ரவ் ந்ஷ அநறர தரண்டுங்க ரவ் ணக்குத் வரிந் என 
ஷனரபக் வகட்ட ரர்த்ஷக்குச் சுகுரரிடம் அர்த்ம் ஶகட்டு அஷணச் 
ைலண்டிக்வகரண்டினந்ரன். றன ரவ் வௌணரக என எற்நஷணப் ஶதரல் 
அர்கஷபஶ கணித்டக் வகரண்டு றன்நரர். 
 
ற்ந ரவ்கள் ல்ஶனரனம் ஏக்கண்ரல் தரர்த்டக்வகரண்டு 
கரத்றனந்ரர்கள். 
 
ரிச் ைறடங்கறச் ைறரித்தடித் ஷனறறர்ந் சுகுரன் றன ரஷக் 
கண்டடம் றஷகத்ட றண்டு ஶதரணரன். றன ரவுக்குக் ஶகரதம் தநீறட்டட. 
ஶஷஜஶல் ஷத் டிப் வதரட்டனத்ஷ அன் னகத்ஷ ஶரக்கற ைீறக் 
வகரண்ஶட ‚ன்ணடர வனௌஶட கர தரல் ைறரிக்கறஶந?‛ ன்று தரய்ந்ரர். டிப் 
வதரட்டனம் சுகுரணின் திடரிில் தட்டு ைறநறட. அன் டுங்கறக் 
குணிந்ஶதரட அன் கரறல் தரறனேம் கன்ணத்றல் தரறனேம் ஶைர்த்ட என 
அஷந ிறேந்ட. ‚ரர் ஶைரத்! ஶஷனவ தரப்தரணர ைறரிச்ைறட்டினக்கரன்... 
வனௌஶட கர தரல்‛ வரடர்ந்ட றட்டிதடி றன ரவ், தரண்டுங்க ரவ் தக்கம் 
றனம்திணரர். அர் றனம்னற்கரகஶ கரத்றனந்ன் ஶதரன ைட்வடன்றுத் 
ஷனஷக் கிழ்த்ட ஶஷனில் ஆழ்கறந தரஷண வைய்ரன் இன். 
இப்தடிச் வைய்டம் றன ரவுக்கு இன்னும் ஆத்றம் ந்ட. 
 
‚ய் கரய் வகரஸ்டிஶ, னத்ற யற வதஹ்ன் ஶைரத்‛ (ய் ன்ண ஶதச்சு இட! 
னத்ற இல்ஷனர வதஹ்ன் ஶைரத்) ன்று உத் குனறல் ைத்ம் ஶதரட்டரர் 
றன ரவ். தரண்டுங்கரவ் ஶர ைரரணம் வைரல்ன ரவடுத்ரன். 
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உடஶண றன ரவ் அஷண நறத்ட, ‚அற ிட்ைரர்த்ஶர (த்) கைரனர? கைரனர 
ஶ ர....ர் ஶைரத்?‛ (ரன் ஶகட்கறஶநன் ற்கு? ற்கடர ரர்ஶைரத்?) ன்று 
னன்ஷத ிட ஶகரகக் கத்றணரர். தின் ஏரின ரர்த்ஷகஷபத் ரழ்ந் 
குனறல் னணகறிட்டு ீண்டும் குஷன உர்த்ற ‚னட்டர ரர் ஶைரத்!... னட்டர 
ரர் ஶைரத்!‛ (கறட்டு ரர் ஶைரத்! கறட்டு ரர் ஶைரத்) ன்று ீர்ரணரண 
குனறல் கூநறிட்டு ஶகரகத் ன் ரற்கரனறஷ அஷடந்ட அர்ந்ரர். 
 
தரண்டுங்க ரவ் குறுகற, டிினறனந் ஶகரட்டின் ஷகக்குப் தட்டன் ஷக்க 
ஆம்தித்ரன். தரண்டுங்கரவுக்கு அறுதட றனக்கும், றேக்ஷகத் ஷன. 
வைன்ந ரம் ரன் தனஷடந் அன் ஶதத்ற இநந்டஶதரினந்ரள். 
 
றன ரவ் ஶகரதம் ிரல் வதரிரய் னெச்சு ிட்டுக் வகரண்டினந்ரர். 
 
வகௌரி, அனஶக வதட்டிக்கஷட ஷத்றனந் சூப்திிடறனந்ட அந் ரத்ட 
‘ரி’ஷ இல் ரங்கறக்வகரண்டு அப்ஶதரட ரன் உள்ஶப டேஷந்ரள். 
ன் கஷபப் தரர்த்டம் றன ரின் ஶகரதம் ைட்வடன்று அள் தக்கம் 
றனம்திட. கடுஷரண ரத்றில் அஷப அஷத்ரர். றன ரவ் 
ந்டிட்டஷ அப்ஶதரடரன் உர்ந் வகௌரி என கம் ங்கற 
றன்நரள். தின், வல்ன, தந்டவகரண்ஶட அனகறல் வைன்நரள். கரட்டரண 
ந்ட ரத்றக் ஶகள்ிகறக்கு அச்ைம் கனந் ரன்கு தறல்கஶப ந்ண. 
தின் றடீவன்று ந்ரம் ஶகள்ிக்குப் தறனரக வகௌரிின் கன்ணத்றல் ஏர் 
அஷந ிறேந்ட. அள் அறேடவகரண்ஶட ினகறணரள். றன ரவ் அஷபப் 
திடிக்க னன்நரர். வகௌரிின் தின்ணல் றன ரின் ஷகில் ைறக்கற 
றேிட. வகௌரி உள்ஶப ஏடிணரள். றன ரவும் அஷபத் டத்றக்வகரண்டு 
உள்ஶப வைன்நரர். வரடர்ந்ட வகௌரிின் கநறடன் அள் திடரிிறம் 
னடகறறம் ிறேந் ரஷனந்ட அடிகபின் ைத்ம் ஶகட்டட.  
 
என்றுஶ டக்கரட ஶதரல் உள்ஶப ந்ரன் ஶகரதிரத்ரவ். ன் 
ஶஷஜின் ஷத்றனறனந் கத்ரிக் ஶகரஷன ஏஷைதட கர்த்ற 
ஷத்டிட்டு, அடுத்ட வட்ட ஶண்டி டிஷ ிரித்டக்வகரண்டரன். 
 
ைறநறட ஶம் கறத்ட ஃஶதரன் கறடகறடத்ட. 
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ஃஶதரன் வைய்ஶரடு வடுஶம் எனஷில் ைறரித்டப் ஶதைறிட்டு 
வபிஶ ந்ஶதரட றன ரின் ஶகரதம் கிைரய் 
ஷநந்டிட்டினந்ட.  
 
இங்கறக் வகரண்டினந் ஷல் இந்றங்கஷபத் ரண்டி அங்வகரன 
றைப்ம் றனிட.  
 
ரன் ங்கறத் ங்கற றன ரிடம் டீ குடிக்க வபிஶ வைல்ன அனுற 
ஶகட்தற்கு ி ரகறிட்டட. இவுக் கரட்ைறக்கரக றன்ந கும்தஷன 
ினக்கறத் வனவுக்குள் இநங்கறடம் றடீவன்று என ிடுஷனனேர்வு 
ற்தட்டட. 
 
ைறநறட டெம் வைன்நடம் இஸ்றரி ஶதரடுகறந டரஜன் ஷனப்தரஷகஶரடு 
றர்ப்தட்டரன். டரஜன் தடுஶைரம்ஶதநற. ஷணி, தகவனல்னரம் ஶரள்கள் 
னறக்கத் டஷத்ட ைம்தரறக்கறந தத்ஷ ரஷனில் இன் குடித்டத் 
ீர்த்டிடுரன். ன்ஷணப்தரர்த்டம் ைறரித்டக்வகரண்ஶட அனஶக ந்ட, ‚ரவ் 
இனக்கரணர?‛ன்று ஶகட்டரன். றன ரவ் றரில் இல்னர ைங்கபில் 
அஷ எனஷில் அஷப்தட ரன் க்கம். தறனரக, ரன் ஷனஷ 
ஆட்டிடம் உற்ைரகத்டடன் ‚ட்டுர‛ ன்று ஶகத்ஷக் கூட்டி டந்ட 
வைன்நரன். 
 
ம்திரர் கஷட ஶடிஶர ிைரிகறக்கரண றகழ்ச்ைறஷப் தப்திக் 
வகரண்டினந்ட. சுஷில்னர ஆணரல் சூடரண டீ வரண்ஷடக்குள் 
இநங்கறடம் ைறநறட வம்தரக இனந்ட. கஷடக்குள் றஷந ஶதர்கபினந்ணர். 
ைறக்கணம் தரர்க்கறந தறவணட்டு டட்குட்தட்ட கஷடப்ஷதன்கறம், 
ம்தஷத் ரண்டி கஞ்ைத்ணம் திடித் ஜவுபிக் கஷட குரஸ்ரக்கறஶ 
அறகம் இனந்ணர். கரம், ற்ந இடங்கபில் தறஷணந்ட கரசுக்கு ிற்கும் 
டீ ம்திரர் கஷடில் தன்ணிவண்டு கரசு! 
 
டீக் கஷடினறனந்ட வபிஶ ந்ட ‘டவுன் யரல்’ தக்கரக டக்க 
ஆம்தித்ஶன். டவுன் யரல் அனஶக என வதரி கூட்டம் கூடிினப்தட 
வரிந்ட. கூட்டத்றன் டுினறனந்ட அடர்த்றரண கரி னஷக ஶஶன 
றேம்திக்வகரண்டினந்ட. ரன் ஶகரக டக்க ஆம்தித்ஶன். கூட்டத்ஷ 
வனங்க வனங்க ப்தர் ரினேம் டர்ப்தரண வடி அடிப்தஷ உர்ந்ஶன். 
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க்கம்ஶதரல், ரிக்குநர்கள் டர் டண்டுகஷப ரித்டச் ஶைரறு ைஷத்டக் 
வகரண்டினந்ரர்கள். 
 
அஷ ட்டரகச் சுற்நற றன்ந கூட்டத்றன் டுஶ இண்டு 
ஶதரனறஸ்கரர்கள் குநர்கஷப அைறங்கரண ரர்த்ஷகபரல் றட்டிக் 
வகரண்ஶட திம்தரல் அடித்டக்வகரண்டினந்ரர்கள். குநர்கள் அடிக்குப் 
தந்ட தநறப் தநற இங்குங்கும் ஏடிக் வகரண்டினந்ரர்கள். 
 
ைரக்கஷட ிபிம்தினறனந்ட ைற்று ினகற, கரய்ந் னங்கபினூஶட னென்று 
கற்கபரனரண அடுப்னகபின் ஶல் ைறநற ைறநற ைட்டிகபில் ஶைரறு 
வந்டவகரண்டினந்ட. இடஷ ப்தடிஶர அற்ஷநக் கணிக்கத் நற 
ஶதரனறஸ்கரன் எனன் அஷக் கணித்டிட்டரன். றுகம் ைட்டிகஷப 
ட்டி உஷத்ரன் அன். என குனொரண உற்ைரகத்டடன் அன் அஷச் 
வைய்ரன். ைட்டிகள் உனண்டு ைரக்கஷடகபில் ிறேந்ண. உஷடந் என 
ைட்டிின் தகுற ட்டும், ஶைரறு ற ைரக்கஷட ிபிம்திஶனஶ 
றன்றுிட்டட. அஷக் கண்ட ற்நன் அஷனேம் ட்டி உஷத்டச் 
ைரக்கஷடில் ள்பிணரன். கூட்டம் றரணரக ஶடிக்ஷக தரர்த்ட. 
 
குநர்கஷபக் குநறத் ைறன அடிகள் ப்தி அர்கபின் ைறநற குந்ஷகபின் 
ீடம் ிறேந்டவகரண்டினந்ண. கநறக்வகரண்டினந் குந்ஷகறடன் 
குநத்றப் வதண்கறம் ஏனறட்டு அறேடவகரண்டினந்ரர்கள். 
 
ஏரின றறடங்கறக்குப் தின் ைட்டிகஷப ட்டி உஷத்ன் ஷஶர 
ைரறத்ட ிட்ட கஷபப்தில் றனம்திணரன். கூட்டத்ஷப் தரர்த்டம் அனுக்கு 
ீண்டும் ஶகரதம்  ஆம்தித்ட. அன் றட்ட ஆம்திப்தற்கு னன் ரன் 
ினகற டந்ஶன். 
 
கஷடக்குத் றனம்திஶதரட றன ரவ் உற்ைரகரக என ரடிக்ஷகரபரிடம் 
ைறரித்டப்ஶதைறக்வகரண்டினந்ரர். ி, இன்னும் தன ரடிக்ஷகரபர்கள் 
ந்ட ஶதரணற்கரண டங்கள் கரப்தட்டண. தத்ரத் ரவ் என ைட்ஷட 
கரனரின் உட்தக்க ஷஷன னடித்ட ிட்டு அஷ வபிப்தக்கம் 
உநறடன் றனப்தி றறர்ந்ரன். ன்ஷணப்தரர்த்டம் தற்கஷபக் கரட்டிச் 
ைறரித்ரன். கூனறக்கரண தம் சூனறரகறினக்க ஶண்டும். 
 
ணக்கும் ைற்று றம்றரக இனந்ட. 
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ி என்தஷ. 
 
ஷில் அர்ந்ட ஶஷன வைய்ற்கரக கரஷனில் ிரித் ‘கரடர’ 
டிஷ தரண்டுங்க ரவ் உநற டிக்க ஆம்தித்ரன். ரன் ன் 
ஶஷஜக்குச் வைன்நர்ந்ட எவ்வரனரர் கக்ஷகனேம் ைரிதரர்த்ட ஷத்டக் 
வகரண்ஶடன். தின் வைரல்ன ஆம்தித்ஶன். க்கம் ஶதரன கூனற தட்டுரடர 
ஷடவதற்நட.  
 
றன ரவ் எவ்வரன னஷநனேம் தரக்வகட்டினறனந்டப் தத்ஷக் வகரஞ்ைம் 
வகரஞ்ைரக டுத்டக் வகரடுக்க ஆம்தித்ரர். ன் தரக்வகட்டில் த்ஷண 
னொதரய் இனக்கறநட ன்று ரனக்கும் வரிந்டிடக் கூடரட ன்தறல் றக 
ரட்டம். அணரைறரக இக்கூனறப்தட்டரபத்றன் னன்ஶண தத்ஷப் 
திஸ்ரதித்ட அன் ிஷபரக இர்கள் னன்தம் ஶகட்கத்டெண்டப்தட்டு, 
ஶகட்டுப் தின் ரந்ட, (ன்ஷண) ைதித்டச் ஶைரர்ந்ட றனம்னகறந 
அஸ்ஷில் ஆழ்ஷத் றன ரவ் ன்றுஶ ினம்னறல்ஷன. 
 
என ைறன றறடங்கபில் ல்ஶனரனம் கூனறஷப் வதற்று கறபம்திணரர்கள். 
அறர்ஷ்டைரக தத்ரத் ரவ் ட்டும் இனதட னொதரய் னன்தத்ஷ 
ப்தடிஶர வதற்றுக் வகரண்டரன். 
 
ரனும் றன ரவும் ணிஷில் ிடப்தட்ஶடரம். 
 
என ைறன கங்கபின் ஶரைஷணக்குப் தின் றன ரவ் ன்ஷணப் தரர்த்ட ‚ீ 
றங்கட்கறஷ ரங்கறக் வகரள்கறநரர?‛ ன்று இந்றில் ஶகட்டரர். 
அம்ரின் ைறந் னெக்கு ஞரதகம்  ணக்கு ிற்ஷநக் கனக்கறட. ரன் 
ரழ்ந் குனறல் ‛ரஷப ஶன் ரங்க ஶண்டும்‛ ன்ஶநன். ீண்டும் 
ஶரைஷணில் ஆழ்ந்ரர் றன ரவ். ைறநறட ஶத்டக்குப் தின் ன் 
தரக்வகட்டினறனந் வரத்ப் தத்ஷ வபிஶ டுத்தடிஶ கநரனம் 
அனட்ைறனம் கனந் குனறல் ‚டீ்டில் ரட தம் ஶஷர ன்று 
ஶகட்கறஶநன். ஶஷில்ஷன ன்நரல் உணக்குத் னகறஶநன். அல்னட ீ 
றங்கட்கறஷரன் ரங்கறக் வகரள்ப ஶண்டும்‛ ன்று கூநற 
னக்ஷ்றதரய்க்குக் குல் வகரடுத்ரர். 
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னக்ஷ்றதரய்க்கு டைறு னொதரய் ஶஷப்தட்டட. றன ரவ் தத்ஷ 
ண்ிப்தரர்த்ஶதரட அறல் றேதத்ஷந்டனொதரய்ரன் இனந்ட. அறுதட 
னொதரஷ னக்ஷ்றதரிடம் வகரடுத்ட தின் ரத்றில் ஶர கூநறணரர். 
‚தறஷணந்ட னொதரய் ரன் இனக்கறநட. ரஷப ணக்கு வைனவுக்கு ஶண்டும். 
ீ றங்கட்கறஷ ரங்கறக்வகரள்ஷத் ி ஶறு றில்ஷன‛ ன்று 
கூநறிட்டு ரற்கரனறில் வைன்று அர்ந்ரர். ரன் றரஷைனேடன், 
கஷடைறரக னெட ஶண்டி கஷ னெட னஷணந்ஶன். 
 
ன்ஷணஶ வநறத்டக்வகரண்டினந் றன ரவுக்குத் றடீவன்று என 
ஶரைஷண ஶரன்நறட. ‚ரஷபக் கரஷன ன் ீ கரஶனஜளக்குச் வைன்று 
ஶகரட்டுகஷப வடனறரி வைய்ட ிட்டு க்கூடரட? தம் ந்ரல் ீனேம் 
டுத்டக் வகரள்பனரம். ணக்கும் உதஶரகரக இனக்கும்‛. இஷக் 
கூநறவுடன் ன் ணத்றற்குள் ம்திக்ஷக, வதரநறரய்த் டங்கறத் ீரய் 
ிரதித்ட. ரன் ஆர்த்டடன் தனரகத் ஷன ஆட்டி அஷ ற்றுக் 
வகரண்ஶடன். ‚ஶரகறிட்டட. ஶகரட்டுகஷப ரஷபக் கரஷன ந்ட ‘தரக்’ 
வைய்டவகரள்பனரம்‛ ன்று றன ரவ் கூநறக்வகரண்டினக்கும்ஶதரட 
‚ன்ணர.....ரவ்‛ ன்று உற்ைரகத்டடன் கூிக்வகரண்ஶட உள்ஶப டேஷந்ரர் 
றர்க் வகரட்டஷக ரஶணஜர் ரரன். ரரன் ந்ரல் அன்று 
ிஶைம் ரன். 
 
ில்கபினறனந் ஶரறம் றன்ண வள்ஷப ஶட்டினேம் ைட்ஷடனேம் 
உடுத்றினந் வகரட்டஷக ரஶணஜர் ரரன் வைரகுசு ரப்திள்ஷப! 
வகரட்டஷக, ஷகக்கஷட ஷத்றனக்கும் அர் ரணரனக்குச் 
வைரந்ரணட. ன் வைரத்ஷ னறேடம் கறண்டிில் ஏடி 
த்ஷகபரய்ப்தரர்த்ட தந்ம் கட்டித் ீர்த்டிட்டு, இனதட னரய் 
இந்ப் னபிங்வகரம்ஷதக் வகட்டிரய்ப் திடித்டக் வகரண்டினக்கறநரர் 
ரரன். அர் ஷணிக்கு உடம்வதல்னரம் வண்குஷ்டம். 
 
றன ரவும் ரரனும் வடுரள் ஸ்ஶகம். எஶ ம்பரில் தட்ஷட 
அடிப்தரர்கள். எஶ வதரம்தஷபனேடன் தடுத்டக் வகரள்ரர்கள். வகரட்டஷகில் 
னற றஷப்தடங்கள் வபிரகும் ைந்ர்ப்தங்கபில், றன ரவ் கஷடில் 
வரறல் ந்ரக இனந்ரல் னல் ரம் னறேடம் கரட்ைறக்கு 25 
டிக்வகட்டுகஷபத் ந்டிடுரர் ரரன். ரனும் டரஜனும்ரன் 
கூட்டத்ஶரடு கூட்டரய் றன்று, என்று வரண்டஷந என்தட னொதரய்க்கு 
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ிற்றுிட்டு னஶரம். டரஜன் ம்டன்! அடிக்கறந சுங்கறடிஷத் ி 
றன ரிடம் டிக்வகட் என்றுக்கு ட்டர ரங்கறிடுரன். 
 
ிஷடவதற்றுக்வகரள்ப றன ரின் னன் வைன்று றன்ந ஶதரட ரரன் 
ன்ஷணப் தரர்த்ட ஶனைரக னறுனறத்ரர். 
 
‚ஶதரகறந றில் அப்தடிஶ வகரஞ்ைம் டரஜஷண ச் வைரல்னறிட்டுப் 
ஶதர‛ ன்று கூநற றன ரவ் ‚ரர்கள் ைறணிர தரர்க்க, அங்ஶக இங்ஶக 
கறபம்திிடுரர்கள். கரஷன ஆறு ிக்ஶக னநப்தட்டரல்ரன் அர்கஷபப் 
திடிக்க னடினேம்‛ ன்று ச்ைரித்ரர். ரன் ஷனரட்டிிட்டு வபிஶ 
ந்ஶன். 
 
டரஜணின் டீு ஶடரதி-கரணரில் இனந்ட. ைறநற டீ்டிற்குள் 
டேஷந்ஶதரட ைறம்ணி ிபக்கறன் எபிில் வதரி றஶனரடு கறடந்ரன் 
அன். ன்ஷணப் தரர்த்டம் றேந்ட ஶற்நரன். ல்ன ஶஷப! 
சுரீணரகஶ இனந்ரன். ரன் ித்ஷக் கூநறிட்டுத் றனம்தி 
டந்ஶன். 
 
றரகரஜ னடீறஷ அஷடந்டம் ‚தரர வகண்ட ன்த்‛ ன்ந 
வறங்குக் குல் ஶற்நட. ரனக்கரகஶர வனில் கரத்றனந் 
வதண்ரன் ரரிடஶர ஶகட்டரள். ி தத்ஷ ஆகறிட்டினந்ட. 
 
கவு வறுஶண ைரத்றக் கறடந்ட. அம்ர ‘அகண்ட் ஆணந்த்’ ( 
ைம்தந்ரண குஜரத்றப் தத்றரிக்ஷக) தடித்தடிஶ கண்ரடினேடன் உநங்கறப் 
ஶதரினந்ரள். ரன் குணிந்ட கண்ரடிஷக் கற்நற ஏரக ஷத்ஶன். 
அம்ர குந்ஷஷப் ஶதரல் தடுத்டக் கறடந்ரள். கண்கள் குறிறேந்ட, 
கன்ணங்கள் எட்டிப் ஶதரய், ைஷ பர்ந்ட ைறஷவுற்றுப் ஶதரினந்ட னகம். 
வற்நறில் வனறரண ஶஷககபரய்ச் சுனக்கங்கள் ிறேந்டவகரண்டினந்ண. 
இபம் றல் அடர்த்றரய் சுனள்சுனபரய்த் டம்தி றந் ஶகைம், 
இப்ஶதரட கஷபத்டப் தடிந்டிட்டினந்ட. கரஶரங்கபில் ஷ 
கண்டுிட்டட. ரகறிட்டட. ஆரம். அம்ரவுக்கு ரகறிட்டட. 
த்ஷண ரட்கள்; த்ஷண னடங்கள். னடங்கஷப அள் 
றன்றுிட்டினந்ரள்; னடங்கள் அஷபத் றன்றுிட்டண. 
 
னகம் கறேிிட்டு ந்ஶதரட அம்ர றேந்ட உட்கரர்ந்ட வகரண்டினந்ரள்.  
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ரக்கூனற கறஷடக்கில்ஷன ன்று அநறந்ஶதரட ஆஶைரய், றன ரின் 
குடும்தத்றற்ஶக ைரதம் வகரடுத்ரள் அம்ர. தின் கும்திப் ஶதரய் 
வௌணரணரள். 
 
அம்ரின் ைலற்நம் இப்தடி எஶ ரிில் வபிப்தட்டு அடங்கறிட்டட 
ணக்கு றம்றரினந்ட. ஏரின கங்கள் றைப்த்றல் கறந்ண. 
எனஶஷப ிம் இன்னும் உஷநக்கத் டங்கில்ஷனஶர ன்று ரன் 
றஷணத்டக் வகரண்டினக்கும்ஶதரஶ ‚ரஸ்கல், ரஷப உன் அப்தரவுக்கு 
றைத்ஷ ஷத்டக் வகரண்டு வறும் ஷகஶரடு ந்றனக்கறநரஶ! 
வட்கரக இல்ஷனர ரஶ‛ ன்று ரன் கூநற வைய்றஷ ம்த 
ரட்டரபரய் ததப்ஶதரடு றேந்ட ஷகஷ ஏங்கறக் வகரண்ஶட ன்ஷண 
ஶரக்கற றடீவன்று ஏடி ந்ரள் அம்ர. திநகு, ஏங்கற ஷகஷ டக்க 
நந்ட றறேம் குஜரத்றனேம் கனந் ிப்திரபத்றல் றட்ட 
ஆம்தித்ரள். எவ்வரன ரக்கறத்றற்குறஷடஶ ஏரின கங்கள் 
இஷடவபி ிட்டு ிட்டுக் குஷன உர்த்ற உர்த்றத் றட்டிணரள். 
 
ைவுகஷப ட்டுஶ ணத்றல் வகரண்டு ஆத்றத்றல் ஆம்தித்டிட்ட 
அஶக ரக்கறங்கஷப னடிக்க னடிரல் றநற ஶதரவல்னரம் 
ன்ஷணனேம் ைதித்ரள். ரன் வதரறுஷஶரடு ஶகட்டுக் வகரண்டினந்ஶன். 
 
அம்ரின் ஷைப்தரட்டில் உள்படக்கரய்த் றன ரவ் இனந்ரறம் 
உனரக ரஷப  இனந் திரஶ றகழ்ந்ரர். திரர் றர்ரன். 
குஜரத்ற திரர்கஷப அஷப்தட ஷகக்கு ீநற கரரிம். ஶைரறு ஶதரட்டு 
னொ 5.25 ட்ைறஷ ி என ஶல் டண்டரட  ஶண்டும். ைனன் 
ீறில் ிர்ஷ றனேம் கறுத் வற்றுடம்னடன் றண்ஷில் அர்ந்ட 
னறரண ஶதச்சுப்ஶதைற கறறேம் ரித்றம் திடித் றழ் திரஶண ஶதரடம் 
ன்று னடிவுவைய்ட தன னடங்கள் ஆகறிட்டட இந் டீ்டில். ரக்குக் 
வகரடுக்கப்தட்ட அந் திரர் ரஷப ந்ட ப்தடி இந் றஷனஷஷ 
றர்வகரள்ரர் ன்று கற்தஷண வைய் ஶதரட ஶடிக்ஷகரகவும் 
னத்ரகவும் இனந்ட. 
 
என ைறன றறடங்கறக்குப் தின் கஷட ஷைக்கறஷப ஏஷைப்தடரல் ைரத்ற 
ஷத்டிட்டுத் றடீவன்று உள்ஶப டேஷந்ரன் ம்தி. அன் ந்டம் என 
கம் வௌணரய் இனந்டிட்டு, அனுக்கும் ிம் வரிட்டும் ன்று, 
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ஶகரதத்டடன் ‚ரஷபக்கு ீங்கறம் ண்ஷத் றன்னுங்கள்! 
னகறநனுக்கும் ண்ஷப் ஶதரடுங்கள்‛ ன்நரள். 
 
ம்திின் னகத்றல் றடீவன்று தடர்ந் றஷகப்ஷதனேம் 
உற்ைரகறன்ஷஷனேம் தரர்த் அம்ர ணட ஆற்நரஷ குஷநந்பரய் 
ைலரண னெச்சு ிட்டுக் வகரண்டு, அர்த் னஷ்டிரண வௌணம் அனுஷ்டித்டக் 
கரத்றனந்ரள். 
 
ித்ஷ ஏபவு னரிந்டவகரண்ட ம்தி அஷ ஊர்ஜறப்தடுத்றக்வகரள்ப 
ன்ஷணக் கனத்டடன் தரர்த்ரன். தின் ங்கற ‚உன் னனரபி தம் 
ில்ஷனர?‛ ன்று ஶகட்டரன். ரன் ஷனஷ ஆட்டிப் தறஷனச் 
வைரன்ணடம் அன் னகம் ரட ஆம்தித்ட. அம்ர ன் ஶகரதத்ஷப் 
தகறர்ந்டவகரள்பவும் றரப்தடுத்வும் இன்னுவரன ஆள் கறஷடத்ரன் 
ன்று ைறன கங்கபரகத் ஶக்கற ஷத் குஶரத்டடன் ீண்டும் 
வபிப்தட்டரள். ‚அன் ப்தடி ரங்கறக்வகரண்டு னரன்? அந் 
தரரய்ப்ஶதரண ரவுக்குப் தரஷட கட்டி திநகுரன் ரங்கறக்வகரண்டு 
னரன். சூரடி ரய்! குடிகர ரய்!‛ அம்ர ஶதைறக்வகரண்ஶட இனந்ரள். 
 
அஷணஶ உற்றுக்கணித்டக் வகரண்டினந் ம்தி றடீவன்று, ‚வனக்ைர் 
ஶதரடம், றறுத்ட இணி‛ ன்று உநக்கக் கத்ற அஷப அடக்க னன்நரன். 
அம்ர அடங்கில்ஷன. ரநரக, ‚ரன் ஶதசுஷ வனக்ைர் ன்நர 
வைரல்கறநரய் ரஶ‛ ன்று அன் தக்கம் தரய்ந்ரள். ம்தி சும்ர இனக்கப் 
தகற இனந்ரன். 
 
எனரநரக அம்ரின் ஏனம் அடங்கற கலழ்ஸ்ரிில் அள் வதரன 
ஆம்தித் திநகுரன் வகுஶரய் எஶ இடத்றல் றன்றுிட்டினந்ஷ 
ரன் உர்ந்ஶன். 
 
றங்கறஷ உடுத்றக்வகரண்டு ைஷற்கட்டின் ிபக்ஷகப் ஶதரட்டரன் ம்தி. 
 
அப்ஶதரட நக்குஷந ணக்குத்ரஶண ஶதைறக்வகரண்டினந் அம்ர 
ஶதச்ஶைரடு ஶதச்ைரகக் குஷன உர்த்ற, ‚இந் னட்ைத்றல் உன் அக்கர 
னெங்கறல் குனத்ஷனேம் ரங்கறக்வகரண்டு ந்ட ஶதரட்டு ிட்டரள், ரஷப 
கும்ன ஷக்க!‛ ன்ந வைய்றஷனேம் வைரல்னற ஷத்ரள். 
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ைட்வடன்று ங்கள் இனரின் தரர்ஷனேம் சுரில் ரட்டிினந் ஷதக்குள் 
எபிந்டவகரண்டினந் னெங்கறல் குனத்டகபின் ஶல் ிறேந்ட. ரன் உடஶண 
ஶதரய் அஷ டுத்டப் தரர்த்ஶன். ன்நரகத்ரன் இனந்ண. தசுஷரய்!. 
 
னெங்கறல் குனத்டகள் அப்தரின் ண்தர் ரகத்றன் ஸ்ஶடட்டில் றஷந 
ிஷபந்ண. கத்ரிக்கரின் ப்ஶதரடு, ரஷக்கரின் ர்ப்ஶதரடு, 
ரங்கபின் னட்டு ணம் க, ஊநற கும்ன தநீறட்டு, அஷ வரறக் 
வரறக் ன்று வரண்ஷடக்குள் இநங்கும் ஶதரகஶ அனரற ரன். தனப்னச் 
வைனவு இல்னரல் கும்ன ஷத்டிடனரம் ன்தஶரடு ைரப்திடும்ஶதரட 
ஶர என ித்றரைரண உஷச் ைரப்திடுகறஶநரம் ன்கறந வதனறம் 
உதரி. னெங்கற குனத்டக் கும்ன ல்ஶனரனக்கும் திடித் என்று. குநறப்தரக 
அப்தரவுக்கும் அம்ரவுக்கும். ஶச்ஷைரக அப்தர இநந் றணத்ன்றும் 
அம்ர னெங்கறல் குனத்ஷஶ ைஷத்றனந்ரள். அப்தரின் றைத்ன்று 
ி ற்ந ரட்கபில் அம்ர அஷச் ைரப்திட ரட்டரள். 
 
அம்ர சுஷஶ வநறத்டக் வகரண்டினந்ரல். அபட னெக்கறறம் 
கரடகபிறம் ஶனைரகச் வைம்ஷ தடர்ந்றனந்ட. அள் னெச்ைறறம் என 
ீிம் ஷனப்தட்டட. இன்னும் ஏரின கங்கபில் அள் அக்கூடும். 
அம்ர வைனற, றடீவன்று அறகம் ைப்றக்கர, ஷக்கும் ிசும்தல்கறடன் 
அறேரள்.  
 
னெங்கறல் குனத்ஷ இந் னனம் அம்ர ைரப்திட ரட்டரள் ன்று 
றஷணத்ஶதரட வரம்தவும் அதத்ரகப் தட்டட. 
 
ைறநறடஶம் அறேதின்ன ஶைஷனரல் னகத்ஷத் டஷடத்டக் வகரண்டு 
ீர்ரணரக றேந்ரள். னகத்றல் தடிந் கனத்ஷ ிறேங்கறத் 
றன்றுிட்டு, கண்கபில் என ிஶகறக்க ஶைரகத்ஷத் 
ஶக்கறக்வகரண்டினந்ரள் அள். 
 
ரன் ஷதஷ ரட்டிிட்டுச் ைஷல் கட்டிற்குள் டேஷந்ஶன். அம்ர அந் 
ரத்றன் கஷடைறச் ஶைரற்ஷநப் தரிரநறணரள். 
 
இவு வகுஶம் கறத்டத் ம்தி இனட்டினறனந்ட ஶர ஶதைறணரன். அம்ர 
டெக்கனம் கஷபப்னம் தரரித் குனறல், ‚டீ்டுக்கரரிிடம் இண்டு னொதரய் 
ஷகரத்ட ரங்கறத் னகறஶநன். கரஷனில் திரன் ந்டம் ‘கறனஷ்ர 
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ந்ற’ரில் அபவுச் ைரப்தரடும் என ஸ்டீ்டும் ரங்கறக் வகரடுத்டிட்டு 
ந்டிடு, அடுத் னம் டீ்டிஶனஶ ைரப்திட ஷக்கனரம்‛ ன்று 
கூநறிட்டுத் றனம்திப் தடுத்டக்வகரண்டரள். 
 
வனில் இனஷபனேம் அஷறஷனேம் ஶர்க் ஶகரட்டில் கறறக்கறந ரறரி 
ீபரய் ‘ிைறல்’ ஊறச் வைன்நரன் தரரக்கரன். 
 
றுரள் கரஷன டீ்ஷடிட்டுக் கறபம்தி ஶதரஶ ஆஶநகரல் ஆகறிட்டட. 
டீ்டுக்கரச் வைட்டிச்ைற யர கநரர்க்கரரி! ரங்கப் ஶதரகும் இண்டு 
னொதரஷ றம் ந்டம் வகரடுத்டிட ஶண்டும் ன்ந த்ட ிறத்ட 
அனுப்திணரள் அம்ர. 
 
ரப் யகலம் ஶரடு க்கத்ஷ ிட வரம்தவும் அஷறரய் இனந்ட. 
‘னதரக் டீ ஸ்டரனற’ன் னன்வதஞ்ைறல் அர்ந்ட ‘டீ’ஷச் ைப்த்டடன் 
உநறஞ்ைறக் குடித்டக் வகரண்டினந் ரடிக்கர ைரனகள், டீக்கஷட 
ஶடிஶரின் ைன்ணரண ரஸ் னணகல், தின்ணரல் குறுகற ீள்கறந 
வன, னெடி கஷடகள், அப்தரல் கறக்கறல் உறத் சூரிணின் ைரனறல் ீனம் 
றன்ண ஆம்தித்றனந் ரணம். வண்ஷரண ஶகங்கள். எனறவறேப்தி 
ஷநனேம் கரகங்கள், குனிகள். ல்னரம் ம்றரகத்ரன் இனந்ண. 
இஷச்ைல் றக்க கைப்தரண ரர்த்ங்கபினறனந்ட இன்று வனவுக்ஶக 
ிடுனஷந. 
 
டீக்கஷடஷப் தரர்த்டம் டீ குடிக்கஶண்டும் ஶதரன ஶரன்நறட. 
தரக்வகட்டினறனந் தறஷணந்ட ஷதைரவுக்கு ற்கணஶ றட்டறட்டதடி இண்டு 
ைறகவட்டர அல்னட ைறங்கறள் டீர ன்ந ைறன்ண ணப் ஶதரரட்டத்றல் 
ஈடுதட்டு, கஷடைறில், வஜித் ைறகவட்ஷடப் தற்நஷத்டக் வகரண்டு 
கர்ந்ஶன். 
 
‘ந்டனக்கு’ ைந்றப்ஷத அஷடந்ஶதரட ஏரின கைரப்னக் கஷடகள் 
றநந்றனந்ண. உினம் ஶரறம் உரிக்கப்தட்ட ஆடுகள் ரறைப் 
திண்டங்கபரகக் கரல்கறடன் வபிஶ வரங்கறக் வகரண்டினந்ண. உள்ஶப 
ைறநற ைறப்ன ிபக்கு தறக்கப் வதற்ந கடவுள் தடத்றன் கலழ் ஊடதத்றகள் 
ரிந்டவகரண்டினந்ண. குனறின் தச்ஷை வடி அந் இடவங்கும் 
தடர்ந்றனந்ட. 
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வகரட்டஷக ரைனறல் ஷ, வதஞ்சு டிக்கட்கறக்கரக இப்ஶதரஶ ணிர்கள் 
குறேறிட்டரர்கள். அஶகரக ல்ஶனரனம், கண் ிறத்டக் கஷபத்டப் 
ஶதரய் அஷத்டெக்கத்றல் இனந்ரர்கள். இண்டு ரிஷைகபரகத் ஷபகள் 
ஶதரல் வனக்கரக அிகுத்ட அர்ந்றனந்ரர்கள். 
 
வனஇினறனந்ட தரர்த்ஶதரட கஷடின் என கவு றநந்றனப்தட 
வரிந்ட. னக் ஷ்றதரய் ிறத்றனக்க ஶண்டும். ரன் அை அைரக 
ரடிப்தடிகபில் நறஶணன். இண்டரட தடிில் னட கரஷன ஷத்டம் 
தரத்றல் ஶர குறுகுறுத்டக் குஷட ஶதரல் ஶரன்நறட. னம்! ரன் 
உர்ந்ட குணிற்குள் ினறடுக்கபினறனந்ட திடங்கற கரவனங்கும் 
அைறங்கரகறிட்டட. என கம் ங்கற, தின் ஶஶன நறஶணன். ற்ந 
தடிகறம் அைறங்கரஷத் ிர்க்க னன்தரத்ஷத் ஷில் தடரல் 
உர்த்றக் குறஷ ட்டும் தறத்டப் தறத்ட டந்ட கஷ அஷடந்ஶன். 
உள்ஶப ‚னட்டு‛ வற்றுடம்ஶதரடு றரிந்ட வகரண்டினந்ரள். னம் 
கறத்ற்கரண அஷடரபங்கள் அள் னட்டத்றல் இனக்கறன்நணர ன்று 
ஶடிஶணன். றஷந இனந்ண. 
 
னக் ஷ்றதரய் உள்ஶப உட்கரர்ந்ட அடுப்ன ஊறக்வகரண்டினந்ரள். னம் 
அப்தி ன் கரஷனப் தரர்த்டக்வகரண்ஶட அஷப அஷத்ஶன். அள் 
கரறல் அட ிில்ஷன. ரன் ீண்டும் அஷத்ஶன். அடவும் அள் 
கரறல் ிில்ஷன. ரன்கரட னஷந அஷபக் கூி அஷத்ஶதரட 
ரன் அள் எனதக்கச் வைிடு ன்தட ணக்ஶக ஞரதகம் ந்ட. உடஶண 
ணக்கு றன ரின் கறேத்ஷ வரித்டிட ஶண்டும்ஶதரல் ஶரன்நறட. 
 
ற்கரகஶர கவுப் தக்கம் றனம்தி னக் ஷ்றதரய் ன்ஷணப் தரர்த்டம் 
ஷனஷ ஆட்டி தற்கள் வரி ைறரித்ரள். தின் ீண்டும் அடுப்ன ஊ 
றனம்திக்வகரண்டரள். ‘னட்டு’ ன்ஷணனேம் ன் ரரஷனேம் ரநறரநறப் 
தரர்த்ட ிந்ட ைறரித்டக்வகரண்டு றன்நரள். ரன் கரஷனப் தரர்த்டக்வகரண்டு 
றன்ஶநன். 
 
ஏரின றறடங்கள் கறத்ட எனரநரக ிநகு டுக்க வபிஶ ந்ஶதரட 
னக் ஷ்றதரய் கரல் கறே ண்ரீ் வகரடுத்ரள். ‘னட்டு’ஷ என கறள்றம் 
கறள்பி ஷத்ரள் ஶகரதத்டடன். 
 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      458 
 

றன ரவ் ‘கட்டிங் ஶடதி’பின் ஶல் உநங்கறப் ஶதரய்ிட்டினந்ரர். அனஶக 
தட்ஷட அடித்றன் னசுக்கபரக ஶைரடர தரட்டில்கள் இனந்ண. 
 
ரன் ஶகரகக் ஶகரட்டுகஷப டித்டக் கரகற உஷநகபில் 
ஶதரட்டுக்வகரண்ஶடன். வரத்ம் என்தட ஶநறண. ல்னரம் கம்வதணிக் 
ஶகரட்டுகள். அறகம் இல்னரிட்டரறம் ல்ன கம். னக் ஷ்றதரிடம் என 
னொதரஷ தஸ்மழக்கரக ரங்கறக் வகரண்டு னநப்தட்ஶடன். ரன் 
ரைற்தடிகஷபக் கடந்டம் அள் கறே ஆம்தித்ரள். 
 
க்கரக இந்க் ஶகரட்டுகறக்கரண னறேப் தத்ஷக் கல்றரி றர்ரகஶ 
சூனறத்டிடும். ஆணரல் இந்த் வரஷகக்கு ற்நரர்ஶதரல் ஷல் னம் 
சுரரகஶ இனக்கும். ஶகரட்டுகபின் உள்ஶப இடப்தடும் உள்டி 
னறரணரய் இனக்கும். இஷ ினம்தர ரர்கள் ணிஶ தத்ட 
னொதரய் வகரடுத்ட உர்ந் க உள்-டஷஷப் ஶதரட்டுக்வகரள்பனரம். 
இந்க் ஶகரட்டுகள் அஷணத்டம் ‘ைரட்டிஷண’ உள்-டிரகக் வகரண்டஷ. 
வரத்ம் வரண்டறு னொதரய் சூனரகும். ரன் ணட தறஷணந்ட னொதரஷ 
அஷைஶதரட்டுக்வகரண்டு டந்ஶன்.  
 
கல்றரி, கத்றனறனந்ட சுரர் ரன்கு ஷல்கள் ள்பிினந்ட. ஊரின் 
ஷத்ஷக் கடந்டம் ைரஷனஶரங்கபில் தசுஷ கர ஆம்தித்ட. 
தசுக்கள் தின் வரட வற்றுடம்ஶதரடு டந் தரல்கரர்கள், ைறறுர்கள், 
னறல் ஶஷன வைய் வதண்கள்... ல்னரம் வரம்தவும் இல்தரக 
இங்குட ஶதரல் இனந்ட. தஸ்மறல் டிஷனம் கண்டக்டனம் கூட 
ததப்தற்று றரணரகஶ கரப்தட்டரர்கள். னறேரய் ிடிந்டிட்டரல் 
ல்ஶனரனம் ரநறிடுரர்கள்! 
 
அந்ப் வதரநறில் கல்றரிின் ரர் ிடுற. தின் கட்டில் இனந்ட. 
கல்றரிின் னன்னநக் கட்டடத்ஷ எட்டி ீண்ட தரஷ வனினறனந்ட 
சுரர் இண்டு தர்னரங்கு இனக்கும். தஸ்ஷம ிட்டு இநங்கறடம் ரன் 
தரக்வகட்டினறனந் ற்ந ைறகவட்ஷடப் தற்ந ஷத்டக்வகரண்டு டக்க 
ஆம்தித்ஶன். கல்றரி அற்று அஷறரய்க் கறடந்ட. 
 
தரறத்டெம் வைன்நதின் கரக்கறச் ைட்ஷடிந் ஶரட்டக்கரன் தநறதடி 
‚ைறகவட்ஷடக் கலஶ ஶதரடுய்ர‛ ன்று ஶகரதரக ன்ஷண ஶரக்கற ைறநற 
அடிகள் டுத்ட ஏடிந்ரன். ரன் தந்ட ஶதரய் ைறகவட்ஷடக் கலஶ ஶதரட்டு 
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அஷத்ஶன். ரன் கடந்ட வைல்றம் ஷ இஷடில் ஷககஷப ஷத்ட 
ன்ஷணஶ வநறத்டக்வகரண்டு அஷைரல் றன்நரன் அன். ைறநறட டெம் 
வைன்று றனம்திப் தரர்த்ஶதரட அன் ீண்டும் குணிந்ட ஶஷன வைய்ட 
வகரண்டினந்ரன். 
 
ிடுற, என வதரி ஷரணத்ஷச் சுற்நற, ரன்கு திம்ரண்டரண 
கட்டடங்கபரக றன்நட. எவ்வரன கட்டடத்றறம் டைற்நறவண்தட 
ிைரனரண அஷநகள் இனந்ண. ஷரணத்றன் ஷத்றல் ரஷனந்ட 
ரர்கள் கறரிக்வகட் திற்ைற வைய்டவகரண்டினந்ரர்கள். அஷறரக 
இனந்ரல் அர்கள் கலழ்ஸ்ரிில் ஶதசுஷக் கூட ஶகட்க னடிந்ட. 
ஶறு ைறன ரர்கள் ஷரணத்ஷச் சுற்நற ஏடிக்வகரண்டினந்ரர்கள். 
ல்ஶனரனம் வடரகஶ ஏடிக்வகரண்டினந்ரர்கள். என ரன் ட்டும் 
ஆழ்ந் சுதிக்ஷஞஶரடு, ஶகரதித்டக்வகரண்டு ஏடிப்ஶதரண ரகறஷத் 
டத்ற ஏடும் றழ்ப் தடக் கரரகஷணப் ஶதரல் கரல்கஷப உநற உநற 
ஏடிக்வகரண்டினந்ரன். 
 
‘’ ப்பரக்கறல் ைலரரனும் யரிய கறனஷ்னும் இனந்ரர்கள். ைலரரன் 
அஷந னட்டி இனந்ட. இண்டரட ரடிினறனந் 132இல் இனந் 
யரிய கறனஷ்னுக்குப் தறனரக, கண்ரடினேடன் தணின் ஶட்டி 
அிந்டவகரண்டு என ரன் னம்னரகப் தடித்டக்வகரண்டினந்ரன். 
யரிய கறனஷ்ன் ஊனக்குப் ஶதரினந்ரன். 
 
‘ைற’ில் ரனறல்ஷன. ‘டி’ில் னென்று ஶதர். ‘தி’ில் கறனஷ்கறரி ன்ந 
எனன், ற்நர்கள் இந்க் கட்டடங்கறக்குப் தின்ணரனறனந் ‘தஷ 
ிடுற’ில் இனந்ரர்கள். ‘டி’ திபரக் ைனணற்று இனந்ட. இண்டு 
ரடிகஷப நற இநங்கறடரன் றச்ைம். ல்ஶனரனம் டவுனுக்குப் 
ஶதரய்ிட்டினந்ரர்கள். தடிகபில் இநங்கும்ஶதரட இண்டு ரர்கள் 
ஷகில் ‘குனம்’ ைகறரக றர்ப்தட்டரர்கள். ன் ஷகினறனந் 
தரக்வகட்டுகஷபப் தரர்த்ட எனன், ‚ன்ணப்தர டிஷ கறபணீர்மர‛ ன்று 
அைறத்ஷரய்க் ஶகட்டரன். ரன் தறல் வைரன்ணடம், ற்நன் 
ைம்தந்றல்னரல் ிைறல் அடிக்க, இனனம் ன்ஷணக் கடந்ட வைன்நரர்கள். 
 
கறனஷ்கறரிின் அஷநில் ரஷனந்ட ரர்கள் றங்கற அிந்ட 
கட்டினறல் உட்கரர்ந்ட ஶதைறக்வகரண்டினந்ரர்கள். ரன் கஷ இனனஷந 
ட்டி உள்ஶப டேஷந்டம் ஶதசுஷ றறுத்றக்வகரண்டரர்கள். ரன் 
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சுதரரகத் ஶரன்நற என ரணின் னகத்ஷப் தரர்த்ட ித்ஷக் 
கூநறஶணன். அன் ரன் வைரல்னற னடித்டம் என கம் ஶரைறத்ரன். தின், 
‚அன் டெங்கநரம்தர‛ ன்று ங்கறணரன். ரன் அப்ஶதரட ரன் 
கணித்ஶன். கட்டினறன் சுஶரப் தகுறில் ீப னெட்ஷடரய் 
உநங்கறக்வகரண்டினந்ரன் கறனஷ்கறரி. என ரன் கறனஷ்கறரிஷ 
றேப்த ஶரைஷண கூநறணரன். ற்நன் அஷ றுத்ரன். ரன் அஷறரக 
ஶரைறத்டக்வகரண்டு றன்ஶநன். அற்குள் எனன் கறனஷ்கறரிஷ 
இஷடக்குக் கலஶ தக்கரட்டில் அடித்ட றேப்திணரன். கறனஷ்கறரி 
னணகறக்வகரண்டு றனம்திப் தடுக்க ஆம்தித்ரன். 
றேப்திக்வகரண்டினந்ஶணரடு ற்ந இண்டு ஶதர்கறம் ஶைர்ந்ட 
உற்ைரகத்டடன் கறனஷ்கறரிின் டில் கஷனப்தறல் னஷணந்ரர்கள். 
 
இர்கள் அணட ஶதரர்ஷஷ இறேத்வுடன் கறனஷ்கறரி தநறக்வகரண்டு 
றேந்ரன். றேிினந் றங்கறஷக் கட்டிக்வகரண்ஶட ற்நர்கஷபத் 
றட்ட ரவடுத்ன் ன்ஷணப் தரர்த்டம் வௌணரகறத் றஷகத்ரன். 
கறனஷ்கறரி வரம்தவும் வனறந்ட கரப்தட்டரன். னல் ைம்கூடப் 
தண்ர னகத்டடன், என குந்ஷஷப் ஶதரன இனந்ரன். 
டறுடறுவன்று ஶைறக்கும் ைறநற கண்கள். ரன் ‘குட்ரர்ணிங் ைரர்’ ன்று 
ஶதச்ஷைத் டங்கறஶணன். றரணரக ல்னரற்ஷநனேம் ஶகட்டுிட்டுத் 
ன்ணிடம் தம் இல்ஷன ன்றும் னன்கறஷ ரஶண ந்ட 
வதற்றுக்வகரள்ரகவும் கூநறணரன். 
 
தஷ ிடுறின் னற்நத்றஶனஶ தல் டனக்கறக்வகரண்டினந்ரர்கள், 
குனனெர்த்றனேம் கனரகனும். ரன் ணித்ணிரய் அர்கஷப அடகறக் 
ஶகட்டஶதரட, இண்டு ித்றரைரண தற்தஷைகபின் ங்கள் க 
கறனஷ்கறரி வைரன்ண தறஷனஶ அர்கறம் வைரன்ணரர்கள். கஷடைறரய், 
ரன் ஶஷ்தரனின் அஷநக்கு டந்ஶன். 
 
ஶஷ்தரன ன்ந வதர் அன் ட இந்றணரக இனக்கக் கூடும் ன்தரகப் 
தட்டட. அப்தடிினந்ரல் அணிடம் இந்றிஶனஶ ஶதைனரம் ன்று 
ீர்ரணித்ஶன். ன் வகரச்ஷைரண இந்றஷத் ிர்த்ட வ்ரறு 
வைநறரகப் ஶதைனரம் ன்ந ன் ரர்த்ஷ ரக்கறங்கஷப ணறற்குள் 
அஷத்டக்வகரண்ஶட வைன்ஶநன். அஷநக்கவு தரற னெடிினந்ட. ரன் 
ட்டித் றநந்ஶன். 
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ரஷஶர ஆறடன் றர்தரர்த்ட ஶதரல் ஶரன்நற ஶஷ்தரன, ரடினேம் 
கண்ரடினேம் அிந்ட ன் கற்தஷண ம்திற்குள் அடங்கர அபவு 
அகனரகவும் உரகவும் இனந்ரன். அஷணப் தரர்த்டம் என கம் 
தரகக் கூட இனந்ட. ன்ஷணக் கண்டடம் ‘ினட்’வடன்று 
றேந்டவகரண்டரன். தின் ததப்னடன் ன்ஷண ஶரக்கற ந்ரன். என கம் 
அப்தடிஶ றன்நன் வற்நறின் ம்னகள் னஷடக்கக் கண்கபரஶனஶ 
அனட்ைறரக ன்ஷண ிைரரித்ரன். ரன் டுரநறத் டுரநற உஷடந் 
ஆங்கறனத்றல் அணிடம் ித்ஷக் கூநற னடித்ஶன். அடுத் கம் 
அஷண வௌத்ம் வகரண்டரண்டட. ‚ரன் உன்ஷணக் வகரண்டுச் 
வைரன்ஶணணர?‛ ன்று ஶகரதத்டடன் டண்டரகக் ஶகட்டரன். ரன் ீண்டும் 
ங்கற ‚இல்ஷன‛ ன்ஶநன். ‚தின் ஶதர! ந்ட ரங்கறக்வகரள்ப ணக்குத் 
வரினேம்‛ ன்று கூநறிட்டுக் கஷப் தடரவன்று ைரத்றக் வகரண்டரன். 
 
ரன் அைடு ற ஶகரட்டுகஷபச் சுந்ட வபிஶ ந்ஶன். 
 
ிடுறின் திரண ரைஷனக் கடக்கும்ஶதரட சுரர் இனதட இனதத்ஷந்ட 
ஆட்டுக்குட்டிகள் அன்ஷந றப் னனரல் உவுக்கரக உள்ஶப 
இறேத்டவைல்னப்தட்டுக்வகரண்டினந்ண. ைறன ைறன்ணக் குட்டிகள் உற்ைரகத்டடன் 
கத்றனேம் டள்பினேம் ஏடிண.  
 
கஷடில், றன ரவ் இல்ஷன ன்தஷ உர்ந்ஶன். ஶகரட்டுகஷபத் 
றனம்தவும் ரட்டி ஷத்டிட்டு னக் ஷ்றதரிடம் உத் குனறல் 
வைரல்னறக்வகரண்டு கறபம்திஶணன். 
 
க்கம்ஶதரல் வகரட்டஷகரைனறல் கூட்டம். குநர்கள் றுதடினேம் 
தரஷஶரத்றல் கறஷபத்டிட்டினந்ரர்கள். வள்ஷபப் னண்ஷடனேம், 
தின்னூைறகஷபனேம் ிஶணரக் கனஷரக ஷத்ட ிற்றுக்வகரண்டினந் 
என குநத்ற குந்ஷக்குப் தரல் வகரடுத்டக்வகரண்டினந்ரள். என குநன் 
ஷனஷக் குணிந்ட கரட குஷடறல் னஷணந்றனந்ரன். அர்கபனஶக 
ஶற்று ைறநற ஶைரற்றுப்தனக்ஷககள் ண்ில் ஶரய்ந்ட இஷநந்டகறடந்ண. 
ல்ன வில். ல்ன தைற. ரன் ஷடஷத் பர்த்றக் வகரண்டு டக்கத் 
டங்கறஶணன். 
 
டீ்டுக்குள் ம்தி ‘ர்-இந்றர’ின் தஷ இழ் என்நறனறனந்ட ஶகள்ி-
தறல் தகுறஷப் தடித்டக்வகரண்டினந்ரன். அம்ர என னெஷனில் 
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சுனண்டு கறடந்ரள். உஷடஷ ரற்நறக்வகரண்டு ரனும் என தரஷ 
ிரித்டக்வகரண்ஶடன். ரனஶ ஶதைில்ஷன.  
 
றுரள் கஷடக்குச் வைல்ன ஆத்ரகறக்வகரண்டினந் ஶதரட அம்ர 
ன்ஷணஶ வநறத்டக்வகரண்டினந்ரள். சுத்ரகக் குபித்டிட்டுப் 
தபிச்வைன்று கரப்தட்டரறம் அள் னகம் தட்டிணிரல் ரடித்ரன் 
ஶதரினந்ட. ரன் ஷனரரிக் வகரண்டினந்ஶன். ஷனர ஶம் 
திடித்ட. அம்ர கணித்டக் வகரண்டினந்ரல் என ஶஷப ரஶண 
ஶண்டுவன்று அறக ஶம் டுத்டக்வகரண்ஶடஶணர! 
 
ரன் ரைற்கஷ அஷடந்டம் ன்ணனஶக இற்கரகஶ ஷத்றனந் 
ஷதஷ, ‚இஷக் குப்ஷதத் வரட்டிில் ஶதரட்டுிட்டுப் ஶதர‛ ன்று 
ன்த்டடன் ன்ஷண ஶரக்கற ைீற நறந்ரள் அம்ர. ஷத ன் கரனறல் 
தட்டுத் வநறத்ட. அறனறனந் னெங்கறல் குனத்டகள் ஷவங்கும் ைறநறண. 
அஷ ரடிப்ஶதரினந்ண. 
 
ரன் அம்ரவுக்கு னடஷகக்கரட்டிரஶந என கம் றன்ஶநன். றனம்தி 
அஷப ஶனக்கு ஶர் தரர்க்கும் றரி இல்ஷன. ணம் கும்தி, றஷநக் 
ஶகரதம் ங்கறனந்டறல்னரல் ந்ட. ‚ீஶ ஶதரய்ப் ஶதரட்டுக்வகரள்‛ ன்று 
கூநறிட்டு டந்ஶன். ல்னரம் அர்த்ற்நரக இனந்ட.  
 
வனில் இநங்கறடம் றடீவன்று றர்டீ்டின் ைறநற ைந்றனறனந்ட 
அம்ரய் என ட்டு டப் ஷதன் குநற குறங்க ஏடி ந்ட 
தரஷஶரம் அர்ந்டவகரண்டரன். 
 
வில் அஷநந்ட ரக்கறட. 
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ஒவ்வ ொரு ரொஜகுமொரிக்குள்ளும் - சுப்ரபொரதிமணியன்.  

   

பேசறரண கநற சரப்திட நண்டுவன்நரல் பஸ்லீம்கரப சறநகறர்கபரய் 
ரத்றபேக்க நண்டிட அசறம் ன்தரன் தக்ச்சனம். அனுக்வகன்று 
வதர்வசரல்னக்கூடி அபில் கலம், வகபூப் இபேந்ரர்கள். தக்ச்சனம் 
டீ்டில் ரபேம் கநற சரப்திடுட இல்ரனவன்நரலும் அன் கறரடக்கறந 
தக்கம் சரப்திடுரன், ரன் கூட வரம்த ரபரய் தக்ச்சனத்ர அய்ர் 
ன்றுரன் றரணத்றபேந்நன், சறப்தரய் ரம் நதரட்ட பகத்நரடு 
அணின் ிர அம்ரவும், அணின் அண்ணின் பூடல் உடம்பும், 
வசத்டப் நதரய் தடத்றல் இபேந் அப்தரின் ரம் நதரட்ட நதரட்நடரவும் 
றபேம்தத் றபேம்த அணின் ஜரறரப் தற்நற றரணக்கறநநதரவல்னரம் 
ஞரதகம் பேம். 

  

எபேரள் டீ்டில் கநற சரத்றபேந்நரம். தரற சரப்தரட்டில் பகம் ிர்த்ட 
கநறர பேசறத்டக் வகரண்டிபேந்நதரட தக்ச்சனம் ந்ரன். அம்ர 
"வகரஞ்சம் சரம் சரப்திடுப்தர" ன்நரள். "நர ..அங்வகல்னர கநற 
சரப்புடரட்டரங்கம்ர..அய்பே அங்க " ன்நநன். "ரங்க 
அய்ரில்லீங்க..:ரச வசட்டிரர் " வரம்த ரபரக உறுத்றக் வகரண்டிபேந் 
ித்றற்குப் தறல் கறரடத்ட. "ங்க ஊட்ன சரப்திடரட்டங்க; ர 
அப்தப்நதர வபிந சரப்புடுநன்". அம்ர இன்வணரபே ட்ரட அன் பன் 
ரத்ரள். அப்நதரடரன் கநறர பல் பனறல் வகபூப் டீ்டில் 
சரப்திட்டரப் தற்நறச் வசரன்ணரன் "வசரல்னற வச்சரப்புநன ரநன டண்டுர; 
ஆணர எவ்வரன்னும் ணி பேசற". தஙீ்கரன் ட்டில் கநறபம் சரனரவும் 
டபிகூட இல்னரல் ச்சறல் தண்ிச் சரப்திட்டரச் வசரன்ணரன். 

  

தின் எபே ரள் ரத்றல் கரடசற சணிக்கறரன்று வகபூப்திடம் வசரல்னற 
ஸ்கூனறற்குக் வகரண்டுபேம் டிதன்தரக்சறல் அந நதரல் ரலு டண்டு 
வகரண்டு ந்ரன். வகபூப் டீ்டுக்கநறரச் சரப்திட நண்டும் ன்று 
தக்ச்சனத்றடம் ரன் எபே பரந வட்கத்டடன் வசரன்ணர ப்நதரநர 
வசரன்ணரணரம். ரனரம் தரீிட் டந்ட வகரண்டிபேந்நதரட "பஸ்லீல் 
டீ்டுக்கநற சரப்புடனரர இன்ணிக்கு "  ன்நரன் தக்ச்சனம். ச்சறல் 
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ஊநறட. "வகபூப் வகரண்ரந்றபேக்கரன்" அந் தரீிட் பூநகரபப் தரடம் 
ணசறல் தறில்ரன. வசரல்னற ரத்ரறரி ரலுடண்டு வகபூப்திற்கு 
இண்டும் ணக்கும் தக்ச்சகனத்றற்கும் இண்டும். ன்நரகச் 
சரப்திட்நடரம். அந் பேத்ட ம்ஜரனுக்கு ன்ரணக் கூப்திநடன் ன்று 
ரன் வகபூதிடம் வசரன்நணன். ஆணரல் அன் கூப்திடில்ரன. தக்சனம் 
ட்டும் நதரய்ச் சரப்திட்டுிட்டு ந்ரன். அன் நல் ணக்கும் 
வதரநரரகூட. ஆணரலும் தக்ச்சனம் எல்னறரகத்ரன் இபேப்தரன் 
ன்தறல் ணக்குச் சந்நரசம் உள்ல. 

  

டீ்டில் கநற சரப்தர றரணக்கறந நதரவல்னரம் நசக் வரகலறன் ஞரதகம் 
பேரர். அரிடம்ரன் ப்நதரடம் அப்தர ட்டன் ரங்குரர். ட்டன் 
ரங்குகறந அன்று றடீவன்று வசரல்ரர். அம்ர றரந றரந சறன்ண 
வங்கரத்ரப் தப்தி உட்கரபேகறந நதரந ங்கலக்குப் புரிந்டிடும். 
அப்தர ன்றும் சந்நரரய்க் குல் திபக்கும். "ரடர கநண வரகலறன் 
கரடக்குப் நதரகனரம்" ன்தரர். அப்தர ீநறப் நதரணரல் அரக் கறநனரரன் 
டுப்தரர். அற்குக்கூட பலசரய்ப் தம் வகரடுப்தரர ன்தட வரிரட. 
கரம் எவ்வரபே பரநபம் வதரட்டனத்ர ன்ணிடம் வகரடுத்தின் 
வரகலறன் ீறரச் சந்ரன்ணிக்குத் ர்நநண ன்நநர, இரபம் 
கக்கறநன ச்சறக்நகர ன்நநர, சரி ட்டுர ன்நநரரன் வசரல்ரர். 
அர் அந்க் கடரண ப்நதரட வகரடுப்தரர் ன்றுவரிரட. ஆணரல் 
வரகலறன் அப்தரிடம் கடன் நகட்டு ந்ர ரன் தரர்த்றல்ரன. 

  

டீ்டில் டேரந்ரல் அம்ர கண்கபில் கண்நீரடு வங்கரத்ர 
உரித்டக் வகரண்டிபேப்தரள். உரித் வங்கரத்ர ரணனறில் நதரட்டு 
க்கற ஆட்டரங்கல்னறல் நதரடுற்கு பன் ணக்கும், ம்தி 
தணிநலுக்கும் வகரஞ்சம் வந்ட ங்கறண வங்கரம் ஆட்டரங்கல் 
ஏத்றல் இபேக்கும்: அர வன்நதடிரன் அம்ரின் ரககபில் நல் 
ங்கள் ரககரபபம் ஏட்ட ரத்ட றபகு அரப்நதரம். றபகு இபக 
நடம் ன்தற்கரக அம்ர அவ்ப்நதரட ண்ரீ் ஊற்நறக் கல்ரன 
உபேட்டுரல்.சறன சம் றபகு வநறத்டக் கண்ில் ிலம். தின் ங்கள் 
கண்கரப ஊறத்டரடத்ட "ர்ரநன்ணர  நகட்டிர.." ன்று கர்த்டரள். 
உடநண அந் இடத்ர ிட்டுப் நதரிடநண்டும் ன்று நரரட 
ஆட்டரங்கல்னறற்குப் தக்கத்றநனந இபேப்நதரம். அம்ரவுடன் நதச்சுக்குத் 
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டர ரரட இபேக்கனரந ன்று நரடம். அம்ரவும் அரந 
ிபேம்புரள். சந்ணரய் றபகரய் அரக்க நண்டும் ன்தரள். "வரட்டு 
வத்றிநன வச்சுக்கடுர" ன்நரல் "அட சல .." ன்தரள். 

  

கநற சரக்க ன்று புக்கரடில் இபேந்ட சட்டி டுத்ட பேரள் தின் 
அங்நகந அட நதரய்ிடும். 'ரறசம் அறகர கூடரடர’ ன்தரள். வகபூப் 
டீ்நன ட்டும் ரம் ரலும் ம்ர ன்நரல், அங்க ஜரற அப்திடி, 
சூத்ணம் ன்தரள். கநற சரக்க ன்று ணிரய்ப் தரத்றம் 
உதநரகறப்தரப் தற்நற வகபூப்திடநர, இிிடநர நகட்க நண்டும் 
ன்று வரம்த ரபரய் ணசறல். 

  

அப்தர அம்ரிடம் கநற சரக்கனரர ன்று நகட்டரல் உடநண அம்ர 
சம்றத்ரய் ணக்கு றரணில்ரன. அம்ரிற்கு கநற ன் திடிக்கரற் 
நதரிற்று ன்தற்கு ரட கரம் இபேகனரம் ன்று றரணத்டண்டு. 
இரப் தற்நற அப்தரிடம் எபே பரந நகட்நடன். ‘அலக்கு வதரி தரப்தர 
வதரண்டனுன்னு ணசுன வரணப்பு’ ரிச்சனரய் சப்றட்டுச் வசரன்ணரர். 
அப்நதரடரன் அய்ர்கள் கநற சரப்திடரட்டரர்கள் ன்கறந ிம் எபே 
கனரய் ணக்குத் வரிந்ட. 

  

அப்தரிற்கு ஆட்டுத் ரனக்கநற திடிக்கும். ரன ரங்கற பேம்நதரட 
வசரல்னற ரத்ரறரி ஆட்டுக்கரல்கரபபம் ரங்கற பேரர். ீில் 
கபேகறணதின்பு ஆட்டுக்கரல்கரப கலி கிற்நறல் நகரர்த்ட சரற்கட்டில் 
அப்தர வரங்கிட்டு ிடுரர். ‘அப்ப்நர சூப்பு நதரட்டுக்கனர’ன்தரர். தின் 
கநற டுக்கர ஞரிறுகபில் சூப்பு கறரடக்கும். அப்தர ன்ணிடம் கரசறல்னர 
சங்கபில்ரன் சூப்பு நதரடச் வசரல்ரக ரன் றரணப்நதன் அநகரக 
அட சரிரகத்ரன் இபேக்கும். ீில் ஆட்டுத்ரனரக் கறுக்கும்நதரட 
பேகறந ரசந ணி ’உம்’ ன்று பச்சறலப்நதன். கத்றரல் ிரந 
ன்நரகச் சுண்டிச் சுத்ம் வசய்டிட்டு வட்டி அப்தர அனுப்புரர். 
வரகலறன் கரடில் ஆட்டுத்ரனர சுத்ம் வசய்ட வட்டித் வன்று 
வதரி டீ்டு டரஜன் இபேப்தரன். வகு னரகரகவும் சலக்கறரகவும் 
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வட்டித் பேரன். ஆட்டு பரப சறரந்ட ிடரல் ணி இரனில் 
கட்டிக் வகரடுப்தரன். 

  

சறன்ண ரணனறில் அரத் றபகும், உப்பும் நசர்த்ட பரபரச் சரத்ட 
பேசறப்தறல் எபே ணி பேசற. வதரட்டுப் வதரட்டரய் டுக் ரகில் ரத்ட 
க்குநன். அரப் தங்கறடுறல் ணக்கும் ம்தி தணிநலுக்கும் றரநத் 
டர சண்ரட ந்றபேக்கறநட. அம்ரரன் றர்த்ற வசய்ரள். ஆணரலும் 
எபே ரள்கூட ணக்கு வகரஞ்சம் ன்று அர ரக ீட்டிறல்ரன. 
அம்ரிற்கு பரபக் கநற திடிக்கரட நதரணட அறசந்ரன். சூடரக ரக்கறல் 
நதரட்டுப் தஞ்சு றட்டரய் ரறரி அரப்தட எபே அபூர்ரண ிம் 
தணிநலுவுக்கு அவல்னரம் வரிரட. உடநண பலங்கறிட்டுக் ரகர 
ீட்டுரன். அறல் ரன் ணக்கும் அனுக்கும் றரந ணஸ்ரதம். அம்ர 
வசரல்கறநரநப ன்றுரன் அனுடன் ரன் அரப் தகறர்ந்ட வகரள்நன். 
பரப சரப்திடுகறநநதரட டும் ணக்குத் ம்திவன்று எபேத்ன் இல்னரல் 
இபேந்ரல் வ்பவு ன்நரக இபேக்கும் ன்று றரணப்நதன். எபே ரள் 
அம்ரிடபம் இரச் வசரல்னறிட்நடன் ‘அடசச்ண்டரபர, இப்தடிவரபே 
ஈணப் புத்றர உணக்கு..’ன்நரள். அப்தரவுக்கும் இட வரிந்டிட்டட. ‘இணி 
ப்த ஆட்டுத் ரனக்கநற டுத்ரலும் வண்டுரன டுக்கப் நதரநநன். எபே 
ரன பரப உணக்கு; இன்வணரன்று அனுக்கு..வரகீன் கரடக்குத் 
னக்கநற வட்டப் நதரநப்நதர ீபம் நதரி எபே தங்கு ணிந ரங்கறக்நகர’ 
அப்தடி டந்ரக ணகு ஞரதகறல்ரன. அப்தர எபே ஆட்டுத் ரனரன் 
ப்நதரடம் டுத்ட ந்றபேக்கறநரர். 

  

வகபூப் , கலம் டீ்டிவனல்னரம் அப்தடி இல்ரன. ரனக்கநறபடன் 
ரவரன்றும் கூட இபேக்கும். கலம் ஈலுக்வகன்று ணிபேசற ன்தரன். 
ணக்கு அப்தடிவரன்றும் நரன்நறறல்ரன. பரபக்கநற ணிரன். இரத் 
ி த்ப் வதரநறல், குடல்கநற, ஈல் இரவல்னரம் அபூர்ம்ரன். 
த்ப் வதரநறல் சரப்திடுகறந அன்ரநக்கு வபிக்குப் நதரகறநநதரட அரக் 
கணிப்நதன். கறுப்தரகத் ரன் இபேக்கும். பல் டரரக அரக் 
கணித்நதரட ஆச்சர்ரகவும் தரகவும் இபேந்ட. அம்ரிடம் நர 
ிரறநர ன்று நகட்நடன். 
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அப்தரவுடன் கநற ரங்கப் நதரகறந நதரவல்னரம் தக்வகட்டில் இபேகும் 
இத்க்கட்டிரத் வரட்டுப் தரர்ப்நதன். நனசரண பூச்சுரறரி ரகில் 
எட்டிக் வகரள்லம். தக்வகட்டினுள் அலத் அலத் நநன திய்ந்ட பேட 
தரர்க்க சுரஸ்ரக இபேக்கும். எபே ரள் ரபேந தரர்க்கில்ரனவன்று 
எபே டண்ரட டுத்ட ரில் நதரட்டுக் வகரண்நடன். குட்டுகறந ரறரி 
இபேந்ட. 

  

இத்ப் வதரநறல் ரறரிந நகரறக்கநறபம் ங்கள் டீ்டில் அபூர்ம்ரன். 
எடம்புக்கு வரம்தவும் சூடு அட ன்தரர் அப்தர. அம்ரவுக்கு எபே பரந 
ஞ்சள் கரரரன ந்ட ிட்டரம்.கல்ரரண புறறல் ஞ்சள் 
கரரரனந அறக சூட்டில் பேடரணரம். சரிரண தின்னும் அடிக்கடி 
நகரறகநற சரப்திடுட ஆகரட ன்று ரத்றர்கள் வசரன்ணரல் அப்தரவும் 
நகரற அடிப்தர ப்நதரரட வசய்ரர். 

  

நகரறக்கநற நதரடுட ஆட்டுக்கநற நதரடுகறந ரறரி அல்ன ிம். எர் 
ரம் பன்நத வரிந்டிடும் சந்ரக்குப் நதரய் பேகறநநதரட, ீறில் 
ிற்றுக்வகரண்டு நதரகறநநதரட ரங்குகறந நகரறர அப்தர டீ்டில் கட்டிப் 
நதரடுரர். ல்ன ீணிரய்ப் நதரடச் வசரல்ரர். ‘எபே ரம் இபேக்கடம். 
ல்ன ீணிறன்னு வதனரிட்டர கநற பேசறர இபேகும்கநடரன் சூட்சம்’ 
அரிசறில் ஊந ரத் நகப்ரதபம், அபூர்ரய் நகரடரபம் அற்குப் 
நதரடுறல் தணிநலுிற்குத் ணி அக்கரந. 

  

எபே ரம், தத்ட ரள் அர பர்த்ட ிட்டுக் வகரல்னப் நதரகறந நதரட 
பேத்ரக இபேக்கும். அப்தர நகரறின் ரலு கரல்கரபபம் என்நரய் 
நசர்த்ட லுரண னட ரகர ீட்டிக் ரகின் இரடப்தகுறின் அன் 
ரனக்கும், உடம்திற்கும் இரடினரண ப்குற அடிதடுரறு ஏங்கற அடிப்தரர். 
அநகரய் நகரற ரன சரய்ந்ட ிடும். கூடந கக் ன்று எபே சத்ம் 
இபேக்கும். அவ்பவுரன். உடநண கத்றரல் அறுப்தரர். அறுக்கறநநதரட 
சறன்ண ரணனறில் த்ம் திடிப்நதன். ஆட்டு பரப ரறரி நகரற த்ம். 
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நகரறரப் வதரசுக்குறல் அப்தர நசரம்நதநற. எவ்வரபே இநகரய்ப் 
திய்த்வடுப்தறல் நசரர்ந்ட நதரரர். ஆணரல் ணகு அட அபூர்ரண 
ிரக இபேக்கும். இநகுகபின் வவ்நறு றநங்கரப இசறத்டக் 
வகரண்நட திய்த்வடுப்நதன். இரடஇரடந வகரத்ரய்ப் திய்த்வடுத்டப் 
தனரகக் கரற்று சீுகறநநதரட டெி ிடுறல் சுகபண்டு. ீறில் 
நதரகறநர்கள் பகத்றல் வநறக்க ‘உங்க டீ்ன நகரறக் கநறன்ணர ஊர்பூர 
வசரல்னடர’ ன்தரகள். இநகுகள் திய்த்வடுக்கப்தட்ட நகரற உடல் 
வகரஞ்சம் வட வடப்தரக இபேக்கும். அந்ச் சூட்ரட வகரஞ்ச நம் 
ப்நதரடம் உர்நன். 

  

நகரறர அறுத்தின் குடரன நறந்ட ிடுரர் அப்தர பன்வதல்னரம். தின் 
எபே ரள் குடரனக் கலவுட தற்நறச் வசரல்னறத் ந்ரர். தின் நகரறர 
அறுக்கறந நதரவல்னரம் குடரனச் சுத்ம் வசய்ட அரத் ணிச் சரல் 
வசய்ட ன் இனரகரப் வதரறுப்தரகறிடும். ீபரண குடனறன் உட்புநத்ர 
வன்ணங்கலற்று குச்சறரல் உள்புகுத்ற னத்ர வபிந டுப்நதன். 
சர்வன்று நனறபேந்ட உபேவுகறந நதரட னம் டிந்ட ிடும். சறன்ணத் 
டண்டுகபரய் அறுத்ட ரரனந்ட பரந ண்ரீில் அனசறக் ரகில் 
ந்றக்வகரள்கறந நதரட லக்கும். ‘தனீ்ஸ்..தனீ்ஸ் கநற’ ன்தரன் தணிநல். 
ஆட்டுக்கநற சரப்திடுகறந நதரட சரப்தரட்டிற்கு எபே ிநம் பன் 
பரபர சரப்திடுகறந ரறரி நகரற ித்றல் குடல். ஆணரல் 
பரபநதரல் பேசறக்கரட குடல். 

  

கநறக் கும்பு வகரறக்கறந த்டக்கரகக் கரத்றபேப்நதரம்; சரல் 
அரநில் ரனர ீட்டி னரர ன்நதன். அம்ர டம்பரில் இண்டு 
கண்டி கும்ரதபம், ரலு டண்டு கநறரபம் நதரட்டுக் வகரடுப்தரள். சூடரக 
இபேக்கும். ஆற்நற ஆற்நறக் குடிப்நதரம் றபகுக் கரம் கண்ரீ ரத்ட 
ிடும். பலசரய் நகர கநறர வல்றல் சறம் இபேக்கும். பலசரய் 
நகில்ரனவன்நரல் ன்ண ரட்டுக்கநற ரறரி ன்தரர் அப்தர. அர் 
அப்தடிச் வசரல்ன் பனம் ரட்டுக்கநற சரப்திட வகட்டிரக இபேக்கும் 
ன்தர அநறந்ட வகரண்நடன். வகரஞ்சம் ஜனவரரய் இபேந்ட 
நகரறக்கநற சரக்கறந அன்று அப்தர கநறக்கும்பு இரடில் சரப்திடுரர். 
ற்நதடி ரங்கள் ரன். 
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புட்டரசற ரங்கபில் டீ்டில் கநறந டுக்கரட்டரர்கள். அப்தர ிம் 
இபேப்தரர். கரடசற சணி அன்று கரரட நபேக்குப் நதரற்கரக. ப்நதரட 
அக்கர டீ்டில் கநற சரப்தரர்கள் ன்று கரத்றபேப்நதரம். அக்கர 
டீ்டிநனந ஆட்கள் அறகம் ன்நரலும், அக்கர உடநண ந்ட 
வசரல்னறிட்டுப் நதரய்ிடுரள். ரனும் தணிநலும் அற்கரய் நரப்தம் 
திடித்ரறு இபேப்நதரம். அப்தரவும், அம்ரவ்ம் வரடரட்டரர்கள். அக்கர 
டீ்டினறபேந்ட ரங்கள் பேம்நதரட அம்ர குபிச்சறட்டு ந்றடுகடர ன்தரள். 
சறன சய்ம் குபிப்நதரம். றரநத் த்டரகள் குபிச்சறரடர ன்நரல் ‘உம்’ 
ன்நதடி லி ிடுநரம். அரரரச ந்ட பன்று ரள் கறத்டத்ரன் 
கநற சரக்க நண்டும் ன்று ிற ரறரி என்ரந அம்ர ப்நதரடம் 
தின்தற்நற ந்ரள். 

  

கநற சரக்கறந அன்ரநக்கு ல்ன அரிசறச் சரம் இபேக்கும். க்கரக 
இபேக்கும், அரிசறரிட ல்னரக அப்தர ரங்கற பேரர். சுடச்சுடச் 
நசரற்ரந திநபட்டில் நதரட்டுக் கநறக் கும்ரத அம்ர ஊற்றுரள். பல் 
கபம் ப்நதரடம் ரக்ரகச் சுட்டுிடும். அம்ர ிசறநறவரன்நரல் 
ிசறறுரள். ரலு கபத்ரக் கும்தில் திரசந்ட சரப்திட்டதின் அம்ர கநற 
ன்நதன். அம்ர கநறப் திரித்ட ரக்கறநநதரட அம்ரின் ரககரபந 
தரர்த்டக் வகரண்டிபேப்நதன். 

  

அப்தரிற்கு ரலு கநற அறகம் ரப்தரள். ணக்கும், ம்திக்கும் சரிரண 
அபரக இபேக்கும். ‘அன் ம்திரநண ணக்கு வண்டு நசர்த்ற ரக்கறநட’ 
ன்நதன். ‘அட, அங்கனரப்நத தரபே’ ன்று நசர்த்ட ரப்தரள். தணிநல் 
பகம் சுபேங்கும். ஈல் டண்டுகரப ண்ிச் சரய் ரத்டிட்டு 
ீறர ரில் நதரட்டுக்வகரள்ரள். அப்தரிற்கு லும்புக்கநற வரம்தவும் 
திடிக்கும். ரங்கள் கடிக்க படிில்ரன ன்று ச்சறல் தண்ி 
ரத்டிடுகறந லும்ரதக் கூட அப்தர டுத்ட கடக்படக்வகன்று சுத்ம் 
வசய்டவகரண்டிபேப்தரர். ‘லும்திநன இபேக்கறந ஊவப ல்னடடர’ ன்தரர். 
ீபரண லும்பு கறரடக்கறநநதரட அர உரடத்ட ’இதரபே..இடர ரன் 
வசரல்நட’ ன்று கரட்டி ரரத் றநக்கச் வசரல்ரர். அம்ர ணக்குத் 
வரிகூடரட ன்று ரநத்டக் குணிந்ட சரப்திடும்நதரட தணிநலுக்கு 
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வண்டு டண்டுகரபப் நதரட்டுிட்டரல் பரநத்டப் தரர்ப்நதன். அன் 
என்றும் வரிர ரறரி சரப்திட்டுக்வகரண்டிபேப்தரன். ஆலக்கு வரத்ரய் 
தத்ட டண்டு பேந அறகதட்சரய் இபேக்கும். ீநற நகட்கறநநதரட 
அம்ரின் தங்கு குரநந்டிடும் ன்தட வரிபம். சறனசம் அப்தடிப் 
வதபேக்வகன்று ஏரிண்டு டண்டுகள் ட்டுந அம்ரிற்குக் கறரடத் 
ரட்கள் றரந இபேக்கும் ன்று நரன்றும். அற்கு நலும் அறகரய்க் 
கநற டுத்ட  அப்தரரல் படிரடரன். 

  

நகரறக்கநற சரனறன்நதரட ரன ரபேக்கு ன்தறல் ிநரம் பபேம். 
கும்புப் தரத்றத்றனறபேந்ட நகரறின் ரனநரடு கண்டிர 
டுக்கும்நதரட ரர் திநபட்டில் நதரடுகறநரள் ன்தறல் அபின் 
அறகரத்ர உதநரகப்தடுத்டகறந ரறரி வசல்தடுரள். நதரட்டுிட்டு 
அன்ணிக்கு ரர் அறர்ஷ்டக்கரன் ன்தரள். நகரறத்ரன ணக்கு ிலந்ட 
ிட்டரல் சறங்கள் இபேக்கரட. இல்ரனவன்நரல் சரப்திடுகறநநதரட ரன 
ிலந்டிட்ட திநபட்ரடப் தரர்த்ட வறுவறுத்டக் வகரண்டிபேப்நதன். 
அம்ர ரய்வதரத்றச் சறரிப்தரள். அட தணிநனறன் தக்கரய் 
இபேந்டிட்டரல் அன்ரநக்கு ரட ித்றரண அன் நன வசரல்னற 
ரலு அடி வகரடுத்டிடுநன். தற ரங்கறண றபேப்ற தின்ணந அடங்கும். 

  

அன்ரநக்கு அப்தடித்ரன் டந்டிட்டட. நகரறத்ரன தணிநல் தக்கம் 
ிலந்டிட்டற்கரய் ன்பகம் சறறுத்டப் நதரணட. அப்தரவும் நர 
வசரல்னறச் சறரித்டிட்டட பகம் சறக்கச் வசய்டிட்டட. சூடரண 
சரப்தரட்டில் நர்க்கறந பகம் அன்று அறகரய் நர்த்டிட்டட. டவும் 
நதசரல் சரப்திட்டுக்வகரண்டிபேந்நன். அப்தரவும் ன்ணடர இட ன்நரர். 
ன் தங்கறனறபேந்ட ரலு டண்ரட டுத்டப் நதரட்டரர். ரன் நகரதத்டடன் 
அற்ரந அரடரபம் தரர்த்டப் வதரநறக்கற அர் திநபட்டில் நதரட்நடன். 
அப்நதரட தணிநல் அன் ச்சறல் ரகரல் ன் சறறு திநபட்டில் இபேந் 
கநறில் ஈல் டண்ரட டுத்டிட்டரன். தக்கத்றல் இபேந்ணின் ரனர 
ச்வசன்று சுரில் நரறநணன். அய்நர ன்நரன். அன் ரனினறபேந்ட 
த்ம் றந்ர அப்தர தரர்த்டச் சத்ம் நதரட்ட தின்புரன் உர்த்நன். 
‘அடப் தரி’ ன்று அம்ரவும் லந்ரள். அப்தர ச்சறல் ரகரல் ன் 
பகத்றல் அரநந்ரர். ரன் தந்ட ஏடிப்நதரய் ரசல் பன்புநம் 
அலடவகரண்நட றன்நநன். இண்டு டிகரபக் கறறத்ட கட்டுப் நதரட்டும் 
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த்ம் றநகரநதரட அம்ர அரணத் நரபில் சரத்ற வபிில் ந்ரள். 
ன்ரணப் தரர்த்ட ீண்டும் அடப்தரி ன்நரள். அப்தரிடறபேந்ட 
அடிிலம் ன்று ப்தி ஏடிநணன். வரம்த நம் கறத்டரன் தசறப்தர 
உர்ந்நன். ச்சறல் ரகர வடபசரில் டரடத்டக் வகரண்நடன். நண்டு 
நதரிபேந்ட. சரங்கரனம் அப்தர ன்ரண வரம்தநம் வபி இடங்கபில் 
நடி ன்ரணக் கண்டுதிடித்ரர் ‘அடிக்கரன ரடர....’ ன்று அரத்டப் 
நதரணரர். அர் பன் டந்ட நதரக ரன் ம்தட அடி இரடவபிிரணக் 
கரப்தரற்நற டீு நசர்ந்நன். தணிநல் ரனக் கட்டுடன் நசரர்ந்ட 
கறடந்ரன். அம்ர ‘ரலு டண்டு கநறக்கரக இத்வண த்த்வ 
ீரக்கறட்டிநடர.. இந் அஞ்சு சு வகரந்ந இடக்கு வ்பவு 
கஷ்டப்தடப் நதரகுநர..ீ உபேப்தடுிர..’ ன்று அலரள். அன்ரநக்கு 
றச்சம் இபேந் கும்ரதபம் கநறரபம் ரர் ரங்கறப் நதரிபேப்தரர்கள் 
ன்று நரசறத்நன். அம்ர சுத்ரய் பேசற தரர்த்டக்கூட இபேக்கரட்டரள் 
ன்று நரிட. 

  

தணிநல் ரனக்கரம் ஆந இண்டு ரம் ஆகறிட்டட. ப்நதரடம் 
ரனில் கட்டு இபேந்டவகரண்நட இபேந்ரல் அனுக்கு ரனக்குக் 
குபிக்கநர சரிரகத் ரனர சலிக் வகரள்பநர படிரற் நதரிற்று. 
ரனபடி கூட வரம்தவும் பர்ந்ட ிட்டட. அந் இண்டு ரத்றல் கநற 
சரப்தட தற்நற அப்தர அம்ரிடம் டவும் வசரல்னில்ரன. இண்டு 
பன்று ரம் கறத்ட அப்தர நகட்டரர் ‘ணக்கு நண்டர..ீங்க நர 
சரப்புடுங்நகர’ ன்நரள் அம்ர. அன்ரநக்கு அப்தர வரகறீன் கரட 
நதரகில்ரன. 

  

இற்குப் தின்ணரலும் வண்டு பன்று பரந அப்தர கநற சரப்தட தற்நறச் 
வசரன்ணநதரட அம்ர நதசரநனந இபேந்ரள். அப்தரவும் கட்டரம் 
வசய்ில்ரன. எபே ரள் தணிநனறன் ரனரத் டி அன் 
கரத்ர அம்ர தரர்த்டக் வகரண்டிபேந்ரள். அரபந ரன் வநறத்டப் 
தரர்த்நன். ‘ரலு டண்டு கநறக்கரக ன்ண வசஞ்சுட்டர இன். ன்நணரட 
சரக் கநறபம் பேசறர இபேக்குபன்ணர ன்ரணந சரப்புட்டுரன் தடுதரி’ 
ன்நரள். அம்ர ன்ரண வறுக்க இப்தடிவரபே கரரகறிட்டந ன்று 
அலரகரக இபேந்ட. 
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ஆநநல ரம் நதரிபேக்கும் டீ்டிக் கநற சரத்ட. இரடில் அக்கர 
டீ்டில் ரன் அவ்ப்நதரட. அடவும் எவ்வரபே பரநபம் கநற 
சரப்திடும்நதரட ம்திின் கரம் ஞரதகம் ந்ரலும் ரரட அரப் 
தற்நற வசரன்ணரலும் ணக்கு சரப்திடுறல் திடிப்நத இல்னரற் நதரிற்று. 

  

தக்கத்ட ஊரினறபேந்ட எபே ரள் குநசன் ரர ந்றபேந்ரர். அர் நசல் 
சண்ரடப் திரிர். அற்கரய்ச் நசல் பர்ப்தரர். நசல் சண்ரடில் சரகறந 
நகரறின் கநறர வரம்தவும் சுரத்டச் சரப்திடுரர். அரக் 
நகரச்ரசக்கநற ன்தரர். அன்ரநக்கு வள்ரபபெத்ட நசல்கட்டில் ன் 
நகரற வஜித்ரபம், அந்க் நகரச்ரசக் கநறரக் வகரண்டு ந்ரபம் 
வசரன்ணரர். ‘இன்ணிக்கு ரத்றரி ர இங்கர இபேக்கப் நதரநநன்..சரச்சு 
ர..’ அப்தர சுத்றன்நற சும்ர இபேந்ரர். ரபேம் டவும் வசரல்னரநதரட 
சத்ம் நதரட்டரர். அப்தர ல்னரற்ரநபம் ினரரிரய்ச் வசரன்ணரர். 
‘ன்வணக்நகர, ப்தநர டந்டக்கு இன்னுர அர ணசறன 
வச்சறட்டிபேக்கடம். அனும் எண்டம் வபநறர வரிர ரதன். 
அன் நர வசஞ்சுட்டரன்னு ஆறு ரசர இந்ப் தசங்கலக்கு கநறரக்கறப் 
நதரடரவப் தட்டிணி நதரட்டிபேக்கறந..இட ல்னர இபேக்கர..’ வசரல்னறக் 
வகரண்நட நதரணரர். இர எபேர் வசரல்னநண்டும் ன்று கரத்றபேந் 
ரறரி டீ்டினுள் நதரய் அம்ர வங்கரக்கூரடர டுத்ட ந்ட 
வங்கரத்ப் தப்த ஆம்தித்ரள். அப்தரவும் ரரவுடன் சந்நரரய் 
ரடர வபிில் ட்டிப் நதரட்டரர். அம்ர கனகனப்தரய் வங்கரத்ர 
உரிக்க ஆம்தித்ரள். வகரஞ்சம் உரித் சபேகுகரப ன் நல் சீறவநறந்ட 
‘ரடரன்ணர’ ன்நரள். ரனும் அபின் வரரட அபேகறல் வபேக்கரய் 
உட்கரர்ந்நன். 

  

தரற நரனில் குநசன் ரரரப் தற்நறப் நதச ஆம்தித்ரள். அரின் 
நசல்கட்டுத் றநரரப் தற்நற வரம்தவும் வசரன்ணரள். ‘ரலு ஊபேக்கும் 
நசக்கட்டு சறன்ணம்தின்ணர எபே பேரர’ ன்நரள். ‘நகரச்சுக்கநற 
றன்னுபர்ந் எடம்புடர அட..ீ பணிப்தர ரறரி கம்தீர..’ 
அம்ரிற்கு ரர நல் சறன்ண றல் வரம்தவும் இஷ்டரம் ‘ரநண 
அவ கல்ரம் தண்ிிபேந்ர இப்திடிர எடக்கர ரறரி இபேப்நதன். 
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நசல் கட்டு நகரற ரறரி நகரச்சுக் கநறவத் றன்னுட்டு றறர்ந்ட 
றப்நதநண’ 

 அம்ர இப்நதரட எபே புடக்கரரச் வசரல்ரய் ண்ி றறர்ந்ட அர 
பலசரய்க் நகட்கறந சுரஸ்த்றல் உட்கரர்ந்நன். 
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சிறுி தகாண்டு லந்ே யர் - லியாேித்ே ால்யன் 

இவு வடுஶம் டெக்கம் திடிக்கரல் கறடந்ரல் கரஷனில் ரரகஶ 
றேந்ரர் சுகன்ைந்த் வஜய்ன். றேந்ர், கரற்றுக் கனப்ன அடித்ட ஶதரல் 
வநறத் தரர்ஷனேடன் தடுக்ஷகிஶனஶ உட்கரர்ந்றனந்ரர். கரனற 
டதரவைட் றரினறனந்ட. ஆணரல் ஶறு ரஶர கரதி குடித்டஶதரன்ந 
திஷஶ அனக்கு ற்தட்டட. உண்ஷிஶனஶ என்றும் னரிதடில்ஷன. 
ஷனக்கு ரள் றத்றனறனந்ட இப்ஶதரட தடுக்ஷகில் இப்தடி 
உட்கரந்றனப்தட ஷ, அஷணத்டம் ரட்டுப்னநக்  கட்டுக்கஷகபில் 
வைரல்னப்தடுட ஶதரனஶ டந்ஶநறினப்தரகத் ஶரன்நறட அனக்கு.  

னன்றணம் தகல் உஷ னடித்டக்வகரண்டு கஷடக்கு ந்ரர். ஷதஷண 
ைரப்திட அனுப்திஷத்ட றண்டில் ைரய்ந்ட வகரண்டரர். வபிில் 
ஊஷவில் அடித்டக் வகரண்டினந்ட. ரடிக்ஷகவரன்றும் ில்ஷன. 
கரஷனினறனந்ட டந் ிரதரத்ஷக் கக்கு தரர்த்ரர். இண்டு 
வதரனட்கள் ீட்கப்தட்டுப் ஶதரினந்ண. ற்நதடி வதரி ிரதரவரன்றும் 
டந்றனக்கில்ஷன. ரக் கஷடைறஷ வனங்க வனங்கத்ரன் 
சூடுதிடிக்கும். னல் தத்ட ஶறகபில் ல்னரர் ஷகிறம் தம் 
னறம்ரஶண. வைய் என்றுறல்னரல் அைட்டுப் தரர்ஷனேடன் வனஷப் 
தரர்த்டக் வகரண்டினந்ரர் அர். ரணம் னெடுடம் றநப்தடரக இனந்ட. 
இறல் தரர்க்க ன்ண இனக்கறநட?  

அப்ஶதரடரன் அஷபப் தரர்த்ரர். இனந் தடிக்ஶக ைற்று னகத்ஷ ட்டும் 
டெக்கறப் தரர்த்ரர். றர்ைரரிில் றன்நதடி அள் ம் கஷடஷப் தரர்ப்தஷக் 
கணித்ரர். அள் வனஷக் கடந்ட தடிகபில் நறணரள். அனக்கு 
ஆச்ைரிம் ரபில்ஷன. குட்ஷடப் தரரஷடனேம் அற்குள் வைனகப்தட்ட 
ைட்ஷடனேம் அிந்றனந்ரள். இட்ஷடப் தின்ணல் டித்ட ஶற்னநம் 
ரிப்தணரல் கட்டப்தட்டினந்ட. தள்பிச் ைறறுறக்கு அடகுக்கஷடில்ஶதரய் 
ன்ண ஶஜரனற இனக்கப்ஶதரகறநட? றட்டரய் ிற்கறந னரனரகஷட ணத் 
நறந்றனக்கும் ன்று றஷணத்ரர். னகம் ட்டும் உடம்னடன் எட்டரல், 
வதரி னுற ஶதரல் கம்தீரகக் கஷபனேடன் இனந்ட. இப்தடி 
ண்ிக்வகரண்டினக்கும் ஶதரஶ அள் ஶதைத் வரடங்கறணரள்.  

இஷ டுத்டக்கறட்டுப் தம் குடு - னெடிினந் னட ஷகஷ ீட்டிப் 
ஶதைறணரள்.  
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சுப்ஷதன்கள் ஶரறம் வைின் ன்று அடகு ஷக்க னரர்கள். 
அர்கபிடம் இல்னர உனட்வடல்னரம் உனட்டுரர். இட 
உன்னுஷடடரணர? தடிக்கறநரர? ஶஷன வைய்கறநரர? வதரிர்கஷப 
ன் அஷத்ட ில்ஷன? ன்று ஊர்ப்தட்ட ஶகள்ிகள் ஶகட்தரர். அஶ 
ைம் ந்ஷணனேம் ஶதரகிடரட்டரர். அஷணக் கனப்தடுத்றஶ 
குஷநரண தரற்நனறல் கரரித்ஷ னடித்டிடுரர். இவ்பவு ைறநற 
வதண்ிடம் ஶணர அரல் என்றுஶ ஶதை னடிில்ஷன. ைறறுறின் 
னகத்ஷஶ கண்வகரட்டரல் தரர்த்டக் வகரண்டினந்ரர். அடிக்கடி தரர்க்கறந 
னகம் ஶதரன அவ்பவு வைௌஜன்ரக இனந்ட. ங்ஶக ப்ஶதரட ன்கறந 
கண்ிகள் இஷில்ஷன.  

ரன் ைலக்கறம் ஶதரகடம்.  

அனஷட ஶதன் ச்ைரிப்தஷ றஷணவுறுத்றட. ஆணரல் ைறடங்கல் 
குஷவு இஷவரன்றுறல்ஷன. ஜரணிின் அைம் ஶதரன இனந்ட 
அட.  

றம்தள் ன்ணர வகரண்டரந்றனக்கரன்.  

ன.  

ன்ணரட.  

ன. னஷ்தம்.  

அனக்கு ஷனகரல் னரிில்ஷன. ஶகரக குறுக்கு றுக்கரய் 
ஷனஷைத்ட றுத்ரர். ’- அவல்னரம் ம்தள் ரங்கநரணில்ஶன’ - 
றரரய் அள் வைரன்ணஷக் ஶகட்டு ைறரித்றனக்க ஶண்டும். ஆணரல் 
அவரன்றும் வைய்னடிில்ஷன அரல்.  

ஶர்ந் ஜரனித்ஷ றனஷணப் ஶதரன னெடிினந் னட ஷகஷ 
ில்கள் வல்னப் திரி ிரித்ரள். அர் னகத்றனறனந்ட கண்கஷப 
டுக்கரஶன இஷச் வைய்ரள். இழ்கஷப னட்டிச் ைறரிப்தட ஶதரனறனந்ட. 
அைட்டுத் ணரய் ஆச்ைரிப்தடப் ஶதரகறநரய் ன்று வைரல்னரல் வைரன்ணட 
அள் வைய்ஷக.  
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றஜரகஶ அைந்டஶதரணரர். ஶறு ற. ட்ட டுப்தகனறல் ஶதத்ற ஶதரன 
என ைறறுற ிஷனக்கு ரங்கறக்வகரள் ன்று ந்ட றற்கறநரள். அற்கு ஶல் 
ஷகஷ ிரித்ரல் ங்க ஶரஜர. ஶரஜரப்ன வைரக்கத் ங்கத்றல். 
ைந்ஶகத்றற்கு இடஶில்ஷன. அறுதத்ட னென்று றறம் 
கண்ரடிில்னரல் தரர்க்கறந கண் நரட. திறப்வதல்னரம் வைரற்த 
ஶம்ரன். ஷக்கு ஷட ஶதரட்டட ணம். கதரனத்றல் உறழ் ீர் சுப்தட 
கண்ின் ிில் தபதபத்ட. ஷகஷப் தடக்வகன்று னெடிக் வகரண்டரள். 
கண்ரடிப் வதட்டிின் ீறனந்டம் ஷகஷ டுத்டக் வகரண்டபரய் 
தின்ணரல் கர்ந்ரள்.  

றம்தள் வ்ஶபர ஶகக்நரன்.  

ஆிம்.  

ன்ணரட!  

ஆ ி  ம்.  

அவ்ஶபர அல்னரம் ம்தள்கு கட்டரட.  

கட்டரடணரப் ஶதர, ஶந கஷடக்குப் ஶதரஶநன்.  

ம்தள் அஷத் ஶச்ைற தரக்நரன்.  

னஷ ரன்ரன் திடிச்ைறப்ஶதன். கல்ஷன டுத்ட ீ எைறக்கடம்.  

இண்டு னென்று னஷந உைறணரர். னந்ற அதிப்ரத்ஷ அட வகரஞ்ைனம் 
ரற்நறிடில்ஷன. ணினும் இன்வணரனனஷந ஶைரறத்டிடனரம் ன்நட 
உள்ணம். எறேங்கரய்க் கறேிக் வகரள்பக்கூடத் வரிர குந்ஷிடம் 
ஶதரய் தறவணட்டு ஶரைஷணர? னற னம் அறர்ஷ்டத்ஷ றே 
ிடரஶவண அட்டிட னெஷப.  

ஷக ரநறட.  

குள்பஶஷைின் கலழ்டிரஷத் றநந்ட உள்ஶப ஷத்ரர். தத்ஷ 
இண்டரம் னஷநரக அள் ண்ிக் வகரண்டு இனந்ரள். றனம்த என 
டஷ றநந்ட தரர்த்ட னெடிணரர்.  
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ரர் னகத்றல் ிறத்ஶரம், இப்தடிவரன அறர்ஷ்டம் ஶடிந்ட 
திடிதிடிவணக் வகரட்டிிட்டுப் ஶதரக ன்று றஷணத்ரர். ைந்ஶரம் 
வஞ்ஷைஷடத்ட வட்டிட. ைந்ஶரப்தடுறல் ன்ண திஷ? டபினேம் 
ஞ்ைகறல்ஷன. ைரிரகச் வைரன்ணரல் ரனம் ரஷனேம் ரற்நக் கூட 
இல்ஷன. வன றஶ ஶதரய்க் வகரண்டினக்கறஶநரம். கரனறல் ஶர 
ட்டுகறநட. குணிந்ட தரர்த்ரல் னொதரய்க் கட்டு. டுத்டக் வகரள்கறஶநரம். ரர 
ஶடிப் ஶதரஶணரம். ரஶண றில் ந்ட. ஶறு ன்ண வைய்? ஆள் 
ரவணத் வரிந்ரல் வகரடுத்டிடப் ஶதரகறஶநரம். ஆணரல் அவன்ண 
அவ்பவு சுனதர? தத்ஷப் தரர்த்டம் ஷவல்னரம் வைரந்க்கரர்கள் 
னஷபக்கறந கரனறட. ல்ஶனரனம் ணவன்றுரன் வைரல்றரன். 
வரஷனத்ன் றச்ைம் இர்கபில் எனத்ணில்ஷன. வய்ம் ஶடிந்ட 
வகரடுத் தத்ஷ றுக்க க்வகன்ண உரிஷ?  

ீண்ட ஶம் எஶ றஷனில் உட்கரர்ந்றனந்றல் கரல்கள் த்டப் 
ஶதரினந்ண. அந்ச் ைறறுறிடம் னகரி ரங்கில்ஷன ன்தட 
றஷணிற்கு ந்ட. சுரரித்ட கஷடரைறக்குப் ஶதரய் கஷப் திடித்தடி 
வனின் இனனநனம் தரர்ஷஷ ஏட்டிணரர்.  

க்கம்ஶதரல் இனந்ட வன. ரவுவறன் இஷச்ைல். வனக்ஶகரில் 
த்டிில் றல்ரங்கும் ரிக்ஷரக்கள். ைரரத் ள்பரட்டம். கறங்கு 
ிற்கும் கறிகள். ைரக்கஷடில் கரல்ஷத்ட ஶகரனறடிக்கும் ைறறுர்கள். 
குந்றினந்ட டக்கறன்ந சூரட்டம். ஷகஸ்டரண்டில் ைனஷத்டி சுக்கும் 
கஷடப்ஷதன். கரனகட்டி னம் கறத்ட கனம் னஷகள். ஶதரஸ்டர் 
றன்னும் தசுரட்டின் னெத்றத்ஷ தஞ்ைதரத்றத்றல் திடிக்கும் றைப் 
னஶரகறர். ஶரகம் தடீித் கஶரத் வன க்கம் ஶதரல் இனந்ட.  

ைறறுறஷக் கரில்ஷன.  

னகரி இல்னரிட்டரல் ன்ண. அடவும் ல்னற்குத்ரன். ரஷஶனும் 
அஷத்ட ந்ரறம் என ஆரனறல்ஷன. கணத்ஷ ஷத்டப் தரர்த்ரல் 
ட்டுத தத்டப் தவுன் ஶறும். வட்டு கறரம் வைம்ஷதக் கறத்ரறம் 
இன்ஷந றணத்றற்கு கறரம் 180 னொதரய்.  

உள்ஶப ரங்ஶகரம்ர.  
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கறினேம் வதண்டரக உள்ஶப ந்ணர். அர் ம்றடத்றல் ந்ட 
உட்கரர்ந்ரர்.  

உக்கரனங்ஶகரம்ர.  

உட்கரர்ந்தடி, இடுப்தில் வைரனகறினந் சுனக்குப் ஷதஷ ிரித்ட கரகறப் 
வதரட்டனத்ஷ டுத்ரள். இண்டு கம்ல், னெக்குத்ற னனறற்ஷநக் 
கண்ரடிப் வதட்டிின் ஶல் ஷத்ரள். அற்ஷநப் தரிஶைரறக்கத் 
வரடங்கறணரர். ிசும்னம் ைப்ம் ஶகட்டட. ஷனஷ றறர்த்ரஶன 
தரர்த்ரர். கும்குப்வதரட்டு ி ஆதற்நறனந் அந்ப் வதண் னெக்கும் 
கன்ணனம் டடிக்க அறேட வகரண்டினந்ரள். கறி ஶற்நறக்வகரண்டு 
இனந்ரள். ரைறல் றறுத்டப் தரர்த்ரர். உைறப் தரர்த்ட உறுற 
வைய்டவகரண்ட தின் கறிஷ ஶரக்கறக் ஶகட்டரர்.  

றம்தள் வ்ஶபர ஶகக்நரன்.  

அநடைறு னொதர ஶரடம் ஶைட்டு.  

அல்னரம் ஶடரட்டல் தரஞ்ச் தவுன் ற கறரம். கல்ற வைம்வதல்னரம் 
ஶதரணரச்ைர தரஞ்ச் தவுன்க்கும் வகரஷநநரன். ம்தள் ரனூறு ரன் - 
ன்நதடி ரன்கு ில்கஷபக் கரட்டிணரர்.  

ஶைட்டு ஶைட்டு அப்திடி வைரன்ணணீர ப்திடி ஶைட்டு. னப்னள்ப 
ஆஸ்தத்றரின ஶைத்டக்குட. டரக்டன வைனவு னந்ட வைனவல்னரம் 
இனக்குட ஶைட்டு. கம்வதணினனேம் ைம்தபறல்னர லீவுரன் குடுத்டனக்கரன். 
வூடும் டக்ஶகரடம். தரத்டக்குடு ஶைட்டு.  

ம்தள் ன்ணரம்ர வைய்நரன்.  

அறனுட்டுல்ன ந்டனக்ஶகரம். தரத்டக் குடு ஶைட்டு.  

ம்தள் ரனூறு ஶன் வைரல்நரன். உர் கஷடிஶன அடம் ரணில்ஶன 
இடகு.  

இல்ன ஶைட்டு தரத்டக் குட்ீன்ணர உம் னள்பகுட்டிில்னரம் ல்னரனக்கும் 
ஶைட்டு.  
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றம்தள் என்னு வைய்ங்ஶகரர. கம்தல் அடகு வக்நரன். னெக்ற ிக்நரன். 
ம்தள் ஶடரட்டல் டைறு ரன். றம்தள் இஸ்டம் வைய்நரன்.  

ஷதன் ந்ரன். ைலட ஶதரடச் வைரல்னற, அர்கஷப என றரக அனுப்தி 
ஷத்ரர். ிபக்கு ஷக்கறந ஶரகறிட்டட. வகறழ்ந்றனந் கச்ைத்ஷ 
ைரிதண்ிக் வகரண்டு இவு உிற்கரக ரடிக்குப் ஶதரணரர்.  

வகரஞ்ைம் ஏய்வடுத் தின் கஷடக்கு ந்ரர். ன்நரக இனட்டி ிபக்குகள் 
ஶதரடப்தட்டினந்ண. அஷ இனஷப அறகப்தடுத்றக் கரட்டிண. கஷண 
அனுப்திிட்டுத் றண்டில் ைரய்ந்ரர். ைரய்ந்தடிக்ஶக குள்ப ஶஷஜின் கலழ் 
டிரஷத் றநந்ரர். என அகரண ஶரஜர னர் இனந்ட. ததப்தரய் 
ஶல் டிரஷ இறேத்ரர். ைறல்னஷநக் கறண்ங்கறம் அற்நறணடிில் 
ஶரட்டுகறம் இனந்ண. ஶஷஜக்கடிில் ஷகஷச் வைறத்ற அதத்ரய் 
டரிணரர். தஷப்னடன் அங்கறனந் இனம்னப் வதட்டிஷத் றநந்ரர். 
னரண்டரிக் கஷடப் ஷதன் டைறு னொதரய் ரஷப ீட்டி ைறல்னஷந ஶகட்டரன். 
இனம்னப் வதட்டிஷ னெடிக் வகரண்டு ’ஷ ஷ ஜரவ்’ ன்று ரிந்ட 
ிறேந்ரர். அன் ஶதரணதின் றநந்ட தரர்த்ரர். இனக்கறந வதரனட்கள் 
தத்றரய் இனந்ண. அஷப் னட்டிிட்டு கலழ்டிரஷத் றநந்ரர். 
டல்னறரக அந் ஶரஜரனர் றீ்நறனந்ட.  

ஷில் ஷகனைன்நற றேந்ட கஷடரைறக்குப் ஶதரணரர். ரடிஷப் தரர்த்ட 
கனுக்குக் குல் வகரடுத்ரர். ந்ணிடம் ித்ஷக் கூநறணரர். 
ைரிஷ அஶ டுத்டப் ஶதரய்ிட்டரகவும், ஏய்வடுத்டக் 
வகரண்டினப்தஷ வரந்வு வைய் ஶண்டரவன்று, ஷகப்தத்றஶனஶ 
ரன் ிரதரம் வைய்ரகவும் கன் கூநறணரன். றனம்தவும் குணிந்ட 
றநந்ட தரர்த்ரர். இன்னும் டைநரிம் னஷந னெடித் றநந்ரறம் ரன் 
ரன்ரன் ன்நட ஶரஜரனர். ஷதஷணப் தரர்த்டக் வகரள்பச் 
வைரல்னறிட்டு, இடுப்ன வதல்ட்ஷட இறுக்கறதடி வனில் இநங்கறணரர்.  

ைரரரக வனில் அறகம் டரடுதல்ன அர். அப்தடிஶ டக்க 
ஶர்ஷகில், தஞ்ைகச்ைத்ஷக் வகண்ஷடக் கரறக்கு உர்த்றக் வகரண்டு 
றரணரகவும், ரட்டு ணிச் ைரங்கஷப றறத்ட ிடரல் 
ஜரக்கறஷரகவும் டப்தரர். அஷவல்னரம் கணிக்கறந றஷனில் 
அப்ஶதரட இல்ஷன. அனஷட ணவுனகறல் என ைறறுற. அள் ஷகில் 
என ங்க னர். அஷ ஆறடன் ஷகில் டுக்கறநரர். றுகம் அட 
வறும் னரகற ஷகஷத் ீரய்ச் சுடுகறநட.  
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வனக்கள் ிபக்கறன்நற இனண்டினந்ண. ஜன்ணல்கள் அற்த எபிஷக் 
கைறிட்டுக் வகரண்டினந்ண. அற்நறல் உட்கரர்ந்ட தல்ஶறு ஸ்ரிகபில் 
தரடம் தடித்டக் வகரண்டினந் ைறறுசுகள் ீஶ அர் தரர்ஷ தட்டு கர்ந்தடி 
இனந்ட. கண்கஷப இடுக்கற ண்ம் வனக்கஷபச் சுற்நற ந்ரர். 
னஷகனேம் ிற்ஷநக் குட்டும் ரற்நனம் த் வரடங்கறட. கூம் 
வனங்கறக் வகரண்டினப்தஷ உர்ந்ரர். இந் இடங்கபில் இனக்க 
றரறல்ஷன ன்று என வனில் றனம்திணரர். அடஶதரய் என டீ்டில் 
னட்டிக் வகரண்டட. ந் றஶ றனம்தி ஶறு வன தரர்க்க டந்ரர். 
தரர்ஷில் தடும் ைறறு வதண்கவபல்னரம் அைப்தில் னர் வகரண்டு ந் 
ைறறுறஷப் ஶதரனஶ ஶரன்நறணரர். கஷடக்குத் றனம்த இனந்ர் ற்கும் 
ஶகரிஷன ட்டிப் தரர்த்டிடனரம் ன்று குபத்றற்கரய் றனம்திணரர்.  

ஶகரனத்ட வர்குரி ிபக்கு, இனண்ட ரணத்றன் தின்ணிில் 
எற்ஷநக்கல் னெக்குத்றவண சுடர் ிட்டட. ீற்ந குபம் அஷற 
வகரண்டினந்ட. ஷ ண்டதத்றல் எற்ஷந வனப்னப் னள்பி ங்கற 
எபிர்ந்ட ஆபினப்தஷக் கரட்டிட. தடிக்கட்டு அனுரர் ஶகரில் ிபக்கு, 
அஷந்ரல் ஶனரம் ன்று னடக்னடக்வகண ரிந்ண்ம் 
இனந்ட. ற்வகணஶ ைறன ைம் இந்ப் தக்கம் டந்றனந்ரறம், 
கடக்கினர ீபம் வகரண்டினப்தரண திறப்ஷத அபித்ட குபத்ங்கஷ.  

திரண ரிறக்வகறரில் ரஷண றன்நறனந்ட. அஷச் சுற்நற எஶ 
வரட்ஷடப் தட்டரபம். ரஷணிடம் ன்ண இனக்கறநவன்று ல்ஶனரனம் 
ிறேந்ட ிறேந்ட தரர்க்கறநரர்கள். ஶதரரவன்று வபினைரினறனந்ட ஶறு 
கூட்டம். அனக்கு ரிச்ைனரக ந்ட. கும்தஷனச் சுற்நறக் வகரண்டு உள்ஶப 
வைன்நரர். எவ்வரன ைந்றறரய் கர்ந்ரர். வதனம்தரறம் குந்ஷகஶப 
இல்ஷன. கரக அஷனந்றல் கரல்கள் ிண்வன்று வரித்ண. திைரக் 
கஷடனகறனறனந் தடிக்கட்டில் ஶதரய் உட்கரர்ந்ரர். என வரட்ஷடக் 
குடும்தம் கைக்வரைக்வகன்று றன்றுவகரண்டினந்ட. ஷவங்கும் 
இஷனகறம் ஶைரற்றுப்தனக்ஷககறம் இஷநந்ட கறடந்ண. ைந்றறகஷப 
ிடவும் அந் இடத்றல் கூட்டம் அறகரினந்ட.  

ன்ண ஶைட்டுரள் அனர்ர இந்ப்தக்கம். ன்ண ிஶைம். ஷசூர் தரக், 
ஶங்குல் இனக்கு. ன்ண ைரப்தட்ஶள் - ிர்ஷஷ சுண்டிிட்டு, 
அசுகறில் வதரட்டனம் கட்டிதடி ஶதச்சுக் வகரடுத்ரர் டப்தள்பிக்கரர். 
சுத்றன்நற ஶர ைறன ரர்த்ஷ ஶதைறிட்டுக் கறபம்திணரர்.  
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அனக்குப் தடதடப்தரக ந்ட. ன்ண அறரம். வதரி தகல் 
வகரள்ஷபரக அல்னர இனக்கறநட. இஷப் ஶதரனறைறல் ஶதரய் னகரர் தண் 
னடினேர? இல்ஷன ரரிடரட வைரல்னற அத்ரன் னடினேர? ன் 
ம்னரன். றஜரகத்ரன். கணில்ஷன. கஷில்ஷன. என ைறன்ணப் வதண். 
ஸ்கூல் ஶதரகறந வதண். தரரஷட ைட்ஷட வட்ஷட ஜஷட. ன்ஷண ரற்நற 
ிட்டட. வகரடுக்கும்ஶதரட ங்கம்ரன். ைந்ஶகஶில்ஷன. ன்நரக உைறப் 
தரர்த்டரன் ரங்கறஶணன். ஶறு ரனம் டுத்ட ரற்நறினக்கனரம் 
ன்கறந ஶதச்சுக்கும் இடறல்ஷன. ைரி ன்ணிடம்ரன் இனந்ட. கண்கட்டி 
ித்ஷஶர, ன்ண ரஶர. அந்ச் ைறறுறஶ றஜஶர வதரய்ஶர. ஆணரல் 
ஆிம் னொதரய் இனப்தில் குஷநட உண்ஷ.  

அந்ச் ைறறுறின் திரத்றஶனஶ ரஸ் ந்ரிற்று. ரத்ரின் 
அனகறனறனந்ட தரர்த்டப் தரர்த்டக் கற்றுக்வகரண்ட வரறல். ஶடிக்ஷக ஶதரல் 
ிஷபரட்ஷடப் ஶதரல் கஷந்ட கற்றுக் வகரண்ட வரறல். ஆம்த 
ரட்கபில்கூட இப்தடிவரன்று றகழ்ந்றல்ஷன. ரத்ர வரம்த 
உற்ைரகப்தடுத்டரர். ஶதணின் சூட்டிஷகில் கப் வதனஷ. அப்தரரன் 
ைறநற றுக்கும் தங்கரகக் கத்டரர். வதட்டிஷ னட்டி தின்னும், 
ைரி அறஶனஶ வரங்கறக் வகரண்டினந்ரல் ஶதரிற்று. றஷந டஷ 
ில் னட்டுகபில் கஷடச் ைரிரஶனஶ அடித்றனக்கறநரர். அப்தர அடிக்கடி 
வைரல்றரர். னகத்ஷப் தரர்த்டம் வைரல்ன ஶண்டும். அன்ரன் ஶர்ந் 
ிரதரரி. இட ப்தடி. றனம்த ந்ட ீட்குர? இல்ஷன, இப்ஶதரறனந்ஶ 
இட ம்னஷடட ரணர ன்று னடிவு வைய்த் வரி ஶண்டும். 
குடிகரன் சூரடி ஶதரன்நர் ஷக்கறந வதரனள் றனம்த அன் ஷகக்குப் 
ஶதரகப் ஶதரறல்ஷன. அப்தடிரண ஆட்கபிடம் அடிதிடி ஶதம் ஶதைக்கூடரட. 
இவ்பவு ரன் ன்று கநரரக வண்டு னஷந வைரன்ணரஶன ஶதரடம். 
அனுக்கு ஶண்டிட தம்; அடவும் உடஶண. அர்கஷப ைலக்கறம் னடித்ட 
அனுப்த ஶண்டும். ரப்தடுத்றணரல் ஶறு கஷட தரர்க்கப் 
ஶதரய்ிடுரன். இப்தடி இப்தடிரக ரத்ரின் ஞரணம் அப்தரின் அநறவு 
ற்றும் ரஶ சுரகக் கண்டுவகரண்டு அல்தடுத்றனம் சூட்சுங்கள் 
ன்று ற்கும் ஏர் அர்த்றன்நறப் ஶதரய்ிட்டட.  

அனக்குக் குபிர்ட ஶதரல் இனந்ட. எற்ஷநத் வனிபக்கறல் 
தணிிநங்குட டல்னறரகத் வரிந்ட. ஶடிில் வதனம்தரனரண 
கஷடகஷப அஷடத்டக் வகரண்டினந்ணர். ீப்தட்ட தங்கள், அறேகல் ணத் 
ம் திரித்ட ஜவ்வுத்ரள்கபரல் ள்றண்டிகஷப னெடிக் வகரண்டினந்ணர். 
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ி தத்டக்கும் ஶல் ஆகறிட்டினக்கும் ஶதரல் ஶரன்நறட. அஶகரக 
அந்ப் தகுற னறேக்க அஷனந்ரிற்று. இணிப் தணில்ஷன. அைறனேம் 
ஶைரர்வும் அந்த்றனறனந்ட ஶரன்நறஷ ஶதரன அர் ீட றடீவணக் 
கிந்ண. ைறரக இனந்ரறம் ைற்று ஶகவடுத்ட டந்ரர்.  

XXX 

ஶஷனக்கரச் ைறறுன் கரதி டதரஷ டுடக் வகரண்டு ஶதரணரன். 
ண்க்ஶகரர்ஷ அறுதட வபிில் தரர்த்ரர். வில் சூஶடநத் 
வரடங்குஷ ைீற கரற்நறன் வம்ஷினறனந்ட உ னடிந்ட. ட 
ப்தடிரணரறம் கஷட றநந்ரக ஶண்டும். ரஷப வள்பிக்கறஷ 
ரரந்ற ிடுனஷந. ற்வகணஶ ரரகறிட்டட. ஶைரர்ரினந்ரறம் 
அன்ஷந றணத்ஷத் வரடங்க ஆத்ரணரர்.  

கஷடஷத் றநந்ட ஷத்றனந்ரன் கன். அனுஷட வதரறுப்னர்ச்ைறஷ 
உள்றெ தரரட்டிக் வகரண்டரர். ணினும் வபிக்கரட்டிக் வகரள்பரல், 
கரஷன ஆகரம் உண்டரணர ணக் ஶகட்டு அஷண அனுப்தி ஷத்ரர். 
றண்டில் ைரய்ந்தடிஶ இடுப்னச் ைரிஷ டுத்ர் எனகம் 
றரணித்ரர். சுனொதத்ஷ அஷடந்றனக்கனரகரர ன்கறந ப்தரஷை அஷப் 
தடீித்ட. கறேத்ஷ எடித்ட றனம்தி அண்ரந்ட ஷனக்கு ஶல் 
றர்ரரய் றன்று வகரண்டினந் கரீஷப் தரர்த்ட ணறற்குள் 
திரர்த்றத்தடி கலழ் டிரஷத் றநந்ரர். அப்ஶதரடரன் வகரய்ப்தட்டட 
ஶதரல் ஶரஜர னர் றர்னரய் கரட்ைறபித்ட.  

இவு டெக்கறன்ஷரல் கண்கள் ரிந்ண. உடல் வம்ஷஷடந்ட ஷன 
கணத்ட. கன் ைலக்கறம் ந்ரல் ஶனரவன்று இனந்ட. தடுத்டக் 
வகரள்ப ஶண்டும்ஶதரல் அைற அர் உடஷனனேம் ணஷனேம் ிரதித்ட. 
அனஷட கஷடைறப் ஶதன் ஷககபரல் தடிகஷபப் திடித்ட நற கஷடக்குள் 
ந்ரன். ஶறு ைரினந்ரல் குந்ஷஷத் டெக்கற ரர்தினஷத்டக் 
வகரஞ்ைறினப்தரர். ஶரைஷணில் அஷணஶ வநறத்தடி இனந்ரர். 
குந்ஷ குள்ப ஶஷைில் ஷகனைன்நற நறணரன். னெடப்தடரறனந் கலழ் 
டிரரில் னஷப் தரர்த்டம் குடெகனரய் ஷனில் கூிக் வகரண்டு 
அஷவடுக்கக் ஷகஷ ீட்டிணரன். ரிச்ைறடன் அன் ஷகஷத் 
ட்டிிட்டு ஶஶன ஶதரகும்தடி ிட்டிணரர். ரங்கினர ஆற்நரஷனேடன் 
னஷ டுத்டத் வனில் ைீறணரர். அட ைரக்கஷடஶரத்றல் ஶதரய் 
ிறேந்ட.  
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கணத் ஶதஶட்ஷடத் டெக்கற ஷத்டக் வகரண்டு ஶஷனில் னெழ்கறணரர் 
அர்.  

******* 

ீட்சி - தசப்டம்பர் 1984 
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நீர் லிதராட்டு - தபபோள் பபேகன் 

 
அஷண அர்கள் அஷத்ஶதரட றகுந் க்கத்ஷக் கரட்டிணரன். ‘ரணர’ 
ன்று ரய்க்குள்ஶப வல்ன இறேத்ரன். ஆணரல், அன் றஷணவுப் தரைறகள் 
டஷடக்கப்தட்ட தபிச்ைறடனறன் அடிில் ினப்தனம் ஆர்னம் 
னஷடத்வறேம்திண. குந்ஷகள் அஷண ஶறம் ற்னறுத்னரிணர். 
அங்ஶக ினந்ரபிரக ந்றனந்ரன் அன். ஏபவுக்கு வனங்கற 
உநவுரன். அடிக்கடி ில்ஷன ன்தஶ இல்தரக இனக்க ிடில்ஷன. 
வகரஞ்ை ஶத்றல் அந்க் குந்ஷகள், ட்டினறனந்ட தன்ணிண்டு 
றற்குள்பரண னெர் - ைறறுற, இண்டு ைறறுர்கள் - அன் டிீட 
னபவும் ிஷபரட்டின் டுரக அஷணப் தரிக்கவுரண அபிற்குத் 
ரரகறிட்டினந்ணர். அன் உச்ைதட்ைரகத்ரன் இந் அஷப்ன. ணறல் 
வனறந் குறுகுறுப்ன உர்ஷத் ஶரற்றுிப்தரக, னெழ்கறிட்ட றஷணவுப் 
வதரனள் என்ஷநப் வதற்றுிட்டரக அன் கறபர்ச்ைற அஷடந்ரன். உடஶண 
றேந்ட வைன்றுிடவும் னடிில்ஷன. க்கத்றன் வனறந் டைல் 
னஷணகள் அன் கரல்கஷப இறுகக் கட்டிினந்ண. தரம் ிர்த்ட 
ஊன்நறினந் ஷ திசுதிசுத்ட. அங்கும் இங்குரகக் கண்கஷப ஆஷை 
றப்தி அஷனதர ிட்டரன். குல் றேம்தரல் உள்பஷடத்ட. குந்ஷகள் 
ஷககஷப இடுக்கறக் வகரண்டு அன் ரஷடில் ஷகஷத்டக் வகஞ்ைவும், 
ஷககஷப உரிஷனேடன் தற்நற இறேக்கவும் வரடங்கறணர். அன் அஷைில் 
கட்டில் கறரீச்ைறட்டுக் கத்றட. ரட என குல் ’அத் வரந்வு 
தண்ரீங்கடர’ ன்று உர்ந்ட இந்ச் சூஷனச் ைறஷத்டிடுஶர ண 
அஞ்ைறணரன். அற்குள்பரக அர்கஶபரடு றேந்டிடுட ல்னட ன்று 
தட்டட. ன் ஆர்த்ஷ ணறற்குள் சுனட்டிக்வகரண்டு வு வைய்னேம் 
தரஷணில் ‘டண்டு இல்ஷனஶ’ ன்நரன். அடரன் இப்ஶதரட வதரி 
திச்ைறஷணப் ஶதரன. அர்கள் வகு உற்ைரகரகக் கூிக் வகரண்டு 
ங்வகங்ஶகர ஏடி ஆறக்வகரன டண்ஷட இறேத்ட ந்ணர். னகம் னறேக்கப் 
தி வட்கச் ைறரிப்ஶதரடு அனும் றேந்ட வகரண்டரன். 
 
தசுஷ ம் தி கரடுகறக்கறஷடஶ றனத்றன் திபந் ரய்ஶதரன 
ைட்வடன்று கறறு ஶரன்நறட. ைலரண சுர்கஷபஶர ைரண 
டித்ஷஶர அட வதற்நறனக்கில்ஷன. அங்கங்ஶக கஷகள் திடங்கற 
குறப் வதரந்டப் னண்கள் றஷநந்ட ‘ஆ’வண இனந்ட. தடிகவபணத் 
ஶரன்றும்தடி சுடுகள் தறந் டவரன்றும் வரிந்ட. ஶரட்டரரின் குரய் 
தரறபவுக்கு னெழ்கற அஷைற்நறனந்ட. வன்ணங்கலற்றுகபில் டேஷந் 
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கறவரபி கறற்ஷநத் டஷபத்ட ஆழ்ண்ஷக் கரட்டிட. குறப்தற்குக் 
கரல்கஷபத் டறுடறுக்க ஷக்கும் ஶரற்நனஷட கறறுரன் இட. 
குந்ஷகள் ரர் னனறல் குறப்தட ன்று ர்க்கறத்டச் ைண்ஷடிட்டுக் 
வகரண்டினந்ண. குறத்னறல் வரடக்கம்ரன் னக்கறம். என னஷந ீர் 
ைறநறக் கறநஷனனேம் ைத்ம் ஶகட்டுிட்டரல் ஶதரடம். கறற்நறன் உஷநந் 
வௌணத்ஷ னனறல் உஷடக்க ஶண்டும். அன் தின் உற்ைரக வநற 
ல்ஶனரஷனேம் வரற்நறக் வகரள்றம். அஷத் வரடங்குறல்ரன் 
அத்ஷண ைறம். னனறல் குறப்தஷக் கரவு வகரள்பவணக் கறறு 
கரத்றனப்தரண அச்ைம். அர்கபின் கணம் குிந்றனந் ஶதரட, 
குஷனினறனந்ட கன்று ிறேம் வற்றுத் ஶங்கரவண அன் 
குறத்றனந்ரன். உடஶண கறற்நறன் னெஷனகள் எவ்வரன்நறனறனந்டம் 
அர்கறம் குறத்ணர். உஷநந்றனந் கறறு இப்ஶதரட தனி ஏஷைகபில் 
ஶதைத் வரடங்கறற்று. இஷடிடரல் ீர் அஷனந்ட சுர்கபில் ஶரடம் 
எனறகள். குந்ஷகள் அங்கங்ஶக தற்நற நறக் குறப்தற்கரண றகஷப 
ஷத்றனந்ண. குறப்தன் னெனம் ீஷத் டன்னறுத்டஶ அர்கபின் 
னட்ைறம் ஶதரன வரடர்ந்ட குறக்கும் ைத்ம். 
 
கறற்ஷந அன் ஶறுரறரி உர்ந்ரன். னங்குந்ஷஷ அள்பி 
அஷக்கும் வன்ஷனேடன் ீஷக் ஷககபரல் னடிக்வகரண்டு ீந்றணரன். 
கறற்நறன் எறேங்கற்ந உனம் வதனம் ைந்ஶரைத்ஷக் வகரடுத்றனந்ட. 
வில் ஶஷபில் ண்ரீின் ஜறல்னறப்ன உடறக்கு எத்டம்.  அடிக்கடி 
ஷனஷ னறேகுறறம் ல்னரந்ட ீச்ைனடிப்தறறம் அன் 
ினப்தனற்நரன். ைறநற ிறேந்றனந் வில் ஆழ்தள்பத்டக்குள் கறடக்கும் 
அஷணத் ஶடி ந்ட னகத்றனடித்ட. அற்னத்ஷத் ஶக்கற 
ஷத்றனக்கறநட கறறு. அஷக் வகரஞ்ைம் வகரஞ்ைரக அனுக்கு 
ங்குகறநட. கறற்நறன் ீட அன்ன வநற னகறழ்த்ட. அன் எவ்வரன 
அடஷனேம் வரட்டுத் றே ஆஷைனேற்நரன். அஷனில் டெைறக் ஶகரல்கள் 
எடங்கறக் கறடக்கும் அன் னெஷனகள் எவ்வரன்ஷநனேம் ஶரக்கற வகுஶம் 
தம் வைய்ரன். எவ்வரன னெஷனனேம் றன்று ஏய்வடுப்தற்கரண ைறறு 
இடத்ஷ ற்தடுத்ற ஷத்றனந்ட. குஷநந்தட்ைம் தற்நற றற்தற்கரண 
திடிரணங்கஷபஶனும் வகரண்டினந்ட. கனஷ றக்கட கறறு. 
னெஷனகபில் தணி ீரின் சுகம். தின் ஆத்ஷ ஶரக்கறச் வைன்று கறற்நறன் 
அடி ஶணிஷ அநற ஆல் வகரண்டரன். டுக்கறற்நறல் னெழ்கற ைறன 
ிரடிகபில் வகுடெம் உள்ஶரக்கற அறழ்ந்டிட்டரக உர்ந்ரன். 
கறறு இன்னும் ஶதரய்க்வகரண்டினந்ட. வ்பவு டெம், வ்பவு ஶம். 
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என்றும் னரிதடரட னெச்சுத் றநறட. ைட்வடணக் ஷககஷப அறேத்ற 
ஶல்ஶரக்கற ந்ரன். கறற்றுள் த்ஷணஶர கைறங்கள். 
ல்னரற்ஷநனேம் ப்ஶதரஶர னம் எனனுக்குச் ைறன றறடங்கபில் 
அிழ்த்டப் தப்திிடுர? ன்ண ரறரிரண னட்டரள்ணத்றல் 
ஈடுதட்ஶடரம் ன்று ன்ஷணக் கடிந்டவகரண்டரன். தடிஶரப் 
தனஷகக்கல்னறல் உட்கரர்ந்ட ஆசுரைரணரன். ண்ரீின் அஷைில் 
சுஷப் தற்நறக் வகரள்றம் ஷபஷனேம், ஶனறனந்ட ீனக்குள் ரவும் 
ஷபஷனேம் னறரண ிப்ஶதரடு கண்டரன். ைற்றுஶம் வறும் 
தரர்ஷரபன் ட்டுஶரன் ன்று ஶரன்நறட. 
 
குந்ஷகஶபர ைற்றும் கஷபக்கில்ஷன. ைரினேம் ண்ஷப் 
வதரனட்தடுத்ரல், சுர்கஷபப் தற்நறஶநற ரநற ரநறக் குறத்டக் 
வகரண்ஶடினந்ணர். ஷபகறக்கும் அர்கறக்கும் ந் ித்றரைனம் 
ஶரன்நில்ஷன. கறணின் ரினறனந்ட றேம் னன்ைறரிப்ஷதப் ஶதரன, 
வல்ன ஷகத்டக்வகரண்டு அர்கஷபக் கறறு தரர்த்டக் 
வகரண்டினப்தரகப் தட்டட. குஞ்ைம் கஷனந் ரிப்தன் கரற்நறனரட அந்ச் 
ைறறுற ட்டிக் குறக்ஷகில், வில் தட்ட றனுக்கத்றல் இநங்கற னம் 
குட்டி ஶஷஷத் ிரகக் கறறு ந்றக் வகரள்ரய் இனந்ட. 
ஶஶனறுடம் குறப்தடம் வரிரல் ஷதன்கள் அத்ஷண ஶகம். 
அர்கபின் வதரனபற்ந கூச்ைல்கஷபப் வதனறத்ஶரடு கறறு ரங்கறக் 
வகரண்டட. டஷற்ந ணிஷில் வகுகரனரக னித்டச் ைனறப்னற்றுப் 
ஶதரய்ிட்ட ஶணரதரத்ஶரடு இற்ஷநவல்னரம் கறறு 
ைறத்டக்வகரண்டினக்கறநட ஶதரறம். அன் உடம்ஷதத் றேி கைறக் 
கரற்று குபிஷப் தப்திட. ஶணிினறனந்ட உனண்ஶடரடி ீர்த்றஷனகள் 
அஷணத்டம் கறற்நறல் கனந்டிட்டண. உடல் கரய்ந்ட ஶதரணட. டுக்கம் 
தற்நறட. ீனக்குள் இனக்ஷகில் வரிர குபிர், ைற்று ஶஶனநறடம் 
ைட்வடணப் திடித்டக்வகரள்கறநட. உண்ஷில், இட கறற்நறன் ந்றம். 
ன்னுள் இநங்கச் வைரல்றம் அன் அஷப்ன. என னஷந ந்டிட்டஷண 
ீண்டும் ீண்டும் டெண்டுற்கரண ந்றத்ஷக் கறறு டெிிடுகறநட. 
அஷனினூஶட தரய்ந்ரன். இப்ஶதரட வடவடப்தரண ீர் அன் உடஷனத் 
டி அஷத்ட. அஷணநறரஶன கறற்ஷந ட்டரகப் தரித்ட 
னம் ந்ரன். அன் கரனடிகள் உடனுக்குடன் ஷநந்ரறம் சுபிவுகள் 
இனந்ண. றுதடினேம் னம் த் டெண்டிற்று. அற்குள் அந்ச் ைறறுற 
அஷணப் தரர்த்டக் ஶகட்டரள். 
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‚ைறத்ப்தர... வகத்ச் சுத்ற றக்கர த்ண வுண்டு னஙீ்க?‛ 
 
அணரல் ண்ிக்ஷக வைரல்ன னடிில்ஷன. கறற்ஷந அபிட்டரன். 
அன் ஶகரற்ந தப்ன ந்த் ீர்ரணத்ஷனேம் வகரடுக்கில்ஷன. 
தறனறன்நற வனறரக றேப்திச் ைறரித்ரன். அள் ிடில்ஷன. 
 
‚தத்ட வுண்டு  னடினேர?‛ 
 
ைறறுன் அற்குப் தறல் வைரன்ணரன். 
 
‛ைறத்ப்தரரன ண்டு வுண்ஶட னடிரட.‛ 
 
அஷணக் கறபப்னற்கரக அந்ச் ைறறுன் வைரல்கறநரன் ன்தஷ உ 
னடிந்ரறம், இஷனேம்ரன் தரர்ப்ஶதரஶ ன்ந ைரல் ணம் ந்றனந்ட. 
தடிினறனந்ட வரடங்கற எவ்வரன னெஷனரக வரட்டு ீண்டும் தடிக்ஶக 
னட என சுற்று. னல் ட்டம் னடிந்ட அடுத் ட்டத்றன் தரறில் 
அன் னெச்சுறுப்னகள் தனகலணஷடந்ண. ரய் றரக னெச்சு ரங்கறணரன். 
ஷககள் ஶைரர்ந்ட கரல்கள் எத்டஷக்க றுத்ண. வ்பஶர னன்றும் 
அணரல் னடிில்ஷன. றுதடினேம் கறறு அஷணத் ஶரல்ினேநச் 
வைய்டிட்டட. என னெஷனில் றன்றுவகரண்டு உடல்குறுகற னெச்சு 
ரங்கறணரன். கறற்நறன் க்கபிப்னத் ரஶணர ண அஞ்சும்தடி அர்கபின் 
ஆரம் கரஷடத்ட. அரணத்ஷ றகுிக்கும் கூச்ைல். ஶஶனநறப் 
ஶதரய்ிடஶண்டும் ஶதரனறனந்ட. கறறு ரரறம் வஜிக்க இனர 
திம்ரண்டம். இன் னன் ஶரல்ிஷ எப்னக் வகரள்பத்ரன் ஶண்டும். 
இஶணரடு ஶதரட்டிிட்டுத் ஶரற்தஶ ஷரிம்ரன். கர்த்ஶரடு 
வதனனெச்வைநறந்ரன். தடிஷ ஶரக்கற ீந்றணரன். ஶர்டத்ஷப் திடிக்கும் 
அடக்கத்ஶரடு ஷக டரிட. தடிஶரம் ந்ட இறுற னறேக்குப் ஶதரட்டுத் 
ஷனஷப் தின்ஶணரக்கற ீர்ச்ைலப்திணரல் ைலிக்வகரண்டரன். தின் அநறித்ரன். 
 
‚ரன் ர்நன். ீங்க குறக்கநடன்ணர குறச்சுட்டு ரங்க.‛ 
அன் அநறிப்ன குந்ஷகபிடம் அறர்ச்ைறஷக் வகரடுத்றனக்க ஶண்டும். 
ைறன வரடிகள் கறற்று அஷன டிறக்கறடும் ஏஷை. ைறறுறின் னகத்றல் 
டத்றன் ைரஷ னற்நறறரகப் தடிந்டிட்டட. ஷதன்கள் ஶைரர்ந்ட 
ஶதரிணர். கறற்றுச் சுகம் இத்ஷண ைலக்கறம் ீர்ந்ட ஶதரய்ிடுஷ 
அர்கபரல் எத்டக்வகரள்ப னடிில்ஷன. அன் நறிட்டரல் அர்கறம் 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      488 
 

நறிடஶண்டிடரன். வதரி ஆள் ரனம் இல்னரல் கறற்றுக்குள் 
இனக்க அர்கறக்கு அனுறில்ஷன. கறறு த்ஷணஶர 
அச்சுறுத்ல்கஷபத் ன்னுள் வகரண்டினக்கறநட. அன் ஶற்வதரந்டகபில் 
ிஶநற கறட்டுப் தரம்னகள் அஷடகறடக்கனரம். டஷ்டக்கம் என்நறல் 
அஷ ஷன ீட்டி வபினரம். ீனக்குள் னெழ்கறச் வைல்தர்கஷப ரட்டி 
இறேக்கும் வகரடங்குகள் ஷநந்றனக்கனரம். றேக்கனறன் திடி ந் 
ஶத்றறம் இறுகனரம். அந்ச் சூல்கஷபப் வதரிர்கள் ைரபித்ட ிட 
னடினேம். ைறறுர்கள்? அத்ஶரடு, சுற்நறறம் உர்ந் வன்ஷணகள் றற்க, 
டுில் ஆடிச்வைல்றம் கறன, அரனுஷ்ரண ன்ஷ ரய்ந்ட.  
குல்கபின் றவரனற ந்த் றஷைினறனந்டம் னம். தனெட்டும் வௌணம் 
ீரின் கனஷக்குள் றந்ரகற இனக்கறநட. இற்நறனறனந்வல்னரம் 
தரடகரக்கும் கைரண அன் ஶஶனநறிட்டரல் அவ்பவுரன். ைறறுற, 
அஷண அஷப்தற்குக் வகஞ்ைறஷப் ஶதரன்ஶந றுதடினேம் 
வரடங்கறணரள். 
இப்ஶதரட அறஷட வகஞ்ைல் அஷண ந்ித்றறம் தரறக்கில்ஷன. 
நறப் ஶதரய்ிடும் னடிில் ீர்ரணரினந்ரன். அைட்ஷடரண 
னன்ணஷகஶரடு அடி டுத்ரன். கறக்கு னெஷனில் றன்நறனந் ைறறுற ீரில் 
னரகரகப் தரய்ந்ட அணனகறல் ந்ட ங்கஷபக் வகட்டிரகப் தற்நறக் 
வகரண்டரள். ஷணந்ட தடிந்றனந் ைஷட ஆட, ’ஶதரவ் ஶண்டரஞ் ைறத்ப்தர’ 
ன்று ரணரள். அன் இஷ றர்தரர்க்கில்ஷன. அள் ஷககள் 
னறுக்கறச் சுற்நற தரம்வதணப் திடித்றனந்ண. ‘உடு கண்ட... உடு கண்ட’ 
ன்நரன். இந்ச் ைரரரண வைரற்கஶப அள் திடிரத்ஷப் 
ஶதரக்கறிடுவண றஷணத்ரன். அள் ிடுரில்ஷன. ம் னம்ஷ 
ிடரட்ஶடன் ன்று இஷநஞ்சுடஶதரன அள் குணிந்றனந் ஶரற்நம் 
கரட்டிட. அனுக்கு டவும் ிபங்கில்ஷன. டுரற்நத்ஶரடு வல்னக் 
குணிந்ட அள் ில்கஷபப் திரிக்க னன்நரன். ஶறம் ஶறம் 
இறுகறஶ ி வகறில்ஷன. 
 
‚ைறத்ப்தர உட்ர திள்ப‛ ன்னும் குல் ங்கறனந்ஶர ஶகட்டட. 
அப்ஶதரடம்கூட திள்ஷப ிஷபரட்டின் திடிரம்ரஶண இட ண 
ைரரணரகச் ைறரித்ரன். றர்தரர்க்கர வரடிில் ைறறுறின் ஷக 
அஷண ரரி உள்ஶப ள்பிட. சுரில் டனத்றக்வகரண்டினக்கும் 
கல்வனரன்று வதர்ந்ட ிறேஷப் ஶதரன ீரில் தடரவண ிறேந்ரன். 
ிற்நறல் ீர்ச்ைரட்ஷட தபவீண வறத்ட ரங்கறட. உடவனங்கும் 
அச்ைத்றன் றன் டகள்கள் தரய்ந்ண. சுரரித்ட ீந்ற தடிக்கு ந்ரன். 
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இடவும் கறற்றுக்கு றரண ஶரல்ிரஶணர ன்று ஶரன்நறட. 
அப்தடிவரன்றுறல்ஷன ன்று கரட்டிக்வகரள்தணரய் ‘ங்கண்ட இப்திடிப் 
தண்டண’ ணச் ைரரணம் ஶதைறக்வகரண்டு நனரணரன். இப்ஶதரட 
அனுக்கு ஶல்தடிில் -  அட தடிில்ஷன டனத்றக்வகரண்டினந் ஷதன் 
அஷணப் தரர்த்ட ஷககஷப ிரித்ட ஆட்டிக் வகரண்டு ‘உடரட்டஶண’ ன்று 
கூச்ைனறட்டரன். நறிடும் ஷரக்கறத்ஶரடு கரல்டெக்க, ஷதன் குணிந்ட 
அன் கறேத்ஷக் கட்டிக்வகரண்டு னண்டரன். இண்டு ஶதனம் எனஶைக் 
கறற்றுக்குள் ிறேந்ணர். ஷதஷண ீனக்குள் இறேத்டக் கரல் உந்ற ஏர் 
அறேத்ட அறேத்றிட்டுப் தடிஷ ஶரக்கற ஶகரக ீந்றணரன். ஷதன் 
அடிண்ஷத் வரட்டுத்ரன் றனம்த னடினேம். அன் கறேத்ஷக் கட்டிக் 
வகரள்ப குநற ஷத்ட ந் ைறறுறஷத் ள்பிிட்டுப் தரய்ந்ட 
தடிஶநறணரன். ‘ய்’ ன்று உற்ைரகக் கத்ஶனரடு இன்வணரன ஷதன் அன் 
ீட ரிணரன். ைற்றும் அன் றர்தரர்க்கர கம். ீண்டும் ீனக்குள் 
ிறேந்றனந்ரன். ீஷத் டஷபத்ட ந் எபி கண்கஷபக் கூைறட. 
றஷனகபினூஶட அன் தரர்க்க னன்நரன். னரிர கரட்ைறகஶப ங்கும் 
றஷநந்ண. ததப்தரணரன். நற ஏடி ிடுஷன ித் ப்திக்க 
றஶடறல்ஷன. ஆணரல், தடிக்கு ஶஶன இன்வணரன ஷதன். 
அர்கறக்குள் ஏர் எறேங்கு ந்றனந்ட. ீனக்குள் அஶணரடு ஶதரரட 
எனர், தடிஶந ிடரல் கரஷனக் கவ் எனர். வகரஞ்ைம் உத்றல் 
றன்றுவகரண்டு ஶஶன ரிக் குறக்க எனர். ரற்நற ரற்நற அர்கள் 
அந்ந் இடங்கஷப ஆக்கறறத்டக் வகரண்டணர். அஷணச் சுற்நற உஷடக்க 
இனர கணத் ினங்வகண அர்கள் ரநறினந்ணர்.  
 
இந் ிஷபரட்டு த்ஷண ஶம் வரடனட? இட ன்ண ிஷபரட்டு? 
ிஷபரட்வடணக் கறற்நறன் ந்றம். ினந்ரபிரக அன் ரர் 
டீ்டுக்கும் ில்ஷன. கறறு ஷத்றனக்கறநட. ீச்ைறக்கு அஷண 
ரனம் அஷக்கில்ஷன. ன் டெடர்கஷப உனம் வகரடுத்டக் கறறு 
அனுப்திினக்கறநட. அர்கள் னகங்கஷப அனுக்குத் வரிரட. ரத்றன் 
திநப்திடம் கறறு, க்குற. கரவு ஶகட்கத் வரடங்கறிட்டட. கறற்நறன் 
தகரசு ரய்க்குள் ைரக ந்ட ைறக்கறக்வகரண்டினக்கறநரன். குந்ஷகள் 
ண அன் றஷணத்ட வ்பவு று. கறற்நறன் னரபர்கபரண 
னென்று திைரசுகள். கறேத்ஷக் குநறஷத்டப் தரய்கறநட என்று. கரஷன ரரி 
ிடுகறநட என்று. ீனக்குள் கட்டிப்னண்டு இறேக்கறநட என்று. அற்நறன் 
ைறரிப்னகள் உிர் உநறஞ்சும் அஷப்ன. குட்டிப் திைரசுகள் தைற வநற 
வகரண்டுிட்டண. அன் வ்ிம் ப்திப் ஶதரரன்? 
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கறற்நறன் வதரந்டகள் ம் எபிந்றனக்கும் இனட் குஷககவபண ரநறண. 
ஶரல் கனக்கும் அறனக் கஷைல் ண்ரீ். இற்ஷந வற்நற வகரள்றம் 
ீச்ைல் தனம் அணிடம் இனக்கறநர? சுர்கபின் ீட நறக்வகரண்டு கன்ந 
கண்கஶபரடு ரய் திபந்ட றற்கறன்நண ஷபக் குட்டிகள். அஷ ந் 
ஶத்றறம் அஷண ழீ்த்றிடத் ரரய் இனக்கறன்நண. திைரசுகள் 
டண்டு ஶதரஷகில் அஷ தரக்கூடும். அச்ைம் அன் உடல் னறேக்கப் 
தி றஷனவகரண்டட. ஷனேம் ஶரச்கறக்கக் கூடில்ஷன. நற 
ஏடிிடுகறந  னன்ணனன்ண, ீண்டும் ீண்டும் னன்று ைரிந்ரன். 
ண்ஷீக் குடித்டக் குடித்ட ிறு உப்திப் ஶதரய்ிட்டட. உடல் 
னறேடம் டுக்கம் ஶஶநரடிினந்ட. ைகுதிைகரக ிறேந்றல் 
ங்வகங்ஶகர கற்கபின் ைறரய்ப்னகறம் கரங்கறம் ரித் வரடங்கறண. 
அன் அஷணப் வதரனட்தடுத்ில்ஷன. ப்திப்தறல் குநறரக இனந்ரன். 
அற்நறன் இனக்கு வகரஞ்ைம் வகரஞ்ைரய்ச்  ைறஷத்ட ஆள்ிறேங்கற 
ிடுடரன் ஶதரறம். றண்ட ிறகஶபரடு ைரவுடன் ஶதரரடும் றனகரய் 
னெர்க்கரணரன். ஷகதற்ந னம் திைரசுகஷப இறேத்ட அடித்ரன். கரல் 
ஷத்டக் கறற்நறன் ஆம் ஶரக்கற உந்றணரன். ஆணரல் அற்நறன் 
னெர்க்கனம் அற்ஶகற்த அறகரித்ண. 
 
க்குற ஶறு ஶனும் றகஷபக் வகரண்டினக்கனரம். னெஷனஷ 
ஶரக்கறத் ரிணரன். றற்க இனில்ஷன. கரல்கள் வடவடத்ண. 
ஶணிில் றனேம் ீஷ னந்ற ிர்ஷ வதனகறட. அஷஶர அணின் 
னெஷன கர்வு ங்கறக்குக் கறஷடத் வற்நறவணக் கும்ரபறட்டண. 
டரி ிறகபில் ஶரட்டரர் தம்ப் தட்டட.  தற்றுக் கறஷடத் ஶகத்றல் 
ஷககள் ரிண. குரஷப் திடித்டக் வகரண்டு ைைவண ஶஶனநத் 
வரடங்கறணரன். அட என்றுரன் அங்கறனந்ட வபிஶந 
ஷக்கப்தட்டினக்கும் சூட்சு றவண ஊகறத்ரன். த் அன் 
உடஶனரடு வகுரகப் ஶதரரடி நறக் வகரண்டினந்ரன். அப்தடினேம் 
இப்தடினேரய் அஷைந்ரறம் ன் றஷனிட்டு ரநரல் கடிணரகஶ 
இனந்ட.  ிஷபரட்டின் உச்ைவநற ங்கும் தற்நறக் வகரண்டட. வற்நற 
ஶரல்ிகஷபத் ீர்ரணிக்கும் கஷடைற வரடிகள் இடரகஶ இனக்கனரம். 
அன் ந ந கூச்ைனறட்டுக் வகரண்ஶட தரகுக் கும்வதண உனம் என்று 
அறஶகத்றல் தம்ப்தில் றேக்கற ந்ட அன் ீட ஶரறற்று. திடிப்னத் 
பர்ந்ட ஶரக ீனக்குள் ஶதரய் ிறேந்ரன். அவ்பவுரன். ல்னரம் 
ீர்ரணிக்கப்தட்டு ிட்டடஶதரன. குநத் வரடங்கறணரன். ஷககள் 
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அணிச்ஷைரக ீந்றக் வகரண்டினந்ண. றஷை டவணத் வரிில்ஷன. 
ங்ஶக திடிப்வதண உ இனில்ஷன. ஷ ஷஶர ஷக தற்நறட. 
கரல்கள் டுக்கத்ஶரடு ற்நறன் ீஶர நறண. அட கறற்நறன் ஶர தக்கச்  
சுரக இனக்கனரம். ீட்டிக் வகரண்டினக்கும் கல் ிபிம்னகபில் ஷககள் 
தறகறன்நண ஶதரறம். ைறநறட டெம் நறிட்டரண உர்வு வகரண்டரன். அட 
ம்திக்ஷக அபித்ட ஈர்த்ட. ஶறம் ஶறம் ரனரணரன். அப்ஶதரட 
கறறு குவனறேப்தி றவரனறத்ட. ‘தரம்ன தரம்ன’. டண்டு ஷககபின் திடி 
வகறழ்ந்ட. ரய் திபந்ட ஷக கரல்கள் ிரி ல்னரந்ட ிறேந்ரன் 
ீனக்குள், ஷப என்நரய். 
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கண்ணித்ேின் காலயர்கள் - ேிதசா 

 
ங்கள் ங்கறக்வகண அர்கபரஶனஶ உனரக்கப்தட்ட ைட்டப் 
னத்கங்கறடன் எவ்வரனனம் னம் ந்ட வகரண்டினந்ரர்கள். டீு, 
கஷட, ீற, னைனகூடம், குபினஷந, குைறணி, ஶஷனத்பம் ண ல்னர 
இடங்கபிறம் ைட்டப் னத்கங்கஷப இறுக்கற அஷத்தடி இனந்ரர்கள். 
அறல் இடப்தட்டினந் ஏட்ஷடினூடு றர்ப்தடுஶரஷ ஶரக்கறக் 
வகரண்டினந்ரர்கள். இல்தரகறப் ஶதரண ஷடனேம், அஷைவுகறம் ைட்டப்தடி 
இனக்கும் ஶதரட ட்டுஶ அர்கபட இம் ைரர ஶகத்டடன் 
டடிப்தடடன், உவு ஜீிக்கும், கரல்கள் றனம்தட டக்கும். 
 
ீநற ஷட தரஷணஷக் கரடம்ஶதரட ண்டஷண ங்க னடிர 
ஷகரனரகரர ணம் ஶஶனரங்கும். ஷண ீறதறகறடன் கனந்டஷரடி 
அர்கபின் னத்கங்கபின் தடினேம் இட குற்நரகுஶர? ண ிைரரித்ட, அட 
தற்நற குநறப்ன இல்னர தட்ைத்றறம், டத்ஷ ைரிரணட ணக் 
குநறப்திடப்தட்டினக்கும் தட்ைத்றறம் ிரறத்டக் வகரள்ரர்கள். அனும், 
அணட னத்கனம் அீறரணவண றரகரிக்கப்தடும் ஷ ிரம் 
வரடனம். தின் ன் ைட்டங்கறக்கு எப்தரண னத்கத்ஷக் 
வகரண்டினப்தஷண வனங்கற அணட ஷட தரஷண ைட்டத்ஷ 
ீநறவண அநறக்ஷக ிடுரர்கள். அட தநக்கும் கரற்றுப் ஶதரகும் 
றஷைவங்கும் வைய்றதப்னம் ம் - டெண் - கம்தி - ஶனற - ரகணம் - 
கட்டிடம் ல்னரற்நறறம் ஶரறக் கறறந்ட டண்டு டண்டரகும் ஷ 
அல்னட கரய்ந்ட னறுகற ைனகரக டேண்ிப்ஶதரகும் ஷ தநக்கும். 
 
எவ்வரனத்னம் எவ்வரன ீறதறகள்ரன், ரங்கஶப ைட்டங்கஷப 
ஷறுத்டக் வகரண்டு ைம்தபறல்னர கடஷிலீடுதட்டினந்ரர்கள். 
ஷண வரறஷன ிட ீறதற தி இனகுரணரகவும் தகுற - னறே 
ஶக்கஷடஷக்குரிரகவும் இனந்ட. ஷத்றணரக - ஷகனந்டகறடன், 
வதரநறினரபணரக - அபவுத்றட்டத்டடனும், உிரினரபணரக - 
க்கன்றுடனும், ஆைறரிணரக - ஶதஷணனேடனும், ிரதரரிரக - 
வரந்றனேடனும், அைறல்ரறரக - வதரய்னேடனும் அஷனந்ட றரிந்ரறம், 
ீறதறகபரக ங்கள் ங்கள் ைட்டப்னத்கங்கஷபப் னட்டி 
ற்நர்கபினுஷட ரழ்க்ஷகஷத் ஶரண்டிக் கறபநற கூறுஶதரட்டு 
குஷநகஷபக் கண்டுதிடித்ட குற்நப்தத்றரிஷக அனுப்னட ஶதரன இனகுரண, 
சுரைறரண வரறல் டவுறல்ஷன. 
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ணக்வகண உரித்ரண ைட்டங்கஷப உனரக்கறக்வகரள்ப னடிரல் 
ீறதறகபரக ஆஷைப்தட்டர்கள், கற்கரனம் னல் ங்கற 
ப்னத்கங்கஷபனேம், அட்டஷகஷபனேம் ங்கள் ங்கள் 
ைட்டப்னத்கங்கபரக திகடணப்தடுத்ற அறல் ஏட்ஷட இட்டு ல்ஶனரஷனேம் 
கணித்ரர்கள். ைட்டப்னத்கங்கபில் இடப்தட்டினந் ஏட்ஷட அர்கள் 
ட்டும் டேஷந்ட வகரள்ற்குப் தன்தட்டட. 
 
ீறதறகள் தனரிணரல் குற்நரகக் குநறப்திடப்தடும் ைட்டத்ஷ ைனெகச் 
ைட்டரக அனல்தடுத்றணரர்கள். அனூடரகத் ண்டஷண ங்கற ிட 
த்ணித்டடன் அர்கள் ங்கஷப ஶனரணர்கபரகக் கனற 
றப்தபிக்கப்தட ஶண்டும் ணவும் ினம்திணரர்கள். 
 
னடி ஷத்ட, தற்கள் கரிஶநற கறட்டு ீறதறகள் ைறனர் டெசு தடிந்ட, 
கஷநரன் அரித்டக் கறடந் ங்கள் ைட்டப்னத்கங்கஷபத் ட்டி, தகல் 
ீண்டினந் அந்ப் தின்ணிவுக் கரனவரன்நறல் அநறக்ஷகவரன்ஷநத் 
ரரித்டக் வகரண்டினந்ரர்கள். டெசுகள், னெக்குள் டேஷந்ட திைறர்கஷப 
ஆட்டி டம்ஷன உண்டு தண்ி ைட்டப்னத்கங்கள் ீட ச்ைறஷனத் வபித்ட 
ஈப்தடுத்றணரறம், குற்நப்தத்றத்ஷத் ரர் தண்ி னடிப்தறல் 
னம்னரய் இனந்ரர்கள். கஷபப்ன, ஶஷனக்கரனங்கஷபத் றன்றுிடக் 
கூடரட ன்தறல் ிறப்தரய் இனந், ஷனிர் தறேத்டப்ஶதரண கறிகள் 
இஞ்ைற கனந் ைரத்ஷப் தகறர்ந்ட வகரண்ஶடர, ைறநற உல்கபில் 
வற்நறஷனஷ இடித்டக் வகரண்ஶடர இனந்ரர்கள். அர்கபில் தனனக்கு 
வதரக்ஷகரய் - கன்ணங்கள் உட்குறந்ட ஶதரினந்ட. அர்கவபல்னரம் 
உர்ீறன்ந ீறதறகபரகக் கூடி அனுதம் ரய்ந்ர்கபரம். அக்கறட்டு 
ீறதறகபின் தின்ணரல் தி உர்ில் ஆஷைவகரண்டு கரத்டக்கறடந் 
இஷப ீறதறின் ரல்கஷபப் திடித்டக் வகரண்டு றன்நரர்கள். அர்கள் 
அஷணடம் அர உஷப்திணரல் இவு தகனரகத் ரரிக்கப்தட்ட 
குற்நப்தத்றம் இன இடங்கறக்கு அறகரஷனிஶனஶ அஞ்ைல் 
வைய்ப்தட்டட. 
 
குற்மப்பத்ேிம் 
 
இந்ட, ைனெக, ீற, றனரக னத்றன் ைனெக ீறன்நம், ைட்டர அறதர் 
இனக்கம்: டிஶக 77-15-01 
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ைனெக ீறன்நத்றன் குற்நக்கு 
இனக்கம் 0027 - 74320 
இந்ட ைணரக ஶைரைனறகக் குடிசு றர் 
தணிரன்டி சுகுரர்: 
ைற்கும் ைீஸ்குரர்: 
 
இந்ட ைணரக ஶைரைனறைக் குடிைறன் ைட்டர அறதர் கறஶல் கதற 
அர்கபின் கட்டஷபப்தடி உங்கறக்வகறரகக் குற்நப்தகர்வு 
வைய்ப்தட்டுள்பட. உங்கறக்வகறரணக் குற்நச்ைரட்டுகள் தின்னரறு:- 
 
1) இந் ீறன்ந றரரறக்க ல்ஷனக்குட்தட்ட திஶைத்றல் திநப்ன - 
இநப்ன - றனப் தறரபர் கரரிரனம் இனந்டம், ஆனங்கள் இனந்டம் 
ீங்கள் இனனம் தறவுத் றனஶர, ைங்கு னஷநரண 
றனத்ஷஶர றகழ்த்றக் வகரள்பரல், 2001ஆம் ஆண்டு ரைற ரம் 
08ம் றகற னல் இனனம் இஷந்ட, இந்ீறன்ந ல்ஷனக்குட்தட்ட 
தகுறிஶனஶ ங்கள் குடிினப்ஷதனேம் ற்தடுத்றனேள்பரீ்கள். ீங்கள் 
இனனம் ஆண்கபரக இனந்டம் கூட்டரக எத்றஷந்ட ைனெகக் 
கட்டுரணத்ஷ உஷடப்தடடன் றர்கரன ைந்றிணரிஷடஶ கண்ிம் 
வரடர்தரண ண்க் கனில் ிரிைஷன ற்தடுத் னஷணரகவும் 
உள்பட. இஷகள் வதண்கள் ீட றர்ப்னர்ஷ ற்தடுத்டடடன், 
ரத்ைரணஷனேம் அறப்னக்குள்பரக்குரகக் கனப்தடுகறன்நட. இன் 
கரரக எத்றஷந் ங்கள் ைட்டப்னத்கத்றன் 5(1) (ஆ) திரிின் கலழ் 
ண்டஷண ிறக்கக் கூடி குற்நத்ஷப் னரிந்டள்பரீ்கள். 
 
2) இந் ீறன்ந றரரறக்க ல்ஷனக்குட்தட்ட திஶைத்றல் திநப்ன - 
இநப்ன - றனப் தறரபர் கரரிரனம் இனந்டம், ஆனங்கள் இனந்டம் 
ீங்கள் இனனம் தறவுத் றனஶர, ைடங்கு னஷநரண 
றனத்ஷஶர றகழ்த்றக் வகரள்பரல், 2001ம் ஆண்டு ரைற ரம் 08ம் 
றகற னல், இஷந்ட ரழ்கறன்நரீ்கள். ீர் இனனம் இன ஶறுதட்ட 
ைரறிணரகக் கரப்தட்ட ஶதரறறம் எனஷ எனர் ம் 
னரிந்டள்பரீ்கள். இட இன இணக்கூட்டத்ரரிஷடஶ எற்றுஷின்ஷஷ, 
அல்னட கரழ்ப்னர்ச்ைறஷ, அல்னட வறுப்ஷத ற்தடுத்டற்கரக 
த்ணிக்கப்தட்ட னற்ைறரகும். இட இனக்குஶம் 10ம் ண்டனம் னன 
சூக்த்டக்கு அஷவும், னுர்ச் ைட்டத்றன் தடினேம், அற்ஷந 
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அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு வரகுக்கப்தட்ட ைட்டப்னத்கத்றன் 2(1) திரிின் 
கலழ் ீங்கள் இனனம் ண்டஷண ிறக்கக்கூடி குற்நத்ஷப் 
னரிந்டள்பரீ்கள். 
 
ஷகவரப்தம் 
ைனெக கூட்டரற 
2002ஆம் ஆண்டு 01ம் ரம் 10ம் றகற. 
 
குநறப்ன:- 
 
இக்குற்நப் தத்றத்றனடங்கும் குற்நச் ைரட்டுகறக்கரக இந்ட, ைனெக, ீற, 
றனரக னத்றன் ைனெக ீறன்நத்ரல் குற்நரபிக்வகறரக 
ங்கப்தடவுள்ப ண்டஷணக்கு உவும் னகரக கலழ்னம் 
ண்டஷணகஷபப் தரிந்டஷ வைய்கறன்ஶநரம். 
 
1) வரட்ஷடடிக்கப்தட்டு, கனம்னள்பி - வைம்னள்பி குத்ற, வைனப்ன ரஷன 
அிித்ட, கறேஷ ீட ஊஷ னம் ச் வைய்தின் னச்ைந்றில் 
கல்னரல் அடித்டக் வகரல்னப்தடுல். 
 
2) ஷக, கரல்கள் கட்டப்தட்ட றஷனில் க்கள் கூட்டத்றன் னன், ரிந்ட 
வகரண்டினக்கும் வனப்தில் ள்றல், அல்னட இர்கபின் ஷன ட்டும் 
வரினேம் ண்ம் டர்கறள் இட்டு வதற்ஶநரல் ஊற்நற ரினைட்டல். 
 
3) க்கள் குறேற இனக்கும் ஶதரட குற்நத்ஷ உனம்ஷ னகனெடி 
இடப்தடரல் ைரகும்ஷ டெக்கறனறடப்தடல். 
 
ஶற்தடி இன தர்கறக்கும் வ்ி கரங்வகரண்டும் ன்ணிப்ஶதர, 
அல்னட ண்டஷணக் குஷநப்ஶதர ஶற்வகரள்பக் கூடரவன்தறல் 
உறுறரகவுள்ஶபரம். றும் தட்ைத்றல் இட ஶதரன்ந ஏரிணச் 
ஶைர்க்ஷகரபர்கள், அல்னட ைரறஷ ீறுதர்கள் ைனெகத்றல் அறகரித்ட 
ிடுரர்கள் ன்தஷனேம், ைனெகக் கட்டஷப்ன ைறஷவுறும் ன்தஷனேம் 
ங்கள் கணத்றன் கலழ் வகரண்டு  ினம்னகறன்ஶநரம். 
 
உண்ஷனேள்ப, 
ைனெக ீறதறகள் 
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1.......................... 
2.......................... 
3.......................... 
 
னெனப்திற - உர்ீறன்நம் 
திற - றரபிகள். 
 
***** 
 
‛இன்று அணரல் ப்தடினேம் ஶஷன வைய்னடிரட. கரஷனில் ஶதரக 
ினப்தறல்னரஷண ள்பி அனுப்தஶண்டி இனந்ட. ைறனஶஷபகபில் 
றனம்தி ந்டிடுரஶணர ன்ந ைந்ஶகம் இனந்ட. ஆணரல் ில்ஷன. 
ஆணரறம் ஷஷப் ஶதரன தடிப்திக்க னடிரட. இனப்தினும் 
ைரபிப்தரன். ப்ஶதரடம் இப்தடித்ரன் குந்ஷத்ணம். ணக்குத் டின் 
ன்நரல் கூட தக்கத்றஶனஶ இனந்ட வகரண்டினப்தரன். ரஷக் கரட்டிறம் 
அன்னஷடன். 
 
இண்டு ரள் கரய்ச்ைல், ஶற்று ஞரிற்றுக்கறஷரினந்ரல் ஷண 
றேம்த ிடில்ஷன. இன்று கூட ைஷக்கஶர, ஶணரீ் ஊற்நஶர 
ஶண்டரவண உஷண அனுனரகக் கூநறணரன். ஷண கஷ்டப்தடுத்க் 
கூடரட ன்தறல் அனுக்கு ப்ஶதரடம் அக்கஷநனேண்டு.‛ 
 
‚ங்கள் ரரிசு தற்நறக் கஷத்ஶரம். வள்பி இவு வரடங்கறட. ைணி இவு 
ஷ வரடர்ந்ட. இனனம் வதண்கபரய் இனந்றனப்தின் ஆின் 
அடக்கஷபப் வதற்றுக் வகரண்டு எனரின் கர்ப்தப்ஷதில் பர்த்ட 
திைித்றனக்கனரம் ண றஷணத்ஶரம். இக்கஷ ஆம்தரணட னல் ன் 
னகம் ரநற, உடல் சூடரகற இனந்ஷ அரணித்ரணரம். ‚கரய்ச்ைனர...‛ 
இல்ஷன. அந் க்கனம், ைறந்ஷணனேம் ரன் ணட கரய்ச்ைறக்கு 
னெனக்கரம் ணக் கூநறணரன். ன்ணரல் அஷ ஷறுக்க 
னடிில்ஷன.‛ 
 
குந்ஷ ங்கபில் எனரின் இத்த்ஷக் வகரண்டரக இனக்க 
ஶண்டுவன்தறல் இனனக்கும் உடன்தரடினந்ட. கர்ப்தப்ஷதஷ ரன 
ஷத்டக்வகரள்வன்தறல் இன்ணனம் ைறக்கறண்டு. அறறள்ப 
ஷடனஷநச் ைறக்கஷன உரஶனஶ ரறட்ஶடரம். அன் 
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குந்ஷத்ணரணன் ன்தடம், ஷனேம் ரங்கறக் வகரள்ப னடிரன் 
ன்தஷனேம் ரன் அநறந்றனந்ணரல் அஷ ரன் வதரனந்றக் 
வகரள்கறன்ஶநன் ண ரறட்ஶடன். அணட ைறந்ஷண கூரணட ணப்ணரல் 
ஆண் அடக்கள் அனுஷடரக இனக்கட்டும் ணக் கூநறஶணன். அஷப் 
தற்நற னடிிஷண டுத்டக் வகரள்பரல் ‛னனறல் ஷத்றஷ அடகற 
ைற - வைனணீம் தற்நறக் கஷத்டக் வகரள்ஶரம்.‛ கண்கஷப னெடி 
வௌணரணன். 
 
‛ங்கள் இனரின்  - எனரினுஷட ிந்ஷக் வகரடுத்ட வதண் எனத்றஷ 
அடகற அஷக் கனரக்கற - குந்ஷரக்கறத் னம்தடி ஶகட்கனரம். 
இடதற்நறனேம் ஷத்றனம் ஆரய்ந்தின் னடிவடுக்கனரம். ற்கும் 
னனறல் ஷத்றஷ....‛ ீண்டும் கண்கஷப னெடிக் வகரண்டரன். உடன் 
உநங்கறப் ஶதரய்ிட ரட்டரன். குஷநந்ட அஷ ி ஶம் னண்டதின்ஶத 
டெக்கம் றவும். அணரல் டெக்கத்ஷ ிட்டிடிக்க னடிரட. உநக்கத்றல் 
கணவு கரண்தவன்நரல் ைரிரண திரின். அணரல் உநக்கத்றல் ஆழ்ந்ட 
ஶதரகிட்டு வரல்ஷன தண்ரல் ரனும் உநங்கறப் ஶதரஶணன். 
 
ஞரிறு தகனறல் இட தற்நறக் கஷக்கில்ஷன. கரஷனில் ன் வற்நறில் 
னத்றடும்ஶதரட உடல் சூடு அறகரித்றனந்ட கண்டு கரய்ச்ைல் 
ன்தஷக்கூட அன் ரன் உறுறனேடன் கூநறணரன். கரஷன உவு 
ினப்தறல்னரல் இனந்ட. கரய்ச்ைனறணரல் சுஷ அனம்னகஷபனேம், டேகர் 
அனம்னகஷபனேம் ைபிஷடத்றனப்தணரல் உணக்கு உவு 
ினப்தறல்னரல் ஶதரய் இனக்கறன்நட. ரக்குக்கு உர்ச்ைறஷக் 
வகரண்டுக் கரரகக் கநறனேம், னெனறஷக ைனம் ஷத்டத் னரனேம் 
கூநற ைனஷநனேள் னெழ்கறப் ஶதரணரன். ணட கரய்ச்ைல் தற்நறக் கஷத்டக் 
வகரண்டு தரடக்குநறப்ன றேடறல் தின்ஶணம் ஏடிப்ஶதரணரல் இட தற்நறக் 
கஷக்க னடிரல் ஶதரணட. இன்று ப்தடினேம் இடதற்நறக் கஷக்க 
ஶண்டும் ண ரன் ண்ிக் வகரண்டினக்கறஶநன். அனுள் டேஷ 
அணரல் னடிரறனக்கும். ஷணப்தற்நற அரட உடல்னக்குஷநஷப் 
தற்நறஶ இன்று ைறந்றத்டக் வகரண்டினந்றனப்தரன் ன்தடம் ணக்குத் 
வரினேம். குந்ஷ தற்நறச் ைறந்றக்க ஶம் இனந்றனக்கரட. ஶஷனகறம் 
ஷனக்கு ஶனரக இனந்றனக்கும். ‛சுகு அண்ன் ீங்கள் ன் த்ட 
டுத்டக்வகரள்பக் கூடரட.‛ 
 
‚ங்கள் எனரின் இத் ரரிஷை ினம்னகறன்ஶநரம். னடிரல் ஶதரணரல் 
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இட தற்நற ஶரைறக்கனரம் ன்நறனக்கறன்ஶநரம்.‛ 
 
‚ீங்கஶப இன்ணனம் ற்றுக்வகரள்பப் தடரல் ள்பப்தட்டினக்கும் ஶதரட ....., 
ீங்கள் கல்வட்டுக்கரர்கள் ன்தஷத் ி டவும் வரிரட. - னன்ணர் 
ணக்கும் கூட -‛ ‚உண்ஷ, கரனம் ரனக்கரகவும் ஷனேம் னறல்ஷன 
வதற்றுக் வகரள்ப இடம் வகரடுக்கும் அவ்பவுரன். ஏட்ஷடப் 
னத்கத்றனறனந்ட வரகுக்கப்தட்ட ைட்டங்கபின் அடிப்தஷடில் 
குற்நப்தத்றம் ந்டள்பட. அடதற்நற அனட்டிக்வகரள்ப டவுறல்ஷனரம். 
அற்வகறரக ங்கபிணரல் னுவரன்றும் ரரிக்கப்தட்டரிற்று. அன் 
திறவரன்று ைட்டத்ிிடம் ஶகட்டு ஆஶனரைஷண வதறுற்கரக 
அணிடனண்டு - ஷதினுள் இனப்தஷக் கூட நந்ட ஶதரினப்தரன். - 
ற்கும் ஆம்தம் ஷடரய்த்ரன் இனக்கும். தின்ணர் ரஶண வபிக்கும்.‛ 
‚இட ங்கபின் னு‛ - 
 
சு உரித - தன் பதமீடு 
 
ர, 
இந் ைணரக ஶைரைனறைக் குடிசு ங்கறக்வகறரக அனுப்தி 
குற்நப்தத்றம் வரடர்தரக (டி.ஶக. 77-05-01) ங்கள் இஷின் அடிப்தஷட 
அம்ைங்கஷப ிபக்க ஶண்டி றர்ப்தந்ம் ற்தட்டுள்பட. 
 
ங்கள் ீட சுத்ப்தட்ட குற்நங்கபரண, 
1) எஶ இணத்ஷச் ஶைர்ந்ர்கள் (5(1) (அ)) 
2) ஶறுதட்ட ைரறிணர் (2(1)) 
 
ன்ந ஷகில் இனனம் ண்டஷணக்குரி குற்நத்ஷ 
ஆற்நறனேள்பரகவும், இணரல் ைனெகக் கட்டுரணம் உஷடந்ட ஶதரரகவும் 
கூநப்தட்டுள்பட. 
 
றனம் ன்தட னரிந்டவகரண்ட இனரின் இஷவு ன்தட ங்கபின் 
கனத்ட. ஆணரல் வதண்ஷ ஆண் அடக்கறரள்ற்கரக ங்கப்தடும் 
அனுற ன்ஶநர ைந்றஷ உற்தத்ற வைய்னேம் றறுணம் ன்ஶநர ைனெக 
ீறதறகபரல் கனப்தடுகறன்நட. 
 
எத் இணத்ஷச் ஶைர்ந்ர்கள் இஷந்டவகரள்ட ந்ஷகிறம் 
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வதண்கஷப அறப்தரக அஷரட. வதண்கஷபக் கட்டினறல் கறடத்ற 
கிழ்ந்ட வகரள்ரஶனர, குந்ஷஷ - குடும்தப் தரத்ஷ அறக்வகண 
எடக்கறக் வகரடுத்ட ிடுரஶனர அர்கள் ஶதரற்நப் தடுகறநரர்கள் 
ணக்கனறக்வகரள்ப னடிரட. எவ்வரன றனத்றன் ஶதரடம் 
ஆடக்குப் தின்ணரணள் ன்ந அறப்ஷத ைடங்குகள் டத்றக் 
கரட்டுகறன்நண ன்தஷ ைனெக ீறதறகள் நந்ட ங்ஙணம் ண 
ிபங்கில்ஷன. 
 
ஆண் - வதண் கர உர்ஷப் தகறர்ந்ட வகரள்ற்கரக, அல்னட ஆின் 
கரவுர்ஷத் ணித்டக் வகரள்ற்கரகவண ட்டுஶ றனங்கள் 
உள்பண ன்ந ண்த்றன் அடிப்தஷடிஶனஶ ரத்ைரணஷ 
அறப்தரகக் கூநப்தட்டுள்பட. 
 
ஶறுதட்ட ைரறிணர் ன்று, திற்ப்ஷத ஷத்டக் வகரண்டு னுஷத் 
டஷக்கஷத்ர்கறக்கு, அறறள்ப குநறப்தின்தடி ைரறகள் திநப்ஷத 
வகரண்ஶடர, வரறஷனக் வகரண்ஶடர ீர்ரணிக்கப்தடுறல்ஷன - 
எறேக்கத்றன் அடிப்தஷடிஶனஶ ீர்ரணிக்கப்தடுரகவும், கூட்டு ைதந்ற 
தற்நறனேம், அனுஶனரம் - திறஶனரம் ன்ந றனனஷநகஷபனேம் 
சுட்டிக் கரட்ட ினம்னகறன்ஶநரம். 
 
இனப்தினும், ங்கள் கனத்றன்தடி ஆண் - வதண் - அனற ன்ந னென்று 
ைரறிணஷத் ி ஶறு ைரறிணர் இல்ஷன ன்தஶ ங்கள் றஷனப்தரடு 
இட கூட உடனறல் அடிப்தஷடில் கரட்டப்தடும் ஶறுதரடுகஶப ணக் 
கனடரறம், ண்ங்கள் வைய்ஷககவபல்னரம் என்நரக இனக்க 
ஶண்டும் - இனக்கும் ன்தரறம், ைரறின் வகரடுஷக்குள் ங்கள் 
இனஷனேம் ள்பி ீ னெட்டிிட ஶண்டரவணவும் 
ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநரம். 
 
கஷநரன் அரித், ஏட்ஷடப் னத்கங்கபின் அடிப்தஷடில் 
ணிரதிரணற்ந ீறதறகள், குற்நப்தத்றத்றஶனஶ - ிைரஷ 
டவுறன்நற ண்டஷணஷ ைறதரரிசு வைய்ட, ந்ித்றறம் றரரக 
இனக்கனடிரட ன்தஷத் ரங்கறம் அநறரீ்கள். குற்நஶ இல்னர 
குற்நப்தத்றத்றறம், ங்கபின் ரழ்ரண ஶன்னஷநடீ்ஷடிட்டும் 
ங்கபின் ஶனரண கணத்ஷச் வைறத்ற றரரண ீர்ப்ஷத 
ங்குரீ்கவபண றம்றஷடகறன்ஶநரம். 
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இவ்ண்ம், 
உண்ஷனேள்ப, 
(எப்தம்) 
தணிரண்டி சுகுரர் 
(எப்தம்) 
ைற்கும் ைீஸ்குரர். 
 
*** 
 
அன் ஶதரய்ிட்டரன். சுகு ட்டும் ஷனஷத் வரங்கப் ஶதரட்டுக்வகரண்டு 
கரஷன ீட்டி கறஷில் ைரய்ந்றனந்ரன். னெடி கண்டள் தின்னந இனபில் 
ஶரன்நற எபி றஷநந் ணின் னன்ஶணரக்கறக் கறடந் இனறக்குள் 
ங்கனரய் எபி ைீறக்வகரண்டினந்ரன். அன் வனங்க எபி தப்ஷத 
ிரித்டக்வகரண்ஶட ஶதரணட. எபிணினுக்கு அனகறல் சுகு டந்ட ந்ட 
வகரண்டினந்ரன். தின் - னட - இடட இனறக்குள் இனந்ட கற்கள் ந்ட 
ரக்கறட. 
 
எபி ணின் - ைீைறன் ஷனினறனந்ட இத்ம் கைறந்ட. தச்ஷை இத்ம். 
அன் ஶற்றுச் ைரற ன்தரல் தச்ஷை றந இத்ம் டிந்ட.  - 
டிறல்னர கற்கள் ந்ட ிறேந்டவகரண்ஶட இனந்ட. இனனம் 
ஷகஷப் திடித்டக் வகரண்டு ஏடுகறன்நரர்கள். ஆட்கபில்னர வறுஷக்குள் 
- கரற்ஷந இனனநனம் ள்பி ஏடிக்வகரண்ஶட இனக்கறநரர்கள். கரற்றுச் 
ைறரித்ட - ‚கல்வட்டுக்கரர்கள்‛ தனரய்ச் ைத்றடுகறநட - ைறரிக்கறநட. சுகு 
ரய்ிட்டுக் கத்டகறநரன். ‚ங்கஷபப் திரித்ட ிடரீர்கள் - ணக்கு இன் 
ஶண்டும்.‛ அறேகறநரன். ஏட்டத்றல் கனங்கற குல் கரற்நறல் கனந்ட 
அறவுறுகறநட. ஏட னடிரல் ஏடுகறநரர்கள். 
 
கவு ட்டப்தடும் ஏஷை, சுகு றேந்ட கஷத் றநக்கறநரன். ஷனில் 
கரத்டடன் ைீஸ் ைறரிக்கறநரன். ஷன வடிப்தினறனந்ட கண்டக்கும், 
கரடக்கும் டுரல் ைறப்ன த்ம் டிந்ட வகரண்டினந்ட. 
 
- பங்குனி 2002 
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நுகம் - அ. எக்பர்ட் சச்சிோனந்ேம் 

 
வுண்ட் தங்கபர றர்னநக் கறற்று ஶட்டில் இள் ஶன்னடன் 
உட்கரர்ந்ரள். ரண்டரில் அங்கறினுள் ரிர ஶைர்ன் இனந்ரர். 
இடுப்னக் கறுப்னக் கிற்நறன் னஷண ஶரபில் வரங்கறக் வகரண்டினந்ட. 
அனகறல் ைஷத ஊறரின் றேக்ஷகத் ஷன வைவ்கத்றல் றன்ணிட 
னெங்கறல் ட்டி றஶ. றஶ ஷககட்டி றன்நர்கள் ரவன்று 
வரிில்ஷன இறக்கு. ரைனறல் ைறம்ைன், ஶைி, அனள் இன்னும் 
னெர் றன்நறனந்ணர் தம், திவுடன். 
 
‚ிசுரைத்ஶரடு வனட்டஷ வகரண்டு ஶதரய் குடுய்ர. கட்டரம் வைய்ரன.‛ 
 
‚ரணந்ம் ட்டரட்டரனதர ஶைர்ன் ர வைரன்ணரர்ணர. ீ ஶதரி 
வரல்ன அ கண்டுனுர. டட்டு, ஸ்கரனர்றப்ணர ட்டும் வுடர ந்ட 
தரனங்க. ைர்ச் தக்கம் ந்டரீங்க.‛ 
 
‛ன்ணய்ர?‛ 
 
‚இணிஶட்டு ந ரட்ஶடங்கர...‛ 
 
‚எறேங்கர ஆனத்டக்கு டக்கு ன்ண? ஆிக்குரி ரழ்க்ஷகன 
பர்ந்ரரய்ர கடவுறஷட ஆைலர்ரத் ஶன்ஶறம் வதநனடினேம். 
வரின? அடுத் ரட்டி னம்ஶதரட எறேங்கலணர இனந்ணர ரஶண 
வைரல்னற எம் ஷதனுக்கு ஸ்கரனர்றப்த கட் தண்ினஶன், வரிர.‛ 
 
‚ைரிங்கய்ர....‛ 
 
ஶன்ன இள் தக்கம் றனம்திணரன், ‚ர ஶகட்டரர்ணர டவுன் ைர்ச்ைறக்கற 
ஶதரநர வைரல்னறர்ட்டர?‛ 
 
இள் தறல் வைரல்னில்ஷன. வுண்ட் தங்கபரஷச் சூழ்ந்றனந் ஶனறக் 
கரத்ரன்கஷபப் தரர்த்டக் வகரண்டினந்ரள். 
 
ல்ஶனரனம் வைன்நதின் ரண்டரில் ஶதரய் றன்நரன் ஶன்ன 
க்கத்டடன். ஷதஷ ஏரக ஷத்ரன். தின்ணரல் கின் ீட ஶனைரக 
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ைரய்ந்ட றன்நரள் இள். ரிர ஶைர்ன் னகம் றேறக் வகரண்டினந் 
வனட்டர்தரட் ீட கிழ்ந்றனந்ட. 
 
‚ன்ணர...‛ ஊறர் கண்டித்ரர் ஶன்ஷதப் தரர்த்ட. ஷனஷச் வைரநறந்ட 
வகரண்டரன். ‚ர ச்வைரன்ணஙீ்க...‛ ஶைர்ன் றறர்ந்ரர். ‚ஶரத்ங்கய்ர‛. 
ஶரள்கஷப உர்த்ற, ரர்ஷதக் குித்ட னன்ணரல் ைரிந்ட ங்கறணரன். 
 
‚ர ரன் வைரன்ணணங்கவப ஶன்ன, இந்ரங்க. அ ைஶனரற. 
கறங்க.‛ 
 
னகத்றனறனந்ட றங்கறின் கலழ் வரிந் கரல்ஷ டரிட ஶைர்ன் 
தரர்ஷ. ‚ீரணர‛ ீண்டும் உற்றுப் தரர்த்ரர் ஶனைரகத் ஷனஷைத்தடி. 
அன் ைங்கடத்டடன் அஷைட இறக்குத் வரிந்ட. ‚ன்ண ஶஷனர 
தரக்ந?‛ 
 
‛வதண்கள் ிடுறன ஶரட்டகரங்கர‛ 
 
‚த்ணி னர?‛ 
 
‚தத்ட னங்கர.‛ ில்ிட்டு ண் ஆம்தித்ரன். ‚இல்னறங்க... 
தறனெரடங்க இந் கறநறஸ்ஸ் ர...‛ ஷனஷச் வைரநறந்ரன். 
‚கரிக்டர வரினங்க..‛ 
 
‚றன்ன ஶஷன கறஷடக்கறநடக்கு னன்ணரஶன ன்ண வைஞ்ைறட்டினந்?‛ 
 
‛றன்ணரடிங்கபர...‛ ைறரித்ரன். ‚ன்ணரனரஶர வைஞ்ஶைங்கர, ங்கர 
வைரல்நட?‛ 
 
‛ஶரவ், ர ன்ணர ஶகக்நரன, ீ ன்ணர தறல் வைரல்ந? இடன ைறரிப்ன 
ஶந. வன்ஶணரின இந்ரற வைனப்ன வச்ைறக்கறணினந்ரனங்க.‛ 
 
‚ஆரங்கய்ர. ம் ரரங்க. ஶரவ் இவல்னர ரணரய்ர கடவுள் 
எணக்கு ஶஶநரர் ஶன வச்ைறக்ணினக்கரனனு வைரல்னற ஶனத்ன் ன 
ஷகன இட்டரந்ரனங்க. அர் ரங்கர இந் ஶஷன ஶதரட்டுத் 
ந்ரனங்க.‛ 
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‚ஶரட்ட ஶஷனன இந்ரற கறல்னரடிரர. ிடுற சுத்ற ரம், 
வன்ணம், னச்வைடிகள்னர வச்ைற ஶன் ஶரட்டம் ஶதரன ஆக்கறட்டரங்க. 
ைர்ச்ைறல்கூட வைக்ஸ்டன் ர ஶரட்டத் கணிக்கறநரன். இந்ரறர 
ல்னரத்றனேம் தரத்டக்நட.‛ 
 
‚வரட்டக் கடுரைற ப்தினந்டர றே ஆம்திச்ைறனக்க?‛ 
 
‛ர?‛ 
 
‛அரர, வதர் ஶதரடர றேந வனட்டர்.‛ 
 
‛ர?‛ 
 
‚ல்னர டிக்கநர. உஷண ரறரி த்ணி ஶத தரத்றனப்ஶதன். 
னரனகல்னரம் உணக்கு கறள்றக்கலஷகபரய்ட்டரங்க இல்ன? 
வட்டினஶரம், குத்றனஶரம்னு றேறட்டர தந்ட ஶதரய் எம் 
வதரண்டக்கு ஶன ஶதரட்டு குடுக்கடம் இல்ஷனர ஶன்ன?‛ 
 
‚ர ன்ண ன்ணரனரஶர வைரல்நஙீ்கஶப.. ணக்கு ய்ஶ 
வரிரடங்கர..‛ 
 
‚உணக்கு வரிரடன்னு ணக்குத் வரினேம். இப்தடிப்தட்ட கடிங்கள் 
வவநரனத் ிட்டுத்ரர றேச் வைரல்நட க்கம். எம் ஶதவன்ண?‛ 
 
‚ைஶனரற.‛ 
 
‚திட் தடிச்ைறனக்க. தத்ட னத்டக்கு ஶனரக இந் றன் உங்கப்தரவுக்கு 
ஶஷன குடுத்றனக்கு. வ்பவு ன்நறனேர்ச்ைற ஶடம்? ீரட வைரல்னற 
டுத்றனக்க ஶண்டரர? ஊறக்கரங்கஷப டெறக்க வைரல்னறரர ஶ 
னத்கம் கற்றுத் னட? இந் ரறரி னுனுக்கு ஶதரி ம் ஶஜம்ஸ் 
ைறதரர்சு தண் ரப்ன.‛ 
 
‚ஶன்னரன் வைஞ்ைரனு ம்தனடிலீங்க...‛ 
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‚ர வதரய் வைரல்ஶநணர?‛ 
 
‚அப்டி வைரல்லீங்க...‛ 
 
‛ைறஶரன் ரப்திங் கரம்ப்வபக்ஸ்ன கஷட டுத்ங்க எவ்வரனத்னம் 
தத்ரிம் ணக்கு குடுத்ரங்க. ரஜத்ணம் ஷ ஆள்ச்ைற அடிச்ஶைன். 
ஶதரத்ன ஜரற ைண்ஷட டெண்டி ிடுஶநன். இந் கஷனர உணக்கு 
ரனய் வைரன்ணரங்க? ைஶனரறக்கு ஶஷன ஷனன்ணர உங்க 
தரஸ்ட்ஶட்டுக்ஶக னடிரரர? இவல்னரங்கூட தரல்ன. ன்ஷண தன 
வதரம்தஷபகஶபரட ைம்தந்ப்தடுத்ற ஶந றேறினக்கரன், அஶரக் 
ரஸ்கல்.‛ 
 
‚ர ஷததிள் ஶன ஆஷர ர வைய்லீங்கர. ர ன்ணர தரஞ் 
வைஞ்ஶைன்... இப்டினர ர வைரல்நரஶந ைரற...‛ ஶைர்ன் கரல்கஷப 
அங்கறஶரடு கட்டிப்திடித்டக் வகரண்டரன். 
 
‚ஶை றேந்றரிர, றேந்றரி... ஶஜம்ஸ், றேப்னய்ர இந்ரப...‛ 
 
அன் உடம்ன ஶகரகக் குறங்கறக் வகரண்டினந்ட. 
 
‚ஶன்ன... ம்தர....‛ அன் னங்ஷகஷப் திடித்றறேத்ரர் ஊறர். 
 
இள் அன் னடஷகத் ரங்கற றறுத்றணரள். 
 
‚இட்டுக்னு ஶதரம்ர. ஶதஜரர னட்ச்ைற.‛ 
 
‚ீங்கரங்ர ம்றக்கு ஶன ஶதரட்டுத் டம், ட்டு னர 
சும்ரினக்கறடங்ர. ைத்ர ஷகரட்டுரங்கர வக்கத் வரினேம். 
ஶவநரண்டம் வரிரடங்கர...‛ 
 
ரைறக்கு வபிஶ ஶதரய் றன்நரர் ஶைர்ன் இடுப்னக் கிற்ஷநச் 
ைரிவைய்தடி. ஶதரகர் ஷதக் ஶகட்ஷடத் ரண்டி ந்ட வகரண்டினந்ட. 
 
‛ரர அந்ரண்ட‛ ைஷத ஊறர் இன் னடஷகத் ள்பிக் வகரண்டு 
வபிஶ ந்ரர். 
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ஶதரகர் ஷதக்ஷக றறுத்றக் வகரண்டினந்ரர். 
 
‚ஶரத்ங்கர.‛ இன் கண்கஷபத் டஷடத்டக்வகரண்டு ஷககூப்திணரன் 
ஶதரகஷப் தரர்த்ட. ஊறர் அஷணத் ள்பிக் வகரண்டு தங்கபரின் 
றுனநம் ந்ரர். 
 
‚சுத் ஶதரணிரக்நற, ங்ஷகவனகூட இத் வைரல்னனறஶ ீ?‛ 
 
‚ங்கர?‛ 
 
‚வரட்ட கட்ரைறரர, கரரிஶ வகட்டுப்டும் ஶதரனறக்ஶக. கரட்ின் 
ஶரட ைம்ைரங்கூட அந் ஶதரஸ்ட்டுக்கு ட்ஷ தண்டட. இந் ஶத்ன 
ஶதரி இப்டி வைஞ்ைறட்டிஶ.‛ 
 
‚ன்ணரங்கர ீங்ககூட வைரல்நஙீ்க. ர ய்ஶ இல்லீங்க.‛ 
 
‛தின்ண ஆனய்ர றேறினப்தரங்க?... ைரி, ைரப்டந ஶர்த்ன ர ஷகன 
ஶதைறக்னரம். த்ணி கறஶனர கநற ட்ரந்?‛ 
 
‚என்ந கறஶனரங்க‛ 
 
‚வண்டர ட்றனக்கனரம்ன? தரன, ீ வகபம்ன, ரற ஆவ்ட. னறணர ைட்ணி 
வைஞ்ைறன. அறல்னர ைரப்ட ரட்டரன. ஶவநன்ணர ரங்கடம்?‛ 
 
‚அவல்னர ர தரத்டக்கஶநங்க.‛ 
 
‚ய்ர, ர ன்ண ஶஷனன்னு ஶகட்டர ல்னரத்றனேம் எப்திச்சுனிர? 
ைரரம் கரச்ணட, ரின றனட்டுத்ணர ீன் னட்ைற ித்ட. வுட்டர 
இவல்னரகூட வைரல்னறினப்தல்ன? ைரிரண ரட்டுப்னநத்ரன்ர‛ 
ண்ஷடில் அடித்டக் வகரண்டு வைன்நரர். 
 
வனல் க்ரமறங் அனஶக ந்டம் றன்நரன் ஶன்ன. ‚நந்டட்டம் 
தரத்றர, கல்னக்கர ஷத... ீ வூட்டுக்குப் ஶதரம்ர. ர ஶதரி ர ஷகன 
ஷத குட்டட்டு, ினந்டக்கு ஶந ற்தரடு தண்னும். ீ வகபம்ன.‛ 
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‚ன்ணரத்டக்கு ீ ஶைர்ன் கரல்ன வுறேந்?‛ 
 
அன் டவும் ஶதைில்ஷன. 
 
‚சுகறர்ரம்ரட்டர்ந்ட அரிைற றனடிக்னு ந்ட திரிரி வைய்டர? 
அந்ம்ரவுக்கு வரிஞ்ைர எ ஶனப்டும்.‛ 
 
‚அவல்னர எண்டம் ஆரட. கடவுள் தரத்டக்குரன. ஆட்டும். ீ 
வகபம்ன. னெட ிக்கர வைங்கல்தட்டு, டரந்கம்னர ஶதரடம்.‛ 
 
கனரடு கறேிக் வகரண்டினந் ஞரணம், ‚தரத்றர? ன்ண வைரன்ணரன?‛ 
றந்ஶரடி அறேக்குத் ண்ஷீப் தரர்த்தடி றன்நரள் இள். 
‚வைய்ஶநணரர இல்னறர?‛ 
 
‛அப்தர வரட்ட கட்ரைற ய்றினக்நர ஶைர்னு வைரல்நரன.‛ 
 
‛வய்ரறர?‛ 
 
‚ண்ட ண்ஷடர அ தத்ற ய்றணர ப்டி வைய்ரன?‛ 
 
‚அட இன்ணரர அடக்கு? அந்ரற வரம்த ஶரக்ன்நரர? ைரனஶற 
வதரண்ஷ வச்ைறணினக்கரஶ வரிரர? வதர்ைர அங்கற ஶதரட்டுக்னு ந்ர 
வைஞ்ைட நஞ்ைறனர? ஶடறஶரி இல்ன, அ ஷகன ஶகட்டர னட்டு னட்டு 
வப்தர அந்ரபப் தத்ற.‛ 
 
‚அவல்னர க்வகடக்கு? ஶன குடுக்நஙீ்கபர இல்னறரனுரண ஶகக்கடம். 
அவ்ன ப்டி ஶதரணர ன்ண, கடவுறக்கு கக்கு குட்டட்டு ஶதரநரன.‛ 
 
‚ஆரர ல்னர குட்ரன. அடச்ஶை ஶதர அந்ரண்ட‛ ஶகரறஷ ிட்டிணரள். 
‚ர உங்கப்தர?‛ 
 
‚ஊறன வூட்டரண்ட ஶைர்னு, னக்னர ினந்ட வைய்நரன.‛ 
 
‚வரஷகறக்கு ினந்ட ஶதரடப்ப்டரர ினந்ட. ஶதரணி, வூட்டுக்கு டணர 
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வைய்ணர வைய்ரர? ஊறன ர, ஊறன ரனு அந்ரற வூட்னறஶ 
குந்றக்னு வகடக்நரன.‛ 
 
இள் குடிஷைக்குள் வைன்நரள். னறைவதத் னரறு தடித்டக் 
வகரண்டினந்ரள் ைப்ரக. ப்ரீடரஷக் கரில்ஷன. டிங்க் 
வதட்டிினறனந்ட 150 னொதரஷ டுத்டக் வகரண்டு வபிில் ந்ரள். 
 
‚இந்ர. டட்ட ங்க வக்க?‛ 
 
‚ன்ணரத்டக்குடி, ணக்வகரன்னும் ரணரம். தரங்க்ன எம்ஶதர்ன ஶதரட்டு 
வய்ி. கல்னரத்டக்கு எவும். கஸ்தரண்டன் ஷகன வைரல்னற நடைநர 
குடுக்கச் வைரல்னனரம்ன? டைத்ம்தட னொர ஶதரி டட்டுனு குடுக்நர 
ன்ணர ரம்?‛ 
 
வதட்டிில் ீண்டும் தத்ஷ ஷத்ரள். ஃப்ரீடர ந்ரள். ஷன ைலி 
னைணிஃதரர்ம் அிித்ரள். ைரப்திட்டு, ங்ஷககள் ஸ்கூறக்குக் கறபம்திச் 
வைன்நடம் என இட்னற ட்டும் ைரப்திட்டரள். ந்ரம் குப்ன றழ்ப் 
னத்கத்றல் இனந் ீணரட்ைறின் கடித்ஷப் திரித்ரள். ‚உணக்கு ன்நடம் 
அப்தரவுக்கு ன ைம்ம். ற்கும் எனனஷந டீ்ஷடச் வைன்று தரர்த்ட 
னரறு கூநறணரர், ர்ைரி டத் உகந்டரணர ன்று. ஞ்ைறம் டீ்டில் 
ைரி இனக்கறநட. உணக்கரக ரனும் திரர்த்றக்கறஶநன். றச்ைம் உன்ஷணக் 
கடவுள் ஷகிட ரட்டரர். ரடஷகஷப் தற்நறக் கஷனப்தடரஶ. இடத்ஷப் 
தரர்த்ட உன் னடிஷ றேவும். கரத்ரி, ைீஷ் வைௌக்கறம். கரத்ரி 
னன்ஷணிட தடுசுட்டி. அடுத் னம் ஸ்கூறக்கு அனுப்தடம். 
‘ைணங்கபின் கஷ’ ித்றரைரக இனந்ட. அனுப்திற்கு ன்நற. ‘ரஶர 
எனனுக்கரக’ வகரண்டு னகறஶநன். ரழ்க்ஷக அப்தடிஶரன் இனக்கறநட. 
குந்ஷகள் இல்ஷனவன்நரல் ன்ஶநர வைத்டப் ஶதரினப்ஶதன். டீ்டின் 
னெஷனில் ைஷனஷந தடிக்க ஶண்டும் ஶதரல் உள்பட. டுத்ட 
ஷக்கவும்.‛ 
 
இண்டஷக்கு அைரக ந்ரன் ஶன்ன. திரிரிப் வதரட்டனத்ஷ 
ஞரணத்றடம் வகரடுத்ரன். ‚ீஶ டன்னு. அந்ரற வூட்டுக்குப் ஶதரர 
டெக்கம் ரர எணக்கு. திரிரிரம், டெ‛. னெஷனில் ஶதரய் ிறேந்ட 
வதரட்டனம். 
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‚ன்ணர ீ, ர வைரல்நட வரின? ன்ணரனர ஶதசுணரன் ன்ண தத்ற தஸ் 
ஸ்டரண்டுன ச்ைற. அ வூட்டுக்கு ஶதரநற. சூடு வைரக்கறர எணக்கு? 
இனந்ர அன்ணிக்கு ஶடிரள்னு அன் வைரன்ணடக்கு ரட்டம் 
றன்னுக்கறணினப்திர? வதரட்டப்த. எணக்னர ன்ணரத்டக்ர வதரஞ்ைரற 
னள்பிக...‛ 
 
‚ைர்டிதிஶகட்னர கூட ட்த்க.‛ 
 
வபிில் ந்ணர். ஞரணம் தரத்றங்கஷப ிட்வடநறந்ட வகரண்டினந்ரள். 
 
தஸ் ஸ்டரப்தில் றற்கும்ஶதரட தரனரற்நறன் வற்றுல் வகுடெம் ஷ 
வினறல் வநறச்ைறட்டுத் வரிந்ட. ப்ஶதரஶர ஏடி ண்ரீ் இறேத்டக் 
வகரண்டு ந்ட ஶதரட்ட ல். 
 
வைங்கல்தட்டு ஆஸ்தத்றரிஷத் ரண்டி ன்.ஜ.ீஏ.கரனணிக்கு டந்ணர். 
வதஞ்ைறன் ஶரகம் ஈமறஶைரில் உட்கரர்ந்றனந்ரர். 
 
‚ன்ண ஶன்ன, ன்ண ிம்?‛ 
 
‛ர ம் திட் தட்ைறனக்கரங்க, ரஜம்ஶதட்ஷடன ஶன எண்ட 
கரனறரக்டங்க. ரஷபக்கற ீட்டிங்ன ம்வதரண்டக்கு ீங்க ரங்க ைறதரர்சு 
தண்னும்.‛ 
 
‛ீ இஞ்ை ந்ட தரர்த்ட எண்டம் திஶரஜணறல்ன. ன்ஷணனர 
திடிக்கரடன உங்க ஊர்க்கரனுங்கறக்கு. ரர்ஶகரில்கரனுல்னர 
ரடரர்கபர? ன்ஷணனேம் ரடரக்கரர்கஶபரட ஶைத்டட்டரனுகவன. ங்கன 
ஶதரய் னட்டிக்நட? இப்தம் ன்ண வைய்நட? ஶைர்ன் அனக்கு ஶண்டி 
ஆறக்கறல்னர ைப்ஶதரர்ட் தண்டரர்... ைக்க வரினேரன உணக்கு?‛ 
 
‚வரினேங்கர, கனங்குறனக்நரனங்க.‛ 
 
‚ஆ, ீ அ ஶதரி தரன. ரிர வைக்ட்டின அன. அப்தம் வதரநப்தடு. இணி 
இங்கண ீ றக்நப் தரர்த்ர எணக்கு ஶடன்ஜர்ன. ரஸ் ரன். ரிர 
ஶைர்ன் ைறத்ப்தர.‛ 
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றர்டீ்டில் ஷைக்கறஷப றறுத்றக் வகரண்டினந்ர் இஷண உற்றுப் 
தரர்த்ரர். 
 
டரந்கத்றற்கு தஸ் நறணர் ில்ஃதிட்ஷடப் தரர்ப்தற்கு. ில்ஃதிட் 
டீ்டில் இல்ஷன. ஸ்கூறக்குச் வைன்நணர். 
 
அடர்ந் ீஷைஷத் டிக் வகரண்டரன் ில்ஃதிட். ‚இந் ஶன எணக்குர. 
ைர்ரணர? ரடரனக ஆரச்சும் இனந்ரர திச்ஷண. ஶைர்ன் 
அவுங்கறக்குர ைப்ஶதரர்ட் தண்டரன். இடன அந் திச்ஷண இல்ன. 
ன்ஷண ீநற டவும் வைய் ரட்டரர, வைய்வும் னடிரட.‛ குிந் 
இனனந கன்ணங்கள், ைறரிக்கறநரன் ன்தஷக் கரட்டிட இறக்கு. 
 
‛கரட்ின் ின வதரஞ்ைரற கூட னு ஶதரட்டினக்குங்கர.‛ 
 
‚அணர, எடுக்கப்தட்ட க்கள் ரரி இக்குர்ரணர. அன்னர 
என்ணறல்னர. கரடெம் ஏடுரன் ங்கப கண்டரஶன. ீ வதரநப்தடு. 
ம்ர ரஷபக்கற ைரந்றம் எணக்கு ஆர்டர் ஷகவறேத்ரவ்ர இல்னறரனு 
தரன, தரல் ஶஜரைப் ைர ிைரரிச்ஶைன்னு வைரல்றதர.‛ 
 
‚இடக்ஶகரைம் ம்தர அஷனந? ர தரத்டக்நம்தர.‛ இஷபப் தரர்த்டச் 
ைறரித்ரன். னந்ரஷண இறேத்டிட்டுக் வகரண்டரள் னப்னந ரர்தில். 
 
‚ைக் ர தரக்கட்டுங்கபர?‛ 
 
‚தரன, தரக்நடன ப்தில்ன... அந்ரற என ரறதர. ில்ஃதிட்ட 
தரத்டட்டல்ன அட ஶதரடம். அன் சும்ர ஶதரி ீஷைன ஷகவச்சுன்னு 
றன்ணரஶன ஶதரடம் ினக டுங்குரங்க. இந் ரட்டி வகடச்னர 
தரப்தரவுக்கு. தரம் அஞ்ைரன ரட்டி அப்ஷப தண்ி அப்ஷப தண்ி 
ஶஸ்ட்டர ஶதரிரிச்ைறல்ன...? இந் ஶைர்ண டெக்கநடக்கு இனக்கரங்க. 
ில்ஃதிட்டுக்கு தங்க ைப்ஶதரர்ட்கறட. ீ எண்டம் கனப்தடர. ரனறதர் 
ைங்கத் அவரிக்கர அனுப்ந ித்ன ஶந வைஷர ரட்டிக்ணினக்கரன 
ஶைர்ன். அடிக்நடக்ஶக ஆள் வைட் தண்ணிக்ணினக்கரங்க.‛ 
 
‚அப்டிங்கபர?‛ 
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‚அணரனர வைரன்ஶணம்தர கனப்தடரனு... ைரிப்தர திரிரி ைரப்ட்டு 
வரம்த ரபரவுட. ப்த ச்சுக்னரம்? தரப்தரவுக்கு ைஷக்கத் வரினேர?‛ 
ஷனரட்டிணரள் வரினேவன்று. 
 
‚அம்ர இல்னறங்கபர?‛ 
 
‚இல்னப்தர. ஊனக்கு ஶதரய்ர்ச்ைற தைங்கஶபரட. ன்ண... அடுத் ைணிக்கறஷ 
ட்டர?‛ 
 
‚ரங்கர. சுகறர்ம்ரகூட ரஷபஶனர்ந்ட லீவ்ன ஶதரநரங்க.‛ 
 
‛ல்னரப் ஶதரய்ரிச்ைற. ஜரய்சு ப்டிக்நர?‛ 
 
ஶன்ன ஶரள்ீட ஷக ஶதரட்டு ைறன அடிகள் அஷத்டச் வைன்று ஶதைறணரன். 
இறக்குக் ஶகட்கில்ஷன. தரக்வகட்டினறனந்ட னொதரய் டுத்டக் வகரடுத்ரன் 
ஶன்திடம். றனம்தி ந்ணர். 
 
‚கனப்தடர, அடுத் ரம் ரஜரம்ஶதட்ட ஸ்கூல்ன ஷகவறேத்ட ஶதரட்நர. 
தரப்தரவுக்கு ைரய்ட்வட ஶதரவ்தர. ப்ஶதர கல்ரம்?‛ இள் இடுப்தின் 
ீட தரர்ஷ றன்நட. 
 
‚னந்ல்னறன வரைரற ஷதன் எர்த்ன் ரத்ரரக்நரங்க. இ 
ஶஷனக்கற ஶதரய்ட்டர எடஶண கட்டிக்ஶநன்நரங்க.‛ 
 
‚அப்த ச்ைறனய்ர. இணி இன்ணர? தஸ் ந்றரிச்ைற, ட்டர. ைணிகற 
தரக்கனரம்ர. திரிரி வடி தண்ட.‛ 
 
கனங்குற ைர்ச் ரைனறல் வரங்கறக் வகரண்டினந் தடத்றல் இண்டு ரட்டு 
ண்டிகள் றன்நண. என ண்டிரட்டின் கறேத்றல் த்ம் றந்ட 
வகரண்டினந்ட. கறேத்றன்ீட தறந்றனந் டேகத்றல் ன்ண 
றேப்தட்டினந்ட ன்று வரிில்ஷன. அனகறல் வைன்நரள். ைரத்ரன் 
ன்நறனந்ட. ண்டி ீறனந் தரங்கள் - றுஷ, ிரற, 
தரப்ஶதரரட்டம், திைரைறன் ஶஷணகள், அஶ தரங்கறடன் டந் 
ற்வநரன ண்டி ரட்டின் ஷடில் உற்ைரகம் வரிந்ட. டேகத்றன்ீட 
ைறப்தில் இஶசு கறநறஸ்ட ன்ந ரர்த்ஷ இனந்ட. தடத்றன் கலழ் 
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ிபிம்தில் த்ஶனே 11:29 ைணம் றேப்தட்டினந்ட. ‘ன் டேகத்ஷ 
ற்றுக்வகரண்டு ன்ணிடத்றல் கற்றுக் வகரள்றங்கள். அப்வதரறேட உங்கள் 
ஆத்ரக்கறக்கு இஷபப்தரறுல் கறஷடக்கும்.’ 
 
ைக் வதனங்ஶகரதத்டடன் ஶதைறணரர். ‚டைறஸ்ன ீ ஶஷன தரர்க்நணர அட 
த்ஷணஶர ஶதனக்கு கறஷடக்கர ைறனரக்கறம். அடக்கு ீ குற 
ரய்ந்ணர இனக்கறர? றனேறகறன் டஷ அந் கரனத்ன வன்ஶணரி 
ட்டரத்டன சுிஶை ற்வைய்ற திைங்கறத்ரனரன் உங்கப்தர 
கறநறஸ்டஷப் தற்நற அநற னடிஞ்ைறச்ைற. உணக்கு, அஶரட தக்ற, 
ிசுரைம், அடக்கம் இவல்னரம் ச்ைறர இந் ஶரட்டக்கர ஶன 
வகடச்ைறச்ைற, ஆணர ீ கடவுறக்குப் தந்ட டக்கர தரரண றின 
ஶதரய்ட்டினக்க.‛ 
 
‛ர ர என ப்னஞ் வைய்லீங்க.‛ 
 
‚வரிரடனு வஷணக்கரர. உங்க தரஸ்டஶட் க்ஸ் ட்ர் 
தரல்ஶஜரைப்ஶதரட ஶைர்ந்டக்னு ரிர ஶைர்னுக்கு ஆதரைரண வனட்டர் 
றேறினக்கறஶ, அடக்கு ன்ண வைரல்ந?‛ 
 
‚ஶைர்னு ரகூட அப்டிர வைரன்ணரனங்கர. ர வைய்னறங்கர.‛ 
 
‚ஶை, சும்ர வதரய் வைரல்னரர ைர்ச் ரைல்ன றன்னுக்னு. ீ ன்ண ஆற? 
இன்ணிக்கற இவ்பவு பர்ச்ைற ைஷதகள்ன ற்தட்டடக்கு ரர் கரம்னு 
உணக்கு வரினேரர? ன்ணஶர ஶதசுநறஶ.. உங்க தரஸ்டவட்ன என 
னறண்டரி ஸ்கூல் அப்கறஶட் ஆணட, ஶதரர்டிங் ந்ட, ஆஸ்தத்ரின 
வஜர்ன் ய்ஶடரட  டிதரர்ட்வண்ட். இவல்னரம் ரிர ஶைர்ன் 
இல்ஷனணர ந்றனக்குரர. உண்ஷனேம் உத்னரண 
ஊறக்கரங்கஷப அரணப்தடுத்டணர ஆண்டர் சும்ர இனக்க 
ரட்டரன.‛ 
 
‚ைக் ம்தி.‛ ஜறப்தரில் ரணர் றன்நறனந்ரர். 
 
‚ரங்க திர். உங்கறக்குர வய்ட் தண்ஶநரம்.‛ உள்ஶப வைன்நணர் 
இனனம். 
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இள் தடத்றற்குக் கலஶ அர்ந்ரள் ஶன்னடன். தடத்ஷஶ தரர்த்டக் 
வகரண்டினந்ரள். அஷ ிக்குப் திநகும் ைக் ில்ஷன. உள்ஶப ட்டிப் 
தரர்த்ரள். ீட்டிங் டந்ட வகரண்டினந்ட. னன்ரிஷைில் ைக் வரிந்ரர். 
 
‛ர ஶதரனரம்‛ ஶன்னடன் கறபம்திணரள். தஸ்மறல்.... உட்கரர்ந்ணர். ‚ைக் 
ர வைரன்ணட வஜர?‛ 
 
‚இன்ணரர ீகூட ம்த ரட்ஶடங்ந. வூட்டுக்கு ஶதரி ஷததிப ட்ட குடு. 
ைத்ம் ஶண்ர தண்ஶநன்.‛ 
 
‛ஞரணப்திகரைத்ண்ட டட்டு டக்கு ரங்கண?‛ 
 
‚வைனவுக்கறல்னண. குட்ரன.‛ 
 
‛அந்ரறகூட என்னும் ீ தக்கம் வச்ைறக்க ரணரம்.‛ அன் 
ஶதைரனறனந்ரன். ஜன்ணல் றஶ இள் வநறத்டப் தரர்த்ரள். வபிஶ 
னற்நறறம் இனட்டி ிட்டினந்ட. 
 
தறஶணரன ிக்கு ஶல் டெக்கம் ரல் திைங்கற னறேடம் ரைறத்ரள். 
கரல்கஷப அகனிரித்ட ரஷப் திபந்தடி டெங்கறக் வகரண்டினந்ரள் 
ஞரணம். னறைவதத், ஃப்ரீடர கனப்ஷத ைறசுக்கள் ஶதரல் சுனண்டு கறடந்ணர். 
ைங்கல னத்கத்றல் னல் அறகரத்றனறனந்ட டெக்கம் னம்ஷ ிடரட 
ரைறத்டக் வகரண்டினந்ரள். உடல் ிர்த்டக் வகரண்ஶடினந்ட. 
 
ண்டிஷ இறேக்க னடிரட றநறக் வகரண்டினந்ரள். தரஷ னறேடம் 
ஶனறக்கரத்ரன் னட்கள். தரத்றல் னள்குத்ற த்ம் தநீறட்டுக் 
வகரண்டினந்ட. ங்கும் தரத்றன் த்ச் சுடுகள். இறேக்கஶ னடிரர? 
இவன்ண கறேத்றல்? தரம்தின் அனனப்னடன் டேகத்டிரய் கனப்னக் கிறு 
இறுக்கறக் வகரண்டினந்ட கறேத்ஷ. கடவுஶப!... ண்டி னறேடம் தரங்கள், 
தரங்கள். ைக்கங்கள் ைடங்கபரகற றன்நண. தனங்வகரண்ட ட்டும் 
இறேத்ரள். இஶசுஶ! ... ண்டி கஶ றுத்ட. கறேத்றல் னற ரங்க 
னடிில்ஷன. கத்றணரள். ைப் அறர்வுகள் குல்ஷபக்குள்ஶபஶ அறுந்ட 
வரங்கறண. கிறு இறுகறக் வகரண்ஶட இனந்ட. இன்னும் இன்னும்... 
 
ிறப்னத் ட்டிட. வரண்ஷடீட அறேத்றக் வகரண்டினந் ஷததிஷப 
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டுத்ட ஷத்டிட்டு றேந்ட அர்ந்ரள். வபிஶ ஶன்ன கத்றக் 
வகரண்டினந்ரன். 
 
‚குட்கர ங்கர ஶதரய்ன.... வுண்ட் தங்கபர  ஶன... னெஞ்ைற 
னெடிக்ிர, ம்?... ல்னரில்ன.. அ... வைரல்னறட்ஶடன்.. குட்டன.... அங்கற 
ஶதரட்னக்க... ஷ ய்த்ன அடிக்கர, ரணரம்... வைரல்னறட்ஶடன்... குட்டன... 
அங்கற ிசுரைம் அவ்ன ய்னறர... திப் ஶனஶ, வதரிய் டம்.. 
ன்ணரச்ைற? ... ின ஶன குட்ீங்க அம் ஷதனுக்கு... ீ... உன்ண தத்ற 
வைரல்னட்டர... ஆர்ஆனக்கு ய்றணனு னறஸ்டு குடுக்கட்டர... ரணரம் 
வைரல்னறட்ஶடன்... தரி கரப்தரத்ட.. ர தரி ர தரி... ைரற ன்ண 
ன்ணிச்ன...‛ 
 
‚உள்ப ர்ரிர  ன்ண?‛ இள் ஶன்ஷதப் திடித்ட இறேத்ரள். 
 
‛ம்? வைய்ரனன்நறர... ஆர. வைய்ரன... அங்கற ஶதரட்னக்கரன... ைத்ம் 
தண்டரர... ஆர ஷததிள் ஶன ஷததிள்ஶன தண்னும்... வைய்ன, 
கர்த்ர் ண்டிப்தரர். அங்கற ஶதரட்னக்கரன... ஆர...‛ 
 
‚ைரி. ர.‛ 
 
‛ம்?... ம், ர உங்கம்ர... னர... னர ஶதசுர. னர... ஶவ்டிர ... ர... 
... வபி ரடி.. இல்னறர ஶதரய்ட்டரபர ஸ்டரன்னறரண்ட...‛ 
 
‛வூட்டரண்ட ந்ட கத்நற ஶதரணி. ஶதர எ ஊறர் ஷகன ஶதரி கத்ட.‛ 
இடுப்தில் ஷகஷத்ட றன்நரள் ஞரணம். னந்ரஷண கலஶ கறடந்ட. 
 
‚ய்... ன்ணரடி... ஸ்டரன்னற இல்ன... தடுத்னக்கரணர.... வூட்டுக்குள்ப... ஶடய்...‛ 
 
‚ஶதரடர வதரட்டப்தஶன.‛ ஶரஷபப் திடித்டத் ள்பிணரள். ரஷத்றல் 
ஶரறக் கலஶ ிறேந்ரன் ஶன்ன. 
 
இள் அம்ரஷ இறேத்டக்வகரண்டு குடிஷைக்குள் டேஷந்ட கஷ 
னெடிணரள். அறேஷகஷ அடக்க னடிில்ஷன. கனஶக 
உட்கரர்ந்டிட்டரள். ங்ஷககள் ிறத்ட ிறத்டப் தரர்த்டக் 
வகரண்டினந்ணர். 
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கரஷனில் வபிில் ந்ஶதரட ஶன்ன குப்னநப்தடுத்டத் டெங்கறக் 
வகரண்டினந்ரன். றங்கறஷ ைரிரக இறேத்டிட்டரள். 
 
குபித்டிட்டு ஸ்கூறக்குச் வைன்நரள். கஸ்தரண்டன்ட், ஆைறரிஷகள் 
ட்டும் ந்றனந்ணர். ஶரட்ஸ் ஆஃப் வனைன் றேற ஷகவறேத்ட ரங்கறக் 
வகரண்டரள். ஶரட்டரி கறபப் ஶதரட்டிக்கு ந்ரம் குப்ன ல்னறகரவுக்கு 
Reforestation கட்டுஷ றேற கஸ்தரண்டன்டிடம் கரண்தித்ரள். 
இனக்கப்திஷ இல்னரஷக்குப் தரரட்டிணரள். இஷப ஶதரம் டத்ச் 
வைரல்னற திந ஆைறரிஷகஷப அப்ைர்வ் தண்ச் வைய்ரர். சுகுர டீச்ைர் 
ட்டும் ைறரிப்தட வரிந்ட. தரறரர் திநந் ரபன்று அண்ர 
அங்கத்றன் ஶகட் அனஶக சுகுர டீச்ைர் ஶதைறட றஷணவுக்கு ந்ட. 
‚றரிட ரடு ஆறறரிடனக்ஶக. ம் கஸ்தரண்டன்ட் கூட இடஎடக்கலடு 
வைய்நரன, தரன. அடக்னர ஃதிகர் ஶடம்னு இணிஶட்டு வதரநந்ர 
ஸ்மறரத்ரண்டி வதரநக்கடம். திமற, ஃப்மறர வதரநக்கஶ கூடரட.‛ 
 
‛வண்டு ிக்கர ஶதரனரம்ர?‛ 
 
‚எண்டம் ஶதரக ரணரம்.‛ 
 
தடீிஷ ைீறிட்டு இபனகறல் ந்ரன். ‚ஶதரகஷனணர ப்டிர? ஶன 
ஶதரட்டுத் ரங்கபர இல்னறரனு தரக்க ரணரர? ஆர்டன ஶதரட்டரக்க 
ஷகனறஶ ரங்கறரந்னரம்ன?‛ இள் டவும் ஶதைில்ஷன. ‚ம்ர, இ 
ன்ணரனு தரன.‛ குடிஷைக்குள் வைன்று ஞரணத்டடன் ந்ரள். 
 
‚ைஶனரற, ஶதரய்ட்டுரன் ரம்ர.... எவ்ஶரர் ரட்டினேம் இப்டிஶ ஆவ்டனு 
தரக்குட னள்ப... ீ ஶந சும்ரில்னர, னத்றவகட்ட னுன், 
ன்ணரத்டக்கு வரட்ட கட்ரைற ய்றண?‛ 
 
‚ப்னரம்ர...‛ ஷனகுணிந்ட றன்நரன். ‚தரல் ஶஜரைப் ர ர வைரன்ணரன, 
இப்தடி தனறுத்றணரர ஶன வகஷடக்கும்னு.‛ 
 
‛அ கண்டரர ின, ஶைர்னுக்கு ஆரடனு வரினேம்ன. தின்ண அன 
ஷகன ஶதரி றன்ணர? த்றரட உனப்தடிர வைய்நறர? இவ்ஶபர 
னர றன்ன ஶன தரக்ந, உங்கறக்கு என ஶன ரங்க இல்ன.‛ 
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‚இப்த ன்ண வைய்நட?‛ 
 
‚ம்? அந்ரற ஶைர்ன்ரன் ல்னரத்டக்கும். ஶதரி அ தரத்ட ன்ணிப்ன 
ஶகட்டுக்ஶகர.‛ 
 
‚அன ஷகனறர.... ஶகரிச்சுக்குரவ...‛ 
 
‚இந் னத்ற வரல்ன ங்க ஶதரச்ைற? ஶந ற எண்டம் இல்ன. 
வைஞ்ைடக்கு உண்ஷர ன்ணிப்ன ஶகட்டரக ன்ணிக்கர னடுரர? ம்ர 
ீ ணக்ஶகரைம் ஶதரய்ரம்ர... இந்ரட்டி உறுறர வகஷடக்கும்னு 
ஶரடட...‛ 
 
ந்ஷக்கு ரிர ஶைர்ன் டீ்ஷட அஷடந்ணர். ‚ீ ஶதரி கண்டுக்னு ர. 
ர இங்கறஶ றக்ஶநன்.‛ இள் ஶகட்டுக்கு வபிில் றன்று வகரண்டரள்.  
 
ஶைர்ன் றஶ ஶன்ன றற்தட வரிந்ட ஜன்ணல் றஶ. ஷகரட்டிப் 
ஶதைறக் வகரண்டினந்ரர். ஏரக ந் ரிக்ரவுக்கு றிட்டு ீண்டும் 
தரர்த்ரள். ஶன்ஷதக் கரில்ஷன. ஶைர்ன் குணிந்ரர். ஶன்ன 
கலறனந்ட றறர்ந்ரன். அன் னடஷக ஶைர்ன் ட்டிக் வகரடுத்ரர் 
ைறரித்தடி. 
 
தத்ட றறடங்கறக்குப் திநகு இபிடம் ந்ரன் ஶன்ன. ‚ர ீட்டிங்ன 
ஶதசுஶநன்ணரனர. றன்ணரடிஶ ர தரர்த்றனக்கடம், தரல் ஶஜரைப் 
ர ஶதச்ைக் ஶகட்டட ப்தர ஶதய்ரிச்ைற. வூட்டுக்கு ஶதரனரர?‛ 
 
‚ீட்டிங் னடிஞ்ைப்னநம் ஶதரனரம்.‛ 
 
‚ைர்ரம்ர.‛ 
 
தஸ்ஸ்டரண்ட் ஏட்டனறல் டிதன் ைரப்திட்டுிட்டு ைர்ச் ஶரக்கற டந்ணர். 
இனட்டி ிட்டினந்ட. ைரஷனில் இஷடிடர கரர், தஸ்கபின் இஷச்ைல். 
றன்று வகரண்டினந் டவுன் தஸ்கஷபக் கடந்ட ைர்ச் பரகத்றற்குள் 
வைன்நணர். தக்கரட்டில் னென்நரட கவு ரைனறல் உட்கரர்ந்ணர். ைர்ச் 
ஷத்றல் 15, 16 அங்கத்றணர்கள் இனந்ணர். னல் ரிஷைில் ைக், 
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ஞரணப்திகரைம். கஷடைற ரிஷைில் ில்ஃதிட், வதஞ்ைறன். இண்டரட 
ரிஷைில் ஶதரகர்கபின் வண்ங்கறகள் ந்ரறு வரிந்ண. 
ல்ஶனரனக்கும் னன்ணரல் றன்நறனந்ரர் ரிர ஶைர்ன். ஆல்டரில் வதரி 
ச்ைறறஷ குல்ிபக்குப் தின்ணிில் வபிச்ைக் கலற்றுடன் கம்தீரக 
றன்நட. ஆல்டரின் வபிிபிம்ன அஷட்டத்றல் ‘ரஶண தரிசுத்ர் 
தரிசுத்ர் தரிசுத்ர்’ ன்ந ைணம். 
 
‚ில்ஃதிட் ர வைரன்ணட ஶதரன டிரன்ஸ்தர்கஷபனேம், னற 
றணங்கஷபனேம் இந் ரிர னறவன்டரி ஜழஶகன் கறட்டிில் 
ஷத்டரங்க உங்க அப்னொல் ரங்கடம். ைறன ைந்ர்ப்தங்கள்ன ரங்கஶப 
னடிவடுத்றனக்ஶகரங்க. ர வைரல்ட ஶதரன அட றுரங்க. 
இணினம் ைந்ர்ப்தங்கபில் அப்தடி டக்கரட. இந் அப்தரய்ன்வண்ட்ட 
அணரனர கறட்டிின ச்ைறனக்ஶகன். வைக்ட்டரி ர...‛ ைக் என ைறப்ன 
ஃஷதஷனக் வகரடுப்தட வரிந்ட இறக்கு. 
 
‛ரஜரம்ஶதட்ஷட இடத்டக்கு ரன்கு ஶதர் ிண்ப்தித்ட இனக்கரங்க. அடன 
வண்டு ஶதர் ரன் கறநறஸ்டின்ஸ்...‛ 
 
‚ ீீட் ரட் கன்ைறடர் வம்.‛ என ஶதரகர் வைரன்ணரர். 
 
‚ற்ந இண்டுன... என்று ஶன்ன ைரனஶனறன் கள் ைஶனரறஶரஸ், 
இன்வணரன்று வவ்வன்ட் கரட்ின் டஷிரர் றனற ஞ்ைறம்... 
கரட்ின் ஷனர?‛ 
 
‚அர் ைம்தந்ப்தட்ட ிம்னு லீங்கர.‛ ைக் குல் ஶகட்டட. 
 
‚அப்தடிர..‛ 
 
‚கறட்டி வம்தர்ஸ் ன்ணங்கர வைரல்நஙீ்க?‛ கறுப்னக் கிற்ஷந 
இறேத்டிட்டுக் வகரண்டரர் ஶைர்ன். 
 
‛ஶதரத்றன் றனச்ைஷதகள் பர்ச்ைறக்கரகவும், சுிஶைப் திக்கரகவும் 
கடவுபின் திள்ஷபரகற அனட்றன கரட்ின் ர் அர்கள் னரிந்றனக்கும் 
ஊறம் றகவும் தரரட்டுக்குரிட. கர்த்னக்கு ஸ்ஶரத்றம். ட்டுல்ன, 
ஆண்டரின் ஊறக்கரர்கஷபத் ரங்கும் வதரிரண வதரறுப்ன 
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ைஷதரரகற ங்கறக்கு இனக்கறநட. ஆகஶ வவண்ட் கரட்ின் 
டஷிரனக்கு இந் ஶஷனஷக் வகரடுப்தஶ உத்ரணடு ன்று 
ரன் றஷணக்கறஶநன்.‛ 
 
ில்ஃதிட் றேந்ட றன்நரன். ‚ைக் ர வைரல்ட ிஶரரக இனக்கு.‛ 
அங்கத்றணர்கஷபத் றனம்திப் தரர்த்டச் ைறரித்ரன். ‚ரந்ஶரறும் ைஷதரர் 
கரிக்ஷகினறனந்ட குஷநந்தட்ைம் னெரிரட அமஸ்வன்ட்டர 
எவ்வரன தரஸ்டஶட்டுக்கும் வகரடுக்குஶ டக்குங்க? னரரக 
ஊறத்டக்கு ஊறம்... ன்ணங்கர?‛ ஶைர்ன் னகத்றல் னன்ணஷகஷத் 
ி ஶவநரன்றும் வரிில்ஷன. ‚அப்தடிினக்கும்ஶதரட ஊறஷத் 
ரங்குல் ன்ந திச்ஷண இந் ஶதரஸ்டிங்ன இறேப்தட அர்த்ற்ந 
கரரிம். கறட்டிில் ந் திச்ைஷணக்கும் என ஷனப்தட்ைரண 
ீர்ரணத்ஷ டுக்கும்தடிரண றஷைறனப்னம் ஶதச்சுக்கஷபக் கண்டிப்தரக 
ஶைர்ன் அனுறக்கக் கூடரட.‛ ைக் ஶதை றேந்ஶதரட ஶைர்ன் ஶரஷப 
அறேத்ற அச் வைய்ரர். ‚இந் ஶத்ன னுரர்கறஷட கல்ித்குற, 
குடும்தப் வதரனபரர றஷனகுநறத் ிங்கஷப அநறிக்கும்தடிரக 
ஶைர்ன் ரஷக் ஶகட்டுக் வகரள்கறஶநன்.‛ 
 
ஶைர்ன் ஃஷதஷனப் னட்டிணரர். ‚ றனற ஞ்ைறம் திஸ்மற திட். ினப்தப் 
தரடங்கள் ஆங்கறனம், ஃதிமறகல் ைன்ஸ், குரரி ைஶனரற ஶரஸ் தி., ட். 
னரறு, ஆங்கறனம் ினப்தப் தரடங்கள்.‛ 
 
‛திட் ப்தங்க னடிச்ைரங்க?‛ 
 
‚வரன்னூறுன கரட்ின் ைம்ைரம் னடிச்ைறனக்கரங்க. ைஶனரற ண்தத்ற 
னெட.‛ 
 
‚கரட்ின் ர குடும்தப் வதரனபரர றஷனதற்நற ங்கறக்கு வரினேங்க. 
ைஶனரற கப்தணரர் தற்நற னுில் ன்ண இனக்கு?‛ 
 
‛அங்கத்றணர் தனனக்கும் அஷணப் தற்நறனேம் வரினேம். வதண்கள் ிடுறன 
ஶரட்டக்கரன், ஶனத்றன் ர் அனுக்கு இந் ஶஷனஷக் 
வகரடுத்றனக்கரன. ர... ன்ண?‛ தரல்ரஜ் ர் றேஷக் கணித்ரன். 
‚ஶன்தின் தரஸ்டஶட் ஶதரகர் ன்கறந கரத்ரல் என கரரிம் 
வைரல்னப் திரிப்தடுகறஶநன். றணில் திரற்றும் ஶனுஷட 
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திள்ஷபகறக்கு திநஷக் கரட்டிறம் ைறன தித்ஶகக் கடஷகள் இனக்கு. 
அற்நறல் ஷனரட ஆிக்குரி ரழ்க்ஷக. றனச்ைஷதக்கும் எவ்வரன 
கறநறஸ்டனுக்கும் இனக்கும் அன்ணிஶரன்த் வரடர்ன. ைஶகரர் ஶன்ன 
ஆனத்றற்கு எறேங்கரக னட இல்ஷன. ஶறம் ைீத கரனரக 
றனச்ைஷதக்கு ிஶரரணர்கஶபரடு ஶைர்ந்ட வகரண்டு கரிக்ஷக 
ஶதரடுஷக்கூட றறுத்ற இனக்கறநரர் ன்தஷனேம் னத்த்டடன் 
வரிித்டக் வகரள்கறஶநன். ைஷதக்கு ிஶரரக ஶதரகறநர்கள்ீட 
கடுஷரண டடிக்ஷக டுக்க ஶண்டும்.‛ ஶதரகர் ரவன்று இறக்குத் 
வரிில்ஷன. ‚னரர்கள் வரம்த ஶகரதப்தடுநரங்க. ‛ ில்ஃதிட் 
ீஷைஷத் டிக் வகரண்டரன். ‛கரிக்ஷக, ஆரஷணக்கு னல் 
இஷவல்னரம் அதரய்ண்ட்வன்டுக்கு அடிப்தஷடர ஷக்கறநஙீ்கணர 
த்ஷண றணங்கறக்கு இஷஶ அடிப்தஷடர ச்ைற தரதட்ைறல்னர 
டந்றனக்கலங்கனு வரிந்ட வகரள்ப ினம்னகறஶநன். வஜதரல் ர ைர்ச் 
தக்கம் ந்ட தறணஞ்ைற னரவுட. அவுனக்கு வடிக்கல் ஶதரர்ட்ன 
னக்கற ஶதரஸ்ட் குடுத்றனக்கலங்க. ம் தரல்ரஜ் ர் ஶைகத்டன என 
கறர ைஷத ஊறர் இவு றேி ஆிட்டர ஶதரஷிஶனர இனப்தரன. 
வனந்ட ரட்கபில் ைரந் ைர்ஸீ்கஷப ஶதரஷஶரடுரன் டத்டரன. 
ரன றுக்க னடிரடனு ணக்குத் வரினேம்.‛ 
 
‚ில்ஃதிட் ர அவல்னரம் ஶண்டரங்க. வனட் அஸ் கன்ஃஷதன் டு றஸ் 
அதரய்ன்வன்ட்.‛ 
 
‛அப்த அங்க கல்ித் குறஷ வதரனபரர றஷன அடிப்தஷடர ச்சுப் 
தரனங்க. ைஶனரறர வைனக்ட் தண்ப்தட ஶண்டி. ைஶனரற 
கப்தணரனக்கு னன்னூறு னொதரய் கூட ம் றன் ைம்தபர குடுக்கரட. 
இந் ைம்தபத்ன கப அன தடிக்க வச்ைட றகப் வதரி அற்னந்ரங்க. 
இடக்வகல்னரம் ஶனரக ைஶனரற ரழ்த்ப்தட்ட குப்ஷதச் ைரர்ந்.‛ 
 
‚ில்ஃதிட் ரவுக்கு வரினேம்னு வஷணக்கறஶநன். கரட்ின் ர், அர் 
டஷிரர்னர திரர் இல்ஷனன்நட.‛ 
 
‚ைக் ரவுக்கு அட ட்டுந்ர ஞரதகத்டக்கு ந்றனக்கு. வண்ட் 
கரட்ின் ம் ஶதரத்றன் ‘எடுக்கப்தட்ட க்கள் ரரித்றன்’ இக்குணர் 
ன்தடம், அர் டத்றண தன ஊர்னங்கள்ன ரஶ இந் சுனகூட 
ஶகர ஶகரம் ஶதரட்டுக்னு ஶதரணரர் ன்தடம் ப்தடிஶர நந்ட 
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ஶதரிரிச்ைற. தரல்ன. ந் குநறக்ஶகரறக்கரக ஶதரரடிணரர்னு 
ஶரைறக்கனுங்க. ைஶனரற கறநறஸ்பரய்ட்டரன ஸ்மறக்கரண அைரங்க 
ைறஷக வதந னடினேங்கபர? ைஷத னெப்தர்கள் த்ணிஶர ஶதர் ங்க 
திள்ஷபகறக்கு ஸ்மற யறண்டுனு றேற ைறஷக ரங்கநட ஶந 
ிைங்க... இன்ணிக்கு என ஶதரஸ்ட் ிஷன னப்தரிம் ரப்தரிம் 
னொதரங்க. ீங்கறம் ரனும் ஸ்மற கறநறஸ்டின் - திமற ஆிட்ட அனக்கு 
வகரடுத்ட உ னடிந அபவுக்கு குஷநஞ்ை வரஷகர? ட்டு னம். 
கரட்ின் னக்கு ைம்தபம், னத்டப்தடி, கல்ிதடி ல்னரம் ஶைர்த்ட 
வண்டரித்டக்கு ஶன னம். தரர்மஶணஜ் ஶந ஶதரந இடத்ன ல்னரம். 
ரடஷக இல்ஷன... இவ்பவு ைறஷககள் ைஷதரர் தத்னங்க. அ‛ 
 
‚ரங்க ைம்தபத்டக்கு ஶஷன வைய்ஶநரம்னு வைரல்நஙீ்கபர?‛ 
 
‚இனங்கர, ன்ண ப்ன? கடவுறக்கு ரங்க னம் கரிக்ஷகன ரன் உங்க 
ஊறத்டக்கரண ைம்தபனம் அடங்கற இனக்கு? ணஶ வ்ி ைறகறம் 
ரய்ப்னகறம் இல்னர ைஶனரறக்கு இந் ஶஷனஷக் வகரடுத்டிட்டு, 
இணினம் ரய்ப்ஷத கரட்ின் ர் டஷிரனக்கு அபிக்கும்தடிரக 
ஶகட்டுக் வகரள்கறஶநன்.‛ 
 
‚கரட்ின் ர் டஷிரனக்ஶக இந் ரய்ப்ஷத அபிக்க ஶண்டும்.‛ 
 
‚னக்கு னரனக ைப்ஶதரர்ட்டர?‛ 
 
‚ைஷதரர் ஊறர்கப அரணப்தடுத்நப்ஶதர ரங்க அஷத்ரன் வைய் 
ஶண்டி னம். ங்கறக்வகல்னரம் னெத் ைஶகரணரக இனந்ட ற டத்ற 
னம் ரிர ஶைர்ன் அர்கஷப றகவும் ஆதரைரண னஷநில் ஶஷன 
ஶகட்டும் ைஶனரறின் ந்ஷ என கடிம் றேறினக்கறநரர்.‛ என 
கரகறத்ஷ உர்த்றக் கரண்தித்ரர் என ஶதரகர். ‚ம்தி ஶரம்தர.‛ 
ஶைர்ன் அரிடம் ந்ரர் ஶகரக. 
 
‚இல்ஷன அண். இந் ிம் ைரரரணல்ன. ைஷதரனக்கு 
னனறல் ஊறர்கஷப றக்கத் வரி ஶண்டும்.‛ ... ‚ஶைர்ன் ன்ந 
ஶதரர்ஷில் றரினேம் அந்ற கறநறஸ்டஶ... உணக்வகல்னரம் ற்குடர 
அங்கற...?‛ 
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கடிம் தரற ரைறக்கப்தட்டுக் வகரண்டினக்கும்ஶதரஶ வம்தர்கள் றேந்ட 
ஆத்றத்டடன் கத்றணர். வற்று ரற்கரனறகள் அர்கள் ஆத்றத்ஷ 
அங்கலகரிப்தட ஶதரன்று வரிந்ட இறக்கு. ஶன்ன ஷககட்டி, 
ஷனகுணிந்ட உட்கரர்ந்றனந்ரன். வஸ்ட்ரி அனஶக ைறனர் ஶகரக ந்ட 
றற்தட வரிந்ட. 
 
ில்ஃதிட் ஷகஷப் திடித்ட ரஸ் ர் வபிஶ கூட்டி னஷக் 
கணித்ரள். வஸ்ட்ரி அனஶக றன்நர்கள் இனட்டினறனந் ஶஷடக்கு 
டந்ணர். தரக்வகட்டினறனந்ட என கரகறத்ஷ டுத்டக் வகரடுத்ரர் ஶதரகர். 
வஸ்ட்ரி ிபக்வகரபிில் தடித்ரன் ில்ஃதிட். னடித்டம் ஶதரகர் ஷக 
வகரடுத்ரர். ‚அடுத் ரைம் தத்ரந்ஶற ஃப்ஷபட். உணக்கு ஸ்ட்ரங்கர 
வக்கன்ட் தண்ட ஶைர்ன்ரம்தர. இல்னணர வுட்னிர ன்ண? 
இண்டின் கறநறஸ்டின் னைத் குநறத்ட அவரிக்கன் ைர்ச்ைஸ்ன ீரம்தர ஶதை 
ஶண்டி னம்.‛ 
 
‚ைரிங்க ஶ, வரம்த ரங்க்ஸ். தைங்க வய்ட் தண்நரங்க... ீங்க 
வகபம்னங்க.‛ 
 
ஶஷடஷ ஶரக்கற டந்ரன் ில்ஃதிட். ஶதரகர் ஆனத்றற்குள் ந்ரர். 
 
ரிர ஶைர்ன் றேந்ட றற்தட வரிந்ட. ‚ஶதரகர்கறஷட ஶகரதத்டன, 
றரம் இனந்ரறம், கப்தணரர் வைய் றுக்கரக கஷப ண்டிக்க ரன் 
திரிப்தடனறங்க. அடுத் ரய்ப்ன னம்ஶதரட ைஶனரற ஶரஷை ரம் 
கட்டரரக றணம் வைய் ஶண்டும். ர் ீர்ரணத்ஷ றேறக்ஶகரங்க. 
ரஜரம்ஶதட்ஷட கரனறிடத்றல் றனற ஞ்ைறம் கரட்ின் அர்கஷப...‛ 
 
இள் றேந்ரள். 
 
‚ரர?ஷ தரத்டக்னு ஶதரனரம்ர?‛ 
 
‚ீ தரத்ட, கரல்ன வுறேந்ட ந்றரிச்ைற ர. ர ீணரட்ைற தரக்கடம். ஸ்கூற 
வக்ந ிர. இவுங்க வு எண்டம் இணி ஶல்ன ணக்கு.‛ 
 
ைர்ச் பரக ரைறக்குள் ஶகரக டந்ரள் ைஶனரற. இன் அங்ஶகஶ 
றன்று வகரண்டினந்ரன்.  
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நீர்த - ந. பத்துசாி 
 
னெத் உள்றெர்க்கரர்கஷபனேம் ப்ஶதரட அநறனகரணரர்கள் ண றஷணவு 
வகரள்ப னடிறல்ஷன. எனன் ன் ரஷனேம் னல் அநறனகம் 
ப்ஶதரவன்ந திக்ஷஞின்நறப் ஶதரகறநரன் ஆணரல், அள் ணக்குச் 
ைரஷனக்குபத்றனறனந்டரன் அநறனகரினக்க ஶண்டுவண றச்ைரக 
இனந்ரள். ல்னரற்நறறம் ஆச்ைரிம் வகரள்றம் குந்ஷக்கு 
குபிக்கறநள் ன்று ிஶரற்றுப் ஶதரகரல் அள் டுக்குபத்றல் 
ணித்டத் வன்தட்டினப்தரள். ஷத் தணங்கரஷப் ஶதரன அள் 
ஷனறந்ட அஷனந்ட அவபன்று வரி  இனந்றனக்கும். 
 
அள் ன் தத்ரட றல் ீரணள். இநக்கும்ஶதரட அறக்கு ட 
வரண்டறுக்கு ஶல். அப்ஶதரட ணக்குப் தறஷணந்ட ட. அஷப 
அநறர என ஷனனஷந திநந்ட னறேப் திரத்றற்கு ந்டிட்டட. 
இப்ஶதரட அஷபப் தரர்க்கர ரள் றஷணினறல்னரல் றணம் தரர்த்ட 
ந்றனப்தரகஶ ஶரன்றுகறநட. 
 
வன ஶரன்நற ரபினறனந்ட ண்டி அஷநந் னறேறஷக் கரனரல் உறேட 
ிஷபரடிக் வகரண்டினந்ஶதரட அள் கஷஶநறக் கறிரக னம் 
ஶரற்நம் னகத்ஷக் குபத்றல் றக்கிட்டு ந்ட ஶதரனறனக்கறநட. அட 
ீனக்குள் கற்தித்றனந் உடம்னக்கு இங்கர ல்ஶனரனக்குரண ரர் 
டிப்னடஷின் ஶரற்நம். 
 
ைறன னங்கள் கறத்ட ன் ம்தினேம் ன்னுடன் ிஷபரட்டில் கனந்ட 
வகரண்டரன். அடுப்தங்கஷ ிர் கஷடனேம் டெில் னடிந்றனக்கும் த்ட 
இறேக்கும் கிற்ஷந ரங்கள் அம்ரவுக்குத் வரிரல் ிஷபரட 
அிழ்த்டக் வகரண்டு ந்டிடுஶரம். அட ரள்தட்டு, இறேதட்டு, 
வண்ஷக் ஷகதட்டு, றரித்ட ன்தஷிட, திரணட ன்று இனக்கும். 
அஷ இன் கறேத்றல் ஶதரட்டு அக்குறக்கடிில் னடகுப்னநம் டக்கறப் 
திடித்டக்வகரண்டு அஷண ண்டி ரடரக ஏட்டுட ங்கள் ிஷபரட்டு. 
அன் ட்டுக் குபம்னப் னறேறஷக் கறபப்திக் வகரண்டு ஏடுரன். னடிில் 
ரடரகறக் கஷபத்டப் ஶதரரன். ணக்குக் கூடுனரகச் ைரரிச்சுகம் 
கறஷடத்றனக்கும். 
 
அள் ன்ஷணக் ‘கண்டரி’ ன்தரள், ரங்கள் கரல்ைட்ஷட ஶதரடரல் 
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ஏடுஶரம். ணக்கு இற்ஷகரகஶ வகரஞ்ைம் வதரிரகத் வரங்கறற்று. 
வகுரள் கறத்ட அறுஷ ைறகறச்ஷைக்குப் திநகுரன் தன இல்னக்குச் 
சுனங்கறற்று. இஶ வைரல்ஷன, ரக்கறரக்கரல், ஏடும்ஶதரட அஷபச் 
ைந்றப்தட எத்டக்வகரண்டஶதரவல்னரம் வைரல்னற ந்ரள். அப்ஶதரட அள் 
ைந்ஶரப்தட்டினப்தரள். ைறரித்டக்கூட இனக்கனரம். ஏடி ஶனக் ஶகரடித் 
றனப்தத்றல், அள் கணறன்நற வைரல் கரறல் ிறேகறநட. ைறரிப்ன அபிடம் 
வதரனந் னடிரல் ஶறு ம்னகத்றஶனர ஶதரய் எட்டிக் வகரள்கறநட; 
 
ைறறுகச் ைறறுக ரநறந் அள் னகத் ஶரற்நத்ஷ ஊர் கர னடிரல் 
ஶதரய் ிட்டட. றஷணில் இனப்தட ந் றன் ைரவனன்றும் 
வரிில்ஷன. திநர் றஷணில் ந்ச் ைரனறல் இனக்கறநரள் ன்தஷ 
ப்தடி எத்டப் தரர்ப்தட? அள் வதரடில் வதரக றஞ்ை ஆம்தித்ட 
ிட்டரள். 
 
ரங்கள் கரல் ைட்ஷட ஶதரட ஆம்தித் திநகு கண்டரி ன்று 
வைரல்ஷ றறுத்றிட்டரள். அற்குப் திநகு அஶபரடு ஶதைறறல்ஷன. 
ைறன னங்கறக்குப் திநகு எனனஷந ன்ஷண ஶறு ரஶரரக 
றஷணத்டப் ஶதைறணரள். 
 
ணக்கு ிணவு வரிந்ஶதரட அள் தனனக்கும் ஆச்ைரிற்நபரக 
ரநறினந்ரள். ன் டக் குந்ஷகறம் ங்கறக்குள் ிஶரரக 
உர்ந்ட ஶதைறக்வகரண்டறல்ஷன. அர்கள் ங்கள் டீுகபில் ஆச்ைரிப் 
தட்டினக்கனரம். வதரிர்கஷபப் தரர்த்ட ிஶரறல்ஷனவன்றும் 
நத்றனக்கனரம். ைரரரணற்நறல் அஶக ிஶரங்கஷபக் கண்டு 
ரங்கள் கூட்டரக ஆச்ைரிப்தட்டினக்கறஶநரம். 
 
அஷபப் தற்நறத் வரிந்டவகரள்ப ரன் ங்கள் அப்தரிடம் றணம் 
ச்ைரித்டக் வகரண்டினந்ஶன். திநகு ணக்கு அறத்டிட்டட அனக்கு 
அறஷட இபஷஷப் தற்நற கஷ ன்ஷணிட அறகம் 
வரிில்ஷன. அள் அனக்கும் ைரஷனக் குபத்றல்ரன் அநறனகரணரள். 
அனக்கு அள் ஷன றந்ட கனப்னப் தணங்கரரகத் ஶரன்நறினக்க 
ஶண்டும். 
 
ங்கள் கறப்தரட்டி ட்டும் ஶதணிடம் கரட்டும் ணி அதிரணத்டடன் தஷ 
ஶரன்ந அள் கஷஷச் வைரல்றரள். அள் றல், குந்ஷகறக்குத் 
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ஶஷில்னரஷ ண றஷணப்தஷகஷப எடக்கற ிடுரள். இணரல் 
அள் கஷகள் ைறன ிஶர குங்கஷப இந்றனக்கனரம். ஆணரல், 
குந்ஷ ஆர்த்றல் னடத் கல்கபின் ிஶரங்கறடன் அள் கஷ 
இனந்றனக்கறநட. றனர உள்ப னன்ணிவுகபில் ரங்கள் வனில் 
கூட்டரக ிஷபரடிக் வகரண்டினப்ஶதரம். தரட்டி ர ஆகரத்ஷ னடித்டக் 
வகரண்டு கரற்நரட றண்ஷக்கு னரள். அஷபக் கண்டடம் 
ிஷபரட்டு ஆர்ம் குன்நறிடும். கஷ ஶகட்கத் றண்ஷக்கு 
ஏடினஶரம். கரல்கஷப ீட்டி னங்கரல்கஷபத் டி ிட்டுக் வகரண்டு 
உட்கரர்ந்றனப்தரள் தரட்டி. தரட்டினேள்ப எவ்வரன ஶதன்கறம் இவ்ிம் 
றண்ஷக்கு ஏடிிட, ிஷபரட்டு னடிவுக்கு ந்டிடும். அள் 
வரஷடில் ஷனஷத்டப் தக்கத்டக்வகரனரகப் தடுத்ட கஷ ஶகட்க 
ஆம்திப்ஶதரம். தரட்டி வைரல்றம் கஷ தகல் ஶதரல் இனட்ஷட ீக்கறத் 
வரிப்தடுத் னடிர றனர வபிச்ைம் ஶதரனஶ இனக்கும். கஷஷத் 
ிர்க்க றஷணக்கும் அள் குற்கங்கபரறம், ஆம்திக்கும் 
ஆத்ங்கபரறம், குந்ஷ அநறவுக்கு ட்டரஷகபரறம் கஷில் 
ஆர்ம் கூடுனரகும். தரட்டிின் ஶல் அனுரதனம் அதிரணனம் 
உண்டரகும். 
 
‘ரன் வதரநந் கஷஶச் வைரல்னர? ரழ்ந் கஷஶச் வைரல்னர? 
ரழ்ந்ட அறுத் கஷஶச் வைரல்னர?’  ன்று ஆம்தித்ட ன்ஷணனேம் 
ஶைர்த்ட ன் கண்ரல் தரர்த் ணிர்கபின் னென்று ஷனனஷநக் 
கஷகஷபச் வைரல்னற ிடுரள் தரட்டி. னந்றண ஷனனஷநஷப் தற்நறக் 
ஶகட்டஷகறம் டுில் ிபக்கக் குட்டிக் கஷகபரக னம். 
 
ங்கள் தரட்டி உள்றெரிஶனஶ ரக்கப்தட்டு ஊர்க் கண் னன் ரழ்ந்ட 
கறிரணள். 
 
அறக்கும் னஞ்ஷைரன் திநந் டீு. அறம் னகுந் ஊரில் ரந் 
அனுதம் இல்னரல் திநந் டீ்டிஶனஶ ரகறக் கறிரணள். 
ஆணரல் தரட்டிக்கும் அறக்கும் ைட. ஆணரல், அள் ீரணவுடன் 
தரட்டிக்கு அறடன் வரடர்ன ிட்டுப் ஶதரிற்று. கணின் அந்றக் 
கறரிஷகறக்கு அப்தரவுடன் ஶதரினந்டிட்டு கரரிங்கஷப 
னடித்டக்வகரண்டு ந்ள்ரன். அவ்றல் என ஆனேட்கரனம் அவ்வூரில் 
ரழ்ந்வபன்ந அறர்ச்ைறனேடன் றனம்திள் ஶதரறம். திநகு அள் 
வபிில் ஶில்ஷன. ஜணண ங்கஷபச் வைய்றரகக் ஶகட்டுத் 
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வரிந்ட வகரண்டினந்ரள். இப்தடி னப்தட னங்கள் உள்பினந்ட ிட்டு 
ன் ரற்தரட றல் அபர இவபண வபிில் ந்ரள். ஊர் 
அறக்குத் வரிிக்கப்தட்ட வதர்கபின் றஜத் ஶரற்நங்கபரல் 
றஷநந்றனந்ட. அபரல் ரஷனேம் அஷடரபங் கண்டுவகரள்ப 
னடிில்ஷன. திநர் அஷப றஜரகக் கண்டரர்கள். அள் 
எனபரணரல் அநறனகம் சுனதம் ஶதரல் ஆிற்று. அள் வைய்ற ஶகட்ட 
ரபின் கற்தஷணத் ஶரற்நங்கள் ங்க இனந்ட ிட்டரள். அற்றுள் 
எற்றுஷ கர னடிரல் வபி உனகம் ஷடந்ட னஞ்ஷை அன்ணிக் 
குடிஶற்நத்றற்கு ஆபரணட ஶதரனரிற்று. 
 
அள் வபிில் ந்டம் ிர்க்க னடிரல் ஶர்ந்டரன். அறஷட 
ந்ஷ இநந் றணத்ன்று அள் வபிில் ந்ரள். திஶம் 
டுத்டக்வகரண்டு ஶதரணதிநகு கூட்டத்றனறனந்ட றண்டு தந்ட அறேட 
ஏடிப்ஶதரய்ச் ைரஷனக் குபத்றல் ிறேந்ரள். அஷபக் கஷஶற்நற கரிரிக் 
கஷக்குக் வகரண்டு ஶதரக வதனம்தரடு தட்டரர்கபரம். டெக்கறக்வகரண்டு 
ஶதரரகஶ கர இனந்ரம். அஷப அஷத்ட அஷத்டப் 
ஶதரணர்கபில் ங்கள் தரட்டி எனத்ற. டக்கத்றணரல் அன்நற வரடு 
உர்ச்ைறக்ஶக அஞ்ைறபரகப் தரட்டிஷ அஷடரபம் கரரபரக 
றண்டு தரர்த்றனக்கறநரள் அள். அள் ஷகில் னல் ரங்கறக்வகரண்டு 
ரறகறள் எனன் அள் கப்தனுக்கு வனப்ன ஶதரட்டரன். இத்டடன் 
அறக்கு வனக்கரய் இனந் என திஷஜஷனேம் னஞ்ஷை இந்ட. 
 
‚ம்ரத்டக்குக் வகக்ஶக அஶதரய்ப் தரத்றனக்கறஶர?‛ ன்று தரட்டி என 
கஷ ரபில் ஶகட்டரள். உடுகஷப டித்ட ஈப்தடுத்றக் வகரண்டரள் தரட்டி. 
இப்தடி அறக்குப் தக்கரகறினந்ட. 
 
கரல் கடுக்க அஷபத் வனில் தனனஷந டத்றப் 
தரர்க்கஶண்டிினந்ட ணக்கு. தரட்டிின் ந்றத்றல் அள் 
கட்டுண்டள் ஶதரனத் ஶரன்நறணரள். 
 
‚இல்ஷன‛ 
 
தரட்டிின் உடுகஷபஶ தரர்த்டக் வகரண்டினந்ஶன். இந் உடுகபில்ரன் 
கற்தஷணகள் ல்னரம் இனப்தரகத் ஶரன்நறற்று. 
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ங்கள் டீ்டிற்குக் கலழ்க் ஷகில் வனஷ இண்டரகத் டுத்ட குறுக்ஶக 
ண் சுர் என்று ஷடரக றேம்திினந்ட. அட னப்தத்ஷந்ட ரற்தட 
னங்கபரக ஷில் கஷந்டக் குட்டிச் சுரக றன்நட. கலஶ 
ரய்க்கடுகு னஷபத்ட வகரடிப்னண்டுகள் அடர்ந்றனந்ண. குந்ஷகள் 
கறேஷ ஶல் நறந் கற்கள் ைறநறக் கறடந்ண. கறக்ஶக ிஷபரடிிட்டு 
ஶங்கறத்ட டீு றனம்னம்ஶதரட குட்டிச்சுரில் ஶரறக் 
வகரண்டுிடுஶவணன்றுத் ங்கறத் ங்கற கடந்ட  ஶண்டிினக்கும். 
இனபில் றஷத் டி னம்ஶதரட உர்ந்ட பர்ந் வைடிகள் 
குத்றிடுவன்ந தத்றல் இஷகள் டுங்கும். ரன் தட்ட கரங்கபில் தன 
அங்கு டுக்கற ிறேந்ட ற்தட்டஷ. 
 
றணனம் எனனஷநரட அஷபச் ைந்றக்கும் ரய்ப்ன ணக்கு ங்கள் 
டீ்டிஶனஶ இனந்ட. தரல், ிர் ரங்குற்கு அள் னரள். என 
ஶஷில் இட அறக்குப் தக்கரகறினந்ட. றணனம் அம்ர ிர் 
கஷடந்ட வகரண்டினக்கும் ஶதரஶ னரள். ரன் அம்ரின் தக்கத்றல் 
உட்கரர்ந்ட ஶரரில் த்ட டள்றஷப் தரர்த்டக் வகரண்டினப்ஶதன். இஷட, 
இஷடில் அம்ரவுக்கு அடுப்தில் ஶஷன இனக்கும். கரஷனில் கநந் 
தரல் வதரஷந ஊற்ந ட்டி ஷத்ட கப்ன ஶதரல் ரினேம் அடுப்தில் 
கரய்ந்ட வகரண்டினக்கும். டெைற ட்டி ட்டிரஶனஶ தரஷன 
னெடிினப்தரள். அறகம் ரினேம்ஶதரட தரனறல் ஆஷட வகடரனறனக்க 
அடுப்ஷதத் ிக்கவும், அஷனேம் ஶதரட ட்டிஷத் றித்டத் 
டெண்டவும் த்ஷக் கட்ைட்டிில் ைரத்ற ஷத்டிட்டு றேந்ட ஶதரரள் 
அம்ர. 
 
கிறு ஏடித் ஶய்ந் த்றன் தள்பங்கபில் கிற்ஷநப் வதரனத்றப் தரர்க்க 
ஶண்டும் ணக்கு. அம்ரஷப் ஶதரல், த்ட ஶரரின் ஶஶன றந்ட 
ைறறப்தரறம் அறழ்ந்ட கச்ைட்டிின் அடிில் இடிக்கரறம் கிற்நறன் 
ஶல் கிறு நறக்வகரள்பரறம் கஷடனேம் ித்ஷஷச் வைய்ட தரர்க்க 
ஶண்டும். ன்ஷண அஷநந்ட ினக்க அம்ர றனம்தி னள். அந்த் 
டெடிிஶனஶ ரன் ைண்டிரக உட்கரர்ந்ட வகரண்டினப்ஶதன். உடம்ஷத 
ஷபத்ட அம்ரின் அடிஷ ரங்கறக் வகரள்ஶன். 
 
அம்ரவுக்ஶகர ிர் கஷடந்டிட்டுக் குபிக்கப் ஶதரகஶண்டும். 
ைஷறக்கு ஆம்திக்க ஶண்டும். ஶரணரல் ‘எனஶஷபப் திண்டத்டக்கு 
ங்கறடக்க ஶண்டிினக்கு இந் டீ்டிஶன’ ன்தரள் தரட்டி. அை 
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அைரகத் ிர் கஷட ஶண்டிினக்கும். அட அைத்றற்குக் கட்டுப் 
தடரட. ிட்டு ிட்டுக் கஷடந்ரல் வண்வய் ைலக்கறம் ிடுதடும் ன்று 
அம்ர இ ஶஷனகறக்கு ஏடுரள். சுற்றுட்டக்கரரிங்கள் ஆகும் 
ஶதரட ிர் கஷடட கணத்றல் இனந்ட தக்கடிக்கும். 
 
‛அம்ஶரவ்‛ ன்று ரட்டுக்கரப் ஷதன் ரடுகஷப ஶய்ச்ைறக்கு ஏட்டிக் 
வகரண்டு ஶதரக ந்ட வகரல்ஷனப் தடறக்கு அப்தரல் றன்று குல் 
வகரடுப்தரன். தடஷனத் றநந்ட ஷத்டத் றனம்தி ரடுகஷப அிழ்த்ட ிட 
ஶண்டும் அனுக்கு. அஷணக் கரக்க ஷக்க னடிரட. ரடுகள் 
எவ்வரன்நரக ிற்ஷந க்கறக் குணிந்ட ’அம்ர, அம்ர’ ன்று அஷக்க 
ஆம்தித்டிடும். வகரட்டரய்த் ஷ அறனம்தடி அஷ கூப்திடும். அந்ஶம் 
‘ரரத்ட ரடு’ இப்தடிக் கூப்திடநட’ ன்று வனில், குல் ஶகட்ட 
எவ்வரனனம் ணறனரட றஷணத்டக் வகரள்ரர்கள். 
 
வகரட்டரினறனந்ட அம்ர றனம்னம்ஶதரட ன் ம்தி அடுப்தடிில் 
இனப்தரன். கரய்ந் அஷச் சுள்பிகஷபக் ஷகில் அடுக்கறக் வகரண்டு 
எவ்வரன்நரய்த் னறல் றித்ட அஷ தின்ணரல் னஷக ிடுஷ 
ஶடிக்ஷக தரர்த்டக் வகரண்டினப்தரன். றனம்தி ஶகத்றல் அன் னடகறல் 
என்று ஷப்தரள். ஷகச்சுள்பிகஷபப் திடுங்கற அடுப்தங்கஷத் வரட்டி 
னற்நத்றல் நறந்ட ிடுரள். தரஷனத் றநந்ட தரர்த்டிட்டு னெடுரள். 
அன் அரட்டரன். சுள்பிகஷபப் வதரறுக்க ஏடுரன். அடுப்தங்கஷில் 
னென்நறல் என தங்கு வரட்டி னற்நம் ங்கள் டீ்டில். 
 
இற்கும் ‘அம்ஶத’ ன்று ரடுகறடன் ஏடி ிடரல் திடித்டக் கட்டி 
தசுங்கன்றுகள் வகரட்டரினறனந்ட குல் வகரடுக்கும். வகரட்டரய் 
வதனக்குதள்  ஶரிற்று ன்ந ச்ைரிக்ஷக இட. ரய்கள் ஶப் 
ஶதரண ணிஷஷ ஷக்ஶகரல் ஶதரரில் அஷை ஶதரட்டுத் ிக்க 
அற்றுக்குப் தக்கப் தடுத்ப்தட்டினந்ட. வகரட்டரய் வதனக்குதஷபத் 
றட்டிக்வகரண்டு அற்ஷந அிழ்த்ட ஷக்ஶகரல் ஶதரர்க்வகரல்ஷனில் 
ிட்டிிட்டு உட்வகரல்ஷன தடஷனச் ைரத்றக் வகரண்டு னரள் அம்ர. 
றனம்னகரனறல் ம்தி கறற்றுத் ஷனடீ்டில் குணிந்ட ண்ஷீப் 
தரர்த்டக்வகரண்டினப்தஷக் கர ஶண்டிினக்கும். அன் ண்ரீில் 
னச்ைறகள் ஶகரனறட்டு ஏடுஷப் தரர்த்டக் வகரண்டினப்தரன். ஆர்த்றல் 
அன் னச்ைறகஶபரடு ஶதை ஆம்தித்ட ிடுரன். ந் றறனம் அன் 
குப்னநக் கிழ்ந்ட ிறேந்ட ிடனரம் ண இனக்கும். ‚ைணிஶண, ன்ண 
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அப்ஶதஷ ரங்கற ஷக்கக் கரத்றண்டினக்ஶக‛ ன்று அஷண 
இறேத்டக்வகரண்டு னரள். அன் டக்கரல் அம்ரின் இறேப்னக்குக் 
கரத்ட. கரல்கஷபப் தறத்டக் வகரள்ரன். குபிப்தரட்ட ண்ஷீத் 
டஷநில் இறேதடும் கன்றுக்குட்டிஷப் ஶதரன றற்தரன். அன் இஷ ைறத்ட 
அனுதிப்தரன். 
 
இன்னும் ிர் கஷடந் தரடில்ஷனஶ ன்று அம்ர றணம் அறத்டக் 
வகரள்ரள். ‚ைணின்கஶப தரட்டிண்ஶட ஶதரய்த் றண்ஷிஶன 
எக்கரந்றண்டினங்கஶபன், ைணின்கஶப. என டத்றஶன இனப்னக் வகரள்பர 
ைந்ம்‛ ன்று ஷரள் அம்ர. இட தரட்டிின் கரடக்கு ட்டிணரல் ‚ண்டி 
வகரந்ஷகஶப கரிக்கஶந‛ ன்தரள். 
 
ரன் இறேத்டச் ைறறப்தி ிர், கச்ைட்டிக்குப் தக்கங்கபில் ைறந்றினக்கும். 
இப்ஶதரட அம்ரஷக் கண்டடம் ஏடத்ஶரன்றும். அம்ர இப்ஶதரட 
அடித்ரல் அறேஶன். ைறந்ற ிஷத் டஷடத்டிட்டுக் ஷக கறேப் 
ஶதரகும்ஶதரட வரட்டிில் ண்ரீ் இனக்கரட. குபிக்கப் ஶதரகுனன் 
வகரல்ஷனக் கறற்நறனறனந்ட அடுப்தங்கஷத் வரட்டிக்குத் ண்ரீ் வகரண்டு 
ந்ட வகரட்ட ஶண்டும். ச்ைறல் ஷக கறேவும் இண்டரம் கட்டுத் 
வரட்டிக்கும் றப்த ஶண்டும். னன்ஶத அற்ஷநக் கறேிக் 
வகரட்டிிட்டஷ அம்ர நந்ட ஶதரினப்தரள். அஶகரக றணம் ங்கள் 
இனப்ன இட்ம் ரநறினப்தஷத் ி அள் கரரிங்கள் இவ்ிரகஶ 
ைற்று னன்னும் தின்னுரய் இனந்ட வகரண்டினக்கும். இந்ஶங்கபில் 
றணனம் எனனஷநஶனும் அறப்தின் உச்ைத்றல் ‚னஞ்ஷைரன் 
குடும்தத்டக்கு எஷக்கநரத்டக்கறன்ஶண வதரநப்வதடுத்ரச்சு‛ ன்று வரந்ட 
வகரள்ரள் அம்ர. 
 
அம்ர ிர் கஷடந்ட வகரண்டினக்கும் ஶதரஶர, கறற்நறனறனந்ட ண்ரீ் 
வகரண்டு ந்ட வகரண்டினக்கும்ஶதரஶர ரழ்ரத்றனறனந்ட ‘தட்டு’ ன்று 
குல் னம். இட அம்ரவுக்கு ஶம் கரட்டும் குல். அட அறஷட 
குல். அம்ரவுக்கு ட்டிினக்கரட ன்ந அனுரணத்றல் ‘தட்டு’ ன்று 
இன்வணரன னஷந ஶகட்கனரம். அப்தடிரணரல் இட ங்கள் தரட்டிின் 
குனரக இனக்கும். இட அைறத்ஷப் வதரறுத்ட என்றுக்கு ஶற்தட்ட 
னஷநனேம் ஶகட்கும். என கடஷரகப் தரட்டி இஷச் வைய்ரள். ரங்கள் 
வபிில் இனந்ரல் ‚அம்ரவ்.... அம்ரவ்‛ ன்ஶதரம். 
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கறற்நங்கஷினறனந்ட வகரட்டரய் ரைற்தஷடஷத் ரண்டி னம்ஶதரட 
அள் ரழ்ரத்டச் ைறன்ணத்றண்ஷ ஏரய் றன்ன வகரண்டினப்தஷப் 
தரர்க்கனரம். ிர் கஷடந்ட வகரண்டினந்ரல் அடுப்தங்கஷஷ எட்டி 
ரழ்ரத்ட வஷச்ைல் ஷநப்தில் திய்ந் கலற்று ஏட்ஷட றரக அள் 
றன்று வகரண்டினப்தஷப் தரர்க்கனரம். குந்ஷகறள்ப வ் டீுகறம் இஶ 
அஷப்தில் வஷச்ைனறல் ரழ்ரத்ஷக் கர டரம் 
வைய்ப்தட்டினக்கும். அள் உனஷக் கறகறக்க இண்டு ஶகரங்கள் 
ஶதரரவண ஏர் அனொதச் ைரனறல் அள் உிர் வகரண்டினப்தரகத் 
ஶரன்றும். அள் குறக்கு ந் இடத்றனறனந்டம் அம்ர ‚இஶர 
ந்டட்ஶடன்‛ ன்தரள். குபத்றல் இனப்தறக்குக் ஶகட்கச் வைரல்ரய் 
இஷந்ஶ வைரல்ரள். தரல் கக்குச் வைரல்ஷத் ி அஷப்திற்கு 
இனப்ஷதக் கரட்டிக் வகரள்ல்னரல் அம்ரவுக்கு அறடன் ஶறு 
ஶதச்ைறல்ஷன. 
 
இட கரஷனக் கரரிங்கள் ஆகற ல்ஶனரனம் குபிக்கக் கறபம்னகறந ஶம். 
எவ்வரனனம் ிர் கஷடந்ட ிட்டுப் ஶதரக ஶண்டும். ற்நர ரபில் 
கரிரிக்கும், ற்ந ரபில் குபத்றற்கும் அக்கரப் வதண்கள் குபிக்கப் ஶதரக 
ஶண்டும். குபத்றல் ஶகரஷடில்  ீன் திடித் திநகு வகரல்ஷனக் கறற்நங் 
கஷில் ண்ரீ் இறேத்டக் வகரட்டிக் வகரண்டு குபிப்தரர்கள். ஶம் ப்திப் 
ஶதரய் வதர் ரங்கறக் வகரள்பரல் ல்ஶனரனக்கும் ஶம் எத்டக் 
வகரண்டுிடும். இறல் எத்டக் வகரள்பரல் டெத்றற்கு எடங்கரர்கவபண 
ஏரினனம் இனந்ரர்கள். 
 
றணம் இந் ஶம்ரன் அம்ரின் ததப்தில் தரல்ரங்க   அறக்கு 
எத்டக் வகரண்டட. ஶ உர்வு டல்னறரக றனகத்டஷடஷப் ஶதரன 
அறக்கு இனந்றனக்கறநட. 
 
அள் ைரஷனக் குபத்றனறனந்ட கஷஶநற ஶகத்றல் ந்றனப்தரள். 
ஶறரிற் தடிஷத் ரண்டி ரழ்ரத்றன் னஷணில் ைறன்ணத் 
றண்ஷின் ஏரய் றஷனப்தடிில் ைரய்ந்டவகரண்டு கரத்ட றற்தரள். 
கரத்றனத்ல் அறக்கு அறப்னத் னரகத் ஶரன்நரட. ‘தட்டு’ ன்ந என 
அஷப்ஶத கரத்றனத்றக்கு அறக்குப் ஶதரடரணட ஶதரனறனக்கும். இறல் 
றன்ந இடத்ஷ நந்பரகத் ஶரன்றுரள். உடல் தரத்ஷக் கரல்கபில் 
ஏரினனஷந ரற்நறக் வகரள்ரள். 
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அள் றற்கும் இடம் ண்னீம் வனறம் ஶைர்ந்ட கும்திப் 
ஶதரினக்கும். ண்வய்ப் திசுக்கும் ீர்க்கரினேம் நற தஷ 
ரர்டிப்னடஷஶரடு ிர்க்க னடிரல் வனண்ஷனேம் தரங்கபில் 
அப்திக் வகரண்டு ந்றனப்தரள். றன்ந ைந்ர்ப்தத்றல் னடஷின் ீர் டிந்ட 
கரல் ண்ஷக் கறேி ிடும். ண் ைறவண்டுத் ஷில் ங்கற ீர் திரிந்ட 
னற்நத்றற்கு ஏடும். 
 
அம்ர ிஷனேம் தரஷனனேம் அறஷட தரத்றங்கபில் ரற்றும் ஶதரட 
‘இன்ணிஶரட எம்தஶ கரனர ஆச்சு’ ன்தரள். றன்ந ஶத்றல் ஶறு 
இடத்றல் ரழ்ந்பரகத் ஶரன்நறள் றஷனக்குத் றனம்தி இடநல் 
இல்னரல் இல்தரகப் தரத்றங்கபில் ந்றக் வகரள்ரள். இறல் அள் 
றன்ந இடத்ஷ நந்றனந்ரள் ண ப்தடிச் வைரல்ட? கரன அபவும் 
அறக்கு ஶறுதட்டினக்கும் ஶதரனறனக்கறநட. 
 
தறஷணந்ஶ னக்கரனரவுக்கு ஶல் என னொதரய் ன்று அம்ர வைரல்னக் 
ஶகட்டறல்ஷன. அள் ஷகினறனந் ைறல்னஷந அம்ரின் ஷகக்கு 
ரநறஷனேம் தரர்த்றல்ஷன. கக்குச் வைரல்னற தரத்றங்கபில் 
ரற்றும்ஶதரட அள் ைம்த்றன் அநறகுநறனேம் வன்தடரட. கரறு 
ஶரறனறனந்ட ிரதரம் ரரய் டந்ட ந்றனக்கறநவன்று 
ஊகறக்க்க இனந்ட. அறக்குப் தரல் வகரடுப்தரல் னண்னண்டு ன்றும் 
அம்ர வைரல்றரள். 
 
இஷடில் ிர் ரங்க னஷ இண்வடரன ரங்கள் றறுத்ற 
ிடுரள். அப்ஶதரட ரரிடம் ரங்கறணரள் ன்தஷத் வரிந்ட வகரள்றம் 
அக்கஷந இனந்றல்ஷன. ன் அப்தடி இடம் ரற்நறணரள் ன்தடம் 
வரிில்ஷன. நறில் எஶ டீு ன்று ரங்கற ந்றனப்தரஶபர? 
ன்ணஶர? ஶற்ஶகரன் ங்கரட ரங்கறினப்தரள். கறக்கு ஶற்கரண 
வனில் ைரரிஷப் வதரறுத்ட வற்குப் தரர்த்ஶர டக்குப் தரர்த்ஶர என 
ரழ்ரத்டச் ைறன்ணத் றண்ஷனகறல் றன்று என ஷதன் வஷச்ைல் 
இடுக்கு றரகப் தரர்க்க ரங்கற ந்றனப்தரள். ஶனண்ஷடச் சுர் டீ்டின் 
ரய்ச் சுரக இண்டு ைரரி அஷப்தில் றவறரக டீ்டுக் கவுகள் 
றநந்றனக்கும்ஶதரட வகரல்ஷனத் ஷனரடுகபினறனந்ட தரர்க்க ஶர்ந்ரல் 
டுில் வன ஷநந்ட எஶ டீ்டின் தன றஷனப்தடிகபரகத் ஶரன்றும். 
என திஷக் வகரண்டு ஞரதகம் னரம். வன ரழ்ந்றனப்தறல் 
ரழ்ரத்றல் டப்தவன்று வகரள்பனடிரட. என ைரரிின் வகரல்ஷனச் 
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ைந்றனறனந்ட றர்ச்ைரரிின் வகரல்ஷனச் ைந்டக்குப் ஶதரக ல்ஶனரனக்கும் 
குறுக்குப் தரஷ டீு. அள் எஶ இடத்றல் றன்று தக்கரணறல் தரர்க்கும் 
றஷைஷக் வகரண்டு ச்ைரரி ண ீர்ரணிக்க இனக்கனரம். அஶகக் 
குறுக்குப் தரஷகள் என்நறல் கடந்ட ஶதரகும் எனவன்று நறில் 
ஶரன்நறணரறம் ைரரிப்திரிிஷண ைரத்ற்றுப் ஶதரகும். இப்வதரடத் 
ன்ஷகபில் ஶறுதட்ட டீுகள் எனஷ ிஶரம் டற்நரகக் 
கரட்டனரம். 
 
அங்கும் அள் ‘தட்டு’ ணக் கூப்திட்டினக்கக்கூடும். இப்வதர் வகரண்ட 
இன்னும் ைறனர் இனந்ரர்கள். தரட்டி வைரன்ணஷப் ஶதரன அள் திறர 
ஈப் னடஷில் ‘அ ஆம்தஷடரன் இன்ணிக்கறத்ரன் வைத்ரன்’ ன்று 
அர்கறக்கும் ஶரன்நறினக்கனரம். 
 
இப்தடி எனரின் றஷணப்தரக இல்னரல் அஷபத் ண்ரீ்ப் திைரசு ன்று 
ல்ஶனரனம் வைரல்ரர்கள். இநந்ட ரற்தட ஆண்டுகறக்குப் திநகு 
திைரைரகப் திநந்ட ந்பரகக் கண்டரர்கள் ஶதரனறனக்கறநட. ஆணரல் 
அஷபக் கண்டு ரனம் தந்ட வகரண்டறல்ஷன. அள் ன் இனப்ஷதத் 
டெக்கனரய் உர்த்றனேம் தக்கத்றல் நந்ட ிட்டரர்கள். 
 
அறஷட ைரஷனக் குபம் டீ்டு ினக்கரண வதண்கள் குபிக்க ைறரக 
இனந்ட. அறகரஷனில் றேந்ட குபித்டிட்டு ஆண் தரர்ஷ தடுனன் 
றனம்திிடனரம். கன் கண்ில் தடரல் உப்னம் அரிைறனேம் 
ஶதரட்டுக்வகரண்டு ிடனரம். என வதண் டஷனேடன் குபிக்கப் 
ஶதரகும்ஶதரடம் அள் குபத்றல் இனப்தரள். கண்கபில் தடரல், இனட்டில் 
அஷனந்ட றேப்னம் ைனைனப்ன றைப்த்றல் தனெட்டுரக இனக்கும். 
எனனக்வகரனர் ஶதசும் எனறக்கும் தந்ட வௌணரய் இனக்கும் ஶம் 
இட. ங்கள் றஷணப்ஶத தனறுத்டரக இனக்கும். கண்கபில் 
வன்தடரல் க்கறஷபஷ ஆட்டிச் ைனைனக்க ஷக்கும் றஷநப் திைரசுக் 
கஷகள் வரினேம். சுரஸ்த்றல் கஷ ஶகட்டு ிடுரர்கள். தின்ணரல் 
றஷணத்டப் தந்ட வகரண்டினப்தரர்கள். இப்ஶதரட அக்கஷகள் ல்னரம் 
ஞரதகத்றற்கு னம். 
 
ஶர என ஷனனஷநில் டீ்டு ினக்கரணஷப டஷரக ந்ட 
குபிக்க இஶ குபத்றற்கு அஷத்டக் வகரண்டு ஶதரண திைரசுக் கஷ டீ்டு 
ினக்கரகும் வதண்கறக்வகல்னரம் வரினேம். இந் ரட்கபில் வரிந்ட 
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வகரள்ப ஶண்டி ச்ைரிக்ஷககபில் என்நரக னஞ்ஷைப் வதண்கறக்கு 
தரகச் வைரல்னப்தட்டு ந்ட இட. ற்ந ரட்கபில் நந்றனப்தள் இஷ 
டீ்டு ினக்கு ரட்கபில் றஷணவுதடுத்றக் வகரண்டு ிடுரள். 
 
ினக்கரகற ரட்டுக் வகரட்டரில் எடங்கறினந்ஷபக் கரனற்று னென்று 
ரட்கறம் வகரல்ஷனப் னபி த்றனறனந்ட கணித்டக் வகரண்டு ந்ரம் 
திைரசு. னென்நரம் ரள், குபிக்கக் கறபம்த ஶண்டுவன்று அஷத் டெக்கத்றல் 
இனந்ஷபப் தக்கத்ட டீ்டில் ினக்கரணள் ஶத்றல் ந்ட ரைல் 
கஷத் ட்டி றேப்திக் வகரண்டு ஶதரிற்று. னல்ரள் அர்கள் 
வகரல்ஷனில் எனனக்வகரனர் டஷரகப் ஶதரக ஶண்டுவன்று 
ஶதைறக் வகரண்டினந்ஷ எட்டுக் ஶகட்டுக் வகரண்டினந்றனக்கறநட அட. 
னனறல் அஷபக் குபத்றல் குபிக்க ிட்டு, இஷப ந்ட அஷத்டக் 
வகரண்டு ஶதரிற்று. தக்கத்றல் டஷரக ந்ள் னன்ஶத குபத்றல் 
குபித்டக் வகரண்டினப்தட கண்டு இள் றனம்திப் தரர்க்க, ந்ஷபக் 
கரில்ஷன. ன்ஶணரடு குபிக்க இநங்கறள் இப்ஶதரடரன் 
டீ்டினறனந்ட னம் ஶகரனத்றல், னறேகற றேந்ள் தரர்த்டத் ன்ஶணரடு 
குபிக்க இநங்கறள் ங்ஶக ணத் ஶடிக் கு ம்தி ிட்டரள். உண்ஷரண 
இனனம் எனஷ எனர் திைரசு ன்று தந்ட அனநறப் 
னஷடத்டக்வகரண்டு ஏடிந்ட டீ்டுக் கஷ இடித்ட ரய் குநற 
றன்நரர்கள். திநகு ிடிந்ட வகரல்ஷனக் கறற்நடிில் ண்ரீ் இறேத்டக் 
வகரட்டக் குபித்டிட்டு ந்ட தடுத்ர்கள்ரன். ஶதய் ிட்டி திநஶக 
இனனக்கும் ஜளம் ிந்ட. இனனம் அடுத்ரம் ினக்கரகில்ஷன. 
அர்கள் ிற்நறல் திைரசு கன பர்கறநட ன்று ல்ஶனரனம் ஶதை 
ஆம்தித்ட ிட்டரர்கள். ீண்டும் இண்டு ஶதனம் ஶதரட ஆம்தித்ரர்கள். 
‘திைரசுக்கு ரக்குப்தட்டர னபித்றஶன குடும்தம் டத்டம்’ ன்ந 
தவரறக்கு ல்ஶனரனக்கும் இப்ஶதரடரன் உண்ஷரண அர்த்ம் 
வரிந்ரம். கனத்ரிக்கர ரட்கள், கனத்ரிக்கும் ரட்கள் ன்ந 
ிவல்னரம் அர்கறக்குத் வரிரட. திைரசுக் கனஷச் ைறஷத்டப் 
ஶதய் ிட்டி திநஶக அர்கள் ன் றஷனக்குத் றனம்திணரர்கள். ஊரிறம் 
குடும்தத்றறம் றம்ற ற்தட்டட. ப்தடி திைரஷைப் வதற்று பர்ப்தட? ஊர் 
குந்ஷகஷப ிஷபரடப் ஶதரகரல் கட்டுப் தடுத்ற ஷக்க னடினேர? 
 
டீ்டு ினக்கரணர்கள் குடும்தத்றல் எனர் டீ்டினறனந்ஶ டெங்கற றேந்ட 
னகறநர் ன்ந றச்ைரண டஷனேடன் ரன் குபிக்கப் ஶதரரர்கள். 
ரற்நற ரற்நற எனர்கரஷன எனர் தரர்த்டக் வகரள்ரர்கள். தரர்ஷில் 
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ரங்கஶப திைரைரகும் தனம் இனக்கும். ஆணரல், னன்ஶத அள் குபத்றல் 
அஷனந்ட வகரண்டினப்தறல் ரனம் தந்ட வகரண்டறல்ஷன. அட 
திைரைரகஶ இனந்ரல்கூட தந்றனக்க ரட்டரர்கள். அள் இநக்கும்ஷ 
ற்வநரன டஷரகஶ இனந்ட வகரண்டினந்ரள். 
 
குபத்றறம் ஊரிறம் அள் இல்னர ைங்கறம் இனந்றனக்கறன்நண. 
இஷ ரனம் உர்ந்றல்ஷன. றஷணில் உறுத்டகறந னந்ரஷண 
னடிச்ஷைப் ஶதரன்ந இஷ ரனம் உரட னடிச்ஷை ீநற நற 
ஶதரனறனக்கறநட. என னஷந ரன் அஷப னற்நறறம் அன்ணிச் 
சூழ்றஷனில் கண்ஶடன். என ரள் ைரங்கரனம் வைம்தணரர் ஶகரிறக்குப் 
ஶதரய்க் வகரண்டினந்ஶதரட அள் றரில் ந்ட வகரண்டினந்ரள்.  
இப்ஶதரட குபத்றல் கண்டு வகரண்டினக்கக் கூடுவன்று ஶரன்நறற்று. ரன் 
தரர்த்டம் என உனவபித் ஶரற்நஶர ன்று இனந்ட. அள் ஷகில் 
என வதரட்டனத்டடன் ஶரற்நத்றல் வதரனந்ரல் ந்ட வகரண்டினந்ரள். 
ஜவுபிக் கஷடினறனந்ட றனம்திக் வகரண்டினப்தபரக இனக்கனரம். 
வதரட்டனம் கட்டப்தட்டினந் ஶரஷ அவ்ிம் றஷணக்க இனந்ட. 
எனன் அஷபக் குபத்றல் தரர்த் ஶத்றல் ஜவுபிக் கஷடில் 
ரடிக்ஷகரபர்கபில் எனரகப் தனர் கண்டினப்தரர்கள். 
 
இன்வணரன னஷந அஷப ரங்கள் அள் டீ்டிஶனஶ கண்ஶடரம். என 
கறனஷ் ஜந்றக்கு குந்ஷகள் ரங்கள் ண்வய் ண்ட கறண்ங்கஷப 
டுத்டக் வகரண்டு ‘ைலைந்ற அம்தரம், ைறரத்றரி அம்தரம்’ ன்று தரடிக் 
வகரண்டு ஶதரஶணரம். அள் டீ்டுக் கவும் றநந்றனந்ட. அறம் 
டீ்டினறனந்ரள். 
 
அள் டீு டைறு னத்றற்கு னந்றட. ன்நரறம் குடுறனேள்ப எற்ஷநக் 
கில்ஷன. இட்ஷடக் கவுகள்.அஷ ைறத் ஶஷனப்தரடுகள் வைய் 
றஷனப்தடினேம் கவுகறம். ைட்டம் ைட்டரக இஷத்ட அறத்ட ச்ைன் 
கறஷடத் ைந்ர்ப்தத்றல் ன் வைரந்த் றனப்றக்கரகச் வைய்ஷ 
ஶதரனறனக்கும் அஷ. இடப்னநக் கவு கறரப் தக்கம் ஶதரன ஶறம் கலறேம் 
ரறட்டு ப்ஶதரடம் ஶதரல் ைரத்ப்தட்டினந்ட. னக்கவு 
றநந்றனக்கும்ஶதரட எனக்கபித்றனப்தட ஶதரல் எனக்கபித்ட 
ஷக்கப்தட்டினந்ட. னெடி கின் ஏங்கஷபச் சுஶரடு ஷத்டத் 
ஷத்ட ிட்டட ஶதரன ைறனந்ற ஷன தின்ணிினந்ட. றஷனப்தடிின் 
ஶல் ைறற்த இடுக்குகபில் வள்ஷப ட்டங்கபரகத் ம்தடி அபில் னச்ைறக் 
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கூடுகள் இனந்ண. அற்ஷந கரம்தடும்ஶதரட கரத்றல் எட்டிக் வகரள்ப 
டுக்கப் ஶதரடரன் அள் டீ்டுடன் ங்கறக்குப் தரிச்ைம். அங்குரன் 
கறஷடக்கும் அஷ. கரத்றற்கரண அரி னந்ட ங்கறக்கு. 
 
எனக்கபித்றனந் கஷ னறேரகத் றநந்ட ஷத்டிட்டு ரங்கள் உள்ஶப 
ஶதரஶணரம். அப்ஶதரட ன் னெக்கறல் ைறனந்ற இஷ என்று எட்டிக் வகரண்டு 
னெக்கரங் கிறு ஶதரல் கரடகபில் ரட்டி தரற ஶற ஷில் ந்ட 
றஷணினக்கறநட. ஷகில் தற்ந னடிரல் அஷ டுப்தற்குத் டுரநறத் 
ங்கற டு ஶறில் ரன் ரறக்க ஶண்டிினந்ட. ற்நர்கள் ணக்கு 
னன்ணரக அள் டீ்டின் உட்னநத்ஷக் கண்டரர்கள். 
 
ைரர ரபில் எற்ஷநக் கவும் றநந்றனந்ட னற்நம் வரிந்ட வனில் 
ஶதரரர் ரனம் தரர்த்றல்ஷன. குத்ஷகக் கரன் வல் வகரண்டு ந்ட 
ஶதரடும்ஶதரட கவுகள் இண்டும் றநக்கப்தடும். அன் டீ்டின் றர்ப்னந 
கரனறஷணில் றன்று வகரள்ரன். குடிரணன் எனன் ண்டி 
னெட்ஷடகஷப னடகறல் னட்டி உள்ஶப வகரண்டுஶதரய் ஶதரடுரன். 
இந்ஶங்கபில் தரர்ஷக்கு னெட்ஷடகள்ரன் வன்தடும். னற்நம் 
வன்தடுறல்ஷன. 
 
ஶறில் வௌரல் னறேக்ஷகின் ரற்நடித்ட. இட கறரத்றல் 
வரன்ஷின் வடிரக சுரைறக்க அனுதரகறினப்தட. அம் 
ஶகட்டவுடன் உத்றத்றறம் ைத்றறம் வரங்கறத் ஷஷக் கூஷரகப் 
தரர்த்ட ங்கஷபத் வரங்குரகக் கண்டு வௌரல்கள் அச்ைத்டடன் 
ைறநறப் தநக்க ஆம்தித்ண. கரக்ஷககள் அடங்கும் த்றல் இில் 
கல்வனநறந்ட ஶதரனரிற்று. கரக்ஷககள் ஶதரன கூச்ைனறடரல் 
இநக்ஷககஷபப் னஷடத்டக் வகரண்டு தநந்ண. அற்நறன் உிர்ப்ஷத 
அகரனரய் அற்றுக்கு றஷணவூட்டிட ஶதரனரிற்று. 
 
னற்நத்றல் ஶஷனக்கரரி அரிைற னஷடத்டக் வகரண்டினந்ரள். அள் அஷை 
ஶதரட்டுக் வகரண்டினந் அரிைற கஷடரில் வள்ஷபரினந்ட. னந் 
ிடு தடிந்ட ீஷைினப்தட வரிந்ட. 
 
ரங்கள் னற்நத்றனறனந்ட ரழ்ரத்றல் நறஶதரட அள் னஷஜ 
அஷநில் ிபக்ஶகற்நறக் வகரண்டினப்தஷப் தரர்த்ஶரம். அறேக்குப் திடித் 
தந்றரிஷ றறண்டிிட்டு ிபக்ஷக ற்நறணரள். சுடர் திடிக்க ஆம்தித்ட. 
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ஷனிஶனர, னடஷிஶனர ண்வய்க் ஷகஷத் டஷடத்டக் வகரள்றம் 
கறரப் வதரம்ணரட்டிகபின் க்கம்ஶதரன அள் ஷக ண்வய்க் 
கரிஷப் னடஷில் டஷடத்டக் வகரண்டரள். 
 
ிபக்கு, ைத்றனறனந்ட வரங்கற ைங்கறனறின் னஷணக் வகரக்கறில் 
ரட்டப் தட்டினந்ட. டனப்திடித்டம் அங்கு ரட்டிஷ றஷணக்கத் 
டெண்டுரகவும் இனந்ட. ைங்கறனற ஆடிக் வகரண்டினந்றல் ிபக்கறன் 
றல் சுரிறம் ஷிறரக ஆடிக் வகரண்டினந்ட. அஷநின் 
வதரனள்கறம் அறம் றஶனரடு வதர்ந்ட ஆடிணரர்கள். ஷில் கறடந்ட 
சுரில் நற ஆடும் றல்கள் றரிந்ட னச்ைரண்டி கரட்டிண. அஷ இற்நறன் 
றல்கள் ண ஶர்திடித்டத் வரிந்ண. அற்நறல் அள் றல் னரகரய் 
ஆடிற்று. ஶதரஷ ஶதரல் ிந்ட ஆட்டம் றஷனக்கு  ஶம் திடித்ட. 
 
ிபக்கறன் ண்வய் ங்கும் குறவு ீனரய், தரைற தடிந்ட ரிந் 
றரித்டண்டுகஶபரடும் எட்டஷடத் டெைறஶரடுறனந்ட. கூஷின் 
ைரத்டகஷப இஷத்ட ைரம்தல் டெி தரத்றஷக் கிழ்த்ட, ிரணம் 
கட்டிடஶதரல் ங்கும் எட்டஷட. ிபக்குச் ைம் அறல் திரண வகரடி 
ஶதரனறனந்ட. ஏடுரற்ந அள் டீ்டுக்கூஷில் ஆள் நறக் கண்டறல்ஷன 
ரங்கள். அள் ஆஷக்குக் கட்டுப்தட்டினந்ட. அள் வைத் று னம் 
வதனங்கரற்று ஷில் ைறத்டடன் னணகறக் வகரண்டு கூஷ கூடத்றல் 
உட்கரர்ந்ட ிட்டட. 
 
ஷ னறேடம் கரற்றுச் ைனறத் னறேற தடிந்றனந்ட. தரம்தட்ட னற 
சுடுகறம் தஷ சுடுகபில் னறேற தடிந்ட ஷநடம் னச்ைறகள் ஏடி 
ஶகரனங்கறரய் இனந்ட ஷ. அள் கரனத்றல் ம்ைரபிரய் னச்ைறகள் 
ஶகரனறட்டு ந்றனக்க ஶண்டும். அற்நறன் சுடுகள் ஷநந்டம் 
ஶரன்நறக் வகரண்டுறனந்ண. அள் தரத்றன் தரிரச் சுடுகள் 
அஷநில் வதரறந்ட ஷக்கப்தட்டினக்க ஶண்டுவன்நறனந்ட. 
 
ிபக்கறன் அடிிபிம்தில் ண்வய்ச் வைரட்டுக்கள் ரிஷைரக கலஶ ி 
கைறந்ட னம் கணத்றற்குக் கரத்டக் வகரண்டினந்ண. ிபக்கு ஏட்ஷடஷ 
ண்வய்க் கபிம்ன அஷடத்டக் வகரண்டினக்கனரம். சுடர்க்கைறவும் ல்ன 
ிபக்ஷக ஏட்ஷடரகக் கரட்டிினக்கனரம். வைரட்டி ண்வய்த் ஷில் 
சுநறினந்ட. தஷ திசுக்கறல் னறேற தடிந்ட ீண்டும் வைரட்டி ிபக்கறன் 
அடித்ஷ அங்கு ஶடிட்டினந்ட. ஆடி ினகறச் வைரட்டிஷ அங்வகரன்றும் 
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இங்வகரன்றுரய்த் ஶரன்நறண. 
 
ங்கள் னஷக அள் கணத்ஷக் கில்ஷன. ிபக்ஶகற்நறிட்டு 
ஶற்னநச் சுஷப் தரர்த்டத் றனம்திக் வகரண்டரள். அள் தரர்த்ட றன்ந 
சுரினறனந் தடங்கள் னறேற தடிந்ட கண்ரடிச் ைட்டங்கபரகத் ஶரன்நறண. 
ம் தரர்ஷக்குத் ஶரன்ந அற்நறல் என்றுறல்ஷன. தடங்கபின் கலறக் 
கஸ்டெரிக் கட்ஷடகபில் தரர னத்கங்கள் ஶதரறம் ஏஷனச்சுடிகள் 
ஶதரறம் னறேற தடிந் குப்தல்கபினந்ண. ல்னரம், அன்ணிக் ஷகதடரல் 
ஞரதகரர்த்ரக ிட்டுச் வைன்ந றஷனில் கரப்தரற்ந இனரவண 
இனந்ண. அற்நறனறனந்ஷ அள் றஷணினறனக்கனரம். அள் இப்ஶதரட 
ிஶரைணம் இல்னர ைரதம் ஶதரனத் ஶரன்நறணரள். 
 
எனன் ‘தரட்டி’ ன்நரன். இடஷ அஷப ரனம் இவ்ிம் 
கூப்திட்டறல்ஷன. கூப்திட்டன் எனரறரிரக உச்ைரித்ரன். அன் 
கூப்திட்டற்கு ற்நக் குந்ஷகள் வட்கப்தட்டரர்கள் ஶதரனறனந்ட. 
 
இன்வணரனன் ஏடி உள்ஶப டுத்ட ஷத்ரன். சுர்ப்னநம் 
தரர்த்டக்வகரண்டினந்ள் ஷகஷ ீட்டி அஷணத் டுத்ரள். அன் 
றறம் ிபக்கு வபிச்ைத்றல் அஷநக்கு வபிில்ரன் ிறேந்றனக்க 
னடினேம். றஷனக் கரண்திக்க வபிில் இனட்டில்ஷன. அள் என 
உள்றர்ில் ட்டுஶ அஷண உர்ந்றனக்க ஶண்டும். இப்ஶதரடம் 
அள் ங்கள் தக்கம் றனம்த ில்ஷன. அஷநக்கு வபிில் உள்ப டவும் 
அள் கணத்ஷக் க னடிரட ஶதரனறனக்கறநட. 
 
‚வகரஞ்ைம் ண்வய் ஊத்ஶபர?‛ ன்று ரைறத்ரள் ங்கபில் என வதண். 
 
அள் ஶகட்டட, எனற வபிஷக் கடந்ட அள் கரடக்குப் ஶதரய்ச்ஶை 
னடினேம் ண ம்னரக இனந்ட. ஶதச்சுக் கரற்று தட்டு எட்டஷட ைல்னரத் 
டிரய் ஆடிற்று. அள் அஷக் கரறல் ரங்கறக் வகரள்பில்ஷன. 
 
ிபக்கு வபிச்ைத்றல் வதரி ைறனந்றகள் றன்ணிண. னறரக டைனறறேத்ட ஏடி 
வய்ட வகரண்டினந்ண. னற இஷகறம் றன்ணிண. 
 
ரங்கள் எனர் னகத்ஷ எனர் தரர்த்டக் வகரண்ஶடரம். 
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‘ைலைந்ற அம்தரம்... ைறரத்றரி அம்தரம் தட்டிணி அம்தரம் தரஷ 
அம்தரம்’ ன்று றடீவன்று எனறத்டர்ந்ட தரடிஶணரம். ைப்ம் இங்கு 
ிகரரய் எனறத்ட. 
 
‛ன் சும்ர றன்னுக்கறட்டு, அட ங்ஶக ஊத்ப்ஶதரவுட‛ ன்நரள் அரிைற 
னஷடத்டக் வகரண்டினந்ள். 
 
னஷஜ அஷநினறனந்ட கறபம்தி அள் ரைறக்குப் ஶதரக ஆம்தித்ரள். 
கபவுக்கு டீ்டில் டவும் இல்ஷனவண ம்னதள் ஶதரனத் ஶரன்நறணரள். 
 
‚அந் ண்வஶ ரங்கறணரக்கூட எஶ வம்டர, ண்ஶய்ச் வைரம்ஶதப் 
தரஶன். எஶ கனம்னபிச்ைறனக்கு‛ ன்று எனன் வைரல்ன ரங்கள் 
றனம்திஶணரம். 
 
அள் ஶற்ஶக குபத்றற்குப் ஶதரய்க் வகரண்டினந்ரள். இனட்டுற்கு 
இன்னும் ஶறனந்ட. ண்வய் ண்ட இன்வணரன டீு ஶற்ஶக 
தரக்கறினந்ட. எவ்வரனனும் என ஶரக்கறல் னறேறஷ உறேட வகரண்டு 
ஶதரணரன். வதண்கள் ைறடங்கறணரர்கள். 
 
‚ரட்டுக்கரப் தைங்க வைவு அறக்கு ஶடம்‛ ன்நரன் எனன். 
ந்ஷினறனந்ட என தசு ரடு நற ரிற் னநரய் ந்ட 
வகரண்டினந்ட. ரைனரறம் டீ்ஷட அஷடரபம் கரத் வரிந்ட 
ஶதரனறனக்கறநட அட. 
 
குபத்றன் ஶல்ஷகில் இறப்ஷதத் ஶரப்தில் ஷதன்கள் ரடு ஶய்த்டக் 
வகரண்டினக்கும்ஶதரட அஷபப் தரர்த்டப் தரடுரர்கள். ‘அக்கரப் 
தரப்தரனுஶர ைரக்கூடரர? ஆத்ங்கஷ ஏத்றஶன ஶக்கூடரர?’ 
ன்று. அபிடறனந்ட றர்ப்தில்னரல் ரந்ட ‘ தரப்தரத்ற கரட 
ஏட்ஷடர னடிச்ைர?’ ன்று கத்டரர்கள். 
 
‚ண்ிப் திைரசு‛ ன்று எனன் றட்டிணரன். 
 
‛அ வைிடுன்ஶண வவணக்கறஶநன்‛ ன்நரன் இன்வணரனன். 
 
‚வைிடுன்ணர ன்ண? ஷகக் கறண்த்ஷப் தரத்ஶ ஊத்னரஶ‛ ன்று 
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அடுத்ன் வைரன்ணரன். 
 
‚அ ம்ஶ தரக்கஶ இல்ஷன. வதரட்ஷடனேம் ஶதரனறனக்கு‛ ன்று தின்ணரல் 
எனன் வைரன்ணரன். 
 
‚அ கண்டஶன தரப்தர இனக்கரண்ட தரக்கடம்‛ ன்று எனத்ற ைறரித்ரள். 
 
‚அ என றரணத்ஶன டக்கநர ஶதரஶனனக்கு‛ ன்று ற்வநரனன் 
வைரன்ணரன். 
 
‚ரட்டுக்கரப் தைங்க வைவு அறக்கு ன்ணர ஶடம்‛ ன்று அறேத்ம் 
றனத்ரகச் வைரன்ணரன் இஷ னனறல் வைரன்ணன். அஷப ரங்கள் 
கூட்டரய்ச் ஶைர்ந்ட வறுத்ட இடரன். இற்கு னன்ணரறம் தின்ணரறம் 
இன்வணரன ைந்ர்ப்தம் இல்ஷன. ரன் அஷபத் ணிரக வறுக்க 
ஶர்ந்றனக்கறநட. இட தின்ணரல் சுந்றத்றற்கு னன்ன டந்ட. இடுப்தில் 
குடத்ஶரடு குபத்றனறனந்ட அள் ந்ட வகரண்டினந்ரள். ரன் ஶற்ஶக 
ஶதரய்க் வகரண்டினந்ஶன். ன்ஷணப் தரர்த்ட கல்னடிக்குப் தந்ட ஏத்றல் 
கூணிக் குறுகற அடிஷத் ிர்த்ட ிடனரம் ன்ந ம்திக்ஷகஶரடு 
எடுங்கும் வற்றுத் வன ரஷப் ஶதரன ஏத்றல் எடங்கறக் வகரண்டு 
‚ரனடர?‛ ன்நரள். ஷகஷக் குித்டப் தரர்ஷக்குக் குஷட திடித்டக் 
வகரண்டரள். 
 
‚ரந்ரன்‛ 
 
‚இம்‛ உன்ணிப்தரண தரர்ஷஷ ஆள் ஶல் டுத்ட றறுத்ச் ைறப்தடுதள் 
ஶதரன இனந்ரள். 
 
‚ரந்ரன் கண்ன்‛ 
 
‚ரன, வட்டிரக் ஶகரிந்ன் க்ணர?‛ ஷகஷ டுத்டிட்டு, ஆள் ஶல் 
தரர்ஷஷ றறுத்றிட்டபரகக் ஶகட்டரள். 
 
‛ரந்ரன் கண்ன். கண்ன். ஶடைய்ர் ஷதன். ீங்க ிர் 
ரங்கல்ஶன? கண்ன்... கண்ன்‛ வைிடும் குனடுவன்று அனகறல் 
ஶதரய்க் குஷன உர்த்றச் வைரன்ஶணன். இன்னும் ினகறச் சுஶரடு 
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எண்டிக்வகரண்டரள். குடத்டத் ண்ஷீ அங்ஶகஶ வகரட்டிிட்டு 
குபத்றற்குத் றனம்தி ிட்டரள். உடஶண வறுக்கத் ஶரன்நறற்று. ன் ஶறம் 
வறுப்தரய் இனந்ட. திநகு ரட்டுக்கரப் தைங்க வைவு றரம் ன்று 
ஶரன்நறற்று. 
 
வட்டிரக் ஶகரிந்ன் அள் குத்ஷகக்கரன் ரசுின் தரட்டன் 
ன்றும், ரன் குந்ஷரக இனக்கும் ஶதரஶ கறணரகச் வைத்ட ிட்டரன் 
ன்றும் தரட்டி திநகு வைரன்ணரள். 
 
னல் சுந்ற றணத்ன்று தள்பிக்கூட ரத்றரர்கள் ஶைர்ந்ட 
ஶைரிக்கரர்கஷப ஊர்னரக அக்கரத்றற்குள் அஷத்ட ந்ரர்கள். 
வகரட்டு ஶபத்டடன் ஊர்னம் கறக்கறனறனந்ட ஶற்ஶக வ்ட அள் 
டீ்ஷடக் கடக்கும்ஶதரட அள் ண்ரீ்க்குடத்டடன் குபத்றனறனந்ட ந்ட 
வகரண்டினந்ரள். 
 
அக்கர ரத்றரர் ிகண்ஷடரகச் வைரன்ணரர் ‚ஶன 
எங்கறக்குத்ரண்டர... அம்ர னக்கும்தம் டுத்ரங்கடர‛ ன்று அர் 
ரஶண ைறரிக்க ஶண்டிினந்ட. திநகு அர்கள் ைறரித்ரர்கள். 
 
இப்ஶதரட அள் ப்தடி டந்ட வகரள்பப் ஶதரகறநரள் ன்று ணக்குத் 
ஶரன்நறற்று. குடத்டத் ண்ஷீத் ன் ஷனில் ஊற்நறக் வகரள்பப் 
ஶதரகறநரபர? சுஶரம் எடங்கறக் வகரள்பப் ஶதரகறநரபர? எனனக்கரணரல் 
அள் எடங்கறக் வகரள்பனரம். தனனக்கரணரல் அள் சுனக்குள்ஶபஶ 
ஶதரக ஶண்டுவன்று ஶரன்நறற்று. கல் சுர், ஈ ண் சுஷப் ஶதரன 
அறக்கு றிட ஶண்டும். ஈ உடஶனரடு ன், உடனறல் எட்டரல் 
அள் ண்ில் னஷந்ட னநப்தட ஶண்டும். அள் ஶதரண இடம் ஆள் 
டிில் ஏட்ஷட ிறேந்றனக்க ஶண்டும். ணக்குச் ைறரிப்ன ந்டிட்டட. 
ைறரித்டிட்ஶடன். ல்ஶனரனம் ைறரித்ட னடித் திநகு ரன் ைறரித்றனந்ஶன். 
 
‚ன்ண கண்ர ரன் வைரல்நட‛ ன்நரர் ரத்றரர். இண்டரம் னஷந 
அர் ைறரித்ரர். ீண்டும் ல்ஶனரனம் ைறரித்ரர்கள். அர் றகவும் 
ைந்ஶரரய்ச் ைறரித்ரர். 
 
ஊர்னத்றல் ரசு இனந்ரன். ைந்ஶரத்டடனும், கூச்ைத்டடனும், 
ஆச்ைரித்டடனும் இண்டு ைரரி டீுகபரறம் வனக்கப்தடுட ஶதரன 
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றரணறல்னரறம் வபிந்ட ஊர்னம் ஶதரய்க் வகரண்டினந்ட. 
 
இஷபக் கண்ட ரசு ‚ஶடனற, எத்றக்கறங்கடர... அம்ர ரங்கடர‛ ன்று 
எடங்கறணரன். ல்ஶனரனம் வடித்டச் ைறரித்ரர்கள். ரசுவும் ைறரித்ரன். 
ஊர்னத்றல் ரன் ிட்டுச் வைன்ந வதரக்ஷகஷ றனம்தி ந்ட றப்திணரன். 
ரசுக்கரன் வகட்டி ஶபம் வகரட்டிணரன். 
 
அள் ஊர்னத்ஷக் கண்டபரகத் ஶரன்நில்ஷன. ரசுஷ அள் 
அஷடரபம் கண்டு வகரண்டினக்கனரம். இடுப்தில் குடத்டடன் டீ்டுக்குள் 
ஶதரய்ிட்டரள். அள் கரந்ற கட்ைறில் ஶைர்ந்ட ிட்டரவபன்று ஶகனற வைய் 
ஆம்தித்டிட்டரர்கள். அக்கர ரத்றரர் வகரஞ்ை ரட்கள், ஊர்ன 
றணத்ன்று ரன் ைந்ஷக்குப் ஶதரய் ந்ன் ன்று வைரல்னறக் 
வகரண்டினந்ரர். அள் உினடன் இனந் னென்று னனம் ரசு 
குத்ஷக வல்ஷன, ண்டிஷ ரைஷனவரட்டி ஏட்டி றறுத்றக் வகரண்டு 
னெட்ஷடகஷப னடகறல் னட்டி ஶறில் உனட்டிிடுரன். ஆடரவரஷடத் 
ஷரல் னச்ைறக்கூடுகஷபத் ட்டுரன். குடிரணன் அங்கறனந்ட உள்ஶப 
வகரண்டுஶதரய் ஶதரடுரன். 
 
இந் னென்று னங்கபில் எறேங்கரகத் ிர் ரங்க னஷ அள் 
றறுத்ற ிட்டரள். ஶர்ந் ைங்கபில் ந்ட ைறன்ணத் றண்ஷில் 
உட்கரர்ந்ட ரரட தரர்க்கும் ஷ கரத்டக் வகரண்டினந்ட ரங்கறக் 
வகரண்டு ஶதரரள். ிஷனக்கு ரங்குதபரகத் ஶரன்நரட. ரைறத்ட 
றற்தபரகத் ஶரன்றும். ைறன ரட்கள் ிடுதட்டுப் ஶதரகும். னன்ன ைறன 
வைரற்கபில் னடிந்ட இப்ஶதரட வௌணரகஶ ைரத்ரிற்று. ஆணரல், 
அள் வௌணரக இனந்றல்ஷன. அனகறல் ஶதரணரல் ஶனைரண னணகல் 
ஶகட்கும். வதரிரகச் ைத்ம் ஶதரட்டு வரண்ஷடகட்டி ைப்ம் ரல் 
னணகனரணட ஶதரனறனக்கும். இணிஶல் அறக ரட்கள் ரங்க 
ரட்டரவபன்று ஶரன்ந ஆம்தித்ட. அள் ைலக்கறம் ைரகக் கரம் அந் 
ஊர்னம் ரன் ன்று ரத்றரர் வைரல்னறக் வகரண்டினந்ரர். 
 
என ரள் கரஷன அஷபக் கரில்ஷன. அறைரய் உர்ந்ட டீ்ஷடப் 
தரர்த்னக்கு டீ்டில் னட்டுத்ட் வயரங்கறக் வகரண்டினந்ட. அள் ன் 
ைரக்கரட்ஷட னன்ணரய் அநறந்ட வகரண்டினக்க ஶண்டும். அள் வைத்ட, 
குபத்றல் றக்கப் ஶதரகறநரள்; அல்னட டீ்டில் வைத்ட ரநறதிநகுரன் 
அள் ைரவு வனில் வரிப் ஶதரகறநட ன்றுரன் ரங்கள் ல்ஶனரனம் 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      540 
 

ம்திக் வகரண்டினந்ஶரம். ஆணரல் இவ்பவு ிஷிவனன்று றர்தரர 
அள் ைரக்கரட்டுச்  வைய்றஷ ரசு வகரண்டுந்ட ிட்டரன். 
 
னெச்சு இஷநக்க, ிர்ஷத் டபித்டபிரய் ஶைர்ந்ட ஶகரடிட்டு ரர்தில் ஏட, 
னகத்றல் றனேம் ிர்ஷ, கஷடரில் ற அக்கரத்றல் டப்தத் 
ங்கற, ‛அம்ர நந்ட னட்டரங்க‛ ன்று இஷநக்க இஷநக்கச் வைரன்ணரன். 
ஊஷத் கறத்டக் வகரண்டினந் வினறல் ஏடிந்றனந்ரன். ஶகரஷடப் 
தந்னறல் ண்ரீ் வபித்டிட்டு ரங்கள் ரத்றரர் டீ்டுத் 
றண்ஷில் ஶதைறக் வகரண்டினந்ஶரம். 
 
‚ண்டிஶ... கட்டுங்க ண்டிஶ கட்டுங்க‛ ன்று அன் வைரல்னற 
னடிப்தற்குள்பரகஶ ரரக றேந்ட வகரண்டரர் அர். 
 
ரங்கள் னெஷனக்வகரனரக ஏடி, அன் ண்டி; இன் ரடு; இன் 
னட்டரங்கிறு; இன் னஷபக்கற; இன் ரர்க்கற ன்று வகரண்டுந்ட 
ஶைர்ந்டிட்ஶடரம். அர் ஆபடிில் கறறந் ஜக்கரபத்ஷ உநறக் 
வகரண்டு றன்நரர். இட்டிப்தரண ைரரன்கஷப அர் டீ்டுத் 
றண்ஷிஶனஶ ஶதரட்டு ிட்டு வரடிில் ண்டிஷப் னட்டிஶணரம். 
 
ஷனக்கிற்ஷந அர் ன் ஷகில் ரங்கறக் வகரண்டரர். ரங்கள் வரத்றக் 
வகரண்ஶடரம். அற்கு னன்ஶத ண்டி னநப்தட்டு ிட்டட. ரடுகள் 
தரய்ச்ைனறல் ஶதரிண. ரசு தின்ணரல் ஏடிந்ரன். 
 
அள் கரஷனில் கலப்தரஷபத்ஷத் ரண்டி ப்தில் டப்தஷ ஶணர 
கண்டரணரம். அள் ஶதரண றக்கறனறனந்ட அள் ன் ரரறக்கரஷணத் 
ஶடிக் வகரண்டு ஶதரினக்க ஶண்டுவன்று ஶரன்நறற்று. அங்கறனந்ட 
அள் அறக டெம் ஶதரகில்ஷன. கஷபத்ட என கபத்றன் ஆனங்கறஷப 
றனறல் ஶதரய் உட்கரர்ந்ட ிட்டரள். விறக்கு அஞ்ைறன் ஶணர 
ஷத்டச் ைறன னங்கஶப ஆண ஆனங்கறஷப வகரஞ்ைம் ஷஷ ன 
ஶதரல் ஷத்டக் வகரண்டு றன்நட. ரிப்தநறல் ஶனேம் ரடுகஷப ிட்டிக் 
வகரண்டு ஶதரண ரசு அஷபக் கண்டினக்கறநரன். 
 
‚ம்ர இந் வில்ஶன வதரநப்தட்டு ந்ீங்க‛ ன்நறனந்றனக்கறநரன் 
அன். அள் தறல் வைரல்னில்ஷன. ிறகள், ஶல் இஷில் 
வைரனகனறட்டினந்றனக்கறன்நண. ரய் திபந்ட ஆகரைத்றற்கு உர்ந்ட 
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ிட்டினந்றனக்கறநட. 
 
ண்டி கலப்தரஷபத்ஷத் ரண்டி னடிக்க தரண்டிகள் ஶதரண 
ஶைரஷடில் இநங்கற ஏடிற்று. ஶைரஷட ரிப்தறுக்கு அடிில் னகுந்ட 
கண்டக்கு ட்டும் டெத்ஷத் ரண்டி னடிற்றுப் ஶதரிற்று. ரிப்தறு 
சூஶடநற வப்தம் அடித்டக் வகரண்டினந்ட. டண்டு ரகத்ஷத் டெண்ட 
இனந்ட. அடிறனம் ரறுரநரய் வடிப்ஶதரடிினந்ட. கரணல் 
ஶதஶரஷடரக ங்கும் அஷனஶரறக் வகரண்டினந்ட. ஆிம் ரய் திபந் 
றனம் ங்கும் கரணல் ீஷக் குடித்டக் வகரண்டினப்தரய் இனந்ட. 
 
‛இங்ஶகரங்க‛ ன்நரன் ரசு. 
 
அன் வைரல்றனன்ஶத இடம் வரி இனந்ட. சூழ்ந்ட தரர்த்டக் வகரண்டும், 
தரர்த்டத் றனம்திக் வகரண்டும், தரர்க்கப் ஶதரய்க் வகரண்டும் இனந்ர்கள் 
ண்டிச் ைப்த்ஷ டெத்றல் ஶகட்கும்ஶதரஶ றனம்திப் தரர்த்டக் 
வகரண்டினந்ரர்கள். 
 
ண்டிஷக் கபத்னகறல் றனப்தி றறுத்ற ிட்டுக் கபத்றல் நறஶணரம். 
றனறல் கறடந்ள் இப்ஶதரட சுற்நற றன்று தரர்த்ர்கபின் றனறல் 
கறடந்ரள். னக்கரட்ஷட னகத்றல் இறேத்ட ிட்டினந்ரர்கள். இற்கு னன் 
ரனம் அஷப இவ்பவு வனக்கரய்ப் தரர்த்றனக்க னடிரட. 
னக்கரட்ஷட ினக்கற னகத்ஷப் தரர்க்க ஶண்டுவன்று ங்கபில் 
ரனக்கும் ஶரன்நில்ஷன. அள் ைரக்கரட்ஷடத் ீர்ரணிக்கும் ஆறம் 
இல்ஷன. ரசுின் வைய்றனேம், தரர்த்ட றன்நர்கபின் ீர்ரணனம் 
உண்ஷரக இனக்க ஶண்டுவன்று றஷணத்ஶரம் ஶதரனறனக்கறநட. 
ரரறக்கரனுக்கு ைரவுச் வைய்ற வைரல்ன ரசுஷ அனுப்திஶணரம். 
தித்ஷ ண்டிில் டெக்கறப் ஶதரட்டுக் வகரண்டு ல்ஶனரனக்கும் கரட்டும் 
ஆர்த்டடன் ஶதரண ஶகத்றஶனஶ றனம்திஶணரம். 
 
அஷபப் தரர்க்க ல்ஶனரனம் ந்ரர்கள். ைரவுக்குத் டக்கம் 
ிைரரிப்தர்கபரக இல்ஷன. அள் ைரவுக்கு ரரிடம் ஶதரய் டக்கம் 
ிைரரிப்தட? அள் இனக்கும்ஶதரஶ ல்ஶனரனம் ந்டிட்டரர்கள். 
ஶறில் கறடத்ப்தட்டினந் அள் னகத்ஷஶ தரர்த்டக் 
வகரண்டினந்ரர்கள். 
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றுரள் தனனம் அஷபக் குபத்றல் கண்டரகச் வைரன்ணரர்கள். வகுரள் 
ஷில் அஷபக் குபத்றல் தரர்த்டக் வகரண்டினந்ரர்கள். ல்ஶனரனம் 
அஷபக் குபத்றல் தரர்க்கர ரள் ன்று ஆம்தரிற்று ன்தட 
ரனக்கும் வரிில்ஷன. அறல் ரனும் எனன். 
 
நன்மி: கசடேபம, ஜூதய 1972 இேழ் 
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ஆண்த 13 - எஸ். தபான்னுத்துத 

 
ஈச்ஶைரில் ிறேந்‛ ைந்ற ஶைகம் ஶகரற உநக்கத்ஷ ரனரம் தண்ி, 
அஷணச் சுகறக்கறன்நரர். ரழ்ஶிிஶன தகற் தம். அஶகர வில். 
கரட்டு வக்ஷக. இத்ஷணக்கும் ஶனரகச் ைறைம்ன ைரப்தரட்டுக்கஷடச் 
ஶைரற்ஷநக் வகரநறத்ரர். ணைர என க்கம். ைரய்வு ரற்கரனறிற் ரம் 
டெங்குரண றஷணப்ஶத அனக்கு ரஶர உடம்ஷதப் திடித்ட ிட்டட 
ஶதரன்ந சுகத்ஷக் வகரடுத்ட. 
 
ள்பிைரக னென்று ஆண்டுகறக்குப் தின்ணர், அனஷட குடும்தம் ரடி 
டீ்டிஶன ந்றனக்கறநட. வதத்டப் வதனகற குடும்தம். அனஷட ஷணி 
ைஸ்ற னெனம் ந்ட திள்ஷபகஷபனேம் வதட்ஷடக்குஞ்சுகபரகஶ தசீ்ைற 
ிட்டரள். அரி ிங்கள் திடித்ட, இனக்கர ம் ல்னரம் கறடந்ட, 
கண்ட கண்ட வய்ங்கஷபவல்னரம் ஷகவடுத்டக் கும்திட்டட ணீ் 
ஶதரகில்ஷன. ஶைரட்ஷடத் ீர்க்க ஆநரம் கரனரகப் வதரடின் திநந்ரன். 
ைந்ரண ினத்றில் அஶண ங்கபரக அஷந்ரன். 
 
தக் கஷபப்ஷதப் தரரட்டரல் ைஸ்றனேம் னத்றரிகறம் டீ்ஷடத் 
டப்தவு வைய்னேம் உரத் றனப்திில் ஈடுதட்டினக்கறநரர்கள். 
 
ைந்றஶைகத்ஷ ைணங்ஷக னற்நரகச் ைரித்டிடவுறல்ஷன. இஷகஷபப் 
திபந்ட கரங்ஷக றுரண கூச்ைத்றல், அனஷட கண்கபின் இஷக் 
கவுகள் ைற்ஶந அகறம். இஷகபின் ஈக் குண்டுகஷபச் சுக்க இனரட 
ன்கறந ரக்கறல் ீண்டும் னெடிக் வகரள்றம். இஷகள் இஶனைரகத் 
ஶரன்றுகறன்நண. னற்நத்றல் ரங்கள் வைறேங்கறஷபகள் 
தப்திினக்கறன்நண. அஷ வக்ஷகஷ உநறஞ்சுறணரஶனரன் இத்ஷக 
இம் ிடிந்றனக்கறநட ன்தஷ அனுரணிக்க னடிகறநட. 
ரங்கறக்கப்தரல் ‚ஶகற்‛ வரிகறநட. அறஶன கநள் ண்டிக் கறடக்கறநட. 
 
ஶகற்நறஶன றஷன குத்ற ிறகஷபப் திரித்வடுத்ட, இடப்தக்கரகஶ ஶ 
ிடுகறநரர். றனறல் தரைற ைஷடத்ட டேம்தி றகறன்நட. சுரின் வடிப்திஶன 
ஆனங்கன்று என்று ஶர் ிட்டு, வகரறேத்ட பர்கறன்நட. ‚உஷ உப்திடிஶ 
பிட்டரல் சுனக்கு ஶரைம் னம்‛ ரின் பஷச் சுற்று றல் 
பவு ன்றுரன் வைரல்ரர்கள். அந் ல்ஷனஷப் தற்நறனேம் 
அநறக்ஷகஷப் தற்நறனேம் கஷனில்ஷன. னப்தக்கனம் வகரல்ஷனனேம் 
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ஶனறனேம். னப்னந ஶனறிஶன ஊனம் அனஷட தரர்ஷ ரிக்கறன்நட. 
அந் ஶனற கஷநரன் றன்று இநந்ட கறடக்கறன்நட. ஶகரற என்றும் அன் 
குஞ்சுகறம் எஶ சுத் வரணிஷச் ைரகஞ் வைய்ட வகரண்டு, 
ஶனறிறள்ப கஷநரன்கஷப ஶய்கறன்நண. … னத்றற்கு ஶனறஷப் 
தற்நற ன்ண கஷன? ஶைரட்ஷடக்குத்ரனும் அறக்கு என வதட்ஷடக்குஞ்சு 
திநக்கில்ஷன. ைலரட்டிக்கு ல்னரம் கடுன்கள். 
 
ஶனறஷனேம் ரண்டி ஶைகத்ரரின் ணம் அஷன ஶரடகறநட. னப்னநனம் 
ரிக்கனஷணனேம் னக்கண்ணரகச் ைரம்தைறத்ரர் கரட்ைறபிக்கறநரர். 
வைரற்கள் அணற் கும்ஷத அள்பிச் வைரரிகறன்நண. 
 
‚உந் ஶனறஷப் திரிச்வைநறஞ்சு ஶதரட்டு றள்ரன் கட்ட ஶடம். 
உபஷ ஶகரில் கறத்றஷன ஶதரய்த் ண்ி அள்பட்டுன்… ம்… 
தக்கத்றஷன தரங்கள் – ஷ தரஷபள் – ந்ட ண்ி அள்பட்டும், 
ஶதரகட்டும் ட்டும் ன்று என வதரட்டு ிட்டரல், ட்டுரிள் 
ரப்திள்ஷபல்ஶனர வகரள்பப் தரக்கறநரபஷ…‛ 
 
‚வதரட்டு‛ ஶப்தட்டு, தஷணனேத்ஷ ட்ட னஷணந் னடஶனற 
ைரம்தைறத்ரரின் ஷரக்கறத்ஷப் தஷந வகரட்டிட. னத்ஷப் தரர்க்க 
னடிரட. டெண்டிற் னறேின் ஆக்கறஷணஷத் ரக்கறச் ைந்றஶைகம் 
ைரம்திணரன். 
 
அகு ன்ந வைரல்னறன் அர்த்ப் வதரனறவு னறேஷனேம் ணரக்கற றல் 
திறந்ள் னம். இஷடஷ இறுக்கறச் சுனக்கும் தரரஷடஶரடும், 
குனம்ஷத ரர்ஷத அனக்கற ிஷநத் ைட்ஷடஶரடும், ைனக்குடம் சுந்ட, 
அள் ன் டீ்டிற்கும் அல் டீ்டுக் கறற்றுக்கும் ஷடதின… அந் 
ஷடதிறம் ர்த்ஷணக் கரல்கபிஶன ன் உள்பத்ஷ வள்பிப் 
தரைரகத் வரங்க ிட்டு… 
 
ிறவரறக் வகரஞ்ைல் னற்ந னற்ந, கறற்நடி கனக ட்டில் 
கரற்கடிங்கள் கணிந்ட வரங்கத் வரடங்கறண. கனக ம் ைத்ரண 
தரற்கரன்ரன். ஆணரல் கரற்றும் கரகனம் வைய் றனக்கூத்ரல் 
னத்றன் கடிவரன்று ைரம்தைறத்றன் ஷககபிஶன கறட்டிட. உநவு 
திபவுற்நட. ஶனற தஷணனேத்ஷ ட்ட னஷணகறநட. 
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ஶஶரடி ிபரத்ற னஷபத்ரறம் ரய்ற ப்தரட ன்று வைரல்ரர்கள். 
ரய்றில், னம் ைந்றஶைகத்றன் ஷணிரக ரத்க்க உநவு 
னஷந. ஆஷைின் வரங்கு ரல்கள், னத்ஷ அஷடற்குத் ரின் 
ஆஷத் றட்டும் ள்பல். இவுச் ைரப்தரட்டின் ஶதரட இஷப் தற்நற 
ஶைகம் வடரகப் திஸ்ரதிக்கறநரன். ைறத்றஷப் னறேக்கத்றற்கரக 
ிநரந்ஷில் ிைறநறனேடன் இனந் ைரம்தைறத்ரரின் வைிகபிஶன அந் 
உஷரடனறன் ைறன றுக்குகள் ிறேந்ட ிடுகறன்நண. கரனம் அப்தி ைரம்தற் 
னறேறஷ உறர்த்டக் வகரண்டு, ஶகரதம் அம்ரண அக்கறணி உடம்ஷதக் 
கரட்டனரிற்று. 
 
‚உங்ஷக ன்ண கரத்ஷஷக்… கஷள்? இப்தஶ ரய்க்கும் ஶனுக்கும் 
வைரல்னறப்ஶதரட்டன். அந் டுப்ஷத நந்ட ஶதரடுங்ஶகர. ரன் ைறவணன்டு 
கணிறம் றஷனரஷனேங்ஶகர… உடக்குக் கன்ணிக் கரல் டுகறநறறம் 
தரர்க்க ரன் தரஷடிஷனப் ஶதரக ஏவண்டுன்‛. 
 
அறஶன வரணித் உறுற ஶைகத்றன் ரய்க்குத் வரினேம். கனுஷட 
ஆஷைின் தக்கம் ன்ணரல் ைர னடிரட ன்ந றர்ைணத்றன் உஷநப்ன. 
 
‚உங்கறக்குத்ரன் ஆண்டன் கண்டநறர வரண்ஷடஷப் 
தஷடச்ைறனக்கறநரன். இப்த ன்ண டந்ட ஶதரச்சு ண்டு டள்றநறள்? இன் 
ரனேஷஷப் னைத்டநரன் ண்டு ஶகட்டுக் வகரண்டினந்ரல், ரன் ன்ண 
சுகத்ஷக் கண்டன்? த்பம் ஶதரன இண்டு தக்கனம் அடிதடுநன்…‛ ன்று 
ைனறத்ட, னெக்குச் ைறந்ற, னன்நரஷணக்கும் ஶஷனஷக் வகரடுத்ரள் ரய். 
 
வரடர்ந்ட னகுந் வௌணம் ீண்டட. 
 
‚ஶடய் ைந்றன்! ண்டர, இப்தடி ங்கஷபக் வகரல்றநரய்? உன் ினப்தப்தட்டி 
ஆட, ணக்கும் உன் ஶகரத்ஷக்கும் னனறஷன ஶன் ஞ்ஷைத்ரன்? 
கண்டநறர தனகரத்ஷக் கண்டஷணப் ஶதரன, இடிப்தக் கரரிின்ஷ 
ரடிப்ஶதரண ஶரடரனத்ஷ றஷணச்சு இந்ப் ஶதன் உனகுகறநரன்…‛ ன்று 
ிகரத்றற்குச் ைரம்தைறத்ரர் னற ஶகம் வகரடுத்ரர். 
 
அடுக்கஷபினறனந்ட வ்ி ைபைண்டினேம் றேம்தில்ஷன. இபகற 
இனம்னம், கனத்றல் ணம் குத்ற வகரல்னனும்! குனறன் சுனறஷத் 
ரழ்த்ற, அறஶன தரைத்ஷக் குஷத்ட, ‚ம்தி, ீ எனத்ன் ல்னர ர 
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ஶண்டுவண்டுரஶண இவ்பவு தரடுதட்டம்? உணக்கு என வகடுல் ந்ட 
அண்ட ிட்டிடுஶ? கனறரம் ண்டரல் ைறன்ணச் ஶைரறு கநற ஆக்கறந 
அறனறஷன. அஷப் வதரிங்கபின்ஷ வதரறுப்திஷன ிட்டிடு.. 
ஶைரறஷண தரஸ் தண்ிணரப் ஶதரஷன ஶதரடஶ? ல்ன உத்றஶரகம் 
எண்டிஷன உன்ஷணக் வகரறேிிட ஶடம் ண்டு ரன் ஏடித் றரிிநன். 
ீ ன்ணடர ண்டர குறுக்கரன வநறக்கப் தரர்க்கறநரய்… இணிஶல், எண்டு 
வைரல்னறப் ஶதரட்டன். அந்ப் தனகரக்கரரிபின்ஷ கஷ இந் டீ்டிஷன 
டுக்கப்தடரட…‛ ணப் ஶதைற னடித்ரர். 
 
ஶதச்சுக்கு னத்ரய்ப்ன ஷத்டடன் ைரம்தைறத்ரர் றன்று ிடில்ஷன. ஏடி 
அஷனந்ட திற்கவுகபில் டேஷந்ட திடிக்க ஶண்டிர்கஷபப் திடித்ட 
இறேக்க ஶண்டி கிறுகஷப இறேத்ட கன் ைந்றஶைகத்ஷ ல்னவரன 
உத்றஶரகத்றஶன ரட்டிக் வகரறேம்னக்கு அனுப்தி ஷத்ரர். அற்குப் 
தின்ணர்ரன் ைரம்தைறத்ரர் றம்றரகத் டெங்கறணரர் ன்று கூடச் 
வைரல்னனரம். 
 
டெங்குரண தரஷணில் தஷ ைம்தங்கஷப அஷை ஶதரட்டுக் வகரண்டு 
கறடக்கறநரர் ைந்றஶைகர். 
 
‚ைைக்கர! ப்திடிப் தரடுகள், உடம்ன வகரஞ்ைம் இஷபச்சுக் கறடக்குட‛ – இட 
னத்றன் குல். 
 
‚அபின்ஷ குல் அப்திடித்ரன் கறடக்குட? என உஷடஶர என 
ககப்ஶதர?‛ 
 
தக்கத்ட டீ்டரஷப் தற்நற றஷணின்நற இந்ற ரழ்க்ஷக உனறம் 
வகரறேம்தில் ரழ்ந் திள்ஷபகறக்கு அல் டீ்டுப் திரிவு னடஷச் 
சுஷஷ ஊட்டுகறநட. 
 
‚ரனங்ஶகர னக்கர! தக்கறல்னரல் னட்டிக் கறடந் டீு. உஷத் 
டஷடச்சுத் டப்தரக்கறநடக் கறஷடிஷன இடுப்ன னநறஞ்சு ஶதரடுவஷ. 
உவன்ண ைனச் ைட்டீக்ஷக?‛ 
 
‚இவஷ வகரஞ்ைம் இரைள்பிக் கறங்கு. னள்ஷபறக்குப் திரிர 
இனக்குவண்டு கறண்டிணணரன். இடரஶண னெத் வதரடிச்ைற? உங்ஷகப் 
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தரனங்ஶகரன் ல்ன டிர பந்றனக்கறநரன். க்கம் ன் கண்டம் 
தட்டுப்ஶதரகும்… டுங்ஶகர னள்ஷப. ர றத்றஷஶ? அனக்கும் வகரஞ்ைம் 
வகரண்டு ஶதரய்க்குடு ங்கச்ைற…‛ 
 
ைந்றஶைகத்ரர் ரன் றத்றஷில் ஆழ்ந்ட ிட்டரக டிக்கறநரர். ‚ர, 
றத்றஷவண்டரல் றேப்தக் கூடரட‛ ன்ந ஞரிற்றுக்கறஷ – 
திற்கரனத்றல் ஶதரர றண – ‘வட்ணி’த் டெக்கங்கறக்கு ிறக்கப்தட்டினந் 
வதரடிற அஷக் கரப்தரற்றுகறநட. 
 
‚தஷ னஶ? வதனில்கபரல் தத்ட இடங்கபில் குறஶரண்டி, 
இண்டு ரர்த்ஷகள் ஶதைத் றக்குரஶப, அந் ங்குபிப் வதண்ர இள்? 
இப்வதரறேட கஷ கண்டவுடன் வைரர்க்கம்‛ 
 
ைந்றஶைகத்ரரின் ணம் றஷணஶரஷடஷக் கறறத்டச் வைல்கறன்நட. 
 
உத்றஶரகரண னறறறல் வகரறேம்திஶன ஶதரர்டிங் ைலிம். அனரம் ி – 
திஶபன் டீ – ஶதப்தர் – னகச்ைம் – ந் சுத்ற – குபிப்ன னனறன் – தரண் – 
ிறுக்கு ஷட – தஸ் – ஏட்டம் – கந்ஶரர் – அறல்கள் – டீனேம் 
னசுப்தரத்றனேம் – அறல்கள் – ஶைரறு ன்ந றஷணப்தில் கல்ஷனக் 
வகரநறக்கும் னன்ச் ன்ந ித்ஷ – ம்ன டம் – அறல் – டீ – ஷட – தஸ் 
– வட ஷட – அட்ஷட – ைரப்தரடு – இங்கறவண்ஷடக் கரப்தரற்நப் தடிப்ன – 
ஷனட் அவுட் – டெக்கம்! 
 
இரட எறேங்கறஶன ஶத்றன் ஆட்ைறக்குள் உடஷன ைக்கற டுக்கும் 
இந்ற இக்கம். தின்ஶண டீனேடன் என ஷட – கடுரைற ிஷபரட்டு – 
சுக்ஶகரப்னப் தடம் ன்ந ிறினக்குகறக்கு ஶற்தடி ஶசூைறில் றகறக 
எறுப்தரக அனுற ங்கப்தட்டினந்ட. ற்றும் திக்ஷஞ கூட ஸ்ரித் 
இக்கம். தக்கத்ட டீ்டுப் னத்றன் னகம் ஷன ீட்டுடண்டு. ஶத்றன் 
இரக்கம் அஷணப் திடித்ட ிறேங்கும். 
 
ைரம்தைறத்ரர் அனுதைரனற, கஷண ‚ணிக்க‛ ிடரட அடிக்கடி 
வகரறேம்னக்கு இஷ்டரண ஶைரட்ஷடத் ீன்கறடன் ந்ரர். த்ஷணஶர 
குஷடி ஶகரசுகறக்குப் திநகு, ைஸ்றஷ அனுஷட ரழ்க்ஷகத் 
டஷிரக்கற ிட்டரர். ைஸ்ற ஆணதரங்கறடன் ைலரட்டிரக ந்ட 
ஶைர்ந்ரர். ‚அப்தன் கலநற ஶகரட்ஷடத் ரண்டர ைற்னத்றணரக‛ 
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ற்வதவடுத்ட ைந்றஶைகம் இல்னந ரழ்க்ஷகில் இநங்கறணரன். னென்று 
ஆண்டுகபரக னடிஶர ன்று னச்ைரண்டி கரட்டி ைஸ்ற, வரட்ட 
வைரச்ைம் ிட்ட றச்ைம் ந்ட வதண்கஷபனேம் என கடுஷணனேம் 
அடுக்கடுக்கரகப் வதற்று ிட்டரள். அத்டடன் கனக்கு ‚ஆர்‛ 
ிகுறஷனேம் ஶைர்த்ட ைந்றஶைகத்ரரக கறஷப்தடுத்ற ிட்டரர். அள் 
ரில்னரள். ல்னடக்கும் வகட்டடக்கும் ரறரர் டீுரன். னென்நரம் 
திள்ஷபின் திை டீ்டில் ைரம்தைறத்ரர் கண்கஷப னெடிணரர். ‚ஶதத்ற 
திநந் ஜரக தனன்‛ ன்று அந் றகழ்ச்ைறக்கு ிம் கூநற ஊர்ச்ைணம், 
‚வய்ப்தந்ம் திடிப்தற்கு என ஶதன் இல்ஷனஶ‛ ன்று எறுரஷனேம் 
சுட்டிக்கரட்டிட. 
 
ைரம்தைறத்ரரின் ஷணி றத் ைலன். ஆநரம் திள்ஷபப் ஶதறுக்கரக 
தக்க ஶரைத்றஶனரன் டீ்டுக்கு ைஸ்றஷக் கூட்டி ந்ரர். 
அறஷட ரரனக்கு இனர றஷன. வதரடின் திநந்ரன். அஷணத் 
டுக்கறஶன கண்டு கபித் றஷனிஶன வதத்ரச்ைறக் கறி ஶரைம் ஶதரணரள். 
ஆண்டு றைத்றற்குப் திநகு இந் டீ்ஷட அர் ைரிரகப் 
தரரிக்கில்ஷன. வதரடினுக்கு இப்வதரறேட ட ரற. ‚ஊஷ‛ ன்ந 
தட்டத்ஷச் சுக்கறநரன். டரக்டர்கள் அன் வதரி ‚ஶதச்ைரபணரக‛ 
ிபங்குரன் ன்று அதிப்திரப்தடுகறநரர்கள். அஷன் தற்நற பர்ந்ட 
னம் ிைரனம் எஶடிரக டீ்ஶடரடு ந்ட குடிஶறுற்குக் 
கரரக அஷந்ட. 
 
‚னெத்ன் இந் ஶகரர்சுரன் னைணிஶமறடி ன்நன்ஸ் டுத்ன். 
கூப்திட்டினக்கறநரங்கபரனம். டுதடுன் ண்டுரவணஷ வைரல்றநரன்..‛ 
னம் இன்னும் ஶதரகில்ஷன. ல்ஶனரனம் ஶதச்ைறஶன குந்றிட்டரர்கள். 
 
‚ன்ஷண டுத்ர்? ன்ஜறணிரிங்ஶகர?‛ ைஸ்ற னெத் வதண் றனகம் 
ஶகட்கறநரள். அள் ரனடனும் ைட்வடன்று தக்கம் திடித்டக் வகரள்றரள். 
 
‚இல்ஷன, னள்ஷப டரக்குத்ர் தடிப்னக்கும் ஶதரக ஶடம் ண்டு இஞ்ைறஷண 
வைரல்னறத் றரிஞ்ைரன்…‛ னத்றன் குனறஶன வ்ிப் வதனஷனேம் 
ண்டில்ஷன. னறரகச் ஶைர்ந்டள்ப தத்றன் வைனக்கு டபி கூட 
இல்ஷன. 
 
ைந்றஶைகத்ரர் றுதக்கம் றனம்திப் தடுப்தரண அதித்டடன் 
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னறகறன்நரர். ணம் னத்ஷப் தற்நற றஷணவுகபிஶன வரய்த்டச் 
சுிக்கறன்நட. 
 
‚கஷடப்தக்கரரிள்‛ ன்று ைரம்தைறத்ரர் ைறந்ற சுடுவைரற்கள் னத்றன் 
ரரஷ வகுரகத் டன்னறுத்றட. அன்று வரடக்கம் அள் ரரக 
அஷனந்ட, ன் கறக்குக் குடும்த ரழ்க்ஷக என்று குரிச் வைய்ட 
ிட்டரள். ைறன்ண ட வரடக்கம் ல்வட்டித் டஷநரனஷட 
கஷடிஶன ஶஷன வைய் அரஷப் ஷதன் ஶைரசுந்த்ஷக் 
ஷகப்திடித் ரைற, அள்பிக் வகரடுத்ட. றனச்ைற தடீிக் வகரம்தணிக்கு ஜன்ைற 
டுத்ட ஆம்தரணட அனுஷட ணி ிரதரம். இன்று இங்கு என 
கஷட, குனரகனறல் இண்டு கஷடகள், வகரறேம்தில் தடீிதக்டரி, 
கறபிவரச்ைறில் வள்பரண்ஷப் னற, ந்ட வனரநறகள் ன்று வைல்ம் 
வதரங்கற றகறன்நட. ‚னபினேனண்ஷட‛ ிரதரனம் உண்டு ன்று ஶதைறக் 
வகரள்கறநரர்கள். கரகம் குந்றஶ ரடு ைரகப் ஶதரகுட? வைன்ந ஆண்டு 
அனக்ஶக ஶஜ.தி. தட்டனம் கறஷடத்றனக்கறநட! 
 
‚ஏவஷ, அர் ரர ிரத்ரன் வகரறேம்னக்குப் ஶதரினக்கறநரர். 
ன்ணரன் அள்பிக் குிச்ைரறம் டீ்டுச் ஶைரறுக்கும் ண்ிக்கும் 
வதரைறப்தில்ஷன. அந்ரிச்ஷை ைலிவஷ..‛ 
 
‚னம் உண்ஷிஷன ைலஶிரன். இல்னரட்டில் ன்ஷணக் கட்டிக் 
வகரண்டுரஶண கஷ்டப்தட்டினப்தரள்? அறக்கு ரறம் கடுன்கள். 
ஆஷைக்குக் கூட என வதட்ஷடில்ஷன. அறக்கு ல்னரம் வதண்கபரகப் 
திநந்றனந்ரறம் கஷனய்ில்ஷன. வநறச்ைறப் தரர்த்ட ல்ன ரப்திள்ஷப 
டுக்கறநடக்கு ஶண்டி கரசு இனக்கு. ணக்கு ல்னரம் வதரடின்கபரகப் 
திநந்ரறம் ன்ண னண்ிம்? ைலணிஶரஷட றல், ன்ஷணப் ஶதரனக் 
கறபரக்கரகு ன்றுரஶண வைரல்னறினப்தன்? இந் டீும் பவும்! 
கரடஷனந் னனரட்டம் இந் ஷபஷ ரடி றனக்கறஶநன். ைஸ்ற 
வகரண்டு ந்டகள் ைறன ஈட்டிஷன கறடக்கு. அடகஷப ீட்டரறம் ஶகரத் 
டண்டபிஷன என பவும், ஶதபவுக்கு என டீும் கட்டிக் குடுக்கத்ரன் 
ஶறும்… 
 
தத்ட ன ஶைர்ிஶமரட ஸ்வதல் கறஶடிற்குப் ஶதரஶகக்கறள்ஷப 
ல்னரத்ஷனேம் வட்டிப் னபக்கனரம் ண்டுரன் றஷணச்ைன். ரன் 
கறபநறக்கல் ஶைர்ிமறஷன ஶைர்ந்ட வகரட்டப்வதட்டிச் ைம்தபத்ஶரஷட 
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ைரபித்ட ஶதரஶனரன் டக்குட. ைசுவுக்கு ன்ண வரினேம்? 
திள்ஷபறக்கு ன்ண ிபங்கப் ஶதரகுட? தரம், அடகறம் ஶர 
அந்ஸ்ஷப் தற்நறப் வதரிைர றஷணச்சுக் வகரண்டினக்குடகள்…‛ 
 
கரனறன் வல்னற உர்ச்ைறகள் ன்ந தஷ றஷணவுகஷப அஷைஶதரட்ட 
ைந்றஶைகத்ரர் னத்றனர்ரண ஶனரகரனே ிைரஷில் இநங்கற 
ணத்ஷப் னண்ரக்கற அப்தடிஶ டெங்கற ிட்டரர். 
 
ிறத் வதரறேட, ள்பிைரக என ி ஶரட ரம் டெங்கற ிட்டஷ 
அர் உர்ந்ரர். ஷக கரல்கஷப அனம்திக் வகரண்டு ஶீர் குடிக்க 
ந்ர்ந்ரர். ைஸ்ற ரைவள்பிக்கறங்ஷகக் வகரடுத்ரள். ‚ரர் ந்ட?‛ 
ன்று ஶகட்கரஶனஶ ைரப்திடத் வரடங்கறணரர். 
 
‚னத்றன் சுதரத்ஷப் ஶதரனஶ கறங்கும் இணிக்கறநட‛ 
 
‚ஶகட்டிஶபய்ர… இண்ஷடக்கும் ரஷபக்கும் உஷன ஷக்கக் கூடரரம். 
ரஷபண்ஷடக்குத்ரன் ல்ன ரபரம்…‛ 
 
‚வகரறேம்திஷன இனந் உக்குவஷ உந்ப் தஞ்ைரங்கபங்கஷபப் தரக்க 
ல்னரத் வரினேட ஶதரன…‛ 
 
‚னக்கரரன் வைரன்ணர. இண்ஷடக்கும் ரஷபக்கும் ரஶண ைஷச்சு 
அனுப்தப் ஶதரநட ண்டும் வைரன்ணரவு. ரன் ஶண்டரவண்டு வைரல்னவும் 
அ ஶகக்கறநரவு இல்ஷன…‛ 
 
‚ஏஷ உணக்கும் இஞ்ஷை டஷடச்சுக் கறேத்ரஶண வண்டு ரறம் 
ைரிரப் ஶதரகும்‛ 
 
‚னக்கர ங்கரண னுற.. வதரடிறம் அப்திடித்ரன்‛ 
 
‚ரன் வகரஞ்ை ஶம் றத்றஷ வகரள்றநத்டக்குள்ஷப ீர் ஊனனகவல்னரம் 
அநறஞ்ைறட்டீர்‛ ன்று ைறரித்தடி ஶீஷக் குடித்ட னடித்ரர். 
 
‚ரன் எனக்கர ஶனற அஷடக்கறந ரகப்தஷணப் தரர்த்றட்டு ரநன்‛ 
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னம் னற்நத்றல் றன்று ைறரிக்கறநரள். அனம் தறறக்குச் ைறரித்ரர். 
 
‚ணைர இள் என னுறனேந்ரன், என டிவுந்ரன்‛ 
 
ரகப்தனும் ைறன்ணனும் ஶனறஷடக்கறநரர்கள். வகரல்ஷன ஶனற ைறன்ணன். 
ிடிற்னநம் ந்ர்கள் அஷண அஷடத்ட னடித் திநகுரன் 
ைரப்தரட்ஷடப் தரர்த்ரர்கள். 
 
வில் நத் வரடங்கறட. னத்றன் பவுப் தக்கத்ட ஶனற 
திரிக்கப்தட்டட. அஷடப்ன ஶஷன ஆம்தரகறட. ைந்றஶைகத்ரர் கூட 
ரட றன்று ஶஷன வைய்கறநரர். ‚கட்டுக்ஶகரத்டக்‛ வகரடுக்கக் கூட ஏர் ஆண் 
திள்ஷப இல்ஷனஶ. 
 
ஶைரட்ஷடக்குப் திநந் வதரடின் னத்றன் இடுப்திஶன குந்றினக்கறநரன். 
 
‚டுரஷன என வதரட்டு ஷச்சு அஷடனேங்ஶகர. னள்ஷப குட்டிள் ஶதரய் 
ட்டும்‛ ன்று னம் வைரல்றகறநரள். 
 
அந்ப் வதரட்டிஷண அஷடத்ட ன் கணின் ரழ்ஷக் கரப்தரற்றுரக 
ைரம்தைறத்ரர் றஷணத்ரர். 
 
வதரட்டுகள் உநவுக்கரண ரைல்கள். உநவுகஶப… அன்று னத்றன் அகறஶன 
அர் ணம் அஷனந்ட. இன்று – அறஷட ஆறஷிஶன என கணவும் 
சுகனம் இனப்தஷ உர்கறநரர். அந்ச் சுகத்றல் வஞ்ைறஷன ஷத்டச் ைலழ் 
ஷத்ட ிட்ட ைறநரம்ஷத ைந்றஶைகத்ரர் வடரக இறேக்கறநரர். 
 
இனதட னடங்கறக்குப் தின்ணர் ‚வதரட்டு‛ என்று ிடப்தட்டு ஶனற 
அஷடக்கப்தடுகறன்நட. 
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தசாகலனம் - தசா. ேர்ன் 

 
கற்தரஷநகபின் இடுக்குகபிறம் கூட ன் ஶர் தறத்ட ீனநறஞ்ைற ண் ீக்கற 
கரற்ஷநச் சுரைறக்கும் ஆத் வநறில் ஷன ீட்டி சுட்வடரிக்கும் அக்ணி 
ஜ்ரஷனின் சூரித் கறப்தில் உிர் வதற்று ன் இணம் வதனக்கும் 
இணினத்ற ன்னும் ர ஷனக்குள் ைறக்கறக் வகரண்டுரன் அந் இண்டு 
இபம் கறபிகறம் ஆணந்றத்டச் சுகறத்றனந்ண. கரற்நஷைிறம் ணங்கபின் 
கரந் வௌணத்றறம் இஷனகள் ைனைனக்கும் ரனரட்டிறம் றும் 
சீும் கரட்டுப் னக்கபின் வைௌந்ர் ரைஷணில் ரைறகபின் வன்னுர் 
ம்னகள் னஷடக்க கறஷபிட்டுக் கறஷப ரி, கரற்நறல் உறனம் னக்கவபணப் 
தநந்ட உல்னரைரய் ஆணந்க் கூத்ரடிக் கபித்றனந்ண, அந் இபஞ்ஶைரடிக் 
கறபிகள். உடற்சூட்டின் ககப்தில் றம் உஷநந்ட அடக்கள் இறுகறக் 
வகட்டிரகற உிர் வதற்று அஷைந்ட, ண் ீக்கற னஷபிடும் ிஷவணத் 
ஶரடுஷடத்ட சூரிணின் இற்ஷகச் சூட்ஷடப் வதறும் ஶட்ஷகிறம், 
ரின் னெச்ஶை கரற்வநண இனந் கம் ரநற உள்கரற்ஷந உந்றத் ள்பி 
வபிக்கரற்நறல் ஷன ீட்டும் னல் ஸ்தரிைத்றற்கரய் கரறஷக்கும் 
குஞ்சுகள் வதரரிக்க இடம் ஶடிப் னநப்தட்டண ஶஜரடிக் கறபிகள். 
 
ன் ம்ைத்றன் தரம்தரி றறஷ ீந னடிரல் கறஷபகபின் ஶல் 
கூடு கட்டி ரறேம் தநஷகஷபனேம், கறஷபகபினறனந்ட வரங்கும் கூடு கட்டி 
ரறேம் தநஷகஷபனேம் உரைலணப்தடுத்ற ிட்டு ப்வதரந்டகள் ஶடி 
ணங்கபின் னெஷன னடுக்குகள் ல்னரம் ஶடி அஷனந்ண. ஷனக் 
குஷககபின் கல் வதரந்டகள் ரநறத்ரன் ப்வதரந்டகள் உண்டரிற்று 
ஶதரறம். ரன் ஜணித் ரய் டீ்ஷட றஷணத்ட கரற்நறல் 
அஷடரபறட்டினந் றஷைில் தநந்ட இடந்ஶடிஷடந்ண. ன் ரய் 
டீ்ஷட அந் இடத்றல் கரரல் ிக்கறத்ட றன்நண. ன் டீு 
இனந்ற்கரண அஷடரபத்ஷஶ கரில்ஷன. றஷைரநற ிட்ஶடரஶர 
ன்று றஷகத்ட அஷடரபங்கள் ஶடிணரல் அஷடரபங்கபரக றன்ந 
ங்கஷபனேம் கரில்ஷன. ‚ஆகர... வ்பவு வதரி இன ம் ன் 
ரய்டீரினந்ட. வ்பவு உம், த்ஷண வதரந்டகள். தக்கத்றஶனஶ 
கூடரரய் கறஷப தப்தி வய்ில் னகஶ கரரல் ந்ஶனம் ீனக்குள் 
இனக்கறந ரறரிரண குபிர்ச்ைறில் அஷைந்ரடி தநஷகள் 
ல்னரற்ஷநனேம் ‘ர, ர’ ன்று ஷகஷைத்டக் கூப்திடும் றனரஷக 
த்ஷனேம் கரில்ஷன. ைந்ண ரைஷண ங்ஶக ஶதரிற்று? அடர்ந் 
ட்டினேம் ஶகரங்கும் திள்ஷப னடம் இனந் இடம் ட? ஆிம் ஷககள் 
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ிரித்ரற்ஶதரல் றன்ந ஶக்கு ங்ஶக ஶதரிற்று. ன் ரய்டீ்டில் 
ரைற்தடிஶதரல் வதரந்றன் அடிில் இனந் வதரி கடில் றன்றுவகரண்டு 
இஷனைட்டி ன் ரின் அனகும் ங்கபின் அனகும் வ்பவு கச்ைறரய் 
வதரனந்ற னெடும் இஷகஷப அனகு ரற்நற தின் ினட்வடணப் தநந்ட 
கரற்நறல் கனக்க த்ஷண ஶரரினந்ட. அம்த்றன் கட னற்நறப் 
தறேத்ட வடித் தனரின் த்ஷ இந் ரைற உஶ றினனறஶ. 
உிர்ப்தித் னறர அத்ஷண ங்கஷபனேம் உள் ரங்கறக் வகரண்டு ப்தம் 
ிட்டட? கடுகபவு ிஷஷனேம் வதரி ரக்கற ணரக்கும் ண் 
றச்ைரய் ிறேங்கறினக்கரட. ண் ிறேங்கும் ைனகுகள் கூட உரகற 
உிர் வதற்று ரய்த்ரஶண வபினகறநரட. அப்தடிவணில் இந் 
ங்கள் ங்ஶக ஶதரய் எபிந்ட வகரண்டண. வதன வனப்தில் கனகறினந்ரல் 
டம் ங்ஶக. ைரம்தஷனனேம்கூட உரக்கற வைடிகறக்கு அபித்ட ன திஞ்சு 
கரய் தம் ிஷவண ைகக்ச் சுற்ைறின் ிறக்கு ண் ரஶண ஆரம். 
அப்தடிினக்க ண் றச்ைரய் ிறேங்கறினக்க னடிரட.‛ 
 
கணிந்ட கரம்தறுந்ட ஷில் ிறேம் ிஷ சுந் தங்கஷப ஷகஶந்ற 
ரங்கறக் வகரள்றம் ண்ஶதரல் ன் உடறக்குள் சூல் வகரண்ட தங்கஷபப் 
தத்றரய் இநக்கற ஷக்க இடம் ஶடிஷனந்ண கறபிகள். ஷ 
ஶகங்கஷபச் சுந்டவகரண்டு ணவல்னரம் அஷனனேம் கரற்ஷநப் ஶதரல் 
அஷனந்ண கறபிகள். ைரகற கறடு ட்டி ஷ றண்டு னடினேறர்ந்ட 
றேக்ஷகரகற சுனக்கங்கள் கண்டு வதரந்டகபரகறப் ஶதரண ங்கள் 
ணவங்கும் ஶடினேம் கண்ில் தடஶ இல்ஷன. ரகங்கள் உனர னம் 
ஷில் ன் ிஷஷ ிஷக்க னடிரட. வன் தங்கஷப ட்டுஶ 
வகரத்டம் வைவ்னகறணரல் ப்தட்ஷடகஷபக் குஷடந்ட வதரந்டகள் 
உண்டரக்க னடிரட. கறபிகபின் அனகுகறம் தறேத்டத் வரங்கும் 
தங்கறம் வவ்ஶநல்ன. ரய்ிட்டுக் கநரல் ஊஷரய்ச் சுற்நற 
ணங்கஷப ட்டறட்ஶட கரனங்கடந்ட ஶதரணட. இணிஶல் என ரள் 
ரறத்ரல் கூட ன் ம்ைம் ஷில் ிறேந்ட டிந்ட ஶதரகும். 
ிஷஷப் னஷ்திக்கும் னகறக்கு னட்ஷடஷப் னஷ்திக்கும் கஷன நந்ட 
ஶதரணட. ிஷஶறு, னட்ஷட ஶநர? ிஷக்குப் னற, னட்ஷடக்குப் 
தநஷ. அப்தடிரணரல் னறனேம் தநஷனேம் என்றுரஶண. 
 
கணத் ிற்நறன் சூல் ிட்ட, ணத்ஷ நந் வதண் கறபி ைறநகடித்டப் 
தநந்ட வகு டெம். ஶைரகத்றல் னகஞ்சுபித் ஆண் கறபிின் இனரஷ, 
ப்வதரந்ட கண்ில் தடஶில்ஷன. கறடு ட்டி ஷம் தரய்ந் 
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வதரந்டகள் உள்ப னெத் ங்கஷபக் கரஶில்ஷன. ங்கபற்று 
வைடிகபரகறப் ஶதரண ணங்கள். தல்ஶறு னர்கபின் வைௌந்ர் றநங்கறம் 
ங்கறம் அற்ந ணம். தங்கபின் ரைஷணகள் இல்னர ணம். கூட்டங் 
கூட்டரய்த் றரினேம் கரட்டு றனகங்கபற்ந ணம். 
 
வகு ஶம் தநந்ட இநக்ஷக ஏய்ந்ட வட்ட வபிில் எற்ஷநரய் றன்ந 
வரட்ஷடப் தஷணத்றன் உச்ைறில் அர்ந்ட ட்டிப் தரர்த்ண. வைத் 
தணஞ்ைறரய்கள் உள் ிறேந் ஆப் வதரந்ட வதண் கறபி உள்ஶப ஶதரய் 
னடங்கறக் வகரண்டட. வரட்டப் தஷணின் உச்ைறினறனந்ட ஆண் கறபி 
கறேத்டனட்டிப் தரர்த்ட. கண்வட்டும் டெம்ஷ வட்டவபி. 
 
வரட்ஷடப் தஷணஷ எட்டிச் வைல்றம் ஶைற வடுஞ்ைரஷன. ஏரல் 
ஶகட்கும் ரகண இஷச்ைறம் யரன் ைத்னம். தக்கத்றஶனஶ 
ைரஷனஶரக் ஶகண்டீன், இவு தகல் ந்ஶனம் எபி வள்பத்றல் றக்க 
ைத்ரய்க் கூச்ைனறடும் ஸ்டீரிஶர ைறணிரப் தரடல்கறம் னஷக கக்கும் 
உர்ந் குரனேம், கரற்நறல் தி னம் ிைறத்றரண திரிரி 
ரைஷணஷனேம் ரகணங்கள் கக்கறச் வைல்றம் டீமல் வதட்ஶரல் னஷக 
ரற்நத்ஷ சுரைறத்ட னகஞ் சுபித்ட ஆண்கறபி. தநந்ட ந் கஷபப்னத் 
ீ ரகம் ிக்கப் தநந்ட வபிில் வைன்நட ஆண் கறபி. ஷனனிகள் 
வகரட்ட ைறற்ஶநரஷடகபில் தரம்தின் வபிரய், சுஷ வகரண்டு தரய்ந்ட 
னம் கண்ரடித் ண்ரீ் ஶடி அஷனந்ட. டெத்றல் வரிந் குபத்றல் 
ரப் தநந்ட உற்றுப் தரர்த்ட. எர்க்ரப் கறவுகள் ஶைர்ந்ட ண்வய்ப் 
தடனம் றக்கும் கனஷ றநத் ண்ரீின் ரற்நம் திடிக்கரல் தநந்ட 
ஶதரணட. ைரஷனஶரக் ஶகண்டீணினறனந்ட வபிஶநற கறடங்கறல் வதனகறக் 
கறடந் ீன் வைறல்கள் றக்கும் ண்ரீில் என வகரக்கு றனக்கக் 
கண்டடம் கறபி தநந்ட ஶதரணட. டெத்றல் டுக்கரட்டில் தம்னவைட் கறற்நறன் 
உப்னத் ண்ரீ் ரய்க்கரனறல் வரண்ஷட ஷணத்டப் தநந்ட ந்ட. 
 
வரட்ஷடப் தஷணின் உச்ைறில் உட்கரர்ந்ட ட்டிப் தரர்த் ஆண் கறபிின் 
னகத்றல் இபஞ்சூட்டின் வக்ஷக தடிந்ட. ஆண் கறபி னரிந்ட வகரண்டட. 
ைரஷனஶரக் ஶகண்டீணில் ரங்கறச் ைரப்திட்டுிட்டு தஸ்மறன் ஜன்ணல் 
றஶ நறந் வதரட்டனங்கபில் எட்டிினந் திரிரித் டகள்கஷபனேம் 
னபிஶரஷப் தனக்ஷககஷபனேம் வகரண்டுஶதரய் இஷரகக் வகரடுத்ட. 
ைறன ஶம் ஆண் கறபி னட்ஷடகறக்குக் கரல் கரக்க வதண்கறபி ந்ட 
ஶகண்டீணில் ைரப்திட்டுிட்டு ஶதரணட. எனரள் ரஶர ச்ைறஷனில் 
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ைறப்தரய் தங்கள் கறடக்க, கறபி ைந்ஶரத்டடன் ஆனரய் வகரத்றத் 
றன்ணப் ஶதரணஶதரடரன் வரிந்ட. அந்ப் தம் ஶவநந் 
உிர்ப்திரிகறஶ றன்ணர, ணிர்கள் ட்டுஶ றன்கறந க்கரபிப் 
தவன்று. ரற்நஷடந் கறபி என குந்ஷ ஶகரதத்றல் ிட்வடநறந் 
கரய்ந் வரட்டித் டண்ஷடத் டெக்கறக் வகரண்டு தநந்ட. எனரள் தரனறீன் 
ஷதின் வகரஞ்ைம் ீம் இனந் ண்ஷீ ரஶர டெக்கற நற, வரண்ஷட 
ஷணக் குடித்ட ரகம் ீர்த்ட. என ஶஷப அண்ரந்ட குடிக்கும் 
ஶதரஶர அல்னட திபரஸ்ட்டிக் ஷதஷ தல்னரல் கடித்டக் கறறக்கும் ஶதரஶர 
ஷக நற ிறேந்றனக்கனரம் இல்ஷனவணில் ந்க் குந்ஷரட 
ஶகரதத்றல் ன் அப்தர அம்ர ீட நறந்ட குநற நறக் கலஶ 
ிறேந்றனக்கனரம். 
 
இில் ந்ஶனம் கண்கஷபக் கூை ஷக்கும் ரகணங்கபில் 
வபிச்ைங்கறம் இஷடிடரட ஶகட்கும் இஷச்ைல்கறம் ஶதரய் அனறும் 
யரன் ைத்ங்கறம் ஶகண்டீன்கபில் அனறும் ஸ்தகீ்கரின் ஏனங்கறம் 
டெக்கத்ஷ நக்கடித்ண. கரய்ந் தஞ் ைறரய்கபின் உறுத்ல் ஶறு. 
ஆணரறம் வரம்தவும் தனறுத்றட ஏரல் எனறக்கும் யரன்கபின் 
ைத்ம்ரன். ணத்றல் ப்ஶதரரட ரஷணஶர ைறங்கஶர னனறஶர 
அல்னட இடிஶர றன்ணஶனர வதரி ைத்த்ஷனேம் தத்ஷனேம் 
உண்டுதண்டம். அந் தம் ைத்றல் இண்டுரள் கூட நக்க 
னடிரல் அடிிற்ஷநக் கனக்கும். ஆணரல் இங்ஶகஶர என றறம் 
நரல் தங்க ைத்ம். ைத்ஶ ரழ்க்ஷகவன்நரகறப் ஶதரிற்று 
கறபிகறக்கு. என ரள் ைறன ித்றரைரண ைத்ங்கள் ஶகட்கவும் இன 
கறபிகறம் ஆனரய் தஷணஶல் றன்று ட்டிப் தரர்த்ண. டெத்றல் ைறன 
ில்கறம் இன்னும் ைறன குில்கறம் என னநரக் கூட்டனம் இனக்கக் 
கண்டு ைந்ஶரரய் வதரந்டக்குள் ஶதரய் னடங்கறக் வகரண்டண. தஷட 
தஷடரய்ச் வைன்ந ைறட்டுக் குனிக் கூட்டம் வரட்ஷடப் தஷணஷ எட்டிப் 
தநந்ட. 
 
எவ்வரன டஷனேம் ன் குஞ்சுகறக்கு இஷனைட்டும்ஶதரட அன் ரய் 
தரஷரண கறகலகல ைத்த்ஷக் குஞ்சுகள் ஶகட்கிடரல் ரகணங்கபின் 
யரன் ைத்ம் ஶவனறேம்தி அனக்கறட. வரண்ஷட னறக்கக் கத்றனேம் 
ன் ரய் தரஷஷ குஞ்சுகபின் கரடகபில் ஶகட்கஷக்க னடிரல் 
ரய்க்கறபிகள் இண்டும் வரண்ஷட நண்டு ஏய்ந்ட ஶதரிண. ன் 
ம்ைத்றன் தரம்தரி றநம் ரநற குஞ்சுகள் கறபிப்தச்ஷை றநறந்ட 
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வைம்தச்ஷைரய் பர்ந்ட கண்டு ரய்க்கறபிகள் இண்டும் என்ஷநவரன்று 
ஆச்ைரிரய்ப் தரர்த்டக் வகரண்டண. ன் குஞ்சுகள் றேப்னம் ைத்ம் 
ரகணங்கபின் யரன் ைத்ம் ரறரி எனறக்கக் கண்டு இன கறபிகறம் 
தநறத் டடித்ண. தஸ்மறன் ஜன்ணல் ற ிட்வடநறந் அஷக் வகரய்ரப் 
தத்ஷ ஆஷைரய் வகரண்டு ந்ட ஊட்டிட ரய்க்கறபி. தங்கபின் 
ரைஷணநறர னைறநறர குஞ்சுக்கறபி டெ.. வன்று டப்தி 
உறழ்ந்ஶதரட ரய்க்கறபிகள் இண்டும் கண்ரீ் ிட்டு அறேண. 
 
வகரஞ்ை ரள் கறத்ட ரகணங்கஶப ர றற ஶ இஷடவபிில் 
வரட்ஷடப் தஷணினறனந்ட யரன் ைத்ம் ஶகட்கவும் ைறன ஶதர் ஶதய் 
ன்நரர்கள். ைறன னடங்கறக்கு னன் என்ஶநரவடரன்று ஶரற வரறுங்கறச் 
வைத் டிஷர்கபின் ஆி தஷணில் குடிஶநறிட்டட ன்நரர்கள். 
ஶதய்கள் ரைஞ் வைய்னேம் வரட்ஷடப் தஷணஷ டெஶரடு வட்டிச் ைரய்த்ட 
ஶதய்கபின் அறினறனந்ட ங்கஷபக் கரப்தரற்நறக் வகரண்டரர்கள். 
அற்கப்னநம் ஜணங்கள் தற்று டரடிணரர்கள். கரற்நறல் ைறநகஷைத்டப் 
தநந்ட குஞ்சுக் கறபிகஷபக் கூட்டிக் வகரண்டு ணம் ஶைர்ந்ண ரய்க்கறபிகள். 
ங்கள் குஷநந்ட வைடிகள் றஷநந்றனந் ணம் இப்ஶதரட வைடிகள் 
குஷநந்ட வகரடிகள் றஷநந் ணரய்க் கரட்ைறபித்ட. கறபிகபின் 
ித்றரைரண யரன் அனநனறல் ணம் டுங்கறட. அனகனஶக ைறக்க 
றர்ப்தந்றக்கப்தட்ட ைறங்கங்கறம் னனறகறம் ைறனறர்த்டக் வகரண்டண. 
என்நறவண்டரய் உிர் ரறேம் ரஷணகள் டம்திக்ஷககள் டெக்கற றண்டு 
றன்நண. ரணத்றனறனந்ட ஏரல் ஶகட்கும் யரன் ைத்ம் ணவங்கும் 
றவரனறத்ட. ன் ம்ைத்றன் ைரதம் ன்வநண்ி ரய்க்கறபிகறம் ஏடிப் 
தடங்கறக் வகரண்டண. 
 
குஞ்சுக்கறபிகள் இண்டும் ித்றரைரண ம், சூல், இஷகல் கண்டு 
னகஞ்சுபித்டக் கஷனஶரடினந்ண. தம் வகரத்றத் றன்ணவும், றரிின் 
கண் னன்ணரஶனஶ த்றன் இஷனர ரநற ப்திக்கவும் வரிரல் 
ஏரல் யரன் ைத்த்ஷ எனறத்டத் றரிந்ண. எனரள் இச்ைற த்றன் 
உச்ைறில் றன்று இண்டு கறபிகறம் தனரய்க் கத்றண. டுக்கரட்டுக்குள் 
ஶைற வடுஞ்ைரஷனில் ரகணங்கள் எனற றேப்திக் வகரண்டு ஶதரஷப் 
ஶதரல் ிடரல் யரன் ைத்ம் ஶகட்டட. றடீவன்று றர்றஷைினறனந்ட 
தக்கத்றஶனஶ ில் ண்டிவறேப்னம் தங்கரண யரன் ைத்ம் 
ஶகட்கவும் கறபிகள் இண்டும் வௌணிரய் றன்று கணித்ண. ில் 
ண்டிின் யரன் ைத்ம் ங்கஷப ஶரக்கற றக அனஶக வனங்கற ந்ட. 
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ீண்டும் கறபிகள் உற்றுப் தரர்த்ண. ங்கஷப ஶரக்கற இண்டு ில் 
குஞ்சுகள் கூிக் வகரண்ஶட னஷக் கண்டற்நண. 
 
ணவங்கும் தஸ் யரன் ைத்னம் ில் யரன் ைத்னம் ிடரல் 
ஶகட்கத் வரடங்கறண. ைறன ரள் கறத்ட டுணத்றல் ஆஷனச் ைங்கறன் 
தங்கச் ைத்ம் ஶகட்டட. ல்னரப் திரிகறம் உற்றுப் தரர்த்ண. 
குிவனரன்று கூிக் வகரண்டு ஶதரண ைத்ட. ைறன ஶம் றறன்கள் ஏடும் 
தரக்டரிச் ைத்ங்கூட ஶகட்கத் வரடங்கறட. தல்ஶறு ரகணங்கபின் 
தரக்டரிகபின் ிிரண தங்கச் ைத்ங்கள் ணவங்கும் எனறக்க 
ணம் சுனங்கறக் வகரண்ஶட ந்ட.  ணத்றன் வைௌந்ர்ம் குஷநந்ட 
ிகரம் குடி வகரண்டட. கஷடைறரய் தஷடதஷடரய்ப் தநந்ட ந் 
ைறட்டுக்குனிகள் ஊைறப் தட்டரசுகபரய் வடித்டச் ைறநறச் ைத்வறேப்தி 
க்கறஷபகறக்குள் ஷநந்ட வகரண்டண. ன் வைிப்தஷநகள் கறறந்ட 
ஊஷரகறப் ஶதரண ணம் ரபரட்டத்றல் சுண்ரம்னக் கரபரைனரய் 
ரநற அக்ணிரய் கறத்ட. ணத்ஷத் ஶடிஷனனேம் ஞ்ைற தநஷகள் 
றேப்னம் தனிரண யரன் ைத்ங்கள் ட்டும் ிடரல் ஶகட்டுக் 
வகரண்ஶடினக்கறன்நண ணங்கஷபனேம் கடந்ட. 
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ஒபே ேிபேதணின் கதே - ப. சும்புயிங்கம் 

 
தரட்டி ன் அந்றக் கரனத்றல் இந்த் றனஷில்ரன் ரள் னரவும் 
இனந்ரள். னறல் வல்றக்குக் கஷப தநறக்கும் வதரறேட ஶரஷக அள் 
கண்ில் இடித்ட. தரர்ஷ ஶதரய்ிட்டட. கண்ட வரிர தரட்டி இந்த் 
றனஷஷக் கரத்டக் கறடந்ரள். 
 
ரத்ர வரம்த கரனம் இந்த் றனஷில்ரன் தடுத்டக் கறடந்ரர். அர் 
னடகுப்னநம் ைஷில் னண் ஷத்ட. னண்கபில் னறே வபிந்ட. ட்ஷடப் 
தரம் ற்நற ரட்டு ண்டிஷத் ரத்ர ஏட்டி ந்ரர். என ஏஷடில் 
ண்டி கிழ்ந்ட. ரத்ரஷ இன்னும் என ண்டிில் டெக்கறக்வகரண்டு 
ந்ட இந் றனஷில்ரன் கறடத்றணரர்கள். உஷடந் றம்னகள் 
ரத்ரவுக்குச் ஶைஶ இல்ஷன. 
 
அம்ரஷனேம் இந்த் றனஷில்ரன் கறடத்றணரர்கள். அள் கறேத்றல் 
கறடந் ங்கச் ைங்கறனறஷ அப்தர ிற்நவதரறேட அம்ர ைகறத்டக் 
வகரண்டரள். அள் கரறல் அகரகத் வரங்கறக்வகரண்டினந் ஷகஷ 
அப்தரிடம் கற்நறக் வகரடுத்ஷ அபரல் ரங்கறக் வகரள்ப னடிஶ 
இல்ஷன. னெபிக் கரஶரடு அள் ப்தடி ஊனக்குள் டப்தரள். 
ஶரட்டுஷபில் என சுனப்தரங்கிில் டெக்கறல் வரங்கற அம்ஷஷ 
இந்த் றனஷில்ரன் கறடத்றணரர்கள். 
 
அப்தர இந்த் றனஷில்ரன் ப்ஶதரடம் தடுப்தரர். குபிர் அன்ஷநக்கு 
அறகரக இனந்ட. உச்ைந்ஷனில் இனந்ட உள்பங்கரல் ஷ ல்னர 
னெடிப் தடுத்றனந்ரர். ைலக்கறம் றேந்டிடுகறநர் அப்தர. அப்தர ஶல் 
வில் அடிக்கறநட. அப்தர அப்தர ன்று கூப்திட்டு றேப்திஶணன். 
அப்தரஷத் வரட்டு உனட்டிப் ஶதரர்ஷஷ டுத்ஶன். அப்தர ஷன 
டண்டிக்கப்தட்டு ணிஶ கறடக்கறநட. 
 
றனஷ ஷில் கஷந்ட ஷஶரடு ஷரய் ஆகறிட்டட. 
 
இடிந்ட கறடக்கறந இந்த் றனஷஷனேம் டீ்ஷடனேம் ரங்கள் வகட்டுஶரம். 
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ஹார்தானிம் – தசறின் 

றப்திற்குரி றன . யைன் தண்டிட் (ட 43) அர்கஷப என 
ரஷனப்வதரறேறல்ரன் ைந்றத்ஶன் . வடி கட்டிடங்கறக்கு இஷடினரண 
குறுகனரண ைந்றல் டந்ட , வைங்குத்ரண ரடிப் தடிகபில் நற அந் 
ஶன்ணின் ரட அஷநஷக் கண்டுதிடித்ஶன். ‘யரர்ணி இஷைப்தள்பி’ 
ன்று றேப்தட்ட, கரய்ந் கம்த ரஷனிட்ட ிபம்தப்தனஷக இனந்ட . 
ரைனறல், இண்டு ஶய்ந் ப்தர் வைனப்னக ள் கறடந்ண . அஷநின் 
உள்பினந்ட ஊடதத்ற ரைஷணஶரடு யரர்ஶரணி இஷை ஶகட்டட. 

‚க்கம்.‛ 

தண்டிட் கண்கபரல் ன்ஷண அர்த்றிட்டு, யரர்ஶரணித்றல் ஊர்ந் ன் 
ில்கஷபத் பர்த்ற றறுத்றணரர் . அஷநவங்கும் இஷைின் அறர்வு 
தித் ிந்ட . தத்டக்குப் தணிவண்டு அஷந . ைகன ங்கறக்கரண 
வய்ங்கபின் தடங்கபின் கலஶ ஊடதத்ற னஷகந்ட வகரண்டினந்ட. 

‘றனைைறக் கத்டக்கடம்…’ 

’உட்கரனங்க. ங்வக இனந்ட ர்ரீங்க?’ 

‘ைறைங்ஷகனினந்ட..’ 

அட ில்கள் ைப்றல்னரட யரர்ஶரணித்றன் ஸ்க்கட்ஷடகபின் 
ஶனரக ஶர ஶடுரகப் தரணித்ண. 

‘ம்.. வைரல்றங்க.. ங்வகனந்ட. ர்ஶன்னு வைரன்ணஙீ்க..’ 

‘ைறகங்ஷகின இனந்ட ர்ஶன். றனைைறக் கத்டக்கடம்னு ஆஷை.’ 

‘ன்ண தண்ிட்னக்கலங்க..’ 

‘ஶன ஶடிட்டினந்ஶன்.’ 

’ரப றுரள் ….’ ில்கபில் ஶர கக்குப் தரர்த்ரர் . அஷ்டற, ண 
உடுகள் னடனடத்ண . ’ிரக்வக அரரஷை … அன்ணிக்ஶக 
ஶைர்ந்றடுங்க… றங்கள் ிரன் க்பரஸ் . ரம் வண்டு க்பரஸ் . இனடைறு 
னொதரய்.. ைம்தபம் ற்கணஶ றனைைறக் தடிச்ைறனக்கலங்கபர’ 
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‘இல்ன..’ 

‘டீ்ன ரரட தடிச்ைறனக்கலங்கபர’ 

‘இல்ன.. ரன் ரன் னல்ன…’ 

’ன் கத்டக்கறடடம்னு வஷணக்கறநஙீ்க’ 

‘கத்டக்கடம்னு ஆஷை’ 

யைன் தண்டிட் னன்ணஷகத்ரர். 

னம் றங்கள்கறஷினறனந்ட குப்னக்கு னரகச் வைரல்னற 
ிஷடவதற்ஶநன். ரன் அஷநஷக் கடந்ட ரடிப்தடிகபில் இநங்குஷகில் 
யரர்ஶரணித்றன் இஷை ீண்டும் திட . யரர்ஶரணித்றன் 
கட்ஷடகபின் ஊஶட ங்கற , ரி, ஊர்ந்ட, தின்ரங்கற ஸ்ங்கஷபத் 
ஶடும் அரின் ில்கள் ன் றஷணில் ந்ண. 

இனட்டத் டங்கறிட்டட . யைன் தண்டிட் , இனட்டத் டங்குகறந கறுப்ன . 
தரகர் ஶதரன டெக்கறச் ைலி ஷனனடி . ீர்க்கரண ைறநற கண்கள் . 
ீஷைில்னரல் சுத்ரக றத் னகம். இஷைக் கஷனஞனுக்குரி ஶஜஸ். 

வரட்ஷட ரடிில் வறுஶண ஶகங்கள் தரர்த்டக் கஷனனேம் ன் ரஷனப் 
வதரறேடகள் இணி யைன் தண்டிட்டின் ஸ்ங்கபரல் றஷநனேம் ண 
றஷணக்ஷகில் உற்ைரகரக இனந்ட. 

றங்கபன்று இஷைகுப்னகுப் ஶதரகறஶநரம் ன்தஶ ணக்குள் றகுந் 
தைத்ஷ அபித்ட . இண்டு ீப அன்னொல் ஶரட்டுக்கள் ரங்கறக் 
வகரண்ஶடன். 

அன்று டுத் றல் ஶறம் இண்டு ஶதர் ீப ஶரட்டுக்கறடன் 
கரத்றனந்ணர். ஆைறரிர் அர்கறக்கரண குப்ன னடினேம்ஷ ன்ஷணக் 
கரத்றனக்கச் வைரன்ணரர் . தக்கத்டக் கட்டிடத்றனறனந் ஶதக்கரிில் இனந்ட 
வரட்டிகள் னறுகும் ரைஷண இ ரய் இனந்ட . தச்ஷை றந வக்மறன் 
உஷநிணரல் னெடப்தட்டு ஏத்றல் இனந் யரர்ஶரணித்ஷ எனர் 
டுத்டக் வகரண்டரர் . அப்ஶதரடரன் கணித்ஶன் . அந் அஷநில் 
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வரத்ம் னென்று யரர்ஶரணிங்கள் இனந்ண . யைன் தண்டிட்டின் 
யரர்ஶரணிம் ட்டும் வதரிட. 

‘ஜண்ஷட ரிஷை ரைறங்க…’ 

மம ரிரி கக  … ணத்டங்கற யைன் தண்டிட் கரட்டும் ில் 
அஷைிற்கும் ஷகட்டுறக்கும் ற்த ஶகம் இல்தரய்க் கூடி .. சுந்ற 
றணக் வகரண்டரட்டங்கபில் ைறறுறகள் டணரடுஷகில் அர்கள் ஷகில் 
இனக்கும் ண் ண்ரண ரிப்தன்கள் கரற்நறல் அஷனஷப் ஶதரன … 
ஸ்ங்கபின் ட ணம். அஷன அஷனரய் றன்ைரம் ஶதரன அஷநில் 
தவும் இஷை அறர்ில் அந் இடஶ ணக்கு அற்ன உனகம் ஶதரன 
இனந்ட. அர்கள் ரைறத்ட னடித்டம் அறர்வுகள் ிந்ட வௌணம் 
கிந்ட. அர்கறக்கரண தரடக் குநறப்னகஷப றேச் வைரல்னறிட்டு 
ஆைறரிர் ன்ஷண அஷத்ரர். 

ணட ீப ஶரட்டிஷண ரங்கற னல் தக்கத்ஷத் றநந்ட , கண்கஷப னெடிப் 
திரர்த்றத்டிட்டு, வதரிரக திள்ஷபரர் சுற ஶதரட்டு ன் வதஷ 
வகரட்ஷட றேத்றல் றேறணரர். 

அஷந றைப்ரய் இனந்ட. 

கற்கரனத்றல் இடுகரட்டில் கறடந் றம்னகஷப ஊற , ைப்ங்கஷப றேப்தி 
கஷினறனந்ட டங் கறணரர். ஶர்ந் கஷனஞணின் அடவுகஷபப் ஶதரன 
னகதரஷணகபரறம், ில் அஷைவுகபரறம் அர் ஶதைப் ஶதை 
ஆறணிணின் னஷஶடுகபில் கறடந் றம்னகபில் ண்டுகள் 
டஷபிட்டுப் தநக்க .. கரற்நறன் சுறப்தில் , ிைறநனறல்.. இணந்வரிர 
ஶைரகத்ஶரடு என குனறஷை னஷகவணச் சுன…  அஷந இனட்டிக் வகரண்ஶட 
ந்ட. ஸ்ங்கஷப ரைறத்டப் தகற அட கறுத் ில்கள் , கரற்நறல் 
கண்டக்குத் வரிர ஆர்ஶரணித்றன் கட்ஷடகஷப ரைறப்தட ஶதரன 
அதிித்ண. சூணிம் இல்னர இனண்ட ணத்டக்குள் ில்கள் 
அகவுகறன்நண. அறனறனந்ட மட்ஜம் . கறவௌஞ்ைப் தநஷகள் தரடுகறன்ந ண. 
றனர வபிச்ைத்றல் னெங்கறல் டபிர்கள் ஶடித் றன்ந கபிறுகள் தரஷநகபின் 
ஊஶட ன் இஷஷ ஆறம் சுகத்றல் திபிறுகறன்நண . ஸ்ங்கள் 
உிர்த்ட அஷைகறன்நண . ஷகனரத்றல் டணம் வகரள்பரட ைறணின் றே 
ஷனகபினறனந்டம் எவ்வரன தரடல் எவ்வரன கறில் . இஷைனணி 
ரணின் ஷீத் ந்றகள் ரரக அறர்கறன்நண. 
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ம ரி க  த  ற ண றே ஸ்ங்கள் . ஶங்கட கறின் தணிவண்டு 
ைக்கங்கள். ஶபகர்த்ரக்கள். றேதத்றவண்டு ரய் . ஶகரடிக்கக்கரண 
குந்ஷகள். றனஷரநறன் திைன்ண ீறகபில் றரஷகரின் ம்னர 
அறர்கறநட. கரஶரிில் உறர்ந் ரகனறங் க னர்கள் உிர்த்டப் 
தநக்கறன்நண. ைறரர ைரஸ்றரிின் ஆனரதஷண . னத்டச்ைரற ீட்ைறரின் 
ஸ்க்கட்டு. தஷண ஏஷனகபில் டபைறரமரின் றேத்ரி கலநற கர்கறநட . 
ைபிரிஷை. யரர்ஶரணித்றன் ககக் குஷவும் என கரந்ர்க் 
குறரக… 

மரிக தர க தர தர 

கத றத க தக கரிம 

மர ற ீ த ர த தர தர 

க த ற த கதக க ரிம 

மர மர ற ீீத ரர த தர தர 

கத றத கதக கரிம… 

ரன் ீண்டஶதரட ணக்வகறஶ ரற்கரனற ட்டுஶ இனந்ட . ஊடதத்றின் 
னஷகஷபங்கள் சுன்று றரிறரிரய்ப் திரிந்ட வௌண ஆனரதஷணரய்க் 
கஷனந்ண. 

‘ஸ்ம் ரர; னம் திர 

ஸ்னம் ரபனம் கூடிக் கூடிப் திஷந்ட , ினகற, ஸ்தரிைறத்ட.. றேி 
அஷத்ட… டரி கரனத்றல் , ிபம்தி கரனத்றல் கரற்நறல் … கரற்றுக்குள் 
றகறேம் கனி . சூல் வகரண்ட கரற்று இஷைரகறநட . ற்நவல்னரம் 
உிர்திடிக்கரட றரிறரிரய்க் கஷனகறந ைப்ம் . கரற்றுரன் இஷை . 
கரற்றுரன் திரன் . இஷைரன் திரன் . இஷை கூடிணரல் றரணம் . 
இஷை கூடிணரல் ஞரணம் . வஜதம் ஶகரடி றரணம் . றரணம் ஶகரடி னம் . 
னம் வகரள் . த்னம், ட்ம், னொதகம், ஜம்தம், த்னனடம், அட, கம் ண 
றே ரஜகுரர்கள் . மட்ஜம், ரிதம், கரந்ரம், த்ம், தஞ்ைம், 
ஷம், றரம் ண றே ஶ கன்ணிஷககள் . றே ரஜகுரர்கபின் 
குறஷகள் எவ்வரன்றும் எவ்வரன னத்றல் குறத்ட னகறன்நண . 
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த்னம், அடக்னம், னகு, னறம், கரகதரம் ண ைப்க் ஶகரஷகள் . 
ண் ண்ரய் வரடுக்கப்தட்ட அட்ை ரஷனகள் . க்கத்றற 
க்கத்றற றற  றறவண.. கரற்நறன் னனணரகர அனொத வபிில் 
ரஜகுரர்கறம் ஶகன்ணினம் ரஷன சூ சும்ம் வகரண்டு சூடித் 
றஷபக்கறநரர்கள். 

ஸ்ம் ரர; னம் திர 

ஶகட்தஷ ல்னரம் ஸ்ம் .. ஶகட்தஷ ல்னரம் னம் . ஶற்கூஷில் 
ஷ வதய்கறநட . ைட்டச் ைட ைட்டச்ைட வண . றனனட ர பம். வதய்ட 
கஷபத் ஷ ரழ்ரச் ைனக்கத்றல் டபித்டபிரய்ச் வைரட்டுகறநட க 
ரபம். குந்ஷ னணகுகறநட . ந்த் ஸ்ரிில் ககம் . நீறட்டு 
அனறுகறநட. ரஸ்ரி ைஞ்ைரம் . ஷனக் கிநரய்த் றரிக்கறந ரறரி 
கரற்ஷந இஷைரய் வய்கறந ை ந்றம் , ைறத் ந்றம். கரடகள் உள்பன் 
ஶகட்கக் கடன் . இற்ந னடிந்ரல் அடரன் ஞரணம் . கரற்ஷநக் ஶகள் . 
ஶகட்கத் டங்கு.’ 

கரற்று னகத்றல் ிைறந ஶதனந்றன் ைன்ணஶனரம் அர்ந்ட ஊர் றனம்திக் 
வகரண்டினந்ஶன். கரற்நறறம் இட தணிக்கரற்று . தண்டிட்ஷடச் ைந்றத்றல் 
இனந்ட ன் சுரில் இறு கறினந் ைன்ணல்கள் ல்னரம் ரரகத் றநந்ட 
வகரள்ரக உர்ந்ஶன் . ணக்கரண கறஷகள் இஷைவண அறர்ந்ட 
அடங்குஷகில் ிரன் ந்றனந்ட. 

ைந்ண ஊடதத்றின் ரைஷண ஈஸ்ட்டில் னகறழ்த் வன் வரட்டிகள் 
ஏணில் னறுகும் ரைஷண. யரர்ணி இஷைப்தள்பி. 

‘க்கம்.’ 

ன் யரர் ஶரணித்றன் னன் அர்ந்ட இஷைக்குநறப்னகள் றேறக் 
வகரண்டினந் யைன்தண்டிட் றறர்ந்ரர். 

‘உட்கரனங்க.. என றறம்’ யரர்ஶரணித்றன் ஸ்க்கட்ஷடகபில் ந்ட 
ில்கஷபனேம் ிரித்ட , ைப்ம் ரல் வரட்டுத் வரட்டுக் குநறப்னகள் 
றேறக் வகரண்டு இனந்ரர் . அர் ஷனக்குப் தின்ணரல் ஞ்ைள் ைட்டறட்ட 
னம்னெர்த்றகபின் தடம் வரங்கறக் வகரண்டினந்ட. 

‘ஶதரண குப்னன டத்டண தரடத்ஷப் தடிச்சுப் தரர்த்ீங்கபர..’ 
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‘தடிச்ஶைன். வரம்த ல்னர இனந்டச்சு.’ 

‘க’ங்கந ஸ்த்ஶரட வதர் வைரல்றங்க’ 

‘கரந்ரம்’ 

‘ல்னட. மபி ரிஷைன திற்ைற வகரடு த்றனந்ஶன். தரடம் 
தண்ிட்டீங்கபர’ 

‘இன்னும் தண்ஷன..’ 

‘ன்… திற்ைற வரம்த னக்கறம் இல்ஷனர’ 

ன்ணிடம் யரர்ஶரணிம் இல்ஷன ன்தஷ அரிடம் வைரன்ஶணன். 

‘அணரவனன்ண.. எண்ட ரங்கறடுங்க . வதட்டி ஷகின இனந்ர ைரகம் 
தண் ைறர இனக்கும் . ஶதரகப் ஶதரக தரடங்கள் றஷநரப் ஶதரிடும். கல 
ஶதரர்டு கூட வதநகு ரங்கறக்கனரம் . னல்ன என வதட்டி தைர 
இனந்ரக்கூட தரத்ட ரங்கறடுங்க.’ 

ஶஷனில்னரல் குப்னக்கு னஶ ைறரண றஷனில் வதட்டி ரங்க 
னடினேவன்று ணக்குத் ஶரில்ஷன. 

’ைங்கலத்ஷ ‘யரம்’னு குரன்ன வைரல்னறினக்கும் . அணரன ங்க டீ்ன 
ன்ஷண ைங்கலம் கத்டக்க ிடன . அப்த தத்வரன்தட சு ணக்கு . 
ைலணிரம ைரஸ்றரின்னு என தண்டிர் . ீணரட்ைற அம்ன் ஶகரில் 
தக்கத்டன இனந்ரர். அனக்கு ைகன திிஷடனேம் வைஞ்சு கத்டக்கறட்ஶடன். 
ன் வைரல்ஶநன்ணர .. ணசு இனந்ர ரர்க்கம் உண்டு . ஞரணத்ஷக் 
வகரடுத்ன் அடக்கரண கனிஷ எபிப்தரஶணர? ல்னரம் வகஷடக்கும்’ 

அன்று ரரரப ரகத்றல் மபிரிஷைின் ீனள்ப தரடத்ஷ அர் 
வைரல்னச் வைரல்ன றேறக் வகரண்ஶடன் . அட யரர்ஶரணித்ஷ ன் 
தக்கம் றனப்தி ரைறக்கச் வைரன்ணரர். 

‘இட மட்ஜம் . மட்ஜத்டக்கு கட்ஷடில் . இடட ஷகில் வதல்ஶனரஸ் 
ஶதரட ஶண்டும் . இறனறனந்ட றேம்னகறந கரற்று யரர்ஶரணித்றன் 
உள்பஷநகள்ன ஶதரய்த் ங்குட . ர என கட்ஷட அறேத்டம்ஶதரட , உள்ப 
அஷடதட்ட கரற்று டஷபின் றஶ வபிஶறும் . அப்தடி 
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வபிஶறும்ஶதரட அந்த் டஷபில் இனக்கறந ரீடு , ரக்கு ரறரி 
இனக்கும். அட அறனம். அடரன் ரம். ங்க… மட்ஜம் ரைறங்க’ 

இடட ஷக வதல்ஶனரஸ் அறேத் , தட்டத்டடன் கட்ஷடினரல் மட்ஜம் 
வரட்ஶடன். னரினறனந்ட ைரம்தல் குனிகள் ிடுதட்டுப் தநப்தட ரறரி என 
ைறனறர்ப்ன. அடுத்ட சுத் ரிதம் , அந் கரந்ரம் , சுத் த்ம் , தஞ்ைம் 
ண எவ்வரன ினரக அறேந் யரர்ஶரணிம் ிிரண வரணிில் 
ன்னுடன் ஶதை னல்கறநட. அந் ைந்ஶரத்ஷ ப்தடிச் வைரல்ன? 

‘ைப்ங்கள் ல்னரம் ஸ்ம் . ற்கணஶ வைரல்னறினக்ஶகன் . உனகத்றன் 
ைப்ங்கள் ல்னரம் றே ஸ்த்றல் அடக்கம் .’ அனகறனறனந் டீ கறபரஷம 
‘ங்’வகன்று ஶஷடில் ஷத்ரர். ‘இட என ஸ்ம்’ கரற்நறல் ைன்ணனறன் 
றஷச் ைலஷனகள் ைைத்ண. ‘இடவும் இஷை’. 

ஶதனந்றல் ஊனக்குத் றனம்னம்ஶதரட ஷ வதய்ட . ஷ த்ஷண வதரி 
இஷைக்கனி. த்ஷண ந்றகள் வகரண்ட னறன். ைர சுன்று வகரண்ஶட 
இனக்கும் னற த்ஷண வதரி இஷைத்ட்டு. குபத்ட ீரில் றனர வபிச்ைம் 
ஷீத் ந்றரய் றங்குகறநட . அணன் இஷை . ணக்கு திறப்தரய் 
இனந்ட. கண்கஷப னெடிக்வகரண்டரல் திறப்தரய் இனந்ட . கண்கஷப 
னெடிக்வகரண்டரல் கரடகறக்கரண உனகம் . கரற்ஷநக் ஶகள் . இடரன் 
ைப்ங்கபின் ரகணம். ஶகட்கத் டங்கு. 

றங்கள் – ிரன், றங்கள் – ிரன் ண கறஷகள் இஷைதடக்கறந்ண . 
இன்னும் யரர்ஶரணிம் ரங்க னடிில்ஷன . மரிக ரிகமரி ன்று 
ஸ்ங்கள் ரித் ரி டணறடும் ரட்டு ரிஷை ந்டிட்டட . ன் 
கறஷில் குப்னக்கு னம் ங்க ஶகரடி , ஶற்றுரன் தத்ரிம் 
னொதரய்க்கு னட கல -ஶதரர்டு ரங்கற ந்றனந்ரர் . அறல் கடல் அஷனகபின் 
உறுஷனனேம், தின்ணிில் றேம் ைறல்ண்டுகபின் ஏஷைஷக் கூட றேப்த 
னடிந்ட. ஆச்ைர்ம் என னநம் , இனரஷ என னநம் . இஷைக்கனி 
இல்னரல் குப்ஷத ஶறம் வரடர்ட அற்ைறரக இனந்ட . டஷ, 
கூனரிகன் வனில் கரல்ஶதரண ஶதரக்கறல் டந்ட வகரண்டினந்ஶன். 

‘ன்ண ைரர்… ப்தடிினக்கலங்க?’ 

’ல்னரினக்ஶகன் ரஜகரன்…’ 

‘ன்ண இந்ப்தக்கம்… றுங்க ண்டின..’ 
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ரகண ஶகத்றல் னநந்ஷனின் ிர்ஷ உனர்ட இரக இனந்ட . 
டவுன்யரல் ஶரட்டின் தனறர்ச்ஶைரஷனில் ஆறக்வகரன ஆப்திள்ைரறு. 

’இப்த… ங்க வரர்க் தண்நஙீ்க?’ 

‘ஶஷனில்ன ரஜகரன். சும்ரரன் இனக்ஶகன்.’ 

’ஶஜரல்ணரப் ஷதனேம் அடவுர டஷின ன்ண தண்நஙீ்க’ 

‘றனைைறக் கறபரஸ் . கல ஶதரர்டு கத்டட்டினக்ஶகன் .’  ஶஷனில்னரல் றனைைறக் 
கற்றுக் வகரள்ஷச் வைரல்ன ைற்ஶந குற்ந உர்ரக இனந்ட. 

‘ஏ.. இன்ட்ஸ்டிங்… தரட்வடல்னரம் ரைறப்திர’ 

‘இல்ன. இப்தரன் என ரைர…’ 

‘ணக்கும் றனைைறக்ன இன்ட்ஸ்ட் . உணக்குத் ரன் வரினேஶ . ரனும் என 
தத்டரள் றனைைறக் கறபரஸ் ஶதரஶணன் . அஶரட ைரி … ல்னரத்றஶனனேம் 
தரறக்கறறுரன். ைரி… இன்ஸ்ட்னவண்ட் ன்ண ச்ைறனக்க..’ 

’இணிஶரன் ரங்கடம். தஷர ஆர்ஶரணிம் ஶடிட்டினக்ஶகன்’ 

ரஜகரன் ைறரித்ரர். 

‘ைரி… ரங்க டீு ஷக்கும் ந்டட்டுப் ஶதரகனரம்’ 

‘இல்ன ரஜகரன் இன்வணரனனஷந..’ 

’றுங்க.. னடடீு கட்டிட்டு ீங்க ஶில்ன’ 

ன்ஷண யரனறல் அர்த்றிட்டு உள்ஶப ஶதரணர் , னம்ஶதரட ைறநற  
ப்வதட்டி என்ஷநத் டெக்கற ந்ரர் . யரர்ஶரணிம் ன்று தரர்த் 
உடஶணஶ வரிந்டிட்டட . ன் றரில் ஷத்ட ஶனறனந் டெைறஷத் 
டஷடத்ரர். ப் தனஷகில் கலல் ஷத் னெடி இனந்ட . யரர்ஶரணிப் 
வதட்டிின் னெடிஷத் றநந்டம் , கரிஶநற தல்ரிஷைனேடன் தரகர் 
எனர் ஶைரகரகச் ைறரிப்தட ஶதரனறனந்ட . வரம்தவும் தஷரணட . 
வள்ஷபக் கட்ஷடகபில் ஷக்கர எட்டப்தட்டினந்ட . அன் னஷணகள் 
உஷடந்ட றநம் தறேப்ஶதநறினந்ட . யரர்ஶரணித்றன் இனனநனம் 
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அகற ஶஷனப்தரட்டுடன் கூடி வண்கனக் ஷகப்திடி இனந்ட . 
னன்தக்கம், கரற்நஷநகஷபத் றநந்ட எனறின் அபஷக் கட்டுப் தடுத்டம் 
இறேஷத் றநப்னகள் ரன்கு இனந்ண . அற்ஷந இறேப்தற்கு ைறரக 
டேணிில் வள்ஷபப் தபிங்குக் குறழ்கள் வதரி வதரத்ரஷணப் ஶதரன 
இனந்ண. தரர்த் உடஶணஶ அட ைறங்கறள்ரீட் வதட்டி ணத் வரிந்ட . கலஶ 
டம் தறேஷடந்றனக்கற நர ன்று குந்ஷஷப் ஶதரன இனஷககபரறம் 
டெக்கறப் தரர்த்ஶன். ன்நரக இனந்ட. கலஶ ஷக்கும்ஶதரடரன் தரர்த்ஶன் . 
இண்டு தபிங்குக் குறழ்கறக்கு இஷடில் ஶர வதர் வதரநறக்கப் 
தட்டினப்தஷப் தரர்த்ட , டெைறஷக் ஷககபரல் டஷடத்ஶன் . ‘ட்டுக்கட்ஷட 
னனகைறகரிப் தரகர், கண்டரிக்கம்’ ன்நறனந்ட. 

யரர்ஶரணித்றன் த்ற ஸ்ரிில் வள்ஷப கறுப்ன ஶரட்டுகபின் 
ஶஶன ஸ்ங்கள் ட ன்று அநற , அஷடரபத்றற்கரக ம ,ரி,க,,த,,ற, 
ன்று ைறநற ைடரண கரகறத்றல் றேற எட்டப் தட்டினந்ட . ல்ன ஶக்கு 
த்ரல் ஆண வஜர்ன் ரீட்  வதட்டி. வதல்ஶனரஸ் கரற்றுக் கைறரல் 
கச்ைறரய் இனந்ட. 

‘வரம்தப் தஷ வதட்டி. ல்னர ஶரட்டும் ஶதசுர.’ 

’னரின.’ 

’ல்னர கட்ஷடனேம் ரைறச்ைர ைத்ம் னர.. தறேட இனக்கரன்னு’ 

‘ரைறச்சுப் தரஶன் . ரன் வரட்ஶட வண்டு னம் ஆச்சு . ப்தரட 
டுத்ட டஷடச்சு ச்ைறடுஶன். என ரைர அடவும் இல்ன . தக்கத்டன டீு 
டவும் இல்ஷனர . ரைறச்ைர தரம்ன னம்னு அம்ர இஷத் வரடஶ 
ிடநறல்ன. அப்தடி ன் இஷைஷக் ஶகட்டு தரம்தரட ட்டுஶன்னு 
வரட்ஷடரடிக்கு டெக்கறட்டுப் ஶதரி ரைறப்ஶதன் . அந் னனகைறகரி 
தரகர் என தரட்டுத்ரன் வைரல்னறக் வகரடுத்ரன . அடவும் இப்த தரற 
நந்டஶதரச்சு’ 

ரஜகரன் ஷணி வகரடுத் னக்கரய் ஶீஷ அனந்டம்ஶதரட 
னடஷகரல் யரர்ஶரணித்றன் கட்ஷடகஷப வடரக னடிப் 
தரர்த்ஶன். கட்ஷடகள் என்றுக்வகரன்று திடிக்கரல் இனகுரய்த்ரன் 
இனந்ண. 
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‘சும்ர ரைறச்சுப் தரனப்தர . இங்ஶக குடு . ரஶண ரைறச்சுக் கரட்டிர்ஶன் ’ 
ரஜகரன் அர் தக்கம் றனப்தி , கலழ்ஸ்ரிினறனந்ட எவ்வரன 
கட்ஷடரக அறேத்றக் வகரண்ஶட ந்ரர் . ிிரண ஸ்ங்கள் . 
வகரஞ்ைனம் திைறநறல்னரல் கரத்றரக இனந்ட. 

‘ைவுண்டு சும்ர றே டீ்டுக்குக் ஶகக்கும் . அந் தரக ர் ன்ஶணரட 
வைரத்டப் ஶதரன இஷ ச்ைறனந்ரன . ன் ஆர்த்ஷப் தரத்ரன . அனக்கு 
ஆஸ்த்ர. ரத்றஷ ரங்கக்கூட கரைறல்ன . றுஷ. கஶடைலன ீஶ இஷ 
ச்சுக்கன்னு வகரடுத்றட்டரன’ 

‘வ்பவுக்கு ரங்குணஙீ்க’ 

’அவல்னரம் வைரல்ன ரட்ஶடன் . ஆணர குடுக்கும்ஶதரட எண்ட ட்டும் 
வைரன்ணரன. இட ரன் தகுண வதட்டி ன் வய்ம் . ஆஷைப்தட்டுக் 
ஶகக்குநறஶன்னு குடுக்கறஶநன் . டைனரம்தஷட ட்டும் அஷடிட்நர . இட 
ைஸ்ற. ச்ைறக்க. ரைறச்சுப் வதரி ஆபர ர. அன வைரன்ணஷஶ ரன் 
உணக்கும் வைரல்ன ினம்னகறஶநன் . இந்ர, ச்ைறக்க. ரைறச்சுப் வதரி ஆபர 
ர’ 

அர் வைரன்ண ிம் வகறழ்ச்ைறரக இனந்ட. 

‘வ்பவுன்னு வைரன்ணஙீ்கன்ணர.. என ரத்டன..’ 

‘ைரி டைறு னொர குடு. இஷைக்கனிஷ சும்ர குடுக்கக் கூடரட’ 

’இல்ன வ்பவுன்னு வைரல்றங்க..’ 

‘ரன் ரங்குணஶ அவ்பவுக்குத்ரன். ஶதரடர’ 

கறழ்ச்ைறஶரடு ரங்கறக் வகரண்டரர் . ணக்குத் வரிந் எஶ தரடனரண 
‘றனப்தங்குன்நத்றல் ீ ைறரித்ரல் னனகர ’ ன்கறந தரடனறன் தல்னிஷ 
ட்டும் ில்கஷப ிஷநப்தரக ஷத்டக்வகரண்டு ைபறல்னரல் 
ரைறத்டக் கரண்தித்ரர் . றனைஸ் ஶதப்தர் ஶதரட்டு ஷனரன் கிநரல் கட்டி , 
ஷககபரல் வரட்டு ங்கற, கறேத்ட றற்கர தச்ஷைக் குந்ஷஷ ஷகில் 
னட ரறரி தரகத் ந்ரர் . ன்நற வைரல்னற ிஷட வதற்று வபிஶ 
னஷகில் றனர வபிச்ைம் ரர்ச்ைரஷனகஷப வறேகறினந்ட . ஷகில் 
யரர்ஶரணித்றன் தரம் . ஷனரன் கிறு அறேத் ஷகரற்நறக் 
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வகரண்ஶடன். இஷைக் கனிின் வௌணம் கணக்கறநட . ன்ஷண ரைற க்க 
ில்கள் இல்னரல் இனட்டஷநில் இத்ஷண ரகங்கஶபரடும் இத்ஷண 
ஸ்ங்கஶபரடும் வௌணரய் இனப்தட வ்பவு வதரி றரணம் . 
ரைறக்கப்தடரஶதரட இஷைக்கனிகள் ன்ண உர்கறன்நண? 

ணக்குப் திடித்ரண ைன்ணஶனரப் தம். டெங்குகறந குந்ஷஷப் ஶதரன 
அஷறரக டிினறனக்க ணக்கு ள் ஶர வதரறுப்னர்வு கிரக 
உர்கறஶநன். தரட்டிின் ந்றக் கஷகபில் னம் வைரர்க்கனத்ட 
இபஷணத் றனம் வைய் , ஶஷகள் கரற்றும் னும் த 
கத்ஶரடு ஶைர்ந்ட சூநரபிரய் ரநறத் டத்டட ஶதரன , னகத்றல் 
ிைறறும் கரற்று ‘ன்ஷண இஷைரக ரற்று ’ ன்று ன்ஷண னேம் ணட 
யரர்ஶரணித்ஷனேம் த ஶகத்ஶரடு டத்றக் வகரண்ஶட 
னடஶதரல் இனந்ட. 

டீ்டுக்குள் யரர்ஶரணித்ஷத் டெக்கற ந்ஶதரட ல்ஶனரனம் 
ிஶரரகப் தரர்த்ணர் . யரனறன் ஷத்றல் ஷத்ட சுற்நறினந் 
கரகறத்ஷப் திரித்ஶன் . யரர்ஶரணித்றன் னஷக ரனக்கும் 
ைந்ஶரத்ஷஶர, டக்கத்ஷஶர ில்ஷன . வரட்டு ங்கறிட்டு 
மபிரிஷை ரைறக்கனரம் ண ஶரைறத்ஶன் . ைறன்ண டீு . இந் இவு 
ஶத்றல், ஶஷனில்னர இஷபஞன் டுடீ்டில் அர்ந்ட யரர்ஶரணிம் 
தகுட ரனக்குப் திடிக்கும் . டெக்கறக் வகரண்டு வரட்ஷட ரடிக்குப் 
ஶதரஶணன். 

ரஷப வதௌர்ற. வபிச்ைம் இரக இனந்ட . அடுத் இஷை குப்னக்கு 
இன்னும் னென்று ரட்கள் இனக்கறன்நண . யரர்ஶரணித்ஷ வனக்கரக 
ஷத்டக் வகரண்ஶடன் . கலழ்ஸ்ரிின் மட்ஜத்ஷத் வரட்ஶடன் . 
இனட்டஷநில் வடுரள் னட்டிினந் கவு றநப்தட ஶதரனறனந்ட . 
டுினரல் தஞ்ைம் . சுண்டு ினரல் த்றஸ்ரி மட்ஜம் . னென்று 
ஸ்ங்கறம் ஶைர்ந்ட .. னஷச் சுற்றும் கம்த ண்டு ரறரி கரற்நறன் 
அனொத அடுக்குகபில் இனந் ஸ்ங்கள் யரர்ஶரணித்ஷச் சுற்நற 
வரய்க்கறன்நண. குல் ஶைர்த்டப் தரடி சுற ஶைர்த்டப் தரர்த்ஶன் . சுறஶரடு 
எட்டரட கஷனந்  குல், திைறறு ஶய்ந்ட ஶய்ந்ட சுற ஶைனம் கத்றல் … 
றன்ைரம்.. ைட்வடண ைீற கரற்நறல் ன் உடல் ைரம்தல் குிவனணக் 
கஷனந்ட, குல் ட்டும் ரணரக றஞ்சுகறநட . திநகு குறம் 
ன்னுஷடறல்னரல் ஶதரக வறும் ஸ்ங்கள் அந்த்றல் இஷை 
கூட்டிக் வகரண்டு அறர்கறன்நண. மர தர மர. 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      570 
 

ங்கறத் ங்கற மபி ரிஷை . ைவுக்க கரனம் , ிபம்திம், டரி 
கரனங்கள். ஜண்ஷட ரிஷை. ஸ்ங்கபின் அடுக்கு. என்நறன் றனரய் அஶ 
ஸ்ம். ில்கள் பர்ந்ட ஏர் இனகு கூடி னகறநட . னர்ரங்கத்றல் 
னன்ஶணநறப் தடங்கற , உத்ரங்கத்றல் ரி என ஸ்ம் வர ட்டு 
ஆஶரகித்ட கரற்நறல் டறம் டிவண வடரய் அஶரகம் . 
மட்ஜத்றல் இஷபப்தரநற ஶல்ஸ்ரி ரிஷை. ரட்டு ரிஷை. ஸ்ங்கள் 
டரி கறில் தின்ணிப் தின்ணி னத்வரடுக்கும் ில்கபின் அணிச்ஷை 
வகரண்டு, யரர்ஶரணித்றன் கட்ஷடகறம் ில்கறம் கைறம் ஶதைற , 
குஷந்ட, ினகறச் ைலண்டி , ககவணத் டி ஸ்ங்கள் அஷனந்ட வட 
வடரய் றேம்தி டேஷத்டப் தின்ரங்கற அஷனவகரண்டு றேம்தி அடித்டச் 
ைறநறட. தரற்கடல். யரர்ஶரணிம் றக்கறநட . கரல்கள் கடற்கன்ணிின் 
வைறல்கவபணக் குஷ ரன் ீந்டகறஶநன் . வரட்ஷட ரடிில் ங்க றந 
ீன்கள் ன் னகம் உைற இடம் னரய் ீந்டகறன்நண . ைனத்றம் 
வகரள்பர இன்வணரன அஷன . யரர்ணி இஷைப்தள்பிின் ைரத்ற ஊர 
றநக் கில் அஷனஶரற ண்ரீ் வதரரிகபரய்ச் ைறநற ிறேகறநட . 
கஷத் றநந்ரல் தரஷனணம் . கண்டக்வகட்டி வரஷனவுஷ ல் . 
னறேறக் கரற்று னகத்றல் அஷந கறநட. ங்ஶகர வரஷனினறனந்ட அதி 
வரறப் திரர்த்ஷணப் தரடல் றக்கறநட . ல்வபிவங்கும் அஷன 
அஷனரகப் தரம்னகள் ஊர்ந் டவண கரற்நறன் சுடுகள் . கரற்று 
கரணவனண வபிகறநட . வபிிறம், னறறம் கரற்நறன் னறதிகள் . ைற்ஶந 
வரஷனில் இண்டு யரர்ஶரணிங்கள் இனக்கறன்நண - 

டகள் டகபரக ல் ிைறறுகறநட . றக்குள் ஷக னஷத்டக் வகரண்டு 
யைன் தண்டிட் ன்ண வைய்கறநரர் . கரற்று ிைறந ிைறந னஷந் 
னறனறனந்ட ீள்கறநட அட யரர்ஶரணிம் . அட ில்கள் 
ரைறத்டக் வகரண்ஶட இனக்கறன்நண. 

‘தண்டிட் ர … ீதக் ன்ந ரன்ஶைணின் ரகத்ஷ ர ங்கள் ரைறக்க 
னடினேர?’ யைன் தண்டிட்டின் ில்கள் றன்று ங்கறண . திநகு ில்கள் 
கரற்நறல் ரரக எத்றஷகவண அஷைந்ட தரர்த் கத்றல் யைன் தண்டிட் 
ரைறக்கத் டங்கறணரர் . ரைறக்க ரைறக்க .. தஞ்ைத்றன் கட்ஷடினறனந்ட 
டபிர் வனப்னப் தற்றுகறநட . ரித் ட ங்குகறநட யரர்ஶரணிம் . கரற்று 
ைறனறர்க்கறநட. தண்டிட்டின் ில்கள் வறேகுறரி ஶதரல் தற்நறக் வகரள்கறன்நண . 
யரர்ஶரணிம் னறேடம் ரிந்டிடுனன் அன் ஸ்க் கட்ஷடகஷபப் 
திடுங்கற டுக்கறஶநன் . னஷக ஷபங்கள் வதரிட வதரிரய்ச் சூழ்ந்ட 
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ஷநக்கறன்நண. ல் குன்றுகபில் கரல் ைறுக்க ஏடுகறஶநன் . ஷகில் 
இறுக்கறப் திடித்றனந் ஸ்க் கட்ஷடகள் உனி ி ன்ணிடம் எஶ என 
வள்ஷபக் கட்ஷட ட்டும் இனக்கறநட . அன் ஶல் ைறநற ைடரண 
கரகறத்றல் ‘க’ ன்று றேற எட்டப்தட்டினக்கறநட. 

’என ஸ்த்ரல் ரகம் இற்ந னடினேர தண்டிட்ஜற … அடவும் ன்ணிடம் 
இனப்தட அந் கரந்ரம் ட்டும் . னடினேர தண்டிட்ஜற .’ தரஷனணம். 
னறேக்க வபினேம் தரம்னத் டங்கறக்குள் ன் தட்டரண கரற்சுடுகறம் 
யரர்ஶரணித்றன் ஸ்க்கட்ஷடகறம் இஷநந்ட கறடக்கறன்நண. 

தச்ஷை வக்மறன் ஶதரர்த்ற என உனம் தடுத்றனக்கறநட . றேப்திஶணன். 
ஜஷடனடி பர்த் தரகர். 

‘ர.. ன்ணிடம் அந்கரந்ரம் ட்டும் ரைறக்கக்கூடி ஸ்க்கட்ஷட 
இனக்கறநட. இஷ ஷத்டக்வகரண்டு என யரர்ஶரணிம்  னடினேர?’ 

‘னஶன்..’ 

தச்ஷை வக்மறஷண னறேடரக ினக்கறடம் , உள்பங்ஷகில் ஷக்கும் 
அபவுக்கு ந்த்ரல் ஆண வண்ஷரண குட்டி யரர்ஶரணிம் இனந்ட. 

‘இட ஆனங்கட்டி ஷஶரடு ஶைர்ந்ட ரணத்றனறனந்ட நற ிறேந்ட . 
உணக்கு ஶண்டுர?’ 

‘ஶண்டும். ஆணரல் வரம்தவும் ைறநறரக இனக்கறநஶ’ 

‘ீ ரைறக்க ரைறக்கப் வதரிரகும் . னகறஶநன். ஆணரல் அற்குப் தறனரக ீ 
என்று  ஶண்டும்’ 

‘ன்ண..?’ 

‘உன் ஷகில் உள்ப தத்டில்கஷபனேம்  ஶண்டும் ’ வைரன்ணணின் 
ஷககள் இண்டு கட்ஷடகபின் னஷணஷப் ஶதரன ில்கபற்றுத் 
ீய்ந்றனந்ண. னன் னஜத்றல் னனஶகைதரகர் ன்று தச்ஷை 
குத்றினந்ட. 

தண்டிட்ஜற ன்று கத்றக் வகரண்ஶட கரணல் ீனக்குள் ஏடத் ட ங்கறஶணன். 
கரல்கள் தறனேம் னஷல் . றஶ தச்ஷை றநத்றல் அஷனகள் . சுறத்டக் 
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வகரண்டு ஆக்ஶரத்டடன் தரஷனணத்ஷக் கடல் வகரள்ப னகறநட 
அஷன. ற்தப்ன குஷநந்டவகரண்ஶட னகறநட . ன் ஷகில் உள்ப 
ஸ்க்கட்ஷடஷ இறுகப் தற்நறக் வகரண்டு அனறுகறஶநன் . அஷன னகத்றல் 
அடித்டச் ைறந திநகு ல்னரம் கடல் . கடற்குறஷகறடன் ீந்டகறஶநன் . 
ன்ணிடறனந் ஸ்க்கட்ஷட ீணரக ரநறப் திடிினறனந் றேவுகறநட . 
ைனத்த்றன் ீனப் தச்ஷை வபிினறனந்ட குறறகள் தநக்க என 
யரர்ஶரணிம் றந்ட னகறநட . இடட ஷகரல் யரர்ஶரணித்ஷப் 
தற்நற அஷத்ட க் வகரண்டு னட ஷகரல் ரைறத்டக் வகரண்ஶட 
வபிச்ைம் னகர கடனறன் அடி ஆத்றல் ீந்றச் வைல்கறஶநன் . ீரில் ஆழ்ந் 
ஷனத்வரடர்ச்ைறகபின் தடர்ந் உப்னப்தரஷநகபின் ஶஶன ரிரிரய் 
ஶற்கத்ற இஷைக்குநறப்னகள் . சுங்கத் வரறனரபி ஶதரன வற்நறில் 
ிபக்ஷகக் கட்டிக் வகரண் டு உப்னப் தரஷநகபின் ஶல் இஷைக்குநறப்னகஷப 
யைன் தண்டிட் ஶகரக றேறக் வகரண்டினக்கறநரர். 

‘இன்று றங்கட்கறஷ தண்டிட்ஜற’ 

‘அணரவனன்ண… இட னஷந் கங்கறக்கரண இஷை குப்ன’ 

ீந்டரண தரஷணில் கரல்கள் உநற ிறக்ஷகில் , கடல் ற்நறப் 
ஶதரய் ஷட்டி றேந்ட ரறரிரண உர்வு . தணிிறேம் 
வரட்ஷடரடிின் ைறறண்ட் ஷில் தடுத்றனந்ஶன் . ைனத்ரய் 
அஷனந் ீர் றஶ கண்ரடி டம்பரில் ைனணறல்னரல் இனந்ட. 

கலஶ டீ்டில் , ல்ஶனரனம் டெங்கறினந்ரர்கள் . அற்ைறரக இனந்ட . 
ணக்வகண அடுப்தடிில் னெடி ஷக்கப்தட்டினந்ட இவுக்கரண உவு. 

கரஷனில் றனம்தவும் ரட்டு ரிஷை ரைறத்டப் தரர்க்க ஶண்டும் . 
யரர்ஶரணித்றன் வள்ஷபக் கட்ஷடகபில் ரள்தட்ட டெசு தடிந்ட 
அறேக்ஶகநறப் ஶதரினக்கறநட . றனகரிகள் ல்னரம் டனஶநறினக்கறன்ந 
வதல்ஶனரஸ் வகரஞ்ைம் டஷடத்டச் ைரி வைய் ஶண்டும் ன் று றஷணத்டக் 
வகரண்ஶட டெங்கறப் ஶதரஶணன். 

கரஷனில் யரர்ஶரணித்ஷத் டெக்கறக் வகரண்டு வரட்ஷட ரடிக்குப் 
ஶதரஶணன். னத்டிரகம் ந்றனந்ரன். 

’ன்ணப்தர தரகர் ஆகப் ஶதரநறர ? இவல்னரம் டீ்ன இனந்ரஶன 
ரித்றம்’ 
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அஷண ரன் வதரனட்தடுத்ரட ன் அன்திற்குரி யரர்ஶரணி த்ஷப் 
னடப்திக்கும் னற்ைறில் இநங்கறஶணன் . என றனப்னபி , தஷ டி , 
ைறன்ணக்குஷபில் ண்ரீ் டுத்டக் வகரண்ஶடன் . டெைறஷத் டஷடத்டம் 
டிஷத் ண்ரீில் ஷணத்ட வள்ஷபக் கட்ஷடகஷபத் டஷடத்ஶன் . 
ில் தடரல் குனட்டு அறேக்கு நறப்ஶதரய் இனந்ட . றட்டுத் றட்டரய் 
கஷந தடிந்ட ஶதரன அறேக்கு . ன்ண டஷடத்ரறம் அப்தடிஶ இனந்ட . 
டனப்திடித்ட இறுகறப் ஶதரண றனகரிகஷபக் கஷ்டப்தட்டுக் கற்நறஶணன் . 
ஸ்க் கட்ஷடகபின் ஶஶன அறேத்றக் வகரண்டினந் ச்ைட்டஷக் 
கற்நறஶணன். இப்ஶதரட ஸ்க் கட்ஷடகஷப கற்றுட பிரக இனந்ட. 
அற்நறன் கலஶ ைறனந்ற இஷகறம் , டெைறனேம், ள்றப் ஶதரன்ந ச்ைங்கறம் 
இனந்ண. ரரல் ஊறப் தரர்த்டத் டஷடத்டம் டெைற ஶதரகில்ஷன . 
யரர்ஶரணித்றல் இனந் கறுப்ன வள்ஷபக் கட்ஷடகள் அஷணத்ஷனேம் 
ரிஷைப்தடி ஷில் அடுக்கற ஷத்ஶன் . ஷில் அந் ரிஷை அகரக 
இனந்ட. உள்பினந் தித்ஷப ரீடுகபில் Made in German ன்று வதரடிரண 
றேத்றல் வதரநறக்கப்தட்டினந்ட . ைறன்ணறனறனந்ட டங்கற வதரிட வதரிரக 
ரீடுகள் அகரக அஷநப்தட்டினந்ண . அஞ்ைஷநப் வதட்டிஷப் ஶதரனறனந் 
யரர்ஶரணித்றனறனந்ட எனற அபஷக் கட்டுப்தடுத்டம் குற ழ்கஷப 
இறேத்ட வடரகக் கற்நறஶணன் . கம்தி றகவும் டனஶநறப் ஶதரய் 
இனந்ரல் இறேப்தட ைறரக இனந்ட . யரர்ஶரணித்றன் உள் 
அஷநில் இண்டு அந்டப் னச்ைறகள் வபிநறப் ஶதரய் உிஶரடினந்ண . 
னனஶகை தரகரின் கரத்றரண இஷைஶகட்டு இஷ பர்ந்றனக்கனரம் 
அல்னட அ ட இஷைின் அறர்ில் உிர்திடித்ட றஞ்ைற ரகங்கபரக 
இனக்கனரம். டரினும் யரர்ஶரணித்றன் உள்ட்டு அஷநின் 
இனட்டுக்குள் இஷைனேடன் கரல் வகரண்டு ரழ்ட வ்பவு 
அற்னரணட. ஶனைரகப் தக்கரட்டில் ட்டிடம் … ஷநந் இஷை குநறத்ட 
ீண்ட கணில் இனந் இண்டு  அந்டப் னச்ைறகறம் வபிச்ைம் வதரறுக்கரட 
வபிஶநற ஏடிண. 

கரற்றுத் டனத்றகபின் உள்ஶபினந் டெைறிஷணத் டஷடத்ஶன் . 
யரர்ஶரணிம் இப்ஶதரட ஸ்க் கட்ஷடகள் , குறழ்கள், றனகரிகள், 
ச்ைட்டங்கள் ணப் திரிக்கப்தட்டு இனந்ட . யரர்ஶரணித்றன் 
வபிப்னநனம், உட்னநனம் ப்தனஷகின் ன்ஷஷ இந்ட றநம் 
வபிநறப் ஶதரினந்ட . ஸ்க் கட்ஷடகள் றனம்தவும் வற்நறஷனக் 
கரிஶநறண தல்ரிஷைஷ றஷணவுதடுத்றண . அந் றநஶ வறுக்கத் 
க்கரக இனந்ட. 
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அப்ஶதரடரன் றடீவண ணக்கு அந் ஶரைஷண ந்ட . னறரக ரற்ந 
வதிண்ட் அடித்ரல் ன்ண? 

ம்தட ற .னற. ஆைறன் வள்ஷப , கறுப்ன ண்னம் ரர்ணிளம் , 
கஷடக்கரரின் ஆஶனரைஷணப்தடி வன்ஷரண உப்னத்ரறம் ைறன்ணரக 
டெரிஷகனேம் ரங்கறக் வகரண்ஶடன். 

மக் கட்ஷடகஷப வடரக உப்னத் ரபரல் ஶய்த்ட ரிஷைப்தடி 
அடுக்கற கறம் ரநரல் இனக்க அற்நறன் தின்ன நம் வதன்ைறனரல் ண்கள் 
குநறத்டக்வகரண்டு, அக்கர ணக்கு வில் தரனறஷ் ஶதரட்டுிடுட ரறரி 
இரக கறுப்ன வள்ஷபக் கட்ஷடகறக்கு ண்ம் னைறஶணன் . 
யரர்ஶரணிப் வதட்டிக்கு ரர்ணிஷ் அடித்ட றனறல் கர ஷத்ஶன் . 
றனகரிகள் னறரக ரங்கற ிட்ஶடன் . ல்னரம் னடிக்க தறஶணரன 
ிரகற ிட்டட . இன்று றங்கட்கறஷ . ரஷன இஷை குப்ன . இன்று 
இஷைகுப்னக்கு டுத்டப் ஶதரய் யைன் தண்டிட்டிடம் ன் னட 
யரர்ஶரணித்றல் மபி ரிஷை ரைறத்டக் கரட்ட ஶண்டும். 

றம் னென்று ிபில் ஸ்க் கட்ஷடகள் உனர்ந்றனந்ண . 
யரர்ஶரணிம், ரர்ணிஷ் அடித்டம் ணட  ண்த்டக்குத் றனம்தி 
அகரய் இனந்ட . இறேப்னக் குறறகஷபப் வதரனத்ற , ஸ்க் கட்ஷடகஷப 
ரிஷைப்தடி அடுக்கறஶணன். அடுக்க, அடுக்க வனகு கூடிக் வகரண்ஶட ந்ட . 
யரர்ஶரணிம் னத்ம் னறரகற ிட்டட . ன்ண அகரய் இனக்கறநட . 
எனனஷந கலறனந்ட உச்ைஸ்யரி ஷ ஆஶரயம் , அஶரயம் 
ஶதரய்த் றனம்தனரம் ஶதரன இனந்ட . கட்ஷடகஷபத் வரடுஶ , 
வடவரட்டிஷத் வரடுட ஶதரல் இரக இனந்ட . ி 
ந்ரகறிட்டட. ப்ஶதரடம் னென்நஷ ிக்ஶக டஷக்குக் கறபம்தி 
ிடுஶன். அை அைரக றனகரிகஷபப் வதரனத்றஶணன். ரைறக்கவும் 
இப்ஶதரட ஶறல்ஷன . னன் னனறல் … யைன் தண்டிட்டின் ஆைலர்ரம் 
வதற்று அர் னன்ணிஷனில் ரைறத்டக் கரட்டுடரன் ைரங்கறரணட 
ன்று ணடக்குள் தட்டட. அனம் ைந்ஶரப்தடுரர். 

ஆங்கறனத் றணைரிில் , யரர்ஶரணித்ஷச் சுற்நற ஷனரன் கிநரல் கட்டி 
டுத்டக் வகரண்டு டஷப் ஶதனந்றல் நறஶணன். 

யைன் தண்டிட்டின் அஷநக்கு னம்ஶதரட ி ரகற ிட்டட . அர் 
இஷை தற்நற ஆங்கறனப் னத்கத்றன் கல் திறஷ ஆழ்ந்ட ரைறத்டக் 
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வகரண்டினந்ரர். ன்ஷணப் தரர்த்டம் னெக்குக் கண்ரடிஷக் கற்நற , 
னத்கத்ஷ னெடிிட்டுப் னன்ணஷகத்ரர். 

அஷநில் வன் வரட்டிகபின் ரைஷணனேம் ஊடதத்றின் ைந்ண 
ரைஷணனேரக ம்றரக இனந்ட. 

ன் ரம் குநறத்ட அர் ஶகட்கத் டங்குனன் , ண்தர் எனரிடறனந்ட 
யரர்ஶரணிம் ரங்கற ிட்ஶடன் ன்று ைந்ஶரம் வதரங்கச் வைரன்ஶணன் . 
ஷனரன் கிற்நறன் னடிச்சுகஷப அிழ்க் க யைன் தண்டிட் உிணரர் . 
ரன் னெடிினந் ரள்கஷபப் திரித்ஶன். 

‘வஜர்ன் ரீடு வதட்டி. வரம்தப் தைர இனந்டச்சு.. அரன்’ 

யைன் தண்டிட் னரிந்ட வகரண்டு ைறரித்ரர் . ரன் அட ஆைலர்ரம் 
ஶகரரிஶணன். ஸ்ங்கஷபக் குநறக்கும் கறுப்ன ில்கபரல் யைன் தண்டிட் 
ன் ஷனஷத் வரட்டரர். 

’ைரர்… உங்கறக்குப் ஶதரன்’ கலஶ ஶன்ன் ஶனரபரிடறனந்ட அஷப்ன  
‘ரைறங்க ந்டர்ஶன் ’ ன்று வைரல்னறிட்டு யைன் தண்டிட் தடிக்கட்டுகள் 
ஶரக்கற டந்ரர். 

றஶ இனக்கும் னம்னெர்த்றகபின் தடத்ஷப் தரர்த்ஶன் . இஷை றேம் 
அஷநின் றரணத் ன்ஷஷ  ணறல் றஷணந்ட கண்கள் னெடி 
ங்கறஶணன். யரர்ஶரணித்ஷத் வரட்டு ங்கறிட்டு இடட 
ஷகரல் வதல்ஶனரஸ் அறேத்ற னட ஷக கட்ஷட ினரல் 
த்றஸ்ரிின் மட்ஜம் வரட்ஶடன் . ைப்ஶ இல்ஷன . வதல்ஶனரஸ் 
வகரஞ்ைம் அறேத்றப் ஶதரட்டு மட்ஜத்ஶரடு டுினரல் தஞ்ைத்ஷனேம் 
சுண்டு ினரல் ஶல் மட்ஜத்ஷனேம் ஶைர்த்ட அறேத்றஶணன் . ஸ்ங்கள் 
ஊஷரய் இனந்ண . எனறக்கஶ இல்ஷன . தட்டத்ஶரடு வதல்ஶனரஷம 
ஶகஶகரக அறேத்ற சுத் ரிதம் , அந் கரந்ரம் , சுத் த்ம் 
ரைறக்க… ரரப வகௌஷபக்குப் தறல் னஸ்னஸ் ன்று கரற்றுரன் 
ந்ட. வதல்ஶனரஷம இன்னு ம் னரகரக அறேத்ற கலழ்ஸ்ரி , 
உச்ைஸ்ரி ன்று ஶறம் கலறேம் உள்ப கறுப்ன வள்ஷபக் கட்ஷடகஷப 
அறேத்றஶணன். ஸ்ங்கள் ஶதைஶ இல்ஷன . வகரஞ்ைங்கூட எனற 
ில்ஷன. ன் யரர்ஶரணிஶ ங்ஶக உன் ிிரண 
கரத்றரண ஸ்ங்கள் . ஆஸ்டரில், ப்தடுக்ஷகில் கறடக்கும் 
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னனகைறகரிப் தரகரின் கஷடைற னெச்சு ஶதரன யரர்ஶரணித்றனறனந்ட 
கரற்றுரன் ந்ட வகரண்டினந்ட . ணக்குக் கண்கள் இனட்டிக் வகரண்டு 
ந்ண. ஊடதத்றின் னஷக ஷபம் சுறத்டப் வதரிரகற ன்ஷண ஶரக்கற 
ந்ட வகரண்டினந்ட. 

- வைப்டம்தர் 2002, கஷரற 
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காயத்ேின் லிரிம்பில் - பாலண்ணன் 

 
‚னந்ஶரட்டம்‛ ன்னும் இஷ ர இறல் ரன் றேத் வரடங்கற 
கட்டுஷகறக்கு னனறல் ந் ஶற்னம் இல்ஷன. அத்வரடஷ 
றறுத்றினந்ரறம் ந்ிரண தரகனம் இல்ஷன ன்கறந ரறரிரண 
வௌணத்ஷ ைகறத்டக் வகரள்பஶ னடிில்ஷன. ைறநற அபில் உனரண 
ைனறப்ன வல்னவல்ன பர்ந்ட வதரிரகற வைல்தட னடிர அபவுக்கு 
வஞ்ஷை அஷடத்ட. றேடற்கு ணக்கும் ஏர் இடம் ஶஷரக 
இனந்ட ன்தஷனேம் அந் இஷ பத்ஷ டத்ற ந்ர் ன் ண்தர் 
ன்தஷனேம் ி அக்கட்டுஷத் வரடஷத் வரடர்ந்ட றே ஶறு 
வ்ிரண கரனம் இல்ஷன. நத்ர தத்ட ரங்கபரக அத்வரடர் 
வபிந்ட வகரண்டினந்ட. ரரரம் னந்ஶரட்டத்றல் வபிிடப்தடுகறந 
ரைகர் கடிக் குினறல் இக்கட்டுஷத் வரடஷப் தற்நற என ரிகூட 
எனனம் றேறரகத் வரிில்ஷன. இக்கட்டுஷகள் ன் ரைகர்கஷப 
ஈர்க்கில்ஷன ண எவ்வரன னஷநனேம் ஶரைறப்ஶதன். ிஷடவடவும் 
வரிர னள்பி ஷக்கும் அந் ஶரைஷண ீண்டு ஷநந்டஶதரகும். 
 
தறஶணரரட ரத்டக்கரண கட்டுஷஷ றேற னடித்டம் 
அனுப்னற்கரக றன் அஞ்ைல் தக்கத்ஷத் றனப்திஶதரட ணக்வகரன 
டல் ந்றனக்கும் வைய்றஷ அநறந்ஶன். னனறல் றஷில் னனப்தட்ட 
எற்ஷநரி னகரிஷ ஷத்ட றேறர் ரரக இனக்கும் ன்று 
ஊகறக்க னற்ைற வைய்ஶன். ன் ணத்றல் க்கரக ணக்கு டவனறேடம் 
ண்தர்கபின் றன் அஞ்ைல் னகரிகள் அஷணத்டம் தபிச்ைறட்டு ஷநந்ண. 
கண்டுதிடிக்க இனில்ஷன. எனி ஆர்ம் உந் அந் டஷனத் 
றநந்ஶன். ஆப்திரிக்கரினறனந்ட ந்றனந்ட அக்கடிம். தன ஆண்டுகபரக 
இனக்கற அநறனகம் உள்பரகத் வரிந்ரர். வரடரக ந்றனந் தத்டக் 
கட்டுஷகஷபப்தற்நறனேம் ைறற்ைறன கனத்டகஷபத் வரிித்றனந்ரர். அம்டல் 
வதரடரக ன்ஷண ஊக்கப்தடுத்டரக இனந்ட. ன்நறஷத் வரிித்ட 
அனக்குப் தறல் அனுப்திஶணன். 
 
அர் வதர் ைந்றன். ங்கள் ட்ன இப்தடித்ரன் வரடங்கறட. திநகு 
கட்டுஷ வபிரணடம் எவ்வரன ரனம் அரிடறனந்ட அஞ்ைல் 
நரல் த் வரடங்கறட. ஆப்திரிக்கரில் உள்ப என 
னத்டஷணில் றம்னனநறவு ைறகறச்ஷைப் திரிில் ஶஷன வைய்ரகத் 
வரிித்றனந்ரர் அர். எவ்வரன அஞ்ைனறறம் றணைரி ரழ்ில் ரம் 
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கண்ட ிஶைரண வைய்றவரன்ஷந றேற அனுப்னரர். இனைக்க 
ரகணத்றல் வைன்று அைத்றல் டுரநற த்றல் ஶரறக் கரல் உஷடந் 
றஷனில் அனுறக்கப்தட்ட கறரர் ரைறக்கும் இஷபஞன் எனஷணப் 
தற்நற குநறப்ஷத என டனறல் றேறினந்ரர். என னங்கரில் ைறவண்ட் 
வதஞ்ைறல் உட்கரர்ந்ட ன் ஶைறப்னப் ஷதினறனந்ட வரட்டித் டண்டுகஷப 
எவ்வரன்நரக டுத்ட ஆணந்ரகத் றன்ந திச்ஷைக்கரன் எனஷணப் 
தற்நற எனனஷந றேறினந்ரர். ன் டீ்ஷடப் தற்நறனேம் சுற்றுப் 
னநத்ஷப்தற்நறனேம் வைரற்ைறத்றங்கபரகஶ ீட்டிினந்ரர். டீ்டுக்கு 
அனகறனறனந் ினங்குக்கரட்ைறச் ைரஷனஷப் தற்நற அர் றேற கல்கள் 
ரபரணஷ. எவ்வரன ினங்கறன் கூண்டுக்கும் அர் வதர் 
சூட்டிினந் ிம் ிைறத்றரணட. ைறங்கத்றன் கூண்டுக்கு 
‛இடிஶரஷைின் இல்னம்‛. ைறறுத்ஷின் கூண்டுக்கு ‚ஶகத்ஷத் டநந் 
ிஶகறின் டீு‛. தஞ்ைர்க்கறபிகபின் கூண்டுகறக்கு ‚தநஷகபின் 
இஷைக்ஶகரில்‛. 
 
‚வதங்கறெர் கஷிட்டு வகுவரஷனவு ள்பிினக்கும் யளடி ன்னும் 
கறரத்றல் ‚ஆஷ்ர‛ ன்கறந வதரில் இங்கும் னறஶரர் இல்னத்ஷத் 
வரினேர?‛ ன்று என னஷந ஶகட்டினந்ரர் ைந்றன். அச்ைத்றல் ணக்கு 
அஷப்தற்நற என்றும் வரிந்றனக்கில்ஷன. திந உள்றெர் ண்தர்கஷப 
ிைரரிக்கத் வரடங்கறஶணன். தனனக்கு அஷப் தற்நற ந்த் கறம் 
வரிில்ஷன. எனர் ட்டும் அட என னறஶரர் இல்னவன்றும் 
ஶைஷ ணப்தரன்ஷ வகரண்ட ைறனரல் டத்ப்தட்டு னகறநட ன்றும் 
வைரன்ணரர். றனரகர ன் ைஶகரரிகள் இனனம் எவ்வரன ஞரிறு 
அன்றும் அந் னறஶரர் இல்னத்டக்குச் வைன்று அங்ஶக ங்கறினக்கறந 
னறஶரர்கறடன் ஶதைறனேம் தகறனேம் அர்கள் ஶஷஷ றஷநஶற்நறனேம் 
ஊக்கனெட்டினேம் னஷனேம் க்கரகக் வகரண்டர்கள் ன்றும் 
வைரன்ணரர். அந்த் கஷன அன்று இஶ ரன் ைந்றனுக்கு 
அனுப்திஶணன். அற்கப்னநம் இண்டு ரங்கள் அஷப்தற்நற ஶதச்ஶை 
இல்ஷன.  எனரள் றடீவன்று ன் வதரிம்ர அந் இல்னத்றல் 
ஶைர்க்கப்தட்டினப்தரகவும் ன் ைரர்தில் அஷப் தரர்த்டிட்டு ஶண்டும் 
ன்றும் ஶகட்டினந்ரர். ன் ஏய்வு ரறக்கரகக் கரத்றனந் இஷடவபிில் 
அரிடறனந்ட ிரிரண டவனரன்று ந்ட. 
 
இனதரண்டுகறக்கு னன்ணரல் ணக்கு ஆப்திரிக்கரில் ஶஷன கறஷடத்ட 
ன்று ன் டஷனத் வரடங்கறினந்ரர் ைந்றன். ரரர் ட்டுஶ 
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அனக்கு உண்டு. னல் இண்டு ஆண்டுகள் ஆப்திரிக்கரில் ணிரகஶ 
ரழ்ந்ரர் ைந்றன். திநகு இந்றரவுக்குத் றனம்தி ரரஷனேம் ன்ஶணரடு 
அஷத்டச் வைன்நரர். ரரனக்குப் திரிரண ைஶகரரி ஊரில் இனந்ரர். 
ஷக் குடும்தம். ஆறு திள்ஷபகள். னடிந்ஷ வதரிம்ரின் 
குடும்தத்ஷனேம் ரங்கறஶ ந்ரர் ைந்றன். ஆப்திரிக்கப் 
வதண்வரனத்றஷ ந்டவகரண்டு இல்ரழ்க்ஷகஷத் வரடங்கறணரர். 
ரன்கு ஆண்டுகபில் இண்டு குந்ஷகறக்குத் ந்ஷரணரர். 
ஶதப்திள்ஷபகஶபரடு ஆணந்ரக ஆடிப் வதரறேட ஶதரக்கற அம்ர 
வகுகரனம் உினடன் இல்ஷன. னெஷபக் கரய்ச்ைனரல் தரறக்கப்தட்டு 
னத்டஷணில் இநந்டஶதரணரர். இஷடக்கரனத்றல் இந்றரில் 
வதரிம்ரின் றஷனனேம் ஶரைரணட. ஆறு திள்ஷபகறம் ஆறு ிரக 
பர்ந்ரர்கள். ைந்றன் அனுப்தி தத்ஷவல்னரம் ரய்க்குத் வரிந்ட 
தரறனேம் வரிரல் தரறனேரக ைரப்திட்டுத் ீர்த்ரர்கள். னெத்ன் 
ைரகரனனம் குடிஶதரஷில் றந்ரன். இண்டரட கன் ைம்தரறத் 
தத்ஷவல்னரம் ிதச்ைரத்றல் அறத்ரன். னென்நரட கனும் 
ரன்கரட கனும் உள்றெரிஶனஶ றனட்டு க்வகரன்நறல் அகப்தட்டுச் 
ைறஷநினறனந்ட ப்தித்ட னம்ஷதப் தக்கம் ஏடிப்ஶதரணரர்கள். தள்பிிறுற 
னடிந்டம் ரடத்றல் ஶைர்ந்ட ஊஷஶ நந்ட ஶதரணரன் ந்ரட 
கன். ஆநரட ஷதன் என க்கலனறடம் குரஸ்ரரக இனந்ரன். 
அறனகத்டக்கு றஶ இனந் ஆத் ஆஷட அங்கரடிில் ஶஷனதரர்த் 
என வதண்ஶரடு தகறத் றனம் வைய்டவகரண்டரன். ஷணிஷ 
உள்ஶப அஷத்டக்வகரண்டடம் வதரிம்ர ரைறக்கு ரற்நப்தட்டரர். 
ணனஷடந் வதரிம்ர ன் டக்கத்ஷவல்னரம் ரஶர எனர் னெனம் 
கடிரக றேறச் ைந்றனுக்கு அனுப்திணரர். வதரிம்ரின் டம் ன் 
அம்ரின் டரகத் வரிந்ட ைந்றனுக்கு - இஷத் பங்கபில் 
ஶடித்ஶடி வதங்கறெனக்கு அனஶக யளடிில் ங்கும் ஆஷ்ர இல்னத்றன் 
னகரிஷக் கண்டநறந்ட அங்ஶக ஶைர்ப்தற்கரண ற்தரடுகஷப ஶவநரன 
ண்தர் னெனம் வைய்டனடித்ரர். எனனடன் ஏடிிட்டட. ரத் 
ஷகஷப அங்கறனந்தடிஶ ஶரிஷடரகச் வைறத்றந்ரர். 
ைீதகரனத்றல் வரடர்ந்ட ந்ட வகரண்ஶடினக்கும் கணவுகள் அஷப் 
தரடரய்ப்தடுத்றந்ண. ினங்குக்கரட்ைற ைரஷனில் றன்நறனந்ஶதரட 
அக்கூண்டுகஷபனேம் னறஶரர் இல்னங்கஷபனேம் ைம்தந்ப்தடுத்ற ஶரைறத் 
கத்றனறனந்ட அக்கணவு ிட்டத் வரடங்கறிட்டட. வதரிம்ர தனி 
ினங்குகபின் உனத்டடன் எவ்வரன  னஷநனேம் கணில் ந்ட 
கம்திகஷபப் திடித்தடி க்கத்டடன் னஷநத்டப் தரர்ப்தஷத் ரங்கறக் 
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வகரள்பஶ இனில்ஷன. றஷணத்வுடன் ிடுப்வதடுப்தட ைரத்றரக 
இல்ஷன. அர் ைரர்தில் இல்னத்டக்குச் வைன்று அந்ப் வதரிம்ரிடம் 
இண்டு ரர்த்ஷகள் ஶதைறிட்டு ஶண்டும். இடரன் அக்கடித்றன் 
ைரம். 
 
அடுத் ஞரிறு அன்று ஶதனந்டத்டம் ிைரரித்ட அந் இல்னத்டக்குக் 
கறபம்திஶணன். னென்று ஶதனந்டகள் ரந ஶண்டிினந்ட. இறுறரக 
இநங்கற றறுத்த்றன் அனஶக ஏர் ஏஷனக்குடிஷை டீக்கஷட ட்டும் 
கரப்தட்டட. எஶ என ைறகவட் ட்டும் ரங்கறப் தற்நஷத்தடி 
ஆைறத்ஷப்தற்நற ிைரரித்ஶன். டீக்கஷடக்கரப்வதண் குடிஷைக்கு வபிஶ 
ந்ட வரஷனில் ஶரப்ஷதப் ஶதரனக் கரப்தட்ட என தகுறஷச் 
சுட்டிக்கரட்டி ‚அடரன் இல்னம்‛ ன்நரள். 
 
‚அடரிக்கும் தஸ் ஶதரகரர?‛ 
 
‚இல்னத்டக்கு இடரன் ஸ்டரப். ல்னரனம் இங்க நங்கறத்ரன் 
டந்டஶதரரங்க. ீங்க வபினைர?‛ 
 
ரன் ஶடிக்ஷகக்கரக ‚ஆரம்‛ ன்ஶநன். 
 
‚ைரணங்கப இங்க வகரண்டரந்ட உட்டுட்டு ஆறக்வகரன தக்கர 
ஶதரிடநரங்க ைரர். கூஶர கஞ்ைறஶர என்ணர ஶைர்ந்ட னட்ைர குடிக்கந 
உட்டுட்டு தம்தம்னு டக்குத்ரன் ைரர் க்கள் அஷனநரங்கஶபர? 
கரனம் வரம்த ரநறப்ஶதரச்ைற ைரர்‛. 
 
‛ல்னர கணிச்ைறக்கறடநரங்கபர இங்க?‛ 
 
‚கணிப்னக்வகல்னரம் ந்க் வகரஷநனேறல்ன ைரர். டைறுஶதன 
கணிச்ைறக்கறட்டரறம் தக்கத்டன வதத் னள்ப இனந்ட தரக்கந ரறரி 
ஆவுர, வைரல்றங்க.‛ 
 
‚அடிக்கடி ீங்க ஶதரஙீ்கபர?‛ 
 
‚கரஷனின அங்க தரல்தரக்வகட் ரங்கறப்ஶதரி குடுக்கநவல்னரம் ங்க 
ஊட்டுக்கரனரன். எங்க ஜணங்க ரரட இனக்கரங்கபர இங்க? ரன் ஶந 
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கவரக இல்னர ஶஶர ஶதைறட்டினக்ஶகன்‛. 
 
‚ங்க ஜணங்க ரனறல்ன. ணக்குத் வரிஞ்ைன எனத்னக்கு 
ஶண்டிங்க இனக்கரங்க‛. 
 
னன்ணஷகனேடன் ைறகவட்ஷட அஷத்டிட்டு அபிடம் ிஷடவதற்று 
டக்கத் வரடங்கறஶணன். அறஷட றழ் றனண்ரஷனப் தக்கத்ட 
வரறஷப் ஶதரன இனந்ட. வதங்கறெரின் தன னநகர்கபில் இப்தடிப்தட்ட 
தன குல்கஷபக் ஶகட்டினக்கறஶநன். க்குப் தக்கரண குல் ரட 
கரறல்ிரர ன்று றஷணத்தடி டக்கும்ஶதரவல்னரம் வைரல்னறஷத் 
ரறரி என குல் எனறத்ட அஷக்கம் றறுத்றிடும். 
 
ஞ்ைபரகப் னப்னத் ைறன்ணச்ைறன்ண னட்வைடிகள் இனனநனம் அங்வகரன்றும் 
இங்வகரன்றுரக அடர்ந்றனந்ண. அஷடரபம் கண்டுதிடிக்க னடிர 
குனிகள் ல்னரம் கறஷபகபிறம் ரித்ரி ிஷபரடிக் 
வகரண்டினந்ண. கட்டரந்ஷரக இனந் இடத்றல் ைறன திள்ஷபகள் 
கறரிக்வகட் ஆடிதடி இனந்ரர்கள். அந்ப் தரஷ னடினேறடத்றல் ‚ஆஷ்ர‛ 
ன்று றேப்தட்ட வதர்ப்தனஷக கண்ில் தட்டட. அஷவரட்டி 
உடணடிரக சுற்றுச்சுர் வரடங்கறட. சுரின் ஶல்ிபிம்ன வரிர 
ஷகில் ைறப்னக் கரகறப்னக்கள் அடர்ந்ட னத்றனந்ண. ல்னர 
இடங்கபிறம் அற்நறன் கறஷபகள் தடர்ந்றனந்ண. ரைனறல் இனந் 
கரனரிடம் ிம் வைரல்னற உள்ஶப டேஷந்ஶன். வதரி னந்ஶரட்டத்றல் 
டேஷந்ஷப் ஶதரன இனந்ட. கண்ில் தட்ட இடங்கபிவனல்னரம் 
ஷகஷகரண றநங்கபில் னக்கள் னத்றனந்ண. இன ஶைகர்கள் 
ங்கபின் கலஶ உறர்ந்றனக்கும் இஷனகஷபவல்னரம் கூட்டிச் ஶைகரித்த்தடி 
இனந்ரர்கள். னந்ஶரட்டத்ஷவரட்டிப் தச்ஷைக் கம்தபத்ஷப் ஶதரன 
தபதபக்கும் வதரி னல்வபி, வதரி றற்குஷடின் கலஶ ட்டரக 
டிஷக்கப்தட்ட ைறவண்ட் வதஞ்சுகள். அகரண சுற்றுச்சுர். 
ைறஷனகறடன் பினஷநில் அர்ந்றனந் ஶகரில். ஶரனம். 
வரறேஷகக்கூடம். ஷகில் ஶகரஶனந்ற டக்கும் னெரட்டி எனத்றஷனேம் 
னறர் எனஷனேம் கம்தற்நற டத்றச் வைல்றம் என 
ைறன்ணஞ்ைறறுஷணப் ஶதரன்ந ைறஷனகள் தடீத்றல் றீ்நறனந்ண. 
அஷச்சுற்நறனேம் அகரண னச்வைடிகள் திநகு ட்டரண தபிங்குத்வரட்டி. 
அற்குள் தனி உங்கபில் வதரனத்ப்தட்ட ீனொற்றுகபினறனந்ட ீர் 
தயீ்ச்ைறடித்தடி இனந்ட. றரில் என ைறநற கண்ரடிக்கூடம். உள்ஶப 
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ரன்ஷகந்ட ஶஷைகள். கூடத்றன்ீட தனிரண வகரடிகள் தடர்ந்ட 
தச்ஷைப்தஶைவனண கரப்தட்டட. தின்ணரல் ிரிந் வபிில் கச்ைறரக 
டிஷக்கப்தட்ட ம்தடக்கும் ஶற்தட்ட ைறறுைறறு இல்னங்கள். ல்னரஶ 
ஏட்டு டீுகறகு உரி அஷப்தில் கட்டப்தட்டஷ. றுனநம் 
னத்டஷண, ஶவநரன னநத்றல் உடல் ரிஷம். அன் னஷகப்ஶதரக்கற 
ஶகத்ஷத் வரடுஷப் ஶதரன றக உரக றேப்தப்தட்டினந்ட. 
அங்கங்ஶக ரகண றறுத்ங்கள், தக்கரட்டில் டப்தற்குத் ஶரரண 
கறஷபப்தரஷகள். ல்னரற்ஷநனேம் ஶடிக்ஷக தரர்த்தடி வடரக 
டந்ஶன். ரரகத்ரன் கட்டிட அஷப்னகஷபக் கணித்ஶன். ல்னரஶ 
ஷஶரடு எட்டிஷ. தடிக்கட்டுகஶபர, ரடிப்தகுறஶர ங்ஶகனேம் 
கரப்தடில்ஷன. னடஷின் ைக்றஷக் கனத்றல்வகரண்டு அஷ 
டிஷக்கப் தட்டினந்ண. ஆணரறம் அந் இடத்றன் ணிஷ 
ிைறத்றரண என உர்ச்ைறஷ ன் ணத்றல் தப்திட. ஆழ்ணத்றல் 
ன்ஷண அநறரஶனஶ எனி அச்ைம் தவுஷ உர்ந்ஶன். 
 
ீனொற்றுக்கு இடடனநரக இனந் ிைரஷ ஷத்டக்குள் டேஷந்ஶன். 
அந் அஷநின் உள்சுர் னறேக்க அகரண னஷகப்தடங்கள் 
எட்டப்தட்டினந்ண. ைறறுைறறு ரக்கறங்கஷபக் வகரண்ட அட்ஷடகள் 
வைனகப்தட்டினந்ண. க்கத்டடன் தரர்ஷஷ அங்குறங்கும் 
தடஷத்தடி றனம்திஶதரடஎன ஶஷைின் தக்கம் கிப்வதரநறின் 
னன்ணரல் அர்ந்றனந் இபம்வதண்ின் னன்ணஷகஷப் தரர்க்க ஶர்ந்ட. 
எனகம் அப்னன்ணஷகஷ என ைறற்தத்றன் னன்ணஷகரக றஷணத்டப் 
தரர்த்ட ணத்டக்குள் ைறரித்டக் வகரண்ஶடன். திநகு வல்ன அஷப வனங்கற 
ன்ணிடம் இனந் குநறப்னகஷபக் வகரடுத்ஶன். 
 
‚ஷல்ரகற, ஸ் வமன்‛ 
 
ன் குநறப்ஷத ரய்ிட்டுப் தடித்தடி அள் இனக்ஷகினறனந்ட றேந்ட 
வபிஶ ந்ரள். குடில்கள் வரடங்கும் தகுறஷக்கும் கூடஶ ந்ட 
ரன் வைல்ன ஶண்டி றஷைஷனேம் றனம்த ஶண்டி இடத்ஷனேம் 
சுட்டிக் கரட்டிிட்டுச் வைன்நரள். அள் கரட்டி றஷைில் டக்கத் 
வரடங்கறஶணன் ரன். ல்னர இல்னங்கறம் எஶ ிரக 
டிஷக்கப்தட்டினந்ண. இல்னத்டக்கு னன்ணரல் வரஷைக் கற்கள் 
தறக்கப்வதற்ந ைறறு னற்நம். என ைறறு றற்குஷட. அன்கலழ் என ைரய்வு 
ரற்கரனற. அஷச்சுற்நறச் ைறன்ணத் ஶரட்டம். ஶரட்டத்றல் சூரிகரந்றப் 
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னக்கபின் ஞ்ைள் இபவினறல் றன்ணிக்வகரண்டினந்ட. 
 
ற்வைனரகத்ரன் என இல்னத்றன் ஜன்ணல் தக்கரக ன் தரர்ஷ 
வைன்நட. இண்டு கண்கள் ன்ீட தறந்றனந்ண. ணக்குத் டெக்கறரரிப் 
ஶதரட்டட. அஷ ன்ஷணத்ரன் தரர்க்கறன்நணர ன்கறந ைந்ஶகத்றல் 
ீண்டும் அத்றஷைில் தரர்த்ஶன். ஷத் ிற ரங்கரல் அப்தரர்ஷ 
ன் ீஶ றஷனகுத்றினந்ட. ஶரல் சுனங்கற அம்னகத்ஷனேம் ஷஶர 
ரைறக்கும் அக்கண்கஷபனேம் ீண்ட கங்கறக்கு ன்ணரல் தரர்க்க 
னடிில்ஷன. உடணடிரகத் றனம்தி ற்ந இல்னங்கபின் தக்கம் 
தரர்ஷஷச் வைறத்றஶணன். உண்ஷிஶனஶ ன் தற்நம் 
அறகரித்டிட்டட. எவ்வரன ஜன்ணனறல் தக்கத்றறம் இனகண்கள். ஷந்ட 
பர்ந் ிறக்குறகபினறனந்ட உனம் தரர்ஷ. தரஷஷப் தரர்த்தடி  
ஶகரக டக்கத் வரடங்கறஶணன். ரஶர ன்ஷண அஷப்தஷப் 
ஶதரனறனந்ட. க்கத்டடன் றனம்திப் தரர்த்ஶன். ரஷனேம் கரில்ஷன. 
அஷடரபம் கரட்டி வதண்ஷக்கூட இநக்கற ஷத்டிட்டுப் ஶதரண வதரி 
வதரி ந்றங்கஷபப் ஶதரன றறர்ந்டகூட தரர்க்கனடிர அபவு வஞ்ைறல் 
அச்ைம் டபிர்த்ஷ ஆச்ைரிரக உர்ந்ஶன். றுகஶ ன் தகுத்நறவு 
னெஷப ிறத்ட அந் அச்ைத்ஷ ிட்டிட. அந் இடத்றன் ிைறத்றம் 
என ைறன்ணச் ைத்ம்கூட கரறல் ிில்ஷன ன்தடரன். என டம்ல் 
ைத்ம்கூட ஶகட்கில்ஷன. 
 
இல்னத்றன் கஷ வனங்கற அஷப்னிஷ அறேத்றஶணன். ன் 
னனன்கள் இல்னத்டக்குள் ற்தடக்கூடி டிகள் உசும் எனறஷஶர 
வைனப்னகள் அறேந்டம் ைத்த்ஷஶரஎ எவ்வரன கனம் றர்தரர்த்ண. 
ைறன கங்கள் ஷ டவும் ஶகட்கில்ஷன. ீண்டும் ிஷ 
அறேத்னரம் ன்று றஷணத் னத்றல் கவு ைட்வடணத் றநந்ட. 
வபிப்தட்ட அந் உனத்றன் ஶரற்நம் ன்ஷண என கம் அறர்ச்ைறக்கு 
உள்பரக்கறட. உனக்குஷனந் ைஷக் ஶகரபத்டக்குக் ஷகனேம் கரறம் 
னஷபத்ஷப் ஶதரனறனந்ட அத்ஶரற்நம். ன் இம் வகுஶகரகத் 
டடிக்கத் வரடங்கறட. 
 
‛ஷல்ரகறங்கநட ீங்கரஶணம்ர?‛ 
 
ஶகட்க றஷணத் ஶகள்ி வஞ்ைறனறனந்ட ரல் நட்ைற அஷடந்ட. 
ச்ைறஷனக் கூட்டி ிறேங்கற ஈத்ஷப் தட ஷத்திநகுரன் ைகஜரகக் 
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ஶகட்க னடிந்ட. ன் ஶகள்ிஷஶ அர் கரறல் ரங்கறக் 
வகரள்பில்ஷன. அர் கண்கள் ட்டும் அஷைந்ண. ன்ஷண ஆரய்ஷப் 
ஶதரன உற்றுப் தரர்த்ண. ரன் ீண்டும் ‚ஷல்ரகறங்கநட ீங்கரஶண?‛ 
ன்று ஶகட்ஶடன். அர் ஶறம் வனங்கறந்ட ‚ம்?‛ ன்று ன்தக்கம் 
வைிஷக் வகரடுத்ரர். ன் ஶகள்ிஷ றுதடினேம் ரன் 
ஶகட்கஶண்டிரக இனந்ட. 
 
‚ன் ைறன்ணப்னள்ஷபரன் இங்க வகரண்டரந்ட உட்டுட்டுப் ஶதரணரன். 
அப்னநர ஶ இல்ன‛ 
 
வரடர்தில்னரல் ஶதைறதடி அர் உள்ஶப றனம்திணரர். அஷத் வரட 
ணக்கு அச்ைரக இனந்ட. அஷத் ள்பி ஷத்டிட்டுத்ரன் ரன் 
அஷத் வரடர்ந்ட உள்ஶப வைன்ஶநன்.  
 
இல்னம் றகவும் டெய்ஷரக இனந்ட. வடட்டரல்  ம் கழ்ந்ட. 
சுரில் இற்ஷகக் கரட்ைறகபின் ஏிம் எனனநனம் குறடம் 
கறனஷ்ணின் தடம் றுனநனம் எட்டப்தட்டினந்ண. அப்தரல் கம்திிட்ட 
ஜன்ணல். வபிப்னநக் கரட்ைறகறம் ஶகங்கறம் அஷைனேம்  க்கறஷபகறம் 
தடம்தடரகத் வரிந்ண. றுனநம் குபினஷநனேம் கறப்தஷநனேம் இனந்ண. 
ஜன்ணஶனரரகஶ கட்டில். னந்ட ஶஷை. னெஷனில் வரஷனக்கரட்ைறப் 
வதட்டி. ன் உடல் தறுஷ உர்ந்ட ணக்கு ஆச்ைரிரக இனந்ட. 
அடிிற்நறல் குபிர்ச்ைற தி உஷநஷ ன்ணரல் ம்தஶ னடிில்ஷன. 
அஷப் தரர்த்தடிஶ றன்ஶநன். ஶரல் சுனங்கற னகம். எடுங்கற கன்ணக் 
குறகள். வள்ஷபரகப் னண்ட ீண்ட கூந்ல் அள்பிக் வகரண்ஷடரகக் 
கட்டப்தட்டினந்ட. தரர்க்கப்தரர்க்க அக்கண்கள் னனறல் ஊட்டி அச்ைம் 
கஷந்ட. குப்தத்ஷனேம் கனத்ஷனேம் அஷ வபிப்தடுத்டஷ 
உர்ந்ஶன். னடஷின் ைரிவும் பர்ச்ைறனேம் தடிந் உடல். கரடகபின் 
ிபிம்திறம் னன்வற்நறிறம் வண்னடி கரற்நறல் னண்டு 
அஷனதரய்ந்ஹ்டு. ைட்வடண ன் தக்கரக ிஷன ீட்டி ‚ீங்க ரன‛ ன்று 
ஶகட்டரர். 
 
‛உங்க ங்கச்ைற ஷதன் ைந்றனுக்கு ைறஶகறன் ரன். ைந்றன் ைந்றன் 
வரினேறல்ன..?‛ 
 
ைற்று ைத்ரகஶ ரன் வைரன்ஶணன். ஆணரல் ன் எனறகள் டவும் 
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ஶகட்கர உனகறல் அர் இனந்ட ஆச்ைரித்ஷத் ந்ட. கட்டினறல் 
உட்கரர்ந்தடி உடுகஷப ஈப்தடுத்றக் வகரண்டரர். ஶறடும் கலறேடும் 
உட்குறந்ட கரப்தட்டண. ஶகரடுஶகரடரக றேந் சுனக்கங்கபின் ீட்ைற 
உடுகள் ஷ ரக்கறினந்ட. 
 
‚ஆறு ஆம்தஷப னள்ஷபங்க வதத்ட ன்ண திஶரஜணம் வைரல்ற. ஊன 
உனகத்டன னள்ஷபங்க ஷனவடுத்ட வதத்ங்கப கரப்தரத்டம்ன்னு ஶதன. 
ரன் வதத்டங்க ல்னரஶ அடக்கு ஶர்ரநர ஶதரச்ைறங்க. எவ்வரனத்ணர 
ஶதரவும்ஶதரட கஷடைற ஷதன் தரத்டக்குரன்னு இனந்ஶன். அனும் இங்க 
வகரண்டரந்ட ள்பிட்டு ஶதரிட்டரன். ன் ங்கச்ைற ஷதன் வபிரட்டுன 
இனக்கரன். அன்ரன் இடக்கரண ற்தரடவல்னரம் கணிச்ைறக்கநரன்.‛ 
 
‛உங்க ங்கச்ைற ஷதன் ைந்றன் ைறஶகறன்ரன் ரனு. அர்ரன் உங்கப 
தரத்டட்டு ச்வைரல்னற அனுப்தணரன‛ 
 
அர் தறல் வைரல்னில்ஷன. ன் வைரற்கள் அர் னெஷபஷத் வரடஶ 
இல்ஷன ன்று ஶரன்நறட. ஜன்ணல் றஶ வரினேம் தஷணங்கபின் 
அஷைஷஶ வகுஶம் தரர்த்தடி உட்கரர்ந்றனந்ஶன். அர் வௌணம் 
ணக்கு ஆச்ைரித்ஷ அபித்ட. 
 
‚அந்க் கரனத்டன ங்கறக்கு வதரி தனைக்குக்கட இனந்றச்ைற. ில்ண்டி 
ச்ைறனந்ரன அன. ங்க ஶதரணரறம் ரங்க அடனரன் ஶதரஶரம்.‛ 
 
அரகஶ என கஷஷத் றடீவண வைரல்னத் வரடங்கறணரர். அஷப் 
வதண்தரர்க்க ந்ட, றனம் டந்ட, வைறப்தரண னஷநில் டந் 
ிரதரம், ரிஷைரகப் திநந் திள்ஷபகள், ைந்ஷில் ரர் திடிஷஶர 
ினக்கறக் வகரண்டு ஏஶடரடிந் னடகபின் னட்டுத்ணரண 
ரக்குனரல் ஶர்ந் ம் ண அடுக்கடுக்கரகச் வைரல்னறக்வகரண்ஶட 
ஶதரணரர். திநகு என கம் றறுத்ற ‚ீங்க ரன?‛ ன்நரர். ரன் றரணரக 
றுதடினேம் ன்ஷணப்தற்நற கல்கஷபச் வைரன்ஶணன். அர் கண்கள் 
ன்ீட தடிந்றனந்ணஶ ி ன் வைரற்கஷபக் ஶகட்டுக்வகரண்ட 
சுடுகஶப அந் னகத்றல் வரிில்ஷன. 
 
னந்டஶஷை ீட என னத்கம் கறடந்ட. ஆசுரைப் தடுத்றக் வகரள்ப 
அஷ டுத்டப் னட்டிஶணன். அடஷ ரன் தரர்த்றர னத்கம். வறும் 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      586 
 

தடங்கள். ல்னரஶ வன்ணரட்டுச் ஷைத் றனத்னங்கள். எனனநம் குன்றும் 
ங்கறம் ஆறும் சூ றற்கறந ஶகரில்கபின் கம்தீத் ஶரற்நம். றுனநம் 
கனஷந ரகரின் தடங்கள். எவ்வரன்றும் எவ்வரன ிரக இனந்ட. 
கூடுனரக ைறற்ைறன தக்கங்கபில் ைறன டெண்ைறற்தங்கபின் தடங்கறம் 
இடம்வதற்நறனந்ண. 
 
‚எங்கப ல்னர கணிச்ைறக்கநரங்கபர இங்க? ைந்றனுக்கு ரட 
வைரல்னடர?‛ 
 
அர் வ்ிரண தறறம் வைரல்னில்ஷன. ன் ணம் அறர்ச்ைறில் 
உஷநத் வரடங்கறட. என ைறற்தத்றன் னன் உட்கரர்ந்ட ஶதைறக் 
வகரண்டினப்தஷப் ஶதரன ைங்கட உர்வு றேந்ட. ரன் அர் 
னனங்கஷபக் கணித்ஶன். வறத்ட ஷபந்றனந்ண அஷ. கண்கள் 
ட்டும் இஷத்தடி இனந்ண. 
 
ைட்வடண அர் றுதடினேம் ஶதைத் வரடங்கறணரர். 
 
‛அனக்கு ரன்ணர வரம்த உைறன. ங்க ஶதரய் டீ்டுக்குத் றனம்திந்ரறம் 
ஷகின ன இல்னர ரட்டரன. ைஷக்கட்டுக்கு ந்ட அன 
ஷகரனறஶ ஷனின ச்ைறட்டுப் ஶதரணரத்ரன் அனக்கு றம்ற. 
எனரற அர் ணக்கு ன ச்ைறிடந ன் ரறரர்க்கரரி தரத்டட்டர. 
ைம்ைரரி இனக்கந டர, இன அிைரரி இனக்கந டர இடன்னு எஶ 
ைத்ம். றக்கரட இங்க கண்ிர இனக்கத் வரினேர, ரைற ரறரி 
வகரண்ஷட ஶதரட்டு ன ச்ைறட்டு றரிநரறங்கன்னு ஶதைறட்ஶட இனந்ர. 
அன உடஶண தின்தக்கர ஶதரிட்டரன. ர ைத்ம் கரட்டர அடுப்ன 
ஶஷனஷ கணிச்ைறக்கறட்டினந்ஶன். அடனனேம் என குத்ம் கண்டுதிடிச்ைற 
ஶதை ஆம்திச்ைறட்டர. ன்ண வஞ்ைறேத்ம் தரன இறக்கு. ப்த ப்தன்னு 
அஷனநர வநறனடிச்ை கறேன்னு வைரல்னறட்ஶட உள்ப ந்ர. ந்ட ன் 
ஷனின இனந் னஷ னடுங்கற ரிந அடுப்னன ஶதரட்டுட்டர‛. 
 
அர் கண்கபில் ரஷரஷரகக் கண்ரீ் றந்தடி இனந்ட. தன 
ஆண்டுகறக்கு னன்ணரல் தநறத்டத் ீினறட்ட ன இன்னும் ன் கண் 
னன்ணரல் ரிந்ட ங்குஷப் ஶதரன ஶம்தித் ஶம்தி அறேரர். உடுகள் 
ஶகரிக்வகரள்ப அர் அறே ஶகரனத்ஷ நறட்டுப் தரர்க்கனடிில்ஷன. 
ைங்கடரக இனந்ட. அறேஷகின் உச்ைத்றல் அர் வைரன்ண வைரற்கள் 
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ஷனேஶ னரிந்டவகரள்ப னடிில்ஷன. அர் றக அனஶக இனந்ரறம் 
ரரறம் பிறல் வனங்கறத் வரட்டுிடனடிர கரனத்றன் ிபிம்தில் 
இனப்தஷ உனடிந்ட. ங்ஶகர தரர்ஷ றஷனகுத் சுரில் 
ைரய்ந்டவகரண்டரர். ஶம்தனரல் அள் வஞ்சு டெக்கறத்டெக்கறப் ஶதரட்டட. 
கறேத்ட ம்னகறம் வஞ்சுக்குறனேம் வபிந்ண. அற்நறன் அஷைவுகள் ன் 
ைங்கட உர்ஷ ஶறம் ஶறம் அறகரித்ண. ீண்டும் அர் னகத்ஷப் 
தரர்த்ஶன். னன் குிறக்கறஷடஶ நறிறேந் கண்ரடித் 
டண்டுகஷபப் ஶதரன அர் கண்கள் தபிச்ைறட்டண. ரக்ஷகச் சுற்நற 
உடுகஷப ற்வநரனனஷந ஈப்தடுத்றக் வகரண்டரர். 
 
கண்னீம் அச்ைனம் றம்தி அக்கண்கபினறனந்ட ன் தரர்ஷஷ ினக்க 
இனில்ஷன. வதனம் குற்ந உர்வுடன் னெண்ட ஶஷணரல் ன் 
வரண்ஷட இறுகற உனர்ந்ட ஶதரணட. றேந்ட அஷ வனங்கறத் வரட்டு 
ஆறுல் வைரல்ன றஷணத்ஶன். றுகஶ அந் ண்த்ஷ 
ரற்நறக்வகரண்டு தின்ரங்கறஶணன். ைந்றஷணப்தற்நற றஷணவுகஷப அர் 
ணத்றல் றேப்தனடிர ஶரல்ினேர்வு எனனநம் அரித்தடி இனந்ட. 
அந் உட்கூடம், ஜன்ணல், றஷச்ைலஷன, சுஶரிங்கள், கறப்தஷநக் 
கவுகள், வன்ணரட்டுச் ஷைத் றனத்னங்கள் னத்கம் ண எவ்வரன்நறன் 
ீடம் க்கத்டடன் ன் தரர்ஷ தடர்ஷனேம் வதனனெச்சுடன் 
றேந்றனப்தஷனேம் டக்கத் வரடங்குஷனேம் அர் கண்கள் 
கணித்தடிஶ இனந்ண. ரன் கஷ வனங்கும்ஷ கூட அர் 
அஷறரகஶ தரர்த்டக்வகரண்டினந்ரர். ைட்வடண எனகம் கண்கஷப 
இஷத்ட ன்ஷண ஶரக்கற ‚ீங்க ரன?‛ ன்று ஶகட்டரர். அக்ஶகள்ிரல் 
ன் உடல் குறுகறச் ைறனறர்த்ட. ைறன வரடிகள் கில் ைரய்ந்தடி 
அக்கண்கஷபப் தரர்த்ஶன். அந் இல்னங்கபின் எவ்வரன ஜன்ணல்கபிறம் 
வன்தட்ட கண்கஷபவல்னரம் றுதடினேம் ண்ிக்வகரண்ஶடன். எனகம் 
கூட ன்ணரல் அங்ஶக றற்க னடிில்ஷன. ஶகஶகரக 
இல்னத்ஷிட்டு வபிஶநறஶணன். கச்ைறரக ஷபந்ட ீறம் 
ைரஷனகஷபனேம் னல்வபிகஷபனேம் ீனொற்றுகஷபனேம் ரண்டி 
டேஷரிஷனக் கடந்ட ஷில் கரல்ஷத் திநகுரன் ைலரக னெச்சுிட 
னடிந்ட. ன் ஶஷணஷச் ைந்றனுக்குத் வரிப்தடுத்டம் ித்ஷப் 
தற்நற கஷனஷ னன்னனரக உர்ந்ட ணம். 
 
ீரற, ப்ல் 2004 
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லனம்ாள் - அறகி தபரிலன் 

 

சூரின் வதரறனேம் டெத்ட ரணம் ஷக்கும் வள்ஷப வள்ஷபரய் 

குத்டக்கற்கறம், ைஷபக் கற்கறரக றி, ட்ைத்றங்கறடன் ைறந் 

ரணரக அந்ச் வைம்ண் திஶைம் இனந்ட. ங்ஶகர என்நரய் 

ஶரஷற்றுத் ணித்ட ிப்னடணினந்ண தஷண ங்கள். 

 
ைரனம்ரறக்கு கரணல் னட்டிட. அபின் ஶரட்டரங்கரட்டின் டக்கரஶன 
றேம்திச் ைரிந்றனக்கும் ைறறு குன்நறன் தரஷநக் கூட்டங்கறக்கறஷடிஶன, ீர் 
ற்நறக் கறடக்கும் குட்ஷடஷ ஶரக்கற, ஷனில் குடத்டடன் 
ஶதரய்க்வகரண்டினந்ரள் அள். கூப்தரடுடன் ினட்வடன்று அஷபக் கடந் 
தநஷவரன்நறன் றஷைிஶன அஷனஷனரய் றேந்ட ஆடும் 
கனஞ்சுரஷனக் கூட்டம்ஶதரன டெத்றல் ஊைறஷன அறக்குத் 
வன்தட்டட. 
 
ஶரறகத்றன் றறகஷபத் ட்டரல் ற்நறனந் ைரனம்ரபின் ஶகம், 
என னேகத்றன் கர்வுஶதரன இங்கறட. னந்ரஷணஷச் சுனட்டித் 
ஷனச்சும்ரடரகவும், னக்கரடரகவும் ரற்நறக் வகரண்டு 
வதனனெச்சுகறடனும் ணக்குத் ரஶண ஶதைறதடினேம் ஶதரய்க்வகரண்டினந்ரள் 
அள். இண்டு னென்று குடங்கள் சுந்ட ந்ற்குள் கஷபத்ட என 
த்டிில் ஏய்ந்ட உட்கரர்ந்டிட்டரள். 
 
வப்தக் கரற்று ரந்பிர்கபில் தட்டு ிந்ட ைீறட. கனகும் பிர்கபின் 
ரைம்ஶதரன ரம்னக்கபின் ரைம் வல்னக் கரற்நறஶன தி அடங்கறட. 
அஷபப் ஶதரனஶ தக்கத்டத் டண்டுகபிறம் ைறனர் ரஞ்வைடிகள் 
ஷத்றனந்ணர். ைறனர் அப்தடிஶ ரிைரகிட்டு ஷத்றனந்ணர். 
 
என ரன்ஷகந்ட ஆண்டுகறக்கு னன்தினக்கும். அப்ஶதரட ைரனம்ரறக்கு 
ல்ன னத்ற இனந்ட ன்ஶந வைரல்ன ஶண்டும். அந் ஊரிறம், 
சுத்டப்தட்டிறம் இனக்கறந ரணம்தரர்த் னற வகரண்ட ஷ ிைரிகள் 
ைறனனக்கு இஶசுகரர்கள் இனைரகஶ ரங்கன்றுகஷபத் னரகக் 
ஶகள்ிப்தட்டரள். உடஶண னந்றக்வகரண்டரள் ைரனம்ரள். அறக்கறனந் 
ஷகபவு றனத்டக்கு அர்கள் வகரடுத் ைறன வைடிகஶப ஶதரடரணரக 
இனந்ண. கறஷடத் ரஞ்வைடிகள் ல்னரனஶ வங்கறெர, ீனம் 
ஷககபரகஶ இனந்டிட்டரல் ைரனம்ரபின் ணசு ஶகட்கில்ஷன. 
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ஶல் ஆனத்டெர் அைரங்கப் தண்ஷ ஷ ஶதரய் கரர், ததீ்ர், 
தங்கணப்தள்பி, ல்ஶகரர ன்று ஷகக்வகரன்நரகவும், ைறனற்ஷந ரங்கற 
ந்ட ஷத்ரள். வைடிகபின் எட்டு திரிந்டிடரல் வரட்டிகஷப கணரக 
உஷடத்ட, தச்ஷைப்திள்ஷபகஷப ஷகரள்ட ஶதரன ட்டு, குபம் குட்ஷட 
ன்று ிடரல் அஷனந்ட ீர் ஊற்நறணரள் ைரனம்ரள். னற இடத்றல் 
வதரனந்ரல் இனப்தர்கஷபப் ஶதரன இனந் வைடிகள் தச்ஷை திடித்டம் 
ரன் அறக்கு உிஶ ந்ட. ஞ்வைடிகள் ன்நரஶன ைரனம்ரவுக்கு 
உிர்ரன். ஷகில் கறஷடப்தஷவல்னரம் வகரண்டு ந்ட ஷத்ட அள் 
டீ்ஷட ந்ணரக்கறினந்ரள். வகரத்றக் வகரண்டும், 
ீர்ரர்த்டக்வகரண்டும், ைனகுகஷப அள்பிக்வகரண்டும் இனப்தட ரன் அள் 
ஶஷன. னத்டக் குறங்கும் அள் ஶரட்டத்டப் னக்கள் ஊர்ப்வதண்டுகபின் 
ஷனகபிவனல்னரம் ைறரிக்கும். அள் ஶரட்டத்டக் கரய் கணிகறக்ஶக ணி 
னைறரன் ன்று வைரல்ரர்கள். 
 
‚ம், றன்னு ஷதத்றர கலநரஶப! கரட்டுஶனர்ந்ட நங்கறந்டட்டரபர!‛ 
 
‚னள்ஷபங்க, றக்குவை இல்னரடக்கு டஶனறரட ஆை இனக்க 
ஶண்டிடரன். ஆணரறம் இப்திடிர?‛ 
 
‚ம் ஶறர் தக்கர ரஶர எனத்ன டீ்டு ங்கறக்கு தத்றரிக்க 
அடிச்ைற கல்ரம் வைஞ்ைறவச்ைரரஶ. அப்திடி இவுறம் வைய்ரஶபர 
னுஶர?‛ ஊரர் ஶதைறக்வகரள்டம் உண்டு. 
 
ைரனம்ரபின் ப்திரித்ஷ ரறம் னனங்கர னடிந்றல்ஷன. 
ஊரினறனக்கும் அத்ஷண ங்கறம் அறக்குத் ரய்டிரன். றணனம் 
என்நறன் றனறனரட வைத் ஶம் எக்கரந்ட ணக்குஷநகஷபத்ரஶண 
னனம்திதடி இனப்தட ரடிக்ஷகரினந்ட ைரனம்ரறக்கு. 
 
கரற்றும் ஷனேரக இற்ஷக எனனஷந ைரடிிட்டுப் ஶதரய்ிட்ட ஶதரட 
ரணத்ஷப் தரர்த்ட வட்டி னநறப்தடம், ஷஷச் ைதிப்தடரக இனந்ரள் 
ைரனம்ரள். வகரய்ரின் இபங்கறஷபஷனேம், னனங்ஷகஷனேம் 
ஶதய்க்கரற்று தம் தரர்த்டிட்டுச் வைன்நறனந்ட. னநறந் கறஷபகஷபச் 
ஶைர்த்ட வைம்ண் டி சுற்நறிட்டரள் ைரனம்ரள். ைறரித்டிட்டுப் 
ஶதரணர்கஷபவல்னரம் ைட்ஷட வைய்ில்ஷன அள். இப்தடித்ரன் 
ஶதரண ரம் கறர அதிினத்றத் றட்டம் என்று அர்கள் ஊனக்கு ந்ட 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      590 
 

ஶைர்ந்ட. ஊர் னச்ஷைனஶக கறஷப ிரித்றனந் அைத்ஷனேம், ஊர் 
ல்ஷனினறனக்கும் ரகத்ஷனேம் தடிப்தகம் கட்டவும், ீஶற்று அஷந, 
வரஷனக்கரட்ைறப் வதட்டி அஷந கட்டவும் வட்டிிடுட ன்று 
ீர்ரணரகறிட்டட. ைரனம்ரறக்கு இட வரிந்டம் 
ஆங்கரரிரகறிட்டரள். த்றன்ீட னல் வட்டு ிறேந்ஶதரட ஷனிரி 
ஶகரனரய் குறுக்ஶக நறத்ட ிறேந்ரள் ைரனம்ரள். ஏடிந்றல் 
அறக்கு னெச்ைறஷத்ட. 
 
‚ஶடய் ரங்க அக்கர ங்கச்ைறங்க ங்கறினக்கண்டர இடன..ங்கவப 
ஏட்டப்தரக்குநன் ன்டர?‛ 
 
‚ரஶ வதரறுக்கடம். ீ ரன?‛ 
 
‚ரகனம்ர, னவுனம்ர, ல்னம்ரடர ங்க இனப்திடன்டர இட. ரங்க 
டுத்ட அடி வக்கறநட ல்ன ரகம்டர. ரங்க இனக்கறந ங்கவப 
வட்டி ங்கப ஏட்டப்தரத்ர ஊஷஶ டம்ைம் தண்ிடும்டர‛ 
 
கத்றகறம், ரள்கறம் கலஶ ிறேந்டிட்டண. ங்கஷப வட்டுறல்ஷன 
ன்று தறல் வதற்நவுடன் ஷனஶநறிட்டட ைரற. ங்கஷபக் 
கரப்தரற்நறண அன்வநல்னரம் ைரனம்ரள் அைத்டிிஶனஶரன் 
கறடந்ரள். ைரனம்ரள் ணிக்கட்ஷட. திள்ஷபில்னரரல் னனன் 
டத்றிட ரரல் ந்ட ஊஶரடு ங்கறிட்டள். ரற ன்நறனந் எஶ 
அண்னும் ஶஷன, ரழ்க்ஷக ன்று ஊஷிட்டுப் ஶதரய்ிட்டரன். 
கறரத்ட டீும் வகரஞ்ைம் ஶட்டுறனனம் அள் தரடு ன்நரகறிட்டட. 
ரனம் கண்டுவகரள்பர அந் ஶட்டு றனத்றல் ற இனக்கும்ஷ 
ிறேந்ட றேட ன்று அல்னரடி ந்ரள். சும்ரஷடப் திரித்ட னகம் 
டஷடத்டக்வகரண்டரள் ைரனம்ரள். ஶற்றுரன் ட்ட ரறரி இனக்கறநட. 
அற்குள் பர்ந்டிட்டண. னவடுத்றனக்கும் கஷகஷப உஷடத்டிட 
ஶண்டும். கரப்னக்கு ிட இன்னும் வகரஞ்ைம் ஶதரகட்டும் ண 
றஷணத்டக்வகரண்டரள். கரணனறன் ஊடரக சுன்ந அள் தரர்ஷ கறக்கரக 
இனந் வற்நறடத்றல் றஷனகுத்றத் ித்ட. அங்கறனந் கரணறம், 
வம்ஷனேம் அப்தடிஶ வதர்ந்ட அள் ணடக்குள் ந்ட இநங்கறட. 
தஷை றஷணத்டக்வகரள்ப கண்கள் ஷடறநந்டவகரண்டண. 
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ஶகட்க ரறில்ஷன ன்தரல் ஊரிஶன ைரனம்ரள் ன்நரஶப 
இபக்கரந்ரன். டுத்வன இஷடச்ைற ங்கிக்கும், அள் 
ச்ைறணன்ரர்கறக்கும் வரம்தவுஶ கறண்டல்ரன். எனரள் ிநகு 
வதரறுக்கறக்வகரண்டு ன் றனத்றன் றஶ ந் ங்கி ரிஷனகஷபப் 
திய்த்ட கைக்குஷப் தரர்த்டிட்டரள் ைரனம்ரள். ஶர் கறபம்திிடுஶ 
ன்று தஷதஷத்ட றட்டித் ீர்த்டிட்டரள் ங்கிஷ. கன்றுகஷப 
ஷத்ட வகரஞ்ை கரனம்ரன் ஆகறினந்ட. றுரள் ைரனம்ரள் 
றனத்டக்குப் ஶதரணஶதரட தரற ரஞ்வைடிகள் வட்டிச் ைரய்க்கப்தட்டினப்தஷ 
தரர்த்ரள். ன் கறேத்ஷ ரஶர அறுத்றிட்டட ஶதரன னறத்ட னறத்ட 
அறக்கு. ‚ அய்ஶர ம் னள்பிங்கஶப! ன் வைல்னங்க ஶதரச்ஶை‛ 
ிற்நறறம் ரர்திறம் அடித்டக்வகரண்டு, ழீ்ந்றனக்கும் வைடிகஷப ஏடிஏடி 
டுத்ட அறேரள் ைரனம்ரள். ைரனம்ரபின் தக்கத்ட றனம் 
ங்கினேஷடட. இபின் றனம்ீட என கண் ங்கிக்கு இனந்ஶ 
ந்ட. ‚ைறன்ணடக்குத்ரன் ைறன்ணங் வகரஷனநடன்ந ரறரி ஆிடுச்ஶை. 
அய்ஶர ங் வகரஷநஶ. ஶர் வகபம்திடுஶ, ண்டி இப்தடி 
வைய்நன்ணடக்ஶகர இப்தடி தன்ணிர்நட? எஞ் ைரறத்றற ஞ் வைடிங்க 
ஶனறர கரட்டநட?‛ ஊர்ப் தஞ்ைரத்டக்குப் திரட வகரடுத்டிட்டு அன்று 
னறேடம் இவு டீ்டுக்கரரி ரறரி இனந்ரள் ைரனம்ரள். ‚ங்கறக்குப் 
ஶதரய் இப்தடி ரடிக்கறநரஶப‛ ன்று வைரல்னறக் வகரண்டணர் ஊரர். வதரறேட 
அ கூடி தஞ்ைரத்றல் வட்டிட ரர் ணத் வரிரல் ஶதை 
னடிரட ன்று ீர்ப்ன ந்ட. இரிர்கள்ரன் வட்டிினப்தரர்கள். 
ரட்டிரண, அக்கற அக்கற டந்றனக்கும் கரனரடித் டங்கள் 
ங்கிினுஷடடரன் ன்று ைரனம்ரள் வைரன்ணஷ ரனம் டுத்டக் 
வகரள்பில்ஷன. 
 
அவுக்வகன்நரகறிட்டட ைரனம்ரறக்கு, ணசு ஆநரல் றுரள் 
கரனம்தஶ ரஞ்வைடிகள் ந் இஶசுக்கர அய்ர டீ்டுக்குப் ஶதரய் 
எப்தரரி ஷத்ரள் ைரனம்ரள்.  
 
‛ீ இப்தடி அஶண்டிஶ இல்ன, ஶந வைடிகறக்கு ற்தரடு தண்டஶன்‛ 
ன்நடம் ஶகரய்த் ஷனஷைத்ரள் ைரனம்ரள். 
 
வட்டிணங்கறக்கு ீ ண்வடண ரங்கறத் டம் ைரீ, தரற னள்ஷபங்க 
கறத் அறுத்டப்னட்டரங்கஶப‛ 
 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      592 
 

‚ைரி ீ ஶதரி ஶதரலீசுன வைரல்ற. ரன் தின்ணரடிஶ ஶன்‛ 
 
இஶசுக்கர அய்ர வைரன்ணடம் கரல் றஷனம் ஶதரய்ிட்டரள் 
ைரனம்ரள். 
 
‚ம் வட்டிண ஶகவைல்னரம் இங்க டுத்டக்கநறல்ன தரட்டி‛ ன்ந 
தறவனல்னரம் அஷப அைச் வைய்ில்ஷன. தகறக்கும் கரல் றஷன 
ரைனறஶனஶ னெக்குச் ைறந்றக் வகரண்டினந்ரள் அள். 
 
‚ைரி உன்வண அடிச்சுப்னட்டு, த்வ வட்டிப்னட்டரங்கன்னு என னு 
றேறனு ர‛ 
 
னுவகரடுத்திநகு கரல் றஷனத்டக்கும், இஶசுக்கர அய்ர டீ்டுக்கும் 
ண டந்தடிஶ இனந்ரள். க்கு தறரகற னல் ைம்ன் 
ந்ஶதரடரன் அறக்கு ணட ஆநறட. ‚ன்ணரரன் கரனங்வகட்டுக் 
வகடந்ரறம் றரஞ் வைத்டப் ஶதரகுர? இனங்கடி இனங்க. டன்ணத் 
டடிக்க ஞ்வைடிகவப வட்டந்டக்கு இன்ணிக்கு இனக்குட உங்குறக்கு‛ 
 
ைம்ன் ந் ரவபல்னரம் ஶகரர்ட்டு ரைனறல் ம் கறடந்ரள். ஆணரல் 
அள் றஷணத்தடிவல்னரம் டவுஶ டக்கரல் அறக்கு ரற்நரய்ப் 
ஶதரணட. 
 
என்நறண்டு ரட்கறக்குள்பரகஶ, ‚ப்ன ப்னத்ரன்னு வைரல்னறப்னட இந் 
னுைங்கறக்கு இத்றணி க்கர?‛ ண னனம்திக் வகரண்ஶட அண்ன் 
கன் ம்திடஷ டீ்டுக்குப் ஶதரய்ச் ஶைர்ந்ரள் ைரனம்ரள். 
 
அள் அண்ன் ஶதரணதிநகு அறக்வகன்று இனந் எஶ ஆவு 
ம்திடஷரன், அன் டெத்றல் இனந்ரறம் ரத்டக்கு எனகரல் தஸ் 
திடித்டப் ஶதரய் தரர்த்டிட்டு ந்டிடுரள் அள். அணின் ல்னர 
திள்ஷபகஷபனேம் ரர்ஶல்ஶதரட்டு ைரனம்ரள் ரன் பர்த்டிட்டரள். 
அறறம் ைறன்ணள் ைறப்தி ன்நரல் ைரனம்ரறக்கு வகரள்ஷப ஆஷை. 
ம்திடஷ அைரங்க க்கநறஞஷப் ஶதரய்ப் தரர்க்கச் வைரன்ணரன். 
றுரஶப ிைரரித்டக் வகரண்டு க்கநறஞரிடம் ஶதரய்ச் ஶைர்ந்ள், 
எப்தரரினேம், னஷநிடறரக வபிஷத்டிட்டரள் அஷ. 
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‚ம்தரட்டி, ஶக்கு த்வ வட்டிட்டரப்தின ன் அந? ந்ரவண 
தரக்கனரம் வுடு‛ 
 
‚அய்ர அடங்க ம் இல்னய்ர, ன் ித்டன வதரநந் வதரநப்னங்க 
ரறரி, அந்க் வகரனகரப் தரிகறக்கு ீரன் ீர்ப்னச் வைரல்னடம்‛ 
 
ரய்ரவுக்கு ரய்ர ைரனம்ரபின் எப்தரரி அறகரகறக் வகரண்ஶட 
ஶதரணட. இணிஶல் அறனகம் தக்கம் ந்ரல் ஶகஷை 
ஶரற்கடித்டிடுஶன் ன்று வைரல்னற அனுப்திிட்டரர் க்கநறஞர். 
 
திரட வகரடுத்ட றுரஶப ங்கிின் கூட்டரபிகறக்கு ண்டஷண 
கறஷடத்டிடும் ன்று றஷணத்றக்கு இன்னும் டவுஶ டக்கரட 
அறர்ச்ைறரய் இனந்ட. ஷடரய் டந்ட ரர் ரஷஶர தரர்த்டிட்டரள். 
த்ஷணஶர ரய்ரக்கறக்கும் ஶதரய்ிட்டரள். ஶறு வைடிகறக்கரக 
இஶசுக்கர அய்ரஷ தனனஷந வைன்று தரர்த்றறம் என்றும் 
டக்கில்ஷன. ைரனம்ரள் ஏய்ந்டிட்டரள். 
 
வைங்கம்னரினறனந்ட கரஷட என்று ‘னர்’ ண தநந்ட ஶதரணடம்ரன் 
ைரனம்ரறக்கு றஷணவு றனம்திட. வில் உச்ைறக்கு நறினந்ட. 
கரற்நறல் ைனைனக்கும் ரஞ்வைடிகஷபப் தரர்த்ஶதரட அறக்கு 
ஆரைவல்னரம் ஷநந்டஶதரணட. றச்ைறனக்கும் ங்கஷபப் 
தரரிப்தடம், ண்ரீ் ிடுடம், வட்டி னநறப்தடம், அஷகறடன் 
ஶதசுடரக இத்ஷண ரட்கஷப கறத்டிட்டரள். ல் ப்னகபிறம், 
ண்ரீ் வரவுகபிறம் ங்கிஷப் தரர்த்டக்வகரள்றம்தடி 
ஶர்ந்டிடும்ஶதரவல்னரம் அபின் பணச் ைறரிப்தில் ைனகுகள் 
றறதடுடஶதரல் ஆகறிடும் ைரனம்ரறக்கு. அஷத் ிர்க்கவும் இந் 
ஶரட்டரங்கரஶட கறவன்றும் ஆகறிட்டட அறக்கு. அடுத் னடம் 
கசூறக்கு ிடும்தடி ங்கள் ஆகறிட்டினப்தட ைரனம்ரறக்கு 
ைந்ஶரத்ஷத் ந்ட. ரஷபக்குத்ரன் கஷடைற ரய்ர. ீர்ப்ன ந்டிடும் 
ன்று க்கலல் வைரன்ணடம் ஞரதகத்டக்கு ந்ட ஶறம் ைந்ஶரம் ந்ட. 
னந்ரஷணரல் னக்கரடு ஶதரட்டுக்வகரண்டு குடத்ஷத் டெக்கறதடி, 
டீ்டுக்குப் ஶதரகும் ைரிில் இநங்கறணரள் ைரனம்ரள். 
 
ஶகரர்ட்டு ரைனறல் னவடுத்டக் குறங்கும் ரத்றன் கறஶ ைரனம்ரள் 
உட்கரர்ந்றனந்ரள். வய்ில், குட்டிகஷபக் கவ்வும் னஷணவண 
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தரரித்றனந்ட. ைரனம்ரபின் ஶகக் கூட்டினுள் இனந் இம் ைறறு 
திரத்டப் திள்ஷபவண ஏடிரடிக்வகரண்டினந்ட. ரத்றன் 
குறரட்டத்ஷக் கண்டடம் அடிிற்நறல் ீர்கறத்டப் னள்ட ஶதரன 
அறள் வதரனல் றேந்ட. அந் த்ஷ அள் ஷககள் ரஞ்ஷைனேடன் 
டி வகறழ்ந்ண. கண்கபில் ீர் ஊற்வநடுத்ட வைரட்டிிடத் றண்டு 
ங்கறட. 
 
ஶகரர்ட்டுக் கட்டிடம், ணிர்கபின் னக்கத்டடன் கஷப கட்டிினந்ட. 
க்கலல்கறம், கரனர்கறம், க்கறம் ஏடிரடிக் வகரண்டினந்ணர். 
ங்கினேம் அள் ச்ைறணன்ரர்கறம் டெத்றல் அர்ந்ட 
ஶதைறக்வகரண்டும், ைறரித்டக்வகரண்டும் இனந்ஷ ைரனம்ரள் தரர்த்ரள். 
அர்கள் ஶதைறச் ைறரிப்தட ன்ஷணப் தற்நறத்ரன் ண றஷணத்டக்வகரண்டரள் 
ைரனம்ரள். ஶகரதம் அபின் நண்ட றஶகத்டள் திட. னகத்ஷத் 
றனப்திக் வகரண்டரள். ன்னுஷட டுட னல் இந் ரள் ஷினரக 
ஶகரர்ட்டு ரைனறஶனஶ ம் கறடந்டிட்டட ஶதரல் ண்ி ஷனத்டக் 
வகரண்டரள். ைரனம்ரறக்கு ன்று ரணத்றனறனந்ட கூப்திடும் குல் ஶதரன 
டரனறின் அஷப்ன அப்ஶதரட ஶகட்டட. உள்ஶப ஏடிணரள் ைரனம்ரள். 
ீறதற ஶதைறணரர். ‚ங்கஷப, குற்நம் ைரட்டப்தட்டர்கள் ரன் 
வட்டிணரர்கள் ன்தற்கு ந் ஆரனம் இல்ஷன. அஷ னறரக 
டப்தட்டினந் ரஞ்வைடிகள் ன்தணரல் ஶர் திடிக்கரறம் 
வைத்றனக்கனரம்‛. 
 
அஷக் ஶகட்டடம் ைரனம்ரபிடம் ஶதச்ைறல்ஷன. அபின் குல்ஷப 
உள்பிறேத்ட ஶகனறன் அன எனற ஶகட்டட. 
 
‚அடங்க வைடிங்க இல்னய்ர. ம்னள்ஷபங்க. இந் வகரட்டி* ம்திினந்ட 
அடங்கஷபத்ரன்ர‛ 
 
ஷதத்றரய் திற்நறதடி ஶகரர்ட்டு ரைல் ரத்றன் அடிிஶனஶ 
இனந்ரள். அரணனம், ஶகரதனம், டக்கனரக இனந்ட அறக்கு. 
அந்ச் வைடிகறக்கரக த்ஷண ஷட, த்ஷண தடிஶநல், த்ஷண 
னஷநிடல்... ிறு தற்நறக் வகரண்டட. 
 
எனதரனம் அநறர தரனகனுங்க. ன்ண தண்டச்ைறங்க அடங்கவப 
வட்ட? அடங்கறக்கு ரினந்ர ன்ணர ஶதைறினக்குங்க. டீ்டுக்கு 
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ந்டம் கூட ஶைரறு வதரங்கரல் டுரத்றரி ஷ எப்தரரி ஷத்ட 
ைன்ணரகப் தரடி அறேடவகரண்டினந்ரள். 
 
கரஷனில் றேந் ஷகஶரடு அடுக்கஷபப் தரஷணகஷபத் டெ டுத்ட 
ஷத்டிட்டு திரிஷணகஷப கர்த்றணரள். அடிில் னஷந்றனக்கும் 
உண்டில்கஷபத் ஶரண்டி டுத்ரள். ந்ட உண்டில்கறம் றம்தினேம் 
றம்தரறம் இனந்ட. ல்னரற்ஷநனேம் ஶதரட்டு உஷடத்ட கரசுகஷபச் 
ஶைர்த்ரல் ைரனம்ரள். னெட்ஷடரக னந்ரஷணில் னடிந்டவகரண்டஶதரட 
தரத்றணரல் அள் உடஶன கலழ்ஶரக்கற குஞ்ைறட. ஶரய் தக்கத்ட ஊர்ப் 
தண்ஷக்கு ிறுிறுவன்று டந்ரள். ரங்கன்றுகறக்கு வைரல்னறிட்டு 
ன் றனத்றற்குத் றனம்திணரள். 
 
வய்ில் சுள்வபன்று உஷநப்தற்குள் தத்டப் தறஷணந்ட குறகஷப 
ஶரண்டிிட்டரள் அள். ண் ஆிடித்ட ரைம் கறபம்திட. றடீவண 
ைரனம்ரறக்கு ஶதத்ற ைறப்திின் ஞரதகம் ந்ட. எவ்வரன னைனம் 
ஶகரஷட ிடுனஷநில் ைறப்தி ைரனம்ரவுடன் ந்ட இனந்ட ஶதரரள். 
கூனற ரற ன்று னைவல்னரம் ஶைர்த் தத்றல் ைறப்தி ஶதரகும்ஶதரட, 
டிி ன்று ஆணஷ வைய்ட அனுப்னரள் ைரனம்ரள். இந் னைம் 
உண்டில்கஷப உஷடத்ட ரஞ்வைடிகறக்கு வைரல்னறிட்டட 
ைரனம்ரறக்கு ணம் தரரய் இனந்ட. 
 
‚ரைரத்ற னள்வப ந்ட ரறுஶ‛ 
 
ஆற்நரஷஶரடு ஶரப்ஷதப் தரர்த்ரள் ைரனம்ரள். ைறறைறறவன்று 
கரற்றுக்கு டபிர்கள் ஆடிக்வகரண்டினந்ண. 
 
‚ஶதரட்டும், இந் என னைம். வதரநகரன ம்னள்பிங்க ீங்கஶப தரத்டகுக 
ரட்டீங்கபர ரைரத்றவ‛ 
 
ரங்கள் கரற்றுக்கு ஶறம் குறங்கறண. அள் ஶதச்ஷை ஶகட்டதடிஶ 
குறந்ட வகரண்டினந்ட ண். 
 
 
------------------------------------------ 
* வகரட்டி – னடி 
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பஞ்சத்து ஆண்டி - ேி. ஜானகிான் 

 
அடுத் டீ்டிஶனர, றர் டீ்டிஶனர ைத்ம் ஶதரடுட ஶதரன இனந்ட: 
 
‚றேந்றரிய்ர, ல்னரப்தடுத்டத் டெங்கஶந! டெக்கு வைரல்ஶநன், இந் னெட்ஷட, 
னடிச்சு, தரஷண, ைட்டி ல்னரத்ஷனேம். கறபம்னங்க... ம்! ச் ைத்றரப் 
ஶதரிடுச்சு, இந்த் றண்ஷ... றேந்றனக்க ரட்டிஙக்?... இன்ணிக்கறப் 
னட்டரைற ைணிக்கறஷ.‛ 
 
இஷச்ைல் அற அறக் ஶகட்டட. ன்ஷணனுக்குத் ன்ஷணப் தரர்த்டத்ரன் 
இவ்பவு ைத்னம் ன்று றச்ைம் ந்ட. கண்ஷப் திட்டுக்வகரண்டரன். 
எட்டுத் றண்ஷில் ஏர் அடுக்ஷக ஷத்டச் ைரத் ண்ரீ் கஷத்டக் 
வகரண்டினந்ரள், டீ்டுக்கர அம்ரள். உடஶண ரரிச் சுனட்டிக்வகரண்டு 
றேந்ட, வதரி தரஷணஷனேம் டெங்கறக் வகரண்டினந் வதரி 
குந்ஷஷனேம் ஶரபில் ைரர்த்றத் றண்ஷஷ ிட்டுக் கலஶ 
இநங்கறணரன் அன். அற்குள் அன் வதண்டரட்டி, ஷகக்குந்ஷ, 
இண்டரட னெட்ஷட இண்ஷடனேம் டுத்டக்வகரண்டு டந்ரள். 
இஷச்ைனறல் ிறத்டக்வகரண்ட டுக் குந்ஷ அர்கறஷட அைத்ஷக் 
கண்டு ததவன்று றேந்ட, அர்கஷபத் வரடர்ந்ட. ன்ஷணன் அடுத் 
டீ்டுத் றண்ஷில் ஷகச்சுஷகஷப இநக்கற, ஶட்டிஷ இறுக்கக் 
கட்டிக்வகரண்டு, ீண்டும் டந்ட, றர்த் ைரரிில் ஆஶநறே டீு 
ள்பிினந் திள்ஷபரர் ஶகரில் றண்ஷக்குப் ஶதரய்ச் ஶைர்ந்ரன். 
 
னடகறல் வில் ித் டெங்குகறநஷண றேப்னட ஶதரல் அள் 
றேப்திணரஶப ி, அப்தடி என்றும் கண் ிறக்க ஶரகறிடில்ஷன. 
இனள் ைற்ஶந திரிந்றனந்ட. ைல் ைல்வனன்று எவ்வரன ரைனறறம் ஶகட்ட, 
ைரி வபிக்கறந ஏஷை வகரஞ்ைம் வகரஞ்ைரக இனஷப ிட்டிக் 
வகரண்டினந்ட. 
 
ஶகரில் றண்ஷ ீட ஶதரட்டடம் குந்ஷகள் ீண்டும் சுனண்டு டினறல் 
ஆழ்ந்டிட்டண. ன்ஷணனுக்குக் கண்வல்னரம் வதரங்கறற்று. அனுஷட 
வதண்டரட்டிக்கும் கண் றநக்க னடிரல் வதரங்கறற்று. இவு  இனனம் 
ைரப்திடில்ஷன. இரக்கரனப் திச்ஷைரகக் கறஷடத் தஷ ஶைரறு 
குந்ஷகறக்ஶக ைரிரகக் கரில்ஷன. ரற ரபரக என ஶஷபச் 
ைரப்தரடுரன்; அடவும் அஷ ிற்றுக்கு. ஆநரப் தைற, அடி ிற்நறல் 
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அணனரகக் குஷந்ட. இப்தடிஶ இன்னும் என ஶஷப இனந்ரல் 
குட்டல் கறபம்திிடும். ஷன கணத்ட. நட்ைறிணரல் னட னட ன்று 
னறத்ட. கண்ஷக் கைக்கறத் ஶய்த்டத் வனஷப் தரர்த்டம், அந் 
அம்ரள் கறஷ வைரல்னறக் கூச்ைல் ஶதரட்டட றஷணவுக்கு ந்ட. 
 
னட்டரைற ைணிக்கறஷரன். உனகத்டப் திச்ஷைக்கரவல்னரம் ஊரிஶன கூடி 
ிட்டரர்கள். என வதரி ஆண்டிக் கூட்டம் ஶதரய்க் வகரண்டினந்ட. 
த்ஷண ஆண்டிகள்! ரற்தட ம்தட இனக்கும்! வதரறேட னனனற்கு 
னன்ணரல்  த்ஷண ஆண்டிகள்! இர்கள் ப்ஶதரட கண் ிறத்ரர்கள்? 
இவு ங்ஶக தடுத்றனந்ரர்கள்? ங்கறனந்ட ந்ரர்கள்? தல் 
ஶய்க்கில்ஷனர? ல்னரம் எஶ ரர்ப்ன! வறத்டப் ஶதரண கரித்டி. 
கறேத்றல் வகரட்ஷட, ஷகில் ஏடு. தரற ஶதர் வரட்ஷட, தரற தட்ஷட, 
தடுகறங்கள், கண் குனடு, கரல் ிந்ல்! - னன்ஷண ிஷணப் தன்கள் 
ஊர்னம் ஶதரட ஶதரல் இனந்ட ன்ஷணனுக்கு. 
 
றண்ஷில் உட்கரர்ந்ரஶந அன் ஶகட்டரன்: 
 
‚ைரற, ங்ஶக ஶதரநஙீ்க?‛ 
 
‚ைறகுன வைட்டிரர் டீ்டிஶன வகரடுக்கநரங்க.‛ 
 
‚ன்ண வகரடுக்கநரங்க?‛ 
 
‚ர்ந தஶைறங்கறக்வகல்னரம் என ைல்னற, என திடி அரிைற. ஶதரஶநரம்.‛ 
 
‚ைல்னறர?‛ 
 
‛ஆரம்.‛ 
 
‚ைல்னறக்கரசு ரனக்குய்ர ஆம்திடுட இப்த! வதரி ர்ந்ரன் ஶதர!‛ 
 
‚கட்டிண டீ்டுக்கு ரர்ரன் தறட வைரல்ன னடிரட?‛ ன்று கூட்டத்ஶரடு 
டக்கப் வதனஷட ஶதரட்டரன் தஶைற. 
 
ன்ஷணன் கூட்டிப் தரர்த்ரன். அன், வதண்டரட்டி, னென்று குந்ஷகள் - 
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ந்டதிடி அரிைறனேம் ந்ட ைல்னறனேம் ஶறும்; ஷகக்குந்ஷஷனேம் ஆபரக 
றத்ரல். 
 
‚அஞ்சு திடி அரிைற, என ித்டச் சுரிஶன எட்டிக்கக் கரடர?‛ ன்று 
ஶகட்டுக் வகரண்டரன். 
 
‚ல்ஶனரனம் ஶதரநரங்கஶப. ீங்கறம் ஶதரய்ப் தரனங்கஶபன்‛ ன்று 
ஶரைஷண வைரன்ணரள் ஷணி.  
 
‚ஶதரய்ப் தரனங்கஶபணர? ீ னறர?‛ 
 
‛ன்ணரஶன டக்கநடக்கு இல்ஶன. னெட்ஷட னடிச்வைல்னரம் டெக்க னடிரட. 
இந் னெடம் சுனண்டு சுனண்டு டெங்குட. ித்டஶன கரத்டரன் இனக்கு. 
அடக ப்தடி டக்கும்?‛ 
 
அன் ட்டும் றேந்ட உட்கரர்ந்ரன். அற்குள் ைறகுன வைட்டிரர் டீ்டு 
ரைனறல் ஆண்டிகள் ‘க்னை’ ரிஷைில் உட்கரர்ந்ட ிட்டரர்கள். உட்கரர்ந் 
எறேங்ஷகப் தரர்த்ரல் வரன்று வரட்ட க்கரகத் ஶரன்நறற்று. 
னட்டரைறில் ட்டும் இல்ஷன. ல்னரச் ைணிக்கறஷகபிறம் ைறகுன 
இந்த் ர்த்ஷச் வைய்கறநரரம். ரற்தட ம்தட ஶதனக்குப் திநகு, கஷடைற 
ஆபரக உட்கர ஶண்டும் ன்று றஷணத்ஶதரட, ன்ஷணணின் கரறம் 
உள்பனம் வட்டு ஷல் டந்ட ந்ட ஶதரன கஷபத்டிட்டண. 
 
இர்கஶபரடர உட்கர ஶண்டும்? ன்ண இனந்ரறம் அன் தஞ்ைத்ட 
ஆண்டிரன். சுதிட்ைம் ன்ந ரஷடஷ டேகர இந்ப் தம்தஷ 
ஆண்டிகஶபரடர உட்கர ஶண்டும்! உட்கரர்ந்ரறம் ஶரைறல்ஷன. னகம் 
வரிர ஊர்ரஶண? ஆணரல் வைட்டிரர் இன்னும் ரைறக்கு ில்ஷன. 
என ி ஶம் வைல்றரம். னஷஜில் உட்கரர்ந்றனக்கறநரரம். வில் 
கூடக் கறபம்தில்ஷன. ஶறு ங்ஶக ஶதரட? ன்ஷணன் உட்கரர்ந்ரன். 
ரன் ஶறு ன்ந ன்ஷனேடன், உள்பங் குன்ந, உடல் குன்ந, ஏர் அடி 
ள்பிணரற் ஶதரல் உட்கரர்ந்ட வகரண்டரன். தஶைறகபில் தனர் டெங்கற 
றந்ட வகரண்டினந்ரர்கள். அனுக்குப் தக்கத்றல் இனந் தஶைறக்குக் 
கறரப்னத் ஷன. ைலர தட்ஷடக் கறரப்ன; ைலைரவுக்குள் ிட்டுக் கறேவுகறந 
திஷ் ரறரி. கறேத்றல் வகரட்ஷட; டிப்தனரக பர்ந்றனந்ரன். 
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‚ைரறக்கு ன்ண ஊன?‛ ன்று அன் ஶகட்டரன். ன்ஷணனுக்கு அஶணரடு 
ஶதசுற்ஶக வகௌக் குஷநச்ைனரக இனந்ட. தறல் வைரல்னில்ஷன. 
 
‚உங்கஷபத்ரங்க. ந் ஊன உங்கறக்கு?‛ 
 
‚ன்!‛ 
 
‚ஶகட்கக்கூடரடங்கபர?‛ 
 
‚ஶைனம்.‛ 
 
‚ஶைனர?  அப்தர? வரம்தத் வரஷனரண ஊரச்ஶை.‛ 
 
‚ஆரம்.‛ 
 
‛ங்ஶக இம்ரந் டெம்?‛ 
 
ரிஷைில் உட்கரர்ந் திநகு, தறல் வைரல்னரல் ப்தடி இனக்க னடினேம்? 
 
‛ஆரம், ன்ண வைய்னேநட? திஷபப்னப் ஶதரிடுச்சு, திச்ஷைக்குக் 
கறபம்திரச்சு.‛ 
 
‚அப்தடீன்ணர ஶவந வதரபப்ன உண்டுன்னு வைரல்றங்க!‛ 
 
‚இனந்ட. இப்த இல்ஶன...‛ 
 
‚ன்ண! வள்பரஷர?‛ 
 
‚வைவு.‛ 
 
‚வைர? ஶட்டி னடஷவல்னரம் வய்னனு வைரல்றங்க.‛ 
 
‚டண்டு டப்தட்டிக்கூட வய்ஶரம். டைல் இல்ஶன. த்றணி ரஷபக்கு 
இனக்கறநஷ ித்டத் றங்க னடினேம்! னெக்குஶன, ஷகிவன இனக்கறந 
ஷக்கும் ஷகரன். ித்டக் கரைரக்கறட்டர, வண்டு ரள் ஶைரறுரஶண! 
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ீந்டட. இப்தடிப் தண்ிக்கறட்ஶட ந்ர, அப்னநம் ிக்கறநடக்கு ன்ண 
இனக்கும்?‛ 
 
‚ன் டைல் கறஷடக்கஶன?‛ 
 
‚ன்ணஶர கறஷடக்கஶன.‛ 
 
‚ஶந திஷபப்னக் கறஷடக்கனறஶர?‛ 
 
‚ஶவந ரட வரிஞ்ைரல்ன வைய்னரம்? ஶட்டி னடஷ வய்த் 
வரினேம். வதரறேவல்னரம் நறிவன உக்கரந்ட, த்ம் வைத் கூட்டம் ரங்க. 
ஶகரடரனற, ண்வட்டி டெக்க னடினேர? ஏடிரடி ஶஷனவைய் னடினேர?‛ 
 
‚தரம்!‛ 
 
அற்குள் அஷண அடுத்ட உட்கரர்ந்றனந் ஏர் எற்ஷநக் கண்ன் 
வைரன்ணரன்: ‚திச்ஷை டுக்க ட்டும் வம்ன ஶண்டிறல்ஷனன்னு இடக்கு 
ந்ீங்கஶபர? இடவும் ஶனசுப்தட்டறல்ஶன. ங்கஷபப் தரன, இன்ணிக்கு என 
ஊன, ைரங்கரனம் என ஊன, ரத்றரி ஶவந ஊன, ரஷபக்குக் கரனஶ 
த்ஷணஶர டெம் ஶதரினப்ஶதரம். இடக்கும் ஏடிரடிப் தரடு தட்டரத்ரன் 
உண்டு.‛ 
 
தம்தஷப் திச்ஷைக்கரணின் வரறல் அதிரணத்டடன் ஶதைறண அனுஷட 
குனறல் கற்றுக்குட்டிஷக் கண்டு அைட்ஷடனேம் ஆவும் வரணித்ண. 
 
‚இன்ணிக்குத் ஞ்ைரவூனன்ணர, ரஷபக்குக் கும்ரம், ரஷப ரத்றரி 
றனடநனடென, ரஷபத் வநறச்சு ரரம், அப்னநம் ைலரபி, கணகைஷத, 
இப்தடி ரறக்கு என ைலஷரப் தநக்கறஶநரம் ரங்க. ீங்க ன்ணஶர உடம்ன 
னடிஶனன்னு திச்ஷை டுக்க ந்ஶங்கறநஙீ்கஶப; ன்ணத்ஷச் வைரல்நட?‛ 
 
‚இப்தடிஶ டந்ட டந்ட உிஷ ிடர ரம் திநந்றனக்ஶகரம்?‛ 
 
‚டந்ரத்ரன் ஶைரறு உண்டு. எஶ ஊரிஶன சுத்றச் சுத்ற ந்ர, 
ைணங்கறக்குக் கச்சுப் ஶதரிடும்....  சும்ரக் குந்றினக்கறநட ஶைரம்ஶதநறப் 
திச்ஷைக்கரங்கறக்குத்ரன். ைரறங்க, ைறணடிரனங்க இங்கறக்வகல்னரம் 
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ரத்றஷ ரன் வகரள்ஷக.‛ 
 
’ீ திச்ஷை டுக்க னரக்கறல்ஷன’ ன்று வைரல்னரல் வைரல்ட ஶதரல் 
இனந்ட. ன்ஷணனுக்கு இனப்னக் வகரள்பில்ஷன. ‚ப்வதரறேடஶ 
திச்ஷைர டுக்கப் ஶதரகறஶநரம்? ஶர ஶைரஷணக் கரனம்! யளம். வட்டிப் 
தல்கள்‛ ன்று ணத்றற்குள் ைதித்டக் வகரண்ஶட றேந்ரன். 
 
‚ன்ண அண்ஶ, றந்றக்கறட்டீங்க?‛ 
 
‛இனங்க. தல் ஶய்ச்ைறட்டு ந்றடஶநன்‛ ன்று றேந்ரன் அன். 
வனக்ஶகரடி றனம்தி, ஆற்நங்கஷ டப்தில், குறுக்ஶக ஏடி ரய்க்கரனறல் 
இநங்கறணரன். கறன்ீட என வைங்கல் டண்ஷட உஷத்டப் தல்ஷன 
ிபக்கற, னகத்ஷக் கறேிக் வகரண்டரன். என ஷக ண்ரீ் வரண்டு 
ிறேங்கறணரன். அட வஞ்ஷைனேம் ரர்ஷதனேம் அஷடத்ட, உிஷப் 
திடிப்தடஶதரல் னறஷக் வகரடுத்ட. ல்ன தைறில் வறும் ிற்நறல் ட் 
ண்ரீ் ஊற்நற அறர்ச்ைற அட. வடரக அஷ உள்ஶப இநக்கற, 
ரய்க்கரல் கஷிஶனஶ என றறம் உட்கரர்ந்ரன். ீண்டும் றேந்ட, 
ிறு வகரண்ட ட்டும் ண்ஷீக் குடித்டிட்டுத் வனஷ ஶரக்கறத் 
றனம்திணரன். 
 
ைணிக்கறஷ; ஶதரட்டி ரபம். அஷனேம் றஞ்ைறணரல்ரன் ிற்நறல் 
ரட ஶதரட னடினேம். ஶதரட்டிஷ றஞ்ை என றரன் உண்டு. 
உண்ஷஷக் கனப்தடறல்னரல் வைரல்ன ஶண்டும். திச்ஷை க்குத் 
வரறல் அல்ன ன்று தடப்தடச் வைரல்ன ஶண்டும். அப்தடித்ரன் 
கனஷஷ றேப்தனரம். 
 
வில் ந்டிட்டட. ைறகுன வைட்டிரர் இன்னும் னஷஜில்ரன் 
இனக்கறநரர். தத்டப் தறஷணந்ட டீ்ஷடக் கடந்ட வைன்நரன் அன். அங்கும் 
என ஶதரட்டி கரத்றனந்ட. என குங்கரட்டி, குச்ைறஷ இண்டு ன 
உத்றல் திடித்ட, னங்ஷகஷத் ரண்டச் வைரல்னறக் வகரண்டினந்ரன். 
னங்ஷகஷர ைனத்றத்ஷர ன்று ஶரைறக்கரல் குங்கு ரண்டித் 
ரண்டிக் குறத்ட.  ஶடிக்ஷக தரர்க்கச் ைறறுர்கபின் கூட்டம். எஶ ைறரிப்ன, 
கூச்ைல்! றகப் வதரி ஶதரட்டி இட!  ன்ஷணன் இன்னும் இண்டு டீு 
ள்பிப் ஶதரய் றன்நரன். 
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டீு வதரி டீு. ரைனறல் வகரட்டஷக. அங்ஶக ைரய்வு ரற்கரனறஷ 
ஶற்ஶக தரர்க்கப் ஶதரட்டுச் ைரய்ந்றனந்ரர் என வதரிர். 
 
‚அம்ர!‛ ன்று ன்ஷணன் கூப்திட்டரன். 
 
‚ஷணர அம்ரஷக் கூப்திடஶந? ர எண்டம் வகரடுக்க 
ரட்டரனன்ணர? கண்ஷப் திட்டுக்கநத்டக்கு னன்ணரடி ந்ட றக்கறநறஶ; 
ிடிட்டுவன்னு கரத்றனந்றர னகரிைணம் வகரடுக்க! ர 
றந்வுடஶண ல்ன தண்டரப் தரத்டக் கண் ிபிக்கட்டுஶன்னு 
ந்றரக்கும்? ணக்கு எண்டம் னரினறஶ. சும்ர றன்னுக்கறட்ஶட 
இனந்ர? தறல் வைரல்றய்ர.. ிடிக் கரனஶ றந்றனக்கநத்டக்கு 
னன்ணரடி ந்ட றக்கறநறஶ?.... ன்ண ண்ம்னு ஶகக்கஶநன். ஶதைர 
தடுக்ஷகிஶனனந்ட றந்ட னெஞ்ைறஷக் கறிக்கறட்டு ந்ட 
ைரஞ்ைறனக்ஶகன். னெஞ்ைறஷக் கரட்டுநறஶ. ீ ன்ண குத்ட ிபக்கர? 
கண்ரடிர? கட்டிண வதரஞ்ைரறர? வைரல்ற-‛ 
 
னெச்சு ிடரல் ஶதைறக்வகரண்ஶட இனந்ரர் அர். தறல் வைரல்ற வைரல்ற 
ன்று வைரன்ணரஶ ி, அட னற்கு இடங் வகரடுக்கரல் 
ஶதைறக்வகரண்ஶட இனந்ரர். என தரக்கு வட்டு ஶம் கூட சும்ர இனந்ரல் 
அன்  ஆம்திக்கனரம்; அர் றற்கில்ஷன. 
 
‚ஷணர, ஶகரபி கத்நத்டக்குள்பரந இந்த் ரடி, ீஷை, கபிைல், 
ஷகிஷன என இபிக்கறந வைரம்ன - இப்தடி ந்ட றக்கறநறஶ.... உடஶண 
ஶதரட்டுடுரங்கன்னு றஷணக்கறநறர? இல்ஷன வைரல்ஶனன்? 
ஶதைரடந்ஷர றக்கறநறஶ.‛ 
 
ன்ஷணனுக்கு, ‚ீங்க ஶதைர இனந்ர ஶதரடம். ரன் ஶதரிடஶநன். சும்ர 
அனட்டிக்கரீங்க‛ ன்று வைரல்னறிட்டுப் ஶதரய்ிடனரம்ஶதரல் இனந்ட. 
ஆணரல் அற்கும் அர் ிடில்ஷன. றனப்தித் றனப்தி அன் 
கண்ரடிரக, குத்டிபக்கரக, கட்டிண வதண்டரட்டிரக இல்னரஷ, 
ரஷனந்ட டஷ இடித்டக் கரட்டிிட்டு, ‚உணக்குத்ரன் ஶஷன. ங்க 
டீ்டுவன எனத்னக்கும் ஶஷனஶ கறஷடரட. தத்டப் தஷை ஶய்க்கறநட, 
னகங்கறநட, ல்னரத்ஷனேம் அப்தடி அப்தடிஶ ஶதரட்டுட்டு, உன்ஷண 
ந்ட உதைரம் வைய்டம்; இல்னறர?-‛ 
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அப்தரடர!... வகரஞ்ைம் ஏய்ந்டிட்டரர். 
 
‚இல்லீங்க‛ ன்று வைரல்ன ரவடுத்ரன் ன்ஷணன். ஆணரல் றுதடினேம் 
அர் திடித்டக்வகரண்டு ிடப் ஶதரகறநரஶ ன்று தந்ட ஶரக 
ித்டக்கு ந்டிட்டரன். 
 
‚ம்தறக்குத் வரறல் வைவுங்க. க்குச் ஶைனம். நறிஶன வசுக்கறட்டு 
ரணரப் வதரபச்ைறட்டினந்ஶரம். வபட்டு ரைர டைஶன கறஷடக்கஶன. 
ஶஷன இல்ஶனன்ணிட்டரங்க. இனந்ஷ ித்டச் ைரப்திட்ஶடரம். இங்க 
ரட ஶஷன கறஷடக்குரன்னு ந்ஶரம். இங்ஶகனேம் அப்தடித்ரன் 
இனக்கு. னெட ரள் ஶகரில்ஶன ஶைரந்றரிக் கட்டஷபக்குச் ைலட்டுக் 
வகரடுத்ரங்க. னெட ரஷபக்கு ஶஶன கறஷடரரம். அப்தரவன 
றறுத்றட்டரங்க. ரற ரபரக் கரல்ித்டக்குக் கூடக் கறஷடக்கஶன. னெட 
தச்ஷைக் குபந்ஷ தட்டிணி கறடக்குட. ஶத்றஶனனந்ட ரனும் டீ்டிஶனனேம் 
தட்டிணிங்க‛ ன்று னெச்சு ிடரல் வைரல்னற ீர்த்ரன். 
 
‚இப்த ன்ஷண ன்ண தண்ச் வைரல்றஶந? நறனேம் டைறம் ரங்கறத் ச் 
வைரல்நறர?‛ 
 
‚ரம்த அப்தடிக் ஶகக்கனரம்கபர? குபந்ஷகஷபப் தரர்க்க பங்கறலீங்க-ஶர 
வகரஞ்ைம் ித்டக்கு?‛ 
 
‚இந் தரன, ணக்கு இப்த என ைந்ஶகம் ந்றடுச்சு. இந்ச் ஶைனம் டவுனு 
இப்த இனக்கர, இல்ஷன ஈ கரக்கரய் இல்னரவ எஶ வதரட்ஷடக்கரடரப் 
ஶதரிடிச்ைரன்னு வரிஶன. ரனும் ஆறு ரைரப் தரக்கஶநன். னக்ஷம் 
ஶதன உன் ரறரி ந்றட்டரங்க. டைல் இல்ஶன. ஶஷனில்ஶனன்னு 
ித்ஷ க்கறக்கறட்டு ந்ற றக்கறநரங்க. ன்ண வைரல்ஶந?‛ 
 
‚அப்தநம் ன்ணத்ஷச் வைரல்நடங்க?‛ 
 
‚ன்ணத்ஷச் வைரல்நடங்கபர? ரன் வைரல்ஶநன் ஶகற. திச்ஷைக்கும் னல் 
ஶதரட்டுத்ரன் ஆகடம். அஶர தரன அடேரர் றக்கறநரன. அனரன் 
அனுக்கு னல்.‛ 
 
றனம்திப் தரர்த்ரன் ன்ஷணன். குங்கரட்டி அர் ஶதசுஷக் ஶகட்ட 
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ண்ம் றன்றுவகரண்டினந்ரன். 
 
வதரிர் வைரன்ணரர்: 
 
‚அந் அடேரர் அனுக்கு னல், இன்னும் வகரஞ்ை ரபிிஶன தரன: அந் 
அறறணி ஶஜரட்டி றஷந அரிைற வரப்திக்கறட்டுப் ஶதரிடுரன். அன் 
வதரஷபக்கறநணர, ீர? இந் உனகத்றஶன ந்த் வரறறக்கும் னல் 
ஶடம்டரப்தர, னல் ஶடம்; தரம்தரட்டினேம் குங்கரட்டினேம். ஜரனரப் 
ஶதரட்டுக்கறட்டுப் தரடடம்; இல்னரட்டிக் வகரத்ல்னற கநறஶப்திஷன 
ிக்கடம். இல்னரட்டி, னெட்ஷடரன் டெக்கனரம். அடக்கும் உங்கறட்ட னல் 
இல்ஶன. றறச்ைம்தத்ஷ றுக்கறப் தத்டரள் னட்டரைற வில்ஶன 
கரப்ஶதரட்டட ஶதரன றக்கறஶந.‛ 
 
என கம் வௌணம். 
 
’குங்கரட்டிஷிட ட்டரகப் ஶதரய்ிட்ஶடரம்!’ அனுக்குத் 
வரண்ஷடஷ அஷடத்ட. ஶைனம், நற, அன் குடிினந் டீு, தசுரடு, 
னற்நத்றல் ைரம் ஷணத்டத் வரங்கறண டைல் தத்ஷ- ல்னரம் அன் கண் 
னன் எனனஷந ந்ட ஶதரிண. ‘ங்ஶகர திநந்ட, ங்ஶகர வரஷனில் 
ரழ்ந்ட, ரஶர னகம் வரிரரிடம் தரட்டு ரங்கறக் 
வகரண்டினக்கறஶநரஶ! ணரல்? ற்கரக?’ அன் கண் றம்திற்று. 
உட்ஷடக் கடித்ரல் கண்ரீ் வநறத்டிடுவன்று னெச்ஷைப் திடித்ட 
றறுத்ற, ரஷத் றநந்ட கண்ஷீக் கன்ணத்றல் வைரட்ட ிடரல், 
ஶக்கறணரன். 
 
‚ன்ண வைரல்ஶந?‛ ன்று க்கரண ஶகள்ிஷக் ஶகட்டரர் அர். 
 
இற்கு ன்ண தறல் வைரல்ட? கண்டம் டுங்கறற்று. அன் ஶதைரல் 
றன்நரன். 
 
‚சும்ர றன்னுக்கறட்ஶட இன‛ ன்று றேந்ட உள்ஶப ஶதரய்ிட்டரர் அர். 
 
குங்கரட்டி ஶகட்டரன்: ‚வைவு ஶஷனர உங்கறக்கு?‛ 
 
ன்ஷணன் ஷனஷ ஆட்டிணரன். 
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‚கரனங் வகட்டுப் ஶதரச்சுய்ர. இந் ரறரி அறஷனேம் தஞ்ைத்ஷனேம் 
எனரறம் தரத்றல்ஶன. தரிவன கறடந்ங்க ல்னரஷனேம் ஷிவன 
உனட்டிடிச்ஶை இந்ப் தரி ன் தஞ்ைம். னம் வகட்ட உனகம்!‛ ன்று, 
வரடித்ன் றஷனஷஷ ணத்றல் ரங்கற, இக்கம் வைரல்னற, 
அஷணஶ தரர்த்டக்வகரண்டு றன்நரன் குங்கரட்டி. ‘ரங்கரன் இப்தடிஶ 
திநந்றனக்ஶகரம். ீனேம் இப்தடி ஆகடர, கண்ரி!‛ ன்று அன் ணம் 
கண்ின் றரகச் வைரல்னறற்று. அந்ப் தரர்ஷஷப் தரர்த்டம் 
ஆடிக்வகரண்டினந் ன்ஷணன் வதரன வதரனவன்று கண்ரீ் உகுத்ரன். 
 
ைற்றுக் கறத்டப் தத்டப் னட இட்னற, இண்டு ிற்றுக்குப் தஷ ஶைரறு - 
ல்னரற்ஷநனேம் டுத்டக் வகரண்டு ந்ட ஶதரட்டரள் வதரிர் ணிஅி. 
குங்கரட்டிக்கும் குங்குக்கும் இண்டு இட்னற கறஷடத்ண. 
 
‚இந் தரன! றத்ம் கறஷடக்கும் இந் ரறரின்னு வஷணச்சுக்கரஶ, 
ரஷபக்கு ந்றஶர வகட்ட ஶகரதம் ந்றடும்! ஶதர, வதரஷபக்கறந பிஷப் 
தரன‛ ன்று ரைல் றஷனப்தடிினறனந்ஶ வைரல்னறிட்டு அனுஷட 
கும்திஷடக்கூட தரர்க்கரல் வதரிர் உள்ஶப ஶதரய் ிட்டரர். 
 
ன்ஷணன் ஶகரில் றண்ஷஷ ஶரக்கற டந்ரன். 
 
‛இந்ர, இஷ ரங்கறக்க.‛ 
 
அன் வதண்டரட்டிக்கு அஷப் தரர்த்டம் ஶைரற்றுக் கபஞ்ைறத்றல் 
குறத்டிட்டரற்ஶதரல் இனந்ட. 
 
‚ட இத்றணி? கறபப்னஶன ரங்கறணஙீ்கபர?‛ 
 
‛கறபப்னவன ரங்கும்தடிரத்ரஶண இனக்குஶநரம் இப்த! திச்ஷைரன்! ரங்கற 
ஷ.‛ 
 
வதரி குந்ஷ தனகரத்ஷ ஷபத்டக் வகரண்டட. டுக் குந்ஷ, 
‚அப்தர. குங்குப்தர!‛ ன்று கத்றற்று. குங்கரட்டி, றண்ஷ ஏரக றன்று 
வகரண்டினந்ரன். 
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‚ன்ணரப்தர?‛ 
 
‚ர, ீங்க வதரஷபக்கத் வரிரரங்க. அங்க வகரஞ்ைம் ஶைரறும் 
தனகரனம் வகரடுத்ரப் ஶதரடரய்ர? அப்தடிஶ இன்னும் ரற டீ்டிவன 
அரிைறனேம் ரங்கறரக் கூடரட? ரத்றரிப் ஶதரடக்கு. றுதடினேம் என ஷட 
அஷனடரல்னறர?‛ 
 
‚ீ வைரல்ற.  உணக்வகன்ண? ஶத்ட த்றரணஶ னடிச்சு ல்னர ிறும் 
கரனேட. இப்த இஷத் றன்கறநட. அப்னநம் தரத்டக்கஶநரம்.‛ 
 
குங்கரட்டி ைற்று ஶம் ஶதைரல் இனந்டிட்டுப் திநகு வைரன்ணரன்: 
 
‛இந் ஊரிஶன ரஷரட வரினேர உங்கறக்கு?‛ 
 
‚ஊஶ னறசு. ன்?‛ 
 
‚இல்ஶன, ஶகட்ஶடன். என ஶைற வைரல்னடம்.‛ 
 
‚ன்ண ஶைற!‛ 
 
‚வைரன்ணரக் ஶகரிச்சுக்க ரட்டீங்கஶப?‛ 
 
‚ஶைறஷச் வைரல்ஶனன். ஶகரிச்சுக்கநட ன்ண?‛ 
 
‛ைரி, ஶைரறு றன்னுட்டு ரங்க. இங்க எனத்ன இனக்கரன. உங்கஷபப்ஶதரன 
ஆறங்கறக்வகல்னரம் றஷநக் வகரடுப்தரன. அனகறட்ட அபச்ைறக்கறட்டுப் 
ஶதரஶநன்.‛ 
 
‚ரன வைரல்ஶனன்! ிரதரரிர?‛ 
 
‚அவல்னரம் அப்னநம் ஶதைறக்கனரம். ீங்க ைரப்திடுங்க.‛ 
 
ைரப்தரடு னடிந்டம், றண்ஷினறனந்ட இநங்கறக் குங்கரட்டிஶரடு 
டந்ரன் ன்ஷணன். கஷடத்வனச் ைடக்கத்ஷக் கடந்ட, வினடி 
ஸ்ரில் டந்ரர்கள். கரல் ரறஷக டெம் ஶதரணடம் ஊர் 
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னடிந்டிட்டட. அப்தரல் என குபம். அர்கும் அப்தரல் ைரஷனஶரரகத் 
ஶரட்டிகபின் ஶைரி. னப்தட குடிஷைகள் இனக்கும். ங்கும் றநந் வபி. 
தச்ஷை ல்கள். வினடிச் ைரஷனின் இன னங்கறறம் வன்ண ங்கள். 
இந்ப் தச்ஷைஷப் தரர்க்கறநஶதரவல்னரம் ன்ஷணன் கரரஷக் 
கண்டடஶதரல் ங்கற றன்நரன். 
 
ஶைரிக்கு னன்ணரல் றன்று, ‚இங்கரன் இனக்கரன ரன் வைரன்ண ஆற.‛... 
‚கரபி,  கரபி!‛ ன்று உக்கக் குல் வகரடுத்ரன் குங்கரட்டி. 
 
‚ன்?‛ ன்று குடிஷைகபின் டுஶினந்ட தறல் குல் ந்ட. 
 
‚ஷத்றனறங்கத்ஷ அஷபச்சுக்கறட்டு ர இப்திடி.‛ 
 
ன்ஷணன் என்னம் னரிரல் ிறத்ரன். 
 
ஷகில் ஈக் கரப்னம் ஈ ஶரறனம் ஈக் கரினேம் ஈ 
னெக்குத்றனேரக என வதண்திள்ஷப ந்ரள். கூட, குட்டிப் தனத்ஷக் 
கடந்ட பர்ந் குங்கு என்று ஏடிந்ட. 
 
‚இந் தரனங்க, இன்ரன் ஷத்றனறங்கம்.. ய் ஷத்றனறங்கம், ர 
இப்தடி‛ ன்று அஷத்ரன் குங்குக்கரன். 
 
குங்கு டள்பிக் குறத்ட. அனுஷட அஷத் டிஷப் திடித்ட, 
அண்ரந்ட தரர்க்கக் குனிற்று. அன் ஷகினறனந் குங்கறன்ஶல் 
ிறேந்ட ள்பிற்று. 
 
‚இந் தரனங்க. அப்தஶ ஶகரிச்சுக்க ரட்ஶடன்னு வைரல்னறினக்கலங்க. 
வைந்ரணர?‛ 
 
‚ரன் வைரன்ண ஆற இந் ஷத்றனறங்கந்ரன்!‛ 
 
‚ரன! ன்ணய்ர ிஷபரடஶந?‛ 
 
‛தரத்ீங்கபர? ஶகரிச்சுக்கறநஙீ்கஶப! இஷண ரனும் ம் வதரஞ்ைரறனேம் 
உைறரட்டம் பர்த்ட ஶரம். இஷ உங்கறக்குக் வகரடுத்றடட்டுர?‛ 
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‚ணக்கு ன்ணரத்டக்கு?‛ 
 
‚ஆரங்க! உங்கறக்குப் திச்ஷை டுக்கஶ வரினறஶ! வைரபிங்கறக்கு 
ப்தடிப் திச்ஷை டுக்கத் வரினேம்? அட திநிிஶன டம். றை 
குங்க. ஶனைறஶன கத்டக்க னடிரட: ச்சு ஶஷன, வகரல்ற ஶஷன 
ரறரிரன். ன்ணிர் ர வைரன்ணரப்ஶதரன உங்கறக்கு னெட்ஷட 
டெக்கநரத்டக்குக்கூட னல் இல்ஶன. ீங்க ன்ணர தண்ப் ஶதரநஙீ்க? 
அடவும் இந் ஊன. ரித்றம் திடிச்ை ஊன. வைட்டிரன, ைணிக்கறஷ 
கரசும், அரிைறனேம் வகரடுப்தரன. ஷத் ரபிஶன திச்ஷைக்கரன் ரஷடஶ 
அந்ப்தக்கம் ைீ ிடரட்டரன. ன்ணினம் ர்ைரனறரன். அடக்கரகத் 
றணந்றணம் அங்க டீ்டு ரைல்வன ஶதரி றக்கநடக்கு ஆச்ைர? அங்க 
வண்டு ஶதனந்ரன் வகரடுக்கறநங்க. ீற அத்ஷணனேம் திடரரி. ஶதரநடக்கு 
னன்ணரடி ஶஶன உறந்ட னடுங்குரங்க. ண்ிஷ ரரி ஶஶன 
சீுரங்க. ர்ம் வதனத் ஊன! ீங்க ரட வகரடுத்ர உங்கறக்கு 
ரட கறஷடக்கும். அடக்குத்ரன் வைரல்ஶநன். 
 
இந் ஊர்ஶன எனத்னக்கும் உங்கஷபத் வரிரட. இந் ஷத்றனறங்கத்ஷ 
ச்சு ஆட்டுங்க. ஶைரத்டக் கஷனஶ இரட. வைரபி வைரபின்னு 
வைரன்ணர ம்தநத்டக்கு இந் ஊர்வன ஆற கறஷடரட.‛ 
 
ன்ஷணன் னன்ைறரிப்ன ைறரித்ரன். 
 
‚ன்ஷணனேம் குங்கரட்டிர அடிச்ைறடடம்னு தரக்கஶந! ம்... வைரல்ற 
வைரல்ற. ஷனக்கு ஶஶன ஶதரிடுச்சு! அப்தரஶன ைரண் ன்ண, னபம் 
ன்ண!‛ 
 
‚ஷனக்கு ஶஶன எண்டம் ஶதரிடலீங்க. தஞ்ைம் தநந்ட ஶதரச்ைறன்ணர, 
ீங்க றுதடினேம் ஏட்டு டீ்டுக்குப் ஶதரிடுஙீ்க. இட த்றணி ரஷபக்கு? 
அடஷக்கும்ரன் வைரல்றஶநன். அப்தடினேம் குங்கரட்டின்ணர ட்டம் 
இல்ஶன. ர வைரன்ணரப்ஶதரன இட அப்தடிஶ ங்கக்கட்டி, ல்ன னற, 
ஶந ரஷரச்சும் கூப்திட்டு இஷக் குடுத்றடுஶணர? உங்க 
குபந்ஷகஷபனேம் அம்ரஷனேம் தரத்ஶன். ணக்குப் வதரறுக்கஶன.‛ 
 
‚கரபி, இங்க ய் ஆன வரினேர? இங்கறக்குச் ஶைனம். நறிஶன வசு, 
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ரணரப் வதரபச்ைறக்கறட்டினந்ங்க. டைல் கறஷடக்கனறரம், ஷகிஶன 
ஏட்ஷட டுத்றட்டரங்க. இங்க அம்ர னச்சுற ரறரி இனக்கரங்க. அந் 
கர னச்சுறனேம் ரடித் ஶம்னட. தச்ஷைக் குபந்ஷ னெட, டண்டு 
டண்டு ிறட, ஷத்றனறங்கத்ஷ இங்க ச்சுக்கட்டுஶ. 
கண்ரிரக இனக்குட, தரர்த்ர!‛ 
 
‚ன்ண, ஷத்றனறங்கத்ஷர!‛ 
 
‚அட, ன்ணஶர? தர்நறஶ? ம்கறட்டத்ரன் னெட இனக்ஶக. எண்ஷக் 
வகரடுக்கநட. இங்க ச்சு ஆட்நத்டக்கு ஆஷபக் கரடம். இங்க 
னெஞ்ைறஷப் தரத்டப் வதரி ணசு தண்ட. உன் கனறவல்னரம் ீந்டனம். 
என ரைர வதரநப்தரன் உணக்கு.‛ 
 
‚அங்க ஶகக்கக்கூட இல்ஷனஶதரல் இனக்கு. டுத்டக்க, டுத்டக்கன்னு 
அங்க ஷனிவன கட்டுநறஶ?‛ 
 
‚ல்னரம் டுத்டக்குரங்க.‛ 
 
‚ஞ்ைரற டுத்டக்கறநஙீ்கபர?‛ 
 
‚டுத்டக்கறஶநன்னு வைரல்றங்கஶபன்‛ ன்று குங்கரட்டி ச்ைரித்ரன். 
 
‛ைரிம்ர, டுத்டகறஶநன்.‛ 
 
‚தரத்றர, உங்கறட்ஷடர வைரல்னறட்டரன, டுத்டக்கறஶநன்னு!‛ 
 
அள் தபதபவன்று வண்னத்டச் ைறரிப்னச் ைறரித்ரள். அனுஷட 
கனஷ அஷபனேம் வரட்டுத்ரன் ிட்டட. அள் வைரன்ணரள்: ‚தரத்றர, 
ன்ஷண இந்க் குனனட்டுவன ச்சுச் ைரின்னு ஷனரட்டச் வைரல்ஶந 
தரத்றர..  இன இன.. ைரற! அங்க வைரல்நரங்க, வகரடுக்கறஶநன். 
டுத்டக்கறட்டுப் ஶதரங்க. ஷத்றனறங்கம் ித்டக் கஷனஶ 
ஷக்கரட்டரன்.‛ 
 
ஶகரில் ைறஷனஶதரனக் கறுப்தரக, ஆஶரக்கறரக, தபதபவன்று ணப்ன 
டிரக றன்நரள் அள். 
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‚அப்தரடர, கரபிரத்ர ணசு இங்கறட்டர! இணிஶக் கஷனில்ஶன!‛ ன்று 
குங்கரட்டி ைறரித்ரன். 
 
சுற்நறறம் ல். ட்டிஷில் தந்ட றன்ந தச்ஷை னறல் அஷன 
ஏடிக்வகரண்டினந்ட. குபிர்ந் கரற்று. தஞ்சு வதரறந் ரணம். அள், 
அறஷட ஶதரனறக் ஶகரதம், ைறரிப்ன ல்னரற்ஷநனேம் தரர்த்ரன் 
ன்ஷணன். டிவு திநந்ட. 
 
‚இந்க் குச்ைறஷக் ஷகிஶன திடினேங்க. திடிச்ைலங்கபர? ‘னங்ஷகஷத் 
ரண்டுடர’ன்னு வைரல்றங்க. சும்ரச் வைரல்றங்க.‛ 
 
‚னங்ஷகஷத் ரண்டுடர!‛ 
 
ஷத்றனறங்கம் னங்ஷகஷ ரண்டிக் குறத்ட. 
 
குச்ைறஷ ரங்கற அன் ஷகிஶன வகரடுத்ட, ‚ஆடு ஶய்டர 
ஷத்றனறங்கம்னு வைரல்றங்க‛ ன்று வைரல்னற வகரடுத்ரன் குங்கரட்டி. 
 
‚ஆடு ஶய்டர ஷத்றனறங்கம்.‛ 
 
குங்கு குச்ைறஷப் திடரிில் திடித்டக்வகரண்டு இப்தடினேம் அப்தடினேம் 
இண்டு ஷட ஶதரய் ந்ட, அடுத் கட்டஷபக்குக் கரத்ட றன்நட. 
 
திநகு தள்பிக்கூடம் ஶதரகும் ஶகரனம், ஷகற ஷக கட்டி றற்கறந ஶகரனம், 
வதண்டரட்டிஶரடு கைறம் ஶதசும் றஷன, ஶகரனம் றும் ித்ஷ - 
ல்னரற்ஷநனேம் தரடம் வைரல்னறக் வகரடுத்ரன் குங்கரட்டி. 
 
ன்ஷணஷணனேம் குங்கரக ஆட்டி ஷத்டிட்டரன் அன்! 
 
அள் ைறரித்ரள். 
 
‛ல்ன ஶஷப, தகறண குங்கு, னடக்குங்கு இப்தடிச் சுறர ைறரடங்க‛ 
ன்நரள் அள், ைறரித்ற்குக் கரம் வைரல்ற்கரக. திநகு, ‚ைரி 
அஷபச்சுக்கறட்டுப் ஶதரங்க‛ ன்நரள். 
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அஷ உச்ைறஶரந்ட கரபி றனுப்திணரள். குங்கு ரன் ஶதரக றுத்ட. 
ஶைரிக்குள்ஶப ஏடிப்ஶதரய் என திடி கடஷன டுத்டந்ட ன்ஷணணிடம் 
வகரடுத்ட, ‚இஷக் ஷகிஶன ச்சுக்கறட்டு எண்வரண்ரப் 
ஶதரட்டுக்கறட்ஶட ஶதரங்க; ஏடிரனம்‛ ன்று வைரல்னறக் வகரடுத்ரள் கரபி. 
 
‚ீ னறர?‛ ன்று ஶகட்டரன் ன்ஷணன். 
 
‚ரன் தின்ணரவன ர்ஶநன், ஶதரங்க‛ ன்று றன்றுிட்டரன் குங்கரட்டி. 
 
‚ன்ணரங்க இட, குங்ஷகப் திடிச்சுக்கறட்டு! ட‛ 
 
‚ல்னரம் திஷபக்கறநடக்குத்ரன். குங்கரட்டி வகரடுத்ரன்.‛ 
 
‚தஞ்ைத்டக்கு னெட குபந்ஷ தத்ரடன்னு வைரல்னறர?‛ 
 
‚அந்க் குபஷங்கள்பரம் றங்கத்ரன் றங்கும். இட றங்கவும் றங்கும், 
ைம்தரரிச்சும் ஶதரடும். டெக்கு னெட்ஷடஷ; றர்த் டீ்டுத் றண்ஷில் 
கட்டிப் ஶதரடுஶரம்.‛ 
 
ஜரஷக ரநறற்று. றண்ஷினறனந் ஜன்ணல் கம்திில் குங்ஷகக் கட்டிப் 
ஶதரட்டரன் அன். 
 
ஷகக்குந்ஷ ைறரித்டக்வகரண்டு ஷகஷக் வகரட்டிற்று. குங்ஷகப் திடித்டத் 
ஷனில் அடித்ட. 
 
‚வரம்த ல்னக் குங்கு. தகறண ரறரில்ன டந்டக்குட!‛ ன்நரள் அள். 
 
இண்டரட குந்ஷ லீ் ன்று அறேட. ‚டடர ைணி!‛ ன்று வைரல்னப் 
ஶதரகறநரஶப ன்று தந்ட, ன்ஷணன் குங்கரட்டிின் ரங்கஷபத் ரன் 
வைரல்றகறந ரறரி டுத்ட ிபக்கறணரன். 
 
‚ல்னடரன். குந்ஷகறக்கும் ிஷபரடுகறநடக்கு ஆச்சு‛ ன்று 
றர்தரர்த்ற்கு ரநரக, அன் கஷனஷத் ீர்த்ரள் அள். 
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னல் குந்ஷ தந்டவகரண்டு, டெத்றல் றன்று வகரண்டினந்ட. 
 
‚இஷப் தரத்றர, அடேரர்!‛ ன்று ஆஞ்ைஶர் கஷவல்னரம் வைரல்னற, 
அநறனகப்தடுத்ற தத்ஷப் ஶதரக்குறல் ஈடுதட்டரன் ன்ஷணன். டிக் 
வகரடுக்கச் வைரன்ணரன். ணக்கும் ஏர் எத்றஷகரக இனக்கட்டும் ன்று 
ிஷபரட்டுக் கரட்டுகறந ஶதரக்கறல், அஷ னங்ஷகஷத் ரண்டு, ஆடு 
ஶய்க்கறந ித்ஷ னனறஷகஷபச் வைய்ட கரட்டச் வைரன்ணரன். 
 
கஷடைறில் ஷத்றனறங்கம் னெட்ஷடஷப் திரித்டப் தரர்க்க ஆம்தித்ட. 
அற்கும் தைற ஶஷப. 
 
‚சும்ர த்றணி ரபி ிஷபரடுட? ரத்றரிக்கு ன்ண வைய்நரம்?‛ 
 
வதரறேட ஶதரணட வரித்ரன் இல்ஷன. னடக் குந்ஷஶரடு குந்ஷகள் 
ிஷபரடிஷப் தரர்த்ட, வகுஶம் கறழ்ந்டிட்டட குடும்தம். 
 
அறறணிப் ஶதனரஷ டுத்டக்வகரண்டு இநங்கறணரன் அன். 
 
‚ன், இஷ அபச்ைறக்கறட்டு ஶதரகனறர?‛ 
 
‛அடக்குள்பரநரர?‛ 
 
அவ்பவு ைலக்கறரகப் தம்தஷப் திச்ஷைக்கரணரகச் ைரிந்டிட அன் 
உடன்தடில்ஷன. னங்கரறக்குக் கலஶ வரங்கத் வரங்கத் ட்டுச்சுற்றுக் 
கட்டி, உடம்தில் ல் தரடினேம் ஶதரட்டுக்வகரண்டு ஶதரணரல் குங்குங்கூட 
அஷண குங்கரட்டிரக றக்கரட. ைற்றுக் கும்தி றன்று, கஷடைறில் 
என்நறரகஶ ஶதரணரன். 
 
உண்ஷப் தல்னிஷப் தரடிக்வகரண்டு, ரஷனந்ட வனக்கபில் ரைல் 
ரைனரக நற இநங்கறணரன். ஊர் டப்ஶத வரிர, வரிந்டவகரள்பர, 
கஷனப்தடர கரடகவபல்னரம் அனுஷட டைல் தஞ்ைக் கஷஷக் 
ஶகட்டண. 
 
ரற வனச் சுற்நறக் கரல் ஏய்ந்ஶதரடரன் குங்கரட்டி வைரன்ணட ைரி 
ன்று தட்டட அனுக்கு. அந்ச் ைறன்ணப் ஶதனரில் தரறஷ ட்டத் 
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ித்ட அரிைற. றனம்தி ந்ட றண்ஷில் நறஶதரட வில் ன்நரக 
நறிட்டட. கரனரவும் அஷரவுரக வட்டுக் கரசு ஶைர்ந்றனந்ட. 
தட்டரிக் கடஷனனேம் ரஷப்தனம் ரங்கற ந்ரன். 
 
வில் கணல் ைீறற்று. னட்டரைறக் கரய்ச்ைல் சுள்வபன்று கரய்ந்ட. 
குந்ஷகள் கடஷனஷனேம் ரஷப்தத்ஷனேம் றன்று, டெங்கத் 
வரடங்கறண. குங்கும் அஷஶ றன்நட. வில் ரங்க னடிரல், 
அடவும் எனக்கபித்டப் தடுத்ட அர்ந்ட உநங்கறிட்டட. வதண்டரட்டினேம் 
உநங்கறணரள். 
 
டெங்கும் குங்ஷகப் தரர்த்ட, ன்ஷணன் ைறரித்டக் வகரண்டரன். அட ணின் 
ரறரிஶ டெங்கறற்று. வில் தட்ட வண் ஶகத்ஷப் தரர்க்க னடிரல் 
கண்ஷ ஷகரல் ஷநத்டக்வகரண்டு டெங்கறற்று. அற்கு சு ன்ண? 
ஆறு ரம், என னம் இனக்கனரம். அற்குள்  னப்தத்ஷந்டம் 
னப்தடம் ஆண ணிப் னனணின் வதண்டரட்டிஷனேம் னென்று 
குந்ஷகஷபனேம் தரடகரக்கச் ைக்றஷப் வதற்றுிட்டட. இந்ப் வதரறுப்ன, 
ன் ஷனில் ிறேந்றனப்தட வரினேர அற்கு? ங்ஶகர திநந்ட 
பர்ந்ணின் குடும்தத்ஷ டைற்ஷநம்தட ஷறக்கு அப்தரறள்ப என 
ஶரட்டிச் ஶைரிக் குர்ணக்கு ப்தடிக் கரக்க ஶர்ந்ட. ன்ஷணன் ிந்ட 
வகரண்டினந்ரன். ிறு றஷநந்றனந்ரல், டன்தத்ஷ றஷணத்ட அரல், 
ைறரித்டக் வகரள்ப னர்ச்ைறனேம் வம்னம் இனந்ண அனுக்கு. னேத்ம் 
டந்ஶதரட அன் ரழ்ந் ரழ்வு, இந் குங்குக்குத் வரினேர! றணம் 
னென்று னொதரய்க்கு குஷநரல் கூனற கறஷடத்ட. அறம் டைல் இஷத்ட 
ட்டர, தத்ர ைம்தரறத்டக் வகரண்டினந்ரள். கரஷனில் றேந்டம் 
கறனஷ்ர னரட்ஜறல் இண்டு இட்னறனேம் என னறுகல் ஶரஷைனேம் கரதினேம் 
ைரப்திட்டு ிட்டு, அறக்கும் குந்ஷகறக்கும் ரங்கற னரன். ரம் 
டெம் ன்று வைனவு. ைறணிர றுறல்ஷன. ஶஷக்குஶல் ஶட்டி, 
ைட்ஷட, னடஷகள். அந் ரபில் ரம் தத்ட னொதரய் பிறல் றச்ைம் 
திடித்றனக்க னடினேம். திடித்றனந்ரல்..... 
 
கஷடைறில் அனும் அர்ந்டிட்டரன்... 
 
இண்டு ி ஶம் கறத்டக் கண்ிறத்ஶதரட - ரணரகக் 
கண்ிறக்கில்ஷன அன். குந்ஷகள் அஷண அடித்டத் ட்டிக் 
கூப்திட்டண. 
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‚அப்தர, அப்தர. றந்றரிங்கப்தர, குங்கு ஏடிப் ஶதரிடுச்சு. அப்தர, குங்கு 
திடிங்கறட்டுப் ஶதரிடுச்சு‛ 
 
ிறுக்வகன்று றேந்ட உட்கரர்ந்ரன். 
 
‚குங்கு ஶதரிடுச்சு, அஶர தரனங்க‛‛ ன்நரள் அள். 
 
‚ங்ஶக?‛ 
 
குங்கு றர்த் டீ்டு ஏட்டுக் கூஷின் கூம்தில் உட்கரர்ந்றனந்ட. 
 
‚தர, தர!‛ ன்று கூப்திட்டரன் அன். 
 
‚ப்தடி ஏடிச்சு?‛ 
 
‚இடங்கறக்கு ிஷபரட்டுக் கரட்டநடக்கரக அவுத்டப் 
திடிச்சுக்கறட்டினந்ஶன். ிசுக்குனு திடுங்கறக்கறட்டுப் ஶதரிடுச்சு.‛ 
 
‚ல்ன வகட்டிக்கரரிரன், ஶதர!‛ 
 
அள், அன் இனனம் அஷத்ரர்கள். கடஷனனேம் ரஷப்தனம் 
அர்கறஷட ிற்நறல்ரன் இனந்ண. வறுங்ஷககஷபப் தரர்த்டம் அட 
இநங்கற த் ங்கறற்று. 
 
அற்குள் வனில் ஶதரண ைறறுர்கறம் ைறறுறகறம் கூடிிட்டரர்கள். 
‘ஶயர ஶயர!’ ன்று இஷச்ைல். 
 
‛ய், ைலங்கற!‛ 
 
‚ட்னொவ்!‛ 
 
கல்ஷன ிட்டு அடித்ரன் என தல். ஷத்றனறங்கம் றுக்வகன்று என 
ரவு ரிப் தக்கத்றல் இனந் றன்ைரக் கம்தத்றன் ஶல் நறற்று. 
உச்ைறில் கம்திகஷபப் திடித்ட. 
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‚ஶதரகரஶ, ஶதரகரஶ!‛ ன்று ரஶர எனர் கூச்ைல் ஶதரட்டரர். 
அவ்பவுரன். உடம்ன என னநற னநறந்ட. கறரீச்வைன்று ஶகரரண 
கூச்ைல்! ஶதடித்ரற்ஶதரனத் டரவன்று அவ்பவு உத்றனறனந்ட கலஶ 
ிறேந்ட குங்கு. இண்டு டடிடடித்ட, கண்ஷ னெடி எடுங்கறிட்டட. 
 
அண்ஷட டீ்டுக்கரர்கள் கூடிணரர்கள். வனஶ கூடிற்று. அஷிில் 
ஊஶ கூடிிட்டட. றன்ைரம் ரக்கற ினரப்தக்கம் அப்தடிஶ கனகறப் 
ஶதரினந்ட. ற்கரக ன்று வரிரல் ன்ஷணனும் வதண்டரட்டினேம் 
அறேரர்கள். அஷப் தரர்த்டக் குந்ஷகறம் அத் வரடங்கறண. 
 
‚ண்டர, உன் குங்கர இட?‛ ன்று ஶகட்டரர் என ைரணர். 
 
‛ஆரங்க.‛ 
 
‚ப்தடிச் வைத்டப்ஶதரச்சு?‛ 
 
ன்ஷணன் கஷஷச் வைரன்ணரன். 
 
‚ண்டர, அடேரர் அரம்டர அட. ைரக ிட்டுட்டிஶ. இஷ ச்சுக் 
கரப்தரத் னடினறரடர. தரிப்தஶன!‛ ன்று அன் னடகறல் இண்டு 
குத்டிட்டரர் அர். ஊனக்குப் வதரிர்கபில் எனர் ஶதரல் இனக்கறநட. 
எனனம் அஷத் டுக்கில்ஷன. ஊவல்னரம் இஷ ந்ட தரர்த்ட. 
 
கரபினேம் னனனும் ஏடிந்ரர்கள். கரபி ஷத்றனறங்கத்ஷத் வரட்டுத் 
வரட்டு அறேரள். 
 
‚குங்கறன் ஷகிஶன னரஷன வகரடுத்ரப்தஶன தண்ிட்டீங்கஶப ைரற!‛ 
ன்று ன்ஷணஷணப் தரர்த்ட வடம்திணரள். 
 
ததப்ன அறகரகறிட்டட. வனில் உள்பர்கள் னம்னரக அங்கும் 
இங்கும் ஏடிணரர்கள். 
 
என ி ஶத்றற்குள் என ைறன்ணச் ைறங்கரச் ைப்தம் ரரகறிட்டட. 
ைறநற ரஷக்குஷன, ஏஷன றுக்கு, இண்டு வறேகுர்த்ற - ைப்தம் வகு 
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அகரக இனந்ட. ஷத்றனறங்கத்ஷக் கரஷனத் வரங்கிட்டு, ஷகஷ 
அஞ்ைனற தந்ம் வைய்ட உட்கரஷத்ட ஶஜரடித்ரர்கள். உட்கர ஷக்குனன் 
குபிப்தரட்டிரகறிட்டட. வற்நறில் ர, றனச்சூர்ன்ம். ஶவனல்னரம் 
குங்கும். என ஶரஜரப்ன யரம். 
 
தஜஷண ஶகரஷ்டி, ஜரனர் எனறக்க, ‘குதற ரக ரஜர ரம்’ தரடிக் வகரண்டு 
னன்ணரல் வைன்நட. ல்ன கூட்டம். ன்ஷணன் ஷகறஷப் ஶதரல், தஜஷண 
ஶகரஷ்டிில் டுில் ரட்டிக் வகரண்டுிட்டரன். 
 
என ைந்டவதரந்ட ிடரல் ஊர் னறேடம் சுற்நற, ஆற்நங்கஷப் தரஷில் 
ரய்க்கரறக்குப் தக்கத்றல் றன்நட ஊர்னம். தஜஷண ஶகரஷ்டிின் றவ் 
ரம் ஆற்நங்கஷ வபிவல்னரம் றவரனறத்ட. அஷ ி ஶம் 
ஆஞ்ைஶணரின் ரம் கடனஷனஶதரல் னங்கறற்று. 
 
அகரக இண்டு னம் உத்டக்குச் ைறறண்டு ஶதரட்டுச் ைரற றேப்தி 
ிட்டரர்கள். தின்ணரல் அைங்கன்றும் ட்டு ீர் ஊற்நறணரர்கள். 
 
றவ் ரம் னடிந்ட. ல்ஶனரனம் ிறேந்ட ங்கறணரர்கள். 
 
‚ன்ணடர, சும்ர றக்கறநறஶ, வகரஷனகரப் தவன, ிறேந்ட கும்திடுடர!‛ 
ன்று ஊனக்குப் வதரிர் ஏர் இஷச்ைல் ஶதரட்டரர். ததவன்று இடுப்தில் 
ஶைரஷணக் கட்டி வடுஞ்ைரண்கறஷடரக ரறனஷந றேந்ட றேந்ட 
ிறேந்ரன் ன்ஷணன். 
 
- கதயகள், அக்தடாபர் 1951 
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பாற்கடல் - யா.ச. ாாிர்ேம் 

 
ஸ்கரம், ஶம், ஶத்றற்கு றே ஶடரய்க் ஶகட்டுக் 
வகரள்கறஶநன். ீங்கஶபர ணக்குக் கடிம் றேப் ஶதரறல்ஷன. உங்கறக்ஶக 
அந் ண்ஶ இனக்கறநஶர இல்ஷனஶர? இங்ஶக இனக்கும் ஶதரஶ, ரய் 
வகரப்னபிக்க, வைம்தில் ஜனத்ஷ ன் ஷகினறனந்ட ரங்க. சுற்றும் னற்றும் 
றனட்டுப் தரர்ஷ, ஆிம் ரல் ஶகரல். ீங்கபர கட்டிண ஷணிக்கு 
கடிம் றேப் ஶதரகறநரீ்கள்? அணரல் ரஶண னந்றக் வகரண்டரகஶ 
இனக்கட்டும். அகனஷடரன் உங்கள் ரறரிினந்ரல்ரஶண, ன் ரறரி 
வதண்டரட்டிக்குப் னக்ககத்றல் வகட்ட ஶதஷ ீங்கஶப ரங்கற ஷக்க 
னடினேம்? ‚அள் ன்ண தடிச்ை வதண், தடிச்ை தடிப்ன ல்னரம் ீரய்ப் 
ஶதரகனரர? ஆம்தஷடரனுக்குக் கடிம் றேறக்கறநரள்!‛ ன்று டீ்டுப் 
தஷ வதரிரள், னடப் வதரிரள் ல்னரம் ன் கன்ணத்றனடிக்கரல், 
ன் கன்ணத்றஶனஶ இடித்டவகரண்டு, பணம் தண்னரம்! தண்ிணரல் 
தண்ட்டும், தண்ட்டும்; ரன் றேறரச்சு. றேறணட றேறணடரன். 
றேறணஷ ீங்கள், ஷன ீதரபிடடவுரய், அவ்பவு 
டெத்றனறனக்கறநர், தடித்ட தடித்டரன். றேறணஷப் தடித்தின், 
றேறணரறம், தடித்ரறம் குற்நத்றல் எண்டரஶண? ஶறு றறம் 
எற்றுஷினக்கறநஶர இல்ஷனஶர? 
 
இவன்ண னல் கடிஶ னகத்றல் அஷநந ரறரி ஆம்திக்கறநட ன்று 
ஶரன்றுகறநஶரன்ஶணர? ைரி, ரன் அைடு, ஶதரங்ஶகரஶபன்; றனப்றரஶண? 
ரன் வகுபி, ணக்கு ணைறல் எண்டம் ஷத்டக்வகரள்பத் வரிரட. 
அப்தரகூட அடிச்சுப்தரர்; ‛ஜகரகறட்ஶட ரனம் அைற நறரய்க்கூட என 
கஸ்த்ஷச் வைரல்னறடரஶனேங்கள். எனத்ர்கறட்ஶடனேம் வைரல்னக்கூடரட 
ன்நரல் என கடிரசுத் டண்டினரட அஷ றேற நறந்ட ிடுரள். 
இல்னரிடில் அறக்கு ண்ஷட வடித்டிடும். ஜகர அவ்பவு 
ஆதத்ரண னுற.‛ ஆரம். அப்தடித்ரன் ஷத்டக்வகரள்றங்கள். ரன் தின் 
ரரிடத்றல் வைரல்னறக் வகரள்ட, ஷன ீதரபிக்கு ன் கர் 
ன்னுடன் இல்னர கஷ்டத்ஷ? ன் அப்தர அம்ரவுக்கு றேனரர? 
றேறணரல், னக்கரத்ட ிங்கஷபப் திநந் டீ்டுக்கு ிட்டுக் 
வகரடுத்ஶன் ன்கறந வதரல்னரப்ஷதக் கட்டிக்கர? ரன் அைடரினக்கனரம்; 
ஆணரல் அவ்பவு அைடு இல்ஷன. அப்னநம் ணக்கு ரரினக்கர; ீங்கஶப 
வைரல்றங்கஶபன்! 
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ீதரபிக்கு இண்டு ரஷபக்கு னன்ணரல் அம்ர ந்றனந்ரள், ஆஷைர 
வதண்ஷனேம் ரப்திள்ஷபஷனேம் ஷன ீதரபிக்கு அஷத்டப் 
ஶதரகடம் ன்று. ீங்கள் ஊரில் இல்ஷன. இனக்கவும் ரட்ஶடள் ன்று 
வரிந்டம் அள் னகம் ிறேந்ஷப் தரர்க்கடஶ, டுத்ட றுதடினேம் 
ஶைர்த்ட எட்ட ஷக்கறந றனுைரய்த் ரணினந்ட. 
 
‛ைரி, ரப்திள்ஷபரன் இல்ஷன, ஜகரஷக் கூட்டிக் வகரண்டு ஶதரகறஶநஶண! 
ரங்கறம் திரிஞ்சு வகரஞ்ை ரபரச்சு. உங்கபிஷ்டப்தடிஶ கல்ரரகற 
ரனரம் ரபர கறனயப்திஶைத்டக்கு ிட்டடரஶண!‛ ன்று வைரல்னறப் 
தரர்த்ரள். 
 
ஆணரல் அம்ர (உங்கள் அம்ர - இப்ஶதர ணக்கு இண்டு அம்ரன்ணர 
ஆிட்டர!) ஏக் கண்ரல் ன்ஷணப் தரர்த்டக் வகரண்ஶட, ‚ன் திள்ஷப 
ப்ஶதர அங்ஶக  னடில்னறஶர உங்கள் வதண் இங்ஶகஶ ரற ஶதஶரடு 
மல்ஶனரனல்ஶனரன்னு இனந்டட்டுப் ஶதரநரள்! இணிஶல் ங்கள் 
வதண்டம்ரஶண! அப்னநம் உங்கபிஷ்டம். அபிஷ்டம். இங்ஶக எனத்னம் 
ஷகஷப் திடிக்கறநரில்ஶன!‛ ன்நரர். 
 
இவன்ண கன்றுக் குட்டிக்கு ரய்ப்னட்ஷட ஶதரட்டு தரறட்டந ைரைரர? 
ன்ஷண அம்ர ஆம் தரர்க்கறநட வரிரர, ன்ண? ரன் எண்டம் 
அவ்பவு அைடு இல்ஷன. இந் டீ்டிஶனஶ ரன தபிச்சுனு ஶதைநர? 
இங்ஶகரன் ஶதைறணடக்குப் ஶதைறண அர்த்ம்  கறஷடரஶ! ணக்குத் றடீர்னு 
ைதனம் அடிச்சுண்டட. ன் ஷகவரட்டிண ம்தி ைலனுஷப் தரர்க்கனும்னு. 
என றறம் ன்ஷண திரிஞ்சு இனந்றல்ஷன. கரஷனில் ஷகனம்தி 
ஷணஞ்ை ைட்ஷடஷ ரத்நறனறனந்ட, ரத்றரி வரட்டினறல் அன் 
தடுக்ஷகஷ ிரிக்கறந ஷக்கும் அக்கரரன் ல்னரம் தண்ிரகடம். 
இப்ஶதர குந்ஷ ன்ண தண்நரஶணர? ஆணரல் ரன் இங்ஶகஶ இனக்ஶகன்னு 
வைரல்னறிட்ஶடன். அம்ர கண் றம்திற்று. அம்ர ஶதைரஶ ஶதரிட்டரள். 
ரன் வகரஞ்ை ரற றக்திஷ திடிச்சு றன்ஶநன். அம்ர குறுஞ்ைறரிப்னடன் 
ன்ஷண என றறம் ஆழ்ந்ட ஶரக்கற ிட்டுக் கரரித்ஷப் தரர்க்கப் 
ஶதரிட்டரர். அனக்கு உள்றெந ைந்ஶரம். ணக்குத் வரினேம், ரன் 
தரீட்ஷக்ஷில் வஜித்ட ிட்ஶடன் ன்று. ன்ண தரீஷக்ஷ? வதண்ரய்ப் 
திநந்தின் ஸ்ந்றம் ட ன்கறநட ரன். 
 
‚ஆரம்; ரன் ஶகட்கறஶநன் - இவன்ண உத்றஶரகம், என ரள் கறஷக்குக் 
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கூட வதற்நர் உற்நர் கூட இல்னரல்தடிக்கு? ன்ணரன் ‘கரம்’தில் 
கறபம்திப் ஶதரணரறம் ைத்டக்கு லீவு ரங்கறக் வகரண்டு றனம்தி  
னடிரர? 
 
ஆணரல் ணக்ஶக வரிகறநட; வதண்கள் ன்ண, னனர்கறக்குத்ரன், ன்ண 
சுந்றம் இனக்கறநட? ங்கறக்கு டீு ன்நரல் உங்கறக்கு உத்றஶரகம். 
தரர்க்கப்ஶதரணரல் ரர்ரர் ிடுஷனரினக்கறநரர்கள்? ல்ஶனரனம் ஶைர்ந்ட 
என வதனம் ைறஷநினறனக்கறஶநரஶ, இந் உனகத்றல்! தக்கரன் ங்கக் 
கூண்டில். இந் இண்டு ஸ்றறிறறல்னரல் ம்ஷப் ஶதரல் 
இனக்கறநர்கள் இறறறல்ஷன; அறறறல்ஷன; கரஷன ஊன்நக்கூட 
ஆரறல்னரல், அந்த்றல் ித்டக் வகரண்டினக்கறஶநரம். இல்னரிடில் 
இந்ச் ைத்றல் ரம் திரிந்ட ீங்கள் ங்ஶகஶர இனப்தரஶணன்? ரன் 
ங்கற உனகறத் ித்டக்வகரண்டு? உத்றஶரகத்ஷ உநறிட்டு 
ஏடிந்டிட னடிகறநர? ரன் எண்டம் அவ்பவு அைடு இல்ஷன. 
ணமள வச்ஶைன்ணர ல்னரம் ணக்குத் வரினேம். இப்ஶதர ணமள 
வச்ைறனக்ஶகன்! 
 
ஆணரல் அற்கரக ன்ஶணரடு ஶதைக் கூடரட ன்று இனந்ர? ஶதரகறந 
ைத்றல் ன்ணிடம் ந்ட, ‘ஜகர, ரன் ஶதரிட்டு ட்டுர?‛ ன்று 
ன்ணிடம் என ரர்த்ஷ வைரல்னறக்வகரண்டு ஶதரணரல், ஷனஷச் ைலி 
ிடுரர்கபர? அஷனேம் ரன் தரர்த்ட ிடுகறநட; ன்ண ஆகறிடும்? 
ைரந்றஷத்ஷக்குத் ள்பிப்ஶதரட்டு ிட்டரறம் ரய் ரர்த்ஷ கூட 
ஶதைறக்கக்கூடரட ன்நரல் திள்ஷபகள் கனறரம் தண்ிக் வகரள்ரஶணன்? 
இந் ஶீட ஶடிக்ஷகரய்த்ரணினக்கறநட. ீங்கள் ல்னரம் 
இப்தடிினக்கறநரல்ரஶண ரங்கள் ல்னரம் வட்கம் வகட்டர்கபரகற 
ிடுகறஶநரம்? 
 
ஆணரல் அம்ரஶ வைரல்னறினக்கறநரள். கூட்டுக் குடித்ணம் ன்நரல் 
அப்தடித்ரணினக்கும் ன்று. அறம் ைம்ைரரி டீ்டில்ரன் 
ரழ்க்ஷகப்தட்டரபரம். இடம் ஶதரகர டீ்டில் ரற ஶஜரடிகள் ரைம் 
தண்டரணரல் ன்ண தண்நட? டீ்டுக்கு ினந்ரபி ந்டட்டரல் 
ஶகட்கஶ ஶண்டரம். றடீர்னு என ஶஜரடிின் என தடுக்ஷக ரணரகஶ 
றண்ஷில் ந்ட ிறேந்ட ிடுரம். ைலட்ஷடப் ஶதரட்டுக் குறக்கறணரற் 
ஶதரல் ரர் தடுக்ஷக ன்று ஶதரட்ட திநகுரன் வரினேரம். வைரல்னவும் 
னடிரட, வல்னவும் னடிரட; றனடனுக்குத் ஶள் வகரட்டிண ரறரி 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      620 
 

ரஷ னெடிண்டினக்க ஶண்டிடரன். அம்ர வைரல்நப்ஶதர ணக்கு 
ைறரிப்தரய் னம், இந்ச் ைம்தந்ம் தண்டற்கு னன்ணரல் அப்தர கூடச் 
வைரன்ணரர்: ‚இவன்ணடி, இட அவ்பவு உைறஶர? எஶ ைம்ைர 
டீரினக்கறநட. ஷதன் ரற ஶதனக்கு டுஶ ரனரணரினக்கறநரன். 
இன்னும் கனறரத்டக்கு  என்று இண்டு வதண்கள் கரத்றனக்கறநரப் 
ஶதரனறனக்கறநட...‛ 
 
‚இனக்கட்டும், இனக்கட்டும், றஷநக் குடித்ணரினந்ட றஷநப் 
வதனகட்டும். ரபரட்டத்றல் இட ரன் ம் வதண்டக்கு ல்னர 
ிஷபனேம், தரனங்ஶகர. இப்ஶதர க்கு ன்ண குஷநஞ்சு ஶதரச்சு? 
டுத்வுடஶண திக்கு திடுங்கல் இல்னரல், ஷகஷ ஶகரத்டண்டு 
ஶதரணரவபல்னரம் கஷடைறில், உனகம் வரிரல், ட றஷனச்சுட 
வரிரல், ரனேம் னஷணனேர ரநறண்டினக்கறநஷ ரன்  
தரர்த்டண்டுரஶண இனக்ஶகன்! ஷதன் ல்ன ஶஷபர ரனரம் 
திள்ஷபரத்ரஶண இனக்கரன்? ன் ரறரி, ன் வதண், டீ்டுக்கு னெத் 
ரட்டுப்வதண்ரய் ரழ்க்ஷகப்தடஶண்டரஶ?‛ 
 
அம்ர அப்தடிச் வைரல்நப்ஶதர ன்ணரத்ரணினக்கு. ரனறல் 
கரரகறரினக்க ரர்ரன் ஆஷைப்தட ரட்டரர்கள்? ஆணரல் 
ணக்வகன்று ப்ஶதரத்ரஶண வரிநட? றஜம்ர, ீங்கள் அன்ஷநக்கு 
ஆரய் ணக்கு என ரர்த்ஷ கூட இல்னரல் ண்டிிஶனநறப் 
ஶதரிட்ட திநகு, ணக்கு அறேஷகர ந்டிட்டட. ன் வஞ்ைறன் தரத்ஷ 
ரரிடம் வகரட்டிக் வகரள்ஶன்? ல்னரனம் ணக்குப் னறசு, ரில் 
னன்நரஷண டேணிஷ அஷடச்சுண்டு கறற்நடிக்கு ஏடிப்ஶதரிட்ஶடன். 
 
த்ஷண ரற அங்ஶகஶ உட்கரர்ந்றனஶஶணர அநறஶன். 
 
‚ன்ணடி குட்டீ, ன்ண தண்ஶந?‛ 
 
ணக்குத் டெக்கறப் ஶதரட்டட. அம்ர றஶ றன்னுண்டினந்ரள். உங்கம்ர 
வைக்கச் வைஶல் ன்று வற்நறில் தக்கம் ரறரி குங்குறட்டுக் வகரண்டு 
வகர வகரன்னு தசுப்ஶதரல் ஏவரன ைம் வ்பவு அகரினக்கறநரர்! 
 
‛எண்டறல்ஷனஶ அம்ர!‛ ன்று அைரய்க் கண்ஷத் டஷடத்டக் 
வகரண்ஶடன். ஆணரல் னெக்ஷக உநறஞ்ைரல் இனக்க னடிில்ஷன. 
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‚அடரடர! கடுஞ் ஜனஶரம். னெக்ஷகனேம் கண்ஷனேம் வகரட்டநர? ரத்றரி 
ஶரர் ஶைர்த்டக்கரஶ‛ (கதடும் கனஷனேம் கண்ில் கூடி அம்ர 
கண்ஷச் ைறறட்டும்ஶதரட, அடவும் என அகரய்த்ரணினக்கறநட!) 
‚ன்ணஶர அம்ர, னடப் வதண்ரினக்ஶக; உன் உடம்ன ங்கறக்குப் திடி 
தடநஷக்கும் உடம்ஷத ஜரக்கறஷரப் தரர்த்டக்ஶகர- அட; குட்டி 
இவன்ண இங்ஶக தரனடீ!‛ 
 
அம்ர ஆச்ைரித்டடன் கறற்றுள் ட்டிப் தரர்த்ரர். அைரய் ரனும் 
றேந்ட ன்வணன்று தரர்த்ஶன்; ஆணரல் ணக்கு என்றும் வரிில்ஷன.  
 
‚ குட்டி, ணக்குத்ரன், கண்ைஷ ஷநக்கறநர? கறற்நறல் ஜனம் 
இனக்ஶகர?‛ 
 
‚இனக்கறநஶ!‛ 
 
‚குஷநஞ்ைறனக்கர?‛ 
 
‛இல்ஷனஶ, றஷந இனக்ஶக!‛ 
 
‛இனக்ஶகரன்ஶணர? அரன் ஶகட்ஶடன்; அரன் வைரல்ன ந்ஶன். கறற்று 
ஜனத்ஷ ைனத்றம் அடித்டக் வகரண்டு ஶதரக னடிரடன்னு! ஶரச்சு. 
சுரற திஷநின் கலழ் ஶகரனத்ஷப் ஶதரடு-‛ ன்று குறுஞ்ைறரிப்னடன் 
வைரல்னறக்வகரண்ஶட ஶதரய்ிட்டரர். 
 
ரன் கறற்நடிிஶனஶ இன்னும் ைற்று ஶம் றன்நறனந்ஶன். வஞ்ைறல் 
ைறன்ணரய் அகல் ிபக்ஷக ற்நற வச்ை ரறரிினந்ட. ஶஶன 
த்றனறனந்ட தல்னற உறர்ந்ட கறற்றுக்குள் ிறேந்ட வகரண்டினந்ட. 
டம்ஷதறுத்டக் வகரண்டு கன்றுக்குட்டி னகத்ஷ ன் ஷகில் ஶய்த்டக் 
வகரண்டினந்ட. 
 
இந் டீ்டில் ரர்ரன் தபிச்வைன்று ஶதசுகறநரர்கள்? வபிச்ைம் ல்னரம் 
ஶதச்ைறல் இல்ஷன. அஷத்ரண்டி அனுள்ரன் இனக்கறநட. 
 
ஆணரல் ஊஷக்கு ரத்றம் உர்ச்ைறில்ஷனர? அர்கறக்குத்ரன் 
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அறகம் ன்று வைரல்னக் ஶகட்டினக்கறஶநன். ஆணரல் ீங்கள் அைல் 
ஊஷில்ஷனஶ, ஊஷ ரறரி ரஶண! ணக்கு ‘வஸ்வதக்ஶட’ 
இல்ஷனஶரன்ஶணர? ஆரம், அப்தடித்ரன். ஶதரங்ஶகர ரன் உங்கறக்கு 
இப்ஶதர கடிம் றேில்ஷன. உங்கறடன் கடித்றல் ஶதைற 
வகரண்டினக்கறஶநன். இல்ஷன, கடிரைறில் ைறந்றத்டக் வகரண்டினக்கறஶநன். 
ன் ஶரைஷண ன்னுஷடட. அஷ ரரறம் டுக்க னடிரட. 
ன்ணரஶனஶ டுக்க னடிரஶ, ரன் ன்ண வைய்ஶன்? ரன்ரன் அப்தஶ 
வைரல்னறிட்ஶடஶண, ன் வஞ்ைறனறனக்கறநஷ அப்தடிஶ வகரட்டிிடுஶன் 
ன்று! 
 
ணக்கு ரத்றம் வரிரர, ீங்கள் வஞ்ைறல் னள் ரட்டிண்ட ரறரி, 
கண்டத்ஷ னறேங்கறண்டு, னகம் வனப்தரய்க் கர, ரைறக்கும், 
உள்றக்குர அஷனஞ்ைட? அப்ஶதர உங்கறக்கு ரத்றம் ன்ஶணரடு ஶதை 
ஆஷைில்ஷன ன்று ரன் வைரல்ன னடினேர? அஷ றஷணத்ரல்ரன் 
ணக்குத் டக்கம் இப்ஶதரகூட வஞ்ஷை அஷடக்கறநட. ன்ண ஶதைஶண்டும் 
ன்று றஷணத்ீர்கஶபர? அஷக் ஶகட்கும் தரக்கறம் ணக்கு இல்ஷன. 
இற்கு னன்ணரல் ீங்கள் ரஶர, ரன் ரஶர? தஶைறக் ஶகரனத்றல் தடி 
ரண்டி உள்ந்ட ீங்கள் ன் ஷகதிடித்டம் ஜன்ஶற ஜன்ங்கள் கரத்றனந் 
கரரிம் றஷநஶநற ிட்டரற்ஶதரல் ணக்குத் ஶரன்றுரஶணன்? 
 
அப்தடிக் கரத்றனந் வதரனள் ஷககூடி தின்ணனம், இன்ணனம் கரத்றனக்கும் 
வதரனபரகஶ இனப்தரஶணன்? இன்ணனம் ஜன்ங்கபின் கரரிம் 
றஷநஶநில்ஷனர? இப்வதரறேட வனப்ன ன்நரல் ரய் வந்டஶதரய் 
ிடரட. ரனற கட்டிண டீ்டில் அடித்ட ிறேகறநரஶ ன்று 
ஶகட்கரஶனேங்கள். இப்ஶதர ரன் வைரல்னப் ஶதரஷத் ஷரிரய்த்ரன் 
வைரல்னஶடம். ீங்கள் ங்ஶகஶர ‘கரம்ப்’ ன்று டெஶைம் 
ஶதரய்ிட்டீர்கள். இந் றறம் ந் ஊரில் ந் ஶயரட்டனறல், 
ைத்றத்றல், ந்க் கூஷஷ அண்ரந்ட தரர்த்தடி ன்ண ஶரைஷண 
தண்டகறநரீ்கஶபர? ரனும் னறேங்கறக் வகரண்டினக்கறஶநன். ீங்கள் றனம்தி 
னற்குள் ணக்கு டவும் ஶரட ன்று ன்ண றச்ைம்? றஷணக்கக்கூட 
வஞ்சு கூைறணரறம், றஷணக்கத்ரன் வைய்கறநட. உங்கஷபப் தற்நறனேம் 
அப்தடித்ரஶண? அந்ந் ரள் என என ஆனேசு ன்று கறனேம் இந் ரபில், 
ரறனனம், இவ்பவு சுனக்க, இவ்பவு ரள் திரிந்றனக்கும் இந்ச் 
ைத்றல், ம்றனரிஷடிறம் ஶர்ந்றனக்கும் என என தரர்ஷிறம், 
னெச்ைறறம் ரஅழ்ந் என்நறண்டு ஶதச்சுக்கறம், ரடிஶர, அகஸ்ரத்ரஶர, 
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எனர் ஶல் எனர் தட்ட ஸ்தரிைஶர, றஷணின் வதரக்கறரய்த்ரன் 
ஶரன்றுகறநட. ரங்கள் அம்ரறரி வதரக்கறங்கஷபப் தத்றரய்க் 
கரப்தரற்றுறறம் அர்கஷப ம்திக் வகரண்டினப்தறறம் ரன் உிர் 
ரழ்கறஶநரம். 
 
ன் கப்தணரனக்கு ரைனறல் ரரட ரணர்கள் ஶதரணரல், அஷ 
அநறரஶன அர் ஷககள் கூம்னம். ‚ன்ணப்தர?‛ ன்று ஶகட்டரல் வைரல்ரர், 
‚அம்ர இந்க் கறணரர் ட ரன் இனப்ஶதணர ன்று ணக்கு 
றச்ைறல்ஷன. இந் ரபில் இத்ஷண சு ஷக்கும் இனக்கறநஶ, 
கரனத்ஷனேம், ஷைனேம் இர்கள் ஜம் வகரண்ட ரறரிரஶண? 
இர்கறஷட அந் வற்நறக்கு ங்குகறஶன்,‛ ன்று ஶடவன்ஶந 
குஷனப் திரய் ஷத்டக் வகரண்டு அப்தடிச் வைரல்ஷகில், ஶர என 
றனுைறல் உனக்கரினக்கும். 
 
ன், அவ்பவு டெம் ஶதரரஶணன்? இந்க் குடும்தத்றஶனஶ, ஆனேசுக்கும் 
ரய், ீதரபிக்குத் ீதரபி ன்ஷணத்ரஶண னடப்தித்டக் வகரள்றம் 
றனஷ்டரந்ம் இல்ஷனர? ீங்கள் இப்ஶதரட ரல்ரினப்தர்கள், 
ரினந்ர்கள் ரஶண. 
 
கஷடைறில் ஷப்தற்நற றே ஶண்டுவன்று றஷணத்றனந்ஶஶணர, 
அடக்ஶக ந்ட ிட்ஶடன். ீங்கள் இல்னரஶன டந் ஷன ீதரபிக் 
வகரண்டரட்டத்ஷப் தற்நறத்ரன். 
 
அம்ரஷப் தரர்த்ரல் என ைம் ப்றப்தரய்த்ரணினக்கறநட. அந் தரரி 
ைரீத்டடன் அர் ப்தடிப் தம்தரய்ச் சுற்றுகறநரர், வ்பவு ஶஷன 
வைய்கறநரர். ஏய்ச்ைல் எறில்ஷன! ைறநறசுகள் ங்கபரல் அனக்குச் 
ைரிரய்ச் ைரபிக்க னடிில்ஷனஶ! ரடிக்குப் ஶதரய் அர் 
ரறரனக்குச் ைறசுனொஷ தண்ிிட்டு, னம் னற்வகரண்டு டுக்க 
ஶண்டிினக்கறநட - ஶவநரனஷனேம் தரட்டி திிஷடக்கு 
ிடுறல்ஷன - அப்தரவுக்கு ன்ண, இந் ைறல் இவ்பவு ஶகரதம் 
னகறநட! என னபிஶர, றபகரஶர, டபி ைஷனறல் டெக்கற ிட்டரல், 
ரனத்ஷனேம், ைரரன்கஷபனேம் அப்தடி அம்ரஷண ஆடுகறநரஶ! அஷக் 
கண்டரஶன ரட்டுப் வதண்கறக்வகல்னரம் டுக்கல். அகரினக்கறநரர், 
றந் சுற ரறரி, எல்னறரய், றறர்ந் னடகுடன்; இந் ைறல் அர் 
ஷனில் அவ்பவு அடர்த்றரய்த் டம்ஷத ிர்! கண்கள் ப்தவும் ல் 
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திம்தரஶினக்கறன்நண. அம்ர வைரல்கறநரர்: ‚ன்ண வைய்ரர் 
திரம்ன்? உத்றஶரகத்றனறனந்ட ‘ரிஷடர்’ ஆணதிநகு வதரறேட 
ஶதரகில்ஷன. ஆத்றல் அனல் தண்டகறநரர். ஆதிமறல் தண்ிப் தண்ிப் 
தக்கம்! இணிஶல் அஷனேம் ன்ஷணனேம் ன்ண வைய்கறநட? ங்கஷப 
இணிஶல் ஷபக்கறந ைர? ஷபத்ரல் அர் ‘டப்’வதண னநறஞ்சு 
ஶதரரர். ரன் வதரத்ஷப் னைிக்கரய் ‘வதரட்’வடண உஷடஞ்சு ஶதரஶன். 
ரங்கள் இனக்கறநஷக்கும் ீங்கள் ல்னரம் மயறச்சுண்டு ஶதரக 
ஶண்டிடரன். இந் ரடிினறனக்கறந கறிஷ ந் இடத்டக்குச் 
ஶைர்க்க ஶண்டி வதரறுப்ன எண்ட இனக்கு. அப்னநம்-‛ 
 
‚ன் அம்ர இப்தடிவல்னரம் ஶதைஶநள்?‛ ன்தரர் னெத் ஏர்ப்தடி. 
 
‛தின்ஶண ன்ண, ரங்கள் இனந்டண்ஶடினந்ரல், ீங்கள் உங்கள் இஷ்டப்தடி 
ப்ஶதர இனக்கறநட?‛ 
 
‛இப்ஶதர ங்கறக்கு ன்ணம்ர குஷநச்ைல்?‛ 
 
அம்ரவுக்கு உள்றெநச் ைந்ஶரந்ரன். ஆணரல் வபிக் கரண்தித்டக் 
வகரள்ப ரட்டரர். ‚அட ைரிரண்டி, ீ ல்ஶனரனக்கும் னன்ணரஶன 
ந்டட்ஶட. தின்ணரஶன ந்ரறக்வகல்னரம் அப்தடிினக்குஶர? ன், ன் 
வதண்ஷஶ டுத்டக்ஶகரஶன்; அறக்குக் கரஶனஜ் குரிர 
ிபங்கடம்னு ஆஷைரினக்கு. இஷ்டப்தடி ந்டண்டு ஶதரிண்டு, உடம்ன 
வரி உடுத்றண்டு... ரன் எனத்றரன் அடக்வகல்னரம் 
குந்கரினக்ஶகன். அள் திநந்றனறனந்ஶ அப்தர உடன் திநந்ரர் 
வைல்னம். ரன் ரஷப் திபந்ஶன்ணர னன்னனறல் திள்ஷபரனக்குத் 
ஶங்கரய் உஷடப்தள் அள்ரன். ன் ிற்றுப் திண்டஶ 
இப்தடிினந்ரல், டீ்டுக்கு ந்ர ீங்கள் ன்ண ன் ஶதச்ஷைக் ஶகட்டுடப் 
ஶதரஶநள்?‛ 
 
‛இல்ஶனம்ர; ரங்கள் ீங்கள் வைரன்ணஷக் ஶகட்கஶநரம்ர..‛ ன்று கக் 
குனறல் தள்பிப் ஷதன்கள், ரய்ப்தரடு எப்திப்தட ஶதரல், ஶகரஷ்டிரய்ச் 
வைரல்றஶரம். 
 
‚ஆர ன்ணஶர வைரல்ஶநள்; கரரித்றல் கரஶரம். ன்ஷணச் சுற்நற 
அஞ்சுஶதர் இனக்ஶகள். னடஷகப் திபக்கறநட; ஆறக்கு அஞ்சு ரள் - ன், 
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ரனும் வைய்ஶநன். ன் வதண் வைய்ரட்டரள்; அள் ீத்ஷ ரன்ரன் 
வைஞ்ைரகடம். ஆறக்கு அஞ்சு ரள் கரஷனிவனறேந்ட கரப்தி 
ஶதரடுங்கஶபன் ன்கறஶநன். ஶகட்டடக்குப் தனன் ல்ஶனரனம் இன்னும் 
அஷி ஶம் அறகம் டெங்கஶநள்.‛ 
 
ங்கறக்கு ஶரமரினக்கும். இனந்ட ன்ண தண்டகறநட? அம்ரஷ 
றர்த்ட எண்டம் வைரல்னனடிரட. ரங்கள் 5 1/2 ிக்கு றேந்ரல் 
அர் ந்ட ிக்கு றேந்ட அடுப்ஷத னெட்டிினப்தரர். ந்ட ிக்கு 
றேந்ரல் அர் 4 1/2 ிக்கு றேந்ட கரப்திஷக் கனந்ட வகரண்டினப்தரர். 
ரனஷ ிக்கு றேந்ரல் அர் 4 ிக்கு. இந்ப் ஶதரட்டிக்கு ரர் ன்ண 
தண் னடினேம்? 
 
‚ரங்ஶகர, ரங்ஶகர; கரப்திஷக் குடிச்சுட்டுப் ஶதரிடுங்ஶகர, ஆநற 
அனரய்ப்ஶதரய் அஷ றுதடினேம் சுட ஷக்கரதடிக்கு; அடஶ ீங்கள் 
தண்ந உதகரம். ரன்ரன் வைரல்ஶநஶண; ரன் எண்டிரினந்ப்ஶதர 
ல்னரத்ஷனேம் ரஶணரஶண வைஞ்ைரகடம்; வைஞ்ைறண்டினந்ஶன். இப்ஶதர 
ன்ணடரன்ணர கூட்டம் வதனத்டப் ஶதரச்சு; ஶஷனஶ னம் ஶதரட்டரநட. 
ஊம், ஊம்... டக்கட்டும்.. டக்கட்டும். ல்னரம் டக்கறந ஷில் ரஶண? 
ரனும் என ரள் ஏஞ்சு டு ஶறில் கரஷன ீட்டிட்ஶடன்ணர, அப்ஶதர 
ீங்கள் வைஞ்சுரஶண ஆகடம்? ீங்கள் வைஞ்ைஷ ரன் த்டண்டுரஶண 
ஆகடம்? டிஶர, ிறேப்ஶதர, ஆைரஶர, அரைரஶர-‛ 
 
அம்ர அர் கரரித்ஷப் தற்நறச் வைரல்னறக்கட்டும். ல்னரஶ அஶ 
வைஞ்சுண்டரத்ரன் அனக்குப் தரந்ரினக்கறநட. ங்கஷபப் 
வதற்நர்கறம் ஶர ங்கறக்குத் வரிஞ்ைஷ ங்கறக்குச் வைரல்னறத்ரன் 
ஷத்றனக்கறநரர்கள். ங்கறக்குத் வரிஞ்ைஷ, ங்கபரல் னடிஞ்ைஷ 
ன்நரய்த்ரன் வைய்ஶரம். ஆணரல் அர் ஆைரத்ஷப்தற்நறப் 
வதனஷப்தட்டுக் வகரள்றல் கடுகபவு றரம்கூட கறஷடரட. ஜனம் 
குடிக்கும்ஶதரட என ஶஷபரட தல்னறல் டம்பர் இடிக்கர ரள் 
கறஷடரட; இஷ ரரட வைரன்ணரல்- இற்வகன்று வகரஞ்ைம் 
ஷரிரய் னெத் ஏகத்றரன் ஶகட்கனடினேம்- எப்னக்வகரள்ப ரட்டரர். 
‚ணக்குக் கரட ஶகட்கல்ஷனஶ!‛ ன்று ிடுரர். இவன்ண கரடக்குக் 
ஶகட்கரிட்டரல் தல்றக்குத் வரிரர ன்ண? 
 
உங்கள் ங்ஷக ங்ஶகரட றரிந்டிட்டு, ஶறில் வைனப்ஷத 
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உநறிட்டு கரஷனக்கூட அனம்தரல் ஶஶ அடுப்தங்கஷில் ந்ட, 
‚ன்ணம்ர தண்ிினக்ஶக?‛ ன்று ரனறினறனந்ட எற்ஷந ினரல் 
றத்டப் ஶதரட்டுக் வகரண்டு ஶதரரள். அற்கு ஶகள்ினஷந கறஷடரட. 
அடக்வகன்ண வைய்ட? ரன் அப்தடிினந்ரல், ன் ரனேம் ன்ணிடம் 
அப்தடித்ரன் இனந்றனப்தரஶபர ன்ணஶர? ஆணரல் அம்ர ஶர, ன் 
ரர்த்ஷ வைரல்நடன்னு வைரல்னறக்கனரஶ எற, இவ்பவு வதரி 
ைம்ைரத்றல் இத்ஷண ைறநறசுகள், வதரிசுகள், ிிங்கணிஷட 
உல்ஷகில், ந் ைலனத்ஷ உண்ஷர வகரண்டரட னடினேம்? 
 
ஏஶரன ைம் அம்ர வைரல்ஷப் தரர்த்ரல், ன்ணஶர ரங்கள் அஞ்சு 
ஶதனம் வறுவண றன்று வநறத்ட ஷப னகறந ரறரி றஷணத்டக் 
வகரள்பனரம். ஆணரல் இந் டீ்டுக்கு த்ஷண ரட்டுப் வதண்கள் 
ந்ரறம், அத்ஷண ஶதனக்கும் றஞ்ைற ஶஷனினக்கறநட. ைஷஷன 
ிட்டரல், டீ்டுக் கரரிம் இல்ஷனர, ிறேப்னக் கரரிம் இல்ஷனர, 
குந்ஷகள் கரரிம் இல்ஷனர,  சுற்றுக் கரரிம் இல்ஷனர? 
னனரறக்ஶக வைய்ந திிஷடக் கரரிங்கள்.. இவல்னரம் கரரித்றல் 
ஶைர்த்றில்ஷனர? இந் டீ்டில் த்ஷண ஶதர்கள் இனக்கறநரர்கஶபர 
அத்ஷண தந்றகள், எவ்வரனத்னக்கும் ைத்டக்கு என கும். 
எனத்னக்கு கும்ன, மம், ஶரர் ல்னரம் கறண்ங்கபில் கனத்ஷச் 
சுற்நற ஷத்ரக ஶண்டும்; எனத்னக்கு றஶ றன்று வகரண்டு கண்டி 
கண்டிரய்ச் வைரட்டிரக ஶண்டும். ீங்கஶபர வௌண ிம்! ஷன 
கனத்றன் ஶல் கிழ்ந்டிட்டரல் ைறப்தஷனச் ைரய்க்கக் கூட னகத்டக்கும் 
இஷனக்கும் இஷடில் கறஷடரட; எனத்ர் ைர ைபைபர பபர, 
கனத்ஷப் தரர்த்டச் ைரப்திடரல் றேந் திநகு, ‚இன்னும் தைறக்கறநஶ, மம் 
ைரப்திட்ஶடஶணர? ஶரர் ைரப்திட்ஶடஶணர?‛ ன்று ைந்ஶகப்தட்டுக் வகரண்ஶட 
இனப்தரர். குந்ஷகஷபப் தற்நறஶர வைரல்ன ஶண்டரம். 
 
ல்ஶனரர் டீ்டிறம் ீதரபி னந்றண ரத்றரிரணரல் ம் டீ்டில் னெட 
ரட்கறக்கு னன்ணரக ந்டிடுகறநட. அஷக்கறநடம், இடிக்கறநடம், 
கஷக்கறநடரய் அம்ர ஷக ப்தடி னறக்கறநட? ஷமழர்ப்தரகு 
கறபறும்ஶதரட கம்வன்று ம் கூடத்ஷத் டெக்குகறநட. ரக்கறல் தட்டடம் 
னரய்க் கஷகறநட. அட ல் வகரம்தர, வண்ஷர? ஷ ரில் 
ஶதரட்டரறம் உங்கஷப றஷணத்டக் வகரள்ஶன். ீங்கள் ன்ண வைய்ட 
வகரண்டினக்கறநரீ்கள்? வௌணம். என்ஷநத்ி ஶவநஷத் ணிரய் 
அடேதிக்க னடினேம்? வௌணம் கூட என ‘ஸ்ஶட’ஜழக்குப் திநகு அடேதிக்கறந 
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ிறல்ஷன. றில்னரல் மயறத்டக் வகரள்றம் ைரைரம்ரன். 
உங்கறக்கும் ணக்கும் வௌணரினக்கறந ைர? வஞ்ைக் கறபர்ச்ைறஷ 
எனனக்வகரனர் வைரல்னச் வைரல்ன, அறக்கரல், இன்ணனம் வைரல்னறக் 
வகரள்றம் ரபல்னர? ீங்கள் ன் இப்தடி ரில்னரப் 
னச்ைறரினக்கறஶநள்? ீங்கள் னனரள். உங்கறக்கு உண்ஷிஶனஶ 
ிக்றரினக்கனரம். ரன் உங்கஷபிடச் ைறன்ணள்ரஶண! உங்கள் 
அநறஷனேம் தக்குத்ஷனேம் ன்ணிடம் றர்தரர்க்கனரர? உங்கறக்கரக 
இல்னரிட்டரறம் ணக்கரகரட ன்னுடன் ீங்கள் ஶதைடம், ணக்குப் 
ஶதச்சு ஶடம். உங்கள் டஷ ஶடம்... ஷஶர, இவன்ண உங்கஷபக் 
ஷகஷப் திடித்ட இறேக்கறந ரறரி டந்ட வகரள்கறஶநஶண! ன்ஷண 
ன்ணிச்சுக்ஶகரங்ஶகர, ப்தர றஷணச்சுக்கரஶங்ஶகர. ஆணரல் ணக்கு 
உங்கஷபனேம் ன்ஷணனேம் தற்நறத் ி ஶறு றஷணப்தில்ஷன. ‘ரனும் 
ீனேம்’ னும் இந் ஆரத்ற எட்டிண ைரக்குத்ரன் ற்நவல்னரம். ணக்கு 
இஷப் தற்நறச் ைறந்றக்க ஆம்தித்டிட்டரல், றே ந்டகூட நந்ட 
ிடுகறநட. 
 
ஆணரல், ‘ரனும் ீங்கறம்’ ன்று ல்னரம் ண்வும், றேவும் 
சுஷரினந்ரறம் குடும்தம் ன்தஷ நந்ட ங்ஶக எடக்கற ஷக்க 
னடிகறநட, அல்னட நந்டிட னடிகறநட? குடும்தம் ன்தட என க்ஷீரட்ைற. 
அறனறனந்டரன் னக்ஷ்ற, ரம், உச்ஸ் ல்னரம் உண்டரகறநட. 
குடும்தத்றனறனந்ட ீங்கள் னஷபத்ணரல் ரஶண ணக்குக் கறட்டிணரீ்கள்? 
ஆனகரன ினம் அறனறனந்டரன்; உடஶண அற்கு ரற்நரண 
அம்னனம் அறல்ரன். என்றுறல்ஷன, அல்த ிம்; இந்க் 
குடும்தத்றனறனப்தரல்ரஶண, ீதரபிஷ ரன் அடேதிக்க னடிகறநட! 
ீங்க்ள் ங்ஶகஶர இனக்கறநரீ்கள். 
 
ணக்குத் ஶரன்றுகறநட. ரனும் ீனேறனனறனந்ட திநந்ட வதனகற 
குடும்தத்றல் ரனும் ீனேரய் இஷந்ட றுதடினேம் குடும்தத்டக்குள்ஶபஶ 
ஷநத்டிட்ட ரனும் ீின் என ஶரற்நைரக்ஷறரன் ீதரபிஶர? 
குடும்தஶ ரனும் ீரய்க் கண்டதின், இண்டிற்கும் ன்ண ித்றரைம்? 
 
ணக்கு இப்தடித்ரன் ஶரன்நறற்று. ீதரபிக்கு னல் ரத்றரி. கூடத்ட 
ஊஞ்ைனறல் னட ஶஷ்டிகறம் னடஷகறம் ைட்ஷடகறம் ிக்ஷககறம் 
ஶதரரய்க் குிந்றனப்தஷப் தரர்த்டம் ன் இத்ஷண டிகஷபனேம் ரஶண 
உடுத்றக் வகரண்டு ிட்டரல் ன்ண? வதரம்ணரட்டி டிகஷப ரனும் 
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னனரள் டிகஷபனேம், உங்கறக்கரக ரஶண! ீங்கள்ரன் இல்ஷனஶ, 
ல்னரஶ இந் ிசுனொத ரனும் ீனேக்குந்ரஶண? 
 
அம்ர என ச் ைலப்தில் கனம் தச்ஷைரய் என உனண்ஷடஷ 
ந்றக்வகரண்டு ன்ணிடம் ந்ரர். 
 
‛குட்டீ, ைரப்திட்டுட்ஷடர?‛ 
 
‛ஆச்சு அம்ர‛ 
 
‛றன்ண ஶண்டிவல்னரம் றன்ணரச்ைர?‛ 
 
‛ஆச்சு -‛ (அந்க் ஶகரடஷ அல்ரில் என டண்டு ரங்கறட்டரல் 
ஶஷன. ரன்ரன் டண்டு ஶதரட்ஶடன். ஆணரல் ஶகக்கநடக்கு 
வக்கரினக்ஶக!) 
 
‚அப்தடிரணரல் உக்கரர்ந்டக்ஶகர, னரிிடஶநன்.‛ 
 
அம்ர ன் தரங்கஷபத் வரட்டடம் ணக்கு உடல் தநறப்ஶதரச்சு. ‚ 
ன்ணம்ர தண்ஶநள்?‛ அம்ர ஷகினறடப் ஶதரநரரக்கும் ன்று றஷணத்டக் 
வகரண்டினந்ஶன். ஆணரல் ன் ஶதச்சு அம்ரவுக்கு  கரட ஶகட்கில்ஷன. 
ன் தரங்கஷப ங்ஶகர றஷணரய் னடிக் வகரண்டினந்ரர். ஶஷன 
வைய்டம் னப்ஶதரன்று வத்றட்ட ஷககள் ணக்கு இனப்ஶத வகரள்பில்ஷன. 
அம்ர றடீவன்று ன் தரங்கஷபக் வகட்டிரய்ப் திடித்டக்வகரண்டு அஷ 
ஶல் குணிந்ரர். அர் ஶரறம் உடறம் அஷனச்சுல்கள் ஶதரல் ிறர்ந்ண. 
உர்ந் வண் தட்டுப்ஶதரல் அள் கூந்ல் தபதபத்ட. ன் தரங்கபின் 
ஶல் இன அணல் வைரட்டுகள் உறர்ந்ட வதரரிந்ண. 
 
‚அம்ர! அம்ர!‛ ன்று அறேஷக ந்ட ிட்டட. அடஶ எட்டுரவரட்டி. 
ணக்கும் ரங்கறக்கறந ணசு இல்ஷன. 
 
‛எண்டறல்ஶனடி குட்டி. தப்தடரஶ.‛ அம்ர னெக்ஷக உநறஞ்ைறக்வகரண்டு 
கண்ஷத் டஷடத்டக்வகரண்டரர். ‚ணக்கு ன்ணஶர றஷணப்ன ந்ட. 
ணக்கு என வதண் இனந்ரள். னகம் உடல்ரகு ல்னரம் உன் அச்சுரன். 
இப்ஶதர இனந்ரல் உன் சுரன் இனப்தரள். ன் வஞ்ஷை அநறஞ்ைள் 
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அள்ரன். னெட ரள் ஜழம். னல் ரள் னெடி கண்ஷ அப்னநம் 
றநக்கஶில்ஷன. னெஷபில் கதம் ங்கறிட்டரம். இப்ஶதரத்ரன் 
கரனத்றற்ஶகற்த ிரறகள் ல்னரம் னடப்னட றனுைரய் ஶ? தின்ணரல் 
ந் ிதத்றல் அஷப ரன் நந்டிட்ஶடன் ன்று றஷணத்ஶன். ஆணரல் 
இப்ஶதரத்ரன் வரிநட. உண்ஷில் டவுஶ நப்தறல்ஷன. டவுஶ 
நப்தற்கறல்ஷன. ல்னஶர வகடுஶனர அட அட, ைரப்தரட்டின் ைத்ட 
த்த்டடன் கனந்ட ிடுடஶதரல், உடனறஶனஶ கனந்டிடுகறநட. ரம் 
நந்டிட்ஶடரம் ன்று ணப்தரல் குடிக்ஷகில், ‘அடி னட்டரஶப! இஶர 
இனக்கறஶநன், தரர்!’ ன்று ஷன டெக்கறக் கரண்திக்கறநட. உண்ஷில் 
அடஶ ஶதரகப்ஶதரக ம்ஷத் ரக்கும் ஶணரைக்றரய்க்கூட ிபங்குகறநட. 
இல்னரிட்டரல் ன் ரறரனம் ரனும், ங்கறக்கு ஶர்ந்வல்னரம் 
ஶர்ந்தின் இன்னும் ன் இந் உனகத்றல் ீடிச்சு இனந்றண்டினக்கடம்...?‛ 
 
இஷச் வைரல்னறிட்டு அம்ர அப்னநம் ஶதைில்ஷன. ன்ஷண அனக்கற 
என வதனம் தரத்ஷ உநறத் ள்பிணரற்ஶதரல் என வதனனெச்வைநறந்ரர்; 
அவ்பவுரன். ன் தரங்கபில் னரி இடுறல் னஷணந்ரர். ஆணரல் 
அர் ணக்கு இடில்ஷன. ன் உனத்றல் அர் கண்ட ன் இநந் 
வதண்ின் தரஷணக்கும் இடில்ஷன; ங்கள் இனஷனேம் ரண்டி 
ங்கறக்குப் வதரடரய் இனந் இபஷக்கு னரிிட்டு றதட்டுக் 
வகரண்டினந்ரர். இந்ச் ைத்டக்கு அந் இபஷின் ைறன்ணரய்த்ரன் 
அனக்கு ரன் ிபங்கறஶணன்; ணக்கு அப்தடித்ரன் ஶரன்நறற்று. 
இப்தடிவல்னரம் றஷணக்கவும் ணக்குப் திடிக்கும். அணரல்ரன்  ணக்கு 
அப்தடித் ஶரன்நறற்ஶநர ன்ணஶர? 
 
இந் டீ்டில் ைறன ிங்கள் வகு அகரினக்கறன்நண. இங்ஶக ரற 
ைந்றகள் ரழ்கறன்நண. உங்கள் தரட்டி, திநகு அம்ர - அப்தர, திநகு 
ரங்கள் - ீங்கள், திநகு உங்கள் அண்ன் அண்ிரர்கபின் குந்ஷகள். 
ஆணரல் இங்ஶக ல்னர உிரிணங்கபின் எனஷின் றதரடு இனக்கறநட. 
இங்ஶக னஷஜ னணஸ்கரம் இல்ஷன. ஆணரல் ைறன ைங்கபில், இந் டீு 
ஶகரினரகஶ ஶரன்றுகறநட. ஷனக்ஶகரட்ஷட ஶல் உச்ைறப் திள்ஷபரர் 
றேந்னபிய்ினப்தட ஶதரல் தரட்டி னென்நர ரடிில்  
றேந்னபிினக்கறநரர். அங்கறனந்ட அர் வைறத்டம் ஆட்ைற ங்கறக்குத் 
வரிில்ஷன. தரட்டிக்குத் வரந்வு வகரடுக்கனரகரட ணக் 
குந்ஷகறக்கு னென்நர ரடிக்கு அனுற கறஷடரட. அட அம்ர ி 
ஶறு ரனம் அண்டக்கூடர ப்கரம். ஆறுகரன னஷஜஶதரல், அம்ர தரரி 
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ைரீத்ஷ டெக்கறக் வகரண்டு, குஷநந்ட ரஷபக்கு ஆறு டஷரட நற 
இநங்குகறநரர். தரட்டிக்கு ஆகரம் ணிரய் அம்ரஶரன் ைஷக்கறநரர். 
அட கஞ்ைறர, கூர, னணர்ப்தகர, ைரர- டவுஶ ங்கறக்குச் ைரிரத் 
வரிரட. அஷ என ட்டிஶன, றஶணம் ரறரி, இஷனஷப் ஶதரட்டு 
னெடித் ரங்கறக் வகரண்டு, னகத்றறம் கரனறறம் தபிச்வைண தற்நற 
ஞ்ைறடன், வற்நறில் தக்கம் ஶதரல் குங்குத்டடனும், ஈம்கரத் ப 
னடிந் கூந்னறல் ைரந்றக் வகரத்டடனும் அம்ர ரடிஶறுஷகில் 
ணக்கு உடல் னல்னரிக்கறநட. 
 
ைறன ைங்கபில் அம்ர, அப்தர இண்டு ஶதனஶ ஶஶன ஶதரய் என்நரய்க் 
கலறநங்கற னகறநரர்கள். ஸ்ரற ரிைணம் தண்ி னட ஶதரல், என 
ைம் அர்கள் அப்தடி ஶைர்ந்ட னஷகில், ‘ைடக்’வகன்று அர்கள் 
கரனடிில் ிறேந்ட ஸ்கரம் தண்ிிட்ஶடன். அம்ர னகத்றல் என 
ைறறு ிப்னம் கனஷனேம் டம்னகறன்நண. அப்தரின் கன்ணங்கபில் 
இறுகற கடிணம்கூடச் ைற்று வகறழ்கறநட. 
 
‚ன்ணடி குட்டீ, இப்ஶதர ன்ண ிஶைம்?‛ 
 
ணக்ஶகத் வரிந்ரல்ரஶண? உர்ச்ைறரன் வரண்ஷடஷ அஷடக்கறநட; 
ரனேம் அஷடச்சுப் ஶதரச்சு. கன்ணங்கபில் கண்ரீ் ரஷ ரஷரய் 
றகறநட. அம்ர னகத்றல் னன்ணஷக ழ்கறன்நட. அன்னடன் ன் 
கன்ணத்ஷத் டிிட்டு இனனம் ஶஶன டந்ட வைல்கறநரர்கள். அம்ர 
ரழ்ந் குனறல் அப்தரிடம் வைரல்னறக் வகரள்கறநரர். 
 
‚தரில்ஷன. வதண்ஷப் வதரிர ைறன்ணர ரிரஷ வரிஞ்சு 
பர்த்றனக்கர.‛ 
 
அணரல் என்றுறல்ஷன. ன்ணஶர ணக்குத் ஶரன்நறற்று. அவ்பவுரன். 
இந்ச் ைத்றல் இர்கஷப ரன் ஸ்கரித்ரல், ஶனறனந்ட இர்கள் 
வதற்று ந் அனபில் வகரஞ்ைம் ஸ்கீரித்டக் வகரள்கறஶநன். 
ைந்றினறனந்ட ைந்றக்கு இநங்கற னம் தம்தஷ அனள். 
 
ங்கறக்வகல்னரம் ண்வய்க் குபி ஆண திநகு ரடிக்குப் ஶதரண அம்ர, 
க்கத்ஷ ிடச் சுனக்கஶ றனம்தினகறநரர். ைரைரம் ந்ற தநக்கறநட. 
‚தரட்டி கலஶ  ஆஷைப்தடுகறநரர்.‛ அப்தரவும், அம்ரவும் ஶஶனநறச்  
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வைல்கறநரர்கள். ரங்கள் ல்ஶனரனம் வைரர்க்க ரைல் ரிைணத்றற்குக் 
கரத்றனப்தட ஶதரல் ததக்றனேடன் வௌணரய்க் கரத்றனக்கறஶநரம். ைட்வடண 
றஷணப்ன ந்ணரய் என வகரள்றப்ஶத ரண்டு ‘ஸ்டூஷன’ ஷத்ட 
ஶஶனநற, ரடி ிபக்கறன் ‘ஸ்ிட்ஷைப்’ ஶதரடுகறநரன். 
 
றடீவண ரடி ஷபில் தரட்டி ஶரன்றுகறநரர். ிரணத்றல் சுரறஷ 
றேப்திணரற் ஶதரல் ரற்கரனறில் அர் இனக்க, அம்ரவும் அப்தரவும் இன 
தக்கங்கபிறம் ரற்கரனறஷப் திடித்டக்வகரண்டு வகு ஜரக்கறஷரய், 
வடரய், கலஶ இநங்குகறநரர்கள். திநகு தத்றரய் அப்தர தரட்டிஷ இன 
ஷககபிறம் ரரித் டெக்கறக்வகரண்டு ஶதரய் ஷணீட உக்கரத்ற ஷக்கறநரர். 
அப்தர திடித்டக் வகரண்டினக்க, அம்ர, தச்சூட்டில் வந்ீஷ வரண்டு 
வரண்டு ஊற்நற, தரட்டி உடம்ஷதத் டிணரற்ஶதரல் ஶய்க்கறநரர். ரங்கள் 
ல்ஶனரனம் சுற்நற றன்று தரர்க்கறஶநரம். 
 
இட ஆரஷண இல்னரட ட? ஆரம், தரட்டிின் உடல்றஷன அடிக்கடி 
குபிப்தற்கறல்ஷன, ந் ைரக்கறல் ரரில் ைபி ரக்கற ிடுஶர னும் தம். 
உத்மனக்கு ிஶை ரட்கபில் ரத்றம் அதிஶகம் டப்தட ஶதரல், 
தரட்டிக்கு, ரள், கறஷ, தண்டிஷக றணம்ஶதரடரன். ைரி ஜரக்கறஷரய் 
குபிப்தரட்டு டக்கும். ைற்று அறேத்றத் ஶய்த்ரல் ங்ஶக ஷகஶரடு ைஷ 
திய்ந்ட ந்டிடுஶர னும்தடி உடல் அவ்பவு பிணம். அந் உடனறல், 
ரணம் வட்கம் னும் உர்ச்ைற ிகரங்கறக்கு ங்ஶக இடம் இனக்கறநட? 
ந் ஶத்றல் இந் உடல் ினங்ஷகக் கற்நற நறப் ஶதரகறஶநரம் ன்று 
ரன் அந் உிர் கரத்டக் வகரண்டினக்கறநஶ! ம் ைரய்ந்டிட்டரறம், 
ஶர்கள் னறினறனந்ட கன ரட்ஶடன் ன்கறன்நண. தரட்டி டைறு 
ரண்டிரச்வைன்று றஷணக்கறஶநன். னடங்கபில் ஸ்னடத்றல், அங்கங்கள், 
சுக்கரய் உனர்ந்ட, உடஶன சுண்டி உனண்ஷட ஆகறிட்டட. 
 
தரட்டிின் உடம்ஷதத் டட்டி அர் ஶல் னடஷஷ ரட்டி ரற்கரனறில் 
ஷத்டக் கூடத்ட வபிச்ைத்டக்குக் வகரண்டு னகறநரர்கள், ரங்கள் 
ல்னரனம் ஸ்கரிக்கறஶநரம். தரட்டி ஶல் கல்ஷனப் ஶதரல் வௌணம் 
இநங்கறப் தன னங்கள் ஆகறிட்டண. ரத்றல் ஷககரல் னடங்கற 
ரக்கும் இறேத்ட ிட்டதின், கண்கள் ரம் ஶதசுகறன்நண. கண்கபில் தஞ்சு 
னத்ட ிட்டரறம், குஷகினறட்ட ிபக்குகள் ஶதரன, குறகபில் ரிகறன்நண. 
ரன் ஷன குணிஷகிஶன ணக்குத் ஶரன்றுகறநட; இர் இர, இடர? 
ஶகரினறல் ரம் ங்கறடும் ைறன்ணத்றற்கும்,  இனக்கும் ந் னஷநில் 
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ித்றரைம்? ஶகரினறல் ரன் ன்ண இனக்கறநட? 
 
‚ஶர ஶர-‛ ண ஶற அஷநினறனந்ட என கூக்குல் கறபம்னகறநட. 
ன்ணஶர ஶர ணப் தநறப் ஶதரய், றஶரனறட்டதடி ல்ஶனரனம் 
குறங்கக் குறங்க ஏடுகறஶநரம். ‘லீ்’ ண அறேதடி குந்ஷ அன் தரட்டி 
ஶல் ந்ட ிறேகறநரன். ‚ன்ணடர கண்ஶ?‛ அம்ர அப்தடிஶ ரரி 
அஷத்டக் வகரண்டரர். ஶைகர் ப்தவும் வைல்னப் ஶதன். இண்டரரின் 
வைல்றல்ஷனர? 
 
‚தரட்டி! தரட்டி!‛ ஷதன் ஶரமத்றல் இன்னும் ிக்கற ிக்கற அறேகறநரன். 
‚அம்ர அடி அடின்னு அடிச்சுட்டர-‛ 
 
‚அடிப்தரி! ரறம் கறஷனேரய் ன்ண தண்டீ்டடர உன்ஷண!‛ 
அம்ரவுக்கு உண்ஷிஶனஶ ிறு ரிந்ட ஶதரய்ிட்டட. கன்ணத்றல் 
அஞ்சு ிறம் தறஞ்ைறனப்தஷப் தரர்த்டம், 
 
‚கரந்ீ! ண்டி கரந்ீ!!-‛ 
 
ஶறஷந ஜன்ணனறல், கரந்றற ன்ணி உட்கரர்ந்றனந்ரள். என கரஷனத் 
வரங்கிட்டு என கரஷனக் குத்றட்டு, அந் னட்டி ஶல் ஷககஷபக் 
ஶகரர்த்டக்வகரண்டு, கூந்ல் அிழ்ந்ட ஶரபில் னள்ட கூட அறக்குத் 
வரிில்ஷன. அள் கண்கபில் ஶகரதக்கணல் ைீறற்று. உள் னறில் 
னனங்கள் வரிந்ட, கலழ் உடு திடங்கறற்று. அம்ரஷக் கண்டரடம் அள் 
றேந்றனக்கக் கூட இல்ஷன. 
 
‚ஷஶர!‛ ன் தக்கத்றல் ைறன்ண ன்ணி றன்று வகரண்டினந்ரள். 
னங்ஷகஷ திடித்டக் கரண்ஷட, ‚கரந்ற ன்ணிக்கு வநற ந்றனக்கு‛ 
ன்நரள். 
 
கரந்ற ன்ணிக்கு இப்தடி றஷணத்டக் வகரண்டு, இம்ரறரி 
னன்ணநறக்ஷகில்னரட குக்ஶகடு ந்டிடும். னென்று ரங்கறக்கு என 
னஷநஶர, ஆறு ரங்கறக்கு என னஷநஶர னென்று ரட்கறக்குக் 
கஷஷடத்டக் வகரண்டு ிடுரள். அன்ண ஆகரம், குபி என்றும் 
கறஷடரட. ைந்றஷண ரகு திடிப்தட ஶதரல் வதரி ணச்ஶைரர்வு அஷபக் 
கவ்ிிடும். அப்ஶதரட அம்ர உள்தட ரனம் அள் றக்குப் ஶதரக 
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ரட்டரர்கள். 
 
கரந்ற ன்ணிின் ரழ்ஶ ீரத் டக்கரகற ிட்டட. ைறன்ண ன்ணி அப்னநம் 
ன்ணிடம் ிரய்ச் வைரன்ணரள். ன்ணரல் றஜரகஶ ஶகட்கஶ 
னடிில்ஷன. கரஷனேம் வதரத்றக்வகரண்டு கண்ஷனேம் இறுக 
னெடிக்வகரண்டு ிட்ஶடன். அந் கரக்ஷறஷ றஷணத்டப் தரர்க்க 
னடிில்ஷன. உங்கள் இண்டரட அண்ணர, ீதரபிக்குச் ைலணி வடி 
ரங்கப் ஶதரய்ப் தட்டரசுக் கஷடில் வடி ிதத்றல் ரட்டிக்வகரண்டு 
ிட்டரரஶ! ந் யரதரி ைறகவட்ஷட அஷக்கரல் டெக்கற 
நறந்ரஶணர, அல்ன ஶறு ன்ண ஶர்ந்ஶர? வடித் வடிில் கஷடச் 
ைரரன்கள் தஷண  உம் றேம்தி ிறேந்ணரஶ! அண்ரவுக்குப் 
திரன் அங்ஶகஶ ஶதரய்ிட்டரம் அண்ரவுக்கு னகஶ இல்ஷனரம்; 
ைறல்ற ைறல்னரய்ப் ஶதந்ட ிட்டரம். னகறனந்ிடத்றல் டிஷப் 
ஶதரட்டு னெடிக் வகரண்டு ந்ரர்கபரம். 
 
ஶைகர் அப்ஶதர ிற்நறஶன னெட ரைரம். இப்ஶதர ஶைகனக்கு ட ர, 
ட்டர? 
 
றஜம்ர ஶகக்கஶநன்; இந்க் கஷ்டத்ஷ ீங்கள் ல்ஶனரனம் ப்தடி 
மயறச்ைறண்டினந்ீர்கள்? அம்ரவும், அப்தரவும் ப்தடி இறனறனந்ட 
ீண்டரர்கள்? ீங்கள் ல்ஶனரனம் னனறல் ப்தடி உிஶரடினக்கறநரீ்கள்? 
கரந்றற ன்ணி கனகறப் ஶதரணற்குக் ஶகட்தரஶணன்? இட ஶர்ற்கு 
னன்ணரல், அள்ரன் வரம்தவும் கனகனப்தரய், ப்தவும் ைறரிச்ை னகரய் 
இனப்தரபரஶ! 
 
இப்ஶதரக்கூட, அந் னகத்றன் அகு னற்நறறம் அறில்ஷன.  அள் 
ைலற்நம் ல்னரம் அள் ஶஶனஶ ைரய்ஷகில், வனப்தில் வதரன் உனகற 
வபிட ஶதரன, ன் ஶஷணின் டெய்ஷில்ரன் ஜ்னறக்கறநரள். 
அறக்கு அள் கற ஶர்ந் தின், ற்நர் ஶதரல் வநறத்டக்வகரண்டு 
திநந்கம் ஶதரகரல், ங்கஶபரடு எனரய், இடஷ இங்ஶகஶ அள் 
ங்கறினப்தறறம் என அகு வதரனறகறன்நட. 
 
அஷப அள் ஶகரனத்றல் கண்டடம் அம்ரவுக்குக் கூடச்  ைற்றுக் குல் 
ிந்ட. 
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‚ண்டி கரந்ற, இன்னுர குபிக்கல்ஶன? ர ர, றேந்றன - குந்ஷஷ 
இப்தடி உடம்ன ஙீ்க அடிச்ைறனக்ஷகஶ, இட றரர?‛ 
 
‚றரரம் றரம்! உனகத்றல் றரம் ங்ஶகினக்கு?‛ 
 
கரந்றற ன்ணி குனறல் வனப்ன கக்கறற்று. 
 
‚அற்குக் குந்ஷ ன்ண தண்டரன்?‛ 
 
‛தரட்டி! தரட்டி! ரன் எண்டஶ தண்ல்ஶன. ஊைற த்ரப்ஷதப் திடிச்சுண்டு 
ந்ட ‘இஶர தரன அம்ர’ன்னு இள் னகத்டக்வகறஶ ீட்டிஶணன். 
அவ்பவுரன்; ன்ஷணக் ஷகஷப் திடிச்சு இறேத்டக் குணி வச்சு 
னடகறஶனனேம் னெஞ்ைறஶனனேம் ஶகரத்டக் ஶகரத்ட அஷநஞ்சுட்டர, தரட்டீ!‛ 
ஷதனுக்குச் வைரல்றம் ஶதரஶ டக்கம் னறரய்ப் வதனகறற்று. அம்ர 
அஷண அஷத்டக் வகரண்டரர். 
 
‚இங்ஶக ர ஶரைற, உன்ஷணத் வரஷனச்சு னறேகறப்திடஶநன்! த்றஶன 
இனக்கநஶதரஶ அப்தனுக்கு உஷன வச்ைரச்சு, உன்ஷண ன்ண தண்ரல் 
கரட?‛ 
 
அம்ரவுக்குக் கண ஶகரதம் ந்டிட்டட. 
 
‚ீனேம் ரனும் தண்ிண தரதத்டக்குக் குந்ஷஷ ண்டி கறுஶந? ன் 
திள்ஷப றஷணப்னக்கு, அஷணரட ஆண்டன் க்குப் 
திச்ஷைிட்டினக்கரன்னு ஞரதகம் வச்சுக்ஶகர. ன் இன்ணிக்குத் ரன் ரள் 
தரர்த்டண்ஷடர டக்கத்ஷக் வகரண்டரடிக்க? ரனும் ரன் திள்ஷபத் 
ஶரத்டட்டு றக்கஶநன். ணக்குத் டக்கறல்ஷனர? ரன் உநற நறஞ்சுட்டு 
ஷபில்ஷன?‛ 
 
ன்ணி ைலநறணரள். ‚உங்கறக்குப் திள்ஷப ஶதரணடம் ணக்குக் கன் 
ஶதரணடம் எண்ரிடுஶர?‛ 
 
ரங்கள் அப்தடிஶ ஸ்ம்திச்சுப் ஶதரிட்ஶடரம். அம்ரஷ ஶரிஷடரகப் 
தரர்த்ட இப்தடிப் ஶதைநரறம் இனக்கரபர? இன்ணிக்கு ிடிஞ்ை ஶஷப 
ன்ண ஶஷப? 



எஸ்.ாகிபேஷ்ணன்தேர்ந்தேடுத்ே சிறுகதேகள்  பாகம் இண்டு      635 
 

 
அம்ர என்றும் தறல் ஶதைில்ஷன. குந்ஷஷக் கலஶிநக்கற ிட்டு 
ஶஶ னகஷப ரரிஷத்டக் வகரண்டரர். 
 
ன்ணி வதரட்வடண உஷடந்ட ஶதரணரள். அம்ரின் அகன்ந இடுப்ஷதக் 
கட்டிக் வகரண்ட குந்ஷக்கு ஶல் ிக்கற அறேரள். அம்ர கண்கள் 
வதனகறண. னகபின் கூந்ஷன னடித்ட வற்நறில் கஷனந் ிஷச் 
ைரிரய் எடக்கறிட்டரர். 
 
‚கரந்ற, இஶர தரர், இஶர தரம்ர-‛ 
 
ஶைகர் என ஊைற த்ப்தரஷட அம்ரவுக்கும் தரட்டிக்கும் னகத்டக்கு ஶர் 
திடித்டச் ைறரித்டக் வகரண்டினந்ரன். அன் கன்ணத்றல் கண்ரீ் இன்னும் 
கரில்ஷன. 
 
ங்கபில் எனர் ினக்கறல்னரல் ல்ஶனரனக்கும் கண்கள் 
ஷணந்றனந்ண. 
 
குடும்தம் என தரற்கடல். அறனறனந்ட னக்ஷ்ற, ரம், உச்ைஸ்ஸ் 
ல்னரம் உண்டரிண. அறனறனந்ட னஷபத்டத்ரன் ணக்கு ீங்கள் 
கறட்டிணரீ்கள். ஆனயரன ினம் அறனறனந்டரன் உண்டரகறட; உடஶண 
அற்கு ரற்நரண அம்னனம் அறஶனஶ ரன்...... 
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ம்தி - வகௌ ைறத்ரர்த்ன் 
 
ன் னே.ஶக.ஜற ஷதன் ஆத்ரர்த்ன் அன்றும் க்கம் ஶதரன ன் ம்திஷப் 
தற்நறஶ கஷத்டக் வகரண்டினந்ரன். ரன் உற்ைரகம் னகத்றல் டம்த 
வடரக ைறத்டக் வகரண்டினந்ஶன். ம்தி ஸ்டூனறல் அர்ந்ட 
வட்கத்டடன் கம் கடித்டக் வகரண்டினந்ரன். அங்கு ந் ன் ஷணி 
ங்கள் ஶதச்ஷை அனட்ைறம் வைய்பரய் அணரைத்டடன் ஸ்டூஷனத் 
டெக்கறணரள். உடஶண, ‚அய்ய்ஶர… அம்ர அம்ர, அறன ம்தி 
உக்கரந்றனக்கரம்ர…” ன்று அனநறடித்டக் வகரண்டு ந்ட அள் 
ஷககஷபப் திடித்ரன் ஆத்ர. ‚ஶந ஶஷனஶ வகஷடரர அப்தனும் 
கனுக்கும்… ஶதரடர அந்ப்தக்கம்…” ன்று ஆத்ரஷ வட்டித் ள்பி 
ிட்டு ஸ்டூஷனத் டெக்கறக் வகரண்டு ஶதரய் ிட்டரள். 
 
ஆத்ர கலஶ ிறேந்ட கறடந் ம்திஷப் தட்டத்டடன் டெக்கற றறுத்ற ன் 
டிில் உட்கர ஷத்ரன். ரன் தணத்டடன் ரங்கற ஷத்டக் 
வகரண்ஶடன். ‚ம்தி, அடிதட்டுச்ைர… னறக்குர…?‛ ன்று கணிரகக் 
ஶகட்டதடி ஶரஷப உடம்ஷத ல்னரம் ீி ிட்டரன். ‚அறேகரஶ… இணிஶ 
அம்ரஶரட டூ… ஶதைஶ கூடரட… அறேர மரீ….‛ ன்று ஆறுல் 
கூநறணரன். 
 
ரனும், ‚ரஜர அறேரஶ கண்ர… இணிஶ அம்ர இங்ஶக ட்டும்… அடி 
தின்ணி டுத்நனரம்… இங்ஶக ர உன்ஷணப் ஶதைறக்கஶநரம்…” ன்று 
சுட்டுிஷன ஆட்டிக் வகரண்டு கறுி ரத்றத்றல் ன் ஷணி ந்ட 
ிட்டரள்.  ‚கஷ ஶதைறட ஶதரடம், இந்ரங்க… இட பிஷகைரரன் 
னறஸ்ட்… ரர்க்வகட் ஷக்கும் ஶதரிட்டு ந்றனங்க ஶதரங்க… ைலக்கறர 
ஶதரிட்டுந்றடுங்க…” ன்று ிட்டிதடி ன் ஷகில் ஷதஷ 
எப்தஷடத்ட ிட்டு உள்ஶப ஶதரய் ிட்டரள். 
 
ரன் ஆத்ரஷப் தரர்த்ஶன். கன்ணங்கள் ைரறந்ட ஶதரய் யர 
தரிரதரண ஶைரகம் னகவங்கும் அட றரரண றஷனஷ 
அஷடந்ன், ‚ர ர ம் டத்டக்குப் ஶதரனரம்… ம்ஶபரட 
ஶைரங்கஶபரட ரனம் ஶைக்கூடரட…” ன்று ம்திஷ அஷத்டக் 
வகரண்டு ஶதரணரன். 
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ஆம்தகரனங்கபில் ன் ஷணினேம் றக்க ஆர்த்டடன் ரன் இந் 
ிஷபரட்டில் கனந்ட வகரண்டினந்ரள். ம்திக்குப் தரறட்டுரள். 
வரட்டினறல் ஶதரட்டுத் ரனரட்டுரள். ம்திஷத் டெக்கற டுத்ட அந்த்றல் 
ஶதரட்டுப் ஶதரட்டு திடிப்தரள். ம்தினேடன் வரட்டு ிஷபரட்டில் கனந்ட 
வகரள்ரள். 
 
கறண்த்றல் ைரம் திஷைந்ட ஊட்டும் ஶதரட ம்திக்கு என ரய், 
ஆத்ரவுக்கு என ரய், ன்று றக உற்ைரகரக தங்வகடுத்டக் 
வகரண்டினந்ள், ரபரக ரபரக இட ைனறத்டப் ஶதரய் அனட்ைறம் வைய் 
ஆம்தித்ரள். ணக்கும் ஆத்ரவுக்கும் ைனறக்கஶில்ஷன. 
 
ம்தி திநந் கஷ அற்னரண கஷ. 
 
ன் ஷணி ம்திஷ ிற்றுக்குள் ஷத்டக் வகரண்டினந் என ரள். 
 
இனள் வல்ன கிந்ட வகரண்டினந் ஶஷபில் ன் ஷணி கட்டினறல் 
தடுத்றனந்ரள். ஆத்ரவுக்குத் டெக்கம் திடிக்கரல் கட்டிஷனச் சுற்நறச் சுற்நற 
ிஷபரடிக் வகரண்டினந்ரன். ஶஶர றஷணவுகபில் சூல் ரற்கரனறில் 
ைரய்ந்ட வகரண்டினந் ன்ஷண அர்கபின் ைம்தரஷ ஈர்த்ட. 
 
‚ித்டஶஶன நடரன்ணர தரன. றுதடினேம் றுதடினேம் ந்ட ர்ஶ… 
அடி ஶடர?‛ 
 
“… ித்டஶன நறணர ன்ணரம்? ரன் அப்திடித்ரன் றுஶ…” 
ன்நதடி ிற்நறல் கரல் ஷக்க, ன் ஷணி ைட்வடண கரஷனப் திடித்ட 
டெக்க, அன் வதரத்வன்று கட்டினறல் ிறேந்ட அ ஆம்தித்ரன். 
 
அஷணத் டெக்கற டுத்டப் தக்கத்றல் தடுக்க ஷத்ட ‚ன் கண்ில்ஶன ன் 
ங்கறல்ஶன வைரிவைரி ஶதரச்ைரட, அப்தரஷ அடிச்ைற ஶதரடனரம் அறேரஶ 
ைரற” ன்நரள். ஆத்ர டக்வகன்று ‚அப்தரர அடிச்ைர..? ீரஶண ள்பி 
உட்ஶட.‛ ன்று அறேஷகினூஶட ஷனஷச் ைறறப்திக் வகரண்டுவைரன்ணடம் 
ணக்குச் ைறரிப்ன ந்ட ிட்டட. 
 
ரன் றேந்ட ஶதரய் அர்கபனகறல் உட்கரர்ந்ட வகரண்டு, ரஜர, அம்ர 
வுத்டக்குள்ஶப குட்டிப்தரப்தர இனக்கறநர… ீ றறச்ைர அறக்கு னறக்கர 
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இல்னறர…?‛ ன்று அன் னகத்னகறல்  வைல்னரகச் வைரல்னற கன்ணத்ஷ 
றறண்டிஶணன். ன் ஷணி ைட்வடண அன் னகத்ஷ ன்தரல் றனப்தி, 
‚குட்டிப்தரப்தர இல்னடர… குட்டித்ம்தி…” ன்நரள். இட குநறத்ட 
இனனக்கும் றணனம் ரக்குரம் டந்ட வகரண்டினக்கறநட. 
 
ம்தி வல்ன அறேஷகஷ றறுத்றரய் ஆர்த்டடன் ஶகட்டரன். ‚அம்ர 
ம்தி ப்திடிம்ர இனப்தரன், உம்ரறரிர ம்ரறரிர அப்தர ரறரிர?‛ 
 
“உம்ரறரிரன் ன் ரைர…” 
 
“ம்ர ம்தி ஸ்கூறக்கு னரணர?‛ 
 
“ம்… னரன்” 
 
“ம்தி ைம் ரறரி கறரிக்வகட் வஷபரடுரணர?‛ 
 
“ம் வஷபரடுரன்” 
 
“வகரய்ர ம் றுரணர?‛ 
 
அள் சுத்றல்னரல் ந்றம் ஶதரன தறல் வைரல்னறக் வகரண்டினந்ட 
ன்னுள் ஶர என உர்ஷ ற்தடுத் இஷடில் னகுந்ஶன். 
 
“ந் ம் ஶரறம் றுரன்… எஶ ஜம்ப்ன வகரய்ர ம் நற 
வகரய்ரப் தம் உணக்வகரண்ட அம்ரவுக்வகரண்ட ணக்வகரண்ட 
தநறச்ைறட்டு ந்ட வகரடுப்தரன்…” ஆத்ரவுக்கு ன் தறல் திடித்டப் ஶதரகஶ 
ன் தக்கம் ைரய்ந்ரன். 
 
“ம்தர, ம்தி ஷைக்கறள் ஏட்டுரணர?‛ 
 
“ஏ… உன்ஷணப் தின்ணரடி வச்ைறட்டு ஷைக்கறஷப அப்தடிஶ ஶகர 
ஏட்டுரன்… தஸ் னரரிவல்னரம் ஷைடு ரங்கலட்டு தங்கர 
ஏட்டுரன்…” 
 
“வதரி ஷைக்கறள்னர?‛ 
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“வதரி ஷைக்கறள் ைறன்ண ஷைக்கறள் ல்னரத்றனனேம்…” 
 
“அப்தர ம்திஷ ைரறரன் அடிச்ைறப் ஶதரடுரணர?‛ இடஷ கம்தீரய் 
ந்ட வகரண்டினந் குல் கம்றப் ஶதரிற்று. 
 
“ம்திஷ ரரறம் அடிக்க னடிரட… அன்ரன் ல்னரஷனேம் 
அடிப்தரன். டிளம் டிளம்…”  ன்று அன் ிற்நறல் குத்றஶணன். 
 
வபிந்ட வகரண்ஶட ன் ம்திக்ஷகில் ைரரணரகரல் ஶகட்டரன். 
 
“ரஜரிஷ?‛ 
 
“ல்ஶனரஷனேஶ…” 
 
“அஶடங்கப்தர… ங்க றஸ்ஷம கூடர?‛ 
 
ரனும் ன் ஷணினேம் தக்வகன்று ைறரித்ட ிட்ஶடரம். அறல் 
ஊடுனிினந் தனயணீத்ஷப் னரிந்ட வகரண்டன் ஶதரன, ‚அரஶண 
தரத்ஶன்… ங்க றஸ்ஷம ரரறம் அடிக்க னடிரட… அடரன் 
ல்ஶனரஷனேம் அடிக்கும்…” ன்று ீர்ரணரகச் வைரன்ணரன். 
 
“ஆணர ம்திஷ ரனம் அடிக்க னடிரட…” ன்ஶநன். 
 
றடீவண ஞரதகம் ந்ணரய், ‚ம்திக்கு ன்வணன்ண வஷபரட்டு 
வரினேம்..?‛ ன்று ஆர்ம் னகத்றல் வகரப்னபிக்கக் ஶகட்டரன். 
 
“ல்னர வஷபரட்டும் வரினேம்” ஆணரைரய் வைரன்ஶணன். 
 
“அம்ர அம்ர… ம்திஷ நக்கறஉடும்ர… ரங்க வஷபரடஶநரம்…” 
ன்று றேந்ட உட்கரர்ந்ட வகரண்டரன். 
 
ன்ணிடறனந்ட குதவீன்று வடித்டச் ைறநற ைறரிப்தரல் ன் ஷணி 
ைங்கடத்டக்குள்பரகற வபிந்ட வகரண்டு ைறரித்ரள். 
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“அம்ர அம்ர, நக்கற உடுர…” ன்று கரஷனப் திடித்டக் வகரண்டு 
ைறடங்கறணரன் ஆத்ர. 
 
ரன் அஷண அஷத்டக் வகரண்டு ‚ரஜர… ம்தி நங்கநடக்கு 
இன்னும்…” ணசுக்குள் கக்குப் ஶதரட்டுப் தரர்த்ட, ‚றேரைம் ஆகும்… 
அப்தநர வஷபரடனரம்…” ன்ஶநன். 
 
அன் அ ஆம்தித்ரன். ன் ஷணி அஷணக் கட்டினறல் தடுக்க 
ஷத்ட கஷ வைரல்னறப் தரர்த்ரள். தங்கரட்டிணரள். றேந்ட ிஷபரட்டுச் 
ைரரன்கஷப டுத்ட ிஷபரட்டுக் கரட்டிணரள். றன்தண்டங்கள் டுத்டக் 
வகரடுத்ரள். அறேஷக றற்தரகத் வரிில்ஷன. ன்ஷணி அடிக்கக் 
ஷகஷ ஏங்கறடம் அறேஷக தனரணஶவரற குஷநந் தரடில்ஷன. ரன் 
ரங்கற ைரரணப்தடுத் ஶஶர ித்ஷகள் கரட்டினேம் தணில்னரல் 
ரிச்ைல் ந்ட. 
 
“கண்ர, ம்தி டெங்கலட்டினக்கரன்.. ரஷபக்குத்ரன் ந்றரிப்தரன்… 
ரஷபக்கு ந்றரிச்ைடம் அப்தநர ம்திஶரட வஷபரடனரம்… ன்ண 
வைரிரணர…?‛ ன்ஶநன்.  அன் உடஶண அறேஷகஷ றறுத்றக்வகரண்டு 
அம்ரின் அடிிற்நறல் கரஷ ஷத்ட உற்றுக் ஶகட்டரன். ‚ஆரப்தர 
ம்தி டெங்கநரப்தர…” ன்நரன் கறசுகறசுப்னடன். அன் னகம் கறழ்ச்ைறில் 
திகரைறத்ட. 
 
ரன், ‚தரத்றர, ம்திவல்னர டெங்கநரன்… ீனேம் தடுத்டத்டெங்கு ரைர… 
ங்ஶக கண் னெடிட்டு டெங்கு தரக்கனரம்…” ன்று எனரநரய் 
ைரரணப்தடுத்றஶணன். அனுள் ரற்நம் றஷநந்றனந்ரறம் கறழ்ச்ைற 
அஷ ஷநத்டிட அம்ரஶரடு தடுத்ட கண்கஷப னெடிக்வகரண்டரன். 
 
ஷகரல் ம்திஷ அஷத்ரறு டெங்கறணரன். 
 
அடுத் ரள் வைண்டிவண்டரய் ம்தி இநங்கற ிட்டரன். ன் ஷணிக்கு 
கனச்ைறஷவு ஆகறிட்டட. அள் கரஷனில் ித்ஷ னத்த்டடன் 
வரிித் ஶதரட ணக்கு அறர்ச்ைறில் ஊடவனங்கும் அறர்ந்ட. கணவுகள் 
கணவுகபரகஶ ஶதரய் ிட்ட டம் உள்பவங்கும் ிி உஷ்த்ஷப் 
தரய்ச்ைறட ணசு ண்டுஶதரய் ஶைரகத்றன் ட ஷனக்குள் உன்று 
கறடந்ஶம் ந்ட கரஷனக் கட்டிக் வகரண்டரன் ஆத்ர. 
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“அப்தர அப்தர… ம்தி ங்கப்தர?‛ 
 
கண்கபில் ீர் ிசுக்வகண றம்தி றன்நட. னகத்ஷ ஶறு தக்கம் றனப்தி 
ஷநத்டக் வகரண்டு அஷணப் தரர்த்ஶன். அஷணப் தரர்த்ரல் டெங்கற 
றேந்ட ந்ன் ஶதரன னகம் ஶைரஷத இந்ட ஶைரம்தல் னநறத்டக்வகரண்டு 
இல்னரல், னகவங்கும் ஆர்த்றன் ஶஜஸ் றந்டகறடக்க ஷககரல்கஷப 
டன டனவன்று உற்ைரகம் கனந் தட்டத்டடன் றன்நறனந்ரன். ன் 
வௌணம் அன் ததப்ஷத அறகப்தடுத்ஶ அம்ரிடம் ரிணரன். 
 
“அம்ர அம்ர, ம்திஷ நக்கற உட்டிர? ங்கம்ர ம்தி?‛ அள் 
கரஷனக் கட்டிக்வகரண்டு குறத்ரன். ன் ஷணிின் அறேஷக ஆத்றரக 
ரநறற்று. 
 
“ஶதரடர ைணிஶண… ீ  ரய் வச்ைறஶன ரன் இப்தடிரய்டிச்ைற…” ன்று 
அஷண இறேத்டத் ள்பி ிட்டரள். 
 
அன் டுரநற ிறேந்ட றக் திஷ திடித்ணரய் அ ஆம்தித்ரன். 
 
“ய், அஷணஶண்டி அடிக்கஶந? ஶர டந்டடுச்ைறன்ணர அடக்கு அன் 
ன்ணடி தண்டரன்… ீ ரடர ரஜர…” ன்று அஷண ரர்ஶதரடு 
றேிக் வகரண்ஶடன். அன் அறேஷகினூஶட ிக்கற ிக்கற  ‚அப்தர… ம்தி 
ங்கப்தர… ரன் அஶணரஶட வஷபரடடம்…” ன்நரன். ணக்கு 
அறேஷக உஷடத்டக் வகரண்டு ந்ட ிடும் ஶதரனறனந்ட.  ரற்நத்றன் 
இடிஷ அந்ப் திஞ்சு ணசு ரங்குர? அன் ஆஷைகஷப அடித்ட 
வரறுக்கற டம்ைம் வைய் ினம்தில்ஷன. 
 
“ம்தி வஷபரடப் ஶதரினக்கரம்தர… அன் ந்டம் ர னெனு ஶதனம் 
வஷபரடுஶரர…ம்..?‛ ன்ஶநன். 
 
அடரன் ரன் வைய் வதரி ப்ன. 
 
“ம்தி வஷபரடந டத்டக்கு ன்ஷணனேம் கூட்டிப் ஶதர…” ன்று 
அறேஷகஷ உச்ைஸ்ரிக்கு உர்த்றணரன். ரனும் ஶதச்ஷை ரற்ந 
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ன்வணன்ணஶர கறடுத்ங்கள் வைய்ட தரர்த்ஶன். ரன் அஷணக் கூட்டிக் 
வகரண்டு வபிஶ ஶதரணரவனரற அறேஷக றற்தரகத் வரிில்ஷன. 
 
“உன்தரடு உங்கப்தரதரடு” ன்று அள் ைஷனஷநக்குப் ஶதரய் ிட்டரள். 
ரன் அஷணக் கூட்டிக் வகரண்டு வபிஶ கறபம்னம்ஶதரட ன்னுள் என 
டிர தபரீிட்டட. 
 
“இதரன ம்தி ந்டட்டரம்தரன….‛ன்ஶநன் கண்கபில் அற்னம் ிரி. 
 
ஆத்ர ஆர்ரக ‚ங்ஶக ங்ஶக” ன்று ஶகட்டதடி சுற்று னற்றும் 
தரர்த்ரன். 
 
“இதரன. அட இங்ஶக தரன…” ன்று வற்றுவபிில் ஷககஷபத் 
டரி ஷதஷணத் டெக்குட ஶதரன தரஷண வைய்ட அந்த்றல் டெக்கறப் 
திடித்டக் வகரஞ்ைறணரன். 
 
“ஶடய் ம்தி… ஆடக்குள்ஶப வஷபரடிட்டி ந்டட்டிர? றனட்டுப்தஶன, 
கறரிக்வகட் வஷபரடிணர? இவன்ணடர ஷனவல்னர எஶ ண்ட 
னறேற… ப்ன..ப்ன..‛ ன்று கரற்றுக் கூட்டி ஊறிட்ஶடன். ‚ன்ண ைரறரஷண 
அடிச்ைறப் ஶதரட்டிர? ஹ்ஹ்ஹ்யர ஆர ஆத்ரஷ உட்டு ீ ட்டும் 
ப்தட்நர வஷபரடப் ஶதரஶண…? தரன…ீ உட்டு வஷபரடப் 
ஶதரிட்ஶடன்னு ஆத்ர அறேறட்டினக்கரம் தரன… இணிஶல் அஷண உட்டு 
வஷபரடப் ஶதரகரஶ…” ன்நதடி னகத்றல் தல்ஶறு ிரண 
தரஷணகறடன் வகரஞ்ைற… ‚ங்ஶக அப்தரவுக்கு என  னத்ம் குடு… 
ம்…ஆத்ரவுக்கு…” ன்று அன் தக்கம் றனப்த, அன் ிஶணரரண 
ஆர்த்டடன் னகத்ஷ ீட்டி னத்த்ஷப் ஶதற்றுக் வகரண்டரன். 
 
“ம். வைரிவைரி, ண்டு ஶதனம் ஶதரி வஷபரடுங்க… ஆத்ர, இந்ர 
ம்திஷக் கூட்டிப்ஶதர” ன்று ஆத்ரிடம் வகரடுத்ஶன். அன் வல்ன 
ங்கறக் வகரண்டு ஷககஷப ீட்டி ிைறத்றரக ரங்கறக் வகரண்டரன். 
 
தின்ந் ரட்கபில் ம்திஷ அஷத்டக்வகரண்டு ஸ்கூறக்குப் ஶதரணரன். 
ம்தி தநறத்டக் வகரடுத்ரக வகரய்ரப்தங்கள் வகரண்டு ந்ட 
வகரடுத்ரன். ம்திஷ ைறன்ண ஷைக்கறபிஶன ஷத்டக் வகரண்டு வன 
னறேக்கச் சுற்நறணரன். ‘ம்தி ீரக ைண்ஷடக்குப் ஶதரகரட்டரன் ன்றும், 
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ந் ைண்ஷடஷ ிடரட்டரன் ன்றும், ன்ஶணரடு ல்றக்கு றன்ந 
ைரறரஷணனேம் ற்ந றரபிகஷபனேம் அடித்ட ிட்டி ிட்டரகவும்’ 
வதனஷ திடிதடக் கூநறணரன். ‘ஸ்கூனறல் ரனம் ம்திஶரடு ஶைனறல்ஷன 
ன்றும், ன் ைகரக்கபிடம் ம்திஷப் தற்நறக் கூநறணரல் ஶகனறனேம் 
கறண்டறம் வைய்ட ைறரிக்கஶ ம்திஷ ரனக்கும் அநறனகப்தடுத்ரல் 
ரனும் ம்தினேம் ட்டுஶ ிஷபரடிக் வகரள்ரய் வைரன்ணரன். ம்தினேம் 
அனும் ிஶணரரய் ஶதைறக்வகரள்ஷக் கண்டு ன் ஷணி, ‚ீங்க 
வகட்டட ஶதரரர? ஷதஷணனேம் ஷதத்றக்கரணரக்கனுர?‛ ன்று ைத்ம் 
ஶதரட்டரள். ஆத்ர அடம் திடிக்கரல் ஶைரறு றன்ண, தரடம் தடிக்க ம்தி 
உதஶரகப்தட்டரல் அறம் ைகறத்டக் வகரண்டரள். 
 
ரபரக ரபரக ிைறத்றரண றகழ்ச்ைறகஷபவல்னரம் கூந ஆம்தித்ரன். 
ஸ்கூனறல் றஸ், குனி ஏிம் ப்தடி ஶதரடுட ன்று கறபரஸ் டுத்டக் 
வகரண்டினந்றனக்கறநரள். னல் றஷனில் ‘’ ன்ந 
உிர்வய்வறேத்ஷப் ஶதரட ஶண்டும்; இண்டரட றஷனில் அன் 
னெக்ஷக கூரகக் வைடக்கற தின் தக்கம் ஷபவு வைய்ட கறேத்ட அஷக்க 
ஶண்டும், ன்று வகரஞ்ைம் வகரஞ்ைரய் ிரிரக்கற கண், னெக்கு, இநக்ஷக, 
கரல்கள் ன்று தத்ரட றஷனில் என அகரண குனி கரட்ைறபிக்கும். 
ஆணரல், ம்திஶர, ‘னல் றஷனில் ஶதரட்ட ‘’ ஶ ஶதரடம் ன்றும், 
அஷ தத்ரட றஷனஷ ீட்டஶண்டி அைறறல்ஷன’ ன்றும் 
ரரடிினக்கறநரன். றஸ் னெக்கறன் ஶல் ில் ஷத்ட றற்கும் ிப்தின் 
உச்ைறில் ஶதரய் றன்று வகரண்டு ஶதஷநந்ட ஶதரன னறத்றனக்கறநரள். 
 
ணக்குக் வகரஞ்ைம் வகரஞ்ைரக தம் ற்தட ஆம்தித்ட. ன் அஷநக்குள் 
டேஷந்ட ன்னுஷட னஸ்கங்கஷபஶர, ற்ந ிங்கஷபஶர வரடக் 
கூடரட ன்றும் எறேக்கரக தரடப் னத்கங்கஷப ட்டுஶ தடிக்க ஶண்டும் 
ன்றும் ச்ைரித்ட ிட்ஶடன். அன் உடஶண தஷ ைஷனஷநஷச் 
சுத்ம் வைய்ட ன் அஷந ன்நரன். அனுஷட ைரச்ைரங்கஷபவல்னரம் 
அறல் வரப்திக் வகரண்டரன். அவ்ப்ஶதரட ிஶணரரண ைம்தங்கள் 
ிைறத்றரண ைரச்ைரங்கள் றஷந அணிடறனந்ட வபிப்தடும்ஶதரட 
இட ங்கு ஶதரய் னடினேம் ன்று தம் ண்ஷடஷ உறக்கும். 
 
ரன் அன் அஷநக்குள் திஶைறத்ஶதரட இன்னும் ம்திஷ ைரரணப் 
தடுத்றக் வகரண்டினந்ரன். ‚ஆத்ர, ரர்க்வகட் ர்ரிர?‛ ன்ஶநன். அன் 
என்றும் ஶதைரல் னகத்ஷத் றனப்திக் வகரண்டரன். ரன் தக்கத்றல் ஶதரய் 
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அன் னகத்ஷத் றனப்தி ஷகில்கபரல் ஶகைத்ஷக் ஶகரற ரஜர 
வைய்ஶன். 
 
“அட அவகடக்கநர… ர ரர்க்வகட் ஶதரனரம் ர… ஶதர ஶதரி 
டஸ்ஶைஞ்ச் தண்டீ்டு ண்டு ஶதனம் ரங்க ஶதரங்க…” 
 
ம்திஷனேம் ஶைர்த்டக் வகரண்டறல் ஆத்ரவுக்கு எஶ குற. ‚இனப்தர 
ந்றடஶநரம்…” ன்று டீ்டுக்குள் ஏடிணரன். 
 
அஷநஷப் தரர்ஷ ிட்ஶடன். சுரில் ஆிடித்ட ஶரள் ஷத 
ரட்டப்தட்டினந்ட. அற்குக் கலஶ தரடப் னத்கங்கள் அகரக 
அடுக்கப்தட்டினந்ண. 
 
அன் ஏத்றல் ிஷபரட்டுச் ைரரன்கள். னெஷனஶரத்றல் ைறன்ண 
ஷைக்கறள் கம்தீரக றறுத்ப்தட்டினந்ட. னட தக்க  ஏத்றல் கபிண் 
வகரட்டிினக்க தக்கத்றனறனந் ைறன்ண திபரஸ்டிக் டப்தரில் இனந் 
ண்ரீ் க்கனரினறனந்ட. அன் ஏத்றல் ைடரக்கறல் தனஷகரக என 
கனங்கல்… அறல் கபிண் தடிந்றனக்க அணடிில் னடிந்டம் 
னடிக்கரறம் கபிண் வதரம்ஷகள் ைறநறினந்ண. ஆத்ர ந்ட 
ஶைர்ந்ரன். 
 
“ப்தர ஶதரனரர?‛ 
 
“ஆத்ர, வதரம்ஷவல்னரம் வைய்ிர? ணக்குக் கரட்டஶில்ஶன…” 
 
“இல்னப்தர இவல்னரம் ம்தி வைஞ்ைட…” 
 
“ஏ… வைரி ங்ஶக தரக்கனரஶ…” வதரம்ஷகஷப ஶரட்டம் ிட்டுக் 
வகரண்ஶட ந்ன் என வதரம்ஷ ித்றரைரய்த் வரிஶ டுத்டப் 
 
தரர்த்ஶன். 
 
“இர இவன்ண வதரம்ஷ?‛ 
 
“ஆட எத்க் கண்டப் திச்ஷைக்கரன்” 
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குச்ைற குச்ைறரண இண்டு கரல்கள்; கரல்கறக்கு ஶல் என ணித்ஷன; 
னகத்றல் ரடினேம் ீஷைனேம் கலநப்தட்டடினந்ட; என கண் இனந் இடத்றல் 
வறும் குற. ஷனப்தகுறினறனந்ட இண்டு ஷககள் குச்ைறகஷபப் ஶதரன 
னன்ணரல் ீட்டிக் வகரண்டினக்க ஷககபின் ிக்கட்டுப் தகுறினறனந்ட… 
கண்டனம்ரஶண அட…? னஷபத்றனந்ட.  யர… உடவனங்கும் 
னல்னரித்ட. திறத்டப் ஶதரஶணன். 
 
ஏரின றறங்கள் வநறத்தடி றன்நறனந்ன், 
 
“இந் வதரம்ஷக்கு ட்டும் ிறு ட்டும் வச்ைறனந்ர அற்னர 
இனந்றனக்கும்…” ன்ஶநன். 
 
“அடர… அன் ஷகின கட்டி வச்ைறனக்கரஶண… அரன் ிறு” 
 
ன் ண்ஷடக்குள் ைம்ட்டி அடி ிறேந்ட. அஷணப் தற்நற ஶஶர 
ிரிக்க னடிர னொதங்கள் ணவங்கும் ிரதித்டத் றரிந்ண. ஜணீிஸ் 
ஆஃப் ற ஜ். 
 
“றணனம் இந்ப் திச்ஷைக்கரஷண ஸ்கூறக்கு ஶதரப்த ரப்த தரப்தம். 
‘ித்டக்கு ரச்சும் ஶதரடுங்க ன வரஶ…’ ம்தரன்; அஶணரட ஶதச்சு 
ித்ஷஶ கட்டி ஷகன னடிச்ைறனக்கறந ரறரி வரினேம்…” 
 
ணக்கு உடஶண அனுஷட ல்னரப் வதரம்ஷகஷபனேம் தரர்க்கஶண்டும் 
ஶதரன ஆர்ம் ததத்ட, ைம்றட்டு றனத்றல் உட்கரர்ந்ட வகரண்ஶடன். 
 
அஷணத் றணம் ஸ்கூறக்கு சுந்டஶதரகும் ஷைக்கறள் ரிக்ஷரவும், 
ரிக்ஷரக்கரனும்; கறரிக்வகட் ட்ஷடனேடன் என ஷதன்; ரடுகள் இல்னரல் 
அிழ்த் ிடப்தட்ட ண்டி; றட்டரய் ிற்கும் கூஷடக்கரக் கறி; ணித் 
ஷனகள், ஷககள், ண்டிச் ைக்கங்கள்… என ணித் ஷனஷ ஷகில் 
டுத்ட, ‚இடரன் ம்தி…” ன்நரன் ஆத்ர. 
 
னகம் வரறே வரறேவன்று உனண்ஷடரக வகரஞ்ைம் கூர்ஷரண 
னெக்குடன் அகனரண வற்நறஷ ைறஷக ஷநக்கரல் ஶஶன டெக்கற 
ைலிினந்ட. இழ்கபில் குறுஷக இஷஶரட என கம்தீத்டடணரண 
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அனட்ைறம் வதரற அந்த் ஷன கரட்ைறபித்ட, ன்னுள் இன்னும் 
ஶஶர ிரிந்ட ‚அப்தர, அம்ர ைத்ம் ஶதரடநடக்குள்ஶப ஶதரிட்டு 
ந்றடனரம் ரப்தர…” 
 
இனப்தினும் ணக்கு அந் அஷநஷ ிட்டு னற்கு ணைறல்ஷன. 
டனித்டனி ஆரய்ந்ஶன். த்ஷணஶர அற்னங்கஷப ன்னுள் அடக்கறக் 
வகரண்டு அஷறரக இனப்தட ஶதரல் தட்டட. ‚அப்தர ஶதரனரர?‛ ன்று 
ஷகஷப் திடித்ட இறேத்ரன் ஆத்ர. 
 
ஶதரகும் றில் ஆத்ரவுடன் டம் ஶதைில்ஷன. அனும் ம்தினேம் 
உஷரடிக் வகரண்டு ந்ரர்கள். ணக்குள் அஷணப் தற்நற சூட்சு 
னொதங்கள் ணக்குள் தங்கத்ஷ னஷத்டக் வகரண்டு திம்ரண்டரய் 
ிரிந்ட தடர்ந்ண. அஷண றஷணத்டப் வதனஷப் தடுர அல்னட 
கஷன வகரள்ர ன்று ிபங்கரல் உள்றக்குள் என ஶதரரட்டம் 
றகழ்ந்ட வகரண்டினந்ட. ஆரைத்டடன் ீண்டவரன வதனனெச்சு கறபம்த 
அறனறனந்ட ீண்டஶதரட ஶவநரன தம் ஶைர்ந்ட வகரண்டட. ‘இன் 
ஸ்கூல் ரழ்க்ஷக ப்தடி இனக்கறநட?’ 
 
“ஆத்ர, ஶத்றக்கு உங்க றஸ் ன்ண தரடம் டத்றணரங்க…” 
 
“வரிஶனப்தர, ரன் ஸ்கூல் ஶதரய் என ரரகுட” 
 
ைரட்ஷடின் ீண்டரவுகள் உடம்வதங்கும் வைரடுக்கற டுத்ண. ஶரட்டில் 
ஸ்ம்தித்டப் ஶதரய் றன்று ிட்ஶடன். 
 
“ன்ண… ன்ண வைரன்ஶண? ஸ்கூறக்குப் ஶதரநறல்ஷனர அடப்தரி… 
தின்வணங்கடர ஶதரஶந?‛ 
 
ணக்கு ந் ஶகரதத்றல் அஷண அடித்ட உஷத்ட வரறுக்கனரம் ஶதரன 
ஆத்றம் வதரங்கறப் தநீறட்டுக் வகரண்டு ந்ரறம், இற்கு அன் ன்ண 
ிஶணரரண தறல் வைரல்னப் ஶதரகறநரஶணர ன்று ஆர்த்டடணரண 
கஷனனேடன் அன் னகத்ஷ ஊற்று ஶரக்கறஶணன். 
 
ஸ்கூனறல் எஶ ரறரி றணனம் ஶதரய் உட்கரர்டம், டங் டங்வகன்று றஸ் 
ந்ட ,தி,ைற,டி வைரல்னச் வைரல்டம் அர்கள் எப்திப்தடம் ஷம் 
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ணப்தரடம் வைய்ட எப்திப்தடம் றேறக் கரட்டச் வைரன்ணரல் றேறக் 
கரட்டுடம் றுதடினேம் றுதடினேம் இஶரணர ன்று ம்திக்கு 
எஶடிரய் ைனறத்டப் ஶதரய்ிட்டட. ‘உணக்கு ைனறப்தரக இல்ஷனர’ ன்று 
ஆத்ரஷக் ஶகட்ஶடன். அப்வதரறேட ரன் அனுக்கும் உஷநத்ட. 
ணக்கும் ைனறப்தரகறக் வகரண்டு னகறநவன்று. அடுத் ரள் ஆத்ர 
அம்ரிடம் வைரன்ணரன். ‚ம்தி கறம்திவல்னரம் தநந்டடுஙீ்க… ண்டர 
அவ்பவு றறர? ஸ்கூல் திடிக்கர ஶதரய்டிச்ைர? எறேங்கர ஸ்கூறக்குப் 
ஶதரகரட்டி சூடு ஶதரட்னஶன்… கறேஷ…” ன்று ஶகரத்ரண்டரடஶ 
ம்தி ஆத்ரஷ அடக்கற ிட்டரன். இனனம் எறேங்கரக ல்ன 
திள்ஷபரய் ஸ்கூல் ஶதரணரர்கள். ஸ்கூல் ரைனறல் ரிக்ஷர இநக்கற 
ிட்டடம் ல்னரப் திள்ஷபகறம் ஶயரவன்று ைப்ம் ஶதரட்டுக்வகரண்டு 
ஸ்கூறக்குள் ஶதரக ஆத்ரவும் ம்தினேம் ட்டும் வபிஶ கரல்ஶதரண 
ஶதரக்கறல் டந்ரர்கள். 
 
ைற்று டெத்றல் னங்கர றர்ப்தட்டட. அன் அரனுஷ் ஶரற்நனம், 
தநஷகபின் ைலச்வைரனறனேம் தச்ஷைப் தஶைஷனப் ஶதரர்த்றக்  வகரண்டு 
ஆகரத்ஷ ஶரக்கற ைஶனறத்றனந் ங்கபின் கறஷபகறம் அஷைந்ட 
அஷைந்ட ஶற்நண. றனவங்கும் வைடி வகரடிகறம் னல் வபினேம் 
தடர்ந்றனந்ட. ைறல்ண்டுகபின் ரீங்கரனம் தநஷகபின் தரஷனேம் 
கிந்றனந் அஷறக்கு ஶறம் அகூட்ட, உறர்ந்றனந் னக்கறம் 
ைனகுகறம் ைப்றக்க டந்ட உள்ஶப ஶதரணரர்கள். ங்கு தரர்த்ரறம் அறேக்கு 
னெட்ஷடகபரய் ஶைரம்ஶதநற ஜணங்கள். அந் இடத்றன் அற்னத்ஷ 
ைறக்கரல் அகறல் உர்ச்ைறஶ இல்னர ஜடங்கள் ஶதரன தடுத்ட டெங்கறக் 
வகரண்டினந்ரர்கள். ம்திக்கும் ஆத்ரவுக்கும் இந்க் கரட்ைறஷப் தரர்த்டம் 
அறேஷகஶ ந்ட ிட்டட. அந்க் ஶகரத்ஷ கரச் ைகறரல், ைட்வடன்று 
அந் இடத்ஷ ிட்டு அகன்று, ரனஶில்னர என இடம் ஶடி 
னல்வபிில் அர்ந்ட அந் இடத்றன் அற்னத்ஷ ைறத்டக் 
வகரண்டினந்ரர்கள். குப்தஷநின் டெங்குனெஞ்ைற சுர்கஷபப் தரர்த்ட 
அறத்டப் ஶதரண கண்கறக்கு அந் இடம் கறஷடத்ற்கரி அற்னரய்த் 
வரிந்ட. 
 
“வ்பவு அற்னங்கஷப இக்க இனந்ஶரம்” ன்நரன் ம்தி. 
 
“ஆரம் இன்னும் வ்பஶர அற்னங்கள் வபிஶ இனக்கக் கூடும்” 
ன்நரன் ஆத்ர. 
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அப்வதரறேட ஆத்ரின் ஶரபில் என கம் வல்னற தனீறரய் ிறேந்ட. 
றனம்திப் தரர்த்ரல், றஶ டம்ஷதப் னஷப்ஶதரன ஷத் ஷனனேடன் 
என வதரிர் தபரீிட்ட தற்கஷபக் கரட்டி குறுஷக னரிந்ரர். 
அப்வதரறேடரன் குபித்டிட்டு ந்ர் ஶதரனறனந்ட. ஶகைத்றல் ீர் 
ஸ்தடிகத்டபிகபரய் றன்ணிட. ஶகைத்ஷ ஶஶன டெக்கற ரரி டு 
வற்நறில் குங்குப் வதரட்டு ஷத்றனந்ரர். னகம் வரறே வரறேவன்று 
உனண்ஷடரய் ஶஜஸ் றன்ணிட. ஷகஷ னெடி ஜறப்தரவும் கரல்ஷ 
ஶஷ்டினேரய் டெவண்ஷரஷட ரித்ட றன்ணற் குரன் ஶதரன 
கரட்ைறபித்ரர். அறேக்கு ணிர்கஷபப் தரர்த்ட அனனப்தஷடந் 
கண்கறக்கு அஷ எற்நறக்வகரள்ப ஶண்டும் ஶதரனறனந்ட. 
 
“ன்ண ம்தி, ஸ்கூறக்கு ஶதரகனறர…?‛ ன்நரர் வதரிர். ‚ன்ண டீச்ைர் 
அடிச்ைறட்டரங்கபர?‛ 
 
ஆத்ர இல்ஷன ன்று ஷனரட்டிணரன். 
 
“ன் ஸ்கூறக்குப் ஶதரகஶன?‛ 
 
“ஸ்கூல்ன ங்கறக்குப் திடிக்கஶன” 
 
வதரிர் ஆத்ரஷத் டெக்கற ரர்ஶதரடு றேிக் வகரண்டரர். ம்தி 
வைரன்ணரன். 
 
“ஸ்கூல்ன ங்கறக்குப் தடிக்கநடக்கு எண்டஶில்ஶன…” 
 
வதரிர் அறைத்டடன் கண்கஷப அகன ிரித்ரர். அர் இழ்கபின் 
கஷடக் ஶகரடிில் னன்னறுவனரன்று றேி ஏடிட. 
 
“ரஸ்ம்ரன்… ீ ஸ்கூல்ன தடிக்கநடக்கு எண்டஶில்ஶன… 
வபிின தடி சூரினுக்குக் கலஶினக்கறந இந் உனகத்றன தடிக்கநடக்கு 
றஷந இனக்கு… அந் கறபரஸ் னொம்ன ஶத்ஷ ீரக்கறட்டு 
இனக்கரஶ…” 
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ஆத்ரின் ஶகைத்ஷக் ஶகரற உச்ைற னகர்ந்ட வல்னற என னத்ம் 
வகரடுத்ட ிட்டு றேந்ட, ஷனஷ ஆட்டி ிட்டு, வல்ன டந்ட வகரஞ்ைம் 
வகரஞ்ைரய் ஷநந்ட ஶதரணரர். 
 
அர் ஶதரணதிநகு ஆத்ரவும் ம்தினேம் அனஷட கூற்நறல் கப்தட்டு 
அஷப்தற்நறஶ ஶதைறக் வகரண்டினந்ரர்கள். றணனம் வபிஶ 
ங்வகல்னரஶர அஷனட, ணசுக்கு திடித் ைம்தங்கபில் கறநங்கறப்ஶதரய் 
றநதட, னரிதடரஷகஷபக் குஷடந்ட குஷடந்ட ஶரைறப்தட, எவ்வரன 
ரஷபனேம் னற னற ஶகரத்றல் அனுதிப்தட, ைரங்கரனம் ஸ்கூல் 
ிடும் ஶத்றல் ந்ட ரிக்ஷரில் நறக்வகரண்டு டீ்டுக்கு ந்ட ங்கள் 
அஷநக்குப் ஶதரய் ஏிங்கள் ஷட, கபிண் வதரம்ஷகள் வைய்ட… 
ன்வநல்னரம் றணனம் அன் ைந்றத் றகழ்வுகள், ணிர்கள், டைனகத்றல் 
ஶதரய் தடித் – தடம் தரர்த் – னத்கங்கள் ன்று ன்வணன்ணஶர வைரல்னறக் 
வகரண்ஶட ஶதரணரன். 
 
ணக்கு தம், ஶகரதம், ஆத்றம் அத்ஷணனேம் எனஶை வடித்ட. ‚ரஷ 
னெட்நர கறேஷ… ம்தினேறல்ஶன  ண்ரங்கட்டினேறல்ஶன… ண்டர 
ஸ்கூறக்குப் ஶதரகச் வைரன்ணர ஊர் சுத்றட்டு ர்ரிரடர ரஸ்கல்” 
 
ரன் எனரறம் அவ்ரறு கண்டித்றல்ஷனரனரறம், ம்தி இல்ஷன 
ன்று அறர்ச்ைறஷட ஷத்ரறம் ஆத்ர எஶடிரய் தந்ட ஶதரய் 
கண்கள் வைரனகறப் ஶதரய் கலஶ ிறேந்ரன். ரன் தநறப் ஶதரணணரய் 
அஷணத் டெக்கற ‚ஆத்ர, ஆத்ர,‛ ன்று கூிஶணன். ஷதன் ங்கறக் 
கறடந்ரன். ன் ைப்ரடினேம் தநறப்ஶதரக, அஷணத் டெக்கற 
ரர்ஶதரடஷத்டக் வகரண்டு அனகறனறனந் கஷடக்குக் வகரண்டு ஶதரய் 
ண்ரீ் ரங்கற னகத்றல் வபித்ஶன். அக்கம் தக்கத்றனறனந்ர்கள் 
கூட்டம் கூடி ிைரரித்ரர்கள். 
 
“எண்ில்லீங்க… வில் தரனங்க வகரறத்ட… 108 டிகறரி க்ஶக 
எனரறரி இனக்குட… ைறன்ணக் குந்ஷக்கு ஶகக்க ஶடர… க்கம் 
ஶதரட்டரன் ஶதரன…” 
 
ஆத்ர கண் ிறத்டம் ‘ம்தி ம்தி’ ன்று ன்வணன்ணஶர உபநறணரன். 
‚ம்தி இனக்கரம்தர… இதரன றன்ணிட்டினக்கரம் தரன…” ன்று 
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அனுக்குத் ண்ரீ் கரட்டிஶணன்.  ‚ீ ம்தி இல்ஶனன்னு 
வைரன்ஶணில்ஶன… ீ ன்ஶணரட ஶதை ஶண்டரம் ஶதர…” 
 
“இல்ஷனடர ரஜர… ரன் சும்ர வஷபரட்டுக்குச் வைரன்ஶணன். இதரன 
ம்தி… ீ ங்கற ிந்டட்ஶடன்னு அறேவுநரம்தரன… ர ந்றரி 
ஶதரனரம்…” ைட்வடன்று அஷண கூட்டிக் வகரண்டு டந்ஶன். 
 
அன் ன்வணன்ணஶர ஶதைறக் வகரண்டு ந்ரன். அனுஷட ஶதச்சு 
டவும் ரன் ரங்கறக் வகரள்பில்ஷன. ன் உள்பவங்கும் கஷனின் 
ஊைறகள் சுனக் சுனக்வகன்று குத்ற ஷத்ண. 
 
இஷண ஞரணி ன்தர ஷதத்றக்கரன் ன்தர இந்ச் ைறன்ண 
ைறஶனஶ ஷடனஷந ரழ்க்ஷகினறனந்ட அந்றப்தட்டு வகுடெம் 
ஶதரய்ிட்டரஶண… இன்னும் ர ஶண்டிகரனம் ீண்டு கறடக்கறநஶ… 
ணக்குள் ன்வணன்ணஶர குப்தங்கறம் வபிச்ைக் கைறவுகறம் னனணரகற 
ண்றனந்ண. ஷன னறேடம் கும்வன்று னறத்ட. றஷணவுகபின் 
அறர்ஷனகள் உள்பவங்கும் தரய்ந்ட ஸ்ஷ ப்தி ண்ங்கபின் 
இனட்குஷகில் தரைம் தடிந் தரஷகபில் இறேத்டப்ஶதரிண. கும்தி 
இத்டடன் கட்டுக்கடங்கர ண் ஏட்டங்கஶபரடு டந்ஶன். 
ரர்க்வகட்டில் வதரனட்கள் ரங்கும் ஶதரடம், தம் வைறத்டம் ஶதரடம் 
ரன் ன் ைம் இல்ஷன. டீு றனம்னம் ஶதரட ஏரல் உனஷக்கும் 
குப்தங்கஷபப் ஶதரக்க டக்வகன்று எனஶரைஷண ஶரன்நறட. அந் 
றறத்றல் உடவனங்கும் தட்டனம் ததப்னம் ஊர்ந்ட வபிந்ட. 
 
றரில் தஸ் ந்ட. ைரஷனின் ஏத்றல் எடங்கறஶணரம். 
 
அடுத் கம், ‚ஆ… அய்ய்ஶர ம்தி தஸ்ன உறேந்றட்டரஶண…” ன்று 
கத்றஶணன். ஆத்ர ைற்று ரறத்ட அந் தங்கத்ஷப் னரிந்ட வகரண்டு 
‚ஶர ஶர” ன்று அனநறணரன். தஸ் ம்திின் ீஶநறப் 
ஶதரஶஶதரய்ிட்டட. ரன் ஏடிப் ஶதரய் டுஶரட்டில் ண்டிிட்டு அர்ந்ட, 
‚ஆத்ர, ம்தி வைத்டப்ஶதரிட்டரஶண… ஶர, ஶர…” ன்று அறேஶன். 
ஆத்ர ஏ வன்று அ ஆம்தித்ரன். 
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அப்பாலின் தலஷ்டி - பிபஞ்சன் 

 

அப்தரிடம் என தட்டு ஶஷ்டி இனந்ட. அப்தரிடம் வண்தட்டும், 

வதரன்ணிநப் தட்டு ஶஷ்டிகறம் றஷந இனந்ரறம் கூட, குந்ஷகபரகற 

ங்கறக்கு அனஷட ைறப்னப் தட்டு ஶஷ்டிஶ அற்னரணரகத் 

ஶரன்நறட. 

 

ைறப்வதன்நரல் சுத்ச் ைறப்னம் இல்ஷன. குங்கு ண்னம் இல்ஷன. வைப்னப் 

தரத்றத்ஷப் னபிஶதரட்டு ிபக்கறப் தடிக் கல்னறல் ஷத்ட ிட்டுக் 

குபிப்தரர்கஶப. அப்ஶதரட தரர்த்றனக்கறநரீ்கபர? ீங்கள்! உகரனத்டச் சூரி 

ஶஷககள் தட்டுத் ககக்குஶ, அந்ச் வைப்னப் தரத்றம் - அட ரறரிரண 

ஶஷ்டி அட. 

 

னறேடம் வைப்னக் கனனம் இல்ஷன. கஷ தச்ஷை றநம். ரறில் அகனம். 

கஷில் ைரிஷக ஶஷனப்தரடுகள். ைரிஷக ஶஷனப்தரடு ன்ண ன்கறநரீ்கள்? 

ரத்டகள் என்நன்தின் என்நரய் அிகுத்டச் வைல்கறந ைறத்றம். அஷ 

ரத்டகள் அல்ன; அன்ணப்தநஷகள் ன்நரள், அம்ர. ரங்கள் 

அன்ணப்தநஷகஷப றநத்றல் தரர்த்றல்ஷன. அந் ஶஷ்டிின் 

கஷில்ரன் தரர்த்றனக்கறஶநரம். டரணரல்ரன் ன்ண? உினள்ப 

ஜீரைறகள். 

 

அந் ஶஷ்டி ைரரரகக் கண்கபில் கரக் கறஷடப்தறல்ஷன. அப்தர, அஷ 

அனஷட ஆற, றக அகனரண அனரரிில் ஷத்றனப்தரர். அந் ரறரி 

அனரரிகள் ல்னரம் இப்ஶதரட கறஷடப்தறல்ஷன. எற்ஷந ஆள் அகனம்ரஶண 

இப்ஶதரஷ அனரரிகள். அடஶர னென்று அனரரிகஷப தக்கம் தக்கரக 

றறுத்ற ஷத்டஶதரல் இனக்கும். 

 

அப்தர அனரரிில் இனந்ட, அஷ டுக்கப்ஶதரகும் ஶம் ங்கறக்குத் வரினேம். 

ணக்கும் ன் ங்ஷக ரஶஜஸ்ரிக்கும். தண்டிஷக, ற்றும் ரத்ரவுக்கு 

வம் னனரண ரட்கபில்ரன் அட வபினம். அந் ரட்கள்ரன் 

ங்கறக்கு னந்றஶ வைரல்னப்தட்டினக்குஶ! அப்தர குபித்டிட்டு ந்ட அந் 

ஶஷ்டிஷத்ரன் டுத்ட உடுத்டரர். அப்தர ப்ஶதரட குபித்ட ிட்டு னரர் 

ன்று ம் கறடப்ஶதரம், அனரரிக்கு னன்ணரல். 

 

அப்தரவுக்குக் குபிக்க என ி ஶம் அைறப்தடும். அறரத்டக்கு ன் அர் 

ரம் தண்டகறநரர் ன்று இனக்கும். அட குந்ஷப் தனம். ஶகள்ிகபரல் 
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ட்டுஶ ஆண தனம். இப்ஶதரட வரிகறநட. குபிப்தட அறேக்குப் ஶதரகர? 

அறேக்குப் ஶதரகக் குபித்ட ரர்? குபிப்தட என சுகம். உச்ைந்ஷனில் ிறேந் 

குபிர்ச்ைற றந்ட றந்ட தரத்டக்கு னகறந இன்தத்டக்குத் ரஶண குபிப்தட... 

குபித் தின் ற்தடுகறந னத்டர்ச்ைறக்குத்ரஶண குபிப்தட? அப்தர என ி 
ஶம் டுத்டக் வகரண்டட றரம் ன்ஶந ஶரன்றுகறநட. 

 

ைரி! குபித்டம் ைட்டுப் னட்வடன்று ந்ட ஶஷ்டிஷ டுப்தரர் ன்நர 

றஷணக்கறநரீ்கள்? அடரன் இல்ஷன. குபித்டம், ஶகரத்ஶரடு ரைறக்கு 

ந்ட றன்று ிடுரர். ஈத்ஷப் தரற ரனும், ீற சூரினும் டஷடக்க ஶடம். 

ரங்கள் அப்தரஷஶ தரர்த்டக் வகரண்டு இனப்ஶதரம். ீர் னத்டக்கள் அர் 

னடகறல் ஶகரடு கறறத்டக் வகரண்டு இநங்குஷப் தரர்க்க ிப்தரய் இனக்கும். 

அர் னடஶக என வதரி ரஷ இஷனரகவும், ீர்த்டபிகள் 

னத்டக்கபரகவும் ஶரடம். றரணரகவும், அங்குனம் அங்குனரகவும் 

டஷடத்ட ஈம் ஶதரக்குரர். அப்தரின் உடம்ன ைறந்ட ஶதரய்ிடும். ற்கணஶ 

அர் ைறப்ன. குபித்தின், உடம்ன தறேத்டிட்டட ரறரி இனக்கும். 

 

‘ிரகுட.. ைலக்கறம் ந்ட தஷடச்ைர ன்ண?’ ன்தரள் அம்ர. இஷக் 

ஶகரதரகவும் குற்நச்ைரட்டரகவும் வைரல்ரள் ன்கறநரீ்கபர! இல்ஷன! இன்னும் 

வகரஞ்ை ஶம்ரன் ஆகட்டுஶ ன்று அப்தரஷத் ட்டிக் வகரடுப்தடஶதரல் 

இனக்கும். கூஷ ரணத்றல் என ஷகஷ ஷத்டக் குணிந்ட, ரைனறல் றற்கும் 

அப்தரஷப் தரர்த்டச் ைறரித்டக்வகரண்டு அம்ர இஷச் வைரல்ஷகில் 

ங்கறக்குக் ஶகரதம் ஶகரதரய் னம். 

 

அப்தரடர! ஆச்சு... என றரகக் குபித்ட னடித்டத் டட்டி டண்ஷட 

இஷடில் கட்டிக்வகரண்டு, ஶகரத்ஷ உனிப் திறந்ட, தத்டத் டஷ ஈத் 

டெைற தநக்க உநற உநற ரைனறல் கட்டிினக்கும் வகரடிில் கரப்ஶதரடுரர். 

அட கரற்நறல் தநந்ட ிடரல் இனக்க, னஷணகள் இண்ஷடனேம் திடித்ட 

னடிச்சுப் ஶதரடுரர். அப்னநம் ஷனனடிஷ, ஷனஷக் கிழ்த்டத் ட்டித் 

ட்டி ஈம் ஶதரக்குரர். வநறக்கும் ீர்த்டெசுகள், ைறன்ணஞ் ைறறு வகரசுக் கூட்டம் 

ரறரி இனக்கும். 

 

அப்னநம் கூடத்டக்கு னரர், அப்தர. ைடரவன்று ந்ரல் ஶஷனஶ! 

அடரன் இல்ஷன. கூடத்ட றறடிில் கரஷன இப்தடி அப்தடிப் னட்டிப் னட்டி 

ன்கு ல், ண்ஶதரகத் டஷடப்தரர். கரனறல் என டபி அறேக்கு இனக்கரட. 

அறேக்கு அட வஜன்ப் தஷக ஆச்ஶை! ங்கறக்குத் வரினேஶ. அப்னநம்ரன் 

அனரரிஷத் றநப்தரர், அப்தர. 
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அந்க் கம் ஏர் அனர்ரண கம். கஷத் றநந்டம், குதவீன்று தச்ஷைக் 

கற்ன ரைஷண ந்ட ரக்குஶ, ைறனறர்க்க அடிக்குஶ உடம்ஷத, அந்க் கம் 

அற்கரகத்ரஶண கரத்றனக்கறஶநரம். இத்ஷண ரற கரத்றனக்கறஶநரம். ரங்கள் 

னெக்கு, ரய் இண்ஷடனேம், கஷ ீன் றநப்தட ஶதரனத் றநந்ட றநந்ட னெடி அந் 

ரைஷணஷ அனுதிப்ஶதரம். அனரரிக்குள் என ைறன்ண ஜரறக்கரய் வதட்டி 

ஷத்றனப்தரர். அந்ப் வதட்டிக்குள் ன்ண இனக்கும்? எனரள், ’அப்தர... அப்தர... 

அந்ப்  வதட்டிஷ ணக்குக் கரட்டுப்தர!’ ன்ஶநன். அப்தர ைறரித்டக்வகரண்ஶட 

ன்ஷணத் டெக்கறப் வதட்டிண்ஷடக் கரட்டிணரர். என வள்ஷபத் டண்டில் சுற்நற 
ஷக்கப்தட்ட ஶஷ்டி, சுனள் சுனபரகச் சுற்நற ஷக்கப்தட்ட கரகறம், (தத்றங்கள் 

ன்று தின் ரபில் வரிந்ட வகரண்ஶடன்) ரி, ரஜர தடம் ஶதரட்டு ஶரட்டுகள், 

ங்கக் கரசுகள், அப்தரவுஷட ைறப்னக்கல், வள்ஷபக்கல் ஶரறங்கள் 

ல்னரம் இனந்ண. ரஜற வதரறுத்டக் வகரள்ரபர ன்ண? ’ரனும் 

தரர்க்கடம்தர...’ ன்நரள். அப்தர அஷபனேம் வதட்டித் ரிைணம் தண்ி 
ஷத்ரர். 

 

அப்தர இப்ஶதரட அந்ப் வதட்டிஷத் றநந்ரர். ஜரக்கறஷரக அந்ச் ைறப்ன 

ஶஷ்டிஷ டுத்டக்வகரண்டு அஷநக்குள் ஶதரணரர். டஷத்டக் கரப்ஶதரட்ட 

அன்டிரர்கள் அப்தர அஷநில், வகரடிில் வரங்கும். அஷரம் வ்பவு 

வதரிஷ! என்ஷந வட்டி ரஜறக்கு தரரஷடனேம், ைட்ஷடனேம் ஷக்கனரம் 

ன்று இனக்கும். அப்தர னட்டிஷ ீறம். அந் அன்டிரஷப் 

ஶதரட்டுக்வகரண்டு, அன் ஶல் ஶஷ்டிஷக் கட்டிக் வகரண்டரல் ரன் 

அப்தரவுக்கு றற்கும்! 

 

அப்தர ஶஷ்டிஷக் கட்டிவகரண்டு வபிஶ னரர். அடடர... வனப்ஷதச் 

சுற்நறக்வகரண்டு  னடஶதரல் அல்னர இனக்கும். அந் ஶஷ்டிில் ரன் 

அப்தர வ்பவு அகரகத் வரிந்ரர். அரல் அந் ஶஷ்டிக்கு கறஷர, 

அல்னட அந் ஶஷ்டிரனர? அப்தரஷ அப்ஶதரட கட்டிக்வகரள்ப ஶண்டும் 

ஶதரல் இனக்கும். கட்டிக் வகரள்ஶன். தச்ஷைக் கற்னத்றன் ரைஷணஶரடு, 

அந்ப் தட்டு ைறல்வனன்று குபிர்ச்ைறரய், தரப்தரின் கன்ணம்ஶதரன றனடரய் 

இனக்கும். அஷத் டித் டிச் ைந்ஶரம் வகரள்ஶன்.  

 

அந் ஶஷ்டிஶரடுரன் தண்டிஷக ற்றும் ிஶைை ரட்கபில், 

வத்றன்ஶதரட அப்தர னஷஜ ல்னரம் வைய்ரர். னஷஜ ன்நரஶன ணக்கு 

றஷணில் றற்தஷ இண்டு ிங்கள்ரம். என்று ைரப்தரடும் அன்ஷநக்கு 

ைலக்கறம் ஆகரட, ரம்  ஆகும்.  ஷட, தரைம் ன்று தட்டில் ீள்ரல் 
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அப்தடி. வண்டரட, அந் ரட்கபில் இணிப்னப் தட்ைங்கள் கட்டரம் 

இனக்கும். ி வைரந்க்கரர்கள் றஷநப்ஶதர் னரர்கள். ம் நற 

ஷகஶரடு குடுக்ஷகனேம், டனரகச் ைறனர் னரர்கள். வன்ஷண த்ஷத் 

ஶய்த்ட நற கரரகவும், கள்றக்குப் தரஷண ைலின் கரரகவும், 

அர்கள் ஶல் கள்வடி அடிக்கும். கள் ரைஷண, னஷப்ஶதரனஶ ல்ன 

ரைஷணரன். ைரப்திட உட்கரனற்கரகக் குடுக்ஷகஷச் சுர் ஏம் ைரய்த்ட 

ஷப்தரர்கள். அறல் உள்ப அரிரபின் தபதபப்ன ன்ஷணக் கர்ந் என்று. 

அஷக் ஷகில் டுத்டப் தரர்க்கும் ஷரிம்ரன் இன்று ஷ ற்தடில்ஷன. 

அந் அரிரபின் கூர்ஷனேம் தட்டின் தபதபப்னம் ைம். 

 

இபஷக்கரனத்றல் ணக்குள் என னட்ைறம்ரன். வதரிர்கள், ‘ீ வதரின் 

ஆணடம் ன்ண வைய்ப் ஶதரகறநரய்?’ ன்று  ஶகட்தரர்கள். டக்வகன்று தறல் 

வைரல்ஶன். ‘ரன் டரக்டரஶன்’ - இல்ஷனவணில், ‘ரன் இன்ஜணீிர் ஆஶன்’ 

ன்று ைத்றல் ஞரதகத்டக்கு ந்ஷச் வைரல்ஶன். ஶகட்டர்கள் றஷகத்டப் 

னனத்ஷ ஶஶன உர்த்ற ன்ஷணப் தரர்ப்தரர்கள். அப்தரவுக்கும் அம்ரவுக்கும் 

வதனஷ றஷன வகரள்பரட. 

 

ஆணரல், இந் டரக்டர் வதனஷனேம், இன்ஜறணீர் வதனஷனேம் ன் ணசுக்குள் 

இல்ஷன. வதரிர்கறக்கு னன் ரன் வதரய்ரன் வைரன்ஶணன். இந்ப் வதரய் 

ைறக்கத்க்க வதரய். வதரிர்கள் டண்டரக்கறக் வகரடுத்றனந் இஷ 

அர்கபிடஶ றனம்தவும் ரன் ைீறஶணன். ைந்ஶரரக ரஷன ஆட்டிக் 

வகரண்டு அர்கள் அஷ ிறேங்கறக் வகரண்டரர்கள். 

 

இஷச் வைரல்ன வட்கம் ன்ண? ணக்குப் வதரின் ஆணடம் அப்தரின் 

ஶஷ்டிஷக் கட்டிக் வகரள்பஶண்டும்! இடஶ ன் னட்ைறரக இனந்ட. 

ரன் வதரின் ஆக ஆஷைப்தட்டட இற்கரகத்ரன். வதரின் ஆணரல் 

அப்தரஷப் ஶதரன ீஷை னஷபக்குஶ! ரர்தில் சுனள் சுனபரக னடி 

னஷபக்குஶ.. னக்கறரண ிஶை ரட்கபில், அந்ச் ைறப்னப் தட்டு 

ஶஷ்டிஷக் கட்டிக்வகரண்டு ரன் ைரற கும்திடுஶஶண... ரன் வதரின் ஆக 

ஶண்டுஶ! 

 

டித்ஶ ஷக்கப்தட்டுக் கறடந்ரல், அந் ஶஷ்டி ப்ஶதரடம் டிப்னக் 

குஷனரல் இனக்கும். டிப்னகள் திரிக்க னடிரணரக இனக்கும். கஷடைற 
ஷ அன்ணங்கள் னறேஷரகஶ இனந்ண. ைரிஷகக்கஷ இற்று 

ிில்ஷன. வைவு ஶர்த்ற அப்தடி. அட  அந்க் கரனத்டக் ஷக ஶஷனத் றநன். 

அை ரகண னேகம் ஶரன்று னன்ஶத ஶரன்நற என வைவுக் கஷனஞணின் ஷக 
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ஶர்த்ற அப்தடி உனரகற இனந்ட. ‘இஷ ங்கு ரங்கறட?’ ன்று அப்தரிடம் 

ஶகட்டு ஷத்டக் வகரள்பில்ஷன ரன். கரிரிக்கஷில், ஶைரற்றுக்குப் தஞ்ைம் 

இல்னர, வற்நறஷன தரக்குப் ஶதரட்டு ைறந் ரனேடன், உடம்தில் இபஞ்சூடு 

தி றனப்றில் என ணின் ன் ஷணிஶரடு ஶைர்ந்ட வய் 

ஶஷ்டிரக இட இனக்க ஶண்டும். ரம், கூஷரடு, றனனணம் ன்று 

ரட என்நரய் இனக்கக் கூடும். திநப்திடம், னெனம் ரணரல் ன்ண? திநந் 

தஷண? கர்ரஷக் குஷநந, தரினரகச் வைய்ட அட ன்தட ைத்றம். 

 

ணக்குக் கல்ரங்கறக்குப் ஶதரறல் அந்க் கரனத்றல் வதனத் ஆர்ம் 

இனந்ட. கரம் இடரன். ரப்திள்ஷப தட்டுடுத்றக் வகரண்டு இனப்தரர். தட்டு 

ஶஷ்டிஷப் தரர்ப்தஶ இன்தரண அனுதரக இனக்கும். த்ஷண, த்ஷண 

ஷகரண தட்டுடுத்றப் வதண்கள் கல்ரங்கறக்கு னகறநரர்கள்! தட்டுப் 

னடஷகஷப ஷத்டக்வகரண்டு கல்ரங்கறக்கு ங்குகறநரர்கள் வதண்கள். 

கல்ரங்கஶப உனகறல் இல்னரட ஶதரணரல், இந்ப் வதண்கள் கண்ரீ் 

டிப்தரர்கள். தட்டுடுத்ற ரரிடம் கரட்டிப் தைப் தட்டுக் வகரள்ட? 

 

ன் கணவுகள் கூட அந்க் கரனத்றல் தட்டரய் இனந்ண. கணவுகபில் 

அன்ணப்தநஷகள் அிகுத்ட னம். ஆகரம் வைம்னக் கனரில், கத்றரய் 

றன்னும். அந்ச் வைம்ன ஆகரத்றன் ஊஶட, தச்ஷை றநத்றல் என ீபரண ஆறு. 

அந் ஆற்நறல் அந் அன்ணங்கள் ீந்றண. 

 

அந் ஶஷ்டிஷ அப்தர டஷத்ட ரன் இண்டு னஷந தரர்த்றனக்கறஶநன். 

குந்ஷப் தரப்தரஷக் குபிப்தரட்டுட ரறரி இனக்குஶ! அற்குச் சுடு 

ண்ரீ் ஆகரட. தச்ஷைத் ண்ரீில் ரன் அஷக் குபிப்தரட்டுரர். ைவுக்கரம் 

அற்கு ஆகரரம். ஆகஶ ைந்ண ஶைரப்ஷதத்ரன் அப்தர உதஶரகறப்தரர். அப்தர 

குபித்ட ஷசூர் ைந்ண ஶைரப்தில். அற்கும் னந்ற கம்த ஶைரப்தில். திரன்ைறல் 

இனந்ட ந் கம் ஶைரப். ரங்கள் கம்த ஶைரப் ன்ஶதரம். இநக்குற றன்று 

ஶதரணவுடன் ஷசூர்ச் ைந்ண ஶைரப். அஷத்ரன் இற்கும் ஶதரடுரர். ஶைரப் 

ஶதரடுட டிக் வகரடுப்தட ரறரி இனக்கும். அம்ர ங்கறக்கு ண்வய் 

ஶய்த்ட ிடுகறந னட்டுத் ணம் இனக்கரட. அவ்பவு வட. கைக்கறப் திற 

ரட்டரர். வடரக ீரில், அகனரக்கறல் ஶஷ்டிின் னஷணகஷபப் 

திடித்டக்வகரண்டு அனசுரர். திநகு,  ண்ரீ்த் டபி ங்கள் ஶல் வநறக்க, 

உறுரர். வரம்தவும் உநக்கூடரட. ரள்தட்ட டி, கறறத்டிடக் கூடும். 

உறும்ஶதரட. ஷச் ைரனறல் றற்தடஶதரல் இனக்கும், ங்கறக்கு. அப்னநம் 

றனறல் கரப்ஶதரடுரர். வில் தட்டரல் றநம் வறக்கக்கூடும். கரய்ந்டம் 

அப்தரவுக்குச் வைரல்ன ஶண்டிட ங்கள் வதரறுப்ன. ரங்கள் ரற்நற ரற்நற 
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அஞ்சு றறத்டக்கு என னஷந டிஷத் வரட்டுப் தரர்த்டக் வகரண்ஶட 

இனப்ஶதரம். கரய்ந்ட ிட்டர ன்று தரர்ப்தற்கரகத்ரன். ங்கறக்கு இட என 

ைரக்கு. அந்ச் ைரக்கறல் ஶஷ்டிஷத் வரட்டுப் தரர்த்டக்வகரண்ஶட 

இனக்கனரஶ! 

 

ைரங்கரனம் ரக்கறல் ஶஷ்டி கரய்ந்ட ிட்டினக்கும். அப்தரிடம் வைரல்ன 

ஏடுஶரம். அப்தரஶ ந்ட, றரணரக அஷக் வகரடிில் இனந்ட டுத்ட, 

னெஷன திைறநறல்னரல் இறேத்ட டித்ட, ீண்டும் அந்ப் வதட்டிக்குள் 

ஷத்டிடுரர். இணி அன் உதஶரகம் அடுத் ல்ன ரபில்ரன். 

 

ரபஷடில் ணக்குல் ீஷை னஷபத்ட. என ைறஶகறணின் ைஶகரரிக்கு னவ் 

னட்டனம் வகரடுத்ஶன். உஷ ரங்கறஶணன். றரம் ரஶண! அப்னநம் 

கல்றரிக்குச் வைன்ஶநன். ன்ணஶர தடித்ஶன். ன் னெஷபஷ ஆக்கறறத்டக் 

வகரள்ப வ்பஶர ிங்கள் இனந்ண. 

 

ன் கணத்ஷக் க வ்பஶர றகழ்ச்ைறகள், டப்னகள், உனகம் ஜீத் 

டடிப்ஶதரடு எவ்வரன கனம் அல்னர திநந்ட இநந்ட,  ன்ஷணப் 

னடப்தித்டக் வகரள்கறநட. ன் ணைறல்ரன் த்ஷண ஆரகணங்கள்.... கம்தன்; 

கஷ வைரல்னறகள்; வகரடி த்ட னெஷன க்கலல் வஜகந்ரஷர் கள் உர 

ஶகஸ்ரி ல்ஶனரனம் ஶைர்ந்ட ன்ஷண உனரற்நற அடித்ட ிட்டரர்கஶப, 

கம்திஷ ஷகரக்குட ஶதரன...! இஷடிஷடஶ அந்ச் வைப்னப் தட்டு 

ஶஷ்டினேம் ன் றஷணில் ஆடும். ீ ங்கு, வ்ரறு இனக்கறநரய்? 

 

அஷப் ஶதரற்நறக் வகரண்டரடி, தன் டய்க்க அப்தர இல்ஷன. வதட்டினேள் இனக்கும் 

தரம்வதண உிர்த்டக் வகரண்டினக்கும் அட ன்தட ணக்குத் வரினேம். ஆண்டுகள் 

தன கறந்ட வைரந் ஊனக்கு ந்ஶதரட என ைம்தம் றகழ்ந்ட. 

 

அப்ஶதரட ிரக ைடர்த்ற ந்ட. ன்நரக றஷணவு இனக்கறநட. ரஜற, 
கல்ரம் வைய்டவகரண்டு ஶதரய்ிட்டினந்ரள். ரன்ரன் திள்ஷபரர் ரங்கற 
ந்ஶன். அச்சுப் திள்ஷபரர்ரன். னெக்கும், னறனேம் கண கச்ைறம். இந்ச் 

ைரறரன் ன்ண அகரண கற்தஷண! ன்ஷணஶ தஷடக்கச் வைரன்ணரள், அம்ர. 

 

ணசுக்குள் என தடதடப்ஶத ணக்கு ற்தட்டுிட்டட. அந்ப் வதட்டிக்குள் 

இனக்கும் ஶஷ்டிஷ றஷணத்டத்ரன். சு றஷணின்நறத்ரன் குபித்ஶன். 

ஈம் ஶதரகரல் டட்டிக்வகரண்டு, அப்தரின் அனரரிஷத் றநந்ஶன். அந்ப் 

தச்ஷைக்கற்ன ரைஷண இன்னும் இனந்ட. ரைஷண ஶதரகரட ஶதரறம்! 

அனுதித்ஶன். உடன் ரஜற இல்ஷனஶ ன்று னத்ரய் இனந்ட. 
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ஜரக்கறஷரகப் வதட்டிஷனேம் றநந்ஶன். அப்தரின் ஶரறங்கஷபத் ி 

ற்நஷ அஷணத்டம் அங்கு இனந்ண. ஶரறங்கள், ன் கல்றரிக் 

கட்டரகவும், ைரப்தரட்டுச் வைனரகவும் ற்கணஶ ரற்நம் 

அஷடந்றனந்ண. 

 

ஶஷ்டிஷ வபிஶ டுத்ஶன். அன் ஶல் சுற்நற டண்ஷட ீக்கறஶணன். அஶ 

குந்ஷின் வன்ஷ. அஶ கத்றின் தபதபப்ன. அஶ ரைஷண. வகரஞ்ைம் 

கூட றநம் ங்கல் இல்ஷன. 

 

இடுப்தில் சுற்நறக் வகரண்ஶடன். ணசு அப்தரஷ றஷணத்டக் வகரண்டட. ிர்க் 

கரல்கள் குத்றட்டு றன்நண. ரஷ இஷனஷச் சுற்நறக் வகரண்டட ஶதரல் 

இனந்ட. அவ்பவு ப்ன. 

 

ஷணப் தனஷகஷ டுத்டப் ஶதரட்டுக்வகரண்டு திள்ஷபரனக்கு னன் 

அர்ந்ஶன். ஏர் ஏஷை, னணகஶனரடு ஶஷ்டி உிஷ ிட்டட. ன் தின் தக்கத்ட 

டிப்னகள் ஶரறும் ீபம் ீபரகக் கறறந்றனந்ட. றேந்ட றன்று வகரண்ஶடன். 

இனட்டில் குந்ஷின் ஷகஷ றறத்ட ிட்டரற்ஶதரல் இனந்ட. 

 

அடுப்தங்கஷினறனந்ட அம்ர, வகரறேக்கட்ஷடப் தரத்றத்ஶரடு ந்ரள். 

 

”ன்ணடர, கறறஞ்சு ஶதரச்ைர... ஶதரட்டும்... அப்தர கரனத்ட ஶஷ்டி! உணக்கு 

ப்தடி உஷக்கும்.... ஶதரி, உன் ஶஷ்டிஷக் கட்டிக்கறட்டு ந்ட கரரித்ஷப் 

தரன!” ன்நரள் அம்ர. 

 

ரன் ன் வடரிகரட்டன் ஶஷ்டிஷ டுத்டக் கட்டிக்வகரண்டு, திள்ஷபரனக்கு 

னன் உட்கரர்ந்ஶன். வடரிகரட்டன் ஶஷ்டிரன் ணக்குச் ைரி ன்று தட்டட. 

ஆணரறம் ணசுக்குள் ங்ஶகர னத்ரகத்ரன் இனந்ட. 

 

 
 


