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ஆண்த 13 - எஸ். தபான்னுத்துத 
 

ஈச்ஶைரில் ிறேந்‛ ைந்ற ஶைகம் ஶகரற உநக்கத்ஷ ரனரம் தண்ி, 
அஷணச் சுகறக்கறன்நரர். ரழ்ஶிிஶன தகற் தம். அஶகர வில். 

கரட்டு வக்ஷக. இத்ஷணக்கும் ஶனரகச் ைறைம்ன ைரப்தரட்டுக்கஷடச் 
ஶைரற்ஷநக் வகரநறத்ரர். ணைர என க்கம். ைரய்வு ரற்கரனறிற் ரம் 
டெங்குரண றஷணப்ஶத அனக்கு ரஶர உடம்ஷதப் திடித்ட ிட்டட 
ஶதரன்ந சுகத்ஷக் வகரடுத்ட. 

 

ள்பிைரக னென்று ஆண்டுகறக்குப் தின்ணர், அனஷட குடும்தம் ரடி 
டீ்டிஶன ந்றனக்கறநட. வதத்டப் வதனகற குடும்தம். அனஷட ஷணி 
ைஸ்ற னெனம் ந்ட திள்ஷபகஷபனேம் வதட்ஷடக்குஞ்சுகபரகஶ தசீ்ைற 
ிட்டரள். அரி ிங்கள் திடித்ட, இனக்கர ம் ல்னரம் கறடந்ட, 

கண்ட கண்ட வய்ங்கஷபவல்னரம் ஷகவடுத்டக் கும்திட்டட ணீ் 
ஶதரகில்ஷன. ஶைரட்ஷடத் ீர்க்க ஆநரம் கரனரகப் வதரடின் திநந்ரன். 

ைந்ரண ினத்றில் அஶண ங்கபரக அஷந்ரன். 

 

தக் கஷபப்ஷதப் தரரட்டரல் ைஸ்றனேம் னத்றரிகறம் டீ்ஷடத் 
டப்தவு வைய்னேம் உரத் றனப்திில் ஈடுதட்டினக்கறநரர்கள். 

 

ைந்றஶைகத்ஷ ைணங்ஷக னற்நரகச் ைரித்டிடவுறல்ஷன. இஷகஷபப் 
திபந்ட கரங்ஷக றுரண கூச்ைத்றல், அனஷட கண்கபின் இஷக் 
கவுகள் ைற்ஶந அகறம். இஷகபின் ஈக் குண்டுகஷபச் சுக்க இனரட 
ன்கறந ரக்கறல் ீண்டும் னெடிக் வகரள்றம். இஷகள் இஶனைரகத் 
ஶரன்றுகறன்நண. னற்நத்றல் ரங்கள் வைறேங்கறஷபகள் 
தப்திினக்கறன்நண. அஷ வக்ஷகஷ உநறஞ்சுறணரஶனரன் இத்ஷக 
இம் ிடிந்றனக்கறநட ன்தஷ அனுரணிக்க னடிகறநட. 

ரங்கறக்கப்தரல் ‚ஶகற்‛ வரிகறநட. அறஶன கநள் ண்டிக் கறடக்கறநட. 

 

ஶகற்நறஶன றஷன குத்ற ிறகஷபப் திரித்வடுத்ட, இடப்தக்கரகஶ ஶ 
ிடுகறநரர். றனறல் தரைற ைஷடத்ட டேம்தி றகறன்நட. சுரின் வடிப்திஶன 
ஆனங்கன்று என்று ஶர் ிட்டு, வகரறேத்ட பர்கறன்நட. ‚உஷ உப்திடிஶ 
பிட்டரல் சுனக்கு ஶரைம் னம்‛ ரின் பஷச் சுற்று றல் 
பவு ன்றுரன் வைரல்ரர்கள். அந் ல்ஷனஷப் தற்நறனேம் 
அநறக்ஷகஷப் தற்நறனேம் கஷனில்ஷன. னப்தக்கனம் வகரல்ஷனனேம் 
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ஶனறனேம். னப்னந ஶனறிஶன ஊனம் அனஷட தரர்ஷ ரிக்கறன்நட. 

அந் ஶனற கஷநரன் றன்று இநந்ட கறடக்கறன்நட. ஶகரற என்றும் அன் 
குஞ்சுகறம் எஶ சுத் வரணிஷச் ைரகஞ் வைய்ட வகரண்டு, 

ஶனறிறள்ப கஷநரன்கஷப ஶய்கறன்நண. … னத்றற்கு ஶனறஷப் 
தற்நற ன்ண கஷன? ஶைரட்ஷடக்குத்ரனும் அறக்கு என வதட்ஷடக்குஞ்சு 
திநக்கில்ஷன. ைலரட்டிக்கு ல்னரம் கடுன்கள். 

 

ஶனறஷனேம் ரண்டி ஶைகத்ரரின் ணம் அஷன ஶரடகறநட. னப்னநனம் 
ரிக்கனஷணனேம் னக்கண்ணரகச் ைரம்தைறத்ரர் கரட்ைறபிக்கறநரர். 
வைரற்கள் அணற் கும்ஷத அள்பிச் வைரரிகறன்நண. 

 

‚உந் ஶனறஷப் திரிச்வைநறஞ்சு ஶதரட்டு றள்ரன் கட்ட ஶடம். 
உபஷ ஶகரில் கறத்றஷன ஶதரய்த் ண்ி அள்பட்டுன்… ம்… 
தக்கத்றஷன தரங்கள் – ஷ தரஷபள் – ந்ட ண்ி அள்பட்டும், 

ஶதரகட்டும் ட்டும் ன்று என வதரட்டு ிட்டரல், ட்டுரிள் 
ரப்திள்ஷபல்ஶனர வகரள்பப் தரக்கறநரபஷ…‛ 
 

‚வதரட்டு‛ ஶப்தட்டு, தஷணனேத்ஷ ட்ட னஷணந் னடஶனற 
ைரம்தைறத்ரரின் ஷரக்கறத்ஷப் தஷந வகரட்டிட. னத்ஷப் தரர்க்க 
னடிரட. டெண்டிற் னறேின் ஆக்கறஷணஷத் ரக்கறச் ைந்றஶைகம் 
ைரம்திணரன். 

 

அகு ன்ந வைரல்னறன் அர்த்ப் வதரனறவு னறேஷனேம் ணரக்கற றல் 
திறந்ள் னம். இஷடஷ இறுக்கறச் சுனக்கும் தரரஷடஶரடும், 
குனம்ஷத ரர்ஷத அனக்கற ிஷநத் ைட்ஷடஶரடும், ைனக்குடம் சுந்ட, 

அள் ன் டீ்டிற்கும் அல் டீ்டுக் கறற்றுக்கும் ஷடதின… அந் 
ஷடதிறம் ர்த்ஷணக் கரல்கபிஶன ன் உள்பத்ஷ வள்பிப் 
தரைரகத் வரங்க ிட்டு… 
 

ிறவரறக் வகரஞ்ைல் னற்ந னற்ந, கறற்நடி கனக ட்டில் 
கரற்கடிங்கள் கணிந்ட வரங்கத் வரடங்கறண. கனக ம் ைத்ரண 
தரற்கரன்ரன். ஆணரல் கரற்றும் கரகனம் வைய் றனக்கூத்ரல் 
னத்றன் கடிவரன்று ைரம்தைறத்றன் ஷககபிஶன கறட்டிட. உநவு 
திபவுற்நட. ஶனற தஷணனேத்ஷ ட்ட னஷணகறநட. 
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ஶஶரடி ிபரத்ற னஷபத்ரறம் ரய்ற ப்தரட ன்று வைரல்ரர்கள். 
ரய்றில், னம் ைந்றஶைகத்றன் ஷணிரக ரத்க்க உநவு 
னஷந. ஆஷைின் வரங்கு ரல்கள், னத்ஷ அஷடற்குத் ரின் 
ஆஷத் றட்டும் ள்பல். இவுச் ைரப்தரட்டின் ஶதரட இஷப் தற்நற 
ஶைகம் வடரகப் திஸ்ரதிக்கறநரன். ைறத்றஷப் னறேக்கத்றற்கரக 
ிநரந்ஷில் ிைறநறனேடன் இனந் ைரம்தைறத்ரரின் வைிகபிஶன அந் 
உஷரடனறன் ைறன றுக்குகள் ிறேந்ட ிடுகறன்நண. கரனம் அப்தி ைரம்தற் 
னறேறஷ உறர்த்டக் வகரண்டு, ஶகரதம் அம்ரண அக்கறணி உடம்ஷதக் 
கரட்டனரிற்று. 

 

‚உங்ஷக ன்ண கரத்ஷஷக்… கஷள்? இப்தஶ ரய்க்கும் ஶனுக்கும் 
வைரல்னறப்ஶதரட்டன். அந் டுப்ஷத நந்ட ஶதரடுங்ஶகர. ரன் ைறவணன்டு 
கணிறம் றஷனரஷனேங்ஶகர… உடக்குக் கன்ணிக் கரல் டுகறநறறம் 
தரர்க்க ரன் தரஷடிஷனப் ஶதரக ஏவண்டுன்‛. 
 

அறஶன வரணித் உறுற ஶைகத்றன் ரய்க்குத் வரினேம். கனுஷட 
ஆஷைின் தக்கம் ன்ணரல் ைர னடிரட ன்ந றர்ைணத்றன் உஷநப்ன. 
 

‚உங்கறக்குத்ரன் ஆண்டன் கண்டநறர வரண்ஷடஷப் 
தஷடச்ைறனக்கறநரன். இப்த ன்ண டந்ட ஶதரச்சு ண்டு டள்றநறள்? இன் 
ரனேஷஷப் னைத்டநரன் ண்டு ஶகட்டுக் வகரண்டினந்ரல், ரன் ன்ண 
சுகத்ஷக் கண்டன்? த்பம் ஶதரன இண்டு தக்கனம் அடிதடுநன்…‛ ன்று 
ைனறத்ட, னெக்குச் ைறந்ற, னன்நரஷணக்கும் ஶஷனஷக் வகரடுத்ரள் ரய். 

 

வரடர்ந்ட னகுந் வௌணம் ீண்டட. 

 

‚ஶடய் ைந்றன்! ண்டர, இப்தடி ங்கஷபக் வகரல்றநரய்? உன் ினப்தப்தட்டி 
ஆட, ணக்கும் உன் ஶகரத்ஷக்கும் னனறஷன ஶன் ஞ்ஷைத்ரன்? 

கண்டநறர தனகரத்ஷக் கண்டஷணப் ஶதரன, இடிப்தக் கரரிின்ஷ 
ரடிப்ஶதரண ஶரடரனத்ஷ றஷணச்சு இந்ப் ஶதன் உனகுகறநரன்…‛ ன்று 
ிகரத்றற்குச் ைரம்தைறத்ரர் னற ஶகம் வகரடுத்ரர். 
 

அடுக்கஷபினறனந்ட வ்ி ைபைண்டினேம் றேம்தில்ஷன. இபகற 
இனம்னம், கனத்றல் ணம் குத்ற வகரல்னனும்! குனறன் சுனறஷத் 
ரழ்த்ற, அறஶன தரைத்ஷக் குஷத்ட, ‚ம்தி, ீ எனத்ன் ல்னர ர 
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ஶண்டுவண்டுரஶண இவ்பவு தரடுதட்டம்? உணக்கு என வகடுல் ந்ட 
அண்ட ிட்டிடுஶ? கனறரம் ண்டரல் ைறன்ணச் ஶைரறு கநற ஆக்கறந 
அறனறஷன. அஷப் வதரிங்கபின்ஷ வதரறுப்திஷன ிட்டிடு.. 

ஶைரறஷண தரஸ் தண்ிணரப் ஶதரஷன ஶதரடஶ? ல்ன உத்றஶரகம் 
எண்டிஷன உன்ஷணக் வகரறேிிட ஶடம் ண்டு ரன் ஏடித் றரிிநன். 

ீ ன்ணடர ண்டர குறுக்கரன வநறக்கப் தரர்க்கறநரய்… இணிஶல், எண்டு 
வைரல்னறப் ஶதரட்டன். அந்ப் தனகரக்கரரிபின்ஷ கஷ இந் டீ்டிஷன 
டுக்கப்தடரட…‛ ணப் ஶதைற னடித்ரர். 
 

ஶதச்சுக்கு னத்ரய்ப்ன ஷத்டடன் ைரம்தைறத்ரர் றன்று ிடில்ஷன. ஏடி 
அஷனந்ட திற்கவுகபில் டேஷந்ட திடிக்க ஶண்டிர்கஷபப் திடித்ட 
இறேக்க ஶண்டி கிறுகஷப இறேத்ட கன் ைந்றஶைகத்ஷ ல்னவரன 
உத்றஶரகத்றஶன ரட்டிக் வகரறேம்னக்கு அனுப்தி ஷத்ரர். அற்குப் 
தின்ணர்ரன் ைரம்தைறத்ரர் றம்றரகத் டெங்கறணரர் ன்று கூடச் 
வைரல்னனரம். 

 

டெங்குரண தரஷணில் தஷ ைம்தங்கஷப அஷை ஶதரட்டுக் வகரண்டு 
கறடக்கறநரர் ைந்றஶைகர். 
 

‚ைைக்கர! ப்திடிப் தரடுகள், உடம்ன வகரஞ்ைம் இஷபச்சுக் கறடக்குட‛ – இட 
னத்றன் குல். 

 

‚அபின்ஷ குல் அப்திடித்ரன் கறடக்குட? என உஷடஶர என 
ககப்ஶதர?‛ 
 

தக்கத்ட டீ்டரஷப் தற்நற றஷணின்நற இந்ற ரழ்க்ஷக உனறம் 
வகரறேம்தில் ரழ்ந் திள்ஷபகறக்கு அல் டீ்டுப் திரிவு னடஷச் 
சுஷஷ ஊட்டுகறநட. 

 

‚ரனங்ஶகர னக்கர! தக்கறல்னரல் னட்டிக் கறடந் டீு. உஷத் 
டஷடச்சுத் டப்தரக்கறநடக் கறஷடிஷன இடுப்ன னநறஞ்சு ஶதரடுவஷ. 

உவன்ண ைனச் ைட்டீக்ஷக?‛ 
 

‚இவஷ வகரஞ்ைம் இரைள்பிக் கறங்கு. னள்ஷபறக்குப் திரிர 
இனக்குவண்டு கறண்டிணணரன். இடரஶண னெத் வதரடிச்ைற? உங்ஷகப் 
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தரனங்ஶகரன் ல்ன டிர பந்றனக்கறநரன். க்கம் ன் கண்டம் 
தட்டுப்ஶதரகும்… டுங்ஶகர னள்ஷப. ர றத்றஷஶ? அனக்கும் வகரஞ்ைம் 
வகரண்டு ஶதரய்க்குடு ங்கச்ைற…‛ 
 

ைந்றஶைகத்ரர் ரன் றத்றஷில் ஆழ்ந்ட ிட்டரக டிக்கறநரர். ‚ர, 
றத்றஷவண்டரல் றேப்தக் கூடரட‛ ன்ந ஞரிற்றுக்கறஷ – 
திற்கரனத்றல் ஶதரர றண – ‘வட்ணி’த் டெக்கங்கறக்கு ிறக்கப்தட்டினந் 
வதரடிற அஷக் கரப்தரற்றுகறநட. 

 

‚தஷ னஶ? வதனில்கபரல் தத்ட இடங்கபில் குறஶரண்டி, 
இண்டு ரர்த்ஷகள் ஶதைத் றக்குரஶப, அந் ங்குபிப் வதண்ர இள்? 

இப்வதரறேட கஷ கண்டவுடன் வைரர்க்கம்‛ 
 

ைந்றஶைகத்ரரின் ணம் றஷணஶரஷடஷக் கறறத்டச் வைல்கறன்நட. 

 

உத்றஶரகரண னறறறல் வகரறேம்திஶன ஶதரர்டிங் ைலிம். அனரம் ி – 
திஶபன் டீ – ஶதப்தர் – னகச்ைம் – ந் சுத்ற – குபிப்ன னனறன் – தரண் – 
ிறுக்கு ஷட – தஸ் – ஏட்டம் – கந்ஶரர் – அறல்கள் – டீனேம் 
னசுப்தரத்றனேம் – அறல்கள் – ஶைரறு ன்ந றஷணப்தில் கல்ஷனக் 
வகரநறக்கும் னன்ச் ன்ந ித்ஷ – ம்ன டம் – அறல் – டீ – ஷட – தஸ் 
– வட ஷட – அட்ஷட – ைரப்தரடு – இங்கறவண்ஷடக் கரப்தரற்நப் தடிப்ன – 
ஷனட் அவுட் – டெக்கம்! 

 

இரட எறேங்கறஶன ஶத்றன் ஆட்ைறக்குள் உடஷன ைக்கற டுக்கும் 
இந்ற இக்கம். தின்ஶண டீனேடன் என ஷட – கடுரைற ிஷபரட்டு – 
சுக்ஶகரப்னப் தடம் ன்ந ிறினக்குகறக்கு ஶற்தடி ஶசூைறில் றகறக 
எறுப்தரக அனுற ங்கப்தட்டினந்ட. ற்றும் திக்ஷஞ கூட ஸ்ரித் 
இக்கம். தக்கத்ட டீ்டுப் னத்றன் னகம் ஷன ீட்டுடண்டு. ஶத்றன் 
இரக்கம் அஷணப் திடித்ட ிறேங்கும். 
 

ைரம்தைறத்ரர் அனுதைரனற, கஷண ‚ணிக்க‛ ிடரட அடிக்கடி 
வகரறேம்னக்கு இஷ்டரண ஶைரட்ஷடத் ீன்கறடன் ந்ரர். த்ஷணஶர 
குஷடி ஶகரசுகறக்குப் திநகு, ைஸ்றஷ அனுஷட ரழ்க்ஷகத் 
டஷிரக்கற ிட்டரர். ைஸ்ற ஆணதரங்கறடன் ைலரட்டிரக ந்ட 
ஶைர்ந்ரர். ‚அப்தன் கலநற ஶகரட்ஷடத் ரண்டர ைற்னத்றணரக‛ 
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ற்வதவடுத்ட ைந்றஶைகம் இல்னந ரழ்க்ஷகில் இநங்கறணரன். னென்று 
ஆண்டுகபரக னடிஶர ன்று னச்ைரண்டி கரட்டி ைஸ்ற, வரட்ட 
வைரச்ைம் ிட்ட றச்ைம் ந்ட வதண்கஷபனேம் என கடுஷணனேம் 
அடுக்கடுக்கரகப் வதற்று ிட்டரள். அத்டடன் கனக்கு ‚ஆர்‛ 
ிகுறஷனேம் ஶைர்த்ட ைந்றஶைகத்ரரக கறஷப்தடுத்ற ிட்டரர். அள் 
ரில்னரள். ல்னடக்கும் வகட்டடக்கும் ரறரர் டீுரன். னென்நரம் 
திள்ஷபின் திை டீ்டில் ைரம்தைறத்ரர் கண்கஷப னெடிணரர். ‚ஶதத்ற 
திநந் ஜரக தனன்‛ ன்று அந் றகழ்ச்ைறக்கு ிம் கூநற ஊர்ச்ைணம், 

‚வய்ப்தந்ம் திடிப்தற்கு என ஶதன் இல்ஷனஶ‛ ன்று எறுரஷனேம் 
சுட்டிக்கரட்டிட. 

 

ைரம்தைறத்ரரின் ஷணி றத் ைலன். ஆநரம் திள்ஷபப் ஶதறுக்கரக 
தக்க ஶரைத்றஶனரன் டீ்டுக்கு ைஸ்றஷக் கூட்டி ந்ரர். 
அறஷட ரரனக்கு இனர றஷன. வதரடின் திநந்ரன். அஷணத் 
டுக்கறஶன கண்டு கபித் றஷனிஶன வதத்ரச்ைறக் கறி ஶரைம் ஶதரணரள். 

ஆண்டு றைத்றற்குப் திநகு இந் டீ்ஷட அர் ைரிரகப் 
தரரிக்கில்ஷன. வதரடினுக்கு இப்வதரறேட ட ரற. ‚ஊஷ‛ ன்ந 
தட்டத்ஷச் சுக்கறநரன். டரக்டர்கள் அன் வதரி ‚ஶதச்ைரபணரக‛ 
ிபங்குரன் ன்று அதிப்திரப்தடுகறநரர்கள். அஷன் தற்நற பர்ந்ட 
னம் ிைரனம் எஶடிரக டீ்ஶடரடு ந்ட குடிஶறுற்குக் 
கரரக அஷந்ட. 

 

‚னெத்ன் இந் ஶகரர்சுரன் னைணிஶமறடி ன்நன்ஸ் டுத்ன். 

கூப்திட்டினக்கறநரங்கபரனம். டுதடுன் ண்டுரவணஷ வைரல்றநரன்..‛ 
னம் இன்னும் ஶதரகில்ஷன. ல்ஶனரனம் ஶதச்ைறஶன குந்றிட்டரர்கள். 

 

‚ன்ஷண டுத்ர்? ன்ஜறணிரிங்ஶகர?‛ ைஸ்ற னெத் வதண் றனகம் 
ஶகட்கறநரள். அள் ரனடனும் ைட்வடன்று தக்கம் திடித்டக் வகரள்றரள். 

 

‚இல்ஷன, னள்ஷப டரக்குத்ர் தடிப்னக்கும் ஶதரக ஶடம் ண்டு இஞ்ைறஷண 
வைரல்னறத் றரிஞ்ைரன்…‛ னத்றன் குனறஶன வ்ிப் வதனஷனேம் 
ண்டில்ஷன. னறரகச் ஶைர்ந்டள்ப தத்றன் வைனக்கு டபி கூட 
இல்ஷன. 

 

ைந்றஶைகத்ரர் றுதக்கம் றனம்திப் தடுப்தரண அதித்டடன் 
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னறகறன்நரர். ணம் னத்ஷப் தற்நற றஷணவுகபிஶன வரய்த்டச் 
சுிக்கறன்நட. 

 

‚கஷடப்தக்கரரிள்‛ ன்று ைரம்தைறத்ரர் ைறந்ற சுடுவைரற்கள் னத்றன் 
ரரஷ வகுரகத் டன்னறுத்றட. அன்று வரடக்கம் அள் ரரக 
அஷனந்ட, ன் கறக்குக் குடும்த ரழ்க்ஷக என்று குரிச் வைய்ட 
ிட்டரள். ைறன்ண ட வரடக்கம் ல்வட்டித் டஷநரனஷட 
கஷடிஶன ஶஷன வைய் அரஷப் ஷதன் ஶைரசுந்த்ஷக் 
ஷகப்திடித் ரைற, அள்பிக் வகரடுத்ட. றனச்ைற தடீிக் வகரம்தணிக்கு ஜன்ைற 
டுத்ட ஆம்தரணட அனுஷட ணி ிரதரம். இன்று இங்கு என 
கஷட, குனரகனறல் இண்டு கஷடகள், வகரறேம்தில் தடீிதக்டரி, 
கறபிவரச்ைறில் வள்பரண்ஷப் னற, ந்ட வனரநறகள் ன்று வைல்ம் 
வதரங்கற றகறன்நட. ‚னபினேனண்ஷட‛ ிரதரனம் உண்டு ன்று ஶதைறக் 
வகரள்கறநரர்கள். கரகம் குந்றஶ ரடு ைரகப் ஶதரகுட? வைன்ந ஆண்டு 
அனக்ஶக ஶஜ.தி. தட்டனம் கறஷடத்றனக்கறநட! 

 

‚ஏவஷ, அர் ரர ிரத்ரன் வகரறேம்னக்குப் ஶதரினக்கறநரர். 
ன்ணரன் அள்பிக் குிச்ைரறம் டீ்டுச் ஶைரறுக்கும் ண்ிக்கும் 
வதரைறப்தில்ஷன. அந்ரிச்ஷை ைலிவஷ..‛ 
 

‚னம் உண்ஷிஷன ைலஶிரன். இல்னரட்டில் ன்ஷணக் கட்டிக் 
வகரண்டுரஶண கஷ்டப்தட்டினப்தரள்? அறக்கு ரறம் கடுன்கள். 

ஆஷைக்குக் கூட என வதட்ஷடில்ஷன. அறக்கு ல்னரம் வதண்கபரகப் 
திநந்றனந்ரறம் கஷனய்ில்ஷன. வநறச்ைறப் தரர்த்ட ல்ன ரப்திள்ஷப 
டுக்கறநடக்கு ஶண்டி கரசு இனக்கு. ணக்கு ல்னரம் வதரடின்கபரகப் 
திநந்ரறம் ன்ண னண்ிம்? ைலணிஶரஷட றல், ன்ஷணப் ஶதரனக் 
கறபரக்கரகு ன்றுரஶண வைரல்னறினப்தன்? இந் டீும் பவும்! 

கரடஷனந் னனரட்டம் இந் ஷபஷ ரடி றனக்கறஶநன். ைஸ்ற 
வகரண்டு ந்டகள் ைறன ஈட்டிஷன கறடக்கு. அடகஷப ீட்டரறம் ஶகரத் 
டண்டபிஷன என பவும், ஶதபவுக்கு என டீும் கட்டிக் குடுக்கத்ரன் 
ஶறும்… 
 

தத்ட ன ஶைர்ிஶமரட ஸ்வதல் கறஶடிற்குப் ஶதரஶகக்கறள்ஷப 
ல்னரத்ஷனேம் வட்டிப் னபக்கனரம் ண்டுரன் றஷணச்ைன். ரன் 
கறபநறக்கல் ஶைர்ிமறஷன ஶைர்ந்ட வகரட்டப்வதட்டிச் ைம்தபத்ஶரஷட 
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ைரபித்ட ஶதரஶனரன் டக்குட. ைசுவுக்கு ன்ண வரினேம்? 

திள்ஷபறக்கு ன்ண ிபங்கப் ஶதரகுட? தரம், அடகறம் ஶர 
அந்ஸ்ஷப் தற்நறப் வதரிைர றஷணச்சுக் வகரண்டினக்குடகள்…‛ 
 

கரனறன் வல்னற உர்ச்ைறகள் ன்ந தஷ றஷணவுகஷப அஷைஶதரட்ட 
ைந்றஶைகத்ரர் னத்றனர்ரண ஶனரகரனே ிைரஷில் இநங்கற 
ணத்ஷப் னண்ரக்கற அப்தடிஶ டெங்கற ிட்டரர். 
 

ிறத் வதரறேட, ள்பிைரக என ி ஶரட ரம் டெங்கற ிட்டஷ 
அர் உர்ந்ரர். ஷக கரல்கஷப அனம்திக் வகரண்டு ஶீர் குடிக்க 
ந்ர்ந்ரர். ைஸ்ற ரைவள்பிக்கறங்ஷகக் வகரடுத்ரள். ‚ரர் ந்ட?‛ 
ன்று ஶகட்கரஶனஶ ைரப்திடத் வரடங்கறணரர். 
 

‚னத்றன் சுதரத்ஷப் ஶதரனஶ கறங்கும் இணிக்கறநட‛ 
 

‚ஶகட்டிஶபய்ர… இண்ஷடக்கும் ரஷபக்கும் உஷன ஷக்கக் கூடரரம். 
ரஷபண்ஷடக்குத்ரன் ல்ன ரபரம்…‛ 
 

‚வகரறேம்திஷன இனந் உக்குவஷ உந்ப் தஞ்ைரங்கபங்கஷபப் தரக்க 
ல்னரத் வரினேட ஶதரன…‛ 
 

‚னக்கரரன் வைரன்ணர. இண்ஷடக்கும் ரஷபக்கும் ரஶண ைஷச்சு 
அனுப்தப் ஶதரநட ண்டும் வைரன்ணரவு. ரன் ஶண்டரவண்டு வைரல்னவும் 
அ ஶகக்கறநரவு இல்ஷன…‛ 
 

‚ஏஷ உணக்கும் இஞ்ஷை டஷடச்சுக் கறேத்ரஶண வண்டு ரறம் 
ைரிரப் ஶதரகும்‛ 
 

‚னக்கர ங்கரண னுற.. வதரடிறம் அப்திடித்ரன்‛ 
 

‚ரன் வகரஞ்ை ஶம் றத்றஷ வகரள்றநத்டக்குள்ஷப ீர் ஊனனகவல்னரம் 
அநறஞ்ைறட்டீர்‛ ன்று ைறரித்தடி ஶீஷக் குடித்ட னடித்ரர். 
 

‚ரன் எனக்கர ஶனற அஷடக்கறந ரகப்தஷணப் தரர்த்றட்டு ரநன்‛ 
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னம் னற்நத்றல் றன்று ைறரிக்கறநரள். அனம் தறறக்குச் ைறரித்ரர். 
 

‚ணைர இள் என னுறனேந்ரன், என டிவுந்ரன்‛ 
 

ரகப்தனும் ைறன்ணனும் ஶனறஷடக்கறநரர்கள். வகரல்ஷன ஶனற ைறன்ணன். 

ிடிற்னநம் ந்ர்கள் அஷண அஷடத்ட னடித் திநகுரன் 
ைரப்தரட்ஷடப் தரர்த்ரர்கள். 

 

வில் நத் வரடங்கறட. னத்றன் பவுப் தக்கத்ட ஶனற 
திரிக்கப்தட்டட. அஷடப்ன ஶஷன ஆம்தரகறட. ைந்றஶைகத்ரர் கூட 
ரட றன்று ஶஷன வைய்கறநரர். ‚கட்டுக்ஶகரத்டக்‛ வகரடுக்கக் கூட ஏர் ஆண் 
திள்ஷப இல்ஷனஶ. 

 

ஶைரட்ஷடக்குப் திநந் வதரடின் னத்றன் இடுப்திஶன குந்றினக்கறநரன். 

 

‚டுரஷன என வதரட்டு ஷச்சு அஷடனேங்ஶகர. னள்ஷப குட்டிள் ஶதரய் 
ட்டும்‛ ன்று னம் வைரல்றகறநரள். 

 

அந்ப் வதரட்டிஷண அஷடத்ட ன் கணின் ரழ்ஷக் கரப்தரற்றுரக 
ைரம்தைறத்ரர் றஷணத்ரர். 
 

வதரட்டுகள் உநவுக்கரண ரைல்கள். உநவுகஶப… அன்று னத்றன் அகறஶன 
அர் ணம் அஷனந்ட. இன்று – அறஷட ஆறஷிஶன என கணவும் 
சுகனம் இனப்தஷ உர்கறநரர். அந்ச் சுகத்றல் வஞ்ைறஷன ஷத்டச் ைலழ் 
ஷத்ட ிட்ட ைறநரம்ஷத ைந்றஶைகத்ரர் வடரக இறேக்கறநரர். 
 

இனதட னடங்கறக்குப் தின்ணர் ‚வதரட்டு‛ என்று ிடப்தட்டு ஶனற 
அஷடக்கப்தடுகறன்நட. 

  


