
எழ�லவரதன...

தரமபர� மவடடம, லள�கம க�ரமததககரர. இயறப�யர வரதரஜன. ��ழழபபககக 
க�ரமம வ�டட நகரம நகரநத மனஷன. இயநத�ரஙகள�ன இழடவ�டத இயககததககம 
இழரசசலககம நடவ�ல வவழல.

உறவச சஙக�ல�ய�ன �லவ0னப�டட இழ2பபகழளயம, வல� கணட ச�த�லதழதயம 
அழடயளப�டதத�, வழவ�ன சவரச�யஙகழள மக�ழவவட பசலலம ஒர கழத 
பசலல�, வரவரம வரக�றர ஒர ச�றகழதயடன!
உ2ரசச�யம ச�நதழனயம ��ழ2நத எழதத நழட, எத�ர�ரககவவ மடயத 
கழதபவ�கக. பததம பத வச�பப அன�வம தரம ச�றகழதகள.
- எழ�ல வரதன(elilvarathan@sify.com)

இவரத மறற �ழடபபகழளக க2 இஙவக அழததவம
தம�ழ�ல அரக�ப வ�ன அஙகத நழட கழத பசலல�2� எழ�லவரதன�ன இசச�றகழதத 
பதகபப�ஙகம அடரநத க�டகக�றத. ச�கபகடகக இயலத ��னனலககள க�டககம மன�த வழழவக 
கட வயபகளளச ச�ர�பபடனம க�ணடலன சல�பபடனம வ�வர�ததபவ�க�ற கழதவயடடம 
தம�ழகக பவக பத�த.

'ரத�பப�ணகள த�ர�யம அஙகடத பதர' நல�ன அற�மக வ�ழ தம�ழநட மறவ�கக எழததளர 
சஙகம சர��ல கடநத ��பரவர� 6 அனற எழததளரகள ��ர�ஞசன, �வண2ன, ச�.வமகன மறறம 
�த�ப�ளர சநத�ய நடரசன ஆக�வயர �ஙவகறபடன ஒசர�ல நடநதத.

எநத இதழ�லம ��ரசரம க2த �த�ழனநத ச�றகழதகள பகணட 'ரத�பப�ணகள த�ர�யம அஙகடத 
பதர' எனனம மதல பதகப��ன மலம வசகரகள�ன கவனதத�ல உடனடயகப �த�நத பத�ய 
இளநதழலமழறப �ழடப�ள� எழ�லவரதன. வறழமயம பநரககடகளம எலலத தர2ஙகள�லம 
ந�லவம அடததடழடயம நடததடழடயம வசரநத உலகததககர�ய ��ரசச�ழனகவள இவரத கழதகள�ல 
�ழடபப ழமயஙகளக உளளன.

எழ�லவரதனழடய கழதகபளஙகம �ரவ�ய�ரககம ச�னனச ச�னனக கடம�ச ச�தத�ரஙகள �ல 
தர2ஙகள�ல நமழம அத�ரசச�ய�ல உழறயழவததவ�டக�னறன. ச�ல, தககதத�ல ஆழததக�னறன. ச�ல, 
நம� மடயத வழகய�ல தடமறழவகக�னறன. எலலக கழதகள�லம ப�ணகள ப�ரமளவ�ல 
தயரஙகழள ஏறறகபகளக�றவரகளக இடம ப�றக�றரகள. வழகழகய�ன எதரதததழதயம 
பவப�தழதயம பர�நதபகணட அனசர�ததபவ�க�றவரகள, நழள ந�கழபவ�கம வ�டயலககக 
இரவ�ன வவதழனகழளப �லழலக கடததச சக�ததகபகளக�றவரகள எனப பர�நதபகளள மடயத 
பத�ரக இரப�வரகள இபப�ணகள. எழ�லவரதன�ன எழதத இபபத�ர�ன ச�தத�ரஙகழள 
அசதர2மன வழகய�ல தலல�யமகத த0டடவத�ல வல�ழம ப�றறனவக வ�ளஙகக�னறன. 
பதரபவஙகம பவள�சசமம என வ0டடல இரடடம ஏன எனக�ற வகளவ�ய�ன வ�ள�மபவழர 
வநதழடக�ற ஆணகள அகவகளவ�ய�ன ஆழததககள பசலல இயலதவரகளகப வ�ழதய�லம 
கசப��லம த�ழசத�ரம��ப வ�யவ�டக�றரகள.

'ந0ரட ரகச�யம' இவரழடய மகக�யமன கழதகள�ல ஒனற. �ளள�ககப வ�க வவணடய மகன 
ஊரகக பவள�வய எஙவக வசறறத தண20ர�ல ஆடடம வ�டட ஏமறறவழதக கணடற�நத 
வவதழனய�ல மழகக�றர ஒர தநழத. மகவனட �ழக�ப �ழக�ச வசறறத தண20ரக கள�யல 
தநழதககப ��ர�யமளளதக மறமவ�த கலவ�ய�ன இன�தழதக கணடற�நத ரச�மறறம 
பகளக�றன மகன. அநத அன�வம ம�கப ப�ர�ய தர�சனமக உரகபகளக�றத. ஈட�ட என�த பறம 
சரநத ஒனறலல. அகம சரநத ஆழநத உ2ரவ ந�ழல. எத�லம லய�தத இன�தழத 
உளவஙக�கபகளளம சகத� ந�ழல. அத வயககபப�றறவனல எலலவறறககளளம கணணககப 
பலப�டத ரகச�ய வழ�கழளத த�றநதபகணட வவக வவகமகச பசலல மடயம. வசகரகள 
கணட2ரம அளவகக எள�ழமயன மழறய�ல அததர�சனதழதத த0டடக கடடக�றர எழ�லவரதன. 
இநத எள�ழமயம நட�மம இவழர மகக�யப �ழடப�ள�யக அழடயளப�டததக�னறன.
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வழவ�ன மழலச சர�வ�ல ந�ரழசய�லம இயலழமய�லம கர�நத மடக�, ப�தப �ரழவய�ல�ரநத 
தப�� வ�டவவ சதத�யமன கழலவகள�ன �ல ச�தத�ரஙகழளத தலல�யமன ந�றஙகவளடம 
நட�ஙகவளடம த0டடக கடட உதவ�யக உளள எழததறறவல எழ�லவரதனழடய ம�கப ப�ர�ய 
�லம எனற பசலலலம. ஒவர வ�தமன வ�வரழ2 பமழ�ய�ல அழனதழதயம பசலல எணணம 
ஆரவதழத அவரத �லவ0னம எனற கற�ப��டலம.

வ2�கப�தத�ர�ழகய�ல பவள�யவததன �ழடப�ககதத�ன அஙக0கரம எனற கற��தஙகழளப 
ப�ரட�டததத ��ரசர வநககம�னற�வய பதடரநத எழத�கபகணடரகக�றர எழ�ல வரதன. க�ளள�க 
பகடககச பசனனல அளள�க பகடககபமர க�ரமததத தய வ�ல 
பகடததகபகணவடய�ரகக�றன த�னம �ல கழதகழள. க0ழதய�ன ந0ளதழதவ�டவம ஆழம 
கடவவணடம என�ழதத பதடரம தன எழதத�ன வழ�யகவவ எழ�லவரதன கணடழடநத�ரப�ழத 
வச�ப��னவட ந0ஙகளம உ2ரககடம - ஆதவன த0டசணய.

 எழ�லவரதன�ன �ய2ம வ�ர�வனத. வ�ழரவனத. ஆனல இககலதத�றவக உர�ய எநத படனசனம 
இலலமல ந�தனமக 'ட ஆறறம பஜன'னகக கவ�ழத ஆறறக�றர. வரதழதச பசதககல இலழல. 
�தத�கழளக கடடம �தறறம இலழல. �டமம பசயயம �கடட இலழல. கவ�ழத கவ�ழதயகக கரழவச 
சமநத கரப��ன�த தயக பமரக ப�ழ�ய நடநத வ�க�றத. ஆற மழலழய உழடதத 
உரடடகபகணட வ�கம ச�ற கலலக உரணட உரணட வ�க�றத. ��ர�ஞசதத�ன பளள�கள 
அழனதத�லம தனழனக கழரதத 'யத நன இஙக' எனற வகடகம எழ�லவரதன�ன வரவ 
மகக�யமன �த�வ.

http://www.viruba.com/atotalbooks.aspx?id=982
பமழ�ய�லம இதர கழல பவள�ப�டடன வடவஙகள�லம ஒவபவர கல நறறணடலம 
வதனறக�னற அபரவமன வச0கரரகள�ல எழ�லவரதனம ஒரவர.

http://www.xn--clc1b1aa7ftbmw.com/final.aspx?id=VB0002171
வகக�யஙகழள ஒர �றழவயக உரவக�கக�றவ�த �றழவ அடததடதத சஞசர�கக�னற மரகக�ழளகள, 
மழலமகடகள, மணணககள அகழநத ப�நதகள என வநரக�ற லய வ�தத�யசஙகள அத�வ�வதத 
உ2ரழவ ஏற�டததக�ன.

http://www.dinamani.com/plus/sItems.asp?ID=DP420080618133437&Title=Dinamani_Plus+-
+Book+Review&lTitle=&Topic=0&dName=No+Title&Dist=
ஆலமர இழடயழக - எழ�ல வரதன; �க.192; ர.100; கழத, வக.வக.பகஸ ��ழரவவட ல�ம�படட, 19, 
ஸன�வச பரடட பதர, த�யகரய நகர, பசனழன - 600 017.

சர�யனககக க0ழ உளள சகலதழதயம யரம �ரககத வ�தத�யசமன வக2தத�ல �ரதத, ஒரவ�த 
எளளல பதன�யடனம, நழகசசழவயடனம எழதப�டட வ�தத�யசமன ச�றகழதகள�ன பதகபப. 
ரச�ககத தகநத கழதகள.

நசசப�ல  _  நயகன  
வ�ரம�� வ�ழஙக�ய தஙக வள
மத�ல க0ழ பழனகள
கடடககத த�ரம�த நழர  !  
ஊர இழதத வதர�ல ஒர யவத�  !  
கலசசககரதத க�ல வமடசஙகள
ஒறழற ம�கத�யனவன
தனவரழக
வழகக மரம
த�ரடழசக பகட ரகச�யஙகள
ஐவயட
ப�னன�ம வனம
தஙழகக கத�ழரகள
உறஙகம மர2ப �தழம



ப�லலரககம நலலதணட  !  
ஊச� வதடம இரள ப�ண
பரளதர சவர�
சலஙழக அத�ரம ஒன�தம த�ழச
ந0ரடபசரககம
வனவதவழத
ரத�பப�ணகள த�ர�யம அஙகடதபதர
வய�றளளவன நயகளககஞவசல
ஓடம பசமப�னனம
�டடமபசச�களல ஆச�ரவத�ககப�டட த�ரவம
கரணயம கடடய கடடசம
பனனழகயல ந�ரப�ப�டம பர�யத பவறற�டஙகள
கழழத பசப�னதத�ல தவ�ல வச�தத கழத
�ரவதச� ரஜவ�ன இளவரச�களம கற�ககழமபம
கடகரம ந�ற�தறக ஒர வ�னட மனப
பதழலநத வ�ன ழ�யன�ன பததகபழ�
�தள நநத�
பகமபளள கத�ழர  ! -   ச�றகழத  
யரம �ரககத ப�ழத பதர�யம அவன  !  
சளளனன ஒர வஜட
க�ஷனன ஒர கதல க�றககனம அர2ன ஒர கதல க�றகக�யம  !  
��ரமம ச�ரஷடய�ல சயச�மமசனம
ழவதத�யன�ன கழடச� எரழம
வகழரக க�ழஙக வதடம ப�ரவனக பகழவன
ஓடய நத�ககழரய�ன பககள  !  
கண20ரத தள�களம கனன�மர ஒததடமம
��ளழளயர ��டகக  ..   கரஙக மடஞசத  ..   டம  ..  டம  ..  டம  
ஒர வஜட பசரபப வதட  ...  
ஆகய உசரம
அநந�யன
வ�வனத உழடயடததம ழதயலகரன மகன

நசசப�ல நயகன!



கடடம கழறவக இரககம வ�ரநத�ல உடகரநதன. வ0டடககப வ�யசவசர ஐநத ம2�யக�வ�டம. 
அதன ��றக வணடய�ல வ0த�வ0த�யகப வ�ய தவழ2ககப வ�டட கடடல, �0வர, வச� 
க0�ககளகக தவழ2க கழச வசல�கக வவணடம. ‘சர�யன வநரதத�ல வ�னவல ‘பசததப ப�ற, 
பமததப ப�ற’ன பசலலவனஙக. வலடடப வ�ன, ‘ந0 வர மடவடனன பநழனசச நன 
ஆடடககல சபப கடசச�டவடன. அதனல கச இலவல’ன வணட வணடய ப�ய வ�சவனஙக’ 
என எர�சசலனன. ‘எதன வவணம?’ன வகடட, ‘ப�ணடடடகக ஒர ப�டட, எம பளழள 
த�ஙக ஒர லடடன வஙக�டறனஙக. கச வகடட மடடம வநவ பநட பசலல� தப��கக�றனஙக 

கமமனடடஙக...’ மனதககள வக�ப�டடன. 

நனகய�ரம ர�ய வச�ழவ வடர படல�வர� தநதவ�டட, ஒர வரடமக�யம ஒரவன�டம�ரநத 

சலல�க கழசப ப�யரகக மடயவ�லழல. வ�டவன... அவன வ0டடல ந�றதத� ழவதத�ரநத பத 
பமப�டழட எடதத வநதவ�டடன. 

‘‘கச கடககலஙகறதககக �ல வயவரததகக பவசச�ரநத வணடயத தகக�யநதடடவன �வ�! 
அவன ப�ழழபப எனனகறத? இவன உரபபடவன?’’ எனற வகய�ல மன ப வ�றகம 
ப�ண2�டம பசரபபக கழடககரன மழனவ� சவ பசடகக வ�டடட�ட பசனனழத இவன 
வகடடவ�டடன. ச�ம வ�டடவள பரஷன இரணடய�ரதத மநநறம, ப வ�றகமல இநதக கழதழயக 
வகடடவள இரநறற நற�தம இவனகக �கக� ழவதத�ரகக�றரகள. 

‘இனன�ககச பசரபபக கழடககரன வ0டடககப வ�ய� அநத மண பஜரமன பஷப�ரட 
நயககடடகளத தகக�யநதட வவணடயததன. பதரவல கவ� வ�ததககட பரணடய�ரம வநதடம’ 
எனற கறவ�னன. 



�ச�ப�த வ�ல இரநதத இவனகக. வழழப�ழம வ�ற�வழனக கவ� அழழததன. பசததன அவன. 
வ�ழல வகடடன. அவன ஒர �ழததககச பசலக�ற வ�ழல ய�ல ஒர தர �ழம வஙக மடயம தன 
ஊர�ல எனற த�றழம கடடனன. கழட வ�ய�ர� பதத�சல�யக, ‘‘அப� உன ஊரகவக வநர 
வ�ய�, ஒர தர �ழதழத வஙக�ன வநத, இநத �ஸலவய உககநத த�னன’’ எனற பசலல�வ�டடப 
வ�யவ�டடன. 

��றக வவரககடழல வ�றகம ப�ணம2�. அவளம பசததள. ‘‘எவவளவகக சர?’’ எனற �ட�டப�கக 
வகடடள. ‘‘இர, கடழல நலல இரககன �கக வவ2ம?’’ எனற வகடட�ட நனழகநழத 
உழடதத வய�ல வ�டட பமனற�ட ‘‘எனன கசபபக பகடழடய இரகக?’’ எனறன. இனனம 
பகஞசம உழடதத வய�ல வ�டட�ட ‘‘ஒர ர�யகக த!’’ எனறன. ப�ணம2� மததப �ல 

பதர�ய பவகள�யகச ச�ர�தத�ட, ‘‘எனனஙக சர... இனனம பகஞசம நளல ஒதத ரவவய 

பசலலமபவ�ய�டம வ�ல இரகக.இப� வ�ய� ஒர ரவகக வகடடகக�டட...’’ எனற�டவய 

பகடததள. பகசறகக ழகப��ட அளவ அளள�னன. அநதப ப�ண �தற�யவளக ‘‘வயவ... ந0யம 
உன வயவர மம. ஒர ரவகக வஙக�ன �தத ரவ பகசற அளளவ�ய?’’ எனற வயட வம�ட 
வ�ச�யதம, ழகய�ல இரநத பகசற�ல பகஞசதழதக கழடய�வலவய வ�டடவ�டட, ‘‘ப�லலத கலல, 

வ�...வ�’’ எனற வ�ரடட னன. வ�ரநத நகர ஆரம��தததம கழடககர� பநஞசம �ட�டகக 

இறஙக�ய �டவய, ‘‘ஒதத ரவகக வஙகவறனன பசலல�டட, ஒர �ட கலலய த�னனபபட டன...’’ 
எனற ம�க அரவரப�ன ஒர பகடட வரதழதழயப ��ரவயக�ததள. அத இவன கத�ல ஈயமக 
வ�ழவ�லழல. கததடப வ�ய�றற. 

வ�ரநத க�ளம��வ�டடத. கடழலழய சவரஸயமகக பகற�தத�ட ஜனனல வழ�வய வகனஙகழள 
வவடகழக �ரததன. கற�ப�க, சழலய�ல பசலலம ட வ0லரகள�ல இரபறமம கலவ�டட 
அமரநத�ரககம ப�ணகழள! 

�ககதத�ல யவர உடகர, ஆரவமகத த�ரம��னன. ஒர கர�சசடட இழளஞன. சவரஸயமறற 
ஜனனலகக பவள�வய மகம த�ரப��னன. சவரஸய மறறவன �ககதத�ல உடகரநதவத மதல 
வக2ல. 

வ�ரநத சககரம நற சறற சறறவதறகள கடழலத வதல சம�நதமக இரவரககம வககவதம 
வநதத. ஜனனல�ன அரவக இரப�வர கடழல த�னனமவ�த வதழல பவக சல�மக பவள�வய 
வ�ட மடயம என�ழதப �ககதத�ல உடகரநதவன பவக இயல�க இவனகக வ�ளகக�னன. அவன 
ஒர ஆ2க இரநதழதவய சக�ததகபகளள மடயத இவன, அவன ஈசப கழதகள வவற 
பசனனதம கடழல அழரபப ம�ச�ழன ஒர க2ம ந�றதத�, ��ன ஓடவ�டடன. 

�ககதத�ல இரநதவன ‘‘வ2ககம. என ப�யர வதவரஜன. சரககம கரவமகம’’ எனறன. வதவரஜன 
எனற ப�யழரச சரகக�னல எப�ட கரவமகம வரம. மழளய�ன மகக�யமன ஒயர அறநத வ�ன 
வகஸ? கரவமகவம அநதப பத�ழர பனனழகவயட அவ�ழததன. ‘‘என மழனவ�கக கடவள நம��கழக 
க�ழடயத. அதனல வதவரஜழனச சரகக�னல கரவமகம எனற வரவததன இலகக2ப 
��ழழயறற இரககம’’ எனறவன, இரககம இடதழதச சததமக ழவதத�ரப�த மன�த ச�வமக மற 
வவணடய அவச�யம �றற�ச பசனனன. சகஜமகப வ�சச ஆரம��ததத. 

‘உஙகள மழனவ� ஏன கடவழள வ2ஙகவத�லழல?’ எனற வகளவ�ய�ல இரநத பதடஙக�யத அத. 
கரவமகம தனகக இரணட கலய2ம ஆக�ய�ரப�தகச பசனனதம இவன ‘அடட’ எனற 
வரததப�டடன. 

‘‘மதல மழனவ� எப�ட இறநதவ�னள?’’ எனற வ�சர�ததன. ‘‘அவள இறநத வ�கவ�லழல... 
ஹர�யன வ�ல இரகக�றள. அவளகக இரணட ��ளழளகள’’ என றன. ‘‘இரணடம மழனவ�கக 
எததழன ��ளழளகள?’’ எனற வகடடன. ‘‘ஆற மதக கழநழத ஒனற’’ எனறன கரவமகம. ‘‘அப� 
பமததம மனற ��ளழளகள உஙகளகக?’’ எனற ப�ர�ய க2கக வ�ழட சர��ரப�வன வ�ல 
வகடடன. ‘‘இலழல, ஒவர ��ளழளதன, அதவமகடத ததத எடததத. ஹர�யனவ�ல இரககம அவள 
வவற ஒரவனடன இர ��ளழளகள ப�றற, த�ரம2மக� வச�ததவரக�றள’’ எனச பசனனன. 



இவன சறவற தளள� உடகரநதன. அநத மத�ர�க கழதய? ம... பசலல பசலல! 

மதல மழனவ� கரவமகதத�ன பசநத மமன மகள. ஆனல, அவள வவற ஒரவழன ச�ற�த�ல இரநவத 
வ�ரம��ய�ரகக�றள. கலய2ம கடடவநததம அவழனவய ந�ழனதத ஒர வரடம மழகக அழதவழளத 
வதறற�, யரககம பதர�யமல, ��டதத ழ�யவனட ரய�வலறற�வ�டடவவன கரவமகமதன. அதனல 
சகம வழர அமம தனனடன வ�சமல இரநதழதத தககததடன பசனனன. இநத க2தத�லம 
பமலல�ய ந0ர கச�ய வவணடபமனறல �சதத�ன வவர பவக ஆழதத�ல இரகக வவணடம. 

‘‘ப�றநத சகததன வ�வறம. நடவல எதகக சர வவதழனயம நரகமம? மடஞசமடடம ந�மமத� 
வவணம. மனசககப ��டசசவவனட இரககறப�தன சர ப�ணணகக அழவக! ��டககதவவனட 
ஏன அநத ப�ணண வழநள பர கரகணம? இப� �ரஙக, பரணட பளழளகவளட 
பர�சசபவ�ய எனகக வ�டவட எடதத அனப�� இரகக. இதல எனன தபப இரகக? என 
அமமவகக இத ஏன பர�யல?’’ �ழழய வவதழனழய கரவமகதத�ன கணகள �டம�டடன. 

இரணடவத மழனவ� ஆச�ரமதத�ல வளரநதவள. கரவமகம த�ரம2ம எனற ஒனவற வவணடபமனற 
வ�ரகத� வயட அழலநத, மனழத மழடமறற ஆச�ரமத பதணட எனற வ�னன. அஙவக 
அவளகவவ வநத வகடடள, ‘வசரநத வழ வ�ரப�ம�ரகக�றத?’ எனற. த�ரம2ம பசயதபகளவத�ல 
அவளகக உடன�டலழல. ‘‘கழடச� வழரய�ல எததயர�லம ��ர�யமல, அழனதத சநவதஷஙகழளயம 
�க�ரநத ஒவர அழறய�ல வவயத�கதத�ல சக எனககச சமமதம. உஙகளகக சமமதம?’’ எனற 
கரவமகதழத அவள வகடடள. ம�க எதரததமனவள. ‘தழலய�ல ப ழவதத எநத ஆணமகன�ன 
கமதழதயம க�ளற வவணடய அவச�யம எனகக�லழல. அநதக கச�ல ஒர ஏழழப��ளழள ஒர இடல� 
சப��டம’ என�ள. 

‘கமதத�ன மடவ கழநழதயக இரகக வவணடய அவச�யவம க�ழடயத. ஆய�ரமய�ரமக உறவறறத 
த�ர�யம ஜ0வனகளம கமதத�ல ��றநதழவதன. எவர கமததல ��றநதலம அவரகள நம 
��ளழளகளக இரககடடம’\இப�ட அவள வ�ச�யத கரவமகததக கப ��டததபவ�ய�றற. ஒர 
வகலர தஙகவயலகர�ககம மதத�யப ��ரவதச லர� ஓடடநரககம ��றநதவள எனற தகவல அவழளப 
�றற� உணட. சடஙக, சம��ரதயம, ச�ததநதம எதவவம அவள�டம க�ழடயத, தல�, பமடட, �வடர 
எதவவம க�ழடயத. அவளகக மன�தரகளம அவரகள�ன �ர�தவ�பபம மடடவம பதர�க�றத. அதனல 
அவள�ன மழசசம�ளம �ல ஏழழ�ழழகளகக வ�ந�வயகமக� வ�டக�றத. இப�ட அவளல தனககக 
பகஞசஙபகஞசமக சமகப ��ரகழஞ எப�ட வநதத எனற கரவமகம பசலல ஆரம��ததன. 

அவழள நண�ரகள மன�க வழகழகததழ2வ�யக ஏறறக பகளவதக உறத�பமழ� எடததத, 
வழகழகய�ன வதழவகழள பவகவகக கழறததகபகணடத, இர�தவதழ மழற ரதததனம பசயதத, 
கண தனம பசயத�ரப�த, இறநத ��றக க�டன�, இதயம, நழரய0ரல எனற எலலவறழறயம 

ஆரயசச�கபகன ஒர மரததவப �லகழலககழகததகக எழத�த தர உதவதச�தத�ரப�த... இப�ட யக 
கரவமகம பசலல�கபகணவட வ�க, கடழலழயயம ம0ற� இவனகக ��2வழட வ0ச�யத. அழக�ய 

வ0சசம. கமடடகபகணட வநதத. உடழலக கசபபககழடய�ல வ�டடக கணடதணடமக பவடட... 
எப�ட இதறகச சமமத�கக�றரகள மன�தரகள? 

வவழலககப வ�யவநத சயநத�ரத த�ல மப�த ��ளழளகளகக டயசன எடப�தக கரவமகம 
பசனனதம, ‘‘அத�ல எவவளவ கச வரம?’’ எனற பசதழதக கடழலய�ன கசபபகக மகம சழ�தத�ட 
வகடடன. ஒவபவர ஃ�ரன�சசரம ல�ம தர வவணடம என�த அவன�ன தததவம. ‘‘அபதலலம 
இலழல. சமமதன பசலல�த தரவறன. ஏழழப ��ளழளக!’’ எனறன கரவமகம. ‘இவனம ஒர 
உரப�டத வகஸ!’ எனற கற�ததழவததக பகணடன. 

ஆனலம சமக எழட எனற வரக�ற வ�த, கரவமகம பசயயம கர�யங களகக மன, தன சமக 
அககழற என�தம சமக வசழவ என�தம பஜயமக� எழட கழறக�றவத எனற வரததப�ட டன. 
எப�டயம எழடழய ஈட பசயவத எனற த0ரமன�ததவனக ‘‘நனம உஙகள மத�ர� சமகதத வமல 
அககழற உளளவனதன சர. மரம நடறத, ரதத தனம பசயயறத, அனனதனம பசயயறத, 

அபபறம... ம... �டகக�ற பளழளகளகக �டப பததகம தரறத... இப�ட அப�ப� பசயவவன’’ 
எனறன. 



இரவரம ஒவர ஸரத�கக வநத�ரநதரகள. இரவரம சமக ஆரவலரகள எனற இரகழகய�ல 
உடகரநத�ரநதரகள. இரவரம சம உயரதத�ல �றககம �றழவயக இரநதரகள. அவரகளககள 
இ2ககமன �சம உரபவடததத. இனனம �ல வசகஙகழளயம எத�ர ந0சசலகழளயம கரவமகம 
பசனனன. இவன பசலலவ�லழல. ‘‘ஏவத ஏழழஙக நலல இரககணமன மனசல பவசசத பதழ�ல 
பசயயவறன’’ எனற தன தவழ2ககழடககப பத�ய அரததம பகடகக மயறச� பசயதன. க�ழரணடர 
எடககம அளவகக வசத�யறறவன க�ழரணடழர வஙகவதறக தவழ2மழற என�ததவன 

சதத�யமககக�றத... இதவம ஒர சமக வசழவதவன! 

‘‘ந0ஙக பசலலறததன சர சர�... சமக அககழறஙகறத உணழமய�ல உள மனசல, ஆழமனசல 
இரககணம. ச�லர சமம பவள� வவஷததகக அழதச பசயறஙக. ப�தச வசழவன பசலல�கக�டட 
ச�லர ஆதயம �ககறஙக �ரஙக, அததன பகடழம. ஒரததன கழதழய என ஃபபரணட 
பசனனன. ஆம, ந0ஙக எநத ஏர�ய?’’ எனறன கரவமகம. 

இவன ‘‘சநத� நகர’’ எனறதம, ‘‘ஓ... அப�டய? அப� உஙகளகக அவழனத பதர�ஞச�ரககணவம! 
யவர சயரமன ஒரததன இரககனவம! அநழத ஆச�ரமததகக இன�பப வழஙகணமன வ�ன 
சதநத�ர த�னததனன�கக சநத� நகர அவசச�வயஷனல வசல �ண2ஙகளம. அநத சயரம பரணட 
நள வசலகக வநதடட, பளழளகளகக தரற ஸவ0டல பரணட க�வலழவத தன வ0டடகக 

எடததடடப வ�ய�டடனம... ��சழசககரன!’’ கரவமகதத�ன கணகள�ல வக�ம ப�ஙக�யத. 

‘‘அழத வ�டஙக... ஏழழப ��ளழளகளகக இலவச வநடடப பததகம தரவறமன வமழட வ�டட 
வ�ளம�ரம வதடகக�டட, அவவனட பளழளகளகக அஞச வரஷததககன வநடடப பததகதழத 
ழநஸ அமகக�கக�டடனம. எனன ஒர வகடபகடட பஜனமம �ரஙக?’’ கரவமகததகக ரதத 
அழததம அத�கமக�கபகணட இரநதத. 

‘‘அவன �ண2�ன இனபனர கர�யதழதச பசனன, ந0ஙக வ0ட வதடப வ�ய �ழழய பசரப�ல 
அடப�0ஙக! ஒர ஏர�ழயத தர வரபவ�வறமன பசலல� கடப�ர, மமமடடன எனபனனனவம 
வஙக�னத பமததமம அவன வ0டடகக எடததகக�டடப வ�ய� வ�டடகக�டடனம. அவன 
வநதனன ஒர ஆதயதவதடதன வ�வனம. ஒவபவர அவசச�வயஷன எபலகனலயம 
நநதன தழலவரன ல�ம �ககவவ அவன ந�கக�றத பசலலறஙக சர!’’ கரவமகததகக மசச 
வஙக�யத. 

‘‘அநதக வகடபகடடவன உஙக ஏர�யதனவம சர... உஙகளகக அவழனத பதர�யத? சர�யன 
கடடச வசதத ப�ரசசள�ய இரப�ன வ�ல. ��2தத வய�வலரநத அர�ச� எடதத சழமசச�டட, 

பநதத�ககசல �ரபப வஙக�க பகழமப ழவகக�றவன வ�ல இரகக... அவழனத பதர�யம சர 
உஙகளகக?’’ 

‘‘பதர�யம எனன..?’’ இவன ழகய�ல இரநத கடழல பவக மனவ� த0ரநதவ�ய�ரநதத. ‘‘ஒர ச�னனத 
த�ரததம. அத சயரம இலல. ஸரம! என வ�ரதன ஸரம. ந0ஙக பசனன கடடச வசததப 
ப�ரசசள� நனதன!’’ 

இரவர மகமவம இரணடரநதத. ஊரம வநதவ�டடத. நலல வவழள ��ழழதவதம எனற 
ந�ழனததவரகளக இரவரவம ஒர சடஙகவ�ல ‘வரவறஙக சர’ பசலல�கபகணட ��ர�நத 
வ�னரகள. 

ந�தத�ழரயறறப பலம��ப பரணட பகணடரநதன ஸரம. ��2தத�ன பநறற�ய�ல இரநத கச 
எடதத கழமப ழவதத த�ன�த எததழன அச�ஙகமன உரவகம எனற அரவரப�ழடநதன. 
ந�மமத�யறற�ரநதன. வசததப ப�ரசசள� என�த தன �ரமனகக ம�க அச�ஙகமன வசவ எனற 
பநநதன. இரணடம மழனவ� கலய2வம பசயதபகளளமல அவவனட �டதத�ரகக�றள 
எனறல இனனம எததழன நழளகக அவவனட இரப�ள? பகஞச நள�ல எதவத ஒர 
ஹர�யன லர� டழரவவரட அவளமகட ஓடவ�டவள எனற வக�மக ந�ழனததகபகணடன. 
பமளள சஙகத�கழள மறநதவநதன. 



ஒர நள இவழனக கடடச வசததப ப�ரசசள� எனற பசனன அநத கரவமகம வணடய�ல 
வரவழதக கவன�ததன. தன வ0டட மடய�ல க�� கடதத�ட கவன�தத இவனகக இதயம அழதததத�ல 
பவடககம வ�ல இரநதத. இஙவக எதறக வரக�றன? 

இவன வ0டடகக எத�ர மனறம வ0டட கல�ஙப�ல அமகக�னன. ��றக நனகம வ0டடககள 
அவனம மழனவ�யமக உளவள வ�ய ச�ற�த வநரம கழ�ததத த�ரம��னரகள. இவளதன தல� 
கடடமல கடததனம பசய�வள? அவள த�டகதத�ரமனவளக அநழதகழளத தணடயபதர 
பஷடயகத பதர�நதள. ம�கவம ச�வநத பகழததவளகத பதர�நதள. இறககமன உழட 
��யநதவ�கம அழக�ல இரநதள. 

ப ழவககதத வ�லவவ படழவயம கடட மடடள வ�ல�ரகக�றத. ‘படழவ வஙகம கசகக 
�லலறற அநழதக க�ழஙகள �ழம சப��டம’ எனற தததவம வ�சவவள எனனவவ? கறபப 
ந�றதத�ல ஒர ஜ0னஸ வ�னடடம வமவல ஒர ட-ஷரடடம வ�டடரநதள. வமல ��ததன 
வ�டடரநதள எனறலம மடய�ல இரநத �ரகக உளளழடய�ன ச�ற�கத� பதர�நதத. 
‘அநழதயக வளரநதவள எப�ட இததழன வனப�கக பகழபகழபவன இரகக�றள. த�னற 
த�னற தஙகம என ப�ணடடட ஏன தழடப�ககசச� வதகககடடல கததக�றள?’ 

��றக அவரகள இரவரம க�ளம��னரகள. அவள இரபறமம கலவ�டட உயரமன வணடய�ல 
உடகர, இவன இஙவக ப�ரமசச வ�டடன. க0வழ வநத வ�சர�ததன. வடழககக வ0ட வகடட 

வநதழத அற�நதன... அத�ரநதன. ‘இநத ஏர�யவ�வலவய தஙக� என வ�ழர நறடசச�டவவன!’ 
அவன�ல சததன மழள �டவவகமக வவழல பசயதத. 

‘‘அடக கடவவள... அவனகக வ0ட தரப வ�ற0ஙக. அவன யர பதர�யம? அவன நல கலய2ம 
பசஞச�ரககன, அவனகக வடழககக வ0ட தரற�ய? பமத ப�ணடடட எவவனடவவ 
ஓடடடளம. பரணடவத டசசர வவழல �ககதம. ம2வத ப�ணடடடய அவவனட 
ஊரலவய வ0ட �தத பவசச�ரககனம. கட வநதததன நலவத ப�ணடடட. அத 

ப�ணடடடகட இலல. அவ கழதழதப �தத�ய... தல� இரநதசச? கலல பமடட? 

பகழடயததவன... கலய2வம �ண2�ககம வசததகக�டட இஙக வநத நலல கடம�ம இரகக�ற 

எடததல வடழகககத தஙக�ன யரகக பகடட வ�ர...’’ அவன அடகக� அத�ரழவததன. 

‘‘நன அடவனஸ வஙக�டவடன. நழளககக கழலய�ல சமன பசடவடட வரவறமன 
வ�ய�ரககஙக. இப� எனன பசயறத?’’ எனற வ0டழட வடழககக வ�டபவ�னவன ழக 
��ழசநதன. ‘‘உன வ0டடல கலய2 வயசல ஒர ப�ணண இரகக. வரறவன நலலவன பதர�யல. 
வயச�சசப �ர. வ�ஷயம பதர�ஞசம எனகபகனனன நன சமம இரநத�ரககலம. எனகக 

எததழனவய வவழலஙக. ஆன, மனச வகககல... இஙக எலலரம நலல இரககணம. அதன 
மகக�யம. �ததச பசய!’’ 

மன ந�ழறவவட மட ஏற� ஆசவசமக ஈச� வசர�ல சயநதன இவன. ‘எனழனயட கடடச 

வசததப ப�ரசசள�ன த�டடவன... ஒழ�சச�பபடவடன �தத�ய?’ கண மடச சயநத�ரநதவனகக 
கரவமகதத�ன தல�கடடத மழனவ�ய�ன வ�லக�ய ட-ஷரடடம அதனள அசஙகலகத பதர�நத 
உளளழடயம ச�ல த0றறலன �ர�ம2ஙகளம க�றககமடடன. 

அவள கட வநத�ரநதல இஙவக இரகக�ற வயசப ப�ணணகளம தல� கடடமல கடம�ம 
நடதத�னல எனனன வயச�ககம எனற ந�ழனதத�ட, இதவமகட ஒரவ�ததத�ல சமக வசழவதன 
எனற நமபவதறக தனழன ஆயததப �டதத�கபகணட இரநதன இவன!

எழ�ல வரதன

வ�ரம�� வ�ழஙக�ய தஙக வள



எடடம வகபப �டககமவ�த 
�ரதத ம�தர, இததழன வரடம 
கழ�தத ஒர ரய�ல�ல பதன�டவள 
எனற எத�ர�ரககவவ இலழல. 
அவள�ன உதடடப �ககம இரநத 
ச�னன பவடடக கயமம, பதததப 
�லலமதன அவழள இவளகக 
அழடயளம கடடன. வகட�த, 
வவணடம எனற பவக வநரம 
மனப வ�ரடடம நடததமல, 
வநரடயகவவ வ�ய அவள�டம 
வகடடவ�டடள. அவள 
ம�தரவவதன! 

அழரயணடத வதரவ மடநத ��றக, ஏவத ஒர �ளள�ய�ல�ரநத இவள �டககம �ளள�ய�ல வசரநதவள 

ம�தர. எடடம வகபப ‘��’ ��ர�வ. ‘என வ�ர ம�தர... நன இநத ஸகலல இனன�ககதன 
வசரநவதன’ன அவ வநதப�, ஊரககச சம�நதவம இலலத அபரவ அழவகட அப�ட ஒர பசவப�, 
அப�ட ஒயரம, அப�ட ஒசதத�ய இரநத. ‘ஆக!’ன ஆம�ளப �சஙக வவ2 சநவதஷப�டலம. 
அவத வகப��ல �டகக�ற தன வனட மழறப ழ�யழன உஷர �ண2� ழவத த�ரககம இவள 
வ�னற ப�ணகள எப�ட சநவதஷப �டவஙக? அப�டததன, மதனமதல�ல ம�தரழவப �ரதததவம, 
இவளகக கடப�ன கடப�க�ப வ�னத. 

இவள�ன மழறப ழ�யன ஒர நள, இவள க�2றற�ல ந0சசல �ழகமவ�த மதக�ல வநத இடதத, 
‘யரட அத?’ எனற த�ரம��ய வவகதத�ல கனனம உரச�யத�ல�ரநத, அவன வமல இவளககப 
�ட�டபப உணடக�, அவழனவய த�ரடட தம அடததக பகணட இரநதள. அப�ட ��ரதவயக 
��ரணடக ஒரததழன தம அடககம வ�த, இலவசமக ஒர இழபப எவளவத வகடடல எததழன 
கணட வரம பப�ழடநத ஒர ப�ண ணகக? அப�ட இவளகக வய�றறககடபழ� உணடக 
க�யவளதன இநத ம�தர. 

ம�தர எனன ஜத�வய, எனன இழவவ பதர�ய வ�லழல. இவள ஓரஙகடட வகலம வ�டட 
ழவதத�ரக கம இவள�ன மழறப ழ�யனம இபவ�ததன இவள�ன இழபபகக பகஞசமக அழசவ 
கடடக�றன. அப�டப�டடவழன ம�தர, தன அபரவ அழகல மயகக�வ�டடல, இவள வ�டடக 
பகடததவ�டட வ0டடல நழர வழ�ய வசபபப வ�டடக கள�ததக பகணவட இரநதவ�ட 
வவணடயததன. 

ம�தர என�வள இவழளப வ�ல க�ரமதத� வலவய ��றநத ஒர மரவளள�க க�ழஙகவ�ல மதமதபவன 
வளரநதவள க�ழடயத. மறக, ��டஙக� வநத நடட பசபசடவ�ல ப�சகபகன ஒர நள 
வகப�ழறய�ல நழழநதவள. அணழட நடட இளவரச� ஊர சறறம வ�கக�ல வநத, இநத நடடல 
தஞசம பகநத பரணடம நவள ரஜழவ இழடக கசழசய�ல சழறற� மடவள எனறல, �டடதத 
ர2� கத� எனனவத? கத�ழர வமயப�வன�ன மழனவ�வயட வசரநத தயம ஆடவயவ 
வழகழகழய ஓடட மடயம? 

வகப�ழறககள வநதவள வநரக வதத�யர கண��தத இடதத�ல உடகரலம�லழலய? மறக, 
இவளழடய ஆள வமல எதறக ஒர கண சழறற� எடகக வவணடம? அவன வவற, ஏவத பத 

நடசதத�ரம �ரததவழனப வ�ல வழயக பகஞசம ��ளநத அத�சய�கக�றன. கடப�கம... ஆகத? 

ம�தர வநத ஒவர மசதத�ல, அவன இவக�டட சர�ய வ�சத மத�ர�யம, மகம �ரதத மழச 
ச�ர�ககத மத�ர�யம வத2 ஆரம��சச�டசச இவளகக. சர�, நமககத தன வய�தத வகளறல இப�ட 
எலலம தப� வதணதன வ�டடரப� இவ. ஆன அநத மவரசன, பதச வநத ம�தரவப �ரதத 
அப�ப� ச�ர�கக�றதம, வதத�யர இலலத வநரமப �ரதத அவ �ககததல வ�ய 
உககநதகக�டறதம இரககன. அடககம இத? �யம வநத�டசச இவளகக, அவவனட தஙகசச� 
கதல இவ பநரபப �தத பவசச, அவ அவஙக அமமக�டட பசலல�, அவஙக அமம இவன 



சளகபகடப �ஙகன இவ கததடட இரநத. அவவனட தஙகசச� அவன கதலவய இநத வ�சயததப 
�தத பவகக, அவன வநர இவக�டட வநதன. ‘‘என ஜம�னடர� �கழசத த�ரப��த தட! எனனப 
�தத�த தபபததப� வ�ச�னத எம �ப� பசனன. ��சசபபடவவன ��சச!’’ன கடகடகக�றன. 

‘அட! இத நலல வ�சயமதவன! ஒர ழ�யனககம ப�டடசச�ககம சணழட வநத, அத எஙக வ�ய 
மடயம? பமதல�ரவலதவன!’ன இவளம சநவதசம மனழசயம, கடகடன பமகதழதயம வசசக 
க�டட, அவவனட ஜம�னடர� �கழசத த�ரப��த தநதடட. 

சணழட வநத பமதல�ரவன இவ கணட கனவ சர�தன. ஆன, யவரடன சர�யக க2கக 
�ண2ம வ�டடடட. அநத ஜம�னடர� �கழச அநத �வ�ப �ய வநர ம�தரக�டடலல பகணட 
வ�ய�க கடததடடன. அதல இவ ��வளடல க0ற�க க0ற� அவன வ�ழரயம இவ வ�ழரயமல எழத� 
பவசச�ரகக. ம�தர �ரதத இத ப�ர�ய அச�ஙகமய�டவமன �தற�பவ�ய�டட. 

வர வர பரணட வ�ர வ�ககம சர�வய இலழல. எசச� ஐஸ த�ஙகறதம, சப�டட மதத�த த�ஙகறதம, 
வதத�யர �டம நடததமவ�வத த�ரடடததனம �ரததப �ரததச ச�ர�கக�றதம இவளககக 
பகஞசமம ��டககவவய�லழல. 

அநத வகபபல, ஒவபவரதத�ககம ஒவபவரததன ‘நமம ஆள’ இரககனஙக. நமம ஆளனன 
எனன? சமம டவடககத தன. ப�ழத வ�கணம�லழலய, ச�றவயச பளழளஙகளகக? ��றக, 
ப�ர�சன ந0 யவர, நன யவரன �டட �டடவட அவ அவ வஜல�யப �ரததகக�டடப 
வ�ய�டவஙக. அபபறம எஙவக உன, என, ஆள, வல எலலம. ஆனலம, பசநதமக ஒர ஆள 
இலலமல இரப�த ஒர ப�ணணகக அச�ஙகமன வ�சயம எனற ஒர கரதத இரநதத அஙக. இவ 
இப�ட ஆள�லலம இரநத, ‘உனனச ச0நத எநத நய�ரகக?’ன வகவலம வ�ச மடடளகள 
�ககததல இரகக�ற ப�டடசச�ஙக. அதனல, �ரசரமன வழளககலமன �ரதத. அநத �ரசரமன 
எனனடனன மகபமலலம �ரவ வநத பசற� படசச பழனயடடம இரககன. இதகக நமம 
ஆளன பசலல�கக எவனவம இலலத ப�டடபபளழளயவவ இரநத�டலமன, ‘நலல �டசச 
கபலகடரன ��றக வ�ச�கக�வறன இவனஙகள’ எனற கறவ�ய�ட, �டபவ� கண2க 
இரநதவ�டடள. 

ஒர நள கழலய�ல, இவள வகப�ழற மன�க ந�ழறயக கடடம�ரநதத. எனன ஆசச? 

வகப�ழறககள எடடப �ரததள. அஙவக ம�தர ப�ஞச�ல உடகரநத, ஓ பவனற அழக�றள. 
பரணட டசசரஙக சமதனம பசயயறஙக. 

‘‘வ�சயம பதர�யத... ம�தரவப �தத� யவர அச�ஙகம வ�ரடல எழத� பவசச�டடஙகளம’’ 
எனறள வ�சலடச�. 

‘‘எனனனன?’’ 

‘‘பதர�யல! ஏவதஅச�ஙகம.’’ 

இவளகக ஒவர சநவதச மக ஆய�றற. தப� எழத� பவசச�டடஙகள? நடககடடம... நடககடடம. 
நலலத நடககடடம. ம�தரனற வமனம�னகக�ழயயம பக2ததல மதகல உரச�ன க�றககழனயம 
ப�மழம வ�டட வ�ர எழத� பவசச�ரப �ஙக. பகஞச நஞசம ஆடடம வ�டடஙக. ஆவடடம 
ஆவடடம எனற சநவதசதத�ல மர��ல பததகம ழவதத அழதத�கபகணடள. மரப த�ம�ற� சநவதசப 
�டடத. 

வகப�ழற மன கடடம அத�கமக�கபகணவட வ�னத. எடட கல எல� ஒனழறப ��டதத சரககஸ�ல 
ழவதத ஆளளகக எடடப �ரப�ழதப வ�ல, வரவவர வ�வவபரலலம �ரததரகள. 

பஹடமஸடரககத தகவல வ�னத. அவர வநரக வநத ரமநதன வதத�யர�டம இஙக�ல0ச�ல 
‘‘What happened?’’ எனறர. அவரககப ��ளழளகள மன�க தம�ழ�ல வ�ச�னல அவமனமக இரககம. 



ரமநதன வதத�யர இஙல0ச�ல வ�ச ஆரம��தத மடகக மடயமல, தம�ழ�வலவய பசனனர... 
‘‘யவர இநத ப�ண2ப �தத� தப� எழத�ய�ரககஙக சர!’’ 

‘‘எனனனன..?’’ 

‘‘வநத �ரஙக...’’ 

இரவரம உளவள வ�னரகள 

கரம�லழகய�ல ‘Mithra I LOVE YOU’ எனற எழத�ய�ரநதத. 

பஹடமஸடர ந�னற வயச�ததர. ம�தரழவப �ரததர. ‘‘அழதமம! சமம தமசகக யரவத 
எழத�ய�ரப�ஙக’’ எனற பசலல�வ�டட, எலவலழர யம அவரவர வகபபககப வ�கம�ட 
உததரவ�டடர. இவள�ன வகபப ம2வரகழள உளவள வநத உடகரம�ட பசனனர. 
உடகரநதரகள. இவளககச சநவதஷதத�ல எனபனனனவம �டட �ட வவணடம வ�ல இரநதத. 

‘மடடகக�டடளட மய�லககள... எழத�ப வ�டடபதர ஏமள�க வகழ2...’. 

‘‘இழத யர எழத�னத... ஒழஙக பசலலஙக?’’ பஹடமஸடர உறமலகக வகடடர. அவள 
உட�ட, எலவலரவம நடநடஙக�ப வ�னரகள. இநதக கலதத எல.வக.ஜ�. பளழளஙகளகக 
ஐனஸடவனட சமன�டட எழத�பவசசககட நலலத பதர�யம. ஆன, அநதக கலதத 8-வத 
பளழளகளகக பசநதப வ�வர சமரதன இஙல0சல எழத மடயம.. அவஙக யரககவம வ�ரடல 
எனன தப�க எழத�ய�ரகக�றத எனற பதர�யவ�லழல. அததழன ஆஙக�லப பலழம ப�றறவர கள! 
�னன�ரணட மரக ககக வமல ஆஙக�லதத�ல எடப�வரகள யரம க�ழடயத அநத வகப��ல. 
உணழமயகச பசலல வவணடமனல 20 த0 ந0 �0 ழய மழழமயக இர�ததற எழததம 
தப�மல பசலலவம, எழதவம இஙக ஆள க�ழடயத. 

‘‘யரட எழத�னத?’’ எனற அவர ழ�யனகழள மடடம �ரததக வகடடதம ப�ணகள பகஞசம 
ஆறதலகப �ரததக பகணடரகள. �சஙகதன ஏவத தப� எழத�ய�ரக கஙக வ�ல! 

‘‘யர இஙக நலல �டகக�ற ழ�யன?’’ 

ரமநதன ஆச�ர�யர ‘‘ம2�கணடன’’ எனற பசலல�, அவழன வம��ல மடடவ�டடர. 

‘‘வ�ரடல இரகக�றதப �ட!’’- பஹடமஸடர. 

ம2�கணடன எழநதன. அவனதன வ�ன அழர யணடல ஆஙக�லதத�ல 31 மரக எடதத, மதல 

ம2வன. அவன �டததன... ‘‘ம0தர .. ஐ... வலவ� யவ.’’ 

‘‘எனனத... வலவ� யவவ...?’’ - பஹடமஸடர அவன உசசர�தத ந�தனத ழதப �ரதத, அடகக 
மடயமல ச�ர�ததர. அவன வரழகப �த�வவட ழடக ழகயளம வகபபத தழலவன என�தல, 
ம�தரவ�ன ப�யழரச சர�யகப �டகக மடநதத. 

அதறகப ��றக இனபனரததன, ‘‘எம.. ஐ.. டட... எசச...ஆர... ஏ...” எனற ஒவபவர எழத தகச 
பசலல�, எழததக கடடவவ பவகவநரம எடததகபகணடன. 

அடதததக பகஞசம த�ரத�ரபவன வ�ழ�தத�ரநத இவள�ன ந0சசல மதழக இடதத எமகதகன 
மடடனன. ‘‘ந0 �டட.’’ அவன எசச�ழல வ�ழஙக�ய �ட �டகக ஆரம��ததன. பகஞசம 
�யமனவல இலழல சநவதசமனவல இலழல சமமய�ரநதவல அவன நகதழதக கடப�ன. 

‘‘ம�தர ஐ...’’ த�ரத�ரபவன வ�ழ�ததன ‘‘லவ... ய’’ இவன பசனன லவ உசசர�பபககம 
எலவலரம ச�ர�ததரகள. 



‘‘எடடபப �டக க�றனஙக... இனனம லவ வன �டககத பதர�யழல.’’ பஹடமஸடர தழலய�ல 

தடடக பகணடர. ஓ லவவ...? லவவகக அவரகளகக எழதததன பதர�யவத தவ�ர, லவ எனறல 
எனனபவனற பதர�யம. இஙக ஆளகக ஒரததழர லவவடககம வ�சயம பஹட மஸடரககத 
பதர�யவத! 

‘‘வடய! ந0தவன எழத�வன?’’ அவழன பஹடமஸடர ��ரதவயகமக ம�ரடடனர. 

‘‘இலல0ஙக சர.’’ 

‘‘ப�ய பசலலத! எஙக... வ�ரடல வநத எழத!’’ இவழன மடடம ஏன எழதச பசலறர. 
ஒரவவழள ம�தர - இவன சஙகத� அவர கதககப வ�ய�டசச? 

அவன நடஙகம வ�ரலகள�ல சக�0ஸ ��டதத, அவர கண மனனவலவய ம�தரழவக கதல�ப�தக 
எழத�க கண��ததன. ம�தர அழவழத ந�றதத�வ�டட, அவழனப �ரததள. ஒரவவழள, எழத�யத 
அவனக இரககவம எனற சநவதகப�டடவள, சநவதஷப�டடவள எனனவவ! 

ம�தரவககம இவள�ன ஆளககம வதத�யரகள மன�கவவ இப�ட கதல மடசச வ�ழவத ப�ரதத 
வவதழன தநதத இவளகக. ஆனல, வ�ரடல அவன எழத�ய எழததககம, எழதப�டடரநத 
எழததககம சம�நதவம இலழல. இவன எழதத கறஙவக2, வ�ர�வக2, பசஙவக2, 
மகவக2ஙகளய ந2�க வக2� இரநதத. அத வநரதத�யய இடமவ�டட அழகக, அசசப வ�ல 
எழதப�டடரநதத. 

தழலழமயச�ர�யர வதறறப வ�னர. ‘‘இவஙக யரம இத மத�ர� எழதமடடஙக சர! ஏனன... 
இவஙகளகக இஙக�ல0ஷ எழதத பதர�யத’’ எனற ரமநதன வதத�யர பசலல�, தன மனதழத 
தவன வஙக�க பகணடர. அவரதன ஆஙக�ல வதத�யர! 

‘‘ப�ர�ய க�ளஸ �சஙக யரவத எழத�ய�ரப�ஙக சர’’ எனற தன எண2தழதச பசனனர 
ரமநதன வதத�யர. 

அததழன ��ளழளகழளயம கடட வநத கரம�லழகய�ல, ‘‘ம�தர... உனழன நன கதல�க க�வறன’’ 
எனற எழதச பசனனல சக�0ஸ பசலவ ந�ழறய ஆகம எனற பஹடமஸடர ��ரசழனழய 
மடவககக பகணடவநதர. 

‘‘அழத ம�தர! லவ அபடனன அனபன அரததம. யவர உனழனத தஙகசச�ய பநழனசச� அனப 

பசயயறஙக. அத நலலததன... அழத!’’ எனறர. சமதனம பசனன அவவர சமதனமனதகத 
பதர�யவ�லழல. 

கரம�லழககக மன�கப வ�ய, டஸடர எடதத ம�தரவ�ல M--கக அடதத இரககம I-ழய 
அழ�ததவ�டட U எனற வ�டடர. ��றக ம�தரவககப ��ன�க AM எனற வ�டடர அத இபவ�த 
MUTHRAM I LOVE YOU எனற இரநதத. 

ரமநதன வதத�யர�டம ‘‘இழத நழளககக கழல வழரய�ல யரம அழ�ககத0ஙக. எழத�னவன 
வநத �டசச�டடத த�ரநதடடம’’ எனற பசலல�வ�டட வக�மகப வ�யவ�டடர. 

இபவ�தம அழதப �டப�த�ல பகஞசம கழப�ம இரநதத அநத வகபப ம2வ- ம2வ�களகக. 
ம2�கணடனகக ஆஙக�லதத�ல ப�யபரலலம அததப�ட என�தல, அவனதன எழததக கடட 

க�டடததடடப �டததன. மத..த..ர...ம. மததரமழனததன அப�டத தவறக எழத�ய�ரப�ர எனற 
அவன பசனனன. 

ஆனல, ந0சசல அடககமவ�த மதழக உரச�யவன, ‘‘அத மததரம இலழல... மததரம’’ எனற 



பசனனன. அவனகக ஆஙக�லம நனறகப �டகக வரம. நனறக எழத வரம. வவணடபமனவற 
க�றகபகழதத�ல வ�ரடல எழத�க கண��ததன. வகபப ம2வரகள எலவலரககவம அவன 
வமலதன சநவதகம. ம�தரவககமதன! 

அத எனனதழதச சப��டட பஹடமஸடர மழள வளரநத இப�டச பசயதவர பதர�யவ�லழல. 
ம�தர எனற ப�யழர மதத�ரம எனற பதத�சல�ததனமக எழத�, எழத�யவழன வநகடப�தக 
ந�ழனதத ம�தரழவவய இனனம வநகடததர. பகஞசம வநரம பசலலச பசலல ம�தரழவப �ரததத 
தடககப ழ�யனகள ழநசக ‘மதத�ரம’ எனற கப��ட ஆரம��தத, அழத அவள�ன பசலலப வ�ரகவவ 
ஆகக� வ�டடரகள. இதறகக ம�தர இனனம அத�கமக அழதள. 

ம�தர அடதத இரணட நடகள �ளள�கக வரவவய�லழல. அதன ��றக, ஒர வரமதன வநதள. 
யர�டமம சர�யகப வ�சககட இலழல. ச�ர�ககவம இலழல. வநய வநதவள வ�ல இரநதள. அடதத 
மதவம வவற ஸகலககப வ�யவ�டடள. 

அநத ம�தரதன, அபவ�த �ரதத ம�தரழவததன இபவ�த இவள �ரப�த. ம�தர �ளள�ழய 
வ�டட ந�னறதம இவளகக ம�கவம கஷடமகப வ�ய�றற. ஒர ப�ணவ2ட வழகழகய�ல 

வ�ழளயடட வடவம எனற ம�கவம வரததப �டடள. அவவளட �டபப பகடடப வ�சவச... மனச 
வநகடசச�டவடவமன இவ பரம� வரததப�டட. ஆய�ரம இரநதலம இத தவரகம, �சழசப 

�வமன வவதழனப �டட. ஏனன... அனற அப�டப வ�ரடல எழத�னவத இவதன! 

ழ�யனகளத தரவ�த தரவ�க வகடட தப�ற�யம ச�ஙகம பஹடமஸ டரககப ப�ணணங களக 
வகககணமன ஏன வத2ல? 

தனனல தவரகம இழழககப �டட அநத அப�வ�ப ப�ண2� டம வ�ய, இனற அவள வகடடள... 
‘‘உஙக வ�ர ம�தரதவன...?’’ ‘‘ஆமம. ந0ஙக...?’’ - கணகள�ல சநவதகமம ஆரவமமயக வகடடள 
ம�தர. 

‘‘நன லள�கம ஸகலல �டசவசன. ஞ�கம இரகக?’’ 

‘‘ஓ.... லவல� வ�லவலஜ! அட, ந0ஙக.. ப�னனரச� இலல. ஓ ஞ�கம வநத�டசச. எப�ட இரகக0ஙக? 

ஐழயவய... பரம� சநவதசஙக. எப�ட இததன வரசதத�ல ஞ�கம பவசச�க வகககற0ஙக?’’ 

‘‘உஙக �லல, இநத ஒதடவடர வட...’’ 

‘‘ழநஸ... பரம� சநவதசம ப�னனரச�. வ�சலடச�, பவன... ஆம, ச�வப� கசச�கசச ழகய 

பவசச�டட இரப�வன பசழ�யன... எப�ப �ர நகதழதக கடச ச�டவட... அவன எஙக இரககன, 
எப�ட இரககன?’’ 

‘‘நலல இரககர. அவர இப� எனவனட பரசன. கலய2மக� ஒர பகழநழத இரக கஙக...’’ 

‘‘கஙக�ரடஸ! வவ... ந0ஙகதன இபவ� ம�ஸஸ. பசழ�யன? உஙகழளப �தததல பரம� 
சநவதசம ப�னனரச�. பசழ�யழன நன பரம�க வகடடத பசலலஙக!’’ - ம�தர ம�னம�னபவன 
இனனம வ�ரழக�யக� இரகக�றள. களளம�லலமல வநரதத�யகச ச�ர�கக�றள. அநதத தவரகம 
பசயத�ரககக கடத. எததழன இயல�க, ம�ரதவக ழகழயப ��டததகபகணட நலம 
வ�சர�கக�றள. 

ம�தரவ�டம�ரநத தடடப �ற�தத பசழ�யழனக கடடகபகணடதம, இவள பரசனக அவன இரப�தம 
உணழமதன. ஆனல, பசழ�யன�ன கதல�யக ம�தரதன இரநதள. ம�தர அவனகக மததம�டடத 
தநத பவளழள ழகககடழட ஒனற, இனனம அவன�ன இரமபப ப�டடய�ல �தத�ரமக இரகக�றத. 
அவன வ�டவடழவ மததம�டட வஙக�ய ம�தர, அழத ஒரவவழள �தத�ரமகப ப�டடய�ல 



ழவதத�ரககலம. 

�ககதத�ல இவரகழள ஆரவமடன ஓர இழளஞன �ரததகபகணட வநதன. ‘‘இவர ரவ�... என 
ஹஸப�ணட. அபமர�ககவல இரகவகம. ஒர மசம ல0வல வநவதம. எஙக ஊரககதன வ�ய�டட 
இரகவகம. ந0ஙக ஒரநள வ0டடகக வரணம, உஙக ஹஸப�ணட பசழ�யவனட!’’ எனக�றள. 

‘‘ம... பசழ�யன! �தத ஒர �தத வரசம�ரககம? இரககம. நலல சடட. பகடடககரன. அநதக 
க�ரமததல அநத அற�வ பகஞசம அத�கம. பசழ�யன மடடம பமடர�கவலசன �டசச�ரநத, 
உஙகழளயம உஙக அபமர�ககழவயம தகக�ச சப��டடரப�ர!’’- பரசன�டம பகழநத தளளக�றள. 
‘‘இப� எப�ட இரககர பசழ�யன?’’ இவள�டம வகடக�றள. 

‘‘நலல இரககரஙக!’’ - பசனனதம ரய�ல ந�னறவ�டடத. இவள இறஙக வவணடய ஸவடஷன. 

அவரகள�டம வ�ழடப�றற இறஙக�னள. ரய�ல க�ளமபமவழர பமதவக நடநதள. ��ன ஸவடஷன�ன 
கழடச� ப�ஞசச�ல உடகரநத உழடநத அழதள. 

‘‘எனவனட பரசனகக மடடம ஏன இப�ட... கடவவள!’’ 

��றபகனன, கலய2மன ஒவர வரடதத�ல பசழ�யன�ன இரணட ச�றந0ரகஙகளம �த�ககப �டட, 
மறற� சகம ந�ழலககப வ�ய, இவள�ன ஒர க�டன�ழய எடதத பசழ�யனகக ழவதத, மத மதம 
மரததவமழன, மரநத, மரததவர எனற அழலநத, பசழ�யன எலமபக கடக வ0டடல க�டகக�றன. 
இவள ஒர நழடப ��2மக அழலக�றள. 

இபவ�தமகட இவளகக கழப�மகததன இரகக�றத. அனற ம�தர வககத தன பசயதத 

தவரகம... இலழல, வ�ரதவ�ய? 

ம�தரவ�டம இவள மனன�பபக வகடக வவணடம, இலழல ம�தர இவளகக நனற� பசலல 
வவணடம? ‘பமடர� கவலஷன �டசச�ரநத அபமர�ககவத தகக�ச சப��டடரப�ன!’ - எனன ஒர 
ப�ரம�தமன வரதழத! அப�டப�டட தன பரஷனககப வ�ய ஏன இப�ட? 

அவள அழடடம... வ�டஙகள. அவள வயவ�டட அழத பவகநள ஆய�றற! 

மத�ல க0ழ பழனகள

ஒர பழன கரவறற ��ன எததழன 
ஆணடகள உய�வரட இரககம? 

பகஞசம ��சகன வகளவ�தன. 
ஆனல, �த�ல கணட��டதத 
ழவதத�ரஙகள. உஙகள�ன வயதன 
கலதத�ல ரதத அழததம வரமல 
இரப�தறக ஒரவவழள அத 
உதவககடம.

ரததம சணடசசணட சம�த�தத 
�2தழதவய, ழவர ழவடரய 
நழககழளவய, கர, 
கடடடஙகழளவய, க�பரடட, 
பட��ட கரடகழளவய, ஆயள 
கப�0டடப �தத�ரஙகழளவய 

இறநத ��றக நமவமட பகணட வ�க மடயத என�த உததரவதமகத பதர�நத ��றக, வரடதத�ன 



ச�ல நடகளவத ஒர உய�ரபபளள ஜ0வரச�யக வழவவத உததமபமனற அவர த�டமக நம��னர. 

அதவம�லலமல ட.வ�|ககள�ல வரம ஓ2ன எனற பசலலப�டக�ற உய�ர�னம, உணழமயகவவ 
பம�ய�ல இரகக�றத எனற அவர�ன ஒவர ஒர பசலல மகள வகடட ��றக, அவரகக அப�ட ஒனற 
உணட எனற ந�ர��ககம கடடயம இபவ�த. 

��ம�மகப �ரதத ஒர ஜ0வழன வநர�ல �ரககமவல, தன மகள கபலகடரகவவ... டகடரகவவ 
ஆவத�ல அவரகக உடன�டலழல. ஜனசநதட ம�கக நகர�ன ழமயதத அப�ரடபமனடடல சடகடட 
ஆவ� வ�ல, இரவ வநதல வநத உறஙக�, ��ன வ�ழ�தத வவழலகக ஓடம வரம ப�றறவரகள. அதனல 
அவரகள வ�ரந த�வல, ரய�ல�வல, வ�மனதத�வல, �0டச கரனர ��வளடடகள�வல ஓ2ழனப 
�ரதத�ரகக வயப��லழல. அவர�ன ச�றவயத ச�வனக�தன ஒரவன மழலப��ரவதசதத அடவரத த�ல 
மல�ழகப �ணழ2 ழவதத�ரப�தய எவதசழசயக ஒர நள பசனனதம, இவர வகடட மதல 
வகளவ�, ‘‘அஙகவத ஓ2ன இரகக�றத..?’’ என�வத. 

மல�ழக நண�ன த�ழகப�ய வ�ழ�தத�ட, ‘‘இரகக... இரகக... பநழறய இரகக. கழடச�ய�ல 
நகரவச�ஙக ஓ2ழனயம சப��ட ஆரம��ச ச�டடஙகள?’’ எனற வகடடன. இரவரம ந�ஜமகச 
ச�ர�ததரகள. 

வ�ச�டடங கரட இலலத நண�ழனப �ரககப ப�ரழமயக இரநதத. மகவர� வஙக� �ஸ ��டதத \ 
�ஸ ��டப�தறக மனனல மறககமல எஜமனகள�டம ‘வழகழக வழவதறவக’ எனற தததவ மதழத 
உத�ரதத அனமத� ப�றற, ��னனர மகள �டககம கவலஜ வ�ரச�ர�ழயய� டம ப�யயன 

வ�ளககமள�தத (‘�டட வயசகக வநதடடஙக அதனல...’ என�த மத�ர� ல0வகக ஏத வத கர2ம 
வகட�ரகள), இவத வநதவ�ட டரகள மல�ழகப �ணழ2கக. 

டரக ஷ¤ட, ப�ரமடஸ, ழநடட, ஜடட, சமசரஙகள ஏதம இலலமல �ன�ய னம தழலய�ல 
உரமலடன ஒர வவழலயழளப வ�ல \ ஒர வழம மன�தழனப வ�ல மற�ப வ�ய�ரநதர அவர. 
அபதனன வழம மன�தன? மமம�ககளம கடததன ��ரம�டககப �ககததக கழ�ய�ல வதணடனல 

இனனம இரகக�றத. இரப�தல மடடவம ஒனற உய�வரட இரப�தகவவ... வழவதகவவ 
அரததம அலல எனற ந�ழனகக�றர அவர. 

‘‘இததன வசததக கததழள, இத கச�ன�, இத நயரவ�, இத ம2�த தககள�, இத மவனரஞச�தம, 

இத மலல�...’’ எனற அப� வ�ளககமள�தத�ட நடகக, மகள அலததக பகணடள. ‘‘வட �... 
மவனரஞச�தம, மலல�க, வ�ஜயன... ஒ2ன எஙவக..?’’ 

ஒர ஓ2ழனக கடடவதறகக நண�ன பதர பதரக, வமட �ளளமக இவத இவத எனற 

இழததச பசனறன. கழடச�ய�ல ஒனறலல... இரணட ஓ2னகள ச�கக�கபகணடன. பதர�ன 

வமடடல தழலழய ஆடட ஆடட, கண வ�ழ�தத ந�னறத. ‘‘ஹயவய... எனன இப�ட இரகக? 
பசரபசரன. பரம� ச�ற�ச. பதட மடயம..?’’ எனற வ�யகக�றள. மன�தன வரடம மழவதம 
வழவத�லழல. இப�ட எபவ�தவத வயககம ச�ல ச�லகக�யமன சநவதஷக க2தத�ல மடடவம 
வழக�றன. 

டஜ�டடல வகமரவ�ல �டம ��டததள. எததழன வநரம ஓ2ழனவய �ரப�த. வ எனறல 
வரமடவடன எனற இரணட ஓ2னகழளயம நடழகழயப �டம ��டப�த வ�ல ��டததகபகணட 
இரகக�றள. 

வ எனறல வரதவழள எப�டததன இடம ப�யரப�த. அப� ஆரம��ததர... ரமன \ ஓ2ன \ 
மதத�ரம கழதழய. அவளகக ரமய2வம நடடபபறக கழதகவள ��டப�த�லழல; ரச�ப�தம�லழல. 

இர ழகயலம கழதப ப�தத�கபகணட ‘‘சர�... சர�... வ�கலம’’ எனற க�ளம��னள. பஜன�ஃ�ர 
வல�ஸ �ரதத�ட கடவவ ஆட�வள அவள. 



அரஜ¥னன இலகழகப வ�ல ஒறழற இலகக வநதவ�டடத தறகல இளசகளகக. ஓ2னதவன 
�ரகக வநவதன; �ரததய�றற. மறறபதலலம அநவச�யம எனற �ணழ2 வ0டடன மன கய�றறக 
கடடல�ல மலலநத �டதத, கத�ல வழ�நத பஹடவ�ன டரமஸ¥ககத தழலயடடய�ட ‘‘வடணட 

டஸடரப ம�... �’’ எனறள. இரணட நள தககப ��டப�ள... பதர�யவ�லழல. 

ஆனல ப�ர�ச களகக? 

�ழழயழதப �ரதத வடன இநதப ப�ர�ச களககத தன அநதககல ந�ழனவ மழரகள தனகவவ 
கழனற பகளள ஆரம��கக�னறன. நண�வனட பசட பசட யகப �ரழவய�டடர. பத�ய மல�ழகச 
பசடய�ன ப�யர வகடடர. பசடய�ன வக, �சழச, கள�ரசச�, வசழன, பககள, பசச�கள, உய�ர, 

உய�ரபப, பம�, வனம, ஆகசம, ��ர�ஞசம, ப�ரபவள�... மழர �ழழய நடடககழள மறகக�க பகணட 
இரகக�றத. 

மவனரஞச�தம பசடய�ன இழலகளககள மழறநத�ரக கம மலரகள அவர�ன நச� நன�பதடடதம 
�னன�ரணட வயத �லகன ஆக�றர. வசழனதன ஒரவன�ன �ழழய இன�ய ந�ழனவகழள 
ம0டடததரம சர�யன சவ�. நலல ந�ழனவகவள, நசமயப வ�ன பநஞச வல�ககம ந�ழனவகவள 
வசழனதன சடபடனற ம0டடத தரக�றத. 

வ�ரழவககள வ0சம மதத�ர நறறம இனறமகட தன வ0டடல அப�- அமமவகக நடவ�ல தஙக�ய 
நடகழள ந�ழனவ�டததம அவரகக. ச�லரசயனப �வடரகள ச�றவயத�ல கள�தத வசப��ன 
வசழனழய ந�ழனவடடவதல, க�ரமதத வ0டடன ��னபற க�2றறடய�ல தவன ந0ர இழறததக 
கள�தத ஞ�கம தரக�றத. மவனரஞச�த வசழனயம அப�டததன. அத ஒர அழகன, �டடபவ�னற, 
ம�ரதவன பழனககடடழய ந�ழனவடடக�றத இவரகக. 

பழனககம மவனரஞச�த வசழனககமன மடசச இவரகக மடடவமயனத. அடததவரகக இவத 
மவனரஞச�தம, ச�ல தவ2�ப ப�ணகழளவய அலலத ��ரஷடதத�ல அடககம மரடட 
வதத�யழரவய கட ந�ழனவ�டததலம. ஒர சவ� எலல படடககழளயம த�றப�த�லழல! 

பழன... ஆம. இரவ�ல ஓடபவ�யத த�ரம�� வரம பழன, மவனரஞச�தப ப வசழனயடன 
இரப�தல, இப�ட பழன | மவனரஞச�த மடசச. அநதப பழன இவர �னன�ரணடம ��ரயமக 
இரககமவ�த �லகடடயக வநதத. க�ரமதத�ல பழனககப வ�ர ழவககம கலசரம 
க�ழடயத�லழலய. அதனல அத பழனவயதன. ம�ஸஸ�வய, வரஸ�வய க�ழடயத. 

க�ண2தத�ல �ல ஊறற� ழவதத அநதக கடட கடககம அழழகப �ரதத�டவய இவன ரச�ததப 

ப�ழத வ�கக�ய நடகளதன எததழன. எததழன ம�ரத... எததழன அழக... எவவளவ அழகன 
�ள�ளககம சம�ல ந�றக கணகள. எவவளவ கரழமயன நகம. எததழன ச�வப�ன நகக. 

எடதத மடய�ல ழவததகபகளவன. தழலய�ல தடவ�க பகடப�ன. பழனகக மததம தரலம 
என�ழத வவலயதம மததம�டடழதப �ரதததன பதர�நதபகணடன. 

வவலயதம உயரமன, அழகன இழளஞனக இரநதன. அடரநத கர கர ம0ழச. அகலமன மறம 
வ�னற ழககள. எவத ஒர �வடர வசழன அவன வமல சத இரககம. பகஞசமக பழனக 
கணகள. 

வவலயதம பழனழய எடதத ஆழசயக மடய�ல ழவததக பகஞசவன. தழல ந0வ� வ�டவன. 
எடதத அழ2ததகபகளவன. த�னமம பழனழயப �ரகக வரவன. அவன வநததம பழன 
எஙக�ரநதலம இவன எடததகபகணட வநத பகடப�ன. அழத ஒர ��ளழளழயப வ�ல வஙக� 
மர��ல அழ2ததக பகஞசவன. ��ற�டதன \ பவக ��ற�டதன அத ��ளழளழயப வ�ல 
அலல, ஒர கதல�ழயப வ�ல எனற இவனகக உழறததத. 

அவன பழனகக மததம�டட அவத பநறற�ய�ல, மதக�ல, கண2�ல எலலம இனபனர அழகன 
பஜல�ப�ன ப�ணணம மததம�டடள. அவள �ககதத வ0டடல இரகக�றள. ஜனனல�ல இரநத 



�ரததல இவரகள அமரந த�ரககம த�ணழ2 பதர�க�றத. பழன பதர�க�றத, வவலயதம பதர�க�றன, 
அவன மததம�டவதம பமளளச ச�ர�ப�தம பதர�க�றத. உனககம வவணடம எனற களளததனமய 
அவழளக வகட�தம பதர�க�றத. அவதவ�ல அவளகக பவடகப�டவம, அநதப ப�யக வக�தழத 
உலகற�யமல அவனகக உ2ரததவம பதர�க�றத. இநத பரணடஙபகடடன ச�றவனககத தன 
அனழறகக இத எதவவம பதர�யவ�லழல. பழன கணடன பழனவய கணடன! 

இப�டயக நடகள ஓடன. கலம எலலவற ழறயம பஷ��கக�றத. பமடழட மலரததக�றத. 

உளளககள இரககம ஜ0வ தரஙகள சர�யன கலத த�ல... சர�யன ரகச�யஙகள நடநவத ஆக 

வவணடம... வவணடபமன உய�ழரத தடப�ழடய ழவகக�றத. பழன வளரநத�ரகக�றத, ப�ர�தய 
இரகக�றத என�த மடடமதன ச�றவனககத பதர�நதத. ��னனர ஒர பழன பப ப�யத�யத, 
இனபனர கடடளம பழனககததவன பதர�யம. இவனகக எஙவக பதர�யம? ரதத�ர�ய�ல �ககதத�ல 
இரநத பழன, த�டபரனக க2மலவ�ய வ�டக�றத என�த மடடம தன அனழறகக அவன அற�நத 
பசயத�. 

அமமவ�டம வகடடன. அமம ச�ர�ததள. கடட வ�டம வ�தழதழயச பசல ல�த பதர�க�ற வயத 
அவனக கம இலழல. அப�டவய பசலல�த தரக�ற சர�யன ஆள அவளம இலழல. ‘‘எல� ��டககப 
வ�ய�ரககம’’ எனற மடடம பசனனள. 

‘‘எல�யப படசச�...?’’ சநவதகம வரம வரத அவனகக. 

‘‘ட�ன �ணணம...’’ �த�ல பசலல�ததவன ஆக வவணடம அவள. 

‘‘அதனவசற த�னனசவச.’’ 

‘‘அதககப வ�தல.’’ 

‘‘இனனம ழவவயன.’’ 

தய�ரசவசறம, கரவடம, கற�ய மகத த�னற வளரநத பழனய�ன மதரதத வமன�கக, இபவ�ழதகக 
இரப�த எனன �ச� என�ழத அவள அற�க�றள. இனனம ழவததல இனனம�னனம அத�கமகததன 
அத க2மல வ�கம என�ழதப ழ�யன�டம பசலல மடயம? ஒர இரவ பரஷன�டம பசலல�ச 
ச�ர�ததள. அததன அவனககத தஙழக �ப� உரவன கழத. 

இரவ�ல க2மலவ�கம பழன கற�தத ம�கக வரததம இரநதத அவனகக. இரவ�ல தககவம வரமல 
எபவ�த க2மல வ�க�றத எனற அழரககண த�றநத �ரதத தப�ற�நதன அவன. ச�ற 
��ளழளகள�ன தப�ற�தலகபகலலம மடடகபகளளம�ட அததழன வலவறறதலல மனமதன கரமப. 
அவன அயரநத தஙக� வழ�யம ஒர க2தத�ல பழன க2மல வ�யவ�டக�றத. ��ன வ�டயல�ல 
மவனரஞச�த ம2ததடன வரக�றத. 

ச�றவன ம�கக சமரததனய இரநதன. இனழறகக �ரதவத �ரததவ�டவபதன வ�ழ�தத�ரநதன. கண 
மட இரநதன. பழன பமளள உறஙக�கபகணட இரகக�றத. ஒரவவழள அதவம கட இவன 
தஙகடடபமன வவவ �ரததவத எனனவம, யவர ஒரததர ஏமநததவன ஆக வவணடம. 

பவள�வய ஒர கடவன�ன ��ளழள வ�னற கததலகக அதன கதகள வ�ழடதத ந�னறன. ச�றவன 
வ�யதன கததக�றவத எனற �யநத நடநடஙக�பவ�னன. அனமன சம�ழயத தழ2ககக 
கப��டடன. பமலல�ய கடவன ஒல�. அதவம பழனதன எனற பர�நதபகணடன. �ககததப 
பழனய�ன கத வ�ழடகக�றத. எழக�றத, �தஙகக�றத, பமதபதன சததம� டமல நடகக�றத. கடடல 
கல�ல ஒர கல ழவதத, சவர மடதத�ல ஒர கல ழவதத, அடடததககத தவ�வ�டடத. மன�தன 
இப�ட ஏற வவணடம எனறல இடப ப�லமப மற�நத க0வழ வ�ழ வவணட இரககம. இவன எப�டப 
வ�வன. ஆனலம எப�டயவத அத எல� ��டப�ழதப �ரதவதயக வவண டம. 



பழனகக மடடமலல... மன�தரகளககம சததம�லல மல ச�ல த�ரடடததனம பசயய வரம. அமம- 
அப� யரவம வ�ழ�ததக பகளளத�ட கதழவத த�றநத பவள�வய வநதன. பவள�வய ந�ல 
மழதய இரகக�றத. பதனழனயம வவமபம ச�லபலன கறழற வர� இழறக க�றத. பவள�வய வநத 
ஓட டன மகட ழடப �ரத தன. பழன �ககதத வ0ட, �ககதத வ0ட எனற கழர கழரயகத தவ� 
ஓடக�றத. 

இவனம ��ன பதடரநதன. ச�ல �டடகள பசனன பகளள�வயப ��சசக கழதகள ந�ழனவகக 
வநதலம, அனமனசம� தழ2 இரப�ர எனற நம��வய அவன பழனழயப ��ன பதடரநதன. 

அத கழரய�ல இரநத கத�ததத. இரணட வ0டடககம இழடப�டட சவர சநத�ல நழழநதத. இவன 
ஓடடமக ஓட, சநத�ல உடமழ� நழழதத கஷடப�டட பவள�வயற�னன. அடதத பதர வநத�ரநதத. 
�ககததத பதரவகக இப�ட ஒர கறகக வழ�ய? 

பதரவ�ல பழனழயக கவ2ம. இநதப �ககம வகய�ல. அநதப �ககம �ளள�ககடம. எநதப �ககம 
வ�னத பழன? மலஙக மலஙக வ�ழ�தத ந�னறன. கடவன பழன வழக. அத வகய�ல மத�லககள 
இரநத இழ2ழயக கப��டடத, இவழனயம கப��டடதக� வ�டடத. ஒர ஆள உயர மத�றசவர 
வகய�ழலச சறற� இரக க�றத. பழன மத�ல தணடலம. மன�தன மத�ல தணடவத தபப�ன�த 
இரககடடம, இநதச ச�றவன எப�டத தணடவன? 

‘ஐவய! இத வகய�லசவச...’ எனற ழ�யன �தற�னன. அதனல எனன? வகய�ல எல�யப படசச� 
சப��டப வ�வவத நமம பழன எனறதன அவன �தற�னன. 

இவன வ0டடப பழனய�ன ஒல�யம பமலல�ய ஒல� வ�ததத�ல அழததமன கரலக அட வய�றற�ல 
இரநத கதத�ழயப வ�ல பவள�வரக�றத. எல� ழயப ��டதத வ�டடத? த�ன�தற களளகத தடகக 
வவணடம. அவசரப�ட டன ழ�யன. 

வகய�ல வகட படட இரகக�றத. மத�ழலச சறற� ஓடனன. ஒர இடதத�ல மடடம ச�ல கறகள உத�ரநத 

உயரக கழறவக இரநதத மத�ல. அதன �ககதத�ல வ�னன. அஙவக.... 

அட... இத வவலயதம அண2ன பசரபபலல..? அதன �ககதத�வலவய... அட இத �ககதத வ0டடகக 
பசரபபலல..? 

இரணட பழனகளம கததக�னறன. பரணடவமவ எல�யப படசச�டசச�? பரணட எல�ஙக கவளச? 
எல�ழயக கப�றற வவணடம \ அத சம� எல�. 

அவன �தறறததடன சவழர எடடப ��டதத, எகக� ஏற�, கவ�ழநத, அடதத �ககம உடமழ� வழளதத, 
கழ� வ�ல இரநத சவரப ப�நத�ல கல ழவதத மத�லகக உளவள வநதவ�ட டன. 

ஒவர ந�சபதம. எல� சதததழதயம கவ2ம. பழன சதததழதயம கவ2ம. ந�ழறய பதனழனயம 
வவமபம பசபசடகளமக இரநத வகய�லககள மவனரஞச�த வசழன வநதத. ஆமம! இநத 
வசழனதவன வந தத பழன வமல. மவனரஞச�தப பதர வதடனன. பதர �ககதத�லதன அத எல� 

படசச�கக�டட இரககம. கணட��டததன. அஙவக... 

அட! இத வவலயதத வதட பசககயல..? அதன �ககதத�வலவய... அட! இத �ககதத வ0டடகக 
தவ2�லல? 

வடட வடடமய பளள�ய�டட ந�லவ�ன பவள�சசம ஊடரவ�ய வசழன ம�கக மவனரஞச�தம பதரககக 

க0ழ அவரகள... அட! இத வவலயதமல? �ககதத�வல அட! இத �ககதத வ0டட அககலல...? ச�றவன 
கணழ2 மடக பகணடன. உழடயறற, உ2ரவறற, தழவ�, ��ழ2நத, வயல ��ரவதசததப �மப 
வ�ல அவரகள பரணடரநதரகள. 



ஒவர ஓடடம, வ0டடகக வநத கதழவத த�றநத �டதத.... எப�டச சவவரற� னன, எநதச சநத�ன 
வழ�யக வ0ட வநதன எனவற பதர�யத. 

அமம மறநள கழலய�ல ‘‘எப�டக கதவ பதறநதத?’’ எனற வகடக�றள. ஒவபவர கதவம த�றககம, 
��ன மடம சடசமத தர2ஙகளம அரததஙகளம எலல அமமககளககம பதர�நதவ�டக�றத? 

அனற�ல�ரநத சம� எல�ழயத த�னற அநதப பழனழயயம, மததம�டடகபகணட அவரகழள யம 
அவனககப ��டககமல வ�யவ�டடத. பழனழயத பதடவதகடக க�ழடயத. அமம ‘ஏன? ஏன?’ 

எனற வகடடள. இத சம� எல�ய த�னனடசச� எனற அவனல பசலல மடயத. எஙக �தத... 
எப�டப �தவதன வகப�... இப�டவய நள க2கககப பழஙக� இரநதன. 

கலம எலலவறழறயம கரகபகளள ழவகக�றத. உரகபகளள ழவகக�றத. அமமவகக அப� 
ந�ழறய �ழஙகளம, கஙகமபபவம வஙக� வநத�ரநதர. ச�ல வ�டடம�ன ��ஸபகடகளம கட. அவள 
அநத ��ஸபகடடல ஒனழறப பழனககக பகடததள. அப� த�டடனர. ‘‘அத வ�டடம�ன ��ஸபகட. 
அத ஏன பழனகக?’’ 

அமம- அப�வ�ன வதள�ல ழகவ�டட�டவய தழல சயதத, பழனழயப �ரதத�ட பசனனள. 

‘‘நன மடடம இலழலஙக.... இநதப பழனயமகடததன மசம இரகக. வய�ததல அதககம �ப� 
இரகக.’’ த�னம த�னம அமம அதறக �ல அத�கமக ழவததள. 

ஒர நள வ�டயல�ல �ககதத வ0டடல ஓபவனற ஒப�ர� வகடடத. �ககதத வ0டட அகக வ�ஷம 
கடதத இறநத வ�யவ�டடளம. அப�வ�டம அமம கசகசப�ய பசலவத பதர�நதத. ‘‘அவ 

மழகம இரநதளம�லல. பரணட மசமவம... எவன எனனன பதர�யல?’’ 

அப� அழதவ�ட கசகசப�ய, ‘‘அநத வவலயதமனதன பசலறஙக. ஒர வரம அநதப 

ழ�யழனயம க2மவம... வ0டட வ�டட ஓடப வ�கப �ததளவம. பரணட வ�ழரயம ஒர ந 
ரதத�ர� ஸகல �ககம பவசச�ப ��டசச�ரககஙக. த2�ம2� நழகபயலலம ழ�ய�ல வ�டட 

எடததகக�டட வ�ய�ரகக அநத வவலயதம ழ�யவனட...’’ 

‘‘கல�கலமப வ�சச�... ஒர கலய2ம�லலம, கடச� இலலம ஒர ப�ணண, வய�ததல 
பளழளவயட ந�னன எனனனன பசலலடடம நன.’’ 

�ககதத வ0டட அககவ�ன ம�ரதவன வ�ரல பழனழய மடடமலலமல தன தழலழயயம அடககட 
வகத�வ�டடத ந�ழனவகக வநதத ச�றவனகக. அநத மவனரஞச�த ம2ம பழனய�டம இரநத 
வரக�றத இலழல, அநத அககவ�டம இரநத எனற பர�யமல கழம�� இரப�ன. கலய2ம ஆகம 
வய�ததல �ப� வநத பசததப வ�ய�டவஙகள எனற த�ழகதத�ரநதன. இநதப பழனககக 
கலய2ம ஆய�டசச இலழலய? யரக�டட வகககறத. கலய2ம ஆகம வய�ததல �ப� வநத 

பசததப வ�ய�டவம... வ�சனப�டடன. 

கரததர�தத பழன எததழன நள உய�வரட இரககம எனற வகளவ�ககப �த�ல அவரகக இபவ�த 

வதழவய�லழல. அதன �ரதத�ரகக�றவர அநதப பழனக கடட ஈனற, அநதக கடடயம ஈனற.... 

ஒர ப�ண கரததர�தத எததழன நள உய�ர வழ வள என�த உஙகளககத பதர�யம? இரணட 

மதஙகள மடடவம... அவள வய�றற�ல இரநத ச�ச மவனரஞச�தம வசழன அற�நத இறநதத, 
இலழல அற�யமவல இறநதத எனற பதர�யமல இநத வயதன கலதத�ல ப�ர�ய ம0ழசவயடம 
தடவயடம அநத மவனரஞச�தம பதரடய�ல அவர பலம��க கழம��க க�டகக�றர! 

கடடககத த�ரம�த நழர!

நழள �வர2ம�! 



சறவறறககழறய வடடமக ஒள�ரநத 
ந�லவ�ன பவள�சசதத�ல அவரகள 
கழம�ய�ரநதரகள. அழத ‘வன யதத�ழர’ 
எனற மகன கற�ப��டடர.

‘‘எஙவக வ0ட இரகக�றவத... அஙவக 
ஆனமத வதடல க2மலவ�க�றத. 
க2வனம மழனவ�யம கடக கரவறம 
வவழளய�ல, ஆனம வ�டதழலககன வ�ழத 

கரக�பவ�க�றத. ��றப�த ��ளழளயலல... 
மழய! 

மழயழயப ப�றற, மழயழய வளரதத, 
மழயகககவவ தன வழழவ 
எர�ததகபகளக�றன சமசர�. அவன 
ஞனதழதத வதடவவத இலழல!’’- மகன�ன 

அரவழ2ககம �ரழவயம வ�சசம அவநகழரக கடடப வ�டடரநதத. 

‘‘ஆனல, இததழன இரடடல இப�ட ஒர ��ரசஙகமம இநத வன யதத�ழரயம வதழவதன?’’ 
எனற அத�கப��ரசஙக�யன ஒர ச0டன தடககததனமக எழநத வகடடவ�டடன. அவனகக ழசனஸ 
��ரசழன. பகடடம �ன�ய�ல வநத மழலப ��ரசஙகம வகடடல, மழளககள ஞனம ஒழகம 

இலழல... மகக�ல சள� ஒழகம எனற ப�ர�ய வகளவ� அவனகக இரநதத. அழதக வகடடல 
ச�ர�ப�ரகள என�தல, இநத ச�ற�ய வகளவ�ழயக வகடடன. 

மகன மநதகசமக ஒர பனனழக பசயதர. அநதப பனனழகவய ஒர �த�ல எனற அவர ந�ழனததர. 
ஆனல, மகபகழகம ச0டனகக பனனழகய�ன �த�லகள பர�வதயக கவ2ம. பனனழகய�ன அரததம 
பர�நதபகளளம �ரகக�ரமம மறற ச0டரகளககம இலழல. ஆனல, பர�யதழதயம பர�நததயக 
கடடம மக�வம அவரகளககச சதத�யப �டடரநதத. அவர ��ர�ஞச ரகச�யஙகழள மறறம 
அற�நதவர என�தல, வகவலம ச�ல மன�டர கள�ன உளளதத�ல ஓடம அற� சநவதகஙகழள அவர 
அற�யமல இலழல. சஙவகஜத தலம மவனததலம வ�த�ககப�ட வவணடய மக ப�ர�ய 
உணழமகழள, வழ�யறற தர2ஙகள�ல வரதழத பகணடம வ�ளககலம. அதனல, வரதழதகளல 
அவரகளககப பர�யழவகக மயறச�ததர. 

‘‘நம எபவ�தம பவள�சசதழத வநகக�ப �ய2ப�டடகபகணட இரகக�வறம இலழலய?’’ 

ச�ஷயரகள ஒர வசர, ‘‘ஆம, கரவதவ!’’ எனறரகள. 

கரவதவ எனற அழழககச பசலல� எவழரயம அவர கடடயப�டதத� இரககவ�லழல எனறலம, 
அப�ட அழழககப�டமவ�த அவரகக இதயதத�ன ழமயதத�ல�ரநவத அலலத மழளக கமலதத�ன ஒர 
இதழ மடப��ல�ரநவத சநவதஷம பமளளக கச�யததன பசயதத. கரவதவ என�த அவர�ன அப� 
பகப�ழரககதன எனற கழநழதசசம� ழவதத ப�யர அலல. இஙவக கரவக ரடச�ததரளவதல 
அப�ட கர2ப ப�யர பகணடர. 

கரவதவ இதவழரம பமனபனனழக யடன வமலம பதடரநதர, ‘‘ஆனல, பவள�சசம என�த 
ஆகசதத�ன ந�தத�யமன வஸதவலல. ��ர�ஞசதத�ன உணழமயன ந�தரசனம இரளதன!’’ 

ழசனஸ ச0டனகக ம0ணடம சநவதகம. ‘‘ஆனல, எஙகம ந�ழறநத�ரக கம இழறவன வஜத� 
பசர�மனவன எனற சஸத�ரஙகள பசலக�னறனவவ கரவதவ!’’ 

கரவதவககப பனனழகய�ன பமலல�ய வவரககலகள�ல கடழம மழறநத �டரநதத. வ�ழதச ச0டழன 
மனன�தத, தழவம பனனழக மகதத�ல மறமல �த�லககக வயச�ததர. ந�லவ�ன ஒள� மகதத�ல 
பமலல�ய வதஜழஸத தநத�ரநதத. அநதப பனனழக மறறமற�நத, அற�நத�ரநதம மறறம தறநத 



�ர�பர2த த�ரவ�ன மகததககனதக பஜல�ததத.பகஞசம கடழமயன வகளவ�ழயத தன 
வகடடவ�டடன. ‘‘வரதழதகள�ல ஏன மடடக பகணட வழத�டக�றய. வஜத� ஸவர�மன 
இழறவன ந�தய வஜத�யய ந�னற சத சரவகலமம கடச� தநததய சஸத�ரதத�ல 
பசலலப�டடரகக�றத? சசவததத�ல அப�டததன இரகக�றத? ஒர ம�னனல பவடட வ�ல க2 
வநர கடச�தன வஜத� ஸவர�ம. அழதப பர�நதபகள. மக இரவள ��ர�ஞசதத�ன சதத�யம. 
பவள�சசதத�ன ஞனம அற�ய இரவள சர�யன தலம. அதனல, இரள�ல இரநத ஆரம��கக�றத 
உஙகள ஆனமப �டம!’’ 

‘‘இபவ�த பர�க�றத கரவதவ!’’ என மகழக உற�ஞச�கபகணடன. 

‘‘எனன பர�க�றத?’’ 

‘‘சநவதஷதழதத தககதத�ல�ரநதம, கரழ2ழய வனமழறய�ல�ரநதம, அழமத�ழய இழரசசல�ல�ரநதம, 
பவணழமழயக கறப��ல�ரநதம, பவள�சசதழத இரடடல�ரநதம கணபடடகக வவணடபமனற!’’ 

கரவதவ பவண2�லவ�ல ஒர மலல�ழகப பபவனச ச�ர�ததர. அவர�ன தழலகக வமலக வடட ந�ல 
ம�க பவணழமயகப ��ரகச�த த�ரநதத. ஒர �ழறய�ன வமல அமரநத�ரநதர. இடப��ல கடடய�ரநத 
கவ� வஸத�ரம ஒர கள�ரநத த0ய�ன கஙக வ�ல ந�லபவள�ய�ல பஜல�ததத. கடம �ன�ககள�ர�ல 
ச0டரகள நடஙக�க பகணட இரநதரகள. �லர கனதத வ�ரழவயல தழலகக மககட வ�டட 
நடஙக�னரகள. ஆனல, கரவதவவ இடப��ல ச�ற த2�ய�னற� வவற உடதத�ய�ரகக வ�லழல. ‘‘கள�ர 

என�த நம மரககததககப ��சச வ�ல... அழத நம உளள�ரககம ஆனமகன� பகணட பவலல 
வவணடவமயனற�, வ�ரழவயல அலல!’’ எனற கரவதவ பசலவர. 

கரவதவ பமலல�ய பனனழகவயட தனககப ��னனல ��ரகச�ககம ந�லழவ ந�ழறவகப �ரததர. 
சநவதகச சகத�ய�ல அழநத�கபகணட இரநதவழன ஒர ழக ��டதத தகக�வ�டட ந�ழறவ அவர�ன 
பநஞச�ல �டரநத�ரநதத. ‘‘இரள�ல இரநத பவள�சசதழதக கணபடடகக வவணடம.’’ ஆம! அதவவ ம�க 
உததமமன வரதழத. அத ஓர கழடச�த தர ச0டனககம பர�நதவ�டடத எனறல, இவர பசயய 
வவணடய �2� மடநவதவ�டடத. இழதவ�ட எனன ஞனம வவணடம மன�தரகளகக? 

‘‘ஆம... இரள�ல இரநத கணபடடகக வவணடம பவள�சசதழத! இதவவ நன உஙகளககச பசலலம 
மழ தததவமம உ�வதசமம. இநத உதத�யம உதவதசமம எனழறகக உஙகள�ன இதய கமலதத�ல 

ஊறபறடததப ��ரவக�கக�றவத... அனழறகவக உஙகள�ன அததழன �நதஙகளம கடடககளம 
அறநதவ�க�னறன. அனழறகவக உஙகள�ன ��றவ� மடநத ஞனம ழக கடக�றத. எத�ல�ரநத எத 
எனற பதர�நத ��றக, எதபவலலம எதவக இரகக�றத எனற உஙகளககப பர�நதவ�க�றத. 
இரள�ல ஒர சர�யன பவள�சசம�டடரப�தவ�ல, உஙகளககன ஸவயவதஜஸ¥டன ந0ஙகள வழ 
ஆரம��ததவ�ட க�ற0ரகள!’’ அவர மன சப�2ம�டட வகடடகபகணட இரநத ச0டரகள�ன இதயதத�ல 

ஊறறப வ�ல சநவதஷம ப�ரகபகடததத. ‘‘கரவதவ வழக... கரவதவ வழக!’’ எனற மணமணத 
தரகள. 

‘‘இஙக�ரககம சழந�ழலழய ந0ஙகள ச�ரதழதயடன கவன�தத0ரகள?’’ ச0டரகள சறற�ப �ரததரகள. 
�ழற �ழறயகக கனற. கடழட கடழடயய மரஙகள, பதரகள, பசடகள. கனழற மடகபகணட 
வனம, நடசதத�ரம, ந�ல. ஆநழதய�ன சததம, நர�ய�ன ஊழள. �யமய இரகக�றத. கண எடடம 
தரதத�லதன க�ரமம. அதனல ழதர�யமகவம இரகக�றத. 

‘‘நழள �வர2ம�. ந0ஙகள பர2மவதன ப�ரடட �வர2ம� நள. இநதக கனற உஙகள 
க�ரமதத�ல�ரநத பவகதரம. இஙக நம வரக கர2ம, க�ரமம என�த உஙகளகக �நதம �சம 
பசலல�த தரக�ற ஸதலம. அஙவகதன உஙகள�ன அமம, ச�தத�, ப�ர�யமம, ச�ததப�, 
இப�டய�ப�டயன அவநக உறவகள, சஙக�ல�கள, �நதஙகள. க�ரமம உஙகளககப �நததத�ன 
கடடககழளயம �சதழதயம உறழவயம பசலல�த தரக�ற ஸதலம. உஙகளகக நண�ர கழளயம 
எத�ர�கழளயம ஆசனகழள யம வ�கக�ர�கழளயம ப�லலர கழளயம அழடயளம கடடக�ற 
இடம. அதனல க�ரமம என�த உஙகழள இனபனர ��றபபகக ஊககப�டததம ஸதலமக 
இரகக�றத. அத�ல�ரநத வ�லக�ய�ரப�ழதக கற�ககவவ இநதக கனற! 



ந0ஙகள த�ரம�த த�ரம� சமசர சகரதத�ல வ�ழவழதததன கட த�ரமபம �றழவகள சடடக 
கடடக�னறன. ஆனல, இனற மதல ந0ஙகள சர�யன இலககககப �றககம ஞனப �றழவகள 
ஆக�ற0ரகள. ந�ல நகரநதபகணவட இரகக�றத. அத ஒரவ�தம எநதக கடடலம வ�ய 
ஒள�நதபகளளத. நழள �வர2ம�! 

இவத மழலயடவரதத�ல �ழத வ�க�றத. வ�க�றவரகளகக ஒர தழடயம�லழல. இநதப �ழத 
வநரக உஙகழள க�ரமததகக அழழததச பசலலம. அநதப �ழத உஙகழளக க�ரமததகக மடடம 
அழழததச பசலலவ�லழல என�ழதயம உஙகளககச பசலல�வ�டக�வறன. வ�ரப�மளளவரகள 
ஆரவமளள வரகள மடடம இஙவக இரககலம!’’ கரவதவ எலவலழரயம ஒர த0ரமனமகப 
�ரததர. 

ச0டரகள மகழனவய ச�ற�த வநரம �ரததகபகணட இரநதரகள. �ன�க கறற�ல அவரகள உடல 
க�டக�டபவன ஆடயத. ந�லவ�ன பவள�சசம ஐஸ கடடகளய அவரகள வமல இறஙக�யத. ஆநழதய�ன 
த�டர த�டர அலறலகவள உடம��ன �ன�ய�றகழள பநறகக�ச ச�தறடப�தக இரநதத. நழரக கடடம 
வநரகவகடடல பமலல�ய ஓழசயடன தஙகள கடடககத த�ரமபவழத ஒனற�ரணட வ�ர ஏற�டடரகள. 
இநத நழரகளதன க�ரமம த�ரமபதழல ஓதம வவதளஙகள என ந�ழனததரகள. ஆனலம, அநத 
ந�ழனபபககம ஆழதத�ல, அழவ கடடககச பசனற கதகதப�க தன கடம�தவதட 
உறஙகபவ�க�னறன எனற ந�ழனதத தஙகளம த�ரம� வவணடம என ஆழச பகணடரகள. 

கரவதவ பதணழடழயச பசரம�னர. கணகழள மடக பகணடர. வனதழத வநகக� ழககழளத 
தகக� வ2ஙக�னர. பமலல�ய கரல�ல �ட ஆரம��ததர. 

‘‘கனற�ன உசச�ய�ல
களதத நழரகள கட த�ரம��டவத
அதன கடடல மடழடகள
தய�ன உஷ2தத�ல கஞசய
��றகக�றவத 
ம0ணடம நழரய..? 

ம0ணடம நழரய...?
ஜனமம மழதம இதவவ வவழலய?’’
ச0டரகள இழமககமல, கரவதவ
�டவழத பநக�ழவடன வகடடனர. 

‘‘அணடதத�ல ஒர ��ணடபமன

நவனன அவதர�தவதன...
அநதப ��ணடதத�ல 

நன யர... நன யர...
நழரய... பவண2�லவ?’’ 

கரவதவ�ன கரல ம�ரதவன பவப�தழதத தநதத. ஆநழதகள அலறவழத ந�றதத�ய�ரநதன. �ன� 
ப�யவதகட ந�னற வ�ய�ரகக�றத? மரஙகள க2மல வ�ய�ரநதன. �ழதகளம, �ழதவயரப 
பதரகளமகட க2மல வ�ய�ரநதன. தரததக க�ரமமம அத�ல ஒள�ரநத�ரநத பநரபப 
ம�னம�ன�களம க2வ�லழல. நழரயம பவண2�லவம மடடவம இரகக�றத? 

எலவலரம வனதழத அண2நத �ரததரகள. ந�லழவத தணட வநரகவகடட நழரகள 
பமலல�ய ச�றகடபவ�ட ஒவர லயதத�ல கடழட வநகக�ப �றநதன. கணழ2ச கசச பசயயம 
பவண2�ல தகதகபப! 

அவரகளககக கணகள�ல ந0ர கச�ய ஆரம��ததத. இனனம எததழன மழற ��றப�த. எததழன மழற 
இநத வழகழகக கஷடதழதத தஙகவத! சகம சகம எனற பசலல�ப ��றப�தறகம, ��ன நழர வ�ல 
இறப�தறகம எனன அரததம இரகக�றத? ‘வழநத கலம பரவம நன சநவதஷமகவவ இரநவதன. 



ஒர பசடட தககமம எனகக வயததத�லழல’ எனற யரவத பசனனரகள? ��றக எதறக 
இநதப ��றபப? ��றநத நவன சநவதஷம பகளளத�ரககமவ�த ஒர நழர வ�ல இனபனர 
மடழடய�டடக கஞச ப�ற�தத, அதவம இறககச பசயவதம, கடடககம இழரககமக 
அழலயவ�டவதம சர�தன? இனபனர நழரயம இனபனர மடழடயம எதறகக? அவரகள 

பதணழட கமற ஆரம��ததத. கரவதவர பதடரநத �டகபகணட இரநதர... 

‘‘அணடதத�ல ஒர ��ணடபமன

நவனன அவதர�தவதன...
அநதப ��ணடதத�ல 

நன யர... நன யர...
நழரய... பவண2�லவ?’’ 

‘‘நன ந�லதன... ந�லதன!’’ எனற ஒர ச0டன ��தறற ஆரம��ததன. அவன எழநத ஓடச பசனற 
கரவ�ன கலடய�ல வ�ழநத சரணடன. கரவதவ கணகழள மடகபகணடர. ந0ணட வநரம 
அப�டவய இரநதர. ம0ணடம ச0டரகளகக வடடம கள�ர�ல உடல நடஙக ஆரம��ததத. ஆனல, 
கரவதவர�ன மகதத�லம உடம��லம வவரழவ வழ�வழத அவரகள கணடரகள. அவரகக உளவள 
இரககம அகன�க கஙககள வமன�பயஙகம மக ப�ர�ய உஷ2தழத ஏறற�ய�ரகக�றத. 

‘‘உஙகளககன உ�வதசம இவதட மடக�றத. இனபனர அவகசம தரக�வறன. இரணட நள 
சனயசம, அதழதப ப�ண வநதல கலய2ம எனற பசலவதறகன வநரம க�ழடயத. 
த0ரமன�யஙகள. மறறவர எழநத வ�கலம.’’ 

ச0டரகள எலவலரம கரவதழவவய �ரததரகள. கனற ம�க ந�சபதமய இரநதத. அத ச0டரகழளப 
�யமறதத�யத. அநத ஆநழதயவத பகஞசம அலற�னல �ரவய�லழலவய எனற ந�ழனததரகள. 
ம0ணடம நழரகள �றககத எனற ஏஙக�னரகள. கரவதவ எலல ச0டரகள�ன கணகழளயம 
ஊடரவ�ப �ரததர. 

‘‘ஓம சநத� சநத� சநத�வஹ!’’ 

கரவதவ மடததகபகணடர. இன� ஒர வரதழதயம வ�ச மடடர. ச0டரகள ஒரவர மகதழத 
ஒரவர �ரததகபகணடரகள. எனன பசயவத? மதல�ல ழசனஸ ச0டன எழநதன. தன கககதத�ல 
ழவதத�ரநத ப�ர�ய அளவ வ�ரழவழய நனறக மககடகப வ�டடகபகணட எவர�டமம எதவம 
பசலலமல க�ரமம வநகக� நடகக ஆரம��ததன. கரவதவ பமளனமகப �ரததர. ��றக இனனம 
ஆற வ�ர எழநத கரவதழவப �2�வடன �ர�த�மகப �ரததரகள. கரவதவ சமமன �ரழவ 
�ரததர. அவரகளகக வரததமய இரநதத. அழழக வரவதக அவரகள மகம இரணடரநதத. 

ஆனலம �ன� பகடழமயனத. ஆற வ�ரம க�ரமததகக நழட கடடனரகள. இனனம ச�லர... 
��றக எலவலரவம! 

கரவதவ கண மடப ப�ரமசச வ�டடர. எததழன ஆணடகள..? அததழனயம �ழய�றற? 
வவத�ரய2ம வகடக வநத பவறம �கதர கடடம இத, நன சர�யகச பசலலவ�லழலய? 
ந�ஜமகவவ இவரகளகக வமடசதத�ன வமல, மகத�ய�ன வமல, ஆனமத வதடல�ன வமல நம��கழக 
இலழலய? கரவதவ ஆயசததடன வனதத பவண2�லழவ அண2நத �ரததர. அஙவக 
தடழடயக ந�ல பவணழமய�டடரநதத. அதன மதத�ய�ல த�டடதத�டடய கரம�டழடகள. 
பவள�சசதத�ல இரழளக கணடபகளவழத இவரகள எனககப வ�த�ததவ�டடப வ�யவ�டடரகள? 

எழநத ந�னற வனதழத வநகக� இர ழகழயயம தகக� ‘‘�ர�ரவம... வரதழதய�லல மன�தனக 
ஆகத�ரககம எனககம கட நரகம சம0�தத�ரகக�றத?’’ எனற வனம அத�ர, கனற அத�ர, சததமயக 

வகளவ� எழப��னர. ‘‘�ழத வ�டட ழவதவதன. நடப�ர�லழல... வ�கடடம!’’ ‘‘இலழல கரவதவ... 
ந�லவ�ல�ரநத பவள�சசம க�ளமப வத வ�லவவ மன�தர�ல�ரநதம வரதழதகள வர வவணடம. 
வரதழதகள நடசதத�ர பவள�சசதழதவ�டவம ச�ற�யழவ. ஆனல, பவக தரததகக பவள�சசம 



சமப�ழவ. உஙகள வரதழதகளகக நன கடடப�டட நழளய �வர2ம�கககக கதத�ரகக�வறன 
கரவதவ!’’ 

கரல வநத இடதழதப �ரததர கரவதவ. அஙவக ஒரவன வமல சடழட இலலமல இனபனர 
�ழற அரவக ஒர �ழற வ�ல அமரநத�ரநதன. அரவக பசனற �ரததர. இததழன கடம கள�ர�ல 
அவன உடமபம வவரதத�ரகக�றத. இவனம உளவள ஒர அகன�வயட அஙவக இரகக�றன. ப�யர 
ரதரன. இர�ததற வயத இழளஞன. 

வ�ன வரடம வழர இழளஞர கவளட வசரநத பழகப�தம �னமரநதவதம �ரவசம எனற 
ந�ழனதத�ரநதவன. ச�ல ப�ணகள�ன அவயஙகளகக �டகழகயழற வ�ளகக�ன பவள�சசதழதக 
கண2�ல ப�றறவன. ஒவர ஒர கதல கடததழத ஒரதத�ககத தநதவன. ஆ�ச நடனதழதப �ககதத 
ஊரத த�ரவ�ழவ�ல இரபவலலம �ரததவ�டட வநத, நண�ரகவளட வசரநத �ர0டழசககப 
�டதததய அப�வ�டம ப�ய பசலல�யவன. 

இனற.... 

‘‘எழ ரதர... ந0 ஒரவன இநதப ��ர�ஞசதத�ன ழமய அசசக ஆவய. எத ஞனம... எத 

வழகழக... எத ஆனநதம என�ழத எலவலரககம பசலல உன ஒர வய, உன ஒரவன�ன 

ழவரகக�யம எனககப வ�தம. எழ ரதர... இநத ந�ல, இநத வ�ணம0னகள, இநத வமகம, இநத 
வனம, இநத மக ��ர�ஞசம ஆச0ரவத�கக�றத உனழன!’’ -கரவதவ பநக�ழசச�ய�ல அவழனத 
தழவ�கபகணடர 

கரவதவ பதடரநத அவனககச பசனனர, ‘‘பலளக0க வழகழகழயத தறப�த அததழன 
சல�ம�லழல.’’ (ரதரனகக வல�நத மததம�டடவள ப�யர வன�த. அதழத மகள. ஏழழ எனறலம 
தஙகதத�ன ந�றம அவள�ன உடம��ல இரநதத). 

‘‘மழய நமழமத த�ரம�த த�ரம� இசச சகத�யகக� சமசரததகக இழககம.’’ (வன�த �ல மழற 
அவன�டம அழத�ரகக�றள. அவன பகடதத ஒவர ஒர கதல கடதம இவளககததன. இவழனக 
கலய2ம கடட மடயவ�டடல பசததவ�டபவ�வதகக க�2றறடய�ல ழகழயப ��டததகபகணட 
கண20ர வ�டடரகக�றள). 

‘‘நமதன மழயழய பவனறக வவணடம!’’ (அவன பதள�வ�ட பமலல�ய அழததமன கர2ஙகள 
பசலல�, அவழள மறதத�ரகக�றன. என வழவ மழற ��டசகளககனத. நன தறவ�. த�ரம2ம 
என�த தறவ�ககக பகடட வரதழத எனற�ரகக�றன). 

‘‘மழய பகனற ஞன மரககததககத த�ரம� வவணடம’’ (‘எனகக வ0டல மப��ளழள �ககறஙக’ 
எனற அவள பசனனதம, ‘அப�டவய ஆகடடம, அதவவ உனகக வ�த�ககப�டடத!’ எனற கரவதவ 
வ�லவவ ம�ரதவன பனனழகய�ல அவளகக ஆச� வழஙக�னன). 

‘‘எழ ரதர... உனழன அதனலதன இநத வ�ணம0னகளம வ�ரணடமம வழததக�றத!’’ கரவதவ 
வனதழத ந�ம�ரநத �ரதத வகடன வகட ��ர�ஞச நடசதத�ரஙகளகக நனற� பசனனர. 

அவர பசனன நனற�, வரதழதயக� ��ன தடககம அழலயக�, வ0ரயம�கக அத�ரவக�, பகம�மக�, 
மனறம தரமய வழகழகப�டப வ�வழதயம இடபவ�கம சநவதஷமறற நழர மடழடகககவம 
வரததப�டடத தய�லம ஒர ப�ண நழரழய (நழள மதல ரதரன ஸவம�கள ஆகபவ�கம 
ஞனகபகழநழத ��சககக கதல�தத வன�தழவ) பவடசசததததடன உலகக� எழப��றற!

ஊர இழதத வதர�ல ஒர யவத�!



இரணடம ஆடடத-தககக டகபகட 
க�ழடககதவரகள வகட�தறக ஒர கழத 
இரகக�றத. இரணடம ஆடடககரரகளகக 
மடடமலல, மதல ஆடடம டகபகட 
க�ழடததவரகள, ஆடடவம 
�ரககதவரகளகட இநதக கழதழயக 
வகடகலம. சர�ய? 

அத க�ரமம. ப�ரநதனககரரகள, 
தழலவரகள, �ஞசயதத எலலம உணட 
அஙக. அநத ஊர�ல ஒர ஆள எப�ட 
மனஙபகடட ந�ககபவ�றன என�ததன 
கழத.கர�யககரரகள, தரமகரததககள, ஊர 
வமடடண ழமகள, ஜனங கள 

வநதவ�டடரகள.இன�... இன�... அநதத 
பதரககதத நடககம. கச ஏதம வகடகமல, 

பவடடபவள� ப�மம லடடம! 

ஊர�ல இளக�ய மனம �ழடததவரகள வ0டடவலவய இரக க�றரகள. ந0ஙகளம கட ��ளழள மனம 
பகணடவர எனறல, �ககததக கழடய�ல �வரடட வ�ட க�றரகள. சப��டடக கழடச� �ஸஸ�ல 
வ�யவ�டஙகள. இஙவக ஒர அச�ஙகம நடககப வ�க�றத. 

சழ� நடவ�ல ந�ற�வரதன கடடதத�ன நயகன. அதவத, மனம பகடபவ�க�றவர. அழதவ�டம 
�வழனய�ல எவர தயவமறற ந�னற�ரநதர. அவழர எலவலரம கழறசசம� எனக�றரகள எனறல, 
உணழமயன ப�யர எலவலரலம யக�கக மடநத ஒனவற! 

இவர எப�ட ஏழழயனர என�த ஊரற�நத சஙகத�. �டடன படடனகள ப�ரம பசலவநதர களக 

இரநத, தனம, தரமம, ஈசவர கர�யம எனற வர� இழறதத... கட, கதத, கமமளம இலலமவலவய 
ஒர சநதத�ழயக க�ழ�நத த2� ழதககம ந�ழலககத தளள�வ�டடரகள. இவர ழதயறகரரக 
இரகக�றர. �ர�டசம�லலமல �ழம�வழடகள�ன க�ழ�சல கழள உளமர ழதததத தநத உணட 
ந�ரபபக�றர. ஏழழ வ0டடல ஆண ��ளழளயக ��றநதல உழடயறற இரநதலம �ரவய�லழல 
எனற உ2வ வ�டவர கள. ப�ண ��ளழளயக இரநதல உ2வறற இரந தலம �ரவய�லழல 
எனற உழடதன வ�டவர கள. மரஙகள பகக ஆரம��தததவம கன�களகககப �றழவகள வடடம�ட 
ஆரம��கக�னறனவவ! 

கழறசசம�கக பமத தம நனக ��ளழளகள. மததத இரணடம ப�ண ��ளழளகள, கழடச� 
இரணடமகட ப�ண��ளழள களதன. கழடச�ப ப�ணணககக கலய2ம பசயத ழவதத�ரநதல 

கடயம கடததனமமக� இரணட ��ளழளகளம, ஏழ ��ரசழனகளமக இரநத�ரப�ள. ம... 
மததவளகவக கலய2மகமல இரககமவ�த, நனகமவள எத�ல ஆரவ மக இரகக�றள எனற 
பசலல�க கலய2ம வகடக மடயம? 

கழறசசம�க கவ... (மனன�ககவம ஜத� இரணபடழ�ய வவற�லழல | ஒனற �வ� ஜத�, இன 

பனனற அப�வ� ஜத�!). பவறம கழறச சம�கக வயத ஐம�தக இரககலம... அலலத, 
ஐநநறகவம இரகக லம. எழதச பசன னலம நமபம�டயக பமதத மடயம நழரதத, கனனம 
ஓடட, பமலல�ய கன வ�ழநத ந�றக�றர. அவரகள ஆரம��தத வ�டடரகள. 

‘‘ஏம� கழறசசம�.... எதகக வ0மப? உனனலதன மடயவலலல? ஏன மலலககடட ந�ககவற... 
வ�டடதன தநதவடன. எத பகழறஞச� வ�கத உனகக?’’ 

‘‘இலலஙக... தழலழய அடமனம பவசசவத நவனதஙக பசயயணம. இத �டடன படடன 
கலதத�ல�ரநத வரற வ�சயம!’’ \ கழறசசம� நடஙகம கரல�ல, கண20ர ததமபம வ�ழ�கவளட 



பசனனர. 

‘‘சமம அடம படககத... பசனன வகள!’’ 

‘‘இத மப�டடன தநத மர�யழதஙக... என தழலய...’’ 

‘‘அடங... த�ரம�த த�ரம� தழலய அடமனம பவகக�வறன ��கக�வறன னடட..! அற�வ�ரகக உனகக? 
உன தழலய அடமனம பவசச கககசல இரகக�ற ஜககதன தரவஙக!’’ ஒரததன எழநத சழ� 

அத�ரம�ட கதத�னன.ஊவர ‘ஒவஹ... ஹஹ... ஹக... க�கக0’ எனச ச�ர�ததத. ��ரசழன இத 

தன... பப�ழரப �டட க�ரமதத�ல எழநதரள�ய�ரககம ஸமலல�கரஜ¥ன ஸவம� த�ரகவகய�ல 
வரடநத�ர த�ரவத�ழர உறசவமனத, த�ரவளர கழறசசம� படயலர அவரகள�ன ��சழசககரத 
தனமன ஸத�த�ய�னல �ழ�டடபவ�க�றத. 

அககம�ககதத ஊர கள�ன த�ரவ�ழககள, வ�மரழசயக நடககமவ�த அவரகழளவ�ட அத�க 
தழலககடடககழளகபகணட இநத ஊரத த�ரவ�ழ, பதரககததட வமளம அடதத கச சம�த�ககம 
சததததடன தரமபகடட இரகக�றத. ஆகவவ, கழறச சம� அவரகள �ரம�ழர க�ரம�ழர எனற 
�மமதத பசயயமல, த�ர. பவஙகடசலம வழகயற கடம�ததரகக வ�ழ மறறம பழஜ பனஸகர 
உர�ழமகழளக பகடததவ�ட வவணடயத. அதறக மறறக பவஙகடசலம அவரகள சநவதஷமகத 
தரம ஒர வ0டழட இலவசமகப ப�றறகபகளள வவணடயத. 

�ல தழலமழறகளக இநத வகய�ல கம���வஷகம உளள�டட மதநத�ர \ வரடநத�ர பழசகள, 
ஆறகல பழசகள எனற அழனதழதயம கழறசசம�ய�ன வமசவள�வய பசயத வநத�ரகக�றத. 
வகய�ல இரககம இநத இடமம, அதன வமல�ரககம வகய�லம, உள வ0றற�ரககம ல�ஙகத� மதலன 
ச�ற�ஙகளம இவர�ன மதழதகள பசலவ�டட உரவகக� ஊரகக �டடயம�டடத தநதத. அப�ட ஒர 
கலபவடட இரப�தக வ�ன வரடம கட கழறசசம� கடடனர. இநத வரடம அழதக 
க2வ�லழல. 

�ரம�ழரக வகய�ல மன�க அவமனப �டவத வகவலதத�லம வகவலம! இனழறகக அவமனப�டடத 
வ�லவவ, மனற மதததகக மனபம ஒரமழற இவத வகய�ல மன கழறசசம� 
அவமனப�டடரகக�றர. ஒன�த அஙகல பசரப��ல அடவஙக�னர. அடததவன கல�யன எனப�டம 
க2ச0லன. ஊர�ன ப�யரப �லழகய�ல த�டடமக எழதப�டத ப�றகக�. அடததழதத தடகக யரம 
வரவ�லழல. அடதத பசரபழ� ழகய�ல ��டதத இழர மழன இழததச பசலலம ச�ஙகம வ�ல �0ட 
நழட நடநத க2ச0லன�டம, �த�ககப�டட இவரவத கர2ம வகடடரககலம. ஆனல, அவனம 
அவனடன வசரநத இனனம ஏழ வ�ரமக பமததம எடட கடடள�ப ப�றகக�கள. எலவலரககவம 
வல��ம இரகக�றத. இவவர நனக ப�ணகழளப ப�றறப வ�டடரகக�றர. 

அநத க2ச0லனம இநத �ஞசயததக கடடதத�ல லஙக�ழயத பதழடகக வமலகக கடட 
இளககரமக ஒர �ரழவ �ரதத�ட உடகரநத�ரகக�றன. இவரகபகனற வ�ச இநத ஊர�ல 
யரவம இலழலய? ஊர ஒர த0ரமனத வதட இரநதத. இனற ��ரசழனழயத த0ரதவத வ�டவத. 
பவஙகடசலம வ0டடல ஒர ஆடபவடடப �டட ச0ழம சரகபகலலம வநத இறஙக�யய�றற. 

த0ரபழ�ச பசலல வவணடயத... கடதத, த�னற ஊசலடடம வ�ட ஊவர தயரக இரநதத. 

‘‘இஙக �ரயய..... நஙகளம வரசகக2கக உனக�டட வ�ச�யசச�. ந0 வ�ச�னழதவய வ�ச�ச 
சவடகக�ற! உன ப�ணணங களகக கலய2ம கடச� பசயயவவ உனகக வகக�லல. இதல 
த�ரவ�ழ உன தழலவமலதன நடககணமன ந0 அடமபடகக�றத தபப!’’ ந�யயஸதர தன கனனதழத 
வமத�ரம�டட ழகயல பசர�நத பகணடர. பவக ந�தன மகப வ�ச�னர. கடடம சததம�டமல 
கவன�ததத. 

ந�யயஸதர, கழறசசம�ய�ன மழனவ� �ககமகப �ரதத, ‘‘அநத ஆளகக த2� பதகக�றதத தவ�ர, 

வவற எதவம பதர�யமன வத2ல..! ந0 நல வ�ர க�டட �ழகறவ...’’ - ச�ர�கக�றர. அத�ல ப�ட 

இரகக�றத. ‘‘ஊர உலகம பதர�ஞ சவ...’’ அவவரட வசரநத ஊரம நமடடலகச ச�ர�கக�றத. ச�ர�ப��ல 



வ�ஷப �ல இரகக�றத. ‘‘ந0வய பசலல... அநத ஆளககப பர�யற மத�ர�!’’ 

பசநநயக கடடத த�ன நடவ�ல மடடய �சபவன அவள �தறறத தடன இரகக�றள. ப�தச 

சழ�ய�ல ப�ண வ�சலம? வ�ச�னள. ‘‘�ரம�ழரய நஙக தவன...’’ 

‘‘அடங... இவளம அவததன பசலற..!’’ உடகரநத�ரநத ஒரவன பவடகபகன எழநத கற�னன. 
ஆனல, தப�வ�லழல. 

‘‘அபதலலம சர�. த�ஙகவவ வகக�லல..! ப�டடப பளழளஙக கத�ர மத�ர� சழமஞச�...’’ வ�ச�ய 
ந�யயஸதர நனக ப�ணகழளயம �ரதத இடம சர� இலழல. ‘‘அதஙகளககக கலய2ம பசஞச 

பரசவனட அனபபவ�ஙகள இலல, அதஙகவள எவழனயவ...’’ 

‘‘எஙக கடம� கவரவதத நஙக கச �2ம இலவலனன வ�டட...’’ கழறசசம� ஆரம��ததர. �ககதத�ல 
இரநதவன எழநத எடட, அவர சடழடழயப ��டதத இழதத, ‘‘அட ப�றமவ�கக! அதன 

பசலல�டடவம... ந0 ��சசக கரனன! இனபனர வடட நநதன நடததவவனவன பசவளலவய 
அடபவ�ன!’’ எனறவழனப �ககம இரநதவரகள வ�லகக� உடகர ழவததரகள. 

‘‘�ர... ஊரககக கடடப�டவ�ய மடடய?’’ 

‘‘கடடப�டவறஙக!’’ 

‘‘அப� சர�. எடஙகட �ததரதத. இதல ஒர ழகபயழதத வ�ட!’’ 

‘‘அத மடவடஙக..!’’ 

சடசடபவன நனழகநத வ�ர எழநதரகள. ‘‘மதத� மதத�ப வ�சற�ய? ஏணட, பவஙக டசலம 

மசசன எனகக வ�டடக கடன வகடடத எனன உம ப�ண டடடயவ..?’’ ‘‘வடய... வடய! அச�ங 
கம வ�சத�ஙகட..!’’ எலவலழரயம அடகக� பவளழள வவடட ந�யயஸதர கழறசசம� ய�டம 
எக�ற�னர. ‘‘வகய�லசவசன �ககவறன. இலலடட க2ச0லன தம�� பசஞசப�ல �ழழய 

பசரப�ல...’’ ஊவர வ�கக�ததபவ�னத. எதககம வக�ப�டத மனசழனவய வக�ப�ட 
பவசச�டடவன! 

தனனழடய ப�யர சழ�ய�ல வகடட தம க2ச0லன எழநதன. ஒன�த அஙகல பசரபப அவன 
கல�ல இரநதத. கடடதத�ன ழமயததகக வநதன. வய�ல �0ட பழகநதபகணட இரநதத. 
கழறசசம� பகஞசமகப ��னவஙக�னர. மழனவ� மநதழனழய இறகக�கபகணடள. ப�ணகள 
அவளககப ��ன�கக மக ஒள�நதபகணடரகள. 

‘‘இவனகக ந0தன தம�� சர�..! ந0வய வகள, எனன பசலறனன?’’ \ பவளழள வவடட பகஞசம 
சநதமக உடகரநதர. ஊரககரரகள சநவதஷமனரகள. க2ச0லழன ம0ற மடயம? 

‘‘சர� வக�ல!’’ - பவளழள வவடட ந�யயஸதழரததன க2ச0லன அவவற வ�ள�த தன. 
இவனகக வயத மப�த. அவரகக ஐம�த. ஆனலம, வக�ல அவழன எத�ரகக மடயத. ஒர மழற 
இவழன எதறககவவ தடடக வகடகப வ�ய, ஒர வரம மழதம இரவனல ஓடட வ0டடன வமல 
ப�ர�ய ப�ர�ய பசஙகலலக வ�ழநதபகணவட இரநதத�ல, உழடநத ஓடகள மறற� பநநதவ�னவர 
அவர. 

‘‘ஏன வக�ல... ஒரவவள இனன�கவக இலல நழளகவக உன வ0டட பசதத பரதழத யம உன 

ப�ணடடட சரடடகக�டட யவரடயவத ஓடடடன பவசச�கவக...’’ 



வக�லகக பநஞச�ல உழத வ�ழநதழதப வ�ல அத�ரசச�யனத. 

‘‘தம��... சழ�ய�ல அச�ஙகம...’’ 

க2ச0லன கணகழளச சரகக�கபகணட ‘‘வக�ல... ப�த எடமன வநதடட அடகக�ற கததல 

வமலதணடம �றககம... வவடடயம �றககம. ந0ஙகதன ப�தத�கக�டட ந�ககணம!’’ \ வரதழதகக 
வரதழத இழடபவள� வ�டட ந�தனமக அழதத�ப வ�ச�னன. ஜனம சலசலப�னரகள. 

‘‘ஒர வ�சசககததன வக�ல! உன �தத�ன�ய எவன இழப�ன இநத வயசல? வசளகபகலல 

ப�மழமஙகவள இழப�ர�லலம நத�யதத ந�ககஙக...’’ 

‘அடவட.... ழ�சல வவற �ககம வ�ய�டம வ�ல இரகவக!’ எனற பவஙகடசலமம �தறறப�டடர. 
அவரம இவழன எத�ரகக மடயத. ஒரமழற அடதடய�ல க2ச0லழன வ�ல0ஸ�ல ��டததக 
பகடதத, அவன மனற மதம பஜய�ல மடதத வநத மதல கர�யமக வகழ�ப�ணழ2 தண20ர�ல 
வ�ஷம கலநதன. ��றக, ஒர மதம மழகக அவர வ0டட மன �க, அச�ஙக அச�ஙகமன ச�ற�ஙகள�ன 

வக�ல சகககளடன வநத ந�னறன. வயதகக வநத அவர�ன ப�ண கள�ககமவ�த... அநத அச�ஙகம 
இஙபகதறக? 

அடதபதன�ய�ல த�ரததமகப வ�ச�னன க2ச0லன. ‘‘ஒர வ�சசகக ந0 ��சழசககரனப 

வ�ய�டடத பவசச�கக... ஒரவவழள சப�டடகவக கஷடமப வ�ய�டட, உன ழ�யன �ககதத 
வ0டடளககப ப�றநததன �ணட எழத�த தநத�ரவ�ய?’’ 

‘‘ஐவய... கடவவள!’’ எலவலரம கழத மடக�றரகள. ‘‘அககரமணட சம�..!’’ வழயப 
ப�ததக�றரகள. இவரகள வயம கதம சறழறகக மனபமகட இரநதத. அத�லதன வகடடரகள. 
அத�லதன ச�ர�ததரகள. கழறசசம�ய�ன கழடச�பப�ண பகஞசமக ச�ற மரப ந�ம�ரதத�, அமமவ�ன 
��னனல�ரநத தழல ந0டடப �ரகக�றள. 

பவளழள வவடடககக கடப�க வநதத. அழத அடகக�கபகணட, ‘‘தம��, எனழனத தப� 
ந�ழனககத0ஙக. இத ஊரககரஙக எலலம வசநத எடதத மடவ!’’ 

க2ச0லன ஜனதத�ன �ககம த�ரம��னன. ‘‘சர�, ஊரககரஙக அததழன வ�ழரயம வகககவறன. 
அதத�ன� வ�ரம இநத �ணடல தனககப ப�றநத பளழளஙகலம அடதத ஊரககரனககப 

ப�றநததன...’’ ‘‘இவன எதகக உளளர வ�டடஙக..?’’ எழநத கதத�ய பவஙகடசலதத�ன மதத 

ழ�யன, க2ச0லன�டம கனனதத�ல லபப�னற அட வஙக�, ‘‘வவ2... இத நலலலல...’’ எனற 
��னவஙக�னன. 

‘‘தம��, ந0 மகரசன இரபவ�! ஊரகக ஒர நலலத நடககடடம. ந0 பசதத ஒததழசய இவரன!’’ ஒர 
ப�ர�யவர, க2ச0லன�ன இர ழகழயயம ��டததகபகணட பகஞசத கழறயகக வகடடர. அவர 
ஒரவழ�ய�ல இவனககச ச�ததப� மழற. 

அவரககக பகஞசம மத�ப�ள�தத, அவன வ�ச�கபகணட இரநதன. (அவரல இவனகக ஒர 
கர�யமக வவணடய�ரகக�றத, அடதத மதம!) கழடச�யக ஊர பரவம வசரநத க2ச0லழன 
மடகக�க வகடட ஒவர வகளவ�, ‘‘கழறசசம�கக ��னனட யர இழதச பசயவஙக. வர�ச இலலவய..?’’ 

க2 �0ட �றற ழவதத, பழக வவயட பசனனன... ‘‘ப�ணணஙக இரகக நல! அதஙக 
பசயயடடம!’’ 

வ�சச... க2ச0லன இபவ� கழறசசம� �ககம வசநதகக�டடன? இன� ஒர கலலம அழசகக 
மடயத எனற ஊர நமடழடக கடதத உடகரநத வ�டடத. ச�ததப� மழற ப�ர�யவர பகஞசம 
தக�டதததம பதர�நதவர. எப�ட எப�டவய வ�ச�, க0ழ�ரககம த0ரபபககப �ஞசயதழதயம 



க2ச0லழனயம வரழவததர. 

‘‘மலல�கரஜ¥ன சம� வகய�ல பழஜ சம�நதமன வ�சயஙகழள வழககம வ�ல கழறசசம�வய 
பசயய வவணட யத. பவள� வ�வகரஙகளன �டடக கசவசர�, கதகலட வச�ம, வ�லலப�டட 
வ�சயஙகழள பவஙகடசலம பசயவர. இத�ல மகக�யமனத எனனபவனறல, இநத வரடம 
வ�லலப�டட வழகயறக களகக அத�ப�டயன கடடம வசரதத ச�றப�க பவஙகடசலம 
நடதத�னல, அடதத வரடம பமததத த�ரவ�ழ ப�றபபம பவஙகடசலததகவக வ�கம. 
வ�மரழசயகக கடடம வரத �டசதத�ல, கழறசசம� வழக யறககவள கலம மழவதம பதயவ 
கர�யம பசயயவவணட யத. இழத ஊரம உலகமம கடவள மன�க ஒபபக பகளக�றத!’’ �ணடல 
ழகபயழததப வ�டடய�றற. 

இத�ல கழறசசம�கக ஒபபதல இலழல. க2ச0லன, பவஙகடசலதத�ன ஆளகததன இரகக 
வவணடம. இநத வரடம �டடக கசவசர� மடதத, உர�ழமழயச சததம�லலமல ��டஙக�வ�டவரகள 
எனற �யநதர. 

ஊரககரரகளககம ஒர சநவதகம. இநத க2ச0லன �டடக கசவசர�ய�ல கல வ�டபடற�நத கடடம 
வரமல பசயத, பவஙகடசலதழதத வதறகடப�ன. அதனல க2ச0லன�டம தன� யக ஒர �ணட 
எழத� வஙகம�ட ஆய�றற. 

‘‘கல�யன எனப�டம க2ச0லனக�ய நன எநத வ�ததத�லம பவஙகடசலம பசயயம வ�ழ 
வ�வசஷதழதக பகடகக மடவடன. கல அடப�த, சரயம கடததவ�டட வநத கடடதத�ன வமல 

வநத� எடப�த. அச�ஙகமன வக�ல ந�ற�த எனற எதம பசயயமடவடன...’’ 

கடடம கழலநதத. க2ச0லன கழறசசம� �ககம, இலழல... பவஙகடசலம �ககம என�த 
பர�யமல ஜனம இனனமம கழம��ய�டவயதன இரநதத. 

த�ரவத�ழர வநவதவ�டடத. மனற நள வ�வசஷம. வ�ஸடர அடதத ஒர நள �டடக கசவசர�, 
இனபனர நள அரஜ¥னன த�ச பதரககதத, இனபனர நள வ�லலப �டட என அழழப��தழ 
அடதத, அககம�ககம ப�ர�ய, ச�ற�ய மன�தரகழளக கப��டட, வரடவய ழவதத, �ள0பரன ச0ர�யல 
டயப ழலடடகள கடட, ஒவர ஏற�டக அழல�யநதரகள. க2ச0லழனத த�டடம�டடத 
தவ�ரததரகள. க2ச0லழனக கப��டடல, கப��டட கழறகவக சரயம கடதத வநத கர�யதழதக 
பகடப�ன. 

மதல நள வ�லலப�டட. ஊர ஜனமம அககம �ககதத ஊர ஜனமம வநத கடவ�டடர கள. 

அவடயப�... எததழன கடடம! இததழன கடடதழத வகய�ல மனனல வசரததய�றற. 
பவஙகடசலம பர�ப��ல இரநதர. 

வ�லலடகக ஆரம��ததரகள. ‘‘தநதனததம எனற பசலல�வய... ச�நதகள �ட... ஆமச�நதகள �ட... 
ஆம...’’ 

அவத வநரம... சலஙழகச சததம பவக தரதத�ல சனனமகக வகட�ழத ஒனற�ரணட வ�ர 

கவன�ததரகள. பகஞச பகஞசமய ப�ர�தக�றத சததம. பநரஙக� வரக�றத ப�ர�தய... ப�ர�தய.. 
டமகக டமர... டமகக டமர! 

சலஙழகய�ன ஜல, எககளமன நகஸவர ஓழச. டடவ�னட டடவவவ�னட வமளம. இடப��ல ஜண 

த2�யம மர��ல ஜண த2�யமக த�ரணட �ரதத நனக ப�ணகள. அடவட... கரகடடம! 

வழளநத பநள�தத வய�றற தழசகள மரபத த�ரடச�கள கலஙக ஆடக�றரகள. வ�லலப�டட வகடட 

கடடம மழதம கரகதத�ன �ககம தழல த�ரபபக�றரகள. டமகக டமர... க2ச0லன ஒர 
கரகககர�ய�ன ழக ��டதத, வய�ல �0டயடன கல தகக� ஆடக�றன. ச�வன�ன ரதர தணடவம 



வ�ல. இளவயசப ழ�யனகள ச�லர கரகடடதழதப �ரகக எழநத வநதவ�டடரகள. ��றக, அத�ரம 
வமளச சதததத�ல சணடப�டட ச�றவரகளம ச�றம�களம ஓட வநதரகள. ��றக நழரமடககரரகள. 
��றக வழகழகததழலயரகள. கரகடடம ரவணட கடட தள க�ளப��யத. சழனறடம க2ச0லழன, 
கரகககர� தன �ரதத மர��னல மடடத தளளக�றள. கத க�ழ�ய வ�ச�ல அடகக�றரகள. கடழடப 
�வழட வடடமய சழனற இடபப வமவலறக�றத. 

க2வசகரன கறமபககரன. அவன ர�ய வநடழடக கதத�ய இடதழதப �ரதததம ஒனற�ரணட 
இழளஞரகள ழ�ழயத தடவ� �2தழத எடகக�றரகள. கரகம பமளள நகரக�றத வகய�ல தணட, 
வ0த� தணட, ஊர தணடப வ�க�றத. ஊர எலழலய�ல, மயனதத�ன �ககதத�ல ந�னற ப�டரமகஸ 

பவள�சசதத�ன அழரய�ரடடல சழனற �வழட �றகக, கரகம தழலய�ல ஏநத�, வ�ட... வ�ட.. 

டமகக... டமகக... ஜல... ஜலகக... ஜல0ர!. 

வ�லலப�டடககரரகக கரகடடதத�ன டமகக டமர... கத�ல வகடடகபகணவட இரநதத. 
வமழடகக மன�க �கக இடககம க�ழவ�களம அழரககண க�ழவரகளவம இரகக�றரகள. எனன 

ந�ழனததவர... அவர வ�ல, வவல, கதத�,க�ட எலலவறழறயம சரடட எடததகபகணட கர�ல 
கறவ�ய�டவய வ�யவ�டடர. பவஙகடசலதத�ன வகழ� வ�றற கச வ02கப வ�ய�றற! 

மனற நடகளம கரகடடககர�கள�ன இடபப பவடடல ஊவர மயனததணடவம ஆடக க�டகக, 
பவஙகடசலம வகழ�ப �ணழ2ய�ல �0ர கடததவ�டட, வரவவர வ�வர என எலவல ழரயம 
பசவள�ல அழறநதபகணட இரநதர. 

ச�வன மன�க மணடய�டட ‘‘பதனனட ழடய ச�வவன வ�றற�.... எனனடடவரககம இழறவ 

வ�றற�...’’ எனற கணகலஙக ந�னறர கழறசசம�. இன�, அவர�டம�ரநத எவரம உர�ழமழயப 
�ற�ததவ�ட மடயத. 

பப�ழரப�டடய�ல வ0றற�ரககம ஸ மலல�கரஜ¥ன ஸவம� பசவவ�தழ�ல கறஞச�ர�பவ�ட தன 
சழட மடய�ல பவண��ழறயம, பகப �ள�ககம கஙழகயமக உடகரநத, இதழன வவடகழக 

�ரததர. அவரககத பதர�நத�ரகக�றத... க2வசகரன, பப�ழரப�டட கழறசசம�ய�ன கழடச�ப 
ப�ண வ2ட, வ�ழ மடநத மற மதம ஊர வ�டட ஊர வ�கப வ�க�றன எனற! இரணடம 
ப�ண அவள�ன அதழதப ழ�யழன மழறப�ட வ�ழ மடநத ஒர வரடதத�ல த�ரம2ம 
பசயதபகளளப வ�க�றள எனற. மனறம ப�ணணகக க�ழகக�ல இரநத வரம பத உறவககரன 
மப��ளழள ஆகபவ�க�றன எனற. 

அநத மதத ப�ண...? 

ச�வவன ச�வவன எனற எபவ�தம உரகம அநதப ப�ண? 

அவழளததன ச�வன ஆடபகணட வ�டடவர! தனகக பழஜ பசயவ�ககவம, வ�ழ எடதத நடததவம, 
தன ந�ழனவவவட கலம கடததவமக அவழள ஆடபகண டர, பப�ழரப�டட மலல�கரஜ¥ன 
ஸவம�ய�ன பகவழவக கன� இதழ கறநழகயம, அவர வ�ர�சழடய�ல அமரநத�ரககம ��ழறந�லவம 
வ�டட ய�டட பஜல�ததன. அழதவய அநத மதத ப�ண �ரததப �ரதத லய�தத, ச�வனவமல 

��ததக�, நழரகட, அழகற க�ழவ�யக�... 

இபவ�பதலலம இநத க�ழடடழக� ஒர நள வரவ�டடலம பப�ழரப �டடய�ல எழநதரள� 
இரககமஸ மலல�கரஜ¥னன ச�ர�ககவவ மடவடன எனக�றன!

கலசசககரதத க�ல வமடசஙகள

எனகக ந�ழறய வயதக�வ�டடத. கலகள மனப வ�ல வலவனதக இலழல. மழழககலஙகள�ல 
உடல தடதடபவன உதறல எடகக�றத. எழதச சப��டடலம ஜ0ர2ம ஆவத�லழல. பவள�வய 



வ�வதறக மடயமல ஒவர இடதத�ல 
மடஙக�க க�டககவவணட இரகக�றத. 
எததழன வயதக�வ�டடத எனற 
எனககத பதர�யவ�லழல. ��றநத நள 
எனழறகக எனற பதர�நதலதவன 
வயத பதர�யம! 

நன ஒர அநழத. என அப�, அமம 
யர எனற எனககத பதர�யத. 
அவரகழளப �ரதததக எனகக 
ந�ழனவ�லழல. உறவககரரகள 
யரம�லழல, அநழத எனற 
பசலல�வ�டட தரததச ச�ததப�, 
தரதத அதழத என யரவத 
இரப�ரகள எனற வதடவத 

ச�ர�ப�ன வ�ஷயமதன. 

ஒர க�ழவ� பசற�ப �2ததகக எனழன வஙக�யதகக வகளவ�ப �டவடன... ஒர ஐநத அலலத 
�தத ர�யகக! �தத ர�யகக ஒரததழன எவன வ�றற�ரப�ன எனற நழகப�த பதர�க�றத. 

இலவசமகவவ ச�லழர ச�லரககச ச�லர வ�றக�றரகள... பதர�யம? ஒரவவழள வசறறகக, ஒர 
தணட பரடடககக கடப ��ளழள வ�ய�ரம நடநத�ரகக�றத. ‘தவ�டடகக வஙக�ய ��ளழளய?’ 
எனற ந0ஙகள ச�ர�ப�த கற�தத எனகக வரததம க�ழடயத. 

எனகக இனனம த�ரம2ம ஆகவ�லழல. வரததப�ட வவணடய வ�ஷயமதன எனறலம, இநதப 
ப�ர�ய பம�ய�ல இத கற�தத நன மடடவம வரததப�டவவணட இரகக�றத. எனழன வ�ழலகக 
வஙக�ய க�ழவ�கட இத கற�தத வயச�தததகத பதர�யவ�லழல. ஒர இழளஞன நலல ப�ல�க 
கத�ழர வ�ல வளரநத வ�டடவன, அவனககம இப�டபயலலம ஒர ஆழச வரததவன வரம எனற 
பதர�நத, அவள எனகக அதவ�னற வ�ஷயததகக ஏற�ட பசயத�ரககவவணடம.அத அவள கடழம. 
இபவ�த க�ழவனக�ப வ�வனன. தறவ�ழதகக எனகக அப�ட ஆழச க�ழடயத. ஆனல, வயதன 
கலதத�ல எனககப ��ளழளகவள இலழல என�தறகன கர2கரதத வக க�ழவ� இரகக�றள. 
அதனல, எனககக க�ழவ� கழளயம மன�தரகழளயம கணடல எர�க�றத, ��னனல �சழசம�ளகய 
தடவ�யத வ�ல! 

என ப�யர எனன எனற எனககத பதர�யத கச வ�டட வஙக�ய க�ழவ� எனகக ஒர ப�யர 
ழவத த�ரநதல எனன? எததழன �ததய�ரம பசலவக� இரககம எனககப ப�யர ழவப�தறக? 
எனகக அடககட ஒர எண2ம வதனறம; எனழன ஒர க�ழவ� வஙகமல அழகன, வயதகக வநத 
ச�ல மதஙகவள ஆன மதரப�ன ஒர ப�ண வஙக�ய�ரநதல நனறக இரநத�ரககபமனற! 

எனழன க�ழவ�, ‘ஆய... ஊய... வ, வ�, ஓட, ஓடய...’ எனறதன மர�யழத இலலமல 
எபப�ழதம வ�சவள. அவள எனன�டம தம�ழ�லதன வ�சக�றள. அவளககத பதலஙக, கனனடம 
நனறகத பதர�யம. அககம�ககதத�ல எலலம அநத �ழஷய�லதன வ�சக�றள. அடககட அவள 

எனழன �ரததச பசலலம வரதழத, ‘கணட கணட எடததல அச�ஙகம பசஞச பவகக�ற�வய.... 
உனழனக பகளள வநவ வநத பகணடக�டடப வ�கத..! நசமப வ�க!’ என�ததன. 

வசவக இரநதலம தம�ழதன எனககப ��டதத�ரகக�றத. எனககத பதர�நத ஒவர பமழ�யம அததன. 
�ன, �வரடட, ச�லல�ச�ககன வ�னறழவ நன அற�நத இனனம ச�ல அயல பமழ�கள! ச�ல 
வவழளகள�ல �ஞச�� த� ஓரதத�ல லர�ழய ந�றதத� வ�டட ச�ல லர� டழரவரகள வ�சம இநத�ழய 
இழமக கமல வகடடகபகணட இரபவ�ன. ஒர வரதழதகட எனககப பர�நதவத இலழல. அவரகள 
கலல எடட உழதகக வரவத மடடம நனறகத பதர�நத, ஓட வநதவ�டவவன. 

அடககட என அப� \ அமம ந�ழனவ வநதவ�டவத தவ�ரகக மடயவ�லழல. அவரகள தம�ழ 
வ�சவரகள, இலழல இஙக�ல0ஷ, �ரச�, உரத எனற வவற ஏதவத பர�யத பமழ� வ�ச 



க�றவரகள எனற பதர�ய வ�லழல. ஒரவவழள, இநத வயதன கலதத�ல என அப� அமமழவ நன 
�ரததத பதழலதத,அவரகள இரவரம ஒர�ய வ�ச�வரகளக இரநத, தம�ழ பதர�யமல இரநதல 
எனனவத எனற ந�ழனதத, எனகக உடமப�லலம பவடபவடபவன ஆடடம க2த 
பதடஙக�வ�டம. இநத வயதன கலதத�ல நனம ஒர�ய கறறகபகளள மடயத. எனழன வ�ட 
வயதன அவரகளம தம�ழ கறறகபகளள மடயத. அதனல எனன, �ரததல வ�தவம! ‘அமம, 

அப�..!’ எனற கதற�ய�டவய ஓடக கடடத தழவ�க கண20ர வ�டடல வ�தவம... �சததககம 
கண20ரக கமகட பமழ� பதர�ய வவணடம எனன? 

இப�டப ப�றறவரகளம இலலமல, மழனவ�யம இலலமல, ப�றபறடதத ��ளழளகளம இலலமல 
அநழதயக�பவ�ன எனகக இனனம தககம அள�ககம வ�ஷயம, எனககத வததன ஒர ப�ணணம 
இநத ஏர�யவ�ல க�ழடயத. 

எனவனட வசரதத இனபனரததழனயம அநதக க�ழவ� வஙக� னள. ஒர ப�ண ��ளழளயக 
வஙக� இரநதல �ரவய�லழல. �ரவம வநததம க�ழவ�ககத பதர�யமல வவல�வயரத த�ல ழவதத 

அவழள... சர�... சர�, அப�ட ஒர கடப��ழன இலழலவய! வ�சசத தழ2ககவத இரகக�றவன 
எனற ந�ழனததல, அவனம வநத ச�ல நடகள�வலவய ஒர நட மதத�யனதத�ல இரநத க2மல 
வ�யவ�டடன. 

இபவ�த எனனழடய ஒவர ப�ழதவ�கக உண�ததன. எனழன எநத வவழலயம பசயயச 
பசலல� அநதக க�ழவ� ம�ரடடவ�லழல. அநத வ�ததத�ல ஆணடவனகக நன நனற�ககடன �டடவன. 
என உடமப இரகக�ற வககக எனன வவழல எனனல பசயய மடயம? இழத ந0ஙகள வநர�ல 
எனழனப �ரததல நனறக உ2ரவ0ரகள. 

க0வழ க�டகக�ற எழதயம வ�டமல ப�றகக�த த�னவ�ன. மதல�ல, எனனட இப�ட ஒர ��றப�க 
இரகக�றவத, க0வழ மண2�ல க�டப�ழதயம, எசச�ழலயம த�னக�வறவம எனற வரததப �டடதணட. 
ஒர ஆண ��ளழளகக இள ரததம ஓடமவ�த சட சரழ2 இரப�த இயறழகதவன! ஆனல, 
நள�ட அத சணடச சண2ம�னத. வழழ இழலய�ல உ2வ ழவதத ஓடடல�ல த�ன�வரகள 
வ�ல த�னன வவணடபமனற நன எனழறககவம ஆழசப�டடத க�ழடயத. ஏபனனறல, எனன�டம 

கச க�ழடயத. ��சழச எடப�ழத இழ�வகக கரதக�வறன நன. ‘வஹ.... இவனகக வரஷம ஒர 
வகட!’ எனற இள�ப�வரகள வசத� வ�ய, �ஞசப �ரவதச�யக� எனககப ��சழச இடம தகத�ழயககட 
இழநதவ�கக கடவரகளக! 

எததழன எததழனவய மன�தரகழளப �ரததவ�டவடன. எவரவம எனகக நண�ரகளக 
இரநதத�லழல. எனழன மத�தத எனன�டம யர வ�சக�றரகள? ஒர பழன, நய, மட எனற 
அதன�டம ந�னற வ�சக�றரகள; பகஞசக�றரகள. ஆனல, எனழன மத�தத ஒர வ�சச 
வ�சக�றரகள இவரகள? இன� ஒர ��றபப ��றநதல, பசவவய�ல ஏவத ஜ0வரச� இரப�தறகச 

சதத�யஙகள உணபடனக�றரகவள... அதனல, அஙவக வ�யப ��றககவவ வ�ரமபக�வறன. 
சநத�ரன�லகடப ��றகக எனகக வ�ரப�ம�லழல. அஙவகயம ஒர க�ழவ� வழட சடட வ�ற�தகக கழத 
இரகக�றத. வழட வ�ற�வளகக எனழன வ�ழல பகடதத வஙக� ப�யர ழவககமல, கலய2ம 
கடச� பசயத ழவககமல, பமடழடப ழ�யனக வளரகக எததழன நடகள ஆகம! கலம 
இப�டவய ஓடகபகணட இரகக, ஒரநள கலற நடககலம எனற க�ளம��வனன. ‘ஏனட 
க�ளம��வனம’ எனற சகமவழர வரததப�ட வவணடயதய�றற. எவன மகதத�ல வ�ழ�தவதவன 
பதர�யவ�லழல, இப�ட ஒர �ர�த�ம நடககம எனற நன எத�ர�ரககவவ இலழல. 

அத ஒர ந0ணட தரசசழல. எனகக இநத ரடசச லர�, �ஸகழளக கணடலதன ஆகவவ 
மடவடன எனக�றத. லர� வரத தரவரட எஙகவத வ�டட ழவதத�ரப�ரகள? லர�க கரன 
எபப�ழத வரவன, எப�ட வரவன எனவற பதர�வத�லழல. ஒனற �0ப�� ஊத�கபகணவட வநத 
இடப�ன. இலழல, இடததவ�டட �0ப�� ஊதவன. க0வழ இறஙக� வநத பசவள�ல வவற எததவன. 
லர� டழரவரகள அடதத பஜனமதத�ல நதழதகளகப ��றககவவணட பமனச ச��ப�த தன 
சர�பயனற �டக�றத எனகக. அதவம �0ப�� இலலத நதழத களக! 

அப�ட ஒரநள �ரககப �ரதத�ட வ�கமவ�ததன அநத வ��ர0தம நடநதத. வவகமக ஒர �ஸ 



�0ப��ழய ஊத�க பகணவட வநதத. ப�ர�ய வமட அத. �ஸ �ளளததகக அசர வவகதத�ல வநதத. 

இஙவக ழசகக�ள�ல ஒரததன ��னபற வகர�யர�ல கழட கடடகபகணட வரடட ல�ரநத வலத 
�ககமகப ��ர�யம மணவரடடகக பமளள வழளநதன. �ஸ �0ப�� மடடமதன ஊதக�றவத ஒழ�ய, 
வவகம கழறக�றறவ�ல இலழல. ழசகக�ளகரன கழத வ0டடவலவய மறநத ழவததவ�டட 

வநதவ�டடவன எனனவவ பதர�ய வ�லழல... அவன �டடகக வழளக�றன. வ�சச... வ�சச! 
�ஸ சககரதத�ல ழசகக�ள கரன மடடச சகப வ�றன... நன கண மடலம எனற ந�ழனப 

�தறகளளக டரரர... எனற சககரம வரடடல வதயநத�ட வநத ழசகக�ள வமல வமத, ழசகக�ள 
ஓடடகபகணட வநதவன மணதழரய�ல எக�ற�ப வ�ய வ�ழநதன. ��னபறம�ரநத கழட தழரய�ல 
வமத�த த�றநத, அத�ல�ரநத மஞசள மஞசளக ஏகப�டடவகழ�க கஞசகள சடசடததப �றநத க0வழ 
வ�ழநத பகததக பகததகச சககரதத�ல மடட நசஙக�ப ��தஙக� ரததமம சகத�யமக ஆய�ன. 

�ஸ ந�னறத. �ஸஸ�ல�ரநத ஏகப�டட ஆடகள கத�ததரகள. வ�ழநதக�டநதவழனப வ�யப 
பரடடனரகள. மயககமக இரநதன. கல�ல எதவவ க�ழ�தத ரததம வநதபகணட இரநதத. உழட 
க�ழ�நத உளவள சழத ரததம ஒழகத பதர�நதத. எனகக ரததபமனறவல �யம. ஓடவ�டலம? மனழசப 
��டததக பகணட தளள� ந�னற பகணவடன. 

‘‘உச�ர இரகக �ர... இரகக? தண2� இரநத யரன கடஙகப�..!’’ ஆளளககப �தற�னரகள. 

‘‘ஒர ஆடவடவ ந�றததஙக. ஹஸ��டல பகணட வ�ய�டலம. உச�ர இரகக!’’ 

அவன தழலய�ல அட�டடரநதத. கத�ல ரததம வழ�நதத. ச�லர டழரவழரத த�டடனரகள. ‘‘வயவ 

ஒர உச�ர சவக க�டகக... பகஞசம கவனம ஓடட மடடய வணடய?’’ 

டழரவர மகம கவ�ழநத�ட ‘‘அவனதஙக கறகக வநத வ�ழநதடடன!’’ எனறர. 

‘‘வயவ... வய மட. அழறஞசபடப வ�வறன. கறகக வநத வ�ழநதனம. நனதன �ததவன! 
பகஞசம மனனவய ��வரக வ�டடரககலம�லல? இவன ப�ணடடட பளழளகக எவனய �த�ல 
பசலறத? வசததகக எனனயய �ணணவஙக? இவன வரவன வரவனன அவஙக வசலல�வய 
கதத�டட இரப�ஙக, �வம!’’ 

எலவலரககம �ர�த�மகப வ�ய�றற, ��ளழளகள அப� வரவதறகக ஏஙக� ந�ற�த, அவரகள�ன 
கணகள�ல ந0ழர வரழவததத. இவன பசததல, அதகள அநழதகள! 

ஆடவட வநத ந�னறத. ஏறற�கபகணடரகள. வவகமகப �றநத வ�னரகள. நன சததமகச 

பசனவனன... ‘‘அநத ஆடவட இனபனர லர�ய�ல வமத�, அத�ல வ�கம அட�டடவன, அவவனட 
வ�க�ற இரணட வ�ர, ஆடவட டழரவர எலவலரம சகடடம!’’ 

நன பசனனத யர கத�லம வ�ழவ�லழல. இனனம சததமகச பசனவனன... ‘‘அட�டடவனகககக 
கதத�ரககம அவன�ன மழனவ�, ��ளழளகளகட வ0ட இடநத வ�ழநத சகடடம!’’ 

எனகக அததழன ஆதத�ரம! மன�தரகழள எனககப ��டககவவய�லழல. 

எனன ஒர கரரமன ந�ழனபப எனற எனழன ந0ஙகள பவறபபறறப �ரககலம. ச�லர எனழன 
�ழழய ழநநத ம�த�யடயல அடப�தறக மயறச� பசயயலம. ஆனல, அப�டச பசரபப�டககக 

கன�யமவ�த, வ�ரநத�ன அடய�ல �ரஙகள... நனக சககரதத�ன அடய�லம எனன இரகக�றத 
பதர�க�றத? வகழ�க கஞசகள! 

ஐவய.... சநதனம, கஙகமம கலநத வதயததழதப வ�ல தரவரடடல மஞசள சயம பசப�டட 
எததழன வகழ�ககஞசகள உரதபதர�யமல நசஙக�க கழக�ப வ�யவ�டடன. கல நசஙக�, தழல 



நசஙக� சககரதத�ல �த�யம பவள�வய �த�யமக மடட, பறகழககள �ட�டதத�ட இரகக�ற ஒர 
கஞழசயவத யரவத கப�றறககடத? ஒவர ஒர கல மடடம சககர இடகக�ல 

மடடகபகணட வல� தள மடயமல, ‘��யயக... ��யயக...’ எனற கதற� கழல இழதத இழததப 

�ர�த�மகத தடகக�றவத, ஒறழறககஞச... அழதக கப�றற யரவத �ஸழஸ சறவற ��ன எடககச 

பசலல மடடரகள? மன�தரகவள... மன�தரகவள... �டகழகச சகம தரபவ�கம கதல�கக கல�ல 
மள எனறல, டகடர�டம �றககம மன�தரகவள..! நகககக சகம தரபவ�கம ஒர வகழ�ய�ன கல 
நசஙக�வ�டடத. பகஞச மவத �தறறமழடயஙகவளன. ஏன ஆடவட வ�ன த�கழகவய பவற�ததப 
�ரகக�ற0ரகள! 

�ரவய�லழல... ஒரததன வரததப�டடன. ‘‘வசசவச! வ�சச. எலலம வ�சச! ஐநநற ர� சரககம 
கல�. பமதல பமததததககம வமசம!’’ 

‘வடய... அத சரகக இலலட... வகழ�ககஞசஙக. அதஙகளம உச�ரதன!’ எனற அவன மகழகக 
கதத�க க�ழ�ககலம எனற பவற� வநதத. 

ஒர மன�தன�ன கல ரததததககத தடகக�றரகவள, இததழனக வகழ� ரததம? இவரகள உணணம 
ப�ரள என�தல அர�ச� பகடடய அளவககதன வரததப�டவரகள? இத உய�ர�லழலய? 
பவறம உ2வப ப�ரளதன? கஞசகளகக வல� இரககம, இரககத? அதன அமம இப�ட ஒர 
வகரக கடச�ழயப �ரததல, அவள மடழடய�டட தவரம வல�ககக கதற�ய�ட சறற�ச சறற� 
வரவள, இலழலய? இழவ ��றககமவ�வத அநழதகள என�தல, அனத�ம வதழவயறறப 
வ�யவ�டம? ம�னசரதத�ல ப�ர�தத கஞசகள, ஊச�கள மலம கரததர�தத �ர�த�ஙகள என�தல, 
இதன வமல யரம அககழற கடடபவ�வத�லழலய? 

சககரதத�ல மடடத வகழ�ககஞசகள �ஸஸ�ன அடய�வலவய உடல நடககததடன ந�னற�ரநதன. ச�ல 
�தறறததடன ஓடன. ச�ல வரடவடரப பதரககள ஓடப வ�ய�ரநதன. அழவயவத எஞச�ப 
��ழழததனவவ எனற எனனல சநவதஷப�ட மடயவ�லழல. ப�ர�ய ப�ர�ய மரடட ம�த�யடகழளப 
வ�டட நடககம மட வ�னற மன�தரகள�ன கலடககக க0ழ அழவ �யதவதட இஙகமஙகம ஓட, 
எனன ஆசச எனற வவடகழக �ரகக வநதவன தன கலடய�ன க0ழ �யதவதட ஓடய ஒர 

வகழ�ககஞழச எலம�சசம �ழமவ�ல நசகக�க பகனறவ�டடன. அடப�வ�... அடதத அவன எனன 
பசயதன பதர�யம? தன ம�த�தத வகழ�ககஞசககப �ர�த�ப�டமல பசரப��ன க0ழ ரததம 
ஒடடய�ரகக�றத எனற த�ரப��ப �ரக க�றன. நய�னம வகட பகடடவன! 

எஙக�ரநவத வநத ஒர நய, இரணட கஞசகழள ல�க ல�க எனற வ�ழஙக�வ�டட, மனறவத 
கஞழசத தரதத� ஓடயத. அநதக கஞச எத�ர�ல வநத இனபனர லர�ய�ன சககரதத�ல சடன�யக� 

வ�டடத. வமவல ககழககளம, கழக களம! கடவவள... எதவவம ம�ஞசப வ�வத�லழலய? அட�டட 
நசஙக�ய ழசகக�ளககககட ஒரததன �ர�த�ப�டடன. வகழ�களகக? 

அநத ஆடவடவ�ல ஒறழற மன�தழன எடததடடப வ�றதககப �த�ல �தத�ர�த வகழ�ழய 
ஏதத�டடப வ�ய�ரககலவம எனற என மனம தவ�ததத. உச�ர என�த எலலரககம ஒணணதனன, 
ஒர மனஷழனக கப�ததறத ஒசதத�ய, இலல இர�தழதநத உச�ழரக கப�ததறத ஒசதத�ய? 

‘இவன ஒரததன... வகழ� வகழ�ன ��னதத�டட! கப�தத� வளததலம கழததறதத த�னனப 
வ�றததவன! எப�டயம ரததம பசடடச சகப வ�கதஙக. இப� ச�தத மனனடவய பசததப 
வ�ய�ரசச�. த�னன மடயமப வ�ய�டசச. ஹஹ!’’ எனற பசலல�க பககவக ��கவக எனற 
ச�ர�ப�வன யரட? ந0 மனஷனதவன? ந0யம ஒரநள சகப வ�க�றவனதவன? �ஸ சககரதத�ல 

தழல ழவ... நன வணடழய எப�ட �டடவத எடகக�வறன. பசததத பதழல! எனழன யரம 
ஆசவசப�டதத�ச சமதனம பசலலத வதழவய�லழல. நன வவதழனப�டததன வவணடம, இநத 
அப�வ�க கஞசகளககக! ஒர மன�தனககக நற மன�தரகள வவதழனப�டக�றரகள. நற வகழ�க 
கஞசகளககக நன ஒரததனவத வரததப�டடததன ஆக வவணடம. 

பவக பவக கலஙகளகக மனவன இப�ட ஒர ��ரமபக கழடய�ல ��ரய2ப�டட ஐநத 



ர�யகவக, �தத ர�யகவக ஒர க�ழவ�ய�டம வ�றகப�டட ஒர வகழ�ககஞசதவன நனம! 
மன�தனககக மன�தரகள வரததப�டமவ�த கஞசகளகககக வகழ�தவன வரததப�ட வவணடம! 

எனழன வளரதத க�ழவ�ழய நழள இரவ வகடடப �ரஙகள... நழளக கழலய�ல க�ழவ�ய�ன மகள 
தன இரணட ��ளழளகவளட வரக�றள. கற� சழமகக, மசல வஙக� ழவதத வ�டடள க�ழவ�. 

�வரடடவகக மவமகட வஙக� வ�டடள. இன� எனன... நன கழதழத ந0டட வவணடயததன 
�கக�! க�ழவ�ய�ன மகளம வ�ரப��ளழளகளம நகழகச சபபக பகடட வவணடயத. 

வகழ� ழ�தத�யம இரநத எனன... பகழமப ரச�சச சர�தவன?

ஒறழற ம�கத�யனவன

ச�றபறறமபப ப�ரஙகடடம ஒனற, 
பசததச ச�வ �தவ� அழடநத 
கரப�ன பசச�ழய 
த�ழசகபகனறகக கடதத இழகக, 
இயககமறற பசச� உய�ரபவ�ட 
இயஙகவழதப வ�லத வதனறவம, 
அப�டவய வதனற�யத நறறககம 
கழறயத ஜனத த�ரள�ல மடட, 
சககரம ��தஙக ந�னற�ரநத 
வ�ரநத�ன வதறறமம! 

ந�றதததத�ல வநத ப�ரமசசவ�டட 
அதன ந�ழல, பசநநயக கடடதத�ல 
மடடய வயத மத�ரநத 
கடபடரழமழய ஒதத�ரநதத. 
ஜனனல, �ட, கம��, டயர, தகரம என 
ஒனற வ�டமல கடததக 

கதற�கபகணட இரநதரகள �ய2�கள. 

‘பததல இரநத ஈசல பகளம��னபபல எஙவக இரநததன இமமடட ஜனமம வநதசவச 
பதர�யழலவய..!’ அவத வ�ரநத�ல ஏறவதறகக ந�னற�ரநத ப�ர�யவர ப�ரமசசடன வயச�ததர. 
‘‘ஆணடவ, இநத வணடய�ல எடம பகழடககடடயம �ரவய�லல. பசதத ப�ழதகக சடகடடல 
கட எடம பகழடககத வ�ல இரகவக! சடகட பரம��ப வ�றதகக மனனட எனழனக 
கப��டடகவக..!’’ எனற வமகவமடம அழரய�ரடட வனதழதப �ரததச பசனனர. இனனம ச�ற�த 
வநரதத�ல மழழ ப�யயப வ�க�றத. 

ப�ர�யவர�ன ழகய�ல ஒர நரமபப ழ�யம, ஒர கழடயம இரநதன. பநறற�ய�ல பகஞசம சரககமம, 
வமல தணடல இரணட இடதத�ல க�ழ�சலம இரநதன. சடழடப ழ�ய�ல ஊர வ�யச வசரவதறக வமல 
ட ஒனற கடககம அளவககக கச இரநதத. கல�ல பசரபப இரநதத. அத அறநத இரநதத. வய�ல 
பவறற�ழல இரநதத. இரணட கழடவயப �றகளம, நனக மன�ற களம இலலமல இரநதன. 
மடடய�ல ஒர பணணம, ��ரஷட �கதத�ல ஒர ச�லநத�யம இரநதத. ஒர கண2�ல �ரழவயம 
இனபனர கண2�ல பவம இரநதத. ஒர கத சமரகக வகடடத. இனபனர கத இனனம 
சததமக இரநதத. வயத வகடடல அற�தபதடட என�ர. இனனம வகடடல, ‘கடப��ய டகக 
தடட?’ என�ர. ��ன மணழடய�ல இரணட அஙகல ந0ளததகக அடரதத�யன மடயம சர��த� 
நழரயம இரநதத. 

‘எபபடயவத ச0டட படசச� உககநதடணம’ எனற நரமபப ழ� ஒர ழகய�லம, மடதத கழட ஒர 
அககள�லமக வ�ரநத�ன ��னனல ஒர பநணடக கனறககடட வ�ல கடடததககள அவரம 
ஓடனர. இத கழடச� �ஸ. 



வணடய�ன உளவள இரப�வரகள அழனவரம வகநத வ�டட ஒடட ழவககப�டட த2� 
ப�மழமகழளப வ�ல அழசயமல இரகழகய�ல உடகரநத�ரநதரகள. யரவம எழநத இறஙகத 
வ�ரநத�ல சரவவஸவரனகவக ச0ட க�ழடககத. 

உடகரநத�ரநதவரகள இறஙகமல இரநதலகடப �ரவய�லழல, ந�னற�ரப �வரகளமகட இறஙகம 
�வழனய�ல இலழல. �ஸஸ�ன இர �டகளகக மனப இரணட வ�ரநத ஆடகள ஏறவதறகக மடட 
வமத�கபகணட ந�னறரகள. நலல வவழளயக, ஒர நனக வ�ர இறஙகவதறகப �டய�ல 
ந�னற�ரநதரகள. அத நலல வவழளய, பகடட வவழளய என�த இரகழக க�ழடப�ழதப 
ப�றததத. 

வ�ரநத�ல ஏறவத கஷடம எனறல, ஏறம ஜனஙகழள உநத�த தளள� இறஙகவத மக கஷடம. 
மடழடழயத தழலய�ல சமநத�ட �டய�ல ந�னற ஒர �டட, ‘‘பசதத எடம வட ரஜ, 
எறஙக�கக�வறன’’ எனற மடட ஏறம ஒவபவர ஆளகப �ரததக பகஞச�னள. ச�ல அவசரப 
ப�ழதகள�ல ப�த ஜனஙகளகக கத, கண வகளமல, �ரமல வ�யவ�டக�றத. அநதப �டடழய 
இடததகபகணட ஏற�யவன நனறக தடதத வளரநத, மரடட உழட உடதத�ய இழளஞன. அவன 
�டடழய இடதத�ட வமவல ஏற�ய ��றக, �டட ஒர �ட க0வழ கழல ழவததள. இனபனர 
இழளஞன இடதத வமவல ஏற, �டட மன ழவதத கழல ��ன ழவகக வவணடயதகப வ�ய�றற. 

‘‘இடககத ரச..!’’ எனற அவள இழளஞழன த�ரம��ப �ரததச பசனனள. ‘‘ஏய... ச0கக�ரம 
எறஙக பகழவ�!’’ -வய�ல வ�ச�ழல ஊதத தயரக ழவதத�ரநத நடததநர க�ழவ�ககச சவ� 
பகடததர. 

‘‘எறஙகவடழலவய சம�!’’ - அவள கணடகடழரப �ரததப �ர�த�மகச பசனனள. ‘‘ஆம, 
உனகக எறஙகறதகக வரட வ�டட வழ�வ�டவஙக. வணட ந�னனதம எறஙக� இரகக 
வவணடயததவன..?’’ எனற �டடழயச சததயத தர. சர�யகச ச�லலழற பகடககத சர��த�ப 
வ�ர அவரகக அபசளகரயமன இடதத�ல �சழச ம�ளகய வதயதத�ரகக�றரகள! �டட �யநத வ�ன 
வளக �தறறதவதட க0வழ பநம�� இறஙக�னள. அதறகள இனபனர இளமப�ண ஒர கடதழத 
எடததகபகணட, �டய�ல கல ழவதத ஏற�வ�டடள. இபவ�த �டடகக ஏறவம வழ�ய�லழல. 
இறஙகவம வழ�ய�லழல. ந0ய, நன வ�டடய�ல கடததப ப�ணணம மடழடக க�ழவ�யம 
�ரழவகளல சணழடவ�டடரகள. �டககடடன ஒண2ழரயட வ�ஸதரதத�லகட யததம நடதத 
மடயபமன�த இககலக க�ழடட மகர2�யம, க�ழடகப வ�கம மகர2�யம ந�ர��தத உணழம. 

ம0ணடம நடததநர�ன �சழச ம�ளகய எர�சசல வரதழத, க�ழவ�ய�ன மதழமழய இனனம 
அத�கப�டதத�யத. யததக கழடச�ய�ல கடததப ப�ணதன பஜய�ததள. அவள பஜய�தததன அழட 
யளமக, க�ழவ� தழலய�ல இரநத ம2� மகடப ழ� க0வழ வ�ழநதத. வ�ழநத வவகதத�வலவய ஒரவன 
அழத ம�த�கக, ம�த��டட ழ� கடல பதற�தத நய வ�லக க�ழ��டட, ழ�ய�ல ழவதத�ரநத தன�யம 
தழரபயஙகம ச�தற�யத. ஒர நடததர ஆணமகழனத தவ�ர, அதறகக யரம �தறறப�டவ�லழல. 
வய�ன சஙக எநத வநரமம ஊதப �டலம! 

பநஞச�ல ழகழவததக பகணட க0வழ இறஙக�ப ழ�ழய எடககப வ�ன க�ழவ�ழய கழநழதழய 
ழவதத�ரநத ஒர ப�ண ழகப��டததத தடததள. ‘‘சககரததல வ�ழநத�டப வ�ற பகழவ�..!’’ அதறக 
வமல அவளலம �டட ய�ன சக தககஙகள�ல �ஙபகடகக மடயத. அவளம இநதப வ�ரநத�ல ஏற�ப 
�ய2ம பசயய வவணடயவள. �டடவயட வசரநத தன�யதழத வர� எடததகபகணட வ�ய 
மவழரததக கள� க�ணடத த�னனப வ�க�றவளலல. தன�யததககம ழ�ககமன உறவ எப�ட மடநத 
வ�னவத, அப�டவய கழநழதககர�ககம க�ழவ�கக மன உறவம இவதட மடநதவ�க�றத. 

க�ழவ�ய�ன ஒர மதத தககன இர வவழள உ2வ, ஒர வ�ரநத�ன மன �டககடட மண தழரய�ல 
மவக�க பகணட இரநதத. வதல பசரபபகள, ஹவய பசரபபகள, பதச பசரபபகள, �ழழய 
பசரபபகள, ��யநத வ�னழவ எனற வ�த வ�தம�லலமல ரமன�ன �தமய வடவம மற�, தஙகள 
த�ரப�த கமலததல �டடய�ன வய�றற�ல ம�த�ததகபகணட இரநதன. 

அநதக கழநழதககர� �டய�ல ந�னற �ய2ம பசயய மடயவத! உடகர இடம க�ழடககவ�டடலம, 
�தகப�க உளவள வ�ய ந�றகவவத வவணடவம! அவள �டவயற மற�டடள. அவள�ன வலத 



வதள�டழடழய இடதத�ட ஒரவன கம�� ��டதத வமவலற�னன. வதள�டழடழய மடடம அவன�ன 

பசர பசரப�ன கரஙகள இடககவ�லழல. இனனம பசலல மடயத... 

�டட இடம, �டத இடம எனபறனற இரகக�றத, கடட பநர�சல�ல வ�ரநத ஏறமவ�த? 

ப�தத�ழவககவம �வ�தத�ரமய இவரககததன எனற �தகககவம மடயம... ஆணம 
ப�ணணமகக கடடப பரணட யததமட பஜய�ககம இநத வ�ழளயடடல? வ�ரநத�ல இரககம 
அததழன வ�ழரயம வ�பரல�ய�ல ஸதம��ககசபசயத அழமத�யகக�, ‘இப�டபயனற நடநதத எனகக. 
நனம அவனமகத தன�தத�ரககமவ�த�ல, அவன ழக என வமல �டடரநதல தவற�லழல எனற 
பசலவ0ரகள ந0ஙகள?’ எனற அவள வகடடல, கடடதத�ன த0ரபப எனனவக இரககம? அவள 
இட�டம இடஙகள�ன பமனழமயன அவமனச சவகழள ப�ரட�டததத கழநழதழய இனனம 
சறற �தகப�க அழ2தத�ட �டவயற�னள. ஒர ப�ண �டய�ல ந�னற �ய2�கக மடயத 
எனற�ரககமவ�த ஒர கழநழதழயயம ழவததகபகணட �டய�ல �ய2ம பசயய இயலம? ஏன 
மடயத? 

இததழனயம �ரததப ப�ர�யவர அலதத�டவய, ‘‘யப�... வயசனவன. நனம ஏற�கக�டவறன, வழ� 
வ�வடன!’’ எனறர. ‘‘ப�ர�யவவர, நனம வயசனவனதன. எனககம மப�த வயசசச!’’ எனற 

க�ழவர�ன வழய அழடத தன. ‘இநத ஈவ, இரககம, கரழ2ன பசலறஙகவள... அத இநத 
ஜனஙகளகக பரம�ததன பகழறஞசவ�சச!’ எனற ந�ழனததகபகணடர ப�ர�யவர. 

இததழன கவள�ரதத�ல இனனம ஒர ப�ண இறஙகமவல ந�னற�ரநதள. அவள ழகய�ல ஆற வயத 
மத�ககததகக ஒர ப�ண ��ளழள இரநதத. இரணட ழககளலம ப�ண ��ளழளழய ஏநத�ய�ட 
ந�னறள. ��ளழளய�ன ஒர கல�ல ப�ர�தக கடட வ�டப�டடரநதத. கடடகக வமலக மஞசளன 
மரநத�ன ந�றமம அதன மதத�ய�ல பசநந�றதத�ல ரதததத�ன சவடம இரநதத. அநத ர2ககழல இடதத 
ஒரவன ஏறக�றன. அததன ப�தஜனம! 

‘‘ஐவய, அத கலல அட�டடரககயய... �தத, �தத..!’’ எனக�றள. �டய�ல ந�ற�வரகள 
கவன�கக�றரகள. ஆனல, ந�ற�வரகள ந�னறவவற இரகக�றரகள. இறஙக�னல ஏற மடயம? அவள 
ஒர �ட க0வழ கல ழவகக�றள. க0ழ �டய�ல இரநத ஒரததன வமல �டய�ல கல ழவகக�றன. 
ச�றம�ய�ன மகம �யதத�ல பவளகக�றத, யரவத இடதத மர2வல� வரபவ�க�றத எனற! 

‘‘பகஞசம வழ� வடஙக சம�!’’ - மஹ¤ம! ழவகணடதத�ன கதவ, ஒர கல ��ன ழவததல 
மடகபகளளவம எனப �யநதவரகளக வ�ரநத�ன �டக கம��கழள இறகக�ப ��டததவர கள 
��டததவரகளக ந�றக�றரகள. கழநழதழய இர ழககள�லம ஏநத�ப ��டதத ப�ண பகஞச�யத 
பகஞச�ய�டவய இரகக�றள. 

இத இப�ட இரகக, நடததநர ‘எத நடநதவத, அத நனறகவவ நடநதத’ எனற எலவலரககம 
ப�தப �ழடயன ஒர தததவதழத மழதக உள வஙக�யவரக, ‘எலலம ஏற�வ�டடரகள. 
அதனல, எவன உபப வ�றறல எனன? எவன மவ வ�றறல எனன? கறறக கலதத�ல கறறம, 
மழழக கலதத�ல மழழயம ப�யவ�பவ�ன’ எனற ஒர கடவழளப வ�ல, வய�ல இரககம ஒவர 
கர2ததககக, எவர ப�ரடடம வயச�ககமல ஒவர ஊதக ஊத�த பதழலததர சஙழக! சமம 
இரநத வ�ச�ழல ஊத�க பகடததர கணடகடர. கயம�டட ��ளழளழயச சமநத�ரநதவள எப�ட 
�ஸஸ�ன ஓடடதழதச சமள�ப�ள? தடமற� ஒர ஆடவன�ன வமல வ�ழநத, அவன �டககடட 

ஆசம�ய�ன வமல வ�ழநத, கழடச�ய�ல ந�னறவன தழரய�ல வ�ழநத... இப�டயக ஆக�, ‘ஐழயவய!’ 
எனறரகள எலவலரம. 

மனனன�டம கழநழதவயட ந0த� வகடட வநத ஒரதத�ழயப வ�ல தழலவ�ர�தத ந�னற அவள, தன 
மக பசர�தழத கண��ததள. �டய�ல ந�னறவன, �ஸஸ¥கக வ�ச�ல ஊத�யவன, �ஸழஸ எடததவன, 
�ஸழஸ வ�ழலகக வஙக�யவன, வ�ழலகக வ�றறவன, �ஸழஸ பசயதவன, அதறக ப�ய�னட 
அடததவன, டசல ��டததவன, டயரகக �ஞசசர ஒடடயவன எனற எவழனயம தவறவ�டமல ஆதத, 
அமம, அககவளட வரதழத வரதழதயகக வகடடள. இபவ�த கத நனறகக வகடட �டப 
�ய2த தம��ரனகள �தஙக� இறஙக� வழ�வ�டட ந�னறரகள. அவள வ0டடககப வ�ய வசறகக�ச 
சப��டட, �ய வ�டடப �டதத, கனவ�லம வழக வழகயகக வகடட நறடப�ள வ�ல�ரநதத. ஈவ 



இரககமறறபவ�ன இப�டப�டட பண2�யவனகழளப பழதத நறம வரதழதகளல இப�டக 
வகட�த ஒனறம தபவ� இலழல எனற ந�ழனததகபகணடர ப�ர�யவர. 

அவள �டய த�ரவசகமதன எலவலழரயம தனன�ழல உ2ர ழவததத. பதர�யமல 
பசனனரகள, ‘த�ரவசகததகக உரகதர ஒர வசகததககம உரகர!’ எனற. நடததநரககததன 
ம�கப ப�ர�ய அவமனம. அவரககப �டப�டட த�ரவசகமதன த�ரவசகதத�லம த�ரவசகம. 

‘‘........................... ............ ..... ஆள எறஙகறதப �ரதத ஊதமடவட.?’’ ழகய�ல ர2ககடட கல 
ச�றம�ழயச சமநத�ட, ஆதத ஆடய�ட �டய த�ரவசகதத�ல உரக� ஊறகயக�பவ�ன நடததநர 
�ஸஸ�ல உளளவர கழள அதறகப ��றகதன கயசச� எடததர. 

��றக எனன? �ஸஸ�ல இடம இலழல! கழநழத ழவதத�ரநதவள ஏற�க பகணடள. மடழட 
ழவதத�ரநதவள, ப�டட ழவதத�ரநதவன எலவலரம ஏற�யம, �டய�ல இனனம நனக வ�ர ந�றக 
இடம இரநதத. க0வழ வ�ழநதவன மண2�ல பசயயப�டட �த� ப�மழம வ�ல வசறம சகத�யமக 
பவடபவடப�க �டய�ல ந�னறன. ��ன சககரம ஏற�ய�ரநதல, அசச�0ஸ�ல பகடதத கலய2 
�தத�ர�ழகழய மற நள வஙக�ய�ரகக மடயத. 

க�ரமததகக எனற வகய�ல கழளயய வநரநதவ�டப�டட ஒறழறப வ�ரநதகபகனற தன�யக ஒர 
வ�த� இரககம வ�ல�ரகக�றத. அத ��தஙக� வழ�யம கடடம இலலமல நகரவவ நகரத. �டய�ல 
கடடம இலழலவய எனற ஏற ந�ழனதத க�ழவழரத தணட த�பகபகன எஙக�ரநவத வநத ஐவர 
கடடம பதபகபகன �டய�ல இடம ��டததகபகணடத. வமகம மழழயக அவதரம எடததத. வ�ரநத 
நகரக�றத. க�ழவர வ�ரநத�ன ��னனல அதகக� அதகக� ஓடக�றர. அவர கழட வ�ரநத�ன கம��ய�ல 
மடட வ�ரநவதவட வ�க�றத. ��ரஷடதத�ன ச�லநத�ககடட பமளள பநக�ழநத உழடக�றத. அவர 
மடடம தன�தத ந�றக, பசரககம வ�கம ரதம தளளடப வ�யகபகணவட இரகக�றத. 

வ�ரநத�ல எததழன பநர�சல இரநதல எனன? எநதக க�ழவன வவயத�கதத�ல தளளட �ஸ ஏற 
மடயமல க0வழவய ந�னறவ�டடல எனன? எததழன வ�ர உடகரநத�ரநதல எனன? எவள ஒறழறக 
கல�ல ந�னற�ரநதல எனன? எவறழறயம ப�ரட�டததமல, உலகபமஙகம மழல மடகக�ல ட.வ�. 
ப�டடகள பசயதபகணவட இரகக�றரகள. 

எவன வசறழற அப��கபகணட �டய�ல நடஙக�ய�ட வநதல எனன? பவய�ல அடததல எனன, 
மழழ ப�யதல எனன? எவன டகபகட எடததல எனன? எவன டகபகட எடககக கச�லலமல 
இரநதல எனன? அவநகப வ�ரநதகள�ன மனபறதத�ல இர�த அஙகல ட.வ�. ப�டடழய ழவதத 
ஸகர வ�டடவ�டக�றரகள வ�ஞஞன�கள. எவள ழகககழநழதழய ழவததகபகணட ��டகக 
வக�னற� அலலடனல எனன? எநதக க�ழவ�ய�ன தன�யப ழ� க0வழ வ�ழநதல எனன? வ�ரநத�ன 
உளவள இர�த அஙகல வண2த த�ழரய�ல கண ச�வநத மகம வ�யரதத�ட கதநயகன வ�சக�றன 

�ரஙகள... �தத�ரமன கண2டககள இரநத ஒர வசனம... ‘‘என ஜனஙகளகக நலலத 
நடகக�றவழரய�ல நன ஓயமடவடணட!’’ இத நழகசசழவப �டம, சணழடப �டம? யரககம 

பதர�யத. கல ழவகக இடம இரகக�றவத இலழலவய... தழலழய பநடட, யர அககள 
சநத�லவத தழலழய ந0டட, அநதக கதநயகன�ன மகம பதர�க�றத எனற �ரதத, அவன 
வசனததகக ழக ழவதத இலலவ�டடலம மனசளவ�லவத வ�ச�லடதத�டதன �ய2ம 
பசயக�றரகள ச�னனதத�ழர ‘பசகச’ �ஸகள�ல பசளகரயமறற �ய2�கள. 

அடதத வரம �டல�ல, கதநயக�ய�ன நழனநத உழடய�ல, எழதயவத வரதழத வ�டடப �டம 
கதநயகனகக வ�ச�லடதத பமயமமறநத வ0ட வ�யச வசரவரகள,அநதப �ய2�கள. �ஸவஸட 
வ�னழநநத கழடகட யரககவத மழழப �தகப�ள�தத, யர வ0டடககவத வ�யச வசரம. 

இஙக இரள மழழய�ல நழனநதக�ழவர எனன பசயவத எனற பதர�யமல, மஙகல உரவமய 
ந�னறபகணவட இரகக�றர. மணமணககவம வதனறவ�லழல அவரகக. பசனறத கழடச�ப வ�ரநத! 

ந0ஙகளவத அடதத மழற வ�ரநத ஏறமவ�த, அநதக க�ழவழரப �ரததல மதல�ல வழ�வ�டஙகள. 
�வம, ஒர வரம மழழக கயசசல வநத �டதத எழநத, மதத�ழரகட வ�ழஙகமல சர2ம 
சப��டட�ட ஒர மநவதபபககக கவல �2�கக த�னமம ஏற� இறஙக�கபகணட இரகக�ற மனஷன. 
ச�லநத�பபண அபவ�தம ஆற�ய�ரககத. 



எநதப வ�ரநத ந�றததம எனற வகளவ� அநவச�யமனத. உஙகளககத பதர�நத எநதப வ�ரநத 
ந�றதததத�லம, அவர மதழமய�ல தளளடய�ட இரப�ர!

 தனவரழக

ஊரகவக �டயளககம வளளலக 
நன ��றவ� எடககவ�லழல. 
ஆனலம, ச�றச�ல தர2ஙகள�ல 
க�ர0டம அ2�யத ரஜவக, 
இலலத ச�மமசனதத�ல 
அமரநதபகணட, யரகவகனம 
எடட2 ப�றக�ழ�ழய சழ�யற�ய 
வழஙகவத உணட! 

அப�ககளம அமமககளம 
இலலததலம, ச�ல ��ளழளகளகக 
அப�ட அப�னததககள இரநதம 
இலலதத வ�ல இரப�தலம , 

��றநத நள, கலய2 நள எனற 
வரம நடகழள உ�வயகமனதக 

ஆகக�கபகளளம ப�ரடட, 
ச�லவழக இன�பபகழளயம, ப�னச�ல, 
வ�ன, வநடட இதயத�கழளயம, 
ழகவ�டப�டட அ�ழலகள ந�ழறநத 

ச�ல ஆச�ரமஙகளககத தநத, எனகக நவன மதழகத தடடகபகணட பநஞழச ந�ம�ரததவத உணட. 

மறற�ட நன, த�னமம கழடவ0த�ப �ககம வகக�ங வ�வதகப ப�ய பசலல�வ�டட, த�ரடட தம 
அடககம பவக சதர2 பரஷன. நன பசலல வநதத ஒர ச�றவழனப �றற�ய பகஞசம 
வசகமன சஙகத�வய அனற�, என த�ரடட தம மகதம�யங கழளப �றற� அலல. வமற�ட த�னசர� 
த�ரடட தம வகக�ஙகககக, ஒர நள கழடய�ல மனற ர�ய தநத ச�கபரடடகக ந�றகமவ�த, ஒர 

ஒலல�ப ழ�யன என ழகழய ��டததக பகணட ‘‘அண2, எதன வஙக�த த... �ச�ககத’’ 
எனறன. 

அவன ந�ஜதத�ல ��சழசககரன அலல. அவத ப�ழத�ல அவழனப ப�றற மக �கயவனகளம ரஜ 
�ரம�ழரயக இரககம வயபபம இலழல. அவன ஒர ஏழழப ழ�யன. �ச�ககம வநரதத�ல, கண பககம 
அழக�ல கழடபயலலம த�ன�ணடம இரநதம, த�னனக பகடதத ழவககத ஏழழப ழ�யன. 

மதல நள அவன வகடடழதத தவ�ரததவ�டடப வ�வனன. இரண டம நள பதர�யததனமக, ‘உன 
வ�ர எனனட?’ எனற வகடடவ�டவடன. வநதத வ�ழன. கடவவ நடநத வநத, ‘ஐவய சம�, ஆழள 
வ�ட’ எனற பகஞசமளவகக வயவலவய எனழன ஒர பழன வ�ல ��ரணட வ�டடன. அவன�ன 
��ளழளப பசச� நசசர�பழ� எனனபவன�த! அநத ச�றவன�ன மகவம உலகதத�ன ஏககதழத எலலம 
என கணமன ந�றதத�, எனழன வரதத�யத. எனனள இரககம வதவழத ஆவ� என மனழசக கழடநத, 
‘அவன எனன வகடக�றன உனன�டம? �ச�ப�தல த�ன�தறக ஒர கடழல ம�டடய அலலத ஒர 
��ஸபகட தணட! வஙக�த தநதல ந0 வமலடங வ�டடகபகணட இரககம வ0ட�த�ய�ல ந�னற 
வ�யவ�டம?’ எனற வகடடத. எனனள �தஙக�ய�ரககம சததன ர�வம அத�லம அத�கமக என 
மனழசக கழடநத, ‘உனழனவய உன அப�ழனவய வகடடகபகணட, அவனழடய தய \ தகப�ன 
அவன ��றப�தறகக மயறச�ககவ�லழல. ��றக ஏன வமப? வ0த�வயரப ��ளழளகக த�டர தகப�னகம 
வ��தபதனற நடககபவ�க�றத, ஜகக�ரழத!’ என ம�ரடடயத. 

ஒர ர�ய கடழல ம�டடயககக சததன பசலலம கழத வவடகழக யக இரகக�றவத எனற 
நழகதத, ழ�யனககக கடழல ம�டடய வஙக�த தநவதன. இழதவ�ட ஒர மன�தனகக த�ரபத� எனன 
உணட? வ��ர0தஙகள என�த வதடகபகளவத இலழல, தனக வரவத என�த தர2ஙகழளப 
ப�றததத. எனழனப ப�றததவழர அத வதடப ப�றறதகததன இரககம. கழடவ0த�ககப 



வ�வனம, வவணடயழத வஙக�த த�ரம�� வனம எனற�லலமல, வதவழத களம சததனகளம 
பசலலம கழதகழள ‘ஹ’பவன வய ��ளநத வகடட, வகடட கழதகக நடடய மடனல \ 
நண�ன பசலவவன அப�ட, ‘டப� டனஸ ஆடடம’ ! 

எஙவக கரவட இரகக�றத எனற வதட வரம எல�ழயப வ�ல த�னமம அநதப ழ�யன கழட 

மன�க ந�றக�றன, ‘‘அண2, �ச�ககத... எதன வஙக�த த!’’ 

ஒர நள, வஙக�த தரவவ கடத எனற வ0ம�க, ‘‘வ�டனன...’’ எனற ம�ரடடத த�டடவ�டட, 
ச�கபரடழட வஙக�ப ழ�ய�ல �தத�ரமக ழவததகபகணட ழசகக�ள ம�த�தவதன. அவன கடவவ 
வநதன. ரததக கடவடர� வ�ல என உரணழடக கணகழளக பகஞசம உரடட வ�ழ�தத, அதடடக 
ழக ஓஙக�வனன. ழ�யன பகஞசம தளள� ந�னற ஒர மத�ர�யகப �ரத தன. �யநத�ரப�ன. என 
கணழ2 உரடடப �ரகக எனகவக �யமக இரககம. அவழன சடழட பசயயமல பமதவக 
ழசகக�ள ப�டல ம�த�தத, மணவரட தணட பள�யமரததட கல ப�ஞச�ல உடகரநத, பநரபபப 
ப�டடய�ன ச�ற�டழடய�ல ஒறழறக கசச�ய�ல �றறழவதத, மதல இழபழ� இழதத பழகழய 

ஆனநதமக வ�ட வழயக கவ�ததல, அஙவகயம வநத ‘‘�ச�ககதண2... எதன வஙக�த த’’ 
எனறன. இழதத பழக பவள�வய வரமல உளவளவய மடடகபகணடத எனகக. 

ஒர கலழல எடதத, அவன வமல வ�டப வ�வதக �வழன பசயவதன. அவனம கலலடகக 
தபப�வன வ�ல �வழன பசயத, ‘‘�ச�ககதண2..!’’ எனறன. 

ஒர ச�கபரடட வஙகம கசகக மனற கடழல ம�டடய வரம. ஆனல மனற கடழல ம�டடய�ல 
ஒர ச�கபரடடன ஆனநதம வரம? ஒர ச�கபரடடல வகனசர வரம. கடழல ம�டடய�ல பழக வரம? 
எனனட இத ��னததலகப வ�ய�றற. இன� எழநத ப�டல வ�டடப வ�ய அவனகக கடழல 

ம�டடய வஙக�த தர மடயத. ச�லலழறக கழச ழ�யன�டம தநத, ‘‘வ�, நழளகக �தவதன... 
பகனவனபடவவன!’’ எனற வ�ரடடவனன. ச�கபரட பழக அதறகப ��றகதன ச0ரகப வ�ய வநதத. 

மறநளம அநதப ழ�யன ந�னற�ரந தன. சர�தன, ச�நத�த க�ழவன வ�ல�ரகக�றத! 
கழடககரன�டம பசன வனன. அவன வ�ய �ரதழத அவவன பகடததகபகளவன? சமம ஒர 
வ�சசகக ‘‘வடய! வ�ட அநதணட’’ எனறன. இன�, அத என கஷடம! 

ச�கபரடகட வஙக மல ழசகக�ழளத தளள�ய�ட நடநவதன. த�டர ஞவனதயமக ழசகக�ள�ல 
வவகமகப வ�ய, இனபனர கழட ய�ல ச�கபரட வஙக�வனன. �யமக இரநதத. மழனவ�ககத 
பதர�நத கழடககரனக இவன இரநத வ�டக கடத. �டத�ரடடத தனமக வஙக�கபகணட 

த�ரம��னல, அஙவகயம அநதப ழ�யன. ‘‘ண2... �ச�ககதண2.’’ 

‘‘வடய! கச இலலட... வ�ட!’’ 

‘‘�ச�ககதண2!’’ 

அநதப பதக கழடககரன பரம� நலலவனம, கரழ2 உளளவனமக, ‘‘கச இலலனன �ரவய�லல, 

நழளககக கடஙக சர. உஙக தம�� �ச�ககதன பசலறவன’’ எனறன. ‘ஏணட கழடககர... 
அண2ன கப��டறவபனலலம என தம��யட? என வயபசனன... இவன வயபசனன? இநத 

வயச�ல எனகக ஒர தம�� சதத�யம? எஙக அப�வல மடயம கர�யம?’ எனக வகடக மடயவத... 
அனழறககம வஙக�த தநவதன. 

தம அடகக�றழதவய ந�றதத�வ�ட வவணடயததன எனற இரணட நள மலலககடட இரநவதன. 
பவள�வய இரககம ழ�யன கடழல ம�டடய வகடட நசசர�ப�ழதவ�டவம வமசமக உளவள இரககம 
பதம ந�கவகடன வ�ழத வகடட நசசர�ததத. ஊரப ப�தகக�2றழற வ�றறவத அநத ழ�யனகக 
கடழல ம�டடய வஙக�த தநதவ�டட ஒறழறயடப �ழத பள�யமரதத�ன கலம0த அமரநத ஒர 
ச�கபரட ��டதவத த0ரவத எனற க�ளம��வனன. 



தழலய�ல பதப��, கறபபக கண2ட, கழதத�ல கரசச0ப, ம0ழசழய எடததவ�டடப ப�ர�ய ழசஸ 
மசசம கனனதத�ல ஒடட மறவவடதத�ல வ�ய ச�கபரட வஙக�ப பழகககலம எனற தறமறகச 
ச�நத�ககமளவகக ழ�யன எனழன �யமறதத� ழவதத�ரநதன. ச�ல வவழளகள�ல ச�ல மன�தரகள 
பவள�வய தழல கடடனவல, தழலம0த அத�ர அத�ர �றநத பதழட நடஙகழவககவம ச�ல 
ககழககள, அப�ட! ஆனல, அநத மறவவட வயசழன எனககச சர�ப�டட வரபமனற 
வதனறவ�லழல. ம0ழசழய எடததவ�டடல ப�றற அமமவககம, கடடய மழனவ�ககவம அழடயளம 
பதர�யமல வ�க ச�ன�மவ�ல மடடமதன சதத�யமணட. 

�தத வயதப ழ�யனகக மப�தத மனற வயத வல��ன �யப�டவதவத! இனழறகக மடயவவ 
மடயத எனற பசலல�வ�டலம. எனன பசயக�றன �ரபவ�ம எனற ழதர�யமகப வ�வனன. 
ஒறழற ச�கபரட கசககவமல ஒர ஓடழடககழசயம எடததக பகளளமல வ�வனன. கச 
இரநதலதவன, அவன வகடடல வஙக�த தர வவணடய�ரகக�றத! கவச இலழல எனறல, நவன 
ந�ழனததல கட வஙக�த தர மடயத�லழலய? 

‘கடவவள! எஙகட அநத ழ�யழனக கவ2ம?’ எனற இரணட ப�டல வ�டடரபவ�ன... ‘ஹயய! 
த�ரம� வநதடடனய!’ இனழறகக என ழதர�யதழதக கடட வவணடம? நனறக வயச�தத 
ழவதத�ரநத ஒர பகடட வரதழத பசலல�த த�டடவனன. த�டடமவ�வத லஙக�ககள என பதழட 
பலடபலட வ�ரநத�ன கம�� வ�ல கடகடபவன ஆடயத. கர2ம, அநதப ழ�யன அவதர�தததக 
நன அனமன�தத இரநத பவலகத தளதத�ல உலவம மன�தரகள�ன வ0ரத0ரப �ரகக�ரமம அப�ட! 

ஒர பகடட வரத ழதழய அடததளமகப வ�டட, ‘‘.... எப��டக க0வற?’’ எனற பதர�நதவரகழளவய 
அடப�வரகள வ�லததன நலம வ�சர�ப�ரகள. அப�ட இரகக, அடகக வவணடயவரகழள எப�ட 
வ�சர�ப�ரகள எனற ந�தன�கக வவணடம. அநத ஏர�ய ப�ணகள சமம கறறட வ�ச�னவல 
வ�ய�ங வ�மனம கழத உரச�பவ�வத வ�ல ஒர ‘வ�யயயஙங’ வகடகம. அதவவ சணழட 
எனறல, எததழன ‘வ�யயயஙங’? 

ஒர நள இலழல, ஒர நள வ0ட வழர வநத என ��ளழளகபகன நன வஙக� ழவதத�ரககம 
ஸநகழஸ எடததக பகட எனற வகடட, வசல மன�க பரணட அவன அழத கடடம 
வசரததலம வசரப�வன எனற �யப�டம�டயம, கனவ�ல த�டகக�டட எழம�ட யம ஆனத என 
��ழழபப. 

சழமயலழறய�ல ஆதத�ரமக சழமததகபகணட ஒர வ�யககறறய என மழனவ� சழலமவ�த 
இலலமல�ரக கம கற�வவப��ழல, பகதத மலல�, இஞச� வ�னற தணட தககடககளககக ச�லநள 
எனழனக கழடகக அனபப வள. அதவத வரததகக ஏழ நள. ஒர வரமகபபழக ��டககமல, 
கதல வதலவ� கணட ஊததப�ளளக கடபடரழம வ�லத தவணடக�டநத நன, கழடப �ககம 
வ�க மடவடன எனற ச0ப��ல அழகபகடததக பகணடம, நகம பவடடகபகணடம இரநதல அவள 
சநவதகப�டவள, மடடள? என மழனவ�கக இத சம�நதமன ஒர தணட சநவதகம எழ, 
எனழனக கழடககப வ�ய வரச பசலல�, ‘வ�யயயயய �    வ !’’ எனறள. 

வழககமக ஒர தககதழதச சமநத ந�றகம அ�கக�யவனகளகக ஆறதலன வதள க�ழடததல 

வ�மம� அழவரகள. நன அப�ட ஏதம அ�ததமகச பசயயமல, ‘ஏன... எனகபகனன வநதத? நன 
வஙக� வரவறன’ எனற வ0றபகணட எழநத பறப�டவடன. ழ�யனககக கடழல ம�டடய 
வ�னலம �ரவய�லழல. இனழறகக ஒர தம அடதவத த0ரவத! 

ழ�யழனக க2வ�லழல. இரணட ப�டல வ�டடல வநத ந�ற�ன எனற நம��கழகயடன ழசகக�ள 
ம�த�தவதன. நல ப�டல வ�டடம வரவ�லழல. எனகக ப�சகபகனற ஆனத. உடமபகக ஏதவத 
அவனகக? இறநத வ�ய�ரப�வன? வழககமக அப�டததவன வசகப �டஙகள�ல வரம? 
கழடககரன�டம வகடகலம? ழ�யன வ�பரனன? எனககச சஙகடமய�றற. 

இபதனனட மனச! த�னம வநதல பநநத, வரவ�டடல பவநத, ழஹ... எனழன �ரததவ�டட, 
அவத வ0த� கழடச�ய�ல இரநத ஓட வரறவன! 

வட.. வட.. வட... கணண! இததஙக சநவதஷம. வரசம பர அநதப ழ�யனகக நன கடழல 



ம�டடய வஙக�த தநதலம 365 ர�ய வரம. எவனககவத அலம�ன�யக கய�ழல கப�ர கய�ல 
எனற வமடடரககக கடடத தநத கச வஙக�னல வ�தம. �வம, ழ�யன! ஒர கடழல ம�டடய 
த�னனககட அத�ரஷடம�லலமல வ�கணம எனன? 

ஓட வநத என மன�க ந�னற வழககமகச பசயவதவ�ல வய�றற�ல அமபககற�ய�டட, ‘‘அண2...’’ 
மசச வஙக�ய�ட, ‘‘�ச�ககதண2... எதன...’’ எனறன. ம�கவம மக�ழசச� ப�ஙக ழ�யனகக ஒர 
கடழல ம�டடய, எனகக ஒர ச�கபரட வஙக�கபகணவடன. இனழறகக வழவ�ன ம�கப ப�ர�ய 
சநவதஷதழதக பகணடட வவணடம! சநவதஷமகப பழகததவ�டட, மழனவ� வகடட 

கற�வவப��ழலழய வஙக�கபகணட, �டடப �டய�டவய வ�கலம எனற த�ரம��னல... ஐயயங! 

என ��னபறதத�ல பவக அரவக மழனவ�! ழ�யன�டம பவக மவனமக கடழலம�டடய தநவதன. 

மழனவ�ழயப �ரதவதன. அவள மகதத�ல வகளவ� இரநதத. ‘‘ழ�யன �ச�ககதன வகடடன... 
அதன!’’ 

அவள எனழன மழறததள. நம�வ�லழல. ��றக, இநதக கடழல ம�டடழய நன த�ன�தறக 

வஙக�யதகச சநவதகப�டக�றள? த�னறலதன எனன? கடழல ம�டடய த�ன�த கற�ழ�... 
மனன�ககவம பகழலக கறறம? அவள என இனபனர ழகழயவய �ரகக�றள. அட... 
அஙவகவயதன இரகக�றத, நன த�ரடடததனமக வஙக�ய ச�கபரட? க0வழ வ�டவவ இலழலய 
நன? அநதப ழ�யன ழகய�வலவய ச�கபரடழடயம த�2�ததவ�டட ‘அவனதன வகடடன’ எனற ஒர 
��ரமணட தப��ததல சகசம ஏதவத ந�கழதத மடயம எனற அ�ததமக வயச�தவதன. 

‘‘எததழன நள நடககத இத?’’ அவள கணகள�ல வக�ம இரநதத. க2வன ச�கபரட ��டப�ழத 

எநதப ப�ணம2� ஒபபகபகளக�றள இநதத வதசதத�ல? ‘‘இலல இப�ததன... பகஞசம.. ஒர �தத 
வரசம?’’ 

‘‘�தத வரசமவ! இநதப ழ�யனகவக ஏழ வயசதன ஆகம வ�ல�ரகவக!’’ 

‘‘அவனகக�லவல. எனககததன வஙக�வனன!’’ 

‘‘இநத வயசல கடழல ம�டடய த�னனணம? பகழநழதய ந0ஙக..?’’ 

ஆஞசவநய... ஆஞசவநய... எனன நடகக�றத இஙவக? என ழகய�ல இரநத ச�கபரடழட அவள 
�ரககவவ இலழலய? �ரககத மத�ர� நடக க�றள? பமதவக, ��னபறமகத த�ரம�� ந�னற, 
ழ�யழன அவள �ரககம க2ப ப�ழத�ல ச�கபரடழட சககழடய�ல எற�ந வதன. தப��தவதன. 
கணடப�கப �ரதத இரகக மடடள. ��ன எழத எததழன நளக நடகக�றபதனற வகடக�றள? 

அப�டயனல, அவள அத�ரசச� அழடநதத, தன க2வன தனககத பதர�யமல பழக��டதத 
வநயள�ய க�றவன என�தறகக அலல, மறக ஒறழற கடழல உரணழடழய �ச�தத ழ�யனகக 
வஙக�த தநவதவன அதறககததன? வ0டடகக வரம வ�கம ��ளழளகக அவள அனவ�ட எடததத 
தநத இன�பப மறறம கரம என�த, அநதப ��ளழளகவளட வநத ப�றறவரகள�டம நலல ப�யர 
எடகக எனற உறத�யனத எனகக. த�ரம�வம ச�கபரடழட சககழடய�ல இரநத எடதத, அவள 
மன�கவவ ��டக கலம எனற எண2ம வதனற�யத எனகக. கர2ம, அவள அநதப ழ�யன�டம 
இரநத கடழல ம�டடழய வலக கடடயமகப ��டஙக�கபகணட அவன கனனதத�ல ஓஙக� ஒர 
அழறவ�டடள. 

இபவ�தமகட நன அநதக கழடப �ககமகப வ�கமவ�த அநதப ழ�யழனப �ரப�தணட. 
ஆனல, அவன �ச�கக�றத எனற எனன�டம ழகவயநதவத�லழல. அனழறகக அடதத அடய�ல, அவன 
கனனதத�ல �த�நத என மழனவ�ய�ன தனவரழக இனற க2மல வ�ய�ரககலம. ஆனல, அநத 
அத�ரசச�ய�ன ம�னனலப�ற� இனறம அவன கணகள�ல ந�ழலடம. 



‘‘ஒர ஏழழப ழ�யழனப ��சழச எடகக பகஞசங பகஞசமகப �ழககவறவமனற பநழனபவ� 
உஙகளகக வரத? �ர�த�ம, கரழ2ஙகற வ�ரல எனன பசஞச�டடரநவதஙகற அற�வகடவ 
உஙகளகக இலவல?’’ அவ பவக பவக நள கழ�தத, இப�ட எனழனப ப�ற�தபதடததள. 

‘அநத ச�கபரட வமடடர’ அவளகக பதர�யத? பதர�யமல எனன... ஒர மழற பழகததல ஒர 
வரடம அட வய�றற�ல இரநத வரவம, ந�கவகடன நறம2 வ0சசம! கலய2மனத�ல இரநவத அவள 
அழத அற�நதம அற�யதவள வ�லவம, நன பதர�நதம பதர�யதவன வ�லவம இரநவதம. ழ�யன 

கடழல ம�டடய சமசரதத�ல அவள வ�டட அநத கனனதத அட, அநதப ழ�யனகக இலழல... 
எனகக எனற பதர�யமல நவன என கனனதழதத தடவ�ப �ரகக�வறன. அவள பஙகரதத�ன 
தனவரழக என கனனதத�ல எஙகவத ஓடகபகணட இரகக�றத எனற!

வழகக மரம

வ�ரநத�ல கடடம அத�கம�ரநதத. 
த�பத�பபவன கடடம �டவயற�யத. 
இவனம ஏற�னன. க�ழடதத 
ச0டடல உடகரநதன. ந�ரம�� 
வழ�யம வ�ரநத�ல இடம 
க�ழடததழதவய ச� சகனமக 
ந�ழனத தன. 

வ�ரநத க�ளம பமவ�த, 
கடடதழத வ�லக க�கபகணட 
இவன அமரநத ச0டடகக ஒரவன 
வநதன. ‘‘நன கரசச0ப வ�டட 
பவசச�ரகவகன, எநத�ர�!’’ 
எனறன. இவன உடகரநத 
வ�த, இரகழகய�ல அப�ட 
எதவம இலழல. ‘‘கணடப� 
இநத ச0டலதன நன கரசச0ப 
வ�டட பவசவசன. ஒழஙக 

எநத�ர�. கரசச0ப அற�தத�ரணட ர�. அநதக கழச எண2� ழவ!’’ 

எழச பசனனழதவய இவனல ஜ0ர2�கக மடயவ�லழல. இத வ�தபதனற உயரதரமன 
கம�ள�ய�ன வ�ழல அளவகக, சள� ச�நதம கரசச0ப வரடழடச பசலல�, அழதக கப�மக வவற கடடச 
பசல க�றன. த�ழகததன இவன. அவன ஆள �ரப�தறகக க�றககனக வம பதர�யவ�லழல; நலல 
வ�தமகவம பதர�யவ�லழல. வய�ல �னமசல வ�ல ஏவத த�னறபகணட இரநதன. வ�சக�ற 
வகக�ல வமவல தப��த பதழலததலம பதழலப�ன. எதறக வமப�னற எழநத ந�னறபகணடன 
இவன. அநத கரசச0ப அவன�ன கலடய�ல இரநதத. 

‘‘எனனஙக சர, எதகக இநதப ப�ழழபப உஙகளகக?’’ - மகக வ�ழடககச ச�ர�தத�ட, அவன 
அமரநதன. �ககதத�ல அவழனவ�ட அநகர�கமக ஒரவன உடகரநத அதறகச ச�ர�ததன. ‘‘�ரஙக 
சர, எததழன ��ததலடடம இநதக கலததல! பளழளயவ சர வளககறஙக. ஆதத வய�தத�லவய 
ப�ய ��ததலடடம ஊற�பவ�ய�டத!’’ எனறன அவன. இவனககச சஙகடமக இரநதத. 

‘‘ஒர த�றமசல� அமமவககம, �ல த�றமசல� அப�வககம மடடமதன இப�டப பளழளஙக 
ப�றககம. உஙக வ�சச பரம� நறவ�ச. உஙக அமமவகக எததழன பரசன?’’ - அவன பமனற 
த�னனம �னமசலழவ பநரபபககசச�ய�ல கதத� எடதத�டயம, அச�ஙகமனபதர ச�ர�ப வ�டம 
இவழனப �ரததக வகடடன. இநத வரதழதகளம வகக�யமம �யஙகர மனழவ! 

�ககதத�ல தப�டடழவச சர�யவ�டடரநத ஒர ப�ண ‘களக’பகனற ச�ர�ததள. அநத ‘களக’ 
இவனகக ஒர ம�டற அம�லம. ஒர ப�ர�யவர மகம சழ�ததர. ரததம அடவய�றற�ல ஆரம��தத மகதத�ல 



�0ற�டடப �யநதத. அவன பதடரந தன... ‘‘இனன�கக சரகக நலல வநரம. வ�யழக க�ழழமய 
வ�சச�! அண2 நகர ம2வத க�ரஸ �லஜ�க�டட தப�ப வ�ச�டட �லல வ�ரம எவனம 
வ�னத�லல!’ 

இவனகக அமமவ�ன மகம ந�ழனவகக வநதத. ‘ந0 பஜய�ககணம. அதன மகக�யம!’ அழமத�யனன. 
இறஙக வவணடய இடம வந தத. டகபகட �ர�வசதகரகள ந�னற�ரநதரகள. டகபகட வகடடரகள. 
த�டடய வய�ன �னமசல கழறழயவய வக�ததடன �ரதத ந�னற இவனகக, டகபகட எடகக 
மறநத வ�ய�ரநதத. ‘மறநதட வடன’ எனறன. �ர�வசதகர பவக அச�ஙகமன வகரச ச�ர�பப 
ச�ர�ததர. இனழறகக ஏன எலவலரம இததழன அவகரமகச ச�ர�கக�றரகள? ஏவத ஒர �ழபமழ� 
பசன னர. அத சர�யக அமம ழவவய அச�ஙகப�டதத�யத. 

‘‘சர, நன அப�டப�டடவன�லல!’’ 

‘‘உஙபகமம உனன வயகயம தன ப�தத�ரககஙக... நன இல வலனன பசலலல! ஃழ�ன 
கடடடட எடதத கல� �ணண!’’ 

கச கடடனன. அட வய�றற�ல சட க�ளம��யத. வ�ணவ�ண எனற பநறற� நரமபகள தடததன. 
‘எனழன எஙகமம எததழன வயகக�யம ப�தத, வளததன உனகக எனன பதர�யம? தரதரம 

பதர�யம வயகக வநத�ட வ�சற உனழனததன உஙகமம...’ அமமவ�ன மகம இவழனச 
சமதனப�டதத�யத. சழல கடநதன. ஆடவடககரன, ‘‘வடய, மணண லர� ஒணண ��னனட 
வரத. அதல உழநத சவ!’’ எனற ஆடவடழவ ந�றதத�, வயற வழதத�வ�டடப வ�னன. 
அபப�ழததன சய ந�ழனவ வநதத. 

இவன ஒர வவழல ந�ம�தத மக த�வகர எனற வமவனஜழர �ரககப வ�யகபகணட இரகக�றன. 
அவன மமவககத பதர�நதவர அவர. ச�ற�ய வவழலயக இரநதலம �ரவய�லழல எனற, அமம 
மலமக மம, மம மலமக த�வகர வமவனஜர. அதறகக க�ளம��ததன இததழன ச� சகனஙகள. 
இவன வ�க வவணடய ஆ�0ழஸக கடநத பவகதரம வநத�ரகக�றன. இவவளவம ஆனத அநத 
�னமசலககரனல! 

‘உஙக அமமவகக எததழன பரஷன?’ எததழன அச�ஙகமன வரதழத. கணழ2 இறகக�, மகம 
வக2�, அச�ஙகப�டடன. அலவலகத தககப வ�னன. பவள�வய ஒர பசகயர�டட, ‘‘இப� யழரயம 
�கக மடடர’’ எனறன. ‘‘கழலய�ல வநத �ரககச பசலல�ய�ரநதர. என மமவவட 
ஃபபரணட அவர!’’ எனறதம, உளவள வ�டடன. ம�கச ச�னனதன அலவலகம, நனக தன� அழறகள 
இரநதன. எநத அழறய�ல இரப�ர? பமலல�ய சநதட அநத அலவலகதத�ல இரநதத. 

யர மகதழதப �ரககவம கசசமக இரநதத. இத�ல யரவத வ�ரநத�ல வநதவர களக 

இரப�ரகள? ‘உன அமமவகக எததழன...?’ சவச... ச�நதழன அமமழவச சறற� ழமயம�டடரநதத. 
‘அமம, உனகக நன சம�த�ததத தநத பவகமத�, உனககன என �ர�சப ப�ரள எனனபவனற 

பதர�யம... அச�ஙகமன ஒரததன�ன தரநறறமடதத தடதத வரதழதகள!’ கணகழள இர 
ழககளலம மட அவமனப�டடன. 

ஒர அழறக கதவ�ல த�வகர, �டபப, உதத�வயகம, உளவள இரகக�றர எனற எழத�ய�ரந தத. ந�னற 
பமளள கதழவத தடடனன. ஒழககஙகழள பவகவக வ�த�தத�ரக க�ற அமமழவ இப�ட பவக 

அச�ஙக மன... உளவள வ�னன. வ�னத பவக ��சக. கதழவத தடடவத என�த பவறம அனமத� 
வகரதல மடடவம! அதவவ அனமத� ப�றறதக ஆகத. அவன தடடவ�டட, ச�ல நணக2ஙகள கடக 
கதத�ரமல உளவள நழழநதன. அடதத க2வம பவள�வய தரததப�ட டன. பகஞசம கழ�தத, 
அவள பவள�வய வ�னள. 

த�வகர த�ரம�வம கப��டடர. சனற�தழ சர��ரததர. ‘‘நழள வநத வசரநதபகள!’’ எனறர. 
‘இனனம ந0 தழலழய வர�கபகளளவ�லழல த�வகர!’ 



இநத த�வகரகக ஒர ��ளழள இரநத, அவன �னமசல கதப��ய�ட வ�ரநதகக வநதல, 
இப�டததன அப�வ�கள�டம வ�சவன. இவன�டம ந�சசயமக வவழல பசயவத ஆக வவணடம? 
வவணடவவ வவணடம. த0ரமன�தத, த�வகர�டவம பசலவ�ன வஙக�, ‘‘மம! நன வவற வவழல 
�ததகக�டவறன’’ எனற த�வகரககக வகடகமல மமவ�டம பசனனன. அதறக மம ச�ல 
அற�வழரகள கற�, பகளரவம �றற�ப வ�ச� வ�ழன ழவததவ�டடர. ‘அமமவ ஒரததன எனன 
பசனனனன பதர�யத மம உஙகளகக. நன பகளரவம இரகக பநழனச சதல, அமமவவட 

வ�ர அச�ஙகமக�... வ�தம மம, ந0ஙகளம உஙக பகளரவமம!’ 

உழடழயச சர�பசயத �ட பவள�வயற�ய ப�ணழ2 ஒர சமக எத�ர�யகப �வ�தத, அவள 
வ�னறவரகளல தன அமமழவயம ஒவர தரச�ல ந�றதத�ப �ரக க�றரகள எனற மதல 
மழறயக வயவ�டட, சழலய�ல ந�னற�ட ஒர பகடட வரதழத பசனனன. பசலல�யம மனச 
ஆறமல, அததழன வகட பகடடவரகள ம0தம �டடடம எனற கற�த தப�� னன. �ககதத�ல நடநத 
ப�ண அத�ரசச� யக இவழனப �ரததத. தப�டடழவ எடததத தன மரழ�த தழடததக 
பகணடத. எழதவய ந�ழனதத எஙவக நடப�வனகக அககம�ககம பதர�யத. ஆனல, எததழன 
வயசழன இரநதலம, ஒர �ரவப ப�ண அரவக வநதல உளவள ஒர �டல வகடகவம! ஏன 
இவனககக வகடகவ�லழல? அநதப ப�ண �வம �யநத ச�வம வ�ல! இவன ரவடயகததன 
இரப�ன எனற ந�ழனததப ��னனஙகல ��டற��ட ஓடயத. �ககதத�ல இரநத ஒர ஹ0வர இழதப 

�ரததவ�டடன. ‘‘ஏணட, வடஷ... வடஷ... எவவளவ த�ம�ர இரநத ந0 அநதப ப�ணண வமல நட 
வரடடல தபபவவ! வடஷ.. வடஷ!’’ 

ஐவய, அடதத எனன நடககம எனற பதர�யத? இனனம �ல வ�ர ழகய�ல எசச�ல தப��, நனறக 
உஷ2வமறத வதயதத�ட வரவரகள. அவரகள அரவக வரவதறகள ஓடடபமடப�தறகக ஒர 
ஆடவடவ�ல ஏற�, ‘‘�ஸ ஸடணட வ�கணம’’ எனறன இவன. ஆடவடக கரன, ‘‘இதஙக �ஸ 

ஸடணட’’ எனறன. அடதத எனன பசலவத எனற த�ழகதத, ‘‘வகய�ல... ம... வகய�லககப 
வ�!’’ எனறன. 

அமமழவ ந�ழனத தல, இவனகக எபவ�தம ப�ரழம யக இரககம. இனழறககப �வமக 
இரநதத. இவன நனறகப �டதத, நலல வவழல க�ழடககத நலல ழ�யன. வவழலபயனற இனனம 
கதத�ரப�த மடடளதனம. அதனல சயமக ஒர பதழ�ல பசயவத எனற இவனம நனக 
நண�ரகளம வசரநத ஒர மழற மடபவடதத, ஆளகக ஐம�தய�ரம பரடடகபகணட இரநதரகள. 

ஐம�தய�ரம எனறதம அமம �தற�ப வ�னள. ஐம�தய�ரதத�ல ஒறழறப ழ�சழவயம ��ளழள 
வ�ரயமகக மடடன. �0ர கடதவத, ச�கபரட ��டதவத எநத வழகய�லம �ழ பசயய மடடன 
எனற பதர�நதலம, ச�ற��ளழளகளக இரகக�றரகவள எனற சலனப�டடள. ஆனலம, மறநவள 
ஒர ழ�ய�ல வ�டட பமததக கழசயம பகடததள. ‘‘உனவனட தஙகசச� கலய2ததககன கச, 
கவனம!’’ இவன ழக நடஙக�யத. 

‘‘�தறறம வவ2ம ச�வ! எதவம பசலலம நன தநத�ரககலம. �ர ச�வ... இநத வ0ட, இநத 
பசதத, நழக, �2ம எலலம உனவனடததன. உனகககததன இததழனயம சம�த�சச�ரகவகன. 
இததழனயம அழ�ககவம, பவசசக கப�ததவம உனகக உர�ழம இரகக. அழதவ�ட உனககச ச�ல 
கடழம இரககன பசலலததன, உன தஙகசச� கலய2க கசன பசனவனன. இனனம கச 

வவணம, வகள... தவரன! உனகக�லலம இபதலலம யரகக? ஆன, ஒவர ஒர கணடஷன. ந0 
பஜய�ககணம!’’ எனற இவன ழகய�ல �2தழதக பகடததள அமம. ‘அவழள அச�ஙகமக ஒரவன 
வ�ச�யம, நன சமம வரக�வறன!’ - வகய�ல மரததடய�ல வவதழனவயட வயச�ததன. 

இவழனப வ�லவவ ஐம�தய�ரம வகடடப வ�ன நண�ன வவணவ�ன வ0டடல நடநத வ�றவ�றப�ன 
அடதட மசல சடகட சணழடக கடச�ழயப �ரதத ��றகதன, இவனககத தன அமம எததழன ம�க 
அன�ன நலலவள என�த பர�நதத. 

கச வகடட வவணழவ அடகக ஒர ப�ர�ய கலழல எடததகபகணட ஓட வநதர அவன அப�. 
‘‘உனன அடசவச சவடகக�றணட பதணடச வசற!’’ அவன நல கல �யசசல�ல தப�� ஓடனன. 
தடப�தறகக இவனம இனனம ச�லரம ��னனல ஓடனர கள. பதரவ�ன மகக�ல இரவரம 



மழறநததம, ‘ஐவய..!’ எனற சததம வகடடத. ��றக, வவணவ�ன அப� உய�ழரக ழகய�ல 
��டததகபகணட த�ரம�� ஓடவநதர. ��னனல வவண ப�ர�ய கணடநதட எடததகபகணட ஓட 
வநதன. சமதனம பசயவத ப�ரம�டய�றற. அநத சநத�ன மழறவ�ல யழர யர அடததரகள, 
யர ‘ஐவய’ எனற கதத�னரகள எனற எததழன மழற வவணழவக வகடடம பசலலவ�லழல. 
ஆனல, தன தகப�ழனப �றற� அவன வ�ச�ய வ�சச எநதத தகப�னம, தகப�ன�ன மழனவ�யம வகடகக 
கடத வ�சச. நலல வசத�யன தகப�பனனற சடடய�ல இரநதம, அகபழ�ய�ல வரவ�லழல 
வவணவகக. 

இவன சடடய�ல இரப�வத பகஞசதத�லம பகஞசம. இவன நனகம வகபப �டககமவ�த 
இவனழடய அப� இறநதர. வடழக வ0டடல தன இர கழநழதகளடன அமம பசயவதற�யத 
த�ழகதத ந�னற�ரக க�றள. எப�டவய அடததப ��டதத க�ழள நலகதத�ல நலகரக�, ��ளழள 
கழள வளரததப �டகக ழவதத, இரணட வ0ட, க2�சமன பரககம, தஙழக கலய2ததககத 
வதழவயன அளவகக நழக, வரபவ�கம மரமகளககமகட நழககள எனற வசரததவ�டடள. ஆனல, 
அமம கழதத�ல தள� தஙகம க�ழடயத. ��ளழளகளககக வழக�றள. 

அடதடத தகரற வவண ந0ஙகலக, மறறவரகள எலவலரம வசரநத ம�க மக�ழசச�யகததன 
ஆரம��ததரகள, ஒர ப�ரம பதழ�ல ந�றவனதழத. இரணவட வரடதத�ல மதழலத த�ரப��வ�டலம 
எனற ஆரம��தத அநதத பதழ�ல, ஆவற மததத�ல ப�சஙக�ப வ�ய�றற. பநநதவ�ன அவழன 
ம�கவம ஆறதலன வரதழத கள பகணட வதறற�னள அமம. ‘‘�யப�டவத! ஒவர வ0சச�ல 
எத�ர�ழய வ0ழததறவன வ�ர வ0ரன இலழல. கரடட அத�ரஷடககரன. ந�ஜமன வ0ரன பகஞசம 
பகஞசமதன பஜய�ப�ன. அதககளள அவன வமல கபலலலம கயம இரககம. இப�ததவன 
மதல கதத� உனழனக க0ற�ய�ரகக. கததகவக, பஜய�ககலம.’’ 

அவள�ன ஆறதல வரதழதய�ல சதர�தத எழநத ந�னறன. அமம பசனன�ட மதல வதலவ�தவன! 
ஒவர க0றலதவன! பஜய�கக வவணடமனல, வ�ர�டவட ஆக வவணடம. த�டமக, மக�ழசச�யக, 
நம��கழகவயட அமமவ�டம பசலல�, மம மலமக ஒர வவழலகபகன வநத இஙவக �ரததல, 

இநத த�வகர? கடவவள... 

அமம எததழனவய கஷடஙகழள வயவ�டடப ��தறறமல தஙக�ய�ரகக�றள. கர2ம, தன 
க2வன வமல ழவதத�ரநத அளவ கடநத �சம. அப�வ�ன �டததகக த�னமம ப ழவககமல, 
அவளககப ப�ழத பலரநதவத க�ழடயத. வ0டடல இரககம ஒவர கடவள �டம அப� �டமதன. 
வ0வட அமமவககக வகய�லனத அப�டததன! ஒரவரககம �தகம ந�ழனககதவள. ந�ம�ரநத 
நடககதவள. மப�தத ஐநத வயத�ல வ�தழவயக�, இர ��ளழளகளககக ர2மகத வதயநதவள. 
அவளகக எததழன பரஷன எனற வகடடவன அநதப ப�றகக� ரஸகல! 

வயச�ததகபகணட இரநத இவன சடழடழய த�டபரன ஒரவன பகததயப ��டததன. ��னனல 
த�வகர, த� வமவனஜர ந�னற�ரநதர. ‘இவரப �தத� மமக�டட எதவம தப� பசலல�டல�வய?’ எனற 
வயச�ததன. ‘‘பசலவ�னக கடட!’’ எனறர அவர. மமவ�ன சமயமற�யத அற�வழரய�லம, அமம 
ம0த எழநத �சசத�தத�லம மனச வ�க, வஙக�யழதத த�ரப��க பகடககமல வநதவ�டடன. 

‘‘பநஜமவவ அத உஙக மமதன? எதகக என பசலவ�ழன எடததடட, ஆடவடவல அவவளவ 
வவகம வநத, இஙவக வகய�ல மரததடய�ல ஒள�ஞசகக�டவட?’’ 

எததழனவய பசலல�யம வகளமல, க�டடததடட இவழனத த�ரடனகக�, உழடய�ன தனழமககக 
இவழனப வ�கவ�டடரகள. ‘‘நலல டகக டரஸ �ண2�டட வநதரறனஙக த�ரடடப �சஙக!’’ 
எனற கடடமகப வ�ச� நகரநதரகள. அத�ல ஒரவன அமமவககத பதர�நதவனகவம இரககலம. 

இரடட ஆரம��ததவ�டடத. இன� வ0டடககத த�ரம� வவணடம. அமம வநத�ரப�ள. மகன வவழலய�ல 
வசரநத�ரப�பனனற �லகரம ஏதவத பசயத ழவதத�ரப�ள. இனனம நடதபதரவ�ல 
இரப�தற�நதல வவதழனப�டவள. 

கலகள வ0டடன �ககம வ�கமல, பதரவ�வலவய தளளடன. த�வயடடர ஒனற வநதத. கலகள 
தவன த�வயடடர �ககம நடநதன. ழக தவன டகபகட எடததத. உடமப ஒர இரகழகய�ல தவன 



உடகரநதத. கண இறக மட, தனககததவன இரடடல அழதத. 

ச�ன�ம வ�டட, த�ரம�வம ச�ன�மவககப வ�னன. �ச�ததத. அழதவ�ட மனச �ரமய இரநதத. �ச� 
எனன �ச�? இநத உடமழ� வளரததவ�ட எததழன கஷடப�டடரப�ள அமம! ந0ரயழன வ�ல 
வளரநத�ரகக�வறன. ஒர எத�ரகவகளவ� வகடகமல �யநத வநதவ�டவடவன! �யம? �யம�லழல. 
அவழன ஒர இழபப கனனதத�ல இழகக, பவக வநரம ஆக�ய�ரககத. ��ன எனனவம? ஒழககம! 
அதன. அவததன! 

ஒர �டடககடடன�ன தழயப �றற� ஒரவன தப�கப வ�ச�னல, அஙக ரதத ஆற ஓடம, ஓடத? 
இபவ�த ஏன ஓடவ�லழல? ஒழககம, நகர�கம எனற ப�யர�ல தப��தத ஓடதல. அமமழவ 
அச�ஙகமக ஒரவன வ�ச�னல, நழவ� வநதவ�டவத நகர�கம. நலல உழட, நலல வ�சச, நலல ச�ர�பப. 

ம... உழடய�ல இரநததன ஆரம��கக�றத, ப�த இடதத�ல மத�பபம மர�யழதயம வதடவத. 

ச�ன�ம வ�டடத த�ரமபமவ�த, சலழவ பசயத தன அழகன உழடழயக கழறற�த தழலழயச சழறற� 
வ0ச�னன. இநத உழடதன என அமமழவத தப�கப வ�ச�யவழனத தடடக வகடகவ�டமல 
பசயதத! இநதச சடழடய�ல டழரவ�ங ழலபசனஸ இரகக�றத. இரநற ர�ய இரகக�றத. வ�ழல 
ம�கக வ�ன இரகக�றத. இவறறல எனன உ�வயகம? அமமழவக கப�றற�யத இநதச சனற�தழ? 

ஆ... ப�ர�ய �டபப. �டசச பளள இப�டப வ�சலம எனற யரம வகடகக கடத. அதனல 

�தஙக� வநவதன. அழதயம தழல சறற�... அமமழவக கப�றற வகக�லலத எலலம ஒழ�யடடம! 

‘‘வடய... இப� வட! ந0யம நனம இப� ஒவர சத�... வசமர� சத�!’’ இவன வனதழதப �ரததச 
சததம�னற� பவள�வய வகடகம�ட உறம�னன. அஙவக யரவம இலழல. ந�ழலரவக தன க0ழ 

உழடழயயம கழறற�, வ0ச�னன. ‘‘வடய �லஜ�... இப� வட! எனககம வ�சத பதர�யமட வடஷ... 
வடஷ... எஙக அமமவககட எததழன பரஷனன வகடட... இஙக �ககததல ஒய�ன ஷப எதவம 
இலழலய? �ரவலல, நன கடககமவய வககக�வறனட வகளவ�! நலலவஙகவள, நலல கத 

மடககஙக. இப� பசலலட... உன அமமவககம உன ப�ணடடடககம வசரதத ஒவர ஒர 

பரஷனட? �தத�ய, என வய�ல இரநத எததழன �சழச �சழசய வரதன! இப� வட... 
இப� வட!’’ இவன சமரன சதததத�லதன கதத�னன. எப�டக வகடடவத, எத�ர�ல பரயங... 
பரயங... எனற வ�ல0ஸ ஜ0ப! 

‘எனகக ஏன இப�ட ஆய�றற? கடவவள... எனன பசயதபகணட இரகக�வறன’ எனற அவசரமக 
ஓட, த2� எடககப வ�னன. தரதத�ப ��டதத வ�ல0ஸ வயவமல அடததத. ஒர சரசர� பசயயத 
கர�யமய, பவறம உளளழடயடன அழடயளமறற ஒரவன த�ர�நதல எனன நடககம? இவன 
வரதழத கறற�ல கலகக, வதள�டழட, மதக, ��ரஷடம, கனனம இனனம ச�ல இடஙகள�ல அட 
மறறம உழதவயட பதமழன பகநதன. இனற சன�. அடதத த�ஙகடக�ழழமதன! 

அமமவம மமவம ஒர வகக0ழலப ��டதத, கவனச�லழரப ��டதத எப�டவய இவழன ம0டட 
வநதரகள. இவன அழதன. நடநதபதலலம அமமவ�டம பசனனன. அமம �0வரழவத த�றநத 
நனழகநத �ழழய க�ழ�நத கக�தஙகழளக பகடததள. அத�ல எழத�ய�ரககம ப�னச�ல மறறம 
வ�ன சஙகத�கழளப �டககச பசனனள. ‘ஐ லவ ய \ சமமதமன வகய�ல �ககம வ! 
கதத�ரபவ�ன. உன கதல ��ததன. \ ந0 இலவலனன பசததப வ�ய�டவவன. \ எழததககள அலல 
ரசககழறவன வர�கள. பகஞசம த�டடதத�டடன ரதததத�லகட ஒர கடதம. இனனம 
எனபனனனவவ! இவன பர�யமல அமமழவப �ரததன. 

‘‘எனன �ககவற? என இததழன வரஷ ழலபரர� வழகழகல எனகக வநத கதல கடதம 
இபதலலம! பரஷன பசததவ, வழலழய வ�ர�சச�ப �ப�வம, வ�ழநத ம0னனன எததழனவய வ�ர 
ழலபரர� பததகததல எழத� எனக�டட தநதத இபதலலம! நன மனசழடஞச ஏதவத பசஞச�ரநத, 
இநத பநலழமய�ல நம இரகக மடயத. இநத அச�ஙகததப �தத �ததததன பவற� வநத 
மனவனறணமன �ட�டவடன. அதகககததன �தத�ரம பவசச�ரகவகன. வழகழக ஆதத பவளளம 

மத�ர�ட... ஒர ம0ன மத�ர� நமதன அழத எததத ந0நதக கததககணம. ஆதவதட வசநத ந0யம 



வ�ன, கடலல வ�ய� உபபல சக வவணடயததன, ம0ன ஆதவதட சணழட வ�டறவத இலல. 
ஏனன பர�ஞச�கவக. ந0நதறததன அதவனட வழகழகவய! அப�டததன உனககம. எததழன 
அவமனம வரவத, அததழன உசரததகக வளரணமன �ட�ட. உனழன ஒர �ட க0வழ தளள�ன, 
பரணட �ட வமல ஏற. இப�ததன உன பநஞசல பரணடவத க0றல வ�ழநத�ரகக. இனனம கலம 
இரகக. பஜய�சச�டலம, வ�! வ�ய ந�மமத�ய தஙக. நழளகக வவற நலலத வயச�ககலம.’’ 

தஙகவத? ந�மமத�யகத தஙக மடயம? கனவம ந�ழனவமக ந0ர�ல மழக�ச சக�னறன இவன 
எண2ஙகள. அமமழவப �ல வ�ர தரததக�றரகள. என வ0டடகக வ, அவன வ0டடககப வ� 
எனற தரததக�றரகள. உஙக அமமவகக எததழன பரஷன? ‘களக’பகன தப�டட ப�ண ச�ர�தத�ட 
வகடக�றள. அமம கழலநத உழடவயட த�வகர ரம�ல�ரநத பவள�வயறக�றள. யவர அமமவ�ன 
மரவமல எசச�ல தபபக�றரகள. ‘எனழனக கப�ததம நடதபதரவல வ�டடடடவய ச�வ!’ அமம 
அழக�றள. 

அமமவகக அவமனமன ழ�யன நன? எப�வம பநஞச�ல க0றல வஙக�டவட இரககணம? 
யதததத�ல நன எப�வம ந�ரயத �2�ய? மடயதமம? எத�ரந0சசலதவன வ�டணம? இப� 
வ�டடக கண��கக�வறன. 

கழலய�ல எழநத, �ஸ ��டதத, அண2 நகர இறஙக�, மனறவத கறககத பதரவ�ல இரககம �0ட 
கழடககப வ�ய, ‘‘இஙக �லஜ�ன ஒரததன இரப�வன, அவன எஙகஙக?’’ எனற வகடடதம, 
�0டககழடய�ன உளவள வசட கடததகபகணட இரநத �லஜ� என�வன தணககறறவனக 

சறவற �தஙக�... இப�ட நடந தல நனறக இரககபமனற இள ரததம சவடற, இவன வயச�ததன. 
ஆனல, அபதலலம சதத�யம இலழல. 

�யநத�டவய வ�ய, அநத �லஜ� ய�டம மனன�பபக வகடடன. வவபறனழறககவத ஒரநள 
அழடயளம கணட தனழன வம��ழக கக கடத எனற �யந தன. எலல நளம வ�யழக க�ழழம 
க�ழட யத. கழழ வகப வ�ச�, அவன வஙக�த தநத வசட ழவயம கடதத வ�டட வநதன. நலல 
ப�யர எடப�பதனறல, ச�ல தனமனஙகள சகததன பசயக�னறன. தனமனதழத இழநத, 
தனமனதவதட வழம இழளஞர கடடதத�ன த�ரள�ல இவ னம உரவவதமறற இயஙக�கபகணட 
இரப�ன. கழடதபதரவ�ல பதழலநத சனற�தழ சமசரங களகககவவ இவன இனனம �ல 
வரடம வ�ரட வவணடய�ரககம. வரதழதய�ன வல�ழமயற�யத ச�லர இழறககம வகக�யஙகள, 
ச�லழர வழககமரதத�ல�ரநத நழவவதவ�ல பமளள நழவச பசயக�னறன வழவ�ல�ரநத!

த�ரடழசக பகட ரகச�யஙகள

ஒர ப�ண, ஒர ஆண, மனற 
கடடப ழ�யனகளன அததழன 
வ�ரம �டககன 
மழறஞசவ�ய�டடஙக. அலவத0ன 
கழதய�ல வரற பததழதப வ�ல, 
அல��� கழதய�ல வரற 
த�ரடரகழளப வ�ல! எததழன 
சரகக மடககத அநதக கதவ, 
‘அணட க கசம, கணட க 

கசம’ன எதவவம பசலலம... 
அத�சயமதன! 

என பரஷன�டம இத �தத� 
வகடவடன. அநதக கதவல ஸ��ர�ங 
ஏதசசம பவசச�ரப�ஙகளன? 

அவரககம பதர�யழல. ‘ஸ��ர�ங கதவ 
பமதவததன மடம. இப�ட 

மடணமன அத...’ன அவர 



ச�ர�சசர. அவர எபவ� ச�ர�சசலம, அதல உளளரததம ஏவத ஒர பவவகரமன வஜகக 
பவசச�ரப�ர. இப�லலம நன அவர ச�ர�பபகக அரததம வககக�றவத இலழல! 

அநத வ0டவடட கதவகட ரகச�யமதன, உளவள இரகக மனஷஙகழளப வ�ல! பரம� 
கஸடல�யன ஸக�ர0ன வ�டட மடய�ரககம. அத�ல த�ரடழசக பகடகள ��னன�க க�டககம. 
பகததகபகதத த�ரடழச. �சழசப�வசலன இழலஙக, தள�ரஙக சரளசரள கம�� மத�ர� ந0ணட 
க�டககம. பககளம, அத வமல இரகக �டடமபசச�யம, அவதட வதன உற�ஞசம மககமகட நலலத 
பதர�யம. ஆன, அநத வ0டடககளள எனன நடககதனதன பதர�யழல. 

நன ஊரக கழதகக அழலயறவ க�ழடயத. �தத�ர �ணடஙகழளக கழவ�யசச. மவ அழரசசசச. 
ம0நத சததழத ஃ��ர�ஜஜ�ல பவசச�டவடன. அவரகக பமக ச0ர�யல �ரகக�றத ��டககத. பகடட 
ஆவ� ��டககமம. பஸதகம �டகக�றத நலலதம. சழமயல பஸதகதழதயம பமஹநத� பஸதகதழதயம 
எததழன வநரம �ரகக�றத? 

சத உடகரநத கழதயடசச�டவட இரநத பரணட வ�ஷயம ப�ர�சய�டமம. ஒணண வய�, 

இனபனணண... வவ2 வ�டஙக! ஐவய, அப�ட இலழலஙக... இடபபல இரகக�ற டயரன 
பசனனர! 

‘எனகக ப�ழவத வ�கல... பசவததல மடடகக�டலம வ�ல இரகக’ன ஒர நள பசனவனன. 
ஒர எமபரயடர� பமஷ�ன வஙக� வநத பகடததர. கணண பவசச எடகக மடயத அளவ 
அததழன அழக. ‘பமஷ�வன இததழன அழக இரகவக, இதல வ�டற டழசன எததழன அழக 
இரககம?’ன வரற வ�றவஙக எலலம அப�டப பகழநதடடப வ�னஙக. எஙக வ0டட மடய�ல 
கடய�ரகக�ற வ�ன�த, அவ பரஷன (இனனம அவஙகளகக பளழள இலல!) �ககதத வ0டடல இரகக�ற 

ந�ரமல (ஒர கல பசதத கடட... வததடடம நடப�!) அவவளட நததன மர�ய (பரஷன 
பசததபவ�ய�டடன!) �ககதத வ0டடககப �ககதத வ0டடல இரகக�ற �ர�மளவவட பரஷன 
(�ர�மள ஃ�ர�னல இரகக!) அவவனட பரணட ப�ணணஙக, என பரஷவனட ஃபபரணட 
வ�சல (வவற ஜத�ககரழனக கலய2ம �ண2�கக�டட. பரஷன வ�ர மசனம!) இததழன 

வ�ரம வநத பமஷ�ழன பமசச�டடப வ�றஙக. ஆன, இவத எததத வ0டடல இரககவள இவ... 
இவ வநத �ககவவய�லழலவய, என பமஷ�ழன! 

ஒர பமஷ�ழனப �ககறததகபகலலம �தத�ர�ழக பவசச� ‘வ வ’ன யரம கப��ட மடயத. 
அபதலலம தவன வரணம. வ�ன வரம �ர�மள வ0டடககரர ழமகவர ஓவன வஙக�னர. 
எலலரம வ�ய� �தத, ‘எனன, ஏத, எப�ட’ன வ�சர�சவசம. ‘ஷக அடககம, ��லல எப�ட வரம, 
இதல வதழச சட மடயம?’ன எலலம வகடடடட 
வநவதம. அஙவகயம அவ மடடம வரழல. அவ 
வ0டடலவய ழமகவர ஓவன இரகக�றத பசலறஙக. 
அதனல எனன? பதச ஒரததர எதன வஙக�ய�ரநத 
வ�ய� �கக�றததவன மழற. ‘என வ0டடலவய 
கழநழதஙக இரகக, உனககக கழநழத ப�றநத நன 
ஏன வநத �ககணம?’ன வககக மடயம, பசலலஙக. 

அவளப �தத�ன ஒர வ�ஷயமம எஙக யரககம 
பதர�யத. எனவனட பரஷன எனன வவழல 
பசயறரன இஙக இரகக�ற எலலரககவம பதர�யம. 
என வ0டடல எனபனனன ப�ரள இரககனன பதர�யம. எனகக பதணணதத� ஒன�தல ஒர 
பளழளயம, பரணடய�ரதத� பரணடல ஒர ழ�யனம ப�றந தஙகனறதம எலலரககம பதர� யம. 
எஙக அப� அம�த �வன நழக வ�டடதம, எநதம�� அதல பரணட �வன லவடடன வ�ன 
தமகட எலலரககம பதர�யம. 

மனஷனகக மனஷன ஒள�வ மழறவ எனன இரகக? எஙக�வய ஊர வ�டட ஊர வநத, ஒர எடததல 
வசநத ப�ழழகக�வறம. பசநத ஊரன அமம, அகக, தஙகசச�ஙக, மம�ய, நததனரன 

இரககலம. வவற ஊரன வநதடட அககம �ககம இரகக�ற வஙகதவன நமகக உறவ... பசநத 



�நதம எலலம! ஒடடம உறவம இலலம இப�ட ஒர ப�ணண பவடடகக�டட ந�கக�றழத நன 
எனனனன பசலலடடம! 

அவளகக மண �சஙக இரகக�றத மடடம எஙகளககத பதர�யம. அவஙகழளத வதட எநத 
உறவககரஙகளவம ஏன வரறத�ல ழலனறதம பத�ர இரகக. அவ ஏன யவரடம வ�சறவத, 
�ழகறவத இலழலஙக�றதம பத�ர இரகக. பரணட வ�ரம வ0டடககத பதர�யம ஓடயநத�டடத ஒர 
வதநத�. பரணட வ�ரம லவ �ண2� லவ ஃப�ய�ல�யர ஆனவஙகன ஒர வதநத�. அபதப��டய? அவன 

ஒர ப�ணழ2... இவ ஒர ழ�யழன. இப� சர�வரத? அவளகக இத பரணடவத பரஷனமன 
ஒர வதநத�யம இரகக. அத ஒரவவழள ந�ஜமவம இரககலம. அவ இனபனரத தழனக 
கதல�சசளமன என பரஷனம பசனனப பறம அழத எனனல நம�மல இரகக மடயழல. �ரகக 
அசச அசல வ�கரகம வ�ல இரகக�ற ஒரதத�, கதல�ககப�டம இரநதததவன அத அத�ரசச�யன 
வ�ஷயம! 

அவள கதல�சசத அவவளட அதழதப ழ�யழனயம. ஆன, அதழத பரஷன வகபமர�யம, ச0டட 
நடதத� ஏமதத�பபடட, ஊழர வ�டட ஓட நல வரஷமசசம (தகவல உ�யம: வகமத�யமம). 
அதனபலனன, இவனம இனபனர அதழதப ழ�யன தனம (என பரஷவன பசனனத). 

அதழதப ழ�யனகக அதழதப ழ�யன சர�யததவன வ�சச. இதல எனன வரததமன நன பச� 
பமழக, மடய�ல கடய�ரகக�ற வ�ன�தவகக வநதத �ரஙக வக�ம, ‘‘ஏணட! எதக கடடகக�டட 
எனனன க�ழ�ஞச வக2�பழ�ய இடபபல சதத�கக மடயம? இவ எததழன அழக இரகக, அவனப 
�ர கணணகக பவகக�ற ழம மத�ர� கலர. பசவததல அடகக�ற சண2மப மத�ர� �லல. ச�ர�சச 
அடபபல சம�ல �ததபபல அப�ட ஒர அழக. நன இரநத அவழன வ�ரழவய�ல சதத� 
எடததடடப வ�ய� மம�ய ஊடட வசப�டய�ல உரடடவ�டடடட வநத�ரபவ�ன’’ன எலவலரம 
ச�ர�சவசம. ‘‘பளழளக மணம அவனடடவம இரகக�றதனல அவ பளழளகளத பதடறவத 
இலழலயம. பதடம எப�ட இவவள..?’’ 

அவஙக பவள�வய க�ளம��டடரநதஙக. இததழன அத�கழலய�ல கள�சச�ரககஙக. இனனம �ன� 

ப�யயத. பதச உடதத�ய�ரகக. �சழச ந�றப படழவ. அதல த0றறல மஞசள சரஙக... மநத�ய�ல 
ச�னனச ச�னனத பசமபவ. ம�ரதவன படழவ. அவனம பதச உடதத�ய�ரந தன. ��ளழளக மணம 
ஒணண வ�ல உடதத�ய�ரநதசசக. பகஞசம பநரஙக�ப �ரதத தமதன பதர�யத, அவ கணண 
�ள�ளததக க�டககத. அழறள..? சடடன அவழனப �ரதவதன. அவன உதடக தடசச�ட இரகக. 
வக�ப�டறன, வவதழனப�டறன? ��ளழளக பரணட வ�ர மகதழதயம த�ழகசசப �ககத. அவ 
படழவய�ல கணழ2த தழடசசகக�ற. அவன மனகல, ‘சர�, வ�ட, அழமத�ய இர’ஙக�றன. கதழவப 
படடறஙக. படடன அடதத ந�ம�ஷம, ‘ஜ0 பம�!’ன க2மப வ�ய�டறஙக. 

எனககப �ர�த�ம இரநதசச. அவழளப �தத� எனபனனனவவ வ�சவறம, அவளககளள எததழன 

வ�சனவம? எததழன வசகவம? கலய2 நள இரககவம? ��றநத நள? எதவன எனன... 
நலல நளம அதவம எதகக அழறஙக? பரணட வ�ரம அதடடப வ�ச�வய... ச�ர�சசப வ�ச�வய 

ஒர நளம நன �ததவத இலழல. பரணட வ�ரம கடததனம நடததறஙகள இலல... ஒர கடடல 
இர �றழவன ��ர�ஞச க�டகக�றஙகள யரககத பதர�யம? யர பநஞச�ல எநத பநரஞச� மள 
கதத�ய�ரககவம யரககத பதர�யம? 

‘எலவலரககம ஏவத ஒர வவதழன, ஒர வசகம, ஒர வல�, ஒர தயரம இரகக. எனகக இலலத 
தககம? நன அககம�ககம ச�ர�சசப வ�சல�ய? இலழல, அககம�ககம இரகக�றவங களககததன 
தககவம தயரவம இலழலய? கடப �ர�மற�கக�றத�ல தவன தககம �ஞசய �றககத. இத ஏன 
அநதப ப�ணணககப பர�யழல? 

அசப��ல �ரதத என தஙகசச� வ�ல இரகக. எனககத தஙகசச� இலழல, இரநத�ரநத 
இப�டததன இரநத�ரப�. என தஙகசச�ய அவ இரநத�ரநத இப�ட நலல நளம அதவம 
அவழள வவதழனவயட �டய�றஙகவ�டடரபவ�ன? கப��டட ஆறதல பசலல�ய�ரகக மடவடன? 
அவள அநந�யமனவளனதவன இப�ட வ�டடடவடன. அவள மகம பகடதத வ�சமப வ�ன 
எனன? ஏவத மள �டகழகய�ல �டதத ஒர கடம�வம எத�ர வ0டடல உறஙக�கக�டகக�றப�வவ நன 



ஏன இததழன நள சமம இரநவதன? 

உணழமய�ல நன சமம இரககழல. அவஙக வநத பதச�ல ஒணண பரணட வரதழத 
வ�ச�ய�ரகவகன. வ�ர வகடடலம, ஊர வகடடலம ச�ர�சச�டட மடடம வ�றவடட மனமளளவ 
மற�ட வ�ச வள? அவ ஊழமவயன பரம� நள ஒர சநவதகம இரநதசச. �லகரன�டம 
‘நழளககப �ல வவ2ம’ன ஒர நள அவ த�ரவய மலரநத ��றகதன அநதச சநவதகம த0ரநதசச. 
இரநதலம நன அவளகக ஆறதல இரநத�ரககணம. �வம! அநழதப ��ளழள. 

வவதழனவயட வ�னவஙக, அனன�கக சயஙகலவம சநவதஷம த�ரம��னஙக. அவ இததழன 
ச�ர�சச நன �ரததவதய�லழல. அவன ழகழய மண ��ளழளகளம ��டசச நடநத வர, ��னனடவய 
அவளம சநவதஷம வரற. எனன ஆசச? கடவள வநத தரக கடத வரம எதவம தநதடடர? 

பரணட ழகய�லம �ஞச மத�ர� ஏவத பவசச�ரகக... அட! அத நயககடட. அவ மகக, வய, கத, 
கணணன எலலதழதயம பசககசபசவவரன தன நககல நகக�டடரகக, இவ ச�ணஙக�ச ச�ணஙக� 

அழத பரணட ழகய�லயம தழவனபல படசச�க பகஞச�கக�டவட �டவயற� ந�கக�ற... அவன கதழவத 
த�றகக�றன. ‘அணட க கசம, கணட க கசம’ அவவளவதன. இப� நயம வசரநத இலழல 
பநடய�ல க2மப வ�ய�டசச�! 

ஆன, அநதக கதவ, நய வநத ��றக அடககட த�றநதசச. அவ நழயக பகஞச�டவட அத ��னனல 
பவள�வய வரற. எடதத பநஞவசட அழ2ழ சசகக�ற. இபவ� ஒணண பர�ஞசத. உலகதத�ல 
எலவலரககமதன வவதழனகளம கஷடஙகளம இரகக. ஆன அவத சமயதத�ல, பவள�ய�ல 
பசலல�கபகளளம�டய ஒர சநவதஷமம இரநதததன ஒரதத� இனபனரதத� வயட ச�ர�சவச, 
வக�ப�டவட வ�ச மடயம. அப�ட இலலதவ ஆழம மத�ர� தனககளவளவய உளளககள 
இழததகக�டவள. இத பர�ய எனகக இததழன நளய�ரசச. ஐழயவய, எனழனப �ததகட 
ச�ர�கக�றவள இனன�கக! 

வதழசழயத த�ரப��ப வ�டட மத�ர� ஆக�பவ�சச கலம! 

இப� அவ பதனம பவள�வய ந�கக�ற, நழய மடய�ல வ�டட வசல �ககம வநத உடகரநதக க�ற. 
அவ அநத மண ��ளழளகழளயமபகஞசவழத ஒர நளகட நன �ரததவத இலழல. ஒர வவழள 
கதவ ஜனனழல எலலம நலல மடடடக பகஞச வவள எனனவவ! ஆன, இநத நழய அவ 
பகஞசறத ஒர பளழள ழயக பகஞசறப�ல அததழன அசல இரககம. அதககப வ�ர பஜஜ¥ன 
பவசச�ரப� வ�ல. ‘பஜஜ¥ கண2, பஜஜ¥ கடட’ன இறகக�ப படசச�கக�டட மததம தரவ. 

கழலய�ல இப� நவயடயம தன �சஙகவளடயம அவ வஙக�ங வ�ய�டட வரற... சயநதரமம 

அப�டத தன. அடட! எததழன ச�ர�சச மகம. இதல அத�சயம எனனனன... என �சஙகவளடயம 
ஒர நள அவ வ�ச�டடரகக�றழதப �ரததததன. எனவனட ழ�யன அநத நழயக ழகய�ல 

பவசச�கக�டட இரககன. அவளம ச�ர�சச ச�ர�சச ஏவத பசலல�கக�டட இரகக... அநதக கடட 
நயககடடழய யர யரகபகல லம ��டசச�ரகவக, அவஙகழளபயல லம இவளககம ��டசச�ரத. 
அவள எனக�டவடயம வ�ச ஆரம��சச. வ�சதவ வநத எனன�டம வ�சறவளன எனனல 
சநவதஷப�ட மடயழல. சத சய�னஸ வதத�யர சய�னஸ �தத�வய வ�சற மத�ர� நழயப �தத�வய 
வ�ச�க கடபவ�தத�னள. 

அவள�டம பமளளத தரவ�வனன. அவ வரலற எனனனன பதர�ஞசகக�ற ஆரவம. அவள என 
மகதழதவய கரழமய �ரதத. ��றக, நழயத தழலய�ல ந0வ�ய�ட வயச�சச. ‘‘எனழனப 
ப�றததவழர பரணட மனசஙக எநத ந�ம�ஷததல இரநத �ழக ஆரம��கக�றஙகவள, அநத 
ந�ம�ஷததககப ��றக நடகக�ற வ�ஷயஙக மடடமதன அவஙக பரணட வ�ரககளள இரகக�ற 
சஙகத�கள இரககணம. அதகக மனனட எனன நடநதசச, ஏன நடநதசசனறபதலலம 
அநவச�யம.’’ 

எனன ஒர தததவம �தத�ஙகள? எதவத மறததப வ�ச மடயம? நன வ�டறத இலழல. 
‘‘அதககக எநத ஊர, ப�ததவஙக யரனகடத பதர�ஞசககமப �ழக மடயம? ஹ�ஹ�!’’ 



‘‘எலலரககம ஒர ஊர. எலலரககம ஏவத ஒர வ�ரல ப�ததவஙக இரப�ஙக. அழதத 
பதர�ஞச�கக�டட எனன பசயயபவ�வறம?’’ அவடஙகப�! 

‘‘வ0டடலவய அழடஞச� பகடகக கஷடம இலழலய?’’ 

‘‘எனன கஷடம...? நலல ஓவ�யம வ�டவவன. ம2�கக2கக அதலவய வநரம சர�யப வ�ய�டம. 
ச�ல ஓவ�யதழத மடகக பரணட மண மசமகட ஆய�டம. வகட வகட, இழழசச இழழசசப 
வ�டறதல அப�ட ஒர சநவதஷம எனகக. அததன எனவனட உலகம!’’ 

‘‘அழகப வ�சற0ஙக... வககக நலல இரகக. ந0ஙக வ�டட �டம ஒணணகட நன �ததத�லழலவய, 
கடற0ஙகள?’’ 

‘‘எனழனத தவ�ர வவற யரவம அநத ஓவ�யதழதப �ததவத இலழல. ஓவ�யம மடஞச�ரசசன 
பதர�ஞச அழதச சககசசகக க�ழ�சச எர�யவ�டரவவன. அபபறம வவற ஓவ�யம. வவற கக�தம!’’ 

‘‘ஐழயவய...’’ 

‘‘அடததவஙகவளட �ரடழட நன வ�ரம�ழல. அத எனவனடத. அடததவஙக �ரடடககக 
இலழலவய வழகழகயம நமவமட சநவதஷமம!’’ ஏவத நடகதத�ல வரம பமததப �டசச ஒர 
வமதவ�ப ப�ணண வ�ல வ�சற. இததழன த�டம எனனல வ�ச மடயத. 

‘‘நலலத பகடடத, அழக அவலடச2ம, மத�ப�னத வகடபகடடதன எனன இரகக இநத உலகததல? 

எலலததககம ஒர வதறறம ஒர மழறவ இரகக. அப�டததன என ஓவ�யமம. ஏன... என 
வழகழகயமதன.’’ 

ஆன ப�ணவ2... உன சநவதஷம, தககம எனனனன எனககத பதர�யம இலழல. எனககத 

பதர�யம... ந0 ஏவத ஒர கயததல �ழற வ�ல மடப�டடரகக�வற. உளவள உளவள... பரம� 
உளவள ம�ரதவன ஒர இதயம இரகக. அழத எததழன கலததகக உனனல மழறகக மடயம. 

இனன�கக�லலடடயம ஒர நள... எனக�டவட இலலடடயம வவற யர�டமவத... நன 
ப�றதத�ரநத �ரபவ�ன. 

அவழள எததழன பநரஙக�யம ழககக அகப�டத கதத மத�ர� இரநதள. 

‘‘உஙகவளட மண �சஙகளககம ந0ஙக தயப�ல கடததவத இலழலயவமன வககக றஙக. 
இவஙகளலம எனன மனஷஙக பசலலஙக?’’ன கண20ரடன ந�யயம வகடட ஒர நள. நனம 
வகடக ந�ழனசச வகளவ�தன. 

தன ��ளழளகக அவ தயப�ல பகடததள, இலழலய? பரஷழனத பதடவ�டடள, இலழலய? 

அவ வவற ழ�யழனக கதல�சசத உணழமய... ப�யய? இநத நயகக அநதக கதலன ஞ�கம 

தன பஜஜ¥ன வ�ர பவசசள? அநத நவய அநதப ழ�யன வஙக�த தநததஙக�றத உணழமய... 
ப�யய? அவன ம�ல�டடர�ய�ல இரப�த, இலழல வ�ஷம கடசச�டட பசததப வ�னனக�றத... எத 

உணழம? இப�ட ஏகததககம வகளவ�ஙக... பத�ரஙக.... வ�ழட? 

‘ச�ன�ம மடஞசதம கழதவயட அததழன பத�ரம பதர�ஞச�டற மத�ர� எலல மனஷஙகழளப 
�தத�யம எலலரககம எலலவம பதர�ஞச�டத. ச�லத பதர�யம, �லத பதர�யத. இதல ஆரவம 
கடடறத பதத�சல�த தனம�லவல’ன அவவள பதள�வ ஒர �த�ழலச பசலல�டட. அவ வ0டடத 
த�ழரசச0ழலய�ல பதர�க�ற த�ரடழசக பகடகக, இழலககப ��னனல மழறயம பழவப வ�லததன 
எததழனவய வ�ஷயதழத மனஷஙக வழகழகய�ல பதர�ஞசம பதர�யம அற�ஞசம அற�யம மழறஞச� 
பகடககத. எலலரககம எலவலரப�தத�ன ரகச�யமம பதர�ஞசவ�ய�டத எனன? 



எனவனட ழ�யன அவழளப ‘பஜஜ�யமம’ன கப��டடதம எததழன ஆய�ரம வடஸ �லப 
பவள�சசம அவ ச�ர�சச! 

இபதலலம ஒர வ�ஷயமன எதகக இததழன வ�சவறனன ந0ஙக சல�சசக க�ளமபவ0ஙக. உஙகளககத 

பதர�யதஙக, ஒர மரகழ� மசம... �ன� ப�யயற கலஙகததல என வ0டட மட வமல அவ 
யவரட ந�னன, எனன ந�தனதத�ல வ�ச�கக�டட, எனனவம பகஞச மனனட வழர பசஞச�கக�டட 
இரநதளன பதர�ஞச ந0ஙக அத�ரசச� ஆய�க�டவ0ஙக! 

மடவடஙக... நன எதககஙக அவவளட வழகழகழயப �தத� பசலலணம? அவவளட கழததன 
எனகக ஒணணம பதர�யவத. �ன�ய�ல பதர�ய�ற பவள�சசம மத�ர� இத அதனபர�யம நன 
த�ழகசச�ப வ�ய இரகவகன. அவ யவரட வ�ச�ன எனன? ஒவபவரததரககம ஒர ரகச�யம 
இரககததன பசயயம. அத ஊர பர பசலலணமன அவச�யம இரககஎனன? அப�டததன இதம. 

அனன�கக எஙக வ0டட பமடழட மடய�ல யவரட அவ வ�ச�னளன எனககத பதர�யவவ 

பதர�யத. ஏன பசலலப வ�வறன என கழதழய... அதவம நவன!

�வர2ம� யததம!

அவள க�ரமதத�ல ��றநத, 
க�ரமதத�ல வளரநதவள. பகஞசம 
நடததரமன க�ரமம. 
�னன�ரணடவத வழர அவத 
க�ரமதத�ல �டததள. டவனகக 
�டககப வ�கலம எனற 
ஆழசப�டமவ�த, அவள�ன தரதத 
அதழத க�டடதத�ல வநத, ‘என 
ழ�யழனக கடடபவ�தவன?’ எனற 
வகடடள. அவளகக அத�ல 
வ�ரப�ம�லழல. 

அவள வளரநதவத ஒர க�ரமம. 
அவள�ன அதழத இரப�த 
அழதவ�டக ககக�ரமம.டவன 

எனறல அவளககக பகளழளப 
��ர�யம. எபவ�தவத அவள�ன 

அப�வடன வ�னல தன உணட டவனகக. மறற�ட பள�யமரதத�ன க0ழ உடகரநத ச�வனக�த� 
களடன தயம ஆட வவணடயததன. உயரநத கடடடஙகளம, ஏகததககம ஓடம வகனஙகளம, 

கழடகளம, வ�ளகககளம அவளகக ம�கவம ��டதத�ரக க�றத. அத அவளகக ஒர கனவக இரநதத. 

த�டபரனற அவள�ன அதழத, பகஞசம ஆடகள, பகஞசம �ழம, பவறற�ழல �கக, �2�யரம, கரம 
எனற தடடல அடகக� எடதத வநத, ‘அண2, உன ப�ணழ2 என ழ�யனககத தரணம. எனன 
பசலவற?’ எனற அப�வ�டம வகடடள. அதழதழய இதறக மன �ககதத ஊர�ல எஙகவத 
அகஸமததகததன �ரதத�ரக க�றள. வ0டடகக இபவ�ததன வரக�றள. அதழதககம அப�வககம 
பரம� வரடததகக மன, ஏவத ஒர வ�வகரதத�ல வயத தகரற ஆரம��தத, ��ன ழககலப��ல 
மடநதத எனற வகளவ�ப�டடரகக�றள. எனன தகரற எனற பதர�யவ�லழல. 

கவதரமக வநத கசகசப�க ‘என ழ�யன ரஜ மத�ர� இரப�ன. கடடபவ�தவன?’ எனற 
அதழத வகடடதம, எனன பசலவபதனற பதர�யவ�லழல. அவளகவக டவன மப��ளழள கனவ. 
அதறககததன ஃப�ய�ல ஆகமல வ�ழநத வ�ழநத �டததள. டவனகக வழகழகப�டட, ஒர 
நகர�கப ப�ண2க வழநத, கபலகடரகவக இலழல டகடரகவக அமமவக வவணடம என�வத 
அவள�ன கனவ. இபவ� ககக�ரமததகக ப�ண வகடக�றரகள. 



எடட வயத வழரய�ல எரழம வமயததவ�டட, ஒன�தவத வயத�ல ஒனறம வகபப வசரநத, 
�னன�ரணட வயத�ல இரணடம வகபழ�ப �த�ய�ல ந�றதத�க பகணட, ந�லதத�ல க�ழஙக நட 
கசச�ய�ல க�ளற�கபகணட இரப�ன அதழத மகன என�த அவள எண2ம. அவழனக 
கடடகபகணட கபலகடரகக அமம ஆக மடயத. க�ழஙழகப ��டஙக� ��ளழளகளகக பகடதத, 
தனம ஒர க�ழஙழக நறகநறகபகனற கடததத த�னற, ஜ0ர2மகமல சக வவணடயததன எனற 
கவழலவயட கண20ர வ�டடள. 

அவள�ன அப�வகக, மப�த வரடமகப ��ர�நத�ரநத தஙழக வமல �சம ப�ததகபகணடத. 

கழழநத கழழநத வ�ச�னர. அவளகக எர�சச லக வநதத. ‘‘யப�...!’’ எனற �ர�த� மகக 
கப��டடள. ‘‘எனன கணண!’’ எனற வநதவர, ‘‘ந0 அத�ரஷடககர� கணண! ��ர�ஞச கடம�ம 
உனனல தன ஒணண வசரத’’ எனறர. 

‘‘யப�, எனகக இத�ல இஷடம இலழலப�. டவன �ககம �ரஙக.’’ 

‘‘யமமட... கணண! மனசல இரகக�றதப �டடன வ�ச�பபடவட! �டசச பளழளகக எத நலலத, எத 
பகடடதன பதர�யம. ஆன கணண, ஊர வ�ர பதர�யத ஆளக கடடகக�டவறனன பசலற�வய, உன 
பசநத மமழனக கடடகக�டட உனன நலல பவசசப�ஙக. ஒர ��ரசழனனன நன வநத 
ந�பவ�ன.’’ 

அநத பரம�த பதர�நத மமழன இதவழர அவள இரணட மழறதன �ரதத�ரகக�றள. அதவமகட 
அவன �தத வயதக இரககமவ�த! இபவ�த மகவம ந�ழனவ�ல இலழல. ��ரசழனனன அத�கரம 
வநத வகப�ரம! மப�த வரசம எநத அத�கரதழதக கண��சசரம அஙவக? 

அவள�ன ழகழயப ��டததகபகணட ‘‘வவ2னன பசலலத தய�! மறததப வ�ச�டட அபபறம 
இநத உறவ பமததமம அததபவ�கம!’’ - அவர கணகள கலஙக� இரநதன. இழதவ�ட அத�கமக ஒர 
தகப�னல பகஞச மடயத. அவள�ன த�ழகபப மழறவதறகளள கவவ தமபலத தடழட மறற�, 
மகரததததகக நளம கற�தத, கலய2மம பசயத ழவதத வ�டடரகள. 

ககக�ரமததககப �ய2ப �டடள. �ஸ ஏற� பவகதரம வ�னரகள. ��றக, மடடவணடய�ல 
பகஞசம தரம வ�னரகள. ��றக, பகடத தடதத�ல நடநதரகள. எலலம ஓடட வ0டகளயம, கழர 
வ0டகளயம இரநதன. நற வ0டம, ஒர மநநற வ�ரம அஙவக இரப�ரகள எனற க2கக 
வ�டடள. இவழள வரவவறக ந�ழறயப ப�ணகள ச�ற�தம ப�ர�தமய ந�னறரகள. �ககதத�ல ந�னற 

இவள பரஷன இரணட ழககழளயம நனறகத தடட, ‘‘யரஙவக... மகர2�கக ஆரதத� எடஙகள!’’ 
எனறன. ப�ணகள ச�ர�தத �ட ஆரதத� எடததரகள. இவளகக சநவதஷம மதனமதலக எடடப 
�ரததத. ‘களக’பகனற ச�ர�தத�ட வலத கழல எடதத வ0டடககள வ�ய, வ�ளகழக ஏறற�னள. 

மதல�ரவ அனற இவளககப �ட�டப�க இரநதத. அவனம �ட�டபவ�ட நகதழதக கடதத�ட 
உடகரநத�ரப�ன எனற ந�ழனததள. ஆனல அவன, தழலய�ல அடழடய�ல பசயத க�ர0டமம 
ழகய�ல ஜ�க�னததள ஒடடப�டட கதத�யம ழவததக பகணட கலகழளப �ரப��, ‘கதத ரஜ’ 
வ�ல கடடல�ல உடகரநத இரநதன. ‘‘வரக மகர2�!’’ எனற கதத�ழயக கடடல�ல ழவததவ�டட 
எழநத ந�னறன. மதல�ல த�ழகப�கவம, ��றக ச�ர�ப�கவம வநதத அவளகக. அவன க�ர0டதத�ல 
இரநத வகழ� இறக இப�டயம அப�டயம ஆடயத. கத�லம ஏவத கணட கணடகக கடட 
ழவதத�ரநதன. அவளககச ச�ர�பப தளமல, ‘‘எனன வவஷம இத?’’ எனற கலஙக�ச ச�ர�ததள. 

இரவரம உடகரநதர கள. �ழம சப��டடரகள, �ல கடததரகள, இன�பப, கரம எனற வ�டமல 

சப��டடன. இத எனன ஓடடல? த�ன�ழதவய இததழன கவனமகச பசயய? ‘‘�ச�கக�றத...’’ 
எனற ஒர ஜ�வல��ழய ஒவர வய�ல வ�டட பமனற�ட பசனனன. களளம�லல தவன. 

‘‘உனகக வள �ய�றச� இரகக�றத?’’ எனற வகடடன. அவளககப பர�யவ�லழல. ‘‘கரஙக வல?’’ 
எனற வகடடள. 

‘‘இலழல... வ�ர வள! வ�லவ�தழத, ஈடட எற�வத... ஏதவத பதர�யம?’’ 



அவள, ‘‘நனறகச சழமபவ�ன. வகலம வ�டவவன’’ எனறள. 

பமதவகச ச�ர�தத�ட, ‘‘சர� சர�, கத�ழர ஏறறம பதர�யம?’’ எனறன. 

‘‘ம, அப� மதகல ச�னன வயச�ல கத�ழர சவர�, யழன சவர�லலம வ�ய�ரகவகன!’’ 

‘‘இலழல, ந�ஜமன கத�ழர! ஆள உயர அரபக கத�ழர! கறற வ�ல வவகமக, வய வவகதத�ல, 
மவனவவகதத�ல கத�ழரவயறறம பரம� அவச�யம நமகக!’’ 

அவள கழப�ததடன, ‘‘எஙக ஊரல பரணவட பரணட கழழதஙகதன இரநதத. கத�ழர க�ழடயத’’ 
எனறள. ‘‘�ரவய�லழல. கததகக�டலம’’ எனற அவன இவழளத பதட, இரவ அவரகழள 
இன�ழமயன வய பகணட வ�ழஙக�யத. 

மறநள கழலய�ல எழநதவள பவடகத வதட அவன கல கழளப �ரததள. இரணட கலகள�லம 
த�டடத த�டடகக கரவழளயஙகள. பண வநத ஆற�யத வ�னற தழமப இரநதத. ‘‘எனன அத?’’ 
எனற வகடடள. ‘‘வ0ரத தழமப!’’ எனற ச�ர�ததன. 

த�னமம வகய�ல, அத இத எனற தன�ழமய�ல சறற�னர கள. அவளகக ம�கவம ��டதத�ரநதத தன 
பரஷழன. நலல க2ம, நனறகப வ�சக�றன. அவள ந�ழனததத வ�ல இரணடவத �டதத 
க�ழஙகக கசச� நட�வனக அவன இலழல. �ககதத ஊர �ளள�ககடததகக வதத�யரகப வ�ய 
வரக�றன. எனபனனனவவ பததகஙகழளப �டதத�ரகக�றன. ரஜ, ர2�, கத�ழர, அமப, கறவள, 
ஈடட எனற எனபனனனவவ வ�சக�றன. �ளள�ய�ல வரலற பசலல�த தரவவன எனனவவ! 
தன க2வன எப�டயம தனழனவ�ட வ�ஷயம பதர�நத பதத�சல� எனற பர�நதபகணடள. 

ஒர நள �ளள�ய�ல இரநத த�ரம��யவன, அவசரமக அவழளத தயரகச பசனனன. ழசகக�ள 
எடததகபகணட அவழள மனபறமக உடகரழவதத வவகமகக க�ளம��னன. க�ரமதத�ல 
இனனமம பதபப�ணழ2 ஒர வவடகழக ப�ரளகச ச�ர�தத�ட �ரகக�றரகள. இநத ஊர�ல, இநத 
க2தத�ல அவள கதநயக�, அவன கதநயகன. ந�ழனககவவ அவளககச சநவதஷமக இரநதத. 
‘நனற� அப�! ஒர உறவ வசரறத மடடம இலல, நலல க2வன க�ழடகக�றதகட வ�ன பஜனமதத 
பண2�யமதமப�!’ 

வ�ழசயக அவன ழசகக�ள ம�த�கக�றன. எததழன மரடனக இரகக�றன! ழககள மறம வ�னற 
எததழன அகலமக, வலவக இரகக�ன றன! எததழன த�ணழமயன மரப அவனகக! எததழன 
உயரம. ந�ம�ரநத நடப�த, ந�ம�ரநத உடகரவத எனற ஒவபவர அழசவ�லம கம�0ரம இரகக�றத. 
அத�கரமக, அழததமகப வ�சவத�ல அவன�ன ஆணழம பதர�க�றத. அவன�ன மரடடக ழககழள 
பமளளத பதட டப �ரததள. ‘கடடன’ எனற மணமணததள. ‘‘எனன பசனன?’’ கன�நத 

அவன வகடடன. ‘‘கடடன... �டடககட டன!’’ அவள �ல கடததச பசனனள. அவன இனனம 
ச�ர�ததன. அவளகக அதவம ��டதத�ரநதத. 

�னஙகடடன ஒறழறத தடம வழ�யகப வ�னரகள. ஏகநத பவள�யக, ப�டடல கடக இரநதத. 
பகஞசம �ய�ர பசயத�ரகக�றரகள. ஒர �டடக கடடல �னஙகடழடவ�டவம வததன வதன�லவ 

��ரவதசம உணட எனன! பவய�ல உடமபகக இதமக இரகக�றத. வனபமஙகம �றழவகள... 
வரபவ�கம பமலல�ய இரடட... ழசகக�ள�ன ஓடம வவகம... உரச�ய�ட அவன... அவளககக 
க�றககமக இரந தத. பத�தன அவளகக ஆண ப�ண சடசமஙகள இனனம மழதய 
��ட�டடரககவ�லழல. 

�ரநத ஒர ��ரவதசதத�ல வணடழய ந�றதத�னன. இறஙகச பசனனன. சறற�லம பவறறப 
��ரவதசமய இரந தத. மடபசடகள ஏகததகக இரநதன. அஙபகனறம இஙபகனறமகப 
�ழனமரஙகள. ஒனற�ரணட வவமப மறறம மமரஙகள பதர�நதன. கறறழழப பதர ந�ழறய இரநதத. 
பசமமண ந�லமகப பழத� �டநத க�டநதத. 

‘‘எனன எடம இத?’’ - வகடடள. 



‘‘இநத மணணககக க0ழ ஒர வகடழட, ஒர அரசவனட அரணமழன இரகக’’ எனறன. 

‘‘வகடழடய?’’ 

‘‘ஆம! 1200 வரசததகக மனனட இரநத அரச வனட வகடழட. ஒர யதததத�ல மழசம அழ�ஞச 
வ�சச. அதவனட ச�த�லமகட இப� க�ழட யத. இஙக ஒர வகடழட இரநதவத பநழறய வ�ரககத 
பதர�யத. ஒர மசம இஙக யததம நடநத இரகக. பநழறய மர2ம. உய�ரச வசதம. ரதத ஆற 
ஓடய�ரகக. இஙக மணண பசவப� இரகக�றதகக கர2வம அதன. ஒர ஆள ஆழததகக 
மணழ2த வதணடன யழனவயடத, கத�ழரவயடத, மனசவனடதன பநழறய எலமப 
க�ழடககம. எததழனயய�ரம வ�ர பசததஙகன யரககத பதர�யம! 

இநதக வகடழடய�ல இரநத ஒர சரஙகப �ழத வ�கத. அத இர�தத அஞச க�வல ம0டடர அநதப 
�ககம இரகக�ற ஒர வகடழடக வகய�லல வ�ய மடயத. உளவள சரஙகம அப�டவயதன இரகக. 
வசல இப� மண மடகக�டகக. ஒர வ�ஷயம பசனன ந0 அத�சயப�டவவ! இஙவக மடடம யரம 
�ய�ர �ண2வவ இலழல, கவன�சச�ய? �ய�ர �ண2லம வளரத. ஏனன, இஙக இனனம யததம 
நடநதக க�டவடதன இரகக. 

மனஷன, யழன, கத�ழர எலலம யதததத�ல மடஞசத உணழமதன. ஆன, அதஙகளகக இனனம 
வ�ர பவற� த0ரவல. எத�ர�ப �ழடகவளட இனனமம அதஙக யததம பசஞசடவடதன இரகக, 
ஒவபவர �வர2ம� அனன�ககம! பசனன யரம நம� மடடஙக. ஆன, மனஷவனட அர�ம, 
உய�வரட இனபனர ர�ம எனனனன யரககம பதர�யத. எண2 அழலகள எனன�ககவம 
அழ�ஞச வ�கத. அநத எண2 அழலகள எதல இரநத எழநதவத அநத ர�தவதட வடவம மற� 
யழனயம கத�ழரயம �ழட வ0ரரகளம ஒவபவர �வர2ம�ககம யததம பசஞசகக�டவட 
இரககஙக!’’ 

அவள நம� மடயமல, ‘‘எனனஙக இத... இநத �னஙகடடல வகடழட இரககலம, சர�! ஆன, 

யததம இனனம நடககதனற0ஙகவள... நம� மடயத?’’ 

இனபனர இடததகக அவழள அழழததப வ�னன. பகஞசம கறறழழப பதரக இரநதத. 
வ�லகக�க பகணட உளவள வ�னன. �மப ஒனற சரகபகனற ஓட மழறநதத. இவள �யநதவ�ய 
‘‘நன வரவல’’ எனறள. ‘‘�யப�டம வ! மனஷ சநதம வகடட அத ஓடடம’’ எனறன. பதர 
நடவவ மண மடய ஒர கலழலத தழடததக கண��ததன. ஏவத கலபவடட. �டததக கண��ததன. 
அவளககப பர�ய வ�லழல. ஏவத �டல வடவ�ல இரநதத. 

‘‘இனன�ககப �வர2ம�. ந0 கவனம வ�ழ�சச�ரநத வகடட இஙக நடகக�ற யதததழத கத பகடததக 
வகடகலம’’ எனறன. அவரகள த�ரமபமவ�த �வர2ம� சநத�ரன மழதக வமவல ஏற�க பகணட 
இரநதத. 

இரவ சப��டட வ�டட அவன தஙகப வ�ன ��றக, நம��கழக இலலமல அதழதய�டம அவள 

வகடடள. ‘‘ஒர வகடழட இரநதத பசலறஙக... உணழம தன. ஆன, ரதத�ர�ய�ல சணழட 
வ�டற மத�ர� ஏதம சததம வரறத�லழல. ஏன, எதவம பசனனன?’’ எனறள அதழத. 

கண வ�ழ�தத கவனமக யதததத�ன சததம வரக�றத எனற வகடடள இவள. பவக வநரம ஒர 
சதததழத யம கவ2ம. �ககதத�ல பரஷன வ�டட கறடழட தன ப�ர�தகக வகடடத. எவவளவ 

வநரம வ�ழ�தத�ரந தள, எபவ�த தஙக�ப வ�னள... பதர�யத! 

மறநள கழலய�ல எழநததம அத�ரநதள. �ககதத�ல அவள பரஷன தழலய�ல அடழட க�ர0டத 
வதடம, அடழடக கதத� வயடம �டததகபகணட கறடழட வ�டடகபகணட இரநதன. அவன 
கலகள�ல பசமமண2க இரநதத. உடம��ன த2� க�ழ�நத�ரநதத. அஙகஙவக மள க�ழ�தததவ�ல 
ரததம வநத�ரநதத. மஙக�ழல வழளதத கய�றற�ல கடடய வ�லலம, ந2ல தடழடய�ல கள�மண 
உரணழட ழவதத, அத�ல மள பசரக�ய அமபம இரநதத. எனன வகலம இத? உடமப மழதம ரததக 
கயஙகள! 



�யநதவ�னவளக அதழதழய எழப� ஓடனள. வ�டநத�ரநதத. கடதத�ல அதழத கததககல�டட 

உடகரநத�ரகக, அவள�டம இனபனர ப�ண வ�ச�கபகணட இரநதள... 

‘‘கலய2ம ஆன சர�யப வ�ய�டமன �தத, வநதத ரதத�ர�யம பவள�வய வ�ய�டடன வ�ல 

இரகவக! ஆன, அபடவய வ�ட... டகடர, மரநத, மயமன அழலயவத. இன� கலல சஙக�ல� அத 
இதன கடடவத. பணண வநத கவல அச�ஙக மய�டசச �ர. பகஞச நளல எலலம சர�யய�டம. 
இப�ததவன கலய2ம ஆய�ரகக!’’ 

அவளககப �க0ர எனறத. ‘கலய2ம ஆன எதட சர�ய வ�ய�டம, �வ�கள? ஏ யப�! 
ஓடயப�! இஙக வநத �ர எனன கதத நடககதன? கலய2ம நடநத மப�த வரஷ பசநதம 

பகழடககமன பசனன�வய, ஆய�ரதத நற வரசதத பசநதம பகழடசச�ரககப�! யப�... உன 
தஙகசச� பளள ரஜ மத�ர� இரப�னன பசனனத தபபப�, ரஜவவதன! அவன நட 
ரதத�ர�ய�ல அடழடக கதத�ய எடததடடப வ�ய�, கததல சணழட வ�டடடட, கல ழக எலலம 
க�ழ�சச�டட வரறமப�! 

ஏ யப�... நனம கசச�ய�ல வ�லல பசஞச, பதடப�ககசச� அமப எடததடட வ�ய�, �னஙகடடல 
நட ரதத�ர�ய�ல யததம பசயயறதகக மனனட வநத எனழனக கப�ததப�!’ எனற 
மனக�ய�டவய தழரய�ல சர�நத உடகரநதள. ஆனல, அவள மயககம வ�டட வ�ழநதவ�டடதக 
ஊர�ல எலவலரம வ�ச�கபகணடரகள.

ஐவயட

பகஞசம நலல க�� கடததல 
வதவழல’ எனற பவள�வய 
க�ளம��வனன. வ0டடல வகடடல, 
மழனவ�வய வ�டடத தரவள. 
ஆனலம கலற நடநத வ�ய, 
நவரஷ க�� ஷப��ல ஒர கப 
கடததலதன அத க��! 

எநத வநரதத�ல வ�யக வகடடலம 
ஒவர தரம, சழவ, ம2தத�ல, இதமன 
சடடல நழர ததம�த தரவரகள. 
வ0டடல என மழனவ� கலககம க�� 

என�த, சழந�ழலககத தகக�ட 
சடகவவ, சட கழற வகவவ, 

சழவயகவவ... இலழல, 
சழவயறவற இரககம! 

‘அற�த வயதககவமல, சமம 
வச�வ�ல உடகரநத உடமழ� வளரககக கடத. த�னம பகஞசம வகக�ங நலலத’ எனற டகடர 
பசலல�ய�ரகக�றர. 

வயதன கலதத�ல டகடரகழள நண�ரகளக ழவததகபகளவத�லம ��சகன வ�ஷயம வவற 
இரககத. கணடகணட வ�யத�கள இரப� தகக கணட��டததச பசலல�ப �யமறததவரகள. 

க�� ஷப��ல, நன வழககமக உடகரம ஸ0டடல உடகரநவதன. ஆனநதமக மழல க�� கடகக, 
நன தன�யகததன வரவத வழககம. தன�ழமய�ல உடகரநத, ஒவபவர ம�டறகச சழவதத, அதன 
உஷ2தழதயம கசபழ�யம அன�வ�கக வவணடம. 



க��ழயக பகணடவநத ழவதத வ�ரர ச�னனதகப பனனழகததவ�டடப வ�னர. ம�கவம 
அழமத�யன க�� ஷப இத. தன�ததன�யகத தளள� வட��ள வ�டடரப�ரகள. ஒவபவரவரம 
இடம வ�டட உடகரலம. 

ச�ல கழடகள�ல உடகரநதல, ஒரவர பதழடய�ல இனபனரவர உடகரநத�ரப�ழதப வ�ல 
பநரககமக இரககம. பகஞசம தழலழயத தளள�க கடததல, அடததவர டமளர�ல இரககம 
க��ழயக கடததவ�டமளவகக பநரககமக, கடடமக இரககம. 

ம�ரதவன ஒர ச�ன�மப �டல, இழரசசல இலலமல வகடடத. ஒர ஆழநத அழமத�ழய எனனல 
அன�வ�கக மடநதத. எத�ர�ல இரநத வட��ள�ல ஒர இழளஞன உடகரநத�ரகக�றன. அவன 
மனனல கடககப�டத ஒர டமளர க�� இரநதத. 

அவன அழத பவகவநரமகக கடககவ�லழல வ�லம. அநத இழளஞன கணகள�ல வழ�நதபகணட 
இரநத கண20ழரயம எனனல கவன�கக மடந தத. என மகன�ன வயததன அவனகக இரககம. 

எனகக ம�கச சஙகடமகப வ�ய�றற. ‘எனன கஷட மக இரககம... எதறகக அழக�றன? க��ழய 
வஙக� கடககமல ழவததவ�டட, ப�த இடத த�ல வநத, கசசப�டமல கண20ர வடப�த எதற 
கக? ஒரவவழள, கச இலலமல இரககவம?’ எனற எககததப�க வயச�தவதன. 

கண2�ல வழ�யம ந0ழர, அவன தழடககககட இலழல. எஙவக பவற�ததப �ரகக�றன. கண 
இழமககவவ இலழல. யர யவர வநத, க��ழயத த0கவகழ� க2ககக வய�றறககள பகத�ககக 
பகத�கக ஊறற�வ�டட �றநதபகணட இரநதரகள. இப�ட ஆற அமர உடகரநத, எதறகக அவன 
கண20ர ச�நதக�றன? 

‘வ�கலம’ எனற எழநவதன. மனச வகடகவ�லழல. தன�ழமய�ல ஒரவன அழதல, அவனககச 
சயநத அழ ஒர வதள, ஆறதல பசலல ஒர ஆள இலழல எனற அரததம. 

கலகலப�ன என ழ�யவன, சமயதத�ல தளமடடமல அழவன. எனன�டம எநதத தககதழதயம 
பசலவத�லழல. அமமவ�டமதன பசலவன. நன வதழவ யறற ஃ��லஃச�� வ�ச�, மனழத 
வநகடப�தகச பசலவன. வயத மத�ரநத ஒர ஆண, �ககதத�ல ஒரவன தககதத�ல இரககமவ�த 
‘எனகபகனன வநதத?’ எனற வ�வத சர�ய�லழல எனற த0ரமன�ததவனக, அநதப ழ�யன இரககம 

வட��ளகக நடநதவ�ய, அவனகக எத�ரக ஒர வசர இழததப வ�டட உடகரநத, ‘‘ஹவல... 
ஐயம பஜகத0ஸ!’’ எனவறன. 

ழ�யன பவக நசககக மகம த�ரப��, கரசச0ப��ல கண20ழரத தழடததக பகணடன. ��ன, 
‘‘ஹவல அஙக�ள!’’ எனறன. நனறகப �டதத ழ�யன, ��றக ஏன இப�ட? 

‘‘நன தன�ய வநத�ரக வகன. தன�ய க�� சப��ட றத எனககப ��டககத. ‘யவரழடயவத 
வசரநத சப��டறத தன நலல �ழககம’ன எனவனட அமம பசலவஙக. உஙகளககத பதநதரவ 
இலவலனன, உஙகவளட வசரநத சப��டலம?’’ 

அவன, ‘‘வ�த ��ளஷர!’’ எனறன. 

வ�ரர�டம இரணட க�� பசனவனன. ‘‘உஙக மகததல ஏவத ஒர வரததம பதர�யவத... ஏதவத 
��ரசழனய? வ�ரப�ம�ரநத பசலலஙகவளன!’’ 

‘‘ஒணணம�லவல அஙக�ள!’’ 

நன வ�டவதக இலழல. இழளஞனக இரகக�றன, தன�ழமய�ல அழக�றன. ந�சசயமக இத கதல 
வதலவ�யகததன இரககம எனற மடவ கடடவனன. வவறவ�தமக இரககச சதத�யவம க�ழடயத. 

‘‘எனககமகட ச�னன வயசல பரணட லவ ஃப�ய� ல�யர. ஒர மழற தறபகழல மயறச�. ஆன, 
கலம அவதட ந�னனடறத�லழல. சர�ய? அதகக வமல யம நகரத. இப� எனகக அழகன ஒர 



ஒயஃப (ஒயஃப எனறத பமய. அழக எனறத ப�ய!). இப�, உஙகளககம அதவன ��ரசழன?’’ 

ழ�யன பகஞசம பவள�ப�ழடயனவன வ�ல இரநதன. ‘‘அத இலவல அஙக�ள. கடக க�றழத 

ந�றதத மடயழல. த�னமம கடசசடட வநத, ஒவர ரகழள... ஊரல எனன யரம மத�ககவவ 
மடவடஙகறஙக. எனககப ப�ணண �ததகக�டட இரககஙக. ஆன, இநதக கட ��ரசழனய�னல, 

எனகக யரம ப�ணண தர மடவடஙக�றஙக...’’ 

நன ‘‘பவர�கட!’’ எனவறன. ‘‘எப� ந0ஙக கடக க�றத தபபன ந�ழனசசடடங கவள, அப�வவ 
��ரசழன த0ரநதவ�சச. பரம� சல�ம கடகக�றழத ந�றதத�டலம. பமடச�ன இரகக, பமடவடஷன 

இரகக. உஙகளககத வதணசச �ரஙக, ‘கடழய ந�றததணம’ன... அதன மகக�யம இப�!’’ 

‘‘ஆம! எனககத வத2�ன, என அப� எப�டக கடகக�றழத ந�றததவர?’’ 

‘‘ஹயவய!’’ எனற தழலய�ல அடததக பகணட, அவன�டம மனன�பப வகடவடன. ‘‘உன அப�தன 

கடப�ர?’’ ‘‘ஆமஙக அஙக�ள! அவரக�டட ஒர இர�த பவழரடடய�ல பசரபப இரகக...’’ 

‘‘அப�டய... கழலயரவம அத�கம வ�ல!’’ 

‘‘அபதலலம இலல அஙக�ள! எலலவம ஒர கல பசரபப... த�னமம பரணட கலலயம பசரபப 
வ�டடகக�டடக கடககப வ�வர. த�ரம� வரமவ�த, ஏதவத ஒர கலலதன பசரபப இரககம!’’ 

‘‘அடட... அப�, பசரபப வ�ட மப வ�ய கடககச பசலலலவம?’’ 

‘‘எனனஙக அஙக�ள! பசரபப மகக�யம, அவர கடககம இரகக�றத மகக�யம? அப�டயம ஒர நள 

பசஞசர! பசரபபப வ�டம வ�னர... ��றக உதட, மககல எலலம ரததம வநதர!’’ 

‘‘பசரபப வ�டமப வ�ன கலல கயம�டம. ஒதடடல எப�டக கயம?’’ 

‘‘பசரபபப வ�டமப வ�னவர, அடததவன பசரபழ� மதத�ப வ�டடகக�டட, வமபகக ந�னன 
எனன ஆகம? அடசச அனப��டடஙக. எனகக எனன பசயறதனவன பதர�யழல. இதனல, என 
கலய2வம ந�னனவ�ய�டம வ�ல�ரகக!’’ 

‘‘தம��, கவழலப�டத0ஙக... உன அப�ழவ எனக�டட அனபபஙக. நன வ�சவறன. கடழய ந�றதத 
ஒர மல�ழக மரநத இரகக. �தத நள சப��டட சர�யய�டம. ஒர ம�ல�டடர� வமன உஙகழளப 
�ககணமன பசன னத அனபபஙக. ம�ல�டடர� சரகக வரமன ஓட வரவர, இவத வட��ளகக!’’ |
அவன�டம வ�ச�டடங கரட பகடதத வ�ழடப�றவறன. 

இரணட நள எனனல வர மடயமல வ�னத. மனறம நள அநதப ழ�யன�ன அப� 
உடகரநத�ரநதர. அவரம க��ழய ஆறப வ�டடரநதர. அவர கணகள�லம கண20ர. 

எனககப �ட�டப�க�ப வ�னத. ம�ல�டடர� சரகக பரணட நள பகழடககழலஙகறதககக அழறன 

மனஷன... பரம�க கடகரன வ�ல! 

‘‘சர... ஐயம பஜகத0ஸ!’’ எனவறன. 

�டகபகனற அநதப ப�ர�யவர (எனன ப�ர�யவர... என வயததன இரககம!) எழநத, ‘‘சர... 
ந0ஙகதன சர அத?’’ எனற என ழகழயப ��டததகபகணடர. ‘‘என ழ�யழன ந0ஙக 

�தத0ஙகளவம... என ழ�யன வநத பசனனன! சர, ந0ஙகதன சர என ழ�யழன எப�டய 

வத கப�ததணம...’’ எனற கண20ர வ�டடர. எனககப �ர�த�மகப வ�னத. 



‘‘ந0ஙக கடகக�றழத இப� ந�றதத�டடங கள சர? பதள�வ இரகக0ஙக!’’ எனற வகடவடன. 

‘‘சர, நன ப�றநததல இரநத கடசசவத இலல சர! என ழ�யனதன சர, த�னததககம 

கடசசடட வரறன. பரணட வரஷம இப�ட...’’ 

‘‘ந0ஙக கடகக�றத அவன பசனனவன!’’ 

‘‘ப�ய சர... பரம� அழக ப�ய வ�சவன! சர, அவன உஙகழளப �ரத தத பசனனன. 
உஙகக�டட எலலப ��ரசழனயம வ�ச�டடதவம பசன னன. ந0ஙகதன சர எப�டயவத ப�ர�ய 
மனச �ண2�, உஙக ப�ணழ2 என ழ�யனககக கடட ழவககணம!’’ 

‘‘நன?’’ 

‘‘மடவடனன பசலல�டத0ஙக... உஙக ப�ணழ2ததன அவன உச�ரகக உச�ர கதல�கக�றனம. 
உஙக ப�ணண ‘மடவடன, படககழல’ன பசலல�டசசம. ந0ஙக ‘வ�ச�ப �ரகக�வறன’ன 

பசனன0ஙகளவம... உஙக ப�ணணக�டட வ�ச�, எப�டயவத...’’ எனற பசனனவர வய�ல 
ழகழய ழவதத ந�றதத�, ‘‘எனககப ப�ணவ2 க�ழடயத. நனபசனஸ!’’ எனவறன. 

அவர, நன பகடதத வ�ச�டடங கரழடக கண��ததர. ‘‘எனககப ப�ண இலழல. இரணட 
ழ�யனகளதன!’’ எனற பசனவனன. ��றக இரவரவம த�ழகதவதம. ‘ஏவத கழப�மக இரகக�றத’ 
எனற பர�நதபகணட, ‘‘ஸர�!’’ எனற பசலல�ப ��ர�நவதம. 

அநதப ழ�யழன வவபறர இடத த�ல வசமகப ��டததகபகணவடன. 

‘‘பகஞசமகட பவடகவம இலலம ப�ய வ�சற... அச�ஙகம இலல? ந0தன பரம�க கடப��யவம! 
இத வ�ததன, உனகக உதவ� பசயய வநத என ப�ணழ2வய வகடட, உன அப�க�டட 

வ�ச�டடங கரழட வவற கடதத அனபபவற... உனகபகலலம இனனம �தத ��றவ�ககக கலய2ம 
ஆகத. ஸடப��ட!’’ எனவறன. 

‘‘அஙக�ள, ந�ஜமவவ நன கடகக மடவடன. என அப� கடப�ர. என தழலவமல சதத�யம 
அஙக�ள!’’ எனறன. எனகக உசசநதழலய�ல ஸகர ழவதத ஏறற�னறவ�ல க�றக�றததத. 

‘‘சமம கழத வ�டவத... உன அப�ழவப �ரதவதன!’’ 

‘‘நம� மடடஙக இலல... எனவனட வஙக அஙக�ள, கடடவறன...’’ 

எனழன ஒர ஒய�னஷபபகக அழழத தபவ�ய, �ர�ல எடடப �ரததவ�டட, ‘‘�ரஙக... அநத 
மழலய�ல ஒர ழ�ய வனட உடகரநத கடசசடட இரககவர, அவரதன என அப�!’’ எனறன. 

நன �ரதவதன. அஙவக உடகரநத�ரந தத, அனன�கக எனழன க�� ஷப��ல �ரதத ஆள 

க�ழடயத! ‘‘அதவ உன அப�! ஆன, வவற யவர வநதஙகவள... உன அப�ன 
பசலல�கக�டட!’’ 

‘‘அநதப ழ�யவனட அப�வ இரககம!’’ 

‘‘ப�ணண, அத இதன வ�ச�னவர?’’ 

‘‘அநதப ழ�யன, எனவனட தஙகசச�ழயததன லவ �ணறன. உஙக வ�ச�டடங கரழட நன 
எஙகப�க�டட தநவதன. அழத அவர, தனவனட வ�ச�டடங கரடன பநழனசச, தவற தல அநதப 



ழ�யனக�டட தநத�ரககர. அவவனட அப�, எனவனட அப�ன பநழனசச உஙகக�டட 
வ�ச�ய�ரககர!’’ 

ர�டடயர ஆன சமம வ0டடல இலலம, அடததவன அழறனன உதவ� பசயயபவ�ன எனகக 
இதவம வவணம, இனனமம வவணம. எதன தழல, கல பர�யத இஙக? 

‘‘எனன மத�ர� அப� இவர... ஒர கடகரனககப ப�ணழ2த தர வர?’’ |யதரததமகக 
வகடவடன. ‘‘எஙக அப�வம அவவரட மமனரம இப�டததன கடசச ஃபபரணடஙக ஆய�, என 

அமமழவக கடவ�ழதய�ல வ�ச� மடசச, கலய2ம கடடகக�டடத பசன னஙக...’’ 

எனககக பகஞசமக பநஞச வல�ப�த வ�ல�ரநதத. ‘‘தம��,உஙக கடம�ம நலல கடம�ம தம��! உஙக 
அமம எப�ட ஒபபக க�டடஙக?’’ 

‘‘எஙக அமமவகக ஒய�னதன பரம�ப ��டககம. அப�ழவ எப�டப ��டசசதன இதவழரககம 
பதர�யழல!’’ 

‘ஐவயட...’ எனற தழலய�ல அடததகபகணட வ0டடகக ஓட, �தரம�ல எலலத த2�கழளயம 
கழறற�வ�டட, வள� வள�யகத தண20ழர ஊறற�கபகணட தழலசசறறல ந�றகமல வ�ய, ஈரத 
த2�வயட வநரக மழனவ�ய�டம வநத எக�ற�வனன. 

‘‘ந0 மடடம நலல க��ய வ�டடக கடதத�ரநத, எனகக இப�ட ஏறகக மற ��ரசழன வரம? 
எலலம உனனலதன!’’ த�ரம�வம �தரம வ�ய, வள� வள�யகத தண20ர வ�டடக 
பகணவடன. 

‘‘அப�வகக ர�டடயர ஆனதல இரநத எனனவவ டர��ள... எனன பசயயறர, ஏன பசயயறரவன 
பர�ய மடவடஙகதட!’’ எனற என மழனவ�, என மகன�டம பலமபவத வகடடத. 

‘கடப�த உடல, மனச, கடம�ம எனற எலலவறறககவம வகட’ எனற த0ரமன�தத, நன க�� 
கடப�ழதக கட ந�றதத�வ�டவடன! 

ஆனலம, இனபனர பத ஆள, என வ�ச�டடங கரவடட வநத, என வ0டடக கதழவத தடடனன!

ப�னன�ம வனம

‘‘க�ழவ� இநத ஊரகக வநத ஒர பதணணற வரஷம இரககம. இலல, நற வரஷம... சர�யத 
பதர�யழல! ஊரகக வககப�டட வநதவதன அவ. க�ழககல ஒர எம�த ழமலகக அநதப �ககம 
இரகக�ற ஒர ஊரல இரநத வநதத பசலவஙக. ஆன, எநத ஊரனன யரககம பதர�யத!’’ |என 

நண�ன இப�டக கழத பசலல ஆரம��தததம, ‘வ�தம... ந�றததட!’ எனவறன. 



சமம பரணட நள 
தஙக�டடப வ�கலம என 
இநத ஊரகக 
வநத�ரகக�வறன. 
‘�ழஙகலததக வகய�ல 
ஒணண இரகக!’ என 
நண�ன பசனனன. 
வகய�ல பரம�ச ச�னனத. 
�ககதத�வலவய ஒர சமத� 
இரநதத. 

‘பகஞசம வ�தத�யசம 
இரகவக! இத யவரட 
சமத�?’ எனற வகடவடன. 
இதன சககன, அவன 
நற வரஷததகக மநத�ன 
கழதழயச பசனன, நமம 
ஒடமப தஙகம? 

அவன கழதழய ந�றததமல 

பசனனன... ‘‘பகழவ�வயட வ�ர ச�னனககணண. நஙக கணணப �டடனன கப��டவவம. ஒர 
�த�னஞச வரஷததகக மனனட அத பசததபவ�சச. உச�வரட இரககமவ�தம இப�வம அநதப 
�டடதன இநதக வகய�லககக கவல!’’ எனறன. 

‘‘�ழழய, ச�த�லமன வகய�லககக கவல எதககட?’’ 

‘‘இநதக வகய�லககளள ஒர அட உயரததல ப�னன�யமம ச�ழல இரகக. அத �ல லடச ர�ய 
வ�ழல வ�கமன பசலறஙக!’’ 

‘‘அதகக ஒர வடசவமன வ�டட வ�தவமட. க�ழவ�ழய எதககச பசதத ��னனடயம 
சவடகக�ற0ஙக? ட.வ�|ய�ல, ச�ன�மவல ந0 பசலற மத�ர� கழத பநழறய வரத. �ழழடஞச வகய�லல 

நவ�ஷ2ச ச�ழல! அழத ஒர ��ரமம ரடசசன கவல ககக�றன... அப�டன! ந0யம ச0ர�யஸ 

அப�ட ஒர ��ததலடடக கழத பசலற�வய... வகககவவ கஷடம இரககட...’’ 

‘‘நம� மடவட இலல... அநதக க�ழவ�வயட கழதழய, ந0லகணடன தததக�டட வகடட பசலவர!’’ 
எனறன. எனகக ஆவ�கள�ன கழத, எநத ஆதரதத�ன அடப�ழடய�ல க�ளமபக�றத எனற 
அற�நதபகளள ஆரவம�ரநததல, ந0லகணடன தததழவப வ�யப �ரதவதன. 

எழ�த வயத�ல, கதம கணணம பகஞசம மநதமக இரநதர. ஆனலம, எனன வகடக�வறம 
என�ழதப பர�நதபகணடர. பகஞசம க0சசக கரல�ல அவர, அநதக வகய�ல�ன கவல க�ழவ� 
கழதழயச பசலல ஆரம��ததர. 

‘‘அவளகக எடடப பளழளக ப�றநதசச தம��. ஆன, எடடம பசததபவ�சச. அவளககக 
கலய2மவமவ�த, நன ப�றககவவய�லல. நன ப�றகக�றதகக மனனடவய, அவளகக ஆற 
பளழளக ப�றநத பசததபவ�சசம. 

ஒர ப�ணண �தத வயச வழரய�லம, இனபனர ப�ணண சழமஞச ஒர வரஷம வழரககம 
இரநததஙக. கழடச�ய பசதத ப�ணண எததழன அழக, பநகபநகன இரப� பதர�யம! வல��ப 
�சஙக எலலம அவளகவகசரவம, அவ வ0டடணட சதத�கக�டட இரபவ�ம. 

�ககறதககச பசககசபசவவரன, நலல பநகபநகன அழக இரப�. அவ ச�ர�பபகககவவ வ0டட 



சதத�சசதத� வரவவம...’’ |? ப�ர�யவர, க�ழவ� கழத ழயச பசலலவ�லழல... கமர� கழதழயச 
பசலக�றர என�த சறறப ப�றததத தன எஙகளககப பர�நதத. 

‘‘ததத, அநதப �டட கழத மடடம வ�தம...’’ எனவறன நன. 

‘‘அநதப ப�ணணம பசததப வ�சச!’’ (அடப�வ�... ‘கமர� கழத வவ2ம’ன பசனனதவம 
சவடசச�டறத?) 

‘‘அதககப ��னனட நஙக யரம அநத வ0டடப �ககம வ�றத�லழல. அம�த வயசலவய பரம�த 
தளளழம வநதரசச அவளகக. தழலபயலலம நழரசசபவ�ய�, வதபலலலம சரஙக�, மதக கன 

வ�ழநத, வய�ல இரகக�ற �லல �லத க2மப வ�ய�... �டக�ழவ� ஆய�டட! 

எலலப பளழளயம பசததபவ�சச. பரஷனம யவரடவய ஓடபவ�ய�டடன. பசநத �நதமம 

யரம�லல. இத வ�தத மககளகக... ‘அவ ஒர �0ழட, மவதவ�, தர�தத�ரம படசசவ’ன த�டட 
ஆரம��சசடடஙக. ‘அவ பமகததல மழ�சச, எநத நலல கர�யமம பவளஙகத’னன வ�ச�னஙக. 
அவ ஊரககளவள வரறழதவய ந�றதத�கக�டட. 

ச�னன வயசல இரககமவ�த வயலவவழலககப வ�வ. க0ழர, அத இதன படஙக�டட வநத, கல�ய 
வநத தன�யதழத பவசச சப��டடகக�டட இரநத. அபபறம வயலவவழலககம வ�றத�லழல. 
‘சப�டடகக எனனதன பசயற?’னன ஊரககளள வ�ச�கக�டடஙக. ‘அவ மணழ2த த�ஙக�ற’ன 
ஒரதத� பசனன. மணண மடடவம த�னன உய�ர வழ மடயம? அவ மநதழனய�ல மண 
இரகக�றழத நனம �ரதத�ரகவகன. 

அவ எப�வம அநதக வகய�ல �ககவம சதத�கக�டட இரநத. அநதக வகய�ல, அவவளட �டடன 
மப�டடனஙக கடடனதம. அவஙக பரவ�கம இததனம. இநத ஊரககரஙக பதத�ழய எனனனன 

வகள... அவ �0ழட படசசவ, தர�தத�ரம படசசவன த�டடவளஙக... ஆன, பளழளகளககக கயசச 
கனன� வநத, அவக�டட வ�ய� மநத�ரம வ�டடககவஙக. மநத�ரம வ�டட, ஒடமப சர�யய�டம. 

யரககவத ��ரசவம �ககணமன, அவழளத தன கப��டவஙக. எடடப பளழளழயப �ற�பகடதத 

வவளட �0ழட, அநதப பளழளகக ஒடடககவத, எனனவம! �மப, வதள கடசச... வநர 
அவக�டடதன வ�வஙக. அவதன மநத�ரம வ�டட, �சச�ழல தடவ� வ�டவ. அப� மடடம பரம�க 
கர�சனம ‘சப��ட’ன பசலலவஙக. அவ �சசததண2�கட கடகக மடட! 

ரதத�ர� ஏழ ம2�யன ஊவர அடஙக�ரம. ஒர �ய பவள�ய வர மடடன. ஆன, இநதக 
கணணகக�ழவ� நடஜமததகக எநத�ர�சச வகய�லணட வ�றழத ஒணண பரணட வ�ர 
�தத�ரககஙக. எதகக நடரதத�ர�ய�ல வகய�லககப வ�ற? 

அநதக வகய�லல லசச ரவ (அநதக கலதத லடச ர�!) ச�ழல ஒணண இரநதசச. அழதத த�ரடத 
தன வதத �ககறவளன சநவதகம. வகய�ல வவற அனமதத இரகக. அவழளக கப��டடக 
வகடடஙக. 

‘நன ரவல எஙக�யம வ�கவல’ன பசலல�டட. வகவததல ஒரததன அடசசபபடடன. அடசசவன, 
ஒவர வரததல பரணட ழகயம பவளஙகமப �டததடடன. மககளகக பவடபவடன ஆக�பவ�சச. 
‘அவ பகஞசஙபகஞசம சன�யககர�ய மற�டவட வரற’னன வ�ச�கக�டடஙக. 

‘ஜமததல சடகடட ழம எடககததன வ�ற’ன ரகச�யம வ�ச�கக�டடஙக. எததழன நழளகக 
அப�டப �யநத சகறத? ‘அவ எஙகதன வ�றன �ப�வம’ன ஊரககரஙக ஒர மடவ எடததஙக. 

‘‘வகய�ல �ழதய�ல ந�னன, நல வ�ர கவல இரநதஙக. ஜமததல க�ழவ� பகளம�� வநத�ரகக. 
ழகய�ல ஒர ப�ர�ய மஙக�ல தட பவசசகக�டட, கலல சலஙழக கடடகக�டட, தளளடத தளளட 
பமதவ நடநத வநத�ரகக. 



அவழளப வ�க வ�டட, ��னனடவய வ�ய�ரககஙக நல வ�ரம. பகஞச தரம வ�னதம, அவ 
ழகய�ல பவசச�ரநத மஙக�ல தட ‘�க’கன தவன த0ப�நதமடடம �தத�கக�சசம! 

தழலய�ல அவளககக கடழட கடழடயததன மட இரககம. இப�ப �ரதத, பவளழள மட தழர 
வழரககம ப�ரணடகக�டட இரககம. கனல வ�டட நடநதகக�டட இரநதவ, எடடடகக ந�ம�நத 
ந�னனளம! 

வகய�ல �ககம வ�னதம �நததழதத தகக�ப ��டசசகக�டட, வனதழதப �தத ‘யயய0ய0... ஹ0... 
ஹ0!’னன ஆகவரஷம ச�ர�சசகக�டட, சலஙழகக கலல ‘பத�0ர பத�0ர!’ன பம� அத�ரற மத�ர� 
ஒதசசளம. 

வவவ �ககப வ�னவஙக பசதவதம, ��ழழசவசமன ஓட வநத வ0டடல �டததடடஙக. ஒர மசம 
கயசச, வநத�, வ�த�ன �டததப ப�றவதன பசகமனஙக. 

அதககப ��னனட எககளம அத�கமய�ரசச. ரதத�ர�யன வகய�ல �ககம சலஙழகச சததம வகககம. 
இடஇடனன ச�ர�ப�. எஙகளகக ஈரகபகலபயலலம நடககபமடககம. �யநத சரணட �டததபவ�ம. 

மயனதன தக�ர�யம வ�ச�னன... ‘பகழவ�கக ஊவர �யப�டறதவத. நன வ�ய� எனனனன 
�ததடட, அவழள ஒழதசச இழததடட வரவறன’ன ஒர ந ரதத�ர� வ�னன. 

நஙக �யநத நடஙக�டட ஊரககளள இரகவகம. பகழவ�வயட சததம ப�னன�ம வனததல 
வகககத. தடர, தடரன சலஙழகக கலல பம�ழய ஒழதகக�ற சததம. மயன ஒதழத ஆள வ�றன. 

பகஞச வநரததலவய ஒடமப�லலம ரததக கயதவதட வநத, ஊர எலழலய�ல வ�ழநதன. எலலரம 
பசதற� ஓடடவடம. ‘அநதக பகழவ� சலததல எனழனக கததற!’னன மயன கதத�னன. பகஞசம 
வ�ர த�ரம�� வநத, அவழனத தஙக�ப ��டசச, எனன ஆசசன வகடடஙக. 

‘ழகய�ல சலம பவசச�ரகக. நல வ�ர வ�ன, அவளப படசசடலம’ன பசனனன. ஆன, அநதக 
பகழவ� இரடடல லநதர படசசகக�டட, வ0டடக கதழவத த�றநதகக�டட பவள�ய வரற. 

எலலரம பகழவ� மகதழதவய �ககறஙக. அவ தஙக� எநத�ர�சச வநதத நலலத பதர�யத. ��னன 
யர ச�ர�சசத? சலஙழக கடட ஆடறத? மயழன அடசசத யர? 

அபபறமதன கழத வவறமத�ர� ஆய�டசச. பநசததல பவள�வய வ�னத பகழவ� க�ழடயத. பகழவ� 
ர�ததல, அநதப ப�னன�யமம சம�தன வவடழடககப வ�ய�ரகக. எலவலரம கனனததல 
வ�டடகக�டடஙக. 

பகஞசம வ�ர ‘ப�னன�யதத, மனன�சசர தவய... எதன தபப பசஞச�ரநத, மனன�சசர 
தவய’னன பகஞச, பசயயத தபபகபகலலம மனன�பப வகடடஙக. ப�ஙக பவசசஙக. பழஜ 
வ�டடஙக. 

அதககப ��னனட, யரம ரதத�ர�ய�ல ப�னன�ம வனததககப வ�றவத இலல. பகழவ� ர�ததல 
ப�னன�யமம வவடழடககப வ�றப�, எத�ரப�டறவஙகழள அத அடசசப ப�ரடட எடததடம. 

பநழறய வ�ர வய�ல, மககல ரதததவதட வநத�ரககஙக. எலலம பவள�யரககரஙக. ஆன, 
யழரயம அநதப ப�னன�யமம சம� பகனனவத இலழல! 

மயன அட�டட ��னனட, பரணட நளகட பகழவ� உய�வரட இலல. பசததபவ�ய�டட! 
கலஙகததல இநதச வசத� வகடட ஊரககரஙக �தற�யடசசடட, பகழவ� வ0டடகக வநதடடஙக. 

அநத பரணட நளம பகழவ�ய சம�யவவதன ஊரககரனஙக �ததனஙக.???பகழவ� 
பசததடடனனதம எலலரககவம ஒடமபல த�க�ல வநதரசச. ஊரகக ஏவத பகடடத 



நடககபவ�வதன வ�ச�கக�டடஙக. 

பரணட கழலயம வ�ர�சசப வ�டடகக�டட, மலலநத ந0ணட �டதத�ரகக க�ழவ�. கணண பரணடம 
பதறநவத பகடகக. ஏவத சணழடககப வ�றவ மத�ர�, ஆகவரஷம அவ பமகததல பதர�யத. 
எனககப �ககவவ �யம இரநதசச! 

பகளள� பவகக பளழளயம இலல, பசலல� அனப� பசநதமம இலலனன நஙகவள எடதத 
அடககம �ண2 ஏற�ட பசஞவசம. அவள ப�ரடடப வ�டடப�ததன �ததஙக, அவ 
�டகழகய�ல பரணட சலஙழக இரகக. பசவதழத ஒடட ஒர மஙக�ல தட இரகக. அதல த0ப�நதம 
சதத�ய�ரகக. 

ரதத�ர� பர இநதக பகழவ�வயதன இப�டக வகய�ழலச சதத� வநத�ரககன பதர�ஞசதம, பசததப 
வ�ன பகழவ� வமல எலலரககம வகவம வநதடசச. ‘ஊழரவய ஏமதத�டட’ன கறவ�கக�டவட, 
அவழள அடககம பசயற வவழலழயப �ததஙக. 

அவ ழகய�ல ஏவத சரடட பவசச�ரகக�றழதப �ததஙக. ஒர கய�தததல ‘ப�னன�ம சம� 
பசததப வ�ய�டட’ன எழத� வசச� ரகக. அவ �டசசவஙகற வ�ஷயவம எங களகக அப�த தன 
பதர�யம. 

ஊரககரஙக ச�ர�சசஙக. ‘இவ பசததடட, ப�னன�ம சம�வய பசததப வ�ய�டம?’ ��றகதன 
பதர�ஞசத, ப�னன�ம வகய�ல படழட ஒழடசச, யவர அநதச ச�ழலழயத தகக�டடப 
வ�ய�டடஙகன! 

இழதததன அநதக பகழவ� ‘ப�னன�மசம� பசததப வ�ய�டட’ன எழத�ய�ரகக. த�ரம�வம அநதச 
ச0டழடப �டசசஙக. ச0டட ��னனட, ‘மயவனட ஆறவத வ�ரல கதத� ப�னன�மசம� பசததப 
வ�ய�டட’ன எழத�ய�ரகக. 

வ�வரம பதர�ஞசதம மயழனப படசச, அடசச, ஒழதசசக வகட டஙக. அவன உணழமழய 
ஒபபகக�டடன. ஒர நலஞச வரஷமவவ அநதக வகய�ல ச�ழல வமல அவ னககக கண2ம. 

ரதத�ர�ய�ல சலஙழக கடடகக�டட வநத, சம� �யமறத தறத பநழனசசததன இததழன நள 
பவள�யரல இரந தனம. அத பகழவ� வயட வவழலன பதர�ஞசதம, ஆள பவசச அவழள நலல 
அடசசடட பசழலழய எடததடடப வ�ய�ரககன. 

இப�டச பசழலககக ரதத�ர�யம �கலம அநதக பகழவ� கவல இரநததல, அவழள அநதக வகய�ல 
�ககதத�வலவய ப�ழதசசட டஙக. ப�ர�ய மனஷஙக, அநதச ச�ழலழய எனன பசஞசஙகனன 

பதர�யழல... பகழவ�வயடவவ ப�ழதசசத பசலறஙக. இலல, அநதக வகய�ல கரப�கக�ரகதத 

அடய�ல ப�ழதசச�ரக க�றத பசலறஙக...’’ 

ப�ர�யவர ‘அவவளவதன’ என�த வ�லத தழலயடடக கழதழய மடததர. 

‘‘ஆக பமததம, இநதக வகய�ல ச�ழல த�ரட வ�கக கடதனனடட ஒர பகழவ� சலஙழக கடடக 

கவல இரநத�ரகக... அவவளவதவன ப�ர�யவவர?’’ 

‘‘ஆமம!’’ எனற ப�ர�யவர பசனனர. நன என நண�ன�டம பசனவனன. 

‘‘�தத�ய... அநதக கலததப ப�ரவச இழத ஒபபககத. ந0 இனனம சம� ச�ர�ககத, சலஙழக கடட 
ஆடதன வ�ச�கக�டட இரகவக!’’ 

என நண�ன ‘‘நம�டட வ�!’’ எனற ச�ற��ளழளயகக வக��ததக பகணடன. 

‘பரணட நள தஙகவறனன வநதவன, ஒவர ஓடடம இப��ட கழலய�லவய ஏனட �றகக�வற?’ 



எனற என நண�ன வகடடன. கத�கலஙகடககம ச�ர�பபம சலஙழக ஒல�யம தரதத�ல இரககம 
ப�னன�ம வனதத�ல வகடகபமனறதன அவன பசனனன. அத�ல �யம�லழல. 

ஆனல, நன தஙகமவ�த என �ககதத�ல ந�னற சலஙழக கடடய கல�ல ‘தடர, தடர’ எனற ந�லம 

அத�ர உழததத, ‘ய... யய0... ஹ0... ஹ0...’ எனற ஆகவரஷமக வ�டயமவழர ச�ர�தத�ட இரநதல, 
எனகக எப�ட இரககம? 

அத க�ழவ�ய, சம�ய... இலழல, என நண�ன! யரககத பதர�யம? வ�ரழவ த�றநத 
�ரதத�ரநதல தவன பதர�நத�ரககம? அநத ஆரயசச� எனககத வதழவவய இலழல. என வ0டடகக 
நன ஒவர ஆண ��ளழள!

தஙழகக கத�ழரகள

கழடவ0த�ய�ன ச�பமனட 
தளதத�ல வநத ந�னற 
அழகன �ததழதயம, அதன 
வச0கரதழதயம கணட 
ஆசசரயமக ந�ம�ரநதன 
வகவ�நதன. �ததத�ன ந0டச� 
ஓர உயரநத, ஒலல�யன 
ச�வபபப ப�ண2க 
இரநதத. 

ம�னகபகன ஒர கஙக 
பநரபப அவனககள பழகநத 
அடஙக�யத. ‘இநத உலகதத�ல 
இனனமமகட அழகன 
ப�ணகள இரகக�றரகள?’ 
எனற வகவ�நதன 

அத�சயப�டடன. அவழளவய வ�ழ� எடககமல ஆரவமக வ�ழஙக�கபகணட இரநதன. 

ச�னன வயத�ல ச�றம�களடன மரதழதச சறற� வ�ழளயடய �ரவம ந�ழனவகக வநதத. ‘வகவ�நத, 
அநதப �டழடப �ட!’ 

‘ஒரப �டடம... த�ரப�டடம... ஓர�... மஙகளம... கப�ம... சவகக... உஙகப�ன வ�ர எனன?’ 
வரதழதகள மறநத வ�ய�ரகக�னறன. 

அப�ம,கப�ம?ஓர�ய,மர�ய?பதர�யவ�லழல. ஆனல, ரகம இழதத�ட, அனற �டய �டட இனறம 
ர0ஙகரம�டக�றத வகவ�நதனக கள. அனற வ�ழளயடய அநதச ச�றம�கள எலலம, இனற எஙவக 
வ�னரகள? எலவலரம கணக2த தரதத�ல, எஙவகவய இரப�ரகள. 

தககமம சநவதஷமம கட, கழறநத, எப�ட இரகக�றரகவள? அவனகக ஒனற�ரணட மகமதன 
ந�ழனவகக வநதத. எததழன ச�றம�கள! எததழன கதகலம! எததழன சநவதஷம! வகவ�நத, 
ஞ�கம�ரகக? சப�தத�க களள�ப �ழதழத மள ந0கக�ச ச�வககத தநத ச�றம�கக, ந0 எனன த�ரப��த 
தநதய எனற? 

இபவ�த இவழளப �ரதததம, அநதப �ழழய ந�ழனவகள க�ளறப�ட வதன சடசமம எனன எனற 
வகவ�நத னககப பர�யவ�லழல. ஒரவவழள, ச�ற வயத�ல இவனடன மரதழதச சறற� வ�ழளயடய 
ச�றம�கள�ல ஒரதத�ய? 

கழல பவய�லகக, அவள கறபபக கண2ட வ�டடரநதள. அத, அவள மகப ��ரகசதழத வமலம 
அத�க மகக� இரநதத. மடழய வலசர கட பசயத, கறற�ல �றககவ�டடரநதள. 



உயர ம�த�யட அ2��வரகழளப வ�லவவ, இவளம ��னபனடப�ய இரநதள. ச�ற வயத�ல 
�ரதததக ந�ழனவ�லழலவய! ஆனல, அவனகக இநத வயத�ல �ரவம க�ளரநத, உளவள ம�ரகம 
பகககர�ததத. ‘உரவம மழறநத வ�னல, நனமகட ச�கபகனற ச�னனவனதன!’ | வகவ�நதன 
ந�ழனத தகபகணடன. இததழன நள ப�ண ந�ழனப�றற எனன பசயதபகணட இரநதய 
வகவ�நத? ப�ண மடடம மறநதவ�னத வகவ�நதனகக? 

எலலமதன மறநத வ�ய�றற. கலம ஓடம ஓடடதத�ல த�ரம��ப �ரக கககட வநரம�ரகக�றத 
மன�தனகக? பசநத ஊர, பசநத வ0ட, பசநத மழனவ� | வகவ�நதனகக இனனம கலய2வம 
ஆகவ�லழலவய! 

நற ஏககரககம கழறசசலறற பசததககளம, வதபபததரவகளம பகணட ஒர கடம�தத�ல, 
வகவ�நதன ஒவர ழ�யனகப ��றநதன. அதனல அப� பசலலம. அமம பசலலம. ஆடப �ட, 
வ�ழளயட வளரநதன. 

தழல வமல ழக வழளதத, வலக ழகயல இடக கழத எடடம ஐநதம வயத�ல பத உழட உடதத�, 
எடடக பகடட, �த�னல தமகக அடதத, கத�ழர வணடய�ல ஏற�, �தத ழமலகக அப�ல உளள 
டவன �ளள�ய�ல �டககப வ�னன வகவ�நதன. 

‘‘வகவ�நதன எனனட �டகக�றன �டபப? எங கத�ழர அவழனவ�ட நலலப �டககதட, 
�பர�னவனன! கழச எடததடட கழழத ஸவகலககப வ�லணட! ஆன, �டபப வரம?’’ எனற 
கத�ழரககரனகள கடதத வ�டட, �ழன மரததடய�ல வ�ச�யழதப ‘ப�ர�ய �0ட’ கப�ல வநத 
பசனனதம, வகவ�நதனககக வக�ம வநதத. 

கள கடதத கத�ழரககரழன வகவ�நதன அப� எக�ற� எக�ற� உழதகக... ‘‘நன �டசசப ப�ர�ய ஆள 
ஆய�க கம�கக�வறணட, கத�ழர வமயக க�ற வசமவ�ற�!’’ எனற ஒர பரடடச� மசம ச�தம 
வ�டடன வகவ�நதன. �2ககரன�ன ��ளழளஙக �டகக மடடஙகன யர பசனனத? 
வகவ�நதன�டம வ�ச�ப �ரஙகள. இஙக�ல0ஷ�ல ��யதத உதறவன. 

�டதத மடதத, ‘வவழலககப வ�க�வறன’ எனற அப�வ�டம பசனனதம, ‘‘வட நடடகக ஒததப 
��ளழளழய அனப��டட, நஙக இஙவக எனன பசயய? ஏழ தழலமழற உடகரநத சப��ட பசதத 
இரகக, வ�கவத!’’ எனற தடததர. 

அப�வவட வசரநத வ�வசய வமற�ரழவ �ரததன. டரகடர�ல வ�ய, வயலககத வதழவயன 
உரம, பசச�கபகலல� வஙக� வநதன. ப�ழத வ�க வ�லழல எனறல, இளமப�ணகள வயல�ல 

ந�றக... பதனழன மரதத�ல ஏற�, இளந0ர தளள�க கடததன. டரகட ர�ல ஏர உழதன. நறறப 
ப�ணகழள டரகடர ��னனல ஏறற�கபகணட, ச�ர�ககச ச�ர�கக வழநதன. 

அவனககக கலய2மகம வயத வநத�ரநதத. ப�ண �ரககப வ�னன வகவ�நதன. ப�யர கவவர�. 
கறபப ம0ன கரவட வ�ல மகதழத ழவததக பகணட, �சழசப �ள0ர உழடய�ல, எணப2ய 

ஒழகம ஜழடமடவயட (பரடழடப ��னனல... அத�ல வரஸ ர�ப�ன) வநத, கலர வசட 
பகடததள கவவர�. 

�ககதத�ல இரநத வகவ�நதன�ன அமம, ‘‘கணண... மகலடசம�ழயப �ரட!’’ எனக�றள. 
வகவ�நதன�ன கண2�ல இரநத பவளழள வ�ழ�யம கரவ�ழ�யகப வ�யவ�டடவத எனம�ட கறபப 

அவள... மகலடசம�யம! 

வகவ�நதன�ன அப�, ‘‘ம... எனன! தடட மதத�ககலம?’’ எனற வகடக, வகவ�நதன தடழட எடதத 
வ0ச�வ�டட, யரககம பதர�யத வகய�ல மணட �தத�ல, எடட நள மழறநத வழநதன. கரவடட 
கவவர�, நற ஏககர பவசச�ரக க�ற ஒவர ப�ணணனனலம, வகவ�நதன கஙகமச ச�வப�சவச! 

வகவ�நதன ச�வபபதன. ஆனல, பசமமற�யடடச ச�வபப. ப�ர�ய மணழட. அத�ல பகமப மடடம 
இரந தல, ஆடழடப வ�லவவ இரப�ன (இழத பவள�ப�ழடயக, டவன �ளள�ய�ன ப�ல 



அடககம வதத�யர ப�ண வசக� பசலல� இரகக�றள!). ஆக, சமர அழக வகவ�நதனகக எநத 
வலகதத ரமழ� வவண மம? ஊவர ச�ர�ததத! 

டவன�ல ப�ர�ய �டபப �டககமவ�த, ஒனற�ரணட ப�ணகள�டம மனழதப �ற�பகடகக வ�ரப�ம 

பகண டன. பகடழமழயப �ரஙகள... இவன மனழதக களவடம வ�ரப�தத�ல யரவம இலழல. 
ஒவர ஒர ப�ண மடடம ‘வ�னல வ�க�றத’ எனற இரணட நள அநதக கல மழறப�ட ‘ழசட 
லக’ வ�டட, ��றக அழதயம ந�றதத�கபகணடத. அழதவய ப�ர�ய கதல வதலவ�யக ந�ழனதத 
வகவ�நதன, ப�ர�ய அளவக கத தட வளரததன. அமம பகஞசமகட மன�த��மனவம இலலமல, 
‘‘அசபபல �ரதத ��சழசககரனட டவம இரகவகட!’’ எனற பசனனதம, அவசரமகச சவரம 

பசயதவன, த0ரமன மகச பசலல�வ�டடன... ‘‘நன வககக�ற வழரய�ல ந0ஙக கலய2ப வ�சச 
எடக கக கடத. எடதத, த�ரவண2மழலகக இடபபல தணவடட வ�ய ந�னனடவவன!’’ 

அமம அழதள. பசமபதம வ�ல இரக கம ஒறழறப ��ளழள இடபபத தணவடட ந�னறல, மறற 
அமமவகவக �யமக இரககம. ப�றற அமமவகக இரககத? 

��ன, மனற வரடத த�ல வகவ�நதனகக வ0டட ந�லவரம பதர�ய வநதத. இவன �டப பகவக அலலத 

மழழ மற� இலலததவல அலலத பசச� மரநத, டரகடர �ழத எனவற... எப�டவய, க2�சமகக 
கடன வசரதத�ரநதர வகவ�நதன�ன அப�. வ�தபதனற, அவன அமமவகக வவற மசச 
வ�டமவ�த, பதண ழடக கழ�ய�ல�ரநத வயல�ன வ�லக கரகரபவன ஒர சததம வகடடத. 

நடட மரநத, கடட மரநத எனற �ரததம �லன இலலமல, டவனககப வ�ய ஆஸதம எனற 
ஆய�ரகக2கக�ல கச பகடட மரததவம �ரதத, �லன�னற� அவழள அடககம பசயவதற கள, இரநத 
பகஞசம ந�லதழதயம, டரகடழரயம வ�றற வ�டடர அப�. 

அமம இறநததமதன ம�கவம மனமழடநத அழதன வகவ�நதன. ��ர�ஞசதத�ன எலலப ப�ணகளம 
உரடடத த�ரடட, ஒர ஆ2�டதத�ல உரவககம உ2ரசச�யனத, தய�ன ஒர �ரழவய�ல, உசச� 
வகத�வ�டம ஒறழற உ2ரவ சர�ககடடவ�டக�றத எனற அவன ந�ழனததக பகணடன. 
வகவ�நதன�ன அப�க க�ழட பகஞச நள ப�றதத வ�டட, ஒர ‘டப�’ககமர� ழயக 
கடடகபகணட வநத, ஊழரவய ஊழளய�டடச ச�ர�கக ழவததக வகமள� யனர. அவர கவழல 
அவரகக! ம�ஞச�ய வல��ம கமர�கக! 

‘டப�’ககமர�, ஏழழக க2வத� வ�ல இரநதள. ஆனல, பவக கர�யககர�. க�ழ�நத வவடடயம, 
தணட �0டயமகச சறற�ய அநத ‘டப�’ககமர�ய�ன அப�, கலய2மன மதல வரடத த0�வள�கவக 
�டட வவடட, ஃ�ர�ன ச�கபரட எனற அநதஸதத�ல உயரநதர. 

அவர�ன மனற ப�ண ��ளழளகளககம தஙகமயப படடக கலய2ம பசயத ழவததர. இர�த 
ஏககர�ல கரமப வ�டட, தன மழனவ�கக பரடழட வடச சஙக�ல� வஙக�த தநதர! எலலம 
யரழடயத? வகவ�நதன�ன அப�வழடயத. 

வகவ�நதனகக இனபனர தம�� ��றநதன (இனனவம உனககக கலய2ம ஆகழலய வகவ�நத?)! 
கசசம வ�டட யழரக வகட�ன, ‘கலய2ம பசயத ழவ’ எனற? கரவடட மஞச� கவவர�ககககட, 
பரடடயர �ணழ2யவரட கலய2மக� வ�டடத. 

இவன வயல�ல வவழல பசயதவ�த, பசநத மயறச�ய�ல மனற ப�ண கழளக கதல�தத 
ழவதத�ரநதன. எனறலம, அவரகள எலலம வவற வவற ஆணகழளக கடடக பகணட, வமசவ�ரத 
த�கக மயறச� பசயத, ப�றறததளள� �ழயப வ�ய வ�டடரகள. அவரகழளப வ�ய, இன� 
மயறச�ப�த வ�ரயம! 

தன வயவத இரநதம, ச�தத�யன ‘டப�’க கமர�ககம அவனககம பகஞசமகப �2 வ�வகரதத�ல 
கசமச வநதத. அனவற அவனககம �2ததககமன சஙக�ல� �டகபகனக கழததமற�நத 
பசததபவ�னழத உ2ரநத, ��2மக நடநத, த�ரவண2மழலய�ல ஒர மணட�தத�ல, பவறம 
லஙக�ழய மடழட வ�லப வ�ரதத�க பகணட, அழத�ட உறஙக�ச சம�யரனன. வகவ�நதன�ன 



தயமமன தஙகம வ�னறவர. வநத சமதனம பசயத, கழடய�ல சப��ட வஙக�க பகடதத, 
க�ழ�நத லஙக�ழயக கடச�வ�டட, பத உடபப தநத, வ0டடககக கடடவநத அற�வ பசனனர. 
இப�டத த�ரவண2மழலய�ல பவறம �தத நடகள மடடவம சம�யரக இரநதன! 

‘‘வவழலககப வ�க�றய?’’ எனற மம வகடடதம, அவன ‘‘வ�வறன!’’ எனற பசனனன. 
ஆனல, �டபப �தத அர�யரவஸட மடநதவ�ய�ரந தத (�தத அர�யரஸ¥கக எநத இனடர 
வநஷனல கமப�ன�ய�ல வவழல தரவரகள?). 

அஙவக அப�, ‘டப�’ககமர�ய�ன கடம�தத�ல வசரநத, பதபபத இன�வலக இசழசகளகக 
அடழமயக�, ஒஸத� சரயம, ஒஸத� ச�கபரட, ஒஸத� கஞச, ஒஸத� கடட (இனனம?!) எனற 
அன�வ�தத, ��ன ஒஸத� பசச� மரநத கடதத, மடநதவ�னர. 

வகவ�நதன ம0ழச மழ�ததக கர�யம பசயதன. வவடடழய ஆறற�ல வ�டச பசனனரகள. வவடட 
மடடம ஆறவறட வ�னத? எலலமதன! தஙகக கணடலதவதட ��றநத��ளழள, ஏதமறற 
அநழதயக� வ�டடத. 

மமவ�ன ப�ண, வகவ�நதனககக கடடம மழறதவன! அவள உதடடச சள�பபம, கண க�றககமம 
வச0கர�தததல, ச�னனதகப �றககம மததம தநதன வகவ�நதன. இத தப�? 

‘‘மழற, அத இதன பசலல�கக�டட வநவத... மர�யழத பகடடப வ�ய�டம, ஆம!’’ எனற 122.5 
வவழள அவனககப வ�டட சப�டடப �நததழதச சடகபகனற மடததகபகணட அவழன 
பவள�வய தரதத�வ�டடர மம. 

அதன��றக, யரம அவன�டம வநத பசநதம பகணடடவ�லழல. ஒர ��சழசககர� இவன�டம வநத, 
‘‘எனழனக கடடகக�ற�ய? பரணட வ�ரம வசரநத ப�ழழசசகக�டலம!’’ எனற வகடடதமதன 
இவனககத தன பகளரவம, அநதஸத, அப�, பசதத, டரகடர எலலம ந�ழனவகக வநதத. ‘‘கத�ழர 
வணடய�ல டவனககப வ�யப �டசசவனட நன!’’ எனற ��சழசககர� மகதத�ல தப��னன. 

‘‘அதனல, உனகக ஐநநற ர� தள வ�டறஙக? எனழனப �ரததவத பகஞசம வ�ர �ல 
இள�சச, ஒதத ர� வநடட வ�டடரக கஙக. உனழனப �ரதத அச�ஙகம த�டடடடலல 
வ�றஙக! ஏவத, உனழன எனககப ��டசச�ரகக�றதல வகககவறன!’’ 

அதன��றக, அவன அநதக வகய�ழல வ�டவட ஓட வநதவ�டடன. அநதப ��சழசககர�ககப ��ன, வவற 
எநதப ��சழசககர�யமகட இவழன ஏற�டடப �ரககவ�லழல! 

இப�ட ஒர ��சழசககரனக மற, அவன எததழனவய த�யகம பசயய வவணடய�ரநதத. கல� 
வவழலககப வ�னன. கல� வவழல இலலதவ�த, �வரடட த�னற கச பகடககமல ஓடவநத, 
தரம அட வஙக�,பசரழ2யறறவனக உரபப�றறன. 

ச�னனதகப ப�ரள எடததப ��ட�டமல வ�க, சநவதஷமகப ப�ர�ய ப�ரள எடததப ��ட�டட 
அட�டடன. ‘இபதனன ��ழழபப?’ எனற �ழன�ய�ல வ�ய வவழல �ரததன (வவபறனன, �டய�ல 
உடகரநத, �ழன�மழல மரகனகக அவரகர!) ��றக, வகய�ல இரககம இடபமலலம வகவ�நதன 
இரககம இடமனத! 

அவன �ழழய வயசழனய�ல இரகக, சடகபகனற ஒர கர வநத ந�னறத. இததழன �ழஙகழதகழளக 
க�ளற�ய, இசழசயடடம அநத அழகன ப�ண அத�ல ஏற�க பகணடள. 

கர�ன மன�ககதத�ல ஒரததழன பவகவக உரச�ய�ட, அத யர? அட... அநத ‘டப�’ககமர�! 
எததழன வள�பப ஆய�டட! 

அபமர�ககவல இரநத வநதவ மத�ர�, இனபனரததழனக கடடகக�டடள? இவழளயம ப�ததக 

க�டடள? அப�, இவ எனவனட தஙகசச�ய? இவழளய தப� வயச�சவசம... அடட! 



ஆம... ப�ர�ய தஙகசச�! நன ��சழசககரன ஆனபபறம, இவ மடடம எனககத தஙகசச�யன? 

உலகதத�ல ��றநத ப�ண2ன அததழனயவம தஙகசச�யகததன வ�ய�றற. மனஷ�, ம�ரகம, தவரம... 
எலலமதன! வகவ�நதனககத தனழன ந�ழனககவவ �ர�த�மக இரநதத. 

‘ச�ததம கலஙகதட வகவ�நத! ஐமபலன அடகக�, பழபவன ஒடஙக�, மணட மழறவவய வகவ�நத! 
ஓடம கத�ழரபயலலம வகவ�நத, உனகபகனற ஓடவ�லழல வகவ�நத! அழவ தஙகக கத�ழரயலல 

வகவ�நத... எலலம உன தஙழகக கத�ழரயட வகவ�நவத... வகவ�நவத!’

உறஙகம மர2ப �தழம 

அவள தனககப ��டததமன 
உ2ழவ மனந�ழறவவட 
சப��டடள; நனறக 
உடதத�கபகணடள; 
சநவதஷமன ஒர �டழலப 
�டகபகணவட கதழவப படட 
சவ�ழயப �ககதத வ0டடல 
பகடததள; ஒர �றஙகலழல 
வய�றற�ல கடடகபகணட 
க�2றற�ல வ�ழநதள. 

க�2றற�ல தளம��ய ஜலமஙழக 
அவழள ம�க ஆரவதவதட 
வ�ழஙக�னள. தனன�ல வ�ழம 
யழரயம, எபப�ழதம 
ஜலமஙழக உடவன 
த�னறவ�டவத�லழல. தமழர 
இதழ�ன பமன கரஙபகணட 
தயனவ�ட மமமழற வமவல 

தகக�, அவரகள வநச�தத அழனதழதயம கடச�யக வ�ர�ப�ள. ஜலமஙழகய�ன கரழ2 �ன�ய�லம 
கள�ரசச�! 

ஆனல, இனற அப�டச பசயயவ�லழல. ஜலமஙழக, ��ர�ஞச சடசமததககக கடடப�டடவள. 
�றஙகலவலட வசரதத பச�ககத வ�டமடடள. 

க�2றற�ல வ�ழநதவள ப�யர வதஜஸவ�ன�. �றஙகலலககப ப�யர இலழல. கல என�த சலனமறற 
சவம. அதறகப பரஷன, ��ளழள, சநவதஷம, தககம எதவம க�ழடயத. அவளகக? 

கழலய�ல அவள�டம மததம வஙக�கபகணட வ�ன இர கழநழதகளம �ளள� வ�டட வநத 
அவழளத வதம��தவதம�� அழத�ட வதடபவ�க�றரகள. அமமவறற அநழதகள இன� அப 
��ளழளகள? 

ந�ம�ஷதத�ல நரகத த0 த0ணடயவன வ�ல �ர�தவ�ப�ன பரஷன. உய�ர பமததமம அவள வமல 
ழவதத�ரகக�றன. ஓபவனற பவடததக கதறபவ�க�றன. 

வதஜஸவ�ன� கள�தத வ�ழளயடய இக க�2றற�ன ஜலமஙழகககம அவளககம நடவ�ல 
�ர��ழஷயன �ல சநவதகஙகளம ரகச�யஙகளம ச�றவயத�ல இரநவத உணட. அவரகள வதழ�களய 
வ�டட சணழடகளம கழதயடலகளம மக�ழவனழவ. 

வதஜஸவ�ன� கதல�தத வ�ரம��யவழனவய ம2நதவள. �ரவதத�ல அவனககம அவளககமன 
ச�லம�ஷஙகளம கமதத�ன ச�டச�டபபகளம இநத ஜலமஙழகய�ன ந0ரபவ�ரழவககள ஜ�லல�டட 
அன�வ ரகச�யஙகளக நடநவதற� இரகக�னறன. 



ந0ல ந�ற கள�ரசச�ய�ன அடய�ல வமல�ரநத ழவரக கதத�யய உளள�றஙக�கபகணட இரநத சர�ய 
ன�ன உஷ2க கதத�ய�ன கதகதப��ல அவனம அவளம ச�லவறழறப �ர�மற�கபகணட இரகக�றரகள. 
ந0ரககடய�ல உடல பதர�யம ஆழட யடன ததம��ப ��தஙக�ய அவரகள�ன கமத த0ய�ன உகக�ரதத�ல 
ப�ரமசவசட சநவதஷ�ததவள ஜலமஙழக. ஆனலம, வதஜஸவ�ன�ழயக கப�றற மடய வ�லழல. 

ந0ரககடய�ல சவசதழத பவற� பகணட இழகக�றள வதஜ. ந0ர நழரய0ரல ந�ரமபக�றத. ஜ0வன 
பமளள அடஙக, ந�ழனவ ��தறறல ஆக�றத. க2வனம கழநழதகளமக அழத�ட இரகக, ��றக 
ஆரவரமய மததபப பவள�சசதத�ல ச�ர�கக�றரகள. அவள�ன ந�ழறவன வழவ அவழள ந�சபத மய 
பகளரவ�கக�றத. 

‘நனற� ஜலமஙக! ந0 என ரகச�யஙகள�ன ஆழமக இரந தய! என சநவத ஷஙகள�ன பமத 
பமதப�க இரந தய! ந0யம நனம இனற கலநத ஒனறக�வறம. நனற�, மஙக! அவனம நனமக 
உனனள ஒள�நத க�ளப��ய அகன� ய�ன ஜவழல வ�லவவ, இனறம என உடமப�ல லம பநரபப 
என உஷ2ம க�ளம�� சரணட ��ர2 னக�, நன வ�ழங கம கழடச� ந0ர�ன ‘களக’ எனற ஓழச 

ய�ல பவடதத பவள�வயற�...’ அவள பமளள பமளள ஜல மஙழககக ஒர வரதழத பசல லச 
பசலலச பசததவ�டடரந தள. 

அவள�ன ��ர�நத உய�ர பமல ல�றக என எஙவக சனயதத�ல ம�தநதத. அவள பசததபவ�ன வள. 
ஆனலம, கதழவப படடம வ�த �டய அவளககப ��டதத அவத இன�ழமயன �டல, அவள 
வய�ல இனனம கச�க�றத. உணழமய�ல, 21 வயவத பகணட இளமப�ண அவள. இத இறப�தறகன 
கலம அலல. மஹ அணடபவள�ய�ன ஒவபவர �ரப ப�ரளககம வதறறதழதப வ�லவவ 
மழறவககம கலம இரகக�றத. கலமறற வநரதத�ல வதழவயறற மடநத�ரகக�றள வதஜஸவ�ன�! 

பவறறபவள� கடநத, ��ர�ஞசம �ழடதத, ந�தய கர2கர�யதவதட அணடம இயககம வதவன 

அத�ரக�றன. எனன வநரநதத? எனன கழற வநதத? அத�ரசச�வயட வகடக�றன. ‘‘ஏ... ப�ணவ2 
வதஜஸவ�ன�, இத உன மர2ததககன கலமலல! ஏன இப�ட மடபவடததய?’’ உரவமறற கரழல 
வதஜஸ த�ரப�� அதடடக�றள, ‘‘ந0 யர? நன மர�தததக யர பசனனத?’’ 

‘‘நன கலதழத இயகக�வன. நன யவறழறயம வதறறவ�கக�வறன, அழ�கக�வறன, �தககக�வறன, 
பசப�ன�டக�வறன. �ளளமம வமடம, இரளம பவள�சசமம, இலலததம இரப�தம என கடடப�டடல 
உளளன. நன கடடழளய�டடக கர�யஙகள பசயத கலதழத இயகக� வன!’’ 

‘‘கலதழத இயகக�வன..!’’ உசசர�த தப �ரதத ‘‘ம... நனறக இரகக�றத. கலதழத இயகக உர�மம 
ழவதத�ரகக�றய? வகனம இயகக உர�மம ழவதத�ரப�த வ�ல?’’ |வதஜஸ ச�ர�க க�றள. அநதச 
ச�ர�பப ம�கப ப�ரம ��ர�ஞச வ�ஸதரபமஙகம க�ணக�ணக க�றத. 

‘‘ப�ணவ2... வதஜஸவ�ன�! இத நழகசசழவககன வநரமலல. ச�ர�பபம எளளலம இரககடடம. ந0 
இறநத வ�னதன கர2தழதச பசல!’’ 

‘‘கர2ம? சப��டமவ�த நகழகக கடததகபகணவடன. �லல�ன வமல வக�ம வநத �ழ�வஙக 
க�2ற ற�ல வ�ழநத இறநத வ�வனன!’’ 

‘‘அழகன ப�ணகள நமபம�ட ப�ய பசலல வவணடம.’’ 

‘‘அப�டய? சர�, பசலக�வறன. இனற கழலய�ல ஒர கரப�ன பசச� கல உழததத�ட மலலநத 
மர�ப�ழதக கணவடன. த�ழகப�ய�றற. பகளதம ரகக மன�தன ��2ம, எனகக பசச�ய�ன ��2ம. 
இறநத கரப�ன பசச�ய�ன ��னபறதத�ல ஒடடய�ட ஒர மடழட இரநதத. இடடவளம �ரககமல, 

ப�ர�தததவம �ரககமல... எனன மர2ம அத! எனகக பவறததப வ�ய�றற. அலலத �யநத 
வ�வனன. இவவளவ அவகரமனத மர2ம? மடழடககம பசச�ககம மடவ மர2ம தன என�ழத 
உ2ரநவதன. இநத ஞனததககப ��றக வமடசமதவன! வநத �றஙகல கடடக க�2றற�ல 
வ�ழநவதன!’’ 



வதவன அயரநத வ�னன. நம� மடயத ப�யழய நமபம �ட பசலக�றள. அவளவமல அவ 
னககப ��ற0டடக க�ளம��ய சநவத ஷம வச0கரததல கமமக�, வதஜஸ வ�ன�ழய சழவ அணககளகச 
சழவததத. அவள�ன த�ண எனற உடம��ன வமல �ரழவ பககளகச சறகக� வ�ழநதத. உசசந 

தழலய�ல ��ததய ஆடய இசழச அடககமல க0வழ இரககம ஒறழறப பழவ எடதத, ‘‘வதஜ... ந0யம 
நனம’’ எனற ந�ம�ரநதவன அத�ரநதன. 

ஆகசததககம வ�ரகசததகக மக உயரநத ப�ரம ��ரம மணடமய ந�ம�ரநத�ரகக�றள 
வதஜஸவ�ன�. அவள�ன �றககம கரஙகநதல, �கல நடசதத�ரஙகள�ன �ரமனகழள உரடட உழடததக 
பகணட இரநதத. கலகள�ன அழதததத�ல ஆகசம கழக�ப ��தஙக� அம�ரத மக�, ப�ரபவளள 

பமனப ப�ரகபகடததத. வதவன ச�றபறறம��ன ச�ற உடம�க� �தற�ப வ�ய, ‘‘ய... யர, யர ந0?’’ 
எனற அத�ரநத கவக�றன. 

‘‘நன வதஜஸவ�ன�! உலக�ன ப�ரபவள�சசம நன. எனன�டவம உனழன கலம இயகக�வன 
எனக�றய. எனழனப �ழடககம �ட உனழனப �ழடததத யர? எனழனத வதறறவ�ககவம எனழன 
அழ�ககவம உனகக அத�கரம பகடததத யர?’’ 

அவள ப�ரம கரபலடதத இடய�டககக வகடடள. வமல க0ழ �த�னல வலகஙகளம க�டக�டத தன. 
அவள�ன வகளவ� சமமடட யக� அவன தழலய�ல வமத� ச�றச�ற தகளகளக அவழனச ச�தறடததத. 

வதவன மணடய�டடக கதற�ய �டவய... ‘‘கழலஞன கள�மண ப�மழமழயச பசயவத வ�லவவ நன 
ப�ழத வ�க உலபகஙகம ஆணம ப�ணணமன ப�மழமகள பசயத, ந�லதத�ல வ�டட, அவறழற 

இயகக�, இயஙக ழவதத, ப�மழமகள உரவககப �2�தத...’’ 

‘‘ந�றதத! மடவ எனன? �ழடதத, ஆடடவ�தத, தககமம சநவதஷமமன உ2ரவகள�ல ��தவதற�, 

க�ழடதத க�ழடககத எதறககவவ அழலய வ�டட, மடவ�ல அச�ஙகமன, வகர மர2தழதத தநத... 
எதறகக இபதல லம? ஆறறஙகழர ஓரம ப�ழத வ�கமல கள�மண ப�மழம பசயத தய 
நழவக�றய. எததழன நரக வவதழன ��றநத உய�ரகளகக அற�வய ந0 கலதழத இயககக�றனம 
கலதழத!’’ 

வதஜஸவ�ன�ய�ன வரதழத, வதவ ன�ன சவசதழத அழடததத. அவன சழதகள உரகத பதடஙக�ன. 
அவன, ‘‘வ�தம, வ�தம! கப�தத வதஜ!’’ எனற கதற�யதம, வதஜஸவ�ன�ய�ன மக பசர�ம 
தனன�ழலகக வநதத. நடநதழத அற�நத வதஜஸவ�ன� மனன�பப மணடய�டடள. ‘‘ச�றம�ய�ன ச�றழம 
ப�றகக வவணடம. வதழவ யறற ப�ரம வலலழமய�டம வ�ஸவ ர�ம கடட வனன!’’ 

வதவன சநத மக உழரயட னன... ‘‘உன ம0த வக�ம இலழல ப�ணவ2! கனவ வ�லவவ 
வரக�றத வதறறப ��ழழகள. பகஞசம மனப ந0 பநடத வளரநத தகவம, நன ச�றததப வ�ன 
தகவம வதனற� யத, உனனளவ�ல உனககள நடநதத தன. உணழமய�ல அப�ட நடககவவ இலழல. 
உன கற�ழனதன ந�ஜம வ�ல உனககத வதனற� யத. இபவ�த பசல, எதனல இநத அகல 
மர2ம?’’ 

வதஜஸ கண கலஙக�னள... ‘‘எதறகக நன இறநவதன? என ழனக கதல�தத வன எனழன 
ஏமறற� வவற ஒரதத�ழய ம2கக வ�லழல; கலய2 மக� கழநழத இலழலவய எனற மலடக நன 
இரககவ�லழல; வறழமய�ல கடன வஙக� அவ மனப�டவம இலழல; அநந�ய வனட �டதத தய 
சநவதகப �டட, க2வன இமச�ககவ�லழல; எனககப ழ�த த�யம ��டதவத, இலழல கல தவற�வய 
க�2றற�ல வ�ழவ�லழல. ��ன எதறகக இறநவதன? 

நன கழறவறறவள; தககமறறவள; நன �சழமயன வயல சழநத ��ரவதசதத�ல இன�ழமயகப 
��றநவதன; தறதறப�ன, அழகன ச�றம�யக அழனவர உளளஙகழளயம கவரநத வளரந வதன. 
வறழம எனகக வயககவவ இலழல; எத வகடடலம க�ழடததத. நலல உழட, நலல ச�வநக�தம, நலல 
பரஷன, நலல கழநழத, வவணடய மடடம �டபப, உயரநத உதத�வயகம, அத�கரம, �2ம, �தவ� 
எலலம!’’ 



வதஜஸவ�ன� பசலல, வதவன �தறறததடன வகடடன... ‘‘இததழன ந�ழறவனவள வதழவயறற ஏன 
தவன பகழலயணடய?’’ 

‘‘இதவவ ந�ழறவ. இதவவ வ�தம. வரககடதத எபவ�தம வரத என�தறக எனன உதத�ரவதம? 
கழறவறற வழநத உலக�ன ஒவர ப�ண நன. இத வ�தத? மதழம வழர வழநத, ஒர நள 
கழற�டட தயரறறலம, வழவ�ன அரததம �ழ! அதனல, மழ ந�ழறவவட இனவற மர�தவதன. 
இதனலதன மர2ம எனககத த�தத�ததத!’’ |?வதஜஸவ�ன�ய�ன மகம பபவன பர�தத ந�னறத. 

‘‘ஆனல, ப�ணவ2! தவற பசயத வ�டடய. உணழமய�ல ந0 ஓர உனனத மன ச�ரஷட. உன 
ஒரதத�ழயததன தயரறற ஜ0வபர2மக நன �ழடத வதன. தன�தத�ன ஒர தகளம �டயத 
�ள�ஙகக ப�ணகழள வரகக, உனழன மத�ர�ககக வரதவதன. ந0 அவசரப�டடய! நன 
பசலவழதக வகள. ந0 த�ரம�ப வ�! உலகதத�ல இரககம, இன� ��றககம ப�ணகள�ன நனழமககக ந0 
மற�ட அஙவகவய வ�ய, அவத உடம��ல அவத வழக ழகககத த�ரமப. உன மர2தழதயம, எனழனக 
கணட ந0 வ�ச�யழதயம பவறம கனவவ�லவவ மயமகக�வ�டக�வறன. சகம வழர உனகக 
இமம�ய�லம இமம�யளவககம கழறவ வரத. நன கலதழத இயகக�வன. உனவனட இரகக�வறன!’’ 

அவளககப ப�சகபகனற வ�ழ�பப வநதத. பவள�வய �றழவ கள ஓழச வகட க�றத. பமளள வ�டக�ற 
வநரம. �ககதத�ல க2வன சரணட உறஙக க�றன. கணடத ந�ஜமகவவ பவறம கனவ? இலழல, 
வதவன தன எனழன ��ழழகக ழவதத கனவவ�ல பதர�ய ழவக க�றன? 

ஆனல, நன கதழவப படடப �டடப �ட க�2றற�ல வ�ழந தத ந�ஜமதவன? வநறற எனன 
சப��டவடம? ஆம, ஒர அழரச சப�தத� தடடல ழவதவதம. வதஜஸவ�ன� ஓடப வ�ய சழமயல 
அழறய�ல தடடல வதடக�றள. கடவவள! அவத சப�தத�! அப�டயனல அவள உணடதம, 
மணடதம, உய�ர ப�றறதம ந�ஜம. ஆனல, கனவ வ�லத பதர�க�றத. பசனனல, யரம நம� 
மடடரகள. 

க2வழன எழப��க வகடடள, ‘‘ந0ஙக எனழனக க�2றற�ல�ரநத கப�றற�ன0ரகள? நன மனற 
நள மயககமக இரநவதன?’’ அவன ச�ர�கக� றன, ‘‘ஏய வதஜ¥! எனன ��ரசழன உனகக? க�2ததல 
வ�ழநத ந0 சகறதவத!’’ அவள கனழவப �றற�ச பசனனதம அவன, ‘‘வஹ! பரம� சவரஸயம! 
ஆன, உனகக எனன கழற? உனகக ஏன இப�டக கனவ வரத?’’ எனற த�ழகப�கக வகடடன. 
அவள, ‘‘பதர�யழலவய’’ எனறள. 

கழலப �றழவய�ன மணமணபப, ச0வதஷ2 கதகதப��ல தணடப�டட வனய அவன அவழளப 

வ�ரழவக கள சரடட, அவள ‘‘சச�... பளழளஙக மழ�சசககப வ�றஙக..!’’ எனறள. 

பவள�வய அவள அமமவ�ன கலட ஓழச வகடடத. ‘‘ஏய, வதஜ! �0ழடவய! இததழன கழலய�ல 
அஙக எனன வ�ச�கக�டட இரகக? தககததல உளரறத பரம� ஜஸத� ஆய�ரசச உனகக. �டககச 
பசனன நலல தஙக வவணடயத, கனன��னனன உளற வவணடயத. வடடககக கச வஙக� 
உனழனப �டகக பவசச, ந0 வரஷமன ஃப�ய�ல ஆக� ந�கக�ற! �கக லசச2ம இரநதலவத 

எவனககவத கடடக கடபவ�ன. வதவஙக மத�ர� வநத என வய�ததல ப�றநதடவட... உனன 
எவன தழலய�ல கடடவவன? நனம பசததபவ�ன ந0 கலய2ம, கரமத� எதவம ஆகம பதரத 
பதரவ வசததகக ச�ஙக�யடக கப வ�ற! ஏய, மவதவ�! பசலலச பசலல இழததப வ�தத�கக�டடத 
தஙகற. இநத வரஷமவத �டசச �ஸ �ண2, உனழனக கழடய�ல வசததகக�வறனன மள�ழகக 
கழட மயன பசலல�ய�ரககர. வவழலக கப வ�ன, உனழனக கடடகக�வறனன நரய2ன 
பசலல�ய�ரககன. உன தழலபயழதத எப�டவய..!’’ 

ச�மம �சமமன வரதழத களல அமம ஆச0ரவத�ததவ�டடச பசலல, இநத மழறயவத +2 
�டதத �ஸக�, �தத ழ�ச உதத�வயகத தககப வ�ய, ப�டடககழட நரய2 ழனயவத 
(அவன இர கலம தழர தடட தவழநத பசலலம மடவன எனறலம �ரவய�லழல) கடடக 
பகளளலம எனற, தன கறதத பமல�நத பசரபசரதத கலடய�ல க�டநத, தடதத பததகதழத 
அயரசச� யடன �ரததள வதஜஸவ�ன�.



ப�லலரககம நலலதணட!

பசலவ�ன�ல வநத பசயத� 
�யஙகரமனத. இரடழடப 
�ரமனபகணட நமசச�வயம 
எனற நலலவர�ன உடமழ� 
நடஙகசபசயதத அநதச 
பசயத�. வ�ன மதம தழல 
வமல வ�ழநத வதஙகய, 
த�ரம�வம வ�ழநதத வ�ல 
க�றக�றததத அவரகக. 

‘‘எனன... எம பளழளய 
நலஞச வ�ர வசரநத ரததம 
வர அடசசடடஙகள?’’ 

வ�ன�ல வ�ச�ய ழ�யன 
வவற அழத�டவய 

வ�சக�றன... ‘‘அஙக�ள, 
அஙக�ள! வ�வவகழக யவர 
வ�டட அடசசடடஙக! 
�யப�டம�ட ஒணணம 
இலல! ஆன, உதட 

பகஞசம க�ழ�ஞச�ரகக. மகக�ல வலச ரததம. நலலததன இரககன. �யப�ட வவ2ம. ஆன, 
டகடர ‘24 ம2� வநரம கழ�சசதன எதவம பசலல மடயம’ன பசலல�ய�ரககர.’’ 

நமசச�வயததகக நம��கழக இலழல. ந�சசயமக அத ச�னன அடதடயக இரககத. ‘அநதச 

ச�றகக�வயட அப�னதன அடசச�ரப�ன. வவ2மடன �டசசப �டசசச பசனவனன... 
வகககல�வய! வ�டடத தளள�டடன �தத�ய!’ அவர மனக�கபகணடர. ‘ஒம ழ�யன ஒர 
கரதககர�ழய ��ன ச0டடல ஒககர பவசசகக�டட, வ�ழநத பசததபவ�ய�டற அளவகக வவகம, 
ழ�ககல �றககறமப�!’ எனற ப�ர�தவககம பசயத�ழய நமசச�கக வவணடப�டடவரகள 
பசனனவ�த, பகஞசமய தணககறறவர, ஒர நள தன கண2வலவய �ரதததம, மழதமகத 
தணககறறர. 

அவள�ன அப�ன த�வயடடர ழவதத�ரகக�றன. அதறகக இர�த அடயடகளகக சப�ட வ�டட 
வளரதத வரக�றன. த�வயடடர�ல டகபகட பகடதத வநரம வ�க, இப�ட யர மகதத�லவத ழதயல 
வ�டவதறக வசத�யக, சழத க�ழ�ததவ�டவத அவரகள வவழல. அவன ப�ணழ2 ஒரவன சறற�னல 
சமம இரப�ன? 

வணடய�ல வ�ய மத�ர� �றநத வ�வவக, அப�ழவப �ரதததம ய டரன வ�டட த�ரம�� வநத 
ந�னறன. கரத �ப�ள�யம இறஙக�னள. மகழன வ0டடல �ரககலம எனற கரதழவப �ரததர. 
இதறக மன அவழளப �ரதததக ந�ழனவ�ல இலழல. ப�ணகளகக உழடய�ல இததழன இறககம 
ஆகவவ ஆகத. எதவம வ�சமவல வ0டடகக வநதவ�டடர. 

மகன, வ0டடகக வநததம அரளமழழ ப�ழ�நதர. ப�றழமயகக வகடடவன, ‘‘ஸர�ப�... இன� 
அப�டச பசயய மடவடன’’ எனறன. ஆனல, அதறகப ��றகம அவவளட சறறவழதக 
கணடரகக�றர. 

வ�சழசக வகடகததல இபவ�த அவன உழத வஙக�யதம, ‘‘பசததன எத�ர�... ஹஹஹ!’’ 
எனற �ழட வ0ரன வ�லச ச�ர�கக மடயத. அவர�ன ஒவர பசலல மகன வ�வவக. மழனவ� ய�டம 

பசயத� பசனனர. அவள வ0ட நடஙக� உத�ரம�ட ப�ரம கரபலடததக கதத�னள... ‘‘ஐவய 

மவவன... எம பளழளகக எனன ஆசச?’’ 



ஒர ஆடவட ��டததக க�ளம��னரகள. ஆடவட க�ளம��ய வவகதத�வலவய இனபனர ஆடவடவ�ன 

வமல வமத�, பகடடவரதழதச சணழட ய�டட�ட ந�னறத. ‘‘ஐவய... க�ளம��னதவம அ�சகனம 
இரகவக! ஏஙக, ழ�யனகக எதம ஆய�டவத..?’’ எனறள தய. 

ப�றறவரகள, ப�ண ��ளழள கழளப பசபசட வ�லவம, ஆண ��ளழளகழளக கன� மரஙகள 
வ�லவம வளரகக ஆழசப�டக�றரகள. ச�ல வநரதத�ல அவரகள களள�ப பதரகளகப �ல பசடட 
ந�றகமவ�த வவதழனய�ல கசக�றரகள; வய ப�தத� அழக�றரகள. பவள�ய�ல பசனனல மனம 
பகடம அச�ஙகமன வ�வகரதத�ல அடவஙக�, தன ழ�யன �டகழகய�ல வ�ழநத க�டப�த, அவர 
உடமழ�க கச ழவததத. 

ச�னன வயத�ல பசனன�ட வகடட நனறகததன வளரநதன வ�வவக. ஆனல, ப�ர�யவனனதம 
வ�கவக மற�வ�டடத. கரஙகப �டடளததடன வசரநத அவன க2மசஙகளம மற�ப 
வ�யவ�டடன. தன மகனடன வரம எநத உரப�டகழளயம அவரககப ��டககத. அவரகள�ன கடழட 
பசககய, அழகக ஜ0னஸ, கழதத�ல ச�லவர, இரமபச சஙக�ல�கள, ந0ணட க�ரத அலலத க�ரதவவ 

இலலமல அநவச�ய மழ�பப... எனன கலசரவம... க�ரகசரம! 

அநதப ப�றகக�த தடயனகளதன வ�வவகழகச ச0ணடவ�டடரப �ரகள... ‘மவம, மசச�... உன ஆள 
வரத’ எனற! ‘மவம, ச�ஸடர உனக�டட வ�சணமம’ எனற ச0ணட அவழன வம��ல மடடவ�டடரப 
�ரகள. ‘நன இரக வகன மம. என உச�ர வ�டடவத உனழனயம ச�ஸடழரயம வசரதத பவபவ�ன’ 
என எவனவத வயச சவடல வ�டட, வ�வவகழக உசபவ�றற� இரப�ன. ‘இபவ�த அடதத 
அடய�ல இவன வயதன க�ழ�நத�ரகக�றத. அவனஙக எலலம ஓடபவ�ய�ரப�னஙக. ��சசஙக! 
�0ழடஙக!’ நமசச�வயம அடததவழன வ�டடவ�டட, அவரகழளச ச��ததர. 

அவர கலதத�ல இப�ட அகக�ரமங கழளப �ரததவத இலழல. அவர மழனவ� ழயத தவ�ர, 
ஒரதத�ழயயம ஏபறடததப �ரததத�லழல. ப�ர�யவரகள வரத ழதழய ஒர நளகட ம0ற�யத 

க�ழடயத. அவரகக அற�த வயதக�றத... இததழன வயத�ல ஒர வரதழத, ஒர �ழ�சபசல அவர 

ம0த வநதத க�ழடயத. அணழட அசல எஙவக வ�னலம ‘நமசச�வயம... ஓ! பரம� நலல 
மனஷன!’ எனறதன ப�யர. அப�டப�டடவரகக இப�ட ஒர ��ளழள! 

அவர தழலய�ல ஒர த�டர வதஙகய வ�ழநத, அழர மயககமக� மரததவ மழனய�ல வசரககப�டட 
வ�த, ‘ஐவய’ எனற பவள�வய கதத� ‘ஹயய!’ எனற சநவதஷப�டட உறவ�னரகழள அவர நனக 
அற�வர. அத தநத �யமதன அவழர இபவ�த உலகக� எடததத. உறவ, பசநதம, நலலவரகள எனற 
எலவலழரயம வசரததச வசரதத ழவப�ர. எலவலர�டமம நலல மத�ர�யகத தன �ழக� வநதர. 
ஆனல, தழலய�ல ச�னனதக ஆ�வரஷன பசயய வவணடம, அதறகப �2ம வதழவப�டம எனறதம, 
அததழன பசநதமம ஓட ஒள�நதபகணடன. நமசச�வயதத�ன மழனவ� எனன பசயவத எனற 
பதர�யமல ஆஸ��டலககம, ஒவபவரததர வ0டடககமக அலலட ந�னறத எததழன வமசமன 
வ�ஷயம. 

‘இழதபயலலம �ரததவன தவன இநத எரழம மட! நலலவரகளகவக சமய சநதரப�தத�ல உறவ 
இரப�த�லழல. இவன வ�ஷயம பதர�நதல, எவனவத இன� தன வ0டடல கல ழவப�ன?’ அவர 
தன ழ�யனகககப �ர�த�ப �டடர. ‘ஒர கபழ� லர�ய�ல அட�டடரநதலகட வரததப �டடரகக 
மடவடன. இத ப�ம�ழள வகஸ. எப�ட அட�டடரசசனன �கக வரறவஙக வகடட, நன எனன 
பசலலடடம..?’ அவரகக அவமனமக இரநதத. 

‘‘ஏணட, நன ஊர வமபன ஒர நள வ�னதணட? எனவமல ஒரததன ழக பவசச�ரக கன? 
ஒழககம இரக க�றவனகக இபதலலம நடககம?’’ மழனவ�ய�டம அவர �ர�த�மக மழற ய�டட�ட 
வரக�றர. 

த�ரம�வம பசலவ�ன அலற�யத. மழனவ� எடதத, ‘‘ஹவல...’’ எனறள. வ�ச�யவள, ‘‘ஐவய, எம 

பளழள...’’ எனற ப�ரம கசசல�ட, ஆடவடககரர ‘‘எனனமம..!’’ எனற �யநத, வணடழய ந�றதத� 

வ�டடர. ‘‘ஐவய சர... எம பளழளகக ச0ர�யஸம! பகஞசம வவகம ஓடடஙக. தழலய�ல அட 



�டடரககம. வகம வம!’’ எனற அவள பசலல, அவர �டவவக மகக க�ளப�� ஓடடயத�ல, 
ஆடவட ‘�டர’ எனற டயர பவடதத ந�னறத. அவள வரடவடரதத�ல கதத�டட உடகரநத ஒப�ர� 

ழவததள. ‘‘சகனவம சர�ய�லழலவய... எம பளழள ப�ழழப �ன?’’ 

�தறறததடன இனபனர ஆடவட ��டததப வ�னரகள. அஙவக ஒர தன�யர மரததவமழனய�ல, 
கலக ஆரஞசச சழளகழளச சப��கபகணட �டதத�ரந தன பசலல மகன வ�வவக. 

‘‘வகமன பசனனங கவள..!’’ | பநஞச�ல ழக ழவதத�ட ப�றறவரகள சநவதஷமம �யமமன 
கலழவயக மகழனப �ரததரகள. ��ழழததவன எனற சநவதஷப�டட நமசச�வயதத�ன கணகள�ல 
அநத கரதககர� பதன�டடள. 

‘அட�டடவன �ககதத�வலவய ந�கக�றவள! இவவளட அப�ன ஆள பவசச உதடழடக க�ழ�ப�ன, இவ 
எததழன ழதயல வ�டடரககனன வநத எண2�ப �ரப�ள?’ வக�மகப வ�ய அவள�டம, 
‘‘இஙவக எதகக வநவத? பசததடட னனன �கக வநத�ய?’’ எனற நடகத தகப�னக எக�ற�னர 
நமசச�வயம. ‘‘பவள�வய வ�!’’ எனற ப�த இடதத�ல கதத�னர. 

த�ரம��யவள கணகள கலஙக�ய�ரநதன. இவள ஏன அழக�றள, ‘லவவ? அயய... கரமவம..!’ 

‘‘உன ��ததலடடம இஙக வவ2ம..! உனழன அடகக�பவகக மடயழல உன அப�னல. எம 

பளழளய ஏன அடகக�றன? பரளடய�சம �ணறன... அவனகக நன யரன கடடவறன �ர. 
ரஸகல!’’ 

அவளககக பகஞசம தளள� அவள அப�னம ந�ற�த சடபடனத பதர�ய, நமசச�வயததகக வய�றற�ல 
எகக�கபகணட �யம வநதவ�டடத. ‘இஙவகவய அடசச ப�டடல வசததரவவன?’ எனப �யநதர. 
ஆனல, அநதத த�வயடடர ஓனர ப�ரந தனழமயடன கணடம க2மல ந�னறர. ‘உதட க�ழ�ய 
அடகக வவணடயத, பசலவககக கச பகடகக வவணடயத. இதன இநதக கலததப ப�ர�ய 
மனஷததனம!’ எர�சசலக இரநதத நமசச�வயத தகக. 

மகன�ன மகம, வய, மகக, எனற ரததச சவட பதர�நதத. உதட வ0ஙக�ய�ரநதத. அழவதவ�டடர... 
‘‘வவ2மட... அநதப ப�ணவ2ட சததவதன எததழன தடழவ பசனவனன, வகடடய! இப�ப 
�ர! கடடம�ரணட மத�ர� அடசச�ரககன’’ எனற பசலல� வய ப�தத� அழதர. 

‘‘அப�... பகஞசம அழம இரஙக வளன! எனகக ஒணணம ஆகழல. மலத�வயட பசய�ழன 
ஒரததன அறததடட ஓடப �ததன. நன ��டசச ந�றதத�வனன. அவஙக நலஞச வ�ர. ��ரதபபம 
ச�னனவம ஒட வரறதககளள பரணட மண அட வ�டடடடஙக. நனம அவஙக மஞச� 

பமகரபயலலம வ�ததடவடன. ஸவடஷனல இரககஙக. �ஸகழரத தன உஙகளககத பதர�யவம... 
தடமட மத�ர� எனனம பசழடட பசழடட அடசச, படசச ந�றதத�னன பதர�யமப�! ஆன, 

ச�னனதன �வம... எனழனக கதத�யல ஒரததன கதத வரமவ�த எனழனத தளள� வ�டப வ�ய�, 
அவன க0ழ வ�ழநதட டன. ஐ.ச�.ய-வ�ல வகமவ�ல இரககன!’’ - வ�வவக வரததப�டடன. 

அதறகள ��ரதப என�வன, ‘‘வகமவம இலழல, ரமவம இலழல. அவன கதல ��வளட �டட ரததம 
வரத. பரணட நள பசகணட வஷ ச�ன�ம �ததவன, நலல ஏ.ஸ� ரம க�ழடசசதம தஙக�டடன. 
அழதப �தத நமம �சஙக தழலய�ல அட�டட கதல ரததம வநத வகமவகக வ�ய�டடனன 
ழகய�ல க�ழடசச நம�ரகபகலலம வ�ன பசஞச கலடட பசஞசடடரககஙக..!’’ - ச�ர�கக�றன. 
�சழசப ��ளழளய�ன வச0கரச ச�ர�பப அவனகக. மகக�ல ��ளஸடர ஒடட இரநதன. 

நமசச�வயததகக அவமனமக இரநதத. ‘எனகக ஏன இப�டப பதத� வ�னத? அட�டடத 
தககமதன! ஆன, ப�ரழமப�ட வவணடய வ�ஷயதத�ல இப�ட அவமனப �டடட வடவன! எம 
ழ�யன த�ரடழனப படசசலல வ�ல0ஸல கடதத�ரககன? அவழனக கப�ததப வ�ய� தன 

உடமபல பவடடப�டட ந�ககற இநதப �சஙகழளத தப� பநழனசச�ட வடவன... உரப�டத 



வகஸ¥ஙக... வதறத தறதழலஙகன த�டடடவடவன! நன இரநத�ரநத, த�ரடஙகவளட சணழட 
வ�டடரப வ�ன? வ�டடரநதலம எனழன யரவத கப�தத வநத�ரப�ங கள? ஆன, 
இநதப �சஙக! இவங களககம என மகனககம எனன உறவ! சமம வசரநத சததறழதத தவ�ர, எனன 
�நதம இரகக? எதககக உச�ழரப �2யம பவசச என ழ�யழனக கப�தத�னஙக?’ நமசச�வயம 
இர ழககளலம மகதழத மட, அவமனப�டடர. 

‘என ழ�யனகக இததழன ச�வநக�தஙகள?’ இர�த மப�த வ�ர, உளளம பவள�யமக 
உலதத�கபகணட இரப�த பதர�க�றத. ‘யரட அவஙக? எஙகட இரககஙக!’ எனற 
அடததவரகழளப ��யததப வ�டக�ற வக�தத�ல சறறக�றரகள. ‘இவஙக ச�வநக�தஙக க�ழடயதட 

மகவன... உனவனட பசநதககரஙக! இதககத தனட மவம... மசச0னன உச�ர அழலயற0ஙக. 

அவன வமல வ�ழநத ��வளட பவடழடககட ந0ஙக ஏததகக�ட டஙகவள... ந0ஙகதணட அவனகக 
அண2ன, தம��, மமன, மசசன எலலம!’ - நமசச�வயம அழதர. 

‘அநதப ப�ணணகக எததழன �சம�ரநதல, பரஷனககக அழற மத�ர� அழதகக�டட ந�ப�! 
அவவளட அப� எததழன ப�ரநதனழமவயட களளம�லலம ப�ணழ2க கடடடட வநத�ரககன. 
இவஙகழளப வ�ய� அச�ஙக அச�ஙகம ப�த இடததல த�டடடவடவன!’ நமசச�வயம பததபதமபடன 
வரததப�டடர. 

அநதப ப�ணணம அப�வம ழ�யன�டம வ�ழடப�றறக க�ளம�� னரகள. நமசச�வயம அநதப 
ப�ணழ2 அழழதத, ‘‘இன�வம இப�ட ழடடட டரஸ வ�டவத! எனவனட மரமக இப�ட டரஸ 
�ணறத எனககப ��டககத!’’ எனறர. �ககதத�ல இரநத ழ�யனகள, க�0ர எனற ச�ர�ததரகள. நரஸ 
வநத, ‘‘அழமத�, எலலம பவள�வய வ�ஙக!’’ எனறள. 

அநத கரதப ப�ண அழமத�யக, ‘‘அஙக�ள, எனககக கலய2ம ந�சசயம ஆய�ரசச, அஙக�ள! வ�வவக 

எனவனட ஃபபரணட... ��ரதர. அப�டனன ந0ஙக எனவனட அப� அஙக�ள!’’ 

‘ஐவய மகவன, இவ உனழன ஏமதத�டடள?’ எனற �ழததத ழ�யழனப �ரகக�றர. 

‘‘ஆமப�, ழஹதர�தல அடதத மசம கலய2ம!’’ எனற வ�வவக ச�ர�கக�றன. �ககதத�ல ந�னற 
��ரதப, ‘‘வடய மவம, உனகக மகதத�ல ��வளட, உன அப�வகக பநஞச�ல ��வளட. நமம மலத�ழய 

மரமகளன உன அப� பசலல, மலத�, அவழர அப�ன பசலல... எஙகளகக தழல சததத 
மவம..!’’ எனற பசலல�க கலயததன. 

அநத கரத எதவவம நடககதத வ�ல அப�வடன வசரநத, ‘‘வரவறன அஙக�ள’’ எனற 
பவள�வயற�னள. 

‘‘அப�, ந0 அநத ப�ண2 லவ �ண2ல�ய..?’’ 

‘‘உஙகவளட ழ�யனப� நன! உஙக மனச வநக நடநதபவ�ன?’’ (அபபறம ஏணட பசலலச 
பசலலக வகககம, அவ உனழனக கடடப படசச�கக�டட வநத?) 

அநத கரதககர�ய�ன அப�ன வ�க�ற வ�கக�ல, ‘‘வடய... அநதப ழ�யன என ப�ண வ2ட 

சஙக�ல�ழய ம0டடத தநதன... சர�. அவன என ப�ண வ2ட ஃபபரணட, அதவம சர�. ஆன, 
அநதப ழ�யவனட அப�ன ரரபரம�ப வ�சறனட! அவன பரணட தடட தடடஙக, சர�ய?’’ 
எனறர. 

‘‘சர�ஙகயய..!’’ எனறரகள வளரபப அடயடகள. �வவ�யமக!

ஊச� வதடம இரள ப�ண



‘ஒர அழகன ப�ணண 
கழடவ0த�ககப வ�னளம. வ0டட 
சமபனலலம வஙக�கக�டட 
த�ரம��னளம. த�ரம�றப� வழ�ய�ல 
ச0ழல பதகக�ற ஊச� 
பதழலஞசவ�சசம. அவதட 
பவழல ஏழ கசம. ஊச�ழயத 
வதட அவ அம�த கச த0பப�டட 
கசச�க த0ரம வழர உரச� உரச�ப 
�ரததளம!’ இப�ட ஒர 
கழதழயச ச�னன வயத�ல 
வகடடதவம, அநத அழகன ப�ண 
பசயத அ�ததததககக ந0லநநத�ய�ன 
அப� வ�ழநத வ�ழநத 
ச�ர�தத�ரகக�றர. 

இப�டப�டட கழதகழளச 
பசனனல, தன ��ளழளகள 
வழவ�ன அ�ததஙகழளப 

பர�நதபகணட பதத�சல�யக 
வளரவரகள என�த அவர நம��கழக. அற�வப பரவமன கழத வகடட வளரம பதத�சல�ப 

��ளழளகளம சமயதத�ல தவற பசயவத தவ�ரகக மடயதத. 

ந0லநநத� எனற அவரழடய கடடப ழ�யன இனற ச�றவச ச�றசன ஒர தவற பசயதவ�டடன. ஒர 
பத�ய இஙக �டடழலத தவறதலகப வ�டட உழடததவ�டடன. உழடநதத பவறம �டடல; உலக 
உரணழட அலல. வமலம அதன வ�ழல பவறம ஏழ ர�ய ஐம�த கசகள. 

‘��ளழளகள ப�ரடகழளப வ�டட உழடததவ�டடல உழடநத ப�ரள�ல இரநத ஒர பசச� 
க�ளம�� கனவ�ல வநத கடககம. அதனல கவனமக இரகக வவணடம..’ என�தறகம அவர ஏறபகனவவ 
ஒர கழத பசலல�ய�ரகக�றர. அநதக கழதவய அ�ததம எனற எததழனவய ப�ரடகழள 
எததழனவய வ�தமக உழடததப �ரதத பதர�நதபகணட வ�டடன ந0லநநத�. எனறலம, 
அப�ழவ ந�ழனததல ந0லநநத�கக பகஞசம வவரகக ஆரம��ததத. கர2ம, இஙக �டடல 
அவரககச பசநதமனத. 

ந0லநநத�கக வயச நல. இநத வயச�வலவய தகப�ன பதத�ழயத தப�மல பதர�நதழவதத�ரகக�றன. 
அதனல தப��ககம ப�ரடட உழடநத கண2டச ச�லலகழளப ப�றகக� எடததன. கடவவள! 
ழகழயக க�ழ�ததக பகணடன. ரததம வரக�றத. ஆனலம �ரவய�லழல. வக�தத�ல அவன அப� 
ம�ரடடனல, டஸகவர� வசனல ச�ஙகம வய ��ளநத உறமவழதப வ�ல �யமறததவதய இரககம. 
�வம ந0லநநத�, இநத ச�னன வயத�ல, கலய2மக� க2வன�ன ஏசசககப �யநத ம�ரளம 
��ளழளததசச� ப�ண வ�ல மசசவ�ட �ட, தழரய�ல ச�நத�ய இஙக கழறகழளத தழடகக�றன. ச�ற 
வயத�ல சமவயச�தமற�நத ஞனப��ஞச! 

த2� உலரதத மடககப வ�ய�ரநத அமம த�ரம�� வநதள. உழடநத �டடழலப �ரதததம 
அவள�ன அகலக கணகள இரணடம இனனம அகல வ�ர�நத, ‘ஐவய!’ எனறன. சறற மனதன வ0ட 
தழடதத இடபழ� உழடததகபகணடள. இபவ�த த�ரம�வம தழடகக வவணடம. வசப ஆய�ல 
வ�டடத தழடததல கழற வ�கத; ஆச�ட வ�டடத தழடத தல பமழசக தழரவய வ�யவ�டம. 
எனன பசயவள அவள! 

‘‘உனழன யர எடககச பசனனத இழத!’’ வக�ப�டடள. 

அவள வக�தத�ல ஒர ந�யயம இரகக�றத. ஆனல, ��ளழளகள பசயய வவணடய ஒவபவனழறயம 
பசலல�த தர ப�றறவரகள ந�ஜமகவவ எலலம அற�நதவரகள! 



ந0லநநத� ச�னனவன என�தல �டடழல பதடக கடத. சர�, ஆனல, சடக க�� ழவகக அப� 
வஙக� வநத ஃ��ளஸகழக வஙக� வநத ஒவர ம2� வநரதத�ல �சழசத தண2� சடதண2� மறறப 
�ககவம பதர�யமல உழடததவளதன இநத அமம. அவழள யர எடககச பசனனரகளம அநத 
��ளஸகழக. எத உழடநதலம தததவம ஒனறதவன! அத வ�ல இதவமகட பதர�யமல நடநத 
தவறதவன? ஆனல, ஒபபகபகளக�றள? 

‘‘பசலலட, எதககக எடதவத?’’ 

‘‘வ�னவகக இஙக வ�ட எடதவதமம.’’ 

‘‘எநத வ�னவகக?’’- அமமவகக இனபனர வ��ர0தம இரகக�றத என�த பமளள உழறகக�றத. 
அவன ஓடபவ�ய வகஸ ழலடடழர எடதத வநத கண��ததன. 

‘‘வடய, இத வ�னவட? இழதயம ஒழ�சசடடய?’’ ழலடடர�ல அவன இஙக ந�ரப��ய�ரக க�றன. 
இன� அத பநரபபகக உதவத. 

‘‘வமல பஷலபலதவன பவசச�ரநவதன. இழத எப�ட எடதவத?’’ 

‘‘ஸடல வ�டட.’’ 

‘‘ஸடல? நமம வ0டடல ஏதட ஸடல!’’- அவள �ர�ரப�கச சழமயலழறகக ஓடனள. அஙவக 
ஊறகய ஜட கவ�ழதத ழவககப�டட இரநதத. ஊறகய ஊற�யம ஊறமலம ரததச ச�வப�க 
தழரய�ல வழ�நத�ரநதத. 

‘‘வடய க�றககப ��சவச! எனன கர�யமட பசஞச�ரகவக? பமதத ஊறகயம வ02ப வ�சச. ஒர 

ந�ம�ஷம ஆள இலவலனன வ0டட அழ�சசடடயம �ண2�பவககற�வய. ஐழயவய... அஙக எனனட?’’ 
- அவள ழக கண��தத இடதத�ல எணப2ய �டடல ஒனற தறபகழல பசயத பவடததக 
க�டநதத. 

‘‘நன ஏதம பசயயவலமம. வ�ன எடககமவ�த அத தனகவவ க0வழ வ�ழநத�ரசச.’’ 

‘‘எனனத? அவத வ�ழமட, அப�ட வ�ழமட?’’- அவளககக வக�ம ப�ததகபகணட வநதத. 
அவன ழகழயப ��டதத உலகக�யவளகக, சடபடனற நநத�ய�ன ழகய�ல இரநத ச�வபப த�ரவம 
கண2�ல �டடத. அவளகக கடம வக�ம ப�ததகபகணடத. ‘‘ச�வபப இஙக �டடழலயம 
உழடசச�டடய?’’ 

‘‘இலலமம, இத ரததம!’’ 

‘‘ஐவய!’’- எதறபகடததலம அமம வய�ல ஒர ‘ஐவய’ தயரக இரகக�றத. 

ரடசச�யய வக�ம பகணட அமமவகக ரததம கணடதம சம�யட வத ந�னற, கரழ2 
வதவழதயய உரக ஆரம��ததள. ‘‘ஐவய பசலலவம! எவவள ரததம! வவ... வநத ழகயக கழவ� 

மரநத வ�டரலம’’ எனற கயம கழவ� ‘‘பரம� வல�ககதப�...’’ எனற பகஞச� மரநத வ�டட, 
தழலழயக வகத�, கடடப��டதத ஆறதல பசனனள. ச�நத�யத அவள உத�ரம�லழலய! 

நநத�, அப�வ�ன வரழககககத தனழனத தயர பசயதபகணட இரநதன. அப� வநததவம அழத 
தவஙக�வ�ட வவணடம. சததம வகடட, �ககதத வ0டட ஆனடட வநதல அப�வகக வ�சவச எழத. 
அடகக ஒடககமக அவள�டம பகர பசலல�க பகணட இரப�ர. இவன தப��தத வ�டலம. நநத� 
ம0ணடம ம0ணடம ஞனப��ஞச! 

அப� கழடவ0த�ககச பசனற�ரக க�றர. இனனம மனற நள�ல நநத�ககப ��றநத நள. ஐநத 



வயதகபவ�கம தன ழ�யனகக எனன வஙகலம எனற நநத�ய�ன அப� கழடவ0த�ய�ல தன 
தழலழயப ��யததகபகணட இரநதர. அவர தழலய�ல மட வவற கழறசசல. 

நநத� ��றநத ��றக அவர ��ளழள வளரககம தததவஙகழள பவகவகக கணட��டகக 
ஆரம��ததவ�டடர. அத�ல மகக�யமன தததவம ‘��ளழளகள ஆழசப�டக�ற எலலவறழறயம வஙக�த 
தரக கடத’ என�த. 

‘‘��ளழளகளகக எனன பதர�யம! �ரப�ழதபயலலம வவணடம என�ரகள. நமதன அவரகளகக 
எத நலலவத அழத வஙக�த தர வவணடம’’ என�ர. வ�ன வரட ��றநத நளகக அநத தததவ 
அப� வஙக�த தநத �ர�ச ‘பசஸ வ�ரட’! நனறகக கவன�கக வவணடம. நநத�கக நவல வயச! 

அநத வயத�லம நநத� அலததக பகணடன... ‘‘எனனப� இத?’’ 

அவர ப�ர�ய மன�த வதரழ2வயட ‘‘�ர நநத�க கடட, இன� ந0 ச�னனப ழ�யன க�ழடயத. 
ப�ர�ய ழ�யன ஆய�டவட. இன� �லன ஊதம வ�ழளயடட, கரஙக ப�மழமகக க0 பகடககம 
உதத�வயகம இழதபயல லம மறநதடணம. உரப�டய ஏதசசம கததகவக.’’ 

அவரழடய ஆழச, அத வ�ழளயட டக இரநதலம உ�வயகமக வ�ழளயட தன ��ளழள, உலக 
மக பசஸ சம��யன ஆக வவணடம என�த. ஆனல ப�றறவரகள வயசழன ய�ல மண வ�டம 
வ�ழளயடடதவன எபவ�தவம ��ளழளகளககப ��டததமன வ�ழளயடட. அதனல நநத�யம அப� 
வயசழனய�ல மண வ�டடன. ��ளஸடக கத�ழரழய மடடம எடதத வ�ழளயடனன. கறபப 
பவளழளக கடட அடழடழயக க�ழ�ததக கழடய�ல வ�டடன. 

நநத�ய�ன அப� தன மகனகக கனமன ��றநத நள �ர�சடன வ0டடகக வநதர. ‘‘நநத�க கடட, நன 

உனகக எனன வஙக�டட வநத�ரகவகன �ர... படனடபடயங..!’’ எனறர. 

நட ஹல�ல நநத�, அமமவ�ன மடய�ல வசரவகப �டதத�ரநதன. அப� ச0கக�ரமகத த�டடவ�டடல 
வ�ழளயடப வ�கலவம எனற அவன கதத�ரநதன. அவவர தமதமக வநத�ரகக�றர. அவன 
சவரஸயவம இலலமல அவர ந0டடய ப�ரழளப �ரததன. வஙகவ�லழல. 

‘‘எனன ஆசச? ஏன ஒர மத�ர�ய இரககன?’’ எனற அமமவ�டம வகடடர. அவரகக பநஞசவல� 
வரம அளவகக ஒவபவர கர2�களக பமளளச பசனனள. நநத�ய�ன அப�வககள �யலர 
பகத�கக ஆரம��ததத. 

‘‘உனழன யரட அழத...’’ எனற அவர ஆரம��ப�தறகளளக அவன ‘‘�வரய..’’ எனற பவக 
�ககதத�ல சடபடனற கரட �ரதத கழநழதழயப வ�லக கதத ஆரம��ததன. சததம வகடட �ககதத 
வ0டட ஆனடட வநதலதவன இவன கப�றறப �டவன. பதணழட வல�ககம அளவகக 
வ0ற�டடன. ஏன ஆனடட இனனம வரவ�லழல? இஙவக நநத�ய�ன அப�வகக வக�ம இனனம 
இனனம கடயத. 

‘‘வடய, பளழளயவ ப�றந த�ரகவக? எழதத பதடடலம அத கவளஸ. எழத எடததலம 

ஒழடக க�றத... இலல க�ழ�கக�றத... இலல அகககக ��சசபவ�டறத. இநத வ0டல ஒர ப�ரளவத 
உரப�டய இரகக? உன வயசப �சஙக எலலம இப�டய இரககஙக?’’- நநத�ய�ன அப� அடத 
பதணழடய�ல கரஜ�ததர. வவற எப�ட இரகக�றர களம ��ளழளகள! 

ழ�யன�ன அழழகழய அடகக கழடச� ஆயதமக வதழசக கரணடய�ல சட ழவபவ�ன எனற 

ம�ரடடவழத ஒர ப�ர�ய ரஜ தநத�ரமக ழவதத�ரநதர. ‘‘இர, உனககச சட வ�டவறன...’’ எனற 
சழமயறகடடககப வ�னவரககச சட தயரக இரநதத. அத�ரசச�வயட, ‘‘ஊறகய ஜடயம 
வ�சச?’’ எனற கதத�னர. 

ந0லநநத�கக தன சறற ப�ர�ய தவற பசயதவ�டடத பகஞசம உழறககவவ, ஒர சறற அத�க 



சததமக அழதன. வநதத �ரஙகள... ந0லநநத�ய�ன அப�வககக வக�ம. ஓடடமக அவன �ககதத�ல 

வநத, ‘‘இநத பவளஙகத நயகக நன ஓட ஓட பவழளயட ப�ரள வஙக�டட வவரன... இவன 
வ0டழடவய ஒழடசச பவசச�ரககன. (வ0டழடவயவ..?) இவனகக இநத ப�மழம ஒர வகட!’’ எனற 
பவஙகலதத�ல கனமக வஙக� வநத ப�ரழள 2ஙபகனற தழரய�ல அடததர. அத எக�ற�ப 
�யநத சதவய இரநத பத வசன� ட.வ�\ய�ன வ�கபகடழட எடதத வ�டடத. 15,000 ர�ய ப�டட 
இனற �லலறற �னற�வ�ல ச�ர�ததத. 

தன ந�ழலழம இனனம வமசமவழத உ2ரநத நநத� �யதவதட ��ன வஙக�னன. உழடநத 
கண2டச ச�லலகள வமல கல ழவககப வ�ன ழ�யழனக கப�றற வநத அப� உரணழடயன 
ப�ரள�ல கல ழவதத சறகக� ழகயனற� வ�ழநத, இரணட ழகய�லம க�ழ�ததகபகணடர. 
இபவ�த அப�ன, மகன இரவரககவம ழகய�ல வ�ழபபணகள. பரஷ ரததமம �ரதத மழனவ�, 
இனபனர ‘‘ஐவய’’ பசலல, ழ�யன வய�ல இர ழக ழவதத ஏற�டடன. 

‘‘இஙக எனன நடககத..?’’ எனற வகடட�ட �ககதத வ0டட ஆனடட வநதள. ந0ஙக பரம� வமசம 
ஆனடட, இததழன வலடடவ வரவ0ஙக! 

‘‘அடட, எனன பரணட வ�ர ழகய�லயம ரததம? ட.வ�. வவற உழடஞச... அசசசவச! ஏதம 
��ரசழனய?’’ 

இஙக �டடல, ஊறகய �டடல, எணப2ய �டடல, ட.வ�., �ர�சப ப�ரள எனற ஏரளமன 
நடடக க2கக நநத�ய�ன அப� கணகளகக மன�க ஓடகபகணட இரநதத. தழலய�ல உஷ2ம 
அத�கமக� நநத�ழய அடககக ழக ஓஙக�ய�ட பசனறர. நநத�வய ஆனடடய�ன படழவககள 
சர2ழடநதன. ஆனடட இரநதல அப�வ�டம�ரநத தப��வ�டலம. 

ஆனல, நநத� ந�ழனப��ல மண வ�ழநதத. ஆனல, அவவர அவழன படழவககள இரநத 
வலககடடயமக பவள�வய இழதத, கனனதத�ல ஓஙக� ஒர அழறவ�டடர. 

அப�ட! அடய அத, இட! ழ�யன சரணட க0வழ வ�ழநதன. ஆனடடககப ப�ற� கலஙக�ப 
வ�னத. 

‘‘எதகககப ��ளழளயப வ�டட இப�டக கடடவச� மத�ர� அடகக�ற0ஙக?’’ எனற ஆனடட வகடக, 

பமதத உ2ரவகளம மழஙக�பவ�ன நநத�ய�ன அப�, ‘‘வ�ட பவள�ய... வ�ச வநதடட’’ எனறர. 
ஆனடட வயழடதத, பநஞச�ல ழக ழவதத�ட பவள�வய வ�னள. 

ந0லநநத�ககப ��றநத நள. அவன உடமப இனனம சர�யக க2மக வ�லழல. இரணட நளக 
இரவ�ல த�டகக�டட எழநத கததக�றன. கயசசல வ�டட வ�டட அடகக�றத. டகடர�டம வ�ய 
வநத��ன, பகஞசம பதம�க இரகக�றன. கள�ககமவல பத உழட உடதத�னன. அககம �ககதத 

வ0டடககரரகள வநதரகள... ஆனடட வரவ�லழல. அப� பரம� வமசம. �வம ஆனடட! 

‘‘ஆனடட வரழலயப�..?’’ 

அப�வ�ன அவமனத தழல பதஙக�யத. அவரககம அத�ரசச� இரகக�றத. வ��ர0தமக நடநதபகண 

வடம. அவரம இரவ�ல த�டகக�டட வ�ழ�கக�றர... ஆனல, கததவத�லழல. அதனல டகடர�டம 
வ�கவ�லழல. அதனல இனனம அவர சர�யக வ�லழல. பத�தக வஙக�ய வசன� ட.வ�\ழய 
உழடததய�றற. ம�ரதவன �ககதத வ0டட பகளசலயழவயம ‘வ�ட பவள�வய’ எனற பசலல� 
நகர�கம�லலமல நடநதய�றற. அவரகக அவமனமக இரநதத. 

ஆனல, பகளசலய ஆனடட மனச�ல எதவம ழவததகபகளளமல வநத ‘‘ழஹயவய... ஸர�... 
பகஞசம வலடடய�டசச!’’ எனற மசச வஙக வநத, ‘‘என பசலல நநத�க கணணகக வஹப�� �ரத 

வட... இநத க�ஃபட!’’ எனற நநத�ய�ன ழகய�ல ஒர ப�டடலம தநதள. இபவ�த நநத�ககப 
பர2மகக க2மக�, அவன ஒர வரஜபப ஆக�வ�டடன. 



தன�ழமய�ல பகளசலயவ�டம நநத�ய�ன அப� மனன�பபக வகடடர. அவள ச�ர�தத�ட ‘‘சவச... சவச! 
இதகக எதகக மனன�பப�லலம. வக�தத�ல நடகக�ற தபபதவன. ஆனலம, ந0ஙக பகஞசம 

வக�தழதக பகழறககணம. ந0ஙக அடககட பசலவ0ஙகவள, நநத�கக ஒர கழத... அழகன 

ப�ணண... ஏழ கச... ஊச� வதட அம�த கச... அத வவற யரம இலல... ந0ஙகதன. இஙக 
�டடல, ஊறகய ஜட எலலம எவவளவ வரம? நற ர�ய? ந0ஙக ஆதத�ரதத�ல �ண2�ன 

வசதரம எவவளவ? 15,000 ர�ய கலர ட.வ�. ந0ஙக பரணட நள மனஷன மத�ர�வய இலழல... ஓ 

ஸர�, ஸர�! நன கடட வச�ன இன� உஙகழளச பசலல மடவடன...’’ இரவரம ம�னகபகனற 
ச�ர�ததரகள. நநத�ய�ன அப�வம க2மக� ஒர வரஜப ப ஆனர. 

ந0லநநத� இழதக கணடபகளளமல அவன �டடகக வ�ழளயட ஆரம��ததன. ஆனடட அவழனக 
கப��டட ‘‘எனன �ண2�டட இரகவக!’’ எனறள. 

‘‘க�ஃபடழடபயல லம என �0வரல பவசச�டட வரவறன.’’ 

நநத�ய�ன அமம, ‘‘உன �0வரவ... எனனட பசலவற?’’ எனறள அத�சயமக! 

‘‘வஙக கடடவறன’’ எனற அவரகழள இழததன நநத�. 

அப�வ�ன லஙக�ழயப வ�டட மடப�டட அழக�ய உழடநத ட.வ�-ழயத த�றநத கண��ததன. 
உழடநத ட.வ�\ககள இரநதத ஒர வரஜப பவ�ன வ�ழளயடட உலகம!

பரளதர சவர�

�னஙகடட மதரழனப �றற� 
அவநகரககத பதர�நத�ரககத. பவக 
கலததகக மனப, ஊர�ல மழழ மர� 
இலலமல �ஞசம வநதவ�த, 
‘யரவத சநத�ரனககப வ�ய ஒர 
சடசமம பசயதல மழழ வரம!’ 
எனற பசனனவன. 

யரம சநத�ரனககப வ�க மன 
வரததல, அவவன �றழவ இறகழக 
கழள மஙக�ல கசச�கள�ல ��னன�, 
ரடசச இறகழககள பசயத, 
க�ரமததக க�ழகக எதர மழலய�ன 
உசச�ககப வ�ய சடசடபவன 
ச�றகடதத வமவல �றநத வ�னன. 

வ�னவன த�ரம �வவ இலழல. அனற அமவழச என�தல, அவன சநத�ரனககப வ�ய�ரகக 
மடடன, வழ� தவற� ஏவத ஒர நடசதத�ரததககப வ�ய வ�டடன எனற ஊர�ல வழ�வழ�யன 
கழதய�ல, அவழனப �றற� வ�ச�க பகணடரகள. ‘அவத �ர பதர�யறன, சநத�ரனககப வ�ன 
�னஙகடட மதரன!’ எனற ��ளழளகளககச வசறடடமவ�த அமமககள நடசதத�ரதழத 
இனறம கடடவதணட. 

�னஙகடட மதரழனததன யரககம பதர�யத. ஆனல, இனற பசவவய சநழதகக வ�ய�ரம 
பசயயப வ�ன பவளழளததழரழய ந�ழறய வ�ரககத பதர�நத�ரககம. ஒவபவர பசவவயக 
க�ழழமயம தப�மல கழழதய�ன ம0த உடகரநதபகணட அவன சநழதககப வ�கம கம�0ரதழத 
எலவலரவம �ரதத�ரகக�றரகள. 

பவளழளததழரகக வயத நற�தகக வமல ஆக�றத. அவனககச பசநதபமனற இரப�த ஒர கழழத 
யம, ஒவர ஒர மழனவ�யம மடடவம! கழழதழயப வ�லவவ பவளழளத தழரககம கழநழத 



க�ழடயத. ‘பவளழளததழரககக கழழதயம ப�ணடடடயம ஒணணதன’ எனற வ�சச ஊரக 
கறற�ல சறற�க பகணட இரகக�றத. கர2ம, கழழதழய அவன அததழன அககழற யகக கவன�தத 
வநதன. 

ஊரககப �ககததக கனற�ல வ�ழளயம வ�ழளசசலகழளப வ�ரம வ�சமல பசனன வ�ழலகக 
வஙகவன. ��றக, இரணட கழழதகள�ன ம0த மடழட கழள ஏறற�கபகணட, தனம ஒர 
கழழதய�ல ஏற� சநழதகக வநத வ�ற�ன. மறறவரகழளவ�ட கழறநத வ�ழல என�தல, பகஞச 
வநரதத�வலவய பமதத சரககம வ�றறவ�டம. 

வ�றற வநத வரமனதத�ல, கடம�ததகக அநத வரததககத வதழவயன ப�ரளகழளச சநழத 
ய�வலவய வஙக�கபகணட வ0ட த�ரமபவன. கரமப வமடடல, அவன கழழத வமல த�ரமபமவ�த 
சததமக �டடப �டய�டவய வரவன. 

பவளழளததழரகக ஒர வ�வநத மன �ழககம இரநதத. ஒவபவர மழற சநழதககப வ�யவ�டடத 
த�ரமபமவ�தம, தன தழலழய பமடழடயடததகபகணட வரவன. அதனல ஒர கடக ந0ளததகக 
வமல அவன தழலய�ல யரம மடழயப �ரதத�ரகக மடயத. இனபனர �ழககம, அவன சடழட 
அ2�வத இலழல; இடபப வவடட மடடவம! சடழட அ2�யதத சதர2 �ழககமதன எனறலம, 
அவன சநழதய�ல இரநத த�ரமபமவ�த கழழதய�ன ம0த பவறம வகவ2தவதடதன வரவன 
என�த பகஞசம வ�வநதமன �ழககமதன. 

பசவவயக க�ழழம தவ�ர, மறற நடகள�ல அவன ஆலமரதத�ன அடய�ல தஙக�ப ப�ழழதக 
கழ�ப�ன. ம�க ம�கக கழறசசலகப வ�சவன. மறற வநரதத�ல ஏதவத ஒர கசச�ழயகபகணட சத 
�ல கதத�கபகணவட இரப�ன. 

பவளழளததழர மழனவ� ப�யர ப�ர�யகக. இரவரககம கலய2மக� இர�த வரடஙகள இரககம 
எனற மததலமமன வகய�ல பசர� பசலலக வகளவ�. மததலமமன வகய�ல�லதன தல� 
கடடகபகணடரகளம. இபவ�த அதறகம ந�ர�2ம க�ழடயத. பசர� பசதத எடட வரடம 
ஆக�றத. 

த�னமம அவள ப வ�றற வரக�றள. மழம ப மப�த ர�ய எனற பசனனலம, அவள�டம தன 
வஙகவவன எனற அடம ��டககம வடகழக யளரகள அவளகக உணட. கர2ம, அவள ழகரச� 
அப�ட. அவள�டம ப வஙக�த பதடங கம எநதச ச�கர�யமம சநவதஷமக மடயம எனற 
நம��கழக அநத க�ரமதத�ல! இததழனககம நப�தழதநத வயத மலட அவள. 

பவளழளததழரககம ப�ர�யககவககம ஏன கழநழதவய ��றககவ�லழல என�தறக ரகச�யமக ச�ல 
கழதகள உலவ�கபகணட இரகக�னறன. கழத உணழமயகவம இரககலம. இரணட கலகழளயம 
அகடட அகடட நடப�ன அவன. ‘கழழதழயக கள�ப�டடமவ�த வக�தத�ல அத 
பவளழளததழரய�ன மகக�யமன இடதத�ல உழதததவ�டடத. அப�டக கழழத உழததததறகம 
வ�வசஷமன கர2ம உணட’ எனற ஒர கழதயம, ‘ப�ர�யகக உணழமய�வலவய பவளழளததழரழய 
வ�ட ‘ப�ர�ய’கக- அதவத, வயதனவள. ஆனல, இனனம அவள வயதகவக வரவ�லழல’ எனற 
இனபனர கழதயம ஊர�ல உலவ�னலம கழநழத ��றககததறகன உணழமயன கர2ம 
யரககம பதர�யவ�லழல. 

கழழத ப�ர�யக கவககச பசநதமனத. கழழத ழவதத�ரநத ஒவர கர2ததகககததன 
வயதனவளக இரநத லம �ரவய�லழல எனற கடடகபகணடன பவளழளததழர எனக�றரகள. 
கலய2 மன அடதத நள�ல இரநவத கழழத வமல ஜமபமனற அவன சவர� பசயததகச 
பசலக�றரகள. அவனகக ஏன கழழத வமல அததழன ஆழச என�ழத யரம பசலலவத�லழல. 
உணழம பதர�நத ச�லர மடடம, 29 வரடததகக மன, �ககததக க�ரமதத�ல நடநத ஒர சம�வதழதச 
பசலக�றரகள. 

அத �டபப வசழனயம பககள�ன வசழனயமக இரநத ஒர க�ரமம. க�.��.1976-ல சநதவரசன 
வதத�யரகக த�லகரன ஒர த�ழலக பகணடவநத பகடததன. வதத�யர அழதப ��ர�ததப 
�டததவ�டடக கழம��பவ�ய, தன மககக கண2டழயக கழறற�த தழடததத த�ரம�வம வ�டடப 



�டததப �ரததர. 

‘வதத�யரகக நமஸகரதவதட எழத�கக�றத எனனனன, இப�வம ந0 ஒர லசச ர�ய மஞசப 
ழ�ய�ல வ�டட, வர அமவழசகக இரடடற வநரததல ஒதழதப �ழனமரதத அடய�ல பவசச�ட 
வவணடயத. இலலடட நன உன மகன பகரவழளழ ய சர�ககதத�யல அறததபபடவவன, 
ஜகக�ரழத! வ�ல0ஸ¥ககப வ�ன உம ப�ணடடட பகரவழளழயயம அறததபபடவவன. 
நமஸகரதவதட, சர�ககதத� பவசச�ரப�வன.’ 

வதத�யரகக �யமக�வ�டடத. நழளகக அமவழச! மர�யதத... ஒவர ழ�யனசவச! அவர 
கடடக கததலக தன மழனவ�ழயக கதத� அழழததர. 

‘‘அஙக எனனட �ண2�டட இரகவக சன�யவன! ப�தத ஒதழதப பளழளய சவககக பகடததடட 

வசறகக�டட உககநத�ரகக�ய! ழ�யன எவவன கடதத�டடப வ�ய�டடணட.. ய0...ய0....’’ எனற 
நர�ழயப வ�ல ஊழளய�டட அழத தவஙக�னர. 

வதத�யர மழனவ� வக�தவதட, ‘‘உஙகளகக அற�த வயசல கணண பரணடம 
ப�டழடயய�டமன மரததவன பசனனத சர�தன! வ0டடககளள ஊஞசல ஆடடடரகக�ற 

ழ�யழனக கடதத�டடப வ�ய�ட டஙகனன வசலல ந�னன கததற0ஙகவள... �ககறவஙக ழ�தத�யம 
�ஙக! உளள வஙக, ச0கக�ரம!’’ எனற அவழர உளளககள இழததள. 

வதத�யர ப�ரமசசவ�டட, ‘‘கப�தத�னட என ஆதத!’’ எனற�ட உளவள வநதர. உளவள அவர 
மகன இர ழகய�லம சஙக�ல�ழயப ��டதத�ட, கலல தழரழய உநத� உநத� ஊஞசல ஆடகபகணட 
இரநதன. வதத�யரம ப�ணடடடயம ந�மமத�யகச ச�ர�ததரகள. ��ளழள �தத�ரம, �ரம 
சநவதஷம! 

அபபறம, வதத�யர ப�ணடடடய�டம அநதக கடததழதக கண��ததர. அவள ஆவவசமக�, ‘‘இப�ட 
ஒரததன எழத�ய�ரககன, எரம மடடக க2கக ந�ககற0ஙகவள, எதன பசயயஙக!’’ எனறள. அவர 
உடவன நடடழம வ0டடகக ஓட, த�ழலக கண��ததர.அவர ப�ட வ�டட�டவய, ‘‘ந0வய �டசச 
பசலல!’’ எனறர. �டதத மடக கமவ�த தரமகரதத வநதர. அவரககம ஒர மழற �டததர. 
இரணட வ�ரககம �டககத பதர�யத. மனற வதக வநத கர�யக கரரகக பகஞசமக எழதத 
கடடத பதர�யம. அவரம ஒர மழற கடததழதப �டதத ��ன, நடடழம மககப ப�ட பநடயடன 
ப�ர�தகத தமமல வ�டட, ‘‘சர�, வதத�யரயய! இப� எனன பசயயலம, பசலலஙக?’’ எனறர. 

‘‘த�லல இநத ஊர மதத�ழரதன இரகக. இநத ஊரககரனதன எழத�ய�ரககணம. ந0ஙகதன 
கணட��டககணம!’’ 

‘‘நஙகள?’’ எலவலரம தழலழயத பதஙகபவ�டடக கழப�மக வயச�ததரகள. ந�சசயமக 
வயகக�யமறற கடம�தத�ல ��றநத ஒர பதளளவர�தன இழத எழத�ய�ரகக வவணடம எனற 
ந�ழனததரகள. யர யபரலலம ஊர�ல பதளளவர� எனற �டடயல�டடரகள. 

பள�யமரதத அடய�ல ஆடபல� ஆடம நனக வ�ர ம0த வதத�யரகக சநவதகம. ‘அவரகளகக எழதப 
�டககத பதர�யத’ எனற தரமகரதத பசனனர. ��ததழளச பசமப, டமளர த�ரடம வனவரயன 
பகஞசம எழதப �டககத பதர�நதவன எனறலம, அவன ஒர வரடததகக மன அட வஙக� 
ஓடயவன. அதன��ன எனன ஆனன எனவற பதர�யவ�லழல. 

வதத�யரகக வநரமக ஆக �யமக இரநதத. மழனவ�ழயப ழ�யனககக கவல ழவததவ�டட 
வநத�ரகக� வறவம, அவழளயம வசரதத அநதச சர�ககதத�ககரன கடதத�கபகணட வ�யவ�டடல?! 
வ�சமல ஒர லசசதழத �ழனமரத தடய�ல ழவதத வ�டலம எனற வயச�ததர. அவரகக 
�2ததகக ஒனறம கழறசசல க�ழடயத. மத வரமனம, கததழகப �2ம ஏரளம. பரவ�க பசதத 
வவற ந�ழறய இரகக�றத. லசச ர�யககப �லமற�, ஒனற க�டகக ஒனற நடநதல, பசததகக 
யர வர�ச? 



கர�யககரர ஓர உ�யம பசனனர. ‘‘ஏன வதத�யவர, இவத ஊரல இரநததவன த�ல 

வநததனன பசனவன... வநதத யபரலலம வநத த�ல வஙக� னஙகனன வ�ஸட மஸடழரக 
வகடட பதர�யத!’’ 

அஙவக வ�ஸட மஸடர ப�ர�தகச ச�ர�தத�ட, ‘‘லசசம�ப �டடதன ஒணண வஙக�ன’’ எனறர. 

லசசம�ப �டடயல சர�ககதத� ழவததக கழதழத அறகக மடயம? அவளககத தண20ர டமளழர 
எடததவல கடகக மடயத அளவகக ழக பலட பலடபவன ஆடவம! அதவம�லலமல லசச 
ர�ழய அவளல சவதறகள பசலவ பசயயவவ மடயத. ஆகவவ, அவளக இரககத. 

��றக, நனறக வயச�தத மஸடர, ‘‘��னஙகல இரநத வநத�ரககவன, அவனதன வஙக�னன’’ 
எனறர. அவவனதன! 

நனக வ�ரம ��னஙகககரழன வ�தவ�தமக ம�ரடடயத�ல, ஒபபக பகணடன. ‘‘ஆம! நனதன 
பசஞவசன. எனககச சப�டடககக கஷடம இரநதசச. அதன, பசஞவசன’’ எனறன. 

‘‘கடடட �ஞசயதழத!’’ எனறர நடடழம. 

மறநள, அமவழச �கல�ல �ஞசயதத கடயத. ��னஙகக கரழன ஊரககரரகள அச�ஙக 
அச�ஙகமகப �ரததரகள. நனறகப �டதத, ��னஙக�ல நலல வவழலய�ல இரநத வநதவனகக, பதத� 
ஏன இப�டப வ�சச! ��னஙக�ல நனறகச சம�த�தத ஊர த�ரம��யவன, பகடட சகவசதத�ல 
க2ம தப��, கடதத, சதட, ப�ணகள வ�ஷயதத�ல எலலம இழநத, ��ன இப�ட ஆக�ய�ரகக�றன. 
இதறக மன ஒர தபபத தணடவககம வ�கதவன, �வம! 

‘‘ஏணட இப�டச பசஞவச?’’ 

‘‘சப�டடகவக வழ�ய�லல, அதன! ஏன வதத�யவர, ‘எனககப �ச�ககத. சப��டறதகக எதன கச 
கட’ன வகடவடன. தநத�ய? எததழன அந�யயம சம�த�கக�வற? வடடகக கச கடதத எததழன 
வ0டடப �தத�ரதழதப படஙக�டட ந0! எததழன வ�ர வடட கடட மடயம நடத பதரவகக 
வநத�ரககஙக உனனல! ஒர வய வசததககக கச வகடட, தர மடற�வய! அதனலதன பமரடட 
கச படஙகப �ரதவதன!’’ 

வதத�யர வக�மக எழநத, ‘‘அவனக�டட எனன வ�சச! கதததழத ஒபபகக�டடன. தணடழன 
கடஙக’’ எனறர. 

‘‘ஆய�ரம ர�ய அ�ரதம’’ எனற நடடழம ப�ட டப�ழவத தடடனர. 

‘‘அவவன ��சழசககரன. அவன எப�டக கடடவன?’’ 

‘‘அப�, எலலர கலலயம வ�ழச பசலலலம?’’ 

‘‘ஆம! இவன கடசச�டட எப�வம க0வழ வ�ழநத க�டககறவனதவன! அப�ட ந�ழனசச சமம �டதத 

எழவன. அவனகக பமடழட அடசச, கரமபளள� பசமபளள� கதத�, கழழத வமல...’’ - வதத�யர 
பசலல, ஊர�ல ‘அத தபப’ எனறரகள. 

‘‘கதததழத ஒபபகக�டடன. இதகக மனனட அவன தபப பசயயழல. மனன�சச வ�டடட 
வவணடயததன’’ எனற ஆளளகக த0ரபப பசனனதம நடடழமககம தரமகரததவககம வக�ம 
வநதவ�டடத. ‘‘வதத�யர பசனன மத�ர�வய கழழத வமல ஏததஙகட இவழன! ஊரல இன� 
ஒரததன இப�டத தபபப �ண2க கடத!’’ எனற த0ரபப வச�ததர. 

எததழனவய வ�ர வதத�யர�டம சமதனம வ�ச�னரகள... ‘‘வவணடமய! ந0ஙக �டசசவஙக. இத 



அகக�ரமம. இநதக கலதத�ல இப�டக கடடம�ரணடததனம கழழத வமல ஒரததழன ஏதத� 
அவமனப�டததறத தபப!’’ எனற பகஞச�ப �ரததரகள. வதத�யர மச�யவவய�லழல. 

��னஙகககரனககச பசனன�ட சடஙக நடநதத. ச�றவரகள மடடம சறற� ந�னற ச�ர�ததரகள. 
�த� ஊரவலதத�ல வ�ல0ஸ வநதவ�டடத. ச�றவரகழளத தரதத�வ�டட ��னஙகக கரழனக 
கள�ப�டட, உழட பகடதத க�நத பசயதரகள. ‘‘�ச�கக�றத’’ எனறவனககச வசற வ�டட, 
பகர ஒனழற எழத� வஙக�கபகணட, தரமகரதத, நடடழம, வதத�யர மவழரயம ழகத 
பசயதரகள. கர�யக கரரம கழழதயம நல கல வவகத த�ல எஙவக ஓட ஒள�நதபகணடரகள. 

அனற இரவவ தணவடரககரன ஊர�ல தணவடர வ�டடன... ‘‘இதனல இநதக க�ரம 
மககளககச பசலலப�டவத எனனபவனறல, ஊர�ல �ஞசயதத வ�ச�, யரககம யரம தணடழன 
தரக கடத. அத சடடப�ட கறறம. அப�ட இன� பசயதல தணடககப�டவரகள. இத 

இனஸப�கடர ஐய உததரவவய...பதடம... பதடம... பதடம...’’ 

கழழதய�ன வமல ஒயயரமக வரம பவளழளததழரககம இநதக கழதககம எனன சம�நதம! சர�க 
கதத�ய�ல கழதத அற�டடரகக வவணடய ச�றவனதன இநத பவளழளததழர. 

கரமபளள� பசமபளள� கதத�ய ��னஙகககரன�ன �ழற வ�னற வகர மகம பவளழளததழரய�ன 
மனசககள ஒர சர�ககதத�ய�ன பவடழட ஏற�டதத�ய�ரநதத. அத�ல இரநத அவனகக ரததமய 
பவள�வயற� யத. ‘��னஙகககரழன கழழத வமல ஏதத�வய ஆவணமட!’ எனற ச0ற�ய அப�வ�ன 
வகர மகம, ��2ம த�னனம வ�ய�ன மகதழதவ�ட வ�கரமக இரநதத. 

பவளழளததழர வளர வளர, அப�வககம அவனககமன கய�ற ஒவபவர நலக அறநத வநதத. 
அப�வ�ன வகரப வ�ய மகதத�ல வனமதவதட கர� பச வ�ரம��னன. அதறககவவ ப�ர�யககழவ 
கலய 2ம பசயதபகணட, அவளககச பசநதமன கழழதய�ன ம0த ஏற�, அப�வ�ன மன�க 
வலம வநதன. வ�ல0ஸ¥ககத தகவல பசனனவள அநதப ப�ர�யககதன. ஊரவலக கழழதய�ன 
பசநதககரன அவள அப�தன. 

�ஞசயதத கடட நடடழம பசயத நடடழம, தரமகரதத, கர�யககரன, இவனழடய அப� 
எனற எலவலரககம தல ஆற மதம ச�ழறத தணடழன க�ழடததத. கழழதககரனககம பமடழட 
அடதத வனககம தல 100 ர�ய அ�ரதம வ�த�ககப�டடத. ஆனலம பவளழளத தழரய�ன மனச 
ர2ம ஆறமல இரநதத. அதனலதன, தன அப�ன சவககககட வ�கமல இரநதவ�ட டன. 
அமம சவகக மடடம கழழத வமவலவய வ�ய சடஙக பசயதன. 

அவரகளகக தணடழன க�ழடததத ப�ர�த�லழல. கழழதய�ன ம0த ஊரவலம வ�ன ��னஙகககரன, 
அநத அமவழச இரவவ ஊர எலழலய�ல இரநத பள�ய மரதத�ல ந�ரவ2மக தகக 
மடடகபகணட இறநத வ�னழத ந�ழனததல, இனனமம பவளழளததழரகக ர2தத�ல ரததம 
கச�க�றத. ��னஙகககரன�ன தரதத�ய நககம, ��தஙக�ய கணகளம பவளழளத தழரழயப 
�டயப�டததக�னறன. 

சநத�ரனககப வ�ன �னஙகடட மதரழனப வ�ல ��னஙகககரனம ஏவத ஒர 
நடசதத�ரததககப வ�ய�ரப�ன எனற பவளழளததழர நம��னன. அதனலதன சநழதககப 
வ�கத ஆற நடகள�லம, �கல இரவ எனற �ரமல நடசதத�ரங கழளவய �ல கதத�ய�ட 
ஆரயநத பகணட இரகக�றன. ஆலமரதத�ன கறற�ல அவன தஙக�ப வ�னலம, அநதக கழழத 
அவழனச சமநத பகணட, ஆகயம ஆகயமய ��னஙகககரன�ன நடசதத�ரதழதத 
வதடகபகணடதன இரகக�றத. 

சலஙழக அத�ரம ஒன�தம த�ழச

கழலய�ல எழநதவடன எவரமகதத�லம வ�ழ�ககம மன கடகரதழத �ரப�த என வழககம. ச�லர 
ழகய சடசசட வதயதத வரழக �ரப�ரகள. ச�லர எழநததம வகட பகடட மகதத�ல வ�ழ�ததல 
அனழறகக பரவம நலலவத நடககத எனற நம��கபகணடரப�ரகள. அத மட நம��கழக என�த 
எனககம பதர�யம. ஆனல நன கடகரதழத �ரப�த இனனம எததழன வநரம நம தஙகலம 



என�ழத �ரததவ�டட ஒர அழர ம2� வநரம ந�மமத�யக தஙகலவம அதறககததன. கழலய�ல 
எழநததம கடகரதழத �ரபவ�ன.

ஏழ ம2�கவக ம0ன வர பசலல�ய�ரப�த ந�ழனவகக வநத. ஏழ ம2�கக வ�கவவணடம எனற 
ந�ழனபப தஙகவ�டமல பசயக�றத. ம2� ஆறக�வ�டடத. இனனம அழரம2� வநரம தஙக மடயத. 
தஙக�னல நனறக இரககம. நனறக இரகக�றவத எனற தஙக�னல கள�ககமல கட ஓட 
வவணட இரககம. கள�கக வவணடம �லலவத ��ரஸ �ண2�டட வ அப�தன கப�� எனற 
பசலலம அமமவகக மகனக ��றப�த மன பஜனமதத �வவம எனனவவ? �ல தலகக�னலதன 
கப��வய எனறல சப�டடகக ந�சசயம கள�தத�ரகக வவணடம. இநத தண2� கஷடதத�ல 
த�னதத�றகம கள�ப�ழத தழடபசயத யரவத சடடம வ�டடல நன ந�சசயமக களள ஓடடவத 
வ�டவவன. �த�வனழ வயத ழ�யனகக ஓடட இலழல எனற ஜனநயகம கற�தத ��னபனர நள 
பசலக�வறன. ம0ன வர பசலல�ய�ரப�த ந�ழனவ�ரகக�றத.

இததழன கழலய�ல எஙக க�ளம��டட எனற அமம வகட�ழத தவ�ரகக வவணட பமனறல ந�சசயம 
சப��டமல க�ளம��யக வவணடம. அமமவ�றக வ�ளககம பசலல�வ�டட ஊர சறறப வ�க நன 
ஒனறம த�ரம2ம ஆனவன இலழல.

வணடய�லம ப�டவரல இலழல. அப� �கபகடடலம கச இலழல. �0வரவ�ல கழச ழவததல 
கடடய வ�டப வ�க�றத. �கபகடடவலவய கழச ழவககலமதன. அப�வ�றக என வமல அப�ட 
ஒர நம��கழக. அப�வ�ன நம��கழககக �தத�ரமகவவ நன நடநத பகளவவன. ழவததல ழவதத 
கழச சததமக தழடதத வ�டவவன. �0வரவ�றக எப�டயவத ஒர த�ரடட சவ� பசயய வவணடம.

டவன �ஸச�ல வ�வத அந�யயதத�றக கஷடமக இரகக�றத. அப� �டததம �டடல டவன 
�ஸச�பலலலம வ�க வவணடய கலக பகடழம. ‘ஏன வதயவர. வணடழய வடடல வடடடட 
எநத வ�மன�யவத டவன �ஸசல வ�வன?’ எனற ஒர நழளகக ஆள ழவதத அப�ழவ 
நனறக ஒர வகளவ� வகடக வவணடம.

ஏழ ம2�கக அப�ட எனன வவழலவய அநத ம0னவகக. 
மகக�யமன ஒரததழர �கக வ�கணம ச0கக�ரம வனன 
பசனன ��னனட வ�கம இரகக மடயத. வ�ய�ததன 
ஆகணம. வக�ம வநதடட பவய�லகக கடகக�ற 
கள�ர�னதத�ல வ�ளகபகணழ2ய கலநத தநத�டம. தநத�ரகக 
ஒர மழற. வனன பசனன வரம இரகக மடடஙக 
யரம. வ�கம வ�ன கள�ர�னதத�ல வ�ளகபகணழ2ய 
கடசச�ததன ஆகணம.

ம0னவகக ந�ழறய வக�ம வரத, ஆன சர�ய கடடத 
பதர�யத. சர�யன வநரதத�வலயம வக�ம வரத. பகஞசம 
வலடட வரம. வநத சவவட யரககம பதர�யத. வ�ன சவடம 
யரககம பதர�யத.

ஒர நள ம0னவவட பத ழநடட ஒர ஜன க�ழ�ஞச�ரகக, 
க�ழ�ஞச இடம ழதசச�ரகக. ஆ2�ய�ல மடட க�ழ�ஞச�டசசனன 
வகடவடன. இலவல நனதன க�ழ�சவசன அப�டனன ஒர �த�ல. 
எதகக க�ழ�ககணம,,? எதககனன நன எனவனட �ரதவட 
அனழனகக வ0டடகவக வரழலயம. ஆழசய பசயத வசச�ரநத 
இன�பப�லலம. �ழப வ�சசம. வக�தத�ல ழநடடய 
க�ழ�சச�கக�றவத பதத�சல�ததனம க�ழடயத. இதல ஒர வரம 

கழ�சச� ழநடடய க�ழ�சச�கக�டறத அழத வ�ட பதத�சல�ததனம க�ழடயத. ஆன அப�டததன 
ப�றழமய வயச�சச� வயச�சச� வக�ம வரம. அநத வக�ம யரககவம பதர�யத. ஒவர ஒர 
மழற வ�னட தமத�ககம சடடன ம0ன வக�ப �டடரகக. ம0னவவட பரசழன நன ஒர 
*மககடவசர வகமள�*னன பசனனதம கலலவமல பதழவசச�டட இரநத வவடடய த�ரப�� என 
வமல ரணட பதழவ பதழவசச�டசச�. பரசழன வகமள�னன பசனன ப�ணணஙகளகக 
வகவம வரத ந�யயம தன. அதககக பரசவனட வவடடயல வசபப பநழர �றகக அடகக�றத 



பகஞசம அத�கம�லழலய?

ப�ரமடஸஙகர வ�ரல மழஙகலகக க0ழ வழரய�லம பதலபதலனன ஆடக�டட ஒர டவசழர 
வ�டடக�டட, கழலயம ழகழயயம த�னச த�னச நடலஸ வஷபழலபயலலம வழளசச� 
தழலக0ழவம �டததக�டடம எனபனனனவவ மத�ர� மககல பதனததககம கதத வ�டடடட இரகக�ற 
மனசழன எனனனன பசலலடடம, மகக டவசர வகமள�னன பசலலம. கழல வநரதழத ஏன 
�ழ பசயயற�ஙகனன வகடட, வயக பசயயறரம.

உசசந தழலய�ல பகடடன கட கல இரகக�ற ம0ன பரசனகரன வ�ழர யரம தப� 
பசனன வ�வய வ�சச� அப�ட ஒர இத பரசன வமல. �டடதர� ப�ணண பகஞசம 
ஓவரததன பரஉக �கத�ய�ல இரகக. ‘பசலலஙகள நத. பசலலஙகல சவம�ன’ன ஒர மப�த 
நப�த வரசததகக மநத�ன கறபப பவளழள �டதழத �தத உ2ரவ வரம சமயததகக. அவஙக 
பரசவனட பதயவ0க பர2ம அப�ட.

ம0ன பமத பமதலல அவஙகவளட கணகணட க2வழன �ர�ரஷபலதன �தத�ரகக. 
‘வகய�லணட வ உன க�டவட ஒர மகக�யமன வ�சயம வ�சணம’ அப�டனன பசனன அநத 
கணகணட க2வண சவரம �ண2 “h ய�ததக க�ழழம �ர�ரஷப கயல மடடக�டட இரககர. இத 
அரகக �ரகக கள�சச�டட கறபரம ஊத வதத�வயட சம�கம��ட வ�வறனன வ0டடல பசலல�டட 
வரற வழ�ய�ல �தத நமம கணகணட க2வன �ர�ரஷப மனனட சவரம மடசச�க�டட 
சவரககரம கனனதத�ல தடவ�க�டட �வடர வ�டடக�டட பவள�ய வரர. ம0ன �ததஙகளம. அவர 
பசனனரம. ‘கடடம இரநத�சச�. வலடடய�டசச� இவத இப� வநத�டவறன ந0 வகய�லணட 
இரனன.

இவஙக, இநத ம0னஙகரவஙக ஒணணவம பசலலம வநர வகய�லகக வ�ய�, சம�ய கம��டடடட, 
த0ரதததத வஙக� கடசச�டட, நவகக�ரகதழத சதத�டட, �ச மடடகக �ழதழத தநதடட, ஒணண 
பரணட பதர�ஞசவஙக�டழடயம வ�ச�டட வகய�ல �டகடடல உடகரநத கதவத கததன கநத 
க�டநத அபபறம வரறர ம0னவவட கணகணட பரசன.

அபவ� அவஙக பரணட வ�ரககம இனனம கலய2ம ஆய�ரககழலயம. இழத பசலலம வ�த 
ஏன தன இநத ம0னவகக ச�னன ப�ணண மத�ர� கனனம ச�வககவத பதர�யல. இப� மப�த 
வயச ஆக�றத. கலய2ம ஆயம அஞச� வரசம ஆசச� இனனம எதகக அநத பவககம பதர�யழல.

கதத�டட இரநத ம0னவ �கக வநத அவர �ர�ர ஷப மனனட ச�ர�சச அவத ச�ர�பவ�ட வரர. 
அதவத கல தமததகக மனன�சச�கவகனன பசலலற ஒர ச�ர�பப. பரணடவ�ரம பகஞச வநரம 
வ�ச�கக�டழலயம. அபபறம அவரதன வ�சச ஆரம��சசரம. பமத பமத த2�ய வ�ச�கக�ட 
வ�றத�னல நலல �ள�ளனன வநத நலலய�ரககவமனன தன வஷவ �ண2�கக வ�வனன 
அஙக வலடடய�டசச�னன அவர பசனனரம. எவத பசலலணமன பசனன�ஙகவள 
எனனதனன வகடடஙகளம.

வகய�ல பதப�ககளதத �டககடடல உடகநதக�டட ‘உனகக மடடன ��ர�ய2� பசயயத 
பதர�யம?’னன வகடடரம ஒர வகளவ�. எத? மடடன ��ர�ய2� பசயயத பதர�யமனன வகககறத 
நல வ�ர மனனட வகடகககடதம. வகய�லகக வநத சம� கம��டடடட பதப�ககளப 
�டககடடல உடகரநத தன மடடன ��ர�ய2� பசயயத பதர�யமனன வகககணமம.

ம0ன பதப�க கள�டய�ல உடகநதடட வய�தத படசச�க�டட ச�ர�சசதம. இழத எனக�டவட 
பசலலமவ�தம அபடவயதன ச�ர�சசத.

எனன ம0ன உன ஆம�ழளய நன மககடவசர வகமள�னன பசனன மடடம வக�ம வரத. 
மடடன ��ர�ய2� பசயயத பதர�யமன வககக வவற எடவம பகழடகக�ழலய உன ஆம�ழளகக. 
ம0னழவ வகடடல ம0ன மழறககம. வக�ப�டம அநத கண2�ல ஒர அடரநத �ள�ளபப 
இரகக�றத. வக�தத�ல கட ச�ர�பழ� மறககத கணகள. பவளழள வ�ழ�ய�ன ஓரதத�ல ம�கச ச�னனதய 
ஒர மசசம இரகக�றத. அநத மசசம அநத கண அழகய இரப�தறகக எழதவய பசயக�றத.



‘இலலட. அவர அழத பசலல எனன கப��டவல வவற ஒனன பசலல கப��டடர.’

‘வவற எழதவயனன. நன உனழன கதல�கக�வறனன இஙல0ஸல பசலல கப��டடர?’

‘வ�ட இவவன. ந�சசயம �ண2 ப�ணணக�டட யரட ஐ லவ ய பசலலவஙக?’

‘வவற.?’

‘கடடகக வ�ற பரணட வ�ர எபதழதவய வ�ச�ப�ஙக அழதபயலலம உன க�டவட பசலல�க�டட 
இரகக மடயம? எனபனனனவம வ�ச�க�டவடம. வடய ந0யம ஒர ப�ணவனட அநத பதப�க 
களததகக வ�ய� அவக�டவட வ�ச�க�டவட அநத களதத�ல இரகக�ற ம0னகளகக ப�ர� வ�டட 
�வரன. வடய வ�சச�லலட மகக�யம. எனன வ�சவறh மன பதர�ஞச� வ�ச�ன அத வ�ர 
மயககம�லலட. அத. அத. வ�ட. கடடக வ�றவக�டவட எனன வ�சரதனன பதர�யம ஒரததன 
வநரஙகடட வவழளய�ல வநரஙபகடட வகளவ� வகககறனன எனன ஆய�ரககம �ர அவனககளவள. 
அததழன கதல எனவமல அவரகக . எவவள வநரம வ�ச�க�டட இரநவதம வதp யம?. அபதலலம. 
உனக�டவட பசலல மடயம?’

த�ரம2 ந�சசயம பசயத வ�டட ��ன கதல�ககம வகஷட வ�ல இரகக�றத. ‘உஙகள த�ரடடக 
கதல வ0டடறக பதர�நத��ன வ0டடல வ�ச� மடததரகள?’ இநத வகளவ�கக ம0ன இடப��ல 
இரணட ழகழயயம ழவததக பகணட மரழ� ந�ம�ரதத� மகர2�ய�ன கம�0ரததடன மழறககம. 
மழறககம வ�வத அநத உதடடன ஓரதத�ல வக�ம பச�ய பனனழகயம சநவதசமம அரமபம.

‘சமம பசலல ம0ன. லவ �ண2�ஙகள இலழலய?’

‘எனன ப�ணண �கக வரற வழரய�லம அவழர நன ஒர மழறகட �ததவதய�லழல. எனழன 
அவர �தத தழல சதத� வ0டடல வநத வ�ழநத ப�ணவகடடத பசனனர. பகஞசம எனழன வ�ட 
ச�வபபதன இலவல அவர?’ பவடகம இனனம ம�சசம�ரகக�றத. கலய2மக� ஐநத வரடஙகளகக 
��னனம.

‘ஆன உன அப�க�டவட கலய2வம �ண2�கக மடவடனன அடம��டசச�யவம. உன அப� 
பசனனவர.’

‘ஆமம பசனவனன. எனகக என அப�வ கழடச� வழரய�லம �ததகக�டணமன ஒர ஆழச அதன 
அப�ட பசனவனன. இவழர �தத, இவர என வ0டடல வநத எனன ப�ண வகடட ��னனட 
எனனல அப�ட பசலல மடயழல. சமம வவணடனன ��க �ண2�ககதன மடஞசத. அவர 
நடககம வ�த �தத�ய அநத வ0ச� நடகக�ற நழட எனகக ��டசச� வ�சவச. எப�ட வவணடனன 
பசலல.’

‘உன அப�ழவ யர �ததககவஙக.?’

‘என அமமவகக எனன வவழல.?’

‘ந�யயம தன. ஆம வவற ஜத�ய உன ஆம��ழள? ந0 மம�சம சப��டதவ. உன ஆம��ழள நலல� 
எழம� கடகக�றவர. கரமமன பசலல�க�டட சமசச� வவற தரவற.’

‘இனபனர தடழவ ஆம��ழளனன பசனன கனனதத�ல வ�டவவன. எனன வ�சச இத,,? 
ஆம��ழள அபட இபடன..’

இப�டததன ம0னவகக பரசழன தப�க வ�ச�னல வக�ம வநதவ�டக�றத. உயரமன, ச�வப�ன, 
கறதத அடரநத ம0ழசயளள, ச�ர�தத வ�சக�ற, பகஞசக�ற, பகஞசக�ற, உசசநதழலய�ல மழனவ�ழய 
ழவததகபகளக�ற க2வனகழள எலல ப�ணகளககம ��டதத�ரப�த வ�லவவ ம0னவககம தன 
பரசழன ��டதத�ரகக�றத.



�டடதர� �டபபவழர அடப�ட �ககம வ�கமவல இரநதவ�டட, த�ரம2ம வவணடம வவணடம 
எனற நனழகநத வரடமம ஓடட, சடதண2� ழவககத பதர�யதவளக ம0ன இரநத வதத�ல 
வவபறh ரவன த�ரம2ம பசயத பகணட வ�ய�ரநதல தழலயழ2 ��யநத வ�க�ற அளவகக 
சணழட வநத�ரககம.

சமம பசலலக கடத ம0னவ�ன பரசழன. இவளகக சழமககத பதர�யத என�தல கலய2ம 
ஆனவடவன அதவத �ததம நவள தன�ககடததனம வநத, வவழலகக வ�வதறக மன�க 
இவளககம வசரதத சழமதத ழவதத வ�டட வவழலகக பசனற வநத, ��ன இவளககம வசரதத இரவ 
சழமதத, “h ய�றறக க�ழழமகள�ல சமயல ஒவபவனறக பசலல�ததநத இனழறகக ந�ஜமகவவ 
மடடன ��ர�ய2�ழய நகக ரச�கக சழமககம ம0னவக மறற�ய�ரககம அவழர ம0ன தழலய�ல 
தகக� ழவததக பகணட ஆடவத�ல தவற�லழலதன.

‘கப�� கட வ�ட பதர�யம தன நன வநவதன. அவர எனழன இமழச �ண2வவய�லழல. 
எனழனவய கலமபர சழமகக வ�டடடவத பகஞசம கததகவகனன தன பசலல�ததநதர.’

ம0ன தன க2வபர2தழத பசலல ஆரம��ததவ�டடள.

‘அவர எனனம சழமப�ர பதர�யம? சமம பசலலவறனன பநழனககத. எநத ஊர ரஜவம 
இவர பசயயற சப�டடகக தன ரஜயதழத எழத�வசச�டவன. ��றக அவர வ�டற த�ககன 
கப��கக எழத�ததர எநத ரஜக�டடயம எதவவம இரககத.’ இப�ட ப�ரழமயன ப�ரழம 
ம0னவகக.

அநத ம0னவகக பரசன ப�ரழம இநத டவன �ஸ ஓடடனரகக டவன �ஸ ப�ரழம. எவத பத 
ப�ணடடடய பமலலம கழடவ0த� �ககம வகக�ங கடடடட வ�க�ற மத�ர� அததழன பமதவக 
ஓடடகபகணட வரக�றர. ஒர வழ�யக பகணடவநத வ�டடவன எனற இறஙக� வ�க 
வவணடயதக இரகக�றத. டககட �ர�வசதகர வரததறகக இனழறககம ஆணடவனகக நனற� 
பசலக�வறன.

ம0ன அவசரமய கள�தத வ0டடல தயரய�ரப�த பதர�நதத. ‘எதகக ம0ன ஏழ ம2�கவக 
வரசபசனன.? தககம பகடட வரவவணடய�ரகக. இததழன கழலய�ல எஙக வ�கபவ�வறh ம. 
எனகக இப� கலய2பமலலம வவணடம. நன ப�ணண�கக இததழன கழலய�ல 
வரமடவடன. வமதலல ஒர ட வ�டட கட’

ம0ன எதவம வ�சவ�லழல. ழ�ழய எடதத வதள�ல வ�டடக பகணட கண2ட மன ந�னற 
ப�டழட சர�பசயத பகணட, மகப�ர ஒனழற அழதத�வ�டட, ஆ2�ய�ல இரநத சவ�ழய எடததக 
பகணட க�ளம��யத.

‘நன ட வகடவடவன,,?’

‘வநத சபடகவக. வநரமசச� வ�கலம வ’

‘நன வர மடவடன. உச�ர வ�னலம ட கடச�டட வ�கடடம. அபட எனன ட கடககம வ�ய� 
�கக வவணடய வவழல. ட வ�டட கட.’

‘ஏழ ம2�கக வ�கழலனன அவர வகரடடகக வ�ய�டவர.’

‘எவர,,? ட வகடட வகரடடகக வ�றவர.’

‘வகக�ல.’

‘வகக�ல. எதகக? அவரகக ட படககத?’



‘பவழளயடத.’

‘நன பவழளயடல. வகக�லக�டட எதகக பசலல?’

‘வ�வகரதத வகடட என பரசன வகரடடகக வ�ய�ரககர. அதகக வகக�லதவன �கக வ�கணம? 
டகடழரய?.’

‘வ�வகரதத? ‘

ம0ன அழத�ரகக�றள. ரதத�ர�பரவமக இரகக வவணடம. மகம வ0ஙக� கண ச�வநத. ம0ன 
அழத�ரகக�றள.

எழதக வகடடலம வழய மடக பகணட சமம வபவனற பசலல�வ�டட வவக வவகம 
�ய2ப�டடள. வகக�ல வ0டடல இலழல. அலவலகதத�ல வநத�ர எனற ச0டட தநதவ�டட 
வ�ய�ரகக�றர. அலவலகதத�ல வ�ய �ரதவதம. எனழன பவள�வய இரகக பசலல�வ�டட இரவரம 
வ�ச�னரகள. ம0ன பவள�வய வநத ‘வ வ�கலம.’ எனற பசலல� க�ளம��றற. மகதழத �ரதவதன 
கணகள ஈரமய இரநதத. த�ரம�வம அழத�ரகக வவணடம.

வ0டடறக வநததம ட வ�டட ழகய�ல பகடததத. இபப�ழத இநத டழய வஙகவ வவணடம?

‘என ஆம�ள வ0டடகக வநத மண நள ஆசச� பதர�யம? ச�வனக�தஙக வ0டடல இரககர. எனன 
தபப பசஞச�டவடன நன?’ ட கடதத�ட எனழன வகடட ம0ன என �த�ழல எத�ர�ரககமல 
எழதவய வயச�ப�த பதர�நதத.

‘எனன ��ரசழன ம0ன.? த�டரன. எனன தபப பசஞச�டவட ந0 வ�வகரதத வ�கற அளவகக?’

‘பதர�யல.. வகக�லக�டட கழநழத இலல அதனல வ�வகரதத வவணனன வகடடரகக�றர.’

பரணட வ�ரம வசரநத தன கழநழதழய தளள� வ�டடரப�தக பசனனரகள. உனகக ச�னன 
வயச இப� வவ2ம பகஞசம வரசம ஆகடடபமனற அவரதன பசனனரம. அதனலதன 
இததழன வரசமக அவரகள கழநழதப�றறக பகளள வ�லழல எனற எனகக பதர�யம. ம0ன 
பசலல�ய�ரகக�றத. ஆனல இபப�ழத எனன வநதத. ஐநத வரடம கழநழத இலலமல இரப�த 
பகஞசம அத�க வரடஙகள தன. ஆனல இவரகளக எடதத மடவதவன. இரவரம வசரநத எடதத 
மடவதவன?

‘பகழநத வவணனன ப�ததகவகவயன. அதகக ஏன வ�வகரதபதலலம.’

‘இனனம பரணட வரசம ப�றனன பசலலவறன. அத ப�றககல அவரகக. அதககளள. 
வ�வகரதத அத இதனன.’

‘பரணட வரசம ஏன? உஙக பரணட வ�ரககளள ஏதம கழற இரகக? பகழநத ப�றககத? 
டகடரக�டவட கண��ககலவம.?’

‘பகழற ஒணணம இலல. ஐநத வரசதத�ல நல அ�ரசன �ண2�யசச�. பரணட வ�ரவம 
நரமலதன. மனசலதன பகழற.’

‘மனசல எனன?’

‘நல வ�ர மனனட கசசம�லலம ஆடற ப�ம�ள கட கடததனம �ண2 மடயதன 
வகக�லக�டட பசலல�ய�ரககர.’



‘வசசவச. இத ஒர கர2ம? இலல ம0ன. வவற ��ரசச�ழன ஏதவத இரககம. உனகக பநஜமவவ 
ஒணணம பதர�யழலய?’

கவலஜ �டககம கலஙகள�ல கவலஜ�ல நடககம அததழன வ�ழககள�லம ம0னவ�ன டனஸ 
ந�சசயம இரககம. �ரதம கறறவள. ச�னன வயத�ல ம0னவ�ன அப�வ�றக ஒர வ��தத�ல கல 
வ�ய�றற. கல அறற தன அப� கஷடதத�லம நடனப �ளள�ய�ல வசரதத கறறத தநத �ரதம 
அவளகக வழகழகயம உய�ரமக இரகக�றத. கவலஜ�ல ம0னவ�றக ஏரள ரச�கரகள 
இரநத�ரகக�றரகள அவள நடடயதத�றகக. ம0னவ�ன நண�� ஒரததர இழத பசலல� அப�ட 
ச�லக�தத�ரகக�றரகள.

ம0ன �ளள�ய�லம கலல}ர�ய�லம பவறம ம2வ� மடடம அலல. ஒர நடடயககர�யக 
வழநத�ரகக�றள. ரததம பரவம ஆடடமம வய பரவம அழதப�றற�ய வ�சசமக இரககம 
ம0னழவ ஆடமல இரககச பசலல மடயம? ஆடமல ம0ன இரககம? அவள கலகள அழத 
வ�டம? பவஙகயம பவடடம வ�தம மனத�ல ஓடம ஏதவத ஒர �டலகக கழல ஆடடய�ட 
இரககம ம0ன ஆடவவணடம எனறல இரப�த சதத�யம? மழழக கயசசல�ல வட 
வதஙக�ய�ரநத வ�தம, கவலஜ வ�ரபவல வட அனற ஆட மயககம வ�டட ம0ன சமம 
கர2ம�லலமல ஆடவத எனறல ஆடமல�ரப�த சதத�யம?

ம0னவ�ன பரசன ம0னவ�ன நடடயதழத கவலஜ வ�ர பவல வட அனழறகக �ரததததன 
ம0னழவ ��டதத�ரப�தக வ0வடற� ப�ண வகடடரகக�றர. ம0னவ�டம அப�ட பகழநத தளள�னரவம 
அ�ரம அ�ரம உன நடடயம அ�ரம எனற. இனழறகக கசசம�லலமல நல வ�ர மனனட 
ஆடவதக எப�ட பசலல மடக�றத. இதவக இரககத. வவற எனனவக இரககம வ�வகரதத�றக 
வ�கம அளவ�றக.

‘ம0ன தப� எடததககவத. அவரகக ஆடப ��டககலனன வ�டடவடன.’

‘ஏன. பசதத வ�ய�டறவன.’

‘எதகக வக�ப�டற. டனஸனறத வழகழகய�வல ஒர ப�ழதவ�கக தவன. வழகழகவய 
வ02ய�டம வ�ல இரகவக. அழத வ�டடவடன. பரசழனவ�ட ஆடடமம �டடமம ப�ர�ச எனன?’

‘எனகக பரசழனவ�ட அதன ப�ர�ச. ப�ணண �கக வநத அனழனகவக அவரக�டட பசனவனவன. 
எனகக டனஸ ஆடரத ந�றதத மடயதனன. சர�னன பசனனவர அனழனகக. இப�ததன 
பதர�யம ஊரப�டட ஆம�ழளஙக ஆடறத �ப�ஙகனன. பதரவல வ�ற எலலததக�டடயம உன 
உடம� கடடடட இரப��யனன வகககறர. அடததவன ழகய படசச� ந0 ஆடறத �ததடட இரகக 
மடயதனன பசலலறர.’

‘சநவதகப �டறர?’

‘சநவதகம? ந0 அவர இலலத வ�தம ரதத�ர� �த�பனனன வழரய�வல இஙக இரநத�ரகக�வய 
ஏதவத தப� வ�ச�ய�ரககர? சநவதக பதத� அவரக�டட இலல.’

‘வவற எனனவம.’

‘ஆடறத படககல

‘வ�டடவடன.’

‘எனன மய�ததகக வ�டணம. கலய2ம வவ2னன இதகக தவனட வரசக க2கக கலம 
கடதத�வனன. ஆம�ழளஙக பதத� எனகக பதர�யத? எனன ஆட வ�டமடடஙகனன பதர�யவம. 
அதனலதவன கலய2ம கரமத� வவ2னன இரநவதன. எவத ��டசச�ரகக நன ஆடறத 
தடககமடடரனன தவன இநத மனசழன கடடக�டவடன. இப� மதத� வ�ச�ன எனன அரததம.’ 



ம0னவ�றக மசச�ழறகக�றத. கணகள கலஙகக�னறன. உதட தடததக பகணடரகக�றத. ம0ணடம 
அழபவ�க�றள?

‘எததழன கஷடப�டடரப�ர என அப�. ச�ற வயச�ல ஒதழதக கழல இழநத பநணடய 
வ�ய�டட என அப�வ கட இரநதவஙக எததழன வகவலப �டதத� வ�ச�ய�ரககஙக பதர�யம? 
பநணடகக ��ளழள பநணடய ப�றககமன அப�வ வநகடசசஙகளவம வகடடரகக�ய? 
அப�வகக கல மடடம�லவல மனசம ஊனமய�டசச� அவஙகளல.

‘அநத ஊனதழத சர�பசயயததவன எனன நடடய �ளள�கக அனப��னர. நன பநணடய 
இரககலம என பளழள நலல நடப�, ஓடவ, ஆடவனன தன எனழன நடடயம கததகக 
அனப�� வசசர. அவரககம வசதததன நன நடகக�வறன. அவரககம வசதததன நன ஆடவறன. 
எனககக இலவல எனகக டனசனன உச�ரம இலல. எலலம என அப�வகககததன இழத வ�ட 
மடவடன சகறவழரய�ல வ�ட மடவடனன பசலலவறன.’

‘இததழன நள இலலம இப� ஏன இநத ��ரசச�ழன?’

‘ஒர வரசமவவ இரகக இத. பகழநழத வவணனன அவர வகடடப� இரநத இரகக. வ�ன வரசம 
மணமச கர கழலஞச� வ�சச�. நன எனன பசயயடடம. டகடரமம வய�தத�ல கரவ வசச�க�டட 
இப�ட ஆடன கழலஞச�தன வ�கம �டசச உனகக அற�வ�லழலயன வகடடடட. அழத 
படசச�க�டடர. நன டனஸ ஆடன பகழநழதவய ப�றககதனன நம� ஆரம��சச�டடர.

‘பரணவட வரசம எனன வ�டடடட வ�தம. எனக�டட நடடயம கதததககற பளழளஙகளகக 
அரஙவகறறம �ண2� மடசச�டவவன. எலலம எடட �தத வயச பளழளஙக.எனன நம�� வநத 
பளழளஙகள நடடததல வ�ட மடயம? அதன பரணட வரசம வகககவறன. அதஙகளகக நலல 
பசலல�ததநத அரஙவகறறம மடஞசர இவர பசலலற மத�ர� நன நடதபதரவ�ல ஆடமடவடன. 
வ0டவடட ஆடககவறன. பரணட வரசம ப�றககககடத,’

‘கததகக வரற பளழளஙகளககக உன பரசழன ந0 வ�டடடப வ�ற�ய? ‘

‘வ�கடடவம. யர வவ2னன. நன ப�ண2 ப�றநததல இநத வகவலம எனகக. இவர 
வவழல மடஞச� வநத ம2�கக2கக வயக பசயயறவர அழத வ�டச பசலவலன �பவ�ம 
வ�டடடறரனன. அத ஆனம சமமநதமனதம. இவர பசயயற பமடவடசன ஆனம சமமநதமனத 
எனவனடத அபடய�லழலய?

‘வதவ�டய மத�ர� ஆடடட இரகக�வயனன த�டடறர. பசததடலனன வத2�சச� எனகக. 
வதவடயனன பரசன ஒரதத�ய த�டடலமட? ஒர வரம வ�சம இரநவதன. பரணட நள 
சப��டம இரநவதன. ��றக சமதனம பசயயறர.

‘அநதககலதத�ல வதவதச�ஙகதன வகய�லல �ரதம ஆடவஙகளம. அவஙகள வதவரஅடயளன 
அப� பசலலவஙகளம. இப� அத சரஙக� வதவடயனன ஆய�டசசம. எனன �ரதம ஆடறதனல 
வதவரடயளன தன பசனவனனன மழப�றவர இத அடககம?

‘நன ஆடறத�ல அவரகக எனன ��ரசச�ழன இரகக. எனன பகழற பவசவசன இவரகக.? 
கழலய�ல சடதண2� பவசச� எழப�� வ�டட, கள�ககம வ�த �ன�யன ஜடட எடதத பகடதத, 
ட�ன பசஞச� க�� வ�டடகபகடதத எலலம தவன பசயயவறன. ஒர வவழள சப�ட 
பகழறஞச�ரகக. ஒர நள வலடட சமசச� தநத�ரகவகன. த2�ய சர�ய பதழவககம அழகக 
தநத�ரகவகன? நலல சலழவ பசஞச� மடபப கழலயம தநத�ரகவகவன.

‘படல�வ�ன, கரணட��ல கடடறத நனதவன. உக¥வகக �ல�ஸ வ�டட கடததத நனதவன. 
வகககற வநரபமலலம சப��ட �சழசககயகற�ய தரவ�த தநத�ரகவகன இலழலய? எனன பகழற 
பவசவசன அவரகக நன. என ஆடடததல அவரகக எனன ந�னன வ�ய�ரகக.



‘ப�ணணகள ஆம�ழளஙகளகக அடழமத பதழ�ல பசயயவவ ஆணடவன அனப��டடன? அப�ட 
இலலதவன. ஆனலம நன பசயயவறவன. ஒர நழளகக இர�த ம2�வநரம அவரககக வவழல 
பசயயவறன. அவரககக சழமசச�, அவரககக பதழவசச�, அவரககக வ0ட வசல ப�ரகக�, பமழக� 
வகலம வ�டட, டவ� பதழடசச�, வட��ள சததம பசஞச�, பசபசடகக தண2�வ�டட ம0ன 
பதடடய�ல தண2� மதத� எலலம அவரகககததவன., எனககக நன எழதயவம 
பசஞச�கககடத?

‘எனககனன ஒர ம2�வநரம கட ஆணடவன �ழடககழலய? எனககனன என ஆழசககனன ஒர 
ம2� வநரதழதககட நன எடததகக கடத? ம2�கக2கக நன தஙகவறன? பவடடய கழத 
வ�சவறன, அவர மத�ர� வp வ�டம வ�ப�ர �டககவறன? ஓயவ�லலம அவரகக மழனவ�யதவன 
நன இரகவகன. எனழன மனச�ய ஒர ம2�வநரம வ�டககடத?

‘��ளழளஙகளகக ஒர ம2�வநரம டனஸ க�ளஸ எடதத நன வதவரடயள ஆய�டவவன? 
இர�தத� மணம2�வநரம பரசனககம ஒர ம2�வநரம மழனவ�ககம இரகக�ற வநரகக2கக�ல எனன 
தப��ரகக? எனககனன ஒர கடகரவம இலழலய இநத உலகதத�ல? எனககனன ஒர வநரவம 
இலழலய?

‘இனனம ஆற மசதத�ல பரணட ப�ணணஙகளகக ஸகல ஆணடவ�ழவலஅரஙவகறறம இரகக. 
அதஙகக�டட எடம �ததகவக நன பசலல�தரமடவடனன பசனன வவதழன�டதஙகள. இப� 
என வய�தத�ல மணமச கரவ சமநத�டட ந�னன அழத பசயய மடயம எனனல. அற மசம 
கழ�சச� என வய�ற எததழன ப�ர�ச இரககம. பசலல�ததர மடயம எனனல? அதனலதன 
வவணடம டகடரக�டவட வ�லமன பசனவனன. அவர வகக�லக�டட வ�ய�டடர.

‘வ�கடடவம. வவ2னட. ழடவரவச ஆகடடம. இன�வம �ர இர�தத�நல ம2�வநரமம 
எனவனடத. நவன எப�ட வவணனன இரபவ�ன. எனககக தஙகவவன எனககக எழவவன. என 
வ�ர�ததகக சழமபவ�ன என வ�ரப�ததகக இர�தத� நல ம2�வநரமம ஆடவவன. யர வகப�ஙக 
எனன. அத எலலம என பசநத வநரம.

‘அ�ரசன �ண2வ�ற�ய? தப��லழலய? அதம உச�ரதவன.’

‘இதகக மனனட பசஞச நல அ�ரசன உய�ர இலழலய? ந0யம �த� ஆம�ளதனட? 
ஆம�ழளகக சதகம வ�சவவ? வ�தணட. இன� நன யரகககவம வழ மடவடன. என ழக 
இன�வமல என கலகக சலஙழக மடடம தணட கடடம, எவவனட ஈர ஜடடழயயம 
பதழவககத. எவனகககவம இநத ழக கய நறகக�டட இரககத. என ழக சலஙழகதன கடடம. 
��ததபவடபப வர கலஙகததல எழநத வ0த�ய�ல ச2�வ�டட, வகலம வ�ட மடவடன. எநத 
நவதற�கககவம நன கப�� வ�ட மடவடன. எவவன ரதத�ர� பர �டசச� ழலட எர�யவ�டட 
�டட வகடடதகக என கல கரணட��ல கடட க�யல ந�ககத. அத இன� ஆடடடதன இரககம. 
எவனவத ��ர�ய2� வகககடடம. அவன வயக பசயய கய நறகக� தநவதவன. எனழனககவத 
நன ஆட அவன சபள கடழட தடடய�ரககன? நன ஆடறதகக வ0ழ2 வச�கக 
பசலல�ய�ரகவகன அவழன. இன� நன ஏன கய தரவ�த தரணம. தவரக� தவரக�.,, ரஸகல. நன 
ப�தத தர வகக�லலத மலடயவவ இரகவகன. வசற வடகக�ற �தத�ரம என வய�ற. வவணனனம 
வ�த சடசசட வசற பசஞச�ப��ஙகள அத�ல. மனச�ட நன மனச�. பசததலம சவவன. 
சலஙழகய பமததம மழஙக� வய�ற வ0ஙக� சவவன; அவனககக ஒர ந�ம�சதழத பசலவ பசயய 
மடவடன இன�.

‘அப�ட வ�சத ம0ன. �யம இரகக. வவணனன ட வ�டட தரடடம? கடசச�டட பகஞசம 
தஙவகன.’

‘வக�தத�ல வ�சலட. வக�தத�ல வ�சல.. நன வ�சல.. வ�சவவய�லலட மய�ரவன. வவதழன 
தஙகலட அதனல வ�சவறன.’ தழலய�ல ழகழவதத பநறற�ழய இறகக� அவள தழரய�ல 
உடகரநதள. ‘அப�வம பசலறர எலலம பசலலறஙக. ப�ணணகக பரசன மகக�யமம. 
வழகழகய பதழலசச�டட அப�ட எனன ஆடடதத�ல ஒர சநவதசம வநதட வ�தனன 



வகககறஙக. ஆடடதத�வல இலலத சநவதசம அப�ட எனன வழகழகய�ல இரககன நன 
வகககவறன.’

தண20ர வகடட மழ பசமழ�யம கடதத வய தழடததகபகணட ம0ன த0ரமன�ததவள மத�ர� 
தழலயடடயத. ‘நன வவற மத�ற�வய வழநதககவறன. எலலழரயம வ�ல நன வழ மடவடன. 
இப�டததன ப�ணணஙக இரககணனன எலலரம பசலலறஙக. எலல ப�ணணஙகளம 
அபடததன இரககஙக. கஷடதத ஜ�ர2ம �ண2�க�டட. நன அப�ட இரகக மடவடன. அவஙக 
பசலலற த�ழசய�ல நன வ�க மடவடன. எலலரககம எடட த�ழசதன க�ழகக வமறகனன 
எனகக எனவனட வழகழக ஒன�தவத த�ழசய இரககடடவம. யரககவம இலலத யரககவம 
பதர�யத. பர�யத ஒர த�ழச ஒன�தவத ஒர த�ழச அநத த�ழசய�ல நன வ�வறன. அப�ட ஒர 
வழகழக நன வழநதகக�வறன.’

வகக�லககம வ0டடறகமக �லநள நடநதய�றற. ம0ன பரசவன வ�வகரதத�ல ம�க கவனமக 
இரநதன. ம0னவ�றக அத�ல உடன�டலழல. ஒன�தம த�ழச �றற� பசனனவத ஒழ�ய ஒதழதய�ல 
த�னதத�றகம அழத�டதன இரநதத. ம0னவ�ன அப� வநத உடன இரநதர. ஊனமறற மன�தன 
அழவழத �ரககப �வமக இரகக�றத.

ம0னவ�றக பரசன வமல ஏகதத�றகம �சம வவர வ�டடரகக�றத. அவழன ��ர�வத�ல ம0னவ�றக 
உடன�டலழல. அதறகக ஆடமல இரப�ழதயம தஙக மடயவ�லழல. வகக�ல த0ரமனமக 
பசலல�வ�டடர.

‘உன பரசன கழநழத ப�ததகக தகத�யததவன பசலல�தன ழடவரஸ வகககறர. அழத 
உழடககனனன உன வய�தத�வல இரகக�ற கரவ ந0 தகக வசச�ககறத நலலத பதர�யத.’

பரசன இலழல எனறலம �ரவய�லழல நன அ�ரசன பசயவவன எனற பகஞசம கலம 
பசலல�க பகணடரநத ம0ன, இநத ��ளழளயவத ப�ததககவறன எனற அ�ரசழன சறற 
தளள�பவ�டடத. ��ளழள ப�ண2க ��றகக வவணடம அதறக உலகதத�ல உளள அததழன வ�தமன 
ஆடடதழதயம நன பசலல�த தநத அவ அப�ழன தழல கன�ய ழவபவ�ன. உலகதத�வலவய ப�ர�ய 
நடடயககர�ய அவ வரவ. எனற பகஞச கலம ஓடடயத. வய�ற �ரதத ஆடத தழடயய 
இரநத மயககம வநததல ப�ண டகடp டம கரககழலககச பசலலப வ�ய பகடட வரதழதய�ல 
த�டட வஙக�கபகணட வநதத. இன� அழத கழலசச ந0 பசதத வ�ய�டவவ எனற ப�ண மரததவர 
பசலல� ம�ரடடயதம அ�ரசன ந�னற வ�னத.

ஆறமதமக பரசன வரவத�லழல. ம0ன ��ளழளகளகக டனஸ பசலல�த தரவழதத தவ�ர 
வவபறhனறம பசயவத�லழல. அவளககக ஒதககப�டட இர�தத� நல ம2� வநரதழதயம நடடயம 
பசலல�த தர பசலவ�டடள.

ஆறம மதம ��ளழளகளகக அரஙவகறறம. ந�ழறமத வய�றழற ழவததகபகணட எனன 
எசக��சகய ஆடயவத. க0வழ வ�ழநத ��ரசவ வல�ய�ல வவதழன பகணட கதற�ய�ரகக�றத. எனகக 
ம0ன அப� தகவல பசலல நன வணட ழவதத மரததவமழனகக தகக� ஓடவனன.

மரததவ மழனய�ல உளள ப�ண டகடர உதடழட ��தகக�னர. ‘பகஞசம ச�ககலய�டசச�. உய�ர 
��ழழததல ஆணடவன பசயல’ எனக�றர.

எனகக �யமனத. எப�டயவத கழநழதய கப�ததஙக டகடர எனவறன. டகடர ‘அமம 
ப�ழழகக�றவத கஷடமன பசலலவறன ந0 பளழளய கப�ததனன பசலலற�வய.’ எனற 
எக�ற�னள.

ம0னவகவக ஆ�தத? வவணடம ம0ன. சகவத.. டகடழர �ரதவதன. பநணட அப� பவள�வய 
ப�னசச�ல உடகரநத அழத பகணடரகக�றர. பரசன வரவவய�லழல. தகவல ந�சசயம பதர�நத�ரககம. 
டகடர நம��கழகயக ஒர வரதழதக கட வ�சவ�லழல.



‘எனன ப�ணணஙக இத. இததழன ப�ர�ய வய�தழத வசச�க�டட பதம பதமன கத�சச, 
பகழநழத தஙகம? வய�ததகக கறகவக ச�கக�ய�ரகக ஆபவரசன �ண2னம உடமப வவற வ0கக 
இரகக. சர�ய சப��டழலய. ஊடடவம இலலம இரககஙகவள.’

ம0ன நனறக சப��டட நள �ல ஆக�றத. அவள பரசன தட ழவதத�ரகக�றன. இவளகக தட 
வரவ�லழல. �ரகக�றவரகள அவழனததன �ர�த�மக �ரததரகள. தண2� அடததவ�டட தடமற� 
நடகக�றனம.

‘நன வகரணட தரமடவடன. வகஸ பகஞசம கமள�வகடடனத.’ டகடரமம பசரம�ய�ட வ�ச 
நன ‘பசலலஙக.’ எனவறன.

‘ந0ஙக எனன வவணம’ எனறள டகடர.

‘ஒணணம வவ2ம.’

‘ஒணணம வவ2ம? ந0ஙக அவஙகவளட பரசன.?’

‘இலவல’

‘அதவன �தவதன. ச�ற வயச இரகக�ஙகவள வயச வ�தத�யசம பதர�யவதனன �தவதன. 
அவஙகவளட பரசன எஙவக. ந0ஙக அவஙக தம��ய?

‘இலவல.’

‘அதவன �தவதன. மக சயல ஒதத வ�கழலவய. ��னன எனன ஒணணவ�டட தம��ய?’

‘இலவல.’

‘��னன தம�� மத�ர�ய.?’

‘இலவல.’

‘அதவம�லழலய? சர� எதவன இரநதடட வ�. இப� ஒர �ததய�ரம அவசரம வவணம. 
�ன�கபகடம ஒழடஞச�ரகக. அவசரம ஆபவரசன பசஞச ப�ர�ய உய�ழரயவத கப�ததலம.

ம0ன �டகழகய�ல தவணட மயஙக�க க�டநதத. வவ2ம ம0ன எழநதகவக. பசததபவ�கத. எததத 
வழணனன ஆழசப�டடவய பசதத வதததப வ�ய�டவவ. ந0 பஜய�ககணம எழநதகவக.

வணடழய வநத வ�ழலகக வ�றற �ததய�ரம �2ம பரடட வநத பகடதவதன. அப�வ�றக பசலல 
ஒர ப�ய தயர பசயயவவணடம. ம0ன அப� கண20ழரத தவ�ர ம0னவ�றக தர எதவம 
இலலமல இரநதர.

நரஸகள உளவள �லமழற வ�ய வநதரகள. டகடர இரமழற வ�ய வநதர. இரணடம மழற 
ச�ர�தத�ட வநதர. அப�ட. ம0ன ப�ழழசச�டடஙக.. நனற� கடவவள. நனற� டகடர. �ததய�ரம 
படஙக�னலம ந0ஙக இன� எனகக ம0ன கதத மர�யமம.

உளவள பசனற �ரதவதன. மகக�ல ஆகச�சன ஏற�கபகணடரகக �ககதத�ல �0ப ஒல�யடன ஏறற 
இறககமய இரதய ஓடடதழத அளநத�ட �சழசமன�டடர ப�டட இரநதத. பர�க�றத ம0ன இநத 
�0ப உனழன தடட எழப��க பகணடரகக�றத. இத�ல�ரநத க�ளமபம ஒல� உனழன தடட எழபபம. 
உனககள இரககம ஒவபவர அணழவயம ஆடட ஆட ழவககம இநத �சழச ப�டடய�ன ஓழச. அத 
உனழன ��ழழகக ழவககம. ஓழசய�ல�ரநத நடடயம க�ளமபக�றத. நடடயதத�ல�ரநத ந0 க�ழம�� 



வரவய. ந0 பசனன அநத ஒன�தம த�ழசய�ல ந0 �ய2ப�டட பஜய�ப�ய. மனச�களய 
மழனவ�ழய மத�ககத பரசனகளககன �டம உன சலஙழகய�ல இரகக�றத எழ ம0ன எழ.

ம0னவ�ன இழமகளககள கணம2�கள பமலல உரள ஆரம��கக�றத. அவள சணடவ�ரல கல 
கடழடவ�ரல அழசக�றத. அநத அழறய�ல க�ளம��ய ஒவபவர �0ப ஒல�ககம அவள உடல அழசயத 
பதடஙக�யத. ஆடப ��றநதவள. இன� சக மடடள.

நரஸ கததக கதத ம0னவ�ன கடடலகக �ககமக இரநத பதடடல�ல ஒர கழநழதழய பகணட 
வநத வ�டட வ�டட வ�னள. ‘மண க�வல இரகக’ எனற எனழன �ரதத ச�ர�தத�ட 
பசனனள. இத ம0னவ�ன ��ளழளய? சகவ�லழலய இத. பசரகம எததழன க�வல இரநதல 
எனன. பசரகம பசரகமதவன. எதறக ச�ர�கக�றய நரஸ கச வகடகவ? நற ர�ழய அவள�டம 
தநவதன. அவள ழக ச�லபலனற இரகக�றத. அழகய இரகக�றள. மரததடய�ல ழவதத ச�லந�ம�டம 
வ�ச�னல எததழன சநவதசமக இரககம. அழகன நரஸ. இவழள �ரப�தறககவவ 
வநயள�யகலம.

‘உஙக சயலதன இரகக கழநழத’ எனற நற ர�யகக ழகமறக பசலல�வ�டட வ�னள. 
ஏய கற பகடட நரவச. கசகக உளரவத. கழநழதகக ஒனறம ஆகவ�லழலய? �ன�ககடம உழடநதம 
��ழழததக பகணடத? கழல உழதததக பகணட ஊர வகடக அழதத. அபப�ழததன 
கவன�தவதன. அதன ஒர கல�தம த�ரம�� இரகக�றத.

‘டகடர எனன இத. கல ஏன இப�ட இரகக.?’

‘கர வளரசச�ய�ல எவத தபப நடநத�ரகக. வய�தத�லவய ஏவத நடநத�ரகக. தப� மதத�ழர 
சப��டடரககலம. மனனவம நல அ�ரசன �ண2ஙகனன பசனனவய அதனல இரககலம. 
கரழவ கழலகக மயறச� �ண2�ய�ரககலம. எவத ஒர கர2ததல அநத கர �த�ப�ழடஞச�ரகக. 
அதனல கல த�ரம��ய�ரகக’

�வரன ம0ன. ந0 கரழவ கழலகக மனற மததத�ல சப��டட மதத�ழரகள பசயதழத �வரன. கர 
அழதயம தணட இரகக�றவத எனற சநவதசப�டடய. எப�ட ��றநத�ரகக�றத �ர. பநணடகக 
மகளக ��றநத ந0 ஊர அத�சய�கக ஆடனய. உன மகள �ர ஊனமய ��றநத�ரகக�றள. எனன 
பசயயப வ�க�றய.

ம0ன பரசன வநதன. மனஙபகடடவன. ஆனல கசசப�டமல மழனவ�ய�ன தழலமடடல அமரநத 
தழல வகதக�றவன. இததழன நள எஙவக வ�னத இநத �சம.

கசசப�டமல கழநழத எடதத பகஞசக�றவன. எததழன சநவதசம அவன மகதத�ல. ந�ஜமகவவ 
கழநழதககக ஏஙக�க க�டநத�ரகக�றன. கல �ரதத �தற�ப வ�னன. �தறறதத�ல தடவயட 
அவன மகம வ�கரமய இரநதத. டகடp டம வகடடன. பசனனழதகவகடட கனனதத�ல 
ழகழவதத உடடரநத�ரநதன. ம0ணடம கழநழத எடதத பகஞச ஆரம��ததன. அதழதழன உச�ர 
கழநழத எனறல அவனகக. மழனவ�ய�ன தழலதடவ�னன. இன� வ�வகரதத�றக வ�கமடடன 
வ�ல இரகக�றத.

கலம வவகமக உரணவடட அநத கழநழத மகம �ரதத ச�ர�தத ஆள�ரதத தவழநத வநத வமவல 
மதத�ரம உடகரத பதர�யம வயத வளரநத��ன ம0னவ�டம வகடவடன. ‘ம0ன ந0 ஆடடககர�.. உன 
��ளழள பநணடககர�ய? இநத கழல வசச�க�டட எனன ஆடடதழத பசலல�த தரபவ�வற 
அதகக. உலகதத�லவய ப�ர�ய ஆடடம ஆடறமத�ர�.’

ம0ன இடப��ல இர ழக ழவதத மர ந�ம�ரதத� மழறதத ��ன ச�ர�ததள. ‘வ�ட நவய. அவ 
ஆடலன எனனட �டவட �டவ. அவ �டவ நன ஆடவவனட.’

‘அப�டய? அப� உன ப�ரமடஸ வகமள� எனன பசயவர. கழதத�வல கய�ற கடட வமளம 
அடப�ர.?’



‘ஆமணட. ஆமம.’ ம0ன பசலலம வ�த ��ளழளழய ழகய�ல ழவதத�ட அநத ப�ரமடஸ 
வகமள� ச�ர�கக�றன. தடவயட வசரதத இபப�ழத ம0ழசயம எடததவ�டட பவககஙபகடடவன. 
த�னதத�றகம சய�நத�ரதத�ல வயக மடடமலலமல அநத ப�ரமடஸ வகமள�ய�ன மழனவ� 
ஆடடம வவற அநத வ0டடல நடகக�றத. ஒர டமளர கப��பப�ட கடன வகடட வரக�றவரகள இழத 
�ரககலம.

வரஙகலதத�ல அநத ��ளழள �டம, ம0ன ஆடம வகமள� வமளம அடப�ன நலல கழலககடம�ம. 
ம0னவ�ன ஒன�தம த�ழசழயப�றற� நன வகடகவவய�லழல. கழநழத ��றநத வய�ற 
�ரததவ�டடதல அடததவர மன ஆட சஙகடமக இரப�தக ம0ன பசனனலம கர2ம எனகக 
பதர�யத?

‘ப�ணகள �ரவமழடயம மனவழர ஆடவழதததன; வ0டடல ரச�கக�றரகள சழமநத ப�ண ஆடனல 
சநத� ச�ர�கக�றவத. அநத சநத�ய�ல உளள ஒவபவரவரம கடம�தத�ல உளளவரகள தவன. கடம�தத�ல 
உஙகள ப�ண ஆடவழத �ரதத ந0ஙகள ஏன ச�ர�கக வவணடம. வகளவ� யர�டம வகடடலம அத 
நன�லழல எனற வ�யவ�டவரகள. ந0யம அப�டததவனட.?’ எனற ம0ன ஒர நள வகடட 
‘எப�டததன.?’ எனறதறக ஒனறம�லழல எனற ந�றதத�கபகணடவத. நன அப�டய�லழல எனற 
ம0னவ�டம எப�ட பசலல.

ம0ன கடம� ஆடடதத�ல நன வ�னல கணடபகளள மடவடபனனக�றரகள. ட வ�டட 
தரமடவடன எனக�றரகள இவரகள ஆடட மமமரதத�ல. வ�சசலர ட வ�டட நவன கடகக�வறன. 
ம0னவ�றகம பகடகக�வறன. வ�சசலர ட இனனம பகஞசம நழளககததன. அமமவ�டம 
பசலல�வ�டவடன. அப� கதல கதத�ர�ககய வவணடம எனற பசனனர. அப� ��ளழள உறவ 
எதறக எனற நன வகடடதம பகஞசம இறஙக� வநத�ரகக�றர. வவழலழய நவன தவன 
வதடகபகணவடன. ப�ணழ2மடடம இவர வதடததரவர? இநத ம0னவ�டம ஆடடம கறற ஆடய 
ஆடடககர�ழயததன நன.. ஆமஙக. எனகக பவககம இரககஙக.. ஆமஙக ஆம எனகக 
கலய2ம. ஆமம ஒர ஆடடககர�வயடதன.

ந0ரடபசரககம

ஒர ந�ம�ச வநரம எனககக ஒதககமடடஙகள? நன எனன பசலலவறனன வகடடடடதன 
வ�ஙகவளன. அப�ட எனன உஙகளகக நஷடம. நன பசலறத வககக வ�றத�ல. ஒவர ந�ம�சம.

ஏஙக நமகக ஆணடவன ஒவர வயம பரணட கதம ஏன �ழடசசனன உஙகளககததன நலல 

பதர�யவம... பதர�யத? பசலலவறன. அடததவஙகளகக எவவளவவ ��ரசசழனகள இரகக. மனச 
கனததபவ�ய மனசஙக ��தத��டசச� அழலயறஙக. ��ரசசழன �ரம தஙக மடயம இரககஙக. 
அநத �ரதழத மனசககளள வசச� பழஙகப பழஙக இனனமதன �ரம அத�கமகம. அழத 
அடததவஙக க�டட பசனன பகஞசம �ரம பகழறயம�லழலய? அதனல அடததவஙக 
��ரசசழனய பசவ� பகடதத வககக பரணட கதம. மனச பநநத வ�சறவன வ�சழச வகககம 
தவன வ�ச� சகடககம இரகக ஒர வயம �ழடசசன ஆணடவன.

இபதனனஙக வமப. ழகய பரணடவம மகக ஒனனவம �லல மப�தத� பரணடவம ஏன 
�ழடசசனன வகடட நன எனன �த�ல பசலலடடம பசலலஙக.

பகஞசம இரஙக அசநத கழடடடட வ�க �ககற�ஙகவள... எலலததககமதன ��ரசழன இரகக. 
யர இலவலனன பசனனஙக. ��ரசழனவயட ��ரசழனய என ��ரசழனயமதன பகஞசம 
வகடடடட வ�ய�டஙகவளன. வவ2 கப�� வ�டடதவறன. த�ஙக ஏதவத தவறன. சமம வகளஙக.

உஙகளககம என வயசதன ஆகம. என மகன வயச�ல உஙகளககம ஒர மகவன. மகவள 
இரப�ஙக இலழலய?

இலழலய..?

இலவலனன பசனன பளழளஙகவள இலழலன அரததம. இலல உஙகளகக என வயச இலலன 
அரததம? என வயச இலழலய? சர�ஙக என வயச இலலமவய இரககடடம. என மகன வயச�ல ஒர 



வ�ரவன வ�தத�வய இரப�ஙக இலல..?

இலழலய...? எனழன வ�ட ச�னன வயச..?

சர� வ�டஙக. ச�னன வயச இரநத கலய2ம ஆகம இரநத எனன? என மகன வயச�ல ஒர 
பகழநழத ப�றககம இலழலய? என மகனகக எனன வயசனன வகககற�ஙகள? நலம 

வகபபனன �ததககஙக. ஐஞச�ம நலம ஒன�த வயசகதஙக. ஐழயவய... ஒன�த வயச�ல 
பகழநழத ப�றககத? எடதததவம ஒன�த வயச�ல பகழநழத ப�றககமன யரஙக 

பசனனஙக. கடடயணட ப�றநத ஒன�த வயச ஆக�றதனன வசச�ககஙக...

எனனஙக இத. என ��ரசச�ழனய பசலல வநத அழத பசலலவ�டம வகளவ�வமல வகளவ� வகடட 
ந0ஙகவள எனகக ஒர ��ரசச�ழன ஆய�டவ�ஙக வ�ல இரகவக. அதனல தன ஆணடவன ஒவர வய 
�ழடசசனன பசலலவறன பவஙகயம.

வக�ததகக இலழலஙக. பசலலறத வகடடஙகனன என மனச �ரம பகழறயமன �தவதன. ந0ஙக 

வகககற வகளவ�ய�ல தழலவல� வநத ழதலமவதககணம வ�ல இரகவக... அதனல தன ஆணடவன 
தழலய ஒனன �ழடசச�ரககன.

பசலலவறன. அவசரப�டத�ஙக. கழலய�ல ஒர �தத வயச ழ�யன நலல வசபப வ�டட 
கள�ப�டட சததம �ளள�ககடததகக அனப�ற�ஙக. அவன சய�நதரம வரமவ�த பழத�ய�ல வ�ழநத 
கழழத க2கக வணடல மடவயட. வரணட வதவலட. ச�வநத கணவ2ட வநத எனன 

�ணணவ�ஙக... எனன ந�ழனப��ஙக?

என ழ�யன த�னம அப�ட வநதன.

ஒர நள தழலழமயச�ர�யர எனழன கப��டட அனப��னர. வ�வனன. என ழ�யன 
தழலழமயச�ர�யர�ன இரகழக �ககதத�ல மடடவ�டட கணகள�ல ந0ரவடய இரநதன. அவத 
பழத�ய�ல வ�ழநத கழழதவ�ல நடடழவதததவ�ல ச�வநத மடவயட இரநதன. எனன ஆசச�னன 
வகடவடன.

‘உஙக ழ�யன த�னமம சர�ய வநரததகக வநதடறன. மத�யம ம2�யடசச சப��ட வ�றன. 
மத�யததககவமல வகப�ழறய�ல இரகக�றத�லல. த�னமம எஙக வ�றன. வ0டடகக வநத�டறன?’ 
தழலழமயச�ர�யர நழரமடழய வக�படடதத ச0வ� நரவ�சக இரநதர. நரவ�சக வகடடர. இவர�ன 
மழனவ�யம மழனவ� அப�வம இவர அப�வம எலவலரவம ஆச�ர�யரகள. அதனல வ�சச�ல 
ஆச�ர�யதபதன� அத�கம�ரககம;.

‘பசலலஙக... �ளள�கக அனப�னம இலழலய? மத�யததகக வமல எஙக அனப��டற�ஙக இவழன. 
எனன வவழல பவககற�ஙக?

‘எநத வவழலயம பவககல�ஙகவள. ஐய... சர�ய தவன வநத�டட இரககன’

‘அப�டய? இத உஙகளகக பதர�யதனன எனகக இனழனககதன பதர�யம. இவன எஙக 
வ�ய�டடவரன த�னம. வகளஙக

அவழனப �ரதவதன. மடடவ�டடரநதவன வல�ய�ல கண கலஙக�ய�ரநதன.

‘வகளஙக... எஙக வ�ய�ரநதன. இனழனகக எனன வவழல பசஞச�ரககனன வகளஙக...’

‘எனன வவழல பசஞசன?’ தழலழமயச�ர�யழரவய த�ரம�க வகடவடன.

‘பசலலவறன உடகரஙக.’



‘மத�யததககவமல ஏர�ய�ல மஙக� மஙக� கள�சச�டட இரககன. ��யன ம2� அழத �தத�ரககர. 
அஙகவய மதக�ல பரணட வ�டட கடட வநத எனக�டவட வ�டடடடர. நன பரணட வ�டவடன. 
கணடசச� வளகக மடடஙகள? ஏர�ய�ல கள�கக வ�கமவ�த ஏதம ஒணண ஆன யர 

ப�றபப...’

நன ழ�யழன �ரதவதன. அவன கண20ர வ�டட�ட கணகழள தழதத�கபகணடன. 
பசயத�ரப�ன வ�ல. தழலய�ல வணடல இனனம இரகக�றத. இதனலதன இவன மண2�ல 
பரணட கழழதவ�ல வ0டடறக வரக�றன?

‘இழத பசலலததன கப��டவடன. ந0ஙக வ0டடகக வ�ஙக... ழ�யன பகஞசம கணடசச� ழவஙக.’

பசலலஙக நன எனன பசயயடடம. வவழலகக வ�வவன ழ�யவனழடவய �ளள�கக 
வ�வவன? பகணடவ�ய வ�டடடட வரலம கடவவ இரகக மடயம?

பதனமம இப�டததஙக வரன. எப�டட இததழன மண2சச� தழலபயலலமன வகடட �த�ல 
வ�சம பமகதழதவய �ததடட ந�கக�றன. வகடட வகடட ரதத அழததமதன கடபவ�கத. அடசச� 
வளகக�றத�ல எனகக நம��கழக இலழலஙக. அடகக அடகக அதஙக இனனம வமசம வ�கஙக. 

பநழறய வ�ர ம�ரகம மத�ர� உடமப வ0ஙக�பவ�ற அளவகக அடகக�றஙக. நம மனசஙகதவன... 
பளழளஙகளகக நலல வரதழத பசலல� அதஙகள த�ரதத� வளகக மடயத? அதனல அவழன 

அடகக�றவத இலழலஙக...

அடககம பமத�ர� ப�தத�வசச� வளகக�வறன. வகளவ� வகடட வகககற வகளவ�கக �த�ல பசலலனம 
இலழலய? பசலல மடவடஙகறஙக. பமகதழதவய �ததக�டட வ�ழரப� ந�ககறன. ஒர ம2� 

வநரம பசலல... பசலல... என கணண. ம2�. பசலலம பசலலப� பசலலன வகடடடவட இரகக 
வவணடயததன. வகடடடக�டவட தககம வநத தஙக வவணடயததன. அவன �த�வல 
பசலலமடடன. நமகவக சல�ப� வ�ய வ�டடட வவணடயததன.

ஆன ஒர அன�யயதழத �ரஙக... அவன அமம வகடட எனழன மழறகக�ற மத�ர� மகம�தத 

வ�ழரப� ந�ககறன. பரணடவத மழற அவ ‘பசலலட...’னன வகககற அத�கர பதன�ய�ல 
அழழக வரறப�ல வய வக2�க�டட �த�ல பசலல�டறன. நன இலலத வநரதத�ல மய�தழத 

��டசச� உலகக� எடதத�டவ வ�ல... எனகக பதர�யம அடகக�ற... அதனல அதடட ம�ரடட வகடட 
அவக�டட மடடம �த�ல பசலலறன. நன வகடட மழறசச� மகம �தத ந�கக�றன. ரதத அழததம 
கடபவ�கத. கலய2மக� கழநழத ப�ததவஙகளகக மடடம அத�கம ஏன ஹரட அடடக 
வரறதனன இப� பதர�யதஙகள? ஆனலம நன ழ�யன அடகக�றத�லழலஙக. அத�ல எனகக 
நம��கழக இலழல. அத ம�ரக க2ம.

சய�நதரம வ0டடகக வநதவழன ப�றழமய கப��டட ‘பசலலம ஏர�ய�ல வ�ய� கள�சச�ய’னன 

வகடவடன... அவன ஆமஙகறன. நலல ழ�யஙக. உணழமய ஒபபககறன �ரஙக. த�னமம இவத 
மத�ர� ஏர�ய�ல வ�ய� ந0சசலடசச�யனன வகககவறன. இலழலஙகறன. ��றக தழலய�ல ஏன 
மண2 இரககனன வகடவடன. �த�ல இலழல. பசலல பசலலன வகககவறன �ழழய மத�ர� 
மகதழத �தத பமழறசச�க�டட பவழறப� ந�ககறஙக. இன�வம இவன வய�ல இரநத ஒர 
வரதழத வஙக மடயத.

அவன அமம அதடட தழலய�ல எனனட மணணனன வகடடதகக அவன எவத ஒர ழ�யன�ன 
வ�ரபசலல� மண வ�டடவ�டடதக பசனனன. ம�ரடட வகடடத�ல அவன உணழம பசனனதக 
அவள இததழன நள நம��கபகணடரநதள. இவன ப�யபசலல� இரகக�றன. ஏர�ய�ல வ�ய 
கள�கக�றன. சககழடயம மனசக கழ�வம ந�ரம��ய�ரகக அத�ல. அத�ல வ�ய கள�கக�றன. வகடடல 
ப�ய பசலக�றன.

ஒர மழற அவன வகபப டசசர கப��டட அனப��ய�ரநதழத உஙகளகக பசலலணம. வ�னதம என 



ழ�யவனட �ர�சழச வ�ப�ர எலலழதயம எடதத கண��ததள. தம�ழ தள�ல அ வ�டடரகக�றன 
அடதத இ வ�டட அழத அழ�தத க�ழ�தத ழவதத�ரகக�றன. அவன இ வ�டவத பகஞசம வதழச 
சடம வக�ல சழ�தத வ�டவன. இ வ�லவவ பதர�யத. அதனல அழ�தத வதயததததன அவனல 
இ வ�ட மடயம. எசச�ல பதடட அழ�ததத. க�ழ�தத. ஓடழடவ�டட ழவதத�ரகக�றன.

நன டசசழர �ரதவதன. ‘நன பசலல�ககடதத எழதப�னன பசலல�ப�ரதவதன. இவழன 
மடடம தன�ய இரகக பசலல� வ�ரடல எழத�பவ�டட அழத �தத எழதவம பசனவனன. 
எழதவவ மடவடன�டடன. நலவத ழ�யனகக அவகக அடதத ஆ வரமன �ர�சழசய�ல பசலல� 
தநத அவன �டபப தரம எனனவ இரககம.’

டசசர எனழன �ரததள. **ந0 ப�தத இநத மக பகடடககரழன அடககககடதனன வவற 

பசலலவநதடட* எனற �ரழவ அத. ஒர மழற அழத�ட ‘டசசர அடசச�டடஙக...’ எனற ழ�யன 
வநதவ�த வ0டடகவக வ�ய ‘என பளழள �டககழலனன கட �ரவய�லல.. வமல ழக ழவககத 
னன பசலல� எக�ற�வ�டட வநவதன.

‘அவன ம�ரடட உரடடம எழதனன பசனன நலல எழதவஙகவள...’ எனற டசசர�ன வகவலப 
�ரழவழய தவ�ரகக அவன எழத� க�ழ�தத வ�ழடததழள �ரதத�ட பசனவனன.

‘எப�டஙக... நன ஒணணவம பசலலம எலல ��ளழளககம வ�ல அவனககம வ�ப�ர தநத எழத 
பசனவனன. பவறம வ�ப�ழர வசச�ரககன. மதத பளழளஙக எனனம எழத�ய�ரககஙக �ரஙக.’ 
கண��ததள. மதத மததக எழத�ய�ரநதன. இநத டசசர பசலல�த தரவத�ல ஏதம கறறம இரகக 
வயப��லழல.

‘இவத உஙக ழ�யன எழத�ன இநத வ�ப�ழர �ரஙக...’ �ரதவதன. ஏ �� ச� ட நனறக 
எழத�ய�ரகக�றன. ஆனல ஏ �� ச� ட மடடமதன எழத�ய�ரகக�றன. ��றக மரம. வ0ட. மட எனற 
கடட கடடயக ப�மழமகள. மன�த மகம. பழன. கள�தத�ட எரழம. இப�ட வழரநத 
ழவதத�ரகக�றன.

‘இப�ட இஙல0ஸ வ�ப�ரல ப�மழம வ�டட வசச�ரககன. இதகக எனன மரக வ�டறத.’

‘எனன மரக வ�டடரகக�ஙக?’

‘�ரஙக...’ ��ரகரஸ ர�வ�ரட தநதள. மனற �டதத�ல பஜயம வஙக�ய�ரநதன. இரணட 
�டதழத எழதமல வரழக தரவ�லழல எனற வ�டடரகக�றத.

‘பரணட �ர�டழச எழதழலய? த�னமம வரவன...’

‘எஙக வரன... மத�யம சப��டட ��னனட வரத�லல... வகடட அப� கபடஙக. வய�ததவல�. 
கயசசலன வ�ய�டரன.’

‘வ0டடககம வரத�லழலவய...’

‘எஙக வ�றனன ந0ஙகதன �தத பசலலனம. ஸகலல இரககமவ�த நஙக ப�றபப. வ0டடல 
ந0ஙகதன ப�றபப.’

‘சர�ஙக... �டம பசலல�ததறத உஙக ப�றபபதவன... அவன ஒழஙக �டககழலன ந0ஙக சர�ய 
பசலல� தரழலனதவன அரததம.’

‘மதத பளழளஙகளககம இவனககம ஒனன தன பசலல�தவறன. அவஙக சர�ய எழத�ய�ரககஙக 
�ரஙக. நஙக மடடம வ0டடல பசலல�ததநத எனன ��ர�வயஜனம. ந0ஙகளம வ0டடல 
பசலல�ததரணம.’



‘��றக ழ�யன எதகக ஸகலகக அனப�ணம. வ0டடலவய வசச� பசலல�ததவறன.’

‘அழதததன பஹடமஸடரம பசலறர.’

‘எனனன?’

‘ழ�யழன வ0டடலவய வசச�ககச பசலல�... இததழன மககன பளழளஙக இநத ஸகலகக ஒதவ 

மடடஙக... ட.ச� ய வஙக�டட வ�க பசனனர.’

‘இலழலஙக... நன பசலல�ததவறன. ழ�யன வவற எநத ஸகலல வசததறத. நன பசலல�ததவறன 
வ�டஙக. அவழன ஒழககம �டகக ழவகக வவணடயத என ப�றபப. ட ச� எலலம வஙகனன 

பசலலற�ஙகவள...’

‘இலல... ந0ஙக பஹடமஸடழர �ததடட வ�ஙக. கணடப� �ககணமன பசனனர.’

வ�ய �ரதவதன. ழகய�ல. கல�ல. தழரய�ல எலலம வ�ழ வவணடய�ரநதத. இவன எனனதழத 
�டகக�றன. நலல �டசச� கலகடர ஆகணமன கனபவணடடல வசரததவ�டவடன. �த�ழனநதய�ரம 
அன�ள�பப தநவதன. இரணடவத வழர கட அவரகள இவழன ழவததக பகளளவ�லழல. வதறத 
வகஸ எனற அவழனயம எனழனயம ஒரவசர கழதழத ��டதத பவள�வய தளள�னரகள. மனறம 
வகபப பவள�யர�ல ஹஸடல இரககம கனபவணடடக �ரதத இனபனர �த�ழனநதய�ரம தநத 
வசரதவதன. அவரகள ஒரவரடம கட ழவததக பகளளவ�லழல. மனறவழத ப�ய�லவ�டட 
கழதழத ��டதத தளள�னரகள. அவரகள கல ழகபயலலம ��டதத மனறவத �ஸ எனற 
வ�டழவதத இநத கவரனபமணட ஸகல�ல வசரதவதன. இஙவகயம என கழதத�ல ழக ழவகக�றரகள.

எனகக ஏஙக இப�ட ஒர ழ�யன ப�றககணம. நன யர பசலல�ததநதம �டககவ�லழல. நவன 
�டதவதன. �டபப�னறல ஆழசயழசயய �டதவதன. வதத�யர ��ளழள மகபகன�ரகள. நன 
நனறக �டப�வன என�தல இப�ட மககக ��றநதன?

�டபழ�த தவ�ர ��ளழளகளகக நம தரம ப�ர�ய பசதத எனனவக இரககம. ஆய�ரம ஏககர ந�லம 
இரகக�றத? �டககவ�லழல எனறலம ந�லதழத ழவதத ��ழழததக பகளவன என�தறக. இலழல 
�தத �ஸ ஓடக�றத? அழத ழவததகபகணட ��ழழததகபகளளடடம எனற வ�டடவ�ட. ஏழ 
தழலமழற உடகரநத சப��டடலம அழ�யத அளவகக பசதத இரகக�றத? �டபப�தறக எனற 
வ�டடவ�ட. நன வஙகம சம�ளம என கடம�தழத �ரததகபகளள வ�தம. இவனகக கடம�ம 
வநதல அழத கப�றற இவனகக வழ� எனன? �யமக இரகக�றத. பசததறறவரகளகக 
வககறறவரகளகக �டபழ�வ�ட எனன ப�ர�ய பசதத இரகக மடயம.

எனகக �யதத�ல கயசல கணடவ�டமவ�ல இரநதத. மழனவ�ய�டம வள வள எனற வ�ழநவதன. 
பரணட நள வவழலகக வ�டமழற தநதவ�டட ழ�யழன உடகர ழவதத �டப�ய பசலல�ததநத 
�ரதவதன. அவன இ எனற எழதழத வதழச சடவத வ�ல வதயதத எசச�ல வ�டட வ�ப�ழர 

க�ழ�ததழதத தவ�ர ப�ர�தய மனவனற�வ�டவ�லழல....

இநத ஹரட அடடக எனற பசலக�றரகவள... அத ந�ஜமகவவ வரமவ�ல இரகக�றத. டகடழர 
�ரகக ழவததவ�டவன வ�ல இரநதத.

உஙகக�டட பசலலறத�ல எனனஙக கசசம. நன ஒர டகடரக�டட ழ�யன கடடடட வ�ய 
கண��சவசஙக. எனவனட நண�னதன அவன. எனழனவ�ட நலல �டசசன. எனவனடதன 
�டசசன. எனழனவ�ட நலல �டசசதனல டகடரகக �டசச� பசநதம க�ள�ன�க வசச� கரல 
வரன �ரஙக. அவன �கக அப�ய�ணபமணட வகககறஙக.

அதஙக �டபப. எனழன �கக எவனம அப�ய�ணவமனட வஙகறத�லல. என �டபப அப�ட? 



��ரவவட கமப�ன�ய�ல வமவனஜர. யர வவணனனலம எப�வவணனனலம �ககலம. அவன �கக 
அப�ய�னபமணட வவணம. அவன �டபப அப�ட. எனழன வ�ட வமசம �டசசவஙகள யரம 
�ககறத�லல ச0நதறதம இலல. �டபப தரற வயகக�யழத அத. �டபபனன சமமவ? அதனலதன 
�ட �டன தழலதழலய நன அடசச�ககவறன.

அப�ய�னபமணட வஙக�ன ��னனடதன எனழன அவன �ததனனலம எனழன அவன 
மறககல. நலல தனழமய வ�ச�னன. வ0டடகக ஒர நள கடம�தவதட வனன பசனனன. 
எனன ��ரசச�ழனனன வகடடன. பசனவனன. அவன ச�ர�கக�றன. இபதலலம ��ரசச�ழனவய 
க�ழடயதஙகறன.

சர�ய �டககம இரகக�றத ��ரசச�ழன இலழலய? எனனஙக இத. நன பரணட நள ல0வ 
வ�டடடட கயசசலவர என ழ�யனகக பசலல�ததவறன. அவன வ�ப�ரல வதழசசடடக�டட 
இரககன இத ��ரசசழனவய இலழலனன ச�ர�கக�றன. சர�ய �டககழலவய எப�ட இவன 
வழகழகய�ல மனனகக வரதனன வகடட அவன பமதவ தண2�ய கடசச�டட. எனககம 
அவனககம கடகக எழதவய பகணடவர வரட�யக�டட பசலல�டட பரம� ந�தனம வ�ச 
ஆரம��ககறன. என வவதழன அவனகக பர�யழலய?

‘�ர... �டபபககம வழகழகககம எநத ஒர சமமநதமம இலழல.’

பசலல மறநதடவடவன... அவன ஒர மவனதததவ டகடர. இனழனய வதத�கக பநம�ர ஒன. அவன 
பசலலறன �டபபககம வழகழகககம சமமநதவம இலழலன. �டககமய இவன கர வசச�க�டட 
களகள க�ள�ன�கல டகடர சததறநறகல�ய�ல வகடட வ�டடக�டட உடகநத�ரககன.

‘உனகவக பதர�யம நஙக வகடடஸவரஙக இலல. �டசசதன நலல வவழலய�ல வசரமடயம. 
நலல�டய வழ மடயம.’

‘அத எனகக பதர�யம. ஆன நததல பரணட வகடடஸவரனஙக கட �2�பரணடவத 
தணடனத�லலஙகறத உனகக பதர�யம?’

‘அவஙகளகக �2ம இரகக அதனல �டகக வதழவய�லழல...’

‘அப�டய? சர�... ஏகததககம �டசசவஙக நததல ஒரததர கட வகடஸவரன ஆனத�லல அத 
பதர�யம? நன இழத ஏன பசலலவறனன �டபபககம கசககம சமமநதவம இலழலனன 
பசலலதன. எழதகட பதர�யதவன ப�ர�ச ப�ர�ச ஓடடலகழட வசச� வகட வகடய 
சம�த�ப�ன. நலல �டசசவஙக வகடர�ங படகனலஜ� மடசச� அவனக�டட வவழல �ப�ன. 
�டபபககம கசககம சமமநதம இரகக பசலல?’

உலகமபர �ர. வகடஸவர பமதலள�க�டட வவழல �தத சம�ளம வஙக�றவஙக எலலரவம 

அநத வகடஸவரழனவ�ட அத�கம �டசச�ரப�ஙக. �டபபககம கசககம சமமநதவம இலழல...’

‘�டகக வதழவய�லழலய?’

‘�டபபஙகறத அற�வககக. ஒர தனனம��கழகககக. நன �டககதவனன தழவமனப�னழம 
வரககடத. அதககக �டககலம. மந�லதத�வலவய மதலவத வரனஙகற அவச�யம இலழல. 
லசசர�ய கடதத தப��லலம எண2தபதர�யற அளவகக �டசச வ�தம. அதன �டபபககம 
கசககம உளள உறவ. மதத�ட �டபபதன கச சம�த�கக ஒவர வழ�னன பநழனககத 
வதழவய�லழல. ஒல�ம��கல ஓட தஙகப�தககம வஙக�னவஙக எலலரவம ��. எச. ட �டசசவஙகள 
எனன?’

கடவவள...கடவவள... க�ளஸ எடகக�றவன. என பளழள �டககழலட அவழன �ரடனன 
பசனன? க�ர�கபகட வ�ழளயடறவன �ததவத ப�ய�லய�டட லடசலடசம சம�த�கக�றனன 



பசனன நன என பளழளய இநத�யவககக க�ர�கபகட வ�ழளயட அனப� மடயம? 
க�ர�கபகடடம பவழளயட மடவடஙகறன.

�டகக பவககவ வவ2வனன அவழன வகடவடன �டகக ழவ ஆன அதன வழகழகவய 
இலழலனன �ழவ�ய�டமன �யமறததத. உன ழ�யனகக எத சல�ம வரவம அழத 
பசயயவ�டட அத�ல மனவனதத �ர அவழன எனக�றன.

‘என ழ�யனகக �டம�டகக ஆரம��சச சல�ம பகடடவ�தன வரத. இத�ல மனவனதத� வ�ட 
மடயம பசலல.’

வக�தத�ல இழத அவனக�டட பசலல�டவடன. எனகவக சஙகடமததஙக வ�சச�. எனனதன அவன 
என கட �டசசவனனலம இப� ஒர ��ஸ�யன டகடர. அவனக�டட இப�ட வ�சககடத�லழலய? 
அவன எனழன ச�ல வ�னட �ரததன. ��றக ச�ர�ததன. மவனதததவ டகடர. வக�ம வரத?

‘ஏன. பசயயலவம... உலகதத�லவய பரம� வநரம பரம� அழக பரம� ப�ர�ய பகடடய 
வ�டறவன உன ழ�யனதனன பசலலழவவயன. அழத பசயவயன வ�ரம வரம. வவடகழக 
�ககறவன தரற கசம வரம. க�னனஸ பரககரடய�டட கர �ஙகளகட சம�த�ககலம அநத 
வ�ர வசச�.’

‘இழத உலக மக ��ரசச�ழனயககத. என ழ�யன �டகக மடவடஙகறன. அவழன நல வகளவ� 
வகடட ஏன �டகக மடவடஙகறனன கணட ��டசச� �டககழவ. அத வ�தம.’

‘ச�ல பளழளஙக �டசச� ப�ர�ய ஆளகம. ச�ல பளழளஙக �டககம ப�ர�ய ஆளகம. �ட �டனன 
பளழளஙகள இமழச �ண2றத நன ஒததககறவதய�லழல.’

எனன பசலலவரர இநத மவனதததவ டகடர எனறல இநத உலகதத�ல உளள �ளள�கள 
அழனதழதயம மடசபசலக�றர. இத உஙகளகக சமமதம? இஷடம�ரநத �ட இலலடட ஊர 
சததனன பசலலறத எனன ழசககலஜ�வய பதர�யல.

‘அதனல உன ழ�யன எநத அளவகக இப� �டககறவன அநத அளவகக �டசச வ�தம. வகபபல 
இரகக�ற எலல பளழளஙகளம �ரஸட; வரஙக எடகக மடயத. எததழன மரக எடகக�றவன 
அததழனவய வ�தம.’

‘எலல �டதத�ழலய�ம ழச�ர எடகக�றன. வ�தம?’

‘ழச�ர?’

என ழ�யழன இபப�ழததன மதலமழறயக அநத மவனதததவ டகடர நண�ர �ரததர 
�ரததவ�டட எனழனததன வகவ�நதவ�டடர. ‘எநத அளவகக ந0ஙக ழ�யழன பகடழம �டதத� 
�டகக பசலல�ய�ரநத அவன எலல �டதத�ழலயம ழச�ர எடதத�ரப�ன. இதகக அரததம ந0ஙக 
ம�ரகமமத�ர� அவனக�டட நடநதக�டடஙகனன அரததம. ஏகததககம அடசச�ரப��ஙக. அதனல அவன 
�டபழ� பவறதத சததம அதகக எத�ரத�ழசய�ல மனச வ�டடரககன.’

நன அடகக�றவத இலழல. அவழன ஒர நள ஒர ப�ழத அடசச�ரகவகன வகளஙக. 
அடசச�அடசச� ஒர பளழள மகக வ�ய�டவனன எனகக பதர�யத? அன� பசனனதன எநத 
பளழளயம வகககஙகனன பதர�யத? நன எதறககவம எவவளவ ப�ர�ய தபப பசயதலம 
அடப�த�லழல. இநத மவனதததவன நன அடதத பகடழம �டதத�யதக பசலக�றன.

‘நன அடததவதய�லழல...’ எனற பசனவனன.

‘அத இனனம ப�ர�ய தபப’ எனக�றன. ��ளழளகழள அடககமல கணடககமல வளரப�த இனனம 
வமசமன வ�சயம எனக�றன. நனம எம. ஏ ழசககலஜ� �டததவனதன எனககம மனச உளவ�யல 



பதர�யம பரம� �0தத�ககவத எனற அவன�டம பசனவனன. அனப சத�கக�ற மத�ர� எதவம 
உலகதத�ல சத�ககத எனவறன. அவன பமலல ச�ர�தத�ட வரட�ய பகணட வநத பகடததழத 
கடதத�ட பசலக�றன. ‘�டப��ல பசலல�ததரம ழசககலஜ�ககம ந�ஜதத�ல மன�தன�ன கற�ப�க 
கழநழதய�ன ழசககலஜ�ககம ஏகதத�றகம வ�தத�யசம�ரகக�றத.’

பதடடதறபகலலம கறறம கணட��டதத ச�னன தப��றகம ப�ர�ய அட அடதத வளரககம ��ளழள 
மகககளளய மநத பதத�யளளவரகளய ஆவத எததழன சதவ�தவம அததழன சதவ�தம கணடககமல 
பதடடதறபகலலம பசலலம பகடதத தடடகவகடகமல வளரககம ��ளழள ததவதர�களய 
ஆக�னறன எனக�றன. எத�லம ம�தம அவச�யம எனக�றன. ம�தம எனறல ஒர நழளகக எததழன 
மழற அடப�த எபப�ழத அடககமல வ�டவத.

‘தத... நன உனக�டட �டம வககக வரழல. அவழன �ர பகஞசம...’ எனற ப�றழம 
இழநதவனக நன பசனனதம அவன ழ�யழன வ�சர�ததன. வ�ர வகடடன. அப�வ�ர. எனன 
�டகக�ற. எனற வகடடதறபகலலம �த�ல வ�சமல உடகரநத�ரநதன அவன.

எனகக ஒதககப�டட வநரம மடநதத. ‘சர� நன மரநத எழத�ததவறன. அவனகக பமணடல� எதவத 
டபரசன இரநத அழத அநத மரநத சர�பசயயம. வ0டடகக பவயப� அழழசச�டட வ எனற அவன 
அடதத ஆளகக ம2�யடடனன. ழ�யழன ஒணணவம வகககம எனன மரநத எழத�ததறன.

ழ�யன க�ளமபமவ�த அநத டகடர�டம ‘ஊச� வ�டழலவய டகடர.’ எனறன.

‘எதகக?’ எனறன அவன.

‘சர�ய �டககழலனன டகடர ஊச� வ�டவரன பசனனஙகவள...’

‘யர?’

‘அப�’

‘வ�டடக�றய?’

‘ச�வவனசனகக ஊச� வ�டவவய�லழலவய...’

‘யர ச�வவநசன.’

‘அவனதன எஙக க�ளஸல �ரஸட. ஆன அவன ஊச� வ�டடககவவ இலழலவய.’

அடதததக வநத ப�ணம2�ழய பகஞசம பவள�வய இரகக பசலல�வ�டட என ழ�யன�டம வ�ச 
ஆரம��ததன.

‘ச�வவநசன நலல �டப�ன?’

‘ஆமம.’

‘ந0?’

‘சர�ய �டகக�றத�லலன அப�வம டசசரம பசலலறஙக

‘ந0 எனன பசலலவற?’

‘நன...?’



‘ந0தன. ந0 எனன பசலலற நலல �டகக�றய இலழலய?’

‘நலலதன �டகக�வறன.’

‘எலலததலயம ழச�ர வஙக�ய�ரககற�வய...’

‘அநத டசசரதன ழச�ர வ�டடஙக.’

‘ந0 சர�ய எழத�ய�ரககமடட.’

‘ஆமம.’

‘ஏன?’

‘ஏனன...’

‘பசலல.’

‘படககல.’

‘�டகக�றத?’

‘இலல... எழதறத. டசசர பரம� அடசசஙக. அபபறம அப� வநத த�டடனஙக. அபபறம டசசர 
எனக�டட சர�ய வ�சறத�லல. எழதனன பசலலறத�லல. அதம�லலம ழக வல�ககத. ப�மழம 
வ�டட ழக வல�ககமடவடஙகத. ப�மழம வ�டட டசசர த�டடவஙக. ழச�ர வ�டவஙக.’

‘எழத பசனனத எழதவவணடயத தவன. ஏன ப�மழம வ�டவட..?’

‘ஊச� வ�டவ�ஙகள?’

‘மடவடன.’

‘ந0ஙக எததழன ஊச� வ�டடக�டடஙக?’

‘எதகக?’

‘நலல �டகக�றதகக.’

‘எதம வ�டடககல...’

‘அப� மதத�ழர சப�டஙகள? கசப� இரககம இலழலய? வவப�நதழலமத�ர�?’

‘வவப�நதழல த�னன�ரகக�ய?’

‘ம’

‘எதககக அழத த�னன?’

‘வய�தத�ல இரகக�ற பழ பசதத வ�கம.’



‘அப� பசனனர?’

‘அவர பசலலல. வய�தத�ல பசச�பயலலம இரககதஙகறர. வநரதன பசனனர.’

‘வநர மமவ? ஜவகரலல வநர.’

‘அவரஇலல. மடட வணட ஓடடக�டட வரவவர... உஙகளகக பதர�யத. எஙக ஊரல இரககர. 
அவரதன பகழநத இரகக�ற வவப��ழலய படஙக� தரவர. அழத சபடடட கரககடடன �ழம 
�ற�சச�தரவர. அத பரம� இன�ப� இரககம.’

‘கரககடடன �ழமன?’

‘பதர�யத? கணட கணட ச�னனத? இரககம. உளள பகடழட இரககம. பவளழளய இரககம. 
பகடழடய மழஙக�ன வய�தத�ல மரம வரம. மழஙகவதனன பசனனர வநர.’

‘அநத �ழம எஙக இரககம.’

‘ஓழடய�ல. மடட வணடய�ல வ�கம வ�த ஒயர ஒயரமன மரதத�ல அத இரககம. பதனமம 
மடட வணடய�ல உடகநதக�டட வ�கம வ�த �ற�சச�தரவர. உன�மள �ழமகட நலல இரககம. 

வகழவ�ழம சப��டவவம. ஏர�ய�ல மடழட கழவமவ�த...’ ழ�யன �த�ய�ல எனழன �ரததன.

‘ம பசலல...’ எனற வகடடன டகடர.

அவன பசலலவ�லழல. எனழனவய �ரததக பகணடரநதன. இன� வ�சமடடன. அவன �ரழவ 
ஸதம��ததவ�டடத. தககம வரமவழர வகடடலம அவன வ�ச மடடன.

‘அப� ஒணணம பசலலமடடர பசலல...’

அவன வ�சவ�லழல.

எனழன பகஞசவநரம பவள�வய இர எனற பசனனன டகடர. நன பவள�வய இரநவதன. 
பகஞசம வநரம. இனனம பகஞசம வநரம. ழ�யன ச�ர�தத�ட ழகய�ல ஒர �ரசகபலடவடட 
பவள�வய வநதன.

‘அப� உனன கபடறஙக அநத மம... ஊச� வ�டவஙகனன பசனனவய... சகபலட சப��டட 
�ல பசதழத வ�ழதம. அவரதன கடததர. ஊச�யம வ�டல.’

நன உளவள வ�வனன.

‘ழ�யனக�டட எலலதழதயம பசலல�ய�ரகவகன. சர�யய�டவன வ�.’ எனறன. ‘அழத 
எனக�டழடயம பசலவலன’ எனவறன.

‘ழ�யனம ந0யம எததழன நள ஊர சததத�ய�ரகக�ஙக..?’ வகடடன. நன வ�ழ�தவதன. அப�ட 
அவவனட ஊர சதத��ரதததக ஞ�கம வரவ�லழல.

‘ஞ�கம இலழல’

‘அவனக�டட எலலம பசலல�ய�ரகவகன வ�...’

‘நன எனன பசயயணம அழத பசல’ எனவறன.



‘ந0 அவழன இன�வம �டனன ஒர வரதழதகட பசலலககடத. எழதனன தவற�கட 
பசலலககடத’ எனறன. இப�ட பசயதல அவன சநவதசமக வ0த�ய�ல 

வ�ழளயடகபகணடரப�வன...’

‘வ�ழளயடடடம. அவனகவக வதணமவ�த �டப�ன’ எனக�றன. அவனகக வதனறம �டகக 
வவணடபமனற.

இவன பசலவழதப �ரததல ழ�யன �டபப வரத வகஸ வ�லததன பதர�க�றத. எனனஙக நன 
பசயயடடம. அவனககனன தர எனக�டட ஒணணம இலழலஙக. அவன வழகழக எனனஙக ஆக�றத. 
எப�ட வழவன. வசததகக எனன பசயவன. நலல �டசச� ஒர வவழலய�ல வசநதததவன 
ப�ததவனகக ந�மமத�.

அவன�டவம வகடவடன. ‘ழ�யன �டபபகக எனனதன வழ�.?’

‘பகழநழதஙகளகக பமத எத ��டககவம அழத பசயயச பசலலணம அததன பகழநழதகழள 

த�ரததற பமத �ட. அவனகக எத பரம� ��டககம பசலல...’

‘பரம� ��டகக�றத...’ நன வயச�தவதன.

ந0 அவவனட அப�தவன... ஒன�த வரசம ழ�யழன வளகக�ற இலல... உன ழ�யனகக எத 

பரம� ��டககம பசலல...

நன ‘சகபலட’ எனவறன.

அவன தபப எனறன. ‘பரம� படசசதனன த�ஙகற ப�ரளதன? ��ளழளஙகளகக த�ஙகறத 
தவ�ற படசசத இநத உலகதத�ல இரககத? அவனகக படசசத ஊர சததறத. கதவதடடம 
நடககறத. பரடட மடடவணடய�ல வ�றத. ஏர�ய�ல கள�கக�றத. ஒன�த வரசம ழ�யழன வளதத 
அவனகக எனன படசச�ரககனன பதர�யல உனகக.’

‘அவன சகபலடதன வவணமன அடமபடப�ன அதன பசனவனன.’

‘த�ஙகறத�லயம அவனகக சகலடதன படககமன பசலலறத தபப. அவனகக படசசத அவன 
பசனனவன அநத கரககடடன �ழமம வகழவப�ழமம.’

‘அவன சகவலட வகடடவன...’

‘அத சமம... ந0 தரமடவடன. த�னனககடதனன பசனனதல வ0மபகக வகடடரககன.’

‘ஏர�ய�ல த�னமம கள�சசன அவன. தழலவயலலம வணடல வணடல பசம�டழடக கககய 
மத�ர� வரறப�வவ பநழனசவசன. அவன எனன பசயயவறன �ர. ஸகலகக வ�கம மடட 
வணடய�ல வ�ய� ஏர�ய�ல கள�சச�ரககன.’

‘அதன தபப. அதனலதன அவன இநத வ�சயதழத உனக�டட பசலலல. அவவனட உலகம அவன 
மடடவணட வ�ற ஓழடயம அவன கள�கக�ற ஏர�யம அவன �ழம �ற�சச� சப��டறமரமம தன. 
அழத வ�டட பவடககன அவழன இழதத �டகக பசனன அவன �டகக மடடன.’

‘வவற எனன பசயயடடம.’

‘அவன அப�டவய வ�ட.’



‘அநத அச�ஙகம படசச ஏர�த தண2�ய�ழலய? பசர� ச�ரஙக வநதடத? வதலவ�யத� வநத 
எனன பசயயறதம.’

‘அதகக எததழனவய க�ர�ம இரகக. நலலவசபப இரகக. வ0டடகக வநததம கள�சச�டலம.’

‘அப� �டபப.?’

‘அவன வ�ககல வ�ட. அவனகக மனந�ழறவய�டட... வவற வ�சயதழத சநவதசம பசயவன. 
�டனன �டப�ன எழதனன எழதவன.’

‘பநஜம எழதவன? வதத�யர பளழள மககஙகறமத�ர� நலல �டகக�றவஙக பளழளஙக 
�டககம வ�றதகக சய�னஸ எதன பசலலத?’

‘பசலலத. நலல�டசசவஙக �டபபதன பசததனன த�ரம� த�ரம� பசலல�டட இரப�ஙக. இத 
ஒரமட நம��கழக.’

‘�டபப மட நம��கழகய?’

‘ஆம �டபபதன பசததஙகறத ஒரமட நம��கழகதன.’

‘அப� கலவ�ஙகறத பசலவம�லழலய?’

‘இரநதத. எடடவத �டசசவன பஹடமஸடர ஆகமடயமகற கலதத�ல �டசசவனகபகலலம 
வவழல வரஙகற கலதத�ல அத நம��கழக. இப� எததழன �டசசலம சதத�யம வவழல இலழலனன 
எமளனயபமணட ஆ��ச�ல ��யனகட கறபரமழ2சச� சதத�யம பசஞச� பசலலறவன. த�ரம�வம 
வவழலகககதன �டகக�வறனன பசலலறத மட நம��கழக.’

‘�டககம இரககலஙகழறய? �டசச�டட யரம வவழலகவக வ�றத�லழலஙகறய? �டசசவன 
வவழலகக வ�ய� ஆய�ரமய�ரம சம�த�கக�றத உணழமய இலழலய?’

‘ஒர நற ர’�ய வ�டட உன ழ�யனகக ஒர லடடர� ச0டட வஙக� தநதட. அதன அவனகக
பசதத.’

‘அபதப�ட. கச வ�ழநதவன பசதத. எலலரககம லடடர� வ�ழநத�டம? பதத�பகடடவன பசயயற 
வவழல.’

‘லடசம வ�ர �டகக�றன. லசசம வ�ரம கபலகடர ஆய�டரஙகள? எவவன ஒரததன டகடர 
ஆய�டடஙகறதககக எலலரம ஆய�ரமய�ரம பசலவ பசஞச� �டகக வகக�றத எத பகடடவன 
பசயய�ற வவழல பசலல. மனசன சரசர� ஆயடகலம ஐம�தனன வசச இர�தத� எடட வரசம 
அதவத வழநளள �த�ய �டபவ� வ�ழஙக�டட ��றக எப� மனசன வழகழகய அன�வ�கக�றத. 
�டபப எதககனன பர�ஞச�கவக. ஒர �டப� �டசச அத வழநளள ஒரநள ஒர க2மவத 
உ�வயகமகணம அப�ட இரநததன �டககனம. அப�ட உதவஙகற �டசதத�லதன �டபப 
பதத�சல�ததனமகத. �டசச �டபப வழகழககக உதவதஙகற �டசதத�ல அத மடநம��கழக 
ஆய�டத.’

‘அபதலலம வவ2... ழ�யன �டகக�றதகக எதவத பசய.’

‘எதகக?’

‘�ர எனழனவ�ட கழறசசல �டசசவன எனகக க0ழ வவழல�கக�றவன அவவனட ழ�யன 



இவவனடதன �டகக�றன. எனனம எழத�ய�ரககன பதர�யம? வ�ப�ர அநத ப�ம�ள கம�ககத 
எனகக கஷடம வ�சச�. அவவனட பளழளவய இததழன �டசச அவனகக வமவனஜர 
இரகக�றவன எனவனட பளழள எப�ட �டககணம பசலல.

‘வ�ற வ�ககல எனகக வடபள பதழடசச� வ�டடவவனட ழ�யன வமவனஜர ஆக� அவவனட 
வடபள என ழ�யன பதழடப�வனனன �யம இரகக �டககணம அதகக எதன பசய.’

‘சர� அடததவரம த�ஙகடக�ழழம வ... நல ச�டடங கவனச�ல�ங �ண2 சர�யய�டம.’

‘த�ஙகடக�ழழமய? கமப�ன� இரகக. ல0வ வ�ட மடயத. அவன அமமவவட அனப�� வககடடம.’

‘ந0 வரணம’

‘ழ�யன வநத வ�தத? யவரட வநத எனன?’

‘டர�டபமணட அவனகக இலல. உனகக. உன மனச�ல தபப தப� எனபனனனவவ இரகக. அழத சர� 
பசஞச ந0 ழ�யழன பகழடய மடட. ழ�யன நலல �டப�ன. நவல ச�டடங சர��ண2�டலம.’

வகளஙக வகளஙக இநத கழதய வகளஙக. ழ�யன �டககழலனன டகடரக�டட வ�ன டகடர 
அப�னகக ஊச�வ�டவறஙகறன. எனனட பகடழம இத.

எனனஙக நன பசயயறத அவன மவனதததவ டகடரம. ஊர பர நலல டகடரனவ�ர 
எடதத�ரககன. வகய�ல களதத�ல கள�ககழவ நலல �டககம ழ�யனன ப�ரமள வகய�ல பசர� 
பசனனர. அழத வகககறத ஏர�ய�ல கள�ககழவ �டபப வரமன பசலலறன இநத டகடர 
நண�ன இழத வகககறத? பரணழடயபம வகககவவணடயத வ�ய�டசச�.

த�னமம �ளள� வ�டடதம அநத மடட வணட வநரவவட வசநதக�டட மடட வணடய�ல ஏற� ஓழட 
வழ�ய வ�ய அநத ஓழடய�ல இரகக�ற சரழலககல வமல வணட சககரம நஙநஙகன வமத� 
கழடய2�ய�ல இரகக�ற சலஙழக ஜல0ர ஜல0ரன சததம எழப� வ�வனம. இததழன �டடம பசச� 
இரகக�றத? இஙக. ஊரகககளள ஒணணகட வர மடவடஙகவத...

அவன பசனன கரககடடன �ழம சப��டட �ரதவதன. இன�ப�க நனறகததன இரநதத. 
உன�மள �ழம. வகழவப�ழம எலலம அநத வநர �ற�தத தநதன. பகடடவரதழதவ�ல ஒர 
�ழதத�ன வ�ர பசனனன. நவதற�ப �ழம எனற. சப�தத�ககளள�ய�ல ஏகதத�றக மளவளட. 
ழகபயலலம ப�ததகபகணடத. உளவள ரததசச�வப�ய வ�ழதவயட நனறக இன�ததத. �0நற�ப 
�ழம எனற ஒனழற �ற�ததத தநதன. வ�ரகக ஏறறரவ�லவவ கமடடக பகணட நறறம அடததத. 
வநர உரமல�ல மகம பதர�ய ச�ர�ததன. மநத �ககககடத நததம அடககம அப�டவய 
சப��டஙக எனறன. பசனன�ட வய�ல வ�டடக பகணவடன. பகஞசமய வகநத வ�ல 
வய�ல ஒடடகபகணடலம ம2�கக2ககக இன�ப�ய இரநதத வய.

ஒவர �சழசப��ரவதசம. மடட வணடய�ல ஆட ஆட பதர நடவவ வ�கம வ�த ச�லபலனற 
நனறகததன இரகக�றத. அஙக�ரககம உன�மள பககழள பகததக �ற�தத உரஞச�னல வதன 
இரகக�றத. எனபனனனவம �ரககத கரவ�கள வகககத த�னச�ல கததக�னறன. ஏகநத பவள�தன. 
நன அலவலக வரவ�. எனகக இழவ பதர�யத. அலலத மறநத வ�ய�றற. இத வவற உலகம 
தன.

மடகழள ஏர�ய�ல கழவ� வ�டமவ�த கழரவயரம உடகரநத பகணவடன. ழ�யழனயம 
கள�ககககடத வவடகழக மடடம �ரததல வ�தம எனற பசலல�வ�டவடன. ந0ர பசநந�றதத�ல 
கலஙகலய இரநதத. மட அத�வல ச2� வ�டக�றத. மதத�ரம ப�யக�றத. எரழமகள மகழக மடடம 
பவள�வய ந0டடகபகணட ம2�கக2ககக ஊற�கபகணடரகக�றத. இத�ல மன�தன கள�ததல ரததம 
வர பசர�நத ந�ரநதர பசர�தன வரம. இத�ல எதறக கள�கக வவணடம வதழவய�லழல எனற 
ழ�யன�டமபசனவனன.



ழ�யன கள�ததக வவணடபமனற அடம ��டததன. அநத மவனதததவனதன பசலல�ய�ரகக�றவன. 
‘கழநழதகள வகட�த மறற�லம தவறன ஒனழறததன எனறலம அழத மறற�லம 
ந�ரகற�ககத0ரகள. பகஞசமமய பகடதத மறற�லம சர�யன �ழதகக அழழதத வரஙகள.’ வவற 
வழ�ய�லழல. மழஙகல அளவ தண20ர�ல ந�ற�தறக மடடம அனமத� தநதவ�டட நன 
கழரவயரமகவவ உடகரநத பகணவடன.

அவன உழடகழள கழறற�னன. நன கடத கல மடடம நழனககலம. அப�டவய வ� எனவறன. 
அவன ந0ர�ன �ககமக வ�ய அஙவக உழடகழள கழளநத வ�டட ந0ர�ல சரபரன �யநதன. நன 
�யநத வ�வனன. எததழன ஆழம�ரககவம வநர அஙவக ந�னற இடப�ளவ ந0ர�ல இவழன �ரதத 

ச�ர�தத�ட மடகழள கழவ�கபகணடரநதன. உளவள வ�ன ழ�யழன க2ழலவய... மழக� 

வ�ய�டடன... �யநத ஓடவனன. �ரஙக �ரஙக என ழ�யன ந0சசல அடகக�றன. த�0ர த�0ர 
எனற கல ழக அடதத�ட ந0சசல அடகக�றன. யர�டமம பசலல�வ�டத0ரகள எனகக ந0சசல 
பதர�யத. இவனகக யர பசலல�ததநதரகள. இநத வநரவ?

ழ�யன ந0ர�ல மழக� பவக வநரம மசச� ��டததன. பவள�வய வநத தழலழய ச�லப��கபகணட 
எனழன �ரதத ச�ர�ததன. வப� எனற எனழனயம அழழததன. எனகக ந0சசல பதர�யத 
எனவறன. இஙவக ஆழம இலழல எனற மஙக� உளவள வ�ய ழகயளவகக எடதத பகணட வநத 
மண கண��ததன. நன �யநவதன. அவன ந�னவற கண��ததன. அவனகக கழததளவ இரநதத. 
அவனகக கழததளவ எனறல எனகக இடப�ளவ இரககம.

நன கள�ககம எனனதவதட வ�கவ�லழல. பகஞசம அரக�ல ந�னற �ரககலம எனற தன 
வ�வனன. அஙவக வ�னல ழ�யன உளவள இரநத மட வ�டட ச2�ழய ழகந�ழறய அளள�க 
பகணட வநத எனன�டம கண��கக�றன. எனகக வக�ம வரம வரத? கரமம கரமம. மடட 
ச2�ய உளள இரநத எடததடட வரவனனன ழகய வ0ச� அவழன இழதத வமவல வடனன 

பசலலபவ�க அவன தளள� ஏர�ய�ல தப��ககம வ�த வமத�ரம வ�ழநத வ�சச�ஙக ஏர�ய�ல....

அத என மமனர வ0டட ச0ரஙக. கடம�ம பரணட�டட வ�க இத வ�தத? இத வழகழகப 

��ரசச�ழனஙக... ‘வடய அழத எடட எடட...’ எனற அவழன பகஞச�வனன. அவன மஙக� மஙக� 
வதடனன. இலழல. வநரம மஙக� மஙக� வதடனன. அவனககம க�ழடககவ�லழல. வழகழக 
��ரசச�ழனஙக. அஙக எவவளவ தண2� எனற ஆழம வகடடகபகணட நவன ஜடடவயட ந0ர�ல 
இறஙக�வனன. கலஙக�ய ந0ர �ரபப வ�ர�தத பசநந�றதத�ல ச�றறழலகவலட பவயய�ல�ல ம�னம�னததக 
பகணடரநதத. வ�ழநத இடம இததவன. கலகளல வதடப�ரதவதன தடடப�டவ�லழல. ழககலல 
வதட �ரதவதன; தடடப�டவ�லழல.

மசழச ��டததகபகணட தழலமழதம உளளகக�ழதத ந0ரககடய�ல ழகவ�ர�தத தளவ�வனன. ஒர 
க2மதவன ஞனம ��றகக. நன வகவலம ஒர �வன வமத�ரதழத ந0ரககடய�ல 
வதடகபகணடரகக�வறன. என ழ�யன அவன�ன சநவதசதழத இதனடய�ல வதடய�ரகக�றன. 
அவனகக இநத ச�லல�டட பசநந�ற வணடல த�ரவதத�ல நன பகடககத கலவ�பகடககத யரம 
பகடககத சநவதசம இரநத�ரகக�றத. தடவ� வதடகபகணடரககம வ�த ந0ரககடய�ல கழட 
அளவ�றக மட வ�டட ச2�தன தடட�டடத. உளவள கணப2லலம ச2� �டட எர�சசல 
எடததத. அதறகவமல உளவள இரகக மடயவ�லழல. பவள�வய வநவதன.

வநரவம ழ�யனம ச�ர�ததகபகணடரநதரகள. எனனசர கணண ச�வநத வ�சச�. ந0ரககளள 

வ�2 கண த�றககககடத. ச�ர�ததரகள. ‘பசவநத ச�வககடடம ஒர �வன வமத�ரமய... பவள�ய 
ந�ககத வதட எடதத கட.’ எனற வநரவ�டம சணழடகக வ�வனன. ழ�யன ��ன�ககமக மழறதத 
ழவதத�ரநத வமத�ரதழத உளளஙழக வ�ர�தத கண��ததன.

எனகக எததழன சநவதசமக�வ�டடத. ஞனம ஒர க2தத�ல தன க�ழடகக�றத. இநத வமத�ரம 
�ரதததம எனகக வநத சநவதசததளவதன இவனகக இநத பசநந�ற வணடலத�ரவதத�ன க0ழ 
க�ழடதத�ரகக வவணடம. ந0ரகக க0ழ நன வமத�ரம வதடவனன. அவன பசரகம வதடக�றன.’

எனனஙக என கழதய �த�ய�ழலவய வ�டடடட வ�ன எப�டஙக. வவழல இரகக... சர� 



�ரவய�லழல வ�டஙக. என ழ�யழன ஸகல �ககம எதவத �தத�ஙகனன இனழனகக 
சய�நத�ரமவத வநரகட வணடய�ல வ�ய�டட வ உஙக அப� கததக�டட இரககரனன 
பசலலஙக.

�டபப �டபபனன சமம பததகமம ழகயம இரககஙக. ஐஞசவததவனஙக �டகக�றன. ஏவத 
கலகடரகக �டகக�ற மத�ர� அலடடகக�றவன. ஒவர ஒர ம2�வநரம மடட வணடய�ல சலஙழக 
ஒல�வயட ஓழடய�ல வ�ய� சய�நத�ரம பவயய�ல அடகக�ற ஏர�ய�ல கள�சச�டட வநத எனனஙக 
ஆய�டம.

ஒர வமவனஜர வ�ய� த2�ய ஏர�ய�ல கள�கக மடயஙகள? அவழன வர பசலலஙகவளன. 
அவனகட ஏர�ய�ல கள�சச யரம எதம பசலல மடடஙக ழ�யனகக வவடகழக கடட 
வ�றனன பசலலவஙக. உடமப பசர� வநதடனன பசலலறன. அதககததன எததழனவய 

க�ர�ம வசபப எலலம இரகவக... டசசர த�டடவஙக வ0டட �டம இரகக எழதணம �டககணமன 
பரம�தன �டம கம�கக�றஙக. நன வ0டட �டம எழத�ததவறன வரசபசலலஙக.

த�னமம வரழலனனகட �ரவய�லழல. ஞய�தத க�ழழமய�ழலயவத வரனம�லழலய? டயசன 
வ�கணனன பசலலறன. நன ஒதழதய�ல வ�ன ஊர ச�ர�ககத? அவன க�டட பசலலஙக 
ஒவர ம2�வநரம. எனனவம வ�ஙக இநத இயறழகவயட உளவ�யல பர�ஞச�ககவவ மடயல. வநதத 
வழரய�ல வ�கதனன வ�னன. இனழனகக வடனன வரமடவடஙகறன. ந0ஙக 
பசலலஙகவளன. இலல ந0ஙகளவத வஙகவளன. இலல உஙக �சஙகழளயவத யரவத வர 
பசலலஙகவளன. அநத �0நற�ப�ழம த�னன வய இன�கக இன�கக அநத வணடல தண2�ய�ல 
மழக�ன அதகக க0வழ பசரகம இரககஙக. பசனன நமபஙக. ஒணண ந0ஙக வஙக. இலல என 

ழ�யன வர பசலலஙக....

வனவதவழத

ழகய�ல எடகதக பகடககச பசலல� மகள அடம ��டககம வ�பதலலம மழனவ� �யப�டட 
கவ�னள, என மகள ழகய�ல ��டததகபகட எனற வகடடத ஒர எல�ககஞழச. 
கணடம�ரகதழதயலல, ம�ஞச�ய�ரநதல அநத எல� ஒர அஙகலம இரககம, கரப�ன பசச�ழயக 
கணடலகட கடடப பல�ழய �ரதததவ�ல �யப�ட அவளலதன மடயம, “பதடத,,, பதடத,,, 
கடககம, சன�யழன க0வழ வ�ட,,,” எனற கதத�னள,

என மழனவ�வய. அத உய�ர, உனழனப வ�ல எனழனப வ�ல அதவம ஒர உய�ர, அத ஒர எல�, 
கம�ள�ய�ல மடககப�டட பவடகணடலல. ��ர�ய2� ப�டடலமமலல அத, அப�ட ஒர பழனதன 
�ரககம, ஒர உய�ர எத�ரததககதல நடததவபதலலம �யதத�ன ப�ரடடததன என�ழத 
பர�நதபகள,

ஒர உய�ழர அணகம மழற நம மகளககத பதர�யம, இநத வ�சயதத�ல அவள ஒனறம ஐநத வயதப 
ப�ண அலல, ந0வ�க பகடததல கடடப பல�. சரககஸ பல�யக ஆக�றத, பழனக கடடகக 
�லபகடதத நழயப �ரதவதவம நம. அத ஒனறம அத�சயமலல, இர உய�ரகளகக இழடவய 
நடகக வவணடய �ர��ழஷ நடநத�ரகக�றத அவவளவவ, இநத அணடதத�ல. ஆத�ய�ல சமதத�ர 
ஆழதத�ல கரகபகணட பவவவவற வடவமய உரப ப�றற கழரவயற�யழவ தவன பம� மழகக 
உளள எலல உய�ரம, ஒர எல� �டடப படழவ கடககலம. ஆனல நகம நறககப�டட தழல தடவம 
�ர�வன நம ��ஞசப ப�ண2�ன வ�ரழலக கடககத,

“கடடயணட அழக இரககப�. அநத எல�ய படசச�கவடன , �தத�ரம என பத கவன மத�ர� 
வசச�பவ�ன.” எனற என மகள பசனனதம என உ2ரவ �டறற. “இவள என அமசம, என 
ரதததழத கழடநபதடதத வரதத அம�ரத பசர�ம”,

எலல ��ளழளகளம தன ப�றவறரகள�டம தனகக ��டததமனதறகக மனறடக�றரகள, என 
அமமவ�டம ஒர வதவழதழய எனககக ��டததத தரம�ட நனம மனறடய�ரகக�வறன, என அமம 
தன கண20ர பகணட என வகர�கழகழய தளள�னள, என ஏமறறம அவளகக பர�யத, 
ஜனஙகள வதசதழதவய தனழனப வ�ல ஆகக பவகவய மயலக�றரகள, அறநத வ�ன ஆழசகழள 



வகரககக கட அனமத�ககவ�லழல என அமம, நன த�ரவததல ந�ரப�ப�டட களம தன, ஆனல 
எனனள ந�ரம��ய�ரககம ந0ர. அநதத த�ரவம நன வ�ரம��க கடககம ஒனறலல,

என மழனவ�கக உடன�டலழல எனறலம அநத எல�ழய உய�ரடவன ��டதவதன, மகள�ன 
சநவதஷம என மழனவ�ழய சமதனப �டததம, ப�மழமககம. ம2�யடடம யழனககம. மனழச 
�ற�பகடககம ��ளழளகளகக நடவவ என ��ளழள எல� வகடடத எனகக சநவதசதழதயம. 
அழதப��டததத தநத என வ�னற மழளபகடட அப�ழனப �ரதத உஙகளகக த�ழகபழ�யம 
ஏற�டததம இநத வ�சயதழத மறநதவ�டஙகள. இர�தத� ஐநதம வயத�ல ஒர மழற தறபகழலககக 
மயறச� பசயவதவன அத ஏன எனற வ�சர�ததப �ரஙகள,

நன ஓர ஆச�ர�யன, �ள�ஙகவ�ல வரம ��ளழளகள�டம இலலத அழகககழள சலழவ பசயத 
சமகதத�றக ப�ரததமன வஸதத�ரமக ழதததத தரம �2� எனனழடயத, அனழ� நம ஏன 
வ�த�கக வவணடம? அத அவரகள�டம இலலத ஒனற? உணழமழயச பசலல வவணடபமனறல. 
நம தவவசதழதயம. வகர க2தழதயம வ�த�கக ஆரம��தததல தவன அனப க2மல வ�ய�றற, 
நலலழத ஒனறம பசலல�த தரத வதழவய�லழல, பகடடழத பசலல�த தரமல இரநதவல வ�தம, 
“அவ வவற ஜத�ட கரமவம,,,” எனற அமம எனனள நசழச ஏறறமல இரநத�ரநத�ரநதல 
வதவழதகளககம ஜத� உணட எனற வ�சயவம எனகக பதர�நத�ரககத,

அணழட அசல�ல வகடடப �ரஙகள. கழதத எலமழ� மற�தத எல�ழயக பகலலம ப�ற�தன 
எலவலரம ழவதத�ரப�ரகள, அததன மன�தரகளகக ��டதத�ரகக�றத, எல�ழய மழசய ��டதத 
அபபறப�டததம ப�ற�வய ஒர ச�லர�டமதன இரககம, அப�ட மழசய ச�லர எல�ழய ��டததலம. 
அழத அபபறப �டததம வ�தழதவய வவற. சடந0ர�ல மகக�க பகலக�றரகள, அலலத வக2�ப 
ழ�ய�னள ஓடவ�டட அடததக பகலக�றரகள,

இநத உலகம மன�தரகளகக மடடமதன மறற ஜ0வரச�கள வழவவத மக தவபறனற எநத வவததத�ல 
உளளத, உஙகள உடழமகளகக �ஙகபமனறவல பகடரமக அழதக பகலக�ற0ரகவள,,, அநத 
உய�ரகள�ன உய�ரகளகவக உஙகளல �ஙகம வரக�றவத, உஙகழளப ��டகக யர மனஷப ப�ற� 
பசயவத, ஆனல என அமம அப�டயம ஒர மனஷப ப�ற� பசயத வ�தழதகடட எனழன அதனள 
அழடததவ�டடள, அநத ப�ற�ககள மசலவழட இரகக�றத, ஆனல மக�ழசச�தன இலழல,

ம�ரதவன எல�ழயப �ரதத மகள ம�கவம சநவதஷம பகணடள, மழனவ� ம�கவம வ�சனம 
பகணடள. “கடககப வ�வத,,,” அதன தரதரபப என மழனவ�ககம ஆரவதழத தநதத, “அயவய,,, 
எததழன ஊச� மத�ர� இரககத �ர �ல, இததன �டட ஜகபகடழட கடசசத,,? பகணடட 
சதத�ய. அத மன �ல பரணழடயம ஒழடசச� ழகய�ல கடககணம,” அவளகக வநதத ந�ஜமன வக�ம 
அலல, “வவ2மம �வம பதர�யம �ண2�டசச�, இத. எல.வக.ஜ0, �டகக�ற எல�ய இரககம. இதகக 
கடகக�றத தபபனன பதர�யதமம,,, வ�டடட,” எனமகள ச��ர�ச�றக வநதள, அவள �யமம ப�ய, 
ஆனல. அனழறகக ஒர நடப�கல�ல வவரழவ வழ�ய நன அழதத ப�யய�லழல, அமம அழத 
ந�ஜபமனற நம�வ�லழல,

மதலநள அபப எனற ப�யரடன ச�கக�கபகணட அநத எல� இரணடம நள தவணட வ�ய�றற, 
மனறம நள உ2பவடகக மறததத, எனனவய இரககம?

ஏன தளரநத வ�னய எல�வய? என மகள�ன அனப உனழன சநதப �டததவ�லழலய? என 
மழனவ�ய�ன கரழ2 உன வய�றற�ல இறஙகவ�லழலய? மறறவர வ�ல ��ட�டடவடன பகத�கக 
சடதண20ர வ�டட பகலல எததன�ககவ�லழலவய நஙகள, ககழகக கடடதத�ன நடவவ பகதத 
�டட சகவ�டவ�லழலவய நஙகள, வக2�ப ழ�ககள உனழன பகவ�டட கடல பதற�கக கத�கல 
பகணட ம�த�ககவ�லழலவய நஙகள,

‘��னனர எனன �யம? அமம ந�ழனவ. வ0டட “ஞகம? சநவதஷமய இர, இனனம ச�ல நள, 
பவள�வய வ�டடவ�டக�வறன, உனழன. உன இழ2வதடம கலதத�ல பவள�வய வ�டடவ�டக�வறன, 
சநவதசமய இர,’ சததம வ�டட கணடனரவக வய ழவதத எல�வயட வ�ச�யத எனகவக 
வ�யப�யதன இரநதத,



ஆனலம அதறக சநவதஷம வநததய பதர�யவ�லழல, அத என வ�சழச பர�நத பகளளம? �ழஷ 
பதர�யம? ��னனர எல� பமழ� பதர�யத நன ஏன அதறக சமதனம கறக�வறன? பமழ� பதர�நத. 
சக மனஷ�யன என அமம தன பசநத பமழ�ய�ல எனககன சமதனதழத அனழறகக 
கறவவய�லழல, நன தவணட வ�யக க�டநவதன எனனவய�றறப� எனற ஒர வரதழதயம 
வகடகவ�லழல, அவள பசயத கணடவல எனழன அழடகக வரதழதகழள பதழலதத அததழன 
வவகமய �றநதள,

எல�ழயப �ரகக �வமய இரநதத, இதவலல அதன சதநத�ரம, எல�கக வவணடய த0ன� தநதலம 
இதவலல அதன பசரகம, எல�கக அதன வழலதன பசரகம, வ�டடவ�ட வவணடயததன, மகவள 
எனழன மனன�ததவ�ட உனகக சநவதசமய இரககலம ஆனல அதறக. அநத எல�ககடடகக ந0 
ழவதத�ரககம �ஞச ழவதத த2� வ�ரதத�ய அநத ப�டட ஒர ச�ழற, உனகக உன அமமவ�ன 
மடதவன பசரகம. அத வ�லதன அதறக அதன அமம மடதன பசரகம, அழத ப�டடய�ல�ரநத 
எடதத வ�டடவ�டவடன அத தன அமம வதட ஓடப வ�ய�றற,

என மகள ம�க வக��ததக பகணடள, ஆழசயய அபப எனற வ�ரழவதத அநத ச�வனக�தழன 
�ளள�வ�டட வநத �ரததல க2மல எனன�டம வக��ததக பகணடள, உன அனப 
சர�யனததன, ஆனல வவணடம மகவள இத, வ�தம இநத வ��ர0தம, எல�ய�டம �சம ழவககவத, 
அழத ந0 அடககப �ழக,

நய கணடல அழத வனமதவதட அட, தம�� ��டதத பரகழக ��யதத சநவதசம பகள, �டடம 
பசச�ழய த0பப�டடய�ல ச�ழறழவததக பகல, அப�டததன வளரக�னறன எலலக கழநழதகளம, 
ந0யம சதர2 கழநழத வ�லவவ இர, உன அனப எனகக �யதழதத தன தரக�றத, மரவடழட 
ம�த��டக கடத என�தறகக அடதத �டய�ல கல ழவதத தடகக� வ�ழநத உன கரழ2 எனழன 
�யம பகளள ழவகக�றத, வவணடம ச�றம�வய,

இத வவற உலகம, சதர2மய இர, உனழனபவ�ல கரப�ன பசச�கக உ2வ ழவகக�ற 
உலகமலல இத, இவத ந0 அழமத�யய உறஙக�க பகணடரகக�றவய. இப�ட உறஙகவ�லழல இஙக 
யரம, உறஙகம வ�தம பகசககழள பகனற�டதன உறஙகக�றரகள, �ச�தத பகச ழகய�ன 
ரதததழத வய�ற மடடக கடப�ழத யரம வவடகழகப �ரப�த�லழல. �ரப�வரகள ரததம பதர�கக 
நசபசனற அடகக�றரகள, ந0யம அப�டவய இர மகவள,,, சரசர�யய இர, கலலட �டவத,

இஙவக வழகழகழயத வதட வழகழகய�ன எத�ரதத�ழசய�ல ஓடக பகணடரககம மன�தரகள. 
வழகழகய�ன எலலவறழறயவம பதழலதத வ�டடரகள, அவரகள�டம இரப�த எழத 
வவணடமனலம பசர�ககம ஒர வய�ரம, ச�ல ஊறபபககளம மடடமதன, பசனனல உனகக 
பர�யத மகவள, இவரகளகக வனவ�ல க�ழடயத., வனம க�ழடயத. ந�லவவ ச�ல வ�ணம0னகவள 
கட க�ழடயத, மழழவய �சழச பலவல ச�ற பககவள க�ழடயத, இவரகளகக வதடடம 
க�ழடயத. அத�ல தம��வய அத கடககம வதவன. அதன இன�ழமவய க�ழடயத, சவர இரகக�றத 
�தத�றக �தத அழற, அத�ல ஒனற�ரணட ச�ர�பப. பகஞசம வசகம. ந�ழறய வனமழற. ரததம. கவரதம. 
இழவதன இரகக�றத,

அசர வவகம. வ�டட �நதயக கத�ழரகளய ஓடக பகணடரகக�றரகள மகவள.,, என அமம எனழன 
அநத ஓடதத�ல ஓட வ�டட. ஒர �தககமம வஙக ழவததள, �நதயக கத�ழரகளகக ஆசவசமக 
வமயககட வநரம க�ழடயத, ஓடடம,,, ஓடடம,,, ஓயவறற ஓடடம, சகமவழர ஓயவறற ஓடடம, 
அப�டததன எலவலழரயம மநத�வ�ட வவணடம எனற ஓயவறற ஓடகபகணவட இரகக�றரகள 
இநத மன�தரகள, எலவலரவம பஜய�தத வ�டம�டயன �நதயமலல வழகழக, யரவத ஒரவர 
மதல�ல வநத பஜய�கக�றரகள, அதறகக எலவலரம ஓடகபகணவட இரகக�றரகள,

வ�டயற கழலய�ன �ன�ழய நன இனழறகக அன�வ�கக மடக�றத? அத�ல ஊடரவம பவய�ல�ன 
கம��கழள கண பகணட �ரகக மடக�றத எனனல? நவ0ன கலதத�ன பவறற� ரகச�யம இததவன, 
உன �டட எனழன உரவகக� சமகதத�றக வநரநதவ�டட அநத மனச�. மகன வழகழகய�ல வதறறப 
வ�கக கடத எனற எனழன இவத இநத பயல வ0சம சமகதத�ல தண வ�ல ந�றக வல தநத 
வ�டடள, என கம�0ரமம அழசகக மடயத என வழவ�ன உறத�யம அவள உதடடல ஒர பமலல�ய 
பனனழகழய �டரவ�டடத,



அமமவ�றக நன நலல மகன, என மழனவ�கக ஒர மழழமயன உதரவதமன பரஷன, 
உனககககட கழறபவனறம ழவககத அப�, எனகக,,? நன வ0டடன வமல ஏறறப�டட உதத�ரம, 
�லமனதய. வலவனதய எலல �ரதழதயம தஙகக கடயதய இரககலம அநத உதத�ரம, 
ஆனல அநத உதத�ரம �டடமரமதவன? அத�ல எநத மழழககலதத�லம ஒர தள�ர வ�டத, என 
ஆனம எழதவய சத இழடவ�டமல எஙபகஙவக வதடய�ட இரகக�றவத. எழத,,,? உணழமய�ல 
எனழனததன நன இழநவதன என�த கட இநத உய�ர வவகதத�ல எனகக மறநத வ�ய�றற, 
மகவள நன எனழனததன வதடகபகணடரகக�வறன,

என ஆனம. ந�ஜமன என ��ம�ம �டமம. �டமமய பம�ய�ன ஒர ஆழதத�ல பழதநத வ�ய�றற, நன 
இனற ஒவபவரவர�டமம கடடக பகணடரப�த என ந�ஜமன பசர�தழத அலல, ஒரந�ல 
பமலலத வதயவத வ�ல எனபசர�ம வதயத வ�ய�றற, என �வர2ம�க கலம �ததம வயத�லதன 
வடடமய இரநதத, அத ந�லககலம, அத வவற கலம, அத வவற உலகம, அநத உலகம அமமவ�றக 
ஏவன ��டககவ�லழல, எநத அமமககளககவம அத ��டகக�றவதய�லழல,

ஆத�ய�ல அநத உலகம எனனவக இரநதவத பதர�யத, சறற�லம பஙகமரஙகள ச{ழநத�ரகக 
எனழறகவக சண2மபம ச�ற பசஙகலலம பகணட கடடப�டட. இனழறகக இடநத �ழ�டட 
எவரம உ�வயகப �டதத மடயத �ச��டநத ஒர �ழங கடடடமதன அநத உலகம, என உலகம. 
�ததம வயத�ன என உலகம, கட வ�ல வளரநத�ரநத மரஙகளகக நடவவ அத க�டநதத, ந�ழறய 
மரம, ந�ழறய பசட. ந�ழறய பதர. ந�ழறய மள. ந�ழறய �யம இததன அத, �கல�வலவய ஆநழத 
அலறம இடம, ப�ர�யவரகளம வர அவச�யம�லலத. ஊழரவ�டட தளள�க க�டககம அநத இடம ஒர 
பசரககம,

மன�தரகள பமலல பமலல பதழலததக பகணடரநத எலலவம அஙக�ரநதத, ஒர �டடமபசச�ழய 
��டகக அதன ��னனவல பசனற எனகக அநத இடம மதல�ல �ர�சச�யமனத ஒர மழழ தறம 
நள�ல, அஙக எநத �யமம இலலமல இரணட வதனச�டடக கரவ�ய�ன கஞசகள கடடல�நத�ட 
வய��ளநத அமமவ�டம உ2வ வஙகவழத கணபகடடமல பவகவநரம �ரததக 
பகணடரநவதன,

த�னம அநத கரவ�க கஞசகழளப �ரகக வ�வனன, �யமறததத இடபமனறல மனச இதயதத�லகட 
ஒர கரவ� கட கடடம, கஞசகள ப�ர�தகம வழர ஆழச பகணட �ரதவதன, ஒர �சவசநத�ழய 
கணடல �யப�டத வதழவய�லழல எனற அஙகதன கணட பகணவடன, சவர இடகக�ல �லல� 
இடட ழவதத மடழடழய கண இடகக�ப �ரதவதன, பநரஞச�மள கததவழத நன 
ப�ரட�டததவ�லழல. எறமபகள தன மடழடகழள வவற இடதத�றக எடததச பசலவழத பதடரநத 
பசனற �ரதவதன, அமம ஊடடய வசறழறவ�ட அஙக வகழவப �ழம இன�ழமயக இரநதத,

அநத �ழஙகடடடதத�ன �ககதத�வலவய ஒர க�2ற இரநதத, அதவம �ழங க�2றதன எடட உளவள 
�ரததல தரதத�ல இரககம ஆலமரம தன வவரபகணட அநத க�2றற ந0ழர சததம பசயயமல 
கடப�ழத �ரகக மடநதத, எநத வ0டம தரமடயத கள�ரசச�ழய மரம தநதத, எஙகம வகடக 
மடயத �டல அநத வனதத�ல வகடடத, அததழன �றழவகள, எததழனவ�தமன வ�சச வ�சக�னறன 
அநத �றழவகள,

மழழக கலதத�லதன அத எததழன �சழமயய இரகக�றத, கள�தத �ள�சபசனற�ரககம மரஙகள�ன 
சநவதசதழத �ரககம யரம சவறறகக நடவவ தஙக மடடரகள. மரதத�ன மடய�லதன 
க�டப�ரகள, ஒர �சச�ழல வசழன. இனழறகக நன எஙக வதடயம க�ழடககத அநத �சழச 
வசழன அஙக இரநதவத, இனழறகக அ2�லம. கய�லம. ஆநழதயம. ழமனவம கழறநத வரக�றவத,,, 
அனழறகக அழவமடடம தன அநத வனதத�ல இரநதத, நன மடடம தன ஒவர மனசன, இனழறகக 
எஙகம என கண மன மனச மகம,

உண2வம வதனறமல �ளள�கக பசலலவம வதனறமல நன அநத வனதத�ல அழலநத�ரகக�வறன, 
ஏகநத உலகம அழத வவற எவர�டமம நன பசலலவ�லழல. பசனனலம யரம வர மடடரகள. 
�யம, அடகக மடடத ஆரவததடன �டடப பசச�ழய வ�ட பமனழமயன ஒர ச�றம�ய�டம இழதச 
பசனவனன, “பமயயகவ” எனற அவள என ��னனல வநதள, ஆலமரதத�ன கரவம பகணட 
வ�ர�ழரசசலன கறற�ன ஓழசகக அவள �யப�டடள, பதரச பசடய�ன அடரதத�ய�ல கலழவகக 
அவள நடககப�டடள, �மப இரககம எனற வகடடள, என வ�ரலகழளப �றற�க பகணடள, 



வரஜச பசடய�ன கசசகள மள இலலமல ம�ரதவய இரப�ழத உ2ரநவதன,

என அத�சயஙகள ஒவபவனழறயம வ�ழ�கள வ�ர�ய �ரததள, என பசநத உலகம, கரவ�க 
கடகளம. அதனளள�ரநத கரவ�க கஞசகள க0சச�டட மழறய�டடதம அத�சயப �டதத�யத அவழள, 
ப�சகபகனற தவ�ய அ2�லகக ம�ரணடள, நதழத ஒனழற பதடடப �ரததள, மரஙபகதத� 
ஒனற ஏகதத�றக கதத ம�ரணட வ�ய எனழன �ரததள, பககள,,, பககள,,, அவவளவ பதரப பககள, 
அததழன வசழன, என வதல வமல ழகவ�டட�ட அவள �ரததள, அநத வனம ஒர வதவழதய�ன 
வசதழத எஙகம �ரப��றற,

வதவழத என ழகவ�ரல ��டததக பகணட �தகப�ய உ2ரநதள, �ததத�ல ச�னன மள கதத 
தடததள, மள எடதத ரததம தழடதத மண தவ�யதம அவள இதயம �யதத�ல �டல வ�ல 
தடததழத உ2ரநவதன, உலகதத�வலவய ப�ர�ய மய ஜலம ச�றம� தரம மததமதன என�த 
எனகக அநத வனதத�ன மதத�ய�ல பதர�நதத,

அத�சயதழத எவரககம பசலலமல எனழனபவ�ல க�2றறக வகடடனய இரகக அவளல 
மடயவ�லழல, ச�வனக�த�களகக கசகசப�ய பசலல�. அவரகள ச�வனக�தரகள�டம பசலல� 
ஒவபவரவரய வநத எடடப �ரததரகள, த�னம வநதரகள, மனசன நலலவனதன மனசரகளதன 
பகடடவரகள, வவதழனவய இததன,

என மனச மடடவம பதடட சநவதசம பகணட அநத உலகதத ச�ரஷடகபளலலம அவரகள 
ழகய�ல �டய �டடன, எனன பசயக�வறம எனற பதர�யமவலவய தவமசம பசயதரகள, 
வண2ததப பசச� ச�றக ஒடதத தன ஆழடவமல பச�. �டட சடழட எனற அநத ம�ன ம�னபழ� 
பமசச�க பகணடரகள, தம�� ��டதத அதன வல�ல அரகமபல பசரக� �றகக வ�டட. ரகபகட 
எனற சநவதஷப �டடரகள, �லல� மடழடழய உழடதத உளவள எனன இரகக�றத எனற 
�ரததரகள, கடடல இரநத இரணட வதனச�டட கஞசகழள ஒரவன எடதத ழகய�ல ழவததக 
பகணட “நன வ0டடல பகணடவ�ய வளககப வ�வறன” எனக�றன, “தபபட” எனறல “இத 
உனவனடத,,,? வ�ட” எனற அடகக வரக�றன, அவன தடமட. அடதஙக மடவடன,

அயவய இவரகளகக தளள� ந�னற எழதயம வவடகழகப �ரககத பதர�யத. கசகக�வ�டவரகள, 
எததழன பழவ �ற�தத அநத க�2றற�ல வ�டட வவடகழக �ரகக�றரகள, நலல வவழல எலலம 
ஒரமடவகக வநதவ�டடத, த�னதத�றகம ��ளழளகள அஙவக பசனறல ப�ர�யவரகள சமம 
வ�டவரகள, பசச� பரன ஏதம கடககம அஙவக வ�கவத எனறரகள, ம0ற�ப வ�னவரகள மதக�ல 
நனறக சதத�னரகள,

எனககததன ந�ழறய சதத, அமம. ஒதழதப ��ளழளயன எனழன �மப கடததல எனனவத 
எனற �யதத�ல ஏகதத�றகம அடததள, அஙவக வ�ய இரககம எனற �யமறதத�னள, நய வரம. பல� 
வரம எனறரகள, அப�ட எதவம அஙக�லழல என�த எனகக பதர�யத? ஆனல. அதறக வமல 
அஙக யரம வ�கவ�லழல, எனனலம வ�க மடயவ�லழல, நன வ�னலம ��ளழளகள 
பசலல�வ�டவரகள, சநவதசம தன, இன� யரம அநத �டடமபசச�கழள பகலல மடடரகள, 
கரவ�க கஞழச ��டகக மடடடரகள,

அநத ழ�யன எடதத வநத அநத இரடழடக கஞசகழளயம அவன அப�ன வ0த�ய�ல ��டஙக� எர�ய 
ஒர பழன த�னறவ�டடத, நன பசயத �வமதன அத, நன பசலல�தன நடநதவ�டடத, எனகக 
தககபமலலம கனவகவம. கனபவலலம. வனமகவம. வனபமலலம பதரகவம. பதபரலலம 
பவகவம. பபவலலம வதனகவம. வதபனலலம இன�ப�கவம இரநதத, அநத இன�பபககம அவள 
தநத அநத மதததத�றகம எவத சமமநதம�ரகக�றத, நன வளரநவதன,

மறறப ��ளழளகழளப வ�ல நன இலழல, எனனல சரசர�யக இரகக மடயவ�லழல, �ளள�கக 
வ�வத கயசசல தரம வ�சயமக இரநதத, பததகம �ம�ய கழதழத இறகக�றற, மத�பப�ணகளல 
கழநழதகள அளககப�டக�றரகவள அத சர�தன? அத�ல கழடச� எழட நனதன, அமம ந�ழறய 
அடததள, ந�ழறய அழதள, “ஞக சகத� மடடவம மன�த �ர�2மதத�ன உசச கடட வளரசச� எனற 
நமபக�றரகள. இநத ��ளழளகழளப ப�றறவரகள, ம0ன பகதத�கக தன மகழகப வ�ல மன�தனகக 
“ஞக சகத�, எனகக வ�டட பவற�வயட வளரம வ�தழத பதர�யவ�லழல என�ததன அமமவ�ன 
தயரம, எனனல மடயவ�லழல, அமம பகலலம ப�ரடவட எனழன அடப�தய வதனற�றற, 



பகஞசம பகஞசய என நத� தடம மற�றற, ச{தம வதவம வழம ச{டசமபமனற வளரத 
தழளப�டவடன, கரமத�ழய வளரகக பமழ�யம. வ�சசம. பததகமம. �ளள�யம �யண�டககடம, 
பமலல�ய இயலபம. வ�ரணட கரழ2யம. சநத ர’�தழதயம இயறழகதன எவரககம கறறத தரம,

�ளள�ய�ல ��ளழளகளகக இவறழற எலலம நன வ�த�ககக கடத, எவறழற வ�த�கக வவணட 
பமனற அசசடதத தநத�ரகக�றரகள, அநத பததகதத�ல அசசடதத வ�சயதழத வ�ழஙக�. வகடகமவ�த 
வநத�பயடககத ��ளழளகளதன ஏதம பதர�யத பநணடக கத�ழரகள, எனகக ஊனமறற ஒர 
உய�ர�னதழத வரதபதடப�த�ல இஷடம�லழல, வழத வததனவரகளய. அசசடதத சஙகத�ழய 
வ�ழஙகம பத�ய ஜ0வரச�களய. தன �ககதத இரகழகககரழன �டப��ல வ�ழஙக� ஏப�ம வ�டவவத 
மகத� எனற உரவவறறப�டடவனய உளள ஒர உய�ர�னதழத நனம உற�தத� பசயக�வறன,

வவத கலம பதடட இனற வழரயளள எலல கரமரகளம எனழன மனன�கக, எனகக இநத 
வவழல. உ�தத�யயர வவழல ��டககவ�லழல, இநத �ளள�. நன பசலல�த தரம இநத �ளள�ககடம 
ஒர சடகட, ம�கப ப�ர�ய சவககழ�, உயரமன கலலழற, கர2ம சதர2மனதக உஙகளகக 
வதனறக கடம கரமரகவள,,, ஆனல எனகக அத சழதயறநத ரததம வழ�யம கர2ம, நன �தத 
வயத�ல �ரதத அநத வனதழத அழ�தத அதனவமல கடடப�டட இநத �ளள�. �ளள�யலல ந�ஜமன 
கலலழற,

எனகக ஏற�டட கயதழத எனனள வ�டத பதடரம வல�ழய எவரகக பசனனலம சல�ததக 
பகளவரகள, ஒர ஆச�ர�யனக இரநத பகணட தன பசலல�ததரம �ளள�ழயவய ஒர சடகட 
எனற பசலலம ஒரவன�ன வல�ழய எவரம பர�நத பகளள வவணடம, என தககம அப�ட. 
வவதழன அப�ட,

எதஎதறக தககப�ட வவணடம என�தறககட ஒர �டடயல ழவதத�ரகக�றரகள, �டடயல�ல அலலத 
ஒனற�றகக அழ�வரகழள �ய�தத�யம எனக�றரகள, தன பசநத ரதததத�ன ஒவபவர அணவம 
பசததக பகணடரநதலதன தககப�டவரகள, அநத சயநலமதன அவரகழள அரககரகழளப வ�ல 
�ரககவ�டடத. உலகபமலலம, இரகக இடம�னற� �டரவ�டடத,

இழத எவர�டம பசனனலம எனழன எத�ர�வ�ல �ரகக�றரகள, எததழன தப�ய மன�தன 
நடநதலம அநத இனதழத கழற கறககடபதனற எத�ர�ரகக�றரகள, தன வமல கறறம 
சமதத�யதய எனவமல வக�ம பகணட அடகக வநதவரகளம உணட, ஆனல. இநத 
வ�ரணடபமஙகம கறறய �ரவ�வ�டட மனசரகள�ன பமததப வ�ர வமலமதன நன கறறம 
பசலக�வறன, நன ச�றவயத�ல கணட அநத பஙகவனம. அநத பசரகம அத�ல இரநத ஆய�ரம ஆய�ரம 
உய�ரகழள அழ�தத அதன வமல கடடய இநத �ளள�. அத�ல சவமவ�ல க�டநத �டம நடததம நன? 
எதனல,,, எதனல,,, கலவ�யம அற�வம மகக�யம அடதத உய�ரகள அபபறம எனற அவறழற பகனற 
�ளள� கடடய ந0ஙகள. ��ளழளகக �ளள�ய�ல எழத பசலல�ததரப வ�க�ற0ரகள ஒர 
உய�ரககடடதழதவ�ட வமலன வ�சயமய, அதனலதன கறறம பசலக�வறன. இநத �ளள�ழய 
சடகபடனக�வறன, ப�யபயனற பசலல வழ�யணட எவரககம?

வரமபகழள உழடததக பகணட வழர மழறயறற வளரநத வ�டடவரகளகக இரகக இடம 
வவணடம? �ரதத� வதடடதழத அழ�தத வ0ட கடட ஆரம��ததரகள. சர�தன, பகஞசம பநலவயல 
அழ�ததரகள, அத கட �ரவய�லழல, ஆனல அநத வனதழத அழ�ததரகவள. அநத ஆலமரதழத. 
வவப�மரதழத பவடடனரகவள. வரமம மழளககத ககழக ஒனற அநத மரதத�ன கடடல இரநதவத 
அழத எனன பசயதரகள, எனகக எத பசயயவம பதர�யவ�லழல. �த�வனழ வயத இழளஞன அற�வ 
கறவவ. ஆவலசழன கறவவ தகத� அறறவன, அநத என ஜ0வரச�கள�ன உலகம பமலல 
உய�ரவ�டடக பகணடரகக�றத. இடகக வவணடம எனற பசலல மடயவ�லழல, ஏன எனறதன 
வகடக மடநதத. பத�தக ஒர �ளள�க கடடடம ப�ர�யதக கடடப வ�க�றரகளம, �ளள� இலல 
ஊர�ல கட இரக வவணடபமன�ழத ரததம மழதம நம கறற அடகக�ய�ரகக�வறம, கலவ� கண 
வ�னறத. ஒரவரகக மடலல மறறயழவ. வகடல வ�ழச பசலவம கலவ�, நன எனன வ�சவத? மன�த 
சமகம. ஜ0வ ரச�கள?

 ’அயவய,,, அஙக ஓ2ன மடழட இரநதத இடககத�ஙக. ’ எனற வ�த வவழல பசயத 
பகணடரநதவரகள எலவலரம பகல எனற ச�ர�ததரகள, வவதழன,,, வவதழன,,, இனபனர 
உய�ர�டம கரழ2 பகணடவழன �ய�தத�யமககம சயநலம வவதழன,



ஆய�ரம உய�ழரக பகனற ஒர �ளள�ழய கடடவத தவபறனற எனகக சர�யக பசலலத 
பதர�யவ�லழல, பசலலம ழதரயமம எனகக�லழல, அழதக வகடடவரகள ம0ணடம ச�ர�ததரகள, நன 
�டததவபனன�தல கலவ�ககம. �ளள�ககம மர�யழத தரவவணடபமன எத�ர�ரததரகள, நன 
மத�கக�வறன. என கலவ�ழய அத தரம “ஞனதழத மத�கக�வறன, ஆனல உய�ர�னதத�ன வமல கரழ2 
பகளளத தடழடயன “ஞனதழத பவறகக�வறன, ந0ஙகள அழ�தத அநத வனதத�ல எனன இரநதத 
எனற அற�வ0ரகள? பதரகள�ன அடரதத�ய�ல கரவ�க கஞசகள கதத�யத வகடகவ�லழலய? அநத 
பதர�ன இழலகள�ல �டடப பசச�ய�ன மடழடய�ரநதத உஙகளகக பதர�யவ�லழலய? வழக 
வழகயன பசச�கள அஙகதவன மடழடய�டட இறகழகயடதத�ட இரநதன. அழவபயலலம தடகக 
தடகக இறககம �ட பநரபப ழவதத0ரகவள,,, மடழடகழளத வதட அழலநத கழடகளகக ஏவதனம 
�த�ல இரகக�றத உஙகள�டம? ச�லவணட �டய �டல�ன வரகழள ந0ஙகள கடடய இநத 
கலலழறய�ல�ரநத வகடகமடயம? இநத கலலழற வமல எப�ட ஒர அன�ன உலகம சதத�யப�டம,

ரததக கழரயம, உய�ரப வ�ரடடதத�ன மர2 ஓலமம வகடட இடதத�னவமலம. கர�பழ� ரதததத�ன 
வமலம. கண20ரத தள� வமலம கடடப�டட எவவளவ ப�ர�ய சமரஜயமனலம. அத எததழன 
சரவ சகத� �ழடதததனலம சம�ல வ�ல உத�ரநத வ�கவம, இத பதர�யமல பநரபப 
ழவதத0ரகள வனதத�றக,,,? ந0ஙகள மடடம,,, என அமமவம என உய�ரவனதத�றக பநரபப ழவததள, 
எனகக உளள�ரநத ந�ழறய �டம �றழவகள ப�சஙக� வ�ழநதத, த�ககறறப வ�ன எதவவ 
நத�யறற அழதத,

அமமவ�றக என வவதழன பர�யமல�லழல அவள ழவதத பநரபப எநத இடதத�ல எனழன த0யககம 
எனற எனககம. அவளககம பதர�யம, கதல என�த சககழட எனற அவள ந�ழனததள, 
ஆத�கலதத�ல என வ�ல எழமப�டதத அழரஜ0வனய உரவககப�டடவள தன என வதவழத 
எனற பசலல�யம. அமம பநரபப ழவததள, எலலம ப�சஙக�ப வ�ய�றற,

இனழறகக ஒரதத�ழய கடட பரசனக�. மகழளப ப�றற தகப�னக�. பகஞசம ��ளழளகளகக 
ஆச�ர�யனக� வரமனமம. வசத�யம பகணட வழவதல எலவலரம எனழன பகடடககரன 
எனக�றரகள, வழகழகய�ல பஜய�ததவ�டடதய அமம கட கறக�றள, ந0 ந�ழனப�தவ�ல 
கலய2மம. கசம. வவடடயம. �யவ�ற�பபம அலல அமம நன வகடட வரம, அநத பஙகவனம எப�ட 
எர�நத வ�னவத அப�டததன எர�நத வ�ய�றற என வதவழதக கனவம,

வனம�ரநத இடதத�ல த�ரம� எனழறககவம கனகசச�தமன ஒர சநவதசக கப�ட எநத உய�ரம 
வ�டடத�லழல, அஙக எநத ஜ0வரச�யம பத�தய கரகபகளளவ�லழல, ரதத ஓடடமம. இதயத 
தடபபம அஙக�ரநத க2மல வ�ய�றற, அநத பஙகவனதத�னவமல எழநத இநத உயரநத �ளள�க 
கடடடம வ�ல நனம கம�0ரமய இரகக�வறன, எனனள �டய கய�லதன அமம மடநத 
வ�ய�றற, அனழறகக பஙகவனதழத எப�ட �ற�பகடதவதவன அப�டததன வதவழதழயயம 
�ற�பகடதவதன,

எவர சமதனமம எனழன சமதனப�டததத. நன பஜய�தவதன அமம,,? அமம நன 
ச�ர�ப�தல ச�ர�ப��றக ��ன ர2ம�ரககத எனற எனனவத, வ�சவதல வ�சச�றக ��ன அழழக 
இரககத எனற ந�ழனககவத, என வதவழத பசயய ஏதமறறவளய “பதத�சல�ததனமய 
நடநதகவக,,,” எனற கற� அவள பதத�சல�ததனமய நடநத பகணடள, ஆனல மறப�த எப�ட?

அதனலதன மகவள இயல�ய இர எனக�வறன, இவரகள எப�டவய அப�டவய இரககப �ழக, 
கரழ2 ம�கநதவரகள ர2ம தஙகம �ககவம பகணடரகக வவணடம, இலழலபயனறல இநத 
உலகம மழகக கரழ2யல ந�ழறகக உனனல ஆகம? அநத த�ணழம உனன�டம இரகக�றத? அநத 
ப�றழம இரகக�றத? இயறழகககம மனசனககம ஒர பதபபளபகடழய உனனல ச�ரஷடகக 
மடயம? மன�தரகளககள அழமத�யம. கதகதப�ன அனபம இநத வ�ஞஞன வவகதத�ல சதத�யம�லழல, 
அவரகள�ன ஏளனதழத எத�ரபகளள மடயம உனனல,

எனனல மடயவ�லழல மகவள, என சர�ரதத�ன ச�ற ச�ற சழதயம சமகக கழக�றக பவடட பகடதத 
வ�டவடன, வனதத�ன நடவவ அ2�ல கஞசகவளட நனம எர�நத வ�வனன, என அழழகய�ன தள� 
சததமகட எவர கத�லம வ�ழவ�லழல, தழலகக உஷ2வமற பவற�பகணட வதடக க�ளம�� என 



வதசதழத அழடயவ�டமல தடப�த உன ��ஞச வ�ரலதன, ��ரமணடமன ரடசசனகக க0ழ நன 
மணடய�டட �யநத க�டகக�வறன, அழசயமல அப�டவய நன பழதயணட வ�வவன எனற எனகக 
பதர�நத வ�ய�றற, ஒர வவழல ந0ழவககம ஒர பசட. ந0 உரவககம ஒர வனம. ந0 உரவககம ஒர 
�டடபபசச�ய�ன ச�றகடபப ம0ணடம எனழன உய�ரதபதழ ழவககககடம, உனழனயவத நம�லம,,? 
எலல ஜ0வனகளம வழம ஒர வனதழத ந0 �ழடப�ய எனற, அப�ட ந0 �ழடததல நன 
இலலவ�டடலம பசல அஙகளள வதவழதகக. என அனப ஏதம ஒர வண2ததபசச�ய�ன 
ச�றகடப��ல கரகபகணடரககம எனற!
ச�ம 

ரத�பப�ணகள த�ர�யம அஙகடதபதர

“அப� நன...” எனற கழநழதகக மததம தநதவ�டட “நன பரம� தரம வ�வறன... இஙகவய 
இரட” எனற பசலல� பசரபழ� மடடகபகணவடன. கழநழதய�ன �ரழவய�ல தஙக�ய வ�வரதம 
கலநத வ�ரகத�ழய கவன�தவதன. இனபனர “அப� நன...” எனறல அழற வ�ழம என�த அதறக 
நனறகத பதர�யம. பரணடழர வயத�லழலய? எனகக �வமயவ�ய என கலவகட 
ப�றமனமளள மததபமனழற வர� வழஙக�, �ககதத�ல ந�னற�ரநத மழனவ�ழய ச�ன�மவ�ல வரக�ற 
பரசன வ�ல அரதத பஷடயடன �ரதவதன.

ச�ன�ம மழனவ�யக இரநத�ரநதல பவடகப�டவட அலலத சச0... வ� எனவற பசலல�ய�ரப�ள. 
இனழறய வதத�கக அவள ச�ன�ம �2�ய�ல கனனம ச�வகக பவடகப�டட உதடழட பறஙழகயல 
மட “பகழநழத இரகக” எனற பசலலமய ச�ணஙக வவணடம எனற நன எத�ர�ரககவ�லழல. 
அவளம அவவற பசயயவ�லழல. இரநதலம நன அநத அரததபஷடயடன �ரதவதன. அவள 
பவடகப�டட ந2ம வமல�ட எனன�டம வ�ச�யபதலலம ஒர கலம. இபப�ழத வகய�ல வசல�ல 
வ�ளகழக ழகய�ல ஏநத�ய�ட ந�றகம ஆளயர ப�ண ச�ழலவ�ல எனகக கழநழதழய மததம�ட 
கடடய�ட ந�னறள.

நன மனனழனப �ட �ர�வசட வநத கலஙகள�ல, ப�ன கலஙகள�ல சட வசற�டட பவணசமரம 
வ0ச�யவளதன இவளம. நன மனனரகழளப �டவழத ந�றதத�, ��ன பவணசமரமம, ப�னகலமம 
ந0ஙகலக மறறபதலலம சததம�லலமல சபதமலபஜய�ன அடக கழடய�ல ழவதத, கழட வசடடன 
ழக�டட ச�வ�வமசனம அழடநதன.

“இவழள கடடடட வ�ன எதவத வஙக�க கடனன அடம படப�...” எனற கடடப வ�கததறக 
பநணடக கழழத கர2ம வதட பசலல, அவள பவடகபகனற உளவள ஓடனள. “ஓடழட 
�தத�ரதழத கடதத ஆதத எனழன தண2�கக அனப��டடவள...” என�த அவள�ன சம0�தத�ய 
தததவரதத பலம�ல.

நன க�ளம��வனன. இரள கடக பகணடரநதத. கழட வ0த�ய�ன ஒவபவர கழடய�லம வ�ளகககள 
�ள�சபசன பவள�சசமகடட ஆரம��ததன. என வதபனதத இன�ழமயன வ0ட சம0� கலஙகள�ல 
�கறகயய உரமற�ய ��னப கழட வ0த�களகக வரவத அத�கமக�வ�டடத. லர� ஓடடவத, 
வ0டடகக வரவத, ��ன மகம கழவ�கபகணட கழடவ0த�கக வநதவ�டவத.

 ச�லநள கரப�வரஷன மகரஜ மனவர�யக ந0ர வ�டடரநதல கள�ததவ�டட வநதம 
கழடவ0த�ழய நகரவலம வரவவன. நகரவலம மடநத ��னப என ��ளழளயடன ��ளழளத தம�ழ 
வ�சவவன. மழனவ� இரககம கடடனல கனனம வரடவவன. அநத கனனம வநத பத�த�ல அப�ன 
வ0டட த0ன�ய�ல பமரவகட ம�னம�னதத வநதததன. தறவ�ழதகக ம�னம�னபப கலவத�யன 
ஒனற. எத�ர�ரத தர2ஙகள�ல உதடடபலலலம மததம தநத அவழள மலலககடடவவன. இப�ட 
அடககட அலலத எபப�ழதவத பசயவவன. அதனல என மழனவ� ம0ணடம வய�றழற ந�ரப��க 
பகணடள. �ப�ள�ப�ழம எளளரணழட எனற எனபனனனவவ த�னற �ரததம “நன இநத 
உலகதழத �ரதவத த0ரவவன” எனற அடம ��டககம ஐநதழர மத வய�றற ச�சவவட ந�றக�றள.

இப�ட ��ளழளவயடம ப�ணவடடம பகஞசவத ந�ரநதர சநவதச மரகம�லழல. ஐநத மத 
��ளழளததசச�ய�ன ��லககனஙகள வகடக இன�ழமயனத இலழல.

கழடவ0த�ய�ல பவ�றகம ப�ண2�டம “மழம ப எனன வ�ழல..?” எனற வகட�த இன�ழம. அவள 



பசனன வ�ழலகக �த� வ�ழலய�ல “தரறய...?” எனற வகட�த இனனம இன�ழம. அதறக அநத 
பககர� மழறப�த இனனம. இனனம இன�ழம. “சரதன தரடட வ�... நன அஙக வஙக�ககவறன...” 
எனற எத�ரகழடகக வ�வத வ�ல �வம கடடவதம பககரப ப�ண2�ன ப�யக வக�மம ம�க 
ம�க இன�ழம.

பவஙகம வநககவம இலழல, கவச இலழல எனறலம ��ளழளப பசச�ய�ன நணட 
��ரணடலகள�ல இரநத தப��கக கழடவ0த� நலல வழ�.

நன பமதவக நடநவதன. சறவற எனழன உறறப �ரப�வரகளகக நன அழக�ப வ�டடய�ல 
பதழடகடட இழடயடட நடககம பநஞச ச�றவடடககர�கள நடககம அழக�நழட வ�ல இரககம. 
இனனம சறவற எனழன உறறப �ரததல என கலகள�ல நன வ�டடரககம எடட2வ�றக 
மனற மழற உய�ரடடப�டட, ழநநத ழததத பசரபப பதர�யம. அதவனட சமதனம வ�ச�, அத 
அறநத வ�டமல இரகக கலகழள உள�ககம மடகக� மடகக� நடப�ததன எனகக அழக�ப வ�டட 
நழடபப�ழ�ழவத தரக�றத. நன நடநவதன.

கழடவ0த� ந0ணடரநதத. பவள�சசதழத வர� இழறதத�ட ந0ணடரநதத. ப�ணகள. ஆணகள. 
��ளழளகள. க�ழடடத தம�த�கள எலலம அழல�ய ந0ணட இரநதத. நன ஒவபவர கழடயக 
வநடடம வ�டட�ட நடநவதன. ஒனறம வஙகமல த�னம ஒரமழற கழட வ0த�கக வர�வரகள 
இரப�ரகள? நன இரகக�வறன.

எனகக வ�ழககல ஜவள�க கழடகழள ம�க ��டககம. அஙகதன கடடம பமய பமயபயன 
பமயககம. அழகன ப�ணகள வ�றகவம வஙகவம இரப�ரகள. தப�ரததம இலழல. த2�கழள 
வ�றகவம, த2�கழள வஙகவம ப�ணகள இரப�ரகள. வ�தவ�த வண2ஙகள�ல ம�னசர வவலவடஜ; 
மயஜல பவள�சசஙகள�ல த2�கள இரககம.

சடதர. படழவ. ம�ட. வ�ணட எனற உழட உடதத� டசரட பழடபபடன ப�ணகளம, பதநத�கழள 
இறகக�ககடட, வழகழககளகக �வடர மறறம ம0ழசகக சயம பச� கவழல வரழககளடன ஆணகளம 
வலம வரவரகள. நன உளவள நழழநத சநழதககப பத�தய வநத த2� ரகஙகழள �ரததக 
பகணடரபவ�ன. ஏதவத ஒர அழகன ப�ண �ககதத�ல ந�னற பகணடல அநத ப�ண2�ன 
பரசன நனதபனனற அநத அழகன கழடபப�ண த2�கள�ன மகதம�யஙகழள அடகக� 
பசலவள.

இத �ணடழகக கலம. கடடம வழ�க�றத. கழடய�ன மன �ககம “மப�த மதல அற�த சதவ0த 
தளள�ட” எனறம, கலககல�ல ஒர கர தரவதகவம �ம�ர �ர�சக தன கழடழயவய தரவதகவம 
வ�னர எழத� வ�ளகக வ�டட வ�வவர வரவவழர எலலம ஏமறற� உளளககள இழததக 
பகணடரநதரகள. நன என அழக�ப வ�டட நழடழய தர�தப�டதத� ஒர ஜவள�க கழடய�ல 
நழழநவதன. இவத கழடகக வன�தழவ ஒர நள கடட வநத�ரகக�வறன. ச�ர�ததல வ�ழம அவள 
உதடடன கழ�வ�லம �ல வர�ழச அழக�லமதன நன பவக கலம பசகக�க க�டநவதன. பசலல 
மறநத வ�டவடவன என மழனவ� ப�யர வன�த இலழல.

வன�த ஒலல�யன, ச�வப�ன, உதட �ரதத ப�ண. �த�பனடட வயத�ல என மதல கதல�. மதல 
கதல� என�த�ல உளள மதல நன வய தவற� பசனன வரதழதயலல. என படழவய�ல அவள 
ச�ர�தத அநத “�ரதவட” ச�ர�பப எனகக அபவ�த ��டதத�ரநதத. இநத ஜவள�ககழடய�ல வவழல 
பசயத ப�ணணமதன ��டதத�ரநதத. இனழறககம இநத ஜவள�ககழட ��டதத�ரகக�றத. என 
மழனவ�வயட வநதலதன இநத ஜவள�ககழடழய ��டகக மடவடன எனக�றத. மழனவ�வயட 
வரமவ�த ஜவள�ககழடய�ல வவழலபசயயம ப�ணழ2 ��டதத�ரகக�றத? எனற வகளவ�கக �த�ல 
பசலல எனகக வ�ரப�ம�லழல.

ஆளளகக மழனவ� மககவளட த2�க கடல�ல கள�ததக பகணடரகக நன கழடழயவ�டட 
அகனற ஏளனச ச�ர�பப வழஙக�ய பசகயர�டடய�ன �ரழவழய அலடச�யப�டதத� பவள�வநவதன.

�ககதத�ல ப�ய�ணட கழட. எனபனனனவவ வண2ஙகள. வண2க கலழவகள. டஸடம�ரகள. 
எனமலகள. சறற வநரம ந�னற வ0டடறக எனன வர2ம அடககலம எனற வயச�தவதன. 
அடரதத�யன வண2ஙகள வ0டடன அகபபற அழழக பகடததவ�டக�னறன. பமலல�ய கண உறததத 



வண2மக அடகக வவணடம. ��றக ஜனனல, கதவகளகக சவறற�ன வண2தவதட இழ2நத சறவற 
தககலன வண2ம. வனம சய�ஙகலதத�ல பஜல�ப�ழதபவ�ல இயல�ன வண2மக 
இரககம�ட அடகக வவணடம.

வயச�தவதன. எனபனனனவவ வண2ஙகழள ந�ழனதத�ட பசரபழ� மறககமல இழதத இழதத 
நடநவதன. என இரணட மத வடழக �கக� ஆய�ரதத� எழந}ற ர�ழய அழடததவ�டட நன 
ந�சசயமக வகடழட வ�ல வ0ட கடடவவன எனறம, என ஜதகதத�ல எனபனனனவவ வயகககர 
க�ரகஙகள சஞசர�ப�தகவம இரணட ர�ழய வஙக�க பகணட ஒர வஜச�யன பசனனன.

அப�ட நன வ0ட கடடவ�டடல �தம �ரபப ஊடட வளரதத �சழசக க�ள�ழய பழனகக த�னனக 
பகடப�தக அவன சதத�யம பசயதன. எனகக நம��கழக வநதத. க�ள�ழய �ரகக �வமக 
இரநதத. எதறகம என மழனவ�வயட கலநவத வண2ஙகள வ�சயதத�ல மடவ எடகக வவணடம.

சறற தளள� பதழமப ப�ரளகம எனற தம�ழப ப�யர �லழகயளள தம�ழககழடய�ல �ர�ன பசணட, 
�ர�ன ச�கபரட, க0வ�ரட, வ�ன, ட சரடடகள, வகபமன, வரடவய, டவ� எனற பவள�நடட 
உரப�டகளக ழவதத�ரநதரகள. இஙக ஆடகள பகஞசம வ�ரதன நடமடவரகள. எனகக அநத 
கழடககரன �ழழய �ழககம. “எதன பதச வநத�ரகக �ய...” எனற வகடடல “கரஙக ப�மழம 
இரகக... வ�டடர�ய�ல. நலல சரஜ �ண2�டட சப�ட வகககம. இலவலனன பசனன அழம...” 
எனற பசலல�ய�ட ஏதவத ஒர தமழச கண��ப�ன.

என வ0டடவலவய இலழல எனற பசனனல அழவதறக தயரய உளள உளநடட தயர�பப, 
சவதச�ப ப�ரள ஒனற இரப�த அவனகக பதர�நத�ரகக ந�யயம�லழல. அவனகக கலய2 
�தத�ர�கழக ழவககவ�லழல. அப�ன சம�தத�யதத�ல கதல�தத�ட �டதத என அநதக கலதத�ல 
வ�தவ�த பதழம வநகககளம, நவ0ன வ�கககளம பகணட எனககம என ப�ண ச�வனக�த�களககம 
��டதத கழட இததன.

அதன �ககதத�ல நழகககழட. ம�க ��ரகசமனதய ந�ழறய பவள�சச வ�ளகககளம கல 
��ததலடடஙகளம பகணட கழட. அதனள நன நழழவத�லழல.

பரசன ப�ணடடடயய வரவரகள. க�ரம க�ரமய வஙகவரகள. பவளள�, தஙகம, ந0ல, �சழச, 
ச�வபபக கறகள, பழஜ வ�கக�ரகஙகள, பவளள�ப �தத�ரஙகள வஙகவரகள. கர�ல வரவரகள. 
பரணட சககர வகனதத�ல பரகழக கடட �றப�ரகள. என வ�னறவரகள நனக க�ரம தல�கக 
கழட ஏற� வ�ரமவ�ச�. கண2ட அ2�நத நழகக கழட ஆள�ன தல� அறததவ�டவரகள. 
ஏழழகபகலலம நழகககழட ஒரமழறதன.

நன மனற மழற இநத கழடகக வநத�ரகக�வறன. மதல மழற பவனவ�றக வமத�ரம வஙக. 
இனபனர மழற கயதத�ர�கவக, வகமத�கவக கத வழளயம வஙக. கழடச� மழற என 
மழனவ�ய�ன மஙகலயம வஙக.

ஜவள�ககழட, வண2ககழட, நழகககழட, டககழட எனற மற�மற� வரம. ��னப வழளவ வரம. 
வநதல மதல�ல வ�ககர�, வககககள, ��ளமகள, ஐஸக�ர�மகள. ஒர கலதத�ல உடமப�லலம 
ஈபமயககம�ட இன�ப��ன�ப�ய, வயகக வநத ப�யபரலலம பசலல�த த�னற த0ரததய�றற இநத 
வ�ககர�ய�ல. நன என மதல வவழலய�ல வசரநத அனற, ஒர கடட இனஜ�ன�யர ஆன ம�தப��ல 
கணட, வ�னவரகளகபகலலம �பஸ, ச�பஸ, கலடர�ஙகஸ எனற வர�ய�ழறதத�ரகக�வறன. மப�ரம 
உ�கர� நன.

வவழலககப வ�ன இரணடம நள நன இனஜ�ன�யர இலழல என�த பர�நதத. பநணடக 
கழழதயய ஆகம வழர வவழல வஙக�னரகள. அநத வவழல ஆத�ஆபர�கக அடழமவ�ல இரப�தக 
நண�ரகள�டம வரததப�டட பசலல�, தரமன ஆஙக�லதத�ல வமவனஜழரத த�டட, ஒர மத 
சம�ளதழத கவனமக வஙக�கபகணட மதல வவழலழய வ�டடவ�டவடன. ��ன ஒர வரம ஒய�ன 
ஷப��ல ஜ�ன அடதத ரதத�ர�ய�ல பஜன �டதவதன. இனபனர வவழலய�ல வசரநவதன. இனபனர 
வவழலய�ல வசரநவதன. இனனம�னனபமர வவழலய�ல வசரநவதன.

ப�றற அமமககளகக ழ�யன த�ரம2ம பசயதலதன பசரககதத�ல ச0ட க�ழடககம வ�ல�ரகக�றத. 



என அமம ப�ண வதட ஆரம��ததள. ப�ண �ரககம வநரமக �ரதத என அப� �2� ஓயவ 
ப�றற, தன ஆறய�ரம தடமனன சம�ளதழத மவய�ரமக ப�ண2�ன இழடவ�ல ச�ல�ம ஆகக�க 
பகணடர. ��ன கலய2தத�றக மனவ� உலகதத�ல�ரநத �2� ஓயவம ப�றறர.

என கலய2தழத �ரககமல வ�ன அவரகக பசரககதத�ல இடம க�ழடததத இலழலய 
பதர�யத. அப� எஙகளகக ழவதத வ�ன பசதத ம�க அற�ம என�த பதர�யம. நன, என அமம, 
ஒர வடழக வ0ட, ச�ல �ததய�ரம ர�ய கடன. இழவதன அப� பசதத. அப� பசதத �ததம 
மதம, கலய2ம பசயத பகணவடன. என அமம, அப�வ�ன கடன கடட ��ழறந�லவக 
வதயநதள. ��ன பர2 அமவழசயனள.

நனம என மழனவ�யம மடடம கலதழத தளவள தளபளனற தளள�வனம. எனகக ஒன�தவதகக 
க�ழடதத வவழலழய நன பகடடயகப ��டததக பகணவடன. ஒர வவழல அத கட எனழன 
பகடடயக ��டதத இரககலம. �டததத எனனவவ டப�ளவம இன பமககன�ககல. இபப�ழத 
ஓடடவத �ல லர�. என �வ�சம அநதஸதம பதர�நத எவனம எனழன நடததவ�லழல எனற வவழல 
வவழலயக தவ�, கழடச�ய�ல நத�யறற �ல வணட ஓடடக�வறன.

வவற நலலவவழலகக வ�கலம. ஒர மசம வசறறப ��சழசககரன ஆகம அ�யம அற�நவத இநத 
வவழலய�ல ஒடட �ல லர� ஓடடக�வறன. கவ�தவ�டம வ0ரம கடடடவதறகக லர� ஓடடக கறறக 
பகணடத நலலதய�றற.

கஷடபமனற எனன இரகக�றத இநத உலகதத�ல. எவவளவ சநவதசம பகடடக க�டகக�றத நகர 
கழட வ0த�ய�ல. எததழன த�னச ச�ர�பப. எததழன வ�த ப�ணகள, அழகன க2வனமரகள, 
அப�ககள, அமமககள, அப�ககள�ன அப�ககள, அமமககள�ன அமமககள. த�னமம ஏதவத 
ஒனழற வஙக�க கவ�தத�ட இரகக�றரகள. டவ�ககள�ன ��ரமமணடபமனன... ��ர�ஜகள�ன 
கள�ரசச�பயனன... பமதபதனற �ஞச பமதழத எனன... அழத க�டதத கடடல எனன... வதகக 
�ரன�சசரகள. அவத �தத�ரககழட. அவத ��ளஸடக உலகம. இவத நழகயஙகட. ம�யச�க 
பமச�னகள. மழனவ�ழய பபவ�ல ழவதத�ரகக எனபனனனவவ கரவ�கள. உ�யஙகள. �2ம 
பரளக�றத. �ஜரகள�ல வஙக கடடம வழ�க�றத. நன கடடயமக மழனவ�ழய இஙக கடட 
வரவழத தவ�ரதத வ�டவவன. க�டடதய�ன பவடபடன மறககத பதர�யத அவளகக.

நன �தம�ன�வயட கழடச�யக சறற�யத இநத கழடவ0த�ய�ல தன. அவளதன என கழடச� 
கதல�யம கட. பமததம எததழன கதல� என�வரகள �தம�ன�ழயக வகடட பதர�நதபகளளலம. 
அவளககத பதர�யம. அவள எஙக�ரகக�றள எனற எனககத பதர�யத. அவளதன எனழன 
சகழகயக ��ழ�நதவள. அத இத எனற எழதபயழதவய என கவதட பசலல� ழகவயட வஙக� 
பகணடள.

ஒர மழற வஙக�க பகடகக கச வ�தமல அப�வ�ன �0வரவ�ல இரநத ஆய�ரதழத எண2�க 
பகணவடன. அத�ல அவளகக வஙக� தநதத�ல கனனதத�ல ஒனற பகடததள. பகடததத மததம. 
கச க2மல அப� எனழன அதடடக வகடக அவர கனனதத�ல ஒனற பகடதவதன. பகடததத 
மததமலல. எனகக அமம ப�ண வ�சச எடததவ�த கவ�த, �தம�ன�, வகமத�. எனற ஒவபவர 
ப�ணகளக மனக கண மன வலம வநதரகள. அவரகழள நன கலய2ம பசயத பகளள 
மடயத. “நடப என�த பதயவ0கமனத அழத பகசழசப�டதத�வரகழள நரக ஆட வமயம” என�த 
எஙகள இலகக2ம. அவரகள�ன ஒவபவர ச�றபப அவயஙகளம எனழன உறதத�யத உணழம. 
அதனல எனகக க�ள�வய�டரதன வவணடபமனற அமமவ�டம நன அடம��டதவதன.

என வசகம �ரஙகள இனழறகக கழடவ0த�ய�ல எததழன எததழன வடவழகன ப�ணகள 
இரகக�றரகள. என அமமவவ பசலல�ழவததற வ�ல வதவஙகப ப�ணகளக கண��ததள. 
ப�ண வதடம அநத நடகள எனகக ம�ரக கடச� சழலய�ல கரஙகப �ணழ2ழய சறற� சறற� 
�ரதத அன�வ நடகளய இரநதத.

என ப�ண �ரககம கலதத�ல உலகதத�ல உளள ப�ணகபளலலம அவலடச2மய வ�னத வ�ல 
இரநதத. அமமவவ க�ள�வய�டர எனபறலலம ஒரதத� உலகதத�ல க�ழடயவவ க�ழடயத எனற 
நம�ழவதத, என க�ள�வய�டர ஆழசழய வ�கக�, கண எடபபம, �ல எடபபமளள என மழனவ�ழய 
எனககக கடட ழவததள. அததழன நளம எநத ஒர ப�ண2லம, பன�த நட�லம, கதலலம 



கலஙகப�டத என கறபந�ழலய�ன கம�0ரதழத என மழனவ�ய�டம ந�ர��தத இரணடழர வயதளள 
என ப�ண��ளழளகக தகப�னவனன. ப�ண வளர வளர �0ழடயம வளரம எனற �ழபமழ� 
அ�ததமய�ரநதலம �0ழட வளரநதபதனனவவ உணழம.

வநதவ�டடத �ர இநத கழட வ0த�ய�ல அநத ஓடடல. அநதககல அமதசர��. வய�ல ந0ர ஊறக�றத. 
அமமவ�ன சமயலழறழய பநடழட பசலல� இஙக பகடடகபகணட கலம எததழன. மசல 
வதழசய�ல பவணழ2 தடவ� அத உரக� வழ�வழத �ரததல நகக�ல எசச�ல ஊறம. நகக ந0ணட 
நன சச0.. சச0.. எனற எடட தவர வ�வனன. க�டடதய�ன பவடடன மற.

��ன ஓடடழல ஒடடய ச�ற சநத�ன இரடடல ச�றந0ர கழ�தவதன. �ககதத �0ட கழடய�ல ஒதழத 
ர�யகக �0ட வஙக�வனன. வ0டடறகப வ�க இனபனர சநத த�ரம��வனன. இநத சநத�ல தன 
அநத பஜய�ன இநத பஜய�ன எனற வர�ழசயக வசடட அடகககழடகள இரககம. இஙவகதன 
எனனழடய எலலவம மழக�ப வ�ய�றற. அமம தல�, மழனவ� மககதத�, ச�ல ��ததழள �தத�ரஙகள, 
பவளள� டமளரகள, தணட தககட �தத�ரஙகள, மனம, வரசம எலலவம வசடடக கழடய�ல 
மழக�ப வ�ய�றற.

அதன ��ன, ப�ண ��ன சறற�ய வ0ர த0ர பசயலகளககக நன �டட கடனல ஜபத� எனற ப�யர�ல 
என உளளழடகள உட�ட என சனற�தழழயம அளள�க பகணடவ�னரகள. வசடடக கழடழய 
�ரததல எர�க�றத. ஒனறம வலச�டட வழகழக வழநதவ�டவ�லழல நன. வ எனறல வர, வ� 
எனறல வ�க எததழன �டடளம என ��னனல இரநதத. கச... கச... “ம... நடடயம 
ஆரம�மகடடம” எனறதம நடடயமட எததழன ம�டப ப�ணகள. “மநத�ர�வய பத�ய சரகக ஏதம 
உணட?” எனறதம மழள க�றக�றகக ழவககம எததழனவ�த படடகள. ரஜவ�கம.

அபதலலம அனற ந�ஜம வ�லவவ வதனற�யவத. இனழறகக ரத�ப ப�ணகழளக கவ2ம. ரஜ 
தர�ரகழளக கவ2ம. உழட கசஙக�, ஒதழத ர�ய �0டழயப ��டதத�ட அறநத பசரபவ�ட 
நன நடகக�வறவன இத எனன கலம? இறநத கலம...?

என அழக�பவ�டட நழடழய தர�தப�டதத� வ0டடறக வநவதன. ப�ண உறஙக�க பகணடரநதள. 
மழனவ� வ�டடம �ரதத வயச�தத�க பகணடரநதள. “சப�ட ஆசச?.” வகடடவடன. அஙவக 
�ரதத ஓடடல மசல வதழசய�ல பவணழ2 தடவ� உரக� வழ�நத.

“எப�ட ஆவம... வநதவத ஸடவவல பகபரச�ன த0நத வ�சச�னவனன. வஙக�டட வநதததவன ஆவம. 
பசரப� மடடக�டட மகரஜ ஊழர சதத�டட வநத சப�ட எப�ட ஆவம. அநத பசரபழ�வய 
கடசச� த�னன வவணடயததன.”

வ�டவடன அவள கனனதத�ல ஒர அழற. எனன�டம �2ம இலழல என�ழத வவற எப�ட 
பசனனலம அவளககப பர�யத. வக�மய வநதத. கழடவ0த�பயலலம பவள�சசய இரகக என 
வ0ட மடடம மஙகலய இரப�த ஏன?

ஐநத மதககரப��ன� அழற வஙக� சப��டமலகட அழத�ட �டதத�ரகக�றள. இவளம அப�ன 
வ0டடல பசகசய வளரநத, ந}றய�ரம கனககவளட எனழன ழகப��டததவள தவன. அவள 
கடடய�ரநத தல� அடக�றக வ�ய மழக�ய ��னனம, நன �ரம ஏழழயய வ�ன ��னனம அநத 
வகமத�, கயதத�ர�, �தம�ன� வ�ல எனழனவ�டட எஙவகயம வ�கவ�லழலவய. �வம இவள. கழநழத 
சப��டடவத இலழலவய. வய ��ளநத வறணட உதடவடட தஙகக�றத.

பவள�வய பசனற டககழடய�ல தழலபசர�நத கடனகக �னபரடடகழள வஙக�வநத அவழள 
சமதனப �டதத�வனன. கழநழத கலககக கணவ2ட �ன த�னறத. இவள அடம ��டததள. 
சமதனதத�ன ப�ரடட அவழள அரவக இழதத மததம�ட எததன�ததல ஐநதழரமதக கரப�வய�ற 
இடகக�றத. அவள ப�சகபகனற ச�ர�ததள. அவள�ன கணககல தழசய�ல வய ழவதத அவள 
கசசதத�ல பநள�ய பநள�ய கடதவதன. எனன�டம ஏரளமன அன��ரகக�றத என�ழத வவற எப�ட 
பசனனலம அவளககப பர�யத. கசளளவரகளகக கழடவ0த�ய�ல பகடடகக�டகக�றத பவள�சசம. 
எனகக இதயதத�ல பகடடகக�டகக�றத பவள�சசம.

வய�றளளவன நயகளககஞவசல



மழழ ந0வரட கலநத சககழடய�ல இரநத 
பவள�வயற�ய கரநத�ரவம வரடடப �ளளதத�ல 
வதஙக�, க�ழகக�ரநத வமறக கரவட ஏறற�ச 
பசலலம லர�ய�னல உய�ரப��ககப�டட, சரலய 
அவன வமல அடததத.

கணடம கழ�யமன ஆவரகக�ய வதச�ய 
பநடஞசழலய�ல ந0ளவ�கக�ல �ய2ப�டம 
சதர2 �தசர�களகக மழழககலஙகள�ல 
ஏற�டம சதரன அவத கத�தன அவனகக 
ஏற�டடத. இத இரவ வநரம. நலல 
வநரஙகள�வலவய க2மல வ�கம அரச 
ம�னசரம ரககல எமகணடஙகள�ல இயறழக 
அலலத பசயறழக மர2ஙகளகக தப��வ�ட 
மடயத. அப�ட ம�னசரம மர2பமயத�ய மழழ 
இரவ�ல வவக லர�ய�ன மசச�ழறப��ல வமல பசர�நத ந0ர சககழட என�ழத நறறம மலம 
அற�நதன அவன. “சன�யன படசச நய0...”

யர யழரவய ஒறழற வர�ய�ல த�டடனன. அநத சககழடய�ல உசச�நன� மடவழர ஈரம பசடட 
மழதம நழனநதன. அவழன சறற�க க�டநத அநத வ�ரழவ �லப�ல க�ழ�சல கணடலம �லப�ல 
ழதயல பகணடலம பவயய�ல�லம மழழய�லம �தகததத வ�லவவ தறவ�த இநத சககழடய�ல 
இரநதம இவழன கப�றற�யத உணழம எனறலம சககழட நறறம மழதம அநத வ�ரழவவமல 
க�டப�தல அநத சககழடய0ரப வ�ரழவழய எடடய மடதத கககதத�ல அமரதத�னன.

பசககய நழனயவ�லழல. கல சடழட...? ம0ணடம எத�ரப�டட லர� பவள�சசதத�ல கன�நத 
கலசடழடழய �ரததன. எடதத பத�த�ல பவளழளயய இரநத அநத உடபப அவன மழனவ�ய�ன 
வசபப வ�டமவல தழவககம அசதத�ய ழகவண2தத�ல பசநநய ந�றதத�ல இரநதத. அநத 
பசநநய ந�ற கல உடப��ன ம0த சககழட அடதத வழ�நத�ரப�த ஏவன அவனகக பககக 
எசசம�ரநத ஏர�வயரப �ழறழய ஞ�கப�டதத�யத. லர� பவள�சசதத�ல அநத பககபகசச 
சககழடழயவய �ரதத தழடததக பகளள வழ� வதடகபகணடரநத அவனகக லர� ப�ர�ய 
ஊதலடன அரவக வரவரததன அத உழறததத. சதர�ததக பகணட லர� அடககபவ�கம ந0ரகக 
தப� ந�ழனப�தறகளளக அவன வமவல வ�டடரநத மரத2� ந�ற பசககயம ஏர�வயரப �ழற 
வமல பககக கழ�நதத வ�ல ஆய�றற.

தறல ��ச��சககம மழழ பநடஞசழலகள�ன ஓரமய இரவ வநரதத�ல கரடன கட எள�தய கடநத 
வ�டலம. ஆனல கணணளளவன�ன கணகழள ப�யககணகளககம சழல வகனஙகள�ன 
பவள�சசதத�ல கழ�பயத வதஙக�ய ந0ர எத எனற அவதன�தத ��ரய2�ப�த ஒர சகசம. கழ�ய�ல 
இரககம ந0ழர வர� லர� வமலடப�த�ல�ரநத தப��ப�தம இலலமல பசநத மயறச�ய�ல கழ�ய�ல 
கல வ�டமலம பசனற வ0டழட அழடநதல உடகரநத மழ �0ட சநவதசததடன அடககலம. 
இப�டததன த�னபமர சகசம இநத ஒர வர மழழய�ல அவன; பசயக�றன.

“�0ட படசச நய0...”

பநடஞசழலய�ல இரநத தன பசலல வவணடய சநத த�ரம��யதம ஒர ஏக வசனம வ�டடன. ��ன,; 
சநழத ந0ணட வநடடம வ�டடன. அநத ம�னசரம மர�ததபவ�ன சநத ந�னற இடதத�ல�ரநத 
ஒவரஏஏ... இரடடக இரநதத. இததன அநத சநத எனற சநவதகம வநதத.

இனபனர லர� வரம வழர கதத�ரநதன. லர� பவள�சசதத�ல அநத சநத இவன சநததன. 
லர�ய�ன அநத ச�ற பவள�சசதத�ல சநத�ன தறவ�ழதய கழ� ந�லவரதழத மனத�ல ழவததக 
பகணடன. ஒனற�ரணட எடடககழளயம ழவததவ�டடன. லர� பவள�சசம லர�வயட வ�ன��னப 
ம0ணடம அநத சநத ஒவரஏஏ... இரடட.

“சநபதத அற�வயன



ந0வச�ககம தலமமஅற�வயன
எனப�நபததஅற�வயன
வ�கக�டமம அற�வயன
சஸவதவம... இரள அறகக
ச�றபவள�சசம த
ச�வவன... வ�ய�ரடடன மகவன...”

ச�ற வயத�ல �டடனததர வ�ல ஆக வவணடம எனற ஆழசப�டட அவன�டம ம�ஞச�ய�ரப�த இத 
வ�னற தனககததவன இயறற�ய தனவதனற�ச ச�ததர �டலகள மடடம தன. அப�ட ஒர 
�டழல அநத இடதத�ல வயகக வநத வவகதத�வலவய �டய�ட நழட �ழக�னன. அநத சநத 
அவனகக ஐநத வரட �ழககம.

�கல�ல எனறல அநத சநத�ல கணழ2க கடடகபகணட கட யர ழகழயயவத ��டதத�ட 
வ0டடகக வ�ய வ�டவன, அவவளவ �ழககம. நலல ச0ரன சநத. வ�ன வரம ஒர மப�தத�பயடட 
வயத இழளஞன, ��றநதத மதல இநத சநத�வலவய வளரநதவன, �டடப �கல�ல கழ�ய�ல வ�ழநத 
மனற நள எலமப மற�வ�றகக உயர மரததவமழனய�ல �டதத�ரநதத இவனகக ஞ�கம வநதத. 
இனற கழலய�ல பநணட பநணட இவத சநத�ல அநத இழளஞன நடநத வநத சர�தத�ரம 
பகணட �கலவநர நழட �தகபபம அறறததன இநத சநத. இத�ல மழழநள�ன ஈரககழ� 
வ�ய�ரடடல இவத ஐநதம நள சகசம பசயக�றன இவன. கடவவள....

இரடடல எலலம கவரபரனற பதர�ய சறற வநரம அழசயமல ந�னற வ�டடன. இரள�ள கணகள 
�ழக வவணடமனல கணகழள மட ச�ற�த வநரம ழவதத�ரநத �ரததல மசமச �ரழவ மஙகல 
�ரழவயக பதர�யபமன�த அவன அன�வம. கணழ2 மட ��ன த�றநதன. ஒவரஏஏஏ... இரடட. 
ந�லவ�ரநத�ரநதல பவள�சசம�ரககம ஆடப�ட வ�ய�ரப�ன. மழழககல வமகம மழறததல 
எனழறககம அமவழசதன.

வ�டட வ�டட ப�யயம மழழ ம0ணடம தற ஆரம��ததத. பகஞசம ந0ணட சநததன. சநத�ன மடவ�ல 
ஒர வழளவம வழளழவ ஒடட ஒர இறககமம இரககம. அத�ல இறஙக� ��ன ஏற� கழகவ�னற 
இடகக�ல நழழநதல இவன வ0ட வநதவ�டம. ம�னசரம இரநதல இவனகக ��ரசச�ழனவய 
க�ழடயத. கரணட கம�தத�ல ஒர கணட �லப இரககம. பவள�சசம வர� இழறககத எனறலம 
அநத பவள�சசதழத அழடயளமக ழவதத வழளவ�ல சர�யக வழளநத வ�யவ�டவன. ம�னசரம 
இலலத வநரதத�ல அநத கணட �லப இரநதபலனன எவனவத த�ரடக பகணட வ�ய�ரநதல 
எனன எனற சல�தத�ட ச�றச�ற அடயய எடதத ழவததன.

ஒரவன வவழல மடதத வ0டடறக வ�க�ற வநரம இரவய இரநத, வ�க�ற வழ�ய�ல மழழ��டதத, 
மழழய�னல ம�னசரமம இலலமல வ�ய, மழஙகலளவ தண20ரம வ0த�பயஙகம பவளளமய ஓட, 
இரடடல வழ� தடவ�க பகணடரகழகய�ல; சதத� ந�னற நயம கதத�னல ஒர மன�தனகக எப�ட 
இரககம.

வநறழறகக அப�டததன ஆய�றற. மனற நயகள அவழன இரவ வநரதத�ல �டதத�ய �ட 
ப�ரம�ட. சநத�ன ஆரம�தத�ல இரநத இவன ப�நத வழளவ வழர பமததம ஏழ நயகள 
இரப�த இவனகக நனறகத பதர�யம. ஏழ நயகள. பதரநயகள. அதவம வநஞசன நயகள. 
�கல�ல �ரததல �வமய இரககம �ரப�வரகள பசததபவ�யவ�டவம எனற டககழடய�ல 
பரடட வஙக�த தரவரகள. இரவ�ல இழவ �டததம �டகள. பசலல மளத. மன�தன வ�யகக 
கட �யப�டமல இரககலம நயகக �யப�டமல இரகக மடயத வ�ல. ரககல நலகல 
எமனகள.

சநத�ன ஆரம� மழனய�வலவய ந�னற வநறற நடதத�ய நயவ�ரடழட வயச�தத வயச�தத 
�யநவதச�ததன. ஆனலம ��ரவயசனம�லழல. வ�யததன ஆகவவணடம. அவன வயச�ததழதவ�ட 
மழழ அத�கமக ப�யய வயச�ததத. ��ன �லம கடட ப�யய ஆரம��ததத. சட..சட..சடசட..சட.. 
ஏகதத�றகம உறத�யக மழழ ��டததக பகணடத. கககதத�ல மடதத ழவதத�ரநத வ�ரழவழய 
எடதத வ�ரதத�னன. நறறம. ��ன எடடய மடதத கககதத�வலவய ழவததக பகணடன.

மழழ ப�யதலம நடநத தவன ஆகவவணடம. மழழழய ச��ப�த இலழல வரவவற�த எனற 



பதர�யத ஞனக கழப�தத�ல மண மணதத�ட மதல எடட ழவததன. ��ன இரணடம எடட... 
மனறம எடடல எக�ற� தளள� ந�னறன. ப�ர�சசள� ஒனற அவன கல வழ�சசநத�ல நழழநத 
வ0டடறக அதவத சககழட ப�நத�ல நழழநதத. �யநதவ�னன. இதயதழத பதடடப �ரததக 
பகணடன. �யம வ�லகமவல ச�ர�ததன. “கரமணட... இமமம ப�ர�ச இரககம இத...”

��ன நனகம எடட ழவததன. ஐநதம எடடல சர�யய மழஙகலளவ கழ�ய�ல ‘சளப’ எனற 
கழல வ�டடக பகணடன. கழ�ய�ல மனபறமய வ�ழபவ�னவன சமள�ததக பகளள மழனய 
இரணட ழககழளயம அவத கழ�ய�ல சளபப�னற வ�டடக பகணடன. ��னப மழ ஆளவம அவத 
கழ�ய�ல சளபப�னற வ�ழநத க2மல வ�னன.

அநத சநத�ல ச�னன ச�னன கழ�கள தன உணட. இவவளவ ப�ர�ய ஆள வ�ழஙகம கழ� இவன 
அப�வ�றக இவன�ன ந�ழனவ பதர�நத நள�ல இரநவத க�ழடயத. ��ன எப�ட? ஆள மழவதம 
சளபப�னற மழக�ய ��றக அநத கமம�ரடடல ழகபகணட தடவ�யவ�த சவர தடடப�டடத. இத 
சவவரர சககழட. வநரய நடப�தய ந�ழனததகபகணட வ�ழதககரன நணடவ�ல நடநத 
கழதயக இவன சர�யக சழல ஓர சககழடய�ல வநத சளப��கபகணட வ�ழநதவ�டடன. அநத 
சககழடய�ல மழழ அடதத வவகதத�ல ந0ர ஜலஜலபவனற ஓடயத. சககழடய�ல�ரநத வமவலற�னன. 
சம��ரதயமய பநணடனன.

கககதத�ல எடடய மடதத ழவதத�ரநத வ�ரழவ சககழடய�வல வ�ய�றற. வ�ரழவ ந0சசல 
�ழகபவ�ய�ரப�தக மழனவ�ய�டம பசலல வவணடய ந�ர�நததத�றகக தழலய�ல அடததக 
பகணடன. மழ ந0ல சககழடய�ல வ�ழநததன ந�ழனவக ஒர ஒப�ர� �டழல மணமணதத�ட 
நடநதன. வநரவகடட நழடதன. எனறலம பநணடககல வல�ககததன பசயதத அவனகக.

“உரரர.. கரரர” இபப�ழததன ந�ழனவகக வரக�றத. இநத வதசதத�ல நயகள இரகக�றத 
இலழலய? நயகள. சர�யக ஏழ நயகள. வநறற நனக நயகள வ�டமழறய�ல இரநதத. 
இனழறகக எததழன நய இரகக�றவத பதர�ய�வலழல.

ழதரயமய மனவனற�னன. மதல உர... ��ன பதடர இனபனர கர... மன �தகதத�ல எத�பரல�கக 
மனவனற�னன. சறற கடதலக உரர�டட�ட நயகள ��ன பதடநநதன. இநத இரடடல சததம 
வரம ழமயதழத ழவதததன நய இரககம இடதழத ஊரஜ�தப�டதத மடநதத அவனல. “ஊய...” 
எனற கதத�னன. ஓடய�ரகக வவணடய நயகள �யப�டமல கதத ஆரம��ததன. அவழனவ�ட சத�ழய 
அத�கமகக� கததவம இவனககததன �யமத�கமனத. உரபரனற ஆரம��தத நய�ன ம�ரடடல 
வளபளனற �ர�2ம�கக பமததம ஏழ வ�தமன வளவளகள. சதத�ந�னற சகலவதத�ய மழககம வ�ல 
வ�த வ�த ஸதய�ல ஒல�கக இவன ஜடமவ�ல ஒர இடதத�ல ந�னற கழத இறககமய 
மடகபகணடன.

இவனககம இநத நயகம பஜனமப�ழக இலழல என�த இவனகக பதர�நத அளவகக நயகளகக 
பதர�யத வ�ல இரகக�றத. இரவ�ல இநத நயகள ப�ழத வ�கக�றகக கழரப�தகவவ இவனகக 
�டடத. ஆனலம அழவ வ�டம ஓலததடன கடய கழரபப பஜனம எத�ர�கபகத�ரன “நசமயப 
வ�க வகசம வ�லவவ ஒல�ததத.

�கல வநரதத�ல த�னறத வ�க ம0த�ய�ரககம த�ன �ணடஙகழள இநத நயகளகக வ�டட ந0வ�யம 
வ�டடரகக�றன. இரவ வநரதத�ல வநதல அழடயளம பதர�நத வலடடவ�டடலம 
கழரககமலவத இரககம எனற. நயகள நனற�யளளழவ எனற யர பசனனத. �ரஙகள. இநத 
உணட நயகள த�னமமதன இவழன �ரதத கழரகக�னறன. நளகக நள அத�க சததமக வவற 
கழரகக�றத.

உடம��ன சககழட ஈரம பசடட பசடட அநத இரள கவ�நத இரடடல நய வகடட அவன 
நடஙக�ய�ட ந�னறத உணழம. இநத நய சதததத�றக சநத�ன இரபறமம உளள அவநக வ0டடல 
அவநகம வ�ர வ�ழ�தத�ரககக கடம. எவரம எழநத வநத இவழன கப�றற மடடரகள. இநத 
வநரதத�ல எநத நய எநத நய�டம மடடகபகணடல எனனபவனற அவ�ழநத�ரககம ஆழடழகள 
வ�ரழவககள ஒழ�ததகபகணட பதழட நடவவ ழகழவதத கள�ரகக இதம தஙக 
ஆரம��தத�ரப�ரகள. வநத கப�றறம தரமவனகள யரவத இரநதல அவரகள ம2�கபகரதரம 
இநத நயகள�டம�ரநத யழரயவத கப�றற�ய�ட வகடடனயததன வ�ழ�தத�ரகக வநரம.



நய எழப��ய சதததத�ல பவல பவலததப வ�ய எவரகதழவயவத தடடலம எனற வயச�ததன. 
கதவ எஙவக பதர�க�றத. கதழவ வதட தடடபவ�ய மனப வ�ழநத அநத சககழட நத�ப ��ரவகதத�ல 
வ�ழநத வ�டவவவம எனற �யதத�ல தடடம எண2தழத ழகவ�டடன.

கழரதத நயகள�ல ஒர நய ழதரயமய இவன �ககம வநத. இவன கலமகரநதத. ஒர நய 
தரதத�ல ந�னற�ட வரட வரட எனற தழரய�ல கல வதயததத. இனபனர நய கதத�ய�ட எஙவக 
எத�ர த�ழசய�ல ஓடயத. எலலம கதகள�ல தன அவனகக பதர�நதத. கண2�ல ஒவர... இரடட.

ந�னறவன ந�னற�டவய இரகக நய சததம ஒர வழ�யக கழறநத அடஙக�யத. இவன நடககத 
பதடஙக�னன. நயகள ��னபதடரநதன. நயகளகக இரடடல நனறக கண பதர�யம? பகஞசம 
வவகமக நழட வ�டடன. நயகள வவகமக ��னபதடரநதன. ஒர நய வள எனறத. 
இனபனனறம வளபளனறத. ��றக ஏழ வள வள ப�ர�தக� வலததத. எனழறககம இலலமல 
இவன தர�த நழடழய ஓடடமகக�னன. நயபதத� பதர�யத? ஓடம நய கணடல தரததம 
நயகக இளககரம... எடட �தத இடஙகள�ல கட�டட வழளநத �ளளதத�ல சறகக� வ�ழநத 
சககழட தணட மசச மடட இவன கழக பசனற கதழவ தடடனன. நயகள அதன எலழலய�வல 
ந�னற ம�ரடடக பகணடரநதன.

கதழவ �யதத�னல வ�டமல தடடனன. தடடய சதததத�ல எழநத கழநழதய�ன வ0ல சததததடன 
கண ச�வகக கதழவ த�றநதள மழனவ�.

“மழழக கலம மடய�ற வழரய�ல நன வவழலகக வ�கல எனற�ட வ0டடறகள இவன 
வ�னன.அவள தடர எனற கதழவ அழறநத தழ வ�டடள.

“எனன பசனன..?”

“மழழ மடய�ற வழரய�ல நன வவழலகக வ�கலனன பசனவனன”

“வவழலகக வ�கழலய...? எனன படஙக வ�ற இஙக, ஊடடல க�டநத?”

யதததத�றக அவன மழனவ� தயரக�வ�டடள. எடட �தத நயகளகக இரப�ழதவ�ட இவளகக 
சறற கடதலன �றகள. நயகட வ�ழளயடடல இழத மறநத வ�ய எசக ��சகன வநரதத�ல 
இவன வவழலழய ஒதத�பவ�டவதய மனபமழ�ய அணழட வ0டடககரரகள வழககமன 
தழலவல�யடன பரணட �டககபவ�கம இவன மழனவ�ய�ன யதததத�றக இவவன கர2மனன.

“வவழலகக வ�கம சப�டடகக எஙக வ�வவ...இவத இநத சவடகக�ற உன பளழளக�டவட 
பசலல எனன வழ�னன...”

ஆற மத அழத அடம��டககம ��ளழளழய உலகக� சமதனம பசயத�ட இவன�டம யதததத�றக 
வநதவளகக �ககம வநததம பதர�நதத க2வன�ன வகலம. அவன�ன கரதத ந�றம சககழடய�ல 
வ�ழநத வமலம கரதத�ரகக க0ழழட க�ழ��டட பசடடய ரததம பசடட ஈரப�தமய வ�ழ� வ�ழ� 
எனற ந0ர�ல வ�ழநத வகழ�க கஞசய வ�ழ���தஙக�க க�டநதன. அவன தன இவன. இவள பரசன.

“எனனயய இத...”

“சககழடய�ல வ�ழநத... அதனல இலவல...நய கடசச�... கல வல�ககத... பதர�யம”

அயவய�வபமனற அரவழ2கக மடடள மழனவ�. ஏனய எஙகளககக இததழன 
கஷடப�டனம எனற கதற மடடள மழனவ�. பரசவன உனகக இநத கத�ய எனற சககழட 
நறறதழதயம தஙக�கபகணட கடடப��டதத அழ மடடள மழனவ�... மடடவள... அவள 
மடடவள...

“தடதத�ல க�டகக�ற நயக�டவட உனகபகனனயய வமப... ஊரல இரகக�றவன உடடடட உனழன 
மடடம படஙகம அநத நய0... வவழலகக வ�கததகக இத ஒர சககயய உனகக...”



அவன க0ழழடய கழறற� கட�டட இடதழத பவள�சசதத�ல �ரதத ஆடததன வ�யவ�டடள. ஏழ 
நய கடதத கல. ஆனலம மழனவ�ழயயம கழநழதழயயம கப�த இவன கடழமதவன. 
நயகளககக பரசன கடழமய�ல இரநத ��னவஙக�னல வஙக�ய கடனகக வழ� எனன. அடபப 
எர�யவவணடம? அடபப�ர�ககம வ0டடககரன�ன வடழக தரவவணடம? ம0ணடம யததம 
பதடரநதள.

“இனழனகக நயகக �யப�டவவ. நளகக பழனகக �யப�டவ. அபபறம எல� பரன பழவகபகலலம. 
�யப�டவ... ப�ததகக பதர�யவத... கப�தத வகக�ரககனம�லல... வ�.. வ�ய கள�சச�டட வநத �ட. 
சககட நததம பகடல படஙகத.”

அபபறம கழநழதகக உற�ஞசகபகடதத மரபழ� மட இனனம இனனம வ�ச�னள. கள�தத க�ழ�தத 
வ�ரழவககள இவன வல�மனகவளட பரணடன. அவழளச பசலல� கறறம�லழல. இவன கழற. 
வஙக�ய வரம என�ரகவள அநத வரம. இவன வவழலகக வ�னல தவன வசற, த�னககல�. 
வ�னலதன கல�. வ�கவ�டடல கல�.

“�கல�ல வநத இழதவ�ட அத�கம வவழல பசயயவறன சர..” எனற இவன வமவனஜர�டம பகஞச�ப 
�ரததவ�டடன.

“இலழலய... ரதத�ர�ய�ல தன வவழல.. இஷடம�ரநத வ...” ��றபகனன ரவனல வ�.

�லபகடதத�ட கறடழடவ�டடக பகணடரககம மழனவ�ழய �ரததன. வழகழக கனவ கயநத 
மயநத மரமய ��ளழள அரவக தஙக�க பகணட இரகக�றள. சகடட வமன�கக சணழடகக 
வரக�றள. நய கடதத �ர�த�ம கட இலழல. இவன தப�? இவன நய கடகக கல தநதன. 
அவள அயவய எனற ஒர வரதழத �ர�த�ப �டடல ஒர மதம வவழலககப வ�க மடடன. 
��றக ��ழழபப? வல� வல�கக தஙக�னன.

மறநள. வழககமன ஏழம ம2� எழநதன. கல வல�ததத. நய கடததத, மழனவ� கடததத எலலம 
ந�ழனவகக வநதத. அவள ஆகக�வ�டட, கள�ததவ�டட இவன கலசடழடய�ன நய க�ழ�சலகழள 
ழதததக பகணடரநதள. கடததலம மழனவ�தன ழதகக வவணடம. நய ழதககம.

“எழநத பமகம கழவ�டட வநத சப��டய...”

எழநத கல �ரததன. நய கடதத இடதத�பலலலம பவளழள பவளழளயய சண2மப 
இரநதத. இவன தஙகமவ�த அவள ழவததத.

“சபடடட பக°மப. தரமஸ�தத�ர� வ�ய� ஊச� வ�டடடட வநத�டலம.”

ஊச� வ�டடக பகணடன. மழல வநதத. மழனவ� தரதத ஆரம��ததள. “வ�யவய.. வவழலகக 
வ�... இஙக ஒர படஙகலம இலழல உனகக...”

��றபகனன... வ�னன. வநதன வ�னன. வநதன. சம0�தத�ல அவனககள இரககம அநத தன 
வதனற� ச�ததர ஒர �ழபமழ0 பசலக�றர. “வய�றளளவன நயகளககஞவசல.” 

ஓடம பசமப�னனம

�டதத பரளம வ�த உடலவல� அத�கமக பதர�நதத. கல பகணழடச சழதகள, கத�கலகள 
பநரகக�ப ��டததறபவ�ல வல�ததத. இரவ ஒன�த ம2�கபகலலம கழட மடவ�டடலம 
மறநளககக மவ அழரதத கய நறகக�ழவதத தயர பசயய வவணடய�ரகக�றத. வட��ள, 
வசரகழள தழடதத ஒதகக� ழவகக வவணடய�ரகக�றத. ஓடடல கழட நடததவத மலயததம 
பசயவழதவ�ட அத�க வல�தரம வ�சயமக இரநதத அவனகக.

அவன �ரவய�லழல. அவன மழனவ� இனனம �தத�ரஙகழள வரட, வரட எனற வதயததக 
பகணடரகக�றள. வ�ரல வரழககள �த� வதயநத வ�ய�றற - ம0த� வதயநத பகணடரகக�றத. 



அவள �டகக �த�பனனற கட ஆகலம. இறககமடயத 
�ரம. அவன சல�ததக பகளவன.

�தத�ரஙகழள வதயதத கவ�ழதத ழவதத தஙக வநதள. 
வழககமக அவள வரமவ�த தஙக�ய�ரப�ன. இனழறகக 
வ�ழ�தத�ட இரநதன. வ�ழ�தத�ட எனறல அழரககண 
பசரக� அழரககன கணட�ட இரநதன கலவல� பகஞசம 
கடதலக பதர�நதத.

மகதழத கழவ� தழடதத�ட வநதவள �ககதத�ல தஙக�ய 
ழ�யன�ன வ�ரழவழய சர�பசயதவ�டட ஓயநத உஸபசனற 
உடகரநதள.

“இனனம தஙகழலய ந0ஙக..?”

“தககம வரழல... கத�கல வல� அத�கம பதர�யத”

ழதல �டடல வதட எடததவரப வ�னள. கலவல� 
எனறல ழதலம பசக�றள. தழலவல�, உடலவல� 
எலலவறற�றகம தன �தத�ரம வதயதத, கய அறதத, 
சழமதத, சபழளபசயத ஓயநதவ�ன கசச வ�ரலகளல ந�வர2ம தரக�றள. ஒரநளகட இவன�டம 
கல வல�ப�தகவவ �தம வநவதகவவ பசனனத�லழல. கத�கல ��ததபவடப��ல ரததம வரம 
வ�த பநணட நடநதலம அப�டததன பசலல மடடள. பசலல� எனன ஆகபவ�க�றத. 
அவரவர வல�ழய அவரவரதவன தஙக வவணடம.

“எஙக... இஙகய?” ழதலம பசக�றள.

“உஙக தஙகசச� லடடர வ�டடரநத �ககழலய?” எனற�ட கல அமகக�வ�டடள.

“கலலவல வ�டடரநவதவன... �ககழலய?”

“எனன வ�டடரகக?”

“நனம �டககழலவய...” எடதத வநத ஒர ழகயல கல அமகக�ய�ட இனபனர ழகய�ல �டததள. 
“அண2 அண2� ந0ஙக பரணட வ�ரம சவகக�யம... கழநழத ரம2� நலலய�ரககனனன வகடட 
எழத�ய�ரகக...”

“ம...”

“வ�னவரம ப�ர�ய அண2ழன வ�ய �ததளம...”

“சர�...”

ச�ற�த வநரம மவனம. மனதககளவள �டகக�றள.

“வ0டட �தத� எழத�ய�ரகக...”

“எனனவம...?”

“அநத வ0டழட வ�கக வவ2ம. எப�டயவத கஷடப�டட ம0டடடஙகனன எழத�ய�ரகக...”

“அவளகக எஙக வல�கக�த. பரணட ர� கய�ததத�ல கடழன அழடசச�டஙகனன எழத�டவ..., 



கசகக மனசன கழழதய சமகக வவணடய�ரகக...” அவனகக எர�சசலம வக�மம பநஞழசக கர�ததக 
பகணட வநதத.

“இலவல... அநத எடம நமழம ப�ததவஙக வழநத இடம. அவஙக உச�ர வ�டட இடம. நமம அப�வ 
ப�ழதசச கழ� அடததவஙகளகக சடகட பதர�யலம நமகக அத வகய�லன வரததப�டட 
எழத�ய�ரகக...”

அவன கணகள �டகபகன தனக த�றநதபகணடத. அவள�டம இரநத கடதம ��டஙக� அனபளள 
அண2வகக இதயத�கழள தணட அவள பலம�லகழள �டகக ஆரம��ததன.

“அண2 வ�ன வரம ப�ர�ய அண2ழன வ0டடறக வ�ய �ரதவதன. அண2னதன 
பசனனன, அநத வ0டழட ந0 ரமனகவக வ�தத�டப வ�வறனன.

எனகக வரததம வ�ய�டசச�, ரமன க�டவட �தத வ�வசன. உன கடழன எப�டயவத 
தநதடவறன அநத வ0டட வ�டடடனன. கடழன ந0 எப�ட �டடவத அழடசச�ட. உன கஷடமம 
எனகக பதர�யம. ஆன வவற வழ� இலவல. அண2ன நலல வசத�யததன இரககன. ஆன, கடன 
அதவமல இரகக�ற வடட எலலதழதயம கடட கழ�சச� �தத அநத வ0ட அவவளவ பவழல 
ப�றத. அழத கடன கடததவனகவக வ�டடடட நலலத. நமகக ல�மன அண2ன பசலலறன. 
ல� நஷடக க2கக �தத நமழம வளததர அப�. எனனல அழததன மடஞசத. எனன கடட 
கடதத இநத மகரசன ஏழழய வ�ய�டடவர.. சகத�ய�ரநத�ரநத நன வகககமவலவய அநத மனசன 
எனகக வஙக� தநத�ரப�ர. நன மடயம தன உனக�டவட பசலலவறன.

எனவனட மண ��ளழளஙகளம அஙக அநத வ0டடல தன ப�றநதசச�ஙக. நன ந0 அண2ன 
எலலரம அஙகதன ப�றநவதம. நமம அண2வனட ழ�யன நமம ரம2� கடட எலலம 
அஙவகதன ப�றநதஙக. இததழனவ�ழர ப�தபதடதத அநத வ0டழட கடனகக மழகவ�டறத 
நலலத �டழல எனகக.

�டட, அமம, அப� எலலரம நமம கணண மனனட அநத வ0டடலதவன உச�ழரவ�டடஙக. 
அழத வ�கக�வறனன பசலலறழத வககக மடயழல எனனல...

நன கடடக�டட வ�ய�டட ப�ணணதன. வவற வ0டட ஆளதன. ஆன ஏவத வ�ன 
பஜனமதத�வலரநத அநத ஊடடலவய இரகக�றமத�ர� ஒர பநழனபப எனகக. இததழனககம அத நமம 
அப�வவட பரவ0க பசதத - இலல அமமவகக ச0தனம வநதத.

உனகக பதர�யத... நமம அமமவ ��ர�யப�டட அப� கடடக�டடஙக அவஙக பரணட வ�ரம மனச 
�ற�பகடதத ஒரததழர ஒரததர உச�ர மத�சச� ஒனன கடம�ம நடதத�ன எடம அத. உனகக 
பதர�யத... அப� ஏன அமமழவ வ0டவடட ��ன கடடவல ப�ழதசசஙகனன. உனகக பதர�யத 
ஏன அப� தனழனயம அவத கழ�கக �ககதத�வல ப�ழதகக பசனனஙகனன.

நமம ப�ததவஙக பவழத வ�ழநத வவவரட ஒர வ�ரசசம இரநத�ரகக அநத வ0டடல. அத வ0ட 
இலவலனன வகய�ல. அழத வ�ய�... வ�கக வவணடம2..

அப�வம அமமவம எவவளவவ நமககக கஷடப�டடரககஙக நலல வழகழக ஒணணம வழழல 
அவஙக. எனபனனனவவ கஷடததகக வ�தத ப�ழழபழ� நடதத�ன அப� எததழன கஷடம 
வநதலம வ0டழட மடடம ஏன வ�ககவலனன உனகக பதர�யதணன?

என கலய2ததககக பவழளஞச�டட இரநத ஒர ஏககர நஞழசய வ�ததர அப�. அததன 
அவவரட கழடச� பசதத. இநத வ0டட வ�தத அநத பநலதத�வலவய ச�னனத ஒர வ0ட 
கடடகக�டலனன அமம எததழனவய பசலல��ரதத. அப� வகககவவய�லல. அமமனன உச�ர 
அப�வகக. அப�ழவ ப�ரததவழரய�ல அத வ0வட இலவல அமம பகணடநத ச0வர இலவல. 
அப�ழவ ப�ரததவழரய�ல அத வ0ட இலல, அமம.

“அவ நடமடன, அவ பலஙக�ன இடதழத இனபனரததனகக வ�ககமடவடனன” அப� பசனனவர 



ஏனன பதர�ஞச�கவகண2. அமமவவட ஆதம அதவல உலதததனன நம��னர அவர. 
கழடச�கலதத�வல அமம வ�ர பசலல�க�டவட உச�ழரவ�டட அவர தனழனயம அமம ப�ழதசச கழ� 
�ககதத�வலவய ப�ழதகக பசனனவர ஏன...? அமமனன அப�வகக உச�ர.

நமககம அப�டததண2... அத வ0ட இலவல, நமம ப�தத ஜ0வன. உச�ர, அப� ஞ�கம எனக�டவட 
ஒனனவம இலழலவய. அவஙக தநத உச�ழரதவ�ர.

என ச�னன வயச�வல நன அமமவவட தடமற� தளளட நடநத அநத எடம. மழழ நளல 
வ�ரழவ வ�தத� அடககம உடகநத மழழழய ஜனனல வழ�யக வவடகழக�ரதத அநத 
பழஜயழற. அப� ஈச� வசர�ல உடகரநத கழத பசலல நன உடகரநத வகடட அநத த�ணழ2. 
நன வயசகக வநத ஓழலகக ��னனட ஒழ�ஞச� �ரதத பழககழட அழற. என பமதல பளழளய 
ப�தத எடம இப�ட எலலம மனசவல எனபனனனவவ ஞ�கம வரத. அழத ந0 வ�கக வ�வறனன 
வகளவ�ப�டடதம எனனல அழம இரகக மடயல.

ப�ர�ய அண2ன “�ய�தத�யககர� இதகக அழவள ஒரதத�”ன த�டடறர. வவற எதகக அழவ 
ஒர �ய�தத�யககர�. ந0 வசச�ரநத எனகக ப�ததவஙக ஞ�கம ச�றவயச ஞ�கம வநத அநத 
வ0டடவல வநத �டதத உரளவவன. வவற ஒரததன க�டவட அத வ�ய�டட எனன எடடப�கக 
வ�டவன பசல. வவற எதகக அழவ ஒர �ய�தத�யககர�... பசலல,

அழத வ�ககவதண2, ப�ர�ய அண2னகக எலலவம கசதன. கச க2ககதன. பநழரய 
�டசச�டடர. அவரகக பசலல� பர�யவகக�ற அளவகக நன �டககல... ந0 வ�டடடவத அநத வ0டழட. 
நமம அப�வககக அமமவககக எனககக நமம பளழளஙகளககக அழத வஙக த�ரப�� வஙக...
அனபதஙழக,
ரதன

கடததழத மடககம வ�த அவன கலடய�வலவய ழதல�டடழலககட மடமல அவள தஙக�ப 
வ�ய�ரநதள.

மறநள கழடழய மடவ�டட கலலவ�ல உடகரநத கச எணணமவ�ததன இரவ தஙகமல 
இரநத கண பநரப�ய எர�நதத. �கல மழதம வசரவய உடகரநத வ�ட மடயத அளவகக 
வவழல. இனழறககவத பகஞசம ச0கக�ரமக தஙக வவணடம எனற ந�ழனததவனக கலலவ�ல 
எண2�னன.

“ஏணட சப�ட ஏதம ம0த� இரகக?”

“இலழலவய.. ஏன?” �தத�ரம வதயதத�ட அவள வகடடள.

“இலவல... கச வழககததழத வ�ட பகழறசசல பதர�யவத சப�ட பகழறசசல பசஞச�ய 
எனன..?”

“அபதலலம ஒனனம�லல.. நலல �ரஙக. ஆம அர�ச�ககரன வநதவன மநந}ற கடதத�ஙகவள 
எழத� வசச�ஙகள...?”

“ஆமம மறநத வ�வனன, சர�ய இரகக”

�கபலலலம தஙழக எழத�ய கடதம அவழன உறதத�கபகணவட இரநதத. சம�ர வகடடவனகக 
ரசமம, ப�ர�யல வகடடவனகக கடகக ந0ரம தநத�ட இரநத அவனகக அர�ச�ககரனகக பகடதத 
மநநற கட மறநத வ�ய�ரகக�றத.

�டககம வ�த அவள வகடடள, “எனழனகக ர�ஜ0ஸடர ஆ�0ஸ வ�கணம,”

“வ�யழகக�ழழம...”



“இனழனகக சன�கக�ழழம, ஞய�ற ஒனன. த�ஙகள பரணட பசவவய மண...” அவள வ�ரல வ�டட 
எண2�னள.

“இனனம நல நள இரகக”

“ஏதம கச தரமடடஙகள...” அவள வகடடதம அவன மழறததன.

“தரவன. ஒர லடசர�ய பரககமம ஒர கரம தரவன. வஙக�டட வநத�டவறன. வடடவயட 
வசதத எஙகவய ந�ககத க2கக. ம0த� கடடனன கழதத�வல தணட வ�டம உடடடடனன 
அவத உததம இரககம. ம0த� கச வவணமம கச.. வ�ய தஙக வ�”

“வக�ப�டத�ஙக ரதனவகக எனன எழத? பசனன பலடடர வ�டடடவவன. ஒர வவழள உஙக 
அண2க�டவட வ�ச�ப �ககற�ஙகள.. அநத வ0டட ம0டடட மடயமனன”

“ந0யம ஏனட �ய�தத�யககர� மத�ர� வ�சற. கடப ப�றநதவளகக பதத�பகடட பலடடர வ�டட 
ந0யம �கக வதத�யம வச�கக�றவய” அவன சததமக வ�ச �ககதத�ல அவன மகன ச�ணஙக� பரணட 
�டததன. அவள �யநத இவழன �ரகக இவன கரழல சனனமகக�க பகணடன.

“ந0யம வ�ககவத பதககவதனன பசலலற�வய இனழனய வதத�கக அத மழக�கவ�ன கப�ல. பவள�ய 
எடதத நஷடமதன ம�ஞசம. அழத இனழனகக வ�தத நப�தய�ரம வ�கம. வடடவயட அத வமல 
வஙக�ன கடன எழ�தய�ரம இரகக. நஷடமனலம �ரவய�லழல. எழ�தய�ரம கடதத அழத 
ம0டடடலம. அவவளவ கசகக எஙவக வ�றத.

வக�ம அவன மழளழய உஷ2வமறற�யத, “மண ��ளழள ப�தத மனச� மத�ர�ய அவ வ�சற? 
அமமவம அப�வம பரவ பஜனமதத ஞ�கமம. கடனகரஙகளகக எனன பரவ பஜனம ஞ�கம 
வழத. ஓட வதயஞசததன வய�ததப �டழடவய �ததகக மடயம. இத�வல பரவ பஜனம ஞ�கம 
எதகக வரத...”

“சர� வ�டஙக ப�ம�ழள பதத�... ப�ததவஙக வமவல வசச �சதத�வல எழத�டட... வ�டஙக...”

“இலலட அவளகக நன கரவ� மத�ர� வசதத வசச கச உரதத�ய�ரகக. அழத பதழலசச�டனன 
எழத�ய�ரகக. நப�தய�ரம வ�ற வ0டட எழ�தய�ரம கடதத யர வஙகவன. அதவல ஆதத 
அப�ன ஆவ�வய அழலஞசகட”

ஆனல வ0ட எனறவல அவனகக அநத வ0டதன ந�ழனவகக வரக�றத. வவற ஊர வநத ஓடடல 
ழவதத கஷடப�டட வ0டழட கடட கடய�ரநதலம அவனகக வ0ட எனறல அநத வ0டதன 
ஞ�கதத�றக வரக�றத.

பசலலமடயத ச�னன வயச ஞ�கஙகள, வ0டவடவட அழலநத த�ர�யம அமம அப� ந�ழனவகள 
ரகச�ய அன�வஙகள, மறத ர2ஙகள எலலம ந�ழனவ�றக வரக�றத. ஆனல அழத ம0டகம தகத� 
அவனகக இலழல. இரபவலலம தககம வரமல பரணடன. அண2ழன �ரகக பசனறன.

அண2ன வதத�யர. �டபப அவனகக சல�மய வநதத. மதல ழ�யன எனறதல அப�வககம 
�டகக ழவகக சகத� இரநதத. இவழனயம �டகக ழவததர. இவன மகக �டபப ஏறவ�லழல. 
தஙழகயவத �ன�பரணடவத �டததள. இவன ஐநதவழதத தணடவ�லழல.

அண2ன மன �ரதததறக இபப�ழத பகஞசம �ரதத பசழழமயய இரநதன. அண2�யம 
ந�றம மற� வய�ற �ரதத�ரநதள. கர�மக இரகக வவணடம. கனனதத�ல வ�சகக கடப 
வ�ய�ரநதத. இத இரணடவத கழநழத.

“வட... நலல இரகக�ய ழ�யன எப�ட இரககன?” அண2ன அவழன வ�சர�ததன. அவன 
மழனவ�ழயப �றற� வ�சர�கக வ�லழல. வ�வரதம�ரகக�றத



அண2� கப�� பகணடவநத பகடததள. அண2ன வகடடன, “எனன வ�சயம பசலல?” 
இப�டததன எடதத உடன ஆரம��ப�ன. வகடக சம��ரதயமய சஙகடமய இரககம.

“இலல... அநத வ0டழட வ�யழக க�ழழம ர�ஜ0ஸடர �ண2� கடககணம”

“வ�யழக க�ழழமய...? ல0வ இலழலவய... சர� வ�ட �ரம�சன வ�டடடட வநதடவறன”

“ரதன இஙவக வநத�ரநதள?”

“ஆமம”

“இலவல... வ0டட வ�கக வவ2னன பசலலற... ப�ததவஙக ஞ�கம இரககடடமன பசலலற...”

“நலலத வஙக�கக பசலல... கடப ப�றநதவதவன வஙகடடம”

“இலல அவக�டவட கச க�ழடயத, எனன வஙகச பசலல� பலடடர வ�டடரநத..”

“வஙகவகன ஒனனம தப��லல...”

“எனக�டட அவவளவ கச ஏத...?”

“அப� ர�ஜ0ஸடர �ண2� கடதத�ட..”

“எனகக எனன வதணதனன எனக�டட ஒர மப�தய�ரம இரகக ந0 பகஞசம கச பகடதத 
நமம ப�ததவஙக ஞ�கம... நமம அப� அமமவகககததன இழத பசலலவறன. உன வமவல 
அப�வம அமமவம எவவளவ �சம... அப� எததழன கஷடப�டட உனழன �டகக வசச�... அழத 
வ�ட அநத வ0டடலதவன ந0 நபனலலம ப�றநத...” அவனகக எழதயவம வகரழவயக வ�சவம 
மடயவ�லழல மடககவம மடயவ�லழல,

அவன வ�சபவ�ச இவழன அண2ன �ரதத இளககரப �ரழவ - இவழன த�கக�ப வ�ச ழவததத. 
இநத அளவகக அண2ன மனனல அவன த�கக�த த�2ற�யத இலழல. பரணட மடஙக வ�ழல 
பகடதத ஒர ப�ரழள வஙகச பசலலம அ�ததம, அண2ன�ன இளககரப �ரழவ, அவன 
மவனம எலலம வ�ளகழக ஊத� அழ2ப�த வ�ல இவன வ�சழச அழ2ததத. மடததனமக 
மடபவடதத இவன�டம வகடக வநதவ�டவடம அ�ததம எனற ந�ழனததக பகணடன.

“�ர தம��.. எனகக அப� அமம வமல �சம இலலம இலல. இரகக. எனன கஷடப�டடதன 
வளததஙக இலலனன பசலலல. அதககக மப�த ப�றத எடதழத எம�த பகடதத எவன 
வஙகவன எநத மடடப�ய வஙகவன பசலல”

அண2ன பசலவதம ந�யயமதன.

“அதகக பகடகக�ற எம�தய�ரம ர�யகக இஙக ஒர ��ளட வஙக� வ�டவடனன ஒவர 
வரசதத�வல லடசர�ய ஆகம. இனழனகக ர�யலஎஸவடட ந�லவரம அப�ட. அநத க�ரமதத�ல அழத 
வ�ய� வஙக�ன இனனம இர�த வரசம ஆனலம லடசர�ய வ�கத”

அண2ன பசலவதம ந�யயம தன.

“ந0 ஏன ப�ததவஙகழளயம ஊடழடயம வ�டட கழப��கக�ற. வ0டட ப�ரததவழரய�ல அத கடடடம. 
பசஙகல கதவ ஜனனல அவவளவதன. அழத உச�ரளள ப�ரள மத�ர� அப� அமம ஆததவ 
எலலம கற�ழன �ண2� �தத இப�டததன மடடள தனம கழச நஷடப �டதத�கக 
பசலலம”



அண2ன பசலவதம ந�யயமதன.

“உனகக அப� அமம வமவல �சம இரநத நலல ப�ர�ய ழசசகக வ�டவட வ�டட ஹலல 
மடட த�னமம �ததகவக. பழஜ வ�டடகவக. அதககக அவஙக இரநத இடவம வவணம எனன. 
மனச�ல இரகக �சமம �நதமம. வ0டட எதகக இழகக�ற”

அண2ன பசலவதம ந�யயமதன.

“ப�றநத எடம. நடநத எடம. வளநத எடம. எலலதழதயம ப�கக�சம �தகதத ழவககவம, அரம 
ப�ரடகடச�யகமக ஆககவம நமம ப�ததவஙக எனன த�யக�ஙகள? அரச�யலவத�ஙகள? 
கவ�ஞரகள? சதநத�ர வ�ரடட வ0ரரகள? பசலல..” அணனன மசச வஙகமல த�ககமல 
த�2றமல பமதவய கணகழள இடகக�, வ�டமல வ�ச�னன.

“எனனப ப�ரததவழரய�ல உச�வரட இரகக�ற வழரய�ல �சதழத ழவககணம. பசததபவ�ன 
ஞ�கதத�வல வசச�கக�டணம. அவவளவதன. �சததககக எலலதழதயம வ�டட அநத ஞ�கரதத 
வ0டட கடடடட அழமடயத.”

இலழல. இலழல அண2ன பசலவத ந�யயம�லழல.

“உனனல மடயம மடயதனன வகடட வ�க வநவதன. அப� த�யக�யனன வககக வரழல...”

“அதன மடயதனன பசலல�டடவன...”

“அவவளவதன உன �சம. சம�த�சச கச உன கணழ2 மழறககத. உன வ�சழச ப�ததவஙக 
வகடடரநத எனன வவதழன �டடரப�ஙக”

“ஆமம. அவஙக கழ�ய�ல இரநத எழநத வநத நன பசனனழத வகடடடட ஐவயனன 
கனனதத�வல ழகய வசச�கக வ�றஙக...”

“ப�ததவஙகள அச�ஙகப�டததவத... ஆம.”

“எனன வ�சச�த ப�ததவஙக பசததவஙகனன. நயகடதன நல கடட ப�ததகக�த. அதககக 
நயகக வகய�ல கடட..” அண2ன வ�ச� மடப�தறகள ரசகணடவய பகத�தத அவன வக�தழத 
அண2ன கனனதத�ல கண��கக ழகழய ஓஙக�ப வ�க ந�ழறமத கர��2� வநத தடததள.

நட இரவ�ல வ0ட த�ரம��னன. கதழவத�றநத மழனவ� எனனவய�றற எனற வகடகவ�லழல. மகம 
தவணட வ0ட த�ரம��யவழன எனனபவனற வகடடல எர�நத வ�ழவன. வசரவய �டகழகய�ல 
சயநதன.

“சபடஙகள?”

“ம...” மனச இனனம ரசமய பகத�தத�டதன இரநதத. அவழன அடதத�ரகக வவணடபமனற 
ந�ழனதத மறவ�னன.

“இநத ஊட எவவளவகக வ�கம.” எனற அவள�டம வகடடன.

“எதகக வகககற�ஙக...?”

“பசலல...”



“எததத கழடய வ�ன மசம லசசதத �ததய�ரததகக வ�ததஙக. அநத இடதழத வ�ட நமத ச�றச”

“ஒர எழ�தய�ரம வரம..?”

“வரம.”

“வ�தம. வ�தத�டப வ�வறன.”

அவள வ�ய வ�ழ� வ�ழ�ததள. நட ரதத�ர�ய�ல தககக கலககதத�ல இரககம இவள�டம இழத 
பசலல�ய�ரககக கடத எனற அவன வரததப�டடக பகணடன.

“எனனம வ�சறன பதர�யம அவன. மய�றன. த�யக�ஙக வ0டதன ஒசதத�ய...? ப�ததவழள 
நய�னறன. கச த�ம�ர. அப� எததழன கஷடப�டடர இவனககக. எழ�தய�ரம அவனகக �0தத 
கச.. லடச லடசம வசச�ரககன.

“வ�டமடவடன அநத வ0டட. த�யக�ஙக வ0டடதன வசச� கப�ததணம? ப�ததவஙகழளயம 
கடடடதழதயம வ�டட பகழப��கக கடதம. வதத�யர பதத� பசலலறன. அத ப�கக�சம 
இலழலயம. எநழதயம தயம மக�ழநத கழவ� இரநததம இநநவடனன இவன வ�ய� �டம நடதத 
வ�றன. தயமணழன கப�ததணமன �டம நடததவன. தன பசநத தய மணழ2 அவ 
இரநத வ0டட கப�தத தப��லலதவன. இவன வதத�யர. இவன க�டவட �டம கததகக�ற 
பளழளஙக �ட அவத கத�தன.”

“ஓடடல ழவகக மடயவத அநத க�ரமதத�வல...” இவள �யநத�டதன வகடடள. எனறலம 
அவனகக வக�ம வரக�றத.

“��சழச எடதத வநத உனகக கஞச� ஊததவறன. வ�தத�க�டட தஙக..” வ�ச�னல இனனம 
கததவன எனற �டககப வ�னவழள தடதத ந�றதத�னன.

“பகஞசம வகள. இநத வ0டழட வ�தத எழ�த வரம? வரடடம. அநத வ0டழட ம0டடடலம. இநத 
கழடய வஙக�னவன க�டழடவய வடழககக வ�ச� ஓடடல நடதத�கக�டலம ந0 சர�னன பசலல.”

“சர�...”

அவனகக அவழள �ரகக �வமக இரநதத. பரசனதன எலலவம அவளகக அவன பசலவல 
அவளகக வவதம.

மறநவள ரமழன �ரகக �ஸ ஏற�னன. ரமன வ0டடல இலழல. இவன வ0டழட �ரககததன 
பசனற�ரப�தக அவன மழனவ� பசனனள. வ0டடறக பசனறன. �ழழய கலதத வ0ட. 
பதடடவ0ட நடட ஓட வவயநத யழன வ�னற சவரகள பகணட அநத வ0ட கல மழழய�ல 
பகஞசம ச�த�லமழடநத வயசக� இரநதத.

வ0டடல ரமனம அநத ஊர வமஸத�ர�யம இரநதரகள. இவழனப �ரதததம ரமன �லமக 
வரவவறறன. �லய ச�வனக�தன. கடப �டததவன. ஐநதவதறக வமல இவன தணட வ�லழல. அவன 
வசத�யன அப�வ�ன தயவ�ல ந�ழறய �டதத�ரநதன. �டதத�ரநதம ச�வனக�தழன அண2ன வ�ல 
அலலமல தழலகக2ம அறற வரவவறறன. �லய ச�வநக�தன.

இவன அப�வ�டமதன அண2ணம இவனமக வசரநத அப� ழவதத�யச பசலவ�றகக இநத வ0டட 
�தத�ரம ழவதத கடன வஙக�னரகள. ��றக தஙகசச�ய�ன ��ரசவதத�றகக. அண2ன வவழலகக 
லஞசம தரவதறகக எனற தவழனமழறய�ல பகஞசம பகஞசமக கடன அத�கமக� அதனவமல 
வடட அத�கமக� இவவளவ ப�ர�ய வ0ட சவட பதர�யமல மழக�ப வ�ய�றற.

நலம வ�சர�ததன. “பகஞசம ப�ற வ0டடகக வ�கலம..” எனற பசனனவன வமஸத�ர�ய�டம 



வ�ச�னன.

“நன பசனனத உஙகளகக பர�யத�லல... இத பகஞசம பவள�நடட த�னசன வ0ட. இஙக மத�ர� 
எததழன நழளகக சதரம சதரம வ0டடகடடறத. கதத வரணனன பகஞசம வழளவம 
இரநதததன நலல இரககம. வ0டட மழச இடசச� அதகக வமல வ�ஸ வ�ட ந}ல படசச 
உஙகளகக பர�யம. அப�வவட ஐடய ஒததவரத நன பசலலறழத வகளஙக”

நன கறகக�டவடன. “ரம... வ0ட கடடப வ�ற�ய..?”

“ஆமணட. இப� இரககற வ0ட �ழச வ�சச� அதன இஙக பதச ஒர வ0ட கடட வநத�டலனன 
அப� ��ர�யப �டறர.”

“ரம இநத வ0டட நவன வசச�கக�டலனன �ககவறன.”

“ந0வயவ... பவழளயடழறய? அப� வ�யழகக�ழழம ர�ஜ0ஸடவரசனகக பரடய இரககர. அதவம 
இலலம அவவளவ கசகக எஙவகட வ�வவ...”

“அநத ஓடடல கழடய வ�தத...”

“மடடள மத�ர� வ�சத. அபபறம எஙக கழட பவபவ�. வடட மதலன எஙக�வய இரகவகட.. 
அப�ட எனனட இநத வ0டட வஙகணம.”

“எஙக அப� அமம இரநத வ0ட.”

“இடசச� வ0டதவன கடடவறம.”

“இலவல ந0 இபவ� டயபலட கடடலமன பசனன இடம என தஙகசச� எமபளழளஙக அவ 
பளழளஙக எலலம ப�றநத எடம.”

அவன இவழன பத�ரய �ரததன. “தபபதன. உன மனனடவய ஊடட இடகக�றழத �தத� 
வ�ச�ய�ரககக கடத. இப� எனன டயபலட ��ரசச�ழன அவவளவதவன. டயபலட ��னனட 
அஙக அநத மழலய�வல வசச�டலம. இஙக அப� பசனனமத�ர� பழச அழற கடடலம இப� 
சர�ய...?”

“அஙகய... அஙக தளச�மடம இரகக அமம த�னம பழச வ�டடத...”

“வ�சச�ட... டயபலட நட ஊடடவல கடடடவறன. இப� சநவதசம?”

“நட வ0டடலதன அப� உசர வ�டடர.”

“அப� நஙக யரம டயபலடவட வ�றத�லவல... அப� பசனனமத�ர� வசளகபகளழளகவக 
வ�ய�ககவறம. இப� சர�ய...?”

அவன தழலய�ல தடடக பகணட பசலலவம இவனகக மனச கனமய கனததத. வ0ட ழகவ�டட 
வ�ய வ�டவம எனற ந�ழலய�ல அநத வ0ட இவனகக எனபனனனவவ ஞ�கஙகழள தடட 
எழப��யத. அவன அப� மரபவமல தஙகக�றன. �டட கழத பசலலக�றள. அமம அவன 
தஙழகழய ப�றறப வ�டக�றள. அப� அவன மடவமல இறநத வ�க�றர. மழனவ�வயட மதல 
இரவ�ல சஙகம�கக�றன.

தஙழக பபப�யத� ஓழலகக உள இரகக�றள. அவன கழநழத அழக�றத. அமம நடககம ஓழச 
வகடக�றத. அப� ஈஸ�ச வசர�ன க0ர�ச வகடக�றத. அண2ன இவன தழலய�ல பகடடக�றன. �டட 
இரமக�றள.



அமபஜம அதழத ப�ண2�ன இடபழ� யரககம பதர�யமல க�ளள�வ�டட ஓடக�றன. இவன 
எத�ர�ரககத வநரதத�ல அவள கனனதழத எசச�ல�டததக�றள. அப�வம அமமவம ��றநதநளகக 
ஆச�ரவதம பசயக�றரகள.

இவன இஙவக இலழல எஙவகஇரகக�றன. கணகள இவன வசம இலழல கடநத ஏவத ஒர 
கலதத�ன ஈரககச�வ�ல சரநத வழ�க�றத. கணகள ஈரம பசடடம இழமவயட ஆத�கலதத�ன 
��ம�ஙகழள வதட அயரக�றத.

“வடய... இதகக ஏணட அழவற. கணழ2 பதடசச�கவக... பமதலல கணழ2 பதழடசச�கவக 
பசலலவறன...” ரமன அவழன மதக�ல தடடததரக�றன. �லய ச�வனக�தன.

ரமன அப� கண2டவயட �ழழய வநடடப பததகஙகள�ல இரநத ந�ழறய எழத� கடட ப�ரகக� 
உப� ழவதத பமததக க2கக ஒரலடசதத ஐநதய�ரம ஆக�றத எனறர.

“ஐயவய... மனன ஏழ�தய�ரம ஆகமன பசனன�ஙகவள...”

“ந0 த�ரப�� வஙக வ�றத�லவலனன பநழனசச� க2கக சமர பசனவனன. இப� தலல�யம 
இரகக சர��ரததகவக...” ரமன�ன அப� வநடழடயம க2கழகயம இவன�டம ந0டடனர.

“லசசதத அஞசய�ரம...?”

இவன த�ழகப�ழத�ரதத ரமன “ஏணட இப�ட அவஸழத �டவற. வவணனன அநத வ0டழட 
நன இடககவல அபடவய இரககடடம இநத வ0டட லசசர� கடதத வஙக வ�ற�ய. வவ2னட 
வ�டடட உன அண2ன வசத�யனவர அவவர வவ2னன வ�டடடடர. ந0 வ�ய� இழத...”

இவனகக அண2ன வ�ழரக வகடடதம உகக�ரம அத�கமனத.

“இலவல பசடடல �ண2�டவறன. பகஞசம ழடம கடட ரம.” அவன பகஞசவத ரமழன 
�டதத�யத. கம��டட அவன ழகழய ��டததக பகணடன.

இரககம வ0டழட எனன மகக� வ�ததம அற�தகக வமல வ�கவ�லல. வ�ததய�றற. ��ளழளகபகன 
வ�டட ழவதத மப�தம வசரதத பதணணரய�ரம. அழதக பகணட வ�ய ரமன�ன அப�வ�டம 
ழவததன

சநவதசம எனற வஙக�ய ரமன�ன அப� �2தழத எண2�ப �ரதத “இனனம �த�ழனநதய�ரம..?” 
எனறர.

“அபபறம தநதடவறன...” எனற ஆரம��ததவன. “இலழலஙக இன�வமல எனனல மடயதஙக. வ0டட 
வ�ததசச� பளழளககக வசததவசச கசம பகடததசச� இன�வமல எனனல.” எனற அவன 
பதணழட அழடதத பசரம�கபகணடன.

�ககதத�ல ந�னற�ரநத ரமன “அப� வ�தம� �தத�ரதழத கடதத�டஙவக...” எனறன.

அப� மனக�க பகணவட �தத�ரதழத பகடததர. வ0ட அவன வ0டய�றற.

அவன, அவன மழனவ�, அவன தஙழக, தஙழக ��ளழளகள, அவள பரசன எலலம வநத அநத 
வ0டழட சததம பசயதரகள. அப� ஈச�சவசர�ல அவன உடகரநத ப�ரமசச� வ�டடன. 
நற�தய�ரம வ0டழட பதனனரய�ரம பகடதத வஙக�ய இவன மடடள தனதத�ல ஊவர 
ச�ர�ததத. ஓடடல ழவதத ஏமறற�ய கழச ஏமநதவ�டடதக வ�ச� ச�ர�ததரகள.

“எதகக ஐம�தய�ரம அத�கம வ�டட வஙக�வன இஙக பதயல ஏதம இரகக..?” எனற அப�வ�ன 
பசநதககரக க�ழவன ஒரவன கண இடகக�க வகடடன. வ�கம வ�த “அட �ய�தத�யவம...” எனற 



மனக�ய�ட வ�னன.

அவழன �ய�தத�யம வ�ல தன எலவலரம �ரததரகள. அவரகள �ரப�தம ந�யயமதன. 
பசலவதம உததம வரதழததன. இரகக�ற வ0டழட வ�றற வசம�பழ� எடதத இழத வஙக 
வவணடம அவன. ஏவத மடததனம பசயதவ�டடத வ�ல அவனகக உளளககள உறதத�றற.

மழனவ�ழய அவன கப��டடன. “ஏணட எலலததககம மட மத�ர� தழலய ஆடடன�வய ந0யவத 
வவ2ஙக இநத வ0ட வ�டடடஙகனன பசலலககடத?

“ஏன பசலலணம...?”

“நம இரநத வ0ட வ�சச�. வசதத வசச கச வ�சச� நமகக எனன ஆசச�னன பதர�யத? இப�ட 
நன பசஞசத நமம எநத பநலழமய�வல பகணட வ�ய வ�டமன உனகக பர�யமடவடஙகத? 
எனன �தத �ய�தத�யககரன மத�ர� உனகக பதர�யழலய? இநத மத�ர� �ய�தத�யம எஙக 
உனழனயம உன பளழளழயயம கழரவயததப வ�கதனன �யம இலவல உனகக.”

“�யம இலல. அப� அமம வமவல இததழன உச�ர இரகக�ற ந0ஙக எஙகவமழலயம அததழன 
உச�ரததன இரப��ஙக. அவஙக இரநத வ0டழடவய இததழன கஷடப�டட வஙக�ன ந0ஙக 
எனழனயம ��ளழளழயயம எப�ட �டடவத கப�ததவ�ஙக

“ந0 எனன பர�ஞச�க�டட சர�ட. எவன எனன வ�ச�க�டட எனன. எததழன வசதழன வநதலம 
ப�ததவஙக வழநத பம�ய அவஙக ஞ�கம இரகக�ற ஒவர ஒர ப�ரழள எப�டட ஒர மனசன 
வ�டடததரவன. ந0 எனன பர�ஞச�க�டட சர�ட...”

இவத பரசன ஓடடல கழட ழவகக வவணடம உன கழதத�ல இரககம ஏழ சவரன அடடழகழயயம 
பகட எனற வகடட வ�த அமம வ�டடத தரமடவடன எனற அடம ��டதத வ�த, எனன 
பசனனன, கஷடததகக உதவடடவமனன தன கழதத�வல நழக வ�டடக�றத. அமம வ�ழர 
பசலல�டட இரகக�றதகக இலழல எனறவன.

கலய2ம ஆக� பரசன வ0டடறக வரம வ�த இவள கழதத�ல அநத அடடழகழய மடட வ�டட 
அமம “இத மன தழல மழற பசதத �ததரம” எனறள.

“அமம ஞ�கம இத மடடம தன இரகக” எனற இவள பசனன வ�த அவன “ஓடம 
பசமப�னனம ஒககவவ வநகக...” எனற ஏவத ஒர ச�ததர �டழல மழசக �ட “கஷடததகக 
ஒதவததவன நழகயம நடடம” எனற நயமய வ�ச�னன.

தரமடவடன எனற அடம��டகக கனனம வ0ஙக அழரவ�டட சணழடய�டட தகத வரதழதய�ல வ�ச� 
��ன அடக ழவதத வ�தத அமம அடடழகவயட அமம ந�ழனபபம வ�சச.

இழதபயலலம ந�தத�ழர பகடட வயச�தத�ரகக அவளகக வநரம�லழல. அவள மடய உழழப�வள. 
தஙக�ப வ�னள. கனவ�லகட அநத ஆரம ச�வபபம �சழசயமன கல பஜல�கக வநதத. அமம வநத 
அழத வதயதத பத�தகக� ம0ணடம கழதத�ல இவளகக அ2�வ�ததள. ம0ணடம அவள பரசன ஓடம 
பசமப�னனம ஒககவவ வநகக எனற ச�ததர �டல �டனன. இவள அடடழககக மடடம தன 
ஓடம பசமப�னனம ச�ததர �டல இரகக�றத இலழல அவன அப�வ�ன வ0டடறகம அநத �டல 
ப�ரநதம எனற தரககம பசயயத பதர�யத இவளகக. தன வதயநத ழககள�ல க2வழனத 
வதடகபகணடரகக�றள இரவத தககதத�ல இவள.

�டடமபசச�களல ஆச�ரவத�ககப�டட த�ரவம

எழ�ல வரதன

மகக மடட கடககலம. மசச� ந�கக கடககலம? இவனஙக அளவ பதர�யம கடசச� சகறதல அநத 



தஙகதத�ரவததகக பகடட வ�ர, இப� ஒரததன பசததனன 
கலஙகததல வ�ன வரத, அவன எப� பசததனன 
பசனனன, ஏன பசததனன பசனனன, எப� அடககம 
�ணணவஙகனன பசனனன, ஊர பசனனன, வழ� 
பசனனன?

எவத ஒர க�ரமம என�த மடடம பதர�க�றத, எப�ட 
வ�கவவணடம, பதழலவ�ச�ய�ல தககககலககதத�ல 
அற�வபபரவமக வ�ச மடயத என�த இபப�ழதம 
பதர�க�றத. நண�ன பசததன எனற பதர�நததம 
�தறதபதர�நத எனகக ஊரகக வழ� வகடகத பதர�யவ�லழல. 
ஊர வ�ழர அவவன பசனனன. ஏவத த�ன�ணடதத�ன 
வ�ர வரக�றரபவ�ல ஒர ஊர. எனன த�ன�ணடம என�த 
பதர�யவ�லழல. இறநதவன�ன நண�ரகள ஒனற�ரணட வ�ழர 
பதழலவ�ச�ய�ல ��டதவதன. யரம அவன ஊரககப 
வ�னதக ஒபபகபகளளவ�லழல. சவகக வரவதகவம 
ஒபபகபகளளவ�லழல. எலவலரககம மர2தழதவ�டவம 
மகக�யமன வவழல இரகக�றத.

ஒரததனகக மடடம சமரக வழ� பதர�நதத. தரமபர� வ�ய 
அஙக�ரநத ஒர டவன �ஸ ��டதத வ�கவவணடம. எநத டவன �ஸ எனற அவனககத 
பதர�யவ�லழல. இனபனரததன பதழலவ�ச� எணழ2 அவன பகடததன. அவன பகஞசம 
வ�லவர�யக பசனனன. �ஸ பநம�ர பசனனன. எழத�கபகளள பசனனன. டவன �ஸ 
பநம�ர எனன லடடர� டககட பநம�ர வ�ல �தத �த�ழனநத இலககஙகள�ல இரகக�றத? பவறம 
இரணடலகக எணகள. இழத ந�ழனவ�ல ழவததகபகளள மடயத? �த�ய�ல �ஸச�ல இரநத 
இறஙக� ஒர இரணட க�வலம0டடர நடகக வவணடம எனறன. அததன எனகக வ�சனமக இரநதத. 
இனழறய ப�ழதம எனகக நலல�டயக கழலய�ல ஒர அ�ரமன பசயத�வயட பலரநத�ரகக�றத 
�ரஙகள.

ஒரமழற த�ரம2ம ஒனற�றகக ஒர மக ககக�ரமதத�றக வ�கவவணடயதய வ�ய�றற, 
வ�கமவ�த மப��ளழளவயட கர ழவததப வ�யய�றற. கலய2ம மடநத த�ரம�லம 
எனறல ப�ரதத வரதழனயய�றற. அழர க�வலம0டடர மண சழலய�ல நடநத வநதல வதச�ய 
பநடஞசழல �ர�ரப�க கறதத ஓடகபகணடரகக�றத. ந�ம�டதத�றக ஒர வ�ரநதம ஓடக�றத. நன 
வ�க வவணடய நகரப வ�ரநதம நன வச�ககம நகரதத�ன ப�யர எழத� கல ம2�கபகரமழற 
ஓடததன பசயக�றத. நன ஒறழறயள ந�னற ழக கடடனல ந�றதத� ஏறற�க பகளள ஓடடனர 
என மமன மசசன?

அடதத மழற அவத ஊரகக அவன கழநழதழயப �ரகக வ�ய�ரநவதன, “இஙவக ரட �ஸ ந�றகம” 
எனற ப�ய�ணடடல வ�ரலபகணட எழதப�டட தகவல�லழக அநத வதச�ய பநடஞசழலய�ல 
எழதப�டடரநதத. அரவக ந�னற ழக கடடனல ரட �ஸ ந�றக�றத. அத�சயதத வ�வனன நன. 
கர2ம எள�ழமயனத. ஒர மழற ந�றகமல வ�ன வ�ரநத நடததனர�ன ழ�ழய கவசட 
��டஙக�க பகணட. �ஸழச �ஙசர ஆகக�வ�டட ஓடடனழர உளளழட க�ழ�யம வழர அடததவ�டட 
இநத இடதத�ல வகனவமறம ��ரய2�கள நடதத�ய ரதத�ர� யததததல இநத ஏற�ட. வ�ல0ஸ 
ழவதத சநவதகக வகச�ல யர யழரவய ழகத பசயத�ரகக�றரகள. ஆனலம ரதத�ர�யனல 
சர�யக அரசப வ�ரநத�ன கண2டகள மடடவம உழடவதல பநநத வ�ன கபலகடர அவரகள 
வவற வழ�ய�லலமல வ�டட உததரவல இஙக ரட �ஸ ந�றகம.

இதவ�னற நம அரழம நடடல அவநகப�ல மகககக�ரமஙகள இரகக�னறன. அப�டபயர 
ககக�ரமதத�றக அடககட வ�கம �கக�யவனக�வ�டம நன மலம� ச�நத�த வ�ல ழக 
பகளளத சர�தத�ர ந�ழனவகவளட த�ரம�� வரவவன. இவத இனழறககம நன க�ளம��வ�டவடன, 
சர�யக ப�யரகட பதர�யத க�ரமம வநகக�. தரமபர�ய�ல�ரநத அநத க�ரமதத�றக �ஸ 
இரப�தகவம அஙக�ரநத ஒன�த க�வலம0டடர தரதத�ல ஏவத �டட எனற மடயம ஒர 
க�ரமதத�ல இறஙக வவணடம எனறம அநத க�ரமதத�ல இரநத இரணட க�வலம0டடர தரதத�ல 
நன வ�க வவணடய ஏவத த�ன�ணடதத�ன வ�ரபகணட ஊர இரப�தகவம க�ழடதத 



தகவழலழவதவத நன க�ளம��வ�டவடன.

தரமபர� ஒர நகரமக இரப�தல வ�வத ம�க எள�த. வநத வசரநத வ�டவடன. இபப�ழத 
நனவ�கம ஊரகக வழ� வகடடக வவணடம. ஒனற வ�ரநத எண பதர�நத�ரகக வவணடம. இலழல 
வ�க வவணடய ஊர ப�யரவத பதர�நத�ரகக வவணடம. இரணடவம இலலமல எழதசபசலல� வழ� 
வகட�த ஒர ஊரகக? ஒர மககனகட பசயயதழதததன நன பசயவதன. பதழலவ�ச�ய�ல 
ஒரததன பசலக�றன டவன�ஸ எணழ2. ஏவத வ�ன ஜனமதத ந�ழனவகழளககட மறககத 
ஞ�கசகத� உளளவன வ�ல அழத எழதமல வ�டடதனல இப�ட ஆய�றற. வ�ரநத எண மப�தத� 
ஐநத இலழல மப�தத� இரணட பதர�யவ�லழல.

யர�டம வகடடலம ச�ர�ப�ரகள. “என நண�2�ன சவகக வ�கணம! அத எநத ஊர” எனறல 
யர எனன பசலவரகள? வயச�தத�டவய ஒர கழடய�லவ�ய ச�கபரட ஒனற வஙக� �றறழவதத 
நனறக ஆழநத உளளகக�ழதத ��ன அவர�டவம மப�தத�ஐநதம பநம�ர �ஸ எநத ஊரகக வ�கம 
எனற வகடவடன. அவர இனபனரவரகக ப�ர�ய �டடல வகவக எடதத பகடதத�டவய 
“வகமவ�ர�கக” எனறர. இத�ல �டட எனற வரவ�லழலவய... �டடகக இலழலய வ�கணம,

“அப� மப�தத�ரணடம பநம�ர �ஸ எநத ஊரகக வ�கத,” அவர “வகய�ல}ரகக வ�கத,” எனற 
பசலல� மகழக வழய ஒர மத�ர�யக வ�ழடததகபகணட ப�ர�தய ஒர தமமல வ�டடர. 
பகஞசம மழழககலதத சரலவ�ல எனவமலம தறல வ�ழததன பசயதத எனறலம இவர�டம 
நனவ�கம �ஸ எத எனற வகடடவ�டம ஆரவதத�ல ப�றதத�ரநத வகடவடன. அவர ஒர ந0லககலர 
தணடல மகழக வ�ரல வ�டட சததம பசயவத�வலவய சவரஸயமக இரநதர.

“அநத பரணட �ஸசம எதவத �டடஙகற ஊரகக வ�கஙகள?”

“�டடஙகற ஊரகக...? ந0ஙக எநத ஊரகக வ�கணம அழதச பசலலஙக,”

“பதர�யழலஙவள...”

“பதர�யழலய?” கழடககரர மகழக வநணடவழத ந�றதத�வ�டட எனழன த�னசன �ரழவ 
�ரததர. ம0ழசவமல சள� �டரநத�ரநதத. இவன�டம ப�ர�ய �டடல வகவகவகல வஙக� 
பசனறவன இழத �ரததல கடப�ன மடடன? நன ச�கபரடழட க0வழ வ�டடவ�டட, “இலல 
த�ன�ணடதத�ல மடய�ற க�ரமம ஏதவத வரம?”

கழடககரன ஒறழற வர�ய�ல “பதர�யத” எனறன.

“வசலம வ�க�ற வழ�னன பசனனஙக”

“பதர�யழலஙக சர...” எனற மமமரமய வவற ஆடகளகக ��ஸகட ப�டடலமம ச�கபரடடம எடதத 
பகடததகபகணடரநதன. அவன ஒர த0ரமனதத�றக வநதவ�டடன. என வகளவ�கக �த�ல 
பசலலககடத எனற மகதழத த�ரப��க பகணட ந�னறவன. அதனல நனம ஒர த0ரமனதத�றக 
வநதவ�டவடன. இவன ம0ழசவமல எனன ஒடட இரகக�றத எனற இவன�டம பசலலககடத. 
பசலலமல நன வவகமக வவற இடம வதடவனன, நன வ�கம க�ரமதத�றக வழ� வகடக.

“வயவ... ச�கபரடடகக கச கடததடட வ�யய...”

எனழனததன. நனதவன ஊர வழ� வகடகம மமமறதத�ல கச பகடககமல பழகவ�டட வநதவன. 
வழ�நத�ட மறநதடவடஙக எனற �கபகடடல ழகவ�டட ஒர ஐநத ர�ய ந2யதழத அவன�டம 
தநத ம0த� கசககக ந�னவறன.

அவன “எனனத...?” எனறன.

நன “ச�கபரடடககக கச, பரணட ர�ய வ�க ம0த� கச கடஙக எனவறன...”



அவன எனழன மழறததன. இத�பலனன தபப? இரணட ர�ய வ�க ம0த�க கழச இநத தரமபர� 
மநகரதத�ல வகடடல தப�? இப�ட பமழறகக�றவன...

நன கடதத கழச எனன�டவம த�ரப��ததநத,. “ச�லலழரய பரணட ர�ய இரநத கட” எனறன. 
நன எனன�டம இலழல எனவறன. “அப� �ரவய�லல! இநதக கழசயம ந0வய எடததடட வ�” 
எனற என ழகழயப ��டதத வலககடடயமக அநத கழச உளளஙழகய�ல த�2�ததன. இவன 
ழ�தத�யம? மணர�ய ச�லலழர ம0த� இரககத இவன�டம? அவன த�ரப��ததநத கச�ல தமம�ய 
சள� இரககம எனற �ரதவதன. அடககடவவள... நன தநதத ஐநத ர�ய ந2யமலல. பவறம 
ஐம�த கச. ஏவத ஞ�கதத�ல எனபனனனவம பசயக�வறன. �ட�டபப கடபவ�னவனய உளவள 
இரநத ஐநத ர�ய ந2யதழத பதர�யம மதத�க கடதத�டவடன இநதஙக எனற பகடததல 
அவன வஙக மடவடன எனக�றன. “வவ2ம வ�யய... அட வவ2ஙகவறனல... பதர�யத வ�... 
இன�வம தன�யவரத... யழரயவத பதழ2கக கடடய...”

எனழனப�றற� எனன ந�ழனகக�றன இவன. ழ�தத�யபமனற...? ஏதவத ஒர கர2ததல இரதய 
�ட�டபப கடபவ�னல எனககததன பழக ��டகக வவணடவம! இனபனர கழடககரன�டம அவத 
ஐநத ர�ழய மறககமல பகடததவ�டட ச�கபரட வஙக� �றறழவதத பழகழய அடரதத�யய 
உளளககள இழதத நழரய0ரல�ல அடகக�வனன. �ட�டபப கழறக�றத. ச�கபரட நலல வதழன. இநத 
கழடககரன�டம வ�சர�ககலம எனறல அநதககழட அன�வம உழதகக�றத. எனனதன பசயய? 
வ0டடககத த�ரம��ப வ�யவ�டலம? �ததவரடம பநரககமய �ழக�யவன. அவன சவககப 
வ�கமல இரப�த மனசகக வவதழனயய இரககம. எப�டயவத வ�கததன வவணடம. 
இநதககழடககரன பசலவன? இவனகக பதர�யம?

கழடககரன �ரகக ஒர த�னசக ம0ழச ழவதத மரடன வ�லததன இரநதன. ஒரவன வநதன. 
கழட மன பதஙக�ய வழழப�ழம ஒனழறப ��யதத வதலர�தத வய�ல கடதத�ட ஐம�த ர�ழய 
எடதத அநத கழடககரன�டம தநதன. “ச�லலழர இரநத கடகக வவணடயத தவன... வநத உடவன 
பகரஙக மத�ர� �ழதழத உர�சச� வய�ல வ�டடக�டட ஐம�த ந0டடன ச�லலழரகக எஙக 
வ�கடடம” எனற ஏகதத�றகம த�டடனன. �ழம த�னறவன வய�ல �த�ப �ழமம ழகய�ல ம0த�ப 
�ழமமக ழவததகபகணட வ�ழ�தத வ�ழ�ழயப �ரகக �வமக இரநதத. இவன�டம ஊர வ�ர 
பதர�யமல வழ� வகடடல கரஙபகன�வன வகடடபனன�வன எனற �யநத நழடழயக 
கடடவனன.

“சர... சர... கச வஙகம வ�ற�ஙகவள...” எனற கழழவய அவன மனற ர�ய ந0டடயதம நனம 
வதஙசஙக எனற பசலல� வஙக� ழ�ய�ல வ�டடகபகணவடன. அநதப �ககம �ழம த�னறவழன 
கரஙபகனக�றன. இநதப �ககம ம0த� கச வஙகமல வ�கம எனழன சரன மர�யழதயக 
கப��டறன. மனச மகம எததழன ந�ம�சததகக ஒர மழற மறம.

மப�தத� பரணடம பநம�ர �ஸ எஙகவத பதன�டக�றத எனற �ரதவதன. கவ2ம. யரவத 
மழலயம ழகயமக இரநதல அவரகழளககட வ�சர�ககலம. எநத ஊர சவகக வ�ற�ஙகனன. 
ஒரவவழள அவரகள நன வ�கம ஊரகக வ�க�றவரகளக இரககககடம. உளவள வவகமக ஒர 
வ�ரநத நழழக�றத. அத மப�தத� ஐநதம பநம�ர �ஸ. ஐய... இநத கணடகடர வ�சர�சச 
பதர�ஞச�டம இலவல. அநத கணடகடழர வகடவடன.

“இநத �ஸ எஙகஙக வ�கத.”

“ந0ஙக எஙக வ�கணம. அழதபசலலஙக சர...” சல�தத�ட வ�ரநத ��னனல வரவதறக 
வ�ச�லடததவ�டட என வகளவ�கக �த�ல பசலலமவல எஙவகவய வ�வய வ�ய�டடர. வ�ரநத�ல 
த�மத�மபவன கடடம ஏற� வழ�நத ந�னறத. �டய�ல ந�னற இழளஞன வ�னறவன�டம வகடவடன.

“இநத �ஸ எஙக வ�கத”

அவன “வகமவ�ர�” எனறன. வகமவ�ர�ய வசமவ�ர�ய?



“�டடனற எதவத ஒர ஊரல ந�ககம இத...”

“எநத �டட?”

“பதர�யழலவய...”

நலலவவழளயக அநத ழ�யன எனழன ஒர மத�ர�யக �ரககவ�லல. இழளஞரகள 
இழளஞரகளதன.

“இலல சர. பகமததம�டட பரடடப�டட நரததம�டடன பநழறய �டடய�ல ந�ககம இநத �ஸ. 
ந0ஙக எநத �டடய வகககற�ஙக...” வ�சச�ட இததழன �டட இரகக இஙக

“எவத சம� வ�ர வரம..”.

“சம� பசடடப�டடய?”

“இலல... வவற “

*நகரசன �டடய?*

“வவற எஙகயம இத ந�ககவத...”

“அஙக இரநத எவத ஒர ஹளள�ஙகற ஊரககப வ�கணம.”

“ஏவத ஒர ஹளள�ய? பரடட ஹளள�ய?”

“இலல எவத ஒர த�ன�ணடம வ�ர வரம.”

“எதகககப வ�ற�ஙக...”

“ஒர சவகக...”

உளவள கழடச� ச0டடல உடகரநத�ரநத ஒர ப�ர�யவர மகதழத ஜனனல வல�யக ந0டட... வசலம 
வழ�வயதவன வ�கணம எனறர. எனகக அத நனறகத பதர�யம. “ஆமம” எனவறன.

“யவரட சவகக. த0ரததரமன?”

“ஆமஙக... உஙகளககத பதர�யம ப�ர�யவவர...”

“பதர�யத எனன? த�னனஹளள� வ�ல0ஸகரன ழ�யன தவன...?”

“ஆமஙக. த�னனஹளள�யதன நன ஏவத த�ன�ணடமன பநழனசச�டவடன.”

“அதகக வகமழ� �ஸச�ல வ�கணம. அத இர�தத� ம2ம பநம�ர �ஸ. அஙக வ�ய� 
பவஙகடடம�டடய�ல எறஙக�ஙக சர�ய? அஙக வலத ழக �ககம ஒர �ழத வ�கம. பரணட 
க�வல ம0டடர நடநத த�னனஹளள� வநத�டம. சர�ய?”

“நனற� ப�ர�யவவர. ஊரககத த�ரம��டலமனன �தவதன. எதவம பதர�யம எனனதழத வ�சர�சச� 
எநத ஊரககப வ�றத பசலலஙக. நலலவவழள பசனன�ஙக. வவரன ப�ர�யவவர.”

“ச0கக�ரம வ�ஙக. இர�தத� மண அஙக ந�ககம. அழதவ�டடடட அவத �ஸ த�ரம� வநதததன. 



பரணட ம2�வநரம ஆகம.”

வவகவவகமக அவர ழக கடடய த�கக�ல �ரததல இர�தத� மனற பழக ககக�ய�ட வ�ரநத 
ந�ழலயதத�ல�ரநத பவள�வயற�க பகணடரநதத. மசச�ழரகக ஓடயம அநத �ஸழச ��டகக 
மடயவ�லழல. அத த�ரம�� வரமவழர ப�றதத�ரப�ழதத தவ�ர வவற வழ�லழல. இனபனர ச�கபரட 
�றறழவதத நழரய0ரழல பழக பகணட ந�ரப��வனன. இர�தத� மனறம எண �ஸ வ�ய 
த�ரம�வநதத. ஒல�ம��கக�ல இநத வ�டடழய ஏன வசரககவ�லழல எனற பதர�யவ�லழல. வவற எநத 
நடடககரனம டவன �ஸச�ல மதல ஆளக ஏற� ச0டட வ�டட அப�ட எனறமசச வ�டட�ட 
உடகரநத மதல �ர�ழச வஙகவன எனற வதனறவ�லழல. எனகக இநத வ�ழளயடடல 
ஆரவம�லழல என�தடன நன மறற�லமக வதறறபவ�ய ��க�கபகடடகளகக �ரழசப 
�ற�பகடதத �ஸச�ல வ�கமடயத �ர�த�கரன ஆவவன என�தல வ�ழளயடடல கலநத 
பகளவத�லழல. கழடச�யளக �டககடடன ஏதவத ஒர லசன ஸகரழவ ��டதத�ட வ�வவத, 
ஓட �ஸ ஏறவத�லம சலசச�றநதபதனற ந�ழனப�வன நன.

கடடம ��தஙக�க பகணடரநதத. க�ரமதத கரகம2�ப ப�ணகள�ன கரகரவசவகள வ�ரநபதஙகம 
கமமளமடததத. மணவசழனயம வ�யரழவ வசழனயம பதழவதத வசழனயமக இரகக�றத 
வ�ரநத இணடடகபகலலம. வதடப�ரததல உளவள ஆவட வகழ�வய இரககம. இத�ல 
த�னதத�றகம ��றவ�ப ப�ரஙகடழல ந0நத�க பகணடரககம கணடகடரகள மக �கக�யவனகள. 
பலததபவ�ய வவற வசழனயற�யமல பவறம தவரமக�ய�ரககம நடததனர�ன மகக. 
�ழக�யவரகளகக பசரககவசல என�த இநத டவன �ஸ வசலகததன இரககம. �ழகதவரகளகக 
நரகதத�ன வ0சசம மனமத�ர�ககக வ0சம.

அநத ப�ர�யவர பசனன அநத த�ன�ணட ஊர த�னனஹளள�ழய ழகய�ல எழத� ழவதத நடததனர 
வநததம சர�யக டகபகட வகடட சர�யக ச�லலழர பகடதத சர�யக நடநத பகணவடன. உளள 
வநதடஙக சர �டய�ல பதஙகத�ஙக எனற நடததனர�ன கர�சனதத�றக �2�வத வவணடம? 
உளவள ஏவத ஏககர க2கக�ல இடம இரப�த வ�ல நடததனரகள உளவள வ எனக�றரகள. 
உளள�ரககம பழககதத�ல உளளழட த0ப��டககககடம.

�ததவரடப �ழககமளள நண�ன�ன மர2தத�றக ஒர மழல வஙக�ப வ�கவவணடம எனற 
உழறததலம இநத கடடதத�ல மழல வஙக�க பகணட வ�ய நழரததன நண�ன�ன உடலவமல 
வ�ரதத வவணடய�ரககம. மனழச மழலயகக� உனகக நன�டவவன எனற மனசககள 
ந�ழனததகபகணடல நண�ன�ன ஆதம சநத�யழடயம எனற நமபக�வறன.

�ககதத�ல இரநத ப�ர�யவர�ன பவணதட அந�யயதத�றக என மகக�னள நழழயப �ரகக�றத. 
வவற �ககம தழல த�ரப� மடயத. த�ரப��னல தடழய வ�ட வமசமன அககள ஒனற மகக�ன 
மன ழக தகக� ந�றக�றத. அதறக தடவய �ரவய�லழல. ப�ண ஒரதத� ��ளழளவயட ந�றக�றள. 
யரம இரகழக தரமடவடன எனக�றரகள. என வமல சயநத�ட வரக�றள. அவழள சயவத 
எனற பசனனல, தளளடமல இரகக வமல�ரககம கம��ழயப ��டககபவ�ய வவற வ��ர0தஙகள 
நடககலம. ��ளழளககப �ல பகடதத�ட இரநதவள அவசரதத�ல �ஸ��டகக ஊகககழள வ�டமல 
வநத�ரககலம. கம��ழய ழக தகக� ��டப�த இனனம அ�யகரமனத. என ஒர கல எனகக 
மனன�ரககம மனறமவன�ன கல �ககதத�ல இரகக�றத. இனபனர கல ��னன�ரககம 
இரணடமவன�டம இரகக�றத. ஒர ழக வமல கம��ழயயம இனபனர ழக ச0டடன கம��ழயயம 
��டதத�ட ந�றக�றத. இவத அழமப��ல பவறம வ�ரநத�ல ந�றகசபசனனல எப�ட இரககம ஒர 
மன�தழன �ரகக. வ��ர0த ம�ரகம ஒனற தப�ய ழக கல மழளதத ந�ற�த வ�ல இரககம.

ப�ர�யவர தட த�ரம�த த�ரம� மகழகப �தம �ரகக�றத. அடதத தமமல வரபவ�க�றத. தமமல 
வநதல த2�பகணட வய மகபகலலம மட, சததம கழறதத, அடததவர வமல பதற�ககமல தமம 
வவணடம எனற நகர�கதழத இஙவக எனனல கழட��டகக மடயம பதர�யவ�லழல. அப�ட பசயய 
ழகககடழடழய எடகக வவணடம. வ�ணட �கபகடடல இரககம ழகககடழடழய எடககமடயம 
பதர�யவ�லழல. ஒர ழகழய எடததல ��ளழள ழவதத�ரப�வள வமல வ�ழவவன. இனபனர ழகழய 
எடததல இநத தடப ப�ர�யவர வமல வ�ழவவன. எடககமவல இரககலம எனறல எலவலர 
வமலம எசச�லம சள�யமன ஒர கலழவழய பதள�தத தமமவவணடய�ரககம. தரம சஙகடமய 
இரகக�றத. இததழன கஷடதழத தரபவ�கம ப�ர�யவர�ன தடழயப �ரதவதன. �ததகக ஒர 
கறபபமட வ�தம கலழவயன கறபப பவளழள தட. ச�ர�ததல பவறற�ழல பமனற �றகள 



ஆவரகக�யமக த�டமக இரகக�றத.

“ப�ர�யவவர பகஞசம அநத �ககம த�ரம�� ந�லவலன.”

ழதர�யதழத வரழவதத பசனவனன. அவர ச�ர�ததர. அழகன ச�ர�பப தடய�னள பதர�க�றத. “தட 
மகததகக வநர கததத ப�ர�யவவர...” பகஞச�வனன.

“த�ரம� மடஞச த�ரம��டவவவன தம��. பகஞசம அசஙக மடயம இநத கடடதத�ல... இனனம �தத 
ந�ம�சம ப�றததகவக...” ச�ர�கக�றர.

�ததந�ம�சம வழர தமமல ப�றககம? ப�ர�யவர ச�ர�ப�தல பகஞசம ழதரயம ப�றறவனக 
“எதகக ப�ர�யவவர இததழன ப�ர�ய தட. வவணடதல?”

“அபதலலம ஒணணம�லவல... இததழன நள தட மழ�கக�ற கச வசதத வசச� பரணட கறழவ மட 
வஙக�ய�ரகவகன. பதனம ஆற ல�டடர �ல கறககத.”

கறமபககர தடயக இரப�ர வ�ல இரகக�றவத. “பதர�ஞச�ககததன வகககவறன ப�ர�யவவர. 
பசலலஙக எதகக இமமமப�ர�ய தட”

“பசனன நமப தம��. பநசமததன பசலலவறன. பரணட கறழவ வஙக�வனன மழ�கக�ற கழச 
ம�சசம ��டசச�. தடய வரம ஒரகக மழ�சச�ரநத ஒர சகக மடதன ம�சசம ஆய�ரககம”

எனகக வ�யப�ய இரநதத. என நண�ன ஒரவன நன ��டககம ச�கபரட பசலவ க2கழகப 
வ�டட கண��ததவன. த�னம �தத ச�கபரட ��டததல இர�த ர�ய. மசம அறநர ர�ய. 
வரசம ஏழய�ரதத� இரநர ர�ய. �த�ழனநத வரசததகக ஒர லடசதத எடடய�ரம ர�ய. 
இதகக ஒர அம�ச�டர கர வஙக� வடழககக வ�டடரககலமனன பசனனவன. இநதப 
ப�ர�யவர சவரம பசயவழத ந�றதத�ன கறவ மட வஙகலமனன பசலறவர... இப�ட ஒர 
க2கக இரகக?

நன ந�ழனததக பகணவடன. இரணட நழளகக ஒர ��வளட பரணட ர�ய எனறல இர�த 
வரசமக சவரம பசயவதல எனன பசலவக�ய�ரககம. அநத வசவ�ங கர0ம. ஆபடர வஷவ வலசன 
உட�ட எனற �ஸச�ன ��ச��சப��ல க2கக சர�யக வரமடவடன எனக�றத. ஆய�ரகக2கக�ல வரம 
எனறதன வதனறக�றத.

“பவததழள �கக பநழறய வ�டவ0ஙக வ�ல இரகவக... அழத ந�றதத�ய�ரநத இனனம ஒர கறழவ 
வசதத வஙக�ய�ரககலவம ப�ர�யவவர...”

ப�ர�யவர ச�ர�ததர “தமச வ�சற�ஙக தம��. தட வசச� மடட வஙக� �லகறநத வ�கக�றத 
எதககக... நலல சபடடட பவததழலயப வ�டட கதப��கக�டட ஊரககழதய வ�ச�கக�டவட 
மரததடய�ல தயம பவழளயடவம கததட தஙகவம தவன... அநத சநவதசதழதவய ந�றதத�டட 
நன எதகக கறழவ மடழட வஙகணம. கறழவ கறநத �ல வ�தத எனன பசயயச பசலலற�ஙக. 
இனபனர கறழவ இனபனர கறழவனன வஙக�டவட இரநத எனன ��ரவயஜனம? எதகக நன 
மடடக கம� படசச�ச பதஙக� �ல கறககணம. பவததழல வ�டததவன...” ப�ர�யவர ம0ணடம 
ச�ர�ததர.

இநத ப�ர�யவர ஜப�ன�ல இரநத�ரநதல பஜன தறவ�யக இரநத�ரப�வற...

“தம�� எனன வவழல �ககற�ஙக...?”

“இனசரனஸ கமப�ன�ய�ல வவழல �ககவறன.”

“மசமன கச வஙக�டட பசதத பநழறய கச தரவஙகவள அநத கமப�ன�ய?”



வ�வரமன ப�ர�சதன.

“எவவளவ சம�த�கக�ற0ஙக?”

“மசம ஒன�தய�ரம மனன ��னன வரம.”

“அநத ஒன�தய�ரதழதயம இனசரனசவவ கடடசபசனன கடடவ0ஙகள? பசதத��னனட ஒர 
வகட தவரனன பசனன?”

“அபதப�டஙக சப�டடகக எனன பசயயறத.”

“ஏதவத கலய2 மணட�தத�ல வ�ய� சப��டடகவக...”

ப�ர�யவர கதரககம வ�சக�றர?

“எனன தம�� அப�டப �ககற0ஙக... தப� பநழனசச�ககத�ஙக. எழதக பகடதத எழத வஙகணமன 
க2கக இரகக. தட மழ�ககம இரநத கறழவ வஙகலம. பவததழல வ�டற பசகதழத வ�டடடட 
கறழவ ஏன வஙணம. அதககததன பசனவனன.”

அநத ��ளழள ழவதத�ரககம ப�ண வமல�ரககம கம��ழய ழகதகக� ��டதத ந�னறழதப �ரதத 
வ�டவடன. கடவவள எநத வநரதத�ல அநத வ��ர0தம நடககவம பதர�யவ�லழலவய...

“பசலலஙக ப�ர�யவவர”

ஒர ழகய�ல ��ளழளழய ழவதத�ரகக�றள இனபனர ழகழய வமவல ��டதத�ரகக�றள. ஏதம 
நடநதல; எனன பசயவள. த�ரம�� ந�னற பகளளலம?

“ம...பசலலஙக ப�ர�யவவர! பவததழல வ�டற பசகதழத வ�டடடட கறழவ ஏன வஙகககடத...”

எப�டப �ரததலம ரவ�கழக என�த ப�ணகளகக �தகப�ன உழடய�லழல எனறதன 
வதனறக�றத. அதவம உளளழட அ2�யத க�ரமததப ப�ணகளகக கற�ப�க வ�ரநத�ல வரம 
ப�ணகளகக �தகப�னத அலல. த�ரம� மடயவ�டடலம கழறநத �டசம கணகழளயவத 
மடகபகளளலம?

“ம பசலலஙக ப�ர�யவவர... தட பவசச�டட பவததழல...”

“எனனசச� தம��... பசலலறத வகககம ந0ஙகவள ஏவத வ�ச� ஏவத மழ�கக�ற0ஙக... அஙக எனன 
இரகக... அட இதவ... ஏமம ழகய பகஞசம க0ழ இறகக� இநத ச0டடக கம��ய படசச�கவக...” இதன 
ப�ர�ச. டககன ��ரசச�ழனய கசசம�லலம த0ததபடசவச. நம பவககப�டட கசசப�டட கண2 மட... 
பகஞசம சமவயச�தம வவணம நமககம.

“இப� வகப��ஙக இலல. அநதக கலதத�ல சடடய�ல கசவம தஙகமவம வ�டடப வ�டட வசதத 
வசச� பசலவழ�ககம பசதத வ�வனஙகவள. கசக கப�ததறத பநழனசச� எககததப�ன 
எடதத�ல அநத கசப�ழனய ப�ழதசசம வசச�டவனஙக. அததழன கஷடப�டட வய வய�தழதக 
கடட பசகதழத இழநத வசதத கசம நழகயம இவனகக உதவத? சலல�ககச உ�வயகம இலலம 
பம�யல வ�டடடட பசததபவ�வன. அவன நம எனன பசலவவம. �ய�தத�யமன தவன... 
அப�டததவன உஙக இனசரனஸ...”

இவவளவ வ�ச�னத நன பசயயற பதழ�ழல பநடழட பசலலததன? தட ஏன பவசவசனன 
வகடடத தப�? நன பசயயற பதழ�வல தபபனன பசலலவத க�ழம.



“கஷடமன கஷடதத�ல கச வசதத� நமகக ஒதவம பசதத��னனட வநத எனன ��ர�வயசனம அநத 
கசல. பசலலஙக...”

“இலல ப�ர�யவவர த�டரன பசதததன அத மத�ர�. உஙகள மத�ர� வயசக�ற வழரய�ல இரநத 
கச கடடனவஙகளகவகத தரவஙக...”

“ஏன அதகக வமல சகமடடனன மடவ �ண2�டறஙகள? எனகக படககல தம��. மதத�ட ந0ஙக 
உஙக ஒன�தய�ரதழதயம இனசரனச கடடஙக வவ2ஙகல...”

இவர�டம இனனம வ�சவத வவணடம? பதழ�ழல �ழ�கக�றவன... கப�0ட என�த எனன. அதன 
ல�ஙகள எனனன இநத பழககமன வ�ரநத�ல தடவசச�டட அடவட வ�சற க�ழவனகக 
பசலல�ததன ஆகணம?

“தப� பநழனசச�ககத�ஙக தம��... எலலதத�லயம ஒர நலலதம இரகக ஒர பகடடதம இரகக. 
அதனல எலலதழதயம தளள� வசச�டவம மடயத வசததகக�டவம மடயத. ல� நடடகக2கக�ல 
எத பகஞசம அத�கம நடடதழதவ�ட ல�ம கம�கக�வத அழத நம வசதததகக�ட வவணடயததன...” 
ச�ர�கக�றர.

இவவளவ ப�ர�ய தததவதழத இநத வவரழவ நறறதத�ல நன வவணட வ�ரம��க வகடகவ�லழலவய. 
எவனவத கழத த�றநத ழவதத�ரநதல வ�தம தததவதழத கடமகடமக ஊறற�ச பசலக�றரகள. 
வழககமக க�ரஷ2 �ரமதம கத�ழரவணடய�ல வநத அரஜ¥னனககததன க0ழத பசலவர. 
இனழறகக �வம கடடமன டவன �ஸச�ல ஏற� எனகக க0ழத பசலக�றர. வநதடடர தட 
வசச�க�டட இஙகரசல...

“தம�� அதன பசனவனவன... சமம வ�சச�கக பசனவனன தம��. மதத�ட பசதத��னனட கச தரற 
உஙக த�டடம நலல த�டடமதன...”

த�ரம� கடபவ�ததறன க�ழவன.

“தம�� எஙக வ�ற�ஙக...?”

“ம... எஙகவய... வ�வறன...”

“ஐய... தம�� தப� வ�ச�டவடன மனன�சச�டஙக. வக�ப�டத�ஙக. பநதத� நலல வ�சலம இரகவக. 
ஞனம அத�கம�ரககம. வயசழன அத�கம இரககம. த0ரககமன பதத� இரககம. தப� எடததகக 
மடடஙகனன வ�ச�டவடன. “

“அப� எனகக ஞனமம, பதத�யம இலவலனன பசலற0ஙகள?”

“தம�� இன� நன வ�சல... வ�சறபதலலம தப� எடதத மனசன எனனததகக வ�சணம. வயச�ல 
எனன இரகக. கடடம பகழறஞசதம உஙக கழல கம�கக�ற�ஙகள... பதடட கம��டடககவறன.”

“எனன ப�ர�யவவர...?”

“பநசமதன தம��. மனச வநக வ�சறதகக ஒரததன ஊழமயப ப�றககலம தப��லல. மனச 
மடடக கமப மத�ர� பமதவ இரககம. அழத க�ளள�டட �லவரத. ரததமதன வரம. 
பண2கக�ன மட ஒழதககம. மடஞச வழரய�ல நகம �டமதன �ததககவவன. இனனகக� நகம 
�டடடசச�. ஒழத�டறத�ல தப��லல. கடடம பகழறஞச கழலக கடடஙக.”

“நன ஒணணம தப� பநழனககல ப�ர�ச...”

“தடயப �தத ஏவத மனச�ல த�டடன�ஙகவள...”



“இலழலவய...”

“தம�� பமகதத�ல பதர�யத வவதழன, சநவதசம, தககம ஒனண இரகக தம��. �ழற மத�ர� 
யரகக பமகம இரககம. ப�2ததககத தவன... அநத ப�2தவதட பமகதத�ல எழதயம 
கணடகக மடயத... ஏனன அதகக உ2ரசச�யம இலல. எதவம பநழனகக�றதம இலல. உய�வரட 
இரகக�றவவனட பமகம �ழற.மத�ர� இரககவத... எதவத மனச�ல இரகக�றத கடடவம... 
உணழமய ப�யய?”

“உணழமதன.”

“ப�றக பசலலஙக தடயப �தத எனன பநழனசச�ஙக?”

“அழக இரககனன பநழனசவசன.”

“அழக இரககனன பநழனசச மனச�ல ஒர �ரவசம வநத மகம மலரநத�ரககவம... �ல கடசச�டட 
ந�னன�ஙக.”

பகழவன மகதழதவய �ததக�டட ந�னன�ரககன. சவடகக�றவன...

“த�ரம� �ல கடகக�ற�ஙகவள... தம�� உஙக கழல கடடம பகழறஞச கம�ஙக...”

எனகக ச�ர�பப வநதத. “பகஞசம சமம வ ப�ர�யவவர.. பதனபதனககத�ஙக... கடடதத�ல மனசன 
��ரய2ம பசயயறவத ப�ர�ய வ�சயம.. இதல ந0ஙக வவற பநய பநயன...”

“தம�� இப�தன உணழம வ�ச�ய�ரகக0ஙக... எனகக இப�ட உணழமய வ�சறவஙகளததன ��டககம. 
ப�யவ�ச� ஆகபவ�றபதனன. உணழமய வ�சணம. அப�தன மனச, பமகம, வழகழக எலலம 
பஜல�ககம. தம�� ச�ர�ககற�ஙக. மததபப மத�ர� இரகக. கலய2ம ஆகழலய?”

“ஆம? ச�ர�ப� வசச� வஜச�யம பசலவ�ஙகள? இநத பதபபழள வசச� பசலலற மத�ர�...”

“இதல எனன வசச�யம இரகக. கலய2மன இரவளனன ச�ர�கக ஆரம��சச�டறஙகவள. ந0ஙக 
மததபப மத�ர� இலழலய ச�ர�ககற�ஙக. இப� பசலலஙக எநத ஊரகக வ�ற�ஙக...”

“த�னனஹளள�கக”

“நன அநத ஊரதன... �ஸச�ல ஏற� டகபகட வஙகறத பதத�சல�ததனம இலல தம��. சர�யன ஊர 
வநத மறககம எறஙகணம. அதன பதத�சல�ததனம.”

வதழவய�லலத இடதத�ல வதழவய�லல தததவதழத எதகக இநத க�ழம உத�ரகக�றத. ந�ம�டதத�றக 
ந�ம�டம உ2ரவகள ஏறறம�றககமய மறக�றத இநத க�ழவனல. வ�ரநத ந�னறதம பகஞசம வ�ர 
இறஙக�யதல பகஞசம கல ழவகக இடம க�ழடதத கறறம வநத ஆசவசமக கசஙக�ய சரடழட 
சர�பசயத�ட க�ழடதத ச0டடல உடகரநத க�ழவழனத வதடவனன. க�ழவன �ஸச�ல�ரநத க0வழ 
இறஙக� ந�னறபகணட எனழனப �ரதத கதத�னன. “தம�� இதன ந0ஙக எறஙகவவணடய எடம. 
எறஙகஙக.” இதறகததன இறஙக வவணடய இடதத�ல இறஙகவவணடம எனற தததவம 
பசனனன? இப�டததன வழகழககக வதழவயன அவச�யமன, சதர2 வரதழதகழள நன 
தததவம எனற தப�ரததம பசயதபகணட கழம��க க�டப�த.

எஙகழள இறகக�வ�டட �ஸ கறறயப �றநதவ�ட, ம�ஞச�யத அஙக நனம அநத க�ழவனம பகஞசம 
ஆடகளம. பழத�ககறறம ஒர ப�ர�ய மழலப ��ரவதசமமதன. பவயய�ல பகஞசம அடகக�வய 
வச�கக�றத இநத மரமம�கநத ��ரவதசதத�ல. கறற எககளம�டட அடகக�றத. மணழடககள இரககம 
மழளகக பகஞசம இதமன �தமன ச0வதஷ2மகததன �டடத இஙகதத�ய ம�தபவப�ம. 



க�ழளயகப ��ர�நத மணவரடழட கடட, இதன தம�� த�னனஹளள� வ�ற �ழத எனற ப�ர�யவர 
கடடனர. இரணட க�வல ம0டடர நடகக வவணடம. மறறவரகள வவற க�ழளப�ழதய�ல வ�க 
நனம ப�ர�யவரம மடடம த�னனஹளள� மண வரடடல நடநவதம.

“தம�� எனன வ�சயம வர�ஙக இநத ஊரகக.”

“சவகக...”

“யர ரமசம� வ0டட ழ�யனதவன பசததவ�னத”

“த0ரததரமன”

“அவனததன பசலலவறன. ரததம ககக� இலழலய பசததன. நலல ழ�யன தம��. கடசச� பசததப 
வ�ய�டடன.”

இநத ப�ர�யவழர இபப�ழததன உறறப �ரதவதன. இவர கடதத�ரகக�றர இலழலய? ரமன 
இநத க�ரமதழத கழதயக பசனனவன. இநத க�ரமதழத ஒடட ஓடம ஓழடககழர மழதம 
சரயம கயசசவதறகன ஊறல �ழனகளதன இரககமம. அவநகமக �த�ககடம�ம சரயம 
கயசசம கடம�மதனம இநத க�ரமதத�ல. ரமன�ன அப� வ�ல0ஸ. அவர களளசசரயம கடதத 
இறநத வ�னர. அவன ச�ததப� சரயம கடதத இறநதவ�னர. மமன ஒரததன சரயததல 
இறநத வ�னன. இததழனயம �ரதத இவன ச�னன வயத மதவல சரயதழத பஜனம எத�ர�யக 
�வ�ததவன. இனழறகக அவத சரயததல இறநத வ�னன.

“தம�� எஙக ஊரழலவய பவள�யர வ�ய� �டசசவன இவன ஒரததனதன தம��. மதத பளழளஙக 
பவள�யர வ�றத சரய டயப� எடததடட வ�ய வவவரம �ககததன. இவனதன அஙகவ�ய 
�டசச� வவழலககம வசநதன.”

ஒர க�ரமவம சரயததல அழ�வத கற�தத ரமன�டம ஏகக வக�ம இரநத�ரகக�றத. வரசம 
ஆனலம ஊரகவக வ�கமல இஙவகவய இரப�ன அவன. அவன அமம வநத கண20ர வடததல 
தன �ணடழக இலலத நளகப �ரதத ஊரகக வ�வன. �ணடழகக கலஙகள�ல க�ட பவடட, 
ரதத ஆறம சரய ஆறம ஓடம. இவனககப ��டககத.

“அவன வ0டடல மடடம நல மணடசச�ஙக இரககஙக. எலலம ச�ற வயச�ல தல� அறததவஙக. அவ 
அமம. அவவனட ச�தத�... அவவனட அகக... அவவனட �டட... இப� �ர அவவனட 
ப�ணடடடயம வசநதடட...” ப�ர�யவர ச�ர�தத�ட பசனனர. ப�ணகள மணடசச� ஆவத�ல 
இவரகபகனன சநவதசம.

கலய2ம ஆக�றவழரய�ல கடககமல இரநதன. நலல பதத�சல�. வவழலய�ல நலலநட�ம. நலல 
சம�ளதத�ல இரநதன. கலய2தத�றகப ��றக அத�ரஷடம வநத வசத� ப�ரக�, “நன எனன 
�டழடச சரயம கடகக�வறன. பவள�நடடககரன மத�ர� ம�தம தரமன சரககதவன 
அடகக�வறன. பகஞசம சப��டட நலலததனன டகடவர பசலல�ய�ரககர...” எனற பசலல� 
எனழறகவக ஒர நள கடப�த எனற ஆரம��தத ��றக வரம ஒர மழற, த�னபமரமழற, 
எபப�ழதவம கடப�தக மற�பவ�னன. கடப�த அவன மரப வழ�யக வரம வநய? கழடச�ய�ல 
அவழன ��டததகபகணடத?

“தம�� பரம�நள அவன டவனலதன இரநதன. ஏன பசததன கடசச�டட. ச0ம சரயமகட 
ஆழள பகனனபபடம எனன? அத சபடட ஒணணம ஆகத. பகடல வவகதனன 
பசனனஙகவள... இஙக ஊறல வ�டட கயசச�ற தண2�ய ஒர டமளர சரயததகக நல டமளர 
தண2� கலநத கடசசவல கடசச பரணடம ந�ம�சம வ�ழத உசச�ய�ல வ�ய ஓய...ன சததம 
வ�டம. அப�டப�டட சரயதழத அவவனட அப�ன த�லல தண2�க கலககம கடசச�டட 
பவழரப� நடப�ன. அவவனட ழ�யன ச0ம சரயததகவக பசததடடனன வகடட மனச 
கஷடம இரகக.”



நலல ��ரணட சரககதன அடப�ன எனறலம கழடச�க கலஙகள�ல அளவ வரமப ம0ற�ப வ�னத. 
�டடல �டடலக கடததன. மப�தத� ஐநதம வயத�ல பநஞசவல� எனற மரததவமழன 
வ�னவழன எசசர�ததரகள. இத பவறம வல�யலல ஹரட அடடக எனற. த�ரம�வம கடததன. 
ஒவரவரடதத�ல பநஞசழடதத நலல �லமன அடடக வநத மயஙக� வ�ழநத சக ��ழழகக இரநத 
கப�றறப�டடன. கடததல ஆள கவளஸ எனற பசலல�ததன அனப��னரகள.

மர2ம தரம �யதழதவய மறககடககம சநவதசம அநத வ�ழதகக இரகக�றத. பகஞசம நளதன 
சமமய�ரநதன. உடல வதற�யதம த�ரம�வம கடதத நழரதளள அடடக வநத ப�ர�ய 
மரததவமழனய�ல இரதயதத�ன நரம��ல உழறநத க�டககம ரதததழத அறதத எடதத சததம பசயத 
ஏகதத�றகம கச ��டஙக� ��சழசககரனகக� ��ன ��2தழத தநதனப��ய�ரகக�றரகள.

“அவவனட ப�ணடடட தஙகம மத�ர� ப�ணண தம��. அழத ந�ரககத�ய வ�டடடட 
வ�ய�டடவன... ஒர ழ�யன வவற... பரணட வயச தன ஆகத. அத எப�ட இன� ப�ழழபழ� 
ஓடடவம பதர�யல.”

�டடமபசச�கள �றககம பபபதத பசடகள அத�கமய இரநதன வழ� மழதம. பதனழனயம 
மநவதபபகளமக �ரநத க�டநதத. ஓழடய�ல பகஞசமக ஊறபறடதத ந0ர ஓடக பகணடதன 
இரகக�றத இனனம. நலல பசழழமயன ��ரவதசம. வ�வசயம பசயவழத வ�டட ஏன ஊவர சரயம 
கயசசக�றத. ப�ர�யவழர வகடவடன.

“அதவ தம��... இநத ஊரககரனஙக வ�வசயம �தத ஒடமப அசத�ய வ�ககததன பமத 
கடசசனஙக. ��றக வ�ழத படசச�வ�ய� பநழறய கடசசஙக. ��றக தழலசதத� வ�ழம வழரய�ல 
கடசசஙக... அபபறம எஙக வ�வசயம. பநலதழத வ�தத கடசசஙக... பநலம இலலததல சரய 
அடபப எர�வ�டற வவழலகக வநத கஷடப�டடஙக. பதழ�ல கததகக�டட தவன சரயம கயசச 
ஆரம��சச�டடஙக. இப�டததன சரயம ஊரககளள பமதலல வநத�சச�. இஙக இரகக�ற 
பநலபமலலம பவள�யரககரன வ�வசயம �ககறன. எததழன �வசலன இரகக �ர.”

இநத வ�ழத மன�தரகளகக எனனதழதத தரக�றத. வவதகலமபதடட வசம�னமம சர�னமம 
வ�றவ�றப�ய மன�தனல வ�ரம�ப�டவதன கர2ம எனன? எனன பசரககம இரகக�றத அத�ல. 
ழக, கல, ந�ழனவ, பதத� எதவவம தன கடடப�டடல இலலமல வ�வழதததவ�ர எனன இரகக�றத 
இத�ல.

“எதகக ப�ர�யவவர தண2� அடககணம”

“அதவ தம��... எனககத பதர�யத தம��... எனகக இநத எழவ தண2� எலலம சததம ��டககத 
தம��... இததழன வயச�ல நன த�டம இரகக�றதகக கர2ம எனன? தண2� வசழன கட 
�ககதததன. நன கடசச� ரததவநத� எடதத பசதத என மட கனனஙகள யர �ததககவ? 
ப�ணடடட பளழளஙகழள ஏன பசலலழலனன வகககழறய. எனககத தன கலய2வம 
ஆகழலவய... இப�ட மட கனனவமலவய இததழன �சம வசச� கடககம இரககவன... கடடக�டட 
பளழளஙகள ப�ததக�டட கடசச� நடதபதரவ�ல அதஙகல ��சழச எடககவ�டட அமவ�னன பசததப 
வ�ற மகரசஙகள நன எனனதழத பசலல...”

தரதத�ல �ழற அடககம சததம வகடடத. பநரஙக பநரஙக சததம அத�ர அத�ர வகடடத. இனனம 
பநரஙக மர2 வ0டடன அனழத ஓலஙகள ப�ரஙகரபலடதத வநதத. வ0டழட பநரஙக�வனன. 
வ0டட வசல�ல கடடலவமல க�டதத�ய�ரநதரகள அநத ��2தழத. இனழனய வதத�கக இத ��2ம 
என நண�ன? ஒரதத� வய�றற�லம தழலய�லம மற�மற� அடததகபகணட “அனத�ய வ�டடடட 
வ�ய�டடவய ரச... நன எனன பசயவவன... என பளழளய வசச�டட...” எனற பதணழட க0சச�ட 
ஒப�ர� ழவகக�றவள... அத அவன மழனவ�.

பரசன இழநத ப�ணகள�ன ��றகலம �ட �யஙகரமனத. ஓநயகள�ன ஊர�ல ஒணடயய 
மடடகபகணட ஆடடககடடகள அவரகள. அடதத எனன? அவரகளகக இரககவவ இரகக�றத 
நடதழத பகடட �டடம அலலத இனபனரததனடன ஓடவத... அலலத இனபனரததனடன 



சடடர0த�யய இலலத ஒர கடம�ததககள வரவத அலலத ��சழச எடப�த அலலத தறபகழல 
பசயத பகலவத...

இப�ட நன ச�நத�ப�த ப�ணகளகக பசயயம தவரகமதன. ஆனல நடப�த இப�டததவன... வவற 
வ�தமய இரநதல நனறக இரககம எனற ஆழசப�டலம. ஆழச வவற நடப�த வவற. ச�ல 
ப�ணகள ழதர�யமய ஓநயகழளக பகனற வவரவ�டட பத வ�ரடசமய வளரவத உணழமதன. 
அத ச�ல ப�ணகள. �ல ப�ணகள எனனவக�றரகள? அவரகள�ன வழகழக இப�ட இரககககடத 
அப�ட இரககககடத எனற நலலவ�தமக வயச�ககலம. வயசழன பசயயலம. ஆழசப�டவத 
வவற ந�ஜம வவற. இவத ரததவநத�யடன தன �நததழத மடததகபகணட இவன�ன மழனவ� கத� 
எனன? அவன வ�னழத ந�ழனததககட அலல இன� அவள எத�ரபகளளககடம சமக ஓநய கடடம 
ந�ழனததததன அவள ஓலம�டக�றவள எனனவவ?

ரமவன பசலல�ய�ரகக�றவன... அவன க�ரமததத ப�ணகள�ன வசகம �றற�... அவன அப� இறநத 
��றக அவனகக எததழன அப�ககள மற�னரகள என�த �றற� அவவன பசலல�ய�ரகக�றவன... 
இபப�ழத இநத ஓநய கடடதத�ல இவன மழனவ�ழய தவ�ககவ�டட பசனற�ரகக�றவன... அவன 
மழனவ� இவன கழல ��டதத அழவத உலகதத�வலவய ம�க வவதழனப �டபவ�கம ஒர ப�ண2�ன 
ந�ரவ2மன அழழக. அநத வசகம இநத பம�ழய த0யககம அளவ�றக பவப�மழடயதக இரககம.

இநத ப�ணழன இநத ஓநய கடடதத�ல�ரநத கப�றற ஏதம வழ� இரககம பதர�யவ�லழல... 
ரமன �த�ததரம சர�யன �ழதய�ல வநதன. வழகக� இவத நரகதத�ல வ�ழநத இறநத வ�னன. 
அநத �த�த தரம சர�யன �ழதகக அவன �டபப கர2ம. இஙக�ரககம கழநழதகழளபயலலம 
சரய அடப��ல�ரநத ம0டடகபகணட வ�னல இநத ஊர�ல சரயப�ழனககள மறற�லமக 
பநறஙக� அழ�நதவ�கம. எவர ம0டடப வ�வரகள இநத ஊரக கழநழதகழள?

அநத இளம வ�தழவ தன மகழன கடடப��டதத “இன� எப�ட ரச வழபவ�வறம... உன அப�ன 
அனதய வ�டடடட வ�ய�டடவன...” எனற ஒப�ர� ழவககமவ�த பகடடச சததம வ0ரயததடன 
அவள வவதழனவயலதழத வபனஙகம வர� இழறததத. அநத பகடடல இறகக�க கடடப�டட 
அத�ரநத பகணடரநத இறநதவ�ன மடடன வதல அத�ரநத சததம எழப��க பகணடரநதத. 
பகடடடப�வரகள சழனற சழனற அடததரகள. கலகள தழர�வமல வனதத�றகம பம�ககமய 
கத�ததத. அவரகள�ன தழல தளதத�றக இழசநத வகய ஆடகபகணடரநதத.

அட... அட... வவகமய சததமய அட அநத பகடழட. இநத பகடடசசததததல இன� மர2ம 
�யமதன எலவலரககம. இநத வசகம, இநத �ர�த�ம, இநத அனழத இளமவ�தழவ... இவத 
நடதபதரவ�ல ந�றகம ழ�யன. இவரகழளப �ரததல இன� ஒரவன கடககககடத. அதறகக 
சழனற அட அநத பகடழட. பகடடன வதல க�ழ�யம வழர அட... எழமபககடய க�டககம இநத 
��2தத�றக பசநதககரன மன கடடமஸதன வதகம பகணடவன என�ழத பசலல� அட. அவன 
கடதத இரதயம பவடதத ரததம ககக� இறநத வ�னன என�ழதச பசலல� அட. கடம�தழதத 
த0ய�ல வவகவ�டட இறநத வ�னன என�ழத பசலல� ழக வல�கக அட. இநத க�ரமதத�றவக 
வகடகடடம அட... கடப�வன மழனவ� ஒநயகள�டம ச�கக�கபகளவழத பதர�நத பகளளடடம அட... 
��ளழளகள நனகம அப�ககள�ம அட�டவரகள என�ழத பசலல� அட... சநதத� பமலல சரஙக� 
இனம பணவடட அழ�நத மலடகளய ப�ணகள பரசன அறறப வ�வரகள என�ழத பசலல� 
அட... இன� கடககவத... கடககவத எனற பசலல� அட... அட... அட...

கடவவள... சழனறட பகடடடப�வன�ன கணகழளப �ர கடவவள... எநத வதசதத�ல இரகக�னறன 
அநத கணகள�ன �ரழவகள. பசரககதழத கணட மயஙக� அழரகக�றககதத�ல ம�தநத�ட 
பசரக�கக�டககம கணகள அடககம பகடடன சததததத�ல ம�னம�னகக�றவத... ழககள கறற�ல �றநத 
�றநத தளதழத எழப��க பகணடரகக�றவத... �தம தசக�ளப�� வழளய வநத ஆடக�றவத... 
இவரகழள இநத பகடடடப�வரகழள இயகக�க பகணடரப�தம இவத ஊர�ல கயசசப�டட 
சரயம தன?

��2ம ழவதத�ரககம வ0டடறக எத�ர�ல இரநத மரததடய�ல உடகரநத எனன பசயத 
பகணடரகக�றரகள மத�யவரகள... பசம��ல அவரகள கடக கடததக பகணடரப�த எனன த�ரவம? 
இறநத வ�னவனகக பவட பவடததக பகணடரகக�றரகவள இழளஞரகள... அவரகள கலகழள 
தளளட ழவதத�ரகக�றவத அத எனன த�ரவம...



ஒர தககம இவரகழள சலனப�டததவ�லழலய? ஒர கடம�ம நடவ0த�கக வநதத உழறககவ�லழலய? 
மர2தழதவ�ட �யமறததம வ�சயம எனன இரககம இநத மககளகக? ஒரவன எதனல இறநத 
வ�னவன அழதவய அரநதக�றரகவள... அடககடவவள... அநத மரததடய�ல க�ழவர கடடஙகளகக 
மதத�ய�ல தட ழவதத தழலதகக� பசம��ல இரநத த�ரவதழத கண2ட வ�ல ச�தறச ச�தற வய�ல 
ஊறற�க பகள�வன யர. �ஸச�ல வநத அநத தததவக க�ழவன?

வடய க�ழவ... நன கடககமடவடன. என மடகனன அனழதயப வ�ய�டமன பசனனவய 
எனனட ஆசச�... எனழன �ரததவ�டட க�ழவவன ழகயழசதத கப��டக�றன. ழக அழசப�த�ல 
ஆகயம பரவம அழசநத வ�ழத கடடயத ழக. �ககம வ�வனன. பவறப�ய �ரதவதன. “ந0 
கடப�ய?”

“தம�� இப�வம பசலவறன. நன கடகக மடவடன. எப�வவத சநவதசம தககததகக 
கடகக�றததன. அதகட இலலன எதகக மனசன வழணம. சநவதசம தககததகக மனசன 
கடககலம தப��லவல... பதனததககம ஒர சநவதசம, தககம வரததவன பசயயத மனசனகக.”

“இஙக பசதத க�டகக�றவன எதனல பசததன பதர�யம?”

“சரயம கடசச சவஙகனறத ப�ய தம��. நன பதனம கடகக�வறன. நன பசதவதன? நப�த 
வயச�ல அவன சக�றன. அத வ�த�. அதகக சரயததவமல �ழ�வ�டட எனன அரததம. எனகக 
எழ�த வயச ஆக�றத. நன பதடம இலல... கர2ம ச�னனத. மனசனகக ஏகததககம ஓயவ வதழவ. 
நன பசலலறத மனசகக. மனச ஓயபவடதததன இளழமய இரகக மடயம. மனச பரம� 
அலடடக�டட ச�னன வயச�ல இப�டததன பநஞச பவடசச� சகணம. மனச ஓயவககததன சரயம 
கடசச� ந�ழனவ�லலம இரகக�றத.”

“இநத ஊரலவய ப�ர�ய கடகரன நனதன. நன உய�வரட இரகவகன... ஊரழலவய பகஞசம 
கடசசவன அவனதன... அவன பசததவ�ய�டடன. எஙக தபப இரகக? வயச�சச�ப �ர. ந0 இஙக 
வநத மண ச�கபரட �தத வசச�டவட... உனகக இரமவல வரல... ச�கபரடவட படககத அநத பகழவ� 
எப�ட இரம�டட இரகக �ர... எஙக தபப இரகக வயச�சச�ப�ர...

“ந0யம பகஞசம வ�டற�ய தம��. ச0மசரகழக வ�ட ஒசதத�. ஓடத தண2�ககன ஒர க2ம இரகக. 
இநத மணணககனன ஒர வ�ழத இரகக. கடசச�ப �ர தம��. ப�ணணஙக அடபப�ர�யவ�டட 
அத�ல கயசச�ன சரயம... ப�ம�ழளவய வ�ழத. அவஙக கயசசர சரயம எததழன வ�ழதய 
இரககம? பநழனசச�ப �ர. �ககத, கட! பதர�ஞச�ககவவ...”

“ப�ம�ழளஙக சரயம கயசசவஙகள?”

“வகககத கட...”

“வ�ல0ஸ பரயட வரத?”

“வரத கட...”

“அவன பசததடடவன, �யம�லழலய உஙகளகக”

“�யம�லல கட...”

“ஊரல இததழன வ�ர தல� அறததடட ந�ககறஙகவள... ப�றப��லலய உஙகளகக?”

“இலல கட...”

“உஙகளகக ஒர ழ�யன இரநத அவன பசதத�ரநத கடசச�ரப��ஙகள ந0ஙக...”



“ஒண2? பரணட �சஙக பசததஙக. நனம கலய2ம ஆனவனதன. பரணட �சஙகளம கல�. 
அதனல எனன ந0 கட...”

“ஏநதம�� வகககறத ந�றதத�டட. வகள. பசரககம உளள இரகக தம��. நரகம பவள�ய இரகக தம��. 
நம உளள உளள உளள வ�யக�டவட இரககணம. பவள�ய இப�டததன அழழக, ப�2ம, 
தககமன பநழறய நரகம. நம உளள வ�ய�டனம. அதககததன இப�ட ஊதத�கக�டறத. இத 
ஊதத�ககப�ர வகளவ�வய வககக மடவட...”

க�ழவன பசனன ஓழடததண2�, ப�ணகள ழக�டட எனன வ�ழதழயத தரக�றவத எனற ஆரவம 
எனனள க�ளரநபதழநதத. எததழன நழளகக ஒய�ன கடப�த. இநத �டடமபசச�களல 
ஆச�ரவத�ககப�டட மயதத�ரவம, ப�ணகள வரதபதடததத, இழத நகரதத�ல எஙகவ�ய வதட 
மடயம? க�ழடககம இடதத�ல பசரககம �ரகக வவணடம. க�ழவன மகததகக வநரய ந0டடய பசமழ� 
வஙக� நறறதழத அன�வ�தத�ட கடதத... த�ரம� வஙக�க கடதத. க�ழவழனப �ரதவதன. 
ந�ஜமகவவ இவன ஒர ஜப�ன பஜன க�ழவன தன... தடய�ல�ரநத வ�ழத என உசசநதழலய�ல 
ஏறக�றவத...

ப�ணகள என மழளய�ன மகளதத இழச நரமபகழள பமலல வரடவ�டக�றரகவள... 
பகடடடப�வரகள ரதததத�ன பவளழளயணககள�ல மற�மற�க கத�ததத ரதததழத நரமபகள�ல 
�0ற�டவடட பசயக�றரகவள... வ�தழவகள என�வரகள யர. பரசன பசததவரகள... ஆ2கப ��றநத 
ஒவபவரவனம பசதவததன ஆகவவணடபமனறல ப�ண2கப ��றநத ஒவபவரதத�யம 
வ�தழவயவத தவ�ரககமடயதலலவ... இப�டபயர இயறழக ந�யத�ழய நன பர�நத பகளள 
வ�ரதவ�பசயத இநத ஓழடய�ல கழடநபதடதத அம�ரதத த�ரவதத�றக நனற� பசலக�வறன.

என அமம எஙகவத எனககக ப�ண �ரததக பகணடரப�ள. அவள ஆழச ந�ழறவவறடடம. 
நனம ம2நத பகளக�வறன. அமமவ�றக நன ச0ழமசசரயம கடப�த பதர�யத. பதர�நதல 
வரததப�டவள. ஆனல இநத ஓழடய�ல வரதபதடதத பதயவ0க த�ரவம அரநதவத பதர�நதல 
சநவதசப�டவள. வசம�னஙகளம, சர�னஙகளம, ச�ததரகள�ன கஞசககளம ஞனதத�ன 
ப�ரடட இநத ஓழடய�ல வநத தவம�ரநத�ரகக�றத. அத�ல�ரநத கழடநபதடககப�டட த�ரவம இத. 
உசசநதழலய�ல தழளவ�டட பவள�வயற�க பகணடரகக�றத என ஆனம... அமம 
சம��ரதயதத�றகக �ரதத ப�ணழ2 நனம உடன�ரநத �ரகக�வறன உடம��லலமல. 
உடம��லலமல வ�னபதப�ட. பசரகம வநதவ�டவடன? இறநத வ�வனன? ஏன எஙகழள சறற� 
இததழன கடடம�ரகக�றத. ஏன எஙகழளப �ரததம அழக�றரகள அநதப ப�ணகள. வ�சம 
அம�ரதம நன கடததத.

ப�ண �ரககப வ�ன இடதத�ல அமமவ�ன படழவ கததவ�ளகக�ல �றற�கபகளள... அ�சகனமய 
�தறக�றள. இநத ப�ண வவணடம எனற பசலக�றள. நன எநத ப�ணணவம வவணடம 
எனக�வறன...நன இறநத வ�யவ�டவடன எனற ஒரவன என மகக�ன ம0த ழக ழவதத 
�ரகக�றவன... இத வ�சசசரயமதன? உசச�ய�ல ஓடழடவ�டடகபகணட பவள�வயற�ய என 
வ�ழதயவ� த�ரம� உளத�ரமபம பதர�யவ�லழல. ��றக ஏன அமம ப�ண �ரகக வவணடம. என 
சவதத�றகக கடட ழவககவ?

என நன�ழன சறற� அழத கடடம எஙகழள சறற�யம அழக�றத. பகடடடப�வன பகடழடககட 
கழறறமல கலகழள மடடம உழததத உழத நடடயமடய�ட �டததக க�டகக�றன. இரணட 
க�வலம0டடர வதலவமல சமநத பசனற �ஸ ��டதத மரததவமழன வசரதத எனழன எவர இநத 
ஊர�ல கப�றறப வ�க�றரகள.

அமம எதறகக இநத நற�த வயத கடநத அழரகக�ழவனகக ப�ண �ரததகபகணடரகக�றய. 
நன பசரககவலகம பசனற அஙவக ஒர அழரகக�ழவ�ழய கடடகபகணட வசம�னம அரநதமல 
கடம�ம நடததக�வறன. இலழல உன கடவள யர�டமவத பசலல� ஆள ழவதத எனழன 
மரததவமழன வசரதத கப�றறச பசல. இவத இஙவக பலம��க பகணடரககம இநத இளம 
வ�தழவழய ம2நத பகணட கடககமல கடம�ம நடததக�வறன.



எனனஙகட பசயயற�ஙக ப�ணணஙகள... பகஞசம மழளய�ன மகளதத இழச நரமழ� ம0டடமல 
வ�டஙகவளன... அமமவ�டம வ�ச�கபகணடரகக�வறன. அவள கழடச�யக என வ�சழச வகடடல 
சநவதசப�டவள... இழசப�ழத பகஞசம ந�றததஙகவளன. அவத அநத தததவக க�ழவன அவநகமக 
இறநத வ�ய�ரகக�றன. அவன ரதததத�ல எழதயவதத கலநத அவழன கப�றறஙகவளன. ஏய 
வ�ழதப ப�ணகவள... அநத பகடடடப�வன�ன ழககக பகஞசம அழசழவ பகடஙகவளன. அநத 
இறநதவ�ன பஜன க�ழவனககக அவன பகடடடககடடம. க�ழவன சநவதசப�டவன. அவன 
இறநததவன வ�னன. என மழளககள வரட எனழன ச�ல�ரபவ�றறத0ரகள. எனககக எழதயம 
இழசககத0ரகள. எனககக எழதயம �டத0ரகள. எனககன �டழல நவன �டக பகளக�வறன. 
இழசப�ழத ந�றததஙகவளன. என �டழல நன இனனம �ட ஆரம��ககவவய�லழலவய... நவன 
என �டழல �டகபகளக�வறன.

என நழரய0ரல சததம பசயயம மநத�ரப ப�ணணகக நனற�. என இதயதழத தடகக ழவதத அம�ரதம 
கழடநத ப�ணணகக நனற�. என ரதததழத சததம பசயத வ�தழவப ப�ணணகக நனற�. நன 
எழநததம என �டழலததன �டபவ�க�வறன. என மழளககள வரடத0ரகள த�ரவம கயசச�ய 
வ�ழதப ப�ணகவள... என �டழல நவன �டக பகளக�வறன.

கரணயம கடடய கடடசம

�ரதக கழத �டததவரகளகக கர2ன எனபறர மக பரசழன பதர�யமல இரககத, கர2ன�ன 
உறவககரரகழள அவரகளகக பதர�நத�ரகக ந�யயம�லழல, ஆனல கர2ன�ன வர�சகள�ல 
ஒரதத�ழய எனககத பதர�யம எனற நன பசனனல. ந0ஙகள நம��ததன ஆக வவணடம, அத 
கலதத�ன கடடயம, பகககரகவக பகககரகவக

எனககத த�ரம2மக� ஒர வரடம ஆக இனனம ஓர�ர மததஙகள மனன�ககவம, ஓர�ர நடகள �கக� 
இரகக�னறன இநத நள�ல என மழனவ�ழயப �றற� கறவத ச�லகக�யமனதக இரககம. கர2ன�ன 
வர�ச எனற நன கற�யத சதத�யமக என மழனவ�ழயத தன, இழதக வகளவ��டடல அவள 
சநவதகப�டக�றவள இலழலவய கர2ன சநவதகப�டவன, இழதக வகளவ�ப�டம உஙகள�ன 
ச�லரழடய மழனவ�மரகளகக ப�றழம, ஆறறழம, இயலழம, மடயழம, கடலழம வ�னறழவ 
ஏற�டம, நன பசனனழத நம� மடயதவரகளகக அஜ0ர2க வகளரம வரககடம. எனவவதன 
பசலக�வறன இத கலதத�ன கடடயம, இழத நம��ததன ஆக வவணடபமனற,

மலழலகக வதர தநத �ர�கக தறகல சநதத�யர ‘அழரக க�றககன’ �டடம தநத சநவதகப�டடக 
பகளக�றரகள. கடடகக வவடழடககப வ�ன �ர� ஆள�ழட இலலமல வ�ய�ரப�ன? ஒர 
ஆளழவதத மலழல �டர ப�ர�ய �நதவல வ�டடத தநத�ரககலவம. எதறக மன வயசழன 
இலலமல தன வதழர அதறக தழர வரகக வவணடம என�த அவரகள�ன வதம. கத�ழரழயயவத 
கழடட வ�டடன இலழல அழதயம வதவரழடவய �ல�வ�டடடட வநதடடன எனற பசலல� 
பககவகக - மற�டயம மனன�ககவம ‘பகக...பககவக’ எனற ச�ர�கக�றரகள. வவடழடககப வ�ன 
மனசன பல�, ச�ஙகமன அடசச� எடததடட வரம பவறஙழகவயட வரதம இலலம, பகணட வ�ன 
வதழரயம இலழல வ�டடடட வநதடடனன அவன மழனவ�கக எததழன கஷடம வ�ய�ரககம, 
நன இரநத�ரநத வ�வகரததகக வ�ய�ரபவ�ன எனற ஜ0னஸ ப�ணண ஒணண எனக�டடவய 
வகடடசச�. ‘�ர� கஷடதழதயம அதககன உதவ�ழயயம மடடவம �ததன ஆன ந0ஙக...’ எனற 
ஆரம��தத �ர�ககக நன வதட ஆரம��ப�தறகளளகவவ அவரகள ‘வ�தம பலவவர... ம0த� 
�டழல நழள �டம...’எனற சழ�ழய கழலததகபகணட ம0ணடம அவத பககவக...பகக...பகக...க.

இபதலலம மழள பகணட வயச�ப�தனல வரம வ��ர0தம, இதயம பகணட வயச�ததல �ர�ய�ன 
கரழ2யம அதன வ0ரயமம. தத�ரயமம பர�யம. அவத வ�லததன பதத�பகணட வயச�ககமல 
ரததமம சழதயமன மனசல வயச�ததல என மழனவ�ன கரழ2யம அவர கர2ன�ன வநரட 
வர�ச என�தம பர�நத எவரம அரச�யல பசயயமல இரப�ரகள.

கலய2மக� மனறம நள ந0ஙகள வ�ரநத ஒனற�ல �ய2ம பசயக�ற0ரகள எனற ழவததக 
பகளளஙகள. (கலய2ம ஆகதவரகளகட கற�ழனயக மழனவ�வயட �ய2ம பசயவதய 
ந�ழனததக பகளளலம. தவற�லழல) பத மழனவ�. பத பசரககம. அத வ�ரநத அலல. வதவவலக 
ரதம. �ககதத இரகழக �ய2�கபளலலம மப�தத மகவகட வதவரகள. �ககதத�ல பதயவ0க ம2ம 



கமல மழனவ�, பத மயககம, ஆனநததத�ல வய களற� பதள�வகப வ�சவதக ந�ழனதத 
��தறறக�ற0ரகள. எடதததறபகலலம பனனழக பர�க�ற0ரகள. கலய2ம ஆனவரகளகக இநத 
அன�வதழத நன பசலல� பர�ய ழவகக வவணடய அவச�யம�லழல. பசலல�த பதர�வத�லழல 
பசரககம.

கலய2ம மடநத ச�ல இரடழட வரடஙகழளக கடநதவரகள அநத சநவதகம ‘அனவற கழடச�’ 
எனற மணமணப�த பதர�க�றத. உஙகளகக என அனத�ம. கலய2மகத கற�ழன 
மழனவ�வயட ��ரய2ம பசய�வரகள அழரககண மயககதத�வலவய அநத அன�வதத�ல வ�லசம 
பதர�யமல தவ�கக�றரகவள. அவரகளககக பசனவனன. அவரகளககம என அனத�ம பதர�வ�ப�த 
அவச�யபமனற கலய2மக� நள�டடவரகள வல�யறததவழத நன ந�ரகர�கக�வறன. வ�சயம 
எனனபவனறல அப�ட �ய2ப�டட வதவம�ரதம கணட இரககம வவழளய�ல ஒர வயதன 
மதடடகக பரகன �ககதத�ல இரகழக தரம வளளலய மழனவ� இரநதல மழனவ�ழய 
ரச�ப�0ரகள? என மழனவ� அப�ட பசயதள. எழநத ந�னற ஒர க�ழவ�கக இரகழக தநதள. 
க�ழவ�யம கலய2ம கடச� �ரததவளதவன! வவணடம எனற பசலலம இஙக�தம இலழல, அவள 
வவயத�கம அவளகக.

ரம�, ரவ02, ஊரவச�, ஊரம�ள, கஷப, கல�� ஓவ�ய, கவ�ய, அத இத எனற நடழககழள 
வமபகக இழதத அவரகவளட ஒபபழமய�டட என மழனவ�ய�ன அழழக நன ந�றவபவ�வத�லழல. 
வநரடயக பசலவபதனறல அழகனவள. எநத பசயறழக �மமததககளம இலலமல ந�ஜமகவவ 
அழகனவள. எனழனவ�ட கடதல ச�வபப�னறம அதறகக அவள எநத கள�மபம கள�மணணம 
பசவத�லழல எனற ச�கப�ழக கர0மகள ம0தம, சமம ஒர வ�சசகக கடழலமவகட 
பச�கபகளவத�லழல எனற அவத கடழலமவ�ன ம0தம சதத�யம பசயத கறக�வறன. இயறழகயன 
ச�ர�பபம பகஞசம கடதல பய°வனமம ப�றறவள. தன அழழகப�றற� தனகவக பதர�யமல ம�க 
இயல�ய இரப�வள. அவளதன என மழனவ�. ஒவர ஒர �ழககம பநறற�ய�ல சண2மப அடததத 
வ�ல �ழகக த�ரந0ற பச�கபகணட பசககச�வப� கஙகம வசச�ரப�. �டசசத எம.எஸ.ச�, கம��டறத 
�ரசகத�.

நன ஏன இததழன ந0டட மழகக� பசலலவறனன கலய2ம ஆக� நனழகநத மதம 
பரதத�யகமல வ�ழதய�ல தளளடம கனவனகளககப பர�யம. நனம அப�டததன பதச. அவள 
�டததவள என�ழத நனக பசனனலதன உணட. அவள பநறற�ழயப �ரதத எவரம இததழன 
பமயஞன� �டதத�ரகக வயப��லழல எனறதன ந�ழனப�ரகள. �டதத சமம இரநதள. 
கலய2ம பசயத பகணடள. ��றக வவழலககப வ�வவன எனற அடம��டதத வவழலககப 
வ�னள. இரணட மதம கழ�தத வவழலகக வ�கமடவடன எனற அடம ��டதத ந�னற 
பகணடள. சதவனவள. தன�டபழ� மனன�டட கரவவம. அகஙகரவம அவள�டம இரநதத�லழல. 
எலவலர�டமம சல�தத�ல �ழகவள. எவர தககதத�றகம கண20ர வ�டவம, எவர சநவதகதத�லம 
கலநத ஆனநதமய மக�ழவம அவள தயரக இரநதள.

உறஙக�கபகணடம கனவ�ல பரணட பகணடம இரககம என பசககயப ழ�ய�ல இரககம கச, 
�லநள எவள வ0டடலவத �லய, �யசமய மற� பகத�தத�ரகக�றத. நன உறஙகம 
வவழளய�லதன கடன வகடக அவள�ன ச�வனக�த�கள மகழக ச�நத�கபகணட வரவரகள. எனழன, 
அதவத அவள�ன பரசன�டம இத வ�னற ச�னன வ�சயதத�றபகலலம அனமத�வகடகத 
வதழவய�லழல எனற வ�யகக�யனம வ�ச� வலன வமள நடததவள. அத�ல �த�வரம ம0த� 
தளள�டதன. அவள�ன கரழ2ழயப �றற� பசலல வவணட இரப�தல இழத பசலல 
வவணடயதய�றற. மறற�ட தரமம பசயதழத பசலல�க கடட வவணடபமனற எண2ம�லழல. 
அப�டப�டட வளளல. �கத�மன ஒர நயகக, பதரநயகக தவற�கட ஒர �ரகழக வசற 
வ�டடத�லழல. வவணடபமனவற தவ�ரததள. வ�ட எனற பசலல�யம நயகக வசற வ�டத 
வளளல அவள.

�ச�தத நயகக வசற வ�டதவள என�தல எசச�ல ழகய�ல ககழக ஓடடதவள எனற யரம 
அவழள ந�ழனததக பகளளககடத என�தறககததன மன�ர அனவச�ய அளபப�லலம. ஒர 
கழநழதவயடம, வய�ற ந�ழறய �ச�வயடம வ�ய வரம �ததம2�கக வநத ��சழசககர�ழய, எவரம 
வ�யவ எனறதன பசலவரகள. வ0டடல �ழழயத இரநதலம, இலழல எனறதன 
பசலவரகள. அனற அநத ��சழசககர� வநத வநரம ந�ஜமகவவ உ2வவதம இலழல. நன 
வ�யவ எனற பசனவனன. அவள கழநழதழயயம ��சழசககர�ழயயம �ரததள. எனன 



ந�ழனததவல பதர�யவ�லழல, பகஞசம ப�ற எனற பசலல� சழமககவவ ஆரம��ததவ�டடள.

ஒர வரடமக�யம கழநழத இலழலய எனற ஊரவய�ன வ�சச�ல பகஞசமய கலஙக�ப 
வ�ய�ரப�வளகக ��சழசககர�ய�ன கழநழத ஏழதயவத க�ளற� வ�டடரககலம. ஸவ�டச வ�டடதம 
ழலட எர�க�றமத�ர� கலய2ம �ண2தம கழநழத வவணடம எனக�ற க�ழடகளல த�ரம2 
பசரககதத�ல கடடப�டட வஜடகள பநஞச�ல கதத�ழய பசரக�க பகணட சநவதச மகம 
கடடவவணட இரகக�றத. �தத ம2�ப ��சழசககர�கக உபபம பசயத வ�டட த�ணழனய�வலவய 
அமர ழவதத அவளம கழநழதயம சப��டம வழர கநத�ரநத, வ�தம எனற வகடட, கடகக 
ந0ரதநத வ�யவ எனற பசலல ஒர தயலதன மடயம. இனனம கரததர�ககத தய அவள. 
அழதப �ரதத ப�யயலல, ந�ஜமகவவ எனகக உளளககள பமலல பநக�ழநத கண20ர வடநதத. 
ஆனலம �தத ம2� ��சழசககர�ககக எனழன அநத வநரதத�ல பவஙகயம நறகக ழவததத 
இனழறகக ந�ழனததலம கண கலஙகக�றத.

அப�டப�டடவளதன நயககப வ�ட எனறம வசற வ�டத வளளல. ஏன? �ஞசம? �2க 
கஷடம? வறழமய? எனஅப�வ�ன அப�, தம�ழ�ல ததத எனற பசலவரகவள அவரதன, 
வவணடய மடடம பசதத வசரதத ழவதத�ரகக�றர. மடழட மடழடயக பநல வ�ழளக�றத. 
கததழகப �2மக பகடடக�றத. அவளம ந�ல பலன பகணட அப�னகக மகளகப ��றநத 
பநலமடழடய�ன வமல வளரநதவளதன. த�ரம��ய �ககபமலலம தன�யம, கலழவதத இடபமலலம 
அர�ச�, ஆனலம அநத நயகக மடடம ஒர கவளம வசற க�ழடயத. மறற�ட மனஷரகள யர 
வநதலம வய�ற ந�ழறய வ�ஜனம உணட.

ஊர�ல �ல வ0டரநதலம, வயலபவள� வ0ட எஙகள இரவரககம ஒர வசரப��டததப வ�னதல 
அஙகதன எஙகள ஜ0வனம. அஙக�ரககம களததவமடடல ��றநத வளரநதத தன, கடநத 
ஒரவரடமக த0ன� கழறநதவ�ன இநத நய. அவள கலய2ம பசயதபகணட வநத இநத 
வ0டடல வ�ளகக ஏறற�ய நள மதல இநத நய�ன வ0டட வ�ளகக அழ2நத வ�னத. அவள வசற 
வ�டததம இலலமல, எனழனயம வ�டககடத எனற பசலல� வ�டடள. அவளகக பதர�யமல 
வ�டவவணடய�ரகக�றத.

இரவனல களதத வமடடல உடகரநத அழரந�ல பவள�சசதத�லம கணட �லப மஞசள�லம 
பதனழனய�ன கறற�லம அவள�ன ழகப�ககவ வசழனய�லம உ2ழவ உண�த அததழன ப�ர�ய 
பசரககம. நய வகடடல வரததப�டம. அத வரததப�டடலம உண�வரகளகக அத பசரககம 
தன.

அனழறகக. ஒர மககல ந�ல இரவ�ல மழனவ� வ0டட த�ணழ2ய�ல சப��டடக பகணடரநதள. 
களதத வமடடல அநத நய �டததகபகணட, இவள சப��டவழதவய �ரததக பகணடரநதத. 
ச�வன மன இரககம நநத�வ�ல. நன கய�றறக கடடல�ல �டதத என வ�ணம0ழன வனதத�ல 
�ரததக பகணடரநதவன எவதசழசயக நழயயம �ரதவதன. நய எனழனப �ரததத. அநத நய 
கரப�மன நய. �ர�த�ம, பகஞசம வ�சகக கடய�ரகக வவணடய வநரதத�ல உ2வ இலலமல 
இழளதத�ரநதத. இநத ஒர வரட கலதத�ல ஒர மழறகட அவள வசற வ�டடத�லழல எனறலம 
அநத நய எநத நம��கழகய�ல உடகரநத�ரகக�றத எனற எனககத பதர�யவ�லழல.

அப�ட ஒர நய அஙவக இலலததவ�லவவ அவள சப�டழட ரச�தத சப��டடக 
பகணடரநதள. அழத வ�ரடடவதம இலழல, ஈவதம இலழல. அப�ட ஒர க2ம. ‘உன வழயவய 
�ததக�டட இரகக, அநத நய... அதகக ஒரவய வ�வடன,’ எனறல ஒறழற வரதழதய�ல 
மடயத எனற பசலல�வ�டவள. ‘சர� உளவள வ�ய சப��வடன. உன வயப �தத அநத நய 
ஏமநத இலல வ�கத’ எனறல ‘இத நய வ0ட, இலல நமம வ0ட? நன ஏன வ�கணம, அழத 
வ�கச பசலலஙவக’ என�ள.

ஒர நயககக பதனழன இளம பதனறழலயம வழழ தரம சகமன கறழறயம அவள இழககத 
தயரக இலழல. ஒரமழற இவழளவய �ரததகபகணட வய�ல ந0ரசரகக க�டநத நழய நன 
அடதத வ�ரடடய�ரகக�வறன. நயவமல வக�ம, இவள வமலவக�ம எனவற பதர�யவ�லழல. அவள 
ம�கக வக��கக�றள, �வம எனக�றள, சப�ட வ�டதத �வம�லழலயம. அடப�த �வமம. 
எநத தரம பததகதத�ல இநத வ�சயஙகபளலலம இரகக�றவத பதர�யவ�லழல.



‘ஒவபவர ஜ0வரச�ககம ஆணடவனதன �டயளககறன, அத அத சப��டற சப�டடல அத அத 
வ�ழர ஆணடவன எழத� வசச�ரககன. நன �டயளகக வவணடய அவச�யம�லல. எநத சப�டடல 
இநத நவயட வ�ர எழத�ய�ரகவக அநத சப�டழட இத சப��டடடம. இநத வசததல, நன 
சப��டற இநத வசததல, அத வ�ர எழத�ய�ரககல �ரஙக..’ எனற எனன�டம தடழட ந0டட 
கடடக�றள என மழனவ�. �கத�ப �ழமக வ�சப வ�ச நன வ�யபபம ஆரவமம கடபவ�ய 
வகடவடன ‘இநத நயகக, ஏன உலகதத�வல இரகக�ற எலல நயககம மனஷன தன சப�டடகக 
ஏற�ட �ண2ணமன ஆணடவன �ழடசச�ரககவன. அதஙக கலம கலம மனஷழன 
நம��ததவன வழதஙக. மனஷஙக அதஙகவளட வய�தழத கவன�ககழலனன அதஙக எஙக 
வ�கஙக?’

‘ஒரததழன நம�� அணடததன ��ழழககணனன எநத ஜ0வரச�ழயயம ஆணடவன �ழடககல. தன 
உழழப��லதன தன வய�தத�டழட அதஙக �ததகக�டணம. எறமப, ஈ, நய எலலததககம 
வசதததன பசலவறன,’ மழனவ�.

‘அதஙக �டட அதஙக �ததகக�டணம? நயஙகளல வயலல வ�ய ஏர ஓடடமடயத. �டட 
�ட ��சழசகட இதஙகளல எடகக மடயத. அதஙகளகக நமம ழகய எத�ர�ரதத இரகக 
வவணடய கடடயம’

‘யர அப�ட கஷடப�டட உய�ர வழ பசனனத?’

‘தறபகழல �ண2�கக பசலலறய? அதவம அதஙக ழகயலகத. நம �தத உதவ� 
�ண2ததன உணட’

‘தறபகழலய? கடவவள... யர இதஙகழள ப�றகக பசனனஙக. யர ப�ததகக பசனனஙக...?’

‘எலல நயககம கடம�க கடடப�ட �ண2�டலனன பசலலறய? அதகக நயஙக ஒததககம? 
வகடடப�ககவறன. அஞச�க�வல அர�ச�, ஒர ஆப��ள, பகஞசம பரடட க�ழடககமன ஒர வவழள 
ஒததககஙக’ எனறதம அவள ச�ர�கக ஆரம��ததள. கண சறககம எனழன மயகக�றற.

நய வமலதன இவளகக இததழன பவறபப. பழனகக ஆறழவதத �ல பகடகக�றள. �சவ�றக 
பவலலம வ�டட வசறறரணழடழய தரக�றள. ஐநத வயத�ல இவள தம��ழய நய கடதத 
வ�டடதம. மரததவன மரநத வ�டடனம. பசர� ஒரவன ஜதக வதசம�ரககனன மநத�ரம 
வ�டடனம. �ர�கரம பசனனனம. வ0டடல நய வளரககவத, நயகக வசற வ�டவத எனற 
பசர� கற� பசனனனம.

அதனல அவரகள வ0டடல நய வளரப�வத இலழலயம. இத மடடம எனன நஙகள வளரகக�ற 
நய? ஒர பதரநய. ஒர மழழககலதத�ல களதத வமடட ழவகவகல கதகதப��ல வ�டட நனக 
கடடகள�ன ம�சசம. எப�டவய க�ழடததழத பகணட வளரநதவ�டடத. நயகபளலலம எஙகள 
பசநதககரரகளககம எனற பசலல�க பகளவத�ல ப�ரழமப�டக�ற கடம�மம அலல 
எஙகளழடயத. வநத வய �ரதத நயகக வசற வ�டவத எனற கற�பசனன பசர�ழயக 
பகனற ச�ழலழவதத வகய�ல கடடததன கம��ட வவணடம, நய கதத நயகபனனற. அவன 
வய�றழற ந�ரப��க பகளவதறகக கற�பசலலபவ�ய இநத நய�ன வய�றற�ல அடதத கழத 
அவனகக பதர�யத. �வம, நய எனறலம கரப��2�ககக கரழ2 கடட வவணடம. எநத நவய 
இவன தம��ழயக கடககப வ�ய இநத நயகக பதபபழள சறற� ஊச�.

ஆழளக கடகக�ற நயகளகக வசற வ�டககடத எனறல நழய அடகக�ற ஆளகக மடடம ஏன 
வசற வ�டக�றள. ஒர மழற அவள அழகன �தம வ0ஙக�ப வ�கம அளவ�றக �ச ம�த�ததவ�டடத. 
அதவம பவலலம வசற தரமவ�வத. அத பதர�யமல ம�த�தத வ�டடதம. இனனமம பவலலம வசற 
தரக�றள. பழனகட ��ரணடய�ரகக�றத. ழக தவற�வ�டடதம. �ல ழவப�த ந�றகவ�லழல. நய 
மடடம த�டடம�டட வவணடபமனவற கடககம சன�யனம.

எததழன எடதத பசலல�யம நன பசலவழத அவள வகட�தய இலழல. ந�ழறமத கரப�தத�ல 
அநத நய �ர�த�மய அவள உண�ழதப �ரகழகய�ல கஷடமக இரநதத. இநத கரப��2�ப 



ப�ணவமல இரககம வரககடத என மழனவ�கக. அத எனன ��ரசவ பசலவ�றக �2ம வகடகப 
வ�க�றத. இலழல எனகக வநத ��ரசவம �ர எனற வகடகப வ�க�றத. ஒர வய உ2வ.

ந�ல ப�யத பகணடரககம பவள�சசமன இரவ�ல த�ணழ2ய�ல வதவழதவ�ல சப��டடக 
பகணடரகக�றள. த�னப�ட கணட வதலவ�ககப ��னனரம பதத�வரத அநத நய, ஏவத ஒர 
நம��கழகய�ல அவள மனவன, அம�ரதககலசவமநத�ய வமக�ன�கக மனவன அசரன வ�ல உடகரநத 
இரகக�றத. அவள அளள அளள கழறயமல உ2வ தரம அடசய �தத�ரமலல எனற அநத நயகக 
பதர�யத. அவள சப��டம அழழக ழவதத கண வஙகமல அத �ரதத�ட மனபறமக �டதத 
இரகக�றத. இழடய�ழடவய அவள �ரததல வல வவற ஆடடக�றத மழளயறற நய. அவள ழக 
தடடறகம வயககம வமலம க0ழமய வ�கம வ�த இதம ழகவ�ன �ககபமலலம தழலழய 
வமலக0ழ ஆடடக பகணட இரகக�றத.

�டதத வ�ணம0ன �ரததகபகணடரநத எனகக ப�றககவ�லழல. இததழன �ககதத�ல ஒர ஜ0வன 
வய�ற கயநத வல ஆடடக க�டகழகய�ல இவளகக எப�ட வய ரச�கக�றத. நன எழநவதன. 
மரததடகக வ�க�றவன வ�ல வ�க�ற வ�கக�ல நய�ன வழல நனறக ம�த�தவதன. ம�த��டட நய 
வல� ப�றககமல ஒர ப�ர�ய ஓலதவதட கதத�ய�ட எத�ர�ல இரநத என மழனவ�ய�ன வமல 
‘லப’ப�னற வ�ழபவ�னத. �யதத�ல பவலபவலததபவ�னவள �தற� எழபவ�ய தடடல ழவதத�ரநத 
வசற தழரய�ல பகடடயத. அடசயப �தத�ரதத அம�ரதம க0வழ பகடடயத. நய நல�ககமம 
வழல ஆடடகபகணட சப��டடத. ஒரவரட �ச�. வதவழத ��ழசநத மழ வசற வதவம�ரதம 
அதறக. என மழனவ� தளள� ந�னற எனழன வக�தவதட �ரததள. கல தவற�ததன நன நய 
வழல ம�த�தவதன. வவணடபமனற பசயயவ�லழல எனற நன பசனனழத அவள நம�வ�லழல. 
‘சர�வ�ட. அநத வசததப �ரகழகய�ல ஆணடவன அநத நய�ன வ�ழர எழத� வசச�ரப�ன வ�ல 
இரகக’ எனற நன பசனனழதயம அவள நம�வ�லழல,

மனற நள வ�சமடவடன எனற அடம ��டததள. நனகம நள அவள அமம வநதள. 
அமமவ�டம என வ�கக�ர�ததனதழத பசலல� பசலல� வக�ப�டடள. வய வல�ககம வழர 
வம��ழததள. ��றக வநத� வரவதக கமடட ஓடனள. வசரவய இரப�தய ந0ர கடததள. 
தவ�ரககவவ மடயமல என மடய�ல �டததள. மம�யர �லப�றற ப�ரநதழக. சர�யயததன 
பசனனள, ‘இத ச�ச வரதழன கரப�ப ��தறறல எனற,’ வவற வழ�வய இலழல. எததழன 
வளரததலம ப�ணணகக சநவதசம �க�ரநத பகளள பரசனதன வவணடய�ரகக�றத. வக�தழத 
மடதத ழவககம வ�தமக கதழத மய�ர ��டதத கடடம�ரணட எனறள. அதன உடப�ரள 
வ�ளஙகவ�லழல. ‘எனன நய கடசச�ரநத எனனய�ரககம... அநத மத�ர� பசஞச�டடவய...’ எனறள. 
‘கடககதனன பதர�யம,’ எனவறன. கழநழத �கக�யம தனகக க�ழடததத அநத நயகக ச�நத�ய 
ஒரவவழள உ2வ�னலதன எனற நம��னள. இத ஒர அ�ததம. அநத நய மனற கடட 
வ�டடரகக�றத. அநத கடடகளகக இநத கழதழய அநத நய பசலலம பதர�யத, ஆனல என 
மழனவ� என கழநழதகளகக இநதக கழதழய ந�சசயம பசலலவள

பனனழகயல ந�ரப�ப�டம பர�யத பவறற�டஙகள
என அப� பகஞசம ச�ககலனவர, ச�ல சமயம அத�சயமய வதறறமள�ப�ர. �ல சமயம 
வகமள�வ�ல வதறறமள�ப�ர, ச�ல சமயம வ�ககவ�ல வ�சவர. �ல சமயம நமழம 
வ�கககளகக�வ�டவர. பவள�பபறத வதறறம சக�ககம�ட இரககத. அவர வரதழதகள�ன 
அரததஙகள பர�யம�டயம இரககத ஏன எனற தரவ�க வகடடல. அநத வரதழத அரதததத�ன 
பசர�ஙகள தஙகம�டயம இரககத, அவர வ�சச பத�ரனத ச�ல வவழள பர�யம, �லவவழள 
பர�யத, நமகக பர�யவ�லழல என�தறகக எப�டயவத பர�ய ழவததவ�ட வவணடம எனற 
மலலககடட வ�ச� பர�ய ழவகக மடடர, ஒர பனனழக பசயவர. பர�நதத வ�ல நமதன 
தழலயடடக பகளள வவணடம, அத அவர கவழலயலல நம தழலபயழதத,

பவறற�ககக நம அழனதழதயவம இழகக தயரய�ரகக�வறம, பவறற�தன நமகக எலலம, 
அத�லதன சநவதகம, பகககர�பப. ஆனநதம. வழகழக. ப�ணடடட. ��ளழளகடட. ஆடடககடட. 
எலலவம, ஒர வதலவ�வய நமழம சவ அட அடதத வ�டக�றத. ந�ரயத�2�யகக� தவளச 
பசயதவ�டக�றத. என அப� என கண மனவன �லமழற வதறற�ரகக�றர. அவர தவணட வ�ய 
நன �ரததத�லழல. அவர வதலவ�கழள வ�ரம��ததன ஏறறக பகணடர எனற வதனறக�றத. 
ஒவபவர வதலவ�கக ��னனம அவர பவறற�யளன�ன பனனழகழய உத�ரதத�ட இரநதர.



இவரதன என அப� எனற எவர�டமவத நன கடடனல. அவழரப �ரததவரகள 
எனன�டம�ரநத பகஞசம தளள� ந�ற�ரகள. இதனல பகஞசம அவமன உ2ரவகட எனகக 
வநததணட.

அவர சவரம பசயத பகளள மடடர. மட பவடடக பகளள மடடர. மறற உழட எனற 
உ�ர�யய ஒர உழடயம ழவததக பகளள மடடர. அநத உழட தறபகழல பசயத 
பகளளமவ�த வவற உழட வஙகவர. த�னம தழவப�ர. வசபப வ�ட மடடர. அழககக 
�ரதத வ�னல வ�கடடபமனற வ�னலதன உணட. தழல ச0வவம மடடர. அநத 
அடரதத�யன கநதலகக ஒர பசடட எணழ2 கடடவம மடடர. கண2ட மன ந�னற மகம 
�ரககவம மடடர. அவர மகம எப�ட இரககபமனற அவரகக பதர�யம எனறகட பதர�யவ�லழல.

ந�ழனககவவ அசசமக இரகக�றத. பகஞசம வயச�ததப �ரஙகள உஙகள மகம எப�ட 
இரககபமனவற பதர�யமல உஙகளல இரகக மடயம? கடட வ�லஙக கட கத�கலஙக�க 
வ�யவ�டம, அதகட களதத ந0ரப �ரப��ல தன மகம �ரததக பகளளம

�ளள�ககடதத�ல மதல�ல வசரகக அப�ககள தன வர வவணடமவம, என அப� எனழன �ளள�ய�ல 
வசரகக எனழன அழழததக பகணட �ளள� வசல மன�க ந�னறர. எனகக இபப�ழத மப�த 
வயத. இபப�ழத ந�ழனததல கட பதழடகள பவடகதத�ல ஆடக�றத.

“வயவ... இத ஸகலய... வ0டடப �ககம வ�ய ��சழசவகள.” எனற தழலழமயச�ர�யர அப�ழவ 
தரதத�னர.

அவர ந�னற�ரநத த�ரகவகலம அப�ட. என வ0த�ப ��ளழளகள �யவம இலலமல சததம வ�டட 
ச�ர�ததரகள. அனழறககததன அவரகள வசரநத�ரகக�றரகள. அவரகள�ன அப�ககள �டய வர�ய 
தழலகளடன, கசஙகத சதத உழடகளடன, பமலல�ய �வடர பசசடன ��ளழளகள�ன ப�யர 
பசலல�ய�ட தழலழமயச�ர�யர மன�க ந�றக�றரகள.

என அப� ந0ணட மடழய பகணழட வ�டடக பகணட க0வழ ஒர அழகக வவடட வமவல ஒர 
அழகக வவடடழய வ�ரதத�க பகணட ந�றக�றர. தழல வர�கபகணட வநத அப�ககபளலலம 
என அப�ழவ �ரதத ச�ர�தத�ட ந�றக�றரகள.

“அட வ�யய...” எனற அநத தழலழம ஆச�ர�யர ம0ணடம தரததவம எனகக கண2�ல ந0ர வரப 
�ரகக�றத. அச�ஙகமன அப�வ�னல அவமனமம, ஸகல வசர மடயவத எனற �யமம எனகக 
வவதழன தரக�றத. அப�ககள�ல ஒரவர என அப�வ�றகக ச��ர�ச பசயத எனழன �ளள�ய�ல 
வசரகக�றர.

என வகப�ழறய�ல அப� எனழன வ�ட வநதர. அநத வதத�யர என அப�ழவ �ரகக�றர. இவர 
யர எனற எனன�டம வகடக�றர. நன மவனமக என அப�ழவப �ரகக�வறன. அவர எனழன 
பனனழகயல �ரகக�றர. த�ரம�வம வதத�யர வகடக�றர. நன மவனமக இரகக�வறன.

அப�தன பசனனர “நன இவவனட அப�”

வதத�யர ஒர ச�ர�பப ச�ர�கக�றர. ��ளழளகள ச�ர�கக�றரகள.

“வமல வ�டடரகக�வய அத வ�ர எனன?” அப�ழவ அநத வதத�யர வகடக�றர.

என அப� வதத�யரககம ஒர பனனழக தரக�றர.

“க0வழ வ�டடரகக�வய அத வ�ர எனன?” த�ரம�வம வதத�யர வகடக�றர.

அதறகம என அப� ச�ர�தத�ட இரகக�றர. எநத வகளவ�ககம அப� �த�ல பசலலத தயரய�லழல. 
வதத�யரம வ�டவதய இலழல.



“ந0 ப�றககம வ�வத இவத த2�வயடதன ப�றநத�ய..?” எனற அவர வகடக�றர.

“இலழல. �ன�கபகடம ஒழடஞச� அநத தண2� ஒடமப எலலம வ�தத�க�டட ப�றநவதன. மண 
�ழன ஒழடசச� அநத தண2�ய ஒடமப பரவம வ�தத�க�டட வ�ய வசரவவன. உஙகளகக மண 
�ழன உழடகக�ற கலதத�வல இவத ந0ஙக வ�டடடட இரகக�ஙகவள இநத வவடட, இநத 
பசககய, இநத டவசர எலலதழதயம அவததடவஙக. அதவழரயலம அழத வ�டடக க�டவட 
இரஙக. பளழளஙகளகக பசலல�ககடததடட இரஙக. சததம வசற வ�டமன” எனற ச�ர�பப 
மறமவலவய பசலல�, எனன�டம “நலல �டககணணட கணண” எனற பசலல� வ�யவ�டடர,

“உன அப� �ய�தத�யம?” எனற வதத�யர �ளள� வ�டமவ�த எனன�டம வகடடர. என வ0த�ப 
��ளழளகள ஏகதத�றகம ச�ர�ததரகள. என அமமவ�டம வநத அழவதன. என அமமவ�றகம கண2�ல 
பசடட ந0ர வநதத.

“இநத சன�யனகக பசலல�. பசலல� அலதத வ�சச�, நகர�கமன எனனன பதர�யத ஜடம. இநத 
�0ழடவயட எததழன நழளகக மரடகக�றத,” எனற என அமம சததம வ�டட கதத�யவ�த 
அப� பனனழகவயட என தழல தடவ�னர, நன அவர ழகழய தடடவ�டவடன.

பகஞசம வ�வரம வநத வ�த என அமமவ�டம வகடவடன. “எப�டமம இநத ஆழள கலய2ம 
�ண2�க�டவட? அழகக படசசவன...”

கலய2தத�றக மன என அப� நலலவ�தமகததன இரநததக அவள பசனனலம எனனல நம� 
மடயவ�லழல. அழகனவரதனம. கரழமயன மககம ச�வப�ன வதலம �ரதத நனறக 
இரப�தக ந�ழனததததன இவழர கலய2ம பசயத பகணடளம. அகலமன பநறற�யம அத�ல 
வ�பத� சநதனமமகததன இரப�ரம. நலல உயரமனவர. �ரதத மரப. உதடம �லலம ச�ர�ககம 
வ�த ��டஙக�த த�னனலமவ�ல இரககமம. வசத�யன என அமம. ‘இவழரததன கடடபவ�ன’ 
எனற அடம ��டததததன கடடக பகணடளம, “��றக ஏன இப�ட பழதத நறதனவன பதர�யல 
எனகக...” எனற அமம பசலல� பசலல� அழக�றள.

�ககதத வ0டட �டட கசகசபவன ஒர வ�சயதழதயம பசனனள. நன கலய2தத�றக மனவ� 
கரததர�சசவனம. “உன அப�வனட அழழக �தத உனன சமநதக�டட. அதகக அபபறமதன உன 
அப�ன அவ கடடக�டட. அவடஙகப� எததன அழக பதர�யம?”

அனழறகக அப� அழகய இரநததறகக மயஙக�ய என அமம இனழறகக அப� இரககம அழக�றக 
மயககவம வ�டட வ�டவள. அமமழவ ந�ழனததல �வமயததன இரகக�றத,

என அப�வ�ன அலஙவகலதழத என ச�வனக�தர மனனல எனனல தஙக�க பகளள 
மடவத�லழல. மழனவ� எனற பசலல�கபகணட, இநத அப�ழவ மறற ப�ணகள மன அமம எப�ட 
கடடவள? எப�ட கன�க கறக� ந�னற�ரப�ள? கலய2மக� ஆவற மததத�ல ஒர ஜண தடயம 
ஒர வணட அழககமக அப� இரநதரம,

என அப�வ�ன அச�ஙகதத�ன வமல ஏற�டட பவறப��ன கர2மகததன நன அலஙகரதத�றக 
பகஞசம அத�கமகவவ வநரம பசலவ�டவடன. த�னமம சவரம பசயவதன. ம0ழச உட�ட, ஒடட மட 
பவடட. வசழன எணழ2 தடவ�வனன. �டய வர�வனன. மகதத�றக வலகன வ�டவடன. 
ல�பஸடக மடடம தன வ�டடக பகளளவ�லழல. அவவளவ வமக அப. வ�ழலயயரநத ஆழடகழள 
வஙக� உடதத�வனன. வசழனத த�ரவ�யஙகழள வமவல �0யசச�க பகணவடன. உயர ஜத�தவதல 
பசரபபககழள பமரக வ�டட அ2�நவதன.

என இரணட வயத ப�ண என ழகப��டதத�ட பதரவ�ல சநவதகமக நடநத வரம. எவர 
வகடடலம ‘என அப�’ எனற எனழன கடடம. அதறக அவமனம�லழல. நன அததழன அழகன 
சததமன அப�. எனழன இறககமய கடடக பகணட கனனதத�ல எசச�ல �ட மததம�டம. 
நகக�னல வரடம. இப�ட ஒர சநவதகதழத என அப� எனகக தநதவதய�லழல. நன 
மததம�டடரநதல நறறமடதத�ரககம. நகக�ல மய�ர கதத� ரததம வநத�ரககம.



என �ததவத வயத�ல அழகக சணழட கர2மக அப�வம அமமவம ��ர�நதத ந�ழனவ�ரகக�றத. 
தஙகமவ�த அர�வள மழனயல அப�வ�ன கடம�ழய அமம அறததள. கழலய�ல அழதப�றற� 
ஒனறவம வ�சமல இரகக அமமவ�றக வக�மய வநதத.

“எழத அறததலம வகவம வரத உனகக. ஒரநள பநஜமவவ அறதத�டவறன �ர அழத.” எனற 
அமம சததம வ�டடள.

“அறதத�ட... எனகக நகடம�லவல...”;

“எனகக மடடம எனனயய நகடம.” எனற அமம கதத

“கலய2ததகக மனனட எதகக வதடடட வநத�வய அத நகடம...” எனற அப� ச�ர�தத�ட 
பசலல. அமம ழகய�ல சரடட ழவதத�ரநத �யல ஏகதத�றகத த�டடய�ட அடகக ஆரம��ததள.

“பவள�ய வ�ட, எனன வகட பகடடவனன பநழனசச�ய? கடடகக�டட வதகததகக வசற 
வ�டவறன. அழலஞச�க�டட இலவல நன. பளள மனனடவய இததழன வகவலம வ�சற�வய. 
பவள�ய வ�ட! ந0ய�லலமயம இரபவ�ன. அதகக தன உனன வ0டவடட வசச�ரகவகனன 
ந�ழனசச�ய? பளழளகக அப�ன வவணவமனன வசச�ரநவதன. என பளழள அப�ன இலலமவலவய 
வளரடடம. பவள�ய வ�ட” எனற என அப�ழவ பவள�வய தளள�வ�டட அடப�டய�ல உடகரநத 
அழதள.

அமம அடதத அடய�ல அநத வகழரப�ய ��யநத வ�ய�றற. அப�வ�ன கண2�ல �ய �டட 
கணகழள மடய�ட அவர பவள�வய வ�யவ�டடர. த�ரம� வரவவய�லழல. அவர பவள�வயறம வ�த 
அவர கணகள ச�வநத ந0ர கலஙக�ய�ரநதழத கணவடன. அவர அழத�ரகக மடடர. கண2�ல �ய 
கதத�ய�ரகக வவணடம. பனனழக தவ�ர வவற ஒர வ�சயமம அவரகக பதர�யத. வவற பதரவ�ல 
தன�யக அவர இரநதர. என அப�ழவ ப�றற ததத �டட வ0டடறகம அவர வ�கவ�லழல. என 
தததவம �டடயம அழத�ட கப��டடம வ�கவ�லழல எனற அரண அமம என அமமவ�டம 
பசனனள. அமம “எகவகடவத பகடடடம அநத சன�யன. எனகபகனன...” எனற அவள�டம 
பசலல�வ�டடள,

அழககன அப�வக இரநதலம அப�வ�ன அனப வதழவயகததன இரநதத என�த அவர 
வ�ன ��றகதன பதர�நதத, அவர வமல கலவ�டட தஙக�வனவன. ஒர அழகக த2� மடழடவமல 
கலவ�டட தஙக�யத வ�ல. அநத அழகக மடழட எனகக இபப�ழத வதழவயக இரநதத. 
எததழன அழககய இரநதலம அப�வ�ன ச�ர�பப �ரகக சநவதசமய இரககம. அழத �ரககமல 
எனனல இரகக மடயவ�லழல.

அமம எனழன �ளள�ககக கடடபவ�வத எனகக இபப�ழத ��டககவ�லழல. அப� அதடட உழட 
உடதத� வ�டடத�லழல. தவற பசயதல த�டடயதம இலழல. ச�ர�தத�ட தவழற த�ரததவத எனகக 
��டதத�ரகக�றத. அமம அதடடனள. எலலவறற�றகம த�டடனள. அடததள. அப� அடதத 
ஒரநளம என மதக வல�ததத�லழல. அப�வ�டம இதமன ஏவத ஒனற இரகக�றத. அத இபவ�த 
இலழல. அத வவணடமய இரநதத. மரடடழககளல என கலகழள அவர அமககம அநத சகதத�ல 
தஙக�ய எனகக, என கலகளகக அப� இலலமல தககம வரவ�லழல. அவர மய�ர வகதவதம, என 
கதகளகக அவர பசலலம கழதகளம வதழவயய இரநதத. அவர வமல இரநத பவறபப பவறம 
ப�ய தன எனற எனகக வதனற�யத. �தத வயதப ழ�யன அப� இலலமல �டம�ட 
வவதழனயனத. அப�வ�ன வமலன என அனப வழ�யத பதடஙக�யத.

�ககதத�வலவய இரநத அப� இபப�ழத கனவ�ல மடடம தன வரக�றர. �ல நடகளக�யம �ரகக 
வரவவய�லழல. �ககதத வ0த�ய�ல தன இரகக�றர. ஆனலம வரவ�லழல.

“நன அப�ழவ �ரககணம...” எனற அமமவ�டம பசனனதம எனககம அவத ��யநத �ய�ல அட 
வ�ழநதத. அழத�ட உறஙக�வனன. அப� இரககம நடகள�ல வவணடம எனற வகடடழத அமமவ�றக 
பதர�யமல வஙக�த தநதர. இத வவணடம எனற அப� இரககம நடகள�ல எதறககவம நன 
அழத�ட உறஙக�யத�லழல. இபப�ழத அப�வவ வவணடபமனற அழக�வறன.



அப� இபப�ழத எனழன அவர �ககமக வ வ எனற இழகக�றர. அவர பனனழக இழகக�றத. 
�ளள�வ�டடதம அமமவ�றக பசலலமல பகளளமல அவர வ0டடன மன�க ந�னவறன. அரண. 
வ0டழடக கண��ததன.

அப� �ரதததம “உளவள வ” எனற கப��டட இறகக�க பகணடர. எனகக அழழக வநதத. 
அப�வவ பனனழக பசயதர.

“அமம நலலய�ரககள?” எனறர. த�ன�தறகத தநதர. த�னமம �ளள� வ�டடதம அஙவக வ�வனன. 
வகளவ�ப�டட அமம த�ரம�வம அடததள. “அஙவக வ�ன பகனனடவவன” எனற ம�ரடடனள. 
அமமவககத பதர�யமல யரககம பதர�யமல வ�ய வநவதன.

பகஞச மததத�ல அமமவ�ன வய�ற ப�ர�தகத பதடஙக�யத. அமம கர�மய�ரப�தய எத�ரதத 
வ0டட �டட பசனனள. அமம இரவ�ல அழதள. எனழன ஒரநள இரவ அப�வ�ன வ0டடறக 
கடடசபசனற அப�வ�டமம அழதள. அப� அமமவ�ன வய�றழற தடவ�ப �ரததர. பனனழக 
பசயதர, “வ0டடகக வயய...” எனற அமம அப�வ�ன மடழயப ��டதத இழததள. அர�வள 
மழனயல அறதத மட ஏறறக கழறசசலக வளரநத�ரநதத. அவர அழத பவடடவம இலழல. 
பமடழட அடககவம இலழல. அப�டவய வ�டடரநதர. அமம த�ரம�வம தட ��டதத இழததள. 
அப� பனனழக பசயதர. வ�சவசதம வ�சவ�லழல. அமமவவட அப� க�ளம�� வ0டடகக 
வநதவ�டடர.

அழககதன எனறலம நலல அப� என�த எனகக அப�ப�ழததன பர�நதத. அமம என 
தஙழகழய ப�றபறடததள. எனழன “அஙவக வ�ன பகனனடவவன” எனற பசனன அமம 
எனககத பதர�யமல அஙவக வ�ய �ரதத வநத�ரகக�றள எனற வ�சயம ��றகதன பதர�நதத. 
��ர�நத�ரககம ப�ழததன என அமமவ�றக கட அப�ழவ பவகவக ��டதத�ரநத�ரகக�றத.

��ளழள ப�றமவழரதன அமம சமமய�ரநதள. ��றக ம0ணடம யததம ஆரம�மக�வ�டடத. 
அப�ழவ நகர�க பரகனய மறற அமம �டத�ட �டடள. அப� மறவவய�லழல. த�னமம 
கசசலம ஒப�ர�யம அத�கமனத. ஒவர வ0டடல இரநதலம அமமவம அப�வம ஒதஙக�வய 
வழநதரகள. மகம �ரதத வ�ச�கபகளளவவ, ச�ர�ககவவ இலழல. சணழடய�டடக பகளவழத 
கட ��றக இரவரம ந�றதத�க பகணடரகள.

என அப�ழவ இநத வகளவ� நன வகடடவ�த எனகக வயத �த�வனழ. “ஏமப�... இநத ஜழடய 
பவடட தடய சவரம �ண2� நலல உடபப வ�டடகவகவயன”

அப� ச�ர�ததர, “ஆயச பரம இப�டவய இரகக�றத வவணடதல. அதன அப�ட”

“சதத�ததம இரகக மடவடனன கட வவணடககவஙகள எனன?”

“ஏன... பதனமமதன கள�கக�வறன. பதழவகக�வறன. என சததததகக எனன பகழறசசல”

“எஙக கள�கக�ற�ஙக? ஏர�ய�ல அநத மட எரழமகவளட வசரநத கள�ககற�ஙக. அநத அழகக 
தண2�ய�ல கள�சச எப�ட ஒடமப சததமகம? த2� பவளககம... பசலலஙக. தழலகக அநத 
கள�மணழ2 வ�டட வ�டட எப�ட பசம�டழட ககக மத�ர� ஆய�டசச� �ரஙக. தழல 
ஒடமப�லலம �ழனமரம மத�ர� பசர பசரனன வவற ஆய�டசச�. ந0ஙக பசயயறத வ�ர 
கள�கக�றத இலவல. அழகக �ண2�கக�றத, வ0டடலவய பக2ததலவய வ�ய� வசபப வ�டட 
கள�கக�றதகக எனன?”

அப� பவறமவன பனனழகப�ர. என வகளவ�ககன �த�ல அநத ச�ர�ப��ல இரகக�றத. எனகக அநத 
�த�ல பர�யத. அலலத அநத �த�ழல பசலல அப�வ�றக ��டககவ�லழல. அதறககததன அநத 
பனனழக. ,
என அப�வ�ன த�டம எனகக வ�யப�ள�ககம, “சன�யன படசச, �0ழட படசச, அச�ஙகம படசச 
கமமனடட. நகர�கம பதர�யத நறப ப�2ம” எனற என அமமவ�டம த�டட வஙக�க 



பகணடரககம வ�தம சலனம�லலமல அப�வல சப�டழட ரச�தத சப��ட மடக�றத. இத 
மனத�டம இலழல பசரழனயறறத தனம?

என தஙழகய�ன த�ரம2ம என அப�வ�ன த�ரகவகலததல தளள�ப வ�யக பகணடரகக என 
அப�ழவ வ0டழட வ�டட பவள�வயறறம ப�றபழ� என அமம எனன�டம ஒப�ழடதத�ரநதள. 
என தஙழகழய ப�ண �ரகக வநதவரகள எலவலரம என அப�வ�ன வகலம கணட “அப�ழவ 
��டககவல.” எனற ஒவரவ�ல பசலல�கபகணடரநதரகள. இநத வயத�ல அவழர யரககம நஙகள 
கலய2ம பசயத பகடப�தய கறவ�லழல. ப�ண ��டசச�ரககனன வகடட அப�ழவ ��டககழல 
எனற கறக�றரகள.

“ந0ஙக வழகழகய�ல உரப�டணமன உஙக அப�ன இஙக இரககககடத. உனகக வகட 
பண2�யம வ�கம. எனன பசயவ�வய பதர�யத. உஙக அப�ன எஙகயவத கணக2த 
தரதத�ல வ�டடடட வநதட” எனற அமம எனழன த�னதத�றகம வழதததள.

அமமவ�ன வ�சச சர�தபனனற எனககமகட வதனற�யத. தஙழகககக கலய2மக� எனகக 
கலய2மவத அப� இரநதல நடகக�ற கர�யமலல. அப� வதசநத�ரம வ�ய�டடரன 
பசலல�டட ஏதவத ஒர மப��ளழள தஙழகழய கலய2ம கடடகக�டவன. அதறக ��றகதவன 
நன என த�ரம2தழதப �றற�வய வயச�கக மடயம. ஆனலம ப�றற தகப�ழன எப�ட பவள�வய 
வ�னன பசலலவத எனற மனச இரடழடயய தவ�ததத.

அப� வகமள�தன எனறலம அவர�டவம இதறகன வயசழனழய வகட�பதனற மடவவடதத. 
வகடவடன.
“அப� உஙகக�டவட ஒணண வகககணம. ஒர ��ரசச�ழன. பரணவட பரணட மடவ. ஏதவத 
ஒணழ2 பசயயணம. உஙக க�டவட வகககவறன ஒர மடவ பசலலஙக”

“எனன ��ரசச�ழனன பசலல”

“அத பசலலமடவடன, வரததப�டவ�ஙக?”

“��ரசச�ழனவய பசலலம மடவ வகககழறவய. சர�வ�ட. ஒர அறபதமன மநத�ரக வகட இரகக. அநத 
வகட உன ��ரசச�ழனகக மடவ பசலலம”

“பசலலஙக...”

“ந0 எனன பசயயற. தழரய�ல ந0டட ஒர வகட வ�டடகக. ஒர ச�னன கலழல ழகய�ல எடததகக. 
அநத வகடட நடவ�ல ந0 ந�னனகக. சர�ய...? கலல தகக� வமல வ�ட. வகடடகக இநத �ககம ஒர 
மடவ. அநத �ககம ஒர மடவ. எநதப�ககம கல வ�ழவத அதன த0ரவ. அத�ட பசய...”

இதனலதன வகமள� அப� என�த. மணழட ந�ழறய மழள இரகக�றத. கலவ�டட மடவ 
எடகக வவணடமம இநத வகமள�கக.

“மடடள தனம இரகவகப�, கலவலட மடவ எப�ட நமம மடவ ஆகம? கல எநத �ககம 
வவணனனலம வ�ழவம. ஒர வவழள அத நமகக �தகமன மடவ இரநத?”

“அதன சதரயம. ஒர ��ரசச�ழனகக பரணட த0ரவதன இரககம. பரணடல எழத பசயய�றதனன 
கழப�மய�ரநத கலல தகக� வமல வ�டற ஒர க2 வநரதத�ல உனகக ஒர இமம� அத�கம படசச 
மடவ உன மழள எடககம. ழக அநத �ககம தன ஒர இமம� தளள� கலழல வ�டம. அத கலவலட 
மடவ இலழல. உனவனட மடவதன. வகடழடப வ�ட...” அப� பசனனர.

நன அவர மன�கவவ ஒர வகடழட. வசல மன�க வ�டவடன. அப�ழவ பவள�வய 
வ�கசபசலல தநத�ரம வதடகபகணடரககம மகன. அவர மகதழத சக�ததக பகளளத மழனவ�. 
கலய2 ஆழசய�ல அப�ழவத தறககத தயரக�வ�டட மகள எலவலரம ஒர �ககம. இவரகள 



வயகக�யமனவரகள தன..? ஒர க2ம வயச�தவதன. வகடழட இனனம அழததமய தழரய�ல 
வ�டவடன. மழனவ�, ��ளழள, மகள எவர ப�ரடடம தனழன மறற�க பகளளத அழகக தகப�ன 
ஒர �ககம. அவர வயகக�யமனவர..? வயச�தவதன. வகடடல ந�னற கல வ�டவடன.

கல க�வழ வ�ழநதத. அப� என மகதழதப �ரததர. நன கலழலப �ரததவதன.

“எனன... �த�ல க�ழடசச�டசச� இலழலய?” அப� வகடடர.

“பகழடசச�டசச�.”

“இப� பசலல... எனன ��ரசச�ழன. எனன பசயயப வ�ற...?”

“அப�. தஙகசச�வயட கலய2ம தளள�ப வ�யக�டவட இரகக. அதகக கர2ம ந0ஙகதனன 
அமம பசலறஙக...”

“அமம மடடமதன பசலலறள..?”

“இலவலப�... நன அப�ட பநழனககவல...”

“சர� எனன பசயய பசலலசச� அநத கலல..?”

“ந0ஙக வ0டழட வ�டட பவள�ய வ�கறத நலலதனன”

“சநவதசம, அநத கலல பசலல�சச. ந0 பசலலற�ய? கலலகக ஏதப� உய�ர. கல ஒர சகக. 
வகட ஒர க2கக. ந0 மடபவடதத�ரகவக. நலலத” பசனன அப� வ�யபகணவட இரநதர.

“இலவலப�... வ�கத�ஙகப�...” எனற நன அவர ழக ��டதத தடதவதன. அப� ச�ர�ததர. அநதப 
பனனழக உளளககள எழதவய பழததத ழவதத�ரநதத. “மகவன...” எனற அநத பனனழக வ�மம�ய�ட 
எழதவய கறக�றத. அவர பசலல வநத அநத வரதழதகழள தன பனனழகயல மழறதத�ரகக�றர. 
அவர தன பனனழகயல இப�டததன எழத எழதவய மழறதத�ரகக�றர. அநத பனனழகய�ன 
உளவள ஒள�நத�ரககம ரகச�யஙகள அற�ய வவணடபமன ஒர ��ளழளயய எனகக ஆரவப �ட�டபப 
இரநதலம கலய2ம எனற வ�ழத வஸத அழத மடவ�டடத.

தஙழகய�ன த�ரம2ம பசலல� ழவததறபவ�ல உடனடயக அப� இலலமவல நடநதத. அதன 
��றகம அப� வரவ�லழல. அமமவம ரகச�யமய அப�வ�டம வ�கவ�லழல. அவரகளகக வயதக� 
வ�டடரநதத.

அப� வவற வ0த�ய�ல வவற வ0டடல. நனம அமமவம ஒவர வ0டடல. ஆனலம நன 
அப�வ�டமதன அத�கமக ��ர�வ�ழனககப ��னனம வ�ச�க பகணடரகக�வறன. ஒவர வ0டடல 
இரநதலம அத�க வநரம ஒனறய இரநதலம எபப�ழதவத �ரககம அப�வ�டம வ�சம வநரம 
அமமவ�டம வ�சவத�லழல. அமமவ�றகம எனககமன வ�சச கழறநத வ�ய�ரநதத. அப�ழவப 
�ரததல ம2�க க2கக�ல வ�ச�வனன. அமமவவட மனஸத�ம இரநதத. அப�வ�டம வகடவடன 
“ஏன இப�ட...?”

அப� பசனனர. “மனச உறவ தரதழதயம பநரககதழதயம வசச� அளகக�றதகக த2� இலவல. 
ஊதபதடகக�ற உ2ரவகழள ஆதரம வசச� வரறத அனப. அழத எழடவ�டட அளகக உலகதத�வல 
எஙகயம தரச இலவல. வழவவட சடசமதழத �வரன. ந0யம அமமவம ஒவர வ0டடவல இரகக�ஙக. 
ஆன �சம பகழறஞச�ரகக. ந0யம நனம வவற வவற வ0டடல இரகக�வறம. என க�டவட வநத 
அந�யயததகக ஒடடக�டட இரகக�வற”

“பரணட வ�ழரயம ஏவத ஒர கய�ற கடடய�ரகக. இப� ஒர உணழமய பசலலடடம... உன 
அமமவகக இப� இநத ந�ம�சம உனவமல இரகக�ற �சதழதவ�ட என வமல இரகக�ற �சம தன 



அத�கமய இரககம. வவணம�னன வகடட �வரன”

“எனனப� பசலல�ற0ஙக...”

“பநசமததன, நன உஙகழள வ�டட ��ர�ஞச�டடத ந�ழனகக�றத தபப. நன ��ர�யவவய�லழல. 
உஙகவளடதன வழநதக�டட இரகவகன. இத ஒர த�னசன அளவ. ��ர�வ அத�கமன பரம� 
பநரஙக�ன அன��ரககம. பநரககம அத�கமக அத�கமக �சம பகழறஞச�க�டவட இரககம”

அப� பசலவதம உணழமதன வ�ல �டடத, ஒவர வ0டடல நனம அமமவம இர தரவஙகளய 
வநபரத�ரய இரப�த வ�ல �டடத. அதவம ��டதத ஒரதத�ழய நன த�ரம2ம பசயத பகளள 
உதவதச�தத�ரப�தய அமமவ�றக பதர�நததம அவளககம எனககம நடவவ சவர ஒனற கரததய 
மழளகக ஆரம��ததவ�டடத. வககவதம சணழடயய மற� தடமனக� உறவ தளளட 
ஆரம��ததவ�டடத. அப�ழவ நடவனன.

“அப�... வழகழகவய பவறதத வ�சச�ப�! அமமவவட பதனததககம வககவதம. வவதழன 
தஙகம ஒரநள நலல கடககபவ�வறன �ரஙக”

“கட... கட, ஒடமபகக பரம� நலலத”

“அவதட ந�றததப வ�றத�லவல. கஞசவம ச�கவரடடம படககபவ�வறன”

“படககலவம. கஞசவ�ல எததழன ஞனம�ரகக பதர�யம? அததழன சம�யரககம பசரககதழத 
�ககதத�ல பகணட வரறத சம�ய? இலவல அநத கஞசதன”

“இப�ட வ�ன ப�ம�ள சகவசதத�வல ச0ரழ�யப வ�வறன. இத �ரவய�லழலய?”

“வ�வயன. எனன இரகக தபப பசயயறதனன ஆய�டட அத�ல எனன அளவ�ரகக. எததழன ப�ர�ய 
தபபம பசயயலம”

“எனனப�... தகப�ன மத�ர� வ�சல ந0ஙக. எகவகடவத பகடனன ஒர தகப�ன பளழளக�டவட வ�சற 
வ�சச இத...”

“ந0 வ�ச�னத தகப�னக�டவட வ�சற வ�சச? பசலல. கணடழதயம பசயவவனண ஒர ழ�யன 
ப�ததவனக�டவட பசலல�டட பசயவன. பசலலறவன பசயயமடடன”

“ஆன இப� எனகக இரகக�ற வவதழனய�ல வயகக�யம இரநத எனனதத கணவடம. தபப பசஞச� 
அழ�ஞச� வ�வவமன வதணதப�”

“அப�டனன அநத தபப பசய...அதன நலலத”

“எனனப� இத...?” வகமள� அப�ன�ன வகமள�ததனதழத பர�நத பகளள மடயமல வகடவடன.

“இநத தபப சர�பயலலம மனசன ஏற�டதத�க�டடத. வதவவலகதத�வல இரநத வநதத இலவல. 
உனழனயம, உனழன சதத� இரகக�றவஙகழளயம வவதழனப �டததம சநவதசம வசச�க�டற எநத 
வ�சயதழதயம ந0 பசயயலம தப��லவல. பசயயறதகக மனனடவய அத தபபனன பதர�ஞச� ஏன 
பசயணம?”

“எலவலழரயம சநவதசம வசச�கக�டற ஒழககம ஒணண இரகக?”

“இரகக. ஒர வ�சயதழத பசயய உன மனச கசம. அடதத எலவலவரட மகமம சள�ககம இரநத 
அநத வ�சயம ஒழககமன வ�சயமதன”



“பதனததகக ஒர தப� பசஞச� �ழக�னவனகக அநத தப� பசயயமவ�த மனச கசவதப� �ழக�ப 
வ�ய�டவம... ஊவர கசம பசயயற தபப ஒழககமய�டம...?”

“ஊவர ஒர வ�சயதழத மக மலரசச�வயட பசஞச அத வ�ர தபப இலவல. ஒழககம”

“�த�வ�ர சர�ஙகறஙக. �த�வ�ர தபபஙகறஙகவள...”

அப� பனனழக பர�நதர. பர�யத பனனழக. என வவதழன பதர�நததன ச�ர�கக�றர? இப� 
�ரஙக பசலலவர தததவம.

“அதன மகவன யதரததம. தனகக வயகக�யன இரகக�றவன அடததவனகக அவயகக�யனய 
இரப�ன. அடததவனகக வயகக�யனக இரகக�றவன தனககத தவன அவயகக�யனய�டவன”

அப� வ�சயம பதர�நதவர வ�ல இழத பசலல�வ�டடர. எனககப பர�யவ�லழல. இத எததழன 
வ�ரகக பர�யவம பதர�யவ�லழல. அதனல தன அப� வரதழதய�லலமல எலலவறழறயம 
பனனழகயல ந�ரப��வ�டக�றவர?

“அப� என ��ரசழன அத இலவலப�... அமமவவட பதனததககம சணழட...”

“சர� வநர வ�சயதத வ�சவவம, உனககம அமமவககம ��ரசச�ழன. அமமவ சமதனம பசயயலமன 
�ரதத உனககம அவளககம, அதன அநத அவளககம சணழட. அவழள சமதனம பசயத 
உனககம அமமவககம சணழட. அமமவ சமதனம பசஞச� அவள பவடடகக�டறத. இலவல அவள 
கலய2ம �ண2� அமமவ பவடடக�டறத...இதவன ��ரசச�ழன?

“உஙகளகக பதர�யமப� அவள...?”

“ம, நலல பதர�யம, நலல இரகக. ந0 கலய2ம பசஞச�கவக,”

“அமம பசததடவவனன �யமறததறப�...”

“சமம, அடததவன சவடப�. தன சகமடட”

“அவ வயசனவப�. �வம அமமவ கப�ததறத ��ளழள தரமம�லழலய?”

அப� த�ரம� வகடடர “படசச ப�ண2 கலய2ம கடடகம வ�றத தரமமய�டம? பரணட 
தரமம வமத�கக�ற வ�த ஒர தரமம தன வழம. இனபனனன சகம. இத தன தரம யததம. 
தரமசஙகடம,” அப� ம0ணடம பனனழகததர,

“அவஸழதப�டவத...” எனற ஒரவகட வசல�ல க�ழ�ததர. நடவவ ந�றக ழவதத ழகய�ல கல 
பகடததர.

“லச மத�ர� பசயயவதப�... வ�னமழற வ�டட கலல உன தழலவமல வ�ழநதசச�. இநத மழற 
அமம தழலவமல வ�ழணம?”

“இதன மடவ �ண2�டடவய. அபபறம எனன?”

அப� மனன�ழலய�ல அமமவகக பதர�யமல கலய2மய�றற. அமம கடடக கசசல வ�டட கதத 
ஆரம��ததள. ��னப அழ ஆரம��ததள. இபப�ழததன அவளகக அவள பரசன ந�ழனவவ 
வநத�ரகக�றத. எஙகளகககததன ஒப�றற அவள பரசழன வ0த�கக தரதத�வ�டட த�யக�யய 
வழநதளம. நன �ட�தகம பசயதவ�டட கடடக பகணவடனம. �வப�டடவனம. நன நனறக 
இரகக மடவடனம. என சநதத� அழ�நத வ�கமம. நசமக வ�ய வ�டவவனம. பழ பழதத 



சவவனம. மண வர� வனதத�ல தறற� ச��கக�றள. இததன என அமம, எனகக தநத ஆச�ரவதம. 
அழதவ�டவடன. �தத மதம வய�றற�ல ழவதத�ரநதவள சநதத� அழ�நத வ�கம எனற ச��கக�றள?

அப�வ�டம பசனற அழவதன. “அத ச�ம�லழல மகவன. உனவமல உளள அககழற. அனப அததன 
ச�ம மத�ர� வவசம வ�டடக�டட வரத” எனற அநத �ழயப வ�ன பனனழகவயட பசலக�றர.

“�சம�ரநத நசம வ�ய�டவவனன பசலலவள? வ0டட வ�டட பவள�வய பதரததவள?”

“ந0 நசமவ�ய�டட அவதன அழவ. எலல வ�சயதழதயம சடடனன பதர�யற ர�தத�வலவய 
�ககவத. அதவனட ந�ஜ ர�ம அப�ட இரககத. �சம ச�ம மத�ர� வவசம கடடடட வநத 
ந�னன, ச�தத �ககக கடத. அதகக ��னனட ஒழ�ஞச�டட இரகவக. அநத த�ரடட �சம 
அழதததன �ககணம. அமமவவட ச�ததகக ��னனட உணழமயன ஒர �சம இரகக�னறத ந0 
பதர�ஞச�ககவவ. அத வழரய�ல ப�றழமய இர”

��னனர கலம கரததர�தத என மழனவ�யம ஈனபறடததள. அநத க�ழவன மக 
அவயகக�யனகததன இரககவவணடம. அநத பனனழக மக வகரமனதகததன இரககவவணடம. 
எனன கரரம �ரஙகள. அநத க�ழவன தன மழனவ�வயட வசர நடதத�ய நடகம தன, எனழன 
இனபனரதத�வயட கடடவ�டடத. எனழனயம அவழளயம வசரதத வ�டட அதன மலம எனழனயம 
அமமழவயம ��ர�தத, அமமவவட வசர நடதத�ய த�ரடடததனமதன என அப�ன�ன ��ததலடடம.

அமம என ��ளழளழய �ரகக வநத இததழனயம பசலல�வ�டடள. பகஞச�க பகணவட என 
அப�வ�ன இனனம பகஞசம வயகயழதகழளயம வ�தத�கக பசனனள. என அப�வம எனழனப 
வ�ல இனபனர ஜத�ககர� ��னனட சதத�க�டட இரநதரம. பமழறபப�ணண நன இரககம 
வ�த இனபனரதத�ய கடடகக வ�டவவ2னன அடம��டசச� கடடக�டடளம. அமம ��டதத அடம 
எனனபவன�ழத எத�ரதத வ0டட �டட பசனனவள. அமம அப�ழவ வழலய�ல வ0ழதத�ய கழத 
அ�ரமனததன. அநத பனனழகககப ��னவன இததழன ��ததலடடஙகள ஒழ�நத�ரகக�றத. 
தரமதழதப �றற�யம ஒழககதழதப �றற�யம அநத பனனழகதன தறமறக வ�த�கக�றத. 
இபப�ழத வகடடல எநத இஞச�ப பனனழக பசயக�றர எனற �ரகக�வறன. வநதர. வகடவடன, 
வக�தவதடதன

“அப�... அமமழவயம எனழனயம ��ர�சச�டட ந0ஙக பரணட வ�ரம வசரததவன எஙக ரணட 
வ�ரககம கலய2ம பசஞச� வசச�ஙக?”

பனனழகததர.

“ந0ஙக வவற ஜத� ப�ண2 வ�ரம��னத உணழமய இலழலய..? சகசம கய நகரதத� 
அமமவவட வசநத�டடஙக. அத நன வவ2னன பசலலல. அமம எனழனயம அவழளயம 
கடடடட வஙகனன பசலல�யம வவ2னன�ஙகளவம ஏன?”

பனனழகததர. பனனழகததர... பனனழகததக பகணவட இரநதர. சப��டமல நள மழதம 
பனனழகததர. பனனழக வரணட வ�ய�றற,

“அப�. இப� எதகக சப��டம இரகக�ஙக? பசலலஙக. கடம�ம ஒண2கம வ�த ந0ஙக உஙக 
வ�தழதய கண��சச� த�ரம�வம ��ர�சச�டத�ஙக. அப� பஜய�சச�டடஙக... இப� மடயத,”

எனழறககவம அப�ட பசயயதவர அத�ரநத ச�ர�ததர. “நன..? பஜய�சச�டவடன..?” அப� இட 
இடபயன ச�ர�ததர, “யரவம எப�வவம மழச பஜய�கக மடயத மத�ர�தன வழகழக இரககம. 
ப�றததததன �வரன. நன பஜய�சவசன வததவதனனன. நஙக பரணட வ�ரம 
ஒண2ய�ரநத சநவதசமய�ரபவ�மன ந0 பசலற. அத உணழமய�லல. சணழடயம நரகமம தன 
இரககம. ந0யம வநதடட கடம�ம இனனம சநவதசம இரககமன பசலலற. அதவம உணழமய 
இரககத. ந0யம நரகதத�வல மடடபவ�. அவ தனவனட �சதத பநரபப மத�ர� கண��ப�. 
அவளகக அப�டததன அனப பசயயத பதர�யம. நன இனபனரதத�ய கலய2ம கடடகக 
பநழனசசத உணழம. அழத நன மழறககல. எலலரககம பதர�யம. உனகக இப� தன 



பதர�ஞச�ரகக”

“இவ என மமன ப�ணண. கடடக�டற பமழறய�ரகக. எனகக படசசவ இவ வ0டடகக எத�ர 
வ0டடல இரநத. அஙக வ�ய நன எனகக படசசவள �தத ஆழசய வளததக�டவடன. இவ எனன 
�தத ஆழசய வளததக�டட. இவ பதத� வ��ர0த பதத�. என வயச �யன�டதத� எனன கபபற 
தளள�டட...”

“ஊழரக கடடத கழற. வய�தத�வல வளரர பளழளகக வழ� பசலலனன அவ அப�னம ஆததளம 
வநத ந�ககறஙக. ஒர நள தபபனனலம தபபதன. ஒர மச பளழளனனலம பளழளதன. 
கலய2ம கடடகக வவணடயத வ�சச�. ஆன அவ பசனனத தபப. அவ கரப�ம�லவல. பவறம 
நடகம. இப�டததன அவ என வமல இரகக�ற �சதழத இததழன கடழமய கண��சச. ப�ய 
பசலல�யவத... எநத ப�ய பசலல�யவத கடடக�ணஙகற அநத பவற�தன அவ கடடற �சம. 
என வ�த� �ர இவள நன கடடக�டவடன. ஆன அவ கடடககம கனன�யவவ இரநத�டட. வ02ப 
வ�சச� அவ வழகழக. வ�தத�வய இலலத �டட அவ.

எததத வ0டடல என ழக ��டககலமனன கததக�டட இரநதவ பதனததககம எனன �தத 
அழதக�டட இரககம வ�த, நன ப�ணடடடவயட சநவதசம எப�ட க�டபவ�ன. இநத 
அழகதவன அவள எனக�டவட இழதத�சச� இன� இப�ட ஒர அழக வவ2னன தன நன எனழன 
அலஙவகலமகக�க�டவடன. நன எததழன அலஙவகலம இரநவதனன எனகவக 
பதர�யககடதனனதன கண2டய�ல மகம �ககறழதயம ந�றதத�வனன.

எனழனவய பநழனசச� அவ தனழன எர�சச�க�டறத தபபனன பசலலததன இநத �ரவதச�க வகலம. 
எத�தத வ0டடல இரகக�றவல அநத �டட அவதன. அவ மனனட நனம உன அமமவம 
சநவதசமய�ரகக மடயம? அவ வவதழன எனழன எர�சசத. அதன என வவதழன.”

“உனழனயம அமமழவயம ��ர�சவசன. வசரநவத இரநத�ரநத உன மழனவ�யம இலவல. உன மகளம 
இலவல. ஒர பதபபள பகட உறவம இரநத�ரககத. இஙக இப� எதனல வநத வசநத? இநத 
��ர�வலதன. ஆன நனம அவளம ஒவர வ0டடவல இப� ��ர�ஞச� க�டகக�றத உனககத பதர�யம? 
நன உன அமமவகக தன தல� கடடவனன... அநத மடசவசட தழமப எஙக இரககனன எவ 
கழதத�வல இரககனன பதர�யம? யரழலயம வழகழகய மழச பஜய�ககக மடயதப�. அததன 
வ�ழளயடட”

அமம எத�ரவ0டட �டடவயட அததழன ச�வநகமய இரகக�றவள. அமமவகக பதர�யவத? 
க�ழவரகளன ��றக எனன வ�கல�ம எனற அமமவ�டம வகடவடன

“அமம ஒர வவற ஒரதத�ய அப� கடடகக பநழனசசரனன பசனழனவய அத யரனன 
பதர�யமமம?”

அமம என ��ளழளழய பகஞச�ய�டவய பசனனள. “ஏன பதர�யத... அநத எததத 
வ0டடககர�தவன! ககடமததன வ�சச�. அதககக மழறய வ�டடத தரமடயம? மமன ழ�யன 
மமன ப�ணழ2ததவன கடடகக�டணம. நனம எததழனவய பசலல�ப �ததடவடன. அவ வவற 
யழரயம கடடகக மடவடனன�டட”

“அப� வமல சநவதகம வரழலய?”

“அப� வமல சநவதகம உணடதன. அவவமல சநவதகம வரழல. உஙக அப�னககம அவளககம நடவ�ல 
நன வநதத ப�ரதத வவதழனய வ�சச�. ப�ணடடட சர�ய�லவலனன வவற எடம 
�ப�ரனனதன நன தரத வவதழன தநவதன... அவ வ0டட மனனடவய கட வநவதன. அவ 
கழடச� வழரய�லம உததம�தன”

அப� இததழனயம வகடடக பகணட தன நழரதத தடழய தடவ�க பகணட இரநதர. நன 
அவழர �ரதவதன. அநத �ரழவய�ல ஒர வகளவ� இரநதத. அதறக அவர பனனழகததர. அநத 
பனனழகய�ல ஒர �த�லம பகஞசம பநரபபம இரநதத.



கழழத பசப�னதத�ல தவ�ல வச�தத கழத

எழ�ல வரதன 

இழச எனறல எனகக ம�கவம ��டககம. அதனல ஒர மனநல 
மரததவழர �ரகக வவணடய ந�ர�நதம எனகக ஏற�டடத. ந0ஙகள 
எனழன வ�தத�யசமய �ரகக வவணடய அவச�யம ஏதம இலலத�ட 
ஆணடவன எனகக கதகழள கதகள வ�லவம, கணழ2 கண 
வ�லவம, ரதததழத ரததம வ�ல ச�வப�க இரககம�டயம �ழடததன. 
எனறலம, நன ஒர மரததவழர �ரகக வவணடயத தவ�ரகக 
மடயத ந�ர�நதம ஆக�வ�டடத.

சதர2 மன�தரகள வ�ல வதறறதத�லம, உளளககள ந�ழறய ஓடழட 
உழடசலடனம ந�ழறய அப��ர2�கள மரததவழர �ரகக 
உடகரநத�ரநதரகள. உளவள ஒர மழளக வகளவரட உழரயடக 
பகணடரநதர மரததவர. பவள�வய எவர மகதத�லம நம இனனம 
ச�ற�த வநரதத�ல சர�யக�ப வ�யவ�டவவம எனற நம��கழக இலழல.

இநத மரததவர தனகக உதவ�யளனக ஒர ஆண அதவம வயத 
மத�ரநத ஒர க�ழழட ழவதத�ரநதத எனகக ��டககவ�லழல. ப�ண 
இரநத�ரநத�ரநதல சநவதகப�டடரபவ�ன.

“அடதத ந0” க�ழவன பசனனதம உளவள வ�வனன. மரததவர 
ஸபடதஸவகபழ� கழதத�ல �மபவ�ல வ�டடரநதர. அதனலதன 
எலல மரததவரகளம தனழன ச�வப�ரமன வ�ல சரவ சகத� 
�ழடததவரகளக ந�ழனததக பகளவதக நன ந�ழனததக பகணவடன. ச�வப�ரமன வகடடர, 
“ம... பசலலஙக, உஙக ��ரசச�ழன எனன?”

“டகடர உஙக கழதத�ல இரகக�றத உடகழக மத�ர� இரககத. தரவ�ஙகள தடடப�ததடட 
தநத�டவறன,” எனவறன.

எலலம பதர�நத ஏகம�ரவம சரவ அலடச�யமக மகதழத ழவததகபகணட, “உஙக ��ரசச�ழன 
எனனனன பசலலஙக சர...” எனறத. ஒரமழற �மபப��டரன�டம மகடழயத தரம�ட வகடட 
அவன தரததறகக அவன �மழ� ��டதத தழலழய கடததழத பசனனல உடவன தநத வ�டவர. 
பகஞசம �யநத ச�வமயத தன பதர�நதர. ஆனல நன சர�யக வவணடம. அமம பரம� 
வவதழனப�டட அழவத வவதழனயக இரகக�றத.

“பசலலஙக...”

“டகடர எனகக இழசனன உச�ர. ��டககம”

“உச�ரனன எலலரககம ��டககவம...” எனற பசலல�வ�டட சததம வரமல ச�ர�ததர. உதடகள 
கவ�தத ச�ர�ப�த அழக எனற யரவத பசலல� இரப�ரகள.

“ம...பசலலஙக, உஙகளகக அதனல எனன பதநதரவ?”

“அதன பசனவனவன இழசனன உச�ர அதன ��ரசச�ழன.”

“எனன...சத �டட வகப��ஙகள?”

“இலழல வச�பவ�ன”



“நலல வ�சயம தவன. எனன ககடம இத�ல?”

“அமமவகக ��டககவல”

“ஏன?”

“பதர�யழல”

“அவஙக எனன பசயயறஙக?”

“கணண பதர�யம பசவதத படசச�க�டட எனனய வதடவஙக”

“ஓ... சர�... நன எனன வகககவறனன... ந0ஙக இநத வச�ககறதனல...” எதகக ச�ர�ககறர. “எனன 
��ரபளமனன வகககவறன.” த�ரம� எதகக ச�ர�ககறர.

“அதனல என வவழலழய வ�டம�ட ஆய�டசச.”

“எதனல? இதனலய? நம�மடயல. எனன வவழலகக வ�ய�டட இரநத�ஙக?”

“அலஙகர கலடர�ஙஸ �ககதத கழடய�வல சட ட ஆதத�க�டட இரநவதன. “பசர... பசர...,” ஆதத�க 
கண��தவதன.

“வ�தம, வ�தம, பரம� ஆற�டப வ�வத,” ம0ணடம ச�ர�பப.

“ட ஆததம வ�த வரற சததம வககக நலல இரககம டகடர. அதனல அத வ�டம ஆதத� ஆதத� 
ஆற�பவ�னதல �சசததண2�னன எலலரம சணழடகக வரறஙக. சர டய சர மகக�யம? 
இழசனன எலலம ஏன ஞன சனயம இரககஙக?”

“அத பசலல, அதன வவழலய வ�டட ந�றதத�டடஙக... சர�ய?” எனற மகதழத வநரழமயக 
�ரததர.

“தபப”

“வவற?”

“யரவத வநத, “மஸடர பரணட ஸடரங ட “னன வகடட எனகக பதரக கததல வகமள� 
கடடடடட வரவவன சலஙழக, அநத ஜல0ர ஒல�தன வகககத. வ�சறத சமயததல கதல வ�ழறத 
இலவல.”

மரததவர பகஞசம த0வ�ர மக �வததடன, “ஜல0ர” எனறர.

“எனன டகடர வகடடஙக?”

“அதனல வவழல கல�... சர�ய?”

“தபப”

“��னன?”

“ஜலதரஙகம வகடடரகக�ஙகள? �0ஙகன க�ண2ததல அளவ வ�தத�யசம தண2� ஊதத�, வவற 
வவற சததம வர கசச�ய�ல அடப�ஙகவள “ட...டங...ட...டங...”வய�லம ழகய�லம வச�தவதன. டகடர 



பவறமவன...”

“அநத சததமம சப�ர. அவத சததம ட டமளரவலயம வரம. ட வ�டமவ�த ஆவறழ டமளரல அளவ 
வ�தத�யசம ட வ�டட சரககழர ஸபனவல தடடன...அடட... ஆதத� கடதத... அடகக வரஙக. கல 
டமளர ட அழற டமளர டனன டவய �ய�தத�யம இரககஙக”

“அதனல வ�ய�டசச?”

என வவழல ஏன வ�ய�றற எனற வகட�த�லவய அவர கவனமக இரநதர. அமம கட இததழன 
வசகமக மகதழத ழவததக பகணட ஏன வவழல வ�ய�றற எனற வகடகவ�லழல.

“டகடர கண2ட ஒழடய�ற சததம அழதவ�ட சப�ர. ஒவர க2மதன அநத சததம வகடட 
ரததபமலலம பதச ஓடற மத�ர� ஒர ஜ�லல�பப. வகடட ரச�ககறவஙகளககததன அநத அன�வம 
பதர�யம. அதனல ட டமளர வ�டட உழடசச� சததம வகடவடன. வவழலய வ�டட ந�றதத�டடன 
க�றககன. வகடட �ரஙக டகடர.., அநத சதததழத...” எனற அவர ழவதத�ரககம தண20ர டமளழர 
எடதவதன.

“ஏய.. ழவ ழவ... நன வகடடரகவகன. சர� ழக தவற� ஒழடஞச�டசச�னன பசலறதகக எனன?”

“நன பசனவனன. நம� மடவடனனடடன க�றகக சனயம. ஐம�த டமளர எப�டட ஒவர நளள 
ழக தவறமன வகககறன”

“ஐம�த? ஒவர நளழளய?”

“டகடர எஙக பமதலள�வயட ��ன�கக..”எனற நன ஒர சவரஸயமன ��ன�கக அவஸழதகழள 
பசலல ஆரம��ப�தறகள; அவர தன கழதத �மழ� தய�ர கழடவத வ�ல இழதத வ�டடக பகணட 
பதணழட பசரம�ய�ட வ�ச ஆரம��ததர. “உன ��ரசச�ழன ம�யச�க, அதவத வ�தவ�தமன சதததழத 
அன�வ�சச� வகககறத. இலழலய?”

“ஆமம டகடர. நன �ய�தத�யம?”

“இலழல. அபதலலம இலழல. ஆரவம அவவளவதன. இத பமதலல ��ரசச�ழனவய இலலனன 
நமபஙக, ��றக அபநரமல ஒனன பரணட பசயயற�ஙக. அத ந�றதத�டஙக இன�ழமயன சததம 
வகடடக�டவட இரககணமன, �ரம �ஜர வ�ய� ஒர வகவமன வஙக�ககஙக ஒர நதழதம�த 
ர�ய இரககம. ழகய�ல கச இரநத ஒர ச�.ட. ச�ஸடடம வஙகஙக வகடடக�டவட இரஙக. 
கண2ட அதல உணழமயன கண2ட மத�ர� உழடயம”

“அழதயம வகடவடன டகடர. அததழன தலல�யம இலவல. கத�ழர கழனகக�ற சததம பகஞசம 
அவதமத�ர� இரநதத. ஆன அநத ச�ஸடம இர�தத� அஞசய�ரமவம. அவவளவ கச இரநத நன 
ஏன டககழடய�ல மஸடர கல�கக மரடகக�வறன. அதவம�லலம மவய�ரம ரவ இரநதவவ 
வ�தம ந�ஜக கத�ழரவய வடட மனனட நள பரவம கழனககம. அநத ச�.ட. ச�ஸடபமலலம 
கரணட பசயற ம�ம�கர�. ந�ஜம மத�ர� வரத.”

“இலழலப� தலல�யம இரககம,” எனற வசலஸ வமன வரஞச�றக வ�ச�னர. “கழநழத அழத 
�ககதத வ0டடககரஙக ஏன கழநழத அழதனன வகப�ஙக,”

“வகப�ஙகள? அப�... ச�டய�ல கழநழத அழத அதகக யரவத ஊகக கழடடடட �ல 
கடப�ஙகள? ச�.ட. ச�ஸடம மழலப�ல கடககம? அத உச�ர�லலததஙகறத ந�ஜம தவன.”

“சர� வவணடம ஒர ஆரகபகஸடரவல வசரநதவடன வரமனமம வரம.”

“வசததகக மடவடனன�டடஙக. எதவவம வச�ககத பதர�யத �டதபதர�யத உனன எப�ட 



வசததகக�டறத. வ�ய ஏதவத வதத�யம வச�கக கததக�டட வனன�டடஙக.”

“எதவவம வச�ககத பதர�யத? ம�யச�க ��டககம உச�ரனன பசலற ஆன வச�கக பதர�யத?”

“பதர�யவத..”

“எப�டப�... ம�யச�க பரம� ��டசச�ரநத வச�கக கணடப� பதர�ஞச�ரககணவம...”

“எனகக ஆமபலடனன பரம� ��டககம உச�ர, ஆன மடழட ழவகக பதர�யவத. டகடர மடழட 
ழவகக பதர�ஞசவனககததன ஆமபலட படசச�ரககம? அழத வ�டஙக டகடர நன வச�ககற 
எதவம ஆரகபகஸடரவல ஒதவதனன பசலல�டடஙக பதர�யம?”

“ந0 எனன வச�சவச?”

நன ஒர ரப�ர வ�ணட எடதத �லல�ல கடதத இழதத ��டதத ஆடகடட வ�ரலல சடடவனன 
“பர�ரஙங...” எனற வழ�நதத இழச. நனறகததன இரநதத. டகடரகக ஏவன ��டககவ�லழல. ��றக 
அழர ��வளட ஒனழற வய�ல கடதவதன அதவம ��டககவ�லழல. மகம சழ�ததர. சகஸவ�ன, 
பலலஙகழல, டரமஸ ஏதவத வச�தத�ரநதல மகதழத அம�ரதம கடதத கரஙக வ�ல ழவததக 
பகணட வகடடரப�ர. வயல�ன வச�தத�ரநதல தழலழய ஆடட வகடடரப�ர. எனகக வச�ககத 
பதர�யதத இரககடடம. அவறழறபயலலம வஙக எஙக வ�வவன. கச வவணவம. கசகக 
வதழவவய இலலம நன கணட ��டதத இனனம ஒனற�ரணட வதத�யஙகழள கண��தவதன. 
வ�ன வமலமட, �வடர டப�, இரணட ச�ற�ய ச0சககள, ��க�ல, ஒர �லனமடழட, எழதயவம ரச�கக 
வ�லழல �2ககர கத �2ககர வதத�யம வகககத.

ச�னன வயச�ல தளம வ�டம கரஙக ப�மழமழய த�ரட அமமவ�டம இரணட ழகய�லம ஆழமய 
சட வஙக�ய�ரகக�வறன. அபப�ழதம அநத கரஙக வ�டம தளதழத, மழறநத�ரநத எனனல 
�ரககமல இரகக மடயவ�லழல. அநத ப�மழமகக பசநதககரன எனழன ச0ணடயத தன 
எனகக அழழகழயத தநதத. வதழவய�லலமல என வ0டட மன�கவவ வநத வ�ழளயடனன. நன 
அநத ப�மழமழய �ரததல “த�ரட... த�ரடப�கக�ற�ய?”எனற மழறததக பகணடன. 
அமமவ�டம “எனககம வஙக�க கட,” எனற அடம ��டதவதன அமம மடயத எனவற கச இலழல 
எனவற கறவ�லழல. வய�ன இரணட �ககமம சட வ�டடள. எனகக அப�வவ அககவவ 
அண2வன யரம�லழல அமம மடடம தன அவவள இப�ட பசஞச யர தடகக மடயம 
யரக�டட வகட�த, அழவத. நவன மரததடகக வ�ய அழத சமதனம ஆவனன. ஆனல அநத 
கரஙக ப�மழம?

அதறக மறறய ஒர வதத�யம கணட ��டதவதன. வதஙகய ச�ரடழடய�ல �ழசவ�டட வ�ப�ர 
ஒடட பவயய�ல�ல கயழவதத தடடவனன எநதக கரஙக ப�மழமயம அவவளவ அழக தளம 
தடடத. ப�மழமகக பசநதககரன அநத ச�ரடழட வமளதழத வகவலமக ஒர �ரழவ �ரததன. 
அநத �ரழவதன எமப�ரமனக தனழன பநழனசச�கக�டட இரகக�ற டகடரனன பசலலப�டற 
இநத மரததவரகப�டட த�ரவளர ஞன சனயம �ககற �ரழவ.

அநத ழ�யனகக ச�ரடழட ப�மழம யர பசஞச� தரவ. அவனகக ஏககம வநத�டசச�. எனகக கரவம 
வநத�டகச�. என தளதழத அமம வநதமம மழறததக பகணவடன இனபனர மழற சட? 
அப�டயம அமம ஒரமழற அழத �ரததவ�டடள.; �யநவதன. அமம அழதவஙக� �ரததள. 
எனழன ஒர மழற �ரததள. அழதயம �ரததள. தடடப�ரததள. பகஞசம அத�சயப�டடள. 
எனன ந�ழனததவள எனழன கடடகபகணட அழதள, “உன அப� இரநத�ரநத..”எனற 
அழதள. அததன அமம. அடததலம கடடகபகணட அழவள. இநத டகடரமடடம மனச 
மறவதயத பதற�யவ�லழல இதன அரழம எரழமகக (மனன�ககனம மரததவவர..)எஙக 
பதர�யபவ�கத, என மன அவத பசர�தவதவட கழழதவநதத “இவரகள கர� வசழன 
மறநதவரகள ஆத� ஸரத�ய�ன லயம அதன பதயவ0கம பதர�யதவஙக இவரகழள வ�ட ந0 வச�... வச�... 
வச�...” எனற பசனனத.

மரததவர எனழன உலகக�க பகணடரநதர.



“ஹலவல... அப�ட... வ�ச�கக�டவட தஙகற�ஙக. இதல பகறடழட வவற. நலல ஆள” எனறதம நன 
ந�ம�ரநத உடகரநத வய தழடததக பகணவடன. “எப� இரநத இபதலலம வச�ககற�ஙக? 
நலலய�ரகக, “எனறர.

எனகக சநவதகம வநதவ�டடத “கழழத வநத கனவல தவ�ல வச�சசத�ல இரநத”எனவறன,

மரததவர அத�சயமக வகடடர “கழழத தவ�ல வச�ககத?”

“ஆமம டகடர. பவளழள ந�றம, கதழத கதழதய ��டர�மட, உளழளஙழகய�வல வசச�கக�ற அளவகக 
ச�றச அழக இரககம, அறபதம வச�ககம; தளம தப�ம, ஸரத� ��சகம ரதத�ர� பர வச�ககம. 
அதன பசலல�சச� ந0ஙக வகககற வரடவய, வடபர�கரடர, ச�.ட. ச�ஸடம, எலலம ப�ய. யழன 
கததறமத�ர�யன வதத�யம ப�ய. கரவ� கததறமத�ர� ஊதற ��க�ல ப�ய; இழளயரச, ரஹமன, 
யன�, அனமல�க, வமசரட, �0தவதவன எலலம ப�யய�னன”

“�0தவதவன கட பதர�யம அதகக? அநத கழழதகக...”

“பதர�யம. அதகக உலகதத�ல இரகக�ற சகல வதத�யமம பதர�யம. அநத வதத�யம தரற நதமம, 
அதன இழசக வகரழவயம, அதன மலமம பதர�யம அதகக.”

“எப�டத பதர�யம?”

“வ�ற எடததல எலலம வதடதவதட அலககம வகககம. பகஞசம கச கடதத பகஞசம ஓச�ய�ல.”

“எவவளவ நள கனவல வரத?”

“பரம� நள”

“பரம�னன... பரணட வரசமவ?”

“இலல நன பரணடவத �டககமவ�த�ரநவதனன ந�ழனகக�வறன. சர�ய ஞ�கம இலல. ஆன 
அநத கழழத வ�ன பஜனமதத�வல இரநதனன பசலலத. வ�ன பஜனமதத�வல நன ஆநழத.”

“கழழத வ�சம?”

“�டற கழழதகக வ�ச பதர�யத?”

“எனன �டட �டம?”

“அணடக கழக இரடடகக�டகக
அத�வல ஒல�பயலலம சரணட இரகக
சரணட சர�தழத எழபபத பநரபப
�ம� வ�ழஙக�ய சர�யன கறபப
இரவ�ன ந�லவ �லய பஜh ல�ககம
இழச வகள பசவ�கபகன
இதயம பவடககம

இப�ட அத �டம”

“அரததவம இலலம �டம வ�ல இரககவத...எனன அரததம இநத �டடகக?”



“அரததம? பசதததம எனன ஆவ�ஙக ந0ஙக? சமம பசலலஙக... அப� உஙக வ�ர ப�2ம. 
ப�2ததகக கத வகககம? வகககத. கதல மநத�ரம பசலலவஙக, சவததகக மனனட தபப 
அடசச� ஆடவஙக இதல அரததம இரகக? வகள பசவ�னன பசவ�டனன அரததம�லழல பசதத 
கதனன அரததம ஒரநள எழதயம வககக மடயத சததவம சததம இலலம சனயமய�டட 
அதன நரகம, அதன சவ . எலலம கழழத பசனனத.”

“இனனம எனன பசலலத அநத கழழத...” மரததவரகக அநத கழழதய�ன வமல ஒர பவறபப 
பதர�நதத.

“டகடர உலகததல இரகக�ற எலல ஜ0வரச�யம பஜனமம எடதத வழறதம, மனகவனட 
ஒவபவர நடவடகழகயம, ச�னன ச�னன வரம அழசவம வ�ழரபபம கட �லறழவ ழமயம 
வசச�ததன. இலழலஙகள? ச�கமணட ��ரயடம அழதததவன பசலலறர?”

“கழழத ச�கபமணட ��ரயட �டசச�ரகக?”

“நவன �டசச�ரகவகன”

“��ரயட?”

“ம...��ரயட, ரசல, கல�லஜ�பரன, கரல மரகஸ எலலம �டசச�ரகவகன. ஓவஷ எனன பசலல�...”

“பரணடவத �டசசவன ரசல �டசச�ய?”

“பரணடவத? நன? நன ��.ஏ. ப�ரளதரம.”

“��.ஏ. ப�ரளதரம? அபபறம ட டமளர ஒழடகக�வற?”

“��.ஏ. �டசசவன ஒழடககமடயத கண2ட டமளர இரகக? ஒழடயத? என ப�ரளதரம 
டககழடககததன எனன அனபபசச�. அத சதத பவற�, இழச ஆரவம உலகதத�வலவய ப�ர�ய 
வதத�யம எத பதர�யம டகடர...”

“பசலல...”

“வலடஸ யரம வரமடடஙகவள?”

“வரமடடஙக பசலல”

“வலடஸதன டகடர. �ககடடல தண2� மழச ந�ரப�� கழய மடடட பசடட பசடட வ�ழவம 
உரணழடய தண2�பசடட பளக... ��ளக...ன அநத சததம எழதவய ஊடரவ� பநழஞசமத�ர�... 
அப�ததன ��ரயட உதவ�கக வரறர.”

“இதன ப�ர�ய வதத�யம? அநத வலடஸ?”

“ம...நலல �ரமனன ��ரகடம �ரதத ப�மமனடட தவ�ல அத�ரவ பவள�கடடத உசபவ�தத� 
பமததனன ஒர சததம தடட �தத�ரகக�ஙகள? ஒரமழற ஒதடடல ரததம வர தரம அட தநதஙக 
இததழனககம அவ எழமப, ஒனனவம இலழல,.”

“அட �ய�தத�யவம.. எதம பசலலத, உன ��ரசச�ழன பரம� ஈஸ�யனத. இத ஏன பமதலலவய 
பசலலல, உனகக ��டசசத இழசபழ�தத�யம இலல. கலய2 ஆழச. அமம க�டட பசலல� 
கலய2ம �ண2� பவகக பசலல.”



டகடர இழத பசனனதம எனகக அவரவமலம எனவமலம �ர�த� உ2ரசச� ஒரஙவக எழநதத. 
அடப�வவம! ஒர கதத கடடக�டவட வநதடடவம. “ஏஙக சர...ந0ஙக மனநல மரததவரதவன. 
பவள�வய வ�ரட �ததடடதவன வநவதன...” எனற என சநவதகதழத வகடவடன.

“எனனப� சநவதகம. சடசத அவததன, அதன கரகடட உன பரபளதழத கணடபடசச�டவடவன.”

“இலழல, அத இலழல. ஏழ வயச�வலரநத எனகக இப�ட இரகக. ஏழ வயச ழ�யனகக கலய2 
ஆழசனன ச�ர�ப�ஙக. நன வதடறத சததமன சததம. உணழமயன ந�ஜமன சதத�யமன இழச. 
அழத வதடபவ�ய�தன நன �ய�தத�யம ஆய�டட இரகவகன. �லவ�ர க�டவட அட வஙக�ய�ரகவகன 
பள�ய மரததல கடட வசச� ஒரமழற ரதத வ�ளரகக�டடஙக. சவதத�ல மரததல, வமழஜய�ல, 
கண2டய�ல, தண2�ய�ல, கததல, ஆகசததல, பசடழடததழல, �ரதத வய�ற, ��ரகடம 
இஙபகலலம நன வதடறத சததமன ஒல�, அத எழபபற உய�ரளள சததம”

“ரதத�ர�ய�ல கழரவமல வ�ழற மழழசசததம தன இழச. க�2தத தண2�ய�ல வவல�பப வ�ழற 
பமததனற சததம, பதனழனய கதத உலககற ஓஙகரம, ழவகவகல வ�ர �தத�க�டட எர�க�ற 
பநரப��ன சததம இததன இததன...”

“ச�னன வயச�வலரநத நன வதடக�டட இரகக�றத இழதததன, அமம அவஸழதகள எனகக 
ப�ரடவட இலலம வ�ய�டசச�. அமம அடசச, எனன ஒழடசச எதககம நன சர�ப�டட 
வரவல.அமம தடகக தடகக நன பவற���டசசவன மத�ர� அழதவயதன வதடக�டட இரநவதன. யர 
தடததம ந�ககத ��ரமம ரடசச வதடல இத. இதககம கலய2ததககம உஙக மனநல மரததவம 
மடசச� வ�டட உஙக மனநல மரததவம நசம வ�கடடம. உஙக �டபப எதககம ஒதவம 
வ�கடடம. இழதததன கணட படசச�ஙகள? கலய2ம இழசய தரம? நரசமய இரககம. 
எனகக படககத.”

“உணழமயன லயதழத, ஸரத�ய படகக�ற வநரதத�வல என கனனதத�வல அழறஞச� இபதலலம 
கலய2ததகக அப�றமனன பசனனவள அநத �ப��, என நயகடட அவள வ�ட ந0ஙக எனழன 
பர�ஞச�ப��ஙகள? அவக�டவட பசனனத தன உஙகளககம, ‘ஒழ�ஞச� வ�ஙக’ கலய2ம பவறம 
மடசச�. மவ2, ஆவற, ஒன�வத பவறம மடசச� அத என தழலய�ல எழதல, எனகக ��டசகல.”

“எனககள இரகக�ற ஆரவதழத பவற�ய எப�ட அடகக�டட இரபவ�ன. நன பசயயறத 
உ�வயகமனத இலவலனன எனகக பதர�யம, ஆன உ�வயகம எனன பசயறதனன அமம 
பசலலல. மடடக பகடடழகய �தத வசச�, ஒர ழ�யன பக2ததல தளள�, �ஸ கண2டய 
ஒழடசச� நன பநழறய அட �டடடவடன. நசம �ண2ணமன எண2ம இலவல.

“ஒர வரசம �ககதத�வல இரநத கடடககளவள �ரவதச� மத�ர� அழலஞவசன. மண வரசம, சரயம 
கயசசனத உளவள இரநவதன. நன தபப �ண2ழல அமமவகவக யரககவம பர�ய ழவகக 
மடயல. �டகக�ற கலததல... அதன ம�க அச�ஙகமன வழகழக �டசசழத பசயயமடயத வ�லஙக, 
நரகம... டகடர நன �ய�தத�யம? இஙக �ரஙக எவவளவ ப�ர�ச க�ழ�ஞச�ரகக. ழசகக�ள பசய�னல 
அடசசன இனழனகக”

“அயவய... எனனயய இவவளவ ப�ர�ய கயம, ரததம வரவதயய... நரஸ... இவரகக பகஞசம 
பமதலல டரஸ �ண2�வ�டஙக. பமத ந0 வ�ய கயததகக மரநத வ�டடகக வ�...”

“வவ2ம டகடர.. இனனகக� நன எதம பசயயல ப�மமனடட அடவய�ததல உளளஙழக �த�ய 
தடடறத தப�?”

“தப��லவல. அத உன ப�ணடடடய இரநத தப��லவல. எஙக வவணமனலம தடடலம, 
சததபமழப�லம. கலய2ம �ண2�கக. பமதலல மரநத வ�டடகக,”

“டகடர நன சர�யகமடவடன. என அமமவ கப�ததஙக”



“அவஙகளகக எனன?”

“ஒனனம�லவல, கரட வசததகக ககடடப�டவ. மதத�ரம வ�க வர உதவ�கக ஆள வவணம..”

“ந0 இரகக�வய...”

“நன இரகக மடவடன டகடர.”

“எஙக வ�ய�டவவ?”

“��வளடல சழதய ஆழததகக அழதத� க�ழ�சச சததம வகககம?”

“எனனயய வ�ததல இத. எப�ட வகககம?”

“எனகக வகககத, பமல�ச ஸ...னன ஒர சததம. என கழழத பசலலத கரலவழளய�ல ��வளடல 
இழதத உலகவம இலலததகக மனன இரநத அநத ஓஙகர சததம வகககமம. சதததத�ல ��றநதத 
தன இநத உலகம அழத வகககணம. நன இவத இநத ��வளடல அநத சதததழத வகபவ�ன. 
அதககக இப�ததன வரற வழ�ய�ல வஙக�டட வநவதன;...”

டகடர �யநத வ�ய எழநத ந�னற, “வடய கரசம�... உளளவட... சரம�ள.. .நரஸ...” எனற �தற 
ஆரம��ததர. “பகழல பவற�வய இரகக, ச0ர�யஸ வகஸ... ��டட அவழன, �தத க�ழ�ககபவ�றன” 
எனறர. நன ��வளழட உளவள ழவததக பகணவடன.

“டகடர, �யப�டத�ஙக என கரலவழளய பசனவனன யர கரலவழளழயயம அறகக மடவடன. 
இவஙகழள வ�கச பசலலஙக. என அமமவ கப�ததஙக.”

டகடர அதறக வமல ப�றழமயக இலழல, வவக வவகமக மரநத எழத ஆரம��ததர.

“டகடர ஏன எனன பவரடடப �ககற�ஙக, மரநத எழத� எனன அனப��ட �ககற�ஙக. நன வதறத 
வகஸன மடவ �ண2�டடஙக, பதர�யத. வ�ன வ�கடடம அமமவ மடடம கப�ததஙக...”

எழத�வ�டட ந�ம�ரநத �ரததர. �ரழவய�ல வரததமம �ர�த�மம பதர�நதத. எனகக ஆறதலக 
இரநதத.

“நன பவள�வய அனப� �ரகவல. இழதவ�ட ச0ர�யசனழதபயலலம �தத�ரகவகன. உனகக 
வநத�ரகக�றத தறபகழல மவன�வம. அழதததன இழச ஆரவமன ந0 தப� பநழனசச�டட 
இரகக�வற இழசனறத ப�ய; எழதவய வதடற. ந0 வ�ரம��னத ஏவத உனகக க�ழடககல. உன கழத 
பதர�யணம. பமத இநத மரநத ஒரவரம வ�டம சப��ட நலல தககம வரம. எலலதழதயம 
ழதரயம �ர ழதரயம இர சல�ம எடததகவக சர��ண2�டலம. உன அமமவ ந0வய மகர2� 
மத�ர� கப�ததலம வ�ய மரநத சப��ட மனச ர�லகஸ ஆகம. உனகக ழவதயம �கக பகஞசம 
கச பசலவ ஆகம. எடட �தத ர�ய ஆகம. இபவ�ழதகக இநத மரநத மடடம வ�தம வஙக�கக.”

“மரநதகக எவவளவ ஆகம?”

“நனறக�டவட ஆகம.”

“ஐம�த ர�யதன இரகக “

“ககடம, வ0டடகக வ�ய பகணட வரற�ய?”

“வ0டடவல என அமமவம அவவளட பரணட கரடட கணணம தன இரகக, வவற எதம; இலவல. 



கணவ2ட இரகக�ற வழரய�ல அமம எனபனனவவ வவழல பசஞச� சம�த�சச. அவவளட 
கணணம என இழச ஆரவதத�லதன வ�சச�. எனவனட பசயழகய �தத அவ எனழன கடடத 
மநதரவத�யம�லவல கடடத டகடரம இலவல. பசர�கள இநத வதசம அநத வதசம எனற 
அமமவ�ன பகஞசம கழசயம பதழடசச�டடஙக. அற�த வயச�ல நற வயச க�ழவ�வ�ல அவள 
இரப�த எனனல தன.”

“டககழட வவழலயம வ�ய வறழம அத�கமசச�. சப�டடகக வழ�பதர�யம வ�சச�. எலலரககம 
வய�ற ப�ர�ச, எனகக என கத ப�ர�ச. உலகதழதவய வ�ழஙக�டணமன ச0ற�கக�டட இரநத என 
ஆரவதழத அமம அடகக�ன. அவள இநத �ம��ன �ல கடசச�டசச�. அவளம தன, எலலமதன 
இதகக கர2ம. ச�றவயச�ல எனகக அமம ஒர நலல வடகல இரநத�ரககணம. இப� நன 
வழ�பதர�யம �தளம வநகக�ன தண2� மத�ர� வ�ழநதக�டட இரகக�வறன.”

டகடர �ர�த�ப�டட இலவசமய தநத மரநழத ப�றறகபகணட, அவர வழகழகத தழலய�லம 
அவர எத�ர�ரககத வநரதத�ல கடம வச�ததவ�டட, இடபப�டநத அமமவ�டம சநவதசமய 
பசனனன “நன சர�யய�டவவன. டகடர சர�ப�டதத�டவறனன பசலல�ய�ரககர நன 
�ய�தத�யம�லழல எனற பசனனர” எனவறன. அமம அப�டயனல நன ஆஞசவநயரகக வழட 
மழல சததவவன எனற பசனனள.

நட இரவ�ல க�ழவ�ய�ன கத�ல “��ர�க பர�க..” எனற சததம வகடகவவ “எனனப� சததம ?” எனற 
வகடடள.

“�ரமம...டகடர கடதத மரநத �டடலவல ம2ல வ�டட, அநத மதத�ழரயம ��ர�சச� வ�டட 
அழடசச� கலகக�ன, நடசதத�ரம வனதத�வலரநத வ�ழற மத�ர� சததம வகடக�றத” எனற 
சநவதசமய கற�னன. இழச அவனகக உய�ர. இதனலதன க�ழவ�கக இழச எனறல ச�ற�தம 
��டப�த�லழல. அதனல அவழள மன நல மரததவர ஒரவர�டம கடட வவணடய ந�ர�நதம 
ஏற�டடத. அநத கழழத அவன கனவ�ல அனற இரவ பநணடகபகணவட வநதத. எவர ர�ம அத?

�ரவதச� ரஜவ�ன இளவரச�களம கற�ககழமபம

“இனழனககம கள�யம க0ரபகழமபம தன...?” 
ச�ணஙக�யவளகக உடனடயக தழலவமல �லன 
க�ழடததத,

அமம இததழன வலவக தழலய�ல அடப�ள எனற அநத 
கழநழத எத�ர�ரககவ�லழல �வம, வ0டடன மதத ��ளழள 
தழலய�ல அட வஙக�யதம மறற ��ளழளகள வ�சமல 
��ச��சப�ய தடடல கரதத உரணடரநத கள�ழய. உபபம 
கரமம கழறசசலன பள�யஙகய பள�பபடன ஒர 
மரகமக க0ழரக கழமப எனற ப�யர எடதத �சழச 
த�ரவதத�ல பதடட வ�ழஙக�க பகணடரநதன,

“நன நல மகர2�ஙகள ப�தத வ�டடரகவகன, 
த�னததககம சடசசட வசறம �ரபபக பகழமபம வசச� 
தவரன, ப�ர�யலகட பரணட வழகய பசஞச� 
வசச�டவறன, சபடடட வ�ய தயம பவழளயடடட 
இரஙக வ�ஙக,”

நனகம ப�ண ��ளழளகளக ��றநதவ�டடத, அநத 
கடகரன ஒவபவர சம�யக வவணடகபகணட “இநத 

மழற ஆம�ள பளழளதன �ததககட...” எனற �ரககச பசலல� ��றநத நனகவம ப�டழடஙக, 
த�ரம� எநத சம�ய வவணடகக�டட அடதத ��ளழளய ப�ததகக பசலலவவன பதர�யல,

“எனனட பமகதழதவய �ததக�டட, தடட �தத சபடட, எவத நமம வய�தத பரப��கக 



கள�யவத பகழடககவத, அழத �ததகவக, இதம இலலம எததழன வ�ர இரககஙக

அட�டட மததப�ண கணகலஙக இவழளவய மழறததப �ரததகபகணட ��ச��சதத உரணழடழய 
வய�ல ழவதத �ல நற நறகக த�னறத,

வசளததடட வ�னற வ�றக எர�யமல பவணபழகழய மடடவம ககக� ஒர பழக நறறதழதயம அநத 
கள�கக தனமக வழஙக�ய�ரநதத, த�னமம வசற சப��டட இவளகக நலலதன இரககம, அர�ச� 
வஙக �ரபப வஙக கச வவணவம, கடகரன நலல சம�த�கக�றன, அழதவ�ட நலல கடகக�றன, 
அடதத வ0டட த2� தழவசச� �தத�ரம கழவ� வரற கசல உபப ம�ளகய வஙகலம, அர�ச� வஙக 
மடயம?

அறவழடக கலதத�ல ஆர�யஞ வசளம அறககபவ�ன கல�ய பகழடகக�ற வசளம ஆர�யதத 
வசச�க�டட வய�தழத கழவ வவணம, கச க�ழடகக�ற கல�கக உபப. ம�ளகய வஙக� மரதத�ல 
இரகக�ற பள�யஙகய மரததககரனகக பதர�யம எடததடட வநத வயலல இரகக�ற க0ழரய 
வவகவசச� ஒர மத�ர�ய கழமபனற வ�ரல ப�ழபப ஓடடட இரகக, நம நகககக ஏன 
சப��டனம வய�ததகக சப��டட வ�தத?

“�தத�ரம வதயகக நழளய�ல இரநத வரத தய�, என மக பகழநழத ப�ததடட இரநததல அநத 
வவழல எனனல மடயம இரநத�சச�, அவதன பரசனகட வ�ய�டடவள... இன� நவன 
�ததககவறன” பமதலள�யமம பசலல�டட... இன� இனபனர வ0டட �ககம வ�கணம,

இநத ஊரல எவ பதழவககவம. �தத�ரம கழவவம வவழலககர�ய வசச�கக�ற... டவன �ககம வ�ன 
எநத வ0டடலயவத சல�ம வசநதடலம, ஆன தஙக ஒர வ0ட வவணவம, வஙகற சம�ளதழத 
வ0டட வடழககவக தநதகணம, இநத ஊர வ�டடலம வவற எடம வ�ய ப�ழழகக மடயத,

வ�டடகக ஒழஙக த2� இலல, ஒர பமழததகக ழகய�ல தசச� க�ழ�ஞசத வ�டடரககஙக, வயகக 
மடடம வநர வநரததகக ரச�ய வவணமம,

இதல இநத ஊர வதத�யர பதநதரவ வவற தஙக மடயல, பளழளஙகள �டககழவ 
�டககழவனன, ஒர ச�வலடட �ல�ம வஙகவவத கச வவணம வவ2ம? வரற கசல உபப 
வஙகறத ச�வலடட வஙகறத?

இநத மனசன வஙக�ன கல�ய�ல கடசசதத �தததனன கடன வஙக�வவற கடசச�டறன, 
கடனகரன வநத “வகய,, பகமம”ன த�டடறன, யரகக ஒழரகக�த, தண2�யடசச� மயஙக� 
க�டகக�றவனகக... தண2�யடககம அத வகடடடட இரகக�ற கடகரன ப�ணடடடகக?

தண2�யடசசத அவன “சம�... பரணட நள ப�றததகவக நன தவரன”ன பசலல� கடன 
பகடததவன கழல படசச� வயத வஙகறத கடகரன ப�ணடடட,

எகவகடவத பகடடடமன சப�கக பசஞச மத�ர� ஒர வமஸத�ர�கட வ�ய�டலம, நலம 
ப�டடபபளழளஙக, எனனவகம இதஙக �ட, ச�ததள வவழலகக வ�கலம. வ�ற மத�ர�ய 
இரகக ஒடமப, வரசம ஒவபவனன நல ப�தத மசததகக பரணட மழற பநஞச� வல�யம 
த�னததககம மடட வல�யம வநத பநணடடட இரகக�றவ நடகக�ற ப�ர�ய வ�சயம இரகக, வ�ய 
பசஙகலழலயம ச�பமணடழடயம சமநத எனனகம, அனழனகக ச�பமணட கலழவவயட சரதத�ல 
இரநத வ�ழநத மத�ர� பதனம வ�ழநத மணழடய�ல கடட வ�டடடட இரகக வவணடயததன,

மழழய�லலம பவளளழமயம இலலம வ�சச�, ப�டடல கடடல எனன வவழல பசயயறத, மழழ 
மர� வநத நலல ப�ழழசச�கலம, ��ஞசம பவம எதவத ப�றகக�டட வநத சழமசச� 
சப��டலம, ஏர�ய�ல இரகக�ற பகஞசம ஈரததகக இனனம எததழன நழளகக எழல தழழ 
இரககவம பதர�யல, அபபறம இநத க0ழர பகழமபம க�ழடககத,

வ�ன மசம ம2வத பளழளகக அமழம வநத கயசசல வநத �டததக�டட வவழலகக வ�க 
மடயல, �தத நழளகக மனனட மதததகக வ�த�யக� வய�தத�ல எதவம தஙகம சக ப�ழழகக 



ஆய�டசச�, தரமஸ�தத�ர�ய�ல எவன ஒழஙக வய�தத�யம �ககறன, பசநத ஆஸ�தத�ர�கக வ�க 
கச கடன வஙக� அத வவற நதழதம�த ர�ய கடன தரணம, அநத மகரசன �டட பரணடய�ரம 
ர� கடனகக மசம நற ர�ய வடடய மடடம அழ வவணடய�ரகக, �தத�ரம வதசச� வரற 
நநற ர�யல நற இப�டவய வ�ய�டட ம0த�ய வசச� எனன கடம�ம நடதத,

இப�ட வடடய மடடவம கடடடட வநத எப� அநத பமதத கடழனயம அழடகக�றத, இவத 
நழளகக வநதடவன கடன பகடததவன பலலடட எடததடட படபடனன, அவன கச வகப�ன 
கடன வஙக�னவன தண2�யடசச�டட த�ணழ2 வமல வநத� எடததடட �டதத�டட இரப�ன, 
பலலடடல வரறவன என அமமழவயம �டடழயயம ஒழககமததவஙகனன வகவலம வ�சவன, 
தநததனஆகணம,

இநத பளழளஙகளகக எததழனவய வடட பசலல�யசச�, வவணடணட நமகக ரஜ வடட 
பளழளஙக சகவசமன, வகககல, வசரறத பர �2ககர வ0டட பளழளஙகவளட, அபபறம அவத 
மத�ர� இரகக ஆழச வரத? ரஜ வடட பளழளஙக மத�ர� இரகக நமகக எனன கடப��ழன 
இரகக, எநத பஜனமதத �வவம இவன கடடடட வலல�டவறன,

வவடகழக �ததடட வநத என க�டவட வகககதஙக “யமம வதழச பசஞச� வ�டமம... சப�ர 
வசழன அடகக�த,” யர வடடல வவடகழக �தத�சச�ஙகவள... ம2வத பளழள வகககத, “வதழச 
எப�டமம இரககம,?” வவடகழக மடடமதன �தத�ரககஙக, �ககவசச� த�னன மகரசன யரனன 
பதர�யல, அதன ரஜ வடட பளழளஙக ��னனட வ�கத�ஙகடனன பசனவனன, வதழச 
சடடவய இலலத வ0ட என வ0ட, எனழனகக வதழசயம இடல�யம பசஞவசன, வதழச சடடயம 
இடல� �தரமம வசச�கக,

வவழல பசயயற வ0டடல �ழழயதனன வசறம கழமபம தரறஙக, வசறதன ம0த�யகம ட�ன 
எப�ட ம0த�யகம, எவவளவ வதழவவய அவவளவ வதழசயம பர�யம பசயயறஙக, ம0த�யன 
தவன பகணடநத பகடடவஙக, பகடடய�ரநத பகணடநத பளழளஙகளகக வதழசனன 
எனனனன கண��சச�ரககலம,

ஒவர நள கற�யம சப�தத�யம த�னன�ரககஙக, பசஞச� மடசச� த�னன வ�கம வ�த சவ வசத� 
வநத�டசச�, பமதததழதயம எடதத�டட வ�டயமமனன பமதலள�யமம கடதத வ�டடடடஙக, 
நல பளழளஙகளம மகக�ல ந0ரவர எததன வவகம சப��டடதஙக... ஒர அமமவகக பளழளஙக 
சநவதசம சப��டறத �ககறத தவ�ற வவற எத பசகமன வ�சயம இரககம இநத உலகதத�ல, 
எனன ஆணடவன நலல�டய பநடழடய�லலம �ழடசச�ரநத நனம கற�பயடதத சப�தத� 
பசஞச� வ�டடரபவ�வன என பளழளஙகளகக, கடன கடடவவ உச�ர வ�கத, கற�கக எஙக வ�க,

ர2�யகக �ககறப� எலலம டவன �ககம வநத�டடனன கப��டடக�டவடதன இரகக, இநத 
கடகர மனசன டவனல கடடடட வ�ய சமள�கக மடயம? வரறவஙக வ�றவஙக க�டடபயலலம 
சணழடகக ந�ப�வன, பஜய�லகக வவற வ�கணம நன, ஒரததர வ0டடகக �தத�ரம கழவததன 
வ�னஙக ர2�யகக... ��றக யர யழரவய ��டசச� ஒர கனபமணட ஸகலல ஆயவ 
வசநதடடஙக, மசமன ஆய�ரம பசழலய சம�த�கக�றஙக, அதவம�லலம ஸகல 
பளழளஙகவளட ப�ததவஙக மசம �தத ரவ தநத அத வவற ஐநற வரம வ�ல இரகக 
வ�தத,

அப�ட எதன கனபமணட ஸகல இரநத �தத வசதத வ�டககனன பசலல�ய�ரகவகன, 
பகழடசச ஆணடவன பண2�யம, இவனம கடகக�றத ந�றதத�டட அஙக வநத எதவத வடசவமன 
உதவயகம �ததனன �ரவய�லழலவய... நம ஓவஹனன ப�ழழககலவம..., நல நள ஓட ஓட 
சம�த�கக�றன, எடட நள வரட வரட கடசச�டட வ�ழநத பகடககறன, �டசசவன தவன, 
இவவனட �டசசவஙக கமப�ன�ய�ல வசநத ஆய�ரமய�ரம சம�த�ககல, கடசவச அழ�ஞச� 
வ�ய�டடன,

�டசசவனன என அமம இவனகக வ0டட வ�தத கலய2ம �ண2� வசச? இப� இலலடடயம ஒர 
நள வவழல பகழடககமய வ�ய�டமன பசனன? வவழலயம பகழடககல ஒனனம பகழடககல, 
அவ வ�ய வசநதடட. படசச�கடதத ழக பசறஙக படசச ழகய�னன அவளகக எனன பதர�யம,



“வயய... எனனட சமம இரககவஙக, ச0கக�ரம த�னனஙகட... பவளகக சமம எர�ஞச�க�டட இரநத 
ச0பமணழ2கக எஙக வ�றத,”

அவரகளகக பதணழடய�ல அநத கள� இறஙக மடவடன எனக�றத,

“ச0கக�ரம, ம... எட எடட... ழகய�ல, ஐஞச� ந�ம�சதத�ல சப��டணம,”

“நலல இலலமம...” பரணடவத ��ளழள பசனனத, இழத தததகக வகடடரகள, நலல அழகய 
இரககம, ஏகததககம அற�வ, எனனம வ�சம, அதனல வகடடரகள, ததத கடதத�டன, நன ஏன 
தரணம, �டடன�ய பசததலம எனவனட சகடடம அதஙக,

“எலலம நலல இரககம சப��ட,”

“நலல இலலமம...” பரணடவத பளழள பதத�சல�யக அழகக இரநதல மடடம எனன? அடததல 
வல�ககத? இரகக�ற வக�தழதபயலலம அதன வமல கடடனள, நழளகக கடன பகடததவன 
வடட வகடட வரவன. கசகக எஙவக வ�க... நழளய�ல இரநத வவழலகக வரவவ2னன 
பசலல�டட. வவழலகக எஙக வ�க... கடகரன இனனம வரவவய�லழல. இநத இரடடல வதடடட 
எஙக வ�க...,

வ0டடல உபப. ம�ளகய பசடட இலழல. வஙகறதகக எஙக வ�க... இததழன ��ரசச�ழனகளககம 
அநத கடகர பரசழனய அடகக மடயம, அவன தவன த�னம இவழள அடகக�றன, அதனல 
��ளழளகழள அடததள,

இரணடம ��ளழள வல� தஙகமல வ0ர�டட கதத�யத, அநத சததம கழத ��யததக பகணட வ�ய 
இவழள பவற� க�ளப� பரணடம ��ளழளய�ன மய�றழற ��டதத இழதத கன�ய ழவதத மதக�ல 
�டர �டர எனற அடததள, மதல ப�ண. அததவன மததத தடகக வவணடய கடடயம, தடகக 
வநதவள கனனதத�ல ப�ற� �றகக அழற வஙக�னள, கழடச� ��ளழள இவரகள�ன சதததத�ல 
வ0ர�டட�ட தகக கலககதத�ல எழ அழதப��டதத உலகக� பதபப�னற உரடட �ய�ல வ�டடள, 
மனறம ��ளழள �யதத�ல மணதழரய�ல மதத�ரம வ�னதம�லலமல கல உழததத அழமவ�த 
�ககதத�ல இரநத பசமப ந0ழரயம பகடடவ�டடத, �டகக இடம இலலமல வ�னதல அழத எடட 
உழதததள, வவதழன எததழன வ�ர எததழன வ�தமய பசனனலம. �டனலம.; எழத�னலம 
�டடவரகளகக தன பதர�யம வவதழன, வறழம பகடத, வறழம ம�கக பகடத,

�ககதத வ0டடககரன வசல�ல ந�னற கதத�னன ,”ஏய நயஙகள... ரதத�ர�ய�ல மனசன தஙகறத 
இலழலய? ��சசஙக மத�ர� கததற�ஙகவள... மடடட தஙகஙகட, சததம வ�டட சடட �ழனய 
தகக� பவள�ய வ�டடடவவன ஆம...”

அவனகபகனன ஜவள�க கழட ழவதத�ரகக�றன, கசக பகடடக க�டகக�றத, வய�றமடட த�னற 
அவன ��ளழளகள கமபளன கடததவ�டட டவ� �ரதத�ட தஙகவரகள, �ச�ய�ல நலல உ2வ 
க�ழடககமல அமமழவ பகஞசக�ற இநத ��ளழளகள கததமல இரப�ரகள?

அவன வ0ட பதச, கண2ட மத�ர� கடடவசச�ரககன, �ககதத�ல இரகக�ற கடழச அவனகக 
இலககரமதன, எததழனவய வ�ச� �ததடடன. ஆளபவசச� பமரடட �ததடடன, கடதத�ட 
இநதவ0டடனன, இநத வ�சயதத�ல கடகரன �ரவய�லழல, “எவன வநத வகடடலம இரகக�ற வ0டட 
கடகக மடடனட வடய...”ன தண2�வ�டட வநத சததம வ�டடத�ல ஜவள� பகஞசம 
அடககமகததன இரககன, அநத வக�தழத அப�ப� இப�ட பரசன இலலத வநரதத�ல 
கண��ப�ன,

“எதககட பளழளஙக அழதஙக தளளடய�ட கடகரன வநத வசரநதன, வநதவத கச இலலமல 
இரநதன, இனழறகக எப�ட வநத�ரககம, கடகரனகளகக மடடம கச எப�டயவத வநத 
வ�டக�றத, அத மயஜலம,

“வகககவறன இலவல, பசலலட பளழளஙகள. என கணணஙகள எனனட �ண2 ந0, அடசச�யட...? 



பகனனவ�டவவன, பசலல அடசச�ய...? வடய கனன அடசசளட...? பசலல, பகனன 
வ�டடடவறன அவள, இவ வ�ன இனபனர கழழத...,, பசலல கனன”

சமம ஒர இதகக. ப�ழத வ�ககவவ ப�ணடடடய அடகக�ற இவனகக. கர2ம பகழடசச 
வ�தத... வ0ட மழகக �தத�ரஙகள இட�ட தளளட தளளட அவழள அடததக பகணடரநதன, 
��ளழளகள மழலகபகனறக ந�னற அழத பகணடரகக�னறன, இனனம பகஞசம வநரம 
அப�டததன இரககம, ��றக பமலல அடஙகம, அரவம அடஙகம, கசசல அடஙகம, அவன வநத� 
எடததவ�டவட எடககமவல ஆழட அவ�ழநத�ட தஙக�வ�டவன, ��ளழளகள அழத ஓயநத 
அயறச�ய�ல ஒனபறனறய வகவ�ய�ட தஙக�வ�டம; அவள ��றநத வசகதழத. வளரநத வசகதழத. 
வழநத வசகதத ந�ழனதத�ட தஙக�வ�டவள, ழமய�ரடடல யரககம பதர�யமல �டடன� உய�ரகள 
சவம வ�லம இபட தஙக�க பகணடரககம, ந�ல �ரப�வரகள �ரககலம, நடசதத�ரம 
�ரப�வரகள �ரககலம,

எலவலரககம வ�டவத வ�ல இவரகளககம ப�ழத பலரக�றத, அவன எழநதவ�டடன, வ�ழத 
பதள�நத�ரநதத, தழல வல�பயடகக�றத, கப�� வவணம, �ல கலககத கப��, கடததலதன 
தழலவல� வ�கம, அத அவன �ழககம, ��ளழளகள ஒவபவனறக எழநதத �ச�ய�ல �ர�த�மக 
அமமழவ எழப��க பகணடரநதன, இததழன வநரம தஙக மடடவள... இனனம தஙகற,,?

“ஏய எழட... வநரமசச� சப�ட பசஞச�டட வவழலகக வ�கழலய?”

அவள எழவ�லழல, பசததவ�ய�டடள, வய�தத�ல ஒழதசச�ரககக கடத, ��ளழளகள இததழன 
பரடடயம சவம வ�ல உரளக�றவள... பதடடப�ரததன, ச�லபலனற�ரநதத உடமப, அயழயயவய... 
பமயயலவம பசததப வ�ய�டடள...? நல பளழளஙகல எவன கப�ததறத, மடயதட யமம 
எழநதகவக... பசதத வ�ய�டடய ந0,, வ�ய மகக�ல ழக ழவதத �ரததன, மசச� வரழலய? 
ஐழயவய... ��றக பமலல ச�ர�ததக பகணடன, கணணஙகள உஙக அமம இனனம சகழல... 
எழநதககவ இரஙக...

கழடச� ��ளழள பகஞசம ��ஞச, அதறகன �ல இனனம அவள மர��ல இரகக�றத, அநத ��ளழள 
கதத�யதம அவளல தஙக மடயவ�லழல, எழநதபகணடள, சமதன�டதத� �லபகடததள,

“கப��வ�டட கடட...”

“கப�� தள இலல

“நன வஙக�யவறன”

“சககழர இலல”

“நன வஙக�யவறன”

“ந0ய...? கச”

“இரககட பநழறய இரகக, அடவனஸ வஙக�ய�ரகவகன, ஐநற ரவ,”

“ப�ய வ�சத... எஙக கம�”

“நன ஏணட ப�ய வ�சவறன, இத �ர, எஙக வமசதத�ல எவனம ப�யவ�ச மடடன, 
பதர�ஞச�கவக...”

“இரநறதவன இரகக, ம�சசம எஙகய...? கடசச�டடய... அவவளவ கடசச�டட பவறம வய�தவதட 
�டதத�ய? பகடல பவநத ரததவநத� எடதத எஙகள நடதபதரவல ந�றதத�டட சகபவ�ற ந0...”



“அபடலம சக மடவடணட... சமம ச�ம வ�டத, �வம இலல எனன �தத?”

“அதன வகககவறன, அவவளவ கசகக கடசச�டட பவறம வய�தத�ல �டதத வய�றபவநத கரக� 
வ�ய�டத?”

“எப�ட கரகம? ஏழ �வரடட. ஒர ��வளட மடடன. பரணட ஆமவலட. ஒர ஆப�ய�ல, எப�ட 
கரகம”

அவளகக கணகலஙக�ன, ரதத�ர� நலலசப�ட வகடட இநத ��ளழளகள �டடன�யக �டகக�றத, 
மனற ஆள த0ன�ழய ஒரததன த�னற வநத ��ளழளகளகக மனவ� இழத பசலக�றன, இவன 
தகப�ன, இவனககம ��ளழளகள ��றகக�னறன,

“பளழளஙக ரதத�ர� �டடன�ய �டதத�சச�ஙக பதர�யம உனகக”

“சப�ட பசஞச� வ�டறதகக எனன?”

“வ0டடல எனன இரகக, பகஞசம ரக�மவ இரநதத கள� பசஞவசன, பவறக இலவல சர�ய 
வவகவம இலல, ��ச��சனன இரகக, பள�சச க0ழரய�ல உப��லலம கழடஞச பளழளஙக எப�ட 
சப��டம பசலல, அதஙக நலல சப�ட சபடட எததழன நள ஆசச� பதர�யம?

“ந0 கர�யம மடழடயம த�னனடட வநத�ரகவக...”

“கச இரகவக, இப� �ர நன வ�ய� க�டஆடடக கற�யம ழமதமவம வஙக�யவறன, �வரடட 
வ�டட பகழமப ழவ”

“�வரடட சட வதழசசடட வவணம, அழத வஙக பமதலல,”

“கரமநதரம படசசவவள...இநத கசகக வதசசடட மடடநதணட வரம. இனபனர நழளகக 
வதசசடட வஙக�கக�டலம, இனழனகக கற�யம வசறம”

“கற� வசற த�னனவ�ய? இனனம பகஞச வநரதத�ல கடனகரன வரவன,”

“நனவவன தண2� வ�டடடட வநதடடடம? �யதத�ல வககக மடடன,”

“தண2� வ�டட அவன உனன வககக மடடன, எனன வகப�ன ஆதத அமமனன”

“எனன பசயயடடம”

“அவனகக நறர�ய கடததட, அழர க�வல கற� எடததகவக, உபப மடடம வஙக�கவக வ�தம”

“வசததகக...”

“அத வவழறய... அர�ச� அழரக�வல வஙக�கக”

“அவவளவதன கச சர�ய வ�சச�”

“எப�ட? இனனம ஐம�த ம0த�யகவம”

“எனகக தண2�கக வவணவமட... தண2�யடசச�டட சபடடதணட கற�பகழமவ� ரச�ககம,”

“எஙகவய ஒழ�ஞச� வ�, இத உரப��டற கடம�ம இலல,”



“சமம சல�சச�ககதட... நன இப�டவயவ இரநத�டவவன, அடததவரம நல ம�லலகக ஆள 
எடகக�றஙகளம, அஙக வ�ய� வசநத�டட எனனட கஷடம நமகக,”

“பநஜமவ?”

“ஆமம, �ர ஒவர வரம வசநத�டவறன, பமத நன �தத வவழல தவன, சம�ளமம கட தரவஙக, 
எழநத ஆகற வவழலய �ர, இமம வநரம தஙகவற, வவழலகக வ�கழலய, பசததபவ�ய�டடன 
பநழனசவசன,”

“பசதத இனபனனன கடடகக�டலனன �தத�ய?”

“ஆம”

“கடடகவக, அவளககம நல ப�ததகவக,”

“சமம தமஷ கணண, ந0 ஏன தஙக�வன பசலல,”

“அநதமம வவழலகக வரவவ2னன பசலல�டட, வவற வ0டதன �ககணம,”

“அபடய...? கணடககத, நன வவழலகக வ�ய�டட ந0 எதகக வவழலகக வ�கணம, கணடககத, 
நன கழடகக வ�ய�டடவநத�டவறன,”

“வயவ கப��தள வஙக�டட வநத�டய, உனகக தழலவல� வ�கவத அத கடககலன,”

கற� வநதவ�டடத, அழத பவடடவழத. மசல அழரப�ழத. அழத சடடய�ல இடட பகத�ப�ழத 
வவடகழக �ரகக�னறன ��ளழளகள, இதறக மன இநத வ0டடல இப�ட ஒர வசழனழய 
�ரததவதய�லழல, கம கமபவன கற�ககழமப வசழன, தளதளபவன பகத�கக�றத, நகக�ல எசச�ல 
ஊறக�றத, ச0கக�ரம ச0கக�ரம எனற நசசர�தத�ட தடழட எடதத ழவதத ஏநத�ய�ட தடடல 
வ�ழபவ�கம கற�ததணடறகக கதத�ரகக�னறன நனக. கடகரன வ0டட இளவரச�ப��ளழளகள, 
“வவகடடம இரட...” எனற அமம சமதனம பசயக�றள, அநத மனசன ம�ல வவழலகக வ�னல 
மசபமர மழற கற�க கழம��றக �ஞசம�ரககத இலழலய?

பவள�வய பலலடடல கடன பகடததவன படபடபவன வரக�றன, பரசன கடன அழடகக 
நறர�ய தநதவ�டட தண2�யடகக பசனற�ரகக�றன, இவள அநத நழற பலலடகரன�டம தநத 
சர�ய இரகக எனக�றள, அவன சர�ய இரகக எனற இள�தத�ட ழ�கழக உழததத க�ளமபக�றன,

உளவள மனறம ��ளழள ஆரவகவகலற�ல கற�ககழமப பகத�ககம அழழக �ரதத�ட அமமழவப 
வ�ல கரணட ழவதத கழமழ� க�ளறக�றத, அமம வநத “ஏய எண2ட �ண2ற? அதககளள 
எனன அவசரம” எனக�றள, அமம வ�டட சதததத�ல ��ளழள கரணடழய தவற வ�டக�றத, அத 
�ககதத�ல இரநத மணபனனழன �டடல வமல வ�ழக�றத,

மணப2னழன �டடல கவ�ழநத அடபபககம அடகக�ழவதத�ரநத வ�றகககமக ச�நத� அடப��ல�ரநத 
பநரபப வ�றக�றகம வ�றக�ல�ரநத பதனழன ஓழலககம.; பதனழன ஒழலய�ல�ரநத கழரககமக 
தவக�றத, மணப2னழன வ�த�ய�ன ஏவலள;, சடசடபவன �றற�க பகளக�றத, அவள தண20ழர 
அளள� பநரப��ல ஊறறபவ�க. அநத �ட�டப��ல ��ளழள இட�டட பநரப��ல வ�ழபவ�க. பநரபப 
சடட வவதழன தஙகமல ��ளழள கதத. சடட இடதழத இவள �ரதத சமதனம பசயவதறகள 
ச�ற பநரபப அசரனய கழரழய ��டதத�ரநதத,

கதத�ய�ட உளவள தள�ய�ல இரநத நனகம ��ளழளழய எடததக பகணட. மறற ��ளழளகழளயம 
இழதத�ட பவள�வய வநத கதத ஆரம��ததள,



“ஐவய வ0ட �தத�கச�சவச...”

அககம �ககம இரநதவரகள ஓட வநத தண20ர க�ழடததவரகள தண20ரம, வ0ட கடட பகடட 
ழவதத�ரநத ம2ல க�ழடததவரகள ம2லம எடதத வ�டட அழ2ததரகள, ஒர வழ�யக பநரபழ� 
அழ2ததய�றற, ஒர �த� அளவகக கழர எர�நத க�ழடட நய வ�ல �ல இள�தத ந�னறத, இன� 
இவள எநத கழரகக க0ழ �டப�ள,

�ககதத வ0டட ஜவள�க கழடககரன வசத� வகடட கழடவ0த�ய�ல�ரநத ஓடவநதன, அவன ஜவள� 
சரகபகலலம அநத கடழச வ0டழட ஒடடய அழறய�லதன அடகக� ழவதத�ரகக�றன அதவம 
�றற�கபகளளவம எனற �தற� உய�ர வ�கமளவகக �யநத வ�னன, “நவதற� மணட... 
ப�றப��லலம வ0டட �ததவசச�ரகக�வய... �ககதத�ல இரகக�ற த2� �தத�ய�ரநத லசசர� 
வ�ய�ரககணட, இநவநரம என வ0டழடயம எர�யவடடரபவ�, இன�வம இஙக கடய�ரநத பகனவன 
வ�டடடவவன, ஊர வ�டவட ஓடவ�ய�ட” எனற பசலல�ய�ட அவழள மய�றழற ��டதத அடகக 
ஆரம��ததன, நனக ��ளழளகள அழக�னறன, அவவனட வசரநத பகணட அவன மழனவ�யம 
அடததள, ஊர இத ந�யயமதவன லசசர� த2� எர�ஞச� வ�ய�ரநத இவ தரவள எனற 
வவடகழக �ரததத,

இனபனர �ககதத வ0டடககரனம வசத� வகடட ஓட வநதன, பநரபழ� அழ2கக அவன வ0ட 
கடட ழவதத�ரநத ம2ழல எடதத வசதரப�டதத�வ�டடரகள, அவன ம2லகக கச வகடட 
அடததன, வய�ன ஓரமக அவளகக ரததம வநதத, உழதததத�ல க0வழ வ�ழநத க�டநதள,

கடகரன வநதன, �தத வ�ர ஒனறக வசரநத பகணட அடததரகள, ஊட எர�ஞச� வ�ய�ரகக 
வ�ய தண2� வ�டடடட வநத�ரககவன எனற பசலல� பசலல� அடததரகள, அவனகக எனன 
பதர�நத�ரககப வ�க�றத இநத வ�ழதய�ல,

கடகரன நடவரடடல அட�டடதல இனனம ஏற�க பகணடரநத வ�ழதய�ல வ�ழநத க�டகக. 
இவள நனக ��ளழளகவளட எர�நத வ0டடன வசல மன�க கண20வரட மணடய�டட 
உடகரநத�ரநதள, ஆழச ஆழசயய ��ளழளகள வய�ல எசச�ல ஊற பகத�தத கற�ககழமப 
சடடய�ல மணணம தண20ரமக ந�ரம�� ஆற�ப வ�ய�ரநதத, எர�நத வ�கத ஜவள�க 
கழடககர2�ன லடசர�ய த2�களககக வரததப�டட இநத ஜனம மணவ�ழநத கழமபசசடடழயப 
�றற� கழடச�வழர வ�ச�க பகளளவவய�லழல,

வனவ�லலம ச�ல தறலகளம..!



 

எஙகள கலலர� ய�ல மதலம ஆணடல வசரநத க�ள�வய�டரவ�ன ப�யர மனஸ. அவள�ன 
தறதற வசடழட கள�ல கலலர� பமததமம அவள �ககம �ரழவழய ஓடட... ப�றழம மடடக 
பகணடத, கலலர�ய�ன மரடடப ப�ண வரஷ�ன�கக! 

'மனஸ வயல�ன வச�ப�ள, எமபரயடர� வ�டவள' எனபறலலம அவள த�றழம �றற� 
ஏகததககம பசயத� �ரவ... கடப�ன வரஷ�ன�, அவழள ஒர நள ஓரஙகடட, "உனகக ம0ன ��டககத 
பதர�யம?" எனற இடகககக வகடடரகக�றள. அவள ‘'பதர�யத”' எனற பசலல, "இதகடத 
பதர�யத? அபபறம எப�ட எலலம பதர�ஞசவ மத�ர� பதனவடட த�ர�யவற! சர�, இப� நன 
உனகக ம0ன ��டககக கததத தரவறன!" எனற பசலல�, அவழள ழமதனதத�ல மணடய�டட உடகர 
ழவதத, ழகய�ல கசச�ழயக பகடதத, மண2�ல ம0ன ��டகக வ�டடரகக�றள. அழதக கறறப பலவர 
��ர�னஸ�யம �ரததவ�டடரகக�றர! 

��ர�னஸ��ல மன�க, நலல ��ளழளயக "வமடம, ந0ஙக 'வழகழககக வயக பரம� அவச�யம'ன 
பசனன0ஙக. அதன, பவடடபவள� த�யனம எப�டச பசயயறதன மனஸக�டட கததகக�வறம!" 
எனற வரஷ�ன� பசலல� ய�ரகக�றள. வ�யரததக பகடட பவய�ல�ல ம0ன��டதத மனஸவம, 
வரஷ�ன�ய�ன மழறதத கணகளககப �யநத, ‘'ஆமம!”' எனற பசலல�ய�ரகக�றள. உணழம 
பதர�யத கலலர� நடடழம த0ரபப பசலல�வ�டடர.. "வயக ஆரவததகக வழததககள. க�ளஸ 
ழடமல பவள�வய கடடம வசரதத மனஸவகக ர.100 அ�ரதம!" 

வ�யழறநத மனஸ வநத பலம�... மவரம�தன வதறற�னள. 

இப�டப பததமபத ம2வ�கழள ச0ன�யரகள கலயகக, அவரகள கயசசல மறறம வய�றறக கடபப 
சம�நதமன வநய வநததகப ப�ய பசலல�, �யநத வ0டடகக ஓட, 'அநத கவலஜ�ல �டப�ழதவ�ட, 
அமம வவட இரநத வதழச சடவவத உததமம!' எனற உளற�க பகடடவதல, பத வரவகழள 
உறசகப�டதத�, அவரகள �யதழதப வ�ககவதறகக 'பவலகம �ரடட' பகடப�த எஙகள 
கலலர�ய�ன வழககம. 



பவலகம �ரடடயம வநதத. மதலணட ம2வ�களககன வ�டட ஆரம��ததத. �லரம �ர�சகழளக 
கவ�கக, சகலகல மனஸவவ எலலப வ�டடகள�லம பசதப��னள. கர2ம | வரஷ�ன� பசயத 
சழசச�! 

ஸடககர ப�டழடப ��ர�தத மகதத�ல ஒடடம வ�டடய�ல, ம2வ� கள மகபமலலம ப�டட ஒடட, 
ஆய�ரம கணணழடய ஆததவக ந�றக... மனஸ ஒவர ஒர ப�டழட எடதத, வ�ன �ரககம 
கரஙழகப வ�ல வநணடக பகணடரநதள. ��ர�னஸ� உட�ட பமதத வ�ரம பகலபலன 
ச�ர�ததரகள. மனஸவகக ��ர�ககவவ மடயத�ட ஒடடப�டட ஸடககரகழளத தநதவள, 
வரஷ�ன�தன! 

ஊச�ய�ல நல வகககம வ�டட! கண2ட வ�னற ��ச�ன பகணட, ஊச�ய�ன கத தவரதழத 
அழடதத மனஸவககக பகடதத�ரகக�றள வரஷ�ன�. �ரததல, தவரம அழடததவத பதர�யத! 
இத பதர�யத மனஸ, அத�ல நழலக வகப� தறகக அழரககண க�ழவ�ழயப வ�ல த�2ற�னள. 

| மனஸ இப�ட எலலப வ�டடகள�லம வதறற, அவமனதவதட ந�னறள. இதறகக கர2மன 
வரஷ�ன�ழயக வக�தவதட �ரததள மவரம�. 

அடதத, ஆடடம, �டடம ஆரம�மனத. மதல�ல வரஷ�ன� அடடகசமன டனசரக வமழட 
ஏற�னள. அழகக ம�யஸ�க ஆரம��ததத. அவள இரணட ஸபடப ழவப�தறகளளக, ஒர �ழழய 
ச�ன�ம கபமட வசனம கரகரதத ம�ரடடயத. ஆட ஆரம��தத வரஷ�ன� பர�யமல த�ழகதத, ஒறழறக 
கல�ல ந�னறள. எலவலரம 'ஓ'பவனற கதத... வகசடழடத த�ரப��ப வ�டடலம, அவத கபமட 
ம�ரடடல! 

பவகவநரம ஒறழறக கல�ல ந�னற வரஷ�ன�, 'வசனததகக எப�ட டனஸ ஆடவத?' எனற 
பதர�யமல, அவமனத வதட தழர இறஙக�னள. 

'அழகக வகசடழட மறற�யவள மவரம�' என�த, அவள சவணட பசட ழ�யன�டம ழகதகக� 
கண��தததம பர�நதத. அழத வரஷ�ன�யம �ரததவ�ட, அவரகள வககவதம பசயத�ட, வமழடககப 
��னனல வ�வத பதர�நதத! 

'ந�கழசச�ய�ன ந�ழறவக மவரம�ய�ன �ரத நடடயம' எனற ழமகபசட கதற, மவரம�ழயக கவ2ம! 
கடடதத�ல �ர�ரபப. கல�ல ப�ர�ய தப�டடழவக கடடகபகணட பநணடய�ட மவரம� வமழட 
ஏற�னள. ழமகழகப ��டதத உரககமகப வ�ச�னள: "எனககக கலல அட�ட டரகக... எனககப 
�த�ல மனஸ ஆடவள!" 

'அடப�வ�... வரஷ�ன�! வமழடககப ��னனட பவசச மவரம� கழல உழடசச�டடய?' நன த�ழகதத 
ந�றக, மனஸ கறபப வ�கக�ரமக வமழடவயற�னள. அழகன க�ளச�ககல �டல பமனழமயக 
ஆரம��ததத. பவஸடரன �0டஸ�ல கலநத, ம0ணடம க�ளச�ககல�ல ஜலம கடடயத.�லந�ற வண2 
வ�ளகபகள�ய�ல மனஸ வனவ�ல வ�ல ஆடயத, மயக கடச�ழயப வ�ல�ரநதத. நடடயததல 
அததழன வ�ழரயம கடடப வ�ட மடயம? வ�டடள மனஸ! 

நடடயம மடநதத. மனஸ வ2ஙக� ந�றக, ��ர�னஸ��ல மதல ஆளக ழகதடட... பமததக 
கடடமம இரகழகய�ல எழநத, ஆரவரமகக ழகதடடயத. சததம அடஙக பவகவநரமனத. 

�ரடடவதறகக ��ர�னஸ� வமழடவயற, மவரம� கல தப�டடழவ உதற�வ�டட, ஓடடமகப வ�ய 
ழமகழக எடததள. கல�ல அட�டடத ப�யய மவர?! "ழம டயர ஸடடணடஸ... பரம� 
சநவதஷம, ப�ரழமய இரகக!" கடடம சடபடனற அழமத� ஆனத. கர2ம | மவரம�, ��ர�னஸ� 
கரல�ல வ�ச�கபகணடரநதள. மதல�ல த�ழகதத, ��ன பர�நததம 'ஓ'பவனற சததம க�ளம��யத. 
வமழடகக வநத ��ர�னஸ� த�ழகதத ந�னறர. 

மவரம� பதடரநதள: "பரம� மகக�யமன வ�ஷயம, நமம மனஸவவட நடடயம. இநதக 
கலலர�வயட மதலவரஙக�ற மழறய�ல மனஸழவப �ரடட, நன 500 ர�ய அன�ள�ப� இநத 
வமழடய�ல தவரன!" 



மவரம�, ��ர�னஸ��ல கரல�ல பசனனதம... எலவலரம "பவல...க...கம!" எனற கரல எழப�� னரகள. 
��ர�னஸ��ல 'இத வஜகக, ச0ர�யஸ?' எனற பர�யமல வ�ழ�ப�தம பதர�நதத. மவரம�, 
��ர�னஸ�ய�டம ழமகழகக பகடததவ�டட, �வயமக ஒதஙக� ந�னறள. 

மவரம�ழய ஓரககண2ல மழறதத�ட, "ழம டயர..." எனற ��ர�னஸ��ல ஆரம��கக... "�ர�ச! �ர�ச!" 
எனற நலப �ககமம கரல அழல வமத� யத. வவற வழ�ய�லலமல �ரழஸப ��ர�தத, �ர�ழசத 
தரவவணடயதய�றற ��ர�னஸ�கக. 

��ர�னஸ� வ�டட 100 ர�ய அ�ரதததககம வரஷ�ன� எனற மரடடப ப�ண2�ன அடவடககம 
ஒவர நடடயதத�ல �த�லட தநத, இனபனர ��ளக ஏஞசழல இநதக கலலர�கக அற�மகப�டதத� 
இரகக�றள மவரம�. 

அடதத, மவரம� சவணட பசட ழ�யன�டம ழக உயரதத, அழகன ம�யஸ�க க�ளம��யத. ��ர�னஸ�ய�ன 
ழகழயப ��டததக பகஞச, மனம பநக�ழநதவ�ன ��ர�னஸ�, ஒர தய வனவ�லலக ஆட... அரஙகவம 
ஆடயத. கலய2ம பசயத பகளளமல, 'கலலர�வய கடம�ம' எனற�ரககம ��ர�னஸ�கக, மவரம� | 
மனஸ வ�னற சடடப ப�ணகளதன எபவ�தம கழநழதகளக இரகக�றரகள. அவரகள�ன 
பசலலத தவறகள அவரகக எபவ�தம மறநத வ�யவ�டக�றத!

கடகரம ந�ற�தறக ஒர வ�னட மனப

ஓரற�வ உய�ரகள, ஈரற�வ உய�ரகள, ஐநதற�வ உய�ரகள பதர�க�றத. நம ஆறற�வ உய�ரகள. 
ஐமபலனகள பதர�க�றத. பமய, வய, கண, மகக, பசவ�. ஐமபலனல அற�யப�டவத ஐநதற�வ. ஆறம 
அற�வ எத �கததற�வ? அபதனன �கதததற�வ அதறகன பலன எஙவக இரகக�றத? அற�வ? அற�வம 
பலனம ஒனற? இப�டயக ஒர கடடம வகய�ல �ஜழன மடதத�ல உடகரநத பவக வநரம 
வதடக பகணடரககம.

இநத சரசழசய�ல அவநகமக கடடபழ�யனம ம2�யமதன கதநயகரகளக இரப�ரகள. 
ஐமபலனம ஐநதற�வம ஒனற தபனனற ஒர மனறவ�ர பகணட �ழடப��ர�வம இலழல 
பவ°பவபறனற இரணடவ�ரபகணட ஒர கழவம, எசச�ல வமல பதர�கக சணழடய�டடக 
பகணடரப�ரகள.

இழத ந�தன�தத வகடடக பகணடரககம வ�வத எபப�ழத ஆரம��ததத யர உளவள இநத 
வ�சயதழத நழழததரகள என�வத பதர�யமல ச�ன�ம நடழககள�ள உணழமயன தறவ�ழதய 
வ�ரழக� யர எனற வ�சச வவறவ�சயமக� சட �றநத பகணடரககம. எனன நடழககள�ன வமத 
வ�லசம ��தறற�க பகணடரகக�றரகவள எனற எழநத வ�யவ�ட மடயத. சறழறகபகலலம 
வயகவம த�யனமம மடட வமத�க பகளளம. உணழமய�வலவய உடல, மன ஆவரகக�யதத�றக 
த�யனம மகக�யம வயக மகக�யம எனற வலகம ககக உணழமயன வ�சயம எத, யர 
எபவ�த என�த வ�ல ஞனமரகதத�ன வதடலக வகளவ�களம; சரசழசகள�ல இவரகள மதத�ய�ல 
வநத மடடக பகணட வகய�ல �ஜழன மடதத�ல வ�ழ� ��தஙகவத உணட.

நன இநத வ�வதஙகள�ல கலநத பகளவத�லழல. வ�வததத�ல கலநத பகளளததல நன �ழதத 
பதத�சல� எனற ந�ழனகக மடயத. எனகக வசபப வ�ழல பதர�யம. அர�ச� தரம �ரதத பசலவவன. 
�ற�ழசவயட இலவசமக சவர��வளட ஒனற இநத மதம மடடம தரக�றரகள என�ழத 
பசலவவன. கப��ப ப�டய�ன வ�ழல கடறற இலழல கழறநதத பதர�யம. ஆனல இவரகள 
இரவ வநரதத �ஜழன மடதத�ல எடதத வ�ளச�க பகணடரககம வகளவ�கக ஒவர சர�யன த�டமன 
வநர �த�ல பதர�யத.

பர�வத ச�ததநதம பர�யதத வவதநதம ரகதத�ல வய வல�கக அவரகள வ�வதததழத பமலல�ய 
மழலததறல வ�ல சதர2மக ஆரம��தத ��ன அனல �றககம உசச வவழலய�ல ப�தச 
சணழடழய பசநத சணழடகளகக� வ�ச�கபகளவரகள. வயவல� ம�ஞசம. அவரவர அடவட ஞன 
வ�சச�றக ஒதத ஒவர வ�ழட எனழறககவம வநதத�லழல. நனக வ�ர ஒர வ�சயம கதத�ப வ�ச�னல 
எடடவ�தமன மடவகளம ��ன உன வயகயழத பதர�யத எனற ��2கககளம வநவத அத மடவ 



அழடவதல நன இநத அற�வசரநத வ�சயஙகள�ல கலநத 
பகளவத�லழல.

எனழனப வ�ல கலநத பகளளத, ஆனல கடடதத�ல 
ஐகயமக� இநத �ககமம அநத �ககமம சரமல தழலழய மடடம 
ஆடடம இனபனரவன வஜசப. ச�லசமயம வ�வததத�ல 
எவனவத உலகம லள��வன ஓடடல ஊததப�ம வ�ல 
வடடமனத, ஆனல தடழடயனத எனற வ�ச�னல நன 
கறகக�டட ‘இலழல’ என�தணட. ஆனல இநத வஜசபவ� ஒர 
வவழள அப�டததன உலகம ஊததப�ம வ�ல இரககவம எனற 
�த� நம�த தயரக�வ�டவன.

ச�ல நடகள�ல இரவ �தத �த�பனனற வழர கட வ�ழட 
க2 வ�வத வரடட வதக கடடம நடநத ச�னன சணழடய�ல 
அலலத மக ப�ர�ய சநவதசதத�ல மடயம. ��றக வ0டகளகக 
தஙக பசனற வ�டவவம.

மறநள கழலய�ல ஆளலகக ஆற ம2�வகக�ல எழநத 
கழலக கடன வடட எலலம மடதத, அர�தரம பச� �ஸ ஏறம 
வ�த வஜசப,; கடடபழ�யன, ச�வரமன வழகயன த�ரககடடம 
ஏழம; நம�ர டவன �ஸச�ல ஆஜர.

எனகக மள�ழகக கழடபயனற�ல வவழல. ��.கம மடததவ�டட எநத ஒர அரமப�ரம கனவகளம 
இலலமல இநத வவழலய�ல வசரநத பகணவடன. அறநற ர�யம த�னப�ட �தத ர�ய 
வ�டடவம எனற ஆரம��தத ஏழ வரடஙகளககப ��றக மவய�ரததகக நற கழறசசலம இர�தத� 
ஐநத வ�டடவம தரம என மதலள�கக நன வ�சவசமய நடநத பகளக�வறன. என மதலள� 
கலலவ�றக ��னனல மப�தத�ஏழ வயத�ல மக ப�ர�ய பதபழ�யடன கலகவலடடர�ல **அர�ச� 
மடழட ஒனற ஆய�ரதத� பதலலய�ரதத� �தத ப�ரககல நற�த மடழட சமம* எனற வ�ழட 
வ�டடக பகணட ‘வடய எனனட வவடகழக. சரகழக கடட கடட...’ என�த வ�னற ரமநம 
பஜ�ஙகழள பசலல�ய�ட இரப�ர.

நன வவழலகக வசரநத பத�த�ல சர�யகததன ��ல வ�டக�வறன எனற என ச�ததத�ரகபத 
ஏடகழள அவர கறகக �ர�ச0லழன பசயத�டகக இரநதர. ஒர மடழட ப�னன�ழய ஏழ ர�ய 
எனறம க�வல உபழ� ஆய�ரதத� என�த ர�ய எனறம தவறதலக எழத�வ�டவவவன எனற 
�ர�தக அவர கர2ம கற�னலம அத ப�ய என�த எனககத பதர�யம. என �நதககள கழடகக 
வரமவ�த �லகடட கழறசசலக ��ல வ�டக�வறன என�ழத �ரததக பகளவவத உணழமயன 
கர2ம என�ழத நன அற�வவன.

எனகக மன இநத கழடய�ல வசரநத ஐம�தய�ரம வ�ர வவழல சல�ப�தகவம சம�ளம பள�ப�தகவம 
வ�யவ�ட நன சல�பவ� இலலமல இநத வவழலழய ஏழ வரடமக வ�டமல பசயவத�ல ஏகப�டட 
சநவதசம மதலள�கக. அதறகக சம�ளதத�றகம கடதலக ஒர வடனடகஸ ஜடடகட அவர எடதத 
தநதத எனழன சநவதசப �டதத�யத�லழல.

என வவழல எனகக ��டதத�ரகக�றத இலழலய என�த இனற வழர எனகக த0ரமனமக 
பதர�யவ�லழல. ஆனல இவத அளவ �2ம ஈடடததரக�ற வவற வவழல எனகக நத�ய�லழல. 
அதனல இஙக ஒடடக பகணடரகக�வறன. கழலய�ல ஏழ ம2�கக ஊர�ல �ஸ ��டதத, மககல 
ம2� வநரம ��ரய2ம பசயத எடடம2�கக க2கக எழத உடகரநதல இரவ எடடம2�கக ‘சர� ந0 
பக°மப நன �ததகக�வறன’ எனற என மதலள� மகப�ர�ய பதபழ�ய�ன வமல ��ல பகழக 
வஙக� ழவததக பகணடதம நன எடடழர �ஸ ��டகக க�ளம��வ�டவவன.

�ஸச�ல ச�வரமன, கடடபழ�யன, வஜசப கடடஙகவளட ஐகயமக� அவரகள பசயத பகளளம 
அற�வப பரவமன வயடதடகழள ரச�தத வகட�ட ஊர வ�ய வசரவவம. அதவத அநத வகய�ல 
�ஜழன மட வ�வதம என�த �ஸச�ல தவஙக� அஙவக மடவழடக�றத. ‘ஒரதத�கக ஒவர ��ரசவதத�ல 
எப�ட நல பளழள ப�றககம...’ எனற வ�ச ஆரம��தத வ0ட வநத வசரநத, வவகமக சப��டட 



மடததக பகணட �ஜழனமடம வநத உடகரநத ‘ந�ல பநஜமவவ பவளழளய...?’ எனற 
வகளவ�கக சணழடவ�டட ��ன உறஙகபவ�வவம. சல�ப��லலத இழளஞர கடடம.

இநத கடடதத�ல கடடப ழ�யன பசர� ச�ரஙககளககம, ர2 மல �வதத�ரஙகளககம, கயசசல 
சனன�ககம, எய�டசககம, கடவவ ஆணழம வ�ரதத�ககம, கடம� கடட�டடறகம மரநத எடதத தநத 
பகணடரகக�றன, அவன வவழல பசயவத ஒர பமடகல ஸவடர�ல.

ச�வரமனககததன பகஞசம அழககன வவழல. டசல எனஜ�ன�ல டவசர வ�ணட எலலம கழறற� 
ழகவவற கலவவறகக� க�ரஷ2ய�ல�ல மகக� சததம பசயத த�ரக� கழடநத பசரக� அடதத 
அட�டடக பகணட கவறபரனற வரவன. அவன ��றககமவ�வத கரபப. இத�ல பசயயம வவழலய�ன 
தனழமயல இனனம பகஞசம கடதல கறப�ழக. கடதல கறப�ழக ப�றற இரமப பமககன�க.

இனபனரததன எஸ.ட.ட பதத�ல ‘ஹவல...’ பசனனல கச வகட�வன. இனபனரததன எரழமகக 
இன�ம பகடகக உதவ�யளக பவரடடனர ஆஸ��டல வ�க�றன.

வஜசப எனவனட என கழடய�ல தன வவழல பசயக�றன. அவன வவழலய�ல வசரநத ஒர 
வரடமதன ஆக�றத. நனதன ப�டடலம மடகக மதலள�ய�டம பசலல� வசரதத வ�டவடன. வநத 
பத�த�ல ஒர க�வல �ரபழ� ழவதத ��ரம0ட கடட�வன வ�ல அளவ ஆழ ந0ளபமலலம �ரதத 
�ரபழ� கக�த கமப உளவள ந�ழறதத மடதத ஒர ழகய�ல ��ளழள வ�ல ப�டடலதழத மர��ல 
அழனததக பகணட கடடவதறக நலந2� வதட ப�டடலதழத கடட நழல அறககம வ�த 
ப�டடலம சர�யக அர�ச� மடழடய�ல ழக தவற� வ�ழநதவ�டடத. அர�ச� மடழடய�ல வ�ழநத 
ப�டடலதழத எடககம வ�த அத மழதக ��ர�நத அர�ச�ய�ல இரணடறக கலநத �ரப�ர�ச�யக 
ஆனத. மதலள� எனழன கலலவ�ல உடகரநத பகணட, பதபழ� �ல}ன வ�ல உப�� அடஙக 
‘தபப பகடடவழன வசதத உடடடடவய...’ �ரழவ �ரததர.

ஆனல வஜசப தபபபகடடவன இலழல. இபப�ழத �ரஙகள. ஒர வரட �ழககம அவன ழககள�ல 
வ�ழளயடக�றத. ஒர மடழடஅர�ச� பகடதத நற நற க�ரமக கடட எனறல ஆய�ரம 
ப�டடலமகக� சறறவநரதத�வலவய சகழக கவடன�ல மடதத வ�டடவ�டவன. அவவளவ சற 
சறபப. கழடய�ல என மதலள�கக ��டதத இனபனர வவழலககரன வஜசப.

எனகக வஜசபழ� ��டககம என�தறக அவன�ன �சழசப ��ளழளத தனமதன கர2ம. 
அவழனப�றற� வ�ச�னல வ�ச�க பகணவடய�ரபவ�ன. வயச�ததல வயச�ததக பகணவடய�ரபவ�ன. 
அவபனர அப�வ� நலலபழ�யன எனற வதறறமம, எள�ழமயம அவன�ன �ரழவயம யரககம 
பசலலம. �ழக�னவரகள அவன மகதத�றக வநரகவவ அவழன நலலவபனனற பசலவரகள. வஜசப 
ஒர ஆடக ��றநத�ரநதல கசபபககழட �யகட அவழன பவடடய�ரகக மடடர. வஜசப ஒர 
நலல ஏழழ.

வஜசபழ� எனகக ச�ற வயத மதவல பதர�யம எனற பசலல மடயத. அவனம, நழரவயடய 
�ரடழடததழலவயட அவன அமமவம, மகக�ல சள� ஏட �டநத�ட அவன தஙழக ஸபடலலவம,; 
பகஞசம சரய வ�ழதய�ல வமலகததலய மயஙக�ய கணகவளட அவன அப�வம வவற ஊர�ல 
வசததகக வழ�யறற இநத ஊர�ல �ஞசம ��ழழகக வநதரகள. எனழறகக எனற சர�யக 
ந�ழனவ�லழல. ஆனல வஜசப இநத ஊர�ல ��றநதவன இலழல.

அவன அப� தன கசச�க ழககளல ��ளழளகழள ��டதத�ட ‘உஙகழளபயலலம ரச 
பளழளஙகளடடம வசச�க�டவறன வசத� வரடடம...’ எனற பகஞசவழத வநத பத�த�ல நன 
�ரதத�ரகக�வறன. அவன மனறம வகப��ல ஊர வநததம வசரநதன. நன �ததவத �டதவதன. 
�2�பரணடம வகபழ� �ஸ பசயதவ�டட வமலம அவனல �டகக மடயவ�லழல. கலவ� ஓச�ய�ல 
வரம சமசசரம இலழல. �டபப ந�னற வ�னத. ரசவடடம வசச�க�ற அப� சககழடவயடம 
டசச�ல வ�ழதவயட வ�ழநத வ�ழத பதள�யமவல �ரவலக �ரம��த வசம வ�யசவசரநதர. 
அதன��றக அமம வரமனம கடம�ம நடதத வ�தத எனற அவன உ2ரநத ��ன �டபப 
கசளளவன�ன சமசரம எனற அற�நத பகணடன. ப�டடலம கடட வநதவ�டடன. அத�ல 
அவனகக வரததபமனறம இலழல. சம�த�கக�வறன எனற சநவதசம�ரநதத.

அவழனவ�ட ஏழவயத மததவன நன. அவன என தம��ய�ன ச�வநக�தனக எபவ�தவத வ0டடகக 



வரவன. ஒலல�பழ�யனக இரநதன. ச�வபப உடமபம சம�லந�ற கணகளம பமனழமயன உதடம 
பமலல�ய வ�ரலகளம ந0ணட �தமம பகணட அவன ச�ர�ததல கனனதத�ல சழலவ�ல கழ� வ�ழம. 
ப�ண��ளழளயய ��றநத�ரநதல எவழரயம வழளததப வ�டம அழக. கசச ச�வம உளளவன. 
நனறக �டககக கடயவன. ப�றறவர சயவல இலலத பத அழவகட இரப�வன.

பகஞசம வ�ர சநவதகம பகணட அநத �ரடழடத தழல கரதததப ப�ணழ2 வகடவட வ�டடரகள, 
‘தததப ��ளழளய?’ எனற. ஊரககர வம�ளககம ப�ணகள ஒர உளவநககததடன வகடடவ�தம 
�ரடழடத தழலககர� வகளவ�ய�ன உளவநககம அற�யமவல மகன அழக�ல கரவப ப�ரழம கலநத 
பதன�ய�ல ‘என வய�தத�ல ப�றநததத தன எனனவவ தப�� ப�றநத�டசச�...’ என�ள. எததழன 
ப�ரழம அவளகக மகன�ன அழக�ல. ‘இநத ழ�யன மடடம ஒர �2ககர� வய�தத�ல ப�றநத�ரநத...?’ 
எனற மடககமல மகன�ன அழகம தன ஏழழமயம ந�ழனதத எனபனனனவவ வவற கஷடஙகழள 
��தறற�ய�டவய பசலவள.

இரநத கலதத�ல அவன அப� பகஞசமய சம�த�தத ந�ழறய கடதத அவவபப�த வ0டடறகம 
கச தரவர. அவன அமம வயலவவழல வ0டடவவழல பசயவள. பதனழனவயழல கசச� எடதத 
தழடப�ம வ�ற�ள. கசகக ந0ர எடதத வ0டடறக பகடப�ள. தழவப�ள, கழவவள. இவள 
இனன வவழலதன பசயவள எனற�லலமல எலல வவழலயம பசயதள. அழரவய�றறக கஞச� 
இரவ�லம ஒர வவழலப �டடன� �கல�லமக �டட கஷடதழத இனழறககம கசமல பசலலவன 
வஜசப.

மள�ழகக கழடகக ப�டடலம கடட வநத��ன மனற வவழல சப�டம, கழலய�ல க��யம, 
க�ழடககம சரசர�கக சறவற கழறநத கடம�மக வஜசப கடம�ம ந�ம�ரநத வ�டடத.

ஏழழம ந�ழனதத வரததப�டடக பகணட இரகக�வறபன? என கடம�ம ஒனறம ப�ர�ய வசத�யனத 
இலழல. அப� அசசகதத�ல தடக தடக... எனற வநடடஸ, கலய2ப �தத�ர�கழககழள 
பமடபமடபவனற அசசடததக பகடததவ�டட கசஙக�ய ர�யக கநதலகழள ந�ழறய ப�ரகக�க 
பகணட வரவர. வ�தம அவர வயத�றக. நற�தவத வயத�ல கலம கடநத த�ரம2ம 
பசயதபகணடவ�வத கடம�ம வறதபதடததத�ல பலடபலடபவன ஆடபவ�ய�ரநத அவர வநத 
வரமனதத�ல எனழன ��.கம �டகக ழவதத, தம��ழய ��.எஸஸ� �டகக ழவதத கடம�தழத 
வறழமய�ன வகரப��ட இறககமல �ரததக பகணடர. இபப�ழத எஙகளககததன எனன 
கவழல? நனம இபப�ழத சம�த�கக�வறன. தம��யம ப�ணகள�ன உளளழடழய எகஸவ�ரட 
ந�றவனம ஒனற�ல ழதகக�றன. ��றபகனன வறழம இலலமல வய�ற ந�ரம��றற. வய�ற ந�ரம��னல 
எனன ஆழசகள வரமபககள ந�றக ச�ழற�டட ச�ஙகம?

எனகக வ�ரழச எனற ஒனறம க�ழடயத. ஆனல மதலள�ய�ன வளமன பதபழ�யம, அவர 
மழனவ�ய�ன உடறபகழழமயம, அவர ப�றபறடதத ப�ண �தழமகள�ன கனனச பசழழமயம, மரத� 
கர வவகமம, தழரம�னனம வ0டம, வ0டடனள டவ�, ஃ��ர�ஜஜ¥ம, அத�ல இரககம கள�ர�னம மறறம 
ச�லல�டட ச�வநத �ழஙகள, நழககள, �டடகள, வசழனகள, நயககடட, வரடவயப�டட, சஙக0தம, 
�2ம, உ2வ, சநவதகம எலலம எனழன ச�லநள சலனப�டததவத உணட, அநத சலனதத�னல 
ஒர வயசழன வரம. ச�னன மள�ழகககழட ஒனற ழவதத கஷடப�டடல நமககம ஒர கரம 
மழனவ�ய�ன கனனக பகழழமயம க�ழடககத,.. எனற ஆழசயம வரம. அதனல பகஞசமய 
ச0டடகளம, வசம�பபகளம, ச�ககனமம பசயத வரக�வறன.

வஜசப��றக இப�டபயலலம ஆழசய�ரககம என�த சநவதகமய இரகக�றத. அவன�டம எப�ட ஒர 
நலல உழடய�லழலவய அப�டவய ஆழசயம இலழல எனறதன ந�ழனகக�வறன. 
அவன�டம�ரப�பதலலம வ�ழல மல�வன கசஙக�ய ழகதழதயல�டட உழடகள. அவன உளளதத 
வநரழமகககவம, கழடகக வரம அவன�ன அவகர உழட அலஙகரதத�றககவம மனம�றஙக�ய 
மதலள�, தன மள�ழகக கழட வரலறற�வலவய மதல மழறயக அவனகக ஒர வஜட த2� எடதத 
பகடதத மப�ரம பரடச� பசயதர.

சம�தழன கசக� என ழககக வநத ��ன என க�ரமம தரத வழகழக பவள�சசதழத நகரதத�ல 
நன கணவடன. வவழலகக வநத வசரநத ஒர வரடதத�ல ழட கடடவநத பமடகல பரபபகழள 
�ரதத நனம ஒர த0�வள�கக ழடகடடக பகணவடன. பசரபபகழள உதர�வ�டட ஷ0ககளகக 
மற�வனன. மடபப கழலயத ஆழடகழள உடதத�வனன. உயரதர சவர��வளடகள. மற�ட ��ற�ட 



வசவ�ங சமசசரஙகள �வடரகள. அத�ர அத�ர �டட. பசகணடவகணட ட’வ0லர�ல சவர�. பழக 
��டப�த ஆணழமகக அழக எனற நன மற�ததன வ�வனன.

ஆனல, வஜசப மறவதகவவ பதர�யவ�லழல. ஒர வரடதத�றக ��னனம அவத அயரன பசயயத 
சடழட, அட�டட எரழமய�ன வதலபசரபப, �கபகடடல சர�யன அளவ�றக �ஸ சரஜ, அவத 
ச�ர�பப, அவத எள�ழம. அவன �ழசக �ழசக பமரவகறம �ரபபவ�ல �ழழம மறமல 
அப�டவயதன இரநதன.

அவழன கடடபழ�யனம ச�வரமனம ஏகதத�றகம ச0ணடவரகள. ‘ஏனட வஜசப உனககததன 
நலல �டபப வநதசவச வமல �டசச� நலல உதத�வயகததகக வ�ய�ரககலம�லவல... ஏன இஙக வநத 
இப�ட ப�ணணஙக **.......* மத�ர� வக�ரம வக�ரம ப�டடலம கடடடட இரகவக...’

‘�டசச�ரநத உதவயகததகக வ�ய�ரககலம. �டககதன வசத� இலழலவய...’

‘சர� வசத� இலல அதனல வவழலகக வ�கல. அழத வ�ட. இப� எனன பகடடபவ�சச� நலலததன 
சம�த�ககவற. ஒர நலல த2� எடதத சரட பதசச� வ�டடக�டறத. அககலல க�ழ�ஞச� மட பதர�யத 
�ர. அநத அறநத பசரபழ� தகக� வ�டறத. உன அப� தநதத? ரஜரஜ வசழன கலதத மட 
வ�ல இரகக, இனனம உன கலல வநத கஷடப �டத. அதகக வ�வமசனம தநதட.’ ஒனறக 
கடவ�டடல வஜசபதன இவரகளகக வஜககர. வ�டட கயசச� தள�ததவ�டவரகள.

‘இப� மடயவத. என தஙகசச�கக எவத பததகம இநத மசம வஙகணமம. அவ பசனன. அத 
இநத மசம வஙக� தநதடட பசரபப அடதத மசம �ததககலம.’

‘சர� வ�ன வ�கத. அநத பசரபவ� வ�டடகவக. அட பசரபப வதஞச� வ�ய வமல வதழல 
மடடம கலல வ�டடக�டட அழலஞச�கவக எஙகளகபகனன. நஙக எனன பசலலவறமன.... 
இவவளவ அழக இரகக�வய, ப�டட பளழளனன எஙகளல ஒரததவன கடடகக�டவவம. 
ஆம��ழளய வ�ய�டவட. ஒர அழகன ப�ர�ய எடதத ப�ண2 �தத கடடக�டட வசத� 
வயப�லலம வநத�டம இலழலய? நமம பமதலள� மத�ர�...’

‘உஙகளகவக இனனம கலய2ம ஆகழல. நன ச�னன ழ�யன எனகக எனன அவசரம. பமதலல 
என அமமவகக...’

‘அடப �வ�... உன அமமவகக இனபனர கலய2ம...? வவணடணட....’ வகய�ல �ஜழனமடம 
அத�ர ச�ர�ப�ரகள. உளவள இரககம சம� த�டகக�டட �ளள�பயழநத ��ன தஙக�ய�ரககம.

‘சமம இரகக�ஙகள... எத வ�ச�னலம கதரககம. பவழளயடத�ஙக. பமதலல எஙக அமம 
கஷடதழதபயலலம த0ததடட என தஙகசச�ய நலல எடதத�வல கலய2ம கடட கடதத அபபறம 
தன என கலய2ம.’

‘வடய...வடய...’ இழடய�ழடவய ச�ர�கக�றரகள. ‘வஜசப.. நன பசலலறழத பகஞசம வக�ப�டம 
வகள...’ நடநடவவ சமதனம பசயக�றரகள ‘வகபழ�ய...?’

‘பசலலஙக

‘நன பசலலறழத வகள. உன அமம கஷடமம த0ரம. உன �ப�வககம கலய2ம ஆகம. 
பர�ஞசத? ந0 ஒர ஒசநத ந�ழலகக� வநதடலம. ந0யம கலய2ம �ண2�க�டட இநத வகய�லல 
இரகக�ற சபரமணய சவம�ககம வரசமன பரணட கலய2தழத கடம�தவதட வநத பசஞச� 
வககலம. பசலலறத வகள... வகப�ய?’

‘வகககவறன பசலலஙகணவன. ந0ஙக பசலறத வகககமய...?’

கடடபழ�யன வஜசப��ன கதரவக.. கசகசப�ய ‘உஙக பமதலள� ப�ணண ��ர�ய இலவல 



��ர�ய... அதணட உஙக பமதலள�வயட பமத ப�ணண.’

‘ஆம...’

‘அழத கடடகவகவயன... உன ��ரசச�ழன எலலம சர�யய�டம...’

பசலல� எலவலரம இட இடபயன ச�ர�ததரகள. வஜசப மகம ச�வநத வ�ய�றற. 
பவடகப�டக�றன. மழறகக�றன. அவரகள ச�ர�பழ� ந�றததவதய பதர�யவ�லழல. இவன தகத�யம 
மதலள�ப ப�ண ��ர�ய தகத�யம பவவவவற �ல பவள�ய�ல உளள வ�ணம0னகக�ழடய�லன 
தரபமன�ழத அற�நதவரகள வ�ல அப�ட ச�ர�கக�றரகள. ஒரவன தன நகழக இழதத கல 
�ததழத பதடவத சதத�யமனலம ��ர�யழவ இவவனட ஒடடழவப�த சதத�யமலல என�தல 
ச�ர�கக�றரகள. ஆனல வஜசப அவரகள�ல ச�ர�பழ� அடகக ஒனற பசயதன �ரஙகள. �லகடட 
கழரததநய, மய�ர நடடகபகணட வ�ழரதத பழன �ரதத அத�ரசச�ய�ல ந�றதத�யத வ�ல தன 
ச�ர�பழ� ந�றதத�க பகணடரகள. அவன �கபகடடல ழகழய வ�டட தணடய ஒர கக�ததழத 
எடதத கடடப ழ�யன�டம தரக�றன. அத ��ர�ய எனற அநத மதலள�ய�ன பய°வனபப�ண 
அவனகக எழத�ய கதல கடதம.

அநத கக�ததழத �டததப �ரதத கடடபழ�யன�ன மகம �த� ச�ர�பவ�ட வ�த�க கடதததவ�ல 
ஆக�வ�டடத. ச�வரமன�டம தநதன. ச�வரமனம �டதத ‘எனனட இத... பநஜமட...?’ எனற 
உரளக�றன. அநத தணட ச0டடல அநத பய°வனப ப�ண ‘ஐ லவ ய... வஜசப’ எனற எழத� 
‘மததஙகளடன, ��ர�ய’ எனற மடதத�ரகக�றள. அவளகக வயத �த�ழனநதம �டபப 
�ததவதமக�றத.

வஜசப வ�ச ஆரம��ககம வ�த இவரகள எலவலரம தடயட�டட மன�தக கரஙககள வ�ல தளரநத 
வ�ய அவழன அத�ரசச�யய �ரததக பகணடரநதரகள. வஜசப தனழனயம அற�யமல 
வ�சக�றன, ‘எனகக எதவம வவ2ம. ந0ஙக பசனன மத�ர� ��ர�ய மடடம இரநத வ�தம. 
அவழள கலய2ம கடடக�டட நன எஙகவய வ�ய�டவவன..’

ந0ய வஜசப..? இநதப பழன �ல கடககம எனற சநவதகப �டடக பகணடரநதல கழடச�ய�ல 
�ல பழனழய கடதத வ�டடரகக�றவத.

வஜசப��ன கனவ ம�கச ச�ற�யத தன. அமம சநவதசம, தஙழக கலய2ம. ��ர�ய, அவவளவவ. 
அத�ல இரகக�ற �யஙகரம தன ப�ர�யத. ��ர�யவ�ன அப�வ�ன இனபனர மகமம அவர 
ழவதத�ரககம மடழட தககம ஆடகள�ன பஜ�லதத�ன தடமனம இவனகக பதர�யத. சடகடடகக 
வ�க �யப�டறவன வ�ழய கடடக�டட கழதயய�டம. அடதட �ரததவல மயககமக�றவன தவன 
அட�டப வ�றன. வவணடம எனறல ஒபபகபகளக�ற வயச இவன வயச.

இனழறகக வ�னல கட இவன அமம ஊர�ல பதனனந தழடப�ம வ�றறக பகணடரப�ள. 
அவன தஙழக க�ழ�நதவ�ன மஞசள ழ�ய�ல எடடவத பததகதழத எடததக பகணட �டககப 
வ�வள. இத�ல ��ர�ய கனவ இவனகக எஙக�ரநத வநதத. மதலள�கக இநத வ�சயம பதர�நதல 
நழளகவக இவன வதழல உர�தத ழ�களய ழததத ‘அனரத ஸவடரஸ’ எனற ��ர�ணட பசயத 
கஷடமரகளகக இனமக தநதவ�டவர.

இவன வமல மதலள�கக ப�ர�ய மத�பப உணட. ந2யமனவன, �ததழ�ச எடககதவன, ட�ன 
�கச�ல அர�ச� த�ரடதவன, �ற�ழசகழள டவசர �கபகடடல மழறதத பகணட வ�கதவன, 
பதர�நதவரகளகக நறக�ரம வசரதத �டயளககதவன எனற அவரகக பதர�யம. அவழன ம�கவம 
நலலவன எனற நம��க பகணடரகக�றர. நன கதல�ப�த நலலவனககன இலகக2மலல எனற 
பசலலவ�லழல. வஜசப அப�டப�டடவன இலழல எனறதன ��ர�யவவட ஒனற�ரணட 
வரதழதகழள ச�ர�பவ�ட அனமத�தத�ரகக�றர மதலள�. இநத உளள’ரம பமயககதல பதர�நதல 
அவரகக இவன தவரகம பசயததய அவர ந�ழனககககடம.

ஒர மழற யவர பசயத தவறகக இவழன ‘கலவன�ப�ய...’ எனற அவழன அவர த�டட, அனழறகக 
வ�ன வஜசப மனற நள வரவவய�லழல. ��றக உணழமயன கயவன இவன�லழல எனற பதர�நத 



அநத மள�ழகக கழட மதலள� தன மள�ழகக கழட வரலறற�வலவய இரணடவத மழறயக கர 
ழவதத அவன வ0டடறக வ�ய அவழன அளள�ப வ�டடக பகணட வநத சமதனம 
பசயத�ரகக�றர. அவவளவ ��டபப அவரகக இவன வமல. ஒவர பசலலககக நலல வவழலழய 
வ�டடவ�டட மனற நள ழசகக�ள கழடய�ல �ஙசர ஒடடகபகணட ஒரததன இரநதல அவன 
எததழன மனஸதனகவம எததழன நலலவனகவம இரகக வவணடம. ஆனலம இவனகக அவர 
மகள வமல இரககம ‘ஐ லவ ய’ சமசசரம பதர�நதல அனரத ஸவடரஸ ழ�தன.

வஜசப��ன நம��கழககளம த2�வம வவற. வழகழகழய அவன அணகம வ�தமம வ�வனதமய 
இரகக�றத. அவன வதவழன நம��னன. அவனகக வவணடபமன�த ந�சசயம க�ழடககபமனற 
த�டமக நம��னன. அஙபகனறம இஙபகனறமய பசனனலம அவன வழவ மழதம; நம��கழக 
ந�ரம�� இரநதத.

‘நடககதட அவழள வ�டடட. அவ ச�னன ப�ணண �2ககர ப�ணண. அவ சகவசம வவ2ம.’ 
எனறல அவன வ�டவதய இலழல.

‘எனவனட மனச�ல எத வதணவத அத நடககம அணவ2. கணடப� நடககம.’

‘�ய�தத�யம படசசவன மத�ர� வ�சத. எனகக கட லடர�ய�ல ஒர வகட ர�ய வ�ழமன வதணசச�. 
அதனல ச0டட வஙக�வனன. �தத ர�யதன வ�சச� வகட ர�ய வ�ழழலவய. மனசல வதனறத 
நடநதடட மனசன இபடயட இரப�ன.’

‘எலலரககம அப�ட நடககத. எனகக அப�ட நடககத. எனகக மனச�ல ஒனன நடககனன 
வத2�டட அத நடககம. ச�லரகக கனவ �ல�ககவம அப�ட.’

எநத கலதத ஆளட ந0. பமதலள� கமபயடடரல ��ல வ�டடடட இரககர பதர�ஞசத? ஓழலச 
சவட வசச� எழத�டட இலல. இநத கலதத�ல வநத மநத�ரவத� மத�ர� வத2�னபதலலம 
நடககதனன டவ�. ச0ர�யல சம�யர மத�ர� வ�ச�க�டடஇரககத.’

‘இலல அணவ2... பசனன நமபஙக. எனகக இத நள வழரய�ல அப�டததன நடநத�டட இரகக. 
எனனல �ன�பரணடவதகக வமல �டகக மடயதனன மனசல ஒர ந வதணசச�. அதகக வமல 
�டகக மடயமதன வ�சச�. �டபப ந�னனலம சம�த�பவ�னன ��றக வதணசச� இப� 
சம�த�கக�வறன.’

‘அபடய?’ இவன பசலவத நழகப�யததன இரகக�றத. இப�ட ஆகறதகக வத2ணம? 
ஒவபவர ஏழழககம கச�லழலனன �டகக மடயதனன வதனததன பசயயம.

‘என அமமவகக ஒடமபகக மடயம வ�ய�டமன ச�ல நள வதணம. அப�ட என மனசகக 
வத2�டட அவளகக ஒடமபகக மடயம தன வ�ய�டத. இத நன �லநள �ததடவடன. என 
�ப� வய�தத�வல இரககம வ�த �ப�தன வய�தத�ல இரப�னன எனகக சர�ய வதணசச�. 
அமம க�டவட பசனவனன. �ப�தன ப�றநத?’

‘பநஜமவ..?’

‘நம��கழக இலலன என அமமவ வகடட �ரஙக. நன பசலலறத பமயய ப�யயனன.’

‘சர� வகடடகவறன. பசலல.’

‘என அப� சகறதகக பரணட நள மனனடவய எனகக அவர பசதத வ�ய�டவரன பதர�யம’

‘எனனத...?’

‘உணழமயதன. என அமமவ வகடடப �ரஙக நன அவக�டவட பசலல�டவடன. அவத மத�ர� என 



அப� பசததப வ�னற இலழலய வகடடப �ரஙக.’

‘எப�டட நடககம இபதலலம.’

‘அபதலலம எனகக பதர�யத. எனகக வதணத அத சர�ய நடககத. அவவளவதன.’

‘வதணதனன எஙகட வதணத? உனகக. ஒடமபல எநத எடதத�ல உனகக வதணத பசலல.’

‘சர�ய பதர�யல அணவ2... தழலய�ழலய இரதயதத�ழலய... மனச�ழலய... எஙகனவன பதர�யல... 
மழளய�லதன இரககம. எஙக�வய எனனவவ சடடனன அநத பநனபப மனசல ஓடத. கரணட 
மத�ர�. அப�ட ஒர பநனபப மனசல தன ஊர� ஓடன அத கணடப� நடககம. நன ��ர�யவ 
கணடப� கலய2ம கடடபவ�ன �வரன.’

அவன பசனனதம, பசனனழத ச�ர�தத�ட வகடட நன அழத அவன அமமவ�டம வகடட அவளம 
அழத ஆவமத�தததல த�ழகததப வ�வனன. அப� சவதம. வய�றற�ல இரப�த �ப�தன எனறம 
பசலவதம இவன அமனஷய சகத�ய? அவன அமம அப�ட அவன பசனனத உணழமதன 
எனக�றவள. இவனகக சர�யகததன வதனறக�றத? இத ப�யய�லழலய?.

‘��ர�யவவட அப� உனன பகனவன வ�டடடவர பதர�யம? அத உனகக வத2வவய�லழலய, 
கரணட மத�ர�...’

‘இலல பகலலமடடர. எஙக கலய2தழத ஏததககவம மடடர எதககவம மடடர. 
கலய2ததககன ஏதம கடககவம மடடர.’

‘யர? அவர உஙக கலய2தழத எத�ரககமடடர... இத நம� பசலலற�ய எனன?’

‘ந0ஙக வவணமன �ரஙக. நன ஒர கஷடம இலலம கலய2ம பசஞச�கக வ�வறன. அதகக 
��னனடதன பநழறய கஷடப�டவவன. ஆனலம கஷடப�டட என மமனழரவ�ட ப�ர�ய 
�2ககரனவவனன மனச பசலலத.’

‘இப�வவ மமனர?’

‘மனச பசலல�டட அவர மமனரதன. நன கணடப� ��ர�யவ கடடபவ�ன. இத நன 
பசலலற வரதழத இலல. உளள வதன�னத. இத நடககம. ஞய�ற தவறம சரச�கக வ�வறன. சரச 
�டககடடவல உடகநத ம2�கக2கக ஆணடவரக�டவட வவணடகக�வறன. ஆணடவர ழகவ�ட 
மடடர. ஒர ��ளழளகக எனன வவணமன ஆணடவரகக பதர�யம. எனகக எலலம தரவர.

‘இதவழரய�ல எனகக வதன�னத நடககம இரநதவதய�லவல. இப�, இநத ந�ம�சம வதணத. என 
அமம �டட ப�டழவ சரசரகக கரல வ�வஙக. என �ப� பரணட பளழளஙகளம அவ 
பரசனம வசத�யன இடதத�ல இரப�.; கழநழதகழள பகஞச�க�டட நனம ��ர�யவம ந�ல 
�தத�ட இரபவ�ம.....’

�ஸச�ன ஜனனவலர இரகழகய�ல உடகநதத வஜசப இழத பசலலம வ�த அவன கணகள 
மயவலகதத ச�ரகடவ�ல மயககதத�ல உரணடபகணடரநதத. �ககதத�ல உடகரநத வகடடக 
பகணட வநத எனகக ஜனனல வழ�யக வநத கறற�ல எஙவக வ�ச� என கதககள கறற வகக�ல 
பகவதவ�ல இரநதத. �ஸச�ல ��ரய2ம பசயக�வறம... இலழல கறற�ல கழரநத வழகக�க 
பகணடரகக�வறம என�ழதயற�யமல அவன பசலவத என கத�ல வ�ழநத மழளய�ல மகட 
வச�ததக பகணடரநதத.

ஒர கவலப ஜமன எனன சழவபயன�ழத நகக�ல ழவதத பசலல�வ�டலம. பநரபப 
தணபடனற பதடடல எனன உ2ரழவத தரம என�ழத பதடடப �ரதத பதர�நத 
பகளளலம. ஆனல ஒர உய�ர இரப�ழத எப�ட அற�வதம. உய�ழர எனன பலன பகணட 



அற�வத. பமய, வய, கண, கத, மகக எனற ஐமபலனம �லனறறப வ�ய வ�டக�றவத. உய�ழர 
அற�நத பகளளம வ�சயதத�ல. ஆறவத பலன பகணட அற�ய மடயம? ஆறவத பலன என�த 
�கததற�வ? ஐமபலனகளல �ஞசபததழதததன அற�ய மடயபமனறல ஆறவத பதமய 
சழனற�ரககம உய�பரனம பததழத எழதகபகணட அற�வத. நன வகய�ல �ஜழன மட 
வககவததத�ல கலநத பகணடரநதல இதறகன வ�ழட பதர�நத�ரககவம...

வஜசப தன அப� இறப�ழத மனவ� அற�நத பகணவடன எனக�றன. அவன அப�வ�றக 
அழதப�றற� மனவ� பதர�யம? எனகக உய�ர �றற� ந�ழறய சநவதகஙகள இரகக�றத. மர2ம 
எனறல ந�ழறய �யம இரகக�றத. ஒவர ஓலம. ஒப�ர� சவ வமளம கககரல ஊதவதத� வசழன 
இழரசசல. மர2ம எனகக ந�ழனவ�டததவபதலலம; கறழம, இரடட, சடகடட �யம இழவதன. 
வஜசப��றக மர2ம �யம இலழல. அவன உள�டச� மனனவம பசலக�றதம. அதனல அவன அப� 
சவ�றக கட அவன அழவ�லழல.

சவதறக மன�க யரககவத அநத சழவப �றற� பதர�யம? மக ப�ர�ய வ�ததலக இரகக�றத. 
எனகக மனவ� சழவப�றற�யம அத வரம நள �றற�யம பதர�யம என�வழன எப�ட �ர�த. 
அப�டததன வஜசபழ� நன �ரதவதன. ஆனல எனகக பதர�யம எனக�றன. அவனழடய 
அமமகட அப�டததன பசலல� நமபம�ட நசசர�கக�றள. அத கடவள ச�லரகக மடடம தநத வரமம. 
எலவலரககம சழவப�றற� பதர�வ�ககமல இரப�தறக கர2ம�ரகக�றத கடவளகக. ச�லரகக 
மடடம அழத மனகடடவய பதர�வ�ப�தறகம கர2ம�ரகக�றத கடவளகக.

எனன பசனனலம வஜசப பசலவழத எனனல நம�மடயவ�லழல. ‘ஒரமததத�றக மனவ� �டட 
�வழட எடதத ழவதத கதத�ரநதன என அண2ன. நன ப�ர�யவளகம வ�சயம மனகடடவய 
அவனகக பதர�நத�ரநதத.’ அவன தஙழக இப�ட பசனனதம எனனல நம�மல இரகக 
மடயவ�லழல.

இப�ட ஒர வ�சயம சதத�யம எனற எலவலரம மழலதத மறககததன பசயவரகள. 
ப�சகபகனற பசததப வ�க�றரகவள... அவரகளகக ஒரநள மனப ஒர ம2�வநரம மனப அலலத 
ஒர ந�ம�சம மனப அலலத ஒர வ�னட மன�வத மர2ம தனகக வரம எனற பதர�யம? இலழல 
ஒனறவம அற�யமல பசததபவ�வரகள?

எனகக கனவ�ல மர2ம ந�கழநத�ரகக�றத. கனவ�ல சவதறக பகஞசம மனவ� நம பசததபவ�ய 
வ�டவவம எனற பதர�நத வ�டக�றத. இறநத ��னபம நம இறநத வ�சயம பதர�யததன பசயக�றத. 
சக�வறம எனற நனறக பதர�நத பமலல பமலல கனவ�ல பசதத�ரகக�வறன. ழககல அழசகக 
மடயமல என ��வரததழத �ரதத நவன அழத�ரகக�வறன. ஆனல ந�ஜதத�ல. இறநத 
வ�க�றவரகளகக அநத இறபழ��றற� பதர�ய எநத ந�யயமம�லழலவய. பதர�நதல. வழகழக 
சவரஸயமறற வ�யவ�டவம.

சவகக மநத�யம ��நத�யம எனனபவன�ழத அற�நத�ரகக�வறன எனற வஜசப பசனனன. �ஸச�ல 
அழத அத0த நம��கழகவயட பசனனன. �0ட ��டககத. நலல உழட உடததத ச�ன�மப�டல 
வகட�த�ல வமகஙபகணட பசநதமய �டடப�டம இயநத�ரம�லலத வசழன வசவ�ங 
வலகன�ல ஆழசகபகணட அழரகழறயய அரம��ய ம0ழசபகணட நலல உ2வ உண2த, 
ஆனல ந0ணட நள பமலல�ய கனவம அததநத கதகதப�ன நம��கழகயம பகணட வஜசப தன 
கழடச� வயக ‘ந�ல �ரதத�ட ��ர�யவவட...’ எனற பசலல� பசனன வய மடமவல வழவ�ன 
எநதக கனவ�ன சழவழயயம எபபலன வழ�யம நகரமவல லர� ஒனற�ன ‘டஷ’ எனற வமதல�ல 
நசஙக� மணட வ�னன. �ககதத இரகழகய�ல இரநத நன வகமவ�ல வ�வனன.

மதகக2கக�ல மரததவமழனய�ல க�டநத ம0ணபடழநவதன. மர2ம �றற� அற�நதய பசனன 
வஜசப தன மர2மற�யமவல மற�ததன. வழவ�ன சடசமககய�ற மர2மதன. எநத கத�தத�ரமக 
நடததலம சடசமககய�ற இறகக�னல அவவளவவ.

அவன பசனனத�ல சரகக�லழல. அவன மர2வம அவனகக பதர�யவ�லழல. ஊரன மர2ம 
பசலவனம. நடகக�றத எலலவம பதர�யமம. இநத வ�ஞஞன யகதத�ல என கத�ல ப 
சதத�டடவன எனற என சகககள தககம பமலல கழரநத மழறயம வவழலய�ல வ�ச�க 
பகளக�றரகள. அவன பசனனத ததத ��தத வ�ஞஞனம. அதவத மடததனம. அதவத மட 



நம��கழக. அதவத அற�வபகடடத தனமன வ�சயமகவவ இரககடடம. வ�ஞஞனம பசனனத 
மர2தத�ன வநரதழத.

இனனம வகட வ�ஞஞனம கணட ��டககடடம மன�தன. மன�தழன பகலல இனனம லர�கள, 
இனனம ரய�லகள, இனனம கப�லகள, இனனம அண உழலகள, இனனம அண கணடகள, இனனம 
தப�கக�கள, ரசய2ம கணட��டககடடம இநத வ�ஞஞனம. சகத�ரப�ழதககட வவணடம. 
மன�தன எபவ�த சவன என�ழத ஏதவபதர வ�ஞஞன� கணட ��டதத ஒர வந�ல �ர�ச 
வஙகககடத? அலலத ஒர அஞஞன�யவத கணட பசலலககடத?

உய�ர அற�வ�யல, �ய�ர அற�வ�யல, தய�ர அற�வ�யல எலலம கணட��டதத பகடகடட வகவனதழத 
�றககவ�டடவரகள வஜசப உய�ர ��ர�வழத மனகடடவய பசலலம ஒர வ�தழத அற�வ�யழல கணட 
��தத பசலல�ய�ரநதல எனன?

உய�ரவ�கம கலமற�நதல வழவ�ன நம��கழக ப�யதத சடசமமவ�ழநத சவரஸயம வ�ய வழவ 
அழசயமடயபதர �ழறவ�ல இறக�ப வ�யவ�டபமன அசசப�டவத�ல எனன இரகக�றத...? 
�ழறவ�ல வ�னல வ�கடடவம... பதர�நத�ரநதல தஙழககபகன அமமவகபகன ஒதழத ஜழத 
பசரபப வஙகமல கலம0டடர உடபப ழதககமல பசலவழ�தத கச�ன ஒர �கத�ய�ல வஜசப 
ஒரநள பசரகதத�ன �த�யளவவத �ரதத�ரப�வன.

உய�ர வ�கபமன பதர�நத�ரநதல நத�யறற �ரடழடததழல அமமவகபகன தஙழககபகன தனனள 
வளரதத ப�ர�ய கனழவ; வஜசப சமநத மடநத�ரகக மடடவன. அவனகக ��ர�ய எனபறர �ததம 
வகபப கனவ வதனற� மழறநத�ரககவத...

வ�கடடவம வழவதன �ழறவ�ல இறக�ததன வ�கடடவம... இபப�ழத மடடம எனனவய�றற. 
வஜசப��ன நம��கழகயம வ�யவ�டடத வஜசபபம வ�யவ�டடன. இனழறககம வதப��ல அவன 
அமம பகடழடககக வவப�ம �ழம ப�றகக�க பகணடரகக�றள. அவன தஙழக �டபழ� வ�டட 
வ0டவடட ந�னற வ�டடள. க�ழ�நத தவ2�ழய ழததத�ட.

பமயதன...பமயதன. அவன மர2ம எனழன �ய�தத�யமகக�யத பமயதன. அவன நசஙக�ய உடமழ� 
வ�னட வநரம நன �ரதவதன. கனவகழள சமநத வஜசப��ன க�ழ�நத ழ� அத. அநத சடலம �ரதத 
அவன தஙழக அழதள. �ரடழடஅமம அழவவய�லழல. அவன சவ மனவ� பதர�யம எனக�றள. 
இவளம? கஷடதழத வ�கக இப�ட ஒர �த�ல? எலலம எனகக மனவ� பதர�யபமன பசலவத. 
��ர�ய... அவன மர2ம வகடட வதம�� அழத�ரகக�றள. அவள �ரதத மதல மர2மக இரககலம. 
அதனல அழவதயகட அவள அப� ந�ழனதத�ரககளம. இறநத வ�னத அவளழடய மதல 
கனவபமன�ழத அவரகக யரம பசலலமடடரகள.

வழகழக தன எலல ரகஷயஙகழளயம மன�தன மன�க அவ�ழதத வ�டடலம மன�த மழய 
மன�தழன அதன ஓடடதத�றக இழததக பகணட ஓடததன பசயக�றத. மன�த மழயய? மறத�ய? 
எதவவ அத... தததவம கடநத வ�ன வநரதத�ல எத�ர�ரப��ன மரதத�ல எடட எடட மன�தன 
சநவதகக கன�கக கத�கக�றன. நனம ம0ணடம ம0ணடம கத�தவதன. மற�ட ��ற�ட வலகன 
மனகக ��ல பகக�ல ஆய�ரதத� ஐநநதத� என�த கடடல அறநறற இர�த சமம இவவளவ எனற; 
எழத�க பகணடரகக�வறன. இநத வ�ழட வவற எதம ஒர வஜசபபழடயதக இரககலம.

அநத வஜசப��டம வகடக எனன�டம ஒர வகளவ�ய�ரகக�றத. ‘வஜசப உனகக ஏவதவத வதன�றவற 
இநத கழடய�ல வசரவதறக மனவ� இலழல வசரநத ��னவ� உனகக வதனற�யவத இலழலய? 
உனழனயம உன உய�ழரயம தன இநத கழடகக வரவவர�டபமலலம ச�ற ச�ற ப�டடலமக 
கடடததநத பகணடரநதய எனற...’

இநத வகளவ�ககன வ�ழட வவப�ம �ழம ப�றககம அவன அமமவ�டம ஒர வவழள இரககக கடம. 
அவள �த�ல பசலலம ந�ழலய�ல�ரநதல அவள�டம வகடகலம. வவப�ம �ழம அறற நடகள�லம 
வவப�ம �ழம ப�றககவழத தவ�ற வவபறனழறயம அற�யத வ�ன அவளகக இதறகன வ�ழட 
ஒர வவழள பதர�நத�ரககலம.



யரம �ரககத ப�ழத பதர�யம அவன!

ஒரவனககக வகட கச இரககலம; பகஞசம 
கழநழத இரககலம; ��டததமன மழனவ�வய, 
கதல�வய இரககலம; வழகழகய�ல வ�ரம��யத 
க�ழடககலம. ஆனல, உறககமறற இரவககரனகக 
ந�மமத� இரககத. தழலய�ல பண வநத ம�ரகம வ�ல 
அவத�ப�ட வவணடயததன. �டதத �ததம வ�நட 
கறடழட ஒல�யல வ0டழடப ப�யரககம இவன, 
இனறதன உறககமறறப பரணடன. அடககட 
�0வரழவத த�றநத, அநத �ததய�ரம ர�ய 
இரகக�றத எனற �ரததன. ம0ணடம மள 
�டகழகய�ல �டததகபகணடன. 

‘‘தஙகம அடககட எஙவக எழநத வ�ற0ஙக?’’ என 
தககக கலககதத�லம மழனவ� பதள�வகக வகடக, 
வய�ற சர�ய�லழல எனறன. சதர2மக வய�ற 
சர�ய�லழல எனறல, எலவலரம �தரம 
வ�வரகள. ச�லர வய�றழறச சமதனம 
பசயவதறகக கஷயம வ�னற வஸதழவக கடககச 
சழமயலழறககச பசலவரகள. �டகழக அழறய�ல 
இரககம �0வரழவ அடககட த�றநத �ரததல 
வய�ற சர�யக�வ�டம எனக�ற சடசமதழத அவள 
இனறதன கணடள. 

இவன, மறநள கழலய�ல தன கணகள இரணடககம ம�ளகயப ப�ட கலநத ச�வபப ப�ய�னட 
அடததகபகணட எழநதன. வழககமன வவழலகள ஓடவ�லழல. சர�ய தப� எனக�ற வகளவ�வய 
தழலழயச சழறற�யத. �0வரவ�ல இரககம அநதப �ததய�ரதழத ந�ழனதத ந�ழனதவத பநநத 
வ�னன. 

வ�ஷயம எனனபவனறல, இவனகக வநறற சயஙகலம ஒர ப�டடககழடய�ன �ககதத�ல, ர�ய 
�ததய�ரம மஞசள ழ� சக�தமகக க�ழடததத. மசஙகல�ல �2தழத எடததழத யரம �ரதத�ரகக 
ந�யயம�லழல. �2தழதத வதடயம யரம வரவ�லழல. இபவ�த ச�ககவல, அநதப �2தழத எனன 
பசயவத என�ததன. பதழலததவழனத வதடப ��டததக பகடததவ�டவத, இலழல 
அமகக�கபகளவத? 

தவற�ய ஒர கழநழதழயக கணபடடததல, அழதப ப�றறவரகள�டம ஒப�ழடப�த மன�த க2ம. 
அதவவ, ஒர வகழ�ழயக கணபடடததல, உர�யவரகள�டம தரமல அழதக கழமப ழவததச 
சழவப�தம மன�த க2மதன. ஆனல, �2தழதக கணபடடததல எனன பசயய வவணடம? 

இதறகத த0ரவ பசலல சர�யன ஆள �கவனதஸதன. �கவன ஒர வ�வநதப ��றவ�. 
வழகழகய�ன எலலப பளள�களககம ஒர வ�யகக�யனம, வ�ளககம ழவதத�ரப�ன. நல வ�ழர 
வரதழதயல மடககப �லவம பதர�நதழவதத�ரககம �ரகக�ரமன. பதர�நத வ�ஷயம மடடமலல, 
பசயயம பதழ�லம �லததன. ஆடவட வஙக� ஓடடவன. அழத ஒவர மததத�ல வ�றறவ�டட, 
வசபபப �வடர ஏபஜனஸ� எடப�ன. அடதத மசவம, ஆடடக கல சப வ�ற�ன. நள மழதம 
நயக உழழப�ன. சயஙகலம சம� கம��டவன. ரதத�ர�ய�ல கவடடர அடப�ன. கடதத ��றக 
யரவத ச�கக�னல, பநதத�யடயகத தததவம வ�சவன. ��னனர வநத� எடததவ�டவட, 
எடககமவல தஙகவன. 

இவன வ�னவ�த, �கவன வசற�டய�ல உடகரநத வ�ப�ர �டததகபகணட இரநதன. 
இவழனக கணடதம வ�ப�ழர மடதத ழவததவ�டட, ‘‘பசலல! அத�சயம எனழனப �ரகக 
வநத�ரகவக! ட அடகக�ற�ய? வ0டடல ஒயஃப இலல; வ�யக கடபவ�ம? கச பவசச�ரகவக 
இலவல?’’ எனற வகடடன. அடததவன �கபகடடல�ரநத �தத ர�ழயத தனகபகன பவள�வய 



வரவழழககம வ�தழத கறற ஞனவனன �கவனகக இனனம கலய2மகவ�லழல. வ�தத�யசமக 
‘ஒயஃப இலழல’ எனக�றன. 

�2ம கணபடடததழத இவன பசலலவ�லழல. பசனனல அவனககப ப�றழம வரம. ப�றழம 
வநதல, ப�யயன அற�வழர தரவன. அதனல வ�சழச வவற �ககம த�ரப��, வ�ஷயததகக வர 
ந�ழனததன. இரவரம வசரநத வ�ய, கழடய�ல ட கடததரகள. அவன�ன தறவ�ழதய பதழ�ல, 
வரம�ட �றற�ப வ�ச�வ�டட, எவதசழச வ�லக வகடடன... ‘‘தஸ, உனகக ஒர �ததய�ரம ர�ய 
க0வழ பகழடககதனன பவசசகவக. ந0 கணபடடததழத யரம �ரககவல. பதழலசசவன யரனனம 
பதர�யவல. அநதப �ததய�ரததல ந0 பமத எனன பசலவ பசயவவ, பசலல?’’ 

தஸ¥கக உடமப�லலம பலலர�ததத. ‘‘�ததய�ரம, இவவன! பமத ஒர தர0 ஸடர ஓடடலககப 
வ�ய� நலல ஃ�ர�ன சரகக ஏதத�பவ�ன. த�னச த�னச ஆரடர �ண2�ச சப��டவவன. மவய�ரம 
ர� கவளஸ!’’ & பசலலமவ�வத �கவன கணகள�ல வ�ழத பதர�நதத. ஒர வ�சசகவக இததழன 
வ�ழத எனறல, �ததய�ரம ந�ஜமகக க�ழடதத�ரநதல, க�ழடதத இடதத�வலவய கடகரனயச 
சரணட வ�ழநத�ரப�ன வ�ல! 

‘‘ம0த�க கழச எனன பசயவவ?’’ 

‘‘ம0த�ய? வநர கழடவ0த�ககப வ�ய ஒஸத� டரஸ நல எடபவ�ன. ச�ன�ம �பவ�ன. யரவத 
ரத தஙகலகக வரவஙகளனன �பவ�ன. எப�டயம பகஞசம ழகய�ல ம0த�யகம. அதல அஞச 
ர�ழய பதர�ஞச ச�னன வயசப ��சழசககர�ககம, ம0த�ழய அநழத ஆச�ரமததககம தநதடவவன.’’ 

‘‘ச�னன வயசப ��சழசககர�கக எதககக கச வ�டவறனன பதர�யத. அநழத ஆச�ரமததகக 
எதககத தரவவ? அழதயம ஒர ஒன ஸடர ஓடடலககப வ�ய ஊதத�கக வவணடயததவன?’’ 

‘‘அபதப�ட இவவன... அடததவன கபசடதத ஊதத� ஏதத�கக�டட �வதழத எப�டத பதழலகக? 
ஆய�ரதழத ஆச�ரமத தககத தநத �வம கழவ�ககம இவவன... பசயயற தபழ�ச சர�ய பசயயணம. 
�வததல ஆரம��கக�ற வழகழக பண2�யததல மடயணஙக�றததன �கவனதவஸட பகளழக!’’ 
& தநத�ரமன சததழனப வ�லப வ�ச�னன. 

‘‘சர�, தஸ! கவடடர அடசச கச பமததமம பசலவன ��றக, 
பதழலசசவன வநத அநதக கழசக வகடட, ந0 எனன பசயவவ?’’ & இவன 
இப�டக வகடடதம �கவனதஸ�ன கற�ழன வ�ழத ப�சகபகனற 
இறஙக�யத. 

‘‘ஆஹ... இனன�கக உனகக ல0வ? எனகக வவழல இரகக இவவன. �தத 
வ0டடகக ஊறகய வ�டணம!’’ & பசலல�வ�டட ஓடயவழனத தடதத 
ந�றதத�க வகடடன... ‘‘ஏழழ�ழழவயட கசல கடகக�றத தப��லழலய, 
தஸ?’’ 

‘‘எத தபப இவவன? �2ததல எழத�ய�ரகக ஏழழவயட வ�ர? அநதப �2ம 
�2ககரன ழகய�லயம இரநத�ரககம; ஏழழ ழகய�லயம இரநத�ரககம. �2ம 
எப�வம யவரடதம இலல இவவன. பதழலசசவன வதம�� அழவனன 
பநழனசச பதம�க கடகக மடயத. இவனஙக கழச மடடம 
பதழலகக�றனஙக... வழகழகழய, சநவதஷதழத, தனமனதழதன 
எலலதழதயமதன பதழலகக�றஙக. அததழனயம ம0டடட மடயம? அப�டக 
க�ழடககத ப�ரள பதழலஞசத பநழனசசககடடம. வயகக�யனகக 
எனன�ககம சநவதஷம க�ழடககத, பதர�ஞசகவக! ஆழள வ�ட. நன 

ஊறகய வ�ககப வ�வறன’’ எனற அவன வ�யவ�டடன. 

�கவன தஸ வ�சப வ�ச அவனகக சததன பகமப மடட வளரநதழதக கணடன இவன. அவன 
வ�சச அற�ததனமனத எனற ந�ழனததன. வமலம இவன�ன ச�னன வயச அன�வம வவற ப�ரம 



தழலவல�யக உறதத ஆரம��ததத. 

அவன அமம வரஷன அர�ச� வஙக ழவதத�ரநத கழசத பதழலததவ�டட தழல வ�ர�ததபவ�டட 
நடதபதரவ�ல கதத�யவ�த இவன ச�றவன. அனற அமம கதத�ய �ர�த� ஓலம இனறம கத�ல 
ஊழளய�டக�றத. அத பவறம �தத ர�யக கச. எடதத எவனம த�ரப��த தரவவ இலழல. �ததய�ரம 
பதழலத தவனம இனற அமம வ�ல கதறததவன பசயவன! அநதப �2ம, �டடல ரததம 
ஏற�கபகணட இரககம ஒர உய�ழரக கப�றறத வதழவயன �2மக இரககலம. வரஷபமலலம 
உழழதத வ�ழளநதழத வ�றறக கடழன அழடகக ஒர வ�வசய� பகணட வ�ன கசகவம 
இரககலம. எப�டப �டட �2மக இரநதலம, அழதச பசலவ பசயதல, அத �வதத�ன 
�2மக�வ�டம. ஆனல, உளவள நப�ழச நய வவற வ�தமகப பதத� பசனனத. ஒரவவழள, அத 
கநதவடடககர னழடயதகவவ, ஒர வகடஸவரன�ன அற�க கசகவவ இரநதல பசலவ 
பசயவத�ல தப��லழலவய? 

இவன ஒனறம கசகக அலலட�வன இலழல. மசம �ததய�ரம சம�த�ககததன பசயக�றன. 
ஆனல எனன ��ரவயஜனம? இவனகபகனற எனன பசலவ பசயதபகளக�றன? 

ஒர தடழவ, ப�ரம வ�ழதய�ல நடதபதரவ�ல க�டநத தழஸ எழப��, ‘‘எதகக தஸ இப�டக 
கடசச உடமழ� அழ�சசகக�வற? ஒரதத�யக கடடகக�டட கடம�ம, கடடனன உரப�டலமல?’’ எனற 
வயகக�யனக இவன அற�வழர பசனனவ�த, �கவன தஸ த�ரப��க வகடடன... ‘‘வழ இவவன! ந0 
மசம எவவழ சம�த�பவ�? அதல உன சநவதஷததககனன எததன கச பசழவழ�ப�, பசழழ?’’ 

இவன வயச�தத, ‘‘ஏழய�ரம’’ எனறன. 

‘‘வ�ட க�ழழகக! த�ஙக�ழதம த2� வ�டழதம ப�ணடடட பளழளய வளகக�ழதம க2ககல 
வழத. ஒழழ கட, ஒழழ �0ட, ஒழழ வஜட... உணட உனகக? உன சநவதஷததகக எததழன கச 
பசழவழ�ப�, அதச பசழழ?’’ 

இவனககப �க0ர எனறத. பசநத சநவதஷததககச பசயவத எவவளவ பசலவகம? �கவன தஸ 
பசனனத வ�ல, ‘கட & �0ட & வஜட’ �ழககம எதவம க�ழடயத. எபவ�தவத ஒர ஸவ0ட �0ட 
த�ன�ன. அத மண ர�ய. அததன இவனகக பசரககம? 

ஒர வ�சசகக, ‘மநநற ர�ய பசலவழ�பவ�ன’’ எனறன. தஸ வழயக வக2லக ழவததக 
பகணட ச�ர�ததன. ‘‘அட வகனப �யவழ! உன சநவதஷம வகவழம மநநழ ய�யலதனட 
இரரகக? இதககட மட மத�ழ� ஒழழகக�வழ? அநதக கழச பழணட நள ��சழச எடதத 
சம�த�கக மடயதட உனனழ? நன �தத கச சம�த�சசலம, அத எஞ பசநத பசழககமட. 
ந0 ஒர சவமட! பசதத ப�2ம. எனகக அற�வ பசழழத. வட, என வவடடய நவன கடடபவ�ன. ந0 
வ�ய� வழழ வழ�யப �ழட எந தஙகம!’’ எனறன. 

அனற�ல�ரநத இவனகக ஒவர நழமசசல. ஒர நளவத வ�ரம��யழதத த�னற, ��டததவரகவளட 
வ�ச�, ��டததழதச பசயத, சநவதஷமக இரகக வவணடம எனற. ஆனல மடயத. ஒர நள 
வ�டமழறவ�டடலம, வலததப �டடழர வவழல ஊதத�கபகளளம. எததழன கச சம�த�கக�றவன 
அததழன கசககம ச0டட, தவழ2, வடட எனக கடனகள இரகக�னறன. 

இபவ�த அனமததக ஒர �ததய�ரம ர�ய கதழதயகக க�ழடதததம, இவனகக அநத நழமசசல 
ஒடடகபகணடத. மனச�ன சததன, பசயயம தபபகக தழ2யக ஒர ஆள, ஒர பசல, ஒர 
ந�யயதழதக கணட��டகக வ�ரம��யத. அதறககததன �கவன தழஸப �ரகக வநதன. அவனம 
சதகமகததன வ�ச�னன எனறலம, இவனகக உளளககள உறததல ந0ஙகவ�லழல. 

அடதத, ச0தரமன�டம வயசழன வகடடல எனன எனற வதனற�யத. ச0தரமன ஒழககமன 
வவழல �ரப�வன. ஒலல�யனவன. ஜனஙகளககப ப�தவக வரம ச�ல வ�யத�கள இரப�வன. 
உலகதத�ல பத வ�யத� ஒனற கணட��டககப�டடல, அத தனககம இரககவம எனற டகடர�டம 
ஓட�வன. வ�யத� இலழல எனற பசனனலம, எதறகம இரககடடம எனற ஒர ஊச� 
வ�டடகபகள�வன. உடம��லதன பகஞசம வ�யத�. ஆனல, அடததவனகக உதவம மனச�ல தஙகம. 



அவன�டமம வ�ய அவத வகளவ�ழயக வகடடன இவன... ‘‘�ததய�ரம 
வழ�ய�ல க�ழடசச ந0 பமதலல எனன பசலவ பசயவவ ச0தரம?’’ 

‘‘அநதக கழச எடததகக�டட, ரஙகசம� ஹரட ஃ�வணவடஷன 
ஆஸ��டலகக ஓடவவன!’’ 

இவனககச சநவதஷமக�வ�டடத. இததன நலல ஆதமவ�ன �ணப. 
பறறவநயககத தழயப �ற�பகடதத ஒரவன �2ககரனன ��றக, 
தய ந�ழனவக பறற வநய மரததவமழன ஆரம��ப�த�லழலய? 
அப�டததன, வநய �ல கணட ஒர நலல மனஷன, க�ழடதத 
�2தழத ஓடப வ�ய ஒர ஃ�வணவடஷனககத தநத, மறற 
வநயள�களகக உதவ ந�ழனப�ன. 

‘‘ஆறய�ரம பகடதத என உடமப மழசம ஒரவடட தவரவ பசக �ண2�பவ�ன’’ எனற 
ச0தரமன மடததவ�த, இவனகக மனச�ல கறற ��டஙக�கபகணடத. ‘‘ம0த� நலய�ரதழத எனன 
பசயவவ?’’ எனற சல�பபடன வகடடன. 

‘‘அதகக நலல டர0டபமனட எடததபவ�ன!’’ 

இபவ�த ச0தரமன ம0தம வக�ம வநதத. அவன�டமம, ‘கச மழசம பசலவன ��றக 
பதழலசசவன வநத வகடட எனன பசயவவ?’ எனற வகடகததன ந�ழனததன. ஆனல, அவன 
இதய வநயள�. �த�ய�ல படடககவன. 

ஒர நலலவன, ஒர பகடடவன... ஆக இரவரவம கணபடடதத �2தழத உர�யவன�டம தரவத 
கற�ததப வ�சதத�ல வரததம இரநதத இவனகக. எதறகக இப�டக கணபடடதத �2தழத 
ழவததகபகணட கழமநத சக�வறம எனற கழப�மகவம இரநதத. ஒர ஆடவட டழரவர, ப 
வ�றகம க�ழவ� லடச ர�ய �2தழதக கணபடடதத ந2யமகத த�ரப��த தநததய �ல பசயத�கள 
�டதத ��றகம, அப�ட ஒர கழச ஏப�ம வ�ட ஒர ந�யயம வதட, வகர மகதவதட அழலக�வறம 
என�த மடடம உழறததத. 

கழதத�ல கதத� ழவதத வழ�ப�ற� பசயயம த�ரடனககம, நழகககக மகதத�ல தழலயழ2ழய அழதத�க 
பகலலம கரரமனவனககம தனககம எனனதன வ�தத�யசம இரகக�றத எனற 
அச�ஙகப�டடகபகணடன. தன மனச�ன �வம ரதததத�ல கலநததக எண2� வரததப�டடன. 
வழவ�ல ந�மமத�யக இரகக ஒவர வழ�, கழச உர�யவன�டம வசரப��ப�ததன எனற உறத�யகவம 
இறத�யகவம மடபவடதத, �2தழதக கணபடடதத ப�டடக கழட அரவக வ�னன. ஒரவவழள, 
அநதப ப�டடக கழடககரரககத பதர�நத�ரககலம. �2ம பதழலததவன அஙகதன அழத�ட 
வதடய�ரப�ன. 

கழடககரர கயசசல வநதவழரப வ�லக கழடய�ல உடகரநத�ரநதர. வழககமக, கடன 
பசனனலம ச�ர�ககம ஆசம� அவர. ‘‘எனன ஆசச கடககரவர... ஒடமப சர�ய�லழலய?’’ 

அவர, ‘‘பச... இலல சர! எனன ப�ழபவ�... பதடடத பதலஙகல. எலலக கழசயம பதழலசச 
நஷடப�டடக க�டகவகன. கடனகரன கழததல ழக ழவகக�றன. ஊழரக கல� �ண2�டடப 
வ�லமன இரகவகன.’’ 

‘‘கழசத பதழலசச�டடஙகள... எவவள?’’ 

‘‘பதழலசச மத�ர�தன. வ�டட கச த�ரம�க க�ழடககவ வ�கத? எவன சர வயகக�யம இநத 
உலகததல? நஷடமன கசககக க2கபகனன... வடடய�ல பகஞசம ப�டடய�ல பகஞசமன 
பமததமப வ�சச!’’ 

‘‘�ததய�ரம?’’ 



‘‘ம... இரககம!’’ 

‘‘கவழலய வ�டஙக கடககரவர. நலலவஙகள கடவள வசத�கக 
மடடன. கச எனக�டடதன இரகக.’’ 

ஓர அப�வ� ப�டடக கழடககரர�ன கழச த�னனப 
�ரதவதவம எனற வரநத�ய�ட, வ0டடகக ஓடனன. �0வரழவத 
த�றநத, அநதப �ததய�ரம ர�ழய அழகக மஞசள ழ�வயட 
பகணட வநத கழடககரர�டம தநதன. 

கழடககரர �ரவசமக� �2தழதத த�ரப��த த�ரப��ப �ரததர. 
மகபமலலம மலரசச�யக�, ஒர ஆய�ரம ர�ழய இவன ழகய�ல 

பகடததர. நள மழதம இநதப �2ம �டதத�ய�டடல வவழலககப வ�கமல, இவனகக ஆய�ரம 
ர�ய வழர நஷடமதன. ஆனலம, பசயத உதவ�ககக கச வஙகவத தபப�னற, ‘‘�ரவய�லல 
ப�ர�யவவர! இன�யசசம ஜகக�ரழதய இரஙக’’ எனறன. 

வரம வழ�பயலலம அவன மனச கனமறற பமலல�யதக ம�தநத வநதத. ஒவர நள�ல ப�ரம 
�வ�யக இரநதவன! ழககபகடடம தரதத�லதன மன�தரகழளச சறற�ப �வஙகள 
அழலநதபகணட இரகக�னறன. ஒர ச�னன ச�லமகட ஒரவழனப �வச வசறற�ல பழதததவ�டம! 
நலலவன ஆவதறகம சநதரப�ஙகள பவக அரக�வலவய இரகக�னறன. ‘எனழன நலலவன ஆகக�யதறக 
நனற� கடவவள!’ எனற ந�ழனதத�ட, வ0டடககத த�ரம�� வநதன. 

இவனகககக கசபபக கழடக கதத�வயட இரணட வ�ர வசல�வலவய ந�னற�ரநதரகள. ஒரவன 
இவனகக ஏறபகனவவ பதர�நத ழலனவமன. இனபனரவன பத�யவன. 

‘‘சர, வநதத ந0ஙக ப�டடககழட �ககததல ஒர ழ� எடதத0ஙகவள... அத இவவரடதம. ந0ஙக 
எடககமவ�த நன �ரதவதன. உஙகவளடத இரககமன பநழனசவசன. இநத மனஷன �வம, 
�ததய�ரம க2மன அழத அழலயறழதப �ரதவதன. ந0ஙக நலல மனசன... தநதடவ0ஙகனன 
பசலல�க கடடயநவதன!’’ 

ழலனவமன பசலலச பசலல, இவனககத தழல க�றக�றததத. 

தழலபதற�கக ப�டடககழடழய வநகக� ஓடனன. ஒர ஆடவடவ�ல பமததச 
சமழனயம அளள�ப வ�டடகபகணட, சறற மனதன கழடககரர வ�னதகப 
�ககதத�ல இரநதவரகள பசனனரகள. ‘பதர�யததனம ஆள மதத� தநதடவடன’ 
எனற பசனனல, இவரகள நமபவரகள? ஆனலம பசனனன. கச 
பதழலததவனம ழலனவமனம �த� நம��னரகள. ஆனலம, ‘என கழச எண2� 
ழவ’ எனறரகள. 

மறநள, கழச எண2�க பகடததன. 

கழடககரன�ன வமல இவனககக வக�ம வநதத. ஆனலம �2தழத ஏப�மவ�ட தனம 
ச�லப�டடழத ந�ழனததப �ரததன. இவன ந�ழனததன; கழடககரன பசயதன. ப�ர�ய 
வ�தத�யசம இலழலவய! 

சறவள� வ�ல வநத ஒர நள இரவ தஙக�பவ�ன அநத �ததய�ரத த�ன ஒவபவர ர�யம ஒர 
இரவக� மள �டகழகயகக கதத ஆரம��ததத. அதன ��றக, அப�ட ஒர நள�ன இரவ�ல, இவன தன 
மழனவ�ய�டம வகடடன... ‘‘ஏஞபசலலம, உனகக ஒர �ததய�ரம ர�ய க0வழ பகழடசச, அநதக 
கசல ந0 பமத எனன பசலவ பசயவவ?’’ 

அவள இவழனக வக�மக மழறததப �ரததவ�டடச பசனனள... ‘‘கணடப� �0வரவல 
பரஷனககத பதர�யம ஒள�சச பவசசடட, ரதத�ர� பர த�றநத த�றநத �ரததடட இரகக 
மடவடன!’’



பதழலநத வ�ன ழ�யன�ன பததகபழ�

மசச�ழரகக ஓடவநத நனழகநத ழ�யனகள வ0டடக கதழவ �ட�டபவனற தடடனரகள. 
அதடடய�டவய ஒப�ழனகள கழறநத ஒர ப�ண கதழவத த�றநதள. அநத ழ�யனகள�ல சறவற 
களளமனவன ஒர ழ�ழய அநத ப�ணம2�ய�டம தநதன.

‘எனனத?’ ப�ணம2� சறவற ம�ரடடம 
பதன�ய�லம பர�யத மரமததடனம களளப 
ழ�யழன வகடடள.

‘டசசர தநதஙக... உஙக ழ�யவனடத’ களளமன 
ழ�யன இனனமம மசச வஙக�க பகணவட ந�றக, 
��ன�ககம�ரநத உயரமன ஒலல�ப ழ�யன �த�ல 
பசனனன. அவன ழ�ய�ல ந�ழறய வகல�க 
கணடகள இரநதத. கழலய�ல எலல 
ழ�யனகழளயம வ�டடய�டட பஜய�ததத. 
அவழன பஜய�தத ஒர வகல�ழயயம எவனம 
பகணட வ�யவ�ட மடயத. வகல� 
வ�ழளயடடல அவன தன தறவ�ழதய 
வசமப��யன.

‘ழ�ய மடடம தநத எனன அரததம. அவன எஙக 
வ�ய�டடன...?’ ப�ணம2�கக வக�ம மகக�ன வமல இரநதத. அநத மகக�ல இரககம மககதத� 
பத�தய க2வழன நசசர�தத வஙக�யத. அநத வ0த�ப ப�ணகள அழனவரவம ந�ஜமகவவ அத 
நனறக இரப�தக பசனனரகள. அவள மகக�றகம அநத மககதத�ககம மகக�னவமல வரம 
வக�தத�றகம ஏகப ப�ரததம இரப�தக அவள க2வன அடககட பசலல� ச�லக�ப�தணட. அநத 
மகக�ன அழக�ய வக�ததடன அவள வகடடள, ‘ழ�ய வ�டடடட அவன எஙகட வ�ய�டடன.’

ழ�ழய பகணட வநத ழ�யனகளகக அநத மககதத� வக�தழத ரச�தத �ரககத பதர�யமல 
வக�தத�ல �யநத வ�னரகள. ‘அவன எஙக வ�னனன பதர�யத டசசர...’ எனற மனன�ரநத 
ச�ற ப�ண��ளழள பசனனத. அதறக பநஞச �ட�டபவன தடகக ஆரம��ததவ�டடத. அநத 
ச�றப�ணழ2 ப�ரததவழர ம�ரடடக�ற யரம டசசரதன. அதனலதன அநத ப�ணம2�ய�ன 
ம�ரடடல�ல �யநத நடஙக�ய�ட ‘பதர�யத டசசர’ எனக�றள.

அநத வகல� பஜய�தத �கபகடழட ந�ரப��ய�ரககம ழ�யன இநத ம�ரடடலகபகலலம �யப�டக�ற 
ரகமலல. ‘எஙகளகபகனன பதர�யம. டசசர ழ�ய கடததடட வர பசனனஙக கடததடவடம. 
அவழன க2லன வ�ய டசசர வகடடககஙக. எஙகழள வகடட எனன பதர�யம.’ இததழன வரட 
வகல�யடடதத�ல அவன எததழனவய வ�தமன ப�றவறரகழள �ரததவ�டடன. ஆடடதத�ல தன 
பத வகல�ககணடகழள வதறறவ�டட ழ�யனகள மதல�ல அழத ��றக உடனடயக பசயயம 
கர�யம வ0டடறக வ�ய ப�றறவரகழள தழ2கக கடடகபகணட வநதவ�டவததன. வநதவரகள 
இவழன ம�ரடடவரகள. அலலத வகல�ழய தநதவ�டம�ட பகஞசவரகள. ச�லர அடப�ரகள. ச�லர 
வ�ல0சகக வ�வதகககட �யமறததவரகள. எதறகம மச�யமடடன.

அவனகம வ�ர வதறறபவ�ன ��ளழளகழள கனனதத�ல அழறநத வகல� வஙகமடயமவல த�ரம��ப 
வ�ய�ரகக�றரகள. ச�லர மடடம வலககடடயமக அவன �கபகடடல ழக வ�டட எதட உன 
வகல� எனற மகன�டம வகடட எடதத வ�ய�ரகக�றரகள. அநத ழ�யனகள பதப பத வகல�யக 
�ரதத இததன எனவனடத எனற பசலல� இவன வகல�ழயயம வசரதத எடதத 
வ�ய�ரகக�றரகள. அப�டப�டடவரகழள இவன ம0ணடம ஆடடதத�ல வசரப�த�லழல. த�ரம�வம 
அவன அப�னகரன வநத பஜய�தத வகல�ழய ��டஙக�ச பசலவன. இத ஒர ��ழழப�?

‘ழ�ய மடடம பகணடற பதர�யவத. அவன எஙகனன வகடட பதர�யதனன பசலலற ந0...’ எனற 
அநத வகல� வசம��யழன மழறதத மகக வ�ழடகக வகடடள.



‘வவணடனன த�ரப�� கடதத�டஙக. நஙக டசசரக�டழடவய ழ�ய கடதத�டவறம...’ எனற ழக 
ந0டடய�ட அநத ழ�யன வநதன. ப�ணம2� வவற வழ�ய�லலமல ழ�ழய மழறகக வவணடயதய 
வ�ய�றற.

‘அதன நன வரமடவடனன பசனவனன. �தத�ய... அவஙக அமம வமசமனவ 
வவணடனடனன பசனனவன வகடடய’ எனற அநத களளபழ�யழன �ரதத அவன அநத 
ப�ணம2�ய�ன மனனவல த�டட ஆரம��ததவ�டடன. ‘நன வ�வறன. ந0ஙக பமதவ �த�ல 
பசலல�டட வஙக எனற அநத வசம��யன வ�கவம எலல ��ளழளகளம தள�த� இலலத 
�ழடவ�ல பமதவக ��னவஙக ஆரம��ததத.

‘எனனஙக... அஙக எனன டவ�ய�ல அப�ட �ததடட இரகக�ஙக. இஙக வஙகவளன...’ எனற பரசழன 
அழழததள. ��ளழளகள எவத �யஙகர ஆ�தத வரபவ�க�றத எனற அஞச� கலவ�ழநத 
ககழகககடடம வ�ல ஓடததவஙக�னரகள. அநத களளப ழ�யழன அவள கலழர பகததக 
��டதத தடதத ந�றதத�னள.

டவ�ய�ல த�க�ல �டம �ரதத வ�யழறநதவன வ�ல அவள பரசன எடடப �ரததன உளவள 
இரநத. கதவ�ல மடடக பகணடத வ�ல தழலமடடம கதவ�றக பவள�வய ந0ணடரநதத. களளனகக 
�யமய�ரநதத. ழ�ழய வஙக� வநத தநதத தப�க வ�யவ�டடத. வ�சமல நன பரணடகக 
வ�கணம டசசரன பசலல�டட ழ�ய வஙகமவல வநத�ரககலம. இலல அவன வ0ட 
எனககபதர�யத டசசர எனற பசலல�ய�ரககலம எனற ந�ழனததன அநத களளன. கண2ட 
வ�டட மடழட மடழடக கணகளடன தழலமடடம கதவ வழ�யக பதர�நதல களளப ழ�யன 
எனனதன பசயவன.

இததழனககம இநத களளபழ�யன அடதத வ0த�. அவன டசசர�டம ‘எனகக பதர�யம டசசர அவன 
வ0ட’ எனற டசசர�டம நலல வ�ர எடப�தறகக ழ�ழய வஙக�ழவததக பகணடன. இவத வ0த�ய�ல 
இரககம அநத வகல�வசமப��யன ‘யரககவத அவவனட வ0ட பதர�யமட?’ எனற வகடடதறக 
மசவச வ�டவ�லழல. அவழனப வ�ல அழமத�யக இரநத�ரககலம எனற அநத களளப ழ�யன 
ந�ழனததக பகணடன.

கதவ�ல�ரநத தழலழயயம அநத ழ�னகலர கண2டழயயம ஒனறக இழததக பகணட அவள 
பரசன பகஞச வநரம பசனற மழதமக வசலகக வநத ‘எனன ஆசச�...’ எனற�ட வநதன. 
��ளழளகள யரவம இலழல. இவன மடடம மடடக பகணடன. சடழடழய பகததக ��டததக 
பகணட இரகக�றள அவள. ஒர மழற பகயயககய வஙக�கபகணட கசபகடககமவல 
ஓடவநத வ�த பகயயககய வ�ற�வன தன வணடழய வ�டட வ�டட ஓட வநத இப�டததன 
பகததக ��டததன. இபப�ழத இநத ப�ணம2� ��டதத ந�றக�றள. இததழனககம இவன எநதக 
பகயயககழயயம வஙக�கபகணட ஓடவ�லழல இனற.

‘நமம ழ�யன எஙக வ�னனன பதர�யல. ழ�ய மடடம இவன பகணடநத தரன. எஙகட 
அவனன வகடட பதர�யதனன பலலல வ�சறன. அவன எஙகஙக வ�ய�ரப�ன?.’

‘எதகக அவன சடழடய ��டசச�ரகவக. வ�டஅவழன...’

‘ழ�யன எஙக வ�னவன பதர�யழலவய...’

‘வகடடககலம வ�ட அவன சடழடய வமத...’

களளனகக சபவ�ரடடக ஆள வநததம சநவதசமய�டடன. வ�ட �டட சடழடழய சர� 
பசயதபகணட ஓடவ�ட மடயம எனற �ரததன. அநத ப�ணம2� இவன ��னபறமக வநத 
ந�னற பகணடள.

‘தம��... ழ�ய கடதத�டட அவன எஙக வ�ய�டடன.’



‘ழ�ய அவன கடககல. டசசர பகடதத வ�டடஙக

‘ஏன டசசர தநதஙக. அவழன டசசர எதன வவழலகக அனப��ய�ரககஙகள?’

‘பதர�யல... டசசர பசனனஙக இநத ழ�யழன இனனம கவ2ம யரவத வ0ட பதர�ஞச இத 
பகணட வ�ய கடதத�டஙகனன. அதன எனகக வ0ட பதர�யனன வஙக�யநவதன.’

‘இனனம கவ2மன பசனனஙகள? எப�ய�ரநத அவன கவ2ம?’

‘பதர�யத’

‘எஙக வ�ய�ரப�ன?’

‘பதர�யத’

‘உனவனட வகப� அவன?’

‘இலல

‘யர வ0டடககவத வ�ய�ரப�ன?’

‘பதர�யத’

பநறற� மகதழதபயலலம வதயததக பகணட மழனவ�ழய �ரதத ‘சபடடட மதத�யனததகக வமல 
ஸகலகக வ�னனதவன...’ எனற அவன வகடகம க2 வநரதத�ல களளன ஒவர ஓடடமக 
ஓடவ�டடன.

‘எனனஙக... எஙகஙக வ�ய�ரப�ன அவன. ழ�ய� மடடம இரகக ழ�யன கவ2மன எனனஙக 
அரததம பசலலஙக..?’ எனற �தற ஆரம��தத மழனவ�ழய சமதன �டதத�வ�டட அவன உளவள 
வ�ய சடழட அ2�நத தழலச0வ� பவள�வய க�ளம��னன.

‘�தறம இர. எஙகயம வ�ய�ரகக மடடன. எஙகயவத பவழளயடடட இரப�ன. இலவல டசசர 
எதவத வவழலய எஙகயவத அனப��ய�ரப�ஙக. வ� வ�ய� டவ� �ததக�டட இர நன அஞச� 
ந�ம�சதத�வல கடடடட வநத�டவறன.’ எனற�ட ழ�யழன வதடக க�ளம��னன.

வஙக�ய�ல வகச�யரக இரககம இவன இநத க�ரமக க�ழளகக வநத கப�ழ�பகடட ஆரம��தத 
�ததம மனறம �த�மனற வரடஙகளக�றத. இனழறகக பகஞசம உடமப ஆளழவதத அடததப 
வ�டடறவ�ல இரகக�றவத எனற ஒர அழரநள வ�டமழற எடததக பகணட வநத 
தழலயழ2வமல கல ழவதத லஙக�ழய தளரதத�வ�டடகபகணட உளளழட உள�ன�யன 
ஏதம�லலமல ட.வ� �ரதத�ட பகஞசம வ�டவடதத�யக ஓயபவடககலம எனற வநதல மண 
மப�தகக ழ�யழனக கவ2மன பவள�ய வ�ய� அழலய வவணடய�ரகக. இதகக வழககமன 
ஐநத ம2�கக பவள�யவநத டககழட கப��ய கடசச�டட வநத�ரககலம எனற பநநத�ட நடநதன.

யழர வகட�த. ழ�யன�ன ஒனற�ரணட ச�வநக�தரகழள இவனகக பதர�யம. அவரகள வ0டதன 
சர�யகத பதர�யத. அநத வ0த�ய�ல அவத �ளள�ய�ல �டககம ஒர ழ�யன வ0ட பதர�யம. வ�ய அநத 
ழ�யழன வ�சர�ததன. வ�ழளயட வ�ய�ரப�தக வ0டடல �டட ஒரதத� �கக இடதத�ட 
பசனனள. எஙவக வ�ழளயட வ�ய�ரப�ன எனற �கக இடககம �டடய�ன வ�ரழன 
வதடவத, இலழல தன ழ�யழன வதடவத எனற சல�தத�ட இனபனர ழ�யன வ0டடறக 
வ�னன.

நலல வவழள அஙவக அநத ழ�யன இரநதன. நலல வவழள எனறதம வதட வநதவன�ன ழ�யன 
க�ழடததவ�டடதக அவன மழனவ�ய�டம யரம பசலல�வ�டத0ரகள. இவன ழ�யழனப�றற� 



வ�சர�கக எநத ழ�யழன வதடனவன அநத ழ�யன நலல வவழள வ0டடல இரநதன. அவன�டம 
‘என ழ�யழன �தத�யட...?’

‘இலழலவய...’

‘மதத�யனம ஸகலகக வநதவனட... �ககழலய ந0?’

‘அவன வவற க�ளஸ நன வவற க�ளஸ’

‘ந0 எததழனயங க�ளஸ?’

‘ம2ஙக�ளஸ’

‘அவனம ம2வத தவனட... ஒவர க�ளஸதவன �ககழலய ந0.’

‘ஒவர க�ளச�லல. அவன ம2வத �� க�ளஸ நன ம2வத ஏ க�ளஸ’

‘ஓ இப�ட ஒர க�ளஸ இரகக... எஙக வ�ய�ரப�னன உனகக பதர�யம...?’

‘மரவகசனம அவனம தன ஒனன இரநதஙக சய�நதரம �தவதன.’

‘சய�நதரம �தத�ய? இப�தவனட சய�நதரம.’

‘இலவல வநதத சய�நதரம.’

‘இனழனகக...?’

‘இனழனகக �ககவல... அவன வ0டடனட வ�ன இரப�ன.’

‘அவன வ0ட பதர�யம?’

‘பதர�யம... இலவல பதர�யத. நன பவழளயட வ�கணம.’

அநத ழ�யனகக மரவகசன�ன வ0ட பதர�நத�ரநதம வ�ழளயட வ�கவவணடய ஆரவதத�ல பதர�யத 
எனவற சத�ததன. பவள�வய வநத அவன அப� வ�வரதழத வகடடவ�டட ழ�யழன வ0ட கடடம�ட 
பசனனர. அதறகம அநத ழ�யன மச�யமல வ�க அவர வ0டழட கடடவ�டட வநதல மம�ழம 
அறதத தரவதக பசனனதம கட வநதன.

இத ச�னன க�ரமம. ச�லப�ல சநதகழளயம �லப�ல ப�நதகழளயம உளளடகக�யத. இநத 
க�ரமதத�றக வநத இததழன ஆணடகள�ல ச�ல ப�நதகளககளபளலலம தன அநதஸத�ன 
கர2மக இநத வ�ஙக வகச�யர வ�னவதய�லழல. பவதத�ழல�கக எசச�லம மடடச ச2�யம, 
வசல�ல எசச�ல �ழனயம,; அதன �ககதத�வலவய ம�ளகய அழரகக அமம�ககலலம. அமம�ககலலகக 
அரவக படழவழய உள�வழடவயட தகக�கடட அமம�யழரதத�ட ப�ணகளம, அவரகள வய�ல 
ஏகதத�றக பகடடவரதழதகளமக பழஙகம இநத சநதகள�ல வநதல அவனகக நரகதத�ன �ககதத 
ஊரகக வநதத வ�ல இரககம. அதனல இநத சநதகளகபகலலம வநதவதய�லழல. ஆனல அநத 
மரவகசன�ன வ0ட இநத சநத�லதன இரககம வ�ல�ரகக�றத.

சநத�ல மதகடதத ஏகதத�றகம தளளடய�ட ஒரததன நடநத ஆட ஆட ஒரவழ�யக ஒர 
வ0டவடரமக வ�ழநதன. சர�யக அநத வ0டழடவய இநத ழ�யன ‘இததன மரவகசன வ0ட’ எனற 
கடடக�றன. ‘க0வழ க�டப�த அவன அப�’ எனற பசலல�வ�டட ஒவர ஓடடமக ஓட வ�டடன. 
வகச�யர வ�ழ�கக ஆரம��ததர. அநத கடகரர சர�யக வசல�வலவய வ�ழநத�ரகக�றர. அவழரத 



தணடததன அநத மரவகசன வ0டடறக வ�யக வவணடம. மரவகசன வ0டடல இரப�வர 
இலழலவய பதர�யவ�லழல. அவர இரநதலம அவரகட ழ�யனம வவற இரநதலதன வநத வவழல 
மடயம. அநத வ0டட கதவ சதத�வவற இரநதத. சதத�ய வ0டடல ழ�யன மரவகசனடன 
வ�ழளயடக பகணடரப�ன. இரககமடடன எனற மடவகடட வ�கவம மனச வரவ�லழல. 
ஒரவவழள இஙவக அவன இரநதல.

எப�ட அநத வ0டட கதழவ தடடவத. சர�யக வசல�வலவய வ�ழநத க�டகக�றன. அவழன 
தணடததன வ�க வவணடம. ஏகதத�றக வ�ழதய�ல இரகக�றன. இவன�டம ழ�யழனப�றற� 
வகடக மடயத. வவணடமனல ஊறகய�றற� வ�ச�னல �த�ல பசலவன. அவவளவ வ�ழதய�ல 
இரகக�றன. கதழவ எப�ட தடடவத. தடடனலதவன உளவள ழ�யன இரகக�றன இலழலய 
எனற பதர�யம.

கடகரழன எழப�� ஒர�ககமக �டகக ழவததவ�டட கதழவ தடடலமதன. ஆனல அநதக 
கடகரழன எழப��னல பரணட வ�சயதத�ல ஒனற கடடயமக நடககம. ஒனற அவன எழநததம 
நறறமடககம சரய வநத� மழதமக இவன வமல எடககம ஆ�யமணட. இரணடவதக 
எழநதவன ‘எனழன ஏணட எழப��வன என வ�ழதவயலலம உனனல பதள�ஞச� வ�சச� 
தண2�யடகக கச கடட’ எனற ஏகதத�றக பகடடவரதழதகள�ல அவன மதழதகள உட�ட 
த�டடலம. இரணடவம அனவச�யமனத.

அதனல அவழன எழபபம எண2தழத ழகவ�டடவ�டட தணடச பசனற கதழவ தடடவத எனற 
த0ரமன�ததவனக கவனமக தணடனன. தணடமவ�த அவன எழநத ந�னறவ�டடல 
பதழடநடவவ அட �டவதம�லலமல கடகரவனட, �ககத�ல இரககம எசச�ல �ழனவமலம 
வ�ழநதவ�டம �யஙகரமம நடககககடம.

அவழன கவனமக தணடயதம அவன கத�ல வ�ழநத மதல வரதழத, ‘ஏய அற�வபகடட சன�யவன...’ 
வரதழத வநத த�ழச �ரததன. ஒர ப�ண படழவழய உள�வழடவயட வசரதத எடதத 
இடப��ல பசரக�ய�ட இவழன வநகக� வநதள. அவள இவழனததன �ரகக�றள. இவழனததன 
அற�வபகடட சன�யன எனற பசனனள?

‘மனசழன தணடற�வய அற�வவவ2ம...’ கணகள ச�வநத பழகய�ழல எசச�ழல வழ�ய�வலவய 
தப��ய�ட இவழன வநகக�ததன வநதள. வ�சவத இவழனததன.

‘�டசசவனதவன... வவடடய பதவசச�கடடடட வநத�ரகவக... எம பரசழன தணடற�வய 
�டதத�டடரகக�றவஙகள தணடன ஆகதனன உஙக ஆதத உனகக பசலல�த தரழலய?’

கடகரன�ன மழனவ�ய? இதறககததன இவன இநத சநத �ககபமலலம தழலழவததம 
�டப�த�லழல. ஆடடவலன, மடடவலன வகடட வஙக�கக வரமவ�த எததழன �த�வ�சக 
இரகக�றரகள. சம� சம�னன பகஞசறஙக. இஙக வநத அற�வ பகடடசன�யபனனன 
த�டடறஙகவள...

‘இலவல என ழ�யன வதடடட வநவதன...’

‘உன ழ�யன வதடடட வநத வ0த�வய வதடடட வ�... என பரசழன தணடற�வய அவரகக ஒனன 
ஆசச�னன ந0ய எனன வசச� கப�ததவவ. எனபளழளகக வசற வ�டவவ...’

இபதலலம பகஞசம அத�கமதன. ஒர மனசழன தணடய கறறதத�றகக அவன மழனவ�ழய 
ழவதத கப�றறவபதலலம பகஞசம அத�கம. அவன ��ளழளககம வசற வ�டறத இனனம 
அத�கம. அடககடவவள... எனன பசலல வரற இவ. அவ பரசனகக ஒனன ஆய�டடனன எனன 
அரததம. தணடன ஒரததன பசதத வ�ய�டவன... பசதத வ�ய�டட ��னனட எனன வசச� 
கப�ததவ�யனன எனன அரததம. வசச�னன சமம வசச�க�டறத... இலவல கலய2ம �ண2�ய... 
அதவம பளழளவயட... இதமடடம வகச�யர ப�ணடடட வகடடரககணம.

‘இலழலஙக என ழ�யன உஙக மரவகசவனட வநதத பசனனஙக அதன வதடடட வநவதன.’



‘பமத என பரசழன தணடனதகக �த�ல பசலலய....’

‘எனன �த�ல பசலலடடம. வவணனன த�ரம�� அநத �ககவம வநத�டவறன.’

‘எனகக பதர�யம�யய உன த�ம�ரததனபமலலம. எனனவம உன வ0டட கச தரறப�ல ஓடடககத 
எரழமகபகலலம வலன எப�ட தரவஙகனன என பரசனக�டவட அனழனகக வகடழடயவம. 
வலன தரற வமவனஜவர அநத எரழமவயட கதல ஓடழட இரகக�றத கணடககல. ந0 ஏன �ககவற. 
ச0ல வகக�றவன அநத ஓடழடய�ல வநகம ச0ல வககபவ�றன. பமதவவ அநத எரழம வ�ரல 
வலன வஙக�ய�ரநத எனன? அநத எரழம �ல கறககம வ�ய�டம? இலல நஙக கடன 
அழடககம வ�ய�டவம? ந0 எதககயய தடதத வமவனஜரக�டவட வ�சணம...’

நன இநத ஊர வ�ஙகவகச�யர எனற பசலல� தப��ததவ�டலம எனற ந�ழனததக 
பகணடரநதவனகக அவள நனறக வகச�யர எனற பதர�நததன நகழக ��டஙக�க பகளக�றர 
வ�ல வ�சக�றள எனற பதர�நததம பநறற�ய�ல ச�னனதய வவரழவ வ�ட ஆரம��ததவ�டடத.

நனழகநத வ�ர கடவ�டடரகள. �ஞசயதத வ�ச வவணடயதய வ�ய�றற. ஆய�ரம இரநதலம 
வ�ஙகக�ல இரகக�ற அமபடட �2மம அவனதவவ இரநதலம ஒரததன இனபனரததழன 
தணடறத தபபதவனப� எனற ஒர �ககமகததன வசரநத பகணடரகள அஙக�ரப�வரகள. 
நலலவவழளயக அநத ஊர ��ரச�படணட வநதர. ‘வ�ஙகடவட வகனப �சஙகள வ�சசட 
வ�சற�ஙக...’ எனற அவரம கத ப�றககத அழக�ய வரதழதகழள வ0ச�யதம தன வகச�யர ச�ழற 
ம0ணட வநதர.

பகஞசமக இரடட ஆரம��கக�றத. ��ரச�படணடடம வ�லவர�யக பசலல வவணடயதய 
வ�ய�றவற. ஒர கடடவச�க கடடதத�ல�ரநத இவழர கப�றற�ய கடவள. பசலலமல 
இரககமடயம. ‘ஒரவவழள ழ�யன வநத�டட இரப�னன ந�ழனகக�வறன வ�ய� வ0டடவல 
�கக�வறன’ எனற ��ரச�படணடழட உதற�வ�டட வ0டடறக ஓடடமம நழடயமக பசனறன. 
ழ�யழன �ரககம ஆரவதத�ல. இலழல கடகரன ப�ணடடடய�டம இரநத தப��ககவ?

வ0டடறக வநதல மழனவ� �தத வ�ழர வசரததவ�டடரநதள. வ0டடல நனகவ�ர, பவள�வய 
ஆறவ�ர. அவள டவ�ழய அழ2தத வ�டட வசர வ�டட கணகலஙக�க பகணடரநதள. வநதவரகள 
பசம ஆறதல பசலல�க பகணடரநதரகள. அப�டயனல இனனம ழ�யன வரவ�லழல. இவனகக 
�யமய வ�யவ�டடத. ழ�யன எஙக வ�ய�டடன.

இவழன �ரதததம. ‘ழ�யன இலழலஙகள...?’ எனற வகடடவள இவன உதட ��தககவழத �ரதத 
‘யமம கடவவள... எஙகட வ�ய�டவட கணண உனகக எனன ஆசவச பதர�யழலவய...’ எனற கதத 
ஆரம��ததள. ‘கடடடட வவரனன பசலல� பவறஙழகவயட வநத�ரகக�ஙகவள... நவன வதடககவறன. 
ந0 ஒனனததககம ஒதவத ஆள’ எனற பவள�வய க�ளம��னள.

வநதவரகள அவழள வதறற�னரகள. ஆளளகக ஆவலசழன தநதரகள. ‘எஙகயம வ�ய�ரகக 
மடடஙக. இஙகதன எஙகயவத இரப�ன. அவவனட ச�வனக�த �சஙக வ0டடல எலலம 
�தத�ஙகள சர.’

‘�ததவன... ஒனனபரணட �சஙக வ0டடதன �தவதன மழச பதர�யல..’

‘உஙக வ0டடழலவய நலல வதடப�ரஙக இஙகவய எஙகயவத இரகக வ�றன’ எனற ஒரவன 
மழளழய மழதமக உ�வயக�தத வ�ச�னன.

‘யர பகணடநத ழ�ய கடததத. அவழன படசச�டட வநத தழலய�ல வ�டட பசலல�டவன. 
எனன நன பசலலறத.’ ஒரததன பசலல ‘அதவன எவன ழ�ய பகணடநதன அவழன படஙக. 
அவன க�டட ழ�ய கடததடட பரணட வ�ரம வசநதகட வ�ழளயட வ�ய�ரககலம’.

‘இலவல அநத �சஙக ஒனனம பதர�யத. டசசரதன ழ�ய கடததஙகனன பசனனஙக.’



‘அப� டசசழர வகடடரககலவம.?’

வகச�யரகக அப�ப�ழததன உழரததத. வநரக டசசழர இலழலய வ�ய �ரதத�ரகக வவணடம. 
நன ஒர மழடயன. கணட வ�ன சநத�ல எலலம வ�ய� வதவயதத ��சசஙகக�டட வகவலப�டட 
ந�னன�ரகவகன. டசசரகக ழ�யன எஙகனன பதர�ஞச�ரககணம.

‘சமம கதத� ஊர கடடத�ஙக. சர�ய வதடஙக ழ�யன க�ழடப�ன.’

‘வவற எனனய பசயவஙக. ஸகல வ�டட மண ம2� வநரம ழ�யழன கவ2மன �தற� 
அழததவன பசயவஙக. அப�ட அஙக இஙக வதடததவன பசயவஙக.’ ஒரததன சமதனததகக 
வநதன

‘மழழககலம வவற இரகவக. கடழட கழ�பயலலம தண2� ந�னன�ரகக. தமத�சச ழ�யன அத�ல 
எதன வ�ழநத�ரநத உச�ரகக தவன ஆ�தத.’

‘ஐவய..’ எனற மழனவ� கதத�வ�டடள. ‘இலவல என ழ�யன சகல. யரம அப�ட பசலலத�ஙக.’

பசனனவழன எலவலரம ஏகதத�றகம த�டடத த0ரததரகள. ‘எஙக எத வ�சறதனவன பதர�யதட 
வடஙக... எனனதகக உனகக இநத வய�. மடடட பகஞசம இவரன.’

அநத வடஙகன அடஙகவதய இலழல.’என வமல ஏன எற�ஞச� வ�ழற�ஙக. ஊரல சமக வகடஙக� 
சதத�டட இரககன பதர�யம�லல. வசளகபகலழலகக வரற பளழளய அவன ழம வ�டட ம�டடய 
கடதத கடடடட வ�ய�ரககலம�லவல... �ககதத ஊரல பரணட பளழளஙகள க2மம�லல. அதன 
வவகம வதடச பசனவனன. இநத ழ�யன தழலசசன ழ�யன வவற இரககன. ஜம பழசய�ல 
ழமபயடகக �ல�கடப�ன தழலப ��ளழளய பதர�யம�லவல... அதன பசனவனன.’ அவன கசகசப�ய 
பசனனலம ப�ததவளகக வகடகம�டதன பசனனன. அவள �யம ம�கநத கணகள�ல க2வழன 
�ரததள.

‘நன டசசர வ0டடகக வ�ய� வ�சர�சச�டட வநத�டவறன. அவஙக எதவத வவழலய கடடடட 
வ�ய�ரப�ஙக.’ வடஙகன உடட உதற�ல நடஙக�பவ�னவனக இரநதன வகச�யர.

‘அட வ�ய இனனம டசசர வ0டடலவய வகககழலய? அஙகதன இரப�ன வ�ய �ரஙக 
ஒரததன தழலய�ல அடததகபகணட பசனனன. ‘பளழள எஙகவ�த எஙக வரதனவன பதர�யம 
வளககறஙகவள... இவஙகலம பளளய ப�தத எனன பசயய..’

டசசர வ0டடறக வ�னன.

டசசர வகய�லகக வ�ய�ரப�தக பரசன பசனனன. ‘ஏவத ஒர ழ�யன அவவளட வ�னன. 
அத உஙக ழ�யனனன பதர�யவத. உஙக ழ�யன வ�ர எனன?’

‘ப�த�..’

‘அப�டய? ஆன என ஒயப கட வ�ன ழ�யன வ�ர எனகக பதர�யத. மந�றம இரநதன.’

‘என ழ�யனம மந�றநதஙக.’ அத நம ழ�யனகததன இரககவமனற வவக வவகமக வகய�லகக 
பசனறன.

வகய�ல வசல�வலவய டசசழர கணட ��டததவ�டடன. கட ழ�யன யழரயம கவ2ம. ஒர 
வவழள வகய�லகக வநத சம� கம��டட ழ�யழன வ0டடகக அனப��ய�ரப�ள.

‘டசசர... எஙகஙக ழ�யன?’



‘அவன வ0டடகக வ�ய�டடவன. வதடவஙகனன பசலல�டட இப�ததன அனப��வனன.’

‘எனனஙக ந0ஙக... ஒர வரதழத பசலல�டட ழ�யழன வகய�லகக கடடடட வ�கககடத?’

டசசர�டம வக�மக வ�சவத வ�ல இரநதலம அவனகக மனசகக ஆறதலக இரநதத. எப�டவய 
ழ�யன க�ழடததவன. அதறகளளக ஒரததன கழ� கடழடய�ல வதடப�ரஙகனன �யம பக°ப�� 
வ�டடடடவன. பளள ��டகக�றவன இரகக�றத வவற பசலலறன. இநத க�ரமததனஙகவள 
இப�டததன? இலலததம ப�லலததம சமய சநதரப�ம இலலம பசலல�க�டட இரகக�றத. 
இரப�வத ஒவர ஒர ழ�யன. கரவவப��ழல பகதபதனற க�ரமதத�ல பசலவரகவள, அப�ட. அநத 
ழ�யழன கவ2பமனற வதடனல பசதத�டடத �தத� வ�சறன. சர�யததன பசனனஙக அவன 
‘வடஙகன’.

‘ழ�ய மடடம தநத அனப��டட ழ�யழன கவ2மனதம எனவனட ஒயப �தற�வ�ய�டட. ந0ஙக 
ஒரவரதழத �சஙகக�டவட பசலல� வ�டடரககலம இநத மத�ர� வகய�லகக வ�வறமன’

டசசர பரவதழத பநற�தத�ட வகச�யழர �ரததள. ‘ந0ஙக ப�த�வயட அப�வ..? அடட நன 
மரவகசவனட அப�வவனன பநழனசச�டவடன. அவன என அப� கடகரர வலடட வ�ன 
அடப�ஙகனன பசனனன. ஒரவவழள ந0ஙக தவனனன பநழனசவசன.’

‘என ழ�யன எஙகஙக..?’

‘உஙக ழ�யன ப�த�தவன. நன வநத நல மசமதவன ஆகத அதனல யர எனனனன 
அழடயலம பதர�ஞச�கக மடயல. ப�த�தவன உஙக ழ�யன?.’

‘ஆமஙக... எஙக வ�ய�டடன அவன?’

‘அவன ஒர பரணட ம2� வகக�ல டயபலட வரரத பசலல� பவள�ய வநதன. த�ரம� 
வரவவய�லழலஙகவள... வ0டடகக வநத அஙகவய இரநத�டடரப�னன நன ழ�ய கடததனப��வனன.’

‘எனனஙக இநத மத�ர� பசலலற�ஙக. ஸகல அனப��ன ழ�யன ஒழஙக �ததகக மடடஙகள?’

‘டயபலட வரதனன பசலலற ழ�யன நன எனன பசயயடடம.; பவள�ய அனப��ததவன 
ஆகணம. இநத ஸகலல டசசரஸசகவக டயபலட க�ழடயத. அப�ட ஒர �டடககடட எடம. நன 
எனன �ண2டடம.’

‘ப�றப��லலம இரகக�ஙகவள. உஙகழள நம�� ��ளழளஙகழள அனப��ன இநதகத�ய. உனன 
எனன பசயயவறன �ர. ச�.ஓ க�டட கமபபளய�னட தரவவன. கலகடர வழரய�லம வ�வவன. எனன 
டசசர ந0... என ழ�யன எஙக வ�னவன பதர�யலவய...’

வகச�யரகக இபப�ழததன ந�ஜமக �யபமடததத. ழ�யன எஙவக. வ0டடறக பவறம ழகவயட 
வநததம மழனவ� இனனம சததமக அழதள. யர வதறற�யம அவள அழழகழய ந�றததவ�லழல. 
தவமக தவம�ரநத ப�றற ��ளழள. கலய2மக� ஐநத வரடதத�றக ��றக ��றநதத. இன� வவற 
கழநழதயம ��றககத. கர�பழ� வவற உய�ரகக ஆ�தத எனற எடததய�றற. ஒவர ஒர உய�ர. 
அழதயம பதழலததவ�டட பரசனம ப�ணடடடயம எநத நம��கழகய�ல இன� உய�ர வழவத.

ஆளளகக ஒர வயசழன ம0ணடம பசலல ஆரம��ததரகள. ஒரததன. ‘இரடடப வ�சவச... 
பகஞசம மனச பதடப�டதத�டட மழழ தண2� வதஙக�ய�ரகக கழ�ய எலலம வதட �தத�ட 
வவணடயததன. ‘ எனறன.

இனபனரததன. ‘அநத டசசழர சமம வ�டககடதயய. கணடககம வ�ய�டடவள. வ�ல0ஸல 
கம�பளய�ணட கடஙக சர’ எனறன.



இனபனரததன அநத களளபழ�யழனயம வகல� வசமப��யழனயம இழததக பகணட வநதன.

‘வடய எஙகட வ�ய�டடன அவன.’

களளப ழ�யன அழத�ட ‘பதர�யத சர...’

வகல� வசம��யன த�னபவடடக பசனனன. ‘அவனதன எனக�டவட வசரககடதனன 
பசலல�டடஙகவள... அவன �தத� எனகக எனன பதர�யம. எனவனட வகல� வ�ழளயணட 
டகடரக�டவட கடடடட வ�ய அவன பவரழல கட �ண2� எடதத�டவவனன அவஙக அமம 
பசனனத�வலய�ரநத எனவனட அவன வ�சறதகட இலல... அவன �தத� வகடட எனகக எனன 
பதர�யம.’

வகச�யர மழனவ�ழய �ரததன.

‘சமம �யமறதத பசனவனஙக...’

‘டசசர... ந0ஙக சட வ�டடடவ�ஙகனன அவன யரகடயம வசநத வ�ழளயடறவத இலவல... 
மரவகசவனட தன எப�யவத வ�ழளயடவன.’ எனற �யநத ச�வமளள ச�றம� வகச�யர 
மழனவ�ய�டம பசனனள.

த�ரம�வம மரவகசன. அவன அப�ழன ஒரமழற தணட �டட�ட ப�ரம�ட. அஙகயம தன 
அவன இலழலவய...

அவரகழளயம இழததக பகணட அவவனட இவவனட எலலவரட ச�வனக�தஙக வ0டழடயம 
வதடனரகள. எலல வ0டடலம அவரவர ��ளழளகள இரநதரகள �தத�ரமக. இவன ��ளழளமடடம 
தன அவநகமக ஊர�ல பதழலநத வ�ன ��ளழள. நனழகநத வ�ர ‘பவள�கக� வ�வறனன 
பசனனனவம... நஙக வசளக பகலழலய வதட �ததடட வநதடவறம’ எனற வ�ளகழக 
எடததக பகணட வதடப வ�னரகள.

‘�மப நடமடவம அஙக எதகக அநத ழ�யன பவள�கக� வ�கணம. �மப ஏதம கடசச� வசச� 
உளளவய மயககம வ�டட பகடகவக எனனவம...’எனற பசலல வகச�யரம மழனவ�யம ஒர வசரவவ 
ஐவயபவன கதத�னரகள. பசனன க�ழவ�ழய எலவலரம ‘கரவய�மணவட உன கரநகக வசச�டட 
சமம பகட �ல�சச� பதழலகக வ�வத’ எனறரகள.

இனபனரததன. ‘இவ வய வசச அத பதலஙக�னப�ல தன எனன ஆகவம பதர�யல எனற 
கசசசததன.

‘தய�... எதககம �யப�டத. மர�யததவகக கழ ஊததறத வவணடகவக ழ�யன பகழடசச�டவன. 
ழதரயம இரடயமம... ‘எனற ஆறதல; பசனனள ஒரதத�.

கழடச�யக தன ழ�யழன எபப�ழத �ரதவதம எனற வகச�யர ந�ழனதத ந�ழனதத �ரகக�றன. 
ந�ழனவவ வரமடவடன எனக�றத. கழடச�யக எனறல ழ�யன அவவளவதன? இனழறகக 
மழதவம ழ�யழன �ரககவ�லழல என�த பதர�க�றத. கழலய�ல ழ�யன எழவதறக மனவ� வவழல 
இரப�தக வ�ஙகக�றக பசனறவ�டடன. வநறற எபப�ழத �ரததன. சய�நதரம �ரததன. 
‘அப� எனகக வவற ச�வலட வஙக� கடப� இத எழதவவ மடவடஙகத’ எனற �ழழய ச�வலட 
ஒனழற கண��தத ழ�யன மகம மஙகலக பதர�க�றத. அததன கழடச�யக �ரததத.

‘தழலய�ல இரகக�ற எணழ2ய எடதத பச�பபச� ஒனனததககம ஒதவம �ண2�டட ச�வலடட 
வகககற. ஒத �டவவ ந0. �டகக�ற �டபபகக இத வ�தம வ�.’ எனற மழனவ� அவழன அடததவள... 
ஆமம அழத�ட இவழன �ர�த�மக �ரதத �ரழவ இபப�ழத பதர�க�றத. அததன கழடச�யக 
�ரததத.



இலழலவய... ‘ப�மழமப�டம ழவப�’ன ட,வ� மனனட அடம��டசசவன... ரதத�ர� ஒன�தம2�ய... 
அப�ததன அதன கழடச�ய... ‘அழறஞச� இழததபடவவன. வ�ய தஙகட ப�மமப�டம 
வகடககத இநவநரததகக’ எனற தழலய�ல பகடடவனவன.. ச�ணஙக�ய�ட தஙக�னன. அவன 
ச�ணஙகலதன. நன கழடச�யக வகடடத? ஒவர மகன. இப�டய அவழன பதழலப�த. இன� 
அவழன �ரகக மடயம மடயத....

வதடபவ�னவரகள�ல ஒர ழ�யன வவகமக வநதன.... ‘கய�ற வகககறஙக.... பக2தத�ல எவத 
பதர�யதம... எறஙக� எடககணமம....’

வகச�யரம மழனவ�யம ஒரவழர ஒரவர அத�ரசச�யக �ரததக பகணடரகள. இன� வ�ச எனன 
இரகக�றத. ஒறழறக கரவவப��ழல பகதழதயம பதழலததய�றற. கதற�ததன ஆகபவ�வபதனன. 
ஒவர நம��கழகயம அறநத வ�ய�றற. இன� எனன வகச�யர உதத�வயகம இன� எனன வழகழக. 
பவறழமயன கழநழதயறற வமசம வளரத வர�ச�லலத வழகழக. மலடட வழகழக.

வ0டடல�ரநத ஒரவன கய�றழற எடததகபகணட ஓடனன. அவன ��னனவலவய வகச�யர 
மழனவ�யம ஓடனள. வகச�யர தடததன. ‘ஓடத.... இர நனம வவரன. நமகக கடதத வசசத 
அவவளவதன.’ இரவரம கய�ற பகணட வ�னவன ��னனல ஓடனரகள.

கழலய�ல �ளள�கக வ�ன��ளழள க�2றற�ல�ரநத ��2மகவ வரவவணடம. கழலய�ல சர�யக 
கட �ரககவ�லழலவய . வ�ரழவய�ல சரணடரநதழத �ரததவதட சர�. மகதழத கட 
�ரககவ�லழல. டயபலட வ�ன ��ளழள வசளகபகலழல க�2றற�ல வ�ழவன எனற யரகக 
பதர�யம. நடகக நடகக ழமல க2கக�ல ந0ணட பகணவட வ�னத �ழத. ஆய�ரமய�ரம ழமலகள. 
ந0ணட பகணவட வ�னத.

இததழன வநரமய நடகக�றரகள அநத க�2ற இனனம வரமடவடபனனக�றவத.... எததழன வவகமய 
ஓடயம ��ளழளத�னற க�2ற வரமடவடபனனக�றவத... ழ�யழன கரபழ�ய�ல சமநத அநத 
கரபழ�யம பதழலததவள மயககதத�லதன ஓடகபகணடரநதள. இவத ழ�யழனயம 
பதழலததவ�டடள. அவள கழளதத ஓடக�றள. க�2ற வரவவய�லழல. ழ�யன �டதத �ளள�தன 
வநத�ரநதத.

‘இஙகதவன அவன அனப��சவசன. அஙக எதகக வ�னன...’ எனற ஒப�ர� ழவதத ஓடயவள அவத 
வவகதத�ல த�ரம�வம �ளள� வசலகக வநத படடய�ரநத கமப�வணட வகட வழ�யக உளவள எடட 
�ரதத ‘இஙக இரககஙக என ழ�யன...’ எனறள.

கட ஓடவநதவரகள. ‘�வம ��தத ��டசச�டம வ�ல அநத அமமவகக. ழ�யன ப�2ம பக2தத�ல 
க�டகக. இத படடன ஸகலல இரககனன கததத. ‘ எனறரகள.

வகச�யர எடட�ரதத. ‘ஆமணட இஙகதன இரககன நமம ழ�யன’ எனறதம. ‘பரணட வ�ரம 
�ய�தத�யமய�டவஙக வ�ல இரகவக’ எனற �ர�தவ�ததரகள.

வகச�யர மழனவ� உயரமன படடய கம�வணட வகட ஏறப�ரததள. வகடடன வமல வவல வவலக 
கரழமயக இரகக�றத. ஏற�க க�ழ�ததக பகளளபவ�க�றள எனற அவழள தடதத ந�றதத�னரகள. 
அழதவ�ட வவகமக வகச�யர ஏறக�றன. அவழனயம இரணட வ�ர இழததப��டததரகள. ‘வ�டஙகட... 
என ழ�யன இஙகதன இரககன எனற இரவரம மற� மற� வகட ஏறப �ரகக�றரகள.

கழடச�ய�ல வகச�யழர தடகக மடயவ�லழல. அவன எக�ற� அநத �ககம இறஙக� க0வழ வ�ழநதன. 
அவழன வ�ட வகச�யர மழனவ� �ரவய�லழல வ�ழமல இறஙக�னள. அவரகள இரடடல 
�ளள�ய�னள ஓடவழத �ரதத ‘�ய�தத�யம மத�ர� ஏதவத �ண2�கக�ட வ�றஙக வ�ய� 
�ரஙகயய...’ எனற நனக வ�ர வகட தணட அவரகள ��னனல ஓடனரகள.

�ய�தத�யம�லழலஙக.... அறநத வ�ய�டடலம அநத தவயட பதபபளபகட பசலல�ய�ரககம வ�ல 
ழ�யவனட எடதழத. அநத பதபபள பகடயறதத �ய�தத�யதத�ன ��ளழள வகப�ழர கதவ�ன 
மன�க ந�ஜமகவவ உய�வரட உடகரநத�ரநதன.



இரவரம மசச வஙக அவன மன வ�ய ந�றக�றரகள. கட வநதவன ழ�யன�ன மகம �ரகக 
வ�ளகழக அடததப �ரகக�றன. அவவனதன. ‘எனனட இஙக �ண2�டட இரகவக...’ வகச�யர 
அழழகய�னவட ம�ரடடலய வகடக�றன.

ழ�யன நடஙக�ய�ட எழநத ‘எனவனட ழ� உளள இரககப�... ழ�ய�லலம வநத அமம அடப�. 
அதம� எடதத�டட வரலனன இரகவகன. �யம இரககப� நபயலலம சததம கதத�டட 
இரககப�... இரடட இரகக. ழ�ய உளள வசச�ரகவகன எஙகயம நன பதழலககல எனன 
த�டடத�ஙகப�. அமமவ த�டடதனன பசலலஙகப�...’

அநத பதபபள பகடககர� எனனதன பசயவள. ச�லம2� வநரதத�ல பதர வசகதத�ல கழல 
நடஙக�பவ�ன வகச�யரதன எனன பசயவன. �சமதன ழவததரகள. கணடதத வளரப�தய 
��ளழளழய வன�தரகள�யய வழததத வ�டடரகள வ�ல இரகக�றத. எனழறகவக ��றநத 
��ளழளகக பதத�ர வசகதத�ல இனழறகக இவள மர��ல �ல சரநத�ரகக�றத. இழத அநத ழ�யன 
பர�நத பகளவன. ஆனல, �ளள�கக அனப��ய ழ�யழன மதல�ல �ளள�ய�லதன வதடவவணடம 
என�ழத இநத தப�ற�யம கடடமம ��ளழள ப�றற வகச�யரம எபவ�த பர�நத பகளவரகள. 

�தள நநத�

ச�றம�ககம கமர�ககமன வ�தத�யசஙகழள அவள�டம�ரநத 
பமலலச பசதகக�க கழறததக பகணடரநதத கலம. கலதத�ன 
இரவ�ல கனவ கணட பரணடள பஷ�. கனவ�ல 
�ட�தளமய ஆழநத�ரநதத ஒர க�2ற. அதன ந0ர சநத�ன 
��ச��சப��ல தளம��க க�டகக, அத�ல பமலல ந0நத�க க�டநதன 
இர ம0னகள. கள�ததத தவடடமவ�த பவறறடம��ன எடபழ� 
வ�யககத எடப��ன மசசதழத ஒரதத� பதடட 
வ�யப�தவ�லவவ அவள ம�னனம ம0ன கற�தத வ�யககமல 
ந0ர�ன ந�றம கற�தத வ�யநதள. 

வ�யபப அவள�ன உதடழடயம இழமழயயம தடககச பசயதத. 
சரணட கதகதப��ல உறஙக�ய ச�றம� அவழளக கலதத�ன 
உழலயடபபம பகத�பநரபபம வரததகபகணடரநதன. அநத 
இரவ�ன கனவப ப�ழத�ல அவளகக வயத �த�பனனறககம 
ச�ல நள கழறவகவவ இரநதத.

தன மப�ல எழ�தத�ய�ரணட ப�ணகளகக உடல �ரததச சழமயம நள பசனன அவள 
�டடழயப வ�ல பஷ� அன�வப�டடவள இலழல எனறலம ஒரதத�ககக கனவ�ல ஆண 
��ளழளய�ன சயபலதத ந�ம�ததஙகள வநதல மறநவள சழமநத ந�ற�ள எனற கனவ�ல 
ந�ழனவவடறற அவளகக. ஆண ��ளழள கனவ�ல வரவத களளதத�ன அழடயளபமனற அவள 
அமம பசலவதம அவளகக உழறககமல இலழல.

கனவ�ல ந0நத�யத ம0னகளதன எனறலம அத�ல ஒர ம0ன, ஆண ம0னகததன இரககம எனற 
உறத�யய நம��னள. அவத வநரதத�ல எத ஆண, எத ப�ண எனற வ�தம அற�யத கழம��னள. 
ம0னகள ஒனழறபயனற கவவ�ப ��ர�யம ஒவபவர மழறககம பஷ� பரணட தன அமமவ�ன வமல 
கல வ�டட இறகக�கபகணடள. உடல உஷ2வம ம�ஞச�ய�ட இரநதத. 

மகள�ன பதழடழய மரடடததனமய அமம தடடவ�டக கனவ�ன இர ம0னகள�ல ஒர ம0ன அளவ�ல 
ரடசசமய வளரநத, இனபனர ம0ழன ஈடடப �லலல இர தணடகக�, இர தணழடயம 
வ�ழஙக�யத. த�டகக�டட வ�ழ�தத பஷ�வ�ன �யநத வ�ழ�கள�ல இனனமம ரடசச ம0ன �0யசச�ய 
ஆய�ரகக2ககன மடழடகள ப�னன�றதத�ல ம�னன�ன. ரடசசம மடழட ழவகக�றபதனறல 
தணட�டடத ஆண ம0னகததன இரககம. ஆண ம0னம0த �ர�த�ம ஏற�ட, அவளகக உறககம 
��டககவ�லழல.



பவறமவன �டதத�ரநத அவழள அவள அமம ககழக கததம கரம வ�டயல�ல த�டட எழப��னள. 
ப�ண வ�டயமவழர �டகழகய�ல பரணட க�டப�த தவபறனற அமம பசலலமவ�வத பஷ�வகக 
எண2ம ஓடறற . . . ரமககள எர�ககம பவக தரதத�ல உத�ககம சர�யன�ன பவய�ல, ககழகககம 
கரநயககம ஒனவற எனமவ�த தனககம தன அண2னககம மடடம வ�டவத எப�ட 
வ�தத�யசப�டம எனற. சறறத தளள� அவள அண2ன லஙக� அவ�ழ அலங வகலத தககதத�ல 
இரநதன. 

சநவதகதழத அவள வய த�றநத வகடகவ�லழல. வகடடல, அமமவ�ன வலத உலகழக அவள�ன நட 
மணழடய�ல இடபயன இறஙகம. 

தககக கலதத�ல அமமவ�ன கணகளம கனவ�ல கணட ம0னகளவ�லத பதர�ய, இத�ல எமம0ன ஆண 
ம0ன எனற அற�ய உறறப �ரததள. அதறக மடடம ழம ழவதத அழக �ரகக எண2ம�ரநதத 
அவளகக. அமமவ�ன கணகவள ரடசசப �றகளடன மழறததன. "எனனட மழறகக�ற . . .! கடதத 
எடதத க�டடக க�ளமப. தண2� எடததற வவ2ம?" வ�ரடடனள அமம.

அவள �யநத, வ�ழநதடததக கடஙகழளத வதட எடததள. தன மகம �ரததகபகளளவவ 
அழககக�கபகளளவவ தன வனபபக கற�தத வயச�ககவவ வநரம�னற� ஆவறழ கடஙகழள 
எடததகபகணட �ததக ழக கள� ஆயதஙகவளட யதததத�றகப வ�வதவ�ல பவள�சசமறற 
வ�டயல�ல அவள ஊர�ன ப�தக க�2றற�றகப வ�னள. 'ஆணடகக மடம அழக! ப�ணணககக 
கடம அழக!' எனற எநதச வசமவ�ற�யம பசலல� இவள வகளவ�ப�டடத�லழல. ஆனலம, 
ப�ணகளகக மடடம இடப��ல �வழடகக அடதத�ட கடஙகள ஏன அத�கப�டயன வநரம 
தஙகக�னறன எனற தரககம அவழள வழ�பநடகக கழடநத பகணவடவநதத. அஙவக ப�தக 
க�2றழறச சறற� மநழத யழனகளவ�லவம கறபப எரழமகள வ�லவம ஆடகளவ�லவம 
ப�ரசசள�கள வ�லவம ச�ற�தம ப�ர�தமயக கடஙகள ப�ரக�ய�ரநதன. ந0ர இலலத ஊர�ன 
இரவகள�ல ப�ணகள உறஙகவவத இலழல. தனகக எப�டயம மதத�யனதத�றகம சயநத�ரதத�றகமன 
ஒர ப�ழத�லதன கடம ந�ரப� வநரம வரம என�ழத உ2ரநத அவளககச சல�பப ஏற�டடத.

கடதவதட க�2றறடய�ல உடகரநதள. ம0னகள�ன கனவ அவள மனச�ல இனனம ந0நத�யத. 
உடம��ன நரமபகள�ல ம0ன வ�ழளயடடன கறகறபப ஓடயத. தணட�டட ம0ன�ன அத�ரசச�யம 
இதயதத�ல தடததத. அஙக�ரநத பவறறக கடஙகழள வநடடம�டடள. கடதத�ன ந0ர�ல அநத ம0னகள 
ந0நதம? கனவ ம0னகள எததழன ப�ர�பதனற பதர�யமல மழலததள. ஒர வவழள அழவ 
மழலயளவ ப�ர�வத; இநதக க�2றற�லகட ந0நத மடயத ப�ர�வத?

அநதப ப�தக க�2ற ஊரகபகலலம ஒவர கடலக இரநதத. 'மடடக கட கணண' . . . எனற தன 
கனறககம வ�க�ற வ�கக�ல மறறப �சவ�ன கனறககம அதன ��றக தன கலதத�றவக ஒவவத 
மன�தன ப�றற கனறககம �ல �0யசச�க பகடககம உ�கரப �சழவப வ�ல எததழன வ�ர 
வநதலம வறறமல ந0ர சரநதபகணடரநதத அநதக க�2ற. இளந0ர சழவ பகணடதய, 
கறகணடன த�தத�ப�யச சழவககமல நககத வதல உர�நதவ�கத அளவகக உபவ�டம கண 
எர�யத அளவககக கரதவதடம வதல பவநதவ�டத அளவகக உஷ2தவதடம இரநதத அதன ந0ர. 
உப�ய இரநதலம ஊரகக அத அம�ரதக க�2றதன. அம�ரதம உபபக கர�ககத என�த 
உணழமயலல.

'வழககமக வடடமன இடஙகழள ஆணகளதன பமயப�ரகள. ஆனல வ�த�வ�லககய க�2றற 
வடடஙகழள மடடம எபப�ழதம ப�ணகளதன பமயகக�றரகள' - வமற�டயழத ந�ழனதத 
'களக'பகனற ச�ர�தத பஷ�வகக ந�ஜமகவவ �த�பனர வயததன. அவள ச�ர�ததழதப �ரதத 
பரவம பநற�தத ரமய�க க�ழவ�கக மகம மழறததள பஷ�. ப�ணகள அநத இடதழதப 'வ�சம 
சநழதககட' ஆகக�கபகணடரநதரகள. பவள�சசமறற உடம��ன மசசஙகழள ழவதத ஆள 
யபரனற அனமன�கக மடநதத பஷ�வல. இனழறககம ரமய�க க�ழவ�தன மதல ஆளக வநத 
தண20ர வசநத�கபகணடரநதள. அவளககத தககம �கல�ல இரவ�ல, யரககம பதர�யத. 
அவழள மநத�வநத யரம தண20ர வசநத�யதயப ப�தக க�2றறச சர�தத�ரவம க�ழடயத. 
வ�டடயக வரக�வறன எனற நடச சமதத�ல வநத க�2றற�ல வதணடழய வ�டவம யரககம 
இநத ஊர�ல ழதர�யம க�ழடயத.



நடச சமதத�ல சததபமழப��த தண20ர வசநத�னல க�2றறக வகடடன�ன ச�தத�றக ஆளக 
வநர�டம எனற எலவலரம அஞச�னரகள. க�2றறக வகடடன என�த க�2றற�ன ப�நதகள�ல 
தஙக�ய�ரநத வயல எல�கழளப ��டதத வநத த�னற வய�ற வளரககம ஒர அப�வ�ப �றழவதன 
எனறலம நளள�ரவ�ல அத �றநத உசச�ககப வ�கமவ�த அதன ந�ல ந�ழல யர தழலய�லவத 
�டடல �ழட �ழடயய வ�ன ��டதத, ஈறகள அத�கமக�, மட பமததமம பகடடபவ�ய, தழல 
பசற�நத பண2க�ப பழதத நற�, பசததபவ�வரகள எனற ரமய�க க�ழவ� வநரம 
க�ழடககமப�ழபதலலம எலவலழரயம ம�ரடட ழவதத�ரகக�றள. அப�டத தழல பழததச 
பசததவரகள யரம ஊர�ல க�ழடயத எனறலம எதறக வமப�னறரகள ழதர�யசல�ப ப�ணகள.

'வகடடன ஏன ச��கக வவணடம?' எனற யரம வகடகவ�லழல எனறலம கர2தழத ரமய�க 
க�ழவ�வய பசலவள: க�2றறப ப�நதகள�ல வகடடனகள ஆணம ப�ணணமயக கடச 
சநவதசமய இரககமவ�த யரவத தண20ர வசநத�னல வதணடய�ன சததம வகடடப �யநத 
ஆண வகடடன பசததபவ�கம, ப�ண வகடடன க�2றறகக வமல க�ளம�� �றககம. 

அநதக வகடடன ந�ழல ச�தத�னல கறப�ய இரககம. அநத ந�ழல �டடல சவதன. இழத 
நளகக இர மழற பசலவள க�ழவ�.

மன�தரகழளப வ�லவவ எலல நளவம க�2றறக வகடடனகள ரதத�ர�ய�ல பரஷன ப�ஞ 
சத�யய சநவதசமகததன இரககம? இப�டப பஷ�வககச சநவதகம வநதத. ஆனல ரமய�க 
க�ழவ�ய�டம வகடக அழதர�யப�டடள. "பதழளய�லலத பததவலயம �ம��ரககம �ததப வ� 
. . .'னன �கக மததன சமமவ பசனனன . . ." எனற கனனதத�ல ழக ழவதத, சழமயத 
ப�ணகள கற�தத அத�சயமயப வ�சவள ரமய�க க�ழவ�. வமற�ட தததவம பசனன '�கக மததன' 
என�வன ஏவத ச�தத பரஷனலல, ரமய�க க�ழவ�ய�ன பசதத பரசனதன. 

அவத �கக மததன, கடடவ�ர�யன �மப உலததம பதரக கடடல, ப�யர பதர�யதவரகவளட 
ஒதஙகம பசவததழளப �ரதத, 'ஊரகக ஒர க�2ற. . . அதறவகழ ரடடனமம' எனற ஒர 
�டடம �டயதக ரமய�க க�ழவ� பசலவள. மழப �டலம க�ழவ�ககத பதர�யத எனறலம 
ப�தக க�2ற என�த பசவததழளப வ�ல யர மதல�ல ��டகக�றரகவள அவரகளககததன 
பசநதம எனற சடடம �டவள. மததன �டயதவ�லவவ ந�ஜக க�2றறககம பமததம ஏழ 
ரடடனஙகள இரநதன. க�2றம ரடடனமம ஊரககப ப�த. மதல�ல ��டப�வரகளகக அத 
பசநதம. வதழவயன அளவ ந0ர இழறதத ��ன ரடடனம அடததவர ழககக வரம. ரடடனம 
மடடமதன ப�த. அத�ல மடடப�டம கய�றம கய�றற�ல கடடப�டம வதணடயம அவரவர பகணட 
வர வவணடம. யரககம யரம கடன தர மடடரகள.

ழதர�யமளளவரகள மடடவம கய�ற கடன வகட�ரகள. பகஞசவமனம பநஞச�ல கசசம�ரநதல ந0ர 
இலலமல வ�னலம வ�வரகவளயனற�த தவற�யம கடன வகடக மடடரகள; வகடடலம 
ரமய�க க�ழவ�ய�டம மடடம வகடகவவ மடடரகள. ஒர மழற பஷ�வ�ன அமம கய�ற கடன 
வகடட, ரமய�க க�ழவ�ய�டம �டட �ட ஊரற�நத ச�ர�பப.

அபப�ழததன நலலம�ளள� சநழதய�ல பதக கய�ற வஙக� வநத�ரநத அநத ரமய�க க�ழவ�ய�டம 
அவள பதர�யததனமகக வகடடவ�டடள. அதறக ரமய�க க�ழவ� �தற�பவ�ய, "ஐவய ஆதத! ந0 
நலல இரபவ�. . . வநதததவன இநதக கய�தத பதச வஙக�வனன. இதக வகககற�வய . . . எம 
பரசன வ0டடல சமமதன இரககன, அவன வவ2 வகள, பரணட நள ரதத�ர� அனப�� 
பவகக�வறன. என கய�தழத மடடம வகககத ஆதத!" எனறள. பமததக க�2றம சறற� ந�னற 
ச�ர�ததத.

இநதக கதத நடநத ஒவர வரதத�ல சமமநதப�டட க�ழவன பசததபவ�னன. ம0ணடம ஊவர வய�ற 
வல�ககச ச�ர�ததத. சவகக அநத ஊர ச�ர�ததத அததன மதல மழற. ரமய�க க�ழவ� தனழனக 
கடன பகடததடவனன �யநததன க�ழவன பசததபவ�னன எனற எககளம�டடச ச�ர�ததரகள 
�லலளள வயககச பசநதககர�கள. சகமவ�த க�ழவனகக வயத எழ�தககம வமல. அதன ��றக 
அரசல பரசலக ஒர �ழபமழ� உரவக� நடமடயத அநத ஊர�ல . . . 'யழன ஒனன மப��ழள 
வதடக கடடககப வ�சசம. அஙக ஒர சணபடல� சரகக மடடச பசததப வ�சசம.' க�ழவன�ன 
ஒலல� உடமபககம பஷ� அமமவ�ன �ரதத உடமபககமய இடடககடட எழப��ய கழத அத. 



இப�டபயர சர�தத�ரக கழதககச பசநதககர� தன �ரதத உடமவ�ட கடஙகழளச சமநத�ட 
வனம பவளககம வநரதத�றகக க�2றறடகக வநத வசரநதள. மறககமல கய�றழறயம 
வதணடழயயமகட எடததவநதள. அதவம பதககய�றதன. நலலம�ளள� சநழதய�ல வகழ� 
மடழடழய வ�றற வநத கச�ல வஙக�ய�ரநதள கய�றழற. வதணடழயககடப வ�ன வரமதன 
மடழட அளவகக அடபபக கர� பகடததக பகலலன �டடழறய�ல பசயத�ரநதள. சள0ர எனற 
பவய�ல அடப�தறகக பகஞசம மன�கவவ அவரகளகக ஒர ரடடனம க�ழடததவ�டடத. அமம 
சநவதசமயக கய�றற�ல வதணடழயக கடடக க�2றற�ல இறகக�னள. 'க�ர�. . . க�ர�. . . க�ர�. . .' 
சபதபமழப�, வதணட க�2றற�ல வ�னத. 'தளம, பதளம' சததபமழப� ந0ர ந�ரம��யத. 'க�ர�. . . க�ர�. 
. . க�ர� . . .' சததபமழப� வமவல வநதத. பமததக கடமம ந�ரப� எததழனவய 'க�ர�, க�ர�' இழகக 
வவணடவம எனற பஷ�வ�ன அமம பகஞசம �தடடப�டடதல வவகதழத அத�கப�டதத�னள. 

வ�ழளவ, கய�றற�ன கழட நன�ழயப ��டகக மடயமல கய�றம வதணடயம ஒரவசரக க�2றற�ல 
வ�ழநதத.

அத�ரநதவ�ன அவள எடடத க�2றழற எடடப �ரததள. 'ஐவய'பவனற ஆழம. ஐநத ஆள 
அளவகக ந0ர இரககம க�2றற�ல. எஙவக உளவள வ�ழநத வய�ல நழழநத பகசவக� வ�டவவள 
எனற �யநத �ககதத�ல இரநதவரகள அவழளத தடததப ��ன தளள� ந�றதத�னரகள. தன பதக 
கய�றம பதத வதணடயம இப�ட ஆழக க�2றற�ல அழக கண��தத மழக�பவ�னல யரககததன 
வய�ற �றற� எர�யத. வ�தததறக ஊரககர�கள வவற பகலபலனற ச�ர�தத ழவததரகள. கலம 
பமதததத�றகம அவமனம வநதழதபவ�ல அமம த�ழகதத பவய�ல�ல வ�யரழவ வடய ந�னறள.

ஊரக க�2றற�ல வதணட வ�ழவத �மப வய�ல வ�ழநத ம2�ககக கல வ�ல அததழன 
அத�சயமன வ�சயம இலழலதன. ஆனலம சடகடடக கழ�ய�ல வ�ழவத சதர2மதவன எனற 
பசதத ��2தத�டம யரவத பசலல மடயம? 

பசததவளககததவன வகடகம சவ ம2�ய�ன த�டர ஓழச. அமம பசயவத அற�யமல ந�றக, ரமய�க 
க�ழவ�தன "வ�ய� �தளக பகலழச வஙக�யநத அழத எடடயமம . . . இப�ட ந�ககத. �யம 
இரகக!" எனறள. அவள பசனன அநதப �தள பகலபசன�த �லப�ல பககக�கழள உழடய, 
க�ணக�ணபவனற சததபமழபபம பககக�கள�ன பகதத. உளவள வ�ழநத வதணடழயக பகததகக 
கய�றவறட அளள� வரம அத.

எல�ப ப�நத�ல �மப நழழநதவ�டடல அழதப பழக வ�டட பவள�வய பகணட வரவம அழத 
ஈடடயல கதத�ச சகடககவம ஆணகள �டடளம ஊர�ல உணட. அவரகள உழடழய இடபப வழர 
க0ழ�ரநத வமலக ஏறற�க கடடகபகணட பதழட தடட வரவரகள. ஆனல ஒர கய�ற க�2றற�ல 
வ�ழநதவ�டடல வ�டடவவளதன எடகக வவணடம இநத ஊர�ல. �மப ஈடட ழவதத�ரககம 
கததன�டவமதன �தளக பகலசம இரகக�றத. �மப ஈடட வகடடக கததன�டம வ�னல, அவன 
வய�ல பழகய�ழலழய அடகக�கபகணடதவன ஈடடழய எடததவநத �மழ�க பகலவன. 
�தளக பகலசகக அவன வர மடடன; சமமவம தர மடடன. ஒர பவஙகலச பசமவ�, 
இலழல பவஙகலக கததவ�ளகவக அடமனதத�றகக பகடததவ�டடப �தளக பகலழச வஙக� 
வர வவணடம. ��றக த�ரப��த தரமவ�த அடமனப ப�ரழள அவன தநதவ�டவன.கச 
வகட�த�லழல, உ�கரமதன. பஷ�வ�ன வ0டடவல ஒர பவஙகல டமளரகடக க�ழடயத.

அமமவககம கததனககம பசலல மடயத ஒர வ�சயதத�றகக வயத தகரற இரப�தல பகலச 
வஙகத தன மகழள பவஙகல டமளவரட அனப��னள. அவள�டம "அடமனதத�றக எனன இரகக?" 
எனற வகடடன கததன. �தளக பகலச வகட�வள பவஙகலச ச�ழலவ�ல இரப�தல 
அவழளவய அடமனமக ழவததகபகளளக கததனகக வ�ரப�மதன. ஆனலம அவள அமம 
உசசநதழல வகழ� மய�றழறக பகததகப ��டஙக�வ�டவள. பஷ� கடடய பவஙகல டமளழரப 
�ரதத இத வ�தத இனனம ப�ர�தக வவணடம, இவவளவ ப�ர�தக எனற ச�ர�தத�ட ஒர அளவ 
கண��ததத பஷ�ழவத த�ரப�� அனப��னன அவன. அவள கச�கபகணவட வநத தன அமமவ�டம 
"இநத அளவ ப�ர�ச அடமனததககப �தத�ரம வவணமம...

" எனற தன ��ரஷடதழத வடடம வ�டடக கண��ததள. அமமவககக வக�மக வநதத. ஆனலம 
வழ� இலழல. டமளர தநத அவத �டடய�டம ஒர ப�ர�ய பவஙகலக கடதழத இரவலக வஙக�ப 



�தளக பகலழச உளவள வ�டடள அமம.

மககல க�2ற வ�டடதத�றகக கய�றழறச சழறற�, மடநதவழர தழர தடடம ஆழதத�றகம அத�கமகக 
கய�ற வ�டடத தழவ�த வதடனள அவள. எதவவ ச�கக�யதவ�ல இரநததம சநவதசமக பவள�வய 
எடததள. அத�ல எனழறகவக வ�ழநத மகக�பவ�ய�ரநத �ழம �வழடதன இரநதத. இரணடம 
மழறயகக பகலழச இனனம ஆழமக வ�டடச சழறற�னள. இநத மழற எநதப �வழட வரவம 
எனற �யநத�டவயதன பவள�வய எடததள. ஆனல எடகக மடயவ�லழல. ஏவத ஒர ப�நத�ல 
பகலச நனறக மடடகபகணடத. ஆதத�ரமய அழத இழககப வ�ய அவவள தடமற� 
க�2றறககளவள வ�ழப வ�னள. 
உளவள வ�ழமல சமள�ககத பதர�நதவளககக கய�றழறயம �தத�ரமகப ��டககத பதர�யவ�லழல. 
அநதக கததன�ன �தளக பகலவசட ரமய�க க�ழவ�ய�ன கய�றம ஆழக க�2றற�ல வ�ழநத 
பதழலததத.

ப�ரநதககம வநத வ�ரழழக அழதள அமம. க�2றற�ல வ�ழவம மயறச�ததள. அவழள எலவலரம 
சமதனப�டதத� உடகரழவததரகள. அவரகளகக எனன . . . சமதனம பசலவரகள. க�2றற�ல 
வ�ழநத அநதப பதத வதணடகக யர பசலவரகள சமதனம? அதவனட வசரநத வ�ழநத 
கய�றறகக யர பசலவரகள சமதனம? அழத எடகக வ�ழநத �தளக பகலசககம கததனககம 
யர பசலவரகள சமதனம? அடமனமக வஙக�ய பவஙகலக கடததககம அதன பசநதககர� 
க�ழவ�ககம யர பசலவரகள சமதனம? ரமய�க க�ழவ�ககம அவள கய�றறககம அவள பசதத 
பரசனககம யர பசலவரகள சமதனம? வதணடயம வ�ய, �தளக பகலசம வ�ய, அதறக 
அடமனமய ழவதத பவஙகலக கடமம வ�ய, மனம வ�ய, மத� பகடட ந�னறள பஷ�வ�ன 
அமம.

இன�, இழநத அததழனழயயம ம0டக ஊர�ல ஒவர ஒர கடவளலதன மடயம. மவதஸவரன 
ஒரததனலதன எவவளவ ந0ர இரககம க�2றற�லம மழக� மககதத� இரநதலம எடதத வர மடயம. 
ஆனல அவன�டமம பஷ�வ�ன அமமவககச சசசரவ. அவன�டம தன மகழளயம அனப� மடயத. 
சசசரவககக கர2வம மகழளப �ரதத மவதஸவரன எலம�சழசழய வ�ழளயடடயக 
க�ளள�வ�டடன என�த�லதன ஆரம��ததத. அதறகக மவதஸவரழனச சவடச சநத�ல ழவதத, 
அவன அமம, �டட எலலம அவசசர�க கம�ல எனற வயகக வநத�ட த�டடய ��றக அவழன 
எப�ட உதவ�ககக கப��டவத. கப��டடலம அவன எடததத தர வரவன பதர�யத.

எப�டயவத அவழனக கப��டடததன ஆக வவணடம. ஊர�ன ஒவர 
ஒர �தளக பகலழசக க�2றற�ல வ�டடவ�டட ஊர�ன 
ச�தவதட சமம இரநதவ�ட மடயத. அதவம�லலமல பவஙகலக 
கடம அடமனதத�ல வ�ய�றற எனற பதர�நதல �ககதத வ0டடப 
�டட பசததலம பசததபவ�வள. அநதச ச�ம வவற பகசறக 
வநத வசரம. வவற வழ�யறற, பநஞச�ல இரணட ழககழளயம 
மழறதத�ட ழவததகபகணட வ�ய மவதஸவரழனக கடட வரம�ட 
பஷ�ழவ அனப��னள அமம. மகள வநததம ஒததடம தர வவணடம.

அமம பசனனத வ�லப �தத�ரமக இர ழககழளயம பநஞச�ல 
கடடகபகணட மவதஸவரன வ0டடல வ�ய வ�சர�ததள. "உம 
மமன இலழலவயட . . . பள�யமரததடய�ல ஆட பல� ஆடடம 
ஆடறன வ�ய�ப �ர . . ." எனற அதழத பசனனள. 

பள�யமரததடககப வ�யப �ரததள. அஙவக ஆட பல� ஆடடதழதச 
ச�ல கரஙககள வ�ழளயடக பகணடரநதவத ஒள�ய மவதஸவரழனக கவ2ம. இனனம பநஞச�ல 
ழக ழவதத�ட "மவதஸ மமன எஙக?" எனற ஒர கரஙழகக வகடடள. அநதக கரஙக "ஏன 
எனழனய வதடக�டட வரமடடய?" எனற வகடடத. எலலக கரஙகம ச�ர�ததத. இனபனர கரஙக, 
"வடய . . . அத உஙக ச�தத� மகட. ந0 சமம இர. எனககததன அதழத மக. நன வகககவறன" எனற 
பசலல�வ�டட இவள�டம "ந0 பரணட ழகழயயம எடததடடக வகள, நஞ பசலலவறன" எனறத.

அவள ழகழய எடததவ�டட எஙவக எனறள. அவன ச�ர�ததகபகணவட "சணட பவரலல 



மழறகக�றதததன பரணட ழகயல மழறசச�ய . . . வ�, வ�. . . எனககத பதர�யத. அவன வநதத 
சய�நதரவம பள�யமரதத உசச�ய�ல பசததப வ�ய�டடன" எனறத. ��றக எலலக கரஙககளம ஆட 
பல� ஆடடம ஆட ஆரம��ததவ�டடன. அவளகக அவமனம ��யததகபகணடத. 

ஏமறறதவதட த�ரம��யவழள வகலன எனற ஒர சதக கரஙக ந�றதத�ச பசனனத, "பம சநதல 
அவழனப �ரதவதன. அஙக இரககன �ர. எதககத வதடவற . . .?'

"எஙகமமவவட வதணட க�2தத�ல வ�ழநத�டசச� . . ." 

"உஙகமமவவட வதணடய? உஙகமமவவட வத. . .ணடவய . . . வ? அத எவவள ப�ர�ச 
இரககம . . ." எனற ஒர கரஙக வகடக, எலலக கரஙககளம ச�ர�ததன. "உஙகமம க�2தத�ல 
வ�ழநத தண2� மழசம பவள�ய வநதடவம. . . எதகக மவதஸ வரணம?" இனனம கரஙககள 
ச�ர�தத. தன ஒர ம0னக� எலல ஆம�ள ம0ழனயம தணடகக�த த�ஙகணம . . . பரணட தணட 
இலல, நல தணட, எடடத தணட, தணட தணட . . . ரததம வர. அவள ஆதத�ரதவதட பம 
சநத�றகப வ�னள.

அஙவக பம சநத�ல ஒர வ0டடன சவர ம0த ஒர கழல ��னபறமகத தகக� ழவதத சயநத 
ந�னற�ட �0ட ��டததகபகணடரநதன மவதஸவரன. சர�யன உசச�ய�ல ந�னற வதழல 
உர�தபதடகக அவளகக உடமப�லலம வ�யரததக பகடடயத. �டட அவமனதத�ல உடமப 
பகத�ததகபகணடரநதத. மவதஸவரன எத�ர வ0டழடப �ரதத�ட சவர�ல சயநத�ரகக, இவள 
வ�ய "மம, அமம உனன கடடயரச பசனன." எனறள.

அவன �0டழயக க0வழ வ�டடக கலல ம�த�தத�ட "எதககம?" எனற வகடடன. இவழளப 
�ரககமல எத�ர வ0டழடவய �ரததகபகணடரநதன.

"எம அமமவவட வதணட . . . இலல, ஒர வதணட க�2தத�ல வ�ழநத�டசச�" எனறள.

"�தளக பகலச வ�டட எடஙக தய� . . . நன இப� வவழலய இரகவகன".

இவளககப ப�சகபகனற ஆனத. சவர�ன வமல ஒறழறக கழல ழவததகபகணட �0ட ��டப�ழத 
வவழல எனக�றவன. 

ஆனலம தனழன அவன தய� எனற கப��டட கரல�ல ஒர �சம இரநததல ழதர�யம 
ப�றறவளகத தன பநஞச�ல கடடய�ரநத ழகழய எடததவ�டட அவன மன�கப வ�ய ந�னற 
"�தளக பகலசம உளவள வ�ழநத�டசச�, மம, ந0ஙக வநததன எலலம எடககணம" எனற 
பகஞச�னள.

"�தளக பகலசம வ�ழநத�டசச . . .!?" அவன அத�ரசச�யகக வகடடன எனறலம இனனம மகம 
�ரததப வ�சவ�லழல. 

வவடடயல தன மகதழதத தழடததகபகணட, அழதச சர�யக மடததக கடடகபகணட, 
இனபனர கழல மறற� சவர�ல ழவதத சயநத ந�னறன. கல வல�கக பவக வநரம ந�ற�த 
பதர�நதத.

"அமம அழற, மம."

அவன மழறததன. "வதணட வ�ழநததகக ஒர ப�ம�ள அழவள . . . �0ழட. அவ வ�டடதவம 
நன வநத எடததத தரணம?" 

அவன எர�நத வ�ழநதன. அபப�ழததன அவள மகதழதப �ரததன. அவள ப�சகபகனற தன 
ழகழய பநஞசககக கறகககக கடடகபகணடள. அவன தன மகதழத இர ழகயலம அழதத�த 
வதயததகபகணவட தழலழய இலழல என�தவ�ல ஆடடனன. ��றக, "ந0 வ� தய�, நழளகக 
எடததககலனன பசலல" எனற பசலல�வ�டட எத�ர வ0டழடவய �ரததகபகணடரநதன.



இவள த�ரம�� அநத எத�ர வ0டடல யர எனற �ரப�தறகள ஜனனல �டர எனற அழறநத 
சததப�டடத. பகஞச வநரதத�வலவய கலகக உ�வயகப�டம ஒர ப�ரள �றநத வநத 
மவதஸவரனம0த வ�ழநதத. அத ப�ணகள�ன கல பசரபப. அவன மகம கறததபவ�ய�றற. 
பசரபழ�த தன கலகளல பரடடத தளள�ய�ட வயச�ததன. ��றக "சர� வ தய�, வ�வவம" 
எனறன அநத ஜனனழலவய �ரதத�ட.

வரமப�ழத அவன வய மணமணப�த வகடடத. "மவதஸ எதத�ன� நலலவன, எதத�ன� �சம 
இரநதனன நழளககத பதர�ஞச�பவ� ந0 . . ." அவன யர�டம வ�சக�றன? பசரபப வ0ச�ய 
ப�ண2�டம, இலழல தனன�டம? பஷ� பர�யமல வநதள. 

ப�தக க�2றறககள இறஙக�னன. எபப�ழதவத ஒர மழறதன அவன க�2றறககள 
இறஙகவன. அவழனப வ�ல மசசப ��டததத தண20ரககடய�ல இரககம வ0ரன யரம க�ழடயத 
இநத ஊர�ல. அவன ந0ரகக உளவள வ�னல வகடட ப�ரள மடடம இலலமல எபப�ழவத 
வ�ழநத அலம�ன�ய வடகச, ச�ற பசமப, க�லக�லபழ�, மர ப�மழம, கல பசபபககள 
எலலவறழறயம ஆயநத பவள�வய எடததவ�டவன. அமமவகக இபப�ழததன உய�வர வநதத. 
அததழன ப�ரளம பவள�வய வநதவ�டம.

எலவலரம இடபபயர க�2றறச சவரம0த வய�ற கன�நத எகக�ய�ட க�2றற�ன ந0ரப �ரபழ�வய 
�ரததகபகணடரநதரகள. 

உளவள மவதஸ மழக�வ�டடன. ந0ர�ன தளம�ல கழறநதத. ��றக கம�ழ கம�ழக உளவள இரநத 
கறற வநதத. பவக வநரம ஆய�றற. அவன எததழன வநரம வவணடமனலம மசச ��டததத 
வதடவன. ப�ரள க�ழடதததம கபகபகனற வமவல வநத, ச�ர�தத மசச வஙக�ய�ட ப�ரழளக 
கண��ப�ன. ஆனலம இததழன வநரம அவனல இரகக மடயம? ப�ணகளககக பகஞசமயச 
சநவதகம எழநதத . . . அவன க�2றறச வசறற�ல மடடகபகணடரப�ன எனற ப�ரஙகப�ட 
வ�டடக கதத�னரகள அவரகள. மறற ஆணகள ஓட வநதரகள. அவரகள�ல யரம க�2றற�ல 
மஙகம வ0ரப ழ�யனகள க�ழடயத. ழக ��ழசநத ந�னறரகள. 

பவக வநரம ஆக�வ�டடத. சர�யன வமறக�ல வ�ய வ�ழநதவ�டடன. இன� அவன உய�வரட இரப�த 
சதத�யம�லழல. ��றக ஒர டசல எனஜ�ன ழவதத உளவள இரககம ந0ழர எலலம இழறததரகள. 
ந0ர பமலல பமலல கழறய, நடக க�2றற�ல மவதஸ�ன உசசநதழல மதல�ல பதர�நதத. ��றக வதள, 
��றக ழக. அவன நடக க�2றற�ல சமம2ம�டட உடகரநத�ட இரநதன. அவன ழகய�ல, 
எனழறகவக ஆகத எனற வ�டட ஒர ச�த�லமன கரஙகல நநத� இரநதத. எலவலரம �யநத 
வ�னரகள. 

உய�வரடதன அவன உடகரநத�ரகக�றன எனற ந�ழனதத ஆளளகக மவதஸ எனற 
கதத�னரகள. ந0ர மழதம வறற�ய��ன அவன மலலநத வ�ழநதன. அவன பசததப வ�யவ�டடன.

அவன நநத�க கலழல இறகப �றற�ய�ட க�2றற�ல மழக�ச பசததவ�டடன எனற ச�லர 
பசனனரகள. மசச மடடன கலழல 
வ�டடடட வமல வநத�ட மடடன, அவனவமல நநத�க கல வ�ழநததன பசததபவ�னன எனற 
ச�லர வ�ச�கபகணடரகள.

நடக க�2றற�ல அவன தவம பசயத�ட பசததபவ�னதகககடச ச�லர வ�ச�கபகணடரகள. நலல 
வவழள, க�2றறக வகடடன ச�ததல பசதததக யரம பசலலவ�லழல. மவதஸ எப�டச 
பசததன, எதறககச பசததன என�த ஊர�ல யரககவம பர��டவ�லழல.

மவதஸ�ன ��2ம எடதத��ன ஊறற ந0ர ஊற�, உளவள இரநத வதணடழய, கய�றழற, �தளக 
பகலழச, ச�த�லமன நநத�க கலழல எலலம மழகடததத. இனற எவரம உ�வயக�ககத, 
கரஞசநத�ன ��ச��சப��ல ந0ர ஊற�ய அநதப �ழ�டட க�2றற�ல எடககப�டத �தளக பகலசம 
�தள நநத�யம இரப�ததன ஊரககத பதர�யம. ஆனல அத�ல இரணட தஙக ம0னகள 
வ�ழளயடயவத, ஆண ம0ழனப ப�ண ம0ன தணடகக� வ�ழஙக�யவத யரககம பதர�யத. அத 
பஷ�வகக மடடமதன பதர�யம.



பம சநத�ல அவன ஒறழறக கவலட ந�றகமவ�த அவன கலடய�ல கல�யன ஒர பசச� மரநத 
�டடழல அவள �ரததள. 

மவதஸ க�2றற�ல மழக� பசததவன�லழல, பசததக க�2றற�ல மழக�யவன. அவன �றற�ய�ரநதத 
ச�த�லமன நநத�ழய இலழல, தன மர2தழத. பஷ� அனழறகக ஒர வரதழத பசலல�ய�ரககலம 
ஊரகக. இவன மரநத கடததவ�டடக க�2றற�ல இறஙகக�றன எனற. ஆனல வ�ழநத பசரபப. . . 
அத எப�டச சமதனமகம அவனகக.

அவன நநத� ��டதத ந0ரககடய�ல பசததபவ�ன அனற�ரவவ பஷ�வககத தயரமன, தணட�டட ஒர 
ஆண ம0ன கனவ�ல வநதத. 

மறநள அத�கழலய�வலவய அவள ரதவக�ப �சழச ஓழலககடய�ல �லலஙகழ� ஆட ஆரம��ததள. 
ஆளறற ப�ழத�ல க�ளள�ய இடதழத அவள பமலலத தடவ� பவடகப�டவம பசயதள.

பகமபளள கத�ழர

 

உலகதத�ல அத�சயமம ஆசசரயம மன உய�ர�னஙகள �ல இரகக�னறன.. அவறற�ல ஒனற ஒறழறக 
பகமபளள கத�ழர எனற அடககட என மம�யர பசலலக வகடடரகக�வறன. பகமபளள 
கத�ழரகள இபப�ழதம மன�தரகளகக மதத�ய�ல, அழக�ய உழட உடதத�, ம�டககன வ�சச வ�ச�, 
ஒயயரமக கடம�தவதட வழநத வரக�னறன. 

பகமபளள கத�ழரழய கணட��டப�த ம�க எள�த. தனகக எத�ர�ல உளளவரகள எலலம �சழசக 
கழநழதகள எனற ந�ழனததக பகணட, கத�ல ப�ர�ய அணடழவ கவ�ழதத, அற�வக பகழநழத 
ஊறற�வரகளதன பகமபளள கத�ழரகள. அவரகள.. கழநழதகழள, ப�ணகழள எபப�ழதம 
வரதழத களல மட வமயதத, �டடக கள அழடததக பகணவட இரப�ரகள. 

எத�ரவ0டடல கடய�ரககம ஸமத�.ழதலஸ அதழதகக கத�ழர மகவம.. இலழல தழலய�ல பகமவ� 
க�ழடயத எனறலம, அவர ஒர பகமபளள கத�ழர எனற எனகக அடககட வதனறம (இப�டச 
பசலவதல எனககம அவரககம தழலமட �றகக �றகக நட வரடடல ஒரநள ப�ர�ய சணழட 
நடநதத எனற யரம கழத கடட வ�டத0ரகள). 

கடகடதத ப�ர�ய லர�ய�ல இரநத தடட மடட சமனகவளட இரணட மதததகக மனப கத�தத, 
ப�ர�ய இழரசசவலட என எத�ரவ0டடககக கடவநத ழதலஸ அதழதகக மரமகள எனற 
பசலல�கபகணட ஒர ப�ணணம உணட. ப�யர ��ரநத. அவழளப �ரதததம அவநகமக 
எலவலரககவம, �லகட மறககத, கசசப�டம எடட வயசப ��ளழள, வய�ல கடழட வ�ரல ழவதத 



சழவதத�ட �வழடழய இனபனர ழகய�ல வ�ழமல ��டததகபகணட ந�ற�ததன ந�ழனவகக 
வரம. 

மரமகள ��ரநத இரணட கழநழதகழள ப�றற பநடதயரநத ந�றகம ப�ண. எனறலம, அவழள 
அந�யயததகக ப�ப�ரம�னட ம�டடழய எசச�ல ஒழக த�னனம ச�றம�வ�ல ஆகக� ழவதத�ரநதர 
ழதலஸ அதழத. அதழத ஊர�ல இலலதப�ழத, அணடம கககம அக�லணட �ரவமஸவர�வ�ல, 
�சழச உழட உடதத�, ‘தம.. தம..’ எனற நட வ0டடல நடடயம ஆடம மரமகள ��ரநத, 
அதழதழயப �ரதததம ந2�க வக2� கன�நத, தழலயல தழர ப�ரகக ஆரம��தத வ�டவள. 

‘அநத எத�ரவ0டடககர� ழதலஸ என�வள ஒர பகடஙவகல�, அவள தன மரமகழள அழட�டட 
கதவககள ழவதத தஙகப ��ட வ�டட கதத� ழவதத ம�ரடடக�றள’ எனற பசநதக கற�ழனகழள 
�றகக வ�டட யரம ழதலஸ அதழதகக மயஜலக கழதய�ல வரம ப�ண பதம உடததம கறபப 
கடழடப �வழட உழடழய வ�டடப �ரககக கடத. கணடன ழதலஸ அதழதகக அத 
நனறகவம இரககத. 

உணழமய�ல, மரமகளகக தழல ��னன� வ�டவதம, அவளகக வசற 
�ர�மறவதம, ப�டட ழவப�தம, ��டதத உழட வஙக�க பகடதத, 
உடததச பசலல� ரச�ப�தமக.. மரமகழள பசநதப ப�ணவ�ல 
�ரததக பகணடர.. நனக வயத ப�ணவ�ல! 

‘‘அழத பசயயவத.. அத உனககத பதர�யத. இழதச பசயயவத.. ஐவய 
ந0 ச�னன ப�ணண.. உனகக பதர�யத.. எழதயம பசயயவத. 
பசனனழத பசய.. பசலலககடட உய..’’ | எனற வதத�யரமம 
�2�ய�ல மரமகழள ஏவ�, அவள ஏதம பதர�யத வளய மகக மடச 
சம��ர2�யய வ�யவ�டடள. மரமகள ச�னனப ப�ண2ம. 
ப�ர�யவரகளதன நலலத பகடடத பசலல� �ரமர�கக வவணடமம. 

ழதல அதழதவயட பதடரநத ஒர ம2� வநரம வ�சக�றவரகள யரக இரநதலம தஙகழளத 
தஙகவள ஒர கழநழத எனற ந�ழனததகபகணட ‘‘மம.. �ச�ககத.. ஙங கட!” எனற கல 
உழதததகபகணட தழரய�ல பரணட அழ ஆரம��ப�ர கள. எத�ர�ல இரப�வரகழள 
ச�ற��ளழளயகக� வ�டம மநத�ரம ழதல அதழதககத பதர�யம. 

ழதல அதழத எபப�ழத வநத தன மரமகழள ஒர �சழசக கள�மண; மககச ச�ற ப�ண; வகலம 
வ�டம பசமமண எனற பசனனலம நன மறபப பசலலமல இரணட ப�ர�ய அளவ தம�ளத 
தடழட எடதத ழஜங.. ழஜங.. எனற தடட ஜலர வ�டடகபகணடரநவதன. 

ப�ர�ய மனஷரகள�டம ப�ர�ய மனஷரகளதன �யப�டவரகள. ப�ர�ய வ0ரம ச�னனப ��ளழளகள�டம 
எட�டவத�லழல. ��ரநதவகக ழதல அதழத மம�யர. ஆனல, ழதல அதழதகக உணழமய�ல என 
மகளதன மம�யர. ஐநத வயதக இரககம என மகள, ழதல அதழதய�டம ம�கவம ஒடடதல.. 
எனறலம வகளவ� வகடட அககபவ�ர பசயத மணழட கய வ�யரழவ ச�நத ழவப�ள. 

எஙகள வ0டடகக மதனமதல�ல ழதல அதழத வநதப�ழத அவழர வலடட, கல தகக�, வ2ககம 
ழவதத வரவவறறத எஙகள வ0டட நய ‘க�யங க�யங’. (நய�ன ப�யழரப �ரததல அத ச0ன 
வதசதத மல�வ வ�ழல தயர�பப வ�ல வதனறம. உணழமய�ல அத ஒர மழழககலதத�ல இநத�யப 
ப�றவறரகளல உரவககப�டட, அநழதயக வ�டப�டடத. கடடயக வநத ப�ழத அத ‘க�யங 
க�யங’ எனற கதத�யதல, என மகள நய�ன வயகக வநத ப�யழர ழவததவ�டடள.) 

ழதல அதழதகக நய எனறல வய பகளளத பவறபப. உவவவ பவவவ எனற எடட ந�னறர. 
பதர�நதவரகழளப �ரதததம ‘பசளகக�யம?’ எனற வகட�தவ�ல நழய �ரததல ‘கடககம?’ 
எனற வகட�த நமகக வழககமதன. ழதல அதழத பவடபவடபவ�ட ‘‘நய கடககம?’’ எனற வகட 
டர. 

நன ‘‘கடககத” எனவறன. 



‘‘அழத எப�ட நம�றத?’’ 

என மகள ஓடவநத, ‘‘அதகக சகபலட சப��டட �லபலலலம பசதழத. கடககத. கட ��ரம�ஸ” 
எனறள. மதனமதல�ல அபவ�ததன �ரததக பகணட ழதல அதழதயம என மகளம ஒடடக 
பகணடரகள. 

நய கடககத எனற சதத�யம பசயத ��னனம ழதல அதழத நழயத தணட வ0டடககள 
வரவதய இலழல. க�யங க�யஙக�றக ஒர நலல க2ம. அத வ0டடகக வரம வ�ரநதள�ழய 
மடடமலல, த�ரடன வநதலம கடககத. கழரககவம பசயயத. சத வலடடகபகணவட இரககம. 

இழதச பசனனதம ழதல அதழத, ‘‘த�ரடனகக வலடடற நபயலலம ஒர நய? அழத வ�சம 
அநழத ஆச�ரமததகக அனப�� வ�டலவம” எனற பசனனர. 

ஆனல, க�யங க�யஙக�றக ஒர பகடட க2ம. வ0டடகக வர�வரகள ழகய�ல ழ�, �ழம, தடடமடட 
சமன, ஃ��ர�டஜ, வஷ�ங பமஷ�ன எழத வவணடமனலம பகணட வரலம. ஆனல, 
வ�கமவ�த கணடச� பகணட வ�னலம பவள�வய வ�டத. அத அவரகள ப�ரளகவவ 
இரநதலம ழவததவ�டட பவறம ழகவயட வ�னலதன வ�டம. ‘‘நலல நய வ�” எனற 
பசலல�க பகணவட உளவள வநதர. 

வநத மதல நள�வலவய ‘‘இத இப�ட இரககணம.. அத அப�ட இரககணம.. ந0 ச�னனப ப�ணண.. 
உனகக வ�வரம �ததத” எனற எனகக கணடத க2தத கற�தத எலலம அழர ம2� வநரம 
அற�வ பசலல�வ�டடததன பவள�வய வ�னர. 

ஒரநள ழதல அதழதய�டம என மகள வகடடள, ‘‘ழதயய �டட, கணட ம�ரகம எப�ட இரக 
கம?” 

‘‘கணடம�ரகம, கணடம�ரகம மத�ர� இரககம’’ எனற ழதயல அடததகபகணவட என மம�யர 
பசனனர. அததன கழநழதகள�டம தப��ப�வரகளகக அழக. ஆனல, ழதல அதழதகக, உசச� 
மழலய�ல ஒறழறககல�ல ந�னற ஞனம ப�றற மக ��ககன� எனற எண2ம. ‘‘நல கல, ஒர 
வல, ஒர தழலவயட கணடம�ரகம இரககம’’ எனறர. 

என மகள ஓடபவ�ய எஙகள வ0டட நய க�யங க�யஙழக இழததகபகணட 
வநத, ‘‘�டட, இத கணடம�ரகம?” எனற வகடடள. நயககததன நல 
கல, ஒர வல, ஒர தழல இரகக�றவத! ஐநத வயத�லழலய? மழள பகஞசம 
பமகக வ�டடரககம எனற நன சநவதஷப�டவடன. 

அசட வழ�நத ழதல அதழத அடதத ம�க கவனமக பசனனர, ‘‘பசலலம.. 
நலல வகடடகவக.. நல கல, ஒர வல, ஒர தழலவயட ஒதழதக பகமபம 
இரகக�றததன கணடம�ரகம” எப�டயம உலகதத�ல ஒறழறக பகமபளள 
நய இரககத எனற அவர நம��ய�ரககலம. 

பகஞசம நள கழ�தத என மகள ‘‘ழதயய �டட, நமம வ0த�கக கணடம�ரகம வநத�ரகக” எனற 
கதத�ய�ட வநதள. 

எனகக நம��கழக இலழல. எஙகள வ0த�கக எபப�ழதவத தயதத வ�ற�வன கரட பகணட 
வரவன. வகய�ல வ�வசஷததகக யழன வரம. மரநதகக �ல வ�ற�தறகக கழழத பகணட 
வரவரகள. ஆனல, கணடம�ரகம எப�ட வரம? கணடம�ரகதழத பகணட வநத தயதத 
வ�ற�ரகள? 

மகள அடம ��டதததல, பவள�வய வ�யப �ரதவதம. அஙவக ந�ஜமகவவ ஒறழறக பகமப, நனக 
கல, ஒர வவலட என மகள பசனன கணடம�ரகம ந�னற�ரநதத. 

உசச� வனதத�ல இரநத சர�யன மடடம எடட வடஸ �லப வ�ல ஃ��யஸ வ�ய�ரநதல, ழதல 



அதழத என மகள மனப மணடய�டட மனன�பப வகடடரப�ர. பவடட பவள�சசமக இரநததல, 
பவடகப�டட ந�னறர. அஙவக ஒறழறக பகமவ�ட ந�னறத கணட ம�ரகமலல. ஒர �சமட. 
��ளழள வகடட வகளவ�கக நம�கமன பதள�வன �த�ல பசலலமடயத அவமனம ழதல 
அதழதகக. அநதப �ச, ஒறழறக பகமபடன ��றநத அத�சயப �ச இலழல. வ��தத�ல பகமபழடநத 
ஊனமறற �ச. அனழறககததன என மகழள தனனழடய மம�யர எனற ழதல அதழத 
ஒபபகபகணடர. 

ழதல அதழத தனககததவன தனழன ஒர க�ரமதத வ�ஞஞன�, மரததவர, வகக0ல மறறம 
இனஜ�ன0யர எனற பசலல�கபகணடர. ��ரசவததகக ஆவலசழன தரவத�ல ஆரம��தத தழலவல�, 
�ல வல�, கத வல�, த�ரக வல�கக மரநத தரவத வழரய�லம க�ரமதத�ல பசயத�ரகக�றர. மறறம 
சழமயல �ககவம, சடஙக சம��ரதய நட�ஙகள எலலம பதர�நதவரக இரநத�ரகக�றர. கடம�ப 
��2கக, ச2கக த0ரககம நடடழமயகவம, வ�ழதப�த, அறப�த, எர இடவத வ�னறவறற�ல 
அற�வழரகழள அளள� வழஙகம வவளண வ�ஞஞன� யகவம இரநத�ரகக�றர. அப�டப�டட 
�லதழற பகடடககர�யன ழதல அதழதய�ன பதத�சல�ததனம, என மகள�ன அற�வ மன�க 
மடடககல�டட தழரய�ல மணழட இடததகபகணடத. மகள�ன அககபவ�ர தஙகமல ழதல 
அதழத ‘‘ஈஸவர என தழலய�ல மழள இரகக, இலழலயட?” எனற பலம��யழத நவன 
வகடடரகக�வறன. 

என மகள ச�னனச ச�னன வகளவ�களதன வகடடள. ‘‘ஈ �றநத வ�கவத... அதகக ப�டவரல எஙக 
வ�டவஙக?’’, ‘‘பகச ஊச� மடடம வ�டவத.. ஏன மதத�ழர எழத�த தரறவத இலல?’’, 
‘‘�டடமபசச�கக �ல பசதழதயன அழம?’’, ‘‘எறமப �டகழகய�ல ஒன �தரம வ�கம?’’ | 
வ�னற எள�ழமயன வகளவ�களதன. 

�லமழற என வ0டடகக ழதல அதழத வநத என மகள�டம மலலட வ�டடப வ�ய�ரகக�றர 
எனறலம ஒர த�னம மடடம பமடழடத தழலய�ல பகடழடயக எழதம�ட அழததமன த�னமக 
இரநதத. ஒரநள, நன பவள�வய த2� உலரதத�க பகணடரககம வ�த, க�சசன�ல இரநத 
��ஸபகட டனழன எடதத�ரகக�றர ழதல அதழத. 

என மகள ‘அமமக�டட வகககம எழதயம சப��டக கடத. சப��டட வ�ட வகரள” 
எனற�ரகக�றள. ழதல அதழத, ‘‘உன அமம எனழன வ�ட ச�னனவ. அவதன எனக�டட வகடடடட 
��ஸபகட சப��டணம’’ எனற பசலல�க பகணவட ��ஸபகடழட பகற�தத�ரகக�றர. 

நன வநததம என மகள எனன�டம மழறய�டடள. ழதல அதழத ‘‘��ஸபகட பமற பமறனன 
நலல இரகவக.. எஙக வஙக�வன. அடதத மழற வ�கம வ�த எனககம ஒர �கபகட வஙக�டட 
வநதட’’ எனறர. 

எனகக �க0ர எனறத. ‘‘மழசம மழஙக�டடஙகள?’’ எனற வகடவடன. 

‘‘எனனட ஆசச�?’’ ழதல அதழத வகடக, 

நன, ‘‘அத ப�டவகர’’ எனவறன. 

‘‘அப�டனன?” 

‘‘அத நய ��ஸபகட, �டட” எனற என மகள ச�ர�ததள. 

ழதல அதழத உவவவ.. அவவவ.. க�வவவ.. எனற வழய ஆஙக�ல ‘ஓ’, ‘கய’, ‘ட��ளய’ வ�ல எலலம 
ழவதத, வநத� எடததப �ரததர. உளவள வ�னத வரவவய�லழல. 

‘‘நன அப�வவ பசனவனமம. அமமக�டட நய ��ஸபகட சப��டலம வவ2மனன வகடட 
சப��டஙகனன. �டடதன வகககல’’- மகள மழறய�டடள. 

ழதல அதழதய�டம நன மனன�பப வகடவடன. ‘‘இவ அடககட நயகக ��ஸபகட வ�டற. அடககட 



சப��டட நய உடமப ப�ரதத, மட பகடட, பசற� வநத பசததடத? அதன பஷலஃ��ல, 
க�சசனல பவசவசன’’ எனவறன. 

‘‘தபப தபப! அத அத இடதத�ல அத அத இரககணம’’ எனற ழதல அதழத ��தறற ஆரம��ததர. 
கண2�ல ந0ர வநதத. நய ��ஸபகட சப��டடல கண20ர வரம? நன சப��டடத�லழல. என 
வ0டடல நய ��ஸபகட மடடமலல.. கணடதம கணட இடதத�ல இரககம. என மம�யர ஒரமழற �ல 
வ�ளகக�க பகணவட, ‘‘இத எனன வ�ஸட? மணண மத�ர� இரநதலம நலல வசழனய பநழற 
பநழறய வரவத” எனறர. அத வஷவ�ங க�ர0ம. 

நவன ஒர மழற வசப ஆய�ல எனற ந�ழனதத வ�ளகபகணழ2ழய தழரய�ல 
பகடட, வதயததத வதயததக கழவ�ய�ரகக�வறன. என அதழத வகலப ப�டய�ல 
உபபம பசயத அந�யயஙகளம உணட. வ0ட எனறல இப�ட ச�னனச ச�னன 
ப�ரள மறடடம இரககததவன பசயயம. இதறகக கண20ர வ�ட மடயம? 

கணகள இரணடலம ந0ர வழ�ய, ‘‘ரகப��ர�ய எப�ட பசததன உனகக பதர�யம? 
அவ எப�ட அழக இரநதன உனகக பதர�யம? அவ டகடரகக �டசச�டட 
இரநத ப�ணணனன உனகக பதர�யம?’’ எனற ழதல அதழத வ�சப வ�ச 
எனகக �யமக� வ�டடத. இத நய ��ஸபகட தநத கழப�ம இலழல. ழதல 
அதழதகக வவற வவதழன இரகக�றத எனற நன பமளனமக எதவம வ�சமல 
இரநவதன. 

‘‘உனழன மத�ர�தன நனம. கணடழத கணட இடதத�ல பவகக�ற ப�ம�ழளயதன இரநவதன. 
அடபப இரகக�ற இடதத�ல அடபபம உடபப இரகக�ற இடதத�ல உடபபம இரநத மனசன பநரப��ல 
எர�ஞச� சக மடடனன எனகக பதர�யத. பசரபப க�சசனல இரககம. �தரம �கபகட, சம� ரமல 
இரககம. தழடப�ம �0வரவல இரககம. �டடப படழவ வதழச சடட வமல இரககம. அதனல 
ரகப��ர�ய பசததப வ�ன..“ 

ழதல அதழத என மகம �ரககமல கறவறட வ�ச�னர.. ‘‘டயபலட ஆச�ட இப� மத�ர� இலல, 
அப�லலம. தண2� கலககத வ0ர�யம இரககம. ஒரமழற ஆச�ட �டடல மட பதழலஞசதல 
ப�ட ஜரல டயபலட ஆச�டழட பரப��, ஜனனல மடதத�ல பவசச�டவடன. என மக கவலஜ 
வ�டட பவய�லல வவரதத வ0டடகக வநத. வ0டடல ஃ��ர�ஜல பவசச தண2�ய ப�ட ஜரல பவசச�க 
கடகக�றத அவ �ழககம. வநத மகளகக எததழன தகம இரநத�சவச.. ஆச�டழட எடதத மடகக 
மடககனன என கண மனனடவய பரணட வய கடசச�டட. ஆச�ட கடசச வய பவநத அவ 
கததற.. தடகக மடயம வ�ன நனம கததவறன. வபயலலம நழர நழரய பழக பழகய வரத. 

ஒர மசம ஆஸ��டடலல இரநத. வய பவநத வ�சச�. நகக கரக�ப வ�சச�. �ல உத�ரநத வ�சச�. 
உ2வக கழழய அறதத எடததஙக. கடல பகஞசம அறதத எடததஙக. ��றக இழரபழ�, கரப�ப 
ழ�, ஈரலன ஒணண ஒண2 ஆ�வரசன �ண2� எடததஙக. வய�ல ஆரம��சச� அட வய�ற 
வழரய�லம என மகளகக உளள ஒணணவம இலல.. உடமபதன அழ�ஞச� வ�சச�.. மழள நலலதவன 
இரகக! என மக எனக�டட ‘நன ப�ழழசச�பவ�மம.. ந0 அழத! உனனல தப��லல.. ந0 அழத’ன 
சமதனம பசலலற. நன எப�ட அழம இரபவ�ன. என மக வல�வயட மலலநத கல உழதசச� 
ர2ப�டறழத நன �ரதவதவன.. வ0டழட வ�தத, நழகழய வ�தத ஒர மசம மரததவம 
�ண2�யசச�. ப�ழழககல.. பசததப வ�ய�டட. 

ஒதழதப ப�ணழ2 �ற�பகடதவதன. ��னனட அநத ஊரல இரககப ��டககம ஊர ஊர மற� 
மற� இரகவகம. வடழக வ0டடல அத அத எடதத�ல அத அழத பவசச�ரகவகன. என மகழளததன 
இரகக�ற எடதத�ல கவ2ம.” 

எனகக �க0ர எனறத. ழதல அதழத வ0டடல ஒர அழகன ச�னனப ப�ண2�ன பழகப�டம மழல 
வ�டட கததவ�ளகவகறற� ழவதத�ரப�ழதப �ரதத�ரகக�வறன. அத அவரத மகள எனற பதர�யம. 
அவள மர2ம இப�ட எனற பதர�யத. நன அத�ரநத வ�வனன. எனககம ��ளழள உணவட. ஓட 
ஓட எனககத பதர�நதவழர வ0டழடச சர�யகக�வனன. 



ழதல அதழத கண20ர தழடததகபகணட ‘‘பதத�ய ப�ழழசச�கவக” எனற பசலல�வ�டட நய 
��ஸபகட த�னற வழய இனபனர மழற பகப�ள�தத தப��வ�டட வ0டடககப வ�னர. 

��றக பவக நள கழ�தத மரமகள ��ரநதவ�டம வகடவடன. ‘‘இபப�ழதம உனழன ழதல அதழத 
கழநழத வ�லததன நடததக�றரகள?” எனற. 

‘‘ஆமம. இபப�ழபதலலம யர வ0டடககப வ�னலம ��ஸபகட மடடம வஙக� சப��டவவ 
கடத எனற என அதழத ம�ரடடய�ரகக�றர’’ எனற பசனனள. ழதல அதழதயம யர 
வ0டடககப வ�னலம ��ஸபகடழட மடடம சப��டவவத இலழலயம.

‘மணழட உழடததகபகணட சணழட வ�டக�றவரகளதன அன�ன தம�த�கள’ எனற 
ஆணடவவன பசனனலம, அவன வய�ல பதரமம0டடர ழவதத கயசசல எவவளவ எனற �ரககத 
வதனறம. அப�ட ய�ரகக, சணழடய�ல மணழட உழடததக பகணட ஒர வஜடழய அன�ன 
வஜட எனற ‘�� நகர பவலஃவ�ர அவசச�வயஷன’ வதரநபதடதத வ�ழ நடதத�ய�ரகக�றத. 
அவசச�வயஷன�ல இரப�த ஒரவவழள க�றகக மகக�யனகள கடடம? 

�� நகரககக களளப�ன என�வர�டமதன தர�ச ந�லதழத வஙக�யத. ந�லதழத வஙக�, வ0டழடக 
கடட வநத உடகரநத �ரததல நகர�ல தண20ழரக கவ2ம, கரனட கம�தழத கவ2ம, 
சககழட பசலல வழ�ழயக கவ2ம, வரட எனற ஒனழறயம கவ2ம. அழத சர� பசயயததன 
கடய�ரபவ�ர நலசசஙகம ஆரம��ககப�டடத. 

நலசசஙக தழலவர, பசயலளர, கம�டடகள எலலம கட இரபவலலம வ�ச�னரகள. கழடச�ய�ல 
�ரததல அவரகள கடதத கமமளமடதத அழத ‘கடபவ�ர நலச சஙக’மக மறற�ய�ரநதரகள. 
ப�றததப ப�றததப �ரதத கழடச�ய�ல ப�ஙக� வ�டடள சநத� நகரஜ எனற ப�ண. 
தழலவர வவணவக�ழல ஒரநள மதத�யனம கனனதத�ல �ளர எனற அவள அடதத அடய�ல, 
அநத கடய�ரப வ�ர நலசசஙக வ�ரட அறநத பதஙக� வ�டடத. 



‘‘இப�டவய ஆம�ழளஙக வ�னடட வ�டடகக�டட மன�ச��ல�டடகக வ�ய வ�ச� கரனட, தண2�, 
வரட வசத� பயலலம பசஞச� தரவஙகனன �தத நம இரடடலவய இரகக வவணடயததன. 
நம க0ழ இறஙக� வவழல பசயயணம. பசயவவம!’’ எனற சநத� நகரஜ வ�ச�னள. 

ப�ணகளகக சநத� நகரஜ பசனனத ��டததப வ�னத. ஆணகள ஆடச� தடலடயக 
கவ�ழககப�டட, ப�ணகள ஆடச� ��ரகடனப�டததப�டடத. அடததடதத அத�ரடகளல, அவசச�வயஷன 
தன நகரகக வதழவயன வசத�கழள எலலம ப�றறவதட ந�லலமல, மரம நடவத, மரததவ மகம 
நடததவத, ரதத தனம பசயவத எனற �ல ந�கழவகளககம ஏற�ட பசயதத. அவசச�வயஷன�ன 
தழலவ�யக இபப�ழத இரப�த ��ர�யதரஷ�ன�. ஒர ப�ர�ய சஃபடவவர கமப�ன�ய�ன வமவனஜர. 
பசயலளர ந�ரமல ரகவன ஸகர��வய பசகயர�டட சரவ0ஸ�ன பபரபழரடடர. ஊதர�கள 
கடடமலல.. �� அவசச�வயஷன. ஆனல, தப�ன தம�த�ழய ஏன வதரநபதடததரகள? 

அவசச�வயஷன�ன �ததம ஆணட வ�ழவககன ஏற�டடக கடடதத�ல தழலவ� ��ர�யதரஷ�ன� ஒர 
வ�ஷயதழத மனழவததர, ‘‘நம அவசச�வயஷன ஆரம��சச� இதவதட பவறற�கரம �தத வரஷம 
மடஞசத. நம வரஷ வரஷம வ�ழ எடகக�றத பதர�ஞசததன. கழநழதஙக, ப�ணகளகக வ�டட 
பவசச� �ர�சம தவரம. இன� வரஷ வரஷம ஒர ச�றநத தம�த�ய வதரநபதடதத �ர�ச தரலமன நன 
ந�ழனகக�வறன. அப�ட பசயயறதல எனன ஆகமன.. �ர�சகக ஆழசப�டடவத ச�ல தம�த�ஙக 
அன� இரப�ஙக.. இலல இரகக�ற மத�ர� நடககவவத பசயவஙக..’’ எனறள. 

‘‘ஆம.. இப� மடடம பதனம தப�கக� எடதத பரஷனம ப�ணடடடயம பசவதத மழறவ�ல 
ந�னன டம0ர டம0ரன சடடககறஙள?’’ எனற வகளவ� வகடடன த�ரஞனம. அவழன அடகக�ய 
ப�ணகள, அப�டவய பசயயலம எனற ஆதரவ தநதரகள. அதன�ட ச�றநத தம�த�ழய வதரநபதடகக 
ஏழ வ�ர பகணட ஒர கம�டடயம வதரந பதடககப�டடத. அவரகள வ0ட வ0டக பசனற 
தம�த�கள�டம வ�டட கணட ச�றநத தம�த�கழள வதரவ பசயய மடவனத. 

ச�றநத வஜட வதரநபதடககப வ�க�றரகள எனற பதர�நததவம �� நகர�ல �ல வ�வநத சஙகத�கள 
நடகக ஆரம��ததத. வ�டட அற�வ�ககப�டட அனற�ல�ரநத �� நகரகக �ல �டடபபடழவகள, 
மககதத�, ழவர பநகலஸகள, �டட வவடட, தஙகக கடகரஙகள, ஆணழம பசனடடகள, �ர�சப 
ப�ரடகள எனற வநத கவ�நதத. பரஷன மழனவ�ககம, ப�ணடடட பரஷனககம எனற மற� 
மற� �ர�சள�தத ப�ரடகள�ன பமதத மத�பப �தத�ர�த லடசஙகழள �தவத நள�ல தணடயத. 
ச�ர�ககத பதர�யதவபனலலம ��ழரவவடடக டபளவம வசரநத ச�ர�ககக கறற மழனவ�ய�டம 
ச�ர�ததக கண��ததன. சழமககத பதர�யதவள எலலம அடப�ஙகழரய�ல சம�யடக 
பகணடரநதள. ‘சச0 வ�ட கழழத’, ‘அட வ�ட வ�மன�..’ என�ன வ�னற அனறடப 
பழககதத�ல இரநத வரதழதகள எலலம �� நகர அகரத�ய�ல�ரநத க2மல வ�யவ�டடத. 
‘அனவ� ஆரய�வர!’ எனற வரதழதகள, வ�டயறகழலய�ல வ�ளகக ழவததத�ல ஆரம��தத நளள�ரவ 
ழச�ர வடஸ �லபககடய�ல கறடழட வ�டட தஙகம வநரமவழர வகடடகபகணவட இரநதத. 

ஒர க�வலம0டடர தளள�த தளள�பவ�ன ‘அட வ�டஙக..’ ரக வஜடகள எலலம ஈ நழழநதல 
சடடன�யகம பநரககதத�ல அமம� அழரப�தவ�ல உரச� நடநதபகணடரநதரகள. மசச�ன�சச� 
கடம�தழத யம, பகழநதன கடம�தழதயம கடதம வ�டட கழதழத ��டதத இழதத வநத வகழ� 
கழமப ழவதத கரலவழளய�ல அனழ� அழரதத ஊறற�க பகணடரந தரகள. க2மல வ�ய�ரநத 
அனழத மமனர - மம�யர தம�த�கள அந�யயததகக த�டர வ�ஜயம பசயத மலஙக மலஙக 
ச�ர�தத�ட, ‘எனழன பரம� நலல �ததககறஙக’ எனற பதரவ�ல ந�னற வதழவ யறற 
பசலல�கபகணடரநதரகள. �ஞச ம�டடய வகடட அழத ஏமநத கழநழதகளகபகலலம �றககம 
தடட வஙக�கபகடதத �தறவ�டடரகள ப�ற வறரகள. இததழனககம கர2ம எனன? ச�றநத 
வஜடகக �தத �வன தஙகச சஙக�ல�, பவளள� கதத வ�ளகக இரணட, பவள�நடட கடகரஙகள 
இரணட, வ�ழல உயரநத உழடகள, �தககம, பரகக கச �ததய�ரம எலலம க�ழடககம. 
அதவம�லலமல ச�றநத வஜட எனற ஃ��வரம வ�டட சனற�தழழ ஒர உயரதர ஓடடல�ல ழவதத 
பகழப�றற ச�ர�பப நடகர ஒரவர தரவ�ரநதர. அதனலதன ழ�தத�யம ��டதத 
ஆடகபகணடரநதரகள �� நகர பரஷன - ப�ஞசத�கள. 

கம�டடகள ஒர மதம மழதம வ0ட வ0டக பசனற வ�டட எடததரகள. வதவ வதவழதகள வ�னற 
அன�ன வஜடகள �� நகர�ல இரப�த அபப�ழததன பதர�யவநதத. அத�ல வஜத�மல- - 



பசர2மதத தம�த� யம, ஏஞசல- - வயசபதத�ரன தம�த�யம பஜய�கக�ற வயபப அத�கம 
பகணடவரகளக இரநதரகள. இனனம ஒவர ஒர வஜடழய மடடம வ�டட க2 வவணட 
இரநதத. அத ம0ன - -ஐயனரப�ன தம�த�. வதரவக கம�டட ப�ணகள, ‘அவரகள�டம வ�சர�ககவவ 
வதழவய�லழல. அவரகள த�னமம சணழட வ�டட அககம�ககதத�ல உய�பரடப�த ஊரற�நத சஙகத�’ 
எனறரகள. அதவம�லலமல அவரகள க�ழடடத தம�த�. ம0னவகக வயத 61. ஐயனரப�னகக 70. 
‘‘அவரகழளயம ஒர வ�ரககவத வ�சர�கக வவணடம’’ எனறள ��ர�யதரஷ�ன�. �லழல 
கடததகபகணட ஐயனரப�ன வ0டடகக அவரகள வ�னரகள. 

ஈஸ�சவசர�ல உடகரநத த2�ழய ழதததகபகணடரநத ஐயனரப�ன அவரகழளப �ரதத 
மர�யழதயக எழநத ந�னற, ‘‘வஙக வஙக! சன�யவன.. வநதவங களகக ச0கக�ரம உடகர �ய 
வ�ட’’ எனறர. சன�யவன என�த வநதவரகளகக, உளவள இரநத மழனவ�கக எனற மதல�ல 
கழப�மக இரநதலம, ‘‘நப�த வரசம இநத சன�யவனதன �ய வ�டத. பசலல�ததன 
பதர�யணம?’’ எனற அவர மழனவ� ம0ன வகடடதமதன கழப�ம த0ரநதத. 

ஐயனரப�ன, ��ர�யதரஷ�ன� வமடதழத �ரதத அன�கச ச�ர�ததவ�டட, ‘‘அற�வ பகடடவவள.. கடகக 
எனன வவணம..’’ எனற ந�றதத� இரணட இரமல இரம�வ�டட ‘‘னன.. அவஙகள வகவளன’’ எனற 
மழனவ�ய�டம பசனனர. ம�க சழவயன க��ழய ம0னவவ பகணடவநத பகடகக, ஐயனரப�ன 
ப�ணகளகக மன�கவவ தழரய�ல உடகரநத ‘‘எனன வ�ஷயம வநத�ரகக0ஙக?’’ எனற வகடடர. 

‘‘ச�றநத தம�த�ழயத வதரநபதடககப வ�வறம. அதககக உஙகழள வ�சர�சச�டட வ�க வநவதம’’ 
எனற ��ர�யதரஷ�ன� பசனனதம, கண மட வயச�தத ஐயனரப�ன, ‘‘ச�றநத தம�த�ய..? சதத�யவம 
அவ பரஷன வ�மலனமதன சர�யன வஜடஙக. எததழன அழக கடம�ம நடததறஙக. ச�ஷ - 
ஞனலடசம�யம நலல பரஷன ப�ணடடடதன.. ஆன, அவஙகழள வ�ட ஆய�ஷவககம.. ஏணட 
ஆய�ஷ பரஷன வ�ர எனன? ம, ம�ரக.. அவஙகதன ச�றநத வஜடன நன பசலவவன’’ 
எனறர. �ககதத�ல ந�னற�ரநத ம0ன, ‘‘அட ந0ஙக வவற.. வவலமரகனம அவன ப�ணடடட யம 
எததழன அழக கடம�ம நடததறஙக. அவஙக தன சர�னன நன பசலவவன’’ எனறள. 

வதரவக கம�டட ப�ணகள த�ழகததரகள. எலல வஜடகழளயம அவரகள வ�டட கணட மடதத 
வ�டடரகள. இநத ம0ன - -ஐயனரப�ன தம�த�ழய வ�ட மதத எண�த வயத வஜடகளம ‘நஙகள 
எப�ட எப�டபயலலவம இரநவதம’ எனற தஙகள ப�ரழம தன வ�ச�னரகவள அனற� 
அடததவரகழள ச��ர�ச பசயயவவய�லழல. ‘‘நஙக உஙகழளப�தத� வ�சர�கக வநவதம’’ எனறள 
��ர�யதரஷ�ன�. 

ஐயனரப�ன பநஞச�ல ழக ழவததகபகணடர, ‘‘எஙகளய..? ஐவய நஙக வழநத சல�சசவஙக. 
வழற ச�றசஙகளகக ��ழரஸ கடஙக. அதம�லலம நஙக வ�டற சணழடழயப �தத�ரப�0ஙக. 
�ககதத வ0டடககரன �னன�த பதழவமன இழத பசலலவன’’ எனறர. 

��ர�யதரஷ�ன� ச�ர�ததள, ‘‘சர�, அப� எதனல சணழட வ�டற0ஙக. எப� இரநத சணழட 
வ�டற0ஙகனன பசலலஙக’’ எனறள. 

நழரமடழய பசர�நத�ட ம0னழவ ஏற�டடப �ரதத ஐயனரப�ன, ‘‘எம ப�ணடடட அவளவ 
சணழட வ�ட மடட. நனதன அப�ட.. எப� இரநத சணழடய? அவள பமத பமத �ததப� 
இரநவததன சணழட. அவவளட அப�ன கபழ� ப�றகக�ற வவலயதம. எனவனட அப� 
மன�ச��ல�டடய�ல ப�ர�ய வவழல �ததவர.’’ 

‘‘பகச மரநத அடகக�ற ஆளன பதள�வ பசலலஙக’’ எனற நடவ�ல பகநதள ம0ன. 

‘‘ம.. பகச மரநத அடகக�ற ஆளதன. ஒர நள அப�வகக ஒடமப சர�ய�லவலனன நன பகச 
மரநத அடகக வ�னப�தன இவழள �தவதன. அப�வனட வசரநத வ�ப�ர ப�றகக�டட இரநத. 
அப� இவளகக �த�வனழ வயச இரககம. ‘ஏய ப�றமவ�கக.. தளள� ந�லல. மரநதடககணம’ன 
இவழள �தத நன பசனவனன. அதகக இவ, ‘நன எனன பகசவ? எனகக மரநத 
அடககவத’ன பசலல� ச�ர�சச. இவ எததழன சணழட வ�டடலம ஒர ச�ர�பப ச�ர�சச எனகக 
வகவமம வ�ய�டம, �ச�யம வ�ய�டம. இவ ச�ர�சச க�றககததலவய, வழ�வய வ�ன நயகக பகச 



மரநத அடசச�கக�டவட ஓடவனன நன. நஙக ��ர�யப�டட கலய2ம �ண2�கக�டடவஙக.’’ 

ம0ன நடவ�ல நழழநத, ‘‘��ர�யபமலலம ஒணணம�லல. வவறவழ� இலல. இநத ஆள பமகழறய பமத 
நள �ததப� எனகக ஒவர எர�சசல. நன வகவப�டட ச�ர�சச மத�ர� இரககம. அதகக நன 
எனன பசயயடடம. எனன �கக பகச மரநத எடததகக�டட பதனம வரவர இநத மனமதர. நன 
ஓட ஒள�ஞச�ப வ�ன. ‘எனழன �தத எதகக பவககப�டவறன’ன வகனததனம வகப�ர, இநத கற 
பகடட மனசன’’ எனற பசனனள. 

‘‘ஆம, ரமழ�ய �கக நன பகச மரநத அடகக�ற வவஷதத�ல வ�வனனன பவசச�கவகஙக. ஆன, 
எனழனய இவ ‘வட வ�ட’ன வ�ச� எததழன வடட வறத பதடதத பதர�யம? ச�னன பளழள 
அப�ட வ�ச�ன க�ழவன எனகக வகவம வரத. அதன பவடகக பவடககன வ�ச�வனன’’ 
ஐயனரப�ன பசலல, ம0ன �றற�கபகணட கதத�னள, ‘‘ஆம ப�ணடடடய சதயகக�ற மத�ர� 
எனழன சதயசச எனகக வகவம வரத.. அதன வ�ச�வனன. ஆன, என அப� கரனட ஒயரல 
மடட மயஙக� வ�ழநத ஆஸ�தத�ர�ய�ல சகக க�டநதப� ஒர வரம என கடவவ இரநத �ததக 
க�டடர இநத மனசன. நன அமம இலலத ப�ணண.. இநத மனசன இலலடட நன தவ�சச�ப 
வ�ய�ரபவ�ன. இநத ஆளதன எனககம என அப�வககவம அமமவ அப� இரநதர’’ 
பசலலமவ�த ம0னவ�ன வவயத�க உதட தககதத�ல தடதத அடஙக�யத. 

ம0னவ�ன உதட தடப�ழத தவ�பவ�ட ஒர க2ம �ரதத ஐயனரப�ன, ‘‘ம.. அதககப�றம மண 
வரஷம கழ�சச�தன கலய2ம ஆசச�. ஆன, அதகக மனனடவய இவ என அமமக�டட வநத ‘ஏய 
பகழவ�, நன உன மரமக.. உன படழவய அவதத கடகக�ற0ய.. இலழல நவன உரவடடம’ன 
ம�ரடட உரடட வஙக� அழத தழவசச�, க�ழ�ஞசழத பதசச� கடதத. அதப �ததடட தன இவள 
‘நலல மரமகள’ன பநழனசச� என அமம ஏமநதடட. என அப�னகக இரமல மரநத கலகக�க 
கடதவத என கடம�ததககளள பகநதடட. என வ0டடககளள பமதலல மரமகளதன பநழழஞச. 
��றகதன எனகக ஆழசயன ப�ணடடட ஆன.’’ 

‘‘ஆம, ஆழச வதழசன வய�ல பசனன வ�தம? பதனம எனழன எததழன சதயசசர இநத 
மனசன. கலய2மக� வநத பரணடவத நவள எனழன கனனதத�ல அடசச� ரததம வர மணழடய 
ஒழடசசர..’’ ம0ன கறறம சடடனள. 

‘‘தபபதன. ஆன, அவ பசஞசத சர�ய? ப�தத அப�ழன வ0ட வசததம மனம வரசமன இவ 
வ�ச�ன, எனகக வகவம வரம, வரத. ஒதழத ப�ணழ2 ப�தத, ப�ணடடட இலலத மனசன 
எஙக வ�வர �வம. அவழர வ0டடககளள பகணட வர எனகக வவற வழ� பதர�யழல. அடசவசன. 
அதகக �ழ�வஙகறதககக என வமல அவ சடதண2�ய பகத�கக பகத�கக ஊதத�னள, 
இலழலய?ன வகளஙக..’’ 

‘‘ஐவய நன வவணமன ஊதத�வனன. எஙக மம�ய வகக கள�கக தண2� பகணட வ�வனன.. 
தழரய�ல �டததகக�டட இரநத மனசன �கலன கட �ககம, பவககவம இலலம என பகணழடக 
கழல ��டசச நன எனன பசயயடடம. பதப ப�ணடடடனனலம ழகய�ல சட தண2� 
இரகக�றத பதர�யவவ2ம மவதவ�கக.’’ 

‘‘ஆம.. மவதவ�தன. அதனலதன எடட மசம எனக�டட வ�சம இரநத0ய? கலய2ம ஆக� ஒர 
வரஷம ஆகல. ட2ல ட2லன �தத�ரதழத வ�டட உழடகக�றதம, கதவல தழலய மடடகக�டட 
அழக�றதம.. ஒவர நரகம வ�சச� வழகழக.’’ 

‘‘நரகமதன வ�கம வழகழக. வயசனவஙக மண வ�வரட மதத�ழர மரநதகவக கச 
வ�தழலனன அலலடடடட இரகக கடம�ம. கழநழத வவணமன நசசர�சச கரலவழளய நன 
அறதத�ரககணம. வவழலகக நன வ�வறனன பசனவனன.. வ�டடய ந0?’’ 

‘‘அழகன ப�ணடடட வ�ப�ர ப�றககறழத எநத மனம பகடடவன ஏததப�ன. அபபறம நன 
ஆம�ழளய இரநத எனனட ��ரவயஜனம?’’ 



‘‘ஆம, ப�ர�ய ஆம�ழள. வ0டடல கணட �லப மடடவறனன ஸடலல ஏற� மலலகக வ�ழநத இநத 
ஆம�ழள கழத எனககதவன பதர�யம.’’ 

‘‘ஆம வ�ழநவதன. வழகக� வ�ழறதம ஆம�ழளகக அழகதவன..’’ - ஐயனரப�ன வ�ழநத 
அவமனதழத ச�ர�தத பசலல� மழப� �ரததர.. ஆனல, �ழழய தன� ந�ழனவகள கணகள�ல 
பதர�நதத. 

‘‘நன சநவதஷமதன வ�ழநவதன. ஆன, ஒர வரஷம இவதன வ0ட வ0ட வ�ய �தத�ரம கழவ� 
த2� பதழவசச� வ0டழட �ததககம�ட ஆசச. இவ இலலடட நன வ�ய வசநத�ரபவ�ன. அநத 
கஷடதத�ல க�ழவ�ய வ�னவதன இனனம பகமர� ஆகவவ மடயவல. க�ழவ�யன ��றகதன அவ 
கழநழதவய ப�ததக�டட’’ - ஐயனரப�ன பசலல� ச�ர�ததர. ம0ன பவடகபகனற மகதழத 
த�ரப��க பகணட சழமயலழறககள வ�னள. உளவள தடல படல எனற �தத�ரம உரளம 
சததம வகடடத. 

‘‘வகவம வநதடசச� அவளகக. ஆன, அவ மகரச�. ப�தத பளழளஙகழள அவ எனனம வளதத.. 
பதர�யம? எனழனயமதன. பளழளஙகழள ப�ர�ய �டபப �டகக பவசச. எஙகளகக பரணட �சஙக 
ஒர ப�ணண. எலலரவம வவழலய�ல இரககஙக. மச மசம கச தரறஙக. மனன மத�ர� 
கஷடம�லல, இப� சநவதஷம தன சணழட வ�டடகக�டட இரகவகம.’’ 

பவடகபகனற பவள�வய வநத ம0ன கதத�னள, ‘‘சநவதஷம இரகக�ற பமகழறயப �ர. இனனம 
வவழல வவழலன ரதத�ர� �கல ஒழழசச� சகறர இநத மனஷன. பளழளஙகள வளககததன 
ரதத�ர� �கலன �ககம ரதததழத வ�யரழவய அனன�கக� ச�நத�னர. சப�ட, தண2� இலலம 
பசததர. இப�வவத ஒழககம த�னன ஒழககம தஙக வவ2ம. நன எதகக இநத 
மனஷனக�டட சணழட வ�டவறன? வநரததகக சப��ட.. வநரததகக தஙகன தவன! வகககணம�லல? 
இப�லலம ஒடமப அடககட தளம வ�ய�டத. இநத க�ழம வ�ய�டட இநத அனழதகக 
யர�ரகக?’’ கததவழத ந�றதத� அழ ஆரம��ததள ம0ன. 

‘‘பளழளஙக இரகவகட..’’ அழத ம0னழவப �ரதத ஐயனரப�ன �ர�த�மக பசனனர. 
‘‘எனழனய �தத� இததழன பசலலறவள.. இவ ஒழககம ஒர வய சப��டடரககள வகளஙக... 
நலல தககம உணட.. யரகக ��னனடயம யரலயம இரகக மடயத.. அதன பநஜம. அப�ட 
ஒரததழர ஒரததர அணட கடம�ம நடதத�டவடம’’ பசலல�வ�டட ஐயனரப�ன பதணழட பசரம� 
வவடடயல கணகழள தழடககம வ�த ப�ரதத அழமத� அஙக வநததவ�டடத. 

��ர�யதரஷ�ன�தன ஆரம��ததள, ‘‘ஒரததர வமல ஒரததர இததழன அககழறவயட இரகக0ஙக.. எதகக 
சணழட வ�டடககற0ஙக, தப�ன வரதழத வவற. அன� வ�ச�ககலம�லல.’’ 

ஐயனரப�ன ச�ர�ததர, ‘‘அன� வ�சறத..? அபடனன? ச�ன�மவல வ�சற மத�ர�ய? ச�ர�ப� வரத. 
அத எஙகளகக �ழககம�லழலவய. ‘எனனஙக, ஏஙக’ன என ப�ணடடட எனழன மர�யழதய ஒர 
நள வ�ச�டட எனகக �யமய�டம. ‘ஒடமப சர�ய�லழலய ம0ன’ன �தற� வகபவ�ன. நஙக கடட 
வச� கடடமஙக. கடவன பழன ஜத�. ரதத�ர�ய�ல பழனஙக கததறழத வகடடரகக0ஙகள? 
ஆகவரஷம அதஙக கததறழத �தத ப�ர�ய சணழட மத�ர� பதர�யம. பழனஙக கடம�ம நடததற 
லடச2ம அப�ட. எனன �ண2றத. நன ஒர பழனக பகழவ�ய கலய2ம கடட த�னம கதத�க�டட 
இரகவகன’’ ஐயனரப�ன பசலல� மடப�தறகள வகழரப �ழய எடததக பகணட அடகக 
ஓடவநதள ம0ன. ��ர�யதரஷ�ன� அழத ��டஙக� ழவதததம ப�ர�ய �ழழய வசறறப �ழனழய 
எடததகபகணட அடகக வநதள. ஐயனரப�ன ச�ர�ததகபகணவட ம0னழவ உசபவ�றற அநத 
மத�ரநத கதல மழனவ� அந�யயததகக கதத ஆரம��ததள. 

வதரவக கம�டட ப�ணகள ம0ன - -ஐயனரப�ன வஜடதன ச�றநத தம�த� எனற அவசச�வயஷன 
கடடதத�ல பசனனதம, பமதத வ�ரம ஒர ம2� வநரம பரணட பரணட ச�ர�ததரகள. பவள�வய 
அத�கம �ழகத அவரகள கழத யரகக பதர�யம? அவரகள கழதழய வதரவக கம�டட அழகக 
பசனனதம பமதத �� நகரவச�களம வசரநததன அவரகளகக ப�ர�ய வ�ழ எடததரகள. 

அத க�டககடடம, �� அவசச�வயஷன�ல கதலர த�னம பகணடட மடவக� இரகக�றத. அதறகம 



ம0ன- - ஐயனரப�ன வஜடதன ச�றநத கதல வஜட எனற கலலர�கக வ�கம ச�னன 
ழ�யனகளம, ப�ண களம பசலல�வ�டடரகள. அழதவ�ட மகக�யமனத, அவரகளகக �ர�சள�தத 
ச�ர�பப நடகர, வமழடய�ல அவரகள வ�டட சணழடழய �ரததவ�டட, ‘‘�டதத�ல நடகக�ற0ரகள’’ 
எனற வகடடரகக�றர. க�ழவன - க�ழவ� சணழடப �டம வநத நற நள ஓடனல அத அவரகள 
நடதத �டமகவம இரககம. க2த தவறத0ரகள. 

எலலவறழறயமவ�ட ம�க மகக�யமனத, சணழட ��டககத தம�த�கள அவரகள�டம ஆச0ரவதம 
வஙக க�யவ�ல ந�றக�றரகள எனறல உஙகளகக ச�ர�பப வரம. ஆனல, அவரகள அதறகப ��றகம 
��டகக�ற ப�ர�ய ஆகவரஷ சணழடழய �ரததல �யதத�ல உஙகளகக ச�ர�பவ� ந�னற வ�யவ�டம. 

க�ஷனன ஒர கதல க�றககனம அர2ன ஒர கதல க�றகக�யம!

ஒரததன தன மழனவ�ழய கதல�கக�றன எனறல 
பவவடதன வரவவணடம, இலழலய?

இததழனககம நன ஏழ மச கரப��2�யக இரநவதன. 
ப எனன, பநவதடடவம அலலவ தநத�ரகக வவணடம!’’ 

கலய2ததககப ��ன எனககப ��டததமன, ந�ழனவ�ல ந0ஙகமல ந�றகம இடஙகளக இரப�த 
மனற. ஒனற, என க2வர உடமப�லலம பநகபநகபவன எணப2ய பச�கபகணட, உசச� 
பவய�ல�ல வழகக� வ�ழநத இடமன பமடழட மட! இரணடவத, அவத க2வர வலத ழக கடழட 
வ�ரழல கதத�ய�ல அறததகபகணட அடப�ஙகழர ஏகழலவனக ரததம பசடடச பசடட ந�னற 
சழமயறகடட! மனறவத, கலய2 சர�ழகப �டட வவடட மழவதம ரஙவகல� �வடர பச�கபகணட 
மகபமலலம சயதவதட அவர ந�னற எஙகள வ0டட மன வசல! 



பரஷன வழகக� வ�ழவத, வ�ரழல கதத�யல பவடடக பகளவத, மகதத�ல கர� பச�க பகளவத 
வ�னறவறறக கக ஒர ப�ண வரததப �டமல, அழத பநஞச�ல ந�றகம ந0ஙகத ந�ழனவகளக 
பகணடடக�றள எனறல, அஙவக பரஷன ப�ணடட டககள ஏவத வ��ர0தம எனற �லர 
ந�ழனப�ரகள. அத அப�டடமன தபப எனக�வறன. எதறகக அநத இடஙகள எனகக 
��டதத�ரகக�னறன எனற அற�யம மன ச�ல மனகழத சரககஙகள பதர�நத பகளவத அவச�யம. 

எனகக க�.��. 32-&ம ஆணட கலய2மனத. ‘அவடஙகப�! ஆய�ரம வரஷததககம மனவனவ?’ எனற 
அலறத0ரகள. க�.��. எனறல க�ஷன ��றநத ��றக எனற அரததம. க�ஷன என கதல க2வர! 
எனகக கல ய2மக� இரணட கழநழதகளம, கழநழதகளகக மதத�ய�ல இரணடழர வரட 
இழடபவள�யம, கழடச� கழநழதகக ஒர வயச ஏழ மதம ஆக�றத எனறல எனகக கலய2மக� 
எவவளவ நளக�றத எனற பதர�நத பகளளஙகள. 

கதல�ல மனற வழக இரககககடம எனற நமப�வள நன. அதனல, கதல�ப� வரகளம மனற 
வழகயக இரப�ரகள. மதல வழக: கலய2தத�றக மன கதல�ப�வரகள (��னனள�ல அவரகள 
கலய2ம பசயத பகளளமலம இரப�ரகள; வவற வவற ஆடகழள கலய2ம பசயதபகணடம 
இரப�ரகள). இரணடவத வழக: கலய2ம பசயதபகணட ��ன கதல�ப�வரகள. (ச�லர கதத�, 
பர�ககடழட வ�னற உ� ஆயதஙகழளக பகணடம கதல�ப�ரகள). மனறவத வழக: ‘உஙகளகக 
கலய2ம’ எனற வ�ச� மடதத ��றக கலய2ததகக மனபம ��னபம கதல�ப�வரகள. நஙகள 
மனறவத வழகழயச வசரநதவரகள. 

எனழன ப�ண �ரப�தறகக வநத, சழவயக நன வ�டடத தநத பவதபவதப�ன க��ழய 
கடதத க�ஷன, ‘க��ய, இலழல... க�� பகடததவள’ எனற கற�ப��டடச பசலலமல ப�ததம 
ப�தவக ‘பவர� ழநஸ’ எனற சமமதம பசனனர. அதன��றக, ஒர மழ வரஷம எஙகளகக 
கலய2வம ஆகவ�லழல. ��றக ஆய�றற என�த வவற வ�ஷயம. ஆனல, அநத ஒர ஆணடல நஙகள 
ந�ழறய கதல�தவதம. வ0டடககத பதர�நத சறற�னல கலய2 வஜட; பதர�யமல சறற�னல கதல 
வஜட எனற த�ரடடததனமகவம த�ரடததனமகவம பவக வஜரக கதல�தவதம. 

கலய2ம மடநத எடடம நள �தத சணழடயவத பரஷவனட வ�ட வவணடம எனற ப�த 
பதத� எனகக க�ழடயத; என பரஷனககம க�ழடயத. அதனல யததம பசயயத ஆதரச தம�த�யக 
இரநவதம. இதவ�னற ‘சணழட இலல பரஷன ப�ணடடட ஊரகககத’ எனற ந�ழனதவத 
எனனவவ, வ�த� எனகபகர கறபப ப�ணம2�ழய வ0டடகக அனப�� ழவததத. �வனமமள எனற 
அநதப ப�ண என வ0டடகக தழவககவம �தத�ரம கழவவம வநத வ�னள. 

அவள த�னமம கழலய�ல ஆற ம2�கக வ0டடகக வநத �தத�ரஙகழள �ர�ரபவன வதயததவ�டட, 
த2�கழள தழவததக பகடததவ�டட, ஒன�த ம2�ககளளக இரணட டமளர ட கடததவ�டடப 
வ�வள (அவளகக க�� ��டககத. வகடடல அவள பரஷனககம ��டககதம). அவள வநத 
வ�வத�ல எநத ச�ககலம க�ழடயத. ஆனல, அவள தழலய�ல த�னமம ழவததகபகணட வநத 
கமகமககம ஜத� மலல�ப பவ�ன வசழன வழ�யகததன வ�த� வநதத. 

நஙகள இரககம பதரவ�ல பககழட எனற ஒனவற க�ழடயத. ஆள ழவததத வதடனலம 
சககழடதன இரககம. அவவள பவய�லனலம, மழழயனலம, கள�ரனலம, �ன�யனலம-, 
எநத நளக இரநதலம... தழலய�ல ம2கக ம2கக பவவட வரவத ஆசசரயமக இரநதத. 
எனகவக ப�றககமல தன அவள�டம வகடவடன, “இததழன கழலய�ல கழடவ0த�ககப வ�ய ப 
வஙக� பவசக�கக�டட வரற�வய... எததழன ம2�கக �வனமம ந0 எழநத�ர�பவ�?” எனற. என வ�றத 
கலம! 

�வனமம ச�ர�ததகபகணவட, “நன வஙக� பவசச�க க�டவறன. என வ0டடககரர வஙக�யரவர. 
அவர வர ரதத�ர� ஆய�டம. எவவள வலடட வநதலம சர ப மடடம மறககம வஙக�டட 
வரவர. உஙக ஐய வஙக�த தரவற அப�ட!” எனறள. 

எஙக அயய எனன�கக வஙக�த தநதர? நன வயச�ததப �ரகக�வறன. என க�ஷன கலய2மக� 
ஒன�த மததத�ல ஒர நளகட ப வஙக�த தரவ�லழல என�த அனறதன எனகக உழறததத. நன 
வகடவடன. “உனகக எனன வயசவத �வனமம?” 



“நப�த வயசமம.” 

“கலய2மக�?” 

“�த�ழனஞச� வரஷம.” 

“இததழன வரஷமவ ப வஙக� தரர?” (ஆஹ! இதன ப�றழம!) 

“ஆமம” எனறள, பவடகதவதட. இததழன வரடமக�யம அவளகக பவடகம வரக�றத. 
இபப�ழதமகட அவள பரஷனககம அவளககம மறத கதல இரகக�றத. அதனலதவன த�னமம 
மறககமல பவவட வரக�றன. அவள�டம ப�றழம மறமல வகடவடன, “இனனம உன 
பரஷனகக உனக�டபட பசம பரமனஸ இலல �வனமம?” 

அவள சல�ப�க, “பரமனஜ¥ம இலல, ஒணணம இலலமம. கழலய�ல சப��டமவ�த வம� எதன 
வகடடகக�டவட அவர த�ம�ர. நனம �த�லகக எதன பசலல�கக�டவட சப�ட வ�டவவன. ஒர 
வவகதத�ல சப��டற எசசக ழகயல கனனதத�ல சபபன ஒர அழற பகடப�ர. �ழழய வசற 
மகபமலலம இரககம. சயநதரம வரமவ�த அழத சமதனப�டதத பவவட வரவர.” 

“த�னம ப பவசச�கக�டட வரற0வய...!” 

“த�னமமதமம அநத மனசன அடப�ன.” எனகக எசச�ல ழகய�ல அட�டம அநத சமசரம 
மறநதவ�னத. ஒரததன தன மழனவ�ழய கதல�க க�றன எனறல ந�சசயம பவவட வரவவணடம 
இலழலய? இழத எப�ட பசயயமல வ�டடர என அரழம கதல க2வன. இததழனககம நன 
ஏழ மத கரப��2�யக வவற இரநவதன. ப எனன, ஒர பநவதடடவம அலலவ தநத�ரகக வவணடம! 
த�னம இலழலபயனறலம இர�தத நல ம2� வநரததகக ஒர மழறயவத ஒர மழம ப வஙக�த 
தரவ�லழல எனறல, க2வன�ன அனழ� நன சநவதகப �டமல இரகக மடயம? 

அனற இரவ, நன அவர�டம சர�யக வ�சசக பகடககமல சப�ட வ�டவடன. �த� சப�டடல 
வ�தத�யசதழத பர�நதபகணட, “ஏன வஹடடல சரவர மத�ர� மகதழத பவசச�கக�டட சப�ட 
வ�டவற! உடமப சர�ய�லழலய?” எனறர. 

“ஆம, சரவரதன. அவனககத தவன ப வஙக�த தரத வதழவய�லழல...” எனற என வழககமன 
�2�ய�ல ��ரசழனழய பவள�ப�டத த�வனன. 

க�ஷனகக வ�ளஙகவ�லழல. “எனனசச� உனகக?” 

“கலய2ததககப ��றக ந0ஙக கழடச�ய எப� ப வஙக� பகடதத0ஙக?” 

�டககத வகளவ�கக �த�ல எழத வயச�ப�தவ�ல வயச�ததவ�டட, “ம... பதர�யழலவய... எபவ�?” 
எனற வகடடர. 

மகழரழயப �ர, மகழரழய! வஙக�த தநத�ரநதல தவன கழடச� நள பசலல. ஒர நளம 
இலழல என�ழத ஒபபரவக பசலல�வ�டட கண2�ல இரணட பசடடககம கழறசசலன அளவகக 
அழ ஆரம��தவதன. நன ந�ழனததத சர�தன. என வமல ��ர�யம�லலத க�ஷன இததழன நள 
��ர�யமனவன வ�ல நடதத�ரக க�றன. ஒர கழநழத வவற வய�றற�ல. ‘அமம நன வமசம 
வ�ய�டவடனம!’ எனற அமம வ0டடகக ஓடலம எனற வதனறம அளவகக எனகக தககம 
வநதவ�டடத. 

“ஏய அர2! எனனசச உனகக? எனகக இரகக�ற பவரக படனஷனல பபவலலம வஙக�டட வர 
மடயம? கடவவள! பவலதன பரசவனட அன��ரக கனன நமபற�ய ந0? அதவம�லலம எனகக ப 
வஙக� ழகய�ல எடததடட வர கசசம இரகக” எனற ஒர அழர ம2�வநரம எனழன வதறவற 
வதறற எனற வதறற�, கதல இரப�ழத நம�ழவகக மயனறர. கலய2ம வ�ச� மடதத கலய2ம 



ஆகமல சறற�ய அநத ஒர வரஷ வழகழகழய வயச�ததப �ரககச பசனனர. 

உணழமதன! நஙகள அநத ஒர வரஷதத�ல சநவதஷக கதலரகளதன. த�னம ரடசச வகன ஐஸ 
க�ர0மகழள த�னற க�ர0மகளக உரக�வனம. தன�ழமய�ல உடகரநத அரததமறறப வ�ச�வனம. 
த0�வள�, ப�ஙகல, பதவரடம, �ழழய வரடம, கதலர த�னம, அமம த�னம, ஆனடட த�னம எனற 
எத வநதலம மற� மற� வழதத அடழட அனப�� கதல வ�ர பர�நவதம. வ�வஸழத இலலமல 
எதறபகலலவம ச�ர�தத அசட வழ�நவதம. இனற ப வஙக�வர கசசமக இரப�தக (அதவம 
மழனவ�கக!) பசலலம இநத க�ஷன, அனழறகக அழர நள வ�டமழற எடததக பகணட வநத 
ஒர வரஜபபழவ, ழலலவகக மஜன தரவத வ�ல ஒறழறக கல மடட வ�டட தநதழத நன 
மறகக வ�லழல. அழத பசனனதம க�ஷன க�றககததன ச�ர�பவ�ட, “ஆம... ஆம! அப� வத2�சச�...” 
எனறர. 

“ம, இப� வத2த. ஏனன உஙகளகக இப� �சம க�ழடயத.” 

“ஐவய, கடவவள... அத அரததம? உன வமல இனனம அவத கதல இரககட.” 

“ஐவய, இரககனட! ப�யய0... என ந�ழனபவ� க�ழடயத உஙகளகக. எஙக, என வமல பநஜமவவ 
கதல இரநத எனவனட �ரத வட எனன�கக பசலலஙக...” 

அவர த�ரத�ரபவன வ�ழ�ததர. எனகக அப�டடமக பதர�நதவ�டடத. ஒரதத�ழய கதல�ப�வனகக 
ஒரதத� ய�ன ��றநத நள மறநவத வ�கத. மறகக�றன எனறல அஙவக கதல பஸபஸனறதவன 
அரததம. அவனழடய �ரத வடழவக வகடடல மறககமல பசலக�றன. 

“உஙக ப�றநத நள மறககல. எனனத மறநதடசச�... இதகக எனன அரததம?” 

“ஏய அர2... ஒர வதத�ய மறநதடட கடடன ப�ணடடடய மறநதடடனன அரததம�லல. சர�, 
இப�ட வ�சவவம. உன அமம வமல உனகக பரம� �சமதவன. எஙக, உஙக அமமவவட 
பவடடங வட பசலல �பவ�ம.” 

“உஙகள மத�ர� நன �சம பகடட ப�ணண க�ழடயத. வம �தபதன�த.” 

“கட. அமம வமல �சமதன. சர�, உஙக அப�வவட பவடடங வட பசலல �பவ�ம.” 

நன வயச�ததப ��ன பர�நத, “க�றககப ழ�ய! அதவம வம 
�தபதன�ததன. பரணட வ�ரககம வவற வவற நள வரம” 
எனவறன. 

அவர என தழலழய வகத�வ�டட�ட, “அதனட கணண 
நனம பசலவறன. எப�ட உஙக அப�வககம அமமவககம 
பவடடங வட ஒணவ2, அப�டதன நமம �ரத வடவம. 
பரணட வ�ரககம ஒணணதன! ஊர உலகததகக 
பதர�யடடமன டமரமடசச� மழனவ�ய கதல�கக�றவன 
க�ழடயத நன. உணழமய கதல�கக�றவன.” 

ஏமறறப வ�ரவழ�கள, வழ�சல வ�ரவழ�கள, பஜளளரகள 
சதர2 கடட கடட மடடரகள, சபழ�க கடட- & 
சதரககடட கடடவரகள. இதறக க�ஷன மடடம வ�த�வ�லகக 
எனன? ஆனலம, மனவ�ல க�ஷன�டம கதல க�ழடயத என�த உறத�யக�வ�டடத. 
கலய2தத�றகப ��ன ரடசச வகன ஐஸகர0ம க�ழடயத. ப க�ழடயத. பவளள�கக�ழழம வகய�ல, 
களம வ�வத க�ழடயத. ஊர அற�யமல உளவள கதல�கக�றரம. நன மனச உழடநத வ�வனன. 
“ஊரகக பதர�யம, ந0ஙக ப�ணடடடய வநச�ககத ஆளனன” எனற நன த�னம சததமகப 
ப�ர�நத தளள�வனன. 



கவழலய�ல நன இழளகக, என வய�றற�ல கழநழத �ரகக, கலம இப�டவய வ�யகபகணடரநதத. 
ஒர நள அத�கழலய�ல வ0டட வசல�ல பத�0ர எனற ஆள வ�ழம சததம வகடடத. �ககதத�ல 
பரஷழனக கவ2ம. நன �தற�யடதத பமதவக வ�யப �ரதவதன (ந�ழறமத கரப��2�யல 
பரஷன வ�ழந தலம வவகமக ஓடமடயத). பவள�வய அழர பவள�சசதத�ல என பரஷன �டட 
வவடட சக�தமக (கலய2ததகக எடததத) தழலய�ல ழக ழவதத�ட ந�னற�ரநதர. �ககதத�ல 
எவரச�லவர கடம சபழ�யக ஒடஙக� வ�ழநத�ரநதத. அவர மகபமலலம சயம. �டட 
வவடடபயலலம ரஙவகல�ததனமன வர2ம. எனன ஆக�ய�ரககம? வசல�ல ப�ர�ய அளவகக 
வண2க வகலம வ�டப�டடரநதத. அதன அழழக நன ரச�கக�வறன. �ககதத�வலவய ‘அரழம 
மழனவ�கக ��றநதநள வழததககள’ எனற எழத�ய�ரகக�றத. கடவவள, என க�ஷன இநத வகலம 
வ�டடத?! 

வ�டநததம வழ�ய�ல வ�கம பதர�நத பதர�யதவர கபளலலம �டவயற� வநத எனகக வழதத 
பசலக�றரகள. எனகக பவடகம ��டஙக�த த�னக�றத. இப�டய மனதழத வஙகவர இநத 
மனஷன! க�ஷவன பகஞசமம பவடகப�டமல “ஆம சர, ஆம. அநத வகலதழத நனதன 
வ�டவடன. ஏனன, ஐ லவ ழம பவயஃப” எனக�றர. 

“ஒர ப�ணண மத�ர� இப�டய பதரவ �ரப�� வகலம வ�டவ0ஙக? மனம வ�சச�” எனக�வறன 
நன. 

“ந0தவன பசனன, நல வ�ரகக பதர�ய மழனவ�ய கதல�ககணமன. அதன கதல�சச� �தவதன!” 
எனற கறம�க ச�ர�தத அநத நழளயம, வண2க வகலமய பஜல�தத அநத வசழலயம எப�ட 
மறகக மடயம எனனல? அவத சநவதஷதவதட க2வன ந�ழனவகவவ உரக� ஒர ஆண 
கழநழதழய ப�றபறடதவதன நன. 

ம0ணடம �ழழய ஆதரச தம�த�களக இரநத ப�ழத இரணடவத வ�த�ய�ன வ�ழளயடட 
க�ஷன�ன அகக ர�தத�ல வநதத. சமம ஒர வரம ல0வககக எனற வநத க�ஷன�ன அகக 
எனழனயம கழநழதழய யம �சதவதட நடதத�யத உணழம. ஆனல, க�ஷன�டம மடடம ‘வள 
வள’பளனற கதத�யதம நன வகடவடன, “ச�னன வயச�ல இரநவத அகக தம��ககளள இப�டததன 
சணழடய?” 

“அபதலலம இலல. க�ஷனகக இநத வ0டடல சரககழர, உபப எஙக இரககன பதர�யம, பசலல. 
வநத நல நளசச�. இவன சழமயககடடகக சப��டத தவ�ர வவற வவழலகக வநத நன �ககல. 
இத பரம� வ�ட வஹ��ட. எனவனட வ0டடகக வநத �வரன... அவர எனனம சழணட சழமக 
க�றரஙகறழத. சழமசசப வ�டறத த�ஙகறததன பரஷன பதத�ய? வதன ஒழக வ�சறத, ச�ர�சச� 
மயகக�றத, ச�லப�ல நழக நடடஙகள வஙக�த தரதல ஒரததழன நலல பரஷனன நன ஒததகக 
மடவடன. ஒர அன�ன பரஷன அடப�டய�ல மழனவ�கக ஒததழசய இரப�ன. இவன ஒர 
நளவத உனகக கய பவடடத தநத�ரககன?” (�தத பவசச�டடவய �ரடடசச�, �தத 
பவசச�டடவய...) 

எனகக பர�நதத. இததழன நள த�தத�ககம வரதழதகளல எனழன ஏமறற�ய�ரகக�றன க�ஷன. 
ஒர ப�ண, கடம�தத�ன மழ �ரதழதயம சமககம வ�த சமம தளள� ந�னற, ‘கணவ2.. ம2�வய..’ 
என�வன, உணழமயகவவ மழனவ�ழய வநச�ககவ�லழல எனற எனகக உழறததத. மழனவ�ய�ன ஒர 
வவழலழய யம �ஙக�டடக பகளளதவன எததழன த�தத�கக வ�ச�னலம அத கதலகத எனற 
பர�நததம, அவன ஒர ப�யயன எனற உ2ரநவதன. 

அனற நன சழமதத சப�டடல ஒனற�ல உபப அத�கம, இனபனனற�ல கரம அத�கம. அவர எதவம 
வ�சமல சப��டட மடததவ�டட “இனன�கக சப�ட நலல இரநதசச�. ஆன, அழத ச�ஙகல 
பகடடய�ரநத இனனம நலல இரநத�ரககம” எனறர. 

“கததம மடடம பசலலஙக. ஒரநள எனகக அடப�டய�ல உதவ� பசஞச�ரப�0ஙகள? பகஞச� 
வ�ச�டட ஆசச? மனஷனகக �சம�ரநத ஒர ஒததழச பசயய மனச�ரககம!” 

“ஒததழசய? எனகக சழமககத பதர�யவத கணண... உனககக நன கழதத அறததககவ? உய�ழர 



கடககவ? ழகழய பவடடககவ? பசலல பசயயவறன. சழமகக பசலலவத... எனககத பதர�யத” 
எனறர. 

“நன மடடம எனன ப�றககமவ�வத கரணட வயடவ ப�றநவதன. நவன கய வஙக�, நவன 
மள�ழக வஙக�, நவன சழமசச�... நன ஒர க�ழரணடர, ஸடவ, ம�கச�யததன இரகவகன, இநத 
வ0டடல.” 

உய�ழரத தரவவன, ழகழய அறததகபகளவவன எனற ஒர வ�சசகக பசலக�றர எனற நன 
ந�ழனததல, ஒர நள ந�ஜமகவவ ழகழய அறததக பகணட சழமயறகடடல ந�னற�ரநதர. நன 
அத�ரநத வ�வனன. கதழல வயல பசலல மடயமல ழகயல பசயதவ�டடர? வ�ரல�ல ந�ழறய 
ரததம, அழதவ�ட அத�கமக ப�ஙகல, பர�, வழட, வகசர� எனற வ�தவ�தமன சழமயல! ஒரநள 
சழமககச பசனனதறக பதம வ�ல இததழனய சழமப�ர, நன தஙக� எழவதறகள! ழககக 
மரநத வ�டமவ�த நன பநக�ழநத பசனவனன, “சமம ஒர ஒததழச பசயயததவன 
பசனவனன. பரணட வ�ரகக இததழன சழமககணம. ழகய�ல வவற கயம!” 

“இனனம நன கதல�கக�வறனன ந0 நம�ணம அர2. உனககததன கதல இலல. இவவளவ 
சழமசசத பதர�யவத, ஏன சழமசவசனன பதர�யம?” 

“பதர�யவத...” 

“ஏனன, இனன�ககததன க�ஷனன ஒர கதல க�றககனம அர2ன ஒர கதல க�றகக�யம 
கலய2ம கடடகக�டட நள. உனகக மறககம அத. ஆன, க�ஷன மறகக மடடன.” 

நன ந�ஜமகவவ பவடகப�டவடன. சணழட மமமரதத�ல மறநத வ�வனன. 

“ஸர�ப�... ஐயம பவர� ஸர�!” எனவறன. 

“நனமதன ஸர�... அர2. இவவளவம நன சழமககல. வஹடடலல வஙக�டட வநத உனகக 
பதர�யம �தத�ரதத�ல வ�டட பவசவசன. �ரசல ��ர�கக�றப� கதத� �டட பவடடகக�சச�. நனதன 
பசனவனவன, எனகக சழமககத பதர�யதனன. சதத�யம பசலவறன அர2, வஹடடலல 
சப�ட வஙக�த தநதலம பரஷன பரஷனதன, நமப!” எனற பகஞசக�றர. அழவ, ச�ர�ககவ 
எனற பர�யத கழப�தவதட அவர தநத பத உழட வ�டடக பகணட த�ழகதத ந�னற அநத 
சழமயறகடழட, நன எப�ட மறபவ�ன? அநத ந�ழனபவ�டம க2வன ம0த சரநத அரவ� அரவ�யன 
கதவலடம நன இரணடவதக ப�ண கழநழத ப�றவறன. 

அதன��றக அனழ� �ர�வசத�ககத ஆதரச தம�த�யக வழததன வ�ரம��வனன. ஆனல, வ�த� என 
மம�யர வவஷதவதட வ0டடககள வநதத. என மம�யர என கழநழதழய கள�ப�டட வ�டவம, 
சம��ர2� பழக வ�டவமதன வநத�ரகக�றர எனற தன ந�ழனதத�ரநவதன. ஆனல, அவர என 
க2வரக கம பழக வ�டவர எனற நன எத�ர�ரககவவ இலழல. மம�யர வநத வ�ன 
மறநவள க�ஷன எனன�டம வகடடர, “சன� ந0ரடனன யர பசனனத பதர�யம, அர2?” 

நன கழப�மக, “எனன இனன�கக தம�ழ அரவ� ஒழகத. ஒளழவயரனன ந�ழனகக�வறன.” 
எனவறன. 

“இலல அர2. பசனனத என அமம. கலய2ம ஆனவன கடழட ��ரமமசசர� மத�ர� ககழக 
கள�யல கள�சச, அவவனட மழனவ�கக பரஷனவமல அககழற இலவலனன அரததமம. எஙக ஊர 
வழககம இத. சன�கக�ழழம நலல எணப2ய வதயசசவ�டட, பவய�லல ந�னன உடமப கயஞச ��றக 
மழனவ� மதக வதயசச�வ�ட கள�ககணமம, ஒர பரஷன.” 

அடக கரமவம. கணபகடட கலதத�ல இரணட ��ளழள ப�றற க�ஷனகக ஏன இப�ட பதத� 
வ�க�றத. “எனன சர... நன எனன �டடககடட ப�ண2? பரஷன மதழக வதயசச வ�ட?” 



சர எனறதம க�ஷனகக வக�ம ப�ததகபகணடத. “நன எனன ஊதவதத� பரபரசனவடடடவ? 
சர, வமரன பசலலவற. அவனவனகக ஆணடவன ழக பகடதத�ரககன. அவனவன மதழக 
அவவன வதசச�ப�ன. அவனவன தழலகக அவவன எணப2யம பவசச�ப�ன. வ�, வ�... கடம�தத�ல 
பரஷன மடடம பரமனஸ கடடன வ�தத. ப�ணடடடககம அத வவணம” எனற 
பசலல�வ�டட பமடழட மடகக அழர ல�டடர நலபலணப2வயட வ�ன என வக�ககர 
க�ஷன, உடமப�லலம பநகபநககக எணப2ய பச�கபகணட, உசச� பவய�ல�ல வ�வரம பர�ய மல 
வழகக�வ�ழநத கழத ச�ர�ககம�டயனத க�ழடயத. 

வ�ழநத கல�ல அட�டடகபகணட ஒர மதம �டகழகய�ல �தரம வ�கவம மடயமல அவஸழதப 
�டட வல�ய�ல தடததவ�த நன அழத அழழகயம பசயத வவழலயம அவரகக ஆய�ரம ஆய�ரம 
கதல ந�ஜஙகழள பசலல�ய�ரககம. அதன ��றக என கதழல ந�ர��கக ஒர ல�டடர 
நலபலணப2வயட நன தயரகததன இரகக�வறன. ஆனல, அவரதன ‘ஆழள வ�ட சம�!’ 
எனற ஓடடபமடகக�றர. 

இர�தத� நல ம2� வநரமம வ0ச�கபகணடரகக கதல ஒனறம கறற க�ழடயத, மசச வ�டமல 
வ�ச�கபகணடரகக கதல ஒனறம அரவ� க�ழடயத. அத பநரபப. உரசமவ�ததன கதல�ன ஒள� 
பதர�யம என�ழத நஙகள அனபககக ஒரவழர ஒரவர உரச�ப �ரததப�ழபதலலம 
கணடபகணவடம. ஆனலம, அனழ� ச0ணடப �ரப�தறக எபப�ழதம எஙகளகக ஒர கர2ம 
க�ழடததவ�டக�றத. ழவர வமத�ரம கணபடடததழத வ�ல ஒரநள தன ம0ழசய�ன மதல நழர 
மடழய கடட க�ஷன, “சவச, நழரசச�ப வ�சவச... அர2!” எனற �ர�த�மகச பசனனவ�த, 
“வயசன நழரககம, க�ழவ...” எனற நன பசலல, “அப�டய க�ழவ�?” எனற அவர ஆசசரயமக 
வகடக, அநத க2தத�ல எஙகளகக பர�நத வ�னத, எஙகளகக வயத கடகபகணடரககம அவத 
வவழளய�ல கதலம கடக பகணடரகக�றத எனற.

��ரமம ச�ரஷடய�ல சயச�மமசனம
'கச சம�த�ப�த கழழதக பகம�க இரகக�றத' எனற ம2�மறன எலவலரம பலமபவழதப வ�ல 
சமரகததன பலம��னன. அதறவக வசவதவனகக வக�ம வநதவ�டடத. 

ம2�மறன வவழலககப வ�கமல வசமவ�ற�யக இரப�தக வசவதவன கறறம பசலக�றர. 
அதறக ம2�மறன "எநத வலளள நல கல ஜ0வன எனகக வவழல தநதத?" எனற வகடக�றன. 
இத வசவதவன எனம தகப�னககம ம2�மறன எனம மகனககம இழடவய நடநத ப�ரளதரத 
பதள�வ மயறச�ககன சணழட. 



 

ம2�மறனடன ஒனறகப �டததவன 'வககக மதத' கமவரசன. ஒனறம வகப��ல இரநவத 
அவனகக சர�யகப �டபப வரததல வநத வ�ன வதத�யரகள�டபமலலம சகடட வமன�கக 
தழலய�ல அட வஙக�யத�ல, பமடழட மணழட பரடழட மணழடயக�, �ததவத�ல ஒறழற மத�ப 
ப�ண2�ல ப�ய�லனன. 

அதன��றக 'சப�ர ழசட' மலழவ கபரகட பசயவதறகக டவடர�யல கவலஜ வ�ன 
'வகககமதத' கமவரசனகக மழள கழம��பவ�ய பதணணற, நற எனற மரக எடதத, ப�ர�த 
ப�ர�தகப �டததன. இபவ�த ஒர இனடரவநஷனல கமப�ன�ய�ல வசரநத ஏகததககம சம�த�தத, 
வகக�ங வ�வபதனறலகட கர�லதன வ�க� றன. ஆனல, நனறகப �டதத ம2�மறவன, 
தகப�வனட மலயததம பசயக�றன. இததழனககம அவரகக மலயதததத�ன சடடத�டடஙகள சர�வரத 
பதர�யத. 

‘'நனறகப �டககத உதவககழர களகட �ததய�ரகக2கக�ல ஓடயட சம�த�ப�த எப�ட?’' இநதக 
வகளவ�ழய த�னமம தன மகன�டம வகடட அவனகக வய�றறக கடபப பகடததகபகணட இரநத 
வச வதவன�னவக�தத�ன அனல�ல வவகத கற�யம வவகம. �வம அவர மகன கற�தன வவகவவ 
இலழல. 

இனற வசவதவன ஒர வ�ளம�ரத ழதப �ரததவ�டடர. ஒர ப�ர�ய ந�றவனததகக, த�றழமவயநத 
வசலஸ எகஸ�க�யடடவ வவணடம. தன மகன அழதப �ரததவன இலழலவய எனற கழம��னர. 
அவழனச பசலல� கறறம�லழல, ச�னன வ�ளம�ரதத�ன �ககதத�வலவய, மழசம நழனநத நடழக 
கவரசச�க கணட கல��ஸய�ன டப க�ளஸ டல�ல வவபறதவம பதர�நத�ரககத அவனகக. அவவர 
வ�ளம�ரதழதக கட பசயத மகன�டம பகடதத "இத�லவத உன த�றழமழயக கண��" எனறர. 

"இலலப�, வவழலகக தகத� மடடம மகக�யம�லல! கச, ச��ர�ச வகப�ஙக" எனறன ம2�மறன. 

"வகககமதத கமவரசன எப �டட வவழலய�ல வசநதன. அவ னகக அப�வன க�ழடயத. அவன 
மனவனறல. அப�வனட வதள வமல ஏற� மனவனற�டலனறத மடடள தனம. இப� ந0 வ�ற 
வவழலகக ச��ர�வச வதழவய�லழல. அஙக உன த�றழமயக கடட... ‘அஙவக ஒரததன ச��ர�ச�லதன 



வசநதன. அதனல தன எனனல வசர மடயழல’னன வ, அப� நன என மள�ழகக கழட 
கலலழவ கல� �ண2�டடப வ�ய�டவறன. உனழன உடகரழவக க�வறன" எனற சவல வ�டடர. 

அப� பசலவதம உணழமதன. அநத ந�றவனதத�ல த�றழமகக மத�பப உணட எனற 
வகளவ�ப�டடரகக�றன. ம2�மறனம பத உதவவகததடன வநரமகத வதரவககப வ�னன எப�டயம 
இனற வவழல க�ழடககப வ�க�றத அலலத தன அப�ன�ன மள�ழகக கழடயவத பகடட. 

வ�ளம�ரம பகடதத ந�றவனதத�ன மன�க எடட இழளஞரகள ந�ன றரகள. ஒன�த ம2� வநரமகத 
வதரவககக எடட ம2�கவக வநத, நன� இரகழகய�ல அமரநத, த�க�ல �டம �ரப�வரகள வ�ல 
�ட�டபப டன தஙகள எத�ரகல அத�ரஷடத தககக தவம�ரநதரகள. நகம�ரப� வரகள நகம கடகக, 
நகம�லலதவரகள வ�ரழலவய கடததரகள. 

இநத வவழல மடடம க�ழடததவ�ட டல கதழதயக சம�தத�யமம கவரவமம உணட என�தறக 
ந�றவனத த�ன க0ரதத� வகரணட. எண2� �தத வரடதத�ல பசநதமக கர, தன� வ0ட, க2�சமன 
வ�ஙக வ�லனஸ எனற கவரவமன ��ரழஜயக�வ�டலம. �ட�டபப இரககத ழ�யனகளகக? 

கத�ழரக பகமப, நர�கபகமப க�ழடப�த சல�மய இரநதலம இநத ந�றவனதத�ல வவழல 
க�ழடப�த அததழன சல�மலல. தஙகத தழள இரமபச சலலழடய�ல சல�தத எடப�த வ�ல 
ப�றகக� எடப�ரகள த�றழமசல�கழள. 

ம2�மறன அஙக�ரநதவரகள�ன தகத� தரதரஙகழள பமலல வவவ �ரததன. இவன சறவற 
தகத�ம�கக வனய அவனகவக பதர�நதத. �டபப, வதறறம எலலம அத�கதத�லம அத�க மய 
இரப�தய அவன நம��னன. 

மதல இழளஞன அழறககள அழழககப�டடன. வ�ன வவகத த�வலவய த�ரப�� அனப�ப�டடன. 
அவனகக அத�ரஷடதத�ன ஆழநத அனத�ஙகள பதர�வ�ககப�டடன. ஒவபவரவரக பவள�வய 
வ�கப வ�க... இவன கழடச� ஆளக இரநதன. ஒவர ஆளதவன வவணடம. அத நனதன! 

வநத இழளஞரகழள எலலம உதட ��தகக� பவள�வய அனப��க பகணட இரநதவர வ�ஸவ எனப 
�டம வ�ஸவநதன. அவர ம�டககன கம�0ரததடன கவதர நழரயம, எடப �ன கண2டயமக 
உடகரநத�ரந தர. அவரகக வ�ன மதமதன �ழதத �தவ� உயரவம க2�சமன சம�ள உயரவம 
தநத�ரகக�றரகள. மதலள�கக அவர த�றழம மறறம அற�வ வமல அழசகக மடயத நம��கழக 
இரகக�றத. 

வ�ஸவ பகஞசம தடலட ரகம. இவன இதறகததன உதவவன என�ழதப �ரதததம பசலவத�ல 
க�லலட. ந�றவனதத�ல அவர வவழல வநரமகத வதரவ நடததவத அலல. அவரகக மரபகடடஙக�ல 
வவற வவழல இரகக�றத. ஆனலம மத லள� இநத �2�ழய ஒப�ழடததர. 

வ�ஸவ அழத வலச�ல ஒபபக பகளளவ�லழல. கர2ம அவர வமல ப�றழம பகணடவரகள அநத 
ந�றவனதத�ல உணட. அவழரவ�ட தகத�யனவரகள இரநதம அவரககப �தவ� உயரவம தகத�கக 
ம�ஞச�ய சம�ளமம இரப�தய ஒர வ�சச உணட. 

வ�ஸவவ�ன மறபபகக மதலள� பவக இயல�க ச�ர�தத�ட "ம�ஸடர வ�ஸவ, உஙகவளட த�றழம, 
வநரழம வமல எனகக பரம� நம��கழக உணட. ந0ஙக எழதச பசயதலம இநத ந�றவனதவதட 
நனழமகககததன பசயவ0ஙகனன நன நம�வறன!" 

"ஆன, இஙக ச�ல வ�ரகக என வமல பகஞசம பஜலஸ இரகக. நன சர�யன ஆழள பசலகட 
பசயதலம என மத�ன� ழ�யனகக வவழல தநதத லஞச டயததல வ�ச�ப�ஙக." 

"உஙக மத�ன�கக ழ�யன இரககன?" 

"மத�ன�வய க�ழடயத, சர!" 



"அப�டவய ந0ஙக மத�ன�வயட ழ�யழன பசலகட பசயதலம எனகக ��ரசழன இலழல. �ரஙக 
வ�ஸவ, எனககத வதழவ ஒர யங �ய!" எனறர. 

'வதஙக ய சர!" 

அதன ��றகதன வ�ஸவ வநத உடகரநதர. 

இபவ�த ம2�மறன உளவள பசலக�றன. உடகரச பசனனதம ந�ம�ரநத கம�0ரமய அமரக�றன. 
மறறவரகழளப வ�ல நன� இரக ழகய�ல அமரநத, கடன�டட வடட கடட மடயதவன வ�ல 
வழளய வ�லழல. அழறய�ல ம�தநத ஏர ஃ��ரஷ னர�ன மலல�ழக ம2தழத வ�ரம�� சவச�கக�றன. 
அழற மழவழதயம கண சழறச�ய�ல அளகக�றன. இதறக மன வநதவரகழள வ�ஸவ ஊடரவ�ப 
�ரததர. வநதவரகளகக ��ர�.வக.ஜ�&ய�ல �டதததகட மறநதவ�னத. மறக ம2�மறன 
வ�ஸவழவவய ஊடரவக�றன. பவலடன! 

"இநத வவழலய�ல வசரம அளவகக தகத� உஙகளகக இரப�தக நமபக�ற0ர கள?" எலவலர�டமம 
வகடடழதப வ�லவவ இவன�டமம வகடடர வ�ஸவ. வநதவரகள த�2ற�ப வ�னரகள. வவணடய 
மடடம �டத த�ரப�தகச பசனனரகள, தகத� இரப�தக நமபக�வறம எனற �2� வடன 
பசனனரகள. இவவன '‘அதறகம அத�கமன தகத� இரகக�றத’' எனறன. மடநதவழர த�றழம 
கடட னன. ஆனலம வ�ஸவ உதடழட ��தகக�வய ��தகக�வ�டடர. 

அவன தன வழகழகய�ல மற�ட யம ஒரமழற மனம வசரநத த�ரம��க பகணட இரநதன. 'ஏ 
தகப�வன! உனகக �ரமய இரககக கடத எனற நனமதன மயறச�கக�வறன. ஆனலம நன 
வதறறபவ�க�வறவன... அத ஏன?' எனற வகளவ�வயட அவன அழறழய வ�டட பவள�வயற�னன. 
அபப�ழத இனபனர இழளஞன உளவள நழழநதன. அடக கடவவள! பமததம ஒன�த வ�ர! 
ந�னற உளவள நடநத சம�ஷழனகழளக கவன�ததன. இவனககவத வவழல க�ழடககம இலழல... 
கண தழடப�? 

மறநள கழலய�ல பவக ச0கக�ரவம எழநத ம2�மறன கள�ததவ�டட, அமமவ�ன கல�ல வ�ழநத 
வ2ஙக� வ�டட, தன அப� கடடக கதத மள�ழகக கழடய�ன சவ�ழய எடததக பகணட வநத, 
கழடழய த�றநத கலலவ�ல உடகரநதன. இவன க�ளமபம வழர அப� எழநத�ரககவவ இலழல. 

கழட ச�ப�நத�கள ஒவபவரவரய வநத ம2�மறழனப �ரதத த�ழகதத "வ2ககம பமதலள�!" 
எனறரகள. ச�னனவனய இரநதலம கலலவ�ல இரப�வன மதலள�தன. அவரகள� டம அவன 
வ�ர வகடடன. 

இநத கழடகக அப�வ�டம கச வஙகவதறகத தவ�ர வவற வ�ஷ யஙகளகக அவன வநதவத இலழல. 
ஊதவதத� கடட, வநத மதல கஸட மர�டம கச வஙக�கபகணட ம0த� ச�லலழறழயக பகடததன. 
அவன அப� வக�ததடன வநத கண ச�வகக ந�னறர. 

இவன சதவக அவர�டம "உஙகளகக எனன வவணடம?" எனற வகடடன. கழடய�ல இரககம 
ஒரத தழனக கப��டட "சரகக எனன வவணமன வகடட, சரகக வ�டடக கட" எனறன. உளவள 
இரநத கழடயடகள மழறவய ச�ர�ததக பகணடரகள. 

"உனன யரட இஙக வரச பசன னத? இநத கழட கழ�சழடபயலலம வவ2மனதவன உனழன 
இத தழன கஷடப�டட �டககபவசவசன. வவழலககப வ�கத தப��லல... இப �ட கலலவல வநத 
உடகநதடடய? இநத மள�ழகக கழட அழகக எனவனட ஒழ�யடடம, உனகக ஏணட 
இபதலலம?" 

ம2�மறன மகதழத �வழன இனற� ழவததக பகணட "சர, உஙகளகக எனன வயசகத?" 
எனற வகடடன. 

"வடய... வக�தழதக பகளப�வத! வநதத வ�ன இனடரவய எனனசச?" 



"வயச எனனனன வகடவடவன?" அவன த0ரமனமகக வகடடன. 

"அற�தட... இநத வயச�ல எனகக இநத தழல வல� வதழவயட?" 

"�ரஙக... இநத மள�ழகக கழடய�ல 58 வயசகக வமல எலவலரககவம ர�டடயர பமனட. உஙகவளட 
க2கக வழகழக ழ�சல �ண2� வசர வவணடய பதழக உஙக வ0ட வதட வரம. இப� ந0ஙக 
வ�கலம. உஙகளகக இநத மள�ழகககழடவயட ஓயவ கல நலவழததககள" &பகளரவ மகச 
ச�ர�ததன. 

"வடய, பசனன வகளட! இநத அச�ஙகத பதழ�ல வவ2ணட... உனனல இழதச சமள�கக 
மடயத..." 

"இதல எனனப� அச�ஙகமம கஷடமம! உஙகழளயம எனழனயம வளததத இநத அழகக மடழட 
மள�ழகதன. நன அடததவனக�டட வசலஸ எகஸ�க�யடடவவ இரககலம... பசநத மள�ழக நடதத 
மடயத? �யப�டத0ஙகப�... நவன ஒர ப�ர�ய ந�றவனம வளரநத கண��கக�வறன." 

"இனடரவ�ய எனனட ஆசச?" 

"எனவனட த�றழமய�ல அவஙகளகக நம��கழக வர வலப�" ம2� மறன நடநத வ�ஷயதழத 
கடச�யக வ�வர�ததன. 

உளவள கழடச�யகப வ�ன இழளஞழன பனச�ர�பவ�ட �ரததர வ�ஸவ. ம2�மறன�டம 
வகடடத வ�லவவ அவ ன�டமம 'உனகக எனன தகத� இரகக இநத ந�ற வனதத�ல வசர..?' எனற 
வகடடர. அநத இழளஞன ச0ல�ங ஃவ�ழனப �ரதத �டவய "ஏகமகப �டதத� ரகக�வறன" எனறன. 

அவர, "வ�தத... உனழனவ�ட �டததவரகள ஏரளம இநத வதசதத�ல" எனறர. 

"என அமமவகக, ஐநத நடசதத�ர ஓடடல�ல பசயவத வ�ல வ�தவ�தமன வசனடவ�ச பசயயத 
பதர�யம" எனற அநத இழளஞன பசனனதம வ�ஸவ பமலல ச�ர�ததர. 

"லக ழம டயர �ய! நஙகள ஒர த�றழமம�கக இழளஞழன எத�ர�ரக க�வறம. ஓடடல�ல 
ஊததப�ம வ�டம சரகக மஸடழர அலல. வசணடவ�ச பசயவழதப�றற� நன வகடகவ�லழல. 
உனகக தகத� இரகக�றத?’’ 

"�2ம மறறம �2ம சரநத வ�ஷயஙகள, வ�ற�த மறறம வஙகவத கற�தத நணககஙகள எனகக 
நனறகத பதர�யம. எலவலரககம நகரவவர�ன வஙகம த�றன �றற�ததன பதர�யம. ஆனல, 
நநகரவவர�ன ப�யப ப�ரளதரம �றற� எனகக நனறகத பதர�யம." 

"அபதனன ப�யப ப�ர ளதரம?" 

"உதர2ததகக உஙகழளவய எடததகபகளவவம... இபவ�த உஙகள �கபகடடல இரணட 
ஐநநற ர�ய, நனக நற ர�ய வசரநத பமததம 1,400 ர�ய இரகக�றத, உணழமய?" 

வ�ஸவ ஆசசரயமக "ஆம. எப�ட பதர�யம!" எனறர. அவர கழலய�லதன ஒர பசலவககக 
மழனவ�ய�டம வஙக� வநதர. 

"ஆனல, இபவ�த உணழமய�ல உஙகள �கபகடடல பவறம 1,300 ர�ய மடடவம இரகக�றத" 
எனறன. 

வ�ஸவ �கபகடடல ழகவ�டட �டவய "இரககவத! நன கழலய�ல இரநத எநதச பசலவம பசயய 
வ�லழலவய..." எனறர. 

"அழதததன நன நகரவவர ப�யப ப�ரளதரம எனற பசலக�வறன. எடததப �ரஙகள 



நன பசனன பதழகதன இரககம.’’ வ�ஸவ எடததப �ரததர. 100 கழறவக இரநதத. 

"வடய, எஙகட வ�சச... ந0 எடதத�ய?" 

"ந0ஙக வ�ஞஞன�ய?" 

"இலல..." 

"ப�டவரல ஊததமவய ஓடம வணட கணட��டசச�ரகக0ஙகள?" 

"இலல..." 

"��றக எப�ட நன இனடரவ�யகக வர மடயம... அதன உஙக �கபகடல இரநத எடதவதன..." 

வ�ஸவ பமலல பனனழகததர. ழகய�ல வ�ன எடததகபகணவட "மகவன..!" எனறர. 

அவன "எஸ �ஸ!" எனறன. 

"ய ஆர அப�ய�ணடபடட!" எனறர வ�ஸவ. 

ழவதத�யன�ன கழடச� எரழம

ஆஙகர ர�ததடன ஓஙகரமய ந�னற, வகழரப�ல நடவவ ரதத ந�ற நகக பவள�ததளள, ஆயதங 
களடன வ�ழ� உரடட ந�னற ஓஙகள�யமமன, ச�னன கண2டச சடடததககள அழகக ந�னறள. 
ஓஙகள�யமமன மன மணடய�டட வவணடக பகணட இரநத கறதத ந�றததககரன�ன ப�யர 
ஓஙகள�யப�ன. அவனழடய �டட ப�யரம ஓஙகள�யமமதன. இப�ட ஒர கலபதயவதத�ன 
பகடத தடமக வவவரடகக�டநத ஓஙகள�யப�னகக ஓஙகள�யமம வமல (�டட ஓஙகள�யமம 
இலழல; சம� ஓஙகள�யமம) அப�ட ஒர நம��கழக! 

 

ஓஙகள�யப�ன வவணடகபகண டன... ‘‘மகமய�... ஓஙகள�யமம! எஙக கல பவளகவக! உனகக 
இநத வநமபகக ஒர எரழமக க�டழவ ஒவர பவடடல �ல� தவரன. என மகன உன எலழலழய 
வ�டடப வ�வறனன பசலலறன. அவழனத தடதத ந�றதத! அவன வ�கபவ�ற ரய�ல 
ப�டடகழள பநரபபப ப�டட யடடம உரடட வ�டடட தய�. அட �டட, ழக கல ஊனமக� 



வ0ட த�ரம��னலம �ரவய�லல... அவன பவள�யர வ�கம இரநத சர�!’’ 

பசனன வ�சழசக வகடகமல, ழவதத�யன �டபப �டதவத த0ரவவன எனற அடம��டதத மகன 
நழளக கழலய�ல க�ளம��வ�டவன. �னற�ழயப வ�ல �ல ப�றற�ரநதலம �ரவய�லழல... ‘நல 
��ளழளய�ல எனகபகனற, �ச�தத நவய உனகபகனற’ எனற வ�டடரககலம. ஒவர ��ளழள! 

ஓஙகள�யப�னககத பதர�நதபதல-லம எரழமகளதன. பதர�நத பதழ�ல எரழம வமயப�த. பதர�நத 
�ழஷ எரழம �ழஷ. இப�ட எரழமவய வழகழகயன ஓஙகள�யப�னகக அளவகக அத�கமன 
�ல, தய�ர, வமர, பவணப2ய, பநய, ச2�, வகம�யம எலலம வ�தம வ�தம எனக�ற அளவகக 
இரநதன. 

எனவவ, தன மகன த�மமழனயம ப�றபபம த�றழமயம ம�கக எரழமக கரனக வளரககததன 
ஆழசப�ட டன ஓஙகள�யப�ன. த�மமனம ச�னன வயத�ல எரழம மநழதழய ஒர வவடழட 
நழயபவ�ல �யநத ஓடடப �தத�க கடட வநதவனதன. ஓஙகள�யப�ன பசயத ஒவர தபப, 
அவழனப �ளள�ககடத தகக அனப��யததன. 

‘ழவதத�யனககப �டககப வ�க�வறன’ எனற மகன பசனனதம, ச�னன வயத�ல 
கடதத எரழமப�ல�ன மநதம இபவ�த வவழல கடடக�றவத எனற சதவதகம 
வநதவ�டடத ஓஙகள�யப�னகக. கர2ம, இநத ஊர�வலவய ஒர ழவதத�யன 
இரகக�றன. அழரககண பவள�சசதத�ல, எபவ�தம ஏதவத ஒர ப�ரளககக, 
யர மன�வத ந�னற ��னனந தழலழயச பசற�நத�ட இரநத அநத 
ழவதத�யன ��றககமவ�வத �சச�ழலவயட ��றநதவன எனற ஊர�ல 
பசலவரகள. 

ஊர�ல இரககம ஜனஙகளகக வரம எநதவ�தமன வ�யத�யக இரநதலம 
பசஸதப�டதத�வ�டம அவன, �றழவகளககம கலநழட களககமகட ழவதத�யம 
�ரப� வனக இரநதன. அதமடடம�னற�, வசள�கழள உரடட நடநத, நடககப 
வ�க�ற நலலத பகடடதகழளயம கணட க2� பசலலம க2�ககரனகவம 
இரநதன. இப�டச சகலமம அற�நத ழவதத�யககரன, அடததவர தரம தன�ய, 

மன�ய, தரமஙகள�லதன கலதழத ஓடடனன. கல பசமப �ல வவணடபமனறலம, 
ஓஙகள�யப�ன மன வநத ஒடஙக�ய அல ம�ன�யப �தத�ரதழத ந0டடப �ல இள�தத ந�ற�ன. 

நற எரழமககச பசநதககரனன தன மகன த�மமனம அப�டப �லகக அலம�ன�யப �தத�ரம 
ஏநதம வகவலததகக ஆளகவவணட வரவம எனற மனச பநநத, ‘‘அநத ழவதத�யனடடம 
ஆகததன ந0 ஆழசப�டற�ய?’’ எனற வகடடன. 

த�மமன இரணட ழகய�லம தன உசச� மடழயப ��யததகபகணட, பகஞசவநரம வ�சமல கன�நத 
ந�னறன. ��றக பசனனன... ‘‘யப�, உனகக எப�டச பசலல�ப பர�ய ழவகக�றதனன பதர�யவல! 
நன கடடப �சச�ழலழய அழரசசக கடததப �சசர�ச�ககக ழகவயநதற ழவதத�யனககப �டககவல. 
ஊச� வ�டற ழவதத�யன �டபப �டககப வ�வறன. �டசச வநததம ஊவர எனழன ஊச� வ�டற 
டகடரன தழலய�ல பவசச ஆடம!’’ 

ஓஙகள�யப�ன எகததளமக �த�லடத தன... ‘‘ஆ... ப�ர�ய ஊச�! நமம எரழமப �டடய�ல வ�யப 
�ர. பரயய�ன ஒவர பகச! அதஙக எலலம ஆளகக ஒர ஊச�வயடததன சததத. அதககக, 
பகசதன உலகதத�ல ப�ர�ய ழவதத�யன? அத இரககடடம... அப�ன வ�சழசக வகடகம �டககப 
வ�வறஙக�ற�வய, கசகக எனன பசயவவ?’’ 

தகப�ன, கச எனற ஆயததழத எடதததம, கரல அடகக� ழநசச�யமகப வ�ச ஆரம��ததன த�மமன. 
‘‘உனவனட மகன ப�ர�ய ழவதத�யன இரகக�றத உனககப ப�ரழமதவன அப�! உன ஒவர 
மகனக கக ந0 �தத எரழமழய வ�ததத தர மடடய?’’ 

�தத எரழமகழள வ�ற�த? ஓஙகள�யப�னகக எரழம ந�றதத�ல உலகம இரணடத. த�மமன�ன 
வரதழத மழல ம0த�ரநத �றஙகலலகப பரணட வ�ழநத, எரழம மநழதழய நசகக�க கழகக�யத. 



ஒவபவர எரழமழயயம ஒர மநழதயகக ஓஙகள�யப�ன எனன �ட�டடரப�ன! எததழன 
சளவகச வகடடவ�டடன, �தத எரழமகழள வ�றகககடத எனற! 

ஓஙகள�யப�ன ம�கநத இரககம ஏற�டம�டயன கரல�ல மகன�டம வகடடன... ‘‘ந0 �டசச ழவதத�யன 
ஆக�டட, இநத எரழம மநழதழய யரட �ரததககவஙக, பசலல?’’ 

‘‘அப�, இதன உன கவழலய? அதனலதன எனழனப �டககப வ�க வதனன பசனன�ய? 
நன ழவதத�யன க�டட, அநத எரழம மநழதழய யர �ரததப�ஙகனற கவழலவய நமகக 
இரககத’’ எனறன த�மமன. 

‘‘எப�டட மவவன?’’ 

த�மமன ப�றப�க, ‘‘நன �டககப வ�றதககக ந0 �தத எரழமழய வ�றகபவ�வற. அபபறம, மச 
மசம பசலவகக பரணட பரணட எரழமகள வ�ககவவணட வரம. நன �டசச� மடசச�டட 
வரமவ�த, மநழதய�ல ஒர எரழமகட இரககத. அபபறம, மநழதழய யர �ரததப �ஙகனற 
வகளவ�கவக இட ம�லல�வய!’’ எனறன. 

ஓஙகள�யப�னகக பமதத எரழமகளம அபவ�வத பசததபவ�னத வ�லத வதனற, சரணட 
வ�ழநத மயககம ஆனன. 

மறநள அத�கழலய� வலவய, மகன பசலலமல பகளளமல ரய�வலற� வ�டடன. வழ�யனப� 
ப�ணடட டயம வ�யவ�டடள. கடட னதம சர�ய�லழல, ப�றறதம சர�ய�லழல எனற அலததக 
பகணட �டடககப வ�னவன, அஙவக �தத எரழமகள கழறநத�ரப�த கணட ஆடப வ�னன 
ஆட. 

‘�தத எரழமகழள வ�தத ஆசச? மசமன �2ததகக எனன பசயவவ?’ 
எனற மகன�டம மனவசட கறவ�ய�ட வ0றப�ய இரநத ஓஙகள�யப�ன, 
அதன��ன எததழன வ�தமகக கண வ�ழ�ததக கவல இரநதலம, மசமனல 
இரணட எரழமகள களவ வ�யகபகணடரந தத�ல, கத�கலஙக�ப வ�னன. 
அதவம, மசம ஒரமழற தனகக வய�றறபவ�கக வரவதம, சர�யக அவத 
நள�ல எரழமகள களவ வ�வதம அத�சயமக இரநதத. 

ஒரமழற பகடடத தய�ரம, வடகச ந�ழறய ச0ம�லம பகடதத ழநசச�யமகப 
வ�சசக பகடதததம, �சச�ழல ழவதத�யன உளற�த பதழலததன... ‘‘உன 
ப�ணடடடதன உனககச சப�டடல வய�ததபவ�ககப �சச�ழலழயக கலநத தநதடட, ந0 
பகலழலய�ல இரககமவ�த எரழமகழளக களவட வ�கக�ற!’’ 

அடதத ஒர மசம மழவதம அவள தநத சப�டழடச சப��டமல, தவன கறநத எரழமப �ழல 
மடடவம கடதத வநதன ஓஙகள�யப�ன. இத பதர�யத அவன மழனவ�, எரழமகள கழ�சல கணட 
இரவ�ல, �தஙக�ப �தஙக� தரகவனட வநதள. க�ழடட உடம��ல எஙக�ரநததன அததழனக வக�மம 
வல�ழமயம வநதவத... தரகழனயம அவழளயம வ�டட உழத உழத எனற உழதததன 
ஓஙகள�யப�ன. அட தஙகமல, அவள அனழறகவக தன அமம வ0டடகக ஓடப வ�னள. இத 
நடப�தறகள மநழதய�ல ஐம�த எரழமகள கழறநத வ�ய�ரநதன. 

எப�டயம இன� கச�லலமல �டபப �த�ய�ல ந�னற, தன மகன த�ரம��வ�டவன, இநத மநழதழய 
வமயப�ன எனற நம��கழகய�ல இரந தன ஓஙகள�யப�ன. ஆனல, மசகக2ககக�யம மகன 
வரமல வ�கவவ, தன�ழமய�ல தவணட வ�னன. பசததல பகளள�ழவகக மகன வவணடவம, 
ம�சசம ஐம�த எரழமகள இரந தலம, ஒர எரழமககவத பகளள�ழவககத பதர�யவத! இப�ட 
ரதத�ர�பயலலம வயச�ததக பகணட இரநதவன, மறநவள தன மகழனப �ரததச சமதனமகப 
பதத� பசலல�, ழகவயட அழழததவரலம எனற டவனககப பறப�டடப வ�னன. 

அவன வ�ன வநரம, மகன அஙவக இலழல. எஙவக வ�னன எனற அஙக அவனடன இரநத 
��ளழளகளககம பதர�யவ�லழல. வரதததவதட வ0ட த�ரம��யவன, த�டகக�டடப வ�னன. மநழதய�ல 



இனனபமர இர�தழதநத எரழமகள க2மல வ�ய�ரநதன. அவன வ0ட வ0டகப வ�ய பகடட 
பகடட வரதழதய�ல ஊழரவய த�டடக பகணட வர, ஊர�ல பசனனரகள... ‘‘வ�ட ப�கவக! ந0 
ரய�ல ஏற�னதம உன மகனதன வநத எரழமகழள வ�றற வ�டடப வ�னன’’ எனற. 

அதன��றக, பகஞச நள அநத மகன பசததத பதழலததல எனன எனற எர�சசலம, ��றக ஒவர 
மகனசவச எனற �சமம மற� மற� வநதத ஓஙகள�யப �னகக. பகளள�ழவககத தன பசதத 
உடமழ� நய நர�கள பவடட பவள�ய�ல கடததக கதற�த த�ன�த வ�னற கனவம வர ஆரம��ததத. 
சர�, மதல�ல ப�ண டடடய�டம வ�ச� சமதனமக�, அவள மலம மகவனட சமதன மகலம 
எனற மடபவடதத, ஒரநள அவள ஊரககப ப�டட கடட னன. 

தய வ0டடல அவழளப �ரதததம, கணகள�ல தண20ர வநதவ�டடத. அவள�டம கமற�னன... 
‘‘பரசனகரன வமலதன �சம�லல. ப�தத மகழனப �ரககம எப�ட இரகவக ந0? கச, �2ம 
இலலம எததழனக கஷடப �டறவன! உனகக வரததவம இலலய?’’ 

அவள பசமப ந�ழறயத தண20 ழரக கடககக பகடததவ�டட, ‘‘என மகன எனழன வர வரம 
வநத �ரததடடதன இரககன. இர�த ழதநத எரழம வ�தத கச இப�ததன பசலவக� 
மடஞசதம. ந0 எனககத தநத நழக நடபடலலம வ�ததத தநதடவடன. ந�லபலதத வமல நவன 
ழகபயழதத வ�டடக கடன வஙக�த தநத�ரகவகன. அதவம பசலவக�ரச சம. இப�, இனனம 
பகஞசம கச வதழவப�டறதல, ம0த� எரழமகழள வ�ககததன அஙக வ�ய�ரககன. ந0 இஙக 
வநத�ரகவக’’ எனறள. 

இழதக வகடடதம, ஓஙகள�யப�ன ‘ஓ’பவனற அலற� ப�தபதனற வ�ழநதன. ��னப சதர�தத 
தவன எழநத, வ0டடகக ஓடனன. ‘‘என ரததம ச�நத� மநழதழய உரப�டயகக� ய�ரகவகன. ஒதழத 
எரழமயம இலலத வ�ன, நன எனன எரழமககரன! அப�ட ஆய�டட, �டடய� வலவய தகக 
மடடகக�டடச சவவன’’ எனற சளழரதத�ட, தகக மடடகபகளள வசத� யக ஒர தமபக 
கய�றழறயம எடததகபகணட ஓடனன. 

அஙவக பசலல� ழவததத வ�ல, ஒவர ஒர எரழம தவ�ர, பமதத எரழமயம களவ வ�ய�ரநதத. 
அழதப �ரத ததம ஓஙகள�யப�னகக ஒவர சநவதஷமகப வ�யவ�டடத. தன சகக கடத 
எனக�ற மகன�ன �சதத�ல உரக�ப வ�யவ�டடன. ‘சர�... ஆனத ஆசச! அவன �டசச மடசச 
உரப�டத ழவதத�யன ஊரககத த�ரம�டடம. அவனகக இநத ஒதழத எரழமழய ஒர மநழதய 
மதத�க பகடககவறன. அழத வமயசச நலலவ�தம அவன ப�ழழசசககடடம’ எனற ஒர 
ழவரகக�யதவதட இரகக ஆரம��ததன. 

த�மமன, ழவதத�யன �டபப மடநத, ஊச� வ�டம ழவதத�ய னக கழதத�ல ஸபடதஸவகப 
மடடகபகணட ஊரககத த�ரம�� வநதன. அவன வநததம, ப�ணடடடயம வநத வசரநதள. ஒவர 
வ0டடல பழஙக�னலம, ஒரவரகக ஒரவர இடககமடககன வ�சசகவவ இரநதத. 

த�மமன அதவழர ஊர�ல இரநத பசற�, ச�ரஙக, கககவன இரமல, நள�டட பண எலலவறழறயம 
சர� பசயத ழகரச� ழவதத�யனக க0ரதத� ப�ற ஆரம��ததன. �ழழய �சச�ழல ழவதத�யன பசயயத 
பதழ�ல இலலமல, ந�ரநதரமகக ழகவயநதம ந�ழலகக ஆளனன. எலல வ�யத�ககம ஜனஙகள 
தன மகன�டம ஓடவத�ல ஒவர சநவதஷமதன ஓஙகள�யப�னகக. ஆனலம, ஒர ப�ர�ய 
எரழமககரனககப ��றநதவன, வகவலம உரப�டத ஒர ழவதத�யனகப வ�யவ�டடவன எனற 
உளளர வரததமம இரநதத. 

ஓஙகள�யப�னககம வயதக�வ�டடதல, உடமப பசனன வ�சழசக வகடகவ�லழல. ஒறழற 
எரழமககப ��ரசவம �ரதத இரடழட எரழம ஆககவதறகள பமதத நடயம அடஙக�பவ�ய�றற. 
பசர�மனம சர�யக இலழல. எலமபகள வதயநத நடகக சகத�ய�லலமல வ�ய�றற. 

தன மநழதழயக களவட ழவதத�யனன தன மகன�டம ழவதத�யததககப வ�வதறகம அவமனமக 
இரநதத. அப�டயம ஒரநள உடல வசரவ அத�கமக�, வவற வழ�ய�லலமல, மகன ழவதத�ரநத 
ஆஸ�தத�ர�ககப வ�னன. ஆசசரயமக, ‘‘வப�’’ எனற வரவவறறன த�மமன. 



பவளழள உடபபம, கணணககத தஙக ந�றக கண2டயம வ�டடரநத மகழனப �ரதததம 
ஓஙகள�யப�னககச சநவதஷமக�வ�டடத. ‘‘பவள�வய தகரதத�ல எனனவம எழத�பவசச�ரக க�வய, 
எனன அத?’’ எனற வகடடன. ‘‘டகடர த�மமன எம.��.��.எஸ’’ எனற மகன ம�தப�கச பசனனன. 

‘‘ஒர எரழம மநழதழய மழசக களவட வ�ததத இப�டத தகரதத�ல 
எழத�பவகக�றதககத தன? கறபகடட ழவதத�யனக�டட வரறத வயசள�ககத 
தழலவ�த�. யமமட சம�!’’ எனற அலதத�ட உடகரநதன ஓஙகள�யப�ன. 
கணகள உளளககள சரணட, வய வரணட, ப�ரமசசம வ�யரழவயமக 
இரநதன. 

அப�வ�ன வவயத�கம சடபடன உழறகக, அனத�மக�வ�டடத த�மமனகக. 
மதலமழறயக மனன�பபக வகடகம பதன�ய�ல, ‘‘அப�வனட எரழமழய மகன 
வ�தத, களவடனத ஆகம? நன மநழதழய வ�ததக கழசக கர�யககம 

ப�றப� �டசச�ரக வகனப�. உனககம ஓயவ வவணம�ல ழலய... அதனல எரழமகழள வ�ததத 
பநழனசசகவக’’ எனறன. 

மகன�ன வ�சழசக வகடட இரமல கலநத தன�தவதட ஒர ப�ரம ச�ர�பப ச�ர�தத ஓஙகள�யப�ன, 
‘‘சர� சர�, ந0 �டசச லசச2தழதப �ககலம. என ஒடமழ�க பகஞசம �ர’’ எனறன. 

‘‘எனனப� உடமபகக?’’ & அககழறயகக வகடடன த�மமன. 

‘‘ம... ஒணணககப வ�ன �சழசத தண2�யடடம வ�கத. அதகக எனன பசயயலம, பசலல?’’ & 
�ர�த�மகக வகடடவ�டட, மகனககக வக�ம ப�ஙகவழதக கணட, கடகடபவனச ச�ர�ததன 
ஓஙகள�யப�ன. 

‘‘எரழமப �ல த�ம�ர அடஙகல இலல... நன அடகக�க கடடவறன’’ எனற கறவ�னன த�மமன. 

ழ�யன�டம இரநத வனமதழத ஒவர ஒர இடககப வ�சச�ன மலம த0ரததகபகணட த�ரபத�ய�ல 
ம�தநத நடநத ஓஙகள�யப�ன வ0ட வ0டகப வ�ய, ‘‘எம மகன ஊச� வ�டற ப�ர�ய ழவதத�யன, 
பதர�யம? ந0 ஊச� வ�டடகக�டடய?’’ எனற வகடட வ�டட, எரழமப�டடககத த�ரம�� னன. 

அஙவக இரநத ஒறழற எரழமயம களவவ�ய�ரநதத. 

‘‘ழ�யழன இடகக வ�ச�ன�ய? அதன, இரநத ஒர எரழமழயயம வ�ததடடன’’ எனற அவன 
ப�ணடடட வசல�ல ந�னற பசலல�யவற, ஒவபவர �லலக உத�ரநத வ�ழச ச�ர�தத�டவய 
க�ழவ�யக மற�கபகணட இரநதள. �லப �ல கனறகள ��ரசவமக� வ�ழநத, ச2மம வகம�யமம 
�ரவ�கக�டநத பதழவதத�ன மதத�ய�ல, மநழதய�ன கழடச� எரழமயகச ச�ர�ததக பகணவட சர�நத 
வ�ழநத ஓஙகள� யப�ன, கழடச� வழர எழவவ இலழல. 

��னனள�ல, டவனககப பலம ப�யரநத டகடர த�மமன�ன மகள �டடய�டம வகடடள... ‘‘எரழமகக 
எததழன பகமப �டட?’’
எரழமககரவனடம எரழமகவளடம அததழன வரசம வழநத�ரநதலம மனசரகக இரப�தவ�ல 
எநத எரழமககம வமல மனனம �றகள க�ழடயத எனற உணழமவய கழடச�வழர 
பதர�நதபகளளத எரழமககரன�ன ப�ணடடட “இதகட பதர�யழலய? இரணட” எனறள, 
எரழமகழளப �றற� தனகக எலலவம பதர�யம எனற ந�ழனப��ல.

வகழரக க�ழஙக வதடம ப�ரவனக பகழவன

வகழரக க�ழஙழக சணட வ�ரல நகததல ஏழ தழலமழறயய வ�டத வதடம பகழவன கழத 
�ததம �ரவதத�ல எனககச பசலலப�டட என ரதததத�ன ந�றமக� கலநதவ�டடத. கழதகள 
எபப�ழதம கழதகளகவவ இரப�த�லழல. கழதககள ந�ழலக நடப�வரகள த�டபமனற ஒரநள 
உய�ரப�றற எழநத நம நரமவ�ட ��னன�ப ��ழ2நத ரததமம சழதயமய சர0ரதவதட 



அயகக�யமக�வ�டவரகள. அப�டததன கழதய�ல வகழரக க�ழஙக வதணடய பகழவன ஒரநள 
எனவனட ந�ஜமகவவ ஒடடகபகணட வ0டடககள எனவனட நடமடனன, சனழடய�டடன, 
ச�ர�ததன, வக��ததகபகணடன, வசரநத உறஙக�னன, ச�ககலகவம, ச�த�லமன உறவகவம 
ந�ஜர�மய என வழவககள உரகபகளள ஆரம��ததன.

பகழவன அழகனவன க�ழடயத. �னற� மகம உளளவன. வகழரப பறகளம பவற� பகணட 
மணழ2 மடடக க�ளறம வக�மம பகணடவன. ‘பகழவன�ன கழத பழனவலல. அவன 
வழநதவன, வழநதபகணடரப�வன.’ எனற �டட �0டழகவயடதன கழத பசனனள. அத 
உணழமதன. இபப�ழத பகழவன உய�ர ப�றற நடமடம ஒர மனசன. என இரவ�ன ம0த 
தககதத�லம வ�ரப�வமட கல வ�டட உறஙகம உய�ர ப�றற ந�ஜம.

எஙகள ஊர�ன பதறக�ல ரடசசமய வ�ர�நத�ரககம ப�ர�ய ஆலமரதத�ன அடய�ல, தன பதபபள 
பகடழய தவன அறதத பகழவழன ப�றபறடததள பம எனற �டட கழதய�ன மதல 
மடசழச அவ�ழப�ள. �னற� மகததவழன ப�றற பமவகக �னற� மகம க�ழடயத. அழகன கறதத 
ந�றதத�ல ம�னனம உடமபம, ஈரககம �ரவமம பகணடவள. ஒறழற எரழமழய ஏர�ல படட �கல 
மழதம ந�லதழத உழத இரவ�ல �றழவ எசசஙகழள வ�ழததத கடடநதழரழய வனமகக� 
வமகஙகழள நத�யகக�யவள. ஒறழறப��ளழள பகழவழன �சமக வளரதத ப�ர�யவனனதம 
ந�லஙகழள அவனககத தநத, “மகவன, இவத இநத பம� இத�ல உளள மரம, பல பணட, கன� கய, 
மகரநதம, கறற, பசச� பழ, ப�ர�ய ச�ற�ய உய�ர எலலம இனற மதல உனககனத” எனறள.

அபப�ழத பகழவன சணட வ�ரல நகததல மணழ2க க�ளற ஆரம��ததன. அழதககணட 
த�ழகததபவ�ன பம, “மகவன மணழ2 உழவத இப�ட அலல. ஒறழற எரழம ஏரபடட 
உழவவணடம” எனறள.

அழதகவகடட ஆதத�ரமய கதத�னன பகழவன. “உழவத எப�ட எனற எனககத பதர�யம. ந0 தநத 
இநத ந�லதழதப �ர. இத ஒர �ழலவனம. வவணடதத எலலம இத�ல இரகக�றத. எனகக 
வதழவயன வகழரக க�ழஙக மடடம இநத மண2�ல இலழலவய... ��சவச, உதவத ந�லம தநத ந0 
மண2�ல பழதநத வகழரக க�ழஙகய வ�” எனற �னற�ய�ன வகழரப�ல தரதத ச��ததன.

வ�ரடசம, பசட பகடகள, அதன கன�, அதன கய, ப, தள�ர இததழனயம இரகக�றத பம தநத 
ந�லதத�ல. ஆனல வவணடத வகழரகக�ழஙக இலழல எனற ச��கக�றன பகழவன. பம ஓலம�டட 
அழதள. “ஏ பகழவ, உனனல ப�ரம தககம வநதத. நனம த�ரப�� ச��கக மடயம. ஆனல ந0 
என ஒவர மகன. �சம உனகக மற உய�ர தநத�ரகக�றத. இநத ந�லதத�ல ந0 �னற�யக மற� யகம 
யகதத�றக வகழரக க�ழஙழக வதணடச சல�ககபவ�க�றய. நன வகழரகக�ழஙகக இஙவக 
இரபவ�ன” எனறள.

மகம மடடம �னற�யக இரநத பகழவன பமவ�ன ச�ததல பமததமம �னற�யக� ந�னறன. 
தனகக வநத ச�தழதயம தய�ன தககதழதயம அற�நத �தற�பவ�ன பகழவன “�சமக வளரதத 
எனழன �னற�யக ஆகக�வ�டடவய... அமம” எனற கதற�னன.

பம பகழவன�ன �னற�க கணகழள அழதபகணவட தழடததள. “பகழவ... பகடதத ச�ம 
கறநத �ழலபவ�ல, த�ரம�ப பகத. ஆனலம கவழலப�டவத. இநதக கழத கதகக கதக ஊர�ல 
பசலலப�டட வரம. இநத தககக கழத வகடட ஒர கனன�பப�ண எனழறகக ச�ர�கக�றவள 
அனழறகக ந0 மன�தனவய. ��றக ச�ர�தத கனன�ப ப�ணழ2 கலய2ம பசயதபகளவய. 
ஆனல பகழவ, ஒர தய�ன வவதழனயம தககமம ��ளழளகழள சமமவ�டவத�லழல. அதனல ந0 
வழம கலம மழதம இரகக�ற சநவதசஙகழள வ�டடவ�டட இலலத ஒர அற�ப ப�ரளககக 
ஏஙக� உன வழழவ பதழலதத ந�மமத� அறற இரப�ய” எனற பம பசனனள. ��றக அநத 
ரடசச ஆலமரததககடய�ல இரநத ப�ர�ய �மபப பறறககள பம பழதயணட வ�னள எனற 
�டட கழதழய மடப�ள.

ச�ர�ககவத எனற எசசர�கழக பசயதவ�டடததன �டட இநதக கழதழயச பசனனள. நன 
அபப�ழத கனன�பப�ண க�ழடயத, ச�றம�. ஒர �னற�ழய ஒரதத� கலய2ம பசயதபகணடல 
எப�ட இரககம எனற ந�ழனபப என உழடயறற மர��ல க�ளக�ளததக க�ளம��யதல நன ச�ர�ததத 
பதழலதவதன. நன ச�ர�தத அநத க2தத�ல அதவழர �னற� உரவ�ல ச0றறதவதட வகழரக 



க�ழஙழக வதணடய பகழவன மன�தனக உரமற�யதம, எனழன கலய2ம பசயதபகளவதறகக 
அவன எஙவக வளர ஆரம��தததம எனகக அபப�ழத பதர�யத.

வ�வனதக கழதகள�ன கலம ச�ற��ரயதவதட மறறக�றத.

நன �ரவமழடநத, மழதக�, கலய2தத�றக ந�றகமப�ழத பகழவன கழத மறநவத வ�ய�ரநதத. 
ப�ண�ரகக அவன வநதப�ழத �னற� மகம இலலததல வநதத பகழவபனனற எனகக 
உழறககவ�லழல. உழறதத�ரநதல ‘கமம தறநவதனம கழடச0க க�ழப��ரயம வழரய�லம 
தன�தத�ரபவ�ன’ எனற ச�ததவதட ஒணடயக� வழநத�ரபவ�ன. வநதவன மகம வடடமய எனழன 
வச0கர�தததல உளளககள பர�பப பவடதத பபபவய பகடட, மணழடழய நல �ககமம ஆடட 
என சமமததழத பசலல� சகத�ய�ல மதல கழல எடதத ழவதவதன.

ஆழம ம�கக ஆள வ�ழஙகம நறறம�கக பழதமண பகணட சகத� அத என�த அபப�ழத 
பர�யவ�டடலம வ�கப வ�க பர�நதத.

ப�ண�ரகக வநதவன மகம வடடமக இலலமல பசவவகமகவவ, இலழல அறஙவக2 
மகவக2மகவவ இரநத�ரநதல அநத மகவக2த தழலயழன �ரதத மதத�ரதத�ல அப�வவ 
த�ரம2ப வ�சழச ந�றதத�ய�ரப�ர. எனனளவ�றக நன தப��ய�ரபவ�ன. ஆத�க பகழவன கழதய�ன 
நம�கததனழம வ0ர�யதத�னல எனழன ப�ண�ரகக வநத உலகதத�ன மதல ஆணம கழடச� ஆணம 
அவனகவவ இரநதன.

�டட தனழன ப�ணகடட ந�றகம கலதத�ல �த�பனடட கடம க��யம மனற சககப ழ� 
�2�யர �ணடமம ச�ல ஆய�ரம ர�யம பசலவ அநதக கலதத�வலவய ஆனதக பசலவள. ஆகக 
கழடச�யக வநத �த�வனழவத மப��ளழள எனகக தததவகம ப�ரடட �டடகக பமடட 
வ�டட கடடகபகணடரம. ஒதழதத தமளர க��வயட என ப�ணகடடம �டலம மடநதத�ல 
வரததம எனகக. நனம ஒர சககபழ� அளவகக �2�யர �ணடம பசலவள�ததவத சர�யன 
மப��ளழள வதரநபதடதத�ரககலம. ஆனல இநத பதத� நட�ம தன பழப�ரவதழத 
எடடவதறகளளகவவ எனககம என பரசனககமன �ல இரவகள ஒர வ�ரழவககள மடநத 
வ�ய�ரநதத.

நரகதத�ன பகடழமகளம, தன�ஙகளம அதன வசல�ல இரநவத ஆரம��ககத. நரகதத�ன வசல 
ஈரககம வ�ரழவகட, பநவதர2ம கடடப�டட வசழனயம �டலகளமயததன இரககம. 
வசலககள நழழநத நடகக நடககததன நரகம ஆரம��ககம. ச��ககப�டட தம�தத�யஙகளம 
ஆரம�தத�ல இன�ழமயக ஆரம��ப�தம அப�டயன ஒனறதன. கலய2மன பத�த�ல என பரசன, 
தனனழடய வதடலகள, ஆழசகள, கனவகள எலலவறழறயம மரப இரககம�டதத�ல தன மகதழத 
ழவதத பசலலச பசலல சநவதசதத�ல என வஸதத�ரதத�ன நல �ட�டபவன பதற�ததத. 
மநழதகளயத த�ர�யபமர வதவழதக கடடதத�ன நடவ�ல என வழவ ச��டசமய கழ�யபவ�க�றத 
எனற நன சநவதசப�டவடன. எனழன பர�நதபகணட அவன, அவழனப பர�நதபகணட நன. 
இழதவ�ட �ககவமன இலலற இன�ழம உணட உலகதத�ல? எனகபகனன பதர�யம. உளளககள 
ஒள�நத�ரககம நகஙகளம அதன ��ரணடலகளம. பகடழட ச�ழததத �ழதழத தழளதத 
பவள�வரமவழர அழககவவ பதர�க�றத மம�ழம. �ழதத�ன நட வணடறகன மடழட ப பமககக 
கலதத�வலவய ழவககப�டடவ�டக�றத. அப�டததன வகழர வதடம பகழவன ஒரநள எனகக மகம 
கடடனன.

எலலவறற�லம வநரதத�யன என பரசன உணணம வ�சயதத�லம �ட வநரதத�. உ2வ�ல உப��ன ஒர 
எழதத கடதலகவவ, கரதத�ன ஒர ஸரத� கழறவகவவ இரககககடத. உ2வறற பசததலம 
உண2மல இரப�ன. சழமககக கறறத தரத அமம வமல எனகக ஆதத�ரம வநதலம �தத�ரம 
அடககம தரதத�ல அவள இலலததல அடகக�கபகணவடன. வக�ப�டட உ�வயகம�லழல. கர2ம 
என அமமவகவக இததழன வரச தம�தத�யதத�ல எலல �தரததஙகளம ரச�யய இரககம ஒர 
வவழள உ2ழவயம சழமககத பதர�நதத�லழல. என அப� தவ�டழட ழவததலம பம°னமய 
சப��டம �ச.

ஆனல எனகக க�ழடதத�ரப�த நகக�றக வ2ககம பசலலம பரசன. சழமககவவ பதர�யத நன. 
உரப�டம தம�தத�யம?



கமனம, கமத த0யம ஆகப ப�ரசய இரநத ச�லநள வழர நன அடப�டப �ககம வ�கமல 
தப��தவதன. ஆனல ஒர ப�ண அடப��ல இரககம பநரபழ�ப �ரககமவல வழநத மர�ப�த 
உலகதத�ல சதத�யம? நனம பநரபழ� �ரகக வவணடய நள வநதத. அடபபககள உறஙகம 
பநரபப மதல�ல ப�ணகழள வவகழவகக�றத. அதன ��றகதன உ2ழவ.

க2வன வமல �ன�பயன உரக�ய நன அவனகக ��டததழத சழமததப �ழக� பசயத பகடதத ச�ல 
அன�வஙகழள �ர�சகவம, த�ரடடததனமகவம அளள ஆழசபகணவடன. பரசன�டம வகடவடன. 
“உனகக ��டதத உ2வ எத?” எனற.

அவன “வதழச எனனழடய உய�ர” எனறன.

ஆத�ப வ�யகள�ன உய�ர ஏழ கடல தணடய கணடக க�ள�ய�ன கண2�ல இரககபமனற 
வகளவ�ப�டட நன என பரசன�ன உய�ர வகவலம அடப�ஙகழரய�ல வரககப�டம கரபபச சடடய�ன 
வதழசய�ல இரகக�றத எனறதம அத�சயப�டவடன.

க2வனகக ��டதத உச�ழர எப�டயவத சடடவ�ட ��ரயததனப�டவடன. எததழனவய வ�தமன 
வடடஙகழள வ�டடப�ரததம �ககவமன ஒர வதழசழய எனனல சடட அறவழட பசயய 
மடயவ�லழல. பரசன மறகலன வதழச வவணடபமனறன. நவன கரகலன வதழசகழள 
சடடததளள�வனன. நன வரததத தரபவ�கம ஒர வதழசககக �ல ம2� வநரம அடசயப 
�தத�ரதத�ன பவறற�டதழதவய �ரதத�ட இரநத பரசன கழடச�ய�ல வகடடன “உனகக வதழச 
சடத பதர�யம? பதர�யத?”

நன பதர�யத எனற பசலல�ய�ரககலம. ஆனல பதமழனவ� பரசன�டம நழகசசழவயக வ�சவத 
��ன மணழடய�ல மறததல அடககம �தகம�லழல எனற ந�ழனததக பகணட “நலல தப�கக�யம 
ஒர வடட வதழசயம இரநதல நனறக கற� �ரதத சடவவன” எனவறன.

அபப�ழத என பரசன எனழனப �ரதத �ரழவய�ல, �டட வய வ�ர�தத பசனன கழதய�ன 
பகழவன ��ம�ம எனககள பதர�நதத. �டட இனனம கழத வ�வர�கக�றள. கழவ�ய கலகள�ன 
ஈரம�டத த�டடககள சடபடனற வநதமரவன ஏழழரநடடன. மகர2� தழல ம0த ககழக 
எசசம�டப வ�க�றத. ரஜ �ரவதசம சறற� �ஞசம ��ழழககபவ�க�றன. இப�ட ஒர பநடககள 
சமரஜயதத�ன கலகள வன வநகக� �தடடதவதட உழதததக பகணட சமத�யக�றத. 
�டடய�ன கழத இப�ட வ�வரழ2 ஆகம. அநத கழத எனகக பரசன �ரதத அநதப �ரழவய�ல 
ந�ழனவகக வநத�ரகக வவணடம. ஆனல வரவ�லழல. என நழகசசழவ வ�சசதன வழவ�ன பத�ரக 
கண2�. அத தன வவழலழய பதடஙக�வ�டடத. பகழவன வகழரக க�ழஙழக வதணட 
ஆரம��ததவ�டடன.

நன �டதத�ரகக�வறன. அழகய இரப�தய �ல ழ�யனகள கக�ததத�ல எழத�த தநத�ரகக�றரகள. 
அற�வம சதரயமம எனகக உணட எனற கலலர� வ�ர�வழரயளரக இரநத தழலமட 
கழறசசலன ஒர ப�ண ப�றழமவயட ஒபபகபகணடரகக�றள. �டப��ல தஙகப �தககம 
வஙக�ய�ரகக�வறன. நன வச�ககம இழசககரவ�ககக ஒர சஙக0தப ப�ர�யவர கண20ர 
வ�டடரகக�றர. ழதயல பதர�யம. ந�ஜம வ�லவவ ஓவ�யம வழரவவன. வ�ழளயடட ழமதனதத�ல 
ஓட பசழழமயனழவதன என பகணழடக கலகளம தலல�யமன வதரநத உடலழமபபம. ந0சசல 
பதர�யம. கர ஓடடவவன. ம2ல லர�ழயககட பதர�நதவன �ககதத�ல உடகரநத 
மயறச�தத�ரகக�வறன. நலலவரகள�டதத�ல ‘ந0 நலலய�ரபவ� மகரச�’ எனற ஆச�ரவதம 
ப�றற�ரகக�வறன. ��சழசககரரகழள என கரழ2ய�னல வதறற� �ச�யறற�ய�ரகக�வறன. உனகக 
எப�ட இததழன அற�வ எனற கடம�ம வ�யகக சகலமற�நத ப�ண2ய நன வளரநதழத என 
அப�வவ ஒபபகபகணடரகக�றர. இன� உனககச பசலல�ததர ஒனறம�லழல எனற வதத�யர, 
தகப�ன, தய, �டட, உறவ எனற எலவலரவம பசலல�ய�ரகக�றரகள.

ஆனல அசடகள, மகககள? உஙகளககத பதர�யம? உலகதத�ல ஒர ப�ண மதல�ல பதர�நத 
பகளளவவணடயத ம2ல லர� ஓடடவழத அலல. வதழசச சடவழத. எனககததன அத 
பதர�யவத. ஹயய... இபப�ழத நன என த�றழமககக சநவதசப�ட வவணடம? இலழல 
அவமனப�ட வவணடம? இலழல வஹ... எனற அலடச�யம கடடவவணடம? எனககததன 



இததழன கழப�ம. ஆனல என பரசன பதள�வக இரநதன. “ஒர ப�ண2 இரநதக�டட 
வதழசச சடத பதர�யதனன பசலல பவககம இலழலய?” எனற வகடக�றன.

நன அவன�டம வகடவடன. “எனகக வதழச சடதபதர�யத அதனல நன ப�ம�ழளனன பசலல 
பவககப�டணம, சர�. ந0ஙக ஆம�ழளனன எப�ட பசலல� ந�ர��ப��ஙக. ப�ர�ய வ�லழல எடதத அமப 
வ�டட அழத உழடககத பதர�யம? பசயயஙக �பவ�ம” எனவறன.

தரககதத�ன ப�ரம வ�தத�யய நன என த�றழமழய வகளவ�ய�ல கடடவ�டவடன. அதறகக என 
பரசன வ�ழநத வ�ழநத ச�ர�ப�ன எனறம சயநதரம கழடதபதரவ�றக கடடபவ�ய எனககப 
��டதத சடட மககச வசளககத�ழர �ர�சக வஙக�ததரவன எனறம எத�ர�ரதவதன. அவவன 
எனழன மககசவசளககத�ழரத த�னற பசதழதயகக�ய பழழவப �ரப�த வ�ல ஒர மத�ர�யக 
�ரததன. ��றக எனன�டம எதவம பசலலமல அவன அமமவ�டம வ�ய பலம��னன. “வதழச 
சடத பதர�யத சன�யழன என தழலய�ல கடட பவசச�டடவயமம...”

அவன பலம�ழல வகடட எனகக ச�ர�பப வநதவ�டடத. ஆகக கழடச�ய�ல சன�யனககம வதழச 
சடதபதர�யத.

ச�ர�ப�த இரககடடம. தன�யழறய�ல உடகரநத நனறக வயச�கக வவணடம எனற மடபவடதவதன. 
ஆணககம ப�ணணககம இலகக2ம இரப�தய ச�லர உளற�கபகணடரகக�றரகவள. ப�ண இனனம 
ப�றறகபகணட, மகம தழதத� பவடகப�டடகபகணட, சழமதத �ர�மற�கபகணட இரகக�றள. 
அததவன இனறவழர இலகக2ம. ஆனல ஆண வ�ல வழளதத அமபவ�டவத�ல இரநத 
கழளமடழட அடககவத�ல இரநத மப��ளழளக கல சமப�த�ல இரநத தப��வ�டடவன எப�ட? 
இநத தரககம என பரசன�ன வஸதத�ரதழத நடதபதரவ�ல அவ�ழததவ�டடத. அவமனப�டட இரவ�ல 
த�ரம��ப �டததன. ஆனலம எடடம நள வமகமறறபவ�க அவன மன�வன�லழல. இரவ�ல 
சமதனம.

மறநள நன அவன�டம வகடவடன. “உனககவத வதழச சடத பதர�யம? பதர�யத?”

“ஆம�ழளஙக எஙக�யவத வதழச சடவஙகள? அதனல எனன எனகக பதர�யம. வதழச சடவத 
��ரமம வ�தழத இலழல” எனற பசலல� சழமயறகடடகக அவன வ�ஜயம பசயதன. ப�ர�ய 
வ�தழதககரழனப வ�ல சடன வதழசசசடடய�ல பவளழள மழவக பகடட வவகமக வடடம 
வ�ட ஆரம��ததன. அநத பவளழள மவ கரணடவயட வசரநதபகணட, ம�ரகதத�ன ��ன பசலலம 
�ல கடடகழளப வ�ல உரணட த�ரணட கடவவ வநதத. உரணட த�ரணட மழவ தடழடயககம 
மயறச�ய�ல ச�றகரணட, ப�ரஙகரணட, மளகரணட, கதத�, ஊச� எனற எனபனனனவவ உ�கர2 
பதழ�ல நட�ஙகழளபயலலம பசயத�ரததம அநத வதழசயரணழட வடடமகவவ 
தடழடயகவவ இலலமல தவற� வ�ழநத சண2மபச சடடய�ன வகரச ச�த�லம வ�ல அரவரப�க 
சடடகக நடவவ மலலநத க�டநதத.

அவன என மகதழத ஏமறறதவதட �ரததன. மறந�ம�ஷம சதர�ததகபகணடன. சடடய�ல 
பகஞசம எணழ2 வ�டட உரணட த�ரணட மழவ க�ளற� வறதபதடதத தடடல பகடடனன. 
��றக மர ந�ம�ரதத� பசனனன, “உலகதத�வலவய வதழசச சடடய�ல உபபம க�ளற�ய மதல ஆண 
நனதன”

நன அவன மகம �ரதத ச�ர�தவதன. உணழமய�ல ஆண ப�ண வ�த வ�தமறற எவரக இரநதலம 
சடதபதர�யத �டசதத�ல எலவலரவம வதழசச சடடய�ல உபபம க�ளறம உலக சதழன 
பசய�வரகளதன. அவனம நனம வசரநத ச�ர�தவதம. ச�ர�ப��ல ச�லப�ழத ச�லழத மழறககத 
பதர�யமல வ�க�றத ச�லவ�ரகக. நன சநவதசமய இரகக�ற அநத க2தத�லதன என �டட 
எனககச பசனன அநத பகழவன கழதழய என பரசனககச பசலல�த பதழலதவதன. எனன�டம 
ஆய�ரம த�றழம இரநதம வதழசச சடத பதர�யதததன கறறம எனற பசலக�ற அவனம 
பகழவனதன எனவறன.

கழதழய மழசக வகடட என பரசன மகம கரதத வ�கரமய�றற. “நன எனன �னற�ய?” எனற 
வகடடன. எனன சமதனம பசயதம எட�டவ�லழல. இரவப �டகழகய�ல த�ரம��ப�டததவன 



பவககலம என �ககம த�ரம�வவய�லழல.

ச�ல நடகள�ல மன�தனகக ப�ண2�டம கமம மழறக�றத. பர°தத�ரம எழக�றத. கமதழத தவ�ரவம 
அவணகக வவணடயத ப�ண2�டம இரகக�றத. த2� தழவகக, ��ளழள வளரகக, உ2வ சழமகக, 
சததம பசயய, சகமய த�டடட, கழழத சவர� பசயய, கல�ல உழதகக, அச�ஙகம பச இப�ட �ல �ல 
அவச�யஙகள இரகக�றத. ஆணககம ப�ண2�டம ஆகவவணடயத கமம மடடமலல. ஒவர ஒர நள 
ஒர ச�ல வதழசய�ன கரகல�ல என பரசன�ன �னற� மகக பகழவன பவள� வநதவ�டடன.

இததழன நள என அமம சழமததபவ�டட அலஙவகலமன உ2ழவத த�னற என அப� ஒர 
வரதழத மகம சழ�தத பசனனத�லழல. அத எப�ட? அத�சயமய வகடடல அப� அனயசமய 
பசலக�றர. “மனசன உய�ர வழறதககக சப��டணம. சப��டறதகககவவ உய�ர வழக கடத.”

இநத மக தததவதழத என பரசனம நனமய மம�யர சழமதத உ2ழவ ரச�யய உணட 
பகணடரககமவ�த ஒரமழற பசலல�ழவதவதன. என பரசன�ன மகதத�ல ரததம �0ற�டவடடயத. 
“எநதக பகரகம பகழடசசலம �ரவய�லல வய�ற வளநத சர�னன பகடடகக வய�ற எனன 
கககஸ...? வய�ல பவகக லயககததத த�ணணதன உய�ர வழணஙக�ற அவச�யம�லல. சப�ட 
நமகககததன இரககணம. சப�டடககக நம இரககககடத” எனறன. உணட பசர�ககம 
வய�றழற அவன உணணம ப�ழவத கககஸ எனறதல எனகக சப�ட தடடல கழ�ப�ழற வசம 
வ0ச�யத. �த�ச சப�டடல ஓடபவ�ய ஓஙகர�தத வநத� எடதவதன.

அனற�ரபவலலம தககம வரமல தவ�தவதன. ஆத�ய�ல சழமகக கறறவழன, பநரப��ன உ�வயகம 
அற�நதவழன, �ணடஙகள�ன ரச� சடசமம அற�நதவழன எலலம ச��தவதன. பமததம மதலய ப�ண 
�ழடதத ��ரமனகக, ப�ணழ2 �ழடப�தறக மன�கவவ வதழச வரததத தநத அநத அடழமப 
��சச எதபவனற ச�நத�தவதன. மன�தனகம மன இரநத கரஙக�றகம, பதனமப ழ�யனககம 
கற�யரணழட உரடடயத அவவனவ? இலழல வவற எவவளவ எனற ��தவதற� ��தறற�வனன. 
ப�ணணகக சழமககம வவழலழய இயறழகவய ழவதத�ரகக�றத எனறல கழநழதகக உ2வடட 
மழலய�ரணட இயறழகய�வலவய இரப�தவ�ல ழகய�ரணடறகப �த�ல அகபழ�பயனறம, 
�தத�ரபமனறமய ப�ண ��றநத�ரகக மடடள எனற தரககதத�ல தழல சறற� நடவ0டடல 
உழடயவ�ழநத பதழட பதர�ய வ�ழநத க�டநவதன.

நன �டததவளதன. ப�ண2�ன �டபப அவள தழலமய�ர அளழவக கழறப�தறக அலலமல, 
கசளள ழகபழ�ழய வதள�ல பதஙகவ�டட த�ர�வதறகலலமல, அநந�ய பரசனகக �யம�னற� 
மரடடக கரஙகழள கலககவதறக அலலமல வவற ஒனறகககவம க�ழடயத எனற பசலலவ�லழல. 
உரககச ச�ர�ப�தம, இரளககப ��றக வ0ட த�ரமபவதம சதநத�ரமய நன ந�ழனககவ�லழல. சவறறகக 
நடவ�ல �தகப�ய பரணட ஒரததனகக சநதத�ப ��ணடதழத உரடடததரம வவழலழய உவநத 
ஒர ப�ண ஏறறகபகணடள. �டபபம, �வ�சம, உதத�வயகமம, ஊர சறறவதம சமம 
பவள�வவசதத�ன ச�கபபச சயஙகளய இரநதவ�டடப வ�கபவ�க�றத. ஏன இததழன நள பமதத 
ச�ரஷடயம, என அற�வம, என கரமத�யம எசச�ல தபபம கபழ�தபதடடய�ல சரணட க�டககம 
பழனககடடவ�ல �தஙக�கக�டகக�றத. எடடப�ரததல நய உறம�கபகணடரகக எவன தப��னல 
எனனபவனற �யநத மய�ர நடடகபகணட பழனயகவவ நறமஎசச�ல மகபமலலம வழ�ய சரணட 
இரகக�றத என ப�ணழம.

எனககம அவனககம நடவ�ல ப�ரம வ�ர�சல கணணகக பதர�யமல இரநதத. ப�றததப ப�றததப 
�ரததனம. நன த�ரநதக�றதயத பதர�யவ�லழலயம. “ஒழககம வதழச சடக கததக�டட வ. 
��றக கடம�ம நடததற வழ�ய �ககலம” எனற இனமகதவதட பசனன என பரசன வழ�த 
தழ2யக வ�ரநத ந�ழலயம வழர வநத வ�ரநத ஏறற�வ�டடததன வ�னன. என மனறமத 
தம�தத�யதத�ன தக�பப அடஙகமவலவய உஷ2தவதட நன தயவ0ட த�ரம��வனன.

வ0டடல �டடயம அமமவம ழகய�ல கனனதழத ��டததகபகணட அத�சயப�டடரகள. நன 
எததழன ப�ர�ய ஆளயர சம� ச�ழலய�ன தழல ம0த அடதத சதத�யம பசயதலம என �டடவய, 
இலழல என அமமவவ நன பசனனழத நம�வ�லழல. வதழச சடதபதர�யத கர2தத�றகக 
பரசன ப�ணடடட ��ர�நதத எநதக கலதத�லம நடநதத�லழல எனறரகள. வவற க�றககததனமன 
கர2ததல நன பரசழன வமபகக�ழதத வ0ட த�ரம��ய�ரபவ�ன எனற வ�ச�கபகணடரகள. 
�டடயம,. அமமவம இப�ட எனறல ஊர வழயப �றற� வகடகவவ வவணடம.



ஊரகக இரநத ஒவர சநவதகம எனகக அவச�யமறற 
இடதத�ல பகழபப�டதத அடஙகமல இரநத�ரபவ�ன 
அலலத த0ரத வநய எதவம இரநத�ரககம, அலலத 
பரசன தழல வமல கல வ�டட மகர2� அவதரம 
வ�ல வ�ச�ய�ரபவ�ன எனற அவரவர த�றழமகக தகக 
கற�ழனய�ல வ�ச�னரகள. ஒரதத�கக வதழச சடத 
பதர�யததறகக வழகழக சனயமனழத யரம 
நம�வ�லழல.

நன ��ர�நத�ரகக�வறன. நடகள பநணடயத. மதஙகள 
தளளடன. ச�னன தமச சணழடதவன என பரசன 
வரவன எனற நம��கபகணடரநத எனகக ப�ர�ய 
அத�ரசச�யக இரநதத. ந�ஜமகவவ வதழச எனழன 
சடடவ�டடத? அவன சமதனதத�றக வரவவய�லழல. 
நனம இஙவக வடட வதழசழய சடடத பதர�நத 
பகளளம மவன�வதத�ல இலழல. அமமவ�ன 
�ர�த�ப �ரழவ, ஊர�ன இளககரச ச�ர�பப அப�வ�ன 
எத�ரகல அசசம ந�ரநதரமய என ம0த தஙக�வ�டடத.

பவகநள ப�றதத�ரநத �டட எனன�டம பமதவக 
வகடடள, “�ப�, இப�டவய இரநத எப�ட? ந0 
எனனதன மடபவடதத�ரகவக பசலல”

“இன� வதழச சப��டறத�லவலனன மடபவடதத�ரகக�வறன, �டட” எனற நன பசனவனன. 
�டடய�ன உளள0டறற வதழச வதயமனமளள �றகவளட �பவன த�றநத பவகவநரம மடமல 
இரநதத.

கள�தத மடதத பமடழட மடய�னம0த கநதல உலரதத�கபகணடரநத எனன�டம அமம வகடடள. 
“பரசழன ��ர�ஞச தககவம இலழலயட உனகக?”

நன பம°னமக மய�ர உலரதத�வனன. எனகக எப�ட தககம வரம? எனழன என பரசன 
வ�ஞஞனம �டப��ப�தறகக பவள�நட அனப��ய�ரநதல அவன�ன ��ர�வத தயர�ல நன 
தடதத�ரபவ�ன. வகவலம அவன எனழன தன�ழமப �டதத�யதறக கர2ம ஒர வதழசதவன. எப�ட 
தயரம வரம?

அமம மகதழத இனனம வ�சனமக ழவததகபகணட, “உனவனட வழகழக எனனதணட ஆகம? 
எனகக �யம இரககட.” எனறள.

“அமம இப� நன கள�சச�டவடன. இநத மடழய நன உலர ழவசசகணம. பவய�ல இரகக�றதனல 
பவய�லல மட உலததவறன. பவய�ல இலலடடயம தவன மட உலரநததன வ�கம. அதககக நன 
மடய அவததப வ�டடக�டட பவய�ல பவய�லனன நட வ0த�ய�ல ந�கக மடயத.” எனவறன.

என �ர��ழஷகள பர�நதபகளளமளவகக அமம தபபளளவள க�ழடயத. பம°னமய வ�னள. 
தன�ழமய�ல அவள அழததன பசயதள. “நலல �டசச பளழளகக பரசன ��ர�ஞசதல ��தத 
பகஞசம ��டசச�ரகக. அவ எனபனனனவம வ�சற” எனற அவள �டடய�டம பசனனள.

அப� எனனழடய த�றழமழய மத�ப�வர. என மடவகழள ஒததகபகள�வர. அவரகக என ந�ழலழம 
பத�ரக இரநதத. அவர எனன�டம வநத, “வட கணண, எனவனட கலம வழர உனகக சப�ட 
வ�டட நன �ததபவ�ன எனகக ��னனட உன ந�லழம எனன. வயச�சச�ய? �லவ�ழர நன 
சமதனததகக அனப��டவடன. மப��ளழள வரவரஙக�ற நம��கழக எனகக இலழல. உனவனட 
எத�ரகலம எனனவகம?”



அப�வகக ம�கக நம��கழகயக நன �த�ல தநவதன. “அப� இரவ வரவதனன �யநதக�டட 
�கபலலலம யரவத த0ப�நதம ��டப�ஙகள? இரவ வரமவ�த வரடடம. உஙகளகக ��றக 
எனனவகம என வழகழகனறத உஙகளகக ��றவக மடவகடடம.” எனற நன பசனவனன.

ழதர�யமனவள வ�ல நன அப�வ�டம வ�ச�னலம அனற இரவ எனககள ப�ரம வ�ரடடமம 
வ�ழடயறற வகளவ�களம வநதவ�டடத. அப�வ�றக ��றக எனககன சப�ட, எனககன உழட, 
எனககன �தகபப யர�டம�ரநத க�ழடககம? நன ந0ரககள வ�ழநதவ�டட மண பழவ? ம0னகள 
எனழன சழறயடபவ�க�றத? ந�தத�ழரயறற இரவ�ல �யதவதட ஆகயம �ரதவதன. 
ஆகயபமலலம ச�னனதம ப�ர�தமன வதழசகள பதர�நதத. �யநத வ�ரழவககள ஒணடவனன. 
வ�ரழவபயலலம வதழசகள. கணகளம, கதம, வ0டம, அணட சரசரஙகளம எனகக 
வதழசயகததன பதர�நதத. வடட வதழச வ�யவ�லவம வநத எனழன �யமறதத�யத.

வ�ழ�தத�ரநத இரவ மழதம நன வயச�தவதன. அப�வவட எனனழடய வழவம மடநத வ�வத�ல 
எனகக உடன�டலழல. நன �டததவள. எனகபகனன �யம. வநரக அப�வ�டம வ�வனன. “அப� 
ந0ஙக பசனனத நன வயச�சவசன�. அதனல நன ஒர மடவ எடதவதன.”

“எனனமம? ந0வய மப��ளழள வ0டடகக வ�ய சமதனமய�டப வ�ற0ய?”

“அப�, பசலறழத வகளஙக. நன ஒர ஓடடல கழட ழவககலனன இரகவகன. அதவம வதழச 
வ�கக�ற ஓடடல கழட. அத எனகக சம�தத�யதழத தரம.”

அப�வ�ன �ரழவய�ல, அமம பசனனதவ�ல எனகக பகஞசம ��தத ��டதத�ரககவம எனற 
சநவதகம பதர�நதத. நன அவர�டம த0ரககமக பசனவனன, “ந�ஜமப�. நன ஒர வதழச ஓடடல 
நடததபவ�வறன. ந0ஙகதன எனகக அழத பவசச�த தரணம.” எனவறன.

அப� அமமழவ கப��டடர. “உனகக வதழச ஓடடல பவசச� நடததத பதர�யம?” எனற வகடடர.

அமம பநஞழச ��டததகபகணட “எனகபகனன பதர�யம” எனறள. �வம அவள ச�னன சடடய�ல 
கடட கடடயய அம0� வதழச சட�வள. நன ந�ழனப�த ��ரமமணடமன வதழசகள வ�ற�ழன 
பசயயம ப�ர�ய வதழசக கழடழய. அப� இபதலலம நடககத, நம �ரம�ழரய�ல யரககம ஓடடல 
ழவதத �ழககம க�ழடயத, ப�ண உனனல ஓடடல நடதத மடயத, வவற நலல வவழல உனகக 
வஙக�த தரக�வறன ��ழழததகபகள எனற எனபனனனவவ பசனனர. ஆனல நன 
த0ரமனமக இரநவதன. ழவததல வதழசககழடழய ழவபவ�ன இலழலபயனறல ஆப�ககர 
�டடகக தததப வ�தத�யக வ�யவ�டவவன எனற ம�ரடடவனன.

வவறவழ� இலலமல என தயமமழன அப� கடதம வ�டட வரழவததர. என அமமவ�ன 
அண2ன அநத தயமமன. அவர ப�யர பதர�யத ஏவத ஒர ஊர�ல ஆய�ரகக2ககன 
வதழசகழள சடடத தநத நலல வதழச மஸடரக வவழல பசயதபகணடரநதர. அவழர 
வரழவப�த�ல இரணட ச�ககல இரநதத. ஒனற தயமமன �டட கடன அததழனழயயம அழடகக 
வவணடம. இரணடவத கழநழத இலலத தயமமன�ன மழனவ�ழய ஒர வ0டடல ழவததப 
�ரமர�கக வவணடம. இரணழடயம பசயத அவழர வரவழழததர அப�. பவளழள வரமதவதடம, 
பநடய உரவதவதடம மகம மழகக ச�ர�பவ�டம வநத வசரநதர மம.

ஓடடல ஆரம��ததய�றற. கழடய�ன ப�யர ‘வதழசககழட’ அவவளவதன. நன ப�ர�ய 
நம��கழகவயட ஆரம��தத அநத ஓடடல�ல மதல நள சடப�டட வதழசகள�ன எண2�கழக 
பமததம இர�த. அத�ல �தத வதழசழய நனம மமவவம சப��டவடம. ம0த�ழய சரவர ழ�யன 
சப��டடன. என அமம அனழறகக இரவகட பதத�மத� பசனனள. “வவ2ணட, ஆன நஷடம 
ஆசச�. இதவதட வ�டடடவவம” எனற. நன வ�டவ�லழல.

அடதத வநத நடகள ம�க வமசமனழவ. கழட ஏற� �ச�வயட உண�வரகள வரக�றரகள. வட��ள 
ந�ழறய உடகரக�றரகள. “இடல� இரகக�றத?” எனற வகடக�றரகள. இலழல எனற பசனனதம 
அழத ஒர பசரபபககழட எனற ந�ழனததக பகளவரகவள எனனவவ கம�லக எழநத 
வ�யவ�டக�றரகள. வதழச மடடம சடட வ�ற�தல இநத ஓடடல உய�ர வழம எனற நம��கழக 



எனகக வ�யவ�டடத.

இர�த எனற இலககதத�ல ஆரம��தத வதழசகள�ன எண2�கழக �டப�டயக வளரநத ஆற 
வதழசய�ல ந�னறத. (எனகக இரணட மமவகக நல. சரவர ழ�யனகள வரவத�லழல) ஒவர ஒர 
நள மடடம அத�க�டசமக இர�தத� ஒர வதழச சடடரகக�வறம. ஒர வதழச க0வழ வ�ழநததல 
எண2�கழக கடயத. என வதலவ�ழய ஒபபகபகணட நன ஓடடழல மடவ�ட உதவதச�தவதன.

அபப�ழததன ஓடடல�ன வதழசககல சட ��டகக ஆரம��ததத. மமவ�ன ழக வகம, அவர 
பசயக�ற சடன�, சம�ர�ன சழவயம அப�ட. கடடம பமலல அத�கர�கக ஆரம��ததத. ஓடடல�ன 
மவழரககம உரல ஓயமல சறற ஆரம��ததத. மப�தத� மண வழக வதழச, ஆறவ�த சடன�, ம2கக 
சம�ர எனற வதழச சமரஜயம வளரநதத. மறவலன, பமதபமதப�ன, சத, ஸப�ஷல சத, 
மசல வரஸட, டபள வரஸட, ஆன�யன, ரவ, பநய, களன, கமப, ரக�, பணட, எலம�சழச, �ரபப, 
எனற வழககக ஒனறன வதழசகள.

ச�ற�யவர, ப�ர�யவர, ஆண, ப�ண எனற அழனவரம கடம�மய வநத த�னற வ�னரகள. இர�தத� 
எடடவ�ர கழடய�ல வவழல பசயக�றரகள, ஆய�ரககனககன வதழசகள வரககப�டக�றத நன கன 
கம�0ரமய கலலவ�ல உடகரநத கழச எண2� எண2� அடகக ஆரம��தவதன. அனற வதழசய�ல 
வதறவறன. இனற வதழசயல பஜய�தவதன.

ஆ..., க�ர�க�ர� வவழலயய இரகக�றத. ஒவர �டடல வகடடஸவர ப�ண2? வகடகலம. ஆனல இத 
ஒறழறத த�ழரப�டப �டல�ல க�டடய பவறற�யலல. இனழறகக நகரதத�ன பகழப�றற ப�ர�ய 
வதழசககழடகக மதலள�யக உடகரநத�ரகக�ற நன இநத ந�ழலழமகக வர �டட �ட 
பகஞசமலல. மனற வரடம, இரவ �கல எநவநரதத�லம நரகம சநத�தவதன. த�னதத�றக வரக�ற 
வ�தவ�தமன நலலவரகழளயம, பகடடவரகழளயம, �டததவரகழளயம, கடததவரகழளயம, 
ப�ணகழளயம, கழநழதகழளயம சமள�கக வவணடய�ரநதத.

“இபதலல....ம ஒ...ழ வதழழசய?” எனற வகடகம கடகரழனயம, “இபதனன உன மகம மத�ர� 
த0ஞச� வ�ய�ரகக” எனற பசலலம வகக�ரழனயம, “வதழச பசலல� எததழன நள ஆசச�, வதழச 
வரம இலல நன உளள வரடடம?” எனற வகடகம மரடழனயம சமள�தத வளரநதததன இநத 
ஓடடல. ஆரம�தத�ல நன தடமற�ப வ�வனன. கடம�தத�ல இரப�வளகக தல�கடடயவன 
மடடமதன பரஷன. வ�லக� வநதவளகக வரக�ற வ�க�றவபனலலம பரசனக� ம�ரடடவரகள.

ஓடடவல என வழகழக ஆனத. பரசன மறநத வ�ன ஒர நள�ல ஓடடலகக அவன வநதன. 
ஓடடல�ல சப��ட வநத�ரகக�றன இலழல எனழனப �ரககவ? என மனனல வநத ந�னறன. 
இபப�ழத அவனகக நன மழனவ�ய இலழல வதழசககழடககர�ய? எனழனப �ரதத 
ச�ர�ததன.

“எனகக வ�ப�ர வரஸட ஒணண வவணம” எனறன. அடப �வ� மகவன. மனற வரடம 
��ர�நத�ரகக�வறம இபப�ழதம உனகக வ�ப�ர வரஸடதன வவணடம? வ�ப�ர வரஸடவடட 
கடம�ம நடதத� கடட வரஸட ப�றறகபகளவய? தன�ம மறற�யத. “வட��ளல உடகரஙக சர.” 
எனற பசலல�வ�டட சரவர ழ�யன�டம, “சரகக ஒர டபள வரஸட” எனவறன.

உடகரநத கழடழய, அஙக�ரநத கடடதழத வ�யபவ�ட �ரததகபகணடரநதன. சரவர ழகயன 
பகணடவநத ரடசச வதழசழய �ரதத அவன வய ��ளநதபகணடத. இதவ�னற மஹ 
ப�ர�ய வதழசழய அவனழடய அமமவவ, �டடவய, அவனழடய மதழதகள யரவம அவனகக 
சடடத தநத�ரகக மடடரகள. மழதய த�னற மடதத, ழக கழவ�கபகணட வநத கசம 
பகடததன. நனம வஙக�ப வ�டடகபகணவடன.

“வதழச நலல இரநத�சச�”

“நனற�”

“வ0டடகக வ�கலம வ” எனறன.



எனகக பர�யவ�லழல. எனழனய கப��டக�றன? வ�ரநதள�யக அழழகக�றன இலழல 
மழனவ�யகவ? வகய�ல�ல வ�டடவ�டட ப வஙகப வ�ன பரசன ப வஙக�கபகணட மழனவ�ழய 
கப��டவத வ�ல எதழத எள�ழமயக கப��டக�றன. மனற வரடம ��ர�நத ர2ம எனககள 
இரகக�றவத.

நன அவழன மவனமகப �ரதவதன.

“ந0 இப� ஆய�ரகக2கக�ல சம�த�ககற.... அழத மனச�ல பவசச� நன கப��டறத ந�ழனகக வவ2ம. 
எனனவவ வகவம. மடததனம. ��ர�வ தவ�ரகக மடயம வ�சச�. அதவம நலலதககததன. ந0 இப� 
வதழச சடற வ�தழத கததக�டட �ர.”

“எனனல வரமடயத?”

“ந0 வக�தத�ல வ�சற0ய? நன பசஞசத தபபததன ஒபபகக�வறன.” அவன ப�யயய கனனதத�ல 
தடடகபகணடன.

“அதககக இலழல. இத இப� வதழசக கழட இலல. இத �லவ�ரகக ந�ழல தரற வ0ட. நன இழத 
வ�டடடட உனவனட வநத இதன கழர இடஞச� வ�ய�டம. ��றக இழத நம��ய�ரகக�ற இர�தத� 
எடட கடம�ம தததள�சச�ப வ�ய�டம.”

நன அவனகக ஓடடல மழவழதயம சறற�ககடடவனன. அகல அகல மவடடம உரலகள ஓபவனற 
இழரசசவலட மவடடகபகணடரநதன. மழவ மத�யவர இரவர அளள�க பகணடரநதரகள. 
�டழட வதழசச சடடய�ல ப�ர�த ப�ர�தன வதழசழய பவணபழககக நடவவ நனக ஆணகள 
சடடகபகணடரநதரகள. கய அற�நதபகணடம, சம�ர ழவததகபகணடம, சபழள 
பசயதபகணடம இரநத அவரகளகக கலய2ம ஆக� மழனவ� இரகக�றரகள. கழநழத 
இரகக�றரகள. இநதக கழட வரமனதழத நம��தன அவரகள இரகக�றரகள.

“இவஙக நலலதககக உன வழவ �ழகணம?” வகடக�றன. இத யர எனற வகடடகபகணட 
மம வநதர. அவழனப �ரததத�லழல அவர. எனகக பசலல வ�ரப�ம�லழல. பம°னமக இரநவதன. 
பரசவன தனழன பரசன எனற பசலல�கபகணடன. நன ஒபபகபகளக�வறன இலழலய 
என�த அவனகக இனனம பதர�யத.

மம கண2�ல கரகரபவனற அழதர. “நலல ப�ணழ2 இப�ட நடடததல தளள�டடவய 
மவரச” எனற மழறய�டடர. அவன மமவ�டம பவக வநரம தன�ழமய�ல வ�ச�னன. ��றக மம 
வநதர. “ந0 நலல இரபவ�, �ப�. அவன கப��டறன ந0 க�ளமப. இநத ஓடடல இலலடட வவற 
ஓடடலல நஙக வசநதபவ�ம.” வ0டடகக ஆள அனப�� அப�ழவயம அமமழவயம வரழவததர. என 
�டட வவற வநதவ�டடள. எனகக தழல மட பமததமம அறநத பதஙகம அளவகக அற�வ 
பசனனரகள. வவற வழ� இலலமல நன பரசவனட வ�க சமமதம பசனவனன.

ஆதரவறற, கழநழதயறற மமவகக அநத ஓடடழல நன மறற�லம மழசமக பகடதவதன. அநத 
அளவகக என வழகழகய�ல ஒர அரததம இரகக�றத. நன வ�கமவ�த மம ஓடடல வசல�ல 
ந�னற கண20ர வ�டடர.

எனககம கண2�ல ந0ர வநதத. “ஆன க�ழவ, நன வழபவ�வறன. ந0 சநவதசம எனழன அனப�� 
ழவககணம. ஒணண பசலலவவன வகடடகவக க�ழவ... எனகக மடடம ஒர கழநழத ��றநத உன 
ந�ழனழவ மறககம அதகக ஆன�யன வதழசனன வ�ர ழவபவ�ன. ப�ண கழநழத ��றநத மசல 
வதழசனன வ�ர ழவபவ�ன.” எனவறன.

க�ழவன ச�ர�ததன. ச�ர�கக�ற கண2�ன ந0ர ழவரஙகளக�றத. கறமபககர க�ழ மமன எனன�டம 
வகடடர, “ந0 �றநதடசச�கக�டட பரசவனட வ�றழத �தத பரடழட ��ளழள ��றககமவ�ல 
இரகவக அபவ� எனன வ�ர ழவபவ�..”



எனகக பவடகமக�, “வ� க�ழவ” எனவறன.

பரசன ��னனல நன நழடழயக கடடவனன. எனகக பரசன வமல இபப�ழத வக�ம க�ழடயத. 
சநதமக அவன ழக ��டததகபகணட நடநவதன. (பசரழ2யறறவள எனற �டட நன 
க�ளமபமவ�த ச�ர�ததகபகணவட பசனனள.)

அனழறகக எனன வ�வசச நவள பதர�யத வழ�பயலலம ப�ணகள அழகழகய வகலம 
வ�டடரநதரகள.

“எப�டவய கழடச�ய�ல ந0 வதழச சட கததக�டவட...” எனற அவன எனன வ�சவத எனற 
பதர�யத கழப�தத�ல வ�ச�னன.

நன த�ழகதத ந�னற அவன�டம பசனவனன, “இப�வம பசலவறன. என ஓடடலல சடட அததழன 
வதழசயம ஆம�ழளஙக சடடத. எனகக ஒர வதழசயம சடதபதர�யத. நன உனவனட வரவ 
இலல த�ரம��ப வ�கவ?” எனற வகடவடன.

“தய�, நன வதழச சப��டறழத வ�டடடவறன. த�ரம��ப வ�ய�டவத” எனற அவன கம��டடன. 
நன ச�ர�ததகபகணவட அவவனட நடநவதன.

வழ� மழவதம இரநத அழகழகன வகலதழதப �ரததகபகணவட வநத அவன, “ஆம உனகக 
வகலம வ�டத பதர�யம? எனற வகடடன.

பதர�நத வகடக�றன? பதர�யமல வகடக�றன? எனகக வகலம வ�டத பதர�யவத. பதர�யம 
எனற பசலவத, பதர�யத எனற பசலவத? பதர�யத எனற பசனனல த�ரம� ��ர�வ வரம? 
பரசன�டம ��ர�நதவ�ய தன�ழமய�ல வழநத, வகலப பததகதழத அசசடதத வ�றற வகடடஸவர� 
ஆகம இனபனர சர�தத�ரம �ழடககம வ�த� எனகக இரகக�றத? எனகக பர�யவ�லழல. நன எதவம 
வ�சமல வகழரகக�ழஙழக ப�ரம வனபமஙகம வதணட வதடகபகணடரககம பகழவன ��னனல 
பமலல நடநவதன. நன மனவனகக� நடகக�வறன இலழல ��னவனகக� நடகக�வறன என�த 
அற�யமல �தம இயஙக�கபகணவட இரநதத.

ஓடய நத�ககழரய�ன பககள! 

நன ஆரம�ப �ளள�ய�ன தழலழம ஆச�ர�யனக வவழல பசயத, ஒர 
வரடததகக மன ஓயவப�றறவன. தமதக கலய2ம பசயத, ஒர 
ப�ணழ2ப ப�றபறடதத, மனற மதஙகளகக மனபதன அவளககம 
கலய2ம பசயதழவதவதன. 

ப�யர தரஷ2. இபவ�த பரஷவனட சநவதஷமக இரக-க�றள. 
எனகபகனற இன� ஒர கடழமயம கவழலயம வழகழகய�ல க�ழட-யத. 
ஓயவ ப�றற ��றகம ஓயவ�லலமல உழழப�தல, மகள வ0டடககப 
வ�ய ஒர �தத நள ஓயவ எடககலம என நனம என 
மழனவ�யம�ய2ப�டவடம. 

மகள வ0ட மஙகளகரமக இரப�தகத வதனற�யத. மதல மழற வரக�ற 
மமனரகக எனபனனன பசயய வவணடவம அதத-ழனயம பசயதர 
மரமகன. மதல நள மழலய�ல கடம�தவதட வகய�லக-கப 
வ�வனம. ‘‘நன சம�ழய நமபக�வறன. ஆனல, கம��ட மடவடன’’ 
எனற ச�ததநதம வ�சம மரமகன, இனழறகக வகய�லகக வநதத�ல இரநத, அவர�ன மமனர 
�கத�ழய நன பர�நதபகண-வடன. 

வகய�ல �டககடடல உடகரநத�ரநதவ�த, மரமகன எனன�டம வகடடர... ‘‘மம, ர�டடயரடதன 
ஆய�டடஙகவள! இன�வம இஙவகவய வநத ஓயவ இரககலவம?’’ 



‘‘ர�டடயரட ஆய�டட பசலல�த தரறத ந�னனடம? இப�வம நன நல �சஙகளகக 

டயஷன பசலல�த தரவறன!’’ எனற என பதழ�ல �கத�ழய வ�ளம��வனன. 

‘‘இனனமம ந0ஙக டயஷன பசலல�க பகடதத கச சம�த�சவச ஆகணங-கள, மம?’’ 

‘‘கசககக இலல0ஙக... எனக�டவட �டசச எததழனவய �சஙக ப�ர�ய உதத�-வயகததககப வ�ய, 
நலல பநலழமய�ல இரககஙக. இனனம ச�ல �சஙகளம மனவனறடடமனதன டயஷன பசலல�த 
தரறத. எனக�டட �டசச எவனம வ02ப வ�னத�லல. என ழகரச� அப�ட!’’ 

அபவ�த, சயமவ�ன கவ� உழடயம, பகஞசம ச�ககலன தழலயம, பநறற�ய�ல ப�ர�ய வ�பத�ப 
�டழடயம பகணட ஒர சம�யர எனழன உறறப �ரததவ�டட, ‘‘சம�, ந0ஙக க2�த� 
வதத�யரதவன?’’ எனறர. 

ஆபமனற தழலயடடய நன, சம�யழர உறறப �ரதவதன. 

‘‘சம�, எனழனத பதர�யல0ஙகள? நனதன ஆடலரசன. உஙகக�டட �டசச ழ�யன’’ எனறர. 

நன மப��ளழளழயச சறற சஙகடதவதட த�ரம��ப �ரதவதன. எனன�டம �டததவன எலலம 
கபலகடர எனற டமரம அடதத எனழனப �ரதத மரமகன வகல�யகச ச�ர�ப�ர எனற 
ந�ழனதவதன. ஆனல, மரமகன மகதத�ல சலனவம இலழல. தரமசஙகடமக உ2ரநத நன, ஆடலரசன 
சம�யழர எப�டத தரததவத எனற வயச�தவதன. என மழனவ� பகஞசமம வ�வரம�லலமல 
அவழரப �ககத-த�ல உடகர ழவதத வதஙகய மடயம, வழழப �ழமம பகடதத உ�சர�ததள. 

‘‘ந0 ஏன சம�யர வ�ய�டவட?’’ எனற என மழனவ� அவழரப �ர�வவட வகடடதம, எனகக 
எர�சசலக வநதத. 

‘‘நன ஐயக�டட அஞசவத வழரய�ல �டசவசன. ஐயதன �ளள�ககடததல 
அடககட பசலவர... இரக-க�ற கலததல மனஷன பண2�-யதழதத வதடக-
கணமன. அதன இடப-பல கவ� கடடகக�டட கச�, ரவமஸவரம, த�ர-வண2 
மழலனன வ�ய வகய�ல வகய�ல ழகவயநத� பண2�யம சம�த�சச�டட 
இரகவகன.’’ கவ�ப �ல பதர�யச ச�ர�தத�ட பசனன அநத ஆடலரசன சம�-யர, 
வதஙகய மடழயச கரணடய�டவய அழககப ழ�ழயச சமநத நடகக 
ஆரம��ததர. ‘சம�ய-ரகப வ�!’ எனற யரககவம வ�த�ககத நன, 
இபவ�த வநத வசரநத அவப -ப�யழரச சமநத�ட வ0ட த�ரம��வனன. 

மகள வ0டடல இரணட நளகக வமல எனனல இரகக மடயவ�லழல. ஊரககப 
வ�னல வதவலம எனற வதனற�யத. கள�ககமல க�� கடதத�ட அத�-

கழலய�ல வ�ப�ரடன இரநத மரமகன�டம ஊரககப வ�க வவணடம எனவறன. 

‘‘பரணட நளதனங-கவள ஆசச! இனனம �தத நள இரந-தடடப வ�ஙகவளன, மம!’’ 

‘‘இலல0ஙக... ஊரல டயஷன �டகக வரற ��ளழளஙக ஏமநத வ�ய�டவஙக. �டபப வ02ப 
வ�ய�டம!’’ 

‘‘இனனம �டபப �டபபனன இரகக0ஙகவள, மம! ந0ஙக பசலல�க-பகடதத இனனம நல 
��ளழளஙக சம�யரய�டப வ�கதஙக!’’ ப�ரந-தனழமயக மகதழத ழவததகபகணட, ச�ர�க-கமல 
மரமகன இடக-ககப வ�ச�யத தன�-மக இரநதத. 

‘‘சம�யர ஆக�றத, ஆனம�க ஞனம-க�றபதலலம வலசப�டடதனன ந0ஙக ந�ழனச-ச0ஙகள? அத 
ப�ர�ய வ�ஷயம. வதஙகய மட-ழயச கரணடகக�டவட அனன�ககப வ�னவன, ஒர நள லடசம 
வ�ரகக வழ�-கடற கரவ ஆனலம ஆவன! இப�வம பசலவறன, எனக�டட �டசச யரவம 



வசழட வ�ன-த�லவல! என ழகரச� அப�ட!’’ எனகக வநரநத அவமனதழதத தழடககம வ�தமக 
பவடகபகனற வ�ச�வ�டடக கள�ப�தறககப வ�வனன. 

ச�லச�லபவனற தழலய�ல பகடடய ந0ர பகஞசம பதம�க இரநதத. நனறக நழர ததம�ச 
வசபப வ�டட உடம-ழ�த வதயதவதன. கண2�ல வசபப வ�ழநத எர�ய ஆரம��தத ��றக, கழய 
த�ரக�வனன. என ழக ரச�, கழய�ல தண20ர வரவ�லழல. 

தண20ர தண20ர எனற நன கதத�யதம �தற�கபகணட வநத மகள, ஒவபவர கழ-யகத த�றநத 
�ரததள. உபப அழடததக-பகணட, எநதக கழய�லம தண20ர வர-வ�லழல. வடஙக ந�ழறய 
தண20ர இரகக�றதம. மமனரகக வநரம பகடடபவ�னல, கள�கக�ற கழய�ல தண20ர வரத. 
நன வறணட தணடனல, உடம��ன வசபப நழரகழளத தழடததகபகணட ந�னவறன. என 
மரமகன கழய ர�பவ�ர பசயக�றவனகக வ�ன வ�டடத தகவல பசலல�வ�டட, வவழலகக 
வநரமக�றத எனற ஓடபவ�னர. 

ஆடவட ஒனற�ல வநத இறஙக�ய மனற வ�ர, ந�ழறய ஆச�ட �டடல-கழளத தகக�க-பகணட, 
கடகட-பவனற வ0டடககள ஓட வநதரகள. மளமளபவனற கழய அததழனயம கழறற� எற�நதரகள. 
ஆச�டழட கழயகள�ல-வ�டடக கரகரபவனற அழடதத�ரநத உபழ�க கழரததரகள. �ர�ரபவனற 
�றநத வவழல பசய�-வரகழள வ�யபவ�ட �ரதவதன. 

ச�னனதக கறபபத தடயம மடழடக கணணம உளள ஒரததன, �த� வவழலய�ல எனழனவய உறற 
உறறப �ரப�த பதர�நதத. ��றக அவன என �ககதத�ல வநத, ‘‘ஐய, ந0ஙக க2�த� ஐயதவன?’’ 
எனற வகடடன. இடப��ல பவறம தணட மடடம கடடகபகணட ந�னற எனகக எனனவவ 
வ��ர0தம நடககபவ�க�றத எனற வதனற�யதல, அழமத� கதவதன. 

‘‘ஐய, நன கஜ பமழக-த0ன! உஙகக�டட �டசச ழ�யன’’ எனறன அநத மடழடக கண2ன. 
என மகள களகபகனற ச�ர�ப�தம, அவள எதறககச ச�ர�கக�றள என�தம பதர�நதத. நலலவவழள! 
மரமகன �ககதத�ல இலழல. இரநத�ரநதல, பமதத மனமம பதரவவட வ�ய�-ரககம. 

‘‘ஐய, நலல இரகக0ங-களயய? உஙகழள எனனல மறககவவ மடயதஙகயய! இப� நன இநத 
ந�ழலழமகக வர ந0ஙக-தனய கர2ம!’’ தழலமட பமதத-மம கழலநத, உடமப�ல-லம உபபப 
�டவஙகள பதத�ரகக, ஈர �ன�யனம வ�கர உரவமமக ந�னற�ரநத கஜ பமழகத0ன இப�டச 
பசனனதம, தகக�வர�ப வ�டடத எனகக. 

அம�ல �டடழல ழகய�ல ஏநத�, கழய ர�பவ�ர பசயத வய�ற வளரகக வவணடய அவனத �ர�த� 
ந�ழலழமககம நனதன கர2ம? 

ஒரததன கபலகடர ஆவதம கழ�ப�ழற சததம பசயயபவ�வதம அவனவன பதத� நட�ம சரநதத. 
சமக ஏறறததழழவச சரநதத. ஐநதவத வழர பசலல�கபகடதத ஆரம�ப �ளள� ஆச�ர�யன�டம 
ப�ண பகடதத இடதத�ல வநத ‘நன நசமகப வ�னதறக ந0தன கர2ம’ எனற பசலல� அவ-
மனப�டததவத எநத வ�ததத�ல ந�யயம? நன ஆய�ரகக2க-கன ��ளழளகளகக ஆன, ஆவனன 
பசலல�க பகடதத�ரக-க�வறன. இவன இப�ட ஆவனன பசலல�க பகடதவதன! 

வரமனம�லலத வகய�ல மன ந�றக�ற சம�யர வ�ல தணழடக கடடகபகணட மவனமக ந�னற 
எனழன அவன பகஞசம வ�வநத-மகப �ரததவ�டட, மறற ஆடக-வளட வசரநத �ர�ரபவனற ம0த� 
வவழலழயச பசயய ஆரம��ததன. கடகடபவனற கழயகழள இழ2த தச சர�பசயத, சததமன 
தண20ர வரக�றத எனற �ர�வசத�தத, ��றக மன ந�ழறவவட உடமப உபழ�த தழடததகபகணட 
வநத ந�னறன. என மகள அவரகளககக கல�ப �2ம பகடததள. அதறகள மழல ஆக�வ�டடத. 

மரமகன வரவதறகள இவன வ�யவ�டடல, எனககப �த� மனமவத ம�ஞசவம எனற அவஸ 
ழதய�ல இரநவதன. என வவதழன ழயப பர�நதபகளளத மகள, அவரகழள உடகரழவததக க�� 
வ�டடக பகடததள. அநத கஜ பமழகத0ன அழககக ழகய�ல க�� வஙக�க கடதத�டவய, 
வதழவ-ய�லலமல தன சய பர2தழத என மழனவ�ய�டம பசலல ஆரம-��ததன. 



‘‘ஐய மடடம இலவலனன, நபனலலம ஆள அடரஸ இலலமப வ�ய�ரகக வவணடய 
ஆளஙகமம. என வழகழகவய �ழயப வ�ய�-ரககம..!’’ 

என மழனவ� ‘‘அப�டய?’’ என�த வ�ல ஆசசரயமக மகதழத ழவத தகபகணட, எனழனப 
�ரததள. சட க��ழய உற�ஞச�ய�டவய அவன பதடரநதன... ‘‘நன �டபப ஏறத பசனமஙக! 
ஐய பசலல�த தரமவ�த கல வ�ர�சசப வ�டடக க�டடத தஙகவவன. ஒர மழற ஐய, 
�சஙகவளட ச�வலடழட வஙக�, எழத�னழதத த�ரதத�டட, 50, 60-னன மரக எழத�க கடத-தர. 
எனவனட ச�வலடழட வஙக� நததகக நறனன எழத�க கடத-தர. �சஙக எலலம ஓனன ச�ர�ச-
சஙக. ச�வலடழடப �ரதத நன தககம தஙகம அழதடவடன. ஒணணவம எழதத எனவனட 
ச�வலடடல 100 மரகக வ�ட ஐயவககக கரழ2 மனச இரந-தசச. ஆன, எனககப �டபப ஏற, 
தழலய�ல மட இரநத அளவகக மழள இலல0ஙகவள..! எனனல அழழகய ந�றதத மடயவல. ழ�ழய 
எடததகக�டட வகப�ழறழய வ�டட ஓடப �ரதத எனழனத தடதத ந�றதத�னர ஐய. ‘எனககப 
�டப-ப�லலம வரத. என அப� பசனன மத�ர� நன �0ர �டடல ப�றககவவ வ�வறன. 
எனழன வ�டடடஙகயய’னன வகவ�க வகவ� அழவதன. ஐய, என கணழ2த தழடசசர. 

‘ஆணடவன, ழகப��ட அளவ வ�ழதகழள மணணல தவ�வ�டறன. அநத வ�ழத, கன� மரமகவம ஆகம; 
ப மரமகவம ஆகம; மள மரமக-வம ஆகம. கன�யம, பவம, மளளம மனஷஙகளககதன வ�தத�யசம. 
ஆணடவனகக எலலம ஒணண-தன. அதனலதன ஆணடவன எலல மரததககம ப�தவ 
பம�ய�ல மழழ ப�யய பவசசன. �டகக�ற, �டககத �சஙக எலலவம எனகக ஒணணதன. ந0 
நலலப �டபவ�. உடகரநத �ட’னன ஐய-தன பசனனர...’’ கஜ பமழக-த0ன பசலலமவ�த 
அவன கணகள�ல பதர�நத நனற�ய�ன �ள�ளபழ�க கணட எனகக பநஞச�ல சறகபகனற ஒர வல� 
கணடத. 

ந�யயககரனம வ2�கனம தரசத தடவடட இரககலம. ஆனல, உ�தத�யயன ழகய�ல தரசத 
தடட இரககக கடத. �டக-க�ற ��ளழளகழள எழட வ�டவதம, தரம ��ர�தத ரகம அடககவதம, 
உ�தத�யயன வவழல க�ழடயத. ம2வரகள எலவல-ரககம ப�த-வக ந�னற அற�வக கன� 
பச�ககத தரவவத உ�தத�யயன வவழல எனக�ற பதத� எனகக அனழறகக இரநதழதததன இநத 
கஜ பமழகத0ன பசலக�றன. இபவ�த எனகக அநத பதத� எஙவக வ�னத? 

எனன�டம �டததவன ஒரததன வகடஸவரனகவம இரககலம; அலலத, வகய�ல �டககடடல 
உடகரநதம ��சழச எடககலம. ஆய�ரம வ�ரகக வவழல தரம மதலள�யகவம இரககலம அலலத, 
வகமள� வவடம வ�டட கததட உண�வனகவம இரகக-லம. கச, �தவ�, அத�கரதழத ழவதத 
எனன�டம �டதத ம2வர-கழளத தரம ��ர�கக�ற பதத� எனகக எப�ட வநதத? 

கஜ பமழகத0ன தன ஆச�ட �டடலகளல கழய உபழ� மடடம கழரககவ�லழல. என மனச�ல 
இரநத கசடகழளயம கழரதத�ரக க�றன. சழந�ழலயல ஏழழமயன பமழக-த0ழன நன 
கரழ2வயட �ரதவதன. அவன எனன கஷடப �டக�றன, எததழன ��ளழளகள, எஙவக 
இரகக�றன என�ழதக வகடக பவடகமக இரநதத. க�� கடதத மடதததம அவன வ�ய 
வரக�வறன எனற பசலல�கபகணட வசல வநகக� நடநதன. 

நன எத நடககக கடத எனற ந�ழனதவதவன, அத நடநதவ�டடத. கஜ பமழகத0ன பவள�வய 
வ�வ-தறகள மரமகன வநதவ�ட, இரவரம வசல�ல ந�னற வ�ச�கபகணட இரந தரகள. ‘‘உன 
மமனர பண2�-யதத�ல நன ஆச�ட �டடவலட த�ர�க�வறன’’ எனற கஜ பமழகத0ன 
மரமகன�டம பசனனன. எனககச சஙகடமக இரநதத. 

எனனதன ஏழ ��ளழள ப�றறவள எலலக கழநழதகழளயம ஒனற வ�ல �வ�ததலம, சப�2�க 
கழநழதழய அடததவரகள�டம கடடமவ�த பகஞசம சஙகடப-�டததவன பசயவள? 

அவரகழள வழ�யனப��வ�டட உளவள வநத மப��ளழள, ‘‘மம, வ�னவர உஙகக�டட �டசசவர-
ம�லல?’’ எனற வகடடர. மப��ளழள-யவத பகஞசம ப�ரமவ�ககக வ�ஷயதழத வ�டடரககலம. 
அவரம வ�டமல என பண2�ல வ�ரல வ�டவத�வலவய கண2க இரநதர. நனம பகஞசம 
சஙகடதவதட, ‘‘ஆமஙக’’ எனவறன. 



‘‘உஙக ழக ரச�யன ழகனன ஒபபகக�வறன மம! உஙகக�டட �டச-சவன இபவ� ப�ர�ய 
��ஸ�னஸவமன இலல0ஙகள இரககன?’’ மப��ளழள ஏறறம கடபபகக அளவ�லழல. 

‘‘எநதத பதழ�ழலயம நம வகவலம �ரககக கடதஙக. அஞசவத �டசசவன வவற எனனதன 
��ஸ�னஸ �ண2 மடயம?’’ - நன எனனழடய ம2வக கணம2� கஜ பமழகத0னகககப 
�ர�நத வ�ச�வனன. 

‘‘யர மம அஞசவத �டசசத? கஜ பமழகத0ன? அவன எம.எஸஸ�., பகம�ஸடர� �டசசவன. 
எனவனட-தன �டசசன. பமழக த0ன பகம�க-கலஸவஸட ஓனர அவன. டயபலட ஆச�ட, 
��னய�ல, ஃபவளர க�ள0னர, வஷ�ங வசட, டடர-பஜனடன அவன கமப�ன� பரடகட ஏகப-
�டடத. தம�ழநட மழசககம சபழள ஆகத!’’ 

மரமகன பசலல, வகல�ய நககல எனற பர�யமல, பகஞசம அத�ரசச�வயட வகடவடன... ‘‘ப�ர�ய 
கமப�ன� ஓனரன என-க�டட அவன பசலலவவ இலழலவய?’’ 

‘‘பதழ�லள�ய வநத அவன மதலள�ததனதழதப வ�சவவ மட-டன. தனவனட பத ஃ�ரமல 
ஆச�ட எப�ட வவழல பசயயதனன ஃ�0லடல �ககத தன அவன வநதத. எனகவக அத 
சரபழரஸதன. ‘இரநத சப��டடப வ�ட!’னன பசனவனன. ‘ந0 ஒர மதலள�கக மடடம வ�ரநத 
ழவபவ�..! அழதப �ரதத என பதழ�லள� மனசள-வல வரததப�டவன. இனபனர நள 
வவரன’னடடப வ�றன..!’’ 

மரமகன பசலல�கபகணட இரககமவ�வத வசல�ல ஒர பததம பத கர வநத ந�ற�ழதயம, ச0ரழட 
அ2�நத ஒர டழரவர �2�வகக கதழவத த�றப�ழதயம, அதறகள கஜ பமழகத0ன 
ஏற�கபகணடதம கர ச0ற�ப �யநத பசலவழதயம வ�யபவ�ட �ரதவதன நன. 

தழல ம0த ச�லச�லபவனற தண20ர வ�ழநதத. கஜ பமழக-த0ன எனற ஒர நட�மன வவழலக--
கரனல கசடகள ந0ககப�டட கழய�ல இரநத சலசலபவனற தண20ர வழ�நதத. என கண2�ல 
வசபபம, மனசககள வ�ழநத மசம சததமகக கழரநத வ�க நன அழநதத வதயததக கள�ததக 
பகணட இ-ரநவதன!

கண20ரத தள�களம கனன�மர ஒததடமம

பசநந�றம, கம�0ரமன உயரம பகணட ப�ண2ன நன, என பயளவனப �ரவம தநத 
தனனம��கழகயல ம�டககக நடகக�வறன. சறற�ய�ரப�வரகள த�ரம��ப �ரககம�டயன ஒர 
கவரதவலட என த�ரணட அவயஙகளல கவரப�டட அழகன வநரதத�யன இழளஞரகள என 
��னனல எனககக சறற�த த�ர�க�றரகள.

எடப�ன உழடய2�நத என ச�ர�ப��றகக ஒர ப�ழத பசலவழ�தத ச�ல வசஷழடகள பசயத 
�ரகக�றரகள. நலகதத இரகழககள�ல அமரநத பததகஙகள�ன சநதகள வழ�வய என த�ரமக 
தர�சனதத�றகக ந�ததம தவம க�டநத சக�றரகள. வ�ரநத�ன �டகள�ல ந�னற �ய2ம பசயத�ட 
ஜனனவலரம ச�டச�டதத பமலபலன அழசயம என படழவய�ன ¬மநதழன ஸ�ர�சதத�றகக ஏஙக� 
பதஙக�ப �ய2ப�டக�றரகள.

என அழழகப �றற� ம�ழகப�டலலமல எலல இழளஞரகளம நடகற�ப��ல தணடத தணடய 
கவ�ழத எழத�, என ��றநத நள அனற வழததடழடகளக அனப�� "வநதத ... ?" எனற 
வகடக�றரகள. நன ஒரவழன மனபமப�� வ�ரமபக�வறன. அவழன ம2ப�தய சமமதம 
பசலல�ய�ரகக�வறன எனற பசனன ��றகம ஏதவத ஒர கரடடச சநதரப�தத�ல வய தவற� 
அனமத�யள�பவ�ன எனற பதடரதழலத பதடரக�றரகள.

எனழனப �ரககம ந0ஙகளம என ��னனல சறறவ0ரகள எனற நன நமபவத என அழக�ன ம0த 
நன பகணட நம��கழகயவல, இலழல உஙகள ச�லஙகழள கழறதத நன மத�ப��டடதவல 
வநததலல. நலல ஆவரகக�யமன, அழகன, ச�வப�ன, �டதத, உயரமன அபஸரசகழள 
மழனவ�களகப ப�றற �கக�யசல�களம என ��னனல சறறவழத நன அற�வவன.



அப�ட அற�நத�ரநதம நன அவரகள�ன 
மழனவ�கள�டம வ�டடக பகடதத ஒர கடம�ச 
சணழடகக கர2மனவளக இரப�த�லழல 
என�தல இனழறககம நன �ஸ ஏறமவ�த அழர 
டஜனககம கழறவ�லலத ஆணகளவத எனகக 
��னனல ஏற� ந�ற�ழத ந0ஙகள கவன�ககலம. 
(இப�ட ஆணகள அழனவழரயம ப�ததம 
ப�தவய ச�ரமப�டதத�யதறகக ப�ணகழள 
ஏபறடததம �ரககத அனமன �கதரகள எனழன 
மனன�ககம ப�ரடட ஏதம ஒர ப�ரமள 
வகவ�ல�ல அவரகள ப�யர�ல அரசசழன பசயத 
கஙகமப ��ரசதம அனப�� ழவககம உதவதசவம 
வநரவம எனகக�லழல)

ந�சசயமகத பதர�நவத எனறலம எவதசழசயக 
நடப�த வ�ல என மரழ� த�ரடடததனமய 
உரசவதறக ஒவர ஒரததனககததன நன அனமத� 
அள�தத�ரகக�வறன. அவன இபவ�த எடடம வகபபப 
ப�ணகளகக �டம நடததம சகக�ல பதடடப வ�ச� 
தன சநவதஷதழத இரடடப�கக�க பகணடரப�ன. 

ப�யர அரண. �டம பசலல�த தநத�டவய வமலம வமலம �டதத தழலழமயச�ர�யரக� 
ஆச�ர�யரகளகவக ஆச�ர�யரகம அவன கனவ பகஞசம பகஞசமக பமயப�டடக பகணடரநதத. 
ம�கநத த�றழமசல�. ஆச�ர�யரதவன .. அழ வளள�யப� �டலகழள மனப�டம பசயத 
ம2வ�கள�டம தப��க பகணடரப�ன எனற அவன த�றழமழய தப�க எழட வ�டத0ரகள.

பறககள எநத ச0வதஷ2தத�ல இனப ப�ரககதத�றகத தயரக� உதவதசமக எததழன ¬மடழட 
ழவககம எனற வகடடப �ரஙகள. இரணடகக வமல பறககள ¬மடழட ழவககத எனற சர�யக 
பசலலவன அவன.

அவன பறககள வச�ககம ழரஸ ம�லலகக பசநதககரன. அதனல அவனககத பதர�நத�ரககம எனற 
ந0ஙகள நழகதத0ரகளனல ந0ஙகள ஒர அழர வவககடடத த0ரகக தர�ச� ஆவ0ரகள. அவனகக 
சர�யன�ன வ�டடம, ஒல�ய�ன வவக¬ம மடடமலல எனழனத தவ�ர இனனம ச�ல ப�ணகள�ன 
மனவவடடம அதன கன �ர�ம2ஙகளம பதர�நத�ரகக�றத.

இத�பலனன அபரவமன அற�வதத�றன இரகக�றத எனற சல�தத0ரகளனல த�ப�தத�ய பதத 
��டசககள நத�ககழரவயரம த�யனம பசயத அநதரதத�ல எப�ட ம�தகக�றரகள எனற வகடடப 
�ரஙகள. அவன�டம ம2�கக2ககக அழதப �றற�ப வ�ச �த�ல�ரககம. பகஞசம வ�ஞஞனதழதயம 
கலநதபதர கலழவயன ரசப�டததம ஞனம�ரகக�றத அவன�டம.

ஐனஸடனகக வ�வகரததனதம, அவர�ன இரணடம மழனவ� �றற� பசலலம அவன, வ�க�ற 
வ�கக�ல உஙகள�ல ச�லர�ன ச�னன வ0டட பசடடபபகழளப �றற�யம பதர�நத ழவதத�ரநத 
பசலவன. ஆழகயல அவழனப �றற� பகஞசம ஜகக�ரழதயகவவ இரஙகள.

என அமமவ�டம வமரககழமப எப�ட ழவப�த எனற வகடட கறறக பகளக�றவன வ�ல வநத 
என அமமவ�ன மனழதக பகளழள பகணட அவன, எனழனததன மனதரக கதல�ப�தக 
ந�ழனகக�றள அமம. என தஙழகககம அவன ரட பகடப�ன என�ழத அற�நதல பவலபவலததப 
வ�வள அவள. அவனகக எலலம பதர�யம. ஆனல சடடப வ�டடலம ஒர வதழச கட சடத 
பதர�யத. அதனலதன அவழன எனககப ��டதத�ரகக�றத. ஏபனனறல எனககம வதழச சடத 
பதர�யத.

யவனகளககம, யவத�களககம தஙகள பகளழளயழழக ம�ழகப�டதத�க கடட ஒரவழர ஒரவர 



ஈரததப ��ன ஏமநத வ�க�ற நடகள�ல எனழன வச�யம பசயவதறகக ஒர¬மழற கட 
ச0பப�டதத தழலவர�க பகளளத அவன�ன கழலநத தழலய�ல எனழன ஈரககம எனனவம 
இரகக�றத எனற நன த�ழகததத தடமறவவன. "ஈறம வ�னமதன இரககம, ��றக தழலய�ல 
வவபறனன இரககம" எனற என தஙழக எனழன ச0ணடப �ரப�ள. அவளககம அவன வமல ஒர 
ரட இரகக�றத.

பசநதககரப ழ�யனகவம கடடக பகளளம ¬மழறபழ�யனகவம இரகக�றவன எனற 
பகஞசமக இடம பகடதத வ�சசக பகடததல கழலய�ல மரகழ�ப �ன�ய�ல �ல வஙக கழடத 
பதரப�ககம வ�ன எனழன இழதத ம¬ததம�டடவன, யரமறற வ0டடன சநத�ல... அநதத த�ம�ர 
பகஞசம அத�கமன த�ம�ரதன. ஆனலம எனகக அத ��டதத�ரநதத.

வய ம0ற�ய மதததத�றகக வக�ப�டட �ல நள அவனடன வ�சத�ரநவதன. வறடடக வக�ம. 
ப�யக வக�ம. தம�ழ�ல பசலவரகவள .. அதவ�ல அத பவறம ஊடல. ��றக நனகவவதன வ�ச 
வவணடயதய�றற. ந�ஜமன வக�ம எனகக அநத வரமப ம0ற�ய ¬மததததல வரவ�லழல, நனம 
அவன ¬மதததத�றக ஏஙக�ய யவத� என�தல.

ஒனற ந�சசயமகத பதர�யம. அவன வவற ஒரதத�கக இதவ�ல ¬மததம�டடத�லழல. ழக வதரநத 
அவயகக�யனக உனழனயம, உன தஙழகழயயம ஒனறக டவடககம அவன உன தஙழகககம 
மததம தரவ�லழல எனற எப�ட ந�ழனகக�றய எனற எனழனக வகட�வரகளகக எனன�டம 
தயரய �த�ல�ரகக�றத.

என தஙழக உட�ட எததழன ப�ணகழள டவடததத த�ர�க�றன என�ழத அவன பசலல�த தன 
எனககத பதர�யம. எனன�டம அவன ப�ய வ�சவத�லழல. அவன ப�யயன�லழல. ஏபனனறல 
அவன எனழனக கதல�கக�றன. "ச�ல கழநழதகள�டம வ�ழளயடவத வ�ல பதடத ஒர 
வ�ழளயடழட ��டதத ப�ணகள�டம வ�ழளயடக�வறன. என வயசகக இததன சர�. எனழன 
சம�யர எனற பசலல� நன எனழறககம கவ� கடடக பகணடத�லழல. நண�ரகள�டம வசரநத 
ச�கபரட ��டகக�வறன, அழதப வ�லவவ இத.

��டதத ப�ணகள�டம வ�ழளயட எனன இரகக�றத. உசபவ�றற�ய�ட ச0ணடப வ�ச� ப�ழழதக 
கழ�ப�ழதத தவ�ர .. "எனற வ�யகக�யனம வ�ச�வன�டம கலசசரம, �ண�ட எனற வய வ�டட 
மடடக பகளளத0ரகள. உஙகள�டம ஒள�நத�ரககம ப�ண வவடழடயடம ம�ரகதழத உஙகளகவக 
வதலர�ததக கடட உஙகழள அவமனதத�ல தழல கன�ய ழவதத வ�டவன.

சஙகடதத�ல ச�கக�த தவ�தத உதவ�கக ஆள�லலமல அமம ஏஙக�ய க2தத�ல எலலம அவன பதம 
வ�ல வநத உதவ� பசயவதல என அமமவ�றக அவழன ம�க ம�க ��டததப வ�னத. என 
அமமவ�றக மடடமலல இனனம �ல அமமககளககம அவழன ��டதத�ரகக�றத. கயசசல கணட 
�டதத�ரநத ஒர ��ளழளககர�கக மதத�ழரயம பரடடயம மடடம வஙக�த தநத�ரநதல அவழன 
ந0ஙகள ஒர ப�யபரடகக வ�ரமபம சமக வசவகபனனற உதச0னப�டதத�ப வ�ய�ரககலம. மறக, 
கயசசலகர�ய�ன மலம கழ�தத ந�னற ��ளழளழய கழவ�, உழட மறற� வ�டட வநத�ரகக�றவன .. 
அவன ச0ணடழல அநத கயசசலகர� ஒர சவகதரன�ன ச0ணடலக எடததக பகளவத�ல எனன 
தப��ரகக�றத.

�வழட வ�ல வடடமக ழதககப�டட �தகப�ன லஙக�ழயவய சர�யக கடடத பதர�யத 
அவன ஒர ��றநத நள அனற பதர�யததனமக �டட வவடடழய கடடக பகணட ழமனர நழட 
நடநதன. ஒர ��ழற மடடம கழனற வ0த�ய�ல பரணட வர நட வ0த�ய�ல பசயவதற�யத ந�னறன. 
அநத வவடடழய சர� பசயத, கடடவதறக நடதபதரவ�ல ந�னற பசலல�த தநதத ஒர த�ரம2மகத 
கனன�ப ப�ணதன. அநதக கனன�ப ப�ண2�ன அமம உட�ட இநத வவடட கடடத பதர�யதவன�ன 
கரடட ழதர�யதத�றக ச�ர�தத�ட ந�னறரகவள .. இழத வ�ரசமகக�ப �ரககமல ந0ஙகள இரகக 
வவணடபமனறல அவன�டம ச�ல நடகள �ழக�ப �ரகக வவணடம.

"வவடட கடட வ�ட ஒரதத�ய பரணடம தரமக கடடககலமன இரநவதன. ந0 அடடகசம 
கடடவ�டற�வய.. " நன உனழனவய கடடகக�டவறன எனற பசனனவன .. அநத வரதழதய�ல 
வ�கல�வம பகஞசமக உளளரததவம இலலமல இரநததலதன அவழன வ0டடல அணட 
வ�டக�றரகள கனன�ப ப�ணகழள ப�றபறடதத அமமககள.



அவன�டம வய வ�டடச பசலல மடயத அபசளகரயமன வ�சயம எனன�டம இரகக�றத. அதனல 
அழத ஒர தணடச ச0டடல எழத�க பகணட பசலக�வறன அவழனப �ரப�தறகக. அத�ல நன 
எழத�ய�ரககம வசகம:

என தஙழகழயப ��டதத�ரகக�றத..?
அவழளவய
த�ரம2ம பசயத பகள.
அதவவ என வ�ரப�ம.

இத என வ�ரப�மதன. ந�ஜமன என வ�ரப�ம. அவன என தஙழகழய த�ரம2ம பசயத பகளள 
வவணடபமனற அவன�டம நன வறபறதத�க வகடட, இனற எப�டயவத சமமதம ப�றற வ�ட 
வவணடம. எனழன வ�டவம அவனகக அவளதன சர�யன வஜடயக இரப�ள எனற நன 
ந�ழனகக�வறன.

இப�ட நன பசயவதல தரதரமறற கடம�பமனற �ரம�ர�யம ம�கக என கடம�தழத வகல�ப 
�ரழவ �ரகக வவணடய�ரககத. அழகன எபவ�ரப�டடப�ண2�ன தஙழகழயயம யரவத 
ஒரவன த�ரம2ம பசயயததன வவணடம. அழகன ப�ண2�ன தஙழககக த�ரம2மக 
வவணடபமன அழகன ப�ணகள ந�ழனப�த தரதரமறற பசயழகயக இரககத எனற ந�சசயமக 
நன பசலக�வறன.

இபப�ழதம, எபப�ழதம அவனம நனம கதல�கக�வறம. கதல�பவ�ம. அவழன த�ரம2ம பசயத 
பகளவதல எனகக ச�ல சஙகடஙகளம, தரம ந�யய தரககஙகளம இரகக�றத. மனப 
வ�ரடடஙகளம மன உழளசசலகளம எனழன ��ன பதடரம. எனகபகனற நன ச�ரஷடததக 
பகணட மனசடச�ய�ன மடபவனற ஒனற இரக�கறத. அத, இவழனயனற� வவபறரவழன 
த�ரம2ம பசயத பகள எனற எனழனப �2�கக�றத. அழத ம0ற� அவழன நன த�ரம2ம பசயத 
பகளள மடயத.

கழதகள�லம கவ�யஙகள�லம இனன ��ற ச�ன�ம, டவ�, நடகஙகள�லம கதல�தத கனன�ப ப�ணகள 
தன கதலழன த�யகம பசயவதறக இரப�த வ�லவவ இநதத த�ரம2 மறப��றகப ��னனம 
ந�சசயமக ஒவர ஒர கர2மதன இரககம எனற கழடச� அதத�யயதத�ல தஙகள�ன 
அனமனஙகழள சர��ரததக பகளவதறகக பசல�வரகளகக நன இநதப �ரவ�வலவய பசலல� 
வ�டம வ�சயம எனனபவனறல, நன இநத ந�ம�டம வழரய�லம வதக ஆவரகக�யமளள, ரததப பறற 
வநவய அலலத எய�டவச அலலத கதல�ததவழன த�யகம பசயத தஙழககக 
கடடழவககம�டயன ஒர பகடய வநவய வரத கனன�ப ப�ண2கவவ இரகக�வறன.

கனன�ப ப�ண எனற பசலவத�ல ஒர கர2ம இரகக�றத. உய�ரககய�ரய கதல�ககம ப�ணகள 
கதலழன த�யகம பசயவதறக, எத�ர�ரத வ�தமக வவபறர ஆடவவனடன வ��தத�ல 
கரப�மழடநத கண20ர வ�டம சழந�ழலகழள அனமனம பசயவரகள என�தல இநத கனன�த 
தனழமழய எனகக நனக கற�கபகளளம�ட ஆய�றற. ��றக ஏன அவழன த�ரம2ம பசயத 
பகளள மறகக�றய எனற வகட�வரகளகக நன பசலல�க பகளளம ஒவர இறத�யன �த�ல, என 
தஙழக எனழன வ�டவம அவனகக தகத� வயநதவளக இரப�ள என�ததன. என தஙழகயம 
இநத ந�ம�டம வழர கனன�யக இரகக�றள என�ழதயம நன ம�கக ஜகக�ரழதயக இஙக பசலல 
வவணடய�ரகக�றத.

எனகக வவற ஒர இழளஞழன த�ரம2ம பசயத பகளளம வ�ரப�ம வநத�ரப�த பதர�நதல அவன 
ம�கக வவதழன பகளவன. வவதழன தரப வ�கம இநத வ�சயதழத அவன�ன ��றநத நள அனவற 
அவனககச பசனனல உழடநத வ�ய வ�டவன எனற நன நனக அற�வவன. ஒர 
த�றழமசல�ழய அவன�ன ��றநத நள அனழறகவக த�கக¬மககடச பசயய வவணடய�ரப�த 
தரத�ரஷடவசமனததன எனறலம இநத வ�சயதழத பசலல வவற நலல சநதரப�மம நளம 
வயககத எனகக.

நன ம2¬மடககப வ�கம அநத இனபனர இழளஞன, நன இதவழர �ரககத பத�யவனகவம 
இரககலம. �ரததவனகவம இரககலம. இன�தன நன ம2ககப வ�கம அநத மணபம�க 



க2வழன வதரநபதடகக வவணடம. அநத மணபம�க 
க2வன உஙகள�ல ஒரவரகவம இரககலம, 
¬மயறச�ததப �ரஙகள.

எனகக வயத .... த�ரம2 வயத.
பதழ�ல .. ஆச�ர�ழய.
உயரம .. உஙகழள வ�ட பகஞசம களளம. 
ந�றம .. உஙகழள வ�ட ச�வபப.
வரமனம .. உஙகழள வ�ட அத�கம.
வ�ரப�ம .. நலகதத�ல பததகம �டப�த.
பதர�நதத .. இரவ�ல ந�ல.
பதர�யதத .. அவத இரவ�ல சர�யன.

இனன ��ற பசயத�களம ச�ல அளவகளம த�ரம2தத�றகப 
��ன பசலவதய உதவதச�தத�ரகக�வறன.

உஙகள�ல யரககவத ழக சடடக பகளளமல ஒர 
வ0டடறகத வதழவயன மழ சழமயழலயம சழவயக 
பசயயத பதர�யம ..? (கவனமக இரககவம, இத 
ஆணகளககன வகளவ�) இலழல, பதர�யத, சழமயல 
என�த ப�ணகள�ன சஙகத� .. எனகக சட தண20ர கட 

ழவககத பதர�யத, அடப�ஙகழர எநதப �ககம எனற கட எனககத பதர�யத எனற �0றற�க 
பகளளம ஆணகளக உஙகள�ல ஒரவர இரககம �டசதத�ல அவரகளகக ஒர அற�வழர.

அவரகள நனறக சழமககத பதர�நத வவற ப�ணழ2 த�ரம2ம பசயத பகணட பசடடலக 
வவணடயத. நனறக சழமககத பதர�நத�ரப�ததன நன த�ரம2ம பசயத பகளளப வ�கம 
ஆ2�ன மதல தகத� என�ழத அற�நத பகளளஙகள.

இரணடவத தகத� ம�க ம�க எள�ழமயனத. வவழல பவடட எதவம இலலத, சமரக �டதத 
ஆவரகக�யமன இழளஞனக இரகக வவணடம என�த அத. அப�ட இரணட தகத�களம ஒரஙவக 
அழமயப ப�றறவரகள தயவ பசயத என வ0டடன �ககம வர வவணடம. நன ஏறகனவவ இப�ட 
ஒர தகத� உளள இழளஞழன வதரவ பசயத மடதத, �ஸவ�ரட ழசஸ வ�டவடபவலலம 
�ரச�ல ழவதத�ரகக�வறன. என கதலன�டம கண��ப�தறகக. இழத பசலவதறகக சநவதசவம, 
வரததவம �டவ�லழல நன.

அவழனப �ரககம வநரமக� வ�டடத. இனழறகக அவனகக ��றநத நள. அவத வரக�றவன 
அவனதன, �ரஙகள .. இரணட நள தடவயட, சர�யக வரத தழலவயட, வநறற வ�டடரநத 
அவத உழடவயட எனழனப �ரகக வரக�றன. இனழறகக அவனகக ��றநத நள என�த 
இனழறகக த�ஙகடக�ழழம என�ழதப வ�லவவ அததழன சதத�யமனத. சர�யன மஙகயன. ��றநத 
நள எனறல மடபவடட, தட மழ�தத, நழரப�ஙகக கள�தத, பததழட உடதத� ஒர கலககலக 
வர வவணடம ..?

ஒரதத�கக கதலனக இரப�வன இததழன அசடழடயகவ இரப�ன. தன ��றநத நள 
அனழறககம எனழன மயககவதறக ஒர ச�ற மயறச� கட எடததக பகளளமல இரகக�றன. 
எனககக ஓரய�ரம இழளஞரகள �ஸ �டககடடககள�லம, �ளள� மன�கவம, நலகதத�லம 
கதத�ரகக�றரகள எனற அவனககத பதர�யம. அவரகள�ல ஒரவன�டம நன மயஙக�, "ஹய" 
பசலல� வ�டடல எனன பசயவத எனற �ட�டபவ� அவன�டம க�ழடயத. அவனககத பதர�யம, 
நன அவழன கதல�கக�வறன எனற. என வமல அததழன நம��கழகயய இரநதன. அவனகக 
கனவ�லம கட எனனல தவரகம பசயய ¬மடயத எனற நம��னன. அநத நம��கழகழயததன 
இனற நன உழடககப வ�க�வறன.

�ககதத�ல வநத பமனழமயய ச�ர�ததவன�டம நன ��றநத நள வழதத பசலலவ�லழல. அவனககப 
��டககத. "எனன ��றநத ப�ர�ச சத�சச�டவடமன நமகக நவம ��றநத நள பகணடடகக�றத? 
ஏதவத சத�ககனம, அதபவசச� அடததவன நமம ��றநத நழள பகணடடனம. இபதனன ��றநத 



நளன நமகக நவம பகணடடகக�ற வகனததனமன ஒர வ�ழளயடட .. " எனற ஒர பலகசர 
பகடப�ன. அதனல அவன�டம நன வகடட ¬மதல வகளவ� ... "கள�சச�ய இலழலய..? "

�ள�ஙகக கணகள�ல எனழன வநடடம�டடச ச�ர�ததன. அநதக கண2�ன �ள�ளப�ன 
பவள�சசதத�ல அவனம, நனமய கடததனம பசயயம �ரப��டம வ�ர�நத�ரநதத. என உதடவடர 
தச�ழய தடட வ�டடன. ஊனற�க கவன�தத0ரகளனல அப�ட ஒர தச அஙவக இரககத. எனழன 
ஸ�ர�ச�கக அவனககன நலல சநதரப�தழத கசசமறற ஏற�டதத�க பகளவன. 

"கள�சச�டவடன, �ல பவளகக�டவடன. �தரம வ�வனன. அமம சப��டச பசனனஙக. நன 
சப��டல. அப� எஙவக வ�வறனன வகடடஙக . நன பநலவககனன பசலல�டட வநத�ரகவகன. 
வழ�ய�ல ஒரததன ��றநத நள வழதத பசனனன. அவழன பகடட வரதழதய�ல வழதத�டட 
வநத�ரகவகன. என தஙகசச� ஒர வ�ன வஙக�த தநத, அழத ஏழவத �டகக�ற படயச� ர2�க�டட 
கடதத�டவடன. இப� ந0 அறககம இரநத வணட எடததகக�டட வவரன. வ�ய� �0டச சப��டலம. 
அறகக�றத இரநத பசலல. வ�ய� வகய�லல அரசசழன �ண2�கக�டட வ�பத� பவசச�கக�டட 
வ0டடகக வ�ய�டலம." இனனம அநத �ள�ஙகக கணகள கறம�ன �ள�ளபழ� என மன 
வ�ர�தத�ரகக�றத. ம0னகக வழல வ�ல.

"இலல இலல .. நன அறகக மடவடன. வ�ய� வணடய எடததகக�டடவ .." எனகக ச�ர�ப�க 
வநதத. இவனகக �ட�டபப கழறநத வ�ச வரம வரத ...? எதறகக வ�டமல நன வகடட, 
வகடகத, வகடகப வ�கம அததழன வகளவ�ககம இததழன �த�ல பசலல வவணடம. எனன�டம 
ம2�கக2ககக வ�சவத�ல வ�ரப�ம�ரகக�றத அவனகக. எனழன அறககவத எனற பசலவதன 
உளளரததம ��றநத நள வழததககள எனற அவன ழகய�ல ஒர மலரச பசணழட நன ழவதத 
வ�டக கடத என�தன அரததம.

ஒர மழற ��றநத நள �ர�சக அவனகக நன வஙக�த தநத வ�ழலயயரநத ட ஷரடழட என கண 
மனனவல அவன யரககத தநதன எனற நனறக ந�ழனவ�ரகக�றத. அழத எத�ர�ல வநத 
பகணடரநத ஒர ��சழசககரனகக தநவத தநதன. அநத ��சழசககரன த�னமம¬ அழத வ�டட 
என கண மனனவல நறடதத க�ழ�ததழத எனனவ�தமய நன வர2�கக .. "�ரதவட அத இதனன 
எதம வவ2ம. ஒர சத வடவகக எனகக ச�னனத கரசச0ப வஙக� கட ப�கக�ஷம 
�தகபவ�ன. இத அனவச�யம .." எனற பசலல� வவற எனன ச�லம�ஷஙகளல எனழன அவன 
சமதனம பசயதன எனற ஒர ப�ண2ய பவடகம�லலமல எனனல பசலல மடயத. ஆகவவ 
அவன ��றநத நளகபகனற ஒர ப�ரழளவய ஒர வரதழதழயவய நன எனன�டம 
ழவதத�ரககவ�லழல. அவன தஙழக தநத வ�னழவ இநத மழறயம வவற ஒரதத�கக தநத�ரகக�றன.

வணட எடதத வநதன. ��னபறம உடகரநத பகணவடன. வதழவய�லலமல அவன ��வரக 
வ�டவன எனற எத�ர�ரககத0ரகள. அவச�யம எனறல, "இநத பவவட கலர வஷட நலல 
இரகவக" எனற படழவய�ல இரககம ஒர பழவத பதடவத வ�ல கறம�ன ச�ர�ப�ல எனழனத 
பதடம அவன வதழவயறற ��வரக எலலம வ�டவத�லழல. இரடடபப வ�ழலயம தயழமயன 
இரகழகயம கன�வன உ�சர�பபம பகணட, கடடம கழறநத ஒர ஃ�ஸட படடல வணடழய 
ந�றதத�, உளவள உடகரநத "இரணட வக�� மஞசர�யன, இரணட மஸரம நடலஸ, இரணட பரட 
சலட" எனற நறவ�சன சரவர�டம பசலல� வ�டட எனழனப �ரதத "உனகக ஏதவத வவணம" 
எனறன.

"ந0 பசனனவத எனககம பரணட பரணட பசலல�ட .. " எனவறன. கனககசச�தமக உழடயடதத�ய 
சரவர இழளஞன ப�னச�ல�ல பநறற�ழய பசற�நத�ட ச�ர�ததன. 

"அப� �0டச ..?" எனறன.

"அதவம பரணட" எனவறன.

அவன ச�ர�தத�டவய "பசனனவழரய�ல பகணட. மததழத அபபறம வகககவறம.." எனற 
இழளஞழன அனப�� வ�டட எனழன உறறப �ரததன.

"எனவனட �ரதவடவகக ஏதம கடகக மடடய ந0 ..? " கணகள �ள�ஙக�னல பசயயப�டடழவ. 



அத�ல ஒர கதல வஜட கடம�ம நடதத வததன ��ர�ஞசம ச�ரஷடககப�டடரகக�றத.

"உனககததன ��டககவத .. அனழனகக ஒர ��சழசககரழன என பரசன ஆகக�னத வ�தமப� 
எனகக .. நன வரல இநத வ�ழளயடடகக" எனற அவழன மறவலய �ரதவதன. அவழன நன 
ஒர தணடக கக�ததத�ல சகடககப வ�க�வறன. இனனம சறற வநரதத�ல.

"��சழசககரழன பரஷனகக�வனன? ஓ .. அதவ .. ந0 எனன ஜவள�ககழடய�ல வவழல �ககற 
ப�ண2 ..? கதல�கக�றவனகக ��றநத நள வநத வ�யம வ�யம த2�ய�ல பதசச ஷரட 
எடததத தரவ�ய? எனகக எடததகக பதர�யத? " வகடட வ�டட என மநழதய த2�யன�ள�பப 
மடடளதனதத�றக தழலய�ல அடததக பகணடன. அவன ந�ஜமகவவ தழலய�ல அடததக 
பகளளம �டயன ஒர கர�யம இனழறகக நன பசயயப வ�க�வறன.

"சர� .. ஒர பததகம வஙக�த தநவதன. ஆழசய என வ�ர, உன வ�ர, ச�ல ப, ச�ல �றழவ எலலம 
வ�டடத தநவதன. பமதப �ககதழத க�ழ�சச� என க�டடவய அழத தநதடவட .. "

அவன "ஹ.." எனற சல�ததன.

ஒர நலல பததகதழதக கட ��றநத நள �ர�ச ஏறறக பகளளத வ�டவடதத� மவன�வம 
அவனகக�ரகக�றத. இநத வயத�ல எநத சதழனழய இவன க�ழ�தத ஊவர இவன ��றநத நழள 
பகணடடபமனற எத�ர�ரகக�றன எனற பலம�த0ரகள. எநதப பறற�லம எநத ஈசலம இரககலம.

"�ழழய பததகக கழடகக வ�ன க�வல மண ர�யகக எததழன பததகம வவணம. ஒர 
வ�ழலமத�ப�றற யவனகக அழகன யவத� தர �ர�ச அத? எனனல வஙகவவ மடயத வவற 
யரலயம எனகக தரவவ மடயத ஒர ��ரசனவடஷன உனனல தர மடயம.. தரணமன 
வத2வவய�லழலய உனகக?"

"அச�ஙகம வ�சற�ய ந0 ...? " அவன வரதழதய�ல வல��தத�றவக உர�ய உளளரததம இரககவம 
எனற ��தவதற�ய ஒர சநவதஷதத�ல நன உளற�க பகடடவனன.

"ஐயய .. உன பதத� அப�ட வ�கக கடத .. ஆம, எநதக கலதத�ல எநத வநரததல உனக�டட 
இரநத எனகக எத வவணனன எனககத பதர�யம. ந0 இப�ட தப� வ�சக கடத .. தப� 
வயச�ககக கடத" நழவக�றன .. நழவக�றன.

"ஏன அலடடகக�ற, எத வவணம. வநரடயக வகடடகவகவயன"

"வ�சயதத வ�ட .. "

"சமம வகள .. "

"எனகக எததழன வகரள ��ரணடஙக இரப�ஙக. அவஙகளல தர மடயத ஒணண .. "

"மததம ..? எதகக கன�யவற .. பவககம..? அடககடவவள .. ந0 எனகக தநதவதய�லழலய? இதன 
பகழடககத? அச�ஙகம இலல உனகக. ஒர ப�ண2 வஹடடலகக கடடடட வநத 
கலடர�ஙகஸ வகடகலம, இப�ட வகககற�வய, �ககறவஙக எனன ந�ழனப�ஙக? " நன சனனமக 
வ�ச�வனன.

"லவவரஸன" அவன அத�லம சனனமக வ�ச�னன.

வநரம வநத வ�டடத. இத வததன வநரம, சர�யன சமயம. "சர� அழத வ�ட அறபதமன ஒர க�பட 
உனகக இநத �ரத வடய�ல நன தரவறன. எநத வகரள ��ரணடம தர மடயத ஒணண"

"எனனத"

"ப�ற .. ப�ற. அவசரப�டவத .. மத�பப ம�கக ப�ரளஙக உடவன க�ழடககத. ககக ழவககம, 



கதற ழவககம".

"அப�டய? எனன அத? "

"ப�ற ப�ற. உனகக நலல சழமககத பதர�யம.? "

"பதர�யவத இபதனன வகளவ�..? "

வக�� மஞசர�யழன மடகரணடய�ல கதத�ய�ட எனழனப �ரதத பத�ரக அவன வகடக�றன. இநதப 
பத�ர அவ�ழநதல உன மவன ந�ழல எனனவகம இழளஞவன..? இழளஞவன .. உன ��றநத நள, 
இதவழர ந0 பகணடடத ��றநத நள. ந0 எழதயவத சத�தத அடததவழர பகணடடச 
பசயயலம எனற �தகதத�ரககம இநத நள இனற �ழ�டப வ�க�றத �ர. இநத அத�ரசச�ழய 
தஙகம �ககவம உனகக�ரகக�றத எனற நன அற�வவன. ஆனல இநத வவதழனய�ல இரநத 
எததழன நள கழ�தத ந0 ம0ணட வரவய பதர�யவ�லழல .. சப��ட சப��ட... ஒரவவழள இநத 
ஃ�ஸட படடல ந0 சப��டவத கழடச� வக�� மஞசர�யனக இரககலம.

"உனககம சழமககத பதர�யத, எனககம சழமககத பதர�யத" நன ஆயததமக� வ�ச�வனன.

அவன நடலஸ நல ஒனழற நககல நசகக�லலமல உளள�ளதத�ட "இத வஜகக இலல ந�யச 
..? ச�ர�ககணம இலல ச0ர�யச வகககணம? " வகடடன. "எதவ இரநதலம பதள�வ பசலல.. 
நடலஸல ச�ககபலடபவ�ன இலல ந0 வ�சற வ�சச�ல இரகக�ற படகதழத ச�ககபலடபவ�ன ... " 
அலததக பகணடன.

ப�ற இழளஞவன பகஞசம வநரதத�ல உன வழகழகயம அதன அரததஙகளம ச�ககலகப 
வ�க�றவத .. ந0 எப�ட அழத ச�ககபலடதத நலகக� தற� பநயயப வ�க�றய எனற �ரகக�வறன.

"ந0யம டசசர நனம டசசர"

"அறககத. வ�சயதழத பசலல.."

"ந0 ஒர த�யர� அடககட பசலலவ�வய .. அநத த�யர�ய இப� நன உனகக பசலலவறன. இரணட 
மரண�டட வ�சயஙகளதன ஒனழற ஒனற ஈரககம. இரணட வட தரவ கநதஙகள �ககம �ககம 
இரககலம. ஆன ஒடடத. எத�ர தரவமதன ஒடடம. அழத வ�ட இனபனர த�யர� பரம� அழக 
பசலலவ�வய .. பரணட வ�ன மடய எவனலயம வசரதத ழடடட மட மடயத. வதறற ¬மரண 
பகணட வ�னழவயம அதககத வததன மடழயயமதன இறககம மட மடயம.."

"அதகக இப� எனன? " அவன சறவற வக�ததடன வகடடன.

"ந0யம நனம ஒணண வ�லவவ டசசரம, சழமககத பதர�யதவஙகளம இரகக�றத�னல ஒவர தரவ 
கநதஙகள பதர�யல நம ..? பரணட வ�ரவம வ�ன மடஙக. நமம ஒண2 ழடடட �ண2 
மடயத இலல?"

"அபடய ...? ஹ .. ஹ .. ஹ.. ஒர லஷ¥ ப�ண2ததன ந0 கடடககப வ�வறனன என ��ரணட 
எனகக வ�டட ச�ம �ல�சச�டசவச .. அவன உணழமய�வலவய கற��ல ச�றநதவனததன இரககணம." 
அவன மடகரணடகழள க�ண2�கள�ல தடடய�ட ச�ர�ததன. நன எழத� ழவதத�ரநத தணடச 
ச0டழட அவன�டம தநவதன. "இத�ல எழத�ய�ரககம ப�ரள உனககன எனனழடய வ�ழலமத�ப�றற 
��றநத நள �ர�ச. இழதயவத ��சழசககரனகக தநத�ட மடவடனன நம�வறன. " 

அவன �டததன.

"உன தஙகசச�யவ? " த�ரம�வம �டததன.

"எத�ல வ�ழளயடறதனன வ�வஸழத இலலம வ�சச� உனகக .. உனன வ�ட நன ப�ர�ச 
வ�ழளயடக கண��கக�வறன �ர .. " எனறவன வவற ஆரடர எடகக வநத சரவர�டம அநதத 



தணடச ச0டழட தநத வ�டடன. நன தழலய�ல ழக ழவததக பகணவடன. சரவர �டததன.

என தஙழகழய ��டதத�ரகக�றத..?
அவழளவய
த�ரம2ம பசயத பகள.
அதவவ என வ�ரப�ம.

சரவர எஙகள இரவழரயம பமளனமக �ரதத�ட ச0டழடத த�ரப��த தநதன. இவன வ�டவதய 
இலழல "பசலலஙக .. " எனற சரவர�டம வகடடன.

"இலழலஙக. எனகக கலய2மய�டசச� " எனற கனனம ச�வநத வநரதத�யன சரவர இழளஞன இத 
ஒர த�னசன வ�ழளயடடததன இரககம எனற ¬மடபவடததவன வ�ல "வவற எனன 
வவணடம" எனற வகடடன.

"பரணட ��வளட �சழச ம�ளகய .. ச0கக�ரம எடததடட வ.. "

"சர..?"

" பரணட ��வளட .. க�ர0ன ச�லல�.. பர�யத? �சழசய இரககம. பகழனய�வல கமப கட 
வழளஞச�க�டட இரககம. கடசச பதணழட நகக எலலம கரம தஙகம பசவநத வ�கம. 
நககல மககல எலலம தண2� வரம. �சழச ம�ளகய �ரததத�லழலய ந0.. ச0கக�ரம வ.. எனன 
சரவ �ணற ந0.. ம..ம.. "அவன�டம ச�டச�டகக�றன.

நன அவழன சமதனம பசயவதன. சரவர�டம ��ல வ�டட வரம�ட பசனவனன. "எதகக 
அவனக�டட இததழன எர�ஞச� வ�ழற.. ம2ம மனசஙகக�டட எப�ட நடககறதனன இனனம பதர�யல 
உனகக? "

"��னன உனக�டட இததழன கதத ¬மடயம சபசலலம ..? அவன க�டட என வக�தழதக கண��சச 
இநத ஓடடல �ககம வரம ஒர வரசம இரபவ�ன. உனக�டட வக�ப�டட ஒர ந�ம�சம கட �ககம 
இரகக மடயவத பசலலம .. அதனலதன த�டடம வ�டட ம2ம மனசஙக க�டட வக�ப�டறத. 
உனகக பசநத மனசஙக க�டட எப�ட நடநதகக�றதனன இனனம பதர�யழலவய. எதககக இநத 
வ�ழளயடட? வ�வஸழத வவ2ம? பசநத தஙகசச� கட உனகக வ�ழளயடட ப�ரள..? "

"நன �ரவய�லல. என தஙகசச�ய கடடககச பசலல� உன க�டட வகடவடன. ந0 எனன கர�யம 
பசஞவச. அநத சரவரக�டட வ�ய� உன தஙகசச�ய கடடகக பசலல� யததததகக ந�ககற�வய .. அதம 
கலய2மனவன. "

"ஆன, உன தஙகசச�ய �தத�தவன எழத�ய�ரநத.. அநத ச0டடல?"

"ஆன அழத ந0தவன அநத சரவரக�டட தநவத .. அவன உன தஙகசச�னனதன ந�ழனசச�ரப�ன .. " 
இரவரவம தழலய�ல அடததக பகணட ச�ர�தவதம. சரவரகக வதழவகக அத�கமன டபஸ ழவதததம 
அவன எஙகழளப �ரதத த�னசன �ரழவ இரணட கரஙககழளப �ரப�த வ�லவவ இரநதத.

இவன�டம ந�ழறய வ�ச வவணடம. �ககவமகவம வ�ச வவணடம. எழதச பசனனலம 
வ�ழளயடடக எடததக பகளக�றன. இலழலபயனறல ப�சகபகனற வக�ப�டக�றன. ச0டடல 
வநரடயக எழத�த தநதய�றற. என தஙழகழய அவன ம2ப�வத எனகக ��டததமனபதனற. வவற 
எப�ட பசலவத. பகஞச வநரதத�ல அழத நழகசசழவயகவம வகபபமன ஒர நடகமகக� 
வ�டடன. வணடய�ல வ�கமவ�வத வயச�தவதன. இவனகக சர�யக பர�ய ழவப�த எப�ட? 
வ�சவவம, எஙகவத சநதரப�ம க�ழடககமவ�த சர�யக பர�ய ழவபவ�ம.

"வணடய�ல நம பரணட வ�ரம வ�றவம.. உஙக அப� �தத எனன பசயவவ..? "

"பரணட கணழ2யம இறககம மடககவவன" ச�ர�கக�றன.



"ஆன அவர நமம பரணட வ�ழரயம �ரப�வர.."

"அப�டனன வ0டடககப வ�ய�, இன�வம கண2 
மடகக�டட கழடவ0த� �ககம வ�ஙகனன அவரக�டட 
பசலலவவன"

"ஒண2 �தத த�டட மடடர.? "

"மடடர. அமம க�டட பசலல� அவரக�டட 
வ�சயதழத �தத வசசசச�. அடதத ஜ¤ன மசம நமம 
பரணட வ�ரககம கலய2ம. ��ப��ர�.. ��ப��ர�. �0.. 
கலஙக� ச�ர�ததன. அப� ஒததகக�டடரனன 
அமம பசனனஙக. ".

"ஒர மழற எனழன பசரப�ல அடபவ�னன உன 
அப� பசனனத மறநதவ�சச? "

"இலல.. வக�தத�ல கதத�டடர. இப� 
சமதனமய�டடர."

"எதனல..? நன சம�த�கக�வறனன பதர�ஞச�தவன.. "

"இரககலம. மரமக வவழலகக வ�றவள இரககணனன அவர ஆழசப�டறத�வல எனன தப��ரகக. 
இப� வநத �ர அவவர உனகக �லகரம பசஞச� கடதத கப�� வ�டடத தரவர."

"வவழலகக ஒர வவழள நன வ�கம இரநத�ரநத ..? "

"இரநத�ரநத எனன.. அதன வ�ற�வய.."

"ஒர கடம�தழத நடததற அளவகக உனகக சம�ளம வரத இலலய? அவத மத�ர� எனககம ஒர 
கடம�தழத நடததற அளவகக சம�ளம வரத. பரணட சம�ளமம வசரநத ஒவர கடம�தழத 
நடததனம எனன.? நன இனபனரததழனக கடடகக�டட பரணட கடம�ம இதனல சவகரயம 
இரககம இலழலய..? " சர�யன இடதத�ல நன மகழக நழழதத வ�டவடன. நனற� 
தழலழமயச�ர�யவர, நனற� என ஆசவன..

இநத வநரதத�ல அநத தழலழமயச�ர�யழரப �றற� பசலல வவணடம. கலய2மகதவர. இனனம 
இரணபடர வரடதத�ல �தவ� ஓயவ ப�றப வ�க�றவர. அவர�ன வரதழதகளதன நன இபப�ழத 
பசனனத. அவரதன இரடழட வரமனம ஒர கடம�தத�றக அவச�யம எனற எனனள பநரபழ� 
ழவததவர.

த�ரம2ம பசயத ��ளழள ப�றறக பகணடல ஒர ப�ணழ2யம, இர ��ளழளகழளயமனற� 
ப�ர�தய யரகக உ�கரமக இரககப வ�க�வறன எனற த�ரம2ம பசயயமல இரககம அவர 
இனழறகக ஒர இர�த கழநழதகளககவத �டபப பசலழவ �ரதத வரக�றர. �ல வய�றறகக 
வசற�டடக பகணடரகக�றர. தட ழவககத ஒர கர வ�தகரக ச�ல மதஙகளக அவர எனகக 
உ�வதச�கக�றர. அவரதன பசலக�றர ..

"ஒர கடம�ம பரணட சம�ளதத�ல வதழவகக அத�கமக சம�த�சச� நழகயகவம, �2மகவம 
வசம�ககமவ�த இனபனர கடம�ம வறதபதடககம �ஞசதத�ல இரகவக.. ஒர சம�ளம அநத 
கடம�ததககப வ�ன பரணட கடம�¬ம இநத உலகதத�வல ந�மமத�ய இரககத..? "

கடனமதன கனவனகவள .. நன வ�சம வ�சயம சறற பசர பசரப�ன சவரஷயமறற 
வ�ஷயமதன. ஆனல அவர எனகக சர�யக வததக பர�ய ழவதததவ�ல உஙகளகவக இலழல 
இவத இநத என இழளஞனகவக பசலல மடயபமனற வதனறவ�லழல. ஆனல அவர எனகக 
வ�த�ததத சர�யன வ�சயம கனவனகவள..



இவத நன பசனனழத வகடட அவன சடபடனற வணடழய ஓரஙகடட ந�றதத� வ�டடன. 
எனழன த0ரககமன ஒர �ரழவ �ரகக�றன. வவழள வநத வ�டடத இழளஞவன .. பசலலம 
வவழள வநத வ�டடத. வவற வழ�ய�லழல. மனழத த�டப�டதத�க பகள.

"எனன பசலற ந0 ...? " கணழ2 உறறப �ரததக வகடடன.

"ழமதவரயன உனகக பதர�யம�லழலய? "

"கலய2 வ0டடல உன இடபழ� ஒர மழற க�ளள�னணன பசனன�வய அவன ..? "

"ஆம.. �ததவத �டசச�ரககன. ச�னனத ஒர ஒரகபல வவழல �ககறன. பரணடய�ரஙகட 
அவனகக சம�ளம வரத. அப� இலலதவன. அவஙக கடம�ம கஷடதத�ல இரகக. எனவனட 
சம�ளம அவஙக கடம�ததகக உதவ�ய இரககடடவம?"

"அதனல .. பமதத சம�ளதழதயம மசமசம அவனகக ம2�யரடர பசயயப வ�ற�ய? "

"இலல அவழன கலய2ம�ண2�ககப வ�வறன. அமம க�டட வ�ச�டவடன. உனன�ஷடமன 
பசலல�டட.. "

"இனழனகக ஏபரல ஒணண இலல.."

"இலல.. உனழன ¬மடடளகக� வ�ழளயடட கண��ககல. ச0ர�யசதன பசலலவறன"

"�ய�தத�யககர� .. பவழளயடடகக ஒர அளவ�ரகக"

"பவழளயடட இலழல.. ந�ஜமதன"

"வ�தம. நன வ0டடககப வ�வறன. ந0 �ஸ ��டசச� வ0டடகக வ�, இநத வ�சச எனககப படககல .. 
பர�யவம இலல."

"பகஞசம ப�ற. நன பசலறத வகள .. பரணட வ�ர சம�ளம பரணட கடம�தழத கப�ததம. 
இத நலலத இலழலய.? ந0 என தஙகசச�ய .. "

"வய மட .. " அவனகக ரததம �ள�ஙகக கணகள�ல ஊடறவ� �யக�றத. வக�ம மகக�ன நன�ழய 
வ�ழடகக ழவகக�றத.

"வக�ப�டவத .. "

"உன ��ரசச�ழன ழமதவரயன இலல உன தஙகசச�ய? உன தஙகசச�கக வவ2 ஒர நலல 
வவழலகக வ�ற ழ�யன நன �ததத தவரன .. சர�ய? "

"இலல. என தஙகசச�ய பநனசச� இலல.. ழமதவரயவனட கடம�ம வமல வரம."

"சர�.. ந0 உன சம�ளதழத அநத ழமதவரய மய�ரனகவக மச மசம மழச கட. நன எதவம 
பசலலழல. எனன கலய2ம �ண2�கக�டறத�ல எனன ��ரசச�ழன"

"அத சர�ப�டத. ஒர வவழலகக வ�ற ஆண ஒர வவழலகக வ�கத ப�ணழ2 கடடகக�டனம. 
ஒர வவழலகக வ�ற ப�ணண, வவழலகக வ�கத ஆழ2க கடடகக�டனம. அததன சர�னன 
நன ந�ழனகக�வறன. இத எனவனட மனசடச� சம�நதப�டடத. எனககனன ச�ல வகட�ட 
பகளழக" .. இலழல நண�ரகவள .. எனனல சர�யக பசலல மடயவ�லழல .. அவனகக எப�ட 
பர�ய ழவப�த எனற எனககத பதர�யவ�லழல.

வவழலககப வ�வததன கலய2தத�றக ��ரசச�ழன எனறல வவழலழய வ�டடவ�டம�ட 



பசலக�றன. இதனல ழமதவரயன கடம�தத�றக எனன ல�ம. ஏன நன ழமதவரயழன 
வதரநபதடதவதன. எனழனக கதல�தத எனழன கரவப�டதத�ய இநத இழளஞன எததழன தடககக 
மனச வநக�ட பசலக�றன �ரஙகள. எனகக ழமதவரயன வமல த�ரடடததனமன ஒர ஆழச 
இரகக�றதம. அதனலதன அவன இடப��ல க�ளள�யழதக கட நன ப�ர�த�டததமல வ�டட 
வ�டவடனம. எனன வ�தமய வ�சக�றன �ரஙகள. இப�ட வநகடப�ன.? எததழன .. எததழன .. 
எததழன அழகனவன இவன. இவழன வ�டட வ�டட, இவத இநத வ�டவடவ�ல இரகக�ற 
ழமதவரயழனப �ரஙகள.

கரப�க இரகக�றன இலழலய.? மன தழலய�ல பகஞசம நழரதத�ரகக�றத இலழலய? பநறற�ய�ல 
ஒர ழதயல�டட தழமப இரகக�றத இலழலய? இவழனப வ�ய நன எவவ�ததத�ல .. எனகக மனச 
தவ�கக�றத. இபப�ழத எனககள பயல க�ளம��க பகணடரககம பகளழக தரககதழத அவனகக 
வ�ளககவத? இலழல அவன வமல எனகக�ரககம அ�ர�ம�தமன கதழல பசலலவத...

வடய வடய .. அப�டப வ�சதட .. உனனததணட நன எப�வம மனச�ல பநனசச�கக�டட 
இரகவகன. உனனவ�ட அவனகக அநத ழமதவரயனகக எனன தகத� இரகக? பர�ஞச�ககட .. அவன 
நன கடடகக�டடலம உன வமல என மனச க�டநத அழலயணட .. எனனல வய வ�டட பசலல 
மடயவ�லழல.. எப�ட வரதழத வரம .

என வமல வக�ப�ட அவனகக உர�ழமயம, ந�யயமம இரகக�றத. எனழனப �றற� ந�ழறய கனவகள 
இரகக�றத அவன�டம. வதன�லவ வ�கம�டதழத வழர�டதத�ல வடடம�டட ழவதத�ரகக�றன. 
��ளழளகளககன வ�ரகட வதரவ பசயத ழவதத�ரகக�றன. ஒவபவர நளம வழப வ�கம 
வழகழக எப�ட இரகக வவணடபமனற தள�த தள�ய�டதத�லம நறவ�சக பசதகக� ழவதத கனவ 
கணட ழவதத�ரகக�றன. வவற ந�ர மலமக இநத வ�சயதழத பசலல�ய�ரககலவம எனற என 
பநஞச �ட�டகக�றத.

ஆனல நனதன பசலல�யக வவணடம. இழத நயமக, பகஞசம �ஙகக பசலல 
கடழமப�டடரகக�வறன. ஒர வவழள அடததவர பசலல�ய�ரநதல எனழனப �றற� பகஞசம 
அச�ஙகமன உவமன, உவவமயஙகழளச பசலல� அவன பநஞசக கனவகழள பகஞசம சல�மக 
கழலதத�ரப�ரகவள எனனவவ ..

அவன பமலல கண கலஙகவத கணட நன தவணட வ�க�வறன. ஆனலம ஒர கறற கலதத 
மத�யதத�ல தழலழமயச�ர�யர ம�ரதவன கரல�ல ப�தப�ழடயக வ�ச�ய வ�சச என மனழச ஒர 
களவ� வ�ல கழடநத பகணடரகக�றத.

"ஒர ழ�யன வவழலககப வ�ன அவன பரணட வ�தமக கலய2ம கடடகக சநதரப�ம இரகக. 
ஒணண¬ அவன வவழலககப வ�ற ப�ணழ2 கலய2ம பசஞச�ப�ன. இலல வவழலககப 
வ�கத ப�ணழ2க கட கலய2ம �ண2�ப�ன. ஆன ஒர ப�ணண வவழலககப வ�ன 
அவ கணடப� வவழலகக வ�ற ழ�யழனததன கடடப�.. வ�சச.. அநத வவழல ஒர ஆண 
ழகய�ல இரநத�ரநத இனபனர கடம�ம ப�ழழசச�ரககமல.."

ப�ணகள வவழலககப வ�வழத வவச�ததனம வ�ல வ�சம ச�ல வ�சமககரரகழளப வ�ல அவழரப 
�ரகக வவணடம. ப�ணகள �டகக வவணடம, வவழலககப வ�க வவணடம எனற ம�கக ஆழச 
பகணடவர அவர. அவநகரகக வவழல இலழல எனறக�ப வ�ன இநத யகதத�ல வ0டடகக 
ஒரவரவத வவழலகக வ�க வவணடபமனறல ஆணகள வவழலயறற இரககம ஒர ப�ணணகக 
சநதரப�ம அள�ப�த வ�லவவ, ப�ணகளம வவழலயறற�ரககம ஆணகளகக சநதரப�ம அள�கக 
வவணடபமனக�றர.

அவர பசனனழத உஙகளககப பர�யம�டயக சர�யகததன பசலக�வறன எனற பர�யவ�லழல. 
ஆனல நன உழறககம�ட ஒனற பசலக�வறன. இநத நடழட ஆளம அத�கரம எனகக�ரநதல 
வவழலககப வ�கம ஆவ2 வவழலகக வ�கம ப�ணவ2ர.. வவழலககப வ�கத இனபனர 
வஜடழயததன ம2கக வவணடபமனற சடடம�டவவன. இபப�ழத இரககம ந�லவரதத�ல 
�ளளஙகழள ந�ரப� வமடகழள சர�ப�ழதத தவ�ர வவற வழ�ய�ரப�தய எனகக ந�ஜமகவவ எனகக 
பதர�யவ�லழல.



இபதனன உதவககழர ��தறறல, ஆகம கர�யம எனத0ரகள. ஆணககம, ப�ணணககமன ஈவக 
தன மழனபப யததஙகழளப �றற� சடடக கடடத0ரகள. நன சமள�ககததன வ�க�வறன.

சமகதழதப �ரஙகள. அரழ2 நன த�ரம2ம பசயய உதவதச�தத�ரப�தய அற�நததம 
ஆனநதப�டடள என அமம. கர2ம அவன வவழலய�ல இரகக�றன. அவன அப�வ�ன ழரஸம�ல 
ச�ல �ல ஏககர வ�ழள ந�லஙகள அவனகக பசநதம. சநவதசம வரத.? ஆனல ழமதவரயன வ�ழர 
பசனனதம பமளனமய இரகக�றள. அவன பவறம ஏழழ. அரணகக யர ப�ண தரவரகள. 
வசத�யனவரகள, வமலம வசத�யனவரகள. ஒர த�ரம2தத�ன மலம ஒர கடம�ம இனனம 
வசத�யக�றத. ழமதவரயனகக யர ப�ண தரவரகள .. ஏழழயனவரகள வமலம கடன �டடவரகள. 
ஒர கடம�ம கலய2தத�ன வ�ர�ல இனனம வறழமயக�றத .. என தரககம பர�க�றத உஙகளகக?

அவன�டம தழலழமயச�ர�யர பசனனழத சறவறறககழறய உஙகள�டம பசலவத வ�லவவ பசலல 
ஆரம��தவதன. "உனகக எததழனவய ப�ணண சலம பகழடககம. ஆன ழமதவரயனகக 
நலல�டய வழகழக அழமயணமன எனன வ�டட யரம இலழல .. "

"ழமதவரயன சர�னன பசலல�டடன? "

"ஹ? எனழன த�ழகபவ�ற�டததம வகளவ�ழயக வகடட வ�டடன. அவன�டம நன இனனம 
வ�சவ�லழல. அதனல எனன? ழமதவரயவன வவ2மன பசனனலம நன இனபனர 
ஏழழப�டட ழமதவரயழனவய .. �டப��லலம வ0டவடட ��ளழளகழள கவன�சச�கக�ற 
ழ�தவரயழனததன கடடபவ�ன .. உனன இலல .. நன பசலறழத பதர�ஞச�கவக ..

இழத நன பசனனதம நடவரட எனற கட �ரககமல எனழன அழறநத வ�டட வணடழய 
எடததக பகணட வ�ய வ�டடன. அததழன பவற� என ம0த அவனகக. ஆனல நன பசயவத 
தவறன வ�சயம இலழல எனற நன எப�ட அவனகக பர�ய ழவபவ�ன. எனகக உளளககள 
கனமக� வ�டட இதயம கண20ரய வழ�க�றத. இபப�ழத�றக நன அழவழதத தவ�ர ஏதம பசயய 
வயப�றறவளய ந�றக�வறன.

ஒர நலல இழளஞழன நழவ வ�டட அத�ரஷடமறறவள நன. எதறகப �டதத�ரகக வவணடம. 
எடடவத ப�ய�லக� வயசகக வநததம சழமககத பதர�நத, பரசழன மயகக� �டகழகயழறய�ல 
�ல�கடவககத பதர�நத ஒர க�ரமதத நடடப வ�யக நன இரநத�ரககக கடத எனற 
ஏககமயததன இரகக�றத. ஆனல இன� இப��றப��ல அத சதத�யம�லழல.

அவனகக இத பகஞசம ர2மதன. அவன சர�யக� வ�டவன. அவனதவன பசனனன. "வதசம 
வ�டட வதசம, அணடம வ�டட அணடம, நடசதத�ரம வ�டட நடசதத�ரம எஙக ��ர�ஞச� வ�னலம, 
பரணட மனசககளள இரகக�ற கதல எனழனககம பசதவத பசததப வ�கத"னன. வவற ஒரததழன 
கடடகக�டட அநதக கதல பசததப வ�ய�டம?

அவன மனச பநநத பரம�ததன பண�டட ஆறத ர2தவதட இரப�தய அவழன �ரததவரகள 
எனன�டம வநத பசலக�றரகள. ஆனல அவன பண2�றகன மரநத இபப�ழத எனன�டம 
இலழல. நனறக சழமககத பதர�நத, வவழலககப வ�கத கனன�ப ப�ணகள யரவத இழதப 
�டததக பகணடரநதல தயவ பசயத அவனகக ஒர ஆறதல வரதழத பசலலஙகள.

இபவ�ழதகக அவன ர2ததககன மரநத உஙகள�ல ஒரதத�ய�டமதன இரகக�றத. உஙகள�ல 
யரவத ஒரதத� அப�ட மரநத�னம வ0ரயமனபதர, அம�ரததத�னம சநவதசமனபதர தர2தழத 
மஙகலயம படடப�டட நடநச�கள�ல ஏற�டதத�க பகடதத, ஆறதலய, அனசரழ2யய 
அவனகக�ரநத அழகன கழநழதகவளட ச��டசமழடயஙகள.. பசயவ0ரகள கனன�ப ப�ணகவள..?

��ளழளயர ��டகக.. கரஙக மடஞசத..டம..டம..டம



இடத கனனதத�ல கவலப ஜமன ஒனழற 
மழறதத ழவதத�ரப�த வ�னற மகத 
வதறறமளள ஒரதத� எனன�டம ‘‘�ல 
டகடர �ரவமஸவரன வ0ட எஙக�ரகக�றத?” 
எனற வகடடள. �ர�த�ப�டட நன 
‘‘ஐவய, �வதவத!’’ எனற மடடவம 
பசனவனன. ‘�ல டகடர �ரவமஸவரன 
வ0ட மடடமலல.. �ல எனற ஒர உறபழ�வய 
நன மனவன ��னவன �ரததத�லழல’ 
எனற பசலல� வ�டவடன. �ல டகடர 
�ரவமஸவரன எனகக ச�ததப� மகன. 

‘வ�லசம�லலத கடட நயககம பரடட 
வ�டட உதவக�ற ப�ர�ய மனசககர� 
தனலடசம� வ0ட எத?’ எனற யரவத 
வகடடல என வ0டழடததன 
கடடவரகள. பசநத�நதஙகளகக 

மடடமலல, பசதழதப �ல உளளவரகளககம உதவ வவணடம என�ததன என ச�ததநதம. 
அப�டப�டட நன, வலத ழக அககள�ல கடட எனறலம இடத ழகழய யவத தகக� டகடர 
இடதழதக கடடய�ரகக வவணடம. பசயயவ�லழல. கர2ம.. 

ஒர வரடததகக மனப ஒரநள வகய�லககப வ�ய�ரநவதன. நவகக�ரகஙகழள நன இடத 
�ககமக சறற�வனன, வலத �ககமக சறற�வனன.. பதர�ய வ�லழல. க�ரகஙகள ஒன�தம எனழன 
வலம இடபமனற மழதமக சறற�கபகணடத அனழறககததன. பநறற� ந�ழறய �கத�வயட அஙவக 
வசமத� ந�னற�ரநதள. வசமத� எனகக பவக கலததப �ழககம. அவள வகய�லகக த�னம வரக�றவள 
க�ழடயத. அவளககக கலய2 வயத�ல ஒர மகன இரகக�றன. அதனலதன பதயவ0கத வதறறம. 

வகய�ல �டககடடல உடகரநத�ரநதவ�த வசமத�, ப�ண �ரதத வவதழனப �டலஙகழளக 
கழதயகச பசனனள. பதர�நத ப�ண இரநதல பசலலச பசன னள. அரச மரததககம, வவப� 
மரததககம கலய2ம பசயத ழவததல பண2�யம என�ரகள. கலய2வம கனவயபவ�ன 
ஆய�ரம மன�தரகள இரககமவ�த, மன�தரகளககக கலய2ததகக ஏற�ட பசயவததன 
பண2�யபமனற எனககத வதனற�யத. 

வ0டடககத த�ரமபம வழ�ய�ல ஒர ஐஸகர0ம கழடழயப �ரதததவம எனகக த0��கவ�ன ந�ழனவ 
வநதவ�டடத. அ��வஷக -- த0��க. அமமடவயவ..! எனன ஒர ப�ரததம! த0��க எனகக த�டடமக 
பசலல மடயத அளவகக கழப�மன தரதத பசநதம. நலல �டபபம, கவ�ழத யம, �ள�சபசனற 
ச�ர�பபம பகணட ப�ண. 

‘ஒவபவர பனச�ர�பபககம ஒர ஐஸகர0ம எனற வகக பகடககவத, கதலவன! ஐஸகர0ம வ�ற�வன 
வகடஸவரனவன’ எனற த0��க எபவ�வத எழத� பததகதத�ல ��ரசரமன கவ�ழதயலதன 
இபவ�த அவள ந�ழனவ வநதத. வ0டடகக வநததம வசமத�கக பதழலவ�ச� பசயவதன. எடததத 
அ��வஷக.. 

‘‘அ��வஷக.. உனகக வரபவ�ற ப�ணண கவ�ழத எழத�ன ��டககம?’’ 

எஙகள வ0டடத பதழலவ�ச� �ழதகம�ட அத�ரச ச�ர�தத அவன, ‘‘பரம� சநவதஷம, ஆனடட. 
கவ�ழத எழதடடம. ஓவ�யம வழரயடடம. ம0ர மத�ர� தழலய�ல படழவவயட தமபர வச�ககடடம. 
ந0ஙக பசனன எனகக சர�’’ எனறன. கதவல பம�ழயச சழறறக�றத எனற இளசகள நமபக�ற 
இநதக கலதத�ல இப�ட ஒர ழ�யன. 

வசமத�யம வ�ன�ல சமமதம பசனன ��றக நன த0��கவ�ன வ0டழட பதடரப பகணவடன. 
இரணட வ0டட ஆடகளம மறற� மறற� மப��ளழளயம ப�ணணம �ரததக பகணடரகள. இர 



கடம�ததக கம ��டததப வ�னத. ‘ப�ண எப�ட, மப��ளழள எப�ட’ எனற ரகச�யமக எனன�டம 
வ�சர�ததரகள. த0��கவம, அ��வஷககம என கழநழதகள எனவறன. எலலவம சமகமக மடநதத. 
கலய2மம நடநதத. 

கலய2மனவரகள எஙகள�ன கல�ல வ�ழநத வ�த எனககம, க2வரககம உசசநதழல கள�ரநதத. 
த0��கவ�ன அமம என சணட வ�ரலகக ஒர தஙக வமத�ரம வ�டடள. என க2வரககம �டட 
வவடட. அவரகள�ன அன��ல நன த�ழகததப வ�வனன. ச�ல நடகள�வலவய அ��வஷககம த0��க வம 
சநவதஷமக தன�ககடததனம வ�னரகள. 

ச�ல மதஙகள கழ�தத ஒரநள அ��வஷக வ0டடகக வநதன. பதககடததனம நடததக�ற ஆரவதத�ல 
ச0பப வஙகவம மறநத வ�ய�ரககம.. அவன தழலபயலலம கழலநத�ரநதத. த0��க பவள�வய 
இரகக�றள எனற எடடப �ரதவதன. வ0த�ய�ல கபழ� வணடககரனதன ம2� அடததக பகணட 
வ�னன. 

‘‘த0��க எஙக அ��வஷக?’’ 

‘‘க�� வவணமன வககக மடடஙகள, ஆனடட?’’ 

க��ய�ல மகம �ரதத�ட தழல கன�நத பமளன மக கடதத அவன, ‘‘நன நலல க�� கடசச� 
பரம� நளசச, ஆனடட” எனற வ�ரகத�வயட பசனனன. 

அடப�வ� ச�றசஙகள.. �டகழகககக க0வழ மளழள �ரப��கக�டடஙகள? 

அவள வநரததகக சழமப�த�லழல. �த�வனர ம2�ககததன �டகழகழய வ�டட எழநத�ரகக�றள. 
அமம வ0டடகக வ�க வவணடபமனற ம2� வநரததகக ஒரமழற வகடக�றள (ஒரமழறகட 
அனப�வ�லழலயம). சததமகப வ�சக�றள. ச�ர�பப கடடனல வக�தவதட அழக�றள. தககம 
வரக�ற வநரதத�ல கட வஜக பசலக�றள. இப�ட ச�ற��ளழளத-தனமன கறறசசடடகளக அவன 
ழவததன. எனகக ச�ர�பபதன வநதத. த0��க எனற பசலலப ப�ணழ2 பகஞச�த த�ரதத வவணடம 
எனற நன அவனகக சமதனம பசலல� அனப�� ழவதவதன. 

ச�ல நடகள கழ�தத த0��க வநதள. அவளம தன�யக, மறற�லம அலஙகரதவதட வநதள. 
‘ஓ..’பவனற அழ ஆரம��ததவ�டடள. அககம �ககம இரப�வரகள மழலயம ழகயமக தககம 
வ�சர�கக வநத வ�டவரகவள எனற அசசப�டம�டயன சவ ஒப�ர� அத. கதவ, ஜனனல, 
பழகவ�கம சநத, என கத அததழனழயயம கறற பகமல இறககமக மடய ��றக அவள�டம 
வ�சர�தவதன. 

‘‘ஆனடட, நன கரப�ம இரகவகன” எனறள அவள. 

‘‘ஓ.. த0ப கடட! உனகக கழநழதய? சநவதஷம!” எனற அவள ம0த ழக ழவதத ஆச0ரவத�தவதன. 

அவவள கண20வரட ‘‘ஆனடட! ஒர நலல டகடர இரநத பசலலஙகவளன. எனகக கழநழத 
வவ2ம! எனகக பரம� வஷம இரகக’’ எனறள. எனகக கரபழ� கலஙக�ப வ�ய�றற. 

‘‘�ர த0ப, ந0 கலய2ம ஆனவ. இத தப��லவல. அ��வஷக பரம� சநவதஷப�டவன.’’ 

‘‘வ�ஙக ஆனடட.. உஙகளகக ஒணணம பதர�யத. ந0ஙக ஊர உலகம பதர�யத �சழசக கழநழத. 
அதவ ம�லலம ஒர லஸ¥..’’ 

லஸ? வதழவதனட ஆதத! அவள எனழன �க�ரஙகமகவவ ஆஙக�லதத�ல ழ�தத�யம எனற 
பசனன ��றக நன பமளனமக�வ�டவடன. 



‘‘அ��வஷக பரம� வமசம ஆனடட. அவனகக ந�ழறய பகடட �ழககம. ந�ழறய பகடட ஃபபரணடஸ. 
அச�ஙகம வ�சறன. அவவனட வ�னல ப�ணணஙக கரல வகககத. ந�ழறய வக�ப�டறன. 
எஙக அப�ழவ ��சழசககரன, கஞசனன த�டடறன. கழடச� வழரய�ல அவன எனவனட 
இரப�னன பதர�யவல ஆனடட. என கழநழதகக ஒர அப�, நல அமம ஆய�டட எனன 
பசயயறதன �யம இரகக. பதனமம சணழட.. எனகக மடயவல, ஆனடட. நலல வகக0ல இரநத 
பசலலவ0ஙகள?” 

வசரதத ழவககவம நவன, ��ர�தத ழவககவம நவனவ! எனன அவதரமகப ��றநவதன நன. 
அவவள வ�டமல அவரகளககள நடநத சசசரழவ, வககவததழத, மனப ��ளழவ, தன� �டகழகழய, 
கண20ழர எலலம ஓயமல பசனனள. ஒடட மடயத இரணட கண2டப �ளஙகளக 
அவரகள வழகழக ��ளநதவ�டடதகத வதனற�யத. கண தழடதத எழநத அவள தனழன 
அலஙகர�ததக பகணடள. ‘‘அ��வஷக எனகககக கதத�டட இரப�ன ஆனடட. இனன�கக நஙக 
ச�ன�மவககப வ�வறம. அப�டவய வஹடடல. வநதத அவழனப �தத� ஒர அறபதமன கவ�ழத 
எழத�வனன. அதகககததன �ரடட. வரடடம’’ அவள தளள� ஓடபவ�னள. 

த�னமம சணழட ��டப�ரகள. அவத சமயம கவ�ழத எழத� ழவததவ�டட ஒனறக ச�ன�மவககம 
வ�வரகள? எனன வ�ழளயடட இத! ஆனல, அவரகளககள இரகக�ற ��ரசழன ந�ஜம 
எனறதன வதனற�யத. ப�றறவரகள�டவம ��ரசழனழய பசலலமல எனழன ஒர தயவ�ல 
ந�ழனதத வநத எனன�டம பலமபக�றரகள. ஒர தயக நனம அவரகள ��ரசழனழய 
மழளய�வலவய க�ளள� சர� பசயய ந�ழனதவதன. 

நனம என க2வரம மறநள அவரகள வ0டடககப வ�வனம. வ0டடல த0��க மடடம இரநதள. 
அ��வஷக பவள�வய வ�ய�ரநதன. எஙகளகக அழகக வதந0ர வ�டடக பகடததள. வ0டழட 
அழகக ழவதத�ரநதள. அவளம அ��வஷககம பழகப�டதத�ல சணழட வ�டடக பகளளமல 
வயர ச�ர�ததக பகணடரநதரகள. 

“கடட அ��வஷக வய�ததககளள எடட உழதகக�றன ஆனடட” எனற பவடகதவதட பசனனள 
த0��க. இரணட மத ச�ச உழதகக�றத? லஸ¥.. நன ச�ர�ததக பகணவடன. டகடர�டம வ�க 
அ��வஷகககக வநரவம இலழலயம (ச�ன�மவகக வநரம�ரகக�றத). டகடர�டம வ�கலம எனற 
வகடடள. கடவவள.. அவரகள�ரவரககம ��ரசழன கழநழதய�ன வரவல மடநத வ�ய�ரகக�றத. நன 
அவழள சநவதஷமக டகடர�டம அழழததப வ�வனன. மதத�ழர, மரநத கவளட வ0டடககத 
த�ரம��வனம. அ��வஷக ச�ர�ககத �ழற மகதவதட எஙகழள வரவவறறன. 

‘‘வகக0ழலப �ரததப வ�ச�டவடன. நழளகக வரச பசலல�ய�ரககர” - அ��வஷக த0��கவ�டம 
பசனனன. த0��க அழக�றள. அ��வஷக த�ரம�� ந�னற பகள க�றன. நன வய த�றப�தறக 
மன�கவவ ‘‘ஆனடட, வவ2ம. உஙகளல நன பகடடத வ�தம’’ எனற என வழய 
வ�ளககமறறல அடகக�றன. 

அவரகளககள சணழட ஆரம��கக�றத. அவரகள�ன இரணட கடம�தத சர�தத�ரமம கபழ�ய�ல வநத 
வ�ழக�றத. எனழனயம கடம�தவதட அவத கபழ�ய�ல வ�டக�றரகள. ‘‘இநத சன�யனலதன 
வழகழக நசமசச’’ எனற இரணட வ�ரம வக�தவதட கததக�றரகள. ழக கடடய அநத 
சன�யன நனதன. எனககக கண இரணட வ�ய என க2வழரப �ர�த�மக �ரகக�வறன. அவர 
மகபமலலம வ�யரதத மதல மழற ஹரட அடடக வநத த�டர வநயள� வ�ல ந�றக�றர. 

வநறற ச�ன�மவககப வ�னவரகள இனழறகக இததழன வகரமக சணழட ��டப�ரகள எனற 
நன எத�ர�ரககவவ இலழல. சணழடய�ன உசசதத�ல அவரகள, இன� வசரநத வழ மடயத எனற 
மடவகக வநத �ர�ரபவனற ப�டடய�ல ப�ரட கழளத த�2�ததகபகணட ஆளகக ஒர த�ழசய�ல 
க2மல வ�ய�ரநதரகள. அத�ரசச� அடஙகத நஙகள வ0டழட படடக பகணட வதலவ�வயட 
த�ரம��வனம. 

அ��வஷகக�ன ப�றறவரகள ஒரநள வநதரகள. �சழச மரதத�ன ம0த நன பநரபழ�க 
பகடடவனன எனறரகள. நடதழத பகடட ப�ணழ2 ப�ய பசலல� கடட ழவதததக கறறம 
பசனனரகள. மரமகள கரப�தழத கழலப�தறகக நன டகடர�டம அழழததச பசனறத தவரகம 



எனறரகள. ப�ய பசலல� கலய2ம மடகக நன சணட வ�ரல வமத�ரமம, பரககப �2ம 
லடசமம வஙக�யதக பசனனரகள. �ட�வ�யன நன அநழதப ��2மய வ�வவன 
எனறரகள. என மகளகக கழடச�வழர கலய2வம ஆகமல பவறம கழதவதட பசததப வ�வள 
எனறரகள. வறணட வய ��ளநத நன அவரகள�டம வ�சவதறகள அவரகள �ட இறஙக�ப 
வ�யவ�டடரகள. வ�வதறக மன�க, படடத அ��வஷக வ0டடல நன எடதத அவன �2ம 
எழ�தய�ரதழத எண2� மர�யழதயக ழவககச பசனனரகள. நன த�ழகததப வ�வனன. 
அவரகள வ�டட சதததத�ல சறற� இரநத வ0டகள எலலம அலற�பவ�னத. 

இரணபடர நள கழ�தத த0��கவ�ன ப�றறவரகள வநதரகள. 
�வ�ய�ன வ0டடககள நழழயக கடத எனற கலபதயவதத�டம 
சதத�யம பசயதவரகள வ�ல வசல �டய�வலவய �ரப�� உடகரநத 
அழதரகள. கறறம பசலலவம�லழல, ச��ககவம�லழல. ஆனலம 
அவரகள�ன ஒவபவர பசடட கண20ரம ச�தத�ன தள� வ�ல 
வ0டட வசல�ல வ�ழநதத. ஒர ரவடகக அவரகள ப�ணழ2 ஏமறற� 
கலய2ம பசயதழவதத நவனதன அவரகள ��ர�வதறகம 
கர2மம. என மகழள அ��வஷககககக கடடழவககததன நன 
இநத நடகமடக�வறனம. படடத வ0டடக கள த0��க வ�டடச 
பசனற நழக எழ�த �வழனயம மழறதத எடதத வநதவ�டவடனம. 
அககம �ககம பலம��னரகள. 

நன ஏமறறககர�யவனன. த�ரட ஆவனன. ப�ணணககக களள மப��ளழள வதடம தரம 
பகடடவளம ஆவனன. எரககங கசச�வயட கர கழலககச பசனற மரததவசச�யம, பகழலகர�யம 
ஆவனன. இத ழ�யன, இத ப�ண எனற அழடயளம கடடயழதத தவ�ர நன பசயத �தகம எத? 
கலய2ம பசயத கடததனம நடததத பதர�யதவரகள மநத�ரம பசனனவழனயம, மஙகலயம 
பசயதவழன யம, �நதல வ�டடவழனயம, �தத�ர�கழக அடததவழனயம, சழமயல பசயதவழனயம 
ச��ப�த எநதவ�ததத�ல ந�யயம? தன ��ளழளகள �றற� அவரகளகக பதர�நத�ரககவம.. அழத 
எனன�டம பசலலமல மழறதத கறறம பசயத அவரகள எனழனக கறறம பசலக�றரகள. 
மன�தரகள�ன ந�யயம இப�டததன இரகக�றத. சணழடய�ல இறநதவரகபளலலம அவநகமக 
சமதனததகக வ�னவரகளயததன இரகக�றரகள. 

நலல மன�தரகழள அம�லதத�ல மகக�ப �ரதத பதர�நதபகளள மடயம? அ��வஷககம, த0��கவம 
மச�லலத �ள�ஙக எனறதன நன ந�ழனதவதன. ஆச0ரவதம வஙகவதறகக கல�ல வ�ழநதவரகள 
கடழட வ�ரழல ரததம வர கடப�ரகபளனற நன எத�ர�ரதவதன? என ந�மமத� மறற�லம அழ�நதத. 
த�னம யரவத வநத சணழடகக ந�றக�றரகள. அலலத சமதனததகக அழழகக�றரகள. சடச� 
பசலலச பசலக�றரகள. வவவ �ரததச பசல க�றரகள. வதநத�கக வமல வதநத�. இரபவலலம 
பகடட கனவ வநத வ0ற�டட அலற� எழக�வறன. 

கள�ககத அழக�யக, வசறண2த கழநழதயக, த�னம அழக�ற க�ழவ�யக, வய ��தறறம 
��வரதமக, �லவல�ய�ல தடப�வளககம �ரவமஸவரழனக கடடதவளக அலலடத த�ர�நத எனகக 
என க2வரதன நம��கழக வரதழத பசனனர. 

‘‘தனம.. கழநழதஙக வ�ரழல கடசச�டட வசற ஊடடறத ந�றததக கடத. வல�ழயப 
ப�றததகக�டட ஊடடததன ஆகணம. யர வமலவய இரகக�ற வக�தழத �லவல�வயட வரறவ 
வமல கடடறத மடததனம. அவளகக ந0 வழ� பசலல�ய�ரககணம” அவர�ன சமதனம எனகக 
சர�பயனறதன �டடத. நன சறற சதர�தவதன. 

டகடர வ0டடகக வழ� வகடட ப�ண உசச� பவய�ல�ல த�ரம�� வரவழதக கணட, கறற உ2ரசச� 
வயட வ0டடககள �தஙக�வனன. �ல ��டஙக�ய வய�ல இரநத �ஞழச எடததவ�டட அவள என 
நகழகப ��டஙக�கபகளளம�ட ஒர வகளவ� வகடடள. 

‘‘உனக�டட கச �2ம வகடவடன.. பரணட வ0ட தளள� இரகக�ற டகடர வ0டடகக வழ� பசலல 
மடடய? ந0பயலலம ஒர ப�ம�ழள..” பசலல�வ�டட அவள அனல பவய�ல�ல நடநதள. உதவ�கக 
ஒர வரதழத பசனனலம வசவ. உதவமல சமம ந�னறலம வசவ? வ0த�ய�ல பவறம கவலட 



நடநத அவழளக கவ� அழழதவதன. வநதவள�டம, “கல சடழலய உனகக?” எனற வகடவடன. 

கல மறற� ந�னற�ட ஆபமன�த வ�ல தழல அழசததள. கழலய�ல மனச சர�ய�லழல எனற 
சமதனமகப வ�ச�ய நன, என �ழழய பசரபழ� எடததத தநதல அவள ஏறறகபகளவள 
எனற வகடவடன. அவள த�ழகபவ�ட எனழனப �ரததள. �ழழய, ஆனல உ�வயகமகம 
பசரபழ� அவளககத தநவதன. வ�டடகபகணட அவள வய�ல நனற� வரவ�லழல. கண2�ல அத 
பதர�நதத. அவள பசரப�2�நத �ததவதட பகத�கக�ற தழரய�ல வவதழனயறற நடநத பசனறள. 

ப�றககத வல� கணடவரகள எத�ரப�டடவரகள வமல தஙகள �ரதழத இறகக� ழவகக 
மயறச�ககததன பசயவரகள. நமதன ப�றததகபகளள வவணடம எனற அபவ�த எனகக 
உழறததத. 

அ��வஷககம த0��கவம வசரநத வழ ம0ணடம ஒர த0ரத மயறச� பசயய வவணடபமன�வத என 
இறத� வ�ரப�மக அபவ�த இரநதத.

ஒர வஜட பசரபப வதட...

கல�ல மள கதத�ய�ரகக�றத, கல கதத�ய�ரகக�றத, தரப��டதத ஆ2�, கத�ழர லடம எலலம கதத�-
ய�ரகக�றத. ��றநதத�ல இரநத பசரபவ� இலலமல நடகக�ற �டடப �-னகக, அழவபயலலம 
ஒரப�ரட--டகவவ இரநதத�லழல. ஆனல இனற, மனஷனகப ��றநத பவறம கல�ல 
நடப�ழதவ�ட ஒர எரழமயகப ��றந-த�ரநதல, கழறநத�டசம பசரபப வங-கம பதநதரவவத 
இலலமல இரநத�ரககவம எனற ந�ழனததன. 

�டடப�ன ஒர கலய2ததககக 
அவசரமகப வ�யகபகணட இரநதன. 
எநதக கலய2 மணட�ம எனற சர�யகத 
பதர�யவ�லழல. ஊர�ல இரப�வத மனற 
மணட�ஙகளதன. ஒவபவர மணட�-மகப 
வ�யப �ரததவ�டவத எனற 
மடவவடதன வ�னன. மதல 
மணட�தத�ல சயர �னவக-கம சகல 
ஹம0தவககம ந�ககஹ. தனககச 

சர�ப �டத. இனபனர மணட�தத�ல 
இரநத அததழன வ�ரம பசலல� ழவததத 
வ�ல பசககச ச�வபப. அடழடக கறப�க 
�டடப�ன அஙவக வ�ய ந�னறல, 
�ரம�ழரக கழப�ம வநத, கலய2வம 

ந�னறவ�க�ற அளவககக கலவரம வநதலம வரம. மனறவத மணட�தத�ல இரநதவரகளதன, 
�டடப�ன�ன பசநதககரரகள வ�ல இரநதர கள. 

மணட�ம ஆரவரமக இரநதத. தயஙக�த தயஙக� நழழநத �டடப�ன, ஏரளமன நழக, 
படழவகழளப �ரதத அரணடவ�னன. கழடச� இரகழகய�ல மழற-வக உடகரநதன. எததழன 
�தஙக� இரநதலம, ஆநழதக கணகளககத தவழள தபபவவத இலழல. ஓர இளம வயதப ப�ண 
�டடப�ழனவய உறறப �ரகக ஆரம��ததள. ��றக அரக�ல வநத, ‘‘ந0ஙக... ந0ஙக...” எனற இழததள. 
பவக கலததகக மனப பதழலநத வ�ன யழரவய த�ட-பரனற �ரததத வ�லப �ரவசமம 
சநவதக மம அவள மகதத�ல இரநதத. ச�னன வயத�ல பரஷன க2மல வ�ய�ரப �வன? 
அதனல ச�ததப-��ரழம ஏற�டட, �ரகக�றவரகழள எலலம பரஷன எனற ந�ழனததப ழ�தத�யமடக 
க�றவள? 

வயச�ததகபகணவட இரநதவ�த அஙக வநத க�ழவ� ஒரதத�, “வயப�! ந0 ரமசம�தவன?” எனற 
ம�ரடடவத-வ�ல வகடடள. 



‘‘இலழல. நன �டடப�ன!” எனறன. 

இளம ப�ணழ2த தரதரபவனற தளள�கபகணட வ�ன க�ழவ�, ‘‘நனதன அப�வவ பசனவனவன, 
அத உஙக அப�ன இலவலனன. மப�த வயசல உஙக அப�ன க2மப வ�னன. இப� அற�த 
வயச�ரககம. இவனகக அம�ததன இரககம. இவழனப வ�ய� அப�னன பசலல� 
அச�ஙகப�டதத�டடவய!” எனறள. 

ஆக, பரஷழனத பதழலததவள இநதக க�ழவ�தன. க�ழவ�ய�ன பரஷன ஓடபவ�னத சர�-தன எனற 
கடபபடன ந�ழனததகபகணடன �டடப�ன. தட ழவதத�ரக-க�ற ஒவர 
கர2ததககக, இர�தவதழ வயதன அவழன ஐம�த வயதக க�ழவன 
எனறல, வக�ம வரத? அவனகக இனனம கலய2ம--கட ஆகவ�லழல. 
இபவ�த-தன �னன�ரணட நடக-ளகக கண2மம எனக�ற ஒர அடவடச 
ச�றகக�ழயக கதல�ககவவ ஆரம��தத�-ரக க�றன. 

க�ழவ� அப�ல வ�னதம, பதககண2ட அ2�நத�ரநத க�ழவன ஒரவன 
ப�சக-பகனற �டடப�ன �ககத-த�ல உடகரநதபகணட, ‘‘நலல 
இரகக0ஙகள தம��? வ0டல அப�, அமம எலலம பசளகக�யம?” எனற 
வகடடன. 

ந�ழனவ பதர�நத நளக �டடப�ன இப�ட ஒர வ�ஙகக கண க�ழவழனப 
�ரததத�லழல. ஆனலம, இநதக க�ழவன�டம பதர�நத-வன வ�லப வ�ச�கபகணட இரநதல, 
மறறவரகள சநவத-கப-�ட மடடரகள எனற ந�ழனதத, ‘‘நலல இரகவகன, ததத. ஆன, அப�வம 
அமமவம இர�தத மண வரஷததகக மனனட பசததப-வ�ய�டடஙக. தகவல பசலல மடயல. 
மனன�சச�டஙக!” எனறன. 

‘‘எனன தம�� ந0! வ�ன வரமதவன உன அப�- அமமழவக கழடவ0த�ய�ல �ரத-வதன. 
பசததடடஙகனற�வய! ஆம, ந0 ச�வரமன மகனதவன?” - கண வ�னலம ஞ�கம வ�கத 
ப�லலத க�ழவன பதள�வகக வகடடன. 

‘‘நன ச�வரமன மகன இலல. நவன ச�வ-ரமனதன!” எனற �டடப�ன, க�ழவன அற�யத�ட தன 
இடதழத மறற�கபகண-டன. அஙவக வவற ஒர சவக�ரகக� வநத, ‘‘நன உஙகழள எஙவகயவம 
�ரதத-த�லழலவய! ஆம, ந0ஙக யர? யவரட பசநதம?” எனற வ��ர0தமக ஒர வகளவ� வகடடன. 
எஙவகயவம �ரககத ஒரதத-ன�டம இவனகக எனன பவடடப வ�சச? பவறததவ�டடன 
�டடப�ன. சடபடனற ஒர மடவகக வநதவனக எழநத, கடடத-த�ல தனழன யவர கப��டம 
�வழனய�ல வ�றவ�றபவனற நடநத, சப�டடப �நத� வநகக�ப வ�னன. 

பம�ய�ல இரகக�ற சப�ட பமதததழத-யம ஒவர நள�ல த�னற அழ�ததவ�டம பவற�-வயட ஒர 
கடடம, அஙவக சப��டடக-பகணட இரநதத. ம�சசம�ரநத கழடச� இழலய�ல உடகரநதன 
�டடப�ன. ழவக-கப-�டட வழகபதழகயன சப�ட-ழடப �ரதத வ�யநதவ�னன. எசச�ல ஊற 
ப�ர�ய லடட ஒனழற எடததக கடத-தன. அவவளவதன... �ககதத�ல இரநத ப�ண ஒரதத� எழநத 
ந�னற, ‘‘ஐவய, ஐவய!” எனற கதத ஆரம��ததள. 

ழக தவற� அநதப ப�ண இழலய�ல இரநத லடழட எடததவ�டவடவம எனற �தற�பவ�னன 
�டடப�ன. கம�ல கடவ�டடத. தனத கழதத�ல இரநத ஒன�த �வன சஙக�ல�ழயக க2வ�லழல 
எனற அழத�ட பசனனள அநதப ப�ண. ‘அப� இத லடட ��ரசழன இலழலய?’ எனற 
�டடப�ன சநவதஷமக�, வய�ல இரநத லடழட உர�ழமவயட த�னன ஆரம��ததன. 

நழக த�ரடவ�னத பதர�நததம, ‘‘சததட கதழவ” எனற ஒரததன உததர-வ�டடன. நழகழய யர 
எடத-த�ரப-�ரகள? ஒரவர மகதழத ஒரவர சநவதகமகப �ரததகபகணடரகள. நலலவன, 
பகடடவன, வயகக�யன, த�ரடன யரக இரநதலம சர�... த�ரடரகளகத வதறறம தரக�ற 
தரமசஙகடமன சழந�ழல இததன. அபவ�ததன �டடப�னகக அநத வ��ர0தம உழறததத. இநதக 
கடடதத�ல சம�நதம�லலமல இரகக�ற ஒவர ஆள அவனதன. 



‘‘சர யர? யர வ0டட உறவ?” - ஒரததன எகததளமகக வகடடன. 

�டடப�ன த�ணடடபவ�னன. ப�ண வ0டடககரன�டம மப��ளழள 
வ0டட ஆள எனறம, மப��ளழள வ0டடக-கரன�டம ப�ண வ0டட ஆள 
எனறம பசலல�த தப��ககலம எனறல, இரணட தரபபவம இஙவக சழநத 
ந�றக�றரகள. இவரகள�டம எனன பசலல�த தப��ப�த எனற கழம��னன. 
��னப ழமயமக, ‘‘மப��ளழளகக வவணடயவன” எனறன. 

‘‘யவரட மப��ளழளகக?” என அடதத வகளவ� ��றநதத. 

‘‘ஹ�ஹ�... கலய2 மப��ளழளகக தன!” 

‘‘யரககக கலய2ம?” 

அவவளவதன... கடப�க�வ�ட-டன �டடப�ன. ‘‘எனனயய ந0 லச மத�ர� 
வகககவற?” 

‘‘மவவன, யரட லச? வழள-கபப நடகக�ற எடததகக வநத கலய2ததகக வநதத பசலற ந0 
லச, நன லச?” - வகடட-�டவய பகததகச சடழடழயப ��டததன அவன. 

தரம அட வ�டவபதனறல கடடததககதன எததழன கஷ�! வசமக ஒரவன ச�கக�வ�டக-கடவத. 
சரமர�யக அட வ�ழந-தத. �டடப�னதன நழகத த�ரடன எனற மடவவ கடட, மடட 
ப�யரததரகள. 

நலலவவழள, ழக கலகழள அகககககப ��யததப வ�டவதற-கள, ‘‘நழக எனக�டடதன இரகக. 
அவழன வ�டடடஙக” எனற�ட ஓட வநதன ஒரவன. நழக �ற�-வ�னவள�ன பரஷனம. அவள-தன 
கழறற�க பகடததவ�டட, மறநதவ�டடளம. ஆக, நழக த�ரடவ�கவ�லழல. 

இபவ�தவத �டடப�ழன வ�டடவ�டலமதன. ஆனல, சநவதகப ��சச ஒரததன, ‘‘ந0 நழக 
த�ரடவல. சர�... ஆன, வழளகப-பகக வநதடட கலய2ததகக வநவதனன பசலற�வய? இன�வம-
தன த�ரடபவ�ற�ய?” எனற வகடடன. 

ப�ர�ய மன�தர வ�ல இரநத ஒரததர அவழன அடகக�னர. ‘‘ஏய, வ�டப�! உறவ இலலத ஒரததன, 
ஒணண ப�ரள எடகக வரவன. இலல, சப��ட வரவன. �ச�னன வநதவழனப �த� �நத�-ய�ல 
எழப�றத �வம. ந0 சப��ட தம��!” எனறவர �டடப�ழன உடகரழவததச வசற �ற�மற�-னர. 

ஆனல, �டடப�னல சப��டவவ மடயவ�லழல. ஆய�ரம வ�ர உறறப �ரததகபகணட 
இரககமவ�த, சரககஸ�ல இரகக�ற கரஙக வவணடமனல வழழப-�ழம த�னனம. �டடப�னல 
அத மடயத. எனவவ, சப��ட மவல எழநதபகண-டன. இத ப�ர�ய அவமனம. எலலம 
கண2மம எனக�ற த�ம�ர ��டதத ச�றகக�ழயக கதல�தததல வநதத. 

சழறற�வ�டட �ம�ரதத�ன சறசறபப உடமபம சணழடக கரவ�ய�ன �ட�டபபப வ�சசமபகணட 
கண2மமழவக கலய2ம பசயதபகளள ஆழசப�டட �டடப�ன, அவள�டம பசனற, ‘‘எனழன 
ந0 கடடப��ய, கண2மம?” எனற பவள�ப-�ழடயகக வகடகவம பசய-தன. அவள சர� எனவற, 
மடவடன எனவற பசலல�-ய�ரநதல, ஒர தககமம இலழல. அவவள கறம�கச ச�ர�தத�ட, ‘‘என 
அப�ன கசபபக கழட பவசச�ரகக�றத உனகவக பதர�யம�லவல. ��னவன, எனன ழதர�-யததல இப�டக 
வகடவட? கலய2ம �ண2�கக�ற�-யன வககக ஒர பமகழற வவ2ம. வசமவ�ற�ப �ய பளள! 
வகய�ல மனனட தணட வ�ர�சச, நல வ�ரக�டட ��சழச எடதத வய�ற வளககற உனககக 
கலய2ம ஒர வகட?” எனறள. 

‘‘பரம�ப வ�சத கண2மம! ந0 மடடம எனன, எம.எல.ஏ. மகள? உஙகப�ன ஆடடத வதல 
உர�கக�ற-வன. ந0 கய�தம ப�றகக�க கச வசரககற ச�றகக�...” 



‘‘ஆம, ச�றகக�தன! ஆன, இநதச ச�றகக� ஒர 
பசரபபககககட வகக�லலத ��சழசககரழனக கடடகக 
மடட!” 

�டடப�னல ஒர பசரபப சம�-த�கக மடயத? 
ஆஙகரத-வதட, சம�த�தத கழச எலலம 

எடததகபகணட பசரபபக கழடக-கப வ�னன. ச�ஙகதத�ன வதல�ல பசரபப ழததத வ�ற�வன 
வ�ல அநதக கழடககரன மகழரழய ழவததகபகணட, ‘‘நனற ர�ய ஆகம’’ என-றன. 
தனன�டம�ரநத இர�த-வதழ ர�ய எண�த ழ�சழவ இனபனர மழற எண2�ப �ரதத 
�டடப�ன, வவற வழ� இலலமல இநத மணட�ததகக வநத வசரந-தன. கண2மம எனற கதல 
ச�றக-க�ககக நலலதக ஒர பசரப-ழ�ச சடடவ�டவத எனற மட -பவடதத வநதவழன, 
�ழயபவ�ன நகக, �நத�கக இழதத சநத� ச�ர�கக ழவததவ�டடத. 

தழலழயத பதஙகபவ�டடக-பகணட பமதவக அஙக�ரநத பவள�வயற�ய �டடப�ழனப �ரதத, 
வ�த� வ�கக� வ�கக�ச ச�ர�ததத. மணட� வசல�ல இழரநதக�டநத பசரபபகள�ல ஒனற�ல, அத தனன-
ழடயவத வ�னற இயல�ன உர�ழம-வயட சவத0னமகக கல-கழள நழழததகபகணட 
க�ளம��யவழன ஓட வநத வழ�மற�ததன ஒரவன. 

‘‘ஏனட நவய, என பசரபழ� லவட-டடடப வ�கப �ரகக�ற�ய?” எனற கதத�, சடழடழயப 
��டததன. 

பல�ய�டம தப��த தண20ர�ல கத�தத மதழலய�டம ச�கக�கபகணட கழதயக�வ�டடவத எனற 
தழலழயச பசற�நத �டடப�ன, “இத உஙகள-தஙகள..? எனனதம க�டடததடட இவத மத�ர�தன...” 
எனற இழதத-�ட கல�ல�ரநத பசரபழ�க கழறற, “அவடய! இதன வ�ழல எனன பதர�யம? ஏனட, 
உன மஞச�கக இத உன பசரபப மத�ர� பதர�யத?” எனற ழகழய ஓஙக�னன பசரபபக-கச 
பசநதககரன. அடகக ஓஙக�ன ழகழய ‘ந�றததஙக’ எனற ஒர கரல தடததத. த�ரம��னல... 
கண2மம! 

‘‘ஏயய! உனகக மடடமதன பசரபப வ�ட �வச இரககத? அஙக �ர, ஒவர மத�ர� எதத�ன� 
பசரபப இரககதனன. ஆவனன ழகய ஓஙக�ரவ�ய? ப�ர�ய பசரபப. வ�யய எடததடட!” எனற 
கண2மம ச0ற� வர, கசபபக கழடக-கரர ப�ணண எனக�ற அநதஸவத வ�தமனதக இரநதத, 
அவன மற வ�சசப வ�சமல அஙக�ரநத க�ளம�! 

அடதத, �டடப�ன �ககம த�ரம��னள கண2மம. ‘‘ஏயய, ��சழச எடககவதனன பசனன, 
இப�ட பசரபபக களவ2�ய வநத ந�கக�ற�வய, பவககமய�லவல?” 

‘‘ந0தவன கண2மம பசரபபப வ�ட வகக�லலத ��சழசககரழனக கடடகக மடவடனன 
பசனவன!” 

‘‘அதககக? பசரபபப வ�டட-வன ��னனடவய வ�க, ப�ணண எனன கத�ழர லடம? ந0 
ஒழககம நல கச சம�த�ககணமனதன நன அப�டச பசனவனன. அட உழதககப �யப�டம 
த�ரடபவ�ன ந0, வவரழவ பவய�லககப �யப�டம உழழகக மடடய? மனஷனப ப�றநதவன...” 
என ந0டட மழகக�, ந0த� உ�வதசம பசயய ஆரம��ததள கண2மம. 

எடட வயத�ல அநழதயக�, �த�--னற வயத வழர ச�ததப�ன வ0டடல தணடசவசற த�னற, 
�த�வனழ வயத�ல அழரச சம�யர ஆக�, இனற வழர ��சழச எடதத, மனத-வதட வழநத வரம 
�டடப�னகக யர அற�வழர பசனனலம அறவவ ��டககத. 

ஆனல, கண2ம-மவ�ன அற�வழர இனற அவனககத த�தத�கக ஆரம��ததத. மரடடச பசரப�2�நத 
கக�தம ப�றககம �டடப�ன எனக�றவன, கண-2மம என�வள�ன ழகததலம �றற�, கழநழத 
கடடகவளட பவக கலம வழக�றதன ��ம�ம ஒனற, கண2மமள�ன கண2�ல ம�னஙக-வழதப 
�டடப�ன கணடன. அதனலதன, கறததச ச�டச�டககம கண2மமள�ன மரடட உதடகள 
பசலலம அற�வழரழய இழட-மற�ககமல வகடட�ட, �ரவசதவதட ந�னறன.



ஆகய உசரம

நம�மடயத கழத பளக�வள எனற ஊர�ல நலல ப�யர எடதத ழவதத�ரநத நன ஏழ 
தழலமழறகக எவவளவ வதழவப�டவம அவவளவ அவமனப�டடவ�டவடன. இன�யம அப�ட 
அவபப�யர எடததல எடடம தழலமழறககம அவமனம வநதவ�டம என�தல ஒர மடவ 
எடதவதன. இன� சப��டம சப�டடல கல இரநதலம இலலமல வ�னலம சர�, நல வ�ரகக 
மன�க எழதச பசனனலம நமபம�ட உணழமழயததன பசலலவவணடம என�த என மடவ. 
அதன�டதன இபப�ழத நம�ததகநத வ�ததத�ல நன வ�ச�யம வரக�வறன. ம0னகக நல கல 
எனற நன பளக�ச பசனன கலதழத மனச�ல ழவததகபகணட இபப�ழத நயகக நல கல 
எனற பசனனலம நம�மடவடன எனற அடம ��டப�த ழககல அததழனயம மழசகவம, மழள 
பமததமம அற�வகவம இரகக�ற மனஷரகளகக எப�ட அழகனதய இரககம?

நன ஒர �ரம�ழரப பளக2�ததய எனற ஆளளகக அவரகளகவவ ந�ழனததக பகணட ஒவர 
கர2ததககக நன பசலவழத நம�வவ மடவடன எனக�றரகள. நம�வ�லழலபயனறல நலகச 
நஷடம�லழல, மதலகக ல�ம எனற வ�டடவ�டவவன. ஆனல நன ஒர பளக2�ததய என�தறகக 
எனகக எத�லம எநதவ�ததத�லம சநவதகமம வரககடத, எநத வகளவ�யம யர�டமம வகடகககடத 
எனற பசனனல எனன அரததம? ச�ல ஆடகள�டம நன வதழவயறற வ��ர0தக வகளவ�கழள வகடட 
அவரகழள த�ழகபபணட ம�த�தத ந�ழலழமககத தளள� ந�ழனபப ந�லவரம இலலமல 
பசயதவ�டக�றதக கழதகடட வ�டடரகக�றரகள ஊர�ல. அதனல நன பசலவழத வகடகமல 
வ�னதம�லலமல நன வகட�தறக �த�ல பசலலமலம வ�யவ�டக�றரகள ச�ல த�ழகபபணட 
ம�த�தத ந�ழனப�றறத த�ர��வரகள.

என பரசனகரனதன �வம, தண2� வ�டடவ�டட வநத நடத பதரவ�ல எனழன அடததலம 
எனகக சர�கக சமமய உடகரநத ழதர�யமய என சநவதகஙகளககம, நன வகடட வகளவ�களகக 
�த�ல பதர�யவ�டடலம எத�ரகவகளவ�யவத வகடடகபகணட இரநதன.

அப�ட எனகக சம0�தத�ல வநத சநவதகதழத என பரசனகரன�டம வகடவடன. “கரவடடகக கழநழத 
��றநதல அதவவ ந0நதம, இலழல ந0சசல கததத தரணம?” இநதக வகளவ�, க�றகக�கக ��ததவமற�க 
பகணடல �டததவகக�ல இரநதபகணட வகடகம வகளவ�வ�ல க�றக�றப�ய இரநதலம என 
பரசனகரன த�டமய ஆடமல என மனனல உடகரநத�ரநதன.

என பரசனகரன�டம ஒர சநவதகதழதக வகடடவ�டடல, அநத சநவதகதத�ன வமல அவனகக ஏவழடட 
சநவதகம வநதவ�டம. அநத சநவதகதழத சநவதகம வகடடவர�டவம த�ரப��க வகடட, வகடடவரகக தன 
வகடட அநத சநவதகம எனன சநவதகம என�வத மறநதவ�கம�ட சநவதகம�லலமல பசயதவ�டவன 
என�த�ல எனகக எநத சநவதகமவம க�ழடயத. அதன�ட என சநவதகதத�றக எத�ர சநவதகதழத 
எனன�டம வகடடன. “கரவடனன எநத கரவட? கழமப பவசச கரவட, சடட கரவட? 
கயபவசச �சழசக கரவட? �சழசக கரவடனன, கச வ�டட வஙக�ன கரவட, ஆளககத 
பதர�யம த�ரடன கரவட? கரவடடகக வ�ய கழநழத ��றககம? கழநழத ��றககமனன 
கலய2ததகக மநத�ய இலல கலய2மன ��றக? கழநழத எனறல அத ஆ2 இலல 
ப�ண2? கரவட ந0நதக�றதனன களதத�லய இலழல கழம��லய? கழமபனன சடன கழம� 
இலழல வநறழறய �ழழய கழம�? �ழழய கழமப எனறல வநறற ந0 ழவதத கரவடடக கழமப ம0த� 
இரநதவத அத எனன ஆசச�?” இப�ட இழடவ�டமல வகளவ� வகடடகபகணவட இரப�ன. கர2ம 
அவன கடதத�ரகக�றன.

அநத கரவடடக கழநழத ந0நதம வ�சயதழத ��றக வ�சலம. அதறக மன ப�ணகள �றற� ச�லர 
வ�சவத எனனபவனற �ரககலம. ப�ணகள மலர வ�னறவரகள; பநல நறற வ�னறவரகள 
எனற ச�லர பசலக�றரகள. ப�ணகள நறற வ�னறவரகளதன. தளதளபவனற வளரநததம வவற 
இடதத�ல ��டஙக� நடப�டட பகழ�தத கத�ரவ�டட பர�ப�ழடக�றள ப�ண என�ழத �சழச 
�சழசயய கள�ரநத கறற வ0ச நன ஒபபகபகளக�வறன. மம�யர வ0டடகக மகழளத தரதத� 
ழககழவ� ந�மமத� அழடயம வ�தழதகக இததழன �சழமயன உதர2ம எனறல நன 
ஒபபகபகளக�வறன. ஐவய மகவள...!

ஆனல என வ�னற ச�ல ப�ணகள மழஙகல அளவ ந0ர�ல ம0னகப ��றநதவரகள எனற 
பசனனல நம�மடவடன எனக�றரகவள! அப�ட ம0னகப ��றநத, ��ன வளரநத கலககமறற 



வ�ழளயடகபகணடரககம வ�த வழலவ�டட ��டதத (வழலழய தல� எனறம, வமத�ரம எனறம 
வவற ப�யரகள�ல பசலக�றரகள.) ��றக �ழற ம0த கயபவ�டடவ�டக�றரகவள... �ழறம0த 
கயபவ�டப�டட அதன ப�யரதவன கரவட? அநத கரவடடககததன கழநழத ��றநதல தவன 
ந0நதம எனற வகடக�வறன. ப�ணகழள கரவட எனற பசனனல மகச சள�பவ�ட நம� 
மறப�வரகள ழதர�யம�ரநதல ஒவபவர வ0டடக கதவகத தடடத தடட எடடப �ரதத உஙகள 
வ0டடல பமததம எததழன கரவடகள இரகக�றத எனற வகடட பதர�நத பகளளடடம.

பம�பயலலம ந0பரன ந�ழறநத�ரககம கறறக கடல�ல தப��தமய அவதர�ததவ�டட ச�ல ��ளழளகள 
வழமடயமல தததள�ப�ழதப �ரததல எனகபகனனவவ அநத ��ளழளகளகக வழவ�ன எத�ர 
ந0சசல கறறததரவவணடயத அவச�யமதன எனற வதனறக�றத. இநதககலதத�ல ப�ணணகக 
கஷடமம க�ழடயத கஷடமம க�ழடயத எனற ச�லவ�ர எனன�டம பசலல�ய�ரகக�றரகள. 
கரவடழடக கயபவ�டடவரகள கரவடடகக வல�ககம, அத நறம எனற ஒததகபகளவத�லழல. 
‘நனறக எணழ2 வ�டட பமறபமறப�க வனகக�ச சப��டடல சழவயக இரககம’ எனறதன 
பசலக�றரகள. ��ட�டட கரவடடகக ஒர அகல வ�ளகவகறற� ழவதத அதன மன�க உடகரநத 
��ட�டடக கரவடடன தய வரசமனல தண20ரககடய�ல கண20ர வ�டடகபகணடரப�ள 
எனற எனனல எப�ட ந�ர��கக மடயம. பசலலததன மடயம. இழதச பசனனள பளக2�ததய 
எனக�றரகள.

ஒர உதர2தழத எனனல பசலல மடயம. வ�மல எனற என எத�ரவ0டடககர� கரவடட 
ரகதத�ல ��றநத ப�ண என�தறக இனற உலகதத�ல பசதத நறம அததழன கரவடட ம0னகளம, 
அத�ல ழவககப�டட கழமபகளவம சடச�. எனழன ம0னகர� எனற ந�ழனததலம �ரவய�லழல, 
பசலல�வ�டக�வறன. உலகதத�ல எநத கரவடம ��றககமவ�வத கரவடகப ��றப�த�லழல. 
அப�டததன வ�மலவம ��றககமவ�வத நரகதத�ல ��றககவ�லழல. நலல பசலவச பசழ�பபம, பசதத 
�தத சகமம, ஆள �ழட வசழனயம, அத�கரமம இலலத ஒர ஆதரவறற வ0டடல வ�மல ��றநதள. 
வ�மல அப�ன வறணட ந�லதத�ன வமல ஆழமறற க0றலவ�டம ஏரககப ��ன மனறவத எரதக 
வ�யரழவ ச�நத�கபகணடரநத அப�வ�.

வ�மல ஏழழ கடம�தத�ல ��றநதலம ஒவர ��ளழள என�தல அத�கரமய வளரநதவள. ஒர வயம 
ஒர வய�ரமக ஒலல�யப�னககம ஒலல� அமமவககம ��றநதவள. ஒர வவயட ��றநததல அனற 
அவளகக க�ழடதததம ஒவர வவழள உ2வதன. ஆனலம அழதவய த�னற சநவதசமக 
வளரநதள. கலய2ம ஆன ��றகதன அவள ��ழழபப, �ச�பயடததல நமடடச சழவகக 
பள�யமரதழதச சறற� �ழஙகழளத வதடம ��சழசககர�ய�ன ��ழழப�க�வ�டடத.

கலய2ம ஆன ��றக வ�மல ஆற ��ளழளக கர சமநதள. மதல�ல கரவன இரணட ��ளழளகள 
வய�றற�வலவய சமத�யக�வ�டடத. �டட வய�ற எனற பசலக�றரகவள அநத வய�றதன இரணட 
��ளழளகழள உளளககளவளவய த�னற மயன மண2க ஆய�றற. இரணட வரடம அவள 
வழழய�ழல வய�ற சடகடட �ழறவ�ல வறணட இரநதத. ��றக, ‘அமமட, மலட இலழல!’ எனற 
ப�ரமசச வ�டவதறகக ஒர ��ளழள ��றநதத. அநதப ��ளழள ��றநத ஒரவய �ல 
கடப�தறகளளகவவ இறநதம வ�ய�றற.

��ளழள பசதத தககம மழறவதறகள மசசவ�ட வநரம�லலமல மனற ��ளழளகள ��றநத, ‘யமம, 
யமம’ எனற கததத பதடஙக�ன. வ�மலவ�ன பகடட வநரவம இலழல அநத ��ளழளகள�ன பகடட 
வநரவம மனற ��ளழளகளம அனற சகமல ��றக வசறறகக இலலமல இனற பசததன. 
(பசததன எனறல உடவன ஈமசசடஙக பசய�வனகக ஆள அனப�� கழ� வதணடவ�டககடத. 
வசறறகக இலலமல பசததப ��ழழததன எனற சமரக அரததம பர�நதபகளள வவணடம.)

கடம கறபப ந�றதத�ல இரநத ஒரததன கடடம தல�கக வததக கழதழதக கடட உடகரநத�ரநத 
வ�மல கலய2தத�றக எடககப�டட மடட வ�ழலப படழவ ஒனழற சறற�கபகணட 
ஒலல�யகததன கலய2 மழனய�ல உடகரநத�ரநதள. ஆனலம ��டஙக�த த�னனம அழவகட 
இரநதள எனற பரசனல கலய2மக� வநத பத�த�ல பமசசப�டட வ�மல இர�தழதநத வயத�ல 
ப�ற வவணடயழதப ப�றற எமனகக தரவவணடயழத தநத இட இறஙக�ய �ழனமரம வ�ல 
கறகறததப வ�னள. ஒர வ�ரககழட த2�ய�ல மழறககப�ட வவணடய அவள ��ளழளகள�ன மனம 
இரணட வ�ரககழட அளவகக க�ழ�நத�ரநதத.



அவள ��ளழளகள�ன பசநந�ற �றடழட மடகழள நலல சததமன வசழனம�கக எணழ2 தடவ�, 
ச0வ� ச�ககபலடகக எநதக கடவள�டமம த�றழமயன ச0பப இலழல. ��றக எப�ட வ�மல பரசன�டம 
ச�ககபலடககம ச0பபகக சணழடச சததம வ�டடரகக மடயம வ�மலவல. சரணட எடததல ஒர 
கரப�ன பசச� அளவகக மம�சம பகணடழவகளக அவள ��ளழளகள இரநதன. சகமயத த�னன 
ஒர வய வசற வயககத வ�மலவவ எடட கரப�ன பசச� அளவககததன சழதவயட இரநதள. 
கலய2தத�றகப ��றக வ�மலவ�ன சநவதசம இப�ட கரப�ன பசச�ய�ன மம�ச அளவககததன 
இரநதத.

இப�ட ஒரதத�கக வசறறப �ஞசம வநத�ரகக�றபதனறல அதறகக கர2ம ஊரகவக பதர�நத�ரககம. 
அவள பரசன ஒர உதவககழர; கடகரன; ழவதத�ரப�வன; நவடட; ச�லலழறப �யல எனற. 
உலகதத�ன எலலப ப�ணகள�ன வய�றறக பகடழமயம அவள�ன பரசனலதன வரக�றத எனற 
தபபக க2கக ச�ல ப�ணகள�ன பரசரகளல வ�டப�டக�றத. அநத பரஷரகழளயம பரஷரகள�ன 
பரஷ�கழளயம நன ஒர வசர அவரகளககத பதர�யமவலவய மனன�கக�வறன. மனன�ப�தறக ஒவர 
கர2ம அவரகழள த�ரதத�, அவரகள�ன தபப எண2ஙகழள மறற� சர�யக வயச�ககக 
பசலலவதறக எனகக வநரம�லழல என�ததன.

மனன�ககப�ட வவணடயவரகள ந�ழனததத வ�ல வ�மலவ�ன பரசன அப�டப�டடவன இலழல. 
அவன �டததவன; நலலவன; கச சம�த�ககம வவழலய�ல இரப�வன; ��றதத�யர படழவ மறறம 
உள�வழடகழள ஏபறடததப �ரககதவன; சததமன வயகக�யன; சய�நதரமனல சம�யட 
வநத வயநற மழனவ�ய�டம வ�சதவன; உழடயவ�ழ பதரவ�ல வ�ழதவன; மழனவ� ��ளழளகள 
தழலழய அனவ�ட தடவ�வன. அப�டத தழலழய அனவ�ட தடவ ஆரம��ததல ��ளழளகள, 
மறறம மழனவ�ய�ன தழலமட பமததமம பகடடபவ�கம வழர ந0வ� வ�டவன. அப�ட எனறல 
அவன�ன அனழ� ஒழஙகக பர�நதபகளள மடயம.

சர�. இப�ட, எலலம நலலவனதன. எதனல வ�மலவகக அப�ட ஆய�றற? அவள பரசனகக ஒவர 
ஒர கழற. பலகபகனற இரம ஆரம��ததவ�டடல எடட ம2� வநரம இழடவ�டமல 
இரம�கபகணடரககம ஒர த�வவ�ய நழரய0ரல வநயள�. அவன இரவ வநரதத�ல இரம ஆரம��ததல 
‘சன�யன பசததத பதழலயடடம... வநவ வநத வகழ�’ எனற �ககதத வ0டடல �த�வ�சய இரககம 
‘சகமவழர வநய வரத ஆவரகக�ய சம�கள’ பகடககம ச�தத�றக ஆளனவன. வ�சச, எலலம 
வ�சச! வழகழக வதழசத த�ரப��கபகணட கரப�ன பசச� ஆசச? இன� சகமவழர வனதழதப 
�ரதத கலகழள உழதததக பகணடரப�ழதத தவ�ர வவற எனன பசயயமடயம ஒர கரப�ன 
பசச�யல?

பரசன�ன வய�ல ஒறழற இரமல சதததவதட ஆரம��தத வ�மலவ�ன பகடட கலம ��றக 
நபளலலம பலகக, பலகக எனற ப�ரம சதததவதட இரம�, நட வ0டடல ந0டடப 
�டததகபகணடத. பரசனகக ஆஸதம! அடசசதட அத�ரஷடம...! யரகக? �0ழடககதன.

வ�மல பரசழன சமம பசலலககடத, �வம. வரதத�றக ஏழ நள சள� தபபம வவழல 
இரநதலம உடமப ஒததகபகளளம நள�ல வவழலகக வ�ய வரததன பசயதன. வய�றறகக 
வசற, நழரய0ரலகக �0யசச�கபகளள மரநத, எலமபககட மழறகக த2� இவறறகக 
சம�த�ததததவன ஆகவவணடம. அவன சம�த�ததன. ஆனல சம�த�ததத அவன மரநதகவக 
வ�தவ�லழல. பசததத பதழலககலம எனற எண2ம எழம�ட ஒர தககம, த�னற பசர�கக 
மடயத அளவகக வறழம.

இபப�ழத எழத, யழர வநகக� தன எலமபம வதலமன கறறக ழகழய ந0டடக கடடவள 
வ�மல? பரசழன கறறம பசலல மடயம? பரசனககள கத�கலஙக�பவ�ய வ0ஙக� இரககம வநய 
வநத நழரய0ரழல கறறம பசலல மடயம? பரசன கடடய தல�ய�ல பச�ய மஞசள�ல கலப�டம 
எனற மஞசள வ�றறவழன கறறம பசலல மடயம? ��றநத ��ளழளகள�ல ஏவத ஒனற தர�தத�ர 
நரய2னகப ��றநதத எனற அவறழற கறறம பசலல மடயம?

வ�மல ��றநதவ�த எழதப�டட ஜதகக கடடதத�ல ஒர வகட மடடம வக2லக இரப�தல அநத 
வகடழட கறறம பசலல மடயம? அநதக வகடழட வக2லகப ப�டட அழரககண க2� 
�ரப�வழன கறறம பசலல மடயம? கடய�ரககம வ0ட ஒர வவழள தழலக0ழக தப�க 
கடடப�டடரககம? வ0டட கவ�ர மழலய�ல த�ம�ர ��டதத �லல� தப�ன சகனதவதட மதத�ரம 



ப�யத�ரககம? வழகழக தப�க�வ�டடல எத�ரப�டட எலவலழரயம எலலவறழறயம கறறம 
பசலல வவணடயததன. வவற எனன பசயய மடயம?

“ஏன? தனழனத தவன கறறம பசலல�க பகளள மடயத? வ�மல வவழலககப ப�னல கஷடம 
த0ரம�லழலய? வவழலககப வ�கத அவள வமல கறறம பசலலலவம...” என�ரகள ச�லர. ஆஹ 
எததழன ப�ர�ய ��ரசசழனகக இததழன ச�னன வயசழன? ஆனல அககம �ககம இரப�வரகள 
ஆய�ரதத� ஓர இரவ அரபக கழதகள வகட�தறக மனவ� கழத பசலலப�டத ஒர இரவ�ல அய�ரதத� 
இரணடவத மழறயக அவளகக அநத வயசழனழய பசலல�வ�டடரகள ச�ல கடவளகள. பதரவவ 
வ�கம கடவளகள�ல �ல கடவளகள “பரசனகக மடயல. ந0 வவழலகக வ�கலம�லல?” எனற ஆச� 
பசலல�ச பசனறரகள. அத�ல ஒர ��ரவயஜனம இலழல. அவள இனழறய ந�ழலழமய�ல ஆற கர 
சமநத ரததமறறக கரவட. வறழம அவழள த�னற எபப�ழவத தப��வ�டடத.

‘நனம வவழலகக வ�வவன...’ எனற பத மழனவ�யக வ0டடகக வநதவ�த தன பரசன�டம 
த�னபவடடல மரணட ��டதத வ�ச�ய�ரகக�றள. அவளம பகஞசம �டததவ�டடவள... �டததவள 
வ�ச�னவல வ�சபசன�த த�ம�ர எனறதவன அரததமக�றத. அபப�ழத பரசன தன த�ம�ர��டதத 
மழனவ�கக எனன பசனனன? “வ�ட மய�றவள... ப�டடசச� வரமனதழத த�னன நன எனன 
�னன�ய?”

அநத த�ம�ர இலலத பரசன ம�கக அனவ�ட, அத�ரடயக வ�ச� கதத� கலடட பசயத அனற 
இரவதன வ�மலவகக வய�றற மதல கர பதழட வழ�வய கழலநத ரததமய வ�ய�றற. அப�ட 
எனறல அவன வ�மலழவ எஙவக உழததத�ரப�ன எனற ரதததழதப �ரததல மயககம வ�டட 
வ�ழத ழதர�யசல�கள வயச�ததப �ரகக வவணடம. இனற தழலமட பகடடமளவகக தழல தடவம 
ஆஸதமககரனம அனற ஆம��ழள �வ�ச கடடயவனதன. ஆக, வ�மல வழவத தயரதத�றக 
அவனதன கர2பமனற �லமறற நடஙகம கரததல ழதர�யமக ழக ந0டடக கடடலம. ஆனல 
அப�ட கறறக கரதழத ந0டடனவல அததன சகபகனற பசததவ�டத தயரக ஆஸதமககரன 
இரப�தல அப�ட கறறம சடடவதம இபப�ழத சர�யன வ�சயமக இரககத.

அப�ட அனற வவழலகக அனபபவத எழதவய த�னனம �னற�கக ஒப�கம எனற பசனனவன 
��றக மரநத வஙக கச�லலத மசசத த�2றம கலதத�ல “ஒர வவழலகக வ�கககடத, வ�மல!” 
எனற த�கக�த த�2ற� வகடக�றவன, இத ந�யயம? அவழன ஒர வகளவ� பகடகமல வ�டவத 
எப�ட?

“ஏனட சள� படசசவவன! உனகக வநத வநவகக நல எடட பவசசதனட இரமல வரம. ந0 
அவளகக பததத� வ�டட வநயல பரணட எடட பவசசவவ இரமல வநத மசச வஙகறவள. 
இப� வவழலகக வ�கசபசனன அவ எநத வவழலககட வ�வ?” வகககறத ந�யயம, இலழலய?

வகரம, அவகரம, மக வகரம எனற பசலவரகவள அப�டததன வ�மலவம அவள ��ளழளகளம 
கடடகபகணட பரசனம இரநதரகள. அவரகழளப �ரததல எலவலரவம �வம எனறதன 
பசலவரகள. அப�டச பசனனல பசனனவரகழளப �ரதத யரம ச�ர�கக மடடரகள. அதனல 
பசலல�வ�டடப வ�கடடம. வசத�யளளவன தரமம பசயக�றன. வசத�யறறவன அனத�தழத 
த�ரவவடடல வ�டடவ�டட வ�க�றன. ஆனல வ�மலவ�ன அவகரதழதப �ரதத என 
பரசனகரனம ��ளழளகளம ‘ஐவய �வம!’ எனற பசனனரகவள அனறதன எனகக 
அடககமடடமல கட பட தட தடபவனற ச�ர�பப வநதவ�டடத. வரத ��றக... இஙவக என கழதழய, 
அதன அவகரதழத ஒர நல கணடப�க பசலல வவணடம.

என வ0ட இரககம�டதழத நன யரககம பசலலமடவடன. ஆனல கஷடப�டட கணட ��டதத 
என வ0டடகக வர�வரகள, வநத என ��ளழளகள கழடச�யக சப��டட நலல சப�ட எத எனற 
வகடடப �ரஙகள! என ��ளழளகள கழடச�யக பதத த2� உடதத�யத எபப�ழத, வகடடப 
�ரஙகள! என பரசன சம�த�தத கழடச� கச எவவளவ, எண2�ப�ரஙகள? எனகக பமததம 
எவவளவ கடன இரககம, எழத�ப�ரஙகள! கழடச�யக வ0டடப �டவயற�ய கடன பகடததவன 
எனழனயம, என அமமழவயம கற�தத எனன வரதழத பசனனன, வ�சர�ததப �ரஙகள.

சமககமடடத என தககதழத ஒர மழற சமநத தன�ழமய�ல ந0ஙகள அழத �ரஙகள. வ�மல 
பரசன க�டகக�றன. அவன பவறம �டகழக வநயள�தன. அவன இரம�னல வவதழனவயட சள� 



தழடககலம. அத வ�யவ�டம. எம பரசனகரன கடகரன. அவன வநத� எடததல அடததவள 
வ0டடககப வ�ய எனனல சததம பசயய மடயத. வ�மலவ�ன ��ளழளகள கரவட. என 
��ளழளகள சடகடடல மழளதத களனகள.

த�னமம கடதத, எனழனயம என ��ளழளகழளயம அடதத, சம�த�ககம �2தழத ஒர கறப��வயட 
வசரநத கடதத கமமளமடதத ரடசசன வழகழக வழக�றன என பரசனகரன. எனககம வ�மல 
வ�லவவ வய�றறகக த�னனக க�ழடககத வழகழகதன. அப�ட இரகக �0ழடய�ல வ�க�ற அவழளப 
�ரதத �ழடய�ல வ�க�ற நஙகள ‘ஐவய �ர�த�ம!’ எனற பசனனல ச�ர�பப வரத?

ஊர�ல இரககம இரணவட இரணட �0ழடகள நஙகளதன எனற ஒணணம ஒணணமயச வசரநத 
பலம��கபகணடரநவதம நனம, வ�மலவம. வரசதத�றக மனப வழரதன இநத பலம�ல கழத 
எலலம. இபப�ழத கழதவய வவற. வ�மல இனற ப�ரம �2ககர�. ஒவர வரசதத�ல மவதவ� 
ஸவதவ� ஆன கழத வ�ச�தத�ரமனத.

‘வ�மல ஒர ப�ண, ஒர ப�ண ஒர வரசதத�ல �2ககர� ஆவத அததழன கஷடம�லழல, வ�மல 
பரசன ஒவர வரசதத�ல �2ககரனக ஆனலதன அத வ�ச�தத�ரமன கழத’ எனற வ�லலஙகமக 
வ�சககடத. த�ரம�வம பசலக�வறன வ�மல அழகம ஈரபபம இலலத ஒர கவரசச�யறற வநயள�. 
எடடக கரப�ன பசச� அளவககததன அவள உடம��ல சழத இரநதத என�ழத மறநதவ�டககடத.

��னனர வ�மல �2ககர�யக எப�டததன ஆனள. வரஸ கத�ழரகள, லடடர� ச0டடககள 
ஒழ�ககப�டடவ�டட கலம இத. வகடஸவரப �டடகளகக உய�ர உதவ� பசயதல பசதத 
மழவழதயம அநதப �டட எழத�ழவததவ�டட பசததவ�டவள எனற கழதகளம பவக கலதத�றக 
மனவ� மடநதவ�ய�ரநதத. கடவள கலலப ப�டடவயட வநத வ0டடக கழரகழள 
��ர�ததகபகணடரககம கறகக வழ�கள கரணட கம�தத�ன பவள�சசதத�ல சதத�யம�லலமல 
ஆக�வ�டடத இபப�ழத. மணணகக அடய�ல மகரஜககள பழதததபவ�ன அததழன 
பழதயலகழளயம பவக கலதத�றக மனவ� பவள�வய எடதத அரசஙகதத கடச�க கடதத�ல 
ழவததவ�டடரகள.

வ�மலவகக ம0த�ரககம ��ளழளகள�ல ஒனறகட ததத பகடககப�டவ�லழல. வ�மலவ�ன ழகய�ல 
இரககம கச அளவ�றக சமமன கச களவ வ�னதய யரம தஙக� எழநத மறநள ஒப�ர� 
ழவதத பசலலவ�லழல. வ�மல த�டர அரச�யலவத�யக� தர�லலமல; வரட, ம2ல இலலமல 
கடடடம எதவம கடடவ�லழல. உணழமய�ல வ�மலவகக ஒர ஆ2�ன மலமகததன அததழன கசம 
வநதத.

வ�மல �2ககர� ஆனத அவள�ன பரசனவலவயதன. அவன தனனழடய உள உறபபகள�ல 
ஒனழற வ�றறவ�டடன? அதவம இலழல. அவன வநய வநத உடம��ல வசதரம�லலமல ஒர 
உறபபம க�ழடயத. யரககம அத உதவத. வவணடபமனறல பதர�நத அப�வ� கசபபக 
கழடககரன�டம பகடததல அவன அழத ஆடடககற�ய�ன வ�ழலகக எழடவ�டட 
எடததகபகளவன. அததழன வசதரம அவன உள உறபபகள�ல. ��றபகப�ட கச வநதத? 
அழதததன வ�ச�தத�ரமன கழத எனக�வறன.

அவன ஒர நள வவழல மடததவ�டட இரம�கபகணவட வ0டடகக வநதன. (மனழச த�டப�டதத�க 
பகளளஙகள.) அப�ட வநத மகரசன நடவரடடல வ�ழநதன. (�யமளளவரகள கணழ2 
மடகபகளளஙகள.) வ�ழநத மகரசன சமம வ�ழமல ஒர �2ககரன�ன கர சககரமகப �ரதத 
தவற� வ�ழநதன. (ரததம �ரதத அலற�வரகள ஓடபவ�யவ�டஙகள.) ��றக அநத மகரசன�ன கர 
சககரதத�ல தழல நசஙக� ந0ஙகள ந�ழனதத�டவய நறறகக நற சதவ0தம பசததன.

“அபதப�ட? கரல அட�டடச பசதத ப�2ம ஆஸ��டல வ�கம, கச எடகக கடடறவ வ�ஙககக 
வ�கம. எப�ட கச வநதசச�. அழத பசலல.” நன அபப�ழவத சர�யகததவன பசனவனன? 
பரசன�ன தழல நசகக�ய சககரதத�றக பசநதமன கரககச பசநதககரன ஒர �2ககரன எனற. 
கர ஏறற�ய �2ககரன வகரடடகக �யநத ந�ழறய கச பகடததன. எதனல பகடததன 
எனறல அநதக கர �2ககரன அபப�ழததன பத�தக கர வஙக� ஓடடப 
�ழக�கபகணடரநதன. உர�மம இலலத கசளள வகடஸவரன. அககம �ககத�ல அடததப வ�சவம 
சடடம வ�சவம ஆள�ரநததல ப�ரம கச ப�யரநதத. பரசன பசதததல �ர�த�ப�டட ம�ல 



மதலள� ஆனழதகளகக ஆதரவக கச பகடததர. இழ�ற�யனலம கடட ழவதததல 
இனசரனஸகரன பசததவனகக டபள கச பகடததன. இப�ட நல த�ழசய�ல�ரநதம 
சழறற�யடததக பகணட லடசமய பகடடயத வ�மலவகக. பரசன தழல நசகக�ய அநத கர 
சககரததகக அடய�லதன ரதத பவளளதத�ல அநத மவதவ� வ�மல ஸவதவ� ஆனள. இபப�ழத 
பசகசக இரகக�றள.

இநதக கழத அ�ததக கழதயக இரகக�றவத. பரசன பசதததல வநத கச�ல ஒர மழனவ� சகமகவம 
சநவதசமகவம இரகக�றள எனற பசலவத சதத கடடம�ரணடத தனமக இரகக�றவத. பரசன 
பசதத வநத கச�ல உய�ர வழ மழனவ� ஆழசப�டலம? அநத வழகழகழய சகம எனற 
பசலலலம? இநத வகளவ�ழய எனன�டம வகடகத0ரகள. இனசரனஸ எடஙகள எனற 
வரவரகவள ஏபஜனடகள அவரகள�டம வகளஙகள. ‘உஙகள மர2தத�றகப ��ன உஙகள கடம�ம 
ச��டசமய இரககம.’ எனற அவரகளதவன பசலக�றரகள.

வ�மலவம நனம கஷடதத�ல கட கண20ர வ�டவடம. இபப�ழத �2ககர� ஆக�வ�டடள. கச 
க�ழடதததம வ�மல பசயத மதல கர�யம எனன�டம வ�சமல வ�டடததன. அப�ட வ�ச�னல 
ஒடடகபகளள எனனழடய �0ழட அவள பரசன�ன ஆஸதம எனற �யநத வ�னவள 
எனனவவ?

அடதத அவள பசயதத அத�ரடயன ச�ல வவழலகள. கடய�ரநத வ0டழட வசத�யக 
கடடகபகணடள. வ0டடன மன�க ஒர ப�டடககழட ழவததள. பரசன பசதத நலல வநரம 
ப�டடக கழட ��யததகபகணட ஓடயத. எடட மசதத�ல அத மள�ழகக கழடயக மற�யத. தன 
உடமபகக மரநத மதத�ழர சப��டட ஆவரகக�யமக ஆக�வ�டடள வ�மல. ஒர ச�ழன ஆடடன 
அளவகக அவள உடம��ல தழச வநதவ�டடத. த�னச த�னசன சப�ட த�னறத�ல கரவடடப 
��ளழளகள க�ளளம அளவகக சழத ��டதத�ரநதன. அத�ல ரததம வவற அத�சயமய ஓடக�றத. 
வ�தவ�தமக த2� எடதத உடதத�னள. நழக நடடகள வஙக�னள. இப�ட அவள வசத�வயட 
தன�ம இலலமல இரப�த�ல எனகக ஒனறம ப�றழம இலழல... சநவதசமதன. ஆனல, 
எனழனப �ரதத ஒரநள அவள ‘ஐவய �வம’ எனறவள! அழத ந�ழனததலதன 
வய�றபறர�சசலக இரகக�றத.

�2ககர� ஆக� எனன�டம சர�வர வ�சததல நன அவள மள�ழக கழடகக எனழறககம 
வ�னத�லழல. அவசரம எனறல ��ளழளகழள அனபபவவன. ஏவத அனழறகக என தழலபயழதத, 
கஷடம எனற ஒர க�வல அர�ச� கடனக வகடக மனஙபகடடததன வ�வனன. அதறகக எனழனப 
�ரதத “ஐவய, உனன பநழனசச �வம இரகக... உன �0ழட எனழனகக உனன வ�டடப 
வ�கவம பதர�யழலவய...” எனற வ�மல �ர�த�ப�டட கண20ர வ�டடததன எனனல 
தஙக�கபகளள மடயவ�லழல. ஆனலம எனககக, என தககதத�றகக கண கலஙக�யத ஊர�வலவய 
அவள ஒரதத�தன. அத பதர�நத ��றக நன என ஆயச�ல மதல மழறயக என கழறழய 
வயவ�டடச பசலல� அழத த0ரதவதன.

அவள எனழன சமதனம பசயத எனகக நலல வழ� ��றககம ப�றழமயக இர எனறள. 
“கஷடதத�ல இரநத எனழன சவகர�யமகக�னத அநத கடவளதன, கடவழள வவணடகவக” 
எனறள. கடவள ப�யழர வகடடதவம எனககம பதம�க�வ�டடத. அததன கடவள. வகடட வரம 
க�ழடககவம இலலவய, பதர�யத. ப�யழரக வகடடவல ஒர நம��கழக, சநவதசம, பதமப. வகமழ� 
நலல மன0ஸவரன சம�தன அவள�ன கஷடஙகழள ந0கக�யத எனற அவள பசனனதம எனககம 
ம0ணடம பதத பதமப வநதவ�டடத. இததழன நள கஷட கலதத�ல கடவழள கம��டமலவ�டட என 
த�ம�ரககக நன வரததப�டவடன.

வ�மலழவப வ�ல நனம வகமழ� நலல மன0ஸவரழன கம��டடரநதல வ�மலவகக மன�கவவ 
என கஷடம த0ரநத சகவச� ஆக�ய�ரபவ�ன. அநத வகமழ� மன0ஸவரனகக அததழன ப�ர�ய சகத� 
எனற அவள பசனனள. எலல சம�ழயயம ஒனற வ�லவவ கம��டடல அதறக சநவதசம 
வரத, நமகக நலல கலமம வரத எனற அவள பசனனள. வகமழ� மன�ழய எப�ட 
கம��டடல அநத சம� சநவதசப�டம, நமகக வரம தரம எனறம அவள வழ� பசனனள.

நலல ஒசசம�லலத கறபபக வகழ�ழய அறதத �ல�ய�டட, �சசர�ச� ப�ஙகல�டட மன0ஸவரனகக 
�ழடகக வவணடம என�ததன அவள பசனன வழ�. அநத ஆகவரச மன0ஸவரனகக வகழ� 



அறப�பதனற அனழறகவக நன மடவ பசயவதன. கண மனனல மன0ஸவரன�ன சகத� பதர�க�றவத. 
வநறறவழர கரப�ன பசச�யக இரநதவள இனழறகக �2ககர �லல�யக உரமற�ய�ரகக�றவள... 
அநத சம�யலதன நன �2ககர� ஆவனன எனற வ�மலவவ சகத சடச�யக பசலலமவ�த 
எனகக எப�ட சநவதகம வரம.

மன0ஸவரழன வவணடக பகளவதறகக ஒர கறபபக வகழ�ழய ��டததகபகணட என 
பரசனகரழனயம கடடகபகணட மறநள வ�டயற கழலய�வலவய நன வகமழ� வகய�லகக 
க�ளம��வ�டவடன. வகய�லகக வ�கமவ�தம கடததவ�டட வநத என பரசன ம0த எனகக வக�வம 
வரவ�லழல. வக�ம வரததறக கர2ம நன நலலமன� அரளல இன� கஷடமறற �2ககர� 
ஆக�வ�டவவன எனற நம��கழக மடடமலல. கடததவ�டட வநத பரசன நலல வவழள அநத 
கறப��ழயயம இழததகபகணட வரமல வ�னவன எனற சநவதசமதன.

“எதககயய வகய�லகக வரமப�தம கடசச�டட வவர?” எனற ஒர வகளவ�ழய மடடம ஒபபகக 
வகடட ழவதவதன. அதறக அவன, “வகழ� அறதத மன0ஸவரனகக �ழடககபவ�வற... ��றக அழத 
பகழமப பவசச மன0ஸவரன த�னனபவ�றன. நநதவன த�னனனம. கடககம வகழ�ககற� 
த�ஙகறதகக நன எனன ழ�ரவன சம�ய?” ச�ர�கக�றன.

சரயம கடககமல கற�த�னனவவணடய நயகள�ன கஷடகலம கற�தத அவனகக அப�ட ஒர 
ச�ர�பப. நபமலலம நய இலழல எனற ந�ழனபப. சர� கடததவ�டடததவன வரக�றன 
கடததவ�டடப வ�கமல இரநதல சர� எனற நன வய மடகபகணட வநவதன. இநத 
நலலமன�யம நடடச சரயம கடகக�ற ஆளதவன, கடததவ�டட மடழடக கண உரடட நல 
வ�யகழள அடகக�ற ஆளதவன. தப�க ந�ழனததகபகளள மடடர எனற நம��கழகயம எனகக 
இரநதத.

ஒர மழலவ�ல உடகரநத�ரநத அநத வகமழ� நலலமன0ஸவரன சம�ழய �ரககவவ �யஙகரமய 
இரநதத. �ககதத�ல கல தகக� கழ2ததகபகணடரநத ரடசச பவளழளக கத�ழரகக தஙகக 
கடவளம வ�டடரநதரகள. அழத வமயகக இரணட வ�ல0ஸகரன ழகய�ல பவடககத 
தப�கக�வயட இரநதன. வ�ய ஓடடம ஒரததனம உடகழக அடககம ஒரததனம ச�பமணட 
ப�மழமயக ந�னறரகள. சடழட அட�டட ந�னற வ�ய ��டதத ப�மழமப ப�ண ரததமம 
சழதயமக� வல� ப�றககமல ஐவய எனற கததவத என கதகவக வகடடத.

�மபகக மகட ஊதம ஒரததன வய எடககமல மடடய�டட உடகரநத மகட ஊத�கபகணவட 
இரநதன. அவனகக எத�ர�ல �டபமடதத ஆடய நகப �ம��ன நகக�ல ச�பமணட உத�ரநத வ�ய 
கம�� பதர�நதத. இப�ட ப�ர�ய ப�ர�ய ச�ழலகளக ந�னற �யமறதத�ன சம�கள. உடகரநத�ட 
உலழகக கககம நலல மன0ஸவரனகக நன பகணடவநத�ரநத கறபபக வகழ� அறதத �சசர�ச� 
ப�ஙகல�டட �ழடதவதன. கணமட கம��டவடன.

��றக �ல�வ�டட வகழ�ழய அறததக கழமப ழவதத பமதததழதயம என பரசனகரனகவக த�னனப 
வ�டவடன. இடப��ல�ரநத சரய �டடழல த�றநத ழவததகபகணட அவன ஒர மரததடய�ல 
உடகரநத வகழ�ககற�ழய த�னன ஆரம��ததன. நன மனப வவணடகபகணடத நலலமன�கக 
சர�யக வகடடரககவத எனற எண2�கபகணட த�ரம�வம வநத உயரமய உடகரநத�ரநத 
சம�ய�டம கண மட வவணடக பகணவடன, “கடவவள, நலலமன�யப�...! வ�மலவ �2ககர� 
ஆகக�னத ந0தவன! அவத மத�ர� எனழனயம �2ககர� ஆகக”

“ஒர ப�ணண �2ககர� ஆக�றத உலகதத�ல அததழன சல�மன வவழல க�ழடயத மவவள... ” 
நலலமன� வ�ச�யத.

நன ப�யக கழதகழள வ�ச� பவககலம ஆக�றத எனறல நமபஙகள. வ�ச�யத நலலமன�தன. அத 
வ�ச�யத �ககதத�ல ந�னற�ரநத ப�ர�ய கத�ழரகளகக, அழத வமயககம வ�ல0ஸகரனகளகக, உடகழக 
அடப�வனகக, �மபப ��டரனகக, �மபகக, சவகக சழறற�வனகக, வ�ய ��டதத ப�ணணகக 
வகடடரககத. கர2ம அவரகள ச�பமணடம கம��யம ஜலல�யம பகணட கடடப�டடவரகள. 
மரததடய�ல உடகரநத சரய வ�ழதவயட கறபபக வகழ�ககற� த�னனம என பரசனகரனககம 
வகடடரககத. அவன கடதத�ரகக�றன. ஆனல எனகக வகடடத. நன நலலமன0ஸவரழன 
நமபக�வறன. அதனல அநத சம� வ�ச�யத எனகக வகடடத.



ந0ஙகள நம�வ�டடல எனன! நலலமன� வ�ச�யழத அநத நலலமன� நமபக�றவத அதவவ வ�தம. 
நன த�ரப��க வகடவடன. “வ�மல மடடம �2ககர� ஆனவள சம�. அப� ஒர ப�ணண �2ககர� 
ஆக�றத சல�மதவன... உனகக பநழறய சகத� உணட. உனனல மடயம. எனன �2ககர� ஆகக.”

“அத எப�ட மடயம?”

“என பரசனகரனம ஒர �2ககரவனட கர சககரதத�ல வ�ழநத பசததடட நன �2ககர� 
ஆக�டமடவடன?”

ஆகயம உயரதத�றக உடகரநத�ரநத அநத நலல மன� என வவணடதழலக வகடட அத�ரசச� 
அழடநத ஏழ ஆகயம உயரதத�றக எழநத ந�னற, “அடப�வ� மவவள... பரசனகக வகழ�ககற� கழமப 
ஊதத� மரததட ந�ழலல உடகரபவசச� த�ஙகச பசலல�டட வநத எனக�டட அவழன சவடககச 
பசலலற0வய! ஒர ப�ணண பசயயற கர�யம இத?” எனற கதத�யத. அதவழர ‘உடகரநத 
மன�’யக இரநத சம� அத�ரசச�ய�ல ‘ந�னற மன�’ ஆனத.

என பரசனகரவன தழலவ�ழத க�றக�றதத சநவதசமடட கறபபக வகழ�ய�ன கலகழள 
கழடவயப �லல�ல ழவதத நறகபகனற த�னறபகணடரநதன. அவன த�னக�ற வவகதழதப 
�ரததல இனனம என�த வரசதத�றக ஆடமல கடப�ன எனற வதனற�யத.

“ஆஹ. சம� தபபததன �ண2�டவடன. சர� வ�ட. எனகக வ�டவ கலம வரத. ஒர கடம�ம நலல 
இரகக ஒர ஆழள த�யகம �ண2லனன ஏடடப பததகதத�ல எழத� பவசச�ரககஙகவள... அழத 
�டசச�டட மனசகக வதணசச�. சர�. என கஷடதழத இதத�ன� நள �தத�வய, ந0 த0தத�ய? அவன 
கடகக�றன. தடதத�ய? அத வ�வடடம, அவனதன ஒழககம வவழலகக வ�கல. கச சம�த�சச� 
வ0டடகக தரவல. நன வவதழனவயட இரநவதன ந0 வநத ஆறதல பசனன�ய?

“சர�, அவன பசயய�ற வவழலகக நன வ�வறனன அவனக�டட வகடவடன. அவன பதத�ய�ல ந0 
பகநத சர� வ�னன ஒர வரதழத பசலல பவசச�ரககலம�லல. அவன அநத வவழலகக 
வ�கககடதனன பசலல�டடவன. ஆம�ழளஙக கடட2 கழ�ப��டதத மனனட உடகரநத 
டகபகட கடகக�ற வவழல ப�ம�ழளகக ஆகதனன அவன பசலல�டடவன. அவன இலலடட 
நன அநத வவழலகக வ�வவவன. பளழளஙகள கப�ததறத அப�ன கடழம. அவன சகம 
கப�ததல பசததவத கப�ததடடம.” எனற நன பசனவனன.

“ஆய�ரம இரககடடம. ந0 ஒர ப�ம�ழள. பரசன சகடடம, நன பசகமய இரகக�வறனன வரம 
வகடட ப�ம�ழளய நன �ததத�லல. உனகக நன வரம தரமடவடன வ�...” எனற கண உரடட 
ம�ரடடயத நலல மன�.

“ந0 வரம தரடட வ�... என வ0டடல ஆடடத உரல�ரகக. அத�ல ஒர களவ� இரகக. கடகரன 
தடகக� உரலவமல வ�ழநத�டடனன பசனன நம� ஊர�ல ஆள இரகக. கடகரன தஙகடடம. கலல 
தழலவமல வ�டட கழத மடசச�டவறன. தககம மடஞச மறநவள ஆடடக கலலகக ப�டட பவசச� 
‘உரல மன�’னன நன கம��டடக கடடவறன” எனற நன பசனனதம ஏழ ஆகய உசரதத�றக 
எழநத ந�னற மன� ப�தகபகனற உடகரநத ‘யமமட’ எனறத. அதவழர ந�னற மன�யக 
இரநதத இபப�ழத அசத�ய�ல உடகரநத மன� ஆனத.

அதன ��றக நன பவக வநரம மன�ய�டம வ�ச�வனன. எனன�டம ந�னற மன�யம வ�சவ�லழல, 
உடகரநத மன�யம வ�சவ�லழல. மழக வகழ�ழய த�னற மடததவ�டட தளளடடமக வநத என 
பரசனதன வ�ச�னன. ‘கடவளக�டட எனனட வவணடக�டட...?”

நன கண2�ல கண20ர வ�டடகபகணட சமமய�ரநவதன. மழல வ�டட ப�டட ழவதத 
அழழதத வரப�டட ஆட எனன�டம வகடக�றத. �ல� பகடப�தறக மனபகட ஒர வய தழல த�னற 
ஆட தளள�க கத�தத எனன�டம வகடக�றத. நன எனன பசலவவன. அவன வ�டவ�லழல “பசலல 
பசலல” எனறன.

நன பசனவனன. “ந0 கரல அட�டட பசதத எனகக கச வரம. ந0 �தத�டட இரநத வவழலகக 



நன வ�ன கல�வரம. கச வநத என கஷடம த0ரம. கடவவள என பரசனகரன கரல அட�டட 
சகடடமன வவணடகக�டவடன”

அவன கடகடபவன ச�ர�தத “சம�யவத பதமவத. எலலம ப�ய. எனழன அநத சம� கர ஏதத� 
பகனனபபடம? அதகக கர ஓடடத பதர�யமட? பமதலல அழத பசலல” எனறன.

“அநத சம�கக கர ஓடடத பதர�யத. ஆன எனகக கற��தத சர�ய அமம�ககளவ�ய தழலய�ல 
வ�டத பதர�யம. உன வவழலகக எப�ட வ�ய வசரறதனன பதர�யம” எனவறன. அபப�ழதம 
எனகக கண20ர மடடகபகணடதன வநதத. நன மழசமக பசலல� மடப�தறகள அவன எடட 
ஓடடம ��டததத என கண20ர கலஙகளகக நடவவ பதர�நதத. அவன ஓடய ச0ழரப �ரததல அவன 
வ�ழத மறற�லமக இறஙக�ய�ரககம எனறதன ந�ழனகக�வறன.

அதன��றக அநத நலலமன�ய�டம நன த�ரம�த த�ரம� பசனவனன. “சம�, என �ஞசக 
வகலதத�றகக �ட�தகம ச�நத�தவதன. வதழவயதத வரதழத பதர�யமக வகடவடன. பரசன இலலத 
நன எப�ட ப�ணடடடய இரகக மடயம. பரசன இரநதததன ப�ணடடட. இலவலனன 
நன யரகக வப�டடவய. அவன கடப�ன சம�த�கக மடடன. கடம�தழத நடத பதரவ�ல 
ந�றததவன. இரநதலம �ரவய�லல. அவனன எனகக உச�ரதவன. நன சமம வக�தத�ல வரம 
வகடடடவடன. தமசகக வகடவடன. ப�ழத வ�கம வகடவடன. வய உளற� வகடவடன. 
�ய�தத�யததவல வகடவடன. ந0 இப� ஓடபவ�ன பரசழன கப�தத�கபகட” எனற எததழனவய 
வகடவடன.

மடழடக கணழ2 ச�ம�டடமல உரடடகபகணடரநத அநத நலல மன� எனன�டம அதன��றக 
வ�சவவய�லழல. இழத நன ஊர�ல ச�லவ�ரககச பசனவனன. யரம நம�வ�லழல. ப�யக கழத 
பசல�வள பளக2�ததய எனக�றரகள. நலல மன�யவத வ�சறதவத எனக�றரகள. ஆனல நன 
என பரசன சகவவணடம எனற வரம வகடடரபவ�ன எனற மடடம நமபக�றரகள. நன 
அப�டப�டட தகக�ர�ப ப�ண2ம. இலழல நன சமம ஒர ச�ர�பபககததன, என பரசனகக ஒர 
அத�ரசச� தரவதறககததன வகடவடன எனற பசனனல நம�மடவடன எனக�றரகள. இவள 
ப�ய பசல�வள பளக2�ததய, பரசன சகடடபமனற ந�சமகவவ மனச வநத வகடடரப�ள 
எனக�றரகள.

ஓடபவ�ன என பரசன இரணட நள கழ�தத ழக ந�ழறய கவசடம, வய ந�ழறய ச�ர�பவ�டம, 
கடககமலம வநதன எனற பசனனல அககம �ககம இரப�வரகளம நம�மடவடன எனக�றரகள. 
என பரசன அநத அத�ரசச�ய�ல த�ரநத� கடககமல சம�த�கக�றன என�ழதயம எனகக வய�றறப 
�ச� இலலத வழகழக வநதத என�ழதயம நலலமன� சம� எனன�டம வ�ச�யத என�ழதயம 
நம�வ�டடலம �ரவய�லழல நன கறபபக வகழ� அறதத �சசர�ச�ப ப�ஙகல ழவதத 
வவணடயவ�த ஆகயம உயரதத�றக உடகரநத�ரநத நலலமன�யப�ன வ�சகபகனற எழநத ��ன 
ப�சகபகனற உடகரநதன என�ழத மடடமவத யரவத நம��த பதழலததல �ரவய�லழலவய 
எனற தவ�ததக பகணடரகக�வறன நன. எனழன இனனம பளக2�ததய எனறதன 
பசலக�றரகள ச�லர

அநந�யன
எழ�ல வரதன

1

பரணடம ��ளழள ஊரகக வரக�றன எனற த�ல வநததவம வ�சலடச� ஒர ப�ர�ய ஏ2� 
ழவதத வ0டடன கழரய�ல ஏற� ந�னறபகணடள. �ரதத அததழன வ�ரம வயழடததப 
வ�னரகள. “வயய, வ�சலசச�...! எதகக இநத வயச�ல அததழன ஒசரம ஏற� ந�கக�றவளம?” எனற 
�தற�னரகள. கமப�டதத நடககத கழறயக உடல தளரநத, தழலபயலலம நழரதத ஒர 
பகயயப�ழம அளவகக பகணழட வ�டடரககம வ�சலசச� வ�ன வரமதன �ககதத ஊர 
தரமஸ�தத�ர�ககப வ�ய இரணட பசதழதப �லழல ��டஙக�கபகணட வநத�ரகக�றள. வயத 
ஐம�ழதத தணடக�றத. இநத வயத�ல வ�சலசச�கக �லல�லம �லம க�ழடயத; உடம��லம பதமப 



க�ழடயத. ஆனலம �லமறற பதழட நடஙக கழரம0த ஏற� ந�னறள.

கழர ஏற� �தஙகவதறக பரணடம ��ளழள ஒனறம அஞபசடட கடடல�ரநத தப�� வநத கரடவய, 
கச வகடட வரம கநத வடடககரவன இலழல. வ�சலடச�ய�ன பசநத மகனதன. 
வ�சலடச�ககம கடன வஙகமளவகக தர�தத�ரம இலழல. மறம வசளதத�றக கச�லலமல பவததழல 
வ�ய�ர�ய�டம ழகவயநத� ந�னறபதலலம அநதககலம. இபப�ழத பரணடம ��ளழள ப�ர�ய 
உதத�வயகதத�ல ழக ந�ழறய சம�த�கக�றன. கர வ0ட எனற பசநததத�ல ழவததகபகணட 
வமடடர வணடகள வ�ய வ�ல ஓடம ப�ர�ய டவன�ல இரகக�றன. மச மசம வவணடய 
அளவகக �2ம அனப�� ழவகக�றன.

ஆணடக க2கக�ல வரத தன மகன இபப�ழததன, ‘ஒர வரம அஙவக வநத இரகவகன.’ எனற 
மனச வநத எழத�ய�ரகக�றன. அழதவ�ட தன வ�ரன வரக�றன எனறதமதன அவளகக தழலகல 
பர�யமல ��தவதற�வ�டடத. ��தவதற�யதலதன தன பதழட �லம அற�யமல கழர வமல 
ஏற�கபகணடள. கழரபயலலம ப�ததலக இரகக�றத. வ�ரனம மரமகளம வசத�யக வழநத 
�ழககப�டடவரகள. அவரகள சவகரயமக இரகக வவணடவம! எததழன ஆதத�ரப�டடலம ஒர 
வரதத�ல ஒர கழர வ0டழட இடததவ�டட மட வ0ட கடட மடயத எனற கழரய�ன ஓடழடகக 
ஒடடப வ�டடள.

இநத இறறபவ�ன வ0டடன வயகக�யழதகக பவய�ல அடததல வ0டடககளதன அடகக�றத. மழழ 
ப�யதல வ0டடககளதன ப�யக�றத. கறறடததலம �ன� ப�யதலம எலலம வ0டடககளதன. 
வ0டடன வமல கழர எனற ப�யர�ல இரககம மகக�பவ�ன ழவகவகல கலஙகள�ல ஒவர மரவடழட 
மயமக இரகக�றத. மழழ ப�யதல களன மழளகக�றத. சவபரலலம மழழத தழரய�ல 
கழரநதவ�ய �ச� ��டதத ஒவர �சழச வ0டய இரகக�றத. வ�தபதனற ப�ரசசள� வவற வஙக 
வஙகக சவறழற வநணட ழவதத�ரகக�றத. தழரபயலலம ப�யரநத ஒவர கடடததற�யக இரகக�றத 
கழரழய சர�பசயய ஆளகரனகக வமல ஆளகரனக பசலல� அனப��யய�றற. இவத அவத 
எனற வ�கக கடடக�றவரகள வரம �டழடக கவ2ம. “நழயக கப��டற வநரம நவம 
அளளலம...” எனற வரத ஙபகபபரனகழள த�டடய�ட அவவள பதனழன ஓழலயம ழவகவகலம
எடததபவ�டட வவழலழய ஆரம��ததவ�டடள.

�யதத�ல ச�லப��கபகணட பழன மடவ�ல ஏறகக மறய ழவகவகல வ�ரததம வ�சலடச�ழய 
�யதவதட �ரததன �ரமன. அவள மடடம க0வழ வ�ழநதல வ�ழநத இடதத�ல மணவதணட பழதகக 
வவணடயததன. இநத வயச�ல வவ2ம வ�சலசச� எனற அவன பசனனதம சணழடகக 
வநதவ�டடள. “வரறத உனககம மவனதவன... ந0பயலலம ஆம�ழள தவன. ந0 ஏற� இழத சர� 
�ண2க கடத?”

�ரமன ஆம�ழளதன, ஆம�ழள என�தல வரவதம அவன ழ�யனதன அதறகக இநத வயச�ல 
க�றககததனமய எஙக வவணடமனலம ஏற�கபகளள வயச வவணடம? கழரவமல இரககம 
வ�சலசச�வய வ�சச பகடப�தலதன ப�ணடடட எனற பதர�க�றத. இலழலபயனறள 
�ககததவ0டடல இரககம தன மமன மகள கள�யமமக க�ழவ� எனற ந�ழனததகபகணட 
‘இறஙக�டவயவ... எஞசழமஞச ப�ணவ2...!’எனற வமபகக�ழதத�ரப�ன. இப�ட அழரககண 
மஙக�பவ�ன கலதத�ல எநதக கழரய�ல ஏற� எநதத தழரய�ல வ�ழவத? ஏற ஆழசப�டடலம 
ஏ2�ய�ல ஏறற�வ�ட ஒர ஆள, ஏறற�ய ஆழள பகடடயக வ�ழமல ��டததகபகளள பரணட ஆள 
எனற பமததம மனற ஆள இரநதலதன �ரமனல கழரம0த உடகரநத வவழல பசயய மடயம. 
ஒர ஆவள வரத ஊர�ல மண ஆளகக எஙவக வ�வத?

வ0ட இநத கத� எனறல வ0டடககள மதததம அவத கத�தன. �டகக நலல �ய க�ழடயத. 
வ�ரதத�கபகளள நலல வ�ரழவ க�ழடயத. சப��ட ஒழககமன �தத�ரம க�ழடயத. சயநத 
உடகரம சவபரலலம எணழ2 ��சகக. தழரபயலலம பழத�. வரம ழ�யழன எஙவக 
உடகரழவதத சப�ட வ�டவத?

சர� பவள�வய கறறட உடகர ழவககலபமனறல கய�றறக கடடல பசதத பரணட வரசம 
ஆக�றத. வதஙகய நரப��ற� அறநத பதஙக�வ�டடத. கடடல�ல உடகர ந�ழனததலம கடடலகக 
நடவவ தழரய�லதன உடகரவவணடம. சர�பசயய அதறகம ஆள பசலல�யய�றற அவனம 
வரவ�லழல. சக�ற கலதத�ல சகலதத�றகம அழலக�றள வ�சலசச�. �ரமன மனச வகடகமல 



வகடடவ�டடன, “எனன வ�சலசச�, கபலகடர வரன? இநத �ற �றகக�வற... ழ�யனதவன 
ஒணணம பநழனகக மடடன வ�ட”

“கபலகடர வநதலம கர�சசடடய கமததப வ�டட, இதன எஙக வ0டடல இரகக உககரனன 
பசலல�பபடவவன... வரத எம மகனய. அவன சவகர�யம இரககணம... ஆமம” எனக�றள 
வ�சலசச�.

டவன�ல இரககம தன மகன வ0டழட ந�ழனததல கணகள வ�ர�யம வ�சலசச�கக. “எததன 
�ள�ளப� இரகக தழர. எவவள ப�ர�ய ப�ர�ய ஜனனல, எததன ஒசரமன கதவ. பசவபரலலம 
கழவ� பவசச ��ததழள அணட மத�ர� �ள�சச�ன இரகக. மரமக எததழன சததம பவசச�ரகக 
வ0டட. கண2டயடடம இரகவக யமமடவயவ... அப�ட ஒர வ0ட கடட எம மவன 
ப�ழழப�னன நன கனவழலயம கணடத�லழல.” என�ள வ�சலசச�.

�ரமனககம அவத ஆசசரயமதன. மகன ஊரககப வ�னல ஒர நளகக வமல அநத வ0டடல 
�ரமனல இரகக மடநதத�லழல. மறநவள ‘நமம வ0டடகக வ�வம வ�சலசச�...’ எனற கழடசசல 
பகடகக ஆரம��ப�ன மனசன.

“இதம உன வ0டதனய? இஙகவய இவரன” எனற வ�சலசச� சமதனம பசயவள. ஆனலம 
தழலயடட மறப�ன �ரமன. “இலல வ�சலசச�, எவத ஆ��சர வ0டடல தஙக�ய�ரகக மத�ர� 
எனகக �த�தப� இரகக.”

பசனனத வ�ல �தடடமயதன இரப�ன. பதடடல அழககக� வ�டவம எனற �யநத வ0டடல 
உலல எநதப ப�ரழளயம பதடமவல இரப�ன. தழர அழககக�வ�டவம எனற கத�ஙகல�வலவய 
நடப�ன. அததழன சததமன வ�ரழவழய வ�ரதத�கபகணட பமதபதனற பமதழதய�ல �டததல 
தககவம வரவ�லழல எனற வ�டயறகழலய�ல பலமபவன. ந�றக, �டகக, நடகக, தஙக எனற எத�லம 
ப�ரம அவஸழதப�டவன.

தன பரசன�ன பநனபநனபப தஙகமல வ�சலசச�யம க�ளம��வ�டவள. த2�ம2�, த�ன�ணடம 
எனற ஏகப�டட ப�ரடகழள ழ�ய�ல த�2�தத பகடதத ழக ந�ழறய கசம பகடதத வழ�யனப�� 
ழவப�ன பரணடம ��ளழள. வரக�ற வழ�பயலலம வ�ரன�ன ந�ழனப�கவவ இரககம. அநத ச�னன 
ழக, �டட உதட... அத ஒர ச�வபப ப�மழம. “வ�ரழன வ�டடடட நன வ�ய� அஙக க�டநத 
எனனதழத சத�ககபவ�வறன...” எனற வரம வழ�பயலலம இழமகளககள அழத�ட வ0டடககத 
த�ரமபவள.

“இஙக வநத சவகர�யம இரககலம இலல?” எனற பரணடம ��ளழள அடககட டவனகவக வநத 
இரககம�ட கப��டததன பசயக�றன. அஙவக வசத�கக ஒனறம கழறசசல இலழல. வநரததகக 
சப�ட, �ககறததகக டவ�ப ப�டட, தஙக நலல எடம, தண2� எடககத வதழவய�லல, சழமகக 
வதழவய�லல, பதழவககத வதழவய�லல... பசகமததன இரககலம. ஆனல அஙவக 
வ�கலபமனறல இஙவக இரககம ஒர �ழதத க�ழதழத எனன பசயய?

அநத �ழதத க�ழம வ�சலசச�ய�ன அமமதன. வ�ர அமமககணண. “எனகக எம�தத� பரணட 
வயசவத” எனற �தத வரடமக ஒவர வயழதச பசலலம அமமக கணண பவள�யர எனற 
இதவழரககம எஙகம வ�னத�லழல.

“இநத மணணல ப�றநத வளநத வழநதடடவ. இஙகதன சவணம. வவற மணணல 
சவமடவடன.” எனற பசலவள. தன வ�ரனகக ��றநத மகழனககட, பகளள வ�ரன எனற 
ஆழசவயட �ரககப வ�கவ�லழல க�ழவ�.

“ஆதத, ந0 எஙகயம வ�ய� சக வவ2ம. இஙகவய மகரச�ய சவ. ஆன இப� உன வ�ரனகக 
பளழள ப�றநத�ரகக அத �கக நஙக வ�வறம. ந0யம வவயன. �ததடட வநத இஙகவய 
எலலரம சநவதசம சவலம...” எனற �ரமன அமமககணழ2 மடடகபகடதத கப��டடப 
�ரததன.

அமமககணண ப�ர�ய மன வயசழனவயட ஒர வகளவ� வகடடள: “ஒரவவழள வ�ற எடதத�ல 



நன அஙக�வய பசததடட? எமன எப� வரவனன பதர�யம உனகக?” இநத உலககம வகளவ� 
வகடடதம �ரமவன அழதவ�டடன.

அமமககணணகக எநத வநரமம சவ வரலம எனற �ரமனகக உழறதததம அவனகக அழழக 
வரவதறக கர2ம இரகக�றத. அனழதயக�பவ�ன �ரமழன எடதத வளரதத ஆளகக�, தன 
ப�ணழ2யம கலய2ம கடடகபகடதத �ரமழன மனசனகக�யவள அமமககணணதன. அநத 
உ�கரதத�றகக “கழடச� வழர உனகக வசதழதப வ�டட கஷடம�லலம �ததபவ�ன” எனற 
வகக கடதத�ரகக�றன �ரமன. அதறககததன மகன வ0டடறகப வ�னலம அஙவக தன�யக க�ழவ� 
எனன பசயக�றவள எனற �தற� பரணட நள தஙகமல ஓட வநதவ�டக�றன. “வயசன 
கலதத�ல இத தன�ய எனன �ணணம. இத உச�வரட இரகக�ற வழரய�ல எனககம இதன 
மணண” எனற பசலவ�டட பரணட வ�ரம யர மநத� பசநத மண2�ல சவத எனற 
தவம�ரகக�றரகள.

இப�ட அவரகள தவம�ரககம ஓடழட கடழச வ0டழட எப�டவய பழன மடவ�ல ஏறகக மறக 
வ�ரதத� மடததள வ�சலசச�. வ0மபகக ஏற�ய வ�சலசச� இபப�ழத க�வழ இறஙக மடயமல 
தவ�ததள. வழ�ய�ல வ�ன பரணட வ�ழர கப��டட அவழள �தத�ரமக இறகக வவணடயதய�றற. 
அதன��றக தவன மண எடதத வநத சவறற ப�நதகழள அழடததள. சண2மப அடததள. 
தழரய�ன �ளளஙகழள பசஙகல வ�டட அழடதத ச2ம வ�டட பமழக�னள. கதழவத 
தழடததள. ப�டட ழவததள. ப�ரமசச வ�டடள. சரணட �டததகபகணடள.

வயசன கலதத�ல இததழன �ட�டவதறக கர2ம மகன பவகநள கழ�தத வரக�றன என�த 
மடடம�லழல. பரணடம ��ளழள ஆற வரடம தவம�ரநத ப�றற ��ளழள. அத சதர2 தவம 
இலழல, ப�ரந தவம.

கலய2மக� வரசம ஆக�யம வ�சலசச�கக வய�றற�ல கர தஙகவ�லழல. அதறகக வ�சலசச� 
த�னனத மரநத க�ழடயத, �ண2த மயம க�ழடயத. கவ�ர�க கடடல மடட மநழத வமயககம 
பகரககன பகணட வநத பகடதத �சச�ழலழய த�னற த�னற வய கசநதததன ம�சசம. 
மர�யமமன வகய�லகக வ�ய வரமனல சடழட அடததத�ல பண வநதததன ம�சசம. வ�ய 
��டதத�ரககபமனற இரணடமழற வ�ய ஓடடயத�ல மட உத�ரநதததன ம�சசம. �ரகக�ற 
இடதத�பலலலம பறற மண த�னற வய�ற பகடடததன ம�சசம. மரம சறற�, வகய�ல சறற�, களம 
சறற� கல வதயநதததன ம�சசம. வய�றற�ல ஒர உச�ழரக கவ2ம.

�சசகள� கடழடய�ல இரககம ஒர மர�யமமன வகய�ல பசர� நனறக கற� பசலவன என�ழத 
யவர பசலலக வகடட வ�சலசச� தன பரசழன வ�டயக கழலய�வலவய கடடகபகணட �தத 
ழமலகக நடநத வ�னள. அமமவழச ரதத�ர�ய�ல உடமப�லலம பவடபவடதத வ�கம�ட 
உடகழக அடதத �டட �டய�ட கற� பசனன அநத வகய�ல பசர�ய�ன உடகழகச சதததழதவ�ட 
ச�வநத உரடடய மடழடக கணகள �யமறததவதய இரநதத. �ய�கத�வயட பரணட வ�ரம 
பசர�கக மன மணடய�டட உடகரநத பகணட “எஙகளகக எப� ��ளழள ப�றககம சம�?” 
எனற வகடடரகள.

பசர� �றடழடத தழலழய அவ�ழததப வ�டடகபகணட, மடழடக கணழ2 உரடட, உடகழக 
அடதத ஆடய�டவய ஒர �டழடப �ட ஆரம��ததன. �ட மடததவ�டட �ரமழனப �ரதத, 
“பசனனத பர�ஞசதட?” எனற வகடடன.

“ஒணணம பர�யழலவய, ஆதத.” எனற �ரமன �சழசப ��ளழளயய ந�னறன. வ�சலசச�ககம 
ஒனறம பர�யவ�லழல.

“எனனட பர�யலஙகற...! உன ப�ணடடடகக மன பஜனமதத வதசம இரககட. அவ வய�தத�ல 
ஒர பழ பசச� ப�றககதட...” எனறன பசர�.

�தற�பவ�ன �ரமன பசர�கக மனனல நனறக வ�ழநத ஒர கம��ட வ�டடவ�டட, “ஆதத நஙக 
பசச� ப�றககடடமனன உனழனத வதட வரல... ஒர பளழள வவணம. ப�றககம பசலல” எனற 
�சழசப ��ளழளயய வகடடன.



அடதத உடகழகழய �டகபகனற ந�றதத�வ�டட பசர� பநரபப வ�னற மடழடக கணகள�ல எர�ப�த 
வ�ல �ரமழனப �ரததன. “ந0 எகததளம வ�ச�ற0ய? உனகக பளழளயம ப�றககதட, இப�ட 
ந0 வ�ச�னதல இன� ஒர பசச�யம ப�றககதட...” எனற பசலல�ய�ட தடடல�ரநத ஒர ��ட 
வ�பத�ழய எடதத �ரமன மகதத�ல அடதத ச��ப�தறகக ழக ஓஙக�னன.

�தற�பவ�ன வ�சலசச� �டகபகனற பசர� கல�ல வ�ழநத, “ஆதத உம பளழளஙகள 
ச��சச�பபடத. அத �சச பளள. வ�சத பதர�யம வ�ச�டசச�. உடடட” எனற கதற� வ�டடள கதற�.

உடகழகச சதததழதவ�ட �யமறதத�ய அவள�ன கதறலகக பசர�வய �யநத வ�னன. ��றக 
ச�னனதக ஊடகழக தடட சனனமக ஒர �டழல �டகபகணவட வயச�ததவன, “ஒர வழ� 
பசலலவவன.; வகடட நடநத பகழநழத ப�றககம.” எனறன.

“கததம�லலம ந0 பசனன�ட நடககவறம பசலல ஆதத” எனறள வ�சலசச�.

“ந0 சமமய�ர. உனககததன பகழநழத ப�றககதனன அப�வம பசலல�டவடவன,” எனற 
வ�சலசச�ழய அடகக�ய பசர�, �ரமன�டம, “வடய என வ�சழச வகடட உனகக பகழநழத 
ப�றககனட” எனறன.

“அபதப�ட ஆதத, ப�ணடடட ப�ககம பரசனகக பளழள வரம?” எனற கழப�தவதட �ரமன 
வகடடன.

“வடய எததத வ�சதட. நஞ பசனன அத நடககமட... நன �சசககள� கடழட 
மர�யததட! மரதத�ல ஒர பகழள �டடபவ�ன இனபனர பகழளய�ல பபபதத ��ஞச வ�டறத 
ந0 �ததத�லழலயட?”

“�தத�ரகவகன, ஆதத.”

“அப�டததனட இத. ந0 மரமட. ந0 வ�ரசசம. உன ப�ணடடட ஒர �டடபவ�ன பகழள. 
இனபனர பகழளய�ல நஞபசனன ப பககனட, கய கயககனட. உன ப�ணடடடவயட 
சககளதத� வழ�ய உனகக ஒர சநதத� ப�றககமட.” எனற உறம�ய�ட ம0ணடம உடகழக 
அடததன பசர�.

இழதக வகடட மனசபநநத வ�ன வ�சலசச�கக அடவய�ற வறணட வ�னத. பவக வநரம வ�ய 
��டததவள வ�ல ம�ரணட வ�ழ�தத�ட உடகரநத�ரநதள. �ல�லலத �டடமரம வ�சவச நமம 
வழகழக எனற கழமநத வ�னள. பகஞச வநரம அழதள. ��றக சர� நம வ�த� அவவளவதன 
எனற மடவகக வநதவளக, “ஆதத எலலம பதர�ஞசவ ந0. எனன பசயயணம பசலல” எனறள. 
அவள கணகள பகடடகபகணடரககமவ�த அவளற�யமல அழதத.

வ�சலசச� �ககம த�ரம��ய பசர�, “ந0 கவழலப�டவத எம மகவள... உனகக வழழக வ�சச�னன 
ஆதத மனனட அழத ந�ககவத. உன சககளதத� மலம உனகபகர ழ�யழன நன வரம தவரன. 
�யப�டத இர” எனற பசலல� உடகழகழய சததமக அடகக ஆரம��ததன.

“சர� ஆதத சககளதத� வழ�யததன எனகக ஒர பளழள பகழடககமனன அப�டவய ஆவடடம. 
ந0வய சககளதத� யரஙக�றழதயம, அவ இரகக�ற த�ழசழயயம பசலல” எனறள.

சததமய உடகழக அடதத ஒர �டழட �டவ�டட பசர� பசனனன “சககளதத� இரகக�ற த�கழக 
பசலலவறன கவனமவகடடகவக... சர�யன உத�ககம மனனல எழநத க�ழககல ந0 ப�ணண 
வதடப வ�”

�ரமனகக பரணடம கலய2தத�ல வ�ரப�ம இலலததல “நபனலலம ப�ணண வதட வ�க 
மடவடன” எனறன.

“வடய ந0 ப�ணண வதடப வ�ன சககளதத� பகழடககமடட, சரவசசடடதன பகழடககம. நன 
இவள வ�கச பசனவனன” எனற வ�சலசச� �ககம உடகழக அடததக கண��ததன. வ�சலசச� 



“அப�டவய ஆவடடம ஆதத நன வ�வறன.” எனறள.

“க�ழககல ந0 ப�ணண வதட வ�.”

“சர� ஆதத”

“அஙக கல இலலத பநணட உனகக சககளதத�ய பகழடப�...”

“ஐவய ஆதத எனகக பநணடச சககளதத�ய?” கதத�னள வ�சலசச�.

மழறதத பசர� பதடரநதன. “�த�ய�ல ந�றததம நன பசலலறழத வகள. வமககல ந0 
ப�ணண வதடப வ�. அஙக பரசன பசததவ உனகக சககளதத�ய க�ழடப�... பதறகல ந0 
ப�ணண வதடப வ�. அஙக ஒர மலட உனகக சககளதத�ய பகழடப�...”

பசர� அடகக�கபகணட வ�க �ரமனம வ�சலசச�யம தழலய�ல ழக ழவததக பகணடரகள. 
ஒரதத�கக� இததழன சககளதத�ய? கழநழத வவணமனன சககளதத� வரம வகடட மலடட சககளதத� 
த�ழசயச பசலலறவன பசர�.

அதன ��றக ஓஙக� சததம�டட பசர� “அட, அதனல ந0 வடககல ப�ணண வகடட வ�. அஙக ஒர 
வடவழகன சககளதத� உனககக க�ழடப� அவ அழகன பளழள ஆவறழ ப�ததத தரவ” எனற 
பசலல� மழலவயற�கபகணடன.

எப�டவய நலல வகக க�ழடததவத எனற வ0டடகக க�ளம��னரகள. வரம வழ�பயலலம 
வ�சலசச� அழதபகணவட வநதள. �ரமன வய வ�சமடயமல வநதன. அனற இரபவலலம 
�ரமன அழதபகணவட இரநதன. வ�சலசச� வயவ�ச மடயமல இரநதள.

மறநள வ�டவதறக மனவ� கறகறபவனற வ�ச�ய அமமககணண க�ழவ�யம வ�சலசச�யம 
ப�ணண �கக க�ளம�� வ�டடரகள. “பளழள இலலம பசததலம அவளகக ஒர சககளதத�ய வ0ட 
வசததமடவடன” எனற எக�ற� எக�ற� கத�ததன �ரமன.

“பளழள இலலத பகழறகக நஞ பசதத வ�வறன” எனற அவழனவ�ட உயரமக வ�சலசச� 
கத�ததள. �யநத வ�ன �ரமன “சர�, எநத கழழத பகணடநத கடடனலம அநத �0ழடகக நன 
தல� கடடவறன. என தழலபயழதத.” எனற பசலல�வ�டட பவததழல க�ளள வ�யவ�டடன.

வடவழக�ழய வடகக�ல வதட வ�னவரகள சர�யன மழறநத ��றகம வ0டடகக வரவ�லழல. பவததழல 
க�ளள� மடததவ�டட மடததவ�டட வநத மனச கறகறகக உடகரநத�ரநத �ரமனகக உளளககள 
ஒர ஆழசதன. எநத ப�ண2 இரநதலம சய�நதரம வ0டடகக பகணடநத மரந உனகக 
கலய2ம எனற அமமககணண த�டடமக பசலல�வ�டட வ�ய�ரநதள. அப�ட வடகக�ல இரநத 
வரம சககளதத� வடவழகய இரப�பளனற பசர� பசனனவன, அநத வடவழக� எப�ட இரப�ள 
எனற �ரகக நட வ0டடல கததககல�டட உடகரநத�ரநதன.

பவள�வய அமமககணணம வ�சலசச�யம வ�ச�ய�ட வரம சததம வகடடதம ஆழசயய பவள�வய 
வநத எடடப �ரததன. அஙவக அமமககணண ஒர கரபப எரழமழயயம வ�சலசச� ஒர க�டற�க 
கனழறயம ��டததகபகணட ந�னற�ரநதரகள. எரழமழயப �ரததவ�டட �ரமனகக கல 
பவடபவடததத. ஒர வ�சசககததன கழழதழய கடடனலம தல� கடடவவன எனற பசனனன. 
இவரகள இப�ட எரழமழய - அதவம கனற வ�டட எரழமழய ஓடடகபகணட வநத ந�ற�ரகள 
எனற �ரமன எத�ர�ரககவ�லழல.

இதவ பசர� பசனன வடவழகன சககளதத� எனற கழம��ய �ரமன, “எனன ஆதத இத? ஒர 
எரழமகக எனன கலய2ம �ண2� பவகக �கக�ற�வய...” எனற பசலல� தழல பசற�நதன.
அநத எரழம வநத ��றக �ரமன சககளதத� வரமவலவய தகப�ன ஆனகழத ஒர சநவதசக கழத.
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“எனன எரழமகக கலய2ம �ண2�பவககப �ககற0வய ஆதத” எனற �ரமன �ர�த�மக 
வகடடதம அமமககணணம வ�சலசச�யம ழகய�ல எரழமழய ��டததகபகணட வ�ழநத வ�ழநத 
ச�ர�ததரகள.

“உனகக ஆழசய�ரநதலம எம மகளகக எரழமய சககளதத�ய பவசச�கக ழதரயம�லலட �ரம” 
எனற பசலல� ச�ர�தத அமமககணண, “உனகக பநஜமவவ வடகக�ல ப�றநத ஒர வடவழகன 
ப�ணண �ததடட வநத�ரகவகணட. ந0 மடடம அவழளப �தத சப�ட தண2� எறஙகம 
பகறஙக�ப வ�வவ. அததழன அழக. கலய2ததகக பத வசமம, பதபபடழவ எடகக கச தயர 
�ண2�கவக” எனறள.

“��றக எப�ட எரழம வநதத? வடகக சககளதத� கலய2ததகக மனனவம ச0ர தநத வ�டடள?” 
எனற எரழமழய வ�யபவ�ட �ரததன �ரமன.

“ஆமனட... அழரக க�ழவனகக ப�ணவ2 ��சழச, இதல ச0ரம ��சழசய? எவத ஒர ��ளழள 
வர0ச வவணவமனனதன எம ப�ணணகக நன ஆததககர�ய இலலம ஒர மம�யககர� 
மத�ர� சககளதத�கக ஏற�ட �ண2� �வதத சம�த�கக�வறன. கலய2ததகக ப�றவ இள�சச�க�டட 
அவ ��னனட வ�ய� எம பளள மனழச வநகடசவச... தழலய�ல அடசச� மணணல ப�ழதசச�டவவன 
சகக�ரழத.” அமமககணண ழகழய கடட ம�ரடடவ�டட இனனம பதடரநத பசனனள,

“உனகக ச0ர எரழம மட வவணம? ஒர எரழம வஙகணம, �ல கறநத வ�ககணனன இததழன 
நள வதடடட இரநவதவம ஞ�கம இலழலய? ப�ணண �ததடட த�ரம�ர வழ�ய�ல பசலல� 
பவசச�ரநத தரகன எத�ரப�டடன. பவழல கமம�ய, பகடம கறகக�ற எரழம ஒணண இரகக 
ஓடடடட வ�னன அவனதன ழகய�ல கய�தழத தநதவ�டடன. நஙகளம படசச�டட வநவதம. எம 
மரமகனகக எரழமய �தததம எமமடட கலய2 ஆழச வநதடசச� �ர...!” எனற பசலல�வ�டட 
ம0ணடம வய�றழற ��டததகபகணட ச�ர�ததள அமமககணண. வ�சலசச�யம ச�ர�ககததன 
ந�ழனததள அதறகளளக மயககமவ�டட பதபப�னற க0வழ வ�ழநதள.

வ�சலசச� மயககம வ�டட வ�ழநததம �தற�பவ�ன �ரமன மகதத�ல தண2� பதள�ததப �ரததன. 
வ�சலசச�கக மயககம பதள�யவ�லழல. சககளதத� வரற தககதத�ல வ�சலசச�கக வரககடத வநவ 
வநதசவச எனற �யநத ஓடபவ�ய மரததவசச�ழய கடடவநத கடடனன.

மரததவசச� மரநத பகடதத அவழள எழப�� ழக��டதத �ரததள. “எததழன மசமட ஆசச�?” 
எனற வ�சலசச�ழய வகடடள.

வயச�தத வ�சலசச�, “பதர�யழலவய. வ�ன மசவம அதகக மநத�ன மசவம தழலகக கள�சவசன.” 
எனறள.

“அப� மண மசம. நட சததம இரகக. கரப�மதன” எனற பசலல�வ�டட வ�னள மரததவசச�.

“அட மவவள... வய�தத�ல பளழளய பவசச�க�டடததன பளழள வரம வகககப வ�ன�ய? உனகக ந0வய 
சககளதத�யம �கக வநத�ய? உனனததன அநத �சசகள�க கடழட ஆதத சககளதத�னன 
பசனனள? அதனளதன ந0 இவனகக வடகக�ல இரநத சககளதத�ய எரழம ச0வரட வநத�ய? 
தளள�ப வ�றத பதர�யத க�றகக உனகக எப�ப ��டசசத?” எனற சநவதசதத�ல அழதபகணவட 
வக�தத�ல கதத�னள அமமககணண க�ழவ�.

“ஆம, எதத�ன� வடட இப��ட தளள� வ�ய�ரகக. எனகபகனன பதர�யம இத தஙக�ய�ரககனன” 
எனற வய�றற�ல இரநத கழநழதழய இடததச பசனனள வ�சலசச�. அவள கண இரணடல 
�டலமய கண20ர. மககல க�ழவனக� அப�வன �ரமனகக வபயலலம �ல. இநத சககளதத�வய 
வ�தம, வடககதத� வடவழக� வவணடம எனற ஆள ழவதத பசலல� வ�டடரகள.

அதன ��றக வ�சலசச�கக அநத எரழம எனறல பகளழள ��ர�யமனத. அத வநத வநரமதன 
வய�றற�ல ஒர ��ளழள தஙக�யத எனற அதறக த0வனம ழவதத, தண20ர கடட, கழவ� தழடதத, 
வரமனல ப�டட ழவதத கறபரமகடட, சம�யகவவ கம��டடள அநத எரழமழய. அதறக 
‘பலடசம�’ எனற ப�யர ழவததள. “எரழமகக வ�ர லசசம�ய?” எனற வ�ர வகடடவரகள 



ச�ர�ததரகள.

“தர�தத�ரதழத வ�ககற சம�தன பலடசம�னன இநத எரழமதன எனகக பலடசம�” என�ள 
வ�சலசச�. உணழமய�ல அத வநத ��றகதன அவவபவ�த வநத வ�கம சப�டடத தர�தத�ரமம, 
�0ழடயம சததமய இலலமல இரநதத. ழகய�ல கசம ந�னறத.

எரழம கடம கடமய �ல கறககவ�லழல எனறலம ழகய�ல கச�லலமல ஒரநளம வ�னத�லழல. 
வய�றறப ��ளழளககர� வ�சலசச� அழகன ஆண கழநழத ப�றறள. மகனகக மர�யப�ன எனற 
ப�யர ழவததள.

மகன ��றநத மதல நவள �சழச உடமவ�ட அநத ��ஞழச எடததகபகணட வ�ய எரழமய�டம 
கடட “�ரடயமம உம ��ளழளழய” எனறள. அவளகக சகம தககம எத வநதலம எரழமய�டம 
ம2�கக2ககக பசலல�கபகணடப�ள. வ�சலசச� ழகய�ல�ரநத �சழச மண மகழன தன 
மகபனன�த வ�ல �ரததத அநத எரழம.

தவமய ��றநத மர�யப�ழன ப�தத� வளரததள வ�சலசச�. ழ�யவன மறற ��ளழளகள வ�ல 
சவழலயக இலலமல தறதறபவனற இரநதன. நல மததத�ல �ல மழளதத, ஆற மதத�ல எடட 
ழவதத நடநத, ஒன�தம மதத�ல ‘அமம’ எனற பசலல�, ஒர வரடதத�வலவய ஆம��ழளவ�ல 
நடகக ஆரம��ததன.

பரணட வயச�ல ச�னன மரம ஏறவதம, மனம வரசம ச�வலடட வஙக� எழதவதமய இரநதன. 
அவன வயசப ��ளழளகள அமம இடபழ� வ�டட இறஙகமடவடன எனற கதத�யவ�த நலம 
வயச�வலவய �ளள�ககடதத�றக வ�க ஆரம��ததன மர�யப�ன.

ஏழம வரசதத�ல எழததககடட �டககவம மதத மததய எழதவம ஆரம��ததவ�டட தன மகழனப 
�ரதத வ�சலசச� ஆசசர�யப�டடள. தப�தத �ரமனககம ஏதஙபகடட வ�சலசச�ககம ஒர 
அற�வகபகழநத எப�டததன ப�றநதசவச எனற அத�சயப�டடள.

தன கணவ2 ��ளழளகக �டடவ�டபமனற ம�ளகயம உபபம வசரதத ��ளழளகக த�ரஷட சறற� 
அடப��ல வ�டட த�னமம இரம�னள. ம�ளகயககம உபபககம ஏகதத�றகம அதனல பசலவனத.

தவம�ரநத ப�றற��ளழள இப�ட சநத�ர சர�ய அழவகட, அற�வ �லதவதட இரககவம 
சநவதசமக�வ�டடத. எஙவக வ�னலம மகன ஒடடகபகணட கடவவ வரவன. ழ�ன�ன தடககத 
தனதத�னல ஒர ப�ர�ய வ��ர0தமக�வ�டடத ஒரநள. அழத இனழறககம மறகக மடயவத. 
ந�ழனததவல வ�வலசச�கக பநஞச� பவடகக�ற மத�ர� அத�ரசச� இரககவம.

ஒரநள தண2� எடததவர கடதவதட வ�சலசச� வ�கமவ�த கடவவ மர�யப�னம வ�னன. 
இரணட வ0டட அளவகக அகனற இரககம பவளளழமக க�2றற�ல உளவள இறஙக�தன தண20ர 
எடகக வவணடம. ஐநதள தண20ர உளள க�2ற பரணட �ழனமரம அளவகக ஆழமக இரநதத.
க�2றற வமடடல ழ�யழன உடகரழவததவ�டட க�2றறககள இறஙக�னள. கடதத�ல தண20ழர 
மஙகமவ�த ழ�யன எடடப �ரகக�றன எனற �ரததள. அப�ட �ரககமவ�த கடம ழக 
நழவ� தழலககபபற ம�தநத நடகக�2றறகக �டக வ�ல வ�யவ�டடத. ந0சசல பதர�யத வ�சலசச� 
த�ழகதத ந�றக வமவல இரநத எடடப �ரதத மர�யப�ன “எனனமம ஆசச�! பகடதழத நன 
எடதத தரடடம?” எனற வகடடன.

�யநதவ�ன வ�சலசச�. “கணண, �ககம வரத... எடடப �ககத கணண! உளள வ�ழநதடட உச�ற 
வ�ய�டம!”எனற கதத�னள.

“��றக பகடதழத எப�ட எடகக�றத?” எனற சறகக� உளவள வ�ழநதவ�டம இடதத�ல ந�னற 
வகடடன மர�யப�ன.

“ஐவய ரச தர வ�... உன அப� வநத எடததத தரவர.”

மர�யப�ன ச�ர�ததகபகணவட “அப�ன வரதககளள கடம உளள வ�ய�டம நவன எடதத தவறன. 



பகஞசம தளள� ந�லல. வமல தண2� வ�ழம” எனற பசலல�ய�ட க�2றறககள கத�ததன.

ஒர வதஙகய பநறற வ�ல ந0சசல பதர�யத தன ழ�யன க�2றறககள வ�ழவழத �ரதத 
வ�சலசச� ஓபவனற கதத�னள. ழ�யன�ன தறதறபபககம �யமறறததனதத�றகம சநவதசப�டடவத 
இபப�ழத வ�ழனயய�றற. ழ�யன �யம�லலமல க�2றற�ல கத�தத வ�டடன. ந0சசல பதர�யவத.

ழ�யன க�2றற�ல வ�ழநததம அடதத அழலய�ல நடகக�2றற�ல ம�தநத கடம வ�வலசச� கலடகக 
வநதவ�டடத. அழத அவள எடககவ�லழல. கடததகக த2�வ�டட வசறடட வளகக மடயம?
வ�சலசச� ப�ரஞசததததடன கதத�னள. ப�தத ஒர ��ளழளயம க�2ற த�னனடசவச. தண2�ககள 
இரநத கறற மடழடகள கபகபபவன வரவழதப �ரததம தன ழ�யன தண20ரககள மசச மடட 
பசததகபகணடரப�த நனறகத பதர�நதத. அவள எததழன கதத�யம யரம உதவ�கக வரவம 
இலழல.

ழ�யன பசதத ��றக நம எதகக உச�வரட இரககணம எனற ந�ழனதத வ�சலசச� தனம உளவள 
வ�ழப�ரததள. அபப�ழத கபகபகனற பவள�வய வநத மர�யப�ன “எஙகமம பகடம?” எனற 
வகடடன. ஐவய மகவன பவள�ய வநத�ய?

கண2�ல கண20வரட ச�ர�தத வ�சலசச� “எனன கர�யம பசஞசட தகக�ர�ப �யவல... எனகக 
ஊச�வர வ�சச�... அயவய கணண. ந0 எப� கணண ந0சச கததக�டட? ச0கக�ரம வமல வ, வநதட” 
எனற �தற�னள. தனககப ��றநத மர�யப�ன எனற ��ளழளழய தன வளரப�தக வ�சலசச� 
ந�ழனததகபகணடரகக மகவன வளரப�ழதயம ம0ற� ப�ர�தக தவன வளரநத�ரகக�றன. இழத 
பர�நத பகணடள வ�சலசச�.

க�2றற�ல ��ளழள வ�ழநத அநத க2தத�வலவய “மர�யதத எம பளழளய கப�தத. ழ�யன 
உச�வரட வரடடம. க�2தத�ல வ�ழநத ��ளழள உனவனட ��ளழள, உச�வரட வரற ��ளழள 
எனவனட ��ளழள. நன அழத பரணடம ��ளழளய பநழனசச� வளததகக�வறன” எனற 
வவணடகபகணடள. ழ�யன உய�வரட வநததல அழத பரணடம ��ளழள எனவற அவள 
பசலல�வநதள. மறற�ட அவளகக ப�றநதவத ஒவர ஒர ஒறழறப ��ளழளதன.

மகன�ன ப�ர�ய அற�வததனதத�ல சநவதசமதன வ�சலசச�கக. ஆனல தப��ப ��ழழதத தவம�ரநத 
��ளழள “நன �டகக �ககதத ஊரகக வ�வறன” எனற வளரநத ��ன பசனனதம மகன�ன 
த�றழமககக சநவதசப�டவத தபப எனற ந�ழனததகபகணடள வ�சலசச�.

இநத ஊர�ல யரம �டககவவ ஆழசப�டடத�லழல. பரணடம ��ளழள ஐநதவத வழர 
�டததவ�டடன. இதறக வமல எதறக ஏழ ழமல நடநத வ�ய �ககதத ஊர�ல �டகக வவணடம? 
பளள கலல வமல மளள வமல நடநத வ�ய �டகக�றத�ல இஷடம�லழல வ�சலசச�கக. பரணடம 
��ளழள �டகக வ�வவன எனற த�னம அடம ��டதத அழதன. ப�றகக மடயத வ�சலசச� 
வநரக �ககதத பதரவ�ல இரககம பவஙகடடன வதத�யழர �ரககப வ�னள. வ�ய அநத 
வதத�யழர கணட வமன�கக த�டட ஆரம��ததள.

“எம பளழளய எனனம பகடதத பவசச�ரகவக வதத�யவர, ந0. வமல �டனன ந0தன பசனன�யம. 
தவம�ரநத ப�தத பளழளய ஊரவ�டட ஊர அனப� எனகக க�றகக ��டசச�ரகக... அத மனச 
பகடதத பவசச�ரகக�வய. உம பளழளயம இப�டததன உனழனய வ�டட ஓடபவ�கம, �ததகவக” 
எனற ப�ணண ஒணண ப�தத�ரககம பவஙகடடன வதத�யரகக ச�ம வ�டடள.

இததழனயம வகடடவ�டட வக�ப�டமல ச�ர�தத பவஙகடடன வதத�யர, “வக�ப�டத வ�சலசச�. 
உனகக ப�றநதத ஒர அற�வள�ப பளழள. அத �டசச கபலகடர ஆகம. ஒர டகடர ஆகம. ழக 
பநழறய சம�த�ககம. அத உம பரசனடடம பவததழல க�ளள அனப� ந�ழனககவத. அவன 
�டககடடம. ழ�யன பரம� தரம நடககணவமனன கவழலப�டவத. நவன ழசகக�ளல பகணட 
வ�ய� ஸகலல வ�டட, த�ரம� கடடயநத வ�டவறன. என வ�சழச நமப. மகன வழகழகய 
பகடததடவத” எனற சமதனம பசயதர.

ப�ர�ய உதத�வயகம, ழக ந�ழறய கச எனற வதத�யர பசனனதம வ�சலசச�கக மனச க�றஙக�ப 
வ�ய�றற. தன மகன கபலகடர ஆனல எப�ட இரககம? ��ளழளழய பவஙகடடன வதத�யர 



ழசகக�ள மன�ககம உடகர ழவதத �ளள�கக அனப��னள. ��னனல வதத�யர�ன ப�ண 
உடகரநத பகணட �டககப வ�னள.

அவன �ககதத ஊர�ல �டகக�ற வழரய�ல கச கஷடமதன வவற கஷடம�லழல. ழ�யனம நனறக 
�டததன. �ளள�ககடதத�லவய பமத மரகக எனறன. அதன��றக �ககதத ஊர �டபப மடநததம, 
“நன ப�ர�ய �டபப �டகக டவனகக வ�கணம” எனற பரணடம ��ளழள பசனனதமதன மனச 
கஷடம வநதத.

பவஙகடடன வதத�யர வமல ஆதத�ரமன ஆதத�ரம வநதத வ�சலசச�கக. வதத�யழரப வ�ய 
மனம வ�க நல பகடட வரதழத த�டடவவணடம எனறதன வ�சலசச� ந�ழனததள. ஆனல 
மடயவ�லழல. இவளகக �யநதபகணட அதவழர பவறம வதத�யரக இரநத பவஙகடடன 
வதத�யர வவற �ளள�ககடததகக பஹடமஸடரக� ஓடபவ�ய ஒரமதம ஆக�பவ�னத.

டவனகக �டகக அனப��னலதன சப��டவவன எனற �டடன� க�டநதன பரணடம ��ளழள. 
சப��டம இரநதலம �ரவய�லழல �டகக மடடம அனப� மடவடன எனற சமமய�ரநதள 
வ�சலசச�. ஒரநளதன சப��டமல இரநதன. மறநள சப��டமல இரப�வதட, �ழனழய 
உழடப�த, கடடநதழரய�ல �டப�த எனற வவறவ�தமன வ�தழத கடடனன. �ழனழய 
உழடசசலம �ரவய�லழல �டகக அனப� மடவடன எனற ந�ழனததகபகணட வ�சலசச� 
உழடகக வசத�யக இனனம �தத �ழனழய வஙக� வ0டடல ழவததள.

ழ�யன சப��டமல பகளளமல சடட�ழன உழடததகபகணட இரகக�றவன எனற ழ�யன 
ந�ழல �ரதத �ர�த�ப�டட �ரமன ழ�யனககக வ�சலசச�ய�டம �ர�நத வ�ச�னன, “டவனகக 
�டகக வ�கடடம வ�ட வ�சலசச�.”

பவஙகடடன வதத�யர ம0த கடட ந�ழனதத வக�தழதயம, மகன பரணடம ��ளழளவமல கடட 
மடயத வக�தழதயம ஒனறக �ரமன வமல கடடனள வ�சலசச�. “கற பகடட மனச. உனகக 
பதத� இரகக. ஒதழத ��ளழளய அனழதயடடம டவனகக அனப��பவககச பசலலற0வய... வய 
வசததகக வழ� இலழலய இஙக? கஷடவம நஷடவம, கவழ, கஞவச அமம பளழளய ஒர 
இடதத�ல பகடககணம. �டககப வ�ய� ப�ர�ச எனனதழத சம�த�ப�ன. �டககதவன ஊரல 
பசதத வ�ய�டடன? நழளகக பவததல வதடடததகக உனவனட கடடக�டட வ�ற வழ�யப�ர. 
வநதடட �ர�ஞச� வ�ச�க�டட”

வக�தழதபயலலம பகடட �ரமழன இனனம நர நரக க�ழ�ககததன ந�ழனதத�ரநதள 
வ�சலசச�. ஆனல அதறகள பஹடமஸடரக� ஓடபவ�ன பவஙகடடன வதத�யர ழசகக�ள ப�ல 
அடதத�ட மனம பகடவதறபகனவற வநத வசரநதர.

வதத�யழரப �ரதததம உளவள அடஙக�க க�டநத பமதத வக�மம வ�யய அலற�கபகணட 
வநதத வ�சலசச�கக. “வயய, பவககஙபகடட வதத�யவர. ந0தவன என கலததகக தவரக�... எங 
கடம�தழத பகடததபவ�டட உனகக எப�டய நலல சவ வரம. �ததவத �டககடடம அனப�� 
ழவய�னவன அனப��வனன. இப� டவனகக வ�ய� �டககணனன ஒதத கலல ந�ககறவன, உன 
வவழலதவன இத! உரப�டவ�ய ந0.” எனற கறற வ�டமல வ�ச�னள.

அததழனயம வகடடகபகணட அழமத�யக இரநத பவஙகடடன வதத�யர மகபமலலம வவரதத 
வழ�ய “பவய�லல வநதத தகம இரகக. பகஞசம தண2� கட வ�சலசச�” எனறன.

“தண2� கடகக டவனககததன வ�கணம. இஙபகலலம �டசச �ண2ழடஙகளகக �சழச 
தண2� கடகக�ற வழககம�லல” எனற கதத�னள வ�சலசச�.

இழதகவகடட அமமககணண க�ழவ�, “அடப�வ� மகவள...! உனகவகனட இப�ட வ�வத பதத�. தவ�சச 
வயகக� தண2� தரடட �வம சதத�ககமட” எனற பசலல�வ�டட ஒர பசமப ந�ழறய தண2� 
பகணடவநத வதத�யர�டம பகடததள.

வதத�யர அழத சநவதசமக வஙக� வறணட நகக நழனய கடககமவ�வத “ஆன வதத�யவர, 
ஒணண பதர�ஞச�கவக... எம வ�ரழன ��ர�கக பநழனசச உனகக நலல சவ வரத, ஆம” எனறள. 



வதத�யரகக �த�ய�ல தண20ர ந�னற பதணழடய�ல ஊசலடறற.

��றக பரணட வ�ரம வசரநத பவஙகடடன வதத�யழர ஒர��ட ��டததரகள. பவய�ல�ல வநத 
பவஙகடடன வதத�யரகக நகக மடடமதன வறணடரநதத. இபப�ழத உடமவ� வறணட 
வ�னத. இததழனயம வகடடகபகணட �ரமன சமமய�ரநதன எனறல சமமய�லழல. 
சவறவறரதத�ல உடகரநத பகணட கத�ல வகழ� மய�ர வ�டட ஆனநதமக 
கழடநதபகணடரநதன.

வ0வட பரணட �டட ந�ற�ழதப �ரதத பரணடம��ளழள பதசக வஙக� வநத�ரநத ஒர �ழனழய 
நட வ0த�ய�ல சததம வ�டட உழடதத பரணடகக�னன. ��றக “எனன �டகக அனப�டட 
க�2தத�ல வ�ழநத பசததபவ�வவன.” எனறன.

ழ�யன பசனன பசலல�ன வல�ய�ல �ய�தத�யம ��டததவ�டமவ�ல இரநதத வ�சலசச�கக. எனன 
வ�சக�வறம எனற பதர�யமவல, “வ�ழநத சவ வ�. ஆன ந0சசல பதர�ஞச ந0 பக2தத�ல வ�ழநத 
சவவனற0வய பதத� பகடடவவன.” எனறள.

“நன தண2� இலலத பக2தத�ல வ�ழநத சவவன” எனற பரணடம ��ளழள பசனனதம 
அதவழர வகழ� மய�றற�ல கத கழடநத �ரமன அத�ரசச�வயட “எனன பசனவன...?” எனற 
எழநத ந�னறன.

வகழ� மய�ர அழடதததல கத வகடடரககத எனற ந�ழனதத சததமக “தண2�ய�லலத 
பக2தத�ல வ�ழநத சவவன” எனற த�ரம� பசனனன பரணடம ��ளழள.

�ரமன வதத�யழரப �ரதத, “�தத�ய வதத�யவர... �டசச அற�வ வரமன�வய! உனன மத�ர� 
அவனம கறபகடடவனய�டடன �தத�ய? பதத� எப�ட வ�வத �தத�ய?” எனற கதத�னன.

“நன பதர�யம தபப �ண2�டவடன, வவரன” எனற பசலல�வ�டட நழவ ஆரம��ததன அநத 
பவஙகடடன வதத�யர எனப�டம பவககஙபகடட வதத�யர. வதத�யர க�ளமபவழதப �ரதததம 
வ�சலசச�கக �ழதபப வநதவ�டடத. பரணடம ��ளழள வதத�யர பசனனலதவன வகடக�றன. 
பரணட நள சப��டமல இரப�வழன சப��ட ழவகக இநத வதத�யரலதன மடயம. வக�தழத 
அடகக�கபகணட “வநதத வநத, ஒர வய சப��டட வநத வ�சயதழத பசலல�டட வ� 
வதத�யவர...” எனறள வ�சலசச�.

வதத�யரகக �யமக இரநதத. உம பளழள ஸகலழலவய பமத மரக எடதத�ரககன, சரககரல 
உ�கர சம�ளம தரவஙக, வமல �டகக ழவனன பசலலததன வநதர. ஆனல இவரகள வ�டட 
வ�டல தனகக உ�கரச சம�ளம க�ழடதததய ந�ழனததகபகணட “வ�டட சப�ட வ�தம 
வ�சலசச�” எனறன.

“சமம �யப�டம வநத வ�சயதழத பசலல வதத�யவர” எனற வகழ� மய�றழற கத�ல�ரநத 
எடககமவல ழதர�யம பகடததன �ரமன. வநத வ�சயதழத பசனனல மடடம கழடயம கதகக 
வகடடவ�டவப வ�க�றத எனற அலததகபகணட பவஙகடடன வதத�யர, ஆனமடடம ஆகடடம... 
வ�ன மனம வ�கடடபமனற வநத வ�சயதழத பசனனர. வ�சலசச�கக �தத�கபகணட வநதத. 
ழ�யன சப��ட வவணடவம எனற “அத அப�றம வ�ச�கக�டலம. ஒர வய சப��ட”எனறள.

வதத�யரம ழ�யனம சப��டடரகள. பரணட நள �டடன�க�டநத பரணடம ��ளழள 
சப��டவழதப �ரதத சநவதசதத�ல வ�சலசச�கக தழலகல பர�யமல எனன பசலக�வறம எனற 
பதர�யமல “சர� �டககப வ�கடடம வ�ட வதத�யவர” எனறள.

வ�சலசச� பசனனழதக வகடட அத�ரசச�ய�ல �ரமன வகழ� மய�றழற கத�ல ஆழமக 
வ�டடகபகணட வல�ய�ல ஐவய எனற கதத�னன. மகன �டககப வ�கடடம எனற பசனனதம 
�ரமன ஐவய எனற கதத�யத அ�சக2ம எனற வ�சலசச� ந�ழனககவ�லழல. ஆனல ழ�யன 
�டககப வ�னதல வ0டட மகபலடசம� எரழமழய வ�றகவவணட வநததம அத வ�டட ஒர �ல 
கனற பசததபவ�னதம ஒர வசகக கழத.
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ழ�யன �டகக வ�ன��றக ந�ழறய கச பசலவக ஆரம��ததத. எரழம �ல வ�றற கசகக �ஞசம 
இலழலதன எனறலம ஆய�ரகக2கக�ல வதழவப�டம �2தத�றக ஒவர நள�ல �ல கரககம எரழம 
எநத உலகதத�ல இரகக�றத? பரணடம ��ளழள ஒரமழற வகடட ப�ரநபதழகழய பரடட 
மடயமல தவ�ததபவ�னள வ�சலசச�. இரபவலலம தககம வரமல பரணடள. மறநள கண 
வ0ஙக தன மகழனப வ�யப �ரததள. “கச ப�ரடட மடயலட கணண” எனறள.

“எனனய எதககமம ப�தத, இததழன �டசசம இப� கச கடடவலனன வ02 வ�யடவம, �டசச� 
மடசச ப�ர�ய வவழல க�ழடககம, �டககடட நனம அப�ழன மத�ர� வ0டடகக வநத வதடடதத�ல 
பவததழல கல�ககரன ஆக வவணடயததன” எனற பசலல� அழதன.

அரணட வ�ன வ�சலசச� வநரக வ0டடகக வநத எரழம மன�க ந�னறபகணட தன தககதழத 
பசலல� பவக வநரம அழதள. ஒர கனழற ஈனற ச�ல மதமதன ஆன அத வ�சலசச�ழயப வ�ல 
வயதக� தளரநத ந�னறத. மசச ந�றகமவழர ப�றற ��ளழளழய உய�ரவழத தகக�ப ��டககம ஒர 
தய�ன அழததமன வயசழன அவளககள ஓடயத. எரழமழய தடவ�கபகடததள; அழதள; த0ன� 
ழவததள; அத வ�டட கனழற அவ�ழதத வ�டட பமததப �ழலயம கடககவ�டடள; கள�ரநத ந0ர 
வ�டட கள�ப�டடனள; ப�டட ழவததள; பதடட வ2ஙக�னள. ��றக எரழமழய ஓடடப 
வ�ய தரகன�டம வ�றற கழச வஙக�கபகணட வநத மகனகக அனப�� ழவததள.

எரழமய�ன ந�ழனவக அதன கழததக கய�றழற மடடம வஙக�கபகணட வ0ட த�ரம��னள.

அமமககணண க�ழவ� வசற�டய�வலவய கதத�ரநத வ�சலசச�ழய �லகடதத த�டடத த0ரததள. 
“வ0டட எரழமய வ�கக�ற அளவகக எனன உச�ர வ�க�ற கஷடம வநதசச� உனகக?” க�ழவ�ய�டமகட 
எரழம வ�றகபவ�க�ற வ�சயதழத பசலலவ�லழல.

“ஒர மகனககக ஒர அமம எமமம ப�ர�ய த�யகதழதயம பசயயலம ஆதத” எரழமய�ன 
கய�றழற �ரதத�ட கண20ர வ�டடள வ�சலசச�.

“ந0தவனட உம மகனகக ஆதத, எரழமய எதகக வ�ககணம? உம பரசன இரககவன அவழன 
வ�தத கசககறத.” எனற கதத�ய அமமககணழ2 �ர�த�தவதட �ரததள வ�சலசச�.

“நன ஆதத எம பளழளகக தய�? நன ப�தத தய�தவன ஆதத... �லடட வளததத யர, 
பசலல. அவன ப�தத ஒர பசடட �ல ஊரம என பநஞச� வறணட இரநதப� அவனகக �ல 
கடததத அநத எரழமதவன ஆதத. தரகவனட அத வமப �ண2ம ஒர வய கததம வ�னத ந0 
�ககல ஆதத... வ�ததபபடவடன ஆன அத கழடச�ய�ல �தத �ரழவ... ஏ ஆதத, நன �வ�ய 
ப�றநதவ ஆதத... அத �தத �ரழவய நன எப�ட தஙகவவன பசலல...”

மகள�ன தககதழத கணட உழடநத அமமககணண “சர�டயமம. வ�ததத வ�தவத, அத வ�டட 
கனனககடடயம வசதத வ�கக�றதகபகனன? அத இஙக க�டநத கதத�க�டட இரகவக...”

“நமம வழபவசச ஜ0வவனட பநனப� அத நமமக�டட இரககடடம ஆதத” எனற அழதள. ஆனல 
அநத �ல மறககத கனறககடடழய கப�றற மடயவ�லழல. ஒவர மததத�ல சர�யக த0வனம 
எடககமல எலமபம வதலமக� பசததபவ�னத.

பநரபழ� வமவல பகடடகபகணட உடமபவ�ல வழகழகயனத அனற வ�சலசச�கக. ஒர 
தழயயம ��ளழளழயயம ��ர�தத ஒர உச�ழரயம பகனற வ�டவடவம... அழத�டவய கனழற 
��னகடடல பழதததவ�டட ஒர நவல மரதழத நடட ழவததள. இன� ஒர எரழம வஙக� அழத 
வ�கக�ற �வததகக ஆளகக கடத எனற அதன��றக எரழமவய வஙகமல இரநதள.

கனற பழததத இடதத�ன வமல நடட மரம வளர வளர அநத இர ஜ0வனகள�ன ந�ழனவம அவழள 
க�ழள உலககம கறறக உலகக�ய�ட இரநதத. அநத மரம இபப�ழத நலல த�டமன மரமக 
உயரநத ந�னறத. அநத மரதத�டமதன ஒர வர கலமக தன சநவதசதழத பசலல� 



பலம��கபகணடரகக�றள. பரணடம ��ளழள வரபவ�வழதப �றற� சநவதசமய 
வ�ச�கபகணடரகக�றள. பசடய இலழல மரம எனற பசலலமடயத ஒர �ரவதத�ல இரநத 
அநத நவல மரம இதவழர பரணடம ��ளழளழய �ரததத க�ழடயத. அவனதன �டககமவ�தம 
வரவ�லழல, வவழலககப வ�யம வரவ�லழல, கலய2மக�யம வரவ�லழல, வ�ரன ��றநதம 
வரவ�லழலவய. ��றபகப�ட �ரதத�ரககம.

�வம பசயத �டகக ழவததலம பரணடம ��ளழள வ0ண வ�கவ�லழல. �டதத நலல 
உதத�வயகதத�ல இரகக�றன. எததழன கச சம�த�ததல எனன, அனழறகக வ�றற எரழமழய, 
பசதத கனறககடடழய த�ரம� வஙக மடயம எனற வவதழன வ�சலசச�கக அநத நவல மரதழத 
�ரககமவ�பதலலம வரம.

நழளகக வ�டயற கழலய�வலவய பரணடம ��ளழள வநதவ�டவன. வநதவரகளகக கள�யம, கழம 
த�னனததர மடயம. சநழதககபவ�ய நலல அர�ச� வஙக�கபகணட, பகஞசம த�ன�ணடமம, 
மரமகளகக வழளயல, வ�ரனகக ப�மழம எலலம வஙக�வர கழலய�வலவய நல வகழ�ழய 
��டததகபகணட க�ழம��வ�டடள வ�சலசச�.

வசல தணடயதம “எஙக வ�சலசச� பக°ம��டவட, சநழதகக?” எனற வகடட�ட கரட 
கடடவ�ல தன வ�ரழன இடப��ல சமநத�ட எத�ர�ல வநத ந�னறள ச�னனகக.

‘அ�சகனமய வகடடவள வக2சச�... வ�ன சநழத இரககம? வகழ� வ�ககம? பநழனசச ப�ரள 
வஙக மடயம? வநதவள �வ� மக...’ எனற தழலய�ல அடததகபகணட த�ரம� வ0டடககப வ�ய 
ஒர வய தண20ர கடததவ�டட த�ரம� க�ளம��னள. அஙவகவய ந�னற�ரநத ச�னனகக “கததவல 
இரநத எம மரமகழளயம கவ2ம அவழனயம கவ2ம... ந0 �தத�ய வ�சலசச�” எனற 
வகடடள.

நலல கர�யததகக வ�கமவ�த ஓடபவ�னவ வசத� வரவத கரமம கரமம எனற தழலபநநத 
வ�சலசச�, ஓடபவ�ன ச�னனகக மரமக தன அழககக இததழன நள கடகரவனட இரநதவத 
ப�ர�ய வ�சயம எனற ந�ழனததகபகணடள. எவவனட ஓடபவ�னள எனற பதர�நத பகளள 
“உம மரமக கவ2ம சர�. இனனம எவழனக கவ2ம?” எனற வகடடள.

மழறததப �ரதத ச�னனகக “எவவனட வ�வ அவ? என மகனததன கவ2ஙகவறன. 
ரதத�ர�பயலலம பரணட வ�ரம சணழட வ�டடஙக. கழலய�ல கவ2ம. மரநத கடசச� 
பசததடப வ�ற அவ. இநத பளள அனழதயய�டம” எனற இடபப ��ளழளழயப �ரதத கண20ர 
வ�டடள.

“அட வ�ட இவவள... பரசன ப�ணடடட சணழடகக ஒரதத� மரநத கடசச� பசதத இநத ஊரல 
ஒர ப�மம2டட இரப�ளட. எஙகன வவழலய வ�ய�ரப� வநதடவ வ�” எனற அவழள 
அனப��வ�டட சநழதகக க�ளம��னள.

சமதனம பசயதவள ஒழ�ய ச�னனககம0த வக�மதன. அவள தககதத�றக இவளகபகர 
சநவதசநதன. அநத ச�னனககவகக வ�சலசச� தன வ�ரழன வ�டட ��ர�நத�ரகக�ற சஙகத�ழய 
கதத�ககடடவத�ல எபப�ழதவம ஒர சநவதசநதன. தன கர�சசடட வ�ரழன இடப��ல 
ழவததகபகணட வநத வ�சலசச�ய�டம, “உன வ�ரன எப��ட இரப�ன? உம வ�ரன வ�பரனன? 
அவன கரப� ச�வப� பசலல...” எனற வகளவ� வகடட வநகடப�ள. வ�ரழனப �ரதத 
மசகக2ககக� ந�ழனபப�டதத வடம வ�சலசச� அனற�ரவ அழவள.

ஊர�ல வ�சலசச� வயத க�ழவ�கள எலலம ஆளகக ஒர கரஙககழள இடப��ல சமநத இத எம 
வ�ரன, இத எம வ�தத� எனற பசலல�கபகணட த�ர�க�றரகள. வ�ரன வ�தத�கள தரம இமழசகழள 
வவதழனபயனற சநவதசமய பசலக�றரகள. சகம வயச க�ழவ�களகக வ�ரன ப�தத�கழள 
சமப�ழதவ�ட வவற எனன சகம இரககபவ�க�றத. அப�ட ஒர கடப��ழனதன இலலமல வ�ய�றற 
வ�சலசச�கக.

ழ�யன வ0டடககப வ�கமவ�ததன வ�ரழன �ரகக மடயம. வ�ரழனப �ரதததம ஆழசயய 
எடதத பகஞசவள. உறவவட ஒடடமல அட வஙக�ய ��ளழள வ�ல அவன அழவன. அஙவக 



இரகக�ற வழர ஒடடவவ மடடன. ஊரகக த�ரமபமவ�ததன பகஞசம ஒடடவன. ஒர ச�ர�பப 
ச�ர�தத ழவப�ன. ஊரகக �ஸ ஏற� வரமவ�த கர2ம�லலமல கண2�ல கண20ர வரம. பநஞச 
�ரமய இரககம.

“எம வ�ரன ரஜவடடம ச�வபப. அப�ன வ�ல தறதறபப. அஞச� வயச�ல இஙக�ல0ச வ�சத” எனற 
ஊர�ல�ரநத வநத க�ழவ�கள�டம தன வ�ர பர2ம பசலவள. ஆனல வ�ழர மடடம சர�யக 
பசலலத பதர�யத. வளவளப�ன, பசனனல வய; க�ழ�தத கயம ஆகம�ட ஒர ப�யழர தன 
மகனகக ழவதத�ரநதன பரணடம ��ளழள. அதனலதன ‘உன வ�ரன வ�பரனன?’ எனற 
வம��ழப�ள ச�னனகக.

இப�ட வய�றபறர�சசல பகடடகபகளளம ச�னனககவகக இத வவணம எனற ந�ழனதத�ட 
�ழனமரதத ஒறழறயடப �ழத வழ�யக நடநத சநழதகக வ�னள. பகடத தடதத�ன தரதத�ல 
எவவள ஒரதத�ழய எவவன ஒரததன தரதத� வ�ழளயடவத பதர�நதத. வசழல ஊதபப கலர 
என�தல அத ச�னனககவ�ன மரமகள என�த பர�நதத. யவரட வ�ழளயடகபகணடரகக�றள? 
�ழனமரதழத சறற�வநத அவழள தரதத�யவன இடப��ல வவடட இலலமல டவசர மடடம 
வ�டடரநதத�ல அழடயளம பதர�யவ�லழல.

ஆஹ. அஙவக மம�ய வதடக�டட இரகக. அவக�டட மகழன வ�டடடட வநத வவடடய�லலத 
ஒரததவனட பவககங பகடட வ�ழளயடறவள மனஙபகடடவ. நசமப வ�றவ மழறவப 
வ�ன எனன? இப�டய எலலம �கக எவவனழடவய சரசமடவ? வக�மய �ககதத�ல 
வ�னள. அத எவவன இலழல ச�னனககவ�ன மகனதன. பரசவனழடய இநத பவழளயடட?

கலய2மக� நல வரசவம ஆகடடம. ஒதழத ��ளழளய ப�ததவளவம இரககடடம. ரதத�ர� 
வ�டட சணழடகக �டகழகய�ல சமதனமகனம�லல. இப�டய �ழனமரதழத சதத�வநத �ல 
இள�சச� சமதனமகனம. தழலய�ல அடததகபகணடள. ஈனஙபகடட மரமகள எதககக 
இள�சசலம எத�ரல வரறவஙக யரனன பதர�யம வ�வம? ஆள வரவத பதர�யமல எத�ர�ல 
இடப�த வ�ல ஓடவநதள. �ககதத�ல வரவரததன பதர�நதத அவள இள�ததகபகணட வரவ�லழல 
உய�ழர ��டததகபகணட வரக�றள எனற.

ஒர �னம �ழதழத எடததகபகணட ��னனல ஓடவநத ச�னனகக மகன �லஙபகணட மடடம 
அழத வ0ச� எற�நதன. ச�னனகக மரமக தளள�பவ�யவ�ட அநத �னம�ழம வ�சலசச�ய�ன வய�றற�ல 
வநத ப�தபதனற வ�ழநதத. அவள வகழ�ழய வ�டடகபகணட மலலகக வ�ழநதள.

�னம�ழதத�ல அடதத ச�னனகக மகன கற�தப�� ஆளமறற� �னம�ழம வ�ழநதத�ல �யப�டமல 
�னம�ழதத�ல அட�டடவள வகழ�ழய வ�டடகபகணட வ�ழநத வகலதழதப �ரதத �யநத 
வ�னன. அதனல ஓடபவ�ய �ழனமரதத�ன ��னனல ஒள�நதபகணடன. தன வமல 
வ�ழவவணடய �ழம அடததவள வய�றழற �தம �ரததத�ல �தற�பவ�ன மரமகள “அதவத வய�தத�ல 
�டடசச” எனற ஓடவநத வ�சலசச�ழய எழப��னள.

வ�சலசச�கக �ழம எற�நத �ரவதச� வமல வக�மக வநதத. கடடக கததல கதத� த�டட ந�ழனததள. 
ஆனல வய�றற வல�ய�ல கதத மடயவ�லழல. ச�னனகக மரமகள இரநத வகலதழத �ரதத 
வய�றற�ல இரநத வல�பயலலம �றநத வ�ய�றற. அவள தழலபயலலம மண2கவம 
கணவ2ரதத�ல பகஞசம ரததக கயததடணம இரநதள. “அட யமமட எனனட ஆசச�...? ரததம 
வரவத”

“அநத மனசன கலங கததல சரயம கடசச�டட வநத பசததபவ�ட நவய... நன பரணடவத 
கலய2ம �ண2� சநவதசம இரகவகனன வ0டழட வ�டட பதறதத�னன. எஙக�யவத வ�ய 
சகலனன பக°ம�� வநதவள இஙக பவசச� மண2ம படழடயல மணழடய ஒழடசச�பபடடன. 
நன சகததன வ�வறன அதவத. எம ழ�யழன இநதவளட கதத�யவ �ததககவ பசலல?” 
எனற அழதள.

“ஏய அவளப �தத� வ�சன�ய பகணவ2 வ�டவவன” எனற �ழனமரததகக ��னனல இரநத 
வவடழட நழயபவ�ல ஒர �ழன மடழடழய ஓஙக�கபகணட அடகக வநதன அவன.



வ�சலசச� வக�தவதட எழநத “எஙக, அடட, அடட �பவ�ம” எனற கணகழள ஊரடட 
ம�ரடடயதம ம�ரணட வ�ன ச�னனகக மகன “யமம உனகக பதர�யத இவ பதத�. அவ சர�ய�லல 
யமம. ந0 சநழதககதவன வ�ற... ஒர வ�ர0ய மழல வஙக�ய. நன இவள பகணண 
பசவதவதரம சதத� பவகக�வறன, மழலய அவளகக வ�டவவ” எனறன.

ஆதத�ரமன வ�சலசச� எடட அவன கனனதத�ல அடததள. கனனதழத ��டததகபகனட பரணடட 
��னனள வ�னன அவன.

பரணடம ��ளழளழய எனழறககவம வ�சலடச� இப�ட அடததத�லழல. இப�ட அ�ணடதழத 
பரணடம ��ளழளயம பசயதத இலழல. இநத கடகர நய வயசதன பரணடம ��ளழளககம. 
பரணட வ�ழரயம ஒனறகததவன �ளள�ககடதத�ல வசரதத�னரகள. இநத ஊர�ல இநத வயச�ல 
இரககம ஊரப �யலகள�ல ஒனறகட இபப�ழத வயகக�யமக இலழல. எலலததககம கடப�ழககம. 
க�ழ�நத த2�, வய�ல பகடட வரதழத, �றடழடத தழல, �0ட, வரமனம இலலமல கடனகரன 
பதநதரவ. எலலவம தரதழலகள.

கனனதத�ல அட�டடவன பகஞசம வநரம ந�னற�ரநதவ�டட ��றக �ழனமரததகக மடடகபகடதத 
உடகரநத ‘உவவக’ எனற ப�ர�தக வநத� எடததன. ஒர வல��ப ழ�யழன வநத� வரம�ட 
அடகக தன ழகய�ல �லம�ரகக�றத எனற அத�சயப�டடல வ�சலசச�. அவத சமயதத�ல கடகரன 
பசதத பகழலப �ழ� தன வமல வ�ழபவ�க�றத எனற அரணடம வ�னள. வநத�ய�ல ரததம 
ஏதவத இரகக�றத எனற �ரததள.

வநத�ய�னல அநத இடம மழவதம �னஙகளள�ன வ0சசம அடததத. �தஙக�ய�ரநத மரமகள “எட 
மவவன, வநத� எடதத சவ... கடககவதனன வகடடய... வநத� எடதத இஙக�வய சவ” எனற அழ 
ஆரம��ததள. மடடபவ�டட உடகரநத�ரநத அவன இழதக வகடட மணட வ�டட அழ 
ஆரம��ததன.

“�தத�ய யமம...! எனன பசலலற வகள. நன சவணமம. எஙக ஆததளம ந0யம 
இவளககதன �ர�ஞச� வ�சவ0ஙக. எனன மடடம அட, இவள ஏனன ஒர வரதழத வகககத. இவ 
வகடட வகளவ�ய உம மரமக உம மகனக�டட வகடடரநத ந0 சமம இரநத�ரப��ய?”

“எனனததட வகடடடட?”

“என இடபப வவடடயம என பசககயம எஙவகனன வகள, யமம?”

“எஙகட வ�சச�?”
“நன ஒணணம �ண2ல அதவத... த�னததககம சப�ட இலலத வரழமய இரகவக... ந0பயலலம 
ஒர ஆம�ழளய? உனகக எதகக இடபபல வவடடயம சடழடயமன வகடவடன. அதகக வவடடய 
அவதத எஙக�வய வ�டடடட எனனய அடகக வநத நன ப�றபப”

கனனதத�ல ழகழவதத “அட வகனப �யவல... இதககட அவதத வ�டடடட அழலயற.. 
வரசமளளவன இநத வ0ரதத சம�ர�கக�றதல கம�ககணனட வ�, வ�” எனற அவழன 
தரதத�னள.

��றக வகழ�ழய எடததகபகணட ச�னனகக மரமகழளயம சநழதகக கடவவ கடடபவ�னள. 
த�ரம� அடததளம அவன அடப�ன. இலழல இவள ப�ய க�2தத�ல வ�ழநத பசததலம பசததத 
பதழலப�ள.

வழ�பயலலம ஒவர சநவதசமக இரநதத வ�சலசச�கக. ச�னனகக மரமகள மண2மபடழடய�ல 
ரததம வர அட வஙக�யதறவக இலழல அவள மகன களள நதததவதட வநத� எடதததறவக 
சநவதசப�டவ�லழல. தன பரணடம ��ளழள இப�ட தகக�ர�யக இலழலவய கப�தத�ன கடவவள 
எனறதன சநவதசப�டடள.

கடவள எனறள அத பவஙகடடன வதத�யரதன. அநத மனசன மடடம இலழலபயனறல 
பரணடம ��ளழள எஙவக �டதத�ரககப வ�க�றன எஙவக வவழலகக வ�ய�ரககப வ�க�றன. 



இபப�ழத ழகபயடதத கம��டமளவகக வயகக�யமன ��ளழளயக இரப�தறக அநத 
மனசனதவன கர2ம.

பரணடம ��ளழள மடடம �டககமல இரநத�ரநதள கரமப பவடடவவ, பவததழல க�ளளவவ, 
மட வமயககவவ வ�ய கச�லலமல கடனவஙக� கடதத ப�ணடடடழய �ழனமரததகக 
அடய�ல ழவதத மண2ம படழடய�ல ரததம வர அடதத�ரப�ன. தன மகன வவடடய�லலமல தன 
மரமகழள �ழனமரதழத சறற�ச சறற� அடததவ�டட வநத� எடதத�ரநதள எப�ட இரநத�ரககம 
எனற ந�ழனதததவம வ�சலசச�கக கமற�கபகணட ச�ர�பப வநதவ�டடத.

�ககதத�ல வநத ச�னனகக மரமகள “ச�ர� அதவத, ச�ர�... எம ப�ழபப ஊவர ச�ர�கக�ற மத�ர�தன 
இரகக” எனற பசலல� அழதள.

“உனன �தத ச�ர�ககல�டயமம” எனற அவழள சமதனம பசயதவ�டட சநழதகக வ�ய 
வதழவயனழத வஙக�கபகணட த�ரம��னள.

ழ�யன �டககடடனன பவஙகடடன வதத�யர பசனனத உணழமதன. ஆன சமமவ 
பசனனன மனசன. தன ப�ணணகக மப��ழளய இலல ஆகக�பபடடன. ழசகக�ளல ப�ண2 
��னனட உடகரபவசச� பரணடம ��ளழளய மனனட உடகரபவசச� �டகக �ளள�ககடம 
கடடக�டட வ�ன வதத�யர எஙகபவ�ய� ஒண2 ஒககர பவசசவன யரககத பதர�யம. 
கழடய�ச�ல கலய2ம �ண2�பவசச ப�றகதவன பதர�யத அநத பவககங பகடட வதத�யர 
எண2ம.

வதத�யர ப�ணண நலல ச�வபபதன. நலல �டபப �டசச� வவழலகக வ�றவதன அழகதன. 
அதககக �டவயற� சமமநதம வ�ச எதத�ன� ழதரயம வவணம. எம ழ�யன பவததல க�ளள�க�டடரநத 
வநத எம ப�ண2 கடடகவகனன வகடடரப�ன வதத�யர. எம பளழளய நன ��ர�ஞச�ரகக 
வதத�யரதவன கர2ம

பசநததத�ல இததழன பசவப� ப�ணண இலலவயனன கலய2ததகக சமமதம பசலல�டட 
வ�சலசச�. சமமதம எனற பசலலவ�டடலகட கலய2ம ஆக�ததன இரககம என�த 
��னனடதன பதர�நதத வ�சலசச�கக. �டவயற� சமமநதம வ�சறதகக மனனடவய �தத�ர�கழக 
அடசச பகடழமய எனன பசலல...

ழ�யழன ��ர�ஞச�ரகக�ற தககதத�ல அநத வதத�யரக�டட, “வதத�யவர எம ழ�யன �டககம 
இரநத, உம ப�ணழ2யம கடடம இரநத�ரநத அவன இஙகவய என வ0டடல இரநத�ரப�வன... 
நன பதனம எம ழ�யன �தத சநவதசதத�ல இரநத�ரபவ�வன. உனனலதவன நன ழ�யன 
��ர�ஞச�ரகவகன. எனகக வதழவதன”னன வகடடதம ச�ர�சச�க�டட ஒர கழத பசனனவன... அநத 
வதத�யர.

“வ�சலசச� கலக கல கடடக�டட பமகதத பமகதத �ததக�டட அமமவம பளழளயம ஒவர 
வ0டடல �டடன�ய பகடநதபதலலம அநதக கலம. இப� நட வ�டட நட வ�றஙக, சம�த�கக. 
கலம அப�ட கலம. பதனததககம மகனப �ககணம வ�ரன �ககனனன ஆகம? இத எல�ககம 
ம0னககமன உறவ மத�ர� வ�சலசச�. பரணழடயம கய�ற வ�டட கடட பவகக பநழனசச 
தப�ய�டம. எல� வழளய�ல இரககணம. ம0ன தண2�ய�ல இரககணம. கய�ற வ�டட கடடன 
எல�வயட வ�ற ம0ன வழளய�ல சகம. ம0வனட வ�ற எல�யம தண2�ய�ல சகம. அத அத 
எடதத�ல அத அத இரககணம அதன தரமம.”எனக�றவன.

ப�ததவளம ப�றநததவம ��ர�ஞச� பகடகக�றததன இப�லலம தரமம? யர�டம ந�யயம வகடக. 
நம ப�ததவதன. எனககவன ஒவர மவனதன. அவழனப �தத எததழன நள ஆசச�? வ�ரழனப 
�தத எததழன நள ஆசச�? வவரன வவரனன எததழன நள கடதச� வ�டடரப�ன எம மவன. 
ஒரநளம வரம ஏமதத�பபடடவன. இநத மழற சதத�யம வவரனனதன கய�தம வ�டடரககன. 
இநதமழறயசசம வரவன? இலல வழககமடடம ஏமததமதன?

நன சகறதகக மனனடயசசம ஒர வடட வநத �ப�ன? இலல நன பசதததன இநத 
மணழ2 ம�த�ப�ன?



வ�டநதல மகன வரவன மடடன எனற கழப�தவதட வழககமவ�லவவ மகனககக எலல 
ப�ரடகழளயம வஙக� வ0டழடயம தயரப�டதத�வ�டட கதத�ரநதள வ�வலசச�.
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�லவரசம வரத பரணடம ��ளழள இபப�ழத ஏமறறமல ப�றநத மணணகக வநதவ�டடன. 
மடட வணடய�ல ��ரய2ம �ணணம ஊரகக தமழ�ப ப வ�னற பவளழள கர�ல வநத 
இறஙக�னன. ஊரகக வநத ஒவர மதல கர என�தல வமலழட இலலமல ச�லதம, க0ழழடயம 
இலலமல ச�லதமய ஊரப ��ளழளகள கரககப ��னவன ஓட வநதரகள. மரமகளம மரமகனம 
இனழறககததன வ0டடறக மதல மழறயக வரக�றரகள. த�ரஷட கழ�ப�தறகக ஆலம கழரதத 
தடவடட வ0டட வசல�ல ந�னறள வ�சலசச�.

பரணடம ��ளழள வநதம வரததமய தன ��றநத வளரநத வ0டழட ஓடவநத சறற�ச சறற�ப 
�ரப�ன எனற எத�ர�ரதத வ�சலசச�கக வ�யப�க இரநதத. கழர வ�டட இறஙக�ய மகன 
இபப�ழததன கழரவய மதல மழறயகப �ரப�தவ�ல சறற� சறற� வநத �ரததன. இநத 
கழர இப�ட சறற�ப �ரககவ அஙக�ரநத இஙக வநதன? எனற வரததமக ந�ழனததக 
பகணடள.

அவன அமமககணண க�ழவ�ழய �ரதத எததழன நள ஆக�ய�ரககம. ஓடபவ�ய �ககவவ2ம 
இநத ஒதழதப வ�ரன. �வம க�ழவ� “எம வ�ரன வரன, வ�ரன வரன”ன �ககறவஙகக�டட எலலம 
�டடய �டகபகணடரநதள.

“எனன வதடற மர0ப�...?” எனற வகடடகபகணட �ரமன வ�னன. அப�ன மகதழதயவத 
ஏற�டடப �ரதத வ�ச�ய�ரககலம பரணடம ��ளழள. மகம �ரககமவலவய “வரற வழ�பயலலம 
கலல மளள இரநத�சச�ப�. அதன டயர நலல இரககனன �ககவறன. �ஙசர ஆய�டட த�ரம�� 
வ�றத கஷடமய�டவம.” �ரமனகக ��ளழள �சதழத மடடமலல, வக�ம தககம எழதயவம 
பவள�வய கடடகபகளளத பதர�யத. ஆழமன க�2றழறபவ�ல உளவள உளளழத மழறதத 
வழம ஜ0வன. ஆனல பரணடம ��ளழள வமல எததழன �சம என�த ச�லநள �ரமன இரவ�ல 
பலமபமவ�த �ரதத�ரகக�றள. வ�சலசச�கக �ரமழன �ரகக �ர�த�மக இரநதத.

கர�ல இரநத பகஞசம தண20ர எடதத கதவ�ல அப��கபகணட சககழடழய கழவ�னன. 
சககரதத�ல மடடய பசட பகடகழள அபபறப�டதத�னன. சககரதழத தடடப �ரததன. நனக 
சககரஙகவளட கர நனறக இரப�த பதர�நத��றகதன அப�வ�டம த�ரம��, “ந0ஙக நலல 
இரகக0ஙகளப�?” எனற வகடடன. அதன ��றகதன கரககள இரநத மரமகளம வ�ரனம க0வழ 
இறஙக�னரகள.

வ�ரழனப �ரதததவம வ�சலடச�கக சநவதசதத�ல மகம வ0ஙக�ப வ�னத. பகழபகழபவனற 
ச�வப�ய, நனறக ந0ர வ�டட வளரதத பசடய�ல வ�ழளநத தககள� வ�ல பமதபமதப�ய இரககம 
தன வ�ரன இநத ஊர�ல வளரவவணடய ��ளழளவய இலழல எனற ந�ழனததகபகணடள. 
ஓடபவ�ய அளள� மர��ல வ�டடகபகளள மனச அடததகபகணடத. த�ரஷட கழ�ககமல எப�ட 
எடப�த எனற ஆரதத� எடததள.

ஆரதத� சறறச சறற வ�சலசச�கக சநவதசம ஏற�கபகணவட இரநதத. அககம �ககதத 
ச�றகக�கபளலலம �ரகக�றரகள. ‘�ரஙகட... எம வ�ரன அழக �ரஙக, எம மரமக அழக �ரஙகட...’ 
ஆரதத� எடதத மடதத மரமகழள உளவள வ எனற பசலல�வ�டட வ0த� பரணட �ககமம தன 
வ�ரழனப �ரதத அத�சய�தத ந�றகம க�ழவ�கழளப �ரதத ஆலத தண2�ழய ஊறற�வ�டட �டவயற� 
ந�ம�ரநத வ0டடகக வ�னள.

அவளகக சநவதசத த�ம�ர வநத மகக ந�ம�ரதத� நடநதள. பதடடதறபகலலம ச�ர�ததள. 
கரவடடக கஞசவ�ல கரததக க�டநத வதவஙககழள வ�தத� எனறம வ�ரன எனறம 
எடததகபகணட தன மன வநத கடபவ�றற�ய தன வயசககர�கள ம0த�ரநத ஆதத�ரபமலலம 
இபப�ழததன த0ரநதத வ�சலசச�கக.



தன வ�ரழன இடப��ல ழவததகபகணட வ0த� வ0த�யக சறற வவணடம, கழடகக வ�க வவணடம, 
சநழதகக வ�க வவணடம, ஒவபவரதத� வ0டடககம வ�க வவணடம, வ�ரவனட வ�ய 
மர�யமமவகக ஒர ப�ஙகல ழவகக வவணடம, தண20 எடகக வ�னலம வ�ரழன இனபனர 
இடப��ல ழவததகபகணட வ�க வவணடம எனற ஒவர கனவ மயதத�ல க�டநதள வ�சலசச�. 
கனவ எனன கனவ! ஒர வரம வ�ரன இஙவகதவன இரககப வ�க�றன. பசயதவ�டடல வ�க�றத.

வ0டடககள வநதவரகழள பதப �ய எடததப வ�டட உடகரழவததள. வ�ரழனயம மரமகழளயம 
அத�சயமய �ரததள. இநத வ0டடல இரககமவ�த ��டஙக�த த�னனம அழக�ல இரகக�றள மரமகள. 
ஊர�ல இப�ட அழகன மரமகள எவளககததன வயதத�ரகக�றத. எததழன அழக படழவ கடட 
எப�ட அழக ஒககநத�ரகக...

ஒர ��ளழள ப�தத��றக ரவ�கழகழய சர�யக வ�டமல தககல ப�டழவய கடட சப�2� 
மத�ர� உடகரம மரமகழளப ப�தத மகரச�ஙக வநத �ககடடம எம மரமக அழழக. இனனம 
வ�சலசச�கக சநவதசம ஏற�கபகணவட இரநதத. வ0டடன நடவ�ல மகலடசம� இனழறககததன 
வநத உடகரநதத வ�னற ��ரகசம தன மரமகழளச சறற� இரப�ழத கணகடகக கணடள.

“வ�சலசச�... வநதவஙகளகக ஒர வய தண2� கட” எனற �ரமன பசனனதமதன பகஞசமக 
ந�ழனவ ப�றறள வ�சலசச�.

“அயவய... மறநத வ�சச�” எனற தழலய�ல அடததகபகணட ஓடபவ�ய பதக கடதத�ல சததமய 
��டதத ழவதத�ரநத தண2�ழய, பள� வ�டட வ�ளகக�ய சததமன ��ததழளச பசம��ல பகணட 
வநத பகடததள. மரமகள வஙக�கபகணடள.

“பக2தத தண2�யமம இத...? வவ2ம சத, அத கடககத. பக2தத�ல �ச�யம ம0னம இரகக�ற 
தண2�. சள� ��டககபவ�வத” எனற தடதத பரணடம ��ளழள கரககப வ�ய ஒர ப�ர�ய 
பவளழள வகழன எடதத வநத அத�ல இரநத தண2�ழய ��ததழளச பசம��ல ��டதத மரமகளகக 
பகடததன, தனம கடததன.

சததமன தண2� கடகக�றத தப��லழலதன ஆனல அமம பகடதத தண2�ழய �ள�சபசனற நட 
வ0த�ய�ல ஊறற�வ�டடவன பரணடம ��ளழள! வ�சலசச�கக மகம சணடப வ�ய�றற.

‘பதத தண2�ய கடசச� ஒடமபகக வநவ வநதடட ஒர வரம தஙகபவ�ற �சச பளழளஙக 
தஙகம? இதன சர�’ எனற தனககத தவன சமதனம ஆன வ�சலசச�, சப��டவதறக �ய 
வ�டட, தழல வழழ இழழ வ�டட, “வஙக கணண சப��டஙக” எனற ழக கழவ தண20ர 
பகடததள. இநத தண2�ய�ல ழகயவத கழவவரகள எனற �யநதள அவள. ஆனல 
நலலவவழள ழக கழவ�க பகணடரகள.

சநழதய�ல �ரதத �ரதத வஙக�ய அர�ச�ய�ல பசயத வசற வ�டடள. பகழதத வகழ� அடதத 
கரம கழரசசலக ம2கக ம2கக கழமப ழவதத�ரநதள. ரச��ரததச பசலலச பசலல� 
�ரமழனயம அமமககணழ2யம உச�ழர எடததவ�டடள. கழமப நனறக இரப�தகததன அவரகள 
பசனனரகள. ஆனலம மகனம மரமகளம நனறக இரப�தகச பசனனளதவன மனச ஆறம.

மழக கரணட கற�ழய எடதத மரமகளகக ழவததள. “நலல சபபட கணண. கரம பகழரசச�தன 
பவசச�ரகவகன. மடழட பவகக�ற �ரவதத�ல இரநத வகழ�... ரச�ய இரககம.” எனறள.

மரமகள சடபடனற ழகழய ��னனல இழததகபகணடள. “வகழ�ககற�ய? ஐவய அதத எனகக 
��டககவத, அதழத.” எனறள.

“ஏந தய�, அஙக ந0 கற� த�ஙகறத நம �தவதவன...”

“அவ வகழ� கற� த�ம�மம... ஆன நடடக வகழ� சப��ட மடட. அதஙக அரழ2, பரன, 
கரப�ன பசச�னன கணடழதயம சப��டதஙகனன பகமடடக�டட ஓடபவ�ய�டவ.” எனற 
பரணடம ��ளழள பசனனன.



“கடவவள! பதர�ஞச�ரநத ஆடடக கற� எடதத பகழமப பவசச�ரபவ�வன �வ�. சர� ந0யவத 
சப��ட கணண.” எனற மகனகக கழமப ஊறறப வ�னள.

“அவ இநதக கற�தன சப��ட மடட. நன எநதக கற�யம சப��டறத�லவலமம. அழத வ�டட 
பரணட வரசமசச�.” எனறன.

ழகய�ல கற�ககழமப சடடவயட �ர�த�மக �ரததள வ�சலசச�. “நன வவற பகழமப 
பவகக�ழலவயயய? அவவள தரதத�ல இரநத வநத�ரகக0ஙகவள �ச� எடககவமயய? பகஞசம 
ப�றஙக கணண. நன கதத�ர�கக வ�டட �ரபப பகழமப பவசச�டவறன. அதவழரய�ல இத 
சப��டஙக.” எனற சநழதய�ல வஙக�வநத இன�பபம கரதழதயம எடதத தடடல ழவததள.

இன�ப��ன ந�றதழதப �ரதத ஆழசயடன எடகக ழக ந0டடனன வ�ரன. வ�சலசச� ஒனற எடதத 
ழகய�ல பகடததள. பரணடம ��ளழள அழத வஙக� தடடவலவய ழவததவ�டடன. “எனன 
எணழ2ய�ல பசஞசவத பதர�யழலவயமம. �ககவவ �ழச மத�ர� இரகக. எஙகமம வஙக�ன 
இழத?” எனற அமமவ�டம வகடடன.

வ�சலசச� “சநழதய�ல கணண...” எனறள.

“இனனம சநழதப �லகரம த�னன ஒடமப தஙகமமம? ந0ஙகளம த�னனத0ஙக” எனறன.

‘இததழன நள சநழத �லகரம த�னனதன உச�வரட இரகவகம நஙக’ எனற பலம��ய�ட 
��ஞசக கதத�ர�ககய�ல கழமப ழவததள. அககம �ககம இரப�வரகள பரணடம ��ளழளழய �ரகக 
வநதரகள. எலவலழரயம ந�ழனப��ல ழவதத�ரநதன. பத�தக கலய2மக� வநத ப�ணகழளயம 
அவரகளகக ��றநத ��ளழளகழளயம தன அவனகக அழடயளம பதர�யவ�லழல. ஆனலம 
அவரகள�டமம உறவககரழனப வ�ல அன�க வ�ச�னன. எலவலரககம ஒவர ப�ரழம. இநத 
ஊரல ப�றநத ழ�யன ஆ��சர க2கக இலல இரககன எனற அத�சயப�டடரகள. அவரகளகக 
சகபலடடம த�ன�ணடஙகளம கழநழதகளகக வ�ழல கழறநத ப�மழமகளம தநதன.

வ�ரழன கன�நத ஆழசயக �ரததள அமமககணண. இபப�ழததவன மதல மழறயக வ�ரழன 
�ரகக�றள. “என ரச வநதடடய...! இநத பகளளப �டடய �ததடட வ�வ வநதடடய...! எங 
கணண இநத க�ழவ�க�டட கழத வககக வநதடடய...! உஙக தததன கடட எழப��ன மண 
வகடழடகக வநதடடய...! இநத க�ழவ�கக பகளள�வ�ட வநதடடய...!” அமமககணண 
பகஞசக�றள அழக�றள எனவற பதர�யவ�லழல.

வ�ரழன கனனம தடவ� பநடட மற�ததள. ‘வ, வ’ எனற எடகக ழக ந0டடனள. வ�ரவன தன 
அமமவ�ன மர��ல தழல பழதததகபகணட “அமம வ0டடகக வ�லமம” எனறன.

“ரச... எங கடட. இதன உன வ0ட. ந0 இன�வம இஙகதன இரபவ�” எனற அடப��ல வ�றக 
ழவதத வ�சலசச� கரல பகடததள. வ�சலடச�கக தககமக இரநதத. �ககதத வ0டடப 
��ளழளயடடம ‘நமம வ0டடகக வ�லன’ன பசலலறவன. அதகக இத அநந�ய வ0ட 
ஆய�பவ�சவச...

அவசரமக கழமப ழவதத சப�ட வ�டடள. அவரகள சர�யக சப��டட மத�ர�வய 
பதர�யவ�லழல. எவத ழக நழனததரகள. இநத வவதழன வவற வ�சலசச�ழய வடடயத.

வவதழனழய வ�ககம வ�தமக மரமகள ஒர ழ�ழய எடதத வ�ர�தத வ�சலடச� ழகய�ல 
பகடததள. அத�ல �ரமனககம வ�சலசச�ககம அமமககணணககம பதப படழவ வவடட பசககய 
எனற ந�ழறய இரநதத. ச�னன ச�னன �தத�ரஙகள, கம�ள�, பசடடர வஙக� வநத�ரநதரகள. 
பதசக பசரபபகட வஙக� வநத�ரநதரகள. ம2� �ககத பதர�யத �ரமனகக கடகரமம ழகததட 
��டதத நடப�ழத வகவலம எனற ந�ழனககம அமமககணணகக பன வ�டட ழகததடயம 
வஙக�வநத�ரநதன பரணடம ��ளழள.

அதன��றக வ0டழட சறற�வநதன பரணடம ��ளழள. “எனனம இத வ0ட இததழன �ழச வ�சச�... 
இதல எப�ட கட இரகக0ஙக. வ�சம வ�ததடட அஙக வநதடமம.” எனறன.



“நஙகளநதன கணண �ழச வ�ய�டவடம. அதகக எனன பசயய மடயம. உன அப�னம 
�டடயம இநத வ0டட வ�டட எஙகயம வரமடடஙக. ப�றநத எடதத�ல சவணனன அடம 
படககறஙக. எஙகளகக இஙக ஒர பகழறயம இலல ரச. நல சவததகக நடவ�லதன 
தஙகவறம. கழரகக க0ழதன உடகநத�ரகக�வறம. சநவதசம இரகவகம கணண”

��னகடடகக வநத நவல மரதழத �ரதத பரணடம ��ளழள “எனனமம இநத மரததகக ப�டட 
பபவலலம பவகக�ரகவக. இத வவப�மரம�லழலவய” எனறன.

“எரழம கணண பசதத ப�ழதசச எடம கணண. அத பநனப� நனதன பசட பவசவசன.”
“எநத எரழம?”

�ககதத வ0டடககரஙகள மறககல எம மகன. ஆன ஒர பளழளககடடம �ல கடதத எரழமய 
மறநதடடவன கடவவள. “நமமக�டட ஒர எரழம இரநதசவச கணண. அத வ�டட க�டர�தன 
பசததபவ�சச�...”

“அநத எரழமய! ஆம, அத எனனசச�?”

“வ�ததபபட;வடன கணண.” எரழமழய வ�றறததன ந0 �டகக�றதகக கச அனப��வனன எனற 
அனறம பசலலவ�லழல இனறம பசலலவ�லழல வ�சலடச�.

“நலலத வ�சச� வ�டமம. ச2� வகம�யம இலலம வ0ட சததம இரககம” எனறன.

வயதக� நடகக வழ�யறறப வ�னல ப�ததவகட ச2� வகம�யம ப�யயற எரழமதவன எனற 
ந�ழனததகபகணட வ�சலசச� மகவனட வவற எனபனனனவவ கழத வ�ச� சநவதசமகததன 
இரநதள. ஆனல பவய�ல தழ ஆரம��தததம “சர�மம. வநரமசச� நஙக பக°ம�வறம” எனற 
பரணடம ��ளழள பசனனதம அத�ரநத வ�னள.

“ஒர வரம தஙக� வ�வறனன பசனன�வய கணண”

“ஆமமம, ஆன ல0வ பகழடககல. எஙக வமவனஜர வ0டட கலய2ததகக ச�தம�ரம வ�கவவணடய 
கடடயம. அஙகதன வ�யக�டட இரநவதன. சர� வ�ற வழ�தவன இஙகயம �ததடட 
வ�ய�டவவவமனன வநவதன.”

வ�சலடச� அடகக மடயமல அழதவ�டடள.

“வ�ற வழ�ய�ல �ததடட வ�லனனதன வநத�ய? எஙகள �ககனன வரல. எப� வ�ன பளழள 
இப�தவன கணண வநவத. ஒர ரதத�ர� அப�ன ஆததவவட தஙக�டட வ�கககடத? ஒர 
மதத�யனம இரநதடட வ�வறஙகற0வய... ஒர வய வசதழதயம ஒழஙக த�ஙகழலவய... நங கடதத 
ஒர வய தண2�ய ஒழஙக கடசச�ய ந0...?”

“எனனமம இத. எதகக அழவற... பதத தண2� ஒடமபகக ஒததககதனனதன வ0டடல இரநத 
தண2� எடததக�டட வநவதன.”

“ந0 இநத ஊர தண2� கடசச� வளநதவன தவனயய...”

“சர�தமம அவஙகளகக ஒததககவத...”

“தண2� ஒததககழலய ப�ததவஙக கட இரகக�றத ஒததககழலயயய... வயசன கலதத�ல சகற 
கலதத�ல வ�ரன பளழளஙகவளட இரநதடட சகணனன உன அமமககர�கக ஆழச இரககத. 
ந0 பசலல... கலய2தழத எஙக�வய �ண2�க�டட, பளழளய எஙக�வய ப�ததக�டட, அதகக 
பமடழட அடசச� கழதயம எஙக�வய கதத�க�டட... ஒர நலலத பகடடத, வநமப பநடனன 
வ0டடகக வநத�ய ந0...? ஆய�ரம கச சம�த�ககலம கணண, ஆன ப�ததவஙகளகக ஒர மகன ந0 
ச�லத பசயயணம பதர�ஞசகவக...” எனற வ�டமல அழதள.



“ஒர மகன நன எனனமம பசயயல பசலல? மச மசம �2ம அனப�வறவன...”

அத வழரய�ல அழமத�யக இரநத அமமககணண க�ழவ�, “அடப �யவல... மச மசம கச 
தரறவனதன மகனன இவளகக த�லகரனதவனட பளழளயவன. அவனதவன மச மசம 
கச தரன.” எனறள.

அதவழர அழமத�யக இரநத �ரமன, “வ�சலசச�, வ�கடட வ�ட ஆ��சர. ஒர கபலகடர வநத 
வ�னத பநழனசச�பவ�ம. மகன ப�றககல அதனல வ0டடகக வரவலனன 
பநழனசச�ககவவம”எனறதம பரணடம ��ளழள அழதவ�டடன.

“எனன வ�சச�ப� வ�சற0ஙக. நன த�ம�ர எடதத இழத பசயயவறன. சணழட சசசரவவழடய 
வ�வறன. எனவனட ப�ழழபப அஙக இரககப�. உஙக வமல �சம�லலமய இரகவகன. உஙக 
நலலதகக எனபனனனவம பசயய நன ஆழசப�டவறன�. அஙக வஙக சவகர�யம இரஙகனன 
பசலலவறவன...”

பரணடம ��ளழள அழவழதப �ரததவ�டட �ககத�ல ந�னற மரமகளம அழதவ�டடள. “சர� அதழத, 
நஙக ஒர வரம இரநதடவட வ�வறம. வ�டஙக” எனறள.

தனனல மகன அழவழதப �ரதத சஙகடப�டட வ�சலசச� கணழ2 தழடததகபகணட 
சமதனமக பசனனள, “வவ2நதய�. வமவனஜர வ0டட கலய2மனனன. வ�கடட 
ப�லலபப வரம. எப�வம ஒடடக�டவட இரநததன ஒறவ எனன. ��ர�ஞச�ரநத ப�ததவ இலவல, 
பளழள இலவலனன ஆய�டம? இனபனர மழற வநத இரநதடட வ�வத. க�ளமபஙக” எனறள.

அவரகள க�ழம��ப வ�ய கர�ல உடகரநததம, ஓடபவ�ய மரமகளகக வஙக�வநத கண2ட 
வழளயழலயம, வ�ரனகக வஙக�வநத ��ளஸடக ப�மழமழயயம எடதத வநத பகடததள.

“அமம...” எனற அழத கணழ2 தழடததகபகணட ச�ர�ததப பலம��ய பரணடம ��ளழள, “இழத 
எதகக வஙக�ன? இவ கண2ட வழளயல வ�ட மடடமம... இநத ��ளஸடக ப�மழமய உம 
வ�ரன வய�ல பவசச� வ�ழளயடன பணண வநதடத. எதகக கழச பசலவ �ண2� இநத 
வதவயததழத வஙக�வன..” எனறன.

வழளயவலட ந0டடய ழகய மடககமல பரணடம ��ளழளழய �ர�த�மக �ரததள வ�சலசச�.

மரமகள பரணடம ��ளழளழய அடகக�னள. “எனனஙக இத. ஆழசய வஙக� பவசசத 
வவ2னன பசலல�க�டட. கடஙக அதழத உஙக ஆழசகக நன வ�டடகக�வறன. உஙக வ�ரன 
இநத ப�மழமய பவசச� பவழளயடவன. வய�ல பவசச�ககம �ததக�டட வ�சச�"” எனற 
வஙக� கர�ல ழவததகபகணடள.

அவரகள வழளயழலயம, ப�மழமழயயம எனன பசயவரகள எனற வ�சலசச�ககத பதர�யம. 
எனறலம ச�ர�தத மகமக “வ�ய வ தய�... �தத�ரம கணண” எனற ழகய ஆடட அனப�� 
ழவததள.

அவரகள வ�ன��னப வ�சலசச�கக எனன பசயவபதனற பர�வ�லழல. வநத வ�னத பசநத மகன 
அநந�யப ��ளழளய எனற வ�ளஙகவ�லழல.

ஒர கடகரனக, �டககதவனக, சம�த�ககத ��ளழளயக இரநத�ரநதலகட த�னதத�றகம 
�ரதத�ரககலவம எனற வரநத�னள. ப�ததத ஒர �ககம, ப�ததவ இனபனர �ககம எப�வவம 
வசரம வழற இநத வழகழக வதழவதன? சக�ற வழரய�ல ஒர வ�டவவ இலலம ��ர�ஞவச 
இரகக�றத எதனல வநத ச�ம? ஒர எரழமக கனழற அதன தய�டம�ரநத ��ர�தத சகடதத 
�வமதன தனழன சறறக�றவத எனற கழம��த தவ�ததள.

தன வம�சதத�ன கழடச�க பகழநழத - தன வ�ரழன வழ�யனபபம வழர பதடட தகக� மர��ல 
இறகக�க பகளளமவலவய இரநதழத ந�ழனதத அவளகக ஒவர தககமக வநதத. தனககள க�ளம��ய 



ப�ரம தககதழத மழறகக வழ�யறற வயதக� தளளடபவ�ன வ�சலசச� வ0டடன ��னகடடறகப 
வ�ய நவல மரதழத உலகக உலகக எனற உலகக�ய�ட அழதள. அவளகக தன தககதழத 
பசலல இபப�ழத அநத ஒறழற மரதழத தவ�ர வவற நத� க�ழடயத. அவள உலகக�யத�ல ச�ல 
கயநத சரககழள உத�ரதத வ�டட வ�சமல ந�னறத அநத நவல மரம. அநத மரதத�டமம ச�ல கயநத 
சரககளனற� வவற க�ழடயத.

வ�வனத உழடயடததம ழதயலகரன மகன

தகடரககரன அத�யமவனடம அவன ஒர மதடடகக பகடதத சகப �ழம பநலல�வயடம 
பதடரபழடயத வ�லத வதறறம பகணட ப�யழர உழடய அநத ஊரகக ம�னசரம 
பவளழளககரன நடழட வ�டட ஓடடம எடப�தறக மனவ� வநததக �வடத பதர டககழட 
ப�ஞச�ல உடகரநத க�ழவரகள பவககலம வ�ச�ய�ட இரநதரகள. எனறலம த�டடவடடமய 
ம�னசரம வநத அநத நள யரககம பதர�யமல இரநதத. அத பதர�நத ஆகபவ�வபதனன எனற 
அசடட வசமவ�ற�ததனம அவனகரகக இரநததல அநத மகக�ய நள பநல�கதத சர�தத�ரதத�ல 
க2மவல வ�ய�ரநதத. அதவம�லலமல ம�னசரம வநத நழள ��ரயததனப�டட அற�நத அநத 
சர�தத�ரதழத ப�ரமள வகய�ல�ன ச�ழதநத கலசவறற�ன கலபவடடய பவடடம ஆரவதத�ல யரம 
அநத ஊர�ல க�ழடயத.

ம�னசரம வநத நள யரககம பதர�யவ�டடலம தறவ�ழதய நள�ல ம�னசரம இலலத ஒர 
நள வநதவ�டடல ஊவர �ழத�ழததத �ய�தத�யமக� இரள வ0த�ககம �ழய வ0டடககமக 
வசறறககழலயம �லமட நய வ�ல அலலடப வ�வரகள. கறற�லல வ�டடலம மனசன 
உய�வரடரகக சதத�யமணட. கரணட இலலவ�டடல ஒர நழளகவக உய�ர தர�தத�ரகக 
சதத�யம�லழல எனற கலவவடடதத�ல மற�பவ�ன க�ரம நகர ப�ரநகரஙகள�ன ப�தவன 
வழம �ர�2ம வ�த�கள பநல�கதத�றகம ப�தவனதகவவ இரநதத.

பமததம ஆய�ரதத�றகம வமற�டட வ0டகள இரப�தக ஊரகரரகள ந�ழனததக பகணடரநதரகள. 
ஆனல அதறகம வமல வ0டகள இரககம எனற வலம சறற� வநதவரகளககத வதனறம. ஊர�ல 
இரககம வ0டடறக ச�ல ழவகவகல கழர வ0டகழளத தவ�ரதத மறற வ0டகள�ல இரணட அலலத 
அதறக வமற�டட கழல வ�ளகககளம, கணட �லபகளம, டவ� க�ழரணடர ம�கச� வ�னறழவயம, 
ம�னஇயககம ப�றற தற�, ழதயலபமஷ�ன, மவ ம�ல வ�னறழவயம இரநதன.

அவனகப�ல ம�னசதனஙகழளக பகணட வழகழகழய கடடழமததக பகணட பநல�கததர 
ம�னசரதத�ல சதத�யப�டட அததழன சதத�யப�டகழளயம ரச�ததவரகளக இரநதரகள. 
ம�னசரதத�னல மன�தழன உய�ரப��ககம வ�தழதயம, மன�தரகள�ன கலவ�யம மடடவம ஊர�ல 
நழடப�றமல�ரநதத. அதறக கர2ம அத�ல அவரகளகக நம��கழக இலழல, அலலத பதர�யத, 
அலலத சதனஙகள க�ழடககமல இரநதரகள எனற எப�ட வவணடமனலம பகளளலம.
ம�னசர உ�கர2ஙகள ம�க அத�கம பகணட அநத ஊர�ல எப�டப�டட ம�னசர சமமநதமன 
ப�ரடகள�ன �ழதகழளயம ந0கக� உய�ர கப�றற�க பகடககம கடவளக ஒரததன இரநதன.

அவன சயமபவய மழளவ�டட ஊரககள அவதர�தத கரணட கடவள. ப�யர கமரன. அரதப�ழசக� 
சடகடடகக வ�கம ந�லவரதத�ல இரககம க�ழடதடடய உ�கர2ஙகழள பகஞசம ஈயமம ஒர 
சடடகவகலம மடடம ழவததகபகணட ஊதவதத�ய�ல �டடசகக சட ழவப�த வ�ல சட 
ழவதத பழக எழப�� அழத மர2தத�ல�ரநத கப�றறம ம�க எள�ழமயன கடவளக அவன 
இரநதன.

�ரண சடகடடககப வ�கமல அவனல கப�றறப�டட �ழமப�ரம ம�ன ப�ரடகள ஏரளம 
அநத ஊர�ல உணட. அவனல உய�ரப�றற ச�ல சதனஙகள சகஙகலதத ப�ர�ய மனசரகழளப 
வ�ல இரம�க பகணடம தமம�க பகணடம இபப�ழதம பநல�கதத வ0டகள�ல உய�ர வழநத 
பகணடரகக�னறன. அதமடடம�லலமல வ0டடகக ஒயர�ங பசயவத, �ழத�டட எலலவ�தமன 
வமடடரகளககம கய�ல கடடவத, பததம பதசய வநத உததரவதம வழஙகப�டத அகலத 
பதழலப�மழமப ப�டடகள மதலக எம.��. மனறரக கறநதகடட ஓடடனர (பமக படல�வ�ஷன, 
மறறம எம. �� - 3 ��வளயர எனற தம�ழ உசசர�கக கடனப �ட�வரகள பசலலலம) வழர அவன 
சர�பசயதபகணடரநதன.



கழறப��ரசவதத�ல அவதர�தத ஊரககள வநதவ�டட அநத அப�வ� அழர வவககடட தயர�பபகழள 
வ�லவலநத�ய கடவள வ�ல சடடகவகல ஏநத� கப�றறம வவழலழய கமரன எநத கக�தப 
�டப��ன மலமகவம கறபறடககமல ச�னன வயத�ல தனகக�ரநத ச�ன�மப �டழட வ�ரம��க 
வகடகம ஆரவதத�னவலவய சயமகக கணட பகணடன. பவறம �டட வகடகம ஆரவம எப�ட 
ஒரததனகக உ�கர2தழதக கப�றறம கடவள ஞனதழதத தரம என�த ஒர அரததமளள 
வகளவ�தன.

ஒரமழற ஏழம ழக மற� வ�ற�ழனகக வநத க�ழடமடடமய �டதத �டடப�டம அநதககல வடப 
ர�ககரடர ஒனழற �தத�ல ஒர �ஙக ச�லலழற வ�ழலகக வஙக�னன கமரன. �டட வகடகம ஒவர 
ஆரவதத�றகக வஙகப�டட அநத வடப ர�ககரடர தனகக இரநத மழ �லதழதயம 
உ�வயகப�டதத�யம ஒர �டழட மழசகப �ட மடகக மடயமல தடமற�யத. ஒர �டழடப 
�ட ஒர வரம எடததக பகணட அத ச�லவ�த ந�னற ந�னற �டயவதடலலமல �டட 
அலலத இனன ��ற சததஙகழள அத�க அளவகக எழபபவதகவம இரநதத.

வடப ர�ககரடர�ன தழலவ�த�ழய மறற� எழதம ��ரமமககள ஊர�ல அபப�ழத யரம இலலததல 
அழத ஒர அழகக மஞசள த2�பழ�ய�ல வ�டட எடததகபகணட வ�ய டவன�ல இரககம 
��ரமமவ�டம கடடனன. அநத டவன ��ரமம பத�தக வஙகம அளவகக இர மடஙக அத�க கச 
பசலவகம எனற பசனனன. மடட வணடய�ல பசநத �நததவதட வ�ன வநயவநத மனசன 
மழல மர�யழதவயட மர2மழடநத கத�ழரவணடய�ல ��2மக த�ரம��ய கழதயக, மஞசள 
ழ�ய�ல பகணட வ�ன வடப ர�ககரடழர பவறம கக�ததத�ல ப�டடலம கடடகபகணட வநதன 
கமரன. அநத அழகக மஞசள ழ�ய�ல சநழதய�ல வஙக�ய கயகற�கள இரநதததன அதறக கர2ம.

அநத வடப ர�ககரடர மசச வ�சச�லலமல கடழட �0வரவகக அடய�ல பவக கலம சமமயததன 
இரநதத. ஒரநள வ0டடல எழதவய வதடபவ�ய அத க�ழடதததல ஒர வடப ர�ககரடர�ல அப�ட 
எனனதன இரகக�றத எனற அற�யம ஆரவம ஏற�டட ஒர வதஙகய க0றம கதத�ய�ன உதவ�யல 
அழத த�றநத �ரததன கமரன. வவழல இலலமல சமமய�ரகக�ற ஒவர கர2தத�றககததன அழத 
த�றநத �ரததன எனறலம வதஙகய க0றம கதத�யல த�றககப�டட வடப ர�ககரடரககள 
பகப�ச�டடர, டவரனஸச�ஸடர, ஐச�, பரஸ�ஸடர எனற ஒர ம�னசர ம�னனன �லபவள� உலகம 
சகல நடசதத�ர சர�யரகவளட அவனககத பதர�நதத. ஒர வடப ர�ககரடழர அகலத த�றநத அநத 
க2தத�ல கமரனகக ம�ன உ�கர2ம கப�றறம கடவள ஞனம மதன மதலக க�ழடததத.

அவன எழதவய பதட எனனவவ ஆக� எப�டவய தனககத தவன �ட ஆரம��தத வடப 
ர�ககரடர ஒர �டழட மழசக �ட மடதத ��றக �ரம த�ரபத�வயட உய�ரவ�டடத. கமரன 
அசசப�டவ�லழல. த�ரம�வம அழத தடட எழப��னன.அத ஒவபவர மழற �டழல ந�றதத� 
மர2மழடநத வ�தம அதன உலகதழத த�றநத பத ச�ரஷட பசயதன கமரன. அப�ட பசயய 
ஆரம��தததன வ�ழளவகததன அவன பதசக ஸகர டழரவர, சடடக வகல, ஈயம, ச�ல 
பகப�ச�டடரகள, டவரனஸ�ரமர பரஸ�ஸடரகள வ�னறவறழற வஙக ஆரம��ததன. அதன 
வழ�வய இனழறகக ஊர�ன ம�கப ப�ர�ய ம�னசர பமககன�ககக ஆக�வ�டடரநதன.

அவனகக த�னப�ட வரமனமம வசத� வயபபகளம அநத உதவயகததல ச�ரமம�லலமல வநதத. 
அழகன மழனவ�யம, இரணட ��ளழளகளம க�ழடதததகட அநத பதழ�ல கவரவதத�னலதன. 
கடம�தத�றகன அதத�யவச�யம தவ�ர, அவன மழனவ� வ�ரமபம பதபபத உழடகள, ச�ல 
நழகநடடககள, அலஙகரப ப�ரடகள வ�னறவறழறயம அநத பதழ�ல ஈடடத தநதத.

கமரனகக ஊர�ல கறவறடடமன நலல வ0டம, வகன வசத�யம, வ0ட ந�ழறய அதத�யவச�ய மறறம 
அனவச�யப ப�ரடகளம இரநதத. வ0டடல அவன மழனவ�கக இரப�ழதவ�ட அத�கமன உழடகள 
கமரனககததன இரநதத. அவனகக உழட எனறல பகளழளப ��ர�யம. வ�தவ�தமன உழடகழள 
அத உலக�ல அவதர�தத நள�வலவய வஙக� அ2�வத�ல அவனகக ம�க வ�ரப�ம இரநதத. உழடககக 
எததழன கசம அவன பசலவள�ததன.

ச�னன �டபப �டகக�ற கலதத�ல தனவனட �டதத ழ�யனகள தனழனவ�ட நனறக �டகக�றரகள 
எனவற, தனழனவ�ட அழகக இரகக�றரகள எனவற அவன ப�றழமப�டடவத இலழல. மறக 
தனழனவ�ட அழகக உழட உடததக�றரகவள எனற வவதழனப�டட தன க�ழ�நத உழடகள�ன 
ழதயல தழமபகழள அவமனதவதட மழறததக பகளவன. இததழனககம அவன பவக ச�னன 



��ளழளயக இரநதப�ழத ஊர�வலவய அழகன உழட உடதத�ய கழநழதயக அததழன வ�ர 
ப�றழமழயயம வர� இழறததக பகணடதக அமம பசலவள.

எனழறகவக வ�டட அழகன த2�ய�ன ஒயயர அழக�றகக கரவப�டட இனழறகக 
�ழநத2�கள�ன க�ழ�சலகளல மன அவமனதழத மழறகக மடயத எனற பதள�வ அவனகக 
இலலவ�டடலம அழதன. அமமவ�டம பதத த2� வகடடல உழட க�ழடககத உழததன 
க�ழடககம எனற அவன�ன சதர�தத பவடடய தழலமடககள இரநத மழளகக அததழன ச�னன 
வயச�வலவய பதர�நத�ரநதத. அனற நலல உழட க�ழடககத அநத ஏமறறமம, அநத ஏககமமதன 
இனழறகக அவழன �லப�ல பதரக உழடகழள வஙக�க கவ�தத நனறக உடதத ழவததத.

கவரவமனவனகவம, ஒர தப�ன வரதழத ஊர�ல வகடகதவனகவம, மனஸதனகவம 
வழநதபகணடரநத அப�டப�டட கமரன ஒர பவளள�கக�ழழம நடமதத�யனதத�ல ஊர�ல யரவம 
பசயவதறகம, வயச�ப�தறகமகட அசசப�டம ஒர வ�வனதமன கர�யம பசயதன. வ�ரம��ய 
உழடகழள �லப�ல த�னசகள�ல உடதத� உளளத த�ரபத�வயட இரநத கமரன அநத வ�வனத 
பவளள�கக�ழழமய�ன உசச� பவய�ல வநரதத�ல உடதத�ய�ரநத உழடகள அததழனயம உரதபதர�யமல 
க�ழ�தத எற�நதவ�டட, உழடயறற பவயய�ல�ல உடல ம�னம�னகக பதரபவலலம வ�வனதமக 
கதத�கபகணவட ஓட மடவக பநல�கததர அததழனவ�ர�ன கணகளம அகலத த�றநத அத�ரசச�ய�ல 
உழறநத ந�றக ஒர உயரமன மரதத�ல ஏற� �ககதத�ல இரநத ஊரப ப�தக க�2றற�ல தழலகபபற 
வ�ழநதன.
2
பநல�கம க�ரமம வதனற� எததழன வரசஙகள ஆய�றற, அஙக மன�தரகள த2� உடததவழத 
எபப�ழத�ல�ரநத ஆரம��ததரகள, உடல மழறககம நகர0கம வதனற� எததழன வரசம ஆய�றற 
என�த, ம�னசரம வநத நள அற�யப�டதத வ�லவவ அற�யப�டத சஙகத�யக ஊர�ல இரநதத. 
அவத சமயம பநல�கதத�ல இபப�ழத உய�வரடரப�வரகள�ன ந�ழனவகக கழப�மறற பதள�வகத 
பதர�நதவழரய�ல, கலத� கலமக ஊரககள யரம உழடய�லலமல நடமடயதக வ�சச 
வழகக�லகட கழதகள க�ழடயத. இரவ�ன கண பதர�யத வ0டடச சவறறககளளம, பதனழன 
ஓழலய�ன தவரம ம�கநத கள�யல தடககககளளம, நடககமடயத வநயள�ய�ன �டகழக ம0தம 
மடடவம ந�ரவ2மக ச�ல மனஷ மனஷ�கள பநல�கதத�ல இரநதரகவளயனற� கமரழனப வ�ல 
�லவ�ர மனன�ழலய�ல �டடப �கல�ல ந�ரவ2மக யரம அலற�ய�ட அததழன வவகமக ஓடயவத 
க�ழடயத. அநதக கடச�ழய இனழறககததன பநல�கம மண கணடரகக�றத.

உழட உடததவததன மனதழத கப�றற ஒவர உததமமன வழ� எனற பநல�கதத ஜனஙகள 
நம��த பதழலதததல கமரன பசயத இநத உழடயறற ஓடம வசடழடகழள ஒரவரலவம 
ஜ0ர2�ததகபகளள மடயவ�லழல. ப�ணகள மறற�லமகவம, ஆணகள �த�யளவககம இத கற�தத 
அத�ரபத� பதர�வ�ததரகள. கமரன�ன உழடயறற ஓடடம ஊரககள ஒர ��ரசசழனழய 
க�ளப��யபதனறல அவன கழடச�யக வ�ய ஏற�ய உயரமன மரமம கபபற வ�ழநத க�2றம 
இனபனர வ�தமன ��ரசச�ழனழய ஏற�டதத�யத.

கமரன வ�ழநத அநதக க�2ற ஊரகக வமறக�ல பவக பதழலவ�ல வயலகளகக நடவவ இரகக�றத. 
பநல�கதத�ன பமதத வ�ரககம அத�ல�ரநததன கடகக தண20ர க�ழடகக�றத. சவளமண பம� 
என�தல ஊர�ன ��ற அததழனக க�2றகளம உப��ன சழவவயட இரகக அநதக க�2ற மடடவம 
பவலலபமன த�தத�ககம ந0ழர ஊரகக தநதபகணடரநதத. அநதக க�2ற பதயவ0கக க�2ற எனறம 
ஊர�ல வ�சச உணட. ஊர�ல ஒர மழற தண20ரத தர�தத�ரம ஏற�டட பசடட ந0ர இலலமல 
இரநதப�ழத, ஊர�ன அகன�மழலக வகய�ல�ல ல�ஙக வடவ�ல இரகக�ற ஈஸவரன வநத அநத 
க�2றழற பவடடக பகடதததக ஊர�ல கழத இரகக�றத.

ஈஸவரன க�2ற பவடடய அநதக கழதழய எடட வரடதத�றக மனப கட வ�லவர�யக பசலல 
சப�ன க�ழவன இரநதன. இபப�ழத அவன பசததபவ�னதல கழத பசலலவம ஆள இலழல, 
பசனனல நம�வம ஆள இலழல. ‘உலகதத�ல �ஞசம �ரககத ஊர எத? தண20ரகக சகத 
வதசம எத? உலகததகபகலலம ப�தவன ஈஸவரன பநல�கதத�றக மடடம க�2ற பவடடத 
தநதன?’ எனற �ரம�ழர �ரம�ழரயக ஈஸவரழன கம��டம �டழட வ�டட பநறற�ககரரகவள 
எத�ரக கழதயடயதல கழதழய பசலலவம வகடகவம மறறக மறநத�ரநதத ஊர.

க�2ற பவடடக கர2மன அநத �ஞசதழத அபப�ழத யரம �ஞசஙகதத�ல கற�தத ழவதத 



�ஞசகதழத �தத�ரப�டதத� ழவககவ�லழல. அதனல வ�ழளநத வ��ர0தம எனனபவனறல �ஞசம 
கற�தத ச�ல வயசல�கள வ�ச�கபகளளமவ�த, அநத �ஞசம தத வரசப �ஞசததகக மநழதய 
�ஞசம எனறம , இலழல அத தத வரசததகக ��நழதய �ஞசம எனறம, இலழல அத தத வரசதத 
�ஞசவமதன எனறம வயகக வய வ�வதம பசயயம�ட ஆய�றற. அத எநத வரசததப �ஞசம 
எனற சர�யக இபப�ழத மடபவடகக மடயத. கர2ம அழதப�றற� கழடச�யக கழத பசனன 
சப�ன க�ழவனதன எடட வரசததகக மனவ� பசரகததகக வ�யவ�டடவன. பநல�கதத�றக நவ0ன 
கலதத�ன எலல வசத�களம வநத�ரநதலம பசததவரகள வ�ன இடதத�றவக வ�ய சநவதகதழத 
வகடடகபகணட வரம வசத� வயபபகள இனனம வநத�ரககவ�லழல. வசத�கள சதத�யப�டடல 
க�2ற பவடடயத அகன�மழல ல�ஙகமதன என�த பதர�நதவ�டம.

கமரன கபபற வ�ழநத ��றக க�2றறக கழத ஊரககள ப�ரம கழதயக உரபவடததத. மனசன 
ஏறககடத மரதத�ல அவன ஏற� ஆள இறஙகககடத க�2றற�ல கத�தத வ�டடவன இத ஊரகக 
பகடடதய�றவற எனற அடதத தழலமழறக க�ழவரகள தஙகளககத பதர�நத �ரம�ர�யக கழதகழள 
அடபயறற� வ�சனப�டடரகள. க�2றறக கழத உணழமயகததன இரககவம எனற கழதழய 
நம�த ச�லவ�ரம நம�த தழலப�டடரகள.

�ஞசம வரவதறக மன பநல�கதத ஜனஙகள எலலம அனனடஙகயசச�களகவம ச�லவ�ர இரணட 
நளகக ஒரமழற கயசச�களகவம இரநதரகள. �ஞசம வநத ��றக அவத ஜனஙகள வரதத�றபகர 
நள, அலலத மசததகக இரணட நள கயசச�களக ஆனரகள. (ஊர�ல �த�பவ�ர 
சப�டடகக�லலமல �ஞசதத�ல பசததபவ�னதய சப�ன க�ழவன பசலல�ய�ரகக�றன. ஆனல 
இதவழர கவ�யலக மணழட ஓட கணபடடககப�டததல நம�மடவடன எனற அரச 
கழலககலலர�ய�ல சர�தத�ரம �டககம ழ�யன ஒரததன வ0ம�கவம வ�ழரப�கவம மறதத�ரகக�றன.) 
�த�பவ�ழர த�னற அநத �ஞசம வநத கலதத�லம நலல பசலவதவதடம ச�றபவ�டம 
த�னஙகயசச�யக ஒர �2ககரன பநல�கதத�ல இரநத�ரகக�றன.

இனழறகக அப�னணட எனற ப�ர�ய மடவ0ட கடடய ஒர �2ககரன இரகக�றவன அவன�ன 
பகளள ததததன அநத �2ககரர என�ரகள. பகளளததத இலழல எளள ததத எனறம, 
இலழல, இலழல, அத எல�ப பளகழக ததத எனறம �லவ�தமன கழப�ஙகள அநத �2ககர 
தததழவப �றற� உணட.

அப�னணடய�ன அநத எல�பபளகழக ததத ஏகதத�றகம ந�லம ந0சச ழவதத�ரநதர. பநல�கதத�ன 
ஏர� பமததம நற ஏககர �ரபபம, இரணட ஆள ஆழமம பகணடத. அதன மதகத தண20ர�ல 
வ�ழளநத ஏர�ய�ன க0ழ �சன ந�லம பமததம நதத�ப �தத ஏககரம அப�னணடய�ன தததவ�றக 
பசநதமனத. இலழல அத ஈஸவரன வகய�ல மன�ய ந�லம எனறம ச�லர பசலல�ய�ரகக�றரகள.

அப�னணடய�ன தததவ�றக இரணட கத�ழரகள படடய ஒர வணட உணட. ந�லஙகள�ல வவழல 
பசயய ந�ழறய வவழலககரரகள உணட. த�னமம கத�ழர வணடய�ல வ�யதன ந�லஙகழள அவர 
வமற�ரழவ பசயவர. கத�ழரவணடய�ல அவர வ�கமவ�த வணடகக மன�க ஏழ வவடழட 
நயகள ஓடம. �ககதத�ல கடகவள இலலத ஊர�ல அநத வவடழட நயகள கத�ழர வணடகக 
மன�க ஓடயழதத தவ�ர வவற எனன வவழல பசயதன எனற யரககம பதர�யவ�லழல. (இப�ட 
கழத மழசம அத பதர�யத, இத பதர�யத எனற மழப��கபகணவட கழத ந0ளவதல நய வநத 
இடதத�வலவய கழத வ�தம எனற �லவ�ர வ�யவ�டடதக சப�ன க�ழவன அப�னணடய�டம 
பசலல�ய�ரகக�றன. அழத அப�னணட இனழறககம கழப�ம�லலமல பசலவன. அத ஒனறதன 
கழப�மறற பதள�வன கழதயக இரகக�றத)

�ஞசம வநததல அப�னணடத தததவ�ன ந�லமம வறணட வ�னத. பநல�கதத ஏர�ய�ல தண20ர 
இரநதலதன அப�னணடய�ன ததத ந�லமம வ�ழளயம, வகவமர� ஏர�ய�ல தண20ர 
இரநதலதன பநல�கதத க�2றகள�ல தண20ர ஊரம. இபப�ழத இரணட ஏர�களவம வறணட 
இரநதத. மழழ ப�யத நனக வரடமக�வ�டடத. பநல�கததகக வமல இரநத ஆகயதத�வல க0ழ 
இரநத மண2�வல எஙகவம ஒர பசடட தண20ர கட இலலமல வ�ய�றற. ந0ரறற ந�லம 
சடகடட பநரபபவ�ல தக�தததக கழத பசனன க�ழவன; பசலல�ய�ரகக�றன. தண20ர தர�தத�ரம 
ஊரககள வநதவ�டடதல ஊவர அழத பலம��ய�ட அப�னணடய�ன தததழவப வ�ய 
�ரத�ரகக�றரகள.



அப�னணடய�ன ததத ப�ர�ய ஈஸவர �கதன. மழழ வரழவப�தறகக அவர ஈஸவரனகக ப�ர�ய 
அளவகக பழச பசயத�ரகக�றர. பழசககக பவள�யர�ல இரநத ந�ழறய கச பசலவ பசயத மடட 
வணடய�ல தண20ர பகணட வநத�ரகக�றர. அநத தண20ழர அத�சயமகப �ரதத மககள�ன கண 
மன�க தண20ர வ02னததன ம�சசம. மழழ வரவ�லழல.

அடதத அப�னணடய�ன ததத ஒர வயசழன பசனனர. அதன�ட ஊர�ல இரநத ச�ல 
கலய2மகத கனன�ப ப�ணகள உழட இலலமல ஜமதத�ல ஊர சறற� வநத பழச 
பசயத�ரகக�றரகள. அபப�ழதம மழழ ப�யயவ�லழல.
‘மழழய�லலத ஊர�ன உடமப பதர�யத இரடடல எததழனவய கனன�ப ப�ணகள மழழககக 
நடநதபகணவடதன இரகக�றரகள. இதவழரய�ல எநத ஊர�லவத மழழ ப�யத�ரகக�றத? 
இபதனன மடததனம’ எனற ஒர தடககப ழ�யன அப�னணடய�ன தததவ�டம தக�ற�யமகக 
வகடடரகக�றன. த�ழகததபவ�ன அப�னணடத ததத ‘ஆமம�லவல...!’ எனற வ�சமடயமல 
வயழடதத தழலமடடம ஆடடய�ரகக�றர.

அதறகக மழழ வரழவகக�ற மயறச�ழய ழகவ�ட மடயம? இனனம ச�லவ�ர பத வயசழன 
பசனனரகள. அதன�ட எஙகவம வகளவ�ப�டத பத மத�ர�யக ஊர�ல இரநத அததழன 
ஆணகளம (ஆற மச ச�ச உட�ட) உழட இலலமல நடட நட ரதத�ர�ய�ல ஊழரச சறற� 
வநத�ரகக�றரகள. அப�டயம மழழ ப�யயவ�லழல அமம2மயச சறற�யதறக பவடகதத�ல ப�ர�த 
ப�ர�தக ச�ர�பபதன வநதத.

ப�ணகள உழடயறற சறற�யதறக தரககம வ�ச�ய அவத தடககப ழ�யன த�ரம�வம, ‘உழடயறற 
மனசரகளககக உலகதத�ல மழழ ப�யயபமனறல உழட கணட��டககத கலதத�ல எலல 
மனசரகளம உழடய�லலமல இரநத�ரப�ரகள. அபப�ழத வ�டமல மழழ ப�யத உலகவம 
அழ�நத�ரககம. உலகம அழ�யமல இனனம இரப�த உணழம எனறல ப�ணகள�ன ந�ரவ2தத�றவக 
ஆணகள�ன ந�ரவ2தத�றவக வனம ப�யயத, அத ப�யயமப�ழததன ப�யயம’ எனற உரகக 
பசலல�ய�ரகக�றன.

அவன அப�ட பசனன��றக ஊர�ல இரநதவரகபளலலம ஒனறக கட மனற நள இரவ �கலக 
வ�டமல வ�ச� ஒர மடவ எடததரகள. இன�வமல அநத கதரககம வ�சம ழ�யழன ஊரககள 
வசரககககடத என�ததன அநத மடவ. மடவ�ன�ட அநத தரககம வ�ச�வழன ஊழர வ�டட 
வ�ரடடய�ரகக�றரகள. வ�கமவ�த அவன ஊர எலழலய�ல ந�னறபகணட, ‘இநத �னஙகடட 
மதரவனட உதவ� இநத ஊரகக ஒரநள வதழவப�டம, �ததககஙக’ எனற பசலல�வ�டட 
வ�ய�ரகக�றன. �னஙகடட மதரன மழழ வரழவப�தறகன சடசமதழத வதட எஙவக மழலம0த 
வ�னதக ஊர�ல ஒர கழத இரகக�றத. ஆனல அதவம ஆதரமறற அனமததக கழததன.

�னஙகடட மதரன வ�ன��றக பநல�கதத ஜனஙகபளலலம ஒனறக கட சநவதசமக ஒனழற 
தஙகளககள பசலல�கபகணடரகள. ‘பநல�கதத�ல ஒர பசடட மழழயம இலல, �னஙகடட 
மதரனன ஒர மனசனம இலல, ஆகசததககம பம�ககம நடவ�ல கம��ட ஒர சம�யம இலல’ 
பசலல�வ�டட வ�சனதவதட உடகரநதவ�டடரகள.
‘இலழலனன பசனன அப�வவ வரவன’ எனற கடவழளக கற�தத �2ககரன அப�னணட 
வ�ன வரசம ஊர�ல வ�ழநத ஒர தரமர2ம கற�தத வ�சம ப�ழத பசலல�ய�ரகக�றன. அநத 
வரதழதய�ன�ட ஜனஙகள இலழல எனற பசனன அனழறகவக கடவள பநல�கதத�றக 
வநத�ரகக�றர. (அநதககலதத�ல கடவள அடககட மனசஙக மதத�ய�ல வநத வ�வர. அநதககல 
மனசஙக மனச அப�ட எனற சப�ன க�ழவன�ன அடககட தழ2 தரமம பசலவன.)

ஒவர ஒர மணபவடடயம ஒர கழடயமக ஊரககள வநதன ஒர க�ழவன. அபப�ழத அவன 
ஈஸவரனதன எனற யரககம பதர�யத. “நன இநத ஊர தண2� �ஞசம வ�கக க�2ற பவடடத 
தவரன. அதகக உ�கரம இநத ஊரககரஙக எனகக எனன பசயவ0ஙக?” அப�டனன 
வகடடரககன. ஊர ஜனஙக அவழன ஒர மத�ர�யகப �ரதத “ந0 எநத ஊரக கரணட? மணழ2 
வதணடன இஙக பநரபபதன வரம, தண2� வரத பதர�யம�லல?” எனற வறணட நகழக 
தரதத�கபகணட ச�ர�தத�ரகக�றரகள.

ச�ர�ப�ழதப �ரதத க�ழவன பகணழட வ�டட ழவதத�ரநத தன சழடமடழய கறற�ல �றகக 



அவ�ழதத வ�டட “இநத இடதத�லதன நன சமதத�ரம மத�ர� க�2ற பவடடபவ�வறன” எனற 
பசலல�க பகணவட மண பவடடய�ல தழர ம0த ஓஙக� ஒர பவடட பவடடய�ரகக�றன. க�ழவன 
மணபவடடய�ல பவடடய அநத இடம அப�னணடத தததவ�ன வ�ழளந�லம.

மணம0த அவன ஓஙக� பவடடவம பழக பழகயய பழத� �றநத க�ழவன மழறநவத வ�னன. சறறக 
கழ�ததப �ரததல க�ழவன பவடடய இடதத�ல இடப�ளவ கழ� இரகக�றத. ம�ரக �லம 
பகணடவனக இரகக�ற க�ழவன ஒரவவழள சமதத�ரம மத�ர� க�2ற பவடட ந0ர வநதலம வரம 
எனற நம��ய ஜனஙகள ‘எழதக வகடடலம தரக�வறம க�2ற பவடட’ எனற பசனனரகள.

மண பவடடயம கழடயமக வவழல ஆரம��தத க�ழவன மரடட எல�கக வ�ய ��டதத மழலழயக 
கழடவத வ�ல அசர வவகதவதட ஒவர நள�ல சர�யன மழறவதறகள க�2றழற பவடட 
மடததன. �தந0ர�ன த�தத�ப��ல தண20ர ஊறபறடகக�றத. அததழன ஜனஙகளம, அளள� அளள� 
கடதத சநவதசதத�ல தளள ஆரம��ததரகள. க�2றழற பவடட மடதத க�ழவன தன 
வ�ற�ததபவ�டட சழடழய ச�ககபலடதத�டயம, பகணழட ஊச�ழய வய�ல கடதத�டயம 
பசலல�ய�ரகக�றன, “இநத க�2றற ந0ர அம�ரதம, இநதத தண2�ழய கடககலம ஆன வவற 
கர�யஙகளகக உ�வயகம �ண2ககடத. �ண2�டட க�2ற வதத�பவ�கம.”

“சகக க�டநத ��2தத�ன மம�சதத�றகள உய�ழர ம0ணடம பகதத�ய�ரகக�றய, ந0 பசனன�ட 
வகடக�வறம. பவடடய க�2றறகக உ�கரமக எனன வகடக�றய” எனற ஜனஙகள வகடடரகள. 
க�ழவன வகடடனம, “ஊர�ல இரகக�ற அததழன கனன�ப ப�ணகழளயம எனகக கலய2ம பசயத 
பகடஙகள.” எனற. ஒறழற நள�ல �தந0ர வடயம ஒர க�2றழற பவடடயவன பஜ�லதவதடதன 
இரப�ன எனறலம அததழன ப�ணகழள கலய2ம பசயபகணட க�ழவன எனன பசயவன 
எனற ஊரககரரகள த�ழகததரகள. பநல�கதத கனன�ப ப�ணகள யரம க�ழவழன கலய2ம 
பசயதபகளள ஒப�வ�லழல.

வசற தரக�வறம, க�டயக கற� தரக�வறம, சரயம தரக�வறம சநவதசமய த�னற, கடதத, 
கடததவ�டடப வ�. கனன�ப ப�ண க�ழடககமடடள எனற ஊரர பசனனதம அவன ஒறழறக 
கல�ல ந�னற, “கனன�கழள கலய2ம பசயதபகளளமல நன வ�கமடவடன. இஙவகவய ஒறழற 
மரமக� ந�றவ�ன. ஊர�வலவய ப�ர�ய மரமக நன வளரவவன. மரதத�ல ஒவர ப பககம. கன� 
இரககத. மரமக� ந�ற�த நன என�தல எததழனக கலம ஆனலம மரதத�ல யரம ஏறககடத. 
மரதத�ன க�ழளகழள அடபப�ற�ககக கடத. இனற�ல�ரநத ஊரகக ஒர ச�ம வரம. ச�தத�ன 
பகடழம ப�ர�சய இரககம” எனற க�ழவன தன�டடகக எனபனனனவவ பசலல�கபகணவட 
இரகக�றன.

இரடட ஆரம��தத ��றகம அவன வ�சவழத ந�றததவவய�லழல. ஊர�ல இரநத த0ப�நததழத 
எடததகபகணட வநத அநத பவள�சசதத�ல அவழன சமதனம பசயதரகள. அவன 
சமதனமகவ�லழல. அபப�ழத ப�ரம இடச சததததடன மழழ ப�யய ஆரம��ததவ�டடத. 
த0ப�நதஙகள அழ2நத வ�ய�றற. பவகநளகக ��றக மழழ வநததல இரடடல ம�னனல 
பவள�சசதத�ல எக�ற� எக�ற� கத�தத ஜனஙகள ஆடப�ட ஆரம��ததரகள. பகஞச வநரமதன அநத 
ஆடடம. மழழய�ல அததழனவ�ர உடமபம மர2ம தரம கள�ர�ல பவடபவடததப வ�ய�றற. 
எலவலரம ஊரககள வ�ய வ0டடல �தஙக�வ�டடரகள. க�ழவன ந�னறத ந�னறவகக�வலவய 
இரப�த பவடடம ம�னனல பவள�சசதத�ல பதர�நத பதர�நத மழறக�றத.

இரவ மழசம ��ரளயம வநதத வ�ல இட ம�னனவலட ஆலஙகடட மழழ ப�யக�றத. இரவ மழதம 
மழழய�ல ந�னற க�ழவன ஒனற இட இறஙக� பசதத�ரப�ன அலலத எஙகவத ஓடய�ரப�ன எனற 
மறநள வநத ஜனஙகள �ரததரகள. தளதளபவனற வளரநத ஒர பசட மடடம ஆளயரதத�றக 
ஒறழறப பவவட ந�றக�றத. க�ழவன பசனனத வ�ல மரமக�வ�டடன.

க�ழவன பசனன அநத ச�ம ஊரககள வநதவ�டடத. ஊர�ல எநத ழ�யனககம ப�ணணககம 
கலய2வம ஆகவ�லழல. கலய2ம ஆனவரகளகக கரப�ம தர�ககவ�லழல. கர�மனவரகளகக 
உய�வரட கழநழத ��றககவ�லழல. எலவலரககம பவக ச0கக�ரவம நழரமடயம உடல சரககமம 
வநதத. ஆண ப�ண வசரகழகவய ஊர�ல இலலமல வ�ய�றற.
“அநத ப�ர�ய மரதத�ல எனழறகக ஒர கன� வ�டட �றழவகள �றநத வநத மரதத�ன க�ழளய�ல 



உடகரக�றவத அனழறகக ஊர�ல ச�ம வ�லகம” எனற க�ழவன யரமறற தன�ழமய�ல வ�ச�யழதக 
வகடடதக கழடச�யக மழழகக ஓடவநத ஒரததன பசனனன.

அதன��றக எபப�ழத அநத மரதத�ல கன�வ�டம எபப�ழத �றழவ வநத உடகரம எனற 
பநல�கதத பமததபவ�ரம அண2நத �ரததகபகணவட இரநததக கழத மடக�றத. அநத மரதத�ல 
எபப�ழத கன� வ�டடத எபப�ழத �றழவ வநத உடகரநதத எபப�ழத ஊர�ன ச�ம வ�லக� 
எலவலரககம கலய2மக� கரப�ம தர�தத சகத ��ளழளழயப ப�றறரகள எனற சர�யன 
வ�வர2ககழதகள இனழறகக ஊர�ல க�ழடயத. ஆனல கமரன ஏற�ய மரமம கபபற வ�ழநத 
க�2றம அததன எனற எலவலரவம இபப�ழத பசனனரகள.

அப�டயனல ஏறககடத மரதத�ல ஏற�யதறககவம, வ�ழககடத க�2றற�ல வ�ழநததறககவம 
ஊரகக ஒர ப�ரம வகட வரவம எனற எலவலரம �யநதரகள. அத கற�தத அப�னணடப 
�2ககரன�டம மழறய�டடரகள. அவன ஆவழதச பசயவதக பசனனன.

3
சடகடடகக நடரதத�ர�ய�ல வ�ய அரதத சம பழசகள பசயத வ�ய ��சச, கரள�, ரததககடவடற�, 
வ�னறவறழற தன கடடககள பகணடவநத ந�றதத� ��றக ��லல� சனயம ஏவல பசயவ�ழன 
வ�னறவறழற த0ரததவ�டவதல சரத� சரன எனற ப�யர எடதத தததவகக வ�ரனகப 
��றநதவன சம�மரதத�. அவன இபப�ழத அப�ட எதவம வ�வனத பழசகழள பதபபர 
சடகடடககப வ�ய பசயவத�லழல. கர2ம சடகடட �யம ஊர மககளகக சததமக இலலமல 
வ�ய, இபப�ழத சடகடடகக நடவ�வலவய நனழகநத வ0டகள கடட கடம�மக கடய�ரகக 
ஆரம��தத வ�டடரகள.

நளள�ரவ�ல ��2ஙகள எர�வழத ச�றந0ர கழ�கக வரம ச�றழ�யனகளம தக�ற�யமகப �ரததவ�டட 
பகடட கனவகள இலலமல சடகடடகக நடவ0டடல தஙகவம ஆரம��ததவ�டடரகள. சடகடடல 
பகலல�வயப வ�ய கடழட மன� வ�னறழவ இரககத எனற ஊர ஜனஙகளகக அததப�டயக 
பதர�நதவ�டடத. அதவம இலலமல இபப�ழத பசலவ�னம கமபயடடரம ழவதத�ரககம ஒர நவ0ன 
யநத�ர மநத�ர தநத�ர ந�ப2னக இரககம ��ர�லஸதன வ�யம வ�யம சடகடட தழலசசன 
��ளழளய�ன க�லதத ழம எடதத பவறற�ழலய�ல தடவ� வ�தழதககடட கச சம�த�ப�ழத 
அவமனம எனறம ந�ழனததன.

ப�ர�ய ப�ர�ய பததகஙகளம, தன ததத ழவதத�ரநத ஊத�னல உழடநதவ�கம மழலயல மநர0க 
ஓழலசசவடகளம அவன ந�ழறய ழவதத�ரநதன எனறலம அழத எழதயம �டததப �ரககமவலவய 
தன தவ வல�ழமயல ச�தத வவழலகழளச பசயவதக அவன பசனனன. அப�ட தன 
தவவல�ழமழய அத�கர�ததக பகளவதறகக அவன வரசதத�றக ஒரதரம பகலல�மழலகக வ�ய ஒர 
மசம இரநதவ�டடம வநதன.

அவன�ரககம வ0டடறக பவள�வய கழலய�ல ஆரம��தத நளள�ரவ வழர �ற�லவ�தமன வ�வனத 
வசடழடகள பசயக�ற கடடப வ�ய, ப�ரம வ�ய, வமக�ன�, ��டதத ஆணகளம ப�ணகளம 
கதத�யவண2ம இரநதரகள. அவன �ழழய �2�ய�ல உடகழக அடதத �டடப�ட வ�யகழள 
வ�ரடடவத�லழல. சவகக, வவப��ழல பகணட வ�யகழள அடப�தம இலழல. கணமடகபகணட 
வ�ய��டததவன பநறற�ப ப�டடல ழகழவதத மநத�ரதழத மனசககள பசனன மதத�ரதத�ல 
எலலவ�தமன வ�யகளம சததம�லலமல வ�யவரக�வறன எனற கட பசலலமல 
வ�யவ�டக�னறன. அதனல அவன இரகக�ற ஊர�ல எநத வவப�மரதத�லம பல�யமரதத�லம 
தழலமடயடன கடய ஆ2�கள இரககத. சம�மரதத�ய�டமதன கமரழன இனற 
அழழததவநதரகள.

‘கமரனகக வ�யம ��டதத�ரககத ஒனறம ��டதத�ரககத, அவனகக எனனவவ மனப ��றழவ. நலல 
ப�ஙகளர ழவதத�யர�டம கண��ததல சர�யக�வ�டம’ எனற பசனன சதத�யனம, வ�ய ��சசகள�ல 
அத�க நம��கழக பகணட சகத�வவலமதன கமரழன ஒர டவரகடர�ல ஏறற� இஙவக பகணட 
வநதரகள. அவனழடய மழனவ� அழதபகணவட வநதள. வரக�ற வழ�பயலலம கமரன 
கதத�கபகணவட வநதன. உழடவயட இரப�தல அவனகக தஙகமடயத வவதழன இரநதத. 
பநரபப வ�ல வ�டப�டடரநத உழடகழள �றகளலம நகததலம க�ழ�தத�டயம தடததவரகழள 
கடதத�டயம வநதன. �த� வழ�ய�வலவய தப��தத இனபனர க�2றற�ல வ�ழபவ�னவழன எரத 



கடடம கய�றழறக கடட, ப�ர�ய வ�ரழவயல வ�ரதத�க பகணடவநத சம�மரதத� மன�க 
ந�றதத�னரகள.

சம�மரதத� ஒர தடதத பரவமம, ப�ர�ய பழடதத கழததம, �டழட க�றதவமக இரநதன. கழதத�ல 
�ல வண2ஙகள�ல ம�னனம ம2�களம சணடவ�ரல தடமனகக தஙகசபசய�னம அதன க0ழ 
�ரம�ழரயக வரம தயததம பல�நகமம வகரததழவதத�ரநதன. ஏகப�டட �யமறததம கடவளகக 
மன�க உடகரநத�ரநத சம�மரதத� கமரவனட வநதரகழள வ�ழறததப �ரதத, “நலல வழநத 
ஒரததன கடடன த2�ய க�ழ�சச�க�டட க�2தத�ல வ�ழநத�ரககன. ஒர ப�டட த2� வமல 
�டடலம கதத� க�ழ�கக�றன அதவன வ�சயம?” எனற வகடடன.

அத வழர ��லல� சனயஙகழள நம�மல இரநத சதத�யன ஆடபவ�னன. அப�னணட இஙக 
வநதவ�ன வ�சயம சதத�யனககத பதர�யத. சம�மரதத� கணழ2 மட ச�ற�த வநரம வயககள 
வரதழதழய உரடடவ�டட, “வ0டட ஈசனயதத�ல சலல�யம இரகக. அழத எடதத சர�யய�டம” 
எனறன. “எடததடஙக சம�. எம பரசன க2மகடடம. உஙகளகக பண2�யம வ�கடடம 
எடததடஙக சம�” எனற கல�ல வ�ழபவ�னள கமரன மழனவ�.

“சர� �ண2�டலம அமம2�. கச பகஞசம பசலவகம.”

“எவவவள?”

“ஐயய�ரம.”

“ஐயய�ரம? அந�யயததகக அத�கம வகககற0ஙகவள... பகஞசம கமம� �ண2�ககககடத?” எனற 
வகடடள அவள.
ச�ர�ததகபகணவட �ரதத சம�மரதத� “சர� அமம2�. ந0 அப�டவய உன பரசழன கடடகக�டட 
வநத தடவம வ�ய�ட. அவன அப�டவய இரககடடம. உனகக க2மககற பசலவம ம�சசம, உன 
பரசன இன�வமல உழடவய உடததமடடன அதனல உழட எடகக�ற பசலவம ம�சசம” எனறன.

“ஐவய �வஙக. நலல கடம�ம. பகடடபவ�சச�. சர��ண2� வ�டஙக கச �2தத�ல எனன இரகக” 
எனற சகத�வவல இழடவய வ�ச�னன.

“ஐயய�ரதத�ல ஐம�த கச பகழறசசல இரநதலம பதபபர மழலககடட மன� உன வ0டடகக 
வநத சலல�யம �ரககத” எனற சம�மரதத� பசலல�வ�ட வவற வழ� இலலமல ஒபபகபகணடள 
கமரன�ன மழனவ�.

நனக உதவ�யடகழள அழழததகபகணட கர�ல ��ரய2ப�டட பநல�கதத�ல கமரன வ0டட 
மன�க வநத ந�னறன. ப�ர�ய ப�ர�ய பழச எதவம பசயயமல பவறம எலம�சழசழய உரடட 
உரடட வ0டடன ��னனல இரநத மரததடகக வநத உதவ�யடகளகக கண கடடனன.

அவரகள அஙவக கழ� வதணட ஆரம��ததரகள. ஒர மழஙகல அளவகக கழ� வதனடயதவம ந�ழறய 
எலமபத தணடகள பவள�வர ஆரம��ததத. அததழனயம ஏவத ஒர ம�ரகதத�ன கல எலமபகள. 
எலமபகழள வதணட எடதததம டபரகடர�ல கடடப�டடரநத கமரன�ன கடடகழள அவ�ழககச 
பசனனன சம�மரததத�. “வவ2னம, வவ2ம, அவர பவததடமவ�ட ஓடவர” எனற 
�தற�னள மழனவ�.

கமரன�ன கடழட அவ�ழததரகள. அவ�ழதத அடதத ந�ம�சம கமரன �தற�யடததகபகணட வ0டடககள 
வநத மதல�ல க�ழடதத மழனவ�ய�ன படழவழய உடமப�லலம சறற�கபகணட “எனகக எனன 
ஆசச�?” எனற வகடடன.
சம�மரதத� பசனனதவ�ல கமரன க2மனதல கழச வஙக�கபகணட க�ளம��னன. 
வ�கமவ�த அவன, “இநத எலமபஙக ஏழ வவடழட நயகவளட எலமபஙக. இழத யவர 
பகணண இஙக பழதசச�ரககஙக இழத மழச எர�யவ�டட க�2தத�லவய ஆததழலவய 
கலநதடஙக” எனற பசலல�வ�டட க�ளம��னன.



அதன ��றக ஊர மழசம இவத வ�சசக இரநதத. வவடழட நழய கமரன�ன கடம�தத�ல 
யவரதன பகழலபசயத பழததத�ரகக�றரகள எனற வ�ச�கபகணடரகள. மரதத�றகம 
க�2றறககம இரநத பன�ததழத பகடதத அநத கடம�தழத ஊழரவ�டவட தரததவவணடம எனறம 
வ�ச ஆரம��ததரகள.

க2மக�வ�டட கமரன க�ழ�யத உழட வ�டடகபகணட தனனழடய அப�வ�ன வ�டவட 
மன�க வ�ய ந�னற அழ ஆரம��ததன. “அத வவடழட நவயட எலமப இலல... எனககத பதர�யம 
அத வவடழட நவயட எலமப இலல...” எனற கதத�னன. அவன மழனவ� “வவற எனன எலமப 
அத?” எனற வகடடள. அவன �த�ல வ�சமல அப�வ�ன வ�டவடழவவய �ரததகபகணட அழ 
ஆரம��ததன.

4
ம�னசரம வநத நள �றற�வய, க�2ற பவடடத தநத ஈஸவரன �றற�பய மறறம மழசமக 
பதர�யதத வ�லவவ பநல�கதத�ன மதல ழதயலகரன யர எனற வ�சயமம பநல�கததரகக 
பதர�யவ�லழல. மரப�டழடகழள உடதத�ய ��ன, பநயயப�டட உழடகழள உடதத ஆரம��தத வ�தழத 
அஙக யர பகணட வநதரகள எனறம பதர�யவ�லழல. ஆனல, உததணட எனற ழதயலகரழனப 
�றற�யம உததணடய�ன அமமழவப �றற�யம பநல�கதத�ல ச�லவ�ரகக பகஞசமக வ�சயம 
பதர�நத�ரநதத.

உததணடய�ன... (உததணடழயயம, அப�னணடழயயம கழத வ�க�ற வவகதத�ல வ�டடக கழப��க 
பகளளககடத. உததணட வவற, அப�னணட வவற.) இநத உததணடய�ன அமமதன 
பநல�கதத�ல அற�யப�டட மதல ழதயலகர�யகத பதர�க�றள. அவள பநல�கதத�ல ��றநதவள 
க�ழடயத. பநல�கதத�றக பவக தரதத�ல உளள ஊர�ல சப�டடக கஷடதவதட இரநதவள. 
�ச�கக�ற மகனககக மட ந�ழறய வசளககத�ரகழள ந�லததககரனகக பதர�யமல த�ரடயதல 
��ட�டட, ஊர மககள மன�க ந�றததப�டட, வகய�ல பசர�யல மமமழற எசச�ல தப�ப�டட 
அவமனதத�றக ஆளக� ��றக ஊழர வ�டடத தரததப�டடவள.

அதன ��றக உததணடழய இடப��ல இறகக�கபகணட நழடநழடயக நடநத பநல�கதத�றக வநத 
வசரநதள. அபப�ழத உததணடகக வயச நல. உததணடய�ன அமமவககக இலழல எனறலம 
பசததவ�டம அழக�ல இரநத உததணடககக ஒனற�ரணட வ�ர சப�ட வ�டடரகக�றரகள 
பநல�கதத�ல. ழ�யன வ�டடரநத உழடககக இலலவ�டடலம உததணடய�ன அமம வ�டடரநத 
உழட அலஙவகலதழதப �ரதத ச�ல ப�ணகள மககல �கம க�ழ�நத ச0ழலகழள அவளகக 
தநத�ரகக�றரகள. ஒர ச0ழலழய உடதத�னல உடம��ன �த�கட மழறககத என�தல இரணட 
ச0ழலகழள ஒனறக ழததத உடததலம எனற ந�ழனதத�ரகக�றள அவள.

எததழனவய வ�ர�டம அவள ச0ழல ழதப�தறகக ஊச� வகடடம யரவம தரவ�லழல. கர2ம ஊச� 
இரகக�ற வ0வட அஙக இலழல. ஒவர ஒரதத� மடடம ஊச� ழவதத�ரநதள. அவள�டம ழதப�தறக நல 
இலழல. க�ழ�நத ச0ழலய�ல இரநத நல எடதத த2�கழள ழதகக மடயம எனற உததணடய�ன 
அமம பசனனதம ஊச�ழயத தநத அவள எனனழடய ச0ழலழயயம ழதததத தரவவணடம எனற 
கறரக பசலல�ய�ரகக�றள.

அதன�ட ஊச�ழய கடனக வஙக�ய உததணட அமம தனனழடய ச0ழலழய ழதததத கடடக 
பகணட ��றக ஊச� தநதவள�ன ழநநத ச0ழலகழள ழதததக பகடததள. அழத அற�நதபகணட 
இனனம ச�ல ப�ணகள தஙகள�ன ச0ழலகழளயம ழதததத தரம�ட பகஞச ஆரம��ததரகள. 
பவள�யர�ல மடடவம க�ழ�நத ச0ழலகழள ழதககம ஆள இரகக�றரகள எனற நம��ய ப�ணகளகக 
தஙகள ஊர�வலவய ச0ழல ழதகக ஆள வநததம சநவதசமக�வ�டடத. ச0ழலழதததத தரவதன மலமக 
அவளககம மகனககம வவள வவழளகக கல�யக சப�டம க�ழடததத.

மதல�ல ச0ழலத த2�கழள மடடவம ழதகக ஆரம��ததவள ��றக �ழழய வசமம, தணட, லஙவகடட, 
�வழட, வ�ரழவ, பகசவழல, கழடதத2� எனற எலலவறழறயவம ழதகக ஆரம��ததள. வவழல 
அத�கமக க�ழடதததல அவள த2�கள�ன தகத�கக தகக ஊச�ழயயம த2�கள�ன வண2தத�றக தகக 
நலகழளயம பவள�யர�ல இரநத தரவ�தத ழதகக ஆரம��ததள. அவள�ம பதப பத ஊச�களம 
வண2 வண2 நலகளம ஏரளமக வசரநதத.



அமம ழதககமப�ழத வவடகழகப �ரததகபகணடரநத உததணட தன ��ஞச வ�ரலகளல ஊச� 
எடதத ச�ல த2�கழள ழதககப �ழக�னன. அப�ட ழதககப �ழகமப�ழத ��ஞச வ�ரலகழளக கதத� 
ரததம வநத�ரகக�றத. ஆனலம அவன த2� ழதககக கறறகபகணட ஒனற�ரணட த2�கழள 
ழதததக பகடததன. அநத ��ஞசவ�ரலகள�ல பசயயப�டட ழதயல நகழசயம, வநரதத�ழயயம 
�ரததவரகள உததணடதன தஙகள த2�கழள ழதககவவணடம எனற அடம��டததரகள. 
உததணட ச�னன வசய�ல ப�ரம த2�ழதப�வனக ஆனன.

உததணட த�னமம வ�தவ�தமன கழலநயம ம�கக அழவகட �ழநத2�கழள ழதததத தநதன. ��றக 
பதத த2�கள�லம தனனழடய கழலயழழக கண��தத பதவ�தமன உழடகழள ழதககவம அவன 
மயறச� பசயதன. அவன ழதததக பகடதத பதத த2�கள�ன அழக�ல எலவலரம மயஙக�ப 
வ�னரகள. ந�ழறய பத உழடகள ழதககம வவழல அவனகக வநதத. ஒவர ஒர ஊச�ழய 
ழவததகபகணட இரவ �கல எனற இழடவ�டமல ழதததம வகடட அததழன வ�ரககம உழட 
ழதததத தரமடயமல த�2ற�னன உததணட. ச0ழமய�ல இரகக�றவரகள இயநத�ரதத�ல உழடகழள 
ழதகக�றரகள எனற அற�நத உததணட ஒர �ழழய ழதயல இயநத�ரதழத வஙக�கபகணட 
வநதன. அநத இயநத�ரம ழகய�னல சககரதழத சறற� இயககவதக இரநதத. ��றக ��ச�ற�லலமல 
பவடடம கதத�ர�கவகழலயம வஙக�கபகணட வநதன. உததணட ழததத உழடழயததன 
பநல�கதத�ன அததழன வ�ரம உடதத�னரகள. உததணடககப ��றநதவனதன ஆகசம.

ஆசசம அப�ழனப வ�லவவ ழதயலகரனகததன இரநதன. உததணடழயவ�ட வவகமகவம 
வ�ரவ�ரப�கவம அத�க உரப�டகழள ழதப�வனக இரநதன. அவனதன அளபவடதத ழதப�தறக 
அளகக�ற நடழவ உ�வயகப �டதத�யவன. பநல�கதழத தவ�ற சறற� இரநத க�ரமஙகளன 
த�னனப�டட பரடடப�டட பகமததமம�டட நரததம�டட வகய�லர சவடர வ�னற ஊர�ல 
இரநதம அவனகக உரப�டகள வநத வசரநதன.

ஒரததன ஒர ஜழத உடபபகள மடடமதன ழவதத�ரககலம, அதறக வமல இனபனர உரப�ட 
இரநதல அவன பகலபப�டததவன எனற பநல�கததர�ன எண2ம பமலல மழறநத இரணட 
ஜழத த2�கழளககட ழவதத�ரககலம தப��லழல எனற எண2ம வநத�ரநதத. உடதத�ய உழட 
க�ழ�நதல மடடவம அடதத உழட எடககலம எனற எண2ம வ�ய வரசமனல பத உழட 
எடககலம எனற எண2மம வநத�ரநதத. அதனல �ணடழகககக மடடவம உழட எடதத 
�ழக�யக�யவரகள �ணடழக அலலத த�னதத�லம உழட எடததரகள. கலய2 கலம, �ணடழகக 
கலம, �ளள�ககடஙகள த�றகக�ற கலஙகள வநதவ�டடல ஆகசதத�ன ழதயல இயநத�ரம 
இழடவ�டமல சறற�கபகணவட இரநதத.

ஒர மததத�றக மனவ� ஆகசதத�டம த2� பகடததலதன வதழவயன வநரதத�ல பத உழட 
க�ழடககம எனற ந�ழலழம பநல�கதத�ல வநதத. ஆகசமம அத�கமன கச பலஙகம ஆள ஆனன. 
பத�ய ழதயல பமஷ�னம அதறக ம�னசர வமடடர ஒனறம ப�றதத�னன.

ஆகசதத�றகம ஒவர மகனதன. அவழன தனழனப வ�ல ழதயலகரனக ஆகக ஆகசதத�றக 
வ�ரப�ம இலழல. வதத�யர ஆகவவணடம எனற வ�ரம��னன. கர2ம வதத�யர எப�ட ஊர�ல 
அததழனவ�ரககம �டம பசலல�த தநதவர அப�டவயதன ஊர�ல அததழன வ�ரககம ஆகசம 
உழட ழதததத தநதன. ஆனல ஆகசமம வதத�யரம ஒனறக வ�கம ப�ழத ஊர ஜனஙகள 
வதத�யரகக மடடவம வ2ககம பசனனரகள. அதனல ழதயல பதழ�ழலவ�ட வதத�யர 
பதழ�ல மர�யழதப�டடத எனற மடவகக வநதன.

கச �2ம அத�கம வசரநததல மகழன �டகக ழவகக �ஞசம�லலமல இரநதத வ�லவவ 
ஆகசதத�றக ஊததப�ளளதத�ல கயசசப�டம சரயதழத கடப�தறகம �ஞசம இலலமல இரநதத. 
அவன கடகக �ழக�வ�டடன, அப�ட �ழக�ய��றக சர�யன மழறயம வழரதன ழதயல ழதபவ�ன 
எனற ந�யத�யம வகததகபகணடன. த0ரததம கடககப வ�னதல இரவ�ல ழதககம �ழககம சததமக 
ந�னறத. மழலமழலயக ழதகக வவணடய த2�கள வதஙக ஆரம��ததத. த0�வள�கக உடததவதறகக 
பகடககப�டட த2�கள அடதத ப�ஙகலககததன பநல�கததரகக க�ழடததத. கலய2தத�ல 
�ழழய பசககய வ�டட மப��ளழள தல�கடடய கததம ஆகசததல ஊர�ல நடநத�ரகக�றத. 
அப�டயம பநல�கதத ஜனஙகள ஆகசதத�டம த2� ழதகக பகடப�ழத ந�றததவ�லழல. கர2ம 
ஆகசமதன ஊர�ன ஒவர ழதயலகரன.



பகஞசம நள�வலவய ஆகசம �கல�ல ழதப�ழதயம ந�றதத�கபகணடன, அப�டவய ழதகக 
உடகரநதலம த2�கழள மறற�யம, ப�ர�ய ப�ர�ய அளவவடம த2�கழள ழதததத தர 
ஆரம��ததன. அதனல பநல�கதத�ல எலவலரவம பமபம மடடகக த2� வ�டடத வ�லவம, மடட 
வணட வமல வ�ரழவ கயபவ�டடத வ�லவம பதளபதளப�ன உழடகழள வ�டடகபகணட 
வகமள�கழளபவ�ல த�ர�நதரகள. மழஙகலகக க0ழ பதஙகம�ட ப�ர�ய டவசரகழள 
மடடகபகணட ஆணகளம ச�றவரகளம த�ர�நதரகள. அழதவ�ட வமசம தளரதத�யன வமசமன 
ப�ணகள�ன ரவ�கழககளதன.

இப�ட இரகக பநல�கதத�றக மதன மதலக வமடடர �ஸ வநதத. அத வநத ��றக 
பநல�கதத�ல�ரநத ச�லவ�ர வவழலகககவம, �டப�தறககவம �ஸ ஏற� வ�க ஆரம��ததரகள. அப�டப 
வ�னவரகள�ல ஒரததன தயரக ழததத வ�றகப�டட பத பசககய ஒனழற வஙக�வநதன. 
வல��ப ழ�யனகள அழதக கணட அத�சய�ததப வ�னரகள. அநத உழட கனகசச�தமகவம, 
அழககவம வ�ழல கழறவகவம இரககக கணடரகள. ந�ழறய வல��ப ழ�யனகள தயரக� 
வ�ற�ழனகக வநத உழடகளகக மற�கபகணடரகள. அதன ��றக க�ழவரகளம, ப�ணகளமகட 
ழததத உழட வஙக�னரகள. சடதர, வ�ணட, ழநடட வ�னற வ�வனத உழடகள அஙவக 
அற�மகமக� சரவ சதர2மய�றற.

ஆகசதத�டம பததத2�கள�ன வரதத கழறநதவ�னத. படழவ அலலத வவடடகள�ன ஓரதழத ழதகக 
மடடவம ச�ல த2�கள வநதத. கழடச�ய�ல ஒர த0�வள� த�னததனற ஓரம ழதப�தறககட ஒறழறத 
த2� வரத ந�ழல ஆகசதத�றக ஏற�டடத. இததழனககம அத த0�வள�கக மநழதய ச�ல நள.

ஊர�ல இலலத மத�ர� பதவ�தமன உழடகழளத ழததத தன மழனவ�ககம மகனககம �ணடழகக 
கலஙகள�ல தரவன ஆகசம. இநத த0�வள�கக த2� எடகக மடயத அளவகக கச�லலமல 
இரநதன. உழடவய இலலத இநதக கஷடதத�ல எனகக �டடச வவணம, �லகரம வவணம எனற 
மகன நசசர�ததன. எலவலர�டமம கடன வஙக�யய�றற. இன� யரம தரமடடரகள.

வ�டநதல த0�வள�. மதல நள இரவ ந�ழறய கடததவ�டட ஒர ப�ர�ய சககப ழ� அளவகக 
ஆடடக கற�ழய வ0டடகக பகணடவநதன ஆகசம. �லகரம �டச2ம இன�பப எனற �லதம 
வஙக� வநத�ரநதன. ஒர ப�ர�ய அணடவ�ல ம2கக ம2கக கற�ழய கழமப ழவதத வ0டடன 
��னபறமளள மரததடய�ல மழனவ� மகவனட த�னறன. மழலயளவ வசரநதவ�டட ஆடடன கலகழள 
மரததடய�ல கழ�வதணட பழதததன. வனதழத �ரதத �டததகபகணட தன மகன ப�ர�ய 
வதத�யர ஆகணம எனற வ�ச�னன. த0�வள�கக மநழதய இரபவன�தல பதழலவ�ல 
அஙபகனறம இஙபகனறம �டடச சததம வகடடத. மகன அப� �டடச எனறன.

கற� வஙக கச�ரநதத. மகனகக �டடச வஙகவம, பத உழட வஙகவம கச இலழல. நழளகக 
உனகக வஙக�த தவரன எனற மகன�டம பசனன ஆகசம மகழனயம மழனவ�ழயயம தஙக 
அனப��வ�டட மரததடய�வலவய �டதத�ரநதன. வ�டநதவ�டடத. பததத2� வகடக அப�ழவ 
வதடனன மகன. ஆகசம வ0டடன ��னனல இரநத மரதத�ல�ரநத கபபற வ�ழநத ரததம வர 
பசதத�ரகக�றன. த0�வள� �டடச பவடச சதததத�ல அப�ன மணழட பவடததத அவனகக 
வகடகவ�லழல. தனகக உழட பகடகக மடயத தககதத�ல அப�ன பசததத ப�ரம தககதழத தநதத 
கமரனகக. இததழன நள �ள�ளப�ன உழட வ�டடதறகக ம�க வரநத�னன. வ�யழகக�ழழம 
இரவ தரதத�கபகணட பவள�வநத எலமப அப�ன�ன தககதழத அவனககள க�ளற�யத. அதன��றக 
நடநதத கமரனகக பதர�யத.

“அவன சலல�யம �தத எடததத வவடழட நவயட எலமப இலழல, என அப�ன த�னன 
ஆடடககல எலமப” எனற இரபவலலம பலம��னன கமரன. உணழமய ப�யய எனற 
உ2ரமடயத பநல�கதத கழதய�ல க�2றழற கவல கதத வவடழட நயகழள பகனற 
கறறதத�றகக கமரழன ஊழரவ�டட வ�யவ�டம�ட பசலல�வ�டடத ஊர. வசளககத�ர த�ரடய 
கறறதத�றகக ஊழரவ�டட தரததப�டட பநல�கதத�றக வநத அநத கடம�ம வவடழட நய பகனற 
கறறதத�றகக மறறக பவள�வயற�யத.

கமரன �ஞசம ��ழழககப வ�ய வசரநத ஊர�லம ஒர கழத இரநதத. நல தழலமழறகக ஒர மழற 



ஊழரவ�டட தரததப�டம ஒர கடம�தத�ன ச�தழதப �றற�ய கழத அத. ஒர வவழல அநத 
ச�மளள கடம�ம கமரன�ன கடம�மக இரககலம. வசளககத�ர த�ரட பவள�வயற�ய அநத ப�ண 
��றநத பம�யகவம இரககலம. எதவக இரநதல எனன, கமரன கடம�ம தரததப�டட அநத நளம 
பநல�கதத சர�தத�ரதத�ல எழதப�டமல மழறநத வ�கம என�த மடடம உணழம.

வ�யக கறற

மம��ஞசகள வ�டத பதடஙக�ய�ரநதத கலம. மஙகயகழள கழட ந�ழறய எடதத வநத 
தணடகக�, உபபம ம�ளகயததளம வ�டட, சப��ட சழவயக வ�ற�ள ம�டடயக க�ழவ�. 
மஙகய�ன பள�பப ��ளழளகள�ன நகக�ல எசச�ல ஊறச பசயயம. தம�ழரச�தன எபப�ழதம 
த�ன�ணடம வஙக கச பகணட வரவள. அவள�ன அப� �2ககரர.

~�2ககரர| எனறல எனனபவனற சபர வகடடன.

“ப�டட ந�ழறய கச வசச�ரகக�றவஙக �2ககரஙக...” எனற மரதன பசனனதம, “என அப� 
ப�டடய�ல கட ந�ழறய கச இரகக!” எனறன சபர.

தர2�யம மரதனம ச�ர�ததரகள. சபரவகக அப�வம க�ழடயத ப�டடய�ல கசம க�ழடயத. 
கச�லலத அமம மடடமதன. அவன ஏழழ.

“உன அப� ப�டடய�ல கச இரககதட, தசதன இரககம. ந0 எழழட”

ஏழழ எனற பசனனதம சபரவகக வக�ம வநதவ�டடத. கரணட கம�ததரவக உடகரநத பவக 
வநரம அழதன. �ர�த�ப�டட தம�ழரச�தன த�ன�தறக வஙக�க பகடதத சமதனம பசயத 
ழவததள. தம�ழரச� வஙக�கபகடததழதத த�னற ��றகமகட ஏழழ எனற பசலல�ய அவமனம 
வ�கவ�லழல. “நழளகக நன கச எடததவரன �ர!” எனற அழத கணழ2 தழடததகபகணட 
வ0டடககப வ�னன.

மறநள அமமவ�டம கச வகடட சடசசட மதபகலலம கச வஙக�னன. எலவலர வ0டடலம 
அப�வம, கச ந�ழறநத ப�டடயம இரககமவ�த தன வ0டடல இரநத அப�ழவயம ப�டடழயயம 
அமம எனன பசயதள எனற பர�யமல பலம��ய�டவய அவன �ளள�கக வநதன.

சபரவககக கதத�ரநத ��ளழளகள, “கச பகணடநத�ய...?” எனற வகடடரகள. இனற ம�டடயக 
க�ழவ�ய�டம மஙகய வஙக�த த�னன ஆழசப�டடத அவரகள நகக.

சபர, ந�ககர ழ�ய�ல ழகவ�டட இலலத கழசத வதடனன.

“ வரற வழ�ய�ல மட மடட க0ழ வ�ழநதடவடன. கச பதழலஞச�டசச�...” எனறன.

தர2�, “ப�யய�... ப�யய�!” எனற கத�ததன.

“பமயயலவம எடததநவதன. �ர இஙக...” எனற தன மதழகக கடடனன. அமம வ�றகக 
கடழடய�ல அடததத ச�வநத�ரநதத. மட மடடயதக நம�� தம�ழரச� �ர�த�ப�டடள.

இனழறகக தம�ழரச�ய�டமம கச க�ழடயத. எனன பசயவத? மஙகய ஆழச ��ளழளகழள 
வடடயத. மஙகய த�னனமல �ளள�ககப வ�வத நரகமக இரநதத. சபர பசனனன. “எனகக 
மநவதபப பதர�யம. அஙக வ�ன ந�ழறய மஙகய த�ஙகலம.”

“அய...ழயயவய...! நன மடவடன. மநவதபபகக �0மன கவல இரப�ன. மஙகய த�ரடப 
வ�றவஙகள கடடவசச� மஙகயலவய ரததம வரற வழரய�லம அடப�ன.” தர2� �யநதன. 
�0மழனப �றற�ய அத� �யஙகரமன கழதகழள தர2�ய�ன அமம பசலல�ய�ரகக�றள.

“ப�ர�யவஙக வ�னதன அப�ட. ச�னன �சஙக வ�ன �0மவன மஙகய அறதத ழக ந�ழறய 
தரவனம.” சபர பசனனன. சபரவகக �யஙகரக கழதகழள பசலல யரம க�ழடயத. அவவன 



கழதகடடகபகணட பசலவன.

��ளழளகளகக �யமகததன இரநதத ஆனலம மஙகய ஆழச வ�டவதய இலழல. �ளள�கக 
க�ழககப �ககமக வ�க வவணடயவரகள, பததகப ழ�கழள சமநதபகணட வமறகப �ககதத 
மநவதப��றக நனக வ�ரம நழடழய கடடனரகள. வதடடதத�றக மன�க �0மன இரநதன. 
��ளழளகள �தஙக�னரகள. ப�ர�ய ம0ழசயம மடழடக கணகளமக இரநதன. சடழட வ�டமல 
உரமல கடடகபகணட உயரமய �யமறதத�கபகணட ந�னறன. இவரகள �தஙக�னலம அவன 
�ரததவ�டடன. ம�ரடட �ககததல வரம�ட பசனனன. வநத �யநத ந�னற ��ளழளகள�டம �0மன 
வகடடன, “ஸவகலகக வ�கம இநதப �ககம எதககட வநத0ஙக...? உசச� பவய�லல வ�ய வரம, 
பதர�யத?”

தம�ழரச�ய�ன ��னனல ஒள�நத ந�னற சபர �0மன�டம வகடடன, “வ�ய வநத ந0 இஙக இரப��ய...? 
அபதலலம வரத. எனகக வ�யப �ததலம �யம இலழல” ழதரயமக பசனனன.

�0மனகக வக�மக வநதத. ச�வநத கணகளல சபரழவ மழறததன. உசச� பவயய�ல�ல அவன மகம 
வவரதத இரநதத. தன உரமழலக கழடட மகதழத தழடததகபகணவட, “வ�ட களளப ழ�ய? 
ந0 நம� மடடய? வத... அஙக கதத பசழனட அடகக�றத பதர�யதட? அஙக �ர” அடரதத�யன 
மநவதப��றக பதறகப பறதத�ல இரநத ப�டடல கடழடக கடடனன.

��ளழளகள �ரததரகள. தரதத�ல மணழ2யம சறககழளஞம வர� இழறதத�ட நடடககததலய 
கறற சழனற ஆடகபகணடரநதத பவயய�ல�ல ம�னம�னபவனற பதர�நதத.

“அத வ�ரதன வ�யக கதத. அத நடவலதன வ�ய வரம. அத நடவல யரவத மடடகக�டடஙக... 
அவவளதன, பசததப வ�ய�டவஙக.” �0மன பசததபவ�ன ��2ததழடயழதப வ�ல கணகழள 
ப�ர�தகக�க கண��தத நகழக மடநதவழர பவள�வய தளள� �யமறதத�னன.

தம�ழரச� �யநத மரதன ழகழய ��டததகபகணடள. அவள �யப�டவழத �ரதத �0மன ச�னன 
சநவதசதத�ல பசனனன, “ஆமணட ப�ணண, வ�யகக ப�ணணஙகனன உச�ர. அத உனன 
அலகக தகக�டடப வ�ய�, மரதத வமல உடகரநத...” எப�ட வ�ய தம�ழரச�ழய தகக�கபகணட 
வ�கம எனற பசயத கடடனன.

தம�ழரச� �யதத�ல பவட பவடப�க�, “உடகரநத....?”

“இவத இஙக நறககன கடககம” எனற தம�ழரச�ய�ன கழதழதக பதடடக கண��தத, ப�ர�தய 
வய த�றநத கடப�த வ�ல வநதன.

தம�ழரச� ~வ�...| எனற கதத�ய�ட ��னனல வ�ழநதள. “வ�ழநத�டடய... ஐவய சம�, வ�ய இப� 
வநதடம... இப� வநதடம. ஐவய நன ஓடபவ�வறன” எனற �0மன ப�ய �யதத�ல கதத�னன.

அழதக வகடட தர2� என�வன ஒவர ஓடடமக ஓட ஆரம��ததன. மரதனம தம�ழரச�யம அவன 
��னனல ஓடனரகள. வ�ழயப �ரததல எனகக �யம�லழல எனற பசனன சபபர எலவலரககம 
மன�க ஓடகபகணடரநதன. �0மன வ�ழயப வ�ல இட இடபயன ச�ர�ததன.

மதமமள தம�ழரச� பசனனழதக வகடட வய�றழறப ��டததகபகணட ச�ர�ததள. “பதம கழதழத 
கடசச�டம... எவன பசனனத?” தம�ழரச�ய�ன கனனதழதப ��டதத பகஞச�ய�ட வகடடள. மப�த 
வயத மதமமளகக வ�ழளயடம ��ளழளகளதன பரம�ப ��டககம. அவழள ~கலய2மகத 
த�மமசச�| எனற தர2�ய�ன அமம த�டடவள. அவள�டம ��ளழளகள பகளழளப ��ர�யமக இரநதத. 
அவள மடய�ல த�ன�தறக எபப�ழதம; ஏதவத இரநதபகணவட இரககம. அததன கர2ம.

“பளளஙகள... ந0ஙக மநவதபபகக வ�ய� மஙக அறககக கடதனனதன வ�ய வரம, பதம 
வரமன �யமறதத�ய�ரககன அநத தடப�ய �0மன. கடடநதழரய�ல கததடசச சரகஙகளம 
மணணம வமல �றககததன பசயயம. அதல வ�ய வர சழறக கதத எனன மடட வணடய...! அநத 
�0மனகக நன தண2� கடடவறன. என கட வஙக.” எனற அவரகழள த�ரம�வம மநவதப��றக 
கப��டடள மதமமள.



மதமமள இரப�தல வ�யகக பகஞசமக �யநத அவரகள மநவதபககக க�ளம��னரகள. 
மதமமள க�ளமபவதறக மன கற�க கழம��ல இரநத ப�றகக� எடககப �டட ஆடட எலமபத 
தணடகழள ஒர கக�ததத�ல சரடட மடய�ல ழவததகபகணடள. “�0மழன ஏமதத நன 
இரகவகன... அவன வளகக�ற நழய ஏமதத இநத எலமபத தணட வ�தம” எனற ச�ர�ததள 
மதமமள.

ம�கபப�ர�ய மநவதபப அத. �0மன ஒர கடழசப வ�டட வதப��ன மன�ககம ஒர நவயட 
கடததனம பசயதபகணடரநதன. இவரகள வதப��றக ��ன�ககமக வ�னரகள. கறற 
எககளமக சததமவ�டட�ட வ0ச�யத. �0மன கடடயத வ�ல வ�யக கறற அபப�ழத 
வ0சவ�லழல. அத ��ளழளகளகக ஆறதலக இரநதத.

வதபழ�ச சறற�லம�ரநத மளவவல�ய�ல பகஞசம இழடபவள� இரநத இடதத�ல கவனமக மளழள 
அபபறப�டதத�வ�டட மதமமள மதல�ல மநவதப��றகள வ�னள. ��றக ��ளழளகள 
ஒவபவரவரக உளவள வ�னரகள. மதமமள பகணடவநத�ரநத எலமபத தணடகழள பகஞச 
தரமவ�ய ப�டடவ�டட வநத அதறக எத�ரபறமக ��ளழளகழள கடடப வ�னள. மநவதப��ன 
மன �ககததக கடழசககள �டததகபகணட �0மன ~எனனட மன�யமம கணணல ழமயய0..ய0...| 
எனற கடததவ�டட ரகம இழப�த வலசக வகடடத. கடவவ நயம ~வள... வள...| எனற 
�டகபகனடரநதத.

மதமமள தழவய இரநத மரதத�ல�ரநத மஙகயகழள �ற�தத ��ளழளகள�டம தநதள. மடய�லம 
சடழட, கலசடழடப ழ�ய�லம அவரகள த�2�ததகபகணடரநதரகள.

“ச0கக�ரம, ச0கக�ரம. அவன வரதககளள ஓடறணம.” எனற மதமமள மஙகய �ற�தத தன மடய�லம 
கடடகபகணடரநதள. த�டபரனற நய�ன கழரபபச சததம �ககதத�ல வகடடத. நய அவரகழள 
வநகக� வரவத மரதத�ன சநத�ல பதர�நதத. �0மன அதன சஙக�ல�ழய ��டததகபகணட வநதன. 
ஓடவரம நய தஙகழளக கடககபவ�க�றத எனற �யநத வ�னரகள. ஆனல நய மதமமள 
பகடடய எலம��ரககம �ககமக �0மழன இழததகபகணட ஓடயத.

“வஙக அத எலமழ�த த�ஙகறதககளள நம வ�ய�டணம” எனற ��ளழளகழள இழததகபகணட 
வநத வவல�ச சநத�றக ஓடனரகள. இரணவட வய�ல எலமழ� வ�ழஙக�வ�டட வவக வவகமக 
இவரகள �ககமக சததமவ�டட கதத�ய�ட ஓடவநதத நய.

“ஓடயஙக... ஓடயஙக... அவன வரன!” எனற பசலல�ய�ட வவல�கக அநதப�ககமக ��ளழளகழள 
தளள� அனப��னள மதமமள. நனக ��ளழளகளம ச�னன ச�னன மள கததவலட பவள�வய 
வநதவ�டடரகள. மதமமள தழல நழழதத வவல� தணடவதறகள நய வநத அவள படழவழய 
கடதத இழகக ஆரம��ததத. மரதனம தம�ழரச�யம �யதவதட வவல�கக மறபறம ந�றக, சபரவம 
தர2�யம ஒவர ஓடடமக ஓடவ�டடரகள.

நழய தடதத அடகக�ய �0மன, “யர, மதமமவ! ஏமபளள, தடமட மத�ர� வளநதடட ச�னன 
பளழளஙகவளட வசரநத மஙக த�ரட வர0வய அச�ஙகம இலல?” எனற வகடடன. வவல� 
மழறப��ல உரவம பதர�யவ�லழல. மதமமள இனனம மநவதபபகக உளவள இரநதள.

“எனகபகனன அச�ஙகம. பளழளஙக த�ஙக ஒர மஙக �ற�சச அத த�ரடட? ந0வய 
பளழளஙகளககத தரணம. அத வ�டட ��சதத மஙகயககக வ�ய�, பதமன பளழளஙகள 
�யமறததற0வய. உனகக பவககமய�லல.”

“சர� பளள, வகவப�டத. ந0 மடடம சர�னன பசலல. மஙக த�ஙகறதகக நன ஏற�ட....”

“ஏய ழகய வட. மர�யழத பகடம. ஐவய! நய மத�ர� எதகக கடகக�ற, வல�ககத.”

மஙகய �ற�ப�வரகழள வ�ய அடப�த இரககடடம, நய கடப�த இரககடடம - �0மனகட 
கடப�ன எனற எனற பதர�நததம தம�ழரச�யம மரதனம �யதத�ல ஓடவநதவ�டடரகள. அததழன 
�யதத�றகப ��றகம கஷடதத�றகப ��றகம �ற�ததவநத மஙகய பள�ப�ய நனறகததன இரநதத.



அதறகப ��றக பகஞசம நள சமமய�ரநத ��ளழளகளகக ம0ணடம மஙகய த�னனவவணடம எனற 
ஆழச வநதத. “மஙக �ற�ககப வ�கலம தம�ழ...”எனற தம�ழரச�ழய சபர வ�டமல நசசர�ததன. 
நய �யம, வ�ய �யம, வவல� மழறவ�ல கடககம �0மன �யம எலலமதன இரநதத. ஆனலம 
மஙகய வவடழடகக க�ளம��னரகள. உபப, ம�ளகயத தள எலலம ப�டடலமகக� எடததக 
பகணடரகள. �0மன வநத ��டப�தறகள மஙகழய அஙவகவய த�னறவ�டவத அவரகள த�டடம.

இபப�ழத வ�ழயப �றற� �யம க�ழடயத, நழயப �றற�ததன �யம அத�கம. அநத நழய எனன 
பசயவத எனற பர�யமல தவ�ததரகள. எலமபத தணடகட பகஞசம வநரமதன. உ�வயகம�லழல. 
நயகக வவற எனன ��டககம...?

“நய கணணல ம�ளகயப ப�ட வ�டலணட, அதகக கண பதர�யத.” எனறன தர2�.

“வயல தணட நய� கடககம. அதனல வய�ல வ�டலம...” எனறன சபர.

“அபபறம மஙகயகக ப�ட வவணவம...” வ�சனப�டடன மரதன.

“நய� வரம இரககனனன சம� கம��டடககவவம” எனறள தம�ழரச�.

�ழழய வவல�ச சநத�ன வழ�யகவவ பமதவக மநவதபப உளவள வ�னரகள. ~எனனட 
மன�யமம| �டழட �0மனம �டவ�லழல, நயம �டவ�லழல. மரம உயரமக இரநதத. 
மதமமளகக எடடய மரம ��ளழளகள யரககம எடடவ�ல;;ழல. யரககம மரம ஏறத பதர�யத. 
மரதன கன�நத பகளள, தம�ழரச� அவன வமல ந�றக, அதறக வமல ஏற�ய சபர க�ழளழய ��டதத 
மரதத�ல பதறற�கபகணடன.

மரதத�ல�ரநத எடடய மஙகயகழள அவன அறததப வ�ட, ��ளழளகள த2�ய�ல ப�றகக� 
ழவததரகள. நய கழறககம சததம வகடடதவம ஓடவ�ட தயரக மனவனற�டகததன 
இரநதரகள. ஆனல நய கழறப�தறக மன�க �ககதத�ல வநத �0மன கழறததன. “ஏய... யரர 
அத? எனனட பசயயற0ஙக..?”

��ளழளகள �யதத�ல உழறநத வ�ய ஓடககட மடயமல ந�னறரகள. தரதத�ல இரநத�ரநதல 
ஓடய�ரககலம. �ககதத�ல எடடவ�டம தரதத�ல �0மன வநத கரல பகடததன. அவவளவ உயர 
மரதத�ல களளன சபரழவப �ரதததம �0மனகக வக�ம வநதவ�டடத. “வடய களள, இஙக 
வரககடதனன பசனவனன�லல...”

“�நத வ�ழளயடடட இரநவதம. மரதத வமல வ�ழநத�டசச�. அதன எடகக வநவதம.;” எனறன 
சபர. ஊரககம வதபபககம ஒர ழமல தரம. ஆனல தப��கக சபர வ�சம ப�யய�ககம வய�ககம 
ஒர தள� தரம இரககத.

“வடய, ப�யயட பசலலற! ஊரல பவழளயடன �நத இஙக வநத மரததல வ�ழமட?” க0வழ 
த2� ந�ழறய இரநத மஙகயழயப �ரதத �0மனகக இனனம வக�ம வநதவ�டடத. “அடப 
�வ�கள! பமதத மரதழதயம அறதத கல� �ண2�டடஙகள!”

“அழத நஙக அறககல... கததல வநத வ�ய0 மஙகய எலலம அறததப வ�டடடடசச�. நன 
மஙகய ஒடடபவககததன மரதத�ல ஏற�வனன.” எனற இனபனர ப�ர�ய உணழம வ�ச�னன 
சபர.

“த�ரம� ப�ய வ�சற�யட...! எறஙக� வட, உன மணழடய ஒழடகக�வறன..” எனற உழடநத 
க�ழளழய எடதத சபரழவ ம�ரடடனன.

“எறஙக மடவடன.”

“எறஙகல... அபபறம நய வ�டட கடகக வசச�டவவன.”



“நய க2வம!”

“நய கரவட வஙக சநழதகக வ�ய�ரகக. வநததம கடகக வ�டவவன.”

“நயகக மரம ஏறத பதர�யம?”

“ம, பதர�யம. நயதன எனகக பதனழன மரதத�ல ஏற� இளந� �ற�சச� வ�டம. மவவன... எறஙக� 
வடனன வகளவ�யட வகககற.”

சபர ச�ர�ததகபகணவட, “மதமமதன அறததடட வர பசனனஙக...” எனறன. �0மனம 
ச�ர�ததகபகணவட, “மதமமவ! அப� மரதவதட ��டஙக�டட வ�...” எனற கழழநத பசலல� 
நடததவ�டட, ��ன கரழல வக�மகக� “மதமம பசனன எனன, �+தமம பசனன எனன... 
எறஙகட பமத! ஸவகலகக வ�கம த�ரடட மஙகயட �ற�க;கற0ஙக... �டகக�ற வயச�ல 
த�ரடடததனம �ண2 உரபபடவ0ஙகள. �டபப ஏறம? எஙக ந0, ஆ... ஈ... ஊ... பசலல �ககலம.” 
தம�ழரச�ழய ம�ரடடனன �0மன. இப�ட மஙகய �ற�கக வநத இடதத�ல ஆ.. ஈ.. பசலவதறக 
வ�சமல �ளள�கவக வ�ய�ரககலம அவள.

தம�ழரச� பசலல ஆரம��ததள. ஏழ எழதத�றக வமல பதர�யவ�லழல. தர2�கக �0மன பசனன மனற 
எழதததன பதர�நதத. மரதன மககலவச� பசலல� மகக�கபகணடரநதன. யரககம மழதமக 
பசலலத பதர�யவ�லழல, த�2ற�னரகள. ஆனல மரதத�ன வமல இரநத சபர கடகடபவன 
ஒப��ததன. சபர சர�யக பசலக�றன தப�க பசலக�றன என�த �0மனகக பர��டவ�லழல. 
உணழமய�ல சபரவகக ஆ... ஈ... பதர�யத.

“வடய, இவன சர�ய பசனனனட?” ��ளழளகள�டம வகடடன. அவரகள பசனனதய 
பசனனரகள. சர� தபப அவரகளகக மடடம பதர�யம?

“பசர�, ஸபகலல பசலல�ககடதத ஒர �டழட சர�ய பசலல. இநத மஙகய �+ர தநத�டவறன.” 
�நதயம கடடனன �0மன.

மரதத வமல�ரநத சபர கச கசபவன, ~கயய, மயய.| எனறன.

“வடய, சததம �டட!”

”கழழ பகழழய மநத�ர�கக... ந�ழறய ந�ழறய...”

“வடய ந�றததட, ந�றததட...! இஙக எதன மநத�ர�த வதபப இரககட. ந0 மநத�ர� மரதத 
�தத�ரகக�ய?”

உடவன சபர �டழட மதத�னன. “கழழ கழழயய... மஙகய...”

“அடப �வ�... எநத ஊரலட கழழய மஙக வ�டடரகக? �டடட �டவற!” எனற �0மன 
மரதத�ல ஏற� சபரழவ ��டகக ஏற�னன. அபப�ழத பதறகப பறதத�ல கறற சழனற வரவத 
பதர�நதத. “வடய, அஙக �ரஙகட... வ�யக கதத வரத... ச0கக�ரம ஓடஙகட... ஓடஙக.” எனற 
பசலல�ய�ட ஓட ஆரம��ததன.

பவக �ககதத�றக ஆகவரசமக சழனறடதத வ�யக கறற வநதத. கயநத சறகம மணணமக 
வ0ற�டடக க�ளம�� மரஙகழள சழறற�யத. ஓபவனற ஓழச எலவலர கத�லம ஒல�ததத. அவரகழளச 
சறற� ஒவர தசம சரககளமக மணவ2ட சறற�யத. கணகள�ல மண வ�ழநதத, தச�ய�ல 
மககழடததத. ��ளழளகள கணகழள இறகக ழககளல மடகபகணடரகள.

தரதத�ல நய�ன ஓலம வகடடத. கறற�ல ப�த ப�தபதனற மஙகய வ�ழம சததம வகடடத. 
ப�ர�ய மஙகய ஒனற ப�தபதனற வ�ழம சததமம, பதடரநத சபர “ஐவய யப�...” எனற 
கடடக கததலய கததவதம வகடடத.



வ�யக கறற நகரநத சழனற சழனற வமறக�ல வ�ய மழறநத வதயநதத. ��ளழளகள கண2�ல 
வ�ழநத மணழ2 தழடததகபகணட �ரததரகள. சபர மரதத�ல இரநத க0வழ வ�ழநதக�டநதன. 
சபரவ�ன கல தழல ழகபயலலம அட�டட ரததமக வநதத. �0மன “ஐவய, மவவன...” எனற 
கதத�கபகணட ஓடவநத சபரழவ தகக�னன. அபப�ழத �0மன கடழசககளள�ரநத கதத�ய�ட 
மதமமள ஓடவநதள. அவள ��னனல ஓஙக� ஓலம�டட�ட நய வநதத.

சபர வ�சச மசசறற மயககமய இரநதன.
எததழனவய மம��ஞசக கலஙகள உரணவடடவ�டடத. �+ப�தம கயப�தம பதடரநத நடநத 
பகணடரநதத. தம�ழரச�யம மரதனம கலய2ம பசயதபகணட ஒர பழவ கழநழதயய 
பதத�ரநதரகள. பவள�ய+ர வ�ய பவக கலம; கழ�தத இநத மநவதப��றக இபப�ழததன 
வநதரகள. ச�னன வயத�ல �ரதத அநத மநவதபபம அழடயளம பதர�யவ�லழல, பரசன 
ப�ணடடடயய இரநத �0மன மதமமழளயம அழடயளம பதர�யவ�லழல. தழல நழரதத 
கம�0ரமய ந�னற மதமமள�டம தம�ழரச� வகடடள, “சபர எஙக...?”

மதமமள தழல கவ�ழநத தழரழயப �ரததள.

க0வழ சபர தழரய�ல தவழநத வநதன. அவனககப ��னனல, அவத ப�ர�ய ம0ழசயம மடழடக 
கணகளமய �0மன வநதன. கடவவ நய வநதத. சபரவகக இடப��ல அட�டட இரணட கலம 
வ�லஙகமல வ�ய�ரநதத. �சழச மரதத�ல ஏற� க0வழ வ�ழநத �டடமரமய வ�னன சபர. மரதனம 
தம�ழரச�யம �ழழய சநவதசமம தககமமன கழப� ஞ�கதத�ல தடமற�னரகள.

சபர ச�ர�தத�டவய “வஙக, வஙக. வடய மரத... ஏய தம�ழ! ஆளஙக அழடயளவம பதர�யழலவய...” 
எனற தழரய�ல இரநத அனனநத �ரததன. கல�லதன மடம, கணகள�ல அவத �ழழய சபர!

தம�ழரச�ய�ன ழகய�ல இரநத கழநழதழய வஙக� பகஞச�ய சபர, �ககதத�ல வலடடய நய�டம, 
“ஏய நவய... தம�ழ வநத�ரகக இலல. வ�ய� பரணட இளந0ர �ற�சச�டட வ.” எனறன. �0மன இட 
இடபயன வ�ய வ�ல ச�ர�ததன. இநத நயககம மரம ஏறத பதர�யம?

“எப�டட சபர இனனம அவத கறமவ�ட இரகக...”

சபர ச�ர�ததகபகணவட பசனனன, “ஆள வ�னதணட கறமப வ�வம. கலதவன வ�சச�. 
ஒணணம மழக�ப வ�ய�டழலவய. இஙகதவன வ�ழநவதன. அதன இஙகவய எழனம;ன ழவரகக�யம 
வசவசன. இவத மநவதபபல மமரதவதட மமரம வளநவதன. வதபழ� கததழக எடதத இநத 
சப�2�க கவலட வவவரம பசஞச�... இப� இநத வதடடம யவரடத? ஐய சபரவவடத... �ர 
நமம மநவதபழ�. ஓட ஓட �ர...”

அவன பசலலமவ�த மநவதப��றக பதறகப பறதத�ல இரநத ப�டடல கடடன தரதத�ல�ரநத 
ஒர வ�யக கறற சழனற அவரகழள வநகக� வரவத பதர�நதத. இநத வ�யக கறற சபரழவ க0வழ 
வ�ழழவததத இலழல க0ழ�ரநத எழ ழவததத...?

வ�யக கறழறவய மரதனம தம�ழரச�யம பவற�ததப �ரததரகள. �ல ஏககர மநவதபபககச 
பசநதககரன, �2ககரன சபர கழநழதழய பகஞச�கபகணடரநதன. அவன வ�யக கறழற 
கவன�தததகவவ பதர�யவ�லழல.

மறறம.

பதர வ0டடல யவர வச�கக�றரகள
எழ�ல வரதன

நதன தன வச�ப�தறகக ஒர நதனமன வ0டழட பவக கலம வதடகபகணடரநதன. அவன 
ஏகதத�றகம வசத�யளள சம�த�ககம த�றழமசல�. அநத ஒர கர2தத�றககவவ நதன வ0ட, நதன 
ப�ரடகள, நதன ப�ணகள இப�ட எழதயம வதடம அறகழத ப�றறவன. (நதன வதடய நதனப 
ப�ண ��றக வரவள) நதன வதடய வ0டதன நதனவம ஒழ�ய நதன நதனமன ஆள; க�ழடயத.



tree பதக2ஙகளல கடடப�டம வ�ச�தத�ர 
வவழலப�டளள ஒர வ0டழட அவன வதடவ�லழல. 
மறக மரஙகள அறற ��ரவதசதத�ல இரககம ஒர 
வ0டழட வ�ரம��னன. மரவம அலலத மரதத�ன அதழதப 
��ளழளகளன தவரம, பகட, பல, பணட, பதர இப�ட 
எதவமறற ��ரவதசதத�ல இரககம சதத ஜடபப�ரள 
சழநத வ0டழட வ�ரம��னன. அப�ட ஒர வ0ட கடம 
�ழல, அலலத பநடம �ன�ககடல, அலலத கணக2 
வவற க�ரகதத�ல தன இரககம, இஙவக அப�ட ஒனற 
க�ழடயத எனற சதத சதத�யமய பசலல�வ�டடரகள, 
அவன வ�சர�தத அததழன ஜம�வனகளம.

வதறறப�ழத�ல மனசழடநத கபபறப�டதத 
பலமபவத�ல நம��கழகயறற நதன தனககன மரமறற 
��ரவதசதழத தவன வதடக கணட அஙவக ஒர வ0டழட 
தவன கடட எழப� மடபவடததன. ��ரவதசம எனறல 
அத நத�, களம, ஏர�கள பகணட ப�ரம ந�லமய 
வ�ர�நத க�டககவவணடய அவச�யம�லழல, ஊரககள ஒர 
வ0ட கடடமளவககன ந�லமம ��ரவதசவம எனற அவன 
எடதத த0ரமனமதன அவனகக ஆழசப�டட�ட வ0ட 
க�ழடக;க வயப�ள�ததத.

ஒர அகலமன இடதழத வஙக�, அகலமன வ0டழடக 
கடட, உயரமன மத�ல சவரல அழத பவள�தபதர�யமல மழறதத, மத�றசவரககள ஓர�ழலத 
தவரவம மகக�ய களவன பலவல �ச�வய களள�வய மளள�வய கவய கன�வய 
மழளபவ� தள�ரபவ� இலலத�ட ஒர மலமலப�ன கண2டப �ள�ஙக வ�னற வ0டடககக 
கடவயற�னன. வ0டடன சவறற�வல கதவ�வலகட மரதழத அழடயளப�டததம ஓவ�யஙகவள 
ச�ற�ஙகவள வர2ஙகவள இலலமல �ரததகபகணடன. கதவகளம ஜனனலகளம நறகல� 
வமழஜகளமகட மரததல பசயயப�டடழவ அலல.

‘மரமறற வ0டடககள இரநதலம எப�டயம உய�ரவழ, சம�த�கக, ச�ல ப�ரள வஙகவவத 
மரஙகள ம�கக வ0த�கக வநததவன ஆகவவணடம, அபப�ழத மரதழத எப�ட தவ�ற�ய;?’ எனற 
அற�மகமறற ஒரததன மரததலன எல�பப�ற�ழய வ�றகவநதவ�த நதழனக வகடடன.

நதன வக�ப�டமல பவக இயல�க மர எல�பப�ற� வ�ற�வன�டம ‘நனறக கள�தத மடதத 
வ0த�ய�ல பசலலமவ�த நரகழலப �ரததல அரபவரப�ய மகம சள�தத வ�வதவ�லவவ 
மரஙகழளயம ஒதஙக�ப வ�வவன எனறன. மரதழத இப�ட ஒர அச�ஙகதவதட ஒப��டட எவரவம 
எனறவம வ�ச� அற�யத எல�பப�ற� வ�ற�வன மரததலன ப�ற�கழள அரவரபவ�ட 
தகக�பவ�டடவ�டட ஓடபவ�னன.
மரம தனகக ஏன ��டப�த�லழல, எபப�ழத�ல�ரநத ��டப�த�லழல மரம எநத வ�தததல மனசனகக 
ஆகத எனற யவரடம வதம பசயவத�லழல நதன. ஆனலம மரமறற நதன�ன �ள�ஙக 
வ0டடகக வநத அவன ஊழரச வசரநத பகயயத வதபப அரசகமரன, “மரதவதட தவவசம 
பகள�வன சததப �ய�தத�யககரன.” எனற மகதத�றக வநரக அச�ஙகமக வ�ச�யதம ஊச�மழனய�ன 
�த�யளவகக ச�ர�பபம ம0த� அளவகக வக�மம வநதத நதனகக.

அநத பகயயத வதபப அரசகமரழன மரஙகளறற தன வ0டடன ஒர இரமப நறகல�ய�ல உடகர 
ழவதத, த�ன�தறக ப�ற�தத ம0ன தணடஙகழள தடடல ழவததக பகடததவ�டட அவன�டம 
பமலலக வகடடன, “மரம எனறல உனகக ம�கப ��டககம?” பகயய வதபபககரன�ன ஏழ 
�ரம�ழரயம, எடடடகக மள�ழகயம, கத�ழர மடட வணடகளம �ரநத�டட அவரகள 
�ரமர�ததவரம �ரநத�டட பகயய வதப��னல வநதததன. அதனலதவன அவன 
பகயயதவதபப அரசகமரன ஆனன. அவன எப�ட மரஙகழள ��டககத எனற பசலவன. 
‘��டககம’ எனறன.

அடதத நதன வகடடன, “ந0 பத�தக ஒர எடடடகக மள�ழகழய பகயயத வதபபகக நடவவ 



கஷடப�டட கடடய ��றக அதன ம0த ஒர ககழக எசசம�டடல ந0 சநவதசப�டவய, 
தககப�டவய?” வகளவ� சதத அ�ததத பதன�ய�ல இரப�ழத உ2ரநத பகயயத வதபப “ககழக 
எசசம�டவத�ல எனகபகனறம ஊர வநமப எடககமளவகக சநவதசம�லழல, இரநதலம அழத 
எனனல தடகக மடயவத! அதனல தககமம இலழல.” எனறன.

நதன பமலல ச�ர�ததகபகணட, “ககழக எசசதத�ல; இரககம ஒர வ�ழத உன வ0டட சவறற�ன 
வ�ர�சல�ல வ�ழநத, ஒர பகயயமரமக வளரநத வவர வ�டட, உன வ0டடன வ�ர�சலகழள ப�ர�தகக� 
உன வ0டழட தகரததகபகணடரகக�றத எனற ழவததகபகள... இபப�ழத பசல;, மரம உனகக 
��டககம ��டககத?”

பகயயத வதபப த�ழகததன. மரம ��டககபமனறல வ0ட �ழய வ�னலம �ரவய�லழல ��டதத 
மரம வளரவதறக ந0ர வ�ட என�ன. மரதழத அழ�பவ�ன எனறல ந0யம மரதத�ன எத�ர� என�ன. 
ஆக, இவன�டம வ�சவழதவ�ட ஊரககப வ�ய ‘நதன என�வன �ய�தத�யமக இரகக�றன’ எனற 
அவன அமமவ�டம பசலவததன நலலத எனற ந�ழனதத�ட பகடதத ம0ன தணழட �த� 
ழவததவ�டட வ�சச�லலமல எழநத வ�யவ�டடன.

எழநதவ�ன பகயயத வதப��டம நதன சததமக, “உனகக மரம ��டதத�ரநதல உன எடடடகக 
மள�ழகழய தழரமடடமகக� அஙவக எரககம களள�யம ழவ அதவமகட மரம வ�னறததன...” 
எனறன. அவமனப�டடபவ�ன பகயயதவதபபககரன ஊரககப வ�ய நதழனப �றற� 
நற�தவ�த வ�ச�தத�ர வநத�கழளப �ரப��வ�டடன. அதறககததன மரம�றற� வ�ச�வரகழள நதன 
வ0ட வசரப�த�லழல. மரஙகழளப ��டககத எனற பசல�வரகள யர இரகக�றரகள. அதனல 
நதனகக யவரடம ஒடடம�லழல உறவம�லழல.

நதனகக மரஙகழளப ஏன ��டககத? மண2�ல ��றநதவன, வகழட பவய�ல�ல கயநதவன யரக 
இரநதலம மரம ��டககததவன பசயயம? உணழமதன. ஆனலம மரம ��டககபதனறல 
��டககததன நதனகக. அதறகக அவன வனதத�ன எஙவக ��ரய2ப�டட எர� நடசதத�ரம 
ஒனற�ன உரசல�ல ��றநத பம�ய�ல தவற� வ�ழநதவ�டடவன எனற ஆகத. அவன மரஙகளககம 
பதரகளககம மதத�ய�ல களன மழளதத ழவகவகல கழர வ0டடன அடய�ல ��றநதவனதன.

நதன�ன ��றநத ஊர அதத�யர. ‘அதத�யர எனறல அதத�மரஙகள அத�கம�ரககம ஊர’ எனற 
அதத�யர�ல சககக�டககம தளளடடக க�ழவரகளம யரம வகடகமவலவய நனகமழற பசலல� ஏழ 
மழற இறம�ச பசலவரகள. அவரகள பசனனதவ�ல அநத ஊர�ல அதத�மரததத�றக �ஞசம�லலமல 
ஏகதத�றகம இரநதத. அப�ட மரமடரநத ஊர�ல ��றநத, மரதத�ல வ�ழளயட, பதர�ல �தஙக�, 
பசடகள�ன பககழளப ��டஙக� வ�ழளயடய�ட தன ச�ற �ரவதழத மரஙகவளட கழ�தத பழ 
பசச�கள�ன கடகவளட வளரநத நதனகக அனற மரமம �சழமயம ��டதத�ரநதத.

அநத க�ரமதழத வ�டட பவள�மணணகக �ததழத எடதத ழவககமவழர மரதவதட மரபமன 
இரநதன நதன. ஆனல வளரநத பவள� உலகம க2வவணட நகரதத�றக வநத நதனகக மரதத�ன 
ம0தன பவறபழ� மதன மதல�ல வ�ழதததவன சழட ழவதத ஒரததன. அநத பவறபப வளரநத 
இனற மரஙகவளடம பசடகவளடம ந�ததமம யததம பசயயம மவ0ரனக�வ�டடன நதன.

தன நகர வழவ�ன மதல அன�வத;ழத அவமனமகவம அச�ஙகமகவம தன நடகற�ப��ல தர��டதத 
இரமப எழதத�ல ப�ற�கக வவணடயதயப வ�ய�றற நதனகக. �டப�தறககததன பசநத மண 
வ�டட வநதன. மதல நள வகப�ழறககள நழழநத நதழன அநதககல ஆஙக�லதழத ழமய 
அழறதத �டகக�ற ழ�யனகள�ன இலகக�ய நகக�ல வதனவ�ல சழவ�ட பசவதறகக கடவளல 
ஏவ�வ�டப�டட த�ரவளர ��சசணட எம.ஏ. (அநதககல ஆஙக�லம) தன மரடட உழட மறறம ந0ணட 
சழடவயட தன ஆஙக�ல நககல, “உன இன�ழமயன ப�யர எனன?” எனற வகடடர. இநத 
��சசணடதன நதனககள வ�ரடச தவவசம வ�ழததத சழட ழவதத மதல ஒரததன.

இவன தன ப�யழர சறவறனம அவமனப�டமல, “வவப��ழல நதன.” எனறன. (உணழமயன 
ப�யர) ��சசணட தன சழடய�ல வ�ன பசற�நத�ட வ�யப��ல ஆழநதர. அவர தழல பசற�நத 
சழட கற�ததம அத�ல ஈறகவளட வமயம வ�ன கற�ததம ��சசணடய�ன மழனவ�யனற� வவற 
ஒரததர கவழலப�ட அவச�யம�லலத கர2ததல ��சசணடழயக கற�தத கவழலப�டவ�லழல 
நதன, மறக கழடச� ப�ஞச�ல தன ப�யழரக வகடடவ�டட இளககர ஆரவரமய ப�ஞச தடட 



ச�ர�தத ம2வரகள கற�தவத கவழலப�டடன.

கழடச� ப�ஞழச வ�யபவ�ட �ரதத ��சசணட, “அன�ன ம2வரகவள! நன வகடட வகளவ� 
உஙகளகக பர�நதத�லழலய?”

கழடச� ப�ஞசககள, “பர�நதத, பர�நதத...” எனறரகள.

“நன எனன வகடவடன?”

“பத�யவன�ன இன�ழமயன ப�யர எனன எனற!”

“இநத மத�பபம�க இழளஞன எனன ��தறற�னர?”

“வவப��ழல நதன எனற.”

“வவப��ழல எனறல இன�ழமய, கசப�? வவப��ழல எனறல கசபப�னறதன எனழன வளரதத 
என �டட பசனனள. அவள பசனனத சம�கக வ�வரதம�லலமல உணழமயக இரககமனல 
பவறற�ழல என�த கரம; வவப��ழல என�த கசபப.” நதன �ககம வ�யப�கத த�ரம��, “உஙகள�ன 
ப�யர வவப��ழல நதன எனற பசனன0ரகள... கற�வவப��ழலய இலழல கசபப வவப��ழலய, 
பசலலவவ இலழலவய!” எனற வகடடவ�டட ஜழடவ�ர�தத ச�ர�ததர.

நதன வய வக2� தன மதல அவமனதழத பவறபவ�ட ஏறறகபகணடன. தன ப�யர 
இப�டயம அச�ஙகதழத வதடததரம என�ழத அவன ��றநதத�ல�ரநவத எத�ர�ரககவவய�லழல.

அவமனதத�ல பவநததவ�ன நதன ஊரககப வ�ய “எநத மழடயன எனகக இப�ட ப�யர 
ழவததத?” எனற கரம த�னற கடப�ய தன அமமவ�டம வகடடன.

“உன அப�தன ரச... அழகன வ�ரதவன பவசச�ரககர. எதகக மழடயஙகவற. அத சமம பவசச 
வ�ரனன ந�ழனசசககவத... எடட ந வ�ரதம இரநத, ஒன�தம ந நகக�ல வவல கதத�கக�டட, 
�ததம ந வவழலப ��டஙக�டட நககப பணவ2ட உனகக அவர வவப��ழலநதனன வ�ர 
பவசசர.;” எனறள.

இனனம பசனனள, “கணண, ந0 வவப� மரம தநத ��ளழள கணண...! வவப� மரதவதட வரம ந0.” 
எனற பசலல� அவன�ன ��றவ� வரலறழற மறறமய பசனனதமதன நதனககப பர�நதத, தன 
ஒர ஆச0ரவத�ககப�டட அவதரம எனறம தன ப�யர பவறம சததமலல மநத�ரம எனறம.

அதத�யரகக வழகழகப�டடபவ�ன நதன�ன அமம ஏழ வரடம தன வய�றற�ல கழநழத தவ�ரதத 
பவறம பழபபசச� மடடவம உணடகக�வளய இரநதளம. பழபசச�களம உய�ரகளதன, அத 
வய�றற�லதன உரவக�றத ஆனலமகட அவள மலடதன எனற ஊவர அவழள 
அவமனப�டதத�யதம. த�னம கழல கரககல�ல இரநத மறநள கழல கரககல வழரககம ஊர�ல 
இரப�வரகளகக நதன�ன அமமழவ மலட எனற பசலவவத அனற�ல�ரநத வவழலயகப 
வ�ய�றறம. யரவம வவழல பசயயததல அஙக பவளளழம வ�ழளசசல எதவம இலலமல ஊவர 
ப�டடல கடய கயநத வ�ய�றறம.

தனனல இநத ஊர இப�ட ப�டடல கடய மற� �ஞசதத�ல க�டகக�றவத எனற �தற�பவ�ன 
அவள மணட வ�க மடபவடதத க�2ற க�2றக வ�ழப வ�னளம. எலலக க�2றற�லம 
யரவத ஒரததர ஒள�நதபகணட இவழளப �ரதததம ‘மலட’ எனற சததம�டடச 
பசனனரகளம. க�2றற�ல வ�ழவதறகம மடயமல வ�னதல மனச பநநத அவள கதத� ஒப�ற� 
ழவதத�ட ஓடனள. கல; பண2கம�ட ஓட ��ன மடயமல ஒர இடதத�ல மயககம வ�டட 
வ�ழநதளம.

வ�ழநத இடதத�லதன நதன ��றப��ன சடசமவம இரகக�றத. அநத இடம ஒர வவப�மரதத�ன ந�ழல. 
அத பவறம வவப�மரம க�ழடயத, அரசமரதவதட கலய2ம பசயதபகணட வவப�மரம. பவறம 
கலய2ம க�ழடயத, இரணட �மபகள ��ழ2நத ��னன� ச�ற�மய சழனற�ரககம நடகலல�ன 



சடச�யன கலய2ம. வ�ழ�தத எழநத நதன�ன அமம (அபப�ழத அவள நதன�ன அமம 
க�ழடயத. நதவன அபப�ழத தரபவ�கம கழநழத வரதத�றகக உரவமறற வவப�மரதத�ன 
க�ழளய�ல இரநதனம.), “ஏ வவப�மரவம! உனகக எதத�ன� �ழம, அழதத த�னன எதத�ன� எறமப, 
கரவ�ஙக... எனககம ஒர ��ளழள தநத �ல கடககம �கக�யதழத தரமடடய?” எனற வகடட 
அழதளம.

அபப�ழத மரதத�ன ஒர க�ழள உழடநத அவள தழலவமல வ�ழநத ��ளநத ரததமய வநதத 
மயககமக� மரததடய�ல வ�ழநதவ�டடளம. மரதத�ன ம0த�ரநத நதன ரதததத�ன வழ�வய கற�ப 
ழ�ககள கழநழதயய நழழநதனம. அப�ட தழலழயப ��ளநதபகணட ரதததத�ன வழ�யக 
நழழநத தவப ��ளழளயய ��றநதவன நதன எனற அவன அவதரக கழத ந0ளம...

அதன��றக, சத தன ப�யர பசலல� வகல� பசயத நகரததனகள�டம தன அவதரக கழதழய 
அடககடச பசனனன. அப�டச பசலலமவ�த ம0ளத அவமனதத�ல ம0ணடம மடடகபகணடன. 
ஒரநள பவக �கத�வயட வமற�ட அவதரக கழதழய தன ச�வனக�தரகள�டம நதன 
பசலல�கபகணடரகக வகடடவரகள அழனவரம அடககமடடமல ச�ர�ததரகள. கர2ம அவரகள 
எலவலரம ச�லல�டட ��யழர நனறக கடததவ�டட கண ச�வநத தளளடகபகணடரநதரகள.

ஒரததன “ஐவய கழதய ஜ0ரன�கக மடயழலட... வநத�ய வரத.” எனற வநத� எடப�வனவ�ல 
ஒரததன நடததன. ��றக இனபனரததன ந�ஜமகவவ வநத� எடததன. இனபனரததன நககழரக 
வகடடலம நனறக வகடடன, “ந0 வவப�மரதவதட ��ளழளதவன... நன ஒபபகக�பறன. ��ரசவம 
எஙக ஆசச�, மரதத வமழலய இலல க0ழய?” எலவலரம வ�ழத பதள�ய ச�ர�ததரகள.

நதன�ன �ர�த� ந�ழலழயப �ரதத ஒரததன ச�ர�ததவரகழள த�டட அடகக� நதழன சமதனப 
�டதத�னன. கடகரப �யலகள வ�ழதய�ல வ�சவழத �ய�தத�யதத�ன கததலக எடததகபகளள 
வவணடம எனற வகடடகபகணடன. தனம ஒர கடகரனதன எனறலம தனகக இபப�ழத 
வ�ழத பதள�நதவ�டடதல தனகக மடடம ஒர சநவதகதத�றக சர�யன உணழமயன �த�ழல 
பசலலவவணடம எனற பகஞச�னன. நதனம தன மனம கததவனகக உணழமழய பசலவதக 
தழலயடட எனன சநவதகம எனற வகடடன.
அநத நலலவன வ�ழதவய இலலமல பதள�வகவம ஆரவமகவம தன சநவதகதழதக வகடடன, “ந0 
மரதத வமல ப�றநதத பசனன�வய... ந0 மரதத வ�டட க0ழ இறஙக� வரமவ�த உனகக எனன 
வயச�ரககம...?”

அனறதன நதனககளவள ஒர �சழச வவப�மரம வவர�ல�ரநத நன�வழர பகழநதவ�டட �கபகனற 
�றற� �ட�டபவனற இடச சததததடன எர�யத பதடஙக�யத. அதன��றக அவழன எலவலரம 
வவப��ழல, கரவவப��ழல, பவறற�ழல, பழகய�ழல எனற அவரவரகக ��டதத இழல தழலகள�ன 
ப�யர பசலல� கப��டடரகள. ச�லர �சச�ழல நதன, எசச�ழல நதன எனறம கட கப��டடரகள. 
அவனகக அத வ��ர0தமய இரநதத. தன ப�யர இததழன அச�ஙகமனத? வவப��ழல எனற 
வரதழத ச�ல மன�த ஊறபபககள�ன ப�யர வ�ல பசலலக கசம வரதழதய? ஒவபவர 
அவமனச பசலலககம மரதழத பவறகக ஆரம��ததன நதன.

அவன ப�யர கற�தத க�ணடலகள அத�கர�கக ஆரம��ததத. எபப�ழதம சறற�ய�ரப�வரகள மரதவதட 
சமமநதப�டதத�வய நதழன அவமனப �டதத�யதல தன பகஞசம பகஞசமய மரமக 
ஆவழதபவ�ல உ2ரநதன நதன. அழத தவ�ரப�தறகக அவன மரதவதட வனமமன யததம 
பசயதன. மரதழத பவறததன. மரதழதக கணடல சறற�லம �ரததவ�டட யரம இலழலபயனறல 
எடட உழதகக ஆரம��ததன. ழக எடடம க�ழள க�ழடததல உழடகக ஆரம��ததன. ச�ற பசடகழள 
ம�த�கக ஆரம��ததன. தன ச�வதத�ல இரநத பகஞசமய க0வழ இறஙக� மரஙகள�ன ம0த எசச�ல 
தப�வம, ச��ககவம, மண வற� தறறவம ��றக தன�யனய எஙகவத ந�னற அழவம ஆரம��ததன.

ஆனலம தன ஒர மரமய மற�க பகணடரப�ழத அவனல தடகக மடயவ�லழல. கழலய�ல; �ல 
தலகக வய த�றநதல கடடல வ�ழநத மகக�பவ�ன சறககள�ன தரவ0சசம வநதத. கள�ககமப�ழத 
உடம��ல மகரநத வசழன களள�ன வ�ழதவயட வ0ச�யத. நல வ�ரகக நடவ�ல இரககமவ�த 
மறறவரகழள வ�டட இவன வமல மடடம ஈககள அத�கம பமயததன. அதவம வதன0ககளக இரநதத. 
மகசசவரம பசயயமவ�ழத கதத� �டட இடதத�ல பவளழளயய களள�ப �ல�ன அடரதத�ய�ல ரததம 
வரவழதப �ரததன. தன நகஙகள ஒர தளரநத மரதத�ன உத�ரம �டழடகள வ�லவம தன 



வரமஙகள கடழட மரதத�ன வ�ழதகள வ�லவம அவனககத வதனற ஆரம��ததத.

அத�ரநத வ�ன நதன தன ஒர மரமக மடடம ஆக�வ�டககடத எனற �ழத�ழதப��ல �ல 
மயறச�கள பசயதன. மரஙகள எனபனனன பசயயவம அழத தவ�றகப �ரததன. மரம உ2வ 
சப��டவத�லழல மன�தனதன சப��டவன. அதனல மன�தன என�தறக அழடயளமக பநடகக 
ஒர மழற சப��ட ஆரம��ததன. பநடகக ஒரமழற மரம மடடவம சப��டம எனற ��னனள�ல 
அற�நததம அழத ந�றதத�கபகணடன. ஒர இடதத�ல ச�ர�த வநரம ந�னறலம �ததத�ல இரநத 
பம�கக வவர வளரநத தனனல நகரமடயமல வ�யவ�டவம எனற அசசப�டட எஙகம ந�றகமல 
நடநதபகணவட இரநதன.

கறறடககம கலதத�ல தன ஒர பதனழனமரம வ�ல தழலயடட ஆடவழத அவனல தடககவவ 
மடயவ�லழல. எபப�ழத வவணடமனலம தன ஒர மழழமயன மரமக மற� தன தழலய�ல 
இழலகள வ�டட, வய�ல; ப பதத, கரஙகள�ல கய கயதத நகரமல ந�னற கன�ய�ல கலலட 
�டபவ�க�வறம எனற �யநதன. �யதத�ல அவனகக கயசசல வரவத வ�லததன இரநதத. ஒர 
ச�டடககரவ� அவன தழலய�ல கட கடடவதறகக இழடவ�டமல தரதத�யவ�ததன அவனகக 
உணழமயகவவ கயசசல வநதத.

கயசசல ��தவதற� ��தறற�கபகணடரநதவழன நனக வ�ர தகக�கபகணட வ�ய அதத�ய+ர�ல 
நடடவ�டட வநதரகள. நனக வ�ர எனற ஆன ��னப அத சவ ஊரவலமக இரககடடபமனற 
ஆழசப�டடன நதன. மரஙகளல இப�ட வ0ழததப�டட ப�ர�ய ர2தவதட வ0ட த�ரம��ய 
நதழனப �ரதத �தற�பவ�னள அமம. �லநள உ2வறறக க�டநதவனகக கடகக கஞச� 
பகடதத அவள, “�சச மரம வ�ன எம மகன �டட மரம வநத�ரககவன...” எனற அழதள. தன 
அமமவம தனழன மரதவதட ஒபபழமய�டடப ப�ச�யதல அரவரப�ழடநத நதனகக வய�ல வ�ன 
கஞச� கமடடகபகணட வநத�யக பவள�வய வநதத. அவன வநத�பயடததவ�த பதர�நத மக 
வ�கரதழதயம, வநத� எடதத வவகதழதயம கணட �தற�பவ�ன நதன�ன அப�, “ஐவய, எம 
பளழளகக வநத� வ�த� ஆக�றவத...!” எனற அலற�வ�டடர. நதனகக வநத� மடடமதன வநதத. 
��ளழளப�சதத�ல �வம அப�வககததன வய�ல வ�த�யம தவற� வநதவ�டடத.

அடதத நடநதத இனனம வசகககழத. அமம மகன�ன ந�லழமழயப �ரதத மனவவதழனப �டட, 
வநரக வரம தநத வவப�மரததடககப வ�ய அஙவக கலல�ல ��னன�க க�டநத �ம��ன உரவஙகளகக 
ப�டட ழவதத, ஊதவதத� கடட, “ஏ ஆதத, ந0தவன வரம தநவத அநத பளழளய... இனனம அத 
உம ��ளழளதன. அத கப�தத.” எனற கம��டடள. ��றக ஒர சககப ழ� அளவகக வவப��ழலக 
பகததகழள ஒடததவநத நதழனச சறற� �ரப�� ழவததள.

மரதத�ன ந�ழனவகழளயம, அத கற�தத வரதழதகழளயவம தஙக�கபகளள மடயத நதனகக 
தனழனச சறற� இப�ட மழலயளவ வவப��ழலக பகததககள கவ�நததம வவதழன அத�கமய�றற. 
வவப��ழலகழள தரத தளள�வ�டவவ, வயவ�டட அழத எடககசபசலலவவ மடயத அளவகக 
�லவ0னமக நதன இரநததல உளளககள பவதழன அத�கமக� உடமப அத�க உஷ2வமற�டட 
உடமப�ஙகம பகபபளஙகளக வநதத.

அவன உடலந�ழல வமசமக�க பகணவட இரநதத. பவடடப�டட வ�ழநதக�டககம ஒர க�ழடமடட 
மரபமன அழசவறற �டததகக�டநதன. அவன உடம��ல ஈரம அத�கமக� பஞழச ��டகக ஆரம��ததத. 
வய�ல மகக�ய கடட இழலகள�ன தரவ0சசம அத�கர�கக ஆரம��ததத. �றகள�ன ஈறகள�ல �சழச 
ந�றதத�ல கழரகள வதனற ஆரம��ததத. உடம��ன ம0த எறமபம ஈககளம பகசககளம வ�னகளம 
மடழடப பசச�களம அத�கம நடமட ஆரம��ததத.

தன இபப�ழத எனனவக இரகக�வறம என�த நதனககத பதள�வகத பதர�நதத. சறற�லம 
வவப��ழல, பநறற�ய�ல வ�பத�க கஙகமம, கழதத�லம கல�லம தயததக கய�றகள, நகரமடயத ந�ழல, 
உடமப�லலம எறமபம வ�னம... ஆக பமதததத�ல தன ஒர வழ��டடககர�ய வவப�மரமக 
ஆக�வ�டடழத மறற�லமக உ2ரநதன. மரதழத பவறப�வழனவய ஒர வழ��டட மரமகக� கஙகமம 
ழவதத தயதத கடடவ�டடரகவள. வழம வ�ரப�மறற தளரநத வ�ய �ரமர�ககப�டம �லநள 
��ணடமக �டகழகய�ல இரநதன. ஒரநள அத�கழலய�ல அவன வய�ல பகடடய �ல வழககம 
மற� உளவள வ�கமல கழகபகனற பவள�வய வநதத. மகன பசததவ�டடழத அற�நத ஓபவனற 
கதத�னள அமம. அப�வககம பதர�நததம ஓலம�டடர. மரம தநத ��ளழள மரமய பசததகக�டநதன.



நதன மன�தனலல மரம. மரதத�றக மகக க�ழடயத. அத தன இழலகளல சவச�கக�றத. அவன 
உடமப மழதம சவச�ததன; சகவ�லழல. அவன உடம��ல �ல ஊற�ககணடரநதத. வ�டமழறககக 
ஊரகக வநத�ரநத ம�ல�டடர�ககரன ஒரததன கககரல வகடட ஓடவநத நதன�ன ந�ழலழயப 
�ரததன. நதழன பறடடச வசத�ததவ�டட உய�ர இரப�த பதர�நததம கதத�ய அவரகழள 
கணடவமன�ககத த�டடனன. கததவழத வ�டட மகழன மரததவமழனகக எடததபவ�கச பசலல�ச 
பசனனன. நதன�ன; அப� அழத�ட வகடடர, “��2தழத அறககமல பகடப�ரகள?”

ம�ல�டடர�ககரனகக வக�ம வநத தப�கக�ழய கடட ம�ரடடயதமதன அவரகள அவழன மடட 
வணடய�ல ஏறற� மரததவதத�றக அழழததப வ�னரகள. அவன மடடவணடய�ல �லழக 
அறப�தறகக பகணட பசலலப�டம ஒர மறற�வ�ழநத மரமவ�ல அழசவறறக க�டநதன.

அநத மரததவமழனய�ல ஒர வ�சசககககட மரதத�ன வசழன க�ழடயத. ஜனனலகளம இரமப, 
வசலகளம இரமப. வமழஜகள ��ளஸடக, வ�ர�பபகள �ல�பயஸடர. த�ழரசச0ழலகள ஜரபஜட. 
பதஙகம த�ரடழசக பகடகளம �ழஙகளம ரப;�ர. பககள கக�தம. �டடமபசச�கள கனவ.

நதன, மரஙகவள மரதத�ன வசழனவய இலலத ஒர ச�பமணட இரமப ��ததழல ��ளஸடக 
பசயறழக உலகதத�றக வநதழத கண மடவய அற�நதன. மரஙகவள இலலத இடம எனறதம 
உடமபககம மனசககம ஆறதலய இரநதத. அதனல அவன உடம��ன உளவள மரதத�ன ந�ழனவகள 
தன இழலகழள உத�ரகக ஆரம��ததன. பமலல க2மக ஆரம��ததன.

சகம வ�ள�மபககப வ�ய ஒர மரமறற மரததவமழனயளவள வழம ந�ழலகக த�ரம��ய ��ன அவன 
ம�க கவனமக தன வழபவ�கம இடம இப�டததன இரகக வவணடம எனற த�டடம�டடன. தன 
வழவ�ன சழலகளககக மரததவமழனழய கவனமய ந�ழனவ�ல ழவததன.

உடமப வதற� வநதவன ��றக “பகஞசம மழற கழனற ஆள. மதத�ட த�றழமசல�” எனற வ�ரடன 
வழநத தன வழகழக வசத�கக எனபனனன வவணடவம அததழனயம கறற கச �2தவதட 
ப�ர�ய ஆள ஆக�வ�டடன. தன மரம அலல எனற தவன நமபவதறகக மரம பசயயத ஒனழற 
நம த�னம பசயயவவணடம எனற த�ட மடவவட இரநதன. அவனகக �ரவச வசடழடகள 
இரநததல கதல கற�தத உ2ரவகள வர ஆரம��தத�ரநதத. மரஙகள கதல�ப�த�லழல மன�தனதன 
கதல�ப�ன எனற அவனகக வதனற�யதம அவன கதல�ப�த�ல உவபப கடடனன. ஆனல 
அவனகக ப�ணகழளக கணடல மதல�ல வரவத வநத�தன. கர2ம அவரகள தழலய�ல 
ழவதத�ரககம நறறம ��டதத பககள. ஆனலம நதனகக கதல�கக வவணடம. அதறகக ப ழவககத 
பழவ பவறககம ஒர நதனப ப�ணழ2 வதடனன நதன.

ப ழவககத ப�ணகள அவனகமய க�ழவ�களய இரப�ழத அற�நத பகஞசம கலம ப�ணப2ணம 
மயப��சச எனற பலம��னன எனறலம வ0டடன தன�ப ப�ழதகள�ல தவ�ரககமடயத அளவகக 
அவனகக கதல உ2ரவகள வர ஆரம��ததத. வயசம இழ2 வதடம சர� வயசக இரநதத.

க2வழன இளநத ஒர ச�ல ப�ணகள ப ழவககமலம அவத சமயம இளழமயழவகடம இரப�ரகள 
என�ழத அற�நத நதன எவளவத ஒர வ�ரழக�கக ச�றவயத�ல க2வன பசததபவ�னல 
நனறய�ரககவம அவழளக கதல�ககலம எனற ஆழசப�டடன. அத உணழமதன எனறலம 
பசததபவ�ன பரசன�ன வ�ரழக�ப ப�ணடடடககளககக சகத ச�ல வ�ரழகனகள வ�ரப�வமட 
அணழடய�வலவய கதத�ரப�ரகவள எனற ந�ழனபப வர அத�லம அலததகபகணடன. அப�டவய 
உலகதத�ன ச�றநத வ�தழவப வ�ரழக�ழய கலய2ம பசயத பகணடலம அவளககத தன 
பரசனக�வ�டம �டசதத�ல அவளம இரணடம சறற சமஙகல�யக� ப ழவகக ஆரம��ப�வள... 
அபப�ழத ப ழவககத பன�தவத� வதட தன �டட கஷடஙகள வ02கவம எனற �யநதம 
வ�னன. அழதவ�ட ப�ர�ய �யம அவள தனன�டவம ப வஙக�வரச பசலல� வகடடல எனன 
பசயவத என�ததன.

மரப �சழமய�ன வகர ந�ழல தன வமல இனனம �த�நத வண2ம இரகக�றவத எனற மனச பநநத 
க�டநதவனககததன நகவதவ� எனற ப ழவககத, பரசழன இழககத, கலய2மகத, கதல�ககம 
தகத�யளள அழக�ய ப�ண ஒரதத� ச�வனகமய வயததள. நகவதவ�ழய மதல�ல �ர;தததவம 
நதனககள ந0ணட �ழல ம2ல ப�ன ந�றதத�ல வ�ற�நதத; மடவறற �ன�ககடல பவண2�றதத�ல 



கள�ரநதத. அனற�ல�ரநத நகவதவ�ழய அவன வ�ரம��னன. கர2ம ம�க எள�த. நக தன 
தழலய�ல ப ழவகக மடடள. ப ழவப�த எனககப ��டககத எனற நகவவ பசனன ��றக 
நக என�வள நதன அமசம எனற பர�யவ�லழலய?

நக என�வள உயரமன த�ரணட இளம ப�ண. ப ழவககதவள, ழவப�த ��டககத எனற 
பசல�வள. உணழமதன. ஆனல நகவகக அடககட �சழசப �சழமயன ��ரவதசஙகள கனவ�ல 
வரம. அத வதடடஙகளகவவ, ஒள� நழழய அடரநத கடகளகவவ, கத�ழர வமயம �ரநத 
பலபவள�களகவவ இரககம. அவளகக �சழமயம, �சங கனவம ம�கப ��டககம. நதனம நகவம 
பநரஙக�ய நண�ரகளக� ந0ணட வநரம வ�சததவஙக�ய பவக ��னனள�ல நக நதன�டம தன 
அநதரஙகதழத ஒள�ககமல பசலவத வ�ல தனகக வரம �சழமயன கனவகள கற�ததம வ�ச�னள. 
ஒரமழற இரமழற அலல �லமழற நதன�டம �சழம கற�தத பவக பநரம வ�ச�னள.

நதனகக �சழம ��டககத, அதனல அநத �சழம எனற வரதழதகக மறறபபளள� ழவககவம, 
நகவவட ச�வனகதழத பதடரவம வ�ரம��னன. நக வழககமப�ல �சழம �சழம எனற வ�ச�யதம 
நதன வகடடன, “�சழம எனறல எனன, நக! �சவ�ல�ரநத எடககப�டம ஒர வ�த ழமய? அப�ட 
எனறல அநத ழம எனககப ��டககத” எனறன.

நதன�ன வய�ல இப�ட அற�வக பகழநத ஒழகவழத அவன அமம வகடடரநதல ஓடபவ�ய 
வவப�மரதத�ன ம0த ஏற� க0வழ வ�ழநத கழல உழடததகபகணடரப�ள. நலல வவழள அபப�ழத 
அவள �ல ஆய�ரம வ�ர ந0ணட �டததலம எடடவ�டமடயத தரதத அதத�யர க�ரமதத�ல வகழ�கக 
தன�யம வ�டட�ட இரநதள.

தவரஙகவளட யததம பசயயம, தவரஙகழள பவறககம மன�தழன அனறதன மதன மதலகப 
�ரததள நக. நக ப ழவகக மடடவள தவ�ற தவரஙகழள உய�ரய வநச�ப�ள. பககள 
��டகக�றத என�தறகக அதன தழலகழளக க�ளள அவளகக மனச வரத. நதன�ன வ�சழசக 
வகடட, தவரஙகழள ஒர மன�தன பவறகக மடயம, சதத�யநதன! எனற அத�சயததப வ�னள. 
நதன தனழன வ�தத�யசமகக கடடவதன மலம இளம ப�ண தனழன வச0கர�ப�தறக அப�ட 
பசயக�றன எனறம, சழந�ழல சவரஸயதத�றகக சமம ச�ர�பப மடட அப�ட வ�ச�ய�ரககலம 
எனறம ந�ழனததள.

ஆனல நதன அழததம த�ரததமய தனககம மரஙகளககம, �சழம எனற வரதழதயம சததமக 
ஆகத எனற பசனனன. தன ப�யர பவறம நதன க�ழடயத, ‘வவப��ழல நதன’ என�ததன 
மழப ப�யர எனற பவறபவ�ட பசனனதடன, அநத ப�யர எப�ட அச�ஙகமய�றற எனறம, 
மரததல; எப�ட அவன சககக�டநதன எனறம எதறகக மரமறற வ0டல அவன வச�கக�றன எனறம 
தன; மழக கழதழயயம பசனனன. கழத வகடட நக அத�ரநத வ�ய “ந0 �ய�தத�யம? எப�ட 
ஒரததன மரஙகழள வ�வரத�ததகபகணட உய�ர வழ மடயம?” எனற வகடடள.

“நன வழக�வறவன... இபப�ழத எனககம மரதத�றகம, ஒர பசடககம, ஒர பலலககம கட சமமநதம 
க�ழடயத. என வ0டடல நன மரஙகள�ன எழதயம உ�வயக�ப�த�ல;;ழல. மரசசமனகள க�ழடயத. 
தவரஙகழள அழடயளப�டததம ஓவ�யஙகவள ச�ற�ஙகவள க�ழடயத. நன;; தவரஙகழள 
உண�த�லழல நன உன�பதலலம பவறம மம�சஙகள... உடப�பதலலம பசயறழக நல உழடகள. 
�டப�தம �ள�ஙகக கலம0த, வ�லஙகத வதல வ�ர�தத” எனறன

“ம�ரகதழதத த�ன�ய, ம�ரகத வதல உ�வயக�ப�ய. ம�ரகஙகள எழதத த�னற வளரக�னறன 
இழலதவன... கலலம மணழ2யம? மரதழத வ�டட மனசன வழவத சதத�யம? மன�தன கடடல 
��றநதவன. வனவம அவன�ன வசஸதலம. ஆனல மன�தன வனதழத வ�டட பவள�வய வநத ��றக 
வனம அவழனவ�டட பமலல பவள�வயற�கபகணடரகக�றத. மன�தன�ன ந�ழனவ�ல இரநத மரஙகள 
மழறநதபகணடரப�தறக அவரகள�ன கனவகவள சடச�. மரஙகழள கனவ�ல கணடதய பசலலம; 
ஆடகள இனற யரவம க�ழடயத. மரஙகழள கனவகனத மன�தரகழள நன பவறகக�வறன” 
எனற பசலல�வ�டட நக நதழனவ�டட வ�லக� உடகரநதள.

தன உய�ரய வ�ரமபம அநத நக தனழன எஙவக ‘வகடபகடட சவகதர’ எனற 
பசலல�வ�டவவள எனற �யநத வ�னன. நகவகக சவகதரன ஆவத�ல நதனகக 
வ�ரப�ம�லழல. நகவககக எழதயம பசயய ச�ததமய இரநதன. ஒர ப ழவககத ப�ண, பழவ 



பவறப�வள எனற ந�ழனதததன நகழவ வ�ரம��னன. ஆனல அவவள தனகக மலரகளம 
தள�ரகளம ம�கப��டககம எனக�றள. ஆனலம அவழள வ�லகக மடயவ�லழல. நதன கழம��னன... 
மரஙகழள வநச�ககம நகழவ மரஙகழள பவறககம தன எப�ட வநச�கக மடயம? ஆனல 
வநச�கக�வறன... நக எனழன பவறகக�றள. அவனகக மதன மதலக வழகழக பவறததத. நக 
இலலத வழவ...?

நக வ�பனதமன நதன�ன வ0டடல�ரநத பவள�வயறப �ரததள. அபப�ழததன த�டடம�டவட 
நதன மரதழத தன வச�ப��டதத�ல�ரநத வ�லகக� ழவதத�ரநதத பர�நதத நகவகக. நக 
வ�யவ�டவள, வ�னல த�ரம�மடடள எனற பதர�நததம நதன அவள ழகழயப ��டதத 
ந�றதத�, மரஙகளம0த எனகக வ�ரப�மதன க�ழடயத. ஆனல பவறப�த�லழல. அத�ல தவறம�லழல 
எனறன. நக அவழன பவறபவ�ட �ரதத “உன வ0டழட ந0வய �வரன. இத ஒர பள 
மழளககத சடகட. ந0 அத�ல இரககம ��2ம. நன சடகடட ��2ஙகழள பவறகக�வறன” 
எனறள.

நதன �யநதவ�னன. நதன ��2ம? அவன கரல தழதழகக “நன மரஙகழள வ�ரமபக�வறன. 
ஆனல அவறழற நடட வளரப�த�லழல. நன மரஙகளககம பதரகளககம நடவ�ல ��றநதவன. 
பசடகவளட வளரநதவன; நன ஒர வனவச�. நன மரதத�ன ��ளழள. ஒர மரததல 
கரவவறறப�டட ப�ண2ல ��றநதவன. ஆனல ஆனல...” அவனகக நகக களற�யத. நக தன 
ழகழய தடடவ�டடப வ�யவ�டவவள எனற �யநத க�டநதன அவன.

நக அவழன இனனம பவறப�கப �ரததள. “ந0 ப�ய பசலக�றய. எனழன நம�ழவகக 
எழதவய பசலக�றய. ஒர மரதத�றக ப�ணழ2 கரவவறறமளவகக த�றன இரகக�றத? மரம 
கற�தத ப�ய வ�ச�வழன பவறதத அவழன நன என சவகதர...”
நகவ�ன வழய நதன ப�தத�னன “வவணடம, வவணடம! வ�சவத... எனழன ��டககவ�டடல 
ஒர வதழதயம பசலலமல வ�... ஒர வரதழதயம...” த�கக�த தடமற�ய நதன�ன கணகழள நக 
கவனமய �ரததள. மரஙகழள வநச�ககம எனழன வநச�ககம இவனம எனனல மரஙகழள 
வநச�ப�வனவன எனற தனககள பசலல�கபகணடள. நதன அவள ரதததத�லம இரநதன. 
நதழனப; �ரதத “உனகக மரம ��டககம எனற பசனனவய... எனன மரம ��டககம?”எனற 
வகடடள.

அவன கண களஙக�ய�ட “நக மரம... நக மரம... நக... நக...” எனறன. அவன ��தறறல�ல உளள 
கடழமயன அனபம, அவன கண20ர�ல உளள நக ��ததமம நகழவ உரககழலய ழவததத. அவன 
�ககதத�ல ந�னற “உன கண தழடககடடம?” எனற வகடடள. அதன��றக நக அநத 
வ0டழடவ�டட பவள�வய வ�கவவய�லழல. அவன வவப�மரம; அவள நக ஸர�ம. மரதழத ஸர�ம 
சழனவறற�யத.
நக மரஙகளறற அநத �ள�ஙக வ0டடகக வநத��றக த�னமம ஒர மரம மழளததத. அநத வ0டழட 
அவரகள ஒர வனமகவவ மறற�ய�ரநதரகள. ந�றக, �டகக. நடகக இடம�னற� எஙகம தவரஙகளம 
பககளமய இரநதத. எலல இடதத�லம பசடகளம பதரகளமய இரநதத. வ0டடறக வமலம 
சவறற�லம தழரய�லம எஙகம பசட பகடகள.

அவரகள சத சரவகலமம வ�ழதப�தம �த�யன�டவதம பத�ய பத�ய பசடகழள வதறற�வ�ப�தமய 
இரநதரகள. அவரகளகக கழநழதகள ��றநதன. அநத ��ளழளகள பசடப பதரகள�ன அடய�ல 
��றநதரகள. உழடயறற அவரகள மகரநத வசழனயவயட இரநதரகள. ஒர வனமகவவ அநத 
வ0ட மற�வ�டட ��றக நதன தன பசலல நகவ�டம ச0ணடம கதவலட அடககடச பசலவன, 
“நகழவ நன கதல�கக ஆரம��தத ��றக பசடகளம மரஙகளம; அழகக இரகக�றத.”

நக அவன தழடய�ல இடததவ�டட “ந0 கதல�ப�தறக மனபம ��னபம எபப�ழதவம பசடகளம 
மரஙகளம அழகயததன இரநதத” எனறள. அவரகள�ன ப�யக வக�ஙகழள, கதல ��தறறலகழள 
ரச�தத�ட க�ழள க�ழளயய க�ழளதத வ0ட மழவழதயம ஆகக�ரம�தத வளரநதன தவரஙகள.

பசடகளலம பகடகளலம மரஙகளலம சழப�டட மழறநவத வ�ய�றற இனற அநத வ0ட. 
�லவரசஙகள உரணவடட வ�டடத. அநத வ0டடகக �ககதத�ல வச�ப�வரகளகக வ0டடககள 
பசடய�ரப�த பதர�யவ�லழல ஒர பதரககள �ழழடநத வ0டரப�தய நம��னரகள. உணழமய�ல 
அநத வ0ட மள பதர�ல... ஏரகக களள�ச பசடகள�ல மழறநத �ழழடநத இரநதத. இபப�ழத 



அஙவக யரம வச�ப�ழத யரம �ரததத�லழல. நதன எனற ஒரதத�யம நக எனற ஒரததனம 
அநத வ0டடல வரசம �லத�றக மன இரநத�ரககலம, இபப�ழத அத �ழழடநத ஒர பதர வ0ட 
எனற பசனனரகள.

ஆனல ‘ஒர பசடழயவய பலழலவய எககர2தழத பகணடம அழ�ககத மரதழத வநச�கக�ற 
மன�தரகள�ன கணணகக நகவம நதனம பதர�வரகள’ எனற அடககட அநத வழ�யக வ�கம 
அழகக உழடககரன ஒரததன பசலவழத அஙகளளவரகள வகடடரகக�றரகள. ஆனல 
�ய�தத�யஙகள ஆய�ரம பசலலபமனற கவனமறற மறநதரகள.

ச�ல ��ளழளகள அநத �ழழடநத பதர வ0டடகக அரவக வ�ழளயடவ�டட வநத அஙவக ஒர ப�ர�ய 
பத�ய வ0ட இரப�தகவம, அதறகள அழகழகன பசபசடகள இரப�தகவம, அஙவக பகஞசம 
��ளழளகள தம��கழள தரதத�ப ��டதத�ட வ�ழளயடவதகவம அவரகள�ன அப�வம அமமவம 
உண2 வதன தநததகவம பசலல�ய�ரகக�றரகள. அநத கழநழதகழள ப�றறவரகள அடதத 
இழததபவ�ய மரததவர�டம கடட மதத�ழர வஙக�ததநவத, பசர�ய�டம கடட தயதத 
கடடவ�டவட க2மககப �ரதத�ரகக�றரகள.

இநதப பதர வ0டடல மடடமலல உலகததல உலல எலல பதர வ0டடலம ஒர அழகன ஆணம 
அழகன ப�ணணம தன கழநழதகவளட வழநதபகணடதன இரப�ரகள. மரஙகழள வநச�ககம, 
தவரஙகழள தனபரததத மன�தர கணணகக அவரகள ந�சசயமகத; எனழறககவம பதர�வரகள 
எனற அநத அழகக உழடககரன அதன��றக பவக கலம பசலல� பசததபவ�னன. ஒரவவழள 
நமம மரதழத தனபறததத ந�ஜமன ஆளக இரநதல அவரகள பதர�வரகவள எனனவவ.

ஒவபவர ஊர�லம �ல பதரவ0டகள இரகக�றத ஆனல, நதனம நகவம தன ��ளழளகபளட 
வச�ககம அநதப பதர வ0ட எத எனற பத�ர இனற வ�ட�டமல ந�னறவ�டடத. மரஙகழள வநச�ப�வர 
கணணகக அவரகள பதர�வரகபளனறல இபப�ழத ஏன எவர கணணககம பதர�யவ�லழல? “எவர 
கணணககம பதர�யவ�டடலம அவரகள பதரவ0டடல வச�ததகபகணடதன இரகக�றரகள” எனற 
பசததபவ�ன அழகக உழடககரன உலகதத�ன அததழன பதர வ0டட மன�கவம ந�னற 
பசலல�கபகணடதன இரகக�றன. அநத வரதழத ஏன யரககம வகடகவ�லழல என�ததன 
இபப�ழத பதர வ0டடகக மனனல இரககம வகடடற�ய மடயத பத�ர.

த�ரமஙழகய�ன கனவ�ல ச�ல யவனகள

த�ரமஙழகய�ன கனவ�ல ப�யர பதர�யத யவனகள ச�லர வ�ச�தத�ர இழசக கரவ�கவளட அழகன 
�டலகழள �டய�ட பககள உத�ர நடநத வ�னரகள. அவரகள�ன இழசயம மகமம அவளகக 
த�தத�ததத. அநத த�தத�பவ�ட �கழல அவள அலஙகர�ததக பகணடள. அவளகக கலய2ப 
வ�சபசடதத க2தத�ல வ�ச�தத�ர கரவ�கள �லவக� கனவ வ�ர�நதபகணவட இரநதத. 
பநடடரவததடன ஒரததன ச�றமததம தநத மழறயம வ�த எழநத வ��ர0த இழசகவகரழவய�ல 
பவடகமறற இரநதள த�ரமஙழக.

த�ரமஙழகய�ன அப� த�கபகடடம தரகரகழள வ�டட மப��ளழள வதடனர. அவள�ன அமம ஒவர 
ப�ண2�ன கலய2தழத வநன��ன நட�ததடன பசயய த�டடம�டடரநதள. அழகனவரகழளயம, 
அழகறறவரகழளயம, க�ழவரகழளயம வல��ரகழளயம இனழறய ப�ழதகள�ல 
க�ரஙகடததகபகணடரககம ப�ண த�ரமஙழக. ச�ல பவடகஙகளம ச�ல ஊடரவலகளம ச�ல 
ஆசசரயஙகளம அத�ரசச�களம அவழள த�னம ��னபதடரநத�ட இரநதத. ச�ல வகர மகஙகளம கட 
தன வ�கரச ச�ர�பபகழள அவள வமல வர� இழறககத தவற�யத�லழல. அநத வ�கரச 
ச�ர�ப��றககததன �யநதள த�ரமஙழக. ஒர வகரததழகன தனகக வழகழகய�ல வயததவ�டக 
கடவத எனற.

 Bride ஆச�ர�யப �ய�றச�ய�ல வசரநத �டதத ��ன தன �டதத அவத மரஙகள அடரநத �ளள�கவக 
தரதரப�ன ஆச�ர�ழயயக வநதவள த�ரமஙழக. அவவளட வசரநத �டதத அவழள வடடம�டட 
அவள வயதப ழ�யனகள இனனம வ�ட மயறச�யய அப�ளள�ய�வலவய ம2வரகளய இரநத, 
பஙக மரததககக க0ழ �டம நடதத�ய தன வயபததத ஆச�ர�யத வதழ� வமல மனமத �னம வ�டம 



ச�தத�றகம அளனரகள. அவள �தபதன�தம வயத�ல �ல 
ஆய�ரஙகள சம�த�ப�வளனள.

த�ரமஙழககக மப��ளழள �ரதத தரகரகள�ல பரவசததமன 
என�வனம ஒரததன. த�ரமஙழகய�ன அப� பரவசததமழன ம�க 
நம��னர. கர2ம அவன வசரதத ழவதத வஜடகள அறநத 
வ�கத ஊவலகத தல�ழய கடடயவரகளய இரநதரகள. 
கலய2மகத அவனகக வயத மப�ததன எனறலம �ல 
கலய2ஙகழள தன தரக நட�ததல சத�ததக கடடய அவன 
க�டடததடட ஒடடழவததல மஙழககக கடடகபகளளம 
உறவககரனமவன.

பரவசததமனகக த�ரமஙழக வமல ஆழச உணட ஆய�னம பதழ�ல 
தரமதத�ன ப�ரடட தன ஆழசழய மழறதத மஙழகய�டம 
வகடடன, “மப��ளழள எப�ட வவணம?;”

பவடகப�டட த�ரமஙழக கலகள�ல தழர க�றகக�னள. அத 
பவறம வகழ�க க�றகக. அத�ல ம2மகன�ன இலடச2ஙகள 
இலழல. வவணடம பரசன�ன லடச2தழத ப�ணகள வயவ�டட 
பசலவத�லழல. பசமழம மகததலம ச�ணஙகள வக�ததலம 

பசலவரகள. மஙழககக வநத பவடகதத�ல அநத ஊர�ல இரநத பமததம ஏழ அழக�யரள அவவள 
கநதல, மகம, மரப, வய�ற, பதழட, இழட, கல, வ�ரல எனற சரவ லடசனதத�லம அழகயளள 
மதல அழக�யனள.

த�கபகடடம சலலழடவ�டட தரகரகளல மதல தரகன ஒர பழகப�டதவதட வநதன. வநதவன 
மப��ளழள கற�தத ‘ஓ... ஆ...’ எனறன. மப��ளழள கவவர�ப�டட2தத�ல ப�ர�ய 
ஓடடலழவதத�ரககம பலடசத��த� த�ரமல�ன ஒவர ழ�யன எனறம ஒவர மததத�ல கலய2தழத 
மடதத வ�டலம எனறம மப��ளழள வட இநத�யவ�ல எஙவக ப�ர�ய வ�ல0ஸ உதவயகதத�ல 
பமடபமடப�ய இரப�தகவம பசனனன.

பழகப�டதத�ல இர மரதத�றக இழடய�ல கடடப�டட ஊஞசல�ல பதஙக�ய அழர டவசர வ�டட 
வ�ல0ஸ மப��ளழளழய �ரதத த�ரமஙழகய�ன �டட வவணட பவறப�க ஒவர வர�ய�ல 
பசனனள, “இநத மப��ளழள வவ2ம. எம வ�தத� ப மத�ர�... அழத இநத வ�ல0சகரன ழகய�ல 
பகடககவ...! அவ அட தஙகவள?”

வநத தரகன ஒர வய க��ழய ஊத�க கடததவ�டட வதலவ�வயட த�ரம� வவணடயதய�றற.

கஞச�பரதத வதத�யழர மப��ளழளயய ��டதத வநதன இனபனர தரகன. வதத�யர 
ப�ணணகக வதத�யர மப��ளழள க2பப�ரததம எனறன. இநத மழற �டட வய 
த�றப�தறக மன�கவவ அப�ன எக�ற�னன. அழர மணழட மய�ரம ப�ர�ய கண2டயம வ�டட 
கலய2தத�றக மனவ� க�ழவன வ�லக க�டநதன பழகப �டதத�ல அநத மப��ளழள.

அநத தரகனகவக க�� கட க�ழடககவ�லழல.

அம�தபதடட ஆடவடககரன, நற ஏககர மநவதபபககரன, ழமசர�ல வ�ணட சடட வ�றற 
எடடக கர வஙக�ய வகடஸவரன எனற ஏகதத�றகம மப��ளழள வநதம தழலயடட மடடம 
மறததவ�டடத மஙழகய�ன கடம�ம.

இர�த வகய�ல, மப�த களஙகள மழக�, �ரககத �ணடதரகழளப �ரதத, அழத பரணட 
வ�மம�கக�டநத ��றக வயதன கலதத�ல ஒவர வர�சய ��றநதவள மஙழக. அவள ��றநத ��றக 
கழதத�ன ஒறழறவட பசய�ன பரடழடச பசய�னகவம தணடவளப ப�டடய�ன ச�லநற கச 
பலடசததப �த�னய�ரம கசகவம கயதத ந�ரம��யதல தஙகளககப ��றநதத ‘மகபலடசம�’ எனற 
ந�ழனதத�ரகக�றரகள த�ரமஙழகழய. அவளககப வ�ய பசதழத பசளழளயக மப��ளழள 
�ரகக மடயம? வமலம மஙழககக எவன மப��ளழளயக வரவன என�தம அவரகளகக 



பதர�நதததவன...!

ச�னன வயத�ல உழடய�லலமல ச�வப�ய வ0த�ய�ல த�ரமஙழக த�ர�நதப�ழத அவழள பதரவ�ல 
�ரதத கற� பசலலம ஒரதத� அவள�ன மர��ல�ரககம மசசதழத �ரததவ�டட வ0வடற� வநத, “இநத 
��ளழளகக �ததக ழகய�லம வமத�ரம வ�டட ரஜ பரசனக வரவன...” எனற பசலல� மறம 
மறமய அர�ச�ழய அளள�க பகணட வ�னள.

அழதக வகடட ப�ர�தன மஙழக மஞசள வதயதத கள�ககமவ�த ‘சச0 ழகழய எட!’ எனற வசழன 
வசப��னல மசசதழத தன பரசன�ன கரபமன ந�ழனதத ச�ற வக�தவதட 
வ�ரடடகபகணடரநதள.

அழரப �ரவதத�ல இரநத த�ரமஙழகயம அவள அப�வம கததழக வசல�ககப வ�ன இடதத�ல, 
இளந0ர கடததகபகணடரநத பசர�கக த�டபரனற அமமன அரளக வநத அத�ரடடம ஆட, “இவ 
பரசன ஒர இளவரசனட... இளவரசன!” எனற பசலல� எழம�சழச கடதத, இனபனர இளந0ர 
கடதத மழல இறஙக�றற.

அனற�ல�ரநத த�ரமஙழககக இவளவரசனதன பரசன எனற நம��னரகள ப�றறவரகள. த�ரமஙழக 
பவடகதவதட ம�க அத�கமக நம��னள. �டட அநத இளவரசனககக பவளள� அழரஞன கய�ற 
வஙக� ழவதத�ரகக�றள. கடம�ப �ழககமம. அப�டய�ரகக இநத கமடழடத தரகரகள ஊழள 
மடழடயக பகணட வநத ‘இதன மப��ளழள... இவததன மப��ளழள...’ எனற �டஙகழளக 
கடடனல மனபசழடயத மஙழக கடம�தத�றக.

ஒரவழ�யக கரதத�ழக மசதத கழடச� பவளள�க க�ழழமய�ல பரவசததமன பகணட வநத 
மப��ளழளதன எலவலரககம ��டததபவ�னத. அவன தநத பழகப�டதழத �ரதததவம �டடகக 
கண2�ல ந0ர வநதவ�டடத. ‘உன தததவம இப�டததன ச�வபப...’ எனற �டட பசனனதம 
வ�தத� பவடகதவதட ச�ர�ததள. கரபப பவளழளப �டதத�ல இநத அழரகழற கணணளள �டட 
எப�ட ச�வபழ�ப �ரததள என பலம��னன பரவசததமன.

தன தததவவ தனகக பரசனய வரவத�ல த�ரமஙழககக வரததமதன எனறலம �டட அடததச 
பசலல�வ�டடள ‘இவனதன மப��ளழள’ எனற.

வடட மகமய, நறகக�ய ம0ழசவயட, �ள0பரனற ச�ர�தத�ட த�ரமஙழகழய ப�ண�ரகக வநதன 
அநத மப��ளழள. ழ�யன�ன ச�ர�ப��ல த�ககமககடபவ�ன த�ரமஙழக பவடகதவதட ��னகடடல 
க�2றறச சவறற�ல அமரநத �ட�டககம இதயதவதட உளவள நடககம வ�சசகக கத பகடததள. 
ஒவர வரதழதய�ல ழ�யன�ன பமதத சர�தத�ரமம பசலல மடயமல தவ�ததன பரவசததமன. 
தன ஆழசப�டட ப�ணணகக தவன ஒர பரசன வதடகபகடப�த�ல வரததம வவற அவனகக. 
ஆனலம தரகக கசவத ம�ஞசமகடடம எனறம இவள இலழலபயனறல எனன �ககதத வ0டட 
�ரவத� இரகக�றவள... அவளககமதன ரஜகமரரகழள பகணட வரம மசசம�ரகக�றத எனற 
மனழசத வதறற�கபகணட மப��ளழள சர�தத�ரம பசனனன.

‘மப��ளழள ஒர டகடர... தரமபர� ஆஸ�தத�ர�ய�ல உதவயகம’

மப��ளழள ஒர டகடர எனற பரவசததமன பசனனழத வகடட சநவதஷதத�ல �டடயம 
அப�னம இஙவக கத�கக அஙவக வகடட த�ரமஙழக க�2றற�ல கத�ததள.

பத�0ர எனற சததம வகடடதம �தற�ய�ட வநத க�2றழறச சறற� ப�றறவரகள ஓலம�ட, �டட 
பரவசததமன மதக�ல அடதத கப�றற எனற பசனனள. கய�ற கடட க�2றற�ல இறஙக�ய 
பரவசததமன கறகளன வடடமளள பவய�ல தண20ரக க�2றற�ல�ரநத, மரப மசசதழதத பதடட 
த�ரமஙழகழயக கப�றற�னன. அதன��றக அவனககள வ�வனத அத�ரவழலகள எழம� அவனகக 
மஙழக வமல கதல அத�கமக�வ�டடத. டகடரகக பதணழடய�ல நள�டட பசற� எனற ஒர 
ப�ய பசலல� த�ரமஙழகழய தவன கடடகபகளளலம எனற வயசழனயம வநதத அவனகக.

கலய2ப வ�சபசடதததம ப�ண இப�ட க�2றற�ல தவற� வ�ழநதவள... இத அ�சகனமய�றவற! 
எனற அப� வயச�ததகபகணடரககமவ�வத வசல�ல ஒர டவரகடர ந�ழறய வதஙகயகழள ஏறற� 



வநத இறகக�ய த�ரமலவட கததழகககரன, வரததகக வ�டட �ச பரடழடக கனற 
வ�டடரப�தகவம அத ஒர ��ததழள அணட ந�ழறய �ல கறப�தகவம பசலல�வ�டடப 
வ�னன.

�ச இரடழடக கனற வ�டட ��ததழள அணட ந�ழறய �லகறப�த ப�ர�ய ச� பசயத�யய�றவற 
எனற தழலகல பதர�யமல ஆடய மஙழகய�ன அப� ‘ந0 பகணட வநதவனதன மப��ளழள’ 
எனற தரகன�டம பசலவதறகப �த�லக “ந0தன மப��ளழள...” எனற பசலல� பசதபசதப�ய 
நழனநத ந�னற பரவசததமன தழலவமல சதத�யமடததர.

சதத�யம என�தறகம ஈரமன மன�தன வமல சதத�யம என�தறகம எனன வ�தத�யசபமனறல ஈரமன 
தழலய�ல அடததல வல� அத�கமகம என�ழதத தவ�ர வ�தத�யசம�லலமல வ�ய�றற அஙக. 
கழடச�யல டகடர ழ�யனதன மப��ளழளயனன �ர�த� பரவசததமவன பவறம தரகனதன.

வ0டடறக கலய2ககழள வநதவ�ட த�ரமஙழகவய தன வ�ழநத க�2றறச சவறற�ன ம0வத 
கவழலவயட உடகரநத�ரநதள. அவள பகஞசம க�ழவ�ழயப வ�ல பதளபதளததத பதர�வதக 
வ0டடகக ரவ�கழக அளபவடகக வநத ழதயலகரன�ன மழனவ� பசனனதம, வ�தத�ழய நனறக 
�ரததவ�டட �டட பசனனள, “அவள இழளதத�ரப�த உணழமதன. ஆனலம மகதத�ல 
கலய2 பஜல�பப பதர�க�றத...” எனற தன மழ அன�வதழத சற��ழ�நத எலவலழரயம 
நம�டததள.

அனற இரவவ �டட பசனனத ப�ய எனம�ட தஙக�ய எலவலழரயம தளள� எழப��, தனம 
அலற� எழநதள த�ரமஙழக. �வழட வ�லக�ய பதழட நடஙக, தனகக கனபவலலம �ம�ய 
வரவதகச பசலல� அழதள அவள. �டட ச�ர�ததக பகணவட “கலய2ததபவ� எனககம 
அப�டததன கனவல �மப ஒணண வநதசச�... உன ததவதவட ஒர ரவ தஙக�னதம பரணட 
�மப வநதசச�. உன அப�ழன ப�தததம மண �மப வநதசச�. ந0 அவனகக ப�றநததம 
�ககறபதலலம �ம�வவ இரநத�சச�. �மபகக �யநத ஆகம? கலய2மகடடம ப�றக ந0யம 
அநத டகடர ழ�யனம வசரநத �மப கனவ கணட, �மப கடடஙகழள ப�தத...” பகக பகக எனற 
�டட ச�ர�கக த�ரமஙழககக �டடவய ஒர �ம�ய பநள�நதள.

எப�டவய த�ரமஙழககக த�ரம2ம த�ககமல மடநத�ரநதத. த�ரமஙழகய�ன உரவம சநவதஷதத�ல 
பதசய ம�னம�னததத உணழமதன. தன கனவ�ல இதவழர ச�ற மததம தநதவன இநத 
டகடரகததன இரககபமனற நம��னள அவள. நமபவத எனன அத அவவனதன. ஆனலம 
உயரமதன உழதகக�றத. கனவ�ல வநதத உயரப ழ�யன; டகடர களளப ழ�யன. அதநள 
வழரய�ல தன கனவ�ல வநததய நம��ய அநத உயரமன �ரவமசவரன; என�வன மனறவத 
�நத�ய�ல உடகரநத �யசதழத வழ�ததக கடப�ழத ச�ர�பவ�ட �ரததள த�ரமஙழக.

கலய2ப �ர�ச தரவதறகக வநத தரகன பரவசததமன�ன அரகழம மகதத�ல கணகள 
கலஙக�ய�ரப�த வ�ல வதனற�யத த�ரமஙழககக. அவன அழத�ரப�ன எனற அவள 
சநவதகப�டடவ�த அவன ச�ர�தத ச�ர�பப கண�த ப�யவய எனம�டயம இரநதத. �ர�ச தநத 
வ�லக�பவ�ன அவன வழழ மரதத�ன அடய�ல ந�னற வவடடயல தன கண தழடப�ழத அவள 
க2ததன பசயதள. அவன அழததன பசயதன. க�2றற�ல�ரநத அவன பதடடக கப�றற�ய 
அநத மசசம�ரநத இடம அவளகக பமலல பநக�ழநத தடததத அபப�ழத.

மகரதத ரதத�ர�ககக ச�றசகள இரணழடயம அழறககள தளள�ய ம2மககள கடம�ததர மன 
ந�ழறவவடம தககதத�ல கண பசரகவளடம கசகசபவன ஏவதவத வ�ச� த}ஙகபவ�க�ற 
அவஸழதய�ல இரநதரகள. அநத வநரமகப �ரதத மப��ளழளப ழ�யன வவடடழய சரடட 
��டதத�டயம உய�ர வ�க�ற அளவகக கதத�ய�டயம அழறழய வ�டட பவள�வய ஓட வநதன.

அஙக�ரநத எலவலரம �தற�பவ�னரகள. தன�யழறககள இரநத யரம எபப�ழதவம பவள�வய 
கதத�கபகணட வநதததக வகளவ�ப �டதவத அவரகள �தடடதத�றக கர2ம எனறலம அத�கம 
�தற�யத �ககதத வ0டட ஆணடளமமளதன. அவள இததழனககம �ககதத வ0டடவலவயதன 
தஙக�கபகணடரநதள. கய�றறக கடடல அறநத வ�கம�ட �டதத�ரநத அநத ப�ரம உடமபககர� 
சததம வகடட அலற�யடதத ஓடவநத கதழவத தடடனள. கதழவத த�றநத பகணட உளவள வநத 
அநத ஆணடளமமள�ன தகக வநரதத தழலவ�ர� வகலதழதப �ரதத த�ரம�வம �யநத கதத�ய�ட 



டகடர ழ�யன த�றநத கதவ வழ�வய வ0த0கக ஓடப �ரததன. மகழனப ப�றறவரகள அவழன 
தடதத ந�றதத�னரகள.

�டட தன வழநள�ல இப�ட ஒர சநத� மகரதத சதததழத வகடடற�யததல த�ழகததப 
வ�னள. எதறகக இப�ட மப��ளழள கதத�னன எனற வகடகவம அவளகக கசசமய இரநதத. 
மப��ளழளழய உறறப �ரகக ஆரம��தத ��றக வ��ர0தமகப �ரதத �டடகக பகஞசமக சவ 
வரவத வ�ல இரநதத. ஏபனனறல அவளதன டகடர�ன ��னபறதத�ல வவடட ப�ர�தய 
க�ழ�நத�ரப�ழத மதன மதல�ல �ரததவள. டகடர ழ�யன சவறற�ல ��னபறதழத வதயதத நடப�ழத 
வ�வனதமய �ரதத ஆணடளமமள ‘எனன ஆசச�?’ எனற வகடக ந�ழனப�தறகளளக, எத�ர வ0ட, 
�ககதத வ0ட எனற பமததம ஆவறழ வ0டட ஆசம�கள வநத ‘எனன ஆசச�?’ எனற அவளககம 
மநத�க வகடடரகள.

டகடர மப��ளழள சவறற�ல சயநத கதத�டட உடகரநத இர மழஙகலககம நடவ�ல தன 
தழலழய பசரக�கபகணடவன ந�ம�ரநத ஒர வரதழதகட வ�சவ�லழல.

�டட பவடகததழத வ�டட “மப��ளழளவயட வவடட ��னனல க�ழ�ஞச�ரகக...” எனறள.

“அதமடடம�லல... ரததமம வரத” எனறள ஆணடளமமள.

மப��ளழளகக ரததம வர வவடட எப�ட க�ழ�நத�ரககம எனற கடய�ரநத அததழனவ�ரம 
எததழனவய வ�தமய கழம��பவ�யம ஒரததரககம அத வ�ளஙகவவய�லழல. கழடச�ய�ல 
ஆணடளமமளதன ப�ரநதக�றரபவ�ல ஒர அனமனதழத பசனனள. அதவத ‘க2தழத 
கணட மப��ளழள கம�ஙபகலழல கழளமடய �யத�ரப�ர... அஙவக இரநத இரணடட 
கததவ�ளகக�னவமல உடகரநத�ரப�ர... வவடட க�ழ�நத�ரககம’ எனற.

எலவலரம வய வ�டட மனசககள இதறகக ச�ர�ததரகள. ஆனல இரணட வ�ரல மனசககளளம 
ச�ர�கக மடயவ�லழல. மதல ஆள த�ரமஙழகய�ன அமம: எர�நதபகணடரககம கததவ�ளகக 
��னனல கதத�னல கழநழத ��றககம, ��றககத? எனற சநவதகம அவளகக�ரநதத. இரணடவத 
ஆள டகடர மப��ளழள: ரததம வர ��னனல கதத�கபகணடலம மகதத�ன மனனல ச�ர�ககம 
�ககவம அவனகக இனனம வநத�ரககவ�லழல.

இததழன நடநதம த�ரமஙழக பவள�வய வரவ�லழல.

பரசனகக இப�ட ஆய�றவற எனற அழதபகணடரப�ள எனற அஙக�ரநதவரகள ந�ழனததரகள. 
மப��ளழளகக எதனல ரததம வரக�றபதனற கணடப�க த�ரமஙழக அற�வள எனற எலவலரம 
நம��னரகள. ச�லழரப வ�ய உளவள �ரககம�ட ச�லர வகடடகபகணடரகவளயனற� யரம 
உளவள வ�ய �ரககவ�லழல. சநத�மகரதத அழறகக வ�வபதனறவல மன�தரகளகக அலத�யன 
பவடகமதன.

��றக ஆணடளமமவவ பவடகதழத வ�டட சநத� மகரதத அழறககள வ�னள. வ�ன 
வவகதத�வலவய இரணட கனனதழதயம ��டததகபகணட பவள�வய வநதள. வநதவள யர�டமம ஒர 
வரதழதகட பசலலமல வ0டடககப வ�ய கடடல�ல �டததகபகணடள. ��றகதன 
ஆணடளமமள உளவள வ�னதவம ‘லப லப’ப�னற இரப�ரம சததம வநதத எப�ட என�ழத 
அஙகளளவரகள பர�நதபகணடரகள. த�ரமஙழகய�டம அழற �டட வல� வ�க ஒர வரம ஆகம 
ஆணடளமமவ�றக.

மப��ளழளய�ன வவடட க�ழ�நத சநவதகவம கடடதத�ல ம�சசம�ரகக இபப�ழத ஆணடளம;மழவ 
த�ரமஙழக ஏன அடததள எனற சநவதகமம வசரநத பகணடத. சநத� மகரதத அழறககப வ�க 
மனப பவடகப�டடவரகள இபப�ழத பவடகதழத வ�டட �யப�ட ஆரம��ததரகள. இழதபயலலம 
ப�றழமயக �ரததகபகணடரநத பரவசததமன “நன �ததடட வவரன.” எனறன. �லவ0ட 
தளள� தஙக�கபகணடரநத பரவசததமழனயம தடட எழபபமளவகக கரல�லம பகணடவன 
க�ழடயத டகடர மப��ளழள. அவன சழந�ழல அப�ட கதத�வ�டடன.

தன வ�ரம��ய ப�ணவ2ட ஒர வவழலயம டகடரகக ஆகவ�லழல என�த�ல பரவசததமனகக 



சநவதசமதன. டகடர ழ�யன ‘வ�கவத... வ�கவத...!’ எனற அவன�டம கதத�னன.

“எனன ஆசச� பசலல...!” எனற பரவசததமன வகடகவம டகடர �ழழய�ட தன இரணட 
மழஙகலகக நடவவ தழலழய பசரக�கபகணட அழமத�யக இரநதன. வவற வழ�யறற 
பரவசததமன உளவள வ�னன.

உளவள வ�னவனகக அத�ரசச�யக இரநதத.

கதத�ய�ரககம எனற சநவதகப�டட அநத இரணடட கததவ�ளகக ந�னற ந�தனமக 
எர�நதபகணடரநதத. த�ரமஙழகழயக க2வ�லழல.

கடடல�ன பமதழதவ�ர�பப கல�யக இரநதத. �ழஙகளம �டச2ஙகளம இழறநதக�டநதத. த�ரமஙழக 
எஙவக வ�னள எனற அவன பத�வரட வமவல �ரகக அஙவக ஒர �லல� மடடவம பஜயம வ�ளகக 
�ககதத�ல ஒடடகக�டநதத. கடடலகக க0ழ�ரநத அட�டட வ�லஙக ஒனற�ன ஊறமம ஓழச 
அழததமகக வகடகவம �யதவதட ��னவஙக�னன. கடடலகக க0வழ க2�நத �ரததன. அஙவக 
த�ரமஙழக பதழட நடவவ ழகய�ரணழடயம ழவதத சரணட ஒரககள�தத�ட தழலமடடம தகக� 
இவழனப �ரதத �லகடதத ஆகவரசமய; ஊஙகரம�டடள... ஓழச வகடட பவள�வய இரப�வரகள 
�தற�கபகணட உளவள வரவதறகளளக பரவசததமன கதத�கபகணவட தப��தத பவள�வய 
ஓடபவ�னன. த�ரமஙழகய�ன அநத வதறறம கணட அனழறகவக அவனகக மஙழக வமல இரநத 
கதல பசததப வ�னத.

டகடர ழ�யனம அவனழடய ப�றறவரகளம பரவசததமன கதத�ய சததம வகடட 
மழறவதறகளளகவவ தன கழர எடததகபகணட அவரகள ஊரகக நட இரவ�ல ஓடபவ�னரகள.

அதன��றக த�ரமஙழகழய அழறககள ழவதத பவள�வய தழ�டடரகள. எப�டயம அவளகக 
ழ�தத�யம ��டதத�ரகக வவணடம இலழல வ�ய ��டதத�ரகக வவணடபமனற ஆளளகக அடததச 
பசனனரகள. ��றக பவளழளக க�2றற�ல வ�ழநத பசததபவ�ன ம�ல�டடர�ககரன�ன 
ப�ணடடட வ�யக வநத ��டதத�ரகக வவணடபமனற ஒரமனதக எலவலரவம 
ஒததகபகணடரகள.

அதன ��றக இரணட மதஙகள த�னச த�னசக மயம, மநத�ரம, தநத�ரம, வ�வயடடதல எனற 
ஊரகக ஒர பசர�, வவழளகக ஒர �சச�ழல மரநத எனற �ண2தழத எலலம �ண2�ப 
�ரததம த�ரமஙழககக ப�ர�தக எதவம மனவனறறம�லழல. கர2ம, த�ரமஙழக அனழறகக ஒர 
இரவ மடடவம வவடழட ம�ரகதழதப வ�ல கதத�னவளயனற� அதன ��றக எநத வ�வனத சததமம 
அவள�டம�ரநத வரவவய�லழல; சதர2மகவவ இரநதள; நனறக இரப�தக பசலலவம 
பசயதள. வவடட க�ழ�நத டகடர மப��ளழளதன �வம ஆஸ�தத�ர�கக வ�கமல ��ன பணணகக 
மரநத வ�டட�ட வ0டடல கபபறக க�டநதன.

‘ப�ணண �யதத�ல அப�ட பசஞச�ரககம. இன� அப�ட ஆகத...’ எனற நல ப�ர�யவரகள 
த�ரமஙழக தரப��ல�ரநத வ�ய டகடர தரபப ஆடகள கல�ல வ�ழநத (வ�சசககததன) வகடடப 
�ரததரகள. டகடர கடம�ம வ0ர வ�ழளயடடகக வரமடவடம எனற பறமதக கடடனரகள. 
“ப�ண2 சர� �ணணயய பமத... வநதடடர...” எனற மமனழர எக�ற�னன மப��ளழள.

��றக மஙழகய�ன அப� கடட ழவதத�யம சர�ப�டத எனற வகரள, கரனடக, ஆநத�ர எனற 
வதசம வ�டட வதசம வ�ய �டதத நலல டகடரகழள எலலம �ரதத எனபனனனவவ 
�ர�வசதழன எலலம பசயதர. அததழன டகடரகளம பசனனத த�ரமஙழக நலல ஆவரகக�யமக 
இரப�தகததன. �ட;ட அழத நம�வ�லழல... கர2ம, டகடர ழ�யன ப�யழரச பசனனவல 
மஙழகய�ன கண2�ல ஒர வவடழட நய�ன பஜல�பபம கரரமம பதர�வழதக கணடரகக�றள.

த�ரமஙழகய�ன கடம�ம பசயவத அற�யத ந�னற ப�ழத உதவ�கக வநதத கனனதத�ல அட�டட 
அவத ஆணடளமமதன. த�ரமஙழகய�ன ��2� த0ரககம வ0ரமளள ஒர மரததவழன பகணடவநத 
வசல�ல பநடழடயக ந�றதத�னள அவள.

அகல பநறற�யம, சரள தடயம ழவதத, ழ� ந�ழறய த2�களம அத ந�ழறய அழககமய வநத அநத 



மரததவழனப �ரதத �டட உதடழட ��தகக�வ�டடள ‘இவனவத சர��ணறதவத!’

ஆனல ஆணடளமமள நம��கழக தநதள. அவகரஙகளம வகரஙகளம தழலவ�ர�தத ஆடப �டய 
பகளள�ப வ�யகழளயம, வ�யவ�ர� வகலமன ��சசஙகழளயம �ல �தத வரடஙகளய ஓடடம 
வ�தழதககரன இவன எனறம, அநத வ�தழதகழள பகலல�மழலய�ல எடடவரடம சறற� ஒர 
அமம2ச சம�யர�டம�ரநத சவசதத�ன வழ� அவன கறற வநதன எனறம, ��லல�, சனயம ஏவல, 
��சச உட�ட எநத வ�தமன வ�ழயயம, அரககரகழளயம, சததனகழளயம ஓடடம வல�ழம 
ப�றறவன எனறம கயசசல கனன�, ஜனன� மதல ப�ர�யமழம, ச�னனமழம, கஸடம, வரகம உட�ட 
எததழனவ�தமன வநழயயம சர�யககம ப�ரம மரததவன அவன எனறம அவன�ன ��ரத�ஙகழள 
அளள�வ�டடள ஆணடளமமள. அவத சமயம தன சய �தத�ரம கரத� இரணட கனனஙகள�லம வ�ச� 
மடககம வழர ழக ழவதத மழறதத�ரநதள. ��றக தன வ0டடககப ப�ய கடடல�ல �தகப�ன 
ந�மமத�வயட �டததகபகணடள.

எநத அழககப ��டததவனய�ரநதல எனன? மகளகக சர�யனல சர�தன எனற க�ழவன�டம; 
மஙழகழயக கடடயத கடம�ம. �லழரயம இததழனக கலம �யதத�ல ஆடடப �ழடதத 
த�ரமஙழகழய நடககடதத�ல தனகக மன�க உடகர ழவததன அமம2ச சம�ய�ன ஆச�ப�றற 
அழககக க�ழவன. மஙழகய�ன மன�க அவன சப�2ம�டட உடகரநத ப�ழத நம��கழகவயட 
இரநத த�ரமஙழகய�ன அப�, அவன மதல வரதழதய�வலவய �ர�த�மக, ‘கடகக தண2� கடஙக!’ 
எனற வய கயநத வகடடதம ப�சகபகனற ஆய�றற.

பகலல�மழலய�ல வ�தழத கறற இநத அழகக ழவதத�யன வ�ய ஓடடவவ, அலலத மரததவம 
�ரககவவ, ஒசசமறற கரபபக வகழ�யம, எரககஞச�ம�றம, சரயமம, சரடடம, பத வவடடயம, 
மறததளவ அர�ச�யம வகட�ன அலலத பநசச� இழல, ந2ப ப, கரநதளச�, கறறழழச வசற 
எனற எழதயவத வகட�ன எனற எத�ர�ரதர அவர. இப�ட �சழசத தண20ர வகடடல இவன 
மகழள சர��ணணவன?

தண2�ழய அனனநத பசடட ச�தறமல கடததவன அழகக வவடடய�ல வய தழடதத 
மஙழகய�ன கணகழள உறறப �ரததன. மஙழககக தன மரப மசசம கறகறப�த வ�ல இரநதத. 
அநத கறகறபப பமலல இடபப, வய�ற, ��ரஷடம எனற எஙகம ஊரவதயப �டடத அவளகக. 
அவள அத�ரநத க�ழவழனப �ரததள அவவன கணகழள மடக க�டநதன.

க�ழவன அவளககள பசனற நடகள�ன ��ன நகரவ�ல �ல இரவகழள �கலகழள மதஙகழள 
வரடஙகழளக கடநத கடகடபவன �லயதத�றகம ச�சப��ரயதத�றகம கரப�ரவதத�றகம �யநதன. 
அஙவக ��2�ககன ஆ2�வவர க�டடவ�லழல. ��றக கரததப �ரவதத�ல அதன வவர இரப�ழத கணட 
ச�ர�தத�ட கண வ�ழ�தத ப�றறவரகள �ககம த�ரம�� “இநத ப�ணணகக வலத மர��லம, மலர�லம 
ஒவபவர மசசம இரககதவன...” எனற வகடடன.

மர��ன மசசதத�றக ஆபமனறரகள. மலர மசசம பர�யத வ�ழ�ததரகள.

“அநத மசசம அவ ப�ர�ய மனச� ஆன��றக வநதத. உஙகளகக பதர�யத” எனறன க�ழவன. 
த�ரமஙழக ஆவமத�ப�தய தழலயடடனள; தனழனத தவ�ற யரககம பதர�யதத இவனகக 
எப�டத பதர�நதத எனற அத�ரநதள. ப�றறவரகள மனனல தனழன இநதக க�ழவன 
ந�ரவ2ப�டதத� �ரத�ரகக�றன எனற அரவரப�ழடநதள. தனகக உறககம வரவதகச பசலல� 
எழநத வ�கப �ரததவழள க�ழவன அதடட உடகரழவதத அவள கணகழளவய �ரதத வ�ச 
ஆரம��ததன.

“இநத ப�ணண ப�றககறதகக மனனடயம ப�றநத ��னனடயம ஒர ஒர கர�ம கபலஞச� 
வ�னத உணழமய?” எனற வகடடன. ப�றறவரகள உணழம எனறரகள. க�ழவன தனகக எலலம 
பதர�நதவ�டடத என�த வ�ல தழலழய ஆடடகபகணடன.

“இவள ரதவன அனழனகக� ஊரல ஒர ரததப ��2ம வ�ழநதத உணழமய?” எனற வகடடன. 
த�ரமஙழகய�ன அப� பநஞழசப ��டததகபகணட அத�ரநதர. ��2ம வ�ழநதத உணழமதன. 
த�ரமஙழக ரதவன அனற இரவ ஆவரகக�யமன அற�தத� மனற வயத சம�நத டகடர கடடந 
தழரய�ல கல தடகக� வ�ழநத இறநதபவ�னர. அவர வ�ழநத இறநதத ஊரகவக பதர�யம... ரததம 



பசடட இறநத பசயத� பசததபவ�ன அநத சம�நத டகடரககம, அவர ழ�யனககம, மஙழகய�ன 
அப�வககம மடடவம பதர�நத வ�சயம. �லவ�ழர தன ஊச�யல ��ன சழதய�ல கதத�க கதத� 
க2ப�டதத�ய பண2�யவன சம�நத டகடர இப�ட தனககப ��னனவல ஆய�ரம மள கதத� 
ர2ப �டட பசததல பகழ எனனவத எனற �யநத மகன அழத யர�டமம பசலலமல இரகக 
மஙழகய�ன அப�ழவ பகஞச�க பகணடன. அழத யர�டமம மஙழக அப� பசனனத�லழல. 
மழனவ�ழயத தவ�ற. அபதப�ட க�ழவனகக பதர�யம?

“உணழமதவன...?"”

மஙழக அப� வயவ�சமல ஆபமனறர.

“இவ ரதவன மதல ரததததல அவழனக பகனன கவ வஙக�ய�ரகக..” க�ழவன கண உரடட 
பசனனவ�த க�ழவ� வழய ப�தத�கபகணட ‘கடவவள!’ எனறள.

மஙழகய�ன அப�வ�றக சநவதகம. ப�ண ரதவனத வ0டடன பழககழடய�ல... சம�நத டகடர 
வ�ழநத பசததத எஙவக வயல பவள�ய�ல. இஙக�ரநத ஒர ப�ண தன ரததததல இனபனரததழன 
பகலவதவத! கசககக கழதவ�டக�றன எனற ந�ழனதத “இநதக கலதத�ல இழத யரவத 
நமபவஙகள ப�ர�யவவர..?” எனற வகடடர.

“நம�வலனன வ�... உரப�டய ஒர மய�தழதயம பசயய மடட ந0. க�2தத�ல வ�ழநத சகபவ�ன 
உம ப�ண2 கப�தத� படககத மப��ளழளகக கடட பவசச இலல... ந0 ��னன எத நம�ப வ�ற. 
உம ப�ணணகக நலலத பசயய மடட, பதர�ஞச�கவக! இவள வ�ய படககல... அவளககளள ர2ம 
இரகக; வவதழன இரகக. அதனலதன இப�ட தணடவமடக�டட இரகக. நம� மடடய? வ� 
இவ அப�டவய இரககடடம வ�,” க�ழவன வக�மக வ�சவம மஙழகய�ன அப� தன இடககப 
வ�சழச கழறததகபகணடர.

“அவ க�2தத�ல தவற�ததவன வ�ழநத... சகணமன வ�ழழலவய!”

“இலல, நன சகததன வ�ழநவதன...” எனற த�ரமஙழக இழடய�ல கதத�னள. அவள கரல க�ர0சச�டம 
பவளவல�ன சததமயம ச�ற கழநழத கரல வ�ல கழற�யம வநதத. அத மடடமலலமல அவள 
அழவம ஆரம��ததள; வய�ல கடழட வ�ரல ழவதத சப��னள; உடகரநத இடதத�ல ச�றந0ர 
கழ�ததள. ப�றறவரகள பவடபவடததப வ�னரகள. ப�ணணகக எனனதன ஆய�றற?

அழத மஙழகழய சமதனப �டதத� உடகரழவதத க�ழவன அவள கண �ரதத�ட ச�ல வ�சயஙகள 
பசனனன. ச�ற வயத�ல ஒறழறப ��ளழள என�தல மஙழக எததழன தடககக வளரநதள 
என�ழத, அவழள அடகக ஊர�ல யரவம இலல என�ழத, அவள அழத அடம��டததல வ0ட 
எததழன ர2கலப�டம என�ழத எலலம பசனனன அவன.

மஙழகழய அடகக ஒவர ஒரததனதன ஊர�ல இரநதன. அவன சம�நத டகடர. வயத அற�தகக 
வமல. அவன ப�யழரக வகடடல மஙழக வய ப�தத� ஒள�நதபகளவள. மஙழககக டகடர �யம 
வடட எடததத. அவள சப��ட மறததல, அழத அடம��டததல, பசனன பசல வகளவ�டடல 
அடதத ந�ம�டம சம�நத டகடர�டம வ�ய ஊச� வ�டவதய ம�ரடடவரகள வ0டடல. அவள சபத 
நடயம ஒடஙக� அடஙகவள. டகடர�ன ஊச�ழய ந�ழனததல அவளகக கயசசல வரவத வ�ல 
இரநதத. ஒர நள ஊச� �யதத�ல ந�ஜமகவவ கயசசலம வநதத. வவடகழக எனனபவனறல ஊச� 
�யததல அநத கயசசழல சர� பசயயவம அவத சம�நத டகடர�டம வ�ய அவத ஊச� கதத�னரகள. 
அவள கழல உழதததக பகணட அழதத�ல ஊச� சழதககள உழடநத வ�னத...

வ�ரல சப��கபகணட ச�றந0ர கழ�தத ஈர உழடவயட உடகரநத�ரநத த�ரமஙழக “எனகக ஊச� 
வவ2ம�... ஊச� வவ2ம... �யம இரககப�! நன பசனன வ�சச� வகபவ�ன, அழமடவடன. ஊச� 
வவ2மப�...” எனற ��ளழளவ�ல அழ ஆரம��ததள. கமர�ப ப�ண ச�ற ��ளழளயய அழவழதப 
�ரகக வ�ச�தத�ரமகததன இரநதத. ‘ஏய...’ எனற க�ழவன அதடடனன... “ந0 ச�ற ��ளழளய... 
வயசகக வநத ப�மம2டட இலல ந0. இனனம ஊச�கக �யப�டவ�ய? ஏரழமமட மத�ர� 
வளநத�ரகக... ந�ழனவ�ரகக உனகக?”



த�ரமஙழக தடமனன ��ச�ற தடடய கரல�ல, க�ழவழன மழறதத�ட, �ல கடதத�ட ஏச�னள. “எனகக 
கலய2மய�டட... அதனல எனனட? நன எரழம மட வளநத�டட நன மறநத 
வ�வவனட அநத வல�ய...? டகடரகக �யநத ரதத�ர�யன �டகழகய�ல மதத�ரம வ�னத ந0ய, 
நனட? �டகழகய�ல மதத�ரம வ�ன எனன அவத டகடரக�டட ஊச�வ�டடடவவமன பசலல� 
ம�ரடடனத உனழனய, எனழனய... பதர�யதட உனகக? ரதத�ர� கனபவலலம ஊச� வநத ஈடட 
ஈடடய �யமறதத�ய�ரககட உனன? இனனம வல� இரககட எனகக. இனனம பண இரககட 
�ர �ர...” மஙழக அழத�ட பசலல� தன ��ரஷடதழத பதடடத பதடடக கண��ததக 
பகணடரநதள.

“ஏய, வய மட! இலலடட சம�நத டகடழர கப��டட ஊச� வ�டடடவவம, ஆம!” எனற 
க�ழவன பசனனதம த�டகக�டட ந�ம�ரநத மஙழக வய ப�தத�, மசசடகக�, கண ம�ரள 
அழமத�யனள. ��றக தளரநத கண மட சர�நதள. அவழள பகணட வ�ய �டககழவககச 
பசனன க�ழவன ச�ர�தத�ட த�ரமஙழகய�ன அப�ழவ �ரததன. க�ழவன உணழமய�வலவய 
வ�தழதககரனகததன இரககம எனற நம��னர அப�. அவன எத வகடடலம, பசதத�ல �த� 
வகடடலம தரவத எனற அவர ந�ழனகக க�ழவவன த�ரம�வம கடகக தண20ர மடடம வகடடன.

“எனன ப�ர�யவவர ஆசச� அவளகக ? எனபனனனவவ வ�சற... அவளகக ஊச� வ�டமவ�த ஊச� 
எதம உழடஞசத ந�ழனவ�லழலவய எனகக”

“உணi மதன. அப�ட உழடயமகட இரககடடம. ச�னன வயச பளழளகக�ட;ட அபததகக ஊச� �யம 
கடடணம. ச�னன பளழளஙக �யதழத எனனவ�தம ப�ரச �ண2�ககமன உனகவக எனகவக 
பதர�யம? நம பளழளஙக பதநதரவ �ண2, அடஙகழலனன, ‘மண கண2ன வநதடவன’ன 
ம�ரடடவறம. நமகக நலலத பதர�யம சம�! மண கண2னன ஒரததன உலகதத�ல இலவலனன. 
ஆன ��ளழளஙக உலகதத�ல மண கண2ன உணட; வ�ய உணட; பதம உணட; அதஙக மண 
கண2ழன பநஜமவவ �ககம; வ�சம; �யப�டம. ந0 ஊச�, ஊச�னன பசலல� உம பளழள உடமழ� 
எலலம ப�ததலகக�ய�ரகக. அநத ர2ம இனனம இரகக அத ஒடமபல.”

“ஊர உலகதத�ல யரம பளழளஙகள அப�ட பமரடடறவத இலழலய?”

“எலல பளழளஙகளம ஒவர மத�ர�ய? ச�ல பளழளஙக மனசளவ�ல �யப�டம.; ச�லதஙக உய�ரளவல 
�யப�டம. உம பளழளகக உய�ரளவகக �யம�ரகக. அத உள மனச�ல டகடரன மண கண2னன 
ஒர பநழனப��ரகக. அதகக பவள�ப�ழடய இபதலலம பதர�யத.”

“சர� �ண2�டலநதவன...?”

“சர� �ண2�படலம. அதகக மனனட எனகக �ச�ய இரகக... சப�ட வ�டஙக” எனறன 
க�ழவன. ஆற அமர நட ரதத�ர�ய�ல வய�ற மடடச சப��டடன. ��றக பவள�வய பசனற ஒர மழ 
சரடழட �றறழவதத பழகததன.

“நமவ�ய� தஙகற அவ கதல ச�ல சஙகத�ய பசலல வவணடய�ரகக. பசனன அவ மனச�ல 
இரகக�ற �யதவதட வவரஙக அழ�ஞச� வ�வம. எழமவ�த பத மனச�ய எழவ... அப� அவளகக 
கடகக பவலலமம �லம வவணம. ந0 எடததடட வ...” எனற �டடய�டம பசனன க�ழவன 
தஙக�கபகணடரநத மஙழகய�ன அழறககப வ�னன.

�டட ஒர உரணழட பவலலதழதயம ஒர பசமப ந�ழறய �ழலயம எடததகபகணட அழறககள 
வ�னவள அலற�யடததகபகணட ஓடவநதள. சததம வகடட அககம �ககம இரப�வரகளம 
வநதரகள. அஙவக த�ரமஙழகய�ன அழறககள க�ழவன இரணட அட கததவ�ளகக ��னபறதத�ல கதத� 
ரததம ஒழக சததமறற பசததகக�டநதன.

கடடலகக க0ழ ��ரஷடதத�ல ர2ம�ரககம ஒர ப�ண வ�லஙக�ன ஊறமம பமலல�ய ஓழச 
அபப�ழத யரககம வகடகவ�லழல. கததவ�ளகக�ன வமல தவற� வ�ழநத பசதததய நம�ப�டட 
அநதக க�ழவழன, அவன பகணடவநத அழகக மடழடவயட வசரதத அடககம பசயதரகள. அவன 
ஆணடளமமவ�டம த�ரமஙழகய�ன பமததக கழதழயயம மதல நவள வகடடத 
பதர�நதபகணடதன �ட ஏற�னன எனற பதர�நத��றக அவழன ப�ரம வ�தழதககர மரததவன 



எனற நம� மறததர மஙழகய�ன அப�.

இனற ப�யர பதர�யத ஊர�ல உறவ�னர வ0டடல வழம த�ரமஙழக என�வள கலய2மனத�ல 
இரநத க2வவனட வசரநத வழவ�லழல என�ழத மடடமதன ச�லரவத வ�ச� பமலல மறநத 
வரக�றரகள. �சச�ழல மரநத பகடதத, வ�வயடட வய�ற வளரதத வநத க�ழவன, மரததவன எனற 
பவறம ப�யரகககவவ கதத�டட பசதத கழதழய யரவம வ�ச�கபகணடத�லழல. கர2ம தன 
பசதத வ0ழநத வ�ததழத அநத ஊர�ல யரககவம பசலலமல பசததவ�டடரநதன அநத 
வ�வயடடம அழககக க�ழவன.

கண20ர பவறததவன கலடய�ல அழழக

பரஷன வ0டடறக வநததம, ந�ஜமகவவ அலலத சம��ரதயமகவவ ஒர �டட அழத 
த0ரகக�றரகள �டதத, �டககத கரமத�யளள, மநதபதத�யளள எலலப ப�ணகளவம. எத�ர வ0டடறக 
வநத மனறம ழ�யன�ன பத மழனவ�யம அழதள. அத சம��ரதயமன அழழகயகததன 
பதர�நதத.

‘அழதட.... அழத கணண எஙக இஙகதவன இரகவகன. 
ஒர வரதழத பசலல ஓட வநத�டவறன...’ பசனனத 
அவள அமமவக இரககம. அமம, அழத ப�ணழ2 
வதறற�கபகணடரகக �ககதத�ல வய�ல தணட ழவதத 
அழத அவத தணடல கணழ2யம மகழகயம 
தழடததகபகணட, ம0ழசழவதத வவடடக கடடய�ரககம 
அநத நலல உயரமன மன�தன அவளழடய அப�னக 
இரகக வவணடம.

கதத�ழய பதரத த�ணழனய�ல த0டடய�ட இழத ப�ர�யவர 
�ரததக பகணடரநதர. ‘கழலய�ல கலய2மய�றற, 
பரசழன அவ �ககற �ரழவ ச0கக�ரம ச0கக�ரமன இரகக. 
அமமவப �தத அழற... அழடட ஊரல வ�ய� அமம 
பசலலவவள ‘�சம�லலத ப�ணண. கலய2மன 
மறந�ம�சவம பரசவனட ஒடடக�டட... எஙகள 
கணடககவவய�லவல’ன அதககக அழற... ��. எஸ. ச�வய 
��சவகதவத �டசச�ரககளம. எனன ��ரவயசனம. 
உரணழடய கணழன வசச�டட அழறவள...’ ப�ர�யவர 
மகதத�ல சரககம சழ�கக�றத.

மறநள பதப ப�ண தண20ர எடககப வ�னள. 
ப�ர�யவர வ�ர வகடடர. அவள ப�யர பதர�யம எனறலம 
வகடடர. அவள பசனனள. பவடகப�டடள. கள�தத மஞசழளத தணட பசமழம இழழவயடறற. 
வநறற அமமவ�றக அழதள. இரவ பரசன�ன ச�லம�ச அன�வஙகள எலவலரககம பதர�நத�ரககவம 
எனற நணக�றள. பகஞசம சநவதசமம கரவமம அநத பசமழமய�ல இரநதத. அமம மறநத 
வ�ய�ரககவம அவளகக.

கலய2தத�றக ப�ர�யவழரக கப��டவ�லழல. வரமல இரகக வவணடம எனற ��டககதவரகளகக 
ழவகக �தத�ர�கழக ழவககம வழககம ஏதவத இவரகளகக இரநத�ரநதல ப�ர�யவரககததன 
மதல�ல அவரகள ழவதத�ரப�ரகள. எத�ர வ0டடககரரதன எனறலம அழழககவ�லழல. ஒரகலதத�ல 
அவரகவளட பநரககமகததன இரநத�ரகக�றர. இபப�ழத ஒததவரவத�லழல. சணழடபயலலம 
ஒனறம�லழல. மனசனக இவழர யரம மத�ப�த�லழல. எத�ரப�டடல சமம ஒர வகளவ�.... வ�னல 
வ�க�றபதனற, அதறபகர �த�ல அவவளவவ.

பதப ப�ணழ2 ப�ர�யவர வ�சர�ததர. ‘சப�ட ஆசச...? பரசன வவழலகக வ�ய�டடன? 
எனன ஒதடடவல கயம....?’ எலல வகளவ�ககம வ�ழட பதர�நதம வ�சவவணடவம அதனல வகளவ�கள.

ச�லப�ல நடகள ஆன ��னனம அவளகக அமம ந�ழனவ ப�ரம கழடசசலக இரப�ழத அவள�ன 



மக வடடதழத ழவதத ப�ர�யவர கணட பகணடர.

‘அமம ஞ�கம...? ச�ர�பவ� கவ2வம...’

ப�ர�யவர வகளவ�கக ச�ற ��ளழள வ�ல மகம சம�� ந�னறள. த�ஙகள அழதள. வதறற�னர. 
பசவவய, பதன, சநழத நள, வகய�லகக வ�கமவ�த, த2� உலரததம வ�த அழதள. �டததவள, 
இவளககத பதர�யத? பரசன வ0டடறக வநதல அமமவம கடவவ வநத ஜழட��னன� வதழச 
ஊடடவ�டமடடள எனற. அழக�றள. ப�ர�யவரகக �ர�த�பமலலம வரவ�லழல சரகபகனற 
வக�ம தன வநதத.

‘இநத வ0ட, உன பரசன, இநத ஜனம எலலம உனகக ��டசச�ரகக�லல...?’

‘ம... ��டசச�ரகக’ பசலல�வ�டட ‘ஏன வகககற�ஙக?’ எனறள.

அவள ��டற�ய�ன �ககத�ல ச�வநத�ரநதத. எனன அத எனற ப�ர�யவர வகடகவ�லழல. �லல�னல 
கடதத �த�வ நனறகவவ பதர�நதத. பகஞசம மரடன வ�லததன இரகக�றன. �ரததல அப�டத 
பதர�யவ�லழல. பகஞசம வவகம அத�கம வ�ல இரகக�றத. ப�ண தஙகவள?

‘இலவல த�னததககம அழத வடயழரவய... அதன இநத வ0ட ��டககழலவய, உன பரசனகரன 
பகடழம �டததறவனனன வகடவடன.’

அவள த�ழகதத ��ன சதர�தத ப�ர�யவழர மழறதத �ரததள. ‘இலழலவய நன அப�ட 
இலழலவய. நலலததவன இரகவகன. எஙவக அழத வடயறனம. உஙக பமகதத �ததததன �தத 
நள வ�டம அழத வ0ஙக�னப�ல இரகக. பமகதத கழவ� சண2மப அடசச�ககஙக நலல 
இரககம.’

ப�ர�யவர கர... பரபரனற ச�ர�ககவம அவள பகஞசம ��னதளள� ந�னற பகணடள. ‘அப�ட 
ச�ர�ககத�ஙக. கடடல ச�ஙகம �ததபல இரகக.’

‘எதகக தய� என மகதத�வல சண2மப அடசச�கக�டனம. இன�வம சண2மப அடசச� 
க�ரக��ரவவசம �ண2பவ�வறன. ந0 அடசச�க�டட உன பரசனகரன சநவதசப�டட �லழல 
த0டடக�டட வரவன.’

‘எதகக �லழல த0டடக�டட வரவன... ஐவய தபப வரவர.’

‘எதகவகவரவன. நலல வ�ச அபபறம யமம யப�னன அழ... நலல ப�ணண ந0’

‘அத�லவல என பரசன நலல வசச�ரநதலம என அதழத எனழன மகமத�ர� �ததக�டடலம 
எனகக அமம அப� ஞ�கம வரவத நன எனன பசயயடடம. அநத வ0டடழலவய ப கடட டவ� 
�ததக�டவட இரநத�ரககலனன சமயததகக வதணத. அப�வ ப�ய�ணட வஙக�த தரச பசலல� 
அநத வ0டட தழரய�ல வகலம வ�டடடவட இரநத�ரககலம. கலய2ம �ண2�டட வநத�ரககக 
கடதனன வதணவத எனன �ண2டடம. என இததழன வயசல ஒர நள கட அநத வ0டட வ�டட 
பவள�ய�ல வ�ய� தஙக� இரநதத இலவல... வவற ஊர வ�ய� இரநதத�லல... என ச�வனக�தஙக மகம 
ஒவபவனன பதர�யத.. இஙவக எலலம பதச இரகக �ழகத எடம இரகக�றதவல மனச 
பகஞசம �ட�டப� இரகக....’

தன வ0டழட த�ரம��ப �ரதத�டவய பசலல�வ�டட கணகழள தழடததக பகளக�றள. ‘எலலம 
வ�டடடட வநதடவடன அப� அமம தம�� �டட... �டட தன பரம� கஷடப�டட... நனன 
�டடகக உச�ர. யர அவளகக ப�றழமய பவததழல இடசச� தரவஙக?’

ப�ர�யவர ஆடடதவதலகக உபப வ�டட வதயதத�ட இரநதர. ‘நன வ�ச�கக�டட இரகவகன ந0ஙக 
உஙக வவழலய�ல கண2ய�ரநத எப�ட. வகககற�ஙக தவன...?’

‘ம... ம. வகககவறன. அதன நனம வகககவறன. �டடகக பவததழல �கக நஙக நஙகன இடசச� 



கடததக�டட அஙகவய இரகக�றதகபகனன? எதகக உனகக கலய2மம இடபபல தண2� எடகக 
பகடமம.’

த�ரம�வம உரணழடக கண பகணட ப�ர�யவழர ஒர மழற மழறததள. ‘ஒர ப�ணண 
கலய2ம கடடககம �டடகக �கக இடசச� கடதத�டவட இரககமடயம?’

‘அதன கடடகக�டட வநதடடவய கடடகக�டட ப�றநத வ0டட வ�டட வநத தன�ய பரசன 
வ0டடல இரககனமன பதர�யம�லவல. ஒழஙக கடததனம நடதவதன. இஙகயம வநத எதகக �டட 
பர2ம வ�சனம.’

‘அதககக கடடகக�டடவநத உடவன �ழழச எலலம மறநத�டனம? �தபதன�த வரசம இரநதத 
எலலம ஒர தல� கடடடட க2ம வ�ய�டம? நன மரகரசம� கம��டட வளநதவ... எததழன 
அழமத�யன சம�. அதன என கலபதயவம. இப� ஒர கய�தழத கழதத�ல கடடடடதம என கலமம 
மற�பவ�சச� கலபதயவமம மற�பவ�சச�.. இஙக த�பர°�த� சம� கம��டறஙக... இன�வமல அததன 
என கலபதயவம. வகய�லகக வ�ன �மழ� அடககறஙக, உடகழக அடககறஙக வகய�லகக 
பவள�வய வ�ய ஆடத அழத ஓடடறஙக, வகய�லகக உளவள சம�வய ஆடத, �யம இரகக, இப�ட 
�யநதகக�டட எனனதழத வவணடகக�டறத அநத சம�க�டவட.’

ப�ர�யவர வதலகக உபப வதயப�ழத ந�றதத�வ�டடர. எனனம வ�சத இநத ப�ணண? ‘ஆள 
நலல வ�சற�வய. அப�டததன இரககணம. ஆன அச�ஙகம அழழக வரவத உனகக. அதன 
��டககழல எனகக’

‘ஆம, ந0ஙக ஒர வ0டடககப பதச வழகழகப�டட வ�ய� ஜனம பதர�யத வ0டடல யரகக எழநத 
ந�ககணம, யர வநத ஒககநதடவட இரககணம, யரகக சப�ட வ�டணம, யரகக கப�� 
மடடம தரணம, யரகக தண2� மடடம தரணம, யரகக தண2� கட தரககடத, யரக�டட 
ச�ர�சச�ப வ�சணம யர வநத மகம பகடதத வ�சம இரககணனன அவஸழத �டட பதர�யம. 
எததழன கஷடம பத ப�ணணககனன. உஙகளகபகனன ஆம�ழளஙக கலய2மக� வவற 
வ0டடகக வ�கமடடஙக. அதவம இப� உஙகளகக வயசக� க�ழட தடடப வ�சச� அதனல இநத 
வவதழன எனன பதர�யப வ�கத.’

‘உஙக �டபப ஆம�ழளகக ப�ம�ழளகக நரமப எழமப சழத ரததபமலலம வவற வவறனன 
பசலல�த தநத�ரகக. அதனல ஆம�ழள கணணல அழமடயதமத�ர� ச�பமணட வசச� அழடசச� 
ப�ம�ழள கணணல தண2�ய பகடட கழய வ�டட தநத�ரககனன �டசச�டட வநதத 
எனக�டவட பசலலற�ஙக...’

‘அப�டய நன பசனவனன. ம0ழசவசச ஆம��ழள அழககடதனன பசலலவஙக. அதனல 
பசனவனன.’

‘அப� உன பரசன மத�ர� ம0ழச எடததடட ஆம�ழள அழலம கடத பசலல...’

அவள மழறததள. அநத �ரழவய�ல ‘வடய க�ழவ த�ம�ரட’ இரநதத. க�ழவர பர�நத பகணட 
வகடடர ‘தபபதன. உன பரசன ம0ழச இலலம அழக ச�ன�ம நடகர மத�ர� இரககர. அழதவ�ட 
ம0ழச வசச ப�ம�ழளஙக இரககஙகவள அவஙக அழலம கடத’

அவள உதட வக�தத�ல �ட�டததத. அவனகமக ‘வடய க�ழவ த�ம�ரட உனகக’ எனற அவள 
பசலலம வநரம பவக தரதத�ல இலழல.

‘பநஜமவவ ம0ழசவசச ப�மமனடட இரகக�ற கணண பசனன நம� மடவட. மசபமரமழற 
அவ சவரம பசஞச�ப� பதர�யம வசபப�லலம வ�டட. சவரம �ணணம வ�த கம�கக�வறன. 
�ககதத பதரவ�ல தன இரகக.’

அவள ம�னகபகனற நழகபபவட ‘இநத வ�ழளயடபடலலம வவ2... ச�றவயச�ல உஙக அமமவ 
��ர�ஞச� இரநத�ரநத உஙகளகக பதர�ஞச�ரககம சஙகத�...’



‘நன...?’ உபப வதயப�ழத ந�றதத�வ�டட அவழள ஒர �ரழவ �ரததர... ‘எடட வயச�வல அப�ன 
அமமவ வ�டட ஓட வநதவன நன’

‘எடட வயச�ல ஓட வநத�ஙகள...? அதவன �தவதன. வ0டடகக அடஙகம எடட வயச�ல ஓட வநத 
ததவதற�கக �சம எப�ட இரககம’ அவள பசலல ப�ர�யவர ஆடடத வதல அடககவழத 
ந�றதத�வ�டட ந�ம�ரநத �ரததர. நகழகக கடததக பகணட ‘இலல... பதர�யம வய தவற� 
பசலல�டவடன’ எனற தழலய�ல தடடக பகணடள.

‘பசலல. நன ததவதற�தன. எஙக அமமவம அப�டததன பசலலவ. எஙகப�ன பசரழன 
பகடடவவனனன கப��டவர. ஊரல இரககம�லலதவன ரடசசனன பசலவஙக. வரதழதய�ல 
எனன இரகக. தததனன கப��டடலம ததவதற�னன கப��டடலம எனகக ஒனனதன.’ ஆடடத 
வதலகழள மழதமக அடககம வழர அவள மவனமகவவ இரநதள.

ழகழயக கழவ�க பகணட த�ணழ2வமல ந�னற�ரநத கய�றறக கடடழல இழததப வ�டட வய�ல 
பழகய�ழலழய ழவதத அடகக�க பகணட ப�ர�யவவர வ�ச ஆரம��ததர. ‘மனசனகக வசகம, தககம, 
வவதழனன எனபனனனவவ வ�ரல பதனததககம வ�சயம இரகக அழறதகக. அழத சர�யய�டம 
அபதலலம?’

‘உன நலலதகக பசலலவறன. �சம வவசம எலலம மனசல ழவ இரகக�ற வழகழகழய பகடடய 
படசச�கவக. சமம அழத�டட இரகக�ற ப�மமனடட வ0ட கடட சவரதன. பகடடய இரககணம 
மனச.’

‘எனழன எஙக அமம இவத இநத ழக ப�ர�ய பவறகக கடழடயல வ�டட அட அடனன 
அடப�. நன அடகக�றதகக வதத கன�ஞச� ந�பவ�ன. என அகக அப�ட இலல. பவறக எடததவல 
உய�ர வ�ற மத�ர� கதத ஆரம��சச�டவ... அவ கததறதப �தத �யநதடட அமம அடககறழத 
ந�றதத�டவ. அவளகக வக�வம இததழன அடசச�ம நன அழவவய�லழலஙகறததன. அடசச 
வல�ககம அதகக எதகக அழனம.’

ப�ர�யவர வ�ச�க பகணடரககமவ�த அவள சனனமன கரல�ல கறகக�டடள ‘உஙக அப�வம 
அமமவம ச�னன வயச�வல உஙகழள அடசச� பகடழம�டதத�னதல உஙகளகக அவஙக வமல �சம 
இலலம வ�சச�. எனன ப�ததவஙக அப�ட இலழல..’

ப�ர�யவர மறதத, ‘இலவல... �சம இலலம இலவல. என அமமவகக நன எத�ர�ஙக மனனட நலல 
ப�ழழககணம. நலல �டய வழநத கண��ககணமன ஆழச. நன ஒதவககழரய இரகவகனன 
அவளகக வரததம. அதனல அடசச. எழதயம ம2�கக2கக பசயவவன. வவகம ஒர வவழல 
பசயயத பதர�யத.

ஒர நள ப�றகக மடயம கடழட வணட கமப ஒண2ப படஙக�டட வநத அப�ழன பவளச�த 
தளள�டவடன. வ�ழதய�வல இரநத ஆள வல�தஙகம வய�தழதப படசச�டட ஐவயனன 
வ�ழநதடடன. அமம சததம வகடட வய�ல வய�தத�வல அடசச�டட ஓடயநத... அடதத பரணட 
வ�ரம எனன பசயவஙகனன பதர�யம ஓட வநதடவடன.

எஙக வ�றத பதர�யல. உசச� பவய�லல வ0டட வ�டட வநதவன இரடட வழர நடநதக�டட 
இரநவதன. வயல வயல நடநவதன. இரடடபவ�சச� இன� எஙக வ�றத. தண2� தகம, �ச�. 
மதயனமம எதம சப��டல. சப�ட வகடட சணழட வ�டடதககதன அப�ன அடகக வநதன.

நன வநதத ஒர ச�னன க�ரமம. கரணட இலலத ஊர. ஊவர தஙகத. �ச� மயககதத�ல ஒர 
த�ணழ2ய�ல �டதவதன. பகஞசம கழ�சச� ஒர அமம கதவ பதறநத பவள�யவநத. ஒனனகக�ரகக 
வநத�ரககவம எனனவம... த�ணழ2ய�ல �ததடட �டகன உளள வ�ய�டசச�.

எனகக �யமசச�. வ�ர பதர�யத ஊர இரகக. அப�ன அடகக �யநத ஓடவநத இஙக அட 
�டபவ�வறன. பதர�ஞச� வ�சச�. உளவள இரநத ச�மன� பவளகழகப படசச� ஒர ஆள யரட 
ந0னன வகடட என மகததகக வநர பவள�சசம �ககறர



ஏய... இவன ச�னன ழ�யன இரககணட அதககளள த�ரடன அத இதனன கலடட �ணற�வய 
எனற உளவள அவவரட ப�ணடடடயக கப��டடர.

��றக அநத அமமவம வநத உதத உதத பவளககள மகதழதப �ககத. யர எவரனன வகளவ� 
வமல வகளவ�. நன ஒனனவம பசலலல. அப� அமம வ�ர வகடடஙக. அதககம பசலலல. 
சப��டடயனனஙக அதகக தழலய ஆடடவனன. ஐவய �வம உளள வ சப��டவவனன 
தண2�ய�ல இரநத வசதழத ��ழ�ஞச� வ�டட கரவடட பகழமழ� ஊதத�னஙக. நன 
சப��டறதப �ததக�டட இரநதஙக.

வ�ர பதர�யத ஊரல வ�ர பதர�யத அமம வ�டட சப�ட அததழன ரச�ய, சநவதசம 
இரநதத. வ�ர பதர�யத அப� மடடம நன யர எனனனன வகடடக�டவட இரநதர. நன 
எதறகம �த�ல பசலலவ�லழல. ழசழக கடட தண20ர வஙக� ஒர பசமப கடதவதன வகடட எநத 
வகளவ�ககம �த�ல பசலலத நன வ�ர பதர�யத அமம ஊழமய எனற வகடடதறக மடடம 
இலழல எனற வய த�றநத �த�ல பசனவனன. வ�ர பதர�யத அமமவம வ�ர பதர�யத அப�வம 
வயழடததப வ�னரகள.

இரவ மழதம த�ணழ2 தஙக�வனன. கழலய�ல வ�ர பதர�யத அமம ந0ரகரம பகடதத. 
கடசவசன. ஊரககப வ�னன பசனன. மடவடனன�டவடன. எநத ஊரனன பதர�யத வ�கவம 
மடவடனன�டவடன. எனன �ணணவஙக. நன அஙகவய இரநதடவடன. வ�ர பதர�யத அப�வகக 
பகஞசம பநலம இரகக. அஙக வ�ய பல பவடடவநத மடடககப வ�டவவன. மடழட வமயகக 
வ�டடஙக. ச2� அளள�வனன. சநழதகக கடடடட வ�னஙக. த�டம வநததம ஏர ��டகக 
வ�டடஙக.

ஆற மசம கழ�சச� சநழதய�ல என அப�ன எனனப �ததடடன. வ�ர பதர�யத அப� ��னனட 
ஒணடக�டவடன. அவர க�டட வ�வரம பசலல� எனழன ஊரகக வலககடடயம கடடடடப 
வ�ய�டடன. வ�ற வழ�ய�ல கண கலஙக�டசச�.’

கண கலஙக�யதக ப�ர�யவர பசனனதம இவள ��டததக பகணடள. ‘மடடக�டடஙகள? 
அழத�ரகக�ஙக’ ஒள�நத�ரப�வழர கணட��டதத ச�றம� வ�ல அவள தளள�னள.

‘கலஙகனத என கண இலல... என அப�வனடத. ஊரல என அமம அகக எலலம அழதஙக. நன 
பசததடடத ந�ழனசச�டடஙக. பக2ற கடழடவயலலம வதட ப�2ம பகழடககலனன கரமத� 
�ண2�டடஙக. இப� பசததவன வநதடடனன சநவதசம.

‘அஙக இரகக எனககப படககல. அடகக�றதம மடடப�யஙகறதம, உதவதவனன பசலலறதமதன 
இஙக நன கணடத. எனழன மத�சச� மடழடக பகடதத வமசச�டட வனன அனப�� ஒர �டட 
ஆடழட நம�� வமயச�டட வனன தநத, எனன பவ°ரமன ஆள மத�சச� சநழதகக அனப�� 
வவணடயழத வஙக�யற வகக�றதம இரகக�ற என வ�ர பதர�யத அமம வ0வட எனகக ��டசச�ப 
வ�சச�. தடதத �ததம நன இஙக வநதடவடன. ஏர படசவசன, மட வமசவசன, சநழதககப 
வ�வனன.

‘உலகதத�ல எனகக சநழத தன பரம� படசச எடம. பசததலம சநழதய�ல சகணம. �த�பனடட 
வயச�ல எனகக சநழத அதத�ட. வகழ� வ�தத, கய வ�தத, ஆட வ�தத, மட வ�தத, வ�தத மடடகக 
தரக வகடட, வநத கசல மட வஙக�, வஙக�ன மடட ல�ததகக வ�தத... நலல வசத�யன வவவர� 
ஆய�டவடன.

‘என அமம வநரம பகழடககம வ�த எனனப �கக வநத வ�டம ஒப�ர� வசச�டடப வ�வ. 
வ0டடகக வனன பசலலவ. நன வ�கல. எனன �ககவற.... �சவம இலலம இப�ட ம�ரகம 
மத�ர� இரகவகனன �சததகபகனன பகழறசசல. ப�ததவஙக பநழனபப வரததன பசயயம. 
�சதழதப �தத என சம�தழனய வ�டனவம. சநழதய�ல இரகக�றத வ�ட எனககப �சம ப�ர�சத 
பதர�யல.

‘சநழதய�ல ந�ழறய அட�டவடன. வயத தகரற ழகததகரற இலலம இரககத. பதனம பகடட 
வரதழத வஙகணம. எடட வ�ர அடசச�ரககஙக ஒர நள. அவமனப�டடரகவகன. ஒர நளம 



உனழன மத�ர� அழல.

‘என அமமவகக அதன வரததமம �யமம. எனன சமக வகடஙக�க�டட கண��சச� என பளழள 
அழவவ மடவடஙகத எனனனன �ததச பசலலனன வகடடரகக. இப�ட ஒர அமம. நன 
பளழளய இநத பம�ய�வல அவதர�சச� ஒர ம2� வநரம சமமதன இரநத�ரகவகன. பசடட கட 
அழம. ��ரசவம �ததவ பதழடய�ல க�ளள� பகஞசம அழத�ரகக�வறன. அபபறம �ச�பயடதத 
எறமப கடசசனன பகஞசமததன அழத�ரகவகன. சர�ய அழவவய�லழலனன தன அமம 
பசனன.

‘உன அமமவகக மடயலடனன ஒர நள வசத� வநதத. �தத நள கழ�சச�ப வ�வனன. உன அப� 
கடசச�டட பக2தத�வல வ�ழநத ழகய ஒழடசச�கக�டடனன வசத� வநதசச�. ஒர மசம கழ�சச�ப 
வ�வனன. ஊரல இரகக�றவஙகளகக என வமல ஏக கடபப. ப�ததவஙகளகக ஒனனனன ஓட 
வரழலன. ப�ததவஙகளகக மடயம வ�ய�டட உடவன ஓடப வ�ய� �கக நன மரததவன? 
ஒனன பகடகக ஒனன ஆய�ரநத எனன ஆகறதனன ஒர பகழவன வகடடன. எனன ஆகம 
எலலம ஒர நள சகறவஙகதவன... பசதத ப�ழதகக வவணடயததனன பசனவனன. 
பசனனதம அமம அழறத �த�ய�ல ந�றதத�டட. பரம� தககமய�டட அமம அழழக டககன 
ந�றதத�ககவ.

‘ஊரகரனஙக கரவ�க�டட இரநதஙக. ஒர நள இலல ஒர நள நன கதற� அழறத வவடகழக 
�கக கதத�ரநதஙக. எனழனககவத நன மககட வ�டட அழனம அதப �தத இவஙக 
சநவதசப�டணம. இத நலல எண2ம. எனகக வநத கஷடம எலலம மககட வ�டற மத�ர�தன 
வநதத. சநழதய�ல நய அடகக�ற மத�ர� அடசச�ரககஙக. த�ரடடப �டடம வஙக�ய�ரகவகன. ஒவர 
வநரதத�வல ஒர �டட ஆட பசததப வ�ய�ரகக. �ததய�ரதழத சநழதய�வல பதழலசச�டட பசழல 
மத�ர� ந�னன�ரகவகன. ஆனலம நன அழ�ஞச� வ�ய�டலவய. கலய2ம கடடகக�டவடன. பளழள 
ப�ததக�டவடன. என ப�ணடடட வ�டவடவப �ககற�ய..?.’

க�ழவர உளவள வ�ய ச�னன �ழபவ�ற�ய மர�ளவ பழகப�டம எடதத வநதர. ‘கலய2மன 
பதச�ல எடததத. எனழனயம ந�ககச பசனன மடவடனன�டவடன.’

வ�டவடழவப �ரததவள, ‘இவஙகள? இவஙகழளப வ�ய ந0ஙக? பரம� அவலசசனம 
இரககஙக. இவஙகழளப வ�ய�...’ எனற �த�ய�ல ந�றதத�க பகணடள. அச�ஙகமய�ரநதலம 
ப�ர�யவர�ன மழனவ�. அவர மனனல அச�ஙகதழதப �றற� பசலல�ய�ரககககடத.

‘அவலடச2மதன. �லல பவள�ய ந0டட, சழரக கணவ2ட அடபபக கர�யடடம இரகக. அச�ஙகம 
தன. ஆன இவ அநத கலததல ஒர சவல எனகக. எனன மத�ர�வய பநஞசரம அத�கம. நன �தத 
த�டமன ஒவர ப�ணண. ப�ர�ச ��ர�யப�டபடலலம கடடகக�டல. கடடககலமன பநழனசவசன. 
சணழட வ�டட கடடகக�டவடன.’

‘இததழன அவலடச2தழத சணழட வ�டட கடடகக�டடஙகள?’

‘ஆம... அழத அபபறம பசலலவறன. �கக வதவஙக மத�ர� இரப�. நட ரதத�ர�ய�வல வயலல 
ஆட பநழஞச வ�ய மத�ர� பவரடடப வ�வ. எநத ஆம�ழளய இரநதலம சணழடன வநத 
ஒவர வரதழதய�வல அதடட அடகக�பபடவ. கணகலஙகத இனபனரதத�. எனககன வநத வசச. 
அவ எனனவ�ட பதடம.’

‘�லல� பசவததல தப�ன எடதத�ல இரநத கதத�ன எனன �ணணவ0ஙக ந0ஙக? பசலல. எவத 
அ�சக2ம நடககபவ�தனன பவசனம படசச� ந�ப��ஙக. அவ பதடப�தழத த�ரப�� படசச� ஒவர 
அடய�ல பகனனபபடவ அநத �லல�ய.’

வகடடவள கழத ப�தத�கபகணட ‘ஐவய �லல�யக பகலலறத?’ எனறள.

‘அழத அவக�டட வகடட வசததல வ�ழநத எனன ஆகறத. அப�டனன கததவ. �லல� சம� 
மத�ர�னறபதலலம அவளககக பகழடயத. ஒரமழற இழத வகககபவ�ன ஐயர ஒரததர 
மடடகக�டடர. �லல� நம� வமல வ�ழநத �ஞசஙகம �ககணமன பசலலற�ஙகவள �லல� வமல 



நம வ�ழநதடட எனனதழதப �ககறதனன வகடட அநத ஐயர இநத வ0டடப �ககவம வரத�லல.

வதழவய�லலத இமழசய அவ வசததகக�டறவத இலல. பதனததககம பழனகக சடட கரவட 
வ�டவ... அத எல� படககம�லல. கரப�ன பசச�யப �ததடட கத�கலல வசச� பவளழளய ��ச�ன 
வரற மத�ர� தழரய�ல வதசச�க பகனனடவ. எதகக வதழவய�லலத சன�யன. அதககக பகழலகர 
�தக�னன பநழனககத. வ0டடககளள வநத மணபலவ எனனம கயம�டம எடதத மணணல 
வ�டவ. அவளக கணட �மப �லல� மனசன எலலம ஒவர ஓடடம தன பதர�யம? ரடசச�..’

‘அச�ஙகதத எதகக சணழட வ�டட கடடகக�டடஙகனன வகடட இலல. இநத த�டததகககததன 
இவழள வ�டடடக கடதனன சணழட வ�டட கடடகக�டவடன. அநத ஒனனழரக கண2�கக என 
வமல ஒர இத இரநதத எனககத பதர�யம. அவ யரனன ந�ழனகக�ற? அநதப வ�ர பதர�யத 
அமமவவட ப�ணணதன. அவ மஞச�தன அப�ட வதவஙககக �லல வசசப�ல இரககம. அவள 
வநரல �தத�யன அசநத வ�வ. த�மமன நடடக கடழடய கமமன இரநத. நடநத 
வ0ரப�ரம�ழர மத�ர� ழகவ0ச� நடப�.’

‘இநத பவககம கசசமபமலலம அவக�டவட கடகககம க�ழடயத. ந2�க வக2� உனன மத�ர� 
ஒரததழரப �ககமடட. ஒவர வநர �ரழவதன. எனன... பதச வரறவஙகளகக அவ யழரப 
�ககறனன பதர�யம பகழப�ம இரககம. ஆன எனகக மடடம அவ யழரப �ககற எதககப 
�ககற எலலம பதர�யம. அதனலதன அவளகக எனவமல இரகக�ற இத பதர�ஞசத.

அப�னதத இலலத வநரமப �தத ஊடட உளள வசச�... இத உன க�டட பசலலக கடத. அப� 
என வயச அப�ட. ஒர மத�ர�ய நஙக இரககம வ�த சநழதய�ல இரநத அவஙக அப�ன 
வநதடடன. அவ ஒனனவம �ண2ல எழநத ந�னன என கனனதத�ல வ0ஙக�ப வ�ற அளவகக ஒர 
அழறவ�டட. ‘எனன யரனனட பநழனசவச... எனக�டட தப� நடகக�ற எனக�டட கடடத உன 
வவழலய...’ அப�டனன அவ அப�ன மனனட ஊவர வகககற மத�ர� கதத�ன. எவத நன அவ 
ழகயப படசச� இழததமத�ர�. பரணட வ�ரககம இதய�தவன அதசச�. இப� எனன மடடம 
மடடவ�டடடட...

‘நன ஆடததன வ�வனன. அவவளட அப�ன சநழதய�ல இரநத வரமவ�வத பவவரம 
பதர�ஞச�தன பத சடழட வஙக�யநதன பதர�யல. மடட சடழடய�ல மனசழன அடசச 
ரததம வநதடவம. ரததம வநதடசச�. உணட வ0டட உபப, நனற�பகடட நய, ஏழ பஜனமதத �வம, 
அத இதனன பசலல� எனழன வ0டழட வ�டட ஓட நவயன கழதழதப ��டசச� பவள�ய 
தளள�னன.

அநத ஒண2ழரக கண வதவஙக அதகக ஒததககல. எனன பகடககததவன �ததன. 
பகடதத�டழலவய. அபபறம எதகக வ0டட வ�டடப வ�கணம எனற வகடட அவ அப�ன ஆததழவ 
ஆடபவ�க வசச�டட. இவ பமழறசச பமழறய�வல அப�ன ஆதத ஒனனம பசலல மடயம 
அடஙக�ப வ�ய�டடஙக.

��றக எனகக ஊரககளள மர�யழத கடபவ�சச� �ததகவக. வழ�ய�ல �தத வகட பகடடவனன 
பசலலவஙக. கர�த தபபவஙக ச�ல ப�ம�ழளப பளழளஙக வதழவய�லலம மரபப�லலம சர� 
பசஞச�க�டட கறபகக �ஙகம வரம த�ரம��வய வ�ய�ரககஙக.

எனன மடடவ�டடவள யரம இலலத வநரதத�ல மனன�பப வகப�னன �தவதன. அப�ட 
மனன�பப�லலம அவ ஒனனம வகககவவய�லழல. அவ பசஞசத சர�தஙகற மத�ர� மர ந�ம�தத�க�டட 
நடககறதம வதழவய�லலம எனன அதடடறதம இரநத. ஆன அநத ஒனனழரக கணணல அநத 
இத மடடம மறவவய�லல.

அநத இத அவ அப�னககத பதர�ஞச� த�ரம�வம கத�சசன சத�பயனன, தகத� எனன, அடககத 
இதனன எக�ற�னன. அவ அப�ன மனனட வநத வநர ந�னன ‘நன இநத ஆழளததன 
கடடபவ�ன’ன ஒவரவர� பசலல�டட வய பதறககககடதனன அவ அப�ழனயம பமரடடடட 
எனழனயம அநத இநத �ரழவ �ததடடப வ�ய�டட.

அப�னம ஆததளம பசச� மரநத எடதத வசச� கடசச� பசததடவவமன பசனனஙக. இவ மரநதப 



படஙக� பரணட வ�ரககம டமளரல ஊதத�க கடதத கடஙகனன கடததடட. சவடககப 
�ககற�யடனன ஒப�ர� வசசஙக. அவ மச�யல. எனனதன கடடகக�டட. அம�த வரசததகக 
மனனட வவற சத� ஆள கடடகக�டட ஊரல வகவலம வ�ச�னப�வம அவமனவம இலலம ர2� 
மத�ர� நடநத மரதடட இரநதவ இவதன.

என வமல அவ உச�ர இரநத. நனதன அவளகக எலலம. ஒர ந�ம�சம ��ர�யம ஒனன 
இரநவதம. ஒனன வ�வசயம �தவதம. ஒனன சநழதககப வ�ய வநவதம. பரணட வரசதத�வல 
ஒர ழ�யழனப ப�தத. அநத ழ�யணம எடட வயச�வல �மப கடசச� பசததப வ�சச�. நட 
ரதத�ர�ய�ல ஒனனகக வ�ட வநத ழ�யழன �மப கடசச�டசச�. ஒதழத ப�ம�ள வதலவமல 
ழ�யனப வ�டட �ககதத க�ரமதத டகடரக�டட ரவவட ரவ பகணட வ�ய�ரகக. நட 
வழ�ய�ல உய�ர வ�ய�டசச�. நட வழ�னன எத? சடகடடல ந�கக�ற அவ...

சடகடடல ழ�யழன ப�றடடப �தத பசதத வ�ய�டடனன பதர�ஞச� வ0டடகக பகணட வநத 
வ�டடடட மறநள தன எலலததககம பசலல�ய�ரகக. ஒர ப�டட அழழகய�லழலயம. 
அவழள ஊவர தப��ய�ரககஙக. பநஞச�ல ஈரம இரககத �தத மசம பசமநத தவன ப�தத 
சவகக அழமடடள �சம�லலத வ�யன த�டடய�ரககஙக. எனககத தவன பதர�யம எததழன 
�சம அநத ழ�யன வமல வசச�ரநதனன. அவன பசதத எததழன ப�ர�ய தககதழத பசமநதனன 
எனககததவன பதர�யம. ழ�யன பசததப� நன பஜய�லல இரநவதன.

பகழல �ண2�டட பஜய�லககப வ�ன மத�ர� �ககவத... இநத �ககதத வ0டடககரனதன 
பதனததககம வமபகக வநதன. உன எறவனதத தண2� ஏணட இஙக என வ0டட மனனட 
வரதனன தண2� வ�டடடட கடம�தவதட சணழடகக வநதன. அடகக வநதன. ஒரததன அடகக 
வநத ஒனன த�ரப�� அடககனம இலவல தடககணம. நன தடதவதன. பசஞசத சர�தவன. வநத 
வவகதத�வல அவன வ�ய அவத அநத ப�ர�ய கலலவமல வ�ழநத மணழடய ஒழடசச�டட பசகக 
பசவவரன எழநத ந�ககறன. ��றக மயககம வ�டட க0வழ வ�ழநதடடன.

அவஙக �சஙக பவள�ய�ல வ�ய� ப�ர�ய �டபப �டசசவஙகள... அதனல எனன ஆடடம வ�டட 
மரடவர எனனவவ பசலல� உளள வசசஙக மண வரசம. பவள�வய வநத எலலரம எனழன 
பகழலகரனன கப��டறஙக. எஙக நன அவழன பகனவனன. நன பஜய�ல வ�டட வநத �தத 
வரசம கழ�சச� அவன கழ�சலல பசததப வ�னன.

எடட வயச�வல நன இநத ஊரகக வநவதன. கஷடனன வநத இநத ஊரககரஙகளகக கச 
தநத�ரகவகன. வகய�லகக எததழன பசலவ பசஞச�ரபவ�ன. இநத ஊரகக என ழகககச�ல பக2ற 
பவடடத தநத�ரகவகன. பசவததன, பமடழடயன ப�ணணஙகளகக தல� எடததத தநத 
கலய2ம �ண2�த தநத�ரகவகன. சப�டடகக இலவலனன கடன வகடடவன த�ரப��த தரம 
இரநத�ரககவன, நன எனழனககவத அச�கஙகம வ�ச� த�ரப��க வகடடரபவ�ன. 
வநதவஙகளகபகலலம வர�ததவன தநவதன. எனனய பகழலகரனன அ�ணடம வ�சலம இநத 
ஊரககர �யலவ.

எனழனயம என பளழளழயயம நடதபதரவ�ல ந�றதத�ட வ�ற ந0னன ஒர நள கட என 
ப�ணடடட எனழனத தடககல. கஷடப�டறவனகக கட தப��லவலனன பசலலவ. எனன 
பகழலகரனன பசலறஙக. ஏனன பஜய�லல இரநத வநதப� நன �ரம ஏழழய வநவதன.

என மமனர எனனதழத பசஞச� அமமடட கடன�டடவன அவன பநலதழதயம நன வஙக� 
வசச�ரநத பமதத பநலதழதயம வ�கக வவணடயதப வ�சச� அவன பசதத ��னனட. வ�தத 
தவரனன பசனன ��னனடதவன என மமனர ப�2தழத கடனகரன எடகக வ�டடன. 
மமனழர ப�ழதசச�டட வநத நனம ப�ணடடட பளழளயம நடதபதரவ�ல ந�னவனம.

வசத� வயபப�லலம க2ம வ�சச�. நன வவதழனப�டல. வவதழன �டறவன இரநத என 
அப�ன ஆதத அடசச அடய�ல பசததப வ�ய�ரபவ�ன. அவளம கலஙகல. சநழதய�வல கசபப 
வ�டட ப�ழழசச�கக�டலம வயயனன கப��டட. சநழதகக வ�ய� கசபப வ�டவடம. 
கற�த�னவன அழ�ய�ற ஜனம மனவர�ய சநழதய�வல வஙக�த த�னனசச�.

நன பஜய�லகக வ�ய�டவடன. என ப�ணடடட ஒர நழளகக எடட ஆட கட ஒடமபல கல 



வசச� அழதத� ஆடடக கழதழத சர�ய கரலவழளய�ல அறதத ச�நதம ரததம படசச� வதல உர�சச� 
பவடட கற�யகக� அளநத கசகக�டவ. கற�வ�தத, வதலவ�தத, நடதபதரவ�ல இரநத இத இநத 
வ0ட வஙக� இரகவகமன அதகக என ப�ணடடட த2�சசலதன கர2ம.

அனனகக� அவ மகழக ச�நத�ய�ரநத கடம�ம அழ�ஞச�ரககம. இநத ஒனனழரககண2� வலச�டடவ 
இலல. பரசனகரன பஜய�லககப வ�ய�டடன, அப� �தத பளழள பசதத வ�சச� இநத 
பநலழமய�வல ந0 இரநத�ரநத த2�யக க�ழ�சச�டட �ய�தத�யமய�ரப�. அவ தண மத�ர� இரநத. 
மழழகக கததகக அசரத தணமத�ர�. அவ மனசவ�டடரநத இநத வ0டழட எப�ட வஙக�ய�ரப�. 
இநத வ0ட அவ வஙக�ன வ0ட. இத கடககவலனன தன உன மமனரககம எனககம மனஸத�ம. 
எப�டத தரவவன இழத. அதனல தன இநத கழதழய உனககச பசலலவறன. அவ பதடம 
ஒவபவர ப�ம�ழளககம வவணம.

ஆன வ�த�யப �ர ஒர நள சநழதய�ல இரநத மழழய�ல வ0ட த�ரம�றப� என கண மனனடவய 
இட இறஙக� கரக� பசததப வ�ய�டட. நனம என ப�ணடடடயம எததழன பநரககம 
இரநவதம. சநவதசமய இரநவதம. அவள இப�டய இநத �வ� இட பகணட வ�கணம. நன 
பஜய�லல இரகக�ற அநத மண வரசமம ஓடஓட சம�த�சசவள. நலல ஒனன வழ வ0டட வஙக� 
வசசவள... பஜய�லல இரநத நன வநத பகஞசம நள கட வசநத இரககழலவய... அதககளள இட 
பகணட வ�னம அவழள.. சடகடடவல �த� பவநத வ�ன அவழள எர�கக�றப� மனச 
�ரமய�டசச�. ஏவத ஒனன உளள பநறஙக� வ�னமத�ர� �ரமய�டசச�. இன� எனன இரகக. 
வவதழனயன சவ அவ சவ. நன அழவவய�லழல. அவளககம அழக�றவஙகழள ��டககத. எவனம 
எனகக ஆறதல பசலலழல. மறநவள சநழதய�வல நன மடடம கசபப வ�டவடன. எனன 
ஒரச�கக�டவட ந�னனகக�டட வமபகக�ழகக அவதன இலல.

ஆட அறதத வ�தத ப�ழழசவச ஆகனமனன வகபவ�. ��னவன அவவளழடவய சடகடடல சக 
மடயம? மடயத�லவல. அப� மனச பதடப�டதத�கக வவணடயததன. வய�ததப �டடகக ஓடயட 
வவழல பசயய வவணடயததன. ரதத�ர�ய�ல அவ வ�டவட �ததகக�டட இரகக வவணடயததன. 
சக�ற வழரய�ல எனகக வவற எனன வவழல.

ஒரததன உ2ரசச�ய அடகக�த த�டம இரகக�றத அவவளவ தப� ந0வய பசலல தய�. மனசனகக 
அனப �சமன பமல�சன உ2ரசச�ஙக இரகக. ச�ர�பப அழழக வவதழனனன எனபனனனவம 
இரகக மனசனகக. அழத பகனனடட மரககடழடமத�ர� உலததரவழன எப�ட மனசன 
மத�ககறதனன வகககறஙக

அழதக பகனனடட இரகவகன. எனக�டவட அனப இலலம இலல. எனகக தககம இலலம இலல. 
எனககப �சம இலலம இலல. எனகக வவதழன இலலம இலல. அத வ�ற வ�கக�ல நன வ�கல. 
அநத வக�ம, தககம, எலலம நமழம அழ�சச�டக கடத இலல.

எனவனட அமம இநத நதத�பரணடவத வய�சவலயம எனக�டட ஒடடறத�லவல. வகடட நன 
கசபப வ�டவடனம. நமம ஜத�ய�ல எவனவம கசபப வ�டட கச சம�த�சசத இலவல. நம� 
வய�தழத கழவ�கக எததழன உச�ர அறகக�றத. அப�ட சம�த�சச கசல நன ஒர வய 
சப��டமடவடஙக�ற.... இத ஒர வ0மப. இத வதழவய இத அவச�யம? எதவல த�டம இரககனவம 
அதல இரகக மடட. அவ இநத வயச�வலயம வ�டட கற� த�னனவ. . ஆட அறககககடத ஆன 
கற� த�னனனம. இத எனன ந�யயம. அறககம எப�ட ஆட பகழமப ஆகம.

நன அறககலனன இனபனரததன அநத ஆடழட அறககப வ�றன. இதல ஜத� எனன இரகக, 
�வம எனன இரகக. எநத ஆடவத தவன வயசய� பசதத�ரகக.

என அகக பரசன வதவடயனன ஒர வரதழத பசலல�டடனன அவ வழ பவடடயவவ 
இரநத பசதத. இநத ஒர வரதழதகக இவவளவ வக�ம வதழவய ஒர ப�மமனடடகக. 
எததழன சணழடயம தஙகற பதடம வவணம இலழலய? ஏகததககம �சம இரககஙக 
அந�யயததககம சணழட வ�டடகக�டறஙக சமம சமம அழறஙக இத வழகழக. மனசனல 
மனவனற மடயம? எலலதழதயம ப�றழமய ஏததகக�டட எலலதழதயம வலச எடததக�டட 
த�டம வழணம. நன அப�டததன வழநவதன. என ப�ணடடடயம அப�டததன இரநத. ந0யம 
அப�டததன இரககணம. அதகககததன ஒககர வசச� இநத கழதழய பசலலவறன. சர�தவன...



கழதழய வகடடக பகணடரநதவள�ன கணகள கலஙக�ய�ரநதன. ப�ர�யவர. ‘எனன த�ரம�வம உஙக 
அப� அமம பமகம ஞ�கததகக வநத�டசச �டடகக �கக இடசச� தரணம வ�ல இரகக?’ 
எனற வகடடர

‘இலவல உஙக கஷடதழத பநழனசச�ததன. ப�ணடடட இட இறஙக�, ழ�யழன �மப கடசச� 
எததழன ப�ர�ய வவதழன உஙகளகக. அநத கடவளகக கணவன க�ழடயத’ எனற வ�சம� 
ஆரம��ததள.

ப�ர�யவர தழலழய பசர�நத பகணடர. கடகடபவன வநத வக�தழத அடகக�க பகணட, ‘தய� 
உன ஊடடல வ�ய� மகரச�ய எலலததககம வசதத அழ தய� இஙக வவ2ம...’ எனற பசலல� 
வய�ல கதழதப பழகய�ழலழய அடகக� எசச�ல ஊரவ�டட பழகய�ழல வ�றவ�றபழ� ரச�தத�ட 
கணமடக பகணட ‘கடவவள...’ எனறர.

வ0டடல அவள பரசன ம0ழசழய ச�ழரககமவ�த வகய அறததக பகணட ரததம வர ந�னறவ�த 
�தறமல �ஞழச எடதத பகடததவழளப �ரதத மம�யர த�ழகததள. இரவ�ல, இப�டய 
பவடடக�டட ரததம வரத பகஞசம கட �தடடவம இலலம இரகக�வய எனற பரசன வகடடதம 
ரததம வரமவ�த �ஞழசத தரறத பதத�சல�ததனம �தரறத பதத�சல�ததனம ந0ஙகவள பசலலஙக 
எனறதம அவள பரசன த�ழகததன.

�தள நநத�

ச�றம�ககம கமர�ககமன வ�தயசஙகழள அவள�டம�ரநத பமலல பசதகக�க கழறததக 
பகணடரநதத கலம. கலதத�ன இரவ�ல கனவ கணட பரணடள பஷ�. கனவ�ல �ட�தளமய 
ஆழநத�ரநதத ஒர க�2ற. அதன ந0ர சநத�ன ��ச��சப��ல தளம��க க�டகக அத�ல பமலல 
ந0நத�கக�டநதன இர ம0னகள. கள�ததத தவடடம வ�த பவறறடம��ன எடபழ� வ�யககத எடப��ன 
மசசதழத ஒரதத� பதடட வ�யப�த வ�லவவ அவள ம�னனம ம0ன கற�தத வ�யககமல ந0ர�ன ந�றம 
கற�தத வ�யநதள. வ�யபப அவள�ன உதடழடயம இழமழயயம தடககச பசயதத. சரணட 
கதகதப�ய உறஙக�ய ச�றம� அவழள கலதத�ன உழலயடபபம பகத�பநரபபம 
வரததகபகணடரநதத. அநத இரவ�ன கனவப ப�ழத�ல அவளகக வயத �த�பனனறககம 
ச�லநள கழறவகவவ இரநதத.

தன மப�ல எழ�தத�ய�ரணட ப�ணகளகக உடல �ரதத சமயம நள பசனன அவள �டடழயப 
வ�ல பஷ� அன�வப �டடவள இலழல எனறலம ஒரதத�கக கனவ�ல; ஆண ��ளழளய�ன 
சயபலதத ந�ம�ததஙகள வநதல மறநவள சழமநத ந�ற�ள எனற கனவ�ல ந�ழனவவடறற 
அவளகக. ஆண ��ளழள கனவ�ல வரவத களளதத�ன அழடயளபமனற அவள அமம பசலவதம 
அவளகக உழறககமல இலழல.

கனவ�ல ந0நத�யத ம0னகளதன எனறலம அத�ல ஒர ம0ன ஆண ம0னகததன இரககம எனற 
உறத�யய நம��னள. அவத வநரதத�ல எத ஆண;, எத ப�ண எனற வ�தம அற�யத கழம��னள. 
ம0னகள ஒனழறபயனற கவவ�ப ��ர�யம ஒவபவர மழறககம பஷ� பரணட தன அமமவ�ன வமல 
கல வ�டட இறகக�க பகணடள. உடல உஷ2வம ம�ஞச�ய�ட இரநதத. மகள�ன பதழடழய 
மரடடத தனமய அமம தடடவ�ட கனவ�ன இர ம0னகள�ல ஒர ம0ன அளவ�ல ரடசசமய வளரநத, 
இனபனர ம0ழன ஈடடப �லலல இர தணடகக�, இர தணழடயம வ�ழஙக�யத. த�டகக�டட 
வ�ழ�தத பஷ�வ�ன �யநத வ�ழ�கள�ல இனனமம ரடசச ம0ன �0யசச�ய ஆய�ரகக2ககன மடழடகள 
ப�னன�றதத�ல ம�னன�யத. ரடசசம மடழட ழவகக�றபதனறல தணட�டடத ஆண ம0னகததன 
இரககம. ஆண ம0ன ம0த �ர�த�ம ஏற�ட அவளகக உறககம ��டககவ�லழல.

பவறபமன �டதத�ரநத அவழள, அவள அமம, ககழக கததம கரம வ�டயல�ல த�டட எழப��னள. 
ப�ண வ�டயமவழர �டகழகய�ல பரணடக க�டப�த தவபறனற அமம பசலலமவ�வத பஷ�வகக 
எண2ம ஓடறற... ரமககள ஏர�ககம பவக தரதத�ல உத�ககம ச+ர�யன�ன பவய�ல, ககழகககம 
கரநயககம ஒனவற எனமவ�த தனககம தன அண2னககம மடடம வ�டவத எப�ட 



வ�தத�யசப�டம எனற. சறற தளள� அவள அண2ன லஙக� அவ�ழ அலஙவகலத தககதத�ல 
இரநதன. சநவதகதழத அவள வயத�றநத வகடகவ�லழல. வகடடல, அமமவ�ன வலத உலகழக 
அவள�ன நட மணழடய�ல இடபயன இறஙகம.

தககக கலகதத�ல அமமவ�ன கணகளம கனவ�ல கணட ம0னகள வ�ல பதர�ய, இத�ல எம ம0ன ஆண 
ம0ன எனற அற�ய உறறப �ரததள. பதர�நதல அதறக மடடம ழம ழவதத அழக �ரகக 
எண2ம�ரநதத அவளகக. அமமவ�ன ம0ன கணகவள ரடசச �றகளடன மழறததத. “எனனட 
மழறகக�ற...! கடதத எடததக�டட க�ளமப. தண2� எடததற வவ2ம?” வ�ரடடனள அமம. அவள 
�யநத, வ�ழநதடதத கடஙகழளத வதட எடததள. தனழன மகம �ரததகபகளளவவ, அழககக�க 
பகளளவவ, தன வனபப கற�தத வயச�ககவவ வநரம�னற� ஆவறழ கடஙகழள எடததகபகணட 
�ததக ழக கள� ஆயதஙகவளட யதததத�றக வ�வத வ�ல பவள�சசமறற வ�டயல�ல அவள ஊர�ன 
ப�தகக�2றற�றக வ�னள. ‘ஆணடகக மடம அழக! ப�ணணகக கடம அழக!’ எனற எநத 
வசமவ�ற�யம பசலல� இவள வகளவ�ப�டடத�லழல. ஆனலம, ப�ணகளகக மடடம இடப��ல 
�வழடகக அடதத�ட கடஙகள ஏன அத�கப�டயன வநரம தஙகக�றத எனற தரககம அவழள 
வழ�பநடக கழடநதபகணவட வநதத.

அஙவக ப�தகக�2றழறச சறற� மநழத யழனகள வ�லவம, கறபப எரழமகள வ�லவம, ஆடகள 
வ�லவம, ப�ரசசள�கள வ�லவம ச�ற�தம ப�ர�தமய கடஙகள ப�ரக�ய�ரநதன. ந0ர இலலத 
ஊர�ன இரவகள�ல ப�ணகள உறஙகவவத இலழல. தனகக எப�டயம மதத�யனதத�றகம 
சய�நதரதத�றகமன ஒர ப�ழத�லதன கடம ந�ரப� வநரம வரம என�ழத உ2ரநத அவளகக 
சல�பப ஏற�டடத. கடதவதட க�2றறடய�ல உடகரநதள. ம0னகள�ன கனவ அவள�ன மனச�ல 
இனனம ந0நத�யத. உடம��ன நரமபகள�ள ம0ன வ�ழளயடடன கறகறபப ஓடயத. தணட�டட 
ம0ன�ன ரதத அத�ரசச�யம இதயதத�ல தடததத. அஙக�ரநத பவறறக கடஙகழள வநடடம�டடள. 
கடதத�ன ந0ர�ல அநத ம0னகள ந0நதம? கனவ ம0னகள எததழன ப�ர�பதனற பதர�யமல மழலததள. 
ஒர வவழள அழவ மழலயளவ ப�ர�வதர இநத க�2றற�லகட ந0நதமடயத ப�ர�வத?

அநத ப�தகக�2ற என�த ஊரகபகலலம ஒவர கடலக இரநதத. ‘மடடக கட கணண...’ எனற 
தன கனறககம, வ�க�ற வ�கக�ல மறறப �சவ�ன கனறககம, அதன ��றக தன கலதத�றவக ஒவவத 
மன�தன ப�றற கனறககம �ல �0யசச�க பகடககம உ�கரப �சழவப வ�ல எததழன வ�ர 
வநதலம வறறமல ந0ர சரநதபகணடரநதத அநதக க�2ற. இளந0ர சழவ பகணடதய, 
கறகணடன த�தத�ப�ய அதன ந0ர சழவககத எனறலம நககத வதல உற�நத வ�கத அளவகக 
உபவ�டம, கண20ர வரத அளவகக கரதவதடம, வதல பவநதவ�டத அளவகக உஷ2தவதடம 
இரநதத அதன ந0ர. உப�ய இரநதலம ஊரகக அத அம�ரதக க�2றதன. அம�ரதம உபபககர�ககத 
என�த உணழமயலல.

‘வழககமக வடடமன இடஙகழள ஆணகளதன பமயப�ரகள ஆனல வ�த�வ�லககய க�2றற 
வடடஙகழள மடடம எபப�ழதம ப�ணகளதன பமயகக�றரகள’ - வமற�டயழத ந�ழனதத 
‘களக’பகனற ச�ர�தத பஷ�வகக ந�ஜமகவவ �த�பனர வயததன. அவள ச�ர�ததழதப �ரதத 
பரவம பநற�தத ரமய�க க�ழவ�கக மகம மழறததள பஷ�. மகம;; பதர�நதவ�டடள �ரவம வநகக� 
ந�றகம கமர� மனசககள கறகறதத ச�ர�பழ� மடடம சஙகத� எதபவனற அற�நத அழத 
பவள�ப�ழடயய எலவலரககம பசலல� கமர� மனச வநக பவறபவ�றற� வ�டவள அவள.

ப�ணகள அநத இடதழத ‘வ�சம சநழதககட’ ஆகக�கபகணடரநதரகள. பவள�சசமறற உடம��ன 
மசஙகழள ழவதத ஆள யபரனற அனமன�கக மடநதத பஷ�வல. கடஙகழளப வ�லததன 
ப�ணகள. ச�லரகக கடதத�ன வய வ�ள�மபவ�ல இறககமன வழளநத உரவம, ச�லரகக 
நடககடதத�ன �ரமன வ�ல சழதயரணழட உரவம, ச�லர ந�ம�ரத;த� ழவதத கடதழதபவ�ல வமல 
ச�றதத க0ழ �ரதத இரநதரகள, ச�லர கவ�ழதத ழவதத கடமவ�ல வமல �ரதத க0ழ ச�றதத 
இரநதரகள. ச�லர அணடககழளபவ�ல வமல�ரநத க0ழ ஒவர சமமய இரநதரகள. கடதத�றகம 
அணடவ�றகம ப�யர உணட வய உணட.

க�ர0சச�டட கரல�ல ஒர ஒடஙக�ய கணட வ�ல இரநத ரமய�க க�ழவ�தன இனழறககம மதல 
ஆளக வநத தண20ர வசநத�கபகணடரநதள. அவளகக தககம �கல�ல, இரவ�ல யரககம 
பதர�யத. அவழள மநத�வநத யரம தண20ர வசநத�யதய ப�தகக�2றற சர�தத�ரவம க�ழடயத. 
வ�டடயக வரக�வறன எனற நடச சமதத�ல வநத க�2றற�ல வதணடழய வ�டவம யரககம 



இநத ஊர�ல ழதர�யம க�ழடயத. அப�ட பசயயத�டகக கமம�ரடடன �யபமழபபம வ�வனதக 
கழதபயனழற ரமய�க க�ழவ� ஊர�ல உலதத�வ�டடரகக�றள. கழத அவவள பழனநதத எனறலம 
அவளழடய கண2றற �டட �லவரசததகக மன கணட2ரநத பசனன உணழமக கழத 
என�ள.

நடச சமதத�ல சததபமழப�� தண20ர வசநத�னல உளவள வச�ககம க�2றறக வகடடன�ன 
ச�தத�றக ஆளக வநர�டம எனற க�ழவ� பசனன வ0�ர0தக கழதய�ன வ�ஸதரதத�றகக எலவலரம 
அஞச�னரகள. க�2றறக வகடடன என�த க�2றற�ன ப�நதகள�ல தஙக�ய�ரநத வயல எல�கழள 
��டதத வநத த�னற வய�ற வளரககம ஒர அப�வ� �றழவதன எனறலம நலல�ரவ�ல அத �றநத 
உசச�கக வ�கமவ�த அதன ந�ல ந�ழல யர தழலய�லவத �டடல �ழட �ழடயய வ�ன 
��டதத, ஈறகள அத�கமக�, மட பமததமம பகடடபவ�ய, தழல பசற�நத பண2க�, பழதத தழல 
நற�, பசததப வ�வரகள எனற ரமய�க க�ழவ� வநரம க�ழடககம ப�ழபதலலம எலவலழரயம 
ம�ரடட ழவதத�ரகக�றள. அப�ட தழல பழதத பசததவரகள யரம ஊர�ல க�ழடயத எனறலம 
எதறக வமப�னறரகள ழதர�யசல�ப ப�ணகள.

‘வகடடன ஏன ச��கக வவணடம?’ எனற யரம வகடகவ�லழல எனறலம கர2தழத ரமய�க 
க�ழவ�வய பசலவள: க�2றற ப�நதகள�ல வகடடனகள ஆணம ப�ணணமய கட சநவதசமய 
இரககமவ�த யரவத தண20ர வசநத�னல; வதணடய�ன சததம வகடட �யநத ஆண வகடடன 
பசததப வ�கம, ப�ண வகடடன க�2றறகக வமல க�ளம�� �றககம. அநதக வகடடன ந�ழல 
ச�தத�னல கறப�ய இரககம. அநத ந�ழல �டடல சவதன. இழத நளகக இர மழற 
பசலவள க�ழவ�.

மன�தரகழளப வ�லவவ எலல நளவம க�2றறக வகடடனகள ரதத�ர�ய�ல பரஷன 
ப�ஞசத�யய சநவதசமகததன இரககம? இப�ட பஷ�வகக சநவதகம வநதத. ஆனல 
ரமய�க க�ழவ�ய�டம வகடக அழதர�யப�டடள. நம�ததகத அச�ஙகமன இனபனர வ�தமன 
பழனகழத பசனன ரமய�க க�ழவ�ழய எத�ரவகளவ� வகடடதறகக �ரஞவசத�ழயப �றற� ரமய� 
வ�டட கழத இவளகக வநத வநத �யமறதத�யத. “பதழளய�லலத பததவலயம �ம��ரககம 
�ததப வ�...’னன �கக மததன; சமமவ பசனனன...” எனற கனனதத�ல ழக ழவதத, சழமயத 
ப�ணகள கற�தத அத�சயமய வ�சவள ரமய�க க�ழவ�. வமற�ட தததவம பசனன ‘�கக மததன’ 
என�வன ஏவத ச�தத பரஷனலல, ரமய�க க�ழவ�ய�ன பசதத பரசனதன.

அவத �கக மததன, கடடவ�ர�யன �மப உலததம பதரககடடல, ப�யர பதர�யதவரகவளட 
ஒதஙகம பசவததழளப �ரதத, ‘ஊரகக ஒர க�2ற... அதறவகழ ரடடனமம!’ எனற ஒர �டடம 
�டயதக ரமய�க க�ழவ� பசலவள. மழப �டலம க�ழவ�கக பதர�யத எனறலம ப�தக 
க�2ற என�த பசவததழளப வ�ல யர மதல�ல ��டகக�றரகவள அவரகளககததன பசநதம 
எனற சடடம �டவள. மததன �டயத வ�லவவ ந�ஜ க�2றறககம பமததம ஏழ ரடட2ஙகள 
இரநதத. க�2றம ரடட2மம ஊரககப ப�த. மதல�ல ��டப�வரகளகக அத பசநதம. 
வதழவயன அளவ ந0ர இழறதத��ன அடததவர ழககக ரடட2ம வரம. ரடட2ம மடடம தன 
ப�த, அத�ல மடடப�டம கய�றம கய�றற�ல கடடப�டம வதணடயம அவரவர பகணட 
வரவவணடம. யரககம யரம கடன தர மடடரகள.

ழதர�யமளளவரகள மடடவம பவரம கடதவதட வநத யர�டமவத கய�ற கடன வகட�ரகள. 
பகஞசவமனம பநஞச�ல கசசம�ரநதல; ந0ர இலலமல வ�னலம வ�வரகவளயனற� தவற�யம 
கடன வகடகமடடரகள; வகடடலம ரமய�க க�ழவ�ய�டம மடடம வகடகவவ மடடரகள. ஒரமழற 
பஷ�வ�ன அமம கய�ற கடன வகடட, ரமய�க க�ழவ�ய�டம �டட �ட ஊரற�நத ச�ர�பப. 
அபப�ழததன நலலம�ளள� சநழதய�ல பதக கய�ற வஙக� வநத�ரநத அநத ரமய�க க�ழவ�ய�டம 
அவள பதர�யததனமக கடன வகடடவ�டடள. அதறக ரமய�க க�ழவ� �தற�பவ�ய, “ஐவய ஆதத! 
ந0 நலல இரபவ�... வநதத தவன இநத கய�தத பதச வஙக�வனன. இத வகககற�வய... எம பரசன 
வ0டடல சமமதன இரககன, அவன வவ2 வகள. பரணட நள ரதத�ர� அனப�� பவகக�வறன. 
என கய�தழத மடடம வகககத ஆதத!” எனறள. பமதத க�2றம சதத� ந�னற ச�ர�ததத. ஒர 
நழளகக கடனக கய�ற பகட எனற வகடடல வய�ற ப�ரததக க�ழவவனட இர நழளகக 
இரககச பசனன க�ழவ�கக �த�ல பசல;லமடயத அவமனதவதட உடகரநதவ�டடள பஷ� 
அமம. அவழள மன ஏரக ழவததகபகணட ஊர�ல எவரம யர�டமம ழகவயநத� கய�ர 
வகட�த�லழல. வகடடல கய�றளளவள�ன பரசன எனன கத�யக இரப�வன.



இநத கதத நடநத ஒவர வரதத�ல சமமநதப�டட க�ழவன பசததப வ�னன. ம0ணடம ஊவர வய�ற 
வல�கக ச�ர�ததத. ஒர சவகக அநத ஊர ச�ர�ததத அததன மதலமழற. ரமய�க க�ழவ� தனழன 
கடன பகடததடவனன �யநததன க�ழவன பசததபவ�னன எனற எககளம�டட ச�ர�ததரகள 
�லலளள வயகக பசநதககர�கள. தளளடடதத�ல சகமவ�த க�ழவனகக வயத எழ�தககம வமல. 
அதன ��றக அரசல பரசலக ஒர �லபமழ� உரவக� ஊர�ல நடமடயத அநத ஊர�ல... ‘யழன 
ஒனன மப��ழளவதட கடடககப வ�சசம. அஙக ஒர சணபடல� சரகக மடட பசததப வ�சசம’ 
க�ழவன�ன ஒலல� உடமபககம, பஷ� அமமவ�ன �ரதத உடமபககமய இடடககடட எழப��ய கழத 
அத.

இப�டபயர சர�தத�ரக கழதகக பசநதககர�யன பஷ� அமம தன �ரதத உடமவ�ட 
கடஙகழளச சமநத�ட வனம பவளககம வநரதத�றக க�2றறடகக வநத வசரநதள. மறககமல 
கய�றழறயம, வதணடழயயம கட எடதத வநதள. அதவம பதக கய�றதன. நலலம�ளள� சநழதய�ல 
வகழ� மடழடழய வ�றற வநத கச�ல வஙக�ய�ரநதள கய�றழற. வதணடழயககட வ�ன 
வரமதன மடழட அளவகக அடபபக கர� பகடதத பகலலன�டடழறய�ல பசயத�ரநதள.

சள0ர எனற பவய�ல அடப�தறக பகஞசம மன�கவவ அவரகளகக ஒர ரடட2ம 
க�ழடததவ�டடத. அமம சநவதசமய கய�றற�ல வதணடழயக கடட க�2றற�ல இறகக�னள... ‘க�ர�... 
க�ர�... க�ர�...’ சபதபமழப� வதணட க�2றற�ல வ�னத. ‘தளம, பதளம’ சததபமழப� ந0ர ந�ரம��யத. 
‘க�ர�... க�ர�... க�ர�...’ சததபமழப� வமவல வநதத. பமததக கடமம ந�ரப� எததழனவய ‘க�ர�, க�ர�’ இழகக 
வவணடவம எனற பஷ�வ�ன அமம பகஞசம �தடடப�டடதல வவகதழத அத�கப�டதத�னள. 
வ�ழளவ, கய�றற�ன கழட நன�ழய ��டகக மடயமல கய�றம வதணடயம ஒர வசரக க�2றற�ல 
வ�ழநதத: ‘க�ர�... க�ர�... பத�0ர.’

அத�ரநத வ�ன அவள எடடத க�2றழற எடடப �ரததள ‘ஐவய’பவனற ஆழம. ஐநத ஆள 
அளவகக ந0ர இரககம க�2றற�ல. எஙவக எடடப �ரதத அவள உளவள வ�ழநத வய�ல நழழநத 
பகசவக�வ�டவவள எனற �யநத �ககதத�ல இரநதவரகள அவழள தடதத ��ன தளள� 
ந�றதத�னரகள. தன பதக கய�றம பதத வதணடயம இப�ட ஆழக க�2றற�ல அழக கண��தத 
மழக�ப வ�னல யரககததன வய�ற �றற� எர�யத. வ�ததறக ஊரககர�கள வவற 
பகலபலனற ச�ர�தத ழவததரகள. கலம பமதததத�றகம அவமனம வநதழதபவ�ல அமம த�ழகதத 
பவய�ல�ல வ�யரழவ வடய ந�னறள.

ஊரக க�2றற�ல வதணட வ�ழவத �மப வய�ல வ�ழநத ம2�ககக கல வ�ல அததழன 
அத�சயமன வ�சயம இலழலதன. ஆனலம, சடகடடக கழ�ய�ல வ�ழவத சதர2மதவன எனற 
பசதத ��2தத�டம யரவத தததவம பசலலமடயம? பசததவளககததவன வகடகம சவ ம2�ய�ன 
க�டர ஓழச. அமம பசயவத அற�யமல ந�றக ரமய�க க�ழவ�தன “வ�ய� �தள பகலழச 
வஙக�யநத அழத எடடயமம... இப�ட ந�ககத. �யம இரகக!” எனறள.

அவள பசனன அநத �தள பகலபசன�த �லப�ல பககக�கழள உழடய, க�ண க�ணபவனற 
சததபமழபபம; பககக�கள�ன பகதத. உளவள வ�ழநத வதணடழய பகததக கய�றவறட அளள� 
வரம அத. எல�ப ப�நத�ல �மப நழழநதவ�டடல அழத பழக வ�டட பவள�வய பகணட வரவம, 
அழத ஈடடயல கதத� சகடககவம ஆணகள �டடளம ஊர�ல உணட. அவரகள உழடழய இடபப 
வழர க0ழ�றநத வமலக ஏறற�க கடடகபகணட பதழட தடட வரவரகள. ஆனல ஒர கய�ற 
க�2றற�ல வ�ழநதவ�டடல வ�டடவவளதன எடகக வவணடம இநத ஊர�ல.

�மப ஈடட ழவதத�ரககம கததன�டவமதன �தள பகலசம இரகக�றத. �மப ஈடட வகடட 
கததன�டம வ�னல, அவன வய�ல பழகய�ழலழய அடகக�க பகணட தவன ஈடடழய 
எடததவநத �மழ�க பகலவன. �தள பகழசகக அவன வரமடடன; சமமவம தரமடடன. 
ஒர பவஙகலச பசமவ�, இலழல பவஙகல கததவ�ளகவக அடமனதத�றக பகடதத வ�டட 
�தளக பகலழச வஙக� வரவவணடம. ��றக த�ரப��த தரமவ�த அடமனப ப�ரழள அவன 
தநதவ�டவன. கச வகட�த�லழல உ�கரமதன. பஷ�வ�ன வ0டடவல ஒர பவஙகலத டமளரகட 
க�ழடயத

அமமவககம கததனககம பசலலமடயத ஒர வ�சயதத�றகக வயத தகறர இரப�தல பகலச 



வஙக தன மகழள பவஙகலத டமளவரட அனப��னள. அநத பவஙகள டமளர �ககதத வ0டடப 
�டடய�டம பகஞச� கடனக வஙக�னள. �தள பகலச வகடகபவ�ன பஷ�வ�டம 
“அடமனதத�றக எனன இரகக?” எனற வகடடன கததன. �தளக பகலச வகட�வள பவஙகலச 
ச�ழலவ�ல இரப�தல அவழளவய அடமனமக ழவததகபகளள கததனகக வ�ரப�மதன 
ஆனலம அவள அமம உசசநதழல வகழ� மய�றழற பகததக ��டஙக�வ�டவள.

பஷ� கடடய பவஙகல டமளழரப �ரதத “இத வ�தத. இனனம ப�ர�ச வவணம. இவவளவ 
ப�ர�ச” எனற ச�ர�தத�ட ஒர அளவ கண��தத பஷ�ழவ த�ரப�� அனப��னன அவன. அவள 
கச�கபகணவட வநத தன அமமவ�டம “இநத அளவ ப�ர�ச அடமனததகக �தத�ரம வவணமம...” 
எனற தன ��ரஷடதழத வடடம வ�டடக கண��ததள. அடமனதத�றக கததன அளவ கடடய 
இடதத�ன வ�கக�ர�ததனதத�றகக அமமவகக வக�மக வநதத. ஆனலம வவற வழ� இலழல. டமளர 
கடன தநத அவத �டடய�டம ஒர ப�ர�ய பவஙகலக கடதழத இரவலக வஙக� �தளக பகலழச 
வஙக� வஙக�வரச பசனனள. கததன “�ரவய�லழலவய பசனன ப�ர�ச வஙக�டட 
வநதடடவய” எனற பவஙகலக கடதழத தடடகபகணவட பஷ�வ�ன வவபறஙவக �ரததன. 
பஷ� �தளக பகழழச ��னபறம ��டதத�ட வநத வசரநதள.

பகலச வநதவ�டடத. பகலச மடடம ழவததகபகணட வ�ழநதழத எடகக மடயத. அழதக கடட 
ஒர கய�ற வவணம. எனன பசயயவம ஓடமல ந�னறள; அமம. பரசன பசததபவ�னதவல, 
இலழல தன கய�ற �ழசக�வ�டடதவல, எதனவல பதர�யவ�லழல... ரமய�க க�ழவ� வ�சச�லலமல 
“இநதட ஆதத! இநத கய�தத�ல கடட எட.” எனற கய�றழற மனச வநத தநதள. இனழறகக 
உலகதத�ல எஙக மழழ ப�யதலம இதறககததன சதத�யமய ப�யயம. வனதழதப �ரதத 
கம��டடவ�டட க�2றற�ன இடப�ளவ கரஙகல சவறற�ன ம0த ஏற� ந�னற �தளக பகலழச 
உளவள வ�டடள அமம.

மககல க�2ற வ�டடதத�றக கய�றழறச சழறற�, மடநதவழர தழர தடடம ஆழதத�றகம அத�கமக 
கய�ற வ�டட தழவ�த வதடனள அவள. எதவவ ச�கக�யத வ�ல இரநததம சநவதசமக பவள�வய 
எடததள. அத�ல எனழறகவக வ�ழநத மகக�ப வ�ய�ரநத �ழம �வழடதன இரநதத. இரணடம 
மழறயக பகலழச இனனம ஆழமக வ�டட சழறற�னள. இநத மழற எநதப �வழட வரவம 
எனற �யநத�டவயதன பவள�வய எடததள. ஆனல எடகக மடயவ�லழல. ஏவத ஒர ப�நத�ல 
பகலச நனறக மடடகபகணடத. ஆதத�ரமய அழத இழககப வ�ய அவவள தடமற� 
க�2றறககளவள வ�ழப வ�னள. உளவள வ�ழமல சமள�ககத பதர�நதவளகக கய�றழறயம 
�தத�ரமகப ��டககத பதர�யவ�லழல. அநத கததன�ன �தளக பகலவசட ரமய�க க�ழவ�ய�ன 
கய�றம ஆழக க�2றற�ல வ�ழநத பதழலததத.

ப�ரநதககம வநத வ�ரழழக அழதள அமம. தவன எக�ற� க�2றற�ல வ�ழவம மயறச�ததள. 
அவழள எலவலரம சமதனப�டதத� உடகரழவததரகள. அவரகளகக எனன... சமதனம 
பசலவரகள. க�2றற�ல வ�ழநத அநத பதத வதணடகக யர பசலவரகள சமதனம? அதவனட 
வசரநத வ�ழநத கய�றறகக யர பசலவரகள சமதனம? அழத எடகக வ�ழநத �தள 
பகலசககம, கததனககம யர பசலவரகள சமதனம? அடமனமக வஙக�ய பவஙகலக 
கடததககம அதன பசநதககர� க�ழவ�ககம யர பசலவரகள சமதனம? ரமய�க க�ழவ�ககம, 
அவள கய�றறககம, அவள பசதத பரசனககம யர பசலவரகள சமதனம? வதணடயம வ�ய, 
�தள பகலசம வ�ய, அதறக அடமனமய ழவதத பவஙகலக கடமம வ�ய, எலலம வ�ய, 
மனம வ�ய, மத�பகடட ந�னறள பஷ�வ�ன அமம.

இன�, இழநத அததழனழயயம ம0டக ஊர�ல ஒவர ஒர கடவளலதன மடயம. மவதஸவரன 
ஒரததனலதன எவவளவ ந0ர இரககம க�2றற�லம மழக� மககதத� இரநதலம எடததவர மடயம. 
ஆனல அவன�டமம பஷ�வ�ன அமமவகக சசசரவ. அவன�டம தன மகழளயம அனப�மடயத. 
சசசரவகக கர2வம மகழளப �ரதத மவதஸவரன எழம�சழசழய வ�ழளயடடய க�ளள�வ�டடன 
என�த�லதன ஆரம��ததத. அதறகக மவதஸவரழன சவடச சநத�ல ழவதத, அவன அமம, �டட 
எலலம அவசர�க கம�ல எனற வயகக வநத�ட த�டடய ��றக அவழன எப�ட உதவ�கக 
கப��டவத. கப��டடலம அவன எடததத தர வரவன பதர�யத.

எப�டயவத அவழன கப��டடததன ஆக வவணடம. ஊர�ன ஒவர ஒர �தளக பகலழச 
க�2றற�ல வ�டடவ�டட ஊர�ன ச�தவதட சமம இரநதவ�ட மடயத. அதவம�லலமல �தளக 



பகலச ஜம0னககப வ�ன பவஙகலக கடம அடமனதத�ல வ�ய�றற எனற பதர�நதல �ககதத 
வ0டடப �டட பசததலம பசததபவ�வள. அநத ச�ம வவற பகசறக வநத வசரம. வவற 
வழ�யறற, பநஞச�ல இரணட ழககழளயம மழறதத�ட ழவததகபகணட வ�ய மவதஸவரழன 
கடடவரம�ட பஷ�ழவ அனப��னள அமம. மகள வநததம ஒததடம தரவவணடம.

அமம பசனனத வ�ல �தத�ரமக இர ழககழளயம பநஞச�ல கடடகபகணட மவதஸவரன 
வ0டடல வ�ய வ�சர�ததள. “உம மமன இலழலவயட... பள�ய மரததடய�ல ஆட பல� ஆடடம 
ஆடறன வ�ய� �ர...” எனற அதழத பசனனள. பல�யமரததடககப வ�ய �ரததள.; அஙவக 
ஆட பல� ஆடடதழத ச�ல கரஙககள வ�ழளயடகபகணடரநதவத ஒள�ய மவதஸவரழனக கவ2ம. 
இனனமம பநஞச�ல ழக ழவதத�ட “மவதஸ மமன எஙக?” எனற ஒர கரஙழகக வகடடள. அநத 
கரஙக “ஏன எனழனய வதடக�டட வரமடடய?” எனற வகடடத. எலல கரஙகம ச�ர�ததத. 
இனபனர கரஙக, “வடய... அத உஙக ச�தத� மகட. ந0 சமம இர. எனககததன அதழத மக. நன 
வகககவறன” எனற பசலல�வ�டட இவள�டம “ந0 பரணட ழகழயயம எடததடட வகள நஞ 
பசலலவறன” எனறத

அவள ழகழய எடததவ�டட “மமன எஙவக?” எனறள. அநதக கரஙக ச�ர�ததக பகணவட “சணட 
பவரலல மழறகக�றததன பரணட ழகயல மழறசச�ய... வ�, வ�... எனகக பதர�யத. அவன வநதத 
சய�நதரவம பள�யமரதத உசச�ய�ல தககப வ�டடக�டட பசததப வ�ய�டடன” எனறத. ��றக 
எலல கரஙககளம ஆட பல� ஆடடம ஆட ஆரம��ததவ�டடத. அவளகக அவமனம 
��யததகபகணடத. ஏமறறதவதட த�ரம��யவழள வகலன எனற ஒர சதக கரஙக ந�றதத� 
பசனனத, “பம சநதல அவழன �தவதன. அஙக இரககன �ர. எதகக வதடவற...?”

சதக கரஙக�ன உ�கரதத�றக சநவதசப�டட, ந�னற �த�ல பசனனள: “எஙகமமவவட வதணட 
க�2தத�ல வ�ழநத�டசச�...” ஆட பல�யடடதழத ப�சகபகனற ந�றதத�, “உஙகமமவவட வதணடய? 
உஙகமமவவட வத...ணடவய...வ? அத எவவள ப�ர�ச இரககம...” எனற ஒர கரஙக வகடக, எலல 
கரஙககளம ச�ர�ததத. “உஙகமம க�2தத�ல வ�ழநத தண2� மழசம பவள�ய வநதடவம... அப� 
வதணடய எடததககலவம. எதகக மவதஸ வரணம?” இனனம கரஙககள ச�ர�ததத. இறகக கடடய 
ழககளககள வக�ப�டட ச�றமரப தடததத தளள�யத அவளகக. தன ஒர ம0னக� எலல ஆம�ள 
ம0ழனயம தணடகக� த�ஙகணம... பரணட தணட இலல, நல தணட, எடட தணட, தணட 
தணட... ரததம வர... அவள ஆதத�ரதவதட பம சநத�றக வ�னள.

அஙவக �+ம சநத�ல ஒர வ0டடன சவர ம0த ஒர கழல ��னபறமக தகக� ழவதத சயநத 
ந�னற�ட �0ட ��டததகபகணடரநதன மவதஸவரன. சர�யன உசச�ய�ல ந�னற வதழல 
உற�தபதடகக அவளகக உடமப�லலம வ�யரததக பகடடயத. �டட அவமனதத�ல உடமப 
பகத�ததகபகணடரநதத. மவதஸவரன எத�ர வ0டழடப �ரதத�ட சவறற�ல சயநத�ரகக, இவள 
வ�ய “மம, அமம உனன கடடயரச பசனன.” எனறள. அவன �0டழய க0வழ வ�டட 
கலல ம�த�தத�ட “எதககம?” எனற வகடடன. இவழள �ரககமல எத�ர வ0டழடவய 
�ரததகபகணடரநதன.

“என அமமவவட வதணட... இலல, ஒர வதணட க�2தத�ல வ�ழநத�டசச�” எனறள. “�தள 
பகழச வ�டட எடஙக தய�... நன இப� வவழலய இரகவகன.” இவளகக ப�சகபகனற ஆனத. 
சவறற வமல ஒனழறக கழல ழவததகபகணட �0ட ��டப�ழத வவழல எனக�றவன. ஆனலம 
தனழன அவன தய� எனற கப��டட கரல�ல ஒர �சம இரநததல ழதர�யம ப�றறவளக தன 
பநஞச�ல கடடய�ரநத ழகழய எடததவ�டட அவன மன�க வ�ய ந�னற “�தள பகலசம 
உளவள வ�ழநத�டசச�, மம. ந0ஙக வநததன எலலம எடககணம” எனற பகஞச�னள.

“�தளக பகலசம வ�ழநத�டசச...!?” அவன அத�ரசச�யக வகடடன எனறலம இனனம மகம 
�ரதத வ�சவ�லழல. வவடடயல தன மகதத வவரழவழய அழதத�த தழடததகபகணட, அழத 
சர�யக மடதத கடடகபகணட, இனபனர கழல மறற� சவறற�ல ழவதத சயநத ந�னறன. கல 
வல�கக பவக வநரம ந�ற�த பதர�நதத. “அமம அழற, மம.” அவன மழறததன. “வதணட 
வ�ழநததகக ஒர ப�ம�ள அழவள... �0ழட. அவ வதணடய வ�டடதவம நன வநத எடதத 
தரணம?” அவன எர�நத வ�ழநதன. அபப�ழததன அவள மகதழதப �ரததன. அவள 
ப�சகபகனற தன ழகழய பநஞசகக கறககக கடடகபகணடள. அவள பநஞசகக ழக கடடம 



வவகதழதக கணட அவன அவமனதவதட தன மகதழத இர ழகயலம அழதத� வதயததகபகணவட 
தழலழய இலழல என�த வ�ல ஆடடனன. ��றக, “ந0 வ� தய�, நழளகக எடததககலனன 
பசலல.” எனற பசலல�வ�டட எத�ர வ0டழடவய �ரததகபகணடரநதன.

இவள த�ரம�� அநத எத�ர வ0டடல யர இரகக�றரகள எனற �ரப�தறகள ஜனனல �டர எனற 
அழறநத சததப�டடத. பகஞச வநரதத�வலவய கலகக உ�வயகப�டம ஒர ப�ரள �றநத வநத 
மவஸ;வரன ம0த வ�ழநதத. அத ப�ணகள�ன கல பசரபப. அவன மகம கறததப வ�ய�றற. 
பசரபழ� தன கலகளல பரடடத தளள�ய�ட வயச�ததன. ��றக “சர� வ தய�, வ�வவம” 
எனறன அநத ஜனனழலவய �ரதத�ட. வரமவ�ழத அவன வய மண மணப�த வகடடத. 
“மவதஸ எதத�ன� நலலவன,; எதத�ன� �சம இரநதனன நழளகக பதர�ஞச�பவ� ந0...” அவன 
யர�டம வ�சக�றன? பசரபப வ0ச�ய ப�ண2�டம, இலழல தனன�டம? பஷ� பர�யமல வநதள.

ப�தக க�2றறகக வநத மவதஸ தன உழடகழள அவ�ழததவ�டட இடப��ல ச�ற தணவடட ஒர 
கய�றற�ன உதவ�யடன க�2றறககள இறஙக�னன. எபப�ழதவத ஒர மழறதன அவன 
க�2றறககள இறஙகவன. அவழனப வ�ல மசச ��டதத தண20ரககடய�ல இரககம வ0ரன யரம 
க�ழடயத இநத ஊர�ல. அவன ந0ரகக உளவள வ�னல வகடட ப�ரள மடடம இலலமல 
எபப�ழவத வ�ழநத அலம�ன�ய வடகச, ச�ற பசமப, க�லக�லபழ�, மரப�மழம, கல பசபபககள 
எலலவறழறயம ஆயநத பவள�வய எடததவ�டவன. அமமவகக இபப�ழததன உய�வர வநதத. 
அததழன ப�ரளம பவள�வய வநதவ�டம.

எலவலரம இடபபயர க�2றறச சவரம0த வய�ற ழவதத கன�நத எகக�ய�ட க�2றற�ன ந0ரப 
�ரபழ�வய �ரததகபகணடரநதரகள. உளவள மவதஸ மழக�வ�டடன. ந0ர�ன தளம�ல கழறநதத. 
��றக கம�ல கம�ழக உளவள இரநத கறற வநதத. பவக வநரம ஆய�றற. அவன எததழன வநரம 
வவணடமனலம மசச ��டதத வதடவன. ப�ரள க�ழடதததம கபகபகனற வமவல வநத, ச�ர�தத 
மசச வஙக�ய�ட ப�ரழளக கண��ப�ன.

ஆனலம இததழன வநரம அவனல இரகக மடயம? ப�ணகளகக பகஞசமய சநவதகம எழநதத... 
அவன க�2றறச வசறற�ல மடடகபகணடரப�ன எனற ப�ரங கப�ட வ�டட கதத�னரகள 
அவரகள. மறற ஆணகள ஓட வநதரகள. அவரகள�ல யரம க�2றற�ல மஙகம வ0ரப ழ�யனகள 
க�ழடயத. ழக ��ழசநதபகணட க�2றழறச சறற� ந�னறரகள. பவகவநரம ஆக�வ�டடத. சர�யன 
வமறக�ல வ�ய பசதத வ�ழநதவ�டடன. இன� மவதஸ{ம உய�வரட இரப�த சதத�யம�லழல. ��றக 
ஒர டசல எனஜ�ன ழவதத உளவள இரககம ந0ழர எலலம இழறததரகள. ந0ர பமலல பமலல 
கழறய, நடக க�2றற�ல; மவதஸ�ன உசசந தழல மதல�ல பதர�நதத. ��றக வதள, ��றக ழக. ந0ர 
வ�ரளவ வடநதத. அவன நடக க�2றற�ல சப�2ம�டட உடகரநத�ட இரநதன. அவன ழகய�ல, 
எனழறகவக ஆகத எனற வ�டட ஒர ச�த�லமன கரஙகல நநத� இரநதத. எலவலரம �யநத 
வ�னரகள. உய�வரடதன அவன உடகரநத�ரகக�றன எனற ந�ழனதத ஆளளகக மவதஸ 
எனற கதத�னரகள.; ந0ர மழதம வறற�ய��ன அவன மலலநத வ�ழநதன.

பநஞச�ன ம0த கரஙகல நநத� �ரமய அழநத�க க�டகக அவன பசததப �டதத�ரநதன. அவன நநத�க 
கலழல இறகப �றற�ய�ட க�2றற�ல மழக� மசசத த�2ற� பசததவ�டடன எனற ச�லர 
பசனனரகள. மசச மடடன கலழல வ�டடடட வமல வநத�ட மடடன, அவன வமல நநத�ககல 
வ�ழநததன பசததபவ�னன எனற ச�லர வ�ச�கபகணடரகள. அவன ச�ததன ஆக�வ�டடன, 
அதனல நடக க�2றற�ல அவன நநத�வயட தவம பசயத�ட பசததபவ�னதகககட ச�லர 
வ�ச�கபகணடரகள. நலலவவழள க�2றறக வகடடன ச�ததல பசதததக யரம 
பசலலவ�லழல. மவதஸ எப�ட பசததன, எதறகக பசததன என�த ஊர�ல யரககவம 
பர��டவ�லழல.

மவதஸ�ன ��2ம எடதத��ன க�2றறககள ஊறற ந0ர ஊற�, உளவள இரநத வதணடழய, கய�றழற, 
�தளக பகலழச, ச�த�லமன நநத�க கலழல எலலம மழகடததத. இனற எவரம உ�வயக�ககத, 
கரஞசநத�ன ��ச��சப��ல ந0ர ஊற�ய அநத �ழ�டடக க�2றற�ல எடககப�டத �தளக பகலசம, 
�தள நநத�யம இரப�ததன ஊரககத பதர�யம. ஆனல அத�ல இரணட தஙக ம0ன 
வ�ழளயடயவத, ஆண ம0ழன ப�ண ம0ன தணடகக� வ�ழஙக�யவத யரககம பதர�யத. அத 
பஷ�வகக மடடமதன பதர�யம. பம சநத�ல அவன ஒறழறக கவலட ந�றகமவ�த அவன 
கலடய�ல கல�யன ஒர பசச�மரநத �டடழல அவள �ரததள. மவதஸ க�2றற�ல மழக� 



பசததவன�லழல, பசதத க�2றற�ல மழக�யவன. அவன �றற�ய�ரநதத ச�த�லமன நநத�ழய இலழல, 
தன மர2தழத. பஷ� அனழறகக ஒர வரதழத பசலல�ய�ரககலம ஊரகக. இவன மரநத 
கடததவ�டட க�2றற�ல இறஙகக�றன எனற. ஆனல வ�ழநத பசரபப... அத எப�ட சமதனமகம 
அவனகக. அழதவ�ட உளவள வ�ழநத வதணடழய அவன இலலவ�டடல யர எடததத தரவரகள. 
சயதத�றகக வயமட சமமய�ரநதவ�டடள பஷ�.

அவன நநத� ��டதத ந0ரககடய�ல பசததபவ�ன அனற�ரவவ பஷ�வகக தயரமன தணட �டட ஒர 
ஆண ம0ன கனவ�ல வநதத. மறநள அத�கழலய�வலவய அவள ரதவக� �சழச ஓழலககடய�ல 
�லலஙகழ� ஆட ஆரம��ததள. ஆளறற ப�ழத�ல அவன க�ளள�ய இடதழத அவள பமலலத தடவ� 
பவடகப�டவம பசயதள. ஒர ஆண எனன ர�தத�ல வநத ப�ணழ2 வழதப�ன, வடடவன, 
க�ளரததவன, மலரததவன எனற எநத ப�ணணககம பதர�யத; ப�ணகள கற�தத ஆணகக 
பதர�யதத வ�லவவ. அநத பத�ரதன அவள�ன �லலஙகழ�ய�ன வ�ழளயடடக வ�ழளயடயத 
அனற. ச�த�லமன உ�வயகமறற நநத�க கலழலபவ�ல க2தத அழசவறற இரகக�றத ச�ல 
ப�ணகளககள ச�ல ஆணகள�ன ந�ழனவகள. அப�டததன பஷ�வககளளம ஒர நநத�ககல க2ததக 
க�டகக�றத பவக பவக கலமக.

உரகம க�ர�ம, ஒழகம கனவ

எடடவத மடடவம �டதத ஏழழப�டட க�ரமதத கறதத இழளஞன ஒரவன எப�டயவத நகரம 
நகரசரநத இடதத�றக வநத, ஒர வகடஸவரன ஆகவவ மடயத எனற யரவத ந�சசயமய 
பசனனரகளனல இபப�ழவத ஏலநதர �ஸடப��ல ஒர கனவவட �ஸ ஏறம அநதப 
ழ�யழன ந�றதத�வ�ட வவணடயததன. ந�சசயமய பசலவபதனறல, இபப�ழத இரககம 
வகடஸவரரகள�ல யரவம ஏழழயகப ��றககவ�லழல, அவரகள ��றவ�ப �2ககரரகளதன, அவரகள 
க�ரமததல இரநத வநதவரகள க�ழடயத, பரவ0கவம நகரமதன, எடடவத �டததவரகள இலழல 
எலவலரவம �டடம �டததவரகள எனற ந�சசயமய பசலல வவணடம, கச �2ம வசரநத ��ன 
வஙக�ய கவரவ டகடர �டடம க2கக�ல வசரத.

Flower box ஒன�தவத வசரவவன எனற அடமபடசச� அப�க�டட நலல த�மமன ஒர உழதய 
அடவய�றற�ல வஙக�, பரணட நள வநத� எடதத, �டப�ழச வ�ய, ழசகக�ள ஒரகப��ல �ஙசர 
ஒடடவம வ0ல ப�ணட எடககவம மண வரசம கததகக�டட இரநத ழ�யன அவன. அவனதன 
வகடஸவரன கனவவட �ஸ ஏறபவ�க�றன.

‘இர�தத� அஞச� வரச சரவ0சட எனகக... என மத�ர� ழசகக�ள பமககன�க பதழ�ல இநத சததப 
�டட க�ரமததல எவனககட பதர�யம... ’ எனற அவனகக பதழ�ல கறறததநத பமககன�க அடககட 
பசனனத வவழலகக வசரநத பத�த�ல அவனகக த�தத�ப�க இரநதத. சததப �டட க�ரமதத�வலவய 
இலலத அளவகக ஒர த�றழமசல� நமகக வதத�யர வநதடடவர எனற.

ஆனல சககர ப�ணட ந�ம�தத�ர வக பதர�ஞச ��னனடதன இனபனர வகம பதர�ஞசத 
அவனகக. இர�தத� அஞச� வரசம இநத ப�ர�ய பமககன�க வவழல பசஞசம இனனம கநதகக கச 
வஙக� கடனகரஙக�டட அச�ஙகம த�டட வஙகறவன, இநத உலக மக பமககன�க. அத ஏன? 
ப�ர�ய பமககன�க கத�வய இப�டனன அப� அழரகழற பமககன�க கத� எப�ட இரககம? 
அப�டஙகற வகதன அத. ழசகக�ள பமககன�க ஆக� �2ககரனக�வ�டம ஆழச வலடய��ல 
வ�ன கததய�றற. ழசகக�ள பமககன�க பதழ�ழல வ�ட அவனககப ��ச�ர�லலமல பதர�ஞச மதல 
வ�சயம ‘எததன ப�ர�ய பமககன�கக இரநதலம பசநத ழசகக�ளல ப�ல இரககத, ��வரக 
இரககத’னறத.

இநத வ�வரம பதர�ஞச ��றக இநத ழசகக�ள பதழ�ல சர�ப�டத, பவள�யர வ�ய� எப�ட 
�டடவத ப�ர�ய ஆளகனனன டவனகக �ஸ ஏற�டடன அவன. அவனக�டடப வ�ய எடடவத 
�டசசவன வகடஸவரன ஆகமடடனன மவதழத கழடட கதழதப படஙக� வ�டடடககடத 
இலழலய. அவவனட அமம ஒர பதர�ஞசவர மலம டவனல இரகக�ற ஒர வ�ககர�ய�ல அவழன 
வவழலகக வசததவ�டட. இப�டததவன க�ரமதத�வல இரநத டவன �ககம ஒவபவர அழரகழற 
�டப�ள�ஙகளம வநத ப�ர�சசள� க2கக எதவத ஒர ப�நத�ல அணட ப�ழபப ஓடடறத. 
��றக பதறழமயம, அத�ரஷடமம உளளவன கவ�ரனக�றத.



அவழன வவழலகக வசததவ�டட ஆள ஒர 
ப�ர�ய நம��கழகய அநத ச�னன 
ழ�யனக�டவட அபவ� பசனனன. அத 
எனனனன ‘தம��, வ�கக�ர� பதழ�ல, 
லடசம�த பதழ�ல. அவதட நட�ம மடடம 
சர�ய பதர�ஞச� வவழல �தத கண2 
மட கண2 பதறககறதககளள தடட 
�ரடட ஆய�டலம. மனசனககத வதழவ, 
த�றழம. கததக�டடவன கல வர�வ�டத 
பதழ�ல அத. ந0 மடடம பகஞசம 
பவவரமனவன இரநத மடமடனன 
பதழ�ல கததக�டட, பரணட மண கழட 
மற�, கச வசதத பசநதம கழட வ�டட, 
எண2� �தத வரசதத�ல லடசத��த� 
ஆவலம ’ இழதக வகடட ழ�யனகக 
வமகதழத மடடகபகணட ழகவ�டட 
கனவவகமக ழசகக�ள ஓடடவதவ�ல 

வ�ர�ன�ம வரத?

லடசத��த� கனவவட கழடகக வநத வசரநதய�றற. கழடய�ல வசரததவ�டடவன பலடசத��த� ஆக 
மதல தகத�யக எனன பசனனன? நலல பதழ�ல கததகக வவணம.

ழ�யன பதழ�ல கததகக ஆளததன �றநதன. ஆனல வ�டடலதவன. வடய, கஷடமரகக தண2� 
எடதத கடட... வடய, கடசச டமளர எடதத ழவட... வடய, சபடட வ�ப�ர க0ழ பகடகக எடதத 
கழடய�ல வ�டட... அநத வடபள பதழட, இநத வசழர பதழட... அயய... எங கடவவள... இப�டவய 
நள கழ�ஞச ��றக எப� அடப�ட �ககம வ�றத, எப� பதழ�ல கததக�டட, வககக, பரடடயம 
வவகவசச�, கழடவசச�... ஏலநதர ழ�யனகக தன �2ககரக கனவ கரகபமனற இரடடகத 
பதர�ஞசத. ஆற மசதத�ல பநலழம பதர�ஞச� ஆடப வ�ய�டடன.

நம��கழக பசலல� கடட வநத கழடய�ல வசரததவ�டட ஆள ஒர �லலறற ப�கழகவயக க�ழவன. 
அநத ப�கழககக ஊர�ல வ�சமவ�த ஒர மகம, இப� வவற ஒர மகம. அததன இப� இததழன 
அத�கரம இவனக�டட வவழல வஙக� அடப�டப �ககம வ�கவடம எசச� டமளர ப�றகக 
வ�டடத. சர� வ�கடடம பமதவ கததககலம. ஆன அநத ப�கழகவயக க�ழம இவழன எததழன 
நழளகக கழடய�ல பவசச�ரககவம பதர�யழலவய... ழ�யன வமல ப�ர�ய அத�ரபத� பதர�நதத 
ப�கழககக.

“ந0 இப�ட வக2ததனம வவழல பசஞச உனன நன உன ஊடடகவக பதறதத�டவவன’ எனற 
�லநள பசலல�கபகணடரநத ப�கழக ஒரநள, �னபரடடயம, பகஞசம வககழகயம கடட 
ழகய�ல பகடதத ‘நழளகக பவடகததல �ஸ ஏற� ந0 வ0டடகக வ�ய� வசர தம��’னன இவன 
டயப� �ஙசர ஆகக�டசச�. அப�ட எனனதன ஆசச�...?

எனன ப�ர�ச ஆசச�...

ஒரததன ��ரடட வவணமனன வகடடன. ‘ஏணட மசமசனன ந�கக�ற அவர வகககறத எடதத கட’ 
னன ப�கழக பசனனத. இவன எடததக கடததன. வகடடவன கட �ண2� கடனன வகடடன. 
இவனகக கடடங படகனலஜ�ய யரம பசலல�த தரததல �ககதத�ல ��ஸபகட �ரசல 
�ண2�டடரநத ழ�யனக�டட கடதத கட �ண2� கடககச பசனனன. இத தப�? தப��லலதவன?

ஆன ப�கழக வளளன வ�ழத. ‘ஏன, ந0 தணட வ�டடத தர மடடய? ந0வய எடப�ள, உனகக 
எடட எட��ட ஆள வவணம? ’

சர�, தபபதன. தவன ��பரடழட அறததத தரவபதனற த�ரப�� வஙக�னன. இபதனன, கதத� வசச� 
�ழம மத�ர� அறககணம அவளதவன... அறததடடப வ�சச� எனற இவனம அறததன. அவனஙக 



அறதத எப�ட ஒர தச தமப பவள�ய வரம, வட பதர�யம ��ரட தணடவத. இவன வரக 
வரகபகனற அறகக அநத ��ரடடன வமல வதல நய வதல வ�ல க�ழ�நத, க0ழ �கம பகததக 
பவள� வநதவ�டடத. பமதததத�ல லர�ய�ல அட�டட கழழத வ�ல தணட வ�டட ��பரடட 
அச�ஙகமக இரநதத.

இழதப �ரதத �ன�பரணட வரடம வ�ககர�த பதழ�ல அன�வமளள ஜம�வன இரள�ல தவழள 
�ரதத நய வ�ல வளபளனற வ�ழநதன, ‘அற�வ பகடடவவன... சட இரகக�ற ��ரடட கட 
�ணற�வய... மடயம? அற�வ வவ2ம. ’

சடக இரககம ��ரடழட அறககககடத - அறகக மடயத எனற அன�வஸதன பசலக�றன. 
இநத ப�கழக அற எனக�றத. ��றக வவழல பசயய லயகக�லவலன �னபரடட கடடக�டட 
�ஸவவற ஏறசபசலலத. ப�கழக வமல வக�மக வநதத. த�ரம� ஊரககப வ�ய ழசகக�ள 
பமககன�க ஆக ந�ழனததன. ஆனல அநத பநழனபழ� இனபனர பநழனபப தடததத.

இவன�ன லடசத��த�க கனவகக ��னனல ஒர ப�ணண இரககனன பசனன ந0ஙக ச�ர�ப�0ஙக. 
ஏஙக, ஒர ஏழழப ழ�யன கரப� இரககன, எடடவத வழரய�லமதன �டசச�ரககன. அதககக 
அவன ��னனட ஒர ப�ணண இரககககடத? வ�ர ப�னன�ஙக.

ப�னன�வயட அப�ன கசனன வ�ய அழலவன. அப� ப�னன� யழர கடடகக மடயம? 
கசளளவழனதவன? இவனக�டட கச�லல. வ�ய� ப�ணண வககக மடயம? வகடடலம 
ப�ணண தரவன? கச�ரநத கலர தகக�வ�டடடட ஒசரமன வசரல உடகரநத கலடடடவட 
ப�ணண வகககலம�லல?

அப� எனன பசயயணம? �2ககரனகனம. அதககததன வ�ககர�கக வநதன. இதஙக அவவனட 
��னனட இரகக�ற ப�ணண கழத.

இவனககப ��டசச அநத ப�ணண கழதய�ல இவனககப ��டககத ஒர வசகக கழதயம ��னன�டட 
இரகக. இவன எப�ட ப�னன�கக பமழறப ழ�யவன அப�டவய லர�ய�ல க�ள�னர ஓடற 
�ரசரமனம பமழறப ழ�யன. அவனம கரபப, ஏழவத ப�ய�ல. ஆனலம �ரசரமவனட அப�ன 
அவன டழரவர ஆன பரணடம வரசவம லர� வஙக� தரத பசலல�ய�ரககன. இப� தரச எநதப 
�ககம எழட இழககம?

ப�னன�வயட அப�ன �ரசரமவனட தமபளததடழட வஙகம இரககனனன... லர� ஓனர 
�ரசரமன வ�ய� ப�ணண வகடடலம ப�னன� அப�ன ப�ணண தரமடவடனன 
பசலலனனன இவன �ரசரமனவ�ட ப�ர�ச ஆக�வய த0ரணம. ஒடமபல இலழலஙக, �2தத�ல. 
ப�னன� எனனடனன பரணட வ�தத வமலயம தல ஒர கணண வசச�ரகக. எவன �ககம சஞச� 
கழதத ந0டடவவள... யரககத பதர�யம.

வ�ககர�ய�ல வசநத இததழன நள ஆசச�, ஒர சவமச, ஒர �பஸ, உரழளக க�ழஙக ச�பஸ எத 
எப�ட வ�டணனன ஒர வரதத பசலல�த தரல... ஆன அத பநடழட இத பநடழடனன 
மடடம ப�கழககக பகழற பசலலத பதர�யத. இவன வமல தபபத தகறரனன கததப �டடயல 
ந0ணட ப�ர�சக�க�டவட வ�கத. �தத �பழச க0வழ பகடடனத, இனனமகட ��ரட பவடடத 
பதர�யம இரகக�றத, கஷடமரக�டட வ, வ�னன மர�யழத இலலம வ�சறத, ஒர �ரமனன 
அமம பநஞச வமல படவமடவட சஸ ஊதத�னத இப�ட �லப�ல கததஙக.

இனழறகக ப�கழக இவழன கப��டட  ’வடய, தத �ர... உன வவழல சர�ய�லவலனன பமதலள� 
பசலல�டடர (இஙக பசலல மறநத வ�சயம, தம தமன இவவள அத�கரம பசயயற ப�கழக 
வ�ககர�வயட ஓனர இலல. பரணட வரசமதன இநத கழடய�ல கபழ� பகடடக�டட அலலத 
அளள�க�டட இரகக) தத.. இநத வககக பரம� அவசரம படல�வர� பசயயணம. ஆளளகக 
வவழலய இரககஙக. அஞச� க�வல வககக. இத வமல ழசகக�ளகக வ�டவ�வய க�ர�ஸ அதமத�ர� 
க�ர�ம தடவ�த தரணம அவளதன. �ரதவட வககக. ஜகரழத. தப�சச�னன பமதலள�க�டட 
எனனல வ�ச மடயத. ஊடடகக பதறதத�டவர, ஜகரழத. ’

க�ர�ஸ தடவற மத�ர�னன ப�கழக ஈஸ�ய பசலல�டசச�. வ0டடகக பதறதத�ற மடவலதன 



பதர�யத வவழலய தரத ப�கழக? ஏலநதர ழ�யன க�ர�ம தடவறழத வவடகழக �ததவதட சர�. 
�ள�ளனன வரன0ஸ மத�ர� க�ர�ம தடவ�, ஒர கதத மடழட, ஒர ��ச�ற இலலம பநகபநகனன 
கடககணம. யரல மடயம? யரககத பதர�யம? பகட வ�த�சசசச...

இத�ல ஏதவத களற�ட நடநத ப�னன�ழய �ரசரமன கடடகக�டடனன வ�டடடட வலடயப 
பசரவ�டட இரகக வவணடயததன எனற பவடபவடபபடன ந�ழனததவனய பவ2�ல க�ர�ம 
எடதத அதன பவணழம ந�றதத�ல மனழத �ற�பகடததன. ப�னன�ய�ன தவ2� அடககட க�ர�ம 
வ�னற பவளழள ந�றமதன.

க�ர�ம தடவவதறக மன மகழக வநணடய�டவய ஏலநதர கரப�சம�ழய மனறம மழறயக 
�யதவதட வவணடக பகணடன. இடப��ல எடட2 ழசச�றக மசசமம அத�ல பகஞசம மடயம 
இரகக�றத ழ�யனகக. அத அத�ரஷட மசசபமனற அமம பசலல�ய�ரகக�றள. இனழறககததன 
�ககணம அவதட அத�ரஷடதத, ‘தபப ஏதம நடநத�டக கடத சம�. தபப நடநத தவழடய�ல 
பரணட வ�டட சம�ளம ஒர ழ�ச கடககம பவள�ய பதறதத�ப படவஙக. தபப நடககம 
�ததகவக சம�. ’ த�ரம� வவணடகபகணடன.

ஓவன�ல இரநத ப�னன�றமன அழக�ய வடடக வககழக எடதத வட��ள�ல ழவததன. �யதவதட, 
நம��கழகவயட க�ர�ம தடவ தயரனன. அவன கம��டட அநத ஏலநதர கரப�சம�, ஏலநதர 
க�ரமதத�ல உயரமய உடகரநத�ட, தன மன வ�ய ��டதத ஆடய ப�ணழ2 கண இழமககமல 
சவரஸயமகப �ரததக பகணடரநதர.

இவன க�ர�ம தடவ�த தநதல, அதன வமவல தவழள �ரதத வளபளனற கழரதத �ன�பரணட வரட 
ஜம�வன வநத வகன�ல கலர க�ர�ம வ�டட ��றநதநள, கலய2நள, இறநதநள எனற எழத�, 
வதத� வ�டட, வரஜப ப ழவதத, பவகக இழல வ�டட, பமகக வ�டட, வககழக மழதய 
அடழட டப�வ�ல வ�டட படல�வர� தரவரகள.

ஏதவத தபப பசயதவ�டடல இவன வமல வதத� வ�டட, ப வ�டட, இழல வ�டட, இழலய�ல 
பகஞசம �ழடயல வ�டட, சரடட ப�டடலம கடட ஏலநதர �ஞசயதத �ஙசர கழடய�ல �மப 
அடகக அனப�� வ�டவரகள.

வககக�ன வமல க�ர�ம பகடட �டழடத தகரதத�ல ஒவர ச0ரக ந0வ�ய�ட வநதன. த�ரம�த த�ரம� 
எதறக ஜகக�ரழதழயப �றற� பசலலவவணடம? அவன கவனமகததன பசயதன; ப�னன�ய�ன 
கவனம அவனகக நனறக இரகக�றத.

க�ர�ழம இழதத�டவய நடவ�றக பகஞசம தணட மககல வ0சச�றக ம�கசசர�யக வரமவ�த, ஏவத 
�ன�மழல ஐஸகடடய�ன வமல சறககம வ�ழளயடட வ0ரன வ�ல ஒர ஈ �யநத வநத, க�ர�மககம 
வகககககம நடவவ வ�ழநத, அநத க�ர�ம�ல மழக�ப வ�ய�றற.

மசசமளள அநத ஏலநதர மனமதன பரணட கணகழளயம �யதவதட நலபறமம அழலயவ�டட 
இநத ஈய�ன தறபகழலழய எவனம �ரததனபவன �ரததன. ப�கழக ஒர இளம ப�ண2�டம, 
இர�தத� ஏழ ர�ய பசசசம ��ல எப�ட வநதத எனற பத�ரப வ�டட வ�ழட பசலல�க 
பகணடரநதத. வளபளனற வ�ழம தவழள ஜம�வன சடன �பசகழள, ஏவத மகளகக 
பநகவலஸ வஙக�ததநத தகப�ன வ�ல மகதழத ழவததகபகணட அடகக�னன. இவழனப வ�லவவ 
எசச�ல டமளர எடததப �ழக�வரம இனபனர ழ�யன, க�ர�ம தடவம பரவமசன எலலம வவணடம 
என�த வ�ல பவடட ழவதத�ரநத ��ளம �ழஙகழள ழநசக �தம �ரததக பகணடரநதன. 
பமதததத�ல எவரம �ரககவ�லழல.

சநவதகநதன. இபப�ழத ஒர கழப�ம வநதவ�டடத. அநத தறபகழல பசயதபகணட ஈழய 
பவள�வய எடப�த, வவணடம? ஈ இநவநரம இன�ப�ன பசரககதத�ல மணட மணழடழயப 
வ�டடரககம. அப�ட பசலவத இலகக2ப ��ழழயசவச... அப�டயனல மணழடழயப வ�டடம 
மணடரககலம. பமதத�ல உசவரட இரககத.

வகக த�னனம அத�வ0ர த0ர சரரகள வககழகயம, வககக�ல வ�டட மடழடழயயம, அநத மடழட 
ழவதத வகழ�ழயயம ஒரவசர ஒவர வய�ல த�னற ஏப�ம வ�ட�வரகளதன. அவரகளகக இநத ஈ 



எநத வ�ததத�லம வய பகளளமல வ�கத. வமலம எநத வ�ததத�லம உண�வரகழள �வ 
ஆதமககள ஆககத என�தடன எவவ�த பசர�மனக வகளறகழளயம, கடதல பகழபப, பதநத�, 
ஹரட அடடக, ரதத அழததம, மறறம ரகச�ய எய�டஸ வநயகழளயம உணடககத.

ஆனலம அவனகக மனபசப�வ�லழல. கடபடறழமகழள த�னனக கசத ஜனம கரப�ன 
பசச�கழள அரவரப��ன ந�ம�ததம த�னனத�ரப�தல இநத ஈழய வ�ரம�மடடரகள. அதனல இழத 
பவள�வய எடததவ�டவவத நலலபதனற ந�ழனததன. அப�ட பசயவதல ஏலநதர கரப�சம� 
நமகக நலலத பசயவர எனற நம��னன.

சர�, எப�ட ஈழய எடப�த? க�ர�ம�ல எஙவக ஒள�நத கணட��ட வ�ழளயடட கடடக�றவத இநத ஈ. 
க�2றற�ல மழக�யவழன த0ணடம வ�ழளயடடறகக மஙக� மஙக�த வதடம ஒர சதர2 
வ�சயதத�வலவய வதறறபவ�ய உளளழடழய தழலய�ல வ�டடகபகணட ஊரவழர வநத 
அவமனப�டட அவன, க�ர�ம�ல மழறநத�ரககம ஈழய த�றம�டத வதட எடககமடயம எனற நம��கழக 
இலலமல இரநதன. கழப�மன கழப�மக� ஏலநதர கரப�சம�ய�டவம எனன பசயயலபமனற 
மனசககள வகடடன.

��றக ஒர மடவகக வநதன. இனனம மனற நழளகக இநதக கழட வககழகவய அலலத இநத 
உலகதத�ன எநத மழலய�ல இரககம எநதககழட வககழகவய த�ன�த�லழல எனற மனசககள 
பசலல�கபகணடன.

பசதத நற�ய ஒர பத உடல மன�தனழடயதக இரநத, அழத ப�டடய�ல எடததப வ�னல, அழத 
நம சவபப�டட எனறதன சதர2மகவவ இலழல அசதர2மகவவ பசலவவம. ஆனல 
�ரஙகள அநத பரணட இழளஞரகளம ஒர ��2தழத ப�டடககள வ�டட எடததச பசலக�றரகள. 
அழத சவபப�டட எனற பசலலமல ‘�ரதவட வகக’ எனற பசலக�றரகள. வகக ப�டடய�ன 
��னனல ச�ல ஈககள பரயங எனற �றநத பசனறத. ஈககளககம உறவ�ரககவம?

ந�மமத�யக ப�ரமசசவ�டட அநத ஏலநதர ழ�யழன ப�கழக அந�யயதத�றக �ரடடத 
தளளக�றத.  ’வடய... ந0 நமம ழ�யஙகறத கம�சச�டடட... �யவள. அஞச� வரக சரவ0ஸ ஆளதணட 
ந0 இனழனகக பசஞச வவழலய பசயய மடயம. ந0 க�ர�ம பசற அழக நன ஒர கண பவசச� 
�ததனதணட இரநவதன. ’ ஏலநதர ழ�யனகக தகக� வர�யத. ஈ வ�ழநதழத �ததடசச 
ப�கழக? �ரசரமன X ப�னன� கலய2ததகக எவவளவ பமய எழதலம எனற வயச�ததன.

‘பமதலள�க�டட நஞ பசலலவறன. ழ�யன வவலககர ழ�யன, ழகய�ல பதழ�ல இரகக, நலல 
வநதடவனன. அஞச� ந�ம�சதத�ல க�ர�ம தடவற, எஙகட கதத�டட? ’ அப�ட... ஈய �ககழலய? 
ஒரகண ழவதத �ரததகபகணவட இரநததக ப�கழக பசனனவத... ஒர கண2�ல �ரததல 
வககக�ல வ�ழநத ஈ பதர�யத?

‘நழளகவக ந0 உளளர வ�ய� வககக, �பஸ பசயயற �ககவதழதயம கததகவக... அடதத மசம 
சம�ளம வசதத� தரசபசலவறன. ’

ஆஹ... ப�னன� நமககதன ஏலநதர கரப�சம�வயவ... எனன ழகவடல�வய ந0. மனசககள 
தவஙகதத கதத�க பகணடன.

வககழக எடததகபகணட இரணட இழளஞரகளம �ரதவட வ0டடறகப வ�னரகள. 
ஐஸவரய.ச�ய�ன அமம �தடடப�டடள, ‘வ�ர சர�ய வ�டடரககனன �தத�ஙகள? வ�ன 
வரசம ஐஸவரய.ஈ னன வ�டடரநதன. ’

‘�ததடவடன. ச�-தன வ�டடரககன. இநத மழற *ஈ* வ�டல. ’ எனறன ஒரததன. கட வநதவன, 
‘ஆமம... வகககல ஈ வ�டல’ எனறன.

��றநத நள பகணடட, அநத வககழக பவடட, வழதத வநத�ரநத ப�ரமடடகளககம, 
ச0மனகளககம அழத வ�ந�வயக�ததரகள. அலஙகர வ�ளகக�ல டலடதத அநத ச�ற �ரதவட 
அழறய�ன வண2 இரடடல மககக கண2ட அ2�நத ஒர நடவயதப ப�ணணகக வநத தணட 
வககக�ன க�ர�ம இடகக�ல அநத ஈ ஜ0வசமத� அழடநத�ரநதத.



அவள ஒர ழசவ�டச�2�. (வகககல மடழட வ�டடரப�ரகள? மடழடயததன ழசவமன 
பசலல�டடஙகவள...) வககழக ஒர கட கடதத, இத எனன வகக எனற ஆரயப வ�னததன அநத 
ப�ண பசயத தவற. கறப�ய எனன பதர�க�றத எனற கண2ட வழ�வய �ரதத, ஒனறம 
பர��டமல ழகய�ல எடதத ஆரயநத, ��றகம ��ட�டமல க2வன�டம கண��தத... ‘ஆமப�, ஆம... 
இத ஈவயதன...’

வ�சச�... ஒர �ரதவட வ0வட நறம அளவகக வநத� எடததள அநத ழசவப�டச�2�ப ப�ண. ��றக 
வம�ட அலரஜ� உளள அழனவரம உவவவ, உவவவ எனற ஆளகக ஒர மடகக�ல ந�னற வநத� 
எடததரகள. வ�ழநதத ஈய இலழல �லல�ய, எல�ய என�தகட பதர�யமல ச�லர மயககமடககப 
�ரததரகள.

வககக வஙக�வநத இரணட இழளஞரகளம ஈழய �தத�ரமக ஒர �ல�த0ன ழ�ய�ல வ�டட 
எடததகபகணட, ம0த� வகக, த�னற �பஸ, ம�கசர மறறம ச�த�லமன ��ஸபகட வழககழளயம 
எடததகபகணட வ�ய கழட கலலவ�ல எற�நதரகள. எனன தரத�ரஷடவம, அனற கழடய�ல 
மதலள� இரநதர.

அதன ��றக மதலள� பசனன எநத சமதனதழதயம ஏறகத இழளஞரகள வரவவர 
வ�வவரகபகலலம ‘இநத கழட வகககல ஈ இரககஙவக... ’ எனற தணடர அடககத கழறயக 
இலவச வ�ளம�ரம பசயதபகணவட வ�னரகள. அப�ட ஒர அசம�வ�ததத�றக ப�கழக 
கர2மக�வ�டடத. �தத வ�ரககத பதர�ஞச ஈ வ�சயம, நற வ�ரககத பதர�ய ஒர நளகட ஆகத. 
ஒர நழளகக ஆய�ரம ர�ய வ�ய�ரம வ�சச.

அநத இழளஞரகழள அனப��ய மதலள� வநடழட எடதத க2ககப �ரதத ‘நழளய�ல இரநத 
கழடகக வரத. உனனல கழடகக பகடட வ�ர. ’ எனற பசலல� ப�கழகழய வ�டகழல �ஸசகக 
அனப��னர.

கனவவட வநத ஏலநதரககரனலதன ஈ வ�ழநதபதன�வத, இததழன சணழடயம அதனலதன 
என�வத இன� யரககம பதர�யத. அத ப�கழகவயட வ�ய�றற. இரவ வநத ந�மமத� உறககதத�ல 
ப�னன� க�ர�மந�ற உழட கறற�ல ஆட இப�டயம அப�டயம நடகக�றள, ச�ர�கக�றள. அநத ச�ர�பப 
�ரலர� ஓடடம �ரசரமனகககவ இலழல தனகககவ எனற கனவ�லம பர��டமல கழப�தத�ல 
பரணடன ஏலநதர ழ�யன. 
----
ஒர ஜ¤ஸ �டடலம ஏழ வயகளம

ஆகஷ, தகக மதத�ழர நனக வ�டடகபகணடன. பதழலககடச�ய�ன சதததழத அத�கமக 
ழவததன. கடடலகக அடய�ல �டததகபகணடன. பசற� நய வ�ல ச�ர�ததப �ரததன. 
�த�ய�ல ந�றதத�, அழ மயறச�த தன. வ�ளகழக அழ2ததவ�டட, �றகக�ற பகசககள எததழன எனற 
எண2�னன. எனன வக2ஙக�ததனம பசயதலம, அவனககத தககம வரவ�லழல. சர�தத�ர 
மகக�யததவம வயநத வகளவ� ஒனற அவழனப �டயப�டதத�யத. 'கடம�ம என�தறக அரததம 
எனன?' இநதக வகளவ�கக அவனல அத�க�டசமக ட.வ�. ர�வமடழடச சவர�ல அடதத 
உழடககததன மடநதத.

கடம�ம எனறல எனனபவனற மணபழவககககட இநதக கலதத�ல பதர�நத�ரககம. ஜ0னஸ 
வ�னடடன ஜ�பழ� ர�பவ�ரககமல வ�டடகபகளக�ற அளவகக நகர�கம ப�றற ஆகஷ¤கக இத 
பதர�யமல வ�யவ�டம? அவனககத பதர�யம. தமமல வரமல மககபப�ட வ�டவத�ல வலலவரன 
வரலறற வதத�யர, ச�னன வயத�ல அவனககக கடம�தழதப �றற�ச பசலல�க பகடதத�ரக க�றர. 
'எஙவக பசலல... மன�த நகர�கதத�ன... உசச�டச... ம பசலல... உசச வ�சச இலலட... உசச�டச... ம 
அவததன! கணட��டபபதன... கடம�ம எனக�ற அழமபப. ம... பவர� கட. ந0 உடகர. அடததவன 
பசலல... மன�தன கணட��டதத...'

அனழறககக கறறகபகணட அநதக கலவ�கக 18 வரடஙகள கழ�தத ஆடவச�ம வரம எனற ஆகஷ 
எத�ர�ரககவ�லழல. ''மககபப�ட வ�டக�ற அநத வரலறற வதத�யழரத தகக� ழமகவர ஓவன�ல 
ழவயஙகள. கடம�மம கடம�ம! எனழனக வகளஙகள... நன பசல க�வறன. கடம�ம என�த கழக 



மன�தரகள�ன உ�தத�ரவமன கணட��டபப. �ரபபக 
கழமபககள கவலப ஜமன வ�டட கழப��த த�ன�ழதப 
வ�னற கமடழடததனமதன கடம�ம. க2ததல 
ஒனற�டத மன�தரகழள ஒவர வ0டடககள 
அழடததழவததக கடம�ம எனற உலகம பசனனல, 
அழதப ழ�தத�யககரததனம எனற ஊவர பசலல�த 
தன�ததன�யக வழ வவணடம. வழக �ரதம. நனற�! 
வ2ககம!'' �ளள�ககடததச ச�றம� வயப�ட பசலவத 
வ�ல சரசரபவனற பசலல�வ�டட மழறததப �ரததள 
க0த ��ர�யதரஷ�ன�.

க0த ��ர�யதரஷ�ன� என�வள, ஆகஷ�ன அழகன 
மழனவ�. இரணட கழநழதகளககத தய. ஒர வஜடக 
கழநழதகள ப�றறவள. அழகன மடடம�லழல... அன�ன 
மழனவ�யமகட. ஏழ வரடஙகள கறறம�லலமல 
அவனடன கடம�ம நடதத�யவள. ச�னனச சணழடகட 
வநதத க�ழடயத. கண20வர ஒப�ர�வய ஒரநளம 
இலழல. கலர சயம பச�கபகணட நனறக ஆடப 
�டததன ச�ர�ததத வழகழக. ஆனல, சம0�கலமக 
க0த பசலக�ற ஒவர வசகம இததன... 'இன�வம 

எனனல கடடக கடததனம �ண2 மடயத ம�ஸடர ஆகஷ. தன�க கடததனம வ�ய�டவவம!' 
அவள அழத ஆஙக�லதத�ல பசனனதம அத�ரநதவ�னன ஆகஷ.

க0த �டடககட. �ததவத �டததவள. கலய2மன பத�த�ல, ''பரணட வ�ர மடடம தன�ய �டககப 
�யம இரககஙக. அதழத - மம இரகக�ற இடதத�ல தஙகலம'' எனற அமமஞச�யகச 
பசனனவள. வ0டடல தன� யக ட.வ�. �ரககவவ அசசப�டடவள. டயப ழலட பவள�சசதத�ல வ�ய 
வரம, கரனட கம �தத உசச�ய�ல கடவள இரககம எனற நம��ய வள. நடரதத�ர�ய�ல எழநத, 
''ஐவய! �டட, ததத, அதவத, ச�ததப�, ச�தத�... எனககப �யம இரகக!'' எனற கதத�ய�ட 
பரஷழனக கடடகபகணடவள. கழநழத ��றகக வவணட மண வசறம, பசநத�நதம தழழகக 
வவணட ��ரரததழனகளம பசயதவள. தழல நழரதத மனஷரகள மதல, மப�ழடநத மஞசற எல� 
வழர எலவலர கல�லம வ�ழநத ஆச0ரவதம வஙக�யவள. அநதக க�ரமததச ச�றம�ய�ன 
அற�யழமககக வரததப�டட இரகக�றன ஆகஷ. கறகலததக க�றககப ப�ணவ2ட கடம�ம 
நடததவத வ�னற கழப�தத�ல அவஸழத அன�வ�தத�ரகக�றன. அவளககக பகஞசம அற�வ 
வரடடவம எனற அவனதன ஆஙக�லப �தத�ர�ழக வஙக�ப �டககத தநதன. அவனதன எம.ஏ., 
வரலற �ட எனற த�ல வழ�ய�ல வசரததவ�டடன. அவனதன நலகத தககப வ�ய பதத�யயப 
�ட எனறன. அஙவகதன வநதத வ�ழன.

இரணட கழநழத ��றப�தறகள க0த ப�றறஞனங கள ஏரளம. அவள இனனவ�தமன 
பததகஙகளதன �டகக�றள எனற பததகம த�னக�ற பழவகவக பதர� யத. தததவமம, தரககமம, 
சர�தத�ரமம, அற�வ�யலம பழனவகளம, கவ�ழதகளம அவள�டம மணடய�டடன. ஆஙக�லம வ�சவத�ல 
ஆகழஷப ��சழசககரனக க�னள. எநத நறறணட பதம, க�ழள நலகதத�ன எநதப 
பததகதத�ல�ரநத எழநத வநத அவழள பகட டயகப ��டததகபகணடவத பதர�யத. அவள 
மறற�லம அநந�யப ப�ண வ�னற �வழனவயட வ�ச ஆரம��ததள. ''�ரஙக ம�ஸடர ஆகஷ! 
இநத வமன கமயன�டட வ�வரவம இலலம வ0ட, பரசன, கழநழத, அழககத த2�, �ழழய சப�ட, 
வகலம, கததவ�ளககனன இரநதடசச. அநதப ப�ணணங களகக வவ2 கடடக கடம�ம 
சர�ப�டட இரகக லம. ஆன, இத நவ0ன கலம. ப�ணணஙக சதநத� ரம பரம� மகக�யம. அழத 
ந0ஙக தடதத, மன�த உர�ழமழய ம0ற�னத ஆய�டம'' எனக�றள. ஆகஷ எநத மன�தழன உர�ழம 
ம0ற�னன?

அவனககக க0த ம0த வக�ம வரவ�லழல. தப�ன பததகம �டததவ�டடத தப�கப வ�சக�றள; 
சமள�ககலம எனற சமரக ஆரம��ததன. ''க0தத... ந0 பசயறழகயன ��ரசழனழய உரவகக�டட, 
அவதட சணழட வ�டவற. தன�க கடததனம வ�றத மடடளதனம. அதகக நன ஒபபகக 
மடவடன!'' - ஆகஷ¤ககத பதர�நத ம�கப ப�ர�ய அற�வழரயம ம�ரடடலம இததன.



''வவ2ம ஆகஷ! கடடக கடம�தத�ல நம �டட நஷடம ஏரளம. இன�யம சழமசச�, பதழவசச�, 
வ0ட ப�ரகக� ப�ர�சக வகலம வ�டட எனனல சக மடயத. எனகக இப� அவசரத வதழவ 
சதநத�ரம. நன வ�ரம�றவ�த ச�ர�ககணம; வத2றவ�த ஆடணம; வ�ரம��ன சழமககவம, 
இலலடடப �டடன�யப �டககவம சதநத�ரம வவணம.''

''கடம�மன வநத ச�லழதப �ண2�ததன ஆகணம க0தத... பரஷனகககப ப�ணடடடயம, 
ப�ணடடடகககப பரஷனம வ�டடத தரவலனன கலய2வம உலகததல நடககத. கலய2மன 
ஒர வ�ஷயம இலவலனன, ஆணககம ப�ணணககம நடவல இரகக�ற ச�ல அநதரஙகச சடஙக 
நடககமவய வ�ய�டம!''

''இப� எதகக ஆகஷ அச�ஙகமப வ�சற0ஙக. சர�, ந0ஙக பசலற மத�ர�வய பவசசபவ�ம. கலய2ம 
ஒர ந�ர�நதம. கற�ப� உடல சரநத ந�ர�நதம. ஆணககம ப�ணணககம அத அவச�யம. அதல 
சநவதசமம, சமகக கடழமயம இரகக. அழத நன ஒபபககவறன. ஆன, கழநழத ப�றநததம கடழம 
மடஞச வ�ய�டவத ஆகஷ. அதககப ��றகம கழக மனசன மத�ர�வய மநழதய, கடடம கடடம 
ஒண2 இரககணமன பநழனசச, எனழன மனன�சச�ட ஆகஷ. நம ழடவரஸ �ண2�கக�டலம.''

ஆகஷ¤கக �ள�சபசனற பர�நதத. இத பநறஙக�ய கண2ட. ஒடடழவதத அத�ல மகம �ரததல 
�யஙகரமன உரவமதன பதர�யம. க0தழவ தககததல பவலவத கடனம. ஒர க�ழடட நலகதத�ன 
அத தழன அ�ததஙகழளயம அவள �டதத�ரகக�றள. ��ர�ஞச உற�தத� மதல, கவனடம த�யர� வழர 
�டதத ப�ணணககள ஏற�டக�ற ரசயன மறறம அத. இன� அவழள எப�டச சர�பசயவத? 
ஜ0ர2�ககச ச�ரமமக இரநதலம, தன�க கடததன மடவககத தயரனன ஆகஷ.

''சர� க0த! உனவனட மடழவ நன ஏததகக�வறன. உனகக எப�டவய பதர�யத... ஆன, எனகக 
ஊர உலகம, கடம�ம, மனசஙக இபதலலம வதழவ. எஙக ச�னனத தததவவட கழடச�ப வ�தத�கக 
அடதத வரம கலய2ம. அதவழரய�ல ஒண2 இரகக எனககக ந0 சமமத�ககணம.''

க0த சநவதஷதத�ல கத�ததள. அவளழடய �ல மதப வ�ரடடம இத. கழடச�ய�ல பஜய�ததவள 
அவளதன. ''ஓ... ம�ஸடர ஆகஷ. எனககம அத ��டககம. ச�னனத தததவவட பசல�பவரஷனகக 
நம வ�வவம. ஆன, ஒர கணடஷன... ஒம�தய�ரம வ�ழர ஒவர கடம�மன ந0 த�ரம�வம பசலலக 
கடத. 'தன� மனசன... தன� வய�ற!' இநதத தததவதழத ஒபபககணம ந0!''

ஆகஷ ச�னனதகச ச�ர�தத அழத ஆவமத�ததன. பதக கண2ட வழ�வய �ரதத�ரநதல, அவன 
கண2�ல ந0ர சரநதழதக கணடரககலம. அததழன அநதரஙகமன அழழக!

ச�னனத தததவ�ன வ�தத� கலய2தத�ல உலகச சநழதழயப வ�ல ஒவர கடடமக இரநதத. 
ஆச�யவ�ன ப�ர�ய கடம�ம ச�னனத தததவ�ன கடம�ம. கரமப வயலகக நடவவ இரநத ப�ர�ய 
களததவமடடல கலய2ம ழவதத�ரநதர. ஆட பவடட அமரககளமக கலய2ம மடநத த�ரபத�ய�ல, 
ச�னன ததத ஒயயரமக இரநதர. அவர�ன வதள�லம, இடப�� லம, உசசநதழலய�லம ஏரளமன 
கழநழதகள ஏற� ம�த�தத வ�ழளயடய�ட அவவரட வநதன.

வய�றற வல� ஆசம�கள வ�ல ஒதஙக� ந�னற ஆகஷ - க0தழவப �ரததக கதத�னர ததத. 
''வடய வ�ர! வசற த�னனடடய? அஙக ஏன ந�கக�வற... இஙக வ! ஆம, கலய2ம எப�ட? 
ஒசதத�தவன!'' வதள�ல உடகரநத கத கடககழனக கழடடய வ�தத�ய�ன ழகழய ம�ரதவக 
மறகக�ய�ட வகடடர.

ஆகஷ �த�ல பசலலமல, வழழ மரதத�ல சயநத வதர2தழதப ��யதத�ட ந�னறன. க0த 
பகஞச வநரம த�ரத�ரபவனற வ�ழ�ததள. ��றக, ந�ழலழமழயச சமள�ப�தறகக, சம�நதவம 
இலலமல வ�ச�னள. ''ம�ஸடர ச�னனத ததத... இபதலலம உஙகவளட கழநழதஙகள?'' 
தததவகக வயத 87.

வதள�ல இரநத ப�ர�ய கழநழதகக வயத மனற. ச�னனத ததத ச�ர�ததத�ல வழழ மரம 
வ�யடடம ஆடயத. ''ஆம! இபதலலம எனவனட பளழளஙகதன. என மதத மகவனட வ�ரனஙக 
பரணட... இழளயவனத நல... மகவளட வ�தத� ஒணண. இவத, கழடச�ப வ�தத�ககக கலய2ம. 
அதவம பரணட என வதள வமல ப�ததப வ�டம.''



ததத பசனனழதக வகடட க0த, ஆகழஷ மழறததப 
�ரததள. அவளககக கடச� பர�நதவ�டடத. அவள எர�சசலக� 
எர�நத வ�ழநதள. ''ம�ஸடர ஆகஷ! இநத வஷ கடடததன 
எனழன இஙக கடடடட வநத0ஙகள? எனழன ச�ன�ம 
கண��சச, வசனம வ�ச�, மதத�ட மடயத. பர�ஞசககஙக.''

''மரமக எனன பசலலத ஆகச? கடம�தத�ல எனனவம 
வ�லலஙகமடடம இரகக!''

''என சமசரம தன�க கடததனம வ�கணமன பசலற!'' - 
சடபடனற வ�டட உழடததன ஆகஷ.

தன தழல ம0த பகணடடடம வ�டட ��ளழளகழளத தரதத�வ�டட, ஆகழஷ அனசரழ2யகப 
�ரததர ததத. ��றக, க0தழவ �ரததச ச�ர�தத�ட ப�ர�ய மனஷத வதரழ2ய�ல வ�ச 
வபயடததர. தததழவக ழக கடட ந�றதத�னள க0த. ''�ரஙக ம�ஸடர ததத... ந0ஙக 
�டடககடட ஆசம�ஙக. யர�ய ழ�ய�வலவய ஒன�த வ�ர கடம�ம நடததவ0ஙக. எஙக நகரதவதட 
நகர�கம அநத வழகழக மழற உஙகளககத பதர�யத. நடடழமயடடம த0ரபப பசலல 
வரத0ஙக.

''அவடஙகப�!'' - வய ��ளநதர ததத. ��றக, ப�ர�தகச சததம வரமல ச�ர�தத�ட வ�ச�னர... 
''அவசரப�டத தய�! நன உனகக சபவ�ரடடதன வ�சப வ�வறன. நன �டடககடட 
ஆளதன.ஆனலம இநதக கலததப பதத�யம எனகக உணட. ந0 பசலறததன சர�. யர�ய ழ�ய�ல 
ஒன�த வ�ர கடம�ம நடததக கடத. ��டக கவலனன ஆய�டட, மனசன தன�ததன�யப 
வ�ய�டணம. பணழ2 மட மடபவசச, அத ச0ழ ��டசச நற�டம. உனகக மம�யர மமனர 
��டககவலனன, பவடடவ�ட வவணடயததன. கடம�தத�ல ச�ககல கடத. அதன மகக�யம. இப�வவ 
உன மமனர,மம�யர பரணட வ�ழரயம இஙக ஊரகக அனப��பவசச�ட.'' ச�னனத ததத 
ப�றப�ன ஆளகத த0ரபப பசனனர.

வழழ மரதத�ல சயநத ந�னற ஆகஷ அடததகபகணடன... ''அவஙக மத�வயர இலலததககப 
வ�ய� நல வரஷம ஆசச!'' - வனம �ரதத�ட யர�டவம வ�ச�னன.

�றகக�ற தம��ழயப �ரகக�றவர வ�ல மற� மற�, க0தழவயம ஆகழஷயம �ரததக கழம�� 
ந�னறர ததத. ''அவஙக உஙகவளட இலழலய? அபபறம எழதக கடடக கடம�மன பசலலத 
இநதப ப�ணண?'' - ஆகஷ�டம பர�யமல வகடடர.

''அநதக பகரகதழத அவவள பசலலவ... வகடடககஙக'' - ஆகஷ த�ரம�� ந�னற�ட வயல�ல ந�னற 
பககககழள எண2 ஆரம��ததன.

''நன பசலவறன ம�ஸடர ச�னனத ததத. நன, பரசன, பரணட கழநழதஙக எலலம 
ஒண2ததன இரகவகம. அத கடடக கடம �மதவன?'' வயதன தததவகக வ�ளஙகம�ட 
உரககவவ பசனனள க0த.

ததத தன மட எலலம உத�ரநதவ�டவத வ�லத தழலழயச பசற�நதபகணடர... ''அடக 
கடவவள! இப�லலம பரசனம ப�ணடடடயம வசரநத இரகக�றழதவய கடடக கடம�மன 
பசலல�கக�ற0ஙகள? ந0 பசனனத பநசநதன தய0. இநதக க�ழவனகக அவவள பவவரம �ததத.'' 
நம�வவ மடயமல ஆகழஷப�ரத தர. ''ஏன ஆகச! பரசன ப�ண டடட வசரநத�ரநதவவ அத 
கடடக கடம�மப�?''

''ஏன, நனதன சடடம எழதறவன?''ஆகஷ �றகக�ற பககழகப �ரததகபகணவட வகடடன. 
தததவகக இத ச�ற ��ளழளகள வ�ழளயடட எனறதன ந�ழனபப ஓடயத. ''ஏநதய�... பளழளஙக 
ஒர �ககம, பரசன ஒர �ககம, ந0 ஒர �ககமன தன�ததன�ய இரககணம. அதன தன�க கடததனமன 
ந0 பசலவற! அப�டப �ண2 பளழளஙக வ0த�ய�ல ��சழச எடப�ஙகவள தய�? அத சர�ப�டட 
வரம?'' - ததத ச�ர�ப�கததன இழதக வகடடர.



''�ரஙக ம�ஸடர ததத! �டடககடட ஆசம�ககப பர�யத உலகம ஒணண இரகக. நவ0ன கலததல 
மத�வயர இலலம உணட, கழநழதஙக கப�கம உணட, ஆஸ��டடல உணட. வஹடடல உணட. இன 
ஷ¤ரனஸ உணட. தன�ததன� வ0டகள உணட. எலலததககம நவ0ன ஏற �ட உணட. அப�வம 
அமமவம இலலழமவய கழநழத ��றகக�றதகக ஏற�டம உணட. அநதக கழநழதகளம வளரததன 
வ�கத. அதகக ஏத கடடம, ப�ர�யலம, கடம�மம?'' க0த ப�ர�நததளள�னள.

''கடம�தத�ல ஒர சநவதஷம இரகக தய0. அழத வவ2மன பசலலலம?''

''அத ��ததலடடம ம�ஸடர ததத! ஒவர ஜ¤ஸ �டடலல ஏழ வய பவசசக கடகக�றத, ஒவர 
ஆப��ழள எடட பவடடத த�ஙகறத, அலம�ன�யத தடடல �தத வ�ர சப��டறத இபதலலம சதத 
அர ஜகம. இத எப�ட இரககனன...'' - க0த வ�ச ஆரம��ததவ�டடள. ததத பசததர. 
ஏரளமனவ�வக ரஙகழள அவள அளள� வ�டடக பகணவட இரநதள.

இததழன நள கடடக கடம�ம நடதத�னவத தபபதன எனற ஒபபக பகணட, சம�யரக ஓடப 
வ�ய வ�டவவர எனற �யப�டக�ற�ட தததவ�ன மகம �0த�ய�ல வ�கரமனத. ஒரகடடதத�ல 
இரணட ழககழளயம தகக�க கம��டட, ''வ�தம தய0, வ�தம! நன அமவ�ல உடடரவறன. 
எனனல மடயல!'' எனற கதத�னர. ஆகஷ இபதலலம சகஜம என�த வ�ல மகதழத 
ழவததகபகணட பககழக வவடகழக �ரததன.

''வடய வ�ர... அஙக எனனட வவடகழக? இநதப ப�ணண எமமம ப�ர�சப வ�சத �தத�ய? 
இநதப ப�ணண கடவளககச சமமன அற� வள� ஆய�டட வ�ர! இன� அழதத தன�ம �ண2க 
கடத. அத வ�ககல வ�டணம. அதன சர�. அழதத தன�ய அனப��டஉனழனப ப�ததவஙகழள 
ஆச�ரமததல இரநத கடடயநத, உன ��ளழளஙகழள வளததகவக, சர�ய?''

ஆகஷ பககக �ரததகபகணவட ந�னறன.

''ந0 இப�டத பதனழன மரமடடம ந�னன, எவதனட உனகட கடம�ம நடததவ? ந0 இஙவகவய 
ந�லல. உனககத பதர�யம உன சமசரததகக�டட நன தன�ய நல வரதழத வ�சணம. ந0 வ 
தய0... நம அஙக வ�ய�ப வ�சவவம!'' - ததத கப��டடதம, சநவதஷமகப வ�னள க0த. ததத 
தன கடச� எனற பதர�நததம அவழர மத�ப�கப �ரததள. �டககத ஆள எனறலம எததழன 
அற�வ!

தளள� ந�னற வ�ச�ய தததழவயம க0தழவயம பர�யமல �ரததன ஆகஷ. அவரகள வ�சவத 
கத�ல வ�ழவ�லழல. ததத, க0தவ�டம எனனவவ வகடக, அதறக சர�ககச சர�யக அவள �த�ல 
பசலவத ஊழமக கடச�யயத பதர�நதத. அதன ��றக கடச� மற�யத. வ�ய கணடவள வ�ல 
க0தவ�ன மகம மற, அவள வ�யரதத ந�ற�த பதர�நதத. ��றக, ததத வ�சவச வ�சபசனற 
வ�ச�கபகணட இரகக, க0த மணழடழய மடடம ஆடடவத பதர�நதத. ��றக, தழல பதஙக க0தவம, 
ப�ர�ய ச�ர�பவ�ட தத தவம வநதரகள.

''வடய வ�ர, இன�வம பரசழன வ�டடப ��ர�யவவ மடவடனன உஞ சமசரம பசலலத... 
பநசமனன வகடடகக!'' ஆகஷல நம�வவ மடயவ�லழல. இதவழர எண2�ய பககககள�ன 
எண2�கழக மறநதவ�ய கழப�தத�ல ந�னறன. ''எனன ததத பசலற0ஙக?''

''ஒணணம�லலட வ�ர! எமமம ப�ர�ய ஆள இரநதலம, ஒரந பசதததன ஆகணம. உனவனட 
ப�2தழத ந0வய தகக�டட சடகடடககப வ�வ�யனன வகடவடன. அவவளதன!'' ததத 
பசனனழதக வகடடதம ஆகஷ¤ககச ச�ர�பப வநதவ�டடத. இநத ச�னன வகளவ�கவகவ பநறஙக�ப 
வ�னள க0த?

''நம�வவ மடயழலவய ததத! நவ0ன கலதத�ல மன�ச��ல�டட இரகக, கரனட சடகட இரகக, கச 
பகடதத பரம� வஜர எர�ப�ஙகனன பசலல�ய�ரப�வள! ஏன க0தத... மன�ச��ல�டட வமல 
நம��கழக இலழலய உனகக?'' ஆகஷ வகடடதம எக�ற�க கத�ததச சணழடகக வநதள க0த.

''எனழன மன�ச��ல�டடககரனதன எர�ககணம..? நன எனன லர�ய�ல அட�டட நய? 



ப�ணடடட, ப�ணடடடனன ந0 பகஞச�னத ப�யய, ந0 பரசனதன? மனஷனதன? 
உரப�டவ�ய ந0?'' அவள அவழனப பரடட எடகக, அநத ஆகவரஷச சணழடய�ன நடவ�ல வ�ழநத 
சமதனம பசயதர ததத.

''அடஙக தய0... அடஙக! ந0 நற வரசம சமஙகல�ய வழப வ�றவ. இப� எதகக சவ �தத�ன 
வ�சச. வ�யச சநவதஷம வழஙக. டவனகக வநத உஙக வ0டடகக வரவவன. ஒர வய க��த 
தண2� த! சடகடடப �தத� வ�ச� பமரடடடடவனனன க�ழவனத தப� பநழனககவத. க��த 
தண2� தரவதவன தய0?''

''வநதடத0ஙக ம�ஸடர ததத! வ0டடல பகச வ�ட பவசச� ரகவகம. அடசவச பகனனடவவம!''

''ஹஹ... ஹ... ஹ! வநககடடகக ஊச� வ�டற ழவதத�யனப �ததவவ பளழளஙகளகக ஏகமப 
�யமதன''- பசலல�வ�டடப ப�ர�தகச ச�ர�கக ஆரம��ததர ததத.

சரள மட
ச�ககலன ��ரசசழனய�ல ச�கக�ய ��ன எத�ரபகணட அதவனட வமதமல தப�� ஓடவழத 
வகழழததனம எனற நன கரதவ�லழல; வ0ரபமனவற ந�ழனகக�வறன. உரணட வரவத �ழற எனற 
பதர�நதம பகமப உழடநத ரததம பசடட வமத�ப �ரப�த கடபடரழமகக அழகலல. அதன வ0ரம 
ச�ஙகதத�ன வய�றற�ல இரககம கடழல பவள�பயடப�த�ல இரகக�றத.

- ச�ஙகம �ரககத ஒரததன.

ஜலறற�ன கழரகள�ல கட வ�ல வளரநத�ரககம ந2ல பதரகளகக நடவவ தன கழநழத 
�ரவதழத கழ�ததவன �ப. ஜலற என�த வறறத ப�ர�ய ஆற க�ழடயத. மழழக கலதத�ல 
நஙகம நழரயமக ப�ரகபகடதத ச�வப�ய �0ற�டம ஒர ப�ர�ய ஓழட. க�ழககத பதடரசச� 
மழலய�ன ஒர மகடய இரநத ஆகசப ப�ரமள வகய�ழல உசச�ய�ல பகணட ஒர மழல ம0த 
த�ரளம க�ழகக கரவமகஙகள ப�ழ�யம ப�ர மழழ ஆதரதத�ல ஜலற ஆரம��கக�றத. ��றக 
மவதமஙகளம ஏர�ய�ல அத மடக�றத. மழழககலத�ல கடடப �னற�கழளயம ச�லவ�த மனகழளயம 
(இபப�ழத மன க�ழடயத) அடதத இழதத வநதவ�டம அநத ஆற மழழ நள தவ�ரதத 
வரசபமலலம கயநவத க�டககம.

�பவ�ன நனகம வயத�ல ஒர மழற ஜலறற�ல ப�ர�ய கடடப �னற� ஒனற அப�ட ம�தநத 
வநத�ரகக�றத. �ழனமரதத�ன வவர�ல ஒதஙக�ய அழத அசர சழ�ப��ல இழததத கடட பவளளம. ஆள 
த�னனம வவகதத�ல வஜபவனப ப�ரக� ஓடய ந0ர�ல கத�தத அழத இழதத வநதவன �பவ�ன 
அப�னதன. அழத ந2ல பதரகக நடவ�வலவய ழவதத �ழன ஓழல பநரப��ல வடட தணடகக� 
சழமதத ச�ல கடம�மய ரச�ததரகள எலவலரம.

ஜலனற�ன கழர பநடக�லம கட வ�ல வளரநத�ரநத ந2ல பதர சரயம கயசசவதறகன 
உழலககளமக இரநதத. �பவ�ன அப�ன வவழலயம அப�ன�ன அப�ன வவழலயம சரயம 
கயசசவதகவவ இரநதத. அப�னகள சரயம கயசச, அமமககள அடபப�ர�கக, ��ளழளகள சரய 
அடப��றக அரவக வ�ழளயடகபகணடரப�ரகள. இததன ஜலறற ந2ல பதரககள 
�தஙக�வரகள வழகழக.

பவறம உடமபம இடபபகக க0ழ அழகக லஙக�யமய அப�ன சரயம கயசச�யழத �ப 
வ�ழளயடடகக நடநடவவ �ரதத�ரகக�றன. அவன எனன கயசச�னன என�த அனழறகக 
பதர�யத அவனகக. வ0டடல அமம கயசசவத வ�ல கழகததன இரககம எனற 
ந�ழனததக;பகணட �ச�கக�றவ�த அத எனகக வவணம எனற அடம��டதத அழத�ரகக�றன �ப. 
அமம வக�மய தடகக, அப�ன, ‘வ�டட, ஒர வய கடககடடம பளள’ எனற எககளம�டட ப�ரம 
வ�ழதவயட ச�ர�தத�ரகக�றன.

சரயப �ழனழயவ�டவம ப�ர�ய கறதத உடமப �ப அப�னகக. அடப��ல பவநத கரக�பவ�ன 
அநத மரடட உடம��ல த�ம�ரம ஆஙகரமம ந�ழறய உணட. சரயம கயசச�ய நள வ�க ஊர�ல 
இரககம மறற நள�ல அநத ஆஙகர உடமபகக த�னபவடதத அணழட அசல உளளர பவள�யர 
எனற எவர வநதலம சணழட பசயத உடம��ல பழத� �டரமல சப��ட ��டககத �ப அப�னகக. 



சணழடய�ல க�ழ�நத உழடகள �பவ�ன அப�ன�டம ஏரளம 
உணட.

கடச�ககரனகள வநத ‘இனழனகக �நததமட வடய...’ எனற 
கரல பகடததல �ஸ கண2ட உழடப�தறகம, மரம பவடட 
சயப�தறகம மதல ஆளய ந�றகம மரககனக �ப அப�ன 
இரநதன. நலலம�ளள� ழஹவவஸ�ல ஒர அகனற ப�ர�ய பள�ய 
மரதழத பவறற ஆளக வகடர� இலலமல சயகக �ப 
அப�ன மலலககடடயழதப �ரதத கடச�ககரனகவள 
�ழத�ழதததப வ�னரகள.

அனற அப�ன�ன மரட �பவகக சநவதசமய இரநதத. அப�ன 
�யததல �பவ�டம எவனம வலடடயத க�ழடயத; அவன 
நயகவவ இரநதலம சர�. நலலம�ளள� �ளள�கக �டகக 
வ�னவ�த �பவ�டம வமபகக வநத ச�ல ழ�யனகள �பவ�ன 
அப�ன வ�ழர வகடடதம அரணட வ�ய வ�சவழதககட 
ந�றதத�கபகணடரகள. ச�ல ழ�யனகள�ன அப�ககள எதறக 
வமப�னற �ளள�ழய மறற� ��ளழளழயச வசரததரகள.

நலலம�ளள� வழரய�லம �ப அப�ழனப �ரதத ழ�யனகள�ன 
அப�னகள �யப�டவதறக மகக�ய கர2ம ஒனறணட. �ப 
சர�யக �டககவ�லழல எனற பவறம வரதழதய�ல ம�ரடடய 
வதத�யரகழள பவறம வய�ல ம�ரடடகபகணடரநத �ப 

அப�ழன ஒரமழற தக�ற�யமகத தடடக வகடடர தழலழம வதத�யர. தடடக வகடக வநத ஒவர 
கர2தத�றகக தழலழம வதத�யர�ன ந�ம�ரநத மர��ல எடட உழததத க0வழ தளள�யவன �ப 
அப�ன.

அதன ��ன வ�ல0ச ��டததகபகணட வ�ய பஜய�ல�ல வ�டட தழலமட தவ�ற உடம��ன அததழன 
�கஙகளம வல�ககம�ட அடதததறபகலலம அசசப�டவ�லழல அப�ன. உணழமய�ல �யப�டடத அநத 
தழலழம வதத�யரதன. பநஞச�ல உழத வஙக�ய ��ன ஒர மத வ�டப��ல இரநத தழலழம 
வதத�யர, பஜய�லககப வ�னவன த�ரம� வநத பநஞச�ல உழதததல �ரவய�லழல, உய�ரவ�க 
வவற எஙகவத உழதததல எனன பசயவபதனற �யநத மறமதம வவற ஊரகக மறறல வஙக�ப 
வ�யவ�டடர.

“சரயம கயசசறத, கடகக�றத, அடகக�றத, கடடப��டசச� சணழடயடறத, மணழடய ஒழடசச�க�றத, 
வரசம ஒரகக வகய�லடடம பஜய�லகக வ�வறததன வழகழகனன ஆய�டட ப�றக வ�ல0ஸ 
ஸவடசன நமம வ0டட கழர மத�ர�தவன... வ�ரநதள� வ0டடகக வ�ய�டட வநதவன தகக வ�டட 
சக�றன? இதல எனன அச�ஙகம? வ�ல0ழஸப �தத ஓடறததனட நணடக�டட சகற அளவகக 
மனஙபகடட ப�ழழபப” எனற அப�ன மன வரசம�கக வ�சச வ�சவன.

�பவ�ன அப�ன மடடமலல வ�வசய வவழலகக வ�கப ��டககத அநத ஊர�ன மறற அப�னகளம 
அப�டததன பசலக�றரகள. அவரகள�ன ப�ணடடட ��ளழளகளம அதறக ஆபமனக�றரகள. ஈன 
மனதத�றக வவற அரததம ழவதத�ரப�வரகள�டம யர வநத வமதமடயம. ஆக, அககம �ககம யரம 
பநரஙக மடயத ஒர கடட ச�ஙகதத�ன கலடய�ல வளரநதன �ப.

�ளள�ககடதத�ல தனகக மன ப�ஞச�ல உடகரநத நனறக �டததகபகணடரநத �வன�ழய 
�ரககமவழரதன இநத அழகக லஙக� கடடய கடடச ச�ஙகதத�ன கவலககக சநவதசப�டடன 
�ப. அவழளப �ரதத ��றக அவனகக ம0ழச வளர மயறச�கள நடநதபகணடரநதத. அவன 
கண2ட �ரகக ஆரம��ததன. தழல ச0வ�கபகணடன. அப�ன�டம நலல த2� வவணடம எனற 
வகடடன. அமமவ�டம அழத கணடப�க தழவததத தர வவணடம எனறன. எலலம 
�வன�கககததன.

ஆனல, �வன� சரவ2ன�டம வ�சவத வ�ல தனன�டம வ�சத ப�ரஙகழற �பவகக இரநதத. 



�வன�ய�டம தககதவதட இத கற�தத �ப வகடடவ�த, “நன கடடப �சஙக க�டட வ�சறத�லல. 
உஙக அப� பஜய�லகக வ�வரவம... சரயம கயசசவரவம! ஒர வமபககரனவம.” எனற 
பசலல� தளள�ப வ�னள. அப�ன�ன வழகழக வமல ஒர கரசரமன ந�யய தரககம அவனககள 
அபப�ழத ஏற�டடவ�டடத. ஆக பமதததத�ல அப�ன தப�டடம ஆடகபகணடரகக�றன, தறதழல 
எனற த0ரபபககம வநதன �ப.

இநத த0ரபபகக வநதவ�டடதல, அவன ஏவத அநத அப�னததவகக ��றககதவன வ�லவம, பசநத 
ஊவர தன ஊர இலழல என�த வ�லவம, வ0ட வவற எஙவக அசலர�ல இரப�த வ�லவம 
�வ�தத வ0டடகக ஒர நகர0க வ�ரநதள� வ�ல மகம சள�தத வ�ய வர ஆரம��ததன.

ஒர நலல ழ�யனக, ஒழககமன கடம�ப ழ�யனக எப�ட வழவத என�தறக சரவ2ழன 
மன�றற� அவழனப வ�ல உடதத� அவழனப வ�ல நடகக ஆரம��ததன. அவழனப வ�ல பமதவக 
வ�ச�னன. நகம கடததன. கடடப��டதத நடதபதரவ�ல சணழட வ�டமல இரநதன. த�ரடமல 
இரநதன. ப�ய வ�சமல பமய வ�ச� மடடகபகணடன. அதடடனல அழதன. உடகபரனறல 
உடகரநதன எழசபசலலமவழர எழமல இரநதன. சரவ2ழனப வ�ல எலலமதன பசயதன. 
ஆனல சரவ2ன �ததவத �ஸ பசயதவ�த இவன ப�ய�லக�வ�டடன.

மனச உழடநத வ�கவ�லழல �ப. வ0டடல இரநத�டவய �டதத �ததவத �ஸக� கவலஜ 
வழரய�லம அப�ன சரயம வ�றறத தநத கச�வலவய கறறத வதரநதன. �டபபம பவள�யலக 
அன�வமம வசரச வசர அவன வ0டடல�ரநத நகர0க மன�தனக வ�லக ஆரம��ததன.

��ரவயஜனம எனன? அவன மடடமதன நகர0கப ��ளழளயக இரகக�றன. இனழறககம அநத 
சரயச ச�ஙகம டககழட மன�க தன மணட �ன�யன க�ழ�நத பதஙக ஏதவத ஒர 
பவள�யரககரழன சழனற சழனற அடதத�ட மனதழத வஙக�கபகணடதன இரகக�றத. அதனல 
அவமனம அத�கமக� எநத வவழலயக இரநதலம �ரவய�லழல எனற பவள�யர வவழலககப 
வ�ய நலலவனக நல கச சம�த�தத தன கல�ல ந�றக ஆழசப�டடன.

அதறகக தன ஊரககரன �ரமச�வதத�டம பகஞச� ஒர வவழல கணட��டதத ஓசரகக �ஸ 
ஏற�வ�டடன. வழவ�ன அளவகக 


