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இந� ந	ள... இன�ய ந	ள

பகவ�� அமமன கக	ய�ல�ன ம	ரகழ� ம	� இரவ கநரத �பபடபபப 
பத#ச சத�த��ன தளளல தலல�யம	கக ககடகம தரத��ல அந� 
அலவலகம இரகக�#த. க�ர	ம ந�ரவ	க அலவலகம. அ�ன வடககப பகக 
ஜனனதலத ��#நததவத�	ல, கக	ய�ல�ன மஞசள பச�ய 3 
கலசஙகதளப ப	ரககல	ம.

ச	வட இரந� இடம, மனபப	ர க	லம ப�	ழவம எனற 
அதழககபபடட, பவணடப பப	டடய	க இரந�த. கவல� ம�#� கமயந� 
க	லநதடகதள ந�ய	யம கக	ர� அதடதததவககம இடம, ��டபரன ஒர 
பரவத��ல 'பக�� கமமப	ட ந���'ய�ல கடடடம	க உரபவடத�த.

எரதம ம�ல எறமப ஈ#	க எணப��ன	ய�ரம ஜ�வர	ச�களம 
எழநதவ�டட க	தல 10 மண�ககப கபரந��ல இ#ஙக� ச	ம�ததர 
அலவலகததகக வரவ	ர. க�ர	ம ந�ரவ	க அலவலர. அவரகக 2 
உ�வ�ய	ளரகள. இளஙக	தல, இதமகச	ர	ன என# பபயரதடய 
இவரகதளத க�	டட, �தலய	ர�, �ணடல ஆக�ய பபயரகள�டடப 
கபச�கபக	ளவ	ரகள. கநர�ல ப	ரகதகய�ல கபதரச பச	லல� 

வ�ள�பப	ரகள. அழக	ன பபயரகதளக பகFரவ�த�த கப	லவம ஆய�றற.

ச	ம�ததர அலவலகததககள நதழந�தம வடகக ஜனனல ஓரம	க க	லபடக பக	ளளளவளள ஒர 
எவரச�லவர டமளதர தவதத மதககடகதகய�ன கழதத�க கக	ழ� ம#�பபத கப	லத ��ரக� ஊற#�, 
அதரகக அதர எனக�# அளவ�ல ந�ர�டட ந�ரவ�ன	ர இளஙக	தல. ச	ம�ததர அகம மக�ழநத அஙகம 
கள�ரந�வர	க அத� ஒகர வ	ய�ல சர�ததவ�டட இரகதகய�ல அமரந�	ர. 'இனப கல	ககம வநத 
ஆடக�' எனற ப	டல மனதககள ஓடயத. அறத� �ரபசண� ம	��ர� மகம ம�னஙக�யத.

அவரத ஏக	ந�த��ன க�னகடடல கல எ#�க�# ம	��ர� ஒரத�ர ச	��ச ச	ன#��ழ தகபயழதத 
வ	ஙகவ�றக	க உளகள நதழந�	ர. அவர �ன கக	ர�கதகதயப பண�வ	ன பம	ழ�கள	ல 
ப�ர�வ�த�	ர. வரக�#வர கபசக�#வறத#க க	��ல ஏற#�கபக	ளள கவணடய அவச�யம ச	ம�ததரகக 
எபகப	தம இரந���லதல. ச	ம�ததர, ''அத� எட!'' என#	ர. பல ந	டகள	க உ�வ�ய	ளரகள	க 
கவதல ப	ரத���ல, அவர 'அத� எட' எனற பச	னன	ல, எத� எடபபத எனற இரவரககம 
ப�ர�யம. அவரகதள ஏவ�வ�டட இதடபவள�ய�ல, வந��ரந�வர�டம வ�ன	 ப�	டத�	ர ச	ம�ததர.

''உஙக கபர எனன?''

''மக	ல�ஙகம.''
ப�	ழவதத ஆடகதளப கப	ல க	ல ந�தனவற# சஞச	ரம ச	ம�ததரய�ன மன��ல எழந�த. ''ட.ஆர'' 
எனற உசசர�த�	ர. பதழய க�	ந	யகன ஒரவர�ன இன�ஷ�யல அத. ப�#க ர	கம�டடப ப	டன	ர. 
''ச�லபலனற பத� ச�ற பநரஞச�க க	டடன�கல ந�லபலனற க#�...''

இதமகச	ர	ன கறகக�டட	ர. ''ச	ர! இவர நமககத ப�ர�ஞசவர�	ன. அக� ககஸட�	ன. தகபயழததப 
கப	டடக கடஙக!''

ச	ம�ததர தகபயழத��டட	ர. பவள�கய#�ய மக	ல�ஙகம, இதமகச	ர	ன�ன தகய�ல 100 ரப	தயத 
�ந�	ர. அத பர�ம	ற# மத#ய�ல ஒர ப	டடல	க ம	#, ச�ல ந�ம�டஙகள ஆய�றற.

மக	ல�ஙகம இ�றக	க ஒர கக	ழ�தய வ�ற#�ரந�	ர. இவவ��ம கக	ழ� �ன இனனய�ர ஈநத எஜம	ன 
ச	��தயக க	பப	ற#�வ�டடத.

க�ர	ம ந�ரவ	க, வரவ	ய அலவலரகள பப	தவ	க க�ந�ரக கதட வந�மரநத ட கடகக ம	டட	ரகள 
எனபத� அ#�வ�ரகள. ச	ம�ததர பப	றபகபறற வந� உடகன அலவலகத��ல இரந� ந�ல ந�# 
ஃப�ள	ஸக உதகய	கம இழநதவ�டடத. இந� ஊர�ன க�ந�ரச சதவதய அ#�ய	�த அவர ந	கக.



ச	ம�ததர இரணட	வத சறற மடந� ப�ன ச�#�த கநரம 
அதம��ய	க இரந�	ர. இளஙக	தலயம இதமகச	ர	னம 
அவரகளகக�தடகய கபச�கபக	ணட இரபபத�ப ப	ரத�தம, 
�ன�தம உணரவ �#�பகடட எழந�த ச	ம�ததரகக. �	ன 
ரச�கன	கவம படபபகக	ரன	கவம இரந� பதழய க	லதத� 
அதசகப	டட��ல வ�கன	� ரச மஞசர� மன��ல இதழகய	டயத.

''சகச... ச�ஙகபர�ய�கலகய இரந��ரககல	ம. மககந��ரபர�கக வந�த 
�பப	ப கப	சச!'' அடத� ம�டத# அவரகக இளஙக	தல 
வழஙக�ன	ர. அத�க கடத�தம ச	ம�ததரககச ச�ர�பப 
பப	ஙக�யத.

''ச�ஙகபர�தய ச�மமவரமன ஆணட	ன. மககந��ரபர�தய 
மககந��ரவரமன ஆணட	ன.''

அந� உதரய	டல ந�டகக மடய	மல தகய�ல உரபதபயடன 
ஒரவர நதழந�	ர. எலநத� மடகள க�#�ய �டமம எரககஞ 

பசடகதள உரச�ய �டயமம அவரத க	லகள�ல இரந�ன.

ச	ம�ததர, ''வ	ஙக... உடக	ரஙக'' எனற எ��ர�ல அமரதவத�	ர. இர உ�வ�ய	ளரகள, கழநத�கள 
�வ�ர அவர ய	ப�	ர ஆ#	ம அ#�வ�னதரயம ஒரதமய�ல அதழபப��லதல. உடக	ரந� நபர, ''ச	ர, ஒர 
மகக�ய ம	ன வ�ஷயம'' என#	ர ப�டதகயடன.

''இஙகக எலல	ம மகக�யம	ன வ�ஷயம�	ன.''

''இலல�ஙக ச	ர, அத வநத...''

உரபதபதய பமதவ	கத ��#நத ச	ம�ததரககக க	டடன	ர, பத நபர.

''எதககஙக வ	ல கய�த# தபய�ல கப	டட எடததகக�டட வந��ரகக�ஙக?''

தபய�ல இரந� பப	ரதளப பத நபர இபகப	த பவள�கய எடத�	ர. ''ச	ர, இத கய�ற இலல�ஙக 
ச	ர.''

26 அஙகல அளவ�ல அவரத தகய�ல ப	மப இரந�த. பம	ணதணப ப	மப. எழவம அழவம 
��ர	ண�ய�லல	மல �னத இரகதகய�ல ஆழம	கத �னதன ஊன#�கபக	ணட	ர ச	ம�ததர.

''எனனஙக ந�ஙக?''

பத நபர ப	மதபச சரடட தபய�ல கப	டட	ர. ச	ம�ததரய�ன சவ	ச கக	ஷம ம�ணடம சத�ம�ட 
ஆரமப�த�த. உ�வ�ய	ளரகள ��கக�தத �கரக க�வகக பவள�கய ந�னறபக	ணடனர.

''ச	ர, இத கடகக	த. கவதலபபட	��ஙக ச	ர!''

''ஏயய	 உய�ர எடககக#?'' - பயத��ல பனதமப பணதப ச	ம�ததர �வ#வ�டட	ர.

''ச	ர, க	ட கரபடலல	ம ஒர வ	ரம சத�� இத�ப படசகசன ச	ர.''

''எதகக?''

''பரணடதரக க�கல	 ப	மப இரநதசசனன	, 30 ஆய�ரம ரப	 க�தடககமன பச	னன	ஙக.''



''ய	ர பச	னன	ஙக?''

''ந�த#யப கபர பச	னன	ஙக.''

''சர�, அ� நமப� இத�ப படசச�டடஙகள	?''

''ஆம	ங ச	ர. படசச�டட வந�தகக அபப#ம ஒர பயலம வ	ஙக 
ம	டகடஙக#	ஙக ச	ர.''

''அதகக ந	ன எனன பணணணம?''

''ந�ஙக வ�ததத �ரணம. கம�ஷனகடத �ந��டக#ன.''

எலகல	ரககம எலல	மம ஏறப	ட பசயத �ரத�	கன ந�ரவ	க 
அலவலகஙகள இரகக�ன#ன. ச	ம�ததர பமயய	லகம ஆவன 
பசயய ஆகல	ச�த�	ர.

''ந�ஙக நமம க�ர	மம�	ன	?''

''ஆம	ங ச	ர, கம	ர�ப	தளயம.''

''கபபரனன?''

''பம	ணதணப ப	மப ச	ர. பரணட �தலப ப	மபனனம பச	லலவ	ஙக.''

''கய	வ, உம கபபரனனயய	?''

''கவல	ஙக	டட நலலச�வன.''

''சர� நலலச�வம, வ�ச	ர�சசப ப	தத வ�ததடவம... இ� எஙகக ப�டசச�ஙக?''

''சதடயபபன பதரல ச	ர.''

ச	ம�ததர ஒர கணம பநற#�தயச சரகக�ன	ர.

''அந� ஊர க�ழவபப	தளயம பஞச	யததல வரமல?''

''ச	ர, கரடடல�	 க�டப படசகசன. இ� ப	ரஙக க	யம!''

க	யஙகதள ஒர ச	டதடயடகக	ரன ம	��ர�ய	ன க�	ரதணய�ல நலலச�வம பவள�பபடத��ன	ர. 
உடகதக ஒல�ப ப�னனண� மடடம இலல	� கத#.

''அத பசதசகக	ள� வலச ஃப	ரஸட ஏர�ய	வல வரமஙக.''

''பசசகக	ள� வலச	, ப	சசலர	னபனலல	ம ப	மபககத ப�ர�ய	தஙக ச	ர. பத�ஞச கடகவ	 
கத#சசகல	 வ�கக#தகக ஏறப	ட பணணஙக ச	ர.''

''ந�ஙக கவ# நலலச�வம. ம	தனப படசசவன, பதன ப�டசசவன அவவளவ கபரம உளள 
கப	யகக�டடரகக	ஙக. பக	ஞசம இரஙக, ஒர ஏறப	ட பணக#ன.''

உதரய	டல�ன சகஜப	வம கணட உ�வ�ய	ளரகள உளகள வந��ரந�னர. ச	ம�ததர 
இளஙக	தலய�டம, ''ந� கப	ய நமம பமமபரகதளக கடடய	'' என#	ர.



12 வ	ரட பமமபரகள இரந�	லம, அவர நமம பமமபரகள எனற க#�பப�டடத 2 கபதரத�	ன. 
இளஙக	தல அவரகதள அதழதத வர உறச	கம	க ஏக�ன	ர. அவரகள இரவர�ன வரதக எனபத 
ம���யளள பம	த�ப பகதலயம ம	யந��ய�ன அம�ழ�ல கடடனள தவதத ம	தலதய மதவந��ய	யப 
பககச பசயயம என அவர அ#�வ	ர.

சறற கநரத��ல சரவணனம பர�னம வநத கசரந �னர. மத#கய ஆளஙகடச� - எ��ரககடச� 
உறபப�னரகள. க#�த� கநரததகக மனகப மதக கதட ��#ககம க#�ப ப�டட ச�லர�ல இரவர. அவரகள 
வரக�# கநரததகக உணதமய�ல ஆக	� பவய�ல அடதத த#ல மதழ பபய ��ரகக கவணடம. அபபட 
ஒர க	கதக - நர� கலய	ணக கடட. ஆன	ல, அடககட அவரகள கடக�#	ரகள எனப �	ல கமக 
மணடலம அந� மயறச�தயக தகவ�டட வ�டடத.

இந� பர�ன ஓர ஒபபந��	ரர. கடடம	னப பண� கதளவ�ட, கழ� க�	ணடக�# கவதலதய வ�ரமப� 
எடததச பசயக�#வர. தர வ	ர�ல எனக�# ப�ர�வ�ல கவதல எடததச பசயக�#வர.

சரவணன, சக	ய சமபந�ன. அசக	ய கவதலகளகக எத�ன�கக�#வர. ச�ல மரமதத மர	மதத 
கவதலகள�ன மலம அதனவரககம அவச�யம	னவர எனக�# க�	ற#தத� ஊர�ல ஏறபடத��ய�ரகக�#	ர. 
ல	பஙகள�ல இரந� வ�ழகக	ட வ�க��ஙகதளப பபறறகபக	ளளம அக� கநரம, ப�#ர�ன 
அழகக	ற#�ல�ரநத �பபம �னதம அ#�ந�வர.

இரவரம வந�தம ச	ம�ததர எழநத வரகவற#	ர. மர கமதஜய�ன இழபபத# க	டய�ல வ�ல	 எலமப 
இடததக பக	ளளம	ற வ�கந	�ம	க எழநத ப�ன ச�	ர�தத ந�ன#வர, ''வ	ஙக, இ� பவள�ய�ல 
பவசசப கபச�கககவ	ம!'' என#வ	ற பவள�கய நடந�	ர.

ச	வடய�ன வடககப ப#த��ல சதர வடவ கமலந�தலத ப�	டட இரகக�#த. அ�ன க�ழ கள�ரபபரபப�ல 
நடநத வந�வரகள, அ�ன க�ழககப பககம வநத ந	ழ� ஓடகள கவயந� கடடடததள நதழந�னர. ந	ழ� 
ஓடடக கடடடததகக பவள�கய இபகப	த கறபப ந�# ச�னபடகஸ ப�	டட ஒனற 24 மண� கநரமம 
ந�ர வழஙகக�#த. இத க�ர	மசச	வடகக வ	டடர ப	கபகட வ	ஙகம பசலவ�னதத� ம�சசபபடததக�#த. 
ந	ழ� ஓடடக கடடடததகக மன பககம ��ணதண, மண பவற#�டம, அ��ல இர ப�னதன மரஙகள, 
ஒர கவபபமரம அவவளவம உணட. பன�க க	லத��ல மதழ பபயயம பரவககக	ள	#�ல பறகள மணட 
பசதச க�டகக�#த.

ந	ழ� ஓடட வ�டடன �	ழவ	ரம �	ணடய க�வ பவகந	ள	கப படடபபடடக க�டகக�#த. உளகள 
ஒரகவதள ப	�	ள மல� படரநத, கவ�	ளம கடய�ரககல	ம. ஒர க	லத��ல கரஷன கதடய	க இரந� 
இடம இத.

கவபப மரத��ன க�ழ அதனவரம ந�ன#கப	த ��ணதணய�ல கடபப	ரடகதள தவததகபக	ளளம 
ஏறப	ட.

வ�ஷம�லல	ப ப	மப�ன வ�ஷயதத� சரவணனகக, பர�னகக ச	ம�ததர ப�ர�வ�த�	ர. க�ர	மதத 
மர	மத�	ரகள இரவரம ப	மதபப ப	ரகக ஆரவம	ன	ரகள. உரச ச	ககககள உரணடரந� ப	மதப 
நலலச�வன எடதத ந�டடன	ன.

ஊற கநர	� ப�	ன�ய�ல ஒர �ஙகப ப	ளதத�க க	டச�பபடததவத கப	ல நலலச�வன�ன பசயதக 
இரந�த. ''இபபட பவசச�ரந�	 இத ��னம க	ல க�கல	 எதட கத#யகமயய	!'' எனற பர�ன 
ப	மப�ன நடபதத� வ�யநத, நலலச�வனககப பயதத� மடடன	ர.

''எதககஙக இந�ப ப	மபகக இவவளவ வ�தல?'' எனற ச	ம�ததர சநக�கம க�ளபப�ன	ர.

இதமகச	ர	ன இ�ம	ன கரல�ல கறகக�டட, ''எனனகம	 எயடஸ_கக இதல இரநத 
மரநப�டகக#�	ப கபச�கக#	ஙக'' எனற �ணண�ச சஙகம வ�தட க	ண மடய	�த�த �ன� 
ஒரவர	கத ��ரதததவத�	ர.

சரவணன கரதலத �	ழத�� பவள�பப	டடல ரகச�ய அடரத��தயக கடடன	ர.



''இந�ப ப	மபக ஜ	லககம பயஙகரம	த�	ன இரகக. எயடஸ_கக பம	ணணப ப	மபல இரநத 
மரந�	?''

எலகல	ரம ஏக க	லத��ல பவடத� ச�ர�பப�ல கவபப மர அண�ல ப��லககச ச	ட மறபட ச	ட 
மணண�ல ஓடயத.

''ஏபப	, எதட கப	டடடடய	?'' என#	ர பர�ன.

நலலச�வன�ன மகத��ல பசண�கபக	டகப	ல பரண�ததச கச	கம படரநத பக	டகய	டயத. 
''அத�கயங கககக#�ஙக. எதட கப	டல	மன�	ன உஙக ஊரல பதக கதடகக	ரர கதடககப 
கப	கனன. படககலல எடதத மணதடயப பப	ளகக வநதடட	ர.''

''ஆம	! ப	மப, பலல�, க�ள, பர	ன ந�றககவ	 மள�தகக கதடல �ர	ச பவசச�ரகக	ஙக. எதககம ந�யர 
ந	லட �ளள�கய ந�லலபப	'' என#	ர ச	ம�ததர.

''இத ஒணணம பணண	தஙக!''

''இத ஒணணம பணண	த. ந� ஏ�	வத பணணவ�ய	?''

ப	மப ப�டத�வரகக ப	ய�னதடப ப�டபப��ல ச�ரமம இரககவ�லதல. ''ப	மப வ�ககடடமஙக. பதடயலப 
கப	டடரக#ன.''

''ஏபப, இப�னன பரபபத க�ஙக	ய	 படடன வ�ததபகப	#தகக. சர� சர�, ஏறப	ட பணணகவ	ம'' 
என# சரவணன, பசலகப	தன எடதத எணகதளத �டட ஆரமப�த�	ர.

இந�த �ரணம இளஙக	தலகக மகக�யம	னத. ''மபபத இலல	டட	லம ஒர இரபதககக கத#ய	ம 
மடசச�டல	ம'' எனற நலலச�வதன ஆகக�ரம�த�	ர. நலலச�வன, படட	படட டவசரககளள�ல�ரநத 
பணதத� எடககம உளசக�� கந	கக� உந�பபடட	ன. மத வதக மத உவதகய	க ம	றம ந�தல வதர, 
ப	டடல�ல இரநத ப	ணடத��ல வ�ழநத ப�	ணதடககம க�ழ	கப கப	கம வதர சரவணனம பர�னம 
ம	#� ம	#� பசலகப	னகள�ல கபச� நலலச�வனகக நமப�கதக �ந�	ரகள.

மடதட வ�ய	ப	ர� ம�ல மரஙதககக	ய மணட வதர கபச�ன	ரகள. பம	ணதணப ப	மப வ�றபதன 
பற#� �ஙகள�டம க#�யத ய	ர எனக�# �கவல அ#�கதக மடடகம அவரகள �ந�	ரகள.

ம�ல சற#�ன கதடச� வ�ழஙகதல மடத� பர�ன, ''சரவண	, எதககம கணவல�கக	 வ	ஙக# 
ஆடகளக�டகட கபச�பப	ர. ஏனன	, அத�	ன ப	யசன கமடடர. ஒர கவதள அவஙகளகக ல�ஙக 
இரககம'' என#	ர.

சரவணன கதடச�ய	க அ�றக மயறச�ததம க�	�	ன �கவல க�தடககவ�லதல.

''ந� ந	தளகக வ	. எ�	சசம வ�ச	ர�சச தவகக�#	ம'' எனற சரவணன, நலலச�வன�டம க#�ன	ர.

நலலச�வன உரம�ழந� மனதடன உரபதபதயத தகக�கபக	ணட ஊர கந	கக�ப பயணம	ன	ர.

''இந�க கரமம படசசத எத�த ��னன ப�	தலககமன ப�ர�யல�கய. �வதளகய	 கக	ழ�ககஞகச	 
கடததப ப	கக கவணடயத�	ன. �வதளனன	 பசலவ�லதல. கக	ழ�ககஞசனன	 அதலசசல�லதல'' 
என அவர மனக�கபக	ணட	ர.

ச	ம�ததர ஆசவ	சம	க�, ''அபப	ட	! இந� பமடடகக ஏக�	 �	டடவ�டடடடஙக. ப	மப, பலல�னன 
எத�தனதயச சம	ள�கக கவணடரகக.''

பர�ன ''அதகப	கடடம வ�டஙக ச	ர... இ�	 இ� ச	பப�டஙக'' எனற டரவசர ப	கபகடடல இரநத 
375 ம�.ல�. அளவளள கபப�தய எடத�	ர.



ச	ம�ததர கண நடடப கப	யப ப	ரத�	ர. ப	�� இ#கக�ய ஒய�னஸ ஷ	ப ஷடடதரப கப	ல கண 
இதமகள �	ழந��ரந�ன. ஆன	லம ம���யளள ப	ரதவய�ல�ரநத கம	க ஒள� �	வ� வநத மதககபப� 
கமல கதட வ�ர�த�த.

ச�னபடகஸ கடஙகககச பசனற இரணட ல�டடர பக	ளளவளள ப�ள	ஸடக ப	டடல�ல இளஙக	தல 
�ணண�ர ப�டதத வந�	ர.

டமளதரக தகய�ல எடககம மன ச	ம�ததர, ''எனதன எனன பணணச பச	ல#�ஙக... கடசசக கடசகச 
ச	கச பச	ல#�ஙகள	?'' எனச ச�ணஙக�ன	ர.

க�ழத��தச ம	ர�யமமன கக	ய�ல கக	பர இணட ஒன#�ல�ரநத க�ளமப� வந� க	கம ஒனற கவபப 
மரத��ன க�தளய�ல அமரந�த. ப#தவகதளப ப	ரஙகள அதவ வ�த�பபத� உணரவதம�லதல. 
ந	தளகபகனச கசம�பபதம�லதல.

சரவணன, ''ச	ர, ஒர கமடடர பர�ன பச	ல#	ர'' என#	ர. 'எஙக�ரநத ந� வ	டக�ன#	கய	?' எனற 
மனதககள ஓடய தனப க��தத�த தணககறற ந�றத��ய ச	ம�ததர, ''பச	லலஙக ச	ர... பச	லலஙக 
ச	ர'' என#	ர.

''இலல ச	ர... ந�ஙக ஒர தகபயழததப கப	டணம.''

''எதகக?''

''சநத�பகபடதட ப�ககக ககடடல இரநத சமப	ன க	டடப ப�� வதரககம.''

''இத எத ந	ம மனன	ல கபசகவ இலதலகய? எனன ஸக�ம அத?''

''நமம 'பதச	 கப	ட#	' ஸக�ம�	ன ச	ர. நமம உலக மக	ந�� களததல தர வ	ர#தகக ச	ஙஷன 
ஆசசலல. அத பப	கதலன வ�டட வ	ர� மடசச	சச. ந�ஙக அத� வநத ப	ககல�ய	? பரணட தசடம 
கழ� ப#�சச	சச. ஒர பத�டத �டம ந�ளம	 ப��ககப கப	க கர	டடகக எடம வ�டடரகக. அத�த�	ன 
'மண �டம' கப	டட�	 எழ�� பதச	 ஒணண ஏறப	ட பணண�ககல	மன ஒர ஐடய	. ப�ரச�படனட 
ககடடடட வரச பச	னன	ர.''

''ந	ன எனனக�ம பணண�த ப�	தலகக#த கப	ஙக'' - ச	ம�ததர சதடநதபக	ணட	ர.

''எனனஙக ச	ர! ந�ஙக ப	ததப பண#த�	னஙக ச	ர. உஙகள	ல மடய	��	? மத� பககதத 
அகரஞசபமனட எலல	ம மடசசரக#	ம. ஏ#ககத#ய ந	தளகக மற ந	ள மடஞசரம. ந�ஙகளம 
கப	டடடட	ப கப	தம.''

''அதகபகனன கப	டடடட	ப கப	கத'' - கதடச� வ�ழஙகதல மடத� மற தகய�ல ச�கபரடதடப 
பப	ரத��, உ�டடல பசரக�ன	ர ச	ம�ததர. ப�#க பபரம��க கரல�ல கபச�ன	ர.

''இஙக ப	ரஙக பர�ன. ந�ஙக எஙக தகபயழததப கப	டச பச	னன	லம கப	டக#ன. ஒணண 
உற��ஙக... இஙக இரநத சமபளத�த �வ�ர ஒர க	ச ந	ன வ�டடககக பக	ணடகப	#��லல. அத 
உஙகளககத ப�ர�யம.''

''ப�ர�யமஙக ச	ர. உஙகதள ம	��ர� ய	ரம இரகக ம	டட	ஙக.''

உசச�க கள�ரல வ	கக�யஙகதளக ககடடகபக	ணகட வநத அலவலகத��ல �ன ஆசனத��ல அமரந�	ர. 
�தலப�	ஙக�க க�டந�வர 20 ந�ம�ட ஓயவககப ப�ன மண� ப	ரத�	ர. மண� ஐந�தர ஆக�ய�ரந�த. 
இளஙக	தலயம இதமகச	ர	னம நழவல க#�பபகதள பவள�பபடத��ன	ரகள.

ச	ம�ததர, ''ஏபப	 ந	ன க�ளமபக#ன. ந�ஙகளம படடடட கதட கணண�களககப கப	யடட, 



அபபடகய வ�டடககப கப	ஙக. ந	தளககக க	தலல வ	ஙக'' என#	ர.

''ச	ர! ந	தளகக ஞ	ய�றறகக�ழதமஙக ச	ர.''

''ப�	தலய#த கப	... அபகப	 ��ஙககக�ழதம வ	ஙக!''

அலவலகத��ல இரநத 120 ம�டடரகள நடநத வநத கமறக கந	கக�ச பசலலம கபரந��ல ஏ#�ன	ர. 
கபரந��ன ப	யசசல�ல ஊர ப�னகன நகரந�த. பயணசச�டட பபறறகபக	ணட கணகதள மடன	ர. 
�னககத�	கன பனனதகத�	ர. மனதககள மணமணத�வ	ற தஙக�ப கப	ன	ர.
'மககந��ரபர�தய மககந��ரவரமன�	ன அரச	ளவ	ன, மணணளள�ப ப	மபகதள வ�றககவ	, வ	ஙககவ	 

மடய	த!'

��பபந� ந	ளம�ல ந	ளத க���வதர.... 
க.ச�. ச�வகம	ர 

ஒர ச�#�ய க�ர	மம. அரச மரம பக	ணட கலலக கடடப ப�ள¬ய	ர. ந	ழ� ஓடம ச�தம ஓடம கவயந� 
ஊரபபப	த மன#ம : அதகவ பப	ழத கப	ககக களம	கவம பசயல ஆறறம. அ�பன��கர க��ரடககம 
களம. பபடடக கதடகள ச	தலவழ�ய�ல இலல	மல உளளடஙக� இரகக�ன#ன. கசலம ம	வடடம 
கமடடரகக அரக�ல மனனம பச	னன இலககணத��ல ஒர க�ர	மம வ�ளஙக� வரக�#த. ஏரவ	ட, 
கபரநத வச�� இரபப�றக	ன ச	னறகளம ப�னபடவ�லதல.

எரவ	டதயச பச	ந� ஊர	க பக	ணட எழத�	ளர 
ம. ஹர�க�ரஷணன ஏறப	ட பசய� ஒர க�ர	ம�யக 
கதத கடந� 2008, ஜனவர� ம	�ம 26 ஆம க��� 
நதடபபற#த.

ஏரவ	டய�ன களதத கமடடல�	ன கமதடயம 
ப	டலம ப	வ ந�றத�ஙகளம, ப	ர�பகப	ர�ன 
ப��மன#	ம ந	ள. ஒவபவ	ர ப	த��ரமம வரம 
பப	ழக� �ஙகள பக	டவழ�க கத�தயச பச	லல�க 
பக	ணட வரக�#	ரகள. ந	ம ககடட ம#ந�, 
ககள	மல இரந� எத�தனகய	 சமபவஙகள 
பச	லலபபடக�ன#ன. அப�மனயவ�ன மரணம�	ன 
அனத#ய ந�கழவ�ன உசசபமன#	லம பஜயர�ன�ன 
மரணம கட பச	லலபபடக�#த. பஜயதர�ன�ன மரணம இலவச, வ���வச, ச	பந�ம�த� இதணபப	க 
அவனத தநன	 ப�ரகதக	யன�ன மரணதத�யம உளளடகக�யத. (இந� மரணம பற#� அ#��ல�ன மற 
வ	ச�பபகக பஜயகம	கன�ன, ‘வ�ர�த� கரஙகள�ல' ச�றகத�தயப படககல	ம.) ஸமத ந	ர	யணன வநத 
க�வ ந	டகள க�வ வரடஙகள பற#�ய கணககச பச	லலம பப	ழத ம	னடகக	லச ச�றதம 
ஞ	பகததகக வரக�#த.

ம	னடத��ன அ��யவச�யஙகதள கவற கடடயகக	ரக கக	ம	ள� ந�தனவடடக பக	ணகடய�ரகக�#	ர. 
கத��ன�தடபவள�ய�ல மத பபணகள எழநத கப	கமகப	த அவர, ‘எனன ச�னன	ய	 ச	ண� 
கப	டபகப	#	ய	?' எனற கவற கசசந	சசம�லல	மல ககடக�#	ர. இ��பலனன கசசம, ‘க�ம�ரந�	ல 
கத�	ர�யம கப	டகவணடயத�	கன'. பம	த�த��ல அபபட ஒர க�ர	மதத சப	வத��ல இன�ய நலல 
ந	டகம�	ன. அனற இரவ �றக	ல�கம	க ம�தச வழ�த� அப�தயயம (அப�மனனன�	ன), கரணதனயம 
ந	ன க	�ல�தக�ன. கண ப#�ககம க	ஸடயமம மன ப	வ	தடயம அபபட ஆககக�ன#ன. நலல 
கதத�	ன கப	ஙகள. இத இரவ பதத ப�	டஙக� பகல ஆ#தர வதர நதடபபற# ந	டகம எனற 
தவயஙகள. ந	ன க#பகப	ந�த கமறபட ந	ள�ன ப�றபகல�ல ந�கழந� மன��றககந� ச�ல 
நடவடகதககள பற#�.

ச�ல கடடஙகள	க நதடபபற# ம�ல	ம அமரவ�ல கததப பய�றச�கக	ன ‘களர�' எனக�# அதமபப�தன 
நவ�ன ப�ர மறறம கமதட ந	டககக	ரர	ன ப�ரளயன ப�	டஙக�தவத�	ர. க	லக	லம	க மனபப	ட 
மரப�கலகய ப	டம பய�னற வந� கதலஞரகளகக, இன� வரஙக	ல கண�ன� யகத க�தவதய 



அனசர�தத இபபடய	ன ஒனற அவச�யகம அவச�யம�	ன. அ�தன அடதத ஐமபதககம கமறபடட 
கதலஞரகளகக கதலசசடர வ�ரத வழஙகபபடடத. அகனகம	க பலரககம அத கனன� வ�ர�	ககவ 
அதமந��ரககம எனப��ல ஐயம�லதல. வயத கடய ஆணகள, இதளஞரகள, ம	றறப ப	ல�கர ஒரவர 
என அதனவரம வ�ரத பபற#	ரகள. �ம�ழந	ட மறகப	கக எழத�	ளர சஙகத��ன (அக�ல உலகப) 
பப	தசபசயல	ளர ச. �ம�ழசபசலவன அதனவரககம பப	னன	தட கப	ரத� அ�தனத ப�	டரநத.

கக.ஏ. கணகசகரன �னத �தசககரஙகள	ல வ�ரதகதள வழஙக�ன	ர. அந� அமரவ�ல கவ�ஞரகள 
ஆ�வன ��டசணய	, யவன�க	 ஸர	ம, க�கவந��ர பப�� மறறம ப	மரன ஆக�கய	ர கரததப 
பக�ரந�னர. (பசம ஹ	ட மசச�). க��	ஞசல� ப�ர�ய�ரச�ன�, அனர	�	, சக�� அரள	னந�ம ஆக�கய	ர 
கதலஞரகதளப ப	ர	டடப கபச�ன	ரகள. கடந� ஆணட கதலம	மண�த க�ரவ�ல அறபதககம 
கமறபடட வ�ரதகள�ல மனக# மனற�	ன க�ர	மபப#க கதலகளகக	ம. (எனன ப	�கம ச	ர இத?). 
ஒர வதகய�ல இந�ப பரவத��ல கதலம	மண� வ�ரத பப#	மல இரபபதம கட நலலத�	ன. 
கதலஞர�ன பப	றகரஙகள�ல அத�ப பபறவ�றக மன சணண	மபக க	ளவ	ய�ல அடபபபர�கக�# 
ப	வதனய�ல (அலலத ப�	ஸ வ�தளய	டடல அபகப	த�	ன எழபப�வ�டபபடட ஆடடகக	ரர�ன 
ப	வதனய�ல ந�னற அத�) வ	ஙககவணடம. வ�ரதகள�ன �தலப படசஙகள ஒரப#ம இரகக 
‘பசனதனச சஙகமம' ம	��ர�ய	ன ந�கழசச�ய�ல (ஃப	ரம ஃப�ல அப பசயத பக	டதத க	ச வ	ஙகம 
கதல இனனம க�ர	மபப#த�	னகளகக தககட	� ந�தலய�ல) நடத��ய ‘கததகதள (கநரபபப	ரள)' 
ஆ�வன ��டசணய	கவம ஹர�யம வரத�மடன ப��வ பசய�	ரகள.

அடத��	க இ#கதக - இரம	� இ�ழ�ன 51 ஆம எணண�ன பவள�ய�டட ந�கழசச� (�ககணத��ல�ரநத 
அஃத எரவ	ட ம. ஹர� மகவர�ய�லரநத வரபகப	க�#த) ந�கழவ�ன�ல இதச, க.ச�. ச�வகம	ர, 
எழ�லவர�ன ஆக�கய	ர கபச�யத� அடதத ந	ஞச�லந	டன கபச�ன	ர.

க�ர	ம�ய - அலலத பக	ஙக வடட	ரக கத��தசய�ன ம�தசய	ன இந� எள�ய மயறச�ய	கபபடடத - 
�னனளவ�ல	ன ப�ரகதஞயடன பணதடக கதலதயத �ககதவககவம, கமபலடததச பசலலவம, 
அஙக�க	ரதத�க கக	ர�பபப#வம	ன ஒர ஏறப	டடல ஒரஙக�தணககபபடடத நலல பசய��கயய	கம.

��ரசச�, பசனதன கப	ன# ஊரகள�ல�ரநத கலலர� ம	ணவ ம	ணவ�யர, ந	டகததத#ச	ர 
இதளஞரகள வந��ரந�த எனதன உவதக உ#சபசய�த. அவவணணகம வ�ரசரய	, லடசம� 
சரவணககம	ர. ப	. ��ரசபசந�	தழ இனகன	ரனன பதவரவ எழத�	ளரகளம ஆரவமடன வநத 
பஙக பபற#த மக�ழசச�யள�த�த. பத எழதத, இ#கதக, �கதக ச�ற#��ழகள�ன ஆச�ர�யரகள கலநத 
பக	ணடரந�	ரகள. எனககம கட ‘பதபவகதக' எனப#	ர பத��ர�கதக ஆரமப�கக கய	சதன�	ன. 
அடதடயம கசரதத பன�பரணட பககஙகள (ஆச�ர�யர �ன கரததககற�ல ஒனபத பககஙகள). �ம�ழக 
கம ம	�ஙகள 45 ப	தக பசலச�யஸதசத ப�	டக�#பப	ழத அத�த ப�	டஙக ��ணணம	க எணணம. 
ந�றக....

அர���னம பபர���னம மயனற இத� எரவ	டய�ல ஏறப	ட பசய� ஹர�க�ரஷணன கத��ல 
வலலவர	க இலல	வ�டனம ச�றச�ல கவடஙகள�ல பஙக பறறக�# ப	த��ரகக	ரன	ய�ரபபத 
வ�கசஷம	ன ஒன#	கம. வடவம, இறககம, களம, க	லம, அரச�யற#னதம அவவளதவயம இதணதத 
இந�க கதலதய மனபனடததச பசலலம பபரஙகடபப	ட ‘களர�' அதமபப�தன வநத கசரக�#த. 
இ�றக இதணகரம ந�டட�ல இன#�யதமய	�தம	க�#த. 
ஆ�� மலமம ந��களம

- க.ச�. ச�வகம	ர

அகர ம�ல எழதப�லல	ம கட மயஙகப பப#�ன க�தடககக கடய கக	ட	ன கக	ட ச	த��யஙகள�ல 
ஒன#	க ஆ��மஙகலதத வ�கசஷஙகள கநரந�த. 

இத ப�	டர ஆ��மஙகலதத வ�கசஷஙகள என# ஒனத#ப பற#�க பக	ணட எழ�பபடவ�	�ல�ன இந� 
ஆ��மஙகலதத வ�கசஷகதளப பற#� ச�ற க#�பதபத �ரக�க#ன. 

ஜ_ன�யர வ�கடன�ல 19 இ�ழகள பவள�வந� ப�	டர அத. ஆ��மஙகலம என# ஊரகக பஸ ம�ல 
கரணட, களளககதட, க	ம�ர	 ஊட	க பசலகப	ன வதர வரவத�யம அபபட வரமகப	த 
எனபனனன நடந�ன எனபத�யம அத வ�வர�கக�#த. 



சவ	ரச�யம	க வ�வர�கக�#த எனற எழ�கவ 
ஆதசபபடக�க#ன. ஆன	ல க��கள அநந�தலய�ல 
இரபப��லதல. 

அத மழகக மழகக நதகசசதவத ப�	டர	? அலலத 
அ#�வ�யல ப�	டர	? அலலத சமகப படபப�டபப	? 
அன#� பரணக கறபதனய	? எனற ககடட	ல எந�க 
ககளவ�ககம ஆம எனற அற��ய�ட மடய	த. 
எலகல	ரம ம	ர �டடவத கப	ல கபன	தவ 
கமதஜய�ல �டட மழஙக கவணடயத�	ன. 

அத ஒர வ�த��ய	சம	ன ப�	டர. �ம�ழ�ல மனனம 
ப�னனம அபபட ஒர ப�	டர வந���லதல. 

ப�	டர எழதக�#வரகள�ல பபரமப	னதமப கபரகக 
வ	யகக	� ஒர ச�ற வ	யபப எனககக க�டடயத. 
அ�	வத அசச	கக ந�தலகக மனன�	க ஆச�ர�யக 
தககள எழத��ல கமறபக	ளக�# பவடட�ல மறறம 
ஒடட�ல கதலகதளக கணண	ல க	ணம கபற. அ��ந�சசயம	கவம ஒர நறகபற�	ன. 

அ��லம எஙகள எம.ட. எஸ. ப	லசபரமண�யன, ஓர�ர ஆணடகள நறபழககம உளளவரககம பர�யம 
வ��ம	க எழ� கவணடம என# பக	ளதக உதடயவர. ந	ன இதப�	டதர எழதவக�	 ஆனந� 
வ�கடன�ல கட அலல, ஜ_ன�யர வ�கடன�ல. 

இந� ந�ம�டதத�ய என வயத� இரணட	கப பபரகக�ய வயத�யம அத� வ�டவம �ம�ழ�ன ம�கப 
ப	ரமபர�யம	ன ஒர பத��ர�கதகய��பர- ஆச�ர�யர எனக�# வதகய�ல பசழதமய	ன அ#�வம நடபமம 
பக	ணட வ�ளஙகக�#வர. அ�றக	ன எடததகக	டடகதள ப�ன ப�	டரம வ�வர�பபகள�ல ந�ஙகள 
க	ணப�ரகள. ஆன	ல சஙக�� அதமடடமலல, நமகக உளகள க�டகக�# பசய��களம வ	ழவகளம எந�ப 
பளள�ய�ல கதலய	க ம	#ககடம என# மனவ�யல ச	த��யதத� இ��ல மயறச�கக மயறச�கக�க#ன. 

உளமகப படபப�லம எடட	�க� கதலய�ன சடசமம எனபத பவளள�தட மதல. ஆன	ல, இபபட 
இரந� ஒணண�	ன, ப�னன	ட இபபட வந��ரசச.. ஆம	... அபபடய	கத�	ன இரகக கவணடம எனற 
மனகல	ம இலதலய	. அந�க கணடப�டபப�ன பர�பதப எழ� எத�ன�கக�க#ன. 

ப�	டர�ன பல பக��கதள, பத�கததகக மநத�ய ஃப	ரம வடவ�ல கசகர�தத தவத��ரகக�க#ன. ஒர 
பத��ர�கதக அலவலகத��ல கவதல பசயவ��ல இபபட எவவளகவ	 பசளகர�யஙகள இரகககவ 
பசயக�ன#ன. ந	ன அகனகம	கச சமநத ��ர�யம கறபபப தபய�ல - ந�கழக	லத��ல- எபபவம கடகவ 
இரகக�#த. 

ந	ன எழதக�# கத�கதளச கசரதததவககம இயலப�னன அலல. ஆன	ல சம�பத��ல இபபட கசரதத 
தவககம ��டடமம எணணமம க�	ன#�ய�ரகக�#த. இந� கசரதத தவககம ��டடம எனபத 
கத�கதளச கசரதத தவபபத... பத�கம கப	டவத எனபக�	ட ந�னறவ�ட	த எனபத� ந	ம 
அ#�கவ	ம. ஏபனன�ல அ�ன பபயர�ன வச�கரமம ந�ரபபந�மம அத�தகயத. 

கசரதத தவககம ��டடம. 

இந�ப பதப�	னப��ல ஊரககப கப	ய வர�ல மறறம பண�ய�ட அசடதட க	ரணம	க ஓர�ரணட 
�பப�வ�டடன. ஒர க	ர�யதத� மழச	ச பசயய ம	டடகய எனற மதளய�ன இடபபக�� பச	லல 
மதளய�ன வலபபக��, ந� இனனம கதலஞன �	ணட	 எனக�#த. இரடதட மதள மறறம இரடதட 
ந�தலகக இதடய�ல�	ன வ	ழ கவணடய�ரகக�#த, �வதள ம	��ர�. 

ஆன	ல அத பரவ	ய�லதல. கநறற ரகமஷ தவதய	 பச	னன	ன, �ணண�ர�ல மடடகம வச�ககம 
ம�னகள பற#�, எஙகக ம�ன ம	��ர� சத�ஙகட... மடய	தலல... ம�னகள �ஙகள சத�ம�லல	� 



வ	யதசபப	ல உலகததகக பமளதத�ப கப	��கக�ன#ன.

படததப ப	ரத��ரகள	 ? எடடடஙக�ன ஒழஙக கதலக�# இடமம கப	ககம இபபடத�	ன. கபச வந� 
ஆ��மஙகலம எஙகக கப	சச? ஏன அணடம	ந��ய�ன ம�னபற#�ப கபசச வந�த. 

ஆககவ.. ஆ�� மஙகலததககள வ	சகதனக கடடப கப	ட கவணடம. இ�றக	ன அ��கபடச 
ப�ரயத�னதத� க�ரந� எழத�	ளரகள சயம	க ச	��பப	ரகள. அவரகளகக மழ உர�தம �ர 
பவகஜனப பத��ர�கதககள�ல இடம�லதல. 

ந	பள	னறகக ஏழ க�ர பசயயம �சசனன ஏழந	ள கட ஒர சககரம பசய�	றகப	ல இதழதத 
இதழதத உரவ	ககபபடட எழதத அதரபபகக வ�ளமபரம வந�	ல, ப�	பககடர என கத#நத வ�டம. 
அதரபபககம பபரச	? அமப�	ய�ரம பபரச	? எழதத எனபத எனன... பநனபப �	ன ச	ம�. 
இனன�கக�லல	டட ந	தளகக வந��டடப கப	கத. 

வ�கசஷ அனபவதத� ஒர பசளகர�யததகக	க க,ங, ச, ஞ என# �தலபபகள	கப ப�ர�ததக பக	ளள	ம 
என எணணக�க#ன. பசளகர�யம எனகக க#�பப�டவத ஏபனன#	ல பசளகர�யஙகள எனபத கடடற# 
ச�ந��ரதத�யம �ரக கடயத. மந� பத��தயயயம �ரக கடயத. கடடற# ச�ந��ரத��ல ��தளதத 
நடட	ற#�ல �வ�கக கவணட	ம எனற�	ன இந� க, ங, ஏறப	ட. இரணட க	ரணஙகளகக	க. எனன 
இரந�	லம பமயபயழததகள இலதலய	?

ஜ_.வ�ய�ல எழ��யத 19 அத��ய	யம பமயபயழததகள. சபர�பபட ம	��ர� 18 என#தம ஆபதப	ந�வன 
கப	ல வநத ந�றக�#த ஆய� எழதத. ஃ அபபடப கப	ட அரவ	தள. ஆன	ல ரகச�யக க	ரணதத� 
உஙகள கணகண	ட பச	லலக�க#ன. இத� எழதக�# வ�ந	ட க, ங, ச. ஞ- தஞ வர�தசய	க எழ�ச 
பச	னன	ல எனகக எழ�த ப�ர�ய	த. ந	தளகக ந	ன எஙககய	வத ஒணண	மபப வ	யபப	ட 
க�டப ப�டகக கவணடம. அதவம �ம�ழப ப�ளதளகள�ன வ	யபப	ட வ	ஙக�ய	க கவணடம. (இத� 
எழதக�#கப	த பத� பர	ணத��ல வரக�# ந	வ�ய கடக கவணடம ஒர ந	வர� �	னம கவணடம இத� 
ந� ச	வ#�ய	 வ�டடல பசனற வ	ஙக� வர கவணடம- என# ப	டல இதசய	யத �டடக�#த. )

அபப#மம பமய ச	ரந� ப�#�ப�	ர ரகச�யம இரநக� இரகக�#த. கபரநத, படல�கப	ன, �ந�� எனற 
பலவ�� உபகரணஙகளம வரக�# இத ப�	டர�ல அந�ந�த �தலபப�ன க�ழ அதவயதவ மடடகம வரம 
எனற ந�ஙகளம எ��ரப	ரபப�ரகள. ந	னம மனன�ககவம எனககம.. எனன பச	லவத ந��பகப	கக�ல 
கப	கடடம இந� ந	ணல�ன ச�ற க�	தக. 

எலல	வறத#யம கபச� வ�ட மடவ��லதல. எலல	ரம எலல	மம கபச�ன	ல வ	ழந	ளம �	ஙக	த. 
ந	பமனன ச	ம	னயரகள	? கபசசகளகக இதடகயயளள உடக�டகதககள அப	ரம	னதவ. ஆககவ... 
நமத பச	லல	டல�ன எள�ய ஆனம	வ�ன �ந��ரபபட க தவதத ஆரமப�பகப	ம. ம���கதள அடத�டதத 
கமபயடடர ��தரய�ல க	ணக... 

வ�த��ய	சம	ன க�ர	மஙகள...... 'கனன�வ	ட' நல வ�மரசனக கடடம 
சம�ப க	லம	க இலகக�யம சமபந�ம	ன ந�கழவகள�ல கடடம கத#வ	க இரபபத அலலத ஏ#ககத#ய 
இலல	மகல கப	வத அலலத அரஙக ந�த#ந� கடடம என# ந�தல ம	#� ம	#�க க	ணபபடக�#த. 
இ�றகக க	ரணம நபரகதளப பப	றததம கட இரககல	ம. இலகக�யக கடடம, நல வ�மரசனக 
கடடம எனப��ல 'கடடம' என# வ	ரதத�தயத �வ�ரத�	ல நன#	க இரககம. 

20.10.2000 அனற ம	தல 6.45 கக ரஷயக கல	ச	ர தமயத��ன 'பஷக�ன இலகக�யப கபரதவ' ஏறப	ட 
பசய��ரந� க.ச�.ச�வககம	ர எழ��ய 'கனன�வ	ட' ச�றகத�த ப�	கபப�ன ம��	ன வ�மரசன ந�கழவ 
நதடபபற#த. 

ம�ல ந�கழவ	க, ரஷய எழத�	ளரம கவ�ஞரம	ன இவ	ன பன�ன- ன�ன 130 வத ப�#ந� 
��னவ�ழ	வ�ன ந�தனவ	க அவரத கவ�த�கதள ரஷய பம	ழ�ய�ல ரஷயச ச�றவர, ச�றம�கள 
வ	ச�த�னர. 

அந� ந�கழவ மடந�தம ரஷயப ப	ரதவய	ளரகள பவள�கய#�னர. ம��ம�ரந� இரபத கபர�ல (நல 



வ�மரசனம பசயவ�றக	க வந��ரந� வ�மரசகரகள ஐநத கபதரயம கசரதத அந� எணண�கதக�	ன. 
அ��ல பத��ர�கதகய	ளரகள எணண�கதக �ன�) வ�மரசனம ப�	டஙகபபடட உடகன எழநத 
கப	யவ�டடனர. ஏன இபபட ந�கழவ ஆரமப�பப�றக மனன	ல எழநத பசலக�#	ரகள எனபத� 
ய	ர	வத வ�ளகக�ன	ல உ�வ�ய	ய�ரககம. 

'எழத�	ளர கர�சச	ன கஞச வறதமய�ன	ல �னனதடய பதடபபகதள மடதடய	கக கடட எர�த�	ர 
அலலத கடல�ல கப	டட	ர எனற பச	லவ	ரகள. அத�க ககடபவரகள நதகசசதவய	க எணண�ச 
ச�ர�பப	ரகள. ஒர பதடபப	ள� �னனதடய பதடபதபத �	கன அழ�பபத எனபத எனககள 
ப�ற#தத� ஏறபடத��யத. அபபடயர ப�ற#தத�த �	ன க.ச�.ச�வககம	ர�ன கவதலய�லல	� 
இதளஞன�ன நதகசசதவயம க�	றறவ�த�த' எனற கவ�ஞர கரஷ	ஙக�ன� கபச�ன	ர.கமலம அவர 
வ	ழகதக அனபவம ச	ரந� க.ச�.ச�வககம	ர�ன பதடபபகள�ல அஙகஙகக வ	ச�பபனபவமம கசரநத 
வ�டவத� கத#ய	கக க#�ன	ர. அ�தனத ப�	டரநத கபச�ய ப	ஸகர சக��, ' பதடபபகள�ல 
வரவத�ப கப	னக# இயலப�கலயம ச�வககம	ர கவதலய�லல	� இதளஞன	க இரபப�	ல அவரகக 
பசழ�பப	ன இலகக�யம வ	யத��ரகக�#த. அவரகக கவதல க�தடத�	ல ஒர கவதள அத ம	#� 
வ�டகம	 ப�ர�யவ�லதல' என#	ர. 

'ந�#பப�ர�தக' பத��ர�தகதயச கசரந� வளரம�� �னனதடய வ�மரசனத��ல, 

'இனத#ய ச�ற பத��ர�கதகச சழல�ல எந�ப பதடபப ம�ல வ	ச�பப�கலகய வ	சகனககப பரவசதத� 
ஏறபடததக�#க�	 அந�ப பதடபப நலல பதடபப	கக கர�பபடக�#த. நமத சமகத��ல கழநத�கள, 
பபர�யவரகள, கபர	ச�ர�யரகள ஆக�கய	ர மடடகம ப�	டரநத படபபவரகள	க இரகக�#	ரகள' 
என#	ர. 'ச�வககம	ர�ன பபரமப	ல	ன பதடபபகள பவக ஜனப பத��ர�தககள�ல வந��ரபப�	ல ச�ற 
பத��ர�தக வடட	ரஙகள அவறத#ப ப#ந�ளள� வ�ட வ	யபப�ரகக�#த. அக�கப	ல பபரம பத��ர�தக 
வ	சகரகள ஆழம	ன �ளத��றகப கப	க ம	டட	ரகள என# கரதத அடபடக�#த.இலதல, அத 
பதடபப�ன ரசதனதய அடமடடத��றகக பக	ணட கப	க�#த எனற பச	லலல	ம. 'ந	ன' ப�#ககம 
பப	ழத�	ன நவ�ன இலகக�யம உரவ	க�#த எனப	ரகள.அந� 'ந	ன' ச�வககம	ர�டம இரகக�#த. 
ஆன	ல அவர பவள�கய இரககம மற# 'ந	னகள' (others) பற#� கவதலபபடவ�லதல.அ�ன	ல 
பபர��	ன ப�ரசசதன எதவம இலதல' எனற க#� பவக ஜனப பத��ர�கதககள�ல அதம��ய	க நலல 
கத�கதள எழ��ய�ரகக�#	ர" எனற ப	ர	டடச பசன#	ர. 
    
பத��ர�கதகய	ளர ஞ	ந� கபசதகய�ல, 

'�ம�ழ�ல ந�த#ய கபர க�ர	மம ச	ரந� கத�கதள எழ��ய�ரகக�#	ரகள ஆன	ல க.ச�.ச�வககம	ர�ன 
க�ர	மஙகதள கவற எந�த �ம�ழ எழத��லம ப	ரத���லதல. ஒகர ம	��ர�ய	ன க�ர	மஙகள	க 
இலல	மல வரத�க ர���ய	ன பப	ரள	�	ரப பர�ம	ணஙகள இயலப	க வந��ரகக�ன#ன. 
கவதலய�லல	�வன�ன கத�தயச பச	லலம பப	ழத ப�ரசச	ரம	ககவ	 அலலத �னன�ரககம	ககவ	 
ம	#� வ�ட வ	யபப�ரகக�#த. அந�த �னன�ரககதத�ச ச�வககம	ர நதகசசதவ உணரவ	ல 
�	ணடய�ரகக�#	ர. ஆன	ல வ	சகரகள க#�பப	க பவகஜன வ	சகரகள இப பதடபபகதள எவவ	ற 
எ��ரபக	ளளப கப	க�#	ரகள எனற ப�ர�யவ�லதல' என#	ர. 

இற��ய	கக 'கனன�வ	ட' ச�றகத�த ப�	கபப�ன ஆச�ர�யர க.ச�.ச�வககம	ர ஏறபதர ஆற#�ன	ர. 

- �.சந��ர	 

வளரநத வரம இளம எழத�	ளரகள�ல க#�பப�டடச பச	லலத�கக ஒரவர க.ச�.ச�வகம	ர. ஆழந� 
இலகக�யவ	��கள பலகர	டம பநரஙக�ய நடப#வ பக	ணடவர. இதவதர 28 ச�றகத�கள 
எழ��வ�டட	ர. ஆனந� வ�கடன, இந��ய	 டகட, ப��ய ப	ரதவ, பசமமலர, இ�யம கபசக�#த, கலக� 
�வ�ர நமத அமபல இ�ழ�லம கத�கள எழ��யளள	ர. ப�	டககத��ல இனலனட பலடடர�ல கட கத� 
எழ��யத உணட	ம. ஆந��ரம, ககரளம உளபட பல இடஙகள�ல பயணம பசயத அனபவம 
கசரத��ரகக�#	ர. 

'க.ப.ர	., பமFன�, ல	.ச.ர	. கப	னக#	ர எழததகதளத ப�	டரநத வ	ச�தத அந� எழததகள	ல 



பபர�தம ஈரககபபடகடன' எனக�#	ர. 

இந��ய	 டகட (1995) இலகக�ய மலர�ல இவரத 'க	ற#	தட' என# ச�றகத� ம�ல 
பர�ச பபற# கத�ய	க ப�ரசரம ஆக�யத. ஆனந� வ�கடன நடத��ய கப	டடய�ல 
கலநத பக	ணட 'க	�ல படக�ல பக	ஞச தரம' என# �தலபப�ல ஒர கத� 
அனபப�ன	ர. அத பர�ச வ	ஙகவ�லதல என#	லம கட வ�கடன�ல ப�ரசரம	க�ப 
பபரம வரகவறதபப பபற#த. 

கடந� 10 ஆணடன ச�றகத�ய	ளரகள பற#�ய ஒர ந�ணட கடடதர எழதம 
பண�ய�ல �றகப	த ஈடபடடரகக�#	ர. 

வ�தரவ�ல இவரத ச�றகத�த ப�	க�� ஒனற பவள�வரப கப	க�#த. 'அணடம	ந��க கத�கள' எனபத 
ப�	க��ய�ன �தலபப.  அணடம	ந�� இவர பபர�தம கநச�ககம இவரத பச	ந� க�ர	மத��ல ஓடம ந��. 

இலகக�ய ரச�கரகள�தடகய க	வ�ர�, �	ம�ரபரண� கப	ன# ந��கள பகழ பபற#�ரகக�ன#ன. இந� 
வர�தசய�ல இன� அணடம	ந��யம இதணநத ஓடம என நமபல	ம.

அம�ழத.... அம�ழத...
Tuesday, 13 June , 2000, 20:25

க.ச�. ச�வககம	ர
க�ன� க�னரசன. க�னரசன �	ன க�ன�ய�ல �	ன ப�கக கவணடபமன மனப�வ�ய�ல மடவ ஏதம 
எடத��ரககவ�லதல. �ம�ழப பற 	ளரம ஒர க�ர	மப பஞச	யதத அலவலக க�ள	ரகக	ன அவரத �நத� 
ததரச	ம�யம �ன மகன ப�னன	ள�ல க�ன� க�னரசன எனப பபரம பகழ அதடவ	ன என 
எ��ரப	ரத��ரககவ�லதல. அவர எனனகவ	, "க�னரசன' என பபயர�	ன தவத�	ர.

க�னரசன ந	னக	ம வகபப படகதகய�ல த.க�னரசன எனற வரல	ற கந	டடல பபயர எழ��க 
பக	ணட வரவம ததரச	ம� �ம�ழவழ�ய	ன எலல	 ஏடகள�லம த.க�னரசன எனú எழ� 
கவணடபமனவம ஆஙக�ல கந	ட மறறம பகக�ல ட.க�னரசன என ஆஙக�லத��லம எழ��க 
பக	ளளல	ம எனறம கடடதளய�டட	ர.

த.க�னரசனகக ப��பன	ன 	ம வகபபவதர வ	ழவ�ல வரத�ஙகள ஏதம வநத சழவ�லதல, 
ப��பன	ன#�ல எஸ.க�னசரன வநத கசரந�	ன. இந� இர க�னரசனகதளயம இனம ப�ர�கக வகபப 
ம	ணவரகள எஸ. க�னரச	! என அவதனயம "தத க�னரச	! ' என இவதனயம வ�ள�ககத 
தவஙக�ன	ரகள.

தத க�னரச	ன	ம.... தத....

ச�ல ம	தல கநரஙகள கச	ரவ�ல ஆழநத, "க�ன' கதடச�ய�ல ஒர ந	ள �ன �நத�ய�டம இந� 
�தலபயழததப ப�ரசச�தனத ப�ர�வ�த�	ன. மகனகக	க ததரச	ம� இரவ மழவதம தககம பகடட	ர. 
க	தலககள அவரத ப�ரசச�தனககத ��ரவ ஏறபடட மகம அனலரந� பசந�	மதர கப	லத தலஙக�யத. 
அவரககக பக	ஞசம பவடகம �	ன. தகய�ல பவணபணய தவததக பக	ணட பநயகக அதலந�த 
கப	லவம கன�ய�ரககக க	ய கவரந�த கப	லவம ததர. க�னரசன இரகக த.க�னரசன எ�றக? ததர. 
க�னரசன +2 மடத�தம ததரச	ம�ய�ன கடட	யத��ன கபர�ல �ம�ழ�ல மதகதலயம ம��ரந�தலயம 
அதடந�	ர. பபற வ�தத�தயக கறறத �ரவம வ�றபனனச ச	ன#��ழ ஒனற பபற ப�னசறற 
க	லஙகழ�தத ஆச�ர�யரம ஆக�வ�டட	ர.

ந	கல	பரம கமலந�தலப பளள�ய�ல அவர �ம�ழ	ச	ன	யச கசரந� ம�ல	ம வரடம �நத� ததரச	ம� 
�ம�ழககடவள கந�ன ��ரவட ந�ழலதடந�	ர. அபப	வகக எழ��ய அஞசல� கந	டடஸ�ல �	ன உலகம 
அ#�யம வணணம க�னரசன�ன பலதம பவள�பபடடத.

ந	கல	பரம கமலந�தலப பளள�ய�ல "இலகக�ய மனத தவகக வ�ழ	வகக மததரய�ல�ரநத இர	ம. 
அயயன	ர கபச வந�	ர. பளள�ச	ர கலலர�ச	ர வ�ழ	ககள�ல அயயன	ர ஒபப	ரம ம�கக	ரம இலல	� 
பச	லகலர ஓடட வந�	ர. கடடம மடந� ப�நத�ய உதரய	டல கநரத��ல க�னரசதன இனஙகணட 
அயயன	கர வ�யநத பமசச�வ�டட	ர.



""உஙகளகக உளள அ#�வகக ந�ஙக கடடம கபசல	கம ச	ர!''

""அப�லல	ம கவண	ஙக''

""அத எபபட. எஙக ஸகலல இலகக�ய மன வ�ழ	வககம கபப�ட úன, வநத கபசஙக. ந	ன உஙக 
ஸகலல கபச�கனன. ப��லகக ந�ஙக நமம ஸகலல கபசஙக. அத�	ன பணப	ட. தகமம	ற''

அயயன	ர அனற கலச	ய வ�டட ந�ர பமலல கவகர	டக பக	ணடரந� கப	த�	ன அத நடந�த. 
க�னரசன ஏக�	 ஒர கக	ய�ல வ�ழ	வ�ல, "கககன	ட ஐவரகன	ம' என �தலபப�ல கபச, வ��தல. 
ம��ம	ன	ர வந��ரந�	ர. �னத மனற மண�கநர உதரய�ல மககள ய	வதரயம சகக	�ரக கடல�ல 
சஙகம�கக தவகக அவர ஆவல பக	ணடரந�	ர. அந� க கடடதத� ஏறப	ட பசய��ரந� ஆரவலரகள 
ஒவபவ	ரவரம கமதடகய#� "".....அவரககள..... அவரககள...'' என வரகவறறத �ளள�ய��ல ம��ம	ன�ன 
மனற மண� கநரம மகக	ல மண�கநரம	கக கûநதவ�டடத. அந� இரணகட க	ல மண�கநரம கûநத 
கப	ன��ல க�ன� சகக	�ர கநயதத� கண�சம	க இழநத வ�டடத.

வ��தல. ம��ம	ன கபசசகக இதடகய கச	ட	 எடததக பக	ணட	ல ந	னக மண� கநரமம கச	ட	 
இலல	வ�டட	லம இரணட மண�கநரமம கபச வலலவர. மகக	ல மண�கநரம கபச� மடததம "அ#�வ�ன 
பன�� ஊறற' ப�	டரநத ப�#�டடக பக	ணகட இரந��	ல அவரகக ய	ர�டம	வத கபச�பய ��ர 
கவணடம கப	ல உநத�ல ஏறபடடத.

�னத வல�ய கரததககதளத �	ஙக�ச ச�ரண�கக ஏ�	வத மகம ப�னபடம	 எனத க�ட அதலந���ல 
க�னரசன வ�வ	��கக வ	ய ��ந�	ர. பச	கக� வ�கக�ப கப	ன	ர ம��ம	ன. க�னரசன�ன ��ரவ�யஙகளகக 
மன �னதன ஒர வ#�யவன	க உணரந�வர, ""இந� அ#�தவ தவததகபக	ணட ந�ஙகள கமதடய�ல 
கபச	மல�ரபபத �ம�ழசச	��கக இதழகக� அந���'' என 	ர கடதமய	க.

க�னரசன இன�கமல கபசவ�	க ஓபபகபக	ணடப�ன, பந	னறறப பககதள ப	ர� ர	ணவத 
ப�	பப�கள�ல சடவத எபபட கறக கசட கதள எமபள	யபமணட ஆப�ஸøடன இதணபபத எபபட 
என பலகவற டபஸøகதள வழஙக�ன	ர. ம��ம	ன �ந� உறச	கத��ன படயம ஏறப	டடன படயம 
கவ�ந	�பபடடய�ல ம�ல கடடம கபச ஏறப	ட	னத. க�னரசன�ன பபயதர "��ரககள க�னரசன' 
எனப கப	டடக பக	ளளமபட ம��ம	ன வல�யறத��யம மறததவ�டட	ர க�னரசன.

""அபபடப படடம எலல	ம ந	ம	கப கப	டககட	த. ய	ர	வத வழஙக�ன	ல கபரகக மனன	ல 
கசததககல	ம. ஆன	 க�ன�. க�னரசனன கப	டட	 ய	ரம எதவம ககடக மடய	த'' என 	ர 
க�ன�ககக உர�ய கமப�ரதத� வ�டடக பக	டகக	மல. க�ன� க�னரசன ம�ன ம�ல	ய 
கவ�ந	�பபடடய�ல மழஙக�யத பப	��தக மதலவதர எ��பர	ல�த�த.

��ரபநலகவல�ய�ல�ரநத ��ணடககல வதர அவரத ப�	தக பந�த. கடடஙகளககத �ககபட அவதர 
க�னரசன எனறம க�வ	ரம. க�னரசன எனறம வ��வ��ப பபயரகள�ல அதழத�	ரகள. க�வ	ரத 
க�னரசன எனபத க�னரசனககக ப�டததப கப	யவ�டடத என 	லம ம�னம�ல	யத �னதனத க�ட 
வரக�வரகள க�ன�ய�ல பஸ இஙக	மல இனனம பததரப	ய பசலவ பசயத க�வ	ரம கப	யவ�டட	ல 
அத இர �ரபபககம இழபப�ல மடயகம எனற க�ன�. க�னரசன எனபத� �	ன அனம��ததம 
ஆகம	��ததம கப	ஸடரகள மலம வழஙக� வந�	ர.

படயத �தலவ	ர�ய பளள�க கழநத�கள ச�ன�ம	 ��கயடடர கப	ல அலல	மல ஆரவ	ரம�ன#� வர�தச 
ப	ல�தத ஆடகட	 க�ர	ஃப வ	ஙக�ன	ரகள.

"எஙகள வ	ழவம எஙகள வளமம....ஏறகப	ல நட...' என ஏர	ளம	ன வ	சகஙகதள மந��ரமகப	ல நலக� 
கழநத�கதள வ	ழத�� வந�	ர.

��ணடககலல�ல ஒர இரவக கடடம மடநத இஙகதகய�ல கமப�டடக பக	ணகட எ��ர�ல வந�	ன 
ஒரவன. ப�	ழ� தகககளளம பதட ஒடஙகம எனக� கதள அபகப	த மநத வ�டடரந�	ர க�னரசன.

""உஙக கபசதச மடடம இபகப	 ககடகதலனன	 �றபக	தல பசயத பக	ணடரபகப	ன ச	ர'' 



என 	ன கணகள�ல ந�ர மலக.

அவதனக க	பப	ற#�ய �றபசயல பற#� ம�கவம மக�ழந�	ர அவர. ப�னப அவரத பல கடடஙகள�ல 
அவன �டடபபடட வந�	ன.

""உஙக கபர எனன �மப�?''

""ர	ஜகம	ரஙக ச	ர. ஆன	 க�னரச�	சனன ம	த��ககல	மன கய	ச�கக�úன''

""கசசகச.. என பப	ரடட ந�ஙகள �	சன	க கவணட	ம''

""இந�ப பபரந�னதம �	ன ச	ர உஙகக�டட எனககப ப�டசசத. இத�த �	கனஙக ஒர ந	ள 
பழக�ணம பபர�கய	ர ககணதமஙக	ஙக''

இபகப	த ர	ஜகம	ரகக �ம�ழ�லம க�னரசன வ�டட வ�ரநதகள�லம பர�சசயம கடய�ரந�த. 
க�னரசனககக	 அவன ர	ஜகம	ர, ��ணடககல க	ரன, �ன ரச�கன எனபத�த �வ�ர கவù ந� சககம 
ப�ர�ந��ரககவ�லதல. �றபசயலகள பலவ��ம.

ஒரந	ள க�னரசதனத க�ட அவரத மனன	ள ம	ணவன ர	மக�ரஷணன வந�	ன. ""ச	ர! வ�ஷண 
வ�டகய	 ம�கஸ�ஙன ஒர கதட ஆரமப�ககப கப	க�úன. ந�ஙக�	ன கதடதயத ��நத தவககணம'' 
என 	ன. ஐவள�, மள�தக, பபடட, ட எனப பல கதடகதள வரண ர�பபனகள கத�ர�தத அவரத 
வலததக பபர, ஆடக	டட, ப	மப வ�ரலகள த�யலக	ரன தரதரபபடன இயஙக� வந��	ல 
உடதமய	ய ஒபபக பக	ணடவர, வ�ஷண வ�டகய	தவத ��நத தவதத வ	ழதததரதத ரப	ய நற 
அனபள�பப பக	டததவ�டட வந�	ர. க�னரசனகக நலல மனச.

ஒர சன�கக�ழதம மத��ய	னம க�னரசதனத க�ட ர	ஜகம	ர வந�	ன ரச�கன. பளள� 
வ�டமûய	ன�	ல வ�டடல�ரந�	ர. வரகவறகபபடட ர	ஜகம	ர,

""ச	ர! ஒர உ�வ�'' என 	ன.

""பச	லலஙக �மப�''

""என ஃப�பரணட ஒரத�னகக பபர�யகளததல கலய	ணம. க	தலல மகரத�ம இனன� ர	த��ரல 
இரநத வ�டகய	 எடகக ஆள கடடவ	ர�	 ஒபபகக�டகடன. உஙகளககத ப�ர�ஞச ய	தரய	வத 
ஏறப	ட பணணஙக ச	ர''

அவவளவ �	ன	? என க�னரசன வ�ஷண வ�டகய	 ர	மக�ரஷணனகக ப�	தலகபச சறú கநரத��ல 
ச	�னஙகளடன வநத கசரந�	ன ர	மக�ரஷணன. க�னரசன வ�டடல�ரநத ர	மக�ரஷணனம 
ர	ஜகம	ரம படய�ஙக�ன	ரகள. ர	ஜகம	ர ""ஆடகட	! கபப�டட	ன.

""பஸட	ணடகக	?'' என ர	மக�ரஷணன வ�னவவம, ""இலல. பபர�ய களததககக ஆடகட	வல 
கப	ú 	ம. ந�ஙக கவ வ�தல உயரந� ச	ம	னக தகல வசச�ரகக�ஙககள''. இத�க ககடடதம 
ர	மக�ரஷணனகக பமயச�லரபப ஏறபடடத. அனற அவன ப�	டரநத பல பமயச�லரபபகதள 
அனபவ�த�	ன.

க�ன�ய�ல�ரநத பபர�ய களம கப	க� வழ�ய�ல ர	ஜகம	ர க	டடய கபசச வடவத��லம க�	ரதணய�லம 
அவன பஸ உயரம வளரந�வன கப	லத க�	ன#�ன	ன. ஊரககள நதழந�தம ம�ல	வத பபர�ய 
வ�டடன அரகக ஆடகட	தவ ந�றததச பச	லல� ""வ	ஙக ச	பப�டகவ	ம'' என ர	மக�ரஷணதன 
அதழத�	ன. க	ம�ர	கவ	ட அவன இஙக ஆடகட	வலகய வசச�டட வ	ஙக, டதரவர ப	ததககவ	ர 
என 	ன. பவறஙதகயரகள	க இரவரம உளநதழநத எ��பர��ல ந	றக	ல�கள�ல ஒகர கமதஜய�ல 
அமரந�னர. ர	ஜகம	ர, ""ஒர ச	பப	ட, ஒர க	பப�'' என 	ன.

ஏ#�டட கந	கக�ன	ன ர	மக�ரஷணன.



""ந	ன ம��யம ச	பப�டக� இலதல. உஙகளகக	கத�	ன''

ர	மக�ரஷணன ம�ணடம ச�ர�த�	ன. அவன உணவரந��க பக	ணட இரககமகப	த க	பப�தயக கடதத 
மடத�வன	க ""டதரவதரச ச	பப�ட வரச பச	லúன'' எனற பவள�வந�	ன. ஆடகட	 டதரவர�டம 
நறரப	தய எடதத ந�டட ""ச�கக�ரம	 ச	பப�டடடட வ	ஙக பஸ�ஸ'' ரப	தய வ	ஙக�க பக	ணட 
டதரவர உணவகததள பசன 	ர.

பக	ஞசஙகழ�தத டதரவரம ர	மக�ரஷணனம பவள�வந�	ரகள.ர	ஜகம	ர..... இலதல, வ�டகய	 ககம�ர	 
இலதல. ஆடகட	þஇரந�த நலலகவதள.

�ம�ழ�ன �ளத��ல ந�கழந� இந�த தகர	கம க�னரசதன ம�கவம ப	��ததவ�டடத. �ம�ழம	சச... 
கபசசம	சச என ந�தனத�	ர. சர�யன க	யக� சடப	ûய�ல தகய�லல	� ஊதமயன கணண	ல ப	ரகக 
உரக� வழ�யகம பவணபணய. அத கப	லத தய�ர�ல உரக� வழ�ந�த அவர பநஞச. கபசவத� 
ந�றத��வ�டல	ம எனú ந�தனத�	ர. ஆன	ல அத மடய	த. கû ந�படசம வ�ஷணவ�டகய	 
ர	மக�ரஷணன�ன கடன அதடக� வதரய�ல	வத.

�னவ�தன 
க.ச�.ச�வகம	ர

கள, ச	ர	ய வதககள�ல கப	த� பக	ளள மடய	� அதர மதவ�லகக இபகப	த 
அமல�ல இரகக�#த. 

பப	னன�#, கரந�# ��ரவஙகள	ல கடமககள மக�ழசச� அதடந�	ல கப	தம என அரச 
மடவ பசயத, கப	ன	ல கப	கடடபமன 'ஜ�ன'தனயம அனம��த��ரகக�#த. பதழய 
மததவப கப	லகவ ம��பப ம�கக பதழய கத�தயச பச	லக�க#ன. மழ மதவ�லகக 
க	லத��ல எஙகள ஊர�ல 'கவல	நதத# அயயன' வ�றற வந� களளச ச	ர	யம 
க�தடதத வந�த. மற#பட பபரகபகடதப�லல	ம ஓடவ�லதல. ச	ர	யம, எபகப	தம 
�னதன ந	ட ஓடவரச பசயவத. அபகப	த ஊர�ல ப�ரம	�ம	ன ந	லவர அண� 
ஒனறம உரவ	க�வ�டடத. அ�	வத கவல	நதத# அயயன, ச�னன மதத, ந	டர	யன, 

கவலசச	ம� ஆக�கய	ர. 

மற# மவரகக அயயன இலவசம	ய ச	ர	யம �ரவ	ர. இரவகள�ல மடடம மற# மவரம ப��லகக 
ம	ம�சம ஏறப	ட பசயவ	ரகள. 

இந� ஏறப	டடல ஊர�ல கக	ழ�, கசவலகள பல�ய	க� வந�ன. ந�ரப�கக ஆள�லல	� இரவகள�ல களவ 
பசயவ	ரகள. கதட ஒனத# எடததப கப	ய கசச� ஒன#	ல அணதட பக	டதத ந�றத�� உளகள 
�	ன�யம கப	டவ	ரகள. �	ன�யம பப	றகக கக	ழ� உளகள கப	க�#கப	த கசச�தயத �டடவ�டட	ல 
கக	ழ� கதடககள அகபபடட கள�ன கப	லட. கசச� வ�ழநத வ�டட	ல கள�ன கப	லட�	கன. 

கவல	நதத# அயயன ஒர கசவல வளரதத வந�	ர. பல	ம வலச, கக	வ�லர கசவற சணதடகள�ல 
பல கசவலகதளப பரக�� அதடய தவத� சரசகசவல அத. 

இரவ�ல கசவல ச	பப�ட மடபவடத�	ல அந�ச கசவதலக தகய�ல பக	ணரநத ஏ�	வத கசவலடன 
'மதகய' வ�டவ	ரகள. அவவ��ம மதகநத பப	ர� வரம கசவலகள சடடய�ல க�டநத வறவல	கம. 

இவரகள தகபபற#த க�	�	க கக	ழ�, கசவலகள வ�டட கவல�ய�ன ப�னனம படதலகள, மரகக�தளகள 
இவற#�ல அணடவந�ன. கக	ழ�, கசவலகள கத#ந�	லம, கவ மறத�	லம வ�டநத பக	ணட�	ன 
இரந�ன ந	டகள. க#�வறத� மறந	ள 'ந	லவர அண�'தய ய	கரனம கற#பபடத��ன	ல 
அவவளவ�	ன கடம�தகய�ல வசவ ந	#�வ�டம. 

''தக சணடன	 ந	தளகக இநகநரம கக	ழ�ப பணதணகய தவபபமட	 ந	ஙக. எள�ச	ப கபச�ன	 
அறதத அடபபல வசச�ரகவ	ம'' 

வ	ரதத�கள�ன பநட �	ள	த. 



மககளம 'ப�	தலக�#த கக	ழ�' என வ�டட வ�டட	ரகள. மடதட உளளளவம ப#தவ அழ�ய	த. 

இ�ப கப	த�ய�ல இத��ரடதட மடததவ�டட க	ரம	ன சதமயலககப ப�ன கமலம ச�ல டமளரகள 
அரந��வ�டட மத ம	ம�ச வய�ற சகம�ம	ய உ#ஙக� வ�டவ	ரகள. 

அனத#கக ஓர இரவ, 

''கடய க#� நலல இரககதட	'' என சபபகபக	டட கவல	நதத# அயயன ��ன#கப	த மற# மவரம 
�ஙகளககள ப	ரததக பக	ணட	ரகள. 

க	தலய�ல �னத வ�டதட வ�டட பவள�கய வந� அயயன பர	மப கநரம	ய எத�கய	 க�ட வ�டட 
ந	டர	யன�டம ககடட	ர. 

''கடய ந	டட!... நமம கசவல எஙககட	 கப	சச?'' 

அத�தன ந	ள ப	வஙகதளயம கழவக�# வககதணகய	ட ந	டர	யன பச	னன ப��ல�	ன 
ப�ரச�த�ம	னத. 

''ர	த��ர� உணரசச�மயம	 ��னன�கய! அத எனனனன பநனசகச?'' 
இயலப�கந� க�ணண	ரம 

இத�வதண கட�ம உய�ரதத வ�டம என ��டம	ய நமப�ன	ன. கவற ஒர ப��வககம ��டடம�டடரந�	ன. 
�ன மரண கநரதத� �	கன எழ��க க	டடம ஜ	ல வ�தத� அத. தகக ம	த��தர ச	பப�டகவ	ரகக அத 
ச	த��யம�லதல. பநடநதய�ல�ன ஏக�	 ஒர பக��ய�ல தய�ல�ன ஒர கணபமனகவ இர�ய ந�றத�ம 
சமபவ�தத வ�டடரககம.

ம�ணடம மதல தகக�ப ப#பப�றக கச	மபலபடட ம	ர�� 'சஞச�வ�'தயத 
ப�றகக எ#�ந�கப	த உ��ர�ய	ய உ��ரந� கல ஒனற சஙக மதலய	ய 
வளரநப�ழந�த. தகபப�ட அறந� மண�பயனக கணட அத யகஙகள�ன 
பவயய�ல படட உரக� வழ�வ��ல கமப வடவ�ன ச�ரதம ப�	தலதத 
அகனற பதணதத, பககல�ல பபரதத ததண ந	ளஙகள	க அடகககதளயம, 
மடபபகதளயம பபறற ப�	டரசச� மதலபயன ந�ணடரந�த. மதழக கத�� 
பசரக�ய ந	ள�ல ��டபரனத தமபகள�ன பவளதள ரத�ம வடயம சதன 
ந�ர�ன சதவகய	ட. வரகம படடய�ல ப�தஙக�ய வ�டகள ஓர�ரணட 
மதலயடவ	ரத��ல உணட. 

க�ச�ய பநடஞச	தல. எழ�ல ஒர ஆலமரததகக அரகளள ஒர மண 
ச	தலய�ல ஆரமப�கக�#த மதலகக	ன பயணம. மற#பட உஙகள 
ஊர�ல�ரநதம தவஙகல	ம. மதலகயற#த��ல மலல�சவரனம, கமலம 
உயரநக�க 'கமபம' எனனம இடமம க	ணம. ப��பனடட	ம க��� நலல 
பகல ஒனக# க	லகக அவன ப	த�ப ப�ர�வ�ல பஸ இ#ஙக�ன	ன. மரத�ட 

மன��ன அவதன ம�கச ச	�	ரணம	கப ப	ரததகபக	ணடரகதகய�ல தபயடன கடநத நடந�	ன 
மதலகந	கக�. ப�னன	ட ந�தனவ கரத�கக பசய��ய	கவம, கத�ய	கவம அவன ம	#ப கப	வத� 
மரத�ட மன��ன அ#�ந��ரககவ�லதல. 

அவன நடநதபக	ணடரந�	ன. கணகள சனயத��ன பவறதமயம பப	ரளம பக	ணடரந�ன. 
கதடச�ப பயனப	டடகக	ன ச	�னம தகபதபய�ல�ரந�த. பசமகப	தத ஒனற �த��க கடநத கப	னத. 
மதக�ல க	ந�ள அதலகய	, க	னகல	 �	கக�யதகப	ல கவலமரத��ன �ணடகள�ல அபப�ய 
சவரககக	ழ�கள ர�ஙகர�த�ன. ஒர மகததவம	ன பவயய�ல அடததகபக	ணடரந�த. வ	ழவ�ல 
கதடச�ய	யச சந��கக�# பவயய�ல இதகவ எனத ��ரம	னம	ய�றற. பகல�ன பவயய�ல	தடய�ல மதல 
வ�கச�த��ரந�த. அவனகக கப	த� இ#ஙக	மல�ரந�த. தபய�ல மதபபடடயம வசம�ரந�த. க	லகள 
�ளள	டவ�லதல. ��ரவத��தடத க�	ய�ல�ல எந� ந�தலய�லம �ளள	டபபப#	� 
உற��பக	ணடரபப��ல க�ரந��ரந�	ன. உடல�ன சகல ப	கஙகள�லம பரவ�ய�ரந� மன��ன சடசமம 
இற��ச சவ	சஙகதள எணண�கதகய�ட ஆரமப�த��ரந�த. 



மதலய�ன ஆக�ர�� மற#�லம பவள�பபட	� வ��ம	ன ப	�ஙகள சதமத� ப	த�ய�ன மகபபகக வநத 
கமகல#த தவஙக�ன	ன. ந�ய	யததகக மதலகமல �ர�ககம மலல�ஸவரகன	, கக	ய�ல பச	ர�கய	 ஒர 
பக�ன�ன வரதவ எ��ரப	ரத��ரககல	ம. அவகன	 ச	பஙகள வரஙகள எதவம கவணடபபட	�வன	க� 
கமகல#�க பக	ணடரந�	ன. பசரபப ப��ய�	ய இரந�த. அரகக ந�#த க�	ல�ல ப��ந��ரந� கமபபன�ப 
பபயர�டட பப	னபனழததககள மற#�லம மஙக�வ�டவ�லதல. வ	ழதவப கப	லகவ ஒழஙகற# படகள 
பக	ணடரந�த மதல. எபகப	க�	 பபயத வ�டடரந� மதழய�ன ஈரம �	ஙக� உய�ர ந�தலத��ரந� 
�	வரஙகள இதலகள�ல பசதசயம க�கக� சர�யதன ய	ச�த��ரந�ன. மதலய�ன கன பர�ம	ண 
ஒழஙகற# ஒவபவ	ர படகள�லம சந��தத வந� மகஙகள ப�மபம	டய��ல ப�டத� மகம, ப�டகக	� 
மகம என ப�ர�ககத ��ர	ண�யறற நடந�	ன. 'ப�	தலந�	ன ப	த#' �	ணட நதடத��தசகக 
இடதப#ம	ய�றற ப	த�. ஏக�	 ஒர மதலபகப	ககன எ��ர கடநத கப	ன	ன. அவனகக இவனம, 
இவனகக அவனம வ�ச�த��ரம	ய க�	ன#�ய�ரகக கவணடம. ஆட 18, அம	வ	தச என வ�ழ	ககளற# 
ந	ள	தகய	ல மதல �னத மன�� பநரககடதயத ப�	தலத��ரந�த. ப�	தலந�	ன ப	த# எனப 
பபயர வந� க	ரணம ஆ�� ந	ள�ல உய�ரபபடன வ�ளஙக�ய�ரககல	ம. ��தச �வ#� ய	கரனம இஙகக 
உடக�தளத� மதலய�ன பரபப�ல ப��ய ப	த� பசயத மத#ந��ரககல	ம-��தசகளற# ப��ரப ப�ர 
பவள�ய�ல ��தசகளற#த மதல. 

சமப ப	த�கதளயம, வ�டகதளயம பக	ணடர	� அடரபவள�ய�ல ��தச க	ணபத எஙஙனம? 
சர�யன�ன ��தசய#�யல	ம க�ழகக கமறபகன. உசச�ச சர�யனககம ��தச இலதல. எனத#கக	வத 
அத வடகக�கல	 ப�றக�கல	 இ#ஙக� வ�டல	ம. அபபட அறப�ஙகள ந�த#ந�க� அணடபமன�ல 
அவனத இந� மதலபபயணமம �வ�ரககபபடடரககம கப	த� �	ழநத வ�டட�	யத க�	ண ப	டடல 
��#நத ஒர ம�டற சர�ததக பக	ணட	ன. மதல உயர உயர கப	த�யம �	ள	மல இரகக கவணடம.  
இலககதடயம வதர-இபகப	த�கக இலகக ப�F¤வ�லதல. 

மனப இடந�தலபபடட இக� மதலய�ல பணரந�	டய ந	டகள�ல இலகக ப�F¤வ	ன�	ய�ரந�த. 
தபககள தவத� ப	டடதல கமறப#ம �டவ�ன	ன. ப	மதபத �டவவத கப	ல வழவழபப	ய�ரந�த. 
ப	மபகள. ச�ல �றபக	தல மயறச�களகக�தடய�ல ஒரமத#கயனம ப	மப ��ணடய�ரககல	ம�	ன. 
வ�ரமப�யத  வ�ரமப�ய வ��ம க�டடன	ல வ�ஷபபறகள கவணடய�ர	த. இந� இரணட ஆணடகள�ல 
லப�த�ப�லல	ம பக	டகககள�	ன. ம�ல மயறச� ஒன#தர வரடததகக மன ந�கழந�த. அமமத# 
மடடம	ன கய�த#த க�ரநப�டதத சடதடபதபய�ல கட�ததடன உத�ரத��ல ப�	ஙக�ன	ன. கய�ற 
வ	டடம	ய இரந��ரந�	ல க	ர�யம அனக# மடந��ரககம. கடநத உய�ர ம�ணட ந	னக மத#கள�லம 
அவன சடதடய�ல கட�ஙகளடகன இரநதளள	ன. உய�ர ம�ணட வந��	ல கட�ஙகள�ன 
மகக�யததவம பசதப�	ழ�ந��ரந�ன. 

இத�வதண கட�ம உய�ரதத வ�டம என ��டம	ய நமப�ன	ன. கவற ஒர ப��வககம 
��டடம�டடரந�	ன. �ன மரண கநரதத� �	கன எழ��க க	டடம ஜ	ல வ�தத� அத. தகக ம	த��தர 
ச	பப�டகவ	ரகக அத ச	த��யம�லதல. பநடநதய�ல�ன ஏக�	 ஒர பக��ய�ல தய�ல�ன ஒர 
கணபமனகவ இர�ய ந�றத�ம சமபவ�தத வ�டடரககம. அவனத இரணட	ம மயறச�ய�ல உ#கக 
வ�லதலகள�ன எணண�கதகப கப	�	தம அவதனக தகவ�டடரந�த. மரண மயறச�களகக�தடகய 
மனற ந	னக ம	� இதடபவள�கதளப பய�னற வந�	ன அவன. அழத�ம	ன ஆள. எலல	 
உணதமகதளயம பச	லவ�றபகன ய	தரயம அவன க�ரநப�டத��ரககவ�லதல. கடவள உடபட. 

கடவள இரந�	ல பச	லல�த ப�ர�நத பக	ளக�# ந�தலய�ல இரகக ம	டட	ர. மன#	ம, ந	னக	ம 
மயறச�கள வ�ஷ மரநத(ம) மயறச�கள. இ�ன ப�னன�ட	க ம	வடடத �தலநகர�ன ஆஸபத��ர�ய�ல 
களககக	ஸ ப	டடதல ஊச� வழ�ய	ய அனபபம எத�னத��ல நரமபகள ததளய	ய�ன. க	�தலத 
க�	றறவ�ககம அழகதடய இதளஞரகள மரணதத� அணடப கப	கம ரணவ	�த��ல ஈடபடவத 
நரஸ§களகக ��ர	� ஆசசர�யம. (எணபட  ஈகக	 எந� சந�ரன	ய கடடன	 அவன). இமமத# 
எரதம வ	கனன தகவ�ட ம	டட	ன. க	ர�யத��ல உற�� இரகக�#த. கய�ற#�ல உற�� இரகக�#த. 
மதல உணட. மதலய�ல மரஙகள உணட. அளவ கடந� மதல வனத��ல அரவமற# ப�ரக�சம உணட. 
ம	தலககப ப�ன உய�ர மடடம இலதல. இலதல. 

பவண பரந� �கடடச சடபரன �க�ககம மணணம, மதலககலலம	ன ப	த� கடநத பநர�படம மணற 
சத�த��னகட க�ணண	ரக கலலகக அரக�ல கப	ன	ன. இந�க கலலககபப	ல ந#ட நடந�	ல 
ப	த�பயனக க	ண	� ப	த#ப ப�ளவ கடநத ப	த�பய	னறணபடன களபவ	ழககம மலம 
அ#�ந��ரந�	ன. அந�ப ப	த� மனபனபகப	தம அவனத பசFகர�யஙகர�� ஐமபத ம�டடரககளள	க 



மடந��ரககம. இபகப	த தமல கணகக�ல ந�ளம	ய�ரககம. இதவதர க�	ண	� ஆதச இபகப	த 
க�	ன#�றற. க�ணணத#க கலதலத �டடப ப	ரகக கவணடபமன. கப	ன வரடததகக மனவதர 
கப	க�ததத ��தளககவம, �டடவம ��கடடவம �தசகள இரந�ன. ஏறற வ	ஙகப பதழகளடனம, 
ஈநதவககம மதலகளடனம சலல	ப�த� ��னஙகள�ன உடக�டகதக வர�கபளன ம	#� அவதனப 
பலமகப	ல ஆடபக	ணட சழத �க�த�த. கமலம ஒர ம�டத#க கடததவ�டட க�ணண	ரக கலதல 
பநரஙக�ன	ன. பயணஙகள�னகப	த ம�னரல வ	டடரககப ப��ல ப�ர வ	ஙகக�# ஆச	ம�. ரசதனய	ன 
கடக	ரன எனற கக	ழ� வறவல மணதக�	ட ஊரகக அ#�வ�த��ரந�	ன. என#கப	தம 'கசச	'வ	ககவ 
�ணண�யடபப��லம ந�பணகன. அந�க கலல�ன கமல	க கக	ள வடவ�ல ஒர கல க�டந�த. ப��ய 
கறகதளத க�ரநத ப��ய ஓதச எழபப�ய பபரமப	கல	ர �ய	ர	க இலதல எனப�ன	ல ஏறபடட 
உரணதட வடவம அத. க	லமக	ப பரபப�ல மரபசன அ��ரம  ஒறத# அ��சயம அம மதலய�பல	ர 
க�ணண	ரம. மன��ல இளதமயம, ப	லயமம ம�ந��ரககம ய	ரம ஏற# இ#ககத��னகப	த இர, 
மமமத#கள �டடச பசலவர அத�. ய	ரம ப	ர	� �ரணத��ல ச�ல சநந�ய	ச�கள. ச�லதரத �	ள 
வ�தவ	னம	கக�ய�ரகக�#த கல. �டடகலதல ம	றறம பசயல�ல மனம வ�தழய	மல உரணதடக கலதல 
எடதத க�ணண	ரக கலதல கமறப#ம �டடன	ன. அ�றகம ��தசகள இலதல என#கப	தம 
மதலபய	டடய அ�ன பக��தயக க�ழ எனறம க	றற �டவம பக��தய கமல எனறம பக	ளளல	ம. 
க	ற#�ல பரவ�ன அ��ரவகள. க	ற#�ல கலந� ச�ற ஓதச அத பரவ�ன தரதத� பபர�ய கணபடயனர 
அளவ�ன�	ன பப	டடலத��ல கடடவ�டல	ம. ஆன	ல ஆதசகளம, பசய��களம பப	டடலஙகதள 
ஊடரவ�க கடககவலலன. 

ஈஷ�த ��ர�ந� பநடம படடயல�ல எவகளனம ஒரத��கக	வத ந�தனவ�ன �	தபரயத��ல வ�ககல 
எடத��ரககல	ம. அலலத ஏக�னம மதககதட வ�றபதனய	ளனகக அவனத க�ந�ர 
எணண�கதகதயயம ம�#�, அ��ரவகள சரளவடவம பண� எழந�ன. அதலகள�ன வ��� வடட 
வடவம	னத. அதலசசரள பப	டடலம கடககம மயறச�ய�ல கக	டடத தணபடன ம	#� பயண�த�த. 
ஏழ கடல இனனம ஆற மதல �	ணட பகபக	ணரம ந�ரபபந�ம அ�றக�லதல. ஒறத#க கடலகக 
உடபடட ப�ரக�சத��ல இரந�ன அவற#�ன சஞச	ரம. 

கணவன வரத �	ம�ம	கபமன 'டஸக'க�ல ப	டல ககடடக பக	ணடரககம ஒர பபணண�ன �ஙகச 
சஙக�ல�ய�ல கணண�கள�ன இதடபவள�ய�ல அமரந�த அ��ரவ�ன தகபள	னற. 

ர	டதட நறறகபக	ணடரககம பபணண�ன தகவதளய�ல கவவ�ப படரம ஒர கக	டடத தணட. 
எ��ரச சற#�ல மத# இறகம ஆட கமயககம பக	லசகள�ல... 

உயரமடட, க�ழமடட என எலல	 மடடஙகள�லம இரந�ன அவனத சர�ர ஒத�	தசயம, பண 
ஒத�	தசயம. பணம பப	ரடடலதல எனம�டதத பர�ச வழஙகலகள. 

க�ணண	ரக கலதலத �டட ஓயந�தம �ன மரப	ன ப	த�ய�ல நடககத தவஙக�ன	ன. க	லகள�ல 
ச�ர	யபகப#.... மரணத��ன �	ழவ	ரத��ல ச	வ�ன பபரவ�ள�; வ�ச�த��ரதத�கய ஸ��ரம	யப ப	வ�ககம 
கதடச�ச கசகணட ஓதச. 

வ�ல	சதத�ச சடதடப தபய�ல தவததகபக	ணட வ�ணணலகபமய��ய அவனத ச	மரத��யம ந	ஙகள 
�கவல பப# உ�வ�யத. இரபபதத�ந�	ம க��� ம	தல ஆற மண�கக ஊர�ல கச��ய	னத. இமமத# 
மரததவமதனச பசலவ�ல�ரநத, நரஸ§கள�ன வ�யபப�ல�ரநதம �பப�வ�டட	ன. இன� இரவ�ல மதலய�ல 
உடதலக கணடதடவத சலபமலல என மடவ பசயத வ�டட... 

க	தலய�ல அ��கநரகம கவன�லம, க	ர�லம	க மதலககச பசனக#	ம. ஃப	ரஸட கரஞசர, க	வல 
அ��க	ர�, மரததவர, பதகபபடகக	ரர எனப பலரம இரந�னர. எஙகள க	வல சரகதத�ச 
கசர	�வரகள அவரகள. இ�னமலம மரணம எலதல கடந�த எனபத உற��ய	க�#த. இ��ல ஃப	ரஸட 
கரஞசர �	ன இரணட	வ�	க ப�ணவ	சதனதய நகரநத உலககக அ#�வ�த�வர. ம�ல	வத ஆள ஒர 
க�ன அதடயகன	, ஆடடதடயகன	, ப�ணம சடதடதயத �ன�ய	க கழற#� தவத��ரந���ல அ��லளள 
வ�ல	சதத�ப ப	ரதத கரஞசர கடமப மறறம அ��க	ர வடட	ரஙகளகக �கவலள�தத  இந�க 
க	தலதய இவவ��ம ஆகக�ய�ரகக�#	ர. 

இபகப	த எஙகள மதலகயற#ம. இ��ல ப	��ப கபர ப	�� வழ�ய�ல �யஙக�, மயஙக� ந�னற வ�டடனர. 
அவனத �நத� உடபட. கரஞசர�ன �தலதமய�ல நடகக�# ப	�ஙகள கடந� ப�னனகர ப	த� என 



உற��ய	ய�றற பலவழ�கள. க	கதககள அணட	� அடரவழ�. மரஙகள�ன அடரவ�ல �தர இரள 
கப	ரத��ய�ரந�த. இயககம ப�	தலத� ப�ணடம எனக கணட	ல கழககளகக வரச ச	த��யம உணட 
இவவ�டம. சர�வ	ன பயணத��ல மழஙக	ல மடததத �வழ கவணடய�ரந�த ச�ல இடஙகள�ல. மதல 
இவவளவ ப�ரம	ணடம	னப�னறம வன	ந��ரஙகதள உள அடகக�யப�னறம இபகப	க� ப�ர�க�#த. 
கநறறப ப	ரத� கரஞசரகக இனற வழ� �பப�வ�டடத. ஒனக# கப	ல க	ணம மரஙகள�ல ந�தனவ�ன 
�கடதட எஙகக பசரக� தவபபத. சர�ந� ஒர ப	த� ப�	டரநத அமம	ம பபர�யவனம தவஙகவத 
ஆசசர�யம	ய�ரந�த. �ன�ய	ய அலலத இரவர	யககட ப�ர�நத கப	யத க�டவ��ல ய	ரககம 
உடனப	டலதல. க�ஞச�ததம எ��ரப	ர	� க�தளகள�ல�ரநத நம கணகதள ம#�தத அவனத க	லககள	, 
உடகல	 ப�னபடட	ல எனன ஆவத. ஒறத#ப ப�ணதத� ஒறத#ய	ய எ��ரபக	ளவத ச	தவகய 
எ��ரபக	ளவத கப	ல-அ�ன�னம பயஙகரமம கடவ	ய�ரககல	ம. 

பல வழ�ய	யச சற#� ஒர வழ�ய	யக கணட	ய�றற. அவனத உடல க	ணம அதர ந�ம�டம மனன�	க 
அதனவரம தரவ	தட உணரநக�	ம. பத��ல மண கபர ஓஙகர�தத வ	ந�� எடத�	ரகள. அவனத 
உடகல	 கய�ற அறநத வ�ழந�	ல அ�ல ப	�	ளத��ல வ�ழம	ற அதமபப�ல ஆடகபக	ணடரந�த. 
ப�	டர ச	த��யபப	டடல	ன மரணதத� கநரந�	ன கப	லம. �தலயழக அவபனனக 
க	டடகபக	ணடரகக மகச சத�பபறறகள�ல பழ தவத��ரந�த. மரத��ன க�ழ	க சர�வ தவஙகம 
பக��ய�ல உரக�ய உடல ��சககள�ன உணஙகல பரவ�ய�ரந�த. சர�வ�ன பளள� இதபவன ய	ரம 
சத�ம	கச பச	லல� வ�ட மடய	த. உடதலக கவனம	ய இ#கக� எர�ககம ஏறப	டதட 
கமறபக	ணகட	ம. 

தபய�ல கட�ம ஒனற இரந�த. ந	ன#�ய அவன எந� நணபனககம கட�ம எழ��ய��லதல. கட�ஙகள 
என#	கல மரணததகக மனன�	க எழ�பபடவத என தவத��ரந�	ன. ந	ன உடபட அவனத 
நணபரகள அதனவரம அடதக�ழ ப�#வ�கள�லம நணபரகள ஆகணம என வ�ரமப�ன	ன கட�த��ல. 
�ன பபறக#	ர�ன தயரம எ��ர�ககம கநரல	க	த என இத#வதன கவணடய�ரந�	ன. �ன மரணம 
'சயக பக	தல' எனவம ய	ரம க	ரணம அலல எனறம க#�பப�டடரந�	ன. வ	ழவ�றக க	ரணம 
இலல	�கப	த ச	வ�றக மடடம க	ரணஙகள எதகக? அவதன அவவ�டகம ��ய�டட மடதக�	ம. சப-
இனஸபபகடர, வ�.ஏ.ஓ. மரததவ அ��க	ர�, கரஞசர, �தலய	ர�, எனகன	ட ச�லர மடடம பகர	ம���யஸ 
ச	டச�ய	க�, அவதன எர�த� ப�னனகர அந� மதககபப�தயப ப	ரதக�	ம. ப	டடலககள �	ள வடவம 
ப�னபடவம ஆவல	ய மட ��#ககபபடடத. பலகவற யகஙகள�ல பணம, கடபனலல	ம அவனககப 
ப�ரசதனய	ய இரந��ரகக மடய	த. கவற ஏக�னம க	ரணஙகள இரககல	ம எனப#லல	ம மககள 
கபச�யத�யடதத மரண க	ரணம அகநகம	ய ப	டடல�ல இரககம என அந� பவளதளத�	ள 
ப	டடலளள�ரநத பநமப� எடககபபடடத. இனனம பதத ந	ள அவதன ய	ரம க	ண	��ரந�	ல 
தணகககளம ம�ஞச	த ஊரவன, ப#பபனவ	ன ம	ம�ச படச�ண�கள	ல ப�	தலந��ரபப	ன. ஆன	ல 
கணண	ட ப	டடல எணணற ஆணடகளககத �	ஙகவலலத. 

பபயர : ச�வகம	ர 
ப�#ந�க���: 25.07.69 
கலவ� : +2 

இனகன	ரனன, இத�தகயத� வ�ணணபபப	ரம பரத�� பசயயம ய	ரம யக�தத வ�ட மடயம. இ�ன 
இற��ப பக�� சறக# அ��ரசச�யடடவத. 

இ#ந� க���:18.05.99 
இ#ந� கநரம : ம	தல 5 மண�. 

ந	ன ம�ணபடழப ப�டத�தவ ந�ணட க	லம. ஒகர ககளவ� ஓய	மல ப�	கக� ஊஞசல	டக�#த. 

சஞசலம ம�கக என நணபகன! வ�ழம�யஙகள பப	ரடடலதல எனக கர�� வச�கர ந�ம�த�ம என 
ப�ர�யத��றக	னவகன!! ஊர�ல மறற ம�ல	கவம மதலம�த எர�யடடப பபற# ப��கர! பச	ல... பச	ல... 

உன கலலத# வ	கக�யம�	ன எனனட	?

------



சறற
எம.ஜ�.ர	மசசந��ரன இ#ந� ப��பனடட	வத ந	ள�ன ச	யஙக	லம ம�ன ம�ல�ல அந�க கதடககள 
நதழநக�ன. பகழ பபற# கடக	ரக கமபபன� ஒன#�ன சரவ�ஸ பசனடர அத. அ��ல அபகப	த ந	ன 
நதழந�த வ	ர (ஸடர	ப) ம	றறவ�றகத�	ன. கடக	ரம நலல கடக	ரம�	ன. கணண�	சன, ரஷய 
அ��பர ப�ரஸகனவ, இலககம ப��பன	னற, கபபச	ம� பரடட ப�ரவ�ல வ	ழந� க	த�மதத இபபட 
உளளர ம�ல உலகம வதர ப	��த� மரணஙகள பற#� கவதலபபட	மல அத ஓடகபக	ணட வந�த. 

அ�ன வ	ர தநநத இறறபகப	ய உளள�ரககம 'சலலதட பவளதள' ப�ர�ய ஆரமப�தத வ�டடரந�த. 
இடபபகக 'பபலட' ம	��ர� அத கடக	ரததகக 'பபலட'. 

பபலட அறநத வ�ழந�	ல அ��கபடச ஆபதத ஏதம�லதல. உடகதக இழந� தக கபணடதட இழததப 
ப�டததக பக	ளளம. இரணட ப	கபகடடலம தககதள வ�டடக பக	ணட இழததப ப�டத�வ	ற 
ஒரவ��ம	கச சம	ள�ககவம பசயயல	ம. பக	ஞசம கணகக	ல ப�ர�யம அவவளவ�	ன. கடக	ர வ	ர 
அறந�	ல கடக	ரம க�கழ வ�ழநத வ�டம. பசலவ தவதத வ�டம. கடக	ரத��ல மனற மடகளம, 
பனன�பரணட எணகள பப	ரந��ய �டடமம�	ன �னனளவ�ல பழ�	க	� ஐடடஙகள. அக� கநரம 
கடக	ரம பழத எனபத� அற��ய�டட உற�� பசயயவம கமலபட ஐடடஙககள உ�வ�யம பர�க�ன#ன. 

இந� வதகதம 'அனல	க'க�றகக பப	ரநதம. டஜ�டடல�ன வ�ச�த��ரஙகளம உபத��ரவஙகளம கவற 
ம	��ர�ய	னதவ. கதடககள ந	ன கப	ன க	லத��ல ஓர ஒலல�ப பபண ஒர கணடப பபண 
அவளககச சறறம சதளகக	� ஓர ஆண ஆக�கய	ர வ	டகதகய	ளரகதள எ��ரபக	ளளம ப�ர�வ�ல 
இரந�னர. ஒர கணண	டத �டபபகக அபப	ல 'பசமதமப ப�ர�வ�ல' ஆண ஒரத�ரம பபண ஒரத�ரம 
இரந�	ரகள. 

கதட ரமம�யம	ன�	கவம கள�ரககடட பசயயபபடட�	கவம இரந�த. க#�பப	ன சஙக�� 
எனனபவன�ல மஙக�ய டயபதலட பவள�சசத��ல கதடய�ல க	லம உத#ந��ரந�த. இரவ பகல 
கஙகல, மவந�� எலல	ம ஒனக# கப	ல இரந�ன அஙக. ஒலல�பபபண ப�ர�	ன ந�ரவ	க�ய	கத 
ப�னபடட	ள. எனகக அடதத வந� நபரகக கணடபபபணகண	, ஆகண	 ப�ர�	ன ந�ரவ	க�ய	கத 
ப�னபடடரககககடம. மனம உடனடய	க 'ப	ஸ' கதளத க�டகபக	ணகட�	ன இரகக�#த. 

ஒலல�பபபண எனகக அவவ��ம க�	ன#�ய�றக 'மகபப' கப	ல க�	ற#மள�த� அவள ந�ன# இடம 
க	ரணம	ய இரந��ரககககடம. நலல கடக	ரததககம தநந� வ	ரககம பச	ந�கக	ரன	ன எனத 
பபயதர வ�னவ�ன	ள. வ	ழவ�ல எத�தனக பகத�ன	வத மத#கய	 என பபயதரச பச	னகனன. 
கபதரச பச	லல	மல வ	ழ ஊதமகள	ல மடடகம மடக�#த. 

'அஙகக அமரம�ன' எனக�# க#�பப	ய பரவஙகள	ல கச	ப	தவக க	டடன	ள. 

கடனக	ரரகளககக கட ஆசவ	சம �நத வ�டக கடய கச	ப	 அத. ஆன	ல பபர�ய மள ஓர 
எணண�ல�ரநத மற எணண�றக நகரம கநரம கட அ��ல ந�மம��ய	ய உடக	ர வ�ட ம	டட	ரகள 
கப	ல�ரந�த. சநக�கஙகள....சநக�க ந�வரத��கள. 

''எகஸக�யஸம� ம�ஸடர ....ஓ...க�ஙகஸ....ஸ�டடவன பள�ஸ'' ஒவபவ	ர �தலதயயம கத#ந�த ஐந�	ற 
மத#கள	க�லம எழபப� நடககடததக பக	ணடரந�னர. கடக	ரத��ன ஒவகவ	ர ப	கமம ஏ�	வத 
ஐயத��றக இடமள�பப�	ககவ இரகக�#த. ஆன	லம ப	�கம�லதல. கடக	ரதத�த ��ரப��ய#க கடடவத 
க	லதத�கய ந�ரவக�பபத கப	ல	கமலலவ	? ஆ�ல�ன	ல அத#ககள ச�ல க�கல	 ம�டடரகள நடபபத 
�வப#	னறம ஆக	த. கச	ப	வம வ�ரசசவரம பநரஙகக�# பக��ய�ல ச�#�ய கமதஜ வடடக 
கணண	டகமல 'தவதப�ழதம அடதட' (Writing Pad) க�டந�த. இரணட அடகக ஒன#தர அடச 
பசவவகம அத. அ�ன ப�ரதகயகப பயனப	ட அபகப	த�ககத ப�ர�யவ�லதல. அ�னம�த மனற 
ஆஙக�ல இர �ம�ழப பத�கஙகள க�டந�ன. 



ந	ன அவறத#ப பரடட ஆரமப�த� மறந�ம�டம கணடப பபண 
வநத தவதப�ழதம அடதட கமல பத�கஙகதள வ	ர�ப கப	டட 
உளகள எடததச பசனற வ�டட	ள. எனகக ஓர 'எகஸக�யஸ ம�' 
க�தடத�த. 

அபகப	த அடதடய�ன ப�ரதகயகப பயனப	ட பர�நத வ�டடத. 
பவற#�தலகக �	மபலத �டட கப	ல பத�கததகக தவதப�ழதம 
அடதடகப	ல. அவள என அ#�வ வ�ரத��தய அனம��த��ரககல	ம. 
�வ�ர �ம�ழத��தரகக நடகக வந� லடககக�கள�ன ல	வணயதத�க 
கணட மக�ழந��ரககம கதகலத��றக கந�கம வ�தளநத வ�டடத. 
 

அனற கதடச�ய	க ப�	ணணற ரப	ய ம��பபகக ந	ன வ�ரமப�ய 
க�	ல வ	ர�தன அண�வ�தத எனகக கடக	ரதத�க பக	டத�னர. 
ப�	ணணற எனபத பத��ன ஜ	��யலல. ந#�ன ஜ	��. 
ப	பக	ரன ��னற ப	னபர	க கப	டட ப�	ணணத# ந#	கக� 
வ�டட வ�ட வநத கசரநக�ன. கதடய�ல 'ஸடர	ப' பகக	ன 

ப�லலடன கபபன ஒனத#யம பக	டத�னபப�ய�ரந�	ரகள. அ��ல, ந�றவன வளரசச�ககத க�	�	ன 
��டடஙகதளத ப�ர�வ�த�	ல பர�ச	க ர.500-கக	ன க	கச	தல வழஙககவ	ம என#�ரந�த. ந	ன 
அகக	ல கடடஙகள�ல ��டடஙகள	ல நதரததக பக	ணடரநக�ன. பசனதனக கடந�ர ம�ல 
பஜன�வ	வ�லளள ந�லதவகள வதர சகலததககம மகச	�	 ந�தலய�ல ��ரவகதள தவத��ரநக�ன. 

ந	ன அனபப�ன ஆகல	சதனகள�பல	னற ந�றவனததககப ப�டததப கப	யவ�ட ஐநத��பய	ர 
ரப	யகக க	கச	தல வந�த. எத நடந�க�	 அத நன#	ககவ நடந�த. பக	ஞசம கட�ல	க நடந�த. 
ஐநற என#வரகள ஐநற#�பய	னறகக பசக �ந�னர. பச	லவத 'ஒனற' பசயவத 'ஒனற'ம இத� 
வதகம�ககல	ம. ஏபனன�ல இ��ல ஐநற#�பய	னற என வந��	கல	 எனனகவ	 ஒர 
'பம	ய'த�னதமயம இ��ல கசரந��ரந�த. அ�ன ந�ரபபந�ம அலலத ஒபபந�ம எனனகவ	பவன�ல 
அந�த ப�	தகயடன கமலம பக	ஞசகம	 அ��ககம	 க	தசப கப	டட அக� ந�றவனத��ன 
கடக	ரதத� ந	ன வ	ஙக கவணடம	ம. நமகக வ	டச'ச பர�ச இபபடய	 வ	யகக கவணம? எனற 
ந	ன ம�ல�ல மனக�ன	லம ப�#க கடக	ரம வ	ஙக�வ�ட ஆயத�ம	கனன. 

கடக	ர வடவ	கக கணணன கனவ�ல வந�த 'பசக' வந� அக� இரவ�ல�	ன. 

கர«கதரககளம 

கணணன க��தரகதளப ப�டத�வ	ற க�ர�ல. உளகள அரஜ�னன கபபதனப ப	ரத�வ	ற ��தகதத 
அமரந��ரகக�#	ன. அவனத அமப#	த தண�ய�ல ஸடர	ப, பசய�ன மறறம கடக	ர உ��ர�ப	கஙகள. 
கணணன ��ரவ	ய மலரக�#	ன. 

''அறந� வ	டதசத �வ�ர எத�க பக	ணட கப	ன	ய. சமம	 உனகக ஐநற �ரவ�றக. ப�#ககமகப	த 
கபப	டடடன ப�#ந�	ய. கபபனகளடன வளரந�	ய. அஙக�ரநத பபற#த� அஙகககய பக	ட. 
கடக	ரதத� வ	ஙக. க	லம ந	ன. கடக	ரம ந	ன'' 

ப�#	மல க	தலய�ல வ�ழ�த�வன ஐந�	வத கவதலய	கக கடக	ரதத� வ	ஙகக கதடககக 
க�ளமப�கனன. அந�க கடக	ரதத� வ	ஙக� அணணனககக பக	டததவ�ட கவணடம. அணணன. என 
அணணன. 

ப�#நத இரபதத�நத வரஷஙகள	கக கடக	ரகம கடட	�வன. பசமம�ன படம வந�கப	த, வ	லட 
டஸன� இ#ந�கப	த, ஸபடஃப�க�ர	ப ப�#ந�கப	த, ப�.ட.உஷ	 ஆச�ய	 வ�தளய	டடல �ஙகங பக	ய� 
கப	ப�ன பலசமயஙகள�ல கடக	ரம கடட	த வ	ழநத வ�டடவன. 

தகய�ல�ரந� க	கச	தலயடன கமலம ஐநற ரப	ய இடட அவனகக பதச வ	ஙக�க பக	டதக�ன. 
ப	க�ஸ�	ன அ��பர ஜ�ய	வலஹக வ�ம	ன (வ�ப)த��ல மர�த� மன#	ம ந	ள அத. 



அந�க கடக	ரத��ன வ	தர ம	றறவ�றகத�	ன கதடககள கப	கனன. பதழய ஒலல�ப பபணதணக 
க	ணவ�லதல. அவளத இடததகக கணடப பபண வநத வ�டட	ள. அபபடபய	னறம கணடலல அவள. 
எனனடன ஒபப�டமகப	த பக	ஞசம கணட அவவளவ�	ன. 

கடக	ரதத� வ	ஙக�யவள 'பசமதம அத#'ய�ல பக	ணட கப	யக க	டட வ�டட வந�	ள. 

வ	ர மடடமலல	� சடட (CASE)தயயம இக� சடடல ம	ற#�வ�டவத ச	லசச�#ந�த எனற எனகக 
உதரத�	ள. கடக	ரததகக ஆகம பசலவ எனற கடக	ர வ�தலய�ன மகக	ல பஙதகக க#�ன	ள. ந	ன 
ஒபபக பக	ணகடன. ப��க� கட வ	ஙகல	ம�	ன ஆன	ல இந�க கடக	ரதத� வ�ட மனச�லதல. 
வ�.ப�.ச�ஙக�ன அரச வ�ழந�த. கமல�ன க�வர மகன. ம.��.ம.க. தவககம. சல�ம அல�ய�ன �ப	ல�தல. 
சகர	ஜ	வ�ன கலய	ணம எனற பலவறத# அத ப	ரத��ரந�த. 

அந�ப பபண ரச�த எழ��க பக	டதத வ�டட ''ந	ல ந	ள கழ�சச வ	ஙக'' எனற ஆஙக�லத��ல 
ஆதணய�டட	ள. ய	ர தகய�ல கடக	ரம இலல	வ�டட	லம ந	னக ந	டகள கப	யத�	ன வ�டக�ன#ன. 

இனத#கக க	தல பதத மண�ககக கதடககள நதழநத வ�டகடன. உளகள நதழந�வடன 'க	தலப 
ப�#ழவ' ஆடபக	ணட மந�	ரம	ன சழந�தல. கள�ரககடடககள இரபபத ��ரணட கறத� கமகஙகள�ன 
க�ழ மதழகக மனப ந�றபத கப	லகவ க�	னறக�#த. 

ரச�த� வ	ஙக�யவள எனன�டம �ம�ழ�ல கபச பவள�கக�டடவ�டட	ள. 

''ந�ஙக அஙக உகக	ர'' எனற கச	ப	தவக க	டடன	ள. பநற#�ய�ன சந�னகக�றறம பம	ழ�ய�ன 
சனனத ப�றறம என�கக அவளபட பரவ�கதப� அ#�ய�கககய	ய�ரனன. 

பனச�ர�கய	கட கச	ப	வ�ல கப	ய அமரநத பக	ணகடன. எத�தன ப�	ழ�ல��பரகள அவளர 
ஒரதமகக இலகக	கப கப	க�#	ரககள	? எனற கய	ச�பபக� எனககப பரவசம	ய�ரந�த. 

எனத இரகதகய�ல�ரநத தககபகடடம தரத��ல கணண	ட கமதஜ ம�த பத�கஙகள. இமமத# 
ய	ரம பத�கஙகதளப ப#�ததப கப	க வ	யபபத �ரப கப	வ��லதல. ஏன பத�கதத�த ப�	டகவ 
கப	வ��லதல. 

ப�லக நடகர க�ரஷணம ர	ஜ� கப	ல ம�தச தவத� ஒரவர அக� பபணண�டம ஏக�	 ககடடப ப��ல 
பபறறவ�டட எனகபக��ரபப# கச	ப	வ�ல  உடக	ரந�	ர. 

க�ரஷணம ர	ஜ� அந�ப பபணதண தசட அடத�	ர என எழதவத அவரத வயதகக இழகக. ந	ன 
ர	ஜ�தவ ரச�ததக பக	ணட இரககமகப	க� அந�ப பபண என பபயர க#� அதழத�	ள. 

அவள வழ�வ�றக	ன வ	யபகப க�ஞச�ததம இலதல. பவயமம அற# பக�ஷகர�பபம அற# நடவ	ந�ர 
க�	ரதணய�ல அவள ஆடகதள ந�ரவக�தத அனபப�க பக	ணடரந�	ள. 

'ககஸ' ம	ற#பபடட என கடக	ரததகக, 

''பசய�ன கப	டடக பக	ளக�#�ரகள	?'' எனற ககடடவ	க# பசமதம அத# கந	கக�ச பசனற 
வந�வள�ன தகய�ல கடக	ரம இரந�த. 

அத ம�கவம ந�ளம	க இரந�த. டயதல தமயம	க தவதத பநகலஸ	கப கப	டடக பக	ளளல	ம-
அலலத ர	டசசரகள�ன கடக	ரம. அதவம இலதலகயல ப�	தடக கடக	ரம. 

�னத கணண	ட கமதஜ கமல அத� தவத�	ள. 

''இவவளவ ந�ளதத� எபபடஙக கடட#த?'' 



''அயகய...இத பரணட பசய�ன	ன'' எனற பரணட பககவ	டகதள அவள ப�	டடக 
க	டடயகப	த�	ன அத பசய�ன அலல அதவ பசய�னகள எனற பர�ந�த. ஒள�ய�ன பள�ரளள மஞ
¢சள அரள�ய�ன ந�#ம அதவ. வ�தல, �ஙகதத� வ�ட ச�ல ம	றறகககள கத#வ	கச பச	னன	ள. ந	ன, 
''பல�ர ஸடர	பகப கப	தம'' எனறம சழலம அறகக	ண அடகக�ல�ரநத ப�ரவன கலரளள வ	தர 
எடததக பக	டதத எனனகவ	 ப�ரவன எனற பபயர பச	னன	ள ப�ரவன�ல இத�தன வ��ஙகள	? 
என வ�யநத ந�றதகய�ல ''பர	மப பசனஸ�டடவவ	ன பல�ர'' என#	ள. 

''எவவளவ பசனஸ�டடவ?'' எனக ககடக	மல ''எவவளவ?'' எனற மடடம ககடகடன. 

வ�தலதயச பச	னன	ள. ஒபபக பக	ளளம �ரம	ய�ரந�த. 

�தல அதசதக�ன. 

ப�ல எழ��ன	ள. க	ச வ	ஙக�ன	ள. வ	ரடன	ன எனத கடக	ரதத�த �ந�	ள. பதழய உ��ர�தகப 
ப	ல�த��ன தபய�ல கப	டடக பக	டத�	ள. ப�ல...ககரணட க	ரட....��டடம நதரககம கபபன .... 
பனனதக.....பனனதக ...��ரமப�கனன. இபகப	த க�ரஷணர	ஜ� அந�ப பபண எ��ர�ல ந�னற 
பக	ணடரந�	ர. வ�டபட கநரம	கம. 

கதடகக பவள�ய�ல வநக�ன. நணபகல பவயய�ல மணதடதயப ப�ளகக	வ�டட	லம மடதயய	வத 
ப�ளநத வ�டம கப	ல�ரந�த. க	றற பவபபம க	ணல	க ஓடகபக	ணடரந�த. எத�தன டக�ர� 
பவயய�ல�ரககம என கய	ச�தக�ன. எணகள�டபபடட இனபன	ர உபகரணதத� ந�தனககவம 
�யககம	ய�ரந�த. 

மண�ககடதடக கவவ�ய க�	ல ந	ளதத�யம க	லதத�யம கவவ மடய	மல �த�ள�ததக 
பக	ணடரந�த. கடக	ரம பழ��லல	மல ஓடன	லம வ	ரகதள ம	ற#�த�	ன ஆக கவணடம 
கப	ல�ரகக�#த.  
-க.ச�.ச�வகம	ர 

ச�த� கநரம 

பலவல க�ர	ஸ�ஙக�ல
பஸ ந�றக�#த
ரய�ல கடககக க	தத
ரஸ�	ல�ச ச�பப
வ�ற#ழ�ந� மறகணம
கதட கந	கக�
ஓடக�#	ள ஒரத��
மற சறற கவணட. 

நற ம�லல� நனன�தரப
ப	கபகடடல வ�றக�#	ன ச�றவன.
�னத பசலவஙகளடன
அரகரளம வ	யகக	ல.
ச	தலககம அ�றகம	ன
−தடக கதரய�ன
ஆல மரத��ல
நஞசப தபகள ப�	ஙகம
ம	டட மட ந�தனவடட
ஊகட அஷடம� ந�லவ
−த ரவ− . 

கனறகள ஈன#�ரககம
−நகநரம கனறகள.



பசவவகத��ல ச�த#யணட
�றக	ல�கக கடடதக�	ட
−பகப	த ப#பபடம கபரநத
−க�	... −க�	...
மடவ#	 பநடம வரபப�ல
பரய�ல கடகக�#த. 

ஒள�ய�தழய	ம ரபப −

அனப�ன வ�தளவ க�கக�ய
உன ஒள�பப�ரக க	ட.
அ�ன வச�கரமம, வ�யபபம
பச	லல� ம	ள	த.
ச�ல	க�ககத �தலபபடட
அபத�த��ல
பதகய�ல மடயம க	ர�யம.
கழவ�த ப�	தலயகம	
கரக பக	ணட கவ�தன
ப#ககண�பப	ய அறபபனன
கர�	பபழ� சமந�தலயம
என ச�றப#	ள� வ�டடல.
அல	�� ந	ள�ன கனவ�ல
எனக#னம உணரவ	ய நம
பமளனம உதடபடம வ	சம. 

−தச பட
பமலல�ய த#லககபப�ன
மதழவ�ல வந� ம	தல.
வலவ�ழந� பகல�னந��.
ஆணடற��க கதலவ�ழ	 கமதடப
பககல�ல அந ந�கழவ.
ஒரககள�த� �தலச	யவ�ல
க�	டதடக கழறறக�#	ர
ஆச�ர�தய -
நடன ம	ணவ�கபகன.
வதளயல சஙக�ல�பயன
ஒவபவ	ன#	ல உ��ரதகய�ல
கடபகப	கம பனச�ர�கக��ர.
−ந�ப பகல�ன கதடச�தய
அந�ப பனனதக ந�டடககல	ம
கமலம,
�னத கதடச� ஆபரணதத�க
கழறறமகப	த அவர
க�வத�களகக ம�கவம
அரக�ல�ரபப	ர

கடடச கசவல மன��ரகள
க.ச�.ச�வகம	ர

எடட	ம ந	ள ந�ல	. மரஙதகத �டய�ன கமல, இரணட ப#மம க	டடக க	டட கமல கந	கக�யம க�ழ 
கந	கக�யம வ�ள�மப க	டடயவ	ற பயண�ததகபக	ணட இரந�த ஆறமகத��ன ப	தளக கத��. 
ல	கவம	கத ��டடக பக	ணட இரந�	ர. கரதமதய அ��கர�பப�றக கவணட பவஙகசச	ஙகல 



பப	டதயத �டய�ல தவ� வ�டடகபக	ணட	ர. 

எனகக அரக�ல �ணட ப	ண� ந�னறபக	ணட இரந�	ன. ந	னம அவனம அந� வ�டமத# ந	தள 
கவடதட ந	ள என மடவ பசயத க	ட கதர எலல	ம சற#�கன	ம. ஏர�க க	டடல ந	னகட ந�ளக 
கடடவ�ர�யன ஒனத#ப ப	ரத�கப	த ஓடடம வ�டகட	ம. 12 வயததடய ந	னக ப	�ஙகள. எஙகள 
கவடதட கதடச�ய�ல ந�ர கவடதகய	க மடவற#த. �	கம �வ�தத, ஆற மகத��ன ச	தலய�ல 
ந�னக#	ம. 

 

‘‘எனன அபபன... இந�ப பககம க	தத அடசசரககத!’’ என#வ	ற எஙகள இரவதரயம ப	ரத�	ர 
ஆறமகம. 

‘‘கவடதடககப கப	ய�ரநக�	ம!’’ 

‘‘அடஙபக	ணண�ய	! எல�கவடடய	 பல�கவடடய	? எத�ன ச�ககசச?” 

‘‘ஒணணஞ ச�ககல!’’ 

‘‘பரவ	ய�லல... ப�யவ	, இவஙக ரணட கபரககம �ணண� கட!’’ 

ச	தலகக மனன�ரந� ஓதலப பந�லககள இரநத ப�யவ	தன எழநத �ணண�ர மகககச பசன#	ர. 
பந�ல�ல கழ�வ�த� அடபப�ன கமல பக	பபதரய�ல ப�ந�ர க	யநத, கவபபஙகக	ந��ன ந�#த��ல அதல 
�தமப� பக	பபள�ககம இடஙகள�ல க�	னறம நதர ஓரஙகள�ல வநத கம	��கபக	ணட இரந�த. 
பந�ல�ன கமறகப பககம	க பலல	ஙகழ� ஆடவ�றகப ப#�ககபபடடத கப	ல இர வர�தசக கழ�கள 
இரந�ன. ப�த�தளச பசமப�ல பக	ணடவந� ந�ர பன�ககடடதயகய வ�ழஙகவத கப	லக கள�ரசச�ய	க 
இரந�த. 

‘‘அபபடகய கரபபடடச ச�லல இரந�	 பக	ணட	..!’’ 

ந	னம �ணடப	ண�யம ��னற மடத�கப	த அந�ப பகல கரபபடட ந�#ததகக வநதவ�டடத. 
மதழககப பந�லககள நதழந�கப	த, ‘‘இந�ப பலல	ஙகழ� எதகக... பவளய	டவ�ஙகள	’’ எனற 
ஆறமகதத�க ககடகடன. 

‘‘ஆம	! பதன ஏ#�டட வந�தகக அபப#ம எனன கவல? ந	னம ப�யவ	ளம பவளய	ட 
கவணடயத�	! ந� கவ# ஏனபபன... இதல ப	கக க	சச� ஊத��த�	ன கரபபடட ஆகக#த!’’ 

‘‘இபப�டகய ஊததன	 கரபபடட மண ஆய�ர	�	?’’ 



‘‘இதடல பவளளத தண� வ�ர�சசடவம!’’ 

மதழ ஓயந�தம கழ�கள�னம�த ப�யவ	தன பவளதளத தண�தய 
வ�ர�த�	ர. வ�ர�ந� தண�தய மடகக�ய வலகதகய�ன ப# வ�ரலகள 
பக	ணட கழ�வ�த�	ர. அந�க கழ�கள ஒவபவ	ன#�லம எனககம 
ஆறமகததககம	ன மநத�ய ப�நத�ய ந	டகள அவவளவம வடட 
வடட	க உரவம ��ரளக�ன#ன. ஒர மறகல வ	சதன க	றப#ஙகம 
வ�ய	ப�கக�#த. 

அவரத ப	தளக கத��ய�ல�ரநத ச�வபபடட பதன நஙக�ன கணகள�ல 
கமட �டட ந�ன#த, இ�றக மநத�ய ப	லயம. ஆறமகதத� ம�ல�ல 
க	��ன மலம�	ன உணரந��ரகக வ	யபப�ரந�த. அபப	வ�ன தகதயப 
ப�டததகபக	ணட க�	டடததககப கப	கமகப	த வரபபகள�ல கன#� 
மண�கய	 கக	ப	லஞசஙகக	 க�டகபக	ணட இரகதகய�ல, 

‘‘இனன�கக அபபனம வந�	சச	டட இரககத’’ எனற ஆக	ச 
பவள�ய�ல�ரநத சத�ம ககடட கமகல ப	ரதக�ன. ப	��ப பதனய�ல 
க	ல�ரணதடயம வதளதத ஊன#�, இதடககய�ற#�ல ப�னக�	ள 
பக	டததத ப�	ஙக�ய ந�தலய�ல �ஙக�ய�ரந�	ர ஆறமகம. இடபப�ன 
ப�னகன ப	தளக கத��யம ப�ந�ரகக	க மடடய�ல �டவம சணண	மபம 
கடகத��ல இரந�ன. ப�னன	ள�ல அமப#	த தண� பற#�ப படககமகப	தம 
ப	ரககமகப	தம அந�ரத��ல ப�	ஙக�ய அந�ப பபடடகய ந�தனவகக 
வந�த. 

ப�ந�தர ஊர�லளகள	ர அதழககம பபயர ப�லவ எனப�	கம. ஒர 
பப	ரளகக இர பபயரகள எனபத ஏறகக கடயக�! ரகமஷ	க�ய 
எனதன ஆறமகம அபபன என# தழபபத கப	ல! க�ரஷணன ந	ட	ர 
மடடம ப�ந�தரத ப�ள�வ	ககவ ‘ப�ள�வ’ எனற கறவ	ர. பப	னனச	ம� 
பதன ந�ர எனப	ர. ந	ன ஆறமகத��டம பவகந	டகள பச	மப�ல ப�ந�ர வ	ஙக�ச பசனற 
கடகக�#வன	க வளரநத வநக�ன. பச	மதப ம#நத பசனறவ�டட ஒர ந	ள�ல பதன ஓதலய�ல 
கக	டதட கடட பனன	தடச சலலதடய	ல வடதத ஊற#�க கடகக தவத�	ர. மர உசச�ய�ல�ரநத 
க�#�பகப	டட ஓதலச ச�#பக	னற மரக� எர�கலதலப கப	ல உழவகப	டட வ�ல	வ�ல வநத வ�ழந�த. 
க�ழ�#ஙக� அத� எடத�வர, ப#ஙதகபக	ணட ஓதலய�ன கறகக ஈரகககதள ம#�த�	ர. ஓதலதயக 
கழ�வ	கக�, வ	ல ந�டடய ஓதலத �கபட	னத# மடதத மட கப	டடப�ன, அதகவ ப	னத��ன 
ப	த��ரம	னத. அனத#க கப ப�ந�ர பசதச ஓதலய�ன மணதத�யம கட�ல	கப பபற#�ரந�த. 

ஒரமத# அவதரச சந��ககமகப	த அந� கநரம வழககம	ன கநரதத�வ�ட ம	#� ய�ரந�த. 

‘’அபபன... கள ச	பப�ட#ய	?’’ என#	ர. 

‘‘அயயயகய	... களள	?’’ 

‘‘அயயயகய	 கள இலல... பனஙகளள!’’ 

‘‘�பபலலவ	?’’ 

‘‘�பபனன	 உஙக அபப	#யயபனலல	ங கடபப	ஙகள	?’’ 

‘‘அபப�டய	... அதககம இதககம எனன வ�த��ய	சம?’’ 

‘‘அபப�டக ககள... இத�	ன படசச பளதளகக அதடய	ளம. ப�லவனன	 மடடய�ல சணண	மதபத 
�டவ� பவசச�ரகவ	ம. களளனன	 அதககச சணண	மப க�தடய	த. சத�ம	ன பனம ப	ல. ப�னனயம 



உடமபகக நலலத அபபன! அதலயம ஒர மரததக களளனன	 பர	மப வ�கசஷம. 
கச	த�	ஙக	டடயயனப ப	த��ரகக�ய	... எபப�ட ஜமமன அமசம	 இரகக	ஙக. எலல	ம ஒர மரததக 
களளக�ன!’’ 

ந	ன பதன மரத��ன அடய�ல ந�னற அனத#ககக களதளகய கடதக�ன. இரணட	ம ம�டற 
பரகமகப	க�, ‘‘ஆம	... இதககளள ஈ, எறமப, க�ன பசச�னன இத�தன பசததக க�டககக�... ஒணணம 
பணண	�	?’’ எனக#ன. ஆறமகத��ன மகம மலரந�த. மடய�ல�ரநத அவ�ழததச ச�ல கரபபடடச 
ச�லலகதளயம பக	ஞசம பப	டடககடதலதயயம பக	டத�	ர. 

‘‘ப	த��ய	 அபபன, இத�ன ந	ள ப�லவ கடசச. இந�க ககளவ�ய ஒர ந	ள	வத ககடடய	? இபபக 
ககககக# ப	ர, இ�	ன களளமபட மகததவம. இபப�ட ஈ, க�ன�கய	ட பக	ஞச ந	ள கடசசமனன 
தவய�, அபப# இதககள கடசச	லம நமமள ஒணணம பண ண	த. களளம ச	ர	யமம கலநத 
கடசச�டட	 கபலகடர எந� ஊரனன ககககல	ம!’’ 

எனகக கபலகடதர அபகப	க� அபபடக ககடக கவணடம கப	லத க�	ன#�யத. கபலகடர எஙகக 
இரகக�#	ர எனற ப�ர�யவ�லதல. பக	ஞச கநரத��ல அந�ப பதனமரமம, ஆறமகமம இரந� இடம 
கடத ப�ர�யவ�லதல. வ�ட ப	ரகக நதடசசவ	ர� வ�ட ஆரமப�த ��ரநக�ன. பப	ஙக�ப பப	ஙக� வந� 
ஏபபம மடடம எனககப ப�டகக வ�லதல. அத�த �வ�ர அதனததகம ப�டத ��ரந�த. சத�ஙகள ய	வம 
க	தகக பவள�கய ந�னறபக	ணட ர�ஙக	ர இதரசசல மடடம கநரடய	க இ�யததககக 
ககடடகபக	ணட இரந�த. அமம	தவப ப	ரதத ம�கப கபரனகப	ட இள�த��	க இபகப	த�ய ஞ	பகம. 
அமம	வம ஏக�க�	 ர�ஙகர�த�	ள. பளள�ககடம கப	க கவணட	ம எனற க#�யத மடடம வ�ளஙக�யத. 
நன#� உணரசச�யடன மயஙக� வ�ழநக�ன. 

அடத� ந	ள, ‘‘ந� ப�லவகடக கடககக கட	த. க�	டடததப பககம 
கப	ன�னன	 க	லத �ர�சச�டகவன’’ என#	ர அபப	. 

தசகக�ள ககர�யர�ன பககவ	டடல உய�ரக கக	ழ� ஒனத#க கடடக 
பக	ணட ஒர சன�கக�ழதம எஙகள வ�டடகக ஆறமகம வந�	ர. 
கநர	க அபப	வ�டம பசனற, ‘‘இனன�கக ம	மபத# மன�யபபன 
கக	ய�லகக அடசப கப	டப கப	#ம. அபபன தவயம கடடகக�டடப 
கப	வல	மன வநக�ன’’ என#	ர. 

‘‘கடடடடப கப	! ஆன	, கணட த�யம அவனகக ஊத�� 
உட#	��ஙக!’’ என#	ர அபப	. 

தசகக�ள ப	ர கமப�ய�ல உடக	ரநத பசன# கதடச�ப பயணம 
அத�	ன. ப�னனர கமப�ய�ல உடக	ரநத பசலல கவணடய�ர	�பட வளரநதவ�டகடன. 

எலல	ம மடநத, ��ரமபவம தசகக�ள�ல தவதத ம���தத வநத எனதன வ�டடல இ#கக�வ�டட வ�டட, 
‘‘கக	ழ� எனன கக	ழ�... ஒர ந	 கக	சசக க#� ��மபம’’ எனக க#�வ�டடப கப	ன	ர ஆறமகம. 

கக	சதசக க#� ப#ந	னறற வ�ரச சதவ பப	ரந��யத எனப��ல சநக�கம இலதல. கசவற 
சணதடய�ல எ#�யப பபறம க�	லவ�ச கசவலகக கக	சதச எனற பபயர. பவலவக�	 க�	றபக�	, 
அபபடய	ன கடடச கசவலகள கபதப க�ள#�த ��னற உய�ர வ	ழவ��லதல. ர	க�, அர�ச�, கச	ளம, கமப 
என க�தடத� �	ன�ய வதககதளபயலல	ம அவறறககப கப	டட -அதணயவம வ�ட	மல அவறத# 
வளரததவ	ரகள.நலல கடட	ள�கள எனப பபயர பபற# வரகள ச�லரத கழநத�கள ஈழகந	வ 
ப�டத�வரகள கப	லக க�டகக, கசவலகள இறக�க பக	ழத��ரககம. 

ந	ன ஆறமகததடன ம�ன ம�ல	க ஒர ��ப	வள� ��னத��ல பல	மவலச கடடககப கப	கனன. 
பல	மவலச�ல கப	ய தசகக�தள ந�றத��வ�டட மடதய அவ�ழத�	ர. ந	ன பப	டடககடதலதய 
எ��ரப	ரதக�ன. அவர கசவற கத��கள பப	��ந� தண�சசரதத� வ�ர�த�	ர. அவதரச சற#�லம பசபப�ட 
வ�தத�க க	ரனககச கசரவத கப	லக கடடம கசரந�த. 



கசவல வளரகக�# எலகல	ரம களத��ல இ#ஙக�, கசவலகதள நடகவ	, நடபபடட கசவலகள ம�த 
கமறகசவல	க ப#தவ வ�டகவ	 மடய	த. பநயப பளபளபபளள பரபபக கணகள�ல கனகலந�� 
பவ#�பக	ணட ப#ககம ப#தவதய இ#கதகதயயம அடவய�றத#யம ஒரகசரக கவவ�ப ப�டதத வதள 
கக	டடல ப�னன�ழககத ப�ர�க�# ல	வணயம வ	யகக	வ�டட	ல எ��ரச கசவலகக வ�ழக�# அடப 
பதச ஆடகளம�த வ�ழநதவ�டம.ஊமதத� கப	ன# வ�ஷஙகள�ல க�	யககபபடட கத��களம 
ஆடடததகக வரவதணட. கவனமளள ஜ	கக�கள ம��ககபபடவ	ரகள. படச� ச	ஸ��ரமம ப�ர�ந�வரகள 
கப	ற#பபடவ	ரகள. ஆறமகம இரணட	ம வதக. 

படச� கபச�ல அலலத படச� ஒடககம என# பபயரகள�ல அவரகள பவற#� க�	லவ�கதளத 
��ரபப	ரகள.படச� ஒடககம பற#�ய �கவலகள�ல ந	ன ககடட��கலகய வ�யபப	ன பசய�� இத�	ன... 
மய�ல எபகப	 �	வத ஒர பசகச	ந��தயப ப	ரதத வ�டட	ல கப	தம... ந�#ம ம	றம அந� ஓண	ன�ன 
ப�ளந� வ	யககள �னத பப	னன�லம ம�னககம ப�	ணதடப பக��தயக பக	டததக கடவ	ஙக�ச 
பசததவ�டம. இ��ல ம	ற#கமதம�லதல என#	ர ஆறமகம. அவரத இந�ச பசய�� உணதமய	 என 
ந�ரப�த�#�ய எனகக வ	யககவ�லதல. 

கசவல கடடஙகளத��ல, படச� எடபட	த... கபச	த எனத ப�ர�ந�	ல எவவளவ வறபறத��ன	லம 
அத� நடகவ	, கமறகசவல வ�டகவ	 ஒபபகபக	ளள ம	டட	ர ஆறமகம. பக	யத வ�டம என# 
நமப�கதக வநதவ�டட	ல, எபகபரகபக	ணட கசவலகள ம�தம பச	தத�கதளககட இ#கக�வ�டடவ�ட 
வ	ர. ஆய�ரககணகக�ல வ�தல கபசபபடட கசவலகளகக 200, 300 ரப	ய கசவலகதளகபக	ணட 
க��கம	டசம அள�த��ரகக�#	ர. கணககதப�ற#� வ�டக�# களஙகள�ல அவரத வ�ளககம ப�ரம	�ம	க 
இரககம. ‘‘இலலபபன... ந	ம கமகசவல உடட கநரபமலல	ம கபரகடக�! ரணடம கம	��கக�ட 
டரகக�லகய பப	ழத ச	யஞச�டடதலல.. பசச� ம	#�ப கப	ய�டடத’’ எனப	ர. 

அரச	ஙகம களளககத �தட பக	ணட வந� வரடம, ஆறமகம கசவலகடடகக கவப#	ர வடவத��ல 
வ�ஜயம பசயதபக	ணட இரந�	ர. கபர�கக	ய, ��ர	டதச ம�ல�ய ஆவணஙகதளகபக	ணட 
கமகமகக�# ச	ர	யம க	யசசம ப�	ழ�லநடபம அவரகக வ	யத��ரந�த. 

‘‘ச	ர	யங க	யசச#த �பப�லலய	?’’ 

‘‘�பபதக� அபபன! பவடர கலகக� கலரச ச	ர	யமனன ம	ள	� க	சகக வ�ககல	ம. நமம க�	டடததல, 
நமம பதனய�ல ப	தளய�ல வர# களளக கடககக கட	தனன கவரமணட பச	ல#த மடடம ந	யம	? 
ஏழ ப	தழக ந	சம	ப கப	கக	ணம, வலத�வஙக... சர� வ�ட, நமம பப	னன	 கலய	ணம மடஞச��ம 
இ�த தகக�த தரப கப	டடரக#ன!’’ 

ஆன	ல, ச	ர	யம க	யசசவத� மகள�ன ��ரமணததகக மனகப வ�டடவ�டட	ர. ப�ந�ரகக	க மடடம 
பதன ஏறவத கடடபபடய	க	� கவதல எனப�	ல, அத�யம வ�டட	ர. பக	பபதர எர�ககப ப#�த� 
கழ�யம கரபபடடக கழ�களம க	ற#�ன வரடல�ல கமவ�யத. 

ஆறமகதத� ச�னன �	ர	பரத��ல, மலனர�ல, அரவகக#�சச�ய�ல, பவளளககக	வ�ல�ல, பளளபபடடய�ல 
இபபட எஙக கவணடம	ன	லம ப	ரபகபன. அவரத தசகக�ள�ல எனன இரககம எனபத யகஙகளகக 
அபப	றபடடத. கக	ழ�கள, இளந�ர, ந	வல பழஙகள, ச�பஸ ப	கபகடடகள, ஐஸ, அனன	ச�ப பழஙகள... 

அனத#கக இரவரம தசகக�ள�ல ச	ந�பப	டதய பநரஙக�ய�ரநக�	ம. ந	ன ஓரம	கவம எனககப பகக 
வ	டடல, ஆன	ல ச	தல தமயம எனற பக	ளளத�கக ந�தலய�ல ஆற மகமம பசனக#	ம. 
ப�னன	ல�ரநத ஹ	ரனம பபர பவள�சசமம ஒரகசர... சடபடன ப�கரக அழத�� இடபப#ம ஒதஙக� 
எனககப ப�னன	ல வரம யத�னத��ல ஆறமகம இரககமகப	க� க	ர பபரஙக	றற உர	யதவயம 
மரணப���யடடம அணதமதயயம �நதவ�டடச பசன#த. 

‘‘ஏய..! ஊட கப	யச கசர# எணண ம�லதலய	?’’ - ஆறமகம கத��ன	ர. 

க	ர பமதவ	க�யத. ப�ன ச�டட ல�ரநத எடடப ப	ரத� �தலதய எனகக அதடய	ளம 
ப�ர�நதவ�டடத. எம.கக.எல. வடட	ரத��ன பபர�ய �தலகள�ல ஒரவர. ஆறமகம தசக க�ள�ன 
ஸகடணதடப கப	டடவ�டட க	தரப ப	ரகக நடந�	ர. எம.கக.எல �தலதய உளகள 



இழததகபக	ணட டதரவர�டம ஏக�	 பச	னன ம	��ர� இரந�த. க	ர மறபடயம கவக பமடத�த. 

‘‘ய	ர... ப�ர�ஞச�	?’’ 

‘‘ப	த� அபபன... எம.கக.எலல �	ன?’’ ‘‘ஆம	! எ#ஙக�ரந�	ரன	..?’’ 

‘‘அவந �லயக கழடட மணண	ங க	டடபப��ககக பக	ணடகப	ய�ரபகபன...’’ 

‘‘பணஙபக	ணட தகய�..!’’ 

‘‘இரககடட! எடட ல	ர�, மண பஸஸ� ஓடத. அதககன? �பப	 வந�	 �பப �பபத�	ன? �டட 
எ#�ஞச�டடப கப	ய�டட	, எம பப	ணட	டட பளதளல ப�ரவல ந�ககணம? ஆண டசச�ய	த�	 
பணண�யததல �பப�சசன. ஏனபபன, ந�கய பச	லல... அவரடட இரகக# க	சகக ஏ ஊடடல ஏ�	சச 
பசலவ�ரகக�	..? இலதலலல? ப�னன இபப�டதக�..!’’ 

ஸகடணதட வ�டவ�தத தசகக�தள வ�ட ஆரமப�த�	ர ஆறமகம. 

மன��ரகள�டம எலல	வறத#யம எ��ரப	ரககல	ம எனபத�யம, எத�யம எ��ரப	ரககவம 
கவணடய��லதல எனபத�யம ஒகர பளள�ய�ல கணட பக	ணகடன. எனத#கககனம படச� ச	ஸ��ரம 
கறறகபக	ளளல	ம என தவத��ரந� பச	றப நமப�கதகயம அக� கணத��ல இதத வ�ழந�த. பககக 
க	டடல எஙகக	 ப�	க எனற ஒர சத�ம ககடடத. அத ஒர பனங க	தயத �வ�ர கவற எதவ	க 
இரககவம ச	த��யகம இலதல. 

க.ச�.ச�வகம	ர 

எஙகள வ�டடகக வந�	ல, எலல	 அத#கள�லம பத�கஙகள க�டபபத�ப ப	ரககல	ம. சதமயலத#, 
ப	தரம, ஜனனல, வ	சலபட எஙகம ஒர பத�கம உஙகளககத �டடபபடம. ஆககவ, இத இதளஞரகள 
�ஙக�யளள வ�ட என எள���ல ந�ஙகள யக�ததவ�டல	ம. 



ந	னக அத#கள பக	ணட இந� வ�டடல, ஆடகள�ன எணண�கதக ஐந��ல�ரநத 
ப��தனநத வதர ஏறவதம ம	ற வதம	க இரககம. பபரம ப	லம ‘க	மபபடஷன 
எகஸ	ம’ எழ�� கபலகடர ஆகம கனவகள�ல இரபபவரகள �ஙக�ப படகக�# இடம 
இத! 

பபரநகரத��ல ச�றநகரம எஙகள வச�பப�டம. கந�	ஜ� நகர எனற பபயர. இந�ப 
பபயரககப ப�னன	ல ‘தடமஸ’ எனற கசரததகபக	ணட, ஓர இலவசப பத��ர�தக 
ஆணடகக ஒர மத#, ந	னக வ	ரம வரவதம, ப�ன ந�றபதம	க இரகக�#த. 

இனத#ய க���கக வ�டடல மககந��ரன	க�ய ந	ன, க	ள��	ஸ, ரவ�ககம	ர, 
அபலகஸ, அபப	ர	வ, ப	ரத�ச	ர��, சரவணன ஆக�கய	ர இரநக�	ம. 

எஙகள வ	ழவ�ல, ந	ஙகள ககடடக பக	ளள	மகல, ஒர வயல�ன இதச கப	ல கறகக�டட ஒர 
ஜ�வதனப பற#�த�	ன இபகப	த கபசச. 

எஙகள வ�டடகக அடதத, இதசப பய�றச�ககடம ஒனற உளளத. பபணகளகக	னத. 
இளமபபணகளகக	னத. அழக�ல	வத பஷடய�ல	வத க�ரசச� பபற#	ல�	ன அஙகக 
கசரததகபக	ளவ	ரகள எனபத, அவரகளத க�	ற#ஙகள	ல ந	ஙகள கணட உணதம! 

ஓர இளஙக	தலப பப	ழ��லந	ன வ�டடகக பவள�கய ந�ன#�ரந� கப	த, வ�கந	�ம	ன ஓர 
ஓதசதயக ககடகடன. ‘கப	சச..! கமப� அறநக�	, தக �வ#�கய	 எழக�# நஷட சஙக��ம இத’ என 
எணண�கனன. நள�ன வ�ரலகள�ல�ரநத எழம நஷட சஙக��ம! 

வ�டட வ	சல�ல ந�னற, ப	ரதவ �	ழத�	மல கநரப ப	ரதவ ப	ரதக�ன. சத�ம க	தகக பநரஙக� 
வந�த. ஒல�ய�ன ��தச கந	கக�க கன�ந�கப	த, கறத� ந�#மளள இரணட ந	யககடடகதளப 
ப	ரதக�ன. ஒர வ	ரப ப�ர	யகம ஆன கடடகள! �ளள	டத �ளள	டத �தல �டட வ�ழநதம, 
ஓரஞச	யநத நடநதம எனனரகக வந�ன. 

அவறத#த ப�	டட கணத��ல அதவ இந� வ�டடககச பச	ந�ம	க�வ�டடன. ஒடககபபடட எவரச�லவர 
�டட ஒனத# ஒதகக�, ப	கபகட ப	தலக கத��ர�தத ஊற#�ய��ல, உணவ ப�	டஙக�யத. 
பபயர�டவ�றகமன எத ஆண, எத பபண எனக கணடப�டகக கவணடய கடட	யத தகக 
ஆள	கன	ம. 

பரகம ப	ல கப	ல, அவவளவ எள��	னலல... இந�ப ‘ப	ல’ ப�ரசதன. மள�தகககதட அணண	சச��	ன 
ச�ல ஆர	யசச�கதள கமறபக	ணட, ‘இத ஆண, இத பபண’ என ‘ப	ல’ப�ர�தத உ�வ�ன	ர. பபண 
ந	ய கணட	க இரந�த. ஆண வத�ல	க இரந�த. 

பபண ந	யகக ‘ப�ள	கக�’ எனப பபயர�டகட	ம. மறபர�ச�லதனய�ல, இவவளவ கநரடய	ன 
அரத�பப	டதட வ�ளககம பபயர க�தவயற#ப�னக கர��, ப�ன ‘�ம�ழரச�’ என மடவ	ய�றற. ஆண 
ந	யககப பபயர�டமகப	த அபலகஸ, ‘வளளவன’ என# பபயதரப பர�நததரத�	ன. ம�ல கணத��ல, 
அத பம	ழ�பபறற கப	லக க	டச�யள�த�	லம, அந�ப பபயர ஆழத��லளள அவனத கறமதபக 
க	டடவ�டடத! இற��ய�ல, ‘கர	ம�கய	’ என# பபயர ��ரம	ன�ககபபடடத. ஆன	ல, அத �ன பபயதரக 
க	பப	றறமவ��ம	க ஒரகப	தம நடநதபக	ளளவ�லதல! 

கர	ம�கய	, உடல, பப	ரள, ஆவ� அதனதத�யம �ம�ழரச�கக வ�டடத �ரத �ய	ர எனபதகப	லகவ 
நடநதபக	ணடத. �டடல கச	ற தவத�	ல, மகக	கல மண வ�சம �ம�ழரச�கக�	ன! ச�ந��னத, 
ச��#�ன ��கலகய கர	ம� ��ரப��யதடநத வ�டம. 

எஙகதள ஏப#டததம ப	ரகக	� ச�ல வயல�ன/க�ட	ர/ம�ர�ஙகப பபணகள, ந	யகளகக வரகக�, பன, 
பர	டட, ப�ஸபகட ம�ல�யன வழஙக�, எஙகள அரதமக கறபபகதள நன#�ககடனகக 
ந	ய	கக�ன	ரகள. �ம�ழரச� பக	ழதத வளரந�த. கர	ம�, ‘ப�#ந�த ம�கல இதளதக��	ன 
இரகக�க#ன’ எனப�	ன க�	ற#ம க	டடயத. இரணடம ச	தலய�ல வ�தளய	டன	லம, அடபடவத 
எனனகவ	 கர	ம��	ன! மன#	வத மத# ஸகடடர�ல அடபடடகப	த கர	ம�கக படக	யம. கறறய�ரம 



கத#யய�ரம	க அத மனக�த �வ�த�த. 

அக� வ	ரத��ல, வ�லஙக நல அதமப பப	ன#�ன கரதல வ	பன	ல�ய�ல ககடடரந��	ல, அவரகள 
நலக�ய நமபரகக கப	ன பசயக�ன. ஏழ டன எதட �	ஙகம ம�ன� ல	ர� ஒனத#க பக	ணடவநத, 
பஞதச கர	ம�தயக கடடப கப	ன	ரகள. ‘‘சர�ய	னவடன பக	ணடவநத வ�டடர வ�ஙகள	?’’ 
என#�றக, ‘சர�’ பச	லல�ப கப	ன	ரகள. ஆன	ல, மறபட ந	ஙகள கர	ம�தயச சந��கககவ இலதல! 

ச�ல ம	�ஙகள�ல �ம�ழரச� �னகக கநரந�த இனனப�ன அ#�ய	மகல ம	ற#ததகக உளள	னத! 
ப�ரந	யகள�டம அ�றகக க�ர	கக� அ��கம	க�வ�டடத. க#�பப	க, ஆண ந	யகள கதரபபப	ல�ய�ல 
வ�த��ய	சம க	டடன. 

�ம�ழரச�, எ��ரசச	ர�ய�ல ககடதட எலதலய�டட வ	ழம ஸடபனடன கலச	ன பநரககம க	டடயத. 
இர பககக க�வகளம ��#ந��ரககமகப	த சந��ககத �தட இலதல! 

ந	யலக�ல, பரவத��ன வ	சதனதய �	ன ப�ரவ�ல இத#ததவ�டடரபபத பற#�ய ப�ரகதஞகய 
�ம�ழரச�ய�டம இலதல! ஆன	ல, ந�ணட மகககளதடய ந	யகள, க	ற#�ன பன�பபப	��வ�ன ஊட	க, 
ம�ல�ல வ	சதனதயக கவவ�ன. ப�#க �ம�ழரச�தயத ��ணடன! எனன நடகக�#த எனற 
பர�யமனனகர, மற#	க வதலய�ல வ�ழநதவ�டடத அத! 

பஷபவ��ய	க இரந� �ம�ழரச� கரபபவ��ய	க�வ�டடத. இந�த �கவதல அ�ன நதடய�ன கலகக, 
ப	வதன இவறத#கபக	ணட கணட#�நத மள�தகககதட அணண	சச� எடதத இயமப�ன	ர. 

அ�ன ப�ன �ம�ழரச�கக	க ப�ஸபகட டகள வ	ஙகவத அ��கர�த�த. க	ச �	ர	ளம	க இரந��	ல, 
ச�ஙகபபர கபர�சசமபழமகட வ	ஙக�ப கப	டகட	ம! �ம�ழரச�ய�ன �	யதம ந�தல, அ�ன ம��	ன எஙகள 
அககத#தய அ��கம	கக�யத. அக� சமயம, இத கடடகள ஈன#ப�ன எனன பசயவத என# கவதல 
வந�த. ஒறத#க கடட கப	டவ��ல ந	யகள இனம நமப�கதக இழநதவ�டடத! கடட	கல	சதனககப 
ப�#க, �ம�ழரச�தயயம கடடகதளயம வ�லஙக நல அதமபப�டகம ஒபபதடபபத என மடவ பசயக�	ம. 

ந	னக கடடகதள ஈன#தம ம�ணடம கப	ன பசயக�	ம. ஏழ டன ஏற#�ப கப	கம அக� வணட 
வந�த. கடடகளம �	யம எஙகதள வ�டடப கப	னதம, ந	ஙகள ந	ய�லல	� அந	த�கள	கன	ம. ஆற 
ம	� க	லம ஆக�ய�ரககம. இ�ன�தடகய சரவணன, ‘சரவணப	ர��’ என# பபயர�ல கவ�த� எழ��, ஒர 
பத�கத��ல பவள�ய	னத. 

எகஸ	ம ப	ஸ ஆகமனனகர, ‘�	ன ஐ.ஏ.எஸ. ஆன	ல எனன ஆகம? இந� அ��க	ர தமயம, க	ரகக�வ 
��#ந��ட�ல...’ எனப#லல	ம அவனத இலகக�ய மனம அ����வ�ரக கழபபக ககளவ� எழபப, சர�ய	கத 
க�ரவ ��னத�னற அவன மனநல தமயத��ல இரந�	ன. 

ந	ன எகஸ	மம க�#வ�லதல; மகன	ச�க�சதசககம கப	கவ�லதல! 

நலல கக	தட �க�ககம பவணபகல ஒன#�ல, வ�லஙக நல அதமபப�டம�ரநத கப	ன வந�த... ‘‘ச	ர, 
உஙக ந	தயக பக	ணடவநத வ�டடடக#	ம!’’ 

‘‘சர�... கடடகள எனன	சச?’’ 

‘‘கடட கதளத �ர ம	டகட	ம ச	ர... ரலஸல இடம�லதல!’’ 

‘‘பரவ	ய�லதல! �ம�ழரச�தயக பக	ணடவ	ஙக!’’ 

மறந	ள, �ம�ழரச� வந�கப	த, எஙகள வ�டடல ய	ரம�லதல. அத, வ�டடன மனன	ல ந�றகம க	ரகக 
அரக�ல படத��ரந� கப	த�	ன, ந	ன வ�டடனள நதழநக�ன. �ம�ழரச� என உணரவ�கலகய 
ப��வ	கவ�லதல. அத அந� அளவகக பச	#�ந	ய கப	ல க	டச� �ந�த. 

வ�டடனள நதழந�தம, ‘பவள�கய ஒர ந	ய, படல�கப	ன பசய��’ - இரணடம இதணந� ஒர ந�ரல 



மதளய�ல க�	ன#, கவகம	க பவள�ய�ல ஓட வநக�ன. அத... அத... �ம�ழரச�கய�	ன! கதரககவம 
மனகவமகட ப�மபறறப படதத இரந�த அத. 

ந	ன வ�லஙக நல அதமபபகக கப	ன கப	டகடன... ‘‘ச	ர, எஙக கடடகதளக பக	டததடஙக. 
கர	ம�கய	தவக பக	டததடஙக.ந�ஙக எபபடப ப	ரததககவ�ஙகன ப�ர�ஞசகப	சச!’’ 

‘‘கர	ம� பசததபகப	சச ச	ர. கடடகதளத �ர மடய	த! ரலஸ�...’’ 

ப�	தலதப�	டரப தணடககபபடடத. ந	ன �ம�ழரச�ய�டம வநக�ன. 

அத ஊன மறத�த. வ�டடனள உளவர மறத�த. க	ரகக அடய�ல கப	ய, ரபம ��ரணட ந�ழதலப 
கப	ல படததகபக	ணடத. 

இரவ... நணபரகள கடக கம#�கன	ம. கப	ல�ஸ, கனஸயமர கக	ரட எனப பலவறத# ஆர	யநத 
கபச�கன	ம. கக	ய�ல�ல க	ச பவடடப கப	டவத பற#�ப கபச, எஙகள அ#�வ இடம �ரவ�லதல! 

மறந	ள, க	தல உணவகக அதழத� கப	தம �ம�ழரச� வர மறத�த. வ	ஙக�ப கப	டட 
ப�ஸபகடடகள�ல எறமபகள ஊரந�ன. 

‘எனன பசயவத?’ என#ககளவ�யடன பவள�கய#�ப கப	கனன. ஆன	ல, பநடஙக	லத 
�ரமசஙகடததகக அத எஙகதள ஆள	ககவ�லதல! 

ம	தலய�ல ��ரமப� க	ரகக அடய�ல கன�நத ப	ரத�கப	த, வய�ற அதல எழமப	மல, �தல �தர 
ப�	ட	மல வ�த#த��ரந�த. 

கப	யவ�டடத! அதசய	க கரந�ழல; கச	கத��ன பரணதம உணரகவ�	ன அத. ம	நகர	டச�கக கப	ன 
பசயக�ன. ‘பண�ய	ளரகள கப	யவ�டட	ரகள. இன�, ந	தளக க	தலய�ல�	ன கவன�கக மடயம’ எனப 
ப��ல வந�த. 

எஙகள ப�ரவ�ன தபபரவ	ளதர, வ�ட வ�ச	ர�ததத க�டப கப	கனன. கள�தத மடதத, பவடர 
கப	டட ந�ன#�ரந�	ர. கச��தயச பச	னனதம, ‘‘கள�சசடகடகன!’’ எனசச�ல வ�ந	டகள �யஙக�யவர, 
சடதடதயக கழற#�வ�டட, ப�ள	ஸடக தப ஒனத#த தகக�கபக	ணட வந�	ர. 

க	ரககக க�ழ கன�நத, அ�ன க	லகதளப பற#� இழகக,படத� இடத��ல பவற#�டமந�ன#த. 
�ம�ழரச�தய மடகக�த��ண�தத, ப�ள	ஸடக தபய�ல கப	டடகபக	ணட நடகக ஆரமப�த�	ர. ப�ரமதன 
வதர அவரகட நடநதவ�டட, ப�#க வ�ட ��ரமப�கனன. 

�ம�ழரச� படத��ரந� இடதத� ஸடபன நகரநத ப	ரதத,சற#�ச சற#� வநதபக	ணட இரந�த. 
பககத��ல, ச	யஙக	லத��னவயல�ன சத�ம பமல��	கக ககடடத. 

எனகக, ப�#ந�கததகக வநத பசததபகப	க�# பபணகள ந�தனவகக வந�	ரகள!

ஒபபதன �ரமம
க.ச�.ச�வகம	ர
ஆதனககல வலச�ல கர	டட கவதல நடநத பக	ணடரந�த. க	ணடர	கடர நலலமதத அபகப	த�	ன 
பவள�கய எஙகக	 கப	ய�ரந�	ர. கவலன, கந�ச	ம�, ர	மன, அனப	ன ந	லவரம கவதல பசயத 
பக	ணடரந�னர. கவல�ய�ன ஓரம	க உளள மணதணப ப#�தத �	ரசச	தலய�ன கஙககள�ல 
இடவத�	ன கவதல.
மக�லனர யன�யனகக உடபடட க	ணடர	கட அத. மக�லனர�ல யன�யன ஆஃப�ஸ இரந�த. க	வல 
ந�தலயம இரந�த. நமகக இஙக உ�வ	� கவற ச�லவம இரந�ன.
�டட	ன க	டட ஓரம	க கவல�யரகக கழ� ப#�ககம கப	த�	ன அத �டடபபடடத. பத�யல. 
மனக	லத��ன �ஙகச ச�லலகள-சலல�கள.
ஒர மண கலயததள அதவ இரந�ன. எத�தன நற#	ணடகக மந��யக�	 அத. ஒர க	டடப பகல�ல 



ந	ல கபதர ககபரன	கக�வ�டடத. க	ணடர	கடர நலல மததககககட வ�ஷயம ப�ர�ய	த அமகக� 
வ�டட	ரகள. ந	லவரம சணகக	கம	 சதடகவ	 பக	ளள	மல ப�ர�ததப பஙக�டமபட �ஙக வடடஙகள 
ந	னக	ல வகபடம இரடதடப பதடய�ல இரந�ன.
ஆன	ல க�ர	மத��ல ரகச�யதத�ப ப	தக	பபத ர	ணவ ரகச�யதத�க க	பபத�வ�ட ச�ரமம	னத.
ந	லவர�ல கவலன�	ன ச	யஙக	ல கப	த� ம��பப�ல மக�லனர�ல 'ச�னன'வ�டம உள#�யத. 
ககளவ�பபடட உடன 'ச�னன' �ன மகக�ய நணபரகள ச�லதரத க�டப கப	ன	ர. அவரகள கடடச 
ச�� ��டடனர.
அந�க கமபல இரவ பதத மண�கக ந	ல கபதரயம க�டக க	ர�ல கப	னதகப	த ச�னன க	ர�ல 
இலதல. பயஙகர வ�வரகமடடக அவர. மற#பட க	ர�ல கப	ன கமபல�ல இரணட கபர கப	ல�ஸ 
ச�ரதட அண�ந��ரந�னர. அவரகள எபபடகய	 அந�ச ச�ரதடதயயம ச�வபபத ப�	பப�தயயம 
ஏறப	ட பசயதவ�டடனர.
(இகக#�பப�ல�ரநத க	லம இரப�	ம நற#	ணடன தமயப பக��ககம கதடச�ப பக��ககம 
இதடபபடடத என அ#�க).
கர	டட கவதல பசய� ந	லவரம ப�ர�டடஷ, இந��ய	 என ய	ர ஆடச� பசய�	லம கப	ல�ஸ 
என#	ல நடஙகத�	ன கவணடபமன மரப அணககள�ல பசய�� பக	ணடவரகள.
கப	ல�ஸ உடபதபப ப	ரத�தம க�டக�டபவன நடநடஙக� உடனடய	க �ஙகதத� ஒபபதடத�னர. 
�ஙகதத�ப பபறறக பக	ணட க	ர ஏறக�# கநரம ச�ரதடகக	ரர	ன ர	மல�ஙகம,
''க	தலல ஸகடஷனகக வ	ஙகட	!'' என அ�டடன	ர. ப�#க க	ர வ�தரநத மத#நதவ�டடத.
மறந	ள க	தல...
ஸகடஷன�ல கவலன, கந�ச	ம� இவரகதளப ப	ரத� எஸ.ஐ.
''எனனயய	?'' என#	ர.
''சமகந�	னஙக வரச பச	னன�ஙக''
''ந	ன	... எபகப	?''
எஸ.ஐ. கழமப�ன	ர. ந	லவரம வ�ளகக�னர. ப�#பகனன க	வலதத# தர��ம	னத. வதல தணடல 
இதவகதள வ�ச�த க�ட ச�னன, ர	மல�ஙகம இ�ரரகதளக தகத பற#�னர.
நமதமப கப	ல கவஷம�டடப கப	ய இவரகள ஏம	றறவ�	 என# கடபப கவற க	வலதத#கக.
இந�க ககஸ�ல வமப	டபடடத ச�னன (எ) ச�னனததரய�ன கக	ஷட. ம�னம�ல	க வ�ர	டபரம 
கக	ரடடககப கப	கமகப	த க	ர�ன ப�னஸ�டடல�ரந� ர	மல�ஙகத��ன ப�டர�ய�ல ச�னன 'பப	டங' 
பகன ஒனற கப	டட	ர.
''க	ர�யத�க பகடத� ப	வ�! நடகக#தனன	லம அளவ	த�	ன நடககணமட	.''

மஞசள ந�# கந	டடஸ�!
க.ச�.ச�வகம	ர

�டபபச சவரகள, வ�பததககள நடகக	மல�ரககக கடடப படபதவ. 
ஆன	ல, �டபபச சவர�ல கம	�� ஒரவன க	யம படடகபக	ளவத 
என வ���ய�ரந�	ல, ய	ர எனன பசயய மடயம? 
க	ரத��ககயனகக அத ந�கழந�த. 

இரபதத மனற வயத ந�ரமப�ய�ர	� இதளஞன அவன. 
பனன�ரணட	ம வகபப மடதத, எவவளகவ	 பல க	லஙகள 
மடநதவ�டட�	ன கச	ரவ அவனககத �டடய�ரந�த. 
பவடடய	க ஊதரச சறறக�#	ன என# ‘நறபபயர’ கவற! 
அபபட அவதனப கபசபவரகள, பசளகர�யம	க இனபன	ர 
�ரபதப ம#நதவ�டக�#	ரகள. அட	வடகள�ல இ#ஙக	மல ஒரவன 
க�கம எனற இரகக�#	கன என ந�ய	யததகக மக�ழசச� அதடய 
கவணடம அவரகள. 

அவனகபகனற ஆணடகவல டககதட, ம	ர�யமமன கக	ய�ல 
க#�ஞச�, சநத�ய�ன வ�றபதனத ��டடகள	ன ம	லகள, ச�னன 
�	ர	பர மலனர ச�ன�ம	ககள, எபகப	�	வத க�	டடம கப	யப ப#�கக�# மரஙதககக	யகள, 
அமம	வ�ன கழமபகள, அபப	வ�ன பலமபலகள, எபகப	�	வத கவ�ன கறபதனதயத தணடக�# ச�ல 
பபணகள�ன ந�தனவகள என வ	ழநத வரக�#	ன. 



மரஙதகக க	யகள க�	டடத��ல க	யத��ர	� பவளள�கக�ழதம பகல�ல சநத�ககப கப	ன	ன. 
சநத�ய�ல �ணடப	ண�, பப	ர�க கதட கப	டடரந�	ன. க	ரத��ககயனககப பஙக	ள� மத#க க	ரன. 
பவளளககக	வ�ல�ல இரநத வநத, பவளள�கக�ழதம இஙகக கதட கப	டவ	ன. ‘‘எனன பஙக	ள�... 
பச	லல பஙக	ள�!’’ என வ�ள�த�படகய இரவரம கபச�கபக	ணட இரபப	ரகள. �ணட 
(�ணடப	ண�ய�ன பசலலக கறகல) கபசசகக இதடய�ல பப	ர� வ�றப	ன. பப	ர�கடதல வ�ய	ப	ரத 
தகக நடவ�ல கபசவ	ன. அவன கதடகக எ��ர�ல வ	�ந	ர	யண மரததக கக க�ழ கன�கள வ�றக�# 
பப	மபதளயம, வலதப#ம வதட, கப	ணட	 வ�றக�# பபணணம க	ரத�� ககயதன ம�கவம 
கவரக�#	ரகள. பஙக	ள�கள�ன உதரய	டல மடவ�றகள சககக க	பப� ஒனற இடத பககத��ல�ரநத 
வநத கசரம. தயரஙகளம வ	ழகதகயம சநத� ச	ரநத, சநத�கக பவள�கய இரகக�ன#ன. 

�ணடவடன க	ரத�� கபச�கபக	ணட இரககம கப	க�, ய	கர	 ஒர ஆள பப	ர�க கதடதய பநரஙக� 
வந�	ர. வந�வர ச�ந��ரததககச சறற மனகப	 ப�னகப	 ப�#ந��ரககல	ம. கழநத�ய	ய 
ப�#ககமகப	த ய	ரம ச�ந��ரதத�ப பற#�க கவதலபபடவ��லதல. ஆன	ல, ம�க எக�சதசய	ன 
கப	கக�ல, அவர க	ரத��ய�ன ச�ந��ரத��ல �தலய�டவப�னபத நடநக�#�வ�டடத. 

அவர அவன�டம ஒர மஞசள ந�# கந	டடதஸ ந�டடன	ர. ‘‘பஙக	ள�! அ� வ	ஙக	க�!’’ எனற 
கவ�ன	ன �ணட. அ�றகள க	ர�யம தக ம�#�வ�டடத. கந	டடஸ தக ம	#�வ�டடத. வந� ஆள 
கந	டடதஸத ��ண�த�	ர	, க	ரத�� அவர தகய�ல�ரநத அத�ப ப�டஙக�ன	ன	 என வதரயறகக 
மடய	�பட அச பசயல ந�கழந�த. �ணடப	ண� �தலய�ல அடததகபக	ணட	ன. கந	டடதஸக 
பக	டத�வர கப	யவ�டட	ர. �ணடப	ண� பப	ர�, ம�கஸர, பனபர	டட மறறம பநயவறகக� 
வ�ய	ப	ரத��ல ஈடபடட	ன. க	ரத�� தககக#�பதபப படகக ஆரமப�த�	ன. 

�ம�ழந	டடல, �ம�ழ படககத ப�ர�நத ப�ரவ�லம நடம	டக�# ஒவபவ	ர உய�ர�யம ஏ�	வத ஒர 
கடடத��ல வ	ச�த��ரககககடய கந	டடஸ�	ன அத. 

சம�பத��ல ந	மககல ஆஞசகநயர பதஜய�ல அந�ணர ஈடபடடரந�கப	த, ஆணடவன ச�தல 
ப�னன	ல�ரநத அரவம ஒனற எழநத வநத, கல�க	லத��ல �	ம வநதளள பசய��தய மககளககப 
பரபபகவணடபமனற பச	லல�ச பசன#�	ல அடககபபடட கந	டடஸ	கம அத. படபபவரகள �ஙகள 
சக��கக உடபடட அளவ�ல ஐநநக#	 ஆய�ரகம	 அடதத வ�ந�கய	 க�கக கவணடம; அதவம ஒர 
வ	ரததககள வ�ந�கய	க�கக கவணடம; ம	#	க, அலடச�யப படத��ன	ல இடரகள வநத கசரம. இ��ல 
கந	டடஸ அடத�வரகள பயன அதடந��றக இரணட உ�	ர ணஙகளம, அலடச�யபபடத�� யவர 
பபற# ரணஙகளகக ந	னகம பக	டககபபடட இரந�ன. அந� மஞசள க	க��ததள ஒர பப	டடல 
வஸதவ	க க	ரத�� சரணட	ன. உய�ரபப�லல	மல, ‘‘வரக#ன பஙக	ள�’’ என வ�தட பபறறகபக	ணட, 
ம	ர�யமமன கக	ய�ல பககம வநத கசரந�	ன. 

மன��ன உணரவகள	ல மடடம�ன#� நமப�கதககள	லம வ	ழக�#	ன. ஆககவ, க	ரத�� ஆவலம க�ல�யம 
ஒரஙகக பக	ணட	ன. க#�ஞச� மணடபத��ல வடகமறகத தண�ல ச	யநத அமரந�கப	த வ	டய 
பவளளர�கக	ய கப	ன# க�	ற#த��ல இரந�	ன. கந	டடதஸப படககவம பயம	க இரந�த; மடககவம 
பயம	க இரந�த. ம	ர�ய	த�	தள மன�	ர கவணடக பக	ணட, பவயம	க அத� மடததப 
ப	கபகடடல தவத�	ன. ஒர வ	ரததக கள ஐநநற கந	டடஸ	வத அடகக கவணடம	கம! க	ச..? 

அவனகபகனற பச	ந�பந�ஙகள உணகட �வ�ர, அவனத பபயர�ல பச	தத பததககள க�தடய	த. 
அபப	 அமம	வ	ல ப�#நத, வ	ழநதபக	ணட இரந�	லம, அவனத வ	ழவ, ததண, கவதல, மரணம 
எலல	வறத#யம அவகன க�டகபக	ளளமபட�	ன ந�ரபபந��ககபபடட இரந�	ன. 

அபப	வடன க�தவகக ஒர அஙகலம கட அ��கம	கப கபசசவ	ரதத� இலதல. இத பதக ச	ரந� 
வ�ஷயம�லதல. அபப	வம மகனம கபச�கபக	ளள பபரமப	லம சந�ரபபஙகளம வ�ஷயங களம 
இரபப��லதல. சமயத��ல வ�ஷஙகள இரககம. அந� வ�ஷத��ன ப	த�ய�ல இரவரகம ப	�பமடதத 
தவபப��லதல. அமம	 பரகதக வடததக பக	டகக�#	ள; ப	ய வ�ர�ததப கப	ரதவ �ரக�#	ள; 
‘‘உனககம க	லம வரம. மகரஜ� பணண!’’ என ஆற�ல உதரகக�#	ள. இந� மகரஜ� வஙக	ள ச	�� 
சமபந�பபடட�லல; மயறச� எனப�ன வடட	ரச பச	லல	ககம. 

க	ரத��ககயனகக ஐநநற கந	டடஸ அடகக�# பசலதவ ந�தனககப பயம	க இரந�த. அவன 



ந	மககல ஆஞசகநயதர இதவதர ப	ரத���லதல. ர	ம	யணத��ல வரம அனமன �வ�ர, ஏ.ப�.ட. ப	ரசல 
சரவ�ஸ வ	கனஙகள�ல பககவ	டடல சஞச�வ� மதலதயத தகக�யபட ப#ககம அனமன, க�	லப	தவக 
கததககள�ல வரம அனமன ஆக�கய	தர மடடகம அ#�ந��ரந �	ன. பககதத நகரம, வடட	ரத 
�தலதமயம	க வ�ளஙகக�# �	ர	 பரம க	ட ஹனமந� ர	ய சவ	ம� கக	ய�தலயம பவள�கய இரநத 
ப	ரத��ரகக�#	கன �வ�ர, உளகள பசனற கமப�டட��லதல. மறத#த ப�யவஙகதளப கப	லகவ, ஆஞச 
கநயரம அரளவ��ல கத#தவகக ம	டட	ர எனற க�	ன#�யத. 

மத��ய	னம வ�டடககப கப	ய ச	பப�டடவ�டட, அமம	வ�டம ‘‘அமம	, இபபட ஒர கந	டடஸ 
வ	ஙக�டடனமம	!’’ எனற வ�வரத த�ப படததகக	டடன	ன. ‘‘இபபட ஒர கச	�தனய	?’’ என அவள 
கணண�ர உகத�	ள. ��னம ஒர அவனஸ அழ கவணடம அவளகக. இனத#ய ��னத��ன அழதக 
அனமன கந	டடஸ�ன கபர�ல	க இரந�த. கதடச�ய	க, ‘‘கந	டட பஸல ல	ம அடகக கவணட	ம. நமம 
கஷடம ச	ம�ககத ப�ர�யம’’ என#	ள. 

கந	டடஸ அடத�	ல வரக�# அ��ரஷடஙகதளவ�ட, அடகக	மல வ�டட	ல வரக�# வ�லலஙகஙகள 
க	ரத��தயப பயமறத��ன. 

ச	த�	னகளம ச�ந��ககத ��ணறம கக	ணஙகள�ல ச�ந��ததக க�கலச�த �வன, ம	ர�யமமன கக	ய�தலச 
பசன#தடநத ஒர சறறச சற#� வந�	ன. ப�#க, தகய�ல பதத ரப	ய இரகக�# த�ர�யத��ல, அசசகம 
இரகக�# பககதத ஊர	ன ச�னன �	ர	பரததகக பஸ ஏ#�ன	ன. பத��ர�தக அசசடகக வரக�#வரகள 
அடதததவத�த� வ	ஙகவ�றக கவணடம	ன	ல ஒறத#ய	க வர வ	ரககள �வ�ர, ம�ல�ல அசசடககக 
பக	டகக ஒறத#ய	க வர ம	டட	ரகள. ஆககவ, அவதன ஆசசரயததடன ப	ரத� அசசகததகக	ரர, 
அவன வந� கந	ககதத� அ#�ந�தம ஆசசரயத த�க கழற#� ஆண�ய�ல ம	டடன	ர. 

ஐநநற கந	டடஸ அடககம	ற க	ரத�� ககடட	ன. அவர மனபணம �ர	மல அசசடகக 
மடய	ப�னறம �னன	ல ஆஞசகநயர�டம வசலகக நடகக மடய	ப�னறம க#�ன	ர. அபபடய	ன	ல, 
மறந	ள க	ச பக	ணட வரவ�	க க	ரத�� க#வம, அபபடக பக	ணடவரக�# படசத��ல அதர மண� 
கநரத��ல �னன	ல ஐநநற கந	டடதஸத �நதவ�ட மடயம எனவம க#�ன	ர. அவர க#�ய�றகக 
க	ரணம, எபகப	க�	 இபபட அடதததவத� கந	டடஸ கதத� ஒனற அசசகத��ன ப�ன க�ழகக 
மதலய�ல க�டந�த�	ன! 

��ரமப ஊரகக வநத பஸ இ#ஙக�யகப	த, கவலசச	ம�தய க	ரத��ககயன ப	ரத�	ன. கவலசச	ம� 
வடடககக க	ச �ரபவன. ஆன	ல, பகடவ�ன ந	ள �பப�ன	ல, அத கலய	ண வ�ட	க இரந�	லம, 
கரம	�� வ�ட	க இரந�	லம, ‘‘ஏபப	... வ	ஙக�ன�கய அத எனன	சச?’’ எனற ககடடதவபப	ன. மற# 
பட, ககடடதம சரகக�# க	மக�ன அவன. 

‘‘ஒர ம	சததல �ந��ரகவன’’ என க	ரத�� வ	ககதரத��றக	க, ஏழ வடடககக கடன �ந�	ன. 
மறந	ள மத��ய	னம க	ரத��ய�ன தககள�ல க	கக�ப பப	��வககள கனதத ந�ன#ன கந	டடஸ�கள. 
தகய�ல தகக� நடககமகப	த ம�னமத#ய	க இதவதர பக	ளள	� கவதல அவதன ஆடபக	ணடத. 
இவறத# எபபட வ�ந�கய	க�பபத? 

அமம	வககத ப�ர�ய	மல வ�டடன அடட	ல� கமல அத�ப கப	டடதவத�	ன. மனற ந	ட கள கழ�ந� 
ப�#க, வ���த��ரந� ஒர வ	ரகபகட ந�தனவகக வர மன��னளளம படகதகய�ல ம	கப பரணட ஒர 
��டடதத�க கணடதடந�	ன. �	ர	பரததகக சநத� ��னத��ல பசனற இவறத# வ�ந�கய	க�கக 
கவணட யத�	ன! 

பசவவ	யகக�ழதம... 

வற#	ச சர�யன வநத��ககம மன அ��க	தலய�ல எழநத, �	ர	பரததகக பஸ ஏ#�ன	ன. அஙகக 
வரகக� ஆஸபத��ர� ஸட	பப�ஙக�ல இ#ஙக�, ச�தர	 ட	கக�தஸக கடநத, சநத�த ��டல	ன 
கக	டதடகமடடகக வந�	ன. பலபபல வ�ணம�னகள மத#நத, பளபபள வ�டயல ப�	டஙக�ய�ரந�த. 
ஒர க�ந�ரக கதடய�ல க�ந�ர அரந��வ�டடக க	ச பக	டத�வன, ப�#க மனத�த 
��டபபடத��கபக	ணட, வ�ந� கய	கதத�த தவகக கவணடயத �	ன என க	கக�க கவதரப ப�ர�தத ஒர 
கந	டடதஸ எடதத அரக�ல இரந�வரககக பக	டத�	ன. 



தககள பபறறகபக	ளக�#கப	த அந� மகதத�ப ப	ரத�	ன. கப	ன வ	ரம அவனகக கந	டடஸ �ந� 
அக� பபர�யவர. பந	டயம கய	ச�கக	மல பம	த�தத�யம அவரத கரஙகள�ல தவத�	ன. அவர 
மறபகபதம இன#� வ	ஙக�க பக	ணட	ர. மகத��ல அ��ரச ச�கய	 ஆசசரயகம	 எதவம ப�ன 
படவ�லதல. அவர க�ழககக நடகக ஆரமப�த�	ர. அவன கபரநத ஏறவ�றக	க கமறகக நடகக ஆரம 
ப�த�	ன. மனகன மனகன ஒர யகத��ல ஆஞசகநயன பழம	ய எணண� மயஙக�ய சர�யன க�ழத 
��தசய�ல மற#	க எழநத ஒள�ரந�	ன. 

க	ட ஹனமந�ர	யன கக	ய�ல�ல�ரநத ஆர	�தன மண� ஒல� ககடடகபக	ணட இரகக, ஊர பசலலம 
பஸ ப�டத�	ன க	ரத��. 

கடதத#
மததநகர எகஸப�ரஸ�ல, நளள�ரவ�ல ��ரசச�ய�ல இரநத பசனதனகக ரய�ல ஏ#�யவன 
பசன#	யன. அர�ச�ககப பபயரபபற# மணணசசநலலரகக	ரன. 

ப	ல�படகன�கக�ல பய�னற வ	ஙக�ய ச	ன#��ழகதள பநல மடதடகள மணககம 
வ�டடல கப	டடவ�டட, ச�ன�ம	 இயககநர	கம கனவ�ல பசனதன, வடபழன�ய�ல 
வச�ககம நணபன�ன அத#தய கந	கக�, அவனத அந� ம�ல பயணம அதமந�த. 

ப	ல ப�சசம 
ம	ட, 
பஞச	ரததக 
கக	ழ�, 
பஞச	யததத 
�தலவர	ன 
அபப	, 
பசமப	ல 
�நத தஙக 
தவககம 
அமம	, 
ப	லய க	ல 

ப	ல�படகன�க நணபரகள அவவளதவயம வ�டடத�	ன ரய�கல#�ன	ன. இனனம ஐநக� 
ஆணடகள�ல இயககநர	கவன எனற உற��பயடத��ரந�	ன. 

ரய�ல பயணத��ன டகடக ககக... க	ப� க	ப� சத�ஙகளகக இதடய�தடகய ஐநத படஙகளகக 
ஒனதலனகதள மன��ல உரவ	கக�ய ஜ�த�ன. 

ய	ர ய	ர�டம உ�வ�ய	ளர	கச கசர கவணடம எனபத உடபட ��டடஙகள தவத��ரந�	ன. மனற 
படஙகள�ல ப	��ய�ல வ�லக�ன	ன. ததண இயககநர	கப பண�ய	ற#�ய அடத� இர படஙகள�ல 
தடடடல�ல பபயர வந�த. தடடடல�ல வந� பபயர ‘பசன#	யன’ அலல; ‘சமயக�ன’. 

தரவ நடசத��ரம ம�ல எர� நடசத��ரம வதர அத�தன வதக வ�ணம�னகளககம ஏற#வ	ற கத� 



தவத��ரந�	ன சமயக�ன. ஒவபவ	ர தணடப ப�கசர	க, ஒல� ஒள� உடபட மன��ல வணணம கணட 
தவத��ரபபவன. 

படஙகள�ன பவற#�கள�ல சமயக� ன�ன பஙக கண�சம	னத என# உணதம உளவடட	ரஙகளககத 
ப�ர�ந��ரந�த, கத� பச	லவ�றக	ன க�வகதளத ��#நதவ�டடத. 

ஏழ படஙகள�ல ந	னக பவற#�, மறறம இரணட சம	ர ஓடடப படங கதளக பக	டத� 
க�	ந	யகனககக கத� பச	னன	ன. �ய	ர�பப	ளரகக சமயக�தனயம, சமயக�னககத 
�ய	ர�பப	ளதரயம க�	ந	யகன மடசசப கப	டடவ�ட, ம�ல	ம படம உ�யம	னத. �ம�ழ உலகம 
இதவதர க	ண	� பதமகமபக	ணட ந	யக�தய அ#�மகபபடத� மடவ பசய�	ன. 

அமம	வம பபணணம	க வ	யபபக ககடட வரகவ	ர, ஆலபஙகளடன வரம ஆரணஙககள 
அதனவதரயம �ளள�வ�டட, கனவககனன�தய �ன வழ�ய�ல அ�றக	ன ஆள உ�வ�யடன க�டன	ன 
சமயக�ன. அந� ஆள, ச�ன�ம	வகபகனக# ப�#ந�வன. கத�, ��தரககத�, வசனம எழ��, இயககத 
ப�ர�ய	க� �வ�ர, மற# எலல	 சடசமஙகதளயம ப�ள�வ	கத ப�ர�ந�வன நமம ஆள. 

பபஙகளர�ன எம.ஜ�.கர	டடல எலல	க கதடகளககளளம சமயக �தன ஏற#� இ#கக�ன	ன அவன. 
பபகள�ல அமரநத ப�ர	டடன	ன. ப�ர�ககட கர	டல ஆவ	, பரகஸ ��கயடடரகளகக மத��ய�ல க	ர�ல 
கப	கமகப	த, கதட வ�றறகபக	ணட இரந� பவ	ன�தயப ப	ரத�	ன சமயக�ன. வ���தய ம	றறம 
க	றற அபகப	த வ�ச�யத. வ�லக�ய ஆதடதய அவள சர�பசயவ�றக மன, ய	ரம க	ண	� க	டச�தய 
சமயக�ன கணட	ன. அத பவ	ன�ய�ன மகத��ல க�	ன#�ய பவடகம. பபஙகளரககக க	றற ப���லல. 
ஆன	ல, அந� பவடகம பததமய	னப�ன எணண�ய சமயக�ன, க	தர ஓரம	க ந�றத�ச பச	னன	ன. 
‘‘கபரகட ச	யஸ ச	ர!’’ என#	ன நமம ஆள. 

ப�ர�ககட கர	ட பவ	ன�கக, பசளம�ய	 என# கபதரத க�ரநப�டகக மடடம, ப�	தலகபச�ய�லம கள�ர 
ஏச�ய�லம	க இரப�	ய�ரம ரப	ய பசலவ	ய�றற சமயக�ன�ன �ய	ர�பப	ளரகக. 

அவளத இயறபபயர அவவளவ சடடதகய	க இலதல எனபத சமயக�ன�ன ம�ல மடவ. அடத�த, 
பபயரகள ஆக	ரத��ல மடவக� (கஜ	��க	, தர�ஷ	, ச�கனக	, கச	ன�ய	, நயன�	ர	, நம��	) அழக�ன 
லடசணம மறறம அனபரகக வ�ரநத என# பர��ல�ல, ஆக	ர மடதவ உதடய இந�ப பபயர 
சடடபபடடத. 

பபயரககப ப�னன	ல அவளத ச	��ப பபயதர ஒடடதவததப ப	ரத�கப	த, அத அவவளவ கவரசச� 
�ரத �கக�	க இலதல. �கபபன	ர�ன பபயதர இதணககல	ம என#	ல பவ	ன�ய�ன ப	டட, �ன 
மகனகக ‘ர	மட’ எனப பபயர இடடரந�	ர. ஆககவ பவ	ன�, பவறம பசளம�ய	 ஆன	ள. 

�ம�ழப படததகக ஆந��ர ம	ந�ல ச�ததர அரக�லளள மலப	கல கக	டட	 பவ	ன�தய கரந	டகத ��ல 
ப�டதத, படப ப�டபபப ப	டல க	டச�ய�ல, ககரள ம	ந�ல கமரகப பழய�ல வஞச�ப படக ம�த மணட 
கடடயவ	ற அவள ஆடய ஆடடத��ன ப	டட, அவவ	ணடன ��ர	வ�ட உறசவ அஙகம	க �ம�ழ 
ந	வகள�லம, பசலகப	ன பமடட கள�லம ஒல�த�த. 

ம�ல படம, சமயக�ன எ��ர ப	ரத�த�வ�டவம ச�ல மடஙக வசதலக கவ�த�த. படத��ன பபயர, 
‘வ�ட	க� ப�ட’. கர�சல �ர�ச, களள�க க	ட, கபபம, ப	ககம, ஆயககடட, கண�ன� நகர என சகல 
வடட	ரங கள�லம ம	ரத�	ன ஓடடதத� ந�கழத��யத ‘வ�ட	க� ப�ட.’ 

படத��ன ந	யக�ய	ன - கக	டட	 பவ	ன� எனக�# பசளம�ய	வகக ��ணடககலல�லம மததரய�லம 
ரச�கர மன#ஙகள உரவ	க� ம	ந�லத �தலதமதய ய	ர பக	ளவத என# பசலகள உரவ	க�வ�டடன. 
‘மண�ப ப#	கவ! பசளம�ய	வ�ன வ�ல	சம எனன?’ - பசளம�யப ப�ர�யன, பசமபரப ப	ககம எனக�# 
ர���ய�ல ஞ	ய�றறக க�ழதம கபபபர ஒனறகக கட�ஙகள ப#கக ஆரமப�த�ன. 

‘வ�ட	க� ப�ட’ பவள�வந� ந	னக ந	டகளககள, அபபடத��ன க�	 ந	யகனகக எ��ர�ய	க 
�னதனத�	கன கர��கபக	ணடம வரத��கபக	ணடம இரகக�# ஒர ந	யகன�டம�ரநத சமயக�னகக 
ஐநத �டதவ ப�	தல கபச� வந�த. 



படத��ன பவவகவற கடடஙகள�ல வரக�# க	டச�கள பற#� ந�ம�டககணக க�ல அவர வ�யந�தம, 
‘��ரடட வ�.ச�.ட. ம	ரகபகடடகக வநதவ�டடத’ என சமயக�ன ந�தனததக பக	ண ட	ன. ஆ#	வத 
�டதவ அவர கப	ன�ல வந�கப	த, சமயக�ன ‘‘உஙகளக கனகன ஒர கத� பவசச�ரகககன ச	ர, 
பர	மப ந	ள கனவ...’’ என#	ன. ஏக�	, அந�க க�	ந	யகன ப�#ககம மனகப, கத�தயத �ய	ர பசயத 
தவத��ரபபவன கப	ல! 

இரணட	வத படம பவ	ரக அவட ஆக�யத இபபடத�	ன. அந�ப படத��லம க�	ந	யக� பசளம�ய	கவ. 
இரணட படஙகளககம இதடபபடட க	லத��ல ச�ல க	ர�யஙகள நடந�ன. 

‘வ�ட	க� ப�ட’ பவற#� ந	ள ந#�ன பக	ணட	டடததகக மறந	ள, பசளம�ய	வகக ப�னனண�க கரல 
கபச�ய பபணணகக சமயக�ன ஐநத பவன சஙக�ல� ஒனத#ப பர�சள�த�	ன. ‘‘இந�ப பர�ச உஙக 
கழததகக�	ன. உஙக கரலககப பர�ச �ர எனன	ல ஆக	த’’ எனற பண�வ	கக க#�ன	ன. பவ	ன� 
பமனற தபப�ய �ம�ழ ஒல� ம	த��தர அளவகதளச ச	தரயம	க மற உரசபசயத, கட�ல	க சஙக��த 
�னதமயம கசரதத, பபணண�ன பவற#�ககப ப�னன	லம பபணகண இரகக�#	ள என பமயபப�த� 
ப�னனண�ய	ள நன#�யடன மறவல�த �	ள. ‘‘உஙக கடஸடகட �ன� ச	ர’’ என#	ன நமம ஆள. 

பத��ர�தககளம ச�னனத��தரகளம ப�ரஸம�டடல கடடபபடடரகக, கபடடகக சமயக�னடன க�ளமப� 
ன	ள பசளம�ய	. ப�ர�ககட ச	தலய�ல �ம�ழ, ப�லஙக, கனனடம, இந��, உரத, அதரகத# ஆஙக�லம, 
பக	ஙகண� என பலவ�� பம	ழ�கள�ல கபரம கபச�க கதட வ�ற# சரளம அவதளக தகவ�ட வ�லதல. 
கபடடய	ளர அசநதகப	கம	ற ச�ல கதடப பப	யகதள வழஙகவம அவள �யஙகவ�லதல. 

‘‘ச�ததர ர	ஜவமசத��ன கஜ	ன	ப பப	றபப எஙக மனகன	ரக�டகட இரநதசச. ஆம	, ந	ஙக ர	யல 
ஃகபம�ல��	ன!’’ 

கபடட மடநத கதலயமகப	த மத� ந�ரபர ஒரவர இதளய ந�ரபர�டம, ‘‘ச	ணடலயன கத� படசச 
ய	ரம, இவ இளவரச�னன பச	னன	 நமபத�	ன பசயவ	ஙக’’ என#	ர. 

உபபர�தகய�ல ந�னற �ர�சனம �ரக�# அழகக	ட�	ன தலஙக�ன	ள பசளம�ய	. சமயக�கன	ட கசரநத 
பக	ணட, சன	ம�கக மநத�ய கடறகதரகள�ல சற#�ன	ள. கதரச ச	ரபப�ன க�ழ, க	ட	 வ�ளகபகர�யம 
உலக�ன ம�கச ச�#�ய பரஸட	பரனடடல, பண�ய	ரம ��ன#	ள. ச�ஙகபபர ப�ர�ம�யரககச கசரநத 
பசனற வந�	ரகள. பதப பட கமகப	ஸ�ஙக�றக, இதசயதமபப	ளர, கவ�ஞரடன சமயக�ன 
க�ளமப�ன	ன. ப�னன	கலகய அக� பம	ர�ஷ�யஸ�கக அடத� வ�ம	னத��ல பசளம�ய	தவயம அனபப� 
தவத�	ன நமம ஆள. எ�றகம இரககடடம என ஒர மனனண�ப பத��ர�தக ந�ரபரகக, அத�ச 
பசய��ய	கவம வழஙக� கசதவ பசய�	ன. ஊர ��ரமபவ�றகள ஒர கவர ஸகட	ர�யம, ஏபழடடப 
பபடடச பசய��களம �ம�ழகதத� மக�ழவ�த��ரந�ன. ‘‘எனனயய	?’’ என சமயக�ன ககடக, ‘‘இனன�கக 
ந	ம ந�யஸல இரககக	ம, அவகள	�	ன ச	ர!’’ - ச�ர�த�	ன நமம ஆள. 

சமயக�ன பசளம�ய	 கமல க	�ல�ல வ�ழந�க�	ட �வ�ரகக மடய	மல அஞபசழதத 
பசனடபமனடடலம வ�ழந�	ன. ‘வ�ட	க� ப�ட’ பசனட பமனட. �ம�ழ�ல ச�த�ரகளகக அடத�பட 
அஞபசழதத� பநஞசழத�� ந�ன#	ன. நலலகவதளய	க, இரணட	ம படததகக ‘கணடல�ன�’ எனற 
பபயர தவககவ�லதல. 

ஆககர	ஷதத� கனல ப#ககதவத� அந�ப படததகக ‘சமமடட’ எனற பபயர தவத�	ன. சமமடட 
அடய�ல கலல	 பப	ஙக� வழ�யவ�லதல என#	லம, ந�த#யத�	ன பசய�த. உத�ரவ	�ம	ன இயககநர 
எனக�# அஙக� அவன கமல கப	ரத�பபட, மன#	வத படதத� இயகக�ன	ன. 

பசளம�ய	வடன	ன �னத க	�ல பவள�ய�ல ஊரஜ��பபடடவ�டக கட	த எனப�றக	ககவ 
க�	ந	யக�தய ம	ற#�ன	ன. தசடல பசளம�ய	வம ந	னக படஙககள	ட ப�ஸ�ய	க இரந�	ள. அந� 
ப�ஸ�கக இதடகயயம அவள நடசத��ர ஓடடல ஒன#�னககப கப	க கநரந�த, சமயக�னககப ப�டத� 
க�ரகணதத�கய க	டடக�#த. 

அந� ஓடடல�ன வரகவறபத#ய�ல இரநத அவனகக பசலகபச� வந�த. அவசரம	கக க�ளமப�ப கப	ய 
ஓடடல�ன மதப	ன வ�ந�கய	கப பக��ககச பசன#	ன. ம#�ந� கதட தயப கப	ல கச	ப	 ஒன#�ல 



க�டந� பசளம�ய	வ�ன கக	லம கணட கச	ட	ககளடனம கக	டடகளடனம நடந� பர�ம	#ரகதள 
ஏச�ன	ன. மணணசசநலலர�ல பநல �வ�ர ப�ரகள, ப	தளகள, கதளகள ய	வம 
வ�தளயககடபமனபத அவனத கபசச�ல ப�ர�ந�த. 

‘‘ச	ர! ந	ஙக�	ன கச	ப	வல தகக�ப கப	டகட	ம. ம�லல அஙகக க�டந�	ஙக’’ எனற �தரதயக 
க	டடன	ரகள. அதம��யற#வன	க பசளம�ய	வ�டம வந�	ன. 

‘‘படட ஜவதத ரப	ய... படட ஜவதத ரப	ய’’ என ப��ற#�கபக	ணட இரந�	ள. கப	த�ய�ல ச	ர	யம 
வ�றக�#	கள	 என ஐயற#வன, ப�#க கப�ல�பப�ன பதழய வ	சதனய�ல ப�ர�ககட ச	தலய�ல கதட 
வ�றக�#	ள என ஊக�த�	ன. கணண�ர மலக�யத. 

க	ர�ல தகக�ப கப	டடகபக	ணட வ�டடகக வ�தரந�	ன. வ�டடககப கப	கம வழ�ய�ல பசலகப	ன 
ஒல�த�த. பசளமய	வ�ன பசலகப	ன. எடத�	ன. எ��ர மதனய�ல கழ#ல	ன கரல. 

‘‘ஏய... ப�	ஙக�... பககதத கடப�ள வதரககப கப	யடட வர#தககளள எஙக ப�	தலஞகச?’’. இந�க 
கரல சமமடடதயப கப	ல �	கக, பசல கப	தன அதணத�	ன. பசளமய	 வடன உதக�ச�த��ரந� 
��ரமண பந�ம ம#�வற#த இந�க கடடத��ல �	ன. ‘‘கபரகட�	ன ச	ர, ந	கன உஙகக�டகட 
பச	லலணமன இரந க�ன ச	ர!’’ என#	ன நமம ஆள. ஆன	ல, அவள ம�த சமயக�ன பக	ணட 
க	�ல அபரவ வ�கந	� வழ�ய�ல ��ரமப�யத. ந	னக	வத படததககக கத� ந	யக�தய அக� ஆள மலம 
க�டன	ன. 

கக	யமததர�ல தமககர	 பய	லஜ� படததகபக	ணட இரந� ம�ல அ��பர மகள, டபப�ங கபச ஆள 
கவணடய�ர	� கரதலயம பபற#�ரந�	ள. ஷரததககதளப படததப ப	ரதத, ககளவ� ககடடக 
தகபயழத��டவம ப�ர�நத தவத�� ரந�	ள. இவளககச சடடபபடட பபயர சஞச��	. ‘‘ப�னன�டடஙக 
ச	ர’’ என#	ன நமம ஆள. 

சமயக�ன�ன ந	யக� எனப�	ல, படததகக மனகப கபடடகள வரத ப�	டஙக�ன. சஞச��	 என# 
பபயரகக அரத�ம வ�னவபபடடகப	த, ‘சமஸக�ர�த��ல பப	றதமய	னவள எனற பப	ரள’ என#	ள. 

சஞச��	தவ தவததப படபமடககமகப	த பசனட பமனட கடந� தண�சசகல	ட, ‘ஓட	க�’ எனப 
பபயர�டட	ன சமயக�ன. படம ஐமப�	ம ந	ள கணடகப	த, சஞச��	 கடய�ரககம ஃப�ள	டடகக 
பஙபக	ததம தகயம	கச பசன#	ன. மகமன ந�தலப கபசச வ	ரதத�கள மடந�தம, பமனற 
வ�ழஙக�யவ	ற ஆரமப�த�	ன... ‘‘மகக�யம	ன வ�ஷயம ஒணண பச	லலணம...’’ 

சஞச��	, ‘‘க	லஷ�டதடப பத�� கவணமன	 கபசஙக ச	ர, பள�ஸ’!’ என#	ள. கணகள�ல பகஞசலம 
கணடபபம ஒரகசர இரந�ன. �ன மயறச�ய�ல சறறம மனம �ளர	� சமயக�ன	க�ய பசன#	யன, �ன 
க	�பலனம கவ�	ளதத�த க�	ள�ல தகக�ப கப	டடகபக	ணட பவள�கய#�, ஐநத நடசத��ர 
ஓடடல�ன ப	ரககள அ��க	தலய�ன ம�ல வ	டகதகய	ளன	க, பம	த�ம	க மனற ல	ரஜகதள 
ஆரடர பசயத, ஒகர டமளர�ல ஊற#� ‘ஆன �� ர	கஸ’ அடத�	ன. சரரபரன மதள சட	க, பசலல�ல 
எனபனனனகவ	 �டடப ப	ரததவ�டட, நமம ஆளகக கப	ன பசயய, ‘‘ச	ர, பச	லலஙக ச	ர’’ 
என#	ன நமம ஆள. 

‘‘அவ நமபர ம	த��டட	ள	?’’ என#	ன சமயக�ன பம	டதடய	க. 

‘‘ச	ர, பசளம�ய	கவ	ட பத நமபர பச	லலடடம	?’’ என#	ன நமம ஆள ஆரவம	க. 

‘‘எபப�டயய	 கறபரம	 ப�டசசகக�க#?’’ என#	ன சமயக�ன ஆரவம	க. 

‘‘எபப�டயம ஒர ந	ள ந�ஙக ககடப�ஙகனன ப�ர�யம ச	ர’’ என#	ன நமம ஆள, ம�கப பண�வ	க! 

ஒர ஊரல ஒர க�ர�ல!



க�ள�வலம வந� நலலர எனதன ஆவலடன வரகவற#த. கவற 
ம	ந�லத��ல அன#	டபப	டகளடன ஜ�வ�த��ரந� எனதனத 
ப�	தலகபச�ய�ல அதழத�	ர அபப	. 

‘‘எபலகசனல பமமபரகக ந�கக�க#னய	... உடகன வ	!’’ 

ஊரககப கப	ய இ#ஙக� யதம, ந	ன ம�ல�ல சந��த� 
கவடப	ளர அபப	 அலல. அவரத �றக	ல�க தவர�ய	ன 
க	ச�ந	�ன. எனதனப ப	ரததவ�டடப ப�#க �ன வழ�கய 
கப	ன	ர. ஆன	லம, ப#ககண�ககம ப	வம ப�ர�யவ�லதல. 
‘‘ச�த�பப... ந	ன�	ன!’’ எனக#ன. கலஙகம ஆகவசம மகத��ல 
பக	பபள�கக, பமளள நடநதவநத எனதனக கடடகபக	ணட	ர. 
ஒர க�ர�ல வநத ப�ர�ததவ�டககடய�லல அந� இறககம. ‘‘கடய... ச�ககனகனய	ட	! பரணட ந	ள	 
கணணந ப�ர�ல, க	தங ககககல... நடகக மடயலட	... நலல	 இரகக�ய	?’’ 

‘‘ம... ஆம	, கணகண ப�ர�யல�கய, எபபட ஆள ப	ரதத ஓடடக ககடட ந	ம பஜய�கக�#த?’’ 

‘‘பஜய�சச	 ஊரகக நலலத. க�	த�	 நமகக நலலத’’ எனற க�ழககப ப	ரதத நடந�	ர. ந	ன கமறகப 
ப	ரதத நடநக�ன. 

அபப	 எஙகள பகர	டட	க கதடகக ல�வ வ�டடவ�டட, கசர�ல இரநத கலல	பபபடட கமல க	தலப 
கப	டட அமரந��ரந�	ர. வலத க	ல பபரவ�ரல இரகக கவணடய இடத��ல ஒர கக	ழ� மடதட 
இரந�த. நகம ர�பகபர	ம. 

ஆ#	வத வ	ரதட உடல ப�ண�ய	ளரகளகபகன ஒதகக�வ�டட	ரகள	 எனன? கடச� கவடப	ளர	ன 
கரபபணணன நலமடன வலம வரவ�	கச பச	னன	ர அபப	. மனற கவடப	ளரகள�ன வயத�யம 
கடடப ப	ரதக�ன. நறற எழபதககம ஏபழடட கமல	க வந�த. ஆ#	ம வ	ரட பம	த�த��ல 
ம��யவரகளகக	க ஒதககபபபறறவ�டடத ஊரஜ�� ம	னத. 

இந��ய அரச மண�மட ம�ல அட நன� வதர ஒகர ம	��ர��	ன இரகக�#த. இத பற#�ய சநக�கதத� 
அபப	 வ�டம ககடகடன. ‘‘அபபடபயலல	ம க�தடய	த. இதட ய�ல பததப ப��னஞச வரஷம 
உளள	டச�த க�ர�ல நடகக	மகய இரந�த ப	ர. அத பக	ஞசம எஃபபகட பணணத’’ என#	ர. ந	ன 
அவரத அரச�யல ப	ர தவதய வ�யநக�ன. 

இவவதகய�ன அ#��ல மத# ச	ம	னயம	க வந��லல. பவள�த ��ணதணய�ல அமரநத, வரகவ	ர 
கப	கவ	ரகக சதளய	மல க	ப� தவததத �நத, கலநததரய	டப பபற# அ#�வ	கம. கக	வ�ந�ன 
பசடட ய	ர கதடய�ல அமம	 ச	சவ�க கடன	ள�ய	க இரபப�ன க	ரணஙகள�ல க	ப�த �ணண�யம 
ஒனற. 



 

க�ர�ல�ல ந�றப�றக	க, பஞச	யதத மறறம க�ர	ம அலவலகத��ன ந�லபல வர�கள அதனதத�யம 
கடடய�ரபப	ர அபப	. கக	வ�ந�ன பசடடய	ர கதடக கடதனயம அதடத �	ல�	ன க�ர�ல�ல ந�றக 
மடயம என#�ரந�	ல, அபப	 க�ர�ல�ல ந�ன#� ரகக மடய	த. 

‘‘சர�ஙகபப	... எபலகசன தடமல கதட இரந�	 பதத ஐநநறகக ஏவ	ரம	வத ஆகம. இபப ல�வ 
வடட	 எபட... ம	ஸடர எஙகக?’’ 

‘‘ம	ஸடர	... அவர சமச	ரம, அஞச	வத வ	ரடகக ந�ககத!’’ 

ஆணடவன அளவ�ல	 வ�தளய	டடதடயவன எனபத� அனத#ய ��னததககம உற�� பசயதபக	ண 
கடன. ‘‘நமகக எனன ச�னனம?’’ 

‘‘கடக	ரம’’ - இத�ச பச	னன�றகப ப�#க, அவர இரணட ம	த��தர கநரமகட எடததகபக	ளள	மல 
கடடதள இடட	ர. மன�� மதளய�ல ��டடஙகள க�	னறக�# கவகதத� உணரக�# வரகள, ப�ரபஞசம 
உரவ	ன�றக	ன ‘ப�க-கபங’ ��யர�தய ஒபபக பக	ளளகவ பசயவ	ர கள. 

‘‘ந� ஒணண பணண... எபபடயம எபலகசனககளள பபஙகளர கப	ய�டட�	கன வரகவ! அஙகக 
ப��னஞச, இரபத ரப	யகபகலல	ம வ	டச க�தடககமல... ஒர மநநற வ	ஙக�டட வநதட. எனன ஒர 
ஐய	ய�ரம ஆகம’’ என#	ர. எனத பச	ந�க கடக	ரத��ன பந	ட மள �யஙக�வ�டடப ப�#க ஓடயத. 
அபப	வககக இபபடய	ன ச	த��யம இரந�	ல, அரச	ஙகத��ன ச	த��யஙகதள கய	ச�தக�ன. 
மதலபப	க இரந�த. அபப	 உடனடய	க இயலப உலகததககள ப�ரகவச�த�	ர. 

‘‘ச	ந�� ஓடட கப	ட வரவ	ள	?’’ 

‘‘வரவ	. ஒர பத�	ய�ரம பசலவ	கம.’’ 

‘‘பத�	ய�ரம	?’’ 

‘‘ஆம	, கலய	ணம	க� ஒகர வரஷததல அவ பசய�தன வ	ஙக� அடகபவசச, ந	ல வரஷம	 ��ரபப�த 
�ர	ம இரகக�ஙகலல. அத� ம�டடககடத�	 வரவ	. இலதலனன	 இலல.’’ 

‘‘கடய கடய... பஜய�சச	ப ப	ததககல	மட	!’’ - 38 வயத மகதன 65 வயத �கபபன பக	ஞசக�# 
க	டச�தய உலகம ப	ரகக	மல கப	ய�றற. 

அபப	 கலல	ப பபடடககளள�ரநத ஆ#	வத வ	ரடன வ	கக	ளர ஜ	ப��	தவ எடதத என தகய�ல 
�ந�	ர. 



‘‘மநநத��ப பதத ஓடடல, ஒர நத�மப� எபபடயம படசச�ரணம. படசச�ரல	ம.’’ 

ஜ	ப��	தவ அவர தகய�ல பக	டததவ�டடப கப	ய அமம	தவப ப	ரத க�ன. அபபடகய பப	ழத 
ஓடவ�ட, க	தலய�ல �ன� ஆள	க வ�டடகக ஒர நதட கப	யவ�டட வநதவ�டத ��ரம	ன�த��	க அபப	 
வ�டம ச	யஙக	லம அ#�வ�தக�ன. 

‘‘சர�... கப	யடட வ	. நமம ச�னனம ப�னன மரம’’ என#	ர அபப	. 

‘‘எனனபப	, கடக	ரம எனன ஆசச?’’ 

‘‘அத அந� ஆப�ஸர ஏக�	 களறபட பணண�டட	பலபப	..! சர�, அ� வ�ட. அப�லல	ம உனககப 
பர�ய	த... ப�னன மரம.’’ 

‘‘எனனபப	 ஒர ச�னன வ�வக	ரததலகடவ	 நமம	ல ஸடர	ஙக	 இரகக மடயல?’’ 

பபஙகளர கப	ய கடக	ரம வ	ஙக� வரம கடட	யத��ல இரநத �பப� ய��ல எனகக மக�ழசச�. கநரம 
நலல கநரம. ‘‘சர�... இபப எபப�ட? க�ன�, பபர�யகளததல எலல	ம பந#ய ப�னன மரஙகதள 
பவடடடடரகக	ஙக. ந	ப பத ல	ர� படசச ஒர 300 மரம பக	ணட	நதரவ	?’’ 

‘‘கடய... ஓடட ககககப கப	# பககம இபபடப கபச�ட	�ட	. உளள ஓடடக பக	#சச#	�!’’ 

ந�ர	ய�ப	ண�ய	க வ	கக வஙக�ய�ன ல	ககதர உதடககக க�ளமப�வ�டகடன. ச	வ�, மககள�ன தககள�ல 
இரந�த. வ�தட, பபடட உதடபடம ந	ள�ல ப�ர�யம. 

க	தல ப��கன	ர மண� வ	கக�ல வ	ககச கசகர�கக அதமசசர வரக�#	ர எனற ககளவ�பபடகடன. 
அடத� ஐந�	வத ந�ம�டம நகரந��ரதனச சந��தக�ன. 

எஙகள ஊர மறறம க�ர	மத��ன அதமபப எனனபவன#	ல, பதன பநடஙக	லம	கவம பனபனடஙக	ல 
ம	கவம மத க�தடதக� வரக�#த. வ	கக	ளரகளம அவர�ம கழநத� கடடகளம	க அஞச	ய�ரம கபர 
பக	ணட க�ர	மத��ல நலகம�	ன ஒன#�லதல. �றகப	த க�ர	மத��ன மதக கதடககப பவரச மரத��ல 
கப	ரட ப�	ஙகக�#த. க�ழகக	ற#�ல உ��ரம இதலகள ச�ல, ந	ஙகள பகர	டட	 கப	டம க�	தசக 
கலல�ல வ�ழம. கடமககள அயல	தன கநச�ப பத அலலத ஏச�த ��ரபபத என மடபவடத� ந	ள ம�ல, 
அ�ன பல	 பலதன அனபவ�தத வரக�க#	ம. படபபத�வ�ட கடபபத நலலப�ன அரச 
ந�தனத��ரககககடம. 

நலகக கக	ர�கதகதய ப�ரஸ� படனடடகள	க இரந� அகக	ககள, பபர�யபப	ககள, அதத�கள, 
மனதகக பநரககம	ன வ	ரட பமமபரகள அதனவர�டமம க#�ய�ரக க�க#ன. 

படட	சக ககட	ன	க ம	#� ய�ரந� பதழய களளக கதடய�ன படககடடல அமரநத, ந	னம 
நகரந��ரனம கபச�யவ	#�ரநக�	ம. ‘‘நணப	! நமம ஊரகக தலபரர� கவணம. இனன�கக ம�ன�ஸடர 
க�டட கபசப கப	க#ன.’’ 

நகரந��ரன மந��ரம கப	லச பச	னன	ன... ‘‘இபபப	ழ�ன#� எபபப	ழத? நதமயன#� கவற ய	ர?’’ 
அந� நடம பகல�ல �நத�தய ம#ந� �னயன	கனன. 

கள�ய	மல வ	ககச கசகர�த�வன வ�டடகக வநத கள�தத, ஜமபமனற உதட பணட 
ஆயத�ம	க�வ�டகடன. சடடமன# உறபப�னரம அதமசசர ம	கபபடடவர வரக�#	கர! எஙகள 
சடடமன#த ப�	க��ய�ன வ�கசஷம எனனபவன�ல, பஜய�தத எம.எல.ஏ. ஆக கவணடபமன#	ல 
பபயரகக மனன	டகய	 ப�னன	டகய	 ‘ச	ம�’ இரந�	ககவணடம. அதமசசதரச சந��பப�	ன ஆயத� 
மன ஒத��தக ய�ல ப�ற#ம கணடத. 

எஙகள கதடகக மனப	க �	ரச ச	தலகக அபப	ல, படட	சச சரதத� வ�ர�த�	ன ர	மர	ஜன. சரத 



��ன ஒர மதனககம எஙகள கடடத�#�ய�ல கடடபபடட இரந� எரதமய�ன க	தககம பத�ட இதட 
பவள� இரந�த. கழந�ர ஊற#�வ�டட வந� பபர�யபப	 படட	சச சரதத� மத#த�	ர. ‘‘படட	ச 
பவடகக#த�ப பத�� ஒணணம பச	லல�#	��ஙக. நமம ஊரல படட	ச பவடகக�#தல பல சணதடக 
வந��ரககத’’ என அ#� வறத��கனன. ம	டடச சடட ம�ல ம�னனணச சபபடதட வதர பல 
க�ர�லகள கணட அவர ஒனறம கபச	மல ச	பப�டப கப	யவ�டட	ர. பச�த� வய�றறடன அரச�யல 
வ�றபனனர ஆக மடய	த எனப�	க ந	னம பக	ஞசம ச	பப�டடவ�டட பமதவ	க ர	மச	ம�ய�ன 
தசகக�ள கதடகக வநக�ன. அஙக�ரநத அற ப�ட தரத��ல அதமசசர வரதககக	ன பந�ல 
கப	டபபடட இரந�த. 

அந�க கதடய�ன ச�#பப எனன பவன#	ல, கடடததகக வந�வர	க வம க	டடகபக	ளளல	ம; 
கடடததகக வரவ�லதல, கதடகக வநக�ன எனறம க	டடல	ம. இபபடய	ன இடத��ல ட டமளரம 
ச�கபரடடம ப�டதத அமரக�#வரகதளப ப	ரதத �	ன தமக ம	ந�ரகள, ‘மத#ந��ரநத ககடகம 
ம	றறக கடச�த க�	ழரககள!’ என வ�ள�பப	ரகள. 

அஙகக எனகக மனகப இரந� �மப� ப	ஸகர எனதனப ப	ரதத, ‘‘பவள�யர கப	#�ய	?’’ என#	ன. 

‘‘இலல... மந��ர�யப ப	ரககப கப	க#ன.’’ 

‘‘ப	ர.’’ 

‘‘அ��லலட	... ஊரல தலபரர� கவணமன ககககப கப	க#ன. ஊரகக எனன பசயயணமன 
ககபப	ரலல, அபப இத�ப பத�� கபசப கப	க#ன.’’ 

‘‘இத ஆவ#��லல! கள�சச மடசச அயரன பணணன சடதட கவ# கப	டடகக�டட... ம, எனனகம	 
பணண. உன க�	ரதணயப ப	த�	, ஏக�	 அவஙக கடச�கக கவல பசய# ம	��ர� இரககத’’ எனற 
பச	லல� வ�டட இடம வ�டடகன#	ன. ஒகர கதடய�ல இரணட ச�ஙகஙகள அ��க கநரம 
இரத�ல	க	த! 

ந	ன பக	ஞச கநரம ர	மஸ கதடய�ல இரநதவ�டட, பந�லககள நணபர	கபபடட ந	னக	ம வ	ரட 
பமமபர�ன �தல ப�ர�ந��	ல, அரக�ல பசனற பமலல�ய கரல�ல, ‘‘சத��கவல! ந	ன ம�ன�ஸடதர ஒர 
ந	ல ந�ம�ஷம ப	ததப கபசணம’’ எனக#ன. அவர இடத தகய	ல மண ம	�	தவச சடடகக	டட 
‘‘இஙக�கய கபச... ந	ன அவரக�டடச பச	லக#ன’’ என#	ர. சத��ய ஒள�யம நடப உணரசச�யம 
அபகப	த பந�ல�ன க�ழ பவண பவண வடடஙகள	கச ச�ம�டடக க�டந�ன. எனத எ��ரப	ரபப�லம 
அவரத உற�� பம	ழ�ய�லம, அந� கநரம உலக�ன எந� ம	சம படந��ரகக வ�லதல. 

சறற கநரத��ல �	தர �பபடதடக கழ ஒனற வநத கசரநத, �டட மழகக ஆரமப�த�த. கமபல �தல 
�தலய	கப பபரக ஆரமப�த�த. அதமசசர க	ர�ல வநத இ#ஙக�யகப	த ர	மர	ஜ பவடதயப 
கப	டட	ன. 

அதமசசர க	ர வ�டட இ#ஙகதக ய�ல, எனககம அவரககம இரபத அட இதடபவள� இரந�த. ஒர 
ஐமபத ம�டடரகக �பபடதட மழஙக நட	த��க கடடபகப	ன	ரகள. பவற#�ப கபபர	ல�தயக க	ண 
எத�ன�ககம கசரந��தச �னத வதள யததகக பவள�கய எனதன தவத�த. இபகப	த கடடதளகளம 
அடத� பசயல ��டடஙகளம ஒல� பபரகக� வழ�ய	க பவள�வர ஆரமப�த�ன. அவரகக	ன ந�ரல 
அ#�வ�ககபபடட கப	த அதமசசர கபசப கப	ந�	ர. 

ந	னம அதமசசரம சந��ககல	ம	 என வ	ரட பமமபர�டம ககடட அக� இடத��ல அதமசசர ந�னற 
உதரய	ற#�ன	ர. அவர கணகதளகய ப	ரத�வ	ற ந	ன ந�ன# இடம பத�ட �ளள� பந�லகக 
பவள�கய! 

ம	ந�லம மழகக எனபனனன பசயக�	ம எனப படடயல�டட	ர. ‘உஙக ஊரகக எனன கவணம?’ 
எனற அவர வ�னவவ�லதல. என மனககக	தவய�ல ந	ன �ணடவ	ள ம	க� வ�ழ, அ��க	ரம எனனம 
இயந��ரம என ம�த ஓடவ�	கப படடத. �தலதய உ�#� கண மடக கண வ�ழ�கதகய�ல அதமசசர 
மறபடயம க	ர ஏ#�வ�டட	ர. அவர கபச� மடதத அதம�� ந�லவ�ய ஓர�ர பந	டகதளப பயனபடத�� 



ந	ன ‘க�ள�வலமவந� நலலரகக ஒர நலகம கவணடம’ எனக கவ�ய�ரகக கவணடம. கவரற# 
ப�னதன மரம கப	ல உற��ய�ல�ரநத சர�நதவ�ட கடன. 

வ�ட ��ரமபமகப	த, ர	மர	ஜ� பவட பக	ளத��பகப	டட இடத த�ப ப	ரதக�ன. மண ச�ர	யத� 
��ற#லகளகக கமல	கக க	க��ஙகள. ��ர�கள கப	ன இடம ப�ர�யவ�லதல. ‘எத உத�மம? படபப�	, 
பவடப ப�	?’ எனக�# ககளவ� ச�வபபம பவளதளயம	யச ச��#�ய�ரககக கணகடன. 

வ�டடகக வந�கப	த, மகபதபக கதடய	க ம	றறவ�றக	ன மஸ��ப�ல கசரகதள 
எடதததவததகபக	ணட என �மப�, ‘‘உனகக அரச�யலன	 எனனனன ந	ன பச	லக#ன...’’ என 
ஆரமப�த�	ன. 

‘‘ந� ஒணணம பச	லல கவணட	ம. ஆமபலடடகக பவஙக	யம பவடட ல	ம. இர, சடட ம	த��டட 
வந��ட க#ன’’ எனற வ�டடககள நதழநக�ன. அஞச	ம வ	ரட கவடப	ளர�ன கணவர 
பகர	டட	வகக	ன ம	தவ ஓரம	க உரடடகபக	ணட இரந�	ர.

ஆ�� மலமம ந��களம

- க.ச�. ச�வகம	ர

அகர ம�ல எழதப�லல	ம கட மயஙகப பப#�ன க�தடககக கடய கக	ட	ன கக	ட ச	த��யஙகள�ல 
ஒன#	க ஆ��மஙகலதத வ�கசஷஙகள கநரந�த.

இத ப�	டர ஆ��மஙகலதத வ�கசஷஙகள என# ஒனத#ப பற#�க பக	ணட எழ�பபடவ�	�ல�ன இந� 
ஆ��மஙகலதத வ�கசஷகதளப பற#� ச�ற க#�பதபத �ரக�க#ன.

ஜ_ன�யர வ�கடன�ல 19 இ�ழகள பவள�வந� ப�	டர அத. ஆ��மஙகலம என# ஊரகக பஸ ம�ல 
கரணட, களளககதட, க	ம�ர	 ஊட	க பசலகப	ன வதர வரவத�யம அபபட வரமகப	த 
எனபனனன நடந�ன எனபத�யம அத வ�வர�கக�#த.

சவ	ரச�யம	க வ�வர�கக�#த எனற எழ�கவ ஆதசபபடக�க#ன. ஆன	ல க��கள அநந�தலய�ல 
இரபப��லதல.

அத மழகக மழகக நதகசசதவத ப�	டர	? அலலத அ#�வ�யல ப�	டர	? அலலத சமகப 
படபப�டபப	? அன#� பரணக கறபதனய	? எனற ககடட	ல எந�க ககளவ�ககம ஆம எனற அற��ய�ட 
மடய	த. எலகல	ரம ம	ர �டடவத கப	ல கபன	தவ கமதஜய�ல �டட மழஙக கவணடயத�	ன.

அத ஒர வ�த��ய	சம	ன ப�	டர. �ம�ழ�ல மனனம ப�னனம அபபட ஒர ப�	டர வந���லதல.

ப�	டர எழதக�#வரகள�ல பபரமப	னதமப கபரகக வ	யகக	� ஒர ச�ற வ	யபப எனககக க�டடயத. 
அ�	வத அசச	கக ந�தலகக மனன�	க ஆச�ர�யக தககள எழத��ல கமறபக	ளக�# பவடட�ல மறறம 
ஒடட�ல கதலகதளக கணண	ல க	ணம கபற. அ��ந�சசயம	கவம ஒர நறகபற�	ன.

அ��லம எஙகள எம.ட. எஸ. ப	லசபரமண�யன, ஓர�ர ஆணடகள நறபழககம உளளவரககம பர�யம 
வ��ம	க எழ� கவணடம என# பக	ளதக உதடயவர. ந	ன இதப�	டதர எழதவக�	 ஆனந� 
வ�கடன�ல கட அலல, ஜ_ன�யர வ�கடன�ல.

இந� ந�ம�டதத�ய என வயத� இரணட	கப பபரகக�ய வயத�யம அத� வ�டவம �ம�ழ�ன ம�கப 
ப	ரமபர�யம	ன ஒர பத��ர�கதகய��பர- ஆச�ர�யர எனக�# வதகய�ல பசழதமய	ன அ#�வம நடபமம 
பக	ணட வ�ளஙகக�#வர. அ�றக	ன எடததகக	டடகதள ப�ன ப�	டரம வ�வர�பபகள�ல ந�ஙகள 
க	ணப�ரகள. ஆன	ல சஙக�� அதமடடமலல, நமகக உளகள க�டகக�# பசய��களம வ	ழவகளம எந�ப 
பளள�ய�ல கதலய	க ம	#ககடம என# மனவ�யல ச	த��யதத� இ��ல மயறச�கக மயறச�கக�க#ன.



உளமகப படபப�லம எடட	�க� கதலய�ன சடசமம எனபத பவளள�தட மதல. ஆன	ல, இபபட 
இரந� ஒணண�	ன, ப�னன	ட இபபட வந��ரசச.. ஆம	... அபபடய	கத�	ன இரகக கவணடம எனற 
மனகல	ம இலதலய	. அந�க கணடப�டபப�ன பர�பதப எழ� எத�ன�கக�க#ன.

ப�	டர�ன பல பக��கதள, பத�கததகக மநத�ய ஃப	ரம வடவ�ல கசகர�தத தவத��ரகக�க#ன. ஒர 
பத��ர�கதக அலவலகத��ல கவதல பசயவ��ல இபபட எவவளகவ	 பசளகர�யஙகள இரகககவ 
பசயக�ன#ன. ந	ன அகனகம	கச சமநத ��ர�யம கறபபப தபய�ல - ந�கழக	லத��ல- எபபவம கடகவ 
இரகக�#த.

ந	ன எழதக�# கத�கதளச கசரதததவககம இயலப�னன அலல. ஆன	ல சம�பத��ல இபபட கசரதத 
தவககம ��டடமம எணணமம க�	ன#�ய�ரகக�#த. இந� கசரதத தவககம ��டடம எனபத 
கத�கதளச கசரதத தவபபத... பத�கம கப	டவத எனபக�	ட ந�னறவ�ட	த எனபத� ந	ம 
அ#�கவ	ம. ஏபனன�ல அ�ன பபயர�ன வச�கரமம ந�ரபபந�மம அத�தகயத.

கசரதத தவககம ��டடம.

இந�ப பதப�	னப��ல ஊரககப கப	ய வர�ல மறறம பண�ய�ட அசடதட க	ரணம	க ஓர�ரணட 
�பப�வ�டடன. ஒர க	ர�யதத� மழச	ச பசயய ம	டடகய எனற மதளய�ன இடபபக�� பச	லல 
மதளய�ன வலபபக��, ந� இனனம கதலஞன �	ணட	 எனக�#த. இரடதட மதள மறறம இரடதட 
ந�தலகக இதடய�ல�	ன வ	ழ கவணடய�ரகக�#த, �வதள ம	��ர�.

ஆன	ல அத பரவ	ய�லதல. கநறற ரகமஷ தவதய	 பச	னன	ன, �ணண�ர�ல மடடகம வச�ககம 
ம�னகள பற#�, எஙகக ம�ன ம	��ர� சத�ஙகட... மடய	தலல... ம�னகள �ஙகள சத�ம�லல	� 
வ	யதசபப	ல உலகததகக பமளதத�ப கப	��கக�ன#ன.

படததப ப	ரத��ரகள	 ? எடடடஙக�ன ஒழஙக கதலக�# இடமம கப	ககம இபபடத�	ன. கபச வந� 
ஆ��மஙகலம எஙகக கப	சச? ஏன அணடம	ந��ய�ன ம�னபற#�ப கபசச வந�த.

ஆககவ.. ஆ�� மஙகலததககள வ	சகதனக கடடப கப	ட கவணடம. இ�றக	ன அ��கபடச 
ப�ரயத�னதத� க�ரந� எழத�	ளரகள சயம	க ச	��பப	ரகள. அவரகளகக மழ உர�தம �ர 
பவகஜனப பத��ர�கதககள�ல இடம�லதல.

ந	பள	னறகக ஏழ க�ர பசயயம �சசனன ஏழந	ள கட ஒர சககரம பசய�	றகப	ல இதழதத 
இதழதத உரவ	ககபபடட எழதத அதரபபகக வ�ளமபரம வந�	ல, ப�	பககடர என கத#நத வ�டம. 
அதரபபககம பபரச	? அமப�	ய�ரம பபரச	? எழதத எனபத எனன... பநனபப �	ன ச	ம�. 
இனன�கக�லல	டட ந	தளகக வந��டடப கப	கத.

வ�கசஷ அனபவதத� ஒர பசளகர�யததகக	க க,ங, ச, ஞ என# �தலபபகள	கப ப�ர�ததக பக	ளள	ம 
என எணணக�க#ன. பசளகர�யம எனகக க#�பப�டவத ஏபனன#	ல பசளகர�யஙகள எனபத கடடற# 
ச�ந��ரதத�யம �ரக கடயத. மந� பத��தயயயம �ரக கடயத. கடடற# ச�ந��ரத��ல ��தளதத 
நடட	ற#�ல �வ�கக கவணட	ம எனற�	ன இந� க, ங, ஏறப	ட. இரணட க	ரணஙகளகக	க. எனன 
இரந�	லம பமயபயழததகள இலதலய	?

ஜ_.வ�ய�ல எழ��யத 19 அத��ய	யம பமயபயழததகள. சபர�பபட ம	��ர� 18 என#தம ஆபதப	ந�வன 
கப	ல வநத ந�றக�#த ஆய� எழதத. ஃ அபபடப கப	ட அரவ	தள. ஆன	ல ரகச�யக க	ரணதத� 
உஙகள கணகண	ட பச	லலக�க#ன. இத� எழதக�# வ�ந	ட க, ங, ச. ஞ- தஞ வர�தசய	க எழ�ச 
பச	னன	ல எனகக எழ�த ப�ர�ய	த. ந	தளகக ந	ன எஙககய	வத ஒணண	மபப வ	யபப	ட 
க�டப ப�டகக கவணடம. அதவம �ம�ழப ப�ளதளகள�ன வ	யபப	ட வ	ஙக�ய	க கவணடம. (இத� 
எழதக�#கப	த பத� பர	ணத��ல வரக�# ந	வ�ய கடக கவணடம ஒர ந	வர� �	னம கவணடம இத� 
ந� ச	வ#�ய	 வ�டடல பசனற வ	ஙக� வர கவணடம- என# ப	டல இதசய	யத �டடக�#த. )

அபப#மம பமய ச	ரந� ப�#�ப�	ர ரகச�யம இரநக� இரகக�#த. கபரநத, படல�கப	ன, �ந�� எனற 
பலவ�� உபகரணஙகளம வரக�# இத ப�	டர�ல அந�ந�த �தலபப�ன க�ழ அதவயதவ மடடகம வரம 
எனற ந�ஙகளம எ��ரப	ரபப�ரகள. ந	னம மனன�ககவம எனககம.. எனன பச	லவத ந��பகப	கக�ல 



கப	கடடம இந� ந	ணல�ன ச�ற க�	தக.

எலல	வறத#யம கபச� வ�ட மடவ��லதல. எலல	ரம எலல	மம கபச�ன	ல வ	ழந	ளம �	ஙக	த. 
ந	பமனன ச	ம	னயரகள	? கபசசகளகக இதடகயயளள உடக�டகதககள அப	ரம	னதவ. ஆககவ... 
நமத பச	லல	டல�ன எள�ய ஆனம	வ�ன �ந��ரபபட க தவதத ஆரமப�பகப	ம. ம���கதள அடத�டதத 
கமபயடடர ��தரய�ல க	ணக... 

ஆரவலரகக இலதல அதடககந �	ழ...

உ#ககத��ன தகபபப	ரள கப	ல இரள பமளள நழவ�யத. உ�யம எழந�த. பதச சர�யன�ன பத 
ஒள� எஙகம பரவ�ய க	தல கநரத��ல கண வ�ழ�த� அழகர-ர	ஜ	வகக, �னத நணபன�ன ஊர�ல 
படத��ரபபத ந�தனவ�ல �டடயதம, ��ரப��ய	க இரந�த. உணதமய�ல �னத ஊர�ல படதத எழ 
கநரக�# க	தல-கள�ல�	ன அழகர ��டகக�டவ	ர. ஒகர கதர மகட-தடப ப	ரத- தக-பக	ணட படத-
��ரப-ப�றக	க மன�� உய�ர பதடககபபட-வ�லதல எனபத அவரத எணணம. 

நணபன �ஙகததர ப	லக-க	டடல இரநத வரவத�க ககளவ�பபடடதம, கநறற ம	தல 
ச�தலயமபடடய�ல கபரநத ஏ#�, க�ன� ம	ரககம	க ஆணடபடட வநத, ஜமபல�-பததர வநதவ�டட	ர. 
பரத�� மடதடதயப ப�ர�ததக பக	டடய க�	ற#த��ல வ��-வ��-ம	க வடவம க	ட-டய-வ	ற அமரவ-
�	க அந� கஷர ஆடகட	 பயணம அதமந��ரந�த. நடபகக	க நசஙக-வ�றக அழகர அஞசவத 
இலதல. 

இரவ... அழகர, �ஙகததர, அவனத 
நணபன அரள-மரகன மனற 
கபரம கபச�க-பக	ணட இரந-
�	ரகள. க	தல-ய�ல பவளபளன 
எழநதவ�டவத எனக�# 
ஒபபந�ததடன அழகர, 
�ஙகததரய�ன வ�டடல படதத-
வ�டட	ர. �ஙகததரகய	 அரள-
மரக-கன	ட அவனத அத#-ய�ல 
ர	த �ஙகப கப	ன	ன. 

தககத��ல இரநத வ�ழ�த� 
அழகர�டம �ஙகததரய�ன அமம	 
ப	ல இலல	� க	ப�தய ந�டடன	ர. 
கள�யல மடநத தகல�ககப ப��ல	க 
பவளதள கவடடதயக கடடயதகம, 
ப��ய இடம ப	ரககப கப	வ�ற-க	ன 

பரபரபப உடல�ல எழவம, ஏ#வம ஆரமப�த�த. 

�ஙகததரதயப ப	ரககப ப#பபடட	ர. அரளமரகன�ன அத# எனபத ஊரககக	ட. ஏ�	வத 
பரவஙகள�ல ம	�ம அறப��ல�ரநத நற ரப	ய வதர வ	டதககக வ�டவ	ரகள. மறத#ய

ந	டகள�ல அரளமரகன �தலதம-ய�ல அத#, இதளஞரகள�ன கடடபப	டடல இரககம. ச�ல 
எலதலகதள ம�#	மல இள வடடஙகள அத#தயப பயனபடதத-வ�	ல அத#தய மனன�தத 
அரளக�#	ர அரள�ன அபப	. ச�டட	டடஙகள�ல ஃபலலகக 20 ரப	யகக கமல பந�யம கடடவ��லதல. 
இரணட பயலகள கசரநத ஃபலலகக கமல கடபப��லதல. கக	ழ�க-கழமப, மடதடப பகர	டட	 
ச	பப�டக�# ந	ட--களகக மறந	ள அத#தயக கடட-வ�டக�#	ரகள. சமயஙகள�ல ஊதபத��கட 
ஏறறக�#	ரகள. மகக�யம	க பபண வ	தட அடகக	மல அந� அத#ய�ல கனன�க	தத வரக�#	ரகள. 
ப�#பகனன... கப	ன	ல கப	க�#த என வ�ட கவணடயத-�	ன! 

அழகர, அரளமரகன�ன அத#ககள நதழயக க�தவத ��#ந�தகம, கபபபனற க	டடம	ன ஒர க	றற 
க�ளமப� பவள�கய கப	ய�றற. தர ஆவ�கள பவள�கய#டடம எனபத ம	��ர� ம�னவ�ச�#�தயப கப	டட-
வ�டட அழகர, எர�நதபக	ணட இரந� ம�னவ�ளகதக அதணத�	ர. ‘அதர’ ப	டடல ஒனற க	ல�ய	க� 



இரந�த. அ��ல�ரநத ஒர அட �ளள� ‘க	ல’ ப	டடல ஒனற அதர ப	கம க	ல�ய	ன ந�தலய�ல 
இரந�த. ர	ணவத �ளகரத�ர கப	ல ஒல�ககம ம�-கரவ�ன பபயர �	ஙக�ய�ரந�த அந�க கட வதக. 
பயலகள இனனம எழ	மல இரபப�றக	ன க	ரணம பர�நதகப	ய�றற அழகரகக. 

�ஙகததர இடபப கவடட-தயகய கப	ரதவ ஆகக�ய�ரந�	ன. பகர	டட	 ப	ரசல ப�ர�ககபபடட-
இரந�த. ச	பப�டவ�றக	ன எத �னம நடந��ரககககடம. கரம	 பப	டடலம ப�ர�ககபபட	மல பலன 
வ�மமலடன க�டந�த. இதடபபடட பளள�ய�ல க�	றற பவறம வய�றறடன படத��ரகக�-#	னகள 
ப	வ�கள! 

பல ந	டகள�ல, �ஙகததர ப	லகக	டடல இரநத ப#பபட-வ�	கச கச�� ககடடதம அவனகக 
மனனகம வநத ஜமபல�பததர�ல க	த��ரநத வரகவற#�ரகக�#	ர அழகர. �ஙகததரகக ப	லகக	ட-டல 
வடடகக வ�டட தடடப ப�ர�கக�# கவதல. ஆன	ல, அவனம அழகரம கசரந�	ல உனன�ம	ன, உலகப 
பபர�ய வ�ஷயஙகதளத�	ன உதரய	டவ	ரகள. மல�தக ர	மர, அகல�தக ர	மர, ப	லஙகள, பவன�-கள, 
ஆடச�க கவ�ழபப, வ	பன	ல�ச பசய��கள எலல	வற#�ன ம�தம உதரய	ட-வ	ரகள. பல வ�ஷயஙகள�ல 
ஒகர ம	��ர� கரதத தவத��ரந�	ரகள. கரதத ம	றபடக�# ந�தலய�லம, ‘சர�... அவரவரகக அவரவர 
கரதத’ என சமகம	க வ�டடக-பக	டதத உதரய	டவ	ரகள. அ�ன	ல அவரகதள ஒரவரகக ஒரவர 
ப�டககம. 

கநறற ச�தலயமபடடய�ல அழகர க�ளமபமகப	த �ஙகததரதயப ப	ரதத-வ�டட, இரகவ ஊர 
��ரமப�வ�டவ�	ன எணணத��ல இரந�	ர. மதனவ�, ‘‘கலட பணண	ம 
��ரமப�ரஙக!’’ எனற பச	ன-ன	லம, பப	தவ	க அழகரத ம�ள வரதகதய 
அவள எ��ரப	ரபப��லதல. 

அழகதரப ப	ரத�தம அகம�க மக�ழந�	ன �ஙகததர. ‘20-கக 20’ க�ர�கபகட 
கமடசசகள ச�னனபபளளத-�னம	ன பல வ�தளவகதள ஏறபடததம எனக�# 
��ரகக�ர�சனதத� அழகர உதரததகபக	ணட இரந�கப	த �ஙக-ததர, ‘‘நமம 
வர�ர	ஜனககக கலய	ணம ஆய�டசச ப�ர�யம	?’’ என#	ன. 

‘‘அபபடய	?!’’ எனத ��தகபதபக க	டடன	ர அழகர. �ஙகததரய�ன நணபன 
வர�ர	ஜனககப பபண ப	ரத தக பக	டககல	ம எனக�# எணணம 
மனபபரவம	க அவரகக இரந�த. அவதனச சந��த� இரணட மனற 
சந��பபகள�கலகய நலல தபயன எனக�# மடவககம வந��ரந�	ர. 

‘‘எனன ��டரன?’’ 

‘‘கலய	ணம மடஞச�	ன எனககக பச	னன	ன. மததரல ச�ய	மள	ன ஒர பப	ணண. கப	ன 
ப�னக�ழதம ��ரப பரஙகன#ததல மடஞசத. வ�டடல வநத பச	னனதம, ஆணடபடடல ர�சபஷன 
ஏறப	ட பணண�ய�ரகக	ஙக.’’ 

வர�ர	ஜன, ரஙகசமத��ரததகக	ரன. மததரய�ல ச�ல ஆய�ரம ரப	யகள சமபளத��ல இனஷ_ரனஸ 
கமபபன� ஒன#�ல கவதல. பஜர	கஸ எடததக-பக	டபபதம, ர�-ச	ரஜ க	ரடகள வ�றபத-ம	ன ஒர 
எஸ.ட.ட. பதத� ந�ரவக�தத வந� ச�ய	மள	தவப ப	ரத�தம ப�டததபகப	யவ�டடத. இத பக	ஞசம 
சம	ர	க இரகக�# எந�ப பபணதணப ப	ரத�	லம நதடபப#ககடயக�! ‘‘ஏ.ஆர.ரஹம	தன 
உஙகளககப ப�டக கம	?’’ எனபத ம	��ர� சகஜம	க ஆரம ப�த�த உதரய	டல. ஒர பபண-ணகக ஓர 
இதசயதமபப	ளதரப ப�டகக�#த என#	ல, ஓர இதளஞன அத� மறப ப�றக ஏதம�லதல. 
ந	ணயததகக கவணடம	ன	ல, இரணட பககஙகள இரககல	ம. க	�ல ஆரகம	ன�யததகக ஒகர பககம 
மடடம! கறபப	ன	லம பவளதளய	ன	லம ஒகர ந�ரல�ல�	ன. 

ம	பப�ளதள வ�ந	யகர�ல ஆஙக�லப படஙகள, பததத தண சந��ல ஜவள�க கதடகள, பப	ற#	மதரக 
களததப படகள, �டடவதடகள எனச சக��கக உடபடடவதர, தககக	கக	மல ஊர சற#�னர. 
தககக	தத நடபபத� மததர அனம��பப��லதல. கத#ந�படசம வ�ரமபவ��லதல. மததரய�ன கன#	ப 
பகழதடய மலல�தகப பக-கதள வரத அடககட வ	ஙக� அவளககச சடட ன	ன. அவள கலல	யக 
க�டநத பவ	க� பரணட	ம மத# ஆள	ன	ள. 



க	�தல அவள வ�டடல பச	ல ல�ச சமம�ம வ	ஙக�ன	ள. வர�ர	 ஜனத வ�டடல வ	னததககம பம�க 
கம க��கக மடய	��	ல, ந�லதத� அ��ர ம���த�	ரகள. அவரகளககக கக	ப-ம	ன கக	பம. ‘உனதன-
பயல-ல	ம படகக பவசச�ரககக கட	த’ எனத ப�	டஙக�ய வசவகள, ‘உனதன-பயல-ல	ம பபதக� 
இரக-கக கட	த’ எனப��ல வநத ந�ன#ன. 

இந� கஜ	டய�ன க	�ல�ல ப	ரதவய	ள நணபன	க �ஙக ததரகபகலல	ம இடம�ரந�த. க	�ல 
உரபபபறக�#த எனபத� அ#�ந� ப�#க �ஙகததர, வர�ர	ஜ-ன�ன பபறக#	தரப கப	ய ப	ரதத 
வரவத�த �வ�ரத�	ன. வர�-ர	ஜனம �ன வ�டடல அனம��க-க	ன ச	த��யஙகள கன�நத வரவ-�	ன 
�கவதலயம கட ப�ர�வ�தத இரந�	ன. இதடய�ல எனன நடந �க�	 ப�ர�யவ�லதல... ��டபரன ஒர 
அதலகபச�த �கவல�ல ��ரப-பரஙகன#த��ல தவததத �	ல� கடடவ�டட	ன. 

��ரபபரஙகன#த��ல இரநத பசகக	னம வநதவ�டட, ப�#க அக� ச	தலய�ல ஆணடபடட வநத 
ரஙகசமத��ரம வந��	ல மணமககள ம	தலயம கழததம	க வரவ�லதல. பவறஙகழததடன வந�	ரகள. 
ஆன	ல, பத மணத��ன மஞசள க#�கள உதடய�லம உடல�லம இரந�ன. 
இபகப	தம வர�ன�ன பபறக#	ர	ல வ	னககம பம�ககம க��கக 
மடயவ�லதல. கதடச�ய�ல ந	னகக ந	டகள�ல ஆணடபடடய�ல ஒர 
வரகவறப என ஏறப	ட	ய�றற. 

வர�ர	ஜன�ன அமம	 மககன	ட மகதத�த தகக�தவததகபக	ணட வர 
மரமகளடன கபச ஆரமப�த�	ர. சத��ர�	ர�கள சத��ர�	ர�கதள 
அ#�வ	ரகள. 

�ஙகததர, ‘‘ந	தளகக ர�சபஷனகக ந�ஙகளம வர#�ஙகள	?’’ எனற 
ககடடதம, அழகர ‘‘அதகபகனன... உன நணபர எனககம நணபர. தடம 
இலல	��ன	ல நமகபகலல	ம பக	டகக	ம வ�டடரபப	ர. அவச�யம 
கப	கல	ம’’ எனற மக�ழசச�ய	கச சமம��த�	ர. 

‘‘கமகரஜ�கக மந��ன தநட எனகக 11 மண� வ	ககல கப	ன பணண�ரகக	ன. ந	ன எடக-க	ம 
கப	ய�டகடன. ந	தளகக	வத கநரகம கப	கணம!’’ 

‘‘ர�சபஷன தடம எனன?’’ 

‘‘அத மத��ய	னம பனனணடல இரநத ச	யஙக	லம அஞச மண� வதரககம பவசச�ரகக	ஙக. ஆன	, 
ந	ம மனன	டகய கப	ய�ட-ணமல?’’ 

‘‘ஆம	, கப	ய�டல	ம! எனன மணடபததல...?’’ 

‘‘அத... அவன கடததடடப கப	ன பத��ர�தக இஙக�	ன எஙகககய	 க�டககத. க	தலல க�ட 
எடததப ப	ரததக-கல	ம!’’ கதடச�ய	க இத�ச பச	னன �ஙகததர, அரள மரகன�ன அத#ககப 
கப	ன	ன. 

க	தலய�ல இந�க கக	லத��ல க�டந� இரவதரயம ப	ரத� அழகர, ‘சர�, பமதவ	கத ப�ள�ந� ப�#க, 
க�ளமப� ஆணடபடட வநத கசரடடம. ந	ம மனன	ல கப	கவ	ம’ எனத ��ரம	ன�தத �ஙகததரய�ன 
�	ய	-ர�டம,. ‘‘அமம	... ந	ன மனன	ட கப	க#ன. �ஙகம மழ�சச	 ப�னன	ட வரச பச	லலஙகமம	!’’ 
எனற பச	லல�வ�டட, ஆணடபடடகக ஒர கப	கக ஆடகட	தவப ப�டத�	ர. 

ஆணடபடட கபரநத ந�தலயததக-கப பககத��ல இ#ஙக�யகப	த, மண� ஒனபத. அபகப	த�	ன 
வரகவறப தவபவம நதடபபறக�# மணடபத��ன பபயர �னககத ப�ர�யவ�லதல எனபத ந�தனவகக 
வந�த. �ஙகததரகக ப�	தலகபச�க ககடகம வ	யபப உணபடன#	லம, இமமத# அவன 
பசலகப	தன ப	லகக	டடகலகய ம#நதவ�டட வந��ரந�	ன. 

க�டக கணடப�டததவ�டல	ம. ஆணடபடட எனன பபர�ய லணடன	? 



அ��ரஷடதத�ச கச	��கக மட-பவடதத, ம�ல�ல ஆரத�� ��ரமண மணடபததககப கப	ன	ர அழகர. 
அஙகக எந� தவபவம நடபப�றக	ன அ#�க#�களம ப�ர�யவ�லதல. அடதத அஙகககய, ‘கவற 
மணடபம எஙகக இரகக�#த?’ எனக ககடட�றக, வ	சவ� மக	லகக வழ� பச	னன	ர ஒரவர. அஙகக 
மகபப�ல மணமககள பபயரகள கவ#	கக க#�த��ரகக, அழகரககக க	ல கந	வ அ��கர�ககத 
ப�	டஙக�யத. க	ர அலலத கவன ஸட	ணட பககம வநத வ�ச	ர�பபத உத�மம எனப கப	ய 

வ�ச	ர�த�	ர. கனகசச��ம	ன பப	#� அஙகக �டடயத. ஆணடபடடய�ல 
உளள மற# எலல	 மணடபஙகள�ன பபயர-கதளயம ஒரவன 
ஒபப�த�	ன. அத�-தனயம பபயர பச	னன	ல கப	தம, ச	�� எள���ல 
வ�ளஙகம மணடபஙகள. �னத பத��ச	ல�த�னதத�த �	கன வ�யந� 
அழகர, அடத� ஆ#	வத ந�ம�டம மணடப மகபப�ல இரந�	ர. கநரம 
அபகப	த க	தல 10 மண�. 

பத��ச	ல�த�னஙகள மனகடடகய பசயலபடக�#கப	த ஏறபடக�# 
வ�பர� �ஙகள ச�ல உள! அனத#கக அத அழகரகக ந�கழந�த. மணட-
பத��ல சதமயலக	ரரகள �வ�ர, எடடப பததப கபரககள க	ணப-பட-
ட	ரகள. பபணணம தபயனம இனனம வந��ரககவ�லதல. 

ஜமபல�பததர� கலகய இனனம பக	ஞச கநரம இரநத �ஙகததரதயயம கடட வந��ரககல	கம	 என 
அவர கய	ச�த�கப	க�, வய�ற#�ல பச� ப	னகம கதரத�த. பச�தய உணரந�தம ஏறபடம மக 
வ	டடததடன அரஙகத��ன மகப-பககள நதழந-�	ர அழகர. 

வர�ர	ஜன�ன அமம	, ‘தபயனகக ரகச�யம	கக கல-ய	ணம பசயததவத� ப	வ�கள கக	ஷடயர�ல 
இவனம ஒரவன	?’ எனபத ம	��ர� ப	ரத�	ர. அவர சக�� ரபம	க மத#த-தக-பக	ணட இரகக, அபப	 
‘ச�வகன’ என ந�ன#�-ரந�	ர. ‘வர#-வயஙக �ன�த�ன�ய	க கடடபகப	ய ககளவ� ககடட உசர 
எடபப	யஙககள!’ எனபத அவரத கவதலய	க இரந�த. அவரத பஙக	ள�ய	கபபடட ஒரவர-�	ன 
அழகதர கந	கக� அமபபனப ப	யநத வந�	ர. 

‘‘�மப�, எஙக�ரநத வர#�ஙக?’’ 

இந�க ககளவ�ககப ப��ல பச	லல அழகர கழமப�வ�டட	ர. ஜமபல�பததர எனற பச	லவ�	 அலலத 
ச�தலயம-படடய�ல இரநத வரக�க#ன எனற பச	லவ�	 எனபக� கழபபம. இந� ம	��ர� கழபபம 
மறறக�#கப	த�	ன ஒர ஆள, ‘கரவத#ய�ல இரநத வர க�க#ன’ எனப#லல	ம ப��ல பச	லல 
கநரவத. அழகர�ன கழபப-ம	ன அதம��, பஙக	ள�தயக கக	பம-பக	ளளச பசய�த. வ�கவகம �டத�த. 
��ரமண வ�டடல ��ணணககம	கப கபச�, கதடச�ய�ல ��ணட	டவ�டக கட	த எனக�# வ�வரதக�	ட, 
‘‘உஙகள ய	ரனன ப�ர�யல�கய..!’’ என#	ர. அழகர ச�	ர�தத, ‘‘ந	ன வர�ர	ஜ� ஃபபரணட�	னஙக. 
ச�தலயமபடடல இரநத வரக#ன. தநடட ஜமபல�பத தரல �ஙகததர இபபடனன வ�வரஞ 
பச	னன	பட! அ�	ன வநக�ன’’ என#	ர. 

ம	பப�ளதளய�ன நணபர என#தம, கமல��கக ககளவ�கள ககடக	மல ‘‘வ	ஙக... உடக	ரஙக!’’ எனற 
ந	றக	ல�-கதளக க	டடன	ர. அவர க	டடய பரபபகக 60 கபர அமரல	ம. ஆன	ல, அழகரகக ஒர 
ந	றக	ல�கய ம�க அ��கம எனற க�	ன#�யத. 

அழகரர	ஜ	 அமரச பசலவ�றக வ	க	க ஒர ந	றக	ல� வர�தச ந�ரமப ஆரமப�த�த. க	ப� �நத 
உபசர�கக வந� ஒர பபண அழகரககக க	ப� பக	டபபத�த �வ�ரததவ�டட, அடத� ஆளககத �நத 
பசன#	ள. ஏக�னம ஆனம�க ஆற#ல இஙகக பசயலபட-க�#�	 அலலத பத��ர�தக இலல	மல வந�த 
�வ#	 என எணணம�ட ஆரம-ப�த�	ர. பச� அ��கர�கக ஆரமப�த-��ரந�த. 

நலலகவதளய	க கப	த� ப�ள�நத ப	த� ப�ர�நத அரளமரகனம �ஙகததரயம வநத கசரந�னர. 
அ�றகள பபணணம தபயனம கஜ	டய	க வநத, அலஙகர�ககபபடட பரபபககள ந�னற, பர�சபபப	ரட-
கதளக கவ�கக ஆரமப�த�னர. பதகப பட, சலனபபடக கதலஞர-கள	ல �றக	ல�க ம�னனலகள உறபத�� 
பசயயபபடடவ	ற இரந�ன. 

�ஙகததர வநத ச�#�த கநரம அழகரடன உடக	ரந��ரந�	ன. அபகப	த க�ட ந	ட வந� சப	ஷ 
சஙகதர, அழகர ர	ஜ	வகக அ#�மகம பசயததவததவ�டட, வர�ர	ஜதனப ப	ரககப கப	ன	ன. 



அபப#ம பபரம-ப	லம வர�ர	ஜனடகன ந�னற பக	ணடரந�	ன. அவனத பபறக#	ர-கதளச 
சந��ககத �யஙகக�# �ந��ரமம அ��ல இரந�த. 

அழகர�டம சப	ஷ சஙகர கபச ஆரமப�த�	ன. அவன வரமகப	க� �தரயட உயரத��ல�ரநத அதர அட 
கமல	கத�	ன ந�ந�� வந�	ன. மத கப	த� க	ரணமலல; ஞ	ன இயலபம ��ய	ன இயலபம அவதன 
அபபடக கடடதவத��ரந�ன. 

‘‘உஙக கபகர வ�த��ய	சம	 இரக கத..’’ என# அழகர�டம, ‘‘அத வநதணகண... எம கபர சப	ஷ 
சந��ர கப	ஸ. பதத வரஷததகக மனன	 டகய வ	ழம கதலல கசரநத கபர இபபட 
பவசசகக�டகடன.’’ 

இரவரம அதர மண� கநரததகக கமல	கப கபச�கபக	ணட இரந�னர. சப	ஷ, ‘அனப பசய�ல, அனப 
பசய�ல’ எனக# கபச�கபக	ணட இரந�	ன. அழகர, ‘அணவ�ன ஈன-தல-கள, அழ�யம க	னய�ரகள’ 
எனப கபச�கபக	ணகட இரந�	ர. இதடய�ல சப	ஷ�கக அதலகபச� வர, எடததப கபச� மடத�வன 
கதடச�ய	க, ‘பஜய கர!’ எனப கப	தன கட பசய�	ன. எ��ர மதனய�ல இனனபம	ர வ	ழம 
கதலஞன கப	ல�ரகக�#த. அழகர�ன மனத��தரய�ல சப	ஷ�ன பபயகர	ட இதணநத ‘பஜய ஹ�நத... 
பஜய கர’ என ஓடயத. 

சப	ஷ, வர�ர	ஜனடன கப	ன ஆணட வதர கவதல ப	ரத�வன. ஏத�ககக	வ�ல ஊரகக	ரன. 
இபகப	த கமபபன� ம	#�, க	ச ஏ#�, கக	யமதத-ரககப கப	யவ�டட	ன. 

தகய�ல�ரந� பப	கககதவ அழகர� டம க	டட, ‘‘இத�க பக	டத-தடட வநதடகவ	ம வ	ஙக!’’ என 
அதழத �	ன சப	ஷ. அவனத ப�னன	ல அழகர பசன#	ர. 

சப	ஷ கநர	க வரதவ�ன அபப	- அமம	 ந�றகம இடதத�த க�டச பசனற, கணண	டத�	ள	ல மடப-
படட பவலஙக	ரதத� அவர-கள�டம ந�டடன	ன. 

‘அவதனத�	ன அடககட ப	ரகக�-க#கன! உஙகதளப ப	ரககத�	ன இந� ர�சபஷனககக வநக�ன. 
எனன இரந�	லம, வ	ழதத# மனச�	கன பபர�யவஙகளகக! உஙகளகக என கன	ட மர�ய	த�தயத 
ப�ர�வ�சசக க#தககத�	ன இந� எள�ய பர�ச!’ எனக�# அரத�த��ல ந�ளம	கப கபச�ய-வன, 
இரவதரயம அரகரகக ந�றக-தவதத அந� மலரகபக	தத� வழஙக�-ன	ன. அவரகளத வ	ழகதக 
வரல	ற-#�ல, பவலபவட ர�பபன	ல கடடப படட அந� மலரகபக	தத அபரவம. மனனம ப�னனம 
இலல	�த. இரவரத மழஙக	ல அளவகக சப	ஷ மழஙதகதயத �	ழத�� ப�#க எழந �	ன. �னத 
வலத உளளஙதக-ய	ல மகககக வலத ப	கததம, இடத தகய	ல இடத ப	கததம ந	டடய 
ல	கவததடன மகதத�த ததடததக-பக	ணட க�ஜஸவரபன	க ந�ன#	ன. 

வர�ர	ஜன�ன அமம	, சப	ஷ�ன க�	தளப ப�டததகபக	ணட	ர. அழகதரக ககளவ� ககடட பஙக	ள� 
��டபரனப ப�ரதயடசம	க�, ‘‘வ	ஙக வ	ஙக... பரணட கபரம ச	பப�டஙக ம�லல’’ என ச	பப	டட 
அரஙகம கந	கக� உளளனகப	ட உந��த �ளள� ன	ர. 

ஆணடபடட கபரநத ந�தலயத ��ல �ஙகததரயம அழகரம ந�ன#�ரந �னர. அழகதரப கபரநத 
ஏற#�வ�ட வ�றக	க �ஙகததர ந�ன#�ரந�	ன. 

‘‘மனன	டகய க�ளமப� வந��டடங-ககள... ஒணணம கஷடமல	ம ஆகல�கய?’’ என#	ன �ஙகததர. 
அழகர �தல அதசதத மறத�	ர. 

‘‘அப�லல	ம ஒணணம�லல�ஙக �ஙகம! அடத� ம	சம சப	ஷ சஙகரகக கலய	ணமன பச	னன	ர. 
எந� ஊரல நடந�	லம ந	ம கப	#ம’’ என#	ர.

பக	தடய	, க	னல	?

பக	தடகக	னலககச பசலலம அந� அரசப கபரநத எ��ரப	ர	�வ��ம	க பவளள�யரவ�ககப பககத��ல 
ந�ன#த. 'இஙக ஐநத ந�ம�டஙகள மடடம ந�றகம. எலல	ரம இ#ஙக�ப ப	ரததவ�டட வ�தரவ�ல 



வ	ரஙகள' எனற ஓடடநர பண�த�	ர. அபபட அவர ந�றத��ய�றகக க	ரணம, அவரகக இதண 
இரகதகய�ல அமரந��ரந� பவளதள ந�#ப பபண�	ன. பவணபணய ந�#ம. உரடடத ��ரடட எடதத 
ஒரவ	ரம தவத��ரந� பவணபணய�ன ந�#ம. ஹ�டலர அலலத மகச	ல�ன�தய ஈன# ஏக�	 ஒர 
ந	டடகக	ர�ய	க இரககககடம. இயறதகதய ஆர	��கக வந��ரந�	ள. அவளத உசசர�பபககக	 
நசசர�பபககக	 இணஙக�த�	ன அவர வணடதய ந�றத��வ�டட	ர.

கதடச�கக மனற வர�தசகள மனன�	க 
இரடதட இரகதகய�ல அமரந��ரந� 
பசலவர	ஜ�ம சந��ர�க	வம இ#ஙக�ன	ரகள. 
மத#கய 25, 19 வய��னரகள. 
பசலவர	ஜ�ககக கணகள ப�ரக	சம	க 
இரந�ன. சந��ர�க	 கழத��ல �	ல� இலதல. 
அவள பக	தடகக	னல வரவத இதகவ 
வ	ழவ�ல ம�லமத#. அவளத ஊர	ன 
ஊஞசகவல	மபடடய�ல இரநத ப	ரத�	ல, 
கழதத வல�கக	� ப�	தல உயரத��ல 
��னநக�	றம இரவ பக	தடகக	னல ச�னன 
க�வகல	கம கப	ல மஞசள பவளதள 
வ�ளகபக	ள�யடன ப�ர�யம. அந� ஈரபகப 
பசலவர	ஜ�ன ம��	க�ப படநதவ�டடத 
கப	ல அவகன	ட க�ளமப� வந��ரகக�#	ள. 
கணக	ண	மல ஓடப ப�தழகக ��ரபபர 
ம	��ர� ஊரகள உள. இத ஒரந	ள பயணம. 

இரவககள வ�ட ��ரமப கவணடம. 

பவளள�யரவ�, படகக	டட இயல	� பசஙகத�	க கண �ழவ� வ�ழக�#த. ப	ரககம கணபணலல	ம 
பன�தயப பசக�#த. வ�தச பக	ளளம ��வதலத ப�#�பபகள�ல க	றத#ப ப�ன��தரய	ககபக	ணட 
ச�னனச ச�னன வ	னவ�லகதளப பரவவ�டக�#த. சர�ய பவள�சசம வ	னவ�லதல உறபத�� பசயவ�றக 
மடடகம எனபத ம	��ர� க	ய	மல க	யக�#த. சந��ர�க	 இன�தமக கரல�ல, ''சபபர	 இரககத... 
இலல�ஙகள	?'' எனற ககடட, அவனத மழஙதகதய ஒடட ந�ன#	ள. கமன� படட�	ல	, அரவ� 
கணட�	ல	 எனத ப�ர�ய	மல பசலவர	ஜ�கக உடபலஙகம கள�ரப பளள�கள எழநத ந�னற, 
எலம�சசமபழம கப	ல ஆன	ன. பமய பப	ய எலல	ம ம#நத, க	ல பவள�ய�ல ந�நதம �வதளகதளப 
கப	ல இரந�வரகதள, கபரந��ன ப#பப	டட ஒல� இட#�யத. ஓட வநத இரவரம �த�மத இடத��ல 
அமரந�னர. கபரநத ம�ணடம கமலகந	கக�க க�ளமபமகப	த, ச	தலகய	ரம கரஙகக கடடம 
ப�னபடடத. 

பசலவர	ஜ�ன மனதககள ச�ல மதலக க	லஙகளம, மதழக க	லஙகளம வநதகப	ய�ன. ஓடடநர இந� 
வணடதய மதலகள�ன இளவரச�ய	ன பக	தடகக	னல பக	ணடகசரபப�றகள, இந� கஜ	டய�ன 
சரகக வரல	றத#க க	ண�ல உத�மம.

பசலவர	ஜ, ப�னகமறகப பரவகக	றற வ�சம க�ன�ப பககமளள உபபககக	டதடகக	ரன. ஒர க#�லம 
கசர	� பளள�இற��தய மடத�வன. மநத�யர பசய� �வபபயன	க க�ன�, எடம	ல ப�ரவ�ல பழ�� 
ப#ககம சந�டய�ல எஸ.ட.ட. பத தவததளள	ன. சரகக�யம பபரகக�யம படபயடககம வச�� உளள 
பஜர	கஸ பமஷ�தனயம அக� பலத��ல தவததளள	ன. இரணட ந�றவனஙகள�ன ர�ச	ரஜ 
கபபனகளம வ�றக�#	ன.

இந� இரணட ஆணடகளககள அவனத மனற மதலப பயணஙகள க#�பப�டத �கந�தவ. ம�ல	வத 
ஆழ�ய	ற 'மன வளக கதல' மன#ததககப கப	னகப	த நடந�த. மன வளததகக	ன பரவ	ஙகத 
க�ரசச�கக அ#�வறத�லகள வழஙகபபடட ப�#க, இவன பசன#�ரந� கழவம, சத��யமஙகலத��ல 
இரநத வந��ரந� ஒர கழவம இதணநத, ஏ�	வத ஒர பககம கப	கவ	கம என மடபவடதத, 
பப	ளள	சச� ஆதனமதல �	ணட ட	ப ஸல�ப கப	வப�னத ��ரம	ன�த�	ரகள.



சத��யமஙகலக கழவ�ல கசதலடசம� எனப#	ர பபண 
இரந�	ள. சந�ன மணம அவள�ல இரபப�	க பசலவர	ஜ 
உணரந�	ன. க�தடத� இதடபவள�கள�ல பகநத கபச�, 
�னதன ந�தல ந	டட மயன#	ன. 'எனன ப	டட 
ப�டககம... கஜல	, ப	ப ஸ	ஙக	? எனன படட ப�டககம... 
நவ�	ல	, க	தபரஜஜ	?' எனற பலவ��ம	கப கபச�ன	ன. 
அவளம நன#	கத�	ன கபச�ன	ள. ''எனன ப�ச�னஸ 
பண#�ஙக பசலவர	ஜ?'' எனப#லல	மகடக ககடட	ள. 
வ�ல	சம ககடடதம, பக	டத�	ள. அவன எழ�� ந�டடய 
வ�ல	சதத�யம, அதலகபச� எணதணயம 
வ	ஙக�கபக	ணட	ள. அனத#கக மதலய�ல�ரநத 

இ#ஙகமகப	த, மதழ பபய�த. மனதககள உடக	ரநத மண� அடததகபக	ணகட இரந�	ள. இவன 
ம	வ�தலதயக கவ�தத பநய அளள� ஊற#� ஊற#�, கநசத �� வளரத�	ன. இரணட கட�ஙகள�ல 
அவறத# பம	ழ�பபயரதத அனபப�ன	ன. மன#	வத கட�ததகக	ன மஸ��ப�ல இரந�கப	த, 
அவள�டம இரநத ப��ல வந�த, அவள�ன கலய	ணப பத��ர�தககய	ட! ட	ப ஸல�ப ஆக�, அசச ம#�நத 
கப	ன	ன பசலவர	ஜ. 

அடததக பக	ஞச க	லம சமம	 இரந� ப�றப	ட, மதவந��ய�ன ப�	டரப க�தடத�த, வதல ப�	தலத 
ப�	டரப�ன மலம	க! நணபன வ�ச	கன தவத��ரந� கமபயடடர ந�றவனததககப கப	ய அமரவ��ல, 
அத ப�	டஙக�யத. பளஸ ட மடந� க	லத��ல, ��னம மத��ய	னம டவன பஸ ஏ#� வநத 
தடபதரடடங கற#வன பசலவர	ஜ. அபப	வ�ன வறபறத�ல அத. அவரகக இனனம க�ர	மப 
பஞச	யததக க�ள	ரக�	ன சகல ந�ரவ	க அ��க	ர�. ஆக, பசலவ	வகக தடபபம ப�ர�யம, ட.வ�யம 
ப	ரத��ரகக�#	ன எனப�	ல, இரணடம கலந� கமபயடடர ச�ரமம	க இரககவ�லதல. பபர	க�ர	மகள 
எழதமளவகக வ�றபனனன ஆக	வ�டட	லம எழத�ரடதட, வ	யரடதட, ம�னனஞசல ஆக�யவற#�ல 
அப	ர க�ரசச� பபறறவ�டட	ன. ஒர ந	ள, ம	தல கநரதத ச	டடஙக�ல மதவந�� ச�கக�ன	ள. 
கக	யமததரப பககமளள தடயலரகக	ர�. தடபப, உதரய	டல�கலகய ப�ர�ந�த. �ன ம�னனஞசல 
மகவர�யம �ந�	ள. அதவதர ம�னனஞசல	க இரந�த, ப�#க பசலவ	வகக ம�னனஞசல	க ம	#�யத. 
ஒகர வ	ரத��ல அவதன கநர�ல ப	ரகக கவணடம எனம ஆதசதய அவள ப�ர�வ�த�கப	த, அனப 
பசலகப	ன வதர ந�ணடரந�த. பஞச நகரம	ன கக	தவய�ல சந��பபத�வ�ட மஞச (கமக) நகரம	ன 
உ�தகய�ல சந��பபத என உடனப	டம, அத �	வரவ�யல பஙக	வ�ல க	தல ப��கன	ர மண�கக என 
இடந�தலபபட�லம நடந�ன.

சந��பப சமகம	க நடந�த. அவளத க�றற பநற#�யம, பன�கக	ற#�ன பவற#�யம பசலவ	தவப 
பரவசத��ல �ளள�ய�ரந�ன. கடவளகள க	த��ரககல	ம; ச	த�	னகளம	? அவனத ந	வ�ல 
கமறபடய	ன வநத அமரந�	ன. பச	னன	ன... ''ஐ லவ ய மத!'' அவள கணணககக கண ப	ரததக 
ககடட	ள... ''ந�ஙக ய	ர?'' 

எனன ஒர ககளவ�! களதமய	ன மதல 
வ	சஸ�லத��லம இபபடபயலல	ம 
வ�னவபபடவ�	க ச�லரகக கநரநதவ�டக�#த. 
மதவந��கய ப�	டரந�	ள... ''உஙகதள நலல 
ஃபபரணடனன பநனசகசன!'' 'நலல 
ஃபபரணடனன	 க	லததககம பழஙக�கய ச	க 
கவணடயத�	ன	?' என மனதககள ந�தனத�	ன 
பசலவர	ஜ. ''ம�ஸடர பசலவர	ஜ! இஙகக ந	ன 
எத�தன மத#, எத�தன ஃபபரணடகஸ	ட 
வந��ரபகபன ப�ர�யம	! ய	ரகம உஙகதள 
ம	��ர� பச	னன��லல. அபபடச பச	லல�ய�ரந�	... 
க	ட! இம	ஜ�ன பணணகவ மடயல. 
பப	டட	ன�ககல க	ரடனல இரகக�# ஒவபவ	ர 
மரத�டய�லயம எனகக ஒர கலய	ணம 
நடந��ரககம. கச... மனதசப பணபடத��டடஙக. 

கட தப ம�ஸடர!'' எனற பச	னனவள, க	டச� ந�கழவ	க அவனத கண மனகனகய அவனத 
அதலகபச� எணதண அழ�ததக க	டடவ�டடப கபரநத ந�றத�ம கந	கக� நடந�	ள. �	வரத 



க�	டடதத மரஙகள�ன இதலகள அளவகக அவளகக நணபரகள பபரகககடவத எனப பலகடதத 
வ	ழத��வ�டட, க�ன�ககப கபரநத ப�டத�	ன பசலவர	ஜ.

'தரம, ப�	தலபவலல	ம நமககக கட வர	த' எனற ஆற ம	�ததகக மன, பதழய பபயர	க 
இரந�	லம பரவ	ய�லதல என ம	ககயன கக	டதடய�ல ந	கமம	தளக க	�ல�த�	ன. ந	கமம	ளம 
க�	ழ�யம பழம��ரசகச	தல கப	வ�	கப பயண ஏறப	ட, பயண� ஏறப	ட எலல	ம பசயத, அவள 
ஏறக�# கபரந��கலகய ஏ#�, மததர பசனற, கதடச�ய�ல பபர�ய	ர கபரநத ந�தலயத��ல�	ன அவள 
அரக�ல அமர மடந�த. க�	ழ�ய�ன 20 ம�டடர இதடபவள�க கணக	ண�பப�ல அவரகளத சந��பப 
நடந�வணணம இரந�த. க	�ல உதரய�ன ஊட	க ம	லழகர, கவலழகன மறறம அவர�ம 
ப�ர	டடய	ரகதளயம கசவ�த�	ரகள. 

ம	ககயன கக	டதடகக வந� மறக	ல�ல க�	ழ� ந	கவ�ன வ�டடல 
வத��தவத�	ள. அந� இரகவ ந	கவ�ன மசச	னம	ரகள, பஙக	ள�கள 
வதகப படட	ளம பசலவர	ஜ�ன வ�டடல கட ந�ன#த. தககள�ல 
பவவகவற ந�ள, அகலஙகள�ல நவ�ன மறறம கறக	ல ஆய�ஙகள. 
பசலவ	வ�ன அபப	வ�டம, 'ந�ய	யதத�ச பச	லலஙக' எனபத�, 
'ரத�தத�க பக	ட' எனக�# ப�	ன�ய�ல ககடட	ரகள. ய	கர	 ஒர 
மர�ய	த�கக	ரப பபரச நடவ�ல பகநத, ''ஏபப	! ஊச� இடங கடகக	ம 
நல நதழயம	?'' என ஆரமப�தத, ரத�ப பல�தய ந�றததக�# 
ப	வதனய�ல கடடதத�க பக	ணடபசன#	ர. மற வ	ரகம, அர�வ	ள 
மசச	ன ஒரவனகக ந	கமம	ள வ	ககப படட	ள.

பசலவர	ஜ�ன �கபபன	ர, ''ந� க�ன�ய�லகய ஏ�	சசம ல	டஜ�ல 
�ஙக�ககபப	! உம மஞச�யப ப	ககக கஷடம	 இரககத'' எனற 
பச	லல�வ�டட	ர. நணபரகள இபகப	த, ''கடய... அத பழம��ரச கச	தல 
இலலட	, பழம உ��ர கச	தல'' எனற வ	ரதத� வ�தளய	டட 
நடததக�#	ரகள. பபர�யகளம கப	க�# ச	தலய�ல, ரய�லகவ தலன �	ணட 

ஒர ல	டஜ�ல �ஙக�கபக	ணட, ச	��ப பபயரகள �	ஙக�ய உணவகஙகள�ல ச	பப�டட, ஜ�வ�தத 
வரக�#	ன பசலவ	.

இற��ய	க சந��ர�க	... க�ன�ய�ல�ரநத பபர�யகளம கப	கம ச	தலய�ல அலல�நகரதத� அடததக 
பக	ஞச தரத��ல, வலபப#ம ��ரமப�னதம க�தடததவ�டம ஊதரச கசரந�வள. பத�	ம வகபப வதர 
படபப. அவளத �	த�	, கலவ�ககப பகழபபற# ப	தளயஙகக	டதடய�ல, ஆஙக�ல அரசகக எ��ர	கச 
ச�த# இரந�வர. அ�றகம, சந��ர�க	 பத�	வ��ல ஆஙக�லத��ல க�	ற#�றகம சமபந�ம இரகக 
வ	யபப�லதல. இரணட ஆணடகள வ�டடல சமம	 இரந�வள, பசலவர	ஜ�ன பததககப பககமளள 
ச�ற ஜவள�ககதட ஒன#�ல வ�றபதனப பபணண	க, எணணற ரப	ய சமபளத��ல பண�பர�க�#	ள. 
சம�பத��ல சட�	ர அண�யப பழக�யளள	ள. இடபப வதர ப�	ஙகம தகபதப ஒனற தவத��ரகக�#	ள. 
உடமபத க�	ல ந�#மதடயத அத. கசதர	மன, ச�டடககரவ� ஆக�ய கபரநதகள�ல பசலலம அவள, 
கடடம அ��கம	ன சமயஙகள�ல அந�ப தபதய மதகபப#ம �ளள�க ககடயம	க ம	ற#�கபக	ளவ	ள. 
பசவவர�கய	ட	� மடதட பவளதளக கணகள. அழந�லம ப�தஙகலம இலல	� நடவ	ந�ரக கணகள. 
கண தம இடட	றகப	ன# ஒர க�	ற#தத� கரவதளயஙககள �ரக�ன#ன. இதமபப கவகதத�ப 
ப	��ய	கக�ன	ல, ஒரவ�� பச	ககதவககம அலலத பச	ககக�# க�	ற#ம க�தடககம. பசலவர	ஜ�கக 
அவதளப ப�டததவ�டட�ன க	ரணம, கணகளகக உடபடட�	ககவ	 அபப	றபடட�	ககவ	 இரக 
கல	ம.

எபபடகய	... இரவரம பக	தடகக	னல வந�தடந�	ரகள. கபரந��ல இரநத இ#ஙக�யகப	த, மன 
இரகதக பவளதளகக	ரப பபண இவரகதளப ப	ரததச ச�கநகம	க ஆச�ரவ	�ம கப	லப 
பனனதகத�	ள. கணவ ர�ஷ�ய�டம இரநத வ�டபடம ச	கந�ல	 கப	ல சகலவற#�ன ம�தம ப�ர�யம	க�த 
�தமப�கபக	ணட இரந�வள அகன# ப�ன, பம	யககம வணடயர�தடகய ஒர ட	கச� ப�டத�	ரகள. 
''ம�லல சதசட ப	ய�னட ப	ததடஙக!'' எனற ப��லககக க	த��ரகக	மல, க�யரகள�ல �	வ�ன	ர 
டதரவர. ப�தழததகக�டந�	ல மற#த�ப ப	ரககல	ம எனபத அவரத எணணமகப	லம! 
நலலகவதளய	க, அத�ப பசதசப பளளத�	கக எனப பபயர ம	ற#� தவத��ரகக�#	ரகள. உளளதத�க 
பக	ளளம பளளத�	கக. அடதத, தண ப	த#களகக அதழததச பசனற மக�ழவ�தத, ''பககததலகய 
'கண	' கதக இரகக. ப	கக#தனன	 ப	ததடட வ	ஙக. நடநக� கப	யடட வந��ரல	ம. ந	ன பவய�ட 



பணக#ன'' என#	ர கர�சனம	க.

கஙக�லயத க�	பப�ன க�ர�மணற சர�வ�னகட நடந�	ரகள. �ன�தமய	ய இன�தமய	ய உணரந�	ரகள. 
க	ற#�ல ஈரபப�ம அ��கர�ததகபக	ணட இரந�த. கதகய�ன அனம��ககபபடட எலதலய�ல ந�னற, 
எடடப ப	ரத�	ரகள. பமலல�ய கரல�ல பசலவ	, ''அப�ர	ம�... அப�ர	ம�'' எனற கத��ன	ன. ''ய	ரத 
அப�ர	ம�?'' எனற சந��ர�க	 பசலலஞ ச�ணஙக�ன	ள. ''ந��	ன என அப�ர	ம�! ர	ம�, ந	ன உன ர	மன'' 
எனக கவ�த�ய	க ம�ழற#�ன	ன பசலவ	. 

அடதத, கக	ககரஸ வ	கக�ல, ப	ல ப�டததப ப	�� ந	டககள ஆன மகக	சகச	ளதத�, உடன 
பப	ரடகள	ன எலம�சசஞச	ற, உபப, ம�ளக	யத தளடன உ#�ஞச�க கடத�பட நடந�	ரகள. கவன 
ஆலன மரததவமதன வழ�ய	க நடநத கமகல#�, உயரக கக	பரம கணட, வ	பன	ல� ந�தலயம 
ப	ரத�	ரகள. லரத ம	�	 ��ர ஆலயதத� வ�யந�	ரகள. ப�தரயணட பஙக	வ�ல பககளம 
கப	��மரமம ப	ரத�வரகள, பவள�கய வநத ஏர�தயச சற#� நடந�	ரகள.

கநரம கடக� வ�தரய, படகப பயணதத�க தகவ�டட	ரகள.

''ச�	டம ப	த# கப	ல	ம	? வடடகக	னல �	ணடப கப	கணம!'' எனற பசலவ	 ககடட�றக, 
சந��ர�க	 �தலயதசதத மறத�	ள. ''அதகபகலல	ம டயம�லல! க#�ஞச� ஆணடவர கக	ய�லகக மடடம 
கப	ய�டட, சடடன ஊரகககக�ளம ப�டகவ	ம!'' என#	ள. 

க#�ஞச� ஆணடவதரக கமப�டடவ�டட, உளகள இரணகட ந�ம�டஙகள மடடம உடக	ரநதவ�டட 
பவள�கய வந�கப	த, அவளத தகபதப அவள�டத��ல இலல	�த� பசலவ	 ப	ரத�	ன.

''தப எஙகக?''

''கக	ய�லககளகள கழடடக க�கழ பவசச�டடத�	ன கபச�டடரந�ம? ந�ஙக எடத�	ந��ரபப�ஙகனன 
பநனசகசன. சர�, வ	ஙக!''

இரவரம ம�ணடம கக	ய�லககள பசன#கப	த, ம��ல�ன ம�ப�	ர கரஙக அந�ப தபதயத ��#ககம 
மத#தய ஆர	யநதபக	ணட இரந�த. பசலவ	 சடபடன பத��ச	ல�க கலல	 வ�ய	ப	ர�ய	க�, �னத 
பரதஸ அ�ன ப	ரதவய�ல படம	ற க�கழ எ#�நத க	டடன	ன. கரஙக அந�க கத�தய அ#�ந��ரககம 
கப	ல... மச�யவ�லதல.

''ஏஙக, அத உஙக பரதஸயம தகக�டடப கப	ய�#ப கப	கத! அபப#ம ந	மளம இஙக�கய மரம மரம	த 
�	வ�கக�டட இரகக கவணடயத�	ன!'' 

சந��ர�க	 அபபடச பச	னன ப�ன, பப	ரபள#�யம மயறச�கதளக தகவ�டட, பழம வ	ஙக�ப 
கப	டட	ன. 'ந	ன ப	ரகக	� பழம	ட	..!' எனபத கப	ல அவதனப பழ�ததவ�டடச சட	பரன ம��ல 
ந�ஙக�, எஙகககய	 �	வ� ம	யம	ய�றற. ப�னன�லஙதகககககடச பசன#�ரககல	ம. 

இரவரம ந�தலயம வநத, கபரநத ப�டத�	ரகள. டகபகட எடததவ�டட, ''தபககளள எனன 
இரநதசச? பணங க	ச ந�த#ய பவசச�ரந��ய	?'' எனக கவதலய	க வ�னவ�ன	ன பசலவர	ஜ.

''ஒணணம�லல. தப கப	ன	ப கப	கடடம. வ�டஙக!''

''எனக�டட பச	ல#தகபகனன, சந��ர�?''

''அ�	ன கட	னட ஒரர�னன பச	லல�டடனல... அபப#பமனன? வ�டஙக!''

கபரநத க�ழகந	கக� இ#ஙக ஆரமப�த�த. சர�யன�ன சவட பமளளத க�யநத வந�த. 

''அட, எனனனன�	ன பச	லகலன?''



''பப	டட, பக	ஞசம பவடர, ஒர கணண	ட, ச�பப, கரசச�ப... அவவளவ�	ன!''

பசணபகனதர வணட �	ணடமகப	த, ''அவவளவ�	ன	?'' என அனத��ன	ன.

சந��ர�க	, பசலவ	தவஏ#�டடப ப	ரத�	ள. ''உஙக கப	டகட	 கட பவசச�ரநக�ன!'' அவள ச�ர�கக, 
அவனகக அஙகபமலல	ம கள�ரநத, பக	ஞசம நடககமகட எடகக ஆரமப�த�த. 

சடபடன அவள ஜனனகல	ரம மகதத�த ��ரபப�கபக	ணட பச	னன	ள... ''அத கப	ன	ப கப	கத!''

ஒர கணம, அவனத சப� ந	டகளம ந�னற, ந�சப� ந	டகள ஆய�ன. ச	தண வடடத��ல கத��தயக 
பக	டத�த கப	லப பப	#�கள க�ளமப�ன.

'கப	ன	ப கப	க�	? இதகக எனன அரத�ம? எனபனனனகவ	 கய	ச�தக�	கம! சந��ர�க	 பப	ணண 
அடத� வ	ரம கலய	ணப பத��ர�தக ந�டடரவ	கள	!' எனப பலவ��ம	க எணண�, இறககமதடந�	ன. 
'பக	தடகக	னல' எனத �னககளள	கச பச	லல�ப ப	ரதத, 'சந��ர� எனத பக	தட' என 
ந�தனத�	ன. மகத��ல வ�கச�பப பத�த. சடபடன வ�க��ப பக�� வநத, மன��ல பக	கக� கப	டடத. 
க	னல! 'ஐயகக	' என ஆக�யத அவனகக.

மதள சகட#�யத. பக	��பதபத �வ�ரகக, ''எனன சநத, கபச	ம வரக#?'' என#	ன.

மகத��ல பமனச�ர�பபடன, ''எஙக ஊர ப�ர�ய�	னன ப	ரகக�க#ன'' என ஜனனலகக பவள�கய 
ப	ரதவதயப கப	டட, சட�	ர�ன சலல	வ	ல �னதனப கப	ரத��கபக	ணட	ள. க�ரபரனற ஓர 
இதரசசல! கபரநத பவளள�யரவ�தயக கடநதபக	ணட இரந�த. மறபடயம பசலவ	 கழமப 
ஆரமப�த�	ன. பம	த�த��ல, அத ந�லபவ	ள�ய�ல வ	னவ�லகதளத க�	ன#ச பசயவத பற#�ய�	க 
இரந�த.

அகத��யரகளகக வணககம,

இந� வ	ரக கலக� இ�ழ�ல க.ச�. ச�வகம	ர எழ��ய�ரககம ச�றகத�ய�ல inkpad எனபத� 'மச�யம�ழ 
பமன தக�ல' எனற பம	ழ�பபயரத��ரகக�#	ர !

சர��	கன !

எனறம அனபடன,
ந	க சபர மண�யன 
ஆ�� மலமம ந��களம
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- க.ச�. ச�வகம	ர

அகர ம�ல எழதப�லல	ம கட மயஙகப பப#�ன க�தடககக கடய கக	ட	ன கக	ட ச	த��யஙகள�ல 
ஒன#	க ஆ��மஙகலதத வ�கசஷஙகள கநரந�த.

இத ப�	டர ஆ��மஙகலதத வ�கசஷஙகள என# ஒனத#ப பற#�க பக	ணட எழ�பபடவ�	�ல�ன இந� 
ஆ��மஙகலதத வ�கசஷகதளப பற#� ச�ற க#�பதபத �ரக�க#ன.

ஜ_ன�யர வ�கடன�ல 19 இ�ழகள பவள�வந� ப�	டர அத. ஆ��மஙகலம என# ஊரகக பஸ ம�ல 
கரணட, களளககதட, க	ம�ர	 ஊட	க பசலகப	ன வதர வரவத�யம அபபட வரமகப	த 
எனபனனன நடந�ன எனபத�யம அத வ�வர�கக�#த.

சவ	ரச�யம	க வ�வர�கக�#த எனற எழ�கவ ஆதசபபடக�க#ன. ஆன	ல க��கள அநந�தலய�ல 
இரபப��லதல.



அத மழகக மழகக நதகசசதவத ப�	டர	? அலலத அ#�வ�யல ப�	டர	? அலலத சமகப 
படபப�டபப	? அன#� பரணக கறபதனய	? எனற ககடட	ல எந�க ககளவ�ககம ஆம எனற அற��ய�ட 
மடய	த. எலகல	ரம ம	ர �டடவத கப	ல கபன	தவ கமதஜய�ல �டட மழஙக கவணடயத�	ன.

அத ஒர வ�த��ய	சம	ன ப�	டர. �ம�ழ�ல மனனம ப�னனம அபபட ஒர ப�	டர வந���லதல.

ப�	டர எழதக�#வரகள�ல பபரமப	னதமப கபரகக வ	யகக	� ஒர ச�ற வ	யபப எனககக க�டடயத. 
அ�	வத அசச	கக ந�தலகக மனன�	க ஆச�ர�யக தககள எழத��ல கமறபக	ளக�# பவடட�ல மறறம 
ஒடட�ல கதலகதளக கணண	ல க	ணம கபற. அ��ந�சசயம	கவம ஒர நறகபற�	ன.

அ��லம எஙகள எம.ட. எஸ. ப	லசபரமண�யன, ஓர�ர ஆணடகள நறபழககம உளளவரககம பர�யம 
வ��ம	க எழ� கவணடம என# பக	ளதக உதடயவர. ந	ன இதப�	டதர எழதவக�	 ஆனந� 
வ�கடன�ல கட அலல, ஜ_ன�யர வ�கடன�ல.

இந� ந�ம�டதத�ய என வயத� இரணட	கப பபரகக�ய வயத�யம அத� வ�டவம �ம�ழ�ன ம�கப 
ப	ரமபர�யம	ன ஒர பத��ர�கதகய��பர- ஆச�ர�யர எனக�# வதகய�ல பசழதமய	ன அ#�வம நடபமம 
பக	ணட வ�ளஙகக�#வர. அ�றக	ன எடததகக	டடகதள ப�ன ப�	டரம வ�வர�பபகள�ல ந�ஙகள 
க	ணப�ரகள. ஆன	ல சஙக�� அதமடடமலல, நமகக உளகள க�டகக�# பசய��களம வ	ழவகளம எந�ப 
பளள�ய�ல கதலய	க ம	#ககடம என# மனவ�யல ச	த��யதத� இ��ல மயறச�கக மயறச�கக�க#ன.

உளமகப படபப�லம எடட	�க� கதலய�ன சடசமம எனபத பவளள�தட மதல. ஆன	ல, இபபட 
இரந� ஒணண�	ன, ப�னன	ட இபபட வந��ரசச.. ஆம	... அபபடய	கத�	ன இரகக கவணடம எனற 
மனகல	ம இலதலய	. அந�க கணடப�டபப�ன பர�பதப எழ� எத�ன�கக�க#ன.

ப�	டர�ன பல பக��கதள, பத�கததகக மநத�ய ஃப	ரம வடவ�ல கசகர�தத தவத��ரகக�க#ன. ஒர 
பத��ர�கதக அலவலகத��ல கவதல பசயவ��ல இபபட எவவளகவ	 பசளகர�யஙகள இரகககவ 
பசயக�ன#ன. ந	ன அகனகம	கச சமநத ��ர�யம கறபபப தபய�ல - ந�கழக	லத��ல- எபபவம கடகவ 
இரகக�#த.

ந	ன எழதக�# கத�கதளச கசரதததவககம இயலப�னன அலல. ஆன	ல சம�பத��ல இபபட கசரதத 
தவககம ��டடமம எணணமம க�	ன#�ய�ரகக�#த. இந� கசரதத தவககம ��டடம எனபத 
கத�கதளச கசரதத தவபபத... பத�கம கப	டவத எனபக�	ட ந�னறவ�ட	த எனபத� ந	ம 
அ#�கவ	ம. ஏபனன�ல அ�ன பபயர�ன வச�கரமம ந�ரபபந�மம அத�தகயத.

கசரதத தவககம ��டடம.

இந�ப பதப�	னப��ல ஊரககப கப	ய வர�ல மறறம பண�ய�ட அசடதட க	ரணம	க ஓர�ரணட 
�பப�வ�டடன. ஒர க	ர�யதத� மழச	ச பசயய ம	டடகய எனற மதளய�ன இடபபக�� பச	லல 
மதளய�ன வலபபக��, ந� இனனம கதலஞன �	ணட	 எனக�#த. இரடதட மதள மறறம இரடதட 
ந�தலகக இதடய�ல�	ன வ	ழ கவணடய�ரகக�#த, �வதள ம	��ர�.

ஆன	ல அத பரவ	ய�லதல. கநறற ரகமஷ தவதய	 பச	னன	ன, �ணண�ர�ல மடடகம வச�ககம 
ம�னகள பற#�, எஙகக ம�ன ம	��ர� சத�ஙகட... மடய	தலல... ம�னகள �ஙகள சத�ம�லல	� 
வ	யதசபப	ல உலகததகக பமளதத�ப கப	��கக�ன#ன.

படததப ப	ரத��ரகள	 ? எடடடஙக�ன ஒழஙக கதலக�# இடமம கப	ககம இபபடத�	ன. கபச வந� 
ஆ��மஙகலம எஙகக கப	சச? ஏன அணடம	ந��ய�ன ம�னபற#�ப கபசச வந�த.

ஆககவ.. ஆ�� மஙகலததககள வ	சகதனக கடடப கப	ட கவணடம. இ�றக	ன அ��கபடச 
ப�ரயத�னதத� க�ரந� எழத�	ளரகள சயம	க ச	��பப	ரகள. அவரகளகக மழ உர�தம �ர 
பவகஜனப பத��ர�கதககள�ல இடம�லதல.

ந	பள	னறகக ஏழ க�ர பசயயம �சசனன ஏழந	ள கட ஒர சககரம பசய�	றகப	ல இதழதத 
இதழதத உரவ	ககபபடட எழதத அதரபபகக வ�ளமபரம வந�	ல, ப�	பககடர என கத#நத வ�டம. 



அதரபபககம பபரச	? அமப�	ய�ரம பபரச	? எழதத எனபத எனன... பநனபப �	ன ச	ம�. 
இனன�கக�லல	டட ந	தளகக வந��டடப கப	கத.

வ�கசஷ அனபவதத� ஒர பசளகர�யததகக	க க,ங, ச, ஞ என# �தலபபகள	கப ப�ர�ததக பக	ளள	ம 
என எணணக�க#ன. பசளகர�யம எனகக க#�பப�டவத ஏபனன#	ல பசளகர�யஙகள எனபத கடடற# 
ச�ந��ரதத�யம �ரக கடயத. மந� பத��தயயயம �ரக கடயத. கடடற# ச�ந��ரத��ல ��தளதத 
நடட	ற#�ல �வ�கக கவணட	ம எனற�	ன இந� க, ங, ஏறப	ட. இரணட க	ரணஙகளகக	க. எனன 
இரந�	லம பமயபயழததகள இலதலய	?

ஜ_.வ�ய�ல எழ��யத 19 அத��ய	யம பமயபயழததகள. சபர�பபட ம	��ர� 18 என#தம ஆபதப	ந�வன 
கப	ல வநத ந�றக�#த ஆய� எழதத. ஃ அபபடப கப	ட அரவ	தள. ஆன	ல ரகச�யக க	ரணதத� 
உஙகள கணகண	ட பச	லலக�க#ன. இத� எழதக�# வ�ந	ட க, ங, ச. ஞ- தஞ வர�தசய	க எழ�ச 
பச	னன	ல எனகக எழ�த ப�ர�ய	த. ந	தளகக ந	ன எஙககய	வத ஒணண	மபப வ	யபப	ட 
க�டப ப�டகக கவணடம. அதவம �ம�ழப ப�ளதளகள�ன வ	யபப	ட வ	ஙக�ய	க கவணடம. (இத� 
எழதக�#கப	த பத� பர	ணத��ல வரக�# ந	வ�ய கடக கவணடம ஒர ந	வர� �	னம கவணடம இத� 
ந� ச	வ#�ய	 வ�டடல பசனற வ	ஙக� வர கவணடம- என# ப	டல இதசய	யத �டடக�#த. )

அபப#மம பமய ச	ரந� ப�#�ப�	ர ரகச�யம இரநக� இரகக�#த. கபரநத, படல�கப	ன, �ந�� எனற 
பலவ�� உபகரணஙகளம வரக�# இத ப�	டர�ல அந�ந�த �தலபப�ன க�ழ அதவயதவ மடடகம வரம 
எனற ந�ஙகளம எ��ரப	ரபப�ரகள. ந	னம மனன�ககவம எனககம.. எனன பச	லவத ந��பகப	கக�ல 
கப	கடடம இந� ந	ணல�ன ச�ற க�	தக.

எலல	வறத#யம கபச� வ�ட மடவ��லதல. எலல	ரம எலல	மம கபச�ன	ல வ	ழந	ளம �	ஙக	த. 
ந	பமனன ச	ம	னயரகள	? கபசசகளகக இதடகயயளள உடக�டகதககள அப	ரம	னதவ. ஆககவ... 
நமத பச	லல	டல�ன எள�ய ஆனம	வ�ன �ந��ரபபட க தவதத ஆரமப�பகப	ம. ம���கதள அடத�டதத 
கமபயடடர ��தரய�ல க	ணக... 

கனன�வ	ட..க.ச�.ச�வகம	ர
-------------------------
பர���சசடர �க�ககம நணபகற பப	ழ��ல யக	ந��ரத��ன க	னபலன பவமதமகய க�டநத சலன�த�த. 

பபயர க�	னற மனகன பபரக� ஓடயத அணடம	 ந��. ந��ககதரய�ல ஓர அரசமரம ரந�த− . 
அந� மரத��ல ரந�த அத− . மரதத� ஒடடய க	டடபபக�� வனபமன மணடய�ரந�த. மயலகளம 
கரடட	னகளம உடமபம ப	மபம ப#தவயம 
படட	மபசச�களம உலவ�ப ப#ந� வனத��ல ரந�த அத− . பச� �	கமறற அதலந�வ	#�ரந�த. அ�றக 
பம	ழ� என ஏதம�லதல. அ�றக மன��த ததண ய	ரம�லதல. மற# ஜ�வர	ச�களடன ப�	டரபம 
பநரககமம�லதல. −க க	னகம �னகககய	னத என நமப�த ��ர�நத வந�த. 

க	னகம ஊடரவ�ப பயண�த� ஒரவகன வவ�டம−  
மன��ர கடகய# ஏற#ப�னக கணடணரந�	ன. �ன கடடதத�க கணட பச	னன	ன. ''ந	ம அஙகக 
பசலகவ	ம''. 

பத�	ரவததடன பத ந�லத��ல க	ல ப��த�த கடடம. −நந�லம �	ன�யம தள�ரகக ஈரம 
தவத��ரகக�#த. �னவயம	னதம �தழகள மகக�யதம	ன உரமமணட ��ல− . கய	ச�கக	� 
டஙகள�லம �னன�ல கரபதப தவதத �	ன�யஙகதளத �ந�த ந�லம− . மன��ரகள கடய��ல ஊர 

உணட	ய�றற. வ�டகள பபரக� ஆடகள பபரக� பசழ�த�த கவள	ணதம. உய�ரந�ர �வழத�� அ�ன 
கடமகத��ல சந���கள க�	ன#�ப பலக�யத ஊர. ஊர�ன கதடச� வ�கட ஊபரலதல எபகப	தம. 

ஒர ம	தலய�ல கள�ததக கதரகய#�ய தளஞன�	ன அத�ப ப	ரத��	கச பச	னன	ன− . அரச 
மரத��ன அரகக அவன வந�கப	த பகல�ன அந��ம பவள�சசம ம�ந��ரந�த. −தலகள�ன சலசலபப 
க	ற#�ன	ல உணட	ன�லல என அவன உணரமகப	க� அத கமல�ரநத க��த�த. அவன ம�ரணட 
கப	ன	ன. அத பல ஆய�ரம வரடதத�க கடந� அதடய	ளத க�	றசரககததடன ரந�த− . அத 
பநரஙக பநரஙக அவன வ�தரததக பக	ணடரந�	ன. 



அத�தன ம��ய உரவதத� அவன அதக	றம சந��த���லதல. அத க�	ற 
சரககஙகளகக ம	#	க அப	ரம	ன ளதமதய மதலய�லம பபணக#�ய�லம பக	ணடரந�த− . 
கணககள	 கழநத�ய�ன கணகள கப	லத தலல�யமம அ#�ய	தமயம பக	ணடரந�ன. 

சத�ம�டத க�	ன#	�வன	க ந�ன#�ரந�வன�டம 
ஒர அரச தலதய அத எடததக பக	டத�கப	த ரவ	க�ய�ரந�த− − . அ�ன வதளககதகத 
ப�	தடய�டகக கமவத ப�	டஙக� ம	ரப ச�றததக பக	ணகட வநத �டதடய	னத. ப�னகப	 
அதடவ�டம க�ட வ�தரககம வடவதத� அ�ன ப�	தடய�டகக எழபப�ய�ரந�த. அவன ஊர கந	கக� 
ஓட ஆரமப�த�	ன. 

கக	டதட கமடடனரகக அவன அத�க கணட�	ல 'கக	டதட மன�' எனப பபயர	க� அத க	லத��ல 
��ர�நத வந�த. கக	டதட மன�ககப ப�டம உரவ	னத. கணப	ரதவய�ல கவலகளடன ��ர�யம 
மன�ககக கத�கள ��ர�ந�த. அத கக	டதடக க�ணற#�ல ந�ரரநதவ�	கவம, அ�ன �தல கக	டதட 
கமடடலம க	லகள நத�கக	டடலம க�டபப�	கவம, ம	ரப வய�றறப பக��கள�ல வ�டகள 
அதமந��	கவம ஐ��கமம உணட	ய�றற. 

எபகப	தம ரகக�# எபகப	�	வத மன��க கணணககத ப�ர�க�# மன�− , ப�டத��ல�ரநத எழநத நடககத 
ப�	டஙக�யத. எணபதக�ழ ஆணட கழ�தத ரபத��ய	ற−  
ஆணட கழ�தத எடட	ணட கழ�தத எபகப	க�னம அத க	ணபபடல	ம. 
��டடவடடம	ன கணகக அ�றக லதல− . 

பபரம கச	ரவ�ல ஒர க	டடகக மத��ய�ல ஓடய ஓதடப ப	த�ய�ல படத��ரந�வதன மன� 
பநரஙக�யத. மழஙதகதயத �தலகக தவததப படத��ரந�	ன. ஓதட க	யநத பக	ழ�மணல 
வ�ரவ�ய�ரந�த. மதழகக	லத��ல ஓடம ஓதடயத. மதலகக�ளதவ மரம ஒறத#த�ன� ந�னற அவனகக 
ந�ழல �ந�த. அம மரத��ல�ரநத கத��ய �ன�கக	கத��ன கதர�கல	 மலல	த��ப கப	டடத உய�தர. 
−�யம பவடதத ககணம உய�ர ம	யந�	ல−  
க�வதல என ந�தனத�வதன மதகககப ப�ன ரநத க�	ள�ல �டடயத மன�− . அந� கநரம க	ற#�ன 
வரதகதயக கட வ�ரமப�ய�ர	� அவன ��டகக�டடத ��ரமப�ப ப	ரத�	ன. மன� ந�ன#�ரந�த. 
மரணதத� ம�க பநரககத��ல உதக�ச�த��ரந� அவனககப பயம க�	ன#வ�லதல. ''ந� எமன	?'' 
என#	ன. 

''−லதல மன�.'' 

''வ�டடப கப	யவ�ட. எனதனத �ன�ய	ய வ�ட.'' 

''சர� வ�டடககப கப	'' 

''உன �கபபனம �	யம ரந� கதர− .'' 

''எஙகம கப	வ��றக�லதல மன�கய. −ழபப�ன தககத��ல ரகக�க#ன− . அத� அ#�ய ம	டட	ய ந�.'' 

''−ழபப�ன தககம அ#�ய ம	டகடன	 ந	ன'' ச�ர�த�த மன�. அந�ச ச�ர�பப�ல 
�தலயர ஈஸவரன கக	ய�ல�ன ப�றகப ப# ம��ல டநத வ�ழந�த− . 

ஊர�ன ஈஸவரன கக	ய�தல ரவ�ல க	வல�டட கசவகனகக மன� பற#� பயம�ரககவ�லதல− . ��பபந� 
ஒள�ய�கல	 ந�லபவ	ள�ய�கல	 அவன�ரககமகப	த மன� வநத அரகமரம. க	ற#�ன 
வரதக கப	லவம அத� யலப	கக கர��ய�ரந�	ன கசவகன− . மன�கக பம	ழ�தயக கறப�த�வன 
அவகன. 

ந�ல	த ததணய�ரடடல க	லமற# க	லத��ல மன� அவகன	ட ரந�த− . �தலயர�ல�ரநத ம	டட 
வணட கடட வந��ரந�னர ஈஸவரதனக கடத��ப கப	க. ��டக	த��ரரகள	யம 
பநடய பபர�ய கர�யரகள	யம ரந�னர− . கரவ�ககள	ட வந�வரகள கக	ய�லககள நதழந�கப	த�	ன 
கசவகன வ�ழ�த�	ன. கத��தய எடததக பக	ணட	ன. கக	ய�லககள நதழய 
கசவகனகக வதக லதல− . பத# பக	டடவம சறறக க	வல பர�யவகம ஆதணயம அனம��யம. ச	ம� 



��ரடகள பவள�வரக க	த��ரந�	ன. ம�ல	மவன பவள�வந�கப	த ஒகர பவடட. கழத�றபடடச 
பசத�	ன. அடத� பவடடல கசவகன #ந�	ன− . அந� பவடட கடத�ல �ரபப�ல�ரநத. 
ப	ரத��ரந� மன�கய	 கரவ�கள ப	வ�ககம ��#னறற ரந�த− . ல�ஙகதத� அவரகள 
வணடகயற#�யகப	த ஓடச பசனற வணட மனன	ல ம#�ததப படத�த மன�. மந��ரவ	��யடன 
வநக�	ர மன�கக அஞசவ�லதல. வணடச சககரஙகள மன� உடல�ல ஏ#� #ஙக�ன− . பநடவ	ழவ�ல வல� 
உணரதவ ஆ�� ம�ல	யப பபற#த மன�. வணட கடந� ப�ன ��ரமபவம ஓட வணட மனன	ல 
படத�த. வணட ஏ#� ஏ#� #ஙக�யத− . 

�தலயர எலதலகய	ட ��ரமப�வ�டடத மன�. ஊர�ல�ரநத �தலயர வதர 
மபபத�� ஐய	ய�ரம ரத�த �டயம உளளத என#னர ஈஸவரதன ழந� மககள− . அந� 
ரத�த�டம அழ�ய	மல ரந�த பல மதழகக	லம− . �தலயரத �டத��ல மன�ய�ன கர��வ	தட 
எனப#னத#ககம	கக க	ற#�ல உத#நதவ�டடத. அ�ன வ	சம உளளளவம 
டந� ம��ல தடபவள�ய�ல பதழய ஊதரப ப	ரத�வ	ற பரமச�வன �தலயர�ல− − . 

�ளரநத ��ரமப�ய மன�கய	 ஊர டக	டடல−  
சர�யந	ர	யணன கக	ய�ல�ன ப�னனளள நடகலல�ன க�ழ க�டநத உ#ஙக�யத. 
வ�ழ�தப�ழம கநரம அந� நடகலல�ல பப	#�த� 
ஆணரவதத�த �டவ�க பக	டத�வ	ற ரந�த− . ஆந�தர க	தத அழ�நத ச	னறபடட எவனகக	ககவ	 
பனபனடஙக	ல மன ந�றவ�ன கலபவடட. ம	டட மநத� க	கக ம	ற#	கன	ட பப	ர�� ம	ணட 
ம	வ�ரனகக நடட கல. நடகல பப#	� ��ய	க�கள மரணகம	 பத�கழ� கமல வளரம பறகள	ல 
அரத�ம	கம. அன#�ப பமரத�	ல பப	ரள பபறம. 

அன#�ல�ரநத மன� எவர கணணககம ப�னபட	மல க	றக#	ட க	ற#	ய மத#ந�த. ந�ழல கவ�யம 
கண கநரஙகள�ல பயண�த�த. வ�ரபபம	ன ப�யவஙககள	ட கபச�யத. அ�ன பரணதம உரவகம	 
எபகப	�	வத �டடபபடட வந�த.... எடட	ணட கழ�தத.... −ரபத�	ற ஆணட கழ�தத... ப�	ணணற 
ஆணட கழ�தத.... ய	ரகக	வத. 

ஈஸவரதன ழந� ஊர வ�ஷணவகபகனவம ஆக�வந�த− . ஸரஙகதத ஆயதனத ப�	ழ வதகபப	ட#�ந� 
மககள 'கணணர' கலம	க�னர. வ	ழ�டம�த 'கணணரப	ட' ஆய�றற. மதககதரச பசலல	ணடயமமன�ன 
அதடய	ளப ப�ட மண மணலர�ல. 

அமம	 உன ததணகய	ட எஙகள வ	ழவ ப�	டஙக�றற. கணண�ர�ல எஙகள வ	ழவ. மணண�ல 
ந	ஙகள நடககத ப�	டஙக�யதம ம	�ஙகள நகரந�ன. ம	ன�டர எத�தனகய	 - அ��ல ந	ஙகளம 
கசரநக�	ம. மகனகளகக உன ம�த எபகப	தம நமப�கதக உணட. கக	ய�லகக வரவத கப	ல 
க�	னறவ��லதல. எம �	ய மணலர�ல ரகக�#	ள− . அவதளப ப	ரகக கவணடம. ஏகழழ பஜனமமம 
உன ததண கவணடம. ப	த�ய�ல கலலம மளளம, கடந�	ல பசதம வரம. 

ப�	ழத கதடதக�# கல	கம	�	 என வ�ள�ததப படடக க	ண�கதககள, ப	� க	ண�கதககள, மதழதய 
நமப� மண, மணதண நமப� உழவரகள, உழவரகள பசலவபமன நமப� தவத��ரகக�# க	லநதடகள, 
வ	னகம க�ரதப பசயய கவணடம. பக	ல ப�ளந� ந�லத��ல வ�த�கள. வ�யரதவயம ந�ரம ப	யசச� 
அறவதட. 

கணணரப	டகய	 மரவ� கனன�வ	ட என வழஙகல	னத. 

''�ழமபகள உணட	 உனனடமப�ல?'' என#	ன ஓதடய�ல க�டந�வன. 

''�ழமபகதளத க�	ல�ன சரககஙகள மத#ததவ�டடன. என க	லம பநடயத.'' 

''என க	லமம�	ன.'' 

''எனன உன கச	கம?'' 

''அவளத ஞ	பகம கப	ற# ஒர கழநத� கட லதல− .'' 



''கப	ன மத# ந	ன ப	ரத�த உனத அதத�கய	, ப	டடகய	, கவற உ#கவ	, உன 
உ#வ�லல	�வள	ககவ	 ரந��ரககல	ம− .'' 

பவளள�கக�ழதம அ��க	தல கநரம. அந�ப பபண வ�டடல�ரநத #ஙக�ன	ள− . தரக க�ழகக�ல 
ஒள�யறம பவளள�தய பன�ய�ன தவ	னம மத#த��ரந�த. கக	டதடக க�ணற#�ன ந�ர கக	ர�க 
கள�தத கமறகக வநத மன�தயச சற#�ன	ள. மன� ப�டத��ன மன ந�றத��ய கவலகள�ன மன ஈர 
உடபகப	ட வ�ழநத எழந�	ள. வ�ழந� டத��ல ந�ர நதனநத ச��#�ய பபண வடவம− . மன� வ�ழ�ததக 
பக	ணடத. அ�ன பரணதமய�ன சலன வ�ழ�பப. எழநத ப�றகக ஆணடசச�யமமன கக	ய�லககப 
கப	க�# பபணண�ன மட நன�ந�ர பச	டடம �டத��ல ப�ன ப�	டரந�த, அவள பதனக கடடத��ல 
பகந� ஆணடசச�யமமதனத க�டப கப	ன	ள. 

அணடம	 ந�� ��ரத��ல ��ர	ப பதனகள வ�ரவ�க க�டந�ன. பதனயளள ��ரபமலல	ம ப��பயன 
வழஙகல	ய�றற. பதனகதள நமப� வந� கடடம ப�றக�ல�ரநத வநத கடகய#� வம�சஙக�தளத�த. 
மணண	ஙக	டடபப��ககம 
ச	மப	கக	டடபப��ககம தடகய பப	னன	ணடசச�தய அமரத��க கமப�டடத− . 

கக	டட	னகள உ#ஙகம அ��ய�ரவ�ல பதனகய#�கள�ன வ�ழ�பப. ஆயத�ஙகள 
பசயத டபபக கய�றம ��ல	பபம டகக�யம ப	தளககத��யம	ய ந	டனர− − . 

பதனககம பரவஙகள உணட. ப�ந�ரகபகனறம நஙககபகனறம சடடத ��னனம 
கசக	ஙகளகபகனறம மணணககள சத�� ப	யசசம அ�ன க�ழஙககபகனறம. 

ப	மபகள சரசரககம அப	யம கடநத பறகள�ன பன� பமனதமதயக க	லகள	ல வ�லகக� நடநத 
பதனகய#�ப ப�ந�ர வடத�னர. ச�வபபடட ப	தளய�ல�ரநத மன��தனக கள�பப�கக கள சரந�த 
மடடகள�ல. மடடகளம க	ரத��தக அகலகளம �ணதமயடன ந�ர க	ககம ப	தளகளம கல	லரகள 
ஆகக�யதவ. சடட கள�மணணம ஓபடன உற��ய	க�#த. ந�ர �	ஙகவதம கள�மணகண; பநய �	ஙக� 
��ர� மணநப�#�யம ச�ற வ�ளககம கள�மணகண; பப	றபக	லலன�ன படடத#ய�ல �ணலம உம�தயத 
�	ஙக� ந�றக�#த வ	யகன# மண கலம. கலத��ல �ணல. வ�ளகக�ல சடர. நமப�த ப�	ழக�ற#�ய 
அகலவ�ளகக. அவள வ�னத��ன மழகக ஈரத��ன ம�ந� தள�கள�ல பசமமஞசள	ய ஒள�ரந�த. 

அடதத ஒர மதழகக	லத��ல உரவஙபக	ளவ�றக மநத�தய மன� ம�ணடம வநத �ன ப�டத��ல 
உத#ந�த. 

''�வம	யத �வம�ரநத என �ஙகதத�ப பபற#வள. அத என அதத��	ன. அவதள அ#�வ	ய	?'' 

''உனத ப�#பதபயம ந	ன அ#�கவன''. 

பபர�ய வ���ய�ல பவய�ல அடததக பக	ணடரந�த. அந�ப பபண மசச�தரத�வ	க# நடநத வநத 
பக	ணடரந�	ள. உடல கவ#	கவம வய�ற கவ#	கவம உணரக�# ந�த#சல�. பமலல வநத �ன 
வ�டடல அமரந�	ள. மரணதத� வ�ட ப�#பப�ன வல�கய அ��கம, ''அமம	'' எனற அல#�ன	ள எடட 
வ�டகளககக ககடகமபடய	க. 

ஆணகளம பபணகளம ��ரணட வந�னர. ஆணகள ஒதஙக�க பக	ளள பபணகள அவதள வ�டடனள 
கடடப கப	ன	ரகள. பரள மயறச�ககம எத�னத��ல உடலதசவ மடடகம ம�ந�த. பரள மடய	�த� 
கவ�தனய�ன சத�ம	ய ம	ற#�க கவ�ன	ள. கதரதயப பப	ததக பக	ணட சத�ம ந	ல	��தசகள�லம 
எ��பர	ல�த�த. ப�றகக கணணசந��ரந� மன� வ�ழ�ததக பக	ணட பனனதக பர�ந�த. 
''க	லகம ந� ந� மணணகக ஒர கழநத�தயத �ந�	ய− '' கழநத�தய மணண�ல பட	மல �	ஙக�க 
பக	ணட	ரகள �	ய	ரகள. �	ய�ன ம�த கம	��ய�ரந� கக	ளகள�ன வல� ந�ஙக�த �ளரநத 
படத��ரந�	ள. ச�ச ன� எ��ரபக	ளளம வ	ழவ�ன−  
பம	த�த தயரதத�யம அப ப�ரசவ கநரத��ல வல�ய	ய அவள அனபவ�த��ரந�	ள. கநறறம ந	தளயம 
�	ய	னவரகள கழநத� மணண�ல படவ�றக பவகக	லம அனம��பப��லதல. 

பனனதக பர�ந� மன�கய	 வஞச�யமமன கக	ய�லககச பசன#த. ஆடகளககத ப�னபட	 வணணம 
அத க	ற#�ல கதரநத கமகஙகள�ன க�ழ	க வ	னவழ�கய படரந�த. பமலல ஒர களந�ழல ஊர�ல 



கவ�ழந� ம	யத��ல அத வஞச�யமமன�ன மன ந�ன#�ரந�த. ந�தனத� டத��றகப−  
கப	க மன�கக ஒர வ�ன	டகய ப�டத�த. அந� வ�ன	ட தடகநரத��ல−  
மன� ர டஙகள�லம ஒகர கநரத��ல ரந�த− − − . 

கழநத� ப�#கக�# ந	ள�ல மரணதத�யம ந�தனததக பக	ளளம கப	த மன�ய�ன கணண�ர த#பலன 
ஊர�ல படபடககம எபகப	�	வத. 

''அவள கழநத� பபற# ந	ள�ல மதழ பபய�த'' என பபணகள வ�யநத கபச�ன	ரகள. 
எ��ரப	ர	�தவகதளக கக	ரதத சநக�	ஷம பபறம வலலதம அவரகளகக�ரந�த. 

மணண#�யப பல ந	ள ஆகம பஞசவ�ன வ	ழவ மடவ�ல மணணககளகளகய கப	வத பற#�ய வ�யபபத 
��ரவ�லதல மன�கக. 

''ப�ளதளபகப#�ன கப	க� ப�ணவ	தடயம ப�ர�நத வ�டக�#க� - −�றபக	ர ம	ற#�லதலய	?'' 
வஞச�ந	யக� மன ரநத ந�ன#த− . 

''உன மகக ஊர மழககவம க	லம மழககவம வ�ரவ�க க�டகக�#த. உனககப ப�டத� பரவத��ல ஆடக 
கள�பபத �வ�ர மக�ழசச� கவ#�லதல'' 

''கழநத�ககள	ட ந	ன கதகலமதடக�க#ன. ஆன	ல அக� கழநத�கள ப�#�ப�	ரந	ள மர�தத 
வ�டக�#	ரககள? என கழநத�கள... கழநத�கள ப	�மபடட மணண�கலகய அவரகள�ன அந��மப 
ப	தடகள கப	க�ன#ன.'' 

''ப	தட கப	கம ப�ரவ�ல கழநத�கள ஆடக�#	ரகள மறபடயம.'' 

ஒர ந�ழல கவ��லககப ப�ன மன� �ன டம ��ரமப�வ�டடத− . மன�தய ந	யகள அ#�யம. ந�ழல கவ�யம 
கப	ப�லல	ம ந	யகள கதரத�ன. கழநத�கதளப பபரமப	லம அதவ கடபப��லதல. ந	யகள 
டம அற#தவ− ; �டம அற#தவ. ந�தலய	க ஓர�டத��ல ந�லல	�தவ. �ன ரபப�ன−  

அரத�ம கணடதடய ஓட அதலநத பக	ணகட ரபபதவ− . ப	ரபகப	ர ம�ரள சரளவ�ல என அ��ரநத 
கதரபபதவ. −ரவ பகல பப	ரடடன#�த ��ர�ந�தலபதவ. ந	யகள க	லகம கப	லவன. 

மதக�ல மதழததள� வ�ழநத எணபணயப ப�ததடன சதடகப	டடத கப	ல க�	ல ம	# ந	யகள ஓட 
ஒள�க�ன#ன ந	டகக பக	டடதகய�ன க�ழ. மன�கய	 மணவ	சதன க�ளமப�யதம ம�னனற பப	ழ��ல 
ஊர மசசடம ப�ரககள�ல கவ�நத மணகண	ட மணபணன ம	#�யத. ப�ரவ�ன எந�ப பக��தய 
மதழ ஓயந� கநரததக கழநத�கள ந	டவர எனபத மன�யம அ#�ய	�த. 

மதழ ந�ன# ப�ன கழநத�கள �ஙகள 
�	ய	ரகள�டம�ரநத ப�யததக பக	ணட வநத ப�ரவ�ல #ஙக�ன	ரகள− . மதழததள�கள�லம உத#ந� 
மன� ப�ர வற#�யதம மணல வ�படன ம	றக�#த. மணடய�டடக கன�நத மணல வ�டட வ	சதல உள 
கந	ககக�#த கழநத�. கறபப ரடட நடசத��ரமம லல	�− −  
ரவ வ	ன�ன பரணக கறபப�ல ரகக�#த− − . அ��ல மன�ய�ன ஒறத#க கணபணன கக	ப	லஞ சஙக	ய 

மன� வ�ழ� ஒள�ரக�#த. 'ஐகய	' எனப ப�#� ச�ற#�தலக கதலககம கழநத�. மணற 
பரபப�ல ஏறபகனகவ ரந�த அந� நதத� ஓட− . பமழகப பதசய�ன 
�டதத� ழததக பக	ணட வ�ழ�பப பபற# நதத� நகரக�#த− . மதழகக	லம மடந� ப�ன நதத� வ�ட 
மரஙகள�ல ஒடடக பக	ணட ஓடடன வ	சல�ல சணண	மபப படலம பச�ன. 

''மதழகக	லம மடநத வ�டடத!'' எனச கச	கம	யச பச	னனத ம	ர�யமமன�டம மன�. 

''மதழ கப	ன	ல பன� வரம. பன� கப	ன	ல பவய�ல. வ�த�கக ஒர பரவம. பகக ஒர பரவம.'' 

''மதழகக	லம கப	ன	ல எனகக மக�ழசச�ய�லதல அவவளவ	க''. 

''உனகக ஏன கழநத�கள �வ�ர மற#வரகள ம�த அ��கம	க உ#வ�லதல?'' 



''எனககம த பர�யவ�லதல− . மற#பட ந� ஊர�ன−  
கதரபவள�ய�ல ப#ககம க	கதககதளக கட எனககப ப�டகக�#த.'' 

ஊர�ன ம�த ம�ல�ல படந�த ரகவ எனமபட−  
பதனகள சழந� ஊர�ல அகனக க	லம பதனத�ணடல பப	��ந��ரந�த. உய�ர பபறறப 
ப#ந�தவபயன க	கஙகள ந�த#ந�ன. அவற#�ன ந�ழலகளககக	 என�ல க	லபடத க�தவய�லதல 
ந�லத��ல. பகல�ன �தர பவளபப�ல படக கப	லச சர�நக�	டம அவற#�ன ந�ழலகள. −ரவககக ந�ழபலன 
மரமத#யம க	கம. மகம ஓயம வதர பகல�ற ப#நத தர−  
க	ணம அவற#�ன ந�ழல படயம ச	தலகள�லம ப�ரககள�லம. 

ஊரகதள தணககச ச	தலகள− . வ�டகதள தணககத ப�ரககள− . 

பவய�ல ந	ள�ல ப�#ந� கழநத� பகப	த−  
தளஞன	க� ப�ரதவக கடநத பசனற பக	ணடரந�	ன− . அவதனச சடடக க	டடய மன� 

ம	ர�ய	த�	வ�டம பச	னனத, 

''−ன� வகன	ட வ�தளய	ட மடயம	 எனன− ? −வன �னத பப	மதமதயக கணட ப�டததவ�டட	ன'' 

''அவன பப	மதமதய ழநத தகக�கக�# ஒர−  
ந	ள�ல ந� மறபட பவய�கல	தடத �டத��ல அவதனப ப	ரபப	ய'' என வ�கன	�ம	யச ச�ர�த�	ள 
ம	ர�. 

அகவன	 பன�கக	லத��ல ப�#ந� ஒரத��தய 
பநரஙக� டந�தலபபடட மத#வ�ல சந��த�	ன− . 

''ந� என வ	ழகதகய�ல வந�வள. வ	ழவக�	றம வரக�#வள.'' 

''கநறறம க	த��ரநக�ன க� டத��ல− − . ஏம	ற#�ன	ய.'' 

''அமம	 கவதல பச	லல�வ�டட	ள'' 

''அமம	�	ன மகக�யம	?'' 

''ந�யம�	ன மகக�யம'' என#வன ஒர மத�த��றகப ப�ன ''ந��	ன மகக�யம'' என#	ன. 

��பப�# அண�கள�ன ம�த வ�யரதவ நதனந�த. 

�னத டத��ல அமரமன மன� மணமணத�த− . −க� ���	ன டக	டடல எர�வதகம	− . 
�றபக	தலப ப�ணம ஒனற வ�ழந� ��னத��ல�	ன மன� ரவ�ல டக	ட க	த�த− − . பசதசயம 
தள�ரககம தலகள ப�னன	ள�ல க	லத��ல பழதத உ��ரக�ன#ன− . ம��ர	 ந	ள�லம 
வல�யக க�ழ வ�ழம தலகளம உணட	ய�ரந�ன ஊர மரத��ல− . அவவ�தலகள க�தளய�ல�ரநத ப�ர�நத 
பக	ளள வ�ஷ மரநதம, தககக கய�றம, ந�ர மழகலம என வடவம க�ரந�ன. க	லகம! வ�ரத�ம வதர 
ஏர	ளமளள பரவஙகதளப பரணம	யக 
க	ண	�பட வஞச�ததக க�ளள� எ#�க�#	ய ப	��ய�ன தலகதள− . �றபக	தல எனறம பக	தல எனறம 
வ�பதத எனறம தர அந�ஙகள. 

பன�கக	லத��ல கழநத� பபற#வளகக ரந�−  
ரணட �	த�	ககள�ல அணணன �மப�தயக பக	ன#	ன− . வளரப�த# ந�லபவர�ந� பணதணக 

க�ணத��ல ஊ�� ம��ந�த பக	தலயணடவன ப�ணம. −னனம ந�த#கவ#	� எழநற ஆதசகளடன 
�மப� பசததப கப	ன	ன. −ன� பச	ததப ப�ர�ததத க�	டடததகக கவல� கப	டத க�தவய�லதல. 



சலனப பப	மதமபயன ஜன�த� உய�தர உணவடட உய�ரடடக பக	ணட வளரத� ப�ன... 
அவசஙகதள எபபட வ�த�கக�#	ய ந� க	லகன. 

மன� தயரத��ல �த�ள�த�த. மரண ஊரவலத��ல மத#நத ப�	டரம ஏக	ஙக�ய	யக கலகக அ�ன 
மககக	 மனன�ரந��ர	� சவ	சககரதம பபற#த. ஊரத �தலவ	சல�ல 
பகவ��யமமன கக	ய�லகக வடப#ம	ய ற��ப−  
ப	தட �ய	ர	க�ப பயணம ந�ளக�#த க�ழத��தச டக	ட வதர− . அணடம	 ந��ய�ன 
கதரய�ல ஓர டக	ட− . மரணத�	ல எறறணட ந�� வதளக�#த ��தசபகப	கக�ல. −டக	டடல 
உளவ	ஙகம மணகழ�கக உடல வயத ப	ல கப�ம�லதல. பற#�த �தசயரககம படர ��யம 
பப	சகபகன#	ல பப	சககம. பப	சககம ��ககப பகல�ரவ கப�ம�லதல. 

மரகக அதசபவனத ��பபடர ந�தலய�லல	 வடவஙகள எழபபம க	றறபவள� - ப�ட ச	மபல. 

−ன#�ரந�	ர ந	தள லதல− . −னறளள மக�ழசச� ந	தள லதல− . −னறளள 
தககமம ந	தள லதல− . க	லகம க	யம ஆறறம. க	லகம க	யம �ரம. −னற 
லல	க�	ர ந	தள ரபபர− − . 

கதடச�ச ச	மபல�ல ஆறறவ�றக மநத�ய �� ஆதசய�லம க	மத��லம ந�ரந�ரம	ய எர�க�#த மன��ர 
வ	ழம ஊர�ல. 

கவடதடய�லம கவடதகய�லம கறகறபப�லம மரமத��லம அத உளளத#நத பதடபப�ன பரவசம	ய 
ந�றக�#த. ரகச�யத��ன அண�கலனகள பணட வச�கரதத� உளளடகக�ய�ரகக�#த பவபபம. 

''ந	ன மதனவ�தய ழநத ந�றக�க#ன− ; அவள�லல	த ஆறறவ�றக�லதல. எஙகளககப ப�#ககப கப	கம 
கழநத�கக	கப பப	மதமகள ம�ல	னத வ	ஙக� தவத��ரநக�ன. ப�ரசவத��ல பசததப கப	ன	ள.'' 

''−த ஒனறம ப����லதல''. 

''�வம�ரநத ப�#ந� ஒரத�� ஏன பபடச ச	க கவணடம எனதனயம �வ�கக வ�டட− .'' 

''−�றக ஒனறம ப��ல�லதல''. 

''உன ப��ல ஒனறம கவணட	ம. எனககப ப�ததப ப�டககப கப	க�#த.'' 

''ஆககவ... உனதன எனககப ப�டகக�#த'' என#த மன�. 

கக	டதட மன� ந�ரரந��ய சலனம. கக	டதடக க�ணற#�ல அதலயடத�த. ந�பரடத� பபணகள அ��ல 
மன�யதசவ கணட ��கக�த�னர. அத கணகட	 கவற வதகப கறபப�கல	 �ன�தக�	 கபயடத� ப�த��ல 
வ�ரமத�� பக	ணட பபணகள�ன கந�தலக க�ணறத#ச சற#�ய�ரந� பள�ய மரஙகள�ல ஆண� 
பக	ணட அத#ந�னர. பதச கச�யம பதச கச�ய	� ரகச�யஙகள பக	ணடத ஊர. 

−ந� ஊழ�ய�ன பபரஞகச	கமம உலக கணட பக	தடகள�ன பபரமக�ழவம ஒர கசரக கவ�ழக�#த 
கப�ல�த�வர மனதகள�ல. சமஹர�ககவம சக�ககவம மடய	� அவசஙககள	ட உழனற கழமப�ய 
க�றககக	 ந	டகக பக	டடதகய�ன மதலய�லம, க#�ஞச�த தண ஒன#�லம, சநத� வ��� ஓட 
ப	லத��லம வ	ன�ன க�ழ படத��ரகக�#த. அத உணர	வணணம அத�த �ழவ� மத�ம�டடப கப	க�#த 
மன�. ''எனன பசயவத? ந� ஊர�ன கழநத�.'' 

எந� வ�டடல�ரநதம மதளதத வ�டல	ம ஒர கபத�. க�றகககளகக எந� ஊரம பச	ந� ஊகர. 
அவற#�ன மதககதள ஏந��க பக	ளளம டஙகளம �ன�த� அதடய	ளம உதடயதவ− . ��தசயற#தவ 
க�றகககள. 

��கதக வணஙக�த ��ரம	 ��வ�தனகள? எவர பசய� ப	வத��ல வரவன தவ− . தயரம கப�ல�பபம. 
மரண சமபளத��ல ��ரகம	 ஒறத# மன��ன அனபவ�த� கசபப�ன ரணஙகள. ஊர வடககக 



ச�லதவய�ன க�ழ ப�னகன	கக� வழ�நத வடவத#ந��ரகக�#த க�வகம	ரன�ன ஆலயம. பஞச 
ப�ஙகள	ல ஆன ப	பதத� ஐநத க	யஙகள�ன ரத�த�	ல சத��கர�கக எத�ன�த� க�வகம	ரன. 
மணணலக�ல க�வன #ஙக� வரம ��னதத�−  
எ��ரப	ரதத ஞ	ய�றகள�ன க	தலச சஙக��ம அஙக. எந�க கக	ள�ல�ரநத 
��ரககம கரத�ன #ஙகக�#	ன− ? அலலத எந�ச சனயத��ல�ரநத? எத�தன 
சனயஙகள சழலம மக	பவள� த− ? 

ஊர சற#�யம ஊரர	யச சற#�யம ந	ள கழ�கக�ன#னர மககள. ஊரம ப�ரபஞசமம ஒனக#. எணண�த 
ப�	தலய	�த அ�ன சழறச�. 

''ஊரககப கப	''. 

''கப	ன	லம ந� ஊரககள கப	வ��லதல− . எஙகக	 பவள�யர கப	யச சற#�யதலயப கப	க�க#ன. 
பக	லலம ந�தனவகள பக	லலம தயரம �க�கக�#த.''. 

''பரவ	ய�லதல. எஙக	வத கப	. ஆன	ல... −ர'' ��தசய�லல	� ஊரககம 
ப�யவஙகளககம எலதல லதல− . எண��தச வடடத��ன எலல	ப 
ப	த�ய�லம ஆடகதள பவள�யனபபவதம உள வ	ஙகவதம	ய ரகக�#த ஊர− . 

ஊரககள நடககம பயண�ய�ன தகபதபய�ல 
வ	ழவ ��ண�ததக க�டபபத� உணரந� மன� 
அவதன மரமம	யத ப�	டரநத ஒர லலம கசரககம− . வ�டகள... பலவதக வ�டகள. மன��ரகள... பலவ�� 
மன��ரகள. நள�ன ப	வதத� வ�த�பகப	ரம ஊண உரகத ப�	யநத வரகவ	ரம... 

ப�தழககப கப	ன ஏ�	வத ஊர�ல�ரநத ��ரமபக�#வர	ககவ	, ப���	ன 
வநக�#�ய	ககவ	 பயண� ரககல	ம− . ஊர மணண�ல ப���	ய ஓர உய�ர�ன க	லட படக�# எந�த 
�ரணத��லம மன� கமன�ய�ல கள�ரபபளள�கள ச�லல�டக�ன#ன. கபற க	ல உவதகயம ககளவ�யம	க. 

''கப	. க	லம �ன கடடல கன�கதள தவத��ரககம.'' 

க	றறக கவ�யம டபமலல	ம �ன க	தகதள−  
தவத��ரககம மன� �ன மடய�ன ஒர தழதயப−  
பலம பபயரந� ஒரவனகக	கக கடல கடநதம ந�டட உணரம. ம	ர�யமமன கக	ய�ல மனனர க#�ஞச� 
மணடபத��ல கள�ர கறகள�ன பப	ள�பவஙகம ச�றச�ற மணதகள	யக க�டகக�#த மன�. 

''அதடய	ளம ப�	தலந� கழநத�ய	ய ந	ன ம	#� வ�ட கவணடம.'' 

அதடய	ளம ப�	தலவத சலபம�லதல. ��டர��டபரன வ�ழ�பபறம அ�ன பரணதமககக மன�கக 
அரத�ம வ�ளஙகவ�லதல. ஆடகளககத ப�னபட	த. அரபம	ய மத#ந� 
ப�னனம ம	னச�க வ�ய	பகம	யப பலரத மன��ல அத ரந�த− . சத�ஙகள	ல அத �னதன 
உணரத��ய�ரககககடம. 

அதடய	ளஙகள ரகச�யம	ககவனம ரகககவ ரககம− − . 

''அதடய	ளம ப�	தலவத சலபம�லதல. ந� எந� ஊர எனற ககடபவனகக	வத ப��ல க#�கய ஆக 
கவணடம.'' 

''மன பஜனமத��ன ப	வம	? மனகன	ரகள�ன ப	வம	? அவள கநறற மர�த�தம, ந	ன தயரத��ல 
உழலவதம.'' 

கக	ய�ல கணட டபமலல	ம கநரநத பன�கக	லத��ல ப�#பப�த�	ள ஒரத��− . அழக	ன பபண மகவ 
வளரநத பபபபய�� க	�ல�ததக தகபப�டதத கணவகன	ட மக�ழந��ரநத கரத�ர�ததக கர வளரவதம... 
அநக�	 அந�ய	யம	யச பசததப கப	ன	ள ப�ரசவ கநரத��ல. வளரநத வந� கழநத�கய	 
வய�றறககள சம	��ய	னத. 



எதவம எத�யம சமன பசயவ��லதல. பணதணக க�ணற#�ல எனக#	 க�டந� ப�ணத��றக ஒர 
கரபப�ண�ய�ன மரணம	 பர�க	ரம? 

''ப	வஙகள�ன பர�க	ரம னபன	ர ப	வம எனற யறதக ஒர கப	தம − −

−யஙகவ��லதல''. 

''கப	ய வரக�க#ன.'' 

''கப	கல	ம. கப	ய வரல	ம''. 

எதவம பப	ரடடலதல எனபத கப	ல மன� பச	னனத. ய	ரம கப	ன 
டதத� ய	ர	வத டட ந�ரபபல	ம− − . பப	ரணதம அழ�ய	 வ���கய	 ப��ல�கதளத �ரக�#த. 

பப	னனளள டத��ல ப− . பப	னனளள டத��ல தவரம− . பப	ரள�ரந� டத��ல−  
சனயமம ஒர ப��ல�கய. சர�ய ஒள�ய�ல பம�கய	 ம�னனம தவரம. �ளரந� நதடயடனம ��ரமப 
வர	� தவர	கக�யததடனம அவன க�ழககக நடந�	ன. 

''கப	 கழநத�கய! எனத ஆச� என ஏதம�லதல. எனத வரமம ஏதம�லதல. ச	பமம�லதல. 
வ�ரபபமணட'' மனக� வ�டடத ��ரமப�ய மன� ப�டத��ல உத#ந�த. 

''எனத ககளவ�களகக மன��ரகள�டமம வ�தடய�லதல. ப�யவஙகள�டமம வ�தடய�லதல''. 

வ#ணட ந��ககதரய�ல ஒர மன�. 

மதழ ம#ந�	லம, ந�� வற#�ன	லம, கவள	ணதம ந�லல	ப�னகவ கரதததளயடன க�ணறகள பத�ன 
ஊர�ல. பர�ம	ற#த க�	தககப பணம வநத கசரந�த. அத எலல	 ஊரகளககம வநத கப	கம பயண�. 
லடச�யஙகளககத ��ரம	னம	ன பசவவக வடவம. க�வன	கவம ச	த�	ன	கவம அதகவ ந�னற ந�ககம# 
ந�த#யத �தலபபடக�#த. ஊர அதமபபககக கடடபபடடத �தலதமகள க�	ன#�ன - பலகவற 
ந�தலகள�ல. 

மன�க க�டபப�ன ஐ��க வடவம பமயபயன�ல அ�ன க�	ள�ல க�	ன#�யப�	ர ஆடடசசநத�. 
−ளதமய	ன க�ழதமகள சழலம உலக�ல பவளள�க�	றம கடயத சநத�. 

வ�ய	ழன ரவகள�ல ஆடடச சத�மம பவளள�ய�ன−  
பகல�ல பழகதக வ�சசமம உணரக�#த ஊர. வந�தடந� க	�க	� ஆடகள கழம�ப ப�ர�நத 
தகம	றக�ன#ன. சநத� அஙஙனகம ரகக ஆடகள எஙபகஙகக	 கப	யவ�டக�ன#ன− . வ	ர 
�ர ந	டகள�ல பபர�யப�	ர �	மதர தல கப	ல− −  

பவமபரபப�க க�டகக�#த ஏக	ந�த �ன�தமய�ல சநத�. பநர�சல	ன நகரதக�	ற#ம உணட சநத�கக. 
கழநத�கள ஊடடம# ��னனஙகள வ	ஙக�யவ	ற கச	தபய	ன �	யம	ரகள நடகக�#	ரகள 
பவளள�வ���ய�ல. 

கவள	ணதமய�பன	ர பக��ய	க மரஙதககள மக�ழநத சநத�த ப�னப#ம கவ�க�ன#ன. 
பரவமற# ந	ள�ல மரஙதக மரஙகள தலகதள உ��ரதத வ#ணட கச	கததடன ந�ன#ன− . 

க	றற, பன�, மதழ என �னத பக	தடகளடன யறதக உரம	றக�#த பரவபமன− . ம�கக 
கத#ந� ஒள�கய	ட ரடட எலல	ப பரவத��லம ரடட	ககவ ரகக�#த− − − . 

−ரடதட பவலலபவனக# ��பஙகள. 

மனப மண பநய வ�ளகபகர�ந�, கமலகன# பசவவகக கணண	டக கணட ஏக�	 ஒர வ�டடல க�ள� 
வளரக க�டகக�#த. ஒள�த��பம �	ஙக�ய �ளத��ல மகக� மணகக�#த க�ள�பயசசம. சடர பக	ணரநத 
��யடடய மண பநய வ�ளகபகர�ந� சந��கள�ல ம�னவ�ளகக ஒள�ரக�#த. க	லம ம	#க கரவ� ம	றம. 



வ�தச அழத� ஊரககம ��டபமனப ப	யக�#த ஒள�பவளளம. அந�� ம�ல க	தல 
வதர தழய�ல கனலம ம�ன ��பஙகள மந�வ	யக கணண	டக கவசத��ல− . சடரற# வ�ளகக�ன படக 
பவமதம �	ள	த நடசத��ரஙகதளப ப	ரத��ரந�த மன� ம�ன ம�ல	ய ம�ன ��பம கணட ந	ள�ல. 

கவடதடகக ஆயத�ம	க� கவல�கள ஊடறததச 
பசலலகம	ர ளஙகமபல அண�லகளடனம−  
மயலகளடனம ��ரமபக�#த அக	லததககப ப�நத�ய தவகத#ய�ல. க�ரந� 
டஙகள�ல �	யககடடமம ச�டட	டமம உடறகள�களம− . 

உய�ர�யககததகக உடபடட மககள வ�ழ�தப�ழநத க	ர�யம ப	ரகக�ன#னர. ம�னச	ரம வந� மணண�ல 
பஸஸ¤ம, பளள�யம, ஆப�ஸ¤ம, க�தரணடரம, ப�	தலகக	டச�யம, எத எத வர வரவம கலஙகள�ன 
ப�	ழ�லகள ம	றக�ன#ன. கனவ கணட கவறறர பசலவர தளஞர− . கனவ பக	ணட 
வவர வரவர ச�லர− . ஊரச சர�த��ரத��ன கறககபபடட வடவகம	 க�ந�ரக கதடய�ன 

உதரய	டலகள�ல ப�ரம	ணடம	ய வ�ர�க�#த. 

கனவகள	யம நமப�கதககள	யம ��டடஙகள	ல �தமபக�ன#ன ஊரககதரகள. க�தவ க�தவபயன 
க�டத �வ�கக�#த �	கம. எவவளவ மகந�	லம ப	த��ர அளகவ ந�ர பக	ளளம. 

க	ண�ல மன�ய�ன தச�னயம. 

க	ண�ல�ன பப	ரடட மன�கய	 ஊர வ�டகள�ன 
சவரப பககள�ல பமழக�கய	 நல	மபதடய�ல ப�	ஙக�கய	 ரகக�#த− . பபபபய��ய பசஙகடல, பணட 
கமழம கபற வ�ட, மடடபப	ல மணககம மரணகக�தட 
தவகள�ல வ	ழத��கய	 வரந��கய	 ய	ரம#�ய	மல ஓரத��லம தமயத��லம ரகக�#த− − . ம�ல 

மயகக டஙகளம தயதம மணககம பக	லதலகளம அத அ#�ய	��லல− . 

வ	சகஙகள	ல ந�ரமப�ய ஊரகக வரடந�வ#	மல ��ரவ�ழ	ககள வரக�ன#ன. −#நத க�	ல �ந� 
ம	டகள �பபடபப�ன ��#னழக	ல ஒல�யதலய	ய உய�ர பபறம. �பகப	தசய�ல கள� தளளம 
��ரவ�ழ	ககள. வ�ழ	ககள ரவ பகலற#தவ− . மக�ழசச� �ரபதவ. எந� வ�ழ	வ�ன 
கடடத��லம ஏக�	 ஒர மதலய�ல தண �ர�ச�ககக க	த��ரககம க	�ல− . வ�ழ� வ�ல அ��ரநத ந	ண 
வ�டவ�ககம ப	ரதவ அமபகள. வ�ழ	 நடககம ஊகர	 வஞசதனகதளயம தகர	கஙகதளயம கட 
தவத��ரகக�#த. அத ஒர ப�	டர. 

ப�	டர�யககத��ல ரகக�ன#ன ஊர�ன க�ர�தயகள− . க�ர�தய ப�	டர ஊர பம	ழ�தயயம, 
பம	ழ�ய�னதமதயயம பயனபடததக�#த. சம�கதஞகதளக கணகள�லம பவள�பபடத�� உயததணரச 
சமம��த� எ��ரபப	தல ஆவ� கசரத �ழவ�த ��ணறக�#த எலல	மம. 

ஒரமத# அதடந���லம ஒரமத# மயககத��லம ��ரவ��லதல கம	கம. அணடம	 ந�� வற#�ன	லம 
ஆதசகள வற#	த. 

�	ழ�டபபடட அத#களககள கக	ட ஆணடகள�ன வ�ரபபஙகதள அ�ரஙகள தசகக�ன#ன − - 
பச	லல	கவம பசயல	கவம. 

கழநத�கள க�	ன#� ம�கக கத#ந� வ	ரதத�கள	ல கபசக�ன#ன ப�யவஙகளம ச�ல�ரககமபட. 
க�	ணமகப	த தஙக� எழநத அழத ச�ர�கக�ன#ன. 

மன��ரகள கழநத�கதள மன��ரகள ஆககக�#	ரகள. வளரம கழநத�கள க	�ற பரவமதடநத ஒர 
பச	றப கநரம வ�ணம�னககள	ட உலவ�த ��ர�க�ன#னர. வ�ணகறகள ஆறககம கத#வ	க வ�ழந� 
��னஙகள�ல க	�ல ப�	தலந� ப�னனம வ	ழகதக ப�	டரக�#	ரகள. 

மணண�ல கட கடடத �கவற# ப#தவகள மரஙகள�ல அதணக�ன#ன. 

கவடதடகய க�டடத��ல ஆ�	ர ஸர��ய	ய மன ஆழத��ல�ரகக�#த. சந��� கமல ப	சம பக	ணட 
உ#வ படரக�#த. 



நடசத��ரஙகள�ன நதகபப�றக உடபடடத கப	ல சச�ற பம�யம ச�றத� ஊரம− . 

அணடம	 ந��ய�ல ந�ர வரம மதழந	ள�ல. 

ப��வறம கணத��கலகய எலல	மம ம	#�க பக	ணடரகக�ன#ன. 

மன� எபகப	க�னம பரணதம உரகபக	ணட க�	ன#ல	ம கணணகக. ஐமபதத�நத ஆணடகள 
கழ�தத... மனற ஆணடகள கழ�தத... எடட	ய�ரதத மனனற ஆணடகள கழ�தத... 

எழ��ச பசலலம மனபம ப�னபம மன�யம ந��யம ரந�ன− . 

சணமக ச�த�	ற ....க.ச�. ச�வகம	ர (கம 20)
-------------------------------------------
ஆற. அத ஓடக�#கப	த �ணண�ரழக. ஓட	�கப	த மணலழக. ச�ற பபர கறகள அழக. கதர மரம 
அழக. கமவ� ஓடய ந�ரகக	லத��ல எய��ய வழவழபபப ப	த# அழக. ச�த�	ற ஒர க	டட	ற. 
எபகப	க�	�	ன அத கதர ம�#�ப ப�ரவக�தத ஓடக�#த. ப�#பகலல	ம க	யநக� க�டகக�#த. 

−னத#கபகலல	ம ��ரமதலச	ம�கக வயத அறபத ரககல	ம− . −ந� ரவ�ல நடககம−  
ந	டகதத�ப ப	ரகக அவர வரவ�லதல. அவர வரவ�லதலய	? ஏன? சலனச ச�ற ம�னகதளக க	லத��ன 
அலக கவவ�க பக	ணட கப	ய வ�டட�	? ��ணதண வதர ககடக�#த ��ரமதலச	ம�ய�ன க#டதட 
ஒல�. 

கடல�ல�ரநத ப#பபடட ஒர ஆற �ன எ��ரத��தச நடநத க�	− ... −க�	 �ன ந�� மலத��ல- ஓர 
மலத��ல உடபகநத உடப�ரபஞசத��ன ச�தமதயக கள�ரவ�ததக பக	ணடரகக�#த. 

அத ஒர வ�ய	ழகக�ழதம. ம	ந�ல ஆடச�த�தலதமகக ம�ளகவ மடய	� க	ஙக�ரஸ �னத கதடச� 
வரடஙகதள ஆணட பக	ணடரந�த. பக	ஙகப பக��ய�ல க�ர	ம க�வத�கள பக	தட பக	ணட	டக 
பக	ணடரந� கக	தடகக	லம. 

ச	ந�பப	டய�ல அநந	ள�ன மத��ய	னத��ல பக	ரஙக	டடல ஆட கமயததக பக	ணடரந�	ன. கவல 
மரத�ட அமரநத ஆடகதளக கணக	ண�ககம பசயகல கமயத�பலனபத. பசமம#� ஆடகள. ஒர ஊஞச 
மரத��ன வ	��ல க	யககள	ட அலம�ன�யப கப	ச� ப�	ஙக�க பக	ணடரந�த. 
அ��சயம	யப பழககததகக பகப	த�	ன வந�−  
அந�ப கப	ச� �	ர	பரத��ல வ	ஙக�யத. அ��ல கச	ற உளளத. −ரவ ஊர�ல கதத நடககம என# 
�கவல உவதக �நத ச	பப	கட பக	ளளவ�லதல. 

ச	யஙக	லம வழககததகக மனகப ஆடகதள அவற#�ன க�தடய	ன 'படட'கக ஓடடன	ன. வ�டடககச 
பசனற வந��ரந� உ#வ�னரககள	ட கபச�க பக	ணடரந�	ன. −ரவ�ன வரதகதய எ��ரப	ரதத 
மனதககள ஆவல�ன ஆல	பதனகள சஞசர�ததக பக	ணடரந�ன. 

−ரவ. வள	கம கடடபபட	� பபர�ய க	ணடயமமன கக	ய�ல கந	கக�ச பசன#	ன. ப�யவஙகள�ன 
மனன	ல சடரகளம நறமபதகயம ம��நத பக	ணடரந�ன. கக	ய�லகக 
டதப#ம	க வடககப ப	ரதத ந	டக கமதட �ய	ர	ய�ரந�த− . கநறற லல	�−  

க�டககள பசவவக வடவம பக	ணடயரநத கததப பலம	க� ந�ன#ன. 'ச�த��ரவலல�' ந	டகததகக	ன 
ஆயத�ஙகள. பபடகர	ம	கஸ மறறம ��பபந� பவண 
மஞசள பவள�சசஙகள ரவ�ல பரவ�ய�ரந�ன− . கரஙகலல	ல	ன பப	ஙகல�டட அடபபகள கமலம கர� 
ப	யநத அதணந��ரந�ன. அந� ந�#தத�ப பம�ககக	ளம அதடயமகப	த ந	டகம தவஙக�ய�ரககம. 

ஒறத# ம	டட ரடதட ம	டட வணடகள−  
பக	டடதககக ஒர பரல	ங தரத �ளள� ந�ன#�ரந�ன. களஙகதள அதச கப	டடவ	ற ம	டகள 
மன��ரகதளக கவன�த� வணணம�ரந�ன. அவற#�ன பவளதள ந�#ம 



�ன�ததத ப�ர�யமபட ரவ மரகபக	ணட வந�த− . ந	ரண	 வலச 
சபதபய	க கவணடர�ன வணடய�ல ந	ம வடவ 
ரகதகய�ன மஙக�ல �பதப கமல அமரந��ரந�	ன ��ரமதல− . தவஙக�வ�டடத ச�த��ரவலல�. 

ச�த��ரவலல� ந	டகம ந�கழத� வந��ரந�த S.K.T. சந�ர�ய�ன கமபபன�. அத மணபப	த#ய�ல�ரநத ச�ன 
பசடடஙககளடனம நடகர நடதகயரடனம வந��ரந�த. −ந� 'பசட'டன அளவ பகழதடந��ரந� 
மறக#	ர பசடட �	ர	பரம A.K. ச�ஙகதடயத. 

சந�ர� ச�த��ரவலல�ய	க நடககய�ரந�	ள. 

பஞசம ப�தழககப கப	ன ச�த��ரவலல�ககப ப�# 
ஆணகள	லம கணவன ச	ம� பசடடககப ப�# 
பபணகள	லம க	ம	ந�ர தடயறகள வநத ந�ஙகம கத�கய ச�த��ரவலல�− . 

ச�த��ரவலல�தய கம	க�ககம 'படலல� ப	தஷ	' ச�ன�ல வந�	ன. 

''பமகக	 பம��ன	 கப	ன# பல ந	டகளககச பசனற வ�டட மனற ம	�ஙகள கழ�தத வரக�க#ன. 
மந��ர�! −னற நமத சதபய�ல எனன வ�கசஷம'' 

பபனம மந��யம	கப படடவன ப��ல�றத�	ன. 

''மனன	! வழககம	ய நமத சதபய�ல ஆட வரம 
நரஜக	ன மடடமலல அவளத �ஙதக ப�	னனர ஜஹ	னம னற ஆட வரக�#	ள− ''. 

ஆட வந�	ள ப�	னனர ஜஹ	ன. 

அவள ஏறபகனகவ பபன	ல, 

'ச�னன தட− , ச�ஙக	ர நதட, ஆடலழக�, அப�நயவலல� மணபப	த# மகன	னமண�' எனக 
க#பபடடரந�	ள. மஞசளம பவளதளயம	ன பவள�சசத��ல ஆட வந�வள மன��ன ஏக �ந��ய�ல ஒர 
��ர� கப	லத ��பபற# தவத�	ள ��ரமதலகக. 

மகன	னமண� சழ�கள ந�த#ந� பபயர. சரடதட மடத �தல. ஹ�ர�ய மண�ய�ன க	யக�. பயளவன 
கத�ய�ன ந	யக�. ஆட வந�	ல அரஙகம ஒள�ரந�த. அட தவத� ந�லகம	 அணடம வதர கள�ரந�த. 
��ரமதலய�ன மனதககள ஒர அரவ� வ�ழநத கய�ப#ன மறகக�க பக	ணடத. அவள வநத க�	னறம 
கநரதத� எ��ரப	ரததக க	த��ரந�	ன. அ��க	தலககச சறற 
மனன�	க ஒர ப�டகக	ன தடபவள�ய	ய−  
ஆரகம	ன�யப பபடடகக	ரன கமதடகக வலதப#ம	ய #ஙக�யகப	த அணக�ன	ன ��ரமதல− . அத 
பசறதத ந	டகஙகள நடககம ச�சன. 

''அடதத எநப�ந� ஊரல ந	டகம?'' 

ஆரகம	ன�யம- கரர ம	ண�ககம அவனத ஆரவதத� ம��தத வ�யந�பட ப��லம க#�ன	ன. 

''ந	தளகக ப�ரசசபப	ட, ந	ளக கழ�சச பளள	ககவணடன ப	தளயம. ப�#க அடதத மலததத# 
அடத�	பல...'' 

பநடய படடயதல ம	ண�ககம வ	ச�ககத �ய	ர	னகப	த அவனகக மதக க	டட நடகக 
ஆரமப�த��ரந�	ன ��ரமதல, ஆடகள அதடத� படடதயப ப	ரதத. 

கக	ழ� கவவ�றக மனகப வந� அவனத வரதகதய ஆடகள எ��ரப	ரத��ரககவ�லதல. 

எந�ப பககமம க�வ தவததக பக	ளளத க�	�	ய�ரந�த ஆடடபபடட. அ��ல 'மதல கடட	�' 



படதலதயத ��#நத மனற ஆடகதள மடடம பவள�கயற#�ன	ன. அதவ பவள�கய#�யதம படடதயச 
ச	த��வ�டட அவறத#க கனன�வ	டச சநத� கந	கக� வ�ரடடன	ன. 

ஆடகள மனத#யம ச�னன	ளபபடட மததகக	தளய�டம ர.150 கக வ�ற#	ன. ந	சசமதம 
கதடய�ல டடல�கள− , க�	தசகள ச	பப�டட	ன. சநத�தய அடதத மணண	ஙக	டடப ப��ககம 
சநத�ககம�தடகய உளள 'கதரகக�ண#�ல' ஒர கள�யல கப	டட	ன. 

ஈட உடபபகதள க	றறம பவய�லம உலரததம என நமப� பகல க�ழ�தத நடந�	ன எரசசபப	டகக. 

அந� ஊர�ல கக	தட மரம தலகதள உ��ரகக−  
ஆரமப�த��ரந� ந�ழல�ல பழபப�தலகள ம��	கத தணட வ�ர�ததப படத�	ன. 

சரககள சரசரககம பகல மர ந�ழல�ல மகன	னமண�ய�ன ந�தனவகட கநற#�ர	வ�ன வ�ழ�த�ல 
கதளபப�ல தஙக�ப கப	ன	ன. ந	டகக கழவம ��தனபபனம, மய	னம, அரசதவ, மகட க�ர�டஙகள, 
க�	ள தரத��கள உளள	ன ச�ன பசடடஙகம உளள ம	டட வணடகள அப�நயகர	ட அவன மரத�ட 
ந�ழல கடநக� கப	ய�ன. மரச சககரதத�ச சற#�யளள ரமப−  
வதளத�கடடன �	தர ம	டகள கப	கம�டபமல	ம வழ�நத ப�னகன	ட தணத�டம கப	டடன− . 
அவனத டதத� வணடகள கடநதம வ�ழ�ககவ�லதல அவன− . −ரவ�ன ஒள�யத#ய�ல வ�ழ�ததத 
�ர�ச�த�கல க�தவய	ய�ரந�த ��ரமதலகக. பகல�ற தஙக� ரவ�ல−  
வ�ழ�ககம	ற ஒகர ந	ள�ல பரள ம	ற#ம பபறற வ�டட	ன. 

−ரவ வ�ழ�ககவம அவனம வ�ழ�ததவ�டட	ன. 'ச�	ரம' ந	டகததகக	ன கரல ஒல�ககவம 
ப�	டஙக�வ�டடத. −ரவ�ன வ���பயஙகம அவள வ�ய	ப�தத ஆடக�#	ள. அவன ஆர	��கக�#	ன. 
வ	னள	வ உசநத ந�னற பபரஙகணடத��ல அவன வ�ணம�னகதளப பப	டததப கப	டட	ன 
ச	மப�ர	ண� கப	ல. பபர�யப�	ர பதக மணடலத��ல ந�ன#	ன. அவகள	 பதகய	க� ந�ன#வள, பல 
வரணஙகள�லம தலல�யம	ன	ள. ��தரசச�தலககள மத#நத 
பசலலம கநரஙகள�ல சறக# ந�தல ��ரமபக�#வன	க ரந�	ன ��ரமதல− . 

அரக�ல�ரந� ஒர தபயதனக கபப�டடத �னத பபயர�ல மகன	னமண�கக அமபத ரப	ய சமம	னஞ 
பசயய கவணம	யத �ந�னபப�ன	ன. 

ந�ம�டஙகளககப ப�ன கமதடய�ல கரல பபற#த. 

''க	ந�பப	ட ��ரமதலப பணண	ட.. மணபப	த# மகன	னமண�கக சனம	னம ரப	ய அமபத. 
ஆடடதத�ப ப	ர	டட'' 

ந	டகத ��டல வ�கக�த ��கக�த�த. உணதமய�ல அந�த ப�	தக ர	ஜப	ரடடன சமபளதத� வ�டவம ம�க 
அ��கம	னத. வ�யபப�ல ய	ர அந�த �	ர	ளன? என ப�டர� பநஞசப பககம ��ரமபம வ��ம ��ரமப�ப 
ப	ரத�	ரகள. ப�னன	ல அமரந��ரந�வரகள அவனத மததக வ�யந�னர. அவன பரவச ப	வம 
க	டட	மல �ன உணரசச�கதள ஒர ப�டய	ல மத#த�வ	ற ப�	டரநத ந	டகம ப	ரத�	ன. 

−ரவம ந	டகமம மடநத பக	ணடரந�கப	த அவன அஙக�ரநத க�ளமப� வ�டடரந�	ன. பப	ழத 
பலரமகப	க� கனன�வ	ட வந��ரந�	ன. க�ழககக பசலலம L.G.B. பஸஸ¤கக	கக க	த��ரந�	ன. அளவ 
கல	ட வணடய	ன அ��ல �னகக ச�ட க�தடகக கவணடபமன வ�ரமப�ன	ன. கனன�வ	டய�ல 
அவகன	ட ஐவர பஸ ஏ#�னர. 

நடததனர ஐவரககம டகபகட பக	டதத னவ	யஸ எழ��ன	ர− . ப�#க உரத�க கரல�ல 

73, 74 −ரணட கரர 

75 ஒனன க	ச�ப	தளயம 

76, 77 −ரணட ச�னன �	ர	பரம என#	ர. 



�னத ப	கபகடடல�ரநத னவ	யஸ எடதப�ழ��க−  
பக	ணட ப�#க�	ன ஓடடனர வணடதயக க�ளபப�ன	ர. 

1076 -ஆம நமபரச ச�டடதனப பபறறப பயண�த� 
��ரமதல ச�னன �	ர	பரத��ல #ஙக�ன	ன− . ந�றத�த��ல #ஙக�த−  
ப�றகக நடநத கப	ய அமர	வ�� ஆற#�ல கள�யல	�� கடனகள மடத�	ன. ம	�	 கக	ய�ல 
எ��ர�லளள ��லகம ஓடடல�ல ச	பப�டட	ன. ம�ணடம ப�றகக நடநத கமறகப ப	ரத� ஈசவரன	ன 
'மன� மகக�சவரர' ஆலயத��ல ம	தல வதர தஙக�ன	ன, மகன	னமண�ய�ன மகதத�த தணடக 
கனவகள�ல கணட வ�யரதத. 

பவளதளயபப வ	த��ய	ர�ன க�	டட கவல�ககம க�ழ	கச சர�யன கப	ய வ�டடத. ம�ணடம வநத 
ச	பப�டட	ன. பகல கநரததக கதடச� 'ப	ஙக ஒல�' ப�னன�ன	ல கப	ம ப	த�ய�லளள மச��ய�ல 
ஒல�த�த. −ன� பளள	ககவணடன ப	தளயததகக நடகக கவணடயத�	ன. ந	ல தமல கப	க 
கவணடம. பச	ககல	ல ரணட கடடகள−  
வ	ஙக�ய�லல	மல ச�கபரடடம பதககக கவணடபமனத க�	ன#�யத. ய	தன ச�கபரட ஒர ப	கபகட 
வ	ஙக�ன	ன. ச�சரஸ எனக�# கத��ர� ச�கபரட வ	ஙக மனத�தடய�ரந�த அவனகக. கத��ர� ஆப�சரகள 
மறறம ப�.ஏ படத�வரகளகக	னத. ய	தன ச�கபரடடன அடதடய�ல ஒர ப#ம பபர�ய 
ய	தனய�ரந�த. மறப#ம உளள ச�னன ய	தன க�வர 
ப�ல�மஸ கப	ல மடதட வதளயததககள ரந�த− . பதகககத தவஙக�யவ	க# பளள	ககவணடன 
ப	தளயததகக நடககத ப�	டஙக�ன	ன. −பகப	த அவள ந�ம�த�ம அவன வஙகககடல வதரகய	 
அரப�ககடல வதரகய	 நடககத �ய	ர	ய�ரந�	ன. 

க	ற#�ல பகல�ன படபட	ள�கபக	ட மத#நத 
ரவ�ன ப	டபட	ல� தசககத தவஙக�ய�ரந�த− − . ந�ஙக	� ர�ஙக	ரம பசச�கள	ல ந�த#ந��ரகக 

நடந�	ன. 

'பவளகபக	ட' ந	டகம ப	ரகக ப���	யக கடட மடத��ரந� கவபப மரக கலலககடடல அமரந�	ன. 
கவபப மரம ஒர கனக	மபரச பசட அளகவ வளரந��ரந�த. தவதத 'உணட பணண' ஊர மழதம 
ப�ர�யம பக	ணடரந�த, மகன	னமண� கமல ��ரமதல கணட ப�ர�யம கப	ல. க	டச�ப ப�னபலத 
��தரகள ம	றக�ன#ன. ம	றம அவற#�ல வணண வணணம	யம கறபப	யம பவளபப	யம ஆழத 
��ர�க�#	ள மகன	னமண�. 

'ச	ந�பப	ட ��ரமதலக கவணடன ரப	 அமபத' சனம	னத �	கக�ல�ல அ��ரநத பக	ணடரந�	ள 
அவள. வ���ர வ���ரதத ஆடக�# சலஙதகய�ன வதள 
பசவவக தடபவள�ய�ன உளள�ரநத பரல கணகள க�டக�ன#ன− . ய	ரவர? 

கணடப�டததம வ�டட	ள அவள ப�	டரம சடரக கணகதள, ப�	டரம ப�டய�ன அலலத ச�கபரடடன 
கனல பதகதய. ந	டகம மடந�தம அபபடகய மலததத# கப	க வணடகள ந�ன#ன. ந	டகக கழவம 
ஊரப பபரம �தலகளம ப�ர�வ�ன கதடச� பந	டகள�ல கழம�ய�ரகக அவரககள	ட அன	த�தயப 
கப	ன# பர��வ�பப�ன கணககள	ட ��ரமதல ந�ன#�ரந�	ன. 

பபடடகக	ரன கரர ம	ண�ககம அணக� வநத, 

''ஏந �மப�! ந�ஙகளம வர#�யள	?'' என#	ன. 

ஆம. ஓ��ததத �தலய	டடயவதன ம	ண�ககம வணடகயற#�ன	ன. வணடககள ஏறபகனகவ 
அமரந��ரந�	ள மகன	னமண�. பமன நறமணப பப	டய�ன பசபச	ள� கதலநத அழக கன#�க 
க	ணபபடட	ள. தககம�ழந��ன பசமதம கணகள�ல படரநத டஙக�யம�ரந�ன அதவ− . 

பரஸபரப ப	ரதவகள படந�கப	த, 'ந� என ப	ரதவய�ல படக�# எக�சதசப பப	ரளகள�ல ஒனற 
அவவளவ�	ன	ககம' எனப ப	வதன க	டட யலப�ன கபட−  
ந	டகம பணட மகஙகதளத ��ரபப�க பக	ணடனர. 



மலததத#ய�ல வணட ந	டக ஏறப	டட	ளர 
சந��ரகசகர�ன க�	டடததகக ��ரமபம டட	ர�ய�ல ��ரமதல #ஙக�க பக	ணட	ன− − . மன 
கணட அமர	வ�� ஙககயம ஓடக பக	ணடரந�த− . 

கநறத#ய ந�� 

ந	தளய ந�� 

−னத#ய ஆற. டககதடய�ல ட கடததவ�டட ஆற#ஙகதர ந	டப கப	ன	ன. கதரய�ல ஒர மர 
ந�ழல�ல கச	மப�ப ப	ழ கநரம கடத��ன	ன. எழநத கப	ய கவபதப ஒன#�ல பல கசச� ஒடத�	ன. 
அ�ன நன� கடததத தர�தக க�ற#�க பக	ணடரகதகய�ல, 

கள�ததக கதரகய#�க பக	ணடரந�	ள கக	ப�தக மகன	னமண�. ந��ககதர நந�வனம	னத. 
ப�ரந�	வனம. 

தய ஆதடய�ல ந�ரச பச	டடகள ��டடடட வ�ரவ�ய�ரந�ன- ப	ரத�#�ய	க கணடஙகள�ன வதரபடம 
கப	ல அதவ. −ந�க கக	தடப பகல�ல பன� நதனந� பசட கப	ல அ��சயம	ய�ரந� அவள சர�ய 
பவள�சசத��லம ம�க அழக�பயனகவ க�	ன#�ன	ள. 

வரம ��தச க	தத ந�ன#�ரந�	ன ��ரமதல அதசய	மல. அரக�ல வந� அவள �தலகன�நத ந�ன#	ள. 
அத கவபப மர அட ந�ழல	ய ரந�த− . 

''��னமம பபடகய கட வரப கப	#�ஙகள	− ?'' 

''−லல. −னன�ககப கப	ய�டகவன'' 

ந�ம�ரநத ப	ரத� அவளத கணகள கலஙக�ய�ரந�ன. அவரகதளத �வ�ரத� உலகம உத#நத 
வ�டடரந�த. பன�யகக கள�ர பவறதம. ந�ரபபடலம ��தரய�ரந� கணகளககள அல	��ய	ன மரம 
ப	வஙகள �தமப�ய�ரந�ன. 

''ந� மக	ர	ண� கவஷம கப	டட நடகக ம	டடய	? ச�	ரம. ச	வ�த��ர�. பப	மம�, ச�த��ரவலல�னன'' 

''நடபகபன. அதககத�	ன ப	டம படசசகக�டட ரகககன− . வசனமம ப	டடம படசசடட	 ஏ.கக. ச�ஙக 
கமபன�ல கசநதரகவன'' 

''ந� அபபட நடசச ந	ம ப	ககணம'' 

��ரமதல ��ரமப� நடந�	ன. அவதனகய ப	ரததக பக	ணடரந�வள ப�ன அவளத �டத��ல நடந�	ள. 
ந�ர கத#ந� அமர	வ�� க�ழககக	டக பக	ணடரந�த, பவயகய	ன�ன அதலகதளச சமநத பக	ணட. 

அதல அகடகள�ல கரதமய�ரந�த. அந�க கரதம ந	ள�ன 
ப�	டவ	னத��ல ஏ#� வநத ரதவப பத�த− . 

−ரவ�ன பபரந��தரய�ல மகன	னமண�. 

கம	கனத��ன ம�ந��ரந� கதடச� ம�சசதத� அரபபண�த�	ன. 

''��ரமதல. ரப	 மபபதக�ழ'' 

க	டச�ய�ன பபரஙகடடத��ல ஒர ய	தன ச�கபரடடன கஙக சடரவத�த ப�	தலவ�ல�ரநத 
மகன	னமண� யக�த�	ள. அ�றகப ப�ன அந�க கஙக�தன ஊர�ல ய	ரம ப	ரககவ�லதல. அ#�வ�பப�ன 
ஐந�	ம ந�ம�டம அரத� ஜ	மதக�	ட ஜ	மம	க அவன நதடதயக கடடன	ன. ஆற கடநத �தலயர 
வந�	ன. உதக�சப பவ�ய�யல அ#�வ�ல �டம ப�டததத �டம ப�டதத சத��ரம வழ�ய	க ஆனஙகர வநத 



க�ழத��தச ��ரமப� அ��க	தல ஊரதடந�	ன. 

ச	ந�பப	ட. 

பசசபபசபசன வ�டந��ரந�த. பயததடகன அவன க�வ �டடயகப	த 'அயய	!' என அவன	ல 
வ�ள�ககபபடம அபப	�	ன க�வ ��#ந�	ர. 

''சணட	ள	! ��ரகம... மண ந	ள	 எஙககட	 கப	யடகட? மண ஆடட கவ# க	ணமட	'' 

''அ�த க�டத �	னஙகயய	 கப	யடட வ	க#ன'' 

�� கநம இஸ மண�

ஈடலல	�தம வ�டலல	�தம	ன அந� ந	ய, கறபப பவளதள ந�#மதடயத. எஙகள வ�டடன 
�	வ	ரத��லம பவள�த��ணதணய�லம �ஙக� ஊர�ல உலவ� வரவ�	ல, அத எஙகள ந	ய	க 
அ#�யபபடக�#த. 'பவரச மரதத வ�டட ந	ய' எனற ஊர�ல அத� அதடய	ளபபடததக�#	ரகள. 

ந	யகளகக, ஷ	ரக, இந��ய	 எனபன கப	ன# பபயரகளம இபகப	த 
தவககபபடக�ன#ன. இ�றக மனப எ��ரககக	டதட அழகரச	ம�யவர 
எஙகளககக பக	டத� ச�பப�பப	த# ந	யகக, 'ஐசக வ�வ�யன 
அபலகச	ணடர ர�சசரடஸ' எனப பபயர தவதக�ன. பபயர�ன ந�டச� 
�	ஙக	மல, பதத ஆணடகள �	ணடவ�றகள பசததபகப	யவ�டடத. 
இந�க கறபப பவளதள வநத கசரநத, வ�டட	ர 'மண�' என#கப	த, 
மறபப�லல	மல ஏறறகபக	ணகடன. ந	யகள க	லகம கப	ன#தவ. 
'மண�' எனபத பபரஙபக	ணட க	லத��ன ச�ற அளவ. மக	ப	ர�த��ல 
கதடச�ய�ல �ரமர�ன ப�ன பசன#தம ந	ய�	ன. வ�சவ	சம 
தவததவ�டட	ல, அத அ�ரமன�ன ப�னன	லம பசலலம பணபதடயத. 
அ�ன	ல, க	ல தபரவன	கவம அக	ல தபரவன	கவம அத ந�றக�#த. 
இவவளவ ந�ம�ரத�	மல எள�தமய	கச பச	லக�க#கன. மண� எனபத 
'ந	ய' எனபத ம	��ர�கய இரணபடழதத உதடயத. பபயர�ன 
கதடச�ய�ல ஒர வ	லம தவத��ரகக�#த. 

மண� வந� க	லம ந	ன பவள�யர�ல இரநக�ன. இபகப	தம பவள�யர�ல�	ன. ஊரககச 
பசலலமகப	த ஏறபடம ந�கழவகள�	ன, எனககம மண�ககம	ன உ#வ. ம�ல�ல பபர�ய அளவ அ�ன 
ம�த ஈரபப ஏறபடவ�லதல. ந	கம வளரந� வ�டடல, ஒர ந	ய வளரவத ஆசசரயம ஒனறம�லதல. 
ஊரககச பசலக�#கப	த, 'வந��ய	 வ	 வ	!' எனக�# அளவ�ல பவகக	லம அத எனதனப ப	வ�தத 
வந�த. 

அத எனனடன எவவளவ பநரககம	க உணரந�த எனபத� வ�ளகக 'மண� பம	ழ�ய�ல' பச	றகள 
இரககல	ம. �	யபம	ழ�ய�ல இலதல. ந	ன அ�னடன இணககம	ன பளள� நன#	க ந�தனவ�ரகக�#த. 
ம�கந� மனச கச	ரவ�னகப	த (அத ந�ஜத��ல மனச சர�வ. பநடஞச	தலய�ல அடபடட ந	ய கப	ல 
மனம கழ	க� இரந�த.) மண�ய�ன பநரககதத� உணரநக�ன. உணதவத �வ�ர, எ�ன ம�தம 
பறறகபக	ளள	மல அதலந� கநரம. உணதமய�ல அபகப	த உணவ�ன ம��	ன ஈடப	ட மடடகம 
ப�றப	ட எனதன உலக�ன பறசககரஙகளடன பப	ரந�தவத�த. 

அந� ந	டகள�ன ஒரந	ள, ம	தல கநரத��ல 'ம	தலக கடதனக கழ�கக' பவள�கக	டடப பககம 
பசலவ�றக மடபவடதத நடநக�ன. ந�ழதலப கப	ல கடகவ நடநத வந�த மண�. எனகக, 'இத ஏன 
கட வரக�#த?' எனத க�	ன#�யத. ப�#க 'ஒர கமபபன�கக வரவ�	க இரககடடம' என ந�தனதத 
கமறக கந	கக� நடகக ஆரமப�தக�ன. மன��ன அந	த� ஆக�வ�டவ��லதல எனறம படடத அபகப	த.

மசகக�ரடடல ஓர இடம க�ட ந	ன அமரந�கப	த, அத �	ரசச	தல ஓரம ந�ன#த. எனகக 'பவள�கய' 
கப	வப�னபத ப	டடக கசகசர� ஏறப	ட பசயவத ம	��ர�. கல க�ட எடததகபக	ணட, 



ப	கபகடடல�ரநத ச�கபரடதட எடதத அடதத ��ககசச� பப	ரததம மன ப	ரதக�ன. கலச	கக 
ககக�ய ந�தலய�ல மண� 'வ�டதட'தயப கப	டடத. ப�#க..! ப�#பகனன? எனதன அமகப	பவன 
வ�டடவ�டட, அதப	டடகக க�ழகக கந	கக� ஓடடபமடத�த வ�ட கந	கக�. ந	ன ஓர அந	த�ய�ன 
ச�ர�பதப வ	யவ�டடச ச�ர�தக�ன. மண��	ன கமபபன�கக எனதனத க�ரநப�டத��ரகக�#த.

�ர�சனம என#	ல இத�	ன �ர�சனம. 'வ	ழவ�ல ஒர ந	தயயம கத#தத ம��ப ப�டடவ�டக கட	த' 
என எனககள �ததவம பகந� �ஙக ம	தலப பப	ழத அத. அ�றகப ப�#க மண�ய�ன ம�த அல	�� 
வ	ஞதச வநத பபடடககதட க�	றம பர	டட வ	ஙக�ப கப	ட ஆரமப�தக�ன. அதவம ப��லகக ந	ன 
ஊர பசலலமகப	ப�லல	ம என ம�த ப�	ததகக	ல கப	டட ஏ#�, என சடதடகதள கமலம 
அழகக	கக�யத. இர ப# வ�ல	ப பக��கதள மனனஙக	ல	ல ப�#	ணட மத�ம�ட மயன#த. அத�தன 
ஆகவசம	ன அனபப ப	யசசதல மன�� உய�ரகள�டம அத வதர ந	ன அனபவ�த���லதல. 'ந	னம 
ந	யம ய	ர	க�யகர	... மதழச சவரணடன ஈரய�ர	ய அனபதட பநஞசந �	ஙகலநக�	ம.'

ஊர�ன ஒவபவ	ர மண�யம அ�றபகன ச�றச�ற ச�#பபமசஙகள பக	ணடதவகய. எஙகள ஊர 
வஙக�ய�ன க	ச	ளர அனப ப	ர	டடம பவளதள மறறம க	பப� கலர பக	ணட ந	ய	னத, வஙக�ய�ன 
ககஷ கவனடர வதர வநத உலவம. அத அஙகக படஸகக�ல ப�	ததகக	ல கப	டடகப	த, எஙகக 
க	ச வ�ந�கய	க�ததவ�டகம	 என ஐயபபடடரகக�க#ன. 

பச ம	டகள பபற#�ரககம அவவளவ ந�#ஙகதளயம பபற#�ரககம எடடப பதத ந	யகள ஊர�ன 
கதடவ���ய�ல உலவக�ன#ன. ஆணமண�கள, பபணமண�கள. 

ஒர கழத� வயத� (20) ந	ன எடடவ�றக ஒர வரடம மனப, வ�கவக சட	மண�கய	 எனனகவ	 
படததவ�டட, பபண ந	யகக ப	ல ஸ�னஙகள பதத உளளனவ	 எனற ஒர ப	லததக கலலககடடல 
கன�நத ஆர	யசச� பசய� ஒர மத��ய	னத��ல�	ன நணபர சணமககவல பச	னன	ர... ''நணப	! ந� 
ச�கக�ரம ஊதரவ�டடப கப	யவ�டவத உனககம ஊரககம நனதம பயககம.''

இந� வ	கக�யதத�ப பபற# ச�ல ந	டகள�கலகய ஊர�ல�ரநத பவள�கயறம	ற படகடன. இரணட 
கழத� வயத� எடடவ�றக இனனம இரணட ஆணடககள ந�லதவய�ல உளள எனகக மண�தயப 
ப�டகககவ ப�டககம.

மண�தயப பற#� ந	ன வ�வர�பபத எனபத அ�னத கணம ச	ரந��	ககவ அதமநதவ�டக�#த.

ம�க வ���வ�லகக	ன கநரஙகள �வ�ர, எஙகள மண� கடபபதம�லதல, கதரபபதம�லதல. சம�பத��ல 
எஙகள வ�டட மனன	ல ந�றத��தவத� தசகக�ள ��ரடடபகப	ன இரவ�ல, மண� அத�த �டகக 
மயறச�ககவ�லதல. தசகக�ள பரவ	ய�லதல. வ�டட மகபப�ன க�ழககப பக��, ��ணதண ச	ரந� க�ந�ர 
வ�ட�� ஆதகய	ல, பபர�யபப	 வ�டட ககஸ ச�ல�ணடர எபகப	தம பவள�ய�ல இரககம. அத�யம 
ய	கர	 களவ	டச பசனறவ�டட	ரகள. பணம, நதக களவகப	வத�வ�டவம இபபடய	ன பப	ரடகள 
களவகப	வத உடனடய	கக தகயற ந�தலதயத க�	றறவ�ககம�	கன?

மண� உலதககய �ன�	கப ப	வ�தத வரவ�	ல, ய	ரம அநந�யம க�தடய	த. இழந� 
பப	ரடகதளபபற#�ச பச	லல�கபக	ணட இரகதகய�ல பககழந�� பச	னன	ன. ''உஙக ந	ய இரககக, 
அத� ஏ#� ம���சச	த�	ன கடககம.'' 

அவன கற#�ல உணதம இரகக�#த. ப�ர�ய	மல ஏ#� ம���த��றக	க, அத என கழநத�தயக கடககச 
பசன#�ரகக�#த. அபப#ம மண�, மகள சகவ�	 இரவர�டம �னதமகதள வ�ளகக� இரவரம கலநத 
உ#வ	டம	ற ஏறப	ட பசயக�ன. இபகப	த மகள, ''எஙக மண�!'' எனச பச	ந�ம பக	ணட	டமளவம, 
''நமம மண� எபபட இரகக�பப	?” எனற எனதன வ�னவமளவம �ய	ர	க�வ�டட	ள.

ம���படவ�றகம கடககபகப	வ�றகம ம�கவம வ	க	ன�	க மண�ய�னத பவ�ய�யல இரபப 
அதமநதவ�டடத. பவரச மரத��ல ஒர பசதசக கழல வ�ளகக எர�யம கச	மரசம மஙக�ய ம	தல மறறம 
இரவ கநரஙகள�ல மதக கதடககம அத� அடத� பகர	டட	க கதடககம இதடய�ல ஒர கறபப ந�# 
ந	ய படததகக�டந�	ல, அத ம���படகவ பசயயம எனபத சர�யன கமறக�ல மத#யம எனப�றக 
இதணய	ன உணதம. ம���படடதம பலபட	மல ஒர கட கடககம. ப�#க அவரகள பக	தலகந	கக�ல 



வரவ�லதல, ப�	தலகந	கக�ல வந��ரகக�#	ரகள என# உணதம உணரநத அததடன வ�டடவ�டம. 
ஆன	ல, அபப	வககக	 பபர�யபப	வககக	, ப�ர	தகள வநத கசரம. பவ#�பக	ணட ந	தயத ப�ரவ�ல 
வ�டட அதலயதவபப�	க. 

மண�கக, �ளள�கபக	ணட பசலலபபடம க	ரகள, ல	ர�கதளப 
ப�டகக	த. ப�	டககத ப�	லதல (ஸட	ரடடங டரப�ள) பக	ணட 
ஏ�	வத வ	கனம அந�ப பக��ய�ல ச�கக�வ�டட	ல, ப	ட 
��ணட	டடகம. வணட க�ளபப மயறச�ககம ஓடடநரககப 
பககவ	டடல ஓட ஓட, ��டபரன மன பக��ககம வநத 
கப	கககக	டடம. 'பசலஃப கம	டட	ர சர�ய	க இலல	�வனகக 
இந�ச ச	தலய�ல எனனட	 கவதல?' எனக ககடபத�ப கப	ல 
இரககம அ�ன நடவடகதக.

வ	கனஙகதளத தரத��கபக	ணட ஓட, �	ன ச	க	மல ப�# 
வ�பததகதள உணடபணண�ய பகழபபற# ந	யகள ஏறபகனகவ 
ஊர�ல வ	ழந��ரகக�ன#ன. ம�னச	ரம ந�னறகப	னத�யம, ந�ர ��ரநத 
பவறம கம	டட	ர ஓடவத�யம, இரவக க	டடல �ணண�ர ம	#�யவரகளககத ப�ர�வ�த� பத��ச	ல� 
ந	யகள எலல	ம சறறவடடத��ல உணட.

எஙகள ந	தயபபற#� கய	ச�கக�# கவதளய�ல, ஓர ஒபப�டடக க	ரண�தய தவதத ப�ர�டடஷ அரச 
கடமபம ந�தனவகக வரம. அஙகக ப�ர�மரகள கடச� ஆடச�கள ம	#�ன	லம அரச கடமபம 
ஒனற�	னலலவ	. ந	ஙகள மன#	ணடகளகக மனப ஆரமப�த� பகர	டட	க கதட இபகப	த 
ஐந�	ற தககள ம	#�வ�டடத. ஆன	ல, கதட ய	ரதடய ப	ரதவய�ல இரந�கப	தம ம	தல �வ#	மல 
மண� சற#�சசற#� வந�த உணவ கமதஜகளகக�தடய�ல. க�ர	மதத வ	டகதகய	ளரகள, ந	ய�ன 
கறகக�டதடப பபர�தபடததவ��லதல. மண�கக மடடம மன�� எத�னத��ல க�ஞச�த�	வத இரந�	ல, 
அத இநகநரததகக பகர	டட	 பர�ம	#ப பழக�ய�ரகக கவணடம. இந� ஏபதப ச	பதபகதள வ�டஙகள, 
கம	பபத ��#ன	ல ந	ள��ழ�ல பதகபபடம	க வரம ந	யகளம உணட. அதவ பனன	டட அ��பரகள�ன 
வரதககக மனன	ல, க	ந��ய�ன கலலத#தயச சற#� வநத பதகபபடம	க பவள�ய	க�ன#ன. 
எபபடய	ய�னம ந	ய�னமம பகழதடயகவ பசயக�ன#ன. அவறத# வளரபகப	ரகக அவற#	ல 
பபரதம. அவபபபயரகள வரவ�	ன	ல, அதவ எபபடயம வநக�கம. ப�	டடப பப	டட தவத� 
கணவன, கடடய மதனவ�, ஊடட வளரத� ப�ளதள, படட ஆட, கடட	த வளரத� ந	ய... ஏப�	னறம 
�தலககன�தவ உணட பசயயல	ம. 

எஙகள ந	தய எத��க கடபடட ச�லர, எ��ர�கள ப�னபட	� ந�தலய�ல எம வ�டடன மனப ந�னற 
ம�ல�ல ந	தயத ��டட ஆரமப�தத, இற��ய�ல எஙகதளத ��டடன	ரகள. ந	ய�ன இரபபகக எ��ரபப 
கடவரவத�த தலககம	க உணரநத வநக�ன. சம�பத��ல மண�, ஆட ஒனத#த தரத�� ஓடடப கப	ய 
ல	ர�ய�ன சககரத��ல �ளள�, ல	ர�கக	ரனகக நடடதத�யம இரவ ஊர�ல க#� வ	சதத�யம 
உணடபணண�ய�றக மற வ	ரம உளளர நணபன வ�ஜயப	ஸகரதனச சந��தக�ன. 

இரவரம �ன�த��ரந� கவதளய�ல அவன ம�க பமதவ	க, ''ந	ன உஙகள ந	தயக 
பக	லலபகப	க�க#ன'' என#	ன. ந	ன, ந	ய�ன ந�ய	யஙகதள எடத��யமப�கனன.

அவனத ப��ல வ�கந	�ம	க இரந�த. மபபத�� ஐநத வய�	க�யம எ��லம பறறகபக	ளள	மலம 
ஊன#	மலம அதலநத வரம வ	ழகதக ந�தல அவனதடயத. அவன பச	னன	ன. ''கய	ச�சசப ப	ர, 
'ப	ஸகரதன வ���ய�ல வ�டட ந	ய கடசச�ரசச'ஙக�# அவபபபயர வநதடட	, அதககபப#ம ந	ன வ	ழ 
மடயம	? ஒணண ந	ன... இலல	டட ந	ய'' என#	ன. இத கர�த�கக பளள�ய	க இரந�த. அவன 
நலல கவடதடகக	ரன. ப	மபட வ�ரன. எணணற# மயல, அண�லகதள வ�ழத��யவன. ஒர மத# 
�ஙதகய�ன ப�ர�யததகக	க, அண�ல கடட ஒன#�னகக 'தம ந�ரபப�' பக	ணட ப	ல வ	ரத� ச�ல 
க	லததககப ப�#க அண�றபக	தலதயக தகவ�டட வ�டடவன. 

''உய�ரக கரதணய	ளன	க�ய ந�கய இபபடப கபசல	ம	 நணப	?'' எனக#ன.

''�னனய�ரககப ப�#கக ப�#வய�ர'' என#வன மண�தயக பக	லல ஒர ஆள 'க#�ய�ல வ�ஷம தவததக 



பக	லலம	ற' ஆகல	சதன நலக�யத�யம பச	னன	ன.

''ஏறபகனகவ ஒணதணக பக	னன�	ன க#� க�தடககத. அந�க க#�தயபவசச இனபன	ர உய�தரக 
பக	ல#�	..? அத எபபடஙக சர�ய	கம?'' எனற அபப	வ�த�னம	க எனன�டம ககடட	ன. 
உலகத�ரம	ன அபப	வ�த�னஙகள உணபடனற அபகப	த ப�ர�நதபக	ணகடன. ''நமம பககதத 
ஊரகக	ரஙக பணண�ன ம	��ர� மடத�னம	ன க	ர�யம ந	ன பணணபகப	#��லதல'' என#	ன. எனன 
மடத�னம	ன க	ர�யம எனறம பச	னன	ன. ந	யகள, படட ஆடகதளப ப�டகக�ன#ன எனப�றக	க... 
பககதத ஊரகக	ரரகள ஆடடக கடலககள கரதண மரநத�ப கப	டடக கடட சநத�த ��டல�ல 
வ�ச�வ�டடப கப	யவ�டட	ரகள. அபப	வ� ந	யகள கபபல	க இ#ந�ன. படடககப கப	ய ஆட ப�டககம 
ந	ய ஒனறகடச ச	கவ�லதல. ஆ#�ய க#�தயத ��னனமளவ அதவ எரணம பகடடப கப	கவ�லதல. 
ந	யகதளக பக	லவ�றக ஆ##�வ க	ண	த, கபர#�வ பதடத��ரகக கவணடம.

அந� ந	ள�ன மடவ�ல, நடப�ன பபயர	ல 'மண�' ம��	ன வனமதத�க தகவ�டமபட அவன�டம 
பச	னகனன. ''��னம நறறககணகக	ன கடகக�# மகஙகதளப ப	ரததப கப�ல�தத அத உளவ�யல 
ச�ககலகக உளள	க�வ�டடத. �வ�ரவம அத எஙகள வ�டடல வளரக�#த எனபத�யம ந� கணகக�ல 
எடகக கவணடம'' எனற ககடடகபக	ணகடன. 

அடத� ந	ள க	தல கபரநத ப�டததக க�ளமப� வ�டகடன, ந	யகள கழநத�கதளக கடததக க�றம 
ந	ன வ	ழம ஊரகக. 

அந� ம	தலய�ல, பவ�ய�யல அதமபப க	ரணம	க வ�ஜயப	ஸகரன, ந	தய ம���ததவ�டட	ன. இடபப�ல 
ப�	ற#� ஏ#�, உய�ரகக�ல�தய உணடபணண�வ�டட ப�#க அவதன அத மனன�த��ரகக�#த. உடகன 
எஙகள பபர�யபப	தவச சந��த� வ�ஜயப	ஸகரன, ''�யவபசயத ந	தயக கடடபகப	டஙகள!'' என 
மன#	டய�ரகக�#	ன. மன#	டடகக மனம�ரஙக� பபர�யபப	வ	னவர, மண�தயத ��னமம கடடப 
கப	டவ�றக ஆயத�ம பணண�ன	ர.

ந	ளத க���ய�ல ந	ளககப பதத மண� கநரம	வத கடடபபடட ந�தலய�ல மண� ஜ�வ�தத வரக�#த. 
இமமத# ந	ன ஊரககப கப	னகப	த, அத ப�	ததகக	ல கப	டவம�லதல, ப�	ற#� ஏ#வம இலதல. 
ம�கப பதழய ��னஙகதளப கப	லகவ, 'வந��ய	... வ	... வ	!' எனக# எ��ரபக	ணடத. பக	ஞசம சத� 
கப	டடரகக�#த. எனனதடய வ�ல	 எலமபகள ஏம	ற#மதடக�ன#ன. 

அடபட	மல ந�ணட ந	ள வ	ழணபமன#	ல, பக	ஞசம கடடககள�	ன இரகக கவணடம 
கப	ல�ரகக�#த!

க	படலல	ம ப�சச�பபவ 

 

பசனதன, அணண	நகர�ல இரணட அத#களபக	ணட 'ஆண பணதண' எஙகள வ�ட. 
அத#வ	ச�களகக அபப	லம, இரவ கநரஙகள�லம, வ�டமத# ந	டகள�லம அத# 'மநத�'தயப கப	ல 
வ�ளஙகவ�றக கவற க	ரணஙகள இரந�ன.



வ�டட உர�தமய	ளர அரக�ல இலதல. 
கழ�பபத#ய�ல ��பபபடட வச�� உணட. 
பபணகதள மணகக	� ப�ரமமசச	ர�கள 
ந	ஙகள. சதமயலத#கக இதணய	கக 
கடடபபடட ஓர அத#ய�ல அழககத 
தண�கள�ன அமப	ரம. அத#ய�ன ஓரத��ல 
க	ற#தடத� க	ல� மதப படடகள க�டககம. 
உபகய	கததககச சறற மனனகர 
கழவபபடம கணண	ட டமளரகள ஆற 
உணட.

அத#கக ம�ன ம�ல�ல அடவ	னஸ 
பக	டத� ப�கரம இபகப	த அபமர�கக	வ�ல 
கண�ன� வ�றபனனம பக	ணட ��கழக�#	ன. 
வரஷததகக ஒர மத# வநத ''எபபட 

இரந� ரம இபபட ஆய�ரசச?'' எனப பலமபவ	ன. அத#, வ�ழ	க க	லததச ச�#பபப கபரநத 
ம	��ர�கய பபரமப	லம இரந�த. எஙகள அறவரககம கண�ன�, க	ல பசனடர, கடடடத ப�	ழ�ல, 
ஆடடடங என வதகவதகய	ன கவதலகள இரந�ன. வந�வரகதள உபசர�ககம பசழ�பபம இரந�த.

அத#ய�ல ஒர வ�டமத# ந	ள க	தலய�ல ந�தனவ�ல �டடய ச�ல கனவ ம�சசஙகளகக ஒர வடவம 
பக	டதத, கனவகள�ன வழ�ய	ககவ ம�ணடம உ#ககதத�ப ப�டககப பரணட கப	ர	டகபக	ணட 
இரநக�ன. அத#ய�ன மற# நணபரகள வ�ழ�ததகபக	ணடதம ய	கர	 பத நபரகளடன 
கபச�கபக	ணட இரந�தம மஙகல	க உணரவகக வந�த. கபசச�னட	க 'ஹ�கர	... ஹ�கர	' எனறம 
'ந�லவ க�யவ��லதல' எனறம அடககட ககடடத. இந�ப பகல�ல ந�லவகக எனன ககட வந�த என 
எர�சசல	க வ�ழ�தத எழநக�ன. அத#ய�ன ப��ய இரவதரப ப	ரதத கசலப பனனதக ச�ந��வ�டட, 
மகம கழவ� வநக�ன.

பஜயபப�ரக	ஷ, ப�கரம இரவரககம ப�ர�ந�வரகள எனம அடபபதடய�ல அத#கக வரதக 
பர�ந��ரகக�#	ரகள - கக	யமததர பககம�ரநத க�ளமப�ய ச�ன�ம	க கனவரகள. பஜயபப�ரக	ஷ 
இரவதரயம எனககஅ#�மகம பசய�	ன.

''இத கவ�ஞர பநதத# ப	ர��. இவர எம.ஆர.ப�.''

''எம.ஆர.ப�-ய	?''

''மக	ர	ஜன பழன�சச	ம�ஙக. பழன�சச	ம�, அபப	கவ	ட கபர'' எனற வ�ளககமள�த� மக	ர	ஜதனக 
க	டடய பஜயபப�ரக	ஷ, ''இவர�	ன 'ந�லவ க�யவ ��லதல' படததல ஹ�கர	'' என#	ன.

''ய	ர தடரகடர?''- ஆரவம	க பசலவகணப�� ககடட	ன.

''ஒடதவ க	மர	ஜ.''

''ஒடதவய	?''

''ஒடதவனன	 ஒடடனசத��ரஙக.''

பநதத# ப	ர��தய அ#�மகபபடத��யதம மகத�	ன பனனதக பசய�	ர அவர. ஒல�ப ப�னனண�யடன 
ந	ன சந��த� ம�ல பனனதக அத. கவ�ஞர பநதத# ப	ர��ய�ன பச	ந�ப பபயர ர	மததர. பச	ந� 
ஊர, 'அவல பநதத#'. �டதடய	னவர, �தல பச	டதட ய	னவர. உடலவதகபபடட இந� எததக 
கம	தன �வ�ர, �	ம கவ�ஞர எனப�றக	ன பவள�பப	டகதள அவர கதடச� வதரய�லம 
க	டடகபக	ளளவ�லதல. எபகப	த கபச�ன	லம நடதககள�ன 'கரட' எவவளவ எனக# 
ககடடகபக	ணட இரந�	ர. 



எம.ஆர.ப�-ய�ன மன ஏர�ய�ல ம�ல கல எ#�ந�த வஞச�பப	தளயதத கஜ	ச�யர பசஙகடடவன. ஆட 
கமயகக�#, உணவ எடகக�#, உ#ஙகக�# கநரம �வ�ர, வ	ன�யல ஆர	யசச�ய�ல ஈடபடட கஜ	ச�யம 
தகவரப பபற#வர.

பசஙகடடவன, மக	ர	ஜன�டம ''இரபதக�ழ வயதகக கமல க�ரத�� வரபபபறம!'' எனறம, ''அவம	 
னஙகதளத �	ஙக�ன	ல வ�ம	னம ஏ#ல	ம!'' எனறம க#�ய அக� கநரம, மக	ர	ஜன�டம ��தரபபடக 
கனதவ ஏர படட வ�த�தத ந�ர ப	யசச� வளரத�	ர ர	மததர. ப�#க, ஏக�	 ஒர சழ�வ�ல இயககநர 
ஒடதவய	ர�டம அ#�மகம	க� இரகக�#	ரகள. 

கமட, க	ட, க�	டடம, தரவ, ப	ல ம	ட, தபக, டர	கடர உளள�டட ந�லகக�ழ	ர வ	ழவ�ன சகல 
சமபததகதளயம பபற#�ரந� மக	ர	ஜன, பபறக#	ரகக ஒகர தபயன. ச�வந� ந�#ம. அத#கக 
வரமகப	த 55 க�கல	 இரந�	ர. கணண	டய�ல �னதனத �	கன ப	ரத�வ	#�ரநதம �	ன ஒர 
ந	யகன என நமபகவ பசய�	ர.

பநதத# ர	மததர ப�	ழ�ல	ல பமகக	ன�க. க�ணற, இ#தவ கம	டட	ரகள, டசல எஞச�னகள பழத 
ந�கக�ல�ல வ�னனன. க�தவபபடட	ல கவ�த�, மதட ��#ந� பவளளம கப	லக பக	டடம என 
நமபக�#வர	க இரந�	ர.

அவரகள �ஙக�ய�ரந� இரணட ம	�ததகக�தடய�ல ஒர ந	ள படத��ன இயககநர எஙகள அத#கக 
வநத இரவ உறசவத��னகப	த படத��ன கத�தய (நடபகக	க) பச	னன	ர. கதடச�ய�ல இரணட 
கஜ	டத ��ரமணஙகள நடகக�ன#ன எனபத�த �வ�ர, ச�#பபமசம ஒனறம இரபபத கப	லத 
ப�ர�யவ�லதல. ஒகர ஒர ச�#பபமசம, அரச வமச	வள�க கத� எனபத�	ன.

பசஞச� அரணமதனய�ன கதடச� (ஆண) வ	ர�தசச சற#� �றக	லத��ல, சமக	ல உதடகள மறறம 
பதகப பலத��ல கத� நடகக�#த. ''அபடனன	, ஹ�கர	 க	கலஜ�க கப பரவ�ய�ல பசலவ	ன	?'' எனற 
மரக	 னந�ம கறகக�டட	ன.

''பரவ�ய	, பதச	 அபபட ஒர தபக வந��ரகக	?''என வ�ச	ர�த� மக	ர	ஜன�டம பரவ� = க��தர என 
வ�ளகக கவணடய�	க ஆய�றற.

''படபஜட எவகள	 ச	ர?'' எனற பஜயபப�ரக	ஷ வ�னவ�ன	ன. இயககநர, ''எழபத ரவ	'' என#	ர.

''மடயம	... பர	மபக கமம�ய	ச பச	ல#�ஙக?''

''எலல	ம ம	டரன படகன	லஜ�. ஸக�ர�பட பகக	வ	 பரட பணண�ககக#	ம. நலல	 ர�கரசல ப	ததடட 
ஒகர கடககல அத�தன ஸ�னகதளயம ஓ.கக. பண#ம. க	ஸடயபமலல	ம அவஙகவஙககள�	ன 
ப	ததககணம. எம.ஆர.ப�-கக 75 பசட டபரஸ. அவகர பப	றபபபடததகக#	ர. அ��லல	மப பணமம 
மண லடசம ஏறப	ட பணண�ட#	ர. �டஸ ஆல.''

பஜயபப�ரக	ஷ, ''அபபடஙகள	 எம.ஆர.ப�?!'' என அ��ரசச� ப�ர�வ�த�	ன.

அவர �தலயதசதத ஒபபகபக	ணடவ	ற க#�ன	ர. ''க�	டடததல நமம டர	கடர சமம	�	ன ந�ககத. 
அ� வ�ததடல	மன இரகககன.''

பசலவகணப��, ''நடகக நமககத�	னஙக அவஙக க	ச �ரணம?'' என#	ன.

இயககநர கறகக�டட, ''இலல�ஙக. இத எலல	ரகககம ம�ப படம. இபபடபயலல	ம கணககப ப	த�	 
ஆக	த. கப	டட க	தசப படம மண ந	ள ஓடன	 எடத��ரல	ம. பஜய�சச�டடமன தவஙக... லடசம, 
கக	டனன எக�#�கக�டகட இரகக கவணடயத�	ன.''

இயககநதர ந	ன வ�யந�வ	#�ரநக�ன. மரக	னந�ன வ�ழ�பபடன இரநத ககளவ� ககடட	ன. ''ந�ஙக 



எநப�ந�ப படததல பவ	ரக பணண�ரகக�ஙக?'' 

''வ�ளகக தவககப கப	க#	ம... மசச வ�டட மசச	ன பரணடலயம அகச	ச�கயடட'' என#	ர. 

''எனனஙக ககளவ�பபடட ம	��ர� இலல�கய. படம ��கயடடரல ஓடசச	... பபடடககளளகய ஓடசச	?''

''நலல	 பச	னன�ஙக ச	ர. அதகளல கவல பணண�னதல எனபனனன பணணக கட	தனன 
ப�ள�வ	த ப�ர�ஞசகக�டகடன.''

''படததல பரணட ஹ�கர	னன�ஙக?''

''ஆம	ஙக! பரணட கபரகககம ஈககவல பவய�ட. இனபன	ர ஹ�கர	 வ�மலந	த. அந�ப தபயன 
��ரசச�ல ர�டடயரட ட.எஸ.ப�-கய	ட தபயன. பதத லடசம ஃதபன	னஸ_ம பண#	பட.''

அபப	 க	ந�� கப	டகட	வ�ன க�ழ கண வ�ழ�ததச சமப	��த�த� தபயன இபபட ம�ல�ட பசயக�#	ன 
எனற க�	ன#�யத.

''ஹ�கர	ய�னப ப	கக#மன ககரள	 கப	ன�ஙககள ச	ர. ப	ததடட வநதடடஙகள	?''- இத� 
ஆவலடன ககடடத கவ�ஞர.

''உம உம... மண லடசம இலல�ன	 ஒபபகக ம	டகடஙகத. நமம படததலகய அதகக மடடம�	ன க	ச 
கடகககவணட வரம கப	ல இரகக''- இயகக நர�ன கரல�ல பமலல�ய கச	ரவம சல�பபம இரந�த. 
ஆன	ல, ந	யக�ய�ன அழதகப பற#� வ�ன	 எழபப�யகப	த கச	ரவ அகனறவ�டடத. அவரத 
வரண�பப�ல�ரநத ந	யக� பல	சசதள ந�#த��கல	 உர�கக	� கநந��ரம பழத��ன ந�#த��கல	 இரபப	ள 
என யக�தக�ன.

''இனபன	ர ஹ�கர	ய�ன?''

மரக	னந�ன வ�டட	ல படகம எடததவ�டவ	ன கப	லக ககளவ�கதளப கப	டடத �	கக�கபக	ணட 
இரந�	ன.

''ந�ஙக�	ன �ய	ர�பப	ளர	?''

''க	ச எஙக�டட இரந�	 இவவளவ ந	ள சமம	 இரந��ரபகபன	ஙக? 
வ�ழபபரம வ�ந�கய	கஸ�ர ஒரத�ர க�தடசச�ரகக	ர. எவவளவ ந	ள 
ப�லஙக டபப�ங, டபப	ப படமன மத�வஙகள�	 எடதத ஓடட#த. 
நமமள	 ஒர �ம�ழப படம பணணணமன அவரகக ஒர ஆதச. எனடர� 
ஆக#	ர. அமபத லடசம வதரககம �	ஙககவன. அதகக ந	ன பப	றபப 
�மப�னன பச	லல�டட	ர. கமலமதலயனர அமமன ப�கசரஸ...''

''ம�யஸ�க??''

''சக��ஷன ஒர தபயன. மததர ககப�ள ட.வ�-ல பமடடககப ப	டடனன 
ஒர ந�கழசச� நடககத. அதல ம�யஸ�க கப	டடகக�டடரகக	ன. கடமபகம 
இதசக கடமபம. அவஙக �	த�	 மணபப	த# சந�ர� ந	டக பசடடல 
ஆரகம	ன�ஸட.'' 

''ககமர	 ய	ர?''

''அதககத�	ன இனனம ஆள ஏறப	ட	கல. உஙகளகக ப�ர�ஞசவஙக 
ய	ர	வத இரந�	ககட பச	லலஙக. நமகக ச	ர... ��#தம எஙக 
இரந�	லம பவள�ல கணடப�டசசக பக	ணடவரணம. பபஸட பவ	ரக. 
எகசலனட அவடபட. எகஸடர	டனர� ஹ�ட.''



''ச	ர, கமக-அப?''

''ச	ர� மரக	னந�ம. இபபகவ மண� பத�தரகக கமல ஆய�டசச. இனன�கக பக	ஞசம டஸகஸ இரகக. 
ந	ன, எம.ஆர.ப�, ப	ர�� மண கபரம டஸகஷனல உடக	ரக#	கம. பள�ஸ...'' என#வ	ற கவற 
அத#ககள நதழந�	ர. நதழவ�றகச சறற மன பஜயபப�ரக	தஷப ப	ரதத, ''ம�ஸடர கஜ.ப�! இவ ய 
கட	னட தமணட, ந�ஙக வரல	ம.'' கஜபப� மகபப�ரக	சன	க உளகள நதழந�	ன. அந� அத#க க�வ 
�	ழ�டபபடடத.

அனத#ககத�	ன இயககநர ஒடதவ க	மர	தஜ ந	ன கதடச�ய	கப ப	ரத�த. க	தல ந	ன வ�ழ�ககம 
மனனகர பசனறவ�டட	ர.

அ�றகப ப�#க சம	ர ஒர ம	� க	லம எம.ஆர.ப�-யம கவ�ஞரம அத#ய�ல �ஙக�ய�ரந�	ரகள. 
மக	ர	ஜன, ந	யகனகக உடறகடட மகக�யம என உணரந��ரந��	ல மத, பதக ஆக�யன 
�வ�ரததவந�	ர. இயறதக உணவகதள வ�ரமப� உணட	ர. பசதசக பக	யய	, ரத� வணணத �கக	ள�, 
ஃகபனட	 வணண ககரட ஆக�யவறத# அடககட ச	பப�டட	ர. ஒய�ன அரந��ன	ர. கலர ச	ர	யக 
கதடகள அவவளவம ஒய�னஸ என அதழககபபடட	லம ஒய�ன மத அலலவ	ம. கனனம 
ச�வபப�றக	கவம கமன� பளபளககவம ஒய�ன எடததகபக	ணட	ர அவர.

கவ�ஞர இபபடய	ன கடடத��டடஙகள தவததகபக	ளளவ�லதல. கவ�ஞரகக உடமப	 மகக�யம. 
�தல�	கன மகக�யம. மத அரந� வரமகப	த மடடம ''கணண�	சகன இபபடத�	ன...'' எனபத� 
'ச�யரச'கக ம	ற#	கக க#�ன	ர. 

��னமம க	தலய�ல க�ளமப� மக	ர	ஜனம ர	மததரயம பவள�கய பசன#	ரகள. ம	தலய�ல வநத 
ததண நடகரகதள, நடதககதளப கபச� ஒபபந�ம பசய��	கத ப�ர�வ�த�வணணம இரந�	ரகள. ச�ல 
ந	டகள கவ�ஞர அத#ய�கலகய இரநதவ�டவ	ர.

கவ�ஞர ஒர ந	ள க	தல அத#வ	ச�கள ஒவபவ	ரவர�டமம, ''ஏனஙக, இனன�கக ரமல 
இரகக�ஙகள	? பவள�ல கப	#�ஙகள	?'' எனத �ன�த�ன�ய	க வ�னவ�ன	ர. அவர அவவ��ம 
ககடடகபக	ணட இரந�த ந	ஙகள ப�ர மககக கதடய�ல ட கடககமகப	த ந�கழந� உதரய	டல�ன 
எக�ச தசப பளள� ஒன#�ல பவள�சசததகக வநதவ�டடத. பசலவகணப�� உஷ	ர	க�, ''ஏனட	! ரமல 
ஆள ஏத�# ப�ள	ன ஏதம இரகககம	?'' என ஐயம க�ளபப�ன	ன.

ப�#க, மரக	னந�ம கவ�ஞர�டம பசனற, ''எகக	ரணதத�கபக	ணடம ச�ன�ம	 ஆளக ரமகக வரக 
கட	த. க#�பப	 கலடஸ...'' எனற க#�வ�டட	ன.

இரணட ம	�ம மனப அவரகள க�ளமப�ப கப	வ�றகள, உப வ�தளவகள	க பஜயபப�ரக	ஷ ட	னஸ 
க�ள	ஸ�ல கசரந�	ன. கமபயடடர இரககம அத#ய�கலகய �	ழ�டடத தஙக�ன	ன. தஙகம மன 
அ��ரந��ரககம ப	டலகளகக வ�யரதவ உ��ரததஉ��ரதத நடனம	ட நடர	த��ர�க கள�யல ஒனற 
கப	டடவ�டடப படத�	ன. க	தல கநரஙகள�ல க	யந� வ	தழ மடதட கப	லக க�டககம அவதனப 
ப	ரத�	ல பர��	பம கமகல	ஙக�யத. ப	டல க	டச�கள ககரள	வ�ல எடககபபடமகப	த உடன 
நடனம	ட ச�ன�ம	வ�ல க	ல, தக மறறம உடமபபலல	ம ப��ககத ��டடம. �வ�ர, படம பவள�ய	னதம 
கக	தவ, ஈகர	ட வ�ந�கய	க உர�தமதய கஜ.ப�-ககக �ரவ�	க வ	ககள�த��ரகக�#	ரகள.

கநறற பஜயபப�ரக	ஷ�டம, ''ஊரல உஙக க	ர ய	ர ஓடடகக�டடரகக	ஙக? அபப	வ	!'' எனற 
ககடகடன.

''உனகக வ�ஷயம ப�ர�ய	�	? பல	ககஷன ப	ரகக எம.ஆர.ப�. ச	ர எடததகக�டடப கப	ய�ரகக	ர'' 
என#	ன.

''ந� படததல ட	னஸ ஆட#த.?''

''அடத� வ	ரம ச	லககட வரசபச	லல� தடரகடர பச	லல�டட	ர'' எனற கக.ப�.எனன�ல 
கக	யமததரகக எடதததவத��ரந� டகபகடதடக க	டடன	ன.



படம வரவத� நமப�ய	க கவணடய சசதனகள அ��கம	க�கபக	ணட இரந�ன. படம பவள�ய	ன	ல - 
அத பவள�ய	ன ரகச�யதத� - சடசமதத� எம.ஆர.ப�-ய�ன வ�டட டர	கடர சககரதத டயபப�ல 
இரககம க	ற#�டம ககடக கவணடம. ஒரகவதள அத பவற#�யம பபறறவ�டட	ல, அ�ன �ஙகச 
சத��ரதத� அ#�ய ஒர நதட பசஞச�ககக	டதட கப	யவ�டட வநதவ�ட கவணடயத�	ன!

ம��பபதர
ப�ரய	ணத��ன ந�ள வ	கக�யஙகள;
அகபபரபப�ன �ன�பப	டல
க. ச�. ச�வகம	ர

இரளவ பமFத��கம

ஆச�ர�யர: கக	ணஙக�
பக. : 384 வ�தல: ர. 212
ம�றப��பப: டசமபர 2007
பவள�ய�ட
க	த�
19, ச�ன�வ	ச பரடடத ப�ர, ��ய	கர	ய நகர
பசனதன - 600 053

இதமய�ன ம�த ப	ரதத�ப கப	டட வ�டட உ#ஙகபகப	தகய�ல கணணயரவ�றகச சறறமனனரம 
ப�ன உ#ககக கனவ�லம க�	னறம க	டச�கள பறபல. ச�ல கனவகள ந�தனவககவநத ந	ள�ன ம�ல 
க	தலதயச சறறகநரம அபகர�ததகபக	ளவதம உணட. கக	ணஙக�தயத ப�	டரநத ந	ன 
வ	ச�ததவரவ�றக, அவரத பத�கஙகள படககம ��னஙகள�ன இரவகள�ல வ��வ��ம	ன கனவகள வரம 
எனபத ஒர க	ரணம. இத பப	த அனபவம	க அன#� ஏகம	ன�	கவம இரககல	ம. இந� உணதம 
ப�டபடடப�ன இரளவ பமFத��கதத� வ	ச�த� ம�ல ந	ள கனவம வ�ச�த��ரம	னக�. பத�கம ஒனத#ப 
படபப�	ன கனவ.

ஒபப�டடளவ�ல ப	ர	மல �ன�த� ந�தலய�கலகய இபப�ர��ய�னம�த கரததகள க#�வ�டச ச�த�ம 
ம�கந��ரந�	லம எணணற# வ�ச�த��ர ச	த��யஙகள�ன ச	தய பரவத��லம வரத�ம	னத��லம 
படக�#படய�ன	கல, மனனர உரபப�த� ஏடகதளப பற#�ப கபச�ல அவச�யம	க�#த.

எணகதளப கப	லகவ அளவ வ�க��மடஙகக கறபவள�கதள உளளடகக�யக� எழததம. க	டட	க 8 
எனக�# எணதண இரணட	க பநடககவ	கக�ல வக�ரந�	ல இரணட 3 கள க�டடக�ன#ன. கறகக	க 
பவடடன	ல இரணட பஜயஙகள. எழததர ம	ற#பபடட 2 ஐத �தழக�ழ	கக�ன	ல 5.

��ரபபக�# வ	கக�ல ��ரபப�ன	ல 6உம 9உம பரஸபர ம	ற#மபக	ளக�ன#ன. எணகதள தவதத மகம 
வதரக�# இவவ�தன இததடன ந�றக. ஆத#ப கப	ல மனற இலதல எனக�# கடடத��ல�ரநத 
கக	ணஙக� பயணம அலலத �ள ம	ற#ம அதடந�	ர. அ�	வத, பக	லலன�ன ஆற பபணமககதளப 
கப	ல படடப பசச�கள உ#ஙகம மன#	ம ஜ	மம இலதல. ப�னனர வ	கக�யச சரஙகதள ம	னடக 
கழத��ல சட மடய	� அளவகக பநடதமய	கக�, மதல யரவ�களகக ஒபப	ன ஆறப#	ழககம 
மயறச�கள�ல ஈடபடட	ர.

வணணமம சந�மம சந��யம ச	ர�தயயம ய	பபம க	பபம உதடத�	ன �ம�ழ, வ	ரதத�க கக	ரபப�ல 
ஸவரரபஙகதள உறபத�� பசயயம எனபத உணதம�	ன. அவர அந� உணதமதயப பபர�தம 
ச	ரந�வர	க எழதக�#	ர. பலல	ஙகழல�ன ஓதச, ஆவ�னஙகள கப	டம அதச, ஒர ச�றபத��ன ஒச�வ, 
மதழகக	லப ப	த#ய�ல பறகள�தடகய க�	னறம ஈரக கச�வ அத�தனதயயம எழதத சதமதக� 
பதடயல�டடவ�டம எனற எ��ர ப	ரகக�#வர	க அவதர அவரத எழததகள க	டடக�ன#ன. எழதத, 
�னனளவ�ல கணணறகவ	ர�ன அனகப	கம மறறம ஈடபடல வ�க��ம இரணதடயம ச	ரந�த. 
அ�லல	�படகக எழதத எனபத பவணபரபப�ன ம�த கறபப உரககள. ��னத�ந��ய�ன வடவ�ல உரத 
பம	ழ�ய�ல அசசடககபபடட வ�வ�ல�யதத� 'கவள	ஙகணண� ஸகட	ர�ல' ந�ஙகள பக	டத�	ல 
பப	��யபபடம பப	டடககடதல இந� உணதமதய வ�ளஙகசபசயயம.



இரளவ பமFத��கம 4 ப�ர�வகதளக பக	ணடத. 1. இதவதர �ன நதலப படதத மடத��ர	� 
வ	சகன�ன க#�பபகள 2. க�	ந�ம (ஏழ கத�சசரளகள அலலத ப�ர��கள பக	ணடத) 3. கற ந	வல - 
ப��பனடட மன�வஙகளம ச�ல ச�ற#டகககளம பக	ணட '�ழமபகள ச�வந� அணஙக ந�லம' 4. 
கநரமகம - �னனடன �ன கநரக	ணல.

�னனடன �ன கநரக	ணல ஆக�ய 'பம	ழ�வ' பதடபப	ளதன இனனம மனதகக பநரககம	னவன	க 
ஆகக�கக	டடக�#த. நல�ன ம�ல	ம எணண	க இத பப	ரத�பபடடரபப�ன நறபயன 
அ��கர�த��ரககம - ம�ல�ல�ரநத கதட கந	கக�பகப	கம மத#ச	ர வ	ச�பப	ளரகக.

கக	ணஙக�ய�ன கத�கள கத�கள	க இரபப��லதல. அத� அவரம உணரநத தவத��ரபப�	கலகய 
அவரம க�	ந�ம, க�	 சரள எனபன கப	ன# பபயரகதளப ப�ர��கள�ன ம�த கறக�#வர	க 
இரகக�#	ர. க�	 சரள எனபத ஓரளவ பப	ரத�ம	னக�. பசய��ச கசனல க	டச�கள�ல ந	ள மழதம 
ஓடம ர�பபன வ�தச எழததககள கப	ல ஓடய வணணகம உளளன வ	கக�யஙகள. ந�தனவ�ல ந�லல	ச 
சரபமனப பல கடநதம வ�டக�ன#ன. ந�தனவ	ற#ல பர�ச�லதனய�ன பப	ரடட ந	ன படககம 
பககஙகளகக மககக	ண மடபப இடவ��லதல. ஆககவ, கக	ணஙக�ய�ல படத�த�கய ம�ணடம படகக 
கநரக�#த. அதவம ப��த கப	லத க�	னறக�#த.

இதழபபளள�கள அற# கக	லம�டல. ஜ	ஙக�ர�யம இடய	பபமம கக	ல வடவபமன நமபத �கந� 
�	ய�னம கக	லமறறப கப	வத இபபடத�	ன. கணபட பப	ரளகள ப�	ஙகல�ல இரகக ஒர 
ச	லதவதயப பற#�கய	 ஒர த�யறக	ரன அலலத மதத வ�றபவதனத ப�	டரநக�	 மடவ�னதம 
கந	கக�க கத�தயச பசலத� அவர	ல இயலக�#த. மண ச�லமதபய�ல ஒறத#க க	ல க	கத��ல மனம 
பற#� ந�ன# எனதன எஙபகஙகக	 இடடகபக	ணட கப	க�#	ர.

கணம	கய ஒர மண ச�லமதப, சஙக வடவததககண	ங கடகள எனப ப�ர��ககள அவர க	டடம 
உவதமகள ஏர	ளம. கநரஙகள�ல ஒர வ	கக�யகம சரசரபவன ஊரநத அ�ன பமழக ந�ரத �டத��ல 
க	ணம பனன�# ம�னம�னபபகளம அப	ரம	ய�ரகக�ன#ன. அபபடய	ன சமயஙகள�ல 'படடப	டடககப 
பலன க�டசச�ட	 ச	ம�' எனற க�	னறம. மததவண�க க	லம, கணணதக க	கடகம க	லம, 
கணண	டகள�ன வரதக, உதடகள�ன ம	ற#ம . . . எனக க	லபவள�தயக க	டச�பபடததவ��ல அவரத 
மனத��ன ப�ரய	ணம பபரமளவ பவற#�பபறக�#த.

கக	ணஙக�ய�ன பம	ழ�மயககம பக	ளளம க�ரககம அளவ�ல� ச	த��யஙகதள ஏறபடததக�#த. கந�� 
க�வ�ககக	 கனன�மர�ய	ளககக	 இரககனகட மரததவசச� ப�ரசவம ப	ரததவ�ட மடயம. அவரம 
ப	ஸகப	ரட எலதலகதள பவறகக�#	பரனற கபடடய�ல ப�ர�க�#த.

மன#	ம உலக ந	டடன �றக	பபக கரல	க �	ஸகள�ன ப	டல எபகப	தம ககடகம ச	த��யம உணட. 
மதரகவ�யம வ�ஸவந	�னம சஙகரனம ப	டவ�	கலகய கமபபன�ய	ர�ன வரவம எபகப	தம 
எ��ரப	ரபபககர�யத.

அவரத வ�சசகக உ�	ரணம	ன ஒர பத�� இவவ	#	க அதமக�#த.

'கவணகல ப�#�த� ஒல� இரமபக க	லததககத �	வ�யத எஃகத ப�	பப�ய�ல படட. ��கர�	யகதத 
ஜனனல எர�க�#த. ஜ	கக�க க��தரகள ததரம	ர சரடடப பதக சற#� வதளயம தரத��ல�ரநத எம. 
எச. சயடர சழல தபப	கக� ந�டட க#��பப	மல ச	யத� பழந��ரடர மத#ந� ஆந�தரக கடடம.' 
(பககம-302 கறந	வல�ல)

�ம�ழக கத�ய	டல�ல கழத�கள இனனம பழஙகக�# பதடபபகதளத �ரம ஓர�ரவர�ல கக	ணஙக��	ன 
மகக�யம	னவர. மணரச� பநள�யம பழ�	ன அவர எனப�ன ச	டச�ய	கப ப�ர��பயஙகம 
ஓடகக�டகக�ன#ன வர�கள. �தலபபக கத� �வ�ரவம பல�ககதக ந	யனம, கம	ன இதழ ஆக�யன 
எனகக வ	ச�ககப ப�டத��ரந�	லம ந	ன க�	யநத படத� கத� 'பவளளர�ப பபண'�	ன. அபபட ஒர 
பலதத�கக	டடகவ	 கடடதமகககவ	 ஒர க�ரந� ஒள�சச�தரவ	ன	ல மடடம இயலம.

நல�ன பம	ழ�நதடயடன கர��பப	ரகக�#பப	ழத எழததப ப�தழகள கத#வ	ன ப��பப	ககம. நலல 
வடவதமபபளள பத�கம. கமறக	டடங க#�களம மறறப பளள�களம �வ�ரந� ஏதனய �ம�ழ 



ந�றத�றக#�கதளயம கக	ணஙக� ஆகல	ச�ககல	ம. கர	க�கதளப பற#�க 
கக	ணஙக� பக	ணடரககம பன�� மயககம �ம�ழ�ல எஙகம க	ண	�த. 
பவத�ம சமணம ம�ல வ�வ�ல�ய க�கரககதப�	னமஙகள ஈ#	கபப��ன 
��தசதப�	னமமம மண மணமம வ�ரவ�ய �கவல நதட. அவரத 
மனபபரபப�ல�ரநத சயமபவ	க உரவ	க� வ	கக�யஙகள தலஙகக�ன#ன. 
வ	கனத��ன மனவ�ளகதக 'பஹடதலட' எனக# எழதக�# அவரத 
இயலப�ல�ரநத அத ப�றப#ன வ�ளஙகக�#த. கரவ�கள ம	#கக	லமம 
க	வலலம சடடஙகளம ம	றம ந�லவலக�ல கக	ணஙக� வ�தழக�# பவ� 
எத�தகயத எனபத ப�ள�வ	க வ�ளஙக	��	ககவ இரகக�#த.

அவரத வர�கள ச�ல ப�னவரம	ற:

'இனனம நதழய மடய	� பகவ�	ளச சரககம க#� இதசயம க	மமம 
மறபபம ஒனறககள ஒனற எ��ர அடகக�ல ��ரபபகழ. அசச எந��ரஙகள 
ச�த��ரகக	ரத ப�ரதவ அழ�தத நகல பபரககதத�ச பசய�கவதள 
க�வ�	ச� ஒழ�பபச சடடம இதசதயப ப#�த�த.' (பககம: 222).

இரளவ பமFத��கதத� வ	ச�ககம மயறச�ய�ல அத என தகபதபய�ல 
�ஙக� இரணட ம	ந�லத �தல நகரககம ஐநத ம	வடடத �தலநகரககம 

பயண�த�த. பதககக	டதடய�ல எழத�	ள நணபன பததக சஞச�வ�யடன ஆடகட	ப பயணம 
கப	யவரக�# இதடபவள�ய�ல நணபன சரவணன இந� 333 பககஙகதள பஜர	கஸ கப	டடவ�டட	ன. 
கக	ணஙக�ய�ன சமக	லக கவரசச� அல	��ய	னத எனபத கணகட.

ப#தவகள ��டடம�டட வ�த�பப��லதல என#	லம எசசம�டவ�ன வ	ய�ல	க இயறதகய�ன 
சஙக�ல�ய�ல பஙக	றறக�ன#ன. நமககப ப#தவதயப கப	ல இ#கதககள இலல	� படசத��ல 
வ�த�கக�# இடம, பலம மறறம �னதம க#�தத ஓரதம கட�ல நலம பயககம.

கக	ணஙக�தயப படகதகய�ல எனகக இரளவம	கத க�	னறக�# ஒறத# உணரசச� ஒனற உணட. 
ஒர மரக� வணணப பரபப�ல வனம மணடய பவறற ஒறத# பவள�கள�னகட ம	ந�ர கப	லக 
க	ணக�# அரபஙகள (இத� உரவ�ல� எனப�	க அலல	மல வ�ளஙகபபடத� மடய	� உரவஙகள	கக 
க	ணக�க#ன) மத#வதம க�	னறவதம	க இரகக�#	ரகள. அ�ன ம��	ன ஆரவத��ல ஆசசர�யக 
க#�ககம அனபந�ச ச	தய படரநத இரடடகக�#த.

ஆழத��ல அதலயம அரபம	ம பப	ரபளனன! பப	ரள�ன பப	ரபளனன! 
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