
ப�ச� ஜ�ய�ககல�ம வ�ஙக! 

 

வ�ஙக.. ப�சல�ம!

எனன, பரவம ஜ�றற�கக ப�ல ப��க�றத? உணம�ய�கதத�ன ஜச�லக�பறன. ப�சல�ம வ�ஙக..

''எமதப �தத�ப ப�சல�ம அன?''

- கம�பக�ணம உ���பகஸவர�ய�ன பகளவ� இத!

ஆக�.. ��கஜகலல�ம ப�சவதறக ஒர 'ட���க' பவணட�� எனன.. எநதத தமலப��ல பவணட��ன�லம, ச�ல 
ச�யஙகள�ல, தமலபப, ��ரடர, மநத�மன இஜதலல�ம இலல��பல ��மத�ன �ண�ககணகக�ல ப�சபவ�ப�!

ப�ச�னத�ல அவத�! ப�ச பவணடய இடதத�ல ப�ச��ல வ�ய�ல ஜக�ழககடமடமய அமடதத�ற ப��ல 
உடக�ரநத�ரநதத�ல வமப! ப�சககட�த இடதத�ல வநத அமத உளற�க ஜக�டட, க�ளற� க�ணடயத�லம 
இரடடபப இமமச!

வமபப ப�சச, ஜதன�வடடப ப�சச, ர�ஙக�ப ப�சச, அசசப ��சசததன��ய எமதபய� ஜச�லல� வ�டட, இஞச� 
த�னன எதபவ� ��த�ர� ��வ��க மழ�ப�த..

இப�ட �ம ச�தமனகமளப �டடயல�டட�ல �Bணட ஜக�ணபட ப��கம.

'உத�ர'ரணததகக என ச�ப�க�த� ����மவப ��ரஙகள.. 



''எஙக வBடடகக�ரரகக ��ச�னஸல எனன ல��ம வநத�லம எனகக �மகய�த�ன வ�ஙக�க கவ�ப��ர. எனன 
ஜச�னன�லம பககக ��டட�ர. �வன �தத�ய�ரம வ�கக�ற வ�மலய�ல யம எஙக வBடட ��யககடடகக கட 
தஙக அடடமக வ�ஙக�ப ப��டடரகக�ரன� ��ரததக பக�பயன'' எனற ப��க�றவர வரக�றவர�டம எலல�ம 
���� உத�ர வ�டடத த�ர�வஜதலல�ம ஓபகத�ன. ஆன�ல, இனகம ட�கஸ சBன�யர ஆ�Bஸர சககர��ண� 
�மனவ� சநத�ர�வ�டம கடவ� இமத ஜச�லல�த ஜத�மலப��ள.. ஜத�மலதத�பள! 

ஒர வ�ரம ஆ�BஸHககம வBடடககம வ�டட ஜரயட �பரடல அவள கணவன ��ல க�பல� கமறநத ��ய�ய 
ப�ய�ய அமலய, அபப��தத�ன மககற�ஞச�க ஜக�ணபட 'ஸ�ர�' பகடடரகக�ற�ள. எனன �யன? அநத வரடம 
பJர�ல க�மடதத ல��தத�ல ஏபத� ஒனற�ரணட �மககமள வ�ஙகப ப��க, இவள வ�டட உட�னஸ�ல 
அஸத�வ�ரப� ஆடடம கணடவ�டடத. இன� பக�ட பக�டய�கக ஜக�டடன�லம இவளகஜகனற கணட�ண�த 
தஙகம கட வ�ஙகவத�லமல எனற இவள ��மசநத ப��டட �மழய ச�ததத�ன �Bபத ��வடவ�ல அடதத 
சதத�யம ஜசயத�ரகக�ற�ர இவள பரJன!

�ககதத வBடடகக�ர� ர��ததககம இப�டதத�ன அஷட� சன� அடககட ��கக�ல ஏற�கஜக�ணட டஸஜக�பத 
ஆடம. ஜ��ணண அமசவம சம�ப�த�ல �ட க�லல�ட! ''�ணட உமடகக�றபத தன� கமல.. ல�கவ�� அபத�ட 
ஓடமடத த�ரக� க�மலஜயலல�ம தன�ததன�ய� ��சச.. க�ரம ப��டட கபரவ� வசச�.. வ�சம ஊமரபய கடடம'' 
எனற அவள ச�ல�க�ததச ஜச�னன இடம.. �டப��ககம சகண� ����ய�ன வBட!

��வம, கழநமத மதல ஜ�ர�யவர வமர க�டடல எடதத ��மல-கமலநத அநத ��மள அவரகள ஆயசககம 
�றப�த�க இலமல. 

ர��தத�ன அகக�ள வடவம எனகக ஜ�ரககமத�ன. ப��ன வ�ரம அவள �ணண�ய கல�டட�வ�ல ஒர 
கடம�ப� அவள �Bத ஜக�மல ஜவற�பய�ட அமலக�றத. பவஜற�னறம இலமல.. அவள ஓரகதத� ம�யனகக 
ஜ�ண ��ரககப ப��ய�ரகக�ற�ரகள. ஜ�ர�ய �னJ�ய�சபச எனற ஒர �ர�ய�மதகக வடமவயம 
கப��டடரகக�ற�ரகள. அஙபக சம�ய�ல ப��ய உடக�ரநதத�ல இரநத இவள ப�ச�யத எலல�ப� தததப��தத 
தததவஙகளத�ன. 

''ச�கற வமரககம ஒரததமர ஒரததர ��ர�ய�� இரககறதத�ன கலய�ணம..'' 

''��ப��ளமள ட�கடர�ககம.. இநதக க�லததல வ�ய�த�களத�ன எபப�� எப�ட வரமன ய�ரககப� 
ஜதர�யறத�ல-மலபய. ��மளகபக உஙகளல ய�ரகக�வத தBர�த வ�ய�த�னன� கட அவன ��ரததகக 
��டட�ன� எனன..'' 

இப�ட இவள ப�ச�யத�ல ��ப��ளமள வBடட�ரகபக ப�யமறநத�ரகக�றத. �லபத�Jதத�ல க�சச மசசஜவனற 
தம�ல ப��டடக ஜக�ணடரநத �ணபஜ�ணண�ன ����மவக கட உள அமறய�ல படட வ�டட கடததகக 
வநத ஜ�ண வBட ட�ரகக இத எப�ட இரநத�ரக கம. 

''ஜ��ணண ��டககமலன �டடம �த�ல வரடடப�.. ச�வ, க�வன ப�ச�கக�டடரநத அநதப ஜ��ம �மள-மய 
உணட இலமலன �ணண�டபறன'' எனற ஜ�ணண�ன அணணன வசனம ப�ச�க ஜக�ண டரகக�ற�ன�ம. 
பதமவய� இத? 

இப�டஜயலல�ம வ�ய�ல வமக ஜத�மக இலல��ல வம��ழததக ஜக�ணட வரம �ம ஜ�ணகள, கல ய�ணம 
கடடன பத�த�ல ����ய�மர ஜயலல�ம எப�ட ச��ள�த த�ரப��ரகள எனற எனகக ��லல�யன ட�லர 
சநபதகஜ�லல�ம அடககட எழம. அதறக �த�ல ஜச�லலம வ�த��கதத�ன �டநத ஜக�ணட�ள என ச�ப�க�த� 
க�யதர�ய�ன ஜ�ண ��ரதB��..

ஜ�யரககப ��னன�ல ஒனபறக�ல மழததககப �டடஙகள எலல�ம உணட. ஆன�ல எனன �யன? ஜச�நத 
����ய�ர�டம �லலத�ய ��ல வ�ரதமத ப�சத ஜதர�யவ�லமல. பகடட�ல, ''இமத எலல��� எம.ஜடக க�ல 
ஜச�லல�த தரக�ற�ரகள..'' எனற ஜ��டகக�ற�ள. ����ய�ர ஜடகன�ககம பதமவய�க இரகக�றதத�பன.. அதவம 
'எம. ஜடக'த�ன! 

அப�ட எனனத�ன ஜசயத�ள எனக�றBரகள�? ஒனற�.. இரணட�? 

கலய�ண��க� கணவபர�ட மQதர���தத�ல கடய�ரககம ��ரதB�� எபப��த�வதத�ன ����ய�ர வBடடகக 



வரவ�ள. அப�டதத�ன இரணட�வத மமற ����ய�ர வBடடகக வநத�ரநத�ள. '�கனககப ��டககப�' எனற 
அநதம��.. ஜ�ர�ய��யக�, எணஜணய ��தககம வததக கழமபம உரமளகக�ழஙக கற�யம ஜசயத ஜக�ணட வநத 
மவகக.. உடபன இவள தன த�ரவ�மயத த�றநத�ரகக�ற�ள!

''இததமன எணஜணய அவரகக ஒததகக�தம��! இஜதலல�ம மQ 
ஜக�லஸடர�ல. அபபறம.. உஙகமள ��த�ர� அவரம ��ரJர, JHகரன 
வ�ய�த�கக�ரர�க�டவ�ர!''

ஜச�னனபத�ட �டடம ��றக��ல ஏபத� ப��க அடததத ப��ல அவள வ�ழநத 
வ�ழநத ச�ர�கக, மதல பக�ணல மறறம பக�ணல�க� மறகக�க ஜக�ணட�ள 
ஜ�ர�ய��யக�. 

அதன ��றக அவரகள ஜசனமனகக வ�ச�ட அடககமப��ஜதலல�ம �கன�டம 
கமறப�டடக ஜக�ளவ�ள.. ''ய�ரய�ரகபக� எனஜனனன ��டககமன பகடடக 
பகடட வ�ஙக�டட வரற�பள உன ஜ�ணட�டட.. எனகக எனன ��டககமன 
எனன�க க�வத பகடடரகக�ள�?'' 

''அவஙகளககப ��டசசமதயமத�ன வ�ஙக�க ஜக�படன'' - ஜகஞசல�க ��ரதB�� 
க�தகக வநதத அநதக கமற!

ஜ�ர�ய��யக�கக எனன ��டதத வ�டப ப��க�றத.. JHகர ��னறககம ஐநநறககம இமடபய சடகட ஆடக 
ஜக�ணடரநத�லம ஸவBட ��கமஸக கணட�ல, ''எனனபவ� ஜதர�யல.. அடககட பல� JHகர� ஆக�டத..'' - 
இப�டச ஜச�லல� அமர க�பல�மவய�வத க�ல� �ணணவ�ள.. மQதர���த த�ர�டமசஜயனற�ல �ணட 
ச�ணடகள�டம கட சணமட ��டதத ஒர ஜவடட ஜவடடவ�ள. 'இமதத த�பன எத�ர��ரகக�றBஙக' எனற 
இநத மமற ஒர ஜ�டட த�ர�டமசபய�ட ரய�பலற� வ�டட�ள ��ரதB��. 

வBடடகக வநத�லத�ன ஜதர�க�றத.. ஜ�ர�ய��யக�க-கள ஒர சரககமர ஆமலபய இயஙக�யத�ல, �டதத 
�டகமகய�க� அமம�ய�ர ஆஸ�தத�ர�ய�ல இரகக�ற�ர என�த! அவவளவத�ன.. ����ய�மரப ��ரகக அடமட 
டப��பவ�ட ஆஸ��டலககக க�ளம�� வ�டட�ள கழநமத.

அஙபக.. �சமச ��ற கடடல�ல ��சமசக கஞச ��த�ர� க�டநத�ள ஜ�ர�ய��யக�. �ரஸ, மதல ��ளத�ன 
டர�பமஸ எடதத வ�டட, ஒர ஸபன ச�தததகக ஒர க�ணணம ��கறக�ய அமர பவகக�டடப ஜ��ர�யமல 
மவததக ஜக�ணட, �லலகக ��னற ஜக�ணடரகக..

��த ச�ரததக கடம.. அற�வக களஞச�யம.. '��ங'ஜகனற ப��ய ��னறத�லல��ல, அடமடப ஜ�டடமய �Bடட, 
ஒர ��த�ர� ச�ர�தத�ரகக�றத. (��ச��க ச�ர�கக பவணடம எனறத�ன ��மனதத�-ள�ம. அத எனனபவ� அநத 
ப�ரதத�ல அப�டதத�ன ச�ர�கக வநதத�ம!)

ஜ�ர�ய��யக� ஏறஜகனபவ ஜச� கடப��ல இரநத�ள. �ச�யம ��கறக�யம பசரநத, அவமள மகக�ல சநத�ரமக� 
ஆகக�ய�ரநதத. 

''எனனத இத?''

''உஙகளககப ��டககப�ன மQதர���த த�ர�டமச வ�ஙக�டட வநபதன. வ�ய�ல ப��டட�, கலகணட� 
கமரயம. ஜரணட க�பல�வம உஙகளககத-த�ன. அவவளமவயம �Bஙகபள.. ஏ..ஏ.. ச�ப��டங..''

ஜ�ர�ய ��யக�ய�ன வ�ஸவர�ம கணட ��ரணட வ�டட�ள ��ரதB��.

''ஏன ஒர��த�ர� மழ�கக�றBஙக?''

''எனமன எதகக�க ஆஸ�தத�ர�ய�ல பசரதத�ரகக ஜதர�ய��..?''

''JHகரனன�ஙக.. ஆன�, �Bஙகத�ன அமதஜயலல�ம ஜ�ரச� எடததகக ��டடங..கபள..'' - ��கக�ல 
சன�பயத�ன!



ரண�தரக�ள� ஆக�வ�டட�ள ஜ�.��யக�.

''ஏணட.. ஜரணட க�பல� த�ர�டமச எநதக க�லத தலய�வத �B வ�ஙக�த தநத�ரகக�ய�.. இபப�� எனன 
அககமற? எனமனக ஜக�லலப ��ககற�ய�? அபடய, ��ரதத�ய�ட� உன ஜ�ணட�டடபய�ட �லல �னமச?''

அனமறகக ��ரதB�� அழத அழமக ஜக�ஞச �ஞச��லமல.

இபப��த �Bஙகபள ஜச�லலஙகள. ப�சப ப��னத எனனபவ� ��சதபத�டத�ன.. ஆன�ல எபப��த, எப�ட 
ப�ச பவணடம எனற ஒனற�ரகக�றத ��ரஙகள.. அமததத�ன �Bஙகளம ��னம ப�சப ப��க�பற�ம!

மதல�ல எம.ஜடகக�பலபய ஆரம��ககல�ப�.. அத�ஙக, ����ய�ர ஜடகன�க!

''எனன.. எப�ட இரக கBஙக?''

- இப�ட த�னமம ய�ர�வத, ய�மரய�வத பகட�த உணடத�ன. ஆன�ல ����ய�ர, �ர�கள�மடபய �டடம 
இத ஜக�ளதத�ப ப��டட �டட�ச ��த�ர� ஜவடகக ஆரம-��தத வ�டம. வ�ரதமதய�ன 'ஜவய�ட' அப�ட!

''எப�டய�ரககBஙகன எனன த���ர� பகககற� ��ர..'' - இப�ட வ�ம�� அழக�ற ����ய�ரகளம உணட.

உடமப சர�ய�லமல எனக�ற ச�கக�ல ��றநத வBடடககப ப��ய ஜசலலம ஜக�ணட�ட வ�டட, கமறநதத 
இரணட க�பல�வ�வத ஏற� வரம �ர�கமள, மகததகக மகம ப�ர�டப ��ரதத, 'இப� உடமப எப�டம�� 
இரகக' எனற �ர�வ�க பகடக ��மனதத, ச�ல ����ய�ரகள �ட வ�மறப��கக பகட��ரகள..

''உம, உடமப எப�ட இரகக?''
வ�ச�ரமணபய, ப�டமட த�த� கணகக�ல இரகக, �ர�கள, பரJன�டம ��யவ�ள..

''எனனஙக.. உஙகம��, ��ன வநததம, வர�தத�� எப�ட ��ரடடற�ஙக ��ரஙக..''

இத ப��தம கலவரம உரவ�க..

''ஏம��, அவபள ஆஸ��டலல இரநத மநத� ��ளத�ன டஸச�ரஜ ஆக�ய�ரகக�. �B இப�ட ��ரட-டற�பய.. 
��வம அவ..''



''��ன எனனட� ��ரடடபனன? உடமப எப�ட இரககனனத�பன பகடபடன? அத ��ரடடல�?''

''இலபல, �B அதடடபன..''

''இதப��ர.. என கரல அப�ட. இவளகக�க எலல�ம கமழய எனன�ல மடய�த..''

அப�க��க இநத சணமடய�ன மடவ தன�க கடததன��கதத�ன இரககம.

இனனம �ல வBடகள�ல.. ரச�கர��ன சம�வஙகள எலல�ம �டககம.

உத�ரணததகக, எனகக தரதத உறவ.. ரக��ண� எனற ஓர அம��ள.. வயத எழ�தத மனபற� எனனபவ�.. 
ரததகஜக�த�பப, ��தத ஜவடபப, வ�ய உ�தத�ரவம, �ரமபகள எலல�ம உடமபககளபளபய ஸஜவடடர ��த�ர� 
��னன�க ஜக�ணடன எனற '�லட��ள ��ர�பளமஸ'கக�க ஜக�ஞச ��டகள ப��ல �ரததவ�மனய�ல 
இரநதவ�டட வநத�ள.

அவள �கனம �ர�களம ப�ச� மவததக ஜக�ணட, இன�ப�ல அம��மவ ஜரஸடடல மவதத�ரகக பவணடம 
என மடவ ஜசயத�ரகள. எணணம எனனபவ� �லல வ�த��கதத�ன இரநதத. இமத ����ய�ர�டம 
ஜச�னன�ள. எனன, ஜக�ஞசம உர�ம� எடததக ஜக�ணட, அதடடன�ள ப��லச ஜச�னன�ள ('' 'ப��ல' 
எனனட 'ப��ல'.. அதடடன�ள எனற வ�ளகக��கச ஜச�லபலன'' - இத ரக��ண�ய�ன வ�தம)

''இநத�ஙக, �Bஙக சம�சசஜதலல�ம ப��தம. ப�ச��ப �டததககஙக. இன�ப�, சம�யமல ��ன 
��ரததககபறன..''

ரக��ண� அம��ள�ன மகம, ஜவளள�வ�ப ��மனக கணகக�க ஆக� வ�டடத.

எததமன வயத�ன�லத�ன எனன.. ஒர �னJ�மய, மடமடப பசச�மய �சககவத ப��ல �சககக கடய ஒபர 
வ�ரதமத, ''இன� �B சம�கக பவணட�ம'' என�தத�ன!

சம�யலமற என�த ஒவஜவ�ர ஜ�ணணககம (அவள உதத�பய�கததககப ப��க�றவள�க இரநத�லம) 
ர���ஙக சம� ��த�ர�. கரணடயம ��தத�ரஙகளம அவளத ��ரதபயக ஆயதஙகள. ஏபத�, அவவபப��த 
சம�கக ப��ரடதத�ல �டடப� 'உடமப சர�ய�லமல' எனற ஜக�ஞசம வ�ய�த� ஜக�ணட�டக ஜக�ளவ�ரகபள 
தவ�ர இநத வ�Jயதத�ல வ�ரப� ஓயபவ க�மடய�த. ய�ரம வ�ரம�வம ��டட�ரகள.

''எனகக எஙபக ஜரஸட? எ�ன வநத கப��டட�லம கட, 'ச�தத இரட�ப��.. இநதப ��ச�சகளகக வடசசக 
ஜக�டடடட வரபறன'னத�ன ஜச�லலணம..''

இப�ட வ�ய�ல ப�ளம ஜக�டடவ�ரகபள தவ�ர, �ர�கள, ''�Bஙக உகக�ரஙக, ��ன ��ரததககபறன'' எனற 
ஜச�லல� வ�டட�ல ��தத�ரம, எனனபவ� மதஜகலமம�பய உரவ�ப ப��டட வ�டட�ற ப��ல, இவரகள 
'ஜல�டகக' சநதர�கள�க� வ�டவ�ரகள.

''எனமன க�சசனககளளபய வரக கட�தனன ஜச�லல�டட�..''

''இநதக மக எததமன சம�சச�ரகக? எததமன ஊறக�.. எததமன வட�ம.. வததல.. ��ன மவகக�ற 
�ரபபரணமட கழமபகக, ஜ�ர��பள இறஙக� வநத, 'எனகக ஒர உரணமட'ன பகப��ர. ப�தத வமரககம 
என ம�யனகக என சம�யலத�ன அ��ரத�� இரநதசச. இப� கடச� ��ற�டட�ன..''

இததமன பலம�லககம கழ�வ�ரககததககம க�ரணம.. �ர�கள, ����ய�ர�ன ஓயமவக கரதத�ல ஜக�ணட 
ஜச�னன வ�ரதமதகளத�ன.

''இப�ட எலல�தமதயம தப��கபவ அரததம �ணண�கக�டட�, பவற எப�டதத�ன ப�சறத�ம?''

- இநதக பகளவ�மயக பகட�த ஜவணமடகக�ய ��ஞசகள ப��னற ��த இளம �ர�களகள கடடமத�ன.



''ப�ச��பலபய இரநத ��ரதபதன ஆனடட.. அதககம பக�வ�சசககற�ஙக. எனகக என ����ய�ர வசச ப�பர 
ஊம�க பக�டட�ன, இடசசபள�, ஜக�ழககடமட வ�யகக�ர� இஜதலல�மத�ன..''

- ஜர�ம�வம ஃ�Bல �ணண�ப பலமபவத கம�பக�ணம பஷ��..

ஜக�ஞசம கஷடமத�ன. அப�டபய கழவக�ற �Bர�ல �ழவக�ற �Bன ��த�ர� ��சகக�க அநத சநதரப�தத�ல 
தப��ககத ஜதர�நத�ரகக பவணடம.

ப�ச��ல இரககபவ கட�த. ��மறய ��ள ஜ�^னம க�தத�ல, வ�பர�தம அத�க��கம. ����ய�ர�டம �டட�லல.. 
��ததன�ரகள, ஓரகதத�கள.. இப�ட பகநத வBடடனர�டம ப�சம கமல இரகக�றபத.. எநத ச�ணகக�யரம எழத� 
மவகக�த ச�ஸத�ரம அத! 

அத �றற�யம..
����ய�ரகள�வத ஆரம� க�லதத�ல சத�ர�டடம ஆட 
வ�டட, ப��கப ப��க 'அட�ஸட' ஆக� வ�டவ�ரகள. 
எலல�ம �கன ப�லம ப�ரக கழநமதகள ப�லம 
உளள ��சதத�ன�ல!

ஆன�ல, அடதத க�மளகள�ன ��ததன�ரகளம 
ஓரகதத�களம அப�டய�லமல. க�ரணம, அவரகளகக 
வ�டடக ஜக�டதததத�ன ப��க பவணடம எனக�ற 
அவச�யம ஏத��லமல. ஒனற, ப�பல வ�ழநத 
பரளவ�ரகள. இலல�வ�டட�ல, பள� ��ட ��த�ர� 
கன��ய மகதமத மவததக ஜக�ணடரப��ரகள.

ஜர�ம�வம ஈJ�யஜதலல�ம, ��னன�ள�ல, 'சரஸவத� 
ச�தம' �த��ன� - ச�வ�தத�ர� - பதவ�க� ��த�ர�, 'வ�� 
ல�வ�.. க�ல�வ�.. பக�க�ல�வ�..' என ���ன�மரப 
��ட மவதத வ�டமகள.

ச�ல வBடகள�ல ��ததன�ரம அணண�யம இமழபய� 
இமழஜயனற இமழவ�ரகள. ப�சசககப ப�சச 

க�ணடலடப�தம உணட. எனககத ஜதர�நத ��னக� எனற ஒர ஜ�ண�ண�. அவள ��ததன�ர சரஸவத�. 
அவரகள ப�ச�க ஜக�ளவமதப ��ரதத�ல, ஏபத� உய�ர ச�ப�க�த�கள ��த�ர� பத�னறம.

''என ர�டசஸ�..''

''எஙக வBடட பதப�..''

''ப��ட எல�க கஞச..''

''��ன எல�ககஞசனன� �B �னன�ககடட..''

இரணட ப�ரம ஒரவமர ஒரவர க�ணடலடததக ஜக�ணட, இடய�ட எனச ச�ர�ப��ரகள. சரஸவத� 
ஊர�ல�ரநத வநத வ�டட�ல ப��தம. ப�பல வ�ழநத பரள�த கமறய�க அளவள�வ�, ஒபர கலர �டடப-
படமவ அண�நத ர�த� - ஜ�யலடச��, ��மப� ச�ஸடரஸ ��த�ர� கலகக�க ஜக�ணடரப��ரகள.

அபப�ரப�டட ப��டமய ஓர ஆவண� அவ�டடம �ணடமக ��ர�ததத. �ணடமக.. அதவம ஆவண� அவ�டடம 
எனற�ல பலட ச�ப��டத�ன. ஆன�ல, ��னக� பரJன ��கச சBகக�ர��க ஆ�Bஸ பவமலய�க ப��க 
பவணடய�ரப�த�ல சடட படஜடன மடதத, ச�ப��டம ஆக� வ�டடத. சரசத�ன அனமறகக சம�யல. 
அறபத��க சம�தத�ரநத�ள. �Bத��ரநத வமட��மவ தடடக ஜக�ணடரகக.. ��ரதர ஜ�ண உரவ�ல 
வநத�றப��ல, எத�ர வBடடகக�ர�..

''��ன.. ஒர கரணட ம�த���வ இரநத� ஜக�படன.. இனனம �தத ப��ள�கக ப�ல ��வ ப��தமல.. ஆ��, 
உஙக வBடடல ச�ப��ஜடலல�ம மடஞசடசச ப��ல இரகபக.. உனகஜகனன, ��ததன�ர உணட�ன க�ர�யதமத 



ஜசஞச�டற�..''

இதறக ��ய�ய��கப ��ரதத�ல ��னக�, பனச�ர�ப-படன தமலமய அமசதத�ரநத�பல ப��தம. அலலத, 
��ததன�ரககப ��ர�டடப �தத�ரம வ�ச�கக பவணடம எனற பத�னற�ய�ரநத�ல அமதய�வத ஜசயத�ரககல�ம.

ஆன�ல, அமதஜயலல�ம வ�டட, ஒர வ�ரதமத ஜச�னன�ள.

''ஆ��.. ஆவண� அவ�டடததகக அசட கட சம�சச�டவ�..''

உணம�ய�ல இப�டயர �ழஜ��ழ�பய இரகக�றதத�ன.

'ஆவண� அவ�டடததகக அசட கட சம�தத வ�டவ�ள..'

இநதப �ழஜ��ழ� வரக க�ரணம, இநத வ�பசJத-தனற ச�ப��ட ஜவக ப�ர��கம.. அதறகள ஒர அசட�க 
இரநத�லம, சம�ககத ஜதர�ய�த ஜ�ணண�க இரநத�லம ச��ள�தத வ�டவ�ள என�தத�ன.

ஆன�ல அமத இவள ஜச�னன வ�தம, அதவம ��ததன�ர, எணஜணய அடப��ல உடக�ரநத வ�யரதத வழ�ய 
வமட தடடக ஜக�ணடரககமப��த ஜச�னனத.. ஜ�ர�ய பகம�தமதபய க�ளப�� வ�டடத!

சரஸவத�, கதகள� ஆடடப� ஆடவ�டட�ள. அணணன வநததம வர�தத��க ஜ��ர�நத ஜக�டட வ�டட�ள.

''எனமன அசடன ஜச�லல�டட�ணண�. இததமனககம க�மலய�ல �தத �ண�ககளள பச��ய� ��யசம, �சசட, 
ஆ� வமட, ப��ள�, ப��ரககழமப, உரமளகக�ழஙக ஜ��ட��ஸ, வ�மழகக� ச�பஸ, தகக�ள� ரசமன 
இததமனயம ஜசஞச�ரகபகன. ��ன அசட�? எனனப�� அனன�கக �B, ஜ�ணட�டட ச�ப��பட ச�ப��டட 
��கக �ரததப ப��சசனன ஜச�னன�பய.. அதகக�க, ச�ர�ம ��ரகக�� எலல�தமதயம இழததப ப��டடணட 
ஜசஞச�, ��ன அசட�?''

''எனனத? என சம�யல ச�ப��டட ��கக �ரததப ப��சச�? உன அணண� ஜச�னன�ர�.. எஙபக, எனமனப 
��ரததச ஜச�லலச ஜச�லல.. ��னத�ன, ��வம எப�வம, எத ஜசஞச�லம ப��தம ப��த��ய��ச 
ஜசஞச�டபறனன ஜச�லலவ�பய.. இனன�கக ஒர ��ள இஷடம ப��ல �ள�மக ச���மன வ�ர�ய�மறசசப 
�ணண�ககடடமன க�சசமன வ�டபடன. ர�தத�ர� இரகக, க�சசமன க�ளBன �ணற பவமல எனகக..''

இநத சணமட ஆற வரடஙகள ப��ல �Bடததத எனற�ல �மபவBரகள�.. �டவ�ல ��னக�ய�ன ஜ�ண 
கலய�ணததககக கட அதமதய� லடசண�� சரஸவத� வரவ�லமல.

''ஆ��.. இநத அசடடகக அஙபக எனன பவமல?''

- இப�ட சரஸவத� ஜ��டததத�கக பகளவ�. இத ப��னற ஒறமற வ�ரதமதய�ல, அலலத ஒர வ�கக�யதத�ன�ல 
கநதல�ன கடம�ஙகள எலல�ம இரகக�னறன.

இத இப�டய�ன�ல.. ஓரகதத�களககள பவற வ�த��ன ��ரசமன எழம. இமத ��ம 'பக' ��ர�பளம எனற 
ஜச�லலல�ம.

''அத எனன ப�டம பக?''

த�ரஜவ�றற�யர �மன�.. ஸ�ர�, �மன�வ�ம.. பகடக�ற�ள.

'பக' எனற அநத வ�லலன �றற�யம..

'பக' மயத த�ரப��ப ப��டட�ல, அனன�பய�னயம ஜ��ஙக� வழ�யம எனறவடன, பத�மசமய த�ரப��ப 
ப��டவத ப��ல,'' எனற அமத எழத�, ஒணண�ஙக�ள�ஸ வ�ணடகள�டம கட கடட வ�ஙக�வ�டட�ரகள�ம 
�ல வ�சக�கள. 



எழதமதத த�ரப�� எனன �ணண..? வ�லலன ப��ல இநத 'பக' வநத உடக�ரம இடதமத 
��றற பவணட���?

அத�வத, 'எனக'பக' பர�யலபல..'

'எனக'பக' ஜதர�ய�த..' 

இத எலல�மத�ன சதர. 

இதபவ ��ககள இரககம ஈபக�மவக ஜக�ஞசம தளள� மவதத வ�டட, இப�ட 
ஜச�லல�ப ��ரஙகள.. 

"இத எனன ர�கமன உஙகளக'பக' ஜதர�யமலய�..!"

"பசண�கக�ய ஓலன எப�ட �ணறதன, த�ரவனநதபரததலபய ��றநத வளரநத 
உஙகளக'பக' ஜதர�யமலனன�.. ��ஙக கணட�ட.." 

ஒபர எழததத�ன. ஆன�ல, எனக'பக'ய�ல இரகக�ற ஜதன�ஜவடட உனக'பக'ய�பல� 
உஙகளக'பக'ய�பல� இலமல..

"இப�டச ஜச�லல�டட� அவ தமலககனம ஒபரடய� ஏற�டப�.. ஏறஜகனபவ �ணமட வBஙக�.." 

�ய�ல�டதமற க���டச�ய�ன மணமணபப இத..

எபப�ரப�டட �ணமட வBஙக�மயயம �னம கள�ரச ஜசயவதத�ன �ம பவமல. உணம�ய�ல அநத 
உஙகளக'பக'மயப ஜ�ற பவணடய தகத� தனகக இரகக�றத� இலமலய� என�த அவரகளககத ஜதர�யம.

எனககத ஜதர�நத தர�சமவரதத�ன� எனற ஒர ஜ�ண இரகக�ற�ள. ஏபத� '��மபக வ�ஸபத' ஒர டக�ர� 
பவணடப� என�தறக�கப �டதத�ள. 

கலய�ண��க� இபப��த �தத வயச�லம, எடட வயச�லம இரணட ��ளமளகள. இநதக க�லதத ஐநத�ம 
வகபபத�ன அநத ��மளய இன��னBயர, ட�கடர �டததவரகள�ன மமளமயபய ஜவஙகல உரள�ய�ல ப��டட, 
சரளக க�ளற�ய ம�சர ��க ��த�ர� அநதப ��ட �டததக�றபத..

தர�சமவரதத�ன�கக ��ளமளகபள�ட ஈட ஜக�டகக மடயவ�லமல. அவளமடய கணவரம ��தத�யம '�B எனன 
�டசசக க�ழ�சபச' என�தப��ல இவமளப ��ரகக.. ச�பய�ச�த��க இவள, அவரகமள மநத�க ஜக�ணட�ள. 

"ஏய கணண�.. அதமதயம அப��வம எனமன வ�ட ��மறய �டசசவஙகட�. அவஙகக�டட சநபதகம பகள. 
அவஙகளக'பக' பர�யமலய�னன�, எனகக எப�ட பர�யப ப��வத.."

அதறகப ��றக, அவளத ��ளமளய�ணட�ன, கணகக ப��டமட எடததக ஜக�ணட, அப��வ�டமம 
அதமதய�டமம ஓட வ�டக�ற�ன. இவரகள பரவதமதச சரகக�ன�ல, உடபன ��லகன உதடமடப ��தகக�க 
ஜக�ணட பகடக�ற�ன.

"அயய�யபய.. உஙகளக'பக' பர�யமலய�?"

தர�சமவரதத�ன� ஊஞசல�ல உடக�ரநத, ஜசகணட பட�ஸ க���மய ஆறற� ஆறற�க கடததக 
ஜக�ணடரகக�ற�ள.

இமத ஏன ஜச�லக�பறன எனற�ல, �டகக�ற �டபபககம ச�பய�ச�த��ன பதத�ககம சம�நதப� இலமல.. 

எண�த வயச�ன ஓர அம��ள.. ஜ�ர�ய �ணகக�ர�. வBட ��மறய கழநமத, கடடகள.. ��ளமள, �ர�கள.. 
த�டஜரன ஒர ��ள.. இநத அம��ள�ன கணவர அவரகக ஜத�ணணற வயத�ரககம.. க�ல��க� வ�டட�ர. ஜ�ர�ய 
ச�வ.. கலய�ணச ச�வ.. வBட ��மறய கடடம. தககம வ�ச�ர�கக வர�வரகளம ப��க�றவரகள��ய.. ஒர ��தம 



கமறய��ல த���பல�கப�டடத..

����ய�ர ச�ப��ட உடக�ரநததம �ர�களத�ன �ர���ற�ன�ள. ரசம ச�தம மடநத, ப��ர ச�தம ச�ப��ட 
பவணடய கடடம வநதத. �ர�களககத ஜதர�யம, ����ய�ரகக ஜகடடத தய�ரத�ன ��டககம எனற.. ஆன�லம 
இபப��த தய�ர ஊறறல�ப��.. எததமன வயச�ன�லத�ன எனன.. தககம தககமத�பன..

அதன�ல அவள பகடட�ள.

"அம��, தய�ர�ப ப��டவ�.. இலமல கமடஞச ப��ர�ப ப��டவ�.. 

"ஆ��.. அவபர ப��ய�டட�ர. இநதக கடமடககக கமடஞஜசனன பவணடக க�டகக? எலல�ம தய�ர�பவ ப��ட.."

'சட'ஜடனக பகட�வரகக ஏபத� தககப�டடவள வ�ரகத�ய�ல ப�சவத 
ப��ல இரநத�லம, ஜக�ஞசம ஊனற� கவன�தத�ல, ��டடய�ன ப�சச 
ச��ரதத�யம ஜதர�நத வ�டம.

இத ��த�ர� ப�சச�ன�பலபய �நதல ப��ட�வரகள ��மறய ப�ர 
இரகக�ற�ரகள.. அவரகள�ல �லர, �ளள�ககடம கடத த�ணடயத�லமல. 
ஆன�லம எப�டபய� ப�ச� ஜ�ய�தத வ�டவ�ரகள.

அநதக க�லதத�ல என ��டடயம, கற�பவப��மல ஜக�தத�லல�, இஞச� இத 
மனற �டடம வ�ற�வளம ப�சக�ற ப�சச ஜர�ம�வம ரச�ககததகநதத�க 
இரககம.

இநத கற�பவப��மலகக�ர�கக க�ஜசலல�ம ஒர ஜ��ரடபட இலமல. ஒர 
��ட அர�ச�கக ஒர ஜக�தத கற�பவப��மல, ஜக�தத�லல�, இஞச�கக 
தன�ய�க இனஜன�ர ��ட.

"ஒர ஜக�டமடப��கக அளவ இஞச� ப��டக கட�த� தஙகசச�.."

இத என ��டட.

"இஞச�ய�.. ��ரகஜகடடல ப��யப ��ர.. த�.. என உளளஙமக அளவ இஞச� ஒர ரவ� வ�ககத.."

"ஆங.. உனகபக அநத வ�மலய�?"

"ஏன.. எனகஜகனன�.. க�ரBட�� வசச�ரகக?"

"அத�லபல தஙகசச�.. க�லஙக�ரதத�பல '�ள�ள'ன �ஞச ��னகக, ஜ�தத� ��மறய கஙக�ம��.. உனமனப 
��ரதத�பல கணண ��மறஞச ப��கபத.. இநத �க�லஷ��க�டட ப��ன� �ணறதகக�க வ�மலமய ச�தத கமறகக 
��டட�ஙகள�ன பகடபடன. சர�, ப��.. எனகக இஞச� பவண�ம. அர�ச� எடகக சம�யககடட வமரககம 
�டககணம.."

"இநத�.. வசச�கக.."

"அட பவண�ம தஙகசச�, ��வம �B.."

"இரககடடம வசச�கக.. இநதக ஜக�டமடப ��ககல ��ன எனன ��ட வட� கடடபப��பறன.."

அநத ப�ரதத�ல ��டடய�ன மகதமதப ��ரகக பவணடம. எனனபவ� ல�டடர�ய�ல பக�ட ர��ய அடதத�ற 
ப��லப ��ரக�ச�ககம.

"உனகக இத பதமவய�?" ��ன சணமட ப��டபவன. 



"இப� எனனஙகபற.. '��பய �லலம��.. ப�பய ஜ�ர�யம��'ன ப�ச�தத�ன ஜ�ய�கக மடயம. இநதக ஜக�டமடப 
��கக இஞச� எனகக ல��மன�, க�மல ப�ரததல அவபள�ட ��ர�ய�தத� மகததகக ஒர தத� ��டபனபன.. 
அத அவளகக ல��ம. அவ இனன�கக மழகக, 'கற�கம' பக.ஆர.வ��ய� கணகக� ச�ர�சச�டபட �டப�� ��ர.."

��டட ஜச�லவத ப��னற மகஸதத� பதமவத�ன. ஆன�ல, இத�ல ஜக�ஞசம ��கக�ரமதய�க இரகக பவணடம. 
'ஓவர பட�ஸ' ஆக� வ�டக கட�த. அத�றற�யம..

ப�சபவ�ம..

பகழசச�கக �யஙக�தவரகள க�மடய�தத�ன. ஆன�ல, அதபவ ஓவர பட�ஸ 
ஆக� வ�டக கட�த. அத�லம உணம�-ய�ன சரகக எனன ஜவனற ஜதர�-
ய��ல ட�ச ஆக ஃ�Bல �ணண� வ�டக கட�த. 

என ச�ப�க�த�ய�ன ஒனறவ�டட ��ததன�ர சநத�ர�த�, �ணததகக�ள� வறறல 
கழமப �ணண�ன�ல ஊபர �ணககம. இததமனககம, ஒர ஆழ�கக அளபவ 
ஜக�ளளம�டய�க கறசடட ஒனமற மவதத�ரகக�ற�ள. அவளகக, அவள 
��டட தநதத�ம. அத�லத�ன வறறல கழமப மவப��ள. எனன.. பரJன, 
ஜ�ணட�டடககப ப��க, �Bத� அமரக கரணட இரநத�ல அத�சயம. 

அநத அமரக கரணடமய படஸட ��ரதத என ச�ப�க�த� உட�ட �லரம 
'சநத�ர�.. சநத�ர�' எனற உரகபவ�ம. எஙகள�ல ஒரதத� உணரசச� வசப�டட, 
சநத�ர�த�ய�ன இர மககமளயம �றற�, கணகள�ல ஒறற�க ஜக�ணட 
கரகரஜவன அழத�ள. ��ஙகள கட கழமப �டட மகமய ஒறற�க 
ஜக�ணடத�ல க�ரம கணகள�ல �டட எர�சசல�ல அழக�ற�பள� எனற 
��மனதபத�ம. அஜதலல�ம இலமல. �����கபவ இபப�ரப�டட கழமம� ரச� 
��ரககக ஜக�டதத �ண��ய�ன �Bத �னற�ப ஜ�ரகஜகடதத வ�டடத. 

இதறக�கபவ - அத�வத, எஙகளகக�கபவ வறறல கழமப மவதத எஙகமள 
ச�ப��ட அமழதத�ரநத�ள. அபத கறசடட.. அபத சமவ.. அபத �ணம. 

ஆன�ல, ��ஙகள ஏஜழடட ப�ர ப��னத�ல, க�மல ஏழ �ண� மதல �த�ஜன�ர �ண� வமரககம அததணணட 
கறசடடய�ல ஐநத�ற தரம கழமப மவதத�ரகக�ற�ள �கர�ச�. 

அநதக கழமபககம சடட அப�ளததககம �யஙக�யவள (ஏறஜகனபவ அழதவளத�ன) இவளகக 'இரணட�ம 
ஜ�ன ர�ண� ஜசலலம' எனக�ற �டடப ஜ�யமரக கட அஙபகபய, அநதக கணப� - ரசம ச�தம 
ச�ப��டவதறகள அள�தத வ�டட�ள.

ரசம வநதத. ஜவறம பள�த தணணBர. அவமரகக�ய ஜ��ர�யல�ல ��ரத�ன ��மறய! ப��ர�ல ஒபரயடய�க 
கஙக�, ��கBரத�, �ர�த�, ச�நத, க�பவர� என �ஞச �த�களம சஙக��தத�ரநதன.

�டடம வழஙக�யவள, ஈரக கணகமளப பறஙமகய�ல தமடததக ஜக�ணபட, கமடச� வ�யகக ஒர ஸபன 
கழமம�, உளளஙமகய�ல ஏநத� கடதத வ�டட �கரநத�ள.

எதறகச ஜச�லக�பறன எனன�ல, ஜவறம வறறல கழமம� மவதத 'ஆQ�.. ஓபQ�'ஜவனப பகழநத வ�டட�ல, 
�����ன க�சசன க�லல�டகமள ��ம �டடம தடடயவரகள�பவ�ம.

பகழவதறகம ஒர அளவ மவததக ஜக�ளள பவணடம. ஓரளவகக உணம�யம இரகக பவணடம. 
ஒனற��லல�தமத ஒபரயடய�க '��லட அப' ஜசயத வ�டவம கட�த. அத�லம, எத�ர�ள� பதத�ச�ல�ய�க 
இரநத�ல அவவளவத�ன.. 'க�ழ�ஞசத க�ரஷணக�ர�' எனற�க� வ�டம �ம கமத.. 

ஒர ரகச�யம உஙகள�டம ஜச�லலடட��..

����ய�ரகள எலல�ரப� ச�ஙகம, பல�, கரட இலமல. ��ததன�ரகள அமனவரப� �ர�, மதமல, பக�டட�னகள 
இலமல என ��ர�ய��ன பத�ழ�கபள..



எனன, ப�லககக ஜக�ஞசம கரடமரட�கத பத�றற�ள�ப��ரகள ச�லர. இனனம �லர ச��வதத�ல 
�லலவரகள�கதத�ன இரப��ரகள. ஆன�ல, ��ளமளய�ன த�ர�ணதத�னப��பத இவரகளத அததஙக�, 
அம�ஙக�, ஒனறவ�டட அகக�, ஜரணடவ�டட ஓரகதத�.. இப�ட எவள�வத ��ப��ளமளய�ன அம�� க�த�ல, 
தஙகளககத ஜதர�நதமத எலல�ம ஓத� வ�டடப ப��வ�ரகள. 

''இநத�, உனகக ச�ரதபத ப��ற�த. �Bபய கழநமத.. இப� உன ��ளமளகக ஒர கலய�ண��க� �Bயம 
����ய�ர�ய�டபட.. ஜ��ணபண�ட அம�� �பல மகக�ர�ய� இரப�� ப��ல இரகக.. ப��ற ப��கமகப ��ரதத�, 
��ப��ளமளமய மகககளள ப��டடடட�லம ஆசசரய��லல. �Bத�ன லக�மன இழததப ��டககணம.''

''கணடபபம கற�ரம மகததலபய ஜதர�யணம. QHம.. உனகஜகஙபக அஜதலல�ம வரப ப��றத..''

''இப� ஏ��நதடபடன வசசகக.. அபபறம 'ஐபய�'ன�லம வர�த.. 'அம��'ன�லம வர�த..''

இதப��னற ப��தமனகள�ல மகதமதப பள� ��ட ��த�ர� மவததக ஜக�ள�வரகபள �லர.

உணம�ய�ல இத ப��னற ����ய�ர-களகக �ர�கள-கள�டம உளளககள �யம.. எஙபக ஜக�ஞசம ஏ��நத�ல, 
தமல ப�ல ஏற� உடக�ரநத வ�டபவ�பள� எனக�ற �Bத�! இவரகள எபப��தப� வ�ழ�பப உணரவடன 
இரப�த�ல, ஐஸ மவப�த.. சம��ன�சசம ஜச�ற�நத வ�டவத.. அலவ� ஜக�டப�த.. இஜதலல�ம அததமன 
சல�த-த�ல �டகக�த. இதன�பலபய ச�த�ரண ப�சஜசலல�ம கட இடகக �டகக�கபவ வநத வ�ழம.

''அதமத, ��ன கள�சச�டட வநதடட-ட��?''

''எனன பதச� பகளவ�?''

''இலபல.. �Bஙக ஏபத� பக�ய�லககப ப��கணமன ஜச�லல�ட-டரநதBஙகபள.. அத�ன.. ��ன அபபற�� 
கள�கக�பறன.''

''ப��கணமன ஜச�னபனன. ஆன�ல, ப��கமல. ��மனககற-ஜதலல�ம �டககறத� எனன.. வBடடல வ�ழநத 
க�டககறவளகக எனன அவசரம.. எநத ரய�மலப ��டககப ப��பறன? எநத ஆ�BஸHககப ப��றத தடட 
ஜகடடப ப��றத? ஒவஜவ�ரததமரப ப��ல ��ன எதகக�வத ஆதத�ரப �டடரகபகன�.. அவசரப 
�டடரகபகன�? எலல�ரம கள�சச, ஜதள�சச, ஆக பவணடயமதப ��ரஙக. வBடபட�ட க�டககற க�ழமத�பன 
��ன? எப�க கள�சச� எனன..''

ஒர பகளவ�ககப �ககம �கக��க �த�ல. இத எலல�ப�, 'இநத�மப�.. �B எதத�ன�த�ன 'ஆகடட' ஜக�டதத�லம, 
எஙக�டட உன �ரபப பவக�த' எனக�ற கமதத�ன. இத ப��னறவரகள�டம ஜக�ஞசம ��கக�ரமதய�கபவ ��ம 
த�றம� க�டட பவணடம.

இனனம ச�ல ����ய�ரகள, தஙகளகக எனன பதமவ, எத பவணடம எனபற ஜச�லல ��டட�ரகள. ஆன�ல, 
�னசககள த�டடம ப��டட அமகக��க மவதத�ரப��ரகள.

�ர�கள எனன.. �கன, கணவர - இப�ட ய�ர எமத எடததச ஜச�னன�லம அட��க மகதமத தரபசண� 
கணகக�க மவதத�ரப��ரகள. 

����வத ப�ச� ஜ�ய�ககப ��ரகக� பற�ம. அவரகள ப�ச��பலபய, �ம எலல�மரயம �ணமணக கவவ மவதத 
வ�டக�ற �பல ஜ�ண�ண�-கள.

இவரகமள வழ�ககக ஜக�ணட வரவதம ச�த�ரண வ�Jய��லமல.

வ�ரஙகள, அத �றற�யம..

����ய�ரகள �ல வ�தம.. ஒவஜவ�ரவரம ஒர வ�தம.. அத�ல ஒனறத�ன 'ய�ர �னசல ய�ர?' எனக�ற மடப..



அப�க��க எலல�ர வBடடலம இரகக�ற வமகத�ன இநத 
����ய�ர. தனகக இனனத பவணடம எனற வ�ய வ�டடச 
ஜச�லல ��டட�ரகள. 'சர�.. ச�றசகள எப�டபய� சம�ததப 
ப��டடடம' எனறம வ�ட ��டட�ரகள. த�ன ��மனகக�றமதச 
ச�த�தத வ�டபட ����ரநத உடக�ரவ�ரகள.

ஆணட�ளம��வகக ஜசலல�யட ஜ��மம� ��த�ர� இரணட 
�ர�களகள; ��னக ப�ரக கழநமதகள. வயத எழ�தககம 
ப�ல�க�றத. ஆன�ல, சம�யலமற ர�ண� அவளத�ன. பகடட�ல, 
'��வம.. கழநமதகள எதகக ச�ர�ப�டணம..' எனற 
பதஜன�ழகப ப�சவ�ள. ஆன�ல, க�ரணம அதவலல.. 
�ர�களகள, தன வ�யகக வககமணய�க சம�ததப ப��ட 
��டட�ரகள எனக�ற ��மனபபத-த�ன.. 

க�ழவ�கக, எஜதலல�ம ஆக�த எனற ட�கடர ஜச�லல�ய�ரகக�-
ற�பர�.. அஜதலல�மத�ன ��டககம. அத�லம மகக�ய��க 
பசப�ஙக�ழஙக, உரமளகக�ழஙக, வ�மழகக�ய... த�னசர� 
ஜ�னவ�ல அவச�யம அவளகக. 'ச�றசகள, 'டயட டயட' எனற 
எபப��தம இஞச படபபம மகய��க அமலக�ற�ரகள.. 
சம�யலகக எணஜணமய இஙக ஃ��லலர�லத�ன 
வ�டக�ற�ரகள..' - அவள�ல இநத அ��ய�யதமத எலல�ம த�ஙக 
மடய�த. 

ஆதல�ல, க�மலய�ல ��ரகஜகடடகக எநத �ர�கள க�ளமபக�ற�பள�.. அவள�டம ஆரம��தத வ�டவ�ள..

''ய�ர ��ரகஜகடடககப ப��றத?''

''ஏன.. ��னத�ன..''

''��டடககப ப��டறப�ல வணட கBமர கடமட வ�ஙக�டட வநத ப��ட�பத. ப�தத ஜ�யஞச �மழய�ல கBமர 
கறப�� இரககம.''

''சர�.. பவற எனன.. ஜச^ ஜச^?''

''அமத கழநமதகள சBநத�த..''

''பவற.. கதத�ர�கக�?''

''ச�னனவளகக தமலய�ல இரநத ச�ரஙக இப�தத�ன ஆற�டட வரறத. கதத�ர�கக� �ற�டயம க�ளற� 
வ�டடட�பத�..?''

''அவமர..''

''அவமரகக�ய, ��ன க�ச�ககப ப��னப�, ஏத�வத ஒர க�ய வ�டணமன ஜச�னனப� வ�டடடபடன..''

''பவற எனனத�ன..''

''அமர க�பல� பசப�ஙக�ழஙக இரகக. இனனம ஒர க�பல� வ�ஙக. பர�ஸட �ணண�ன� ஏபத� அநத ச�ககல 
கழநமதகளகக ��ல கவளம பச�ற இறஙகம.''

''ஆன�.. உஙகளகக ஆக�பத..''

''ஆ�� ப��.. ��ன ஒர கணககல பசரதத�ய�.. ஏபத� க�மடகக�றமதத த�னனடட வ�ழநத க�டககறமத 
வ�டடடட..'' - இப�டச ஜச�லலவ�பள தவ�ர மகக�ல க�பல� பசப�ஙக�ழஙக ஆணட�ளம��வககதத�ன.



இத 'ஜடல�பகட'ட�ன ப�டடர�தல�ல ய�ரப� இநத வ�Jயதத�ன �ககம ப��வத�லமல. எனமறகக�வத அவள 
ம�யனகள�ல எவன�வத அககமறய�ல பகடட�லம.. கத� கத�ஜயனக கத�ப��ள அவள.

''ஏம��, உனககத�ன க�ழஙக, எணஜணயல�ம ஆக�தல.. உன �ர�களஙகத�ன த�னமம ��ரகஜகட 
ப��ற�ஙகபள.. ஃ��ஜரஷJ�, �சமசக க�யகற� வ�ஙக�டட வரச ஜச�லல பவணடயதத�பன..''

''ஏணட�.. அமத வ�ஙக, இமத வ�ஙகன ஆரடர �ணண�டட அவஸமதப�டண�� ��ன? ஜச^ ஜச^ �Bபய 
ச�ப��ட ��டபட. உன ச�னனப ஜ��ணணகக கதத�ர�கக� ஆக�த. ஜவணடகக� இநதக கடம�ததகக ஜரணட 
க�பல� வ�ஙக�ன�லம வதகக�ன� இதத-ணணட� ப��ய�டம. எனகக க�ழஙக ஆக�டட எனன.. �Bஙக எலல�ரம 
ச�ப��டடப ப��ஙக. 

இனன�கக இததமன பசப�ஙக�ழஙக பர�ஸட �ணண�பனபன.. ஒர தணட எடதத வ�ய�ல ப��டடணபடன�.. 
உன ஜ�ணட�டடமயபய பகபளன..'' - க�ழவ� �ர�கமளயம இககடடல ��டட வ�டவ�ள.

��ரதத�ரகள இரணட �ர�களகளம.. வ�த வ�த��க பய�ச�தத�ரகள. க�ழஙககக கலத� ஜக�டகக பவணடம.. 
க�ழவ�கக க�யகற�மய சம�கக ஆமச வர பவணடம. எப�ட? இத ப��னறவரகமள ��சகக�கதத�ன த�மச 
த�ரப� மடயம.

ஆணட�ளம��ள�ன கணவர உய�பர�ட இரநதப��த த�னமம �சமச க�யகற�, கBமர வமக கமளதத�ன 
சம�கக பவணடம எனற வறபறதத வ�ர�ம. தனககப ��டகக�றபத� இலமலபய�.. '�ண�ளபன �ஙமகய�ன 
��கக�யம' எனற ஆணட�ளம��ள சம�ததப ப��டவ�ள�ம. ���� ய�ர�ன வ�ழகமகக கற�ப��ல�ரநத இமத 
எடததக ஜக�ணட�ரகள �ர�களகள..

''அதமத.. ���� இரககறப� �Bஙக ஒர பசண�கக� கடட ஜசயவBஙகள�ப�.. ���� அநதக கடடகக�கபவ தஙக 
வமளயல ஜசஞச ப��டணமன ஜச�லலவ�ர�ப�..'' 

''கடட �லல�ய�ரககனத�ன ஜச�லலவ�ர. தஙக வமளயல �தத�ஜயலல�ம ஜச�னனத�லல..''

''உஙகக�டட ஜச�லலமலய� இரககம. உஙக ம�யன ஜச�லற�பர. 'அநதக கடட ��த�ர� வரபவ வர�தட.. 
இததமனககம பதஙக� கட அமரசச வ�ட ��டட�ஙக அம��.. வBடடககளபள நமழயறப�பவ வ�சமன 
ஆமளத தககம. அஜதலல�ம அப��பவ�ட ப��சச.. அம��, அபபறம அத ��த�ர� சம�ககறபத இலமல'ன.. 
ஜர�ம� வரததப�டட�ர..''

''ய�ர.. ச�னனவன�?''

''ஜரணட ப�ரப�த�ன. அத�ன ��னம அகக�வம எனன ஜச�னபன�மன�.. 'அதமத ��வம, வயச�ய�டசச.. 
மடயபல. அவஙகக�டட அளவ, �ககவஜ�லல�ம பகடட.. பசண�கக� கடட.. அபபறம கBமரததணட ச�ம��ர.. 
மடமடபக�மஸ �லல�பப ��த�ர� ஜ��ர�யல �ணணவBஙகள�ப�.. அமதஜயலல�ம கததகக�டட ஜசஞச 
ப��டபற�ம'ன..''

அவவளவத�ன.. ஆணட�ளம�� ஃபள�ட! இபப��ஜதலல�ம ��ரகஜகடடல ம� ��மறயம க�யகற�களடன 
ஆணட�ள உல�வவத�க தகவல! 

அத சர�.. ஆணட�ளகக இநத வழ�.. இனனம ச�ல இடகக �டகககள�டமம.. �சச ��சச உறவகள�டமம ப�ச� 
ஜ�ய�ப�த எப�ட? அத �றற�யம..

பக�த�வர� வ�.��-மயத ஜதர�ய�� உஙகளகக? ச�தம�ரதத�ல இரககம என உறவப ஜ�ணண�ன பகககதத 
அதமத. '' 'பக�த�வர�'ஙகறத அவஙக ப�ர. 'வ�.��'ஙகறத அவஙக �டசச வ�ஙக�ன �டட��?''ன ய�ரம 
பகடகக கட�த. அற�தவயச பக�த�வர�கக உடம��ன �ட��கம �டடம �லன ��த�ர� ஜ�ரதத�ரககம. 
தமலயம க�லகளம சம�நதப� இலல��ல ச�றதத�ரககம, அநத ��மளய பக�த�வர� ஜவஙகலப ��மனமயப 
ப��ல! 'ஜவஙகலப ��மன' என�தன சரககமத�ன வ�.��. (V.P.) தனகக இப �ட ஒர க�ரணப ஜ�யரஇரப�த 
பக�த�வர�ககம ஜதர�யம. ஆன�ல, அமதஜயலல�ம ஜ��ரட�டததக�ற ரக��லமல அவள. 



சவ��� தர�சனததகக�க அவள ச�தம�ரம வரக�ற�ள எனற�ல, ஜவல 
ஜவலததப ப��யவ�டவ�ள த�ரபரம. வ�ழ�கள இரணடம ஒர த�னச�க 
��ற� த�ரத�ர சநதர�ய�க� வ�டவ�ள. வநத இறஙகமப��பத 
இப�டதத�ன ஆரம��ப��ள..

''எனனட த�ரபரம.. ப��ன தடமவ ��ரதததகக இப� எஙக 
அணண�வகக கனனம ஒடட, தமலய�ல �ஞச �றக க�றத. உன 
����ய�ர - அத�ன என அணண�.. எனனபவ� கவததப ப��டட 
�லல� ��த�ர� ஜவளள ஜவளககக க�டகக�.. அததமனயம ரதத பச�மக. 
ர�தத�ர� ஒர டமளர ��ல ஜக�டகக பவணடயதத�பன..''

த�ரபரததகக வ�ரதமதபய வர��ல ��கக ப�லணணதத�ல ஒடடக 
ஜக�ளளம. இதறகள அவளமடய ���ன�ரககம ����ய�ரககம 
கணகள�ல �Bர, களம கடடம. 

''எனன இரநத�லம பக�த�வர� பக�த�வர�த�ன. அநத ரதத ��சம 
வ�டத� ��ர.. எப�ட, �ண�யடசச ��த�ர� பகககற�..''

���ன�ர, �மனவ�ய�டம தன தஙமகமயப �றற� ச�ல�க�தத வ�டட, 
��தழதழககச ஜச�லலவ�ர..

''பக�த�.. �B ஜ�ர�ய இடததல வ�ழகமகப�டடவ. உன கழநமதகள உனமனத த�ஙகற�ஙக.. இஙபக ��ச 
வர��னததல கழநமதகளகக ��மலக ஜக�டதத�பல தய�ரல தணண�ய வ�ட பவணடய�ரகக. எஙகளகக 
எனன.. க�ட வ� வ�ஙகத.. வBட ப�� ப��ஙகத.''

அவவளவத�ன.. ஊச�யளவகக இடம க�மடதத�லம, பக�த�வர� பகநத வ�மளய�ட வ�டவ�ள.

''எனன அணண� அப�ட ஜச�லபற? வBட ப�� ப��ஙகத�.. ய�ர ஜச�லல�டட�ஙக அப�ட..? இநதக 
கடம�ததகக�க �Bயம அணண�யம எததமன உமழசச�ரககBஙக.. �B �மறசச�லம எனகக ஜதர�ய�த�? உஙக 
ஜரணட ப�ரககம ஆளகக ஒர டமளர ��ல தர வசத� இலல�� ப��ய�டசச� இநத வBடடல? ப�ச�� ஜரணட 
ப�ரம எஙகட க�ளமபஙக. வBடடல ��ல எரம�, ஜரணட �ச இரகக. வ�ரததகக ஒர தடமவ த�ரடடப��ல 
க�யசசபறன.''

பக�த�வர�ய�ன வ��யததகக மதல ��ள வமர த�ரபரதத�ன ����ய�ரம ���ன�ரம சநபத�J��கதத�ன 
இரநத�ரப��ரகள. ��ல கடகக பவணடம எனக�ற எணணப� இரநத�ரகக�த. அத �டட��லமல.. ���ன�ர 
க�ழவரகக ��மல க�டட ஜக�ணட வநத�பல எடட ஓகக�ளம வரம. தஙமககக�ர�, த�ன வநத வ�டடப 
ப��கமப��த இப�ட எமதய�வத க�ளப�� வ�டடப ப��வ�ள. அத �டட��லமல. அடததவர வBடட வ�Jயம 
எனற�ல அலவ� ச�ப��டவத ��த�ர�. வ�மயக க�ணடக க�ளற� ஒவஜவ�னற�க ��டஙக� வ�டவ�ள.

''ஏம�� த�ரபரம.. உன ����ய�ர ��ரககதத�ன இநதப பமனயம ��ல கடகக��ஙகற ��த�ர� இரப��பள தவ�ர, 
லஙக� ர�டசஸ�! அவ ஏத�வத உனமன அதடட ��ரடட வசச�ரநத�லம ஜச�லல�ட. இநத பக�த�வர� 
பலசப�டடவ இலபல. �லலவளகக �லலவ.. ஜ��லல�தவளகக ஜ��லல�தவ..''

''அயயயபய�.. அப�ட எதவம இலபல அதமத.''

''இலபலய�னன�லம எனககத ஜதர�ய�த�? ஆ��.. கள�சச�டடரகக�ய�?''

''உம..''

''ஜ�ர�யவனகக அஞச�றத�.. ச�னனவளகக மண.. என ப�ரனம அவளம ஒபர வரJம. ��சமத�ன வ�தத�ய�சம. 
அப�டப ��ரககப ப��ன�, மண�வத� ஒணண ஒர வயசல இரககணப�.. அ��ரட �ணண�டடபய�?''

''பசசபச..''



''அப�? ஃப���ல� ��ள�ன�ங �ணண�டட�சச�? �B �ணண�டடய�.. இலபல அவன�..?''

''அஜதலல�ம ஒணண��லபல அதமத. ��ஙகபள ப��தமன ��றதத�டபட�ம. ஜரணமட வளரதத� ப��த�த�..''

''அப�டய�னன�.. பர�யமலபயடயம��.. அத எப�ட ப��தமன ��றதத மடயம? அகமமடய�ன, ஜ�ணட�டட 
ஒபர அமறய�லத�பன �டகமக? அப�ட எனமனப ��ரகக�பதடயம��.. அககமறய�ன�லத�பன பகககபறன. 

�B ஒணண ஜசய. ப�ச�� உன பரJமனயம அமழசச�டட என வBடடகக வ�. மண க�ரவணடல ஆற 
ஜ�டரப��ட கடடப ப��டடரகபகன. ஒர ��சம வநத தஙகஙக..''

இவள இத ��த�ர� ப�ச� வ�டடப ப��னதப�, ����ய�ரகக�ர� மகப��ளமளமய ��ரசவ வ�ரடபலபய 
ஜத�மலதத வ�டட ��த�ர� �மத�மதததப ப��வ�ள. �ர�கள�டம ��மடய�கக பகடகவம ஜசயவ�ள.

''அவ ஏத�வத ஜச�னன�ள� எனன?''

''எவ?''

''அத�ன அநத பக�த�வர�.. ஜவஙகலப ��மன..''

''ஒணணம ஜச�லலமலபய..''

''இலல.. வ�சலலயம ஜக�லமலய�லயம வநத வநத உன க�மதக கடசச�டடரநத�பள.. அத�ன பகடபடன. 
அடததவஙக வ�மயக க�ணடறபத பவமல.. �B வ�ய ஜக�டதத ��டடகக�பத..''

ஆற ��தஙகளகக ஒர தடமவ ஜ�னகஜகடட வநத, ஒர கஙக�ச ச���ழ டப��வ�ல த�ரடடப ��மல எடதத 
வநத எலபல�ரககம உ�ச�ரம �ணண� வ�டட, �தத �த�மனநத ��டகள தஙக� எலபல�ரமடய வ�மயமயயம 
க�ணடக�ற பக�த�வர�ய�ன வ�மயயம அமடகக வழ� க�மடததத த�ரபரததகக!

ஆடக�ற ��டமட ஆட கறகக�ற ��த�ர�, ப�சக�றவமர ப�ச�பயத�ன �டகக பவணடம. அதறக மன அவமரப 
�றற�ய ச�ல �ல வ�Jயஙகள.. அத�வத அவர �ணமணக கவவ�ய ��கழசச�கபள� அலலத அவரகள ஜ��நத 
நடலஸ ஆன ச��ச�ரஙகபள�.. ஜர�ம� பவணட�ம.. ஒனற�ரணட ஜதர�நத�ரநத�பல ப��தம. அபபறம 
அவரகமள அடகக�, பச�பப டப��வககள ப��டட மட வ�டல�ம.

த�ரபரம அப�டதத�ன அடகக�ன�ள. எனன ஜசயத�ள? எப�ட ஜ�ய�தத�ள?

இநத பக�த�வர� வ�.�� இரகக�ற�பள.. அத�ன.. '�ர�கள, உஙகளகக ஒர தமளர ��ல கடத தரவத�லமலய�' 
எனற ���ன�ர�டமம, 'ஏணட, உன ����ய�ர உனமன �டகமகயமறககளபளபய வ�டறத�லமலய�' எனற �ம 
�ர�த��ததககர�ய த�ரபரதத�டமம ஜச�லல�க ஜக�ணட அமலக�ற�பள.. (வ�.��-ன� எனனன ஜதர�ய�தவஙகளகக.. 
'ஜவஙகலப ��மன'ஙகற 'ஜசலல'ப ப�பர�ட சரககம) இநத �னJ�ய�ன ஃபள�ஷப�க ஜக�ஞசம க�மடததத 
த�ரபரததகக. 



அத�கப�டடத, இநத பக�த�வர� வ�.��-ய�ன அரடடல உரடடல சக�கக 
மடய��ல, த�ரவ�ளர பக�த�வர�, இவமள, 'க�ச��மலமயயம கல 
அடடமகமயயம கடடக ஜக�ணட அழ' எனற ஜச�லல�வ�டட, 
'த�டக'ஜகன ஒர ��ள வBடமட வ�டடப பறப�டடப ப��ய வ�டட�ர�ம. 
வ�Jயம ஜவள�ய�ல ஜதர�நத�ல ப�சசகக இட��க� வ�டம எனற 
பக�த�வர�ய�ன பகநத வBடடனர �மறததத �டட��னற�, ச��ர இரணட 
வரடஙகள ப��ல இநத�ய�மவபய சலலமட ப��டடச சல�தத�ரகள�ம.

கமடச�ய�ல �ன�தர இ�ய�மலய�ல த�டயம �Bமசய��க ச���ய�ர�க 
அமலநத ஜக�ணடரநத�ர�ம. 'பக�த�வர�' எனக�ற �த�ய�ன 
ஜ�யமரககட உசசர�கக �யநத ஓட ஒள�நதவமர, �தத ப�ர�யக கடட 
இழதத வநத, �மழய�ட ஜவளமள பவடட சடமட ��டட..

இமடப�டட க�லம மழகக, தன கணவர ப�ல �டபபகக�க 
இஙக�ல�நத ப��ய�ரப�த�க, தன அணணன கடம�தத�னரகபக க�த 
கதத�க ஜக�ணடரநத பக�த�வர� வ�.��, வ�J-யதமத ஒபர அமகக�க 
அமகக� வ�டட�-ள�ம. 

இபப��தகட �ன�தரககப �மழய க�வ� ஞ��கம வநத வ�டக கட�த 
எனற ஆரஞச �ழ �Hமஸக கட வBடடல அணட வ�டவத�லமலய�ம.. 

இததமன ஜகட��டய�க இரநதம, இத �றற�த த�ரபரததககத ஜதர�நதத எப�ட எனக�றBரகள�? அதத�ன வ�த� 
என�த!

த�ரபரதத�ன கடம�ததகக பக�த�வர� வ�.�� ஒர சதர என ற�ல, பக�த� கடம�ததககம ஒரதத� இரப��ள 
இலமலய�.. பக�த�வ�ன கணவரமடய அதமத ஜ�ணத�ன அநத சதர. 

ஜசனமனய�ல �டநத ஒர த�ர�ணதத�ல இநத அதமத ஜ�ண, த�ரபரதத�டம தமல வ�ர�க ஜக�ளள சBபப 
இரவல வ�ஙக�யவள, சBபம�த த�ரப��க ஜக�டததப��த வ�ர� வழஙக�ய ஜசயத�த�ன ப�றகணடத! 

''உஙகளகக ச�தம�ர��.. எஙக ���� ம�யனகக அஙபகய�ரநதத�ன ஜ��ணண எடததத.. தப�� ��மனகக�பத.. 
பக�த�வர� வ�.��-ன ப�ர.. த�டமக, சரப�னமக, லஙக�ண�, இடம�� எலல�மரயம பசரதத உரலல ப��டட 
இடசச, ஒர உரணமடய�ப ��டசச�ப�ல இரப��..'' 

இப�ட தவஙக�யத.. ��றக, த�ரபரமம த�ரவ�ளர பக�த�வர�ய�ன உறவகக�ரப ஜ�ணணம ஒனற�கபவ �நத�ய�ல 
உடக�ரநத ச�ப��டட, இவள சBப��ல அவள தமல வ�ர�, சதத�ரதத�ன அழகக �மகக�ளதத�ல �டதத, வ�டய 
வ�டய கமத ப�ச�.. 

த�ர�ணம மடநத ஊரககக க�ளம��ய த�ரபரம, ட.வ� வ�ளம�ரதத�ல Q�ரல�கஸ கடதத ச�றவன ஜதம��கச 
ச�ர�ப��பன - அத ��த�ர�த�ன ப��ன�ள.

''��மளகக பக�த�வர� வ�.�� வரற�ள�ம. ப��ன ஜசஞச�..'' - இப�டச ஜச�னன ����ய�மர, 'ஏதம அற�ய�ச 
ச�ற��பய.. ��ன�ரகக கவமல ஏன?' என�தப��லப ��ரததச ச�ர�தத�ள.

வநத�ள பக�த�வர� வ�.��.. க���மய ஆறற� ஆறற�க கடததக ஜக�ணபட, ''க���ய�ல பள�யங-ஜக�டமட 
வ�சமன வரபத..'' - இப�ட ஆரம��ததவமள..

''ஆ��.. உஙக வBடடகக�ரபர�ட அதமத ஜ��ணண �தமரய�ல இரகக�பள�..'' - இப�ட த�ரபரம �டகக.. 
பக�த� வ�ய�ல வ�டட க��� கமடவ�ய�ல வழ�வதகடத ஜதர�ய��ல, த�ரபரதமத �லஙக �லங-கப ��ரதத�ள.

''ய�ர..? அப��ட ய�ரம இலமலபய..''

''ப��ஙக.. ��ன ஒர கலய�ணததல ��ரதபதபன.. அநதம�� ப�ர கட எனனப��வ�சபச..''



''ஜச�ரண��..''

''அட, அபதத�ன. ஜதர�ய�தனனBஙக?''

''ஜச�லல�க பகளவ�. ��ன ��ரதத�லல. �க� ர�ஙக�. தமலககனம. தனககதத�ன எலல�ம ஜதர�யமன.. அத 
�டட��லல. ஜக�ஞசம ச�வபபத பத�ல பவற..''

''��ரததபதய�லமலய�ன ஜச�னனBஙக?''

''��ரததத�லல. என ����ய�ர ஜச�லலக பகளவ�.. ப�ச�ன� வ�ட ��டட�பள.. எனன ஜச�னன�..?''

''ஜர�ம� �லல ��த�ர�ய� ஜதர�ஞச�ஙக.. ஜரணட ��ள கலய�ணததலயம ��ஙக பசரநபதத�ன இரநபத�ம. 
�தமர வநத�, வBடடகக வரச ஜச�லல� ஜர�ம�வம ஜச�னன�ஙக. ��னம ச�தம�ரம வநத� வBடடகக வரச 
ஜச�லல�..''

''கப��டடய�ககம?''

''��னபன கப��ட பவண���.. அத�பன �ர�ய�மத? தனபன�ட ��லய கமதஜயலல�ம ஜச�னன�ஙக.'' 

இதறகப ��றக பக�த�வர�, த�ரபரதத�டப�� �றறவரகள�டப�� ப��ய ��ரசமனமய ஊத�, ஜ�ர�த�டதத�ன�ள 
எனக�ற ப�சசகபக இட��லமல. எஙபக..? த�ரபரம அவள�டம ப�ச வநத�பல, எழநத ப��யக கடதத�ல 
உடக�ரக�ற�ள பக�த�. மறறததககப ப��ய பக�த� ��னற�ல, அஙபகயம வநத வ�டக�ற�ள த�ரபரம., ''அநத 
ஜச�ரணம இரகக�ஙகபள.. உஙக வBடடக-க�ரமர ஜர�ம�ப பகழநத�ஙக'' எனக�ற�ள.

இப�ட சறற� வமளததப ப�சக�ற�பள தவ�ர ஜ�ய�ன ப�டடரகக வர ��டபடன எனக�ற�ள. 'இரணட ��ள 
மழககப ப�ச�ய�ரகக�ற�ள�ப�.. எனன ப�ச�ய�ரப��ள? இநத �னJர ��ரணட ஓடனமதச ஜச�லல� 
இரப��பள�.. இவ ��ரமவபய சர�ய�லமலபய..'

பக�த�வர�, ஜக�த�கக�ற க���மய வ�ய�ல ஊறற�க ஜக�ணட ��த�ர� தவ�தததம, �தத ��ள படர�வ�ல வநதவள, 
��பல ��ள�ல க�ளம��யதம த�ரபரதத�ன ச�ரதத�ன�லத�ன.

''எனன இநதத தடமவ சரககக க�ளம��டட�?'' - இப�ட த�ரபரதத�ன ����ய�ர பகடடப��தகட, த�ரபரம 
அவமள 'ஏதம அற�ய�ச ச�ற��பய' என�தப��லதத�ன ��ரதத�பள தவ�ர, அநத ஃபள�ஷப�கமகச 
ஜச�லலவ�லமல.

இத தனகக �டடப� ஜதர�நத ரகச�ய��க இரககம வமரய�லத�ன பக�த�வர� வ�.��-மய அடகக� ஆள மடயம 
என�த த�ரபரததககத ஜதர�யம.

ச�லர �றறவரகமள �டடம தடடவதறக�கபவ ச�ல வ�ரதமதகமள உ�பய�க�ப��ரகள. அவரகமளக கட ��ம, 
�ம ப�சச�ன�ல மநத பவணடய�ரககம. அத �றற�யம..

அநதப ஜ�ண�ண� எனகக தரதத உறவ. எஙகள கடம�தத�ல க�த கதத, கலய�ணம எனற எநத 
வ�பசJ��ன�லம ஊரகக மனன�ல ஒர ஜ�ள�நதப��ன சடபகஸ சக�தம ஆ�ர�க� வ�டவ�ள.



இனறவமரய�ல அவளமடய ஜ�யர ஜதர�ய�த. எலபல�ரம 
'சநதரததம ஜ�ணட�டட' என��ரகள. ஒர ச�லர �டடம, ரகச�ய��க 
'பசஞச ��ரடட' என��ரகள.

எநத வ�பசJததகக வநத�லம இவள�டம ஆடபட�வககக ஜக�டகக 
ச�லலமரபய இரகக�த.

''ய�ரட�த.. ஒர இர�த ர�� இரநத� ஜக�படன. ஆடபட�கக�ரன 
க�டட ஐநநற ர��ய ப��டடகக 'பசஞச' இலமலய�ம..''

இப�ட ஜச�லல�ச ஜச�லல�பய ப மதல, கம�பக�ணம ஈயப 
��தத�ரக கமடய�ல ரசச ஜச�மபவமரய�ல வ�ஙக� பசரததக 
ஜக�ணடத�ன க�ளமபவ�ள. கமடச�வமரய�ல தனனமடய ஐநநற 
ர��ய ப��டமட ��றறபவ ��டட�ள.

இநத சநதரததம ஜ�ணட�டடகக, அடததவரகள எனற�பல 
ஜர�ம�பவ இளகக�ரமத�ன.

''ய�ரட.. சபபண� ஜ��ணண�.. ��ரகக ச�ன��� QBபர�ய�ன 
��த�ர�த�ன இரகபக. �டபபல எப�ட.. 'டகக'த�ன�?''

''ஜவஙக ��டடய�.. �Bஙக இனனம டகஜகட வ�ஙகமலய�.. ப��ன வரJப� ��தரமல வழகக� வ�ழநதத� 
பசத� வநதபத..''

''ய�ர.. அனவ�? உனகக எனனப�� Q�ரட ஆ�பரJன அத இதனன ப�ச�டட�ஙகபள.. '��ங'கனத�பன 
இரகபக. இப�, எநதப �தத�ர�மகய�ல எழத�க க�ழ�ககபற?'' - இப�ட வ�ரதமதகள�ல கதத�க க�ழ�ப��ள. 

'இவளகக ய�ர ஜ�னகஜகடட அமழப��தமழ அனப��யத' எனற, கம�லககளபளபய ரகச�ய வ�ச�ரமணகள 
எலல�ம �டககம. ய�ரப� இவள�டம வ�ய ஜக�டததத�லமல.. கடநத ஆற ��தஙகளகக மனப வமரய�ல. 

இபப��த �த�ஜனடட வயத கலலர� ��ணவ� ஒரதத�, இவள கணகள�ல வ�ரமல வ�டட ஆடடக�ற�ள. ஜ�யர 
வ���. வ�மய - வ�ய�ல அடககம வ�தமத இவளககத ஜதர�நத�ரநதத. 

எப�ட..!

ஸரஙகதத�ல �மடஜ�றற ஒர அற�த�ம கலய�ணததகக வநத வ�டட, பத�மசககல, பக�லக கழ�ய.. இப�ட 
ஒர கமட ச���னகமள வ�ஙக�க கடடக ஜக�ணட, ''கமடகக�ரனக�டட ஆய�ரம ர�� ப��டடகக பசஞச 
இலமலய�ம. ��ர�யண�, ஒர இரநதத� இர�த ர�� ஜக�படன'' - இப�ட தன ஒனற வ�டட, இரணட 
வ�டட அப��வ�ய�டம �Bடடர கணகக�ல அளநத ஜக�ணடரநத�ள சநதரததம ஜ�ணட�டட. 

''��ன தரபறன அதமத.. ஆய�ரம ர��யகக பசஞச. எஙபக, உஙக ர��மய எடஙக..''

இப�ட, �டடப ��வ�மடயம த�வண�ய��க வநத கத�தத�ள இமத வ���. இவள பவற ய�ர��லமல.. அப��வ� 
��ர�யணன�ன மதத �கள! 

ஏறஜகனபவ இரணட மமற, சநதரததம ஜ�ணட�டட, இவர�டம இரநற, மநநற மக��றற�க வ�ஙக�க 
ஜக�ணட, 'சச �நத�ரகக�ள�!' க�டட வ�டட�ள. 

இதன�ல �னம பழஙக�ய ��ர�யணனககம அவன �மனவ� சஙகர�ககம அ�யக கரம க�டட, ஸரஙகதத 
அற�த�ம கலய�ணததகக அப��வடன வநதவளத�ன இநத வ���. 

சம�� ஜச�லலக கட�த.. '�டமடகபகறற ஜக�டட�பபள�' என��ரகபள.. அதப��ல சர�ய�ன ப��ட!

சநதரததம ஜ�ணட�டடய�டம ஆய�ரம ர��யத த�மள வ�ஙக�க ஜக�ணடத�லல��ல, அத�ல �மழய 



கடனகமளயம கழ�ததக ஜக�ணபட �Bத�மயத தநத�ரகக�ற�ள இவள. ச.ஜ�.மகதத�ல ஈய�டவ�லமல. 

''அதமத, ப��ன தடமவ பசகர ���� வBடடக கலய�ணததல �Bஙக வ�ஙக�டட இரநற ர��, அபபறம 
'ஜசனமனகக டகஜகட எடககச ஜச�லல�, பசஞச இலபல... அபபறம தரபறன'ன ஜச�னனBஙகபள.. அநத 
��னதத� அற�த ர��. எலல�ம ப��க �Bத� மநநதத� ச�லலமற... இநத�ஙக...''

''உழகக பலசப�டடத இலபல..''

இப�ட கணடவரகள�டம எலல�ம ஜச�லல�ச ஜச�லல� ��யநதப ப��ன�ள ச.ஜ�. 

அதறகப ��றக, �சஙக�ன சடபகஸHடன ச.ஜ�, எநத மவ�வததககப ப��ய இறஙக�ன�லம இநத வ���த�ன 
வ�சல�பலபய ��னற வரபவற��ள. 

''அதமத.. வ�ஙக.. எஙபக வர��ப ப��ய�டவBஙகபள�ன கவமலப�டடடபட இரநபதன. ஆ��.. ��ன 
பகளவ�ப�டடத எலல�ம உணம�ய�.. ப��ன தடமவ ரகக ச�தத� வBடட க�ரகப��ரபவசததபப��, 'ர��� ��த�ர� 
ம�யமனப ஜ�தத வசச�ரகபகன. எநத ச�றகக� வநத, எனமனயம என ம�யமனயம ��ர�ககப ப��ற�பள�.. 
அதகக மநத�, சடடபடடன ஒர �லல வரன� ��ரககணம'ன ஜச�லல�டடரநதBஙகபள.. கமடச�ய�ல அவன 'லவ 
ப�பரஜ' �ணண�டட லணடன ப��ய�டட�ன�ப�.. �����..?''

''ஆடபட�வகக ச�லலமர இரகக� அதமத? நற ர��யகக பவண��.. ஐநநறகக�.. எனக�டட பவணடய 
பசஞச இரகக..''

''மடன�ங Q�லபல ஜ�த�பக�ட� அம�த, பக�தம� அலவ� ஜரணட க�பல�.. உஙகளகக�க எடதத மவககச 
ஜச�லல�ய�ரகபகன.. ப��தப��லல�பய�?'' 

�ததப ப�மர மவததக ஜக�ணட, இநதப ஜ�ண இப�டப ப�சமப��த, ��கமகப ��டஙக�க ஜக�ளளல�ம 
ப��ல இரகக�த� ஒரதத�கக?

ச. ஜ�. இபப��ஜதலல�ம எநத வBடட வ�பசJதத�லம அத�கம ஜதன�டவத�லமல. அப�டபய ��ரகக ப�ரநத�லம 
அசடடப பனனமகயடன �ழவ� வ�டக�ற�ள. 

இப�ட 'ச�தர�யம ப�ச�பதட.. என சலஙமகககப �த�ல ஜச�லலட' எனப ப�சவம தன� ச��ரதத�யம 
பவணட�லலவ�?

அத�டட��லமல.. �ம��டம ச�னனச ச�னனத�க �றறவர பகல� ஜசயயககடய.. அலலத ஜவள�பய ஜதர�ய�த 
கமறகள இரககம.. 

மகக�ய��க ஞ��க�றத�. இதப��னற ��ர�ண�வஸமதகமளப �றற�யம ப�ச பவணட���..

�றத� ஒனறம ��ர��த��ன கமற இலமலத�ன. ஆன�லம, அமத ஜவள�பய க�டடக ஜக�ளள��ல 
சஙகடஙகமளப ப�ச�பய ச��ள�கக, ஜர�ம�வம ச��ரதத�யம பவணடம. 



��னம �ல ப�மடகள�ல ��ரதத�ரகக�பறன. வ�ழ� மடநத, கமடச�ய�ல 
'�னற� �வ�லல'-னப��த, த�மரககப ��னன�ல�ரநத ய�ர�வத 
ரகச�ய��கக கரல ஜக�டகக பவணடய�ரககம. 

''பசர ஜ�ரசன.. வ�டடடடஙக..''

''ஆங..?''

''பசர ஜ�ரசன..''

''அ.. ஆங.. பசர, பட��ள அபரனஜ ஜசயத என இன�ய ச�ப�க�த� பJண� 
பரபJ�தத�னககம..'' 

''அயயயபய�.. இலபல.. ச�றபப வ�ரநத�னர..''

''ஆ.. ஓஹ.. �றநபத ப��ய�டபடன. �ம� வ�ழ�வககத தமலம� த�ஙக�ய.. 
த�ஙக�ய..'' 

அவஸமதய�ன தரணதத�ல ச�றபப வ�ரநத�னர�ன ஜ�யர �றநத வ�டம. 

இதபவ இனஜன�ர �றத� �பன�ன�ண� இரகக�ற�ள.. இப�டதத�ன, மகக�ய ஆச���மய �றநபத வ�டவ�ள. 
ஆன�ல, வ�ளககத த�ர�மயத தணடவத ப��ல ய�ர�வத எடததச ஜச�னன�ல ப��தம.. அடடக�ச��க 
மககக கணண�டமயக கழறற�, தமடதத ��டடக ஜக�ணட 'கடகட'ஜவனக ஜக�டடவ�ள.. 

''சபக�தர�கபள.. எப�டப�டட உனனத��ன வ�ழ�த தமலவர ��கக இனற வரமக தநத�ரகக�ற�ர. அவரத 
வரமககக, ��த ��தர சஙகம எனன ��கக�யம ஜ�றற�ரகக�றத.. த�ர�த�.. ஊம QHம.. ��ன, அவர ஜ�யமரச 
ஜச�லல ��டபடன.. (��மனவ�ல இரநத�லத�பன ஜச�லவதறக!) ஜச�லலபவ ��டபடன. 'அகக�' எனற 
ஜச�லலபவன. அவர ச�நதததககம கன�வககம 'த�பய' எனற கட அமழககல�ம.'' �றத� இரநத�லம 
�பன�ன�ண� சர�ய�ன சப�ர டப�ர!

��ன கட �றத� �னன�த�ன! (�னனனககப ஜ�ண ��லஙக.. தப�� ��மனகக பவணட�ம..) ஆன�ல, எனமனப 
ப��னற 'ச�நதமன ச�ற��'கஜகலல�ம (ய�ரப� இத��த�ர� �டடம எலல�ம ஜக�டககமல.. ��பன ப��டடக 
ஜக�ணபடன..) ஞ��க�றத� சக�மத�ன. 

ஏறஜகனபவ அற�மக��னவரகளத�ன எனற�லம கட ப�ரகக ப�ர ��ரககமப��த, எனன ப�சவத எனபற 
ஜதர�ய�த. இரவரககம ஜ��தவ�ன ஒர சபஜ�கட வநத ��டடம வமரய�ல ப�சச வழ வழ�.. ஜக�ழ 
ஜக�ழ�த�ன. 

இத ப��னற ச�யஙகள�ல ச�னனத�க ஒர பனனமக; பளஸ 'ஜச^கக�யமத�பன..' இதபவ ப��தம.. அத ய�ர, 
எனன உறவ என�ஜதலல�ம ஞ��கததகக வர�வ�டட�லம கட. 

என அதமத ��டட ஒரதத� இரநத�ள. கண, க�த, எலல�ம தலல�யம.. �றத�த�ன அ��ய�யததகக! அதமத 
��டட எஙபக ஜசனற�லம ��டடய�ன கணவர, ஜ�ணட�டடய�ன �ககதத�பலபய உடக�ரநத கவமலயடன 
��ரததக ஜக�ணடரப��ர. 

''எனன த�தத�.. ��டட படமவத தமலபம�பய ��டசச�டட இரககBஙக.. வ�டட� ��டட ஓடரவ�ள�..'' - இப�ட 
ஜ��டசகள கல�டட� �ணணம. 

ஆன�ல, அவர கஷடம அவரககதத�பன ஜதர�யம? ��டடய�ன ஜகடட கணம.. ய�ர வநத க�ல�ல வ�ழநத 
வணஙக�ன�லம, ''ய�ர �Bஙக?'' எனற பரவம சரகக ��டட�ள. ஈபக� தடககம ப��ல. அதன�ல ப�சச, 
��பல�� சறறவத ப��ல இஷடததகக சறறம. 

எத�ர�ள�: ஜச^கக�ய�� ��டட..



��டட: அடபட �Bய�டம��..? �ர� ஜச^கக�யம. �B எப�ட இரகபக? 

எத�ர�ள�: இரகபகன. ஆ��, ��ன ய�ர ஜதர�யத�?

��டட (ஜ��கமக வ�யச ச�ர�பபடன): �லல� பகடபட ப��. �ம� ஜ��ணண�சபச �B.. �றபப�ன�..? ஆ��, 
வBடடல எலல�ரம ஜச^கக�யமத�பன..? 

எத�ர�ள�: எஙபக..? எனகக இடபப எலமப பதயஞச ப��ய�ரகக. டரBடஜ�னடடகக, �ய�ல�டதமறககப 
ப��ய�டட வரபறன. 

��டட: �ய�ல�டதமறகக�?

எத�ர�ள�: ஆ��. என அகக� பல�சசபவ�ட வBடடகக�ரர அஙபகத�பன ட�கடர� இரகக�ர. பல�சசமவ 
�றநதடடஙகள�.. �தத வயசல ஒர தரம உஙக வBடட ஊஞசலல ஆட, �ணமடய உமடசச�கக�டட�பள.. 

��டட : ஓ! �ம� பல�சச.. தஙக��ன ஜ��ணண�சபச.. அவ பரJன ட�கடர�? ப�ஷ.. ப�ஷ! 

உமரய�டல இநத ரBத�ய�ல ப��கம. எத�ர�ள� ப�ச� வ�டடப ப��ன ��றகம கட, அவர ய�ர என�த அதமதப 
��டடகக ஞ��கததகக வர�த. த�தத�த�ன வ�ளகக பவணடம. 

''ப�ச�டடப ப��ற�பள.. ய�ர ஜதர�யத�?'' 

''அசபபல உஙக ச�யல அடசசத.. ஆ��.. ச�னன வயசல எனமனத தவ�ர..'' 

''��ச��ப ப��சச! அவ, என தம�� ரஙகபவ�ட ��ளமள வய�ததப ப�தத�..'' இபப��த ஜதர�க�றத� த�தத� ஏன 
�ககதத�பலபய இரகக�ற�ர எனற! 

இநதப ��டடத�ன எனகக, ப�சவத�ல ச�ல சடச�ஙகள இரப�மதச ஜச�லல�த தநத�ள. ��ன அற�நதமத என 
��ர�யத தககர�ய �Bஙகளம அற�நத ஜக�ளள பவணட���? ��ரஙகள.. எததமன த�ர�ள �னச எனகக!

��டடய�ன அற�வமரகமள, ��டட வ�ய�பலபய ஜதர�நத ஜக�ளவதத�ன சவ�ரஸயம..

''எடதத எடபபல த�ய�ர, ஜ�ணட�டட, அகக�, தம��ன �Bள�� வ�ச�ர�ககக க�ளம��ட�பத. ஜ��தவ� 'எப�ட 
இரகபக?', 'மனபன ��ரதததகக இப� ஆபள ��ற�டடபய..' - இப�ட வ�ச�ர�. 

இதபல கட, 'மனமனகக இப� இமளசச�டடபய'னபன�, 'ஜ�ரததடடபய'னபன� ஜச�லல� வமபல 
��டடகக�பத. ஏன ஜச�லபறனன�.. இவமளபய ய�ரன ஜதர�ய�தப�.. மனன�ட இவ எப�ட இரநத�ஙகறத 
�டடம உனகக எப�ட ஜதர�யம?''

''ஜ��தவ�, 'வBடடல எலல�ரம ஜச^கக�யமத�பன'ன பகள.. ப��தம. இவளகக வரன ��ரததடடரககல�ம.. 
கலய�ண��க�ய�ரககல�ம.. கலய�ண��க� பக�வ�சசகக�டட ஜ��றநத வBடடகபக வநத�ரககல�ம. ப�சப ப�ச 
அவபள ஜச�லலவ�. அதல ஏத�வத ஒர நல மமன க�மடககம. அமத வசச�டட ச��ள�சச�டல�ம.'' 

��டடகக, தன ஞ��க �றத�ய�ன�ல, ய�ர �னமசயம பண�டதத� வ�டக கட�த எனக�ற �லல எணணம. 
அதறக�கபவ இநத வயச�லம இததமன அககமற எடததக ஜக�ளவ�ள. 

ஆன�ல.. 

அலவலகஙகள�ல பவமல ஜசயயம �ம சபக�தர�கள�ல ச�லர - ப�சத ஜதர�ய��ல ப�ச� வ�டட, மழ� 
��தஙகவ�ரகள ��ரஙகள.. 

அத�றற�யம வ�ட��ல..

எனன பவணட��ன�லம ஜச�லலஙகள.. தன ஜச�நதக க�லகள�ல ��னற சம��த�கக�ற ஜ�ணண�ன மகதத�ல 



தன� கம�Bரம இரககம. கர�ய ப��கக இரககம. பதத�ச�ல�ததனமம 
ச�தரயமம இரககம..

''ஐஸ.. ஐஸ..'' - எனக�ற�ள த�ம�ரம வBண�. 

ஐஸத�ம��.. ��ன ஜச�லலப ப��க�ற வ�Jயம ஜக�ஞசம 
எர�சசமல உணட�ககம என�த�ல ஐஸ.. இமத சBர�யஸ�க 
எடததக ஜக�ளள��ல, ச�ர�ததக ஜக�ணபட ஆப��த�ககல�ம. 
அலலத ச�ர�தத�ட �டதத வ�டட, சBர�யஸ�க ச�நத�ககல�ம. 
அஜதலல�ம உஙகள வசத�.. 

அரடமட இலல�த ஆ�Bஸ க�மடய�த.. உணட� இலமலய�? 

அட, லனச டயதத�ல ட�ன டப��வ�ல தய�ர ச�தததககத 
ஜத�டடக ஜக�ளள ஊறக�ய இலமலய�.. க�மடகக�றவள 
தமலமயக ஜக�ஞசம ப��ல, ��வட கடகக�ற ��த�ர� கடககல�ம. 

தபப� இலமல..

எனன ஜச�லக�றBரகள?

அஜ�ர�கக �ரததவ ��பணரகள எனன ஜச�லக�ற�ரகள ஜதர�ய��? 

�கல ப�ரதத�ல அமர �ண� ப�ரம தஙகவத எப�ட இழநத சறசறபம� �Bடடத தரக�றபத�.. அதப��ல, 
ஜக�ஞசம வமப ப�சவதம மமளமயப பததணரவ�கக��ம. 

பகட�தறபக �னற�க இரகக�றத இலமலய�? 

ஆன�ல, இநத வமப என�த, ய�மரயம கண கலஙகச ஜசயத, மகமக ��ளக�யப �ழ��க ஆகக� வ�டக கட�த..

ஒரவமரயரவர சBணடவத, க�மல வ�ர� வ�டவத, மகமக அறப�த, இலல�தமத இரப�த ப��ல '��லட-அப' 
ஜசயவத, 'ஜ�ப�ரபப�' எனற ஜ�ரம� �Bறற�க ஜக�ளவத, ����ய�மரப �றற� ஜ�க� சBர�யல வ�ய�பலபய 
ஓடடவத, கணவரகள�ன ச�கசம, சரசம, அவரகள சம�ககம ஜவறம ரசம.. இததமனமயயம வரண�ப�த, 
சணமட மடட வ�டவத, த�ன மடடய சணமடய�ல த�பன �ல�கட� ஆவத, எத�ர�ள� ஜக�ஞசம �கக�க, 
லசததன��க இரநத�ல அவர �ணமடய�ல ஓடட ஓடட �ச�ல� அமரப�த, அபபறம.. கட பவமல ��ரககம 
ஆண��ளமளகள�ன ஜ��ளளகமள தஙகளகக ச�தக��கக�க ஜக�ளவத.. ��ன அமதப �றற� ச�ப�க�த�கள�டம 
தம�டடம அடததக ஜக�ளவத, வ�Jயம மக �Bற�ப ப��ன ��னப அழத அ�ரககளப�டததவத.. 

இத எலல�ப� - மககககம மகவ�யககம �டவ�ல ஒனறமர இனசச�ல�ரநத இரணட இனச வமரபய இரககம 
வ�ய�ன�ல உணட�கம வ�மனகளத�ன எனற�ல, பக���ததக ஜக�ளளக கட�த.

இப�டதத�ன என ச�ப�க�த�ய�ன உறவகக�ரப ஜ�ண வன�த�, ஜ�ர�ய கமபயடடர ஜசனடர�ல பவமல 
��ரகக�ற�ள. ��மறய சம�ளம.. ஒபர சஙகடமத�ன. �தத�ய�ன 'லனச' ப�ரம ��ரதத, ஒர ��மளப ப��ல 
சBன�யர இன��னBயர பச��ப�� என�வர ஆ�Bஸ Q�ல�ல ��ரபவச�ப��ர. �நதக�சப பனனமகயடன 
ஒவஜவ�ரததர�ட��ரநதம ஜக�ஞசம ஜக�ஞசம ச�ம��ள எடதத ரச�தத வ�டட, ''ஆQ�.. ��ர��தம'', ''அரநதத�.. 
�Bனஸ இனனம ஜக�ஞசம ஜவநத�ரககல�ம..'', ''வன�த�.. அத எனனத.. எனககத ஜதர�ய�� �மறசச வசச 
ச�ப��டபற.. பள�யஞச�த��.. ஜத�டடகக எனன.. �வவர�ச� வட���. ஜக�ணட�.. ஜக�ணட�..'' இப�ட, 
ஜவணஜணய த�ரடம க�ரஷணன ��த�ர� ஜ�ர�ய ஜத�பம� கலஙக, ��யநத ��யநத எடதத ச�ப��டவத�ல 
பல�!

அலவலகப ஜ�ணகள தஙகளககள இவரகக 'அணடங க�கக�' எனற ஜசலலப ஜ�யர மவககம அளவகக 
�னJன�ன ச�ப��டட ச�லம ஜவக ��ரச�ததம. 

அனமறகக இவள பவமல ��ரககம டவ�Jன�ல பதச�க ஒரதத�.. பக�யமபததர�ல இரநத வநத�ரகக�ற�ள�ம.. 



''�Bஙக லஞச ஜக�ணட வநத�ரககBஙகள�?'' - ஜடஸ��டச வதசல�, பத வரமவப ��ரததக பகடட�ள. 

''உம..''

''அப� எஙகபள�ட ச�ப��டல�ம..''

இவவளபவ�ட ��றதத�க ஜக�ணட�ள ஜடஸ��டச. 

''ஆன�, ச�னன டப��ஜவலல�ம ப��த�த'' - இத வன�த�.

''ஏன?''

பதச வ�ழ�கக, வன�த� கறமபடன ஜச�னன�ள.. 

''இஙக க�கக�வககப ப��டபவ உஙக ட�ன டப�� ப��த�த.. பர�யலபல.. சBன�யர இன��னBயர 
பச��ப��மவதத�ன ஜச�லபறன.. இனன�கக �Bஙகபள ��ரககப ப��றBஙக. ஒரததரம மழச� ச�ப��ட 
மடய�த.. க�கக� ��த�ர� ஜக�தத�, கதற�டடப ப��ய�டவ�ர.''

பத வரவ�ன மகம ஒர ��த�ர� பக�ணல�க�யத. உதட அழமகய�ல ��தஙக�யத.. ஜ��தத ஆ�BஸHம ��ரததக 
ஜக�ணடரககமப��பத அவள த�ம தம எனக கத�ததக ஜக�ணபட பச��ப��வ�ன அமறககள ஓடன�ள. 

அடதத�றப��ல ஜ�ர�ய ரகமள.. சணமட.. அழமக ஒப��ர�. எலல�ம.

''எனகக எனன ஜதர�யம ஆனடட.. அநத சபரக�, பச��ப��பவ�ட ஜவ�யஃப��ம. இநத வ�Jயம ஜடஸ��டச 
வதசல�வககக கடத ஜதர�ய��ம. எனககத ஜதர�ய�பத.. அவ க�டடபய ப��ய..''

தறப��த வன�த�வ�ன ��கப ஜ�ர�ய எத�ர�, பச��ப��த�ன. 

இரகக�த� ��னபன.. பக�யமபததர�ல இரநத ஜ�ணட�டடமய ஜ�னகஜகடட ��றறல வ�ஙக� இஙபக 
ஜக�ணட வநத�ல..

வநத மதல ��பள இப�டய�?

இபப��ஜதலல�ம வன�த�வகக லனச டயப� �தத ����Jமத�ன�ம. அதறகள சBன�யர இவள தமலய�ல ஆய�ரம 
பவமலகமளச ச�ததக�ற�ர�ம.. 

பதச�யப ��ரகக�றவர ய�ர, எனன எனக�ற வ�வரம ஜதர�ய��பலபய, ஜர�ம� ��ள �ழக�னத ப��லப 
ப�சவத�ல எததமன அவஸமதகள இரகக�றத ஜதர�ய��.. 

இததமனககம, ஜ�ணணககப ஜ�ணபண உளற�க ஜக�டட, க�ளற�, மட மவதத வ�டவ�ரகள. 

இதறஜகலல�ம சரள� மவதத�ய��தனத�ன ல�யகக.. அவள வ�ய ச��ரதத�யம �றற�..

ய�ர எனன ப�ச�ன�லம ��லல� �Bடடர பனனமகயடன 'கம'ஜ�னற உடக�ரநத�ரப��ரகள ச�ல சபக�தர�கள. 
என ��டட இத ப��னறவரகமள 'அழநத�னச ச�ரதத' என��ர. சரள� மவதத�ய��தமன த�ர�ள��க 
அப�டச ஜச�லலல�ம. 



வஙக�ய�ல பவமல ��ரகக�ற�ள. அவளமடய அன�வததகக ப�பல 
ப�பல பதரவ எழத�ய�ரநத�ல, ஆ�Bஸர �தவ�பய க�மடதத�ரககம. 
சம�ளம, �ட எலல�மம த�ர�ள��க அத�கர�தத�ரககம.

அமசயவ�லமலபய அம�ண�..

''எதகக? ஆ�Bஸர�ய�சசனன� மண வரJததகக ஒர ஊரன 
��ற�டபட இரககணம. என கடம�ம ஜ�ர�ச. அஜதலல�ம இதபவ 
ப��தம.''

இதத�ன சரள�!

இவளகக வஙக�ய�ல பவமல ��ரககம அததமன ப�ரமடய 
சஙகத�யம ஜதர�யம. ஆன�ல, ய�மரப �றற�யம வ�மயத த�றகக 
��டட�ள. ஒர��ள 'த�டம'ஜ�னற அககவனடனட ஆத�வரதன 
இவள�டம வநத மழஙமகமயக க�டடக பகடட�ர..

''ப�டம.. �னJக கடகக ஜத�பபமளச சதத� ஊச� ப��டடகக 
பவணடய�ரகக��..?''

சரள�, ஜலட�ர�ல�ரநத ��ரமவமய �கரதத�, ஆத�ய�ன மழஙமகமயப ��ரதத�ள.

''கட ஜக�ஞசம ஆழ��தத�ன இரகக.. எதககம ட�கடமரப ��ரதத ஒர ஏ.ட.ச� ஊச� ப��டடககஙக..'''

''சர�..''

எழநத இரணட அட �கரநத ஆத�, தககம ஜத�ணமடமய அமடகக சரள�வ�டம வ�னவ�ன�ர..

''ய�ர கடசசதன பகககபவ இலமலபய ப�டம..''

''அத�ன �னJக கடன ஜச�லல�டடஙகபள.. �ததத எலல�ம ஆ�Bஸ ப�ரததல எதகக? ப��ஙக.. ப��ய 
ட�கடமரப ��ரதத ஊச�மயப ப��டடடட வ�ஙக..''

இதத�ன சரள� மவதத�ய��தன!

லஞச ப�ரதத�ல வஙக� மழகக ஆத�வரதன�ன பகமஸ அககபவற ஆண�பவற�க அலசம. சரள� தன ட�ன 
��கஸ இடல�மய ஜவடடக ஜக�ணடரப��ள.

''ஏய, ஜ�னகஜகடட ஆத�, இவக�டட தன பச�கக கமதய ஜச�லல வநத�ரப��.. இவத�ன பகககபல..''

''��வமட ஆத�.. ஜ�ணட�டட ஜர�ம�வம ஜ��லல�தவ ப��ல இரகக..''

''�B ப�சசக ஜக�டததப ��பரன.. �னசல இரககற ��ரதமத �ரம, �டமட க�டடய�வத ஜச�லல�டணமன 
ஜ�ர�யவஙக ஜச�லலவ�ஙக..''

ப�சச இப�டப ப��ய கமடச�ய�ல க�ணடல�பல� சணமடய�பல� மடயம. கணடஜக�ளளபவ ��டட�ள சரள�.

எனன இரநத�லம ஜ�ணட�டடய�டம கட�டடவன�டம ��ல வ�ரதமதய�வத அனசரமணய�கப ப�ச 
பவணடம எனற பகJ�யர கல�வத�த�ன ப��ன�ள.



''ஆத�.. எனககத ஜதர�ஞச �லல மசகய�டர�ஸட இரகக�ர. அவரக�டட 
அப��ய�னடஜ�னட வ�ஙக�த தரடட��?''

''எதகக?''

ஆத�வரதனகக ஏறஜகனபவ மடமடக கணகள. இத�ல பச�ட�படட பவற. �ரககப 
�ரகக வ�ழ�தத�ர. கல�வத� ஜத�ணமடமயச ஜசரக�க ஜக�ணட ஓரக கணகள�ல 
�றறவரகள.. மகக�ய��க சரள� மவதத�ய��தன.. தனமனக கவன�கக�ற�ள� எனற 
��ரததக ஜக�ணபட ஜச�னன�ள..

''ச�த�ரண��, பக��தபத�ட உசசகடடததல ச�ல பலடஸ இத ��த�ர� ��பQவ 
�ணணவ�ஙகத�ன. இத Q�ஸடர�ய�வ�கதத�ன இரககணமன அவச�யப� இலல. 
��ரஙக.. ஒவஜவ�ரததரம ஏத�வத ஒர ச�யததல உணரசச�வசப�டடடற�ஙக. 'கட 
��பQவ�யரககம ம�தத�யகக�ரததனததககம �டவல கணணககத ஜதர�ய�த ஜ�லல�ச 
பக�ட இரககறத�கவம, சர�சர�ய� எலல�ரப� அப�ப� இநதக பக�டமடத 
த�ணடடட �ற�டயம ��ர�ல�ன பகரகடரகக வநதடவ�ஙக'னம ஃ��ர�யட 

ஜச�லற�ர..''

ஆ�Bஸ மடநத வ�டடத�ல ஆத�, 'ப�க - அப' ��பலபய கற�ய�க இரநத�ர.

''ய�ர ஜச�லற�ர?''

''ஃ��ர�யட.. ஃ��ர�யட ஜச�லற�ர..''

''அப�டய�.. எனக�டட ஜச�லலமலபய..'' 

பட��ளகக அடய�ல ப��யவ�டட ட�ன டப�� மடமய ச�ர�ப�டடக கன�நத பதடக ஜக�ணபட அப��வ�ய�க 
ஜச�னன�ர அவர.

''ஆத� ச�ர.. �Bஙக ஜர�ம� டபரJனல இரககBஙகனன ஜதர�யத. க�மலய�ல �Bஙக சரள� மவதத�ய��தனக�டட 
மகமயக க�டட '�னJக கடகக ஊச� ப��டடககண��'ன வ�ச�ர�சசமத ��னம பகடபடன. �னச பகககமல. 
��வம �Bஙக! இனன�கக பவணமன� ஊச� ப��டடககல�ம. த�னமம இத ��த�ர� ம�தத�யகக�ரததன�� கடசச 
மவகக�ற Q�ஸடர�கல ஒயஃப கட எப�ட கடததனம �டததவBஙக?''

''வ�ட ��னஜசனஸ?!''

ஆத�வரதன பட��மள ஓஙக� அமறநதத�ல எஙபகபய� இடகக�ல ச�கக�ய�ரநத ட�ன டப�� மட, 
�க�வ�ஷணவ�ன மகய�லளள சககரம ��த�ர� எக�ற�ப �றநத, �ததட ஜத�மலவ�ல கமபயடடர�ல தன 
ம�யனகக ஜ�ய�ல அனப��க ஜக�ணடரநத ��பன�ர�ன வழகமக �ணமடய�ல ப��ய அடததத.

அபத ப�ரம, ஆ�Bஸ சவர�ல இரநத க�லணடர அறநத வ�ழநதத. கணடசBய�ல இமணககப�ட�த 
வவசசரகளம ஜசகககளம க�றற�ல �ட�ட ஜவனப �றநதன.

இததமனககம சரள� ஆட��ல, அமசய��ல இரநத�ள. அழநத�ன ச�ரதத�சபச!

''ய�ரகக Q�ஸடர�ய�? என ஒயஃபகக�? ��ன வநத உனக�டட ஜச�னபனன�? ப��ன ��சம ஜரணட�ய�ரதத 
ஜச�சச ர��மய கஸட�ரக�டட ஜத�மலசச�டட, 'அககவனட படல� ஆகமல'னனதம �யககம ப��டட, டர��� 
ஜசஞச�பய.. Q�ஸடர�ய� உனகக�? இலபல, என ஒயஃபகக�? இமதச ஜச�லல உனகக எனன பய�கயமத 
இரகக?''

இதறகள ஜ��தத ஆ�Bசம இவரகமளச சறற�! �ம சரள� ஜக�ஞசமகட அலடடக ஜக�ளள��ல வBடடககப 
பறப�டட வ�டட�ள.

''சரள� ப�டம.. ��ரஙக! ஒணண��லல�த சணடகக� ப�டடமர இநத பலட எப�ட '��லட-அப' 



�ணண�டட�ன.. �னJக கடனத�பன ஜச�னபனன.. ய�ர கடசசதன ஜச�லல வநதப� �Bஙக க�த ஜக�டததக 
பகடடரநத�, என ஒயஃபகக இப�டயர ம�தத�யகக�ரப �டடம க�மடசச�ரகக�தலல?''

ஆத�ய�ன ஆதத�ரதத�ல ஜவள���ககடன ப��டட ப��டடக ஜக�ணட உள ��ககம ச�வநத தகக�ள�ப �ழம 
ப��ல ஜவள�பய ஜத�ஙக�யத.

''இப� எனன.. உஙகளகக ஒர வயசல கழநமத இரககறதம, அதகக �ல மமளககறத�ல தறதறன எமதப 
��ரதத�லம கடககணமன பத�ணமஙகறதம எனககத ஜதர�யம..''

''உஙகளககத ஜதர�ஞச� ப��த��.. அமத எஙகளககம ஜச�லல�த ஜத�மலகக பவணடயத த�பன.. அயபய� 
��வமன பய�சமன ஜச�லலப ப��ய�டட �னJன ��மய வ�ட ப��ச�� கடசச�டட�ன.. சபச!''

கல�வத� அழ..

''இதப ��ர.. எனகக எஜதலல�ப�� ஜதர�யம. அமதஜயலல�ம கமட �ரப� ஆ�Bஸத�ன க�மடசசத�..''

சரள� பQணட ப�மக ஒர சழறற சழறற� பத�ள�ல ப��டடக ஜக�ணட க�ளம�� வ�டட�ள.

இவள�டம அலவலக �ண�ரகளகக �டட��லமல.. த�ரவ�ளர மவதத�ய��தனககப� �யம த�ன.

''ப�டம.. அவ ��ககல ��பளட வசச�ரகக�ள�?'' - இப�டதத�ன ஜ��நதப��யக பகட��ர.

இமத எலல�ம ப��ய அவள�டம பகடக மடய�� எனன? மடய�தத�ன.

ஆன�லம ��ம..

சரள� மவதத�ய��தன ��த�ர�ய�ன அழநத�னச ச�ரததகள அலவலகதத�ல இப�ட இரப�த ஒரவ�ததத�ல 
�லலதத�ன. பதமவய�லல�த ப�சசககமள கமறதத பவமலமயப ஜ�ரககல�ம. ஆன�ல, வBடடல�� தனமன 
ஒர அத�க�ர�ய�கபவ ��வ�ததக ஜக�ளவத? சரள� அப�டதத�ன! 

அத�வத, 'இபத�.. இபத�.. �ம ப��கமகக பகடட, சரள� ச�ர�ககப ப��க�ற�ள' எனற த�ரவ�ளர 
மவதத�ய��தன ஆவபல�ட க�தத�ரநத�ல 'இதகக ��ன ச�ர�ககண��ககம' எனற பகடட வ�டட �கரநத 
வ�டவ�ள.

ஒர தடமவ மவதத�ய��தன பQ�டடல�ல இடம ��டககப ��யநதத�ல கபபற அடதத வ�ழநத�ர. இநதக 
கணஜக�ளள�க க�டச�மயக கணட மதல�ல ச�ர�ததத சரள�த�ன.



ஆன�ல, இநதப ஜ�ணட�டட த�சன ஜச�னனத எனன ஜதர�ய��?

''சரள� ச�ர�ககற�ளன� ��ன எததமன தடமவ பவண��ன�லம கடடககரணம ப��டத தய�ர��..''

சரள�வகக, கணவர�ன த�ய�க �னப��னம� எலல�ம ஜதர�ய�த.

ஆ�Bஸ�ல ய�ர�வத அச�ஸஜடனட க�ள�ரகககக லBவ பவணட��ன�ல, ''ப�டம.. ப�டம..'' எனற அவள 
��னன�பலபய சறற மவப��பள.. அபதப��ல, மவதத�ய��தன தன அகக�, தஙமக வBடடககப ப��க 
பவணடஜ�னற�லம ''சரள�.. சரள.. சர..'' எனஜறலல�ம இவள எத�ர�ல க�வட எடகக பவணடம. பலச�ல �த�ல 
வர�த. எனனபவ� அபப��தத�ன இநத�ய� - அஜ�ர�கக� அண ஆயத ஒப�நததத�ல த�ன மகஜயழதத�ட 
பவணடம என�தப��ல ப��டட வமளமயப ��ரப��ள.. ஜக�ஞச ப�ரம கமபயடடர �வமஸ �கரததவ�ள.. 
ஏபத� ஒர பல�ன ச�ஙJன.. 'எப�ட ஜக�டககப ப��ய�றற?' எனற ��பன�ர�டம ப��ன�ல பகடகத தவஙக� 
வ�டவ�ள.

''சரள.. என தஙமக வBடடககப ப��கல�மன இரக.. ஸ�ர�.. ப��கல���?'' 

''அவ ��லஞச ��ள�க கப��டடக.. அவ ப�ரபன�ட '�ரத பட'ககக கட ��� ப��கல..''

''ஆ��.. இஙபக இரநத பததகதமத எஙபக க�ணம?''

''சம�யறக�ர ���� எடதத�ப�ல இரகக. இர.. ��ன ப��ய வ�ஙக�டட வரபறன..''

மவதத�ய��தன, ச�னனப ம�யன ��த�ர� 'கடகட'ஜவன சம�யலமறகக ஓடப ப��ய, மகய�ல பததகததடன 
த�ரம�� வரவ�ர.

''ம�த�ல�.. அத�ன என தஙமக.. அவக�டட ப��னல �Bபய ப�ச�டற�ய�.. பவண�ம.. உனகக எதகக வBண ச�ர�ம? 
��பன ப�ச�டபறபன.. ச�யநத�ரம டனனரகக சரவண�வனகக வரச ஜச�லல�.. இலபலய�லபல.. உன இஷடம..''



சரள� ஒர மகய�ல க��� டமளரடன �தத�ர�மகமய ஆரம�ம மதல கமடச� வமர அலசக�ற வமரய�ல 
மவதத�ய��தன க�ல ��றற�க க�ல மவததத தவ�ப��ர. அடககட, �மனவ� எநதப �ககதமத ஊனற�ப 
��ரகக�ற�ள எனற கழதமத ஜ�ம��ப ��ரப��ர.

''உம. எனன பகடடஙக...''

''ய�ர.. ��ன�.. ��ன ஒணணப� பகடகமலபய சரள..''

''எனனப��.. ம�த�ல� கப��டற�னனBஙக..''

''அ.. ஆ��.. ப��கல���.. எஙபக வரச ஜச�லல.. சரவண�வன�.. சஙகBத�வ�..''

''டனனமர மடசச�டட, �Bஙக ம�த�ல�பய�ட அவ வBடடககப ப��ஙக. ��ன வBடடககத த�ரம��டபறன..''

''அயபய�.. ஏன சரள?''

''எனன, ஏன சரள.. உஙகமள ஜ�னரல ஜசக-அபபகக இநத வ�ரம ட�கடர வரசஜச�லல� இரகக�ர 
இலமலய�.. ம�த�ல� வBடடககப �ககததலத�பன ட�கடபர�ட க�ள�ன�க? அப��டபய ப��ய�டட வநதடஙக..''

மவதத�ய��தன மன� அடதத�றப��ல ��ற��ர. சரள�மவக கலய�ணம ஜசயத இததமன வரடஙகள�க�றத. 
அவள எமத �����கச ஜச�லக�ற�ள.. எமத பவணடஜ�னபற க�ணடல�கச ஜச�லக�ற�ள என�மத இனனமம 
அவர�ல பர�நத ஜக�ளள மடய�த.. ��ததன�ர வBடடககப ப��வத�லத�ன இததமன இடய�ப�ச ச�ககல 
எனற�லமல..

ச�த�ரண��க சம�யலக�ர அம��, சரள�மவப ��ரதத ''ஜ��ர�யல எனன �ணணடடம?'' எனற பகடட�ல..

''எனமனக பகடட�? அவமரக பகளஙக..'' என��ள.

மவதத�ய��தன இநத வ�ரதமதமயபய தனகக அள�ககப�டட �லரக க�ரBட��க ��மனததக பகட��ர..

''எனன க�ய இரகக?''

''ஜக�ததவமர...''

''ப�ச�� �ரபபச�ல�ய� �ணண�டஙக..''

சரள�, சடஜடன ஜவடப��ள.

''��ல ��ள மநத�த�ன �ரபபச�ல�..''

''அப�... கடட� �ணண�டச ஜச�லபலன சரள..''

''ஒர கரணடத�ன ஜசலவ�கம. ��சசஜ�லல�ம பவமலகக�ர�ககதத�ன..''

''அப�டனன�..''

''ஜக�ததவரஙக�ய பதஙக�, �ரபப ப��டட கற�ய� �ணணச ஜச�லலஙக..''

''ஓ.. ஆ����.. �சமச �பசலன.. ��ர��த�� இரககம..''

மவதத�ய��தன இதறகம கழநமத ��த�ர� கதகல�ப��ர. அநத அல� சநபத�Jதமதக கட அன�வ�கக 
வ�ட��டட�ள சரள�..

''ஜக�ததவரஙக�ய கற�ய�ல, இவரககத பதஙக�பய பசரகக�தBஙக.. ஜவறப� உபப ப��டட பவக வசச� ப��தம. 



பதஙக�யல ஜக�லஸடர�ல இரகக..''

�ர�த��ததககர�ய மவதத�ய��தன இநத அழநத�னச ச�ரதத�ன�ல, த�னம த�னமம, '��ன ச�ர�கக�பறன.. 
ச�ர�கக�பறன.. ச�ர�பப வலபல.. ��ன அழக�பறன.. அழக�பறன.. அழமக வலபல..' - இப�ட �டகர த�லகம பரஞச�ல 
�டததக ஜக�ணடரகக�ற�ர எனற�ல...

இநத சரள�மவயம ��ரள மவகக�ற ஒர ��ரம� உணட..

''அயபய�.. அவ க�டடப ப�ச� ஜ�ய�ககபவ மடய�த..''

- இப�ட சரள� ய�மரப ��ரதத, ��தரம கதவகக இடகக�ல ஒள�யம கரப��ன பசச� ப��லப �தஙகவ�ள 
எனற�ல..

அவளத�ன அவரகள வBடட சம�யறக�ர அம��ள சமபரணம!

இவமளப �றற�யம ப�சபவணட���?

''வBடடகக�ரரக�டட ��ரடடபய க�ர�யதமத ச�த�ககல�ம. வ�யல ஜக�ழககடமடமய அமடசச, இடசச பள� 
��த�ர� இரநபத ஆ�Bஸல க�ர�யம ச�த�ககல�ம.. ஆன�, இநத சமபரணததகக�டட அநத ஜடகன�க எலல�ம 
ஜசலல�தஙகபறன. �B ப�ச�� இரநத�.. ��னம ப�ச��, தமலகக ஒர �மணப �லமகய அணடக 
ஜக�டததடட, 'அககட�'ன �டததடபவன. ய�ரகக �ஷடம?''

சம�யலக�ர ���� சமபரணம, பவணடஜ�னபற, சரள� க�த�டச 
ஜச�லலவ�ள.. எமதப �றற�யம, ய�மரப �றற�யம கவமலப�ட 
��டட�ள.

''அமர க�பல� ஜக�ததவரஙக�மய ஜ��டப ஜ��டய� �றகக�, உபபப 
ப��டட பவக வசச, அப�டபய த�ஙகறத�ப�.. ��டடககப ப��டட�க 
கட சBநத�த.. இத ஒர சம�யல.. இமத சம�கக, கலகணட�டடம 
ஒர சம�யலக�ர�ய�ககம..''

இப�ட அனதத�க ஜக�ணபட, ஜக�ததவரஙக�மய உபபப ப��டட 
ஜவந�Bர�ல, �றகக��ல ஜக�ளள��ல அப�டபய பவகப ப��டட, ஒர 
ஜக�த� வநததம, மஙக�ல தடடல ப��டட, ஜவய�ல�ல மவதத 
வ�டவ�ள.

க�கக�ய வ�யககப ப��க, எஞச�ய ��ல க�மய �தத�ர��க எடதத, 
��டடல�ல ப��டட மட மவப��ள.

''உஙகமள ��ன ஜக�ததவரஙக�மயப ஜ��ர�யல �ணணச 
ஜச�னபனன�.. இலமலய�?''

சரள� பகடட மடககம மனப�, '�ட'ஜடன 'பகப' ��த�ர� 
ஜவடப��ள சமபரணம.

''ஆ��.. அதவம வ�யவத�பன.. எதகக வமப? அமத, அப�டபய பவக வசச, ஜவய�லல உலரதத� வததல�கக�, 
அளள� வசச�ரகபகன. �மழக க�லததகக உதவம..''

''அமதயம எணஜணயலத�பன ஜ��ர�ககணம?''

''ஆ��.. ��ன உலரதத� எடதத வசச�ரகபகனன ஜச�னபனபன தவ�ர, உஙகளககன ஜச�லலமலபய.. ஏபத�, 
உஙகளககதத�ன தமலஜயழதத.. மக ��மறய சம��த�சச�லம, வ�ய ��மறய ச�ப��ட மடயபல. எனகஜகனன 
தமலஜயழதத? ஒர ��ரJர, சகர, மசசப ��டபப, மதக வல� எதவ��லபல.. வயச அற�த�றத.. ஓடய�ட பவமல 
ஜசயய ஜதமப பவணட���.. எனன�ல டயட, க�யடல�ம இரகக மடய�தம��..'' ''சர�.. சர�.. உஙகமள ஒணணம 



ஜச�லல�டல. இரககறமதப ப��டஙக..'' 

''இரகக�றத எனன.. இரககறத.. வ�மழததணமட வ�லமல வ�லமலய� �றகக�, உபப, எல��சமசச ச�ற ��ழ�ஞச 
ச�லட ஜசஞச வசச�ரகபகன. அவரகக எல��சமச ஆக�த.. அஸ�டடன ஜதர�யம.. ஜவறப� வ�மழததணமட 
�றகக� வசச�ரகபகன. 'கம'மன ஒர �ணததகக�ள� வததல கழமப.. ரசம �ணணமல..''

''ஒர ரசம வசச�ரககல�ம..''

''வசச�ரககல�ம. அதகக ஜரணட தகக�ள�, ஜக�டடப��கக அளவ பள�, ஜ�ரஙக�யம, கற�பவப��மல.. அத 
ஜகடட பகடடககக க�ல ஆழ�கக தவரம�ரபப.. இததமன ச�ஙக�ரமம ஜசஞச ரசதமத வசச�, �Bஙக ஜதள�வ� 
ஒர கரணட வ�டடடட� அத�சயம. உஙக வBடடகக�ரர ச�தததல களம கடட அடகக�றத ப��ற�தனன, 
தமளரலயம வ�ஙக�க கடசச�டட, கபபறப �டததகக�டட, 'சரள�.. சரள�.. எரம� வ�கனததல எவபன� வநத 
கப��டற�ன'ன பலமபவ�ர.. பதமவய� உஙகளகக?''

''வததக கழமபமத�பன க�ரம?''

''அவரகக ய�ர கழமப ப��டப ப��ற�.. �சமச �ணததகக�ள�ய, க�யம இமலய�� வதகக� வசச�ரகபகன. அமத 
ச�தததல ப��டடப ��மசஞச ��ல கவளம ச�ப��டச ஜச�லலஙபக�. ��ன ஜச�லலககட�த.. ஜ�ர��ள 
பக�ய�லபல ஜ�ரககல�ம, ஜ�ழகல�ம.. அதககனன க�மல �Bடடப �டதத, ஜச�நதம ஜக�ணட�ட மடயப��.. 
அவர என தம�� ��த�ர�.. ஆன�லம �Bஙக ஒர வ�ரதமத ஜச�னன�லம '�றக'கன ஜச�லலவBஙக..''

இதறக ப�ல ப�ச��டட�ள சரள�.. சமபரணம இநத வBடடல �தத வரடஙகளகக ப�ல கபம� ஜக�டடக 
ஜக�ணடரகக�ற�ள. கடம�தத�ல ஒரதத�ய�கப �ழகவத�ல. ய�ர ய�ர�டம எப�டப ப�ச பவணடப�� அப�டப 
ப�ச� ஜ�ய�ப��ள.

சரள�வ�டம ப�றகணடவ�ற ஜவணஜணய�க ப�ச�வ�டட, அவள ஆ�Bசககப ப��னவடன, கரணடயம மகய��க 
மவதத�ய��தன�ன எத�ர�ல வநத ��ற��ள.

''எனன..''

''எவவளவத�ன ஜ�ணட�டடகக சலயட அடககறதனன ஒர வ�த�மமறபய க�மடய�த�..''

''அத.. அத வநத ����.. அவ, என �லலதககதத�பன ஜச�லற�?''

''எனன �லலதகக? உஙக தஙமக வBடடககப ப��ய�டட, பQ�டடலககப ப��ய�டட, அப�டபய ட�கடர 
வBடடககம ப��ய�டட வரச ஜச�லலமலய�?''

''அனன�கக 'ஜசக அப'பககப ப��க பவணடய ��ள.. அத�ன..''

''�லல�ய�ரகக.. ய�ரக�டடயம ஜச�லல�தBஙக. வய�ற வல�ககச ச�ர�ப��ஙக.. தஙமகபய�ட பQ�டடலககப 
ப��ய, வய�தத வல�ய வரவமழசசப�Bஙக இலமலய�.. அப�, தஙமகய வ�டபட ட�கடரக�டட அமழசச�டடப 
ப��கச ஜச�லற�..''

''அப�டய�?''

''அப�டபயத�ன.. இநத�ஙக �பன�கரம..''

''அட.. ஏத?''

''என தம�� ஜ�ணட�டட ஜக�டதத�.. த�ரஜ�லபவல� �பன�கரம.. வ�ய�ல ப��டட�பல கமரஞச�டம.. 
ச�ப��டஙபக�..''

''......''



''இத ��த�ர�ப�டட �லக�ரஜ�லல�ம கணண�ல ��ரதபத வரJககணகக�க� இரககப�.. ��கக ஜசததக 
க�டகக�த�? சம��, மதர�ய�� ச�ப��டஙபக�.. 'அசசத�னன ��மயப ப��டபடன; அனநத�னன தமலக�ண�யப 
ப��டபடன.. பகசவ�, ��தவ�.. க�டகக�� ஜக�ளள��, 'லடக'கன ஜக�ணட ப��'னன ஜ�ர��மளப 
��ர�ரததமன ஜசஞசடபட.. ச�ப��டஙக..''

மவதத�ய��தன, அநத �பன�கரதத�ன �பன�ரமய��ன ரச�ய�ல லய�தத�ரககமப��பத.. சமபரணம, ப�சசவ�கக�ல 
கறவதப��ல, தன தஙமக ம�யன பவமலய�லல��ல வ�ரத�வ�கப ஜ��ழமதக கழ�ப�மதயம, அவனகக ஒர 
��யன பவமலய�வத க�மடதத�ல.. அவள தஙமக, தனககப ��றககம ப�ரக கழநமதககக கட 
மவதத�ய��தன�ன ஜ�யமர மவப��ள எனறம, ஜ�ககரகச ஜச�லல� வ�டவ�ள.

கடபவ, ''அயபய.. அநத ஜக�ததவரஙக�மய, எணஜணய�லல��, பதஙக�ய�லல�� ஒர ��ய கடத த�ஙக�த.. 
அதன�லத�ன அமத வததல�ப ப��டட வசச�ரகபகன.. அடதத தடமவ, உஙக தஙமக வBடடககப ப��றப�, 
ஜ��டடலம கடடத தரபறன.. ��வம, அவளககதத�ன பவற ய�ர இரகக�..'' - இப�ட பதன�யப ப�ச� 
மடப��ள.

மவதய��தன, சமபரணதத�ன தஙமக ம�யனகக பவமல வ�ஙக�த தர, ஜசலப��ன�ல, தன �ண�ரகள�டம 
உணரசச�கர��கப ப�ச ஆரம��தத வ�டவ�ர.. ''��வம ச�ர.. எஙக வBடட 'கக'பக�ட ச�ஸடரஸ சன.. ஜவர� 
��ர�லல�யனட ��ய..'' 

உடக�ரநத இடதத�ல�ரநபத க�ர�யதமத மடதத வ�டட�ள சமபரணம! ��ம இனJHரனஸ ஏஜ�னட �பகஸ 
வர�ய�டம ப�ச ல���?

�Bஙகள அவச�யம ஜதர�நத ஜக�ளள பவணடய பகரகடர எல.ஐ.ச� ஏஜ�னட �பகஸவர�.. ப�ச�ப ப�ச�பய 
ஜ�ய�ப�வள�ய�றபற! 

ஜ��தவ�க, 'இனJHரனஸ ஏஜ�னட' எனற�பல, அவரகமள சநத�ககப �யநத க�த தரததகக ஓடவ�ரகள 
�ககள. ��பன ஓட இரகக�பறன. ('இநதக கமதத�பன பவண�மஙகறத.. �Bஙகள�வத ஓடறத�வத..' 
எனக�றBரகள�.. ஒர ப�சசகக ஜச�னபனன��..) இததமனககம அவரகள, பச��ப��ன அவச�யதமததத�ன 

ஜச�லக�ற�ரகள எனற�லம ��மறய ஏஜ�னடடகள�ன ஆரம�ப�, 
அ�ஸரத�ய�கதத�ன இரககம.

''ப�டம.. இனன�கக �Bஙக �லல�ய�ரககBஙக.. ��மளகபக ஒர ஆகஸ�ஜடனட.. 
இலபல, Q�ரட அடட�கன வசசககஙக..''

இப�டப ப�ச�ன�ல ஓட��ல எனன ஜசயவத?

��ன ச�ற��ய�க இரநதப��த, எஙகள வBடடகக எத�ர ப��ரJன�ல ஒர 
எல.ஐ.ச� ஏஜ�னட இரநத�ர. த�னமம க�மலய�ல த�தத�, வ�சல கதமவத 
த�றநத, ��ல வ�ஙகமப��த அசரBர� ��த�ர� ஒபர வ�ரதமதமய ஜச�லல� 
வ�டவ�ர.

''கட��ரன�ங ச�ர.. கடவள பணண�யததல �லல ��ள�பவ இரககடடம. 
ஆன�, ��மளககன ஒணண இரகபக�லல�பய�.. எத பவண��ன�லம 
வரல�ம.. அதன�ல, ஒர ��ல�ஸ� எடததககஙக.. எப� வரடடம?''

த�தத�, �யஙகர கடப��க� வ�டவ�ர.

ஆன�ல.. �பகஸவர� இப�டஜயலல�ம ப�சபவ ��டட�ள. எபப��தம அகல��ன ச�ர�பப.. கலய�ணஙகள, 
��ரடடகள, ��ர�வ�ய த�பயடடர என எஙபக ��ரதத�லம இரப��ள.

''Qபல�.. எஙபக இநதப �ககம?''

''J�ப��ஙத�ன.. பவற எனன.. ஆ��, �B..''



''அதவ�.. இஙபகத�ன �ககததல சபர�ண�யம ஜதரவல ��ரநத�னன ஒர ஆனடட இரகக�ஙக.. எனக�டட ஒர 
��ல�ஸ� எடதத�ரநத�ஙக.. இர�த வரJததகக.. அதல எனன வ�பசJமன�.. ��ல�ஸ� எடககறப� அநத 
ஆனடடகக ��ப�த வயச.. ��ன, அவஙகமள கமபஜ�ல �ணணபவ இலபல.. ய�மரயம வறபறததக கட�த.. 
அதத�ன என ��ல�ச�. அவஙக �னம�கக�க ��� ஜச�லபற�ம.. எத�ரக�லதமதப �தத� அககமற இரககறவஙக 
கணடப�� இனJHரனஸ ��ல�ஸ� எடததப��ஙக. எனன, ��ன ஜச�லறத?'' 

''கஜரகட..''

''��ரநத� ஆனடட ��ல�ஸ� எடததப�, ��ன ஃ�Bலடகபக பதச. 'இப�பவ வயச ��ப��த�ய�டசச.. ஒர �தத 
வரJம எடததககடட��?'ன பகடட�ஙக.. ��னத�ன, 'அத எனன �தத வரJம? இர�த வரJததகக எடஙக.. 
��ம ��மன இரப�Bஙக.. என மகய�பலபய, மளளஙக� �தமத ��த�ர� ��ரB��யதபத�ட ப��னஸசம பசரததக 
ஜக�ணட வநத ஜக�டபப�ன'ன ஜச�னபனன.. அத எனனபவ� ஜதர�யலபல.. என வ�கக எப�வப� �ல�ககம. 
அபத ��த�ர�, ��ரநத�ம��வகக இப� ப��ன ��சமத�ன அற�த மடஞசத.. ��ல�ஸ�யம மடஞச�டசச.. �தத 
லடசம ர��யகக ஜசக என மகய�பல..''

இநத இடதத�ல ஜக�ஞசம ��றதத�, கணகமளச ச���டட, அகல��ய ச�ர�ப��ள �பகஸவர�..

''��ரநத�வகக �தத லடசமன�.. அபத ஜதரவல இரககற ஜடயலபர�ட ��ல�ஸ� ஒர லடசம.. எதவப� '�டவல 
வ�டடப ப��சச, மலஃப மடஞச ப��சச'ஙகற வ�வக�ரப� இலல.. �லலமதபய ��மனபப��ம; �லலமதபய 
ப�சபவ�ப�.. எனன ��ன ஜச�லறத?''

''ஜர�ம� சர�..''

''ஆன�, ��மறய ஏஜ�னடடகளகக இத பர�ய ��டபடஙகத ப�டம.. அததமன ப�ரம எனமனப ��ரதத 
வய�ஜறர�யற�ஙக.. ஆ��, உஙக �ககததல இரககறவஙகமள �Bஙக இனடஜர�டயஸ �ணணமலபய..''

''என ஒனறவ�டட ���� ஜ��ணண சபர�ய�..''

''கட ப�ம. அசபபல ��ரகக ச�மரன ��த�ர�பய இரககBஙக.. எனன �ணறBஙக? க�பலஜ?''

இதறகள சபர�ய�வ�ன மகம கஙக���ய ச�வநத வ�டம..

''அயபய�.. இலபல.. எனககக கலய�ண��க�, ஜரணட கழநமதஙக கட இரகக. ��ன டசசர� இரகபகன..''

''��ர���ஸஸ�.. ஜரணட கழநமதஙகளகக அம��னன ஜச�னன�, �ம�பவ மடயல.. �சஙக.. ஜ��ணண�.. 
ம�யன�.. இலபல, ஜவமரடடகக ஒணண�..''

''உம.. ஆ��. ஜ�ர�யவன பதரட �டகக�ற�ன. ச�னனவ எல.பக.��..''

''பஸ� ஸவBட.. அபபறம ப�டம.. எப�ட இரககBஙக? உடமப �லல� இரகக� இப�? அஞச வரJததகக 
மனன�ட உஙக ஃ��ஜரணட லBல�வத� ஜQலத இனJHரனஸ எடதத�ஙக இலபல எனக�டட.. ச�B�ததல இப� 
அத அவஙகளகக ஜர�ம� யஸஃபலல� இரநதத�ம. எனமனக கடடடட 'பQ�'ன அழதடட�ஙக.. வய�ததல 
க�ர�கஜகட ��ல அளவகக மண கடடய�ம.. இனJHரனஸத�ன மகஜக�டததத. அவஙகபள�ட Qஸ�ணட, 
�சஙகளல�ம மகமயப ��மசஞசப�.. ��னத�ன ஞ��கப�டதத�பனன. ச�யததல, �ம� �ணப� இரநத�. 
ய�ரக�டடயம ப��ய மகபயநத பவணடயத இலல ��ரஙக.. எனன ப�ச ��டபடஙகறBஙக?''

''�B ஜச�லறத Qணடஜரட �ரசனட உணம� �பகஸவர�.. ��ன வரடட��?''

''ஓ.. ஆ����.. �டதஜதரவல ��றக வசசப ப�ச�டடரகபகன. ஒர��ள, உஙகபள�ட ��ஸ�ப�ள���த ச�ப��ட 
வரணமன அப�ப� ��மனசசபப�ன.. வரல���? கட�த�?''

''இத எனன பகளவ�.. த�ர�ள�� வ�..''

இதறகள சபர�ய�வ�ன கழதத சஙக�ல� மகபம� ஆர�யவ�ள..



''ஜர�ம� ப��ர�ய�ரகக. அதவம உஙக கழததகக �யஙகர�� ஸHட ஆகத.. ��ன வரடட��?''

அவள கனனதத�ல உர�ம�பய�ட ஒர தடட தடடவ�டட, ப��லன� ம� கலஙக �கரவ�ள..

''ஒர ����Jம..''

- சபர�ய�த�ன. �பகஸவர�, இமத எத�ர��ரததவள ப��லச 'சட'ஜடன ��ற��ள..

''ப�டம உஙக ப�மரச ஜச�லலமலபய..''

''�பகஸவர�. ப�டம எலல�ம பவணட�ம. ��ன உஙக ச�ஸடர ��த�ர�..''

''பதஙகஸ.. �பகஸவர�.. எனகக வயச மப�தத�ஜரணட�றத.. இப� ��ன மலஃப இனJHரனஸ ��ல�ஸ� 
எடததககல���.. ��ன ஜவறம டசசர�தத�ன இரகபகன.''

'ப�� ��ர�பளம.. உஙக Qஸஜ�ணட எனன �ணணற�ர..?''

''ஒர கமஜ�ன�ய�ல ச�ஃபடபவர அனல�ஸடட�..''

''அத ப��தம.. உஙகளகக ��ரJர, சகர.. ஏத�வத.. ��ரதத�த ஜதர�யலபல..''

''அஜதலல�ம இலல..''

''��றஜகனன.. ஐ அபர�J�பயட ய.. இத ��த�ர� த�ன� மன வநத ��ல�ஸ� எடககணம. ��மளகக எனகக 
ப��ன �ணணஙக.. உஙக �ம�மரயம ஜக�டஙக. �Bஙக �றநத�லம ��ன �றகக�� உஙகமளக கப��டபவன. 
ஏனன�, �Bஙக இப� என ஆள! உஙகபள�ட சக, தககஙகளல இநத �பகஸவர�ககம �ஙக உணட.. வரடட��?''

இபப��த இநத 'வரடட��' சபர�ய�வககதத�ன. எனகக இலமல..
வBடடககப ப��யச பசரவதறகள இனனம ��ல ��ல�ஸ�த�ரரகமள உரவ�கக�ய�ரப��ள �பகஸவர�..

அடதத�றப��ல, எபப��தம கணகள�ல வ�டடர ட�ஙக கடடமவதத, அழத அழபத க�ர�யதமத ச�த�ததக 
ஜக�ளளம �த�பJண�மய �Bஙகள ��ரகக பவணட���?

இனற ப�றற�லமல.. �தத வயத�ல�ரநபத �த�-பJண�ய�ன ஆயதம அழமகத�ன. 
அதவம ஜதம��க உடக�ரநத, கன��ன கரல�ல 'பQ�'ஜவன அழ ��டட�ள! அத 
ஒர ��த�ர� ஊசல அழமக.. எபப��தம ஜத�ணமடய�ல தககப�� எதபவ� 
அமடதபத இரககம. அவள கண இம�கமள அகல வ�ர�தத ��ன ��ரததபத இலமல. 
கணகமள இடகக�க ஜக�ணட, ஜ�ர�ய கட��ளக�ய மகமக அடககட உற�ஞச�க 
ஜக�ணபடத�ன ப�சவ�ள.

�த�பJண�, என �ளள�த பத�ழ�. அவளமடய ���ப ஜ�யமர எழத�ன�ல, ஆயசககம 
அழதஜக�ணபட இரப��ள. அதன�லத�ன இநதப பமன-ஜ�யர!

�ளள�ககட ��டகள�ல �ரBடமச ப�ப�ர�ல அமர ��ரக, க�ல ��ரக கமறநத�ல கட 
இப�டதத�ன.. ��ச��சஜவன அழதஜக�ணபட டசசர�ன மன ப��ய ��ற��ள. 
எப�டயம வ�கக�, வ�ம��, அநத அமரபய அமரக-க�ல ��ரகமக வ�ஙக��ல வ�ட 
��டட�ள.

சர�, ஒழ�யடடம. வயச�க ஆக சர�ய�க�வ�டம எனற-த�ன எலல�ரம 
��மனதத�ரநபத�ம.. ஆகவ�லமலபய.

கலய�ணததகக மனன�பலபய, ''��ப��ளமளய�ன அம��மவப ��ரதத�ல �ய��க இரகக�றத'' எனற 



கணமணக கசகக�ன�ள. �த�பJண�ய�ன த�ய�ரம ��சகக�க, சம�நத� அம��ள�டம �கள�ன �யதமதச 
ஜச�லல� மவதத�ள..

''Q�.. Q�.. அவ உடமபத�ன ப��தத� வளரநத�ரகபக தவ�ர, கழநமத �னச.. உஙகமளப ��ரதத ஜர�ம�வமத�ன 
�யப�டற�..''

''அப�டய�.. ��ன எனன ஜசயயணம?'' - அநத அம��ள, அப��வ�ய�கக பகடட�ள. 

''ஒணணம ஜசயய பவண�ம. ஒர ஆற ��சம, ஒர வரJம கழநமதகமள அவஙக ப��ககபலபய வ�டஙக.. 
அத�வத, தன�ககடததனம வசசடட, �Bஙக ��டடகக, 'க�ரஷண�.. ர���..'ன பக�ய�ல களம ப��ய�டட 
வ�ஙகபளன.. அதககளள, அவ �யஜ�லல�ம ப��ய�டம..'' அவள ஜச�லலமப��பத தரதத�ல �த�பJண� 
கலஙக�ய கணகளடன உதட ��தகக�, அழவதறக தய�ர�க இரநத�ள.

அத�ல ஜடரர ஆக�ப ப��ன அநத சம�நத� அம��ள ��வம! ஜச�னன�ட ஜசய-த�ள.. க�டடததடட ஒர 
வரJமப��ல, கலகதத�வ�ல ஜ�ண வBடடல இரநத வ�டட ��றகத�ன வநத�ள. 'அதறகள �த�பJண�ய�ன 
'����ய�ர �யம' ப��ய வ�டடத�?' எனற பகடக�றBரகள�.. ����ய�ரககதத�ன '�ர�கள �யம' வநதவ�டடத.. 
'எதறக எபப��த அழவ�பள�' எனக�ற �யதத�ல அவள�டம எதவப� பகட�த�லமல அநத அம��ள. 

ஆன�ல, மஞசற ��த�ர� மகதமத மவததக ஜக�ணபட ப��க�ற இடதத�ஜலலல�ம க�ர�யதமத ச�த�ததக 
ஜக�ளளம பJண�ய�ன ச��ரதத�யம இரகக�றபத.. அத, ய�ரககம வர�த..

வ�சல�ல தணணBர ல�ர� வநத�ல, அததமன ப�ரம இவளகக வழ� வ�டட ஒதஙக� ��ற��ரகள..

''�Bஙக மதலல தணண� ��டசச�டடப ப��ஙகம��.. இனனம உடமப சர�ய�கமலய�.. மகப� சர�ய�-ய�லமலபய.. 
பவற ய�ர�சசம வநத தணண� ��டகக பவணடயதத�பன..''

''எஙபக? ய�ர இரகக�ஙக? அவரகக எடடமர �ண�கக ஆ�Bஸ. தணண� ��டசச�டடரநத� ஸBடமடக க�ழ�சச, 
வBடடகக அனப��டவ�ன.. ����ய�ர வயச�ன-வஙக..''

''உஙகளகக எனனஙக உடமபகக? எப�வம அவஸமதபய�ட வரறBஙகபள..''

''அத வநத.. தமலசசன ஜ��றநதப� ச�பஸர�யன..''

''அட, எனககக கடதத�ன..''

''ச�பஸர�யன எலல�ரககம �டககறதத�ன.. எனகக, கழநமதய ஜவள�ல எடததப� ட�கடர �றநதப��ய 
ஸஜடதஸபக�பம� உளள�ர வசசடடத� �ரஸ ஜச�னன�..''

''அயயயபய.. இத எனன கணற�வ�?''

''கணற�வ�த�ன.. �ரஸ ஜச�னனமதக பகடட, �யநத ப��ய, ட�கடர என வய�தமத �ற�டயம க�ழ�சச�ஙக.. 
அகக�.. உஙக கடததகக அடதத�ப�ல ��ன ��டசச�டடப ப��ய�டடட��.. வBடடல கககர சததம ப��டத..''

''ஏன.. ����ய�ர ஜகயவ�, அடபம� அமணகக ��டட�ள�..''

''அதகஜகலல�ம ��ன ஜக�டதத மவககபல அகக�..''

''சர�, சர�.. அயவ�பத.. கடதமத மவய�..''

இபத கமதத�ன.. க�யகற� வ�ஙகவத�ல�ரநத பரJன கமட வமரககம..

''அத எனனத.. �மலப�ழ��?''

''ஆ��.. த�ரசச� ச�ற�மலப�ழம.. பவண��?''



''எனன வ�மல?''

''ட�ன ��ப�ததஞச ர��..''

''அதகஜகலல�ம ஜ�ர�ய �னJஙக, க�ரபல வரவ�ஙகள�ய�ரககம.. எனகக பவன �ழப� ஜக�ட..''

''அட, �B ஒர வ�மல பகள..''

''எதகக.. அபபறம எனமன �B த�டடறதகக�.. எனகக �தத வயச� இரககறப�, எனககப ��டககப�ன எஙக 
அப��, சBபப சBப�� �மலப�ழம வ�ஙக�டட வரவ�ர. உம.. அஜதலல�ம ஜ��றநத வBடடல ஜசலல�� வளரநதப� 
�டநதத.. இப� ��ன ஆமசப�டல�ப��..''

''பத.. எனன�ததககக கணண கலஙகபற.. ஜ��றநத வBடஙகறத ஒவஜவ�ர ஜ��ம��மளககம ��ப�த வயசகக 
ப�ல அத�ரஷடம இரநத�தத�ன.. ப��ன�ப ப��வத.. உனகக�க ��ப�த ர��யககத தரபறன..''

''�B �கர�ச�ய� இர த�பய.. உன �னச ய�ரகக வரம? ப��ன ஜ�ன�ததல �Bயம, ��னம அகக� தஙகசச�ய� 
இரநத�ரபப��ம. ஆன�, எனகக�க �B அஞச ர�� �ஷடப�ட பவணட�ம. ��ன க�ய வ�ஙகறதகபக அம�த 
ர��த�ன எடததடட வநபதன. அதல ��ப�த ர�� �ழததகக ஜசலவழ�கக�ற அளவகக வசத�ய�ன ��தகம 
இலபல எனனத..''

''அப� அமர ட�ன வ�ஙக..''

''அமத வ�ஙகறதம ஒணணத�ன. வ�ஙக�ததம ஒணணத�ன. வBடடல ஒர வயச�ன க�ழம உடக�ரந-த�ரகக. 
அதகபக அமர ட�ன க�ல�ய�ய�டம. வ�ட. என கமதயக பகடட�, உனககப� உலகம ஜவறததப ப��ய�டம. 
பவன ஒர ட�ன எட..''

''எனனம�� இத.. க�மல ப�ரததல �னமச ஒர ��த�ர� 'டல'ல�கக�டபட.. இநத�.. எடததகக.. இர�ததஞச ர�� 
ஜக�ட. ஒர ��மளகக ��பன, ஜசததப ப��ன எஙக�தத�மவ ��மனசச�டட, �ச ��டடககப �ழம 
ஜக�டதபதனன எணண�கக�பறன.. �B ஜக�டககறமதக ஜக�ட..''

ஒர �ழகக�ர�மயக கட இளகக�வ�டம �த�பJண�--ய�ன கலஙக�ய கணகளம ��தஙக�ன உதடம. இனற-வமர 
இப�டபயத�ன இரகக�றத.. ஒர�ட ப�பல பவணட��ன�லம ப��யவ�டடத�க எனனமடய இனஜன�ர 
ச�ப�க�த� ஜச�லக�ற�ள.

க�ரணம.. தன ம�யனகக கலய�ணம ஜசயத�ரக-க�ற�பள.. இவள மகதமத ��ரதத எமதயம அற�ய மடய�த 
கலய�ணப ஜ�ணண�ன வBடடல நறற�பய�ர மறகக, அத�ரசம எனற ச�றற�ய�ரக-க�ற�ரகள�ம.

''அவளகக லடட ��மலபய ப��டட�லம கணமணக கசகக�டடதத�ணட ��ற��.. இப��ட அழத எலல� 
இடததலயம க�ர�யம ச�த�கக மடய�த. வBடபட�ட இரககறத�ல �ரவ�லல..'' - இப�டச ஜச�ல�வர 
அனநத��யக� அம��ள.. �த�பJண�கக ப�ர எத�ர. இடச ச�ர�பப க�த�ல வ�ழக�றத�?

இநதம��மளப �றற�யம..

அனநத ��யக�கக ஆனநத ��யக� எனபற ஜ�யர மவதத�ரககல�ம.

��ற�தத�பயழ வயச�க�றத அவளகக.. ஜக�ஞசம களள��க, உரடடவ�டட கஞச�ல�ட ��த�ர� இரப��ள. 
உசசநதமலய�ல�ரநத, உளளஙக�ல வமர ஒனறம சர�ய�லமல. ��த� ��ள ஆஸ�தத�ர�ய�ல.. மகக�ல டயம�ச 
ஜசரக�க ஜக�ணட, 'பச பச' ஜவன மசச வ�டடகஜக�ணடப �டதத�ரப��ள. ஆன�ல, ச�ர�பப �டடம ஓய�த.. 
அனநத ��யக�ய�ன �லப� அவளத �மகசசமவ உணரவம ச�ர�பபமத�ன.

''எனன ட�கடர கத�பரசன.. ஜச^கக�ய��.. ப��ன தடமவப ��ரதததகக இப�, தமலய�ல ��மறய இடம 
ஃபள�ட ப��டட வ�றகல�ம ப��ல இரகபக.. எனன ஆசச? வBடடம�� அனசரமணய� இரகக�ள� இலமலய�.. 
எதகக பகடகபறனன�..''



ஜச�லல�வ�டட ஜகக.. ஜகக.. ஜகககஜவன ச�ர�கக�ற�ள.

ட�கடரககம ச�ர�பப வரமத�ன. ஆன�ல, ச�ர�ப�டடச ச�ர�பம� அடகக�க 
ஜக�ணடச ஜச�லலவ�ர..

''�லல� மசமச இழதத வ�டஙக..''

''��ன வ�டத தய�ர. அபபறம என Qஸஜ�ணமட ய�ர கவன�சசககறத.. இப�பவ, 
எனககத ஜதர�ஞசம ஜதர�ய��லம தBரததவ�ர� �ணண�டடரகக�ர. வ�டடர படஙக 
��த�ர� இரககற அவர ஜத�பம� அபபறம ஜசபடக படஙக ��த�ர� ��ற�ப 
ப��ய�ட�த�...''.

�ற�டயம இடஜயனச ச�ர�பப.. அனநத ��யக�ய�ன கணவபர� அவளத ப�சமசயம 
ச�ர�பம�யம ��றதத மடய��ல ஜ�ள�வ�ர.

''��ஸஸ அனநத ��யகB.. இன�ப� எணஜணபய கட�த. உபப கட ��த�ய�கக�ரஙக.. �Bஙக ஜத�ணணற க�பல� 
இரககBஙக. ��த�ய�க கமறஙக.. �ச�ககறப�...''

இப�ட டயடடJ�யன பட�ரத� ஜச�லல�க ஜக�ணபட ப��ன�ல, 'ல�க'ஜகன அவளத வலத மக வ�ரமலப 
��டததவ�டவ�ள.

''இநத�.. ஜர�ம� ஜரஸடர�கட �ணண�ன�, அபபறம உனமன கடசச�த 
த�னனடபவன..''

- பட�ரத�ய�ன மகதத�ல ஜவள�சசம ப��டட�ற ப��லச ச�ர�பப..

''ஜக�ஞசம ஜ��றஙக.. உஙகளகக பவற எஜதலல�ம ச�ப��டல�மன ��ரததச ஜச�லபறன..''

பட�ரத� ஏபத� ஃம�மலப ��ரகக, அனநத ��யக� அவமளபய உறறப ��ரப��ள.

''ஆ��.. இத எனன ��ல�ம ��ச��?''

''எப�டக கணட��டசசBஙக..''

''��ன அஞச கழநமத ஜ�தத�ரகபகன.. எனககத ஜதர�ய�தத�.. �சகமககக எல��சமச ஊறக�ய, ��ஙக�ய 
ஜத�கக இஜதலல�ம ச�ப��டட�த பதவமல ப��ல இரககப�..''

- பட�ரத�ய�ன தமல ��ணதத�ன�ல கவ�ழம.

''ஜரணட ��ளபல டஸச�ரஜ ஆக�, அடதத வ�ரம, 'அவட ப�Jனட'ட� வரபவன�லமலய�.. அப� ஊறக� 
எடததடட வரபறன..''

''ஆ��, உஙகமள ய�ர டஸச�ரஜ ஜசயயப ப��ற�ஙக?''

''��னபன.. எததமன ��மளககதத�ன உஙக ட�கடர, என கணட மஞச�மயபய ��ரததடட இரப��ர.. அவர 
��ரகக ஜரடனன�லம ��ன தய�ர� இலபலம��.. அ�Bத, ��தவன ��த�ர� இளம�ய�ன ட�கடரகபள 
இலமலய�.. ��ரததப ��ரததப ப��ரடககத..''

�ற�டயம ச�ர�பப. 

ஜச�னன�டபய அடததவ�ரம ஆஸ�தத�ர�மயவ�டட, மஙக�ல கமட, ட�ன பகர�யர, தணணBர ��டடல சக�தம 
டஸச�ரஜ ஆக�வ�டவ�ள அனநத ��யக�.

''ட�கடர, உடமம�ப ��ரததககஙக.. வBடடல அ��வச�ய�� சணமட வசசகக�தBஙக.. அடதத தடமவ உஙகமளப 
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��ரககறப�, உஙக மகம '�ள�ச'ன ��ரக�ச�� இரககணம..''

ட�கடர ஸதம��தத ��ற��ர. மசச இழததக ஜக�ணடரநத சவபட ஜதர�ய��ல 'வ�சக வ�சக'ஜகன �டநத 
ப��வ�ள.
ப��கம வழ�ய�ல ஜQட �ரஸ�ல�ரநத வ�ரட ��ய வமர அததமன ப�ர�டமம ச�ர�தத�ட வ�மடஜ�றம அழக 
இரகக�றபத..

''எனன �ழன�.. இனன�கக உனகக ம�ட J�ஃபட இலமலபய�..''

''ப�ர�.. உன லவ ப�டடர எநத அளவல இரகக? என ஐடய�மவ ஃ��பல� �ணண�ன�ய�..? இனனம 
இலமலய�! �ணட, �ணட.. இதலலல�ம ஸ�Bட பவணம. '�ச �ச'ன இரககப�ட�த..''

''ஆ��.. ட�கடர கலய�ண ர��னம, ட�கடர �ஞசள�வம.. (ஜகககல�டட ச�ர�தத�ட) எனன ஆசச? லவத�பன.. 
��ன அப�பவ கணட��டசச ஜச�னபனன ��ரதத�ய�?''

''ஏய ��க.. மகததல தன� ஜ�ரக ஏற�ய�ரகக? ����ய�ர ஊரபல இலமலய�.. �ரவ�ய�லல.. எனக�டடச 
ஜச�லல..'' எனக�றப��பத ஜசல ஒல�ககம..

''ஏணட ச��.. ��ன இலல�தப�, ��ரததஙக� ��டயத த�றநத, க�ளற�வ�டடய�.. ��டடபய.. அத ��டடகக பவட 
கடடகக�டட த��ய பJக ��த�ர� ��ககப�..''

''��ரவதB.. ��மளகக ��ரதக�ன ச��வல ய�ர கசபசர�.. ��ன வரபறன..''

- ஆரஞச ஆரல�கஸ ��டடபல�ட ஜக�ஞசம பலடட�க வநதவரகள அவமளப ��ரதத வ�கக�தத ��ற��ரகள. 
''ஆ��.. எனனத எலல�ர�� ஒணண�ச பசரநத வநத�ரககBஙக.. எனன வ�பசJம?''

அபப��தத�ன, ��மனபப வநத�றப��ல வநதவரகள ஒரவமரயரவர ��ரததக ஜக�ளவ�ரகள.. எவள�வத 
ஒரதத� இழப��ள:

''ஆ��.. �B ஜர�ம� உடமப சர�ய�லல��..''

''ய�ர ஜச�னனத?''

''உன Qஸஜ�ணட, உன �ர�க எலல�ரப�.. ஏன, என ஜ�ர�யப��பவ�ட சம�நத� கட �B ஐ.ஸ�.ய-ல 
இரககறத�..''
''ய�ரககதத�ன இநதக க�லததல உடமப �லல� இரகக? அஜதலல�ம அப�டதத�ன.. ஒணண ப�ர�ய�ரநத� - 
இனஜன�ணண பக�ள�ற�ய�டம. அதகக�க �யப�டல���?''

அனநத ��யக�ய�ன ல���கபக தன�த�ன. அவள ச�ர�ததச ச�ர�தபத எ�னகபக 'படகக�' ஜக�டததக 
ஜக�ணடரகக�ற�ள எனற�ல..

வBடடககளபளபய இரநத�ட - �ல கடம�ஙகள�ன ��ரசமனககத தBரவ ஜச�லலம 'ல� ��ய�னட' லBல�மவத 
ஜதர�நதஜக�ளள பவணட���?

அவமளப �றற�யம..

'ல� ��ய�னட' லBல�வகக �ஞச�யததப �ணண, அரச�ரததடயம பத�ள�ல தணடமத�ன இலமலபய தவ�ர, 
அநத ��டகக, பத�ரமண அப�டபய உளளத. எனன ��ரசமனய�க இரநத�லம ச�தரய��கப ப�ச�, ச���க 
மடதத மவதத வ�டவ�ள.

ஒர ��ள இஸத�ர� ப��டம ஜ�ண, இவள படமவ ஒனமறத ஜத�மலதத வ�டட�ள எனற வ�ச�ரமண..



''�Bல கலர படமவ.. உனக�டடதத�ன ப��டபடன ��ரவத�.. எனகக �லல� 
ஞ��கம இரகக..''

''இரநத� எஙபக படம? படமவமய எலல�ம த�ரடற பதத� எனகபக� எஙக 
வடடகக�ரரகபக� க�மடய�த..''

''உனமனத த�ரடபனன ஜச�னபனன�..எஙபகய�வத �றநத வ�டடரககல�ம 
இலமலய�?''

''அஜதலல�ம இலல. �B இஸத�ர�ககப ப��டபட இரகக ��டபட. �Bபர�வலபய 
�லல�த பதடப ��ர..''

இஸத�ர� ப��டக�றவள வBம��கச ஜச�னன�ள. 

''தச.. சர� வ�ட.. அத ர�ச�ய�லல�த படமவ. எப� அமத உடதத�ன�லம எத�வத 
ஜகடட ஜசயத� வரம. அத�ன.. த�ன� ப��ய�டசச. �தத�ட உனமனப ப��யச 

ஜச�லபவன�.. உனகஜகனன.. படமவ பவணமன பகடட�, �லல படமவய� ��பன ஜக�டததடடப ப��பறன..''

��ரவத� ப�ய மழ� மழ�தத�ள. அடதத அமர �ண� ப�ரதத�ல மகய�ல படமவயடன வநபத வ�டட�ள.. 
''இதத�ன� ��ரஙக.. என வBடடகக�ரரத�ன ஆற�ம �ம�ர வடடல ஜக�டதத�ரகக�ர..''

''அத�ன ��னம ஜச�னபனன. சர�.. ஜக�ஞசம இர. உனககன ஒர J�ஃ��ன படமவ வசச�ரகபகன. பதச. 
��னத�ன இஜதலல�ம கடட ��டபடபன!''

லBல� உளபள ப��ய எநதக க�லதத�பல� வ�ஙக�ய அநத J�ஃ��ன படமவமய எடதத அழக�க ஒர 
��ள�ஸடக ம�ய�ல ப��டடக ஜக�டதத�ள. அவள வ�ஜயலல�ம �லல�கப ப��னதம எனன�டம ஜச�னன�ள..

''படமவ ப�ல ஆமசப�டடடட�. அத ர�ச�ய�லமலன ஜச�னனதம பய�ச�சச�ரகக�.. பவற படமவ தரபறனன 
ஜச�னபனன�.. என படமவ வநதடசச..''

��ன அசநதப��ய ��றப�ன. இத இப�டய�ன�ல.. ஜச�நதகக�ரப ��டட ஒரதத�, இவள�டம வநத தன 
கஷடதமதப பலம��ன�ள.. ''என �சஙகமள எனபன�ட நற �வன �மகமய வ�ததப �டகக வசபசன.. இப� 
எனமன மத�பய�ர இலலததல..!''

''அழ�தBஙக அதமத. ��ன எனனன பகககபறன..'' 

''ஐபய�! ப��டடக ஜக�டத தடடய�ன த�டடவ�ஙகட..''

''கவமலப�ட�தBஙக.. ��ன ��ரததககபறன''

ஒர ��ள லஞசசகக ��த�ம பகக, ��ர�ய�ண�, வ�மழபப வமட எலல�ம ஜசயத, எல�மயப ஜ��ற�ககள �ச�ல 
வமட மவததப ��டப�த ப��ல ��டதத வ�டட�ள ��டடய�ன ��ளமளகள இரவமரயம! ''��சச�ண� 
எனனட�.. தமலஜயலல�ம �மரசசப ப��சச? ஆ��.. உன ம�யன எனன �டகக�ற�ன?''

''பக�யமபததரல இன��னBயர�ங..''

''ஜவர�கட! ஜவஙக.. அப�டபய இரகக�பயட�.. ஆ��, உனகக ஒர ம�யன உணபட�லல�பய�...'' 

''ஆ��. அவன '�ண�ப�ல'பல �டகக�ற�ன.. �ல ட�கடரகக..''

''��சச�ண�.. ��ர�ய�ண�ய�ல �ச�ல�ஜவலல�ம சர�ய� இரகக�? உஙகம��த�ன பலம��டபட இரநத�ஙகபள.. என 
��ளமளகக �ச�ல� �டட� இரககணமன.. உஙக கழநமதகபள வளரநத க�பல��பல �டகக�ற�ஙக. உஙக 
அம��வகக இனனம தன �சஙக கழநமதஙகனன ��மனபப.. ஹம! அநதக க�லததல உஙக க�பலஜ 
அட��Jனகஜகலல�ம �மக, �டமட வ�தத எததமன கஷடப�டடரகக�ஙக. ��வம.. ஆ��! உஙக �சஙகளகக 



க�பலஜ அட��Jன, Q�ஸடலன ��மறய ஜசலவ�க� இரககப�.. எனன ஜசஞசBஙக?''

''எ�nபகJனல பல�னத�ன!'' - ஒர��தத கரல�ல ஜச�னன�ரகள இரவரம.

''பல�ன�? அதகக வடட ய�ர கடடற�ப�ல..''

''ஏன, ��ஙகத�ன. �சஙக �டசச வநத� ப��தப�! வடடஜயலல�ம ஜ�ர�ய வ�Jய��.. அவஙகபள சம��த�சச, 
கடன ஜ��தததமதயம அமடசச�டவ�ஙக. �ம� கழநமதகள.. ��மளகக அவஙகமள வ�டட�, ��ககமத�ன ய�ர 
இரகக�?''

''அஜதப�ட அப��டச ஜச�லற.. உஙக �சஙக உஙகமள ��த�ர�பய ஜ�ததவஙகமள மத�பய�ர இலலததகக 
அனப�ணமன மடவ ஜசஞச�.. இமத உஙகம�� கதத��ச ஜச�லலல. '�லல இலல��' ��ரதத ஜச�லலச 
ஜச�னன�ஙக. ����� ��ன �ம�ல. �ம� ��சச�ண�யம ஜவஙகவ�� ஜச�னன�ஙகனன.. சர�, சர�.. 
எழநத�ரகக�பத.. இனஜன�ர வமட ப��டடகக... ஜவஙகவகக வ�மழபப வமட ��டககமனகட உஙகம��த�ன 
ஞ��கப�டதத�ன�ஙக..''

இரவரககப� தககம ஜத�ணமடமய அமடததத. இரநத�லம ''எஙக ஜரணட ப�ர வBடடலயப� அம��மவ 
ஜவசசகக மடய�த லBல�. எஙக ஜ�ணட�டடகளககம அம��வககம சர�ப�டட வரறத�லல..'' எனற�ன 
��சச�ண�.

''சர�.. அம��மவ ஜவசசகக மடயமலனன�, ஒணண ஜசயயஙக. ஜரணட ப�ரம தமலகக அஞச லடசம 
அம��வககக ஜக�டதத�ரஙக..''

''�தத லடச��.. எதகக?''

''எதகக�? நற �வன �மகமய வ�தததத�பன உஙகம�� உஙகமளப �டகக வசச�ஙக.. எனன ஜசயய? 
எ�nபகJனல பல�ன எலல�ம அநதக க�லததல இலல. இரநத�ரநத�லம அமதப �தத�த ஜதர�ஞசககற 
அளவகக எ�nபகJனம அவஙகளகக இலல.. இனன�கக �வன க�டடததடட �தத�ய�ரம ர��.. நற �வனன�, 
�தத லடசம ர��! இலமலய�?''

''எனன லBல� இத.. இநத ��த�ர� ப�சபற?''

''��சச�ண�.. ஒர க�லததல ��� எலல�ரம ஒணண� வளரநபத�ம.. உஙகபள�ட ப��டட ப��டடகக�டட 
உஙகம�� மகத தய�ர ச�ததமத வ�ஙக�ச ச�ப��டடவ ��ன. 'என கடபவ இரநதடஙக'னத�ன ஜச�லபறன.. 
'��டபடன'ஙகற�ஙக.. '��மளகக என ��ளமளகமள ஊர ஒர ஜச�ல ஜச�னன�லம த�ஙக�தட'ன அழற�ஙக. 
�Bஙக வ�ரடடன�லம ��சம க�டநத.. படய.. படய.. எனனட�த.. அழற�ய�? இமல மனன�ட உகக�நத அழ�பத.. 
என சம�யலத�ன �லல� இலமலபய�ன ��ரகக�றவஙக ��மனசசப��ஙக..''
க�ணணதத�ல ஐஸக�ரBம ஜக�டப�பத�ட, �மனவ�கமள சர� �ணணம �நத�ரதமதயம ஜச�லல�த தரவ�ள லBல�. 
ச�ர�பபம கணடபபம ��சம��கக கலநத �ஞச�யததப �ணண அவள�ல �டடப� மடயம.. 

அடதத �ம� பலடஸ மடலர 'க�லடச��'மயப �றற�..

கரணனகக கவச கணடலம ��த�ர� க�லடச�� தண�களடன ��றநத�ரப��பள� எனற பத�னறம. �கள ஜ�ர�ய 
ஜடயலர�க�, க�ம க���ய வ�டகமகய�ளரகள�ன தண�கமள வ�ழஙக�, ஜ�ர�ய ஜடயலர�ங பJ�ரப� 
மவப��ள என�மத மனகடடபய அற�நதத�பன� எனனப��.. அவள அப�� 'க�'லடச�� எனற 
ஜ�யர�டடரகக பவணடம. 

அவள அப�ட எனனத�ன மதகக�ற�பள�.. கடடம அவள கமடய�லத�ன கவ�யம. அநத ��மளய �த��ன�, 
மவ�யநத�, சபர���பதவ� மதல இனமறய அச�ன வமர.. அததமன �டமககள�ன பத�ள�லம இவள மக 
ப��டடக ஜக�ணட ச�ர�ககம ப��டபட�ககள கமடச சவமர அலஙகர�ககம. இதன �டவ�ல மதயல கமலகக�க 
ச�டன�ய�ல�ரநத ச�னனகக���மளயம வமர.. இவள வ�ஙக�ய �டடஙகள ய�ர ய�பர� தநதத.. ப��கடடம. 
ஜத�ழ�லகக அஜதலல�ம பதமவத�பன..! 



ஆன�ல, ஒனற �டடம ஜதர�யவ�லமல. �ளள�ககட வ�சமலபய ��த�தத�ர�த க��வகக ப�சக 
கறறக ஜக�டதததத�ன ய�ர? 

''வ� கணண.. ��ளவஸ ப��டடப ��ரதத�ய�.. எப�டய�ரநதத..?''

''ப��ஙக க�லடச��.. ஜர�ம� லஸ� இரகக..''

''அப�டய�.. இரகக�பத.. கடடங எலல�ம ��னத�பன.. அளவ எடதததத�பன மதசபசன.. 
ஆங.. இப� கணட��டசச�டபடன..''

''எனனத..''

''�B இமளசச�டபடட�..''

''எனனத.. இமளசச�டபடன�..''

''ஆ��.. ��ரதத�த ஜதர�யல.. ஆன�, �B இமளசச�டபட.. உடமம� �லல� வசசகக.. இப�பவ இப�ட இரநத� 
எப�ட?'' 

உடபன அவளகக, உடமப ஒர சறற ஜ�ரப�தறக�ன உறச�க டபமஸ இலவச��க அளள� வBசவ�ள 
க�லடச��.

அபதப��ல, ஜ��ரநத�த ஒனமறத மதததக ஜக�டதத வ�டட, அநத கஸட�ரகக பவற ��த�ர�ய�ன உ�பதசம.. 

''ப�டம.. ஜச�லபறபனன தப�� ��மனசசகக�தBஙக. தண� எடககறப�, �தத இர�த ப��ன�லம �லல தண�ய� 
வ�ஙகப ��ரஙக. இத ��த�ர� தண�ய�ல ரவ�கமக தசசப ப��டடககணமன உஙகளகக எனன தமலஜயழதத?''

��ல ப�ரகக �டவ�ல க�லடச�� இப�ட பகடகம ப��த அநதப ஜ�ர�ய �னJ� த�ணற� வழ�வ�ள..

''இத.. ய�பர� ஜவததமல ��ககல வசசத தநதத. கலர �லல�ய�ரகபகன..''

''ப�� ப�டம. அநத ��த�ர� வ�Jப �ரBடமசய�ல இறஙக�தBஙக. கஸட�ரகக உணம�ய� 
இரககணமஙகறதகக�க, இநதத தண�ய�லயம ��ன தசபசன. ய ஸB.. என ��J�ன எலல�ம ஃ��ரBனல இரநத 
வநதத.. �டட��ன தண�மய 'தத'னன தப��டம. ஜச�னன� �Bஙக �ம� ��டடஙக.. இநத ��த�ர� 'பதரட 
க�பரட கவ�ல�ட' தண�ஙகள ��ன வ�ரல�லகடத ஜத�டறத�லல..'' 
இதறக ப�லம அநதக கமடய�ல ��றக, ரவ�கமக ஜச�நதகக�ர�கக எனன ம�தத�ய��..

இவள தண�கமள த�ற��ற�கத மதப�த�ல எப�வப� இவள இப�டதத�ன எனத தப��க எமட ப��டட வ�ட 
பவணட�ம சபக�தர�கபள.. ஓர�ரணட ச�யஙகள�ல அதத�ப பதத�றப��ல �னற�கத மததத வ�டவதம உணட. 
எனகபககட அப�டச ஜசயத�ரகக�ற�ள.

''ப��றத ப��.. இநதத தடமவ ஒழஙக�பவ தசச�ரகபக க��..''

''எனபன�ட �தத வயசலரநத உஙகமள ��ரததடடரகபகன.. இனன�கக ச�ததப பச�ன�ப�ல இரப�Bஙக.. 
அடதத ��சப� ஜக�ட ��த�ர�(!) இமளசச�ரவBஙக.. த�டரன ��தத� டயர கணகக� ஆய�டவBஙக.. உடமப 
உஙகளகக ஒர ஸஜடடய� இலல�பய?''
''அத சர�.. என ஜ��ணண சடத�ரகக '��ஸஜகட ஜ�க' மவககச ஜச�னன�ள�ம.. �B '�' கழதத 
வசச�டடய�ப�..''

''அட, உஙக ஜ��ணபண�ட சடத�ர� அத.. ப��ன வ�ரம மழகக தர�J�வகக.. ர�ப�கல� கண மழ�சச அம�த 
டஜரஸ தசபசன.. எனனகக� ச�ர�ககறBஙக.. �ம� ��டபடஙகறBஙக இலபல? என அச�ஸஜடனடமடக பகடடப 
��ரஙக.. அபத�ட கட, உஙக ��ப��பவ�ட சடத�மரயம தசச�டபடன..''

''.....''



''சதய��ச ஜச�லபறஙகக�. உஙக ��ப��வகக �லல டஜரஸ ஜசனஸ.. பதடப ��டசச வ�ஙக� இரகக. 
இஜதலல�ம தர�J�பவ�ட படஸட.. ��ப��க�டட ஜச�லலஙக..''

ப�ச�ப ப�ச�பய தனமனச சறற�, வயத வ�ர�ய�கப ஜ�ணகமள �டகக�ப ப��டட, நற இரநற எனற 
மதயல ச�ர��ல தBடட வ�டவ�ள. ஆன�ல.. எததமன �ழக�ன�லம ல�ர� ல�ர�ய�ய அளப�தத�ன 
தர�சஙகட��க இரககம.
''அகக�.. தB��வள�கக ஜரணட ��சம இரககறப� ��ளவமஸ ஜக�ணட வநத ஜக�டகக�தBஙக. 
�ததவஙகபள�டத ��த�ர� இலல உஙகளத. ��மறய பவமல வ�ஙகம..''

''சர�த�ன ப��. ��ன பவற எஙபகய�வத..''

''ஜக�டததடவBஙகள�.. ��ன க��� எடககறப�, எததமன தடமவ என எத�ரல வநத ��னன, '�டடன தசசத 
த�'ன பகடடரககBஙக? ��னம எததமன தசச�ரகபகன. ��ரஙக, இமதச ஜச�லறப�பவ �Bஙக ஜ�லட ஆக�றBஙக 
இலபல? அத�ன ��சமஙகறத.. ��� எனனதத ஜக�ணட வநபத�ம.. எனனதத ஜக�ணட ப��ப ப��பற�ம.. 
ப��யம ப��யம ஒர ��ளவஸ�ல �ம� உறவ வ�டடப ப��ய�ட�� எனன.. அகக�, அறநதத ஜச�சசம ர�� 
ஜக�டதத�ரககBஙக. ��ப�� சடத�ரகக மலன�ங ஒர மநநற.. இரநத�க ஜக�டஙக. இலல�டட �ரவ�லல.. 
எஙக ப��கப ப��பற�ம.''

��ன எபப��த கமடப �ககம ப��ன�லம ச�ர�தத மகதபத�ட ''வ�ஙக அகக�'' எனற வ�ய ��மறய 
வரபவற��ள க��. ''எஙபக க�ணப�ன ��மனசபசன.. ��சம��.. என அச�ஸஜடனடமட பவண� பகளஙக..''

�த�ன�ல வயசகக கசசல�ய இவளத அச�ஸஜடணட �ர��ரதத�ய�ய ச�ர�ப��ள.

வ�டகமகய�ளமரப ��ரதத ச�ர�ககக கறறக ஜக�டதத�ரகக�ற�ள க�லடச��. இனனம �தத வரJதத�ல 
இவமள மழச�ய இனஜன�ர க��வ�கக� வ�ட��டட�ள� எனன..

அதத�ன ஏறஜகனபவ ஜச�னன ��த�ர�.. ப�ச� ஜ�ய�கக, �டபப �டடம ப��த�தஙக.. ஜக�ஞசம ச�ரததம 
கடபவ ச��ரதத�யமம பவணடம!

��மறநதத


