
றன்ணல் - கி.ரா 

 “ள்பி உட்கரரும், அய்ர!” 

“ள்பி உட்கரரல் இப்பதர ன்ண உது லனினர உட்கரர்ந்றருக்கறறநன்?” 

“ள்பி உட்கரச்ப ரன்ணரல் துக்கு ர கத்துகறநரீ்? இவ்பவு றர ம் உள்பர் ப ரந் 
திபரில் றதரகணும்” 

“ன், ீர் ப ரந்ப் திபரில் றதரகறநதுரறண?” 

“உஸ்; அப்தப்தப்தர !” 

“ன்ண புழுக்கம்; ன்ண றக்கரடு!” 

“இந் தஸ் இப்றதரலக்கு கரது.” 

“இந்ப் திரம் ஜன்த்துக்கும் றதரதும்!” 

“ஷ்! ரர, ரகர, ன் அப்தறண” 

தஸ்மறன் உள்றப இருந்ர்கள் பந்து டிந்து பகரண்டிருந்ணர். 

அந் தஸ்மறல் ரற்தந்லந்து திரிகள் இருந்ணர். ரற்தத்றண்டு ஆண்கள்; பன்று 
கறிகள். 

தஸ் ஸ்டரண்டில்  றல் இருந்த்து. தஸ்லம றறுத்துற்பகன்றந றதரட்டிருந் 
பகரட்டலகபம் இருந்து; 

அங்பகல்னரம் தஸ்லம றறுத்றிருக்கனரம். ஆணரல் ற்கரக அப்தடி றறுத்றண்டும்? 
றறுத் றண்டுபன்று ன்ண ஆத்றம்? 

உட்கரர்ந்றருந் திரிகபில் எரு டிரண ஆ ரற, தரம்! ’றகஸ் பூஸ்’ ன்று பச்சு 
ரங்கற இலபத்துக் பகரண்டிருந்ரர்; ஆஸ்துர கரரகறர, அல்னது றட்டம் 
இல்னரல் றன்று பகரழுத்து ிட்டணரறனர, ரருக்குத் பரிபம்?   

எரு றதரனறஸ்கரர், துப்தரக்கறலத் றரபில்  ரத்றக்பகரண்டு, பதரி  ட்டி டிபள்ப 
ம் பகத்ல அஷ்டறகரனரக லத்துக் பகரண்டு தூங்கற றந்து பகரண்டிருந்ரர். 
றகனறச்  றத்றக்கரன், ணரது அப்றதரது அலக் கண்டிருந்ரல் ிடற ரட்டரன். 

இன்பணரருர் தல் டரக்டர், ரம் எரு டல அந் ஊருக்கு ந்து றதரரர். எரு 
கரனத்றல் அர் பகம் தரர்ப்தற்கு வ்பவு அகரக இருக்கும்! இப்பதரழுது அருக்கு 



ல்ன ரும்தடி. றரரபிகபின் ஊத்ல றலநந் தற்கலபப் தரர்த்துப் தரர்த்து, 
துர்ரலடலபம் அனுதித்து அருலட பகத்றல் அருருப்புத் ங்கற, அதுற 
றந்ரகறிட்டது. 

அருக்கு றரில் ீண்ட தற்கலபபலட எருன் உட்கரர்ந்றருந்ரன். அனுக்கு ீண்ட 
தற்கள் ரத்றம் அல்ன; எவ்பரரு தல் இருக்க றண்டி இடத்றலும் இண்டு தற்களும், 
 றன இடங்கபில் பம்பன்று தற்களும் பலபத்றருந்ண. டரக்டர் அலணற லத் 
கண்கள் ரங்கரல் தரர்த்துக்பகரண்டிருந்ரர். 

கறிகள் பன்று றதரும் எற இருக்லகில் உட்கரர்ந்து பகரண்டிருந்ரர்கள். அறல் எரு 
கறி ட்டும் தூங்கறக்பகரண்டிருந்ரள். ன் பதரக்லகரய் றலந கருப்தட்டிப் 
புலகிலனலக் குப்திக் பகரண்டு எரு கண்ல படிபம் இன்பணரரு கண்லப் தரற 
படிபம் தூங்கறக்பகரண்டிருந்ரள். அபது ரய்க்பகரடிில் புலகிலன ச் றல் தும்தி 
றன்று கலற உற பகூர்த்ம் தரர்த்துக்பகரண்டிருந்து. தக்கத்றல் இருந் கறி அலப 
பலநத்துப் தரர்த்துக்பகரண்டிருந்ரள். அது ிழுந்ரல் ன் ீதுரன் ிழும் ன்ந தம் 
அளுக்கு. தஸ் புநப்தட இன்னும்  றன றறங்கறப இருந்ண. ங்கபில் இலனகூட 
அல ில்லன. 

திரிகள் பணுபணுத்ரர்கள். பகரட்டரி ிட்டரர்கள். ங்கலபற பரந்து 
பகரண்டரர்கள்.  றன திரிகள் லரிரகக் கண்டக்டலபம், டிலலபம், தஸ் 
கம்பதணிலபம் ரய்ிட்டுச்  தித்ரர்கள். 

த்றன் றனடிில் கண்டக்டர்களும் டிலர்களும் றர எரு ிகரத்றல் 
உற் ரகரக ஈடுதட்டிருந்ணர். றரடு றரக, எரு ரத்றரர் இந் றணரபினறல் 
 றன்ணஞ் றறு குந்லகள் தனல ரில ப்தடுத்ற அலத்துக்பகரண்டு றதரணரர். 
எருறலப அர்கள் உல்னர ப் திரம் றதரகறநரர்கறபர ன்ணறர? 

பட்லட தூக்கறப் திலக்கும் கூனறச்  றறுர்கள் எருறரடு எருர் ஆதர ரகப் 
றத றக்பகரண்டும் லதுபகரண்டும் ிலபரடிக் பகரண்டிருந்ரர்கள். 

தஸ் புநப்தடும் றம் பருங்கறக்பகரண்டிருந்து. இண்டு திரிகள் தஸ்மறனுள் 
றன்று பகரண்டிருந்ணர். ரங்கள் ங்றக உட்கரருது ன்று அர்களுக்குத் 
பரிில்லன. 

எருறரக ந்து ற ர்ந்ரர் கண்டக்டர். கடவுலபக் கண்டது றதரனறருந்து.;  றனர் 
பகரலனப் தரர்ல தரர்த்ணர் கண்டக்டல. 

றன்று பகரண்டிருந் அந் இண்டு றதலபம், “இநங்குறய்!” ன்நரர் கண்டக்டர். 
ன்ணன் றதச்சுக்கு றுறதச்சு உண்டர? அர்கள் இநங்குலப் தரர்க்கப் தரிரதகரக 
இருந்து. இநங்கறர்கலபப் தரர்த்துக் கண்டக்டர், “றுறய்” ன்நரர்! அர்கள் 



றுதடிபம் நறக்பகரண்டரர்கள். கண்டக்டர் பகத்றல் இன்னும் றருப்ற ற்தடில்லன. 
கடுகடுப்பு லநந்தரடில்லன. அப்புநம் அர் திரிகலப எழுங்குதடுத்ற ’அடுக்கறணரர்’. 
அடுக்கறல ல்னரம் ண்ிணரர்; றரும்தவும் ண்ிிட்டு டிலல றரக்கறக் குல் 
பகரடுத்ரர். “ லட் ரப்தத்ற அஞ் ற; ம்தர் பநூத்ற ரப்தத்ற பண்டு. ஆனம்தட்டி எரு 
இநக்கம். லட்” 

ஆனம்தட்டி இறக்கத்றல் தஸ் ந்து ஏர் அல ப்பு அல ந்து றன்நது. தூங்கறக் 
பகரண்டிருந் திரிகள் ல்றனரரும் ங்கள் லனகலப உடம்றதரடு ஏர் அல ப்பு 
அல  து பதுரகக் கண்கலபத் றநந்தும் றநக்க இஷ்டப்தடரலும் இருந்ரர்கள்.  

பன்நரது கறி பதுரக ழுந்து தலணரர்ப் பதட்டிில் இருந் ன்  ரரன்கறபரடு 
இநங்கறணரள். 

இந்ச்  ம் பன்லரண குபிர்ந் கரற்று தஸ்மறனுள் ஊடுருிப் புகுந்து 
திரிகலபத் டிச் ப ன்நது; நக்குலந அற ம் பௌணம் றகுந் 
பதண்ின் கனகனபன்ந  றரிப்பதரனற ல்றனரர் கரதுகபிலும் புகுந்து; அல எட்டி 
ருக்பகரழுந்றன் ரலடபம் கம்பன்று திது. 

கறரப் பதண்பரருத்ற, இடுப்தில் குந்லபடன் உள்றப ந்ரள். 

றதரலீஸ்கரலக் கண்டதும் அந்க் குந்ல  றரித்ரன். றதரலீஸ்கரர் ிறத்துப் 
தரர்த்ரர். அர் பகத்றல் இருந் றகரல் லநந்து குதூகனம் தட ஆம்தித்து.  

சுருட்லட படிபம் ழுழுபன்ந தரல் கன்ணங்களும் கருண்டு றதரன்ந கண்களும், 
 றரித் ப ந்ரல றதரன்ந பகபம் பகரண்டு ன் அகரண கழுத்லத் றருப்தி 
ல்றனரலபம் சுற்நறப் தரர்த்ரன் குந்ல. பன்லரண குபிர்ந் கரற்று தஸ்மறனுள் 
ஊடுருிப் புகுந்து ப ன்நது. குந்ல ஆணந்ரகக் லகட்டிச்  றரித்ரன். தஸ்மறனுள் 
பறிக் கலப ினகற னட்சுறகம் ற ஆம்தித்துிட்டது. திரிகள் 
ல்றனரருக்கும் குந்லலபம், ரலபம் தரர்த்றல் எற உற் ரகம், ப ரர்க்கத்லற 
ன்   ில் ந்ற றன்ந இந்ப் பதண்ில ல்னரருக்கும்  றம் ரழ்த்ற ங்க 
றண்டும் றதரல் இருந்து.                

எரு கறி குந்லல ’ர ர ர’ ன்நரள் 

இன்பணரரு கறி “ன் ப ல்னக் கணிில்றன” ன்று அலத்ரள். 

குந்ல  றரித்தடிற லனல ஆட்டி ஆட்ற தம் பரிித்து.  

டிக்பகட் கறறத்து கண்டக்டர் அந்க் குந்லிடம் பகரண்டு ந்து பகரடுத்ரர்.. அல 
ரங்கற ஜன்ணல் றற கரற்றநரடு ிட்டது குந்ல. 



கண்டக்டர் திறப்புத் ட்டிதுறதரல் டித்ரர். ீண்டும் அந்ப் பதண் கனகனபன்று 
 றரித்ரள். ன்ண அற்புரண  றரிப்பு! 

“றதரக்கறரிப் தறன!” ன்று றதரலீஸ்கரர் பகரஞ் றணரர். 

தஸ் றகரகச் ப ன்று பகரண்டிருந்து. கறிகள் இருரும் அந்ப் பதண்றரடு 
றத றக்பகரண்றட ந்ரர்கள். னர்ந் பகத்றரடு அந்ப் பதண் தறல் ப ரல்னறக்பகரண்றட 
ந்ரள். 

தல் டரக்டரும் அந்ப் பதண்ின்  றரித் பகத்லற தரர்த்துக் பகரண்டு ந்ரர். 

ன்ண அகரண தற்கள்! ன்ண ஆறரக்கறரண திகர ம் பதரருந்ற தற்கள்! இப்தடிப் 
தற்கலபப் தரர்த்து த்லண ரள் ஆகறன்நண? 

அந் டரக்டருக்கு ரம் திநந் பூறின் ஞரதகங்கள் என்நன்தின் என்நரய் ந்ண. 
அருலட பகத்றன் தல அகு ந்து குடி புகுந்து. 

ரனரது லனறல் ந்து தஸ் றன்நது. பதண்ணும் குந்லபம் இநங்கறணரர்கள். 
கறிகள் இருரும் குந்லின் கன்ணத்லத் டி, டி ங்கள் லகல 
பத்றட்டரர்கள். 

“றதரிட்டு ரடர கண்ணு” 

ல்றனரருற ரண றகரக அர்களுக்குப் திரிரிலட பகரடுத்து அனுப்திணரர்கள். 

தஸ் பதுரக,  கறக்க படிர பதருத் இலச் லுடன் கர்ந்து.  

டிரண ஆ ரற ற ரம்தல் பநறத்து ரிச் லுடன் பதரி ீண்ட பகரட்டரி என்லந 
ிட்டரர். ீண்டும் அருக்கு இபப்பு ஆம்தரகறிட்டது. அலத் பரடர்ந்து 
இன்பணரருர் துலக் பகரட்டரி ிட்டரர். றதரலீஸ்கரரும், அந்க் கறிபம் தூங்க 
ஆம்தித்ரர்கள். 

டரக்டர் ம் றற உட்கரர்ந்து பகரண்டிருந்லணப் தரர்த்துக்பகரண்றட இருந்ரர். அர் 
பகத்றல் பகரஞ் ங் பகரஞ் ரக அருருப்பு பர்ந்துபகரண்றட ந்து. “உஸ்! அப்தப்தர! 
ன்ண றக்கரடு, ன்ண றக்கரடு, பகரஞ் ம் ள்பி உட்கரரும், ர! த்லண டல 
ப ரல்லுது?” 

கண்டக்டர் அர்கலப றரக்கறக் லகல ீட்டி றர றகரதரகக் கத்றணரர். தஸ்மறன் 
யரன்  ப்த்றல் அது எருர் கரறலும் ிில்லன. 

• 

கலைமகள்  ஜனவரி 1960  


