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ச���ரபப �ரமல�த த�ட

க�ர�மத����ரநத ப����ய நசனலன வந� சமயம. அதனகம�க அத 91 ம வர�ம. நசனலன 
அணண��கர ��ரமஙக�ம �ஸ ஸ��ப��ல ��னற நக�ணடரநத�ன. நசனலன �ஸ ஸ��பபகள�ல 
மன��ரகள ��னற நக�ணடரககம வ��ம அ����ய�னத. �தத நசகணடகக ஒர �ரம கடக�ரம 
��ரப��ரகள. ���தன�ர�வத நசகணட �ஸ வரம ��லச ��ரப��ரகள. வரக�ன- �ஸ 
இவரகளகக�ன��க இல����ரககம �டசத��ல உ�தன லகலய உ�றவ�ரகள. ம�லகய�ன ��வலன 
வ�யககப ந�-��வரகள கணகள�த�தய அ�லன ��கழத�� �மககள ‘உச'சக நக�டடவ�ரகள. 
‘ந�னஷன' என- வ�ரதல�லய ம��ப��ழககம அளவககச நச�ல��ச நச�ல��, அ�லன சEரழ�யப 
�ணண�யவரகள மத��ய�ல ��ன நவறமதன ��னற நக�ணட இரநத�ன. ஏ��வந��ர கட�ம 
கல-ந� �ஸஸ�ல ஏ-�, சற-�யல�நத நசனலனலய �ழககப�டத��க நக�ணடரந� சமயம அத. 
அ�றக ஏதவ�ன ‘�ஸ ��ஸ' ஒனற எனன��ம�ரந�த. அதத�ன ச�வ��னம�ன மன��ல� அ��கம�ய 
வ�யத��ரந�த.

ஆசவ�சல�யவன�ன அ�டச�யதத��டம, எர�சசல�னம ‘ந�னஷன ��ரடட'கலள ��ன தவடகலக 
��ரததக நக�ணடரந� த��த ஒர அறப�ம ��கழந�த. அந� வழ�தய வந� ஒர ந�ர�ய க�லர 
அலனவரம ��ரம�பப�னம, ஆரவதத�னம அத��, அத�� எனற கவன�த�னர. தர�ம�ஞசனம, ம�னச�ரம 
எல��ம �ஸ ஸ��ப��ல நவள�ப��, அந�க க�லர த��கக� கரஙகள கவ�ய, ��ன நற ச�வE� 
�டடகக�டடச ச�றவன�ய அந�க க�ர�ல வந�வலரப ��ரதத�ன. அவர ச�ய����. தகரட வணண 
உல� �ள�ளதத ம�னஙக, ‘ந��ம'நமன- �ல� மடய�ன மகத��ல பனனலக அலம�� �வழ அவர 
லகயலசத��ர. அவர வந� க�ர ம�க நமதவ�க எஙகளககரதக க�நத நசன-த. அலனவரம 
கனனத��ல த��டடக நக�ளள, லககலள உயரத�� ஆசEரவ��த��டதய பனனலகய�ன அவர எஙகள 
�ஸ ��றத�தல�க க�நத நசன-�ர. க�ட�த�ட� அந� ���லனநத வ�ன�டயம �ஸ ��றத� மன��ரகள 
�ஸலஸ ம-நத, மண� ��ரகக�மல எஙதக� நசனற மEணட வந�த உணலமய�த�தய அவர ��கழத��ய 
அறப�ம ��ன !

அவர நசன-��ன �ஸ வர ... கனனத��ல த��ட�வரகதள சகஜ ��ல�ககத ��ரம�� �ஸலஸத 
தரத��ன�ரகள. ��ன டபத��வ���ரநத க��� �ஸ வரம வலர க�த��ரநத ��ர�மலனநசன- ��லனவ. 
ஆன�ல ச�ய����லவ அடத� ச�� ந��டகள�த�தய ம-நத வ�டத�ன ...

ச�� ம��ஙகள கழ�ந��ரகக��ம. அடதத ஊரககச நசன- சமயம, ஒர ச�ய���� �க�லர ��ரகக 
த�ரந�த. ஏத�� த�சசகள�ன�ல�தய அவர ���� �ற-�க க-�ப��� ��ன �ஸ ஸ��ப��ல அவர க�நத 
நசன-ல�யம, லக உயரத�� ஆச�ரவ��த�ல�யம நச�னதனன. அந� ��ர ம�ரணட த��ன�ர. 
“��ஜம�வ�! ��ஜம�வ�!'' எனற ��ரப��த ��ரப��க தகட��ர. “ஆம�ஙக அந�ப �ககம� த��ன�ர ... 
நக�ஞசப த�ர கம��ட��ஙக. ஆச�ரவ��ம �ணண�ர ...'' என- எனத ��ரம�ப�ற-, ச���ரணப த�சச 
அவரகக உவப��ய�லல� ...

“எவவளவ ந�ர�ய ��கக�யம! அவதர�� �ர�சனததகக�க ��நனல��ம எத�லன ��ள க�ததக 
க��ந��ரகதகன... ந�ர�யம�? உனகக அந� ‘லவபதரஷன' இலல�. அ��ன இப�டப த�ச-!'' என-�ர. 
��ன ‘லவபதரஷன' என�ல� ‘ச���ரபப' என���கப பர�நத நக�ணத�ன. இந� ச���ரபப ச�� �ல� 
பத�கஙகள�லம, ச�ன�ம�ககள�லம எனககக க�ல�த��ரகக�-த எனற அரத�ம வரக�- ம���ர� ��ன 
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ஏத�� ���ல நச�னதனன. அந� �ண�ர மகத��ந��ர �Eவ�ரம வந�த. எனத மட��ள�னதல� 
வ��கக� சறத- நவள�சசம க�டடக�- உதத�சதத�ன அவர த�சத ந���ஙக�ன�ர. ����வ�ன 
அறப�ஙகள �ற-� ��ல-யச நச�னன�ர. அவர ந�யவத��ன அமசம. அவரகக மதலம க�ல�ய�த 
எனந-ல��ம நச�ல�, ��ன தகடடக நக�ணடரநத�ன. அவர கறவல�ப �ற-� ந�ர�ய கரததகள 
ஏதம அபத��த எனகக�லல�. �ன மன��ல இரந�வறல-க நக�டடத �Eரதத வ�டட அவர த��ய 
வ�ட��ர. எனத ஊனக கணகளகக �ர�சனம எட��ககன� எனம மடவ�ன.

ஆன�ல அ�ன ��னப மறந-�ர �ர�சனம எனகக ��கழந�த ��ரவணண�மல� வ�ச�-�ச ச�ம�ய�லரப 
��ரகக�- அன�வம ஏற�ட�த. ���கம�ரன, இலளயர�ஜ� ஆக�தய�ர�ல அவர ம�கவம க-�ப���ப�டட 
��ர��மல�ந��ரந��ர. இலச, இ�கக�ய �டசத��ரஙகள�ல சடடக க�ட�ப�ட� ஓர இல-த த�ர�ய 
அவலர உணரந��ரநத�ன.

��ரவணண�மல�கக �ண�ர எழத��ளர �வ�. நசல�ததலரய�ன வEடடககப த��ய வ�டட, தக�வ�ல 
�ககம�க ��னம, �ண�ன ரதமஷ லவதய�வம சற-�க நக�ணட இரநத��ம. அபத��த தக�வ��ரதக 
உளள ஒர வEடடல��ன ‘ச�ம�' இரந��ர. எனககம, ரதமஷVககம அவலரப ��ரககம வ�ரப�ம ஏற�டட 
உளதள த��தன�ம. �ல�கள ஏதம இலல�. உளதள நசனற அமரநத��ம. அவர அலம��ய�க 
அமரந��ரகக, எ��ர�ல ச�� சE�ரகள. ச�ம� அலம��ய�க இரந��ர. மற-வரகளம அலம��ய�க இரந�னர. 
ச�ம� ��டநரனற ஏ��வத த�சவதம, ��-க அலம��யல�வதம�க இரந��ர. ம�கவம அந��தய�னயம�ன 
ஒர உ-வ�னலரப ��ரககச நசனற அமரந��ரப�த த��� ஒர உணரவ த��ன-�யத. சமயஙகள�ல 
தக�ய�ல கரப�கக�ரகஙகள க� ஒரவ�� �E�� ஊடடவல� உணரந�தணட. ஆன�ல இவலரப 
��ரகலகய�ல அனன�யம�ன உணரவ�ன-� எனத ��த��லவப ��ரப�த த���த ��ன இரந�த.

இவர எனலனயம, ரதமஷ லவதய�லவயம ச�ர�ககம கணகள�ன ��ரத��ர. த�ச�ன ச�ர�பப ��டககள 
ந�ர�ந�த... “ய�ர �Eஙகள ... உஙகள ந�யநரனன?'' எனற ஆஙக��த��ல தகட��ர. ��ஙகள 
நச�னதன�ம. அரக�ல அலழதத �ல�ய�ல லக லவதத ஆச�ரவ��த��ர. “என �நல� உஙகலள 
ஆச�ரவ��ககடடம'' என-�ர. ��ஙகள வணஙக� அ�லன ஏறறகநக�ளள, அரக���ரந� வ�லழப�ழஙகள 
இரணல� எடதத இரவரககம நக�டத��ர. வ�ஙக�க நக�ணட சறற த�ரம பர�ய�மல ��னத-�ம. 
��-க நவள�ய�ல வநத வ�டத��ம. என மன��ல ஒர கதக�ம இரந�த ஞ��கத����ரகக�-த. ��ற��ட 
ச�� ��டகள கழ�தத தய�ச�ததப ��ரதத�ன. அந� சமயத��லம க� எனகக மக�ழசச� இரந�த� �வ�ர 
ச���ரபப (லவபதரஷன) ஏற��வ�லல�. �ரமபகள�ல ஏத�� ஒனற கல-க�-ந�னற அ��பர�யப 
�டத�ன. தரடதய� மள த��ல ஒனல-த ��ரக� சர�ய�ன அல�வர�லசய�ல ��றத�� �னகக�ன 
அன�வதல� த�ரநந�டகக�- �னலம எனகக�லல� எனற ��ன த��ன-�யத.

ச�னனத��லர அன�வநம�னற அடதத ��கழந�த. ��னம, எனத �நல�யம அமரநத ஒர ��ள ட.வ�. 
��ரததக நக�ணடரநத��ம. (அப�� தவறவ��ம�ன �க�ர. த�ர, க�மர�ஜர, இந��ர�க�ந�� 
ஆக�தய�லரத ந��ழ�வர, இந��ர�, ர�ஜEவ மரணத��ன த��த அழ�வர ... ஆன�ல கறபப, ச�வபப 
ச�ந�லனகள�ன ����ப��ன-�தய அவர ஒர ந��ணணறற ஐநத ச�வE� ��த��கர�ய�ரந��ர. 
அமம�வ��ம சணல� �வ�ரககதவ அவர ச�ஙககள�ன த��த வ�ப�� த��ன-வறல- இடடக 
நக�ளவ�ர. மற-�ட ம�ல�, வ�ர�ம ஆக�யவற-�ன மEத அவ�ம��கலக நக�ண�வர�யம, �னத எள�ய 
நம�ழ�ய�ல அவறல- வ�மரச�கக�-வர�கவம இரந��ர. �னத இற�� ��டகள�ன த��தம க� அவர 
ச�ம� கம���வ�லல�).

ட.வ�.ய�ல ஒர ��கழசச�. ��னனர அத ம�கவம த�சப�ட�த. ச�வசஙகர ����வம, ய�கவ� மன�வரம 
��ஜம�கதவ தம���க நக�ண� ஆனமEக தம��ல. “�E ��ர�ன, �E ஊலர ஏம�தத-'' எனற இரவரம 
�ரஸ�ரம ��டடக நக�ணட, எ��ர�ள�ய�ன ஆனமEக தம�சடலய தக��ம�ன கர��ல வ�மரச�த�னர. 
உசசகட�ம�க �னத த��ள தணல� சழற-� ����ஜ�லய ய�கவ� மன�வர ��கக�ன�ர. ந�ரம 
�லகசசலவய�ன இ�லன ��ஙகள�ரவரம ��ரதத��ம. எனத �நல� ச�ர�த��டதய ச�� 
கநமணடகலள அடதத வ�டட இவரகலளப �ற-� ஒர வ�கக�யம நச�னன�ர. “ஜனஙகளகக 
கஷ�தல� ம-கக�-தகக எனனம�வத தவணம. அல� வசச இவஙகள��ம ஆட-�ஙக... உளளத ����. 
இரகக-�� ��லனசசகக-த ����. �மம ‘கந�ல ர�ண�' ம���ர� ��ன'' என-�ர.

கந�ல ர�ண�லய ��ன-�தவன. த�ன� வE��கள�ல கந�ல ர�ண� நவக ��ர��ம. உ�ல பர�வம அழககத 
தண� சற-�ய�ரப��ள. ��ன அவள த�ச�ப ��ரத�த இலல�. கழததககக கEதழ உ���ன வடவம 
மற-�லம மல-நத த��கமளவ�றக அழககத தண�கள அப��ய�ரககம. ��நத வரலகய�ல ஒர ஆளயர 



தச�ளகநக�லல� ந��மலம �கரநத வரவத த��ல த��னறம. மஞசள பச�ய மகம, வ�ய�ல 
நவற-�ல�, ம�கப ந�ர�ய கஙகமப ந��டட. த�ன�ய�ன வ�ய���ர�கள ‘கந�ல ர�ண�'லய ந�யவ�மசம 
ந��ரந��ய ந�ணமண�ய�கக கர��ன�ரகள. கந�ல ர�ண� வநத கல� வ�ச��ல ��ன-�ல அகமக�ழநத 
உணவம, �ணம �ரவ�ரகள.

கந�ல ர�ண�ய�ன ��ரச�த�ம க-�த� க�ரணதல�யம அப��தவ நச�னன�ர. ஒர மல- அ��க�ல� 
த�ரநம�ன-�ல தகரள�வகக நசலலம �ஸ, �யண�கலள ஏற-�க நக�ணட நசலலகய�ல, கந�ல ர�ண� 
வழ� ம-�த��ள�ம. ‘த��க�த�' என�த த��ல லகய�டடன�ள�ம. ஆன�ல டலரவர ஆரலன அடதத 
கந�ல ர�ண�லய ஒதகக�வ�டட, �ஸ தமறநக�ணட �யணதல�த ந���ர, மல�ப �க��ய�ல நசன- 
�ஸ மண�ற அரதக உரணட இர�த த�ர வலரககம இ-நத த��ய வ�ட��ரகள�ம.

இந� ��கழசச� எலத��ர�லம நச�ல�ப�டடப �ரவ�... கந�ல ர�ண� க�வள�ன ��ர������ய�க�ப 
த��ன�ள�ம.

என அப�� இ�லனச நச�ல�� வ�டட �னத அ��பர�யம�கச நச�னன�ர. “அந� வ��தத ��ந�த 
உணலம... இந�மம� �றநசய�� எ��த��ப� வந��ரககம. சவ��Eனம�ல��மல இரகக�-த ��தன! அத 
��டடகக லகலய ஆடடய�ரககம. அல� வசச ச�ம�ய�கக�ட��ஙக'' என-�ர.

ந�யவ�மசமல�யவர�க கர�ப�ட� கந�ல ர�ண� நற ச�வE�ம ச�ம�ய�கதவ ஆன�ர. எப�டத 
ந�ர�யம�? �னத இற�� ��டகள�ல ��ம�ட�ம�ன-� தர�டத��ரத��ல ஓர��த��ல ��ரந�ரம�க அமரநத 
இரந��ர. ஒர ��ள மரணமல�ந��ர. அந� அமம�வ�ன இற�� ஊரவ�தல� ��ன ��ரகக 
வ�யககவ�லல�. ஆன�ல நவக ��ரமம�ண�ம�க அத ��ந���கவம, அந� ஊரவ�த��ல �� 
மகக�யஸ�ரகளம, ந��த மககளம க�நத நக�ண���கவம தகளவ�ப�டத�ன.

கந�லர�ண� கல�ச�ய�க அமரந��ரந� இ�த��ல ஒர கடடக தக�வ�ல கட�ப�டட வ�ட�த. உளதள 
கந�ல ர�ண�ய�ன பலகப��ம. கண மனதன ஒர ந�யவம (!) இரநத வ�ழநத உரவ�க� 
கடநக�ணடம வ�ட�த.

சமE�த��ல ட.வ�.ய�ல ச�ய�����லவப ��ரதத�ன. உ�ல �ளரநத நமதவ�க ��நத �க�ரகளகக ஆச� 
வழஙக�க நக�ணடரகக�-�ர. வ�ச�-�ச ச�ம�ய�ர மல-நதவ�ட��ர, ய�கவ� மன�வரம க�த��ன. க��ம 
�னத சக��லய எவரககம ��ர��கக தவணடய அவச�யம�ன-�தய அத ��டடகக இயஙக�க 
நக�ணடரகக�-த.

க��ம ��கழத��ய மறந-�ர மகக�ய சவ�ரஸயம. சமE� ஆணடகள�ல த�ன�ய�ன ந�ரககள�ல 
இனநன�ர ந�ணலண ��ன ��ரகக�த-ன. உ�ல மழககத தண� சற-�க நக�ணட, கல� கல�ய�க 
��னற ய�சகம ந�-க க�த��ரகக�-�ள. இவள மEத இனனம பலனவகள த��ன-வ�லல�. மககள 
இந�ப ந�ணலண ஒர ய�சகப ந�ணண�க மடடதம ��ரகக�-�ரகள. இந�ப ந�ணணகக ஏ��வத 
‘��தரக' க�ல�ககம� எனற தய�ச�த� த��த ச�த��யஙகள கல-வ எனற ��ன த��னறக�-த. 
(எனகக ‘லவபதரஷன' க�ல�ப��றக�ன ச�த��யஙகள த��னத-)... க�ரணம மககளககப ப����கத 
��ன ஏ��வத த�லவப �டக�-த. என �நல� க-�ப��ட�த த��ல மககள ‘இரகக�-�� 
��லனசசக�-தகக' ஏ��வத சவ�ரஸயம�க தவணடம. அத �லழய ஐடய�வ�க இரககக க��த 
என�த ��ன வழ���டடன ���ந�லன த��லம.

கனவ ந�டஞச�ல�

எலத��ரதம கனவ க�ணக�த-�ம. ��த��லரய�ன �டதவ, பலக மட�த��லரய�னள ��கழம ��ஜம�ன 
கனலவத��ன க-�ப��டக�த-ன. கனவகள, கற�லனய�ன தவற வடவஙகள அல�த �Eடச� எனற 
த��னறக�-த. வ�ழ�த��ரகலகய�ல �மலம அல�ககழ�ககம சம�வஙகள, �ல� மறறம தம�சம�ன 
கற�லனகள இலவய�வம ச��-�பத��ய, தககத��னத��த ஒழஙகற-ந��ர வ��த��ல தசரநத 
��ஙக�டடக�ன-ன.

ந��தவ�க, கனவகள ச�-�யலவ. ஒழஙகற-லவ. நவள�சசம வந�தம �ன�த��ல ��லனவ���ரநத 
க�ண�மல த��கககடயலவ. சமயஙகள�ல அலவ நவக வ�தன��ம�க அலமநத நவகவ�க 



வ�யபத�ற�டததக�ன-ன. எல�� �வEனவலக எழதல�யம ச��த��ல ம�ஞச� வ�டக�ன-ன.

இ�லன எழதவ�றக மநல�ய ��னம இரவ ��ன கண� கனவ நவக வ�த���ம. அ��ல �ரகக (��ஜ�க) 
மE-லகள இரந�த����லம, ��ளத வலர ��ன கண� (�கல கனவகள �Eஙக��க) கனவகள�ல 
�Eளம�னதம, ��ஜத��ன ந���ரசச� த��னறம, மய�ரககசநச-�யம வ��த��லம அலமந� கனவ இத��ன.

அத எனககத �ந� அன�வதல� உஙகள�ன �க�ரநதநக�ளள வ�ரப�ம�ய�ரகக�-த. அககனவகக 
மநல�ய ச�� மண� த�ரஙகலளயம தசரததச நச�லக�த-ன. அவறறககம, கனவககம�ல�தயய�ன 
ந���ரப இலழகள ஏத�னம உஙகளககப ப�ப��ககடம.

இககனவ�ல, மனன�ககவம இககனவ �ற-�ய எனத இந� வ�வர�ப��ல எனனல�ய கற�லனய�ன �ஙக 
ச�-�தம�லல� என�ல� உற��ய�கத ந�ர�வ�கக�த-ன.

உணலமய�ல எனன ��ந�ந�ன-�ல, ம�ல�ய�ல ‘�Eம�ர�க��' இ�ழகக�ன ஆத��சலனக கட�ம 
(��லத�ர��ன). ஆச�ர�யர ஞ���, �தம�வ��, ��ன மறறம �ண�ர வ�ஜயகம�ர ஆக�ய ��லவரம 
அமரநத த�ச�கநக�ணட இரநத��ம. அல�ய�-�ல உளள ஞ���ய�ன வEடடல��ன சந��பப. 
த�சச�ன�ல�தய ஞ���கக ச�� ந��ல�த�ச� அலழபபகள. அ��ந��ன-�ல ஜ��கம, க�ரகச தசரகலககள 
என�ன �ற-� �ண�நர�ரவர த�ச�ன�ர. (எனற த�ச� மடத� ஞ��� எஙகள��ம நச�னன�ர).

சந��பல� மடததவ�டட �தம� ��.��கர நசனற, ம��லவப த�ரநத ஒன-�ல ஏ-�, வEடதய�த தககத��ல 
��மககல நசல�வ�ரகக�-�ர. ��ன தக��ம��ககம நசல� தவணடம. இரவரம ஆடத��வ�ல 
க�ளம��தன�ம.

ஆடத��வ�ல �தம� ��மககல��ல ��ன க�நத நக�ளளப த��க�- கட�ம �ற-�, �ண�ரகள �ற-� 
எனப ந��தவ�க உலரய�டகநக�ணட வநத��ம. எஙகளத உலரய��ல� அந� ஆடத��கக�ரர 
கவன�ப�த த��ல த��ன-�யத. ஏத�� ஒர வ���டய�ல எஙகள இரவரத த�சசகக�ல�ய�ல க�ல�த� 
ஒர இடகக�ல அந� ஆடத��கக�ரர ந��ழ�ல த�ரத��ய�ன பகந��ர.

“ஏஙக பம� சததத இலல�ய�?'' என-�ர. ‘சர� அவர ஏத�� மகக�யம�கச நச�ல� வரக�-�ர' 
எனந-ணண�, ��ன ஒர த�ரந� தகட��ளன�ன ��வலன நக�ணட, “ம... நச�லலஙக,'' எனத-ன.

“க�த�டககத, நவய��டககத, மலழ த�யத இல��ய�? பம� சததத ... ர�ஜ� எனன நச�ல-�ர? 
‘ஆக�யம எனகக ச�ஙக�சனம, ஆழக�ல எனதன�� ���ட' அபடஙக�-�ர. பர�யதஙகள�? அல�ப 
�த����ன நச�லத-ன. �ர�சத� ஆவ�தய�� ஆச�ரவ��ம...''

அவர சரம�ர�ய�கப த�ச�கநக�ணத� வந��ர. அவரத த�சச�ல அரத�ம உணரவத ம�கவம ச�ரமம�ய 
இரந�த. “ஆம�..ம..நச�லலஙக'' த��ன- உ��ர�ச நச�றகலள அவஸல�ய�ன உ��ரததக நக�ணட 
வநத�ன.

அவரத த�சச�ன உததவகம அ��கர�த���ல, ஆடத�� தவகம கல-ந�த. “நக�ஞசம தவகம�ப 
த��கணம, �ஸலஸப ��டககணம'' என-�ர �தம�. இ�லன ஆடத��கக�ரர நசவ�மடத� 
இல�நவள�ய�ல கணண�லமககம ந��டய�ல, ��ன த�சலச என வசப�டத��தனன. �தம�வ��ம ஏத�� 
ஒர தகளவ�லயக தகடட, அவர ���ல நச�ல�� உலரய��ல எஙகள லககக வர, த�சச�ன�ல�தய 
இல�நவள� வ�ழ�மல கவனதத�ன த�சத தவஙக� வ�டத��ம. ஆடத��கக�ரர சநத க�ல�கக�மல 
நம`னம�க, ஆஙக�� ச�கசப ��ஙகள�ல, அலனதத தச��லனகள���ரநதம மEண� க����யகன, 
இற��ய�ல நமல��லச ஒ��கக, ஆசவ�சம�க ��நத வரவ�தன! அந� ந��டலய ��ன உணரநத�ன.

உஸம�ன தர�டல�யல�நதம, அந�க க����த��ரம ஆடத�� ஓடட�ர�க ம�-� ஐநத ர��ய அ��கம 
வ�ஙக�க நக�ணட நசன-�ர.

�ஸஸVகக�க �தத ��ம�ஷம உஸம�ன தர�டடல ��ன-�ரநத��ம. �ஸ வரவ�லல�. �தம�வ��ம 
வ�ல�ந�றறக நக�ணட, ��ன ஆடத�� ��டதத வEட வநத, மரம மடசசககள�ஙக�ய அணண�மல�, 
க��ரவன இரணட சEர�யலகலளயம, ��-க சறற த�ரம ஸ��ர ��யலஸயம ��ரததவ�டட தஙக� 



வ�டத�ன.

ஞ���ய�ன வEட, ம�ல�ய�ல ��ந� அத� கட�ம. ��ஙகள அத� ��லவரம, அத�த��ல 
அமரந��ரகக�த-�ம. ��டநரன ஞ��� �டததக நக�ணட தச�ம�ல ம-�த��ட, “த�ச�மல அவர��ம 
க�ரகஙகள �ற-� ஆத��சலன தகடடவ�டட இ�லழத ந���ஙக� இரகக��ம,'' எனக�-�ர சEர�யஸ�க. 
எனககப த�ர��ரசச�, “எனன ஞ��� த��ய இப�டப த�சக�-�ர,'' எனற. அபத��த க�வ 
�ட�ப�டக�-த. இபத��த ��னம, ஞ���யம மடடம�ரகக�த-�ம. ��ன எழநத க�லவத ��-கக�த-ன. 
நவள�ய�ல �தம�. “எனன ஊரககப த��கல�ய�?'' எனக�த-ன. “�ஸலஸ "ம�ஸ' �ணண�டத�ன'' 
எனற உளதள நலழக�-�ர.

��ஙகள மவர மடடம அலம��ய�க அமரந��ரகக�த-�ம. (வ�ஜயகம�ர சமக�� ��பபகலள 
��லனவ�டததம வ��ம�க க�ண�மல த��யவ�ட��ர). அபத��த ‘�ளள�ரவ' எனற உணரக�த-ன. 
ய�ரம எதவம த�ச�� மய�ன அலம��. அபத��த வ�ச��ல ச�ஙலக ஒ��ய�ன, வ�தன��ம�கக 
கககர��ட��ட �டகள�ல ய�தர� ஏ-� வரக�ன-னர. வ�ச��ல அந� ஆள ��னற கர��டலகய�ல, 
எனககத த��னறக�-த “ஆஹ�! ச�மகதக���ஙக�யல�வ� இவன! ச�மகதக���ஙக�லய த�ரகக த�ர 
��ரப�த த�ர��தத ஆய�றத-,'' எனககள �யம பரளலகய�ல, அவன உளதள நலழக�-�ன. வரவத 
அவன மடடமல�. இனனம ச��ர. அ��ல மனற ந�ணகள. அவனம, மறந-�ர ஆணம ம�க வ�த���ம�க 
உல�யண�ந��ரகக�ன-னர. அவன ர�ஜ��ரட ���ககக�ரன உல�. மற-வன தக�ம�ள� உல�. ஆன�ல 
��ரகக �யம�க இரகக�-த, அவரகளலனவரம வ�த���ம�க ஆடகநக�ணத� வணககம 
ந�ர�வ�கக�ன-னர. அத �ஙகளத வழககம எனக�ன-னர. ஞ��� அவரகள �னத ���ககக�ர �ண�ரகள 
எனக�-�ர.

“���கம ��த��வ�டட ஒப�லன கல�கக�மல ��நத� அல�ய�ற வரக�த-�ம'' எனக�-�ன அவன. 
“த���Eஸ படசச�ர���?'' எனம என தகளவ�கக ���ல இலல�. வந�வரகள நவக சகஜம�க 
அல-கள�ல பழஙக ��ன �யம ம�-�மல, ம�டய���ரநத ��ரகக�த-ன. கEதழ க�ம ந�ர�க�-த. 
(இபத��த அத பள�ட அல�, தவற வ��ம�ன வEட). க�த��ல வந�வரகள�ந��ர ந�ண க�ல�Eடட 
அமரந��ரகக�-�ள. அவளரக�ல ரத�ம ந�ன�டக�-த. ��ன ம�ரணடத��ய உளதள நசலக�த-ன. 
இ�றகள, வந�வரகள�ல ஒரவனம, இளம ந�ணநண�ரத��யம அஙக�ரந� ஒதரநய�ர கடட��ல 
�டககத �ய�ர�க வ�ர�பபகலள வ�ர�ததக நக�ணட இரகக�ன-னர. �டககம��ஙகலள இவரகள 
ஆகக�ரம�த��ல ��ம எஙதக �டப�த? எனக�- எர�சசலம, நக�ச கடககதம என- கவல�யம எழக�-த. 
மEணடம ம�டய���ரநத க�தல� எடடப ��ரகக�த-ன. அந�ப ந�ணனகக, நசன- ந��டய�ல 
��ரசவம ��நத கழநல� ��-ந��ரகக�-த. கழநல� அழ, அவள ��ம�ரநத எனலனப ��ரத� ��ரலவ 
நவரடடக�-த.

��னம உளநலழந� ���ககக�ரனம நவள�தய வரக�த-�ம. �தம�, வ�ஜயகம�ர�ன (வ�ஜயகம�ர 
இபத��த க�ல�தத வ�ட��ர) ல�கக�த�-�க க�ளமபக�-�ர. ��னம, அவனம ஆடத��வ�ல ஏறக�த-�ம.

மதலர �லகல�ககழகத��ன (!) மனப இ-ஙக�, எ��ரபப-ம�க ��னம அவனம ��றக�த-�ம. (அத 
‘��கமல�ப பதகதக�டல�' எனற எனககத ந�ள�வ�கத ந�ர�க�-த), “த�ரம�க�-த'' எனற 
நச�லக�த-ன. “இநத�ரம அல�ய�றகக ஆடத�� க�ல�கக�த. �ஸ வரமவலர எனன�ன வ�'' 
எனக�-�ன. இரவரம �லகல�ககழகத��ன எ��ரபப-ம�க ��கக�த-�ம. எனககப �யம�க இரகக�-த. 
ச�-�த தரம ��ந� ��னப, மண��ம த��ன-ந��ர வ�ட��ய�ன மனப �� ந�ணகளம, ச�� ஆணகளம 
��றக�ன-னர. ‘வ�, வ�' எனற ச�� ந�ணகள எஙகலள அலழகக�ன-னர. ஒவநவ�ர ந�ணணம 
ஒவநவ�ர வ��ம�க உல�யண�ந��ரகக�-�ரகள. கடடயலணககம ஒரத��லயத �ளள� வ�டக�த-ன. 
சறறத�ளள� இரககம ஒர ந�ணண�ன அலழபப வ�த��ய�சம�க இரகக�-த. அவள ஒர பஙநக�த��ல 
�ன மகதல� மட மடத ��-நத எனலனப ��ரதத ச�ர�கக�-�ள. அவள மகதல� மடமத��த மகம 
மல-வ��லல�. ம�-�க மடமத��த, ஒர நவள�சசம மகத��ல �டய, நவக ��ரக�சம�க அவளத மகம 
‘���'டகக�-த.

அழக� அவள. அவலள எனககப ��டகக�-த. அவலள த��கக�ச நசல� எத�ன�கக�த-ன. மடயவ�லல�. 
மண��த��னளதள ��ல-யபத�ர ��ம�க ஆடக�ன-னர. எனன�ன வந� ���ககக�ரலன இரணட 
ஆணகள லக�ற-� வ��லமய�ன இழகக�ன-னர. அவன ��ம�-�மல என க���ல கன�நத நச�லக�-�ன, 
“இனற இவரகள எனலனக நக�லவ��க இரகக�ன-னர. எனகக ��ல�நத ��ள மனத� ந�ர�யம'' 
எனக�-�ன. ��ன �E��யல�ந� ‘��ட ��ட'நவன ஓடக�த-ன. ‘�யநத ஓ�-�ன ��ர' எனற 



���ககக�ரன நவக மக�ழசச�தய�ட கததக�-�ன.

ஓட�ம கல-நத ��கலகய�ல, ��ல�ய�ல எனனதன ந�ர�யந��ர தக��ம. வ�ழ�கக��ஙகள�ல த��டம 
‘அமமன சEர�யல நசட' �லரய�ல தக��ம�க இரகக�-த. தக�� அமமன மகம அலணநத மற�ட 
��ரக�சம�ய எர�க�-த. ��ன தக��தல�த ��ண� தய�ச�கலகய�ல, தக��த��ன �ல�ம�டடல இரந� 
ச�ம�ய�ர த��ன- இரணடத�ர ‘க�ல� நவடட��' எனற ஆதவசம�க எழக�ன-னர. ��ன ம�ரணட 
ஓடக�னத-ன. தரததக�ன-னர.

ச��நரனற எழநத�ன. கழதந�ல��ம வ�யரத��ரந�த. �ல�யலண �லனந��ரந�த. மஙக��க இரவ 
வ�ளகக எர�ந�த. ஒரவ�� ச���ரபப தமன�நயஙகம. ம-நத த��வ�றகள இ�லன எழ��வ�� தவணடம 
எனத த��ன-�, ‘டயப ல�ட'ல�ப த����மல, இரவ வ�ளகக�ன ஒள�ய�த�தய த�ப�ர, த�ன� எடதத, 
��ன கண�வறல- ��லனவகக-�ப��க க-�ததக நக�ளளத தவஙகக�த-ன.

அபத��த த��ன-�யத, இதவமக� அந�க கனவ�ன ஒர �க����தன�? எனற... கனவ ந���ரவ��க 
உணரநத, அ����ரநத வ�ட�டம உதத�சதத�ன எழநத, டயப ல�டல�ப த��டத�ன. �ல�தவலள ! 
டயபல�ட �ற-�கநக�ணட நவள�சசம �ரவ�யத.

��ஜம�கதவ கனவ மடநத வ�டடரந�த. 

பதபத�டல�  ச�ன�ம� வ�மரசனம–

ரச�ககத �கந��� வனமல-?

�ம�ழ ��லரய�க�ல ஓ�ன�ஙக எனற ஒர ��ம இரகக�-த. க-�ப��ட� ச�� �டகரகள அல�த 
இயகக�ரகளகக ��த��ன ஆரம� ��னஙகள�ல வரக�ன- ��ரலவய�ளரகலள க-�ப��டக�- வ�ரதல� 
அத. �ம�ழ�ன �றத��ல�ய இயககனரகள�ல நசலவர�கவனகக அ��கம�ன தவககப ��ரலவய�ளரகள 
(ஓ�ன�ஙக) க�ல�ததளளத அவரத க-�ப���த�கக ச��லன எனற நச�ல���ம.

நசலவர�கவன�ன ச��லன எனற இ�லன மடடம நச�ல�� வ�� மடய�த. �னஷ எனக�- ஒல��ச 
ச�றவலனயம, ம�கச சர�சர�ய�ன அவரத மகதல�யம த��ற-தல�யம மககலள ஏறறக நக�ளள 
லவத���ல நசலவர�கவன�ன �ஙக ம�க அ��கம. ஒர இயககனர�க அத நசலவர�கவன�ன நவற-�. 
நசலவர�கவன�ன ��ம என-�ல அ�லனப �ற-� ��ரலவய�ளரகலளயம (க-�ப��க இலளஞரகலள) 
மEடய�லவயம த�ச லவப���லம நசலவர�கவன நஜய�த��ரகக�-�ர.

நவற-�கள நக�ண��ட�ததகக உர�யலவ. பதபத�டல� ��ம ந�ர�ய நவற-�ய� அல�த சம�ர�ன 
நவற-�ய� என�த க-�தத சம�ர�ன கழப�ம ���வக�-த. அதத�ன பதபத�டல� �ல� ��ம� 
இலல�ய� எனக�- கழப�தல�யம க�ண மடந�த. இரண��வத கழப�ம க-�தத��ன ��ம த�ச 
தவணடம.

இத வலர வநதளள வ�மரசனஙகள�ல அ��கம நச�ல�ப�டக�ன- வ�ஷயஙகள எதநவனற கவன�த��ல 
அலவ... ��த��ல வனமல- ம�க அ��கம. இவவளவ ரத�ம த�லவ��ன�... பதபத�டல� இரண� 
உ�லக ��ம இதவலர ��ரத��ர�� கரர உ�க�ன ய��ரத�தல� மகத��ல அல-நத நச�லக�-த. 
வனமல- உ�க�லன �ற-� நச�லலம கல�ய�ல ரத�ம ச�ந�த��தன நசயயம.... �ம�ழ ச�ன�ம�லவ 
அடத� கட�ததகக நக�ணட த��க�- மயறச�.... தமகக�ஙக�ல அசத�� இரகக�-�ர.... இத �ம�ழ 
ச�ன�ம�வ�ல பத வ��ம தவற ம���ர�ய�ன ��ம த��ன-லவ��ன.

��சசயம�க பதபத�டல� தவற ம���ர�ய�ன ��ம��ன. எவவலகப�ட� தவற ம���ர�ய�ன ��ம? 
ரச�ககத �கந� தவற ம���ர�ய�, ��ர�ட�த�கந� தவற ம���ர�ய� என-�ல அப�ட எதவம இலல�. 
வரத�மம தக��மம �ரக�- தவற ம���ர�ய�ன ��ம.

��த��ல வனமல- அ��கம எனற நச�ல�ப�டக�-த. �ம�ழ ச�ன�ம�வ�ல இத ஒனறம ம�ல 
வனமல-ப ��ம அல�. கரப��ண�ய�ன வய�ற-�ல உரடடககடல�ய�ல ��ககக�- வனமல- எல��ம 
க� ஏறகனதவ வநத வ�ட�த. ஆன�ல அதத��ன- வனமல- ��ஙகளககம பதபத�டல�ககம 
உளள வ�த��ய�சம எதநவன�ல இந�ப ��த��ல வனமல- நவக இயல��க ரச�ககத�கந���க 



க�ட�ப�டக�-த. ம�ல ம���ல �னஷ ஒரவன�ன லகலய நவடட ‘ந��ழ�ல’ �ழகம க�டச�யம, 
கல�ச�ய�ல வ�ல�லனக நக�ல�ப த��லகய�ல உ�ல ��வEனம�க�க லககள ஆ� ‘கநரக�� நவட� 
மடய�த அடஜஸட �ணண�கதக�’ எனனம த��தம ��தயட�ர�ல ரச�தத ச�ர�ப�ல�ப ��ரகக 
மடக�-த.

ச�ர�கக�- ஜனஙகள எல��ம ய�ர? தஷவ �ணண�க நக�ளலகய�ல த�ச�க ��தளட கE-� வ�ட��ல 
��ட�ம�க� ‘ந�ட��ல’ ��வ� ‘ந�ட�னஸ’ த��டடக நக�ளக�-வரகள. (இகக�டச�கலள ��ரககம 
கழநல�கள, இளவயதப ��ளலளகள லகய�ல கத�� இரந��ல எ��தர இரககம சக கழநல� மEத 
��சசயம வEச�ப��ரககம வ�யபப இரகக�-த)

இப��ம ச�� அ��ரசச�கரம�ன க�டச�கலளக நக�ணடரகக�-த. அமம�லவ அப�� நக�லவல� மகன 
��ரகக�-�ன. ��லரய�ல இத பதச��ன. ஆன�ல நசய��கள�ல மலனவ�லயக நக�லக�- கணவனம 
கணவலனக நக�லலம மலனவ�யம ��ம அடககட ��ரககம வ�ஷயஙகள.

பதபத�டல�ய�ன எந� வ�ஷயமம பதச க�ல�ய�த. நசய��கள�ல ��ரகக�-லவ��ன. ��ரசச�லன 
எனனநவன-�ல நசய��கள�ல ��ரகக�- த��த நக�லக�-வரகள மEத �மகக த�ரமல- உணரவகள 
வரவத க�ல�ய�த. இ��ல நக�ல� ரச�ககப�டக�-த, வ�ரம�ப�டக�-த. க����யகன�ன அடத�கட� 
வளரசச�கக வ�த��டக�-த.

ய��ரத�ம�க எல��வறல-யம க�டட இரப���கக க-ப�டவல� ஏறக மடயவ�லல�. உ�ன 
வந�வரகள சவர ஏ-�த �ப�� வ��, சவர�ல க� ஏ- மடய�மல ��ணறக�- �னஷ அ�ன ��ன உ�ல 
எல��ம ரத�ககள-�ய�ய நவடடகள வ�ஙக�க நக�ணட ஒதர அடய�ல வ�ல�ன �ம��லயக நக�லவத 
எனன ய��ரத�தம�? அஙதக �னஷ வழககம�ன ஹEதர� ��தன? ஒல��ய�னவரகள��ன ����ககள�ம! 
��த��ல �னஷ மடடதம ஒல��. மற-வரகள எலத��ரதம `ஜ�ம’ம�ல ��-நத வளரந�வரகள ம���ர�தய 
இரகக�-�ரகள. அரச�யலவ���கள எல��ம �னலஷ வ��ப ந�ர�ய ரவடகள என�த த��னற ஒர 
க�டச� இரகக�-த. ஆன�ல அரச�யலவ���கள�ன �ல�வர த��ன-வர மகள சம�ந�ப�ட� 
வEடதய�லவ லகப�ற-�த �ரம�ற �னஷ��ம க���ல வ�ழ�ககல-ய�கக நகஞசக�-�ர (��யகன�ல 
வரவத த��ன- க�டச�). ரவடகள ந�ரதத அல�க�- ஊர�ல த����ஸ �ஞசம எனற சக� வ��ம�ன 
சம�சச�ரஙகளம அ�ஙக�ய இப��ம எப�ட அடத�கட� ச�ன�ம� எனற பர�யவ�லல�.

வனமல- என�த ய��ரத�ம��ன, அல�க க�ட�கக����? எனக�- தகளவ� எழ��ம. க�ட���ம��ன. 
வனமல-லயக க�டடமத��த ம�கந� கவனமம ந��றபபணரசச�யம �ல�ப��ள�கக தவணடம. 
உ��ரணம�க ஒர ஜ���க க�வரதல�தய� ம� வனமல-லயதய� க�டடமத��த ��ரகக�-வரகள மனத 
��- தவணடம. இன� வனமல- க�தவ க��த எனக�- உணரவம அலம��ய�ன மEத வ�ரப�மம வர 
தவணடம. ம�-�க க�வரத��ன மEத வ�ரப�தல� ஊடட அல� ரச�ககத�கக��ய க�டடன�ல எப�ட 
இரககம?

பதபத�டல� வனமல-லய ரச�ககத �கக��கக க�டடக�-த. வனமல- சகஜம�ன ஒன-�க 
உணரத�ப�டக�-த. வனமல-லய தவடகலக ��ரப�வரகள�க மடடதம இரககம ��ரலவய�ளரகலள 
வனமல-லய ரச�ககவம லக�ட�வம லவகக�-த.

இந�ப ��த��ன தமகக�ங �ற-�யம ச�� �த��ர�லககள ��ர�டடக�ன-ன. ‘க�ல�டடன’ கரவ�லயயம, 
‘தகஸ தசம�லர’யம வடவலமத�வரகலளயம ��ர�டடதவ�ம� �ண�ரகதள! 

ர�த��ர� �ஸ� வந��ய�?

நசனலன த��ன- ந�ர�கரததகக ம�ன ம���ல ‘ஏரத�க'ஐ தகக�க நக�ணட, அமம� அழ��ட 
லவதத வ�ட� வ�ப��க கEறற�ன, மயல கடடய�ன ��ரலவ நக�ணட, அன��னமம �லதவற 
இலளஞரகள �லதவற ஊரகள�ல �ஸ ஏறக�-�ரகள. அவவமயம அவரகள அண�ந��ரககம உல�களம, 
நசரபபம பதச�க இரகக�ன-ன. ஆன�ல பதச�ன மக�ழசச�லய நகர மடய���டகக ம�ரடச� 
அவரகலள சழந��ரகக�-த. அவரகள�ல ��ர ம�ணவரகள. ம�கப ��ர வரஙக�� இயககனரகளம 
அல�த �டகரகளம ஆவ�ர(?)கள.

ம�ணவன�க நசனலனகக வந� ��டகள ��லனவகக வரக�ன-ன. ஊர���ரநத க�ளமபம ஒவநவ�ர 



�ஸ �யணமம அசசறத�ல ��ல-ந�த. அபத��த அரச வ�லரவப த�ரநதகள�ன அ�����ய�க 
��ரவளளவர இரந��ர. ட.ட.ச� கவண�ர�ல டகநகட வ�ஙகவ��ல இரநத� �யணத��ன ��க�ல 
தவஙக�வ�டம. ஒர ‘ம���ட�ர� ர�ட�ரன' ஆள அஙதக எபத��தம த��ரகக�ன ஆயத� ��ல�ய�ல 
மகதல� லவததக நக�ணட அமரந��ரப��ர. ‘நமடர�ஸVகக ஒர டகநகட' எனற க�லச �Eடடன�ல 
‘�Eயம�?' என�த த��ல ��ரதத வ�டடத��ன டகநகட �ரவ�ர. ந�ரம��லம �ஸஸ�ன ��ன 
சககரத��ன தம�லமந� ‘சEட'டத��ன க�ல�ககம. ச�னன கல மEத �ஸ ஏ-�ன�லம க�ல அ��ரம 
�யணம.

‘கறக கச�-' எனற நசனலனகக ��ரவளளவதர-�ய�ன�ல ஒதர சமயத��ல எனகக �கரம மறறம 
கலலர� எனம இரணட மக� அசசறத�லகள. வய�றம, ந�ஞசம க�ஙக�ப த��ய வ�டய வ�டய ஒர 
வ���ட க� தககம�ன-� வ�ழ�த��ரநத�ன. ஓர�ரவ மழவதம �Eளம �ஸ �யணம அததவ ம�ல மல-. 
�ஸஸVககள இரவ வ�ளகநகர�ய, மஙக��ன இரடகலகய�ன வ�ய���க தவறறகக�ரகம ஒனறகக 
�யணம நசயயம உணரவ. மரமம, �E��யம ��ல-ந� அனன�ய உ�கம. எபத����வத கண நச�ரக�ன�ல, 
‘��க'நகனற ஒர தம�ட���ல ��றத��... ‘ச�ர வணட அஞச ��ம�ஷம ��ககம. ட க��� ச�ப�-வஙக 
ச�படகக��ம' எனற �ஸஸ�ன லசட �கரஙகள�ல ‘����'நவனற அடப��ரகள. ��டகக�டட வ�ழ�கக 
த�ரம. இல��வ�டல ��ரசச�, வ�ழபபரம, எனற ��றத�� ‘ல�ட'ல�ப த��டட டகநகட ஏறறவ�ரகள.

ம�ன மல-ய�க தம�ட���ல ��ன-த��த எல��ரம சகஜம�க கEதழ இ-ஙக, எனகக இ-ஙகவத 
க-�தத ஏகப�ட� �யககம. சடதகஸ க�ண�மல த��யவ�டதம� எனம �யம ... ஆன�ல இயறலக 
உ��ல� க�ரணம�க இ-ஙக�த��ன ஆக தவணடய சழ��ல� .... ம�கவம ஜ�கக�ரல�ய�க ��மல- 
சடதகலஸப ��ரதத வ�டட �ஸ �ம�லர மனப���ம நசயத நக�ணட��ன கEழ�-ஙக�தனன.

இ-ஙக�ய �யண�கள அநத�ரததககம கசகசநவனற த�ச�க நக�ணட, ட, ச�கநரட, இள�Eர, எல��ம 
கடததக நக�ணடரந��ரகள.

ஒர ஆள, அ��ய�யததகக ��ஞச�ன இள�Eலர அ�ன க�மபப �ககம�க ‘�சசக' எனற ஒதர நவட��க 
நவடடக நக�டததக நக�ணடரந��ர.

இள�Eலர ம�னமல-ய�க அப�ட மல-�வ-� நவடடவல�ப ��ரகக ஆசசரயம�க இரந�த. தகஸட 
கல�ய�ல ��ர. ‘��ணடககல' ��தய�ன� உரததச ச�ர�தத, “��டந�ழ��ய�ரகக�ஙதகய,

�வவனன� �வவ, மணநணணலண ஸ�வவ,

உளளதல�க கவவ, வ�னத��ல �வவ னன

எப��டதத�ன இவஙகளகக அயடய� வரமண ந�ர�ய�'' எனற த�ச�கநக�ணடரந��ர (க�ட�த�ட� 
ஐந��ற வர�ஙகள எபத��த, எந� தம�ட���ல �ஸ, ��ன-�லம, அஙதக ��தய�ன�ய�ன 
அட�க�சம��ன. ச�� சமயம �ஸஸVககககளளம அவரத தகஸட)

கட�ணக கழ�ப�ல- வ�ச��ல அசசறததம த��ற-த��ல (இவலரப ��ரத��ல நஜய�ல ர�ட�ரன) ஒர 
��ர மல-ப��க ஒணணகக�? கககஸ�? எனற அ�டடன�ர. ‘இப�டதய எ��ரபப- �ஸஸ�த�-� 
ஊரககப த��ய வ����ம�' எனற த��ன-�யத. இரள�ல ஊர எந�த ��லச என�த க�த 
ந�ள�வ�யப ப�ன�கவ�லல�. ஆன�ல ஊரககப த��ய ��தக�ப��ன எனத கடடககள அல�நத 
நக�ளள தவணடநமன- எனத அந� ந��ட உததவகதல� அளவ��தவ மடய�த.

ஆன�ல எபத��தம வ�ரப�ஙகளகக எ��ர�ன ��லசய�ல��தன �யணம அலமக�-த ... �ல��கர�லன 
த��கக�ய எனத �யணஙகள கலலர�, த�ரவ, வ�டமல-, அர�யரஸ, அடதத தவல� எனத 
ந���ரந�ன.

தவககக�� �ஸ �யணஙகள�த� ��க�ல த��னற ��-�ந��ர அமசம இரந�த. அத இலளஞரகலள 
வசEகர�ககக கடய ஒர பலனவ. ந��ல�தர இரவ �ஸ �யணஙகள�ல உஙகள��ம ந�ணகள 
வசப��ககடம என�த��ன அத. �� �ண�ரகள �ஙகளத �யணஙகலளப �ற-�க க-� எனலன 
வ�யப��லம �ரவசத��லம ஆழத��ன�ரகள. �ஸஸ�ல ��ரலவ, ந��டலக எனற தவஙக� தமலம 
கற�லன நசயய ச�ரமம�ன க�ர�யஙகநளல��ம அவரகள�ல ச��த��ல மடந�த.



எலத��ர��த��லம கல� நச�லலம ��-லம இரகக�-த என�ல� அவரகள எனககப பர�ய லவத�னர. 
ஆன�ல ��ன-�ந� ��ஜத��ல க�ளம�� இரணட மண� த�ரததககளதளதய �ஸஸVககள நக�ட��வ�கள 
க�ளம�� க�றற ம�ச�டக�-த. ‘நர�ம�னஸ' எனக�- சம�சச�ரநமல��ம அந�க க�ற-�த� கலரநத 
த��ய க�ல�ய�ல ��ம�ரம வரலகய�ல எணநணய வழ�க�- உப��பத��ன மஞச�ய�ன ஒரவலர 
ஒரவர ��ரகக கச�கநக�ணட இ-ஙக� ஓடக�த-�ம. இத��ன சத��யம.

�ண�ரகள நச�னன �கவலகநளல��ம, ஏத�� ஒர ஒறல- வ�ன�ட ��ஜபபளள�ய�ல தவஙக� 
தமறநக�ணட சயம�க வ�ர�ந� கற�லனக தக��ம எனக�- அனம�னததகக வரவ�றக எனகக �� 
�ஸ �யணஙகள த�லவப�ட�ன. �ண�ரகலள கற-ஞநச�ல� மடய�த. ‘����' நவனற தகக�ப 
த��டம �ஸஸ�ல தககம ச��த��ல வரவ��லல�. ஒர அழக�ன ந�ண �ஸஸ�ல ஏ-� அமரக�-�ள. ஒர 
வ�ன�ட ��ரலவகள சந��ததக நக�ளக�ன-ன. வ�ளஙக�� டலரவர ‘சட'ந�ன வ�ளககலணதத 
வ�டக�-�ர. க�நத நசலக�- ச�ல� வ�ளகககள அவவபத��த �ஸஸ�னள வEச� எ-�க�- நவள�சசம 
�ஸலஸ ஒர ‘ம�ய�த��கம' த��� உணரச நசயக�-த. �னன�த� கற�லனக க��லர க�ளம�� 
வ�டக�-த... எனநனனனநவல��ம ��ந��ல �ன-�க இரககம எனற �-�நகடட ஓடக�-த. 
�ஸஸ���ரநத இ-ஙக�யதம க�ல�கக�- �ண�ன��ம... “ர�த��ர� �ஸ�...'' எனற தவஙக� கற�லன வளம 
சம�வம�கப ���வ ந�றக�- ம�ற-ம ��கழக�-த.

சககரத��ன தமல வய�ற கலஙக அநச`கர�யம�க ��ரய�ணம நசய��லம �� த�ரஙகள�ல ��லனவ 
லவததக நக�ளளத �கக சவ�ரச�யஙகளம ��ல-யதவ ��கழந�ன. ஒர மல- கடம மலழய�னத� 
�ஸஸ�ல �யணம. ��ணடவனம அரதக டலரவர �ஸலஸ ��றத�� வ�டட சறற மனன���ரந� 
பள�யமரத��ன ��னதன ஒர ��ம��ம மல-ந��ர. மலழ ��ன-�ரந�த. �யண�கள ய�வரம கள�ரகக 
ஒடஙக�பத��ய உ-ஙக�க நக�ணடரநத��ம. க�ர�யம மடந�தம டலரவர ��ரம�� வநத ��ரத��ல 
�ஸலஸக க�தண�ம. ந�ய� மலழய�ன�ல தர�டடன இரப-ம சக�� சந�னமலரத�த த��ல ‘வழவழ' 
என-�ரந�த. �ஸ வ�லழப�ழம �ழவவத த��� லசட வ�கக�ல வழகக�க நக�ணத� த��ய இரணட 
பள�ய மரஙகள�ல�தய �த��ரம�க ஒள�நத நக�ணட வ�ட�த. ம�ன மல-ய�க ��ன இல��மத�தய 
�ஸ இயஙக�யத கண� டலரவர த�ர��ரசச�ய�ன எஙகலள கசச��டட எழப��ன�ர. ‘எழந��ஙகயய� 
தய�வ ... �ஸஸV தர�டல� வ�டட வந��சச'

இந� வ�கக�யத��ன �ரககம ம���ல சத�ம�கப பர�யவ�லல�. �ஸலஸ வ�டட இ-ஙக�யதம��ன 
வ�ளஙக�யத.

நசடகள�னத� �ர�கள த��ல நவள�ப�டத��ம. �ஸஸ�ன வ�சல �ககதத த��ட�த��ல இரந�த.

"�ம ��டசச �ளளஙகப��, தம� ஏத��ர��ம'

�ஸலஸ ச��ர �ளள�னர. ��-க ய�வரம �ளள�னர. ஒனறம கல�ய�கவ�லல�.

��-க �ககதத ஊர���ரநத டர�க�ர வந�த. �ஸலஸ டர�க�ர�ன ��லணத��ரகள. எலத��ரம 
�ஸலஸ வ�டட கEழ�-ஙக� ��றக, க��� �ஸலஸகக� இழகக மடய�மல டர�க�ர ��ண-�யத. 
‘இழயய�... இழயய�' எனற �யண�கள சத�ம த���, டர�க�ர�ன ��-லன டலரவர அ��கர�த��ர. 
டர�க�ர�ன மக�சககரஙகள ��ன- இ�த��த�தய சற-, ����ப-மம தசறம, சக��யம ச��-�ன. 
��ரய�ண�கள அலனவரம அமமன தக�வ�லகக ‘தசத��ணடதவசம' த��ட�த த����க� வ�டத��ம. 
கல�ச�வலர �ஸ தர�டடகக வர மடய�த எனற மறதத வ�ட�த. க�கலக, கரவ�கள சத�ம�டட 
ந��ழத ப�ரத தவஙக�யத. எனன நசயவந�னற ந�ர�ய�மல கல-ந��டச சக���ர மயறச�ய�க 
அரக���ரந� தவப� மரத��ல கசச� ஒடதத �ல வ�ளகக�தன�ம. ��-க அந� வழ�தய வந� தவந-�ர 
��ரவளளவர�ல ஏ-�,

“நகடப�தம நகட��ரககச ச�ரவ�யமறற ஆஙதக
எடப�தஉம எல��ம மலழ''

எனக�- ��ரவளளவர வ�யநம�ழ�லய ��லனவ கரநத வநத தசரநத��ம.

��ரவளளவர த��ய, த�ரநதகள ந�யர�ழந���ன சமE�க��ம�க நச`கரயம�ன ம��லவப த�ரநதகள�ல 



�யண�கக�- �ழககம வநத வ�ட�த. ஏ-� அமரநத �ககத����ரப�வர மகதல�ப ��ரப��றகள ��ம 
த��டட வ�ளகலக அலணதத வ�டக�ன-னர. எல�� உ�கத ந��ல�கக�டச�களககம மனன��க, 
அனற நவள�வந� ��ம க� சமயத��ல த��டக�-�ரகள. ����ப��த��த�தய அலபப வநத கண 
மடயவ�த- ஒ��சச�த��ரம தகடடக நக�ணட �யணம ந���ரக�-த. வழ�ய�லளள �கரஙகள�ல 
நலழய�மல ‘ல���ஸ' ��ல�கள வழ�தய நசனற, ஏத�னம ஓர��த��ல ஒர ��ம��ம ��றத��, ச�� 
�ஸகள�ல அப�டக க� ��றத��மல, அசரத�னம�ன தவகத��ல வரக�ன-னர. சமயஙகள�ல ‘த�ஙகர 
��ர�'கலள ‘ஓவர த�க' நசயவல� ஜனனல சEடட��ரநத ��ரகலகய�ல த��ள�ன அரதக நச�ரகக 
வ�சல ந�ர�க�-த. வ�ழவ�ன வ�ள�ம��ல �யண�கக�- �E�� ஏற�டக�-த. வ�டயமனனதர நசனலனய�ல 
நக�ணட வநத த��டட வ�டக�ன-னர.

“ர�த��ர� �ஸ� வந��ய�? எப�ட இரந�த ��ரய�ணம?'' எனற எவதரனம தகட��ல ‘த�தத இனன 
��ம த��ட��ன' எனக�- ஒர �கவல��ன நச�ல� இரகக�-த. இத எப�ட எனப பர�யவ�லல�...

�ழக�ப த��ன வ�ஷயஙகள�ல சவ�ரஸயம கன-� வ�டவத இயலப��ன த����ரகக�-த. �E��, க�ளரசச�, 
வ�யபப த��ன- உணரவகலள அன�வம மழஙகடதத வ�ட���? இத இழப��, ஆ��யம� பர�யவ�லல�.

தககம வர�� �ஸ �யணஙகள�ல வ�யகக�- ச�ந�லனக கரலம த��� ஒனற தவற எந� 
சந�ரப�ஙகள�லம வ�யப���லல�... அப�ட அபரவம�க வ�யகக�ன-ந��ர இரவப �யணத��ன த��த 
ஒர தவலள இகதகளவ�கக ���ல க�ல�கக��ம.

ம�னன - ��ஸகர சக�� 

வ�ழகலக ந��டகள�ல ஆனத. வ���டகலளத ��ன ந��ட எனற நச�லக�த-ன. என ��த�� 
‘ந��ட’ எனற வலளலவதய�, ��ரப�தல�தய� க-�ப��டவ�ர. அவர நச�லலம அரத�த��ல வ�ழகலக 
என�த ��ரப�ஙகள�ல ஆனத; அதவம சர���ன! ஆக நம�த�த��ல, வ�ழகலக என�த எனத 
ந��டகள�லம, எனத ��த��வ�ன ந��டகள�லம ஆனத. சர���தன! 

த�வல�கள �ர�சள�த� ஒர ந��டய�ல ��ன ��ன ம�னன�லயச சந��தத�ன. அந� ந��டய�ல 
தவஙகக�-த இந�க கல�. இனனம ��ல-ய ந��டகள வரம. (இத ��த�� நச�லலம ந��ட). 



வEடடல அப�� �ரத�� வ�றற லவத��ரந� �த��ய�ரததச நச�சசதல� ��ன எடததக க�ளமபலகய�ல 
அ��க�ல� ��ல மண� இரககம. சத�ம�ல��மல ச�வ�லய எடதத மர �Eதர�லவத ��-கலக ய�ல, 
அ����ரந� கணண�டய�ல என உரவதல�ப ��ரதத�ன. சரவ தய�கக� யன த��ன- அப��வ� மகம. 
இரந ��லம ��ர� தவணடய�ரகக�-த. 

தவற எனன��ன நசயவத? �டபப ஏ-வ�லல�. ��.ஏ., ஹ�ஸ�ர�. �ம�ழ மEடயம. �ககதத �வன க�த�ஜ. 
ந�ர�ந� வ�த��ய�ரகள. இவவளவ ��ரம�க ��ம இரநதம, ��ன�ப�டட யத�ம �வ�ர, சர�த ��ரத��ல 
தவற எதவம ஞ��கம இரகக ம�டத�ன எனக�-த. 

சர�த��ரம வர�த� �வ�ர, �ம�ழ சம�ர�க வரம. ச�� கவ�ல�கள எழ��, அலவ வ�ர�ந��ர இலணபப 
கள�ல ��ரசரம�க� இரகக�ன-ன. எனதவ, அடத���க நசனலன நசனற ச�ன�ம�வககப ��டந�ழ� 
தவணடம; ட.வ�-ய�ல த�டட நக�டகக தவணடம. அ�றக�கத ��ன என ��தர�ரஜ�� �ஙக�க ஒர 
�த��ய�ரத��ச நச�சசதல� அ� கர�ககதவணடய��க�வ�ட�த. �ணதல� இடப��ல நச�ரக�, 
வEடல�வ�டட லசகக�ள�ல க�ளம�� �வன�ல ந�ர�ந� கல�ய�ல லசக க�லள ��றத��வ�டட, �ஸ ஏ-� 
வ�டத�ன. கம�த����ரநத க�ளம�� ��ணடககல, ��ரசச�, வ�ழபபரம ம�ரககம�க நசனலன அல�க�- 
உதத�சம. 

கட�ம கல-வ�கக க�ளம��ய �ஸஸ�ல ஜனனத��ரம�க ஏத�� ஒர ந��டய�ல தஙகத ந���ஙக�ய 
வன, ஒர (அ)�ட���ல வ�ழ�தத�ன. ‘‘இ-ஙக, இ-ஙக... அவவளவ��ன... �ஸ த��க�த! ��ட� ஒதர 
க�வரம�யடட இரகக. உ-ககதல�ப ��ர!’’ 

�ஸ க���ய�க இரந�த. �ஸஸ� ��ரநத இ-ஙக�ய நச�ற�ப �யண� கலளயம க�ணவ�லல�. ��ன 
இ-ஙக�யதம, டலரவர �ஸலஸ ‘வ�ரட’ந�னற எடத ��ர. 

‘‘ச�ர, ச�ர... எனன�சச?’’ 

‘‘வ�ஷயம ந�ர� ய���? கணட நவடச சத �ல�வர நசததட ��ர. இஙக ��னன� �ஸலஸக 
நக�ளத��ட வ�ஙக. அ��ன �ஸஸV டபத��வககப த��கத!’’ 

�ஸ வ�லரநதவ�ட�த. ஏத�� ஒர வ��ரE� ந��ட. எஙதக� ஒர கணல� நவடககலவதத, ��டடன 
மகக�யத �ல�வர நக�ல �ப�டடவ��, ��த� ஸ�ம ��ததப த��ய�ரப�ல� நவக ��ம�ம�க உணரந 
த�ன. அத ஏத�� ஒர க�ர�மததககச நசலலம ச�ல�ப ��ர�வ. அஙதக ��ன மடடம �ன�தய... இலல�... 
சறறத �ளள� ஒரத�� ��ன-�ரந��ள. 

இளமஞசள ��- �ன�யனம, �ழபப ��-த��ல மகக�ல த�னடடம அண�நத, ஒதர ஒர ச�னன த�கக�ன 
கழப�ம�க வ�ழ�த��ட ��ன-�ரந��ள. எனன�ல அவள��ம இரநத ��ர லவலய வ��கக மடயவ�லல�. 
ய�ர�லம மடய�த. அவவளவ வசEகரம�னவள. அவள��ம த��யப த�ச தவணடம எனற த��ன-�யத. 
ஆன�ல, மடயவ�லல�. கசசதம�, நவடகதம� க�ரணம இலல�. அவள இரகக�- ஸல�லகக, ��ன 
த��ய ��ன-தம இஙக��Eஷ�ல ஏ��வத தகடடவ�ட��ல? 

அவதள எனன��ம வந��ள. பமலழ தவ� வசந�ஙகள வ�ழத�, �ம�ழ�த�தய எனன��ம த�ச�ன�ள. 
‘‘எகஸக�யஸ ம�... இத எந� ஊர?’’ 

எனககம சர�ய�கத ந�ர�யவ�லல�. ��ண டககலலகக அரதக ஏத�� ஒர இ�ம எனற �ட�த. அல�ச 
நச�ல�� வ�டட, ‘‘எந� ஊர �Eஙக? இஙக எஙக வந�Eஙக?’’ எனற தகடத�ன. 

அவளநவக இயல��கப த�சத தவஙக�ன�ள. அவளத த��ற-தல�யம, த��ரலண லயயம ��ரதத 
��சசயம�க அ��கம த�ச ம�ட��ள, ‘நகத’��க இரப��ள எனற ��லனத��றக ம�-�க இரந �த 
அவளத த�சச. 

அவள நசனலனய���ரநத வர க�-�ள. த�ககடககச நசலக�-�ள. ��ரசச� வலர ரய���ல வநத, அஙக� 
ரநத ஒர வ��லகக க�ர�ல த�ககட த��கக�ச நசனறநக�ணட இரந� த��த, இஙதக 
��றகதவணடய��க� வ�ட�த. 



‘‘க�ர� ஏத�� ச�னன ��ர�பளம. ��ணடககல த��யச சர� �ணண�டட வரத-னன அந� டலரவர 
க�ளம��ப த��ன�ன. ��ரசலன� ம�டடக க�ட��ன த����ரகக..!’’ 

‘‘�Eஙகளம க�ப த��ய�ரகக��தம? எதகக�க இந� அததவ�னக க�ட� �ன�ய� ��ககணம?’’ 

அவள பனனலகத��ள. ‘‘��ர�கட க�� தய�ச�சச� அ��ன �ணண� ய�ரககணம. �ட, ஐம ��ட 
��ர�கடகல. இந� இ�ம அழக� இரந�த... த��டத��ஸ எடததடட இரநத�ன. டலரவர 
கப��ட�பத��, �Eஙக த��யச சர��ணண�டட வ�ஙக, ��ன இஙதகதய இரகதகனன நச�னதனன... 
ய�ரககத ந�ர�யம, எஙக�தய� ‘��ம’ நவடககம... த��ன க�ர ��ரம�� வர�தனன... ம?’’ 

‘‘ஆம�ஙக... ��னக� நசனலனககப த��யடட இரகதகன... இப�ட ஆக�பத��சச?’’ 

‘‘ல�ஃப� எல��தம பள�ன�ட ��கக�-த க�ல�ய�த. ஆன�, அ��தன வ�ழகலகதய�� சவ�ரஸயம!’’ 

‘‘அ�பத��ஙக... இத� எனன சவ�ரஸயம க��கக? நமடர�ஸ த��-த நகடடபத��சதசனன 
கவல�ய� இரகக. இன� எனன�கக �ஸ ஓட, எப� க�ளம��... கநரக�� ��ன ஊரககக க�ளமப-ப�ய� 
கணட லவப��ஙக... நவளஙக�� �சஙக!’’ 

அவள மகத��ல ஓர அழக�ன ச�ர�பப �ரவ�யத. 

‘‘எனன ச�ர�கக�-Eஙக?’’ 

‘‘ஊரககப த��க மடய��த உஙகளகக வரத�ம. கணட நவடசச ஒரத�ர ��டரன நசததபத��-த 
அல�வ��ப ந�ர�ய வரத�ம இல ��ய�? இ-ந�வதர�� கடம�தல� தய�ச�சசப ��ரஙக...’’ 

‘‘ம’’ எனத-ன. வ�வரம�கப த�சம ந�ண. கவனம�க இரகக தவணடம. 

‘‘கணல� நவடசசவனககம ஏ��வத தககம இரககம�?’’ 

‘‘எனகக இந�ல��ம தய�ச�கக வரல�ஙக!’’ 

பனனலகத��ள... ‘‘ஓ.தக! �ககத த� ஏ��வத ஊர இரககம�?’’ 

‘‘ஆம�ஙக... இத ஏத�� வ��கக... உளள ��ந�� ஊர வரம.’’ 

நமய�ன தர�டட��ரநத உளதள ��ர�ந� மண ச�ல�ய�ல ��நத��ம. 12 க�த��மEட�ர ��ணட, 
‘��மலரக களம’ எனம ஊர இரப���க ஒர ச�னன லமல கல நச�னனத. அவள நவக சகஜம�கப 
த�ச�ய�ட வநத நக�ணட இரந��ள. ��ன �யஙக� அவள ந�யர தகடத�ன. 

‘‘ம�னன.’’ 

‘‘த�தர அ��ன�?’’ 

‘‘வEட� நவசச த�ர தவ-... ��ன ம�த��கக�டத�ன.’’ 

அந�ப ந�யர நர�ம�வம ��ர�ய ம�ன��க இரந�த. நசல�ம�ன��க, ��ஜம�ன நசல�ப ந�யர�கத 
த��ன-� யத. இந� ஆணட��ன எம.ஏ., �ததவம மடத��ரகக�-�ள. 

‘‘த�ககடகக எதககப த��-Eஙக?’’ 

‘‘எனகக �கரதல�வ�� க�ட��ன ��டககம. வரஷதத� ���� ��ள எப�டய�வத ��சசகக�டட மல�ப 



�ககம ஓடடதவன. மதமல�, ��பஸ ��ப, நக�ல�கக�னல, தகரள�வ� ம�பபரம, த�ககடனன... ��ள 
கணகக� வ�ரககணகக� த��ய உகக�நதகக தவன. ம�னனஙக�-த ‘ம�னரவ�’ தவ�� சரககம. 
ம�னரவ�னன� க�னக த�வல�...’’ 

‘‘ச�டட ந��ணண �Eஙக... சந�ட இல��� க�டடப �ககம உஙகளகக த��ர அடகக���?’’ 

‘‘த��ர அடகக�-��? உஙகளகக ஒணண ந�ர� யம�? தய�ச�ககத ந�ர�ஞசவஙகளகக த��ர அடக 
க�த. க�டடககளள, மன ஷஙக சப�ம�ல��ம இயற லகச சப�ஙகளகக �டவ� ஒர ��ல ��ள 
இரநத ��ரஙக... உஙகளககளள ஏத�த�� �ணணம. எவவ ளவ த����ய�ன வ�ழக லகலய ��ம 
எல��ரம வ�ழநதடட இரகதக�மன த��ணம. ��நமல ��ம இயறலகலய வ�டட, ய��ரத 
�தல�வ�டட ��ல-ய வ��க�ட த��ம. ��ல-யப ��ரசலனகளகக அ��ன க�ரணம. ��ன நச�ல-த 
சர���தன?’’ 

��ன த�ச�மல இரநத�ன. 

‘‘எனன த�ச�ம இரககEஙக. ஐம ஸ�ர�... உஙக த�ர எனன?’’ 

‘‘சக��தவலஙக.’’ 

‘‘�டசச�ரககEஙகள�... ஸ�ர�, சமம� ந�ர�ஞசககக தககக�த-ன.’’ 

‘‘��.ஏ., ஹ�ஸ�ர�... ��னம க�ர�ஜV தவட��ஙக’’ எனத-ன, கற- உணரவம கசச உணரவம மழகடகக! 

‘‘ஓ! சர�, ��ன நச�னனல� ஏததகக� -Eஙகள�?’’ என-�ள. 

‘‘இல�Eஙக... �ணம இல���த��ஙக வ�ழகலக� ��ரசலனகளககக க�ரணம. �ணம மடடம 
இரநதட��, ய�ரககம எந�ப ��ரச லனயம வர�தஙக.’’ 

அவள பனனலகத ��ள. ‘‘லம கடனஸ! நர�ம� ச�ம��ள� தய�ச�க க�-Eஙக, சக��! எனக�ட� எவவளவ 
�ணம இரக கனன ந�ர�யம� உஙக ளகக? என அப�� நர�ம �ப ந�ர�ய �ணகக�ரர. என அமம� 
அவதர�� நரண��வத மலனவ�. ஆஸ��தர��ய�வ� இரகக�ஙக.’’ 

‘‘அ�! அப� �Eஙக இஙக �ன� ய�வ� இரககEஙக?’’ எனலன அவள தவல எனற கப�� ��மல சக�� 
என -த நர�ம�வம ��டத��ரந�த. 

‘‘ம... அஞச வரஷம���ன நசனலன�. அப��தவ�� ஃபநரணட வEட� ‘த�ய�ங நகஸட’�� இரக 
தகன.’’ ந�ரமசச வ�ட��ள. ‘‘ஆஸ�� தர��ய�� அமம�க� இரககப ��டகக�மல��ன �ம�ழ��ட 
வநத�ன. �ட... இஙக�யம எனன�� ஒட� மடயல�. பச, ��ன சநத��ஷம� இலல� சக��. �ணம 
மடடம சநத��ஷம �நத��த... இத என தன�� எகஸ�Eர�யனஸ!’’ 

��ஙகள ஊலர ந�ரஙக�க நக�ணட இரநத��ம. க�ற-�ல ஒ�� ந�ரகக�ய�ன ம�ம�க ஒப��ர�ச சத�ம 
ம��நத வந�த. க�ற-�ன தவகத தகக ஏற-வ�ற கடக கல-ந�த. 

‘‘எனனத... எதகக அழ-�ஙக? அதவம ஸ�Eககர�?’’ 

‘‘�ல�வர த��யட ��ர�... அ��ன ��ட �ழவ�ய ஒப��ர�!’’ 

ஊரககள நலழந த��ம. �ந�ல த��டட ந�ணகள �லரய�ல ச�கக வ�ர�தத அமரந ��ரந��ரகள. 

�ந���ல கய�ற கடட ‘லமக’ ந��ஙக�கநக�ணட இரந�த. �ல�வர ��ததகக ம�ல� த��டட 
சந�னம கஙகமம லவதத, மனன�ட ஊத �த�� நக�ளத�� இரந�த. ந�ணகள ஒவநவ�ரவர�க 



எழநத ‘லமக’ மனன�ல ��னற ஒன ல� ஒனன�க அழதநக�ணட இரந�னர. 

‘‘...வ�கதக இட இடகக 
வ�லழ மரம ச�ஞசந�னன? 
ந�கதக இட இடகக... 
ந�னன மரம வEழந�ந�னன? 
எஙக ர�ஜஜ�யதல� ஆண�வதர 
ர�ச�... என �ரமதலர... 
��ர��ளம வந�தனன... 
த�ர ஏ-�ப த��னEதர�..?’’ 

ம�னன ஒப��ர�லய ஆரவதத�ன நசவ�மடத��ட வர... அந� ‘மகக� �வசர’ ந�ணலண மல-த� �ட 
��ரக மEலசகக�ரர ஒரவர எனலன வ�ர�லசதத அலழத��ர. 

‘‘எநதர �ம��, எனன� வ�சயம?’’ 

‘‘�ஸலஸ ��றத��ட��ஙகணதண!’’ 

‘‘��றத��பபடத��ம�! நரணட மண ��லளகக ஓ��த... �ல�வதர த��யட��ர! மய�ர... �ஸ த��ன� 
எனன�, த��க�டட��ன எனன�?’’ 

‘‘அ��ணதண... எனன� �ண-தனன ந�ர�யல�.’’ 

‘‘இ��ர ந��ம�லளப பளலள, மகக� �வசர த��டடகக�டட... உன ச�த�க��ம�?’’ 

‘‘ஆம�ஙக’’ என-�ள ம�னன. 

‘‘�ஸநஸல��ம ஓ� ஆரம��கக�- வலரககம உஙக ஊர� ��ஙக �ஙக ��ம�... பளEஸ’’ என-�ள. 

‘‘��ர�ளம� �ஙக ��ம ��ய�! �மம வEடட�தய இரநதக கஙக... ��ன��ன ஊரப ந�ர�ய�னம!’’ 

எஙகலள அவர �ன வEடடககக கடடபத��ய அ-�மகப�டத��ன�ர. �ன-�கக கவன�த��ரகள 
அஙக�ரந� ந��ம�லளகள. கழதத, க���ல ஏதமண�ய�� மகக� �வசர ம�னன ��ன அஙதக 
அடர�கன�க இரந ��ள. ��ன இரண��ந �ரப ��ரலஜ ய�க ��ணலணய�ல உடக�ரந��ரந த�ன. 
ம�னன கள�தத உல� ம�ற-� ஃபநரஷஷ�க வந��ள. 

‘‘அப�டதய ஊலரச சத��ப ��கக ��ம�?’’ 

நரணட த�ரம ந�ரவ�ல ��நத��ம. ஊர�ன கணகள தலளப�த எனகக அநசளகர�யம�கவம, 
ம�னனவகக தவடகலகய�கவம இரந�த. 

‘‘ய�ரதம தவல�ககப த��கல� த����ரகக ஊர�?’’ 

‘‘ஆம�ஙக... தககம ��ந��ரசச�ல�! எப�டப த��வ�ஙக!’’ 

ம�னன வ�யபப�ன ஒப��ர�ப �ந�ல�க கவன�த ��ள. �டத�ர மறறம வய��ன ந�ணகள �E-�டம 
தககதத�ன அழத நக�ணட இரந �னர. 

‘‘பச! ய�தர� இ-ந� தகக எவவளவ ஃ�Eல �ணண� அழ -�ஙக ��த�Eஙகள�! எவவளவ தரம 
எல��லரயம த�ச�க க�- மனச தவணம இதகக?’’ 



‘‘�Eஙக தவ-.. அந�ல��ம�ல�! எல��ரம அவஙக வஙக வEடடத தககதல� மனச� நவசசத��ன 
அழ-�ஙக. இத� எத�லன த�ர பரஷலன ��லனசச அழ-�தள�, அப�லன ��லனசச அழ-�தள�, 
ய�ரககத ந�ர�யம?’’ 

அவள ச�ர�த��ள... ‘‘நர�ம� ‘ச�ன�க’க�� இரககEஙக!’’ 

‘‘அப�டனன�?’’ 

‘‘ம... எல��தத�யம ந�கடவவ� தய�ச�கக�-த... க�ரககம� ��கக�-த...’’ 

‘‘எனன �ண-தஙக... வளரபப அந� ம���ர�. உஙகலள ம���ர� �ல�, �டசச, வச��ய�ன வEட� ந��-ந 
��ரந��...’’ 

‘‘ஸ��ப இட!’’ என-�ள நவடக நகனற என மகம சரஙக�யத. சறற அவம�னம�க உணரநத�ன. 

‘‘எனதன�� வEடல�ப �த�� உயரவ� த�ச-Eஙக.. உஙகளகக எனன ந�ர� யம அல�ப �த��? ந�ர� 
ய�ம எல�யம த�சக க��த!’’ 

எனகக அ�றகபப-ம சகஜம�க அவள��ம த�ச மடயவ�லல�. மனத சரஙக� வ�ட�த. ஆன�ல, அவள 
நவக ச���ரணம�கப த�ச�ய�ட வந��ள. இரவரம ஊலரத ��ணட ஏத�� ஒர மரத�டக 
தக�ய�லகக வநத வ�டத��ம. 

அவள சறற அலம��ய�க இரநத வ�டட, ��-க ‘‘ஸ�ர�’’ என-�ள. ‘‘��ன �டடன த�ச�னத உஙகலள 
வரத�ப �டத��ரசதச�?’’ 

‘‘இல�Eஙக... அந�ல��ம இலல�!’’ 

‘‘இலல�, ��ன த�ச�ன ந��ன� �பப... ஸ�ர�!’’ 

��ன த�ச�மல இரநத�ன. 

அனற இரவ வலர ஊலரயம, ஊலரச சற-�ய�ரந� த��ட�ம, கண ம�ய எனற எல�� இ�ங 
கலளயம இ�கக�ன-� சற-� வநத��ம. ம�னன த�ச�க நக�ணத� இரந��ள. �னலனப �ற-�, �னககப 
��டத� வ�ஷயஙகள �ற-�, �னத ��-பப �ற-�, நசனலனய�ல �னககக க�ல�த��ரககம �ண�ரகள 
�ற-�... எல��வறல-யம எனன��ம நச�ல��தய ஆக தவணடம எனற ய�தர� உத�ரவ�ட�ல�ப த��� 
த�ச�கநக�ணத� இரந��ள. அவள த�சச�ன அட���ம�க ஒர தச�கமம �வ�பபம இரநதநக�ணத� 
இரந�த. 

ர�த��ர�ய�னதம எனலனத ��ணலணய�ல �டககச நச�ல��வ�டட, அவலள உளதள �டகக ஏற��ட 
நசய��ரகள. எனககம ��ணலண ��ன தவணடம எனற ���ம�கச நச�ல��வ�டட, அவளம வநத 
��ண லணய�ன மற தக�டய�ல �டத தகநக�ண��ள. எனத ஆசசரயம கடகநக�ணத� த��னத. 

அத வளர ��ல-க க��ம. ���வ�ன ஒள� ��ணலணலய நவள�ச சப�டத��ய�ரகக... அனற மழவதம 
அவள த�சலசக தகடட, அவள �ற-� எனகக வந��ரந� சநத�கதல� அவள��ம தகடத�ன... ‘‘ஏஙக, 
எப� வம ஒர தச�கதத���தவ த�ச-Eஙகதள... எல�ப த�ச�ன�லம வ�ரக��ய�தவ மடகக�-Eஙகதள... 
எனன ��ஙக ��ரசலன உஙகளகக? �டசச�ரககEஙக, அழக� இரககEஙக, க�ச �ணததககம 
�ஞசம�ல��� ம���ர� ந�ர�யத. அபப-ம எனனஙக?’’ 

அவள அலம��ய�க இரந��ள. சறற அ��கப�டய�ன அலம��. ‘‘என தன�� ��ரசலனய�? ம... 
�ன�லம��ன எனதன�� ��ரசலன. �ன�லமனன� �ன�ய� இரகக�-த க�ல�ய�த. எனலனப பர�ஞசகக 
ஒரத�ரக� இல��� �ன�லம. என கவல�லயத ல�ர�யம� நச�ல-தகக ஒரத�ரக� க�ல�ய�தஙக�- 
�ன�லம.’’ 



‘‘ஃபநரணடஸ இல��ய�?’’ 

‘‘பச... இரகக�ஙக, �ல�வ��னன நச�லதவன. எந� உணரசச�யம இல��ம ��க�ரக�ட� க�டட, 
இல��டட ம�த��லர த��டடகக அப�டனன ���ல வரம. அவலள ��ன எப�ட ஃபநரணடனன 
��லனகக�-த? எனகக ம�த��லர �ரணம. என �ல�லயத ��வ�க நக�டதத சர�ய�ய�டமன 
நச�ல�ணம. அப�ட ��ஜம�ன அககல-தய��, எ��ர��ரபப இல ��� த�சதத��� ஓர ஆதம�லவ 
��ன இப� வலரககம சந��ககல�ப��!’’ 

��ன அவலளதய ��ரதத�ன. 

‘‘எனகக ரமதமடஸ உணட. ஃபநரணடஸ க�ல�ய�த. க����க க�-�� நச�ல- �சஙக உணட. அன�� 
அககல-ய� வ�ச�ர�கக எவனம க�ல� ய�த. அமம� இரகக�ஙக, ��ர�யம க�ல�ய�த. மனசஙக தம� 
நவறபப வநத��ன அப�ப� க�டடகக ஓ�த-ன. சர�, ஐ ஃ�Eல �யரட. கட ல�ட!’’ எனற �டத�வள 
சறற த�ரத��ல தஙக� வ�ட��ள. 

எனககத தள�யம உ-கக ம�லல�. கணலண மடன�ல, அவள மகமம த�சசம தகடடகநக�ணத� 
இரந�த. அ��க�ல� இரணட மண மண�வ�கக�ல ஏத�� சத�ம தகட�த. ��ம�ரநத ��ரத த�ன... 
ம�னன �டஙக�கநக�ணட இரந��ள. �ன� வ�ழநதநக�ணட இரந�த. அல�த ��ஙக மடய�� வள 
த��ன- அனத�ல. ��ன எழநத அரதக த��தனன. த�ச� கக கப��டடப ��ரதத�ன. ��-க எனத 
ஜமக க�ளம, த��ரலவ எல��வறல-யம அவளககப த��ரத��வ�டத�ன. 
சரடடகநக�ணட�டததவ�ட��ள. 

நக�ஞச த�ரம கழ�தத��ன எனககக கள�ர உல-த�த. அநத�ரம எனன �ணணவந�னத- 
பர�யவ�லல�. ஓரம�க மழஙக�ல கடடகநக�ணட �டஙக�ய�ட அமரந��ரந�வன, எப�டதய� தஙக�ப 
த��தனன. 

க�ல�ய�ல வ�ழ�த�த��த, ம�னன ஒர ஓரம�க அமரநத க��� கடததக நக�ணட இரந��ள. 
ந�ர�ய�னக க�ரர மலனவ� எனகக �ணணEரம க���யம நக�டத�த. க���ய�ன எ��தர த��ய 
அமரநத�ன. 

‘‘�ல��த தஙக�னEங கள�?’’ 

‘‘ம!’’ என-வள சறறப ந��றதத, ‘‘த�ஙகஸ’’ என-�ள. 

‘‘எதகக?’’ 

‘‘எனககப த��ரத�� வ�ட�தகக!’’ 

‘‘அ�! இத� எனனஙக இரகக?’’ எனத-ன. அவள த�ச�மல இரந��ள. ��-க வEடட னள த��ய 
வ�ட ��ள. ந�ரம ஆச சரயம�க அனற அவள அ��கம த�சதவ இலல�. ‘உம’நமனத- இரந ��ள. 
ஒர ��வல� எடததகநக�ணட த��ய ��ணலணய�ல ச�யநத �டககத தவஙக�வ�ட��ள. மகத��ல ஒர 
இறககம. 

��ன எதவம பர�ய��வன�க அமரந��ரநத�ன. இனற ��ன ��ரப �த தவற ம�னன எனற 
ந�ள�வ�கத ந�ர�ந�த. த�றற மழககப த�ச�கநக�ணட இரந�வள, இனற மவன வ�ர�ம த��� 
உடக�ரந ��ரந��ள. ��ன இரண ந��ர மல- ஏத�� தகட�த��த நவறமதன �ல�யலசதத 
த�சலச கட �ணண�ன�ள. ம��ய ம�னத. ம�ல மல-ய�க அவளத நசலத��ன ஒ��த�த. எடத��ள. 

‘‘நயஸ... நயஸ... ம...’’ என-வள ��ஙகள �ஙக�ய�ரந� ஊர த�லரச நச�னன�ள. 

‘‘ய�ரஙக த��ன�?’’ எனத-ன. 



‘‘எனககக க�ர வரத. அத�கம� நக�ஞச த�ரதத� க�ளம��டதவன!’’ என-�ள. எனககள எததவ� 
��ளந�த. ஒர ந�ரம ����ளம�கப �ளளம த��ன-�யத. வ�ய உ�ரந�த. 

‘‘எனனஙக அதககளதள...’’ 

அவள எனலன வ�த���ம�கப ��ரத��ள. ‘‘பர�யல�... தவ- எனன �ணணணமக�-Eஙக?’’ 

எனன��ம ���ல இலல�. தய�ச�த த�ன. ‘‘எந� ஊரககப த��-Eஙக. ��னம வரடடம�?’’ 

‘‘எனன மட ��ள ம���ர� த�ச-Eஙக... �Eஙக நசனலனகக�ல� த��கணம?’’ 

அந�க கர��ன உற�� எனலன அசசறத��யத. க�ர வந�தம, ம�னன எலத��ர� �மம நச�ல��க 
நக�ண��ள. கல�ச�ய�க எனன��மம வந��ள. 

‘‘��ன க�ளம�த-ன.’’ 

‘‘சர�ஙக’’ எனத-ன. என கணகள ஏதன� க�ஙக�வ�ட�ன. ஆன�ல, அவள கணகள ச�னமற-�ரந�ன. 

அவள சறற தய�ச�தத ��னனர, ‘‘த�ஙகஸ’’ என -�ள. ��ன த�ச���ரநத�ன. 

‘‘எனன எதவதம த�சம�ட த�ஙக�-Eஙக?’’ என-�ள. 

��ன நமதவ�கச நச�னதனன, ‘‘உஙக �ல�மட ம���ர���ஙக �Eஙகளம! நர�ம�ச ச�ககல. பர�ஞ 
சககதவ மடயல�!’’ சறற ��றத�� தனன... ‘‘இரந��லம உஙக கந�ல நர�ம� அழகஙக. நர�ம� 
அழக.’’ 

ம�னன எனலனப ��ரத��ள. அந� ஒர வ���ட அவள எனலனப ��ரத� ��ரலவ தவறவ��ம�னத. 
அ��ல ��ல-ய தச��கள இரந�ன. ப��ர�ன, அழக�ன ஒர ��ரலவ. 

‘‘எனகக உஙக அடரஸ தவணம’’ என-�ள. நசனலனய�ல ��ன �ஙகப த��க�- �ண�ன�ன ரம 
அடரஸ நக�டதத�ன. அவளத அடரதஸ�, த��ன �ம�தர� தகடகம தண�சசல எனகக வர வ�லல�. 

ம�னன க�ர�ல ஏ-� ன�ள. க�ர க�ளம��வ�ட�த. 

அன-���ரநத என ஒவநவ�ர கணமம ம�னனவ�ன ��லனவ�ல கழ�ந�த. ��ன நசனலன நசனற �தத 
��டகள கழ�தத ஒர கட�ம வந�த. 

‘சக��, ��ன ச�கக��ன வள அல�த சய��ம�ககவள எனற �Eஙகள ��லனப�Eரகள. அத ��ய�ய 
மமக�. ஆன�ல, ��ன அப�ட ��நதநக�ண��றக ஒர க�ரணம இரக க�-த. 

�மபவEரகதள� இல ல�தய�, உஙகலள எனகக ம�கவம ��டததப த��ய வ�ட�த. க�ரணம 
ந�ர�யவ�லல�. உஙகளககம எனககம ��ல-ய ஏற-த ��ழவகள. இரந��லம அனற உஙகள��ம த�சப 
த�ச, ஏத�� ஒரவ�� அந��தய�னயதல� உணரநத�ன. எனகக �Eஙகள த��ரத��வ�டலகய�ல ��ன 
வ�ழ�ததகநக�ணட��ன இரந த�ன. 

உஙகலள ��னம ��சசயம ����தத இரபத�நனனற ந�ர�யம. தமற நக�ணட எந�க கனவகலளயம 
வளரததகநக�ளள தவண��ம எனற��ன எர�சச லடடம வ��ம�க அப�ட ��நத நக�ணத�ன. 
�Eஙகள பண�டடப த��னல� உஙகள மகம நச�ன னத. ஸ�ர�! 

�மத �றநசய ��ன சந��பப தவற எந�வ��த��லம �Eடச�யல�ய வ�யபப இலல�. ஏநனன -�ல, 
என அமம� வ�ன �றத��ல�ய கணவர(?) ஆஸ��தர�� ய�வ�ன ஒர மகக�யப ��ரமகர. ஒர ம��த��ல 
��ன ஆஸ��தர��ய� ��ரம��ய�க தவணடம. அஙக என �ல� வ��� எப�ட ��ரணயம ஆகநமனற 



ந�ர�ய�த. உஙகலளவ�டட ��ன உ�தன வ��க�ய�றக அதவம ஒர க�ரணம. 

�Eஙகள அப��வ�. �ல�வர. வ�ழவ�ல சநத��ஷஙகள உஙகலள எ��ரநக�ள ளடடம. மற�டயம... ஸ�ர�! 
- ம�னன’. 

கட�தல�யம கவலரயம நற மல-ய�வத �டததம பரடடயம இரபத�ன. அ��ல ம�னனவ�ன மகவர� 
இலல�. த��ன �ம�ர இலல�. என த�வல� ம�னன... ம�னனல ம���ர� வநத த��யவ�ட��ள. என 
கணகள�ல��ன மலழ ��ரந�ரம�க!

உளதள நவள�தய: கடடலரத ந���ர - ��ஸகர சக�� - ���நமனனம �ல��ள

வ��ரம வந���னப ஏற�ட� ம�ல ����டககதல� ��ன உணரவ�லல�. அத எண�த�� எட��ம வர�ம. 
�ண�ன ஒரவன�ன அக�� மரணத��ன�ல ஏற�ட� தயரத��ல �ண�ரகளலனவரம அஙகம�ஙகம ஓடக 
நக�ணடரந� ஒர �ரணத��ல பம� ஆட இரகக�-த. அடத� ��ள த�ப�லரப ��ரத� த��த��ன 
வ��ரம ந�ர�ந�த. எவவ�� மகக�யததவமம அற- ஒர ச���ரணச நசய�� அத. ஊர டககல�ய�ல 
வயச�ள�கள�ன தசரநத அ�லனப த�ப�ர�ல �டதத�ன. கம�ம அரதக ட வE�ர�ல �யணம நசய� 
ஒரவர ‘த��னஸ' இழநத தர�டடன ஓரததககப த��யவ�டட... ‘அ���... �ல� சற-ல!' எனற 
வரந��ன�ர�ம. மறந-�ர வEடடல �மளர ஒனற கEதழ வ�ழந���ம. அவவளவ��ன சம�சச�ரம. 
த�ப�லரப ��ரத� வயச�ள� ஒரத�ர... பம� ஆடய வ�ன�ட ��ன எஙக�ரநத��ம எனற தய�ச�ததப 
��ரதத வ�டட... சறற ச�ர�த��ர. “ஆமப��... இந� �யததகக என வEட� �கரதத தம� ம�ம�னன 
சத�ம... இந� க�கக�ககளல�க(!) சமம� இரகக�� அப�டனன சத�ம த��டத�ன... ஒர தவலள 
இ��ய�ரககதம�!'' என-�ர.

மறந-�ர வயச�ள� நவக அ�டச�யம�க ‘��� அ��ரசச�' �ற-� வ�ளகக�ன�ர... “அத தவ- 
ஒணணம�ல�ப��... பம�த��ய அமபடட சனதல�யம ந��றலமய� க��ம பர�வம சமகக-�... 
எப�ய�வத வ��ககம�லல�. அப�... லகலய ம�ததவ�... அந� ம�தத- ஒர ��ம�சந��ன இப�ட ஆடத...'' 
என-�ர.

எனன ஒர வ�ய�கக�ய�னம!... எனகக த��ள�ல பம� ��ஙகம நஹரக��ஸ ��லனவ வந�த. 
(லசகக�ளகள�ன பணண�யத��ல அந� க�தரககக க�வலள ய�வரம ��ரத��ரகக�த-�ம).

வயச�ள�கள இவவ�ற நச�ல�� வ�டட அடத� ந��டய�த�தய த�ப�லரப பரடட அடத� நசய��ககப 
த��யவ�ட�னர.

ஒர தள�யம... மனகக�த�சதம�, சஞச�தம�... ஒரவரககம ஏற��வ�லல�.

அ�ன��னப நசய��த��ளகள�ல எபத����வத அஙகஙதக... பம�த�வ� லகம�ற-�க நக�ளக�- நசய��கள 
ந�ன�டவதணட. அவள லகம�றறக�- தவகத��ல தச�ஙகள ��கழவல�யம நசய��த��ளகள 
ந�ர�வ�த�ன... ��டடர சம�வத��ன த��த ச�� பலகப��ஙகளம நவள�ய�ய�ன. ஆன�லம... அலவ 
எதவம மன��ன �த��ர உணரலவ ந�ரடயத இலல�. ந��தவ�கதவ ��லனவ ந�ர�ந�, க�ந� 
க��ஙகள�ல... �ன� ��ரகக ஏற�டக�- ச���ரண �யஙகலளயம, அசசதல�யம �வ�ரதத... தவற 
எவவ��ம�ன அசசதல�யம எ��ரநக�ளள த�ரந���லல�.

கஜர�த��ல ��ந� அந�ப த�ரழ�வ�ன சமயத��ல லச��பத�டல� �ஸ ��ல�யத��ல ��ன-�ரநத�ன. 
நசனலன சகஜம�கதவ இரந�த. வEடடகக வந�த��த ம��யம டவ�ய�ல எழததககள ஓடன. 500 த�ர 
��� என-த நசய��. அடத�டதத ஓடய நசய��கள�ல எணண�கலக உயரநத நக�ணத� த��ய... 
உசசதல�த ந��டட ��ன-த. ட.வ�லய கனத� இ�யதத�ன �ம�ழகதம ��ரததக நக�ணடரந��ரகக 
தவணடம. ம�ல� நவள�தய நசன-த��த நசனலன வலர அந� அ��ரவகள எடடய தச��லய 
வ��ழன� �ஸ ஸ��ணடல டலரவரகளம கண�க�ரகளம ம�ல� நசய��த��ள�ன வ�வ���ததக 
நக�ணடரந�னர. அவரகள கர��ல ஒரவ�� அசசதல� உணரநத�ன. அடத�டத� ட.வ�. நசய��கள�ல 
வ�ர�ந� அந�ப த�ரழ�வ ஜனஙகள�ன மன��ல அசசத��ன ச�னஙகலள மழலமய�க ��ரப��யத எனற 
த��னறக�-த. அந� அ��ரவகள �மத மழ உகக�ரதத�ன ஒர��ள நவள�ப�ட�ல�ப ��ரத� 



த��த��ன ஒடடநம�த� ‘சமக �E��' என-�ல எனனநவனற உணரநத�ன.

அடகக ம�டக கடய�ரப��ல உளள வEடடல �னனந�ன�தய அமரந��ரந�த��த ��ன�ரந� ��றக��� 
ஒர வ�ன�ட ஆடயத. அ�னல�ய க�ல சர�ய�லல� என எணண� வ�டட சடல� �ணண�ம��ரநத�ன. 
எனத க�லகளம க� தசர�ன மEத��ன இரந�ன. ம�கசச�-�ய இல�நவள�ககப ��ன மற�டயம தசர 
ஆ� ‘இத எனனதம� தவ-' எனற த��ன-�யத. நவள�தய கசசல தகட�த. ‘சட’ந�னற எழநத 
க�லவத ��-நத�ன. தமல ம�டய�ல இரககம அலனவரம ��ட�ம�க கEழ�-ஙக� ஓடனர. கழநல�கள 
கதக�தத�ன ச�ர�த��டதய ஓ� ந�ணகள “ஆடத... பம� ஆடத'' எனற நச�ல��ய�டதய �யநத 
ஓ�, ��னம க�லவ ��ட�தத�ன அப�டதய ச�த�� வ�டட கEதழ வ�லரநத�ன. அலனவரம வEடல� 
ஒடடய லம��னத��ல ��னத-�ம. அபத��த எ�றநகனற ந�ர�ய�மல ��ஙகள அலனவரம அ�த�ம�க 
வ�னதல� அணண�நத ��ரதத��ம. இனறவலர அத ஏநனனற வ�ளஙகவ�லல�.

அ��ல ஏத�� மன�� மன வ�ச�த��ரம இரப���கத த��னறக�-த. எலல�யற- ��ர�ஞசப 
ந�ரநவள�ய�ல க�ககப த��க�த-�ம எனக�- எணணம அடமன��ல த��ன-�யத�� எனனதவ�? ஒதர 
கழப�ம. ஆள�ளகக ஏத�த�� த�ச�ன�ரகள. எலத��ர மகத��லம �யம. அவரவரகள �ஙகளத 
கரததகலள �� உ�ர அடத�வரகள��ம நச�ல�� �E��லய அ��கப�டத��க நக�ணடரந��ரகள. ஒரவர 
த����ஸ ஸத�ஷனகக த��ன �ணண��ம எனற நச�னன�ர... ஆன�ல ‘ல�க'க�ல அபத��த��ன 
வநத தசரந� மறந-�ரவர... ��.�கர, தக��ம��ககம கல�கள�ல உளதள�நரல��ம ந�ரவ�ல வநத 
��ற���கவம, ந�ரநவஙகம மககள நவளளம எனறம, த����ஸக�ரரகளம �மலமப த���தவ �யநத 
த��ய ச�ல�ய�ல ��னற நக�ணட��ன இரகக�ன-னர எனறம நச�னன�ர... எனகக அடத� 
��வடகலக �ற-� கழப�ம�க இரந�த. சறத- ல�ர�யதத�ன ம�டகக ஏ-� ம�ல �ளத��ல இரககம 
எனத வEடல� அல�நத�ன. வ�ளகககலள அலணததவ�டட படல�ப படட வ�டட மற�டயம கEதழ 
வநத ஜனஙகள�ன வநத ��னற நக�ணத�ன.

ஜனத��ரள�ன �E�� கல-யவ�லல�... எ�றநகடத��லம நசய��த��ளகலள �மபக�- ஒர ��ர எனன��ம 
�த��ர�லக ஆ��ஸVகக த��ன த��டட ‘மற�டயம இத வரம�?' எனற வ�ச�ர�ககச நச�னன�ர. 
எனகக அந� ��ட�த��லம ச�ர�பப��ன வந�த... கழப�த��த�தய ந��ழத �கரநத நக�ணடரகக 
எனத ந��றலம கல-நத நக�ணத� வந�த. கட ��றகம அலனவரம கல-ந�த இனனம �தத 
��டகள�வத இல�ப �ற-�ப த�ச�த �Eர��, �யஙக�ந� ஆரவதத�ன, அலனவரம அ-�ந� 
�கவலகலளதய ப����கப த�சக�- ம���ர�ய�ன ��வலனய�ன த�ச�க நக�ணத� இரந�னர. �E��லய 
ஊ��ப ந�ரககக�- வ��ம�கதவ அஙக�ரநத��ர�ன த�சச இரந�த. எனகக தமறநக�ணடம இஙதகதய 
இரந��ல, இவரகள க�டடம பசச�ணட இரகக�ன- மன உற��லயயம கல�தத வ�டம எனற 
த��ன- அஙக�ரநத எஙக�வத �ப��ததச நசனறவ�� தவணடம என- �Eரம�னததகக வநத�ன... 
வEடடககப த��ய லக��, டத ��ரஷ எடததக நக�ணட �ண�ர ஒரவர�ன வEடடககக க�ளம��தனன.

நவள�ய�ல ந�ரககள�ல ��ல�லம இனனம �Eவ�ரம�ய இரந�த... நசனலன ஏத�� ஒர க�வர பம� 
த��ல ��ட�ம சழந� மன��ரகள�ல ��ல-ந��ரந�த. ந�ரவ�ல எஙக ��ரத��லம ஜனஙகள வ�லரநத 
நக�ணடரந�னர. ��ர கடம�ம, கடம�ம�க ஆடத��வ�ல ஏ-� நச�ந� ஊரககத �ப��ச நசலக�- 
உதத�சதத�ன வ�லரவல�ப ��ரகக மடந�த. ஆடத��கக�ரரகள நவக �ர�ரபப�ன இரந�னர. ��ன 
ஒர ஆடத��லவ அணக�யதம, “எஙக ச�ர எகதம�ர�? ஏரத��ரட��?'' எனற தகட��ர. அவர 
மகத��ல தக�� இலல�... ‘இலல� வ��ழன�' என-தம சறத- வ�யபப�ன “ஊரககப த��க��ய�?'' 
எனற தகடடவ�டட நக�ணட த��ய வ�ட��ர. �தத ர��ய அ��கம தகட��ர.

“எனனஙக �தத ர��ய ஜ�ஸ��ய� தககக-Eஙக?''

“எனன ச�ர... எவவளவ ‘ர�ஸக'க�(!) வணட ஓடடனகEத-�ம... கட ச�ர!''

“அந�ப�டஙக!''

“ஸ�ர... பகம�ம ச�ர... ��லளகக இரப�தம� இல��தய�... கணககப ��கக�-�தய.'' ��ரளயதம வந��லம 
ஆடத�� டலரவரகலள ஒனறம ஆட� மடய�த எனற த��ன-�யத. �ண�ர வEடடகக ��நத�ன. 
இ�ன�ல�தய ட.வ�ய�ல ‘நசனலனய�ல ��டர ����டககம' எனற நசய�� ஓ�... ஊர�ல இரககம எனத 
அமம�வ�ன கற�லன வளஙகள க-�தத அ-�ந�வன����ல... அரக���ரந� எஸ.ட.ட பததகக ஓடதனன, 



��ன மழச�க இரககம வ��ரதல� ந�ர�வ�கக தவணட. ந���த��ன பத��ல வர��ற க�ண�� 
கட�ம... ஆன�ல எந� ஊரககம ல�ன க�ல�ககவ�லல�. ந���த��ன ல�னகலள �டசககணகக�ன 
த�ரகள ஏக க��த��ல மறறலக இட���ல அலவ ந�ரககடய�ல ச�கக�த �வ�த�ன. “எல��ம ஜ�ம 
ஆய�டசஙக'' என-�ர பதக�ரர. அவர கணண�ல இத�லன வ�டகலகய�ளரகள ��ரணடம ல�ன 
க�ல�கக����ல ல�ச� வச��க�� கவல�.

சறற த�ர த��ர�ட�ததககப ��ன அ��ரஷ�வசம�க ல�ன க�ல�தத ஊரககப த�ச�வ�டட... �ண�ன 
அல-ககப த��தனன. அஙக ஒதர ஜ���. உல��சம�ன மன��ல� நக�ண� �ண�ரகள�ன 
கட�ண�ய�ல அசசம கல-நத இயலப ��ல� ��ரம�... ச�ர�ததப த�ச�ய�டதய ட.வ�. ��ரதத��ம. 
நசனலன மககள�ன �E��லய த�டல� வ�ர�ய�கக க�ண��த�னர. ஏற�ட� ����டககம சம�ர�ன 
அளவ���னத எனற ��பணரகள வ�ளகக�னர. நசனலனய�ல ���ப�க�� ��தக�ப��னத 
கவல�ப���மல ��மம��ய�கத தஙக��ம எனற உத�ரவ��ம �ந�னர. ஒர வழ�ய�க ��ஙகள 
அரடல�யடதத ஓயநத ர�த�� இரணட மண� வ�கக�ல��ன தஙக�தன�ம.

க�ல�ய�ல எனத வEட ��ரம�� வழககம�க உடக�ரநத எழ��க நக�ணடரநத�ன. ம��ய தவலள... 
மEணடம நவள�தய �ர�ரபபச சத�ஙகள இ-ஙக� வநத�ன... த�ச�க மலழ த-� அபத��த��ன 
மடந��ரந�த. வ�னத��ல தமக மட�ம. �ககதத பள�கக�ல ச�� ந�ணகள �ர�ரபப�ன இரப�ல�ப 
��ரகக மடந�த.

“எனனஙக வ�ஷயம?''

“மற�டயம ஒர மண�கக பகம�ம வரபத��க��ம. அ��ன'' எனற நச�ல��ய அந�ப ந�ண �னத 
வEடட��ரநத எடததக நக�ணட வநத ��தக�பப�ன லவத� ந��ரள எத ந�ர�யம�? ட.வ�!

அ�லன ��ய வ�ர�தத க�ரவணடடல லவதத... தமத� �����Eன த�ப�ர�ல மட... அ�றக தமல த��ரலவ 
நக�ணட கவனம�கப த��ரத��ன�ரகள அந� அமம�... “எனநனனனதம� ��ககத� க�வதள'' அவரகள 
மகத��ல �E��ய�ன கழப�ம.

“ய�ரம� நச�னனத ஒர மண�கக ����டககம வரப த��கதனன?''

“எல��ரம த�ச�கக�-�ஙக! ட.வ�ய�� தவ- நச�னன�ன�ம... ஒர மண�கக வரம�ம!''

(ட.வ�ய�ல ����டககதல�த ந���ரநத ஏற��ககடய... ச�-�ய அ��ரவகள. அலவ ஒரதவலள 
ஏற��ககடம... ஆன�ல அலவ ஆ�தத வ�லளவ�கக இய��� அளவ�ல ச�-�ய��க இரககம. நச�ல�ப 
த��ன�ல ��ம அல� உணரக க� மடய�த... அவவ�� அ��ரவகள... அடத� ச�� ��னஙகள�த��... அல�த 
ம��ஙகள�த��, வர�ஙகள�த�� ஏற����ம... அத க-�தத �யப��த த�லவய�லல� எனற ஒர 
��பணர நச�ல�ப த��க அந�த �கவல நவக தம�சம�ன வ��த��ல ��ர�நத அசசறததம வ�ந��ய�கப 
�ரவ� வ�ட�த)

“அப�டநயல��ம வர�தஙக... ����டககம மன கடட இத�லன மண�கக வரமன எல��ம நச�ல� 
மடய�தனன ந�ள�வ� ட.வ�.ய�� நச�னன�ஙகதள.''

“இல�Eஙக... வரம�ம'' என-�ர அந�ப ந�ண உற��ய�க. ��னப ந�ரமசச�ன �னத ட.வ�லயப 
��ரத��ட ��ர�ரத�லனய�க நச�னன�ர. “க�வதள... மலழ வர�ம இரககணம'' ��ன மனதககள 
ஆசசரயப�டத�ன. இந�னன வ�தன��ம�ன ��ர�ரத�லன!... ��ய�யம�க இந�மம�, ����டககம 
வரகக��த எனற ��தன க�வள��ம தகடக தவணடம!!

கழநல�லயப ��ரப�த த��ன-ந��ர ஆதரதத�ன ட.வ�லயப ��ரத� அந�மம�லவப ��ரகலகய�ல 
எனகக எஙகள ஊர வயச�ள�கள ��லனவகக வந�னர.

எவவளவ எள�ய சம���னம அவரகளல�யத. அன�வச�ய �E��லய ஊடடக�- அலரகல- �கவல 
அ-�வகள�ல ��ரப�ப���� ��கக�யவ�னகள அவரகள. அவரகள மட��ளகள�ன நச�ரககத��ல 
இரப���க கறத-�ரகள நச�ல���ம ��ன. ஆன�ல �டத� பத��ச���கள அனற ஆடத��வ�லம, 



�ஸஸ�லம ஏ-� ஓடய ஓட�தல� வ�� அத �ரவ�ய�லல� எனத- த��னறக�-த.

அந�ப ந�ண அனற ம�ல� வலர ட.வ�ககப ��தக�ப��க லம��னத��த�தய இரப�ல�ப ��ரகக 
மடந�த. த��ரத�ப�டடக க��ந� ட.வ�... அசசறததம ஒர அசரககழநல� எனற எனககத த��ன-�யத.

- ��ஸகர சக�� (baskarsakthi@yahoo.co.in) 

உளதள நவள�தய: கடடலரத ந���ர - ��ஸகர சக�� - ஓண�னகளம ர�ம �க�ரகளம

�டபப, வ�லளய�டட �வ�ர ச�ற வய��ல தவடல�யம ஒர ந��ழதத��கக�க இரந�த. ‘தவடல�” 
என�த சறத- ந��ரந��� வ�ரதல���ன. ஏநனன�ல ‘தவடல�' எனம நச�ல ந�ர�யவரகளகக�னத. 
அவரகள ‘ஏரகன' எனக�- தப��கக�லயக நக�ணட க�டடப ப-�, ச�டடக கரவ� த��ன-வறல- 
சடட தவடல�ய�டவ�ரகள. ஊலரநய�டடய மல�யடவ�ரத��ல க�டடப �ன-�கள �ய�ரகலள 
அழ�கக களம�-ஙகம க��ஙகள�ல, ‘வ�ல-ப��ன இளந��ர�களம, அன�வஸ� வதய���கரகளம' கடடச 
தசரநத �ன-� தவடல�ககப த��வ�ரகள. இலர வEழத�ப�ட�தம க-�லயப �க�ரநத ஊர�ன �� 
வEடகள�ல ஏக க��த��ல �ன-� ��னற �ச�ய�றவ�ரகள. நக�ன- ��வம அனத- த��கம.

இத �வ�ர ஒர தக�ஷட அவவபத��த �வரணம� இரவகள�ல மயல தவடல�கக எனற தவல 
கமபகளம, தவடல� ��யகளம�கச நசலவ�ரகள. தவடல�ககப த��வந�ன�த வEரத��ன ச�னனம�கத 
ந�ர�ந�த. ஒனல- உரவ�ககலகய�ல ஏற�டவத ��ல-வ என�ல, ஒனல- அழ�ப���ல வ�லளவத 
ஆணவம. எனன�ல இதவம மடயநமனக�- ��ம�ர.

தவடல� மடதத மயலகள�தன�, ஏத�னம ஒர இல-சச�ய�தன� வEடடகக வநத... “இல� கழமப 
வசசர, நக�ஞசதல� வறததடட, மE��லய உபபக கண�ம த��டட லவ'' எனற நச�லவ�ரகள. 
கழமபம, வறவலம அனல-ய த�லவகக. உபபக கண�ம ந�டஙக��த த�லவகக. இல-சச�ய�ல உபபத 
��வ� சணல கய�ற-�ல தக�ரதத க�ய வ�டட வ�டவ�ரகள. (உபபக கண�ம த��டவத என�த 
இல-சச�லயப ��ப�டததம க�ர�மதத ந��ழ�லநட�ம) அப�ட இல-சச�லயக நக�ணட வநத 
ந�ரம��தத�ன �ரக�ன-த��த ம�னனக�- கணகள�ல கறக�� மன��ன ந�ன�ட��ன.

இவவ�-�ன ந�ர�யவரகள�ன தவடல�ய�ல த�ரடய�ன ��ன உணட. அத, இலணகக உணவ 
நக�ணரநத �ந� ஆ�� மன��ன�ன எஞச� ��ன- ந�ரம��ம... உ�னடப ��லன வய�ற அன�வ�கக... 
‘நக�னன�ப ��வம ��னன�ப த��சச' எனம �ழநம�ழ�ய�ன வ�ய���க கற- உணரலவப த��கக�க 
நக�ளவ�ரகள.

ஆன�ல... ச�ற வய��ல எஙகள�ன ந��ழதத��கக�ன தவடல�? ... வ�டமல- ��டகள�ல ந��ழத 
த��ககநவன �யலகள ஒனற தசரதவ�ம. வ�லளய�டட, �Eசசல த��ன- ��வற-�ன �டவ�ல... 
தவடல�யம ஒனற. ‘ஒண�ன தவடல�.’

தவடல�கநகன ஒனற தசரந�தம இ�றக�ன ��ட�ஙகள தவஙகம. ஆய�தல� ம���ல 
த�ரநந�டபத��ம. தவடல�கக�ன ஆய�ஙகலள இலரகதள �Eரம�ன�கக�ன-ன. எஙகள ஆய�ஙகள�ல 
தச�ளத �டல�கதள ��ர��னம�னலவ. தச�ளத �டல�கள�ன மலனய�ல கரதவ� மள நச�ரகப�டம. 
அ�ன வ�ய���க ஒர தலள கறககவ�கக�க உரவ�ககப�டம. அ�ன ��னனர க�ளம�� ம�டகலளத 
த�டப த��தவ�ம ���ஙகடடய ம�டகள மர��ழ��ல தஙக�க நக�ணடரககம. அவற-�ன வ�ல 
தர�மதல� ல�ர�யம�ன ச��ர ��டஙக� தசகப��ரகள.

ஐந��ற தர�மஙகள தசரந�தம அலவ ந��ல�ய�ல லவதத ��ர�ககப�டம. ��ர�ககப�டட த�லவய�ன 
�டமனகக வந�தம அ�லன ஒர வலளயம�க, சரகக�க ம�றறதவ�ம. அ�றக "உரவ�ஞசரகக' எனற 
ந�யர.

"உரவ�ஞசரகக' தச�ளத �டல�ய�ன மலனய�ல இலணககப�டம. இபத��த தவடல�கக�ன ஆய�ம 
�ய�ர. �றத��த இ�லன மEன ��டககம தணடத��ட ஒப�����ம. தணட��ல மள, தச�ளத 
�டல�ய�ல "உரவ�ஞசரகக' எனம கணண�.



அடத���க ஒழ�ககப�� தவணடயலவகள இரககம இ�ஙகள �ற-�ய அ�சல. ஓண�னகள எந�ப 
��ரத�சத��ல அ��கம எனக�- ஆத��சலன தவஙகம. அலவ அ��கம�ய�ரககம கரடடப �க��ககச 
நசலதவ�ம. �ததப த�ர நசனத-�ம�ன�ல இரணட மனற அண�கள�கப ��ர�நத தவடல�லயத 
தவஙகதவ�ம. ��ர�நத நசலவ��ன ம�ம, அ��க தவடல� ச�த��யம. ஆன�லம எஙகள இல�தய 
ஒரஙக�லணபபம இரககம. எஙகள கட�த �ல�வனத ஆத��சலனப�டதய ��ஙகள இயஙகதவ�ம.

ஓண�னகள ஜ�கக�ரல�யற- ��ர�ண�கள. அலவ தவ��தய�ரஙகள�ல இ�றநகனத- க�த��ரப�த த��ல 
அலசவறற இரககம. அலவ �ப� மயலவத சறற அபரவதம... ச��த��ல ம�டடக நக�ளக�ன- 
ஜEவனகள�கதவ இயல��ல அலவ இரநத வநத இரகக�ன-ன. நவ-� நக�ண� மன��ரகள��ம ம�டடக 
நக�ளவல�த �வ�ர அவற-�ல தவற எனன நசயய இயலம?

ஆய�ஙகள�ல எஙகளத ‘கணண�' ந�ர�ய ஓன�னகளகக�னத... ஆன�ல தவடல�ககச நசலலகய�ல 
அல� மடடம ��ஙகள நக�ணட நசலவ��லல�. ம�ன�வ�ர�க க�டகள, கரடடகக�டகள�ல கறகலளப 
ந��றகக� தவ��தய�ரம கவ�த��ரப��ரகள. அந�க கறகலள எடதத சடல�ப ல�ககள ��ண�ததக 
நக�ளதவ�ம. இந�க கறகள எ�றநகன�ல ச�-�ய ஓண�னகலள தவடல�ய��. ஓண�லன ��ஙகள 
‘ஓண�ன' எனம அவற-�ன சர�ய�ன ந�யலரச நச�ல�� மர�ய�ல�ய�க அலழப�த இலல�. அவறல- 
‘கரட��ணட' எனம நக�சலசய�ன ந�யர நக�ணத� அலழதத��ம.

எலவ மEத ��கக�ல, அலவ வச�ககம இ�ஙகள எலவ எலவ என�ல� எல��ம ��ட�ம�டட 
த�லவய�ன ஆய�ஙகலள தசகர�த�தம எஙகளத தவடல� தவஙகம. ச�-�ய கரட��ணடகலள 
கறகலளக நக�ணட சழநத ��னற வEச�க நக�லதவ�ம. அலவ ச��-� ஓடம. ஆன�ல த�ரத��ய�கத 
��ட�ம�டட சழநத வ�ரடடம எஙகள ��கக�ல� அவற-�ல சம�ள�கக மடய�த. ச��-� வEழநத ச�கம.

இ-ந� கரட��ணடகலள, கம���ல ச�-�யவரகள�ன ல�யனகள வ�ல�ப ��டதத தகக�ச நசனற 
ஓ�த��ல த��டவ�ரகள. ச�-�ய நவணல�கக�யகள�ன �Eளத��ல உ�லகள ச�றச�� இ�ஙகள�ல 
ச�ல�நத அலவ க��ககம. இவவ��ம�ன, தவடல� மடந�தம... அடததத தவஙகவத ந�ர�ய 
ஓண�னகளகக�ன தவடல�. சறத- �ரமன�ன, சமயஙகள�ல, ச�-�த ��- தவற��டகலளயம 
வ�தன��ம�ன த��ற-ஙகலளயம உல�ய ஓண�னகள ந�ன�டம. ��ரத�வ�தன அவறல- 
தவடல�ய��ச நச�லலம மஞசள ��-, நசந��- ஓண�னகள. ஒர ‘அனன�ய ஜநத' த��ல க�டச� �ரம 
அவறல-ப ��ரத�ததம �யலகள நவ-� �ல�கதக- ஆனந�க கத��டய�ட கணண�ய�ன 
ந�ரஙகவ�ரகள. அ��கம ச�ரமம�ன-� அலவ கணண�ய�ல ம�டடக நக�ளளம. கணண�ய�ல ம�ட��த 
ஒர தவலள அலவ �ப�� ஓடன�ல கறகள�ன தரத��க நக�ல�... ம�ம நக�ண� ச�றவர கட�ம 
ஒனற �ய�ர�கதவ இரககம.

ந�ர�ய ஓண�னகள ‘கணண�'ய�ல ம�டடயதம உ�தன அவறல-க நக�லவத எஙகளகக 
சமம�ம�ய�ரந���லல�. கணண�தய�ட அ�லன ந��ட�ல �லரய�ல லவதத சற-� அமரநத 
நக�ளதவ�ம. மககப ந��டலய எடதத ஓண�னகள�ன மகக�லம, வ�ய�லம ஏற-� வ�டதவ�ம. 
ஏறகனதவ வ�தன��ம�ன த��ற-ம நக�ண� அலவ க�றக�றதத ஆடவத நவக வ�தன��ம�க இரககம. 
நவ-� நக�ண� கசசலகள�ன அ�லன ரச�பத��ம. ��-க அவறல-க நக�னந-�ழ�தத ஏறகனதவ 
க��ககம கரட��ணடகள�ன உ�லகதள�ட தசரதத வ�டதவ�ம.

இந� வழககம�ன ச�த��ரவல�கள அலத�ப த��னத த��ல ஒரமல- எஙகள கம���ல ஒரவன தவற 
ஒர பத ஏற��டல�யம கணட��டத��ன. இரணட மழ �Eளமளள கய�ற-�ன இர மலனகள�லம 
இரணட ஓண�னகலள உய�ர�ன ��லணதத கரணடட கம�� தமல தகக� எ-�ந��ன. கய�ற... ம�ன 
கம��ய�ன தமல கசச��ம�க வ�ழநத ஓண�னகள இரப-ம �ர�ச த��� அந�ரத��ல ஊச��டய�டதய 
இரந�ன. இரணட ��டகள கழ�தத அலவ தர��ற-தத�ன க�யநத கரவ���க�க க��ந�ன.

இபத��த ��லனத��லம கசக�- ச�� தகவ�ம�ன க�ர�யஙகளம க� அப��வ� ஓண�னகள�ன மEத 
அந� ச�-�ய வய��ல எஙகள�ல ��கழத�ப�ட�த. நசயவத ம�கவம நக�டஞநசயல என�ல� 
உணர�மத�தய �� அ��ய�யஙகளம நசயத��ம. க�ரணம ம�க எள�லமய�னத. எஙகலளயடத� ந�ர�ய 
�சஙகள நசயவல� கவன�தத, ��ஙகளம அ��ல �ஙதகறத-�ம. தகளவ�கள ஏதம�ன-� மன ஏர நசன- 
வழ� நசலக�- ��ன ஏர த���...

ஆன�ல தவடல�ககப �ழக�ய ஆரம� ��டகள�ல எஙகள�ல ஒரவன கற- உணரவம, தவ�லனயம 



ந��ஙக தகட��ன. கழ�வ�ரககம ��ரம��ய கர��ல,

“ஏண��... ��வம�லல�ய� கரட��ணட! அல�ப த��ய இப�டக நக�னனகக�டட.''

எஙகள சEன�யரகள�ல ஒரவன ��ஙகள நசயக�- க�ர�யத��ன அவச�யதல�க க-�... அ�றக�ன �ரம, 
��ய�யஙகலளயம வ�ளகக�ன�ன.

“ஏய... உஙகளகநகல��ம ந�ர�ய�த��... மனன�ட எனன ந�ர�யம� ��நதசச? இ�ஙலககக ���ம 
கட�-தகக�க எல��ரம தவல� நசஞசகக�டட இரந��ஙக. அப� ர�மரகக நர�ம� ��கம எடததசச... 
�ணண� தவணமன ��லனசச ய�ரக�ட��� தககக��மன ��த��ர. அப� அண�லம, கரட��ணடயம 
அஙக வநதசச, "ர�மர எனககத �ணண� தவணம'ன அதகக�ட� தகட��ர�? அண�ல எனன 
�ணணசச? ஓடப த��ய� எளன� நக�ண��நத கடததசச. அல�க கடசசடட அண�ல மதக� ��வ�க 
கடத��ர. அ�ன�� அண�ல மதக� மண தக�ட, ர�மம (��மம) வ�ழநதசச''. அலனவரம வ�ய��ளநத 
தகடடக நக�ணடரநத��ம.

“ஆன�ல..இந� மபபப ��டசச கரட��ணட எனன� �ணணசச ந�ர�யம�? மத��ரதல�ப த�ஞசடட 
வநத �ணண�னன நச�ல��க கடத��ரசச, இல� சமம� வ����ம���? கண� எ�த��ல அடசசக 
நக�ல� தவண�ம�? அ��ன நக�லத-�ம.''

அந�க கல�லயக தகட�தம எஙகளத கற- உணரவ மற-�லம மல-நத த��க எஙகளத 
நசயலககளகக ஒர ��ய�யம க�ல�தத வ�ட�த. அ�ன��-க எந� சஙக�ம�ன-� ‘ஓண�ன 
தவடல�'ய�ல ஈட�டத��ம. எஙகள ��லயத��ன �� ��னஙகள இந� �ட���கச நசய��ல கழ�ந�ன. 
வயதம, �ககவம வந� ��னப ��லனததப ��ரகலகய�ல ம�கவம சஙக�ம�க இரந�த. எந�வ�� 
உறத�லம இன-� அந� உய�ரகலளக நக�ன-�றக... ��வ பணண�யத��ல �ம��கலக இரககம 
�டசத��ல எஙகளககக க�ட� தவணடயத ��சசயம �ரகம��ன. அந�ப ��வதல� எந�க க�வளம 
மனன�கக�த. அ�ன��ன �லதவற சந�ரப�ஙகள�ல ஓண�னகலளப ��ரககமத��தம, ��ஙகள தவடல� 
ஆடய ‘களங'கள�ன �ககம எபத����வத நசலலம த��தம அந� ��லனவகள வரம. சஙக�ம 
த��னறம.

“சர�... சர�... அந�ல��ம ச�னனப பளலளகள� வ�வரந ந�ர�ய�மல �ணணத'' எனற சம���னப�டத��க 
நக�ணட... ��ளல�வ�ல எல��ம த�யநத மழஙக� வ�ட�த.

சமE�த��ல ட.வ�.ய�ல நசன- ஆணடல ச�� சம�வஙகலள ��லனவகரநத, அ��ல கஜர�த 
�டநக�ல�கள �ற-�யம ச��ர அ�ச�க நக�ணடரந�னர. ��ரததக நக�ணத� இரந�த��த ஏத�� 
��ரடயத. சடந�னற எனத மன��ல ஒர அ��ரவ.

எஙகளத ‘ஓண�ன தவடல�' ��லனவகக வந�த. இ�றகம அ�றகம��ன எத�லன ஒறறலமகள! தஹ 
ர�ம!

உளதள நவள�தய: கடடலரத ந���ர - ��ஸகர சக�� - கல�யல� ��ஜம

சமE�த��ல தக.வ�. லஷ�ஜ� நம�ழ�ந�யரத� மல�ய�ளக கவ�ஞர ���சசந��ரன சளள�கக�டடன 
‘ச��ம�ர ��லனவகள' பத�கதல� �டகக வ�யத�த. மன��ன நமல��ய �க��கலள ச��த��ல தணட 
வ��ககடய பத�கம அத. வ�ச�ககம ஒவநவ�ர ��ம��மம ந�க�ழசச� �ரககடய சம�வஙகலள 
உளள�கக�யத. கல�ய�கதவ�, கற�லனய�கதவ� அல��மல இலவய�வம ஒர மன��னகக ��ஜத��ல 
��கழந�லவ எனக�- எணண ஓட�ம��ன அபபத�கத��ன மEத ஏற�டக�- ��தரலமகக மகக�ய க�ரணம. 
அ�லன வ�ச�தத மடத�தம எல�� சர�சர� மன��லனயம த��� எனககளளம ஒர சநத�கம 
�ல�தகக�யத. ‘இந�ல��ம ��ஜம�கதவ ��ந���? இலல� எழத��ளர �னதன�� கற�லனலயயம 
தசததப த��டட ��கக� இரகக�ர�?’' எனக�- எணணம த��ன-�யத. அந�ப �ல�பப எனககள 
ஏற�டத��ய உணரவ அல�கலள மடடப�டததக�- க�ர�யம இந� சநத�கம, எனற மன��ல ��, 
த�லவயற-த என அல� ஒதகக�தனன. ஏநனன�ல இத த��ன- �ல�பபகள�ல ��ர�ணம த�டவத 
என�த ஒர வ��த��ல அ�த�ம�ன க�ர�யம.



��ஜம�க ��ந� வ�ஷயஙகலளயம க�, மன��ல ��ரடடத ந��கதத �மத நம�ழ�ய�ல �ரலகய�ல 
அஙகஙதக பலனவ�ன ச�யல த��ன-� வ�டவல�த �வ�ரகக மடய�த. க�ரணம, ஒனல-த ந��கதத 
அ�லன ஒர வடவம�கக�த �ரலகய�ல அன�வச�யம�னவறல-த �வ�ரததவ�டத� �ரக�த-�ம. ஆன�ல 
வ�ழகலகதய� ந�ரம��லம அன�வச�யஙகள�ல ��ரம��யத...

���சசந��ரன�ன அன�வஙகள�ல �� அபரவம�னலவ. ச��த��ல மற-வரகளகக க�ல�கக�� 
அன�வஙகள அவரகக க�ல�த��ரகக�ன-ன. �மகக ��கழவ�லல� என���த�தய அலவ ��-ரகக 
��கழவல� ��ம சநத�க�ககமடய�த.

���சசந��ரன�ன அன�வஙகலளப �டத�தம ��ன இதத��ன- அன�வஙகள ஏத�னம எனகக 
வ�யத��ரகக�-�� எனற இயல��கதவ த��த தவஙக�தனன. ��ன மடடமல� ‘ச��ம�ர ��லனவகள' 
நல�ப �டககம ந�ரம��த��ர இவவ��ம�க தய�ச�ப��ரகள எனறம என மன��ல த��ன-�யத.

இவவ��ம�கப ��னதன�கக� தய�ச�த� எனககப ந�ர�ய ஏம�ற-ம, கழ�வ�ரககம த��ன-�யத. கண�சம�ன 
ஆணடகள நவடட அரடல�ய�ல��ன கழ�ந��ரகக�ன-ன. ��லனத�தம பல�ர�கக�- அன�வஙகள 
எனன��ம கல-நவனற வரத�ம ஏற�ட�த.

ஆன�ல உ�தன இனநன�ர எணணம த��ன-�யத. பத�கஙகள�ல ��ல�நத �ககஙகள�ல ஒர 
வ�ஷயதல� அ�ககலகய�ல, �மகக ஏற�டக�- நச-�வ�ன அன�வச ச���ரபப ந�டய வ�ழகலகய�ல, 
�டப�டய�க அத� வ�ஷயம ��கழலகய�ல, �மகக ஏற�டவத க�ல�ய�த. வ��த��ல ஒரவர 
மரணமல�க�- த��த ஏற�டக�- அ��ரசச�ககம �டத� �டகலகய�கக க��கக�- ஒர ��ர இ-நத 
த��வ�ன ����பபககம இல�ய���ன வ�த��ய�சம த��ன-த� இத. ஆன�ல அன�வத��ன உளள�ரந� 
சரல� எபத��தம ��ரகலஞய�ல லவத��ரகக�- ஒரவன�ல, க�� �Eடச�ய�ன ந��யலவயம மE-�, 
வ�ஷயஙகள�ன ����பல� மழலமய�க உணர மடயம.

���சசந��ரன அவவ��ம உணரநத எழ��ய�ரகக�-�நரனற �ட�த.

இத �ற-�தய தய�ச�ததக நக�ணடரந� த��த எனகக �வ�ரககவ�ய��மல ��லவ�ன ��லனவ வந�த.

��லலவ ��ன அ-�ந�த எனத ஏழ�வத அல�த எட��வத வய��ல என ��லனகக�த-ன. அபத��த 
��ன எனத க�ர�மப �ளள�ய�ல மன-�ம வகபப �டததக நக�ணடரநத�ன. ��லவம அத� 
வகபப��ன. என-�லம எஙகளககள அ-�மகம ��கழந��ரககவ�லல�. ��ஙகள ��டடகக �ளள�கக�ம 
வநத சற-� ��ப�ல� மழதம உணர�மல ��ளலளத�னம�க �ம�ழ உய�நரழததகலளயம, 
நமயநயழததகலளயம, கறகத தவஙக�ய�ரநத��ம. ம��ய வகபபகள�த� ‘�E�� த���லன' எனந-�ர 
வகபபணட. ���ஙகள த����த� வகபபகள �வ�ரதத ஒர ��ற�த ��ம��ம �ன�தய �E��லயயம, 
ஒழககதல�யம சஙக�ல லவததப பகடடவ�றக�ன ஏற����க அந� வகபப உரவ�ககப�டடரந�த. 
ஆன�ல அந� வகப��ல ��கழவத தவற. �E�� த����கக தவணடநமன���ல தவற���ஙகள அந� 
த�ரத��ல ��த�ப�டவ��லல�. ம�-�க ஆச�ர�யர ஏத�னம கல� நச�லவ�ர. அடதத ம�ணவ, 
ம�ணவ�கலள கல� நச�லலம�டதய�, ��டம�டதய� �ண�தத வ�டவ�ர. ��ளலளகள லகலயக கடடக 
நக�ணட ச�ம� வந�த த��ல ��டதவ�ம. கண� கண� ‘டயட'டகளம க� அ��ல ���ப�டம. 
�றத��த ந�யர ம-நதவ�ட� ஒர ல�யன, ஒர மல- நவக ந��ரத�ம�க ‘�ல� த�லர வ�ஙக 
தவணடm ��ளலளகதள' எனற ��ட �E��த���லன வகப��ன ந�யலர ��ல� ��டடன�ன. மற-�ட 
அத ஒர தகள�கலக வகப��கதவ இரந�த. இந�க க�ரணஙகள�ல �E��த���லன வகப��ல ��ஙகள 
உறச�கம�கதவ இரநத வநத��ம.

இவவ�-�ன �E��த���லனய�ல ஒர ��ள ஒவநவ�ரவர�க எழநத ��-லமலயக க�டடய�ட 
இரநத��ம. கல� நச�லவத, ���ப பத�கஙகள���ரககம ��டல�ப ��டவத எனற அனல-ய 
ந��ழத �கரநத நக�ணடரந�த. அபத��த��ன ��ல எழந��ன. ம�கவம ந�ள�வ�க, �ப��ல��மல 
��டன�ன... அவன ��டய வ��ம எஙகள கவனதல� ஈரத�த ... �டஙக�மல நமனலமய�ன கர��ல 
அவன “ம��பப-� ஒணண தஜ�டலயப ��ரதத மயஙகத �னன�த�'' எனக�- ���ல�ப ��டன�ன. 
ந��தவ�க மற- அலனவரம ஓர வ�ரதல�கள�ல �டம�-� வ�டவத வழககம. ஆன�ல ��ல ந�ள�வ�க 
மழப ���ல�யம ��டக லக�ட�ல வ�ஙக�ன�ன. ஆச�ர�யர "�ரவ�லல�தய' எனப ��ர�டடன�ர. 
எஙகள�ல ஒர ‘ஹEதர�' அந�ஸத அவனகக க�ல�தத வ�ட�த.



அடத�டத� �E�� த���லன வகபபகள�ல ��ல��ன �டசத��ரம�க இரந��ன. அந� வகபப த�ரம 
வந�ததம ஆச�ர�யர ‘��ல' என அலழப��ர. ��ல ��டவ�ன. ஓர�ர வகபபகள ��ணடயதம ��லவ�ன 
�ர�ண�மம வ�ர�வல�ந�த ... அவன ச�த��ன தரடதய�வ�ல வரம வ�ளம�ரஙகலளச நச�ல� 
ஆரம��த��ன. “இந��ய�, இ�ஙலக, மத�ய�, ச�ஙகபபர ஆக�ய ��டகள�ல மககள�ன த�ர��ரவ ந�ற-த 
தக���ல �லந��ட'' என- வ�ளம�ரஙகலள அடசரம ��சக�மல அப�டதய க- ஆரம��த��ன. ச�ன�ம� 
���லகலள ந�ள�வ�க, �வ-�ன-�, மழலமய�க அவன ��டவ�ன ரகச�யம அவன இ�ஙலக 
வ�நன���ய�ன �Eவ�ர த�யர�க வ�ளஙக�யத��ன எனப பர�ந�த. தரடதய� இரகக�- கல�வ�ச��ல 
எல��ம மண�ககணகக�ல ��னற �வம த��ல ��கழசச�கலளக தகடடக தகடட அந� வய��த�தய அவன 
அப�டய�ரந��ன. ஆச�ர�யர ம�றநக�ணட அலனவரம ��லவ�ன ��-லமகலள வ�யநத��ம. ��ல 
தமறநக�ணடம வளரந��ன. இ�ஙலக வ�நன���ய�ன பகழந�ற- அ-�வ�ப��ளர�க வ�ளஙக�ய தக.எஸ. 
ர�ஜ�வ�ன கரல� ‘ம�ம�கர�' நசயத த�சவ�ன. அபத��த தக.எஸ. ர�ஜ� வ�ர� வ�ரம வ�நன���ய�ல 
���லகலள வர�லசப�டத�� ஒர ��கழசச� �ரவ�ர. (இபத��ல�ய ட.வ�.ய�ன ��பந�ன த���). 
அ�லன �ல�கEழப ���ம�க நச�லலவ�ன.

“மEணடம சந��ககம வலர த�யரகள��ம�ரநத வணககம க-� வ�ல�ந�றவத தக.எஸ. ர�ஜ�'' எனற 
வசEகரம�ன ஏற- இ-ககஙகள�ன கறவ�ன ��ல.

இந�க க�ர�யஙகள �வ�ர அவன நவக அலம��ய�னவன. அ��ரநத த�ச ம�ட��ன. வ�லளய�� 
ம�ட��ன. ஓர�ர ஆணடகள எனன�ன �டதத வந�வன ��-க ந�ய���க� ��ன �ஙக� வ�ட��ன. 
அவவபத��த ��ரப�தம பனனலக நசயவதம �வ�ர எஙகளத உ-வ வளரதவய�லல�.

��ன எட��வத �டத�வ�ன எஙகள கடம�ம இ�ம ந�யரநத ஐநத ஆணடகள தவற ஊரகள�ல 
இரநத��ம. ஐந��ணடகள கழ�தத ��ன நச�ந� ஊரகக மEணடம கடவந�த��த எனன�ன 
�டத�வரகள ய�வரம ‘பளஸ ட' �டததக நக�ணடரந�னர. எனத �டபப உ�ல��ல� க�ரணம�க 
எட��வத��ட ��னற த��ய�ரந�த. ��ன ��ள பர�வம �ன�தய சமம� இரநத�ன. ம�கவம 
நவறலமய�க உணரநத�ன. கல�ப பத�கஙகள �வ�ர மE�� த�ரம எனன நசயவந�னத- பர�ய�மல 
அல�தவன. ஒர ம��ய த�ரம ஆ�மர ��ழ��ன கEழ கரப�ச�ம� தக�வ�ல ���த��ல இ�கக�ன-� 
அமரந��ரநத�ன. �ண�ரகளற- �ன�லம நவரடடயத ... அபத��த��ன ��ல வலளவ ��ரம�� வநத 
நக�ணடரந��ன. ��ன அனறம அலர டர�யர��ன அண�ந��ரநத�ன. லக��கக ம�றவத �ற-�ய 
கசசம, �யககம அனற வலர எனகக�ரந�த.

ஆன�ல ��ல இரடல� மடபப நவளலள தவஷட உடத��ய�ரந��ன. தய நவணண�- சடல� 
அண�ந��ரந��ன. கணகள�ல கனவ�ன தவடடய�ன நன�லய லகய�ல �ற-�ய�ட வந�வன, எனலன 
��சசயம கவன�த��ரகக தவணடம. ஏநனன�ல அந� ம��ய தவலளய�ல, அந� இ�த��ல எஙகள�ரவலரத 
�வ�ர தவற எவரம�லல�. ஆன�ல ��ல எனகக ��ல அட �ளள� ��னற வ�தன��ம�க தவற �ககம 
��ரத�வ�ற இரந��ன. எனகக எனன�� இவன? எனற த��ன-�யத. க�ட�த�ட� ஆற ஆணடகள 
கழ�தத அவலனப ��ரகக�த-ன!

“எனன ��ல! எனலன அல�ய�ளம ந�யல�ய�?'' எனத-ன.

“�ல��த ந�ர�யதம ... ��ஸகர ... ச�னனப ��ளலள� என கள�ஸதமட'' என-�ன.

“அபப-ம இத�லன வரசம கழ�சசப ��கக�த-�ம த�ச ம�ட�ஙக�-!''

“எப�வதம ��ன வநத வ��யச நசனற ய�ர��மம த�ச ம�டத�ன'' என-�ன நசந�ம�ழ�ல.

“ஏமப�� ... அப�ட?''

“எனலன ம��கக�-வரகள��த��த���ன ��ன த�சதவன ... உனலன எனககப ��டககம. ஆன�ல 
ம���ல எனன��ம �E த�ச�ன�ல��ன ��ன த�சதவன'' என-�ன.

“�Eயம �டககல�ய�?'' எனத-ன. “இலல�. ��ன இன�ம�க இரகக�த-ன.''



�டககவ�ய��� கழ�வ�ரககதத�ன�ரந� எனகக அவன��த��ல ஆசசரயம த��ன-�யத. தமறநக�ணட 
��ன த�ச ஆலசப�ட� த��தம, அவன எனன��ம ஒர ச�ர�பப ச�ர�ததவ�டட க�ளம��ச நசனற 
வ�ட��ன.

��ன அனல-கக அதத�ன ��லலவ ம-நத வ�டத�ன. ஆன�ல அவனத நசந�ம�ழப த�சச சறற 
வ�தன��ம�க ��லனவ�ல இரந�த.

��-க எனத ��லய �ண�ரகலள ம�ல� த�ரஙகள�ல சந��ததப த�ச�ய��ல, ��லலவப �ற-� 
�கவலகள க�ல�த�ன. ��ல தமறநக�ணட �டககவ�லல�. அவனத ��டல�யம த�சலசயம ��-ர 
��ர�ட�ப ��ர�ட� ��ளல�வ�ல அவன அல� மடடதம நசயயத தவஙக� வ�ட��ன. பகழ நம�ழ�ய�ன 
பல�கழ� ��ள�வட�த��ல அவலன வ�ழஙக� வ�ட�த. �னலன ஒர அ-�வ�ப��ளன�கதவ ��லனததக 
நக�ணடரகக�-�ன. ஒர மல- ��ரசச� வ�நன��� ��ல�யததககள நசனற வ�யபபக 
தகடடரகக�-�ன. அஙக�ரந�வர இவன��ம நர�ம� த�ரம த�ச�வ�டட லகய�ல �ஸ ச�ரஜ நக�டதத 
‘ந�ட�ர த���த-�ம த��ஙக' எனற நச�ல�� அனப�� லவத��ரகக�-�ர. அவர கரலணய�ன ��நத 
நக�ண�ல� ��ல ‘ந�ட�ர வரம' எனக�- ம���ர� இனனம �ம��க நக�ணடரகக�-�ன அவன 
எனன��ம ��நத நக�ண�த த���த��ன மற- �ண�ரகள��ம ��நத நக�ளக�-�ன.

�ண�ரகள இ�லனக க-�க நக�ணட இரகலகய�த�தய அந� இ�ததகக ��ல வந��ன. �னககளதள 
மந�க�சம�ன பனனலகய�ன ஓரம�க ��ன-�ன. த�ச�க ��ட வளரந��ரந�த.

“எதகக ��ல ��ட வளகக�த-!''

“ச�ந�லன நசயவ�றக�க ...''

“எனன ��ல ஒர ம���ர�ய�ப த�ச-?''

“ந�றதக நசல�ச நசல� ச�ந�லன நசய�வரகள அ��கம�க இரகக�-�ரகள ... அ-�வ�ள�கள ...''

��லவ�ன இரணட லககள�லம இரணட ர�ஸட வ�டச கடட இரந��ன.

“எனனத ��ல?''

“�மமல�ய வச�� இப�ட ... நரடல� மடபப வ�ய�ல தவஷட��ன கடடதவன ... லககக ஒர வ�சச 
கடடதவன. வ��ய ய�ரக�ட�யம த�சம�டத�ன. இ�ஙலக வ�நன���ய�ல எனலன அலழதத 
இரகக�-�ரகள. அஙதக ச�ந��கக�-வரகளம, இன�ய �ம�ழ�ல த�ச�வரகளம அ��கம�ரப��ரகள.''

எனத �ண�ன க��ரக�ல நச�னன�ன ... “ச�னனப பளலள�ரநத தரடதய�, தரடதய�னன த�ச� 
இப�டதய ஆய�பத��ன�ண�� ... இவஙக வEட� ந��-ந� அணணன கழநல�கக ‘நக�ககவ�ல'ன த�ர 
வசச�ரகக�ன.''

��ன ��லவ��ம தகடத�ன. “எனன ��ல ... ‘நக�ககவ�ல'ன ய�ரகதக� த�ர வசச�ரகக�ய�தம. 
அப�டனன� எனன?''

��ல, “ஆம. ‘நக�ககவ�ல' என�த இ�ஙலகய�ல உளள ஒர அழக�ய ஊர ... ��ன இ�ஙலகலய 
வ�ரமபக�த-ன ... அ��ன அந�ப ந�யர லவதத�ன.''

“��ல ... இப� எனன� ல�ம ...? நச�லல'' என-�ன ஒரவன.

“இ�ஙலக ஒ���ரபபக கடடத���னம. த�ரம சர�ய�க ஐநத மண� இர�தல�நத ��ம��ம �தத 
ந��ட...''

“��ல தக���ல �லந��ட வ�ளம�ரம நச�லல ...''

மன-�வத வகபபப �டகலகய�ல எப�டச நச�லலவ�தன�, அத�த��ல இபத��தம ��சக�ன-� 



நச�னன�ன ��ல.

எஙகதள�ட இப�ட த�ச�வ�டட ��ல க�ளம��ப த��ய இனல-கக க�ட�த�ட� ���நனடட ஆணடகள 
இரகக��ம. ��ன அ�ன��ன மEணடம �டககத தவஙக� கலலர� த��ய, தவல� க�ல�தத, நசனலனகக 
இ�ம ந�யரநத ... இப�டய�ன �லதவற க�� கட�ஙகள�ல அவவபத��த ��லலவப ��ரகக த�ரவத 
உணட.

மகத��ல அத� அலம�� ... �ல�ய�ல வழகலக ஏற�டட வ�ட�த. இரணட லககள�லம வ�டச. மறறம 
����� ஒர டர�னஸ�ஸ�ர�ன தவஷட கடடக நக�ணட, சமயஙகள�ல க���ல ஷV அண�நத 
நக�ணட �ன த��கக�ல த��யக நக�ணடரப��ன. மகத��ல ஒர ச�ந�ம ... மக�ழசச�. �னககள 
த�ச�கநக�ணட ... அவனககள ஏத�� ஒர அல�வர�லச இயஙகக�-த த��லம ... அஙதக 
�டசககணகக�ன ரச�கரகள அவனத கரல� வ�ரமபவ�ரகள�ய�ரககம. அவரகளகக�க அவன 
த�சக�-�ன, ��டக�-�ன, அ-�வ�பப நசயக�-�ன. அவரகளத கரநவ���கள, ��ர�டடகள ��னநத��றம 
அவனகக மடடதம தகடடக நக�ணடரகக�ன-ன என�ல� அவனத மகத��ல த��னறக�- அபரவம�ன 
�ரவசம உணரததக�-த. �னலனச சற-�லம த��ய வரக�- ஜனஙகலள அவன சத�ம�கப 
ந��ரட�டததவத�ய�லல�. அவரகளம ��லலவப ��ரததப ��ரதத �ழக� வ�ட�னர.

இ�டச�ய நவ-�யம, கனவம ந�ர�ய ந�ர�ய க�ர�யஙகலள ச���ககம எனற அடககட ��ரம 
நச�லக�-�ரகள. ‘�E எதவ�க ��லனகக�-�தய� அதவ�கதவ ஆக�வ�டக�-�ய' எனறம நச�ல�க 
தகடடரகக�த-ன. ஒர வ��த��ல ��ல ‘அதவ�கதவ ஆக�வ�டடரகக�-�ன' என�த உணலம��ன. 
ஆன�ல கனவ, தவடலக �ற-�ய கணகககலள உல�தத எ-�நத வ�டட �னககள பனனலக 
நசய�வ�த- ��ல த�ச�க நக�ணடரகக�-�ன.

��ல இபத��தம எனத ஊர�ல இரகக�-�ன. ��ரககம த��ந�ல��ம இ�டச�யக கனவகள �ற-�ய 
சநத�கஙகலள எனககள எழபபக�-�ன. 

ந��ல�நத த��னவன

‘நசகயர�டட �E��ங' எனக�- ��தல� அடககட ��ரம உ�தய�க�ககக தகட�தணட. �� வ�ரதல�கள 
அ�ன மழலமய�ன அரத�தல� வ�ளஙக�க நக�ளள�மலம, உணர�மலம��தன உ�தய�க�கக�த-�ம? 
��னம அத� த��னத- தமற�ட வ�ரதல�லய ச��, �� மல-கள உ�தய�க�த��ரகக�த-ன. அத ஒர 
ஸல���ன ஆஙக�� வ�ரதல�. உலரய����ன த��த ��தம அ-�ந� ஒர த��ரலணலய உரவ�கக�க 
நக�ளள இமம���ர� வ�ரதல�கள ம�கப ந��ரத�ம�னலவ. இமம���ர�ய�ன த��ரலண வ�ரதல�கலள 
த�ரந� சலமயலக�ரரகள த��� �ககவம�க உ�தய�க�ப��ன ம�ம ஒரவர �னகக�ன பத��ச��� ‘கட 
அவட'கலள எள���ல �ய�ர நசயய இயலம. அத தவற வ�ஷயம...

இஙக ��ன �க�ரநத நக�ளள மற�டவத நசகயர�டட ஃ�E��ங (�த��ர உணரவ) எனம வ�ரதல�ய�ன 
ந��ரலள ��ன ந�ளளத ந�ள�வ�க உணரந� ஒர �ரணதல� ச�� ஆணடகளகக மனப, 
ந�ஙகளர���ரககம சதக��ர� வEடடறகச நசனற ஒர வ�ரம �ஙக�ய�ரந� சமயம. �ஙலகய�ன வEட 
க�ரஷணர�ஜபரம ரய�ல ��ல�யம அரக�ல இரந�த. த��ரடகக�- ம�ல� தவலளகள�ல அஙக�ரநத 
அலசர, ச�வ�ஜ� �கர த��ய �ர�ககப ��ரதத வ�டட �ம�ழ �த��ர�கலககலள வ�ஙக�க நக�ணட 
��ரமபவத வழககம�ய�ரந�த.

�வனககள நசனற வ�டட ��ல�நத மல- ��ரம��ய அன�வம ச�� ��னஙகள�ல வநத வ�ட�த. 
அலசர���ரநத ��ரம� வரலகய�ல ஓலட நமடர�ஸ தர�டல ‘�யப�னஹளள�' எனனம இ�தல�த 
��ணட இ�த �ககம ��ரம��ன�ல ஒர ந�வல க�ர�ஸ�ங இரகக�-த. அஙக�ரநத நக�ஞச தரம 
��ந��ல �ஙலக வEடல� அல�நத வ����ம. ச�ககத�தம�லல�. ஆன�ல ��ன இந� ரடடல ஒர 
மல- க� �வன���ரநத �ஙலக வEடடககச நசல�வ�லல�. ம�-�க வEடட��ரநத �வனககச 
நசலலகய�ல இந� ரடடலம, �வன���ரநத வEட ��ரமபலகய�ல த�ர�க க�ரஷணர�ஜபரம ரய�லதவ 
ஸத�ஷலன அல�நத அஙக�ரநத வEட நசலவல�யம வழககம�கக நக�ணடரநத�ன. ��ளத 
வலரய�ல க�ளம��ச நசலலம ��ல� ஒனற, ��ரம�� வரம ��ல� தவற ஒனற எனற இரந���ல 
ச�ககலகள எழவ�லல�. ஒதர ஒர ��ள க�ளம��ச நசன- ��ல�ய�ன வழ�ய�த�தய ��ரம�� வரவ��ல 
எனன ச�கக��ரகக மடயம? எனத �Eரம�ன�தத ச�கக��ல ம�டடக நக�ணத�ன.



ச�வ�ஜ� �கர���ரநத ��ரமபம த��த� ந��ழத இ-ஙகத தவஙக�ய�ய�றற. �யப�னஹளள� 
��ணடய�ய�றற த�ர�க ரய�லதவ ஸத�ஷன த��ய இ-ஙக� வழககம த��ல வEட நசன-�ரகக��ம. 
ஆன�ல ஏத�� டர�ஃ��க ஆக� �ஸ ��னற நக�ணடரகக ந��றலம இழநத இ�த ப-ம ��ரதத�ன. 
ச�ல� ஒனற ��ர�நத நசன-த. சறறத �ளள� ஒர ந�வல க�ர�ஸ�ங ‘அ�! இத வழககம�க ��ம 
வEடட��ரநத க�ளம�� வரம ரட ��தன' எனற மலளய�ல ஒர (�ப��ன) ச�கனல த��ன-� 
�ஸஸ���ரநத இ-ஙக� ��ககத தவஙக�வ�டத�ன. ��ககத ந���ஙக�ய த��த ம�ல� நவள�சசம 
அ�ன இற�� ��ம��ஙகள�ல இரந�த. இத த��ன- ஒர �ரணத��ல��ன �ரச�மம�வ��ரம ��கழந��ரகக 
தவணடம. ��ன நசனற தசரக�- இ�ம�ற-�ய சநத�கஙகள�ன-�... வழககம த��� கரடட 
தய�சலனகள�ன ��ககத தவஙக� வ�டத�ன.

சறற த�ரம கழ�ததத��ன ��ன �ன�தய ��நத நக�ணடரப�ல� உணரநத�ன. �னக இரடட 
வ�ட�த. ��ரம��ப ��ரதத�ன வ�ளகககள நவக ��னன���ரந�ன... த�ச�ன சநத�கம எழந�த��த 
சறறத �ளள� ஒர ரய���ன கவல தகட�த. உ�தன சம���னம�க� வ�டத�ன. இத சர�ய�ன 
��ல���ன... சறறத ந��ல�வ ��ந�தம. �மத வEட இரககம ஏர�ய� வநத வ�டம என எணண� 
தமலம ��நத�ன. சறற த�ரம ஆனத. ��ல� �Eணட நக�ணத� நசன-த. க�ற-�ல ந�ஙகளர கள�ர 
��ரத தவஙக� வ�ட�த. இபத��த மன��ல ஒர ச�-�ய கழப�ம, �யககம எழ ஆரம��த��ரந�த. கரடட 
தய�சலனகள எஙதக� ஓட வ�டடரந�ன. எனத �ல�ய�ல சறற தவகம அ��கர�த�த. சEகக�ரம வEடல� 
அல�நத வ�ட��ல த�வல�. வ�லரநத ��நத�ன. அந�ச ச�ல�ய�ல சத�ம�க எவவ�� 
��ம�ட�ம�ல��ம��ரப�த த�ட��க உல-த�த.

அந� ச�ல� நவக த�ரத��ய�கவம ப����யம இரப�ல� உணரநத�ன. ம�ல சநத�கம த��ன-�ய 
இ�த����ரநத அதனகம�க தமலம ஒர �ர��ங வந��ய�றற. இபத��த லமய�ரடட. ச�ல�ய�ன இர 
�ககம வர�லசய�க யக��ப�ஸ மரஙகள இரப�ல�யம, அலவ க�ற-�ல அல�ககழ�வல�யம 
கண�த��த ம�ல ம���ல அடவய�ற-�ல ஒர �E�� ��ரண�த. ஆஹ�! இந� ச�ல� எஙதக� அல�வ� 
த��யக நக�ணடரகக�-த. சறற த�ரம சறறக கழம�� அப�ட இப�ட ��நத கணலண மட 
தய�ச�தத வ�டட, ��-க கண வ�ழ�தத�ன. வந� வழ�தய ��ரம�� வ����ம எனற ��லனத�த��த ��ன 
மறந-�ர வ��ரEம�ம பர�ந�த.

கணலண மடயத, ச�ல�ய�ன வ�ள�மபகக வந�த, சறறமறறம ��ரத�த, ��ந�த ஆக�ய கழப�ம�ன 
நசயலககள�ல ��ன வந�த எந� ��லசய���ரநத அ��வத எந� லசட��ரநத வநத நக�ணடரநத�ன 
என�த� கழம�� வ�ட�த. க�ரணம மழலமய�ன இரடட... �ககவ�டடல மரஙகள, மன��ல கழப�ம 
சழந�த. நவள�சசத��ல இ�ம, இரபப க-�தத இரகக�- ந�ள�லவ இரடட தல�தத வ�ட�த.

மன�� ��ம�ட�தம அற- நவறலமய�ன இரள�ல ��ன மடடம �ன�தய!

அலனதத ஏககஙகளம, தய�சலனகளம கழனற வ�ட�ன. �E��யம, கழப�மம மடடதம எஞச� ��றக 
வ�னதல�ப ��ரதத�ன. ஊர���ரகலகய�ல ��னமம ��ரககம ‘வட�' வடவ���ன �டசத��ரஙகள 
சப�ர�ஷ� மண��ம எல��ம இஙகம ந�ர�ந�ன. ம�கவம அற�ச ச�ற பளள�ய�ய எனலன உணரநத�ன. 
எஙக�வத வ�ளகககள ந�ன�டக�ன-னவ� எனத த�டய��ல கணகள கலளப�ல�ந�ன. �கரத��ன 
நவள�சசச ச��-லகள��ன ந�ர�ந�னதவ �வ�ர �ம��கலக ஒள� ஏதம ப�ப��வ�லல�. கடக�ரத��ல 
மண� ��ரகக மயனத-ன. ஒனறம ந�ர�ய�� இரடட கல�ச�ய�ல க��ம எனன��ம�ரநத வ��க�ச 
நசனற வ�ட� உணரவ. எசச�ல வ�ழஙக�க நக�ணட ��ககத தவஙக�தனன. இபத��த ��ன ��நத 
நக�ணடரப�த வந� வழ�ய�கவம இரகக��ம, அல�த எ��ரத��லசய�கவம இரகக��ம. ஒர தவலள 
��ன ந�ஙகளலர ��ரம�� அல�யக கடம. அல�த இந�ப ��ல� எனலன ஏத�� ஒர மரமக 
கலகககம இடடச நசல�க கடம.

எஞச�ய�ரககம இந� இரவ எப�ட இரககப த��க�-த? என�ல� �Eரம�ன�கக மடய�� ��க�ல 
அடவய�றல-ச சரடட இழத�த. ��ன �த��ரம�க இலல� என- ��லனதவ ம�கவம அசசறத��யத.

ஆன�ல எனன நசயய... நசயய மடந�த ��ப�த ம�த��ரதம. ��ப�ல�த �வ�ர தவந-ந� ம�ரககமம 
த��ன-�த ��ந��டதய இரநத�ன! எஙக�ரநத வநத�ன? எஙதக நசலக�த-ன! எனக�- �ததவ 
வ�ச�ரத��ன ஒர பளள� நவக அ�த�ம�க ��கழந� த�ரம. எந� இ�ம? எனன த�ரம? எவவளவ? க�கக 
தவணடயத எத�லன?... த��ன- ��ரமம�ண�க தகளவ�கலள ஒர அற�க கழப�த��ன வழ�தய ��ன 
அல�ந�த தவடகலக��ன.



வ�வர�கக இய��� ச�ற க��ம ��ணட எ��தர ஒர வ�கனம வந�த. இர சககர வ�கனம. வ�ளகநக�ள� 
ந�ர���க� வர, அ��ல இரவர கனன�த��ல உரககப த�ச�ய�ட வரவத தரத��ல தகட�த. ��ய�யம�க 
��ன சறற மக�ழசச� அல�ய தவணடம. ஆன�ல அப�ட இலல�. �யதத�ன ச�ல�ய�ன ஓரம ஒதஙக� 
��னத-ன. அவரகள எனலன ஒர தவலள கனன�த��ல வ�ச�ர�த��ல எனன த�சவத? எல�தயனம 
�ப��கப பர�நத நக�ணட வ��ரE�ம�க� வ�ட��ல? இபத��த ��ன நம�ழ�யம அற-வன அத 
மடடமல�, அவரகள ��ர�ரகள�கதவ�, ரவடகள�கதவ� க� இரகக��ம.

அவரகள கடத��ரப�த உரத� த�சச�ல ந�ர�ந�த. உரத� த�சச எனலனக க�கலகய�ல �ண�ந�த. 
ஒறல- மன��ன�ய அந� அததவ�னத��ல ��நத வரம எனலனப ப-ககண�கக வ�ரம��யத த��ல 
கரல�த �லழத�னர. ஒர தவலள எனலனக கணட அவரகளககம �யம�க இரந��ரககக கடம. 
இத�லன இரடடல �ன�தய ��நத வரம ஒரவன, அஞச� �டஙக�வன மடடமல�, அசசறதத�வனம 
க� எனற ��ன உணரநத நக�ணத�ன. எனலனக க�கலகய�ல நமதவ�கப த�ச�ய அவரகளத கரல 
க�ந�தம உயரந�த. ��ன தரத��ல த�யநத மல-ந�த. ச�வபபப பளள� இரள�ல க�ண�மல த��ய 
வ�ட�த. இபத��த எனகக அவரகள நசனற வ�ட�த க-�தத ஆசவ�சம�க இரந�த. அத� சமயத��ல 
ஏத�� ஒர வ��த��ல ஏம�ற-ம�கவம�ரந�த.

தமறநக�ணடம ��நத�ன. கள�ர அ��கர�த��ரந�த. �ல� தவலளய�க எனகக த�ய ��ச�சகள க-�த� 
�யம�லல�. அந� இரள�ல, இர ப-மம மரஙகள�ரகக ��மபகள நசல�க கடம எனக�- �யதத�ன 
க�லகலளத த�யததத த�யதத ��நத�ன. ஒர தவலள ��மபகள�ரந��ல வ��க� வ��டடம எனக�- 
உதத�சதத�ன. (மன��ன எந� ஒர ஸ����ய�லம உய�லர தசசம�ய ��லனப���லல�)

‘சரரட சரரட' எனம எனத �ல�தய�லச மடடம தகடடக நக�ணடரகக, �ட�டதவ ரய���ன கவல 
ஒ��... ��ன இனனம �ம��கலக ��ரத�சத��ல��ன இரகக�த-ன எனற எனககச நச�ல��யத.

நமதவ�க என கணகள�ல ��ல�நத ஒள�பபளள�கள ப�ன�க�ன. அலவ ச�ல�லய வ�டட வ��க� 
இரந�ன. ��ன அவறல- த��கக�ச நசனத-ன. இரணட, மனற வEடகள. அத அபத��த ��ன 
உரவ�கத தவஙக� இரககம ப-�கரப �க��ய�க இரகக தவணடம. ஒர வEடடன வ�ச��ல ஒர 
ந�ணலணக கண�தம��ன எனத �யம மற-�லம�க வ��க�யத.

(ஆணகள மடடம�ரந��ல எனத �யம அபத��தம �Eடததத ��ன�ரககம)

அவரகள��ம த��ய �ம�ழ�த�தய த�ச�தனன. அவரகள கனன�ம ��ன த�ச�ன�ரகள என-�லம 
எஙகளகக�ல�தய �ர�ம�ற-ம ச�த��யம�னத. அவரகள அடரஸ தகட� த��த��ன எனககத 
ந�ர�ந�த. ��ன வ���சமற-வனம க�... இ�ம ந�ர�யம, மகவர� ந�ர�ய�த.

க�ரஷணர�ஜபரம ரய�ல ��ல�யம த��க தவணடம எனற நச�னதனன. அஙக�ரநத வEட நசலவத 
எள�த. அஙக�ரந� ஒரவர எனலன கடடபத��ன�ர. இபத��த எல��தம ம�க எள���க ��கழந�த. 
��ல�நத கல�கள�ரககம �க��ககப த��ய ஒர ஆடத��லவ அலழதத வ��ரம நச�ல�� ஏற-� 
வ�ட��ர. ஆடத�� ��ரத�சஙகள�ன மரமஙகலள ச�டகநகடத��ட நசன-த. ச�ல�ய�ன வ�ளகககள 
�ம��கலகய�ன ��ரக�ச�த� ம�ரககஙகள�ன வ�ய���க ரய�ல ��ல�யதல� அல�ந�த. ��ன மக�ழவ�ன 
உசசத��ல நக�டத� தம���க �தத ர��லய தவண��ம எனத ��ரப��க நக�டதத, கனன�த��ல 
‘இன� ஒழஙக�க வEட த��ய வ�டவEரகள��தன' எனற தகட� ஆடத�� டலரவர��ம நவடகத��ல 
கச�, மனம கன�நத �ன-� நச�ல�� வEட த��யச தசரநத�ன. வ�ச�ர�த� �ஙலகய��ம ��ந�வறல- 
எள�லமய�கக�ச நச�ல��வ�டட �டதத�ன. கள�ரகக இ�ம�ன த��ரலவ. ச�� மண� த�ரஙகள�ல ��ன 
மற-�கத ந��ல�த��ரந� ‘நசகயர�டட ஃ�E��ங' ��ரம� வநத வ�ட�ல� உணர மடந�த. 
இரந��லம க� நவக த�ரம தககதம வரவ�லல�. எப�ட ��ன ந��ல�நத த��தனன?

அடத� ��ள �க��ல ��ளம�ட��� ஆரவதத�ன அந� இ�தல� த�டப த��தனன. எனலன �வ-�க 
வழ� ��த��ய அந� ந�வல க�ர�ச�ஙலக கணட ��டதத�ன. ��ன மனதககள எணண�ய�ரந� ந�வல 
க�ர�ச�ஙக�றக மனன�த�தய இரந� மறந-�ர ந�வல க�ர�ச�ங அத. அவசரத��ல மன கடடதய 
இ-ஙக� ��ந��ரகக�த-ன. அந�ப ��ல�ய�ல ��நத�ன. �க��லம ஆடகள, வ�கனஙகள அ��கம 
��ம���� ��ல�.



�கர�ன வ�ர�வ�ககத��றக�க ப����கப த���ப�டடரந� ஒர ��ல�, ��ன மனன�ரவ ந��ல�நத 
த��ன ��ல�... நவய���ல ����னம�க ��நத நசனற அந� யக��ப�ஸ மரஙகலளப ��ரத��ட 
��னத-ன. வ�ழவ�ன வ�டவ�கக இய��� ரகச�யஙகலளக கண�-�ந�த த��ன- ஒர அற�ப ந�ரம��ம 
எனககள.

த�ற-�ரவ �டசத��ரஙகள ��ரக�ச�த� வ�ன�ல இனற சர�யன. “எல��ம இரகக�-�ட��ன இரகக�-த. 
ச�ககல �ணண�க நக�ளக�-ந�ல��ம �Eஙகள��ன�� அற� ம�ன��ரகதள'' என-த அத. 

அல- �ண�ர

��ரவல��கதகண� டக கல�கள�ல ஒன-�ல க�ல� ஏழ மண�-வ�கக�ல ச�ஙக�ள ட கடப�த வ�ழவ�ன 
ம-கக மடய�� சஙக�� இலல�-��ன. ஆன�ல, என வ�ழவ�ல அப�ட த�ரநதவ�ட�த. ஏநனன�ல, அத 
2000-ம ஆணட. எனத ��-ந� ��னம அனற. அபத��த, அஙதக ��ன ர�ம���லனச சந��தத�ன. 

அனல-கக எனத இர�தத ஐந��வத ��-ந� ��னம. ��ன ��-ந� அனற, இந��ய�வ�ல அவசர ��ல�ப 
��ரக�னம நசயயப�ட�ந�னற அப�� நச�னன�ர. �ல�வரகள ச�ல-ய�ல அல�ககப�டட, 
�த��ர�லககள �ண�கலககக உட�ட�னவ�ம. ஏச க�-�ஸதவகக அபப-ம இவவ�ற ஏகப�ட� 
சம�கலஞகள�ன ��-ந��ரந��லம, ��ன ஒர சர�சர�, ச�ம�னய, த�சச��ர�க ��ரவல��கதகண�ய�ல 
ஏழ அல-களகக ஒர கககஸ என- வ�க��த��ல க�ல�ப ந��ழதகலளக கழ�ததகநக�ணட 
இரநத�ன. அ�ன�ட அனற த�ப�ர�ன கல�ச�ப �ககத��ல க�ர�கநகட நசய�� �டத�வ�த- மன-�வத 
டலயக கடககமத��த, அந� ��ர எ��தர வநத ��னற எனலனதய ��ரத��ர. இரககதல�த 
�டடநயழபபம, ய�சகம தகடகம ��ரலவ. 

‘‘ஒர ட நச�ல-Eஙகள�? பளEஸ’’ என-�ர. ஓர�ர வ���ட தய�சலனககப ��-க, ��ன ��யர��ம 
அவரககம ட நச�னதனன. உ�தன, அரக�ல அமரநத என லகய���ரந� த�ப�லரயம �டககத 
தவஙக�வ�ட��ர. ��-க, �ன த�சலசக க�ர�கநகடடல இரநத தவஙக� ��ல-யப த�ச�ன�ர. 
சவ�ரஸயம�கப த�ச�ன�ர. த�சச�ன�ல�தய அவலரக கவன�தத�ன. வயத ��ற�த, ��ற�தல�நத 
இரகக��ம. ஏ-�ய ந�ற-�யம, ச�னனக கணகளம, ந�ள�வ�ன உசசர�பபம, ��ரகக�- எவலரயம 
அவலரப �ற-� கல-சச-��க எணண லவகக�த. 

க�ளமபமத��த ‘த�ஙகஸ’ நச�னன�ர. ��ன அனற எனத ��-ந� ��ள எனற நச�னனதம 
லககலகக� வ�ழதத நச�னன�ர. மற�டயம சந��பத��ம எனற நச�ல��ப த��ன�ர. 

நச�னனத த���தவ அடத� ��ள ��ன ட கடககமத��த வநத ��ன-�ர. இபத��த அவர 
தகடக�மத�தய ட நச�னதனன. அ�றகடத� ��ளம அத 
த���தவ ��கழந�த. ஒர ச�� ��னஙகள�ல அவர �னலனப �ற-� 
��ல-யதவ நச�ல��வ�ட��ர. வச��ய�ன கடம�த��ல ��-ந�த, 
எஸ.எஸ.எல.ச�. வலர �டத�த, அப��வ�ன ��வடகலககள�ல 
நச�ததகள அழ�ந�த, இவரகக உரப�டய�க எந� தவல�யம 
க�ல�கக�மல அல��டவத எனற அத ஒர ‘அவ�ரட ச�ன�ம�’ 
ந�வலகக இரந�த. 

‘‘நக�ஞச ��ள� ஒர ��ரஸ� பரஃப ��ககத-ன. �தத ��ள 
மனன�ட ��ரஸலஸ மடட��ஙக. லக� ல�ச� இலல�. 
ந�ர�ஞசவர ரம� ஒடடகக�டட இரநத�ன. அவரக கம இப� 
டர�னஸஃ�ர வநதடசச. அடதத அத�கம� நமரEன� �Eசன 
��லனகக�த-ன!’’ - நச�ல��வ�டடக கழநல� த��ல ச�ர�த��ர. 
எனககள �ர����ம சரந�த. 

‘‘ஏன ச�ர இப�டப த�ச--Eஙக? தவண� என ரம� �ஙக�ககஙக... த�� ��ர�பளம!’’ 

‘‘எதககத �ம�� ச�ரமம... ஏறநகனதவ ��னம ந�ர ��யககப ந��ல- வ�ஙக�ப த��ட- ம���ர� ட 



வ�ஙக�த �ர-Eஙக.’’ 

‘‘எனன ச�ர த�சச இத? ��ன உஙகலள ஒர ஃபநரண����ன ��லனகக�த-ன.’’ 

‘‘நர�ம� த�ஙகஸ �ம��. அப� ��ன ��ஜம�தவ உஙக ரம� �ஙக�கக��ம�?’’ 

இப�டத��ன ர�ம���ன என அல-ய�ல ����ய�ன�ர. 

தமனஷன அல-ககப ப����க ஒரவர வந��நரன�ல அத தமலம கபல�ய�கவம, அழகக�கவம ம�றம 
என�த� ந��த வ���. ஆன�ல, ர�ம ���ன வந� ��-க அல- �ள�சநசனற ஆக�வ�ட�த. ��ன 
தவல�ககப த��யவ�டட (�த��ர�லக ��ர�ர�க இரந-த�ன) ஒர ��ள �ளள�ரவ அல-க க�லவத 
��-ந�த��த எபத��தம மகக�ல நலழயம ந�ட க�ந� ��ற-ததககப �����க மல��லகப ப வ�சம 
வEச�யத. ��-� ல�டல�ப த��டத�ன. 

ஆ! நக�டய�ன தண�கள நஷலஃ��ல அழக�க அயரன �ணண� மடதத லவககப�டட இரந�ன. 
சவதர�ரம ��ன க���ல ஒதகக�வ�டம அழககத தண�கள ஓர அடல�ப ந�டட- ய�ல ஒழங-க�க 
லவககப�டட இரந�ன. ��ற-ம�-�கக க��ந� �த��ர�லககளம, பத�கஙகளம த�ப�ர ம�ற-�ய 
நஷலஃ��ல அடககப�டட, அநதரணல� வ�சம அடத�த. அல- சத�ம�க இரந�த. 

‘‘ரலமதய ம�த��டடஙகதள ச�ர, வ�கரமன ��தத� வர- ம���ர�! �Eஙக இவவளவ ந�ர�ய 
சEர��ரத�வ���ய� இரப�Eஙகனன ��லனககதவ இலல�!’’ என-தம ச�ர�த��ர. ‘‘கசச��னன இரகக�- 
ரலமச சத�ம �ணண�க கடதயற-த��தன �மம கலசசர.’’ 

‘‘ச���ரணம� இரகக�- ரலம, ��ம கடதய-� கசச��வ� ம�த�-த��ன ��ரவல��க-தகண� 
த�சச��தர�� கலசசர ச�ர!’’ எனத-ன. 

‘‘அதககக க�ரணம உன வயச� இரகக-��ம. எனகக ��ப�த��ற!’’ 

‘‘ஏன ச�ர, இனனம கலய�ணம �ணண�க-கல�?’’ 

‘‘��ன� தவண�மன நச�னதனன? அல��டடத� இரகக�-வனக� எவ வநத தசரவ�? எனககம 
இப�ட ��ரந�ரம�ல��� ல�ஃப� க� ஒரத��லயக கடட வநத அவலளயம கஷ�ப�டத� 
வ�ரப�ம�லல�. அ��ன...’’ அவர கர��ல எல�தய� ந�ர���க இழந� தயரதல�க க�ண மடந�த. 

‘‘உஙகளகக எப� �ம�� கலய�ணம?’’ 

�ரலஸத ��-நத த��டத��லவக க�டட-தனன. ‘‘இவ��ன ச�ர. த�ர நசலவ�. மண வரஷம� 
உய�ரககய�ர� �வ �ணத-�ம. அத�கம� இனனம ஒணண நரணட வரஷதத� �ணண�பத��ம.’’ 

‘‘வEட� ஒபபகக�ட��ஙகள�?’’ 

‘‘அவளகக அமம� மடடம��ன. அவஙக அவதள�� இஷ�ததகக வ�டடட��ஙக. என வEட���ன 
நச�ல�ணம.’’ 

அவர லககலகக�ன�ர. ‘‘ஆல �� ந�ஸட �ம��! கலய�ண தவல�நயல��ம ��ன மனன ��னன 
��ககத-ன. சர�ய�?’’ 

‘‘த�ஙக ய ச�ர!’’ எனத-ன. ந�க�ழசச�ய�க இரந�த. 

அடககட என கலய�ணம �ற-�, நசலவ� �ற-�நயல��ம ��ல-யப த�ச�ப �க�ரநதநக�ணத�ன. இப�ட 
நய�ர ரம தமட க�ல�ககக நக�டததலவத��ரகக தவணடம எனற��ன ��லனதத�ன. ஆன�ல, 
��ந�த தவற. �ததப ���லனநத ��டகள கழ�தத��ன ச�� வ�ஷயங-கலளக கவன�தத�ன. ச�ல�ல-க 



க�சகள அவவபத��த கல-ந�ன. ��ன ந�ர���க அ�டடகநக�ளள-வ�லல�. ஒர மல- அவர��ம 
‘��ரத�Eஙகள�?’ எனற தகடத�ன. 

‘‘இலல�தய �ம��! எஙக�ய�வத �வ-வ�டடரப�Eஙக’’ என-�ர. உறத��-யத. அ�ன ��-க ஒர ��ள 
தவணட-நமனத- அ�ம�ர�ய�ல சம�ளப �ணதல� லவததவ�டட நவள�தய 
த��ய ��ரம�� வநத, ��தரமககள த��ய எணண�ப ��ரத���ல ஒதர ஒர 
நற ர��ய த��டட மடடம கல-ந �த. 

‘‘ச�ர... �ப�� எடததகக தவண�ம. �ணம தவணமன� தகளஙக. நச�ல��ம 
எடகக��Eஙக. எனன?’’ 

‘‘எனன �ம�� இத, ��ன எடககல�.’’ 

‘‘ந��ய நச�ல���Eஙக ச�ர’’ எனத-ன. ‘‘அ��ன, மற�ட ��ரஸ� தவல�ககப 
த��-Eஙகள�? உஙகக�ட� ��ன வ��லக தகககல�. ஃபரEய� �ஙக-Eஙக. 

இதகக தம� எனக�ட� �Eஙக எனன எ��ர��ரகக-Eஙக?’’ 

‘‘��ஜம�தவ ��ன எடககல� �ம��’’ என-�ர. அவர கண க�ஙக� இரந�த. அ�ன ��-க நக�ஞச ��ள 
�ணம எல��ம ஒழஙக�க இரந�த. 

ஒர ��ள அல-ய���ரந� ��யஸ த�ப�ரகலளக க�தண�ம. 

‘‘எஙக ச�ர த�ப�ர?’’ 

‘‘த�ப�ர, �Eர ��டடல எல��த-ல�யம �லழய த�ப�ரக�ரனக�ட� த��டத�ன.’’ 

‘‘எவவளவககப த��சச? க�ச எஙதக?’’ 

‘‘இர�த ர��யககத��ன த��சச. நச�வ �ணண�டத�ன. அடத� ம�சம �நதரத-ன.’’ 

எனகக எர�சச��க வந�த. ��சசயம ஐம�த ர��யககக கல-ய�மல க�ல�த��ரககம. சர�ய�ன 
ஃபர���க இரகக�-�தன இந� ஆள. ‘‘தகடக�ம இத ம���ர�நயல��ம �ணண��Eஙக ச�ர! இந�னன 
என ரலமச சத�ம� நவசசகக�-தககக க��ய�?’’ எனத-ன கடலமய�ன ��ரலவய�ன. 

அவர கன�ககறக� ��ன-�ர. எதவம த�சவ�லல�. 

அ�ன ��னனர ஒர ம��ம த��ய�-ரககம... ஆ�Eஸ தவல�ய�க நவள�யர த��யவ�டட ��ல ��ள 
கழ�தத வநத�ன. ஒர ம��ய த�ரம தமனஷலன அல�ந�த��த, ர�ம���ன இலல�. �ல� நவய�ல... 
ச�ப�����ம எனற க�ளம��யத��த எ��ர அல- நரபநரசன-த�டவ ஒரத�ன எனன�ன வந��ன. 

‘‘ஊரககப த��ய�ரந�Eஙகள� த��ஸத?’’ 

‘‘ஆம�... ஒர அலஸனநமனட. �ஞச�வர த��தனன.’’ 

‘‘உஙக ரம� இரகக�தர ஒர ந�ர�ச. அவர ஆள சர�ய�லல� த��ஸத... அனப��டஙக.’’ 

‘‘ஏன?’’ எனத-ன க�ககதத�ன. 

‘‘உஙக அயரன ��கஸ��னன ��லனகக�த-ன. ந�ரமலனய�� ஒர ம�கஸ� சரவEஸ �ண- கல� இரக-
க�ல�! அஙக நக�ணடத��ய வ�ல� த�ச� வ�கக�-�ர. ��ன ��த�ல� அவர கவன�ககல�.’’ 



எனககக தக��ம வய�ற-�ல ந��ங-க�யத. ரம�ல த��யப ��ரதத�ன. அயரன ��கஸ இலல�. 

ர�த��ர� அவர தக�ய�லககப த��ய வ�ப��, கஙகமம எல��ம இடடகநக�ணட உளதள நலழந��ர. 

‘‘இந�� �ம��... இனன�ககக தக�ய�ல� வ�தசஷம!’’ 

‘‘எஙக ச�ர இஙக�ரந� அயரன ��கலஸக க�தண�ம?’’ எனத-ன க�டடகநக�ளள�மல. 

‘‘ந�ர�யல�தய! �Eஙக ஊரகக எடததடடப த��கல�ய�?’’ 

‘‘எந�க தகலனயன ச�ர அயரன ��கலஸ ஊரகக எடததடடப த��வ�ன?’’ எனற ��ன ���ல 
நச�னன ந��ன�ய�ல அவரகக ஏத�� ��ட�டட-ரகக தவணடம. 

�ல� கன�நத தய�ச�த��ர. 

‘‘��ன எனன�கக�வத உஙகலள அடசச�ரதவனன ��லனகக�த-ஙக. வயச� ந�ர�ய ஆள� இரககEஙக. 
ஆன�, இன�தம அல�கக� ��ரககக க��த த����ரகக’’ எனத-ன. 

அவர கணகள க�ஙக� ஓர ஓரம�க உடக�ரநத த�ச�க வ�சம��ன�ர. 

‘‘எனன, டர�ம� த���-Eஙகள�? எனக�ட� �த��ய�ரம நர�ககம� இரந��, எனலனக நக�னனடட 
எடததடடப த��ய�டவEஙக த����-ரகதக?’’ 

‘‘�ம��...’’ 

‘‘இல�ப �ண- ஆள அல�ப �ணண எவவளவ த�ரம�கம?’’ 

அவர அழ��டதய அமரந��ரந-��ர. 

அடத� ��ள அவலரக க�ண-வ�லல�. ஒர ந�ட�ர எழ��லவத��-ரந��ர. 

‘...சந�ரப�மம, வறலமயம��ன ��ன �ணண �பபகளககக க�ரணம. ஒவநவ�ர மல-யம �பபப �ண-
ண�டட ��ன மனசககளள அச�ஙகப-�ட�ல� எல��ம வ�ளகக�ச நச�ன-ன�லம, உஙக தக��ம 
��ய�யம�னத. மனன�சச�ரஙக �ம��!’’ 

கட�தல�ப �டத� ��-கம எனக கக தக��ம கல-யவ�லல�. ய�லரயம �ம�க க��த எனற 
த��ன-�-யத. க�ட�த�ட� ஆற ம��ம உ�ன இரநதவ�டடப த��ன அவலர அ�ன ��னப ஏழ 
ஆணடகள கழ�தத த��ன ம��ம��ன சந��தத�ன. 

ஒர தவல�ய�க ந�ஙகளர நசன-�ரந�த��த, அலசர �க��ய�ல ஒர ம�ல� தவலள. ட கடகக��ம 
எனற கல�ககள நலழந��ல கல��வ�ல ர�ம���ன உடக�ரந��ரந-��ர. நர�ம�ச ச�னனக கல�. 
எனலனப ��ரத�தம எழந��ர. 

‘‘�ம��! �Eஙகள�? �ல�� இரககEங-கள�?’’ 

‘‘ம’’ எனற �ல�ய�டடதனன. அவர மகத��ல ந�ர�ந� சநத��ஷம எனகக வ�யப�ள�த�த. எனகக 
சறத- ஆசசரயம, அவவளவ��ன! 

‘‘வ�ஙக, வ�ஙக... ஏய, கல�லயப ��ததகக. இவர �மம ஃபநரணட.’’ 

��ற�தல�நத வயத ம��ககத�கக ந�ண வநத கல��வ�ல அமரநத-நக�ளள, ��ஙகள நவள�தய 



வநத��ம. கல�ககச சறறத �ளள� ��னத-�ம. ஒர ல�யன வநத ட நக�டத��ன. 

‘‘எப�ட ச�ர இஙதக?’’ எனத-ன. 

‘‘உஙக ரம� இரநத க�ளம�� ரய�ல ஏ-� லக� ல�ச� இல��ம எபடதய� இஙக வநதடத�ன. அஙக 
இஙக அல�ஞச இந� டக கல�ய�� எட��ட தவல�ககச தசரநத�ன. கல��வ� இரகதக, அத 
கல���ன இத. பரஷன நசத�தம எனலனச தசரததகக�ரசச. அப�டதய வணட ஓடத...’’ 

‘‘ம... ஒரவழ�ய� நசடடல ஆய�ட-டஙக’’ எனத-ன த�ச�ன இகழசச�-ய�ன! 

‘‘ம’’ எனற பனனலகத��ர. ‘‘அபப-ம �ம��, கலய�ணம ஆய�ரசச�ல�?’’ 

‘‘ஆய�ரசச.’’ 

‘‘நசலவ� எப�ட இரகக�ப�?’’ 

எனகக ‘சரக’நகன-த. அவள ந�யலர இனனம ம-கக�மல இரகக�-�ர. 

‘‘எனலன ம-நதடடஙகள�?’’ எனற கணணEர�ன நசலவ� தகட�தம, ��ன நவடக�த 
�ல�கன�ந�தம ��லனவ வந�த. இந� ர�ம���னக� அனற அத த��ல��ன என மன 
�ல�கன�ந��ர. 

‘‘எனன �ம��... த�ச�ம இரககEஙக?’’ 

‘‘��ன நசலவ�லயக கலய�ணம �ணண�ககல�, ச�ர!’’ 

அவர எனலனப ��ரத� ��ரலவ ப����க இரந�த. அற�ம�ன ��ரலவ!

ஒர ர��ய ந��ல�பத�ச�!

ர�ம�ய� எழந��ள. த�ச�க �ல� சற-�யத. எழநத தலணப ��டதத ��ன-வள மற�டயம 
அமரந��ள. ஓர�ர வ���டகள கழ�தத �ல�சற-ல, �ல�ககளதளதய எஙதக� ஒள�நத நக�ண�த 



த��ல உணரந��ள. இபத��த ந�ம��ய இரந�த.. நரணட மண ம�சம�கதவ 
இதம���ர� அவவபத��த ‘நர�யங’ எனற நரணட சறற சற-� வ�டட அதககபப-ம 
க�ண�மல த��ய வ�டக�-த. இபத��ந�ல��ம ச�ப��டல� வ�� இ�றக�ன 
கஷ�யமம த�க�யமம��ன ஜ�ஸ��ய�க இரகக�-த. 

நமதவ�க ந�ரவ�ல ��நத த��ஸட ஆ�Eஸ அரதக வந��ள. லகய�ல ச�ல�ல-க 
க�சகள�க ஒர ர��ய ��ணயஙகள ஏநழடட இரந�ன. 

த��ஸடம�ஸ�ர இவலளப ��ரதத ச�ர�த��ர. ‘‘எனன ந�ர�யமம�.. மகனகக 
த��ன�?’’ 

‘‘ஆம�யய�.. த��டடக கட.’’ 

‘‘த�ச�ம ஒர நசலத��தன�, வEடட த��தன� வ�ஙக�க கடககச நச�ல� தவணடயத��தன உன 
மகனக�ட�?’’ 

‘‘அவஙக� நச�னன�னய�.. ��னத�ன தவண�மனடத�ன. தகஸ அடபப �த� லவககதவ எனககத 
ந�ர�ய�த.. இனனம நவ-க��ன.. இத� அந�க கழல�ய வசசசச�டட எனன �ணண! �மகக 
தவண�ஞச�ம� அந�க கரம�யம எல��ம.’’ 

‘‘சர�, �ம�ர நச�லல.’’ 

‘‘�ம�ர�?’’ அவள த�ச�க �டஙகம �னத கரஙகள�ல சரககப ல�லய ��ர�த��ள.. க�க��ம ஒனல- 
எடத��ள. அத கசஙக�ப த��ய அடததப ��ர�தத மடத��ல க�ழ�நத வ�டம ��ல�ய�ல இரந�த. 

‘‘ஏம ந�ர�யமம�! இல� தவ- ஒர க�ய��த��� எழ�� வசச�கக�ரக க����?’’ 

‘‘��ன எஙக.. �Eதய எழ��க கடத��ட ச�ம�. இத அவன �Eவ�ள�கக ஊரகக வந�ப� எழ��க 
கடத�த!’’ 

த��ஸடம�ஸ�ர க�லசப த��டட �ம�ரகலள அழத��ன�ர. 

‘‘ர�ஙக த��கத.. த�ச ந�ர�யமம�’’ அவர ர�சEவலர க���ல லவத��ர. 

ர�சபஷன�ல இரந� உ�க அழக� த��லன எடத��ள. 

‘‘ஹத��.. ��ஸ இஸ தக.எம இனஃத��ந�க.. வ�ட தகன ஐ ட ஃ��ர ய?’’ 

- ��டடகக �� வ-ணட ஒடடக நக�ணட வ�ட�த. ‘அஙக எமமகன மரகன இரகக�ன�?’ எனற 
தகடக ��லனத��ள.. க�றற��ன வந�த. 

‘‘ஹத��.. ஹத��.. ஹ� இஸ த�ர? தம ஐ த�� ஹ� இஸ ஸ�Eகக�ங?’’ 

ர�ம�ய�கக ர�சEவர வழகக� க�����ரநத கனனததகக வநத வ�ட�த.. மற�ட, �ல� சறறவத த��ல 
இரந�த. 

- ‘‘ஷ�ட’’ எனற கட நசய��ள அந�ப ந�ண. அவள ந�யர ஷதரய�வ�கதவ�, மதம��� வ�கதவ� 
இரகக��ம. 

த��ஸடம�ஸ�ர ர�ம�ய�ய�ன மகதல� கவன�தத ர�சEவலர வ�ஙக�ன�ர. 



‘‘அத��.. அத��.. அ�.. கட ஆய�ப த��சச!’’ 

ர�ம�ய� நச�னன�ள. ‘‘ஒர ��ளலள இஙக��Eஷ த�ச�சசப��.. எனகக வ�தய வரல�. மரகலன �E 
கப��த�ன.. கப��டட எஙக�ட� த�ச லவ ச�ம�.. உனகக பணண�யம� த��கம..’’ 

அவர தய�ச�த��ர.. ‘‘சர�.. க�லசக கட!’’ 

- மற�ட த��ன ஒ��கக, அந�ப ந�ண எடத��ள. 

‘‘ஹத��.. ��ஸ இஸ ‘தக.எம இனஃத��ந�க’.. ’’ 

‘‘அத�� தம�ம.. ஐ ஆம சந�ர��ணட.. த��ஸட ம�ஸ�ர ஃபரம ர�சகக�ப�டட ஸ�Eகக�ங தம�ம!’’ 

அவரத ��ற-ம ��ல-ந� ஆரம�ப �ளள� ஆஙக��ம இவளகக ச�ர�பல� வரவலழத�த.. 

‘‘�ம�ழ�தய நச�லலஙக.. எனன வ�ஷயம?’’ 

‘‘அஙக மரகன இரகக�ப�Eஙகள�? நசலவமரகனன கறப�� ஒல��ய� வளத��ய� இரப��ன..’’ 

‘‘ய மEன.. நசலவ�?’’ 

‘‘அத.. ��ஙக மரகனன��ஙக நச�லதவ�ம.’’ 

‘‘அப�டய�! ஜஸட எ ம�ன�ட.. ஐ ��ஙக ஹ� இஸ இன எ மEடடங.’’ 

‘‘எனன�ஙக தம�ம?’’ 

‘‘மEடடங� இரகக�ர.. ஒர ��ம�ஷம ல�ன� இரஙக.’’ 

த��ஸடம�ஸ�ர�ன க���ல ஒர ஆஙக�� இலச ஒ��த�த.. 

‘‘எனன�யய�.. மரகன வனட��ன�?’’ 

‘‘எஙக ந�ர�மம�.. அதககளள எனனதம� ��டடப த��டட வ�டட��யஙக..’’ 

அஙதக அந�ப ந�ண மரகலனத த�டப ��டதத ல�ன �ரவ�றகள ‘�Eப.. �Eப..’ எனற க�யன ��கஸ 
த��ன�ல மண� அடதத, அத ‘கட’ ஆக� வ�ட�த. 

‘‘த��சச��! கட ஆய�டசச. ந�ர�யமம�.. இனனம ஒர ர�� கட.’’ 

- மEடடங ஹ���ல இனட�ரக�ம த��ன அடகக.. ர�கவ எடத��ன. ‘‘நயஸ.. நசலவ�.. க�ல ஃ��ர ய.’’ 

அல� வ�ஙக�ய மரகன, ��ஸ �னலனதய உறறப ��ரப�ல� உணரந��ன. 

‘‘நயஸ.’’ 

‘‘நசலவ�.. க�ல ஃ�ரம யவர வ�லத�ஜ.’’ 

சறற நமளனம. 

‘‘ஸ�ர�ப��.. கட ஆய�டசசனன ��லனகக�த-ன.’’ 



‘‘ம’’ த��லன லவதத ��ம�ரந�வலன ��ஸ ஓர�ர வ���டகள அசஙக�மல ��ரத��ர.. 

‘‘வ�டஸ ��ஸ நசலவ�.. வE ஆர இன மEடடங.. பளEஸ நஜனடலநமன.. ஸவ�டச ஆஃப யவர 
நம�ல�ல.’’ 

அஙக�ரந� ஏழ த�ரம �ஙகள நம�ல�ல� லச�னட தம�டல த���, 
மற�ட இனட�ரக�ம த��ன ஒ��த�த. 

��ஸ மற�ட மரகலனப ��ரகக.. த��லன எடத�வன.. ‘‘மEடடங இஸ 
தக�ய�ங ஆன. த�� க�லஸ பளEஸ’’ எனற நச�ல�� ‘��க’ எனற 
லவத��ன. அல� அந�ப ந�ண நச�ல�, த��ஸடம�ஸ�ர ந��ஙக�ப 
த��ன மகதத�ன ர�சEவலர நக�கக�ய�ல ம�டடன�ர. 

‘‘இப� த�ச மடய��ம.’’ 

ர�ம�ய� மகம வ�டயத.. ‘‘பச.. இத��� நரணட மண ��லவ ஆய�ப 
த��சச.. அவஙக�ட� எஙக த�ச மடயத?’’ 

‘‘இப� �E எனன த�சணம உன பளலளக�ட�?’’ 

‘‘பச! த�சணமய�.. அமபடடத�ன’’ ந�ரமசச வ�ட��ள. ‘‘எனன ந��ழபப இத! உஸஸ!’’ 

‘‘எனன ச��சசகக�த-? கலள எடதத, கஷ�ப�டட �டகக வசச.. உம மகன கமபயட�ர �டபப �டசச 
ந�ர�ய தவல� ��கக�-�ன.. ம�ச� ம�சம �ணம அனபப-�ன.. உனகக எனன கல-சசல.. மக�ர�ண� 
ம���ர� ஜமன இரகக தவணடயத��தன! எனக�ட�தய உன தடட மப���ய�ரம இரகக..’’ 

‘‘தடட இரநத எனனயய� நசயய? அவலனப ��ககணம.. த�சணம.. பச! எஙகன மடயத?’’ 

ச��பத��ட நச�ல��வ�டட நமதவ�க வEடடகக ��ந��ள.. கலர வE��க இரந�ல� மகன��ன ஓடட 
வE��க ம�ற-� இரந��ன. ஒர கடடலம நமதல�யம வ�ஙக�ப த��டடரகக�-�ன. ஆன�ல, இத 
�லரய� த�தய �டததப �ழக�ய கடல�. சத�ம�கத �லரலயக கடட வ�டட தசல� மந��லய வ�ர�தத 
அ��த�தய �டததத தஙக�த��ன �ழககம. 

வEடடல வநத அமரநத தமத� நவ-�ததப ��ரத��ள. மகன�ன த��டத�� ம�டட இரந�த.. 
நகடடகக�ரப ��ளலளலயத��ன ந�ற-�ரகக�-�ள. கலளநயடககம க��கக�ரக கடம�த��ல ��-நத 
கரத��கப �டதத.. தவல�ககம த��யட��ன. 

ம�ச� ம�சம ஐந��ய�ரம, மவ�ய�ரம எனற �ணம அனபபக�-�ன. இவளகக ஏத அவவளவ நச�வ? 
க�லச த��ஸட ஆ�Eஸ�ல த��டட லவத��ரகக�-�ள.. மகன வரமத��த அவன��தம நக�டததவ�� 
தவணடயத��ன. 

ர�ம�ய�கக மகன�ன ��ள கணகக�ல ��ல-ய த�ச தவணடம.. அவவளவ��ன. ‘வயச தவ- ஆகத.. ஒர 
க��ய�ணதல�ப �ணண�ப ��ககணம.. வ�வரம�ப த�சணம.. எஙக மடயத? அதகக�க �ட�ணதத� 
அவன க�பத��ய இரகக மடய�த.. அவன அடகநக�ர ��லவ த��ன �ணண�ப த�ச�ன��ப 
த��தம.. பச!’ - ந�ரமசச வ�ட��ள. 

மEடடங மடநத நசலவமரகன ர�சபஷனகக வந��ன. 

‘‘ஹ�ய நசலவ�.. உன வ�லத�ஜ� இரநத த��ன வநதசசப��.. அ��ன.’’ 

‘‘மEடடங� இரகக-பத�� கடகக�த�.. ��ஸ கடப��க-�ர.. க�ல வந�� ��ன எனன �ணண மடயம? 
எனலன மல-கக�-�ர ந�ர�ச.. சர� ய�ர த�ச�னத?’’ 



அவள ச�ர�த��ள, ‘‘த��ஸடம�ஸ�ர ஃபரம.. அந�னன �டட? உன ஊர த�ர நச�லல.’’ 

அவன சறற கசசதத�ன ‘‘ர�சகக�ப�டட’’ என-�ன. 

‘‘ய�! �டஸ இட.’’ 

‘‘�ம�ர ��ரதத நச�லல.’’ 

அவள க�ல வந� �ம�லரப ��ரததச நச�ல�, நசலவமரகன �ன நம�ல���ல அலழகக.. 
த��ஸடம�ஸ�ர எடத��ர.. 

‘‘ச�ர ��ன மரகன த�சத-ன.. த��ன �ணணEஙகள�தம.. எனன வ�ஷயம?’’ 

‘‘அமம� வந��ரந��ஙகப��. உனக�ட� த�சணமன�ஙக.’’ 

‘‘எனன வ�ஷயம�ம?’’ 

‘‘சமம� த�சணம�ம.’’ 

‘‘சமம� த�சணம�? தவ- தவல�ய�லல�ய� இஙக?’’ அவன கர��ல எர�சசல ஏ-�யத. 

‘‘��தன இஙக ஆய�ரதந�டட ந�னஷன� இரகதகன. சர�, �ணம ஏதம அனப�ணம� அவஙகளகக?’’ 

‘‘இலல�ப��.. இஙக �மம த��ஸட ஆ�Eஸ எஸ.��-ய��தய க�ச க��கதக.. அவஙக சமம���ன 
உனக�ட� த�சணமன�ஙக..’’ 

‘‘��ன எனன சமம�வ� இரகதகன? ச�ர, இன�தமல அவஙக வந�� சணத� ��தன த��ன �ணத-ன. 
அதவலர ந��ந�ரவ �ணண தவண�மன நச�ல��ரஙக.. ஆ�Eஸ� த�லவய�ல��� டஸ�ரந�னஸ 
ச�ர. அவஙகளககப பர�ய�த.. வந�� நச�ல��ரஙக.. எனன? �ணம தவணமன� எடதத அவஙக லக� 
கடஙக. நச�வ �ணண�ககடடம.. சர�ய�?’’ 

‘‘ம.’’ 

த��ன கட ஆனத. த��ஸடம�ஸ�ர த��லன லவத��ர. 

நக�ஞச தரத��ல ர�ம�ய� வரவத ந�ர�ந�த. நமதவ�க வநத நக�ணடரந��ள. 

மற�ட த��ன �ணணத��ன வரக�-�ள.

ய�ம�ரகக �யதமன - ��ஸகர சக��

இந�ப �க��லய வ�ச�ககம ச�� �ண�ரகள அவவபத��த அ��பர�யம ந�ர�வ�கக�-�ரகள. அ��ல 
ந�ரம��னலமய�னவரகள நச�லலம ஒர கரதத “உஙக கடடலர �டசதச�ம... கல� �டகக�- ம���ர� 
இரகக” என�த. இல�தய ச��ர இனனம தவறவ��ம�கச நச�லவதணட. “உஙக கல� �டசதசன” 
எனற நச�ல��வ�டட.. சநத�கம�க “அத கல� ம���ர���ன இரகக இலல�ய�?” என வ�னவக�-�ரகள. 
அவரகள கறற ம�கசசர�ய�னத�. அவரகளகக ஏற�டம அத� எணணஙகள��ன எனககம. இந�ப 
�க��ய�ல இதவலர நவள�வந��ரகக�- சஙக��கள அத�லனயம ச�றகல�ய�க எழ�� வ�டம 
ச�த��யப��டகள நக�ண�லவ��ன. இவறல- கடடலர எனற ��ன �மபவ�றக�ன இரணத� 
��ய�யம எல��வறல-யம ��ன த�ரடய�க நச�லவதம, நச�லக�ன- வ�ஷயஙகள�ல கற�லன எதவம 
இலல� என�தம��ன.



Police gun வ�ழவ�ன சந�ரப�ஙகள�ல ��கழம �� அன�வஙகள ச�றகல�கள�ன ச�யத��ட��ன 
இரகக�ன-ன. ��ரகக�- வ�ஷயஙகள மன��ல இரககம கரததகதள�ட இலணலகய�ல கல� 
த��னறக�-த. ச�� சமயஙகள�ல ��கழம வ�ஷயஙகள க�ட�த�ட� கசச��ம�ன ச�றகல� த����ரப�த 
எனகக வ�யப�ள�கக�- வ�ஷயம. �றத��த நச�ல�ப த��க�- வ�ஷயம அப�டய�ன ஒனற��ன. 
இ�லன சறத- நமரகடட எழ��ன�ல இத ஒர ச�றகல�ய�க ஏறறக நக�ளளப�டம எனற 
த��னறக�-த.

இரணட ஆணடகளகக மனன�ல நசனலன வரவ�றக�க ��ரந�லதவ�� ரய�ல ��ல�யத��ல 
��ன-�ரநத�ன. ��ள�ட��ரத��ல கட�தமய�லல�. அத�லன �Eள ரய�லகக அஙநக�னறம 
இஙநக�னறம�க ச�� �யண�கள��ன. எனத ந�டடய�ல ய�ரதம இலல�. ரய�ல க�ளம� இனனம 
த�ரம�ரந���ல ��ள�ட��ரத��ல ��னற �ர�ககப ��ரததக நக�ணட இரநத�ன. ந�ர�ச�ற- ரய�ல 
��ரய�ணம வச��ய�னத��ன. ஆன�ல ஆளற- ந�டடய�ல ��ரய�ணம நசயவத நர�ம�வம 
நவறலமய�ய�ரககம எனத த��ன-�யத. ஆற���க சறற த�ரத��ல ஒர �ம���ய�னர வந��ரகள. 
பதககலய�ணம எனற நச�ல��மத�தய ந�ர�ந�த. அவவளவ ச�ர�பப. எ�றநகடத��லம கணவன�ன 
க�த��ரம�க அந�ப ந�ண சநத�கம தகட��டய�ரந��ர. சநத�கம தகட�த இரண��ம �டசநமனறம 
அந�ச நசயலக வ�லளவ�கக�- அந��தய�னயதம ��ர��னம எனறம எனககப �ட�த.

இரவரம எனத ந�டடய�ல ஒடடய�ரந� ‘ச�ரட’ல�ப ��ரதத �ம இ�ஙகலள உற�� நசயத 
நக�ண�னர. அவரகளம எனத ந�டடய�ல��ன வரபத��க�-�ரகள என�த எனகக மக�ழசச� 
ஏற�டத��யத.

அந�ப ந�ண ந�டடய�ல கட�தம இல���த �ற-�ய �னத சஙக�தல� ந�ர�வ�த��ர. “��ம 
மடடந��ன த����ரகக �யம� இரகதக” எனற அவர நச�ல� கணவர... சறற த�ரத��ல ஆடகள 
வரவ�ரகள. �யப�� தவண��ம எனற நச�னன�ர. ஆன�ல ந�டடய�ல ����கக தமற�ட� 
‘ந�ரத’கள க���ய�க இரப�ல� ‘ச�ரட’ உணரத��யத. �ஙகளத ந��ரடகலள உளதள லவததவ�டட 
அவரகள இரவரம த�ச�ய�டதய ��நத ��ள�ட��ரத��ன ஒர கல�ககச நசன-னர. இததவ 
கலய�ணம�க� ச�� ஆணடகள�க�ய�ரககம �டசத��ல மலனவ�கள �கதகஜகளகக க�வ��க வணடய�ல 
அமரந��ரகக, கணவனகள மடடம த��ய ��ஸகடடம, �ணணEரம வ�ஙக� வரககடம.

��ன �த��ர�லககள வ�றற வந� ��ர��ம ஒன-�ரணல� வ�ஙக�க நக�ணட இரகலகய�ல, மதக�ல 
தப��கக�ய�ன ஒர க�வ�ர ��ள�ட��ரத��ல வ�லரநத வந��ர. எனத ��ரலவலய கவன�த� த�ப�ர 
வ�ற�வர “நக�ஞச ��ள� ��ல-ய ��ரடடஙக ��ககதனன த����ஸ நசகயர�டட �ணண� 
இரகக�ஙக ச�ர” என-�ர.

அந�க க�வ�ர எஙகள ந�டடலயப ��ரதத வ�டட லகலய ஆட� ஒர ஆள ச�-�ய த��ரட ஒனல- 
எடததக நக�ணட ஓடவநத எஙகள ந�டடய�ன கல�ச� ஜனனத��ரம ந��ஙகவ�ட��ர. 
(‘க�வலதல- உ�வ�கக’ என�த த��ல அ��ல ஏத�� எழ�� இரந�த)

த�ப�ரக�ரர தமறநக�ணடம �கவல நச�னன�ர. நசனலன வலர �யண�கள எவவ��ம�ன கவல�யம 
இன-� ��மம��ய�க இரகக��நமனறம, ந�டடய�ல ஜனககட�ம இல��வ�ட��லம க�வ�ரகள 
வரவ��ல ��தக�பப உத�ரவ��நமனறம ந�லல�த �ம�ழ�ல நச�ல�� வ�டடப த��ய வ�ட��ர. ��ன 
உளதள நசனற அமரநத�ன. ��ரசலனய�ன-� ��ன எனகக�ன ‘அப�ர ந�ரத’��ல ஏ-�கநக�ணட வ��, 
எனகக த�ர எ��ர கEதழ த��யர ந�ரத��ல ப����ய வந� ஒர �ளள� ம�ணவன அமரநத இரந��ன. 
�ககவ�டடல இரந� தமல, கEழ �ரததகள அந� �ம���களகக. சறற த�ரத��ல ந�டடய�ல சம�ர�க 
இர�த மப�த த�ர த�-�வ�ட�னர. என-�லம அந�ப ந�டடகக அந�க கட�ம கல-வ�னத�. 
நரய�ல �கரவ�றக�ன ஆயத�ஙகள ந�ன��ததவஙக�ன.

�ம���கள �ககவ�டட கEழ ‘�ரத’��ல அமரநத �மககள ஏத�� த�ச� ச�ர�ததகநக�ணட இரந�த��த 
ஒர க�வ�ர ஓடவந��ர. கEழ’�ரத��’ல இரந� ம�ணவலனப ��ரத��ர. "எந��ர�.... எந��ர�’ எனற 
அ�ட���கச நச�னன�ர.

ல�யன அசசதத�ன எழநத எ��ர �ரத��ல அமரந��ன. �ம���கள�ன இயல��ன த�சச ��ன-த. 
அவரகள �மககள ��ரததக நக�ண�னர. அடதத ந�ர�ய தப��கக�ய�ன ஒர க�வ�ர வர, சறற 



வய��ன மறந-�ரவர வநத அந� "�ரத’��ல அமரந��ர. வய��னவர, தப��கக� க�வ�ரகக அடத� 
தமல ��ல�ய�ல உளள க�வ�ர த��லம. அவரத ச���ரணப த�சச க� ம�க உரத� கர��ல இரந�த.

வநத அமரந�தம அவர சறறம மறறம ��ரத��ர. ��ரலவய�ன கடலம ம�கவம �Eவ�ரம�ன��க 
இரந�த. அந�ப ��ரலவதய ஒரவலன கற-வ�ள�ய�க உணரச நசயயம ஒரவ��ம�ன நவரடடம 
��ரலவ. அந� �ம���லயயம, ம�ணவலனயம, அந�ப ��ரலவய�ல ��ரதத வ�டட ச�வ��னம�க 
அமரநத உ�ன வந� தப��கக� க�வ�ர�ன த�சததவஙக�வ�ட��ர. அத இத என-�ல��மல �� 
வ�ஷயஙகலளயம ந��டட ஏத��த�� த�ச�யவ�-�ரந��ர. த�சச மகக�யம�லல�. அ��ல இரந� ந��ன� 
ம�கவம அசசறததவத. அவர லகய�ண� ��ரகள, அவர��ம ம���வ�ஙக�ய கற-வ�ள�கள எனற 
��லரயம �ற-� வ�வர�த��ர. சறறம த��ழலமயற- த�சச, அ�ட���ன கரல எனற அவர த�சப த�ச 
அந� இளமந�ணண�ன மகம ம�-�கநக�ணடரந�த.

அவர த�ச�ய�டதய இரகக அந�ப ந�ணண�ன கணகள அவவபத��த அந� தப��கக�லயதய 
��ரத��ட இரந�ன. எனன��ன அடககட ச�ன�ம� ��ரத��லம ��ஜத தப��கக� ��ரப�வலர 
ந��ந�ரவ நசயக�- வ�ஷயம��ன.

சறறத�ரம கழ�தத தப��கக�க க�வ�ர, “ஒர ரவணட த��ய�டட வரத-ன” எனற க�ளம��ப த��ன�ர. 
ந�ர�ய க�வ�ர கணலண மட அலம��ய�ன�ர. ச�-�த த�ரம கழ�ந�த. தப��கக�க க�வ�ர ��ரம�� 
வந��ர. அவர லகய�ல ஓர�ர சEடடககடடகள.

தப��கக�க க�வ�ர ந�ர�ய க�வ�ர��ம சEடட வ�லளய�டக நக�ணடரந�வரகள��ம�ரநத �-�ம�ல 
நசய���க சEடடககடடகலளக நக�டகக அ�லன அவர வ�ஙக� லவததக நக�ண��ர. சறறப 
ந��றதத இரணட இலளஞரகள வந�னர. க�வ�ரகள��ம சEடடக கடல�த �ரம�ற தகட�னர. 
ந�ர�ய க�வ�ர அவரகலளத ��டடன�ர. இன�தமல சEடட வ�லளய�� ம�டத��நமனற உத�ரவ��ம 
�நத அவரகள வறபறத�� சEடடககடல�க தகடக ந�ர�ய க�வ�ர கரல� உயரத�� அவரகலள 
அ�டடன�ர "மர�ய�ல�ய�ப த��ய�ட’ எனற அவர த��ட� அ�ட���ல அவரகள வ�லய மடக 
நக�ணட த��ய வ�ட�னர.

��ன �ககவ�டட ‘�ரத’ல�ப ��ரதத�ன. அந� இளமந�ண மகத��ல ரய�த�றமத��த இரந� 
பனனலகலயக க�தண�ம. ம�கவம ச�ரமப�டட ஜனனலகக நவள�தய ��ரததக நக�ணடரகக, அரதக 
கணவன. அவரகள இரவரதம அலம��ய�க இரந�னர, ஒர வ�ரதல� க�ப த�ச�க நக�ளளத 
த��ன-�மல. �னன�ரணட மண�லயத ��ணடம வலர இர க�வ�ரகளம த�ச�க நக�ணட இரந�னர. 
��-க ந�ர�ய க�வ�ர தப��கக�க க�வ�ர��ம ‘ல�டல� அமத�யய�’ எனற நச�ல� அவர வ�ளகலக 
அலணத��ர. ��ன அ�ன ��னபம நவகத�ரம கழ�தத� தஙக�தனன.

நசனலன வந�தம க�வ�ரகள ம���த�தய இ-ஙக�ப த��யவ�� ��ஙகள எஙகள �கதகஜகலள 
தசகர�ததக நக�ணட இ-ஙக�தன�ம. �ம���கலள வரதவறக உ-வ�னரகள வந��ரந�னர. “எனன 
நச`கர�யம� வநத தசந��ஙகள�!” என-�ர ஒர உ-வ�னர.

அந� இளமந�ண, “இல�ணண�... சர�ய�தவ தஙகல�... �யமம� இரநதசச” என-�ள.

“ஏன?”

“க�வலகக நரணட த����ஸக�ரஙக வந��ஙக அ��ன” என-�ள அந�ப ந�ண.

அந�ப ந�ணண�ன கற-�ல உளதள மரண��ட எனலனக கவரந�த. ச�றகல�கக உண��ன 
கணஙகள�ல மகக�யம�னத அத.

‘ஓ’ த��ட? - ��ஸகர சக��

��� அ��ரவ �ற-� ஒர கடடலரலய ��ன எழ��யத��த ஓர��த��ல எஙகள ஊர ந�ர�சகள எனற 
க-�ப��டடரநத�ன. அ�றகப ��ம வலரந� �ண�ர ம�தத ந�ர�சகள எனற எழதவ��ல ஒரவ�� 
எளளல ந��ன� இரப���கச சடடகக�ட�தவ அ��ல உளள ��ய�யதல� உணரநத அ�லன 



வயச�ள�கள எனற ம�ற-� எழ��தனன. ந�ர�ச என�த ஆரம�த��ல மர�ய�ல�ய�க ஒ��த� 
நச�ல��ன. ��ள�வட�த��ல அரத�ம த�யநத உரம�-� வ�ட�த. அ��ல இபத��த எளளல ந��ன� 
ந�ர�வ�றக�ன க�ரணம �ற-� சறற தய�ச�த�த��த ஒர வ�ஷயம த��ன-�யத. அத ந��தவ�கதவ 
வதய���கரகள ��ல இலளய �ல�மல- நக�ணடரகக�- ஒரவ��ம�ன அசடல�யம, எளளலம க�ந� 
மதன���வம. அ�லன �� இ�ஙகள�ல கவன�கக மடக�-த.

Old Lady �ஸஸ�ல ஏறக�- வதய���கலர டகநகட எடககச நச�லலம கண�க�ர�ல தவஙக�, அந� 
வயச�ள� ஸ��ப��ங �ற-� வ�ச�ர�கலகய�ல எர�சசல�ன ���ல நச�லலம அரக�லம இலளஞன 
மறறம ‘ஒத��ப த��ப�� ந�ர�ச. கண ந�ர�யல�ய�?' எனற கவக�- ஆடத�� �ண�ர என ய�வரதம 
வய��னவரகலள ��ததம வ��ம மக�ழவள�ப���க இலல�.

வய��னவரகநளன�த ஓர அமசம. அத �வ�ரவம வய��னவரகள என-�ல��மல ந��தவ�கதவ �மத 
ச�-�ய நசயலககள அடத�வலர எவவ��ம ����ககநமன�ல�ப ��ரம �� சமயஙகள�ல உணரவத 
இலல�. எனத கலலர� ��டகள�ல ஒர க�ர�யதல� ந���ரநத ��ஙகள நசயத வநத��ம. எஙகள 
கலலர� த��ட ��யககனர �வன���ரநத ஏழ க�.மE. ந��ல�வ�ல அலமநத இரந�த. கலலர�ககச 
நசலலம ��ரத��தயக �வன �ஸஸ�ல ��ஙகள நசலலமத��த வழ�ய�ல ஒர அமம�ள �ண�ய�ரம சடட 
வ�ற��ரகள. க�ல� ஒன�த மண�கக எஙகளத �ஸ அந� அமம�ள �ண�ய�ரம வ�றக�- இ�தல�க 
க�கலகய�ல “ஓய!...�ண�ய�ரம!'' எனற நம�த�ம�க கததவத �� ம�ணவரகள�ன க�லமய�க இரந�த. 
ய�ர இ�லனத தவஙக� லவத�த எனற ய�ரககம ந�ர�ய�த. ம���ம�ணட தசரம ம�ணவன 
சEன�யரகலளப ��ன�ற-� கததவ�ன. ��-க இவன சEன�யர�க, அடதத வர�வன இவலனப ��ன�ற-�க 
கததவ�ன. இப�டய�க சஙக���த ந���ரத��� �ண�ய�ரம... �ண�ய�ரம எனற ஆணடககணகக�ல 
கத��க நக�ணடரந��ரகக தவணடம. இத �ற-� எஙகள�ல ய�ரககம ந�ர���க எவவ�� அ��பர�யம 
இலல�. எனககம க�த��ன. அத அந� இ�தல�க க�கலகய�ல ஒர ��ம�� த�ரக க�ளரசச�. 
அவவளதவ! எலத��ரம கததவத க�ல�ய�த. அப��வ�கள, �யந�வரகள சறத- அலம��ய�னவரகள 
�வ�ரத� எண�த ச�வE�ம த�ர கததவ�ரகள.

ம�ல மல- எனககத �யககம�க இரந�த. ��-க ஊதர�ட ஒட� ஒழக�ன�லம ச��வம க�ரணம�க 
��ன வ�ய ��-நத கததவத க�ல�ய�த. ஆன�ல �சஙகள கததலகய�ல உ�ன தசரநத ச�ர�ததக 
நக�ணட��ன�ரநத�ன. ��னம �ஸ க�கலகய�ல �ண�ய�ரம எனற �யலகள கத� அந�மம� எழநத 
��னற நகட� வ�ரதல�கள நச�ல��த ��டடம. அந� வசவகள ம�ணவரகலள எவவ��த��லம ����த�த 
க�ல�ய�த. ம�-�க அத மனன�லம உறச�கம �நத தமலம உரகக அவரகள கததம�ட தணடயத. 
இத �வ�ர, அவவபத��த மணலண அளள�த தறறவதம உணட.

இப�டய�கப த��யக நக�ணடரநத ஒர ��ள உசசகட�ம�க ஒர சம�வம ��கழந�த. அந�ப 
ந�ணமண�ய�ன தவ�லன ந�ரங தக��ம�கத ��ரணட, ஒர வ�ள� ��ல-ய ச�ண�லயக கலரதத 
லவததக நக�ணட க�த��ரநத, எஙகள �ஸ க�கலகய�ல உளதள அந�மம�ள வ�ச�-� அடத�த. 
கண�சம�னவரகள ‘�சலச ��-தம �சலச ��-தம’ எனற ஆன�ரகள ல�யனகள�ன இத�லன ��ள 
வ���மயறச�கக க�டடய ��ன. ����ககப�டத��ர ந�ரம��லம அப��வ�கள என�த வழககம த��� 
வ���ய�ன வ�லளய�டட.

ஆன�ல �யலகள ந�ர���ய அ�டடக நக�ளளவ�லல�. கலலர� �ககத��ல �மப நசட உணட. அஙதக 
த��ய உல�கதள�ட கள�தத வ�டட ஈரம�க வகபபகளககப த��ய வ�ட�னர. அடத� ��ள �ஸஸ�ல 
வழககம த��� கததக�- ம�ணவரகலள ஜனனத��ர ம�ணவரகள �டத���கவம, “ல�ர�யம�ரந�� �Eஙக 
ஜனனல க�ட� உகக�நத கததஙக��' எனற நச�னன��கவம... அல�நய�டட ம�ணவரகள�ல�தய 
��ளவ த��ன-�ய��கவம தகளவ�ப�டத�ன.

அத �வ�ர ச�ணதல�க கலரதத ஊறறலகய�ல அந�மம�ள இன�தமலம ம�ணவரகள ��ரந��வ�ட��ல 
ச�ணதல� வ��வம வEர�யம�ன ‘தமட�லர’ (மன��ரகளல�யத) கலரதத ஊற-ப த��வ��கவம... 
�றத��த ஊற-�யத அ�றக�ன மனதன�ட�ம எனவம க-�ய�ரகக ம�ணவரகள மத��ய�ல அத ��த� 
வ�லளலவ ஏற�டத��வ�ட�த. இந�த ��கக���ன வ�லளவ�க அடத� ச�� ��னஙகள �ஸஸ�ல கட�ம 
கல-ந��ரந�த. �� ம�ணவரகள கலலர�கக ��நதம லசகக�ள�லம நசன-னர. ஆன�ல அ��லம ஒர 
அ��யம�ரந�த.

அந� அமம�வ�ன இ�தல�க க�நத��ன கலலர� நசல� தவணடம. ��ரம� வரதவணடம. அந�மம� 



லகய�ல வ�ளககம�றற�ன ��ன-�ரந�த. அககம�கக ��ரகள தவற அந�மம�வ�றக ஆ�ரவ�க தசரநத 
��னற இரகக, ��ல�லம உணர�த நசன- ம�ணவரகள�ன ��ல� ‘அநத�� �ர����ம’ ஆக� வ�ட�த... 
‘�ண�ய�ரம’ எனற உறச�கம�க தக�ரஸ�க ஓஙக� ஒ��த� ஒறல- வ�ரதல�ககப �����க சரம�ர� 
வசவகள மறறம வ�ளககம�றல- ஆடட எசசர�கலக; ஏ��வத த�ச�ன�ல உல� வ�ழம ச�த��யஙகள. 
��ம�ரநத க�ப ��ரகக�மல �சஙகள க�நத ஓடன�ரகள.

��ரத மகஙகள�ல அவம�ன தரலககள. ச�� �யலகள ��தக�ப��ன தரம ��ணடயதம �மககள 
ச�ர�ததக நக�ணட எ��தர வரம ம�ணவரகலள, “ம�பதள அந�ப �ககம த��க��Eஙக�� �ண�ய�ரமம� 
சவணட கடககத” என எசசர�கக ��ஙகள நவக தரம சற-�க நக�ணட �வனககப த��க 
தவணடய��ய�றற. அடத�டத� ��டகள�ன வகபபகள�னத��த இததவ��ன மகக�ய த�சச�க இரந�த.

��ன க� ��லனதத�ன. �ண�ய�ரம வ�றகம அமம�வ�ன ��வடகலக ம�கச சர�ய�னத��ன. �யலகள 
அ�ஙக� வ�ட��ரகதள எனற. ஆன�ல அ��கம த��ன�ல �தத ��டகள. எல��ம �லழய�ட ஆக�, 
மற�ட �ண�ய�ரம எனக�- கத�ல; வழககம த��� அந� அமம�வ�ன ��டடகள எனற க��சசககரம 
�லழய�டதய சற- ஆரம��தத வ�ட�த. �யலகள எகக�ளதத�ன ச�ர�த��ட ‘�மமலளநயல��ம 
அ�கக மடயம���?’ என-னர.

அ�ன ��னப ச�� ��டகள கழ�தத ஒர ��ள, வகபபகக ஆச�ர�யர வரவ�லல�. ஏத�� ஒர க�ரணத��ல 
�ண�ரகளம அஙகஙதக த��யவ�� ��ன �ன�ய�க கலலர�ய���ரநத ��ரம�� வநத�ன. ம��ய த�ரம. 
�ண�ய�ரககல� அ��க�டசம க�ல� �தத மண�கதக மடநதவ�டம. ஆ���ல �யம�ன-� ��நத வநத�ன. 
�ண�ய�ரக கல�கக சறத- �ளள� இரந�ந��ர கல�ய�ல ட ச�ப��ட��ட ��ன-�ரநத�ன.

�ண�ய�ரகக�ர அமம�ள அடத� கல�ய�ல ��னற ஒர ந�ணண�ன த�ச�க நக�ணடரப�ல� சறற 
��ம�ம�கத��ன கவன�தத�ன. கணகள�ல �Eர ந��ஙக �யலகள�ன கத�லகள�ல ��ன அன�வ�ககம 
வரத�தல�யம, தவ�லனலயயம �னத எள�லமய�ன நம�ழ�ய�ல நச�ல�� ப�ம��க நக�ணட 
இரந��ரகள. தகடகக தகடக எனனள தவ�லனயம, கழ�வ�ரககம ஊறந-டத�ன. அந� 
ம���ர�ய�னந��ர சஙக�தல� ��ன அ�றக மன உணரந���லல�. எனககள ஒர ம�ற-தல� 
உணரநத�ன. கற- உணரவ எனலனத ��ண-டத�த.

ஆன�ல தவற எதவம ம�-வ�லல�. �ஸஸ�ன �ண�ய�ரக கத�லகள ந���ரத��ன நசய�ன. �மத 
ச���ரணம�ன ��ம�ஷ த�ரக க�ண�லகள எப�ட ஒரவலர ம�கந� தவ�லனகக ஆள�கக�ய�ட 
இரகக�-த என�ல� ��ன த�ரடய�க உணரநத நக�ணத�ன. அவவளதவ, இபத��தம எஙக�வத 
‘டஸ�ங’ �ற-�ய நசய�� ��ரகலகய�ல அந� அமம�வ�ன தவ�லனய�ன மகம��ன ��லனவகக 
வரக�-த.


