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ஸதர� ரதத�னஙகள - அனர�த� ரமணன

‘நவரதத�னஙகள எனறத�னன னகளவ�ப படடரகக�ன#�ம? இத எனன பதச� ஸதர� ரதத�னஙகள’, 
எனற னகடக�#�ரகள� என அரமம சனக�தர�கனள.. 

ந�மத�ஙக அநத ஸதர� ரதத�னஙகள! நமமமப பற#� ந�னம பபரமமய�க பச�லல�கபக�ணட�லத�ன 
உணட! அட, ஒவபவ�ர ரதனததககம ஒர கண வ�னசஷம இரபபத னப�ல, நமம�டமம ந�ல வ�தம�ன 
கணம இரககதத�னன பசயயம? 

எததமனனய� சமரததம ச�மரதத�யமம�ய, அத� வ�ர த�ர பர�கரமச�ல�ன�கள�க ந�ம வலம வநத�லம 
அஙகஙனக பக�ஞசம ஏம�ள�ததனம, அசடடப ப�டவ�தம, ப�ததககள�ததனம, சணடததனம, ஆக�தத�யம, 
அழமக, ஆனவசம, னபசத பதர�ய�மல னபச� வ�டட, னபய மழ� மழ�பபத, கழநமதததனம, மன#�ம 
னபஸதத தனம, தடககததனம, மம#பப, வ�ம#பப, வ�#�பப, ர�ஙக�.. இபபட எலல�னம ஒனர இடதத�ல 
இலல�வ�டட�லம, இமவகள�ல ஒரச�லவ�வத கலநததத�னன பபணகள�க�ய நம கண வ�னசஷனம! 

கவன�யஙகள.. ‘ந�ம’ எனற எனமனயம னசரதததத�ன பச�லக�ன#ன. ந�ன ஒனறம அத�னமத�வ� 
இலமல. எனன�டம ம�ற#�க பக�ளளனவ மடய�த ச�ல பல கலய�ண கணஙகள இரகக�ன#ன. 

சர�, வ�ஷயததகக வரனவ�ம.. இநத ஸதர� ரதத�னஙகள ஒனறம பவறமனன க�ணடலடபபதறக�க 
எழதப படவத இலமல த�யம�ரகனள.. சமம� நமககள இரகக�# சப�வஙகமள நமககளனளனய பக�ரநத 
பக�ளளல�னம எனறத�ன! 

‘அவள வ�கடன’ - நமத ப�#நத வ�டட மற#ம.நமமமப பற#� ந�னம ச�ர�தத வ�மரச�கக இமத வ�டவம 
நலல இடம ஏத?

சம�பதத�லத�ன க�ரமடய�ன னந�னப வநத னப�னத. ஆதல�ல சதத�யவ�னகக�க, ச�வ�தத�ர� 
எமனடன னப�ர�டய கமதபயலல�ம ந�ம பச�லல னவணடயத�லமல.. ஆன�லம- 
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‘உரகக�த பவணபணயம, ஓரமடயம னந�னபம, 

ஒரகக�லம என கணவன ப�ர�ய�த�ரகக னவணம..’ 

- இநத வர�கமள, நம மர�ய�மதககர�ய ‘த�ல�’ப�கயம பச�லல 
னவணடம, ந�ஙகள னகடக னவணடம. அநதக க�ல ச�வ�தத�ர� 
கட இததமன உணரசச�பரவம�க பச�லல�ய�ரகக ம�டட�ள. 
நமம ப�கயம ம�ம�கக த�ல� பற#�ய னபசமச எடதத�னல 
‘பப�சக’ என கணகள கலஙக� வ�டம. பயஙகர 
பசனடபமனட பபணமண�. ப�கயததகக 65 வயச�ரககம. 
அவள கணவர ர�மபதரனகக எழபதத� ந�னல� எனனனவ�.. 

‘‘இனன� னதத� வமரககம எஙக�ததகக�ர� மகய�னல ஒர 
வ�ய க�ப�, அமர ஸபன சரககமர னப�டட, ந�ன 
கடசசத�லனல.. ந� னவண� னகடடப ப�ர...’’ - இபபட அவர 
சல�ததக பக�ளளமனப�த, நமகனக அவமரப ப�ரகக 
ப�வம�கதத�ன இரககம.. 

‘‘ஏன ம�ம�.. உஙக கணவரகக அமபத வயசனல 
இரநதத�னன டயபடஸ? அதகக மனன�னல கடவ� ந�ஙக, 
சரககமர னப�டட க�ப� அவரககக பக�டததத�லனல?’’ - இபபட ஒர ந�ள ந�ன பதர�ய�த தனம�ய 
னகடட வ�டட, னபய மழ� மழ�தனதன. 

ப�கக�யம, உடனனனய, ‘சடக’ என படமவககள மம#ந த�ரநத தன த�ல�மய இர மககள�லம 
ப�டததக பக�ணட, ந�...ள...ம�ய ஒர பலகசர பக�டதத�ள. 

‘‘இநதத த�ல�மயக க�பப�தத�கக ந�ன பட# ப�ட உஙகளகபகலல�ம பதர�யம�ட.. இவமர ந�ன 
கலய�ணம பணண�டட, கடததனம நடதத வநதபப த�ன பதர�ஞசத.. வ�ய�த� இரககனன! மம#சச 
வசச கழதமத அறததடட�ர என ம�ம�ய�ர..’’ 

‘‘கலய�ணததமனப�னத ஷVகர இரநதத� எனன.. அமபத வயசலத�னன..’’ - ந�ன இபபட னகடடதம, 
எனமனப ப�யநத கத#�த கம#! 

‘‘அபப இலனல.. ஆன�, எபபடயம வரம.. என த�ல�கக எனன�ககம ஆபதத இரககனன பதர�ஞசதகக 
அபப#ம, எபபட என மகய�னல அநத வ�ஷதமதக பக�டகக மடயம? பச�லல..’’ 

‘வ�க..வ�க..’ என அழத�ள ப�கயம. 

அத�வத, ப�கயதத�ன கழதத�ல த�ல� ஏ#�ன அனன#, ம�பப�ளமள கடமபதத�னர�ல ய�னர� ஒர 
னவணட�தவர, அநத வமசதத�ன ‘சரககமரவரதத�’கமளப பற#�ச பச�லல, ப�கயதமதப பயம ப�டததக 
பக�ணட வ�டடத. இததமனககம அபபப�ழத, ர�மபதரன�ன அபப�வககக கட சரககமர வ�ய�த� 
இலமல. 

‘‘ஜ�னவ�ஸததமனப�த, எஙகபப� அமர டஜன ப�ல னப�ள� ச�பப�டட�ர பதர�யம�.. அதகக அபப#ம 
பதத வரஷம கழ�சசதத�ன அவரகக ஷVகர கமபபளய�னட வநதத.. ஆன�, இவ, ச�நத� மகரதத 
ரமனல எனன பசஞச� பதர�யம�..’’ 

க�ழவர னகடக, எனகனக� தரமசஙகடம! ந�ன பநள� வமதப ப�ரதத ப�கயம ம�ம� ‘பவடக’ என 
க#�ன�ள.. ‘‘ந� ஒணணம தபப� ந�மனசசகக�னத. அவரகக வயச�சனச� இலமலனய�.. னபசத 
பதர�ய�மல னபச#�ர. ச�நத� கலய�ண அம#ககளள நமழஞசதமத�ன ப�ரதனதன.. மறகக, 
த�ரடடபப�ல, ஜ�னலப�, மமசர ப�க, பரபப னதஙக�ய, ஆபப�ள, த�ர�டமச, கலகணட தடடப னப�டட 
ப�ல.. எலல�னம ஷVகரத�னன! அததமன மயயம இவர ச�பப�டட� எனன ஆ#த.. க�லமப# அமம� 



ம�த�சச, அரநதத� ப�ரதத இவர கடடன த�ல�கக அவவளவத�ன ஆயச�?’’ 

மறபடயம த�ல�மய இரணட மககள�லம தகக�, என மகததகக னநனர ப�டதத�ள. 

‘‘அபபடய�னன�.. அததமனமயயம தகக� பவள�ல வ�ச�டடஙகள�?’’ எனற ந�ன னகடக, ப�கயம ம�ம� 
ச�ர�தத�ள. 

‘‘அசட.. நலல ந�ளம அதவம� அபபட பசயவ�ள�ட ஒரதத�! அதன�ல, ந�னன எலல�தமதயம 
ச�பப�டனடன.. எனன, ஒர வ�ரததகக வய�ற சர�ய�லல�மப னப�சச. அமதப ப�ரதத� மடயம�.. 
அபபடனய வய�தத வல� வநத என உய�ரகக ஏத�வத ஆக�ய�ரநத�, அத என த�ல� ப�கக�யமத�னட..’’ 

ந�ன ப�ரம�தத ந�னன#ன.. ர�மபதரன எநத மகரதததத�ல ப�கயதமதக மக ப�டதத�னர�.. அனற மதல 
அவர தன ந�கமக அறதத பபணட�டடய�ன மகய�ல தர�த கம#த�ன. ப�கயம, தன கணவரகக 
அர�ச� னச�ன# னப�டடத�லமல. எபனப�தம அளவ�ய னக�தமம ச�தமத�ன. ப�கறக�ய, க�மர, 
பவணமட, சணமட.. இபபடதத�ன சறற வடட�ரச சஙகத�கள.. 

‘க�மரககம ரசததககம ச�தனம இலமலனயட’ என அவர ஒர ந�ள கணண�ர ததமபக னகடக, ரசதத�ல 
க�மரமய வ�டட, கலகக�, ம�டடககப பரதத�க பக�டமட மவபபதனப�ல மவதத வ�டட�ள 
பணண�யவத�. 

‘‘அவனகக இபபடப னப�டடடட, ந� மடடம ஒணணல ஒணண கம#ய�மத த�ஙக#�னயட.. ந� 
நனன�ய�ரபப�ய�..’’ மகன படம ப�டமடக கணட பந�நத னப�ய, ர�மபதரன�ன த�ய, மரமகள�டம 
னகடக.. 

‘‘உஙக ப�ளமள நனன�ய�ரககணமனத�னன ந�ன பதத�யம� அவரககப னப�டன#ன. அவரகக 
மனன�ல த�ரகக சமஙகல�ய� னப�யச னசரநதடணமனத�ன ந�ன அவர ச�பப�டக கட�தமத எலல�ம 
னசரதத வசச ச�பப�டன#ன.. என த�ய�கதமதப பர�ஞசககனவ ம�டனடள�..’’ அனம#கக ப�கயம அடதத 
லடடய�ல, ம�ம�ய�ர ப�ரஷர ஏ#� மணமடமயப னப�டட�ள. 

‘‘எததமனனய� ஜ�கக�ரமதய� இரநதம அவரகக ஷVகர வநதடதத.. னப�த�ககம#கக ம�ம�ய�ர 
ப�ரஷரனல னப�ன�ர�.. அனன�னலரநத, உபமபயம கம#சசடனடன..’’ 

ஆன�லம சரககமர வ�ஷயதத�ல ப�கயம க�டடய ர�ணவ பகடப�டமய, உபப வ�ஷயதத�ல அத�கம 
க�டட மடயவ�லமலய�ம. மன�தனகக ஒர ந�ள வ�டக�மலய�னலனய மக, க�ல எலல�ம க#ககள� 
வ�ஙக�, னக�ண�ப னப�க, னபசனச வர�மல ஒர ம�த�ர� னசத - வ�கரம, வயச�ன ‘பகட அப’ப�ல வநதத 
னப�ல ஆக�வ�டட�ர�ம. 

அதறகப ப�#க, ட�கடர�ன அடமவஸபட உபப ஓரளவகக.. மற#பட அமர னவகக�டடக க�யக#�யம, 
பரபனப இலல�த ச�மப�ரம அவரகக.. ப�கயம, த�ன த�ரகக சமஙகல�ய�ய, பத�ஙகத பத�ஙகத 
த�ல�மயக கடடக பக�ணட னப�யச னசர னவணடம எனக�# ப�ர�ரததமனயடன பவணபணய, பவலல 
அமட, உபப அமட இபபட வமககக ஐநத�ற இமலய�ல மவததக பக�ணட, ப�ரசமனனய இலல�மல 
ச�பப�டடக பக�ணடரகக.. 

ர�மபதரன, ‘இவ அமட த�ஙக#மதப ப�ரகக#தக க�கவ� ந�ன உய�னர�ட இரககணம’, எனக�# 
வ�ரகத�ய�ல.. வ�சல பககம ஒர ப�ரமவயம, மமனவ�ய�ன இமலய�ல ஒர ப�ரமவயம�ய நமட 
னப�டடக பக�ணடரகக�#�ர.
- பஜ�ல�பப�ரகள..



‘படடப படமவமய இரவல பக�டதத வ�டட, ப�மயத தகக�க பக�ணட அவள ப�னன�னலனய 
அமலநத ம�த�ர�..’ - இபபடபய�ர பழபம�ழ�மய ந�ஙகள னகடடரகக�#�ரகள� ஃப�பரணடஸ? நமம 
ம�ன�டச� சனபசன அபபடதத�ன. அவமள மவததக பக�ணட, ந�ம ய�ர�டமம எதவம இரவல வ�ஙகக 
கட�த. 

‘‘அமம.. இளந� பவடட அர�வ�னள இலமலனய.. எஙனகய�ரநத�வத இரவல வ�ஙக�டட வர#�ய�?’’ - 
ந�ன, என வ�டட னவமலகக�ரப பபண அமமவ�டம இபபடச பச�னன�ல, உடனன ம�ன�டச� ப�யநத 
வரவ�ள. 

‘‘எனனத அர�வ�ள�? வ�சசர�வ�ள�.. பவடடர�வ�ள�.. என வ�டடல இலல�த அர�வ�ள�? என 
வ�டடகக�ரர த�ரபநலனவல�மயச னசரநதவர. ம#நத னப�ய�டடய�?’’ - பச�னனனத�ட வ�ட�மல, 
அமதக மகனய�ட பக�ணடம வரவ�ள. 

அதறக அபப#மத�ன கமதனய! 

‘‘அன.. பரணட அர�வ�மளயம பக�ணட வநதடனடன. எத னவணனம� எடததகனக�. 
இனபன�ணமண ந�னன பக�ணட னப�ய�டன#ன..’’ 

‘‘த�ஙகஸ.. இத னப�தம!’’ - இபபடச பச�லல� வ�டட, ந�ம, நம னவமலமயப ப�ரககப னப�ய வ�டட, 
அமர மண� னநரததககப ப�#க கடததகக வநத�ல, அஙனகனய அமசய�மல உடக�ரநத�ரபப�ள ம�ன�. 

‘‘எனன ந�.. வ�டடககப னப�கல�ய�?’’ 



‘‘இரககடடனம.. ந� இளந� ச�வ�டட அர�வ�மளக பக�டகக அமமமவ நடகக வ�டனவ.. அதகக ந�னன, 
ஒனர நமடய�..’’ 

‘‘ஸ�ர� ம�ன�.. ந�ன இபப இளந� பவடடமல. ந� னவணம�ன� அர�வ�மள எடதத�டடப னப�..’’ - ந�ன 
இபபடச பச�னன�ல மடடம உடனன பத#� வ�டவ�ள. 

‘‘தச.. ப�ரதத�ய�.. அதககளள னக�வ�சசகக�டனட! சர�.. சர�.. ந� ந�த�னம�னவ பக�ட. ந�ன வரன#ன.’’ 

அவள அநதணமட னப�னதம, அமம பலமபவ�ள.. ‘‘அமம�.. இதத�ன ஒர கமபள�ப பசச� ய�னன 
பதர�யம�லனல.. இத இரகக�#பப எதககக னகடடஙக?’’ 

‘‘இலனலட..’’ 

ந�ன அவள�டம னபசவதறகள வ�சறபககம ந�ழல�டம. எடடப ப�ரதத�ல, ஓண�ன ம�த�ர� தமலமயக 
கமப�க கதவககள பத�ய மவததக பக�ணட, ம�ன�வ�ன பதத வயச மகன.. 

‘‘எனனட�?’’ - அமமத�ன அதடடவ�ள. 

‘‘ஒணணம�லனல. இளந� பவடடய�சசனன� அமம� அர�வ�மள வ�ஙக�டட வரச பச�னன�.. 
அபப#மன� ம#நதடம�ம..’’ 

‘‘இநத�.. மதலனல எடததடட ஒழ�..’’ - அமம அர�வ�ளடன ச�#�ப ப�யவ�ள.. இததமனகக அபப#ம, 
மறபடயம சநத�ககமனப�த, ஒர ச�#�ய எவரச�லவர சமபடதத�ல னதஙக�ய தமவயனல�, பப�ட தவ�ய 
கததர�கக�ய க#�னய� பக�ணட வரவ�ள. 

‘‘அர�வ�ளகக னக�வ�சச�ணடய�னம..’’ 

‘‘..........’’ 

‘‘அத எஙக ம�மன�ர க�லததத. பசஙனக�டமடய�ல வ�ஙக�ன�ர. அத�ன..’’ 

‘‘..........’’ 

‘‘சர�.. னக�வ�சசகக�னத.. உனகக னதஙக�ய தமவயல ப�டககனம.’’ 

‘‘இர, டபப�மவக பக�டததடன#ன..’’ 

‘‘னப�தம னப�. இநத டபப� எஙனக இரநத� எனன.. அபப#ம வ�ஙக�ணட�ப னப�சச..’’ 

இததமன த�ர�ளம�கச பச�லபவமள நமப�, னச�மபலபடட, ந�ம அமத மவததக பக�ளளனவ கட�த. 
அனற ம�மலனய மபயமன வ�டட அனபபவ�ள. 

‘‘ம�ம�.. தமவயல பக�டதத டபப� இரகக�னம.. அமத வ�ஙக�ணட வரச பச�னன� அமம�. இனன�கக 
சன�கக�ழமம. அதலத�ன னக�ய�லகக எணபணய எடததணட னப�வ�ள�ம. க�லமப# ம#நத னப�ய..’’ 

ம�ணடம அவமளச சநத�ககமனப�த, நம மககமளப ப�டததக பக�ணட கமழவ�ள.. ‘‘ந� பச�ல#தகக 
ஏதத�பல ஆய�ட#தபப�. எஙக அமம� உய�னர�ட இரகக�#வமரககம அதலத�ன னக�ய�லகக 
எணபணய எடததணட னப�வ�. அதன�ல ஒர பசனடபமனட னவலய.. தபப� ந�மனகக�னத..’’ 

ஆன�ல, இததமனயம அவள பக�டககம ப�தத�ரங களககதத�ன.. நமமமடயத டபப�னவ�, தககப 
ப�தத�ரனம� க�ழஙக ம�த�ர� எத அவள வ�டடககப னப�ன�லம, அநதக கடமபததடன ஐகக�யம�க� 



வ�டம. 

‘‘ம�ன�.. அனன�கக பவஙக�ய ச�மப�ர னப�டட ஒர உசர டபப� எடததணட னப�ன�னய.. அத..’’ 

‘‘ஆம�. அமத அபபனவ என மபயனக�டட த�ரமபக பக�டதத வ�டடடனடனன..’’ 

‘‘இலமலனய..’’ 

‘‘னந�.. னந�.. நனன�த னதடப ப�ர. உனன�ல மடயமலய�னன� பச�லல.. ந�ன வநத னதட எடததத 
தரன#ன. இர.. இர.. அநத டபப�மவக பக�டதத அனன�கக சஙகடஹர சதரதத�. ந�ன இபபட 
னக�ய�லககப னப�#பப த�ன அவனக�டட பக�டதத அனபப�னனன..’’ 

இதறக னமல ந�ன எனன பச�லல மடயம?
- பஜ�ல�பப�ரகள..

ப�ர�ய�.. இலமல.. இலமல.. ‘கரகர’ப�ர�ய� பந�றககக�# 
த�ன�கக இததமன ந�ள, ரப�ய னந�டடல ச�ர�ககம 
க�நத�த த�தத�மவ வ�டவம கவரசச�கரம�கச 
ச�ர�தத�ரபப�ள. ஆன�ல, ஒழஙக�கப பல னதயதத 
வ�டவத�னல� எனனனவ�, அததமன பலலம பகடட! 

வயபதனனனவ� மபபதத�மயநதத�ன. அவள உடமப 
இரகக�# கனததகக படமவ கடட ச�தத�யப 
படவ�லமல. மபஜ�ம� சடத�ரத�ன. பக�ததமலல�க 
கடட ம�த�ர� ஒர ச�னன னப�ன� படயலத�ன. 

ஆன�ல, ‘ச�ர�ககம பததர’ எனற பச�லவ�ரகனள.. ஒர 
கணட மன�தர, மகய�ல பணமடமடயடன சநனத�ஷ 
ம�க ச�ர�பப�னர.. அதனப�ல, எபபப�ழதம மகய�ல ஒர 
ப�க ஷ�பபர மப.. அத�ல மறகக, ச�பஸ, ம�கஸசர, 
பப�ர�கடமல, க�ரககடமல, க�ர�னசவ, ப�பக�ரன, இதய�த�, இதய�த�.. எபனப�தம இரககம (‘கரகர’ 
ப�ர�ய�வ�ன அரததம பர�நத�ரககனம!). 

சம�பதத�ல ந�ஙகள எலனல�ரம னசரநத, ‘‘ச�ன�ம� வககப னப�க�ன#�ம.. ந�யம வர#�ய� ப�ர�ய�?’’ எனற 
ஒர னபசசககக னகடடத, தபப�கப னப�ய வ�டடத. 

‘‘ஓ.. வரன#னன..’’ 

ஜ�ல�ய�கக க�ளமப� வ�டட�ள.

அமடய�ற ச�கனல�ல இவமளயம க�ர�ல ஏற#�க பக�ளவத�கப னபசச. இவள எனனட�பவன#�ல, 
பபர�ய மபமய.. ச�சச�.. அமதப மப எனற 

பச�லவத அதறக அவம�னம.. மடமடமயச சமநத பக�ணட, ‘னஹய’ எனக மகய�டடக�#�ள. 

‘‘அனத�.. அநத மடமடனய�ட ந�கக#�ஙகனள..அவஙக பககததல வணடய ந�றததபப�..’’ 

- பச�லலமனப�னத, எனகக சரத� இ#ஙக� வ�டடத. டமரவர அவளகக�க க�ர கதமவத த�#பபதறக 
மன, க�ர�ன டகக�மயத த�#நத வ�டட�ர. 



‘‘னந�.. னந�.. இநத லகனகஜ என கடனவத�ன வரம. ந�ன அடஜஸட பணண� வசசககன#ன..’’ 

எஙனக அடஜஸட பசயவத.. ந�ஙகனள ந�ல னபர.. டமரவனர�ட னசரதத இவள ஆ#�வத. ந�ஙகள 
எலனல�ரம த�ய�க மனபப�னமமயடன, டமரவரககப பககதத�ல, மன ஸ�டமட இவளகக ஒதகக�ன�ல, 
இவள இபபட மடமட மடசசடன ஏ#�ன�ல? 

க�ர த�னயடடமர அமடவதறகள ‘கரமர’பவன எமதனய� வ�ய�ல னப�டட பந�றககல. 
னப�த�ககம#கக, எஙகளகக னவற உபச�ரம.. 

‘‘ஆனடட.. கரகனர னவணம�.. பசம தள..’’ 

‘‘னவண�மபப�..’’ 

‘‘டமர பணணனம ஆனடட.. னநதத இபபடதத�ன ஃபட பள�ச�வககப னப�னனனன.. பதச� ஒர ச�பஸ 
வநத�ரநதத. மதலல வ�ய�ல னப�டடவடனன ஸவ�டட� இரககம.. மழஙக#பப க�ரம� இரககம..’’ 

‘‘பதர�யம. உளள னப�னவடனன கலககல� இரககம..’’ 

- இத என தஙமக. 

இவளத மடமடமய, த�னயடடர ம�னனஜர சநனதகததடன ப�ரததபட சற#�ச சற#� வநத�ர. எஙகள 
அததமன னபமரயம கரநத ப�ரதத�ர. தமலமய ஆடடக பக�ணட�ர. அபப#ம, பசலல�ல ய�ரகனக� 
னப�ன பசயத�ர.. அடதத ஐநத�வத ந�ம�டம னம�பப ந�மய இழததக பக�ணட, மஃபடய�ல னப�ல�ஸ. 
வநத ந�ய எனனபவன#�ல, இவமளயம இவளத மடமட கமளயனம சற#�ச சற#� வநதத. எனகக 
வ�த�ர வ�த�ரதத வ�டடத. 

‘‘ப�ர�ய�.. ந� ஏனத� ப�ம, அத இதன வசச�ரகக�னய�ன னப�ல�ஸ சநனதகபபட# ம�த�ர� பதர�யத. 
மபமயத த�#நத க�ம�சச�ட..’’ 

‘‘ஓ.. த�ஸ இஸ எ பவர� ப�க இனஸலட ஃப�ர ம�... இபப�ட அவம�னபபடதத #�ஙகனள..’’ 

- ப�ர�ய� ச�னனப ப�ளமளய�க கலஙக�க கலஙக� அழததம அநதத தரணதத�ல னம�பப ந�ய, இவளத 
பந�றகஸ மபமய லபகக�க பக�ணட ஓடயதம தன�க கமத. 

த�னயடடரகனக இபபட என#�ல, பவள�யர க�ளமப�ன�ல..! அதவம க�ளமப�னன�னம ஒர ந�ள 
அவமளயம அமழததக பக�ணட! 

‘‘ஏய! இநத ப�ஸபகட, ச�பஸ, கடமல உரணமட இபதலல�ம னக�யமததரனல க�மடகக�த�.. ந�ம 
னப�#த கலய�ணததகக.. அஙனக னப�ய இ#ஙக�னதம ம�பப�ளமள அமழபப, டபன, டனனர.. 
க�மலய�ல டபன, மகரததச ச�பப�ட.. பகளமப#பனப� மறகக, அத�ரசம எபபடயம தரவ�ஙக..’’ 

‘‘பச�லல மடய�த. ஒரனவமள மறகக, அத�ரசம பக�டகக ம#நதடட�, ந�ம னப�#த பமய�ன 
னக�யமததர இலனல.. வடவளள�ய�ன ஒர இடம�ம. ‘படஸரட’ ம�த�ர�ன ந�மனகக�ன#ன. எனகக க�ப� 
வ�யகக பந�றகஸ னவணமபப�..’’ 

இவள உபயதத�ல அரக�ல இரநத எஙகள மபகள�லம படமவகள�லம எறமபகள ஏ#�, ந�பளலல�ம 
ஒர ‘உத#னல�ட’ ந�ஙகள த�ர�நதத தன�க கமத! 

இபபட அடமப�டகக�#வள, ‘ஏதட� கலய�ணததககப னப�க� ன#�னம.. அஙனகய�ரநத ஊடட, அத இத.. 
எனற எனபனனனனவ� டர பனர�கர�ம இரகனக.. பரணட படமவ கடதல�க எடததக பக�ளளல�ம’ 
என ந�மனபப�ள�? ம�டட�ள. 



னகடட�ல, அபனப�த மடடம கல�கச பச�லலவ�ள.. 

‘‘இபப எனன.. ந�ம கமட கணண�னய இலல�த க�டடகக� னப�ன#�ம? னக�யமபததரனல இலல�த 
ஜவள�ய�..’’

வ�.ஐ.ப�.ககள வ�டட வ�னசஷஙகள�ல வ�மல� ந�சசயம�க 
இரபப�ள. பவறம வ�மல� என#�ல அவளககப 
பப�றகக�த. ‘மவர பநஞசம வ�மல�’ எனற கபப�டடப 
ப�ரஙகள.. மகனம னக�ஹ�னர மவரம ம�த�ர� பஜ�ல�ககம! 

‘அபதனனஙக மவர பநஞசம வ�மல�.. அநத அளவகக 
த�டம�ன மனச�?’ எனற னய�ச�கக�#�ரகள�? 
மவ.பந.வ�மல�, எநதப பபணமண�யடன�வத னபச�க 
பக�ணடரகக�#�ள என#�ல, அநதப பபணமண� 
கம#நதத ஒன#மர னகரட மவரத னத�ட�வத 
னப�டடரகக னவணடம. மவரம னப�ட�த அமமண�கமள 

வ�மல� தன சணட வ�ரல நக நன� அளவககககட மத�கக ம�டட�ள. 

இவள ஐநத�ற னகரட மவரத னத�ட னப�டட பஜ�ல�பஜ�ல�ப-ப�ள.. தபப�த தவ#�, ‘‘இவனள� பபர�ய 
னத�மட எஙனக வ�ஙக�ன�ஙக னமடம..?’’ - இபபட ய�ர�வத னகடட வ�டட�ல னப�சச! 

‘‘இத, எஙக பரமபமரச பச�தத. எஙக ப�டடகக அவஙக அமம� வழ�ய�ல ச�தனம� வநதத. ஆகசவல�, 
அப�ர�ம� படடர அம�வ�மச அனன�கக ந�ல� வரமன பச�லல�டட, ர�ஜ�க�டட 
ம�டடகக#�னர�லல�னய�.. அபபதத�னன அப�ர�ம� னமல ப�டடப ப�ட#�ர.. அபப, அமப�னள மனச�ரஙக�, 
தனனன�ட பள ஜ�கர னத�டல ஒணமண வ�டபட#�ஞசத� பச�லலவ�ஙகனள.. அநத ஒணணத�ன 
இத.’’ 

‘‘அபப இனபன�ணண?’’ 

‘‘அத.. அத.. அப�ர�ம� படடர அமப�மளக னகடடதகக அபப#ம க�மடசசத. ‘அமம� அப�ர�ம�.. ஒதமதத 
னத�டமட எடததடட வ�டடககப னப�ன�, என சமச�ரம எனமனக னக�வ�சசகக ம�டட�ள�’ன 
அழத�ரகக�ர. பகதன அழத�, அமப�ள ச�ர�சச�டடரப-ப�ள�.. ‘இநத�ட�பப�, இமதயம வசசகனக�’ன 
கழடடக பக�டததடட�..’’ 

‘‘அப�ர�ம� படடரககக கலய�ணம ஆசச� எனன.. அவரத�ன, பதயவனம கத�னன, ப�ததப ப�டசச�பபல..’’ 
- னமலம வ�ட�மல னகடட�ல, மவ.பந.வ�மல�வகக மகக, ம�ளக�யப பழம னப�லச ச�வநத வ�டம. 

‘‘ந�பனனன பப�யய� பச�லன#ன.. வ�ஷயம பதர�ய�தவஙக அபபடச பச�லவ�ஙகள�ய�ரககம. என 
ப�டடனய�ட ம�ம�ய�னர�ட அமம�த�ன அப�ர�ம� படடனர�ட சமச�ரம.. இபதலல�ம சவடய�ல னதடன� 
க�மடகக�த. வழ� வழ�ய� வநத பசயத�ய�ககம..’’ 

இபபடச பச�லல�வ�டட டகபகனற தன படடப படமவய�ல மவரத னத�டமடத தமடதத வ�டடபட, 
ஸமடல�க அஙக�ரநத நகரநத னப�வ�ள. ‘ப�டடயமடய அமம� வழ�ய�ல வநதத�க அலலவ� மதல�ல 
பச�னன�ள.. இபனப�த எபபட ப�டடய�ன ம�ம�ய�ர வழ�?’ எனற ந�ம னய�ச�ததக பக�ணனட 
இரகக னவணடயதத�ன! 

அததன�ம பபர�ய னத�ட, கனம த�ள�மல க�த இழகக�#த எனபத�ல, ரய�லனவ தணடவ�ளம 
மசஸVகக ம�டடலகள, தவ�ர, கழதத�ல மவர அடடமக, மவர மகபப மவதத இரடமட வடச சஙக�ல�, 
மககள�ல மவரகக�பப.. சமம� ‘ஜ�லஜ�ல’பவன நடநத வரவ�ள ப�ரஙகள.. அவள ப�னன�னலனய, 
கணகக�ல பதர�க�# ம�த�ர� ந�ல மழம னவடடயம, மகக�ல மக மவதத கதரச சடமடயம, பளபளககம 
வழகமகயம�க வரவதத�ன அவள கணவர. மமனவ�கக மவரதத�னலனய இமழதத வ�டட, த�ன 
மடடம க�வ� கடட�த ச�வனடய�ர ம�த�ர� இரபப�ர. 



சறற வடட�ரக னக�ய�லகள�ல எலல�ம, அமப�ள வ�த� உல� வரம சமயஙகள�ல இஙக�ரநதத�ன மவர 
ஆபரணஙகள இரவல னப�கம. அபனப�பதலல�ம இவமளப ப�ரகக னவணடனம.. 

ஒர பககம மணமட பக�ளள�த பபரமம. இனபன�ர பககம, நமகமய ய�ர�வத அனபஸ 
பணண�வ�டப னப�க�#�ரகனள எனக�# பயம. க�டடததடட, அமப�ள இரககம ப�டதத�னலனய ஏ#� 
ந�றக�த கம#த�ன! இபனப�தத�ன பலரம பச�லல�ச பச�லல�, நமககமளக கணக�ண�கக பபண 
னப�ல�ஸகமளப னப�டடரகக�#�ள. 

‘‘யமம�ட... பர�கக ப�ரகக�னதமம�.. அநத ர�பபன, வமளயல கமடபயலல�ம ந� ப�ரகக�தத�? 
அமமமனப ப�ரமம�.. எபபட ம�னன#� ப�ர.. பளபளனன! கழததல இரகனக அடடமக... இனன�கக 
னதத�கக அஞச லடசம பபறம. அமதப ப�ரததககதத�ன உனகக ஸபபஷல டடட னப�டச 
பச�லல�ய�ரகனகன..’’ 

‘‘ஏன பபர�மம�.. இததமன பயபபட#வஙக எதகக�க இரவல பக�டகக#�ஙக?’’ - ஒர பபண னப�ல�ஸ 
இபபட எக�#�மல இலமல. 

‘‘ந�ன�.. ந�ன� பக�டதனதன? இநத ஏர�ய�வலனய என ஒரதத� க�டடதத�னன இத ம�த�ர� மவர 
நமகபயலல�ம இரகக.. ச�ம� னகடட, தரமலன பச�லல மடயம�?’’ 

இரபத வரடஙகள�க, மவ.பந.வ�மல�வ�ன இரவல நமககனள�டத�ன அமப�ள ஊரவலம நடகக�#த. 
இதவமரய�ல அவள ஒர ந�ளம, அமப�மகய�ன மகதமதனய ப�ரததத�லமல. 

‘‘ப�ர.. கறபரம க�டட#�ர ப�ர. பதர�ய#த�.. எபபட பஜ�ல�கக�#த ப�ர! அடட�.. அடட�!’’ 

‘படபட’படனக கனனதத�ல னப�டடக பக�ளளம வ�மல� இபனப�த ச�க�சமசகக�க ஆஸபதத�ர�ய�ல 
இரகக�#�ள. 

நமககள த�ரட னப�யவ�டடத� எனற னகடக�#�ரகள�.. அபதலல�ம இலமல. அவள�ன னபரன ஒரவன 
ப�பஹச.ட படகக�#�ன. அவன பச�லல�ய�ரகக�#�ன.. 

‘‘ப�டட, மவரமஙக#த எனன பதர�யம�? ஜஸட கர�த�ன. மணணககளனள பர�மப க�லம� பமதஞச 
க�டகக# மரபமலல�ம ந�லககர� ஆகத. அமத வ�டவம அத�க க�லம பமதஞச க�டநத� மவரம�கத..’’ 

இதத�ன. இவவளவத�ன. மவர பநஞசம வ�மல�வகக ஹ�ரட அடட�க வநத படதத�ரக க�#�ள. 

இபனப�த ய�ர அவமள ப�ரககப னப�ன�லம, ‘மவரம, கர�ய�லமல’ எனக�# தமலபப�ல த�ஸ�ஸ பசயத, 
கடடமர எழதக�# அளவககப னபசக�#�ள�ம!

இபனப�த உஙகளகக ந�ன அ#�மகபபடததப னப�வத - 
க�ரஷண னவண�மய. 

இவமள, பவறமனன க�ரஷணனவண� எனற அமழதத�ல 
ப�டகக�த. ‘க�சசன க�லல�ட க�ரஷணனவண�’ 
என#�லத�ன இவள மகம பசண�பப ம�த�ர� மலரம. 

க�ரஷணனவண�கக த�னமம ட.வ�-ய�ல சமமயல பகத�கள�ல 
எலல�ம வலம வர னவணடம எனக�# ஆமச கழதத 
மடடம இரகக�#த. ஆன�ல, ப�வம.. இவளத ‘பரச�ப�ஸ’ 
எலல�ம ட.வ� மடரகடரகமளனய அல# மவபபத�க 
இரபபத�ல.. இவள பபயமரக னகடட�னல ஒவபவ�ரவரம 
தணமடக க�னண�ம, தண�மயக க�னண�ம எனற ஓட 
வ�டக�#�ரகள. 



‘‘இநத னரவத� சணமகம, பமனர�ண� பசலலம, மலல�க� பதர�ந�த.. இவஙகளல�ம எனனதமதப பபர�ச� 
கணடப�டசச எழத�டட�ஙகனன இவஙகமளப பதத�ர�மககளம, ட.வ� னசனலகளம தமல னமல தகக� 
பவசசக பக�ணட�ட#�ஙகனனத�ன எனககப பர�யல.. அனன�கக ந�ன பசஞச ஜவவர�ச� அலவ�மவச 
ச�பப�டடப ப�ரதத என ம�மன�ர, கணணல ‘கரகர’ன தணண� வ�டட�ரன� ப�ரததகக.. அமதனய, 
ட.வ� சமமயல பகத�கக எழத� அனபப�னனன.. ‘தமல சததத னமடம’ன பச�லல�டட�ஙக. 
இவஙகளகபகலல�ம னபர வ�ஙக�னவஙகள� இரநத� னப�தம.. எமதக பக�டதத�லம 
னப�டடடவ�ஙக.’’ 

க�ரஷணனவண�, இபபடச பச�னனனத�ட மடடம ந�றதத�க பக�ணடரநத�ல, நமககனம, ‘அயனய� 
ப�வம க�.னவண�’ எனறத�ன ந�மனககத னத�ன#�ய�ரககம. 

ஆன�ல, க�ரஷணனவண�ய�ன ப�ர�ப னரஷமனச ச�பப�டனட�ம என#�ல, ‘உவனவ..’ எனற, வய�றம#ப 
ப�டததபட, ப�தரம னதட ஓடய�ரபனப�ம. 

ஜவவர�ச� அலவ�வ�ல ஒர பககம த�தத�பப.. இனபன�ர பககம உபப.. பக�ஞசம எலம�சசம பழப பள�பப.. 
பசமசம�ளக�ய அமரதத வ�டட க�ரம.. அட ந�கக�ல கசபப.. இத எலல�ம னப�த�த எனற பபரஙக�ய 
பநடயம ஏலகக�ய�ன அசடட வ�சமனயம�க.. 

ம�மன�ரகக�ரர கரகரபவன அழத தன க�ரணம பர�நத�ரககனம..! 

‘‘இபபடபபடட அத�நவ�ன அலவ�மவ, அறசமவ அரச கட பசஞசத�லமலனய க�ரஷணனவண�.. உனகக 
எபபட னத�ண�சச?’’ 

- ந�ன னகடகவ�லமல.. அநத அளவககப ப�#ர மனமச னந�கடகக எனகக மதர�யம இலமல. என 
தஙமகத�ன ம�கச ச�ரமபபடட, அலவ�மவ பவள�னய 

தபபவம மடய�மல வ�ழஙகவம மடய�மல, பவக னநரப னப�ர�டடததககப ப�ன, பலமலக கடததக 
பக�ணனட னகடட�ள. 

க�ரஷணனவண�கக இநத வஞசப பகழசச� அண�மய எலல�ம பர�நத பக�ளளக கடய அளவகக பதத� 
வ�ஸத�ரணம க�மடய�த. 

‘‘ப�ர.. நலல�ய�ரகக�லனல.. இமததத�ன அனன�கக அநத ட.வ�-கக எழத�க பக�டதனதன. னப�னல 
மடரகடரக�டட னபச�, ‘அலவ�மவ னநர� எடததடட வரடடம�?’ன னகடனடன. அனன�கக சஙகடஹர 
சதரதத�ய�ம. ‘உபப னசரததத எதவனம ச�பப�ட ம�டனடமம�.. இனபன�ர ந�ள ப�ரததககல�ம’னட 
ட�ர. 

அபப#ம அநத னலடஸ ம�கஸ�னகக அலவ�மவ எடததடட னநனர னப�னனன. எடடடர இலல. ஒர 
ப�ள�ஸடக டபப�வல னப�டட, னடப�ளனல வசச�டட வநனதன. மறந�ள.. னப�ன பணண�க னகடட�, 
‘அத அலவ�வ�..? னல-அவட ஆரட டஸட, னபஸடடங னக�நதன ந�மனசச எடததடடப 
னப�ய�டட�ரமம�.. மல�வ�ன வ�மலய�ல இதம�த�ர� னக�நத பசஞச அனபப மடயம�.. க�னடர�கட 
னபஸ�ஸல, ந�ஙக பத�டரநத வ�ஙக�ககன#�ம’ன..’’ 

- னமறபக�ணட பச�லல மடய�மல, ‘வ�க வ�க’பகன அழ ஆரமப�தத வ�டட�ள அவள. ந�னத�ன 
அவமளச சம�த�னபபடதத�, அலவ� ப�#நத கமதமயக னகடனடன. உடனன மலரசச� ய�க�, ஆத�னய�ட 
அநதம�க பச�லலத பத�டஙக� வ�டட�ள. 

‘‘அதவ�.. ‘ச�தத�மர ம�சம�சனச.. வட�ம னப�டல�ம’ன, ஜவவர�ச�மய னவக வசச, அதல பசமச ம�ளக�, 
பபரஙக�யம, உபப எலல�ம கலநத க�ள#�க க�டனட இரநனதன�.. அநத சமயமப�ரதத என ம�ம�ய�ர, 
இனபன�ர பகக அடபபல க�ப� கலநத�ஙக. 

சரககமரயப னப�ட டபப�மவ எடதத�ஙக ப�ரததகனக�.. அபபன ப�ரதத ஒர பலல�, அவஙக தமலய�ல 
வ�ழநதடசச, அவஙக அல#� அடசச, மகய�ல இரநத சரககமர டபப�மவ, ந�ன க�ள#�ய�ரநத ஜவவர�ச� 



கழல னப�டடடட�ஙக. நலலனவமள.. மழ டபப�வம உரக#தககளனள, டபப�மவ எடததடனடனன 
வசசகக.. சரககமர பக�டடன ஜவவர�ச�ய�ல வட�ம னப�ட மடய�தலல. அத�ன.. ஏபழடட மநத�ர�ப 
பரபமப வறததப னப�டட, பநயமய வ�டட, ஏலகக�யப னப�டட..’’ 

- மசச வ�ஙக�ன�ள க�ரஷணனவண�. அலவ�வ�ன அட ந�ககக கசபப - ப�ள�ஸடக சரககமர டபப� 
உரக�ன த�ல உணட�னத.. 

‘‘அநதக கசபப இரகக�#தன�லத�ன மற# சமவ எலல�ம ப�ரம�தம� தககல�த பதர�யத..’’ - இபபட 
அடததச பச�லலம க�ரஷணனவண�ய�ன ஒனர ஆமச.. அக�ல உலக அளவ�ல பபர�ய சமமயல 
ர�ண�ய�க வலம வர னவணடம எனபத. 

ஆன�ல, அவளகக ச�த�ரணம�க ஒர கரம�, ரசம, அபபளம இபதலல�ம பசயயனவ பதர�ய�த. 
த�னமம ஸபபஷல அய�டடமத�ன. ப�ரணமட பல�வ, கககமபர கச அலவ� எனற எமதய�வத பசயத 
மவதத வ�டட, வ�டனய�க�ர�ஃபமர அமழபப�ள. இவனள ‘கககர� ச�.ட’ னப�டப னப�க�#�ள�ம. அதறக 
ர�ஜ�ஸடனரஷன, க�ப� மரட, ட மரட என ஏனத�னத� வ�ஙக�.. 

பரஷன எனற ஒர அபப�வ� இரகக�#�னன.. ப�ஸகர எனக�# வ�ய�லல�ப பசச�.. பதத வயத�ல பஜஜk 
எனற ப�ளமளயம உணட. இரவரம ‘க#�னவபப�மல பக�ததமலல� வ�ஙக� வரக�ன#ன..’ எனற 
க�ரஷணனவண�ககப ப�டதத ம�த�ர� எமதய�வத பச�லல�வ�டட பவள�னய ப#பப�ரகள ப�ரஙகள.. 
அடட�! 

‘எஙனக னப�க�#�ரகள’ எனக�#�ரகள�? 

சரவணபவனககதத�ன.. பவப#ஙனக?!

‘‘வ�மம� பக�யநனத... எபபடக க�ன#..? இனன� ந�.. ம�வட 
ச�ஸன ஆரமப�சச மண வ�ரம�சச.. இநதத தப� எலல�ம 
ப�ஞச ப�ஞச�.. சலஙமக ம�த�ர� அத இனன� வட.. வர# 
க�டடயம ப#நதப படசச. ந� ஆட அசஞச இபப வநத, 
மபயம மகயம� க�ன#! உன ம�ம�ய�ர வநத�, னநர� 
எனனன�ட கமட ய�ணமடத�ன வநத ந�பப�ஙக..’’ - 
மஙக�தத� னபச�க பக�ணனட, பம�கமக பம�கமகய�ய 
ம�வடமவப படய�ல அளநத னப�டவத�ல க�லல�ட. 

‘‘மஙக�தத�.. எனகக ஏத ம�ம�ய�ர?’’ 

‘‘ப�னனன.. உன கடனவ வரனம.. அத�ர..?’’ 

‘‘என கட என தஙகசச�ஙகத�ன வரவ�ஙக.. என ச�னன வயசல எனனன�ட ப�டட வநத�ரகக�ஙக.. 
அவவளவத�ன. ந� படமயக கலகக�ப னப�ட..’’ ‘‘கணண.. இநத மஙக�தத�னவ�ட னநரமமய ந� உன 
ப�டடக�டட னகடடப ப�ர. மவர�ச�.. பததப பதத மஞசப பசசம, மவரத னத�டம, படடப படமவ யம�.. 
கறபக�மப� கணகக� வநத ந�பப�ஙகனள..’’ 

அவவளவத�ன! கததமத�பப�க மஙக�தத� கறம வரணமனய�ல, மனச எனன#� பரனல�கம னப�ய 
வ�டட ப�டடய�ன ப�னன�ல னப�யவ�டம. அநதக கண ச�ம�டடம னநரததககள ஜகஜஜ�ல வ�தமத 
பசயத வ�டவ�ள. 

‘‘கணண.. ஏணட� கறததப னப�ய�டனட..? பவய�லனல அமலய�னத. த�.. இபபட வநத கநத.. கலர, 
னஜ�ட� எதன�சசம கடகக�#�ய�..?’’ 

மஙக�தத�மவ, என பத�மனநத வயத�ல�ரநத ப�ரததக பக�ணடரகக�ன#ன. கடடககனரல னதகம. 
பநற#�ய�ல பயமறததக�# அளவககப பபர�ய கஙகமப பப�டட. தமலமட பவளமளயம கரபபம�க 



‘பம’பமனப ப#நத க�டககம. இம�னடஷன நமககள. சபமப மகக�ல நழவம னதசல மககக கணண�ட, 
எம.ஜ�.ஆர மகய�ல ம�டட வ�டடத�ம. கள�ககம சமயதமதத தவ�ர, னவற எபனப�தம அமதக கழற# 
ம�டட�ள. 

ம�வட, ம�ஙக�ய ச�ஸன�ல இவளத�ன மய�ல�பபர ம�டவ�த�ய�ன ர�ண�. தண�ய�ல ஒர எமரபஜனஸ� 
கட�ரம னப�டட, உளனள பபர�ய அலம�ன�யம கணட�மனக கவ�ழததப னப�டட, அதன ம�த 
உடக�ரநத�ரபப�ள. கட�ரதத�ன உசச�ய�ல�ரநத ஆஙக�ஙனக மலனக�வ�, ரம�ன�, பபஙகளர 
ம�ஙக�யகள னத�ரணம�கத பத�ஙகம (இனடர�யர படகனரஷன)! 

‘சட’படனப ப�ரதத�ல, என பதலஙக ச�னநக�த� வ�டமட ஞ�பகபபடததம. வரலடசம� னந�னபகக, ஒர 
மர ஸடமல கவ�ழததப னப�டட, னமனல த�வண�ய�ல கட�ரம னப�டட, இபபடதத�ன ம�மபழம, 
த�ர�டமசக கமல, ச�ததககட எனற பத�ஙக வ�டடரபப�ரகள.. அத�வத அமமன வசநத மணடபதத�ல 
பக�ல வ�ற#�ரகக�#த�கச சமப�ரத�யம�ம.. அசபப�ல மஙக�தத� உடக�ரநத�ரபபதம அத ம�த�ர�த�ன 
இரககம. இவள மடடம, எம.ப�.ஏ. படதத�ரநத�ல, இனம#கக ‘ஏர படல’, ‘ஹடச’ எனற எத�ல�வத 
‘ச�ன�யர ம�ரகபகடடங னமனனஜர’ பலவல�ல இரநத�ரபப�ள. ப�ரமம� அவளத அததமன 
ச�மரதத�யதமதயம ம�ஙக�ய வ�றபத�ல க�டடமபட அந�ய�யம பசயத வ�டட�ர. 

இபனப�த வயத எழபதககம னமல இரககம. ம#த� வநத வ�டடத. ஆன�லம, க�டடக பக�ளள 
ம�டட�ள. எலனல�மரயம பப�தத�ம பப�தவ�கப ப�ரதத க�வ�ப பறகள பதர�ய, நடவ�ல ஓர�ர 
தஙகப பறகளம பதர�ய அகலம�க ச�ர�பப�ள. 

இநதத தடமவ ந�ன ஆவகக�ய னப�டக�# உதனதச ம�லமல. அதறக அமர ந�ள பமனகக�ட னவணடம. 
ல�டடர ல�டடர�க எணபணமயயம க�ரதமதயம பக�டட ஊறக�மயப னப�டட வ�டட, அமத 
பவறனம கணண�ல ப�ரததக பக�ணட உடக�ரநத�ரகக னவணடம. 

இநத வய�றப#ர�சசல பர�ய�மல, வ�டடகக வரக�#வரகள எலல�ரம, னவட கடட மவதத�ரகக�# 
ஜ�டகமளப ப�ரதத வ�டட, ‘அன.. உனகக ப�ரஷர, ஷVகர, எலல�ம இரகக இலமலனய�.. ஆவகக� 
ச�பப�ட#ய�?’ எனற ப�ர�யம�க வ�ச�ர�பப�ரகள. அவரகள�டம, ‘இலமலய�லனல.. சமம�, கற# வ�தமத 
ம#நத�ட�ம இரககதத�ன..’’ எனற வழ�ய னவணடம. ‘வ�டடல னப�டட ஆவகக�னன� எனகக 
பர�மமமப இஷடம..’ - இபபட எவள�வத பச�னன�ல, த�டசணயததகக�க பக�ஞசம பக�டதத 
அனபப னவணடம. 

இபதலல�ம னதமவய� எனற, இநத வரடம ம�வட, ஆவகக�ய பககனம னப�வத�லமல எனக�# த�ட 
ச�தத�ந தததடன, மய�ல�பபர பதறக ம�டவ�த�ய�ல ப�ஞசப படலஙக�மய னபரம னபச�மல (எனகக 
னபரம னபசனவ பதர�ய�த) வ�ஙக�க பக�ணடரநனதன. 

பககதத�ல மஙக�தத�வ�ன ம�ஙக�ய னஷ� ரம! 

‘‘கணண.. நலல�ய�ரகக�ய�..?’’ 

‘‘.........’’ 

‘‘உனமனதத�ன கணண... நலல ரம�ன� க�ய... பவடடத தரன#ன..’’ என#�ள. 

‘‘இலல மஙக�தத�..’’ எனற ந�ன பச�லல� மடககம மன, ‘‘ந� வடடல னப�ய கடக, பம�ளக� 
எலல�ம ம�ஷ�னல பக�டதத அமரகக னவணடய னவமல கட இலனல..! த� ப�ரதத�ய�.. இத 
ஆவகக�வகக�ன பரடனமட பவடர.. இத ம�வடவகக�ன பவடர. வ�ஙக�டடப னப�ய எணபணய வ�டட 
வசச�டட, ந�மமத�ய� ச�ர�யல ப�ரககல�ம..’’ 

நடவ�ல, பககதத�னல வ�மயப ப�ளநத, னபசமசக னகடடக பக�ணடரநத கணவமன ஒனர அதடட.. 

‘‘த�.. வ�மயப ப�ரகக�னத! இரபததஞச ரம�ன� ச�ற தணடம� பவடட. அமம�வகக பபர�ச�த தணடம 



ப�டகக�த. த�.. இபபகட னஜ�த�க� பப�ணணகக�க ச�வகம�ர சமச�ரம க�மரப னப�டடடட வநத 
வ�ஙக�டடப னப�#�ஙக..’’ 

ந�ன ப�ரம�தத ந�னன#ன.. 

‘‘இரபததஞச க�ய. எலல�த தணடஙகளனலயம பக�டமட வர# ம�த�ர� பவடடய�ரகக�ர என 
பரஷன. ம�ஙக� ஒர இரநதத�யமபத ரவ�. பவடட# கல� ஒர அமபத.. னவண�ம, ந� நமம 
பக�யநமத.. ந�பபத த�.. னப�தம. ஆவகக� பவடர வ�ஙக�கக#�ய�..?’’ 

னவற வழ�ய�லமல. மப ந�ம#ய ம�ஙக�யத தணடகனள�ட, மய�ல�பபர�ல பதறக ம�ட வ�த�ய�ல மழ� 
ப�தஙக� ந�றக�# எனமன ந�ஙகள ப�ரதத�ரகக னவணடம.. மநத�ர�தத வ�டட ஆட ம�த�ர�!

- பஜ�ல�பப�ரகள..

ஆட ம�தம வரக�#த�.. தனலடசம�மய ந�ஙகள த�.நகர ரஙகந�தன 
பதர, ப�ணட பஜ�ர தண�ககமடகள�லத�ன ப�ரகக மடயம. 

‘ஆடக கழ�வ’ - இபபட த�னசர�கள�லம, ட.வ�-ய�லம வ�ளமபரம 
வரத பத�டஙக� வ�டட�னல, தனலடசம�ய�ன கணவர 
னக�டடஸவரனகக வய�றம#க கலககத தவஙக� வ�டம. 

எஙனக தளளபட என#�லம ப�யநத வ�டவ�ள தனம. அதவம 
எபபட.. க�மலய�ல ஒர க�ப�மயக கடததவ�டட, கணவமரயம 
கழநமதகமளயம ‘பக�ஞசம அடஜஸட பணண�ககஙகபப�’ எனற 
மகவ�மயப ப�டதத பக�ஞச� வ�டடக க�ளமப�ன�ள என#�ல, 
இரவ பதத மண�கக அவனள தளளபடய�ல தளளபபடட மநநத 
னப�ன னசமல ம�த�ர�த�ன வ�ட த�ரமபவ�ள. 

‘‘உஸ.. அபபபப�! அத எனன கடடம.. அபபடனய அமமத. ‘அமபத 
பரஸனட ர�டகன’ன� அவளவளக க�மரப னப�டடடட 
வநதடவ�ளகனள! இதககனனன க�தத�டடரபப�ளக னப�லரகக.’’ 

னக�டடஸவரனகக பத�ணமடக-கள னகளவ� ச�கக�க பக�ணட 
இமச�ககம. 

எஙனக..? அவன னகடகம மனனப, தனலடசம� தனத ஞ�ன த�ரஷடய�ல அவனத னகளவ�கமள ஊக�தத 
‘படபட’பவனப பப�ர�நத தளள� வ�டவ�ள. 

‘‘பபர�ய பணகக�ரஙக வ�டடப பப�மபமளங-களகக�கதத�ன பதச பதச� டமசனர ஸ�ர�ஸ எலல�ம 
வரனத.. தளளபடக-கம ஏன வநத வ�ழணமஙகன#ன. அபதலல�ம நமமமளப னப�ல ம�டல க�ள�ஸ 
ஃனபம�ல�ககத-த�னன..’’ 

‘‘அத�லனல.. வநத.. ந�யம க�ரலத�ன னப�ன#.. பச�நதக க�ரனல இலமலய�னன�லம..’’ னக�டட ம�டற 
வ�ழஙகம அநத பக�ஞச னநரததககள இமடய�ல பகநத பவடடவ�ள. 

‘‘அத சர�.. ஏனத� ஒர ந�மளகக வ�டமக க�ரல படமவக கமடஙகளககப னப�ய�டட வர#தம, 
பச�நத க�ரல பச�கச�ப னப�#தம ஒணண�..? அஙக வநத ப�ரஙக.. வ�டமக க�ர, ஆடனட� 
ஏத�ன�லம ப�ணட பஜ�ர மமனய�லனய ந�றதத�ட#�ன. தளளபட கடடததல க�ர னப�க�த�ம.. இனத, 
பச�நத க�ர வசச�ரநத� மர�ய�மதனய தன�த�ன. எனககத பதர�ய�த.. வர# த�ப�வள�ககளள 
தளளபடய�ல ஒர பத க�ர வ�ஙக�டஙக.’’

‘‘அதகபகலல�ம ஏத பணம..? னப�ன தளளபடய�ல ந� வ�ஙக�ன படமவ, தண�மண�களகக�ன 
பணதமதனய இபபத�ன கடட, க�பரடட க�ரமட ஒர ம�த�ர� ப�ரகக பகளரமதய�கக�ய�ரகனகன. 



மறபடயமன�..’’ 

அவவளவத�ன.. தனலடசம�ய�ன கணகள களம�க�வ�டம. அழவதறபகனன# பபயர பபற# நடமககள�ன 
வ�ஜயகம�ர�, பசளக�ர ஜ�னக�, இனனம பபயர பதர�ய�த பல ச�ர�யல நடமககனள ப�ரம�ககம 
அளவகக வ�சமப� வ�சமப� அழவ�ள. 

‘‘ந�ன எனகக�கவ� வ�ஙகன#ன.. ந�ஙக இபபதத�ன தகக�மகக� ம�சம அறபத�-ய�ரம(!) வ�ஙக#�ஙக. 
ஆன�, ந�ஙக இரபத�-ய�ரம ரப� சமபளம வ�ஙக�டட இரகக#ப-பனவ, எனமன எஙகபப�, பக�ஞசம 
கட னய�ச�கக�ம உஙகளககக கடட வசச�ர. சமபளதமத மடடமத�ன ப�ரதத�னர தவ�ர உஙக 
ஃனபம�ல� னபகக�ரவணமடப ப�ரதத�ர�? அஞச தஙகசச�ஙக.. ந�ல ச�னன ம�ம�ய�ர. சரரரரரர..’’ 

கமடச� ‘சரரரரர’ மகக உ#�ஞசல.. உணமமய�ல னக�டடஸவரனககப பபர�ய கடமபமத�ன. ஆன�ல, 
ஒரவரம இவரகள மகமய எத�ர-ப�ரதத வ�ழவ�லமல. லணடன�-லம அபமர�கக�வ�லம அமரககள-ம�க 
வ�ழக�#�ரகள. இநத�ய�--வ�னலனய இரககம இரணட ம�ம�ய�ர-களககம ஏகம�க பச�ததககள 
இரகக�ன#ன. 

அபபடய�ன�ல, தனதத�ன உரககம எலல�ம..? ‘சசசசமம�! தளளபட னமன�ய�வ�ல-த�ன! 

ச�ல சமயஙகள�ல தளளபட வ�றபமனய�ம எனற டவன�லளள னக�டவன பதர, கநதச�ம� பதர, 
னக�வ�நதபப ந�யககன பதர எனற னப�ய வ�டவ�ள. 

‘‘பவள�ல வ�ஙக�ன� ஐநநற ரப�ய படமவ.. இஙனக இரநறத�ன. எனன, ஃனபகடர� னஹ�ல னசல 
வ�மல. எஙனகய�வத பக�ஞசணட ட�னமஜ ஆக�ய�ரககம.. ஆன�, அபதலல�ம கணணககத பதர�ய�த. 
பச�னன�லத�ன பதர�யம.’’ 

இபபட ‘னடனமஜ’ படமவகள�ல ஒர டஜன வ�ஙக� க�மச ம�சசம ப�டபபத�கச பச�லல�வ�டட, டவன�ல 
ப�ரகக�# ச�ம�னகமள எலல�ம வ�ஙக� வரவ�ள ப�ரஙகள.. ல�ஸட னப�டட�ல அசநனத 
னப�யவ�டவ�ரகள. 

‘‘னஸஃபட ப�ன பக�தத 20..?’’ 

‘‘னவணட�ம�.. கரஙகஙக. த�னமம ந�ல ப�ன பத�மலகக#தஙக..’’ 

‘‘ப�சமச உரணமட 50 ப�கபகடட�..?’’ 

‘‘ஆம�. ஏறபகனனவ கமடகக�ரர ‘னடனமஜ’ன பச�லல� படமவமய வ�கக�#�ர.. ந�ம நலலபடய� 
வசசகக�டட�த�னன பக�டதத க�சகக பக�ஞச ந�ள�வத படமவ பதச� இரககம? படமவ 
வ�ஙக�டட�பபல ஆசச�.. ஒழஙக� ப�ர�ஸரவ பசயய னவணட�ம�?’’ 

‘‘இத எனனத தனம.. தண� உலரதத க�ள�ப டஜன டஜன�.. னப�த�ககம#கக னஹஙகர னவ# அமபத.. 
இத னச�பபத தள�.. எதகக? ந�மத�ன ஏறபகனனவ..’’ 

னக�டட வ�மயத த�#நத னகடட வ�டக கட�த.. னவமலகக�ர� க�ள�பமப மழஙக� வ�டவத�கவம, 
படமவகமள னஹஙகர�ல ம�டடன�லத�ன னவணடய-னப�த எமதயம கமலகக�மல, னதமவய�னமத 
மடடம உரவ மடயம எனறம பச�லலவ�ள. இநத னச�பபத தள.. ஒனற வ�ஙக�ன�ல ஒனற 
இன�ம�ம. 

சர�.. எனனனவ� தன பகநத வ�டட மன�தரகளகக�க படமவ, தண�மண�மயத னதடத னதட 
வ�ஙகவத�க அடககட பச�லக�-#�னள.. அத எனன சஙகத�? எனக�#�ரகள�.. 

பக�டபப�ள.. அபதலல�ம தனததகக த�ர�ள மனச. அதறபகனன# பப�ஙகல, த�ப�வள�, ஆட பவளள�, 
மத பவளள� னப�ன# ந�டகள�ல ‘ஒனற வ�ஙக�ன�ல ஒனற இலவசம’ என# ர�த�ய�ல வ�ஙக�ய 



படமவகமள அளள�க பக�டபப�ள. 

‘‘அதமத, இநத மஞசமளப ப�ரததவடனனனய இத உஙகளககதத�னன எடதத வசச�ரகனகன..’’ 

‘‘ச�னனதமத, உஙகளகக இநத க�ப�ப பப�ட கலர எடபப� இரககம. பபர�ய அதமதககககட 
இதமனமல ஒர கணணத�ன. ந�னத�ன இத ச�னன அதமதககன பச�லல�டனடன. ய�ர எனன 
னவண� ந�மனசசககடடம.’’ 

இவள கடடம படமவ மடடம பததம பத�ய டமஸன�க இரககம. 

‘இத நலல�ய�ரகனக..’ - இபபட ய�ர னகடட�லம, ‘‘எனனனம� னப�ஙக.. எஙகமம�த�ன பச�லலச 
பச�லலக னகடக�ம, க�மசக பக�ணட னப�ய படமவய�ல னப�ட#�ஙக.. தச�!’’ எனப�ள. 

அநதப படமவய�ன வ�மலயம, வ�ஙக�ய கமட பபயரம னக�டடஸவரனககதத�ன பதர�யம. அவன 
ப�ரகக னவணட�ம என#�லம க�பரடட க�ரட பச�லல�த பத�மலகக�#னத!

சட�மண�மய ந�ன டசமபர சஙக�த ச�ஸனகள�ல 
மடடமத�ன ப�ரதத�ரகக�ன#ன. மற# ந�டகள�ல 
அவள எஙனக இரகக�#�ள, எனன பசயத 
பக�ணடரகக�#�ள எனன# பதர�ய�த. 

ஒலல�ய�க, உயரம�க இரபப�ள. அலஙக�ரதத�ல 
எலல�ம அத�கம அககம# எடததகபக�ளள 
ம�டட�ள. மபபதமதநத வயசகக அநத பன 
பக�ணமடயம, கனம�ன மககக கணண�டயம 
னசரநத, பதத வயமச த�ர�ளம�கக கடடச 
பச�லலம. க�ல�ல ரபபர பசரபப. னத�ள�ல 
தண�பமப. அத�ல எநபதநத சப�வ�ல, ய�ர ய�ர 
எததமன மண�ககப ப�டக�#�ரகள எனக�# க#�பபப 
பததகம. தவ�ர ர�கஙகள, க�ரததமனகள பற#�ய 
மடஜஸட னப�ல ஒர பததகம.

‘சர�, எததமனனய� னபரகக சஙக�ததத�ல 
அளவகடநத ஆரவம இரககம. அவரகளககதத�னன 

ச�ஸனன இரகக�#த.. ப�னனன, உனமனப னப�ன# ஞ�ன சனயஙகளகக�கவ�?’ எனற னகடக�#�ரகள-
த�னன.. ந�ய�யம�ன னகளவ�. 

சட�மண� ம�த�ர� சஙக�த சமதத�ரதத�ல ந�நதக�# ரகபமலல�ம இலமல ந�ன. என#�லம எபனப�த�வத 
கசனசர�களககப னப�னவன. அபபடப னப�கமனப�த, அககம பகக ந�றக�ல�-கள�ல எஙனகய�வத 
சட�மண� இரநத பத�மலககப னப�க�#�னள எனற க�ல�யடன த�ரமப� ப�ரததபடத�ன உடக�ரனவன. 
என அத�ரஷடம, ந�ன னப�ய உடக�ரநததம என பககதத ஸ�ட அமமண�கக னகனடன�ல இததமன 
னநரததகக சடசசட னப�ணட� னப�டடரபபத ந�மனவகக வநத பத�மலககம. 

‘‘அபபபனப� ஏத�வத ச�படடனட இரகக பச�லல� இரகக�ர ட�கடர’’ - இபபடப பப�தத�ம 
பப�தவ�க பச�லல�யபடனய க�ளமப�வ�டவ�ர. அநத ந�றக�ல�ய�ல, மரபபலல� ம�த�ர� எஙக�ரநனத� 
‘பச�த’பதன வநத வ�ழவ�ள சட�மண�. 

‘‘எததமன உரபபட னப�சச?’’ 

‘‘எ.. எத.. இபபதத�ன ஒர அமம� எழநத னப�ய�ரகக�’’ 

‘‘ந�ன அமதக னகடகனல.. கசனசர�ய�ல இத எததன�வதனன.. தச..தச.. ப�ரத�ய வ�தய�பவனனல 



பசளமய�.. அமத மடசசணட இஙனக வர#தககளள னப�சச..’’

‘‘னப�ன�ப னப�#த.. இதல இரநத னகடகல�னம..’’ 

‘‘னந�.. னந�.. அபபட னலச� வ�டடடக கட�த ந�ஙக. ட.வ�. சஙகர ந�ர�யணனன� பரணட�வத 
அய�டடம மக�ர�.. ப�ரம�தம� இரககம. அரண� ச�யர�மன� பரணட�வத பரவ� கலய�ண�னய� 
ஸர�கனம� இரககம. அதல எனன ஸபபஷலன�..’’ 

சட�மண�, க�டடததடட என பககனம த�ரமப� உடக�ரநத, ஏனத� எடட�ம க�ள�ஸ ம�ணவ�கக 
டயஷன எடபபத னப�ல எடககத பத�டஙக� வ�டவ�ள. 

எத�னர கசனசர� னமமடமய ந�ன ஒர கணம கட த�ரமப�ப ப�ரகக மடய�த. அபபடனய ம�#� ந�ன 
த�ரமப�ன�லம ரகச�யம�க ஒர அதடடல னப�டவ�ள - ‘‘ஒணணம சகம�லனல. இமதப னப�ய 
ச�ரதமதய�கக னகடக#�ஙகனள.. இனத க�ரதத-மனய ந�ஙக எம.எல.வ� ப�டக னகடகணம..’’ 

‘மனசககளள எனன னசஷனக�ப�லனன ந�மனபப�.. ஒர வரணம வ�ஸத�ரம�ப ப�டத தபப�லனல..’ 
‘மலல�ப பமவ எம.எஸ ம�த�ர� வமளசச வசசடட� ம�தத�ரம னப�த�த, அநதக கரல எஙனக.. இநத 
இமழபப எஙனக..’ 

- சட�மண�ய�ன ரனன�ங க�பமனடர�-ய�ல நமகக ஒர ப�டடம க�த�ல வ�ழ�த. சர�, அதவ�வத 
பத�மலக�#த.. நமமமச சற#� இரபபவரகள மதத�ய�ல நமகக நலல னபர�வத உணட� என#�ல, 
அதவம இலல�மல பணண� வ�டவ�ள மகர�ச�. 

இபபடதத�ன ஒரமம# கசனசர�ய�ல ப�ரம�தம�கப ப�டக பக�ணடரநத�ர ஒர ப�டகர. நடநடனவ, 
மன வர�மசய�-லம, ப�ன வர�மசய�ல எஙகளககப பககதத�ல இரநதவரகமளயம ப�ரததப ப�ரதத 
பரவசபபடட, கணகமள மடக கணண�ர தளமப உரககம�க ப�டன�ர. 

‘‘இதல ஒணணம கம#சசல இலனல!’’ - சட�மண�ய�ன சட�ன வ�மரசனம இத. 

‘‘ப�னனன எனன.. சரத� ஒர இடததல ந�றக ம�டனடஙக#த. னதவ க�நத�ர�மயப ப�டன#னன னதமப�த 
னதமப� அழவ�னனன.. இநதப ப�டமடக னகடடடட, ந�ம இலனல அழணம..’’ 

இமரசசல�கச பச�னனத இவள.. பககதத�ல இரநத பத�மலததமதத தவ�ர ந�ன ஒர ப�வமம 
அ#�னயன. 

ஆன�ல, எனகக மனன�லம, பககதத�லம, ப�னன�லம பம�ததம�க பச�லவத�ன�ல, எஙகமளச 
சற#�லம ப�டகர�ன மமனவ�, ம�மன�ர, ம�ம�ய�ர, மசச�னர, பநத ம�தரரகள.. 

அததமனப னபரககம எனனமடய பசன�கக�ய மகமத�ன பள�சபசனற பதர�நதத னப�ல.. 

இதறகப ப�#க அநத ப�டகனர�, அவமரச னசரநதவரகனள� - எனமன எஙனக ப�ரதத�லம ஏனத�, 
தர�ஷ�மவ ம�ரடடம ப�ரக�ஷர�மஜப னப�ல மம#தத�ரகள! 

‘‘அயய�, அமம�.. ந�ன பர�மப பர�மப அபப�வ�. எனகக கரந�டக� க�னவர�-மயக கடத பதர�ய�த. 
கரந�டக னதவக�நத�ர�மயக கணட பக�ளவபதலல�ம அடனயனகக ச�தத�யனம இலல�த னமடடர. 
ஆன�ல, என பககதத�ல ஒர வ�ஷ ஜநத.. னஜ�லன� மப சக�தம வநத உடக�ரக�#�-னள.. எலல�ம 
அவள பசயத சஙக�த கலவரம. அவள னபச�ன னபசசகபகலல�ம ந�ன ஜவ�பத�ர� இலமல. இமத 
எஙனக, ய�ர தமல-ம�த னவணடம�ன�-லம சதத�யம பசயய தய�ர..’’ 

- இபபட ந�னம ப�ரமவய�னலனய பகஞச�ய�ரகக�ன#ன. மடநத�ல இநத சஙக�த சட�மண�மய 
இழதத வநத பச�லலச பச�லலவம தய�ர�க இரகக�ன#ன. 



எஙனக.. 

இபனப�பதலல�ம ஏத�வத ஒர சநத�ல அலலத மரப பப�நத�ல ஒள�நத�ரபப�ள. 

கபரகடட�க சஙக�த ச�ஸன�ல, மகக�ல�ரநத நழவம னச�ட�படட மயச சர� பசயதபட னநர�க ந�ன 
உடக�ரநத�ரககம இடம ப�ரதத வநத உடக�ரநத -வ�டவ�ள. 

‘‘பசளகக�யம�..? எனனத இத.. கதனகதகலம� ஆரமப�கக�#�ர?’’ 

- இபபடக னகடட, என கதகலதமதனய அளள�க பக�ணட னப�வ�ள தனர�க�!

ஆனநதவலல�மய உஙகளககத பதர�யம�? ‘அஸடனர� ஆனநத�’ 
என#�ல, பபணமணப பபறற மவதத�ரபபவரகள மதத�ய�ல பவக 
ப�ரச�ததம.. 

‘‘அத எனன பபணமணப பபற#வர களகக மடடமத�ன 
ஆனநத�மயத பதர�யம�.. ப�ளமள வ�டடகக�ரரகளககத 
பதர�ய�த�?’’ எனக னகடக�#�ரகள�? 

1967-ம வரடம மதல ப�#நத பபண கழநமதகள�ன வ�டகள�ல 
எலல�ம, அஸடனர� ஆனநத�ய�ன ப�ளமள ச�ரஞச�வ� ப�ரக�ஷ�ன 
ஜ�தகம வலம வநத�ரககம. 

1967-ல ப�#நத பபணகளகக இபனப�த ந�றபத வயத�க�ய�ரககனம.. 
அவரகளக பகலல�ம கலய�ணம�க�, அவரகளககப பபண கழநமத 
இரநத�ல, அதறனக பத�பனடட, இரபத வயத�க� இரககனம எனற 
கணககப னப�டக�#�ரகளத�னன.. 

கணடபப�ய.. ப�ரக�மஷ வ�ச�ர�தத வநத வரனகள 
எலல�வறறககம கலய�ண ம�க�வ�டடத. இவன மடடமத�ன, 

வழகமக மணமடமயத தடவ�க பக�ணட உடக�ரநத�ரகக�#�ன.. 

எனன பசயயல�ம? ஆனநத� எநத ஜ�தகதமதயம அததமன னலச�ல ஒபபக பக�ளள ம�டட�ள. பததப 
பப�ரததததகக பத�பனடடப பப�ரததம ப�ரபப�ள. இவள�டம எநத னஜ�த�டர�ன தரககமம பல�கக�த. 

‘‘அமம�.. உஙக மபயனககம பசவவ� னத�ஷம இரகக. னத�ஷததககத னத�ஷம சர�ய�ப னப�சச..’’ - 
இபபட ஒர னஜ�த�டர பச�லலபனப�ய, இவள, அவரகக னநரம சர�ய�லமலனய� எனனமபடய�கப 
‘ப�லப�ல’ என உலகக�வ�டட�ள என#�ல ப�ரததக பக�ளளஙகனளன. 

‘‘அத எபபட னத�ஷததககத னத�ஷம சர�ய�ப னப�கம? இநதப பப�ணணகக எடடல பசவவ�.. கடம 
னத�ஷம. என மபயனகக மமலட னத�ஷமத�ன. ந�ஙக எநதப பஞச�ஙகதமதச னசரநதவர.. 
த�ரககண�தம�.. ப�மபப பஞச�ஙகம�.. ஏன னகடகன#னன�..’’ 

- இபபட ஆரமப�தத, பம�ததம�க ந�டடல இரகக�# எலல�ப பஞச�ஙகதமதயம பககம பககம�க அலச�, 
த�ச�ஸ எழத�, ட�கடனரடனட வ�ஙக� வ�டபவள னப�லப னபசவ�ள.

க�மலய�ல எழநததம ட.வ�-ய�ல ஒவபவ�ர னசனல�லம எநபதநத ர�ச�கக எனபனனன பலன.. 
எனபனனன கலர�ல படமவ கடடல�ம.. இபபட ஆரமப�தத, அனம#ய சரனய�தயதமதக கணககப 
பணண�, வ�ஸதபபட எநதப பககம க�ஸ அடபமபப பற# மவககல�ம எனப ப�ரதத வ�டடதத�ன 
சமமயமலனய ஆரமப�பப�ள. 

‘‘ஆனநத�.. இடல�கக சடன�, ம�ளக�பபப�ட, ச�மப�ர எதவனம இலல�ம எபபடமம� ச�பப�ட#த..?’’ 
வயச�ன ம�மன�ர, அழம�டட�த கம#ய�கக னகடபத க�த�ல வ�ழக�#த�.. 



‘‘பரவ�ய�லல. இனன�கக ஒர ந�மளகக பவறம இடல�, பவறம ச�தமத�ன கடக ர�ச�கக. னதஙக�, 
ம�ளக�, எணபணய எதவம கணணல க�டட�ம இரகக#த நலலத�ம..’’ - இபபட ஒர னப�ட 
னப�டபவள, தன கணவமரயம ப�ரதத, பர�வடன பச�லவ�ள.. 

‘‘இதப ப�ரஙக.. இனன�கக அர�ச�, அர�ச� ச�ரநத பப�ரள எதவனம உஙகனள�ட ச�மம ர�ச�கக ஆக�த. 
சநத�ரன வகரததல னப�ய ந�சசமமடஞச�ரகக#த�ல, ப�ல, னம�ர, தய�ர இபதலல�மம ஆக�த. னபச�ம 
ந�ல வ�மழபபழதமத உர�சச வ�ய�னல னப�டடடடக க�ளமபஙக.’’ 

வ�டடகக�ரர, பபணட�டட பச�லபடக னகடடதத�ன த�ர னவணடம. ம�#� நடநதவ�டட, ச�யநத�ரம 
‘அகச’ என ஒர தமமல னப�டட�ல கட.. ‘‘ந�ன பச�னனனனன.. னகடடஙகள�.. சநத�ரன ந�சசம� 
இரகக#பப சள� ப�டசச�, அபபடனய மணமடய�ல னப�ய தணண� வசச�டம.. மமள கட பக�ஞசம 
ப�#ணட�பபல ஆய�டம..’’ - இபபட பலமபத பத�டஙக� வ�டவ�ள. 

ஆனநத�ய�ன மமததனன ஒரததன.. மபபதத�ற வயச வமரககம அணண�ய�ன ஆமணமய ம�#�மல, 
ஏனதனத� னக�ய�லகளககம பர�க�ர பமஜகளககம பணதமதத தணண�ர�க பசலவழ�ததக 
பக�ணடரநத�ன. அவமனப ப�ரததப பர�த�பபபடட னக�ய�ல கரககள பபண, ‘‘ய�மரயம னகடக 
னவணட�ம. ஸவ�ம� னமல ப�ரதமதப னப�டடடட, த�ல�மயக மகய�ல எடஙக’’ எனற அதடட கழதமத 
ந�டட, மபயன இபனப�த கலய�ணம�க�, அழக�க கடததனம பசயக�#�ன. 

அதறனக ஆனநத�, அவமனத த�டடக பக�டடக பக�ணடரகக�#�ள. அவனகக ஜ�தகபபட சநத�ர 
மஙகள னய�கம இரகக�#த�ம. பக�ஞசம பப�றத த�ரநத�ல, ப�ரம�தம�ன இடதத�ல இரநத பபண 
வநத�ரககம�ம. 

மகனரமக, பபயர ர�ச�, எண கண�தம, மமலய�ள ம�நத�ர�கம, மமசர கமபள னஜ�ச�யம, னச�ழ� 
கலகக�ப னப�டடப ப�ரபபத, ஆரடம, ந�ம�ததம, கடகடபமபக க�ரன.. இனனம எனபனனன உணனட�, 
அததமன னபமரயம இவள வ�டடல ப�ரககல�ம.. க�ள� னஜ�ச�யம, எல� னஜ�ச�யம கட! 

அனம#கக எல� னஜ�ச�யததகககக�க ஸம�ரடட�க இரணட எல�கமளக பக�ணட வநத�ரகக�#�ர ஒர 
னஜ�ச�யர. 

னஜ�ச�யம பச�லல னவணடய எல�கள, அவள கணவர பசயத மச�ல வமட வ�சமனய�ன�ல 
மத�ய�ழநத, சமமயலம#ககள ஓடப னப�ய ஒள�நத வ�டடன. ஏறபகனனவ அவரகள வ�டடல�ரநத 
எல�கள�ல�ரநத இநத னஜ�டமயத தன�னய ப�ர�ததப ப�ரதத, கணடப�டககனவ மடயவ�லமல. எல� 
னஜ�ச�யக க�ரரகக நஷட ஈட�க எததமனனய� ஆய�ரஙகமளக பக�டதத�ள�ம. 

ஆன�லம இபனப�தம அநத எல�கள, தஙகள வ�டடச சமமயம#ய�ல இடம ப�டததத, த�ன பசயத 
ப�கயனம ப�கயம எனற பகத�ப பரவசததடன பச�லல�க பக�ணடரகக�#�ள. க�மலய�ல ஒர தமளர 
க�ப�மய பரண ம�த மவதத, ‘‘அபபனன எல�ஸவர�.. த�னய எல�ஸவர�.. வ�ஙக..’’ - இபபட அனபடன 
அமழதத வ�டடதத�ன மற னவமல ப�ரபப�ள. 

ஆன�ல, மனமனபனப�ல இலமல அவள மபயன ப�ரக�ஷ. வ�டடக கடதத�னலனய னடர� 
னப�டடரககம இநத னஜ�த�டகக�ரரகளடன, த�னம ஒர ப�மய வ�ர�ததப னப�டடக பக�ணட, வ�ரல 
னதய எணண ஆரமப�தத வ�டட�ன. 

ஆனநத�கக பர�மபதத�ன பபரமம. இபனப�பதலல�ம ய�ர வ�டடகக வநத�லம, ‘‘எஙக ப�ரக�ஷ ஒர 
ஜ�தகதமதப ப�ரததச பச�னன�, அநத ப�ரமம�னவ பச�னன ம�த�ர�..’’ - இபபடப ப�ற#�க பக�ணடரக 
க�#�ள. 

மபயன, தனகக�ன பபணமண, த�னன னதடவத�ல இ#ஙக� வ�டட�ன எனபத ஆனநத�ககத பதர�ய�த.. 
ப�வம!

எஙகள னத�ழ�கள வடட�ரதத�ல எலனல�ரம னசரநத ஏத�வத டர க�ளமப�னன�ம என#�ல, அததமன 



னபரம னக�ரஸ�க ஒனர னகளவ�மயதத�ன னகடனப�ம. 

‘‘ஏமப�.. னல�சசக�டட எததமன மண�ககக க�ளமபணமன பச�லல�ய�ரகக�ஙக?’’ 

‘‘இனன�கக ர�தத�ர� னக�மவ எகஸப�ரஸன பச�லல�ய�ரகக. ய�ர�வத, ந�மளககதத�னன பச�லல� 
வசச�ட�த�ஙக.” ந�ஙகளம சரவ ஜ�கக�ரமதய�க அததமன னபர க�த�லம வ�ழமபடய�கக க�சக�சபனப�ம. 
ய�ர க�த�ல வ�ழநத�ல எனன.. னல�சச க�த�ல வ�ழ�மல இரநத�ல சர�த�ன. ‘னலட’ என#�ல அமர 
மண�, ஒர மண� த�மதம�க எலல�ம ப#பபட ம�டட�ள னல�சச. ந�ஙகபளலல�ம ‘ச�வ�ஜ�’ ப�ரதத 
வ�டனட�ம. இனனமம அவள ‘சநத�ரமக�’ படததகனக க�ளமப�யப�டலமல! அவவளவ னலட! 

ஒரமம# அபபடதத�ன மதமரய�ல ஒர கலய�ணம எனற 
க�ளமப�னன�ம.. 

‘‘ஏய, எனனபப�.. அதககளனளய�.. ர�தத�ர� எடடமரககதத�னன 
டபரய�ன?’’ 

‘‘இபப மண� எனன?’’ 

‘‘எடனடக�ல.. இனனம பத�னஞச ந�ம�ஷம இரகனக. த�ரவ�ன ம�யரனல 
இரநத எகனம�ர னப�ய�ட மடய�த..?’’ 

மடமடக கணகமள உரடட ப�வமனப�ல னகடப�ள. எததமனத�ன 
அவக�சம பக�டததனப�த�லம, கமடச� ந�ம�ஷதத�ல ப�.ட.உஷ�, மஷன� 
வ�லஸன ம�த�ர� அரககப பரகக ஓட வரவ�ள ப�ரஙகள.. தமலமடய�ல 
ச�பப ச�கக�யபட இரககம. ஒர க�ல�ல தன பசரபபம இனபன�ர 
க�ல�ல ம�ம�ய�ர பசரபபம�க ம�டடய�ரபப�ள. க�த�ல ஒன#�ல 
ஜ�ம�கக�, இனபன�ன#�ல வமளயம.. 

‘‘வ�டடல எலல�தமதயம மடசச�டட க�ளமப� வர#தனன� னலச�ன க�ர�யம�.. இதனவ, னபகக�ங 
எலல�ம என ஹஸபணட பசஞச�ர�ககம..’’ - இபபடப பபரமமய�கப னபச�யவள, மறந�ள மகரதத 
னநரதத�ல என மதமகச சரணடன�ள.. 

‘‘எனன.. ந� இனனம கள�ககனல?’’ 

‘‘அதககதத�ன னப�னனன. சடனகமஸத த�#நனதன�.. ஒனர ஷ�க இவனள.. பப�டடய அவசரததல 
ம�தத� எடத தடட வநதடனடன.. இத மழகக, பமழய ப�தத�ரகக�ரனக க�க எடதத வசச 
தண�மண�ஙக.. கமடச� ந�ம�ஷ அர�பர� ய�ல..’’ 

‘‘எனன கமடச� ந�ம�ஷம? கலய�ணததககப னப�கப னப�#த� ஒர ம�சம மனன�டனய த�ரம�னம 
பணண�ய�சச. ‘பரணட ந�ள வ�டமட வ�டட நகர#தனன� வ�டடல இரகக#வஙக ச�பப�டடகக 
எனன பணணவ�ஙக’ன மனக�னன.. ந�ன பள�கக�யசசல பசஞச பக�டதனதன. உம�, ம�ஙக�த 
பத�கக னப�டடக பக�டதத�.. உஙக ம�ம�ய�ர, ‘பரவ�ய�லல, ந� கவமலபபட�ம னப�ய�டட வ�.. பரணட 
ந�மளகக�வத என மபயன க�ப� னநரததல லஞச, லஞச னநரததல ப�னரகஃப�ஸடன மபதத�யம 
ப�டசசத த�ணட�ட�ம ஒழஙக� னநரததககச ச�பப�டடடடம’ன நககல� பச�ன ன�ஙகன ஒர ப�டடம 
அழத ஓயஞனச. ஏய.. இர.. இர.. இபப எதகக த�ரபப� அழ ஆரமப�ககன#?’’ 

‘‘ப�னனன எனன.. ந�னன க�ழ�ஞச தண�ய எடததடட வநதடட, கள�சச�டட எமதக கடடகக#தன 
பதர�ய�ம உனமன ஐடய� னககக வநத�, த�டட#�னய.. இதககதத�ன ந�ன உஙகனள�ட எலல�ம 
னசரநத ஒர இடத தககம வர ம�டனடனன பச�ல#த..’’ 

அநத ஒர ந�ம�டதத�ல அவளமடய மடமடக கணகள பவள�னய ப�தஙக� வ�டவதனப�ல அழவமதப 
ப�ரககம னப�த, மனம கமரநத னப�யவ�டம. 



‘‘இபப எனன.. எனக�டட இனபன�ர எகஸடர� படமவ இரகக. கடடகக..’’ 

‘‘த�ஙகஸ இவனள.. ஆன� ரவ�கமக? உன ரவ�கமக எனகக பர�மமமப லஸ� இரக கனம..’’ 

‘‘ஆம�.. இமத இனனம பபர�ச�, கலய�ண மணடபம மழககக னககக# ம�த�ர� மமக வசசக கதத..’’ 

‘‘ந�ன இபப எனன பச�லல�டனடன? எனமன வ�ட ந� பத�னன�ர க�னல� ஜ�ஸத�.. இலல�ய�?’’ 

‘‘பமனன�ய ம#�சச�டனவன. அபபடனய ‘பபடட னக�ட’னட�ட ரமல ந�கக வசச, கதமவப படடடடப 
னப�ய�டனவன. உனகக எனன இபப.. ரவ�கமகத�னன னவணம? ந�ன பஜயநத�க�டட இரநத வ�ஙக�த 
தரன#ன..’’ 

‘‘இநதப படமவகக னமடசச� க�மடககம�?’’ 

‘‘இத பர�மப ஓவர� பதர�யல? ஏனத� ஒர ரவ�கமக.. அடககபவ�டககம� னப�ரதத�டனட இர..’’ 

ஆள ஆளககக கததனவ�ம. ஆன�ல அவனள�, எதறகனம அலடடக பக�ளள�மல எனன�டம�ரநத 
படமவ, பஜயநத�ய�டம�ரநத ரவ�கமக, இனபன�ரதத� ய�டம�ரநத பவடர, டத னபஸட இபபட ‘பவத� 
ப�டக�ந னதஹ�’ எனற ஒர ரவணட ப#பபடடப னப�வ�ள. எலல�ம மடநத, இவள கலய�ண 
மணடபததககள ப�ரனவச�ககமனப�த ந�ஙகள மடன�ங ஹ�ல�ல.. 

‘‘எனமன வ�டடடட ச�பப�ட வநதடடஙக. எனனத இத.. க�லமப# டபனன� ஒர இடல�, பப�ஙகல, 
கலகணட ப�த, வமட.. இபபடப னப�ட�ம, பரபப, ப�யசம, ச�தமன பர�ம�ற#�ஙக..’’ 

ந�ஙகள அததமன னபரம மம#தத�லம ச�மபல� க�மல இரகக�#�னள.. அத�சயம! 

‘‘ஏய.. ந� ச�வ� மடசச ச�ஙக�ர�சச வர#தககளள டபன கமட மடஞச, மகரததம மடஞச, ச�பப�ட.. 
இத கமடச� பநத�. இனனம னலடட�கக�ய�ரநனத.. அணட�, கணட�மன வழ�சசப னப�ட னவணட 
வநத�ரக கம..’’ 

கலய�ணம மடநத, இரவ ரய�னலறம னப�தம னலடத�ன. ச�வக�சம�க, படசணபமபய�ல னப�டடத 
தநத மறகமக எடதத, ‘த�ரபநலனவல� சதனத அல�த�த�ன. ப�ர.. ஒவபவ�ர இமழயம த�மபக கய�ற 
வடம ம�த�ர�..’ - இபபட ச�ல�க�தத வணணம, ச�வக�சம�க இவள வநத உடக�ரவம, ரய�ல ப#பபடவம 
சர�ய�க இரககம. 

‘‘கபரகட டயததகக வநதடனடன�லல?’’ மகதத�ல பரவசப பனனமக. 

‘‘மறகக ச�பப�ட#�ய�?’’ 

‘‘இரககடடம.. க�லமப# கடடக க#தகக படடப படமவ பக�டதனதனன.. எஙனக?’’ 

‘‘அசசசனச�!’’ 

‘‘எனன.. எனன ஆசச?’’ 

‘‘அத உன படமவய�..? அஙனக மணடபததல ச�வபப�, உயரம� ஒர ஆனடட இரநத�ஙகனள.. 
அத�மப� நமப சஙகர�னய�ட ம�ம�ய�ர. ந�ன அவஙகனள�டத�ககமன.. இதககதத�ன எனமன, ‘க�ளமப, 
க�ளமப’ன அவசரப படதத�த�ஙகனன மடடககன#ன.. னகடட�த த�னன..! அநத ஆனடடகட ஏனத� 
பச�லல வநத�ஙக. ந�னத�ன, ‘ஏறபகனனவ ரய�லகக னநரம�சசன ஒவபவ�ரதத�யம கதத�டடரகக�ஙக 
ஆனடட..’ன.. ஏய.. ஏய.. ஏமப� இபபட மம#ககன#..?’’ 



மறபடயம னல�சசவ�ன மடமடககண பவள�னய ப�தஙகம கண#�வ�மய வ�வர�கக னவற னவணடம�?

உஙகளகக ஏத�வத உதவ�.. அத�வத மககக ஒதத�மசய�க கரவட�ம 
னப�டவத.. மறகக சறறவத இதறபகலல�ம ஆள னவணடம�? 

உஙகள வ�டட வ�லகமள.. வயச�ன ம�மன�ர, ம�ம�ய�மரப 
ப�ரததகபக�ளள னவணடம�.. கபப�டஙகள த�டச�-ய�ண�மய! 

ய�ரத த�டச�ய�ண� எனக�#�ரகள�? 

இவளம எஙகளத நடப வடடதமதச னசரநத--வளத�ன. எனன பசயவத.. 
ஒவபவ�ரத- தமரப னப�ல, அடககட இவள எஙகள கமபல�ல 
கலநதபக�ளள ம�டட�ள.. 

நவர�தத�ர�, வரலடசம� னந�னப இபபட எதறக அமழதத�லம ஒனர 
பத�மலதத�ன பச�லவ�ள. 

‘‘னக�வ�சசகக�னதபப�.. எஙக ம�மன�னர�ட அகக�வம அவஙக 
வ�டடகக�ரரம வநத�ரக-க�ஙக. அவரகக மபப�ஸ ஆபனரஷன. எஙக 
வ�டடலத�ன தஙக�ய�ரகக�ர..’’ 

‘‘ம�மன�னர�ட அகக�னவ�ட வ�டடக--க�ரரகக மபப�ஸஸ�.. அத�ன 
ஏறபகனனவ அவஙக மபயன ஒரததமன உன வ�டடல வசசப படகக 
வசச�டடரகனக. உஙக வ�டடல இவஙகனள�ட னசரதத பம�ததம 

எததமன னபர?’’ 

பத�ல பச�லலத பதர�ய�த த�டச�வகக.. இததமனககம அவள கணவர ப�த� ந�ள ப#நத 
பக�ணடரபப�ர. வசத�ய�ன கடமபம--த�ன. ஆன�லம, எததமன பணகக�ர வ�டடப பபணமண�கள 
இபபட, கபபம க�மளயம�கப படரநத கடமபதமதத த�ஙக�க பக�ணடரகக�#�ரகள? 

ம�ம�ய�ர, ம�மன�னர அத�கம என மனகக�#வரகள�ன மதத�ய�ல த�டச�ய�ண� பப�றமமய�ன 
பஷண�த�ன.. (பசண�ய�.. பஷண�ய�.. அட, எமதச பச�னன�லம த�டச� னக�ப�ததக 
பக�ளளனவம�டட�ள. அபபடபய�ர எரமம ம�டடப பப�றமம!) 

ஏறபகனனவ இவளமடய மமததனர-கனள�, ந�தத�கனள�, தஙகள பபறன#�மர கணடபக�ளவனத 
இலமல.. ‘‘எஙக அணண�, தஙகம� ப�ரததக--கவ�ஙக..’’ எனற தமலமயத தடவ� வ�டடப 
னப�யவ�டட�ரகள. 

ம�மன�ரக�ரர ந�ன ப�ரதத க�லதத�ல�ரநத (பத�மனநத வரடம�கப ப�ரகக�ன#ன) படதத 
படகமகத�ன. அவமரத தகக� உடக�ர மவதத, அவனர�ட பக�ஞசம னபசச பக�டகக ஒர ஆமளப 
னப�டடரகக�#�ள த�டச�. மண� எனற பபயர. அறபத வயத�ரககம. த�னமம த�டச�வ�ன எணபத 
வயத ம�மன�ரகக னக�ளற பத�கம, கநத சஷட கவசம வ�ச�தத பச�லலவ�ர. ம�சச னநரதத�ல 
எபனப�த� பசததபனப�ன தன மமனவ�ய�ன பபரமமமயச பச�லல�ச பச�லல� ம�யநதபனப�வ�ர. 

‘‘அவ பள� அவல பசஞச ச�பப�டணம ச�ர.. னதவ�ம�ரதம! னப�ய�டட�னள.. எனமனத தவ�கக 
வ�டடடட..’’ 

மண� மட அவட ஆக�வ�டட�ல, ம�மன�-ரகக ய�ர பண�வ�மட பசயவத.. ஆதல�ல த�டச�, பள� அவல 
பசயதத�ன த�ர னவணடம! 

தவ�ர, த�டச�வ�ன ம�ம�ய�ர பஙக�ரம-ம�வகக த�னமம னவபப எணபணய னதயதத உரவ�வ�ட, 
தனப�கயம எனப#�ர பபணமண�.. ஒரபககம ம�ம�ய�ர�ன க�மல உரவ�க-பக�ணனட, த�டச�வ�டம 
தன கடமபச சணமடமய பச�லல�னய த�ர னவணடம அவளகக. 



‘‘என னபதத�, சமமஞச னசத� னப�ன�, த�ய-ம�மஙக�ரன பசமச ஓமல னப�டட, வர�மச மவகக 
வ�ண�ம�. வரலல.. வ�டனவன� ந�ன.. னத, எனன மழ�ககன#.. வ�டனவன� ந�ன..’’ 

‘‘ப�னனன, வ�ட மடயம�..’’ 

‘‘ஆ.. அபபடச பச�லல.. அமம�ட, னநதத ச�மப�ரனல பரபப ஜ�ஸத�. பக�ஞசம கம#சனச னப�ட. 
வ�யவ கணடகக#த...’’ 

தனப�கயதத�ன வ�யவ ப�டபபகக பணட தடடப னப�டட ரசம.. 

இததமனககம நடவ�ல ம�மன�ர�ன அகக�ள. அவள பரஷனன�ட.. 

ம�மன�மர எழபப� உடக�ர மவகக மண� என#�ல, அதமத வ�டடகக�ரர�ன மக ப�டதத வ�கக�ங 
அமழததபனப�க ப�சசமண� எனக�# மபபதத இரணட வயச வ�ல�பன. த�டச�ய�ண�ய�ன கணவரககத 
பதர�நதவன. சம�பதத�ல-த�ன கலய�ணம- ஆக�ய�ரநதத. 

‘‘பரஷமனயம பபணட�டடமயயம ப�ர�சச மவகக�#த மக� ப�வம..’’ 

இபபட வ�டடலளள க�ழஙகள�ல ய�னர� பச�லல�த பத�மலகக.. ப�சசமண�, தன தரமபதத�ன� 
பசலலததடன த�டச� வ�டடனலனய கடததனம. 

இதன�ல த�டச�வகக ஏறபடட பநரககட எனனபவன#�ல, பச�நத வ�டடககளனளனய எநத 
அம#ககப னப�க னவணடம�ன�லம மகய�ல ஒர கரணடமயயம தடமடயம மவததத தடடக 
பக�ணனட னப�கனவணடம. ‘எநதப பற#�ல எநதப ப�மப இரககனம�’ எனபத னப�ல எநதக 
கதவ�டகக�ல ப�சசமண�யம பசலலமம பர�ம�னஸ ரகச�யஙகமள அரஙனகற#�க பக�ணடரப-ப�ரகனள� 
பதர�ய�த. 

பபர�சகளகபகலல�ம பதத�ய சமமயல. நடனவ த�டச�ய�ண�யம பபறற மவதத�ரகக�#�னள.. அநத 
இரணட ப�ளமளகளககம ம�மன�ர�ன அகக�ள�ன கமடச� மபயனககம த�னமம னத�மச, சபப�தத�, 
உரமளக க�ழஙக, தனப�கக�யததகக மரஙமகக க�மர, பணட ரசம.. மண�, எபனப�த மமனவ�மய 
ந�மனதத கணண�ர வ�டட அழ ஆரமப�தத�லம தவல வமட, னப�ள� ப�ல பக�ழககடமட.. 

நடநடனவ, ‘அவரகக ரவ� னத�மச ச�பப�டட பர�மப ந�ள�சச�ம அகக�’ - இபபட பவட கதத�ல 
மகம ச�வககச பச�லலம பசலலத த�ன வ�ரப பததகக இணஙக ரவ� னத�மச, பகடட சடன�.. 

சம�பக�லம�க பசலலததகக மசகமகய�ம. எஙனகய�வத அடபப ச�மபல க�மடக-கம� எனற 
ச�னநக�த�கள ஒவபவ�ரதத� ய�டமம அழ ம�டட�த கம#ய�கக பகஞச�க பக�ணடரக-க�#�ள த�டச�. 

‘‘எலல�ரம எபலகடர�க ஸடவ, க�ஸ அடபப வசச�டட-ரகக# க�லததல அடபப ச�மபலகக எஙனக 
னப�#த.. ‘க�மடககனல’--ய�னன பச�ல-னலன...’’ 

இபபட ந�ஙகள பச�னனதகக த�டச�ய�ண� பர�த�பம�க வ�ழ�தத�ள. 

‘‘அபபடபயலல�ம பச�லல மடய�த இவனள.. ச�மபல இலமலய�னன� பசலலம மட அவடட�ய�டவ�.. 
அபப#ம ப�சசமண� மகம ப�ரகக சக�கக�த. அவன சர�ய� நடநதக-கமலனன� அதமத வ�டடகக�ரர 
கடபபடபப�ர. அவர சததம னப�டட�, ஹ�ரடடகக ஏத�வத ஆக�டப னப�#னதய�னன அதமத அழவ�... 
இமதப ப�ரததடட மண�, தன பசததப னப�ன பபணட�டடயம இபபடத-த�ன பசஙகல பப�ட 
னகடடடட பசததப னப�ன�ன பச�லல� மஞமச ‘உம’மன வசச�டட னம�டட வமளயப ப�ரபப�ர... 
அவர அபபட உடக�ரநதடட�... எஙக ம�மன�ர...’’ 

‘‘னப�தமம�.. உன னபமர ‘த�டச�ய�ண�’-ஙக#தகக பத�ல� ‘த�டசணய�ய�ண�’னன ம�தத�கக..’’ 



ந�ன பச�லல, அமதக க�த�ல வ�ஙகக கட னநரம�ன#� ஓடக�#�ள ப�ரஙகள.

அனர�த� ரமணன

ஆட ம�தம வரக�#த�.. தனலடசம�மய ந�ஙகள த�.நகர 
ரஙகந�தன பதர, ப�ணட பஜ�ர தண�ககமடகள�லத�ன 
ப�ரகக மடயம. 

‘ஆடக கழ�வ’ - இபபட த�னசர�கள�லம, ட.வ�-ய�லம வ�ளமபரம 
வரத பத�டஙக� வ�டட�னல, தனலடசம�ய�ன கணவர 
னக�டடஸவரனகக வய�றம#க கலககத தவஙக� வ�டம. 

எஙனக தளளபட என#�லம ப�யநத வ�டவ�ள தனம. அதவம 
எபபட.. க�மலய�ல ஒர க�ப�மயக கடததவ�டட, கணவமரயம 
கழநமதகமளயம ‘பக�ஞசம அடஜஸட பணண�ககஙகபப�’ 
எனற மகவ�மயப ப�டதத பக�ஞச� வ�டடக க�ளமப�ன�ள 
என#�ல, இரவ பதத மண�கக அவனள தளளபடய�ல 
தளளபபடட மநநத னப�ன னசமல ம�த�ர�த�ன வ�ட 
த�ரமபவ�ள. 

‘‘உஸ.. அபபபப�! அத எனன கடடம.. அபபடனய அமமத. 
‘அமபத பரஸனட ர�டகன’ன� அவளவளக க�மரப 
னப�டடடட வநதடவ�ளகனள! இதககனனன 
க�தத�டடரபப�ளக னப�லரகக.’’ 

னக�டடஸவரனகக பத�ணமடக-கள னகளவ� ச�கக�க பக�ணட இமச�ககம. 

எஙனக..? அவன னகடகம மனனப, தனலடசம� தனத ஞ�ன த�ரஷடய�ல அவனத னகளவ�கமள ஊக�தத 
‘படபட’பவனப பப�ர�நத தளள� வ�டவ�ள. 

‘‘பபர�ய பணகக�ரஙக வ�டடப பப�மபமளங-களகக�கதத�ன பதச பதச� டமசனர ஸ�ர�ஸ எலல�ம 
வரனத.. தளளபடக-கம ஏன வநத வ�ழணமஙகன#ன. அபதலல�ம நமமமளப னப�ல ம�டல க�ள�ஸ 
ஃனபம�ல�ககத-த�னன..’’ 

‘‘அத�லனல.. வநத.. ந�யம க�ரலத�ன னப�ன#.. பச�நதக க�ரனல இலமலய�னன�லம..’’ னக�டட ம�டற 
வ�ழஙகம அநத பக�ஞச னநரததககள இமடய�ல பகநத பவடடவ�ள. 

‘‘அத சர�.. ஏனத� ஒர ந�மளகக வ�டமக க�ரல படமவக கமடஙகளககப னப�ய�டட வர#தம, 
பச�நத க�ரல பச�கச�ப னப�#தம ஒணண�..? அஙக வநத ப�ரஙக.. வ�டமக க�ர, ஆடனட� 
ஏத�ன�லம ப�ணட பஜ�ர மமனய�லனய ந�றதத�ட#�ன. தளளபட கடடததல க�ர னப�க�த�ம.. இனத, 
பச�நத க�ர வசச�ரநத� மர�ய�மதனய தன�த�ன. எனககத பதர�ய�த.. வர# த�ப�வள�ககளள 
தளளபடய�ல ஒர பத க�ர வ�ஙக�டஙக.’’ 

‘‘அதகபகலல�ம ஏத பணம..? னப�ன தளளபடய�ல ந� வ�ஙக�ன படமவ, தண�மண�களகக�ன 
பணதமதனய இபபத�ன கடட, க�பரடட க�ரமட ஒர ம�த�ர� ப�ரகக பகளரமதய�கக�ய�ரகனகன. 
மறபடயமன�..’’
அவவளவத�ன.. தனலடசம�ய�ன கணகள களம�க�வ�டம. அழவதறபகனன# பபயர பபற# நடமககள�ன 
வ�ஜயகம�ர�, பசளக�ர ஜ�னக�, இனனம பபயர பதர�ய�த பல ச�ர�யல நடமககனள ப�ரம�ககம 
அளவகக வ�சமப� வ�சமப� அழவ�ள. 



‘‘ந�ன எனகக�கவ� வ�ஙகன#ன.. ந�ஙக இபபதத�ன தகக�மகக� ம�சம அறபத�-ய�ரம(!) வ�ஙக#�ஙக. 
ஆன�, ந�ஙக இரபத�-ய�ரம ரப� சமபளம வ�ஙக�டட இரகக#ப-பனவ, எனமன எஙகபப�, பக�ஞசம 
கட னய�ச�கக�ம உஙகளககக கடட வசச�ர. சமபளதமத மடடமத�ன ப�ரதத�னர தவ�ர உஙக 
ஃனபம�ல� னபகக�ரவணமடப ப�ரதத�ர�? அஞச தஙகசச�ஙக.. ந�ல ச�னன ம�ம�ய�ர. சரரரரரர..’’ 

கமடச� ‘சரரரரர’ மகக உ#�ஞசல.. உணமமய�ல னக�டடஸவரனககப பபர�ய கடமபமத�ன. ஆன�ல, 
ஒரவரம இவரகள மகமய எத�ர-ப�ரதத வ�ழவ�லமல. லணடன�-லம அபமர�கக�வ�லம அமரககள-ம�க 
வ�ழக�#�ரகள. இநத�ய�--வ�னலனய இரககம இரணட ம�ம�ய�ர-களககம ஏகம�க பச�ததககள 
இரகக�ன#ன. 

அபபடய�ன�ல, தனதத�ன உரககம எலல�ம..? ‘சசசசமம�! தளளபட னமன�ய�வ�ல-த�ன! 

ச�ல சமயஙகள�ல தளளபட வ�றபமனய�ம எனற டவன�லளள னக�டவன பதர, கநதச�ம� பதர, 
னக�வ�நதபப ந�யககன பதர எனற னப�ய வ�டவ�ள. 

‘‘பவள�ல வ�ஙக�ன� ஐநநற ரப�ய படமவ.. இஙனக இரநறத�ன. எனன, ஃனபகடர� னஹ�ல னசல 
வ�மல. எஙனகய�வத பக�ஞசணட ட�னமஜ ஆக�ய�ரககம.. ஆன�, அபதலல�ம கணணககத பதர�ய�த. 
பச�னன�லத�ன பதர�யம.’’ 

இபபட ‘னடனமஜ’ படமவகள�ல ஒர டஜன வ�ஙக� க�மச ம�சசம ப�டபபத�கச பச�லல�வ�டட, டவன�ல 
ப�ரகக�# ச�ம�னகமள எலல�ம வ�ஙக� வரவ�ள ப�ரஙகள.. ல�ஸட னப�டட�ல அசநனத 
னப�யவ�டவ�ரகள. 

‘‘னஸஃபட ப�ன பக�தத 20..?’’ 

‘‘னவணட�ம�.. கரஙகஙக. த�னமம ந�ல ப�ன பத�மலகக#தஙக..’’ 

‘‘ப�சமச உரணமட 50 ப�கபகடட�..?’’ 

‘‘ஆம�. ஏறபகனனவ கமடகக�ரர ‘னடனமஜ’ன பச�லல� படமவமய வ�கக�#�ர.. ந�ம நலலபடய� 
வசசகக�டட�த�னன பக�டதத க�சகக பக�ஞச ந�ள�வத படமவ பதச� இரககம? படமவ 
வ�ஙக�டட�பபல ஆசச�.. ஒழஙக� ப�ர�ஸரவ பசயய னவணட�ம�?’’ 

‘‘இத எனனத தனம.. தண� உலரதத க�ள�ப டஜன டஜன�.. னப�த�ககம#கக னஹஙகர னவ# அமபத.. 
இத னச�பபத தள�.. எதகக? ந�மத�ன ஏறபகனனவ..’’ 

னக�டட வ�மயத த�#நத னகடட வ�டக கட�த.. னவமலகக�ர� க�ள�பமப மழஙக� வ�டவத�கவம, 
படமவகமள னஹஙகர�ல ம�டடன�லத�ன னவணடய-னப�த எமதயம கமலகக�மல, னதமவய�னமத 
மடடம உரவ மடயம எனறம பச�லலவ�ள. இநத னச�பபத தள.. ஒனற வ�ஙக�ன�ல ஒனற 
இன�ம�ம. 

சர�.. எனனனவ� தன பகநத வ�டட மன�தரகளகக�க படமவ, தண�மண�மயத னதடத னதட 
வ�ஙகவத�க அடககட பச�லக�-#�னள.. அத எனன சஙகத�? எனக�#�ரகள�.. 

பக�டபப�ள.. அபதலல�ம தனததகக த�ர�ள மனச. அதறபகனன# பப�ஙகல, த�ப�வள�, ஆட பவளள�, 
மத பவளள� னப�ன# ந�டகள�ல ‘ஒனற வ�ஙக�ன�ல ஒனற இலவசம’ என# ர�த�ய�ல வ�ஙக�ய 
படமவகமள அளள�க பக�டபப�ள. 

‘‘அதமத, இநத மஞசமளப ப�ரததவடனனனய இத உஙகளககதத�னன எடதத வசச�ரகனகன..’’ 

‘‘ச�னனதமத, உஙகளகக இநத க�ப�ப பப�ட கலர எடபப� இரககம. பபர�ய அதமதககககட 
இதமனமல ஒர கணணத�ன. ந�னத�ன இத ச�னன அதமதககன பச�லல�டனடன. ய�ர எனன 



னவண� ந�மனசசககடடம.’’ 

இவள கடடம படமவ மடடம பததம பத�ய டமஸன�க இரககம. 

‘இத நலல�ய�ரகனக..’ - இபபட ய�ர னகடட�லம, ‘‘எனனனம� னப�ஙக.. எஙகமம�த�ன பச�லலச 
பச�லலக னகடக�ம, க�மசக பக�ணட னப�ய படமவய�ல னப�ட#�ஙக.. தச�!’’ எனப�ள. 

அநதப படமவய�ன வ�மலயம, வ�ஙக�ய கமட பபயரம னக�டடஸவரனககதத�ன பதர�யம. அவன 
ப�ரகக னவணட�ம என#�லம க�பரடட க�ரட பச�லல�த பத�மலகக�#னத!

சட�மண�மய ந�ன டசமபர சஙக�த 
ச�ஸனகள�ல மடடமத�ன ப�ரதத�ரகக�ன#ன. மற# 
ந�டகள�ல அவள எஙனக இரகக�#�ள, எனன 
பசயத பக�ணடரகக�#�ள எனன# பதர�ய�த. 

ஒலல�ய�க, உயரம�க இரபப�ள. அலஙக�ரதத�ல 
எலல�ம அத�கம அககம# எடததகபக�ளள 
ம�டட�ள. மபபதமதநத வயசகக அநத பன 
பக�ணமடயம, கனம�ன மககக கணண�டயம 
னசரநத, பதத வயமச த�ர�ளம�கக கடடச 
பச�லலம. க�ல�ல ரபபர பசரபப. னத�ள�ல 
தண�பமப. அத�ல எநபதநத சப�வ�ல, ய�ர ய�ர 
எததமன மண�ககப ப�டக�#�ரகள எனக�# 
க#�பபப பததகம. தவ�ர ர�கஙகள, க�ரததமனகள 
பற#�ய மடஜஸட னப�ல ஒர பததகம. 

‘சர�, எததமனனய� னபரகக சஙக�ததத�ல 
அளவகடநத ஆரவம இரககம. 
அவரகளககதத�னன ச�ஸனன இரகக�#த.. 
ப�னனன, உனமனப னப�ன# ஞ�ன 

சனயஙகளகக�கவ�?’ எனற னகடக�#�ரகள-த�னன.. ந�ய�யம�ன னகளவ�. 

சட�மண� ம�த�ர� சஙக�த சமதத�ரதத�ல ந�நதக�# ரகபமலல�ம இலமல ந�ன. என#�லம எபனப�த�வத 
கசனசர�களககப னப�னவன. அபபடப னப�கமனப�த, அககம பகக ந�றக�ல�-கள�ல எஙனகய�வத 
சட�மண� இரநத பத�மலககப னப�க�#�னள எனற க�ல�யடன த�ரமப� ப�ரததபடத�ன உடக�ரனவன. 
என அத�ரஷடம, ந�ன னப�ய உடக�ரநததம என பககதத ஸ�ட அமமண�கக னகனடன�ல இததமன 
னநரததகக சடசசட னப�ணட� னப�டடரபபத ந�மனவகக வநத பத�மலககம. 

‘‘அபபபனப� ஏத�வத ச�படடனட இரகக பச�லல� இரகக�ர ட�கடர’’ - இபபடப பப�தத�ம 
பப�தவ�க பச�லல�யபடனய க�ளமப�வ�டவ�ர. அநத ந�றக�ல�ய�ல, மரபபலல� ம�த�ர� எஙக�ரநனத� 
‘பச�த’பதன வநத வ�ழவ�ள சட�மண�. 

‘‘எததமன உரபபட னப�சச?’’ 

‘‘எ.. எத.. இபபதத�ன ஒர அமம� எழநத னப�ய�ரகக�’’ 

‘‘ந�ன அமதக னகடகனல.. கசனசர�ய�ல இத எததன�வதனன.. தச..தச.. ப�ரத�ய வ�தய�பவனனல 
பசளமய�.. அமத மடசசணட இஙனக வர#தககளள னப�சச..’’ 

‘‘னப�ன�ப னப�#த.. இதல இரநத னகடகல�னம..’’ 

‘‘னந�.. னந�.. அபபட னலச� வ�டடடக கட�த ந�ஙக. ட.வ�. சஙகர ந�ர�யணனன� பரணட�வத 



அய�டடம மக�ர�.. ப�ரம�தம� இரககம. அரண� ச�யர�மன� பரணட�வத பரவ� கலய�ண�னய� 
ஸர�கனம� இரககம. அதல எனன ஸபபஷலன�..’’ 

சட�மண�, க�டடததடட என பககனம த�ரமப� உடக�ரநத, ஏனத� எடட�ம க�ள�ஸ ம�ணவ�கக 
டயஷன எடபபத னப�ல எடககத பத�டஙக� வ�டவ�ள. 

எத�னர கசனசர� னமமடமய ந�ன ஒர கணம கட த�ரமப�ப ப�ரகக மடய�த. அபபடனய ம�#� ந�ன 
த�ரமப�ன�லம ரகச�யம�க ஒர அதடடல னப�டவ�ள - ‘‘ஒணணம சகம�லனல. இமதப னப�ய 
ச�ரதமதய�கக னகடக#�ஙகனள.. இனத க�ரதத-மனய ந�ஙக எம.எல.வ� ப�டக னகடகணம..’’ 

‘மனசககளள எனன னசஷனக�ப�லனன ந�மனபப�.. ஒர வரணம வ�ஸத�ரம�ப ப�டத தபப�லனல..’ 
‘மலல�ப பமவ எம.எஸ ம�த�ர� வமளசச வசசடட� ம�தத�ரம னப�த�த, அநதக கரல எஙனக.. இநத 
இமழபப எஙனக..’ 

- சட�மண�ய�ன ரனன�ங க�பமனடர�-ய�ல நமகக ஒர ப�டடம க�த�ல வ�ழ�த. சர�, அதவ�வத 
பத�மலக�#த.. நமமமச சற#� இரபபவரகள மதத�ய�ல நமகக நலல னபர�வத உணட� என#�ல, 
அதவம இலல�மல பணண� வ�டவ�ள மகர�ச�. 

இபபடதத�ன ஒரமம# கசனசர�ய�ல ப�ரம�தம�கப ப�டக பக�ணடரநத�ர ஒர ப�டகர. நடநடனவ, 
மன வர�மசய�-லம, ப�ன வர�மசய�ல எஙகளககப பககதத�ல இரநதவரகமளயம ப�ரததப ப�ரதத 
பரவசபபடட, கணகமள மடக கணண�ர தளமப உரககம�க ப�டன�ர. 

‘‘இதல ஒணணம கம#சசல இலனல!’’ - சட�மண�ய�ன சட�ன வ�மரசனம இத. 

‘‘ப�னனன எனன.. சரத� ஒர இடததல ந�றக ம�டனடஙக#த. னதவ க�நத�ர�மயப ப�டன#னன னதமப�த 
னதமப� அழவ�னனன.. இநதப ப�டமடக னகடடடட, ந�ம இலனல அழணம..’’ 

இமரசசல�கச பச�னனத இவள.. பககதத�ல இரநத பத�மலததமதத தவ�ர ந�ன ஒர ப�வமம 
அ#�னயன. 

ஆன�ல, எனகக மனன�லம, பககதத�லம, ப�னன�லம பம�ததம�க பச�லவத�ன�ல, எஙகமளச 
சற#�லம ப�டகர�ன மமனவ�, ம�மன�ர, ம�ம�ய�ர, மசச�னர, பநத ம�தரரகள.. 

அததமனப னபரககம எனனமடய பசன�கக�ய மகமத�ன பள�சபசனற பதர�நதத னப�ல.. 

இதறகப ப�#க அநத ப�டகனர�, அவமரச னசரநதவரகனள� - எனமன எஙனக ப�ரதத�லம ஏனத�, 
தர�ஷ�மவ ம�ரடடம ப�ரக�ஷர�மஜப னப�ல மம#தத�ரகள! 

‘‘அயய�, அமம�.. ந�ன பர�மப பர�மப அபப�வ�. எனகக கரந�டக� க�னவர�-மயக கடத பதர�ய�த. 
கரந�டக னதவக�நத�ர�மயக கணட பக�ளவபதலல�ம அடனயனகக ச�தத�யனம இலல�த னமடடர. 
ஆன�ல, என பககதத�ல ஒர வ�ஷ ஜநத.. னஜ�லன� மப சக�தம வநத உடக�ரக�#�-னள.. எலல�ம 
அவள பசயத சஙக�த கலவரம. அவள னபச�ன னபசசகபகலல�ம ந�ன ஜவ�பத�ர� இலமல. இமத 
எஙனக, ய�ர தமல-ம�த னவணடம�ன�-லம சதத�யம பசயய தய�ர..’’ 

- இபபட ந�னம ப�ரமவய�னலனய பகஞச�ய�ரகக�ன#ன. மடநத�ல இநத சஙக�த சட�மண�மய 
இழதத வநத பச�லலச பச�லலவம தய�ர�க இரகக�ன#ன. 

எஙனக.. 

இபனப�பதலல�ம ஏத�வத ஒர சநத�ல அலலத மரப பப�நத�ல ஒள�நத�ரபப�ள. 

கபரகடட�க சஙக�த ச�ஸன�ல, மகக�ல�ரநத நழவம னச�ட�படட மயச சர� பசயதபட னநர�க ந�ன 
உடக�ரநத�ரககம இடம ப�ரதத வநத உடக�ரநத -வ�டவ�ள. 



‘‘பசளகக�யம�..? எனனத இத.. கதனகதகலம� ஆரமப�கக�#�ர?’’ 

- இபபடக னகடட, என கதகலதமதனய அளள�க பக�ணட னப�வ�ள தனர�க�!
அனர�த� ரமணன 

ஆனநதவலல�மய உஙகளககத பதர�யம�? ‘அஸடனர� ஆனநத�’ 
என#�ல, பபணமணப பபறற மவதத�ரபபவரகள மதத�ய�ல 
பவக ப�ரச�ததம.. 

‘‘அத எனன பபணமணப பபற#வர களகக மடடமத�ன 
ஆனநத�மயத பதர�யம�.. ப�ளமள வ�டடகக�ரரகளககத 
பதர�ய�த�?’’ எனக னகடக�#�ரகள�? 

1967-ம வரடம மதல ப�#நத பபண கழநமதகள�ன வ�டகள�ல 
எலல�ம, அஸடனர� ஆனநத�ய�ன ப�ளமள ச�ரஞச�வ� ப�ரக�ஷ�ன 
ஜ�தகம வலம வநத�ரககம. 

1967-ல ப�#நத பபணகளகக இபனப�த ந�றபத 
வயத�க�ய�ரககனம.. அவரகளக பகலல�ம கலய�ணம�க�, 
அவரகளககப பபண கழநமத இரநத�ல, அதறனக பத�பனடட, 
இரபத வயத�க� இரககனம எனற கணககப 
னப�டக�#�ரகளத�னன.. 

கணடபப�ய.. ப�ரக�மஷ வ�ச�ர�தத வநத வரனகள 
எலல�வறறககம கலய�ண ம�க�வ�டடத. இவன மடடமத�ன, 

வழகமக மணமடமயத தடவ�க பக�ணட உடக�ரநத�ரகக�#�ன.. 

எனன பசயயல�ம? ஆனநத� எநத ஜ�தகதமதயம அததமன னலச�ல ஒபபக பக�ளள ம�டட�ள. பததப 
பப�ரததததகக பத�பனடடப பப�ரததம ப�ரபப�ள. இவள�டம எநத னஜ�த�டர�ன தரககமம பல�கக�த. 

‘‘அமம�.. உஙக மபயனககம பசவவ� னத�ஷம இரகக. னத�ஷததககத னத�ஷம சர�ய�ப னப�சச..’’ - 
இபபட ஒர னஜ�த�டர பச�லலபனப�ய, இவள, அவரகக னநரம சர�ய�லமலனய� எனனமபடய�கப 
‘ப�லப�ல’ என உலகக�வ�டட�ள என#�ல ப�ரததக பக�ளளஙகனளன. 

‘‘அத எபபட னத�ஷததககத னத�ஷம சர�ய�ப னப�கம? இநதப பப�ணணகக எடடல பசவவ�.. கடம 
னத�ஷம. என மபயனகக மமலட னத�ஷமத�ன. ந�ஙக எநதப பஞச�ஙகதமதச னசரநதவர.. 
த�ரககண�தம�.. ப�மபப பஞச�ஙகம�.. ஏன னகடகன#னன�..’’ 

- இபபட ஆரமப�தத, பம�ததம�க ந�டடல இரகக�# எலல�ப பஞச�ஙகதமதயம பககம பககம�க அலச�, 
த�ச�ஸ எழத�, ட�கடனரடனட வ�ஙக� வ�டபவள னப�லப னபசவ�ள. 

க�மலய�ல எழநததம ட.வ�-ய�ல ஒவபவ�ர னசனல�லம எநபதநத ர�ச�கக எனபனனன பலன.. 
எனபனனன கலர�ல படமவ கடடல�ம.. இபபட ஆரமப�தத, அனம#ய சரனய�தயதமதக கணககப 
பணண�, வ�ஸதபபட எநதப பககம க�ஸ அடபமபப பற# மவககல�ம எனப ப�ரதத வ�டடதத�ன 
சமமயமலனய ஆரமப�பப�ள. 

‘‘ஆனநத�.. இடல�கக சடன�, ம�ளக�பபப�ட, ச�மப�ர எதவனம இலல�ம எபபடமம� ச�பப�ட#த..?’’ 
வயச�ன ம�மன�ர, அழம�டட�த கம#ய�கக னகடபத க�த�ல வ�ழக�#த�.. 

‘‘பரவ�ய�லல. இனன�கக ஒர ந�மளகக பவறம இடல�, பவறம ச�தமத�ன கடக ர�ச�கக. னதஙக�, 
ம�ளக�, எணபணய எதவம கணணல க�டட�ம இரகக#த நலலத�ம..’’ - இபபட ஒர னப�ட 
னப�டபவள, தன கணவமரயம ப�ரதத, பர�வடன பச�லவ�ள.. 



‘‘இதப ப�ரஙக.. இனன�கக அர�ச�, அர�ச� ச�ரநத பப�ரள எதவனம உஙகனள�ட ச�மம ர�ச�கக ஆக�த. 
சநத�ரன வகரததல னப�ய ந�சசமமடஞச�ரகக#த�ல, ப�ல, னம�ர, தய�ர இபதலல�மம ஆக�த. னபச�ம 
ந�ல வ�மழபபழதமத உர�சச வ�ய�னல னப�டடடடக க�ளமபஙக.’’ 

வ�டடகக�ரர, பபணட�டட பச�லபடக னகடடதத�ன த�ர னவணடம. ம�#� நடநதவ�டட, ச�யநத�ரம 
‘அகச’ என ஒர தமமல னப�டட�ல கட.. ‘‘ந�ன பச�னனனனன.. னகடடஙகள�.. சநத�ரன ந�சசம� 
இரகக#பப சள� ப�டசச�, அபபடனய மணமடய�ல னப�ய தணண� வசச�டம.. மமள கட பக�ஞசம 
ப�#ணட�பபல ஆய�டம..’’ - இபபட பலமபத பத�டஙக� வ�டவ�ள. 

ஆனநத�ய�ன மமததனன ஒரததன.. மபபதத�ற வயச வமரககம அணண�ய�ன ஆமணமய ம�#�மல, 
ஏனதனத� னக�ய�லகளககம பர�க�ர பமஜகளககம பணதமதத தணண�ர�க பசலவழ�ததக 
பக�ணடரநத�ன. அவமனப ப�ரததப பர�த�பபபடட னக�ய�ல கரககள பபண, ‘‘ய�மரயம னகடக 
னவணட�ம. ஸவ�ம� னமல ப�ரதமதப னப�டடடட, த�ல�மயக மகய�ல எடஙக’’ எனற அதடட கழதமத 
ந�டட, மபயன இபனப�த கலய�ணம�க�, அழக�க கடததனம பசயக�#�ன. 

அதறனக ஆனநத�, அவமனத த�டடக பக�டடக பக�ணடரகக�#�ள. அவனகக ஜ�தகபபட சநத�ர 
மஙகள னய�கம இரகக�#த�ம. பக�ஞசம பப�றத த�ரநத�ல, ப�ரம�தம�ன இடதத�ல இரநத பபண 
வநத�ரககம�ம. 

மகனரமக, பபயர ர�ச�, எண கண�தம, மமலய�ள ம�நத�ர�கம, மமசர கமபள னஜ�ச�யம, னச�ழ� 
கலகக�ப னப�டடப ப�ரபபத, ஆரடம, ந�ம�ததம, கடகடபமபக க�ரன.. இனனம எனபனனன உணனட�, 
அததமன னபமரயம இவள வ�டடல ப�ரககல�ம.. க�ள� னஜ�ச�யம, எல� னஜ�ச�யம கட! 

அனம#கக எல� னஜ�ச�யததகககக�க ஸம�ரடட�க இரணட எல�கமளக பக�ணட வநத�ரகக�#�ர ஒர 
னஜ�ச�யர. 

னஜ�ச�யம பச�லல னவணடய எல�கள, அவள கணவர பசயத மச�ல வமட வ�சமனய�ன�ல 
மத�ய�ழநத, சமமயலம#ககள ஓடப னப�ய ஒள�நத வ�டடன. ஏறபகனனவ அவரகள வ�டடல�ரநத 
எல�கள�ல�ரநத இநத னஜ�டமயத தன�னய ப�ர�ததப ப�ரதத, கணடப�டககனவ மடயவ�லமல. எல� 
னஜ�ச�யக க�ரரகக நஷட ஈட�க எததமனனய� ஆய�ரஙகமளக பக�டதத�ள�ம. 

ஆன�லம இபனப�தம அநத எல�கள, தஙகள வ�டடச சமமயம#ய�ல இடம ப�டததத, த�ன பசயத 
ப�கயனம ப�கயம எனற பகத�ப பரவசததடன பச�லல�க பக�ணடரகக�#�ள. க�மலய�ல ஒர தமளர 
க�ப�மய பரண ம�த மவதத, ‘‘அபபனன எல�ஸவர�.. த�னய எல�ஸவர�.. வ�ஙக..’’ - இபபட அனபடன 
அமழதத வ�டடதத�ன மற னவமல ப�ரபப�ள. 

ஆன�ல, மனமனபனப�ல இலமல அவள மபயன ப�ரக�ஷ. வ�டடக கடதத�னலனய னடர� 
னப�டடரககம இநத னஜ�த�டகக�ரரகளடன, த�னம ஒர ப�மய வ�ர�ததப னப�டடக பக�ணட, வ�ரல 
னதய எணண ஆரமப�தத வ�டட�ன. 

ஆனநத�கக பர�மபதத�ன பபரமம. இபனப�பதலல�ம ய�ர வ�டடகக வநத�லம, ‘‘எஙக ப�ரக�ஷ ஒர 
ஜ�தகதமதப ப�ரததச பச�னன�, அநத ப�ரமம�னவ பச�னன ம�த�ர�..’’ - இபபடப ப�ற#�க பக�ணடரக 
க�#�ள. 

மபயன, தனகக�ன பபணமண, த�னன னதடவத�ல இ#ஙக� வ�டட�ன எனபத ஆனநத�ககத பதர�ய�த.. 
ப�வம!

அனர�த� ரமணன 

எஙகள னத�ழ�கள வடட�ரதத�ல எலனல�ரம னசரநத ஏத�வத டர க�ளமப�னன�ம என#�ல, அததமன 
னபரம னக�ரஸ�க ஒனர னகளவ�மயதத�ன னகடனப�ம. 



‘‘ஏமப�.. னல�சசக�டட எததமன மண�ககக க�ளமபணமன பச�லல�ய�ரகக�ஙக?’’ 

‘‘இனன�கக ர�தத�ர� னக�மவ எகஸப�ரஸன பச�லல�ய�ரகக. ய�ர�வத, ந�மளககதத�னன பச�லல� 
வசச�ட�த�ஙக.” ந�ஙகளம சரவ ஜ�கக�ரமதய�க அததமன னபர க�த�லம வ�ழமபடய�கக க�சக�சபனப�ம. 
ய�ர க�த�ல வ�ழநத�ல எனன.. னல�சச க�த�ல வ�ழ�மல இரநத�ல சர�த�ன. ‘னலட’ என#�ல அமர 
மண�, ஒர மண� த�மதம�க எலல�ம ப#பபட ம�டட�ள னல�சச. ந�ஙகபளலல�ம ‘ச�வ�ஜ�’ ப�ரதத 
வ�டனட�ம. இனனமம அவள ‘சநத�ரமக�’ படததகனக க�ளமப�யப�டலமல! அவவளவ னலட! 

ஒரமம# அபபடதத�ன மதமரய�ல ஒர கலய�ணம எனற 
க�ளமப�னன�ம.. 

‘‘ஏய, எனனபப�.. அதககளனளய�.. ர�தத�ர� எடடமரககதத�னன 
டபரய�ன?’’ 

‘‘இபப மண� எனன?’’ 

‘‘எடனடக�ல.. இனனம பத�னஞச ந�ம�ஷம இரகனக. த�ரவ�ன ம�யரனல 
இரநத எகனம�ர னப�ய�ட மடய�த..?’’ 

மடமடக கணகமள உரடட ப�வமனப�ல னகடப�ள. எததமனத�ன 
அவக�சம பக�டததனப�த�லம, கமடச� ந�ம�ஷதத�ல ப�.ட.உஷ�, மஷன� 
வ�லஸன ம�த�ர� அரககப பரகக ஓட வரவ�ள ப�ரஙகள.. தமலமடய�ல 
ச�பப ச�கக�யபட இரககம. ஒர க�ல�ல தன பசரபபம இனபன�ர 
க�ல�ல ம�ம�ய�ர பசரபபம�க ம�டடய�ரபப�ள. க�த�ல ஒன#�ல 
ஜ�ம�கக�, இனபன�ன#�ல வமளயம.. 

‘‘வ�டடல எலல�தமதயம மடசச�டட க�ளமப� வர#தனன� னலச�ன க�ர�யம�.. இதனவ, னபகக�ங 
எலல�ம என ஹஸபணட பசஞச�ர�ககம..’’ - இபபடப பபரமமய�கப னபச�யவள, மறந�ள மகரதத 
னநரதத�ல என மதமகச சரணடன�ள.. 

‘‘எனன.. ந� இனனம கள�ககனல?’’ 

‘‘அதககதத�ன னப�னனன. சடனகமஸத த�#நனதன�.. ஒனர ஷ�க இவனள.. பப�டடய அவசரததல 
ம�தத� எடத தடட வநதடனடன.. இத மழகக, பமழய ப�தத�ரகக�ரனக க�க எடதத வசச 
தண�மண�ஙக.. கமடச� ந�ம�ஷ அர�பர� ய�ல..’’ 

‘‘எனன கமடச� ந�ம�ஷம? கலய�ணததககப னப�கப னப�#த� ஒர ம�சம மனன�டனய த�ரம�னம 
பணண�ய�சச. ‘பரணட ந�ள வ�டமட வ�டட நகர#தனன� வ�டடல இரகக#வஙக ச�பப�டடகக 
எனன பணணவ�ஙக’ன மனக�னன.. ந�ன பள�கக�யசசல பசஞச பக�டதனதன. உம�, ம�ஙக�த 
பத�கக னப�டடக பக�டதத�.. உஙக ம�ம�ய�ர, ‘பரவ�ய�லல, ந� கவமலபபட�ம னப�ய�டட வ�.. பரணட 
ந�மளகக�வத என மபயன க�ப� னநரததல லஞச, லஞச னநரததல ப�னரகஃப�ஸடன மபதத�யம 
ப�டசசத த�ணட�ட�ம ஒழஙக� னநரததககச ச�பப�டடடடம’ன நககல� பச�ன ன�ஙகன ஒர ப�டடம 
அழத ஓயஞனச. ஏய.. இர.. இர.. இபப எதகக த�ரபப� அழ ஆரமப�ககன#?’’ 

‘‘ப�னனன எனன.. ந�னன க�ழ�ஞச தண�ய எடததடட வநதடட, கள�சச�டட எமதக கடடகக#தன 
பதர�ய�ம உனமன ஐடய� னககக வநத�, த�டட#�னய.. இதககதத�ன ந�ன உஙகனள�ட எலல�ம 
னசரநத ஒர இடத தககம வர ம�டனடனன பச�ல#த..’’ 

அநத ஒர ந�ம�டதத�ல அவளமடய மடமடக கணகள பவள�னய ப�தஙக� வ�டவதனப�ல அழவமதப 
ப�ரககம னப�த, மனம கமரநத னப�யவ�டம. 

‘‘இபப எனன.. எனக�டட இனபன�ர எகஸடர� படமவ இரகக. கடடகக..’’ 



‘‘த�ஙகஸ இவனள.. ஆன� ரவ�கமக? உன ரவ�கமக எனகக பர�மமமப லஸ� இரக கனம..’’ 

‘‘ஆம�.. இமத இனனம பபர�ச�, கலய�ண மணடபம மழககக னககக# ம�த�ர� மமக வசசக கதத..’’ 

‘‘ந�ன இபப எனன பச�லல�டனடன? எனமன வ�ட ந� பத�னன�ர க�னல� ஜ�ஸத�.. இலல�ய�?’’ 

‘‘பமனன�ய ம#�சச�டனவன. அபபடனய ‘பபடட னக�ட’னட�ட ரமல ந�கக வசச, கதமவப படடடடப 
னப�ய�டனவன. உனகக எனன இபப.. ரவ�கமகத�னன னவணம? ந�ன பஜயநத�க�டட இரநத வ�ஙக�த 
தரன#ன..’’ 

‘‘இநதப படமவகக னமடசச� க�மடககம�?’’ 

‘‘இத பர�மப ஓவர� பதர�யல? ஏனத� ஒர ரவ�கமக.. அடககபவ�டககம� னப�ரதத�டனட இர..’’ 

ஆள ஆளககக கததனவ�ம. ஆன�ல அவனள�, எதறகனம அலடடக பக�ளள�மல எனன�டம�ரநத 
படமவ, பஜயநத�ய�டம�ரநத ரவ�கமக, இனபன�ரதத� ய�டம�ரநத பவடர, டத னபஸட இபபட ‘பவத� 
ப�டக�ந னதஹ�’ எனற ஒர ரவணட ப#பபடடப னப�வ�ள. எலல�ம மடநத, இவள கலய�ண 
மணடபததககள ப�ரனவச�ககமனப�த ந�ஙகள மடன�ங ஹ�ல�ல.. 

‘‘எனமன வ�டடடட ச�பப�ட வநதடடஙக. எனனத இத.. க�லமப# டபனன� ஒர இடல�, பப�ஙகல, 
கலகணட ப�த, வமட.. இபபடப னப�ட�ம, பரபப, ப�யசம, ச�தமன பர�ம�ற#�ஙக..’’ 

ந�ஙகள அததமன னபரம மம#தத�லம ச�மபல� க�மல இரகக�#�னள.. அத�சயம! 

‘‘ஏய.. ந� ச�வ� மடசச ச�ஙக�ர�சச வர#தககளள டபன கமட மடஞச, மகரததம மடஞச, ச�பப�ட.. 
இத கமடச� பநத�. இனனம னலடட�கக�ய�ரநனத.. அணட�, கணட�மன வழ�சசப னப�ட னவணட 
வநத�ரக கம..’’ 

கலய�ணம மடநத, இரவ ரய�னலறம னப�தம னலடத�ன. ச�வக�சம�க, படசணபமபய�ல னப�டடத 
தநத மறகமக எடதத, ‘த�ரபநலனவல� சதனத அல�த�த�ன. ப�ர.. ஒவபவ�ர இமழயம த�மபக கய�ற 
வடம ம�த�ர�..’ - இபபட ச�ல�க�தத வணணம, ச�வக�சம�க இவள வநத உடக�ரவம, ரய�ல ப#பபடவம 
சர�ய�க இரககம. 

‘‘கபரகட டயததகக வநதடனடன�லல?’’ மகதத�ல பரவசப பனனமக. 

‘‘மறகக ச�பப�ட#�ய�?’’ 

‘‘இரககடடம.. க�லமப# கடடக க#தகக படடப படமவ பக�டதனதனன.. எஙனக?’’ 

‘‘அசசசனச�!’’ 

‘‘எனன.. எனன ஆசச?’’ 

‘‘அத உன படமவய�..? அஙனக மணடபததல ச�வபப�, உயரம� ஒர ஆனடட இரநத�ஙகனள.. 
அத�மப� நமப சஙகர�னய�ட ம�ம�ய�ர. ந�ன அவஙகனள�டத�ககமன.. இதககதத�ன எனமன, ‘க�ளமப, 
க�ளமப’ன அவசரப படதத�த�ஙகனன மடடககன#ன.. னகடட�த த�னன..! அநத ஆனடடகட ஏனத� 
பச�லல வநத�ஙக. ந�னத�ன, ‘ஏறபகனனவ ரய�லகக னநரம�சசன ஒவபவ�ரதத�யம கதத�டடரகக�ஙக 
ஆனடட..’ன.. ஏய.. ஏய.. ஏமப� இபபட மம#ககன#..?’’ 

மறபடயம னல�சசவ�ன மடமடககண பவள�னய ப�தஙகம கண#�வ�மய வ�வர�கக னவற னவணடம�?
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‘‘உஙக கமட தவரமபரபப ‘னவகவன�, னவகவன�’ன பவநதட-
டரகக.. ட.வ�---ய�ல எததமன வ�தம�ன பரபபபலல�ம வ�ளமபரம 
பண#�ஙக..” 

லலல எனக�# லல�த�வ�ன கரல எடட ஊரககக னகடக�#த�.. 
னகடகம. அபபடக -னகடட, எலனல�ரம இவமளத த�ரமப�ப ப�ரகக 
னவணடம எனபத-த�ன லலலவ�ன னந�ககனம.. 

கமடகக�ரர, எமத மவதத இவள வ�மய அமடபபத எனற 
சறறம மறறம ப�ரதத, த�ண#� வழ�வ�ர. 

‘‘ட.வ�-ய�ல ப�ரதத�ஙகனள.. அனத ப�ர�ணடத�மம� இதவம.’’ 

‘‘ய�ரக�டட க�த கதத#�ஙக.. ந�ன இநதப பரபமபத தகக�டட, 
கனஸயமர னக�ரடடககப னப�கப னப�ன#ன. இத ம�த�ர� 
னப�ல�கமள ம�ரக-பகடல உல�வ வ�ட#த-கக சடடபபட 
எததமன வரஷம தணடமன பதர�யம�?’’ 

அவவளவத�ன.. கமட மதல�ள�கக ஜVரம கணட வ�டம. 

‘‘அமம�.. அபபடபயலல�ம எதவம பணண�ட�த�ஙக.. தவரம-பரபப எலல� ப�ர�ணடனலயம ஒவபவ�ர 
க�னல� சமம�தத�ன - க�ச னவண�மஙக.. வ�டடகக அனபப� மவகக�ன#ன. எத நலல� னவகனத�, 
அமதனய பக�டததனபபன#ன..’’ 

‘‘அத..! ‘ல� ப�ய�னட’ லலலனன� ந�த�கக�கக கரல பக�டபபவங க#மத மதலல பதர�ஞசககணம 
ந�ஙக..’’ 

இபபடச பச�லல� வ�டட, நமமமப ப�ரதத ஒர பவற#�ச ச�ர�பப ச�ர�பப�ள ப�ரஙகள. அபபடனய 
படமவ கடடய ‘அநந�யன’ வ�கரம ம�த�ர�.. ந�ன பயதத�ல கணகமள இறககககக மடக பக�ளனவன.

லலலவகக ‘ல�’ எலல�ம தணண� படட ப�ட! இதறகதத�ன எக�றவ�ள எனற ந�ஙகள யக�ககனவ 
மடய�த. 

ஒரமம# ச�னநக�த�கள அததமன னபரம�க ‘ப�ச’சககப னப�னன�ம. அனம#கக எஙகள�டம சணடல 
வ�ற# த�தத�வகக அஷடமததச சன� னப�ல. இவள�டம வமகய�க ம�டடக பக�ணட�ர. 

அதவம சணடல, மக மறகககக�க வ�த�டன�ள� என#�ல, அதத�ன இலமல. லலல சணடல 
பப�டடலங-கமள வ�ஙக�க பக�ணட இரபத ரப�ய பணம பக�டதத�ள. ம�த� ச�லலம# மனற 
ரப�ய பச�சசம. அநத சணடல த�தத� தர னவணடம. அவர�டம ச�லலம# இலமல. அசடடச 
ச�ர�பபடன மகக நன�மயச பச�#�நதபட பச�னன�ர.. 

‘‘ச�லலம# இலமலனயமம�.. அதககம னசரநத சணடல பக�டததடவ�..?’’ 

‘‘இரஙக.. இபப எனன பசஞச�ஙக?’’ 



‘‘எனன.. ச�லலம# இலமல-ய�னன..’’ 

‘‘அதகக மனன�ட?’’ 

‘‘ச�லலம# இரகக�ன னதடப ப�ரதனதன..’’ 

‘‘அத�ன.. அதகக அபப#ம?’’

‘இத ஏதட� இத வமப�ப னப�சச?’ எனற அவர னய�ச�ப பதறகள எஙகமளச சற#� இரபத னபர.. 

‘‘இனன�மம�.. ர�ங க�டட#�ர� க�ழவன�ர?’’ 

‘‘னமடம, ந�ஙக நகரஙக பச�லன#ன.’’ 

சணடல த�தத�, அவசர அவசரம�க மகக நன�மயத னதயதத வ�டடக பக�ணட�ர. கணகள 
ஜ�வஜ�வகக அழவதறகத தய�ர�க மகதமதக னக�ண�க பக�ணட�ர. 

‘‘ப�ரஙக.. ப�ரஙக.. மறபடயம அனத கற#தமதச பசயய#�ஙக. மகக நன�மய எனனனம� 
அல�வத�னமடய அறபத வ�ளகமகத னதயகக�# ம�த�ர� னதயசசடட, அதன�னலனய சணடலம எடததக 
பக�டதத� சடடபபட எனன தணடமன பதர�யம�..’’ 

சணடல த�தத� மடடம�லமல.. கடய�ரநத அததமன னபரனம பசம கடபபகக ஆள�க�ய�ரப-ப�ரகள. 
ஆன�ல, அதறபகலல�ம லலல அசரக�# ரகம�லமல. சணடல த�தத�மவப ப�டதத அழ மவதத, 
அடரமஸ வ�ஙக�, அவர னபர�ல ஒர னகஸ ஃமபல பணண�ன ப�#கத�ன மசச வ�டட�ள. 

த�னமம ஆடனட�கக�ரரகள�டம சணமட. இதன�னலனய இவள தமலமயக கணட�னல ஆடனட� 
டமரவரகள, ப�ன ஸ�டடல மடஙக�க பக�ணட ‘‘ஆடனட� வர�தமனம.. எனகக ச�ககன கன�ய�’’ 
எனப�ரகள. 

க�மரகக�ரன�ல ஆரமப�தத, பகக�ர�, னக�ய�ல அரசசகர, னஹ�டடல சரவர, இஸத�ர� னப�டபவன.. 
இபபட எலல�ர னபர�லம வழகக பத�வ பணண� இரக--க�#�ள. 

இவளத சம�பதத�ய வழகக - இவளமடய அணணன சத� ச�வதத�ன னமலம அவரமடய சமபநத� 
க�ரனமகதத�ன னபர�லம. 

பசன# எபலகன சமயதத�ல அணணன வ�டடககப னப�ய�ரகக�#�ள. அணணன�ன பத மரமகள 
ஓடவநத வரனவற#�ரகக�#த.. 

லலல ஒர கணம ந�ன#�ள. மககக கணண�டமயத தமடதத ம�டடக பக�ணட, அவமள ஏ# 
இ#ஙகப ப�ரதத�ள. 

‘‘ந� னவ�டட னப�டப னப�கனல?’’ 

‘‘எனகக அடதத ம�சமத�ன பத�பனடட வயனச மடயத.. ஸகல சரடஃப�னகடல ஒர வயச அத�கம� 
பக�டததடட�ஙக. அமத வசசக கலய�ணம..’’ 

‘‘இர.. இர..’’ - மகயமரதத�ன�ள லலல. 

‘‘அபதபபட னமஜர�க�த பப�ணமண உன மபயனககக கடட வசனச?’’ 

அவள அணணமன ச�ட, அவனர� னபய மழ� மழ�ததவ�ற தஙமகய�டம சரணமடநத�ர. 



‘‘அயனய�.. லலலலலல.. இமதப பபர�ச பணண�னத.. எபப�டனய� கலய�ணம நடநத�டசச.. வ�டடனடன.’’ 

‘‘அத எபபட வ�ட#தஙகன#ன.. அயனய�.. அயனய�.. என கடமபததலனய இததமன ஊழல�? நமம 
ஃனபம�ல� எபனபரபபடடத பதர�யம�? ஸர.ச�.வ�. ர�மனம நமம த�தத�வம ஆதம ச�னநக�தஙக. க�மர�ஜரம 
நமம வ�ரதநகர ம�ம�வம னசரநத எடததகக�டட னப�ட-னட�மவ ம#நதடடய�.. ந�ன, ந�ல�வத 
படகக�#பனப� ர�ஜ�ஜ� மகய�ல பர�ச வ�ஙக�ய�ரகனகன. என கடமபததலனய னத�ணடத னத�ணடத 
தழல�... சச�.. ஊழல�?’’ 

அனம#கக லலல ம�த ஊர�லளள எலல� அமமனகளம ஆனர�கண�தத ஆடய ஆடடம இரகக�#னத.. 
மமலனய# இரணட ந�டகளகக னமல�ய�றற. இபனப�த அணணன�ன சமபநத�கக வகக�ல னந�டடஸ 
வ�டப னப�வத�கச பச�லல�க பக�ணடரகக�#�ள. அத�கபபடடத.. 

‘பபண னமஜர�வதறக மனனப கலய�ணம பசயத மவததத உணமமய�? 

அலலத, பபணண�ன வயமத அத�கம�கக பக�டதத பளள�ய�ல னசரததத உணமமய�?’ 

வ�ஷயம பதர�நத, அநதப பபணமணப பபற#வரகள, பச�லல�மல பக�ளள�மல அபமர�கக� பசனற 
வ�டடத�கக னகளவ�!
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ர�ஜ� வ�டடக கலய�ணம ‘ஓனஹ�’பவன நடநத த�க என நடப 
வடடதத�ல உளள எலனல�ரம பச�ன ன�ரகள. அனத மகரதததத�ல 
னவப#�ர த�ரமணம னக�மவய�ல நடநதத�ல, பசனமன த�ரமப�யதம 
ர�ஜ� வ�டடககக கலய�ணம வ�ச�ர�ககப னப�னனன. 

‘‘எனன ர�ஜ�, கலய�ணம தடபடல� நடநதத�னம..’’ 

‘‘பச.. ஏனத� ஒணண..’’ 

‘‘ஏன இபபட அலததககன#.. ப�த�மக�ரன� - ர�ஜ� வ�டடக 
கலய�ணததல ச�பப�டடதத�ன ப�த�மக�ரன நமம ஃபபரணடஸல�ம 
பச�லல�கக#�ஙக..’’ 

‘‘ஆம�.. பச�லல�கக#�ளஙக. பம�ததததல சமபநத�யமம� என மஞச�ய�ல 
ச�ர�சசடனட கர�யப பச�டட�.. ப�த�மக�ர நலல�ய�ரநத� எனன.. க�ச� 
அலவ� ப�ரம�தம� இரநத� எனன.. ந�ன எனன, பஞசததல 
அடபடடவள�.. இலனல, என கடமபமத�ன இமதபயலல�ம கணண�ல 

ப�ரததனத இலமலய�..? வ�க..வ�க..’’ 

ந�ன ஒர கணம அத�ரநத ந�னன#ன. 

ர�ஜ�ய�ன ச�மநத பதத�ரன�ன ந�சசயத�ரததம மனற ம�தஙகளகக மனப நடநதத.. அதறக ந�ன 
னப�ய�ரநனதன. ர�ஜ�ய�ன சமபநத� அமம�ள ச�ர�தத மகததடன, மக� ச�நதம�க, பர�ணப படஙகள�ல 
அமமன�க வரம னக.ஆர.வ�ஜய� ம�த�ர� இரநத�ள. க�ர�டம ஒனறத�ன ம�ஸஸ�ங. அபபடய�பபடடவள� 
ர�ஜ�ய�ன மகதத�ல கர�மய வ�ர�ப பச�ய�ரபப�ள? நமப மடயவ�லமலனய.. 

அபனப�தத�ன என மணமடககள பலப எர�நதத.ந�ன, ர�ஜ�மயப ப�ரததக னகடனடன.. 

‘‘கலய�ணததகக நமம ஃபபரணடஸ எலல�ரம வநத�ரநத�ஙகள�?’’ 



‘‘உம..’’ 

‘‘கலக�.. ஸ�ர�.. கனக�வம வநத�ரநத�ள�..?’’ 

‘‘வ�க.. வ�க..’’ 

ர�ஜ�ய�ன அழமக பனமடஙக�க�யத. எனகக அவள பச�லல�மனலனய வ�ஷயம எனனபவனற பர�நத 
வ�டடத. 

கனக� எஙகள நணப�த�ன. அவளமடய சப�வம ய�ரம ‘னதனம’பயனற அவரவர க�ர�யதமதப 
ப�ரததக பக�ணடரநத�ல ப�டகக�த. ஓமசபபட�மல னப�ய - அநதப பககதமதப பற#�, இநதப பககம 
ந�ல வ�ரதமத.. இநதப பககதமதப பற#� எத�ர�ள�ய�ன வய�ற பமகவத ம�த�ர� ந�ல வ�ரதமத.. 
படட�ச த�ர�மய ந�ம�ணட பக�ளதத�ப னப�டட வ�டட வநத�லத�ன ந�மமத�.

எனனத�ன ச�னநகம�க இரநத�லம, அவள தமல மயக கணடதனம ந�ஙகள அமனவரம ‘பபபபரபனப’ 
என மழ�ககதத�ன பசயனவ�ம. அவள வநத எததமன கலகம மடடன�லம, அமதபயலல�ம 
நமபவத�லமல எனற, எஙகளககள ந�ஙகள னப�டடக பக�ணட அகர�பமனடமட மனசககள உர 
னப�டடக பக�ள னவ�ம. ஆன�லம, ச�ல சமயஙகள�ல அமசய�த பநஞமசயம அமசதத வ�டவ�ள 
கலக�.. சச�.. கனக�! 

‘‘ஏமப�, எனமனப ப�ரததவடனன எலல�ரம, வ�ய�ல பக�ழககடமடய அமடசச�டட ம�த�ர� இநத மழ� 
மழ�கக�#�ஙக..?’’ 

‘‘னசசனச.. அபதலல�ம ஒணணம�லனலமம�. ஏனத� பப�தவ�ன சம�ச�ரம னபச�டடரநனத�ம. ந� வரவம 
னபசச மடயவம கபரகட� னப�சச. அவவளவத�ன!’’ 

‘‘அவவளவத�ன�.. அபப#ம, ந�னன உனக�டட பச�லலணமன ந�மனசனசமப�. ஆன�, ஏறபகனனவ 
எனகக ‘கலக�’ன ரகச�யம� னபபரலல�ம வசச�ரகக�ங கனள.. இமத னவ# எதககச பச�லலணமன 
வ�மய மடகக�டனடன. ‘ய�ர, எகனகட பகடட� நமகபகனனன இரநதர’ஙக�#�ர என வ�டடகக�ரர.. 
அபபட இரகக மடயமலனய..’’ 

கனக� ஏறபகனனவ பரதத சர�ரம.. இத னப�ன# சமயஙகள�ல அவள வ�டம பபரமசச�ல, எஙனகய�வத 
தரதத�ல னப�ய வ�ழநத பத�மலககப னப�க�ன#�னம எனற அவரவர மகய�ல க�மடககம தமணயம 
கதமவயம பகடட..டடய�கப ப�டததக பக�ளனவ�ம. அபபடயம, பச�லல வநதமதச பச�லல�மல வ�ட 
ம�டட�ள. ர�டசஸ�. 

‘‘னவலர னப�ய�ரநனதன�.. பஸ ஸட�ணடல உன ந�ததன�மரப ப�ரதனதன. ‘எபபடய�ரகக�ஙக.. 
ம�லத�க�டட ஏத�வத பசயத� பச�லலணம�?’ன னகடனடன. அதகக அவ எனன பச�னன� பதர� 
யனம�..’’ 

‘‘...........’’ 

‘‘ ‘அவக�டட எனமனப பதத� எனன பச�ல#த.. ந�ன இனனம உய�னர�டத�ன இரகனகனஙக#மத 
னவணம�ன� பச�லல’ஙக#�.. ந� அவமள ப�ரசவததகக அமழசச�டட வநத, எததமன பசஞனச? 
எபபடபயலல�ம பசஞனச.. ம�லத�.. ம�ல.. அழ#�ய� எனன?’’ 

‘‘சச�.. ந�ன ஒணணம அழனல..’’ 

‘‘னந�, னந�.. அழமக வநத� அழதடணம. அடகக� வசச�தத�ன ஆபதத.. எனன னப�.. ந�ததன�ரகள, 
அணணன பப�ணட�டடகமள எனன�ககதத�ன மத�சச�ரக க�ஙக..’’ 

இஙனக இபபட! எனன�டம னவற ம�த�ர�.. 



‘‘ர�ஜ� வ�டடககக கலய�ணம வ�ச�ர�ககப னப�ய�ரநத�ய�..?’’ ஏத�வத க�மடககம� எனற 
தழ�வ�யவள�டம னநரடய�கனவ னகடட வ�டனடன. 

‘‘ஆம�, கனக�.. இத உனகனக நலல�ய�ரகக�? ர�ஜ�, மபயனககக கலய�ணதமதப பணண�டட, 
ப#�பக�டதத�பல உடக�ரநத�ரகக�. எனனதமதச பச�லல� மடட வ�டனட ந�..?’’ 

‘‘அயனய�.. ந�ன�..’’ 

அல#�யபட, இர மககள�லம தன ம�ரப�ல வல�கக�மல அடததக பக�ணட�ள. 

‘‘இதத�ன.. இதககதத�ன ந�ன அந�வச�யம� னபசனச வசசகக#த�லனல. அபபடயம ப�ர.. பழ� 
எனனமலனய த�ரமப�த த�ரமப� வர#த.. 

இதபப�ர.. ம�பப�ளமள அமழபப அனன�கக ந�ன னப�கனவய�லல. மறந�ள மகரததததககப னப�னபப, 
‘நமப ர�ஜ�த�னன’ன னகடனடன.. ‘ஏணட, னநதத னப�ள� னப�டடரபப�ஙகனள.. எனகக ஒர பதத 
னப�ள� எடதத மவககக கட�த�’ன.. அபபதத�ன அவ பச�னன�.. ‘ப�த� னபரகக னப�ள�னய 
வரலனல’ன.. 

‘எனனட இத.. ஆ#ட பரணடஙகலததககப மபயமன வளரதத, பப�ணண வ�டடகக�ரஙகளகனக 
த�மர வ�ரததக பக�டககன#.. னப�யம னப�யம னப�ள�லத�ன� இபபட கஞசததனம பணணணம’ன 
னகடனடன. இத னபகக. ந�ன பச�ல# வமரககம ஒணணம பதர�யலனல.. இபபடனய இரநத�, 
பபணமணப பபததவ, இவ தமலய�ல ஓடட பம�ளக� அமரகக ம�டட�ள�.. அமததத�ன 
பச�னனனன..’’ 

‘‘அவனள�ட சமபநத�க�டட எனன பச�னனன?’’

‘‘எனனதமத பச�லல�டனடன பபர�ச�? ‘இனத� ப�ரஙக.. மதல�வத எஙக ர�ஜ�கக உஙக பபணமண 
தன மபயனககக கலய�ணம பண#தல இஷடனம இலல. ‘பப�ணண ப�ரகக சம�ர�தத�ன இரகக�. 
எஙக கடமபததப பப�ணணஙகளல�ம ச�மரன, அச�ன கணகக� இரகக�ஙக’ன னய�ச�சச�.. ந�னத�ன 
‘இபபனவ மபயனகக வயச ஏகம� ஏ#�டசச’ன பச�லல� சமமத�கக பவசனசன’ன பச�னனனன. ப�னன.. 
அநத அமம�னவ�ட ஈனக�வகக ஒர பநதத�யட தர னவண�ம�? தநதடனடன..’’ னபச�கபக�ணனட 
னப�னவள, ந�ன மம#பபமதப ப�ரதத, தமலமய நடடக பக�ணட�ள. 

‘‘நலலதகனக க�லம�லனல.. எஙக ம�ம�ய�ர பச�லலவ�.. கணனண க�னத நமஸக�ரம, கணடமதக 
னகடடமதச பச�லல�னதன.. இன�னம னபசன#ன� ப�ர. எனகபகதகக தமலபயழதத..’’ அவள அழ 
ஆயதத ம�ன�ள. 

னதமவத�ன எனகக!

ஸதர� ரதத�னஙகள! - 14
‘பவஜ�டப�ள கடட’ர�ல எததமன வமக உணட எனபத உஙகள�ல ய�ரகக�வத பதர�யம�? 
பதர�ய�த-வரகள வரலடசம� வ�டட சமமயலம#ய�ல வநத ப�ரககல�ம. 



ஸதர�களகக ஒவபவ�ர சம�ச�ரதத�ல வ�கனஸ இரககமத�ன. ஒபபக 
பக�ளக�ன#ன. படமவ, நமக, ச�ன�ம�, ச�ர�யல, ப�தத�ரஙகளகக�க 
னசம�பப.. இபபட எததமனனய� வ�கனஸ இரகக, னப�யம னப�யம 
வரலடசம�கக பவஜ�டப�ள கடடரகள�ன ம�த ஆமச. 

வரடநனத�றம எகஸ�ப�ஷன வநத�லம சர�.. அறபதத மவர, 
னவள�ஙகணண� னக�ய�ல த�ரவ�ழ�.. இபபட எத வநத�லம சர�.. 
இவள கடடமரத னதட அமலய�ய அமலவ�ள. ப�னன�னலனய 
இவளமடய கணவர க�டட�வம.. பர�த�பம�க! 

‘‘வர.. இதம�த�ர� ஒர கடடர ஏறபகனனவ நமமக�டட இரகக 
இலனல?’’ 

‘‘னந�.. னந�.. அதல ந�ம ப�ரஸ பணண�த னதயககணம. கடமட 
வ�ரலம ஆளக�டட வ�ரலம வ�ஙக�னய னப�ய�டம. இத அபபட ய�லல. 
எனனம� ‘சரசர’ன பவடடக கம�கக#�ன ப�ரஙக..’’

அபபடனய ரஜ�ன�மய னநர�ல ப�ரதத த�வ�ர ரச�மக ம�த�ர�, பரவசததடன அநதக கமடய�ல 
வ�மழகக�ய ச�வ�க பக�ணடரபபவமன மவதத கண வ�ஙக�மல ப�ரததக பக�ணடரப-ப�ள. 

‘‘ககம..’’ 

க�டட�த�ன அவமள, இநத உலகததகக ம�டடக பக�ணட வர னவணடம. இவள இபபட னதஙக�ய 
தரவ�, னகரட னத�ல ச�வ�, கடடர, ஸமலசர எனற கமட கமடய�க ந�றபத க�டட�மவ பர�மபவனம 
ப�த�பபத�ல, அவள னகடடமத எலல�ம வ�ஙக�க பக�டதத அமழதத வநத வ�டவ�ர. 

பச�னன�ல நமபககட ம�ட டரகள.. ப�டரட, னகரடமடத னத�ல ச�வ� வடடம�க நறகக ஒர கடடர.. 
அமதனய ந�ளம�க நறகக னவற ஒனற. பவஙக�யதமதத னத�லர�தத நடவ�ல ஒர ஆண�மயச பசரக�, 
அதன ம�த ப�ள�ஸடக டபப� ம�த�ர� ஒனம#ப னப�டட மட, அநத டபப�வ�ன உசசநதமலய�ல 
இரககம ஸகர டமரவர னப�ன# கரவ�மய உளளஙமகய�ல ‘ணங ணங’பகனற பலம�கக 
கதத�ன�ல, பவஙக�யம அபபடனய மலல�பப ம�த�ர� ‘பப�லபப�ல’பவன நறககபபடட வரம�ம. 

‘ஒர பவஙக�யதமதப பப�டய�க நறகக இததமன ச�ஙக�ரம�..?’ எனற ய�ரம வரலடசம�ய�டம 
னகடட வ�டக கட�த. பபணகள சமமயலம#ய�ல, க�யக#� நறககவத�னலனய ப�த� ஆயமளக கழ�தத 
வ�டவத�கப பளள� வ�வரனம தரவ�ள.

இநத உளளர அய�டடஙகள எலல�ம தவ�ர, ஃப�ர�ன�ல�ரநத மசச�னர, ந�ததன�ர பபண.. ய�ர 
வநத�லம பச�லல� மவதத அஙக�ரநத, எபலகடர�ன�க கடடர, கதத�, கபட� வமககள�ல இரபத, 
மபபத என வரவமழதத, சமமயலம# மயனய ஆயதக க�டஙக�க மவதத�ரகக�#�ள. 

இததமனககம இரபபத எனனனவ� - இவள, க�டட�, இவரகளமடய ஒனர மகன பவஙகட மவரத�ன. 
மபயன கலலர�க க�மள. ப�த� ந�ள னகனடன�ல ச�பப�ட. இவரகள இரவரககம கலய�ண 
வ�டடககச சமமபபதனப�ல ஒர அமரககளம நடககம. 

ஒரமம#, இத னப�ன# ஒர சமயதத�ல ந�ன இவள வ�டடககப னப�க.. க�ல�ஙபபலமல அழததப 
னப�னவள, உளள�ரநத வரம கசசமலக னகடட த�டகக�டனடன. வரலடசம�த�ன பத�ணமட க�ழ�யக 
கதத�க பக�ணடரநத�ள.. 

‘‘வ�டடட�த�ஙக.. ‘கப’பன ப�டஙக..ஓட#த ப�ரஙக.. ஓட#த.. ப�டஙக..’’ 

‘க�டட� பக�ஞசம பரமன.. அததமன லகவ�ல எதன ப�னன�லம ஓட மடய�த. பத�நத�யம 
பத�பமபயம�க ‘பசபச’பவன மசச வ�ஙகம. அவமரப னப�ய எல�மயனய�, பமனமயனய� ப�டககச 



பச�லக�#�னள.. தரமபதத�ன�ய� இவள?’ - இபபடபபடட ந�மனபபகளடன க�ல�ஙபபலமல 
தயககததடன அழதத�னனன. 

தமபத�யர இரவரம வ�யரகக வ�றவ�றகக வநத கதமவத த�#நதனர. வரலடசம� தமலவ�ர� னக�லம�க 
கணகள�ல ந�ர மலக ந�ன#�ள. க�டட�வகக னமல மசச வ�ஙக�யத. அநந�ய ஸதர� எத�ர�ல சடமட 
னப�ட�மல, னவடடமய மடததக கடடயபட ந�றக�ன#�னம எனக�# ப�ரகமஞ இன#� ந�ன#�ர. 

வரலடசம�, ந�ன னகடபதறக மனனப படபடதத�ள. ‘‘ப�ரபப�.. இநதக கடடரல, னநதத அநதக 
கமடகக�ரன என கண மனன�ல அமர க�னல� ப�னமஸ பரணனட ந�ம�ஷததல, பப�டப பப�டய� 
நறகக�க க�ம�சச�ன. அவன அழதத�ன இடததல எலல�ம இநத கடடர ‘பசக’ன ஒடடடட எததமன 
சமரதத� பச�னனபட எலல�ம பசஞசத பதர�யம�..’’ 

‘‘சர�, இபப எனன.. நறகக மடயமலய�?’’ 

‘‘நறகக�#த இரககடடம.. ஓர�டததல ந�றகனவ ம�டனடஙகத. அஙனக, வழவழபப� எநத இடததல வசச 
அழதத�ன�லம நகர�ம ஒடடனத, இஙனக ஒடடவம ஒடட�ம ஓடடம ப�டகக�#த. ப�ரஙக.. அமதப 
ப�டககப னப�ய.. ப�னஸசககப பத�ல� மகபயலல�ம க�யம..’’ 

- க�டட� அழ ம�டட�த கம#ய�கச பச�னன�ர. வரலடசம�ககம ச�#�த னநரம இநத 
இயநத�ரஙகள�டம�ரநத எலல�ம வ�டபடட, சதநத�ரக க�றம#ச சவ�ச�கக னவணடய�ரநதத னப�ல.. 

‘பத�ப’பபன னச�ப�வ�ல அமரநத�ள. 

‘‘னபச�டடரஙக.. ந�ன பரணட னபரககம ஆரஞச ஜkஸ பக�ணட வரன#ன..’’ 

க�டட�, சமமயலம#மயப ப�ரகக பமளள நழவ�ன�ர. 

‘‘ஆரஞச நறகக�ப ப�ழ�ய அநத ஜkஸர இரகக�லல.. ஆஸத�னரல�ய�-வல இரநத உஙக தமப� வ�ஙக�-
னத.. அதல ப�ழ�யஙக. மக பட�ம, சததம� இரககம..’’ 

‘‘ஆகடடம..’’ 

க�டட�வ�ன கரனல, ஜkஸர ம�த�ர� கரகரததத.. 

ந�ன அநத சமயம ப�ரதத, வரலடசம�ய�டம அவளமடய இநத கடடர பழககதமத ‘கட’ பசயயச 
பச�லல� உபனதச�ததக பக�ணடரநனதன.. 

‘‘எனனததகக இததமன ஆயதம வர... ஒர கழமப, ஒர பப�ர�யல.. உஙக வ�டடகக�ரரகக னதஙக�, 
வ�மழகக� ஆக�த. உனகக வறததத, பப�ர�சசத அலரஜ�.. அபபடய�ரகக�#பப..’’ 

அவள சலபதத�ல என வ�ததமத ஏறறக பக�ளவத�க இலமல. இமடய�ல க�டட�, எஙகளகக 
அரமமய�ன ஜkமஸக பக�ணட வநத தநத�ர. வலத மகய�ல ப�னஸ கடடர�ல ஏறபடட க�யததகக, 
மணட�ச ம�த�ர� ஒர கடட.. ஆன�ல, மகம னதஜஸ�க ஒள�ரநதத. 

‘‘வர.. ப�னஸ நறகக�ய�சச..’’ 

‘‘எபபட.. எபபடபயபபட..? சததனம னகடகமலனய.. க�டடஙக..’’ 

‘‘இத மனஷ கடடர நறகக�னத.. சததம எபபட வரம? இதப ப�ர.. ந� னகடட ம�த�ர� பப�டஸ�..’’ 

- ந�ன அவமளக க�ணடலடதனதன.. 



‘‘உன ஹஸபபணமட வ�ட ஒர ‘மலட கடடர’ உணட� வரலடசம�..! எனன.. க�சசனல ‘னஷ�’வ� 
அலம�ர�ய�ல வசச அழக ப�ரககதத�ன மடய�த..’’ 

இமத ந�ன பச�னனனப�த, க�டட�வ�ன மகதமதப ப�ரகக னவணடனம!
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ந�ஙகள அம�ரததமதனய பக�ணட னப�யக பக�டஙகனளன.. 

‘‘எனனபப� இத.. எநத ல�ல� கமடய�ல வ�ஙக�னன.. 
இமதபயலல�ம வ�ரல�ல கடத பத�ட#த�லல ந�ன..’’ 

இபபடச பச�லலக�# ‘நகக�ர�’ ந�ர�யண�கக பனல�கதத�ல 
தனமன வ�டவம அலலத தனககத பதர�நத மன�தரகமள வ�டவம 
னவற ய�ர எமதச பசயத�லம கற#னம! 

ம�ந�#மத�ன. பக�ஞசம ஒடசல�ன உடலவ�க. மகதத�ல 
பரவஙகள இரணடம பநற#� வக�டமடத பத�டடக 
பக�ணடரககம. சத� பரவஙகமள உயரதத�, உயரதத�.. அமவ 
அஙனகனய ந�ரநதரம�கத தஙக� வ�டடன. அவள ச�ர�தத ந�ன 
ப�ரததத�லமல. மகதமத எபனப�தனம ந�ல வ�ரறகமட 
அளவககத தகக� மவததக பக�ணடத�ன நடபப�ள. 

‘‘க�ரஷண பஜயநத�கக பவலலச ச�மட பவடகக�ம வநதத�?’’ 

இவள நககல�கக னகடட�ல, ந�ன ம�க ம�க ஜ�கக�ரமதய�கப பத�ல பச�லனவன. 

‘‘ந�ன பவலலச ச�மடனய பணணல..’’ 

‘‘ஏன?’’ 

‘‘ஆம� னப�.. கழதத மடடம ஷVகமர வசச�டட பவலலச ச�மட எனன வ�ழ#த..’’ 

‘‘அஙனகத�ன ந� தபபப பணன#..’’ 

இபபட ஆரமப�தத வ�டட�ள அவள.. ‘எனன தபப?’ எனற ந�ன னகடக னவணடய அவச�யனம இலமல. 
எபபடயம அவள, ந�ல னபர மன மவதத ந�ன தமல கன�யம�ற ஏத�வத பச�லலதத�ன னப�க�#�ள. 
இத�ல னகளவ� எனன னவணடய�ரகக�#த? 

‘‘உனகக ஷVகரன� க�ரஷணர எனன பணண-வ�ர? அவர� உனமன கணடமதத த�னன, ஷVகமர 
வரவமழசசககச பச�னன�ர? ச�ஸத�ரததகக அளவ� பசஞச, ஒணனண ஒணமண வ�ய�ல னப�ட 
டடட, ம�சசதமத ஃபபரணடஸ அணட ர�னலடவஸ-ஸVககக பக�டககணம. அநத மனக கடடபப�ட 
இநத வயசகக வநத�ரகக னவணட�னம�..’’ 

‘‘................’’ 

‘‘ஆம�, ஆவ�ன பவணபணனய க�மடககமலனய.. பவணபணயகக எனன பணண�னன?’’ இபபட 
ஒரந�ள னகடட�ள இனபன�ர னத�ழ�ய�டம! 

‘‘ந�ன ஊததககள� பவணபணமய வ�ஙக�டனட-ன�ககம..’’ 



அவள வ�வரம பதர�ய�மல ந�ர�யண�ய�டம வ�ய பக�டதத ம�டடக பக�ணட�ள. 

‘‘உவனவ.. ஊததககள�னன வர#தல பல னப�ல�களம கலநத�ரகக. அதல ந�ம#ய ம�ரகக பக�ழபப 
னசரதத..’’ 

இபபட ஆரமப�தத, னப�ல�ய�ன பவணபணமய எபபட தய�ர�கக�#�ரகள எனற வ�ஸத�ரம�க இவள 
வ�ளகக�னத�ல, ந�ஙகள ந�மலநத னபர.. வயச�ன க�லதத�லம மசகமக வநத ம�த�ர� ஒர வ�ரததகக 
சழடடச சழடட வ�நத� எடததக பக�ணடரநனத�ம. இமததத�ன மடடம தடடவ�ள என#�லமல.. 

‘‘படமவ எஙக வ�ஙக�ன? இபதலல�ம ஒர ஜர�மகனய�ட னசரதத�ய�? த�ரபவனததல என 
ம�மன�னர�ட அகக�னவ�ட ந�ததன�ர வ�டடகக�ரர த#� வசச�ரகக�ர. த�ப�வள�கக னவணமன� 
பப�ஙகலகனக ஆரடர பக�டததடணம. ஜர�மக எலல�ம ப�யர பவளள�. படமவமயக மகய�ல 
எடததப ப�ரதத� பர�டட ம�த�ர� இரககம..’’ 

‘‘................’’ 

‘‘த�ப�வள�னனதனம ஞ�பகம வரத.. ஸவ�ட, க�ரமல�ம ஆரடர பக�டததடடய�..? வழககம� இரகக�# 
ஸவ�ட கமடய�ல எலல�ம வ�ஙகக கட�த. அவஙகளல�ம மண ந�ல ம�சம� பசயய ஆரமப�சச, 
த�ப�வள�கக வ�ஙக#பப பஞமச வநத�ரககம. ந�ன வழககம� த�ரவலல�கனகண�ய�ல, ஒர சநதல, 
‘ஜ�னலப� ஜ�னனகஸவரன’ன ஒர ஸவ�ட ம�ஸடரக�டடதத�ன பக�டபனபன. ஒவபவ�ர ஜ�னலப�யம 
எபபட இரககமஙகன# ந�.. ர�கபக�ட கணகக�..’’ 

‘‘................’’ 

‘‘எவனட உனகக ரவ�கமக மதகக�#�ன? கபப�ட பச�லன#ன.. கனனம கனனம� இழதத ந�ல அம# 
வ�டன#ன. இபபடய� ந�ல ஆள பநதகக# ம�த�ர� மதபப�ன? ந� கணடத�ன. தண� நமனசச� 
சரஙகமத�ன. அதகக�க இபபடய�.. ந�ன ஒர ஆமளப ப�டசச வசச�ரகனகன. ஒர ரவ�கமககக 
இரபததஞச ரப�த�ன. அறபத பசனடம�டடரகக னமல ஒர ம�லல�ம�டடர தர ம�டனடன. அதல 
எனகக ரவ�கமகயம தசச, ம�சசத தண�ய�ல ச�னனத� ஒர கரசச�ஃபபம பக�ணட வநத 
தநதடவ�னன� ப�ரததகக..’’ 

ந�ர�யண�ய�ன வ�ய�ல ய�ரனம நலல பபயர வ�ஙக மடய�த. 

இவள இபபட ப�ரகக�# இடதத�ல எலல�ம ‘த�னன அழக�.. தமப�ர�ன பப�ணட�டட’ எனற அலடடக 
பக�ளக�#�னள எனற, இவள மலம�கனவ ஜ�னலப� ஜ�னனகஸவரன�டம ஐமபத ஜ�னலப� (என பபண 
அபமர�கக�வ�ல இரநத வநத வ�டடக க�ளமப�ய சமயம) ஆரடர பக�டகக, ந�ர�யண�யடன 
த�ரவலல�கனகண� ஸட�ர ட�கக�ஸ�ன ப�னப#ம உளள சநதகக ந�ன னப�ன மவபவம இரகக�#னத.. 

ஒர பககம மமழ உறம�க பக�ணட வரக�#த.. பதரவ�ல ஆஙக�ஙனக மமல மமலய�கக கபமபகள.. 
கபமபகளகக�மடனய இரநத ‘வள’பளன ப�யநத வரம ந�யகள�டம ஆடசமதமயக பக�டகக�மல 
வநதத கடவள அரள எனறத�ன பச�லல னவணடம. இரடட த�ழவ�ரம ந�......ளம�கப னப�க, உளனள 
ஜ�னனகஸவரன�ன வ�ட எனனனவ� த�வ�ரவ�த� கள�ன பவடகணட க�டஙக னப�ல.. 

‘‘ந�ர�யண�.. இஙனகய�ரநத� என பபணணகக ஜ�னலப�.. அவ, அபமர�கக�வல னப�ய இதச 
ச�பப�டடடட..’’ 

- ந�ன பயதத�ல பமனற மழஙக�னனன. 

அநத ஜ�னனகஸவரர மகதத�ல மர�ய�மதககக கட ஒர ச�ர�பப இலமல. பத�லகக இவளத�ன அவமர 
வ�ழநத னசவ�கக�த கம#! 

‘‘ஏய, எனனபப�.. மகம பக�டததப னபசககட ம�டனடஙக#�ர?’’ 



ந�ன, ஆரடமரக பக�டதத வ�டட, மனத-த�ஙகலடன இவமளக னகடடபட ப�ன பத�டரநனதன. 

‘‘எனன பணணணமஙக�#? அவர ப�ரககதத�ன இபபட இரகக�ர. இனன�கக அவனர�ட ஜ�னலப�, நமம 
இநத�ய�வகக வ�ச�ட பண# பவள�ந�டட வ�.ஐ.ப�-க-களகபகலல�ம படலல�ககப ப#ககத. ந�ம பவறம 
அமபத ஜ�னலப�கக ஆரடர பக�டததடட ச�லபப�ககக கட�த. இமதயம ஒர பப�ரடட� மத�சச அவர 
பசஞச தரன#னன பச�ல#�ரன� இநத ந�ர�யண�னய�ட த�தத�வம இவனர�ட த�தத�வம 
பக�ணடபபளள�ஙக# ஊரல அஞச�ஙக�ள�ஸ வமரககம னசரநத படசச னத�ஷததக க�கதத�ன..’’ 

ந�ன வ�னய த�#வ�மல, ஜ�னலப� ஜ�னனகஸ-வரன�ன ஜ�னலப� கனவகளடன கபமப-கமளயம 
ந�யகமளயம ம�த�கக�மல வ�ட வநத னசரநனதன. 

பதத ந�டகளககப ப�#க, ஜ�னலப�கமள வ�ஙக� வநத எனத ஷVகர பயமறததமல எலல�ம ஒதகக� 
மவததவ�டட, எபபடயம ஒர ஜ�னலப�மயய�வத ச�பப�டடப ப�ரதத வ�ட னவணடம எனக�# 
ஆவலடன னப�ன�ல.. 

அடமடப பபடட ந�ம#ய பசககச பசனவல எனற கல ம�த�ர� வஸதககள.. ந�ர�யண�ய�ன�ல இநதக 
கண#�வ�மய ‘ஆஹ� ஓனஹ�’ எனற பகழக�#�ள. 

‘‘ந�ன�ய�ரநத�, உஙக மககக ஒர தஙகக க�பனப பசஞச னப�டடடனவன’’ எனக�#�ள.. 

ஜ�னலப�கள.. ஜ�னலப�கள� அமவ.. மடடம�ன கடமல எணபணய வ�மட கடமலப ப�டஙக�யத. 

அபபடனய பதர�நத ஸவ�ட கமடய�ல ஐமபத ஜ�னலப�.. பபர�ய பபர�ய ச�மநத�ப ப ம�த�ர�, ஜ�ர� 
பச�டடச பச�டட வ�ஙக�க பக�ணட வநத வ�டனடன. 

‘‘இநத ஜ�னலப� ஜ�னனகஸவரனன�ட ஜ�னலப�மய எனன பசயத�ய?’’ எனறத�னன னகடக�#�ரகள.. 

பதரவ�ல மமல மமலய�கக`கவ�நத�ரநத கபமபகள�ல இரணட அடமட டபப�ககள ‘பவட 
கணடகனள�’ எனக�# சநனதகதமத எழபப�யத�ல, பவடகணட ந�பணரகள வநத ப�ரததத�க 
த�னசர�ய�ல பசயத� வநதனத.. ப�ரதத�ரபப�ரகனள.. 

இனனம வ�ணட வ�ளகக�ச பச�லலதத�ன னவணடம�?
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மவதத�ஸவரன னக�வ�ல மவதத�ஸ-வரமனத பதர�யம.. ஆன�ல, எஙகள மவதத�ஸவர�மயப பற#�க 
னகளவ�பபடடரக-க�#�ரகள�.. 



இவளமடய ஒர�ஜ�னல பபயர மனகஸவர�. மவதத�ஸவர� 
அலலத மரநத�ஸவர� எனபத ந�ஙகள சடடய�ரககம 
பசலலப பபயர.. 

த�னசர�கள�னல�, ட.வ�.ய�.னல�.. ஒர பத வ�ய�த�-மயப பற#� 
அ#�வ�தத வ�டட�ல னப�தம! அமமண� இஙனக க�ல� ப�டதத 
உடக�ரநத வ�டவ�ள. ஒர உத�ரணததககச 
பச�லக�ன#னன.. 

இவளகக வயச ந�றபதமதநத. ‘பம�ழ பம�ழ’பவன 
தரபசண� னப�ல இரபப�ள. இவள வ�டட னவமலகக�ர 
ஆய�வகக ச�ககன கன�ய� வநத பதத ந�ள படதத 
வ�டட�ள. அவள னபதத� வநத னவமலகமள கவன�ததக 
பக�ணட�லம மரநத�ஸவர�ய�ல சமம� இரகக 
மடயவ�லமல.. அதவமர ந�யஸ னபப-பர�லம, 
பதத�ர�மககள�லம பவள�வநத�ரநத ச�ககனகன�ய�வ�ன 
அ#�க#�கமளக கததர�தத ஒர ஆலபனம பணண� மவதத 
வ�டட�ள. 

‘‘எனககக கட மழஙக�ல, மழஙமக ஜ�ய�னடஸல 
பபய�ன இரகக.. அத, ச�ககன கன�ய�னவ�ட ச�மபடமத�னன..’’ 

‘‘னசசனச.. மநத�ந�ள உடபப� னஹ�டடலல மச�ல னத�மச.. எகஸடர� உரமளகக�ழஙக மச�ல� 
வ�ஙக� ச�பப�டடனய.. அதன�ல இரககம!’’ - இபபட பச�னனதறக�க எனன�டம அவள மனற 
ந�டகள னபசவ�லமல. 

ஒவபவ�ரதத�ககம படமவக கமட, நமகக கமட, ஷ�பப�ங, ச�ன�ம� எனற ஆமச இரக-கம. ஆன�ல 
நம மரநத�ஸவர�, பப�ழத னப�க-வ�லமல என#�ல ய�ர�வத ஒர ட�கடர�டம னப�ய ப�ளட ப�ரஷர 
ப�ரததக பக�ணனட�, ஈ.ஸ�.ஜ� எடததக பக�ணனட� இரபப�ள. 

அநத ட�கடர, பணம பணணவத�ல பகடடகக�ரர�க இரநத�ல இவளகக ஏனத� வ�ய�ல நமழய�த 
பபயர பக�ணட வ�ய�த� இரபபத�கச பச�லல�, இனனம ஸனகன, அநத படஸட, இநத படஸட.. 
எனற இவள கணவர�ன னபஙக னபலனஸVகக னவடட மவபப�ர. 

அபபட இலல�மல, உளளமத உளளபட பச�லலம ட�கடர-கள�க இரநத�ல.. அவரகமள இவள 
மத�ககனவ ம�டட�ள. 

‘‘ப�ரபப�.. பதத ந�ள� தமலவல� உய�ர னப�கத.. க�தககளள வணட கமடய# ம�த�ர� ஒர சததம.. 
கழதமதத த�ரபபனவ மடயல. அபபபப கணணல பசச� ப#ககத.. இததமனயம ப�பரயன டயமனர�ட 
ச�மபடமஸன படசச�ரகனகன. அநத ட�கடர எனனட�னன�, ‘தமலய�ல தகக� பக�ணமட னப�ட#மத 
ம�ததஙக.. தமல வல�கக�த! எபபவம க�தல பசலனப�மன வசச� னபச�டனட இரகக�த�ஙக.. க�தககளள 
சததம வர�த! ட.வ� மனன�ட ஆட�ம அமசய�ம உடக�ரநத�ரகக#த�லத�ன கழத-மதத த�ரபப 
மடயல - கணணல பசச� ப#ககத’ன பச�லல�டட, ஏனத� பபர�ய னஜ�க பச�னன ம�த�ர� ச�ர�கக�#�ர. 
இவபரலல�ம ஒர ட�கடர�..’’ 

கணடபட த�டடத த�ரதத ப�#கத�ன ந�மமத�ய�க மசச வ�டவ�ள. அத மடடம�லமல.. தனகக இனன 
வ�ய�த�ய�க இரககனம� எனற த�ன�கனவ ஊகம பணண�க பக�ணட, ட�கடர�டம னப�யச 
பச�லவ�ள ப�ரஙகள.. 

‘‘ட�கடர.. வய�ற ‘பட�ம’ன இரகக.. ‘ல�வர’கக பரணட இனச னமல வல�ககத.. மததவஙகள� இரநத� 
இநத வல�மய ஹ�ரட ப�ர�பளமனத�ன ந�மனபப�ஙக. ஆன�, ந�ன அபபட ந�மனககமல. 
ப�ததபமபய�ல கல இரககனம�ன சநனதகபபடன#ன. க�லஷ�யம ம�தத�மரகள அத�கம� ச�பப�டடத�ல 
இரககனம�.. சணண�மபச சததத�னன க�லப�ள�டரல ஸனட�னஸ ஆகத.. ஒரனவமள, 



க�லப�ள�டமரனய எடததட னவணட வரனம�.. இபபதத�ன க�-னஹ�ல ஆபனரஷன எலல�ம சரவ 
சகஜம�ய�டசனச..’’ 

இவள பச�லலச பச�லல, ட�கடர வ�யமடததப னப�வ�ர. ஒனரபய�ர ட�கடர மடடம க�ணடல�க 
‘‘சணண�மமபக கமரகக, பவறம பவததமலயம ப�கமகயம மடடம பமனன த�னனஙக.. ஏமம� இபபட 
அமரகம#ய� எமதனய� பதர�ஞச�டட வநத, எஙகமளப படதத#�ஙக..’’ எனற னகடட வ�டட�ர. 
அதறகப ப�ன இவள பக�ஞச ந�ள அனல�பத�மயத தவ�ரதத வ�டட, ஓம�னய�பத�, யன�ன�, 
ச�ததமவதத�யம, ஆயர னவதம, பரயகக� எனற அமலநத�ள. 

இபனப�ழத சம�பக�லம�க ந�ஜம�கனவ ச�ககக னக�ழ� னப�ல வ�டடல மடஙக�க க�டகக�#�ள. க�ரணம.. 

யன�ன�னய�, ஆயரனவதனம�.. ஏனத� ஒர ட�கடர�டம னப�ய இவள தன சகவ�னஙகமளப படடயல�ட, 
அவர ம�கநத உறச�கததடன.. 

‘‘இபபட இரநத� பள�சச ஏபபம வரனம..’’ 

‘‘ஆம� ட�கடர..’’ 

‘‘அபபபனப� வய�தமதக கலகக� னபத�ய�க#த உணட�..’’ 

‘‘எபபவ�வத..’’ 

‘‘எஙனக.. ந�கமக ந�டடஙக.. கணமண வ�ர�ஙக.. மகமயக க�டடஙக.. அடட�, இதககப னபர ச�னல�த-
தமம. அதனலயம இமதப ‘ப�ட�ர� ச�னல�ததமம’ன பச�லலவ�ஙக.. வ�ய�த� த�வ�ரம�க#பப மமள 
ப�ரணட ம�த�ர� னபசவ�ஙக.’’ 

அவர பச�லலச பச�லல இவள அவர பககதத�னலனய ஆட ம�த�ர� உடக�ரநத�ரகக�#�ள. அடதத ச�ல 
ந�டகள�னலனய அநத ட�கடர, எலல�ர வ�டடலம கததமத�பப�க பதர�நத பத�மலகக�# ஒர னசனல�ல 
தனத மரததவப பகத�ய�ல இநதக க�டச�மய அபபடனய ஒள�பரபப� வ�டட�ர. 

ஆள ஆளகக, தமலககத தமல, இவளகக னப�ன பசயத வ�ச�ர�க-க�#�ரகள�ம.. இவள கணவர�டம, 
‘எபபட ஸ�ர இபபடபபடட ஒயஃனப�ட கடததனம பண#�ஙக..’ எனற னவற அனத�பபபடக�#�ரகள�ம. 

‘‘அநத ட�கடனர�ட ரம, மதத ட�கடரகனள�டமத வ�ட ப�ரக�சம� இரநதத.. சததம� னவ# 
னபச�ன�ர..அவனர னபச�டடரநத�ர. இபபதத�ன பர�யத.. எனககத பதர�ய�மனய.. எனமன வ�டனய�வல 
படம எடதத�ரகக�ஙக.. வ�க..வ�க..’’ - அவள அழ, ச�னநக�த�கள பலரம - இத உணமமய�ன அழமகய�? 
இலமல, ப�ட�ர� ச�னல�ததமதத�ன உசசகடட மமளப பரளல� என இனனமம வ�வ�த�ததக 
பக�ணடரக-க�#�ரகள.

ஸதர� ரதத�னஙகள!
எழதத�ளரகள - ஏன, ந�ன கட இபபட எழதனவன.. 



‘அவள, கவமல னத�யநத மகத-தடன க�ணபபடட�ள..’ 

எனனனவ�, கவமலமய பவநந�ர தவமலய�ல ந�ரபப� மவதத, அத�ல 
மகதமத னத�யததத னத�யதத எடததத�க ய�ரம அரததம பணண�க 
பக�ளள ம�டட�ர-கள எனன# ந�மனகக�ன#ன. 

இத பக�ஞசம உசசபடச வரணமன. அவவளனவ! ஆன�ல, எனகக 
ம�கவம பநரஙக�ய நடப வடடதத�ல ஒரதத� இரக-க�#�ள.. பபயர 
வ�ரதத�மப�.. ந�ஙகள அவமள.. (கபரகட.. கணடப�டதத வ�டடரகனள) 
‘வரத-த�மப�ள’ எனன# கபப�டனவ�ம. 

மனபபலல�ம ச�ன�ம�ககள�ல அழவதறக�கனவ ச�ல கத�ந�யக�கமள 
நடகக மவபப�ரகள. அவரகள, மரந-தககக-கட ச�ர�கக ம�டட�ரகள. 
ஸரஞசன� எனற ஒர நடமக.. கமலஞர�ன ‘பர�-சகத�’ய�ல கட 
நடதத�ர.. நமபர 1 அழமக ர�ண� இவர-த�ன. அடததத நமபர 2 நமத 
வ�ரதத�மப�த�ன! 

‘‘பச�லல ம�டடய� ப�னனன.. எனமன ம�த�ர� பப�ணண� 
பப�#நதடட ஒரதத� ச�ர�கக மடயம�.. கவமலப-படட அழ#தக-
கனனனத�னன பகவ�ன எனமனப பமடசச�ரகக�ர.’’ 

வ�ரதத�, இமதச பச�லவதறகள அவளத இர வ�ழ�கள�லம பமடனர� வ�டடர ல�ர� வநத அண� 
வகதத வ�டம. 

னபசசககப னபசச, ‘பப�ணண� பப�#நத ந�ன பட# கஷடம னப�த�த�’ எனச பச�லல�க 
பக�ணட�லத�ன னவமலனய ஓடம இவளகக. 

இததமனககம பணக கஷடம ப�#நத வ�டடலம இலமல.. பகநத வ�டடலம இலமல. அபப� இவமள 
பவளள�த தடடல மவதத ச�ர�டடன�ர என#�ல, கணவர இவமள தஙகத த�மப�ளதத�ல மவதத, 
தமல ம�த தகக� மவததக பக�ணட பக�ணட�டக�#�ர. ஆன�லம, மஞசற ம�த�ர�த�ன மகதமத 
மவதத�ரபப�ள. 

க�ப�மயக கலநத, சமமயலக�ர அமம�ள இவள மகய�ல பக�ணட வநத பக�டபப�ள. ஒர பககம 
எரமம ம�ட, பரதத�க பக�டமட - பணண�கக அமரதத கலமவமய உ#�ஞசவத னப�ல க�ப�மய 
உ#�ஞச�க பக�ணனட இவள னகடப�ள.. 

‘‘ம�ம�, ர�தத�ர� படககப னப�னபப#ம ந�மனச-ச�டனடன.. னநதனத க�ப� பவடர த�ரநதடசனச.. ஃப�லடர 
க�ப� இலல�ம, பவடர க�ப� னப�டடடப னப�#�ங-கனள�ன ஒனர கவமல.. எழநத வநத னகடகல�-
னம�னன கட ந�மனசனசன. ந�ஙக ஆனநதம� க#டமட வ�டடத தஙக�டடரநத�ஙக.. எனககதத�ன 
கவமல.. உஙகளகக எனன..’’ 

‘‘னநதத ச�யநத�ரனம உஙக வ�டடகக�ரர க�ப� பப�டமய வ�ஙக�டட வநதடட�னர.. ‘வ�ரதத� 
இதகனக�சரம கவமலபபடவ�.. ர�தத�ர� அவ படததககப னப�#தக-களள பச�லல�டஙக’னன�ர. 
ந�னத�ன ம#நதடனடன.’’ 

‘‘பச�னன�ர�.. என கவமல அவரககதத�ன பதர�யம..’’ கணவமர ச�ல�க�ததக பக�ளளமனப�த கட 
மகதத�ல மலரசச� இரகக�த.. உடனன, கணகள�ல மய�ல�பபர கள-மம, ப�ரததச�ரத� னக�ய�ல களமம 
வநத தளமபம. 

‘‘உம.. எம னமல உச�மரனய வசச�ரகக�ர.. என படமவ மநத�மனமய ப�டசச�டனட அமலய#�ர.. 
னப�ன வரஷம ச�மபன பபணட�டட த�டத�பபன மணமடயப னப�டட� ம�த�ர�, எனகக ஏத�வத 
ஆய�டச-சனன�..’’ 



கவமலய�ன உசசதத�ல மஞசற மகம இனனம ந�ணட வ�டம. 

வ�ரதத�மப�னள�ட பல வரடஙகள�கக கபமப பக�டடய சமமயறக�ர அமம�ளககத பதர�யம.. எமதச 
பச�னன�ல, இநத சமயதத�ல அவள சம�த�னம�வ�ள எனபத.. 

‘‘னப�தனம. க�லஙக�தத�ல இத எனன னபசச? உஙகளகபகனன, ர�ஜ�தத� ம�த�ர� நலல� இரபப�ஙக. 
ச�மபன பபணட�டடகக கழதத மடடம சரககமர.. ஒர இடததல உகக�நத�னல ஆய�ரம கடபடறமப 
பம�யககம. ந�ஙக அபபடய�..’’ 

‘‘இரநத�லம, கடவள ய�மர எபப கபப�டவ�ரன பதர�யமலனய ம�ம�..’’ 

னபசச இபபடனய னப�ய, வ�ரதத�மப�ள�ன ப�டட எணபத வயச�ல, ய�ர வ�டட ச�மநத மறகமகனய� 
ச�பப�டடக பக�ணனட ப�ர�ணமன வ�டடமதயம, ஒனற வ�டட ச�ததபப� எணபணய ஸந�னம 
பசயத பக�ணடரககமனப�னத ‘பப�க’பகனப னப�னமதயம, னவற வழ�ய�லல�மல ச�யகக�ய னதயததக 
கள�பப�டட கடதத�ல பக�ணட வநத னப�டடமதயம, னக�ம�வ�ல க�டநத ம�மன�ர ஒனரபய�ர 
தடமவ கணமண வ�ழ�ததப ப�ரததனப�த, பபணட�டட, ப�ளமளகள அததமன னபரம கடடமலச 
சற#� ந�னற, தனமனதத�ன கபப�டவ�ர எனக க�தத�ரகக.. அவர, ‘நரஸ ரதன� எஙனக?’ எனக னகடட 
வ�டட பரனல�கம னப�னமதயம ஒர ப�டடம ப�ட ஓயவ�ள. 

அபப#ம, கணவர ம�ரககணனடயனடன ஒர மண� னநரம.. 

‘‘னநதத, மவனட னர�டல எலல�ம கல�டட�, கல வ�சச�னம..’’ 

‘‘................’’ 

‘‘ந�ஙக எனக�டட பச�லலமலய�னன�லம, ட.வ�. ந�யஸல இமதத தவ�ர னவ# எனனதமதக 
க�டடன�ஙக.. ந�ஙக மவனட னர�ட பககனம னப�க�த�ஙக..’’ 

‘‘அத எபபட வ�ரதத�.. ஆப�ஸ மவனட னர�டலத�னன இரகக. இபபடபயலல�ம கவமலபபடட�, ந�ன 
வ�டனட�ட உகக�ர னவணடயதத�ன..’’ 

‘‘பர�மப நலலத�ப னப�சச. எனமனக னகடட�, அநத னம�டட�ர மசகக�மள வ�டடல வசச�டட, 
பஸலனய னப�கல�ம..’’ 

‘‘னப�ன�? பஸ கமட ச�ய�த�? னப�கணமன இரநத�.. இர.. இர.. இபப எதகக�க அழன#?’’ 

‘‘ப�னனன எனன.. ந�னன ஒவபவ�ர ந�ளம கத�கலஙக�, கவமலபபடடகக�டடக க�டகனகன. 
இபபடதத�ன னபச#த�..’’ 

‘‘சர�.. னபசமல. ந�யம அபபடப னபச�னத..’’ 

‘‘ஒணண பசயயஙகனளன. வ�டயக-க�மலய�லனய எழபப� வ�டடடன#ன.. கள�ச-ச�டட டபன, ச�பப�ட 
எலல�தமதயம மகய�ல எடததடட, பப�ட நமடய� ப�ள�ட ஃப�ரதனத�டனய நடநத 
னப�ய�டஙகனளன..’’ 

இவள இபபட னபச�ன�ல, நமகக ச�ர�பப வரம�, வர�த�.. 

னநறற இவள கவமல எனன பதர�யம�? ம�ரககணனடயன வ�டடல உடக�ரநத கல னத�மசமய 
பவடடக பக�ணடரநத�ர. சமமயல ம�ம�, பக�ஞசம வ�சர�நத�ய�ய னத�மச வ�ரததக 
பக�ணடரநத�ர. ட.வ�-ய�ல வடனவலவ�ன நமகசசமவ.. 

ம�ரகணனடயன ச�ர�கக�#�ர, ச�ர�கக�#�ர, அபபட ச�ர�கக�#�ர.. 



‘‘பர�மப ச�ர�கக�த�ஙக.. ந�னன, ‘ஏதட� கவமல எதவம இலல�ம உகக�நத�ரக-னக�னம.. இத எனன 
ஆபததகக அ#�க#�னய�ன பதர�யமலனய’ன கவமலபபடடடடரகனகன. ந�ஙக னவ#..’’ 

வரதத�மப� - ஸ�ர�.. வ�ரதத�மப�னள�ட னபச� வ�டட வநத, கணண�டய�ல மகதமதப ப�ரஙகனளன.. 
உஙகள மகதத�லம எஙனகனய� மஞசற ச�யல அடககம!

ஸதர� ரதத�னஙகள!
உஙகளகக த�ரவ�ளர அபப�ச�ம�மயத பதர�யம�? பசனமன 
ம�நகரதத�ல ம�க மகக�யம�ன ந�றவனதத�ல ம�தம ஒர லடசம 
பககம சமபளம வ�ஙகக�# பட� ஆச�ம�. பதர�ய�த�.. னப�க�#த 
வ�டஙகள. அவர மமனவ� ம�ஸஸ அபப�ச�ம�..? 

ந�ஙகள எலனல�ரம அவமள ‘ம�ஸஸ அலபஸ’ எனறத�ன 
கபப�டனவ�ம (அவள எத�ர�ல ‘ம�ஸஸ அபஸ’ எனற 
பசலலம�கக கபப�டனவ�ம). அத�கபபடடத, ம�ஸஸ அபப�ச�ம� 
சரஙக� அபஸ ஆக�, ப�ன அவளத கண வ�னசஷதமதக கரதத�ல 
பக�ணட அலபஸ என#�ன�ள. 

சம�ர நற க�னல� இரபப�ள. எலல�ம ஓச� ச�பப�டடல 
வளரநத உடமப.. என ச�னநக�த� லல�த� ர�ம�னஜதமதக 
னகடட�ல, ப�ழ�யப ப�ழ�ய அழத பக�ணனட பச�லவ�ள.. 

‘‘அடனய.. இவ வரப னப�#�ன பதர�ய�தட. மத�ய�னம 
ச�பப�டடகக�க பரபபத தமவயலம ம�ளக ரசமம 
வசச�ரநனதன.. தபதபன வநத�. ‘ஐனய�, பரபபத தமவயல�.. 
எனகக உச�ர�சனச’ன பநஞசல மகய வசச�டட பக�ஞச னநரம 
ந�னன�.. கமடச�ய�ல த�னன பரணட டபப�மவ எடதத, 
தமவயமலயம ரசதமதயம னப�டட எடததடடப னப�ய�டட�. 
னப�# னப�ககல, என வ�டடக க�ரரக�டட, ‘லலலவகக ந�னன� 
உச�ர. ச�னன வயசலய�ரநத பரணட னபரம ஒனர தடடலத�ன 
ச�பப�டனவ�ம’ன ப�லடப னவ#..’’ 

‘‘பரணட னபரம ஒனர தடடல ச�ப ப�டடவஙகத�னன.. அத�ன பச�ல#�..’’ 

‘‘அநத வய�தபதர�சசமல ஏன னகககன#? பரணட னபரம ஒர தடடல ச�தம னப�டடக க�டட-பதலல�ம 
உணமமத�ன. ஆன�, ச�பப�டடத அவ மடடம-த�ன. சர�ய�ன அலபம.. ப�சன�ர�.. கஞசஸ..’’ - லலல, 
அகர�த�ய�ல உளள வமச பம�ழ�கமள எலல�ம னதடபயடததத த�டடவ�ள. 

அததமனககம அரததம இலல�மல இலமல. அவள ஒர வ�டடககள நமழநத எமதய�வத ப�ரதத, பர� 
னப�ல மகம உபப, ‘ஐனய�’ எனற பநஞச�ல மக மவததக பக�ணட�ள என#�ல.. அவவளவத�ன, 
அநதப பப�ரள நமமமடயத இலமல என அடததச பச�லலல�ம. 

பலல�ஙகழ�, ப�கக பவடட, க�த கமடயம கமப�, பமழகவரதத�, வதத�ப பபடட.. இபபட இனனதத�ன 
என#�லமல.. 

அனற அவள வ�டடல உதவ�கக இரககம அமமல வரவ�லமல எனற அவமளத னதட அவள 
வ�டடககப னப�ய�ரகக�#�ள. னகவலம.. அவள வ�டடல இரநத தமலககப னப�டக�# ரபபர னபணமட 
(அதவம அவள உபனய�க�தத கழற#� மவததத) லவடடக பக�ணட வநத வ�டட�ள. 

இபதலல�ம உனகக எபபட பதர�யம எனக�#�ரகள�? எஙகள வ�டட னவமலகக�ரப பபணமண� 
அமமலவககப பககதத வ�டடகக�ர�. 



இனபன�ர ந�ள.. ஜமப ம�ம� வ�டடககப னப�ய�ரகக�#�ள. னச�ஃப�வ�ல உடக�ரநத ஒர டஜன 
மறகமகத த�னற, அமர ல�டடர க�ப�மயக கடதத-வ�டட, ஃப�ர�டஜVகக அடய�ல க�கக� ப�ரமவ 
ப�ரதத�ள. 

‘‘ஜமப ம�ம�.. ஃப�ர�டஜVகக அடய�ல எனனத, உரணமடய�..?’’ 

‘‘அதவ�..? கததர�கக�. ந�லஞச ந�ளகக மனன�ட மக நழவ� வ�ழநதடசச’’ 

‘‘ஐனய�!!’’

அலபஸ பநஞச�ல மக மவததபட வ�சகபகன எழநத�ள. ஃப�ர�டஜ எத�ர�ல னப�ய அபபடனய கபப# 
வ�ழநத ஒர நமஸக�ரதமதப பணண�ன�ள. 

‘‘அததணணட இடததல, ய�மனககடட னசததல ந�சசலடகக�# ம�த�ர� வ�ழநதடட�பப�.. எபபடனய� 
மகக� சகக� அநத கதத�ர�கக�மய எடததடட�.. அத வ�ட, வதஙக� அமடய�ளனம பதர�ய�ம 
னப�ய�ரநதசச�. அமதப னப�ய, ‘வ�டடகக எடததடடப னப�ன#ன, கட ஒர பவஙக�யமம பக�டஙக. 
ஒர ந�ள பப�ர�யலகக ஆசச’ஙக#�. இவமள எனன பசயயல�ம பச�லல..’’ 

ஜமப ம�ம�, அசநதனப�ய கனனதத�ல மக மவதத ந�னற வ�டட�ள. ஃப�ர�டமஜ வ�ழநத வணஙக�ய 
அலபஸமஸ மறபடயம தகக� ந�றதத ஜமப ம�ம� ஒரதத�ய�ல மடய�மல னப�ய, ம�ம�ய�ன 
கணவமரயம தமணகக அமழததத�ல அநதக க�ழவரகக னத�ளபடமடய�ல சளகக�ம. 

சம�பதத�ல நடநத ஒர ச�னநக�த� வ�டடக கலய�ணதத�ல, அலபஸ ம�பப�ளமள அமழபபனற 
க�மலய�னலனய னப�ய வ�டட, கலய�ணததகக மறந�ள கடடச�தக கமட மவதத ப�#கத�ன 
கடமபதனத�ட த�ரமப�யத�கக னகளவ�. 

வரமனப�னத மனற ந�மளய ஸவ�ட, ச�ர படசணங-கள, ம�னரல வ�டடர ப�டடலகள, ப�ட�ககள, 
னபபபர ந�பக�ன.. இமவ தவ�ர ஒர கமட கடடச�தம இததமனமயயம வ�ஙக�க பக�ணட 
வநத�ரகக�#�ள படப�வ�. 

‘‘எமதப ப�ரதத�லம ஐனய� ஐனய�ன பநஞசல மகய மவகக#�.. அத�ன.. கலய�ண வ�டடல வசச 
அவ ‘ஐனய�’ன பச�லல ஆரமப�கக#தகக மனன�ட ந�னன தகக�க பக�டததடனடன..’’ - 
மணபபபணண�ன த�ய�ர பச�னன கணண�ர ஸனடடபமனட இத. 

ஆன�ல, ஒர வ�ரம�க அலபஸ-ககம பபர�ய ப�ரசமன. அவளமடய ஸபபஷல ச�னநக�த� ஒரதத�, மதத�ய 
அரச�ன ம�கப பபர�ய அத�க�ர�ய�ன மமனவ�. 

அவமளப ப�ரககப னப�க�# ச�கக�ல ஓச�ய�ல பல வ�ஷயஙகமள ச�த�ததக பக�ளவத அலபஸ-கக 
வழககம. இநதத தடமவ னப�னவள அத ம�த�ர�னய எமதய�வத ச�த�ததக பக�ணடரககல�ம. னப�யம 
னப�யம அநத வ�டடல இரநத கபமபக கமடமயப ப�ரதத ‘‘ஐனய�’’ என#�ள. 

‘‘சச�.. இத படலல�ய�ல ச�ர�பப� ச�ர�ககம. அடதத தடமவ அவர படலல� னப�#பப ஒணணகக 
பரணட�..’’ 

ச�னநக�த� பச�லலச பச�லலக னகடக�மல கபமபக கமடமயத தகக� வநத வ�டட�ள இவள. 

கமடச�ய�ல எனனபவன#�ல, ச�னநக�த� வ�டடகக�ரர ச�.ப�.ஐ. பரயடகக பயநத, கபமபக கமடககள 
ஏனத� மகக�யம�ன சம�ச�ரதமத மவதத�ரநத�ர�ம. 

‘‘ஐனய�, ஐமயனய�.. எனககத பதர�ய�த. கபமபமய வ�சலலனய பக�டடடட வநதடனடன..’’ என 
தமல தமலய�ய அடததக பக�ளக�#�ள அலபஸ. 



ச�னநக�த�னய�, அவள கணவனர� நமப மறகக�#�ரகள. பதத அடய�டகள-டன வ�டடல இவமளச சற#� 
உடக�ரந த�ரகக�#�ரகள. 

‘‘கபமபமய வ�சலலனய பக�டடன�ள�ம. ய�ரக�டட க�த கதத#�..’’ - அலபஸஸ�ன ச�னநக�த� 
உறமக�#�ள. 

அலபஸ-கக இத னதமவத�ன.. வ�டஙகள!

ஸதர� ரதத�னஙகள! - 19

மநத�ந�ள ஒர வ�ஷயம�க பபடடமவப ப�ரககப னப�ய�ரந.. 
ஸ�ர�, படடமவப ப�ரககப னப�ய�ரந னதன. அபமர�கக�வ�ல 
இரககம அவள ப�ளமள, அவளத பசலலப ப�ர�ண�களக க�க 
ஒர பபர�ய ப�ள�ஸடக மப ந�ம#ய அநத ஊர ப�ர�ண�கள�ன 
வ�ரபப உணமவ வ�ஙக�, என பபண மலம�க அனபப� 
இரநத�ன. 

ச�த�ரணம�க ந�ஙகள ய�ரனம படடவ�ன வ�டடககள க�ல 
மவகக அஞசனவ�ம. எபபடயம மகமக மம#தத ஸக�ரஃப 
னப�ன# ஒனம#க கடடக பக�ளனவ�ம. அமதப ப�ரதத னவற 
அவளத பசலலஙகள ‘வளளள..’, ‘உரரர..’, ‘மய�வவவ’ என 
அலறம. 

‘‘ஏய, கழநமதகமள பயமறதத�னத.. அநத மகமடமய கழடட 
எ#�ஞச�டட வ�!’’ - படட த�ன! ந�ஙகள இவமள ‘பபடட’ 
எனச பசலலம�க அமழபபதன க�ரணம பர�நதத�? 

வ�டடல பம�ததம ஐநத ந�யகள.. பத�ன�ற பமனகள 
வளரகக�#�ள. ய�ரம இவறம# ந�ய, பமன எனற பச�லல� 
வ�டனவ கட�த.. கடததப ப�#�ணட வ�டவ�ள. 

‘அவளகக இநத வ�ய�லல�ப ப�ர�ண�கள ம�த அததமன ப�ர�யம என#�ல உனகபகனன ஆசச..’ 
எனக�#�ரகள�? கணடபப�க. எனகபகனன..! ஆன�ல, இவள வ�டடககப னப�ய வநத�ல அனற மழகக 
என வ�டட கதவ�ன ச�லகள கட ‘ம�ய�வ’ எனக�# ம�த�ர�.. அலம�ர� கதவ ‘உரரர’பரன உறமக�# 
ம�த�ர� ப�த�ய�ல ப�ரமம ப�டதத ந�ன#�ரகக�ன#ன. 

அபதலல�ம அவளககத பதர�யம�? 

‘ந� னபச�மல உடக�ர’ எனப�ள. எஙனக உடக�ரவத�ம? னச�ப� ந�ம#ய ஒனற படதத�ரககம. 
இனபன�னற னச�ப� கஷமனக கடததக கத#�க பக�ணடரககம. ஒனற நமமமனய மம#ககம. 

‘‘எனனட� பவஙக.. அத நமம ஃபபரணடட�.. ப�வம�லல�ய�.. ஒர அமர இனச நகரநதகனக�ட�..’’ 

அவள பகஞசக பகஞச அத எனமனயம அவமளயம ம�#� ம�#�ப ப�ரககனம தவ�ர, அமர இனச 
எனன.. க�னல அமரகக�ல இனச கட நகர�த. 

‘‘அவனககப ப�ர.. தன இடததல ய�ரம உடக�ரநதடக கட�த. அததமன பப�ஸஸ�வ. என னபதத� 
என மடய�ல உடக�ரநத�தத�ன ஓட வநத மடய�ல இவனம வ�ழவ�ன..’’ 

‘‘இதகக�க எனமனயம உன மடய�ல வ�ழச பச�ல#�ய�?’’ 



‘‘இலனலபப�.. அனத�, ச�தர�மவத தகக� மடய�ல வசசகக�டட உகக�ர. அவ ச�த. இத ம�சம னவ#..!’’ 

ச�தர� எனபத ஒர ஸய�ம� பமன. உடமப மழகக பச பச.. எஙனக ப�டபபத..? ப�ளமளத த�யசச� 
னவற.. னபச�மல ந�னற பக�ணனட ந�ன வநத வ�ஷயதமதக பக�டட வ�டட க�ளமபத தய�ர� னனன. 

‘‘பக�ஞசம இனரன. இபபதத�ன ஒர ஈட மளளத னதனகழல ப�ழ�ஞனசன.. ச�பப�டடப னப�.’’ 

‘‘மளளத னதஙகழல�.. எனன வ�னசஷம?’’ 

‘‘வ�ச�லததகக மசகமகபப�.. மண ந�ள�, கணமணத த�#ககனல. அவனள�ட அய�டடம எதவனம 
ப�டககனல.. ந�ன எபப ஸந�கஸ பணண�ன�லம க�மலச சதத�ச சதத� வரவ�. அத�ன.. இதலய�வத 
பக�ஞசம ச�பப�டவ�ள�ன ப�ரககன#ன.. எஙனக வ�ச�லம.. அமம� வ�சச!’’ 

வ�ச�லம எனற அமழககபபடட அநத அலனசஷன வமக, இவளத படகமகய�ல ஏ.ச�. ச�லல�பப�ல 
பச�ஸதம�க படததக க�டநதத. பபடடவ�ன கரலகக அமரக கணமணத த�#நத ப�ரதத வ�டட, 
மறபடயம தன மசகமக மயககதமதத பத�டரநதத. அத எபபடதத�ன இததமன ஜ�வனகமள 
அததணணட வ�டடல வளரகக�#�னள�.. 

இரணட�வத ம�டய�ல இவள வ�டடககள நமழயமனப�னத ஒர ம�த�ர� ‘கப’ அடககம. அதறகதத�ன 
ஸக�ரஃப. ஆன�ல, பபடடனவ� இத பற#� எலல�ம கவமலனய படம�டட�ள. வ�டடல எநனநரமம 
அதடடலத�ன.. 

‘‘ஏஙக, னநதத�கக அநத மடடமன எநதக கமடய�ல வ�ஙக�ன�ஙக.. ல�ஸ� னம�நத கடப ப�ரககமல.’’ 

‘‘க�மலய�ல சபப�ரமண�மய வ�க கடடடனட னப�கமலய� ந�ஙக..? அத�ன மனக�டனட இரகக�ன..’’ 

பபடடவ�ன கணவர ம�ரனகஷவர, ச�சச�.. மரனகஷவர கட வ�ய�லல�த ஜ�வனத�ன. க�டடததடட ஞ�ன� 
ம�த�ர�. ப�லகன�ய�ல அடபப மவதத, அவள வளரபபகளகக�க க#�யம ம�னம சமமபபதத�ன அவரத 
னவமல.. 

பல சமயஙகள�ல பபடடவ�ன பசலலஙகள, அவமரக கடடல�ல படகக வ�ட�மல வ�ரடடம�தல�ல, ப�வம 
அம# ஓரதத�ல ப�ய னப�டடப படபப�ர. அத�னலயம பரள வ�ட�மல பமனகள.. 

க�மலய�ல ஐநத�ற ந�யகமள சஙக�ல� னப�டட வ�க அமழததப னப�கமனப�த மரனகஷவமரப 
ப�ரகக னவணடம.. அமவ இழகக�# இழபப�ல வ�ழநத எழநத பச�லபல�ணண� பக�டமம அத. 

ச�யநத�ர னநரஙகள�ல பககதத�ல இரககம ஒர ‘பபட க�ள�ன�க’க�ல உடக�ரநத�ரபப�ர.. மகய�ல பமனக 
கடடயம இடபப�ல ந�யம�க. 

பபடட, னமனக� க�நத� ம�த�ர� ஜ�வக�ரணய த�லகமத�ன. இலமலபயனற பச�லலனவ இலமல, 
ஆன�ல, அதறக�க மன�தரகமள கவன�கக�மல வ�டடவ�டக கட�தலலவ�? 

அபபட எனன பசயத�ள எனற னகடக�#�ரகள�? னநறற என ச�னநக�த� லத�த�ன பச�னன�ள. 

அத எனன அவஸமதனய�... 

னநறற பபடட எலல� பசலலஙகமளயம வ�டடல வ�டட வ�டட, க�வலககக கணவமரயம மவதத 
வ�டட, வள.. ச�ர�, ‘னவல’ படததககப னப�ய�ரகக�#�ள.. 

‘த�ரமப� வநத சபப�தத� பணன#ன உஙகளகக.. ந�ஙக ‘கழநமதகளகக’ னவணடயமதக 
பக�டததடஙக!’ என#�ரகக�#�ள. 



படம மடநத இவள வர னலட. 

பரஷனம மனஷனத�னன.. பச� த�ஙகவ�லமல. அபபடனய ந�ய ப�ஸபகட (அதத�ன, இவள ப�ளமள 
அபமர�கக�வ�ல�ரநத வ�ஙக� அனபப�னத) டனமன எடதத மவததக பக�ணட க�ல� பணணத 
பத�டஙக.. 

பபடடவம லத�வம ஒன#�கதத�ன வ�ட த�ரமப�ன�ரகள�ம. நடககடதத�ல பவஙக�டட, சநதர�, வ�ச�லம, 
கபப, ல�ஸ�.. எனற அததமனயம சற#� ந�னற இவர வ�மயனய ப�ரகக.. 

‘‘ஐயனய�..எனன பணண�டடரகக�ஙக..’’ 

பபடட கதத, ஒரகணம ந�மலகமலநத மரனகஷவர, தனமன ம#நத ந�மலய�ல மமனவ�மயப ப�ரதத 
‘உரரர’ எனற உறம�, ‘வள’பளன வ�ழநத�ர�ம! 

‘‘ந�பயலல�ம மனஷஙக ம�த�ர� ம�ஸடர பபடடமவனய கண பக�டட�மப ப�ரததடட இரநததகள. 
ப�வம அவரத�ன ஒர ந�ம�ஷம கமலசசத த�ரததடட�ர..’’ 

லத�வகக பத�ணமட பபர�ச.. எனனம�ய ச�ர�கக�#�ள!

வ�டடகக வர இனற னலடட�க� வ�டடத. எபனப�தனம ஜ�மன�.. 
ஸ�ர�.. ஜமன� வ�டடககப னப�ய, அவளத ஒபப�ர�மயக னகடட 
வ�டட வ�டடகக வநத�ல, நமகக ஒர வ�ய தணண�ர அத�கம�கக 
கடககககட னய�சமனய�க இரககம.

ஜமன� 'ஜம'பமனறத�ன இரபப�ள. ந�றபத வயசகக, இரணட 
கழநமதகமளப பபற#வள எபபட இரபப�னள�.. அபபட. அவள 
வ�டடகக�ரனர�, ம�ம�ய�னர�, ஏன.. அநத வ�டடகக வரக�# 
கர�யரக�ரனர�கட அவமள பரமன எனற பச�னனனத இலமல.

அறபதபதடட க�னல� இரகக�#�ள. ஆன�ல, ஐநதமர அட 
இரகக�#�னள.. அதன�ல அபபடயனறம அவள ந�மனகக�# ம�த�ர� 
வ�தத�ய�சம�க இலமல.. ஆன�ல, அவளககப னபர�மச.. 
மலமலகபக�ட ம�த�ர� ஆக னவணடம எனற!

அமடய�#�லம ஆழவ�ரபனபடமடய�லம எததமன 'ஜ�ம'கள 
உணனட� அததமனய�லம இவள மலஃப பமமபர. அஙனக 
இவளகக நடகக�# உபச�ரஙகமளப ப�ரகக னவணடனம..

''னமடம.. னநதத�ய வ�ட இனன�கக மநநற க�ர�ம 
கம#ஞச�ரகக�ஙக..''

''னகல�ய�.. ந�ன இனன�கக பவடர னப�டடடட வரல..''

''ஓ.. ஸ�ர�..''

''எனன பசயவ�ஙகனள� எனககத பதர�ய�த. ஒர ம�சததல அஞச க�னல� கம#ய க�ய�ரணடன ட.வ�-
ய�ல எலல�ம வ�ளமபரம பசஞச�ரகக�ஙக இலனல? எனககம அஞச க�னல� கம#ஞச�கணம. இலல�டட, 
ந�ன கடடன ந�றபததஞச�ய�ரதமதத த�ரபப�க பக�டககணம. னகஸ னப�டடர னவன..''

இநத ம�த�ர�ய�ன ம�ரடடல�ல ஒர ஜ�மம�ன பச�நதகக�ர�, ஒர ம�சததகக ஒர ந�னள ப�கக� 
இரகமகய�ல, ஜ�மமமக க�ல� பசயத வ�டட, ர�னவ�ட ர�வ�க னகரள�வககப னப�ய வ�டட�ள. 

''உனமன ம�த�ர�பபடடவஙகளகபகலல�ம 'ஜ�ம' மடடம னப�த�தட இவனள.. 'ப�ள�ஸடக சரஜர�' 



பணண�கக. என ம�ம� பப�ணண இபபடதத�ன.. 
ஒர 'மலபனப� சகன' பணண�கக�டட� ப�ர.. 
உளனளய�ரநத எடட க�னல� பக�ழபமபக கமரசச, 
மண பகபகட ஃபலல� எடததக க�ம�சச�ஙக.. 
உடமப இபப எபபட இரகக பதர�யனம�.. 
பக�டய�மடத�ன..''

எஙகள�ல ஒரதத� வ�ய தவ#� உள#.. உடனன 
ப�ள�ஸடக சரஜமன சநத�தத, தனககம அபபடனய 
பக�ழபமப ஆவ�ன பவணபணய�ல�ரநத பநய 
க�யசச� எடபபதனப�ல எடகக னவணடம என 
னவணட..

''உஙகளகக அபபட ஒனறம இலமலனய..'' எனற 
ட�கடர பச�லல..

''இலல ட�கடர.. மதகனல.. அடவய�ததல, பத�மடய�ல..''

இபபட உடமப மழகக ம�ரகழ� ம�சததகக வ�சல�ல னக�லம னப�டப பளள� மவபபத னப�ல பளள� 
மவததக க�டட.. இவளத னர�தமன பப�றகக மடய�மல ட�கடரம சகன பணண..

உடமப மழகக பஞசர ஒடடனதத�ன ம�சசம.. பக�ழபப எனற இததணணமட எடததக 
க�டடய�ரகக�#�ர அநத ட�கடர.

இவள�ன�ல னபய�டடம ஆட வ�டட�ள. 

''எணபத�ய�ரம.. அபபடனய ஹ�ட னகஷ� பக�டத னதனன ட�கடர.. இததனணட க�டட#�ஙகனள.. 
ந�ஙக சர�ய�ப பணணல!''

''இவவளவத�மம�.. இதகக னமலனன�, சமதமய அறதத�தத�ன மடயம..''

''அமத மனன�ட பச�ல#தகபகனன.. அமதனய பசஞசகக�டடரபனபன இலல..''

''னமடம.. மதலல வ�மயக கடடஙக. வ�க னப�ஙக. அமத வ�டடடட ஏன இபபட.. எதவனம ந�ஙக 
ந�மனகக�# ம�த�ர� அததமன ஈஸ� இலல..''

ட�கடர இபபடச பச�லல� வ�டட�ர எனபதறக�க மனற ந�ள அழத பக�ணடரநத�ள..

ந�னம மற# அவளத உற# ச�னநக�த�களம னவத னக�ஷம ம�த�ர� த�ரபப�த த�ரபப�ச பச�ன னன�ம..

''ஏய, ந� அபபடயணணம கணட இலல.. இனத�, எனமனப ப�ர.. கணடத�ன. அதன�ல எனன பணண.. 
எஙக த�தத�, ப�டட எலல�ம கணடத�ன. ஏனத� சறசறன னவமலயப ப�ரகக மடயனதன 
சநனத�ஷபபடனவன.. அபபட இரபப�ய�..''

ந�ஙகள பச�னனமதக க�த�னலனய னப�டடக பக�ளள�மல மகமக உ#�ஞச�ன�ள.. ''எனன�ல ஒடட 
ஒடடப படடன� க�டகக மடய�த..''

''எவட இவ? ய�ர உனமன படடன� க�டககச பச�னனத? ச�பப�ட.. நட..''

''எனன�ல பதரவல நடகக மடய�த. எலல�ரம எனமனனய ப�ரதத னகல� னபச# ம�த�ர� இரககம..''

''ந�த�ன ஜ�மமககப னப�வ�னய.. னப�..'' என#தனம ஞ�னன�தயம பபற#த னப�ல எழநத�ள..



''அத மடடம னப�த�த. வ�டடலயம ஒர 'டபரட ம�ல' (நமட பமஷ�ன) வ�ஙக�ப னப�ட ணம. 
அபபதத�ன ர�தத�ர� கட வ�ட�ம, வ�டய வ�டய நடநத.. எனனன�ட எயம.. ந�பபத க�னல�.''

ஏனத� பரஷனக�ரன எநத மகச சள�பபம இன#� னகடகமனப�பதலல�ம பணதமத அளள�த தரக�#�ன. 
இவள 'ஜ�ம'மககப னப�ய வ�டட வ�ட த�ரமபமனப�த, ம�ம�ய�ர னசபபஙக�ழஙக னர�ஸடடம பவஙக�ய 
ச�மப�ரம னத�த�கச பசயத மவகக�#�ள.

இபனப�த வ�டடனலனய ஒர 'டபரட ம�ல' வ�ஙக�ப னப�டடக பக�ணட வ�டட�ள.

''இனத� ப�ர.. இன�னமயம அழத�, ந�ன க�ச�, ர�னமஸவரமன, எஙனகய�வத னப�ய�டனவன..'' - 
ஜமன�வ�ன கணவன�ன வ�ரகத� ம�க வ�ரத மதகள. அத வ�ஙக� மனற ம�தஙகளகக னமல�க� 
வ�டடத..

இனம#கக எனகக னப�ன பசயத, மகமக உ#�ஞச�யபடனய க#�ன�ள..

''அன அகக�, எஙக வ�டடகக ஒர நமட வநதடடப னப�ஙகனளன.. வ�க.. வ�க..''

''எனனத.. மறபட எனன..''

ந�ன க�ல� ப�டததக னகடனடன...

''வ�ஙக.. வநத இநத அந�ய�யதமதப ப�ரததடட அபப#ம.. வ�க.. வ�க.. பச�லலஙக..''

னப�னனன. இவள அபபடனய கல ம�த�ர�, பக�ஞசம கடக கமரய�மல உடக�ரநத, மககம மழ�யம 
ச�வகக அழத பக�ணடரகக�#�ள.

உளனளய�ரநத 'டபரட ம�ல'ல�ன 'வ�சக வ�சக'பகன# சததம..

''ஏய.. ந�த�ன இஙனக இரகக�னய.. உளனள ய�ர 'டபரட ம�ல'லல?''

''எஙக ம�ம�ய�ரத�ன அகக�.. மண ம�சததல ஏழ க�னல� இமளசச�டட�ஙக. எனகக மடடம ஏன 
இபபடனனன பதர�யல. இநத வயசகக அவஙகளகக இத னதமவய�..''

அவள அழத�லம எனகக அடகக ம�டட�மல ச�ர�பபதத�ன வநதத!

உஙகள�ல ய�ர�வத ஒனர கலர, ஒனர ப�ரடர�ல இரணட படமவ வ�ஙக� வ�டடரகள�.. ந�ஙகள வ�ஙக 
ம�டடரகள. ச�ல சமயஙகள�ல அமம� வ�டடல எடபபதம, ம�ம�ய�ர வ�டடல எடபபதம ஒனர ம�த�ர� 
ஈயடசச�ன க�பப�ய�க அமமநத வ�டம. 



அபபட னத�ழ�கள�ன எஙகள வ�டகள�ல அசச அசல�க 
ஒனர ம�த�ர� இரணட பப�ரடகள வநத னசரநத�ல ந�ஙகள 
கவமலனய பட ம�டனட�ம. அநத இனபன�னம# வ�ஙக�க 
பக�ளளதத�ன 'ஐஸ' இரகக�#�னள..

அபபடதத�ன.. என ச�னநக�த� லடசம�, ஸரஙகம னப�னனப�த 
எனகக�க னசஙக�ல�பரம னதனகழல அசச வ�ஙக� வநத�ள. 
இவள வ�ஙக� வரவத பதர�ய�மல, ந�ன 
னவப#�ரவர�டமம பச�லல� மவகக.. கமடச�ய�ல 'னவல' பட 
சரய� ம�த�ர� எனன�டம இரணட னதனகழல அசசகள!

இரணமட மவததக பக�ணட ந�ன வ�ழ� ப�தஙக, 
எனனமடய ச�னநக�த� வ�மல�, னய�ச�கக�மல இமதச 
பச�னன�ள.. 

''ஏய, ஒர அசமசக பக�ணட னப�ய நமம ஐஸக�டட 
பக�டததடல�மப�..''

''அவ னகடட�ள�?''

''னகடகனல.. பச�ல# வ�தததல பச�னன� கணடபப� வ�ஙக�பப�..''

அபதனனத, 'பச�ல# வ�தம..' எனக�#�ரகள�..

'ஐஸ'வரய�வ�டம, ''ஆஹ�.. உனமனத தவ�ர னவ# ய�ரகக�வத இததமன த�££ர�£ள மனச உணட�'' 
எனற பச�லல�ப ப�ரஙகள.. அத�வத, 'ஐஸ' மவததப ப�ரஙகள, ந�ஙகள கர�ககடடமயக பக�ணட 
னப�யத தநத�-லம, பச�னன வ�மலகக வ�ஙக� வ�டவ�ள.

எஙகள வ�டடகக வரக�# அனத க�மரக க�ரனத�ன அவள வ�டடககம. எனன�டம ஒர கடட மமளக 
க�மர ஐநத ரப�யகக வ�றப�ன. அவள�டம பதத ரப�ய. 

''அத எனன�னம� பதர�யனலஙக.. உஙகமளப ப�ரதத�, பத�ன�ற வயசல த�ர�நத படட (பத�மலநத 
னப�ன) என தஙகசச�னய னநனர வநத ந�கக#� ம�த�ர� இரகக. அத கமடமயத பத�டட தககப 
பப�#வத�ன ந�ன வ�ய�ப�ரததகனக க�ளமப னவன. இபபகட மதல னப�ண� உஙக மகய�னலத�ன!''

''அபபடய�.. அபப அநத அனர�த�மம� வ�டடல..''

''ஐயனய.. 'க�மர கடட எனன வ�மலபப�?'னன னகடட�ஙக. 'பதத ரவ�'னன பச�னனனன. 'அததமன 
க�ச பக�டதத க�மர வ�ஙக� ச�பப�ட ந�ஙக ஒணணம ர�.. ர�.. அத எனனனம� பச�னன�ஙகனள..'' 

''ர�யல ஃனபம�ல�ய�?''

''ஆங.. அத�ன.. 'அநத ஃனபம�ல� இலனல'ன பச�னன�ஙக. ந�னம பத�லகக, 'மதல னப�ண� 
ஐஸவரய�மம� மகய�னலத�ன.. ந�ஙக னகடட�லம கமடய இ#கக ம�டனடன'னனன. அதகக அவஙக 
எனன பச�னன�ஙக பதர�யம�.. 'அவ ஒணணம பதத ரப� பக�டதத, க�மரய வ�ஙக ம�டட�'ன 
பச�னன�ங கமம�..''

''சர� சர�.. இநத� ப�ட மபபத ரப�.. எனகக மண கடட க�மர பக�ட..''

''அமம�.. மகர�ச�.. தஙகக மகமம� உஙகளகக. பசச பசசன மளளஙக� ஒர கடட வ�ஙக�ககஙக..''

அவன, இபபடனய அவள தமலய�ல வணட ஐமஸ மவதத மகக�ல கமடமய அஙனகனய இ#கக� 
மவதத வ�டடப னப�ய வ�டவ�ன. 



வ�மல�, பச�னனதனப�லனவ அநதத னதனகழல அசமச, இநத அசச ப�சச ஐஸ�டம வ�றற வ�டட வநத 
வ�டட�ள. கடனவ 50 அசசகக ஆரடரம!

எபபட எனக�#�ரகள�? தனனடன இரணட ச�னநக�த� கமள அமழததப னப�ன�ள. அவரகள 
எத�ர�னலனய வமலமய வ�ச�ன�ள. 

''ஐஸ.. ந� னதனகழல அசச னகடடனய.. இநத�..''

''ந�ன னகடனடன�.. இலமலனய..''

''ப�ரதத�ய�. அனன�கக என ந�ததன�ர ச�மநதததகக வநத�ய�?''

''வநனதன..''

''அபப, என ம�ம�ய�ரக�டட 'அசச மறகக' நலல� ய�ரககனன பச�னன�ய�?''

''ஆம�...''

''எஙக ம�ம�ய�ர, 'இத னசஙக�ல�பரம அசசல ப�ழ�ஞச மறகக'னன பச�னன�ஙக, அபப, 'இநத ம�த�ர� 
அசச ஒணண எனகக னவணம'ன அன னகடட�. அபப, ந�யம 'எனககம ஒணண'ன னகடடனய.. 
ம#நதடடய�? அனவகக�க வ�ஙக�டட வநதமத அஙனக பக�டதத�சச. உனகக னவணட�மன� 
பரவ�ய�லல.. ஆன� ப�ர.. இத வ�மல நதத�ய�ரபத ரப�யத�ன.. நமம கஞசஸ க�ஞசன� னகடக#�.. 
ஆன�, மழச� பணம தர மடய� த�ம அவள�னல. பரணட ம�சம�, இனஸட�லபமனடனல தரல�ம�ன 
னககக#�..''

''ந� எனன பச�னனன?''

''ந�ன எனன பச�லல�ய�ரபனபனன உனககத பதர�ய�த�.. இத உனககனன வ�ஙக�னத�சனச.. 'ஒர 
அசச பணதமத பரணட ம�சததல த�ரபப�த தரன#னன பச�ல#�னய க�ஞச.. இதனவ நமம ஐஸன� 
ஒர அமபத அசச வ�ஙக�, பப�ஙகல பர�ச� வ�டடகக வர# சமஙகல�களகக பவததமல ப�கனக�ட 
வசசக பக�டபப�. னப�ன நவர�தத�ர�கனக, ஒவபவ�ரதத�ககம 'னடப�ள ட�ப' க�மரணடர வ�ஙக�த 
தரணமனத�ன பக�ளமள ஆமசபபடட� ஐஸ.. கமடச�ய�ல அவஙக கடமப னஜ�ச�யரத�ன 
எபலகடர�கல அய�டடம எலல�ம த�மபலதனத�ட வசசக பக�டககக கட�தன பச�லல�டட�ர'ன 
பச�னனனன..''

''......''

''அதககப பத�ல� அமம�ககலலம ஆடடககலலம வ�ஙக�, சநதனம, கஙகமம வசசக பக�டததடமலய� ந�.. 
இனன�ககம எஙக வ�டடகக�ரர, 'னதஙக� சடன�ன� உன ச�னநக�த�னய�ட அமம�ககலலல வசச 
அமரசசத தரணம'ன ப�டவ�தம ப�டகக�#�னர..'' 

''அநதத னதஙகழல அசமச இஙனக பக�ட. ந� பச�னன ம�த�ர� பப�ஙகலகக எலல�ரககம னதஙகழல 
அசச.. ஐடய� நலல�ய�ரகக. என வ�டடகக�ரரக�டட பச�லல�, அடவ�னஸ�னவ பணதமத வ�ஙக�த 
தநதடன#ன.''

னதனகழல அசமச வ�ற# மகனய�ட, இனனம 50 அசசகளகக ஆரடரம வ�ஙக� வநத வ�டட�ள 
வ�மல�. னப�த�ககம#கக கட இரணட னபமர அமழததப னப�ன�ள இலமலய�.. அவரகளககம 
னசரதத ச�லக க�டடன படமவ.. அத�வத தன வ�டடகக பகஸடட�க வரபவரகமள த�ன மர�ய�மத 
பசயயம வ�ததமதக க�டடவதறக�க..

இபனப�த பக�ஞச ந�டகள�க ஐஸஸ�ன மகதத�ல வ�சனக க#�.. அத�வத இவளககப பரஷன என 
ஒரவர இரகக�#�ர இலமலய�? எனனத�ன மஞசக க�ண�, பஞசகக�ண� என#�லம இநத னரஞச�ல 
னப�ன�ல த�ககப ப�டககம�..



ஏனத�, கடமப னஜ�ச�யரகக னவணடம�ன�ல ச�ல ஆய�ரஙகமளக பக�டதத, க�மரணடமர ஆடடக 
கலல�ககல�ம. பபர�ய வ�ஷயஙகள�ல மகமயச சடடக பக�ணட வ�டட�ல?

அதறக�கனவ, வ�ட, ந�லம, பணமணத னத�டடம எலல�வறம#யம வஙக�ய�ல மவதத னல�ன வ�ஙக� 
இரபபத�க உட�னஸ வ�டடரகக�#�ன. இலல�வ�டட�ல, அததமன பச�ததம 'ஐஸ'ஸ�ய கமரநத 
வ�ட�த�?

இநத உணமம, வ�மல� வ�டடகக�ரர வஙக�ய�ல னவமல ப�ரபபத�ல அவரககத பதர�யம. அவர 
வ�மல�வ�டம பச�லல, அவள எனன�டம பச�லல.. ஹ�.. ந�ன உஙகள�டம பச�லல� வ�டனடன. ந�ஙகள 
ய�ர�டமம.. மகக�யம�க ஐஸஸ�டம பச�லல�னய வ�ட�த�ரகள.

ஓனக. என அரமம சனக�தர�கனள.. இனனம கட ந�ம#ய 'ஸதர� ரதத�னஙகள' இரநத�லம த�கடட வ�டக 
கட�னத எனபதறக�க, இபனப�மதகக மடததக பக�ளக�ன#ன. தச.. தச.. அழக கட�த. அனவககம 
உஙகளககம க�லததககம எழததப ப�லம ஸடர�ஙக�க இரககம.. ந�ம பஜ�ல�ததக பக�ணனட 
இரபனப�ம!


