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புதுதைப்பித்ைன் - காஞ்சதை 

 

ன்று இவு பழுடம் ணக்குத் டெக்கம் திடிக்கவில்லன. கரம் 

ன்ணவன்று வ ரல்ன படிில்லன. ணசுக்குக் கஷ்டபம் இல்லன, 

அபவுக்கு றஞ் ற இன்தபம் இல்லன, இந் ரறரித் டெக்கம் 

திடிக்கரல் இபேக்க. ல்வனரலபம் வதரனத்ரன் ரனும். ஆணரல் ன்னுலட 

வரறல் ல்வனரபேலடடம்வதரல் அல்ன. ரன் கல ழுடகறவநன்; அரட, 

 டுிட்டு, அலச்  கறக்கும் தத்றரிலக ஸ்ரதணங்கபினறபேந்ட திலக்கறநன்; 

ன்னுலடட அங்கலகரிக்கப்தடும் வதரய்; அரட – கடவுள், ர்ம் ன்று தன 

ரபைதங்களுடன், உனக „வஜரரிட்டி‟ின் அங்கலகரத்லப் வதறுட; இற்குத்ரன் 

 றபேஷ்டி, கற்தணர வனரக  ஞ் ரம் ன்வநல்னரம் வ ரல்லுரர்கள். இந் ரறரிரகப் 

வதரய் வ ரல்லுகறநர்கலபவ இண்டரட திம்ர ன்தரர்கள். இந் கல் திம் 

தம்தலில் ரன் கலடக்குட்டி. இல ல்னரம் றலணக்கப் வதபேலரகத்ரன் 

இபேக்கறநட. ரங்கள் உண்டரக்குட வதரல், அந்ப் திணின் லகவலனபம் 

வதரய்ரணர? ரன் வதரய்ர? றடீவன்று இந் வரந் ி ரம் இவு சுரர் 

தன்ணிண்டு ிப்வதரடக்கு ற்தட்டரல், ன்னுலட ஜீ  க்றலப் தற்நற 
ரபேக்குத்ரன்  ந்வகம் வரன்நரட? “அட  ட்!” ன்று வ ரல்னறக்வகரண்டு ழுந்ட 

உட்கரர்ந்வன். 

உட்கரர்ந்தடி ட்டிணரற் வதரன றன் ர ிபக்லகப் வதரடுற்கு ரக்கரக டீ்லடக் 

கட்டி லத்றபேந்ரன். வதரட்வடன். வபிச் ம் கண்கலப உறுத்றட. தக்கத்டக் 

கட்டினறல் ன் லணி டெங்கறக் வகரண்டிபேந்ரள். டெக்கத்றல் ன்ண கணவர? 

உட்டுக் வகரத்றல் புன் றரிப்பு கண்ரம்பூச் ற ிலபரடிட. வரந் 

ி ரத்டக்கு ணிலண இழுத்டக்வகரண்டு வதரகும் ன்னுலட பதரக 

 ரடர்த்லப் தற்நற இள் ணசு கும்ரபம் வதரடுகறநட வதரலும்! டெக்கக் 

கனக்கத்றல்  றடங்கறக் வகரண்டு புண்டு தடுத்ரள். அள் பன்று ர க் கர்ப்திி. 
க்குத்ரன் டெக்கம் திடிக்கில்லன ன்நரல், அலபபம் ன் ழுப்தி உட்கரர்த்ற 
லத்டக் வகரள்ப வண்டும்? 

உடவண ிபக்லக அலத்வன். ணக்கு ப்வதரடம் இபேட்டில் 

உட்கரர்ந்டவகரண்டிபேப்தறல் எபே றம்ற. இபேட்வடர டு இபேட்டரய், ரபம் 

இபேட்டும் க்கறரய், திநர் தரர்லில் ிரல் இபேந்ட ிடனரம் அல்னர? 

ரபம் ம் இபேட்டுக் வகரட்லடக்குள் இபேந்ட வகரண்டு ம் இஷ்டம்வதரல் ணசு 

ன்ந கட்லட ண்டில ஏட்டிக் வகரண்டு வதரகனரம் அல்னர?  ரரரக 

ல்வனரபேம் ணல  றலணத் இடத்டக்கு றலணத் ரத்றத்றல் வதரகும் ம் 

அ 
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ன்று வ ரல்லுரர்கள். ணி ித்ட அரற கரனந்வரட்டு இன்று லில் 

றலணத்ட றலணத்டத் வய்ந்ட டரகறிட்ட தரலில் ரன் இந்க் கட்லட ண்டி 

வ ல்லுகறநட.  க்கம் உபேண்டு உபேண்டு தள்பரக்கற வதரடிண் தரலபம் 

டுத்றில் கரல்கள் அவ்பரகப் தரர றடுந்ரன் உண்டு; எவ்வரபே 

 ங்கபில்  க்கங்கள் டம்புண்டு றடு நற „வடரடக்‟ ன்று உள்வப 

இபேக்கறநர்களுக்கு அறர்ச் ற வகரடுக்கறநடம் உண்டு; ற்நப்தடி  ரடரண, 

ஆதத்றல்னர ிலனக் கரலபப் தரல. றலணவுச் சுகத்றல் இபேட்டில்  றநறட 

அறகரகச் சுண்ரம்பு டிிட்வடன் வதரலும்! ரக்கு, சுபேக்வகன்று 

வதரத்டக்வகரண்டட. ரன் அலப் வதரபேட்தடுத்டறல்லன. இபேட்டில் வற்நறலன 

வதரடுட ன்நரல், அறலும் ணல , கிற்லந படகறல் வதரட்டு ிட்டுத்ரவண 

வதரகும்தடி ிட்டுிடுட ன்நரல், இந் ிதத்டக்கலபவல்னரம் 

வதரபேட்தடுத்னரர? உள்பங்லகில் வகரட்டி லத்றபேந் புலகிலனலப் 

தித்ரக ரில் வதரட்டுக் வகரண்வடன். 

 ல! ன்ண ரற்நம்! எவடிரகப் திரலட அல்னர அடிக்கறநட? குட்டல் டுக்க, 

புலகிலனின் வகரபரவநர ன்று ஜன்ணல் தக்கரகச் வ ன்று அப்தடிவ உறழ்ந்ட, 

ரல உ றக் வகரப்புபித்டிட்டு ந்ட தடுக்லகின் ீட உட்கரர்ந்வன். 

டர்ரற்நம் ரங்க படிில்லன, உடல் அழுகற, ரற்நம் டுத்டப் வதரண திம் 

வதரன; ன்ணரல்  கறக்க படிில்லன. ணக்குப் புரிில்லன. ஜன்ணல் றரக 

ரற்நம் பேகறநவர? ஊ றக் கரற்றுக் கூட இலில்லனவ! கட்டிலன ிட்டு 

ழுந்றபேந்ட ஜன்ணனறல் தக்கம் டந்வன். இண்டடி டுத்ட லக்கில்லன; 

ரற்நம் அடிவரடு லநந்டிட்டண. ன்ண அற ம்! றபேம்தவும் கட்டிலுக்கு 

ந்வன். றுதடிபம் ரற்நம். அவ டர்க்கந்ம். கட்டினறன் அடிில் வனும் வ த்டக் 

கறடக்கறநவர? ிபக்லக ற்நறவணன். கட்டினடிில் டெ றரன் டம்லன பேித்ட. 

ழுந்ட உடம்லதத் ட்டிக் வகரண்டு றன்வநன். 

டம்ல் ன் லணில ழுப்திிட்டட. “ன்ண, இன்னுர உங்களுக்கு உநக்கம் 

ில்லன? ி ன்ண?” ன்று வகரட்டரி ிட்டரள். 

ி  ரிரகப் தன்ணிண்டு அடித்ட எபே றறம் ஆிற்று. 

ன்ண அற ம்! ரற்நம் இப்வதரழுட எபேி ர லணரக ரநறட. ஊடத்ற 
ர லண; அடவும் றகவும் ட்டரண ஊடத்ற; தித்டக்குப் தக்கத்றல் ற்நற 
லப்தட. 

“உணக்கு இங்வக எபே ரறரி ர லண வரிபர?” ன்று வகட்வடன். 

“எண்டம் இல்னறவ” ன்நரள். 
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 ற்று வம் வரந்ட தரர்த்டிட்டு, “வர வன ர ஊடத்ற ரறரி ர லண பேட; 

ங்கரட ற்நற லத்றபேப்தரர்கள்; ணக்கு உநக்கம் பேட; ிபக்லக 

அலத்டிட்டுப் தடுங்கள்” ன்நரள். 

ிபக்லக அலத்வன். வன ரக ர லண இபேந்டவகரண்டுரன் இபேந்ட. 

ஜன்ணனபேகறல் வ ன்று ட்டிப் தரர்த்வன். ட் த்ற வபிச் ந்ரன். 

வன ரக டீ்டினறபேந் ஜன்ணல், ர ல், கவுகள் ல்னரம் தடதடவன்று 

அடித்டக்வகரண்டண. எபே ிணரடிரன். அப்புநம் றச் ப்ம். பூகம்தவர? ட் த்ற 

வபிச் த்றல் தந்றன்ணி வௌரல் என்று ன் அகன்ந வரல்  றநகுகலப 

ிரித்டக் வகரண்டு தநந்ட வ ன்று றரில் உள்ப வ ரலனகளுக்கு அப்தரல் 

லநந்ட. 

டர்ரற்நபம் ர லணபம் அடிவரடு லநந்ண. ரன் றபேம்தி ந்ட தடுத்டக் 

வகரண்வடன். 

ரன் றுரள் ிடிற்கரனம் டெக்கம் கலனந்ட ழுந்றபேக்கும்வதரட கரலன 

பற்தகனரகறிட்டட. ஜன்ணல் றரக ிழுந்ட கறடந் றண ரிப் தத்றரிலகல 

டுத்டக்வகரண்டு டீ்டின் வபிபற்நத்டக்கு ந்ட திம்பு ரற்கரனறில் 

உட்கரர்ந்வன். கறரீச் றட்டு ஆட்வ தித்டிட்டு அட ன்லணச் சுந்ட. 

“ரத்றரி பூரவும் டெங்கரவ இவ்பவு வம் கறத்ட ழுந்டம் அல்னரல் இப்தடி 

ந்ட உட்கரர்ந்ட வகரண்டரல் கரப்தி ன்ணத்டக்கு ஆகும்?” ன்று ன்  கர்றி 
தின்தக்கரக ந்ட றன்று உபேக்கறணரள். „க்கற ரடுகபின் ஜபைர் றகுந் றர் 

ரக்குல்கள் ங்குலடில்னரல் பன்வணநற பேறல்‟ அகப்தட்டுக் வகரண்ட 

ஜணரகத்றலும் உனக  ரரணத்றலும் உறுற திநர ம்திக்லக வகரண்ட 

ணக்குச்  ற்றுச்  றரகத்ரன் இபேந்ட. 

“அட உன்  லல் ிரில ரல் ந் ிலண” ன்று எபே தரரி த் ரக்குல் 

டத்றிட்டு ழுந்வன். 

“உங்களுக்குப் வதரழுடவதரகரவ ன் வவன குத்ம் கண்டு திடிக்கடம்னு 

வரிட்டர, வவந ன்ணத்லப் வத ப் வதரநற? ல்னரம் ீங்கள் ளுடகறந 

கலல ிடக் குலநச் ல் இல்லன!” ன்று வ ரல்னறக் வகரண்வட 

அடுப்தங்கலக்குள் புகுந்ரள். 

ரனும் குடும்த றறகளுக்குக் கட்டுப்தட்டு, தல்லனத் டனக்கறிட்டு, வகரறக்கும் 

கரப்தித் ம்பலத் டண்டில் ந்றதடி தத்றரிலகப் தத்றகலப வரக்கறவணன். 
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அப்வதரட எபே திச்ல க்கரரி, அறலும் ரனறதப் திச்ல க்கரரி, வர தரட்டுப் தரடிதடி, 

“அம்ர, ரவ!” ன்று வ ரல்னறக் வகரண்டு ர ற்தடிண்லட ந்ட றன்நரள். 

ரன் நறட்டுப் தரர்த்டிட்டு இந்ப் திச்ல க்கரர்களுடன் ல்னரட படிரவன்று 

றலணத்டக் வகரண்டு தத்றரிலகல உர்த்ற வனற கட்டிக் வகரண்வடன். 

“உணக்கு ன்ண உடம்திவன வம்தர இல்லன? ரலு டீு வலன வ ஞ்சு வதரவபச் ர 

ன்ண?” ன்று அட்டிக் வகரண்வட லடர னறல் ந்ட றன்நரள் ன் லணி. 

“வலன வகடச் ரச் வ ய்ரட்வடணர? கும்தி வகரறக்குட ரவ! இந்த் வபேிவன 

இட லில் திடிரி றக் கூடக் கறலடக்கில்லன; ரணத்ல லநக்க பத்டி 
குடம்ர” ன்று திச்ல க்கர அஸ்றங்கலபப் திவரகறக்க ஆம்தித்ரள். 

“ரன் வலன ரவன்; டீ்வடர டவ இபேக்கறர? த்டக்குச் வ ரறு வதரடுவன்; 

ரணத்டக்குத் டி பேவன்; ன்ண வ ரல்லுவ!” ன்நரள். 

“அட வதரரர அம்ர? இந்க் கரனத்றவன அடரன் ரர் வகரடுக்கறநர?” ன்று 

வ ரல்னறக்வகரண்வட ன் லணிலப் தரர்த்டச்  றரித்ட றன்நரள். 

“ன்ண, ரன் இலப டீ்வடர வட வண்டு ரள் வச்சு ப்தடி இபேக்கரன்னுரன் 

தரக்கட்டுர? ணக்குந்ரன் அடிக்கடி இலபப்பு இலபப்தர பேவ” ன்நரள் ன் 

லணி. 

“ ல! உணக்கு ன்ண லதத்றர? ங்வகவர வகடந் திச்ல க்கரக் களுலல 

டீ்டுக்குள் த் வண்டும் ன்கறநரவ! பூவனரகத்றவன உணக்கு வவந ஆவப 

ஆம்திடனறர?” ன்வநன். 

வபிில் றன்ந திச்ல க்கரரி „களுக்‟ ன்று  றரித்ரள்.  றரிப்திவன எபே தங்கரண 

கர்ச் ற இபேந்ட. ன் லணி லத் கண் ரநரல் அலபவ தரர்த்டக் 

வகரண்டிபேந்ரள். ணசு பழுடம் அந் அரத்றடவ க்கறரகறிட்டட வதரல் 

இபேந்ட. 

“பகத்லப் தரர்த்ர ஆள் ப்தடி ன்று வ ரல்ன படிரர? ீ இப்தடி உள்வப 

ரம்ர” ன்று வலுத்வு வதரட்டுக்வகரண்டு அலப உள்வப அலத்டச் 

வ ன்நரள். 

உள்ளுக்குள்வப பூரிப்புடன் அந் ரய்ரனப் திச்ல க்கரரி தின் வரடர்ந்ரள். ன்ண! 

ரன் கண்கலபத் டலடத்டக் வகரண்டு அள் தரங்கலபவ தரர்த்வன். அல 

லக்குவல் எபே குன்நறி உத்டக்கு அந்த்றல் டரடிண. உடம்வதல்னரம் 

ணக்குப் புல்னரித்ட. ணப் திலர? றுதடிபம் தரர்க்கும் வதரட, திச்ல க்கரரி 
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ன்லணப் புன் றரிப்புடன் றபேம்திப் தரர்த்ரள். வர, அட புன் றரிப்தர! லும்தின் 

வ ங்குபேத்டக்குள் ஸ் ஈட்டிலச் வ பேகறடரறரி ன்லணக் வகரன்று புட்டிட 

அட! 

ன் லணிலக் கூப்திட்வடன். அள் டீ்டுக்குள் பேட ல்னற்கல்ன ன்று 

வ ரன்வணன். இந் அபூர்த்ல வலனக்கரரிரக லத்டக்வகரள்பத்ரன் 

வண்டும் ன்று எவடிரகப் திடிரம் வ ய்ரள்.  க்லக ிதரீங்களுக்கு ஏர் 

ல்லன இல்லனர? ன்ணவர தடுஆதத்ட ன்றுரன் ன் ணசு தடக்குப் தடக்கு 

ன்று அடித்டக்வகரண்டட. றுதடிபம் ட்டி அள் தரங்கலபப் தரர்த்வன். 

ல்வனரலபம் வதரல் அள் கரல்களும் லில்ரன் தரி டரடிண. இட ன்ண 

ரப்தில! 

வன்ணரனறரன் கறுப்பு ரல வள்லப ரரக்க படிரட ன்தல றபைதித்ரன். 

ஆணரல் ன் லணி திச்ல க்கரரிகலபபம் ம்லப் வதரன்ந ணிர்கபரக்க 

படிபம் ன்தல றபைதித்ரள். குபித்ட பழுகற, த ரணரலும் சுத்ரண ஆலடல 

உடுத்டக் வகரண்டரல் ரரணரலும் அபேகறல் உட்கரலத்டப் வத றக் வகரண்டிபேக்க 

படிபம் ன்தட வரிந்ட. ந்றபேந் திச்ல க்கரரி  றரிப்பு பட்டும்தடிப் வதசுறல் 

வகட்டிக்கரரி வதரலும்! அடிக்கடி „களுக்‟ „களுக்‟ ன்ந  ப்ம் வகட்டட. ன் லணிக்கு 

அள் ிழுந்ட ிழுந்ட திிலட வ ய்லக் கண்டு ரவண திறத்ட ிட்வடன். 

ன்லணவ வகனறவ ய்ட வகரள்ளும்தடிரக இபேந்ட,  ற்றுபன் ணக்குத் வரன்நற 

தம். 

 ரந்ம் இபேக்கும்; கபேக்கல் வம். ன் லணிபம் அந் வலனக்கரரிபம் 

உட்கரர்ந்ட  றரித்டப் வத றதடி கல வ ரல்னறக் வகரண்டிபேந்ரர் 

கள். ரன் பன்கூடத்றல் ிபக்வகற்நறிட்டு எபே புஸ்கத்ல ிரஜரகக் 

வகரண்டு அலபக் கணித்ண்ம் இபேந்வன். ரன் இபேந் யரலுக்கும் 

அர்கள் இபேந் இடத்டக்கும் இலடில் டுக்கட்டு என்று உண்டு. அறவன ரன் எபே 

றலனக் கண்ரடிலத் வரங்கிட்டு லத்றபேந்வன். அர்களுலட திம்தங்கள் 

அறவன ன்நரகத் வரிந்ண. 

“ீ ங்வகல்னரவர சுத்ற அனஞ்சு ந்றபேக்கறவ; எபே கல வ ரல்லு” ன்நரள் ன் 

லணி. 

“ஆரம். ரன் கர ற அரித்டரம் ல்னர டத்டக்கும் வதரிபேக்கறவநன். அங்வக, 

கர றில் எபே கலலக் வகட்வடன்; உணக்குச் வ ரல்னட்டர?” ன்நரள். 

“வ ரல்வனன்; ன்ண கல?” ன்று வகட்டரள் ன் லணி. 
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“அஞ்சுடைறு பே  ரச் ரம். கர றிவன எபே ர ரவுக்கு எத்லக் வகரபே க இபேந்ர. 

பூவனரகத்றவன அவபப்வதரன அபகு வடிப் புடிச் ரலும் வகவடக்கரரம். அவப 

ர ரவும் ல்னரப் தடிப்பும் தடிப்திச் ரபே. அளுக்குக் குபேர ந்ன் கரப் வதரி 

சூணிக்கரன். ந்றம், ந்றம், ந்றம் ல்னரம் வரிபம். அனுக்கு இவவன 

எபே கண்ட. ஆணர இந்ப் வதரண்டக்கு ந்றரி வணக் கட்டிக்கறடடம்னு ஆல . 

“இட அனுக்குத் வரிஞ்சுப்வதரச்சு; ரபேக்குத் வரிஞ்சுவதரச்சு? அந்க் குபேவுக்கு…” 

ன்ண அற ம்! ரன் அள் வ ரல்னறக்வகரண்டிபேக்கும் கலலக் 

வகட்டுக்வகரண்டிபேக்கறவநணர அல்னட லகில் உள்ப புஸ்கத்ல ர றத்டக் 

வகரண்டிபேக்கறவநணர? லகினறபேப்தட „ ரித்ற  ர ணங்கள்‟ ன்ந இங்கறலீஷ் 

புஸ்கம். அறவன ரர ற கரரஜன் கபின் கல ன் கண்டக்வகறவ 

அச்வ ழுத்டக்கபில் ிலநத்டப் தரர்த்டக் வகரண்டிபேந்ட. லகில் ிரித்டலத் 

தக்கத்றல் கலட ற ரக்கறம், „அந் ந்றரறக்கு அட வரிந்டிட்டட‟ ன்ந 

வ ரற்வநரடரின் இங்கறலீஷ் வரறவதர்ப்பு. பலப சுன்நட. வற்நறில் ிர்ல 

அபேம்திட. ன்ண, ணக்குப் லதத்றம் திடித்டிட்டர! திரித்டப் திடித்ட 

லத்றபேந் தக்கத்றவனவ கண்கலபச் வ பேகறிபேந்வன். ழுத்டக்கள் ங்க 

ஆம்தித்ண. 

றடீவன்று எபே வதய்ச்  றரிப்பு! வடிதடும் அறர்ச் றவரடு ன் ணல  அப்தடிவ 

கவ்ி உநறஞ் றட. அறர்ச் றில் லனல றறர்த்றவணன். ணட தரர்ல றலனக் 

கண்ரடிில் ிழுந்ட. அனுள், எபே வகர உபேம் தல்லனத் றநந்ட உன்த் 

வநறில்  றரித்டக் வகரண்டிபேந்ட. த்லணவர ரறரிரண வகர உபேங்கலபக் 

கணிலும்,  றற்திகபின் வ டக்கறலத் கற்தலணகபிலும் தரர்த்றபேக்கறவநன். 

ஆணரல் இந் ரறரி எபே வகரத்லக் கண்டவ இல்லன. குபைதவல்னரம் 

தற்கபிலும் கண்கபிலுவ வநறத்ட. பகத்றல் ட்டும் வரக னரகறரில ழுப்பும் 

அற்புரண அலற. கண்கபிவன த்ப் த ற! தற்கபிவன  லலப் திய்த்டத் 

றன்னும் ஆல். இந் ங்கனரண திம்தத்டக்குப் தின்ணரல் அடுப்பு வபேப்தின் ீ 

ரக்குகள்.  றந்ட அலவ தரர்த்டக் வகரண்டிபேந்வன். வரற்நம் கத்றல் 

லநந்ட; அடுத் றறம் அந்ப் திச்ல க்கரரிின் பகவ வரிந்ட. 

“உன் வதர் ன்ண ன்று வகட்க நந்வ வதரிட்டுவ” ன்று லணி வகட்தட ணட 

வ ிப்புனனுக்கு ட்டிட. 

“கரஞ் லணன்னுரன் கூப்திடுங்கவபன். கவவன ர்ந கரஞ் லண ரறரி. ப்தடிக் 

கூப்திட்டர ன்ண! வர எபே வதபே” ன்நரள் திச்ல க்கரரி. 
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ன் லணிலத் ணிரக அங்கு ிட்டிபேக்க ணம் எப்தில்லன. ன்ண 

வக்கூடுவர? தம் ணல க் கவ்ிக்வகரண்டரல் வடவடப்புக்கு ம்பு 

உண்டர? 

ரன் உள்வப வதரவணன். இபேபேம் கு ரனரகவ வத றக் வகரண்டிபேந்ணர். 

லுக்கட்டரத்றன் வதரில்  றரிப்லத பேித்டக் வகரண்டு டேலந் ன்லண, 

“வதரம்தலபகள் வலன வ ய்கறந டத்றல் ன்ண உங்களுக்கரம்?” ன்ந தரம் 

றவற்நட. 

கரஞ் லண ன்று வ ரல்னறக் வகரண்டள் குணிந்ட லவர றுக்கறக் 

வகரண்டிபேந்ரள். ிம் ளும்பும்  றரிப்பு அபட உட்டின் வகரத்றல் 

டள்பனரடிட. ரன் வறு என்றும் வ ரல்ன படிரல் புஸ்க வனறின் 

லநில் றற்கும் தரரக்கரன் ஆவணன். லணிவர கர்ப்திி. அள் ண றவனர 

தத்லக் குடிவற்றுட? அலப ப்தடிக் கரப்தரற்றுட? 

 ரப்திட்வடர ம். டெங்கச் வ ன்வநரம். ரங்கள் இபேபேம் ரடிில் தடுத்டக் 

வகரண்வடர ம். கரஞ் லண ன்தள் கலவ பன்கூடத்றல் தடுத்டக் வகரண்டரள். 

ரன் தடுக்லகில் தடுத்டத்ரன் கறடந்வன். இல பட படிில்லன. ப்தடி 

படிபம்? வ்பவு வம் இப்தடிக் கறடந்வவணர? இன்று றுதடிபம் அந் ர லண 

ப்வதரகறநர ன்று ணம் தடக்கு தடக்வகன்று றர்தரர்த்ட. 

ங்வகர எபே கடிகரம் தன்ணிண்டு ி அடிக்கும் வலனல ஆம்தித்ட. 

தறவணரரட ரீங்கரம் ஏில்லன. 

ங்வகர கவு கறரீச் றட்டட. 

றடீவன்று ணட லகவல் கூரி கங்கள் ிழுந்ட திநரண்டிக் வகரண்டு ழுிண. 

ரன் உநறடித்டக்வகரண்டு ழுந்வன். ல்ன கரனம்; ரய் உபநில்லன. 

ன் லணிின் லகரன் அ ப்தில் ிழுந்ட கறடந்ட. 

அளுலடடரணர? 

ழுந்ட குணிந்ட கணித்வன். றரணரகச் சுர ம் ிட்டுக் வகரண்டு டெங்கறணரள். 

கலவ வ ன்று தரர்க்க ஆல்; ஆணரல் தம்! 

வதரவணன். வடரகக் கரல் ஏல ப்தடரல் இநங்கறவணன். 
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எபே பகம் கறந் ரறரி இபேந்ட. 

வடரக பன் கூடத்ல ட்டிப் தரர்த்வன். வபிர ல்  ரர்த்றக் கறடந்ட. 

அபேகறனறபேந் ஜன்ணல் றரக ிழுந் றனர வபிச் ம் கரனறரகக் கறடக்கும் 

தரலபம் லனலலபம் சுட்டிக் கரட்டிட. 

கரல்கள் ணக்குத் ரிக்கில்லன. வடவடவன்று டுங்கறண. 

றபேம்தரவன தின்னுக்குக் கரனடி லத்ட டந்ட ரடிப்தடிபேகறல் ந்வன். உச் 

வ ன்றுிட்டரவபர? 

ிடுிடு ன்று ரடிக்குச் வ ன்வநன். 

அங்வக அலற. 

தல அலற. 

ணம் வபிில்லன. 

ரடி ஜன்ணனபேகறல் றன்று றனர வபிச் த்ல வரக்கறவணன். 

ணி டரட்டம் இல்லன. 

ங்வகர எபே ரய் ட்டும் அழுட தினரக்கம் வரடுத்ட ஏங்கறட. 

திம்ரண்டரண வௌரல் என்று ரணத்றன் றர் வகரத்றனறபேந்ட ங்கள் டீு 

வரக்கறப் தநந்ட ந்ட. 

வபிவ தரர்க்கப் தரர்க்கப் தம் வபி ஆம்தித்ட. ன்னுலட ணப்தில அட 

ன்று றரணத்டக்கு ந்வன். 

ஆணரல் கலவ! 

றுதடிபம் தரர்க்க வண்டும் ன்ந ஆல். 

கலவ இநங்கறவணன். 

லரிரகச் வ ல்ன படிில்லன. 

அவர! கரஞ் லண தரில் உட்கரர்ந்டரன் இபேக்கறநரள். ன்லணப் தரர்த்டச் 

 றரித்ரள். ிச்  றரிப்பு. உள்பவ உலநந்ட. றரணரக இபேப்தலப் வதரனப் 
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தர ரங்கு வ ய்ட வகரண்டு, “ன்ண, டெக்கம் ில்லனர?” ன்று 

படபடத்டக்வகரண்வட ரடிப் தடிகபில் நறவணன். 

அப்வதரழுட  ரம்திரி ர லண ந்ர? ந்ட வதரனத் ரன் ஞரதகம். 

ரன் ழுந்றபேக்கும்வதரட வடுவரகறிட்டட. 

“ன்ண, த்ரன், இப்தடித் டெங்கறத் வரலனக்கறநக; கரப்தி ஆறுட!” ன்று ன் 

லணி ழுப்திணரள். 

 

இபேட்டுக்கும் தத்டக்கும் எபிிடம் இல்னர தகனறவன ல்னரம் வறு 

ரறரிரகத்ரன் வரன்றுகறநட. ஆணரல், ண றன் ஆத்றவன அந்ப் தம் 

வபைன்நறிட்டட. இந் ஆதத்ல ப்தடிப் வதரக்குட? 

ன் லணி வ ரம் வதரகறநரள் ன்ந ணக்கஷ்டத்ல, ன்லணத் வற்நறக் 

வகரள்ற்கரக வறு ரரிடபம் வ ரல்னறக் வகரள்ப படிபர? அவ ரறரிரன் 

இடவும், ன்லணப் வதரன்ந எபேன், ஜண  பரத்டக்கரக இனக்கற வ ல 

வ ய்கறவநன் ன்று ம்தட்டம் அடித்டக் வகரண்டு ணப்தரல் குடித்டக் 

வகரண்டிபேக்கும் எபேன், “மரர், ங்கள் டீ்டில் புட ரக எபே வதய் 

குடிந்டிட்டட. அட ன் லணில ன்ண வ ய்பவர ன்று தரக 

இபேக்கறநட; ஆதத்லப் வதரக்க உங்களுக்கு ரட ற வரிபர?” ன்று 

வகட்டரல், ரன் லரண்டி வ ய்கறவநணர அல்னட ணக்குப் லதத்றம் 

திடித்டிட்டர ன்றுரன்  ந்வகறப்தரன். ரரிடம் இந் ிகரத்லச் வ ரல்னற 
ற வடுட? த்லண ரட்கள் ரன் தரரக் வகரடுத்டக் வகரண்டிபேக்க படிபம்? 

இட ந் ிதரீத்றல் வகரண்டு வதரய் ிடுவர? வ ரல்னவும் படிரல் 

வல்னவும் படிரல் றண்டரடிக் வகரண்டிபேந்வன். ன் லணிக்கு அந்ப் புற 

வலனக்கரரி ன்ண வ ரக்குப்வதரடி வதரட்டுிட்டரவபர? அர்கள் இபேபேம் 

ண றல் டபிக்கூடப் தரறல்னரல் கறத்டிட்டரர்கள். 

இன்லநப் தரர்த்டப் தகலும் இரத்றரில ிட்டிக் வகரண்டு ஏடி ந்ட. இவ்பவு 

வகரகப் வதரழுட கறந்ல ரன் எபே ரளும் அடேதித்றல்லன. 

இவு தடுக்கப் வதரகும்வதரட ன் லணி, “கரஞ் லண, இன்லநக்கு ரடிிவனவ 

க்கு அடுத் அலநில் தடுத்டக் வகரள்பப் வதரகறநரள்” ன்று கூநறிட்டரள். 

ணக்கு டிில் வபேப்லதக் கட்டிட வதரன ஆிற்று. 

இட ன்ண சூழ்ச் ற! 



மூன்று சிறுகதைகள்  

13 
 

இன்று டெங்குவ இல்லன. இவு பழுடம் உட்கரர்ந்வ கறப்தட ன்று 

ீர்ரணித்வன். 

“ன்ண தடுக்கனறர?” ன்நரள் ன் லணி. 

“ணக்கு உநக்கம் ில்லன” ன்வநன். ணசுக்குள் ல் ஈட்டிகபரகப் தம் குத்றத் 

லத்ட ரங்கறட. 

“உங்கள் இஷ்டம்” ன்று றபேம்திப் தடுத்ரள். அவ்பவுரன். ல்ன டெக்கம்; அட 

வறும் உநக்கர? 

ரனும் உட்கரர்ந்ட உட்கரர்ந்ட அலுத்டப் வதரவணன். 

 ற்றுப் தடுக்கனரம் ன்று உடம்லதச்  ரய்த்வன். தன்ணிண்டு ி அடிக்க 

ஆம்தித்ட. 

இவன்ண ர லண! 

தக்கத்றல் தடுத்றபேந்ள் அரனுஷ்க் குனறல் ரீிட்டுக் கத்றணரள். ரர்த்லகள் 

பைதத்றல் பேம் உபேற்ந குல்களுக்கு இலடவ கரஞ் லண ன்ந ரர்த்ல 

என்றுரன் புரிந்ட. 

 ட்வடன்று ிபக்லகப் வதரட்டுிட்டு அலப ழுப்தி உபேட்டிவணன். 

திக்லஞ வ, ள்பரடிக் வகரண்டு ழுந்ட உட்கரர்ந்ரள். “வர என்று ன் 

கழுத்லக் கடித்ட த்த்ல உநறஞ் றண ரறரி இபேந்ட” ன்நரள் கண்கலபத் 

டலடத்டக் வகரண்டு. 

கழுத்லக் கணித்வன். குல்லபில் குண்டூ ற டேணி ரறரி த்த்டபி இபேந்ட. 

அள் உடம்வதல்னரம் டுங்கறட. 

“தப்தடரவ; லரட றலணத்டக் வகரண்டு தடுத்றபேப்தரய்” ன்று ணநறந்ட 

வதரய் வ ரன்வணன். 

அள் உடம்பு டுடுங்கறக் வகரண்டிபேந்ட. ங்கறப் தடுக்லகில்  ரிந்ரள். அவ 

 த்றல் வபிில் வ க்கனச்  தம் வகட்டட. 

கர்கடூரண குனறல் வர எபே தரட்டு. 

அறகரத் வரலிவன, “கரஞ் லண! கரஞ் லண!” ன்ந குல். 
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ன் வீட கறடுகறடரய்த்டப் வதரகும்தடிரண ஏர் அனநல்! கவுகள் தடதடவன்று 

அடித்டக் வகரண்டண. 

அப்புநம் ஏர் அலற. எபே சுடுகரட்டு அலற. 

ரன் ழுந்ட வபிர னறன் தக்கம் ட்டிப் தரர்த்வன். 

டுத்வபேில் எபேன் றன்நறபேந்ரன். அனுக்கு ன்ண றடுக்கு! 

“இங்வக ர” ன்று  றக்லஞ வ ய்ரன். 

ரன் வ னற்ந தரல வதரனக் கலவ இநங்கறச் வ ன்வநன். 

வதரகும்வதரட கரஞ் லண இபேந் அலநலப் தரர்க்கரல் இபேக்க படிில்லன. 

ரன் றர்தரர்த்தடிவரன் இபேந்ட. அள் இல்லன. 

வபேிற்குப் வதரவணன். 

“அம்ர வத்றிவன இலப் பூசு. கரஞ் லண இணிவல்  ரட்டரள். வதரய் உடவண 

பூசு. அம்ரல ளுப்தரவ” ன்நரன். 

ிபூற சுட்டட. 

ரன் அலக் வகரண்டுந்ட பூ றவணன், அள் வற்நறில். அட வறும் ிபூறரணர! 

ணக்குச்  ந்வகரகவ இபேக்கறநட. அன் லகில் வ க்கனம் இல்லன ன்தடம் 

ஞரதகம் இபேக்கறநவ! 

பன்று ரட்கள் கறந்டிட்டண. 

கரலனில் கரப்தி வகரடுக்கும்வதரட, “இந் ஆம்திலபகவப இப்தடித்ரன்!” ன்நரள் 

ன் லணி. இற்கு ன்ண தறல் வ ரல்ன? 
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ககாக்கரக்ககா – அறிஞர் அண்ணா 

 

பே ரள் ரலன, ரன் கடற்கல பன்பு கண் படி வௌணிரக உட்கரர்ந்ட 

வகரண்டு இபேந்வன். கண் படுடம், வௌணிரடம், கணவு கரண்தடம் 

 கஜந்ரவண! 

“லமரலப் தரர்த்ரவர, இல்லனவர?” ன்று வகட்டுக் வகரண்வட ரவர ன் 

படகறல் எபே ட்டுத் ட்டவ, கண் ிறத்டத் றபேம்திப் தரர்த்வன். தன ரங்கபரக 

ன் கண்கபில் வன்தடரறபேந் ன் ண்தன் சுந்ம்  றரித்டக் வகரண்வட றன்நரன். 

“இல்லன, சுந்ம். ீ தரர்த்ரவர?” ன்று ரன் ிணிவணன். 

“அர் ன்லணப் தரர்க்கரல் கூட இபேப்தரர? வதரண ரத்றல் கூட, „ீர் 

ில்னறங்டன்‟ ன்று பல் ரண லனங்கவரன்று ழுறவணவண, வரிரர?” 

ன்நரன். 

ணக்குத் டெக்கறரரிப் வதரட்டட. சுந்ம் டிப்டி கவனக்டரக இபேப்தரகச் வ ரன்ணரல் 

கூட ரன் ம்தத் ரர். ஆணரல், தத்றரிகர றரிரக இபேப்தரகச் வ ரன்ணவதரட, 

வகரஞ் ங்கூட ம்த படிவ இல்லன. 

“லனங்கம் ரர் ழுறணட?” ன்று ரன் ிணிவணன். 

“அவவ!  ர ரவ வரிரர?” ன்று தடீிலக வதரட்டுக்வகரண்டு, சுந்ம் ன் சு 

 ரிலலத் வரடங்கறணரன். அற்குள் ணக்கு அநறபகரண எபே வதர்ற 
அவ்றவ வதரக, ரன் அபேக்கு எபே  னரம் வதரட்டுக் வகரஞ் ம் தற்கலப 

வபிவ கரட்டிவணன். 

“ரர் அந் ஆ ரற?” ன்று வகட்டரன் சுந்ம். 

“கன் ற ஆத ீறல் 600 பைதரய்  ம்தபத்றல் இபேக்கறநரர். அர் வதரி வதர்ற” ன்வநன். 

“உஷ்! இர்கலபப் தரர்த்ரவன ணக்குப் திடிப்தறல்லன” ன்று கூநறக் வகரண்வட, 

அந் உத்றவரகஸ்ர் வதரண றக்லக வரக்கறச் சுந்ம் கரநற உறழ்ந்ரன். 

“வகரடுத்டலத் ஆ ரறகள்! அந்க் கரனத்றவன சுனதரக அகப்தட்ட வலனின் 

தணரக இன்று வகரழுத்  ம்தபம் ரங்குகறநரர்கள். இந்க் கரனத்றவன வலன ட? 

வட்டி ட? இபேக்கும் தத்லபம் தடிப்திற்கு அர்ப்தம் வ ய்டிட்டு, நட்டு 

றனம், பட்டு லணிபடன் கரனவேதம் வ ய்ட வ்ிம் ன்ந கலன 

எ 
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ணக்கு உண்டரிற்று. வகு வம் வலணப் தட்டுக் கலட றில் தத்றரிகர றரிர் 

ஆகனரம் ன்று ீர்ரணித்வன்.” 

சுந்ம் இந் இடத்றல் ன்  ரித்லச்  ற்று றறுத்றிட்டுக் வகரஞ் ம் வதரடி 

வதரட்டுக் வகரண்டரன். அன் றடீவன்று ப்தடி வரிரணரன் ன்று ரன் 

வர றத்டக் வகரண்டிபேந்வன். றுதடி ஆம்தித்ரன் கலல. 

“வ்பவர தத்றரிலககள்! ங்வக றபேம்திணரலும் தத்றரிலககள்! இபேந்ரலும், ன் 

தத்றரிலகின் வதலக் வகட்டரலுவ வதரடம், உன்ணரல் அல ரங்கரனறபேக்க 

படிரட. ல்ன சுத றணரகப் தரர்த்ட அல ஆம்தித்வன். ரபின் லனிவன 

எபே வ ல்! அன் ரின்றும் பேகறநட „வகரக்கவகர‟ ன்னும்  ப்ம். அடவ 

தத்றரிலகக்கும் வதர்.  ப்ச் சுல எபே தக்கம் கறடக்கட்டும்… அறல் வபிரகும் 

ிங்கபின் வதரபேட்சுலின் த்ல ன்ணரல் வ ரல்ன படிரட.” 

“சுந்ம், எபே வகள்ி. அட ன்ண, ரப் தத்றரிலகர, ரப் தத்றரிலகர அல்னட 

றண ரிர?” ன்று ரன் வகட்வடன். 

“அல ரன் ன் கூந வண்டும்? ிம் பழுலபம் வகட்டு ிட்டுப் திநகு ீவ 

வ ரல்லு! ற்ந தத்றரிலக ஆ ரறகலபப் வதரன ரி ர்வ் தரங்கற வ ரர, வள்லபக் 

கரகறத் றட்டம், திரிட்டிஷ்  ரம்ரஜ்ம்,  ரஸ்றரிரர்  ர ணம் ன்வநல்னரம் ரன் 

ழுடட கறலடரட. „வகரக்கவகர‟ில் வபிபேம் பக்கறரண ிங்கள் 

ன்ணவன்நரல் றடுக்கறடும்  ம்தங்கள், ஆவ த்லத் க்கூடி ஆச் ர் 

ர்ங்கள், ிவர ி றத்றங்கள்ரம். ஆணரல், ஏவரபே  ம் தன  றக்கனரண 

திச்லணகலபப் தற்நறக் கூட ரன் ிரறப்தடண்டு. 

உரரக „ணினுக்கு எபே லன வதரடர?‟ ன்ந லனப்தின் கலழ் எபே  ரண 

கட்டுல ழுறிபேந்வன். இவ்ிரக இடல எபேபேம் கணிரட 

இபேப்தட சுத்ப் தி வகன்றும், அநறவுள்வபரர் இன் உண்லலத் வரிந்டவகரண்டு 

தரபேக்குக் கூநவண்டும் ன்றும் வண்டு ரம் றறத் தி ங்கம் வ ய்ரக 

ழுறிட்வடன். அவ்பவுரன், அந் ரம் பூரவும் அலப் தற்நற ிபேத்ற 
உலகளும் ிரக்கறரணங்களும் ஆரய்ச் றகளும் „வகரக்கவகர‟ில் வபிந்ண. 

திநகு…” 

“ஆரம் சுந்ம், ரம் றறத் ரர்?” ன்று ரன் வகட்வடன். 

சுந்ம் கல வ ரல்லும் உற் ரகத்றல், ன் வகள்ிலக் கணிக்கவில்லன. 

வவன வ ரல்னறக்வகரண்வட வதரணரன். 
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“றுரம் „ன்ணிக்கவும்‟ ன்ந லனப்தின் கலழ், ரம் றறத் „ணினுக்கு எபே லன 

வதரடர?‟ ன்ந திச்லணலக் கறபப்தவ இல்லனவன்றும், „ணினுக்கு இபேக்கும் 

எபே லனவ வதரடம், இல அநறவுள்வபரர் கணித்டப் வதரடக்களுக்குக் கூறுட 

னம்‟ ன்று ட்டுவ அர் கூநறணரகவும் வபிிட்டு, ப்தரகச் வ ய்ற அனுப்திண 

றபேதல வலனல ிட்டு ினக்கறிட்டரகக் „வகரக்கவகர‟ில் திசும் 

வ ய்வன்.” 

ணக்குச்  றரிப்புப் வதரங்கறற்று. சுந்ம் அவ்பவு  ரர்த்றரகக் கரரிங்கலபச் 

வ ய்ரன் ன்று ரன் றர்தரர்க்கவ இல்லன. 

“வதஷ்! வதஷ்!” ன்று வ ரல்னறக் வகரண்வட அன் படலகத் ட்டிக் வகரடுத்வன். 

“ட்டுட திநகு ஆகட்டும்,  ங்கர! ித்லக் வகள்” ன்று சுந்ம் கலல 

வவன வ ரல்னத் வரடங்கறணரன். 

“த்ற ிலபரடி, குந்லப் தபேத்லக் கடந்ட, „வகரக்கவகர‟ ரனறதப் தபேத்ல 

அலடந்ட. தல்னரிக்கக்கரண ஜணங்கள் „வகரக்கவகர‟லப் தரர்க்கரல் 

டெங்குறல்லன. ரனும் ிவர ிங்கலப வபிிட்டண்ரகவ 

இபேந்வன். அற்கரக ரன் வ ய் பத்றகள் வ்பவு! எபே றணம் ிந்லரண 

ிம் என்றும் அகப்தடில்லன. எபே தக்கம் கூட அச் ரகில்லன. ிவர 

பன்று, ரன்கு ன்று பர்ந்ட வகரண்வட வ ன்நட. ந்ட ிக்வகல்னரம் 

தத்றரிலக அச் டித்ரக வண்டும். ன் றலனில் ீ இபேந்ரல் ன்ண 

வ ய்றபேப்தரய்?” ன்று சுந்ம் வகட்டரன். ஆணரல், ல்ன கரனரக ன் தறல் 

பேபன்ணவவ ன்  ரித்ல ஏட்டிணரன். 

“வகள்  ங்கர! சுற்நற லபத்டப் தரர்த்வன். றடீவன்று எபே பக்ற கறபம்திற்று. 

டுத்வன் வதணரல. „யறட்னர் தட்னரணரல்?‟ ன்று வகள்ி என்று கறபப்திவணன். 

றுறணம், ணட  றத்றக்கரலக் வகரண்டு யறட்னபேக்குப் தட்னர் வம் வதரட்டு, 

அர் வரப்தரிற்குச்  ரப்தரடு டுத்டக் வகரண்டு வதரட வதரனவும்,  ரப்தரட்டுப் 

தண்டங்கள் டப்தரக்கற, தரம், புலக பனறலகபரகவும் எபே தடம் திசும் 

வ ய்வன். 

ிற்தலண தனத்ட. 32 தி..-க்கலப றபேதர்கபரகவும், தரர் ல் குரஸ்ரக்கபரகவும் 

லத்டக் வகரண்வடன். ீபம் பேரணரல் 33 தி..-க்களுக்கு ரன் 

லனணரவன். ன் லணி கம், வதண்கள் தகுறல வகு றநலரக 

டத்றக் வகரண்டு ந்ரள். ஏர் அகற,  றநற தங்கபரல ிலனக்கு ரங்கற அறல் 

குடிவநறவணன். அடுத் தங்கபரில் கரர்த்றவகன் அடிரர் கூட்டத் லனபேம், 

கங்கரிகள்  ங்கத்டப் வதரக்கறரபேரண ஸ்ரீரன் கபேலப்திள்லப, ம் 

லணி கனரம்திலகபடன் கூடி  றத்ட ந்ரர். தனபலந ரன் அல அடகற, 
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„ன் தத்றரிலகலப் தற்நற உம் அதிப்திரம் ன்ண? அற்கு ரட ிம் 

க்கூடரவர?‟ ன்று வகட்டுக்வகட்டு, ன் தரடு வதரடவன்நரகறிட்டட. 

த்லணவர வதரி ஆ ரறகள் ிரணம் வ ய்றபேக்கறநரர்கள். இந்க் 

கபேலப்திள்லபக்கு ட்டும் ன் கடுகபவு கபேலரட இபேக்கக்கூடரவன்று 

ண்ி ங்கறவணன். ஆணரல், ிட்வடணர ஆ ரறல! கபம் ரனும் கனந்ட 

வர றத்ட, அலத் ண்டிக்க ஏர் ற்தரடு வ ய்வரம். 

ற்தரட்டின்தடி, கனரம்திலகல ன் லணி  றவகம் வ ய்டவகரண்டரள். எபே 

றணம் இபேபேம் க்கம் வதரல்  ந்றத்ட ம்தபத்ட வகரண்டிபேந்ணர். 

இபேந்ரற்வதரனறபேந்ட கம் ிழுந்ட ிழுந்ட  றரித்ரள். கனரம்திலகின் 

பகத்றல் அ டு ட்டிற்று. „ன்  றரிக்கறநரய்? கரத்லச் வ ரல்னறிட்டுச் 

 றரிக்கக்கூடரவர?‟ ன்று வகஞ் றணரள். கம்  றரிப்லத றறுத்றிட்டு, 

„என்றுறல்லன, ன் டீ்டுக்கரர் ன்ணிடம் அறக அன்புள்பர். ரன் வ ரல்லத் 

ட்டுவ கறலடரட. வற்று ரன் வண்டுவன்வந அபேலட அன்லதச் 

வ ரறக்க ண்ி எபே தரரலடலக் கட்டிக் வகரண்டு டணம் வ ய்ச் வ ரன்வணன். 

அபேம் லட வ ரல்னரட ஆடிணரர். வரம்தத் ரரக இபேந்ட. அல றலணத்டக் 

வகரண்டுரன்  றரிக்கறவநன்‟ ன்று கூநறணரள். 

அன்று ரலன, ரன் ஆத ீறற்குச் வ ல்னரட கபேலப்திள்லப டீ்டுத் வரட்டத்றல் 

கரறரவுடன் எபிந்ட வகரண்டிபேந்வன். அபேம் அர் லணிபம் வரட்டத்றற்கு 

ந்ணர். 

„இட ன்ண பட்டரள்ணம்! ஆல ிபேந்ரல் ஆடவண்டுர?‟ ன்று திள்லப 

வகட்டரர். கனரம்திலக கண்கலபப் தில ந்ட வகரண்வட, „ஆரம், ஆடு ன்நரல் 

ஆடத்ரன் வண்டும்; தரடு ன்நரல் தரடத்ரன் வண்டும். தக்கத்ட டீ்டு ஆ றரிர் 

பட்டரபர? அபேலட லணி அல ஆடச் வ ரன்ணரள். அர் ஆடிணரர். 

வகரடுத்ட லத் புண்ிறகளுக்கு ணங்வகரரட டக்கும் புபேர்கள் 

ரய்க்கறநரர்கள்‟ ன்று கூநறக்வகரண்வட, ிம்ற ிம்ற அ ஆம்தித்ரள். 

„ ரி‟ ன்று வ ரல்னற கபேலப்திள்லப எபே தரரலட ரித்ட ந்ட டணம் வ ய்ரர். 

டணம் றக அற்புரக இபேந்ட. கறுத்டப் வதபேத் உபேம், உபேண்லடத் வரந்ற, 
வரட்லடத் லன… டணம் ன்நரகத்ரவண இபேந்றபேக்கும்! 

ரன் லநந்றபேந்ட அர் ஆடிலப் வதரட்வடர திடித்டக் வகரண்டு, திநகு அர் 

றரில் றடீவன்று ந்வன். 
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„த ரட்டித்லப் தற்நறத் ங்கள் அதிப்திரம் ன்ண?‟ ன்று ரன் வகட்வடன். ஆள் 

அப்தடிவ ஸ்ம்தித்டப் வதரய்ிட்டரர். அன்லந „வகரக்கவகர‟ில்… 

கபேலப்திள்லப ர்த்ணம் 

தரட்டிம் எபே தங்கலன 

ன்று லனப்பு வதரட்டு, கபேலப்திள்லபின் வதரட்வடரலபம் திசும் 

வ ய்வன். அன்று ன்ணவர ணக்கு எபே ிந்லரண ஆல  ற்தட்டட. ட 

தத்றரிலகல ரவ ிற்க வண்டுவன்று வரன்நறற்று. 

உடவண, ரறுவடம் பூண்டு, திரட்வ பலணில் றன்று வகரண்டு, „வகரக்கவகர – 

கரனர‟ ன்று கூிக் கூி ிற்வநன்…” 

“சுந்ம்! றறுத்ட, றறுத்ட! உன்  ரிம் கறடக்கட்டும். அந் ரறரிப் தத்றரிலகல 

ரன் தரர்த்வ இல்லனவ; வகள்ிப்தட்டட கூட இல்லனவ” ன்று ரன் 

வகட்வடன். 

“ீ ப்தடி தரர்த்றபேக்கபடிபம்? இந் ஊரில் வதரட்டரல்ரவண உணக்குத் வரிப் 

வதரகறநட?” ன்நரன் சுந்ம். 

“இந் ஊரில் வதரடில்லனர? ந் ஊரில் வதரடுகறநரய்?” ன்று ரன் ிணிவணன். 

“உங்களுக்குத் வரிரர கலழ்ப்தரக்கம் தத்றரிகர றரில?” ன்று தின்ணரல் எபே குல் 

வகட்டட. றபேம்திப் தரர்த்வன். எபே வதரலீஸ்கரன் ன் ண்தன் கத்லப் தற்நறக் 

வகரண்டரன். ன்லணப் தரர்த்டச்  றரித்டிட்டு, அலண இழுத்டக் வகரண்டு 

வதரணரன். 

“ ங்கர், லமரய் வர வத  வண்டுவன்று கூப்திட்டனுப்தி இபேக்கறநரர். ரன் 

வதரய்ிட்டு, ரலப ரலன உன்லணப் தரர்க்கறவநன். இன்லந „வகரக்கவகர‟ல 

அ றம் தடி” ன்று கூநறணரன் சுந்ம். 

தரிரதம்! ன் ண்தன் சுந்ம் இண்டு ம், ர பம்பலநப் தத்றரிலக டத்றத் 

வரல்ிலடந்ட, திநகு ரறபேபலந தத்றரிலக வதரட்டு பலப இந்ட, 

கலட றில் லதத்றக்கரணரகறக் கலழ்ப்தரக்கத்றல்  றத்ட பேம் ிம் ணக்கும் 

திநவக வரிந்ட. 
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நகரம் –சுஜாைா 

”தரண்டிர்கபின் இண்டரம் லனகம் டல. தண்லட வ ப் 
தடங்கபில் ‘ட்ர’ ன்று கரப்தடுடம், ஆங்கறனத்றல் ‘டர’ ன்று 
வ ரல்னப்தடுடம், கறவக்கர்கபரல் ‘வவரர’ன்று குநறப்திடுடம் 
இத்றழ் டலவ ரம்!” 

-கரல்டுவல் 

ர்கபில் ஏடி உ ழுத்டக்கபில் ிபம்தங்கள் ிிரக என்நற 
ரழ்ந்ண. றஜரம் வனடி புலகிலன, ஆர்.வக.கட்தரடிகள் -ச் ரிக்லக! 
புட் ற ீ! சுிவ க் கூட்டங்கள் - யரஜற ப ர ஜவுபிக்கலட 

(ஜவுபிக்கடல் ) - 30 .9 -1973 அன்று கடவுலப ம்தரர்கள் சுக்கப் வதரகும் 
ீச் ட்டிகள் 

        டலில் எபே  ரர றணம். ப்வதரடம் வதரன "லதப்" அபேவக குடங்கள் 
ணிர்களுக்கரக ரில த் ம் இபேந்ண .  றன்ணப் லதன்கள் 'வடடன்ணஸ்" 
கலன இன்நற ண்ில் ிலபரடிக் வகரண்டிபேந்ரர்கள். தரண்டின் 
வதரக்குத்டக் கக தஸ்கள் வ றம் கனந் டீ ல் புலக தப்திக் 
வகரண்டிபேந்ண . ிலப்தரண கரல் ரய்  ட்லட அிந் ப்வரடீன் வதரர 
வதரலீஸ்கரர்கள் இங்கறட்டும் அங்கறட்டும் வ ல்லும் ரகண- ரணிட 
வதரக்குத்லக் கட்டுப்தடுத்ற வகரண்டுஇபேந்ரர்கள் கரின் ணி இக்கம் 
எபேிப் ப்வரவ்ணிரன் இக்கம் வதரன இபேந்ட . கர்  ட்லட அிந் 
வல்னற அறக ீபறல்னர ஊர்னம் ஏன்று,  ரலனின் இடடபுநத்றல் 
அ ரங்கத்ல ிலனர ற உர்வுக்கரக றட்டிக்வகரண்வட ஊர்ந்ட. 
வ பேதில்னர டப்தரக்கட்டு ஜணங்கள் ீணரட் ற வகரினறன் ஸ்ம்தித் 
வகரபுங்கள் , ற்நற லலக , தரனம் .. டல ! 

ம் கல இந் கத்டக்கு இன்று ந்றபேக்கும் எபே வதண்லப் தற்நறட. 
ள்பிம்ரள் ரன் கள் தரப்தரத்றபடன் டல வதரிரஸ்தத்றரிில் ஏ.தி 
டிப்தரட்வண்டின் கரரிடரரில் கரத்றபேந்ரள். பல் றணம் தரப்தரத்றக்கு சும். 
கறர ப்லரி வயல்த் வ ன்டரில் கரட்டிறல் அந் டரக்டர் 
தங்கரட்டிிட்டரர். "உடவண வதரி ஆஸ்தத்றரிக்கு டுத்டகறட்டு வதர' ன்நரர் 
அறகரலன தஸ் நற .... 

தரப்தரத்ற ஸ்ட்வச் ரில் கறடந்ரல். அலபச் சூழ்ந்ட ஆறு டரக்டர்கள் 
இபேந்ரர்கள். தரப்தரத்றக்குப் தன்ணிண்டு ட இபேக்கும். இண்டு பக்கும் 
குத்ப்தட்டு லக் கண்ரடிக் கற்கள் ஆஸ்தத்றரி வபிச் த்றல் தபிச் றட்டண. 
வற்நறில் ிபூறக் கலற்று . ரர்பு ல வதரர்த்ப்தட்டுத் வரிந் லககள் 
குச் றரய் இபேந்ண. தரப்தரத்ற சுத் டெக்கத்றல் இபேந்ரல். ரய் றநந்றபேந்ட. 

சு 
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வதரி டரக்டர் அள் லனல றபேப்தி தரர்த்ரர்.  கண் இப்லதல டெக்கறப் 
தரர்த்ரர். கண்கலப ினரல் அழுத்றப் தரர்த்ரர். ில்கபரல் 
ண்லடவரட்லட உர்ந்டப் தரர்த்ரர். வதரி டரக்டர் வல் ரட்டில் தடித்ர் 
வதரஸ்ட் க்ரசுவட் குப்புகள் டுப்தர். ப்வரத ர் . அலச் சுற்நறலும் 
இபேந்ர்கள் அரின் டரக்டர் ரர்கள் . 

"acute case of meningitis . notice  this .." 

ள்பிம்ரள் அந்ப் புரிர  ம்தர லணின் ஊவட ரன் கலபவ 
க்கத்டடன் வரக்கறக் வகரண்டிபேந்ரள் . சுற்நறலும் இபேந்ர்கள் 
எவ்வரபேரக ந்ட ஆப்ல்ரஸ்வகரப் பனம் அந்ப் வதண்ின் 
கண்டக்குவப தரர்த்ரர்கள். 'டரர்ச்' அடித்ட ிறகள் கபேகறன்நணர ன்று 
வ ரறத்ரர்கள் . குநறப்புகள் டுத்டக் வகரண்டரர்கள் . 

வதரி டரக்டர், "இலப அட்றட் தண்ிடச் வ ரல்லுங்கள் " ன்நரர். 

ள்பிம்ரள் அர்கள் பகங்கலப ரற்நற ரற்நறப் தரர்த்ரள். அர்கபில் 
எபேர், 'இ தரபேம்தர, இந்ப்ப் வதண்ல உடவண ஆஸ்தத்றரிில் வ ர்க்கடம். 
அவர அங்வக உக்கரந்றபேக்கரவ , அர் கறட்ட வதர ,  லட்டு ங்வக ?" ன்நரர் 

ள்பிம்ரபிடம்  லட்டு இல்லன. 

" ரரி அபே வகரடுப்தரபே . ீ ரய்ர இப்தடி வதரிவ ! " 

ள்பிம்ரள் வதரி டரக்டலப் தரர்த்ட, " அய்ர, குந்லக்குச்  ரிர 
வதரிபேங்கபர ?" ன்நரள் . 

"பல்ன அட்றட் தண்ட. ரங்க தரர்த்டக்கவநரம் . டரக்டர் ணவ கன், ரவண 
இந்க் வகல  தரர்க்கறவநன். ஸீ ட் ஸீ இஸ் அட்றட்டட் ணக்கு கறபரஸ் 
டுக்கடம். வதரிட்டு ந்டம் தரர்க்கவநன்" 

ற்நர்கள் புலடசூ அர் எபே ந்றரி வதரன கறபம்திச் வ ன்நரர். டரக்டர் 
ணவ கன் அங்கறபேந்  லணிர ணிடம் வ ரல்னறிட்டு  வதரி டரக்டர் தின்ணரல் 
ிலந்ரர். 

 லணிர ன் ள்பிம்ரலபப் தரர்த்ரன். 

"இங்வக ரம்ர . உன் வதர் ன்ண ..? வடய்  ரவு கறரக்கற ! அந் ரிஜறஸ்டல 
டுடர..! " 

"ள்பிம்ரள்" 

"வத ண்டு வதபே?" 
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"அபே வ த்ட வதரிட்டரபேங்க .." 

 லணிர ன் றறர்ந்ரன் 

"வத ண்டுன்ணர வரரபி .. ரலச் வ ர்க்கடம் ?" 

"ன் கலபங்க " 

"வதபே ன்ண ..?' 

"ள்பிம்ளுங்க" 

"ன்ண வ ட்லடர தண்ந ? உன் ரக வதபே ன்ண ../' 

"தரப்தரத்ற ' 

"தரப்தரத்ற!.. அப்தரடர. இந்ர , இந்ச்  லட்லட டுத்டகறட்டு வதரி இப்தடிவ 
வரப் வதரணின்ணர அங்வக ரடிப்தடிகறட்ட ரற்கரனற வதரட்டுகறட்டு எபேத்ர் 
உக்கரந்றபேப்தரர் . பேரண தரக்குநபே அபேகறட்ட வகரடு." 

"குபந்ங்வக..?' 

"குலபந்லக்கு எண்டம் ஆரட. அப்தடிவ தடுத்ட இபேக்கட்டும்  கூட ரபேம் 
ல்லனர ? ீ வதரய் ர. ிஜங்கம் ரபேய்ர ?" 

ள்பிம்ரளுக்கு தரதறல ிட்டுப் வதரறல் இஷ்டறல்லன . அந் கறபெ 
ரில பம் அந் ர லணபம் அளுக்குக் குட்டிக்வகரண்டு ந்ட. இநந்ட 
வதரண ரன் கன்வல் வகரதம் ந்ட. 

அந்  லட்லட வகரண்டு அள் றவ வ ன்நரல். ரற்கரனற கரனறரக இபேந்ட. 
அரன் படகறல் அழுக்கு இபேந்ட. அபேவக இபேந்ரிடம்  லட்லடக் 
கரட்டிணரள்.ஆர் ழுறக்வகரண்வட  லட்லட இடட கண்ின் கரல்தரகத்ரல் 
தரர்த்ரர்."இபேம்ர அபே பேத்ம்' ன்று கரனற ரற்கரனறல கரட்டிணரர். 
ள்பிம்ரளுக்கு பம்தித் ன் கபிடம் வ ல்ன ஆல் ற்தட்டட. அள் 
தடிக்கர வஞ் றல் , கரத்றபேப்தர - குந்லிடம் வதரர ன்கறந திச் லண 
உனகபவுக்கு ிரிந்ட. 

"வரம்த வரவுங்கபர..? " ன்று வகட்க தரக இபேந்ட அளுக்கு. 

பேரணம் றப்திடுதர் ன் பேரலண அட்றட் தண்ிிட்டு வடரக 
ந்ரர் உட்கரர்ந்ரர்.  எபே  றட்டிலகப் வதரடில பக்கறல் பன்று டல 
வரட்டுக் வகரண்டு கர் றப்லதக் கிநரக சுபேட்டித் வய்டக்க் வகரண்டு சுறு 
சுறுப்தரணரர். 
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" தரர் ரில ர றக்கடம். இப்தடி ஈ ப்புச் ற ரறரி ந்றங்கன்ண ன்ண 
வ ய்ிநட ..?" 

ள்பிம்ரள் பப்தட றறம் கரத்றபேந்தின் அள் ீட்டி  லட்டு 
அபிடறபேந்ட திடுங்கப்தட்டட. 

"டரக்டர் கறட்ட லக ழுத்ட ரங்கற கறட்டு ர , டரக்டர் லகழுத்வ இல்லனவ 
அறவன ..? 

"அடக்கு ங்கறட்டு வதரனும்..?" 

"ங்கறபேந்ட ந்வ ..?' 

"பணரண்டிதரடிங்வக !' 

கறபரர்க் "யரத்" ன்நரள்.  றபேரர். "பரண்டிதட்டி ! இங்வக வகரண்ட அந் 
 லட்லட " 

 லட்லட றுதடி வகரடுத்ரல். அர் அல ி றநற  வதரல் இப்தடிப் றபேப்திணரர். 

"உன் புபே னுக்கு ன்ண பேரணம் ?" 

"புபேன்  இல்லீங்க " 

"உணக்கு ன்ண பேரணம்? " 

அள் புரிரல் ிறத்ரள். 

"த்ண பைதர ர ம்  ம்தரறப்வத ?" 

"அறுப்புக்குப் வதரண வல்னரக் கறலடக்கும் அப்புநம் கம்பு, வகழ்கு !' 

"பைதர கறலடரர.!  ரி  ரி .. வரண்டறு பைதர வதரட்டு லக்கறவநன்." 

"ர ங்கபர?" 

"தப்தடரவ . ரர்ஜள தண் ரட்டரங்க . இந் , இந்  லட்லட டுத்டகறட்டு 
வகரடு இப்தடிவ வரப் வதரி இடட தரக்கள் - தசீ் ரங்லகப் தக்கம் றபேம்பு. 
சுத்றவன அம்பு அலடரபம் வதரட்டிபேக்கும் . 48  - ம் ம்தர் பைபக்கு வதர ." 

ள்பிம்ரள் அந்  லட்லட இபே கங்கபிலும் ரங்கற வகரண்டரல். கறபரர்க் 
வகரடுத் அலடரபங்கள் அள் பி ணல வலும் குப்தி இபேக்க , 

கரற்நறல் ிடுலன அலடந் கரகறம் வதரல் ஆஸ்தத்றரிில் அலனந்ரள். 
அளுக்கு தடிக்க ரட. 48  ம் ம்தர் ன்தட உடவண அள் ஞரதகத்றனறபேந்ட 
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ினகற இபேந்ட. றபேம்தி வதரி அந் கறபரர்க்லக வகட்க அளுக்கு அச் ரக 
இபேந்ட. 

எவ ஸ்ட்ச் ரில் இண்டு வரரபிகள் உக்கரர்ந்ட வகரண்டு, தரற 
தடுத்டக்வகரண்டு பக்கறல் குரய் வ பேகற இபேக்க அலபக் கடந்ரர்கள். 
ற்வநரபே ண்டிில் எபே வதரி ரகன்ந தரத்றத்றல்  ரம்தரர்  ரம் 
கர்ந்ட வகரண்டிபேட. வள்லபக் குல்னரய்கள் வரிந்ண . அனங்கரித்ட 
வகரண்டு வள்லப வகரட் அிந்ட வகரண்டு ஸ்வடவஸ்வகரப் ரலனிட்டு, 

வதண் டரக்டர்கள் வ ன்நரர்கள். வதரலீஸ்கரர்கள், கரதி டம்பர்கரர்கள், ர்சுகள் 
ல்வனரபேம் ல்னர றல கபிலும் டந்ட வகரண்டு இபேந்ரர்கள். அர்கலப 
றறுத்றக் வகட்க அளுக்கு  தரக இபேந்ட. ன்ண வகட்தட ன்வந அளுக்குத் 
வரிில்லன. வர எபே அலநின் பன் கும்தனரக றன்று வகரண்டு 
இபேந்ரர்கள். அங்வக எபே ஆள்  லட்டுப் வதரன தன தழுப்புச்  லட்டுகலபச் வ கரித்ட 
வகரண்டிபேந்ரன். அன் லகில் ரன்  லட்லடக் வகரடுத்ரள். அன் அலக் 
கணறல்னரல் ரங்கற வகரண்டரன். வபிவ வதஞ் றல் ல்வனரபேம் 
கரத்றபேந்ரர்கள். ள்பிம்ரளுக்குப் தரப்தரத்றின் கலன ந்ட. அந் 
வதண் அங்வக ணி இபேக்கறநரள்.  லட்டுகலபச் வ கரித்ன் எவ்வரபே 
வதரக கூப்திட்டு வகரண்டிபேந்ரன். கூப்திட்டு ரில ரக அர்கலப உட்கர 
லத்ரன். தரப்தரத்றின் வதர் ந்டம் அந்  லட்லட தரர்த்ட, "இங்க வகரண்டு 
ந்றர! இந்ர, "  லட்லட றபேப்தி வகரடுத்ட, "வரப் வதர,' ன்நரன். 
ள்பிம்ரள், "அய்ர , இடம் வரினறங்கவப"  ன்நரள். அன்  ற்று றவ 
வ ன்ந எபேலண டுத்ட றறுத்ற, " அல்ரஜ் இந் அம்ரளுக்கு 48 ம் ம்தல 
கரட்டுய்ர . இந் ஆள் தின்ணரடிவ வதர . இர் அங்வகரன் வதரநரர்." 
ன்நரன். 

அள் அல்ரஜறன் தின்வண ஏட வண்டிிபேந்ட. 

அங்வக ற்வநரபே வதஞ் றல் ற்வநரபே கூட்டம் கூடி இபேந்ட. அள்  லட்லட 
எபேன் ரங்கற வகரண்டரன். ள்பிம்ரளுக்கு என்றும்  ரப்திடரரலும், 

அந் ஆஸ்தத்றரி ர லணிணரலும் வகரஞ் ம் சுற்நறட. 

அல ி கறத்ட அள் அலக்கதட்டரள். அலநின் உள்வப வ ன்நரள். றர் 
றரக இபேர் உட்கரர்ந்ட கரகறப் வதன் றனரல் ழுறக் வகரண்டிபேந்ரர்கள். 
அர்கபில் எபேத்ன் அள்  லட்லடப் தரர்த்ரன். றபேப்தி தரர்த்ரன்.  ரய்த்டப் 
தரர்த்ரன் 

"ஏ,தி. டிதரர்ட்வண்டினறபேந்ட ரிர ..?" 

இந் வகள்ிக்கு அபரல் தறல் வ ரல்ன படிில்லன. 

"அட்றட் தண்நடக்கு ழுற இபேக்கு. இப்த இடம் இல்லன. ரலபக்கு கலனிவன 
 ரிரய் ல ிக்கு ந்டடு ன்ண..?" 
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"இங்வகவ ர, வர ர, ன்ண ?" 

ள்பிம்ரளுக்கு அந் அலநல ிட்டு வபிவ ந்டம் அளுக்கு 
நக்குலந என்நல ி வம் றரக ந் ிட்ட ன் கள் தரப்தரத்றின் 
கலன றகப் வதரிரிற்று.அளுக்குத் றபேம்திப் வதரகும் ற 
வரிில்லன. ஆஸ்தத்றரி அலநகள் ரவும் ஏன்று வதரல் இபேந்ண.எவ 
ஆ ரற றபேம்த றபேம்த தல்வறு அலநகபில் உட்கரர்ந்றபேப்தட வதரன 
வரன்நறட. எபே ரர்டில் லகல கரலனத் டெக்கற கறட்டி லத்டக் கட்டி தன 
வதர் தடுத்றபேந்ரர்கள் . என்நறல்  றநற குந்லகள் ரில ரக பகத்லச் 
சுபித்ட அழுட வகரண்டிபேந்ண.றறன்களும், வரரபிகளும், டரக்டர்களுரக, 

அளுக்குத் றபேம்பும் ற புரிில்லன. 

"அம்ர" ன்று எபே வதண் டரக்டல கூப்திட்டு ரன் புநப்தட இடத்றன் 
அலடரபங்கலபச் வ ரன்ணரள். "வலந டரக்டபேங்க கூடிப் வத றக்கறட்டரங்க. 
பேரணம் வகட்டரங்க. தம் வகரடுக்க வண்டரபன்னு வ ரன்ணரங்க. ம் 
புள்லப அங்கறட்டு ிட்டுட்டு ந்றபேக்வகன் அம்ர! " 

அள் வ ரன்ண றில் வ ன்நரள். அங்வக வகட்டுக் கவு பூட்டி இபேந்ட. 
அப்வதரட அளுக்கு தம் றகறனரக ரநறட. அள் அ ஆம்தித்ரள். ட்ட 
டுில் றன்று வகரண்டு அழுரள். எபே ஆள் அலப ஏரக றன்று வகரண்டு 
அச்வ ரன்ணரன். அந் இடத்றல் அள் அழுட அந் இடத்ட அவ ப்டிக் ம் 
வதரன ல்வனரபேக்கும்  கஜரக இபேந்றபேக்க வண்டும். 

"தரப்தரத்ற! தரப்தரத்ற! உன்லண ங்கறட்டு தரப்வதன்? ங்கறட்டுப் வதரவன்? " ன்று 
வத றக் வகரண்வட டந்ரள். வர எபே தக்கம் ர ல் வரிந்ட. ஆஸ்தத்றரில 
ிட்டு வபிவ வ ல்லும் ர ல். அரன் வகட்லட றபேந்ட வபிவ ட்டும் 
வ ல்ன ிட்டுக் வகரண்டிபேந்ரர்கள். அந் ர லனப் தரர்த் ஞரதகம் இபேந்ட 
அளுக்கு. 

வபிவ ந்ட ிட்டரள்.அங்கறபேந்ட ரன் வரலன டெம் டந்ட ற்வநரபே 
ர னறல் பனறல் உள் டேலந்ட ஞரதகம் ந்ட. அந்ப் தக்கம் ஏடிணரள். 
ற்வநரபே ரிலன அலடந்ரள். அந் ப்தடிகள் ஞரதகம் ந்ட. அவர 
பேரணம் வகட்ட ஆ ரறின் ரற்கரனற கரனறரக இபேக்கறநட. அங்வகரன்! 

ஆணரல் ரபில்ரன் படப்தட்டிபேந்ட உள்வப தரப்தரத்ற எபே ஏத்றல் 
இன்னும் அந் ஸ்ட்ச் ரில் கண் படிப் தடுத்றபேப்தட வரிந்ட. 

"அவர! அய்ர, வகரஞ் ம் கலக் றநவுங்க, ம் அங்வக இபேக்கு .' 

 ரிர பட ிக்கு ர. இப்த ல்னரம் க்வபரஸ்'" அணிடம் தத்ட றறம் 
ன்நரடிணரள். அன் தரல அளுக்குப் புரிில்லன. றழ்ரன். அன் 
வகட்டட அளுக்கு புரிில்லன.  றல்னலநலக் கண்ில் எத்றக் வகரண்டு 
ரபேக்வகர  அன் ற ிட்டவதரட அந் றில் ீநறக்வகரண்டு உள்வப 
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ஏடிணரள். ன் கலப ரரி அலத்டக்வகரண்டு ணிவ வதஞ் றல் வதரய் 
உட்கரர்ந்ட  வகரண்டு  அழுரள். 

வதரி டரக்டர் ம்.டி. ரர்களுக்கு குப்பு டுத்ட படிந்டம் எபே கப் கரப்தி 
 ரப்திட்டு ிட்டு ரர்டுக்கு வ ன்நரர். அபேக்கு கரலன தரர்த் வணின்லஜடிஸ் 
வகஸ் ன்நரக ஞரதகம் இபேந்ட.B .M .J  ில்   ீதத்றல் புற  றன பேந்டகலப 
தற்நற  தடித்றபேந்ரர். 

"இன்லணக்குக் கரலனிவன அட்றட் தண்ச் வ ரன்வணவண  வணின்லஜடிஸ் 
வகஸ். தன்ணிண்டு சுப் வதரண்ட ங்வகய்ர..? 

"இன்ணிக்கு ரபேம் அட்றட் ஆகலனவ டரக்டர் " 

"ன்ணட? அட்றட் ஆகலனவ? ரன் ஸ்வத றதிக்கர வ ரன்வணவண! ணவ கன், 

உங்களுக்கு ஞரதகம் இல்லன ..?" 

"இபேக்கறநட டரக்டர் ! " 

"தரல்! வகரஞ் ம் வதரி ி ரரிச்சு கறட்டு ரங்க அட ப்தடி றஸ் ஆகும் ?" 

தரல் ன்தர் வரகக் கலவ வ ன்று றர் றரக இபேந் கறபரற்குகபிடம் 
ி ரரித்ரர்."ங்கர! அட்றட் அட்றட்டுன்னு ீங்க தரட்டுக்கு ழுறபுடுநஙீ்க. 
ரர்டிவன றக்க இடம் கறலடரட! " 

"சுரற  லப்  வகக்குநரர் !" 

"அபேக்கு வரிஞ் ங்கபர ?" 

"இபேக்கனரம் ணக்கு ன்ண வரிபம்?" 

"தன்ணண்டு சுப் வதரண்ட எண்டம் ம் தக்கம் ன. வந ரட 
ந்றபேந்ரக் கூட ல்வனரலபம் ரலபக்கு கரலனிவன  வ ரல்னறட்வடன். 
ரத்றரி வண்டு பட வதட்டு கரனறரகும். வர்ஜன் றன்ணர பன்ணரவனவ 
வ ரல்னடம்! இல்லன வதரிபேக்கு அறவன இண்டஸ்ட் இபேக்குன்னு எபே 
ரர்த்ல! உநவுக்கரங்கபர ..?' 

ள்பிம்ரளுக்கு றுரள் கரலன ல ி ல ன்ண வ ய் 
வதரகறவநரம் ன்தட வரிில்லன. அளுக்கு ஆஸ்தத்றரிின் சூழ்றலன 
றகவும் அச் ம் ந்ட. அர்கள் ன்லணப் வதண்டடன் இபேக்க 
அனுறப்தரர்கபர ன்தட வரிில்லன. ள்பிம்ரள் வர றத்ரள். ன் 
கள் தரப்தரத்றல அள்பி அலத்டக் வகரண்டு ரர்தின் வல்  ரர்த்றக் 
வகரண்டு, லன வரபில்  ர, லககரல்கள் வரங்க, ஆஸ்தத்றரில ிட்டு 
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வபிவ ந்ரள். ஞ் ள் றந ல க்கறள் ரிக் ரில் நறக் வகரண்டரள். அலண 
தஸ் ஸ்டரண்டுக்குப் வதரகச் வ ரன்ணரள். 

"ரட் ரன்வ ன்ஸ்! ரலபக்கு கரலன ல ிர! அடக்குள்ப அந் 
வதரண்ட வ த்டப் வதரிடும்ர! டரக்டர் ணவ கன் ீங்க ஏ.தி ிவன வதரி 
தரபேங்க . அங்வகரன் இபேக்கும்! இந் வச் ர்ட் ரர்டிவன எபே வதட் கரனற 
இல்லனன்ணர ம் டிப்தரட்வன்ட் ரர்டின வதட் இபேக்குட. வகரடுக்க 
வ ரல்லுங்க! க்ிக்!" 

"டரக்டர்! அட ரி ர்வ் தண்ி லச் றபேக்கு " 

"i dont care. i want that girl admitted now. Right now!" 

வதரிர் அம்ரறரி இடல இலந்ட இல்லன. தந் டரக்டர் ணவ கன், 

தரல், றரண்டர  ன்கறந லனல ர்ஸ் ல்வனரபேம் ள்பிம்ரலப வடி 
ஏ.தி டிதரட் வண்டுக்கு ஏடிணரர்கள். 

"வறும் சும்ரவண ? வத ரல் பணரண்டிப் தட்டிக்வக வதரி 
ிடனரம்.லத்றரிடம் கரட்டிிடனரம். கறர ஆஸ்தத்றரிக்கு வதரக 
வண்டரம். அந் டரக்டர் ரன் தங்கரட்டி டலக்கு ிட்டிணரர்.  ரிரக 
வதரிிடும். வள்லபக்கட்டி வதரட்டு ிபூற ந்றரித்ட ிடனரம்." ல க்கறள் ரிக் 
ர  தஸ் றலனத்ல வரக்கறச் வ ன்று வகரண்டிபேந்ட. ள்பிம்ரள், 

"தரப்தரத்றக்குச்  ரிரய் வதரணரல் லத்ீஸ்ன் வகரிலுக்கு இண்டு லக 
றலந கரசு கரிக்லகரக அபிக்கறவநன்' ன்று வண்டி வகரண்டரள். 

 


