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இத கடநத நறற�ணடன கதத... கடநதவ�டட கணதத�ன கதத. 
இத�ல வரக�ற ஆத�மங கலததத இபச(�த உஙகள�ல அதடய�ளம 
க�ணமடய�த. அத தனத இயலப ந�தலதயத தத�தலததவ�டட, 
ம�ற�வ�டடத... ம�கவம வளரநதவ�டடத... அலலத, �ததநதவ�டடத. 

ஒரவதகய�ல, ஆத�மஙகலம என(த நம அதனவர�ன ஊரமத�ன. 
நமத (�டடன, படடன�ன வ�ழகதகக க�லம தத�டட நமத 
�ற(�ர�யம வதர தத�டரநத �ல ம(வஙகள ஆத�மஙகலதத�லம 
நடநத�ரக க�னறன, அவவளசவ! 

அற�வ�யல�ன ஆசர�யம�ன கணட(�டபபகதளத தத�டரநத 
ந�கழநசதற�ய ஆசர�யகரம�ன ம�றறஙகதள, தமல�த�ன 
பதனசவ�ட வ�வர�ககம மயற�சய இத. தவ�வழ�ச 
தயத�கள�ல�ரநதம க�தடககபத(றற �ல ஆவணஙகள�ல�ரநதம 
இனனமம �ட�கள�க இரகக�னற த(ர�யவரகள�டம�ரநத 
த(றப(டட ஆத�ரஙகள�ன அடப(தடய�லம இநத ஆத�மஙகலம 
உஙகள கணமன வ�ர�க�றத. 

ஆத�மஙகலம... �ற�ய க�ர�மம. மதழ த(யத�ல த(ரக� ஓடக�ற ஒர க�டட�றற�ன கதரய�ல 
அதமநதளளத. தமமற�ய�டகள, தவளள�டகள, (�ல கறதவகள, கலபத(, மதழ, சர�யன, (ரவஙகள 
மறறம கலததயவஙகதள நம(� வ�ழநத வநத எள�ய மககள இஙசக! 

உலக�ன எநதச �ற ஊர�ல ஒர த(�ரள கணட(�டககப(டட�லம, அத 
உலக மழதமககம (யன(�டடகக வநத வ�டக�றத. அப(டசய ஆத�மஙகலத 
தககளளம அற�வ�யல கரவ�களம கணட(�டபபகளம நதழக�னறன.பத 
வரவகள�ல ஏற(டக�ற தளளலகள, தககஙகள, ம�ரட�கள ய�வறதறயம 
இநத மன�தரகள அதடக�னறனர. 

அசத�, ஊரகக மனனத�க எலதல கடட�ர�தயக கடநத மதனமதல�க ஒர 
(ஸ ஆத�மஙகலததககள நதழக�றத. அதன (ழககம�லல�த ச(ர�தரசல�ல 
ம�ரணடச(�ய �தலசய�ரச தமமற�ய�டகள �தற� ஓடக�னறன. அததத 
தரதத� ஓடக�ற �றவன�ன கணகள�லம த�க�ல ததர�க�றத. 

வரவத பததமனற ஊரககள தகவல (ரவக�றத... வ�டடகக வ�ட (லர 
ஜனனதலயம கததவயம இறகச �தத�க தக�ளக�ற சவடகதகயம நடகக�றத. ஊரககள வநத 
மசசவ�டட ந�றக�றத(ஸ. (யம வ�லக�, தமதவ�க ஒவதவ�ர ததலய�க அதத தநரஙகக�னறன.... 
வ�ரஙகள, அரசக ச(�ய ந�மம (�ரபச(�ம! 

(ஸ.. 

த(�ரள வரவதறக மனச( அத(றற�ய தயத�கள அசநகம�க ஊரககள வநதவ�டக�னறன. த(�ரள 
அலலத �தனதத�ன (யதனயம �லர அன(வ�தத வ�டக�னறனர. தவள�யர (யணஙகள இநத 
வதகய�ல உதவ� தயக�னறன. (ககதத�லளள த(ர நகரஙகளககச தனற வநதவரகள�ல �லர 
(ஸஸ�ல ச(�யவ�டட வநதவரகள உணட. அவரகள ‘(ஸ’தஸ ‘க�ர’ எனற த(யர�சலசய அதழததனர. 

க.ச�. ச�வகம�ர



(ஸவரவதறக மனனத�க ஊர�ன பகழத(றற வ�கனஙகள த(ர�ய 
வ�டடகக�ரர தவதத�ரநத கத�தர வணடயம வணடகக�ரச 
தம(டதடயனதடய ம�டடவணடயமத�ன. எவவளவ(�ரம 
ஏறற�ன�லம அசச மற�நதவ�ட�த உறத�யம சவம தக�ணட 
மரஙகள�ல உரவ�னத அநத ம�டடவணட. சர�ஷம�ன க�ர�யம 
மய�தலயம�ன இரஎரதகள, (ககம(�டடச நததகளககச தனற 
வரவதம ஊர�ன சததவகதள ஈட தயவத�கவம இரநதன. நலல 
க�ர�கக�த�ன தம(டதடகக. உலக�ல எதன ம�தம கரததச த�லலம 
வலலதமயம தம(டதடகக உணட. ந�ட சதநத�ரம த(றற தயத�தய 
அற�நத�ரநத அவர க�நத�ககப (�றக இநத�ய� தவளதளயர�டம 
(ற�ச(�கம எனற கரததக கண�பப கற� வநத�ர. க�நத�ஜ� இறநத 
ச(�னதத தம(டதட அற�நத�ரககவ�லதல. ஆத�மஙகலம இர 
நகரஙகளகக இதடசய இரநதத. க�ழகசக உளளத ர�தத�ரக�லத 
ததலநகர. சமறசக உளளத பர�ண க�லத ததலநகர. 

ர�தத�ரக�ல நகர (றற� ஙகப (�டல�லம பர�ணக�ல நகர (றற� 
மக�(�ரத க�க வததத�லம ந�ம அற�யல�ம. ஆக க�ல�ட(தடகள 

நடநத (�ததய�ல க�ர வரம க�லம வநதவ�டடத. 

ஆத�மஙகலததகக வநதத டல (ஸத�ன. வணடய�ன (�னன�ல கர� ச(�டட ஸட�ரடடங சக�ல 
சழறற�ப பறப(டம கர�வணடகள அபச(�தத�ன வழகதக�ழ�நத�ரநதன. 

(ஸஸ�ன மதல�வத வரதக தமமற� ஆடகள மதல�ன க�ல நதடகதள ம�ரட� அதடய தவததத. 
சவல�தய அழ�ததகதக�ணட ஓடய அவறதறத சதட ம�டடவர உழவரகள மண�ககணகக�ல தலவ 
தயயசவணட வநதத. தனத ம�டகள (ஸ ததததககப (ழகம வதர தம(டதட (ஸதஸ 
எத�ர�ய�கசவ (�வ�தத�ர. 

(�தததய ஒடட வ�டடன மன(�கக கடடல ச(�டட (டதத வநத ர�ம�ம� க�டகதகதய 
வ�டடககளசளசய தவததக தக�ணட�ர. ஆன�ல இரவ�ல (ஸ ஊரககள வரவ�லதல என(த 
சவறவ�ஷயம. ச(ரநத�ன வரததம ச(�ககம ந�தளகக ஒர மதறத�ன எனற ச(�தம ஊர த� 
சநரமம அதத எத�ர(�ரததக க�தத�ரப(த�கத சத�னற�யத. (ஸதஸக கணடவடன தம(டதட 
சகடட மதல சகளவ�, ‘‘இதககளள எரதகதள எஙஙன ந�றதத� வச�ரகக�ஙக?’’ என(சத. 
அரக�ல�ரநத தண(கர�மன டல எனற தணண�ய�ன மகததவததத எடததச த�லல�, அதன 
(யன(�டதடயம எடதத�யம(�ன�ர. தம(டதடகக மழதம வ�ளஙகவ�லதல. 

இநத வணட எப(டதத�ன ஓடதன (�ததடணம எனற ஆக�வ�டடத தம(டதடகக. 

இதறக�தடய�ல தன மகளத ஊர வதரககம க�ர�சலசய ச(�கல�ம எனற தயத�தயக சகளவ�ப(டட, 
சவலமம� க�ழவ� (ஸ ஏற�வ�டட�ள. மகள மலனர�ல�ரநத ஒடடனதத�ரம ச(�கம தடதத�லளள 
க�ரனர�ல வ�ழகதகப(டட இரகக�ற�ள. 

‘‘மலனரல இறஙக, அஙசக இரநத�ன� ஓடடனதத�ரமன ச(�டட ஒர க�ர வரம... வ��ர�ச�கக�டட 
அதல ஏற�கசக�. ‘க�ரனரல இறகக� வ�ட’ன க�ள�னரக�டடச த�னன�, அவன இறகக� வடடறவ�ன’’ 
எனற டககதடவ��கள�ல ததள�வ�க அவள�டம த�லல�யனப(ப(டடத. 

மலனர�ல அவள தர�ம( சநரம க�தத�ரநதம ஒடடனதத�ரம (ஸ வரசவய�லதல. அதறகள இவள 
(யண�தத ச(ரநசத த�ர�பரம ச(�ய த�ரம(�வ�டடத. 

கணடகடர, க�ழவ� (ஸஸZககக க�தத�ரகக�ற�ள என யக�தத, ‘‘ஏமம� எநத ஊர?’’ எனற�ர. ‘‘எநத 
ஊரககப ச(�கணம?’’ எனற அவர ததள�வ�கக சகடக�தத வ�தனய�க�வ�டடத. க�ழவ�, த�ன 
ஆத�மஙகலததகக�ர� என(தன�ல ‘‘ஆத�மஙகலம’’ எனற கற�வ�டட�ள. ‘‘அப(டனன� ஏற!’’ என 
கணடகடர த�னனதம (ஸஸ�ல ஏற� அமரநத�ள. (ஸ க�ளம(�யத. (யணத தடம தநடக க�ழவ�, 
‘ஐ...நமம மக ஊரககப ச(�ற வழ� நமம ஊரககப ச(�ற வழ�ய�டடசம இரகசக’ எனறம ‘இநத இடம 



ந�ல க�ல கடதட ம�த�ர�சய இரகசக... இநத ஊர க�தகசக�டதடய�டடசம இரகசக’ என 
வ�யநததக�ணசட இரநத�ள. வணட ஆத�மஙகலம வநத ந�னறச(�த ‘இத நமம ஊர�டடசம 
இரகசக’ என வ�யநத தக�ணடரநதவதள கணடகடர, ‘‘ஏமம� ஊர வநத�சச இறஙக’’ என 
இறகக�வ�டட�ர. இவவ�தம க�ரனர ச(�க இரநதவள ஆத�மஙகலசம வநததடநத, க�லமளள க�லம 
வதர கணடகடதரத த�டடக தக�ணடரநத�ள. ‘‘க�ள�னர�ம க�ள�னர... க�றககப படச க�ள�னர.’’ 

ச(ரநதத மனன�டட அநத வழ�ததடதத�ல தலவ�ககப த(றறவரகள என (ஸ ஓனர ந�ஙகல�க 
இரணட ச(தரச த�லலல�ம. ஒரவர தக�ளததப(�தளயம மண�யகக�ரர. அவரகக�க (ஸ (தத 
ந�ம�டதத�ல�ரநத மகக�ல மண� சநரம வதர அவர வ�டட மன த�னநசத�றம க�தத�ரநதத. (ஸதஸப 
(�ரததவ�டட கள�ககச தனற பறப(டட வரம ந�டகளம உணட. வ�டட வ�ல (டகக தநரஙக�சய 
(ஸ ந�றகம�தல�ல (ஸஸ�ல உதறசவ�ரகக அனன�ர இடபபகக சமல த�றநத த�ரசமன�ய�ய உலவம 
சக�லமகட மயஙகள�ல க�ணகக�தடககம. 

அவர (ஸ ஏறதகய�ல (ஸஸ�னள க�சக�சபப சகடகம\ கடடயம ச(�ல... ‘‘மண�ய�ரர வரற�ஙக... 
மண�ய�ரர வரற�ஙக’’! ச(ரநத வத� வ�யததத�சல� எனனசவ� அவர த�ர�பரம 
�தர�வததன(�தளயம க�ர�மப (ரப(�லதமநத த�லக� சக�ரடடல ந�தமம வ�லலஙகஙகள இரகக�ற 
ம�த�ர� தனத ச�ல�தத�டடததத அதமததக தக�ணட�ர. அவர வர�த ந�டகள�ல (ஸ ந�னற�ல 
அலலகதககள வநத, ‘‘ஐய� வரல’’ எனற தகவல கறவர. அநந�டகள�ல �ம�ய�லல�த ரதம ச(�ல 
(ஸ ஏம�றறததடன (யண�ககம. 

பகழத(றற இனதன�ர ஆ�ம�... ‘ஜப(ர’ எனறற�யப(டட அபதல ஜப(�ர. சமற(ட (ஸஸ�ன டதரவர. 
இவதர (�.ஏ. (டதத ஆத�மஙகலதத உலகந�தன தன கலவ� அற�வ�ன க�ரணம�க அதழககம த(யர 
ஜ�ஃ(ர. 

தத�ப(� அண�நத ஜப(�ரகக வணட ந�றகம�டதமலல�ம சதந�ர உ(ர�பப உணட. ச(ரநத 
ந�றததமளள எலல� இடஙகள�லம டககதடயம வநத�ரநதத அபச(�த. ஜப(�ர மமத�தத�ல டதய 
அவரககப பகடட வ�டவம இதளஞரகள தய�ர�ய இரநதனர. வ�ல�(ரகள�ன (�ர�ய ந�யகன�யத 
த�கழநத�ர. த(ணகள (லர அவரசமல ஏககமறற�ரநததம மறககவ�யல� உணதம எனறச(�தம ஜப(�ர 
தன கவரச�தயத தவறகளகக�கப (�ரசய�க�ககவ�லதல. ஜப(�ர ஆத�மஙகலதத�ல க�ழகக சந�கக�ய 
(யணதத�ல �ய�வகக�க இறஙக�ய அசதசநரம தம(டதட வணட ஏற� மனன�ட உடக�ரநத 
தக�ணட�ர. அவரகக அத லட�யப(யணம. (ஸ ஓடக�ற சடசமதததக கணட (�டததவ�டசவணடம. 
அவவளவத�ன இதறக�கசவ கரர வதர டகதகட எடததப ச(�ய வரத தய�ர�க�வ�டட�ர. 

ஸடயர�ஙதக உறறப (�ரததவ�டட மணமணதத�ர, ‘ஓ.... இதத�ன இநத வணடககக கய�ற ச(�ல 
இரகக.’ ஜப(�ர வணடசயற� சரடசயடடர சமல�ரநத தத�ப(�தய இடத தகய�ல எடததத ததலய�ல 
ம�டடக தக�ணசட வலத தகய�ல வணடதய ஸட�ரட தயத�ர. 

வணட �னனத�ர�பரம, க��ப(�தளயம, தம(�வ�ட, ஆனர ஆக�ய இடஙகள�ல ந�னற தனறத. 
ந�றததம வநதவடன வலத தகய�ல இஞ�தன அதணகக�ற அசத சநரம இடத தகய�ல தத�ப(�தய 
எடதத சரடசயடடர ம�த தவப(�ர ஜப(�ர. 

‘ம�டகளக க�ல�ல எததற ம�த�ர�தத�ன இநத ஆளம எனனசம� (ணற�ன. ஆன�, �டதட இலல�மச 
ம�ள�ககற�சனப(�... இவவளவ த(ர�ய வணடதய’ என மனதககள வ�யநத�ர தம(டதட. கரர 
தனற ஊர த�ரமபம வதர தம(டதடய�ன கணக�ண�பபத தத�டரநதத. தத�ப(� சரடசயடடர ம�த 
தவககப(டமச(�த இஞ�ன அதணவதம அத எடககப(டமச(�த இஞ�ன உறமவதம தலல�யம�க 
நடநத தக�ணடரநதன. 

தம(டதட, ஜப(�ர�ன இடத தகதயக கவன�தத சநரம வலத தகய�ன இயககதததக கவன�ககத 
தவற�ய�ரநத�ர. ஆத�மஙகலதத�ல தவறற� வ�ஞஞ�ன�தயப ச(�ல இறஙக�ய வணடகக�ர தம(டதட, 
ச(ரநத�ன இயககம (றற� அற�வ�ததத இப(டதத�ன. ‘‘மனன�ல வச�ரகக�ற தத�ப(�ல இரககட� 
வ�ஷயம. அத எடதத மனன�ட வச� வணட ந�னனடத. எடதத ததலல ம�டடன�கக வணட 
க�ளம(�டத.’’



ம�ன�ரம 

ஆத�மஙகலதத�ல இரவ ம�க ந�ளம�க உணரப(டடத. இரவ�லம 
(கல�லம சவரக சக�ழ�கள�ன ர�ஙக�ரமத�ன அசநகம�க 
(�னனண� இத. அசநக க�ர�மஙகள ச(�ல அதவம ம�தல 
மஙக�யதம இரடதடனம கடலககள அம�ழநதவ�டம. ஊரகசக 
ஒள�யடட (கவத�யமமன சக�ய�ல மனப ஒர தணம 
ததலவ�லகக மனன�ல ஒர தணம இரநதன. அதவ 
வ�ளககத தணகள. 

தலல�னத�ன வ�ளகககளகக எணதணய ஊறறவதம 
ஒள�யடடவதம. 

தகசரதக மஙகம கரககல�ல வநத அவறறககத த� 
த(�ரததவ�ன. சடர�கப(டடத கணண�டப த(டடகத த�னள 
ஒள�ரம. அநதக கணண�டக கணட சமசல தலலச தலல 
றசற வ�ர� வ�ஙகக�ற தவவக ம�கம. அதன சமற(ரப(�ல 
வ�ள�மப கடடய மகசக�ணத தகரஙகள த(�ரதத� மடய�ரகக, 
கம(�ய அதன சமலசத�றறதத�லம சமல�க தரப(�டதத 
தகரதத�ல�ன ப ஒனற கவ�ழககப (டடரககம. 

அநதப பவ�ன க�மப வ�னததத கற�தவதத ந�டடய(ட ஈடடக கரதமயடன இரககம. க�சழ வ�ளகக�ல 
சடர எர�நத�லம இரவ�ல ந�லதவ�ள�ய�ல த�ன அத தன இரபத(த ததர�வ�ககம. எனசறனம ஒரந�ள 
ந�லதவக கதத�க க�ழ�தத வ�டககடம எனற சத�றறததத அநதப பவ�ன க�மப க�டடக�றத. எடடட 
உயரமளள கலதணகள�ன ம�த அநத ஒள�பத(டடகள இரநதன. த�பத(�ரதத வத�ய�க இடபபயர 
இரமப ஏண�கள கலதசண�ட (�தணககப (டடரநதன. (கல தத�டஙக� (றதவகள அதணயம சநரம 
வதர ஏண�யம கம(மம கழநததகள�ன வ�தளய�டடல வ�கரப (ஙகவக�ததன. சடரகள கணததககக 
கணம பத�யதவத�ன. 

அனதறகக ததலவ�ல�ல ஒர ‘பத�ய ஒள�’ (றற�ப ச(சச வநதத. 

(ககததப த(ர�ய ஊர�ன �னனத�ர�பரம ச(�யவ�டட வநத�ரநத அயய�ககணண, பத�த�க வநத�ரநத 
‘கரணட’தட (ல(�ன ர(தத�ல கணடவ�டட வநத�ரநத�ர. அவர வயரகதள ‘எல�வ�ல ம�த�ர� 
இரககதப(�’ எனற வரண�தத�ர. 

‘‘உளளங தகயசச�ணட கறபபப த(�டட ஒணண. அதல ஆடடபபழகதக ம�த�ர� ஒணண 
ந�டடகக�டடரககத. அதக க�சழ தளளன� (ள�ரன எர�யத. பழகதகய சமல தளளன� அவ�ஞ�ரத. 
எனன ம�யசம�ப(�... கணண�டல படச கமமம�வ ம�த�ர� உரணதடய� இரககதப(� எர�யறத. 
அதககப ச(ர லய�டட�ம. தவக��ப (கல ம�த�ர� தவள�சமப(�.. கணண கசத!’’ 

அயய�ககணண வ�வர�தத வ�தம கணட ஒள�தவளளம (றற�ய கனவ�ல (லர ம�தநத�லம க�ர�யப (டக 
வ�டடவரகள இரணசட இரணட ச(ரத�ன. வரதர�ஜZம �வனக�தளயம. கரணட ஆ(�ஸ மலனர�ல 
இரநதத. இரவரம தனற ஆ(�ஸதரப (�ரதத�ரகள. 

ம�ன�ரம, ந�தடஙகம ம�ன சவகதத�ல (ரவ� வரவத�கவம வ�தரவ�ல ஆத�மஙகலததகசக கட ஆ(�சஸ 
வநதவ�டதமனறம அவர த�னன�ர. 

வ�தரவ�ல இரவர வ�டடககம ம�ன�ரம க�தடககம எனற கற� தட(��ட தத�தக வ�ஙக�க தக�ணட 
அனப(� தவதத�ர. ஒர வ�ரததககளள�கசவ கம(ம நடவதறகக கழ�சத�ணட ஆடகள வநதனர. 

வநத ஆடகளகக தணண�ர, கரப(டடக க�ப(�, ந�ர சம�ர, (�னகம என ஊரப த(ணகள உ(ர�ததனர. 
தம(டதடய�ன ம�டட வணடய�ல கம(ஙகள நதடகக ஒனற�க மலனர�ல�ரநத வநத சரநதன. 
கழ�கள�ல கம(ததத இறகக� ந�றதத ஊர�ர ஒதததழததமகட கரணடகக�ரரகள ம�க �ரமப(டடனர. 



கம(ததத ந�றதத�ய தகசய�ட ‘கரணட’ கசணன அநத வ�கததத ச�ரவ�ன ஆழதத�ல�ரநத 
தவள�ப(டதத�ன�ன. ‘வககததவனகக வ�தத�ய�ர சவல. ச(�ககததவனககப ச(�ல�ஸ சவல. 
கத�யததவனகக கரணட�(�ஸ சவல.’’ 

இரணட வ�டகளககம ம�ன�ர இதணபபத தநதவரகள கடதல�க ததலவ�ல�ல த(�தவ�ளகக 
ஒனறககம கம(ம ந�றவ� கதனகன தக�டததனர. 

தலல�ன�ன ஒள�சயறறம சவதல (ற�ச(�னத அபச(�த இரநதத�ன. 

மநததய ஒள�யன எனக�ற அடப(தடய�ல தலல�ன�டம பதவ�ளகக (றற�ய வ�ளககததத 
எத�ர(�ரததனர. ‘‘சமல ததர�யறத கம(� இலல�ஙக. அத கழ�ய�. நமகக தமய�ன ஆ(�ஸZ 
உடமதலபச(டதடத�னஙகசள. அஙக�ரநத எணதணய ஊதத�வ�டரவ�ஙக. அத இஙக வநத எர�யத 
(�ரஙக. த�ர�யக தக�ளததறதககப (த�ல�தசதன சசதப ச(�டறத’’ எனற தலல�ன கற�யதம, 
த(�நதன நம(�வ�டட�ன. 

அநத ர�தத�ர�சய ஆளரவம ஒயநதத� எனற (�ரததவ�டட ஒர கணட�தவ இடப(�ல வர�சல 
ச(�டடக கடடகதக�ணட ரம(தததயம எடததக தக�ணட கம(தத�ன ம�த ஏறத ததலப(டட�ன 
த(�நதன. 

நலலசவதளய�க ந�ர�யண�ம� அஙசக வநத தடதத�டதக�ணட�ர. அவர ‘கரணட’ (றற� அற�நதவர. 
மறந�ள ‘கரணட’ கசணன�டம, ‘‘இத (�ரப(�! மதலல ந� (�ககற ஆளகக�டடதவலல�ம கரணதடப 
(தத� த�லல� தவககணம. தவடடய� �கத த�ர�யற�ஙக’’ எனற சகடடகதக�ணட�ர. 

கசணன அடதத ம�ன�ரதத�ன ஆதளத தகக�யடககம ‘(வர’ (றற� (�ரஙகம (ணண 
ஆரம(�ததவ�டட�ன. வ�டகளகக ம�ன�ரம வ�ஙக�ய இரவ�டடப த(ணகளககம வரக�றவரகளகக 
க�(� தவதத தரவத த(ர�ய சவதலய�க� வ�டடத. க�(� தவப(தகட இரணட�வத சவதலத�ன. 
மதல சவதல சவ�டசகதளப ச(�டடக க�டடவத. வ�ளகககள எர�ந ததணவததயம அதணநததர� 
வததயம கணட மககள ‘இத எப(ட? இத எப(ட!’ என மனம�ர வ�யநதனர. 

�வனக�தளயம வரத�ஜZ வம கரணட வ�ஙக�யதம, ‘ஆஹ�, நமம (வசகக இழகக�சச’ என ஊர 
மண�ய�ரரம கணககப(�ளதளயம உடசன கரணட�(�ஸZ ச(�யப (ணம கடடவ�டட வநதனர. 

ம�ன�ர உ(சய�கரகள இரவர�ல வரதர�ஜZ ம�ன�ரதததச �ககனம�கப பழஙக�ன�ர. �வன க�தள 
வ�டடல நடநதத தஷ(�ரசய�கம. அஙசக இர(தத� ந�ல மண�தத�ய�லமம கல(லபகளம எர�நத 
வநதன. 

வரதர�ஜZ ஒர தவவ�யக க�ழதம த�ர�பரம நததககச தனறவ�டட அக�லதத�ல வ�ட த�ரம(�ன�ர. 
இரவ ஒர மண�கக �வன க�தள வ�டடல தஜகஜசஜ�த�ய�ய வ�ளகதகர�யக கணட வ�டடனள 
எடடப (�ரதத�ர. 

வ�ட ஆழநத தய�ல�ல இரநதத. கததவத தடடவம வ�ழ�ததகதக�ணட �வனக�தள சகளவ�யடன 
த�றநத�ர. 

‘‘எனனணசண, இநத சநரததல?’’ 

‘‘வ�சட த�பபடச ம�த�ர� தலட எர�யசத, அத�ன எனனன (�ரததடடப ச(�கல�மன வநசதன!’’ 

இதறக �வனக�தள த�னன (த�ல வரதர�ஜZதவ மரசதயதடய தவககவ�லதல. என�னம ஒர 
கணம�வத மசத ந�றதத�யத. ‘‘அத ஏணசண சகககற�ஙக. என வ�டடகக�ர�கக இப(லல�ம தலட 
தவள�சம இலதலன� தககம வ�ரத�லல’’ 

‘‘அத ர�ப(�, இதகதகலல�ம ய�ர க�ச கடடறத?’’ 



‘‘க��? அத�ன மத அனன�கசக ந�ஙகளம ந�னம கரணட�(�ஸல கடடடடமல?’’ 

‘‘ணட�ள�! அனன�ககக கடடனத தட(�ஸ�ட. இன�சமப(டட நமம எர�கக�ற அளவ (�தத, 
ம��ம�ம (ணம கடடணம. (�ல வரம (�ரததகசக�.’’ 

வரதர�ஜZ த�லல� மடதத மறகணம இரவரம இரள�ல ந�னறனர. �வனக�தள வ�தரநத தனற 
சவ�டத அதணதத சவகம ம�ன�ர சவகததகக எளளளவம கதறவ�லல�தசத. அதன(�றக ம�தலய�ல 
�றதசநரம மடடம மஙக�ய (லப ஒனற �வனக�தள வ�டடல எர�வதத ஊர (�ரததத. 

அநத ஒறதற வ�ளகக, (லத(க கணட(�டததவதர (�ர�டடவத ச(�லவம ம�ன�ரதததக 
கணட(�டததவதர ஏளனம தயவத ச(�லவம தவகந�ள எர�நதத. 

�ன�ம�

அஙகப( மதல�ய�ர �ன�ம� தக�டடதக கடடப ச(�க�ற�ர எனற 
தயத� ஆத�மஙகலததத ஆடடவ�ததத. 

‘‘நமமரககக தக�டட�ய வரத�ம�!’’ எனற ச(சச ஆரம(�தததம 
ந�ம�ட அதடவ�ல, அதனம�த கற(தனகள பககத தத�டஙக�ன. 

‘‘நடகக�றவஙக எலல�ரம ஒர �னனப த(�டடககளள�ற உடக�ரநத 
வரவ�ஙக!’’ எனற தலலப(ன�ல த�லலப(டடத. நததகக�டடல 
தக�டடதககக அஸத�வ�ரம (ற�தத சவதலய�க�க 
தக�ணடரநதச(�த, ஆத�மஙகலம மடடமலல�த அலரகள�ல�ரநதம 
ஆடகள அதத சவடகதக (�ரகக வநதவணணம�ரநதனர. 

�னன த�ர�பரததகசக�, மலனரகசக� தக�டடதக வரவதறகச 
றற மனனசம ஆத�மஙகலததககக தக�டடதக வநதத 
ஆசர�யமத�ன. 

ஆத�மஙகலதத�ல த�தரய�டப(டட த�தரப(ட வர�தயம ஆசர�யததத 
அத�கர�கக�றசத தவ�ர, கதறககவ�லதல! மதல ஆற (டஙகள 
இவவணணம | கறபப|தவளதளய�ல அஙக த�தரய�டப(டடன. 

1.ம�ஸ�யமம� 2.மசன�கர� 3.மரமசய�க� 

4.சதவத�ஸ 5.�வகவ� 6.மதலககளளன 

தளநதர�ம(�தக த�தரயரஙகம தத�டஙக ஒரவ�ரம மனனத�கச தம(டதடய�ன ம�டடவணட 
இர(ககமம (டதத�ன ச(�ஸடதரத தடட கடட ஒடடகதக�ணட, உளசள உடக�ரநத தமககம 
அடததகதக�ணட ஊர ஊர�கப ச(�ய வநதத. ‘இரவகள�ல மடடம இர க�ட�கள’ என 
அற�வ�ககப(டடத. ச(�ஸடரகள த�ர� பரதத�ல அச�க� வநதன. 

த�தரய�டப(டவத�கச த�னன ந�ளனற க�தலய�ல�ரநசத (ககதத ஊரகள�ன ம�டடவணட வரவ 
தத�டஙக�வ�டடத. ம�டடச �ணதத�ன தவப(ம�ன உரதத�ன மணம நததகக�டடல (ரவ�யத. ம�க 
வ�தரவ�ல அநத தமத�னப (ரபப, ‘அதத�கசக�மத( ம�டடத த�வண�’தய ந�தனவ(டதத ஆரம(�ததத. 

மதல க�ட�ய�னச(�த த�தரதயப (�ரகக�மல, ஆ(சரடடர ரதமப (�ரதத அமரநதவரகள இரணட 
ச(ர. பதர�தஜகடர ரம�ல�ரநத க�ளம(�வரம பதகதய மடடம தர��தத, வனதததச 
தவ�மடததவரகள மதலச�ம�யம ம�ன�ட�சநதரமமத�ன. 



மதலச�ம� எள�ய ஆள என(த�ல, அரக�ல உளளவரகள ததலதயத ததலதயத தடடப (�ரதத�ரகள. 
அவன ம�யவ�லதல என வ�டடவ�டட, (டம (�ரகக ஆரம(�ததனர. 

ம�ன�ட�சநதரம மர�ய�ததப (டடவர. பர�ண இத�க�ஙகள�ல கலவ�, சகளவ� உணட. �ஸத�ர 
க�ர�யஙகளகக வ�ய�கக�ய�னமம த�லல வலலவர. அவதர ய�ரம ததலய�ல தடடவ�லதல! 

மதல (�கம மடநத தக�டடதக ய�ல வ�ளகக எர�நதச(�த, ‘‘யப(� மதலச�ம�... (டம (�ரககணமன�, 
இப(டத த�ரம(� உடக�ரணமப(�!’’ எனற த�னனதம ஒபபக தக�ணட�ன. 

ம�ன�ட�சநதரதத�டம அரக�ல அமரநத�ரநத சவலச�ம� தண�நத கரல�ல, ‘‘ஏஙக... க�ட� மனன�ல 
நடககத! ந�ஙக அப(டத த�ரம(� உடக�ரநத�ரகக�ஙகசள?’’ என வ�னவ�ன�ர. 

ஒசரதய�ர வ�ந�ட மடடம ஏம�றறம ம�னன�ய மகதத�ன (�வததத உடசன ம�றற�கதக�ணட, 
ம�ன�ட�சநதரம இப(டச த�னன�ர: 

‘‘ஹZம... எனகக அத ததர�ய�மல� இரகக? உஙகளகக எலல�மத�ன அப(டப (�ரககணமன அவ�யம. 
ந�ன மலததல இரநசத மழதயம உணரநதடசவன!’’ 

இநதப (த�ல (�ர�தத� அதடநதத. ம�ன�ட�சநதரன�ர ‘சகடட’ மதலம கதட�யம�ன (டம 
‘ம�ஸ�யமம�’த�ன. (�னன�ள�ல அவர �ம�ய�ர�ன�ர! 

‘ம�ஸ�யமம�’ ஓட மடவதறகள ஆ(சரடடர ஆறமகம, இதளஞரகதள நண(ரகள�கப த(றறப (கல 
ச(�கக ஆரம(�தத�ன. 

ஆறமகதத�ன (கலகள, ததலயர ஆறறப(டதகய�ல �தமககரசவலம மறறம ந�ணல பதரகள�தடசய 
�ர�யமம சக�ழ�ககற�யம�க மணநதன. ரகக�ன க�யதத�ல, ஆ(சரடடர சக(�னககள நதழயம 
உர�தமதயயம ந�னதகநத ச(ர த(றற�ரநதனர! 

‘மரமசய�க�’ (டம ஓட ஆரம(�தத இர(த�வத ந�ம�டதத�ல, ஃ(�ல�ம அறநத ச(�யவ�டடத! அத 
ததர�ய�மல, ஆறமகமம நண(ரகளம சவர�ல �யநத, ச(�தத மயககம த�ர�த அவஸததய�கத 
தவதளதய வ�ழஙக�ன சக�ழ� ம�த�ர� மசச வ�டடகதக�ணடரநதனர. தக�டடதகய�ல வ��ல அனல 
(றநதத. 

ஆறமகம, ‘‘ர�மசநத�ரன தலவ�கதகப (�ரதத�ய�? எனன�கக�ரநத�லம இவன த(ர�ய ஆள� 
வரவ�ன!’’ எனற நண(ர கள�டம த�லல�க தக�ண டரநத�ன. ர�கக கரல த�ள�மல ம�சனஜர, 
ஆ(சரடடர அதறககள நதழநத�ர. 

அஙசக ஆறமகமம க�ககளம க�டநத த�ரகசக�லதததயம (�ரதத�ர. ர�மசநத�ரதன (எம.ஜ�.ஆர) 
அதரமண� சநரம மடகக� தவதத�ரநத ஆறமகம சவதல ந�ககம தயயப(டட�ன. 

அடதத (டததத ஓடட, தக�டமடய�ல�ரநத மகசடஸவரன எனற த(யன வநத�ன. அதவதர 
எட(�டய�க ந�னற தத�ழ�ல கறறக தக�ணடரநதவன. கடப(ழககம இலல�த அநதப பத 
ஆ(சரடடர�ன வ�ழகதக, ‘சதவத�ஸ’ (டத த�ல�ரநத தத�டஙக�யத. 

‘மக�சதவ�’ (டதததப (�ரப(தறகச �னசற�ர(�தளயம தவஙகட�ல(த�, க�ள�(�தளயம 
ந�லசசவ�னத�ர கநத�ம�தயயம கடடகதக�ணட ஆத�மஙகலததகக வநத�ரநத�ர. கநத�ம�, ஊரப 
(ஞ�யததத ததலவர. எடடக கலல வ�டதடற�யம பஜ(லம. கணதணத�ர�ல அந�ய�யம அவரககக 
க�ணச க�ய�த. தகததடயம நதர ததலயம�க ஆஜ�ன(�க. கனகம(�ரர. அவரகக ‘மக�சதவ�’த�ன 
மதல (டம. 

�டட வ�ஙக�கதக�ணடதம சநர�கத ததர டகதகட ஏர�ய�, ‘த�’ எனற எழத� (கதகடடல தணண�ரம 
மணணம தவதத இடம ய�வம த�ணடத த�தரகக அரக�ல ச(�ய ந�னறதக�ணட, ‘‘சர எஙகட�?’’ 
எனற கதத�ன�ர. 



க�ட� தவற�மல ஓ�ய�ல (டம (�ரககம ‘கரணட’ கசணன அரக�ல தனற, ‘‘ஐய�... இததலல�ம 
ஏதழ(�தழஙக உடக�ரநத (�ரகக�ற இடம. (�ரஙகயய�... எச� தப(�, மணண கடட, மதத�ரமகட 
அடசச தவச�ரப(�ஙகயய�... சர டகதகடத�சன வ�ஙகன�ஙக! (�னன�ல ச(�ய உடக�ரஙகயய�...’’ 
எனப (ண�வ�கச த�லலவம ம�த�னம�ன�ர. 

‘‘அதகக�லசல தம(�... ந�ன (�ல�ம(� ந�டகததல இரநத சநதர�ம(� ந�டகம வதரககம (�ரததவன. 
எலல�தததயம மதல வர�தய�ல உடக�ரநத (�ரததவன. எஙக ஊரகக சநதர� தட நடகக வநதப(, 
ஆரசம�ன�யப த(டடகக�ரன க�டடசவ உடக�ரநத�ரகசகன!’’ எனற த�லல�கதக�ணசட ந�றக�ல� 
(ககம ச(�ன�ர. 

த(ஞசகக அபபறம வரம மதல வர�தய�சலசய த�னம அமரநத, தவஙக�டடதவயம அமரதவதத�ர. 
தவஙகட�லததககக க�ல� தத�றற�கதக�ணடத. 

(டம தத�டஙக�, ஓர�ர க�ட�கள கடநததம கநத�ம� சகடட சகளவ�: ‘‘ஏயய�... இவனஙகளல 
ஒரததனககசம கலரல தண�மண� க�தடய�த�?’’ என(தத�ன. 

அவதர �ன�ம�வகக அதழதத வநத�ரநத தவஙகட�ல(த�, (டடணததகதகலல�ம ச(�ய �ன�ம� 
(டஙகதள (�ரததவ�டடவநத, ஊரககள அததப(றற� மண�ககணகக�ல மறறவரகள�டம �ல�க�ப(வர. 

அவர, ‘‘இததலல�ம கலரல ததர�யக தக�ஞ க�லம ஆகம!’’ எனற கநத�ம�கக (த�ல தக�டதத�ரர. 

(�றக, கநத�ம� (டதத�ல மழக�வ�டட�ர! ‘மழகதல’ எனற�ல அப(டதய�ர மழகல! உணரச� 
தவளளம ததலககசமல �ண, மழம எலல�ம த�ணட, (தன உயரம ச(�யவ�டடத! 

எம.ஜ�.ஆரம (�.எஸ.வ�ரப(�வம த(�ரதம கடடம வநதத. கநத�ம� எழநத ந�னற கசல ச(�டட�ர: 
‘‘ஏய... அடசசகக�த�ஙகப(�... ந�றததஙக!’’ 

‘‘ஏணட�... ந�சன த�லசறன, சகடக ம�டடஙகள�?’’ 

ணதட ந�டததத. கநத�ம�ய�ன தகதய தவஙகட�ல(த� (றற�ன�ர. அததத தடடவ�டடவ�டட, 
ஜனககடடததத ஊடறததகதக�ணட த�வ�த த�தரயரசக (�யநத�ர கநத�ம�. 

எம.ஜ�.ஆரககம எத�ர�ககம இதடய�ல தகததடய�ல ஒர ச(�ட ச(�டட�ர. த�தர க�ழ�நதத. த�சயடடர 
கழம(�யத. மசசவ�ஙக கநத�ம� ந�னறச(�த, (டம ந�றததப(டடத. கநத�ம� ‘மக�சதவ� க�லதத�லம 
ந�கழ க�லதத�லம�க’ என ஒசர சநரதத�ல வ�ழநத தக�ணடரநத�ர. ஆ(சரடடர, வ�டசசமன, 
ம�சனஜர, தவஙகட�ல(த�, ‘கரணட’ கசணன மறறம (லர கநத�ம�ய�ன அரக�ல தனறனர. 

கநத�ம� பனனதகயடன தன நண(தரப (�ரததப த(ரம�தததடன த�னன�ர: ‘‘தரணட ச(�ட 
ச(�டடதம (யலக ச(�ன இடசம ததர�யசல... (�ரதத�ய�?’’ 

கநத�ம�தய தமதவ�க அதணதத, தமளளப ச(�கதக�ணசட தக�டடதககக தவள�சய வநத�ர 
தவஙகட�ல(த�. 

ம�சனஜர, ‘கரணட’ கசணன�டம சகடடகதக�ணட�ர: ‘‘தவளதள நல ஒர கணட சவணம... கடசவ, 
சதல ததகக�ற ஊ�யம சவணம!’’ 

பர�தன ந�தனவ(டததம வடவடன, ததயல ச(�டப(டட த�தர தக�ஞ ந�டகள ஆத�மஙகலதத�ல 
ந�டததத. (�றக, றறத தரஙகடய த�தர வ�ஙகப(டடத. 

த�தரகள ம�ற�கதக�ணசட இரநத�லம, த�தரதய ந�ஜதமன நமபக�றவரகள எபச(�தம இரகக�ற�ரகள 
| த�தரகக உளசளயம தவள�சயயம! 

சம�டட�ர த(க 



ஆலஙகடட மதழ த(யவத ச(�லசவ�, அம�ல மதழ த(யவத 
ச(�லசவ� மனனற�வ�ப(�லல�மல �லவறற�ன வரதககளம 
நடநசதற�வ�டக�னறன. ஆத�மஙகலதத�ல சம�டட�ர த(க நதழநதத 
அப(டதத�ன. 

ஓர ஆஜ�ன(�கவ�ன ஆ�ம� அதத ஓடட வநத�ர. எஙக�ரநத 
வரக�ற�ர, எஙசக ச(�க�ற�ர என எதவம ததர�யவ�லதல. 
தத�டவ�னதததப த(�ததக தக�ணட தவள�வநத, அதன மறகதரதயக 
க�ழ�ததகதக�ணட மதறயப ச(�க�றவர ச(�லக க�ட�யள�தத�ர. 

ஊசர அயரவ�ன மநததத�ல இரநத மதத�ய�ன சவதள. ‘தடததடததட’ 
என த(ரம ஓத. 

ட கதடய�ல அமரநத�ரநத க�டட எழநத மசதடதத வணணம எடடப 
(�ரதத�ர. த(கக�ன வரதகதயக கணட �தலசய�ரம த(�னன�ம� 
ச(�டட தவதத�ரநத தவகசக�ல (டப(�னள ஓடபச(�ய ஒணடன�ர. 
க�டடவகக மனனசர ஓர உரவம மச�தறததக தக�ணட 
உடக�ரநத�ரநதத. அத சக�தண வ�டட ம�ண�ககம. இரவரம த�தகபபடன ஒரவதர ஒரவர 
(�ரததகதக�ணட, (�றக இடயடன கடய கறபப ம�னனல கடநத ச(�யவ�டடத. 

ம�ண�ககம, ‘‘இததனனட�த?’’ எனற�ர. 

‘‘ததர�யல, இத ஏசத� எரதமககம (னன�ககம த(�றநதத ம�த�ர� இரககத. ஆன�, அதல ஒர ஆள 
உடக�நத அதததன சவகம ச(�ற�சன.’’ 

இரவரம ட கதடகக வநதச(�த அஙகளசள�ர இரவதரயம (ர�க�ததச �ர�தத�லம அவரகள 
மகதத�லம த�க�லம வ�யபபம வ�ரவ�ய�ரநதன. த(க ஆ�ம� இரணட தடதவ கடநத ச(�னச(�த அவர 
‘கணடடம ரதத�ன�ம�’ என(த தயத�ய�க�த ததர�நத வ�டடத. தக�ஞம (யம ததள�நத�லம 
சவசர�ரசம� சவல�சய�ரசம� ஒணடந�னற வழ�வ�டடனர. 

ரதத�ன�ம� ஊரகக சமகக�ல ஒர ந�ம�டம வணடதய ந�றதத� ‘உச�’ ச(�யவ�டட மற(ட த(கதக 
ஸட�ரட தயத ச(�வததப (�ரததவ�டட க�ததமதத, தனத மடதவ ட கதடய�ல ததர�வ�தத�ர. 

‘‘அத எசத� ம�ரகநத�னப(�. கமமன இரககத. அதல ஏற� உகக�நத ஒர உதத கடககற�ம (�ர... 
அதத த�ஙக மடய�மதத�ன ‘(ட(ட�’ன க�ளம(� ஓடத. வல�த�ஙக�ம ஓடய�ற அதம மனன�ட ந�ம 
ந�னனமன தவ... தத�தலஞச�ம... தவற� த�ஙக�த கழதத எனன தயயமன ய�ரககத ததர�யம? 
கவனம� தவலக� ந�னனககணமப(�. ஆன�, எனகக ஒசர ஒர நசதகமத�ன. இத தவகசக�தலத 
த�ஙகத� சவற ஏத�ச�யம�ன ததர�யணம!’’ 

(ககம (�டடலளள க�ர�மஙகளககம நகரஙகளககம ஒவதவ�னற�க த(கககள வர ஆரம(�கக, 
தமளளதமளள த(க ஆத�மஙகலதத�ல (ர�சயம�க� வநதத. அத ஒர த�ன�யஙக�த�ன என(த 
உறத�ப(டடச(�த க�ததமதத அதனவதரயம மநத�கதக�ணட அதறக ‘டக சம�டட�ர’ எனற த(யர 
தவதத�ர. ஊரகக�ரரகள த(கதகத தத�டடற�ய வழ�வதக தயதவர, மலனரகக�ரர�ன 
கத�ரசவலத�ன. அடககட ஆத�மஙகலம வரவ�ர. மரகன ட கதடய�ல ஸட�ணதடப ச(�டட த(கதக 
ந�றதத�யதம, ‘‘இநத வணடய வசசச ம�ள�ககறத தம�தணய�ன சவதலப(�’’ எனற தடநத 
தக�ணடத�ன த(ஞ�ல உடக�ரவ�ர. 

ஆன�ல, அப(ட அலததகதக�ளவதன (�னனண�ய�ல 350 க�ய(�க தக(��டட கரவம வழ�நத 
தக�ணடரப(தத வ�வரம�னவரகள உணரமடயம. 

சதந�ர உளசள இறஙகமச(�த, த(ககம த�னம ம(நதப(டட கததகதள எடததவ�டவ�ர. 

‘‘தடண�மரதத� எஸ.ஐ-யசவ த(க (நதயததல தஜய�சசன. மததரல ஒர த(�ணணக�டட 



ஙக�ல�யப படஙக�கக�டட ஒரததன ஓடன�ன. வ�யகக�ல வரபத(லல�ம வணடய�லசய தரதத�பச(�ய 
படசசனலல...’’ என(த ச(�ல ஒர மணடல க�லம க�றற�ல அதலக�ற ம�த�ர� தயத�கள த�லவ�ர. 

அவரத கறறககளகக மறபபம க�தடய�த, �ட�களம க�தடய�த. கத�ரசவல ஒர தடதவ வணடதய 
ந�றதத�ய�ரநதச(�த க�ததமததவ�ன ஏழ வயத மகன தநத�லசவல ஆதய�ய ஹ�ரதன அழதத�ப 
(�ரதத�ன. அத ‘வ�ய...’ எனற தத�டரநத அலற�யத. அவன அத�ரச�ய�க� அஙசகசய ந�னற அழ 
ஆரம(�தத�ன. கத�ரசவல த(க அரக�ல வநத (லரக மயற�கள தயத ஹ�ரதன ந�றதத�ன�ர. அநதப 
பளள�ய�ல அவரத தமகக�ன�க வ�ழகதக தத�டஙக� வ�டடத. மலனர�ன மதல டவ�லர தமகக�ன�க 
அவரத�ன எனற�க�பச(�ய தத�ழ�ல�லம மனசனற�ன�ர. 

கத�ரசவல�ன த(கககக மனன�ல த(ர�ய வ�டட கத�தரவணட மவச இழநத தக�ணடரநதத. 
கத�ரசவல�ன த(க க�ரணம�க த(ர�ய வ�டடகக�ரர�ன இர(தத� ந�ல வயத மகன நதர எனக�ற 
நத�ரசகரன வ�டதட வ�டட ஓடபச(�க சவணட வநதத, ஆத வ�த�தத வ�த�த�ன. நதர த(க 
வ�ஙக�த தரசத�லல�க சகடட தநததய�ர மறககவம, ஊதர வ�டடக சக�(�ததக தக�ணட ச(�ன�ன. 

ச(�னவன களளகக�ள�(�தளயத த�லளள அதததய�ன வ�டடககச தனற�ன. அதததயம அவனகக�க 
த(கதக வ�தல ச( உடன(�றப(�டம தணடன�ள. தஙதக த�னனதறக�க சக�ர�கதகதய 
ஏறறகதக�ணட ‘த(ர�ய வ�ட’ ஒர ந�(நததன வ�த�தத�ர. 

‘‘வ�ஙக�த தரறதப (தத� ஒணணம�லலமம�. வ�ஙக�ச சமம� வச�ரககற ம�த�ர� ஆய�டககட�த. அவதன 
கரர (ழன�சவலக�டட அனப(சறன. அவனக�டட த(க இரககலல. இவன ஓடடப (ழகடடம. உடசன 
வ�ஙக�த தநதடசறன.’’ 

கரர தனற ஒரவ�ரம கழ�தத மணதடதயத தவ�ர மதத (ககதமலல�ம �ர�யபப வ�ஙக�கதக�ணட 
ஊர த�ரம(�ன�ன. அவன�ல த(க ஓடடக கறறகதக�ளள மடயவ�லதல. ஆன�ல, ஊர�ல அவன 
உலவவ�டட த(க கனவ வ�ண ச(�கவ�லதல. ஊரககள �லர த(க வ�ஙகவதத தஙகள வ�ழகதக 
லட�யம�கக�கதக�ணட த�ர�நதனர. சக�யமததர�ல கலலர� (டததக தக�ணடரநத உலகந�தன 
(டபப மடநத ஊரககத த�ரம(�யசத த(கக�லத�ன. 

‘(ர�டதககப (ணம கடடணம’ எனற த�லல�சய த(க வ�ஙகக க�த ம�சப(டதத�னவன 
உலகந�தன. த(யரகக மனன�லம (�னன�லம இரணடரணட ஆஙக�ல எழததகள வரவத ம�த�ர� 
தகதயழதத�ட ஆரம(�தத�ன. ‘A.M. உலகந�தன B.A.’ 

த(கக�ல தனககப (�னன�ல இரணட ஆடகள எப(வம அமரம(ட ஏற(�ட தயத தக�ணட�ன. அத 
அவனத மயற�கள இனற�சய எள�த�க அதமநததத�ன. 

சவல கடடகள, க(�டபச(�டடகள, கரக�டடஙகள எனப (ல இடஙகளகக வணட தனற 
வநத�லம அவனத கலய�ணம வதரஅத த(ண வ�தனதய நகரநத�ரககவ�லதல என(த தன� 
நறதயத�. 

கலலக கடடல வய�ள�கள உடக�நத ச(�க தக�ணட இரநத�ரகள. 

அபச(�த ஏசத� ஒர தவள�யர த(க கடநத ச(�னத. உடசன ஆல�ப(�தளயதத அயயன 
ஆரம(�தத வ�டட�ர. 

‘‘ந�தனலல�ம அநதக க�லததலசய இததயலல�ம ஓடடப (�ததடசடன. ஒர தவளதளகக�ரன இதத 
எஙக ஊரககக தக�ணட வநத�ரநத�ன. அவன இலல�த சநரம எடதத மறககசனன (�ர... ரரன 
கணணமட மழ�கக�றதககளள �லரப(டட ச(�யடட வநதடசடன. ஊரகக�டட வரறப( 
உழநதடடனப(�. இதப(�ர, அப( ஆனதசத இநதத தழமப’’ எனற வலத க�ல கத�தரச ததயரசக 
தடவ�க க�டடன�ர. 

அதனததக க�ழவரகளம மறச(சசப ச(�மல அவரத கறதற ஒபபக தக�ணட�ரகள. மஞள 
க�ம�தலகக�க தவதத சட அவரத இர க�லகள�லம (�தற வடவத தழம(�ய இரககம.ஆன�ல, 



ஆல�ப(�தளயதத அயயன�ன தத�லதல எனனதவனற�ல இநத �கக கதததயக கறமச(�த ஒர 
தடதவ வலதக�தலயம அடதத தடதவ இடத க�தலயம ம�றற� ம�றற�க க�டடவதத�ன. 

தக�ஞ சநரதத�ல வ�ய�ல �கதரட தவதத உலகந�தன�ன த(க, அநத இடதததக கடநத ச(�னத. 
மதத�ம�ய�டம ஒர த(ர�ச, ‘‘வ�ர�ச ச(�ற�பல இரககசத?’’ எனற பனனதகசய�ட த�லல� 
மடககவம, மதத�ம� (த�லள�தத�ர- 

‘‘ம... கஷடப(டடச ம(�த�சத. சமலயம க�ழயம த(�தகய�ப ச(�வத.’’ 

அததத தத�டரநத அநத இடதததக கடநதத... ‘தட�டக, தட�டக’ என நதரவ�ன கத�தர வணட! 

ஒர த(�ரதள உதசத�தத மதன மதறய�கச �நத�கக�றவரகளகக அத �தத�கக�மலம ச(�கக 
கடதமன அநதக கத�தரக களம(டகள த�லல�க தக�ணடரநதன.

த(�ல�(�ச 

ம�தய�சலசய ‘ம�ல�டடர�’ எனப த(யதரடதத�ரநத சநம�ந�தன�டம 
தனற த(�நதன சகடட�ன. 

‘‘ஏனஙக! இநதத த(�ல�(�சன ஒணண வநத�ரககசத. எனனசம� 
த(�லஙகற�ஙகசள எனனஙக அத?’’ 

‘‘அத�... ந� இஙசக இரநதக�டசட ய�ரக�டட சவணண�லம தகவல சத� 
த�லல�ககல�ம.’’ 

‘‘அப(டய�...! எநதஙகச�கக ஒணண த�லலணசம.’’ 

‘‘எஙகட வ�’’ எனற த(�நததன எலதல இடட�ர�கக அதழததச 
தனற�ன சநம�ந�தன. 

‘‘எனன த�லலணம த�லல?’’ எனற சநம� சகடடதம த(�நதன த�னன�ன. 

‘‘தஙகச�! நமம சக�டடககதர ஆதத� பணண�யததல நலல� இரப(�ன தநனககசறன. உக�த� 
சந�ம(�கக� பளதளகதளயம கடடகக�டட கடட�யம வநத சநதர.’’ 

த(�நதன�ன தயத�தய சநம�ந�தன மணல�ல எழத�வ�டட, ‘‘இநத எழதத ஒணணவ�ட�ம அளள� 
தணடல மடஞசகக’’ எனற�ன. 

த(�நதன மணதல ஒர கம�ய�க தணடல மடநத தக�ணட�ன. ‘‘ர�. ர�தத�ர� எலல�ரந தஙகவடட 
இநதத தணட அவதத, மணதண த(�ல�(�ச �வபபப த(�டட இரககத (�தத�ய�... அதககளள 
தக�டடபபடணம, எனன?’’ 

(டடபபச�கள உறஙகம நட ஜ�மதத�ல அனற ச(�ஸட (�கஸZகக மண தநசவதயம நடநதத. அநத 
இரவ�ல அநதச �வநத ல�ஙகம, �வல�ஙகம�கசவ க�ட�யள�ததத. க�தலய�ல ச(�ஸடசமன 
ச(ச�மதத த�டடகதக�ணசட மணதணக கடடத தளள�ன�ர. 

த(�நதன�ன தஙதக யக�த�ப (ணடதககக த�ன�க வநத சரநதச(�த, அவன ந�தனததக 
தக�ணட�ன- ‘த(�ல சவல தயயத.’ 

�னனத�ர�பரதத�ல�ரநத ஒர க�தளதயப (�ர�ததப (த�யன ச(�டட, அநதக க�தள அஞலகததத 
ஆத�மஙகலதத�ல தத�டஙக�ய�ரநத�ரகள. ச(�ஸட ம�ஸடர�க ந�யமனம ஆகமச(�த தவறம கபப�ம� 
ய�க இரநதவர, மறந�சள ‘ஏ.எஸ.சக.’ எனற ஆக� வ�டட�ர. அநத இன�ஷ�ய ல�ன மகததவததத 



அஞலததறசய அற�யம. 

மனத(லல�ம த(�லத( தக�ணட ச(�சவ�ர ஆளயர ஈடடதயக தகய�ல (�டததகதக�ணட தகச 
ஓடடம ஓடனர. ஈடடய�ன கழதத�ல கஞம ச(�ல லஙதககள க�ணக�ணததன. 

த(�லகள�ன எதடதயவ�ட எபச(�தம கடதல�கசவ �ககப த(ய�ன எதட இரககம. அததச 
சமநதவரகள கமத(ன�ய�ர�ன ஆட�கக�லதத�ல ‘கடடகக�ரரகள’ எனறதழககப(டடனர. தவளதளயர 
தவள�சயறம தரணம வ�யகதகய�ல அவரகளகக ஆக� வநத த(யர ‘ரனனர’. 

ஆறதல களவரகள அதலநத பம� என(த�லம த(�ல த(ய�ல (ணமம உணட என(த�லம 
அவரகளகக ஈடட தரப(டடத. ஆஙக�லதத�லம சரககம�க அவரகள த(யர ஈ.ட-த�ன. (Extra 
department delevery Agent) 

அஞல சதவ, கத�தர ஓடடகளகதகன உரவ�க�ய�ரநதத�ல ந�ஜம�கசவ அத த(ர�ய வ�டட 
நதரதவச சரநத�ரகக சவணடம. வணடய�ல ச(�வத க�ண�ததன மதகச வ�ர�யம தயத 
வநதவன அவன. 

ச(ச�மதததப த(�றததவதர அஞல த( என(த ஒர மஞள த(த�ன. அததக தகய�ல 
இடகக�கதக�ணட ஈடடய�னற� ரததம�னற� சநதர�ட வலச, மணலர, (டடதததற, 
சக�டடப(ம(�தளயம, மலசதத�ரம வதர த(�ல வ�ந�சய�க�தத வநத�ர. 

ச(ச�மததவகக எழததற�வம க�தடய�த. கடதததத அவர�டம தக�டதத ஏ.எஸ.சக. ‘இனன�னன 
ஊரககப ச(�’ எனற �டடவ�டவ�ர. ச(ச�மதத சமற(ட ஊரகளககச தனற மண�ய�ரர அலலத 
கணககப (�ளதள வ�டகள�ல க�தத�ரப(�ர. 

சம�சர� க�(�சய� மயதத�ல �ப(�சட� �ப(�டடவ�டடக க�தத�ரநத�ல அவரகள வநத 
இனன�னன�ரககக கடதம எனற கறவ�ரகள. கடததததச சரப(�ததவ�டட அடதத ஊரககப 
(யணம�வ�ர. 

யக�த� சந�ம(� மடநத ஒரம�தம கழ�தத �தத�தரப (கல�ல த(�நததன அதழதத�ன சநம�ந�தன. 

‘‘உனகதக�ர சவதல இரகக, தயயற�ய�? �யஙக�லம கல� க�தடககம.’’ 

‘‘எனன த�லலஙக?’’ 

‘‘த(�ல�(�சககப ச(�. மனன�ட இரககற பள�ய மரததகக�டட உகக�நதகக. ஆளக ய�ர�வத 
ச(�ஸட ஆ(�ஸ (ககம ச(�ன�கனன�, ந�கக ந�டடக க�டட.’’ 

‘‘எதகக?’’ 

‘‘ம... அப(டக சகள. இப( உனன ம�த�ர� எனன ம�த�ர� இலல�ம க�ச தலவ (ணண� கடத�� 
ச(�டறவஙகளம இரகக�ஙகளல. அவஙக த(�ல எழத� ஸட�மப ஒடடவ�ஙக. ஸட�மப ஒடட 
ஈரப(த சவணம. ந� ந�கக ந�டட உகக�நத�, வரறவஙக உன ந�ககல தடவ� த(�லல ஒடடவ�ஙக.’’ 

‘‘ர�, கல� ந�ஙகசள கடததரவ�ஙகலல?’’ 

‘‘ந�தனதககத தரசறன. ஏ.எஸ.சக. கடப(�ர. அப(ற ஒர வ�ஷயம. எநசநரமம ந�கக ந�டட 
சவணட�ம. ந�கக உணநத ச(�ய�டம. ஆளக ச(�றப( வரறப( மடடம ந�டடன�ச(�தம, ச(�.’’ 

அடதத �ல ந�ம�டஙகள�ல த(�நதன பள�யமரதத�ன க�ழ ந�னற, சநம�ந�தன த�னன(ட தயல(ட 
ஆரம(�தத�ன. மதல வ�டட அரகக�ண�ய�தத�ள (யநத அலற�யடததகதக�ணட ஓட மகன�டம தகவல 
த�னன�ள. 



ய�ரம த(�நதன�ன சதவதயப (யன(டதத�க தக�ளளவ�லதல. த(�நதன�ன நடவடகதகய�ல 
ஏ.எஸ.சக. ம�ரணட ச(�யவ�டட�ர. ச(ச�மதததவக கப(�டட, 

‘‘ஏப(�! த(�நததனப (�தத� எனககப (யம� இரககப(�. �தத�தர தவயய�ல த�ஙக�ம மணட 
இளக�ரசச� எனனசம�... ந�கக ந�கக ந�டடக க�டடற�ம(�. எனனன வ��ர�’’ எனற�ர. 

ச(ச�மதத, த(�நததன வ��ர�ததவர, அவனகக வ�ளஙகதவதத கதட�ய�ல ‘‘வ�டடககப ச(�’’ 
எனற�ர. 

த(�நதன க�தட த(யரநததம டதடன ஏசத� ஒர த(�ற�தடட, ‘‘இன�சம த(�ல த(�டடய�ல 
மணணளள�ப ச(�ட�சத’’ எனற�ர. 

த(�நதன ‘‘ர�’’ எனற�ன. இன� அவன ஏம�றத தய�ர�லதல \ அத�வத சநம�ந�தன�டம. 

ஏ.எஸ.சக\வ�டம ச(ச�மதத நடநத வ�வரதததச த�லலவம அவர �ர��ர�தயனச �ர�ததவ�டட, 
‘‘நலலசவதள. ஏதம (�க�றசச�ன தநனசசடசடன’’ எனற�ர. 

உணதமய�ல (�க�யத (ழன�ச�ம�ககதத�ன. அஞல ததறய�ன ம(ளம வ�ஙக�த- ஊர�ன ந�ஜம�ன 
‘ரனனர’. 

(ழன�ச�ம�ய�ன அப(� கம�ர�ம�, மததர கப(ணணன சக�ய�லகக கத�தர உரவ�ரம தயத 
தவப(த�க சவணடக தக�ணடரநத�ர. அதத அவர ந�தறசவறற இயலவ�லதல. அத(றற�ப 
பலம(�கதக�ணசட ந�தலதத வ�ழ�களடன உய�ர தறககமச(�த (ழன�ச�ம� உடன�ரநத�ர. 
கம�ர�ம�ய�ன (த�ன�ற�ம ந�ள க�ர�யம மடநத இரவ, (ழன�ச�ம�ய�ன கனவ�ல �ம� வநத 
அதடடயத. 

‘‘ந�த�ணட� கத�தர. ஓட வ�ட�... ஓட வ�ட�.’’ 

மதனமதல�க நளள�ரவ சநரதத�ல கப(ணணன சக�ய�ல சந�கக� ஓட ஆரம(�தத�ர. தவறஙக�ல, க�வ� 
சவடட, தகய�ல (�ரமச(�ட... மடகள�ல ததளககப த(ற�த உறத�த(றற (�ததசத�ட அநத 
தநடசட�டடம (�த தநடஙக�லம ந�டததத...கத�தர ஓடடம! ‘கடவளககக கடதம எழதறவஙக, ஸட�மப 
�ரஜ� க�ண�கதகதய அவரக�டட தக�டககல�ம. கபத(ணங சக�யல உணடயலல அத வழகம’ 

தகவல தத�டர(�ன த�மததத�ல நலல சவதலவ�யபபகதள இழநத கடன�ள�ய�யச தததவரகளம 
ஆத�மஙகலதத�ல வ�ழநத�ரக க�ற�ரகள. எதததன ஊடகஙகள�லம (ர�பரணததத அதடய மடய�த 
ஒர வடவமத�ன ‘தகவல தத�டரப’ என(த. 

பரவ�ய�ன ம�த ஆடகள, பற�க க�லகள, பதகவணடகள இப(டப (லவறற�ன ம�தம கடதஙகள 
(யண�ததவ�டடன. த�ரமகஙகள, ல�க�தஙகள, தத, அஞல, த(�ல, கடத�� எனற (ற(ல த(யரகள�ல! 

ஆத�மஙகலதத�ல கடதஙகள அத�கர�ததன. மண�ய�ரடரகள, இனஷ�ர கவரகள, வகக�ல சந�டடஸகள, 
தநத�கள... தவ�ரகக இயல�த இயறதகய�ன ந�யத�ப(ட க�தல கடதஙகளம வநதன. த(�நததன, 
சநம�ந�தன ஏம�றற�யததலல�ம ஒசர கடததத�ல ம(நத� வ�தளய�டடககள�ய ம�ற�பச(�யவ�டடன. 
த(�நதன�ன தமநதன மண�கணடன, ஒசர ஒர கடததத�ன மலம சநம�ந�தன�ன மகள ர�ஜலடசம�தய 
வப(டதத� த�ரமணம தயத�ன. கடமணம பர�ய க�ரணம�ய இரநத க�தறகடத வர� (�ன வரம�ற 
மடநத�ரநதத- ‘உடன (த�ல... உய�ர அத�ல!’ 

�வபப த(டடய�ன ரக�யமம தக�ளளளவம ஆழஙக�ண மடய�தத.

தநத� 

‘தநத�யடப(த’ எனற த�ல த(�ரளணரநத த�லலப(டடசதய�கம. ‘அடப(த’ எனற�ல 



அடப(சதத�ன. 

ஆத�மஙகலதத�ல (லரம தநத�கதளப (றற�க சகளவ�ப(டட 
‘ம�னனதலப ச(�ல’ அதறக�னற ஒனற என(த ம�த�ர�ய�ன 
�தத�ரதததசய மனதககள தக�ணடரநத�ரகள. தநத� என(தன 
அரததம ‘அவரம’ என(த�கக தக�ணட, த�ஙகள த(�ல 
எழததகய�ல ‘தநத� ச(�லப (�வ�ததக கடதம �கக�ரம எழத 
சவணடம’ எனற வ�கஙகதளககட �லர சரததனர. 

ம�த �ற�யத�ய தவதத�ரநத ச(�தம ஊர�ல ந�ஜம�ன மதல 
ம�ல�டடர�கக�ரன ரஙகந�தனத�ன. அவன வ�டபபகக வநதவ�டடத 
த�ரம(�ப ச(�தகய�ல, த�ய�ர க�ள�யமம�ள வ�ரம(�க 
சகடடகதக�ணட�ள, ‘‘ச(�ன உடசன கடத�� ச(�டப(�’’ எனற. 
பன� தனற அதடநததம த�ய த�ல தடட�த தனயன�ன அவன, 
த(�ல ச(�டவதறகப (த�ல�க தநத�தய அடததவ�டட�ன. 

ஆத�மஙகலததகக மதல�வத தநத�. 

�னனத�ர�பரதத�ல�ரநத வநத தநத�ச சவகன சநர�க ரஙகந�தன வ�டதட வ��ர�தத அவனத 
த�ய�ர தகய�ல தநத�தயச சரததவ�டட மரகன�ன டககதடப (ககம தனறவ�டட�ர. 

சவகன�டம மரகன, ‘‘தநத�ல எனனயய�?’’ என வ��ர�ககவம, தத�ழ�ல தரம�ய�ன சவகன, ‘‘அத 
ந�ன (�ர�சசப (�ரககல�ஙக’’ எனற கற�வ�டட�ர. 

‘‘ர�, எஙக�ரநதயய� வநத�ரககத?’’ எனற மரகன அழததம�க சகடடதம தரமம தநக�ழநத தக�டகக, 
சவகர (த�லதரதத�ர. ‘‘பன�வல இரநத. ம�ல�டடர�ல இரநத.’’ 

இததக சகடடகதக�ண டரநத மரகன�ன அமம� தம�கக�தத�ய� வதட ச(�டக�ற க�ர�யததத 
(�த�ய�ல ந�றதத�வ�டட க�ள�யமம�ள�ன வ�ட சந�கக� சற�வள�ய�யப (யண�தத�ள. 
அவளதடயததலல�ம ஒர சவகசம அலல எனம(டகக ஏறதகனசவ அஙக (த�ன�ற த(ணகளம 
(த�தனநத ஆணகளம வநத சரநத�ரநதனர. 

க�ள�யமம�ள ஆசவஙதக�ணட கணவன�ன ததலமடதயப (�டதத உலகக ஆரம(�தத�ள. ‘‘அவன 
ர�ணவததகதகலல�ம அனப(�சதன த�னசனசன, (�வ�... சகடடய�யய� ந�!’’ 

�லர வநத அவதரக க�ப(�றற�க தக�ணடரகக... நலல சவதளய�க ‘த(க’ உலகந�தன வநத 
சரநத�ன. தநத�தயக தகய�ல வ�ஙக�ன�ன. 

‘‘எனனன (�ர... எனனன (�ர’’ என மப(த வ�யகள இதரசல�ட, உலகந�தன (தறறததடன தநத� 
(�ர�தத�ன. 

REACHED POONA SAFELY 

-Ranganathan
எனற அத�ல இரகக, ‘‘ச(�யச சநதடட�ர’’ எனற ம�கச சரககம�க தம�ழ�த(யரததவ�டட�ன. 

த(ணகள கடடதத�ல�ரநத ஆச கவ�த�ய�ன� அஙக�தத�ள (�டதடடதத வ�டட�ள. 

‘‘தப(�கக� தகக�கக�டட ந� 

ததரய�டடம வரவ�ஈஈனன.....’’ 



உலகந�தன வ�(ர�தம உணரநத, ‘‘சயய த(ர�மம�, சமம� இர’’ எனற அதடடவ�டட 
த(ரஙகரதலடதத ஓத�ன�ன. 

‘‘அவர நலல(டய�ப பன�வககப ச(�யச சநதடட�ர. அதததத�ன தநத�ல த�லல�ய�ரகக�ர.’’ 

க�ள�யமம�ள அழத வ�ஙக�ய மகதததத ததடததகதக�ணட �ர�தத�ள. 

‘‘ர�ஸசக�ல. இதககபச(�ய� தநத� அடப(�ஙக?!’’ எனற�ள. 

அடதத �ல ந�டகள�ல தநத�, சன�(த� ந�ட�ரகக வநதத. வ�டடல தநத�தயத தநதவ�டட சவகர 
தனறவ�டட�ர. சன�(த� எரசப(�ட ச(�ய�ரநத�ர. அவதர வடகக சர�டடல ம�ஙக ம�ஙதகனற 
தகக�ள ம�த�ததபச(�ய ஆணடசவல கடட வநத�ன. சன�(த� சகர�யர�ல அமரநத எனனசம� ஏசத� 
எனற (தற�யவ�சற வநத சரநத�ர. 

அவர வநத சரநத சநரம, உலகந�தனம ஊர�ல�லதல. ச(�ஸட ம�ஸடர ஏ.எஸ.சகவம வ�டமதறய�ல 
தனற�ரநத�ர. தநத�தயப (டககத ததர�ய�வ�டட�லம, ஓர ஆவல�ல வ�ரலகள தநத�யடகக சன�(த� 
(�ர�ததப (�ரதத�ர. தக�டடகக�டநத ஆஙக�ல எழததககதளத த�ரப(�த த�ரப(� (�ரதத�ர. ஒனறம 
பர�யவ�லதல. 

தநத�க க�க�ததததக தகய�ல தவததக தக�ணட, ‘கம(ள�யம(டடகக தகக�தள வ�டட�’ எனற 
ஆணடசவல�டம த�னன�ர. 

சன�(த� எத�ர(�ரததப ச(�ன சக�வ�நத�ம� வ�டடல இலதல. ஆன�ல, சம�ர தக�டதத உ(ர�தத 
அவரதடய மகள, ‘‘எனன வ�ஷயம� அப(�தவப (�கக வநத�ஙக?’’ என வ�னவ�ன�ள. 

‘‘ஒர தநத�மம�’’ எனறதம ‘‘கடஙக’’ எனற வ�ஙக�ப (�ரதத�ள. 

DESPATCH PALM FIBRE IMMEDIATELY 

-pon. subbiah
எனற அத�ல எழத�ய�ரநதத. 

‘‘�கக�ரம�க (தனமஞ� அனப(ச த�லல� சபத(ய�ஙகறவர அடச�ரகக�ர, தததககடய�ல இரநத 
வநத�ரககத’’ எனற�ள பனனதகயடன. 

சன�(த� சதம(�வ�டட�ர. ‘‘(�ப(�தத�! மகர��, ந� நலல� இரகசக�ணம. இநத தவளள�கக�ழதம 
ஆணடச�ய�தத� சக�ய�லல உனகசக�ரம த�(ம ச(�டச த�லறனமம�’’ எனற தநக�ழச�ய�க 
த�லல�க க�ளம(�ன�ர. 

தகக�ள�ல த�ரம( ஊரகக வரமச(�த மன ஆழதத�ல�ரநத அநதச த�றகதள ஆணடசவல�டம 
த�னன�ர. 

‘‘ஆண த(�ணண அவவளவம (டச�ரககணமப(�. அதத�ன ந�டடகக நலலத.’’ 

ஊர�ன (�ர�தத� த(றற மஞ�கக�ரர�ன சன�(த�, ஊர த�ரமபமச(�த (ட உற�கம�க�, 
‘‘தவளளகக�ரன தநத�கசக டம�கக� தக�டதத தததககட ஏவ�ர�ஙக, நமகக ஒர தநத�ய தக�டததப 
(தற தவசசடட�ஙகசளப(�...’’ எனற�ர. 

‘‘அததனன தவளளகக�ரன தநத�கக டம�கக�?’’ எனற ஆணடசவல சகடடதம, (தழய கதததய 
ஆரம(�தத�ர. 



‘‘தததககடய�ல இரநத கப(லல மஞ� ச(�கம தவளதளகக�ரனகக. த�டரன ஒரந� இநத 
(தனமரவ�ததகதள ந�ஙக மண கப(ல ந�தறய அனப(ணமன தவளளகக�ரனக ஏவ�ர�களகக தநத�ய 
தக�டததபபடட�னக. 

அடததவசன�ட வ�தததய வ�ஙகறதன� எப(வம தவளதளகக�ரனக ஆவல�தசத இரப(�னக. ஆன�, 
தததகட ஏவ�ர�களகக த�ககன ஆய�பச(�சச... ஏதட� நமம தத�ழ�ல மடககறதகக தவளதளயனக 
த�டடம ச(�டடடட�னகசளன சய��சச, ‘உஙக மணணகக இததலல�ம வ�தளய�த ததரகள�’ன 
த�லல�ப (�ரததரகக�ஙக. தவளதளகக�ரனக வ�டற ம�த�ர�ய�லல. கதட�ல தததககட ஆளக 
எனன (ணண�ஙக ததர�யம�? (னஙதக�டதடகதள வ�ஙக� மலமலய�க கம�ச�ஙக. (ககததல 
த(ரசத(ர� அடபபம தக�ப(தறயம ச(�டட எலல�ப (னஙதக�டதடதயயம மதளகக�த அளவகக 
அவ�சச எடதத மண கப(ல ந�தறய அனப(�சச வச�ஙக. அவ�ச தக�டதட தம�தளககவ� 
ச(�கத? தவளதளகக�ரன எனன�ககனன�லம (தனமஞ�கக நமமளதத�ன நம(ணம, (�ததகக.’’ 

தநத�கள�ல (�தழகள- ததர�நத நடப(த ஒரவதக, அற�ய�மல நடப(த மறவதக. அற�ய�மல நடநதத 
‘கரணட’ கசணனகக. அவனதடய தகப(ன�ர கர�ம� தநத� அடதத�ரநத�ர.

MOTHER SERIOUS START IMMEDIATELY 

- Gurusamy
இத�ல ‘�ர�யஸ’ என(தறக ஒசர த(�ரளத�ன... ‘அவட’ எனசற அரததம. டககதடகக ல�வ 
ச(�டடவ�டட மரகன, இனனம ந�தலநத ச(ர கசணனடன க�ளம(�ப ச(�ன�ரகள. கசணன 
ச(ரநத�ன ஸ�டடகதளலல�ம உப(�கம(ட ‘‘அமம� அமம�’’ எனற அழததக�ணசட ச(�ன�ன. ஊர�ல 
ச(�ய இறஙக�னவதன அமம�சவ வரசவறற�ள. நடநதத எனனதவனற�ல, இறநதத கர�ம�ய�ன 
அமம�. 

கணகக ஒனறத�ன. அமம� இலல�மல ந�ம�லதல... அப(தத� இலல�மலம ந�ம இலதல. (�ற(�ட 
இர(த வரடஙகள கழ�ததத தன த�ய�ர இறநதச(�த கசணன த(�டடககணண�ர வ�டவ�லதல. 

ததர�நத (�தழ வதகத தநத�, ஆத�மஙகலதத மதலயப(ன�ல �தம(ரததககக தக�டககப(டடத. அத 
�த�ரணத தநத�... �த�ரணத தநத� என(த�ல அத த(�ல கடடடசனசய வரம. மதலயப(ன 
ஆத�மஙகலதத�ல�ரநத அரவககற�ச�கக க�ளம(�பச(�ய, அஙக�ரநத �தம(ரததகக தநத� தக�டதத�ன. 
த(�ளள�ச�ய�ல உளள �தம(ரதத�ன ம�மன�ர தவற�வ�டட�ர என(சத தநத�ச தயத�. 

மதலயப(ன த�டடம�டடதறக றற மனச( அதத தடல�வர� தயய ச(ச�மதத எடததப ச(�ன�ர. 
மதலயப(ன ச(ச�மதததவத தடதத, ‘‘அதத ந�தளககக க�தலய�ல தக�டததககல�ம. ஒணணம 
அவரம�லதல’’ எனற�ர. 

‘‘அததப(டஙக... தநத�ன� உடசன கடககணம.’’ 

‘‘உடசன கடககணமன�, த(�லல ச(�டட வ�டவ�ஙகள�? தன�ய� ஒர ஆள வநத�ரககசம?’’ 

‘‘இஙக (�ரஙக, தநத�யக கடகக சவண�ன த�லல ந�ஙக ய�ர?’’ 

‘‘ச(ச�மதத! தக இலலன� த(�ல தரறத கஷடம� ச(�ய�டம. ந�தளகக �தம(ரததகக�டடக கடன 
த�னன� கட.’’ 

இநத ம�ரடடலகக ச(ச�மதத (ண�ய சவணடயத�ய�றற. 

மறந�ள.... 

மகக�யம�ன ந�ள... (ஞ�யதத சதரதல ந�ள... 



�தம(ரமம ந�கரதத�னமம ச(�டடய�ளரகள. 

�தம(ரததகக இநதத தநத� அத�க�தல க�தடகக... அவரம அவரத சகரமம (இரநறறப (தத 
வ�கககள) த(�ளள�ச� க�ளம(�ச தனற�ரகள. ச(�னவரகதள, ‘‘எனன இத ம�ப(�ளதளகளல�ம 
த�லல�மக தக�ளள�ம தம�ததம�க க�ளம(� வநதரகக�ஙக!’’ எனற வரசவறற�ர �தம(ரதத�ன 
ம�மன�ர. 

த(�ளள�ச�ய�ல�ரநத த�ரமபவதறகள த(�ழதம தவறற�யம �யநத வ�டடரநதத. ந�கரதத�னம 
ஆத�மஙகலதத�ன பத (�ர�தடனட. மதலயப(ன, தம(�டச தலவ�ல ஒர தநத� மலம இநத தவறற�தயச 
�த�ததகதக�டததத�ல ஆயள மழதம ‘எடடப(ன’ எனம ச(ர�ல அதழககப(டட�ர. ந�கரதத�னதத�ன 
நகல (�ர�தடனட�க அநத (�ர�யட மதலயப(ன தயல(டட�ன. 

வடவஙகள�ல அல எத எனற க�ண(சத அற�வ. தநத�கள�ல அல தயத� ஒனசற ஒனறத�ன. 
‘தனறதடநசதன’ எனற தயத�கள ந�ஙகல�க தநத�கள ம�டடக�ற ஒசர ந�தம... 

\ ‘ஸட�ரட இமம�டயடல�’

சரடசய� 

ம�த�யளள சர�யன, (தன உயரதத�ல இரககம த(�ழதகசக 
வ��கனம (�லமரகனம க�ளம(� மலனரககச தலவ�ரகள. ஒசர 
தகக�ள�ல இரணட ச(ரம�கப த(டல�ங ச(�டடப (யண�ததக 
தக�ணசட ஆத�மஙகலதத�ன நதத(�நதகளககம தயத� (ரவம�ற 
கதறவ�ரகள - ‘‘ந�ஙக சரடசய� சகககப ச(�சற�ம.’’ 

மலனர�ல யன�யன ஆ(�ஸ உணட என(த�ல அஙகத�ன மதல�ல 
சரடசய� வநதத. 

யன�யன ஆ(�ஸ வள�கதத�ல த(ரஙகடடதத�ல தஙகதளக 
கதரததகதக�ணட, ம�தல சநர ஒல�(ரபத( இநத இரவரம 
சகடடவ�டட ஆத�மஙகலம த�ரமபவ�ரகள. 

அவரகள வரமச(�சத மலனர சறற வடட�ரதத�ன அதனதத 
அற�தவயம சமநததக�ணட தளரநதச(�யதத�ன வரவ�ரகள. 
வநதவடன சநர�க வ�டடககம ச(�க ம�டடரகள. வ�யக கததவத 
த�றநத, தஙகள தகவல க�டடஙக�தயக க�ல� தயவதத�ன 

அவரகளத மதல சவதல. 

டககதட வநத சதன�ர அரநத� மடதத(�ன, மலனர�ல த�ஙகள கணட, சகடடணரநத உணதமகதளச 
த�லல ஆரம(�ப(�ரகள. 

த�ஙகள த�ல‘வதத’ சகடகவம ஆளணட எனற கடடம வநதச(�த எலதல ம�ற ஆரம(�தத�ரகள. 

அரக�ல இலல�தவரகதளப (றற�ப ச(சச வரதகய�ல, ‘‘அவரகக எலல�ம எனனஙக ததர�யம?’’ எனற 
ஆரம(�தத�ரகள. சறற� இரநதவரகள அதத ஆசம�த�ப(த ததர�நததம, எத�ர�ல இரநதவரகள�டசம, 
‘‘உஙகளகதகலல�ம எனன ததர�யம... சமம� இரஙக’’ எனற வ�யதடகக ஆரம(�தத�ரகள. 

ஆத�மஙகலதததப (றற�யம அததச சறற�யளள (கத�கதளயம மடடசம தகவலகள ததர�நத தவதத�ரநத 
வ��கனககம (�லமரகனககம (�க�ஸத�ன, (�லஸத�னம, அதமர�கக�, ரஷய�, (ரம�, (�ரசதனகதளப 
(றற�தயலல�ம ததர�நதச(�ன�ல வ�ய�டவதறகக சகடகவ� சவணடம! 

ஒரந�ள, டககதடய�ல உரதத கரல�ல (�லமரகன த�னன�ன... 



‘‘நமமரக கணககப (�ளதளய�..? அவரகதகலல�ம எனன ததர�யம? கரரககக க�ழகசக எனன 
இரககனன�வத ததர�யம� அவரகக?’’ 

அவன அததக கற�ய சநரம கணககப(�ளதள சகடடகதக�ணசட கதடதயக கடநத�ர. கணககப 
(�ளதள அலலவ�... உடனடய�கக கணககப ச(�டடவ�டட�ர. ‘இநதப (யலகள�ன அடடழ�யம த�ள 
மடய�தத�ய இரகக�றசத’ எனதறணண� உடசன சக�யமததர ச(�ய ஒர த(�டடகக ஆரடரம 
தக�டதத வ�டட வநத�ர. 

ஒரவ�ரதத�ல சரடசய�வ�கப(டடத வநத சரநதத. த�.க. கட�கக�ரர�ன ந�ர�யண�ம� ய�ல ஏறற� 
தவககப(டட தக�டக கம(தத�ன உயரததககப ச(�டடய�க சரடசய�வகக�ன ‘ஏர�யல’ 
ந�டடப(டடத. ஏர�யல ந�டடப(டம மஸத�பகதளப (�ரததச(�த, சதசவநத�ரனத த(ய�ல 
ஊரவ�யம த�சல�தததமயம ச(சக�ற ரக�யதமலல�மகட இன� ஆத�மஙகலததககக சகடட வ�டதமனத 
சத�னற�யத. 

ஊர�சல சரடய� சகடகபச(�க�ற மக�ழச�ய�ல அதன வரம உடலதழபத(த தர ஆதப(டட�ரகள. 
ஆன�ல, அத (தன மரதத�ல கதத� தவதத ஒர ஊ�தயச சமநத கதத ச(�லத�ன ஆய�றற. அநதச 
�னன சவதலதயச தயவதறக ஆள�ளககப ச(�டடச(�டட மனவநத, கழப(தததசய 
வ�தளவ�தத�ரகள. 

ஏர�யல ம�டடக�ற ஆடகளகக�க ஒர கணட� ந�தறயக க�(� தவதத ய�சர� தக�ணடவர, அததக 
கடததவ�டட ஐநத கணட� ந�தறய ஆசல�தனகதள அளள� வழஙக�ன�ரகள. ஒரவழ�ய�க ஏர�யல 
ம�டட, சரடசய� எடகக ஆரம(�ததத. நதன ந�றதத�ல �ககத தண�ச(�ல ச(�ல சமவ� இரநத 
சரடசய�வ�ன மன(ககம, இடத ஓரதத�ல (�ல �ம(ல வணணக கணண�ட இரநதத. வ�லவகள 
சசடற ஏற, தமததமதவ�க அத ந�றம ம�ற� (சதய�க ஒள�ரவதத ஊசர அத�யம�கப (�ரததத. 

அர�ர�ய�னஅறபததததகதக�ணடவநதஆத�மஙகலதத க�தகள�ல நடனம�ட ஆரம(�தத�ள ஆக�வ�ண�. 

சநயரகள கடடம, கணககப (�ளதளய�ன வ�டட வ�ல நதடய�ல தநர�ல த�ளமடய�த அளவ 
அமம�யத. ம�ரணடச(�ன கணககப(�ளதள, உடனடய�க த(�த சரடசய� த(டட ஒனதற வ�ஙக�ப 
ச(�டவதறக�ன ஏற(�டடல இறஙக�, (ஞ�யதத மலம�க எழத�ப ச(�டட�ர. 

(த�தனநசத ந�டகள�ல (ஞ�யதத ஆ(�ஸZகக அடதத த(டட வநத இறஙக�யத. ஆ(�ஸZகக 
க�ழககப(ககம உளள (ரபபகக அதன(�றக பதப த(யசர உணட�ய�றற - ‘சரடய� த(�டடல’! 

அலவலகப (�யன கனகர�ஜZத�ன ஆ(சரடடர. மலனர ஊ.ஒ. அலவலகத தககப ச(�ய, 
சரடசய�வ�ன சடசமஙகள (றற� ஒரந�ள மழகக டதரய�ன�ங எடததகதக�ணட வநத�ர அவர. 
இவரத சரடசய� ல�கவதத�ல அநதச(�ன உளளர சநயரகள�ன சதன�ர உ(ர�ப(�ல ம�க வ�தரவ�ல 
இவர ‘(�தத’ந�தல எயத சவணடயத�ய�றற. ஊரகக�ரரகள எலல�ரசம வ�மர�கரகள�க உரபத(ற, 
(�லமரகனம வ��கனம மத�ப(�ழநதனர. 

சரடசய� த(�டடல�ல, மகக�ய ததலவர கள வ�தன�ல�ய�ல ச(சக�ற ந�டகள�ல த(ரஙதக�ணட 
கடடம கடயத. இவரகளத லலபப த�ள�மல அஙக�ரநத வ�தந�ர�யணமரதத க�கதககள �தற�ப 
(றநதன. வ�தன�ல�ய�ன ‘உழவர உலகம’ த(ரம மகசல (றற�ய கனவகதள ஊரகக�ரரகள மதத�ய�ல 
வ�ததததத. அநத ந�கழச�ய�ல கடய�னவரகதள ‘கறவ�வ�ய�கள’ எனறம ‘த(ர வ�வ�ய�கள’ 
எனறம கற�ப(�டடத�ல, ஆத�மஙகலதத வ�வ�ய�கள அதடய�ளச �ககலகக ஆள�ன�ரகள. சதன� 
�னனமனரவதர ச(�ய வ�ஙக� வநத ம�ளக�ய ந�றறகள நடட க�ள�யப(ன, வ�தன�ல�ய�ல 
த�னன வ�க�ததததப பர�நததக�ளள�மல அத�க வ�ர�யதத�ல மரநத அடததவ�ட... (ய�ரகள எலல�ம 
பதகநதச(�ய ‘ந(ஷ)டட க�ள�யப(ன’ ஆன�ர. ர�யனகதக�லல� அத�க அளவ�ல சவதல தயத 
வ�டடத. அதன (�றக ‘உழவர உலக’ததத நமபவத�லதல என ஒர (தசம எடததவ�டட�ர அவர. 

ந�டகள தலலசதலல, சரடசய�ககள�ன உரவம �றப(தம, எஙக (�ரதத�லம அதன எணண�கதக 
அத�கர�ப(தம ஒனற ச(�ல இதயநத நடநத வநதன. சத�ள�ல தத�ஙக�கதக�ணசட உடன (�டவரம 
த(ஙக�ள�ய�ய ஒர த(டட ஆத�மஙகலததகக வநதத. அநத டர�ன�ஸடர வலலவன வ�ஙக�யத. 



மலனர நததய�ல ம�டடககனனககடடதய வ�றற அநதக க��ல வ�ஙக�யத�கம. வ�றற (ணதசத�ட 
‘தஙகம எலகடர�ன�கஸ’ ச(�ய டர�ன�ஸடர வ�ஙக�வநத�ர. 

த(டடசய�ட வலலவன (தன ஏற� இறஙக�யத�ல, ந�ற(தட உயரதததயம ந�ல ணதடகதளயம 
கணட ஒல� ர�தத�ர வ�ர ர�தததத (தடததத அநத டர�ன�ஸடர. மதல�வத ணதட மதனவ�யடன 
நடநதத. 

‘‘ஏயய�! கனன வளநத�ல�வத (�ல தக�டககசமயய�. இநதக கரமததத எதகக வ�ஙக�ய�நசத’’ 
எனற ணதடகக வர, த(�சளதரன ஒர அதற வ�டட�ர வலலவன. 

(�றக அடதத தகய�சலசய அதணதத ம�த�னஞ தயத�ர. டர�ன�ஸடர�ன கவர சத�லவ�ரடன 
இதணககப(டடரநதத�ல அததத சத�ள�ல ம�டடகதக�ணட டககதட, மரததட, மணட(ம என வழ� 
வடட�ரதமலல�ம அதலநத�ர. அதன உசம�க வ�தன�ல�த சத�ள�னர�ய ஒரந�ள (தனயம ஏற 
ஆரம(�தத�ர. ‘‘ச(�கம�டம தவக தரம�லதல... ந� வ�ர�ய’’ எனற (�டகதக�ணசட வ�தன�ல�யம 
அவசர�ட (தன ஏற ஆரம(�ததத. வலலவன (�தழபபகக (தந�... வ�தன�ல�ய�சல� ர�கம (தந�.... 

வலலவனதடய சக�டட�தல (ரவச) த�ஙகமடய�மல கணணச�ம�, ‘‘ஏணட�! நமம வ�டடகக எப( 
வரசர’’ என அரததபஷடய�க வ�னவ�ன�ர. 

‘‘எதகக?’’ 

‘‘சவ�ங (ணண� ஒர வ�ரததகக சமல ஆசச... அத�ன ந� வநத�ன� (ரவ�ய�லலன (�தசதன.’’ 

பர�ய�மல மழ�தத வலலவன�டம, டர�ன�ஸடர த(�டடதயத தடடக க�டட, ‘‘(�னசன... 
இதககளளத�சனட� வர �ம�தனலல�ம வச�ரகசக?’’ எனற தவற�சயறற�ன�ர கணணச�ம�. 
வலலவன கணணச�ம�தய தக ஓஙக�ன�ர. சறற� இரநதவரகள ஓடவநத மரஞ தயதனர. 

ஒரந�ள த�ணதணய�ல (�டகதக�ணடரநத சரடசய�, வலலவன எழநத எஙசக� தனறவ�டட வநத 
(�ரததச(�த (�டவ�லதல. 

‘‘எனனட தஞச? கணடததயந த�ரக�ன�ய�?’’ எனற மதனவ�ய�டம ணதடககப ச(�ன�ர. 
ணதடகள ஒனறச(�ல மறதற�னற இரப(த�லதல. இமமதற சக�(�ததகதக�ணட த�யவ�ட�ன 
தரம(�டகக அவள ச(�யவ�டட�ள. 

வலலவன தனத ‘வ�னம(�ட’தயத தகக�க தக�ணட மலனரக கதடகக நடநத�ர. 

‘‘சய�வ, எனனயய� இத? வ�ஙக�பச(�ய (தசத ந�ளல இப(�ட ஆக�பச(�சச? (�ட 
ம�டசடஙகதயய�!’’ 

கதடகக�ரர தகய�ல வ�ஙக� மதல க�ர�யம�க த(டடதயயம கவதரயம தன�த தன�ய�கப (�ர�தத�ர. 
தனத சரடசய�வ�ன டதட ந�ஙக�ய வடவததத மதலமதற (�ரதத வலலவனகக அதசவ ஒர 
அன(வம�க இரநதத. கதடகக�ரர�ன தக(டட கவர க�சழ வ�ழநதத. வலலவன (தற�, ‘‘சய�வ 
(�ததயய�! அதம ர�பச(ர ஆய�ரப ச(�கத’’ எனற�ர. 

கதடகக�ரர மதறதத�ர. ‘‘மதறககறதல இரககற சர�ஷம, நலல �ம�ன�க தக�டககறதலயம 
இரககணம.’’ 

கதடகக�ரரகக, த�ன அகப(டடரப(த எபச(ரப(டட ஆள�டம என(த சல�க உதறகக, 
தமளனம�ன�ர. �ற�த சய��ததவ�டட, ‘த�னம எவவளவ சநரம (�டம?’’ எனற�ர. 

‘‘(டககற வதரய�லம (�டம’’ எனற வலலவன த�னனதம கதடகக�ரரகக வ�ஷயம பர�(டட 
வ�டடத. ‘‘அதவம (�வம (டககற வதரய�லம (�டடடதத�னய� இரநத�ரகக. உளசள தலல த�நத 



ச(�சசயய�... தலலத த�நத ச(�சச!’’ 

‘‘தலல�?!’’ ‘‘ஆமயய�! ச(டடர� கடதட... இத (�ர’’ என கதடகக�ரர உளள�ரநத த�ரநதச(�ன 
ச(டடர�கதள எடததக க�டடன�ர. 

‘‘இத எஙகயய� த�நதச(�சச? மழ�தத�சன இரகக?’’ 

‘‘இத தவள�ய மழ� இரககமய�. உளள இரககற கரணட மடடமத�ன த�நத�ரம.’’ ‘‘இதககளள�ற 
கரணட இரககம�ககம?’’ 

‘‘ஆம�... கரணடலல�மதத�ன உமசம�ட த(�டட இததன ந�ள� (�டச�ககம?’’ ‘‘அப(டய�? அதர�, 
கரணட இரககதனன� ‘க�ர’ன ஆதள அடசசரககணம�லல?’’ - வலலவன�ன அற�வ தக�ழநதவ�டட 
சகளவ�கள�க எர�நதத. 

‘‘இத �னனக கரணடயய�! இததலல�ம ஆள அடகக�த. ச(டடர� �ற�சத�ன? இசத�ட ததகக 
எவவளவ மடயசம� அவவளவத�ன மடயம. ஒரததன த(�ணட�டடய அடககல�ம... ஆன�, அவசன 
ஊரப த(ர�ய மனஷன அடகக மடயம�? அதகக தன�த ததமப சவணம�லல? அப(டத ததம(�ரநத� 
அத த(ர�ய கரணட. இததலல�ம �னன கரணட. ந� ச(டடர� தலலககக க�தக 
கட.(�டவச�டல�ம.’’ 

மகதத�ல இரளடகக, த�ன மடநத தவதத�ரநத க�த எடதத ந�டடன�ர வலலவன. மனசககள 
கலககம�ய இரநதத. ‘மசச வ�டற சநரததககளள, த(�ணட�டடய அடசத மலனர வதரககம 
வநத�ரசச!’ 

(ஸஸ�ல (�டடக சகடடகதக�ணசட ஊர வநத இறஙக�ய வலலவன, ஊரககள உலவ�கதக�ணடரநத 
கரவ� சடக�றவரகள சத�ள�ல (�டலடன அதலயக கணட�ர. 

‘‘சச... இத ஒர த(�ழப(லல’’ எனற மனக�ய(ட, ந�ரநதரம�க டர�ன�ஸடதர வ�டடல�ரநத ஆண� 
ஒனற�ல ம�டடன�ர. 

இபச(�ததலல�ம அவர ந�ர�யத(�ண�ய�ய அதலக�ற�ர எனற சத� சகடட தரம(�டய�ல�ரநத 
தர�தம�ய வநத சரநத�ள ததணவ�யம. 

கணககப(�ளதள வ�டடகக வநத மதல�வத சரடசய�தவ தமயம�க தவதத, ந�சகநத�ரன தமகக�ன�க 
ஆன�ர. கணககப(�ளதள வ�டடகக ஒரம(தரகக (உறவ தக�ணட�ட) வநத உபபதததறப (�தளயதத 
ஒன(த வயத ர�சஜநத�ரன, ஒர ர�ய�ன தசனக�ரன. கற(தனகக�ரனமகட. அவன 
சகடடகதக�ணடரநதச(�த வ�தன�ல�ய�ல ந�கஸவரக கசசர� ஒல�ததத. அவன ஆத�மஙகலதத 
வ�தவ�ன ணமகந�தன�ன கசசர�தய சவற சகடடரகக�ற�ன. அவனத கற(�ததத�ல சரடசய�வககள 
த�ககச� அளவ ந�கஸவரமம, ந�லககடதல அளவகக ம�ரதஙகமம வ��ததகதக�ணட ஆடகள 
அமரநத�ரககவம, அவரகதளப (�ரககம ஆரவதத�ல ஆள�லல�த சநரதத�ல சரடசய�தவக கழடட 
சமயநதவ�டட�ன. ம�தம�ஞ�ய கற(தன க�ரணம�க இவன (�னன�ள�ல ம�ய�க தடரகடர�ன�ன. 
அநத சரடசய� இன� (�ட�த எனற மழகக நம(�கதக இழநத ந�தலய�ல அதத ‘சலடய�’ எனசற 
உசர�ததவநத ந�சகநத�ரன�ன வம ஒப(தடதத�ர கணககப(�ளதள. 

ந�சகநத�ரன ந�ளத(�ழத (�ர�த உதழதத அதத ம�ணடம (�டதவதத�ன. அவன அதத தவதத 
ஆர�யச� தயக�ற சநரம ய�சர�டம ச(ம�டட�ன. அவன அதத சந�ணடக�ற சஜ�தரப (�ரதத�ல, 
சரடசய�வ�ன வ�லவகளககள ஒர �தத�ரககளளன�கசவ ம�ற� நதழநத வ�டவ�ன எனசற�, 
ம�ரகசக�ன�ய�ன ஆவ� வநத அவதன மண� (லலவத த�வகக இடடச தனறவ�டதமனசற�த�ன 
சத�னறம. தயயம தத�ழ�சல தவம எனற ச(�ரட ம�டட�த கதறய�கதத�ன சவதல (�ரதத�ன. 

அற�மகம�ன மதல ஓர�ர ஆணடகசள த(ரஙகவரச�சய�ட வ�ளஙக�ய ஆத�மஙகலதத�ன சரடசய�ப 
த(�டடல, மதத�ய அதலகளம �றறதலகளம ஓயநத (ண(தலகக�கக க�தத�ரகக ஆரம(�ததத. 



அதலகள�ன வ�கரப (ணப அதததகயத. ர�யனக தக�லல�கள ஒரபறம இரநத�லம க�றற�ன 
அதலகளம கடல�ன அதலகளம ஓயவத�லதல என ல�லகட வடட�ர சவள�ணதம இதண இயககநர 
இபச(�தம ஆத�மஙகலததகக அற�வ�கக�ற�ர.

க�ர! 

தவறற� த(றவதறகச சழ� சவணடம எனற நமப 
க�றவரகள அணண� வ�ன தவறற�தய ஒபபக 
தக�ளளசவ தயவ�ரகள. �.என. அணண�ததர எனற 
எழத�ப(�ரதத�ல சழ�கள�ன எணண�கதகயம மகததவமம 
பர�(டம. அனதறககச றசறறககதறய ஒர 
ததலககடடகக க�லம ந�டதத�ரநத க�ஙக�ரஸ 
ச(ர�யககதத�ன ம�க�ண ஆட�தய அணண� 
த(�டபத(�ட ஆகக�ன�ர. தமயதத�ல (சவம கனறம�க 
இநத�ர�வம ர�ஜ�வம ந�ட�ணட ச(�தம ம�ந�லதத�ல 
க�ஙக�ரஸ�ன தக (�றக ஓஙகசவய�லதல. 

அணண� எனற ந�யகன இறநத(�னனம, அவரத ந�மம 
தத�டரநத ந�டதத வ�ழக�றத. சழ�கள சமம� வ�டவத�லதல. 

அநதச ர�தத�ர தவறற�தய ஆத�மஙகலததச த�ககல�ஙகம �த�ரணம�கக�ன�ர. ‘‘நமம ஊரகக வநத 
ச(�டடப ச(�னத�லத�ன அணண� தஜய�ச�ர.’’ 

அணண� (டடதத�டடதயலல�ம (யண�ககம தத�டர�ன ஒர (கத�ய�க தன க�ர�ல ஆத�மஙகலமம 
வநத�ரநத�ர. எம.ஜ�.ஆர. தக�டதத (�லல� தனடர எனற த�ககல�ஙகம அத(றற�ப (�னன�ல 
ததர�வ�ததவ�ற�ரநத�ர. 

‘த(�னன�ன த�ர�வ�டதத�ன கணண�ன அணண�சவ’ எனற வரசவறப ச(னரகக அரக�சலசய க�தர 
ந�றதத� அணண�தவ நடதத� அதழததப ச(�ன�ரகள. 

சரககஙகளடன கடய டதட, ந�னக ந�ள மழ�கக�த த�தட... ச(�த�ததறக தனத (�ர�தத�ப த(றற 
தகபத(தயயம அபச(�த அணண� தவதத�ரககவ�லதல. இதசத�றறம ஆத�மஙகலததத தம(� 
ததர�ம�கக ம�க தநரககம�ன உணரதவத தநத�ரகக சவணடம. 

அவர அணண�வ�ன மனன�ல வநத தநஞசகக சநர�யச த�னன�ர. ‘‘அணண�! எஙக மண�ய�ரர 
வச�ரககற பல�மகததக க�ர அளவகக உஙகசள�ட க�ர எடப(�ய�லல.’’ 

‘‘பல�மகததக க�ர�?’’ என வ�யநத அணண�வகக எடததச த�லலப(டடத. ‘(�தளமவத க�ர’. 
அணண� பனனதகதத கணகளடன ததர�ம�தய மற(ட சதடன�ர. 

ஆன�ல அநதப பறந�னறற மறவதன அதறகளஊர கடதத� வ�டட�ரகள. ‘‘ய�ரக�டட எனன ச(சச 
ச(சற ந�? இன� ஒர வ�ரததகக ஊர(ககம ததல க�டட�சத?’’ எனற ததர�ம�ய�டம த�லல� 
அனப(ப(டடத. 

ஒர த(ரமகன�ன க�ர ஆத�மங கலதத�ல இரவ மழகக ந�னற தனறத அபச(�தத�ன. என�னம 
அதறக மனற�ணடகள மன(�ரநசத ஊர�ல மண�ய�ரர�ன க�ர ந�னற தக�ணடமஓடகதக�ணடமத�ன 
இரகக�றத. 

கப(தல ந�தனவ(டத த�கதக�ணட அத ஊரக�றச(�த கழநததகளகக ஒசர கதகலமத�ன. க�ர�ன 
பதகய�ல (�த�தயச சவ��ககமளவகக அவரகள கடடம கடவ�டம. 

ஏசதனம ஊர சத� த�லவதறக மதல ந�ள மண�ய�ர, ஊரகக�ரரகள ய�தரய�வத எபச(�த�வத 
அதழப (தணட. 



‘‘ஏப(�! ந�தளகக நலல�மடம வதரககம ஒர சவதல இரககத. வரற�ய�?’’ என(�ர. இப(டக சகடக 
சவணடயதத�ன (�கக�... சகடகப(டட ந(ரகக ஒசர மடடவழ�ய�ல ஐநதச(�க அறவதட தயத 
மக�ழச� மனசககள ப வ�ர�தத�டம. ‘‘வரசறனஙக’’ எனற ஒர வ�ரதததய�ல (த�ல த�லல� வ�டட 
உடசன இடததத வ�டட நகரநத வ�டவ�ரகள. தத�டரநத ச(�க தக�ணடரப(த�ல மன(த�வகள 
தடடபச(�ன அன(வம �லரகக உணட. 

மறந�ள க�ர�ல ச(�க இரப(வரகள ஊன மறதத, உறககம மறநத, மனம ம�தநத, மக�ழநத கள�கரநத 
(லப(ல ர�யன ம�றறததகக உடல உட(டட (தல கணடதச(�ல ஆக�வ�டவ�ரகள. 

அவவ�தம�ன (யணஙகள�ல க�ர ஏறமன மண�ய�ர, ‘‘எனனப(�! கணதணலல�ம �வநத க�டககத. 
ர�தத�ர� �ன�ம�வகக ச(�ய�டடய�?’’ என வ�னவவதம, ‘‘அததலல�ம ஒணணம�லல�ஙக’’ எனற (த�ல 
வரவதம ம�ற�த க�ட�ய�க �ல க�லஙகள ந�டதத�ரநதத. அநத (�தளமவத க�ர ஆற டதரவரகதள 
ஆத�மஙகலதத�ல உரவ�கக�யத. அவரகள�ல மரசகனம ம�ர�ச�ம�யம வ�டதக க�ர ஓடடவதறக 
மலனதரத சதரநததடதத�ரகள. ஆடகள தத�ழ�ல தயவதறக தவள�யதரத சதரநததடப(த�லத�ன 
உலகம தத�ழ�ல�ல இவவளவ மனசனற�ய�ரகக�றத. க�ரகள மலனர�ல வத�த(�ழ�நத க�டககசவணடம 
எனக�ற சழ� அதமபபகட ம�ர�ச�ம�தயயம மரசகதனயம அஙசக தக�ணட சரதத�ரககல�ம. 

மலனர க�ரகள�ன வரவ�லத�ன ஆத�மஙகலததத சதரதல க�லஙகள தக�டகடடப (டதட�ள� வ��த 
த�கழநதன. (ழன� (�ர�ளமனறத தத�கத�ய�ல �.எஸ. ந�னறச(�த அவரத சதரதல மக�தமயரகள 
ஆத�மஙகலம மதத�ம�கக க�ர அனப(�வ�டட, ரஙக�ம�கக அனப(�தத�ல, தவறற� வ�தத�ய�தத�ல 
எழ(தத�ரணட வ�கககள கதறநதன. �.எஸ. கதட�வதர இநத ‘உணதம’ ததர�ய�மசல இறநத 
ச(�யவ�டட�ர என தவததக தக�ளளஙகள. 

த�.ம.க-வ�ன சவ�டட வஙக�கக சவடட தவககமவ�தம�க எம.ஜ�.ஆர. தவடடப ச(�டட வரடதத�ல, 
ஆத�மஙகலததகக வ�டதக க�ர வநதத. ர�ஜசகரத�ன அதன உர�தமயம உரடடதலம. சஜசத�ஸ \ 
சர�ல�ன �னனபப தம(த�ய�னரககப (�றககபச(�கம த(ண கழநததகக�க த�ர�பரம வரகக� 
ஆஸ(தத�ர�ககப ச(�கம வழ�ய�ல வ�ழவ�ன உச(ட க�ர சவகததத ர�ஜசகர தத�டட�ன. சமறசக 
ச(�கமச(�த ச(�ளதர, ‘பல�கதத�ககல’ அரக�ல அவனகக அநத சவகம தககடயத. 

(�னன�ல த�ர�பரதத�ல மணடல இயககரத� அலவலகம வநதச(�த, ஆர.ட.ஓ. சக�(�லக�ரஷணன 
மன(�க அவன ஆதம சவகதத�ல ஓடடகக�டட ‘ஓடடர�தம’ த(றறத தன�கதத. 

‘வரகக�’யமம� ஆஸ(தத�ர�ய�ல க�ர நதழநத, ஏழ�ம ந�ம�டம (�ரவம. அநதக கழநததககப த(யர�டம 
த�னதத�ல சஜசத�ஸ�ன ந�தனவ�ல ர�ஜசகர க�தடயசவ க�தடய�த. ஆன�ல, கரததர�ன அரள�ல 
அவளககச சடடப(டட த(யர இவவ�தம�க அதமநதத - க�ரணய�! 

(ஸகள வரமச(�த (ஸ ஸட�ணட என அதழககப (டட இடம, மறற சநரஙகள ர�ஜசகர�ன 
ஒறதறக க�தரக தக�ணட ‘க�ர ஸட�ணட’ என அதழககப(டடத. 

க�ர�ல �யநத வ�ர�கக�க ர�ஜசகர ந�னற தக�ணடரநத�ன. (ககதத�ல ட�ம(�க உதடகசள�ட 
எடப(�க ஓர ஆ�ம� ந�னற�ரநத�ர. ‘இநத க�ர�கக� ம�டடம’ என ர�ஜசகரன மனதககள 
எணண�ன�ன. அவரம க�தரப (�ரததக தக�ணசடய�ரநத�ர. வ�னம சமகமடடம�ய�ரநத (ரவம அத. 
ர�ஜசகரம அவரம ஒரவதர ஒரவரம... (�றக அவர க�தரயம (�ரததக தக�ணடரநத க�ட�ய�னத 
அப(டசய உதறநத ‘க�ரக�லம’ மடயம மடடம அதந�டககம என(த�கத சத�னற�யத. ர�ஜசகர 
தமளனததத உதடதத�ன. 

‘‘எஙசக ச(�கணமஙக?’’ 

‘‘�னன த�ர�பரம.’’ 

‘‘உடக�ரஙக’’ எனற க�ர கததவத த�றநதவ�டட�ன ர�ஜசகர. அவர ஏற� அமரநததம க�தரக 
க�ளப(�ன�ன. வணட �னன த�ர�பரம சந�கக�ச �ற�யத. �னன த�ர�பரம தனறதம அவர இறஙக�, 



‘‘இரப(�, �லலதற ம�தத�க தக�ணட வரசறன’’ எனற த(டடக கதடககப ச(�ன�ர. ‘ர�, நற 
ர(�ய சந�டட�க இரககம. அதததத�ன ம�றறப ச(�க�ற�ர’ என ர�ஜசகரன ந�தனதத�ன. 

த(டடககதடககப ச(�ய அவர இரணட ர(�ய எடதத ந�டட, கய�ல (�ட ஒர கடட வ�ஙக�ன�ர. 
�லலதற ம�றற�கதக�ணட வநத ர�ஜசகர�டம ந�டடன�ர- ஐம(தததநத த(�தவ. அத�வத 
ஆத�மஙகலததககம �னன த�ர�பரததககம உணட�ன (ஸ �ரஜ! த�க�லதடநத ர�ஜசகரன, 

‘‘ஏஙக. இர(ததஞச ர(� கடஙக’’ எனற�ன. 

‘‘ஏப(�, சமம� ந�னனவன ந�த�னப(� கப(�டசட’’ எனறம, ‘‘ந� ஒணணம ஆக� ம�ரககம� 
வரல�லல’’ எனறம அவர கப(�ட ச(�டட�ர. ‘‘அம(ததஞச க�ச கடககறவனகக ஆக� வ�ம�னம 
சவறய�?’’ எனற ர�ஜசகர சகடடதறக, அடககக தக ஓஙக�ன�ர. அவரகக �ர(�க ஆடகள 
த�ரணடனர. ம�ரணட ர�ஜசகரன வணடதயக க�ளப(�ன�ன. உலகதத�சலசய அத� கதறசல�ன 
வ�டதகககக க�ர ஓடடய ர�ஜசகரன, க�ர வ�ஷயதத�ல உரவஙகணட எதட ச(�ட�மல இரகக 
சவணடம எனற ஞ�னம த(றற�ன. இன� வ�டதக த�ரம�ன�கக�மல வணட எடககக கட�த எனறம 
மடவ தயத�ன. 

ஆத�மஙகலதத�ன (ரவஙகள�லம (�ரவஙகள�லம அர�யல ந�கழவகள�லம இனறளவம வ�டதக 
க�ரகள மகதத�ன இடம வக�கக�னறன. அனதறகக (�டடகக�ரர வ�டட தலதலய� ம�த சகஸ 
தக�டகக ச(�ல�ஸ ஸசடஷன ச(�வதறக �வ�ம�யம தவளதளச �ம�யம க�ர எடதத�ரகள. 
தவளதளச�ம� மன(ககம அமரநத தகதயக கதவ�ன ம�த மடதத தவததகதக�ணட கம(�ரம�க 
தவள�ய�ல (�ரததவ�ற அமரநத�ன. அபச(�த �வ�ம� கற�யத இப(ட - 

‘‘தவளதள! க�ரல தரணசட தரணட வ�ஷயமத�ணட�. ந�ம க�ரல ச(�றத மததவஙகளககத ததர�யற 
ம�த�ர�ப ச(�றத ஒணண. இனதன�ணண, ந�ம ச(�றத எவனககசம ததர�யப(ட�த... தகதய உளள 
வச�கக�டட கணண�டய ஏதத� வட!’’

தடல�ச(�ன 

‘�ஙக�ரசவலசன சதவ�...’ எனற தனத ந�கஸவரதத�ல 
தக�ஞ�க தக�ணடரநத வ�தவ�ன ணமகந�ததன, ஒர 
�றவன ஓடவநத அதழதத�ன. 

வ�டதடச சறற�க கவ�நத�ரநத ந�த தவளளதத�ல�ரநத 
தவள�சயற� வநத, ‘‘எனனட�?’’ எனற�ர ணமகந�தன. 

‘‘உஙகளகக ச(�ன வநதரககத�ம... ச(�ஸடம�ஸடர 
கடடய�ரச த�னன�ர!’’ 

டதடன வ�டடககள பகநத டதடதய அண�நததக�ணட 
த(�ல�(�ஸZகக நடநத�ர ணமகந�தன. ஊர�ல அவரத�ன 
ந�ததத�ன ஏக கரவரதத�! 

அவரகக ஒதத ஊத(வரம தவ�லம ஜ�லர�ககளம (ககம(�டடல, தவவசவற ஊரகள�ல 
இரகக�ற�ரகள. இவசர அவரகதள ஒரஙக�தணதத, ஊரகளசத�றம ச(�ய வ��ததவநத�ர. 

த(�ல�(�ஸ�ல கறபப ந�றதத�ல ம�னஙகம தத�தலச(� வநத ந�னக ந�டகளத�ன ஆக�ய�ரநதன. 
மலனர எகசஞ�ல�ரநத ‘இர(தத�ற’ எனற எணதண அதறகத தநத�ரநதனர. 

ச(�ஸடம�ஸடர தவ�ரதத, மதல�வத�க ய�ரகக ச(�ன வரம எனற ஊசர மரமம�ன எத�ர(�ரப(�ல 
க�தத�ரகக, கதட�ய�ல... இலதலய�லதல... மதல�ல அநத ந�யனகக�ரரகக நறகத� வ�யததவ�டடத! 



அவர ச(�கமச(�சத த(�ல�(�ஸZ, ந�சயத�ரதத வ�டச(�ல உளளம பறமம ஆடகள�ல 
ந�ரம(�ய�ரநதத. அவவளவ ச(ரம ணமகந�தன ச(�ன ச(சவததக க�ணத த�ரணடரநதனர! 

‘‘ந�த�, உனகக ச(�னப(�!’’ எனற வரசவறற�ரகள. ‘ந�த�’ எனற அதழபப, அவரத த(யரககம 
ந�தஅதல க�ளபபம அவரத தத�ழ�லககம�ன �சலதட. 

தத�தலச(� அரக�ல ஸடல ஒனதறப ச(�டட, ணமகந�ததன ச(�ஸடம�ஸடர ஏ.எஸ.சக. 
அமரதவதத�ர. ந�கஸவரர, ‘ந�ம வ��கக�றததக சகடகககட இவவளவ ஆரவம� ய�ரம 
கடனத�லதலசய?!’ என மனதககள ந�தனதத�ர. 

‘‘ய�சர� தவளளகசக�வ�லல இரநத உஙககடப ச(ப ச(�ற�ஙகள�ம! மலனர எகசஞ�ல�ரநத 
த�னன�ஙக. த(�றஙக, ஒர அதரமண� சநரததல க�ல வநதடம...’’ எனற�ர ஏ.எஸ.சக. 

கடடம ந�னறம கதலநதம உலவ�யம அமரநதம க�தத�ரநதத. ம�றற� ம�றற�க கடடதத�லளசள�ர 
டயம (�டயம கடததவ�டட வநத க�தத�ரகக ஆரம(�ககவம, ணமகந�தனகக உதறதலடததத. 

‘‘தவளளகசக�வ�லல எனககத ததர�ஞவஙக ய�ரம இலதலசய?!’’ எனற அவர பலம(�யச(�த, 
தத�ணதட வறணட அதடததகதக�ணடத. ஏ.எஸ.சக., அவரககத தணண�ர பதள தயத�ர. (சதத 
தணண�ரகடக கடகக�த ஒனறதர மண� சநரம தத�டரநத ஊதவலலவரத�ன ணமகந�தன. 

க�லமண� சநரதத�ல எத�ர(�ரதத ச(�ன, மனற மண� சநரம கழ�தத ‘டர�ங... டர�ங...’ எனறத. ஏ.எஸ.சக|
ய�ன தக தடல�ச(�ன ர�ஸ�வர�ல (ககவம�க (�யநதத. 

எடததக க�த�ல தவதத, தரதத �.எஸ.ஐ. சதவ�லயம வதர சகட(த ம�த�ர�, ‘‘ஹசல�!’’ எனற 
கதத�ன�ர. ச(சசக சகடடதம மகமலரநத, ‘‘இரஙக... ந�ஙக சதடற (�ப(�, (ககததலத�னஇரகக�ர!
தரசறன...’’ என ர�ஸ�வதர ணமகந�தன�டம தநத�ர. அவதர ஏ.எஸ.சக. இப(ட அதழததததச �ர�தத 
ஆசம�த�ததத கடடம! 

ந�தன ச(�தன வ�ஙக�, ‘‘�ர!’’ என அதழததப ச(�ன�ர. ‘‘ஆம�ஙக! ந�னத�னஙக... ர�ஙக, 
வநதடசறன... கடட�யம�!’’ 

இவவளவ மடடம ச(�வ�டட, ர�ஸ�வதர ஏ.எஸ.சக|வ�டம தர... அவர, அதனத இடதத�ல தவதத�ர. 

‘இவவளவ கதறவ�கப ச(சவததக சகட(தறக� இவவளவ சநரம க�தத�ரநசத�ம?’ எனக 
கடடததககச பத(னற ச(�யவ�டடத. இரநத�லம ஏம�றறததத மதறததகதக�ணட, ‘‘எனன 
வ�ஷயம?’’ என ணமகந�தன�டம வ�னவ�ன�ரகள. 

‘‘தவளளகசக�வ�ல வ�ரககம�ர சக�ய�ல சதரத த�ரவ�ழ�வல மண�வத ந�ள எனசன�ட கசசர�... 
(�ததககள� மரகத�ஸ (�ட வரறதகக மநத�, ந�ன வ��ககணம�ம!’’ 

- கடடம கதலநத ச(�வதவதர, வ�டய மகததடன ணமகந�தன ஸடல�சலசய அமரநத�ரநத�ர. 

ஏ.எஸ.சக. உற�கம�க, ‘‘நலல �னஸ! நலல� வ��ஙக... ஊரப ச(தரக க�ப(�ததற ம�த�ர� 
வ��ககணம!’’ எனற தடடகதக�டகக�த கதறய�கச த�னன�ர. 

ணமகந�தன, ‘‘ந�ஙக த�லறததலல�ம ர�த�ன... எனகதக�ர மனககதற!’’ எனற�ர. 

‘‘த�லலஙக.’’ 

‘‘ஊரப (ஙகதள வ�டஙக... (டகக�தவஙக, (�மரனஙக இரப(�ஙக. அவஙக எனதன எப(டயம 
கபடடடப ச(�கடடம, (ரவ�ய�லதல... ந�ஙகளம எனதன ‘(�ப(�’ன த�லலல�ம�?’’ 



‘‘ஐதயசய�... ந�ஙக தப(� தநதனசசடடஙக ணமகந�தன! இதம�த�ர� கற�ப(�டட ஒர ந(ரகக 
ச(�னக�ல வநத� அவதர ‘(�.(�’-ன த�லலச த�லல� சமல�டததல இனஸடரகன கடதத�ரகக�ஙக! 
அத�வத, ‘(ரடடகலர (ரஸன’ன அரததம’’ | ம�த�னம தயவ�தத�ர ஏ.எஸ.சக.! 

‘‘ர�, ந�ன வரசறன!’’ எனற த(�ல�(�தஸ வ�டட தவள�சயற�ய ணமகந�தன ஏசத� 
மணமணததவ�சற நடநத�ர. 

ஒரததப(�தளயம, ஓப(�தளயம, வஞ�வலச எனப (ககதத�லளள ம�ச�றறர மககள தமளள ஒர 
நதட த(�ல�(�ஸZ வதர நடநதச(�ய, ச(�ஸடம�ஸடர�டம அதரமண�, ஒர மண� சநரஙகள 
ச(�வ�டட, கறபபந�ற தடல�ச(�தன ஆரவம�க ஓரக கணண�ல கணடகள�ப(�ரகள. 

�ல த�ஙக�த ஆரவலரகள, ‘‘ஏனஙக... நமகதக�ரகக� இததப ச(�டடக க�டடஙக!’’ எனற 
சகடடகதக�ளவ�ரகள. (த�லகக ஏ.எஸ.சக., ‘‘ஏயய�... ச(�டடகக�டட, இததனன �ன�ம�வ�?’’ எனற 
வ�ரடடயடப(�ர. 

த(�ல�(�ஸZ ச(�தனத தத�டரநத, மண�ய�ரர வ�டடகக, வரதர�ஜZ வ�டடகக, தனசகரன வ�டடகக 
என அடததடதத ச(�ன இதணபபகள வநத�லம, த(�தஜனத தத�டரச(�ட இரநத அநத 
த(�ல�(�ஸZ ச(�ன, தவகந�டகள மகக�யததவததத இழகக�மல இரநதத! 

வரதர�ஜZகக இரணட த(ணகள. சர�யனம ந�லவம (�ர�த(டகக, அவரகதளப த(�தத�பத(�தத� 
வளரதத�ர. க�மத(ளணடடகக தர�ம(வம உளள�றத தளள�, வ�டடன கதவ இரநதத. 

இதளஞரகள ததரதவக கடநத ச(�கமச(�த, கழததத வதளததக கணதண ஒர ஓடட 
ஓடடவ�ரகள. த(ணகள ய�தரசயனம அவரகள (�ரகக சநரநத�ல, அவவளவத�ன... கஷ�சய� கஷ�! 
மஙக�ய இரடடலம மக�சதவததய�கக க�ட�யள�ககம அவரகளத ந�ற ர(ம அதததகயத. 

மதல�வத த(ணதணப த(ண(�ரகக வரக�ற ந�ள�ல, தவள�யர�ல�ரநத அநத ‘டய’ததகக ச(�ன 
வரம�ற வரதர�ஜZ ஏற(�ட தயத�ரநத�ர. கலய�ணப ச(சச மயதத�ல மண� அடததத�ல வர(வரகள 
அநதச(�வ�ரகள... கனமம நலலத�க அதமயம எனற அவர கணககப(டசய ச(�ன அடததத. இடம 
கத�ரநதவ�டடத! 

ஆன�ல, அவரத எத�ரவ�டட தஜகத�ன அப(டய�ன க�ர�யம தயதச(�த, வ�தளவ சவறம�த�ர� 
இரநதத! தஜகத�ன தன நண(ன ஒரவன�டம க�சம வரதர�ஜZ வ�டட நம(ரம தக�டதத, அநத 
எணணககப ச(�, தனதன அதழககம�ற த�லல� அனப(�ய�ரநத�ன. அவன எத�ர(�ரதத(டசய 
தத�தலச(� அதழபப வநதத. 

கள�ததப பதத�தடகள அண�நத, எத�ரவ�டடப த(ணகதள அவரகள வ�டடககளசளசய அரக�ல 
(�ரககத தய�ர�க இரநத தஜகத�தன, வரதர�ஜZ வ�டட சவதலகக�ரன வநத கப(�டட�ன. 
கனவகளடன த�வ� வநதவதன சகடடசலசய ந�றதத�ன�ர வரதர�ஜZ. 

‘‘ய�தரக சகடட இப(ட நம(தரதயலல�ம கணட ந�யககம தரசற? இன�சம உம ச(தரச த�லல� 
ச(�ன வநதசசன� நலல� இரகக�த, (�ததகசக�!’’ என தவத த�ரப(� அனப(�தவதத�ர! கம(�ய�ன 
மகததவம (றற�யம அற�நதவர, தம(�கள�ன சடதடகதளப (றற�யம அற�நதவர அவர. 

தனசகரன வ�டடகக பத�த�க ச(�ன தவககப(டட ம�தலய�ல, ஓர�ர தடதவகள மண� அடததவ�டட, 
ய�ரம எடப(தறகள ஓயநதவ�டடத. அபச(�த தனசகரன இனஜ�ன�யர�ங கலலர�ய�ல சரநத�ரநத 
பதச. அடம�ஷன மடடம மடநத, ஒர ந�ளகடக கலலர� தனற�ரககவ�லதல அவன. 

த�ரம(வம மண�யடப(தறக�க ததரசவ க�தத�ரநதத. தகவலற�நத கடடதத�ல கலநத கணணச�ம�, 
பத�த�க ஒர கற(தனதய உற(தத�தயத (ரப(�ன�ர. 

‘‘அவதனலல�ம எஙசகப(� இனஜ�ன�யர ஆகப ச(�ற�ன? க�சலஜ�ல�ரநத ‘உனதனய ரதத 
(ணண�டடமப(�’ன த�லலதத�ன ச(�ன வநத�ரககம!’’ 



க�(� கடததக கணவ�ழ�தத தனசகரன கடம(தத�ரகக, இநதச தயத� வய�றதறக கலகக ஆரம(�ததத. 
தனசகரன ஜ�வ�யக கனவகள இடநத, இரணடச(�யக க�ட�யள�கக ஆரம(�தத�ன. 

மறந�ள க�தலத�ன மற(டயம மண� ஒல�ததத. மலனர எகசஞ�ல இரநத ச(�ன�ரகள. 

‘‘சநதசத கப(�டசட�ம... ந�ஙக ய�ரம எடககதல! ‘ச(�ன சவதல தயயத�?’ன (�ககதத�ன 
கப(�டசட�ம... ர�, தவசசடஙக...’’ எனற�ரகள. 

த�.க-க�ரர�ன ந�ர�யண�ம�தய, அவரதடய மகன தனதனய�ல�ரநத அதழதத, த(�ல�(�ஸZககக 
கப(�டடப ச(�ன�ன. ச(� மடததவர�டம ஏ.எஸ.சக. சகடட�ர: 

‘‘ஏயய�... �ம� இலசல, �ம� இலதலஙகற�சய! �ம� இலல�னன�, இப(ட ஐநநற தமலகக 
அநதபபறம இரகக�றவஙகடப ச(மடயம�யய�?’’ 

தடல�ச(�ன�ன தயலமதறகள அபச(�ததககம மழதமய�கத ததர�ய�தத�ல, ந�ர�யண�ம� (த�ல 
ச(மடய�மல த�ரம(�ன�ர. அதன(�றக ம�டடஙக�ல கலநததக�ளளப ச(�கம ந�டகள�ல, அவர 
அண�க�ற கறபபச டதடதய கன�நத (�ரகதகய�தலலல�ம அவரகக தடல�ச(�ன கறபப ந�தனவகக 
வநதத. 

(�ற(�ட, ந�ர�யண�ம� ‘அயயப(ன கர�ம�’ ஆன�ர. அபச(�தம கறபபச டதடத�ன! ஆன�ல, 
அபச(�த அவரகக தடல�ச(�ன என(த ததயவ கத� ம(நதப(டட வ�ஷயம இலதல என(த 
தர�ம( நனற�கசவ ததர�நத�ரநதத. 

அவரத தக�ளதக ம�ற�யத ச(�லசவ, ஊரககள தடல�ச(�னகள�ன கலரம ந�தறயசவ ம�ற�ய�ரநதத.

ட�ரச தலட 

தவளள�கக�ழதமயம அதவம�க, அபபககடட எனற 
அதழககப(டக�ற க�ரஷண�ம� க�யசல�ல வ�ழநதவ�டட�ன. 
வ�டடல அனததவதம மனகவதம�ன அவனத அவஸதததயக 
கணட வளள�யமம�தளக கப(�டட வ�டட�ரகள! 

வளள�யமம�ள �ம�ய�டக�றவள. �னன அளவ�ல�ன ச(�ல�ச 
�ம�ய�ர�ண�! தகசய�ட தக�ணடவநத�ரநத சரககப த(ய�ல�ரநத 
த�ரந�தற எடதத�ள. அதறகள கறபரம த(�டததப 
ச(�டப(டடரககம. க�ரஷண�ம�கக அததத த�னனக தக�டதத�ள. 

‘‘இநத வ�பத�தயத த�னன �ம�!’’ 

அவன அததத த�னற மடககவம... 

‘‘கககத�?’’ என வ�னவ�ன�ள. 

‘‘ஆம�!’’ 

கறபரதததக கலநத த�னற�ல இன�ககவ� தயயம?! 

‘‘(�தத�ஙகள�... வ�பத� கககத�ம! இத க�தத, கரபப சவதலத�ன!’’ எனற கடம(தத�ரககத 
ததர�வ�ததவ�டட, க�ரஷண�ம�தயப (�ரததக சகடட�ள: 

‘‘சநதத எததய�வத (�ததப (யநதக க�டடய�?’’ 



‘‘ம!’’ 

‘‘எனனதததப (�தசத?’’ 

‘‘தக�ளள�வ�யப (��ச!’’ 

‘‘எஙசக தவசசப (�தசத?’’ 

‘‘கற�ஞ�ய�ல!’’ ‘கற�ஞ�’ எனப(டம ஊர மணட(ம க�றற சவயப(டட கள�ரநத (ரபப. உணதமய�ல 
நடநதத எனனதவனற�ல, தவளள�கக�ழதம ஆடடச நததகக�கக தக�ஙகனகளதத�ல�ரநத வநத�ரநத 
ஒச�தசதவர, வ�ய�ழகக�ழதம இரவ கற�ஞ�ய�ல (டதத�ரநதவர, (ணததத எணணவதறக�க ட�ரச 
தலடதடப (யன(டதத�ய�ரகக�ற�ர! தரதத�ல�ரநத தவள�சதததப (�ரதத க�ரஷண�ம�ககக க�ல� 
தத�றற�வ�டடத. 

தக�ளள�வ�யப (���ன�ல ஏற(டட க�யசல தண�ய, ஒர மணடல க�லம ஆனத. அதறகளள�கசவ 
ந�னக ட�ரச தலடடகள ஊரககள இறஙக�வ�டடன! (சத த(லடடககள த(�த�நத�ரககம 
(ணபத(தயவ�ட, ஒச�தசதவர�ன ட�ரச தலட வ�கரம த(றற வ�ளஙக�யத. 

‘மண கடதட’ ச(டடர� அத! கறபப ந�றமளள தவரம (ரபப ச(�ல�ரககம அதன (டடன (லர�டமம 
வம(�ட, வன(�ட (டட த(ரவ�ரல அழததததத ஸ(ர��ததத. 

ஒரவர வ�ஙக�, அததக க�ழககப (ககம�க அடததப (�ரகக... ஊமததமபதவ ந�டடவ�டடத ச(�ல, 
வடடம ம�ற�மல வ�ர�வ�க�கதக�ணட ஒள�ககறதற தனறத. 

‘‘யப(�... நத�ரமணடலததகசக ச(�கம�டடம இரககசதயய� தவள�சம!’’ எனற வ�யபத( அவர 
ததர�வ�கக, (தத�ரம�க ட�ரசத வ�ஙக� தவததகதக�ணட�ர ஒசச. 

அவரத ஊர�லம ஆத�மஙகலதத�லம வ�றவன, ச(�றவனகதகலல�ம தவள�சம அடததக க�டடசய, 
வ�ரம ஒர தடதவ ச(டடர� தலகள வ�ஙகசவணடய ந�தலகக ஆள�க�ய�ரநத�ர! 

க�தக கர�ய�ககவத ச(�ல க�த தவள�சம�ககவத�லம நஷடம வநதத. கரர, த�ர�பரம (ககம 
ச(�யவநத �வனக�தள, கநத�ம�, வரதர�ஜZ, க�ததமதத ஆக�சய�ரம ச(டடர� தலடடகள 
வ�ஙக�ன�ரகள. அததத தத�டரநத ஒச�தசதவர�ன மவச ஓயதவடகக, உளளர ச(டடர�கள பத�ய 
தவள�சதததப (�யசத தத�டஙக�ன. 

கநத�ம�தயச �லர ‘களளக கநத�ம�’ எனசற அதழப(�ரகள. இதட கய�ற இலல�மசல (தனசயறம 
த�றனம, களளமடடய�சலசய களதளத த�ரடக கடததவ�டட இறஙக�வ�டம தத�ழ�லம வ�யககப 
த(றறவன. 

உளளர வலலவனகக கநத�ம�ய�ல (�த�பப வநதத. (�தளதய இடகக�ப (�ரதத, அத�ல�ரநத 
இரணட த�டடகள க�க�றச(�சத, எவவளவ கள சதறம என(தத வலலவன யக�ப(�ர. 
அப(டய�ரகக, �ல மயம மரஙகள�ல கள அளவ கதறயக கணட, த�ரடடப ச(�வததப 
பர�நததக�ணட�ர. (தனமரஙகள�ல த�ரகதக மள, கரசவல மடகதளப (த�கக ஆரம(�தத�ர. அடதத 
வநத ந�டகள�ல கநத�ம�ககக க�ல�ல ரததம வநதத... களளத த�ரடடம கதறநதத! 

ஆன�ல, ச(டடர� தலடடன வரவ, (தனமரதத�ல கடடப(டட மடகதளக கதளய ஆரம(�ததத. 
வலலவன டர�ன�ஸடசர�ட (தன ஏற�ன�ர எனற�ல, கநத�ம� ட�ரச தலடதடத சத�ள�ல 
ச(�டடகதக�ணட (தனசயற�ன�ன. சத�ள�ல ம�டடவதறக வ�க�கச சடடககய�ற தக�ணட 
ட�ரசசககத த�ல� கடடவ�ன இரவகள�ல! 

‘‘மளள� தவகக�சற, வலலவ�... வலலவனகக வலலவன தவயகததல உணடட�!’’ எனற களளக 
க�றககதத�ல கநத�ம� மனக�க தக�ணசட த�ரமபவ�ன. 



வலலவன தண�ய�த சக�(ம தக�ணட�ர. ‘த�னமம உலகததத சமல�ரநத (�ரகக�ற தமம�டசம இநத 
சவதலததனம�?’ எனற ம�ள�த ஆதத�ரம வநதத. மறற�லம�க மற�யடததவ�ட சவணடம இநதத 
த�ரடதட என மடவ தயத�ர. எததக தக�ணட மற�யடப(த? 

எரககதலப (�ல, ஊமததஞ�ற இரணடம ந�தனகக வநதன. ‘இரணடல ஊமததஞ�சற ச(�தம’ 
எனற கரதணசய�ட மடவ (ணண�, ஊமததஞ�தறக கதறவ�ன அளவ�ல சண�ஙக�டட ஈ�னய 
மதலய�ல�ரநத மரதத�ன கலயதத�ல தடவ�வ�டட�ர. 

அநத இரவ ட�ரச தவள�சதத�ல மரசமற�ய கநத�ம�, களதளக கடததவ�டடத த�ரமபம வழ�ய�ல, ‘‘ஒர 
ந�ளம இலல�த த�ரந�ள�, இவவளவ மப(� இரககசத களள!’’ என மனக�க தக�ணட�ன. களள�சல 
கலநத ஊமததஞ�ற அவதன மறந�ள க�தலய�லகட ததள�வத(ற வ�டவ�லதல. கழ�சல சவற 
ஆரம(�ததவ�டடத! 

ச(�யப ச(�ய வரமடய�ததன, ஒசரயடய�க எலதல கடட�ர� (ககம ச(�ய உடக�ரநதவ�டட�ன. 
சத�ர�கக மடய�மல (�ச�கதக�ணட வநதத. ‘கடல, கணட�மண� எலல�ம தவள�சய வநதரம 
ச(�ல�ரகசக!’ எனற (யநத�ன. அழவம ததம(�லதல! 

ச�றற�ல ரமம சம�ரம�கக கலநத த�னற, ஒர வ�ரம கழ�தசத ததமப சதரநத�ன கநத�ம�. (�றக 
தபபககப ச(�கசவ இலதல! 

வலலவனகக வலலவன உணடத�ன. இநத வலலவனககம உணட வழககப (�தற! 

�வனக�தள வ�டடககளளம ச(டடர� தன த�ரவ�தளய�டதல நடதத� தவததத. அவரத (னன�ரணட 
வயத மகன தர�ம( �ககனகக�ரன. அநதச �னன வயத�சலசய ந�ரசம�ர�ல தவணதணய 
எடகக�றவன�க வ�ளஙக�ன�ன. ட�ரச தலடடன ச(டடர� த�ரநதச(�னதம, ஒரந�ள மழகக அதத 
தவயய�ல�ல க�யதவததத த�ரம(ப ச(�டட�ன. தலட தக�ஞ சநரம எர�நதத. அபபறம அசத மயற� 
தயதச(�த எட(டவ�லதல. ஆன�ல, ச(டடர� தலலகக�க மற(ட தலவ தயவத அவனககப 
(�டககவ�லதல. 

மறந�ள ச(டடர�ககக கரணட ஏறறத த�ரம�ன�தத�ன. எர�க�ற ந�ற(த வ�ட (லபத(க கழறற�வ�டட, 
சஹ�லடரககள ச(டடர� தலதலத த�ண�கக மற(டட, கரணட ஷ�க வ�ஙக�ன�ன. 

(�டர�ய�ல அடததவ�டட, உடசன க�ண�மல ச(�னத ய�ர எனத த�ரம(�ப (�ரதத�ன. (�றக, அத�ரச� 
ந�ஙக�மல அப(�வ�டம வ�ஷயததத எடதததரதத�ன. 

‘‘(�வ�, அப(டதயலல�ம கரணதடப படககறதகக, இததனன தணண�க கடம�ட�? தலல த�நத�, 
சவற வ�ஙக�தத�ன ஆகணம. இன�சம கரணதடத தத�டடட�சத...’’ என தமநதன�டம எசர�ததவ�டட, 
வரதர�ஜZதவப (�ரகக வநத�ர. 

‘‘உஙகக�டட எதகக வநசதனன�... இநத கரணட உடமபலசய தஙக�, (�னன�ட ஏதம வ�தன 
(ணண�ரம�ன சகககதத�ன! த�லலஙக... மலனர ச(�ய, ட�கடர க�கடர (�ககணம�?’’ எனற�ர. 

எர�சல�ன�ர வரதர�ஜZ. ‘‘அததலல�ம ஒணணம சவண�ம... உஙக வ�தனதயலல�ம த�ரணமன�, ஒசர 
க�ர�யமத�ன (ணணணம!’’ 

‘‘எனன?’’ 

‘‘கடம(சம க�ளம(�பச(�ய எஙசகய�வத கதகய�ல இரநதககஙக... எப(டட� கசற இலல�ம, 
இப(டதயலல�ம த(�தழககற�ஙக?’’ என �வனக�தளதயச கடடசமன�ககத த�டட அனப(�தவதத�ர 
வரதர�ஜZ. 

தவளள�கக�ழதமச நததய�ல இபர�ஹ�ம ர�வததர, படட ர�பச(ரகக�ரர�க இரநத ச(டடர� தலட 
ர�பச(ரகக�ரர�கவம மறமலரச� அதடநத�ர. எநததவ�ர த(�ரதளயம த�ரக�சய� தடடசய� 



சந�ணடக தக�ணடரநத�சல ம�றறம வரம எனற எள�ய சதத�ரதததக தக�ணட, அவர படட, ட�ரச, 
கதட எனற கலதததயம ந�வரதத� தயத�ர. 

எலல�க க�ழதமகள�லம இரளம தவள�சமம வரக�னறன. ம(வஙகள நடகக�னறன. 

ஒர பதனக�ழதம நளள�ரவ, ஊரககள ந�ல�ம(ர� எனற த(ண க�ண�த ச(�ன�ள. அவதளத 
சதடவதறக, ஐநத கடதட ச(டடர� தலடதட வ�ஙகவதறக க�ததமததவ�ன வ�டடகக (லரம 
ச(�ன�ரகள. தககக கலககதத�ல கண வ�ழ�தத க�ததமதத வ�தடலல�ம சதடப (�ரததவ�டட, 
‘‘ஐதயசய�... க�சண�சம!’’ எனற�ர. அவரதடய மகன உதயகம�தர யம க�ணவ�லதல! வ�டடல�ரநத 
ஐநத கடதட ச(டடர� தலடதடயமத�ன! உதயகம�ரம ந�ல�ம(ர�யம த�ரம( ஆத�மஙகலததகக 
வரசவய�லதல

லவட ஸ(�ககர 

ச(ரனபககம த(ரமத�பபககம உர�ய த(ர�சய�ரகள, த�யம�ரகள, 
உறவ�னரகள அதனவரம எடததச த�லல�யஙகட சவலச�ம� 
தவ�மடககவ�லதல. க�டதடக க�ரயம எழதப ச(�கமன 
கணககப(�ளதளயம த�லல�ப(�ரதத�ர எனற�லஙகட 
சவலச�ம� சகடகவ�லதல. த(றற த�சய ஆன�லஞ ர�... 
(தடதத (�ரமமசன ஆன�லஞ ர�... எடதத மடதவ 
ம�றறவத�லதல என தக�ணட லட�யதத�சல உறத� ம�ற�மல 
இரநத�ர. பரவ�க த�தத�ன தனத க�டதட வ�றற, அத�ல வரம 
(ணதத�சல தமகதட வ�ஙக�ப ச(�டவத என(த�சல உறத�ய�க 
இரநத�ர. 

இவவளவ (�டவ�தத தகக எனன க�ரணம எனற ஒர கணம 
�நத�ததச �ரதகக�ப (�ரபச(�சம ய�ன�ல, ஒர கமப வடவம 
த�ன. ஆஙக�லதத�சல ‘சக�ன’ எனற த�லலவ�ரகசள... அநதக 
கமப வடவமத�ன சவலச�ம�தய அநத மடதவ எடககத 

தணட இரகக சவணடம. 

ஆவட க�ஙக�ரஸ ம�ந�ட டகக ம�க இதளஞன�க ச(�யத த�ரமபக�ற வழ�ய�ல, த�ரச�ய�ல�ரநத 
வரமச(�சத க�ர�மச(�ன தரகக�ரடடன வநதவரத�ன இவர. வநத சரநதச(�த இரவ (த�சன�ர 
மண�. 

‘தக�ககரகசக�’ எனக கவ�ய �மச சவலகளககப ச(�டடய�க (�டதடப ச(�டடவ�டட�ர. 

‘‘�மததல எனனப(� ததம?’’ எனற சகடட வநதவரகளகக, கரவ�ய�ன தயல(�டகதள 
வ�ளகக�வ�டட, ம�ணடம (�டடப ச(�டடகக�டடய வணணம�ரநத�ர. 

அலலம (கலம அயர�த (�ட, இதத தடடகள�ன வர�கள ம�த நகரம ஊ�கள க�ல�ய�னதமத�ன 
ஓயநத�ர. அதன மடவற�த தத�டரச�ய�கதத�ன �ல ஆணடகள கழ�நத (�ன தமகதட வ�ஙகம 
எணணம வநதத. 

அவரத பரவ�க ந�லம, ஓண�னகளம அண�லகளம கட சவணட�தவறப(�க வ�கக�ற வறணட பம�. 
ஆதகய�ல அத�ல மகக�லவ��தய வ�றறதத�ன தமகதட வ�ஙக மடநதத. சதன�னம இன�ய 
ததளள தம�ழப (�டலகள ந�தறநத இதததடடகள, (தத டயப தலடடகள, இரணட �ரட 
ஸ(�ககரகள, யன�ட தக�ணதடகள, ஆமபள�(யர மறறம ஏதனய சததவய�ன கரவ�களம ஒள�, ஒல� 
அதமததத தரம வ�ததத�ல ஆத�மஙகலததகக வநத சரநதன. கரணட இலல�த இடஙகளககம 
‘(�டடர�’ மலம ஒல�யம ஒள�யம அதமததக தக�டககமளவகக ஆயததம�கசவ இரநத�ர. ‘ஆர�வமத 
வணட ரவ�ஸ’... தனத தமநதன�ன த(யதர தமகதடடககச சடடன�ர சவலச�ம�. 

மலனர க�டடமண� ஆசல�தன நலக�ன�ர. ‘‘சரடசய� மடடம (தத�தப(�. கடசவ ந�ல தகக�தள 



வ�ஙக�ப ச(�ட. தமககம தகக�ளம அணணநதம(� ம�த�ர�.’’ 

ஆசல�தன ஏறகப(டடத. இனதன�னறஙகட உ(ர�ய�க வ�ஙகப(டடத. த(டசர�ம�கஸ... 
அணணநதம(�கக அத தலலத தஙகச�. இணட�ஙக�ட மதல ம(ஙகதர வதர ஒர மப(த தமல 
சததளவகக க�ட கதரகதளலல�ம (டட தத�டடகதளலல�ம (�டதடப (ரப(� வநதத ‘ஆர�வமத’. 

ஆத�மஙகலதத�ல தஜயமண�ய�ன ‘ததறடட’கக (பபப நனன�ர�டட வ�ழ�) (�டடப 
ச(�டடகதக�ணடரகதகய�ல, ர��தத� அரக�ல வநத�ள. சவலச�ம� (�டத சதயநத ச(�ன 
ஊ�கதள எடதததற�வததப (�ரததவ�டட, ‘‘இததனன?’’ எனற�ள. 

‘‘ஊ�. இத இரநத�தத�ன (�டம. இதத இஙசக ம�டடணம’’ எனற க�ர�மச(�ன�ன ‘தத�ட தக’தய 
எடததகக�டடன�ர. 

‘‘இததலல�ம க�ச ச(�டட வ�ஙகணம�?’’ 

‘‘ஆம�.’’ 

ர��தத� அநத இரவ சநரதத�ல எஙசகசய� க�ளம(�ப ச(�னவள அதரமண� சநரஙகழ�ததத 
த�ரம(�வநத�ள. க�தலலல�ம பழத� அப(�த ததலகதலநத ச(�ரக சக�லதத�ல வநதவள, 
சவலச�ம�ய�ன மனன�ல கரசவல மரதத�ன மடகதள எடததப ச(�டட�ள. சவலச�ம� த�தகககவம, 

‘‘இதத ம�டடப (�ட தவயய�. ஊ�கக�சல (�த� எனககக தக�டதத�ய�ன� ச(�தம’’ எனற�ள. 
(�டடப த(டடய�ன �வ� கதறநததகடத ததர�ய�மல சவலச�ம� தத�டரநத அத�ரச�ய�ல 
உதறநத�ர. (�.ச�ல�வ�ன கரல எம.ஆர.ர�த�வ�ன கரல�கத சதயநத (�ட ஆரம(�ததத. 

தத�ழ�லநட(ம ததர�நதத�க தனதனக கரத�கதக�ணட ஒர ந(ர, நதரப(ததத (யன(டதத�கதக�ணட 
த(டட அரக�ல வநத க� தக�டப(தறக�க சறற�வ�ட ஆரம(�தத�ர. சறறக�றவர�ன ஆசவம 
சவலச�ம�தய வ�ழ�ப(தடய தவததத. ‘‘வ�டயய�’’ எனற சறற�யவதனச ததம ச(�டட�ர. 

‘‘இததனன ஆய�ல எனஜ�ன ஸட�ரட (ணறதன தநனச�ய�... உளசள ஸ(�ர�ங இரககதயய�... 
தமதவ� சததணம.’’ ச(�தம�ன அளவ சறறத த�றதனப த(றறகதக�ணடதம ம�ணடம (�ட 
ஆரம(�ததத. ‘க�க�த ஓடம கடலதல ம�த...’ 

‘‘சயய... எனனப(� இத... நலல ந�ளம அதவம� ச(�டற�ம (�ர (�டட... சவற (�டதடப ச(�டப(�’’ 
எனற ஒர த(ரச ததம தவததத. 

சவலச�ம�கக தர�ம(வம இளக�ய மனச. அவர மணலர க�வடத த�ரவ�ழ�வகக தமகதடதடக 
தக�ணட ச(�ய�ரகதகய�ல ஒவதவ�ர (�டட மடவ�லம ஒர ஆள வநத தமகதகப ச(�டச த�லல�, 
‘‘கள�ப(டட சப(�ரமண� எஙக�ரநத�லம உடனடய�க தக�றடட வ�ப(டகக வரசவணடம’’ எனற 
அற�வ�ததக தக�ணசடய�ரநத�ன. ந�னதகநத அற�வ�பபகளககப (�னப சவலச�ம�கக (ர�த�(ம 
ம�கநதவ�டடத. 

த�ரவ�ழ�வ�ல க�ண�மல ச(�னவன (றற�யம அவனத கடம(ங கழநததகள�ன எத�ரக�ல ந�ரககத� 
(றற�யம கவதல கவதலய�க வநதத. தமகதட உதவ�ய�ளன தவளதளதததரய�டம, ‘‘ந� 
(�ததககப(�’’ எனற த�லல�வ�டட சப(�ரமண�தயத சதடக கணட(�டகக த�ரம�னம பணட�ர. 

அடதத மதற அநத ஆள அற�வ�தத மடதததம, அரக�ல தனற�ர. 

‘‘ஏப(� ந� ய�ர? சப(�ரமண�கக ந� எனன சவணம?’’ எனற�ர. 

அவன �ற�தம ம�ற�த மகததடன த�னன�ன, ‘‘ந�னத�ஙக சப(�ரமண�. என ச(தர கழ�ய�ல 
சகககணமன தர�ம( ந�ள ஆதஙக.’’ 



வநத தவறப(�ல அநதக கடடதத�ல மடதவடதத�ர. ‘இநதத தத�ழ�தலசய வ�டடடணம’ எனற. 
ஆன�ல, மடவகதளச தயல(டதத அதறதகனற ஒர க�லம ஆகசவ தயக�றத. ஆக, ஆவடய�ல 
தமகதட வ�ஙக மடதவடததவர, மணலர க�வடய�ல அநதத தத�ழ�ல�ல�ரநசத வ�லக மடதவடதத�ர. 
ஆன�லம, அதறக தகக மயம (�ரததக தக�ணடரநத�ர. 

சவலச�ம�தயவ�ட வ�ழ�ககள�லம தவ(வஙகள�லம அவரத உதவ�ய�ளன தவளதளதததர ம�சத 
(லரத கவனம (டயம... அதறக அவனத இளவயத க�ரணம�ய�ரககல�ம. 

வ�ளகககதளக கச தயயம (ள(ளப(�ல ஒசர வணணமதடய டதட அண�நத க�லர�ல கரச�ப 
தவதத�ரப(�ன. அதன நன�தயப (�டதத இழதத ஆமபள�(யர�ன த� தபபகதளத தடடவ�டமச(�த, 
ஆமபள�(யர ம�த ஓர அண�ல நடனம�டவத ச(�னற க�ட� க�தடககம. எலல�ரம அதத ர�கக, 
அவன ர�ததத எனனசவ� அலசமலவ�ன நடனததத. அவளத ர�க�ரட ட�னஸ தனத 
வ�ழகதகதயசய ஆடடமக�ண தவககம எனற அபச(�த அவனககத ததர�ய�த. 

ஆர�வமத வணட ரவ�ஸ \ 

கரக�டடஙகள (நததய�ல ம�னவ�ஙக� பளள லலனன தக�ழமப வசச...), 

கலய�ணஙகள (�ப(�ட�தவரகதளலல�ம �ப(�ட வரவம...), 

க�த கததகள (தரமகசக�டஙக�(டட த�யம�மன மண(வன ஙக�ல�...), 

கட�க கடடஙகள (இறத� ய�க ஒனதறச த�லல�கதக�ளள ஆதப(டக�சறன...), 

க(�டப ச(�டடகள (நடவர�ன த�ரபச( இறத�ய�னத... உறத�ய�னத...), 

கதல ந�டகஙகள (அழக�ய மதர�பர� அஸவ(த� பதர�...) எனப (லசவற ந�கழச�கள�லம தமத 
(�டதட�ல�தய (டதட�ள� வ��ப (றககச தயதத. சவலச�ம� தன கற(தனய�லம உதழப(�லம 
ந�டகஙகள�ன ச(�த வ�ணல�ச டடககள அலம�ன�ய டமளர தவதத தலட ச(�டட கலர க�க�தம 
சறற� ஃச(�கஸ தலடதடலல�ம ச(�டட�ர. ஆன�ல, வ�ழகதக ந�டகஙகளகக மடசவய�லதல. 
சவலச�ம�கக, ச(�ய வ�டதகதய மழ�க வ�ஙகம கதல மடடம தகவரசவய�லதல. 

கதட�ய�க �.என.அணண�ததர ஆத�மஙகலதத�ல ச(�யச(�த தமகதட ச(�டடவர, (�றக 
உதவ�ய�ளன தவளதளத ததரகசக வ�றறவ�டட�ர. அவன தத�ழ�தல வ�தவ�தம�க வ�ரதத� தயத�ன. 
கட�களககக தக�ளதககள எனற த(ர�த�க இலல� வ�டட�லம, ‘தக�ளதகப (�டலகள’ 
இரகக�னறன. வ�தலஙகம சக�லம�டச த�லல�சய�... எததயம த�ஙகவததப (றற�சய� (�டலகதள 
ஏர�ளம வ�ஙக�பச(�டட எலல�த தரப(�னரத ஏசக�(�தத வரசவறத(ப த(றறவன, (ல அமத 
த�டடஙகதளயம தயல(டதத ஆரம(�தத�ன. 

தவ(வஙகள�னச(�த (கத�ப (�டலககம டயடடகளககம இதடசயய�ன இதடதவள�தய 
எல.ஆர.ஈஸவர� மலம கடநதவ�டவ�ன. (�டலகள�ன வடடத தடதட ஒர தட (�ட மடதததம இர 
வ�ள�மபகள�ல ஆடக�டட வ�ரலகதளக தக�ணட தமதவ�கத தகக� இரதகப த(ரவ�ரல நகஙகதளப 
(யன(டதத� தடவக�ற�றச(�லச சணடன�ல அத அடதத (ககததகக ம�ற�வ�டம. அவனத அநதச 
தயல... த(ணகளகக, த�ஙகள சத�த சடம ல�கவததத ந�தனவ (டதத�ய�ரகக சவணடம. க�(�, 
(லக�ரம என உ(ர�தத அவதன தத�ணதட வதர த�ககமகக�ட தவப(�ரகள. இப(டய�ககதக�ணட 
தவளதளதததர, மளள�பபரததகக ஒர இரவ ர�கக�ரட ட�னஸ (�ரககப ச(�யவ�டட வநத, அஙசக 
ஆடய சலம அலசமலவ�ன ம�த (�ர�யம�க�வ�டட�ன. 

அவளடன ச(சசவ�ரததத நடதத� உடசன ஆத�மஙகலததகக வரவதழதத, சடர�த தண�கள எலல�ம 
வ�டதககக வ�ஙக� டகதகட ச(�டட ர�கக�ரட ட�னஸ ச(�டடவ�டட�ன. அககம(ககமளள 
ஆம(தளய�டகள எலல�ம த�ரணடனர. 

அஙகப( மதல�ய�ர�ன த�சயடடர றற க�றற வ�ஙக�யத. ஒர தகணட சஷ�தவ ரதத தயதவ�டட 



மடதடப பச�கதளத தன�சய வ�டடவ�டட, ம�சனஜரம ஆ(சரடடரசம ர�கக�ரட ட�னஸ (�ரகக 
வநதவ�டடனர. ஆத�மஙகலதத�ல அலசமலவ�ன அத�ககலமம அடடக�மம த�ஙகமடயவ�லதல. 
தவளதளதததர ம�க வ�தரவ�ல (ணகக�ரன ஆக�வ�டவ�ன ச(�ல வசல எக�ற�கதக�ணடரநதத. 
க�ஙசகயம ரகக�ள இனஸத(கடரககத தகவல ச(�னத. ‘அடயமம� ர��தத� ஙகத� எனன?’ 
(�டலகக அலசமல ஆடக தக�ணடரகதகய�ல, அதரப (�வ�தடசய�டம அதரப (�டசல�டம 
ந�றதத�, ஸசடஷனகக அளள�கதக�ணட ச(�ன�ர ரகக�ள. சகஸ மடநத தவளதளதததர 
தவள�வநததம அவனதடய தமகதட, (�பப�ம�கக தகம�ற�ப த(யர ம�ற�யத. 

தமகதடடம தகக�ளம அணணன தம(� என(த சமம� த�லலப(டடதலல. 

சவலச�ம� தனத கதட�கக�லததத (ஞர ஒடடதத�ன ஜ�வ�தத�ர. ஏசதனம தகக�ளக�ரரகள, 
‘‘சத�னம�தத�ன வநசதன. இதததன மள ஏற�டச�...’’ எனற ச(சக�றச(�த சவலச�ம� உபபத 
த�ள�ல டயபத(த சதயதத(ட (த�ல த�லவ�ர- ‘‘(�ததன� அப(டதத�னஙக. மளள இலல�ம 
இரககம�?’’ 

அநத சநரதத�ல (�பப�ம�ய�ன தமக தடடல�ரநத (�.(�.ஸன�வ�ஸ கரல... ‘ந�தனப(ததலல�ம 
நடநதவ�டட�ல!’

ல�டடர�ச �டட 

‘வ�ழநத�ல வ�டடகக... வ�ழ�வ�டட�ல ந�டடகக’ எனற வ�கக�யம 
நனற�கதத�ன சவதல தயதத. எநத அளவ�லம நஷடம�லதல 
எனக�ற ம�யதசத�றறததத அத ஏற(டதத�யத. 

மதல (ர�ச ஒர லடம. லடம எனற�ல, ஒனறகக அடதத எதததன 
சழ�கள ச(�ட சவணடம என(த ஆத�மஙகலதத�ல (லரககத 
ததர�நத�ரககவ�லதல! எனற�லம, சழ�கதள நம(�ச �டட வ�ஙகத 
ததலப(டடனர. 

‘‘ஒர வ�ட ந�தறயப (ணம� அடகக� தவககல�ம�ப(�?’’ எனற 
ஒரவர வ�னவ... மறறவர, ‘‘ஒர லடம ர(�ய தம�ததசம ஒர 
த(�டடல அடஙக�ப ச(�ய�ரமப(�... ந� சவற!’’ எனற�ர. 

மதல�மவர தளகக�மல, ‘‘ஒர ர(� சந�டட� வ�ஙக� அடகக�ப 
(�ர... அப(வம� வ�ட ந�தறய�மப ச(�கம?’’ எனற த�கக�ன�ர. 

‘‘மதலல �டட வ�ழகடடம... அபபறம� அடதத ச(சச!’’ 

ஊர�ல மதல�வத�க கரபப�ம� ல�டடர� ஏதஜணட�கச தயல (டட�ர. �ன�ம� த�சயடடர�ல க�தல 
சநரதத�லத�ன டகதகட வ�ந�சய�கம நடநதத. 

�டடக க�ழ�ககம அன(வம இரநத சத ர�மதன, ல�டடர�ச �டட வழஙகப ச(�டடரநத�ரகள. (சசப 
(சசன வ�டயமனனசர ஆடகள வநத வர�தய�டடரநதனர. 

‘(�மலர, மததர வ�ரனககக கடடம சரற�பல இதககம சரநத ச(�சச!’ என 
ந�தனததகதக�ணசட, ல�டடர�ச �டதட வ�றகபச(�ன�ன சதர�மன. 

கடடம மணடயடப(ததப (�ரததப (�னன�ல ந�னறதக�ணடரநத வ�வர�ல�ய�ன ஒரவர, ‘‘ம... 
மதலல ச(�ய ந�னன வ�ஙகறவனகக, ம�ய மநத�ரம� வ�ழநதரம�? தமடர�ஸல கலகக� எடககறதத 
வசசதத�ன எலல�சம! அஙசக நமம நம(ர வரணமப(�...’’ எனற�ர. 

கடடம சவகதத�லம கனவகள�லம கலஙக�க தக�ணடத�ன இரநதத. 



கடநதவநத (ஞக�லதத�ல, உடல�ல எஙதகலல�ம (ளளம வ�ழசம�, அஙதகலல�ம கழ� த(றற�ரநத 
உடலதமபபடன இரநத தனன�யப(ன, �டட வ�ஙகவதறகத தமகக�ன ந�ய�யதததச த�னன�ர - 

‘‘‘ர(�யகக ஒர (ட அர��... மண (ட அர��’ன ந�ம ஏமப(� தவத�யப (டணம? இதல (ர�ச 
வ�ழநதடடதனன�, க�லததககம மணசநலலர அர��ய�த த�ஙகல�ம (�ர!’’ 

ஒர ர(�யச �டட (ர�ச மடவகள வநதச(�த, தம�ததம�க ஆத�மஙகலதததக தகவ�டடத ததர�நததம, 
அடததடதத ந�டகள�ல வ�ற(தன ர�நத, வர�தய�ல ந�னற வ�ஙகதல அவ�யம�லல�மல 
ச(�யவ�டடத! 

அடததகடடம�க, வ�ற(தனய�ளன தக�டகக�ற �டதட அப(டசய தகந�டட வ�ஙக�க தக�ளள�மல, 
தன சதரவ�கச �டதட எடதத மதல ஆ�ம� நடர�ஜனத�ன. மகள�ன (�றநதந�ள கடடததத�தகயம 
ல�டடர�ச �டடத தத�தகயம ஒனற�க வரக�ற ம�த�ர�, தத�டரநத (ல தடதவ �டதடடதத மயனற 
தக�ணடரநத�ர. வடஇநத�ய ம�ந�லஙகளம ர�யல படட�னம சக�சல�ச�ய க�லம வதரய�ல இப(ட 
அவர�க கடடல கழ�ததல ச(�டட வ�ஙக� வநத�ர. 

ஜனம நடதத�ரத தககச த�நதகக�ர� ய�ன அவரத மகள மசகஸவர�கக, இநத�ய ம�ந�லஙகள�ன 
த(யர கதளச சல(ம�கத ததர�ய தவததத தவ�ர, அவர சவற எததயசம �த�ககவ�லதல! 
நடர�ஜனகக ஒசர ஒர தடதவ நற ர(�ய ‘ர�யல படட�ன�ல’ வ�ழநதத. த�ரம( அவவளவககசம 
�டட வ�ஙக�ன�ர. ர�லட வநத த�னததனற ய�சர� ‘‘எனன�சச நடர�ச?’’ எனற வ�னவ, 
தவறப(�கப (த�ல த�னன�ர: ‘‘ர�யல படட�ன... வ�ய�ல ச(�டட�ன!’’ 

ஊர�ல ல�டடர�ச �டடன�ல உ(ர� வ�தளவகள (லவ�கவம இரநதன. ஒர இரவ�ல தம�ததக 
க�தயம உபபககதரககக தக�ணட ச(�யக கள கடததவ�டட வநத�ரநத மண�வணணன, 
சர�டசட�ரம�கப ‘(தத ர(�யத த�தள’க கணதடடதத, (�கதகடடல தவததகதக�ணட தளள�டப 
ச(�ய வ�டடல (டதத�ன. 

மறந�ள க�தலய�ல டககதடகக இர நண(ரகதளயம அதழததக தக�ணட ச(�ய ட வ�ஙக�த தநத, 
த�னம கடததவ�டடக கம(�ரம�க (�கதகடடல�ரநத த�தள எடதத ந�டடன�ன. கதடகக�ரர 
அவதனக தக�லலபச(�வத ச(�ல மதறதத�ர. 

மண�வணணன மப(�ல உதசத�தத தவதத�ரநதத ச(�ல, அத (தத ர(�யதத�ள அலல... ந�னக�க 
மடதத எற�யப(டடரநத (ர�ச வ�ழ�த (தழய ‘சமக�லய�’ (ர�சச �டட! 

க�ல�வத�யம (�ட�வத�யம ஆக�பச(�ன அநதச �டதட எடதத ந�டடயத ஊரககள �ர�ப(�யச 
�ர�ததத. டககதட த(ஞச சதயகக�கள�ல ஒரவன�ன ரகந�தன, உடசன மண�வணணனககப ச(ர 
சடடன�ன | ‘சமகவணணன’! 

ஆத�மஙகலதத தவளள�கக�ழதமச நததயம ல�டடர� வ�ற(தனய�ல த(ரம(ஙக�றற�க தக�ணடரநதத... 
சல�ககல இ.(�. ஆ(�ஸ�சலசய சவதலதயக�ற உளளரகக�ரன�ன அன(ரன, த�டதரனக க�ள� 
சஜ��யகக�ரன�ன வ�ரல�ஙகததடன அணதம (�ர�டட ஆரம(�தத�ன. 

நததயனற தரகஸ�ன (�ய வ�ர�தத, வ�ரல�ஙகம கணதடத த�றநதவடன அரக�ல ச(�ய அன(ரன 
அமரநததக�ளவ�ன. வ�ரல�ஙகததகக வதட, ச(�ணட�... க�ள�கக வ�தழப(ழ பதளகள சவற! 

எததயம த�ஙகம இதயம (தடதத கணணச�ம� க�ரணம பர�ய�மல சகடசட வ�டட�ர: ‘‘எனனப(� 
இத... இவஙகளககளசள பதவ�தம�ன கரணட கதனகன� இரககத?’’ 

ரக�யம தர�ம( ந�ள கணட தஙகவ�லதல! த�ன�கசவ ஒரந�ள ததர�நதச(�னத. ந�க�ல�நத 
ஐம(த �டடகள தக�ணட கடட ஒனற அன(ரன�ல ந�டடப(ட, அத�ல�ரநத க�ள� இரணட 
�டடகதள எடததக தக�டததததப (�ரதத�ரகள ஊரகக�ரரகள! 

அக�ல உலகதத�சலசய, ஓர அஃற�தணதய ‘தலகன கம�டட’ய�க ந�யம�ததத அன(ரன�கதத�ன 



இரகக மடயம! 

க�ள�ககம வ�ரல�ஙகததககம அன(ரன தலவழ�தத அளவகக அவவபச(�த த�ற(ம�க தத�தகயம 
வ�ழசவ தயதத. க�ள�ய�ன அலதக தமயம�க தவதத நதடத(றற இநத அலக�ல� வ�தளய�டட, 
ந�ணட க�லம ந�டததத. 

எணகள அலக�ல� வ�தளய�டதட மககளம�த ந�டடததன. AY563212 எனற �டதட தவதத�ரநத ந(ர, 
AY663212|கக ஒர லடம (ர�ச வ�ழநதச(�த, தர�ம(வம ஏககததடன த�னன�ர: ‘‘ஒர நம(ரல 
தவற�டசசப(�!’’ 

நம(ரகள தவற�ன�லம, தவளள�கக�ழதம தவற�மல தவளதள க�ர ஒனற வரவத தவற�த. சலக�யம 
வ�ற(வரகள�ன அசதயளவ லவடஸ(�ககதர உச�ய�ல கடடகதக�ணட உதர வ�சசடன க�ர 
வநதவ�டம. 

‘லடமணண�... லடம! ந�தளகசக ந�ஙக லட�த�(த�ய�கல�ம. க�லம பர� கஷடப(டட�லம, ந�ஙக 
கணணல (�கக மடய�தணண�! லடமணண�... லடம! வரக�ற 25|ம சதத� �ஙக�ரச தனதனய�ல, 
ம�வடட கதலகடர மனன�தலய�ல, உயரத�ர க�வலததற அத�க�ர�கள மதத�ய�ல கலககல...’ எனற 
அதன (த�வ தயயப(டட கரல, எவர மனத�லம லனததத ஏற(டததம வலலதம உதடயசத! 

அததக சகடகமச(�த, தனதனய�ல கவரனரம மதலவரம ம�வடட கதலகடரம சவற சவதலதவடட 
இலல�மல, ல�டடர�ச �டடக கலககல�ல மடடசம த(�ழததக கழ�கக�ற�ரகள எனற அளவககத 
சத�னறம! 

ஒன(த�ம வகப(�ல (டததக தக�ணடரநத அரதமர�ன, தத�ழ�ல த�றதமம�கக வ�ற(தன ய�ளன�க 
உரதவடதத�ன. ‘பணண�ய தலஙகள�ல ல�டடர�ச �டடகளகக நலல வ�ற(தன உணட’ எனக கணட, 
ன�கக�ழதம தவற�மல த�ர�பரம க�ட ஹனமநதர�ய�ம� சக�ய�லககப ச(�யவ�டவ�ன. 

ஒர கடடதத�ல தத�ழ�லநட(ம மதத�பச(�ய, ‘‘இநதச �டடககக கடட�யம (ர�ச வ�ழம, வ�ஙகஙக...’’ 
எனற ஒர த(ர�யவர�டம அவன வறபறதத�யச(�த அவர, ‘‘(ர�ச வ�ழகற �டடனன�, எனக�டசட 
ஏணட� வ�கக�சற? ந�சய தவசசகக சவணடயதத�சன!’’ எனற அடககசவ வநத வ�டட�ர. 

(�வம, (ர�சச �டட நடததக�றவரகள மககளககப (ர�ச வ�ழககட�த எனற ந�தனதத� நடததவ�ரகள? 
இலதல... அரசத�ன அப(ட ந�தனககம�? ஆன�ல, வ�ழநத(�டலதல! 

கடசவ�தல மதறயம த�ரவளச �டட மதறயம ததழதசத�ஙக�ய தம�ழந�ட என(த�சல� எனனசவ�, 
மனனரகள தக�டகடட ஆணட நகரஙகள�ல இரநததல ல�ம மகக�ய ஏதஜணடகள எழநத�ரகள. 

அஞலததறகக அடதத(டய�க இன�ஷ�யலகள மகக�யததவம த(றவத ல�டடர�த தத�ழ�லத�ன 
ஆதகய�ல, ஏதஜணட கரபப�ம� ஏ.சக.எஸ.கரபப�ம� எனற இன�ஷ�யல க�தம மற அவத�ரம 
எடதத, த�ன வ�றக�ற �டடகள�தலலல�ம (�னபறம ந�லந�ற மதத�தர கதத ஆரம(�தத�ர|‘ஏ.சக.எஸ.சக. 
ஏதஜன�ஸ, ஆத�மஙகலம’ எனற! 

அநந�ள�ன பகழத(றற ஏதஜணடகள ச(�லசவ, த�னம ஏத�வத ஒர நகரதத�ன சக�டதடதய 
ல�டடர� வ�ய�(�ரம மலம தகப(றறசவ�ம என மனகசக�டதட கடடன�ர கரபப�ம�. 

சமதலத தம�ழகதமஙகம தமத க�ர தனற, ‘ஆத�மஙகலதத அரன, அத�ரஷட கரவரதத�, தகர��க 
கத�ரவன ஏ.சக.எஸ.சக. �டடகளணண�... வ�ஙகஙக! ந�தள ந�ஙகள லட�த�(த�யணண�... லட�த�(த�!’ 
எனற மழஙகவத�கக கற(தன தயத, கன�க கணட அகலகக�ல தவதத�ர. 

அவர கடடககடட�க வ�ஙக�ய �டடகதளத ததண ஏதஜணடகள எடததப ச(�ய, (டதடப 
(டதடய�க ந�மம �தத�ன�ரகள. கதட�ய�ல ஆட, சக�ழ�கதள வ�றறக கடன கடடசவணடய 
அவலந�தலகக ஆள�ன�ர. 



�டட வ�ஙக�சய ச(�ணடய�க�ப ச(�ன த(�னன�ம�கக, மண�பபர�ல ஒர தடதவ (தத�ய�ரம ர(�ய 
வ�ழநதத. கடன தக�டததவரகள ஐநத ச(ர அவதரக கடதத�கதக�ணட ச(�ன�ரகள. கடனதத�தக 
ஐம(த�ய�ரம வதர இரககவம... 

‘‘(�ரஙகப(�... இதசதன எனசன�ட கதட�க க�ச! உளளததப (ஙக�டட எடததககஙக...’’ எனற 
ஆளகக இர(த தவ�க�தம என கணககத த�ரதத�ர. 

‘‘இத எப(டக கடடப(டய�கம?’’ எனற ஒரவர சகடக... 

‘‘ந� சவணண� ல�டடர�ச �டட வ�ஙக... அதல எதததன லடம வ�ழநத�லம, ந�சய தவசசகக!’’ 
எனற அர�மல கற�வ�டட இடதததக க�ல� தயத�ர த(�னன�ம�. (�றக ல�டடர�ச �டட 
வ�ஙகக�ற சவதலதய வ�டடவ�டட, சர�டட சவதலககப ச(�க ஆரம(�தத�ர. 

அர�ஙகமம அசம�க ஏதஜணடகளம ல�டடர� வ�ஙக�கதள லட�த�(த�ய�ல�ரநத 
சக�டஸவரனகள�ககம த�டடதத�ல இறஙக�னர. ஐநத லடம, (தத லடம, ஐம(தததநத லடம, 
எழ(தசதழ லடம, ஒர சக�ட, இரணட சக�ட... என மக� ம�யவதல வ�ர�நதச(�த, ஆத�மஙகலதத�ல 
‘சக�ட வ�ழநத�ல கட நனதம’ எனற (ல கடடண�கள உரவ�ய�ன. 

சக�ட ர(�யச �டடகதள ஐம(த ச(ர சரநத, ஐம(த �டடகள�க வ�ஙகவத எனம ஸக�ம�ல �த�, 
மத, இன, வயத, உரவ, கரவ வ�தத�ய�ஙகதளக கடநத கடடண�கள அதமநதன. அவரகளத ஒப(நதப 
(தத�ரதத�ல, ஒவதவ�ர த(யரககப (ககதத�லம (�ர�கதகடடல அதடய�ளமம கற�ககப (டடரககம. 

‘வஞ�யப(ன (கணண�ட), ரசமஷ (ச(�ல�ஸக�ரர மகன), தனன�மதல (க�வடகக�ரன), நலல�வம 
(கத�தரகக�ரன சத�டடம)...’ எனக�ற ர�த�ய�ல இரகக�ற அநத ஒப(நதப (தத�ரம சபர�ம சக�ரட வதர 
தலல(டய�கக கடயத எனற அவரகள�க ந�தனததக தக�ணடனர. ஆன�ல, அத�ரஷடப (கதடய�ன 
உரளல, ஆத�மஙகலம கடடண�ககச �தகம�க இரககவ�லதல! 

‘சவலகடடல சத�றற�லம நஷடம, தஜய�தத�லம தலவ...’ எனக�ற ம�த�ர�, ல�டடர�ய�ல ஏதஜணடம, 
அதத வ�ஙகசவ�ரம நஷடப(ட... சத�லவ�ச சதமய�ல ஆத�மஙகலம தவணடரநத ஒர ந�ள�ல... 
அன(ரன எவவளசவ� வறபறதத�யம வ�ரல�ஙகதத�ன க�ள�, ல�டடர�ச �டதட எடததத தர 
மறததவ�டடத! 

ஆத�மஙகலததப (சதகக�ள�கக ல�டடர�ச �டட (�டககவ�லதல!

மதககதட 

அசர... மனன�ககவம. கழம(�வ�டடத. அரச களளககதடகள தம�ழந�டடல (ல ஊரகளககம வநத அசத 
(ரவதத�ல ஆத�மஙகலததககம வநதத. தவளதளகக�ரன க�லததககப (�றக இப(டச டடபரவம�க 
மத(�னம வ�ற(தனகக வநததத (லர எத�ரததனர. �லர வரசவறறனர. 



‘‘ஏதழ (�தழக எலல�ம ந�மமத�ய�கக கடகக சவணட�ம�?’’ 
எனற�ர ஆத�மஙகலததக கழநததசவல. அவதர எத�ரதத 
வ�த�டன�ர கணணச�ம�. 

‘‘ந� ந�மமத�ய�க கடபச(யப(�... கடம(ம?’’ எனற�ர. 

‘‘கடம(தத மறககதத�னப(� கடகக�றத...’’ 

நலலசவதளய�க ஊரகக சமறக�சல தன�ய�ன ஒர இடதத�ல 
களளககதட ந�றவப(டடத. பதனச(�லப (தஙக� ஆடகள அநதக 
கதடககள நதழவ�ரகள. 

த�ரவததத உளசள வ�டட ஊறக�தயக தக�ஞம தத�டடதம, 
வய�றற�ல எர�ய ஆரம(�கக�ற ச(�தத ததலகசகறம. மறற மன�தரகள 
ஒசர சநரதத�ல தசமம உசமம அதடவ�ரகள. (தஙக� உளசள 
நதழநதவரகள, த�ரம(� வரமச(�த ‘பல�சய பறப(ட’ என(த ம�த�ர� 
நட சர�டதட அதடதத(ட தநஞத ந�ம�ரதத� நடநத கதடவ�த�கக 
வரவ�ரகள. அபபறம நடப(ததலல�ம சகல�க கததத�ன. 

உத�ரணததகக, ‘‘எனன நலல�ய�ரகக�ஙகள�?’’ எனற ய�தரய�வத 
சகடக ஆரம(�ப(�ர ச(�ததய�ளர. சகடகப(டடவர இவரத ந�தல (�ரதத த�க�லதடநத, ‘‘நலல� 
இரகசகன’’ எனறதம, 

‘‘நலல� இரகக�ய�? அப( அஞச ர(� கட. இனனம ஒர நற ம�லல� ச(�டடடட ந�னம நலல� 
இரககசறன. எலல�ரம நலல� இரநத�தத�ன எலல�ரககம நலலத’’ எனக�ற ர�த�ய�ல கடததவர 
வறதததடகக ஆரம(�தத வ�டவ�ர. இப(டப(டட வறவல�ல ஒர உச வறவல, களளககதடய�ல 
தவதத நடநதத. பள�யம(டட ஞ�னசகரன என(வன அனதறகக கடகக வநத�ரநத�ன. 
பதப(ணகக�ரன. அவன பதககடக�ரன�கவம இரநதத�ல எனதனனன அடடக�ஙகள (ணண 
சவணடசம� அவவளதவயம கதடய�ல தவதத நடதத�க க�டடன�ன. 

உளளரக கடக�ரரகள ‘அவதன ஒசரமடட�கச �யததவ�ட சவணடம’ என மடவ தயதனர. 
தம�ஙகநலல�ம (�தளயததககத தற�ககப ச(�க�ற �ன�கக கஞ� த(�டடலம க�தடககம. தற� ஓடடய 
சநரம ச(�க ம�த� சநரம கஞ�வ�லத�ன க�டப(�ன. வ�ன மணடலதத வ�ணம�னகதளசய படட�வ�க 
தவதத ஆக�யப படதவதய அவன கற(தனய�ல தநயத வ�டவ�ன. �ன�ய�டம சநதரம ச(�ய, 

‘‘சடய கஞ�தவ எதலய�வத ச(�டட வறட�’’ எனற�ன. 

‘‘மடதடல வறககவ�?’’ 

‘‘தகடடசகடடகக மடதட சவறய�? த(�டடககடதலசய ச(�தம!’’ 

த(�டடககடதலதயயம கஞ�தவயம கலநத வறதத, ச(�ததய�ல�ரநதஞ�னசகரனகக 
வழஙக�ன�ரகள. ஞ�னசகரன�ன கரவம, ஆணவம, அகம(�வம அதனததம ஒடஙக�, ‘(�ர(ஞதத�ல 
உய�ர�ன தன�தம’ (�டததத அவதன. கஞ�வ�ல �ததம சததம�கக கலஙக�ப ச(�னவன, மதல 
சவதலய�க த(�டடககடதல தக�டதத சநதரதத�ன க�ல�ல வ�ழநத�ன. (�றக �ர�யம வ�ற(வன, 
சணடல வ�ற(வன எனற எலல�ர க�ல�லம வ�ழநத த�ரதத�ன. சமறசக ஆட மடகக�க தக�ணட 
தவளளச� ச(�யகதக�ணடரகக, அவள (�னன�ல நடகக ஆரம(�தத�ன. ந�தலதமய�ன வ�(ர�தம 
உணரநத �ன�யம சநதரமம தடதத�டதக�ளள (�னன�ல ச(�ன�ரகள. 

ஞ�னசகரன தவளளச�தயக கடநத ச(�ய மநதததய மற�தத ந�னற�ன. எத�ர(�ர�த ஒர க�ர�யம 
நடநசதவ�டடத. ஞ�னம ட�தரன ஆடடன க�ல�ல வ�ழநத�ன. அவதனத தகக�வ�ட �ன�யம 
சநதரமம அரக�ல ச(�ன ச(�த, ‘‘ஆட (�மச( ஆட (�மச(’’ என மனக�யவ�ற மயஙக�ன�ன. 



அவதன த(ர�ய வ�டட நத�ரசகரன�ன கத�தர வணடய�ல தக�ணடச(�ய ஊர சரதத�ரகள. 

ச(�ததக க�ரரகதள தக�ணட தலவதறக கத�தரச கடமச(�ல சவற வ�கனம எதவம�லதல. அவன 
ஊரககச தலவதறகள கல தகவலகளம ஊதரச தனறதடநதவ�டடன. அதன(�றக 
கலய�ணஙக�ட�களககப (தத�ர�தக தவதத�லகட அவன ஆத�மஙகலததகக வநத மகம 
க�டடவசதய�லதல. 

அவம�னஙகதள மனதகள வ�தம�கதத�ன எத�ரதக�ளக�னறன. தவளள�கக�ழதம அநத� மயஙகக�ற 
சநரதத�ல ஒர க�ட�தய வ�ரநதவற�மல களளககதடய�ல க�ணல�ம. சத(த�கக 
தவளள�கக�ழதமய�ன�ல வ�ரச ம(ளம. அநத ந�ள�ல, மதல டமளதர மடததவ�டட கதடகக 
தவள�சய வநத உடக�ரநத ச( ஆரம(�ப(�ர \ தன�ய�க. 

‘‘சயய சநர... சநர! இஙக (�ரப(�... சம�த�ல�ல மகனன� த(ர�ய இத�... த�னனததக சகளப(�...’’ 
எனற தஙக ததடய�னற�, கஙக கதரய�னற�க க�ல மண� சநரம ச(�கதக�ணடரப(�ர. (�றக ஒர 
டமளர. கதடகக தவள�சய வநத க�ழகசக (�ரதத நடசர�டடல ந�றக�றச(�த இரடடய�ரககம. 
சவடடதய அவ�ழததத ததலய�ல மணட��கக கடடவ�ர. டதட ச(�டவத�லதல. வ�ட சந�கக�ப (�ட 
நதட. ய�ரடனம ச(சவத�லதல. சநரவடன ச(�ய வ�ய�ல சவதற�ரவரடன எதறகப ச(சச? 
வ�டடககள நதழயமன சவடடதயக கடடக தக�ளவ�ர. (�தத�ரஙகள�ல�ரநத த�சன எடததப 
ச(�டட �ப(�டடவ�டட தஙக�ப ச(�வ�ர. 

மறந�ள சர�ஜ�ப பதவப ச(�னற மகமலரச�யடன எழநத�ரப(�ர. 

ஒர வ�ர க�ர�யஙகள�ல எநதப (�கம இரகக�த. லட�ய பரஷன�கவம லடண பரஷன�கவம 
வ�ளஙகவ�ர. அடதத தவளள�கக�ழதம ம�தலத�ன சமறக சந�கக� நடப(�ர. இப(ட ஒரந�ள 
கடகதகய�ல அஙசக லடசமணனம நனற�க ச(�ததசயறற�க தக�ணடரநத�ர. கடததக தக�ணசட, 
‘‘இநதக கரமததத எப(ட வ�டறதனன ததர�யல�சய’’ எனற பலம(�ன�ர லடசமணன. ரகக ஊறற�க 
தக�டததகதக�ணடரநத ஐயப(ன, 

‘‘ஒசர வழ�த�ன இரகக’’ எனற�ன. 

‘‘எனனப(� அத?’’ -லடசமணன ஆவலடன சகடகவம, ஐயப(ன எகதத�ளம�ன கரல�ல கற�ன�ன. 

‘‘ஒரதடதவ (�ல�ட�யலக கடச�ரஙக.’’ 

கடததக தக�ணடரநத ரகதக (�த�ய�ல க�சழ தவததவ�டட லடசமணன க�ழகக சந�கக� நடநத�ர. 
அதசத�ட கடதயயம வ�டடவ�டட�ர. ஆக, கடகக�றவரகதள சர�ஷம�லல�தவரகள எனறஞத�லல 
மடய�த. 

இத�ல, �ன�யம சநதரமம கதடய�ல ததன(டட�ல த(ரஙகடக�ரரகளகட கதடகக வரத தயஙக 
ஆரம(�தத�ரகள. க�ரணம உணட. ஒர மதற ஊரகக�ரர ஒரவர ந�தறயக கடததவ�டட மடதட 
ஆனதம, கடடல ஒனதறக தக�ணட வநத அவதரக க�டதத� | தப(டகக�ற ஆளககச த�லல�வ�டட 
‘டணடணகக�... டணடணகக�’ என (கவத�யமமன சக�ய�ல வதர ‘வ’ ஊரவலம நடதத�வ�டட�ரகள 
இநத இரவரம. மறறவரகளகக த�க�லடகக�மல எனன தயயம? 

இத ஒரபறம�ரகக... கடம( ம�னததத ஊரவலம வ�டவதறதகனசற த�ளககதரய�ல�ரநத ஒர க�ழவர 
தகக�ள ம�த�ததகதக�ணட ஆத�மஙகலததக கதடகக வர ஆரம(�தத�ர. ஒர ரவணட மடநததம 
(ககதத�ல ய�ர தடடப(டட�லம, ‘‘நமகக எநத ஊரஙக?’’ எனற சகடடவ�ற அரக�ல ச(�ய அமரவ�ர. 
தக�ஞ சநரப ச(சசககப (�றக எத�ரண� எததப (றற�ப ச(�க தக�ணடரநத�லம கவதலப(ட�மல, 

‘‘இப(டதத�ன (�ரஙக... எஙக ஊரல ஒரதத�...’’ எனற ச�ரம ச(�ன கததகதள சந�கக� இழததச 
தலவ�ர. அவர கததகளககள பகநத ஆழததககச தலலமச(�த சறற�லம ஐநத�ற ச(ர�வத 
கடவ�டவ�ரகள. க�ழவர�ன ச(சச எலதல கடநத, ஒர கடடதத�ல அழத சதமபவ�ர. 



‘‘எனனஙக ஆசச?’’ எனற�ல கணதனத ததடததக தக�ணட, 

‘‘எனனதததஙக த�லறத... எம மரமக இரகக�சள... அவகடப (�தரசவடக�ர�த�ன’’ எனற த�நத 
மரமகள�ன நடததததயசய நத� �ர�கக தவததவ�டட தகக�தள உரடடக தக�ணட 
க�ளம(�வ�டவ�ர. 

‘(�தரசவடக�ர�’ எனற வ�ரததத ஆடடப(தடகக, �ன� ஒரதரம அவரத மரமகதளப (�ரததவ�ட 
சவணடதமன எணணம பணட த�ளககதர ச(�ன�ன. எககததப(�க ஏசத� மயற� தயத �ண� 
தம�ளஙககள ஒடடய�ரககம வ�ளககம�றற�ல அடவ�ஙக�க தக�ணட வநத�ன. 

ச�மரமம மரமம உலவ� மயஙகக�ற அநத இடதத�ல ஒர மதத�ய�ன மயககதத�ல தவகநதன 
என(வன ந�தல கதலநத ம(வம ஒனற நடநதத. மககமடட கடததவ�டட தமளளக கதடதய 
வ�டட தவள�சய வநத�ன தவகநதன. ச(�தத மயககதத�ல தவண (கதலஙகம க�னல�க ஓடக 
தக�ணடரநதத. மடட மதத�ய�னம. தவகநதனகக ததல சறறல த�ளவ�லதல. கண இதம தமளளத 
த�ழநத அழநத�க தக�ணடரநதத. த�ர�பரம தநடஞ�தலய�ல ந�னறவன சமறசக த�ரம(�ப (�ரதத�ன. 
ஒர (ரல�ங தரதத�ல ச(ரழக�ய�ன ஒர த(ண ததரதயத தத�டம கநதல அழகடன ந�னற 
தக�ணடரநத�ள. ‘ய�ர இநத பசல�க ரமத(?’ என மனதககள வ�யநத வ�னவ�ன�ன. அவளத அழதக 
மனதககள ந�தறப(தறக�க ஆக�யததத அதரந�ம�டம உறறப (�ரதத�ன. (�றக அநதப த(ணதணப 
(�ரககம ஆவல�ல மற(ட சமறசக (�ரதத�ன. 

அவள... இபச(�த தம�டதடத ததலச�ய�ய ந�னற தக�ணடரநத�ள. ‘ஐசய�...’ என மனதககள 
கசல�டடவ�ற கதடககள வ�ழநதடததக தக�ணட ஓடன�ன. (ட(டபப அடஙகக தக�ஞம 
சநரம�னத. மனததத சதறற�க தக�ணட தமதவ�க தவள�சய வநத த�ரம(வம சமறசக (�ரதத�ன. 
த(ண ம�ணடம கநதலடன ந�னற தக�ணடரநத�ள. கடமயககதத�ல தனகக பதத� ச(தல�தத 
வ�டடத�... அலலத ந�ற(த ச(சய�(��ச� என மயஙக�க கழம(� மகம சவரததச(�த, க�ழகக�ல�ரநத 
ஒரவன தகக�ள�ல வநத�ன. அவன த(ரம� வலசகக�ரன. தவளள�கக�ழதமசத�றம நததகக 
வர(வன. அதடய�ளம ததர�நதவனத�ன. அவதன தவகநதன தடதத ந�றதத�ன�ன. ‘‘சமகசக 
ச(�க�சத, ச(ய இரககத!’’ எனற�ன. 

சமறசக (�ரததவ�டட அவன த�னன�ன. 

‘‘ஏஙக, அத என த(�ணட�டடஙக.’’ 

‘‘எனனப(� த�லற ந�. அத (�டடகக தம�டதட தவயய�லல அந�த�ய� ந�ககத. ஒர தடதவ 
கநதசல�ட இரககத. அடதத தம�டதடய� இரககத.’’ 

‘‘அமமனகக சநரநதக�டட தம�டதட ச(�டடதஙக. ஒர �ம�ன வ�ஙக மறநதடடத�ல அவதள 
இறகக�வ�டடடட கதடவ�த� ச(�யடட வநசதன. தவயய�ல பழககம த�ஙக�ம அவ வ�கதகக கழடட 
ம�டடய�ரப(�... அப( ந�ஙக (�ரதத�ரப(�ஙக’’ எனற கற�வ�டட �ர��ர�தயனச �ர�தத�ர. 

தவகநதன�ன மனப(�ர�நத� ததள�நத ச(�ததயம ததள�நத வ�டடத. 

‘‘வ�கக�... அப(டனன�?’’ எனற�ன. 

தகக�ளக�ரன சய��ததவ�டட, ‘‘சட�ப(�’’ எனற�ன. தவகநதனகக வ�ளஙக� வ�டடத. ‘சட�ப(�’ 
எனற த�லதல �ல �ன�ம� கத�ந�யகரகள வ�ஷயம மலம அவன அற�நத�ரநத�ன. ஆன�ல, அதத 
ஆத�மஙகலததகக (ககதத�ல, அதவம த(ணகட அண�வ�ரகள என(தத அவன எப(ட ந�தனததப 
(�ரதத�ரப(�ன? 

ம�ன�ட� வலச (ரமனகக எழததற�வ க�தடய�த. �ர�யககதட எனற�ல �வபப ச(�ரடல தவளதள 
எழததகள ச(�டடரககம எனற அவன�க ஒர மனப(த�வ தவதத�ரநத�ன. கட மறற�ய ந�தலய�ல 
அவதன சக�தவ மரததவமதனககக தக�ணடச(�ய கணப(டதத ஏற(�ட நடநதத. க�ளமபக�ற 



த�னததனறம ச(�ததயடன இரநத அவதன (ஸஸ�ல கடடச தலல அவன உறவ�னரகள 
ந�னற�ரநதனர. ‘‘இத� ட கடசசடட இப( வநதடசறன’’ எனற தமளள நழவ�ன�ன. த(�ல�(�ஸ 
கணண�ல(டடத. �வபப ச(�ரட தவளதள எழதத... சவக நதடநடநத உளசள நதழநத ச(�ஸட 
ம�ஸடர தலவர�ஜ�டம, ‘‘�கக�ரம.. �கக�ரம... ஒர நற ம�லல� கடஙக’’ எனற�ன. எனன ஏததன 
வ�ளஙக�வ�டட�லம தலவர�ஜ, 

‘‘இஙசக அததலல�ம க�தடய�த. ஸட�மபத�ன இரகக’’ எனற த�லல... 

‘‘அவரம� ஊரககக க�ளமபசற�ம. அததய�வத கடஙக... கடசசத தத�தலகக�சறன.’’

தம�தழத ததழதசத�ஙகச தயவதறக�க இநத�தய 
த�ரப� அழ�ககப ச(�னவரகள�ல ஒரவரத�ன வ�ர��ம�. 
ச(�ஸட ஆ(�ஸ�ன மமதம�ழ�ப (லதகய�ல இநத�தய 
அழ�கக, மதன வடடப(டட (தனப (டதடதய 
எடததக தக�ணட தக�ளதகவ�த�களடன க�ளம(�ன�ர. 
ந�னற இடதத�ல�ரநத அழ�ததவ�டம சத�த�லத�ன 
அஞலக ச(�ரட இரநதத. 

அவர த�தரத சத�யததக தக�ணட (னம (டதடதய 
ஆஙக�ல எழதத�னசமல தவதத�ர. 
அரக�ல�ரநதவரகரலத�னனத - 

‘‘ஐயயசய�! அத இஙல�ச. அத அழ�சசட�சத. 
இனதன�ணண இரககத, (�ர... அத�ன இநத�!’’ 

அபச(�தத�ன (�ரகதஞயடன எழததககதளக கவன�தத 
ஒர மடவகக வநத�ர. ‘ஓ இஙல�சகக�ரனம 
நமமளய�டடதசத! அவன எழததத தன�ததன�ய� எழதற�ன. இநத இநத�கக�ரன த�ன எலல� எழததக 
சமலயம ஒர கம(�யக கடடவ�டட ஜ�ய�ணட அடச�ரகக�ன. எமக�தகனக’ எனற மடவ தயத, 
‘ஆத�மஙகலம ட�ககர’ எனதறழதப(டட இநத�தய அழததம�க அழ�தத�ர. 

அனற�ல�ரநத ஆஙக�லதத�ன ம�த அரததமபர�ய�த ஒர (�ர�யம வளரநதவ�ட, உலகந�தனடன 
உதரய�ட உதரய�ட, தனத ஆஙக�ல ந�லடதஜ வ�ரதத� தயத தக�ணடரநத�ர வ�ர��ம�. அவரத 
ஆஙக�ல அற�வகக (ல�ய�வதறசக வநத�றச(�ல ஆத�மஙகலததகக அடததடதத ட�கடரகள வநத 
சரநதனர. மதல�ல வநதவர \ தவஙகட�லம எனக�ற ட�கடரத�ன. ஒர ம�தததகக மனனசம வநத 
அரதமகக�ரதரப (�ரதத அவர ச(�வ�டடப ச(�னத�ல, அரதமகக�ரர வ�டட தவள�தத�ணதணய�ல 
ஒர (கத� தஙகலல�ல தடககப(டட, ஊர�ன மதல வ�டதக ஸதலம உரவ�ய�றற. அத�லத�ன 
தவஙகட�லம (ஸஸ�ல வநத இறஙக� ஆஸ(தத�ர� ச(�டட�ர. 

(ஸஸ�ல வரமச(�சத மகக�ல அட அகலததகக ஒனறதர அட ந�ளமளள ந�லந�றத தகரப (லதகயம 
தகரப த(டட ஒனறம�க வநத�ர. 

அநதப (லதகதயத தனத ஆஸ(தத�ர�ய�ன தவள�சய ஆண�யடததத தத�ஙகவ�டட�ர ட�கடர 
தவஙகட�லம. ச(�ரடல ‘தவஙகட�லம ஆர.எம.(�.’ எனற த(ர�த�கவம அடதத ‘இவவ�டம கல 
சந�யகளம ர�தயயப(டம’ எனற �ற�த�கவம எழத�ய�ரநதத. தவஙகட�லம �தலய�ல 
நடககமச(�த, ‘‘மரததவரன� த(�டட இரநதத�சன ஆகணம? இவர தவறஙதகய� ச(�றதப 
(�ரதத� நசதகம� இரககசத’’ எனற கணணச�ம� அவர க�த(டப ச(�ன�ர. அபச(�சத ‘இநத 
ஊரல எப(ட க�லம ச(�கசம�’ எனற க�ல� தவஙகட�லததககத தத�றற�யத. 

ஊரமககளகக, இன�சமப(டட மலனர வதர ச(�ய மதத ட�கடதரப (�ரககசவணடய 
அவ�யம�லதல எனற ந�மமத� வநதத. அபச(�த த(ர�யமதம சந�ய \ உலக�ல மறற�க 
ஒழ�ககப(டவதறக மனன�ல கதட� க�லத த�ணடவதத�ல இரநதத. 



வ�ர��ம� தனத சக�யமபததர ம�ப(�ளதளதய ட�கடர�டம அதழததபச(�னத த(ர�யமதமகக�க 
அலல. �த�ரண ள�, க�யசல. 

இரவர�ல ய�ர சந�ய�ள� எனற ட�கடர கழம(�த தவ�கக, வ�ர��ம� ஆரம(�தத�ர- 

‘‘இவர நமம ம�ப(�ளதளஙக. சக�யமபததரல இரநத வநத�ரகக�ர. க�சல�ம�டடர சஞச ஆய�டச�... 
அதத�ன உடமப ர�ய�லல�மப ச(�ய�டசச’’ எனற ம�ப(�ளதளதயக க�டடன�ர. 

ஸதடதஸசக�பத( க�த�ல ம�டடயவர, எடதத சட(�ள�ல தவததவ�டட, ‘‘க�சல�ம�டடர�?’’ எனற�ர. 

‘‘எனன ட�கடர... இதகடவ� ததர�யல? அஙசகககம இஙசகககம தவயய�ல, க�தததலல�ம ம�ற(டம 
இலதலய�? அததத�ன த�னசனன. க�சல�ம�டடர சஞச!’’ எனற வ�ர��ம� அழததம த�ரததம�கப 
(த�லள�தத�ர. ட�கடரகக டயஷன எடககம உதசய�கம சவற வ�யதத வ�டடத. 

‘‘அத க�சல�ம�டடர இலல�ஙக... ந�ஙக த�லறத க�தளசமடன ந�தனககசறன...’’ 

ட�கடர த�னனதம ‘ஓ தயஸ’ எனக�ற (�வதனய�ல ததலய�டடன�ர வ�ர��ம�. ட�கடர 
ஸதடதஸசக�பத( தவதத சக�யமபததர ம�ப(�ளதளதய (ர�ச�த�தத�ர. ஸதடத (ர�ச�ததன 
மடநததம வ�ர��ம� ட�கடர�டம, ‘‘எனனஙக ட�கடர, அவரகக ள�ன த�லசறன. ந�ஙக மககலசய 
வசசப (�ரககல�சய?’’ என ஸதடதததத தத�டடகக�டட வ�னவ�ன�ர. 

அடததவரம (ல தத�நதரவகதள ஒரமச�கச ம�ள�கக, ட�கடர வ�ர�வ�கசவ ச(�வ�ட 
மடதவடதத�ர. 

‘‘இஙக (�ரஙக வ�ர��ம�. இநதக கழல, தடபப (�ககறதகக உளளத. இதத வசசத தடபத(ப 
(�ரதததம எனன வ�ய�த�ன ஓரளவ கணட (�டச�டசவ�ம. (லச(ர வ�ய�த� எஙக�ரகசக�, அத 
ம(நதப(டட இடததலசய இதத வசசப (�ககணமன எத�ர(�ககற�ஙக. அத சததவய�லல. ஊ�யம 
அப(டதத�ன. பஜததலசய�, (�டடததலசய� ச(�டட�, நரமப வழ�ய� எலல� இடததககம மரநத 
ச(�ய�டம. மதத ஆளக ம�த�ர� ந�ஙகளம தப(� ந�தனகக சவணடயத�லல. ந�ஙக இஙல�ஷ ததர�ஞவர 
(�ரஙக!’’ 

\ ட�கடர�ன தநச�யம (லனள�ததத. 

வ�ர��ம�, ‘‘ர�ஙக ட�கடர. ந�ஙக ம�ப(�ளதளகக நலல� ‘இனத(கன’ ஏதத�வ�டஙக’’ எனற சகடடக 
தக�ணட�ர. 

ட�கடர அவரத தம�ழ�தயப (ண�நத பர�நததக�ணட, ‘இனதஜகன’ ச(�டடவ�டட�ர. 

�க�சத மடநததம, அடதத ஆளவரதத இலல�தத�ல இரதரபபம ச(சச வ�ரததததயத தத�டரநதத. 
சக�யமபததர ம�ப(�ளதள க�தக தக�டததவ�டட ஓரம�க த(ஞச�ல ந�டடப (டததவ�டட�ர. 

‘‘ட�கடர! இநதப த(ர�யமதம தர�ம( ‘எத(கட’ (ணண�ரம�?’’ வ�ர��ம� ர�ய�ன அரதததத�ல 
ச(�யதம, ட�கடர உற�கம�க�வ�டட�ர. (�னன�ல ஒர ‘எஃத(கட’ வரபச(�வத ததர�ய�மசல! 

‘‘அத தர�ம( �வ�யர�ன ஒணணத�ன. (ட, �கக�ரம த(ர�யமதமதய ‘எர�டசகட’ (ணண�டவ�ஙக.’’ 

‘‘ஆம�, ட�கடர! இநத ம�த�ர� சந�தயதயலல�ம ‘தடவலப’ ஆகவ�டக கட�த.’’ 

ர�ய�ன (தப(�ரசய�கஙகள ட�கடதர உயர உயரத தகக�க தக�ணடரநதன. 

‘‘ட�கடர இநதப த(ர�யமதமகக இஙல�ஷல எனன ச(ர?’’ 



‘‘ஸம�ல (�கஸ.’’ 

வ�ர��ம� உதடதடப (�தகக�, உரதத�ரங கணணன�க ம�ற�ன�ர. 

‘‘சந�, அப(ட இரகக வ�யபச(ய�லல! ந�ஙக த(�ய த�லற�ஙக. ‘ஸம�ல’ன� �றசனன அரததம. ந�ன 
ஒணணம ஃபல க�தடய�த.’’ 

கதட�ய�ல த(ர�யமதமகக ஆஙக�லதத�ல ‘(�க (�கஸ’ எனற ட�கடர ஒபபக தக�ளள 
சவணடயத�ய�றற. ம�த�னம�க (�ர�ய மடவ தயதனர. எப(டயம ஒரவரகதக�ரவர தயவ 
சவணம�லதலய�? ஆஸ(தத�ர�தய வ�டட தவள�சய வரமச(�த வ�ர��ம� ட�கடர�ன 
ஸதடதஸசக�பத(த தத�டடக சகடட�ர. 

‘‘ட�கடர இநதக கறபப ம�தலகக ச(தரனன?’’ 

வ�ர��ம� அற�ய�தமய�லத�ன இப(ட வ�லலஙகம�கப ச(சக�ற�ர�? அலலத, வ�தளய�டக�றர� � எனற 
நசதகம ட�கடரகக உடசன வநதவ�டடத. 

‘‘ஊ�கதகலல�ம உடசன இஙக�ல�ஷ ச(ர த�லற�ஙக.. இதகக இப(தத�ன ச(ர சகககற�ஙக?’’ 
எனற�ர. 

‘‘அத�லதலஙக ட�கடர. அமதம கததறவஙக வரறப(சய, ஊ�ககப ச(ர எனனன சகடடத 
ததர�ஞசக�டசடன. இத இப(தத�ன (�கக�சறன. எஙக�டட ஒர (ழககம எனனன�, எநத ஒர ச(தரயம 
இஙல�சல ஒரதடதவ சகடசடனன தவஙக... அப(டசய கபபன சகடச (ணண�ரசவன.’’ 

ட�கடரம ‘ஸதடதஸசக�ப’ எனற தனத கறபப ம�தலகக வ�ளககம தக�டகக, வ�லலஙக வ�ர��ம� 
வ�தடத(றற த�ரபத�யடன வ�தரநத�ர வ�ட சந�கக�. அதத மற(ட ஒழஙக�கச த�லலத ததர�ய�மல, 
ஊரககள நடதத�ய கழப(ஙகதளச த�லல ஆரம(�தத�ல, அத தன�க கததய�க வளரம. 

ட�கடர தவஙகட�லம (ல இடரகள, இனனலகள கடநத ஆத�மஙகலதத�ல பகழத(றறக 
தக�ணடரநத�ர. பச� மரநதகள�ன உய�தரப ச(�ககம தனதமயற�நத, அவறதற வயல�ல 
இடவதறகப (த�ல �லர வ�ய�லம இடட�ரகள. அநத உய�ர தக�லல�கள�ன த(யரகதளத ததர�வ�ப(த 
தரமம�க�த; எமதரமம ஆக�வ�டம. இப(ட (லவ�தக கதரலகதளக தக�ணட உய�ர ம�யததக 
தக�ளளப (�ரததவரகளகக கடன �க�சதகள தக�டதத அநத மரததவர உய�ர(�தழகக தவதத�ர. 

(தத�ணடச சதவதய அவர ந�தறவ தயவதறகள மரணதமயத�ன�ர. (ணஙக�தப த(�ரடட�க 
மத�கக�மல அவர சதவ தயத வநதத�ல, அவர இறநத த�னதத�ல ததர மழதம னஙகள�ல ந�ரம(� 
வ�டடத. த�நதகக�ரர கள (�தடகடட தவதத�ரகக, வம எடககம சநரதத�ல ஊரனஙகள 
(�தடதயக தகப(றற�ன�ரகள. 

‘‘ஐய�! எஙக�சய� த(�றநத இஙக வநத, எஙககட இரநத, எஙகளல ஒரததர� ஆய�டட�ர. அவரகக 
ந�ஙகத�ன சத�ள கடககணம’’ எனற இடக�ட வதர கணண�ரடன தகக�ச சமநத நலலடககம 
தயதனர. 

வ�ஷம அரநதவதறக ‘மரநததக கடப(த’ எனற த�ல வழஙக�வநதத. அதத நமத வ�ர��ம� 
‘தமட�ன �ப(�டவத’ எனசற வழஙக� வநத�ர. உலகந�தனத�ன அதத ‘(�யஸன’ எனற கற 
சவணடம எனற த�ரதத�ன�ன. இநதச த�லதல (� வய�சற�ட அவர உளவ�ஙக�க தக�ணட�ர 
வ�ர��ம�. 

தவஙகட�லதததத தத�டரநத ரமணன எம.(�.(�.எஸ வநத�ர. அவசர�ட கடசவ ‘(தம� 
தமடககல’ஸZம வநத ஸத�(�தம�க�வ�டடத. தமடககலஸ�ன�ல ட�கடர அதடநத ல�(தததவ�ட மரநத 
கதடதய ந�ரவக�தத ரகந�தன அதடநத ல�(ம கற�ப(�டத தகநதத. அவன மரநதக கதடய�ல 
சவதலககச சரநத ந�ள மதசல, ட�கடர�ன தகதயழததத தந�டககள அற�நத மரநதகதள எடததப 



ச(�டவ�ன. 

அவன�டமத�ன டககதட மதத�ம� சநரடய�க ஆசல�தன சகடடத. ‘‘ட�கடரக�டட இத வ�ஷயம� 
ச(�றதகக ஙகடம� இரககத. ந�ன தக�ஞம எடப(�ன கலரகக வரணம. அதகக ஏத�சசம மரநத 
இரநத� கடற�!’’ 

இநதக சக�ர�கதகககப (�றக \ ம�தல சநரஙகள�ல மதத�ம�கக த�னததகக மனற (�\க�மபதளகஸ 
ம�தத�தரகதள ரக ந�தன தநத வநத�ன. 

‘‘இநத ம�தத�ரத�ன�?’’ 

‘‘இசதத�ன நம(�ச �ப(�டல�ம!’’ 

‘‘அதர�. ந�ன �வப(�கறதகக எனன அற�கற�?’’ 

‘‘த�னம க�தலல ஒணணககப ச(�கமச(�த மஞள�ப ச(�சசனன வயய�. ந� �வப(�கசறன 
அரததம.’’ 

ரகந�ததன நம(� மனற�ணடகள மஞள�க ஒணணககப ச(�ன�ன மதத�ம�. (த�லகக ரகவகக 
ந�தனதத, ந�தனகக�த சநரஙகள� தலலல�ம ட, (ன, (�ஸதகட, (ழம, �கதரட இவறறடன டககதடகக 
அப(�ற(டட த(�ரடகதளயம அள�தத வநத�ன. அபபறம கடட உதடநத ரகந�தன உறதவ 
உதடததக தக�ண ட�ன. ஒணணகக ந�ர ந�றதத�சலசய அடகக ஆரம(�தத�ன. 

த(ர�ய வ�டடத சத�டடதத�ல சவதல தயததக�ணடரநத கரப(ன ஒரந�ள த�டதரன மயககம 
ச(�டட வ�ழநத வ�டட�ன. கதட�கக�ல ய�தத�தரகளகக அபச(�த நதரவ�ன கத�தர வணட 
இரநதத. அனதறகக நதர ஊர�ல�லல�தத�ல தவகநதனத�ன வணட ஓடடயத. சந�யக கத�தரதய 
தந�கக� எடதத, வணடய�ல கரப(தனப ச(�டடக தக�ணட கலஙகககலஙக ஆஸ(தத�ர� வநத�ன. 
வநதவன கத�தரதய அவ�ழததவ�டட கதட�யதத�ன. வணடய�ல�ரநத வ�ழநத கரப(தனத 
தகக�கதக�ணட தவகநதன ஆஸ(தத�ர�ய�ல நதழநத ட�கடர�டம, ‘‘தடடதடடன தடட 
எடதத�நத�டசடன. எனனனன (�ரஙக, ட�கடர’’ என சகடடக தக�ணட�ன. 

ட�கடர, ‘இத ச(�ல�ஸ சகஸ’ எனற எடகக மறததவ�டட�ர. (�னன�ல நடநதவநத சரநத 
ஊரகக�ரரகள, ‘தடடதடடன தடட’ என(த அடதட ம(நதப(டட (�ரசய�கம அலலதவனறம அத 
தவகநதன கத�தர வணடதய வ�தரவ�க ஓடடய ல�கவதததக கற�ப(த எனறம எடததச 
த�னன�ரகள. ட�கடர ‘தவதத�யப (டபத(வ�ட, வடட�ர வழகக கடனம ச(�ல�ரகக�றசத’ என 
ந�தனதத�ரப(�ர. 

வடட�ர வழகககதளவ�ட த(ரம �ககதல, அவர ‘இஙக�ல�ச வ�ர��ம�’ மலம அன(வ�கக சவணட 
வநதத. 

மரநத கடதத ஒர ஆ�ம�தய ட�கடர�டம அதழததப ச(�ன�ர வ�ர��ம�. ஆ�ம� கறறய�ரம கதல 
உய�ரம�க ச(மடய�த ந�தலய�ல�ரகக, ட�கடர ரமணன, ‘‘இவரகக எனன ஆசச?’’ எனற�ர. 

‘‘(�ய�ம �ப(�டடடட�ர!’’ 

‘‘சய�வ, (�ய�ததக தகலல�ம இப(ட ஆக�சதயய�... அதல எதன�சசம கலநத கடச�டட�ர�?’’ 
எனறவ�ற சந�ய�ள�ய�ன சவ�க க�றதற சம�நத (�ரதத�ர. 

‘‘ஏஙக, (�ய�ம கடசசத உசரகக ஆ(தத. அநத (�ய�த தகக இனதன�ர (�ய�ம சவற 
கலப(�ஙகள�ககம!’’ எனற வ�ர��ம�தளள, ஒரவழ�ய�க ட�கடசர (�யதனயம (�ய�தததயம 
மனதககள (�ர�ததற�நத�ர. ‘ச(�ல�ஸ சகஸ’ எனற மதல�ல த�னன�லம, ச(�ர�ட ஆதளக 
க�ப(�றற� வ�டட�ர. 



கதட�ய�க வ�ர��ம� தன�சய அதழததச த�னன�ர. 

‘‘நலல�க சகடடகசக�. உனகசக �கக வநத�லம இநதப (ககம ந� வரககட�த... பர�யத�?’’ 

எனன தயவத... மரததவசரகட �லமயம வ�ள�ல அறததசசட சவணடய�ரகக�றத.

க�லதத�ன அதழபபமண� வணடகக�ரச தம(டதடககக 
சகடடத. அவர கதட�ய�கக சகடட ததம அதத�ன. 
அசத�ட இயறதக எயத�வ�டட�ர. அவர தவதத�ரநத 
வணடயம ம�டகளம த(ர�யத�தம(�தளயதத�ல 
ஒரவரகக அவரத வ�ர�சகள�ல வ�றகப(டடன. 

தம(டதடத�ன தததப ச(�ன�சரதய�ழ�ய, 
ஆத�மஙகலதத�ல�ரநத அவரத ஆனம� வ�லகவ�லதல. 
அவரத கரததலக வ�ர��க (வன�வர ஆரம(�தத�ர 
த(ர�ய�ம�. 

கரரகக வ�ழகதகப(டடப ச(�ய�ரநத கதலர�ண�, 
ம�ர�யமமன சக�ய�ல த�ரவ�ழ�வகக ஊரகக வநதச(�த 
த(ர�ய�ம�தயப (�ரதத, ‘‘எஙக வ�டடகக ஒரந� வ�ஙக 
ம�ம�’’ எனற அதழபப தவதத�ள. 

கழதத த�ஙக�த அளவ நதககதள அவள 
அண�நத�ரநத�ள. ஆத�மஙகல வ��கள அவவளவ ச(ரககம தன கரர வ�டதடயம ட�ம(�கதததயம 
க�டடவ�ட சவணடம எனக�ற வ�ரப(ம அவளகக�ரநதத. கணவன தலலமதத அவதளக கடடமச(�த, 
தகததற� தநயயம தத�ழ�ல�ள�. இபச(�த தடகஸதடல அத�(ர. கதரதயப த(�ததகதக�ணட 
கச(ரலடசம� கத�தத அத�ரஷடம அத. 

‘(ணம வநத�லம கணம ம�றல...’ எனற கதலர�ண�தய மனசககள (�ர�டடய த(ர�ய�ம�, ‘‘அடதத 
வ�ரம வரசறனமம�’’ எனற ஒபபகதக�ணட�ர. ‘‘வநத�ஙகன� கதவத தடட சவணடயத�லல ம�ம�. 
கதவககப (ககததலசய சசச ஒணண இரககம. அத அமததன� ச(�தம’’ எனற த�னனவள, கரர�ல 
தனத வ�டடகக வநததடயம வழ�மதற கதளயம த�லல�வ�டட, ம�ர�யமமதனக கம(�டடப 
ச(�யவ�டட�ள. 

அடதத வ�ரம த�லல�தவதத(ட த(ர�ய�ம� (ஸ ஏற� கரர ச(�ய தவய�பர� நகர�ல இறஙக�, 
அவளத வ�டதட வ��ர�ததவ�ற நடநத�ர. எள�த�ல வ�டதட அதடநத, மடய கதவ�ன மனந�னற �ல 
வ�ந�டகள த�மத�தத�ர. இநதத தறதயல�ன த�மத மயதத�ல வ�டடனள இரநத கதலர�ண� கதவ 
சந�கக� நடநத வநததக�ணடரநத�ள. 

கதவகக அரக�ல சவ�டதப (�ரததவ�டட த(ர�ய�ம�, அதன ம�சத கணதண ந�டட ஆடக�டட 
வ�ரதலதவதத அழதத�ன�ர. ‘க�ர’தரனற அத அலறவதறக மனச( கதலர�ண� கததவத 
த�றநதவ�டட�ள. 

ஆக, த(ர�ய�ம� மடவகக வநதவ�டட�ர. த(�தத�தன அழதத�ன� கதவ த�றககத! இநதப த(�தத�ன 
இயஙகம சடசமம (றற� த(�டதடபபளதளய�டம சகடகவம கசம�ய�ரநதத. இரசவதள 
வ�ரநத�டவ�டட ஆத�மஙகலம த�ரம(�ன�ர. டககதடகள�லம ததல வ�ல�லம ந�னற(ட, த(�தத�ன 
அழதத�ன�ல கதவ த�சன த�றககம மரமதததப (றற� ச(�பச(� ம�யநத�ர. ‘ம�டரன த�சயடடரஸ’ 
த�தரப(டஙகதளத தத�டரநத (�ரததவநத உளளர சக�ஷட, அதத நம(வம ஆரம(�ததத. தஙகதள 
வ�ஞஞ�ன தக�ழநதகள�கசவ க�டடகதக�ணடவரகள, ‘‘இததனனப(�, த(ரச த�லறதப (�தத� 
எனனசம� ஜ�.ட.ந�யட சவதலய�டடமல இரககத’’ எனற வ�யநதனர. 

கணணச�ம�, ‘‘இரககம. இரககம! தக�ஞம கரணட அத�கம தலவ�கம’’ எனற�ர. 



இதடய�ல ஒரததர பகநத அடதத�ர - ‘‘ஆய�ரநத�ன இரககடடமப(�. (கலல கததவ மடகக�டட 
த(�ழபபததனம நடததறத டவனல மடடமத�ன’’ எனற கற�யவர, த(ர�ய�ம� டவனககப ச(�னசத 
(�வம என(த ச(�ல ஒர (�ரதவ (�ரதத�ர. இப(டய�ன ச(சசகள ஓடகதக�ண டரககமச(�சத 
இநதத ‘தத�டட�ல த�றககம வ�தத�ரதத�ன’ மரமஙகதளக க�ல� தயவத என(த ம�த�ர�, வரதர�ஜZ 
ஒர க�ல�ங த(லதல வ�ஙக� வநத வ�டட வ�ல�ல ம�டடன�ர. 

சவ�டத வ�டடக கதவ�ல த(�ரதத�மல க�மத(ளணட சகடடன உளவதத�ல, தவள�ய�ல�ரநத எடட 
அழததக�ற�ற ச(�னற ஏற(�டடல தவதத�ர. அதழபப மண�ய�ன (லதன எத�ரவ�டடகக�ரன அதடநத 
மதல�வத ம(வம ஆத�மஙகலதத�ல நடநதத. 

வரதர�ஜZவ�ன மகள �நத�மண�தய தநரககதத�ல (�ரப(தறக, அவரகளத எத�ரவ�டட இதளஞன�ன 
ஜகத�னகக தடல�ச(�ன தகதக�டககவ�லதல எனற மனச( (�ரதசத�ம. ஆன�ல, ஒர 
கதவதடதத�ல மற கதவ த�றககம வ�தம�க, ஒர மண� மறதத�லம மறமண�ய�ன வ�ல மண� 
அவனகக உதவ�யத. 

�நத�மண�கக கலய�ணம ஆக�வ�டடரநதத. கரதநலல�வலச க�ர�மதத�ல கநதககதட தவதத�ரககம 
ம�ப(�ளதளககக கடட தவததவ�டட�ர வரதர�ஜZ. 

அனதறகக �நத�மண� (ஸ இறஙக� வரமச(�த தஜகத�ன (�ரதத�ன. நனக தக�த�தத ந�ர�ல 
க�டககம மடதடதயன இதயம வ�ர�லறறத. அழக கடய�ரநதத �நத�மண�கக. ஆத�மஙகலதத 
அழகடன கரதநலல�வல�ன அழதகயம சரததகதக�ணட இரடதட அழக�யப த(�ல�நத�ள. 

வ�டடகக வநதவன�ன மனககண மன அவளத த�ர(ம சத�னற�த சத�னற�ச த�கக தவததத. 
ந�தலதக�ளள�த தவ�தத�ன. �யநத�ர சநரம வரதர�ஜZவம அவர மதனவ�யம தவள�சய க�ளம(�ப 
ச(�வததப (�ரதத�ன. உடனடய�க வரதர�ஜZவ�ன வ�டட மத�லரசக ச(�ய அதழபப மண�தய 
அழதத�ன�ன. 

மண�சய�த சகடட உளசள இரநத ஓர உரவம கதவ சந�கக� வரவத, கம(� த(�ரதத�ய த(ர�ய 
ஜனனல வழ�சய ததர�நதத. அத �நத�மண�த�ன எனக�ற ந�தனப(�ல ஓர�ர வ�ந�டகள உறறப 
(�ரதத�ன தஜகத�ன. கதவ (�ரதத நடநதவநதத �நத�மண� அலல... அவளதடய தஙதக 
க�நத�மண� எனற ததர�நததம, வ�டவ�தடனற தன வ�டடககள வநத அதடநத தக�ணட�ன 
ஜகத�ன. 

‘எனன கச(நத�ரம க�ளம(ப ச(�க�றசத�’ எனற (யதத�சலசய ஐநத ந�டகள�க மசச மடடக 
தக�ணடரநத ஜகத�னகக ஒர கடதம வநதத \ அத, சதட வநத மண�யடததத (றற� ரம த�டட 
வ��ர�ககமவ�தம�க க�நத�மண�ய�ன தகதயழதத�ல இரநதத! 

ஊரககள தற�ப(டடதற தவதத�ரநத ர�மல�ஙகமம அதழபபமண� வ�ஙக மடதவடதத�ன. அதறக 
தஙகசவலத�ன க�ரணம. க�ழகசக சன�(த�(�தளயதத�ல இரநத தற�கக வரவ�ன தஙகசவல. வ�வரம 
(தத�தவன, அப(�வ�, தவகள�, தஙகன, ச�மச(ற� என - உலகதத�ல ந�மமத�ய�க இரகக�றவரகளகக 
எனதனனன த(யர உணடசம� - அவவளவ ச(ரம அவனகக உணட. 

(டடதறய�ல ந�ணட க�லம பழஙக�யத�ல டதவன கம(� மதல டககர கடதட வதர அதததன 
(�கஙகள�ன த(யரம அவனகக அதத(ட. ஆன�ல, சரநத�றச(�ல க�லமண� சநரம சவதல தயத�ல 
அதரமண�சநரம உறஙக�ய�கசவணடம. தஙகசவதல நம(�, தற�தய ஓடட மடய�ததன(த�ல, (�ஸ 
மடகக�ற சவதலதய அவனககக தக�டதத�ன ர�மல�ஙகம. அவன�ல ல�(மம�லதல, (�(மம�லதல 
எனறளவககத�ன சவதலகக தவததகதக�ணடரநத�ர. ஓனர ர�மல�ஙகம இரவ சவதலகதள 
மடததகதக�ணட க�ளம(�ன�ல, (�றக (�ஸ மடகக�ற அதறய�ல உளசள த�ளதவததக தக�ணட 
தஙகசவல அஙசகசய தஙக�வ�டவ�ன. 

க�தலய�ல அவதன எழப(�க கததவத த�றககச தயவதறக ர�மல�ஙகம (�ட�யப(ட சவணடய�ரநதத. 
ஊரககள த�ரடன பகநத�ல ஏற(டம கசள(ரமச(�லதத�ன இரககம, தஙகசவலதவ எழபபம 
மயற�களம. ஏகததககம தடடயம, தத�ணதட வரள கசல�டடம ச�ரநதச(�க�ற சநரதத�ல, 



கதவககரக�ல (டதத�ரககம தஙகசவல எழநத, த�தழ ந�கக�வ�டட ம�ணடம தத�பத(னற �யநத 
(டததவ�டவ�ன. 

ர�மல�ஙகம தற�சவதலகள (�ரததகதக�ணடரககமச(�த த�ன�க எழவ�ன. ஆக, தககஙகளகக 
இதடசயய�ன இதடதவள�த�ன தஙகசவல�ன வ�ழகதக. 

அதழபபமண�தய த�ர�பரதத�ல வ�ஙகமச(�சத ர�மல�ஙகம த�னனத இதத�ன. ‘‘ததரசவ 
எநத�ரககற ம�த�ர� ததம சகககணமயய�. அபச(�த�ன சவதலகக ஆகம.’’ 

மண�தய கதவ�ன உள(ககதத அரக�தமச சவர�லம, சவ�டத கதவகக தவள�ப(ககம ந�தலப(டய�லம 
த(�ரதத�ன�ர ர�மல�ஙகம. மகதத�ல ந�மமத� ததர�நதத. மண�தய அடததப (�ரதத, உயரநத ததததத 
சவற சகடடதம ந�மமத� சடரவ�டடப (�ரக��ககச தயதத. (�வம, அநத ந�மமத�கக ஈல�ன ஆயசத�ன 
என(தத அவர அற�நத�ரககவ�லதல. 

மறந�ள க�தல வ�டடல�ரநத எழநத தற�ப (டடதறகக ர�மல�ஙகம ச(�ன�ர. இன� உளளஙதக 
�வககக கதவ தடடசவணடயத�லதல. வ�ரல நன�சய ச(�தம. 

‘க�ரர�ங... க�ரரர�ங’ எனற ந�னதகநத மதற அழதத�ன�ர. உளசள அரவதததக க�சண�ம. சவ�ட�ன 
ம�த வலத தக ஆடக�டட வ�ரதல ஊனற�ன�ர. ‘க�ர...ர.... ரரர...’! உளசள (டதத இரநத தஙகசவலகக 
தககம கதலநதத. அரக�ல (�ரதத�ன.. ‘கசணஸ ர�ட’ எனற தற� ஓடடம தத�ழ�ல�ள� கள�ல 
அதழககப(டம ‘கதனகன ர�ட’ க�டநதத. தககக கலககதத�சலசய அததத தடவ� எடதத, மண�தயப 
(�ரதத வ��ற�ன�ன. ‘ரரஙக’ எனற மண� ததற�தத வ�ழநதத. வழககமச(�ல தத�பத(னற வ�ழநத 
தஙக ஆரம(�தத வ�டட�ன. 

தவள�ய�ல இரநத ர�மல�ஙகததகக ஒனறசம பர�யவ�லதல. மண� அடகக�தத�ல, மற(டயம தனத 
�வநத கரஙகதளக தக�ணட கததவத தடட ஆரம(�தத�ர. 

கதவ இட(டம ததம த�ள�மல மற(ட வ�ழ�பபகக வநத தஙகசவல, எழநத கததவத த�றநத�ன. 
உளசள நதழநத ர�மல�ஙகம, அதழபபமண� தணட�கத தன�ததன�சய க�டப(ததப (�ரதத�ர. அததப 
(�ரததவ�சற, 

‘‘இத எனன... இத எப(ட?’’ எனற�ர. 

‘‘த(லல தர�ம( சநரம அடச�ஙகள�?’’ 

‘‘ஆம�...’’ 

‘‘அதத�ன கரணசட�ட சல�ட த�ஙக�ம உதடஞச வ�ழநதரசச!’’ 

ஒனறம ச(�மல ர�மல�ஙகம ச(�யவ�டட�ர. அநத ஒர வ�ந�டய�ல தஙகசவலவகக மசய��ததத�ன 
கதவ த�றநதத�ல, உணவம உறஙகம�டமம உததரவ�தம�ய�றற. த�னன த(�யசய�ட சரதத 
அவனத மன�ட�யம வ�ழ�ததக தக�ணடத�ல, வ�ழ�பப உணரவம எப(டசய� கடபச(�னத. அடதத 
ந�ள�ல�ரநத ர�மல�ஙகம வரக�ற சநரம கதவ த�றநத�ரப(தம தஙகசவல (�ஸ மடததக 
தக�ணடரப(தம�ன க�ட�கதளக க�ண மடநதத. 

எநததநத சநரதத�ல எநததநதக கதவ த�றககதமனற ய�ரத�ன த�லலமடயம?

(�ஙக 

அவரம ஆதத�ரததகக கடன வ�ஙக�த வ�வ�ய�களம உணட�? சறறப(ககமளள ஊரகக�ரரகள�ல 
�லச(ரம ஆத�மஙகலததகக�ரரகள �லச(ரம வ�வ�ய�களககம மறற கடம(ஸதரகளககம வடடககக 
கடன தக�டததப (தத�ரஙகள எழத� வ�ஙக� வரவத க�லக�லம�ன வழககம�க இரநதத. 



கரசவல மளதள தவதத ர�கக�ரட (�சளயர�ல 
(�டட(�ட தவககச த�லல� தமகதடக�ரதர அதத�ய 
ர��தத�கட அஞச வடட, எடட வடடககக கடன 
தக�டதத வநத�ள. ஆன�ல, ர��தத�ய�ன (ர�வரதததன 
எலல�ம த(ணகசள�ட மடடமத�ன. (�ணட 
(தத�ரஙகள�ல எழத� வ�ஙகவதத மடடசம ஆத�ரம�கக 
தக�ளளம�டட�ள ர��தத�. அநத சநரதத�ல கரல 
தக�டகக�ற சவரப (லல�கதளச �ட�ய�க தவததம, 
கடனவ�ஙக வரம த(ணகதள அவரகள�ன 
கலததயவஙகள�ன ச(ர�ல தத�யம உதரகக தவததம 
கடன தரவ�ள. இதவம ச(�த�மல ஈயப ச(�க� 
தத�டஙக�- சத�ட, தத�ஙகடட�ன வதர அடக வ�ஙக�க 
தக�ணடத�ன க�ச தரவ�ள. 

அவளத க�சகளககத த�ன�யதத�ன மணம உணட. 
தவ�டடப (�தன, ச�ளப (�தன, ர�க�ப (�தன எனற 
வ�டடல மண(�தனகளளள இடதமலல�ம (ணம 
தவதத�ரநத�ள ர��தத�. இநத மண(�தனக க�சகதளதத�ன மணண�ன மஙதககள வடடகக வ�ஙக� 
வ�ழநதனர. 

(ணததத எல�கள தக�ற�ததவ�டககட�த என(தறக�கசவ (�தனகள�ன எணண�கதகய�ல (�த�யளவ 
பதன வளரதத�ள ர��தத�. 

ஊரககள சவடடகள மடடசம இரநத ந�தலம�ற�, க�ல�ல கழ�ய ம�டடத த�ர�யம இதளஞரகதளயம 
இபச(�ததலல�ம (�ரகக மடநதத. க�ழகக - சமறக தமய�ன ரஸத�வம அத�ல�ரநத ததறசக 
நததககப ச(�க�ற (�ததயம ஆத�மஙகலததக ‘கதடவ�த�’ய�க ம�ற�, அஙசக நகர ந�கர�கதத�ல 
மடடசம (�ரககககடய (வடர, �பப ம��ரஙகள உட(ட வ�ற(தனய�கத தவஙக�ய�ரநதன. 

இஙசக ஈஸவர� மள�தக, த�ரமஙகலதத�ர டககதட, மதத தகக�ள ஷ�ப மனதறயம கடநத�ல, 
அடததத�க அதர ஏககர (ரப(�ல �தமக கரசவலம (சவல�கக�தத�ன) பதர மணடக க�டககம. 

அநத இடம வ�ய�ஜஜ�யதத�ல க�டநதத. 

அநத வ�லலஙகப (ரபத(த தத�டட ந�னற தக�ணடரககம ரஙக�ம�ய�ன வ�டடலத�ன ஊரகக�ன 
மதல வஙக� வநசதற�யத. 

வ�டடன அதமபத( அலவலக அதமபபகக ம�றறசவ ஒர ம�த க�லம (�டததத. மனறட அகலமளள 
க�தரப பசசளள மணசவரகதள இடதத�ரகள - ல�ககதர தவப(தறக! அப(ட இடததத�ல மடடம 
(தத வணட மண சதற�யத! தஙகல இதணததக க�தர சமவ�, பத�ய உளகதவகளம சமதஜ, 
ந�றக�ல�, ஃச(னகளம�க வஙக� அதமநதத. ஆத�மஙகலம க�ண�த அரஙக�ட�ய�க, தளள�ன�ல 
உளசள ச(�யச சரணடதக�ளளம தகரக கதவம (சர�ல�ங ஷடடர) அதறகப த(�ரததப(டடத. 

ஸத�(�த அத�க�ர�கள அடககட க�ர எடததகதக�ணட வநத, சறறபபறக க�ர�மதமலல�ம தனற, 
தவளதளச டதட ச(�டடவரகள வ�டடகதகலல�ம தனற சம�ர கடததவ�டட, ‘வஙக�ய�ன வரதக 
- வரஙக�லச தழதம’ ஆக�யவறதறப ச(�வ�டட வநத�ரகள. 

ஒனற�யதமஙகம ச(�ஸடரகள த�ம�சல�கப(டடன. ஆத�மஙகலம வஙக�க க�தள த�றநதத. அநதக 
க�தளகக சமல�ளர கடடத(�மமனம மணடல சமல�ளர கரணனம ஓடய�ட ஏற(�டகள தயய, ஒர 
மஙகல ந�ள�ல, சர�யன தக�ககம க�தலபத(�ழத�ல ஏகப(டட சரகள மறறம க�ரகள ந�றக, தமக 
தவதத அநதத த�றபப வ�ழ�வ�ல (லரம ச(�ன�ரகள. ஏடட மதல ம�ஜ�ஸடசரடட வதர, ம�டட 
ட�கடர மதறதக�ணட ம�வடடத ததலதமக க��ளர வதர ஆத�மஙகலததகக வ�ஜயம தயதனர. 

அர�ஙகதத�ன மழவ�சச ததர�ய�வ�டட�லம, மகக�ல வ�ச�வத ததர�க�ற வதகய�ல த�ன அனதறய 



ந�கழச� இரநதத. �ககனதததக தககதக�ளளவத (றற�யம சம�ப(�ன அவ�யம (றற�யம அரச 
ம(ளகக�ரரகள ஊரமககளகக ‘வ�தளய�டடப (�ளதளகளககச த�லவதச(�ல’ (ககவம�கவம 
எடததச த�னன�ரகள. 

கதபப ததமபம கனனஙகசள�டம தனனடககதசத�டம வ�னயதசத�டம அவரகள ச(�யதத 
ஆத�மஙகலவ��கள த�றநதவ�ய மட�மல சகடடனர. ம(�ரத�யஙகதளலல�ம மடநத வஙக� தனத 
தயல(�டதட ஆரம(�தததம, மதல�ல (ணம தட(��ட தயய வ�ய�(�ர�களத�ன வஙக�ககள 
நதழநதனர. இரணட ஆள உயரததககம அத�கம�ன ‘ஷடடர’ நதழவ�ய�ல தவதத, உளசள கறககம 
தநடககம�கத தடபபகள தவதத, கன�நத ததல ந�ம�ர�மல (ண�பர�யம மன�தரகதளக தக�ணட அநத 
வஙக�ககள அநத வ�ய�(�ர�கள நதழநதவடன அவரகளகக ஏற(டட மதல உணரவ, ‘சவத�ள 
உலக’தத�னள பகநதவடன ட.ஆர.மக�ல�ஙகம த�தரய�ல க�டடவ�சர... அதச(�னற (�ரம�ப(�ன 
உணரவத�ன! 

தட(��டகதள �ர�ககச �ர�கக வ�ஙக�க தக�ணட கடடத(�மமன, கடனகதள அதததன எள�த�ல 
�ஙஷன தயயவ�லதல. உய�ரக கடன மதல (ய�ரக கடன வதர எத வ�ஙகப ச(�ன�லம, ‘எதறகக 
தக�டகக சவணடம சல�ன? எஙகளகக�ன (ணததகக ஈட தவதத�ரகக�ற�ய�? (ககதத ஊர 
வஙக�ய�ல ஏத�வத கணகக தவதத�ரகக�ற�ய�?’ எனக�ற ர�த�ய�ல சகளவ� சகடட, கடன மறததக 
தக�ணசட இரநத�ர. 

வ�யசத�லல�னசமலம, தரவ�னய ஸட�மப சமல ஒறதறக தகதயழததப ச(�டடம கடன வ�ஙக�ப 
(ழககப(டட ஆத�மஙகலததகக�ரரகள, ‘எதததன க�க�தஙகதளக தக�ணட, தஙகள சநரதமதய 
ந�ர(ணம தயவத?’ எனற த�தகததனர. 

க�டடசவணடய த�றதமகதளயம க�க�தஙகதளயம க�டட, மதனமதல�க சல�ன த(றறவர 
வ�ர��ம�த�ன! ‘‘கதரகட� கடடரணமய�...’’ எனற கடடத(�மமன�டம, ‘‘சட�ணட தவ�ரர� �ர!’’ 
எனற (த�லள�ததவ�டட வநத, வ�ஙக�ய க��ல ஜவள�ககதட தவதத�ர. 

(டட�(டட டவரகள, நல சதலகள, ஈர�தழத தணடகள, சக�டத தண�கள, சவடடகள இதவசய 
வ�றகப(டட, இரணட த(டடககதட அளவ அகலமளள அநதக கதடககப த(யர ‘இநத�யன �லக 
எமச(�ர�யம’! 

வஙக�ய�ல சல�ன மடடமலல�த, த�ன ச(�டட தவகக�ற க�சகக வடடயம தரவ�ரகள எனற 
சகளவ�ப(டட, ர��தத� இரணட (�தனகள�ல�ரநத க�ச த�ரடட ஆய�ரம ர(�தய எடததகதக�ணட 
வஙக�ககப ச(�ன�ள. 

ர�தத�ரம (த�வ தயய மறநத ஜ�ன�ர�ண� அவள. தவடட ஒணண, வடட அஞச என(தத�ன 
எப(வம அவளத டல�ங! சநர�கச தனற கடடத(�மமதனப (�ரததச த�னன�ள: ‘‘�ர, ஆய�ரம 
ர(� இரகக. அதத (�ஙகல ச(�டல�மன (�ககசறன!’’ 

‘‘நலலதமம�... தட(��ட (ணணஙக!’’ 

‘‘வடட எவவளவ தரவ�ஙக?’’ 

‘‘ஒர வடடதயவ�டக தக�ஞம கடதல�க தகதடககமன தவஙக...’’ 

‘‘எனனத?’’ எனற நகக�ரதனப (�ரகக�ற மககணணன ச(�ல, ம�சனஜதர மதறதத�ள ர��தத�. 
(�றக, சக�(ததத அடகக�கதக�ணட �நதம�க உதரய�டன�ள. 

‘‘ஏனஙக �ர... தக�ததகக�ரர ஊடட ம�ர�மததகக சநததத�ன க�ச கடதசதன. அஞச வடடத�ன... 
அதககக கமம�ய� எனககக கடடப(டய�க�த. ந�ஙக (டச�ரகக�ஙக... சடட, டதடதயலல�ம 
ச(�டடகக�டட, இப(டக சகவலம� ச(ல�ம�? ஒர வடட, ஒணசணக�ல வடடன...’’ 

கடடத(�மமன மதல சவதலய�க ர��தத�ககத சதந�ர தரவ�ததக தக�டதத�ர. 



‘‘அப(டதயலல�ம இலலமம�... த(�றதமய�க சகளஙக...’’ எனற ஆரம(�தத, ‘த(�தமககள வ�ழவ�ல 
வஙக�ய�ன (ஙக’ எனற ததலப(�ல, ஒனறதர மண� சநரததகக ம�க�மல ச(�ன�ர. 

கதட�ய�க ர��தத�, ‘‘அததலல�ம ர�ஙக �ர... மததவஙகளகக ந�ஙக கடன தக�டககறதம ஒனறதர 
வடடககதத�னன த�லற�ஙக. இவவளவ கமம� வடடகக க�ச வ�ஙகற ஆளக, தத�ழ�தல 
கரககதடய�ப (�ப(�ஙகள�?’’ எனற தமசகளவ� சகடடவ�டட (�ஙகக�ல�ரநத தவள�சயற�ன�ள. 

ட�கடரடன (�ணகக ஏற(டடத�ல, மரநதக கதடய�ல�ரநத வ�லக�ய ரகந�தன, (�ஙகக�ல சல�ன 
ச(�டடச �ற�த�கப த(டடககதட தத�டஙகல�ம என ந�தனதத�ன. அபச(�த கடடத(�மமன ச(�ய, 
வஙக�ய�ன சமல�ளர�க லடசம� ந�ர�யணன என(வர வநத�ரநத�ர. 

‘ஒர கடமகன இவவளவ �ற�ய தத�தகதயக கடன�கக சகடக மடயம’ எனற அர�ஙகம க�ஞ�ததம 
எத�ர(�ரதத�ர�த தத�தகதயக கடன�கக சகடட�ன. 

‘‘தம(�, இததலல�ம ந�ஙக தகம�தத� தவள�லசய வ�ஙக�ககல�ம!’’ 

‘‘வடட அத�கம த�லலவ�ஙக �ர!’’ 

தவறற�ப(டகள�ல ஏற� வ�ணம�ன�ல தக�டந�டடத தடகக�ற இவனகக ஏத�வத தயய சவணடம என 
ம�சனஜர உளபபரவம�க ஆசல��ததக தக�ணடரகதகய�ல, கததவன ச(�ல அடதத சகளவ�தயக 
சகடட�ன ரக. 

‘‘ஏனஙக �ர... ஒரசவதள (ணதததத த�ரப(�க கடட மடயதலன�, ஐ.(�. தக�டததரல�மல!’’ 
சக�(தத�ன உச�ஙதக�மபககப ச(�ன லடசம�ந�ர�யணன, தம�ழ�ல இவதனத த�டடத தக�ததன 
மடதவடதத, ஆஙக�லதத�ல கதத�ன�ர. 

‘‘தகட அவட!’’ ரகந�தன தவ�ர, �ற�தம த(ர�தம�ன இரணட அத�ரச�கதள ஆத�மஙகலதத�ல 
லடசம�ந�ர�யணன நத�தத�ர. �னன அத�ரச�, �வல�ஙகம தக�டததத. 

சல�ன ஃ(�ரமல�டடஸ எலல�ம மடநத, க�தக தகய�ல வ�ஙக�க தக�ணட�ர. ‘‘ம�� ம�ம 
கதரகட� கடடரஙக �ர!’’ எனற லடசம�ந�ர�யணன சகடடகதக�ணடதம �வல�ஙகம மலரநத 
மகதசத�ட கற�ன�ர. 

‘‘கதரகட� கடற�பல இரநத�, ஃத(ன�னஸல சல�ன வ�ஙக�ய�ரபச(னல... உஙகக�டட எதகக 
வரசறன?’’ 

�ம�ன�ய ர(தத�ல வர�மல, த(ர�ய அத�ரச� என(த எரதமம�ட மறறம ம�ன�ய ர(தத�ல வநத 
சரநதத. ‘வ�ஙகப (�தத�ரம ந�தறககம வளளல’ எரதமகதள வ�ஙகவதறக, எரதமகக மவ�ய�ரம 
ம�ன�யம எனற அரச அற�வ�ததப (�லவளம த(ரகக உதசத�ததத. ஒர கட�ய�ன ஒனற�யச 
தயல�ளர�க இரநத ந�டர�யன, மப(த வ�வ�ய�கதளத தய�ரதயத ஃ(�ரமல�டடதஸலல�ம 
(கக�வ�க தரட (ணண�க தக�டதத, அவரகள த(யர�ல சல�ன வ�ஙக�வ�டட�ர. ம�ன�யத 
தத�தகய�க அரச அள�தத (ணததத அவர எடததகதக�ணட, ம�தததத வ�வ�ய அன(ரகளககத 
தநத�ர. தரணம (�ரதத, மதழ அநத வரடததத ரதத தயதவ�டடத. வஙக� அத�க�ர�கள கடதனக 
சகடகப ச(�க... (ல மகமம ஒசர கரலம�க, ‘‘ந�டர�யனக�டடப ச(�ய வ�ஙக�ககஙக...’’ எனற கற�னர 
உழவரகள. 

ஆக, வ�ஙக�ய கடதனத த�ரப(�த தர�த த(ரதமதய கடடம�க அநத ஊர வ�வ�ய�களம, வஙக�ய�ல 
அர�யல வ�தளய�டதடத தத�டஙக� தவதத த(ரதமதய அஙசக ந�டர�யனம த(றறனர. இநத 
வ�வக�ரதத�ல லடசம�ந�ர�யணனகக மதல�ல ஸத(ணடம (�றக டர�னஸஃ(ரம க�தடததன. 

வ�தவ�தம�ன ம�சனஜரகதளயம வ�சந�தம�ன வ�டகதகய�ளரகதளயம வ�டமதற ந�டகள தவ�ரதத 
எலல� ந�ள�லம ஆத�மஙகலம நத�ததக தக�ணடரநத�லம, உளளர (�ணட (தத�ர தக�டககல - 



வ�ஙகலகளம கதறயசவய�லதல. 

தக�டவ�ள�ல கததப ச(�டட, ந�ரப(�தன உதடய, க�ழபபற இடக�டடல அடககம�கம ந�ளவதர 
ர��தத� அஞச வடடககக கடன தக�டததகதக�ணடத�ன இரநத�ள. அதத வஙக�தயவ�ட 
த�றதமய�க தனத வ�யஜ�லததத தவதசத த�ரப(� வசல தயததக�ணடம இரநத�ள. 

ஆத�மஙகலதத�ன அநத சத�ய வஙக�ய�ன ச(�ரடல இநத�ய�லம எழததககள உணட. எழத�யவன 
(�தழசய�, அலலத ததர�நசத� ஊரப த(யதர அப(ட எழத� தவதத�சன�... 

‘ஆத� மண கலம’!

ஸடடசய� 

த�தரப(டததத வர�தகடட ஆடகள ந�னற (�ரப(த�ல அத�யம எதவம�லதல. ஆன�ல, 
பதகப(டதததககட அப(ட (�ரகக தவகக மடயம என(தத ந�ர(�ததவள க�ரஷணசவண�. 
ம�ர�யமமன கம(�(�சஷகததகக வநத�ரநத தறக�ல�க ஸடடசய�க கதடய�ன மன தவதத�ரநத 
தளள�க கத�கக�ற எம.ஜ�.ஆர., தவளள�ச �ர�பப உத�ரககம சக.ஆர.வ�ஜய� இரவரத (டதததயம 
(�ரததவ�டட, த�னம பதகப(டம எடததகதக�ளள ஆதப(டட, சத�ழ� ரசவடன ஸடடசய�வககள 
ச(�ன�ள க�ரஷணசவண�.

ச(�டசட� (�டததல (றற�ய (�டடய�ன 
(யமறததலகதள ச(�டசட�கக�ரன�டம வ�ன�வ�க 
எழப(�ன�ள ரச. 

‘‘(டம எடததகக�டட� ஆய�ச கதறஞ�ரம�?’’ 
‘‘அப(டதயலல�ம கதறயற ம�த�ர� இரநத� 
எம.ஜ�.ஆரஞ �வ�ஜ�யம எனன�க� இரப(�ஙக? 
(டம படககறமன� பகழ அத�கர�ககதன அரததம.’’ 

அவனத �தர�யம�ன ச(ச�ல தயககம மதறநத 
இரவரம (டதமடததக தக�ணடனர. (வடர ப 
தவதத, ததலதயத த�ரததச த�லல�, (தத ந�ம�டம 
சவதல வ�ஙக�வ�டட, (டததத மடடம ஒசர 
தந�டய�ல எடதத வ�டட�ன. ந�லப (டத�வ�ன 
மன ந�றக தவதத, க�ம�ர�வ�ன கறபப மடதயக 

கழறற� ம�டடன�ன. 

அதன(�றகம �தலகதளப ச(�ல பனனதகதத ந�னற�ரநத த(ணகதளப (�ரதத, ‘‘அவவளவத�ன!’’ 
எனற த�னன�ன. 

இரவரககம ஏம�றறம�ய இரநதத. மனததத த�டப(டதத�கதக�ணட, ‘‘(டதததக தக�டயய�!’’ 
எனறனர. 

‘‘த�ரவ�ழ�தவ சதத�ப (�ததடட அபபறம� வ�ஙக, கழவ�த த�சரன.’’ 

‘‘ந�ஙக உளளரத�ன. வ�டலசய ச(�யக கழவ�ககசற�ம... ந� இப(சவ கட!’’ 

பள�யம சதஙக�ய மஞ�யம தக�ணட க�லமக�லம�கப (�தத�ரம தலகக�ய, சரதக மஙக�ய தககசள�ட 
அநதப த(ணகள த�டம�கப ச(�ன�ரகள. ச(�டசட�க�ர�(சர�, (டம கழவவத என(த (�தத�ரம 
கழவவத ச(�னற வ�வக�ரமலல எனற வ�ளகக�ன�ன. மகக�யம�க, (�தத�ரஙகள தவள�சதத�ல 
கழவப(டக�னறன எனறம (டஙகள இரடடல கழவப(டக�னறன எனறம வ�தத�ய�தததத 
ததர�வ�தத�ன. 



இப(டய�க வநததடநத (டதததத�ன க�ரஷணசவண� தன வ�டடகக வரசவ�ர, வ�த�ய�ல ச(�சவ�ர 
அதனவதரயம கப(�டடக க�டட மக�ழநத�ள. அவளத நசர�பப த�ஙக�மல வர�தய�க அவள 
வ�டடகக வநதவரகள, பதகப(டததத (�ரததசத�ட, த�ஙகள (�ரதத கதளபப த�ர, க�ரஷணசவண�ய�ன 
தகய�ல க�(�த தணண�யம கடததவ�டடப ச(�ன�ரகள. 

அதசவ த�தரப(டம�ய இரநத�ரப(�ன, ஓடய ஓடடததகக மதழ த(யக�ற�ற ச(�ல அத�லம 
கறககவ�டடக க�றலகள வ�ழநத�ரககம. 

இப(டய�க, அவளத (டம ந�ள கணகக�ல ஓடகதக�ணடரகதகய�ல, க�ம�ர�வம ஸட�ணடம�க 
ஊரககள நதழநத�ன ஈஸவரன. வ�டதககக இடம (�டதத ‘(�ல�ஜ� ஸடடசய�’ எனற ச(ர 
தவததக கதட ச(�டட�ன. ஸடடசய�வ�ன த(யதரயம அவனத த(யதரயம இதணதத சய��தத�ல 
தவ - தவணவக கழப(ம வரம. �வனகக கழதத�ல (�மப, வ�ஷணவகக கடடல�ய (�மப... (�மபகள 
(டம எடககம என(த�ன ர�த�ய�ல ஈஸவரன தவதத ‘(�ல�ஜ� ஸடடசய�’தவப பர�நததக�ளள 
சவணடயதத�ன. 

த(ரம(�லம, மககளககப (டதமடததக தக�ளவதறக�ன க�ரண க�ர�யஙகள ச(�தம�ன அளவ 
அபச(�த உரவ�க�ய�ரககவ�லதல. அதறக�க, ஸடடசய�வ�ல ஈஸவரன ஈ ஓடடவம இலதல! ஈககள 
ஒனறம மடட�ளகள அலல. டககதட, த(டடககதட, மள�தகககதட என அதவ வளம�ன (�ரசததத�ல 
மடடசம அதலநதன. க�தலய�ல�ரநத க�தத�ரநத ய�ர�வத வரவ�ரகள� எனற (�ரததவ�டட, 
ஏம�றறம அதடநத, கதடதயத த�றநசத தவததவ�டட டககதடககப ச(�ய வ�டவ�ன. ‘(டம 
எடப(த�ல ஏசதனம நனதம உணட�?’ என டககதடய�ல ய�ரம வ�னவக�றச(�த, ஈஸவரன�டம 
ர�ய�ன (த�ல�லதல. 

(ணகக�ர இடதத�ல ‘த(ண வதளதத’ கடடய�ரநத ரகந�ததனப (�ரதத ஈஸவரன, ‘‘கடம(ம� வநத 
ஒர (டம எடததககஙக’’ எனற சவணடசக�ள தவதத�ன. ‘‘ந�தளகக வரசறன’’ எனற மமத�ததச 
தனற ரகந�தன, மறந�ள வநத, ‘‘அவ (யப(டற�ப(�’’ எனற�ன. க�ரஷணசவண�, ரச ம�த�ர� வ�ரப 
த(ணகள ஊரககள ம�க அர�த�க இரப(த�ல ஈஸவரன தந�நதச(�ன�ன. 

ஒரந�ள டககதடய�ல தவதத த(ர�ய�ம�, ஒர ம�ந�டடக கடடம கடய�ரநத சநரம�கப (�ரதத 
ஈஸவரன�டம, 

‘‘ஏநதம(�! ச(�டசட� படச� ரததம உதறஞச ச(�ய�டமன த�லற�ஙகசள, அத ந�ஜம�?’’ எனற 
சகடட தவதத�ர. ந�ஜம�கசவ அபச(�த ஈஸவரனகக ரததம உதறநத ச(�யவ�டடத. டதய ஒர 
ம�டற வ�ழஙக� மந�தலகக வநத, 

‘‘அப(டதயலல�ம இலல�ஙகசள’’ எனற�ன. அரக�ல�ரநத ஒரவர, 

‘‘சய�வ, இப( ‘எகஸ\சர’ன ஒணண வநத எலமப - நரமத(தயலல�ம எநத ஆ(ததம இலல�ம (டம 
படககத�ம.... இநதக க�லததல ச(�ய இப(டப ச(ற�சய?’’ எனற த(ர�ய�ம�தயப (�ரததச த�லல�, 
ஈஸவரதன ரட�தத�ர. இரநத�லம த(ர�ய�ம� தக�ளதத�ப ச(�டடத ஊரககள சவகம�கப (ரவ�, 
ஏறதகனசவ ந�நத�ரககம தன தத�ழ�தல மறற�லம�க மற�ததப ச(�டடவ�டசம� எனற (யநத 
ஈஸவரன, உளளர ட�கடர ரமணதனச தனற (�ரதத, ‘‘ட�கடர! உஙகக�டட வரறவஙகக�டட 
ந�ஙகத�ன ‘ச(�டசட� படச� (�த�பப இலல’ன த�லலணம’’ எனற சகடடகதக�ணட, த(ர�ய�ம� 
டககதடய�ல சகடட சகளவ�தயயம த�னன�ன. ட�கடர �ர�தத(டசய அவனத சவணடசக�தள 
ஏறறக தக�ணடதடன தனன�டம வர(வரகளகக ச(சசவ�கக�ல ச(�டசட� வ�ளககம தக�டககவம 
தயத�ர... 

அதன(�றக, ம�க வ�தரவ�சலசய ஈஸவரனகக மலரச�க க�லம தத�டஙக�யத. அதறக ட�கடர மடடம 
க�ரணமலல... சவற இரணட க�ரணஙகளம இரநதன... மதல�வத, ஸடடசய�வ�ன வரதவத தத�டரநத 
பததமத ய�க அநத ஊரககள நதழநத வஙக�... அஙசக கடன தக�டப(தறக பதகப(டம அவ�யம 
எனக�ற ந�தல. இரணட�வத, த�ரமண தவ(வஙகதளப (டம எடப(த தகளரவததகக உர�ய தயல 
எனற மககள மனத�ல சத�றறம ஏற(டத தவஙக�யத. 



மணதட மணதடய�ன வ�ளகககளடன தனற ஈஸவரன (டதமடப(த ஒர ‘தஜகஜசஜ�த�’ய�ன 
வ�ஷயம�கத தவஙக�யத. 

ஒரதடதவ த(ர�ய�ம� வஙக�ய�ல கடன சகடக சவணடய ந�ரப(நதம வநதவ�டடத. பதகப(டம 
எடததத தரம�ற ஈஸவரன�டம ச(�ய ந�னற�ர. ஈஸவரன, ‘‘உஙகதளப (டம எடகக மடய�தஙக... 
ரததம உறஞச ச(�கம�லல’’ எனற சக�(ம�கச த�னன�ன. 

ததயவம ச(�லசவ வ�ரதததகளம ந�னற தக�லலம என த(ர�ய�ம� உணரநத, ‘‘ஏப(�... எப(சவ�... 
ஒர ந�... நசதகம�தத�ன அப(டக சகடசடன? அதககப ச(�ய சக�சசககறசய...’’ எனற�ர. 

‘‘உஙகளகக என சவததன பர�ய�தஙக.’’ 

‘‘அததலல�ம பர�யம தம(�. மனஷநத�சன ந�னம. கடனககன ச(�ய ந�னனப(சவ (�த� ரததம உறஞச 
ச(�சச. இன�ப பத�வ� உதறய ச(�கத. ந� (டம எடததக கடப(�.’’ 

ஈஸவரன த(ர�ய�ம�தய தகதயப (�டதத இழததச தனற சர�ல அமர தவததப (டம எடததக 
தக�டதத�ன. அவர க�ச தநதச(�த, ‘‘ந�ஙக சல�ன வ�ஙக�டடககடத தரல�ம. ஒணணம அவரம�லல’’ 
எனற வளளவர வ�ககப(ட ‘அவர ந�ண நனனயம’ தயத�ன. இவவ�ற�க அவனத நற(ணபகள 
வ�டகதகய�ளர எணண�கதகதய தமதவ�க அத�கர�ககச தயதன. 

கலய�ண வ�டகதளச ம�ள�ப(தத�ன கஷடம�ன க�ர�யம�க இரநதத. தவளதளகக�ரன வ�டடச 
தனற கல��ரததத க�ப(�றற வநதவரகள ச(�ல, மகம மழகக (வடர அப(�ய ஆணகளம 
த(ணகளம க(�ர தவளதளய�ல த�டரத�டதரன க�ம�ர� மன சத�னற�ப (யமறதத�னர. ஃ(�சரமகக 
தவள�சய ந�னற தக�ணட, (டம எடகக�ற சநரம ட�தரனத தலல�யம�க க�ம�ர�மன 
(�யக�றவரகளம அசநகம ச(ர. 

த�ன எம.ஜ�.ஆர�க ஆக மடய�த என(தத உணரநத இதளஞரகளகட எஸ.எஸ.ஆர., மததர�மன�கத 
தஙகதளப (�வ�ததக தக�ணட ஸதடல க�டடன�ரகள. 

த(ணகள�ன தவடகசம� (�ரம�தம! ஆன�ல, மஞள சவமபம மரத�ண�ச �வபபம நரததனம�டம 
கனனஙகதள வணணஙகள�யப (டம (�டகக அநத க�லததத தத�ழ�ல நட(ம ஒதததழககவ�லதல. 

க�ச தக�ஞம சரதததம மட கழறறக�ற க�ம�ர�தவ வ�டடவ�டட, ஃபள�ஷ க�ம�ர� வ�ஙக�ன�ன 
ஈஸவரன. வர� அடகககள ததர�யம அநத ஃபள�ஷ, �றவரகளகக கறகணதட ந�தனபபடடக கடயத. 
‘‘ஸதமல பள�ஸ’’ எனற கற�வ�டட ஈஸவரன (டம எடப(தத, ஊரகக�ரரகள ஒர தன�க 
கதலய�கசவ ர�கக ஆரம(�தத�ரகள. 

(�னன�ள�ல வணணப (டம எடப(த�ல பகழ த(றற சஜ�த�ககம�ர, ஈஸவரனகக உதவ�ய�ளன�கச 
சரநத�ன. இரவரம�கச சரநத (டம (�டககச தலல ஆரம(�ததனர. (�ல�ஜ� ஸடடசய�வகக 
கலய�ண வ�டடல ஏக மர�ய�ததத�ன. இநத மர�ய�தத க.ம. - க.(�. வதகதயச சரநதத. அத�வத 
கலய�ணததகக மன - (�ன என இர வதகப(டம. மதல�ல ஃபள�ஷ ம�னனவத ச(�னற �ர�பச(�ட 
அவதனப (டம எடகக அதழப(வரகள, (�றக க�ச தக�டககமச(�த ஃ(�ல�ம சர�ல�ய 
இழககடப(�ரகள. 

ஒர தடதவ ஸடடசய�வகக வநத பதகப(டம எடததகதக�ணட ஒரவர, ஈஸவரன எனன ஏத என 
யக�ககம மனனசர கணடசமன�கக த�டடவ�டட�ர. பதகப(டதததத தகக� எற�நத கதட�ய�கக 
கதத�ன�ர. 

‘‘எனன (டம எடதத வச�ரகக? எஙக (ரம(தரலசய எவனககம கணணல ப வ�ழநதத 
க�தடய�தட�.’’ 

(டதமடகதகய�ல அவரத கணணககள வ�ழநதவ�டட ஒர தவள�சப பளள�சய அவர இப(டக 
கப(�ட ச(�டக க�ரணம. (டததத எடததகதக�ணட உளசள தனற அநத தவளதளப பளள�கக 



கறபப தம தத�டட�ன. பளள� ச(�யவ�டடத. வநதவர ஒனறம ச(�மல வ�ஙக�ச தனற�ர. (�றக 
இநத ‘டச�ங’ சவதலகள க�ரணம�க, ந�ஜம�கசவ கணண�ல ப வ�ழநதவரகளம நலவ�ழ� த(றறனர. 
நதர வ�ழநதவரகதளயம கரமட த(ற தவததனர, ஈஸவரனம சஜ�த�ககம�ரம. 

ஊரககள அதன (�றக இரணட ஸடடசய�ககள சத�னற�யதம, அவரகள சத�ர�ப(தறகளள�கசவ 
நகரஙகளககப (டககபச(�ன இதளஞரகள �லர தகய�ல க�ம�ர�ககளடன த�ரம(�யதம, 
களததசமடடலம கல மணட(தத வ�ல�லம ந�னற ததலககதததல ஸடடசய�கக�ரரகள�க ம�ற�யதம 
அடததடதத நடநத வ�ஷயஙகள. 

இபச(�த ஆத�மஙகலததககள ச(�டசட� (�டப(த (றற� அசசம� தயககசம� ய�ரககம�லதல... 
அசதமயம, ச(�டசட� என(த எநதவதகய�லம அவரகளகக அத�யம�னத�கவம இலதல!

தத�தலகக�ட�! 

தவள�சப பதகய�ய த�தரய�ல (டநத (�ம(ஙகதள 
அதயவ�டம த�தரப(டம ச(�ல இலல�மல, ட.வ�. 
ம�ற(டட தனதமசய�ட வநத சரநதத. ம�ன மறறம 
வ�ண தத�டரபகள க�தடதததம உள ஆழதத�ல�ரநத 
அத�ல உரவஙகள எழநதன. 

சமறக வ�ல வ�டட ம(த, அணதட வ�டடகக�ரரகள�ன 
த(�ற�தமதயச ம(�த�தத(ட ட.வ�. த(�டடதய 
வ�ஙக�ப ச(�டட, தனத வ�டட ம�டய�ல வ�ண மடடம 
உயரததககக கழ�ய (த�தத அதன உச�ய�ல ம�ன மள 
ஆனதடன�தவ த(�ரதத�ன�ர. (த�தனநத வரடம 
�ஙகபபர�ல இரநத ‘தவளள�’கள�யச ம(�த�தத ஊர 
த�ரம(�, எலல� ந�ளம ஏத�வத ஒர வதகய�ல ஊர�ர 
வ�யகக தலவழ�தத வநத�ர. த�ரவ�ழ�, க(ட ச(�டட 
சந�டடஸகள�ல அடய�ல ‘சந�டடஸ அன(ள�பப, �ஙதக 
ம(த’ எனற கடட�யம இடமத(றற வநதத. தக�தடகக�னல ‘கத�ர வ�ஙக�த தரம தமயம’ அபச(�த 
தயல(டத தவஙக�வ�டடத�ல, ஆத�மஙகலததகக ஒள�யம-ஒல�யம ஒர சரக க�தடதத அநத 
ந�ள�சலசய, ஆனதடன�தவத த�ரப(�, ட.வ�. (டடதனயம த�ரக�வ�டட�ல, இநதம�க கடல கடநத 
ஒள�(ரப(�கம இலஙதக ‘ர(வ�ஹ�ன�’யம ததர�நதத ம(த வ�டடல. இததனதமதயச த�லல�சய, 
‘‘தவள�ந�டடல நடககறதகட ததர�யத (�ர. தர�ம( (வரஃபல ட.வ�.’’ எனற ம(த (�றற�க 
தக�ளவதணட. 

ம(த இரநத�லத�ன ட.வ�. ஓடம... ட.வ�. ஓடன�ல ந�சயம ம(த இரப(�ர எனக�ற அளவகக ட.வ�-
ய�ல ம(த ஒனற�ன�ர. அததத தத�டடத ததடப(தகட அவரத�ன. அதறக கரணட தரம சவ�டச 
ச(�ரதடககட ய�ரம தத�டக கட�த எனற அவர கடடதளய�டட வ�டடத�லம, ஒர தடதவ 
அவரம�கப (�த�ய�ல க�ளம(� ம(த தவள�ய�ல தனறவ�டடத�லம, அவர த�ரம(� வரமவதர ஒனசற 
மகக�லந�ள, மனசற மகக�ல ந�ழ�தகயம ட.வ�. ஓய�மல (டம இரநதம இலல�மலம ஓடய கததம 
நடநதத. த(டடய�ன சமறபறம ‘ஆஃப (�ய�ல’ ச(�டல�ம எனக�ற அளவககச சசடற�வ�டடத. 
அபபறமத�ன தன தநததககம த�யககம ட.வ�. ச(�டவத எப(ட எனற வ�ளகக�ன�ர. 

ஊரக கடடததத ம(தத�ன வ�டடல தவததவ�டட�ரகசள� என எணணம அளவகக கடடம 
தமயமறநத அஙசக தம�யததக க�டநதத. மகமலரச�யடன, ‘வரசவ�ர க�ணக’ எனற ட.வ�. ச(�டடக 
க�டடக தக�ணடரநத�ர. தயத� சநரதத�ல மடடம அநத இடம தக�ஞம க�தத�ட இரககம. ஒள�யம- 
ஒல�யம சநரதத�ல கடடம தநரகக�, அதததன ச(ரககம ஆகஸ�ஜதன பதள தயய வ�ய மணடலசம 
த�ணறம. 

எலசல�ரம ‘ஒள�யம-ஒல�யம’ நசத�ஷம�கப (�ரததக தக�ணடரகதகய�ல, ம(தத�ன அமம� மடடம 
‘எபச(�தட� ஒழ�யம’ எனற (�ரததக தக�ணடரப(�ள. கடடம கதலநத ச(�னதம 
மணமணபபடன �வக கடதடதய எடததப த(ரககவ�ள. ‘‘தவளள�கக�ழதமயம அதவம� வ�டடகக 



வநத தவனயப (�ர’’ எனற மனக�த தளளவ�ள. (�டத தணடகள, (�டகள�ன ந�நத கர�ததடஙகள, 
எச�ல ஆக�யவறதறதயலல�ம அவள த(ரகக�த தளள சவணட வநதத. 

இத�ல ஞ�ய�றறகக�ழதமகள�ல ம(தத�ன நண(ரகளம தவள�யரகக�ரரகள �லரம வரவத�ல அநத 
ந�டகள�ல ஃ(�லடர �கதரடடன தமமற� ந�றப (ஞசகதள த(ரகக� தவள�சய தக�டடம சவதலயம 
வ�யததத அவளகக. இநதத தத�லதல த�ஙக�மசல ம(ததகக வ�தரநத கலய�ணததத மடதத�ள. 

வநதவள த(யர �தர�. அதன(�றக, பதனக�ழதமகள�ல ஊர�ல �ல �ற�சகள ச(�க தக�ணட 
ச(�வததக சகடக மடயம. ‘‘தஹய�, �தர�கக� வ�டடகக �தரஹ�ர (�ககப ச(�றசம!’’ 

தம�ழ� தவற� கடநத தம�ழககத தநத மகக�யததவததத இநத�ககம அள�தத, ‘‘த�வ�ன� பய�ர த�ல 
ஜ�நதக�’’ எனற க�தஙகள சகடட மக�ழநதனர ஊரகக�ரரகள. 

த�ஙகடக�ழதமகள�ல ‘�தரம�ல�’ ந�கழச�ய�ல, ர(�ய சந�டடல உளள எலல� தம�ழ�கள�லம (�டடப 
ச(�டட மக�ழதத�யத தரதரஷன. 

சக�டநதர ர��க சக�ய�லகக ஒர க�ட�தவடடகக ம(த தனற ந�ள�ல அவர�ன அப(� 
ச�மசநதரம, ‘‘ஏமம�, இநத ட.வ�-ய�ல ககன கடடம த�ஙக மடயல. ச(�ம �ன�ம�க தக�டட�ய 
ம�த�ர� ந�மளம டகதகட ச(�டடடசவ�ம. கடடமம கதறயம. நமககம க��சச. அத�கம சவணட�ம, 
ததலகக எடடண� வசசககல�ம’’ எனற மரமகள�டம ததர�வ�தத�ர. ச(ச�ன ந�ய�யததத உணரநத 
‘ம�மன�ர�ன க�ச தவற�’கக (ல�ய�க�வ�டட�ள �தர�. 

ச(�ரகக�ல சவகதத�ல த�டடம அமல�ககததகக வநத, அனற �யநத�ரசம கடடம கதறநதத. 
அப(டயம வசல ஒன(த ர(�ய ஆனத. இரவ எடட மண�கக (ஸஸ�ல�ரநத இறஙக�ய ம(ததகக 
கதடவ�த�ய�சலசய தகவல ததர�நத தக�த�ததப ச(�ன�ர. தரமததககத ததலகன�வ என அவர மனம 
அரறற�யத. தரமததகக சந�டடஸ அடதத வ�ந�சய�க�தத வளரதத தனத பகதழ தவறம எடடண�வ�ல 
க�ல� தயத வ�டட�ரகசள எனற வ�டட�ர ம�த சக�(ம�க வநதத. கற�ப(�க �தர�வ�ன ம�த! 
‘இவளககப பதத� எஙசக ச(�சச?’ என ஆஙக�ரம வநதத. அணட (க�ரணடதமலல�ம நடநடஙக 
வ�டடககள நதழநத ம(த, சக�(ததத எலல�ர ச(�லவம தவள�கக�டட�மல வ�தத�ய�ப(டதத 
ந�தனதத, மகததத டதடனற �நதம�க ம�றற�க தக�ணட�ர. (�னசன... ஞ�ய�றகள�ல 
வ�.(�.க.த(�மமன, ம.ம�.ச.(�ணடயன ச(�னற (டஙகள எலல�ம (�ரதத (�றகம நடபப 
தகவரவ�லதலதயனற�ல எப(ட? 

‘‘எவவளவமம� வசல?’’ எனற �தர�தவப (�ரதத �ர�ததகதக�ணசட சகடட�ர. ‘‘ஒன(த 
ர(�யஙக!’’ 

‘‘ர�. அத அப(டசய எடததகக�டட... த(�டடயயம தகக�கக�டட பளள�கதக�ணம (�தளயததககப 
ச(�ய உஙகப(சன�டசவ இரநதகக. இன�, இநத வடட வ�ப(டய ம�த�ச�ன� க�லத 
தர�சசபபடசவன’’ எனற�ர கரதல உயரதத�மசல. 

கணவன�ன சக�(தத�ல ந�தலகதலநத ச(�ன �தர�, (ககதத வ�ட�ன ம(தத�ன �ததப(� நனம�றன 
வ�டடககச தனற மதறய�டட�ள. அவர எலல�வறதறயம சகடடக தக�ணட மணமணதத�ர, ‘‘ஙக 
பஙகன ஆடறதத கடடதசத�ட கநத�கக�டட வ�தயப த(�ளநத (�ததகக�டடரககறப(சவ 
தநனசசன. இப(ட ஏத�சசம ஆகமன. ர� வ�!’’ எனற அதழததக தக�ணடச(�ய ம(தத�டம 
ம�த�னம தயத தவதத இதணதத�ர. 

நனம�றனகக ட.வ�. த(�டட ம�த ஏசன� ஆரவசம வரவ�லதல. (ககதத வ�ட�கசவ இரநத�லம, 
இஙசக வநத ட.வ�\ய�ல தயத�கடப (�ரகக ம�டட�ர. எபச(�த�வத வநத, தயத�கக மனப ஓர 
உரணதடச ம��ரம இதயடன சறற�ப (�னவ�ஙகவதத மடடம தவற�ததப (�ரததவ�டடப 
ச(�வ�ர. ‘கற�ஞ�’ மணட(தத�ல தனத நண(ரகளடன ஒரந�ள அமரநத�ரநதச(�த, இத(றற�ப ச(சச 
வநதத. ‘‘ஏமப(�, ட.வ�-ய�ல ந�யஸZகக மனன�ல சததறத பம� உரணடத�சன? பம�ய உரணதடன 
த�னனதகசக�ரம மநநற வரஷம மனன�ல ஒரதததன கலல�ல அடசசக 
தக�னனடட�ஙகள�சம. இநத ட.வ�-கக�ரன மடடம எப(�ட ததர�யம� க�டடற�ன?’’ எனற�ர 



சவடகதகய�க. 

இநத�ர�க�நத�ய�ன இறத�ச டஙதக ம(த வ�டட ட.வ�-த�ன ஊரககக க�டடயத. கடடம 
த�ளமடய�த த(ரக�யத�ல ட.வ�. ததரவ�ல தவககப(டடத. ஜவகர�ன பதலவ�, நதனக கடதடய�ல 
எர�வததக கணட, ஊசர வ�மம� தவடததத. ஆஸ(தத�ர� வ�ம, ஆட� அத�க�ரம இரணதடயம 
அடததடதத அன(வ�ததவ�டட எம.ஜ�.ஆர. இறநத ச(�னச(�த ஊரககள ஐநத வ�டகள�ல ட.வ�\ககள 
வநத�ரநதன. இதன�ல, ஊர�ர�ன கணண�தர இநத வ�டகள ர�மம�கப (ஙக�டட நதனததன. 

(�றக (ஞ�யதத ட.வ�-யம சவற (ல ட.வ�-ககளம வநதவ�ட... ம(தத�ன வ�டடல கடடம த�ன�க 
ந�னறச(�ய, அஙசக அநதரஙக ஆனநதம ந�லவ�யத. ‘இதடய�ல ஏற(டட தடஙகலகளகக’ வரநத�க 
தக�ணடரநத ம(தத�ன அமம�வககத�ன இத�ல அத�க ஆனநதம! 

ஆத�மஙகலதத�ல ‘வ�ஜய க�ர�கதகட க�ளப’ தத�டஙகப(டடசத, ட.வ�. க�ர�கதகட ஒள�(ரப(�ன 
(�த�ப(�லத�ன. ட.வ�-யம க�ர�கதகட டமம�க இரடதட (�த�பபகள த�கக�யத�ல ஊரககள (ல 
த(யனகள ஃத(ய�ல�ன�ரகள. �யநத�ரம க�தத�ட வ�ல�ல வநத உடக�ரநத (ரஸ(ரம கடம(ஙகள 
ச(�க தக�ளவததலல�ம தமதவ�க கதறய ஆரம(�ததத. ஆணகள வ�தளய�டடம, ஒல�யம-ஒள�யம 
(�ரதத�ரகதளனற�ல, த(ணகள ர�தத�ர� (தத மண�ய�க�யம வ�ளகக அதணகக�மல தம�ழ�த(யரபப 
�ர�யல (�ரககப (ழக�க தக�ணட�ரகள. வ�ளம(ர இதடதவள�ய�சலசய சவகம�கக கற�க�ய நறகக� 
மடககம �மரதத�யமம தகவரப த(றறனர. 

த(�தவ�க எலசல�ரம ட.வ�-ய�ல (�த�ககப(டடக தக�ணடரகக, ட.வ�-தயப (�ரககப ச(�ன 
இடதத�ல ஒர த(ணண�ல (�த�ககப(டட�ன த�ஷ. 

எப(வம எத�ரவ�டட ஜனனதலசய (�ரததப (ழககப(டட தஜகத�ன�ன அனபத தம(�த�ன த�ஷ. 
பளஸ டதவ நலலவ�தம�கப (டததக தக�ணடரநத�ன. கணடகணட பததகஙகதளப (டகக�மல 70 
ஜ�.எஸ.எம. த�ள�ல அச�டப(டட (�டபபததகஙகதள மடடசம (டததக தக�ணடரநத�ன. 
‘ம�வடடதத�சலசய மதல�வத ம�ணவன�க வநத�லம வரவ�ன’ என தஹச.எம. த�லல�க 
தக�ணடரநத�ர. அவதன ட�கடர ஆகக�ப (�ரததவ�ட அவனதடய தநதத கன�க 
கணடதக�ணடரநத�ர. அபச(�தத�ன ம(த வ�டடகக பதத�ணட வ�டமதறதயக கழ�கக 
தனதனய�ல�ரநத கவ�த� எனற த(ண வநத�ரநத�ள. சடத�ர சநதர�. த(ணகள�ன ந�தல உயர 
சவணடம எனற ய�ரம அவள�டம கற மடய�த(டகக தஹஹ�லஸ அண�நத�ரநத�ள. த�ஷ தமயல 
தக�ணட ர�ததககம தத�தலதத�ன. அவள தனதன ம�ளம வதர த�னநசத�றம ட.வ�. 
(�ரககம�கக�ல ம(த வ�டடககப ச(�ய அவதளப (�ரதத அற�மகம�க�ய�ரநத�ன த�ஷ. 

எலசல�ரம ட.வ�. த�தரதயப (�ரததக தக�ணடரகக, இவன மடடம கவ�த�வ�ன மகதத�ல கவ�தத 
(டதத�ன. வ�டடககத த�ரம(�ய (�றகம (�டப பததகஙகதள மறநதவ�டட, ட.வ�-ய�ல (�ரதத 
ஆடல(�டல க�ட�கள�ல தனதனயம கவ�த�தவயம தவததக கற(தனய�ல மழக�ன�ன. ஆணட 
மடவ�ல (ளள�ய�ல, அவன ந�னக�வத�கதத�ன வநத�ன. அவதனப ச(�டட அடதத ம�த�தத அப(�, 
(�றக ஆதப(டட வ�டடகக சக(�ள கதனகன இழதததம, இபச(�ததலல�ம அவசர கடம( 
ஙகடஙகள�ல தன மனததப ச(�டட உழப(�க தக�ளள�மல, �னனதத�தரய�ன லனதத�ல தனத 
தத�லதலகதள மறப(தம கணதக�ளள�த க�ட�. 

‘மச�ன, ம�மன’ உறவ தக�ணட�டய(ட எத�ரவ�ட, (ககதத வ�டசட�ட தநரககம தக�ணட�டய(ட 
த(ர�யதத�ர கடம(ம�க இரநத ஆத�மஙகலததகக�ரரகள, தமதவ�க தஙகள வ�டடககளசளசய 
அடததவர மகம (�ரகக�ற சநரஙகள கதறநத ச(�னசத... அதத�ன க�லதத�ன சக�லம.

த�ஷZகக ட�கடர ஆகம வ�யபப (ற�ச(�ன�லம த�றதமய�ன கமயடடர வ�ற(னனன�க உரவ�க�, 
தனதனய�ல நலல கமத(ன�ய�ல சவதல க�தடதத மப(த�ய�ரம ர(�யச ம(ளகக�ரன ஆன�ன. 



ரம வ�டதக தக�டப(ததவ�ட மகக�யம�ன க�ர�யம என 
ந�தனதத மதல�ல தலச(�ன வ�ஙக�ன�ன. 

மனற ந�ள வ�டமதறய�ல அவன தலச(�னம தகயம�க 
ஊரகக வநதச(�த ‘டவர’ சவற க�தடததவ�ட ததரத தவற�மல 
தல ச(� அதலநத தக�ணடரநத�ன. வ�டடக கதர ம�தமரநத 
ச(வ�லதலசய தவ�ர தக�டக கம(ம, ஒர (�லம, 
(ஞ�யதத�(�ஸ �தமணட த(ஞச அவவளவ�லம அமரநத 
ச(�ன�ன. 

த(ர�ய வ�த�ய�ல க�ழகக�ல�ரநத சமறக�க அவன ச(�கதக�ணட 
வரவதத கற�ஞ�ய�ல இரநத த(ர�ய�ம� (�ரதத�ர. கற�ஞ� 
எனற அநத மணட(தத�ன தனதமசய உலதக வ�தவ�தம�ன 
சக�ணதத�ல (�ரககச தயவதத�ன. கற�ஞ�ய�ன கள�ரச�யம 
த(ர�ய�ம�ய�ன மதளச தயல(�டம ஒனற�க இதணநத�ல 
சகடகவ� சவணடம. அரக�ல�ரநத நனம�றன�டம தன 
ஆசர�யதததத ததர�வ�தத�ர. 

‘‘ஏயய�.. இநத ஜகத�ன தம(� த�ஷ எனனசம� தமடர�ஸல ச(�ய நலல சவதலல இரநத�னன 
ச(�கக�டடரநத�ஙக. அவதனனனசம� க�றகதகழம(�ப ச(�ய தன�ய�ப ச(�கக�டட வ�ற�சனயய�!’’ 

அவரகள இரவரம த�தஷப (�ரததக தக�ணடரகதகய�ல ச(�ஸட ம�ஸடர தலவர�ஜ கற�ஞ�கக 
வநத�ர. த�ஷ கற�ஞ�தயக கடநததம, த(ர�ய�ம� அடதத சகளவ�தயப ச(�டட�ர. 

‘‘தன�ய�ப ச(�கக�டடப ச(�றதம�லல�ம தகல சம�ர�ஸ வ�தழப (ழம�டடம எதசய� படசசகக�டடப 
ச(�ற�னப(�!’’ 

தலவர�ஜ கறகக�டட, ‘‘அத தலச(�ன. தடல�ச(�ன ம�த�ர�சய ச(றதககக 
கணடபடச�ரகக�ஙக.’’ 

‘‘ஏன அடகக ஒடககம� வ�டடல உகக�நத ச(ம�டட�னகள�?’’ 

‘‘வ�டடல உகக�நத ச(றதன� தடல�ச(�சன ச(�தசம, இத எதகக!’’ த(ர�ய�ம� வ�வ�த மடவ�ல 
தலச(�தன ஜ�ரண�ததக தக�ணட�ர. ஆன�ல, ஒர தடதவ த�ஷ�ன அப(�த�ன தலச(�ன�ல 
ம�ரணட வ�டட�ர. த�ஷ�ன அப(�தவப (�ரகக, அவனடன தனதனய�ல�ரககம நண(ன 
வநத�ரநத�ன. அபச(�த, ‘த�ஷ எப(ட இரகக�ர?’ எனற வ�னவ�ன�ர. நண(ன எதவம ச(�மல 
டமடமதவன த�ஷ�ன நம(தர அடதத டயல சட�ன வரக�றத� எனறகடக கவன�ய�த த�ஷ�ன 
அப(� தகய�ல தக�டததவ�டட�ன. 

அவர அதத வ�ஙக�க க�த�ல தவததப (�ரததவ�டட ச(யதறநதவர ச(�ல மகததத தவததகதக�ணட 
தலச(�தனத த�ரப(�த தநத�ர. ‘‘எனனப(�, ஏசத� த(�ம(தளக கரல வநத ‘தத�டரப க�டரப’ன 
த�லலத. எனனசம� ச(�ஙக... ந�ஙக தமடர�ஸல கணணஙகரததம� இரநத�ச ர�. இலல�ன� 
தகடடத தடடழ�ஞச ச(�ய�ரவ�ஙக’’ எனற தமதவ�ன கரல�ல எசர�தத�ர. 

அவர எசர�கக�ற அளவகக இலதலதயனற�லம, த�ஷZம தனதன நண(ரகளம க�ர�மததகக 
வரமச(�ததலல�ம இரவகள ஒர ம�ரககம�கதத�ன இரநதன. சத�டடதத பள�ய மரததடய�ல, 
ந�னதகநத ச(ர கடட�கக கடககத தத�டஙக... ம(ளதத�ல க�லவ��தயக க�ல� தயயம 
ஏற(�டகள அபச(�த ஜரர�க நடககம. இரவ வ�னதததச �ட� தவதத, ஒர தடதவ இரவ (தசத 
மகக�ல�ல�ரநத (த�தன�னசறக�ல வதர நண(ன தலச(�ன ச(சவததப (�ரததவ�டட த�ஷ, கட 
ம�தகய�லம, ‘‘இவவளவ சநரதமலல�ம ச(க கட�த. க�ச எவவளவ தலவ�கமன சய��ச�ய�...’’ 
எனற (த�தன�னறதர வதர அடதவஸகதள வழஙகவம நண(ன ஃ(�ர�ஜஜ�ல தவதத (�தர வ�டக 
கல�கப (த�ல த�னன�ன. 



‘‘எலல�ஞ ர�த�ன ம�சம! இநசநரம வதரககம ந�ன உன தலல எடததத�ணட� 
ச(�கக�டடரநசதன. அதக கவன�ச�ய�?’’ எனற ஒசர (த�ல�ல த�ஷ�ன மபத(த ததள�ய தவதத�ன. 

ஒர மதற தனதனய�ல�ரநத ஆத�மஙகலம தலவதறக�க சக�யமச(ட ச(ரநத ந�றததததகக 
‘வ�சவகம டர�வலஸ’ சந�கக�ப ச(�ன த�ஷ, அஙசக கவ�த�தவக கணட�ன. பளஸ-ட (டககமச(�த 
அவனத மத�பத(ணகள கதறயக க�ரணம�ய�ரநத ‘மத�’ப த(ண. வளர(�தற அழசக�ட ம�ள�ரசவ 
அரளப(டடவள ச(�ல அழக�ல அதர டனனம எதடய�ல அஞச க�சல�வம கடய�ரநதவள, படதவய�ல 
இரநத�ள. அநதக கணம க�தல ம�கநத வ�டடத த�ஷZகக. அரக�ல ச(�ய இயல(�கப ச(� 
தலச(�ன நம(தரக சகடட தனத தலல�ல (த�நததக�ணட ‘ஐ’ல க�ல ய ச(க’ எனற ஓடபச(�ய 
(ஸ ஏற�ன�ன. 

அடதத ந�ள அவன தத�டரப தக�ணடரநத�ல, அத க�தல�கப (ர�ணம�தத�ரககக கடம. க�தலய�ல 
வ�ட தனறவன ஏசத� ஒர நண(ன�ன தல அதழபபகக (த�ல த�லல�க தக�ணசட (�தரமககள 
நதழநதவன, ச(� மடதத னனல வ�ள�ம(�ல ‘தல’தல தவதத வ�டட (�தரம ச(�ய 
த�ரம(�வ�டட�ன. அவனத வரம�னச தழதமய�லம ஜகத�ன�ன ம(�தத�யதத�லம ஷவர உளள�டட 
வத�தக�ணட (�தரம அத. 

த�தஷ அடதத உளசள நதழநத அணணன ஜகத�னகக அனற ஷவர�ல கள�ககத சத�னற�யத. 
மகததகக மடடம ஷவர�ல நதனநததக�ணசட ச�ப ச(�டவம (�டககம அவனகக (உ(யம: இநத� 
நடதக பர�தத� ஜ�நத�வ�ன ச�பப வ�ளம(ரக க�ட�) மதல சறற�ல ந�ர வ�ரபப மடநததம ல�ர�ல 
ச�பத( உதசத�தத ஜனனல (ககம�கக தக ந�டடனவன ‘த�ஷ தவததவ�டடப ச(�ன’ 
தலச(�தன எடதத மகததரசக தக�ணட ச(�ன�ன. 

அதன உசல�க வழவழபப தககள�ல உணரப(ட, (யநத அதத உதற� வ��ன�ன. தலச(�ன வ�ழநத 
வ�ர�லறற ந�ர சழ�தசத�டம தவ�ரததரசக ததல தவததக க�டநதத. மரண வ�(தத. இன� அதறக 
சக�பரஙகள�ல (யன�லதல. ஏர�ளம�ன எணகளம... கன�வரககம என எணண�ய�ரநத கவ�த�வ�ன 
எணணம ந�ர�ல கதரநதச(�னத. ஜகத�ஷ தணதடக கடடகதக�ணட வநத, த�தஷத த�டடன�ன. 
‘‘மணடம! எதத எஙசக தவகக�றதன வ�வரம சவணட�ம�?’’ கடடல உய�ர�லல�மல அதலநதவ�டட 
தனதன வநத�ன ‘தல’வன த�ஷ. (க�ரத மயற�களககப (�னப அவனகக கவ�த�வ�ன தல நம(ர 
க�தடப(தறக ஒர வ�ரம மனச( அவளககம த�ரமணம மடநத�ரநத. இநத உணதம ததர�ய�மலத�ன 
அவன (லமதற கவ�த�வகக ச( மயனறதம. 

அவன கவ�த�ப த(ணணகக டயல அடதத ச(�ததலல�ம (�னவரம (த�லகதளசய 
த(றறவன�ய�ரநத�ன. 

‘‘ந�ஙகள டயல தயத வ�டகதகய�ளர எண, தறமயம சவ�டச ஆஃப தயயப (டடளளத. 
தயவதயத �ற�த சநரம கழ�ததத தத�டரப தக�ளளவம.’’ 

(வ�சஷஙகள மடநதன) 

ஆத� மலமம நத�களம 

‘அகர மதல எழதததலல�ம கட மயஙகப த(ற�ன’ க�தடககக கடய சக�ட�ன 
�தத�யஙகள�ல ஒனற�க ‘ஆத�மஙகலதத வ�சஷஙகள’ சநரநதத. 

‘ஆத� மஙகலம’ எனக�ற ஊர வ�சந�தம�ன சரகதகய�க எனன�ல 
மக�ழததச(�த ‘த�ரமஙகலம, வட(�த�மஙகலம’ ச(�ல இதவம தம�ழந�டடல 
எஙக�வத இரககம எனசற நம(�சனன. இதவதர ஆத�மஙகலம இரப(த�ன 
தகவதல ந�ன அதடயவ�லதல. இத கற�தத எனன�ல மக�ழச� அதடய 
இயலவ�லதல. 

ம(வஙகள நடகக ஒர (தகபபலம அவ�யதமன(த�ல, பவ�சசழல அளவ�ல 
ந�ன நனகற�நத எனத ஊர�ன கனன�வ�டதய (ஈசர�ட ம�வடடம) ம�ன�க 



தமயம�ய தவதத எழதத தத�டஙக�சனன. அத கனர� வஙக�ப த(யரப (லதகய�ல தம�ழ�ல கனன� 
வ�ட எனறம இநத�ய�ல ‘கணண� வ�ட’ எனறம எழதப(டட ஊர�கம. 

ஆகசவ அநதப (லதகய�ல ஆஙக�லம, ‘த�ன ஏறறகதக�ணடத இரணட சழ�ய�... மனற சழ�ய�?’ எனற 
க�டடமடய�மல இநத�ககம தம�ழககம நடவ�ல தடம�ற�க தக�ணடத�ன இரககம. 

சழ�தசத�டம ஜ�வநத� எததயம எஙகள ஊர த(றற�ரககவ�லதல. ஆன�ல, நத�ய�லம (டதகய�லம 
(தன, �தமககரசவலம, எரககம, க�டட�மணகக, கரசவல ஆக�யவறதறசய தக�ணட க�டட�ற 
ஊர�ல உணட. நத�தய நம(�ய�ர�த வ�னம (�ரதத பம� மககளத�ன ந�ஙகள (�ரததவரகள. ஆய�னம 
நத�கக ஒர ச(ர உணட... ‘அணட ம� நத�’ 

‘இஙக�லல�தத எஙகம�லதல. எஙகம�லல�தத இஙக�லதல’ எனற த(ரம பர�ததல இநநத� வழஙகக�றத 
| ஆகசவத�ன ‘ஆத�மஙகலம’ இபபவ�ப (ரப(�ன எநத ஊர�கவம இரககல�ம என(தத ஒபபகதக�ளள 
சவணடயளளத. அணட ம� நத�தயப ச(�லசவ எலதலயறற, கதரயறற மக�ழச�தயத ததர�வ�ததக 
தக�ளக�சறன. இததத�டர�ன வ�ரதததகளகக அப(�ல உளள (கத�கள�ல ஒள�யடடய ஓவ�யர \ க 
(தடப(�ள� மரதவ�ன தர�தகசமல கதல�ர அனப ம�கக�றத. 

கரவ�கள ந�தறநத உலக�ல என நத�ககதரய�ல கரவ�கள லலககம மரததடய�ல ந�றக�சறன 
எபச(�தம. ஓட�த நத�ககதரய�ல (�ட�த (�டதட�னறணட... 

‘‘நத� த(ரகம க�லதத�ல
ந�ம நத�பச(�ம. அலல�ல
ந�ம நத�ககம க�லதத�ல
நத� த(ரகம.’’ 

| கனன�வ�ட �ரஙகர�யன �வகம�ர 


