
ந�றம

அபப�வ
ப பபறற த�தத� நலல பப�ன ந�றம.ஆசச� 
கரபப. அதன�ல கடமபதத�ல ப�த� பபர நலல 
ந�றம�கவம,ம#த� பபர சதத கரபப�கவம அவமநதனர. 
ந�ஙகள ஆசச�ய�ன 
ழ�. ஐமபதகள�ல பநலவல ப�ரதரஸ 
எனற பபயர�ல கரந�டக இவசக கசபசர�கள பசயத 
நத 
பபர�யபப�ககள�ல ஒர
ர கரபப.மறற
ர ச�
பப. இநத 
கலவ
வய எஙகள தவலமவறய�லம க�ணல�ம. தறபப�த 
இவச ஆச�ர�யன�க இரககம எனத ஒனற 
�டட தமப� 
பக�மத�ந�யகததகக பதர�நத ஒர பபர�ய மன�தவர 
சம#பதத�ல சநத�தபதன. பபசச
�கக�ல அ
னவடய 
அணணன ந�ன எனற பச�னனவத அ
ர நமபவம�லவல. 
பமறபக�ணட எனன�டம பபச
வத 
�ரமபவம�லவல. 
உலகந�யகன கலர�ல இரககம அ
ன எஙபக, பதமத�க 

தவல
ர கலர�ல இரககம ந�ன எஙபக. எனவனப பப�ல ஓர அணடப பளகன இநத உலகதத�பலபய 
இரகக மடய�த எனபவத அ
ர 
�வயத த�றநத பச�லல
�லவலபயனற�லம அ
ர எனவன ப�ரதத 
ஓர அறபபப�ரவ
பய எனகக உணரதத�யத.

பப�த
�கப
 மன�தரகள�ன ந�றம அ
ரகள�ன த�ரமணதத�ன பப�தத�ன அலசபபடம. 
ம�பப�ளவளபய�,பபணபண� எனன ந�றம எனற பகடக�த
ரகபள இலவல எனல�ம. அ
றவற 
பப�ரடபடதத�த
ரகள கட இநத பகள
�வய பகடகத த
ற
த�லவல. நணபன ஒர
ன�ன மவன
� 
கரபப. த�ரமணததனபற அநத பபணண�ன மகதத�ல மக�ழசச�வய க�ணமடய
�லவல. தன கண
ன�ன 
ந�றததகக மன த�ன பர�மபவம கரபப�க இரகக�பற�பம, நமவம அ
னகக ப�டககம� எனற க
வல 
அ
ளகக. இவதப பர�நத பக�ணட நணபன மதல�ர
�பலபய அ
ள�ன சநபதகதவத 
கவளநத�ரகக�ற�ன. எனகக ந#த�ன மகக�யம. உன ந�றம மகக�யம�லவல எனற. பதத�ணடகள கழ�தத 
அநத நணபவனப ப�ரகக ச�ல ம�தஙகளகக மனப அ
ன 
#டடகக பப�பனன. அ
ன மவன
�ய�ன 
நவட உவட ப�
வனய�ல தனனமப�கவகயடன கடய கமப#ரம பதர�நதத. நணபன�ன ந�வலவம எலல� 
கண
னம�ரகள�ன ந�வலவம பப�லதத�ன இரநதத. ச�பப�ட தன�ததடட ஒதகக� 
�சல�ல கடடப 
பப�டடரநத�ள.

ம#ன�டச�சநதரததககம எனககம ஒர 
யதத�ன 
�தத�ய�சம எனற�லம ந�ன அ
னகக ச�ததபப� 
மவற. ம#ன�டச�யம எனவனப பப�லப
 நலல ந�றம (கரபபம ந�றமத�பன!). ய�ர�
த எஙகவள கரபப 
எனற பச�னன�ல ம#ன�டச� பக�பபபட
�ன. ‘ச�ததபப�, ந�ம கரபப எனற ய�ர பச�னனத. 
ந�பமலல�ம கபர’ எனப�ன. ய�வரய�
த அவடய�ளம பச�லலமபப�தம ‘அ
�ளம நமமள ம�த�ர� 
க�பரககரத�ன’ எனற பச�ல
�ன. ஒர த#ப�
ள�கக ப
ட ப
டதத ம#ன�டச�ய�ன மகபமலல�ம 
க�யபபடட
�டடத. அதன�ல பமலம கரபப�ன�ன. அவதபய ஒர ம�பபரம க�ரணம�க ப�டததக 
பக�ணட அநத 
�பதத�ன�லத�ன தன மகம கரபப�க�
�டடத எனறம அதறக மனன�ல த�ன 
அசபப�ல அர
�நதச�ம� பப�லப
 இரநதத�கவம ந�ன இலல�த சமயம ப�ரதத மறற
ர�டம பச�ல
�ன.

ப
ணண#ற தலககம�க பதர�
தறபகனபற பவடககபபடட பமன� எனற என எழ�லம�க பமன�வயப 
பறற� பகழநத எழத�ய பJயபம�கன, தன நணபர சணமகசநதரதவத எனகக அற�மகம பசயத 
வ
தத�ர. சணமகசநதரம 
�வயத த�றநத எனன�டம பபச�ய மதல 
ர�. ‘ந#ஙக 
இவ
ளவ கரபப�க இரபப#ஙகனன ந�ன எத�ரப�ரககல ′. கரல�ல ஒர அடகக மடய�த மக�ழசச� 
பதர�நதத. க�ரணம அ
ரம ஒர க�பரககர. மதல சநத�பப எனபத�ல ந�னம என ப
வலவயக 
க�டட�மல அடககம�கச ச�ர�ததக பக�ணபட ‘ஆம� பத�டரநத ப
ய�ல�ல அவலநபதன’ எனபறன.

எஙகள கடமபஙகள�ல த�ரமணததகக மன பபணணம ம�பப�ளவளயம ஒர
வர ஒர
ர ப�ரததக 
பக�ளளம 
ழககம இலவல. என மவன
�வயப ப�ரகக (எனத த�ய�ர க�லம�க�
�டடத�ல) என 
ச�தத�யம ச�ததபப�வம பப�ன�ரகள. பபணண�ன ந�றதவத ப�ரதத ச�தத� பக�ஞசம ஆடதத�ன 
பப�ய�ரகக�ற�ள. அநத சமயம ப�ரதத என ம�ம�ய�ர அ
ள�டம ‘வபயன எனன ந�றம’ எனற பகடக, 
தடடத தடம�ற� ‘பத ந�றம’ எனற பச�லல� சம�ள�தத அநதப பழபம�ழ�வய ந�ரப�தத�ரகக�ற�ள. 
இனவறககம என மவன
� எஙகள மகன�டம இவத பச�லல�ச ச�ர�பப�ள.



மலமபழ� J
ஹர நப
�தய� 
�தய�லய�
�ன பர�னஸ�ப�ல�க என ம�மன�ர பண�ய�றற�க 
பக�ணடரநத சமயதத�ல என மவன
�ய�ன ப�ரச
 பநரம. ப�லகக�டடல ஒர மரதத
மவனய�ல என 
மகன ப�றநத�ன. ந�ன அஙக�ரநத எலல� உற
�னரகளககம, நணபரகளககம பத�வலபபச� மலம 
கழநவத ப�றநத 
�ஷயதவதச பச�னபனன. ய�ரபம எனன�டம எனன கழநவத எனற பகடபத�ல 
ஆர
ம க�டட
�லவல. பச�லல�வ
தத ம�த�ர� எலபல�ரம கழநவத எனன ந�றம எனபற பகடடனர. 
என உய�ரத பத�ழன கஞச ர�ஸகலம இதறக 
�த�
�லககலல. என 
�ழகவகய�பலபய ந�ன கரபப�க 
இரபபவத உணரநதத அனறத�ன. அநதக பக�பதத�ல என மகனகக ந�ன வ
தத பபயர ‘ந�றன’.

க
�ஞரம, ‘ரசவன’ பதத�ர�வக ஆச�ர�யரம�ன மரப�ன வமநதன மதவதய�, எனவன இனவறககப 
ப�ரதத�லம 
�ஙக பத ந�றகக�ரபர எனற பகல� பசய
�ர. ‘
�ரதவத’ பதத�ர�கவகய�ன 
இவணய�ச�ர�யர ப�.பக.ச�
கம�ர�ன கலலர�த பத�ழர�ன மதவதய�வககம எனககம ஒபர 
யதத�ன 
எனற�லம ந�ன அ
வர அணணன எனபற அவழபபபன. ந�ன அ
வர அணணன எனற 
அவழபபதறகம என மவன
� அ
வர தன பJனம 
�பர�த�ய�கக கரத
தறகம ஒர பப�தக க�ரணம 
உளளத. அ
ரத�ன என த�ரமணதவத நடதத� வ
தத
ர.

ந�த தனமன�ஷம
'மஞசர�ல 
�ள�தத�களம ச�ம�யப பதத� 
#ரபகரளமபதர 
�ந�யகம ப�ளவளனன ஒரததர 
எழத�ய�ரகக�ர. படசச ப�ரஙக. நலல� இரகக'. ப
ற ஏபத� பபச�க பக�ணடரககம பப�த 
தறபசயல�க இவத பச�னன�ர நணபர பJயபம�கன. 'பம�கன, அத ப
ற ய�ரம�லல. எஙக 
பபர�யபப�' எனபறன. 
�ள�தத�களம ச�ம�வயப பறற� மடடமலல, இனனம எததவனபய� 
மன�தரகவளப பறற�, எவ
ளப
� 
�ஷயஙகள பறற� 
�ந�யகததப பபர�யபப� பச�லல� ந�ன 
பதர�நத�ரகக�பறன.


�ந�யகததப பபர�யபப� ஒனறம எனகக ரதத உறவ இலவல. ஆன�லம பபர�யபப�. இபபட பல 
உறவகள எனகக உணட. ஐமபதகள�ல பநலவல சபக�தரரகள எனறவழககபபடட கரந�டக இவசக 
கசபசர�கள பசயத பக�ணடரநத எனத பபர�யபப�ககபள�ட ம�ரதஙகம 
�ச�பப
ர�க அற�மகம�க� 
எஙகள கடமபததககள 
நத
ரத�ன 
�ந�யகததப பபர�யபப�. அதன ப�ன த�தத�வககம, ஆசச�ககம 
மறபற�ர மகன�க ஆக�ய�ரகக�ற�ர. எனத பச�நத பபர�யபப�ககவள 
�ட ந�ன அத�கம�க பபர�யபப� 
எனறவழததத 
�ந�யகததப பபர�யபப�வ
தத�ன. எபபப�தபம ப
ளவள அவரகவகச சடவடயம, 
ப
டடயமத�ன உவட. ம�ந�றம. சறற பரமன�ன உடல
�க. ம#வசய�லல�த மகதத�ல ச�ர�ககம பப�த 
சறறத தககல�ன மனபல இரணடம ப�ரபபதறக அழக�கப
 இரககம.

ரச�கமண� ட.பக.ச�.யடன பநரஙக�ப பழக�ய பபர�யபப�வ
ப பப�னற ஒர கல� ரச�கவர என 

�ழகவகய�ல ந�ன ப�ரததத�லவல. பகழ பபறற பதனக�ச� த�ர
ளள
ர கழகதத�ன பசயல�ளர�கப 
பல ஆணடகள பண�ய�றற�ய
ர. அநத 
வகய�ல தம�ழற�ஞரகள க�.
�.J, த�ரககறள மனச�ம� 
பப�னபற�ர�ன நணபர. எநத ஒர சழலககம ஒர கறள பச�லல
�ர. 'இதககம ஒர பக�றள 

சச�ரபபபபள' எனற பகடட�ல, 'எனன பசயயச பச�லலபத? அநத பபத#ல பப�
�ன எலல� 
எளவககமல� எளத� 
சச�ரகக�ன' எனப�ர. ம�ரதஙகம, ஹ�ரபம�ன�யம பப�க த�பன உர
�கக�ய 
ஒறவறக கமப� 
�தத�யம ஒனறம 
�ச�பப�ர. அநத 
�தத�யதவத பதத�ரபத ந�ம�டஙகளககள 
உர
�கக� 
�ச�பபவதப ப�ரதத 
�யநத�ரகக�பறன. ஒறவறத தநத�ய�ல அததவன ஸ
ரஙகவளயம 
பக�ணட 
நத இவசபபத அவ
ளவ எள�த�லவல.

த�ரபநலப
ல�கக பபர�யபப� 
நத�ல கவறநதத ந�னக ந�டகள�
த எஙகள 
#டடல தஙக
�ர. 
அநத ந�னக ந�டகளம 
#பட ந�றம ம�ற�
�டம. க�வலய�ல பக�ஞசம த�மதம�கப
 கள�ககச பசல
�ர 
பபர�யபப�. அவரததககதத�ல இரககம எனவன ஹ�ரபம�ன�யபம�, ம�ரதஙகபம� 
நத 
ரட 
எழபபம. ஹ�ரபம�ன�யம 
�ச�ககம பப�த பபர�யபப�
�டம ஒர கன�வ பதர�யம. ச�ததரஞசன� 
ர�கதத�ல 'ந�த தனமன�ஷம' க#ரததவனத�ன பபர�யபப� அடககட 
�ச�பபத. ச�ல சமயஙகள�ல 
இரமபல�ட ப�ட
தம உணட. ச�ததரஞசன� ஒர ச
�ரஸ�யம�ன ர�கம. அத�ல பமல ஸடJமததகக 
பமபல உளள ஸ
ரஙகளகக ப
வல இலவல. அநதச ச�னன ஏர�ய�வககள பபர�யபப� சம�ர ஒர 
மண�பநரததககம பமல�க 
�ச�ததக பக�ணடரபப�ர. தககம கவலய�த கணகளடன அ
ரரக�ல 
பசனற உடக�ரப
ன. ஹ�ரபம�ன�யதத�ல�ரநத வகவய எடகக�மபலபய, அநத சமயதத�ல த�ன 

�ச�ததக பக�ணடரககம ப�டம�னதவத கணகள�ல எனககக க�டடச ச�ர�பப�ர.



பபர�யபப�
�ன ஹ�ரபம�ன�ய 
�ச�பபகக ந�ன பலமவற 
ம�ரதஙகம 
�ச�தத�ரகக�பறன. அ
ரத ப
கததககம, 
லய�பபககம எனன�ல ஈட பக�டகக மடநதபத இலவல. 
பக�ஞச பநரதத�பலபய வநஸ�க ம�ரதஙகதவத 
பபர�யபப�
�ன பககம தளள�
�டட ந�ன 
ஹ�ரபம�ன�யதவத எடததக பக�ளப
ன. ம�ரதஙகம 
வகய�ல 
நதவடன பபர�யபப� ஆபள ம�ற�
�ட
�ர. அசர 
பலம 
நத 
�ச�பப�ர. அ
ர 
�ச�பப�ல ம�ரதஙகம பபசம. 
அழம. ச�ர�ககம. அதறகப ப�ன ம�ரதஙகதத�ல�ரநத 
பபர�யபப� ப
ள�பய 
ர பர�மப பநரம ஆகம. 
'ச�ம�ய�டடபடபள பபர�பப�' எனபபன. '
�ச�சச� 
அபபடதத�னய� 
�ச�ககணம. இலபலனன� அதத 
பத�டப
 கட�த' எனப�ர. அ
வரப பப�லப
 
எனவனயம அநத இரணட 
�தத�யஙகள�லம தய�ர 
பசயத 
�டப
ணடம எனற பபர�யபப� 
�ரமப�ன�ர. 
ந�ன த�ன அதறக சர�ய�க ஒததவழகக
�லவல. இத�ல 

என பமல அ
ரகக எபபப�ழதம ஒர த#ர�த 
ரததம இரநதத. 'எலல�ரககம இத 
ர�த. ஒனகக 

ரத. ஆன� 
�ச�கக ஒனகக 
ல�கக�'. ப�ளயஙபக�டவடய�ல ஒர கசபசர�ய�ல ந�ன ம�ரதஙகம 

�ச�தத 
�டட த�ரமபம பப�த உடன 
நத�ரநத பபர�யபப� சல�பபடன இவத பச�னன�ர.

பபஙகளர சநதரம அ
ரகள�ன 'ஆனநத ரகஸயம' பததகதவத வ
ததக பக�ணட ந�ன�க ச�ல 
ஆசனஙகவள பய�னற பக�ணடரநபதன. 'பப�ஸதகதத ப�ததலல�ம ஆசனம பப�டக கட�தயய�' 
எனற பச�லல�, மவறய�க எனகக பய�க�சனம கறறக பக�டதத ஆச�ன அ
ர. எனகக பதர�நத 
அபபப�பத அ
ர எழபவத பநரஙக�ய�ரநத�ர. ஆன�ல அநத 
யத�லம ச�ரச�சனம உடபட கடனம�ன 
ஆசனஙகவளப பப�டட க�ணப�தத எனவன அசரடதத�ர. இததவனககம 
�தம க�ரணம�க அ
ரத 
இரணட க�லகளம சறற 
வளநத�ரககம. அநதக க�லகவள வ
ததக பக�ணட அ
ர நடககம தரம 
நமப மடய�தத. பபர�யபப�வகக ம�வலய�லம ஒர கள�யல உணட. கள�தத மடதத ப�ன தவலகக 
நலபலணபணய பதயதத நட
க�படடதத தவல 
�ர
�ர. பமலல நடகக ஆரமப�பப�ர. இரணட 
மண�பநரம கழ�தத பநறற� ந�வறய த�ரந#றடன 
#ட த�ரமப
�ர. பநலவலயபபர பக�ய�வலச சறற� 

நத�ரககம கவளபப அ
ர உடக�ரம பப�த நமகக பதர�யம.

'ந�பனத�பன இஙபக 
நதகக�டடரகபகன. ந# ஒர ந�வளகக 
#ரபகரளமபதர 
�யய�'. பர�மப 
ந�டகள பச�லல�க பக�ணடரநத பபர�யபப�வகக�க ஒர ம�வலய�ல அஙக பசனபறன. சநபத�ஷதத�ல 
பபர�யபப�
�ன 
#டடலளள அவன
ரம உபசர�தத�ரகள. தடபடல�ன இரவ உணவககப ப�ன சகம�ன 
க�றறடகக இர
ரம ச�ற�த தரம நடநபத�ம. ஊபர அடஙக�ய அவமத�ய�ன பப�ழத�ல 
#டட 

�சலவறய�ல 
நத உடக�ரநபத�ம. பபர�யபப� 'அநத பப�டடய எட' எனற�ர. பபர�யமவம ஒர 
பவழய அழககப பபடடவய எடதத பக�டகக, அவத தன பககம நகரதத� உளளககளள�ரநத ந�வறய 
பகஸடடககவள எடதத�ர. எலல�பம பவழயவ
. ஒர பம�பன� படபர�கக�ரடர அரக�ல இரநதத. 
'எயய�, இத பக�ஞசம பகபளன'. கரகரப
ன பகஸட ஓடத த
ஙக�யத. ஆல இணடய� பரடபய�
�ன 
ஒல�பரபவப பத�வ பசயத வ
தத�ரகக�ற�ர எனபத பர�நதத. மயககம கழல�வச. 'எனன ர�கம 
பதர�யத�?'. சறற பநரம பய�ச�தத 
�டட ம�லபக]னஸ ம�த�ர� இரகக' எனபறன. 'அபதத�ன. எபபட 

�ச�சச�ரகக�ன ப�தத�ய�?' பனன�ல�ல பக�ஷ எனனம பமவதவய அநதப பவழய கரகர ஒல�பரபப�ல 
அனவறககதத�ன மதனமவறய�கக பகடபடன. 'பபஸ 
�ச�ககறதகக�க த�ன 
�ரல அறதத 
ஆபபரஷன பசஞசகக�டட சணட�ளனய� இ
ன'. இநத ம�த�ர� ஏத�
த பச�லலம பப�த உணரசச� 
ம�கத�ய�ல பபர�யபப�
�ன கரல உவடயம. அபபப�த அ
ர அழக�ற�பர� எனற நமகக சநபதகம 
ரம. 
பனன�ல�ல பக�வஷத பத�டரநத பபட கல�ம அல�க�னம அனவறய எஙகள�ன இரவ
 ந�வறதத�ர.

J�ம ர#வஸ�ன(Jim reeves) கரல 
�ந�யகததப பபர�யபப�வககப ப�டததம�ன ஒனற. 'இநத ர#வஸ பய 
அடபய�ஸ அம�பக�ஸன ப�டம பப�த நமம பத�ளல வகயப பப�டடகக�டட க�தககளள 
நத 
ப�டற ம�த�ர� இரககலல�' எனப�ர. ல�ரல ஹ�ரட இரடவடயரகளம அ
ரகக ப�டததம�ன
ரகள. 
ச�ல 
சனஙகவள ம#ணடம ம#ணடம பச�லல� ஒர கழநவத பப�ல ரச�ததச ச�ர�பப�ர. 
#ரபகரளமபதர 
எனனம ச�னனஞச�ற க�ர�மதத�ல இரநத பக�ணட இ
ர எபபட எலல�
றவறயம ரச�கக�ற�ர எனற 
ஆசசர�யம�கப
 இரககம. ந�னவகநத ஆணடகள�கச சநத�ககம 
�யபப�லல�மல இரநபதன. 



அவ
பபப�த பப�ஸட க�ரடல நணகக� எழத� அனபப
�ர. அத�ல ஒர கறஙக
�வதபய�, சஙக#த 
சம�சச�ரபம�, கறற�லச ச�ரல பறற�ய பசயத�பய� இரககம. அநதச ச�னன அஞசலடவடககள அத�க 
படசம எவ
ளவ எழத மடயபம�, அவ
ளவ எழத�ய�ரபப�ர. 'மதவம க�ரணம�க இபபப�பதலல�ம 
எஙகபம பசலல மட
த�லவல. 
#ரபகரளமபதர�பலபய இரகக�பறன. ந# இஙக 
�. ஆச�' எனபறழத�ய 
ஒர க�ரட பசனற ஆணடல 
நத�ரநதத. ஒர ச�ல 
�ரஙகள�ல 
#ரபகரளமபதர பசலலம 
�யபப 

நதத. பக�ஞசம இவளதத�ரநத பபர�யபப� எனவனக கணடத எழநத�ரகக மடய�மல எழநத 
நத 
கடடயவணதத கனனஙகள�ல ம�ற� ம�ற� மதத�ன�ர.

'ம�ரதஙகதத எபபப
� வககள
�டபட. ஆரபம�ன�யம�த 
�ச�கக�ய�யய�' எனற பகடட�ர. 
'அபபபபப� 
�ச�கபகன. அனவனககக கட ந�த தனமன�ஷம 
�ச�சபசன' எனபறன. 'ந�னம 
அனவனகக படல�
�ஷனல ச�னனபப� க�தல கன�ரசபம ப�டம பப�த ஒனனதத�ன 
பநனசசகக�டபடன' எனற�ர. ச�ல ம�தஙகளகக மன என தமப� எனன�டம இன� ந�ம 

#ரபகரளமபதரககச பசலலம அ
ச�யம�லவல எனற அரதததத�ல 
�ந�யகததப பபர�யபப�வ
ப 
பறற�ய பசத� பச�னன�ன. அதப
 அ
னகக த�மதம�க 
நத பசயத�. அனவறகக மழகக என மனத�ல 
ந�ததனமன�ஷம ஒல�ததக பக�ணபட இரநதத. 


ர�த 
நத ந�யகன
"ச�ன�ம�
�ல இரபப
ரகள அவன
ரபம ப
பற�ர க�ரகதத�ல�ரநத 
நத
ரகள. அ
ரகளகபகனற ஒர 
தன�யலகம உணட. கணடபப�க அ
ரகள பசனவனவயச பசரநத
ரகள�க இரகக ப
ணடம. அதறக 
இநதப பககபமனற�ல மதவரகக�ரரகவள அனமத�பப�ரகள. த�ரபநலப
ல�வயச பசரநத
ரகபளலல�ம 
அநத ம�ய உலகததககள நவழயப
 மடய�த." இபபடபயலல�ம பநலவலகக�ரரகள உறத�ய�க 
நமப�க பக�ணடரநத�ரகள. அநத சமயதத�ல ஒர படம 
நதத. த�ரபநலப
ல� மழ
தம ஒபர பரபரபப. 
அ
ரகள கள�தத அபத த�ம�ரபரண�ய�ல கள�தத, படதத அபத ச�ஃபடர பமலந�வலப பளள�ய�ல 
படதத, படம ப�ரதத அபத ப�ர
த� த�பயடடர�ல படம ப�ரதத, ட கடதத அபத சநத�ப ப�ளவளய�ர 
பக�ய�ல மகக டககவடய�ல ட கடதத 
ளரநத ஒர இவளஞர ச�ன�ம� வடரகடர 
ஆக�
�டட�பரனற�ல சமம�
�?

'எல, நமம மதவதய�ப�ளவள பபரன ஒர படம எடதத�ரகக�ன�ம. பதர�யம�?'

'ய�ர? மதத
ன�?'

' இலலபல. கவடககடட. பச�டகக மண�'

'அ
ன எபபடல அஙபக பப�ன�ன?'

'அ
 ஐய�வகக நலல தடடலல�. பபறக ஏன பப�கம�டட�ன?'

'அத சர�. படம எபபட? ப
ளஙகம�? இலல, அடதத பதபர�டடததகக பதர இளகக 
நதர
�ன�?'

'பத 
சநதம' எனற படம ர�ல#ஸ�ன பத�த�ல இநதப பபசசககள பநலவலவயச சறற� உல� 
நதன. 
அதன இயககனர 
�கரமவனத பதர�நத
ரகள, பதர�நதத�கச பச�லல�க பக�ணட
ரகள அவன
ரபம 
ஒர
�த மயககதத�ல இரநத�ரகள. 'மண� பநதத கட எனகக ஃபப�ன பணண�ன�ன' எனற கச�மல 
பப�ய பச�லல�க பக�ணட�ரகள. அபநகம�க மண� எனற 
�கரமவனத பதர�நத அவன
ரககபம 
ச�ன�ம� ஆவச 
நதத. 
�வகயட மகக�ல உளள கலபன� ஸடடபய� 
�சல�ல கவத 
�
�தம 
பசயயத த
ஙக�ன�ரகள. பபர�ய பபர�ய தணகள உளள அநதக க�லக கடடடம�ன கலபன� 
ஸடடபய�வ
த த�ணடச பசலலம பப�பதலல�ம, 'அடதத ஸ#னல ந�ன எனன பச�லல 
�பரமன�' 
எனற சததம பதயநத பகடகம.


�கரமவனப ப�ரதத ச�ன�ம�ப ப�தத தவலகபகற�ய
ரகள�ல ட�கஸ� டவர
ர லடசமணபப�ளவளய�ன 
மகன கணணனம ஒர
ன. ச�ன�ம�வகக�க கணணன பசயத மதல ப
வல, தன பபறபற�ர வ
தத 
பபயவர ம�றற�யதத�ன. அ
ன�க சடடக பக�ணட பத�ய பபயரம, அவத
�ட அதறக அ
ன 
பச�னன க�ரணமம பட ச
�ரஸயம�னத. 'ந�ம இபபப� த�ரநப
ல�ல இரகபக�ம. ஏ
�பயம 
ஸடடபய�லல�ம பமடர�ஸ�பலலல� இரகக. இஙபக பநலவலயபபர ம�த�ர� அஙபக ய�ர ச�ம�? 



அபபப� அ
ர பபவரதத�பன 
சசகக�டணம. எனன பச�லலத�ய?' எனற�ன. ஆக கணணன 
கப�ல�ய�ன�ன. கப�ல� த#
�ர ர�த� ரச�கன. அ
னவடய ச�ன�ம� ஆவச ர�த�வ
 ரச�பபத�ல�ரநதத�ன 
பத�டஙக�யத. எலல� 
�ஷயதத�லம தன மகவனக கணடதத 
நத லடசமணபப�ளவள ர�த� 

�ஷயதத�ல மடடம அவமத� க�தத�ர. அதன ரகச�யம ஒர ந�ள பதர�ய 
நதத. 'எனககம ர�த�வ
ப 
ப�டககம' எனற�ர ப
டகததடன. ந#ணட ந�டகள கழ�தத ர�த� கற�ததம மகவன 
றதபதடதத�ர. 
'பய�வ, இவ
ளவ ந�ள� ஒமககம ர�த� படககமன அநதப பயவல ஒணணம பச�லல�ம இரநத#ர. 
இபபப� எனன�சச த�டரனன?' எனற பகடடதறக, ' ந�ன ர�த� படககமன பச�னனத, 
எம.ஆர.ர�த�வ
. இநத பசறகக�யளபள ஏபத� மவலய�ளததக கடடவயப ப�ததலல� பலவலக 
க�டடகக�டடரநத�ரகக�ன' எனற அ
ம�னததடன ப
தவனபபடட�ர.

கப�ல�ய�ன ச�ன�ம� ஆர
ம ந�ளகக ந�ள அத�கம�க�க பக�ணபட பப�னத. கவத, க
�வதகள எழத 
ஆரமப�தத�ன. ச�ன�ம�
�ல நடககம ஆர
மளள அவனதத இவளஞரகளம ஒர ந�ள தமவம கப�ல� 
கத�ந�யகன�ய�கக� 
�ட
�ன எனற உறத�ய�க நமப� அ
ன ப�னன�ல அவலநதனர. க�வலய�பலபய 
கப�ல�வயத பதட அ
ன 
#டடகக 
நத
�ட
ர. 'ந�மத�ன ஒர லசபபயவலப பபதத 

சச�ரகபக�மன ப�தத�, ஊரல ஏகபபடட பக�டடகக�ரப பயல
லல� அவலயத�னப
�'. ப
வலககக 
க�ளமபம லடசமணப ப�ளவள தவலய�ல அடததக பக�ள
�ர.

லடசமணபப�ளவளயடன ட�கஸ� ஸட�ணடல ட�கஸ� ஓடடம ர�மனம கப�ல�ய�ன நடகர கழ
�ல 

நத இவணநத�ன. ர�மன ப�ரபபதறக பக�ஞசம 
�Jயக�நத ச�யல�ல இரபப�ன. கப�ல� ர�மவனப 
ப�ரதத ' ந#த�ன என படததகக ந�யகன' எனற பச�லல�
�டட�ன. ர�மன�ன நவட ம�ற�யத. 
கப�ல�ய�ன கடடவளகள�ல ஒவப
�னற�கக கவடபப�டகக ஆரமப�தத�ன. க�ப�, ட கடபபவத 
ந�றதத�ன�ன. நடகரகள Jkஸத�ன கடகக ப
ணடம எனற கப�ல� பச�லல�ய�ரநதத�ல த�னமம 
எலம�சசமபழ Jkஸ கடதத�ன. எனவறகக�
த ஒர ந�ள மத அரநத�க பக�ளளல�ம எனற கப�ல� 

�த�வய சறற தளரதத�ய�ரநத�ன. அனற மடடம மத. ஒபர ஒர கணடஷன, அனவறகக கப�ல�கக 
மட இரகக ப
ணடம.

இபபடபய எததவன ந�வளககதத�ன Jkஸ கடததக பக�ணபட இரபபத? ந�ம ச�ன�ம� எடககப 
பப�
த எபபப�? எனற ஒர ந�ள ர�மன பக�பம�கக பகடக, கப�ல� அ
வன சம�ள�ககம 
�தம�க 
ர�மன�ன பபயவர ம�றற�ன�ன. பத�த�க கறபவன பசயபதலல�ம ர�மனகக பபயர வ
கக
�லவல. 
ஒபர ஒர 'க�நத'வத மடடம இவணதத ர�மவன ர�மக�நத ஆகக�ன�ன. ர�மக�நத பக�ஞசம 
அவமத�ய�ன�ன. ந�ள ஆக ஆக ச�ன�ம�
�ல நவழ
த கற�தத பபரம சநபதகம 
ர ஆரமப�ததத 
ர�மக�நததகக. க�ரணம, எலல� த�ரபநலப
ல�க க�ரரகவளயம பப�ல கப�ல�யம தசசநலலவரத 
த�ணட
த�க இலவல எனபத ர�மக�நதகக நனற�க பர�நத பப�னத. ர�மக�நத�ன மனந�வல தனகக 
பதர�ய 
நததம த�னமம ச�பப�டம பபர�டட� ச�லன�வககம, இரடடக கவட அல
�வககம, பசகணட 
பஷ� ச�ன�ம�வககம ஆபதத 
நத
�டபம� எனற அசசதத�ல கப�ல� அத�ரடய�க ஓர பய�சவனவயச 
பச�னன�ன. ர�மக�நதவத கத�ந�யகன�கக� ஒர 
#டபய� படம எடககம த�டடமத�ன அத. ர�மக�நத 
உறச�கம�ன�ன.


#டபய� படததகக�ன பம�தத பசலவ
யம கத�ந�யகன ர�மக�நத ஏறறக பக�ளள பட பவJ 
சநத�பப�ளவளய�ர பக�ய�ல�ல பப�டபபடடத. படதத�ன பபயர '
ர�த 
நத ந�யகன'. அவரமண�பநரம 
ஓடககடய அநதப படதத�ன கத�ந�யக�வயத பதரவ பசயய கப�ல� 
ளள�யர க�ளமப�ப பப�ன�ன. 
அஙக கரகம ஆடக பக�ணடரநத ஒர பபணணகக படவ
வயச சறற� கடட 
நத�ன. 
ஆலஙகளததககப பககதத�லளள ம�னர�ல இரணட ந�ள ஷ¥டடங. மனற�
த ந�ள படம 
ர�ல#ஸ�க�
�டடத. அத�
த நணபரகளககப பப�டடக க�டடன�ன. அநத சமயம ப�ரதத ந�ன 
ஊரககப பப�ய�ரநபதன. ந�னம '
ர�த 
நத ந�யகன' ப�ரககம ப�கக�யம பபறபறன. படம 
ஆரமப�தத உடபனபய ர�மக�நததம, அநத 
ளள�யர பபணணம '
ர�த 
நத ந�யகன' ப�டலகக 
இடபவப அவசதத ஆடன�ரகள. ப�றக எஙபக� ஒர க�டடககள பசனற�ரகள. அ
ரகள இர
ரம 
க�தல பசயத பக�ணடரககம பப�த வடரகடர கப�ல� ஓரம�க ந�னற ப�ரததக பக�ணடரநத�ன. 
ப�றக க�வளம�கஸ 
நத 
�டடத. கத�ந�யக� மனற 
�டகவதகள பப�டக�ற�ள. அதன 
�வடவய 
ர�மக�நத சர�ய�க பச�லல� 
�டக�ற�ன. உடபன கத�ந�யக� 'பப�டடல ந#ஙக பசவசச�டடஙக. இன�பம 
இநத க�ல� உஙகளககதத�ன' எனற ர�மக�நவதக கடட அவணததக பக�ளக�ற�ள. படம ப�ரதத 
மடநததம கப�ல�ய�டம பகடபடன.

'பJய�சசடடஙகஙக�றவத பசவசச�டடஙகஙகற�. அத பர�யத. அத எனன க�ல�?'



கப�ல� பத�ல பச�னன�ன.

'அநத பகரகடர பபர கல�. அவததத�ன அநத ஆரடஸட அபபட பச�லல�டட�. டபப�ஙகல சர� 
பணண�டல�மன 
�டடடபடன.'

'
ர�த 
நத ந�யகன' எடதத ப�ன கப�ல� தனவன ஒர இயககனர�க உறத� பசயத பக�ணட�ன. 
ந�ன ஊரகக பப�ன�ல எனன�டதத�ல மண�ரதனதவத மண� எனறம, 
�தத�ய�வர ப�ல எனறம, 
இவளயர�J�வ
 ர�J� எனறம 
�ள�ததப பபச
�ன. அ
வனச சறற�ய�ரநத இவளஞரகளகக 

யத�க� 
�டடத. ஆள�ளகக அ
ர
ர ப
வலவயப ப�ரககப பப�ய
�டடனர. கவடச�ய�க ந�ன 
ப�ரககம பப�த கப�ல� ஒர கரமபச ச�றக கவடய�ல ந�னற பக�ணடரநத�ன. உடன கரபப�க 
ஒலல�ய�ன ஒர இவளஞன. கப�ல� எனன�டம 
நத பபசம பப�த அநத ஒலல� இவளஞனம அரக�ல 

நத ந�னற�ன. 'இத ய�ர? பதச� இரகக?' எனற பகடபடன. உடபன கப�ல� அ
வனப ப�ரதத 'ம, 
பச�லல உன பபவர. அ
�ள ச�ன�ம�ல இரகக�. பதர�யமல�' எனற�ன. தயஙக�த தயஙக� கப�ல�வயப 
ப�ரதத
�பற அநதப வபயன எனன�டம பச�னன�ன. ' என பபர பசல
க�நத'.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
கலர
க�ப� கடககம பழககம ஏபன� எனன�டதத�ல ச�ற
யத�ல�ரநபத இலவல. பசனவனகக, அதவம 
ச�ன�ம�வகக, 
நத ப�றகத�ன ட கடககம பழககம 
நதத. படபப�டபப�ன பப�த கடககம டய�ன 
எணண�கவக பதர�
பதய�லவல. ய�ர 
#டடககப பப�ன�லம கடபபதறக க�ப� பக�டதத�ரகள�ன�ல 
ப
ணட�ம எனற மறதத 
�டப
ன. 'ஒர
�ய க�பப� கடககறதன�ல ஒன க�ர#டம ஒணணம 
எறஙக�ற�த'. கஞச எததவனபய� மவற சல�தத�ரகக�ற�ன. ந�ன பகடடபதய�லவல. 'இஙபக ப�ர. 
ஒனகக க�ப� கடகக�ற பழககம இலபலஙகறதகக�க ப
ணட�ஙகபற. ஆன� அ
ஙக அதகக�க 
ஒனககனன ப
ற ஏபத� தய�ர பணணனம. எதகக பதவ
ய�லல�ம மதத
ஙகளககக கஷடதத 
கடககபற?' 
�தத�ய�ர ப�ல மபகநத�ர� ஒரமவற பச�னன�ர. அனற�ல�ரநத எஙக பசனற�லம, 
எனன�டம பகடக�மல க�ப� பக�டதத�ல எதவம பச�லல�மல 
�ஙக� கடதத 
�டப
ன.

க�ப�வய 
�லகக�பய வ
தத�ரநத�லம மறற ப�னஙகள�ன நனன�ர� சரபத, எலம�சவச ச�றடன 
பச�ட� கலநத உபப�டட கடகக�ற பப�ஞச�, பதன#ர, இளந#ர என இவ
பயலல�ம அவ
பபப�த என 

�ழகவகய�ல இடமப�டததக பக�ணடத�ன இரகக�னறன. இத�ல ஒவப
�ர
ரககம ஒவப
�ர 
ரசவன. ர�
ணண� எனற எஙகள கடமபதத�னர�ல அவழககபபடட எஙகளகக ம�கவம 
ப
ணடபபடட
ர�க இரநத ர�வமய� ப�ளவள இபபப�த உய�ரடன�லவல. கடடட பமஸத�ர�ய�க 
இரநத ர�
ணண� எஙக பசனற�லம உடன பசலப
ர�டம, 'பய�வ 
�ஙக. அநத� அநதக கவடல 
பப�ய� ஆளகக பரணட கலர அவணசசகக�டப
�ம' எனப�ர. பட�ர�பன�, ப
ணபட�, பக�லட ஸப�ட 
எத
�க இரநத�லம பம�டவடய�க அத கலரத�ன.

ர�
ணண�
�ன 
#டடகக ஒரமவற பசனற�ரநபதன. அ
ரத மவன
� மடடபம இரநத�ர. எனவனப 
ப�ரதததபம பரபரபபவடநத�ர. 'உளள 
�யய�'. இரமப மடகக ந�றக�ல�வய எடததப பப�டட�ர. 
'
ர�த
ன 
நத�ரகபக. இநதப பய ப
ற இலவலபய. பளள�ககடம பப�ய�ரகக�பன. ஒர அஞச ந�ம�சம 
இரகக�ய�? மககக கவடய�ல பப�ய� கலர 
�ஙக�டட 
நத�ரபதன' எனற�ரகள. ர�
ணண� 
மடடமலல அ
ரத கடமபததககளளம கலரகக இரககம பசல
�கவகப பர�நத பக�ணபடன. 
'
#டடகக 
நத ஆளகக ஒர கலர க�லர 
�ஙக�க கடதத அனபப ப
ணட�ம�டட?' எனற 
ர�
ணண� சததம பப�ட
�ர பப�ல. அதறகப ப�ன ந�ன அஙக எததவன மவற பப�ன�லம கலர 
கடகக�மல த�ரமப�யத�லவல. 'அ
�ள 
#ட 
வரககம 
நதடபட�ம. பப�ய� ஆளகபக�ர கலர 
கடசசடடதத�ன 
ரப
�பம'. க�ணடல பசய
�ன கஞச.

சநதரம ப�ளவள பபர�யபப�வம கலரபப�ர�யரத�ன. கற�பப�க பட�ர�பன�. 'பநதத ர�யல ட�கக#ஸகக 
பசகணட பஷ� பப�ய�ரநபதன. இணடர
லல பட�ர�பன� கடககம பப�த கபணசனபய 
நத 
பபர�பப�னன பத�ளத பத�டத�ன. அத ஏன பககபக? அநத�கல, 
� மத�னன அ
னககம ஒர 
பட�ர�பன�
 
�ஙக�க கடதபதன.' ஸடர� பப�டடக கடபபத பபர�யபப�வககப ப�டகக�த ஒனற. 
பர�மப ந�டகள�க ஸடர� பப�டட உற�ஞச�கபக�ணடத�ன இரநத�ர. ஒர மவற அபபட உற�ஞச�க 
பக�ணடரநத பப�த ப�டடல க�ல�ய�னத பதர�ய�மல சததம 
ரம 
வர உற�ஞச�ய�ரகக�ற�ர. 
'ப�தத� பபர�ய மனசன ம�த�ர� பதர�யத. இபபடய� ப�டடல க�ல�ய�னத பதர�ய�ம அச�ஙகம 



படசச�கல சததம பப�டட உற�யறத ம�ட களன� கடகக ம�த�ர�?' பப�க�ற பப�கக�ல ய�பர� 
பச�லல�
�டடப பப�ய�ரகக�ற�ரகள. அ
ம�னதத�ல அனபற�ட பபர�யபப� தகக� எற�நதத, ஸடர�வ
. 
பட�ர�பன�வ
 அலல. இறககம 
வர பட�ர�பன�வ
 அ
ர மறககப
ய�லவல.

பஸப
ன அப 
�ஙக�க கடதத 'ஏவ ஏவ' என ஊவரபய க�ல� பசயயமளவகக சததம�க ஏபபம 

�டம நபரகவளப ப�ரதத�ரகக�பறன. ஸவடல�க ஒர சபம�ச� அலலத ஒர பஃப 
�ஙக�க கடததக 
பக�ணட, பக�கக பக�ல�வ
க கடதத 
�டட 'இதத�ன எனன�ட லஞச' எனற பச�லலம 
இவளஞரகளம, ய
த�களம இபபப�த இரககதத�ன பசயக�ற�ரகள. இனனம பக�ஞசம ந�கர�கச 
ச�றசகள ப�ஸஸ� த�னற பபபஸ� கடகக�ற�ரகள. ஃபரடட உற�ய�த ச�னனப ப�ளவளகள இபபப�த 
எஙகபம இலவல.

பமறபட ப�டடல ப�னஙகள�ல ச�லரத ப�ரதத�பயக ரஸவன ஆசசர�யதவத 
ர
வழபபவ
. என 

�தத�ய�ர ப�ல மபகநத�ர� பக�கக�ல, பபபஸ�ய�ல பக�ஞசம உபப பப�டட கடபப�ர. 'பகஸ 
கமபள#டட� எடததரம. கடசச ப�பரன'. கடததப ப�ரதத�ரகக�பறன. உணவமத�ன. ப�ரத� மண� 
ப�டவடய�வகக அத ச�மல�
�கப
 இரநத�லம ஃப�ர�டJ�ல, அதவம ஃபர#ஸர�ல வ
தத 
சச�லபலனற வக நடஙக எடதத பக�டககம தணண#பர�, ப�டடல ப�னஙகபள� ப
ணடம. இதம�ன 
சடடல பரதத�ப ப�ல கடபபத பப�ல மடகபகனற மழஙக� 
�ட
�ர. 'இனனம ச�லனஸ பததல' 
எனப�ர. 'இ
ரகக ஐஸ ஒடசசதத�ன 
�ய�ல தடடணம'. மனதககள ந�வனததக பக�ளப
ன.

பசனவனய�ல ஆடமபரம�ன கள�ரப�னஙகவள ப
ற 
ழ�ய�லல�மல கடததப பழக� ப
றததப 
பப�ய�ரநத�ர க
�ஞரம, ஒள�பபத�
�ளரம�ன நணபர பசழ�யன. த�ரபநலப
ல�ய�ல�ரநத ந�ஙகள 
ப�
ந�சம பசலலம 
ழ�ய�ல த�டபரன பசழ�யனகக ஓர ஆவச பத�னற�யத. ' ஏஙக, க�ள� ம�ரக 
ப
ணபட� கடசச பர�மப 
ரஷம�சச. இஙபக பகவடககமல?' எனற�ர. அபபப�த ந�ஙகள க�வர 
ந�றதத�
�டட 
�கக�ரமச�ஙகபரதத�ல ந�னற பக�ணடரநபத�ம. உடன�ரநத ம#ன�டச� பயல�டம 
பச�னபனன. 'ச�ததபப�, ந#ஙக இஙகவனபய இர�ஙக. ந�ன பப�ய� 
�ஙக�டட 
�பரன' எனற 
நகரநத�ன. 'எல, பகவடககபலனன� 
�டடர. த�ரநப
ல� பப�ய� ப�ததகக�டல�ம' எனபறன. 'அ
�ள 
ஆசபபடடடட�. ஒடபன 
�ஙக�க கடகபகணட�ம�? பபறக நமமள பதத� எனன பநனபப�?' பக�ஞச 
பநரதத�ல இரணட ப
ணபட�ககபள�ட 
நத 
�டட�ன. க�ர�ல பப�கம பப�த எஙகளகக பபரம�ள 
பக�ய�ல த#ரததம ம�த�ர� பபரககக பக�ஞசம பப�ல பக�டதத 
�டட, ப
ணபட�வடபன 
�ழநத 
பக�ணட ப�
ந�சம 
வர 
நத�ர பசழ�யன.

'பர�மப ந�ள ஏஙக�கக�டட இரநதரபப� பப�லகக'. த�ரமப�ப ப�ரதத க�தககள ரகச�யம�கச 
பச�னன�ன ம#ன�டச�. 
ய�ற ந�வறய ப
ணபட�வ
 ந�ரபப� 
�டட இரணபட�ர ஏபபஙகபள�ட 
தஙக�யம பப�ன�ர பசழ�யன. ப�
ந�சம த�ணட உளபள பச�ர�மதவதயன�ர பக�ய�ல ப�லததககச 
பசனறவடன க�வர ந�றதத�பன�ம. ஸபடகம பப�ல ஓடம த�ம�ரபரண�வயப ப�ரததவடன 
எலபல�ரககம கள�ககம ஆவச 
நத 
�டடத. கள�பபதறக 
�க�ன இடதவத ம#ன�டச� பதரவ 
பசயதச பச�லல, ஒவப
�ர
ர�க ஆறறககள இறஙக�பன�ம. 'ச�ததபப�, பம�தலல ஒர மஙக 
பப�டடரஙக' எனற�ன ம#ன�டச�. அ
ன வகவயப ப�டததக பக�ணபட மஙக� எழநபதன. மனம 
கதகலமவடநதத. 'எல, இரடடற 
வரககம கள�பபப�ம. எனன�?' எனபறன. எலபல�ரம அ
ர
ரகக 

சத�ய�ன இடதத�ல கள�ததக பக�ணடரநத�ரகள. பசழ�யவன மடடம க�ண
�லவல.

'பசள�யன எஙகபல?'

சறறம மறறம ப�ரதத 
�டட ம#ன�டச� தரதத�ல ஒர த�வசவயக க�ணப�தத பச�னன�ன.

'ச�ததபப�, அஙபக ப�ரஙக'.

பத�ள�ல க�ழறற� பப�டடரககம பபணடடன ஒர பதரககள ஓடடமம, நவடயம�கச பசனற 
பக�ணடரநத�ர பசழ�யன. வகய�ல க�ல�ய�ன ஒர ப
ணபட� ப�டடல. 


�ஞவச 
�ல�ஸ�ன சவ

நணபர பசழ�யன ஒரமவற பகடட�ர. 'த�ரபநலப
ல�ய�ல ஒர ச�னனக கவடய�ல இடல� ச�பப�டபடன. 
அபபட ஒர ரச�. மறகபகலல�ம பக�டதத�ஙக.அத எனன கவட?'எனற. அநதக கவடய�ன பபயர 




�ஞவச 
�ல�ஸ. த�ரபநலப
ல� டவணககள நவழயம பப�த ஒர பவழய ஆரச பசவசக கலர�ல 

வளநத ந�றகம. அதறக பக�ஞசம அரக�ல இடதவகபபககம இரகக�றத 
�ஞவச 
�ல�ஸ. அத�கபடசம 
ந�னவகநத பபஞசககபள உணட. அதன உர�வமய�ளர�ன வகல�சம ப�ளவள த�தத� உடமப, பநறற� 
எலல�ம ந#றமணகக கலல�
�ல அமரநத�ரபப�ர. கழதத�ல ஸபடக, ரதத�ர�டச ம�வலகள. ச�னன 
பதம�ன� ஊதபதத�வயப பப�றதத� வ
தத�ரபப�ர. அநதப பதத�ப ப�கபகடடபலபய ஒர ச�னன தவள 
உணட. அத�ல பதத�வய பப�றதத� ந�றதத�ய�ரபப�ர. அநத 
�சவன எபபப�தபம 
�ஞவச 
�ல�ஸ�ல 
ந�வறநத ந�றகம. இனவறககம வகல�சமப�ளவளத த�தத�வ
 ந�வனககம பப�பதலல�ம அநதப 
பதத�ய�ன 
�சவனவயயம நகர மடக�றத. த�தத�வகக 
ய�ற 
வர ந#ணட படரநத�ரககம 
ப
ணண�ற த�ட. சடவட அண�நத�ரகக ம�டட�ர. பசககச பசப
பலன இரபப�ர. ச�னன 
யத�ல 
மதவர பஸஸட�ணடல தம�ழகம எணபணயப பலக�ரக கவட பப�ரவடப ப�ரககம பப�பதலல�ம 
வகல�சமப�ளவளத த�தத�வகக மதவரய�லம ஒர கவட இரபபத�கப
 ந�வனததக பக�ளப
ன. அநத 
பப�ரடல உளள
ர ஈ.ப
.ர�. பபர�ய�ர எனனம 
�
ரம பர�மப ந�டகள கழ�தபத எனகக பதர�ய 

நதத.


�ஞவச 
�ல�ஸ�ல ம�ரத
�ன இடல�யம, 
#டட பத�வச பப�னற கடட பத�வசயம, எள மறறம 
ச�த� ம�ளக�யப பப�டயம க�வடககம. இத பப�க பதஙக�யச சடன�யம, ச�மப�ரம உணட. 
வகமறகக, அத�ரசம, பநய
�ளஙக�ய பப�னறவ
 அஙபக பர�மப 
�பசஷம. ப
ற எஙகபம ச�பப�ட 
மடய�த ரச�யடன ச�னன ஆம 
வடயம அஙக க�வடககம. ச�ல கற�பப�டட ந�டகள�ல அவட 
பப�ட
�ரகள. ஒர ந�ள ந�னம கஞசவம ச�ன�ம�வககக க�ளமப�ப பப�ய பக�ணடரநபத�ம. 

#டவட
�டட பக�ஞச தரம 
நதவடன எனகக பச�பயடபபத�கச பச�னபனன. த�ன இபபப�தத�ன 

#டடல ச�பப�டட 
நத�ரபபத�கவம, பக�ஞச பநரம பப�றததக பக�ணட�ல ச�ன�ம� மடநத 
இர
ரபம பஹ�டடலகக பப�ய நனற�க ச�பப�டல�ம எனற�ன கஞச. எனகபக� பச� பப�றகக 
மடய
�லவல. நடநத 
நத 
ழ�ய�ல 
�ஞவச 
�ல�ஸ¤ம 
நத
�டடத. க�லகள அதறக பமல நகர 
மறததன. 'பச�னன� பககக ம�டடபய, பக�ஞச பநரம கழ�சசனன� ந�னம நலல� ச�பப�டப
மல�' 
எனற சல�ததபடபய ,'சர� 
நதத பத�வல' எனற 
�ஞவசககள நவழநத�ன கஞச. அபபப�தத�ன 
இடல� ஊறற�த தடடய�ரநத�ரகள. எலல�பம சடசசட பர�ம�றபபட ஐநத இடல�கள�ல எனகக 
ய�ற 
ந�வறநத 
�டடத. அபபப�தத�ன ச�பப�டட 
நத�ரககம க�ரணதத�ல ந�னக இடல�களம, இரணபட 
இரணட பத�வசகளம, ஒர கலகணட ப�லம கடதத மடதத, 
�வயத தவடததக பக�ணபட, 
'ச#கக�ரம 
� படம பப�டடர
�ன' எனறபடபய எழநத�ன கஞச. வகல�சம ப�ளவளத த�தத�
�டம 
ப�ல பணம பக�டககம பப�த, 'இனவனகக அவட பப�டம�டபடபள� த�தத�?' எனற பகடடக 
பக�ணட�ன.

பசனவனகக 
நத ப�றக எனவனப பப�னற வச
ரகளகக சர
ண ப
வன 
�டட�ல ப
ற 
கத�ய�லவல. இபபப�த 
சநத ப
ன. த�ரபநலப
ல�ய�ன ஓர ஓரதத�ல ச�னனஞச�ற�ய கவடய�ன 

�ஞவச 
�ல�ஸ�ன சவ
 ந�கக�பலபய தஙக�
�டடத.அவத மறகக�மல இரககம 
ணணபம 
சர
ணப
னம, 
சநதப
னம பபரத
� பர�க�னறன. பபரமபகழ பபறற மரகன இடல�க கவடயபம 

�த�
�லகக�லவல. எலல�
றற�லம ஆடமபரபம. 
�வலய�லம, சவ
ய�லம. ஆன�ல பசனவனய�ல 

ச�ககம மககள சர
ணப
வன பக�ணட�டக�ற�ரகள. ஆவலய�லல� ஊரகக இலபவபபபத�பன 
சரககவர.

'சத�ல#ல�
த�' படபப�டபப�ன பப�த தய�ர�பப ஊழ�யரகள ஒர ம�வலய�ல 'ஸ�ரகக த�ரபநலப
ல�ல 
ட·பன 
�ஙக மறநதட�த�ஙக' எனற பபச�க பக�ணடனர. ஸ�ர எனற அ
ரகள பச�னனத 
கமலஹ�ஸவன. த�ரபநலப
ல� எனற அ
ரகள எவத பச�லக�ற�ரகள எனற கழமப�ப பப�பனன. 
ஒரமண�பநரதத�ல த�ரபநலப
ல�கக பப�ய ட·பன 
�ஙக�
�ட மடயம� எனன? அபபப�தத�ன என 
பகள
�கக 
�வட க�வடததத. 
�வட அள�தத
ர, தய�ர�பப ந�ர
�க� சநதரர�Jன ம�ம�. ' உனகக 
பதர�ய�த�ட� . . ந�வளகக க�வலய�பல உனவன கடடகக�டட பப�பறன'. பச�னனபடபய கடடக 
பக�ணட பப�ன�ர. ச�ல�க�ர�மதத�ல ப�ரச�த ஸடடபய�வகக எத�பர ஒர த�ழ
�ன கடடடதத�ல 
'த�ரபநலப
ல� வச
�ள பஹ�டடல. உர�வமய�ளர - இசகக�யமம�ள' எனற ஒர அழகக பப�ரட 
பத�ஙக�க பக�ணடரநதத. அத�ல எபபப�பத� வ
தத சநதனக கஙகமப பப�டட க�யநத�ரநதத. 
உளபள நவழநதவடன ஒர த�ரபநலப
ல� 
�சவன அடததத. இரடட ல�ல�க கவட பப�னபற ஒர 
மஙகல�ன ப
ள�சசம கவடககள இரநதத. பவக படநத ந�னவகநத பபஞசககள. கலல�
�ல 
உர�வமய�ளர உடக�ரநத�ரநத�ர. கரதத, தடதத உடல. பபர�ய மககக கணண�ட. பநறற�ய�ல த�ரந#ற. 
'எல, எனன ப
ணம பகள' எனற�ர. இரணட சபவளயரகளம அ
ர மகனகள எனபத பர�நதத. 
மதத
ன அபபடபய அ
ர அபப�வ
ப பப�ல. இவளய மகன பக�ஞசம பல
#னம�க அபப�
�ன 



ச�யல�லல�மல, ஆன�ல கணண�ட மடடம அண�நத�ரநத�ர. சநதரர�Jன ம�ம� பச�லல�ய�ரநத 
எணபணய பத�வச 
நதத. பத�டடக பக�ளள இரணட 
�தம�ன ம�ளக�யப பப�டகள மறறம 
ச�மப�ர, பதஙக�யச சடன�. ப
ஙக�யச சடன� க�ரச சடன� எனனம பபயர�ல 
நதத. அபபடபய 

�ஞவச 
�ல�ஸ�ல ச�பப�டட ம�த�ர�பய இரநதத.

த�ரபநலப
ல� வச
�ள பஹ�டடல�ன 
�டகவகய�ளன�க ஆக�
�டட ப�றக எனத மகம அ
ரகளகக 
பழககப படட
�டடத. உர�வமய�ளர கரபவபய� ப�ளவளயம எனவனப ப�ரதத�ல '
�ஙக . . எஙபக 
ஆவளபய க�பண�ம. ஊரகக பப�ய�டபடபள�' எனற ச�ர�ததபடபய 
ரப
றக ஆரமப�தத�ரநத�ர. 
த�ரபநலப
ல�வய 
�டட 
நத மபபத ஆணடகளகக பமல�க�
�டட அ
ர, அ
ரத உற
�னரகள ஒர 
ச�லவரப பறற� எனன�டம பச�லல�ய�ரநத�ர. அ
ரகவள எனககம பதர�நத�ரநதத. அ
வரத த
�ர 
அ
ரத இரணட மகனகவள மடடபம ப�ரதத�ரகக�பறன. ஆசச�ய�ன கரவல மடடம பகடடரகக�பறன. 
அடபபடய�ல ந�றபத அ
ரகளத�ன. அஙக�ரநத பத�ல பச�ல
ரகள. 'கலல க�யத. பசதத பநரம ஆகம'. 
மகனகள இர
ரத 
�ய�லம த�ரபநலப
ல� ப�வஷய�ன ச
பட இலவல. ம�ளக�யப பப�டவய 
பசனவனக க�ரரகள ம�த�ர� இடல�ப பப�ட எனற பச�லலம அளவகக அ
ரகள பசனவனகக 
பழக�ய�ரநத�ரகள.

ஒர ந�ள இரவ பநரதத�ல ச�பப�டப பப�பனன. கலல�
�ல கரபவபய� ப�ளவளய�ன பபர�ய மகன 
உடக�ரநத�ரநத�ர. இவளய மகன�டம பகடடதறக அபப� படததடட�ர எனற�ர. ச�பப�டடக 
பக�ணடரககம பப�பத ஒர ச�னனக கழநவத 
#டடககளள�ரநத 
நத எனனரக�ல ந�னற ஏபத� 
பகடடத. எனன பகடக�றத எனற பர�ய
�லவல. ச�பப�டற�ய�? எனபறன. அதறகள உளள�ரநத அதன 
த�ய�ர 
நத , 'ம�ம�வ
 பத�நதரவ பணணக கட�த. ச�பப�டத�ஙகலல�' எனறபடபய தகக�க 
பக�ணட பப�ன�ரகள. கரபவபய� ப�ளவள தன மகனகக த�ரபநலப
ல�ய�ல�ரநத பபண 
எடதத�ரகக�ற�ர எனபத அநதப பபண பபச�ய ப�வஷய�பலபய பதர�நதத. அதன ப�றக அத�கம அஙக 
பப�க மடய
�லவல. ஒர ந�ள அத�க�வல படபப�டபபகக க�ர�ல பப�யக பக�ணடரககம பப�த 
த�ரபநலப
ல� வச
�ள பஹ�டடல�ன 
�சல�ல பபஞச ஒனவற கழ
� அத�ல கரபவபய� 
ப�ளவளய�ன பவகபபடம ஒனற ம�வலயண�
�தத வ
ககப படடரநதத. பப�ய பகடடரககல�மத�ன. 
அபப�வகக எனன பசயதத எனற. அதறக�ன 
�யபப க�வடகக
�லவல. படபப�டபபகக�ன அ
சரம. 
அதறகப ப�றக அநதக கவட அவ
பபப�த மடய�ரககம. த�றநத�ரககம. ந�ன பப�கப
ய�லவல.

இவளயர�J� அ
ரகவள ப�ரச�த ஸடடபய�
�ல பப�ய ப�ரதத
�டட 
�தத�ய�ர ப�ல மபகநத�ர�வம, 
ந�னம ப
ள�பய 
நபத�ம. 'பச�ககதட�. 
� பப�ய ஏத�
த ச�பப�டல�ம' எனற�ர 
�தத�ய�ர. 
ப�ரச�த ஸடடபய�வகக பநபரத�பர உளள 'அகய�' பஹ�டடலககள நவழநபத�ம. அத பக�ஞசம 
ஆடமபரம�ன பஹ�டடல. 
�தத�ய�ரகக�க ப
ற 
ழ�பயய�லல�மல மனசகக ப�டகக�மபலபய 
பப�பனன. இவளயர�J�
�ன கழ
�ல 
�தத�யம 
�ச�பப
ரகள, மறறம ஸடடபய�வகக 
ரம மறற 
த�வரபபடத தவறவயச பசரநத
ரகள என அநத பஹ�டடல எபபப�ழதபம ப�ஸ�ய�க இரககம. 

�தத�ய�ரம, ந�னம பப�ய இடம ப�டதத உடக�ரநபத�ம. 'எனன ஸ�ர ச�பப�டற#ஙக?' பகடட 
சபவளயவர ப�ரதபதன. கரபவபய� ப�ளவளய�ன இவளய மகன. 

கரபவபய� ப�ளவளய�ன இவளய மகன
'
�ஞவச 
�ல�ஸ�ன சவ
' கடடவரய�ல ச�ல�க�ர�மதத�லளள 'த�ரபநலப
ல� வச
�ள பஹ�டடல' 
பறற� எழத�ய�ரநபதன. அத�ல அநத பஹ�டடல உர�வமய�ளர�ன இவளய மகன ப
பற�ர 
பஹ�டடல�ல சபவளயர�க ப
வல பசயத 
�ஷயதவதயம பச�லல�ய�ரநபதன. இவத படதத 
அனபபர�ர
ர த�ரபநலப
ல� பஹ�டடலககப பப�ய�ரகக�ற�ர. 
ழககம�க அ
ர அஙக பப�ய 
ச�பப�ட
தணட�ம. கரபவபய� ப�ளவளய�ன மவறவககப ப�ன அநத பஹ�டடவல இபபப�த நடதத� 

ரப
ர அ
ரத இவளய மகன. ப
பற�ர பஹ�டடல�ல ப
வல பசய
த�கச பச�லலபபடட
ர இநத 
பஹ�டடவல நடததக�ற�பர எனற அனபரககத பத�னற�ய�ரகக�றத. பமலல அ
ர�டம 'ந#ஙக 'அகய� 
பஹ�டடலல ப
ல பசஞச#ஙகபள�!' எனற 
�ன
�ய�ரகக�ற�ர. கரபவபய� ப�ளவளய�ன இவளய 
மகன அநதத தக
வல மறதத�ரகக�ற�ர. உடபன இ
ர கடடவரய�ன அநதக கற�பப�டட பகத� 
எழத�ய
ர�ன கறபவன எனற மடவ பசயத�ரகக�ற�ர. ச�ற�த பநரம கழ�தத கரபவபய� ப�ளவளய�ன 
இவளய மகன த�ன�கப
 
நத 'ஆம�, பக�ஞச ந�ள அஙபக ப
ல பசஞபசன. ஒஙகளகக எபபட 
பதர�யம?' எனற பகடடரகக�ற�ர.

'
�ரதவத' இதழ�ல ப
ள�
நத '
�ஞவச 
�ல�ஸ�ன சவ
' கடடவரய�ல இநத 
�ஷயம 
பச�லலபபடடரகக�றத எனபவதச பச�னனவடன கரபவபய� ப�ளவளய�ன இவளய மகன அநதக 



கடடவரவயப படகக ஆவசபபடடரகக�ற�ர. மறமவற இ
ர அஙக பசலலம பப�த '
�ரதவத' இதவழ 
பக�ணட பக�டககவம, அவத 
�ஙக�ப படதத ஆனநதபபடட கரபவபய� ப�ளவளய�ன மகன, 
'ஒஙகளகக எனன ப
ணபம� நலல� ச�பப�டஙக' எனற இ
வர உணரசச� பப�ஙக உபசர�தத�ர�ம. 
இவத எழத�ய
வர ந�ன ப�ரககணபம எனற பகடக, இ
ரம த�ன அவழதத 
ர
த�கச 
பச�லல�ய�ரகக�ற�ர. இநதத தக
லகவளபயலல�ம ப�ரபர�ம எனக�ற அநத அனபபர எனகக பமய�ல 
மலம பச�லல�ய�ரநத�ர.

க�டடததடட பத�வனநத ஆணடகள�க அநத பஹ�டடலககச பசனற 
ரக�பறன. '
�ஞவச 
�ல�ஸ�ன 
சவ
' எழத�ய ப�றகம கட பலமவற பசனற�ரகக�பறன. த�ர.ந�ஞச�ல ந�டன அ
ரகவளயம சம#பதத�ல 
அஙக அவழததச பசனபறன. எணபணய பத�வசயம, ஆம 
வடயம ச�பப�டம பப�த, 'ஏ அயய�, நமம 
ஊரல ச�பப�டற ம�த�ர�லல� இரகக' எனற�ர ந�ஞச�ல�ர. கடப
 'இபதலல�ம 
ய�ததகக ஒணணம 
பணண�த' எனற ச�னற�தழம 
ழஙக�ன�ர. அனவறககம கரபவபய� ப�ளவளய�ன மகன�டம எனவன 
ந�ன க�டடக பக�ளள
�லவல. இததவனககம 'எனனணபண, ஆவளபய க�பண�ம' எனற�ர 
எனவனப ப�ரதத.

ச�ல ந�டகள�க 'த�ரபநலப
ல�' பஹ�டடல படடபபடடரநதத. பநறற ம�வல ந�ன ச�ல�க�ர�மதத�ல 
நடநத பக�ணடரநத
ன 'த�ரபநலப
ல�' பஹ�டடல த�றநத�ரபபவதப ப�ரதத நவழநபதன. கவட 
பக�ஞசம நகரநத�ரநதத. உளளககள ச�ல பசச ப
வலகள பசயயபபடடரநத�லம, கவடகபக அழக 
பசரககம அநதப பவழய இரடடம, 
�சவனயம அபபடபய இரநதன. 'பத�ச பக�ணட 
ர
�ணபண' 
எனற பகடட கரபவபய� ப�ளவளய�ன மகன�டம தவலய�டடபனன. உளபள பசனற
ர பப�கம 
பப�பத 
�பன�ல� ஸ
�டவச ஆன பசயத 
�டடப பப�ன�ர. உலகபம பணபவல 
ர�வசய�ல 
ச�ககணட 'பச�லலஙக, ஒஙக லவ
ரகக ந#ஙக எனன பச�லல 
�ரமபர#ஙக' எனற பகடடக 
பக�ணட இள�கக, 'த�ரபநப
ல� பஹ�டடல�ன 
�பன�ல�' ஆல இணடய� பரடபய�
�ன 
ழககம�ன 
பச�கககரல அற�
�பப�ளர�ன எசச�ல மழஙகபல�ட பவழய ப�டல ஒனவற ஒல�பரபப�யத. 
இவளயர�J� எனனம பத�ய இவசயவமபப�ளர அற�மகம�ய�ரநத க�லததகக ஒபர ந�ம�டதத�ல 
நகரநத ந�ன மழக�ய�ரநத பப�த, கரபவபய� ப�ளவளய�ன மகன பத�வசயடன 
நத என க
னம 
கவலதத�ர.

ச�பப�டம பப�த எனகக மனபன உடக�ரநத ச�பப�டடகபக�ணடரநத 
ழகவகததவல பபர�ய
ர 
எழநத வககழ
�ன�ர. ச�லலவறவய எணண� பக�டதத
�டட அ
ர பசனற
�ட, இபபப�த ந�னம, 
கரபவபய� ப�ளவளய�ன மகனம மடடம. 'ச�மப�ர ஊததடடம�ணபண?'. ச�மப�ர ஊறற�க 
பக�ணடரநத
ர�டம பமலல பகடபடன. 'ஒஙகளப பதத� ஒர பதத�ர�கவகல 
நத�ரநதபத'. மககக 
கணண�டககள கணகள அகல 
�ர�நதன. 'ஆம�ணபண. ய�பர� பர�மப உனன�பப� க
ன�சச 
எளத�ய�ரகக�ஙக. அபப� க�லததல இரநபத இஙபக 
நத பப�ற
ஙகனன மடடம பதர�ஞசத. அத 
படசசடட அனன�கக பர� சநபத�சம� இரநபதணபண' எனற�ர.
ந�னத�ன அவத எழத�ய
ன எனபவதச பச�லல எனகக தயககம�க இரநததறகக க�ரணம, அ
ர 
அவத எபபட எடததக பக�ணட�ர எனபத சர�ய�கத பதர�ய�தத�ல. த�டபரன 'எல, எஙக கடமபம 
கஷடபபடடவதபயலல�ம ந# ஊர பர� பச�லல� அச�ஙகபபடததத�பய�' எனற பச�லல� ச�மப�ர 

�ள�வய என தவலய�ல க
�ழதத 
�டட�ல எனன பசய
த எனற பய�சவன. ஆன�ல அ
ர 
பத�டரநத அநதக கடடவரவயப பறற� ப
க
�கப பகழநத பபச�க பக�ணபடய�ரநத�ர. இபபப�த 
பச�லலல�ம எனற�ல மறறபம�ர பய�சவன. ஒரப
வள இ
ர உணரசச�
சபபடட ச�பப�டடதறக 
பணம 
�ஙக மறதத 
�டட�ல எனன பசய
த எனற ந�வனதபதன. ச�பப�டட மடதத ப�ன 
வககழ
� 
�டட, க�சம பக�டதத
�டட ப
ள�பய 
ரம பப�த பச�னபனன. 'அத ந�நத�ன 
எளத�பனன'. சடபடனற என வகவயப ப�டதத�ர கரபவபய� ப�ளவளய�ன மகன.

கணகள கலஙக, 'அணபண, ந#ஙகத�ன� அத? பர�மப சநபத�ஷணபண. எஙக அபப�
ப பதத�, 
அமம�
ப பதத�லல�ம படககதகக அவ
ளவ இத� இரநததணபண.' 
�ரதவதகள ச�கக�மல 
த�ணற�ன�ர. 'பப�றநததபலரநபத பம�தல�ள�ய� இரநதடட, அபப� எறநததககபபறம ப
ற 

ள�ய�லல�ம பக�ஞச ந�ள அநத கவடல ப
ல ப�தபதன. அபபப� கரகட� ந#ஙக அஙபக 

நதரகக�பய.' அழத
�ட
�ர எனற பத�னற�யத. அ
ர பத�வளத பத�டட 'இபபப�த�ன நலல� 
இரகக#ஙகபள. அபப� கவடய நலல� நடதத�கக�டடரககம பப�த ப
ற எனன ப
ணம?' எனபறன. 
கணண�டககள வகல�ய�ன நன�வய 
�டட தவடததபட, ' பர�மப நனற�ணபண' எனறபட என 
வகவயப ப�டததபட 
�சல 
வர 
நத�ர கரபவபய� ப�ளவளய�ன இவளய மகன.



த�ரநப
ல�
த�ரபநலப
ல�வய 
�டட எவ
ளவ தரம பசனற 
�ழநத�லம ஊவர மறகக மடய�மல 
ஊரந�வனபப�பலபய 
�ழம எததவனபய� பபவர சநத�தத�ரகக�பறன. த�ரபநலப
ல�கக�ரர�ன 
எழதத�ளர 
ணணந�ல
ன�ல பசனவனகக 
நத மபபத ஆணடகளகக பமல�க�யம இனனம 
த�ரபநலப
ல�வய மறகக மடய
�லவல எனபவத அ
ர எழதம கவதகள�ல�ரநத பதர�நத 
பக�ளளல�ம. 'பசனவனய�ல 
�ழ
த ஒர பபர�ய 
�வள வகய�ல வ
ததக பக�ணட சணவட 
பப�ட
த ம�த�ர� இரகக�றத. இபபப�பத த�ரபநலப
ல�ய�ல ஏபதனம ஒர பலசரககககவடய�ல ஆய�ரம 
ரப�ய சமபளததகக ய�ர�
த ப
வல பக�டதத�ல சநபத�ஷம�கச பசனற 
�டப
ன' எனற 
ஒரமவற பச�னன�ர. த�ரபநலப
ல�கக�ரர�ன ப�.ஏ.க�ரஷணன எழத�ய 'பல�நககபக�னவற' ந�
வலப 
படததவடன அ
ரகக ஒர கடதம எழத�பனன. அபபப�த அ
ர த�லல�ய�ல இரநத�ர. 
'த�ரபநலப
ல�வய 
�டடச பசனற எததவனபய� ஆணடகள ந#ஙகள த�லல�ய�ல 
�ழநத 
நத�லம 
த�னமம சபல�சசன� மதல�ய�ர ப�லதத�ல ஏற� ஏற� இறஙகக�ற#ரகள எனபவத உஙகள ந�
வலப 
படககம பப�த உணர மடநதத' எனற அநதக கடததத�ல கற�பப�டடரநபதன. அவத மக�ழசச�யடன 
ஆபம�த�தத பத�ல எழத�ன�ர.

பசனவனகக 
நத பத�த�ல ஊர ந�வனபப 
நத 
�டடமபப�பதலல�ம பர�மபவம ச�ரமபபடப
ன. 
ச�ல�க�ர�மதத�ல�ரநத க�ளமப� ப�ர�மவன த�ர
ளள
ர பப�கக
ரததக கழகப பபரநத ந�லயததககச 
பசலப
ன. அபபப�பதலல�ம பக�யமபபட பஸந�வலயம 
நத�ரகக
�லவல. ப�ர�மவனககதத�ன பசலல 
ப
ணடம. த�ரபநலப
ல�ககச பசலலம பஸகள ந�றகம பகத�ககச பசனற அஙக ச�ற�த பநரம 
அமரநத�ரபபபன. எபபடயம எனககத பதர�நத ஒர த�ரபநலப
ல� மகதவதய�
த ப�ரதத 
�டப
ன. 
இலவலபயனற�லம க�த கள�ர ஊர ப�வஷவயக பகடட
�டட த�ரமப� 
�டப
ன.

'ஏடட . ..இடல� ப�ரஸல 
�ஙக�கக�டடடம�?'

'இடல�யப
 பகடட அளஙபக� . . அத�ன பநதமம மளஙகபதபள . . ஒர சபப�தத� க�பப�தத� 

�ஙக�ன� எனன பக�ளள?'

'நமம 
#டல இடல� 
�ய�ல வ
கக ம�த�ர�ய�டட இரகக?'

'நலல� 
ரத என 
�ய�ல . . . பபறக ஈரமணவணய� த�ஙக�பய� . . . அ
�சசப பப�டட மடயல . . . 
பபசத�ப
� பபசச . . எ
 நலல� அ
�சச பப�டத�பள� அஙக பப�ய� ந�கக ப
ணடயத�பன தடடத 
தகக�டட . . . . .'

த�ரபநலப
ல�கக�ரரகள சக
�ச�கள. த�ம�ரபரண�த தணண#ரம, கறககததவறகக�றறம, பநலவலயபபர 
பக�ய�லம, இரடடக கவட அல
�வம பலச�ல அ
ரகவள அநத ஊவர 
�டட எஙகம நகர 
�ட�த. 
ஒர ச�ல இவளஞரகவளத த
�ர பபரமப�ல�ன
ரகள கடம�ன
வர அநத ஊர�பலபய இரகக 
மவன
�ரகள. எஸ.எஸ.எல.ச�பய�, ப�ளஸ-டப
� மடதத 
�டட ஆர.எம.பக.
�.ய�ல ப
வலககச 
பசரநத�ல பப�தம. ம
�ய�ரம ரப�ய சமபளதத�ல ர�J� ம�த�ர� 
�ழல�ம எனப�ரகள. ஆர.எம.பக.
�. 
ப
வல எனற�ல கணவண மடக பக�ணட பபண பக�டபப�ரகள எனபத அ
ரகள நமப�கவக. 
அபபட நடநதம இரகக�றத. த�னமம த�ம�ரபரண�ககச பசனற கள�யல. சன�கக�ழவம கணடபப�க 
எணபணயக கள�யல உணட. ம�வலய�ல ச�னன 
�வழய�வலய�ல சறற�ய ஐமபத க�ர�ம 
இரடடககவட அல
�. பக�சற�கக பக�ஞசம க�ரசபசவ. மதவர ம#ன�டச� அமமன பக�ய�வல 
�டவம 
பரபபள
�ல பபர�த�ன பநலவலயபபர பக�ய�வல ஒர மவற சறற� 
நத�ல, 'ஆட பமயசச�பபலயம 
ஆசச அணணனககப பப�ணண ப�தத�பப�லயம ஆசச' எனபத பப�ல நவடகக நவடயம ஆய�றற. 
ச�ம� கமப�டட ம�த�ர�யம ஆய�றற. பமறபட சம�சச�ரஙகள�ல ச�ற 
யத�ல�ரநபத மஙக�ப பழக�ய 
ம#ன�டச� சநதரதத�றக படடப படபப மடததவடன பசனவனய�ல ப
வல ப�ரபபதறக�ன 
�யபப 
க�வடததத. மறதத
�டட�ன. பசனவனய�ல க�வடககம சமபளதத�ல இரணட�ய�ரம ரப�ய கமம�ய�கக 
க�வடதத�லம த�ரபநலப
ல�ய�லத�ன தனகக ந�மமத�ய�க இரகக மடயம. அதப
 தனகக சநபத�ஷம 
எனற கற�ர�கச பச�லல�
�டட�ன. 'ச�ததபப�, த�ரநப
ல�ல இரநத� நமகக மனசச�ககலம 
பகவடய�த. மலசச�ககலம பகவடய�த. பபறக எனன மய�ததகக அசலரகக பப�கணமஙபகன . . 
எனன பச�லலத�ய . . . தசசநலலவரத த�ணடன�பல நமககக க�யசசல 
நதரம, பகடபடள�' 
எனற�ன. த�ரபநலப
ல�கக அடதத ஊர�ன தசசநலலர, த�ரபநலப
ல�ய�ல�ரநத மதவரககப பப�கம 

ழ�ய�ல உளளத.
நணபன கஞச ச�ற
யத�ல, 'இநத ஊரல மனஷன இரபப�ன�பல . . ந�னல�ம பபர�ய
ன�ன� 



அபமர�கக� பப�ய�ரப
ன' எனபற பச�லல�
நத�ன. அபதனன அபமர�கக� எனற பகடட�ல, 'ப�னபன 
. . . எனன இரநத�லம ந�ஙக ப�ற�ம�னஸலல�' எனற ப
ணடபமனபற நககல�க 
அழதத�சபச�ல
�ன. ந�னம அ
னம ப�வளயஙபக�டவடய�ல ஒர கவடபபககம ந�னற பக�ணட 
பபணகவளப ப�ரததக பக�ணடரநபத�ம. அபபப�த ஒர பத�ன�ற 
யத மத�ககத தகக வபயன 
கவடகக 
நத�ன. பநறற�ய�லம உடமப�லம கவழததப பசபபடட த�ரந#றறபபடவடகள. 
ப�ர�மணபவபயன எனபத அநத பநறற�பபடவடய�பலபய எழத�ச ச�னனத�க ஒடடய�ரநதத. 

ணணம�க இரநத�ன. அபப�தத�ன ப
ஷட கடடப பழக�ய�ரகக�ற�ன எனபத அ
னத க
னம�ன 
நவடய�பலபய பதர�நதத. 
நத
ன பநபர கவடகக�ரர�டம பசனற அஙக ந�னற பக�ணடரககம 
மறற
ரகவளப பறற�பயலல�ம க
வலப பட�மல சததம�க, 'கடகக�ரபர, கடகக�ரபர . . எனகக ஒர 
எல.J�.பபரஙக�ய டபப� ஒணண கடஙபக�பளன' எனற�ன. எனகக அ
ன அபபட பகடடத அடகக 
மடய�த ச�ர�பவப 
ர
வழததத. உடபன கஞச, ' ஆம� ந# இபபட ச�ர�சசகக�டபட இர� . . .இனனம 
மண 
ரஷததல அமப� அபமர�கக� பப�ய�ர
�ன' எனற�ன. அபபப�பதலல�ம அந�ய�யததகக கஞச 
எனவன க�ணடல பணண
�ன. த�ன அபமர�கக�
�ல�ரநத கடமபததடன 
�டமவறகக 
ரம பப�த 
ந�ன த�ரபநலப
ல�ய�ல ஒர அழகக ப
ஷடவயக கடடக பக�ணட ப
றற�வல பப�டடபட 
த�ணவணய�ல ச�யநத�ரபபபன�ம. அபபப�த அ
னவடய மகன�டம எனவனக க�டட, 'ப�தத�ய� . . 
இ
னல�ம ந�ன அபமர�கக� பகளமபம பப�த இபபட ச�ஞச ஒகக�நத
ன. இனனம எநத�ர�ககப
 
இலவல' எனற பச�ல
�ன�ம. க�லம எலல�
றவறயம பரடடப பப�டட 
�டடத. ப
றற�வலகக 
பத�ல ச�கரட ப�டததபட இபபப�த த�ணவணய�ல ச�யநபத இரபபத அ
னத�ன. ந�ன எபபப�த�
த 
ஊரககப பப�க�பறன.

ப�ர�மணரகள அத�கம கடய�ரககம பதபபககளத பதர
�ல ர�மச�ம� எனனம பசககசபசப
ல நணபன 
ஒர
ன இரநத�ன. எஙகவள 
�ட ஒனற�ரணட 
யத ச#ன�யர.தளதளப
னற உயரம�க இரபப�ன. 
ரJ�ன� ரச�கன. பநலவல
�ச�கள�ன ப�ர�மணரகள�ன 
�ய�ல பபரமப�லம ப�ர�மண ப�வஷ 
ர�த 
எனற�லம ர�மச�ம�ய�ன 
�ய�ல�ரநத சததம�ன த�ரபநலப
ல� ப�வஷ மடடபம க�ளமபம. மறநதம 
ப
ற பபசச 
ர�த. பச�லபறன எனபவத பநலவலகக�ரரகள பச�லலபதன எனப�ரகள. 
பரன 
எனபவத 
�பரன எனப�ரகள. ர�மச�ம� 
�பரன எனபவதயம 
ரபதன எனப�ன. அ
வனத த
�ர 
எனககத பதர�நத எநதத த�ரபநலப
ல�கக�ரனம 
ரபதன எனற பச�லல� ந�ன பகடடத�லவல. 
ர�மச�ம�ககம தசசநலலவரத த�ணடன�ல க�யசசலத�ன. அத மடடமலல�மல தனககத பதர�நத 
ய�ர�
த த�ரபநலப
ல�வய 
�டட ப
ள�யரகக ப
வல பதடச பசனற 
�டட�ல பர�மபப
 
ஆதத�ரப பட
�ன. ச
றற�ல அடதத பநத�ய எபபடயம அ
ரகள த�ரமப� த�ரபநலப
ல�கபக 

ர
�ரகள எனற பச�லல�க பக�ணபட இரபப�ன. அதன படபய அ
ரகள�ல ய�ர�
த ஊவர 

�டட இரகக மடய�மல த�ரமப� ஊரகபக 
நத 
�டட�ல ர�மச�ம�கக கஷ� அத�கம�க�
�டம. ' 
பய�வ, ய�வர பகடடயய� த�ரநப
ல�வய 
�டடப பப�ன#ர . . மறபடயம ஒமம ஊரககளபள 
பசககணமன� பநலவலயபபர பக�ய�ல 
�சலல உகக�நத ந#ர பசரபப பத�வடககணம' எனற 
ச#ர�யஸ�க மகதவத வ
ததக பக�ணட பச�ல
�ன. ர�மச�ம� இபபப�த இரபபத 
படடகபக�டவடய�ல.

த�ரபநலப
ல�வய 
�டட படடகபக�டவடககச பசனற
�டட ர�மச�ம� சததம�க த�ரபநலப
ல�வயயம, 
அவத
�ட ஆசசர�யம�க த�ரபநலப
ல� ப�வஷவயயபம மறநத 
�டடத�க எலபல�ரம பச�னன�ரகள. 
ச�ல ந�டகளகக மன எனத பம�வபல ஃபப�னகக பதர�ய�த ப
ள�யர பலணடவலன நமபர�ல�ரநத 
ஓர அவழபப 
நதத. ய�ர�க இரககம எனற தயஙக�யபடபய ஹபல� எனபறன.

'பச]கயம�? ந�ன ர�மச�ம�'

'பதர�யல�பய . . . எ . .நத ர�மச�ம�?'

'பதபபககளதபதர ர�மச�ம�'

உறச�கம�பனன.

'ர�மச�ம� . . . ஏ அபப� . . .எவ
ளவ ந�ள�சச . . .பச]கக�யம�?'

'நலல� இரகபகன. ந�ன இபபப� படடகபக�டவடய�ல இரககபறன. கஞசகக�டபடத�ன நமபர 

�ஙக�பனன. பர�மப ந�ள�சசலல ந�ம பபச�'.



ஸவடல�க ர�மச�ம� பபச�யத எனகக அநந�யம�க இரநதத. மக�ழசச� அவனததம 
டநத 
சமப�ரத�யம�கப பபச�பனன.

'த�ரநப
ல�கக இபபப�வதககப பப�கல�ய� ர�மச�ம�?'

'ம ம ம . . .இஙபகய�ரநத த�ரபநலப
ல�கக எஙபக பப�றத? பர�மப ந�ள�சச'.

த�ரநப
ல�வய த�ரபநலப
ல� எனற சததம�கச பச�லலம அளவகக ர�மச�ம� ம�ற�
�டட�பன எனற 

ரததம�க இரநதத. பபசவச மடககம எணணம 
நத 
�டடத.

'அபபறம ர�மச�ம� . . .பமடற�ஸ பககமல�ம 
�ரத�லவலய� . . '
'ஒர ·பஙஷனகக 
ரப
ணடயத�ரகக. 
ரமபப�த ஃபப�ன பணண�டட கணடபப� பநரல ப�கக 

ரபதன'.

எனகக சநபத�ஷம த�ஙக மடய
�லவல.


�சம
க�ற�ஸட டசசர 
#டடகக டயஷனககப பப�கம பப�பதலல�ம படடட�ல 
�சமடககம. டசசர�ன 
தகபபன�ர ஒர ட�கடர�டம கமபவணடர�க ப
வல ப�ரதத�ர. அதன�லத�ன படடட�ல 
�சம. 
இததவனககம என கணணகக படடட�பல�, ப
பறதம மரநதகபள� தடடபபடடபதய�லவல. 
ர�த�க�ரஷணன ட�கடர�ன ஆஸபதத�ர�கக க�யசசலககக க�டடப பப�கம பப�த அஙக க�ற�ஸட 
டசசர 
#டட
�சமடததத. அபபப�தத�ன அத ஆஸபதத�ர� 
�சம எனற எனகக ப�டபட ஆரமப�ததத. 
வஹஸகலககப பப�ன ப�றக ந�ன க�ற�ஸட டசசவரப ப�ரககப
ய�லவல, இனற
வர. ஆன�ல 
ஒவப
�ர ஆஸபதத�ர� 
�சதத�லம க�டடன படவ
யண�நத, ஒலல�ய�ன, எபபப�தம பவடர பச�ய 
க�ற�ஸட டசசர�ன மகம என ந�வனவகக 
நத பப�க�றத.

நணபன கஞச
�ன 
#டடகக ந�னக 
#டகள தளள� இரகக�றத, இரடட ல�ல�ககவட ம�ம�
�ன 
#ட. 
அ
ர 
#டடகக அரபகபய இனபன�ர 
#டடலத�ன இரடடக கவட அல
� தய�ர�க�றத. கஞச
�ன 

#டவடத த�ணடம பப�பத பநயகலநத ஒர இன�பப 
�சம சறற�ச சறற� 
ரம. பழககபபடட 

�டடத�ல அஙகளள Jனஙகள அநத 
�சதவத சடவட பணண
த�லவல. அநத 
�சதவதக கடநத 
பசலப
ரகள�ல ய�பரனம 'ஏ எபப�, எனனம� மணகக' எனற மசவச இழததச பச�லல� 
�சம 
எஙக�ரநத 
ரக�றத எனற த�ரமப�த த�ரமப�ப ப�ரதத பசனற�ரகள�ன�ல அ
ரகள 
ப
ள�யரகக�ரரகள எனற எஙகளகக பதர�நத
�டம. இரடட ல�ல� ம�ம�
�டம ஒர ந�ளம அல
� 

�சமடதத ந�ஙகள ப�ரததத�லவல.

ப
பற�ர ல�ல�ககவடய�ல சரகக பப�டம நணபன சநத�ரஹ�ஸன தரதத�ல 
ரமபப�பத ட�லட� 

�சம நம மகவக 
நத மடடம. 'எல, கடவடயன 
�ர�ன பப�லகக' எனப�ன கஞச. இததவனககம 
சநத�ரஹ�ஸன ப
வல மடநத 
#டடககப பப�ய நனற�கக கள�தத மழக� ப
ற உவட 
அண�நதத�ன 
ர
�ன. ட�லட� 
�சம அ
ன உடமபடபன தஙக�
�டடத. 'எல, இ
ன எனனதபத 
கள�சச�லம இநத ட�லட� 
#சசம பப�க ம�டடகபக'. அ
ன க�தககக பகடட�ல கஷடபபட
�ன 
எனபத�ல ந�ஙகள எஙகளககளபள பபச�க பக�ளப
�ம.

சரடட 
�சதவத எஙகளகக மதனமதல�ல க�ணப�ததத சணமகம ப�ளவள. பபபபர பப�டம சணமகம 
ப�ளவள நடநபத த�ரபநலப
ல�வயச சறற� 
ரப
ர. த�ரபநலப
ல�ய�ன எலல� பதரககள�லம அ
வர 
ப�ரககல�ம. மடதத கடடய ப
டடயம, பமல தணடம அண�நத�ரபப�ர. பநஞபச�ட அவணததப 
ப�டதத�ரககம பபபபர, பததகஙகள. அ
ர ம�ரபப�ட ம�ரப�க எஙகள�ன ந�யகரகள�ன இரமபகவக 
ம�ய�
�, ர�ப க�ரப�, படஸம�ணட, மநத�ர
�த� ம�ணடபரக, பல�த�ர, சடடக கரஙக கப�ஷ, 
ப
டவடகக�ரன ம�தவதய� என எலபல�ரம ச�யநத�ரபபர. சணமகம ப�ளவளய�ன 
�ய�ல 
எபபப�தம சரடட பவகநத பக�ணடரககம. அவத ப�த�வயச சவ
ததத த�னற�ரபப�ர. பககதத�ல 

நத�ல ந�றறம மகம சள�கக வ
ககம.

'அணண�சச�, இநத ந�தததவத எபபட கடகக�பய? வச . . .'



மகவகப பப�தத�க பக�ணட பகடபப�ம.

'ந�ததம ஒஙகளககதத�னபட!'

சரடடன நன�வயச சவ
ததக பக�ணபட பச�ல
�ர.


�ழகவகய�ல க�ப� கடதத பழககம�லல�த எனகக க�ப� 
�சபமனற�ல அத ஆறமகச ச�ததபப�த�ன. 
நரசஸ க�ப�ககவடய�ன பமபனJர�க ந#ணட ந�டகள ப
வல ப�ரதத ஆறமகம ச�ததபப�வ
 ந�ஙகள 
அவழபபபத 'நரசஸ ச�ததபப�' எனறத�ன. அநத க�லதத�ல பநலவலய�ல பகழ பபறற ந�டக நடகர. 
கல�டட� கலய�ணம படதத ச�
�J� ச�யல�ல இரபப�ர. பபரமப�லம ப
டட சடவடத�ன 
உவடபயனற�லம பபணட ஷரடடம அண�
தணட. பபயரகபகறப ச�ததபப�
�ன ப
டட 
சடவடபயஙகம க�ப� மணககம. அதவம நரசஸ க�ப�. 'ச�ததபப�வ
 பககததல உகக�ர 
சசகக�டட 
ஒர தமளரல சட� ப
நந� கடசச�லம க�ப� கடசச�பபல இரககமல�'. வநஸ�கச ச#ணட
�ன 
கபணசணணன. 'ஆன� ஒனக�டட 
நத�பல க�ரகபப�ரப
சததககப பப�ன ம�த�ர�ல�பட இரகக' 
எனப�ர நரசஸ ச�ததபப�. கபணசணணன நனற�கப படதத ஏபதபத� ப
வல ப�ரதத இபபப�த 

#ட
#ட�க ப
ளவளயடதத 
ரக�ற�ன. சணண�மப, பபய�ணட என கலநத கடட எபபப�தம ஒர 
பத 
#டட
�சம அ
ன ம#த அடககம.

பக�வட 
�டமவறகக ஆழ
�ரகற�சச�ய�ல அமவமய�ன 
#டடககப பப�கம பப�பதலல�ம பநல 
அ
�ததக பக�ணடரபப�ரகள. ப
ய�பல�ட இநத பழஙகல 
�வடயம பசரநத பக�ணட ஒர
�த 
கதகதபப�ன மணம 
#சம. இபபப�த அஙக பநலபலலல�ம அ
�பபத�லவல. ஆன�ல அநத 
�சம மடடம 
அநத 
#டடபலபய தஙக�
�டடத�கதத�ன பதர�க�றத. கலய�ண 
#டகள�ன ஆககபபவரகள�ல 
#சம 
பச�றற 
�சமம, கழமபக பக�த�ய�ன 
�சமம எனகக ஏபன� பநல அ
�ககம 
�சதபத�ட பசரநத 
ஆழ
�ரகற�சச�ய�ன ஞ�பகதவத ஏறபடததம.

நணபன ர�மசபரமண�யன�ன 
#டடகக எபபப�த பசனற�லம ச�மப�ர�ண� 
�சமடககம. அ
னத 
ஆசச�கக ச�மப�ர�ண� 
�சம�லவலபயனற�ல 
#டடல இரககப
 ப�டகக�த எனப�ரகள. அவ
ளவ 
பபர�ய 
#டடல ஏபத� ஒர மவலய�ல பக�ளதத� வ
ககபபடடரககம ச�மப�ர�ண�ய�ன பவக 
#ட 
மழகக த
ழநத 
ரம. இபபப�த அநத 
#டவட 
�றற
�டட�ரகள. 
#டடன மகதவதத த�ரதத� 
உளபளயம ஏபதபத� 
�ஸத ம�றறஙகள பசயத பழவமவய இழநத அநத 
#ட அபத இடதத�ல 
ப
பற�ர 
#ட�ய ந�னறபக�ணடரகக�றத. உளபள ச�மப�ர�ண� 
�சம அடகக�றத� எனற பப�ய 
ப�ரகக
�லவல.

த�ரபநலப
ல�ய�ல அபபப�பதலல�ம வகய�லளள படபவபத தடட ப�டயபடபய ஒர ச�யப 
ர
�ர. 
ந#ணட த�டயடன அபநகம�க பசவச ந�ற ந#ள அஙக�யம, கமப
ட
க கலல�வம அண�நத பக�ணட 

#ட 
#ட�க 
நத 
�சல�ல ந�னற ப�ட
�ர. க�ச பக�டததவடன தன பத�ளபவபய�ல�ரககம 

�த
�தம�ன கசச�கள�ல ஒனவற பதரநபதடதத ச�ற
ரகளககக கணவம 
வரநத 
�டட பசல
�ர. 
பநரககம�க அ
ர�டம கணவம 
வர
தறக கணவணக க�டடக பக�ணட ந�றகம பப�த ஒர 

�சமடககம. அபபப�த அத எனன 
�சபமனற பதர�ய
�லவல. 'கணவமச�யப' 
�சம எனறத�ன 
அதறக பபயர வ
தத�ரநபத�ம. ப�னனர ப
கக�லததககப ப�ன சரப
�தய சஙகதத�ல Jவ
�த 

�ஙக�யபப�தத�ன 'கணவமச�யப' 
�சதத�ன உணவமய�ன பபயர பதர�ய 
நதத.

கடடககர� பவடவர இபபப�த ந�ன எஙகபம ப�ரகக
�லவல. ச�னன 
யத�ல அநதப பவடர�ன 

�சததடபனபயத�ன 
ளரநபதன. ஸபடட பபஙக�ல ப
வல ப�ரககம எனத பபர�யணணன 
கடடககர� பவடரத�ன பப�ட
�ன. எலபல�வரயம பப�ல மகததகக மடடமலல. மகம, கழதத, வக, 
க�ல என கடடகர�
�ல கள�தத எழ
�ன. அ
ன பபஙக மடநத பதர மகக த�ரமபம பப�பத 
'பபர�யணணன 
�ர�ன' எனற பச�லல�க பக�ளப
�ம. 
யத�க ஆக அ
னத மட மழதம 
பக�டடப பப�க ப�றக கடடககர� அ
னத தவலய�லம இடம ப�டதத 
�டடத. அணணன�ன 
பணண�யதத�ல இததவன ஆணடகள�ல இபபப�த ந�வனதத�லம கடடககர� பவடர�ன 
�சதவத 
எனன�ல உணர மடக�றத.

ஒர ஞ�ய�றறக க�ழவமயனற என 
#டடகக 
நத உத
� இயககனர த�ய�க 'ஸ�ர, க#பழ ய�ர 

#டடலபய� இனவனகக ம#ன பக�ழமப' எனற�ன. கஞசவம இபபடதத�ன. ய�ர 
#டடல உபபம� 



க�ணடன�லம பதர
�ல நடநத பப�கம பப�பத பச�லல�
�ட
�ன. இவத
�ட பக�டவம, எஙக�
த 
கடக, உளததம பரபப த�ள�தத�பல அ
ன மகக கணடப�டதத
�டம. அநத 
�ததத�ல அ
ன ஒர 
உசதத�ய�ன ந�ய. த�ம�ரபரண�ய�ல கள�ககம பப�த ய�ர ய�ர எனபனனன பச�ப பப�டக�ற�ரகள 
எனபவத ப�ரகக�மபலபய பச�லலம த�றன அ
ன மகககக உணட. ம#ன�டச� ஒர பட பமல. 
'ச�ததபப�, அநத அகக� தவலகக ப
பபபணபண பதசச�ரகக�' எனப�ன. த�ம�ரபரண�வய ந�வனவ 
பக�ளள எவ
ளப
� 
�ஷயஙகள இரநத�லம, வல·ப�ய பச�ப 
�சதபத�டத�ன த�ம�ரபரண� என 
கணமன ஓடக�றத. கடப
 பக�ப�ல பலபப�ட 
�சமம. பமலககம, ப
டடககம வல·ப�ய 
பச�பவபபய பயனபடததம மன�தரகவள ந�ன அத�கம த�ம�ரபரண�ய�ல ப�ரதத�ரகக�பறன.

சம#பதத�ல ஒர கலய�ண 
#டடல க�ற�ஸட டசசவரப ப�ரததத�க கஞச பச�னன�ன. மனவன 
�ட 
இபபப�த டசசர கணட�க�ய�ரபபத�கவம, உடன 
ளரநத இரணட வபயனகள இரநதனர எனறம 
பச�னன�ன. தனவன அ
ரகளகக அவடய�ளம பதர�ய
�லவலபயனபத�ல த�ன பப�ய அ
ரகள�டம 
பபச
�லவல எனற�ன. 'ந# எபபவம பச�லல
�பய, ஆஸபதத�ர� 
�ட. அத அ
ஙகக�டபட இலலபய' 
எனற கஞச
�டம, 'அபபடனன� அத க�ற�ஸட டசசர இலல' எனபறன.


ல�

இரணட த�னஙகளகக மன க�வல எடட மண�யள
�ல எழதத�ளர 
.ஸன�
�சன அ
ரகள எனவன 
பத�வலபபச�ய�ல அவழதத�ர. ச�த�ரணம�க எபபப�தம பபசம பத�ன�ய�ல 'பச�லலஙக ஸ�ர' 
எனபறன. ஆன�ல எத�ரமவனககரல பதறறம�க இரநதத.

'சக�, இஙபக ப�ரத�மண� ஸ�வர ப�கக 
நபதன. ஸ�ர க�ல
ல�ய�ல தடசச�கக�டட இரகக�ர. 
அ
ர�ல உகக�ர, ந�கக, படககனன எதவபம பசயய மடயபல. பர�மப ச�ரமபபடற�ர'.

'ஒடபன 
பரன ஸ�ர'.

ஃபப�வன வ
தத பத�வனநத�
த ந�ம�டதத�ல ந�னம, நணபர மபன�வம ப�ரத� மண� ஸ�ர 
#டடககச 
பசனபற�ம. (ந�ன, 
.ஸ, மபன�, ப�ரத�மண� அவன
ரம 'எழததம, எணணமம' கழமதத�ல பத�டரநத 
எழத� 
ரப
ரகள) அதறகள 
.ஸ ஸ�ர ம�தத�வர 
�ஙக�க பக�டதத�ரநத�ர. எஙகவளப ப�ரதததம 
ப�டவடய�வகக ஆசசர�யம கலநத மக�ழசச�. இரநத�லம 'எனன இத. ஒஙக எலல�வரயம 
சஙகடபபடததபறபன' எனற�ர. ஆஸபதத�ர�கக அவழதபத�ம. 'பப�றததககக கடய 
ல�த�ன. இபபப� 
அ
ச�யம�லவல' எனற�ர. சம�ர ஒரமண�பநரம அ
ரடன இரநபத�ம. உய�ரவம ப
ள�ய�டடரககம 
ப�ரத�மண� அ
ரகள எழத�ய 'பல பநரஙகள�ல பல மன�தரகள' பததகம சடசசட 
நத�ரநதத. அத�ல 
அ
வரப பறற� அடபயன, 
.ஸ, மபன� ம
ரம எழத�ய�ரநபத�ம. எழத�ய பப�யகக தணடவனய�ய 
ஆளகபக�ர பததகம பக�டதத�ர. 
ணஙக� 
�ஙக�க பக�ணபட�ம. கவல, இலகக�யம, இவச என 
பலப
ற த�வசகள�ல எஙகள உவரய�டல பயண�ததத. பபசச ச
�ரஸயதத�ன நடப
 ப�டவடய� 
க�ல மடகக� உடக�ரநத�ரநதவத க
ன�தபத�ம. 'அட, இபபப� எனன�ல உகக�ர மடயபத' எனற�ர. 
பபசச�ல உறச�கம பமலம கடயத. அனவறகக ந�ஙகள பபச�ச ச�ர�தத அவனதத சம�சச�ரஙகளம 
'கழததம, கனனமம' கழமதத�ல 
ரப
ணடயவ
.

'ஒஙக க�லகக ஒணணம இலபல ஸ�ர. எதன�லம எஙகளகக ஃபப�ன பணணஙக. எநத ர�தத�ர�யம 
எஙகள கபப�டறதகக ந#ஙக தயஙக ப
ணட�ம' எனற பச�லல� 
�டட க�ளமப�பன�ம. 'ஆக�, 
உஙகளகபகலல�ம ந�ன எனன வகமம�ற பசயயப பப�பறன'. ப�டவடய�
�ன கரல தழதழததத. 
ம�வலய�ல மறபடயம பத�வலபபச�மலம 
�ச�ர�ததக பக�ணபட�ம. 'இபபப� பக�ஞசம பத
வல' 
எனற�ர. பநறற க�வல மறபடயம 
.ஸ அ
ரகள�டம�ரநத ஃபப�ன. மண�ஸ�ர இரவ மழ
தம 
தஙக�மல அ
த�பபடடரகக�ற�ர எனற தக
ல பச�னன�ர. ம#ணடம ந�னம, மபன�வம க�ளமப�ச 
பசனபற�ம. அவழபப மண� அழதத� க�தத ந�னபற�ம. கதவ
 
நத த�றபபத�ல கட ச�ரமம இரநதத 
ப�டவடய�வகக. 'எனன�ல மடயலபப�. என க�ல என 
சம�லல' எனற�ர. ச
ர ப�டதபத தன 



அவறககச பசனற�ர. சறற பநரதத�ல 
.ஸ அ
ரகள தன க�வர எடததக பக�ணட 
நத
�ட 
ப�டவடய�வ
 எநத மரதத
மவனகக அவழததச பசல
த எனற 
�
�த�தபத�ம. ச�ல நணபரகள�டம 
ஃபப�ன மலம பய�சவன பகடடக பக�ணடரநபத�ம.

'ந#ஙகலல�ம எனககனன பகளமப� 
பரபள. எததன பபரகக இநத பக�டபப�வன பகவடககம'. 
ப�டவடய� பநக�ழசச�யடன பபச ஆரமப�தத�ர. 'ஒர ம�ர 
ல�, க#ர
ல�னன� பக]ரம�
�த இரககம. 
க�ல
ல�ல பசததப பப�றதனன� பக
லம இலவலய�'. இபபட இரநதத அ
ரத பபசச. 
'ச�ன�ம�லத�ன ஆஸபதத�ர� ஸ#பனலல�ம ப�தத�ரகபகன. ந�ன� ஆஸபதத�ர�ல இததவன 
ரஷததல 
ஒர ந�ளம அடம�ட ஆனபதய�லல' எனற�ர. 'இபபவபம ஆஸபதத�ர�கக பப�றதகக ந�ன 
சமமத�ககறதகக க�ரணம அடதத 
�ரம எனகக ஷkடடங இரகக. நமமள நமப� படம எடககற�ன. 
அ
ன பசரமபபடககட�த ப�ர' எனற�ர. ரJ�ன�க�நதகக அபபறம இ
ரகக ச�ன�ம� ம#த இரககம 
பத�ழ�ல பகத�வய ந�வனதத கணண#ர 
�டபடன. 'அள�பத சக�, எனகக ஒணணம ஆக�த' எனற�ர 
ப�டவடய�.

அத
வர பரண� ஆஸபதத�ர�ய�, 
�Jய�
� எனபத கற�தத எஙகள�ல த#ரம�னம�க ஒர மடவகக 
ர 
மடய�மல ஏபதபத� பபச�க பக�ணடரநபத�ம. 'ஏமப�, ஆபபரஷன த�பயடடரககளபளலல�ம 
ச�ன�ம�வல 
ரற ம�த�ர� எலல�ரம மகமட பப�டடகக�டட பயமறதத
�ள� எனன' எனற�ர. 
'அபதலல�ம ஒணணம�லல ஸ�ர. ஒர அவர மண�பநரம படனஷனகக பபறக ட�கடர ப
ள�ய�ல 

நத பபண களநத பப�றநதரககனன பச�ல
�ர' எனற�ர 
.ஸ. 'அத மபன�கக�டபட 
நத 
பச�லல� வககடதத கஙக�ர�Juபலஷனஸனன பச�ல
�ர�லவலய� ஸ�ர' எனபறன ந�ன. ச�ர�ததக 
பக�ணபட மபன� க�ளமப� எஙகளகக மனன�ல 
�Jய� பஹலத பசனடர பசனற�ர.

ச�ற�த பநரதத�ல மபன� ட�கடர�டம பபயவர பத�வ பசயத 
�டட ஃபப�ன பணணவம ந�னம, 
.ஸ 
அ
ரகளம ப�டவடய�வ
 பமலல ம�டபபடய�ல�ரநத இறகக�க கடட 
நத 
.ஸ அ
ரகள�ன பத�ய 
ச�னடபர� க�ர�ல ஏறற�பன�ம. 
டபழன� பஸஸட�ணட அரக�ல 
நதவடன எனனவடய 
ழககம�ன 
த�வசயற�
�ல 
�Jய� க�ரடனககள க�வர த�ரபபச பச�னபனன. த�வச 
�ஷயதத�ல எனகக 
த�தத�
�ன 
.ஸயம உடபன க�வர 
�Jய� க�ரடனககள த�ரபப எததன�தத�ர. எதறகம பகடட 

�டப
�பம எனற மபன�வகக ·பப�ன பணண�பனன. 'சர�ய� பப�சச. ஏன சக�, அ
ர எனன 
பரகக�ரடங த�பயடடரகக� கடடகக�டட பப�கப பப�பற�ம? அடதத பலஃபடல த�ரமபஙகயய�' 
எனற�ர கடபபடன.


�Jய� பஹலத பசனடவர மதனமவறய�க சறற�ப ப�ரததபடபய உளபள பசனற ப�டவடய�வ
 
உடக�ர வ
தபத�ம. 
.ஸ அ
ரகள ப�டவடய�வடன ட�கடர�ன அவறககள பசலல, ந�னம, 
மபன�வம 
ர�நத�
�ல நகம கடததக க�தத�ரநபத�ம. ஸபகன எடககச பச�லல�ய�ரபபத�க ஒர 
ச#டடடன இர
ரம ப
ள�பய 
நதனர. எத�பர இரககம ஸபகன பசனடரககச பசனற�ல அஙக 
இரணட மண�பநரம க�தத�ரககச பச�னன�ரகள. மண� மத�யம ஒனவறத பத�ட இரநதத. 
பகனடனககச பசனற 
ரல�ம எனற க�ளமப�பன�ம. ஒபர க�மபவணடடத�ன எனற�லம 
பகனடனகக பக�ஞசம நடகக ப
ணடய�ரநதத. ப�டவடய�
�ல மடய
�லவல. ஒர ஒரம�க 
உடக�ரநத வபபவபப பறற வ
தத இழகக ஆரமப�தத 
�டட�ர. 'ஸ�ர, ஹ�ஸப�டடல ஸ�ர' 
பதற�பனன. 'பஸ� 
�ட?' எனற�ர எகதத�ளம�ய. ஒரம�த�ர�ய�க க�ளபப�க கடடச பசனபற�ம. 
பப�கம 
ழ�ய�ல ஒர 
#ல பசர இரநதத. இத�ல வ
தத தளள�ச பசனற 
�டட�ல எனன? எனற�ர 
மபன�. அஙக�ரககம பசகயர�ட அதறக அனமத�கக மறதத�ர. ப�டவடய�ப
� 'மபன�கர ப
ற ஆச 
க�டடடட�ன. ந�ன இத
வரககம இநத 
ணடல பப�னபத இலல. 
நத� ந�ன இதலத�ன 
ரப
ன' 
எனற அடம ப�டகக ஆரமப�தத�ர. இபதனனட� 
மப�ப பப�சச எனற 
.ஸ அ
ரகள உளபள 
பசனற அனமத� 
�ஙக� 
நத�ர.

மண�ஙக�ள�ஸ வபயன ரஙகர�டடனம ஏற
த பப�னற மகப�
ததடன சநபத�ஷம பப�ஙக 
ப�டவடய� 
#ல பசர�ல அமர, மபன� அவதத தளள ஆரமப�தத�ர. ந�னம, 
.ஸ அ
ரகளம 
'பப�னவன 
�ரமபம பம�ய�பல' ப�டயபடபய ப�ன பத�டரநபத�ம. 'சக�, ந�னம எததவனபய� 




ணடல பப�ய�ரகபகன. இநத 
ணட பர�மப நலல�ய�ரகக. எவ
ளவனன பகடட ஒணண 
�ஙக� 
பப�ட. ஆன� டவர
ர மடடம மபன�த�ன. சமம� பச�லலக கட�த. நலல�ப
 ஓடடற�ன' எனற�ர 
ப�டவடய�. மபன� ச�ர�ததபடபய தளள�ச பசலல வகய�ல ச�பப�டடக கவடயடன ஒர பபணமண� 
எஙகவள ஒர ம�த�ர�ய�கப ப�ரததபடபய பதலஙக�ல ஏபத� மணமணததபட கடநத பசனற�ர.

பகனடன�ல அத�கக கடடம�லவல எனற�லம 
�க�க ஒர இடம ப�ரதத அஙக அமரநத பக�ணட�ர 
ப�டவடய�. க�வலய�ல க�ப� மடடம கடதத�ரநதத�ல தனகக ஒர தய�ர ச�தம ப
ணடம எனற�ர. 
மபன� க�வலய�பலபய ச�பப�டட
�டடத�ல தனகக அவ
ள
�க பச�ய�லவல எனற பச�லல� ஒர 
தய�ர ச�தமம, கணட�க ஒர சபம�ச�வம 
�ஙக�க பக�ணடரநத�ர. எனககம தனககம கலடர�ஙகஸ 

�ஙக 
.ஸ அ
ரகள பசனற 
�ட, ந�ன மடடம ப�டவடய�வடன அமரநத�ரநபதன. சறறம மறறம 
ப�டவடய� ப�ரதத�ர. ந�ன பயநத ம�த�ர�பய சடபடனற வபபவபப பறற வ
தத�ர. அதறகள 
ஒர
ன ஓட 
நத 'ஸ�ர, இஙபகலல�ம ச�கபரட கடககக கட�த' எனற�ன. 'இத ச�கபரட 
இலபலபப�' எனற 
மப பணண�ன�ர ப�டவடய�. 'ஐய�, பக�ஞச பநரநத�ன அநத எளப
 கடகக�ம 
இரஙகபளன. ஒஙகளகக க�ல 
ல�னன க�ம�கக 
நதரகபக�ம. அத மறநதர�த#ஙக' எனபறன.

மபன� இரணட ப�பளடடடன 
நத அமரநத�ர. 
.ஸ இரணட அமல பர�ஸ ம�லக ப�டடலகளடன 

நத�ர. ஒனவற 
�ஙக�க பக�ணபடன. 'ஸ�ர, ந�ம பரணட பபரம ஒணண� பசநத பம�தமவறய� 
கடககபற�ம இலவலய�?' எனபறன 
.ஸய�டம. 'ஆம� சக�. ச�யரஸ' எனற ப�டடவல ப�டடல�ல 
இடதத கண ச�ம�டடன�ர 
.ஸ. பமவJய�ல இரககம தன பமடககல ர�பபப�ரட ஃவபல�ன பமல ஒர 
வகவய வ
ததக பக�ணட தய�ர ச�தம ச�பப�ட ஆரமப�தத ப�டவடய� எஙகவளப ப�ரதத 
�ய 

�டட ச�ர�தத�ர. அ
ரகக 
ல� சர�ய�க�
�டம எனற பத�னற�யத.

ச�னனபவபயன

சர
ணன என ப�லய ச�பனக�தன. தறபப�த த�வரபபட 
�ந�பய�கஸதர. படபப�டபப�றக�ன ச�ல 
பல�கபகஷனகள பதரவ பசயய த�ரபநலப
ல�வயச சறற�யளள க�ர�மப பகத�கள�ல அ
னடன 
அவலநத பக�ணடரநபதன. மலககவரபபடடவயத த�ணட மவனஞச�பபடடககள க�ர நவழநத 
பப�த தறபசயல�க என ம�மன�ர 'பபஙகளர
�ல�ரநத' பப�ன�ல அவழதத�ர. ந�ன 
மவனஞச�பபடடய�ல�ரகக�பறன எனபவத பச�னனவடன உறச�கம�க� பககதத�ல�ரககம 
கஸதர�ரஙகபரம எனனம க�ர�மதவதப பறற�ச பச�லல� அஙக பசனற ப�ரதத�ல ந�ன எத�ரப�ரகக�ற 
ச�ல இடஙகள க�வடகக 
�யபபளளத�க பச�னன�ர. அபத�ட ந�றக�மல அஙக கணபத� எனற ஒர 
வபயன இரபபத�கவம, ப�றரகக உதவ
த�ல அ
ன அத�க ஆர
ம க�டடப
ன எனறம பச�லல� 
அ
ன�டம தன பபயவர பச�னன�ல பதவ
ய�ன உத
�கவள உறச�கம�கச பசய
�ன எனறம 
பச�னன�ர.

கஸதர�ரஙகபரம ச�னன க�ர�மம. அழக�க இரநதத. ம�மன�ர பச�னன வபயன கணபத�ய�ன 
மக
ர�வயக கணடப�டபபத�ல அத�க ச�ரமம இரகக
�லவல. சர�ய�க கணபத�ய�ன 
#டட 
�சல�ல 
ந�னறபக�ணட 'அமம�' எனபறன. ஒர 
யத�ன ஆசச� 
நத�ரகள.

ய�ர ப
ணம . . .

ஆசச�. . . கணபத� இலல#ஙகள� . . .

பகககல . . .

ஆசச�கக க�த பகடக
�லவல. சர
ணன உடபன சததம�க 'கணபத� இரகக�ன�' எனற�ன. ய�ர . . 
ஆசச�ய�ன கரல�ல ஒர ம�றறம பதர�
வத க
ன�கக�த சர
ணன,'கணபத� இரகக�ன�, ப
ள�பய 
பப�ய�ரகக�ன� ஆசச�' எனற�ன. ஆசச� உடபன கடம பக�பம பக�ணட, '
�ர�யல பக�ணட அட . . 
ஆரல ந# . .. எஙபகரநத 
�பர . . ஒர மர�ய�த ப
ணட�ம . . . ச�னனப பயவளள' எனற�ரகள. 
சர
ணன த�க�லவடநத எனவனப ப�ரகக, ந�ன எனன பசய
பதனற பர�ய�மல அ
வனப ப�ரகக, 
உளள�ரநத ஒர த�தத� 
நத, '
�ஙக ய�ர ந#ஙக, ந�னத�ன கண
த�' எனற�ர. த�கக�தத�ணற� என 



ம�மன�ர�ன பபயவர பச�லல� ந�ன அ
ரவடய மரமகன எனபறன. கணபத�த த�தத� உடபன 
ப�ரக�சம�கச ச�ர�தத 'சர�ய�ப பப�சச. . . அ
ன என க�ள�ஸபமடல� . . .உளபள 
�ஙக மரமகபன' 
எனற�ர. ஆசச�வய க�ப� பக�டகக பச�னன�ர. எஙகவளப ப�ரதத மவறததக பக�ணபட ஆசச� 
உளபள பசனற�ரகள. ப�வய எடததப பப�டட உடக�ரச பச�னன�ர,கண
த�த த�தத�. த�னம 
உடக�ரநத பக�ணட�ர. ஆசச� 
நத க�பப� பக�டதத�ரகள. கற�பப�க சர
ணவனப ப�ரதத 
மரநதககம ச�ர�கக�மல. 
�ஙகம பப�த சர
ணன�ன வககள, ஆசச�ய�ன வககவள
�ட நடஙக�ன. 
க�ப�வய கடபபத�ல சர
ணனகக சநபதகம கலநத பயம இரநதத. ஒர மடகக கடதத ப�றக அத 
க�பப�த�ன எனபவத உறத� பசயத பக�ணட ம�சசதவதயம கடதத�ன.

இபத பப�ல ஒர மவற அமவமவயப பபறற த�தத�வ
ப ப�ரகக க�ர�மததகக பப�ய�ரநபதன. 
பபரவனப ப�ரதத மக�ழசச� இரநத�லம த�தத�
�ன மகதத�ல எபபப�தம க�ணபபடம மலரசச� 
இலவல. பபச�க பக�ணடரககம பப�தத�ன அதறக�ன க�ரணம பதர�ய 
நதத. த�தத�
�ன 
ஒனற
�டட தமப� 'பரமச�
தத�ன' மரணததகக பப�ய
�டட அபபப�தத�ன த�தத� 
நத�ரகக�ற�ர. 
இறநத பப�ன த�தத�வ
 எனகக பதர�யபமனபத�ல அத�ரசச�யம,பச�கமம அவடநபதன. ஆறதல�க 
பகடபத�க ந�வனததக பக�ணட 'பரமச�
ம த�தத�வகக 
யச இரககமல�' எனபறன. . பச . . அ
ன 
எமபடட பய . . .ச�னன 
யசத�ன' . .எனற பச�னன�ர த�தத�. எனகக பதர�நத பரமச�
ம 
த�தத�வகக எழபதவதநத 
யத. 'ச�க�ற 
யச� அ
னகக' . .
ரததம�கச பச�னன�ர எழபதவதநத 

யதத தமப�ய�ன எணபதவதநத 
யத அணணன.

ச�ல ஆணடகளகக மன அற�வமத� அணணன�ன (ப�டல பபறற ஸதலம�ன) பகழபபறற அவறககச 
பசனபறன. அஙக ய�பர� ஒர பபர�ய
ர ஒர பததகதவதப பரடடக பக�ணடரநத�ர. 
பவகபபடஙகவளக க�டட அணணன�டம'இத ய�ர எடததத' எனற அநத பபர�ய
ர பகடக அணணன 
'ப�ல மபகநத�ர� ஸ�ர' எனற�ர. உடபன அ
ர,'அத�பன ப�ரதபதன. அ
ன எடதத�ல ப�னன நனற�க 
இலல�மல எபபட இரககம' எனற�ர. ந�ன உடபன அற�வமத�ய�ன க�த�ல, 'அணபண ய�ரனபன இநத 
ஆள, 
�தத�ய�ர மர�ய�வத இலல�ம பபசற�ர' எனபறன. பதற�ப பப�ன அணணன எனவன தன�பய 
கடட 
நத, 'தமப� அ
ரத�னட� க
�ஞர க�ச� ஆனநதன.நம 
�தத�ய�ரவடய பளள�த பத�ழர' 
எனற�ர. அனறளவம இளவமய�க, Jமபமனற�ரநத என 
�தத�ய�ர�ன க�ள�ஸபமட இநத பபர�ய
ர� 
எனற 
ரததம�க இரநதத. இரநத�லம மனம சம�த�னமவடய�மல எதறகம 
�தத�ய�ர�டம பப�ய 
பகடட 
�டப
�ம எனற பகடபட 
�டபடன. ந�ன பகடடதத�ன த�மதம. 
�தத�ய�ர பட உறச�கம�க 
'அபபடய� . . . க�ச� 
நத�ரநத�ன� . . . ந# ப�தத�ய� அ
வன. உனகக பதர�யம� . . அ
னத�ன 
எனகக பபண ப�ரதத கலய�ணம பணண� வ
தத�ன' எனபறலல�ம பச�னனவடன அத உறத�ய�க� 
மனதகக ஏபன� கஷடம�க இரநதத.

சம#பதத�ல த�ரபநலப
ல� பப�ய�ரககம பப�த ர�த�பரதத�ல ஒர நணபவரப ப�ரகக பசனற�ரநபதன. 
அஙக�ரநத க�ளமபமபப�தத�ன பககதத ஊர பரபமஸ
ரபரம எனபத ஞ�பகம 
நதத. ஆக�,அத நம 
ம�மன�ர�ன பச�நத ஊர�சபச,அஙபக பப�ய 
#டடமம�
�டம நலல பபயர 
�ஙகப
�ம எனற 
அ
ளகக பப�ன பணண� பச�லல�
�டட பரபமஸ
ரபரததகக பசனபறன. ஊரககள நவழ
தறகள 
பபஙகளர
�ல�ரநத பப�ன. அதறகள மகள பச�லல�
�டட�ள பப�ல.

பச�லலஙக ம�ம� . . ஒஙக ஊரககதத�ன பப�ய�கக�டட இரகபகன.

பச�னன� பச�னன� . . . பர�மப சநபத�ஷம ம�பபள . . . .அஙபக ஒர அமமன பக�ய�ல இரககம. . . 
அதத�ன எஙக கலபதய
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ரஷநத�ன இரககம.

பJய� ந# பJய�சசடபட
க#ழபபதத பதர எனற ஏபன� அவழககப படக�ற த�ரபநலப
ல� டவண�ல உளள ப�ரத�ய�ர பதர
�ல 
ஒர உசச�ன�ம�க�ள� பக�ய�ல உளளத. உழகக வசஸ�லளள அநத பக�ய�ல�ன பக�வட
�ழ� 

ரட�
ரடம ச�தத�வர ம�தம ச�றபப�கக பக�ணட�டபபடம. எநத ஊர�ல இரநத�லம அநத 
பதரகக�ரரகள இநத பக�வடகக மடடம எபபடய�
த 
நத பசரநத 
�ட
�ரகள. இத�ல பல 
பபரகக அஙக 
#பட இரகக�த. ஆன�லம நணபரகள�ன 
#டடல தஙக�க பக�ணட பக�வட 
மடநததம க�ளமப�ச பசல
�ரகள. மறற சமயஙகள�ல அ
ரகள 
நத�ல தஙக இடம பக�டககம 
நணபரகள த�ரமப�க கட ப�ரகக ம�டட�ரகள. பக�வடகக மடடம அபபட ஒர சலவக.

ஒவப
�ர ந�ளம ஒவப
�ர ந�கழசச� நடககம. படடமனறம ஒனற�ன நட
ர�க ஒரமவற கனறககட 
அடகள�ர 
நத�ரநத�ர. உசச�ன�ம�க�ள�கக பவJ பசயயம ச�தமபரம ப�ளவளய�டம அடகள�ர 
'தம�ழ�லத�பன பவJ பசயக�ற#ரகள' எனற பகடட�ர. ச�தமபரம ப�ளவள எனனம தன பபயவர 
ச�தமப�ரமப�ளவள எனற பக�டவட எழதத�ல வகபயழதத பப�டம ப�ளவள
�ள ப
ற எனன பத�ல 
பச�ல
�ர. 80 கள�ல பகழபபறற பக�வ
 பசரன பப�கக
ரததக கழக பமலல�வசக கழ
�ன கசபசர� 
நடநதத. அத�ல ப�டய ஒர ஸட�ர ப�டகவர பர�மப 
ரடஙகள கழ�தத பத
�
�ன கழ
�ல பக�ரஸ 
ப�டகர�க ப�ரதபதன. உளளரப ப�ரமகரகள�ன பச�றபப�ழ�வம உணட. ஒர எழதத பமவJவய 
மனபன பப�டட பதஙக�பப ட
ல 
�ர�தத உடக�ரநத ப�சவசய� ப�ளவளய�ன மகன பததத�ன 
எவதப பறற�யம க
வலப பட�மல வச
 ச�தத�நதப பபரவர ஆறற�க பக�ணடரபப�ன. தககம 
ர�த 
ஒனற�ரணட 
�தவ
 ஆசச�கள மடடம அ
னகக மதவகக க�டடக பக�ணட உடக�ரநத�ரபப�ரகள. 
அ
ரகள�ல இர
ரகக க�த பகடக�த.

கவல
�ணர என.எஸ.க�ரஷணன�ன ச�ஷயர எஸ.ஆர.பக�ப�ல�ன ந�டகம ஏறப�ட�க�ய�ரநதத. அத�ல 
பப�ல�ஸ இனஸபபகடர�க நடதத பநலவலவயச பசரநத நடகர 
சனதவத மறநத த�வரசச#வலககப 
ப�ன 
சன பபபபவர வ
ததபட ந�னற பக�ணடரநத
ர�டம 'பச�லல பச�லல' எனற பகடட 
நடததவதப ப�ரதத ச�ர�தத ந�ன, பல 
ரடஙகளகக ப�றக த�வரபபடப படபப�டபபகள�ல பல 
நடகரகளகக பத�டரநத 
சனம பர�மபட பணணம பப�த ஏறபடம எர�சசல�னபட ந�டகதத�ல 
நடககம கஷடதவத பர�நத பக�ணபடன.

த�ரபநலப
ல�ப பகத�ய�ன பகழபபறற கண�யன கழ
�னர�ன மகட இவச.
�ரலகவள உரடட அவறநத 
அட
ய�றற�ல�ரநத அ
ரகள ப�டம உசச�ன�ம�க�ள� கவத, இசகக�யமமன கவத, மதத�ரமமன 
ரல�ற 
பப�னறவ
 நமவம இழததப ப�டதத ந�றதத� 
�டம. த#சசடட ஏநத� 
ரம ச�ம� பக�ணட�டகக 
மனப�க அ
ரகள ப�ட 
ர
�ரகள. ச�ல சமயஙகள�ல க�ள� ப
ஷமம உணட. ச�னன 
யத�ல க�ள� 
ப
ஷம பப�டட
வரப ப�ரதத பல மவற பயநத�ரகக�பறன. ஆன�ல பமளக க�ரரகள 
�ச�ககம 
அபபப�த 
நத ச�ன�ம�ப ப�டலகள�ன த�ளததகக ஏறப க�ள� நடனம�ட
வதப ப�ரகக, ப�ரகக பயம 
கவறநத ப�ன ப
டகவகய�கப
 ஆக�
�டடத.


ரடதத�ன 355 ந�டகள�ல ச#நத
�ர�னற� ச�த�ரணம�க நடததப படம அரண�சலமப�ளவளத�ன ச�ம� 
பக�ணட�ட. பக�வடகக க�ல நடட ந�ள�ல�ரநத ப�ளவள
�ள�ன நவடபய ம�ற�
�டம. வகய�ல 
பப�டடரககம ப�ததவளக க�பபகவள அவ
பபப�த பமபல ஏறற
தம, இறகக
தம�க இரபப�ர. 
பக�வட மடயம 
வர உசச�ன�ம�க�ள� அமமன�கப
த�ன நடநத பக�ள
�ர. அ
ர�ன 
தரமபதத�ன�ய�க�ய ப�ரம ஆசச�ககம ச�ம� 
ரம. அத�ல ப�ளவள
�ளகக 
ரததமணட. அ
ர 
கமப#ரம�க தனவன மறநத ஆடக பக�ணடரககம பப�த 
#டடல�ரககம அ
ர மவன
�, ச�ம� 
நத 
தவல
�ர�பக�லம�கக பக�ய�லகக ஓட 
நத ந�கவகத தரதத�க பக�ணட தனகக பப�டடய�க 
ஆட
வத எபபட சக�பப�ர? இஙகம ந�மமத�ய�க இரகக 
�ட ம�டபடஙக�ற�பள மணவட எனக�ற 
ந�வனபப�ல ச�ம� எனக�ற சலவகய�ல பப�ணட�டடய�ன தவலமடவயப ப�டதத இழதத பப�டட 
அடபப�ர.

ந# எஙபக உளள
டட . . என பக�ய�லல ஒனகபகனன பச�ல�

பச�லல ம�டபடன பச�லல ம�டபடன



பச�லலப பப�ற�ய� உன ரதததத கடககடடம�?

சகக ப
நந#ர கடதத�பல 
�கக�க பக�ளக�ற அரண�சலம ப�ளவள பகடப�ர. இதறகள பமளகக�ரரகள 
ந�வலவமவயப பர�நத பக�ணட அடககத பத�டஙக தமபத� சபமதர�க த�ளததககத தகக ஆட 
மடபப�ரகள. ஒர மவற பக�வட மடநத ப�ன ப�ரம ஆசச� 
நத பக�ய�ல மன எவதபய� கன�நத 
பதடக பக�ணடரநத�ள. அரள 
நத ஆடமபப�த, த�ன க�த�ல அண�நத�ரநத எஙபக� 
�ழநத 

�டட ஒறவறத பத�டவடதத�ன ஆசச� அழத பக�ணபட பதடன�ள எனபத எஙகளகக ப�றக 
பதர�ய 
நதத. அதறக அடதத 
ரஷதத�ல�ரநத ஆசச� க
னம�க பத�டகவள கழறற� 
#டடல வ
தத 

�டட 
நத ப�றபக உசச�ன�ம�க�ள� அ
ள ம#த 
நத�ள.
இததவன ச
�ரஸயஙகள நடநத�லம எனகபகனனப
� பக�வடய�ன கவடச� ந�ளனற பதர நட
�ல 
த�வர கடட க�டடபபடம த�வரபபடஙகள�லத�ன ஆர
ம. "ஐநத பம�ரக ப#ட 
ழஙகம" எனக�ற தண� 
பபனர கடடப படமபப�பத எனகக உறச�கதத�ல ப
ரககத பத�டஙக� 
�டம. எபபடயம ஒர எம.J�.ஆர. 
படம உணட. அத பப�க இரணட படஙகள கணடபப�க த�வரய�டபபடம. அத�ல ஒனற, இனற
வர 
எனகக பத�ர�க உளள 'பJய� ந# பJய�சசடபட'. 
�.ச�.ககந�தன�ன படம எனற ந�வனவ. அ
ர 
மவன
� பJய�த�ன படதத�ன கத�ந�யக�. 
ரட� 
ரடம இநத படம த�வரய�டபபடம. 
�.ச�.ககந�தபன 
அநத படதவத அததவன தடவ
 ப�ரதத�ரகக ம�டட�ர. இநத படதவதப பறற� ககந�தவனத த
�ர 
ய�ரய�ர�டலல�பம� 
�ச�ர�ததப ப�ரதத 
�டபடன. ய�ரககம எநத தக
லம பதர�ய
�லவல. எநத 
தன�ய�ர பத�வலகக�டச�யம இநத படதவத இத
வர ஒள�பரபப
�லவல, ர�ஜ டJ�டடல ப�ளஸ 
உடபட. எனகக இரகக�ற சநபதகபம, 
�.ச�.ககந�தன ஐநத பம�ரக ப#ட கமபபன�கபகனபற இநத 
படதவத எடதத, அவத த�ரபநலப
ல� க#ழபபதத பதர உசச�ன�ம�க�ள� அமமன பக�ய�ல பக�வடகக 
மடடமத�ன த�வரய�ட ப
ணடம எனற எழத� 
�ஙக�ய�ரபப�பர� எனபதத�ன.

மறபற�ர படம ரJ�ன�க�நத நடதத படம�ன கபபதத ர�J�. அத பநலவலவயச பசரநத 
தயர�பப�ளர�ல எடககப படடத. அத�ல ஒபர ஒர க�டச�ய�ல பநலவலவயச பசரநத ஒர மன�தர 
நடதத�ரபப�ர. அ
ர ஒர சகல கல�
லல
ர.நடகர.ச�தத மரதத
ர. இலகக�ய பச�றபப�ழ�
�ளர. 
பநலவலயபபர பக�ய�ல ஆன�த த�ர
�ழ�
�ன பப�த ந�னறச#ர பநடம�றன கவலயரஙக�ல 
கடய�ரககம ஆய�ரககணகக�ன மககவள கணண#ரப பவகய�லல�மபலபய 
�ரடட 
�டம 
லலவம 
அ
ரத பச�றபப�ழ�வகக உணட. கபபதத ர�J�
�ல அ
ர 
ரம ஒபர க�டச�கக�க Jனஙகள 
க�தத�ரபபர. அநத க�டச�ய�ல அ
ரத 
#டடன கதவ
 ரJ�ன�க�நத தடட
�ர. இ
ர கதவ
த த�றநத 
'ஆ Jகக ந#ய�' எனப�ர. உடபனபய ரJ�ன� இ
ர கழதவத பநர�ததக பக�னற 
�ட
�ர. மககள�ன 
கரபக�ஷதவதப ப�ரகக ப
ணடபம.

சக�

க
�ஞர சகம�ரனம, ந�னம.
பததகக கணக�டச�கக மதல மவற ந�னம, நணபர மபன�வம பசனற�ரநபத�ம. இரணட�
த மவற 
ந�ன பசனற பப�த த�ரமத�.பர#ததம ப
ஙகபடஷ சககர
ரதத� அ
ரகவள சநத�ககம பந�ககததடன 
எனனடன உத
� இயககனர த�ய�க 
நத�ன. அ
ன பர#ததம இரககம பகத�ககச பசனற
�ட, ந�ன 
என� இநத�யனககச பசனபறன. உடக�ரநத மமமரம�க ப
வலய�ல மழக�ய�ரநத பத
ர�Jன 
எனவனக கணடதம தளள� எழநத வககலகக�, 'பம�தலல உகக�ரஙக ஸ�ர' எனற எனவன 
அமரவ
தத�ர. 'பர�மப சநபத�ஷபபடதத�டடஙக ஸ�ர'. ச�ர�ததக பக�ணபட இரநத�ர. 'எழததம, 
எணணமம' கழமதத�ல ந�ன எழத�ய�ரநத கழமம ஓர உவரய�டவலப படதத 
�டட அனற 
க�வலய�பலபய எனவன பத�வலபபச�ய�ல அவழதத ச�ர�தத�ரநத�ர. ம#ணடம அவதப பறற�பய 
பச�லல�ச பச�லல�ச ச�ர�தத�ர. 'ஸ�ர, ந�னலல�ம ச�ர�ககப
 ம�டபடன ஸ�ர. இனன�கக ந#ஙக 
எழத�ய�ரநததப படசசடட அபபட ச�ர�சபசன ஸ�ர. பர�மப சநபத�ஷம� இரநதத. என 
க
வலபயலல�ம பக�ஞச பநரததகக மறநபத பப�சச. பர�மப சநபத�ஷம ஸ�ர', ம#ணடம பச�னன�ர. 
ச�ற�த பநரதத�பலபய த�ய�க 
நத
�ட, பத
ர�Jன�டம 
�வட பபறறக பக�ணட க�ளமப�பனன.

என� இநத�யன�ல�ரநத க�ளமப� பசலலம 
ழ�ய�ல க
�ஞர சகம�ரவனப ப�ரதபதன. ஒர ஸட�ல�ல 
ந�னற பக�ணடரநத�ர. சகம�ரவன ஒபர ஒரமவற (பசனற 
ரடம மதவர பததகக கணக�டச�ய�ல) 
ப�ரதத�ரகக�பறன. மறறபட அ
ரககம, எனககம ம�னனஞசல நடப மடடபம உணட. பத�வலபபச�ய�ல 
கட பபச�யத�லவல. த�ன பசனவனய�ல இரககம 
�
ரதவத அனற க�வலத�ன எனகக 
ம�னனஞசல�ல பச�லல�ய�ரநத�ர, சகம�ரன. சடபடனற அ
ர�டம பப�ய பபச
தறக தயககம�க 



இரநதத. அதபப�க அ
ர சகம�ரன த�ன� எனபத�லம எனகக சநபதகம இரநதத. நணபர ஹரன 
ப�ரசனன�வகக ஃபப�ன பணண�பனன.

ப�ரசனன� . . .
ய�ர?
ய�ர�? பய�வ, ந�நத�னய� சக� . . .
அணண�சச� மனன�சசககஙக . . . . ஃபப�ன பத�வலஞச பப�னதல நமபபரலல�ம பப�ய�டட 
. . .பச�லலஙக . .
க
�ஞர சகம�ரன 
நதரகக�ர�?
பதர�யலபய . . . 
நதரபப�ர�ய�ரககம. ஏன பககக�பய?
இலல . . . இஙபக பதவகத பதனறலனன ஒர ஸட�ல மனன�ட ந�கக�ர. அ
ரத�ன�னன எனகக 
ஒர டவடட . . .அத�ன பககபகன.
இவ
ளவத�பனயய�. பக�ஞசம இர�ஙக. அ
ர ·பப�ன நமபர த�பரன. பபச� கனஃபரம பணண�டட 
அபபறம பப�ய பபசஙக.
சர�. கடஙக.
ஒர ந�ம�ஷம. . . . . . . . . . அணண�சச�, அ
ர ஃபப�ன நமபவரயம பத�லசசடபடன பப�லகபக.
வ
ஙகயய� ஃபப�ன.

இனபன�ர மவற எடடப ப�ரதபதன. சகம�ரனககம ந�ன அ
வர ப�ரபபத பதர�நத 
�டடத. 
வநச�க எனவனப ப�ரகக ஆரமப�தத�ர. ந�ன த�ய�க
�ன வகவயப ப�டதத இழததக பக�ணட ப
ற 
பககம நகரநபதன. 'த�ய�க, அநத ஸ�ரக�டபட பப�ய� அ
ர க
�ஞர சகம�ரன�னன பகபளன' 
எனபறன. த�ய�க மனபன�கக� நகரவம ஒர பய�சவன. அ
வன ஒர ந�ம�ஷம ந�றகச பச�லல�
�டட 
பத
ர�Jனகக ஃபப�ன பணண� ந�ன ந�றகம இடததகக 
ரச பச�னபனன. பத
ர�Jன�டம 
சகம�ரவனக க�ணப�தத பகடகவம, 'சகம�ரன ஸ�ரத�ன. எனகக நலல� பதர�யபம' எனற�ர. 'அபபப� 
ந�ன பப�ய� பபசல�ஙகர#ஙகள�?' தயககததடன ந�ன பகடகவம, 'ஸ�ர, உஙகளகக பய�சவனய� 
இரநத� ந�ன ப
ண� 
நத பபச� உஙகவள அற�மகபபடததடடம�?' எனற�ர. த�ய�க 
எர�சசலவடநத�ன. 'ஸ�ர, இதகக பப�ய� ஏன ஸ�ர இவ
ளவ தயஙகற#ஙக? 
�ஙக ஸ�ர, ந�மபள 
பப�ய பபசல�ம' எனற�ன. பத
ர�Jனகக நனற� பச�லல� அனபப�
�டட, ந�னம, த�ய�கவம க
�ஞர 
சகம�ரவன பந�கக�ச பசனபற�ம.

பத�வனநத இரபத ந�ம�டஙகளககம பமல�க எஙகள�ன அவலககழ�பவப க
ன�ததக பக�ணடரநத 
சகம�ரன, ந�ஙகள அ
வர பநரஙகவம கததமத�பப�க பனமற
ல பததபட எஙகவள 
எத�ரபந�கக�ன�ர. பநபர அ
ர�டம பசனற ந�ன வகவய ந#டடவம, அ
ரம ச�ர�ததபட வக பறற� 
கலகக�ன�ர. மகதத�ல மடடம கழபப பரவக. ந�பனத�ன பபச ஆரமப�தபதன.

'க
�ஞர சகம�ரன?'
'ந#ஙகள�?'
'ந�ன உஙகள பகடபடன. ந#ஙக க
�ஞர சகம�ரனத�பன?'
'இனன�கக மடடபம ந�லஞச பபர பகடடடட�ஙக. அதல பரணட பபர பலடஸ'.
எனகக ஒனறம பர�ய
�லவல. த�ய�க என சடவடவயப ப�டதத இழதத�ன.

'ஸ�ர, பப�ய�ரல�ம'.
சகம�ரன பத�டரநத�ர.
'பர
�ய�லவல. ந#ஙகபள எனக�டபட 
நத பபசனத�ல ஒஙகளகக எனபன�ட அனபப பர�ச.'
ஒர க
�வதப பததகதவத எடதத பக�டதத�ர. அநத பததகதத�ன பபயர 'இர
�ன நவர'. எழத�ய
ர�ன 
பபயர 'ப�சச�ன�கக�ட இளஙபக�' எனற பப�டடரநதத.

பததகதவத 
�ஙக�க பக�ணட ப�சச�ன�கக�ட இளஙபக�வகக நனற� கலநத 
ணககதவத கணகலஙகச 
பச�லல�க பக�ணட க�ளமப�பன�ம. பநபர க�ழகக பத�பபகதவதத பதடச பசனபறன. தரதத�ல�ரநத 
ப�ரககம பப�பத இரணட ந�றக�ல�கள பப�டட ப�ரசனன� உடக�ரநத�ரபபத பதர�நதத. மசச�வரகக 
சகம�ரவன சநத�தத கவதவய ப�ரசனன�
�டம பச�னபனன. 'அயபய� அணண�சச�, எனன�ல த�ஙக 
மடயல�பய. அந�ய�யததகக அச�ஙகபபடடரகக�யபள' வகபக�டட உடல கலஙகச ச�ர�தத�ர 
ப�ரசனன�. ஓஙக� ஒர கதத கதத ப
ணடம பப�ல�ரநதத. அவ
ளவ பபர�ய ப�ரபதசதத�ல எநதப 
பகத�ய�ல கதத
த எனற பதர�ய�மல என கணகள கவளததன. 'பப�தமய�, பர�மபவம ச�ர�கக�பதரம. 



ந�ன 
�பரன'. பக�பததடன ந�ன த�ரமப� நடககம பப�த ப�னன�ல ச�ர�பபப�ல� பகடடக 
பக�ணடத�ன�ரநதத.

எனவன 
#டடல 
�டட
�டட த�ய�க க�ளமபம பப�த அ
ன�டம பமலல பச�லல�ப ப�ரதபதன.
'ந# ப
ண� இநத பஸதகதத பக�ணட பப�ய� படசச ப�பரன. நலல . . .ல� . .தத�ன இரககமன 
பநவனகக�பறன'
'இலல ஸ�ர. ந�ன பமடஸ�ன ச�பப�டடகக�டட இரகபகன. இனபன�ர ந�ள 
�ஙக�கக�பறன'.
த�ய�க க�ளமப�ப பப�ன�ன. 'இர
�ன நவர' பததகதத�ன ப�னனடவடவயப ப�ரதபதன. ப�சச�ன�கக�ட 
இளஙபக� எனவனப ப�ரதத ச�ர�ததபட இரநத�ர. 

மரகனச�ம� பபர
கண
ன பபயவர பச�லல�த மவன
�ம�ரகள இபபப�தம இரகக�ற�ரகள� எனற பதர�ய
�லவல. 
அபபட இரநத ஆசச�கள, அதவதகள, அகக�ககள, மத�ன�கள, ச�தத�கள எனற பலவர ந�ன 
ப�ரதத�ரகக�பறன. இத�ல பர�மபவம அநதக க�லததப பபணகள பழவமய�ல ஊற� மறற
ரகவளப 
படதத
�ரகள. த�தத�
�ன பபயர�ன சபவபய�
�ல சபப எனற 
ரக�றத�ம. அதறக�க ஆசச� உபப 
எனற பச�ல
தறகக கடத தயஙக� ல
ஙகம எனப�ள. மசசகக மசச தன கண
ர பசயயம சகல 

�ஷயஙகவளயம 
�மரச�தத பபசம மபன�னமண� அதவதகக ம�ம� பமல ஏபதனம பக�ஞசம�
த 
மர�ய�வத இரகக�றத� எனற எஙகளகபகலல�ம சநபதகம உணட. ஆன�ல அ
ளபம கட அ
ர 
பபயவர உசசர�ககம�டட�ள. 'உஙக 
�தத�ய�ர ம�ம� இரகக�கபள' எனறத�ன பச�ல
�ள. அ
ள 
ம�ம�வ
ப பபசம பபசசகக அ
ர பபயவர பச�ல
த�ல ஒனறம கட மழக�ப பப�ய
�ட�த. இவத 
ஒரமவற அ
ள�டபம பச�னனதறக 'எல, எஙக அமவம எனவன அபபடய� 
ளதத�ரகக�?' எனற 
கடஙபக�பம பக�ணட�ள.

த�தத�ககள�ன பபயர 
�டபபடட பபரனகள�ன பமல இநத ஆசச�களகக இரககம ப�ர�யம பச�லல� 
ம�ள�த. அ
ரகவள ஒர 
�ரதவத பச�லல 
�ட ம�டட�ரகள. பபறற த�ய�க இரநத�லம அநதப 
பயலகவள அ
ள ஒனறம பச�லல�
�ட மடய�த. 'அநத மனஷன பபவர 
�டட பயவல இபபட 
த�றம�ற� பபசல�ம�, ந#பய பச�லலள�' எனற ஊர மழ
தம அநதக பகவஸ எடததக பக�ணட 
க�ளமப�
�ட
�ரகள ஆசச�கள. இததவனககம ' எல, இஙபக 
�' எனறத�ன அமவம 
பச�லல�ய�ரபப�ள. இறநத பப�ன தன பரஷவன, தன கண மனன�ல தன மரமகள அ
ம�னப 
படதத�
�டடத�கப
 ஆசச� ந�வனபப�ள. இநத ப�ரசசவன ச�ல சமயஙகள�ல பபர�ய கடமபச 
சணவடய�க ம�ற�
�ட
தம உணட. ஊர�ல�ரநத 
ரம மகள�டம ஆசச� பச�லல� அழ
�ள. ' நலல 
ப
வள. இவதபயலல�ம ப�தத அச�ஙகபபட�ம ஒஙக அபப� பப�ய பசநத�. ஏநதவலபயளதத. இநத 
எளவ
பயலல�ம ப�ககணமன இரகக. ஒன தமப�யமல�மம� பப�ணட�டட பபசத பபசவசக 
பகடடகக�டட 
�ய�ல மணவணப பப�டடகக�டட இரகக�ன'.

ஆசச�கக அபபறம ந�ன அபபட ப�ரததத பபர�யமவமவயதத�ன. பபர�யமவமய�ன பபயர�பலபய 
பபர�யபப�
�ன பபயரம இரநதத. பபர�யபப�
�ன பபயர சஙகரன. பபர�யமவமய�ன பபயர 
சஙகர
டவ. சஙகரனபக�
�வலக கட த
சக பக�ய�ல எனறத�ன பச�ல
�ள. உன பபர எனன 
பபர�யமவம எனற ந�ன ச�ற
ன�க இரநத பப�த பகடடதறக 'ப�
�' எனற அ
ள பத�ல 
பச�னனத இனனமம ந�வன
�ரகக�றத. மபபதவதநத 
யத�ல ந�னக ப�ளவளகளடன 
�தவ
ய�க�ப 
பப�ன ஒர பபணமண� அபபடதத�பன பச�ல
�ள. ச�னன பபர�யபப�
�ன மகன ஒர
ன�ன பபயரம 
சஙகரன. அ
ன சமஸத�பர�ல ப�றநத�ன. அதன�ல அ
வன பபர�யமவம 'சமதத�பர�ன' எனற 
அவழபப�ள. எஙகள தவலமவறய�ல எஙகளகபகலல�ம மதத அணணனகக தஙகள ம�மன�ர�ன 
பபயர எனபத�ல பபணகள எலபல�ரககம அ
ன 'பபர�ய
ன'த�ன. எஙகளகக பபர�யணணன.

இனனம ச�ல ச
�ரஸயஙகள உணட. தன கண
ன�ன மதத சபக�தரன�ன பபயவரயம ச�ல பபணகள 
பச�லல ம�டட�ரகள. 'ஒஙக பபஙக பபர�யபப�வ
க பககக�ஙக ப�ர' எனப�ள அமம�. '
�தத�ய�ர 
அதத�ன பநதத 
நத�க' எனப�ள இனபன�ர பபர�யபப�வ
. இனனம ச�ல 
#டகள�ல 
பக�ழநதனககம இநத மர�ய�வத உணட. ம�கச சம#பதத�ல என நணபன சர
ணனகக ·பப�ன 
பணண�பனன. அ
ன மத�ன� ·பப�வன எடதத 'பக�ளநதன கள�கக�ஙக. ந#ஙக ய�ர பபசத#ஙக?' 
எனற�ரகள. அ
ன 
#டடகக ந�ன பப�ய�ரநத பப�தம அ
வன பக�ழநதன எனறத�ன 
அவழதத�ரகள. சர
ணனம அநத மத�ன�ய�டம தன த�வய 
�டவம மர�ய�வதய�க, ப�ர�யம�க நடநத 
பக�ணடவத ப�ரதபதன. சர
ணன�ன அணணன உய�ரடன இலவல.



மகவளக கடடய மரமகன�டம ம�ம�ய�ரகள நடநத பக�ள
த�ல பல ப
டகவககள உணட. மரமகன�ன 
பபயவர உசசர�கக�மல இரபபத மடடம�லவல. மரமகனகக மனன�ல ம�ம�ய�ரகள 
நத 

�டம�டட�ரகள. மரமகன மன 
�சல�ல இரநத�ல ம�ம�ய�ர ப�ன 
�சவல 
�டட 
ரப
 ம�டட�ர. 
ச�பப�ட 
நத�ல அடககவளககளபளபய இரபப�ர. மகளம க�லம�க�
�டட�ள. பபரனகளகக 
த�ரமணம�க� அ
ரகளககம கழநவதகள ப�றநத
�டடனர. ஆன�ல இனனமம அமவமவயப பபறற 
ஆசச� என அபப�வகக மன 
நத 
�ட ம�டட�ள. மரமகன ச�பப�ட 
ரம பப�த பமலல எழநத 
அடககவளககள பசனற 
�ட
�ள எணபதவதநத 
யத ம�ம�ய�ர.

எஙகள கடமப 
ழககம�க இபபட பபணகள நடநத பக�ள
வத உத
� இயககனரம, தறபப�த 

�ளமபர ம�டல�கவம இரகக�ற பத�ழ� க�பமஷ
ர�ய�டம ஒரமவற பச�னபனன. அ
ள நமப
�லவல. 
'ப
ணடம�ன�ல உன அமம�, ப�டடய�டம பகடடப ப�ர. அ
ரகளகக இநத 
ழககம பறற� 
பதர�நத�ரககல�ம' எனபறன. மறமவற சநத�ததபப�த பச�னன�ள. ' படய, ந# பச�னன ம�த�ர� எஙக 
கடமபததல மனன�ட இரநதத�ம. ஆன� ர�J#ப
�ட ப�டட இபபவம அ
 ஹஸபணட பபவர 
பச�லல ம�டட�ஙகள�ம' எனற�ள. ' ந# அ
ஙகவளப ப�தத�ய�' எனபறன. 'இலவல. ர�J#வத�ன 
பச�னன�ன' எனற�ள. ர�J#வ அ
ள கண
ன.

நணபன ர�மசபரமண�யனகக பச�நதம�ன பல 
#டகள�ல ஒர 
#டடல கடய�ரநத�ரகள, ப
ல�யதம 
அணணனம, கனக மத�ன�யம. ச#டடக கமபபன�ய�ல ப
வல ப�ரதத 
நத ப
ல�யதம அணணன 
'அசசம�லவல அசசம�லவல' ர�பJஷ ம�த�ர�பய இரபப�ர. வசகக�ள�லல�த ப
ல�யதம அணணவன 
ந�ன ஒர ந�ளம ப�ரததத�லவல. அ
ர ப
வலககப பப�ய�ரநத சமயதத�ல 
�கக�ளரகள பபயர சர� 
ப�ரககம பண�கக�க 
நத
ர கனக மத�ன�ய�டம அ
ள கண
ன பபயவரக பகடட மழ� ப�தஙக�ப 
பப�ர�டக பக�ணடரநத�ர.

'அத�ன பச�லலபதமல� மரகனச�ம� பபரனன.'

'எமம�, இவதபய பச�லல�கக�டடரநத�யபயனன� எபபட? சணமகமம இலபலஙக�பய. கநதன, 
சபரமண�யனம இலவல. அபபப� ந�ன எபபடமம� கணடபடகக?'

ந�னம, ர�மசபரமண�யனம அநதப பககம�கச பசலல கனக மத�ன� ர�மசபரமண�யவனப ப�ரதத, ' 
எயய�, நலல�ய�ரபபப. ஒஙக அணணன பபவர பச�லல' எனற�ள. ர�மசபரமண�யன பச�லலவம 
அநத மன�தர, ந�மமத�ப பபரமசச 
�டட, 'இத எனகக பத�ண�மப பப�சபச. எமம�, கடககக பக�ஞசம 
தணண� கடஙக' எனறபடபய மத�ன� 
#டடத த�ணவணய�ல உடக�ரநத�ர. கனக மத�ன� ஒர பச�மப�ல 
பம�ர பக�ணட 
நத பக�டதத�ள.

ப
ல�யதம அணணனககம, கனக மத�ன�ககம மனற பபண கழநவதகள. ப
ல�யதம அணணன�ன 
பச�றப சமப�தத�யதவத மடடம வ
ததக பக�ணட கடமபம நடதத
த�ல கனக மத�ன�கக கடம ச�ரமம 
இரநதத. 
#டடபலபய ச�னன அள
�ல இடல� 
�ய�ப�ரம பசயத 
நத�ள. மரபபப�ட, 
மணபணணபணய அடபப வ
தத�ரநத�ள. பகஸ அடபபகக 
�ணணபப�ததக க�தத�ரநத�ள. ஒர ந�ள 
ர�மசபரமண�யன�ன 
#டடகக, ப
ல�யதம அணணன ப
வல ப�ரதத 
நத ச#டடக கமபபன�ய�ல�ரநத 
தக
ல ஒனற 
நதத. பசனடரல த�பயடடர பககம ஒர ல�ர�ய�ன அடய�ல�ரநத ப
ல�யதம 
அணணன�ன பந�றஙக�ப பப�ன வசகக�வள எடதத பப�த ர�மசபரமண�யபன�ட, ந�னம பப�யப 
ப�ரதபதன.

ர�மசபரமண�யன�ன 
#டடககப ப�னபறபம கனக மத�ன� கடய�ரநத�ள. அதறக பககதத�ல உளள க�ல� 
வமத�னதத�ல ந�ஙகள 
�ல�ப�ல 
�வளய�ட 
நபத�ம. ந�னம, ர�மசபரமண�யனம ஆளகபக�ர 
கமபதத�ல ஏற� 
�ல�ப�லகக�ன பநட கடடக பக�ணடரநத பப�த கனக மத�ன� பகஸ ச�ல�ணடர 
பப�டம வபயன�டம கதத�க பக�ணடரநத�ள. ப
ல�யதம அணணன இறநத ப�ன ந�ஙகள கனக 
மத�ன�ய�ன மகம ப�ரததப பபச மடய�மல த
�(ர)தத 
நபத�ம. அதன�ல அ
ள பககம பப�க
�லவல. 
ச�ல�ணடரகக�ரன பச�னன�ன.

'என வகய�ல இரகக�ற ல�ஸடபடத�னம� ந�ன ச�ல�ணடர பப�ட மடயம. ந#ஙக பகககறதகக�கலல�ம 
கடகக மடய�த.'



'க�வலய�ல ஒஙக ஆப#ஸல இனவனகக எபபடயம ஒஙகளகக ச�ல�ணடர 
நதரமன பச�லலப 
பப�ய�த�ன பககபகன. சமம� பகககதகக ந�ன எனன பக�டடகக�ர�ய�?'

'சர�. இரஙக. என வகய�ல இரகக�னன ப�கபகன'.

பத�ள�ல�ரநத ச�ல�ணடவர க#பழ இறகக� வ
தத 
�டட தன சடவடப ப�கபகடடல�ரநத ச#டடகவள 
எடதத�ன.

'பபர பச�லலஙக'.

'எஸ.ப
ல�யதம' எனற�ள கனக மத�ன�. 

Giant 
#ல
அரசப பப�ரடக�டச� பப�த
�க த�ரபநலப
ல�ய�ல பநலவலயபபர பக�ய�ல பதரதத�ர
�ழ�வ
 
மனன�டட ஆன�ம�தமத�ன நடததபபடம.ப
ற பப�ழதபப�கககக 
ழ�பயய�லல�த பநலவல மககள 
பப�ரடக�டச�கக த�னமம 
ர
�ரகள.கற�பப�க பபணகளகக அபர
ம�க ப
ள�பய சறறம தரணம 

�யபபத�ல, ப�ரதத 
�ஷயஙகவளபய ம#ணடம ம#ணடம ப�ரபபத�ல அலபப 
ஏறபட
த�லவல.பதபர�டடம ப�ரபபத�ல கட அ
ரகளகக அவ
ளவ ஆர
ம�ரகக�த.வ
க�ச� ம�தபம 
அ
ரகள�டம பப�ரடக�டச� பறற�ய எத�ரப�ரபப 
நத
�டம."எகக�,இநத 
ரசம�
த பப�ரளக�டச� 
பப�ட
�ன� . . இலல பப�ன 
ரசம ம�த�ர� தர�டடல 
�டடர
�ன�" . . . . "இநத 
ரசம கணடபப� 
உணடம�ம . . ஒஙக அதத�ன பச�னன� . . ."

பப�ரடக�டச�த த�டல�ல ச�ம�னகள 
நத இறஙக� பநதல ப
வலகள ஆரமபம�ன உடபனபய 
ஊரககள உறச�கம பர
 ஆரமப�தத 
�டம.கறற�ல ச#ஸனம,ஆன�தத�ர
�ழ� 
பக�ணட�டடஙகளம,பப�ரடக�டச�யம த�ரபநலப
ல� ஊவர ப
ற ஊர�க 
ம�றற�
�டம.பணமளள
ரகள பப�ரடக�டச�ககள ஸட�ல எடபப�ரகள. ப
வலய�லல�த 
இவளஞரகள,
யதப பபணகள அநத தறக�ல�க ஸட�லகள�ல ப
வல பசய
�ரகள.

தரதத�ல இரநத ப�ரககம பப�பத பப�ரடக�டச� நடககம இடதவத ர�டசத ர�டடனம எனனம 
Giant wheel க�டடக பக�டதத 
�டம.அபபப�வதய மதல
ர�ன ஆளயர கடடவடடககள 
பப�ரடக�டச�த த�டல�ன நவழவ
�ய�ல�ல நமவம 
ரப
றகம.பப�ரடக�டச�ய�ல மடடபம ந�ஙகள 
க�ணக க�வடகக�ற பபல பர�,ப�ன� பர� 
வகயற�ககள 
�சவனபய�ட சணட இழககம.ப�ன� பர�கக 
ஆவசப படட,எத பபல பர�,எத ப�ன� பர� எனற 
�தத�ய�சம பதர�ய�மல, 
ரட� 
ரடம 
ம�கசசர�ய�க பபல பர�வய 
�ஙக� த�ணறபல�ட த�னபப�ம.

"இனபற�ட பசனற
�ட",
சநததவதத பதட" பப�னற ந�டகஙகள ஒர பககம நடநத 
பக�ணடரககம.டலல� அபபளம 
�ஙக� த�னறபடபய நடநத பசலப
ரகள பப�க�ற பப�கக�ல 
அநந�டகஙகவள ஒர ப�ரவ
 ப�ரதத பட பசல
ர.எலல� அரசத தவற அரஙககள�லம ப
கப
கம�க 
சறற� 
�டட ப
ள�பய 
ரம இவளஞரகள,சக�த�ரத தவறய�ல மடடம அத�க பநரம 
பசல
�ட
ர.கடமபககடடபப�ட பறற�ய ச�ல மரதத
 பவகபபடஙகவளப ப�ரதத அற�வ
 
ளரததக 
பக�ள
த�ல ஆர
ம க�டட
ர.ப
ள�ணதவற பககம ஏபறடததம ப�ரபபத�லவல.ச�ற�ய 
பத�வலகக�டச�ப பபடடகள�ல ப#ல�ச�
ம,எனனதத கனவனய� பப�னற டபரடம�ரக நடகரகள நடதத 
அரச�ஙகக கறமபடஙகள ப�ரபப�ர�னற� ஓடக பக�ணடரககம.கற�பப�க பஹர�ன ர�மச�ம� நடதத 
கமர�ககணடம 
�ளககப படம பப�டம பகத�ய�ல Jனநடம�டடபம இரகக�த.

அமம�வகக எபபப�ழதபம பப�ரடக�டச�கக பப�ன�ல giant wheel இல ஏற� சறற 
ஆவச.வதர�யபமலல�ம க�வடய�த.பலவலக கடததக பக�ணபட பயநதபட அநத தர�லவல அனப
�கக 
ப
ணடம அ
ளகக.த�ன பயநத�லம,பயபபடம மறற
ரகவள பகல� பசய
தம உணட.அமம� இறநத 
ப�றக அ
ள ந�ன
�கதத�பன� எனனப
� எனககம giant wheel பமல ஒர க�தல.Giant wheel இல 
ஏற�ச சறற
த பப�க ய�ரய�பரலல�ம பயபபடக�ற�ரகள எனற ப
டகவக ப�ரபபத ஒர 
பழககம�கப
 ஆக�
�டடத.

சநதரமப�ளவள பபர�யபப� கம�ஷன கவட வ
தத�ரநத�ர.ச�
த#வக எடதத�ரநதத�ல த�னமம ச�
 



பவJ பணணப
ர.உடக�ரநத�ல,எழநத�ல,படதத�ல ச�
ந�மமத�ன.கழதத 
ழ�ய�க பப�டம அநத க�ல 
பத�ள பத�ள சடவடயம,ப
ஷடயமத�ன உவட.அசபப�ல ட.எஸ.ப�வலய� ம�த�ர�பய 
இரபப�ர.ப
ரககம பப�பதலல�ம 'V' cut உளள சடவடய�ன க#ழப பகத�வய இரணட வககள�லம 
ப�டதத 
�ச�ற�ய�க பமல பந�கக� 
#ச�க பக�ள
�ர. ச�னனப வபயன�ன எனவன பப�ரடக�டச�கக 
அவழதத பப�கம பப�றபவப ஒர ந�ள அ
ர ஏறறக பக�ணட�ர.பகடடபதலல�ம 
�ஙக�க 
பக�டதத�ர.எலல� அரஙககளககம பசனபற�ம.இநத,அறந�வலயத தவறய�ல மடடம அத�க பநரம 
ஆனத.மரணகக�ணற ப�ரதபத த#ர ப
ணடம எனற�ர."உய�வரக பக�டதத பம�டட�ர வஸகக�ள 
ஓடடத�ன. . . அ
னகக தடட கடதத� பணண�யம. . ." பககதத�பலபய giant wheel.என மகதவத 
ப�ரதத என ஆவசவய பர�நத பக�ணட�ர.ந�வறய பசல
ழ�தத 
�டட�பர எனற ந�ன�க 
பகடக
�லவல.
"ர�டடல ஏறணம�பட" . . . . .

"பர
� இலல பபர�யபப� ப
ணட�ம" . . .

"அத�ன உன மஞச�பய பச�லலபத . . .
� ஏறப
�ம . . .பயபபட ம�டடபய . . . . . ."
Giant wheel இல ஏறம
வர பபச�க பக�ணடரநத பபர�யபப�,ஏற� அமரநதவடன 'ச�
�யநம' எனற 
பச�லல�
�டட அவமத�ய�க�
�டட�ர.சறற ஆரமப�ககம மனபப கணகவள இறககம�க மடக 
பக�ணட�ர.ஆடகள ந�வறநதவடன பபல அடதத சறற ஆரமப�ததத.ஒர சறற�பலபய பபர�யபப� 
கதறலடன ". . ஏ . . ..ந�றதத . . .ச�னனபவபயன பயபபடத�ன" எனற�ர."எனகக ஒணணம பயம�லல 
பபர�யபப� . . J�ல�ய�தத�ன இரகக" . . . "எல . . .ந�றததப பப�ற�ய� 
இலல�ய�ல" . . . .ர�டடகக�ரனகக க�த�ல 
�ழ
�லவல."எல . .அயய� . .நலல�ய�ரபப . . .கட தடட 
த�பரன . . .எறகக� 
�ட" . . . ப
டகதவத 
�டட பலச�க அழத ப�ரதத�ர.ப
கம எடததத.இன� கதத� 
ப�ரபய�Jனம�லவல எனபத பதர�நத பப�னத.க#ழ�ரநத பமபல பப�கமபப�த ச�
ந�மமம,பமல�ரநத 
க#பழ 
ரம பப�த மலசச�ககல மககலம�கத பத�டரநத�ர.சறற மடநதத.ச�ர�பவப அடகக�யபட 
உடக�ரநத�ரநபதன.ஆடகள இறககபபடடனர.சர�ய�க ந�ஙகள அமரநத�ரநத இரகவக உசச�கக 
நத 
ந�னறத.பபர�யபப� எனவன ப�ரபபவதயம பபச
வதயம த
�ரககம 
�தம�க உரபரனற 
அமரநத�ரநத�ர.மகபமலல�ம ப
ரதத த�ரந#ற அழ�நத�ரநதத.மறற பநரம எனற�ல சடவடவய ப�டதத 

�ச�ற�கபக�ள
�ர.இபபப�த ச�கபகனற கமப�வய ப�டததபட உடக�ரநத�ரநத�ர.சறற மடநத ந�மமத� 
மகதத�ல பதர�நதத.ஆன�லம பதறறம கவறய
�லவல.மன�தர அ
ம�னப படட
�டட�ர.ந�மத�ன சர� 
பசயய ப
ணடம எனற பமத
�க பபசச பக�டதபதன.

பபர�யபப� . . . அஙபக ப�தபதள� . . . பநலவலயபபர பக�ய�ல பதர�யத . . .

ச�
பபழம�ன பபர�யபப� கடம எர�சசலடன பச�னன பத�ல.

ஒர மய�ர�ணட பக�ய�வலயம ந�ன ப�ககல. 

கபள�
நணபர ச#ம�ன�ன 
#ட ஒர பச
றகட�ரம. பதத�ல�ரநத இரபத பச
லகள 
வர உணட. ஒர கமயன 

�ழகவக 
�ழநத 
ரக�ற கடடம. உத
� இயககனரகள, ஒள�பபத�
�ளரகள, ச�னன நடகரகள . . 
இபபட ந�வறய நணபரகள அஙக ஒர கடமபம�க உளளனர. ய�ரய�ரகக ப
வல க�வடகக�றபத�, 
அ
ரகள பசலவ
ப ப�ரததக பக�ளள, மறற
ரகள ச�ம�னகள 
�ஙக, ஒர ச�லர சவமகக, 
எலபல�ரம ச�பப�ட
�ரகள. ய�ரககம, ய�பர�டம 
ரததபம�, பக�பபம� 
ர
த இலவல. எஙபக� 
ப�றநத, எஙபகஙபக� 
ளரநத அஙக 
�ழம சபக�தரரகள ஒர
ரகபக�ர
வர மவற பச�லல� 
அவழததக பக�ள
வதப ப�ரபபபத அழக. ம�ம�, மரமகன, அதத�ன, வமததனன, ச�ததபப�, மகன, 
அணணன, தமப� இபபட பல. எபபப�தம கடடம ந�ரமப� 
ழ�யம. சவமயல ப
வலகள சத� நடநத 
பக�ணபட இரககம. ய�ர�
த ஒர
ர ப
ஙக�யம நறகக�க பக�ணடரபபவத ந�ன அஙக பப�கம 
பப�பதலல�ம த
ற�மல ப�ரதத�ரகக�பறன. எபபடயம ஒர
ர ச
ரம பசயத பக�ணடரபப�ர. ஒர
ர 
தஙக�க பக�ணடரபப�ர. ஒர
ர ர�ஜ டJ�டடல ப�ளஸஸ�ல பவழய ப�ட�
த�ப படபம�னவற 
உணரசச� பப�ஙகப ப�ரததக பக�ணடரபப�ர. மறபற�ர
ர சததம�க த�னததநத� படததக 
பக�ணடரபப�ர. படககம ஒவப
�ர பசயத�ககம தனத கபமணடடடன. உ.த�. எனவனப ப�ரதத 
மறற கடச�கள பயபபடக�னறன - 
�Jயக�நத. பயபபட
�ஞஞலல . . . மதக�ல கதத�ய பத
பகளட� - 
எடயரபப�. கதததத�ன பசயப
ன . . . இபபட மதவரத தம�ழ�ல. 
யத�ல மதத ஒர ச�லர அநத 




#டடல இரநத�லம கடமபத தவல
ர எனனப
� ச#ம�னத�ன.

ஒர ந�ள க�வலய�ல நணபர ச#ம�வன பசலபபச�ய�ல அவழதபதன. பத�ல�லவல. உடபன அ
ரத 
இலலத பத�வலபபச�கக பத�டரப பக�ணபடன. எத�ரமவனய�ல ஒர கரல, 'கபள�' எனறத. அர�Jகம 
இலவலய�? ந�ன ஒர
னத�ன ச#ம�வன அர�Jகம எனறவழபபபன எனபத அஙகளள எலபல�ரககம 
பதர�யபமனபத�ல, எத�ரமவனக கரல எனவன அவடய�ளம கணடபக�ணட, 'அணபண, 

ணககமணபண . . ந�ன J�நத� பபசபறனபன. அணணன கள�கக�ற�ரணபண எனறத. சர�, ந�ன 

றபரனன பச�லல. பப�வன வ
தத ப�ன எனகக பய�சவன. இ
ன பப�வன எடதத எனனப
� 

�பன�தம�கச பச�னன�பன. சர�, அபபறம�கக பகடடக பக�ளளல�ம எனற 
�டட
�டபடன.

மறபற�ர ந�ள ச#ம�ன, மறறம ச�ல நணபரகளடன ந�னம அமரநத அ
ர 
#டடல பபச�க 
பக�ணடரககம பப�த பத�வலபபச� மண� ஒல�ததத. J�நத� பப�ய பப�வன எடதத 'கபள�' 
எனற�ன. அடபட, இபபடதத�ன அனவறகக நமம�டமம பச�னன�ன�? ஏன இபபட உசசர�கக�ற�ன? 
எனற நணபரகள�டம பகடக ந�வனதத, அவத அஙகளள ய�ரபம க
ன�கக�மல இரகக, சர� அ
ஙக 
ஊர�ல ஹபல�வகக பத�ல கபள�த�ன பப�ல எனற சமம� இரநத 
�டபடன. இன� அநதத 
பத�வலபபச� உவரய�டல.

கபள� . . .ய�ரஙக . . க�ரஷணமரதத�ய� . . . ? ஒர ந�ம�சம . . . .சறற� எஙகள எலபல�வரயம 
ப�ரதத�ன. எஙகள ய�ர மகதத�ல�
த க�ரஷணமரதத� பதர�க�ற�ர� எனற . அஙக க�ரஷணமரதத� 
எனக�ற பபயர�ல ய�ரபம இலவல எனபத எனகபக பதர�யம.அபபட ய�ரம இலல#ஙகபள.ஓ 
. . .அபப�டஙகள� . . .எனனஙக . . . இனபன�ர தட
 பச�லலஙக .. .
ச#ம�ன பப�றவம இழகக ஆரமப�தத�ர.

J�நத� 
�ட
த�க இலவல. சததம�க,ந#ஙக எனன நமபர பப�டடஙக ?பரணட மண ஏள ஆற ஆற 
எடட மண வசபர�? அடட� , இத பரணட மண ஏள ஆற ஆற எடட பரணட வசபர�சபச?

ர�ஙநமபரனன பச�லபலனட�, ச#ம�ன கதத�ன�ர. பவயம�கத த�ரமப�, அத�ணபண பச�லல�கக�டட 
இரகபகன, எனற�ன J�நத�.தவலவயக கற� வ
ததப பறநத 
நத 
ஸதவகக ல�
கம�கக கன�நத 
சம�ள�தத பப�வன வ
தத 
�டட 
நத J�நத�வகக கடம எசசர�கவக 
�டபபடடத. இன� ந# 
பப�வன எடதத�ல, பதனவன மரதத�ல கடட வ
தத உவதபபப�ம. உவதபப�ரகள. ந�ன கணகட�கப 
ப�ரதத ம�ரணடரகக�பறன.

J�நத�
�ன உணவமய�ன பபயர கபணசபன�, ர
�பய�, கம�பர�. ச�ன�ம�
�ல நடபபதறக�க அ
ன�க 
வ
ததக பக�ணட பபயரத�ன J�நத�. மதவரகக�ரன. கரதத மரடட உடல. மறகக�ய ம#வச. வகய�ல, 
க�த�ல 
வக 
வகய�ய ஏபதபத� 
வளயஙகள. பக�ஞசம க�த மநதம. அதறக ஒர ப�னனண�க 
கவதயணட. ஊர�ல த.ம.எ.ச., மறறம பல கவல கழககளடன பசரநத ந�டகஙகள�ல நடதத 
நத 
அனப
ம உணட J�நத�வகக. அபபட ஒர ந�டகதத�ல பப�ர�டடம நடததம 
�
ச�யக கடடதத�ல 
J�நத�வம ஒர
ன. பப�ர�டடககளம, பப�ரககளம�க�றத. பப�ல#ஸ 
நத கணண#ரப பவக கணடகவள 
எற�க�ற�ரகள. பத�லகக பப�ர�டடகக�ரரகளம ப
டகணடகவள எற�ய, இரபறமம உய�ரசபசதம. 
பசதத 
�ழம பப�ர�டடகக�ரரகள�ல J�நத�வம ஒர
ன. இறநத க�டககம J�நத�
�ன க�தரக�ல 
ப
டகக�மல பவகநத பக�ணடரநத�ரகக�றத ஒர ப
டகணட. அவசய�மல ப�ணம�கக க�டநத J�நத�, 
ஒர கணவணத த�றநத பவகநத பக�ணடரநத கணவடப ப�ரதத�ரகக�ற�ன. ஆன�லம 
த#ர�ககவலப
ற�ய�ல ப�தத�ரம�கப
, அத�
த ப�ணம�கப
 அவசய�மல க�டநத, அத ப
டககம 
வர 
பப�றவமக�தத ப�த� பகடகம த�றவன இழநத�ன.

ஒரமவற ஊரககப பப�ய
�டட 
#டடககள நவழயம J�நத�
�ன வகய�ல வபயடன இரநத 
இனபன�ர பப�ரவளப ப�ரதத ஒர கணம எலபல�ரபம தணககறற�ரகக�னறனர. அ
ன 
வகய�ல�ரநதத உவறய�டபபடட உணவமய�ன ஒர ந�தஸ
ரம. எனனட� இத J�நத�? பஸல 
ரம 
பப�த ஒர பமளகக�ரஙகட தகர�றணபண. கக�ள�, எனன பச�லல�யம அடஙக ம�டபடணணடபடன. 
அத�ன அடசச இவத படஙக�டட 
நதடபடன. அபத�ட 
�டடரநத�ல அ
ன J�நத�ப
 இலவல. ஒர 
அத�க�வலய�ல அசநதத தஙக�க பக�ணடரககம ச#ம�ன கடமபதத�னர�ன க�தகள�ல ந�வறம�த 
கரபப�ண�பபவன ஒனற�ன ப�ரச
ககதறபல�ல� பகடக, தககம கவலநத எர�சசபல�ட எழநத 
ப�ரதத�ரகக�னறனர. சததம 
நத த�வச, பம�டவட ம�டய�ல�ரநத. தககக கலககததடன பவனகக 
உதவம பந�கபக�ட ம�டககப பப�ன அ
ரகள கணடத, J�நத�
�ன ந�தஸ
ரச ச�தகக க�டச�. 



ப�றபகனன. அநத ந�தஸ
ரதவதப ப�டஙக�, அத�பலபய . . . . . . .

பர�மப ந�ள ஃபப�வனத பத�ட�மபலபய இரநத�ன J�நத�. ஒர ந�ள ந�ஙகள அவன
ரம 
ச#ம�ன�ன 
#டடல பத�வலகக�டச� ப�ரததக பக�ணடரநபத�ம. பத�வலபபச� மண�யடததத. எடற� 
J�நத� எனற�ர ச#ம�ன. ப
ணட�ணபண, தயஙக�ன�ன. எடற�னன�. இனனம தயஙக�ன�ன. ந�ன 
உடபன ச#ம�ன�டம, ஏன அர�Jகம? பப�வன எடதத� பதனவனமரததல கடட 
சச அடபபபனன�, 
அ
ன எபபட எடபப�ன எனபறன. ஐய�மகபன . . அத சமம� ஒர பக�பததல பச�னனத. J�நத� 
நமம தமப�ய�லல�ய�? அ
ன அடபபப�ம�, பச�லலஙக எனற�ர. மண�யடபபத ந�னற
�டடத. ச#ம�ன 
பத�டரநத�ர. இபபபலல�ம தமப� J�நத� பதத�ச�ல�ய� ஆய�டட�பன! இலல�ய�ட� தமப�! பபரம�தம 
பப�ஙகம மகததடன அவத ஆபம�த�ககம 
�தம�க பமலல ச�ர�ததபட தவலகன�நத�ன J�நத�. ம#ணடம 
மண�யடததத. உறச�கததடன பசனற பப�வன எடதத J�நத�,

கபள� . . .

ச#ம�ன அணணன� . . . .

இரககற�ரஙக . . . .

ந#ஙக?

ஒர ந�ம�சம . .

க
னம�க மவதப#வஸப பப�தத�க பக�ணட, பண�வடன ச#ம�ன�டம •பப�வன ந#டடயபடபய J�நத� 
பச�னனத,

அணபண, பரபச�ததமனன ய�பர� ஒர மஸல�ம பபசற�ரணபண. 

த�ய�ர சனனத�
அவடய�ற பறற பந�ய மரதத
மவனய�ல தனத இறத� ந�டகவள அமம� கழ�ததக பக�ணடரநத 
பப�த அஙக அ
ளகக பல ஸபநக�த�கள க�வடததனர. எலபல�ரம அமம�வ
ப பப�லப
. பந�ய�ன 
தனவமயம, த#
�ரமம மடடபம ம�றபடடரநதத. அ
ரகள�ல ச�லர அமம�
�ன 
யவத ஒதத
ரகள. ஒர 
ச�லர மதத
ரகள. தஙகள�ன பந�ய கற�தத க
வலகவள மறநத ஏபத� ப�கன�க 
நதத பப�ல 
அ
ரகள பழக�க பக�ள
வதப ப�ரககம பப�த பக�ஞசம ஆறதல�க இரநத�லம, ஒர கடடதத�ல 
அ
ரகள அவன
ரககம�க பசரதத ப
தவன மனவதப ப�வசயம. ஒவப
�ர
ரம ஒவப
�ர 
இடதத�ல�ரநத 
நத
ரகள. அஙக�ரநத ந�டகள�ல அபநகம�க ஒர
ர�ன கடமபதவதப பறற� 
மறற
ரகளகக பதர�நத�ரநதத. தஙகள�ன பந�ய பப�க அ
ர
ர, தஙகள�ன, மறற
ர�ன 
கடமபஙகளகக�கவம க
வலபபட ஆரமப�ததனர. அத பப�லப
 சநபத�ஷஙகவளயம பக�ரநத பக�ளள 
அ
ரகள த
ற
�லவல.

த�ரபநலப
ல� ம�
டடதவதச பசரநத மஸல�ம பபணமண� ஒர
ரம அமம�வடன மரதத
மவனய�ல 
ச�க�சவச பபறற 
நத�ர. அ
ரகக மJ�பர எனற ஒர மகன. இரபத 
யத இரககல�ம. சடவடயம, 
வகல�யம அண�நத�ரபப�ன. மணவட ச�னனத�கவம, உடமப கணட�கவம இரககம. பக�ஞசம மனந�வல 
சர�ய�லல�த
ன. என தகபபன�வரப ப�ரதத�ல 'ம�ம�, சமம� இரகபகள�' எனப�ன. பத�லகக 
'மரமகபன' எனற என தநவத அவழககம பப�த சநபத�ஷம�கச ச�ர�பப�ன. எனன�டமம நனற�க 
பழக�ன�ன. மJ�பர�ன த�ய�ர தன மகன ய�ர�டமம பபச
வத கடடபபடதத�பய 
நத�ரகள. அ
னத 
மனந�வலவயப பர�நத பக�ளள�மல ய�ரம அ
வனயம, தனவனயம க�யப படதத� 
�ட
�ரகபள� 
எனற பயம அநதத த�யகக. ஆன�ல எஙகள�டம மJ�பர பழக
வத ந�ளவட
�ல அ
ரகள 
தடகக
�லவல. மJ�பரகக எநத பநரமம ச�பப�டவடப பறற� மடடபம ச�நதவன. 'பமடர�சல ஒர 
பஹ�டடலலயம ச�னன ப
ஙக�யதவதபய கணணல க�பண�ம. எலல�ததககம பலல�ர� 
ப
ஙக�யதததத�ன பப�டத�னப
�. இடல�வய ஒர கவடய�லயம 
�ய�ல வ
கக ப
ளஙகவலபய. 
த�ரபநப
ல� அல
�னன பப�ரட பப�டடரகக�ன. ஆன� 
�ய�ல பப�டட� சவககனன சவககனன 
சவ
ககப
 மடயபல' . . இபபட பல பலமபலகள. ஒர ந�ள அமம�வ
ப பப�யப ப�ரதத
�டட 
ப
ள�பய 
நத உடக�ரநத�ரநபதன. மனத அவ
ளவ மக�ழசச�ய�க இலவல. மJ�பர அரக�ல 
நத 



உடக�ரநத�ன. 'அணபண, இஙகனககளபள நலல ம#ன எநத கவடய�ல க�வடககம' எனற பகடட�ன. 
'எனகக பதர�ய�பத மJ�பர. ந�ன ச�பப�டறத�லவலபய' எனபறன. 'ந#ஙக ஐயர�? கரபப� இரகக#ஙக?' 
எனற�ன. ந�ன பத�பலதம பபச�மல அ
வனபய ப�ரததக பக�ணடரநபதன. உடபனபய 
'மனன�சசகக�டஙக. உஙகவள கரபப� இரகக#ஙகனன பச�லல�டபடன' எனற எழநத பசனற�ன. 

ரக�ற, பப�க�ற எலபல�ர�டமம பப�ய பபச�க பக�ணபட இரகக�ற�ன எனற மJ�பவர அ
ன 
த�ய�ர மனபம இலல�மல ச�ல ந�டகள�பலபய ஊரகக அனபப�
�டட�ரகள.

அமம�
�ன 
�ரடபலபய ப�ப பஹரகடடஙக�ல ஒர பபணமண� இரநத�ரகள. ந#ணட க�லம 
படலல�ய�ல 
�ழநத அ
ரகளகக ச�நதம�ன மகம. பமலலப பபச
�ரகள. நனக படதத
ரகள எனபத 
அ
ரகள�ன பத�றறதத�பலபய பதர�நதத. ச�ல ப
வளகள�ல பர#தத� J�நத� ச�யல�ல உளள அ
ர மகள 
அ
ரகக ச�பப�ட எடதத 
ர
�ள. எபபப�தம பபணட ஷரடத�ன அண�நத�ரபப�ள. தன த�ய�ரகக 
பநபரத�ர�க மகதத�ல ஒர தள� ச�ர�பப இரகக�த. அ
வளப ப�ரககம பப�பதலல�ம அமம�
�டம 
'அநதப பப�ணணகக�பட ஏபத� பச�கம இரககமம�' எனபபன. 'எலல� ஆமப�வளப பயலகளம 
பப�மபவளப ப�ளவளவயப ப�தத பச�லறத இத. உளற�பத' எனப�ள அமம�. ஒர ந�ள அமம�
�ன 
அவறகக பசனற பப�த அநதப பபணண�ன த�ய, அமம�
�டம அழத பக�ணடரநத�ரகள. எனவனப 
ப�ரதததம ச�ரமபபடட அழவகவய அடகக�க பக�ணட அ
சர அ
சரம�கக கணண#வரத தவடததக 
பக�ணட�ரகள. ந�ன ப
ள�பய 
நத
�டபடன. ப�றக அமம� பச�னன�ள. 'ந# பச�னனத சர�த�ன. 
அநதப பப�ணணகக கலய�ணம ஆக� ஒர ம�சம கட பரஷபன�ட 
�ழல�ய�ம. இனன�கக அ
பள�ட 
கலய�ண ந�ள�ம. த�ன பப�றதககளபள அ
ளகக இனபன�ர கலய�ணம பணண� ப�ததரணமன 
பச�லலத�ஙக' எனற�ள. இநத 
�ஷயம பதர�நதத�ல�ரநத அநதப பபண பர#தத� J�நத�வ
 எனன�ல 
இயலப�கப ப�ரகக மடய
�லவல.

க#பம�பதரப� எனனம கத�ர�ய�ககச ச�க�சவசவய அமம�வககக பக�டககத த
ஙக�ன�ரகள. அமம�வகக 
எபபப�தபம ந#ணட கர கர கநதல. க#பம�பதரப�ய�ன 
�வள
�க மதல�ல கடவமய�ன 
�நத�யம, 
ப�றக பக�ஞசம பக�ஞசம�க தவலமட உத�ர
தம ஆரமப�ககம. அமம�வககம அதப
 பநரநதத. ச�ல 
ந�டகள�பலபய பம�டவடய�க�ப பப�ன�ள. அமம�
�ன உடனப�றநத தஙவகய�ன என ச�தத� ச�ற 

யத�ல�ரநபத அமம�
�ன தவலமடவயப ப�ரதத பச�ல
�ள. ' உனகக மடயம உத�ர ம�டபடஙகத. 
நவரககவம இலவலபய' எனற. அமம�
�ன பம�டவடத தவலவயப ப�ரதத த�ஙக ம�டட�மல கதற� 
அழத
ள ச�தத�த�ன. த�வரயலக�ன ப�ரபல 
�க பமககர�ன ர
�ய�டம பச�லல� ஒர நலல 
�க ஏறப�ட 
பசயத அமம�வககக பக�டதபதன. ஓர�ரமவற அவத அண�நத�ரபப�ள. ப�றக அ
ள அவத 

�ரமபவம�லவல. அதறக அ
ச�யமம இலல�மல பப�னத.

அநத பக�டவமய�ன கடடதத�லம அமம� மக�ழசச�ய�கப
 இரநத�ள. அதறக மகக�யம�ன 
க�ரணஙகள�ல ஒனற, அமம�வடன ச�க�சவச பபறற 
நத ஒர ப�ர�மணப ப�டட. சத� ச�ர�பபம, 
பகல�யம�க சநபத�ஷம�க மரதத
மவனய�ல 
வளய 
நத பக�ணடரநத�ர அநத ப�டட. ப�ரபபதறக 
மனற�ம ப�வற படதத�ல கமல�ன 
#டடகக அரக�ல ஒர ப�டட இரபப�பர! அ
வர அபபடபய 
உர�தத வ
தத�ரபப�ர. ந�ன 
�வளய�டட�க இவத அ
ர�டம பகடட வ
கக, எனவனப ப�ரககம 
பப�பதலல�ம 'என ஆடபட�க�ர�·ப ப
ணம�' எனப�ர. த#
�ர க�ர�கபகட ரச�வகய�ன ப�டடவயப 
ப�ரகக அ
ரத மகன 
ர
�ர. அ
ரகக ஒர ந�றபத 
யத�ரககம. 'இனன�கக பமடச இரகக�ட�?'. 
மகவனக பகடப�ர ப�டட. 'ஆம�ம�. எபபடயம இநத�ய� பத�தத�ரம. ஆஸத�பரல�ய� definiteஆ win 
பணண�ர
�ன'. . . 
மப பணண
�ர மகன. 'அபடய பதசத தபர�க�'. . . ச�ர�ததக பக�ணபட மகவன 
கடநத பக�ள
�ர அநத 
யத�ன த�ய.

மJ�பர, பர#தத� J�நத�, மனற�ம ப�வற ப�டடய�ன மகன என தஙகள த�ய�ரகவள உளபள 
அனமத�தத 
�டட, மரதத
மவனகக ப
ள�பய இரநத அவன
ரபம ஒர
ரகபக�ர
ர ரகச�யம�க 
மறற
வரப பறற�யம ந�வனததக பக�ணடரபப�ரகளத�ன. அத�ல ந�னம, அமம�வம ந�சசயம 
இரநத�ரபபப�ம. ச�க�சவச மடநத ப
ள�பய 
நத ச�ல க�லதத�பலபய அமம� க�லம�க�
�டட�ள. 
அநதத த�ய�ரகள ய�வரப பறற�ய தக
லம எஙகளகக பதர�ய
�லவல. அமம�வகக பதர�நத�ரககம. 

ஹ�ரபம�ன�யம
ஹ�ரபம�ன�யதவத ந�ன மதனமதல�ல ப�ரததத, த�ய�கர�J ம�ம� 
�ச�ககம பப�தத�ன. எஙகள 

#டடன மனனவறய�ல பமலல�வசக கசபசர�கக�ன ர�ஹரஸல�ல பளள� ஆச�ர�யர�ன த�ய�கர�J ம�ம� 
ஹ�ரபம�ன�யமம, பபர�யணணன தபல�வம 
�ச�ககம பப�த அரக�ல இரநத ப�ரதத�ரகக�பறன. 



த�ய�கர�J ம�ம� ஹ�ரபம�ன�யம 
�ச�பபத�ல சரர. எநத சஙகத�வயயம சர
ச�த�ரணம�க 
ஹ�ரபம�ன�யதத�ல பக�ணட 
நத
�ட
�ர. அணணனம, அ
ரம பப�டட பப�டடக பக�ணட 

�ச�பப�ரகள. 'அனபற�ர ந�ள இபத ந�ல
�ல' ப�டல�ல 
ரம ஹ�ரபம�ன�ய ப�டவட (bit) ம�ம� 

�ச�ததக பகடக ப
ணடம. அபதபப�ல J�.ர�மந�தன�ன பபரமப�ல�ன ப�டலகள. உத�ரணததகக 
'
#ரப�ணடய கடடபப�மமன' படதத�ன 'இனபம பப�ஙகம ப
ணண�ல�'.

அதறகப ப�றக ந�ன ஹ�ரபம�ன�யதவதப ப�ரததத ஷ�·படர பமலந�வலபபளள�ய�ல. வகய�ல 
பப�டம பபலபல�ஸuகக பத�ல க�ல�ல பபடல பசயத 
�ச�ககம 'க�ல ஹ�ரபம�ன�யம' அநதப 
பளள�ய�ல இரநதத. ஷ�·படர பளள�ய�ல க�ற�ஸத
 ஸபத�தத�ரப ப�டலகள ப�டம கழ
�ல 
ப�ட
தறக�கப வபயனகவளத பதரவ பசயத�ரகள. ஒவப
�ர
ர�கப ப�டச பச�லல� க�ல 
ஹ�ரபம�ன�யதத�ல ஸ
ரம ப�டதத 
�ச�ததக பக�ணடரநத�ர பக�ய�ல ப�ளவள ஸ�ர. அத�ல ந�ன 
பதர
�பனன. ந�ய�யம�கப ப�ரதத�ல பக�ய�ல ப�ளவள ஸ�ர 
�ச�ததத ஹ�ரபம�ன�யம இலவல. 
ஆரகன. அவ
ளவ பபர�த. அதன கரபப ப
ளவள கடவடகள�ல பக�ய�ல ப�ளவள ஸ�ர�ன 
�ரலகள 

�வளய�டம பப�த அத�ல�ரககம க�ளமபம இவச, அநதப பபர�ய சரச ஹ�ல மழ
வதயம அத�ர 
வ
ககம.

'சதத�ய ந�ஷகளம�ய ஒரச�ம�ய மமஇலத�யச�தத�ய ஆனநதம�யத த�கழக�னற 
த�ர�தத
பம,எதத�லந�னடபயன கவடதபதறப
ன எனப
நத#ரநதஅதத� உனவனயலல�ல 
எனகக�ரதவண ய�ரறப
?'

ஸகல அபஸமப�ள�ய�ல பக�ய�ல ப�ளவள ஸ�ர ஹ�ரபம�ன�யதத�ல இநதப ப�டவட 
�ச�ககத 
பத�டஙக, அவதத பத�டரநத ந�ஙகள ப�டப
�ம. இநதப ப�டல�ன பமடட சஙகர�பரணம ர�கதத�ல, 
ரபக த�ளதத�ல பப�டபபடடரநதத. மறற வபயனகவள 
�ட எனகக இநத பமடட ச#கக�ரம 

சபபடடத. க�ரணம, இநத பமடட ந�வனவ பதர�நத ந�ள�ல�ரநபத என க�த பகடடக பகடடப 
பழககபபடட 'பப�னன�ர பமன�யபன'வய ஒதத இரநதத. அநதக கழ
�ல ச�ற
யத�ல ந�ன ப�டய 
பல ப�டலகவள இனற ஹ�ர�ஸ பJயர�ஜ பணண�யதத�ல ச�ன�ம�ப ப�டலகள�க பகடடக 
பக�ணடரகக�பறன.

பளள�ப படபபககப ப�றக எனககம ஹ�ரபம�ன�யததககம பத�டரப�லல�மல பப�னத. 
ஹ�ரபம�ன�யதத�ன இடதவத ச�ற�த க�லம ம�ரதஙகம ப�டததக பக�ணடத. மவறய�க ம�ரதஙகம 
கறறக பக�ளளத த
ஙக�பனன. க�ரஷணமரதத� ஸ�ரம, அ
ர மகன ர�Jkவம எனகக ம�ரதஙக 

கபபபடதத�ரகள. இநத ர�Jk பளள�ய�ல எனவன
�ட ஒர 
கபப ச#ன�யர. அ
ன 
கபபபடககம 
பப�பதலல�ம ம�ரதஙகம பச�லல�க பக�டபபவத 
�டவம அ
ன க�ல�ல 
�ழநத ந�ன 
ணஙக
த�ல 
மடடபம அத�க ப�ர�யம க�டட
�ன. அத�ல அ
னகக அபபட ஒர ஆனநதம. அ
ன�பலபய 
ம�ரதஙகதத�ன ம#த எனகக�ரநத 
�ரபபம பக�ஞசம பக�ஞசம�கக கவறயல�ய�றற. அதன ப�றக 

#ரபகரளமபதர 
�ந�யகததப பபர�யபப�
�ன ரபதத�ல ஹ�ரபம�ன�யம என 
�ழ
�ல ம#ணடம 
நவழநதத. 
�ந�யகததப பபர�யபப� எஙகள 
#டட பக�லவகக 
ரம பப�பதலல�ம அ
ர 
ஹ�ரபம�ன�யம 
�ச�ததபட இரம�க பக�ணபட ப�ட, ந�ன அ
ரத இரமலகக ப�த�யம, ப�டடகக 
ம#த�யம�க ம�ரதஙகம 
�ச�பபபன. 'ந�த தனமன�ஷம' எனற பபர�யபப� ஆரமப�ககம பப�பத 
ஹ�ரபம�ன�யமம பசரநத அ
ரடன இரம ஆரமப�ககம.

படடய�ரநத எஙகள 
#டடன ம�டயவறககள பசலல, பககச ச
ர 
ழ�ய�க நணபன 
சநத�ரஹ�சனடன பசரநத ந�ன பப�க மயலம பப�த ச
றற�ன 
�ள�மபப பகத� உவடநத க#பழ 

�ழநபதன. 
�வளவ, எனத இரணட மண�ககடடகளம மற�நத பப�ய�ன. ஆற ம�தததககப ப�றக 
ம�ரதஙகம 
�ச�கக மயலம பப�த அத இன�பமல மடய�த எனபத பதர�ய 
நதத. பவJயவறய�ன 
ஒர மவலய�ல�ரநத ஹ�ரபம�ன�யம எனவன பமலல தன பககம இழததத. பமலல பமலல ந�ன�க 

�ச�ககத பத�டஙக�பனன. ஒர
�தப ப�தத தவலகபகற, இரவபகல�க ஹ�ரபம�ன�யததடபனபய 
க�டநபதன. மதவரல�ரநத 
ரம பப�த அபப�
�ன க�ர�ல�ரநத ஒர ச�னன பகஸ�பய� (casio) 
இறஙக�யத. பல 
�தத�ய ஒல�களடஙக�ய அநதப பததமபத 
�தத�யததடன ச�ல க�லம கழ�கக, அடதத 
பபர�ய பகஸ�பய� ஒனறம க�வடததத. இவளயர�J�
�ன ப�டலகளவனதவதயம ப
ற� ப�டதத
ன 
பப�ல 
�ச�ததக பக�ணடரநதவத க
ன�தத 
�ந�யகததப பபர�யபப�, இ
வன இபபடபய 

�டட
�டக கட�த எனற மடவ பசயத
ர�ய, அ
ரத நணபர ஒர
ர�டம அவழததச பசனற�ர. 
த�ரபநலப
ல�ய�ன பகழ பபறற 
யல�ன இவசக கவலஞர�ன அ
ர பபயர க�ரஷணயயர.




யல�ன எனற�பல நமகக ஞ�பகம 
ரக�ற கனனககட வ
தத�யந�தன ச�யல�பலபய க�ரஷணன 
ஸ�ரம இரபப�ர. பநறற�ய�ல டர�·ப�க ச�கனல வலடடம, உடமப�ல பப�னன�வடச சடவடயம 
இலல�த வ
தத�யந�தபன, க�ரஷணன ஸ�ர. பபரமப�லம சடவட அண�ய ம�டட�ர. ப
ஷடய�ன 
இடபபப பகத�ய�ல ஹ�யர�ங எயட ம�ஷ�ன இரககம. ந�ம பபச ஆரமப�ககம பப�த அதன 
�லயவமக 
கடடக பக�ள
�ர. மவன
�வய இழநத
ர. எலல� த�ரபநலப
ல� ப�ர�மணரகவளயம பப�ல சததம�ன 
பநலவல ப�வஷத�ன பபச
�ர. அபர
ம�கப
 ப�ர�மண ப�வஷச பச�றகள 
ரம. கன 

�ழநதம�த�ர�த�ன உடக�ர
�ர. அபபட உடக�ரநத�ரககம பப�த 
ய�றற�ல 
�ழம மடபபகளம, 
பநறற�ய�ல இரககம சரககஙகளம ஒபர ம�த�ர� இரககம. க�ரஷணன ஸ�ர 
யல�ன கவலஞர�க 
இரநத�லம, எனகக ஹ�ரபம�ன�யம பச�லல�க பக�டககச சமமத�தத�ர. ஹ�ரபம�ன�யம பப�க 
அ
ர�டம பலல�ஙகழல, 
#வண, 
யல�ன கறறக பக�ணட ம�ண
ரகளம உணட. ந�ன ஏறகனப
 
ஓரளவ ஹரபம�ன�யம 
�ச�ககக கடய
ன எனபத�ல ப
க ச#கக�ரதத�பலபய க�ரஷணன ஸ�ர�ன 
ச#ன�யர ம�ண
ன�பனன. அ
ர 
யல�ன�ல 
�ச�ககம எவதயம, ந�ன ஹ�ரபம�ன�யதத�ல 
�ச�தத 

�ட அ
ரகக ப�ர�யம�ன, நமப�கவகககர�ய ச�ஷயன�பனன. அ
ர இலல�த பநரஙகள�ல எனன�டம 
மறற ம�ண
ரகவள ப�டம 
�ச�தத க�டடச பச�லலம அளவகக எனவன உயரதத�ன�ர. 
#வண 
கறறக பக�ணடரநத, க�டடததடட 
#வண வசஸ�லளள J�னக� ம�ம�கக இத பப�றகக
�லவல. ஒர 
ச�னனப பயல�டம பப�ய ப�டதவத 
�ச�ததக க�டட
த� எனற பப�ரம�ன�ர. ஸ�ர�டம 
J�வடம�வடய�க பச�லல�யம ப�ரதத�ர. அ
ர அவத க�த�பலபய பப�டடக பக�ளள
�லவல. அநத 
ம�ம� பசயயம த
றகவளபயலல�ம சடடகக�டட எனவன சர�ய�க அ
றவற ஹ�ரபம�ன�யதத�ல 

�ச�ததக க�டடச பச�லல� ம�ம�வய பமலம ப
றபபபறற
�ர.

எஙகள 
#டடல உளள ஹ�ரபம�ன�யதவத 
�டவம க�ரஷணன ஸ�ர 
#டட ஹ�ரபம�ன�யபம 
எனகக 
�ச�பபதறக சகம�க இரநதத. இததவனககம எஙகள 
#டட ஹ�ரபம�ன�யம பததம பத�யத. 
ஸ�ர�ன ஹ�ரபம�ன�யம அரதப பழச. ஆன�லம அதப
 எனகக ப�டதத�ரநதத. எனனவடய ப�டம 
மடநத ப�றகம ந�ன ஏபதனம ர�கஙகள 
�ச�பபபன. பபரமப�லம இவளயர�J�
�ன இவசய�ல 
உளள ப�டலகளத�ன. ப
ஷடய�ன மடபப�ல உளள பமஷ�ன பககம ஸ�ர�ன வக த�ன�கச பசலலம. 
'இத ஸரஞசன�லல�? ஆர பப�டடத? அ
நத�ன�?' தவரய�ல 'இ' எனற எழத�க க�ணப�தத 
பகடப�ர. ஆம�ம எனபபன. 'அ
வன 
�ர�யலக பக�ணட அடகக ப
ணட�ம�. எனனம� 
பப�டடரகக�ன. இனபன�ர மடடம 
�ச�' எனற பகடட, அ
ரம 
யல�வன எடததக பக�ள
�ர. 
ச�மபமநத�ர மதத�யமம, அமரத
ரஷ�ன�, கநதல
ர�ள�, மண�ரஙக என பல ர�கஙகள�ல இவளயர�J� 
பமடடவமதத ப�டலகவள 
�ச�ததக க�டட ந�ன க�ரஷணன ஸ�ர�டம அநதநத ர�கஙகள�ன 
நணககஙகள பறற� பகடடத பதர�நத பக�ளப
ன. அடககட பச�ல
�ர. 'ஒனகக கர அ
மல�'. 
தவரய�ல எழத� க�ணப�பப�ர 'இ' எனற.

பசனவனகக ந�ன க�ளமபமபப�த அ
ர�டம பச�லல�க பக�ளள பப�பனன. க�ல�ல 
�ழநத 

ணஙக�ய
வன த�ரந#ற பச� ஆச#ர
த�தத
ர, ந�ன சறறம எத�ரப�ர�
ணணம கடடப ப�டதத 
ஓப
ன அழத த
ஙக�
�டட�ர. உவடநத உரக�ப பப�பனன. ந#ணட பநரம கழ�தபத எனன�ல இயலப 
ந�வலகக 
ர மடநதத. க�ரஷணன ஸ�ர�ன ந�னக மகனகளம 
யல�ன கவலஞரகபள. த�ணடககல 
அஙக�ஙக இவசககழ
�ல 
�ச�தத 
நத�ரகள. ஸ�ர�ன கவடச� மகன ப�ல�J�த�ன எனத இவசத 
பத�ழர. இனவறககம எனத இவச கற�தத எநத ஒர சநபதகதவதயம த#ரதத வ
பப
ர அ
பர. 
எனவனத பத�டரநத ப�ல�J�யம பசனவனகக 
நத
�ட, பக�ஞச ந�ள�ல க�ரஷணன ஸ�ரம 
நத 

�டட�ர. பசனவனய�ல ச�ல ந�டகள இவளய மகன 
#டடலம, ச�ல க�லம மகள 
#டடலம, இனனம 
ச�ல க�லம மறபற�ர மகன 
#டடலம�க ஸ�ர இரநத�ர. அவ
பபப�த ப�ரககப பப�ப
ன. ஒரமவற 
அ
ர மகள 
#டடல அ
வரப ப�ரககப பப�ய�ரநபதன. கமல� அகக�த�ன கதவ
த த�றநத�ரகள. 'ஏ 
அபப�. தமப�கக இபபப�த�ன அகக� 
#டடகக 
ர 
ள� பதர�ஞசத�ககம' எனறபடபய 
ரப
றற�ரகள. 
'அபப�, இஙபக ப�ர, ய�ரனன' சததம�கச பச�னன�ரகள. பமஷ�வன எடததக க�த�ல ம�டடயபடபய 
எனவனப ப�ரதத ஸ�ரகக சநபத�ஷம த�ஙக மடய
�லவல. ' 
� 
�. இர�' எனறபடபய தவரய�ல 
அமரநத�ர. ந�னம உடக�ர, உடக�ரநதபடபய நகரநத சறறத தளள�ய�ரநத ஹ�ரபம�ன�யம ஒனவற 
இழதத என பககம தளள�ன�ர. '·பரஸட க�ள�ஸ சரகக�ககம பJரமன ர#ட.' அநத 
ஹ�ரபம�ன�யதத�ல பபலபல�ஸ பகக
�டடல இரநதத. ஹ�நதஸத�ன� இவசக கசபசர�கள�ல 
ப�ரதத�ரகக�பறன. 
�ச�கக 
�ச�கக 
ழகக�க பக�ணட பப�னத. 'ஸப#ட இளகக ப�தத�ய�. ந# 
நத 

�ச�ககணமன ஆவசபபடபடன. 
நதடபட' எனற�ர.

ப�றக பக�ஞச க�லம த�ரபநலப
ல�, இனபன�ர மகனடன த�ணடககல, ப�ன மறபடயம பசனவன 
எனற க�ரஷணன ஸ�ர சறற�க பக�ணடரநத�ர. 'அபப� 
நத�ரகக�' எனற ப�ல�J� ·பப�ன�ல 



பச�ல
�ர. பப�யப ப�ரபபபன. சநபத�ஷம�க 
ரப
றற சமப�ரத�யம�க, 'பச]கக�யம� இரகபகலல�?' 
எனற 
�ச�ர�தத
�டட, 'பப�டட 
�ச�கக�ய�?' எனற ஹ�ரபம�ன�யதவத எடததத தர
�ர. த�னம 

யல�வன எடததக பக�ள
�ர. எபபடயம எஙகளத 
�ச�பப�ல ஏத�
த ஒர ர�கம 
ழ�ய�க 
இவளயர�J� 
நத
�ட
�ர.

ப�றக பர�மப ந�டகள�கப
 ப�ல�J�ய�ன 
#டடகக க�ரஷணன ஸ�ர 
ர
�லவல. த�ணடககலல�ல 
உளள மகன 
#டடககச பசனற
�டட�ர. ப�ல�J�வயப ப�ரககம பப�பதலல�ம 
�ச�ர�ததக 
பக�ளப
ன. ஸ�வர பப�யப ப�ரகக மடய
�லவல எனபத�ல ஹ�ரபம�ன�யமம 
�ச�கக
�லவல. 

#டடல பபர�ய க#பப�ரட இரநத�லம எனற�
த ஒர ந�ள என மகன 
�ச�ககம பப�த எடதத 

�ச�ததப ப�ரபபபத�ட சர�. வககக அடககம�ன ஹ�ரபம�ன�யம 
�ச�பபத�ல உளள சகம, அததவன 
பபர�ய க#பப�ரடல க�வடபபத�லவல. மறற 
�தத�யஙகள�ல இலல�த ஒர பச]கர�யம 
ஹ�ரபம�ன�யதத�ல உணட. ஸ
ரஙகவள கணண�ல ப�ரகக மடக�ற ஒபர 
�தத�யம 
ஹ�ரபம�ன�யபம. ப�ற 
�தத�யஙகள�ல 
�ச�ததத�ன பச�லல மடயம. ஆன�ல ஹரபம�ன�யதத�ல 
தரதத�ல இரநபத, அபத� அதத�ன 'ஸ', அதத�ன 'க' என கடவடகவளக க�டட ஸ
ரஙகவளச 
பச�லல� 
�டல�ம. இபபட ஒர 
�தத�யதவதப பப�ய, இத ப
ள�ந�டடல இரநத 
நத நம 
சஙக#ததத�ல பகநதத�பல� எனனப
�, ப�ரத�ய�ர எத�ரதத எழத�ய�ரகக�ற�ர. அதபப�க 
ஹ�ரபம�ன�யதத�ல உளள இனபன�ர 
�பசஷம, சஙக#ததத�ன ஆத�ர ஸ
ரஙகள�ன 'ஸ ப ஸ' 
ப�டதத அதனடபனபய ஒர மன�தன ப�டன�ல, அ
ன கரவலப பப�லப
 அநத ஸ
ரஙகளம 
ஒல�ககம. இநத சஙகத�, சஙக#தம நனக பதர�நத எஙகளர சபவபய�வககத பதர�ய�மல பப�னத 
ஆசசர�யபம.

இரணட 
�ரஙகளகக மன ஒர ந�ள ம�வலய�ல ச�ல�க�ர�மதத�லளள சஙகரந�ர�யணர 
பக�ய�லககச பசனற
�டட அதன பநரத�வசய�லளள பதர 
ழ�ய�க 
நத பக�ணடரநபதன. ஒர 

#டடன ம�டய�ல உளள ப�லகன�ய�ல ஒர பசர�ல அமரநதபட பதரவ
 ப
டகவக ப�ரததக 
பக�ணடரநத�ர க�ரஷணன ஸ�ர. ஒபர சமயதத�ல இர
ரம ஒர
வரபய�ர
ர ப�ரததக 
பக�ணபட�ம. ப
கப
கம�க அநத ம�டபபடகள�ல ஏற� என கரந�தர�ன க�லகள�ல 
�ழநபதன. '
� 

�' எனற என வகவயப ப�டதத உளபள அவழததச பசனற�ர. 
ழககம பப�ல அ
ர தவரய�ல 
உடக�ர, ந�னம அ
ரடன அமரநத பக�ணபடன. 
யத�ன க�ரணம�க ஆள பர�மபவம 
கறக�ய�ரநத�ர. மகதத�ல பவழய பதJஸ இலவல. 'உடமப சர�ய�லல�ய�?' எனபறன. ' இநத ஒடமப 
எனவன 
�டடப பப�ப
ன�ஙக. ப
ற எனன பச�லலச பச�லலபத?' கண கலஙக�ன�ர. எனன�ல 
பமறபக�ணட எதவம பகடக மடய
�லவல. அ
பர பத�டரநத�ர. 'என கட பசநத பஸடட ய�ரம 
இலல. பரபரனன பதகவகயம, 
டகவகயம சததன க�லம பப�ய� இபபப� ஒதவதகக�டடக பக�ரஙக 
கணகக� தன�ய� ஒகக�நத�ரகபகன. எனவனய இநத ந�சம�ப பப�ற ஊரல பக�ணட 
நத 
நடடடட�னப
�. எலல�ம அநத மணவடயச பச�லலணம.' பமபல க�ணப�தத�ர. எபபடயம அனற 
ஒரமண� பநரம அ
ரடன இரநத�ரபபபன. ந�ஙகள இரநத அவறய�ல எஙகள கண மனபனபய 
ஹ�ரபம�ன�யம இரநதத. ஆன�ல அஙக�ரநத ந�ன க�ளமபம
வர அ
ர எனவன 
�ச�ககச 
பச�லலப
ய�லவல. ந�னம பகடக
�லவல. 

யகசநத�

�ரகமப�ககம ஏ.
�.எம. க�லன�ய�ல ச�ல க�லம கடய�ரநபதன. அநதப பகத� மழ
தபம ஒர கடட 
க�ர�மம பப�ல க�டச�யள�ககம. ந�னவகநத பதரககபள உணட. மணபர�டத�ன. அநத க�லன�ய�பலபய 
சறறப பபர�ய கடடடம எனற அஙகளள ப�ளவளய�ர பக�ய�வலச பச�லலல�ம. பக�ய�வலச சறற� 
நலல 
�ஸத�ரம�ன ப�ரக�ரம. மனபன க�ல�ய�க ந�வறய இடம. அத�ல ஒர ப
பப மரம, மறறம அரச 
மரம. ம�வல பநரஙகள�ல பபரமப�லம 
யத�ன
ரகள பபரன, பபதத�கவள அவழதத 
நத, அ
ரகவள 

�வளய�ட 
�டட, ப�ளவளய�வரப ப�ரததபடபய அவமத�ய�க உடக�ரநத இரபபர. இனவறகக 
ஒள�பரபப�கம அபநக பத�வலகக�டச�த பத�டரகள�ல கத�ந�யக�களம, அ
ரகள�ன அமம�ககளம, 
சககளதத�களம ஏ.
�.எம.க�லன� ப�ளவளய�ர�டபம தஙகள கவறகவளச பச�லல� மவறய�டக�னறனர.

ஏ.
�.எம. க�லன�ய�ல ந�ன கடய�ரநத 
#டடகக எத�பர உளள 
#டடல ஒர ப�ர�மணக கடமபம 
கடய�ரநதத. க�லன�ய�பலபய அநத 
#ட பர�மபப ப�ரபலம. எபபப�தம அநத 
#ட சததம�கப
 
இரககம. ஒனற அநதக கடமபத தவல
ர கடவமய�ன சதததத�ல கடமபதத உறபப�னரகவள த�டடக 
பக�ணடரபப�ர. இலவலபயனற�ல உரததக கரல�ல ப�ட
�ர. பபரமப�லம ஹ�நத�ப ப�டலகளத�ன. 
ப�ப� த�வரபபடதத�ன பகழபபறற 'பபஷ�க மநத�ர' ப�டவல அபபடபய சனசசல கரல�ல ப�ட
�ர. 



உசச ஸத�ய�ய�ல ப�ச�றடகக�த கரல�ல அநத ப�டவல பகடகம பப�பதலல�ம 
#டடகக ப
ள�பய 

நத ப
பறஙபக� ப�ரததக பக�ணட ந�னறபட ரகச�யம�க அ
ர ப�ட
வத ரச�பபபன. ஒர 
ந�ள�
த அநதக கரலகக பச�நதகக�ரர�டம பபசப
ணடம எனற ந�வனபபபன. ஆன�ல அ
ரத 
சததம�ன ப�ற அரசசவனகளககம என க�த பழககபபடடரநதத�ல அநத மயறச�வய எடகக மனம 
தண�ய
�லவல. க�வலய�லம, ம�வலய�லம கள�தத, ந#ர�ல கவழததப பச�ய த�ரந#றற மணததடன 
பஞசககசசம கடட, படட அஙக
ஸத�ரதவத உடமப�ல பப�ரதத�யபட அ
ர பக�ய�லககப பப�
வதப 
ப�ரபபபன. அ
ரத உயரமம, ம#வசய�லல�த கடகடதத மகமம ப�ரததவடன பதற�க கமப�டத 
பத�னறம.

ஏ.
�.எம க�லன� ப�ளவளய�ர பக�ய�ல�ல ஒர கரககள ம�தச சமபளததகக பவJ பணண�க 
பக�ணடரநத�ர. ப
கம�க உரததக கரல�ல அ
ர பச�லலம மநத�ரஙகள�ல நமஹ, ஓம, ஸ
�ஹ� 
பப�னற ஒனற�ரணட 
�ரதவதகள மடடபம நம க�த�ல பதள�
�க 
நத 
�ழக கடயவ
. 
மறறவ
பயலல�ம இபபட அபபடத�ன இரககம. ப�ளவளய�ரம அவத கணடபக�ள
த�லவல. ஆன�ல 
நமத ஐயர பக�ய�லககள 
நத
�டட�பரனற�ல கரககள ப�ட த�ணட�டடம�க�
�டம. எலல� 
மநத�ரஙகவளயம ஸபஷடம�க உசசர�ககச பச�லல� ப�ர�ணவன 
�ஙக� 
�ட
�ர. சமயஙகள�ல மநத�ரம 
பச�லல� மடதத பவJவயத த
ஙக கரககள மறபடம பப�த ஐயர உளபள பகநத ம#ணடம 
ஒனற�ல�ரநத த
ஙகச பச�ல
�ர. அபபப�பதலல�ம ப�ளவளய�பர ஐயர�டம 'அ
ன ஏபத� 
பஞசததகக பவJ பணற�ன. அ
வன 
�டடபடன ப�
ம' எனற பச�ல
த பப�ல இரககம. 
இதறக�கப
 கரககள ஒர பததகதவத 
�ஙக� கர
வறககளபளபய வ
தத 
�டட�ர. எலல� சமயமம 
கரககள அவத பயனபடதத
த�லவல. ஐயர தவல பதர�நத 
�டட�ல அன�சவசய�கப
 அ
ர வக 
அநதப பததகதவதத பதட எடதத 
�டம. த�னமம க�வலய�லம ம�வலய�லம பக�ய�லககச பசனற 
கரககவள ப�ட�ய படதத� ப�ளவளய�வர 
ழ�படம ஐயர, அதறக சறறம சமபநதம�லல�மல அழகக 
ப
ஷடவய மடததக கடடயபட மத�யப பப�ழதகள�ல பஸஸட�ணட பககதத�லளள பபடடககவடய�ல 
ச�கரட ப�டததக பக�ணடரபப�ர.

ஒர பக�வடக�லதத ம�வலய�ல 
#டட 
�சல�ல உளள ப
பபமரதத�ன அடய�ல ஒர ந�றக�ல�வயப 
பப�டட அமரநத எனகக பர�மபப ப�டதத பJயக�நதன�ன '
�ழதகள' கறந�
வலப படததக 
பக�ணடரநபதன. ஓஙகர ச�ம�ய�ர�டம மனவதப பற� பக�டதத ஆழநத படததக பக�ணடரககம 
பப�த பககதத�ல ஏபத� ந�ழல�டயத. ந�ம�ரநத ப�ரதத�ல எத�ர 
#டட ஐயர. சட�பரனற எழநத 
ந�ன பபசத த
ஙகம மன அ
ர , 'ஐ ஆம சநத�னம' எனற வககலகக�ன�ர. இனபன�ர 
ந�றக�ல�வய பப�டட அ
பர�ட ந�னம அமரநத பக�ணபடன. 'தரதத�ல�ரநத ப�ககம பப�பத ந#ர 
ஏபத� படகக�றத பதர�ஞசத. எனனபம� பககததல 
நத ப�ககத பத�ண�தத. ந#ரம எனவன ம�த�ர�பய 
பJபக படகக�ற
ரன பதர�ஞச சநபத�ஷம' எனற�ர. பபசச
�கக�ல தனவனப பறற� பச�லலத 
த
ஙக�ன�ர. 
ட இநத�ய�
�ல பல 
ரடஙகள ப
வல ப�ரதத ஓயவ பபறற அ
ர பJபகய�ன த#
�ர 
ரச�கர எனறம, ந#ணட க�லம கழ�தத பசனவனகக 
நத
�டடத�கவம பச�னன�ர. எனன�டம 
பJபகய�ன எலல� எழததககளம இரககம 
�ஷயதவதச பச�லல� எத ப
ணடபம�, பகளஙகள. 
தரக�பறன எனபறன. 'யகசநத� இரகக� உமமகக�டபட. அத படககணம ஓய' எனற�ர. பJயக�நதன�ன 
ச�றகவதகள�ன பம�ததத பத�கபப�ன இரணட�ம பகத�ய�ல அநத கவத உளளத. அநத பத�கபவப 
உடபன 
#டடககளபள பப�ய எடதத 
நத பக�டதபதன. ப�றநத கழநவதவய 
�ஙக
த பப�ல 
க
னம�க, ஆவசய�க இரணட வககள�லம 
�ஙக�ன�ர. கணகள கலஙகச பச�னன�ர. ' ய பந� 
சமத�ஙக? அ·படர டப
ணட ·வபவ இயரஸ, ஐ அம பக�ய�ஙக ட ர#ட பJபக. பதஙக ய ப
ர�மச.' 
பச�லல�
�டட 
�ற 
�றப
ன நடநத பசனற�ர. அனற�ல�ரநத ந�னக ந�டகளகக அ
ர 
#டடன 

ரப
றபவறய�ன 
�ளகக இரவ ப
கபநரம எர�நத பக�ணடரநதத.

அடததடதத பJயக�நதன�ன மறற நலகவளயம அ
ரகக பக�டதபதன. பமலல பமலல அ
ர 

#டடன சததம கவறயல�ய�றற. அ
ரத மவன
�, மகளகள, மகன எனற பம�ததக கடமபமம எனகக 
பநரககம�ன�ரகள. 'உஙகளடன பழக ஆரமப�தத ப�றகத�ன அபப� ச�நதம�க�ய�ரகக�ற�ர' எனற�ர 
ப�ரச
ததகக த�ய 
#டடறக 
நத�ரநத அ
ரத மதத மகள. கலகதத�
�ல�ரநத பசனவனகக 
நத 
ப�ன த�ஙகள ம�மபலதத�ல இரநதத�கவம, அஙக இரககப ப�டகக�மல 
�ரகமப�ககததகக 
நதத�கவம 
பச�னன�ர. 'ஏன, ம�மபலம நலல ஏர�ய�த�பன' எனற பகடடதறக 'ஐயயயபய�, அஙபகலல�ம ஒபர 
ப�ர�ம�னஸ' எனற�ர கலகதத�
�பலபய 
ளரநத அநதப பபண. எனன�ல பர�நத பக�ளள மடநதத. 
சநத�னம இபபப�த எனன�டம நனற�கப பபச ஆரமப�தத�ரநத�ர. எனகக ப�டதத ஹ�நத� ப�டலகவள 
ப�டச பச�லல� பகடட மக�ழல�பனன. அத�ல எனவன கணகலஙக வ
ககம ப�டல, ஆர�தன� 
த�வரபபடதத�ல எஸ.ட.பரமன ப�டய 'க�பஹ கபஹ�'. 
ஙக பதசதத�ன ந�டடபபற பமடடல அவமநத 



அநத ப�டவல சநத�னம ப�டம பப�பதலல�ம ந�ன எஙபக� பத�வலதரதத�ல இரபபத�க 
உணரப
ன.

ஏஷ�ய�பநடடல ஒர ந�ள பம�கனல�ல நடதத 'ப
�தரம' எனற மவலய�ளபபடம ப�ரதபதன. ஒர 
சவமயல கடமபதத�ல ப�றநத பம�கனல�ல�ன த�ய�ர எத�ரப�ர�
�தம�கக கரபபமவடநத 
�ட
�ர. 
பம�கனல�லகக த�ரமணம�ன ஒர அணணன உணட. ட�கடர�ன அ
ர ப
ள�யர�ல 
ச�பப�ர. தன 
த�ய�ர கரபபம�ன பசயத� அற�நத பம�கனல�ல, அ
சர அ
சரம�க 
#டடகக ஓட
ர
�ர. உளபள 
நவழநதவடன தகபபன�ர�டம அமம� எஙபக எனற பகடப�ர. தரமசஙகடதத�ல த
�ககம அ
ரத 
தகபபன�ர மகன�ன மகம ப�ரகக�மபலபய அஙகத�ன எஙக�
த இரபப�ள எனற பச�லல� நழ
� 

�ட
�ர. அமம� எனறவழததபட 
#ட மழகக மகன 
வளய 
ரமபப�த அ
ரத த�ய�ர தன 
அவறய�ல ந�னற பக�ணட த�ரமண 
யத�ல உளள தன மகவன இநத ந�வலவமய�ல எபபட 
எத�ரபக�ளளப பப�க�பற�ம எனற பய�ச�தத
�பற கன�ககறக�ச ச
றறப பககம த�ரமப� ந�னறபடக 
க�தத�ரகக, அ
ர அவறய�ன 
�சல�ல 
நத ந�றக�ற�ர பம�கனல�ல. இன� ப
ற 
ழ�ய�லவல 
எனபத�ல பபரம கசசததடன த�ரமப� மகவன ந�ம�ரநத அநதத த�ய ப�ரகக�ற�ள. மடததக 
கடடய�ரநத ப
ஷடவய அநத மகன அ
�ழதத
�ட, ம�ஙக�யகள பக�டடக�னறன. அனற ம�வலபய 
என 
�தத�ய�ர ப�ல மபகநத�ர�வ
ப பப�ய ப�ரதபதன. 'இபபட ஒர க�டச�வய நம தம�ழ 
ச�ன�ம�
�ல ப�ரகக மடயம�. மவலய�ள�கள 
�ழகவகய�ல�ரநத படம எடகக�ற�ரகள. நமகபகலல�ம 
அநத ம�த�ர�ய�ன உணரவ எபபப�த 
ரப பப�க�றத' எனபறலல�ம பலமப�பனன. பப�றவமய�க 
ந�ன பச�ல
வதக பகடட 
�தத�ய�ர, 'ந# பJபகபய�ட 'பம]னம ஒர ப�வஷ' படததத�லவலய�' 
எனற பகடட�ர. ப
டக�ப பப�பனன. ந�ன எபபட பJபகய�ன எழதவத 
�டடரகக�பறன. அனற 
இரப
 சநத�னதவத சநத�தத இவத பச�னன பப�த 'பம]னம ஒர ப�வஷ' மழககவதவயயம 
உணரசச� பப�ஙக ஒபப�தத�ர. அதன ப�றபக அநத கவதவய படதபதன.

பJபகய�ன எழததககவளப படபபவத 
�டவம அவத பறற�ப பபச
த�ல ஆர
ம அத�கம�னத 
சநத�னதத�ன மலம�கதத�ன. எவதப பறற� பபச�ன�லம அத�ல பJபகவய பக�ணட 
நத 
�ட
�ர. 
'த
றகள கறறஙகள அலலனன தவலபப�பலபய கவதவய பச�லல�டட�பர மனஷன. அத�ல 
ரற 
Jஸட எ ஸல�ப ந�ட எ ·ப�ல, ஞ�பகம இரகக�' எனப�ர. ஒர மன�தன, ஒர 
#ட, ஒர உலகதத�ல 

ரக�ற பஹனற�, தவரககணண, ந�ன Jனனலரபக உடக�நத�ரகக�பறன�ல 
ரம அநத ப�டட, 
கரப#டதத�ன ப�சவசகக�ரன, இறநத க�லஙகள�ல 
ரம ஓச�ய�பலபய பகடடப பப�கம அநத ப�ர�மணத 
த�தத�, ச�ல பநரஙகள�ல ச�ல மன�தரகள�ல 
ரம ப
ஙக ம�ம�, ஆடம ந�றக�ல�கள ஆடக�னறன 
அலஙக�ர
லல�யமம�ள என சநத�னதவதயம எனவனயம சறற� பJபகய�ன கவதம�நதரகள 
உல
�
நத பநரம என 
�ழகவகய�ல ந�ன மக�ழசச�ய�க இரநத க�லஙகள�ல ஒனற. அதறகப ப�றக 
ந�ஙகள ஏ.
�.எம க�லன�வய 
�டட 
நத 
�டபட�ம. சநத�னமம ப
ற பகத�கக 
#டகடடப பப�ய 

�டட�ர. பத�டரப�லல�மல பப�னத. த�டபரனற ஒர ந�ள அ
ரத சஷடயபத பரதத� 
�ழ�
�றக 
அவழபப பக�டபபதறக தமபத� சபமதர�க எனவனத பதட 
#டடகபக 
நத�ரகள. ந#ணட ந�டகள 
கழ�தத சநத�ததக பக�ணபட�ம. எனவன மறநத�ரபப�ர எனபற ந�வனதத�ரநபதன. '
ர�ம 
இரநத�ர�த#ரம' எனற�ர. ந�னம, என மவன
�யம பசனபற�ம. மணபமவடய�ல அமரநதபட சநத�னம 
தமபத�யர பநரஙக�ய ரதத உறவகளகக ப
ஷட பசவல பக�டதத பக]ர
�தத 
நதனர. சறறம 
எத�ரப�ரகக�த ப
வளய�ல எனவனயம என மவன
�வயயம அவழதத அபத மர�ய�வதவய 
எஙகளககம பணண�ன�ர. எஙகவள அ
ரகள�ன உற
�னரகபள�ட மணபமவடய�ல அமர வ
தத 
சநதனம, கஙகமம பக�டதத பனன#ர பதள�தத ஒர த�மப�ளதத�ல ப
ஷட, படவ
 வ
ததக 
பக�டதத மக�ழநத�ர. ந�ன பக�ஞசம பநக�ழநதத�ன பப�பனன. அநத மண�
�ழ�த தமபத�யர�ன 
க�லகள�ல 
�ழநத 
ணஙக� ஆச#ர
�தம 
�ஙக�
�டட, மனம ந�வறநத 
#டடககத த�ரமபம பப�த 
என மவன
� பகடட�ள.

'அபபட எனன நமம பமல அ
ஙகளகக அபபட ஒர ப�ர�யம?'

சடபடனற என மனத�ல பத�னற�ய பத�ல இதத�ன.

'யகசநத�'. 

ச�ல மன�தரகள, ச�ல ப�டலகள
படடனபப�ரப
சம த�வரபபடதத�ன '
�னந�ல�' எனனம ப�டவல பகடகம பப�பதலல�ம எனகக 



அமபப�தத�ய�ன ஞ�பகமத�ன 
ரம. அமபப�தத�கக அபபப�பத எழபத 
யதகக பமல இரககம. 
'பநஞசம மறபபத�லவல' நமப�ய�வர ஞ�பகபபடததம பத�றறதத�ல நவரதத ந#ணட த�ட ம#வச 
தவலமடயடன சறற களளம�க இரபப�ர. அழகக ப
டடயம, சடவடயமத�ன உவட. பநறற� ந�வறய 
த�ரந#ற. ந�றபத 
ரடஙகளககம பமல�க த�ரபநலப
ல�ய�ல எடப�ட ப
வலகள பசயத 
�ழநத 

நத
ர எனபற அமபப�தத�வயப பறற� எலபல�ரம பச�ல
ர. அமபப�தத� பகரள�வ
ச பசரநத
ர 
எனறம, அமபலதத பப�தத�பய அமபப�தத� ஆன�ர எனறம பல தக
லகள அமபப�தத�வயச சறற� 
உல
� 
நதன. இவ
 எவதயபம அமபப�தத� மறதததம�லவல. ஆபம�த�தததம�லவல. எஙகள 
#டடகக 
ஹ�நத படகக 
ரமபப�பதலல�ம அமபப�தத� 
�னந�ல� ப�டவல மணமணபப�ர. 'நலல� 
எளத�ரகக�ன . . . ய�ர கணணத�சனத�பன . . . ம�யச�க 
�ஸ
ந�தன�தத�ன இரககணம . . ந# 
பக�ஞசம அநத ப�டவட ப�படன' எனற எனன�டம பச�ல
�ர. அதறகப ப�னனம பதர
�ல, 
பக�ய�ல�ல எஙக எனவன ப�ரதத�லம கணகள மலர ச�ர�தத '
�னந�ல�' எனற ப�ட
�ர. தனத 
இறத�க க�லதத�ல அமபப�தத� பக�ஞசம பக�ஞசம�க ப�ரவ
 இழநத 
நத�ர. க#ழரத
#த�ய�ல 
தளள�ட நடநத பசனற பக�ணடரககம அமபப�தத�வயப ப�ரதத வசகக�வள ந�றதத�
�டட பககதத�ல 
பப�ய, 'அமபப�தத�, எஙபக பப�ற#ஙக' எனபறன. 'எ
மல அ
ன . . அமபப�தத�ய�ம அமபப�தத� . 
எ
ன பச�னன�ன எம பபர அமபப�தத�னன' எனற பக�பம�கச பச�னன�ர. பமலல அ
ர வகவயப 
பறற� '
�னந�ல�' எனபறன. உடபன என வகவய அழததம�கப ப�டதத 'ந�ல� அலல உன 
�ல�பம 
ந�ல�' எனற ப�ட மக�ழநத�ர. அனறத�ன ந�ன அமபப�தத�வய கவடச�ய�கப ப�ரதபதன.

பத�வலகக�டச� 
சத�கள 
ர�த க�லதத�ல த�ரபநலப
ல�ப பகத�ய�ல பபர�ய பப�ழத பப�கககள�ல 
ஒனற இலஙவக 
�பன�ல� பகடபத. மய�ல
�கனன சர
�னநத�, பக.எஸ.ர�J�, ர�பJஸ
ர� 
ஷணமகம, அபதல ஹம#த பப�னற பபயரகவளக பகடடபடபயத�ன பநலவல
�ச�கள�ன பப�ழத 

�டயம. படதத�ன பபயவரயம, ப�டய
ரகள�ன பபயவரயம அற�
�பபபத�ட 
�டட 
�ட
த�லவல இநத 
அற�
�பப�ளரகள. சததம�ன தம�ழ�ல பச�ககவ
ககம கரல�ல ப�டவலப பறற�ய ச�ற கற�பப ஒனற 
பக�டதத அதன ப�றபக ப�டவல ஒல�பரபப
�ரகள. ச�ல சமயஙகள�ல ஒல�பரபபபபடம ப�டவல 

�டவம இ
ரகள�ன கற�பப சவ
ய�க இரககம. இபபப�பதலல�ம எலல� பத�வலகக�டச�கள�லம 
இரபதத�ந�னக மண�பநரமம ப�டலகவள ஒள�பரபபக�ற�ரகள. அ
ரகள பப�டம ப�டவலக கட 
பப�றததக பக�ளளல�ம. ஆன�ல இநத பத�கபப�ளரகள�ன தம�ழம, பநயரகளடன அ
ரகள�ன 
உவரய�டலம நமவம பக�வல ப
ற� பக�ளள வ
கக�னறன.

ஹ�ய . . ய�ர பபசற#ஙக . . .

ந�ன பப�ரரல இரநத ச�தத�வரசபசல
ன பபசபறன பமடம

ஆங ச�தர�பசல
ன . . பச�லலஙக . . . . ச�பப�டட�சச� . . .

ச�பபடபடன பமடம . .ந#ஙக ச�பப�டபடஙகள� . . .

ச�பப�டபடன ச�தர�பசல
ன . . எனன பணற#ஙக . .

எஸ.ட.ட. பதல ப
வல பசயபரன பமடம . . ஓனர ப
ள�பய பப�ய�ரகக�ர . . .

எனன ப�டட ப
ணம . . .பச�லலஙக . .

க�கக க�கக படததபலரநத ஒனர� பரனட� ஆவசகல . . .

ஓ . .லவல� ச�ஙக . . . ய�ரகக படடபகட பனன 
�றமபர#ஙக . .

என லவ
ர பர#தத�கக பகடபகட பனனஙக பமடம . .

பகபடனகக தம�ழ�ல ப�டகக�த 
�ரதவத மனன�பப எனற�ல எனகக ஆஙக�லதத�ல பகடட�பல 
ப
றபப 
ரக�ற 
�ரதவத இநத Dedicate.

ர�பJஸ
ர� அகக� அமம�வ
 
�ட பதத 
யத இவளய
ள. ஆன�லம பத�ழ�. எஙகள 
#டடகக 
எத�பர உளள எஙகளகக பச�நதம�ன 
#டடலத�ன கடய�ரநத�ள. க�பத�ரம ந#ணட படரநத�ரககம 



தவலமடயடன ப�ரபபதறக நடவக 
�தப�ல� ச�யல�ல இரபப�ள. க�த�ல இரணட பபர�ய ர�ங 
பப�டடரபப�ள. ர�பJஸ
ர� அகக� 
#டடல டர�னஸ�ஸடர க�வடய�த. 
�பன�ல� பகடக எஙகள 

#டடககதத�ன 
ர
�ள. அ
ளகக ப�டததம�ன ப�டலகள�ல ஒனற�ன 'ஆக�யப பநதல�பல' எனனம 
பப�னனஞசல படப ப�டவல அனற ஒல�பரபப
�லவல எனற�ல பர�மபவம 
ரததப பட
�ள. 
அவத
�டவம நலல பல ப�டலகள அனவறகக ஒல�பரபபபபடட�லம அ
ளகக அத�ல 
மக�ழசச�ய�ரகக�த. ர�பJஸ
ர� அகக� இலல�த சமயதத�ல ஆக�யப பநதல�பல ப�டல ஒல�பரபப�ன�ல 
அமம� உடபன எனன�டம டர�னஸ�ஸடவர பக�டதத 'பப� . .பப�ய� ர�பJஸ
ர� அகக�டட 
பக�ணட கட சநபத�ஷபபட
�' எனப�ள. ந�ன உறச�கம�க ஓடபபப�ய 'அகக� . .பநதல பப�டத 
பநதல பப�டத' எனபபன. ர�பJஸ
ர� அகக� மகபமலல�ம மலரநத எனவனயம, டர�னஸ�ஸடவரயம 

�ர�யவணதத ப�டவலக பகடட மக�ழ
�ள. அகக�வகக த�ரமணம�க� பசனவனககப பப�ய
�டட�ள. 
ந�ன அ
வளப ப�ரதத இரபதவதநத 
ரடஙகள�ய�றற. பத�டரபப இலவல. அமம� இறநத பசயத� 
கட அ
ளகக பதர�யபம�, எனனப
�. 'ஆக�யபபநதல�பல' ப�டவல பகடகம பப�பதலல�ம 
அமம�வ
யம, எனவனயம எபபடயம ந�வனபப�ளத�ன.

படபர�கக�ரடர பழககதத�ல இலல� க�லதத�ல ம�னச�ர இவணபப�ல இயஙகம பபர�ய 

�பன�ல�பபபடட, பபடடர�ய�ல இயஙகம ச�னன டர�னஸ�ஸடர மறறம வகயடகக ப�கபகட 
டர�னஸ�ஸடர பப�னறவ
கக மவச அத�கம. அபப� பத�த�க 
�ஙக�க பக�டதத ப�கபகட 
டர�னஸ�ஸடவர வகய�ல வ
ததக பக�ணட டயன பணண�ய
�பற 
�சல�ல அமரநத�ரநத பப�த 
தறபசயல�க ககன 
நத எனனரக�ல அமரநத�ன. ககனம க�டடதததடட ப�கபகட டர�னஸ�ஸடர 
வசஸ�லத�ன இரபப�ன. ஒர ல�ல� கவடய�ல சரகக ம�ஸடர�க ப
வல ப�ரதத 
நத ககன சறபற 
பபணவம கலநத
ன. நவட, உவட, ப�
வனய�ல ஒர நள�னம. உடக�ரமபப�பத மணபமவடய�ல 
உடக�ரம மணபபபண பப�லதத�ன உடக�ர
�ன. ப
வல மடஞசத� கக� எனற சமப�ரத�யம�கக 
பகடட
�டட டர�னஸ�ஸடவரபய பந�ணடக பக�ணடரநபதன. 'மலல�வக என மனனன மயஙகம' 
ப�டல பகடடத. அ
சர அ
சரம�க டர�னஸ�ஸடர�ன டயன�ங படடவனத த�ரபப�பனன. இநத 
பக�டய�ல�ரநத அநத பக�ட
வர பப�ய ப�ரததம ப�டவட ப�டகக மடய
�லவல. 'எனன பதடபத' 
எனற�ன ககன. 'இலல, மலல�வக ப�டட பகடடத. எநத ஸபடஷனன பதர�யல. ப�டட மடஞசடட 
பப�ல' எனபறன. களகபகனற ச�ர�ததபட ககன 'சர�ய� பப�சச பப�. ந�னலல� ப�டபனன' எனற�ன. 
உணவமத�ன. பபணகரல�ல நனற�கப ப�டககடய
ன ககன எனபபத எனகக அபபப�தத�ன ஞ�பகம 

நதத. டர�னஸ�ஸடவர அமரதத�
�டட ஒரமவற அநத ப�டவல மழ
தம ககவனப ப�டச 
பச�லல�க பகடபடன. இனவறககம ந�ன பத�வலகக�டச�கள�ல த#ரககசமஙகல� படதவதப ப�ரககம 
பப�பதலல�ம அவ
ளவ பபர�ய பக.ஆர.
�Jய�வகக பத�ல�க ச�னனஞச�ற�ய ககபன தவல ந�வறய ப 
வ
ததக பக�ணட மததர�மன�ன பத�ள�ல ச�யநத 'மலல�வக என மனனன மயஙகம பப�னன�ன 
மலரலலப
�' எனற ப�டக�ற�ன.

ப�ரத ஸபடட 
ஙக�ய�ல பண�பர�யம பபர�யணணன தபல� 
�ச�பப�ன. தனத க�வளய�ல ஏபத� ஒர 
ந�கழசச�கக�க எஙகவளபயலல�ம அவழததச பசனற�ன. பமலல�வச கசபசர� இரகக�றத எனபத�ல 
உறச�கம�கப
 க�ளமப�ப பப�பன�ம. ஓர�ர 
�தத�யஙகபள�ட ஒர ச�னன ஹ�ல�ல கடடய�ய ஒர 
கசபசர�கக ஏறப�ட பசயத�ரநத�ரகள. எஙகள கடமப நணபரம, அரச�ஙகப பளள�ய�ச�ர�யரம�ன 
பச�ககல�ஙக ம�ம�வம ப�டன�ர. ச�த�ரணம�க பயநத சப�
மளள பச�ககல�ஙக ம�ம�, பமவடபயற� 

�டட�ல எதறகம தண�நத 
�ட
�ர. நனற�க ஹ�ரபம�ன�யம 
�ச�ககக கடய ம�ம�வகக ப�ட
த�ல 
பபர�னநதம. பகடப
ர�ன ந�வலவம கற�தத க
வல அ
ரகக க�ஞச�ததம க�வடய�த. ஓரளவ இவச 
ஞ�னமம, பர�மப சம�ர�ன கரலம பக�ணட பச�ககல�ஙக ம�ம�
�ன ப�டவடக பகடக நமகக பதவ
 
அச�தத�ய பப�றவமயம, மனதத�டமம மடடபம. ம�ம� பதரநபதடககம ப�டலகள அ
ரத வதர�யதவத 
பவற ச�றறம. அனற ம�ம� ப�டய ப�டலகள�ல எனன�ல இனவறககம மறகக மடய�த ப�டல, 
மதவர 
#ரன படபப�டல�ன 'ந�டகபமலல�ம கணபடன.' J�கக�ய�ன கரல�ல ப�டக� கணணமம� 
ப�டன�ர. நலல கரல 
ளமம, மவறய�ன இவசயற�வம, பய�றச�யம வகபக�டகக அரவமய�கப
 
ப�டன�ர கணணமம�. ம�ம�வம ப�டன�ர. நடவபர
� ர�கதத�ல இவசபமவத J�.ர�மன�தன�ல 
பமடடவமககபபடட அநத ப�டல�ன மதத�ய�ல ஒர இடம. அனனம நவடபய�ல எனற ப�ட
�டட 
ட.எம.பச]நதரர�Jன பமபல இரணட படகள ஏற�ச பசனற ஒர ச�னன 
�வளய�டட க�டட
�டட 
மறபடயம க#பழ இறஙக� 
நத ந#நத� ப�ன ப�டல�ன ஆத�ர பமடடகக 
நத J�கக�யடன இவண
�ர. 
அனனம நவடபய�ல 
வர ம�ம� பசனற
�டட�ர. அதறக பமலம பப�க மடய�மல, க#பழயம இறஙக 
மயல�மல அ
த�பபடட ப�ன எநத
�த கசசமம�லல�மல ஓர அற�
�பவப பசயத�ர. 'இனவறகக என 
பத�ணவட பக�ஞசம சர�ய�லவல. அதன�ல பப�றததரளக.' உடபன அடதத அடகக பப�ய
�டட�ர. 
அநதத பத�ணவடய�ல அவ
ளவத�ன மடயம எனபத அ
வரயம 
�ட அ
வர அற�நத 



எலபல�ரககம நனற�க பதர�நத உணவம. அனப
�தத பகடக ப
ணடய அறபதம�ன ப�டல�ன 
ந�டகபமலல�ம கணபடன ப�டவல பச�ககல�ஙக ம�ம�
�ன பணண�யதத�ல இனறளவம ச�ர�ததபட 
பகடடத பத�வலகக ப
ணடயளளத.

ம�ரகழ�ம�ததத�ல ஒர ந�ள ச�ல�க�ர�மதத�லளள சஙகரந�ர�யணர பக�ய�லககச பசனற பப�த ஒர 
கரந�டக சஙக#த கசபசர�கக ஏறப�ட நடநத பக�ணடரநதத. பச�மபலம, தரமம டஸமபர ஸ#ஸன 
கசபசர�களகக பசலல 
�ட�மல தடபபத�ல பககதத�ல நடககம இவதய�
த அனப
�பபப�பம எனற 
பப�ய உடக�ரநபதன. ஓயவ பபறற அரச அத�க�ர� பப�னற ஒர பபர�ய
ர பமவடய�ல அமரநத�ர. 
அவர டரவஸர பப�டட ஒர ச�ற
ன ம�ரதஙகதத�ல ரவ
 பசரதத ச�பப பக�டககவம நலல ந�தம 
க�த�ல 
�ழநதத. மனம உறச�கமவடநதத. ப�த�ய�பலபய 
�டட
�டட ம�ரதஙக பய�றச�வய ந�வனதத 
உளளககள கறறவணரசச� அத�கர�ததத. ப�டகர ப�ட ஆரமப�ககம மன 
#டடல�ரநத பக�ணட 
நத 
ப�டடல�ல�ரநத தணண#ர கடததக பக�ணட�ர. ச#ரகத தணண#ர பப�ல பதர�நதத. உடன ஒர 

யல�ன மறறம சத�ப பபடட. ச�ரபகஸ�ய�ல ஆல�பவனவயத பத�டஙக�ன�ர. ஒனறம பம�சம�லவல. 
சத� 
�லகவம�லவல. பதத ந�ம�டஙகள ச�ரபகஸ�ய�ல சஞசர�தத�ர. ப�றக '
�த�ப� கணபத�ம' ப�ட 
ஆரமப�தத�ர. ச�நதவபர
� த�வரபபடதத�ல இவளயர�J� க�மபப�J�ய�ல உளள 'மர�மர� ந�னபன' 
க#ரததவனவய ச�ரமத�ய�ல ம�றற�ப பப�டடவத எலபல�ரம பபரவமய�கச பச�லக�ற�ரகள. ஆன�ல 
பமறபட ப�டகர, இவளயர�J�வ
பயலல�ம தகக� ச�பப�டக�ற ம�த�ர�, ஹமஸத
ன�ய�ல ப�ட 
ப
ணடய 
�த�ப� கணபத�ம பபJவய சர
 ச�த�ரணம�க ச�ரபகஸ�ய�ல ப�டயவதப ப�ரதத ந�ன 
அத�ரநத பப�பனன. அடததத�க '
�சபத
யன�' ஆரமப�தத�ர. கலய�ண�ய�ன ச�யல பக�ஞசமம 

ர�மல ப�ரததக பக�ணட�ர. அதவம ச�ரபகச�ய�பலபய ப�டன�ர. ந�ன பமலல எழநத ப
ள�பய 

நபதன. மன�தர அதறகள 'ம#
லல' எனற அடதத அஸத�ரதவத எடதத 
�டட�ர. அடகக� ஒடகக� 
க�பப� ர�கதவதயம ச�ரபகஸ�ககளபளபய வ
தத ப�தக�தத�ர. ப
றபப�ன உசசதத�ல பக�ய�ல 
நவழ
�ய�ல�ன அரக�லளள அல
லக அவறகக பப�பனன. அஙபக அமரநத பட கசபசர�வய ரச�ததக 
பக�ணடரநத ஒர பபர�ய
ர�டம பப�ய பகடபடன.

ஸ�ர, ப�டறத ய�ரனன பதர�ஞசககல�ம� ?

அ
ர பபர சநதரர�Jன. 'ச�ரபகஸ�' சநதரர�Jனன� எலல�ரககம பதர�யம. 

க�தல மனனன
மநத�ரமரதத�ய�ன 
#டவட ட�கடரப�ளவள 
#ட எனறத�ன எலபல�ரம அவடய�ளம பச�ல
ர. 
மநத�ரமரதத�ய�ன படடன�ர, அத�
த த�தத�
�ன தகபபன�ர, அநத க�லதத�ல பகழ பபறற ட�கடர�க 
இரநத�ரகக�ற�ர. அ
ர கடடய 
#ட எனபத�ல ட�கடரப�ளவள 
#ட. மநத�ரமரதத�ய�ன தகபபன�ர, 
தனத இரணட சபக�தரரகளடன ஒபர கடமபம�க அநத பபர�ய 
#டடல 
ச�தத 
நத�ர. பளள�ய�ல 
ஒனற�கப படதத ந�டகள�ல�ரநத இனற
வர மநத�ரமரதத� என பத�ழன. எனவனப பப�லப
 நலல 
ந�றம. ஒடசல�க, உயரம�க இரபப�ன. மனபமஙகம த�ழவ மனபப�னவமயம, கசச சப�
மம 
உவடய
ன. பதர
�ல நடநத பசலலம பப�த தரதத�ல ந�னக வபயனகள ந�னற பபச�க 
பக�ணடரநத�பல 
�, ப
ற பககம�கப பப�கல�ம எனற நமவம இழததச பசலப
ன. ஆன�ல க�தல 

�ஷயதத�ல மடடம உறத�ய�ன
ன.

மதல�ல மநத�ரமரதத� க�தல�ததத தனவன 
�ட இரணட 
யத மதத
ள�ன ப�தத�ம�வ
. 
ப�தத�ம�
�ன அணணனம, மநத�ரமரதத�ய�ன அணணனம க�ள�ஸபமடஸ. அ
ள ச�ன�ம�வககக 
க�ளமப�ன�ல எபபடய�
த தக
ல பதர�நத பக�ணட எஙகவள நசசர�தத ச�ன�ம�வகக இழததச 
பசல
�ன. த�னமம டயஷனகக பப�கம அ
வள பதத�ரம�கக கடடச பசனற ப�ன 
#டடககக 
பக�ணட பப�ய பசரதத 
நத�ன. ஆன�ல தன கடப
 இ
ன 
ர
த ப�தத�ம�வகக பதர�நத
�ட�த 
அளவ இவடப
ள�ய�லத�ன நடபப�ன. அ
ளகக த�ரமணம ஆகம 
வரககம அத பதர�ய�மபலபய 
பப�னதத�ன பச�கம.

ப�தத�ம�
�ன த�ரமணதவத நலலபடய�க நடதத� மடதத
�டட மநத�ரமரதத� அடதத க�தல�ககத 
பதரநபதடதத பபண மபன�ரஞச�தம. இ
ள மனற 
யத மதத
ள. ட�கடரப�ளவள 
#டடகக பககதத 

#ட. கலலர�ய�ல படதத 
நத�ள. இ
வள க�தல�ததத�ல மநத�ரமரதத�கக இரநத ஒபர ச�ககல அ
ள 
ப
பற�ர
வன க�தல�தத 
நத�ள. அதறக�கப
லல�ம மநத�ரமரதத� மனம தளர
�லவல. 
எபபடய�
த மபன�ரஞச�ததத�ன க�தலவன அடதத ம�ரடட க�தல�ல�ரநத தரதத� 
�ட ப
ணடம 



எனற அடககட பச�லல� 
நத�ன. அழகனம, பலச�ல�யம, பதத�ச�ல�யம�ன மபன�ரஞச�ததத�ன க�தலன 
கநதகம�ர ப�ன
ரம க�லஙகள�ல எஙகளகக நணபன�க�ப பப�ன�ன. அபபப�பதலல�ம பவழய 

�ஷயஙகவளக பகள
�பபடட , 'எபப� எனவன அடசசக க�டசசப பப�ட�த#ஙகபப�' எனற கல�டட� 
பசய
�ன. அநத சமயதத�ல மநத�ரமரதத�, கநதகம�ர இர
ரபம மபன�ரஞச�ததவத மறநத 

�டடரநதனர. அ
ளத கண
ன ஒர மரடன எனபபத அதறக க�ரணம.

கலலர�ககச பசனறப�ன மநத�ரமரதத� க�தல�ததத உம�வ
. த�னமம த�ரபநலப
ல� Jஙஷன 
பஸஸட�ணடல அ
வள பஸ ஏறற�
�டட அதறக ப�னபப இ
ன க�ளமப
�ன. எஙகவள 
�ட ஒபர 
ஒர 
யத இவளய
ன�ன ம#ன�டச� சநதரமத�ன மநத�ரமரதத�ககத தவணய�க இநத க�தல�ல 
ந�னற
ன. எனவன ச�ததபப� எனறம, மநத�ரமரதத�வய ம�ம� எனறம அவழககம ம#ன�டச�ய�டம 
பகடபடன.

எல, ஒஙக ம�மன க�தல�கக�ற அநதப பப�ணண நலல� இரககம�?

எனன இபபட பகடடடடய ச�ததபப� . . பசலகக�ர J�னக�வயப ப�தத� எஙக அதவதயப ப�கக 
ப
ணட�ம.

பச]க�ர J�னக�வய ம#ன�டச� பசலகக�ர J�னக� எனபற இனவறககம பச�ல
�ன.

மநத�ரமரதத� க�தல�ககம எலல�ப பபணகவளயம பப�ல உம�வககம மநத�ரமரதத�வய ய�பரனபற 
பதர�ய�த. ஆன�லம மநத�ரமரதத� சமம� இரநத
�ட
�லவல. ஒர பதத�ணட த�னதத�றக 
�ழதத 
அடவட 
�ஙக� அநத பபணண�றக அனபப மடவ பசயத 
�டட�ன. இயலப�பலபய பயஙகரம�ன 
வதர�யச�ல� எனபத�ல அநத 
�ழதத அடவடய�ல வகபயழதத�ட
தறக ப
பற�ர
வன 
பதரநபதடதத�ன. அபபட பதரநபதடககபபடட
ன கஞச
�ன தமப� ப�ல�J�. ப�ல�J� ம�கவம 
மக�ழசச�ய�க நமம�டம ஒர
ன வகபயழதபதலல�ம பகடக�ற�பன எனற எனனபம� ஆடபட�க�ர�·ப 
பப�ட
த பப�ல பப�டட 
�டட�ன. அதறகப ப�றகத�ன அநத பபண உம�
�ன தகபபன�ர பப�ல#ஸ 
தவறய�ல ப
வல ப�ரகக�ற�ர எனனம 
�
ரதவத ந�ஙகள ப�ல�J�ய�டம பச�னபன�ம. 
�வளவ, 
மநத�ரமரதத�ய�ன பத�டரவப தணடதத
�டட ந�றக�த 
ய�றறப பப�கக�ன க�ரணம�க ஒர 
�ரம 

#டடககளபளபய மடஙக�க க�டநத�ன ப�ல�J�. அநத 
�ழதத அடவட மநத�ரமரதத� தன மன 
த�ரபத�கக�க எழத� க
¨பரலல�ம ஒடடயம தன பபடடககளபளபய வ
தத�ரநத 
�
ரம ப�றக 
பதர�ய 
நதத. அதறக ப�றகத�ன ப�ல�J�ய�ன உடமப இயலபந�வலகக 
நத பலச�கச ச�ர�கக 
ஆரமப�தத�ன.

பமலல பமலல மநத�ரமரதத� க�தல�ககம பபணகள�ன 
யத கவறய ஆரமப�ததத. அ
னத தரதத 
உற
�ல ம�மனமகள மவற 
ரக�ற ஒர பபணவண பப�ன�ல பப�க�றத எனற க�தல�ககத 
பத�டஙக�ன�ன. அநத பபண அபபப�த பளஸட படதத 
நத�ள. அநதப பபண உனவன 
க�தல�கக�ற�ள எனற எபபட பச�லக�ற�ய எனற பகடடதறக, ஒர மவற அ
ள 
#டடகக 
கடமபததடன இ
ன பசனற பப�த அநதப பபண ச�ர�ததபடபய '
�ஙக' எனறவழததவத ந�வனவ 
கரநத�ன. ப�றக ஒரமவற பதத�ரம�க வ
தத�ரககம பட ஒர பவகபபடதவத எனன�டம பக�டதத�ன. 
அத அநத ம�மன மகள�ன பபபன�த ந#ர�டட
�ழ�
�ன பப�த எடககபபடட பவகபபடம. 
ஆலபதத�ல�ரநத உர
�ய�ரகக�ற�ன எனபத அ
ன பச�லல�மபலபய பதர�நதத. பகடட�ல எபபடயம 
ஒததக பக�ளள�மல அ
பள பக�டததத�கதத�ன பச�ல
�ன எனபத�ல அவமத�ய�க 
�ஙக� 
வ
ததக பக�ணபடன. பர�மப ந�டகள கழ�தத அ
ன�டபம அநத பவகபபடதவத ந�ன த�ரபப�க 
பக�டதத பப�த அவத 
�ஙக�க க�ழ�தத பப�டட�ன. இநத மவற மநத�ரமரதத�கபக 
த�ரமணம�க�ய�ரநதத.

தறபப�த ஒர ட�லகம பவடர ந�ற
னதத�ன ஏர�ய� பமபனJர�க இரககம மநத�ரமரதத� தம�ழந�ட 
மழ
தம சறற� 
ரக�ற�ன. பசனவனய�ல 
#டகடட மவன
�, மகளடன 
ச�கக�ற�ன. மன 

ழகவகயம, பத�பவபயம�கப ப�ரபபதறக ப
ற ஆள�க�
�டட�ன. ந#ணட க�லததககப ப�ன ந�ன, 
நணபன கஞச, மநத�ரமரதத� ம
ரம சநத�ததப பபச�க பக�ணடரநபத�ம. கஞசத�ன பமலல 
�வயக 
க�ளற�ன�ன.

அபபறம மநத�ரமரதத� பச�லல . . ப
பறனன 
�பசஷம .. .



ஒணணம�லபலபப� . . .ஏபத� பப�ய�கக�டடரகக . . .

ஏத�
த இரககபம . . . ந# க�தல மனனன�சபச. . .
நத 
�ள
�ஙகபள உன பமல . . . . சமம� 
பச�லலல . .பநத� பணண�பத . . .

ச�கபரட ஒனவற எடததப பறற வ
ததக பக�ணட, பபயரகக ஒர இழபப இழதத பவக 
அவனதவதயம ப
ள�பய 
�டட பச�னன�ன.

இஙபக பசனவன ஆ·ப#ஸகக ந�ன எததவன மண�கக பப�ப
னக�றத எனகபக பதர�ய�த. ஆன� 
ந�ன பப�ற பநரபமலல�ம கபரகட� எஙக ஆ·ப#ஸ ம�டல கடய�ரகக�ற பப�ணண 
நத ந�கக�. 
இதகக எனன அரததம?

ந�ன கஞசவ
ப ப�ரதபதன. கஞச ப
ற பககம த�ரமப�க பக�ணட�ன. 

பனபம�ழ�பபலவம
கமலஹ�சன அ
ரகள�டம ஒர மவற பகடபடன. ஏபழடட பம�ழ�கள பதர�நத ந#ஙகள ப
றற பம�ழ� 
கறறக பக�ள
தறக எனன பசயய ப
ணடம எனற பச�லலஙகபளன எனற. பக�ஞசம மயறச�யம, 
ந�வறய ஆர
மம இரநத�ல எநத ப�வஷயம, எததவன ப�வஷயம கறறக பக�ளளல�ம எனற�ர. அத 
உணவமத�ன. எனவனப பப�னற பச�மபபற�களகக ஒனற�ரநத�ல ஒனற இரகக�த. தம�வழபய 
ஒழஙக�கக கறறக பக�ளள
�லவல எனக�ற த�ழவணரசச� இனற 
வர உணட. அத பப�க பக�ஞசம 
உவடநத ஆஙக�லம பதர�யம. அத�
த எஙக�
த பப�ன�ல எனகக பதர�நத ஆஙக�லதவத வ
ததக 
பக�ணட தஙக, கள�கக, ச�பப�ட மடயம. அத பப�த�த�. அமம�வககம, அபப�வககம தம�ழ, ஆஙக�லம 
த
�ர ஹ�நத� எழதபபடககத பதர�யம. பத�டரநத ஆர
மடன ப�ரதத மவலய�ளப படஙகள�ன 
பணண�யதத�ல, ய�ர எனன�டம மவலய�ளதத�ல பபச�ன�லம எனன�ல பர�நத பக�ளள மடயம. 
மகக�யம�ன மவலய�ள பJ�கககவள நணபர பJயபம�கன எனன�டதத�ல மவலய�ளதத�பலபய 
பச�ல
�ர. பம�கனகக தம�ழ, ஆஙக�லம, மவலய�ளம த
�ர சமஸக�ரதப பர�சசயமம உணட. சபக�தர� 
அரணபம�ழ�ககம தம�ழ, ஆஙக�லம த
�ர மவலய�ளம பதர�யம எனபற ந�வனகக�பறன.

ஐநத�ம 
கபப 
வர பளள�ய�ல படதத ஹ�நத�ய�ல 'க' ஒனவறத த
�ர ப
ற ஒனறபம ந�வன
�ல 
இலவல.1996 ஆம 
ரடம என ஆச�ன த�ர.ப�ல மபகநத�ர� அ
ரகள ஒர ஹ�நத� படம எடகக மடவ 
பசயத�ர. ந�ன அ
ரவடய அபஸ�ஸ�பயட வடரகடர. படபப�டபப பதத� பநரஙக பநரஙக, எனகக 

ய�றற�ல பள�வயக கவரததத. பர
த�, ரபமஷ அர
�நத, ஹ#ர� என எனகக நனக பழககம�ன 
பதனன�நத�ய நடசதத�ரஙகளத�ன நடகக�ற�ரகள எனற�லம 
சனம பச�லல�க பக�டகக ப
ணடபம. 
அஙகத�ன ச�ககல. பப�த
�கப
 ந�ன 
சனம பச�லல�க பக�டககம மவறய�ல த�ரபத� அவடநத 
க�ம�ர�
�பலபய அமரநத 
�ட
�ர என 
�தத�ய�ர. ப�டலகள பறற� மடவ பசயய இவளயர�J� 
அ
ரகவளப ப�ரகக பப�ய அ
ரகக�கக க�தத�ரநத பப�த பமலல 
�தத�ய�ர�டம 
�ஷயதவத 
பச�னபனன. எனன பச�லபற. உனகக ஹ�நத� பதர�ய�த� எனற�ர. 'நமஸபத'ஙக�ற ஒர 

�ரதவதவயத த
�ர ப
ற ஒனறம பதர�ய�த எனபறன. ப�றக ஹ�நத� பதர�நத உத
�ய�ளரகவள 
வ
ததக பக�ணட சம�ள�தபத�ம. இவளயர�J� அ
ரகளம எனககதபதர�நத தம�ழ, ஆஙக�லம, 
மவலய�ளம,பதலஙக பபச
�ர. ஹ�நத�யம பர�நத பக�ள
�ர. 
�தத�ய�ரகக தம�ழ, ஆஙக�லம 
இரணடலம நலல பவலவம உணட. ச�ஙகளமம பதர�யம. மவலய�ளம பபச ம�டட�ர. பர�நத 
பக�ள
�ர.

நணபரகள�ல எஸ.ர�மக�ரஷணனகக தம�ழ, ஆஙக�லம த
�ர மவலய�ளம படபப�ர.பதலஙக பர�நத 
பக�ள
�ர. 'ந�ன கடவள' படதத�ல பண�ய�றற�ய
ரம, இவச 
�மர�சகரம, ஏ.ஆர.ரஹம�ன�ன 
நணபரம�ன எழதத�ளர ஷ�J�கக எடட ப�வஷகள எழதப படகக பதர�யம. ந�ஞச�ல ந�டன 
அ
ரகளகக தம�ழ, ஆஙக�லம, மவலய�ளம, ஹ�நத�, மர�டட என ஐநத பம�ழ�கள பதர�யம எனபற 
கரதக�பறன. ப�ரத� மண� ப�டவடய�வககம தம�ழ, ஆஙக�லம, ஹ�நத�, மவலய�ளம என பல 
ப�வஷகள�ல பலவம உணட. எஙகவளப பப�னற பநரககம�ன
ரகள�டம அ
ர பபசம ப�ரதத�பயக 
ப�வஷ பறற� பப�த
�ல பச�லல இயல�த.

என 
#டடமம�வகக தம�ழ, ஆஙக�லம, ஹ�நத�, கனனடம, மவலய�ளம என ஐநத பம�ழ�கள பதர�யம. 
இத�ல தம�ழ�ல மடடமத�ன பக�ஞசம பலவம கமம�. தனககத பதர�நத எலல� ப�வஷகள�லம எனவன 



சர�ம�ர�ய�க அ
ரகள த�ககம பப�பதலல�ம எலல� கண
ரகளககம�ன பப�த பம�ழ�ய�க�ய 
பமளனபம�ழ�ய�ல பத�லட பக�டபபபன. ந�வலகவலநத பப�
�ர.

ஹ�நத� பதர�ய�மல பJயபம�கன, ஆரதர 
�லஸன, ஆரய� உடபட ந�ஙகளவன
ரம ந�றபத ந�டகள 
க�ச�ய�ல படட ப�டவட ஒர தன� பததகம�கப
 எழதல�ம. ரய�ல�ல ந�ஙகள பயண�ககம பப�த 
எஙகளடன ந�ன ம�கவம மத�ககம கவல இயககனர க�ரஷணமரதத� அ
ரகளம 
நத�ர. J�.
�.ஐயர, 
எம.ட.
�சபத
ன ந�யர, பரதன பப�னற J�மப
�னகளடன பல பம�ழ�ப படஙகள�ல பண�ய�றற�ய 
பமவத அ
ர. இநத�ய� மழதம சறற�ய
ர. இரணட ந�டகளம ரய�ல�ல பலப
ற 
�ஷயஙகவளப 
பபச�க பக�ணபட பசனபற�ம. பபசச
�கக�ல ந�ன க�ரஷணமரதத� ஸ�ர�டம உஙகளகக ஹ�நத� 
பதர�யமத�பன ஸ�ர எனற பகடடத பத�வலதத 
�டபடன. மன�தரகக மகக�ன பமல பக�பம 

நத
�டடத. எனன ஸ�ர பகககற#ஙக.? எனகக எபபட ஹ�நத� பதர�ய�மல பப�கம எனற�ர. ந�ன 
பதற�ப பப�ய அ
ர வகக�லகள�ல 
�ழநத மனன�பப பகடடக பக�ணபடன. பJயபம�கனம இதத�ன 
ச�கபகனற 'அ
ரகக�ரககம அனப
தத�றக அ
ர�டம பப�ய இபபட மடட�ளதனம�கக பகடகல�ம�' 
எனற எனவன 
றதபதடதத 
�டட�ர. அதன ப�றக க�ச�ககப பப�ய பசரம 
வர க�ரஷணமரதத� 
ஸ�ர�டம ஒர பச
கன பப�ல பண�வடன நடநத பக�ணபடன. 'பம�கன, ந�ம க�ச�ய�ய�ல எஙக 
பசனற�லம க�ரஷணமரதத� ஸ�ரடபன பசலப
�ம. அதத�ன நமககம நலலத' எனற 
பJயபம�கன�டம பச�னபனன. அ
ரம ஒததக பக�ணட�ர. க�ச�ய�ல பப�ய இறஙக�யதம 
பப�ல#ஸ�டம ம�டடக பக�ணபட�ம. ஒறவறக கடககன பப�டடரககம ஆரதர 
�லஸனம, பசவச 
கணகள பக�ணட ஆரய�வம சநபதகததகக�டம�னற� த#
�ர
�த�கள எனபற உதத�ரப ப�ரபதச 
பப�ல#ஸ�ர நமப�னர. க�ரஷணமரதத� ஸ�ர எஙகளகக மனபப க�ர�ல பஹ�டடலககச பசனற 

�டடத�ல எஙகவள க�பப�றற ஹ�நத� பதர�
�ர ய�ரம�லவல. அபபறம ஒர 
ழ�ய�க எஙகள 
தய�ர�பப ந�ர
�க� பல�க 
நத இனன ப�வஷ எனபற கணடப�டகக மடய�த ஒர ப�வஷய�ல பபச� 
உ.ப�.பப�ல#வஸ கழபப� த�க�லககளள�கக� எஙகவள 
�ட
�தத�ர.

க�ரஷணமரதத� ஸ�ர�டம பப�ய 
�ஷயதவத பச�னபன�ம. பச. . . . ந�ன இலல�மல பப�பனபன 
எனற 
ரநத�ன�ர. அதன ப�றக க�ச�ய�ல க�ரஷணமரதத� ஸ�வர பத�நதரவ பசயய�மல ந�ஙகபள 
ஒர ம�த�ர�ய�க சம�ள�ததக பக�ணபட�ம. க�ரணம ப
பற�னறம�லவல. 'க�தர பஹ' எனற ஒனவறத 
த
�ர ப
ற எநத ஒர ஹ�நத� 
�ரதவதயம அ
ர பபச� அநத ந�றபத ந�டகள�ல ந�ஙகள ய�ரபம 
பகடக
�லவல. படபப�டபப மடநத ஒர ந�ள கஙவகக கவரய�ல 
�ற
�றப
ன நடநத 
நத 
பக�ணடரநத எனன�டபம ஒர பபனவர க�டட 'ஈ பகலர� க�தர பஹ' எனற க�ரஷணமரதத� ஸ�ர 
பகடடதத�ன அத�ல உசசம.

பல பம�ழ�கள கறறக பக�ளள ப
ணடம எனக�ற ஆர
ம�ரநத�லம எனககம, க
�ஞரம, 
ஒள�பபத�
�ளரம�ன என நணபர பசழ�யனககம பதர�நதபதனனப
� தம�ழம, ஆஙக�லமமத�ன. 
இதபப�க இபப
லக�ல எஙகள இர
ரககம மடடபம பதர�நத மனற�
த பம�ழ�வயப பபசம அநத 
மனற�
த நபர இபபப�த உய�ரடன இலவல.

அநத நபர க�லஞபசனற த�ர.ய�க
� மன�
ர. பம�ழ� இன�னய பம�ழ�.

த�வச

ச�ல ம�தஙகளகக மன ந�னம, த�ர.ந�ஞச�ல ந�டன அ
ரகளம என மகவன அவழததக பக�ணட 
என தமப�ய�ன 
#டடககப பப�பன�ம. ந�ஙகள இரபபத ச�ல�க�ர�மதத�ல. தமப� படட�ப�ர�ம�ல. அத 
ஆ
டவயத த�ணட உளளத. இத
வர இரணபட இரணட மவறத�ன ந�பன பப�ய�ரகக�பறன. 
தன�ய�கச பசல
தறக எனகக 
ழ� பதர�ய�த. படட�ப�ர�மகக எனற இலவல. எஙக பசல
தறகம. 
தமப� எஙகவள எழமபர ரய�லப
 ஸபடஷனகக 
ரச பச�லல�ய�ரநத�ன. அஙக அ
ன 
நத 
எஙகவள அவழததச பசல
த�க ஏறப�ட. எழமபர 
வர பசல
த�ல எனகக ச�ககல�லவல எனற�லம 
பதத�ச�ல�ததனம�க ம�னச�ர ரய�வலப ப�டதத
�டபடன. எழமபர ரய�லப
 ஸபடஷன�பலபய 
இறஙக
வதத த
�ர ப
ற 
ழ�ய�லவல எனபத�ல பதறறம�லல�மல இரநபதன. ந�ஙகள எழமபர 
பசனற இறஙகம பப�பத க�வல 11 மண�கக பமல�க�ய�ரநதத. ச�ற�த பநரம க�தத�ரநபத�ம. தமப�வயக 
க�பண�ம. பத�வலபபச�ய�ல அவழதபதன. ‘அஙபகபய இரஙக. 
நத�ரபதன’ எனற�ன. ‘எநதப 
பககதத�ல�ரநத 
ரப
’ எனற பகடடதறக ‘ பகளகக இரநத 
ரப
ன’ எனற�ன. அ
ன எபபப�தம 
இபபடதத�ன. த�வச பச�ல
�ன. எனகக எத க�ழகக எனற பதர�ய
�லவல. அபபட பதர�ய 



ப
ணடபமனற�ல என 
#டடககப பப�ன�லத�ன பச�லல மடயம. என 
#ட 
டகக ப�ரதத 
#ட. 
அஙக பப�ய அஙக�ரநபத க
னம�கப ப�ரததக பக�ணட எழமபர 
வர ம#ணடம 
ர
த நடகக�ற 
க�ர�யம�? ‘ ச�ததபப�, பகளகபக இரநத 
�பரஙக�ன’. ந�ஞச�ல�ர�டம பச�னபனன. ‘ எத பகளகக. 

�பட பபரபப�ளள பப�ய ப�பபப�ம’. என மகவன அவழததக பக�ணட ப
ய�வல பந�கக� நடநத�ர.

‘ப
ய�லப ப�தத எபபட கணடப�டபப#ஙக த�தத� . . .’

‘பநளல எநதப பககம 
�ளபத�, அத 
சச பதவசவய கணடப�டசசரல�ம. J�பமனடர� ப�கஸல உளள 
கமப�ஸ 
சசகட கணடப�டககல�ம . . . .’

‘அயபய� அத கமப�ஸ இலல, பகமபஸ. . . எனன த�தத� இத கட பதர�யபல உஙகளகக . . .’

ப�ள�டப�ர பபஞச�ல அமரநத த�தத�வககம பபரனககம�ன உவரய�டவல ப
டகவக ப�ரததக 
பக�ணடரநபதன. எனகக 
லதப பககதத�ல�ரநத தமப� நடநத 
நத�ன. அபபடபயனற�ல அத 
க�ழககத�ன எனற ந�வனதத பக�ணபடன.

ஊபரலல�ம சறறப
ரகவளப ப�ரதத�ல இனவறககம எனகக ஆசசர�யமத�ன. நணபர 
எஸ.ர�மக�ரஷணன இநத�ய� மழ
தம தன�ய�கப
 சறற� அநத அனப
ஙகவள எழத�யம�ரகக�ற�ர. 
இத எபபட அ
ர�ல மடநதத எனற பதர�ய
�லவல. நணபன கஞச த�பன க�வர ஓடடக பக�ணட 
தம�ழகம மழதம சறற
�ன. ந�னத�ன அ
னகக பககதத�ல உடக�ரநத�ரபபபன. ச�ற
யத�ல�ரநத 
எனனடபனபய 
ளரநத அ
னகக மடடம எபபட எலல�த த�வசகளம பதர�க�றத. இனற 
வர 
எனகக பர�ய�த பத�ர இத. எனகக த�ரபநலப
ல�ய�பலபய இனனம பல இடஙகள பதர�ய�த. 
பபரமப�ல�ன த�ரபநலப
ல�க க�ரரகள�ன பலடசணமம இதத�ன.

எஙகள 
#டடல ப
வல ப�ரதத 
நத பர
த� அகக�
�ன தமப� சஙகரன எனக�ற சஙக�வகக பபசத 
பதர�ய�த. ஊவமய�லவல. ஒர க�வல ச�யதத நடபப�ன. எலபல�ரககம எடப�ட ப
வலகள பசயத 

நத சஙக�, உடமப�ல சடவட அண�
த�லவல. ஒர அழககத தணடம, அவத
�ட அழகக�ன 
ப
டடயமத�ன உவட. அ
ன பபச
த எஙகளகக மடடபம பர�யம. எலபல�வரயம ம�ம� 
எனறவழபப�ன. ‘ம�ம� கபப�ஙபக�’ எனற�ல ம�ம� கபப�டக�ற�ரகள. ‘ம�ம� ச�பப�ஙபக�’ எனற�ல 
ம�ம� ச�பப�டக�ற�ரகள. இரணட மனற பதரககள த
�ர த�ரபநலப
ல�ய�பலபய ப
ற எநத இடம 
பறற�யம அற�நத�ர�த சஙக� ஒர ந�ள த�வச தபப� க�ண�மல பப�ய
�டட�ன. எஙபகஙபகலல�பம� 
பதடபன�ம. பப�ல#ஸ ஸபடஷன�ல பக�ர பக�டதத வ
தபத�ம. ஒர
�ரம�க�யம தக
ல இலவல. 
சஙக�வ
த பதர�நத, ஆன�ல அ
ன�டம ஒர 
�ரதவத கடப பபச�ய�ர�த
ரகள கட சஙக�வ
த பதட 
ஆரமப�தத�ரகள. ப�ளயஙபக�டவட த�ணட ஏபத� ஒர ஊரகக அரசப பப�கக
ரததக கழகதத�ல 
ஓடடனர�க இரநத பநலவலயபபன அணணன பப�ய�ரககம பப�த, அ
வர பந�கக� ம�ம� எனற 
ஒர கரல பகடடரகக�றத. சஙக�த�ன. ச�ர�ததபட ந�னற�ரகக�ற�ன. பபச மடய�த சஙக�வ
 
சநபதக�தத ய�ர ய�பர�ப
லல�ம அடதத�ரநத�ரகக�ற�ரகள. பநலவலயபபணணன அவழதத 
நத 

�டட�ர. எஙகள பகத�பய சஙக�வ
 
ரப
றறத. ‘ எல சஙக�, அ
ன கபப�டட�ன இ
ன 
கபப�டட�னன எஙபகயம பப�
க கட�த, எனன�?’ சஙக� அதறக ப�றக எஙகபம பசல
த�லவல. 
அநதப பககதத�பலபய ஏத�
த கவடகக க�வடககப பப�
பதனற�ல பப�
�ன. அவ
ளவத�ன.

த�வசகள அற�ய� சஙக�வககம எனககம உளள ஒபர ப
றறவம, எனகக பபசத பதர�யம. அவ
ளப
. 
பசனவனகக ந�ன 
நத பத�வனநத ஆணடகள ஆக�றத. ஆன�ல இனனமம எனகக ச�ல�க�ர�மதவத 

�டட�ல ஒர இடமம பதர�ய�த. சமயஙகள�ல ச�ல�க�ர�மமம. 
�தத�ய�ர ப�லமபகநத�ர�வம 
இஙபகபய இரகக�ற�ர. ந�ன ச�ரநத�ரககம ச�ன�ம�த பத�ழ�லககத பதவ
ய�ன சகல இடஙகளம 
இஙபகபய. ப�றக எனகபகனன க
வல? இடஙகவளப பறற�ய பதடபல�, ஆர
பம� அடபபவடய�பலபய 
இலல�மல பப�னதத�ன இதறக க�ரணம. எததவனபய� ச�ககலகவள இநதக கவறப�டடன�ல 

�ழகவகய�ல சநத�தத 
நத�லம, இனனமம மனவத ம�றற மடய
�லவல. ச�னன 
யத�ல எனத 
உற
�னரகள�ன 
�சன, சநதர அணணன, ந�ன ம
ரம த�ரபநலப
ல�கக பககதத�ல உளள பகழ 
பபறற க�ரஷண�பரததகக பசலலத த�டடம�டபட�ம. ச�றபக கவலவய ரச�ககம எஙகள�ன உயரநத 
கல�மனவதப பர�நத பக�ணட மக�ழநத 
#டடல ச�பப�ட கடடக பக�டதத�ரகள. பஸஸ�ல 
பப�
த�கப பப�ய பச�லல�
�டட, 
#டடறகத பதர�ய�மல ஆளகபக�ர வசகக�ள�ல க�ளமப�பன�ம. 
ப�த� 
ழ�ய�பலபய 
�சன மனத�ல ஓர பய�சவன. அபபடபய த�ரசபசநதர பசனற 
நத�ல எனன? 



சநதர அணணனம அவத 
ழ�பம�ழ�ய, அ
ரகள இரககம வதர�யதத�ல ந�னம தவலய�டடபனன. 
அ
ரகவளப ப�னபத�டரநத வசகக�வள ம�த�கக ம�த�கக த�ரசபசநதர 
ரப
ன� எனறத.
பஸ ப
கம�கப பப�ன�பல த�ரபநலப
ல�ய�ல�ரநத த�ரசபசநதரகக பசலல ஒர மண�பநரம�கம. 
ஆன�லம 
�ட�த வசகக�வள ம�த�தபத�ம. மத�ய உணவ பநரததகக மனபப ம
ரககம பச�தத
�டடத. 
ச�பப�டவடப ப�ர�தத அளள�த த�னற மடதபத�ம. தககம 
ர
த பப�ல இரநதத. சநதர அணணன 
த�டடன�ன. ‘அற�
�ரகக�, இபபப�ப
 பலடட�ய�டட. 
� 
�. ஏற� ம�த�’. பதர�ய�ததனம�க ம�டடக 
பக�ணபட�பம எனற பத�னற�யத. க�பலலல�ம 
ல�ததத. த�ரசபசநதவர பநரஙகப
 
ச�யஙக�லம�னத. அமமனபரம எனனம ஊர 
நதத. அதறக அடதத ஊர த�ரசபசநதரத�ன. த�கம 
த�ஙக மடய
�லவல. பதந#ர கடககம பய�சவனவய 
�சன பச�னன�ன. பர�டவட 
�டட 
இறககதத�ல ஒர மரததடய�ல ச�னன ஓவலக கடவசபய�னவறப ப�ரதத 
�டபட இவத 
பச�லல�ய�ரகக�ற�ன. வசகக�ளகவள ஓரம�க ந�றதத�
�டட இறஙக� அநதக கடவசவய பந�கக�ச 
பசனபற�ம. மடதத பவன ஓவலய�ல பக�டகக�மல ப�ள�ஸடக தமளர�ல பதந#ர பக�டதத�ரகள. 

�சனம, சநதர அணணனம இரணடரணட க�ள�ஸகள அடகக, ந�ன மடடம சவளதத
ன�. அநத 
சவ
 ப�டகக
�லவலபயனற�லம ந�னம இரணட க�ள�ஸகள பதந#ர கடதபதன.

அமமனபரதத�ல வசகக�ள�ல ஏற� உடக�ரநத ம�த�ககத பத�டஙக�பன�ம. எனகக பலச�க தவல 
சறற�யத. அதறகப ப�றக வசகக�ளத�ன எஙகவளக கடடக பக�ணட பப�னத. அடதத ஊர�ன 
த�ரசபசநதர 
ர பர�மப ந�ள�னத. ஒரம�த�ர�ய�க பசநத�ல�ணட
ன சனன�த�வய அவடநபத�ம. 
சடவடவயக க�ழறற�
�டட சனன�த�னம மன ந�னபற�ம. எனகக இரணட மரகரகள பதர�நதனர. 
ஷணமகர சனன�த�ய�ல 
ளள� பதய
�வனயடன இரககம மரகவன தர�ச�ககப பப�ன பப�த அஙக 
அ
ரகள ஒர கடடம�க ஒர பபர�ய கடடககடமபம�கக க�டச�யள�ததனர. பக�ய�வல 
�டட 
ப
ள�பய 
நத கடறகவரய�ல 
�ழநபத�ம. கணவணக கடடக பக�ணட 
நதத. க�ரஷண�பரச 
ச�வலகள நடனம�டன. வசகக�ளகள பறநதன. மரகன வகய�ல ப
பல�ட எஙகளடன 
ஓவலககடவசய�ல அமரநத ப�ள�ஸடக தமளர�ல பதந#ர கடதத�ர. கடலவல எழமப� 
நத எனவன 
மடம பப�த, சநதர அணணன எனவன உலகக�ன�ன. ‘பகளமபப
�ம. இரடடரம.’ அரக�பலபய 
மலல�நத க�டநத 
�சவன எழபப�பன�ம. தளள�ட எழநத ந�னற கன�நத கடறகவரய�ல பதடப 
பப�றகக� தன ப
டடவய எடதத உதற�க கடடக பக�ணட�ன.

இரபள�ட மனத�ல பயமம பசரநத பக�ளள வசகக�வள ம�த�ககத பத�டஙக�பன�ம. 
ஸவ
கணடமரபக 
யல�ல�ரநத த�ரமப�க பக�ணடரநத 
�
ச�யக கடடதத�ன பமல, இரடடககள 
கண பதர�ய�மல பம�த� 
�ழநபத�ம. ந�ஙகள எழநத�ரகக உத
�ய அ
ரகள, ப�ததவளத தககச 
சடடய�ல�ரநத 
தணண#ர ச�யததக 
பக�டதத, ‘வடனபம� 
ப
ற இலல�பய. 
ப�ததப பப�ஙக 
தமப�கள�’ எனறனர. 
இரவ பத�பன�ர 
மண�கக பமல 

#டடககத 
த�ரமப�பன�ம. 
பதரப
 எஙகள 

#டட
�சல�ல 
க�தத�ரநதத. 
பப�ல#ஸ�லம பக�ர 
பக�டதத�ரநதனர. 
பபர�ய
ரகள ய�ரம 
ஒனறபம 
பச�லல
�லவல. 
‘பம�தலல பப�ய 
ச�பப�டஙகபல’. நலல 
வபயன�க நடநத 
பக�ள
த�க எணண� 
பபர�யபப�
�டம, ‘ இநத�ஙக பபர�யபப�. த�ரசபசநதர ப�ரச�தம’ எனற த�ரந#றறப பப�டடலதவத 



ந#டடபனன. அத
வர அவமத�ய�க இரநத அவன
ரம எஙகள ம
வரயம பச�ப�
�ல உடக�ர 
வ
தத பசரபப�ல அடதத�ரகள.

பசனவனய�ல எனவன எஙக அனபப
த�க இரநத�லம 
�தத�ய�ர ப�லமபகநத�ர� எனன�டம இடம 
கற�தத எதவம பச�லல ம�டட�ர. ‘அக�ல�, உன பளள ப�டட ப�டகக�டட எஙபகய�
த 
பப�ய�ர
�ன. டவர
வர கபப�ட’ எனப�ர, தன மவன
�ய�டம. தறசமயம ந�ன எஙக�
த பசல
த�க 
இரநத�ல உத
� இயககனர பதமன, எனத தமப� ச�
�, நணபரகள பசழ�யன, எஸ.ர�மக�ரஷணன, 
ஆரதர 
�லசன, மபன� எனற ய�ர�
த 
நத எனவன கடடச பசலல ப
ணடம. நணபர 
பJயபம�கனகக ப�
லர 
�ரத 
ழஙகம 
�ழ�
�றக ச�ல�க�ர�மதத�ல�ரநத ந�னம, எழதத�ளரம, 
நணபரம�ன 
.ஸந�
�சன அ
ரகளம அ
ரத ஸகடடர�ல க�ளமப�பன�ம. ஸந�
�சன ஸ�ர 
தனனவடய ம�ரத� க�வர ஸகடடர எனறத�ன பச�ல
�ர. 
ணடய�ல ஏறமபப�பத, ‘சக�, 
உஙகளகக ப�ரத#ய 
�தய� ப
ன எஙபகய�ரககனன பதர�யநத�பன?’ எனற 
�ன
�ன�ர. த�வசகள 

�ஷயதத�ல ஸன� ஸ�ர எனகக த�தத�. க
�ஞர ர
�சபரமண�யம எனகக அனபப�ய�ரநத 
அவழபப�தவழ வகய�பலபய வ
தத�ரநபதன. அவதப ப�ரதத ‘வமய�ல�பபரலத�ன ச�ர இரகக’ 
எனபறன. மன த�னபம எஸ.ர�மக�ரஷணன, மய�ல�பபர கறபகம 
�ல�ஸ�ன எத�ரப பறதத�ல ப�ரத#ய 

�தய�ப
ன இரககம 
�ஷயம பச�லல�ய�ரநத�ர. மய�ல�பபரகக எபபட பப�
த எனற ஸன�
�சன 
ஸ�ர பகடட 
�ட
�பர� எனற பயநத படபய உடக�ரநத�ரநபதன. பகடட�லம எனகக பதர�ய�த 
எனனம 
�
ரம எனவன 
�டவம ஸன� ஸ�ரகக பதர�யபமனபத�ல அ
ர எனன�டம பகடக
�லவல. 
பபரம பப�ரடடததககப ப�ன வமல�பபவர அவடநபத�ம. ப�ரத#ய 
�தய� ப
னம கணண�ல 
ச�கக�
�டடத. பபரம�தம த�ஙக மடய
�லவல ஸன� ஸ�ரகக. உடபனபய க�வர 
�டட இறஙக�மல 
தனககத த�பன ச�ர�தத மக�ழநத பக�ணட�ர. ச�ல�க�ர�மதத�ல�ரநத க�ளமப� எனவனப பப�னற 
த�வசயற�ய� ஒர
வன தவணகக வ
ததக பக�ணட ப
றற�கரம�க வமல�பபர 
நதவடநத ந�வறவ 
அ
ர மகதத�ல. இதறக�கப
லல�ம ப�
லர 
�ரத பக�டகக ம�டட�ரகள எனற பச�லல 
ந�வனதபதன. த�ரமப� அ
ரடனத�ன ந�ன 
#டடககப பப�க ப
ணடம எனபத�ல அவமத� க�தபதன.

‘உணவமய�ப
 பபர�ய 
�ஷயம சக�. ய�ரகக�டபடயம பககக�ம 
நதடபட�ம�லவலய�?’ எனற�ர.

‘ஆம�ம ச�ர. பபர�ய 
�ஷயமத�ன’ எனபறன.

அனற மழகக இநத ச�தவனவய ந�வனதபத மக�ழசச�ய�க இரநத 
.ஸன�
�சன அ
ரகள சததம�ன 
பசனவனகக�ரர.

ச�ல
ர பட�னஸ

பக�ய�ல 
�பசஷஙகளககம பமலல�வசக கசபசர�களககம 
எனன சமபநதபம� பதர�ய
�லவல. அத பநலவலயபபர 
பக�ய�ல ஆன�த த�ர
�ழ�
�க இரநத�லம சர�, படட�ரதத� 
அமமன பக�ய�ல பக�வட 
�ழ�
�க இரநத�லம சர�. 
கணடபப�க அநதநதக பக�ய�ல�ன 
சத�கபகறப ச�ற�ய, 
பபர�ய பமலல�வசக கழககவள அமரதத�க கசபசர� 
நடதத
�ரகள. ப�ட பந�டடஸ�ல�ரநத பப�ஸடரகள 
வர 
கசபசர� பறற�ய அற�
�பவப ஊபரஙகம க�ணல�ம. ‘ மகக� 
இனவனகக ர�தத�ர� ல�ல� சதத�ர மககல ப�ரப�கரன 
கசபசர� இரகக.ச#கக�ரபம பப�கணம.மறநதர�பத’ எனற 
இவளஞரகள க�வலய�பலபய பபச�க பக�ள
�ரகள. 
ப
ள�யர�டகள ய�ர�
த இ
ரகள பபச
வதக பகடக 
பநரநத�ல இ
ரகள ப�டகரகபள�, இவசக கர
� ஏபதனம 
இவசபப
ரகபள� எனற சநபதகம 
நத
�டம. கசபசர� 

பகடபதறகதத�ன அ
ரகள இவ
ளவ உறச�கம�கக க�வலய�பலபய தய�ர�க�ற�ரகள எனக�ற 
�
ரம 
பதர�ய 
�யபப�லவல.

ப�டர� 
வர பரளம ஹ�பப� மடயம, ஏழ 
யதச ச�ற
ன பப�ய மவறநத பக�ளளம அளவகக 
பபர�த�ன பபலப�டடம பபணடம, வகய�ல ப
ளள� க�பபம, மகம ப�ரககம ச�ற�ய கணண�ட 
வசஸ�லளள ஸவடல�ன அகல ஃப�பரம மககக கணண�டயம அண�நத இவசக கவலஞரகள�ன 



‘ச�ல
ர பட�னஸ’ கழ
�ன கசபசர� ந�ன ச�னனப வபயன�க இரககம பப�த பநலவலப பகத�ய�ல 
ம�கவம ப�ரபலம.ப�டகரகள,
�தத�யக கவலஞரகள எனற எததவனபய� பபர அநத கழ
�ல இரநத�லம 
அநத 
யதகபகயர�ய ரசவனபய�ட எனகக டரம 
�ச�பப
ர�ன ம#தத�ன க�தல. அகலக க�லர வ
தத 
சடவடப ப�தத�னகவளத த�றநத 
�டடக கழததச சஙக�ல� பதர�ய ஸவடல�கக கசச�கவளச 
சழறற�யபடபய அ
ர டரம 
�ச�ககமபப�த டரமமடன பசரநத என மனமம அத�ரம. கசபசர� மடயம 

வர அ
வர மடடபம ப�ரததக பக�ணடரபபபன. தன 
#டட பம�டவட ம�டய�ல�ரநத 
ப
ஙகட�சலம கமபவணடர�ன மகள�ன ச�
க�ம� அகக�வம டரமமவர மடடபம ரச�தத ப�ரததக 
பக�ணடரநதவத ஒர மவற க
ன�தபதன.

அபனகம�க எலல�க கசபசர�களம இரவ பதத மண�கக பமலத�ன ஆரமபம�கம எனற�லம எடட 
மண�ய�ல�ரநபத கசபசர�கக�ன கவள கடட
�டம. கசபசர�கக மனனளள ந�கழசச� பபரமப�லம 
உளளர பச�றபப�ழ�
�ளர�ன ப�ரசஙகம�கதத�ன இரககம. பநரம ஆக ஆக கசபசர�கக�ன 
ரச�கரகள�ன கடடம அத�கம�க�, ச�வல ந�வறய ஆடகள பமலல பமலல 
நத உடக�ரத த
ஙக
ர. 
கவடகள�ன, 
#டகள�ன ம�டகள, அவடதத கவடகள�ன நவடபபடகபளன எஙகம Jனதத�ரள 
க
�யம.ப�ரசஙக� அத�கபப�ரசஙக�ய�கம பர�த�பத தரணம�த. தன பபசசகக�கக கடம கடடமலல இத 
எனனம உணவமவய அ
ர மனம நமப மறககம. பபசச�ன கவடச�ய�ல தரபபச ச#டட�க த�ன 
மனபப�டம பணண� வ
தத�ரககம ஒபர படடனதத�ர ப�டவடச சததம�க ஒபப�ககத பத�டஙக
�ர. 
மடககச பச�லல� தடடபபடம வகததடடலகவளப படடனதத�ரககக க�வடதத ப�ர�டட�க எணண�க 
பக�ள
�ர. பத�டரநத பபசம ஆவசய�ல பச�ட� கடககம பச�றப பநர இவடப
ள�ய�ல 
மவளககளள�ரநத ஒவப
�னற�க ந�வனவபடதத�ப ப�ரபப�ர. ஆயததம�கம பந�கபக�ட 
வகததணட�ல 
�வயத தவடததத பத�ணவடவயச பசறம�த பத�வடகவள அவசதத சர�ய�க 
உடக�ரநத ம#ணடம பத�டஙக மறபடம பப�த 
�ழ�க கம�டடய�ர�ன தணடச ச#டட பப�கம. அவத 
அ
ர பப�ரடபடதத�மல பப�ன�ல Jவள�ககவட மகவமச சஙகதத�ன பப�ரள�ளர ம�ர�யபபன 
பசடடய�ர பமவடபயற�,  “இததவண பநரம நமவமபயலல�ம தன அறபதம�ன பச�றபப�ழ�
�ன�ல 
மக�ழ
�தத . ..” ந�
லட பரடபமடஸ�ன மஞசள ச�லவ
வய பப�ரதத� மடதத வ
பப�ர. இதறகள 

�தத�யஙகவள ஒவப
�னற�க பமவடகக ஏறறத பத�டஙக�ய�ரபபர.

ஒனபத மண�கக கழ
�னர 
நத பமவடபயற�
�டட�லம கவறநதத ஒர மண� பநரததகக�
த 
அ
ரகள�ன ‘ஹபல� சபசக சபசக’ மறறம ‘டம டம டப டப டஙக டஙக’ எனனம ஆயதத 
சததஙகவள ந�ம பப�றவமயடன பகடபட த#ர ப
ணடம. ‘எல, இ
னப
� பல�டட பல�டடனன 
தடடகக�டபடத�ன இரபப�னப
�.அதககளள 
#டடகக பப�ய ச�பப�டடடட 
நதரப
�ம.அமவம 
ஏச�கக�டட உகக�நத�ரபப�. அ
ளம கசபசர�கக 
ரணமல�’ எனற நணபன�டம பச�ல
�ன கவட 
அவடதத கவளதத 
ரம ஆபரமபக
� ஊழ�யன பச�ககல�ஙகம. அத�கம ப
ள�பய 
ர�த ச�ல சவமநத 
பபணகள, ப#ட சறறம ச#ன�யர பபணமண�கள�ன ப�தக�பப�ல அஙகஙக கடடதத�ல கலநத�ரபபர. 
இ
ரகளகக�கப
 ச�ல இவளஞரகள ச�ல 
�டவலப வபயனகவளக கடட 
ர
�ரகள.அவ
பபப�த 
அபபட அவழதத 
நத ச�ற
ன�டம, ‘பலசசமண�, அநத� இரகக� ப�ர பதம� அகக�. அ
 எனன 
ப�கக�ள�னன ப�தத பச�லலணம எனன�’. பயல கசபசர� ச
�ரஸயதத�ல பதம� அகக� இரககம 
இடதவத மறநத ப�ன இ
ன பகடகம பப�பதலல�ம கததமத�பப�க பதம� இரககம த�வச ப�ரதத 
‘ஆம� அதத�ன. உனவனபயத�ன ப�கக�’ எனற பச�லல�
�டடப ப�டடல க
னம பசலதத
�ன. 
பலசசமணன பதம� அகக�
�ன ச�தத�வயப ப�ரததச பச�லல�ய�ரகக�ற 
�
ரம பதர�ய�த இநத 
மவடயன ஒர ம�த�ர� மயககதத�ல இரககம பப�த, அடதத ப�டல�க பச�லல� வ
தத ம�த�ர�, 
‘ர�ச�ப
 உனன க�ண�த பநஞச க�தத�ட பப�ல�டத’ எனற ப�டக� ப�ட
�ள. ம�தபப�ல தனவன 
மறநத பன�ம� ஃப�லடர பறற வ
ததப பவகதத 
வளயம 
�டடக கசபசர� பகடடக பக�ணடரககம 
தன பபர�யபப�
�டபம�, ம�ம�
�டபம� 
சம�க ம�டடக பக�ள
�ன.

பமலல�வசக கசபசர�களகபகனபற ச�ல ப�டலகள உளளன. இதயககன�ய�ல உளள ‘இனபபம’ அத�ல 
ஒனற. அநத ப�டல�ன ஆரமபதத�ல பலல
�ககமன 
ரம ப�னனண� இவசய�ன பலல�ஙகழல 
பகத�வயப பபரமப�ல�ன கசபசர�கள�ல கழவல உதற
த�பலபய க
னம�க பநரஙகடதத� அநத ப�ட 
தனவன கடநத பசனற ப�ன ஒர பப�ல� பதறறதவத மகதத�ல க�டட
�ர ஃபளடடஸட 
ச�
பபரம�ள. அதறகள அவத ஆரபம�ன�யதத�ல 
�ச�தத�ரபப�ர த�ய�கர�Jன ம�ம�. அத அ
ரககப 
பழக�ப பப�னத எனற கழ
�ல உளள மறற
ரகள பச�ல
�ரகள. இபத பப�னற டரம 
�ச�கக�பறன 
பபர
ழ� எனற பச�லல�க பக�ணட பல க�லம எஙகவள ஏம�றற�ய சஙகரசபபவம ‘ந�வனதத�பல 
இன�ககம’ படப ப�டல�ன ‘நமம ஊர ச�ஙக�ர�’ய�ன மகக�ய டரம ப�டவட 
�ச�பபத�ல இரநத 
தபப
தறக�க கசச�வயச சழறற�த த
ற 
�டடப ப�ன அ
சர அ
சரம�க ஓட 
நத எடபப�ன. 



அதறகள ப�டட மடநத
�டம. அவதப ப�டபபதறபகனபற கழ உறபப�னரகள ரகச�யம�க ஆள 
ந�யம�ததனர. ப�றக அத�ல�ரநதம தபப�கக ல�
கம�க ஆள�லல�த இடம ப�ரததக கசச�வய 
#ச 
ஆரமப�தத
�டட�ன.

ப�டக�கள அழக�கள�க இரபபத அபர
ம. அபபட ஒர அழக�ன ப�டக�வய ஒர கசபசர�ய�ல ப�ரகக 
பநரநதத. ஆவளப பப�லப
 கரலம கசச�தம. சர�ய�ன ஸரத�ய�ல ப�டன�ள. ஒவப
�ர ப�டடகக 
இவடபயயம அ
வளயம, அ
ள கரவலயம அள
�கப பகழநத பபச�க பக�ணடரநத�ன, கசபசர� 
நடததம தவலவமப ப�டகன. பண�வககக க�ரணம ப�டக�ய�ன தநவதயம பமவடய�ல இரநததத�ன. 
பபசச�னபட அ
வரயம பகழத த
ற
�லவல. அ
ரம ஒர மனன�ள ப�டகர எனபத அ
ன பபசச�ல 
பதர�ய 
நதத. ‘வமக’ பம�கனககக பக�ஞசம 
யத�ன ம�த�ர� பத�றறதத�ல இரநத�ர. மகள நனற�க 
ப�ட
வத ரச�ததபடபய அமரநத�ரநத அ
வரப ப�ட 
ரம�ற அவழதத பப�பதலல�ம பமலல�ய 
பனமற
லடன மறததபடபய இரநத�ர.’எஙகளகபகலல�ம கரந�தர’ எனபறலல�ம தவலவமப 
ப�டகன பகழநதப�ரததம அ
ர மச�
த�க இலவல. கணண�யம�ன அ
ரத பத�றறபம அ
ர ஒர 
ந�வறகடம எனபவத உணரதத�யத. எனனரக�ல ந�னற பக�ணடரநத கஞச ‘பர�மபலல� பநத� 
பணணத�ர’ எனற�ன. கசபசர� மடயமபப�த அ
ர மகபள அ
வரp ப�ட அவழததபப�த அ
ர�ல 
தடட மடய
�லவல. எழநத 
நத�ர. ‘
நதடட�ர ப�தத�ய�’ எனபறன கஞச
�டம. எஙகள 
இர
ரககம ப�டதத ப�டல�ன இவளயர�J�
�ன ‘ந�ன பதடம பசவ
நத�ப ப
�த’ ப�டவலத 
தநவதயம, மகளம ப�ட
�ரகள எனற அற�
�ககபபடடத. பக�ஞசம நகரநத பமவடககரக�ல 
பசனபற�ம. ப�டல�ன மதல�ல 
ரம ர�J�
�ன ஹ�நபத�ள ஆல�பவனவயத பத�டஙக�ன�ர, 
யத�ன 
பம�கன. சறறம எத�ரப�ரகக�த ப
வளய�ல ய�பர� தன ப
றறகக�வலப படஸ க�ல�ல ம�த�தத 
ம�த�ர�ய�ன ஓர அலறல. 
�ரடபடனக கடடதத�ல பகநத கஞச ப
ள�பய ஓடன�ன. ஓர 
இவடப
ள�
�டட அடதத ஆல�பவன. படட க�ல�பலபய படடத இனபன�ர படஸ ம�த�. இபபப�த 
ந�ன ஓடபனன.

அணணன அனனபரணன ஒர கலலர� பபர�ச�ர�யர. தபல� 
�ச�பப�ன. அ
னத கலலர�ய�ன ஆணட 

�ழ�
�றக�க ஒர பமலல�வசக கழ அவமககபபடடரகக�றத. ம�ண
ரகளம, ஆச�ர�யரகளம கலநத 
அநதக கழ
�ல எநத பநரமம சணவட உர
�கம பதறற ந�வல. க�ரணம அநத கலலர�ய�லளள 
பபர�ச�ர�யரகளம, ம�ண
ரகளம நம பJயபம�கனம இயல 
�ரதம பப�ல அவ
ளவ 
இணககம�ன
ரகள. பதத ப�டலகள ப�ட
த�கத த�டடம. க
னம�க இர ப�ர�
�னரககம தல� ஐநத 
என ப�ர�ககபபடடரகக�றத. ஆணட 
�ழ�
னற கசபசர� த
ஙக
தறகச ச�ல ந�ம�டஙகள 
இரககமபப�த ம�ண
ரகள தரபப�ல�ரநத கடதல�க ஒர ம�ண
னகக ப�ட
தறக 
�யபபக பகடட 

ல�யறதத�ய�ரகக�ற�ரகள. பநரம இலவலபயபப� எனற பச�னனவத அ
ரகள பகடகத 
தய�ர�கய�லவல.


�டஙக ஸ�ர, ப�டடட பப�ற�னஸப�றக அதகக ப
ற ஸடவரக பணண
�னப
�.. ப�ர�னஸ� நமமள 
படசச 
�டட
�ரஸ

ஓபக. ஓபக. . .எபப� நலல� ப�ட
�ன� . . பம�தலல ஆள ய�ரனன பச�லலஙக . . .

இ
னத�ன ஸ�ர . . . . எல அ
ன எஙபக . . . எல ஏய . . . ந�ர�யண� . . . மனன�ல 
�ல . . .

எபப�டபட ந�ர�யண� . . .ப�டர
�ய� . . .

எஙக ஊர த�ரள�ம பப�தலல�ம ந�னத�ன ஸ�ர 
ரச� 
ரசம ப�டப
ன . . . ப
ண� பப�டபட� 
க�டடடட� . ..

ஃபப�டபட�
�ல அ
ன கரல எபபடக பகடகம எனபவதக பகடக ந�வனதத நமசச�
�யம ஸ�ர 
த
�ரததக பக�ணட�ர.

சர�பட . . .எனன ப�டட ப�டப பப�பற?

ஒரதவல ர�கததல ந�ன ஒர ர�ச�ய�லல� . . . .

ஸ�ர . . . பர�னஸ�ப�ல கபப�டத�ர . . .



சர� சர� . . . . எலல�ரம பரடய�கஙக . . . .

‘பலல�ஙகழல பக�டதத மஙக�லகபள’ ப�ட ஐயபபன ஸ�ர கசபசர�வயத த
கக�ய�ரகக�ற�ர. 
அணணன தபல�, நடர�Jன ஸ�ர க#பப�ரட, ம�ண
ன சதரஸன பலல�ஙகழல என கசபசர� 
சடப�டககத த
ஙக�ய�ரகக�றத.

அடதத இளஙகவல 
ண�க
�யல இரணட�ம�ணட ம�ண
ர ச. ந�ர�யணன ப�ட
�ர . . .


�ச�ல சதததத�ல பப�றவம இழநத பர�னச�ப�ல த�ரமப�ப ப�ரதத மவறகக. . . . ப�டட 
ஆரமபம�க�ய�ரகக�றத. பலல
�கக மனனளள 
யல�ன இவசவய நடர�Jன ஸ�ர க#பப�ரடபலபய 
சம�ள�தத 
�ச�தத 
நத க�ரடஸ பக�டதத ந�றதத, ந�ர�யணன ப�டத த
ஙக�ய�ரகக�ற�ன.

ந� . .ஆ . . .ன

ஒ . .ர

ர� . . .ஆ .. .ஆ . . . .ச�ய�லல� . . . . .. .

ர�Jk . .ஊ . . . .ஊ . . . …

மதல கல ம�ண
ர பகத�ய�ல�ரநதத�ன 
நத�ரகக�றத.

கயதத�ற
கயதத�றற�ல க#வரப ப�தத�கள ந�வறய உணட. அஙக 
�வளயம க#வர, 
�றபவனகக�க 
த�ரபநலப
ல�கக 
நத மவட, மவடய�க க
�யம. கயதத�றற�ல�ரநத ல�ர�ய�ல ஏறறபபடட க#வர 
மவடகள த�ரபநலப
ல� Jஙஷன�ல பக�ணட 
நத இறகக�ப பப�டபபடம. ப�ன அ
றவற 
தவலசசவமய�கத தகக�க பக�ணட க#வரகக�ரரகள எனற பச�லலபபடம க#வர 
�ய�ப�ர�கள 
த�ரபநலப
ல� டவணகக 
ர
�ரகள. மதல ந�ள இரவ 
ரம மவடகள�லளள க#வர, மறந�ள 
அத�க�வல தணண#ர பதள�தத சததபபடததபபடட த�ரபநலப
ல�த பதரககள�ல 
�றபவன 
பசயயபபடம.

கயதத�றறக க#வரகக�ரரகள பசசமண�, ர�பJநத�ரன, பசசர�ஜ பப�னற
ரகள டவண�ல ஆள�ளகக 
பதரககவளப ப�ர�ததக பக�ணட க#வர 
�றற 
நத�ரகள. இ
ரகள�ல ஒர
ர 
�றகம பகத�கக 
மறற
ர பசல
த�லவல. அபபட ஒர எழதபபட�த ஒபபநதம அ
ரகளகக�வடபய இரநதத. இமம
ரம 
இரவ க#வர மவடயடன தஙகம�டம, அமமன சனனத�ய�லளள எஙகள 
#ட. மபபத பபர படககககடய 

�ஸத�ரததடன உளள 
�சலப
ள�ய�ல இ
ரகள படபபதறக 
சத�ய�கக கள�ரசச�கக�க தவர 
மழதம தணண#ர ஊறற� வ
தத�ரபபப�ம. அ
ரகள 
நத படககம பநரம தவர நனக க�யநத�ரககம.

இமம
ர�ல பசசமண� 
யத�ல பபர�ய
ர. உடமபபலல�ம மடய�க, கடவடய�க இரபப�ர. கரதத 
மகதத�ல பமல�த�ன பபனஸ�ல ம#வச உறறப ப�ரதத�லத�ன பதர�யம. ரJ�ன�க�நத�ன த#
�ர ரச�கர�ன 
ர�பJநத�ரன பசசமண�கக இவளய
ர. ஆரமபக�ல ரJ�ன�க�நத�ன பஹரஸவடலவடய ர�பJநத�ரன, 
அவ
பபப�த தவலவய ச�லபப� தன தவலமடவய சர� பசயத பக�ள
�ர. அ
ரககம இவளய
ன�ன 
பசசர�ஜ எஙகள பத�ழன. கழதத�ல ச�லவ
 ட�லரம, வகய�ல பமர�ம�த� உர
ம பப�ற�தத 
ப�ள�ஸடக பம�த�ரமம அண�நத�ரபப�ன. ‘தம’ எனற க#வர மவடகவளக க#பழ பப�டம சததம, இநதக 
க#வரகக�ரரகள�ன 
ரவகவய எஙகளகக பதர�
�ககம.

ர�பJநத�ரனம, பசசர�Juம மனனத�கப
 
நத 
�ட
�ரகள. அகல பகர�யர வ
தத பல�ட 
வசகக�ள�ல க#வர மவடவய கடட ஓடட 
ர
ர. பசசமண� த�மதம�கப
 
ர
�ர. தவலசசவமய�க 
மவடவயச சமநத பக�ணட Jஙகன�ல�ரநத டவண 
வர 
�யரவ
ய�ல கள�ததபட 
நத பசர
�ர.

‘எனனபட, இனவனகக பநரம�ய�டட?’ எனற பகடகம ஆசச�கக, ‘ர�ல�கக�ரன பக�ஞசம 
பச�ணகக�டட�ன’ எனற பத�ல பச�லல�க பக�ணபட தணட�ல உடமப, மகபமலல�ம தவடததபட 
தவரய�ல உடக�ர
�ர பசசமண�. (அ
ர ர�ல� எனற பச�ல
த ல�ர�வய). ல�ர�கக�ரன ம#த பசசமண� 




#ணபழ� பப�டக�ற�ர எனபத ஆசச�ககத பதர�யம. கடப
 பசசமண�கக வசகக�ள ஓடடத பதர�ய�த 
எனற 
�ஷயமம பதர�யம. ஆன�ல பகடக ம�டட�ள. தன பககதத�பலபய வ
தத�ரககம பசமபத 
தணண#வர எடதத பக�டபப�ள.
பக�ஞச பநரம ஆசச�ய�டம ஊர மறறம கடமபககவதகள பபச�கபக�ணடரபப�ர பசசமண�. 
ர�பJநத�ரனம, பசசர�Juம எனவனயம, என தமப�வயயம அ
ரகளடன பசரததக பக�ணட கபடயம, 
கணவணககடடயம 
�வளய�ட
�ரகள. ஆடக கவளதத ப�ன ச�பப�ட உடக�ர
�ரகள. அ
ரகள 
பக�ணட 
நத பச�றறகக எஙகள 
#டட அடககவளய�ல�ரநத அ
ரகள பகடக�மபலபய 
பத�டகற�யம, கழமபம 
ரம. தண�ய�ல சறற� வ
தத�ரககம பச�றறப பப�டடலதவத அ
ரகள 
ப�ர�ககம பப�த தண� க�ழ�
த பப�னற சததம பகடகம. ஆன�ல க�ழ�ய�த. அரக�ல க�டககம க#வர 
மவடகள�ல�ரநத மணணம, இவலயம கலநத ஒர 
�சவன பர
, பல இரவகள�ல எஙகள இரவச 
ச�பப�ட அ
ரகளடபன கழ�நத�ரகக�றத.
ஞ�ய�றறக க�ழவம பப�க கவடச� ப
ளள�கக�ழவம மறறம அம�
�வசயனற க#வரகக�ரரகள 

ர
த�லவல. ந�ள, க�ழவமகவள அ
றவற கவடபப�டககம த�ரபநலப
ல�கக�ரரகவள 
�ட 
க#வரகக�ரரகள நனக அற�நத வ
தத�ரநத�ரகள.

‘எமம�, 
�ர பப�தனபகளமத�பன அமம�ச�? பக�ஞசம பகலணடர ப�தத பச�லலஙகபளன.’

க�லணடர�ல ம�கசசர�ய�க பதன க�ழவமயனற அம�
�வச எனற 
டடககறபபககற� 
பப�டபபடடரககம. ஞ�ய�றறக க�ழவம சரசசககப பப�கப
ணடபமனபத�ல அனவறகக அ
ரகள 

�றபவனகக 
ர
த�லவல.

ஆசச� க�லததககப ப�றகம க#வரகக�ரரகள எஙகள 
#டடல பக�ணட 
நத மடவடகவளப பப�டடத 
தஙக�க பக�ணடத�ன�ரநத�ரகள. தனத 
ரம�னதத�ல பச�றபத பத�வகவய பசசமண� அவ
பபப�த 
அமம�
�டம பக�டதத 
ர
�ர. 
ரடததகக ஒரமவற 
ரம ம�த� பக�ய�ல த�ர
�ழ�வ
பய�டட 
Jவள� எடபபதறக�கப
 இநத பசம�பப. கயதத�றற�ல�ரநத அ
ரத மவன
�யம, மகனம 
ர
�ரகள. 
ஆபரமபக
�ய�ல பப�ய தண� எடதத
�டட அமம�
�டம பக�ணட 
நத க�டட
�டபட பஸ 
ஏற
�ரகள. கரமபசவச, ரததசச�
பப பப�னற 
ணணஙகள�பலபய உவடகவளத பதரவ பசய
�ரகள.

‘ந#ஙகபள பச�லலஙகமம�. பப�ன த�ரள�ககதத�பன ம�மபளககலர சடட எடதத கடதபத�ம. இநத 

ரசமம அவதபய பககக�ன. இநத த�க பர�ஸகலர அ
னகக ப
ணட�ம�ம. இபபலல�ம ப�ளவளய 
இநத ம�த�ர�த�ன பப�டத. மத�கக பர�ய ம�டபடஙக’.
மகக�ன ப�த�வய மவறதத மககதத�யண�நத�ரககம பசசமண�ய�ன மவன
� பச�ல
�ர. பசசமண�கக 
டரவசர, சடவடயண�நத�ல எபபட இரபப�பர�, அபத ச�யல�ல உளள பபர�ய க�தகவளயவடய 
அ
ரத மகன கலஙக�ய கணகளடன அமம� மன உடக�ரநத�ரபப�ன.

‘ப�ஸகட த�ஙக�ய�பல?

கன�நத தவல ந�ம�ர�மல ‘ப
ணட�ம’ எனற தவலயவசபப.

'ப�கபகட மளசம ஒனககதத�ன’.

அமம�
�டம�ரநத ப�ஸகட ப�கபகடவட 
�ஙகம பப�பத அ
ன கணண#ர மவறநத�ரககம. ப�ஸகட 
த�னனம பப�த ச�ர�பவப அடகக மயல
�ன. ம�த� பக�ய�ல த�ர
�ழ�
�ன பப�த ய�ர நடதத படம 
பப�ட
த எனபத கற�தத சணவட ர�பJநத�ரனககம, பசசர�Juககம ஆரமபம�க�
�டம. ரJ�ன� 
ரச�கர�ன ர�பJநத�ரனடன, ச�
�J� ரச�கன�ன பசசர�ஜ மலலகக ந�றப�ன.

‘
ரச� 
ரசம எஙகள தஙக ர�J�ப
 ப�தத�கக�டடரகக மடயம�? இநத 
ரசம ய�ர எனன 
பச�னன�லம சர�. ந�ன பப�டட ச
�லத�ன.’

ர�பJநத�ரன அடததச பச�ல
�ர. 
யத�ல ச�ற�ய
ன�ன பசசர�J�ல ஒனறம பசயய மடய�த.

‘எனகபகனன. J�
�J� படம ப�ககறதகக எஙகளகக பக�டட�ய�ய� இலல. ர�யல ட�கக#ஸல 
இபபப� கட சஙக�ல� பப�டடரகக�ன. பப�ய ப�ததகக�டப
ன. எகபகடம பகடட பப�ஙக.’



ச�
�J�வய J�
�J� எனபற உசசர�ககம பசசர�ஜ சமம� உடக�ரநத�ரககம பப�த அ
ரத 
படபப�டலகவளப ப�ட மக�ழ
�ன. மக�ழசச� அ
னகக மடடபம. க�ரணம, அ
ன ப�டம 
ர�கள.
உத�ரணம
‘மலரகவளப பப�ல தஙவக உறஙகக�ற�ள - அணணன

�ளவ
பப�ன எனற பறநத பசனற�ள.’

பசசமண�கக பபர�த�க ச�ன�ம�
�ல ஆர
ம�லவல. அ
ரத ஆர
பமலல�ம பக�ய�ல பக�வடகள�லத�ன. 
அதவம இரவ 
�டய
�டய நவடபபறம கமபககட (கரக�டடம) ஆடடதத�ல அ
ரகக த#ர�த பம�கம. 
த�ரபநலப
ல� டவண�ல எநதபபகத�ய�ல பக�ய�ல பக�வடபயனற�லம அனற இரவ அஙக 
பசசமண�வயப ப�ரககல�ம. அத ர�பJநத�ரபன�, பசசர�பJ� க#வர 
�றகம பகத�ய�க இரநத�லம 
கமபககடததகக�க பசசமண� ஒபபநததவத ம#ற
�ர. ஒரந�ள பதரடபபககம ஒர கமபககட ஆடடம 
நடநத பக�ணடரநதத. பலம�க 
�ச�லடததபட கமபககடகக�ர�யடன பமலதணவட இறககம�கத 
தவலய�ல தவலபப�வகய�கக கடடய�ரநத ஒர மன�தர ஆடக பக�ணடரநதவத தரதத�ல�ரநபத 
ந�னம, கபணசணணனம ப�ரதத
�டபட�ம. கடடதவத 
�லகக�க பக�ணட மனன�ல பசனற ந�னற 
பக�ணபட�ம.. ஆடடதத�ன நடப
 தறபசயல�க ந�ஙகள ந�றபவத க
ன�தத
�டட பசசமண�, 
ச�கபகனற தன இரணட கணகவளயம மடக பக�ணட�ர. ஆடடம மடடம ந�றகப
ய�லவல.

அமம� இரககம 
வர க#வரகக�ரரகளககம, எஙகளககம�ன உறவ பத�டரநத 
நதத. ப�றக பமலல 
கவறநத ப�ன சததம�க பத�டரபப இலல�மல பப�ய
�டடத. மதவரய�ல�ரநத க�ர�ல த�ரபநலப
ல� 
பசலலம பப�த 
லத பககதத�ல கமப#ரம�க ந�றகம நடகர த�லகம ச�யல�லளள கடடபப�மமன 
ச�வலவயப ப�ரககம பப�த கயதத�ற 
நத 
�டடத பதர�ய
ரம. பத�த�க த�ரபநலப
ல�கக 

ரப
ரகள க�வர ந�றதத� கடடபப�மமன தகக�ல�டபபடட இடதத�ல ந�ற
பபடடரககம அ
ரத 
ச�வலவய அணண�நத ப�ரததபட ச�ற�த பநரம அஙக பசல
�ட
�ரகள. ஒரச�லர பவகபபடம 
எடததக பக�ள
தமணட. ‘
#ரப�ணடய கடடபப�மமன’ த�வரபபடம மலம த�ஙகள அற�நத 
வ
தத�ரகக�ற கடடபப�மமவனப பறற�ய ந�வனவகள�ல மழக�ப பப�
�ரகள. அ
ரகளகபகலல�ம 
கயதத�பறனற�ல ந�சசயம�கக கடடபப�மமனத�ன ந�வனவகக 
ர
�ர. எஙகளகக க#வரகக�ரரகள.

ப�ரமந�யகத த�தத�வம, 
�Jயலல�த�வம
பசனவனகக 
நத பத�த�ல ச�ல�க�ர�மதத�ன க�நத� நகர�ல கடபயற�பனன. அமம� அபபப�த இரநத�ள. 
எஙகள 
#டபட�ட இனற 
வர இரநத சவமயல ப
வலகவள க
ன�ததக பக�ளளம பசல
ர�ஜ 
அணணன பரபரபப�க ச�ம�னகவள இறகக� அடகக, 
#டவட சததபபடதத, ப�ல க�யசச எனற 
அமம�வகக ஒதத�வசய�க அஙகம இஙகம அவலநத பக�ணடரநத�ர. ந�ன 
ழககம பப�ல சமம� 
இரநபதன. அநத பபர�ய 
#டடன 
�சல�ல ஒர ந#ள ச�பமணட பபஞச உணட. அத�ல அமரநத 
ப
டகவக ப�ரததக பக�ணடரநத பப�த, பகடவடத த�றநத பக�ணட ஒர பபர�ய
ர ‘உளள 

ரல�ம�?’ எனற பகடடபட ந�னற பக�ணடரநத�ர. ய�பரனபற பதர�ய�த அ
வர ‘
�ஙக 
�ஙக’ 
எனறவழததபட எழநத ந�னபறன. அடபப�ரதடசணம பசய
த பப�ல நடநத எனனரக�ல 
நத�ர. 
உடலநலம�லல�த
ர எனபத பதர�நத, ‘உகக�ரஙக’ எனபறன. ‘ந�ர�யண ந�ர�யண’ எனற 
மனக�யபட ச�பமணட பபஞச�ல அமரநத�ர.

பநறற�ய�ல க�யநத அழ�நத�ரநத த�ரந#ற த�டட த�டட�க ஒடடய�ரநதத. மழகவகச சடவடவய 
மடகக�மல படடன பப�ட�மல 
�டடரநத�ர. கறபப�க, கடவடய�க இரநத�ர. மகதத�லம, தவலய�லம 
ஒரச�ல மடகபள. கவளபப�க மசச 
�ஙக�யபட இரநதத�ல அ
ர�கப பபசடடம எனற அவமத�ய�க 
அ
வரப ப�ரததபட இரநபதன. பக�ஞச பநரம கன�நபத அமரநத�ரநத
ர, சறற பநர ஆச
�சததககப 
ப�ன ந�ம�ரநத என மகம ப�ரதத ச�ர�ததபட பபச ஆரமப�தத�ர. ‘அமமன சனனத� பபர�ய 
#டடப 
ப�ளளத�ன ந#ஙக? எனககம த�ரநப
ல�த�ன’ எனற�ர. பசனவனகக 
நத மதல ந�பள ஊரகக�ரவரப 
ப�ரதத
�டட சநபத�ஷததடன ஆசசர�யமம பசரநத பக�ளள ‘ஆம�. ஒஙகளகக எஙபக?’ எனபறன.

‘ஒஙக எததத 
#டடல பதய
ந�யகம இரகக�மல�, ஐ ஓ ப�ல ப
ல ப�கக�பன?’

‘ஆம�. பதயவ ம�ம�.’

‘அ
ன அமவம எனகக மத�ன�லல�?’



‘ய�ர, ஆர�மபள�ய�சச�ய�?’

‘அ
பளத�ன’.

ந�ன அ
வர த�தத� எனறவழகக ஆரமப�தபதன. அனற�ல�ரநத ப�ரமந�யகத த�தத�வ
 ந�ன 
ப�ரகக�த ந�பள இலவல எனற பச�லலல�ம. இரவ ப
கபநரம கழ�தத 
நத படதத�ரககம எனவன 
க�வலய�ல ப�ரமந�யகத த�தத�
�ன‘ந�ர�யண ந�ர�யண’த�ன எழபபம. எழநத 
�சலகக 
ரப
ன. 
ச�பமணட பபஞச�ல உடக�ரநத�ரபப
ர, எனவனப ப�ரதததம ‘ர�தத�ர� பர�மப பலடட�ய�டபட�?’ 
எனறபட படததக பக�ணடரநத பபபபவர ஒழஙக�க மடதத எனன�டம ந#டட
�ர.

ப�ரமந�யகத த�தத�
�ன மவன
� இளம 
யத�பலபய க�லம�க�
�டட�ர. அ
ரகளகக இரணட 
மகனகள. இதய பந�ய�ள�ய�ன த�தத�வகக அதன ப�றக இரணட�ம மவன
�ய�ன மலம பமலம 
ந�னக மககடபசல
ஙகள. க�நத� நகர�ல என 
#டடககப பககதத 
#ட�ன த�தத�
�ன 
#ட 
எபபப�தம பJபJபயனற இரககம. சவமயலம, ச�பப�டம எநபநரமம நடநத பக�ணபடய�ரககம. 
அத�க�வலய�பலபய எழநத கள�தத மழக�, பவJ பணண� ச�பப�டட
�டட த�தத� பநபர என 

#டடகக 
நத ச�பமணட பபஞச�ல உடக�ரநத பக�ள
�ர.

ப�ரமந�யகத த�தத�வகக எனம#த ஊரபப�சம பப�க ந�ன ச�ன�ம�
�ல இரபபத�ல ஒர தன�ய#ரபப 
இரநதத. அத கற�தத எனன�டம அத�கம பபச
த�லவலபயனற�லம ந�ன உணரம 
ணணம 
மனதககள பபச�க பக�ணடத�ன இரநத�ர. த�தத�வகக ச�ன�ம� ம#தம, அவத
�ட அத�கம�க ச�ன�ம� 
நடவககள ம#தம இரககம அல�த� ப�ர�யம பமலல பதர�ய 
நதத. அநத ப�ர�யம அ
ர 
தகபபன�ர�டம�ரநத அ
ரகக 
நத�ரகக ப
ணடம.

‘நமம ஊர அரசப பப�ரடக�டச�ல ஒர மடடம ந�டகம பப�டட�ன. பமடர�ஸல இரநத ஒர நடவக 

நத நடசச�. அநத க�லததல ஒணண பரணட ச�ன�ம�ல நடசச பப�மபள அ
. எஙகபப� அ
ள 
எஙக 
#டடகபக கடடடட 
நதடட�லல�’.

கதகலததடன பச�னன�ர.

‘ஆன� ந�ன ய�வரயம பபரச� ப�ததத�லல. ஒபர ஒரமடடம நமம க#ளப ப�லததல பக.ப�.சநதர�மப�ள 
அமம� க�ரல 
நத�. மனன�ட பக�ணட பப�ய� வசகக�ள 
�டடடபடன’.

‘அபபறம எனன�சச?’ பக�ஞசம பதறறததடன பகடபடன.

‘அநத அமம� கணண�டய எறககன�. ந#ஙக எனகக த�ரந�ற பசன�தத�ன இநத எடதத 
�டட 
பப�ப
னனடபடன. ச�ர�சசகக�டபட பச�
�டட�.’

பபர�த�கச ச�த�தத 
�டட கள�பப�ல பச�னன�ர.

க�நத� நகர�ல ந�ஙகள கடய�ரநத பதரவகக அரபகத�ன நடவக 
�Jயலல�த�
�ன 
#டம இரநதத. 
பப�கம பப�தம, 
ரம பப�தம அநத 
#டவடக கடநதத�ன ந�ன பசலப
ன. பபரமப�லம 

�சல�பல�, ப�லகன�ய�பல� 
�Jயலல�த� ந�றப�ர. த�தத�
�ன மகனகளம ப
வலககப பப�கம 
பப�தம 
ரமபப�தம அ
வரப ப�ரததபட 
நதவத தன தநவதய�டம பச�ல
�ரகள.

‘எனககதத�னபட கடதபத வ
ககபல’.


ரததததடன ஒர ந�ள தன இவளய மகன�டம த�தத� பச�னனத என க�தகள�ல 
�ழநதத.

‘வபப�சகக மனன�டனன� ந�பன நடநத பப�ய�ரப
ன. ஒஙக ய�வரயம எத�ரப�ரகக ம�டபடன.’

கரல�ல கடவமய�ன தயரம பச�டடயத.

ஒர ந�ள அ
சர அ
சரம�க ப�ரமந�யகத த�தத�
�ன மகனகள�ல ஒர
ன வசகக�வள ஏற� ம�த�ததபட 

நத�ன. ‘எபப�, ச#கக�ரம 
�ஙக. அநத அமம� அ
ஙக 
#டட 
�சலல ந�கக�ஙக’ எனற�ன 



மசச�வரததபட. 
�பயலல�ம பலல�க த�தத� ததத�த ததத�ச பசனற வசகக�ள�ன பகர�யர�ல 
உடக�ரநத பக�ணட�ர. மகன வசகக�வள க
னம�க ம�த�கக, பக�ஞசம ப
டகமம, ச�ர�பபம�க 
ப�னன�ல பகடடய�கப ப�டததபட உடக�ரநத�ரநத த�தத� எனவனப ப�ரதத ‘பப�ய ப�ததடட 

நத�ரபதன’ எனறபட பப�ன�ர.
பப�ன ப
கதத�ல 
�டய மகததடன தநவதயம, மகனம�கத த�ரமப�னர. இ
ரகள பசல
தறகள 

�Jயலல�த� 
#டடககள பப�ய 
�டட�ர�ம. ‘இனவனகக�லபலனன� இனபன�ர ந�ள ப�ததகக�டட� 
பப�சச’. தனவனத த�பன த�தத� சம�த�னப படதத�க பக�ணட�ர. ஒர ந�ள யத�ரததம�க 
த�தத�
�டம,’எலநத பளம ப�டடகக அநத அமம�த�பன ஆட
�ஙக’ எனற பகடடத பத�வலதத 

�டபடன. த�தத�
�ன மகம அவ
ளவ கடவமய�க ம�ற�யவத அனறத�ன ப�ரதபதன.

‘எனன பபரபப�ளள, ப

ரம�லல�ம பககக�பய? அத 
�Jயந�ரமல�லல�?’ எனற�ர. ‘எனனதத ந#ஙக 
ச�ன�ம�ல இரகக�பய? பச . . .’ எனற அலததக பக�ணட�ர. த�தத�
�ன மகப�
தத�ல எஸ.எஸ.எல.ஸ� 
ஃபபய�ல�ன ம�த�ர� கன�க கறக�ப பப�பனன.

இததவன ச�ன�ம� ஆவச இரநத�லம த�தத� கணடபப�ன ச�ல 
�ரபப ப
றபபகள பக�ணடரநத�ர. 
கற�பப�க வமகபகல J�கஸன, ப�ரபபத
� இர
ரத நடனதவதயம கடமபப பபணகள ப�ரதத�ல 
பகடடப பப�
�ரகள எனற அ
ர உறத�ய�க நமப�ன�ர. அதறக அ
ர ஒர அநதரஙகம�ன க�ரணமம 
பச�னன�ர.

‘பமறபடய ப�டசசகக�டபட ஆடத�னப
�. இத பப�மபளப ப�ளவளய ப�ககல�ம�. ந#ஙகபள 
பச�லலஙக’.

பநரடய�க த�தத� எனன�டம என பத�ழ�ல ச�ரநத 
�ஷயஙகவளப பறற� 
�ச�ர�கக�மல க
னம�க 
இரநத�ர. ஒபர ஒரமவற அ
ரத கடடபப�டவடயம ம#ற� ‘கஷப
 ந#ஙக பநரல ப�தத�ரகபகள�?’ 
எனற பகடடரகக�ற�ர. அவ
ளவத�ன.

ந�ன க�நத� நகரகக 
நத ஒனற�ரணட 
ரடஙகள�பலபய த�தத� கடமபச சழல க�ரணம�க 
த�ரபநலப
ல�ககப பப�ய
�டட�ர. பப�கம பப�த என வககவளப ப�டததக பக�ணட 
கணகலஙக�ன�ர. எனககபம அத த�ஙக மடய�த ப�ர�
�கதத�ன இரநதத. த�ரபநலப
ல�கக அரக�ல 
பமலபப�வளயதத�ல 
�டவக கவற
�க உளள ஒர பவழய பபர�ய 
#டடல கடபயற�
�டடத�கக 
கடதம எழத�ன�ர. எபபடயம இரணட 
�ரஙகளகக ஒர கடதம 
ரம. ஒவப
�ர கடததத�லம 
மறகக�மல எனவன பமலபப�வளயததகக அவழபப�ர.

த�தத� பமலபப�வளயததககப பப�ய சம�ர ஆபறழ ம�தஙகள கழ�தத ந�ன த�ரபநலப
ல�ககச 
பசனற�ரநபதன. எத�ர 
#டட பதயவம�ம� மலம த�தத�வகக 
�ஷயம பதர�நத 
�டடத. தன மகவன 
வசகக�ள�ல அனபப�ன�ர. ‘ந�வளகக மதத�ய�னம ஒஙகளகக நமம 
#டலத�ன ச�பப�ட. அபப� 
பச�லல�டட 
ரச பச�னன�’. கணடபப�க 
ர
த�கச பச�லல� அனபப�டட மறந�ள பமலபப�வளயம 
பசனபறன. க�ர அ
ரகள�ன பதரவககள நவழயம பப�பத த�தத� 
�சல�ல ஒர ந�றக�ல� பப�டட 
உடக�ரநத�ரபபத பதர�நதத. க�ர பநரஙக� 
ரம பப�த தன மவன
�ய�ன பத�வளப ப�டததக 
பக�ணட த�தத� எழநத ந�னற�ர. மகபமலல�ம மக�ழசச� பப�ஙக க�ர�ல�ரநத இறஙக�ய என 
வககவள இறககம�கப ப�டததக பக�ணட�ர.

அம�
�வச தரபபணம பணணம பப�த ச�பப�ட
த ம�த�ர�ய�ன 
�பசஷச ச�பப�ட 
ஏறப�ட�ய�ரநதத. பபர�ய 
�வழ இவல பப�டட உபப வ
தத, அதன ம#த சணட
ததல பரபப�, 
பப�ர�யல, த
ரம, அ
�யல, மச�யல, கடட என மவறய�ன பர�ம�றற மவற. பரபப வ
ககம பப�த 
க
னம�க அவத இவலய�ன 
லத க#ழபபகத�ய�லத�ன வ
கக�ற�ரகள� எனற த�தத� உனன�பப�கப 
ப�ரதத�ர. பச�றம, அபபளமம வ
தத ப�ன ‘ப�ய�சமம, 
வடயம ய�ர 
பப�?’ எனற பக�ஞசம 
உயரதத�ன கரல�ல பகடட�ர. அவ
 
நத ப�ன த�தத� வநப
தத�யம பணண� மடககம 
வர 
பப�றவமய�க பச�றற�ல வகவ
கக�மல க�தத�ரநபதன.

ச�பப�டட மடததவடன த�தத� 
�டட
�ட
�லவல. ‘பப�ல�ம பப�ல�ம. இபப எனன அ
சரம? இர�ஙக’ 
எனறபட ந�றக�ல�ய�ல எனவன அமரச பசயத�ர. ச�ற�த பநரம பபச�க பக�ணடரநபத�ம. பபசச 

�Jயலல�த�
�ன பககம த�ரமப�யத.



‘அத ஏன பககக�ய பபரப ப�ளள! நமம பக�ம இரகக�மல�? ந#ஙக ப�தத�ரபப�ய! 
ளககத தல.’

‘ஆம�ம�. வடடட� சடட பப�ட
�பள. அ
�ளத�பன?’

‘அ
பனத�ன. கபரகட� பச�லல�டபடபள. அ
னம அனவனகக எலநத பளம ப�டடகக ஆடனத 

�Jயலல�த�ஙக�மய�. இ
ன
வளபயலல�ம 
சசகக�டட எனன பணண? ச
தத மத�பய’.

ந�ன பத�பல பச�லல
�லவல. ந�ன க�நத� நகர�ல�ரநத ச�ல�க�ர�மததககளபளபய ப
ற பகத�ககச 
பசனற 
�டடவத மடடம த�தத�
�டம பச�னபனன. த�தத�வகக பர�மபவம 
ரததம�கப 
பப�ய
�டடத.

‘நலல ஏர�ய�லல�யய� அத? அத 
�டடடட ஏன பப�ன�பய?’

‘ந#ஙக இஙபக 
நதபடளல�? அத�ன.’

சம�ள�ககம 
�தம�கச பச�னபனன. த�தத� இதறக ஏதம பச�லல
�லவல. ஆன�ல மனதககள ‘ந�ன 

நதடட� எனன? அத�ன 
�Jயலல�த� இரகக�பள?’ எனற பச�னன�ர எனறத�ன ந�வனகக�பறன. 
அ
ர மகம அபபடதத�ன இரநதத. இத நடநத பதத 
ரடஙகளகக பமல ஆக�
�டடத. இபபப�த 
ந�ன ம#ணடம க�நத� நகரகபக 
நத
�டபடன. அதவம 
�Jயலல�த�
�ன 
#டடகக அரக�பலபய. 
வநடட அண�நதபட 
�சல�லம, ப�லகன�ய�லம ந�னற பக�ணட தன 
#டடகக எத�பர தண�கவள 
இஸத�ர� பப�டப
ர�டம பபசச பக�டதத பக�ணடரககம 
�Jயலல�த�வ
 த�னமம ப�ரகக�பறன. 
ப�ரமந�யகத த�தத� இரநத�ரநத�ல பச�லல�ய�ரககல�ம. சநபத�ஷபபடடரபப�ர.


