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"ந�ன இல��ம ந� எஙககட� க��ய�ரவ?" எனற ககடடவள ர�த�.  வயத அத�கம�லல� ஐநத 
த�ன.  மத��ம வகபபப �டகக�னற�ள.  ககடடத நவல(ப ��ரதத.  அவனம அவளம கடப 
�டப�வரகள.

அலரய�ணடத கதரவ இகத� இனற த�ன மடநத�ரகக�னறத.  சசனல(ய�லரநத 
வ�டமலறககத தன அமம�வ�ன அப�� இரககம கக�யமபததரககப க��வத�கச சச�லலம 
க��த த�ன இநத வ�ரதலத ர�த�வ�டம இரநத வநதத! இரவ��ல நவன த�ன சடட.  அவன 
அமம� ர�ண�யம அப�� கக�வ�நதனம இரவரம கசரநத ஏகத� வ�ய���ரம சசயக�னற�ரகள. 
ஒகர ��ளல<. வசத�ககப �ஞசம�லல�.

ர�த�வ�ன அப�� த�க(ஷ சவ<�ந�டடல இரகக�னற�ர. �ணம மடடம அனபபக�னற�ர எனற 
சத��யம.  அமம� மஙலகயடனம மஙலகய�ன ச�றகற�ரடனம ர�த� சசனல(ய�ல 
வ<ரக�னற�ள. த�(மம இரவ�ல அப��வடன க��(�ல சக�ஞசவகத�ட ச��.

"அநதக கக�யமபததர� என(ட� இரகக?  எதகக அஙகக க��ற?" -  இத ர�த�. "ஹ�ங!  ந� 
மடடம உஙக த�தத�கவ�ட இரப�,  ந�ன இரககக கட�த�?  அத�ன லவகக எஙக 
த�தத�கவ�ட இரககப க��கற�ம ந�னம எஙகமம�வம" -  இத நவன.  "லஹ!  எஙக த�தத� 
எப�வம எஙக கடத த�ன இரகக�ர. உஙக த�தத� உனல(ப ��கக இஙக வர ம�டட�கர�?" 
எனற�ள ர�த�. "ந�சமம�கவ க��கத த�ன க��ற�ய�?  எனல(கக த�ரம� வரவ?"  எனற�ள. 
"ஆம�.  அஙகக எஙக ச���யமம� இரகக�ஙகக<!  ந�ன என( ககடட�லம வ�ஙக�த 
தரவ�ஙக"  எனற�ன நவன.  "ந�ய இயர அஙகக த�ன சக�ணட�டப க��கற�ம.  ஸகல 
ஆரம��கக�ற அனல(ககத த�ன த�ரம� வரகவ�ம."

"லவ� எ(கக என(� வ�ஙக� வரவ?"  எனற ர�த�வகக "அஸக பஸக"  எனற �ழ�பபக 
க�டட வ�டட ஓட வ�டட�ன நவன.

இத நடநத ச��ய�க 20 ஆணடகள ஆக� வ�டட(.

(அல� ம�ளம) 
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"ஏணட� இநதக கணகக மடடம எ(கக வரகவ ம�டகடஙகத?"  எனற�ள ர�த�.  "உனல( 
ம�த��� மணடகசகல��ம கணகக வர�த�ம."  ச���ததக சக�ணகட சச�ன( நவல(க கடட 
தரதத� ஓட(�ள ர�த�.

வடடல இரககம க��த அமம� சசல�ம�ய இரககம ர�த�வககம ச��,  அப��வடன 
வ�ல<ய�டக சக�ணகட இரககம நவனககம ச��,  �ள<� வநத வ�டட�ல ஒகர ஆடடம த�ன. 
இரவ��ல ஒரவர வர�வ�டட�லம அனற �ள<�ய�ல கச�கம�ய இரப�வர இனச(�ரவர! 
இரவரம மத�ய உணலவச கசரநகத ச�ப��டவ�ரகள.

அவளகக எத ��டகக�கத� அலத கவணடசமனகற சசயத அவல<க கக��மடட ��ன(ர 
அவல<த த�ஙகவகத நவ(�ன ச��ழதக��கக.  ர�த�வம க�சப�டடவள அல�.  அவ(த 
ஒர ச��ரல<க கட தவமசம சசயய�மல வ�ட ம�டட�ள.  �டபப எனற வநத வ�டட�ல 
நவன த�ன மதல கரஙக.  ர�த� கலடச� இலல�சயனற�லம அவக(�ட �டகக கவணடம 
என�த�க�கய கலடச� கநரதத�ல �டதத ��ஸ�க� வ�டவ�ள.

இவரகள இரவ��ன நடல�ப �றற� இரவ��ன ச�றகற�ரம ச���க�ததப க�சவ�ரகள. 
ர�த�வ�ன அமம�வகக நவல( அடககட எடததகக�டட க�ச�வ�டட�ல தககம வர�த!
 
இரவரககம ��டதத வ�ல<ய�டட ககரமக��ரட.  எபக��தம ச�வபபக க�ய�ல( எடப�த 
ர�த�வ�கத த�ன இரககம!

ர�த�வ�ன அப�� மதன மதலல வ�ஙக� அனப��ய சத�ல�கக�டச�லய அத�சய�ததப ��ரதத 
அத�ல க�ரடடன ��ரப�த�ல இரவரககம சக�ளல< ஆலச. ஞ�ய�ற�(�ல அவன அமம�லவ 
நசச��கக ஆரம��தத வ�டவ�ன நவன.  இரவர வடடறகம அலர மண� கநர ��ரய�ணம. 
ஏத�வத சலமததக சக�ணட அவ(த அமம�வம அவனம ர�த�வ�ன வடடறக வநத ஒர 
மண�கநரம�வத அரடலட அடப�த வழககம�(த.  இத(�க�கய நவன வடடலம டவ� 
வநதத!

ஆற�ம வகபப �டகக�றவஙக ம�த���கய சத��ய�.  ஏகத� க�க�ஜ �டகக�றத ம�த��� சத��யத 
��டசமல��ம எனற அடககட சலததக சக�ளவ�ள மஙலக!

ர�த� கவற ம�ணவ�கய�ட நடப லவதத�லம ச��,  நவன கவற ம�ணவக(�ட நடப 
லவதத�லம ச�� இரவரகககம ��டகக�மல இரநதத.

ஆ(�ல �த�ல(நத ஆணடகள கழ�தத ��றக?

(அல� ம�ளம) 
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இநதப �தத�ம வகபப என�லத அரசத கதரவ எனற ஏன லவதத�ரகக<� எனற சலததக 
சக�ள<�தவரகக< க�லடய�த. ச�றகற�ரகள, ம�ணவரகள, ஆச���யரகள மவரம இலணநத 
��ட�டக�னகற�ம எனற ச�ய��ல அடககம கதத இரகக�னறகத!  ஒன�த�ம வகபப 
ஆணடறத�த கதரவ மடநததம வ�டமலற க�லடய�த�ம.  ச�றபப வகபபகள ஆரம�ம�ம. 
�தத�ம வகபப அலரய�ணடத கதரவககள அல(ததப ��டஙகளம நடதத� �� மலற 
ம�ணடம ம�ணடம �டகக லவகக�ற�ரக<�ம.  ச�றபப வகபபகள,  ச�றபபத கதரவகள எனற 
�ள<�கக நற சதத கதரசச� வரகவணடம எனற அல(ததப �ள<�க<�லம ��ழ�நத 
எடகக�னற�ரகள.  அநதப ��ழ�யலல ர�த�வம,  நவனம மடடம ம�டட�மல க��வ�ரக<� 
என(?

ஏச(னற�ல அத த�ன ம�ணவ(�ன எத�ரக��தலத மடவ சசயயம க��கடடம.  �தத�ம 
வகப��ல அத�க மத�பச�ண எடகக�மல க��(�ல ஒர ம�ணவன அவனகக எவவ<வ த�ன 
ஆரவம�ரநத�லம அற�வ�யல� மதனலமய�கத கதரநசதடகக மடய�த.  ஆக,  ஒரவ(�ன 
வ�ழகலக மனற மண� கநரதத�ல ந�ரணய�ககப �டக�றத!  அநத மனற மண� கநர ஜRரதத�ல 
இரவரம ம�டடக சக�ணட(ர.
 
�டபப, �டபப, �டபப எனற அதகவ கத�சயனற க�டநத(ர. இதவலர நடப, ச��ழதக��கக, 
�டபப எனற வ��லச லவதத�ரநதவரகள,  இபக��த �டபப,  நடப,  ச��ழதக��கக (அப�ட 
ஒனற இரகக�னறத� என(?) எனற வ��லசககத தள<ப�டட(ர.
 
கதரவ மடவகளம சவ<�ய�ய�(.  நவன த�ன சர�ம� அழத�ன.  ர�த�வககம வரததம த�ன. 
நவனகக நல� மத�பச�ணகள வநத�ரநத(.  ர�த� கலறநத மத�பச�ணகள எடததத 
கதற�ய�ரநத�ள.  இரவரம ����யம க��ம வநதத.  நவன அற�வ�யல� மதனலமப ��டம�க 
எடததப �டகக ஆரம��தத�ன. ர�த� ச��ர<�த�ரதலத எடததப �டகக ஆரம��தத�ரநத�ள.
 
இரவரககம நடப வடடம வ���ய ஆரம��தத�ரநதத.  ர�த� பபச�யத�ய�ரநத�ள.  என( த�ன 
நடப வடடம ச���த�(�லம,  வகப�லறய�ல ����நத சசனற�லம அவரக<�ன நடபச சஙக�ல 
மடடம இறக�க சக�ணகட இரநதத.

இனனம �தத�ணடக<�ல இகத ந�ல� ந�டககம�?

(அல� ம�ளம) 
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�ள<�ப�டபப மடநத ந�ல�ய�ல,  நவனகக கக�யமபதத��ல ஒர ச��ற�ய�யல கலல��ய�ல 
இடம க�லடததத.  அவ(த அமம�வ�ன அப�� வட அஙக�ரநதத�ல அஙகககய தஙக�ப 
�டககடடம எனற அவ(த அமம�வம அப��வம மடவ சசயத(ர.  நவனகக மதலல ஒர 
ம�த���ய�க இரநத�லம ��ன(ர �ழக� வ�டடத.  கலல�� உணட வட உணட எனற 
இரநத�லம வகபபத கத�ழரகளம,  கத�ழ�யரம சக�ணட நண�ரகள எணண�கலகய�ல 
அத�கம�க இரநத(ர. சநரஙக�ய நடப வடடதத�றகள கலறநதத �தத க�ர�வத இரநத(ர.

ர�த� சசனல(ய�க�கய ஒர கல�ககலல��ய�ல இ<ஙகல� ச��ர<�த�ரம �டகக 
ஆரம��தத�ள.  அவளககம ந�லறய கலல��த கத�ழர கத�ழ�யர பத�த�க நடப ��ர�டட 
ஆரம��தத�ரநத(ர.

கலல�� வ�ழகலக இரவரககம சநகத�சம�கச சசல� ஆரம��தத�ரநதத.

இநதக க��கடடதத�ல இரவ��ன நடபம கலரநத க��ய�ரகக கவணடயத த�ன.  ஆ(�ல 
அநத நடப பதப��ககப�டடத நவ(�ன ��றநத ந�<னற.  அனற க�ல� அவன வடட 
சத�ல�க�ச� அலழப��ல அவன ய�ர ய�லரகய� எத�ர��ரகக,  க�ச�யத ர�த�. மதன மதலல 
க�ல�ய�க�கய ��றநத ந�ள வ�ழதலத அவள கற,  சநகத�சதத�ல அவனககத தல�க�ல 
ப��யவ�லல�.
 
நல�சத�ர நடப இட,  க��,  ச��ரள க��னற எலல�கல<க கடநதத என�லதப ப��நத 
சக�ணட�ன நவன.  இநத நடப சவறம �ள<�க க�� நடப மடடமல�.  இத எபக��தம 
சத�டரம எனற ந�ல(ததக சக�ணட�ன.
 
அவ(த கத�ழரகள எததல(கய� ���சகள சக�டதத�லம,  ர�த� க�ல�ய�ல சச�ன( எநத 
எத�ர��ரபபம�ல��த அநத வ�ழதகத அவனககப ச���த�யத சத��நதத.
 
சசனல(கக அவன அமம�லவப ��ரகக வரமக��சதல��ம அவல<ச சநத�ததப க�சத 
தவறவத�லல�.  அபக��த �லழய கலதலயப க�ச�யம,  ச���ததக சக�ணடம இரவர வடம 
க�க�ப��க�வ�டம. இரவரகம அவரவர வடடறக ஒகர ��ளல<. ர�த� வடடறசகனற வரம 
அவ<த நடச�னற�ல அத நவ(�கத த�ன இரப��ன.  அகத க��ல த�ன நவன வடடறகம 
ர�த� இயல��ய வநத க��வ�ள.  நவன ஊ��ல இலல�சயனற�ல இனனம சக�ஞசம அத�க 
கநரம ர�ண�யடன ச��ழலதக கழ�ப��ள ர�த�.

ஆ(�ல வ�த� இவரகள வ�ழவ�ல இனனம மனற�ணடக<�ல �டததப க��கம ��ட?

(அல� ம�ளம) 
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இரவ��ன கலல��ப �டபபம மடவலடவதறகள �� வ�ஷயஙகள நடநகதற� இரநத( 
ர�த�வ�ன வடடல.  ர�த�வ�ன அனபகக��ய த�தத� க��ம�க� இரநத�ர.  அவ<த தநலத 
சவ<�ந�டடலரநத இநத�ய�வ�றகக த�ரம�� இரநத�ர.  சவ<�ந�டடல சம��த�தத �ணதலதக 
சக�ணட இநத�ய�வ�ல மதலட சசயத த(த ம�த�க க��தலத இநத�ய�வ�ல கழ�ககத 
த�டடம�டடரநத�ர.

நவ(�ன கலல��ப �டபபம மடநத�ரநதத.  அவனககச சசனல(ய�ல ஒர சமன ச��ரள 
ந�றவ(தத�ல நல� சம�<ததடன கவல� க�லடதத�ரநதத.  அவன சசனல( வநததம, 
ம�ல� கவல<க<�ல த�(மம ஒர �தத ந�ம�டம�வத ர�த�வடன க�ச�மல இரநதத�லல�. 
அனற அலவ�கதத�ல நடநத அததல(யம அவளடன �க�ரநத சக�ளவ�ன.
 
இநத கவல<ய�ல த�ன ர�த�வ�ன த�ரமணப க�சச ஆரம�ம�(த. நவன கடச சச�ன(�ன, 
"இவ< ய�ர கடடககவ�?  ��வம கடடககப க��றவன.  ஒர கவல� சசயயத சத��யம�? 
ம�ம�ய�ர இரககற வட�ப ��ரஙக.  அப�த த�ன இவளகக கஷடம(� என(�னன 
சத��யம"  எனற.  �த�லகக அவளம,  "உன கவல� என( உணகட� அதப ��ததகக�டடப 
க��வ�ய�?" என��ள.

ஒரந�ள ம�ல�. இரவரம க�ச�க சக�ணடரநத(ர. அபக��த த�ன கவ(�தத�ன. ர�த�வ�ன 
கணக<�ல கணண�ர.  "ஏய!  என(�சச?"  எனற�ன நவன.  "இததல( ந�ள எஙகப�� த�ன 
சவ<�ந�டட� இரநத�ர.  இபக�� ய�கர� அசம��கக� ம�ப��ளல<ய�ம.  எனல(ப 
ச��ணண ��கக இனல(கக வரற�ஙக<�ம.  படசச�ரநத� கலய�ணம �ணண�கக�டட 
உடக( அசம��கக� ச��றப�டணம�ம"  எனற�ள.  "அட!  இதககப க��ய ய�ர�வத 
அழவ�ஙக<�? அவ(வன எபக��ட� அசம��கக� க����மன க�ததகக�டட இரகக�ன. ந�ன 
கட என(கவ� ஏகத�னன ந�ல(சச�டகடன.  அப��ட,  இ(�கம உன சத�லல� வ�டடத!" 
எனற�ன ச���ததக சக�ணகட.

"ஒ(கசகன( ஈச�ய�ச சச�லலடட.  எ(கக சவ<�ந�டட ம�ப��ளல<யம கவண�ம.  ஒர 
மணண�ஙகடடயம கவண�ம"  எனற�ள ர�த�.  "அட!  மணண�ஙகடடயக கட கலய�ணம 
சசஞச�ககவ�ய�?" எனற நவல( மலறததக சக�ணகட வடடறகச சசனற�ள ர�த�.

அனற இரவ சவககநரம நவனககத தககம வரவ�லல�.

(அல� ம�ளம) 
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நவனகக இரபபக சக�ள<வ�லல�.  க�ல� எழநததம மதல கவல�ய�க ர�த�வ�ன 
வடடககத த�ன க��ன சசயத�ன.  அவ<த அமம� த�ன எடதத�ர.  "எபக�� கலய�ணம?" 
எனற த�ன ககடட�ன நவன. அவன அமம�கவ� அழ ஆரம��தத வ�டட�ர.

"என( ஆசச?  ஏன அழற�ஙக?"  எனற ககடட நவ(�டம,  "ந�கய வநத என(�னன ககள 
அவக�டட" எனற �ட க��ல( லவதத வ�டட�ர.

அனற அவனகக அலவ�கதத�ல ஒர மகக�யம�( கவல� இரநதத�ல அஙகக சசனற வ�டட 
ம�ல� த�ன ர�த�வ�ன வடடககப க��க கநரம க�லடததத. மஙலக இவல(ப ��ரதததம, "ந� 
த�ன அவளககச சச�ல�ணம��. நல� இடம. ஒகரயடய� ம�டகடனன ச�த�கக�ற�" எனற�ர.

அவள அலறககள நலழநத�ன நவன.  அவல<ப ��ரகககவ கவல�ய�ய இரநதத 
அவனகக.  அரக�ல சசனற�ன.  "என( ஆசச?  ந� என( த�ன ந�ல(சசகக�டட இரகக?" 
எனற�ன.
 
"ந�நத�ன கநதகத சச�னக(ன�.  எ(கக சவ<�ந�ட க��க இஷடம இல�.  ய�ர இபக�� 
கலய�ணம கவணமன அழத�?"  எனற�ள ஆஙக�ரம�க.  "ந� வ�ல<ய�டடககத த�ன 
சச�லகறனன ந�ல(சகசன��" எனற�ன. "ஆம� ந�ம சரணட க�ரம ச�ன(ப பள<ஙக ��ர. 
அத�ன உன க�டட ந�ன வ�ல<ய�டகறன" எனற�ள ர�த�.

"ச��.  எப�டயம கலய�ணம �ணணத த�க( க��ற.  இபக�� என(?  உ(கக சவ<�ந�ட 
க��கப படககல�ய�ககம?  கவற ம�ப��ள< ��ககச சச�ல�வ�?"  எனற�ன நவன.  "ஏன? 
எ(கக ம�ப��ள< ��ககறத த�ன உன கவல�ய�?"  எனற�ள ர�த�.  "இஙக ��ர. 
ச��ணணககத த�ரமண வயத 21 னன க��ற வ�ற ஆடகட�� கட எழத�ய�ரகக. 
��ததத�லல�ய�? உன வயச என(�னன சத��யம�? இப�கவ 23 ஆசச.  இபக�� கலய�ணப 
க�சச எடகக�ம ��ன( எபக�� எடப��ஙக? உன அப�� அமம� �ககம இரநதம கய�ச�சசப 
��ர. இபக�� என( நடநதசச உ(கக?" எனற�ன க(�வடன.

"எ(ககக கலய�ணகம படகக�."

(அல� ம�ளம) 
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"ஆம�.  இபக�� கலய�ணம படககல�னன சச�லலவ,  அபபறம வ�ழகலககய 
படககல�னன சச�லலவ. ந� சச�லறத எல��ம இஙக ஆம� ச�ம�னன தல�ய�டடக க�டகட 
ககடடகக�டட இரப��ஙகனன ந�ல(கக�ற�ய�?" எனற�ன நவன. ர�த� எதவம க�சவ�லல�. 
சமZ(ம�க இவல(கய ��ரததக சக�ணடரநத�ள. நவனம கவசறதவம க�சவ�லல�.

சமதவ�க அலறலய வ�டட சவ<�கய வநத�ன.  "என(ப��?  என( சச�லலற�?"  எனற 
ககடட�ர மஙலக.  "சவ<�ந�டடககப க��றதகக �யப�டற�.  ந�ஙக<�வத உளந�டட� 
��ரதத�ரககக கட�த�? கவற ல�யல(ப ��ரஙக.  சம�த�(ம சசயகவ�ம" எனற நவன தன 
வடடககக க�<ம��(�ன.  அடதத ந�ள கவல� மடநத வழககம�க ர�த� வடடககப 
க��(�ன. அஙகக அவள இலல�. "வநத� ந�ன வநகதனன சச�லலஙக" எனற மஙலகய�டம 
சச�லலவ�டட வடடககத த�ரம��(�ன நவன.

அவன வடட வ�சலல ர�த�வ�ன சசரபப க�டநதத. கதவ படட�மல ச�தத� மடடம இரநதத. 
சமதவ�க உளக< நலழநத�ன நவன.  உளக< ர�ண�யம ர�த�வம க�ச�க 
சக�ணடரநத�ரகள. "நவனககத த�ன �டபப மடநத கவல� க�லடதத வ�டடகத, கலய�ணம 
சசயத லவகக கவணடயத த�க(?"  எனற ர�த� ககடக,  "ஆம� ந�ஙக<� கவணட�மன 
சச�லகற�ம.  அவன த�ன இனனம இரணட வரசம க��கடடமன சச�லலகக�டட 
இரகக�ன" எனற�ர ர�ண�.

"இநத �டசணதத� அவன எ(கக பதத� சச�ல� வநதடட�ன கநதத"  எனற சச�லலம 
க��த ச��ய�க நவன இரவரம ச���தத வணணம க�ச�க சக�ணடரநத சலமய�லறககள 
நலழநத�ன.

"உனல(த கதட அஙகக க��(�, இஙகக என( வதத� வசச�கக�டடரகக ந�?" எனற�ன நவன. 
"அவ சச�லறத� என( தபப இரகக?"  எனற அமம�லவப ��ரதத, "அமம�,  ஆணகளககத 
த�ரமண வயதனன ய�ர�வத வ�<ம�ரம சசயற�ஙக<�?  இஙகக ச�� ச�ணகக< கலய�ணம 
கவணட�மன �டம க�ண��கக�ற�ஙக. ந�ஙக ச��றபபணரநத சச�ன(� உஙகளகசகல��ம 
ப��ய ம�டகடஙகத" எனற�ன நவன.

"அபக�� எப�த த�ன உன கலய�ணம?" எனற�ள ர�த� அவன கணகல< கநரகக கநர�யப 
��ரதத.

"உன கலய�ணம மடநத ��றக த�ன" எனற�ன நவனம அவள கணகல<ப ��ரதத வணணம.

(அல� ம�ளம) 
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ர�த� வ�ட�ப��டய�க மறததத�ல அநத சவ<�ந�டட ம�ப��ளல<லய ந�ர�க��தத(ர அவ<த 
ச�றகற�ரகள.  என(த�ன தம��கய� தஙலககய� அடதத கலய�ணதத�றக�க 
ந�றக�வ�டட�லம, என( த�ன சசல�ம�க வ<ரதத�ரநத�லம, எனலறகக�வத ஒர ந�ள கவற 
வடடககப க��றவ த�க(?  வயச கவற ஏற�கசக�ணகட க��க�னறத எனற மஙலகககக 
கவல�. இரணட ம�தஙகள இப�டகய க��(த.
 
அடதத ஒர நல� வரன உளள��க�கய அலமநதத.  இநத மலற அவளககக சத��ய�மல 
நவன ம�ம தத வ�டட�ரகள.  அனற ம�ல� வழககம க��ல ககலயம க�ணடலம�ய த�ன 
ஆரம��ததத அவரகள க�சச.
 
அவ<த வடட ம�ட.  அநத� ச�யம கநரம.  �றலவகள அலவக<�ன இல�ஙகளககத த�ரம��க 
சக�ணடரநத(.  மரஙகள ந�லறநத அநதத சதர �� �றலவகளகக பகலடம�ய இரநதத. 
அலவக<�ன சததம அவரக<�ன க�சசகக எவவ�த இலடயற�கவம இலல�!

"ஆம�,  இப�டகய எவவ<வ ந�ள த�ன க��ம தள<ப க��ற?"  எனற ஆரம��தத�ன நவன. 
"எதப �தத�க ககககற?" எனற�ள ர�த� ப��ய�த ம�த���.

"வடடக�கய இரகக க��ரடககலய�?"  எனற�ன. "கவல�கக டலர �ணண�டட இரகககன. 
ந� த�( சரச�யசமல��ம தய�ர �ணண?"  எனற�ள.  "ந�ன அதக கககக�.  ந� கவல�ககப 
க��ய என( சசயயப க��ற? உஙகப��வம அமம�வம சர�ம� வரததப�டற�ஙக" எனற�ன. 
"இப� ஏன உன கலய�ணததகக அவசரப�டற?"  எனற�ள.  "என கலய�ணம�?  ந�ன உன 
கலய�ணம �தத�ப க�சகறன".  "ந�னம அதத த�ன சச�லகறன.  என கலய�ணததககபபறம 
த�ன உன கலய�ணமன சச�ன(.  இபக�� எனல(ச ச�கக�ரம கலய�ணம �ணணன(� 
என( அரததம?  உ(ககக கலய�ணததகக அவசரமன த�க(?"  எனற�ள சறறக 
கக��ததடன.

நவன ச�ற�த கநரம ஒனறம க�சவ�லல�.  "ச�� வ�ல<ய�டட க��தம.  உ(கக எபக�� 
ச��றபப வரம?  வ�ழகலகய�ல தலண இல��மக�கய வ�ழநதட மடயம�?  சமத�யதத� 
எல��ரககம கடலம இரகக.  ந� ஏன அலத ஏததகக�ட ம�டகடனன அடம படகக�ற?  என 
க�டட சச�ல�க கட�த�?" எனற�ன.

சவககநரம �றலவக கடடதலதப ��ரதத�ட இரநத�ள ர�த�.  நனற�க இரணடரநதத. 
தரதத�ல சவ<�சசபபள<�க<�ய வ�ணம�னகள வரததவஙக�ய�ரநதத.  ர�த� சமல� 
ஆரம��தத�ள. "இல� நவன. எ(கக இசதல��ம சத��ய�ம இல�. ஆ(�, எல��ரம எனல( 
வ�டட ����ஞச�ரவஙகக<�னன த�ன எ(கக �யமம� இரகக"  எனற�ள.  "அதகக�க என( 
சசயறத ர�த�?  வரம க��த ஒன(�வ� வநகத�ம.  க��கம க��த ஒன(�வ� க��கப 
க��கற�ம? இதகசகல��ம கவல�ப �டட� நடககம�?" எனற�ன நவன.

"அகத த�ன ந�னம கககககறன.  வரம க��த ஒன(� வர�.  க��கம க��த ஒன(� க��கப 
க��றத�ல�. ஆ(� வ�ழற வலரககம ஒன(� வ�ழ��கம."
 
"இபக�� ஒனனம கலறஞச க��க�.  உளளரக�கய ஒர ம�ப��ள< ��ரகக��ம.  ந� எபக�� 
கவணம(�லம உஙகமம� அப��லவ வநத ��ரததகக��ம. ச��ய�?" எனற�ன.

வ�ரகத�ய�ய ச���தத ர�த�, "ஹRம.  அசதல��ம ச�� த�ன.  இநதப பத உறவ வரறத�� �லழய 



உறவ ஒனறம சகடடப க��வப க��றத�ல�. ஆ(� ந�? உன நடப? அத ந�டகக மடயம�னன 
கய�ச�சச�ய�?"

(அல� ம�ளம) 
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நவன,  "அட!  இதகக�க ய�ர�வத கலய�ணம கவணட�மன சச�லவ�ஙக<�?"  எனற�ன. 
"நடப ய�கர�ட வ�ழகலகலயயம ��த�கக�த ர�த�.  ந�கய சச�லல?  நமம ��ரணட 
கஷடப�டணமன ய�ர�வத ந�ல(ப��ஙக<�?"
 
"கலய�ணஙக�றத ஆய�ரஙக��ததப �ய�ரன சச�லலவ�ஙக.  சநல ந�தலதசயல��ம ஒன(� 
வ<ரப��ஙக.  அபபறம அலத அப�டகய மணகண�ட கசரதசதடதத வயலல இலடசவ<� 
வ�டட நடவ�ஙக.  க��த�ய இலடசவ<� இலல�ன(� �ய�ரகளககத த�ன ��த�பப.  அத(�� 
வ<ர மடய�த."
 
அத ம�த��� ந�மளம ஒன(�கவ வ<ரநகத�ம.  இபக�� ந�றலற எடதத �ய�ர� நடறதககக 
க��ம வநத�சச.  ஆ(�,  இத(�� நமம நடப அழ�நத க��கமன ந�ன ந�ல(கக� ர�த�.  ந� 
எஙக க��(�லம அத ம�ற�த. ஒரகவல< தரம அத�கம�(� நமம நடப இனனம இறககம� 
என(கவ�?" எனற�ன.

"சவறம ��றநத ந�ல<கக வ�ஷ �ணறதம, இல� ச���சச ச���சச க�ச�கக�றதம த�ன நடபனன 
ந�ல(சச�ய�?  உ(கக�க ந�ன அழத� அத நடப!  இபக�� எ(கக�க ந� க�ச�கக�டட இரகக 
��தத�ய� அத நடப. இநத ம�த��� ஒர நடப எ(கக ஒர கத�ழ�க�டட க�லடசச�ரநத� அதகக�க 
ந�ன கவல�ப�டடரகககவ ம�டகடன. எததல( தடலவ ந�ல(சச�ரகககன சத��யம�? ந�ன 
ஆம��ல<ய�ப ச��றகக�கய அல�த ந� ச��ம�<ய�ப ச��றகக�கயனன?  இநத உ�கம 
ஒர ஆணககம ச��ணணககம நடப இரககமன கட ஏததகக ம�டகடஙகத.  இப�ட 
இரககம க��த நமம நட� வ�டடக கடகக என(�� மடய�.  அத(�� த�ன நமம நடல�ப 
����கக�ற ம�த��� வரற அநதக கலய�ணதலத என(�� �ணண மடய�தனன சச�லகறன." 
எனற�ள.

"ந� ஏன இவவ<வ ச��சச�வவ� இரகககனன த�ன எ(ககப ப��ய� ர�த�.  ச�� உ(ககப 
பரச(� வரபக��றவர நமம நடல� ஏததகக�டட� அபக�� உ(ககச சநகத�சம�?  சக�ஞசம 
ந�ல(சசப ��ர.  சநகத�சஙக�றத எஙகககய� சவ<�ய இரநத நமககக க�லடகக�றத�ல�. 
ம(சககள< இரகக.  கத�ணட(� க�லடககம.  நல�� கய�ச�சசப ��ர.  இத(�� எததல( 
க�ர ம(லச வரததப�ட லவகக�ற ந�?" எனற�ன.

"ச��. த�ரம�வம ககடககறன. ந� ஏன கலய�ணம �ணண ம�டகடஙகற? அதவம ககடட� என 
கலய�ணம மடயடடமன சச�லற"

"ஏன?  என ��ரணட மணம�ல�யம கழததம� ந�ககறதப ��ரததடட ந�ன கலய�ணம 
�ணண�கக�கறனன சச�ன(� அத தப��?  கவணம(� ந�கய ச��ணலணப ��ர.  அவல< 
ந�ன கலய�ணம �ணண�கக�கறன"

(அல� ம�ளம) 
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"சர�ம� நல�த. மத கவல�ய� அதச சசயயகறன. ஆ(�, கலய�ணம �ணண�(ப ��றக, உன 
சவ�யப எனல(ப ��ரககக கட�த க�சககட�தனன சச�ன(� ந� என( சசயவ?"

"அவ ஏன அப�டச சச�லற�?  அதப �தத� ந� ஏன கவல�ப�டற.  எத எப�டய�(�லம நமம 
நடப சத�டரம.  இ�கக�யதத� �டசசத�லல�ய�?  ஒரததலரசய�ரததர ��கக�மக� நடல� 
வ<ரதத�ரகக�ஙக."

"ந�ன ககடடத அநத அரதததத� இல�.  உன மல(வ� என நடப கவணட�மன சச�ன(� 
வ�டரவ�ய�னன த�ன ககடகடன."

சக�ஞச கநரம சமZ(ம�க இரநத நவன,  "எத�ரக��தத� இப�ட இரகககம� அப�ட 
இரகககம�னன ந�ல(சச�கக�டகட இரநத� எப�ட? எல��ம நல�த�கவ ந�ல(பக��ம. ஏன? 
நமலமப ப��ஞசவஙக<� என மல(வ�யம உன கணவனம இரககக கட�த�?" எனற�ன.

"இநத உ�கதத� அப�ட எததல( கணவன மல(வ�லய ந� ��ரதத�ரககனன சச�லல? 
அவஙகளககள<கவ மதல� அடசச�கக�ற�ஙக.  இத� அடததவஙகக<�ட நடபன(� 
இனனம த�ன சணலட கடம."

"ச��. அபக�� என( த�ன இதககத த�ரவனன சச�லல."

"அத�ன, எ(ககக கலய�ணகம கவணட�மன சச�லகறக(. இல��டட..."

"இல��டட,  ந�மக< கலய�ணம �ணண�கக கவணடயத த�னன சச�லற�ய�?"  எனற�ன 
நவன.

கழப�ம�( மகததடன ர�த� நவல(ப ��ரதத�ள.

(அல� ம�ளம) 
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ஐநத ந�ம�டஙகளககச சறற மன த�ன இரவரம கமக� க��ய சர�ம� கநரம ஆசசகத 
இரவரககம சக�ற�கக ஏத�வத சக�டபக��ம எனற ந�ல(ப��ல மஙலக கமக� வநத�ர. 
அவரகள க�சவலத ஒடடக ககடகம எணணசமல��ம அவரகக இலல�. ஆ(�ல இரவரம 
இப�டப க�ச�க சக�ணடரககம க��த எப�ட கறகக�டவத எனற ஒனறம க�சவ�லல�. 
ஆ(�ல அகத சமயம அவரககக க�கழ இறஙக�ச சசல�வம ம(த�லல�.  ர�த� என( த�ன 
சச�லக�னற�ள எனற ��ரபக��ம எனற க�ததக சக�ணடரநத�ர.
 
இதவலர மகம ��ரததப க�ச�க சக�ணடரநத இரவரம மரம ��ரகக ஆரம��தத(ர. எதவம 
க�ச�க சக�ள< வ�லல�.  ச�� இத த�ன சமயசமனற சம�டலட ம�டகக வநத�ர மஙலக. 
இநத�ஙக இதச ச�ப��டஙக எனற�ர.

"இல�. இரககடடம. ந�ன க�<மபகறன. க�டட�ய�ரசச. வடடககப க��கணம" எனற நவன 
தப��ககம மயறச�ய�ல இரநத�ன.  மஙலகயம ஒனறம சச�ல�வ�லல�.  ர�த�வம ஒனறம 
சச�ல�வ�லல�.  "ச��.  வரகறன"  எனற ச��தத�ம ச��தவ�கச சச�லல வ�டட 
க�<ம��வ�டட�ன.

இபக��த ர�த�வம மஙலகயம மடடம சம�டலட ம�டய�ல.  நவன க�ச�யலதக 
ககடடரப��கர� எனற ர�த�வம சநகதகப�டட�ள. மஙலக சமல� க�ச ஆரம��தத�ர. "நவன 
கலடச�ய�ச சச�ன(த ந�னம ககடகடன.  எ(கக சர�ம� சநகத�சம� இரகக ர�த�. லகய�� 
சவணசணய வசச�கக�டட சநயகக அல�ஞகச�கமனன ந�ல(கக�கறன.  ந� மடடம உமன 
சச�லல எல��ம நல��டய� நடககம. இபக�� த�ணட என ம(ச சநறஞச இரகக."
 
"ஐகய� அமம�!  ந�ஙக சக�ஞச கநரம க�ச�ம இரகக�ஙக<�?  ய�ரக�டடயம சச�லலட�த�ஙக. 
சக�ஞசம ச��றஙக. ந�ன ந�லறய கய�ச�ககணம" எனற�ள.

"ஆம�.  என(தத கய�ச�ககப க��ற?  நவன ம�த��� ஒர ல�யன க�லடகக�றதகக கடதத 
லவககணம."

அஙகக நவன எப�ட இநதக ககளவ� தன வ�ய�லரநத வநதத எனற ந�ல(ததக 
சக�ணட�ன. வடடலம ய�ரடனம மகம சக�டததப க�சவ�லல�.

மறந�ள ம�ல� அவன வழககம க��ல வரவ�ன எனற எத�ர��ரதத�ள ர�த�. ஆ(�ல அனற 
மடடமல� மனற ந�டக<�க அவன வரவ�லல�.  சசலக��(�ல கப��ட எனற மஙலகககக 
கட அவ(�க வரடடம எனற �த�ல சச�ன(�ள ர�த�.
 
ந�னக�ம ந�ள, அவளககக ச��றகக�மல க�ல� நவ(�ன வடடககப பறப�டடச சசனற�ள 
ர�த�.

அஙகக,

(அல� ம�ளம) 
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அஙகக வகட அலமத�ய�க இரநதத. உளக< சசனற ர�ண�லயப ��ரதததம, "நவன எஙகக?" 
எனற த�ன ஆரம��தத�ள ர�த�. "அட!  உஙக�டட ந�சம�கவ சச�ல�லய� அவன?  எனக�டட 
சமம� த�ன சச�லலடடப க��ற�னன ந�ல(சகசன.  உணலமய�கவ அவன எஙககனன 
உ(ககத சத��ய�த�?" எனற பத�ர க��டட�ர ர�ண�.

"இலலகய எஙக�டட ஒனனகம சச�ல�லகய.  எனல(ப ��தகத ந�ல ந�<�சச�.  அத�ன ச��, 
என(னன ��ததடட க����மன வநகதன" எனற�ள ர�த�.
 
"அவனககத த�டரன ஒர ��ர�ஜகலட மடககணமன அசம��கக�வகக க�ககப �ணண� 
அனப��டட�ஙக கமச�(�ய�� இரநத.  ஐய� இபக�� அசம��கக�வ�.  ர�த�க�டட 
சச�ல��னன சச�ன(�ன.  ந�ன கட நம��.  இப�த த�ன ந�சம�கவ சச�ல��ம 
க��ய�ரகக�னன சத��யத."

"த�ரம� எபக�� வரவ�ன?" ர�த�வ�ன வ�ரதலதக<�ல வரததம ம�த ம�ஞச� இரநதத. அலதக 
கவ(�தத ர�ண�, "கமகச�மம �த�(ஞகச ந�ள� வநத�ரகவனன சச�ன(�ன."

ச�ற�த கநரம க�ச�க சக�ணடரநத வ�டட வடடறகக க�<ம��ச சசனற�ள ர�த�.  அவ<�ல 
அவன சச�ல��மல சக�ள<�மல க��(லத ஒபபக சக�ள<கவ மடயவ�லல�.  வடடககள 
நலழநதத த�ன த�மதம,  "ந� அஙகக க��ய�ரகக,  நவன இஙகக க��ன �ணண�(�ன. 
அசம��கக� க��ய�ரகக�(�கம?  உன கட க�சணமன சச�ன(�ன.  ந� அவன வடடககப 
க��ய�ரகககனன சச�னக(ன. லநடட க�சகறனன சச�ன(�ன" எனற�ர மஙலக.

"ய�ர அவல(ப க�சச சச�ன(�ஙக?  ந�ன ஒனனம அவன கடப க�ச�.  ச���ய 
ஆ<�ய�டட�ன�.  அத�ன.  அவன க�ச�(�ன(� ந�ன க�சம�டகடனன சச�லலஙக" 
எனற�ள.

ச���ததக சக�ணகட தல�ய��டததக சக�ணட மஙலக,  "கவணம(�லம ��ர,  க��ன 
வநததம ந� த�ன எஙக�டட இரநத படஙக�ப க�சப க��ற" எனற�ர.

அதறகள ர�த� தன அலறககள சசனற கதலவச ச�தத� வ�டடரநத�ள.

(அல� ம�ளம) 
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அநத வடடகக வரம ஒவசவ�ர சத�ல�க�ச� அலழபபம ர�த�வ�ல கணக�ண�ககப�டடத. 
அவள எடததப க�சவ�லல�கய தவ�ர அவ<த க�த உடக( கரலமயடன கவ(�ததப 
��ரகக ஆரம��தத வ�டம.

இறத�ய�ய நவ(�ன அலழபபம வநகத வ�டடத!  மஙலக த�ன மதலல எடதத�ர 
சத�ல�க�ச�லய.  "சச�லல நவன.  ர�த� த�( இகத� கப��டகறன"  எனற ககடடவடன, 
கபபறப �டததக சக�ணட�ள ர�த� தன அலறய�ல!  அமம� வநத அலழதததம "ஆம� கவற 
கவல� இல�!  எ(ககத தககம வரத"  எனற ��க �ணண�க சக�ணகட வநத ��ச�வலரக 
லகய�ல எடதத�ள.

"என கம� கக�வம�?"  எனற�ன நவன.  சவக கநரம ஏதம க�ச�த ர�த� "ம"  எனற மடடம 
சச�ன(�ள.  "ந�ன அனல(கக அப�ட ககடடரககக கட�த த�ன"  எனற�ன.  அட!  ஏன 
சச�ல��மப க��க(னன கக��ப�டற�ய�னன ககட��னன ��ரதத� அனல(கக ககளவ� 
ககடடதகக�க கக��ம�னன ககடக�ற�க(!  எனற ந�ல(தத ர�த� "எஙக�டடக கட 
சச�ல��ம அசம��கக� க��ற அ<வகக ந� ச���ய மனசன ஆய�டட. அபடத த�க(?" எனற�ள 
கரலல ச�ற�த (ச��யக)  கக��ததடன.  "சச�லலடடப க��கக கட�தனன த�ன சச�ல�� 
ர�த�." இபக��த த�ன அவன கமல கக��ம வநதத அவளகக.

"ஏன?"  எனற ககடட�ள.  "இனனம �தத ந�ள� அஙகக வநத�ரகவன.  அபக�� கநர� 
சச�லகறன"  எனற�ன நவன.  அவளகக அத�கம க�ச கவணடம எனற ஆலச த�ன.  ஆ(�ல 
சவ<�ந�டட அலழபப என�த�ல அத�கம க�ச�க சக�ள<வ�லல�.  "ச��.  கநர� வ�. 
க�ச�கக��ம" எனற லவதத வ�டட�ள.

�தத ந�டகள கவல� எனறத �த�ல(நத ந�டக<�க� வ�டடத. அதறகள மஙலக ர�ண�ய�டம 
இத �றற�ச சச�லல வ�டட�ர ர�த�வககத சத��ய�மக�!  "ந�ல<க க�ல�ய�� வரற�(�ம 
நவன" எனற�ர மஙலக சசயத� க��ல. "ந�யம ஏரக��ரட க��ற�ய� அவன அமம� கட?" எனற 
ககடடதறக "ஒனறம கவணட�ம" எனற மறதத வ�டட�ள ர�த�.

மஙலக "நவன வநதடட�(�ம" எனற ரன(�ங கசமணட�� சக�டததக சக�ணடரநத�ர.

அனற ம�ல� வழககம க��ல நவன ர�த�லவப ��ரகக வநத�ரநத�ன.

(அல� ம�ளம) 
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நவன வநததம வர�ததம�ய "எஙக�டட ஏன சச�ல��ம க��(?" எனற�ள ர�த�.  அவல<கய 
பனச���பபடன ��ரததக சக�ணடரநத நவன, "ந�ன இல��ம நமம நடப இல��ம உன(�� 
இரகக மடயத�னன சடஸட �ணண�ப ��ரதகதன! அத� ந� கதற�டட" எனற�ன.

ச�ணகளகக எஙக�ரநத த�ன கணண�ர வரகம� சத��யவ�லல�.  ர�த�வ�ல அவன 
ககடடலதத த�ஙக�க சக�ள< மடயவ�லல�.

ச�ற�த கநரம எதவம க�ச�மல இரநத நவன,  "ந�ன கத�றற வ�டகடன ர�த�.  என(�ல 
இரகக மடயமன கத�ண�.  ந�ன சமம� ச��ய சச�னக(ன.  ந� த�ன மதல� கத�ததப 
க��(.  மக( ந�ள� எஙக வடடககக க��யடட!  உ(கக சமமதம(� சச�லல ந�ம 
கலய�ணம �ணண�கக��ம" எனற�ன.

"சடஸட �ணண�ப ��ரககறதகக நமம நடப த�(� க�லடசசத உ(கக?  என வ�ழந�ள 
மழதம நமம நடல� எப�ட வ�ட மடயம?  கலய�ணம த�ன அதகக ஒர த�ரவன(� அதகக 
ந�ன சரட" எனற�ள.

அதறகப ��ன நடநத ந�கழசச�கள சஜட கவகதத�ல நலடச�றறத இரவர வடடலம. 
எலக��ரககம மக�ழசச�ய�( த�ரமணம�க நவன,  ர�த� இரவரககம த�ரமணம 
நடநகதற�யத.

த�ரமணதத�றக மறந�ள இரவரம �� மடஙக சநகத�சததடன அல(வரடனம ககல சசயத 
சக�ணட க�ச�க சக�ணடரககம க��த த�ன அநத சசயத� வநத கசரநதத.

(அல� ம�ளம) 



அல� - 15

வநத சசயத�யம சநகத�சம�( ஒர சசயத� த�ன.  நவ(�ன கம�த�க���ய�டம இரநத 
சத�ல�க�ச� அலழப��ய வநதத.  அவல(க கலறநதத மனற�ணடகள அசம��கக�வ�றகக 
அனபபம த�டடம த�ன அத. கட பத மல(வ�லயயம அலழததச சசல���ம எனறதம த�ன 
ந�மமத�ப ச�ரமசச வ�டட(ர அல(வரம.  இல��வ�டட�ல கவல�லய வ�டடரப��ன 
நவன!

த�ரமணம மடநத மழத�ய ந�ற�த ந�டகள கட ஆகவ�லல�.  நவன,  ர�த� இரவரம 
அசம��கக� பறப�டடச சசனற(ர.  ச�றகற�ர ந�லவரகககம வரததம த�ன.  ந�லவரம 
அஙகக வநத�ரஙக எனற நவனம ர�த�வம அலழககத த�ன சசயத�ரகள.  இவரகளகக 
இநத�ய�லவ வ�டட வர ம(த�லல�. அடககட க�ச�க சக�ளவகத�ட ச��.

கலய�ணம ஆக� இரணட ஆணடகள ஆக�ய�ரநதத.  இகத� நவனம ர�த�வம இநத�ய�வககத 
த�ரமபக�னற�ரகள.  மஙலக,  ர�ண� இரவரககம ம(ம சக�ள<�த மக�ழசச�.  இத வலர 
பலகப�டதத�க�கய ��ரதத மத�ககடடலய கந��ல ��ரகக��கம.  ஆம.  ந�லறமத�. 
க�தத�யல�வ�!

வ�ம�( ந�ல�யதத�க�கய ஆ(நதக கணண�ர அல(வர கணக<�லம.  ந�லறமத� 
ச�யரகககறறவ�ற அழக�ய இரநத�ள.  அற�வடனம.  ��டடகல<ப ��ரதததம அழ�மல 
சமதத�ய ஒடடக சக�ணட�ள.  அவரகள இநத�ய�வ�ல இரநத ஒர ம�தமம எப�ட ஓடயத 
எனகற சத��யவ�லல�. "கவல�யம கவணட�ம.  ஒனனம கவணட�ம.  ந�ஙக எஙககயம க��க 
கவணட�ம.  இநத�ய�வ�க�கய இரகக��ம"  எனற வழககம க��ல ஆரம��தத�ர மஙலக. 
நவன "இனனம ம�ஞச�ப க��(� மனகற வரசம த�ன.  அபபறம இஙகக சசடடல ஆக 
கவணடயத த�ன" எனற�ன.

அடதத மனற வரடமம இவரகல< எத�ர��ரதகத ஓடயத மஙலகககம ர�ண�ககம, 
தநலதயரககம.  அதறகள இனச(�ர உறவம வநத�ரநதத ஆஸத�ககம ஒனற�ய.  ஆம. 
க�ரனம ��றநத�ரநத�ன. ச�யர ஆதவன.

சச�ன( ம�த���கய நவன தன வ�ல� மத�ப�றற கவல�லய உதற� வ�டட எல��வறலறயம 
மடலட கடட, இர கழநலதகளடன இநத�ய� வநத கசரநத�ன.

(அல� ம�ளம) 
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அஙகக அவவ<வ சம�<ம வ�ஙக� கவல� ��ரததவன, இநத�ய�வ�ல அத�ல �தத�ல ஒர �ஙக 
கட இல��த ஒர கவல� த�ன ��ரகக ஆரம��தத�ன.  ஆ(�ல ச�றகற�ரடன வ�ழவத�ல 
க�லடககம ந�மமத�லய அன�வ�தத�ன.

ர�த� -  நவன இரவலரயம ய�ர ��ரதத�லம மகக�ன கமல வ�ரல லவதத வ�டவ�ரகள. 
இரவரம அப�ட ஒர வ�ழவ வ�ழநத(ர. சநகத�சம, தககம இரணலடயம ஒகர ��ரலவய�ல 
��ரதத(ர இரவரம.  ஆணடகள ஓட(.  ந�லறமத�யம ஆதவனம ச���யவரக<�க வ<ர 
ஆரம��தத(ர.  ச�றகற�ர ஒவசவ�ரவர�க சசனற கசரம க��மம வநதத.  மஙலக த�ன 80 
வயத வலர த�ககப ��டததக சக�ணட இரகக�னற�ர.

நவன,  ர�த� இரவரம ஐம�லதக கடநத�ரநத(ர.  இகத� இபக��த த�ன தவஙக�யத க��ல 
இரகக�னறத. மத�, ஆதவன இரவரம கலல��ப �டபப ஆரம��தத இகத� அவரகளம சச�நத 
வ�ழகலக எனனம கச�ல�ய�ல நலழயப க��க�னற�ரகள.
 
தகநத க��தத�ல இரவரககம த�ரமணமம சசயத லவதத�ர நவன.  ந�லறமத� 
சசனல(ய�க�கய ஒர ச���ய ஜவ<�ககலட மகனககக கடடக சக�டதத�ர. ஆதவனகக ஒர 
ம�ல அத����ன மகல<க கடடக சக�டதத�ர.

அஙகக த�ன ச�ககக� ஆரம��ததத.

(அல� ம�ளம) 



அல� - 17

ஆதவ(�ன மல(வ� ச��ஷ�(�கக ர�த�வம நவனம இப�ட வ�ழவத ��டககவ�லல�. "வயச 
ஐம�த�சச.  இனனம இப�ட இரநத� எப�ட?  அவஙக இரநத�த த�ன இவஙக 
ச�ப��டகவனன?  ஊர� உ�கதத� இல��த பரசன ச��ணட�டடய� இரகக�ஙக"  எனற 
கரவ ஆரம��தத�ள.

மதலல ஜ�லடய�ய சச�லலப ��ரதத�ள.  சக�ஞசம சக�ஞசம�ய கநரடய�ய சச�ல� 
ஆரம��தத, ஒர ந�ள ச���ய ��ரசல(ய�க� வ�டடத.

ஒர ந�ள நவன சவ<�கய க��ய�ரநத சமயம ர�த�வகக ரதத அழததம கலறநத க�கழ வ�ழநத 
வ�டட�ர. "வ�ஙக ஆஸ�தத�ரககப க��கவ�ம" எனற மரமக<�டம "நவன இப� வநதரடடம. 
க��க��ம"  எனற சச�ன(த த�ன அனற ச���ய ��ரசல(ய�க� வ�டடத.  "ந�ன என( 
கடடப க��ய சக�லகறன(� சச�னக(ன.  ஹ�ஸ��டலககக கட என கட வரககட�த�? 
சரணட க�ரம கசரநத ச�கப க��ற�ஙக<� என(?"  எனற அவள ஆதவ(�டம ஹ�லல 
க�ச�க சக�ணடரநததம அவன அவல< அலறயம சததமம ககடடத.  வ�றவ�றசவனற 
சவ<�கய வநத நவன,  "ச��ணட�டடய அடகக�றவன என(ட� பரசன?  இப�டய� உன( 
வ<ரதகத�ம.  என கணண மன(�ட இப�ட எல��ம நடகக கவண�ம.  க�ச�ம நமம 
அலடய�ர வடடகக த(�க கடதத(ம க��ய�ர"  எனற�ர.  அவரகள இபக��த இரநத 
வடடககம அலடய�ர வடடககம 10  க�.ம�.  இரககம.  அலர மண� கநரப ��ரய�ணம. 
ஆதவனககம அதகவ ச��சயனற �டடத�ல த(�ககடதத(ம ஆரம��ததத.

ஆ(�ல,  இரவரம சவ<�கயற�யத�ல நவக(�,  ர�த�கவ� அப�டசய�னறம 
கஷடப�டவ�லல�.  ர�த�வ�ன உடலந�ல� த�ன சக�ஞசம சக�ஞசம�க கம�சம�க�க 
சக�ணகட இரநதத.  ந�லறமத�யம,  ஆதவனம அவவபக��த வநத ��ரததக சக�ணட(ர. 
இப�டகய ஓர�ணட சசனறத.  ஆதவனகக ஒர மகள ��றநத�ள.  �கண�லவப ��ரதத 
நவனம ர�த�வம ப��ததப க��ய�(ர.  க�ரக கழநலதலயப ��ரததத�லரநத இரவரககம 
வயத�ல �தத�ணடகள கலறநதலதப க��ல இரநதத.

அடககட க�தத�லயப ��ரகக மடய�வ�டட�லம க��(�ல க�ச�க சக�ளவ�ரகள த�தத�வம 
��டடயம.  இப�ட எநதத தடஙகலம இல��மல சத<�வ�( நத�ய�கச சசனற சக�ணடரநத 
அவரக<�ன வ�ழகலகய�ல கச�கம த�கக�யத ர�த�வ�ன கந�ய வடவ�ல.

(அல� ம�ளம) 
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ர�த�வகக ஹ�ரட அடட�க ர�தத�ல வநதத.  மரததவமல(ய�க�கய இரகக 
கவணடயத�ய�றற.  மனற ந�டக<�க ஐ.ச�.ய.வ�ல இரநத ர�த�லவ இனற த�ன மரததவ 
மல(ய�ல இரநத அலற ஒனறகக அனமத�தத�ரநத�ர மரததவர.  க�தத�லயப ��ரதத�ல 
ச�ற�த சத<�ய��ம எனறத�ல அபக��த த�ன �ள<�ய�ல கசரநத�ரநத அவல< அலழதத 
வரவத�க ஆதவன சச�லலவ�டடச சசனற�ரநத�ன.  த�டசர( அவனகக ஒர கவல� வநத 
கசர,  ச��ஷ�(� �கண�லவ அலழததக சக�ணட மரததவமல(கக வநத�ள.  உளக< 
இரவரம க�ச�க சக�ணடரககம சததம ககடடத�ல அலறகக சவ<�ய�க�கய ந�னற�ள.

இததல( ஆணடகள ஆ( ��ன(ரம ர�த� நவல( ச�யலரச சச�லலகய அலழப��ர. 
வ�ஙகள க��ஙகள எனற கடச சச�லவத�லல�.  "இனனம சர�ம� ந�ல<கக இரகக 
ம�டகடனன ந�ல(கக�கறன நவன"  எனற ர�த�லவப ��ரதத,  "அசதல��ம ஒனனம 
ஆக�த."  எனற ஆறதல சச�ன(�ர நவன.  ஆ(�ல அவரககம சத��நத�ரநதத எபக��தம 
எதவம நடகக��ம எனற.

க�டடததடட அவரக<�ன வ�ழகலகலய இரவரம அனற ம�ணடம ஒரமலற வ�ழநத 
��ரதத(ர.  இரவரம �ள<�க க��தத�ல நடப சக�ணடத மதல அவரக<�ல ஞ��கப�டதத 
மடநத வ�ழகலகய�ன அல(தத ந�கழவகல<யம ம�ணடம ஒர மலற ந�கழதத�க க�டட(ர 
வ�ரதலதய�க�கய.

"ந�லறமத�லயயம,  ஆதவல(யம நமம பளல<னக( எல��ரம நம��(�ஙக ��ரஙக அத�ன 
ந�ம சசயத ச�தல("  எனற ர�த� சச�ல�வம த�ன த�டகக�டட�ள ச��ஷ�(�.  "கலய�ணம 
மடஞசதகம அசம��கக� க��( ந�ம, அடதத வரசகம ய�ரககம சத��ய�ம இநத�ய� வநததம, 
அ(�லத ஆச�ரமம ம�ம� ஒர ம�தப ��ளல<ய�( ந�லறமத�லயத ததத எடதததம ம�ணடம 
ந�ம அசம��கக� க��(தம,  அபபறம அடதத வரசகம ஆதவல(த ததத எடதததம க�தம 
க�தம வசச ம�த��� ச��ய� நடநதத." எனற�ர நவன,

"இல��டட க��(�,  நமம அப�� அமம�வகக ய�ரம �த�ல சச�லலய�ரகக மடய�த" 
எனற�ர ர�த�.  இவரகள என( க�ச�க சக�ளக�னற�ரகள.  உணலம த�(� இலல�ய� எனற 
கட ச��ஷ�(�கக சநகதகம வநதத.

"ஆம�.  ந�ன ச�கக�ரம� ச�கப க��கறக(,  உ(கக வரததம� இலல�ய� நவன?"  எனற�ர 
ர�த�.  ம�த ம�ஞச�ய வரததததடன பன(லகதத நவன,  "ச�கக�ரகம சச�ரககததககப க��கப 
க��றனன த�ன ந�ல(சசபக�ன ர�த�.  ந� இல��த இநத உ�கதத� ந�னம அத�க ந�ள 
இரகக ம�டகடன. சரணட க�ரம ஒன(�வ� இஙகக வநகத�ம? ஆ(� வ�ழகலகய�ன அத�க 
க��தலத ஒன(�கவ கழ�சகச�ம.  க��கம க��த சக�ஞசம மனக( ��னக( க��கவ�ம. 
அவக<� த�ன"  எனற�ர. "கவல�ப �ட�த,  சச�ரகககம� நரககம�,  ந�ன எஙகக க��(�லம 
ந�யம அஙகக த�ன வரபக��ற.  உ(கக மன(�டகய அஙகக க��ய உ(ககம கசரதத இடம 
க��டட வசச�ரபக�ன"  எனற�ர.  "சச�ல� மடய�த.  உ(கக மன(�டகய ந�ன க��ய 
கசரநத�லம கசர��ம. வ�ழகலகய�ல எதவம எப�வம நடகக��ம" எனற�ர நவன.

"ந�ம எல��லரயம க��� த�ம�தத�ய வ�ழகலக வ�ழலகய.  உ(கக ஒர நல� வ�ழகலக 
அலமயறதக சகடதத�டகடக(�?"  எனற ர�த�வகக "அசட அசட.  எததல( வரசம கழ�சச 
இலதக ககககற?  ந�ம எதகக�கக கலய�ணம சசஞச�கக�டகட�ம?  நடப சகடக கட�தனன 
த�க(?  அநத நடல� ச�க�ற வலரககம ந�ம வ�டடக சக�டகக�.  அத த�ம�தத�யம� 



இரநத�லம ச��,  க�த�� இரநத�லம ச��.  ந�ம கத�ததப க��க�.  எலக��லரயம க��� 
த�ம�தத�ய வ�ழவ வ�ழநத�ரநத� கம�கம மப�த ந�ள,  ஆலச அற�த ந�ளன நமம 
வ�ழகலகயம ஆக�ய�ரககம.  ஆ(�,  இபக��க கட கநததத த�ன ந�ம நடப சக�ள< 
ஆரம��சசத ம�த��� இரகக.  இப�ட ஒர நடபகக�க எலத கவண�லம வ�டடக 
சக�டகக��மன கத�ணசச. அத�ன ந�ம நடப வ�ழகலக வ�ழ ஆரம��சகச�ம ர�த�. இபக�� 
நமகக என( கலறசசல? ஆலசகக மகள, ஆஸத�கக மகன, அழக�( க�தத�னன இலல�ய�? 
நமககள< ச���ச� ஒர சணலட சசசரவ வநத�ரககம�?  ஏகத� இநத உ�கததகக வநகத�ம, 
ஒர நல� வ�ழகலக வ�ழநகத�ஙக�ற த�ரபத� எ(கக இரகக ர�த�. அதகக ந� த�ன க�ரணம. 
எனக(�ட இததல( வரச வ�ழகலகய�� ந�ன எலதயகம இழநதத� ந�ல(கககவ இல� 
ர�த�. எனக(�ட வ�ழகலக பர� உனக(�ட ப(�தம�( நடக� அரவலணசச�கக�ரசச�. இகத� 
இபக�� ச�கச சச�ன(�க கட ந�ன தய�ர.  சநகத�சம�ச ச�கவன"  எனற நவ(�ன �த�ல�க 
ககடட அத�ரசச�,  ஆசச��யம எல��ம சக�ணடரநத�ள ச��ஷ�(�.  எப�டப�டட வ�ழகலக 
வ�ழநத�ரகக�னற�ரகள இரவரம.  இத சத��ய�மல ந�ம இவரகள கமல எப�டசயல��ம 
நடநத சக�ணகட�ம எனற சந�நத சக�ணட�ள.

"அபக��,  சச�ரககததககத த�ன க��கப க��கறனன சச�லற"  எனற அநத வலய�லம 
வழககம�( க�ணடலடன ககடட ர�த�வகக, "ஆம�.  அத�ச�ன( சநகதகம?"  எனற�ர நவன. 
ர�த� கணண�ரடன, "ந�ன இஙக வ�ழநதத வ�ட சச�ரககம சகம� இரககம� நவன?" எனற�ர. 
நவ(�ல �த�க�தம சச�ல� மடயவ�லல�.  அத த�ன ர�த� க�ச�ய கலடச� க�சச.  த�டசர( 
ந�டத தடபப கலறய ஆரம��ததத.  சவ<�கய கணண�ரடன ந�னற சக�ணடரநத ச��ஷ�(� 
ஓட வநத�ள. �கண�லவப ��ரதத ��னனம ஒனறம நடககவ�லல�. சக�ஞசம சக�ஞசம�க 
ர�த� நவனககள அலடகக�ம�(�ர.  நவன அனற மடடம ம�கவம வரததததடன 
க�ணப�டட�ர. ��ன(ர சகஜ வ�ழகலககக வநத�ரநத�ர.

அலடய�ர வடலடக க�ல சசயத வ�டட மகன, மரமகள, க�தத� அல(வரம நவனடக(கய 
தஙக�யத�ல அவரகக ம�கக மக�ழசச�. க�தத�ய�ன உரவ�ல ர�த�லவப ��ரதத�ர. ச��ஷ�(�ய�ன 
அத�ரட ம�றறம அவர�க�கய நம� மடயவ�லல�. அல(ததம சத��நதத�க அவளம க�டடக 
சக�ள<வ�லல�.  அவரகள வடடகக வநத ஒர வ�ரம இரககம.  க�ல� ஈச� கச��ல ச�யநத 
சக�ணட சசயத�த த�ள வ�ச�ததக சக�ணடரநத�ர நவன.  �கண� ய�ரடக(� அநதச 
ச�ன( வயத�க�கய சத�ல�க�ச�ய�ல க�ச�க சக�ணடரநத�ள.  "ந�ன இல��ம ந� எஙககட� 
க��ய�ரவ?" - இத த�ன அவள க�ச�யத!

நவன ந�ல(ததக சக�ணட�ர. இநதச சமச�ர ச�கரதத�ன அல� ஓய�த எனற.

(அல� ஓய�த) 


