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அணிந்துரை  
தூயவனின்  இன்ன ொரு  மருத்துவப்ப ொர்  நொவலொக  யுத்தகொண்டம்  
னவளிவருகின்றது .  திருதைொட்டி னுக்குக்  கண்னதரியொத  கொைணத்தொல்  
சஞ்சயன்  தன் ஞொ க்கண்ணொல்   ொைதப்ப ொர்  நடவடிக்ரககரைக்  கண்டு 
கூறியது  ப ொல்  தூயவன்  எங்களுக்கும்  ப ொர்முகச் னசயற் ொடுகரைத்  தன்  
ஊ க்கண்ணொல்  கண்டு கூறுகிறொர் .  
யுத்த  கொண்டம் ஒரு  ரடயணி  நகர்விர  நுணுக்கமொகச்  சித்தரிக்கும்  
நொவலொக  அரமகின்றது .  புறு நொனூற்றுப்   ொடனலொன்று  (225)  ரட  
நகர்விர ச் சிறிது  உயர்வுநவிற்சியொகக்  கூறுகின்றது .  பசொழன்  
நலங்கிளியினுரடய   ரடயின்  நகர்வு னதொடங்கி விட்டது .  முன் ணி  வீைர் 
 ர யின்  நுங்கிர க்  குடித்துச் னசல்கின்ற ர் .  இரடயணி வீைர்   ம்  ழம்  
உண்டு னசல்கின்ற ர் .  இறுதியொக  வரும் அணியி ர் சுட்ட    ங்கிழங்கு  
தின்று னசல்கின்ற ர் .  இவ்வொறு பசொழன்  நலங்கிள்ளியின்   ரடப் 
ன ருக்கத்ரத  ஆலத்தூர்  கிழொர் மிரகப் டக்  கூறுகின்றொர் .  ஆ ொல்  
தூயவப ொ 32 கிபலொ மீற்றர் தூைத்திர  ஒரு  ரடயணி  நடந்து  நகர்ந்து 
னசல்வரத  உடன்  நகர்ந்து  விவரிக்கிறொர் .  ஒரு  டப் டிப்புக்  கருவிரயக்  
ரகயிபல  னகொண்டு அதன்  வில்ரலயூடொகப்   லவற்ரற  தூைப்  
 ொர்ரவயொகவும்  அண்மித்த   ொர்ரவயொகவும்  எமக்கு வழங்குகிறொர் .  
இப் ரடயணி  நகர்விர க்  கொண  ஆயிைம் கண்கள்  பவண்டுனம க்  
கூறப் டுகிறது .  
’ ’ஆண்  ப ொைொளிகளும்  ன ண்  ப ொைொளிகளும்  தங்களிற்குரிய  
ஆயுதங்களுடன்  நிமிர்ந்த  நரடயும் பநரிய   ொர்ரவயுமொக  விரைந்து  வரும்  
கொட்சி ம தில்  ஒரு புதிய உற்சொகத்ரத  ஏற் டுத்துகிறது” இந்தப்   ரடயணி 



புரியும் சமர் ,  அச்சமரிபல  கொயமுற்ற  வீை பவங்ரககரை  மருத்துவப்  
ப ொைொளிகள்   ைொமரிக்கும்   க்குவம் இந்த  நொவலிபல  சித்திரிக்கப் டுகின்ற .  
தமிழீழப்  ப ொர் வைலொறு   ல  வியக்கத்தக்க  சொதர கரைத்  தன்னுள் 
அடக்கியுள்ைது .  அவற்றுள்  ஒன்று கொயமரடயும் ப ொைொளிகரைக்  
கொப் ொற்றும் மருத்துவ  நடவடிக்ரகயொகும் .  தூயவன்  ஒரு மருத்துவப்  
ப ொைொளி .  முன் ணியிபல  ப ொர் நடக்க  பின் ணியிபல  கொயமுற்றவரைக் 
கொப் ொற்றும் ப ொர் இப்ப ொரிபல ங்பகற்ற  தூயவன்  அதர  மீண்டும் இந்த 
யுத்த  கொண்டத்திபல  விவரிக்கிறொர் .  தமிழீழ  வொனிபல  மிதந்த  இனிய  
கொ ங்கரைப்   ொடிய  சிட்டு யத்தகொண்டம்  சித்தரிக்கும்  கைத்திபலபய  
மொவீை ொகிறொன் .   ொரிய  கொயத்துடன்  வரும் அவ்வரிப்புலிக்  குயிலிர க்  
கைமுர  விட்டு பவகமொக  னவளிபயற்ற  முயற்சிக்கும்ப ொது  இன்ன ொரு  
எறிகரண  அங்கு விழுந்து  கொயமரடந்த  அம்மறவர  
மொவீை ொக்குகின்றது .  ”ஆம் ஈழ  விடுதரலக்கொக  உறுமிய  புலினயொன்று  தன்  
ப ச்சடங்கியது .   ொடிய  குயினலொன்று  தன்  மூச்சடங்கியது.” என்று  
நொவலொசிரியர்  கூறுகிறொர் .  தூயவன்  வியக்கத்தக்க  எழுத்தொைன்  மருத்துவக்  
கரலயும் ப ொர்க்கரலயும்  தூயவனிபல  இரணவுற்றுள்ை .  இத்தரகய  
கலரவ மிகவும் அரிதொ து .  உலகு ப ொற்றும் எழுத்துருவிர  உருவொக்க 
வல்லது .  இவருரடய  இன்ன ொரு  ப ொர் முகம ,  இந்த யுத்த  கொண்டம் 
ஆகிய  தூயவனின்  வியக்கத்தக்க  எழுத்தொற்றரல  னவளிப் டுத்துகின்ற .  
தமிழ்  னமொழி கணிணிக்கு  முகம் ,  னகொடுக்கின்றது .  இரணயத்துக்கு  முகம் 
னகொடுக்கின்றது .  இங்பக  தூயவனுரடய  மருத்துவப்  ப ொரியலுக்கு  
முகங்னகொடுத்துக்னகொண்டிருக்கிறது .  எடுத்துக்  கொட்டொக, ”எப் டிபயொ  இைத்தம்  
னவளிபயறி  விட்டது .   லமொ  முறிவுக்குரிய  வலி .  ஆள்  அதிர்ச்சிக்குப்  ப ொய்  



விட்டொள் .  நொடித்துடிப்பு  விதம் அதிகமொகவும்  துடிக்கும் தன்ரம  
 லவீ மொகவும்  உள்ைது .  சுவொசம் ஆழமற்றதொகவும்  விரைவொ தொகவும்  
நரடன றுகின்றது .  குருதி னவளிபயற  பவறு கொயமும்  இருக்க  பவண்டும் .  
உடன்  ஆரடகரைக்  கரைந்து   ொர்க்கிறொர்கள் .  முதுகுப்புறம்  ஊடுருவும்  
கொயம் உள்ைகக்  குருதிப் ன ருக்கு ஏற் ட்டிருக்கிறது .  எப் டியும்  கொப் ொற்ற  
பவண்டும் .  உடப  திைவ ஊடகத்ரத  நொைத்தினூடு ஏற்றச் னசொல்லிவிட்டு  
இவர்கள்  இருவரும் கொரல  னவட்டி  அகற்றும் முயற்சியில்  இறங்கி ொர்கள்” 
என்னும்  குதி கொல்  முறிந்து  வந்த ஒரு ன ண்  ப ொைொளியின்  
மருத்துவநிரலயிர க்  கூறுகின்றது .  தூயவனின்  னமொழிப் யன் ொடு  
சிறப்புற்றரமகிறது .  
கொவியங்களிபல  யுத்த  கொண்டம் முடிவரடந்து  விடும் .  அந்த  யுத்தத்திபல  
கைமொடியவர்கள்  மறக்கப் ட்டு  விடுவர் .  ஆ ொல்  மருத்துவப்  ப ொைொளியொ  
தூயவன்  என்னும்  ரடப் ொளியின்  இச்சிறிய  யுத்த  கொண்டம்  மனிதொய  
உணர்வுடன்  அபத  பவரை  யதொர்த்த  நிரலயிர  நிர வு டுத்துவதொக  
முடிவரடகின்றது .  ”ஓ . . . . . . .என்  பதசபம !  நீ விரைவில்  விடுதரலயரடவொய் ,  
அப்ன ொழுது  வீைச்சொரவ  தழுவியவர்கள்  தவிை ,  விழுப்புண்ணரடந்தவர்கள் ,  
முண்ணொண்  சிரதந்து  இயங்க  முடியொதவர்கள் ,  அங்கங்கரை  இழந்தவர்கள்  
எ  கணிசமொ வர்கள்  உன்னில்  நடமொடுவொர்கள் .  அவர்கரை  சுரமயொக  
நிர ப் ொயொ? இல்ரல  சுகமொக  நிர ப் ொயொ?”  
 ை ைப் ொ   ரடயணி  நகர்விர யும்  ப ொரிர யும்   ரடத்த   ரடப் ொளி  
 ொரிய  விரை நிரல  உண்ரமயிர  எமக்கு முன்  ரவத்து  விரட 
ப ைொசிரியர் .  - அ .  சண்முகதொஸ்  
 



னவளியீட்டுரை  
 
ப ொரும் ப ொர் சொர்ந்த  சூழலும் ஒரு மனிதர  பகொரழயொக்கி  விடுவதில்ரல .  
மொறொய்  தொன்  வொழும் தொயகத்தில்  மொற்றொ ொல்  ஏற் டுத்தப் டுகின்ற  வன்  
முரறகள்  அவனுள்  விடுதரலயுணர்ரவயும்  பதசப் ற்ரறயும்  
சுதந்திைத்திற்கொய்   ழுச்சுமக்கும் ம ப்   க்குவத்ரதயும்  ஏற் டுத்தி  
விடுகின்றது .  அந்த  மொற்றத்தி ொல்  தூண்டப் ட்ட  மனிதப  
ப ொைொளியொகின்றொன் .  அந்த  மனிதர்களின்  ப ொரியல்  இன்  
துன் ங்கரையும்  கைநிரல  வொழ்ரவயும்  இங்பக   ரடப் ொக  
 ரடத்திருக்கிறொர்  தூயவன்  அவர்கள் .  
தமிழீழ  விடுதரலப்  ப ொைொட்டத்தின்   க்கங்கரை  னவளிக்னகொணை  
பவண்டுனமனும்  ப ைவொவில்  உள்ை  எமது  தரலவரின்  எதிர்  ொர்க்ரகக்கு  
வடிவமிடும் முயற்சியொக  எமது  னவளியீட்டகத்தின்   ரடப் ொக  இவ் நூரல  
 திப்பித்து   ைவல்  னசய்வரதயிட்டு  நிரறவரடகின்பறொம் .  

நன்றி 
"புலிகளின்  தொகம் தமிழீழத்  தொயகம் "  

னவளியீட்டுப்  பிரிவு .  
அைசியல்  துரற 

தமிழீழம்  
  



என்னுரை 
தமிழரின்  பதசிய   லத்ரதச்  சிரதக்க  எதிரி  எடுத்துக்  னகொண்ட  முயற்சிகள்  
 ல .  அவற்றில்  முதன்ரமயொ து  ”னெயசிக்குறு” இைொணுவ  நடவடிக்ரக .  
இைொட்சத  இைொணுவ  இயந்திைமொகப்  புறப் ட்ட  அது  வன்னிமண்ரண 
இைண்டறுத்து  சிரதக்க  முர ந்தது .  அதர  முறியடிக்க  முறியடிப்புச்  
சமர்கள்   ல  நடொத்தப் ட்ட .  அவற்றில்  ”னசய் அல்லது  னசத்துமடி” 
எ வர்ணிக்கப் ட்ட  ஊடறுப்புச்சமர்கை  முக்கியமொ ரவ .  அதில்  மூன்றொவது  
சமரின்  சில   க்கங்கள்  இங்கு ”யுத்தகொண்டம்” எனும் புத்தகமொக  
னவளிவருகின்றது  இச்சமரில்  ப ொைொளி  மருத்துவ ொக  கலந்து  னகொள்ைச் 
சந்தர்ப் ம் கிரடத்திருந்ததுற்றிட்டியதொகபவ  நகர்கின்றது .  இச்சமருக்கொ  
பவவுத்தகவல்  கரைத்திைட்டுதல் ,  ஒத்திரக   ொர்த்தல் ,  முன்  கூட்டிபய  
உள்நுரைந்து  நிரலனயடுத்தல்  ப ொன்ற  இன்ப ொரின்  சந்தர்ப் ங்களில் ,  
ப ொைொளிகள்  சந்தித்த  பசொதர களும் ,  பவதர களும் ,  அவர்கைொல்  
பமற்னகொள்ைப் ட்ட  சொதர களும் இங்கு  தியப் டவில்ரல  என் து 
குறிப்பிடத்தக்கது .  சமர்களின்  முடிவுகள்  எவ்வொறு அரமந்தொலும்  மருத்துவ  
இலக்கில்  மொற்றம் ஏற் டுவது  அரிது .  அதர ப்   திவு னசய்யச் சந்தர்ப் ம்  
கிரடத்தரதயிட்டு மகிழ்வரடகின்பறன் .  எ து  முன்ர ய  ஆக்கங்கள் 
னவளிவருவதற்கு  கொைணமொ வர்கபை  இதற்கும் உந்து  சக்தியொ ொர்கள் .  
அவர்களுக்கும் ,  இப் திப்பிற்கு  முன்னுரை  தந்து  ன ருரமயுறரவத்த  
ப ைொசிரியர்  அ .சண்முகதொஸ்  அவர்களுக்கும்  னவளியீட்டுப்  பிரிவு  
ன ொறுப் ொைர்  திரு .  அன்ைனி  அவர்களுக்கும் ,  தமிழத்தொய்  
னவளியீட்டகத்தி ருக்கும்  எ து  நன்றிகள்  உரித்தொகட்டும்   

- தூயவன்  (சுபைஸ்குமொர் )  



னநஞ்சில் தொயக விடுதரலரயயும் 
பதொளில் விடுதரலயின்  ொைத்ரதயும் 

என்நொளும் சுமந்தவர்கைொய் 
கைத்திரட புலியொய்ச் சீறிப்ன ொருதி 

விழி மூடித் துயில்கின்ற 
மொவீைச் னசல்வங்களுக்கு 

இரதக் கொணிக்ரகயொக்குகின்பறொம்  
 
 கலவன்  தன்  கதிர்களின்  னவம்ரமரயக்  குரறத்து  பமற்ரக  
பநொக்கிப் யணிக்கத்  னதொங்கிவிட்டொன் .  தன்  ன ொன்னிறக்கதிர்களி ொல்  
வன்னிமண்ரணச்  னசந்நிறமொக்கி  எழில்  கூட்ட  எண்ணி ொப ொ  அன்றி தன்  
னவம்ரமரய  விஞ்சிய  வரிப்புலிகளின்  ப ொர்த்திறர  கண்ணுற 
எண்ணி ொன்  ப ொலும்  தன்   யணத்ரத  சற்று மந்தமொகபவ  
பமற்னகொள்கிறொன் .  நீண்ட  னநடும் கரும் வீதியின்  குன்றும் ,  குழியுமொ  நிரல  
இம்மண்ணின்  வைலொற்ரற  நிர வூட்டுகின்றது .  வீதிபயொைங்களிலும் ,  
வீதியிலும் வீழ்ந்து  னவடித்திருந்த  ஆட்லறி எறிகரணகளின்  கந்தகனநடியும் ,  
சிதறிக்கிடந்த  எறிகரண  சிதறல்களும் ,  கற்களும் ,  முறிந்து  வீழ்ந்திருந்த  
மைக்னகொப்புகளும் ,   ருவம் முந்திபய  உதிர்ந்த   ச்ரச இரலகளும்  சூழலின்  
வழரமக்குமொறொ  அசொதொைணநிரலரய  பிைசவித்திருக்கின்ற .  ஆ ொல்  
கடந்த  இைண்டு மொதமொக  இம்மண்ணிற்கு  இது  ஒரு சொதொைணநிரலபய .  
வீதியின்  இருமருங்கிலும்  கிட்டவொகவும் ,  சற்றுஎட்டவொகவும் ,  இறந்து  அழுகி  



உருக்குரலந்து  னகொண்டிருக்கும்  நொய்களி தும் ,  கொல்நரடகளி தும்  
துர்நொற்றம்  கந்தகனநடியுடன்  கலந்து  கொற்றுவீசும்  ப ொது  இரடயிரடவந்து  
நொசிரயத்  தொக்கியதொல்  அச்சூழரல  பமலும் விகொைமொக்கியது .  

 
வீதியின்  ஓைமொக  நிற்கும்  ொரலமைத்தில்  ஒருகொரல  மடக்கிரவத்த  வண்ணம் 
மறுகொரலநிலத்தில்  ஊன்றியவண்ணம்  மைத்தில்  சொய்ந்து  மொர்புக்கு  
குறுக்கொக  ரககரைக்  கட்டியவொறுநிற்கும்  அவன்  ம தில்   லவித  
உணர்வுகள்  தரலகொட்ட  முற் டுகின்ற .  இம்மண்ணில்  ப ொர்புரிவதொல்  
ஏற் ட்ட  ன ருமிதமொ !  அல்லது  எம்மக்கள்   டும் அல்லரல   ல  முரற 
பநரில்கொண் தொல்  ஏற் ட்டதொக்கமொ? இல்ரல  தூைநிற்கும்  உறவுகரை  
எண்ணியதொல்  ஏற் ட்ட  ஏக்கமொ? இ ங்கொண  முடியொமல்  தடுமொறுகின்றொன் .  
ஆ ொல்  ஏற் டும் உணர்வுபைரககள்  அவன்  முகத்ரத  குறுக்கறுத்து  
ஓடமுர வரத  அகக்கண்ணொல்   ொர்க்க  முடிகிறது .  எரதபயொ  எண்ணிய டி  
வடக்குபநொக்கித்  தன் ொர்ரவரயத்  திருப்புகிறொன் .  நீண்ட வீதியின்  
இருமருங்கிலும் நிற்கும்  லவித  உயர்ந்த  மைங்கள்  வீதிக்கு  நிழற்குரட  



விரித்து  அதன்கருரமரய  பமலும் அதிகரிக்க  உதவுகின்ற .  
சற்றுத்னதொரலவில்  இருந்து  அவன்  நிற்கும் திரசரயபநொக்கி  வரிப்புலியுரட  
அணிந்த  விடுதரலப்புலிகளின்   ரடயணி  நகைத்னதொடங்கியிருந்தது .  
வீதியின்  இடப் க்கமொக  ஆண்ப ொைொளிகளும்  வலப் க்கமொக  
ன ண்ப ொைொளிகளும்  தங்களிற்குரிய  ஆயுதங்களுடன்  நிமிர்ந்த  நரடயும் ,  
பநரிய   ொர்ரவயுமொக  விரைந்துவருங்  கொட்சி ம தில்  ஒரு புதிய  
உற்சொகத்ரத  ஏற் டுத்துகிறது .  
மைத்தில்  முட்டுக்னகொடுத்திருந்தகொரல  எடுத்து  நிலத்தில்  ஊன்றி பநைொக  
நின்று அவர்கள்  அணிவகுத்துவரும்  இக்கொட்சிரய  கண்கைொல்   ொர்க்கிறொன் .  
இக்கொட்சிரய  கொண  ஆயிைம் கண்கள்  பவண்டுனம  எழுந்த  வரிகரை  
இரடமறிக்கின்றது  எதிரிவிடும் வைலொற்றுத்தவறின்  கண ரிமொணம் .  
இதன்விரைவுகரை   ரகவன்  உணரும்ப ொது  அதிலிருந்து  அவ ொல்  
விடு டமுடியொத  நிரலபய  உருவொகும். ”நீரில்  நீைொடுகிபறன்  எ  இறங்கி 
முதரலயிடம் கொரலபிடினகொடுத்தொல்  எவ்வொறு இருக்குபமொ  அந்நிரல  
எதிரிக்கு ஏற் டும் என் பத  நிகழ்கொலமொகும் ,  எதிர்கொலம்  இரதபய  விரைவில்  
உணர்த்தப்  ப ொகின்றது .  
அண்ணைவொக  ஐந்து  யொர் இரடனவளிவிட்டு  ஏ .பக .  வரக  ரைபிள்கள் ,  
எல் .எம் ஜிக்கள் ,  ஆர் .பி .ஜி  எறிகரணனசலுத்திகள் ,  ன ங்களூர் 
படொபிபடொக்கள்  எ  நொலொவித  இலகு ,  க ைக  ஆயுதங்கரை  சுமந்த 
வண்ணம் அவர  கடந்துனசல்கின்ற ர்  ப ொைொளிகள் .  அவர்களின்  
முகங்கரை  அவதொனிக்க  முயல்கின்றொன் ,  இரு து  னதொடக்கம்  முப் து  
 ைொயத்திற்கு  உட் ட்டவர்கைொகபவ  அர வரும் கொணப் டுகின்ற ர் .  
அரும்புமீரசயுரடய  முகங்கள் ,   ருவத்திற்பகயுரிய  குறும்புகரை  



னவளிப் டுத்தும்  சில  முகங்கள் ,  கடி   யிற்சிகரையும்   ல 
ப ொர்க்கைங்கரையும்  கண்டதொல்  உணர்வுகரை  னவளிக்கொட்டொமல்  
விரறப்புடன்  னதன் டும்  முகங்கள் ,  வொ ம் இடிந்து  விழுந்தொலும்  
கவரலப் டமொட்படொம்  என் ரத  உணர்த்துவ ப ொன்ற  கள்ைமில்லொ  
சிரிப்புரடய  முகங்கள் ,  சிைமப் ட்டு  தங்கரை  ப ொர்க்குணம்  
நிரறந்தவர்கைொக  மற்றவர்களிற்கு  கொட்ட  முர யும் முகங்கனை  
 லமுகங்கள்  கடந்துனசல்கின்ற .  எப் டித்தொன்  தங்கள்  வத ங்கரை 
ரவத்திருந்தப ொதும்  னதரிந்தவர்கள்  அருகில்வரும்ப ொது  ”னடொக்டர் 
ப ொயிற்றுவொறம்” எ  ஒரு  புன்சிரிப்புடன்  விரடன ற்பற  னசல்கின்ற ர் .  
சொதொைண  மருத்துவப்ப ொைொளிகரையும்  ஏர யப ொைொளிகள்  னடொக்டர் எ  
அரழப் து  இவர்கள்  மத்தியில்  ஒருமை ொகபவ  இருக்கின்றது. ”ஓம் ப ொயிட்டு  
வொங்பகொ”  னவன்று  வொங்பகொ . . .  மீண்டும் சந்திப்ப ொம் ,  அங்க  
சந்திப்ப ொம் . . . . . . . . . "  எ  விரட கூறுகிறப ொது  அவர  அறியொமபல  அவன்  
பைொமங்கள்  சிலிர்க்கின்ற .  
2.30 மணியைவிபலபய  அவனுக்கும் அறிவித்தல்  தைப் ட்டிருந்தது. ”குறுப் 
மூவ்  ண்ணத்னதொடங்கிற்று ,  நீங்களும் ஆயத்தமொகுங்கள்” எ ,  அவர்கள்  
உட டியொகத்  தங்கரை  தயொர்ப் டுத்துகின்ற ர் .  ஒரு பிைதொ  
மருத்துவநிரலரய  நிறுவுவதற்கொ  ன ொருட்கரை  ஏற்க பவ  
 கிர்ந்துரவத்திருந்தொர்கள் .  இங்கு பிைதொ  மருத்துவநிரல  எ ப் டுவது  
கைமுர களில்  இருந்து  கொயமரடந்த  ப ொைொளிகள்  குருதிப்ன ருக்குக்  
கட்டுப் டுத்தப் ட்ட  நிரலயிபலபய  னகொண்டுவைப் டுவர் .  அவர்களிற்கு  இங்கு  
பமலதிகசிகிச்ரசகள்  அளித்து ,  மீைவுயிர்ப் ளித்து ,  சத்திைசிகிச்ரச  கூடத்திற்கு  
பமலதிக  சிகிச்ரசக்கொக  ரகயளிக்கப் டும்வரை ,  உயிரைப் ொதுகொப் தற்கொ  



னசயற் ொடுகபை  ன ொதுவொக  நரடன றும் .  இந்நிரல  ன ொதுவொக  
கைமுர களில்  இருந்து  நொன்கு ,  ஐந்து  கி .மீ கள்  பின் ொல்  இருக்கும் ,  
ஆ ொல்  இம்முரற  இவ்வொறு  இருக்கப்ப ொவதில்ரல ,  இதர  எண்ணியதொல் 
என் பவொ அவன்  ம ம் விவரிக்கமுடியொத  உணர்வுகைொல்  ஆட் ட்டிருந்தது .  
கொைணம் இது  ஒரு வித்தியொசமொ  சண்ரடமுரற ,  இதுவரைகொலமும்  
நரடன ற்ற  சண்ரடகளில்  அவர்களிற்கு  பதரவயொ  ன ொருட்கரை  
வொக ங்களில்  னகொண்டு  நகர்வபத  வழக்கம் .  ஆ ொல்  இம்முரற 
அர த்துப்ன ொருட்கரையும்  அவர்கபை  பதொழில்  சுமந்து  னசல்லபவண்டும் .  
இதர விட  இன்னுனமொரு  கொைணமும்  இருந்தது ,  அவர்கள்தொன்  
கைநிலரமக்கு ஏற்  முடினவடுக்க  பவண்டும் .  அவர்களின்  திட்டங்களில்  
சிறிதுபிசகல்  ஏற் ட்டொலும்  எதிரியி ொல்  நொலொ க்கமும்  சுற்றி வரைக்கப் ட்ட  
பிைபதசனமொன்றில்  அகப் ட்டுக்னகொள்வொர்கள் .  குறிப் ொகக்கூறி ொல்  
னகொரலவரலயம்  ஒன்றினூடொக  ஊடுருவப்ப ொகின்றொர்கள் ,  எதிரியின்  
எறிகரணவீச்சு ,  விமொ க்குண்டுவீச்சு  என்   அடிக்கடி  இடம்ன றும்  
பிைபதசம் ,  எதிரியும்  எம்மவரும் நடமொடும்  பிைபதசம் ,  இரு குதியி ைதும்  
கட்டுப் ொட்டில்  இல்லொத  பிைபதசம் ,  எதிரியின்  கட்டுப் ொட்டிலுள்ை  பிைபதசம்  
என்  வற்ரற  அவர்கள்  முதலில்  கடந்து  னசன்று நிரலனயடுக்கபவண்டும் .  
தொக்குதல்  ஆைம்பித்து  40 நிமிடத்தினுள்  குறிக்கப் ட்ட  பிைபதசத்திர  
ஊடறுக்கும் கண்டி வீதியின்  ஒரு  குதியின்  பிைதொ  மற்றும் மினிமுகொங்கள்  
அவர்களின்  கட்டுப் ட்டில்  வந்துவிடும் .  உடன்  இவர்கள்  வீதிரயக்  குறுக்கொகக்  
கடந்து ,  அதொவது  கிழக்கிலிருந்து  பமற்கொக  வீதிரயக்  குறுக்கறுத்து  விலகி  
குரறந்தது  இைண்டு கிபலொ மீற்றர் விலத்திபய  தங்களின்  மருத்துவப்  
 ணிகரை  ஆைம்பிக்கபவண்டும் ,  எதிரி  எதிர் ொைொத  வரககளில்  வியூகங்கள் 



அரமத்தொல்தொன்  குரறந்த   லம் இருந்தொலும்  னவற்றிகரை  ன ற முடியும் .  
அத ொல்  தொன்  என் பவொ இப் டியொ  ஆ த்து  நிரறந்த  திட்டங்கள்  
உருவொக்கப் டுகின்ற  ப ொலும் .  ஆ த்துக்கரை  பநொக்கி முன்ப றுங்கள் 
எ  ”கொப்பமயர்” என்னும்  எழுத்தொைர்  த து  னவற்றியின்  இைகசியம்  
புத்தகத்தில்  குறிப்பிட்டிருந்தது  ஞொ கத்திற்கு  வருகிறது .  
இவ் மருத்துவக்  குழுவிற்கு  மப ொஜ்  ன ொறுப் ொக  நியமிக்கப் ட்டிருக்கின்றொர் .  
இவர்களிற்கு  வழிகொட்டியொகவும் ,  உறுதுரணக்கொகவும்  வன்னி  மொவட்டத்  
தை தி குமணன்  நியமிக்கப் ட்டிருக்கிறொர் .  இதர விட  ஆண் 
ப ொைொளிகளுக்கு  அருளும் ,  ன ண்  ப ொைொளிகளுக்கு  வொன்மதியும்  
ன ொறுப் ொைர்கைொக  நியமிக்கப் ட்டிருந்த ர் ,  இவர்களில்  னமொத்தம் 45 
ப ொைொளிகள்  உள்ை ர் ,  வரை டங்கள் ,  னதொரலத்னதொடர்புக்  கருவிகள் ,  
திரசயறிகருவிகள்  என்   ன ொறுப் ொைர்களிற்கு  வழங்கப் ட்டுள்ைது .  
ஒவ்னவொருவருக்கும்  உணவுப்  ன ொதியும் ,  தண்ணீர்க்  கொனும்  
வழங்கப் ட்டிருந்தது .  சுமொர்  30 கி .மீ இவர்கள்  நடக்க  பவண்டும் .  எதிரிக்கு  
கண்ணொமூச்சி கொட்டி ,  அவர  பநொக்கி  நகர்ந்து ,  பின்  அவர  விலத்தி 
கிழக்கொக  நடந்து ,  பின்  சமொந்தைமொக  நடந்து ,  மீண்டும் அவர  பநொக்கித்  
திரும்பி னசங்குத்தொக  நடந்து  தங்கள்  இலக்ரக  அரடய  பவண்டும் .  இது  
இவர்களுக்கொ  இைண்டு நொள்   யணமொகும் ,  பமல்  எழுந்தவொரியொ  
திட்டவிைக்கத்துடன்  இவர்கள்  தயொைொகுகின்றொர்கள் .  
அவன்  த து  துப் ொக்கிரயத் தவிை சிறுரகப்ர  ஒன்ரறயும்  பதொளில்  
இரணத்துக்னகொள்கின்றொன் .  அதனுள்  சிறு இரடத்தை சத்திை சிகிச்ரசக்குரிய  
ன ொருட்களும்  அவசை பதரவகளுக்கொ  மருந்துகளும் இருக்கின்ற ,  
கைமுர களில்  இவற்றுக்கொ  பதரவகள்  இருக்கொது  என் பத  ன ொதுவொ  



அனு வம் .  ஆயினும் பதரவ ஏற் டின்   யன் டுத்த பவண்டிவரும்  
என் த ொல்  அவற்ரற  மீண்டும் ஒரு தடரவ  சரி ொர்த்துக்  னகொள்கின்றொன் .  
பமற் டி  ஆயத்தங்கரை  னசய்து  விட்டு நகர்ந்து  னகொண்டிருக்கும்  
ப ொைொளிகரைப்   ொர்த்தவண்ணம்  நிற்கின்றொன்  வொணன் .  
அவனுக்கும் அரழப்பு  வை தன்  அணியி ருடன்  பசர்ந்து  னகொள்கின்றொன் .  
அவர்கள்  தங்களுக்குரிய ன ொருட்கரை  தூக்கிக்னகொள்கின்ற ர் .  அதற்கு  
முன்  தம் தூப் ொக்கிகளில்  ைரவ  ஏற்றி ”பசஞ் லிவரை” 
உறுதிப் டுத்திக்னகொள்கின்ற ர் ,  னதொரலத்னதொடர்புக்  கருவிகரை  நிறுத்திபய  
ரவத்திருந்த ர் ,  அைவுக்கதிகமொ  அரலவரிரசகரை  எதிரி  னமொனிற்றர்  
 ண்ணுவொ ொகில்  சந்பதகம்  னகொள்ைக்கூடும் .  
இப்ன ொழுது  அவர்கள்  நடக்கத்னதொடங்கி  விட்டொர்கள் .  அவர்களிற்கு  பின்னும் 
முன்னுமொக  கண்டிவீதியின்  இருமருங்கிலும் கண்ணுக்கு  எட்டிய  தூைம் வரை  
 ல  நூறு ப ொைொளிகள்  னதற்கு பநொக்கி  விரைந்த  வண்ணம் உள்ை ர் ,  
மற்றவர்களிற்கு  ஈடுனகொடுத்து  நடப் தில்  அவர்கள்  சிைமத்ரதச்  சந்திக்க  
பவண்டி இருக்கின்றது .  கொைணம் அவர்கரைப்  ப ொல்  அண்ரமக்கொலமொக  
இவர்கள்  கடி  யிற்சிகரை  பமற்னகொள்ைொரம  ஒன்று ,  மற்ரறயது  
இவர்களிடம் பமலதிக   ொைமொ  ன ொருட்கள்  இருந்தரம எது  எவ்வொபறொ  
இவர்கள்  அவர்களுடன்  நடந்பதயொக  பவண்டியிருக்கிறது .  
இவர்கள்  கண்டி வீதியில்  க கைொயன்  குைத்ரதத்  தொண்டியுள்ை 
கரலச்னசல்வன்  குடியிருப்பிலிருந்து  நகரும் அணியுடன்  இரணகின்றொர்கள் ,  
சிறிது  பநைத்திற்கு  முன்  அவ் வீதிரய  எதிரியின்  எறிகரண  மரழ  
நர த்திருந்தது ,  அதன்  பிைதி லிப்புக்கரை  கண்ணுற்றவண்ணம்  னசன்று 
னகொண்டிருக்கிறொர்கள் ,  நல்ல  கொலம் இப்ன ொழுது  எவ்வித  எறிகரண  வீச்சும் 



நரடன றவில்ரல .  தற்னசயலொகபவனும்  இப்ன ொழுது  ஒரு எறிகரண  
விழுந்தொல்  ப ொதும்  அது  தன்  பிறவிப் யர  நிச்சயம் அரடந்து  விடும் .  
அதொவது  இவர்களில்  சிலரை  அது   லினயடுப் துடன்   லரை கொயப் டுத்தவும்  
னசய்யும் .  
இைண்டு புறமும் ரகவிடப் ட்ட  குடிமர களும்  வயல்னவளிகளும்  
 ரிதொ கைமொகக்  கொட்சியளிக்கின்றது ,  வலதுபுறம் ன ரிய  னமன் ச்ரச  
நிறமுரடய  கல்வீனடொன்று  னசல்விழுந்து  சிரதந்து ,  ன ொலிவிழந்து 
கொணப் டுகின்றது .  அருகில்  இருந்த  னதன்ர  மைங்கள்  சிலமுறிந்தும்  சில  
எரிந்தும் தமது  அவலநிரலரய  புலப் டுத்துகின்ற .  முன் ொல்  னசன்று 
னகொண்டிருந்த  சந்திைன்  னசொல்கிறொன்  ”அண்ரண  இது  யொழ்ப் ொணத்ரதச்  
பசணந்த   ணக்கொைர்  ஒருவருரடய  வீடு ,  முந்தி னைஸ்ட்கவுசொக  இரதப்  
 ொவிக்கிறரவயள்” அவன்  கூற 
”எம்மவர் தம் வழமொ  வொழ்விழந்து   லகொலமொகிவிட்டது  எ  
எண்ணிக்னகொள்கின்றொன்.” னதொடர்ந்து  கண்ணுக்னகட்டியதூைம்  வரை விரிந்து  
வறண்டு கிடக்கும்  வயல்னவளிகளும் ,  அதர த்னதொடர்ந்து  
எந்தக்கொலத்திலும்   சுரம மொறொதகொடுகளும்  னதன் டுகின்றது .  
இக்கொடுகளில்  கொணப் டும்  முதிரை ,   ொரல  ப ொன்ற  ரவைம் ொய்ந்த  
மைங்கரைனவட்டி  இப்பிைபதசத்ரதக்  கழனிகள்  ஆக்க  எவ்வைவு  
கஸ்ைப் ட்டிருப் ொர்கள் ,  என்னும் எண்ணம் ,  ஏக்கம் ஒன்ரற  அவ்வூர்  
ஏற் டுத்துகின்றது .  
குடிபயற்றத்திட்டத்திற்குரிய  குடிரசவீடுகள்  உரடந்தும் ,  பசொர யிழந்தும்  
கொணப் டுகின்ற ,  வைமிக்கவன்னிமண்  எதிரியின்  ஆக்கிைமிப்ர  
எதிர் ொர்த்து  தன்  ஜீவிதத்ரத  இழந்துநிற்கின்றது .  மைக்னகொப்பில்  கொற்று  



உைசியதொல்  ஏற் ட்ட  சத்தம்  சொதொைணகொலமொயின்  கீதமொக  இருந்திருக்கும் .  
ஏப ொ அது  இப்ன ொழுது  இங்கிருந்து  இடம்ன யர்ந்தமக்களின்  ம  
உரைச்சரல  னவளிப் டுத்தும்  ஊரைச்சத்தமொகபவ  ம தில்   டுகின்றது .  
இம்மண்  மண்டியிடக்கூடொது  என் தற்கொகத்தொன்  இவர்கள்  இப்ன ொழுது  
அணிவகுத்து  னசல்கின்றொர்கள் ,  இது  இம்மைங்களிற்கும்  விைங்கியதுப ொலும்  
கொற்றரசவில்  தம்மில்  பூத்திருக்கும் சிறியமலர்கரை  இவர்கள்மீது  தூவி  
வொழ்த்துகின்ற .  அருபக  வைர்ந்திருக்கும்  புற்கள்  அரலவடிவில்  அரசந்து  
அவர்கரை  ஆைொத்தி எடுக்கின்ற .  வீதிபயொை மை நிழல்கரைத்  
தொண்டிவரும்ப ொது  சூரியபதவன்  எட்டித்தன்  கிைகணங்களி ொல்  இவன்  
வலக்கன் த்தில்  முத்தமரழன ொழிகின்றொன் .  அதுசற்றுச் சூடொகவும் ,  
இதமொகவும் இருப் து  ப ொல்  உணர்ந்ததொல்  கன் த்ரத  ஒருமுரறதடவி  
தன்னுள்  எரதபயொ  எண்ணி  புன்சிரிப்ன ொன்ரற  உதிர்க்கின்றொன் ,  இவர  
கவனிக்கும் எவரும் ”இவன்  என்  தன் ொட்டில்  சிரிக்கின்றொன்” 
 ரழயமண்ரடப்பீபசொ !  எ  எண்ணிவிடுவொர்கள்  எ  நிர த்து  முகத்ரதத் 
தொழ்த்திக்னகொள்கின்றொன் .  
அப்ன ொழுது  கொலடி  ஓரசடி  ஒன்று விரைவொக  இவர  அண்மிப் ரதயும் ,  
வலப் க்கமொக  இவர  விலத்த  முர வரதயும்  உணர்ந்து  
கரடக்கண்ணொல்  அவதொனிக்கின்றொன் .  ஆச்சரியம்  இவனிலும் வயது  
குரறந்த  ன ண்ப ொைொளி  ஒருவர் ன ங்களூர்  படொபிபடொரவ  பதொளில்  உழவர் 
மண்னவட்டி  னகொண்டுனசல்வதுப ொல்  சுமந்தவண்ணம்  விலத்தி முன் ொல் 
விரைந்து  னசல்கின்றொள் .  ஏப ொ இவனுடல்  சற்று சங்கடத்தில்  னநளிகின்றது .  
இவனிலும் குரறந்தது  எட்டுவயதொவது  இரையவள்  ஆக இருப் ொள் ,  இவள்  
எதிரியின்  தரடரய  உரடத்து  மற்றவர்களுக்குப் ொரத  



எடுத்துக்னகொடுக்கப்ப ொகின்றொள் ,  அதனூடொக ஏர யப ொைொளிகள்   ொய்ந்து  
எதிரிமுகொமினுள்  ஊடுருவி  தொக்குதல்  நடத்தப்ப ொகின்றொர்கள் ,  
சிலபவரைகளில்  படொபிபடொரவ  முட்கம்பி பவலிக்கு  அருகில்  னகொண்டு 
னசல்லும்ப ொது  குண்டடி ட்டு  இவள்  இறக்கலொம் .  அல்லது  இவள்  இதர  
னவடிக்கரவத்தவுடன்  அவ்விடம் பநொக்கி  னசறிவொக்கப் டும்  ைரவ 
மரழயி ொபலொ அன்றி சிறுைக  பீைங்கிவீச்சுக்களி ொபலொ  
சின் ொபின் மொகிப்  ப ொகலொம் ,  எதுவும் நிகழலொம் .  ம ம் க க்கின்றது  
”இவள்  வயசில்  நொன்  என்  னசய்து  னகொண்டிருந்த ொன்” நிர த்து  
னவட்கப் டுகின்றொன் .  ரசக்கிளின்ற  ையர் பதயத்பதய  யொழ்ப் ொண  வீதிகரை  
வலம் வந்ததுதொன்  மிச்சம் ,  நல்லபவரை  கொலம் பிந்தியொவது  ஞொ ம் 
பிறந்தது .  த க்குத்தொப  சமொதொ ம்  னசய்து  னகொள்கின்றொன் .  
இன்னும் எத்தர  இரைஞர்கள் ,  யுவதிகள்  தங்கள்  ன ொறுப்ர  உணைொமல்  
 ைப்புரை னசய் வர்களுக்கு . . . .  எ க்பகன்  இதுனவ  தன்ம பவொட்டத்ரத  
திரசமொற்ற  முயற்சிக்கின்றொன் ,  அப்ன ொழுது  முன் ொல்  னசன்ற  ப ொைொளி  
சற்றுநின்று திரும்பிப் ொர்த்து  ஒரு புன் ரக  பூத்து  ”அண்ரண 
ப ொயிட்டுவொறன்” கூறியவள்  அவன்  விரடரயயும் எதிர் ொைொமல்  
விறுவிறுனவ  நடக்கத்  னதொடங்கி ொள் .  தன்  கண்கள்   னித்துவிடுபமொ  எ  
 யப் டபவண்டியதொகிவிட்டது  தன்ர  ஒருமொதிரி  
கட்டுப் டுத்திக்னகொள்கின்றொன் .  
உணர்வுகைொல்  உருப்ப ொடப் ட்டவன்தொன்  ப ொைொளி .  ஆ ொல்  அவன்  
அவற்றொல்  அள்ளுண்டுப ொதல்  ஆகொது .  ஏன னில்  தன்  கடரமகரை  அவன்  
சரிவைச்னசய்ய  முடியொமல்  ப ொய்விடலொம்  எ  எண்ணும்ப ொது  முன்ப ொர் 
னசொல்வொர்கள், ”தம்பியுள்ைொன்  சண்ரடக்கஞ்சொன்” எ  இனி  மொற்றித்தொன்  



னசொல்லபவண்டும்  அண்ணன்  உள்ைவள்  சண்ரடக்கு அஞ்சொள் .  எனும்  
னசொற்னறொடரை  உதடுகள்  முணுமுணுக்கின்றது .  
அரைமணித்தியொலம்  நடந்திருப் ொர்கள்  தொகம் இவர்கரை  
வொட்டத்னதொடங்கிவிட்டது .  தண்ணீர்க்கொர த்திறந்து  குடிப்ப ொனம  
நிர க்க ,  முன் ொல்  னசன்றுனகொண்டிருந்த  சந்திைன்  னசொல்கிறொன்  
”அண்ணொ” அவசைப் ட்டு  தண்ணீரை குடித்து  முடித்துப்ப ொடொதீர்கள் .  
இங்கப க்க  குடிமர கள்  இருக்கும் .   ொர்த்துக்குடிக்கலொம் .  இங்கொல  
கொட்டுக்ரக  நடக்பகக்கதொன்  முக்கியம் பதரவப் டும் ,  சொப் ொட்டிற்குப்பிறகும்  
கஸ்ைப் ட  பவண்டியிருக்கும் .  அவ து  னதொனியில்  அனு வம்  ப சுகிறது .  
இவனுக்கு ஏமொற்றமொக  இருந்தது .  ஆள்னசொன் பிறகும் குடிக்கிறது  
சரியில்ரல  எ  நிர த்து  தன்  திட்டத்ரத  ரகவிடுகிறொன் .  
என்  அண்ரண  ப சொமல்வொறியள்  ஏதும் கரதயுங்கைன் .  சந்திைன்  
இவர  தூண்டி ொன் ,  மச்சொன்  சந்பதொசமொக  இருக்கு   லகொலமொக  
எதிர் ொர்த்திருந்த  சந்தர்ப் ம் இப் தொன்  கிரடச்சிருக்கு  ”எ மட்டும் 
கூறி ொன்.” ப ொைொளிகள்  னநருக்கமொக   ழகும் சந்தர்ப் ங்களில்  அவர்கள்  
மச்சொன் . . . . .  பட மச்சொன்  எ  அரழப் து  வழக்கமொகி  இருந்தது. ”அண்ரண  
நொன்  ஒன்று னசொல்லுவன்  னசய்வியபை?” நின்று நிதொனித்து  இவர  திரும்பி  
இவன்  கண்பணொடு  தன்  கண்கலக்கவிட்டுக்பகட்கின்றொன் .  தன்  புருவங்கரை 
மட்டுபம பமலுயர்த்தி  என் ? எ  கண்கைொல்  வி ொவுகின்றொன். ”நொன்  
னசத்தொல்  எ க்னகொரு  கவிரத  எழுதிப்  ப ொடுங்பகொ” அவன்கூற  இவனுக்கு 
 கீர் என்றிருந்தது .  
இப் டித்தொன்  னதொண்ணூற்று  மூன்றில்  நவநீதன்  வன்னிக்கு  லீவில் 
வந்திருந்தொன் .  அவர யும்  ஏர ய  ப ொைொளிகரையும்  வழியனுப்  



இவனும் கிைொலிக்கரைவரை  வந்துநின்றவன் .  அப்ப ொது  நவநீதன்  
இப் டித்தொன்  னசொன் ொன் .  அபதமொதிரி  அவன்  லீவில்  நிற்கும் ப ொது  மொவீைர்  
நிகழ்னவொன்றிற்குச்  னசன்றிருந்த  ன ொழுது  விமொ க்குண்டுவீச்சில்  பமெர்  
மூர்த்தி மொஸ்ட்டருடன்  வீைமைணம் அரடந்து  விட்டொன் .  லீவு முடிந்து  திரும்பிய  
ஏர ய  ப ொைொளிகள்  அவனின்  நிர வுகரைபய சுமந்துவந்து  அவனிடம் 
கூறி ர் .  பின் ர் கல்லூரியில்  னவளியிடப் ட்ட  ஆண்டுமலருக்கொக  2ம் னலப் 
நவநீதர ப் ற்றி  ஒரு கவிரத  எழுதிக்னகொடுத்தொன் ,  சந்திைன்  இப் டிக்கூற  
இவனுக்கு  ழசு ஞொ கம்  வை ன ரிய  சங்கடமொகப்  ப ொய்விட்டது .  
”மங்கலகைமொ  பநைங்களில்  அமங்கலமொ வொர்த்ரதகரை  
கரதக்கக்கூடொதொம்” கண்ணதொசனின்  அர்த்தமுள்ை  இந்துமதம் 
ஞொ கத்திற்கு  வை ”அப் டி  ஒன்றும் நடக்கொது  நொங்கள்  எல்பலொரும்  
இச்சண்ரடரய  னவன்று  மீண்டும் சந்திப்ப ொம்” என்று கூறி ொன் .  
இப்ன ொழுது  சந்திைன்  இவர ப் ொர்த்து  சிரித்தொன். ”என் ண்ரண 
யதொர்த்தத்திற்கு  புறம் ொகக்கரதக்கிறியள்  யுத்தத்தில்  அப் டியும்  நடக்குபம! ” 
எ  இவர  அவன்  அச்சிரிப்பினூடு பகட் துப ொல்  உணர்கிறொன் .  
”நீ எரத நிர க்கிறொபயொ  அதொய்  ஆவொய்” சின் னில்  
சமயப் ொடப்புத்தகத்தில்  இருந்த  வச மும் ம தில்  எட்டிப் ொர்க்கின்றது .  
புளியங்குைச்சந்திக்கு  சற்று  முன் ொக  பிைதொ  வீதியில்  இருந்து  விலகி 
கிழக்குபநொக்கி  வயல்னவளிகளினுள்  இறங்கி  நடக்கின்றொர்கள் .  அவர்கள்  
ப ொகும் ொரத  ஏற்க பவ  அரமக்கப் ட்டிருந்த  நகரும்   துங்குகுழிகளிற்கு  
சமொந்தைமொகச்  னசன்று  னகொண்டிருக்கிறது ,  அதன்  மறு க்கம்  
நிலக்கீழ்கொவலைண்கள்  அரமக்கப் ட்டிருக்கின்ற .  அக்கொவலைண்களில்  
நின்ற ஆண் ,  ன ண்  ப ொைொளிகள்  னவளியில்வந்து  



”வொருங்கள்” எ  வொழ்த்தி  அனுப்பிக்  னகொண்டிருக்கிறொர்கள் .  இவர்களும்  
”ப ொயிற்றுவொறம்” எ க்கூறிய டிபய  வயல்வைம்புகரையும்  
சிறு ற்ரறகரையும்  கடந்து  னசல்கின்றொர்கள் .  
வொ ம் நிர்மலமொ தொக  இருக்கின்றது ,  சூரியக்கதிர்கள்  முதுரக   தம் 
 ொர்க்கின்ற .  கொரல  அல்லது  மொரல  னவய்யில் பதகத்தில்   ட்டொல்  
நல்லதொம் பதொல்  அதன்  உதவியுடன்  விற் - Dஐ னதொகுக்குமொம் ,  எல்லொம்  
நன்ரமக்பக  ம ம் சூழ்நிரலரய  த க்குச்சொர் ொக  எண்ண  
எத்தணிக்கின்றது .  
வியர்ரவ ைரவதொங்கிரய  நர க்கத்னதொடங்கிவிட்டது ,  தொகமும் 
பவர்ரவக்கு  பநர்விகித  சம ொய்  னதொண்ரடரய  வறட்டுகின்றது ,  
னகொஞ்சத்தூைம்  நடக்கபவ  இப் டினயன்றொல்  இன்னும்   ல  மடங்குதூைம்  
நடக்க  இருக்கிறபத  எண்ணும்ப ொது   யம் ற்றிக்னகொள்கின்றது .  
எப் டியும் நடக்கத்தொப  பவணும் உலகின்  தரலசிறந்த  ப ொைொட்ட  வீைர்கள்  
எல்லொம் ,  அதொவது   ொரிய  இைொணுவ  னவற்றிரய  ன ற்றவர்கள்  எல்லொம்  ல  
ஆயிைம்ரமல்கரை  நடந்து ,  கடந்தவர்கைொகபவ  இருக்கின்ற ர் .  
உதொைணமொக  மொ .  ஒ பசதுங்  12500 கி .மீ தூைம் நடந்தவர் .  பசகுபவைொவும்  
நடந்துநடந்பத  ப ொைொட்டம்  நடத்தியவர் ,  ஏன்  இந்திய  இைொணுவகொலகட்டத்தில்  
தரலவர் ஈறொக  இன்று கைமுர கரை வழி நடத்தும் மூத்த  தை திகள்  
வரை அர வரும்  கொல்  நரடயொகபவ  தங்கள்   யணங்கரை 
பமற்னகொண்ட ர் .  யொழ்மொவட்டத்தில்  இருந்து  மணலொற்றிற்கும்  மணலொற்றில்  
இருந்து  ஏர ய  மொவட்டங்களிற்குனம  உணவுப்ன ொருட்கள் ,  னசய்திகள்  
என்  னகொண்டு  னசல்ல  ”நடைொசொ”  வொக த்ரதபய   யன் டுத்தி ர் .  உழவு  
இயந்திைத்தில்  ப ொகனவளிக்கிட்டு  இந்திய  இைொணுவத்திடம்  ”கொல்கஸ்பைொ ”  



அடிவொங்கி ரவயும்  உண்டு .  த க்குத்தொப  னசொல்லிக்னகொள்கின்றொன் .  
முன் ர் வைலொற்ரற  னவன்றவர்களும்  இப்ன ொழுது  வைலொற்ரற  
னவன்றுனகொண்டு  இருப் வர்களும்  நடந்தவண்ணபம  உள்ை ர் .  
கொவலைனில்  நின்றப ொைொளிகளிடம்  நீர் பவண்டிக்குடிக்கிறொர்கள் ,  அவசைத்தில்  
முகத்தில்  ஊற்றப் ட்ட  நீர்  நொசித்துவொைத்தினுள்  புகுந்து  இம்ரசனசய்தது ,  
மொர்ர நர த்து  குளிரூட்டியது .  எல்லொம் மகிழ்ச்சியொகபவ  இருக்கின்றது ,  
திடீனை   ொரிய  னவடிச்சத்தங்கள்  பகட்ட .  அரவ ஆட்லறி  எறிகரணகள் 
ஏவப் டும் ப ொது  ஏற் டுவது  என் ரத  ஊகிக்கக்  கூடியதொக  இருந்தது .  அவ்  
எறிகரணகள்  அவர்களிற்கு  பமலொல்  ஆகொயத்தில்  கொற்ரற  உஸ் . . .  எ  
கிழித்துச்னசல்வது  பகட்டது ,  அவர்களின்  னசவிகள்  அருகில்விழும்  
எறிகரணகள்  கொற்றில்  ஏற் டுத்தும் சத்தத்திற்கும்  அதிக தூைம் னசன்று  
விழும் எறிகரணகளின்  சத்தத்திற்கும்  இரடபய  பவறு ொட்ரட  
பிரித்தறியக்கூடியதொக   ழக்கப் ட்டுவிட்ட  இத ொல்  எவ்வித   ை ைப்புமின்றி  
 யணத்ரத  னதொடர்கின்றொர்கள் .  
இப்ன ொழுது  இவர்கள்  னநடுங்பகணியில்  இருந்து  புளியங்குைம்  
சந்திக்குவரும் வீதிரயக்  கடந்து  னகொண்டிருக்கின்றொர்கள் .  இவர்கள்  வீதிரய  
ஊடறுக்கும்ப ொது  இவர்களில்  இருந்து  எதிரி  மூன்று  கி .மீ  னதொரலவில் 
நிற்கின்றொன் .  அதொவது  க கைொயன்  ஆறு  னநடுங்பகணிவீதிரய  
குறுக்கறுக்கும் இடத்தில்  இன்று கொரல  அவ்விடத்தில்  இருந்து  
புளியங்குைச்சந்திவரை  முன்ப ற  முயற்சித்த  இைொணுவத்துடன்   ொதுகொப்பு  
அணியி ர்  ொரியபமொதலில்  ஈடு ட்ட ர் .  இத ொல்  சிலர் வீைமைணமரடய  
 லர் கொயமரடந்த ர் .  இைொணுவத்தின்  முயற்சி முறியடிக்கப் ட்டது ,  
அப்பிைபதசத்தினூடொகபவ  இப்ன ொழுது  நகர்ந்து  னகொண்டிருக்கின்றொர்கள் .  



இவர்கரை  உட்னசல்லவிட்டு  எதிரி  நொரைபயொ  அன்றி மறுதி பமொ  
முன்ப றி  புளியங்குைச்சந்திரய  ரகப் ற்றுவொ ொகில்  இவர்கள்   ொடு  
திண்டொட்டம் ஆகிவிடும் பின்  இவர்கள்  னவளிவருவதற்னகன்பறனயொரு  
தொக்குதல்  நடத்தபவண்டிவரும் ,  எது  எவ்வொறொயினும்  இப் டியொ னவொரு  
நகர்ரவ  எதிரி  இப்ன ொழுது  எதிர் ொர்க்கமொட்டொன், ”கட்டவுட்டுடன்” னதொடர்பு  
னகொண்டவண்ணம்   யணத்ரத  னதொடர்கின்றொர்கள் .  
 ொரதயிலிருந்து  மீண்டும் வயல்னவளியினுள்  இறங்குகின்றொர்கள் .  வயல்கள்  
உழுதவண்ணபம  கொய்ந்து  இறுகி இருந்ததொல்   ள்ைமும் ,  பிட்டியும் 
கைடுமுைடும்  ஆ தொகவும்  கொணப் டுகின்றது .  
”னடொக்ைர்” எங்பகொ பகட்ட குைனலொன்று  னசவியினுள்  புக குைல்வந்ததிரசக்கு  
திரும்புகின்றொன் .  மிகவும்  ஆச்சரியமொக  இருந்தது .  ஏற்க பவ  
கொயமரடந்ததொல்  என் பவொ சற்று கட்ரடயொக  இருந்தகொரல  இழுத்திழுத்து  
மிகபவகமொக  நடந்து  இவ ருகில்  வந்தொன்  சிட்டு .  தமிழீழத்தின்  தரலசிறந்த  
 ொடகன்  இவன் .  ரகரயப்பிடித்தவண்ணம்  நடந்துவருகின்றொன் .  
இருவருரடபயயும்  னநருங்கியநட்பு  என்று எதுவுமில்ரல .   ொடல்கள்  
 திவுனசய்யப் டும்ப ொது  ஒலிப் திவுக்கூடத்தில்  இவனும்  இருந்து   ொர்த்துக்  
னகொண்டிருப் ொன் .  அப்ன ொழுது  ஏற் ட்ட   ழக்கந்தொன் ,  சிட்டு கொவும் குழு 
ஒன்றிற்கு ன ொறுப் ொகவந்திருந்தொன் .  கைமுர யிலிருந்து  கொயமரடந்த  
ப ொைொளிகள்  முதல்  ரகப் ற்றப் டும்  ஆயுதங்கள்வரை  
அப்புறப் டுத்துவதிலிருந்து ,  கைமுர க்கொ  விநிபயொகங்கரை  
உடனுக்குடன்  பமற்னகொள்வதும்  இவர்களின்   ணியொகும் .  பதரவபயற் டும்  
 ட்சத்தில்  சமைொடபவண்டியும்  வரும் .  அப்ன ொழுது  இவர்கரை  
கொவப் டபவண்டியவர்கைொக  மொறுவதும்  அடிக்கடி  நடப் துதொன் .  



ரமக்ரக  ரகயில்  ரவத்திருக்கும் அவன்  பதொற்றத்திற்கும்  இப்ன ொழுது  
பவொக்கியுடன்  நிற்கும்  ப ொர்க்பகொலத்திற்கும்  இரடபய  உள்ை 
பவற்றுரமகரை  ஆைொயமுற் டுகின்றொன் .  
”என்  னடொக்ைர் விழுங்கிறமொதிரி   ொர்க்கிறியள்?” ”ஒன்றுமில்ரல  சும்மொ  
 ொர்த்த ொன்” ஏபதொ கரதக்கபவணும்  என் தற்கொக  கரதக்கிறொன் .  
”நொன்  கொயப் ட்டுவந்தொல்  வடிவொக  கவனிப்பீங்கள்தொப !” எ க்பகட்டவன்  
னதொடர்கிறொன் .  
”இப்  நீங்கள்  எதுவும் எழுதுறதில்ரலயொ? ஏதொவது  எழுதுங்கபைன்.” 
திடீனை  இவன்  இப் டிகூற  இவன்ம ரத   ொைனமொன்று  அழுத்துகின்றது .  
ஐந்து  வருடங்களிற்கு  பின்ப ொக்கி   யணிக்கின்றொன் .  
இவர்கள்   யிற்சிப் ொசரறயில்  புடம்ப ொடப் ட்டுக்னகொண்டிருந்தொர்கள்  
அப்ன ொழுது  ஒருநொள்  சர்மொ கூறி ொன்  “மச்சொன்  நீ ஏதொவது  
எழுதலொந்தொப ”. . .  அதற்கு  இவன்   கிடியொகக்  கூறி ொன் .  
”நீ முதல் சொ ,  உ க்கு  விழுதுகள்  எழுதிறன் "  துர்அதிஸ்டம்   கிடியொகக்  
கூறியது  உண்ரமயொகபவ  நடந்துவிட்டது .  னதொடர்ந்து   லசண்ரடகளில்  
 ங்பகற்றவன்  தன்  திறரமகரை  உரியமுரறயில் னவளிக்கொட்டியத ொல்  
ஆர் .பி .  ஜீ னகொமொண்படொஸ்   யிற்சிக்கு  பதர்ந்னதடுக்கப் ட்டொன் .  
சண்டமொருதம் எனும்  இைொணுவநடவடிக்ரக  ஒன்ரற னதல்லிப் ரையூடொக  
எதிரி  ஆைம்பித்திருந்தொன் .  அதில்   ங்கு ற்றி  இைொணுவ  ைொங்  ஒன்ரற த து  
ஆர் .பி .ஜி  கரணகளி ொல்  தொக்கியழித்தொன் .  பின் ர் ” ல்பவகய” எனும்  
ன யரில்  பமற்னகொள்ைப் ட்ட இைொணுவ  நடவடிக்ரகயில் 
வீைமைணமரடந்தொன் .  பின்  னலப் மணிமொற ொகிய  அவனுக்கு  ”விழுதுகள்” 
எழுத பவண்டிவந்தது .  இப்ன ொழுனதன் னவன்றொல்  இவன்  பகட்கிறொன் ,  



 ரழய  ஞொ கம் ம ரத  அழுத்த  னதொண்ரடக்குழிபமபலறி  இறங்குகின்றது .  
”என்  கரதக்கொமல்  வொறீங்கள்?” மீண்டும் சிட்டு பகட்க ம தில்  ஓடிய 
எண்ணங்கரை  னவளிப் டுத்தமொல் ,  எப் டி  ப ொகுது  உங்கள்   ொடு . . . . .? 
னெயசிக்குறு னசமமொய்த்தொன்  வொட்டுது  ப ொல  . . . .? எ  பகட்கிறொன்” 
”னடொக்ைர் நொன்  இப் த்தொன்  ஒரு ம த்திருப்த்திரய  பீல்   ண்ணுறன்  
எ க்கூறுகின்றொன்” முகத்தில்  எவ்வித  உணர்வுகரையும்  னவளிப் டுத்தொமல்  
அதற்கு இவன்  பகட்கிறொன்  “ஏன்  முதலில்  அப் டி  பீல் ண்ணவில்ரலயொ?” 
இல்ரல  னடொக்ைர் அப்  மகிழ்ச்சியொகத்தொன்  இருக்கும் ,   ல்லொயிைம்  மக்கள்  
முன்னிரலயில்   ல  வரக  இரசக்கருவிகளுடன்  இரசந்து   ொபடக்க  
நல்லொத்தொன்  இருக்கிறது .  ஆ ொல் . . . . . .  "எ  இழுக்கின்றொன்” “ஆ ொல் . . . . . . "  
இப்  எங்கட ப ொைொளிகபைொட   ொபடக்க  அதிலும் நல்லொ இருக்கு .  நொங்கள்  
எல்லொம் கஸ்ைப் ட்டு  கரைத்துப்ப ொய்  இருக்கும்ப ொது  மற்றவர்கள்  என்ர  
 ொட  னசொல்லி பகட் ொர்கள் .  நொன்  எந்த இரசக்கருவிகளும்  இல்லொமல்  
சதொைணமொக   ொடுபவன் .  அரத எல்பலொரும்  ைசிப் ரதப்   ொர்க்கும்ப ொது  
உண்ரமயில்  திருப்திரய  உணருகின்பறன் .  இப் டி  அவன்  னசொல்ல  
இவனுக்கு தரலவர் னசொன் து  ஞொ கம்  வந்தது .  வழரமமொதிரி  எல்பலொரும்  
சண்ரடக்குப்  ப ொவரத  விரும்புவொர்கள்  என் ரத  எண்ணியதொல்  என் பவொ 
தரலவர் ஒருக்கொ னசொன் வர் .  
”நொன்  இப்  னசொல்லுறன்  பவணுனமன்றொல்  டயறியில்  குறித்துரவயுங்கள்  
இப்ன ொழுது   ல்ரல  கடித்துக்னகொண்டு   டியுங்கள்  பின் ர் உங்கைொல்  
ஒவ்னவொரு  ப ொைொளியும்  கொப் ொற்றப் டும்  ப ொது  நீங்கள்  நூறு ”பீல்டுக்கு” 
ப ொ  ம த்திருப்திரய  அரடவீர்கள்”.  
ஆம் ஒவ்னவொரு  ப ொைொளியும்  தொன்  இயக்கத்திற்கு  ஏபதொ ஒருவரகயில்  



 யன் டுகின்றொன்  எ  உணரும்ப ொபத  உற்சொகமரடகின்றொன் .  இவன்  
இவ்வொறு பயொசித்துக்னகொண்டிருக்கும்  ன ொழுது  சிட்டு னசொல்கிறொன் .  
”எ க்கு இப் டி ஒரு சந்தர்ப் த்ரத  ஏற் டுத்தி தந்ததற்கொக  
இைொணுவத்திற்குத்தொன்  நன்றி கூறபவண்டும் . "  இவ்வைவு பநைமும்  
”சீரியசொகக்” கரதத்துக்னகொண்டு  வந்தவன்  முகத்தில்  இப்ன ொழுது  ஒரு சிரிப்பு  
உருவொகின்றது .  கறுத்த  அவன்  முகத்திற்கு  னவண் ற்கள்  னவளிச்சம்  ஒன்ரற 
னகொடுப் து  ப ொல்  இருக்கின்றது .  இவர்களின்  இதயங்களும்  இவ்வொறுதொன்  
முழுரமயொக  னசயலுடன்   ொர்க்கும்ப ொது  இரும் ொயும் ,  உணர்வுகளுடன்  
 ொர்க்கும்ப ொது  னவண்ரமயொகவும்  இருக்கும் .  
”னடொக்ைர் நொங்கள்  இரத எதிர் ொர்த்த ொங்கள் .  ஆதலொல்  தொப  
 ைப்புரைரய  முடக்கிவிட்ட ொங்கள் .  ஆ ொல்  னடொக்ைர் ஒருவிசயம் நொன்  
 ைப்புரையில்  நிற்கும்ப ொது  இயக்கத்தில்  பசர்ந்த  க ப ர் இப்  குறுப்லீபடசொ  
எல்லொம் இருக்கிறொங்கள் .  அவன்  னதொணியில்  ஒரு ன ருமிதம்  னதரிகின்றது .  
ைத்வத்ரத  னசொல்கின்றொன்  இதுதொன்  இறுதிப்ப ொர்  என்று ஆ ொல்  இவனுக்கு  
விைங்கவில்ரல  இப் தொன்  ஆைம் ம் என்று” இதர க்கூறிய  சிட்டுவின்  
குைலில்  ஏை ம் னதொனித்ததொ  அன்றி எம் னவற்றியின்  உறுதி னதொனித்ததொ  
எ  விைங்கவில்ரல "எரதரவத்து  இப் டி கூறுகின்றீர்கள்” எ  அவன்  
பகட்க ”பிறனகன்  ஏற்க பவ  இைண்டு தைம் முரறயொய்  ப ொட்டிட்டம் .  இது  
மூன்றொம் தைம்  திர ந்து  ரமல்  மூவ்  ண்ணுறதுக்குள்ைொகபவ  
இப் டினயன்றொல்  மிச்சம் எப் டி  இருக்குனமன்று  கட்டொயம் பயொசிப் ொன் .  
அவன்  முடிக்க  ”அத ொல் . . . "  எ  இவன்  னதொடர்ந்து  அவன்  கரதப் தற்கு  
உட்சொகமூட்டுகிறொன்  "பிறனகன்  ரசக்பகொலஜிக்கலொ  ஆள் 
குழம்பிவிடுவொன் .  பிறகு எங்கட  ஒவ்னவொரு சின்  அடியுபம  அவனுக்கு  



ன ரிசொத்தொன்  னதரியும்  தன்  நிம்மதிரய  அவன்  வன்னிமண்ணில ;  தொன்  
னதொரலக்கப்ப ொறொ ;. ” அவனின்  குைலில்  உறுதினதன் டுகின்றது .  
 

 
 
”நொங்கள்  இப்  சந்திக்கிறது  ஆட் ற்றொக்குரறபய  அதுதொன்  இப்  
லிமிற்றிங் க்ைர் .  அவனுக்கும்  அது  தொன்  பிைச்சர .  இன்னும் சில  ஆயிைம் 
ப ொைொளிகள்  இருந்தொல்ப ொதும் .  நொங்கள்  எங்கட  இலக்ரக  னகதியொ 
அரடந்திடலொம். ”ஏப ொ அவனின்  குைலில்  கவரல  னதரிகின்றது .  எங்கள்  
இரையதரலமுரறயில்  இன்னும்  லர் இதர  உணைவில்ரல  என் ரத 
அவன்  முகக்குறிபய  உணர்த்துவதுப ொல்  இருக்கின்றது. ”னடொக்ைர்” 
எங்கடசகல  வைங்கரையும் ஒரு முகப் டுத்திபயனும்  இந்த  னெயசிக்குறு  
முறியடிக்க  பவz ;Lk ; .  இதில்  ன றப்ப ொகும்  னவற்றிதொன்  தமpழீழத்தின்  
மட்டுமல்ல  உலகத்தமிழh;fspd; தரலவிதிரயயும்  தன்மொ த்ரதயும்  
தீர்மொனிக்க  ப ொகின்றது "  யதொர்த்தமொ  உண்ரமகரைச் சொதொைணமொக  



கரதத்துக்னகொண்டு  வருகிறொன் .  
"மொ ,ஒபசதுங்” ஒரு இடத்தில்  னசொல்லி  இருக்கிறொர் .  ஒரு சண்ரடயில் 
ன றுகின்ற  னவற்றிபயொ  பதொல்விபயொ  எதுவொயினும்  அது  அதர த்னதொடரும்  
 ல  சண்ரடகளில்  னசல்வொக்கு  னசலுத்தும் .  இவன்  நல்லொத்தொன்  புத்தங்கள்  
வொசித்திருக்கின்றொன்  ப ொலும் ம ம் சொரடயொக  ன ொறொரம  னகொள்கின்றது .  
இவர  கவனிக்கொமபல  அவன்  னதொடர்கின்றொன்  "வன்னியில்  கொரல 
ரவத்தவனுக்கு  என்  நடக்குனம  விைங்கத்தொப  பவணும்” "அப்  
னடொக்டர் நொன்  வொறன்” இவன்  ரகரயப்பிடித்து  இறுக்கியவன்  சற்று  
பின்தங்கி த து  அணியுடன்  இரணந்துனகொள்கின்றொன் .  இவன்  சற்று  
எட்டப்ப ொய்விட்ட  தன்  அணியி ரை பிடிப் தற்கொக  விரைந்து  நடக்கின்றொன் .  
இப்ன ொழுது   ரழயவொடி  வீதிரய  அரடந்துவிட்டொர்கள் .  வீதியில்  நடப் து 
சற்று இலகுவொக  இருக்கின்றது .  ஆ ொல்  இருமருங்கிலும் இருக்கும் வீடுகரை  
 ொர்க்கும்ப ொதுதொன்  ம ம்  கவரலப் டுகின்றது .  சிறிய கல்வீடுகள்  தொன்  
ஆ ொல்  அவற்றின்  முற்றங்கரை  அலங்கரிக்க நொட்டப் ட்டிருந்த  
பூக்கண்டுகள்  தண்ணீருக்கொய்  தவமிருந்து  வொடிக்கிடக்கின்ற .  கிணற்றடியில் 
நின்ற வொரழகள்  தங்களின்  இறுதிக்கொலத்ரத  கவ மொக  கழிப் துப ொல்  
இருக்கின்றது .  கொற்றுக்கூட  அரவகளின்  நிலரம விைங்கி அதிகம்  
அல்லல் டுத்த  தயங்குகிறது .  குருத்திற்கு   க்கத்தில்  இருக்கும் இரைய  
இரலகள்  கூட சீப்புருவொக  கிழிந்து  னமல்லிய  அரசரவக்கொட்டுகின்ற .  
எலுமிச்ரச மைங்களில்   ச்ரசயும் ,  இைமஞ்சலுமொக  கொய்கள்  நிரறந்து  
கொணப் டுகின்ற .  ஆ ொல்  அவற்றின்  அைபவொ  மிகவும் சிறியதொகத்தொன்  
கொணப் டுகின்றது .  சில  னதன்ர  மைங்கள்  மட்டுபம நிரறய  பதங்கொய்கரை 
தொங்கியவண்ணம் எக்கொலத்திலும்  நொம் எம் கடரமயில்  இருந்து  விலபகொம்  



என் துப ொல்  கொட்சியளிக்கின்ற .  இவற்ரற உருவொக்க  இம்மக்கள்  
எவ்வைவு கடி ப் ட்L ,ருப் ொர்கள் .  நிலக்கீழ்  நீருடன்  தம்  
னநற்றிபவர்ரவரயயும்  பசர்த்தல்லபவொ  ஊற்றி இருப் ொர்கள் .  இப்ன ொழுது  
அவர்கள்  நிரலரம . . . .  னதொடரும் எண்ணங்கரை   ொரலயடி   ள்ளிக்கூடம் 
திரசமொற்றுகிறது .  
நொங்கள்  சின் னில்   டிக்கின்றப ொது  இ வொதத்தின்  பகொைப் ற்கள்  
 தியனதொடங்கிவிட்ட தொன் .  ஆ ொலும்  எவ்வைவு சந்பதொசமொக  
இருந்த ொங்கள் .  எல்பலொருமொக  சுற்றுலொ னசல்பவொம் .  சுப்பிைமணியம்  
பூங்கொ கொங்பகசந்துரற  சீபமந்து  னதொழிற்சொரல  கொரைநகர்  சீப ொ . .  
ஒவ்னவொரு  இடமொக  னசல்ல  ரீச்சர்மொர் விைங்கப் டுத்துவி ம் .  யொழப் ொணம்  
றீகல்  தியட்டரில்  ”யங்கிள்புக்”  டம்  ொர்த்பதொம் .  முற்ற னவளியில்  ஐஸ்கிறீம் 
பவண்டிக்  குடித்பதொம் .  மொரல  பநைம் உடல்வருட  குளிைொ  ஐஸ்கிறீம் 
னதொண்ரடயினுள்  இறங்க  அப் ப் ொ  உடல்  சிலிர்க்கும் .  ஆ ந்தம் ,  
இப் டினயல்லொம்  வொழ்ந்துவிட்டுத்தொன்  இயக்கத்திற்கு  வந்த ொன் .  ஆ ொல்  
இப் ள்ளியில்   டித்துக்னகொண்டிருந்த  பிள்ரைகள்  எங்பக . . . . .?  
உண்ண  உணவின்றி  உடுத்த  உரடயின்றி ,  நிம்மதியொக   டுத்னதழும்  
இடமின்றி ,  எவ்வைவு  அல்லல் டுங்கள் ,  மரழயிலும் னவயிலிலும்  வொடும்  
அவர்களிற்கு நுைம்புகள்கூட  இைக்கம் கொட்டுவதில்ரலத்தொப   ொவம்  
நீங்கள் .   ல  விதமொக  ஓடிய ம ம் அவர்களிற்கொக   ரிதொ ப் டுகின்றது .  
இன்னும் னகொஞ்சக்கொலம்  ன ொறுங்கள்  உங்களின்  பிஞ்சுப் ொதங்கரை  
இப் ள்ளிக்கூடம்  தரிசிக்கும் .  இவன்  ம த்தினுள்பை  அவர்களுக்கு  உறுதி 
கூறுகின்றொன் .  
கரைத்துப்ப ொ  இரு ப ொைொளிகள்  தொங்கள்  னகொண்டுவந்திருந்த  



ன ொருட்கரை  ஒரு ஸ்னைச்சரில்  ரவத்து  பதொளில்  சுமந்தவண்ணம்  
னசல்கின்ற ர். ”என்  இப் பவ கொயக்கொைரை  தூக்க  ஒத்திரச  
 ொக்கிறீர்கபைொ?” அருகில்  ஒரு ப ொைொளி  பகட்க ….  
”அதுக்னகண்பட  க கொலம் னறயினிங்  எடுத்த ொங்கள்.” இருவரில் 
முன் ொல்  னசன்றவன்   திலளிக்கின்றொன் .  ஆம் கைமுர யில் 
நரடமுரறப் டுத்தப் டும்  ஒவ்னவொரு  னசயற் ொட்டிற்குபம   யிற்சிகள்  
னசய்யப் டுகின்ற  ”கடி  யிற்சி இலகுவொ  சண்ரட” அண்ரண 
னசொல்லியிருந்த  வச ம்   ல  முரற  நரடமுரற  உண்ரமயொகபவ  
உணைப் ட்டுள்ைது .  
இப்ன ொழுது   ரழயவொடி   ொரதயில்  இருந்து ,  இறங்கி கண்டிவீதிக்கு  
சமொந்தைமொக  கொட்டுப் ொரத  ஒன்றினூடு நடக்கின்றொர்கள் .  பநைம் இனிய  
மொரலப்ன ொழுதொக  இருக்கின்றது .  சூரியன்  பமற்கின்  னதொடுவொ த்ரத  
அண்மித்திருப் ொன்  பநைடியொக . . . .   ொர்க்கமுடியொது  ஏன னில்  இைண்டு 
 க்கமும் வைர்ந்துள்ை  30-40 அடி வரை உயைமொ  கொட்டுமைங்கள்  
தங்களினுள்  சூரியக்கதிரை  ஊடுருவ விடுவதில்ரல  எ க்கங்கணம்  கட்டிய 
ரவப ொல்  தம் கிரைகள்  எனும் கைங்கரை  ஒன்றுடன்  ஒன்று 
னநருக்கமொகபவ  ரவத்திருக்கின்ற .  இந்திய  இைொணுவ  கொலகட்டத்தில்  
அண்ரணரய  சந்திக்கிறதிற்கொக  இந்தியொவில்  இருந்து  இங்பக  வந்திருந்த  
திரு பகொ ொலசொமி  கூறியிருந்தது .  ஞொ கத்திற்குவந்தது .  
நொன்  சூரிய  ஒளி  புகமுடியொத  கொடுகளினூடொக  அரழத்துச்னசல்லப் ட்படன் .  
னதரியவில்ரல  கொலநிரல  இதமொக  இருந்தொலும்  கொல்கரைத்தொன்  அைக்கன்  
பிடித்து  கடித்து  உண் துப ொல்  இருக்கிறது .  ஒவ்னவொரு  அடி எடுத்து  
ரவப் தும்  ைமபிையத்த மொகபவ  இருக்கிறது .  ஆயினும் அதர  



னவளிக்கொட்ட  முடியொது ,  வழரமயொ  வைட்டுக்னகௌைவப்பிைச்சர தொன் .  
சுமொர் 1 1 /2 கி .மீ தூைம் நடந்திருப் ொர்கள்  ப ொகும்  ொரதக்கு  குறுக்பக  ஒரு  
ன ரிய   ொரலமைம்  விழுந்துகிடக்கிறது .  அதன்  இரலகள்  உதிர்ந்திருக்கும்  
 தத்ரத   ொர்க்கும்ப ொது  சுமொர் இைண்டுகிழரமக்கு  முன்  
வீழ்ந்திருக்கபவண்டும் .  சொதொைணமொக  ஒரு மைம் இப் டி விழுந்திருக்கொது .  
அதுவும் நிலத்திலிருந்து  இைண்டு அடி பமலொக  குறுக்கொக  முறிந்துள்ைது .  
யொர யொலும்  இந்த  மைத்ரத  முறித்து  வீழ்த்தமுடியொது .  இப் டி மைத்ரத  
முறித்து  வீழ்த்தக்கூடிய  புயல்கொற்று  என்றும்  இப்பிைபதசங்களில்  
வீசுவதில்ரல .  
இவன்   லவொறு  சிந்திக்கின்றொன் .  முன் ொல்  னசன்று னகொண்டிருந்த  சந்திைன்  
நின்று திரும்பி இவன்  முகத்ரதப்   ொர்க்கிறொன் .  இவன்  ம தில்  ஓடிய  
எண்ணங்கரை  விைங்கியத ொல்  என் பவொ  சற்று நின்று ”இந்த இடத்தில்  
என்  நடந்தது  னதரியுமொ?” பகட்கிறொன் .  இவன்  னதரியொது  என் தர  
தரலயரசப்பின்  மூலம் னதரிவிக்கின்றொன் .  சந்திைன்  அந்த  சம் வத்ரத  
வி ரிக்க  னதொடங்குகின்றொன் .  
”சுமொர் இைண்டு கிழரமக்கு  முன் ொல்  இதில்  ஒரு அம்புஸ்  நடந்தது .  என்  
மொதிரி  எண்டு னதரியுமொ? பகட்ட சந்திைன்   திரல  எதிர் ொர்க்கொமபலபய  
னதொடர்கிறொன்.” யங்கிள்  னகொமொன்படொஸ்  என்று அவனில்  ஒரு பிரிவு 
இருக்குது ,  அவங்களுக்கு  கொடுகளுக்குள்  வந்து  எங்கட  ஆக்களுக்கு  அம்புஸ்  
னகொடுக்கிறதுதொன்  பவரல .  ஒரு நொள்  இந்த வீதிரய  பமற்கில்  இருந்து  
கிழக்கொக்  கடந்து ,  னகொஞ்சத்தூைம்  கிளியர்  ண்ணிப்ப ொட்டு   டுத்திட்டொங்கள்  
என் மொதிரினயண்டொ . . . .  சிறிது  நிதொனித்தவன்  னதொடர்கிறொன் .  இந்தொ  
விழுந்து  கிடக்கிறபத   ொலமைம் ,  இதன்  அடியில்  பகொடக்ஸ்  சுத்தி 



னவடிக்கும்ப ொது  சரியொக  வீதிக்குக்  குறுக்பக  விழபவணும் ,  இப்  விழுந்து  
கிடக்கிறமொதிரி .  இதில்  ஒன்ரறக்  கவனிக்கபவண்டும் .  தட்டித்தவறி  
எதிர்ப் க்கம் விழுந்தொல்  எல்லொம் குழம்பிப்ப ொயிடும் ,  அதுக்பகற்ற  மொதிரி  
பகொனடக்ஸ்சப்  ன ொருத்திப்ப ொட்டு  02 கிரைபமொரையும்  ரவச்சுப்ப ொட்டு  
ன ொய்சனில்  இருந்திட்டொங்கள் .  எங்கடயள்  னதரியொபத” எ க்கூற  
முர ந்தவன் ,  தங்கரைத் தொங்கபை  கு iwத்துக்கருதுகின்பறொபம  எ  
எண்ணியதொல்  என் பவொ  அதர  முடிக்கொமல்  னதொடர்கிறொன் .  
”முன் ொல  நின்ற மற்றப்ன டியளுக்கு  சொப் ொடு  னகொண்டு ப ொய்  னகொடுத்து  
விட்டு ரறக்ைரில்  இைண்டு ப ர் வந்திருக்கி ம் .  பிறகு என்  இந்த மைத்திற்கு  
முன் ொரல  வைக்க  பகொனடக்ஸ்  னவடிக்க ,  மைம் சடொனை  முறிந்து  வீதிக்கு  
குறுக்பக  விழ  இவர்கள்  திரகத்தொர்கள் ,  என்  னசய்வனத  முடிவு  
எடுக்கமுதல்  இைண்டு கிரைபமொரும்  னவடிக்க  னதொடர்ந்து  எல் .  எம் .ஜி  ஆல்  
அவன்  ன ொழிந்து  தள்ை  என்  நடந்தனதன்று  னதரியிறதுக்க  முதபல  இைண்டு 
ப ரும் ப ொய்ச்பசந்திட்டி ம் .  வந்தவங்கள்  மி க்கடொம  உடப பய  
ப ொயிட்டொங்கள் ,  பிறனகன்  எங்கடயொக்கள்  வந்து   ொர்க்பகக்க  ரைக்ைர் ஒரு  
 க்கத்தில்  பிைண்டுகிடக்க ,  இைண்டு ப ற்ற  ன ொடியும்  க்கத்தில ,   க்கத்தில  
கிடந்தது.” இவ்வைரவயும்  மூச்சு விடொமல்  னசொல்லிமுடித்தவன்  சிறிது  பநைம்  
அரமதியொக  வருகின்றொன் .  
திடீனை  இவர க்பகட்கிறொன். ”அண்ணொ !  உலகில  சிறந்த  னகரில்லொ  
எதிர்ப்பு இைொணுவம்  என்று எரத கருதுறிங்க?” திடீனை க்பகட்கப் ட்ட  
இக்பகள்விக்குரிய   திரலச் னசொல்லமுடியொமல்  தடுமொறுகின்றொன் .  இவர  
அதிகம்  பசொதிக்க  விரும் ொதவன்ப ொலும்  சந்திைன்  னசொல்கிறொன்  ”ஸ்ரீலங்கொ 
இைொணுவம் தொன்” இவன்  ஒன்றும் விைங்கொமல்  அவர   ொர்த்துக்  



பகட்கின்றொன்  ”ஏன்? அனமரிக்கன்தொப  இவங்கட  ெங்கிள் 
னகொமண்படொசுக்குனகல்லொம்   யிற்சி னகொடுக்கிறொங்கள்  அப் டினயண்டொல்” 
என்று னதொடை முர ந்தவர  இரடமறித்தவன் . "  இல்ரல  உலகிபலபய 
தரலசிறந்த  னகரில்லொ  இயக்கனமண்று ப னைடுத்த  ஆக்கள்  நொங்கனைல்பலொ  
அப் டினயண்டொல்  ஸ்ரீலங்கொ இைொணுவம்தொன்  சிறந்த  னகரில்லொ  எதிர்ப்பு  
இைொணுவமொக  இருக்கமுடியும் ,  அத ொல்தொன்  அவங்கள்  எங்களுக்கு 
தொக்குப்பிடிக்கிறொங்கள் .  இல்லொட்டி  நொங்கள்  எப் பவொ 
பவண்டியிருக்கபவண்டும் . "  தர்க்கரீதியொ  அவனின்  வொதம்  
ஏற்றுக்னகொள்ைக்கூடியதொகபவ  இருக்கின்றது .  
”அண்ண  உங்களுக்கு  இன்ன ொரு  விசயம் னதரியுபம.. . . .?” என்  விசயம்? 
”CIA கொைங்கள்  இந்திய  இைொணுவத்திடம்  அரவயள்  இங்கு ன ற்ற  
அனு வங்கரை   கிர்ந்து  னகொள்ை  விரும்பிறதொகக்பகட்டிருக்கி மொம் .  
ப ப் ரில   டிச்ச ொன்.” ”ஏன்  வியட் ொம் மொதிரி எங்பகயும் ப ொய்  மூக்ரக 
நுரைக்கப்ப ொகி பம? உலக  அைசியல்   யிற்சி எங்களுக்கு  ன ரிசொ  
ஒண்டும் னதரியொதுதொப ,  ஆ ொல்  வியட் ொம் வைலொறு எங்களுக்கு  ஒரு 
உற்சொகமூட்டும் விடயம் தொப !” பகட்டவன்  ஏபதொ பயொசித்தவன்ப ொல்  
திடீனை  னசொல்கிறொன்  ”அண்ண !  இவங்கள்  ெங்கிள்  னகொமொண்படொசுக்கு  
ஒருக்கொ நல்லொனகொடுக்கபவணும் .  இல்லொட்டி  இப் டி னதொடர்ந்து  
வொலொட்டிக்னகொண்பட  இருப் ொங்கள்.” ”ஓபமொம் ஒருக்கொக  னகொடுக்கத்தொன்  
பவணும்” நொனும் பகள்விப் ட்ட ொன்  எண் த்தி ஐந்திலயொம்  வடிவொ  
ஞொ கமில்ரல  னசொன் வங்கள் ,  ஏபதொ ஒரு விடயத்ரத  
னசொல்லப்ப ொகிறொன்  எ  எதிர் ொர்த்த  சந்திைன்  இவர  
துரிதப் டுத்துகின்றொன் .  



”அண்ரண  னசொல்லுங்கள்.” ”இப் டித்தொன்  சுதுமரலயில்  கிட்டண்ணொ 
இருந்த  ப ொது  இஸ்பைல்   ொணியில்  னகொமொண்படொ  ரறற் ண்ண  ஐந்து 
னகலியில  வந்து  இறங்கி ரவயள்  பிறனகன்  கிட்டண்ரணயின்ை 
னகொமொண்டிங்னகல்பல  பவண்டிக்  கட்டிக்னகொண்டு  திரும்பிற்றி ம்.” ”பிறகு  
ஒருக்கொவும் இவங்கள்  முயற்சிக்க  இல்ரலபய?” ”அதுக்குபிறகு  அந்த  
முரறரயக்  ரகவிட்டிட்டி ம் .  ஆ ொல்  அண்ரமயில்  ஆகொயப் ரடயும்  
பநவிக்கொறங்களும்  பசர்ந்து  சுண்டிக்குைத்தில  எங்கட  கடற்புலிகளின்ற  ைொடர்  
நிலயத்ரத  னகொமொண்படொ  னையிட்   ண்ண  வந்து  பவண்டிக்கட்டி ரவயள்  
தொப .  உ க்கும் னதரியும் தொப ?” ”ஓபமொம்  அதில்  அவன்ற  ப ொட்  
ஒன்றும் னகலினயொன்டும்  பசதமொகப்ப ொ து .  எங்களில்  ஒரு னலப்ரிணன்ட்  
பகணலும் முடிஞ்சுது.” எ க்கூறி ொன். ”என்  இருந்தொலும்  நொங்க  ஒரு  
ஸ்ைொண்டட்டொ  இைொணுவத்பதொடதொன்  சண்ரட  பிடிக்கிறம் .  கவ மொக  
இருக்கபவணும் அவன்ற  கிறிக்கற் ரீம் மொதிரி அவனும்  வைர்ந்துனகொண்டு  
வொறொன்  என்று கூறிய  சந்திைன்  சண்ரடரயக்னகொண்டு  ப ொய்  கிரிக்கட்படொட  
ஒப்பிட்டரத  இவ ொல்  விைங்க முடியவில்ரல .  அப் டி  இருந்தும் 
னதொடர்ந்தும்  ஆபமொதிக்கின்றொன் .  
”அண்ண  எ க்கு ஒரு  ழசுனசொன் து  ஞொ கத்திற்கு  வருகின்றது” ”என்  
விசயம்?” ”அந்தொள்  னசொன் து  தம்பி !  நீங்கதொன்  சிங்கைவங்களுக்கு 
சண்ரட   ழக்கிறீங்கள்  ன ொய்னயண்டொ  இருந்து   ொருங்பகொ முந்தி இவங்கள்  
இப் டி சண்ரடபிடிப் ொங்கபைொ !  பமொட்டுச்சிங்கைவங்கள்  என்று தொன்  
கூறுகின்ற ொங்கள்  அப்  பிைச்சர  நடக்பகக்க  இந்தியொவின்  
உதவியத்தொப  நொடி வங்கள்.” ”அதிரலயும் உண்ரம இல்ரல  என்று 
இல்ரல !  ஆ ொல்  சூழலுக்கு  அடப் ண்ணுறது  என் து  இயற்ரகயொ  விசயம்  



தொப !” இவன்  த து  கருத்ரத  முன்ரவக்க  அதுவும் சரிதொன்  என்கிறொன் .  
”அண்ண !  அவங்களும்  இப்  மொவீைர்  துயிலும் இல்லம் மொதிரி  
கட்டுறொங்கைொம்! ” சந்திைன்  வியப்புடன்  பகட்கின்றொன். ”ஓபமொம் எதிரி  
எங்கரைப் ொர்த்து  திருந்துகிறொப ொ  இலரலபயொ   டிக்கிறொன் .  ஆ ொல்  
னகொஞ்சம் அல்ல  நிரறயபவ  அநொகரீகமொகவும்  நடக்கின்றொன் .  இல்லொட்டி  
எங்கட  மொவீைர் மயொ த்ரத  உழுது  தள்ளுவொப !” இரதக்பகட்கும்ப ொது  
அவ து  மூச்சில்  சூடு அதிகமொகி இருப் து  னதரிகின்றது .  நீங்கள்  
னசொல்லுகின்றதும்  சரியண்ரண .  
அவங்களுக்கு  யுத்த  தர்மம் னதரியொது .  நல்லகொலம்  எங்கட  தை தியள் 
நொங்கள்  மண்ரடதீவுக்குள்ை  இறங்பகக்க னசொன் ரவயள்  
னகொப்ப க்கடுவன்ை  சமொதி  கட்டிரவத்திருக்கிறொங்கள் .  அதர  ஒன்றும்  
னசய்யபவண்டொம்  எண்டு .  இல்லொட்டி  நொங்களும்  எதுவும்  னசய்துப ொட்டு  வை ,  
எங்களுக்கும் அவங்களுக்Fம் வித்தியொசம் இல்லொமல்  ப ொயிருக்கும்  என்று 
கூறியவன்  முன் ொல் ப ொ  ப ொைொளி  ஒருவன்   ொைத்ரத  
விழுத்திப்ப ொட்டுநிற்க  ”நொன்  ப ொய்த்தூக்கிவிடுகிறன் .  நீங்கள்  னகதியொ  
வொங்பகொ” னசொல்லிவிட்டு  த து  பதொழில்  இருக்கும்  ொைமூட்ரட  குலுங்கக்  
குலுங்க  ஓடிப்ப ொகிறொன். ”இவப ொ இதுக்குபமல்  பவகமொக  நடக்க  இயலொது  
பின் ொல  வொறகுறுப்ப ொட  வொறன்  நீ முன் ொல்  ப ொ” என்று கூறி 
அனுப்பிவிட்டு த து  பவகத்திற்பக  நடக்கிறொன் .  
கரைப்பு அதிகமொக  இவன்  பின்தங்கத்னதொடங்கி ொன் .  இவனின்  பின் ொல் 
வந்த குறுப்கொறரும்  நின்று விட்டொர்கள் .  அவர்கள்  சற்று  பநைம் இரடனவளி  
விட்டுத்தொன்  வருவொர்கள் .  இவனுக்கு  முன் ொல் னசன்றவருக்குமொ  
இரடனவளி  அதிகரித்துக்னகொண்பட  வந்தது .  தண்ணீர்த்  தொகம் வொட்டத்  



னதொடங்கிவிட்டது .  இனி  ஒன்றும் னசய்ய  இயலொது  என்னும் நிரலயில்  இைண்டு 
முைடு தண்ணீர்  குடிக்கின்றொன். ”சீ . . . . .  க க்கொ குடிக்கக்சுடொது  பிறகு  
கஸ்டப் டபவணும்  எ  உள்ம ம்  யமுறுத்த  நீர்க்கொர  மூடிவிட்டு மீண்டும்  
நடக்கின்றன் .  முன்  னசன்றவர்கள்  வரைவுகளில்  மரறந்து  விட்டொர்கள் .  
இவனுக்பகொ  கரைப்பு  அதிகரித்த  வண்ணம் இருக்கிறது .  குருதியில்  
குளுக்பகொஸ்  எல்லொம்  குரறஞ்சு ப ொயிட்டுது .  அதுதொன்  கரைக்குது” ”சீ . . . .  
இப் டி னதரிந்தொல்  குளுக்பகொஸ்  எடுக்க  இயலொது  என்றொலும்  னகொஞ்சம் 
இைண்டு இைண்டு முைடு தண்ணீர் குடிக்கின்றொன்.” சீ . . . .  சீனியொவது  டம்  
 ண்ணிக்னகொண்டு  வந்திருக்கலொம்  எ  தன்ர த்தொப  
னநொந்துனகொள்கின்றொன் .  இன்னும் னகொஞ்சம்  தண்ணீர்  குடித்தொல்  னகதியொ  
நடக்கலொம் பிறனகன்  மீண்டும் இைண்டு முைடு குடிக்கிறொன் .  தொகம் தீர்ந்த  
மொதிரி  இல்ரல .  னதொடர்ந்து  மடமடனவ  வயிறு நிரறய  தண்ணீர் குடித்தொன் .  
இப்  நிரலரம பமொசமொகப்ப ொயிட்டுது .  நிரறய  தண்ணீர் குடித்ததொல்  
நடக்க  ஏலொமல்  இருக்குது .  தவரை  விழுங்கி  சொரைப் ொம்பு  நிலரம 
மொறிவிட்டது .  னமல்ல  னமல்லமொக  நடந்துனகொண்டு  இருக்கின்றொன் .  
இருமருங்கிலும் கொடு ,  இருள்  னமல்ல  சூழத்னதொடங்கிவிட்டது .  சிறு சத்தம்  
பகட்டொலும் ம ம் திக்னக  அடித்துக்னகொள்கிறது. ”சொகிறது  பிைச்சர  
இல்ரல  சண்ரடனயலபலொ  குழம்பிவிடும்” எ  ம ம் குழம்பி விட்டது .  
”தட்டித்தவறி  ஆமியின்ற  னைக்கிக்கொறங்க  வந்தொல்  என்  னசய்யிறது?” ம ம்  
ஒத்திரக   ொர்க்க  னதொடங்கிவிட்டது .  ைவுண்ஸ்  அடிக்கிறதொ? இல்ரல  
குப்பிகடிக்கிறதொ? அல்லது  குண்டு அடிக்கிறதொ? ம ம்  கட்டுக்கடங்கொமல்  
பகள்விகள்  பகட்கத்னதொங்கிவிட்டது .  
”இனதன் டொ ம ம் தொன்  ப ொ  ப ொக்கில  ப ொகிறது.” தன்  ம ரத  தொப  



னநொந்து  னகொள்கிறொன் .  எ க்கு நல்ல   ல ொம் சூரி னடொக்ைர்  ரகபைரக  
 ொர்த்து   லன்  னசொன் வர் ,  எப் டி  இருக்கு? சண்ரடக்குப்ப ொற  பநைத்தில  
சொத்திை நிர வு !  இந்த  பநைம்  ொர்த்து  நடுக்கொட்டில்  ஆந்ரத  ஒன்று அலறும்  
சத்தம் பகட்கிறது .  
”இது  என் டொ கஸ்ைகொலம் ,  முந்தி  டங்களில்  சுடுகொடு ப ொன்ற  இடங்கரைக்  
கொட்படக்க  ஆந்ரத  கத்துற மியூசிக்தொன்  ப ொட்டு  யத்ரதக்கூட்டுவொங்கள் .  
ம ம் முன்பு  ொர்த்த   டக்கொட்சி ஒன்ரற  நிர வூட்ட  சொரடயொக   யம் 
னதொற்றிக்னகொள்கிறது .  அப்ன ொழுது  இைொயவொல்  குருவி  ஒன்று கொட்டு வீதிரய  
கடந்து  அருகில்  இருந்த  மைக்கிரை  ஒன்றில்  வந்து  அமர்கின்றது .  
தரலயுடன்  அலகும் கறுப் ொக  இருக்கிறது .  உடலும் இறக்ரகயும்  
மருண்கலர் ,  வொலின்  அடிப் குதியில்  னவள்ரை   ளிச்னச த்  னதரிகிறது .  
வொலின்  ஏர ய   குதிகள்  மருண்கலைொகபவ  இருக்கிறது .  வொல்நுனி  
மீன்வொல்  ப ொல்  இைண்டொக  பிைந்திருக்கிறது .   ொர்க்க  அழகொ இருக்கிறது .  
சொதொைண  பநைமொக  இருந்தொல்  இந்த குருவிரய   ொர்க்கிறதற்கு  என்று ஐந்து  
நிமிடமொவது  னசலவழித்திருப் ொன் .  இப்ன ொழுது  இரதப் ரடத்த  இயற்ரகக்கு 
ஒரு ச ொஸ்  னசொல்லிவிட்டுப்ப ொகத்தொன்  முடிகிறது .  முன் ொல் 
ப ொகிறவர்கரை  எட்டிப்பிடிக்க  பவண்டும் விரைவொக  நடக்க  முயல்கின்றொன் . 
முடியவில்ரல  எ பவ  கொல்ப ொ  பவகத்திபலபய  நடக்கிறொன் .  
வளியில்  னைக்கிக்கொைர்  சந்திக்கிறொர்கள்  ”என்  அண்ணொ !  தனியொ வொறியள்? 
எட்டிப்ப ொய்  பிடியுங்கள்  250 மீ தூைத்திலதொன்  ப ொகி ம் .  இல்லொட்டி  
நொங்கள்  தொப  சொவறிக்ரக  எழுத பவண்டிவரும்” அவர்கள்  கூற  
அவர்களுக்கும்  புன்சிரிப்ன ொன்ரற  வழங்கிவிட்டு த து  பவகத்திபலபய 
நடக்கின்றொன் .  இவ்வைவு  பநைமும்  கொய்ந்து   ொரதயில்  நடந்து  



னகொண்டிருந்தவனுக்கு  இப்ன ொழுது  வளியில்  ஒரு சிறு கிடங்கு னதன் டுகிறது .  
அதனுள்  நீர் நிற்கிறது .  
”ஒரு  ொய்ச்சலில்  கடந்துவிட  பவண்டும் .  கொல்  புரதந்தொல்  நடக்பகக்க  
வழுக்கும்” எ  எண்ணிய டிபய  ஓடித்தொவிப் ொய்கின்றொன் .  ஐந்து  வயது  
குரறந்த  மொதிரி  இருக்கிறது  ”அடச்சனியன்  ஒரு கொல்  பசத்தில்  புரதஞ்சு  
ப ொயிட்டுது?” கொரல  இழுத்து  அருகில்  இருந்த  புல்லில்  பதய்த்துப்ப ொட்டு  
மீண்டும் நடக்கின்றொன் .  
தன்ர  ஒருவரும் கவனிக்கவில்ரல  என்றவுடன்   ொட்டுப்   டிக்கத்  னதொடங்கி  
விட்டொன் .  மற்ற ஆட்களுக்கு  முன் ொல   ொடமொட்டொன்  ஏன்ன னில்  எஸ் . 
சொந்தனுக்னகல்லொம்  பவரல  இல்லொமல்  ப ொயிடும்  என் தொல் .  சின்  
வயதில்  இைவில்  தனியொகப்ப ொக   யம் னதரியொமல்  இருப் தற்கொக   ொடுவது  
அவனுக்கு ஞொ கத்திற்கு  வருகின்றது .  
அட என்  அறு துக்கு  பமற் ட்ட  மொடுகள்  வளியில்  நிற்குதுகள் .  அடர்ந்த  
கொட்டிற்குள்  ஆட்கள்  அற்ற கிைொமங்களுக்குரியரவ  ப ொலும்  மனித  
நடமொட்டங்கரை  கண்டதொல்  என் பவொ  அரவகள்  கண்களில்  மகிழ்ச்சி  
னதரிகிறது  ப ொல்  ஒரு பிைரம ஏற் டுகிறது .  மொடுகள்  ஏக்கத்துடன்   ொர்ப் து  
ப ொன்று னதரிகிறது. ”எப்  எங்கரை  வைர்த்தவங்கள்  வருவி ம்?” எ க்  
பகட் து  ப ொல்  இருக்கிறது. ”விரைவில்  வருவி ம்” எ  அவற்றிக்கு  
தடவிக்னகொடுத்து   தில்  னசொல்ல  அருகில்  னசல்கிறொன் .  அதில்  ஒன்று  
ஒருமொதிரி  தரலரய  ஆட்டியது .  இவனுக்கு  பயொசர  பிடித்து  விட்டது .  
ச ப்பிழக்கம் இல்லொத  இடத்தில்  நின்ற  மொடுகளுக்கு  குழுப்பிடித்திருக்கும் ,  
இடிச்சுனதண்டொ  குடல்  எடுத்துப்ப ொட்டுத்தொன்  விடும்! ”எவப ொ  எப் பவொ 
 யப் டுத்தியது  ஞொ கத்திற்கு  வை” ”சும்மொ கிடக்கும் சங்ரக  ஏன்  



ஊதிக்னகடுப் ொன்” எ  எண்ணி  விலத்தி நடக்கிறொன். ”ஒரு கிழரமக்கு முன் 
மூன்று மொடு சுட்ட ொன் .  பிறகு  ொர்த்தொ  அன்று  னவள்ளிக்கிழரம ,  ன ரிய  
கவரலயொகப்  ப ொயிட்டுது .  னகொன்ற ொவம்  திண்டொல்  ப ொய்விடும்  எ  
மப ொச்சண்ண  னசொன் ரத  நம்பி அடுத்த  நொள்  மூன்று பநைமும்  
மொட்டிறச்சி சொப்பிட்ட ொன் .  அப் டி  இருந்தும் திருப்தி வைவில்ரல .  அடுத்த  
நொள்  ஐம் து  மொடுகளுக்கு  கிணற்றில்  இருந்து  தண்ணீர் அள்ளி  வச்ச ொன்” 
நிர க்க  அவனுக்கு  சிரிப்பு வந்ததது .  னவளியில  எவ்வைவுதொன்  வீைம் 
கரதத்தொலும் உள்ளுக்குள்ை   ொவ புண்ணியங்களுக்கு   யம் இருக்கத்தொன்  
னசய்கிறது .  
கொட்டில்  இருந்து  வயல்  னவளியில்  ஏறி ொன் .  மீண்டும் கிழக்கு  பநொக்கித்  
திரும்பி நடக்க  ன ரிய  குைம் அரணக்கட்டு னதன் ட்டது .  அதன்  அருகில்  
நிற்கும் மைங்களின்  பவர்களில்  அமர்ந்து  ப ொைொளிகள்  இரைப் ொறுகின்ற ர் .  
இவனுக்கு அப் ொடொ  என்றிருந்தது .  மீண்டும்  அணியுடன்  இரணந்தொன் .  
குைப் க்கம் திரும்புகிறொன் .  சூரியன்  தன்ர  முற்றொக  மரறத்திருந்தொலும்  
இருள்  கொட்டினுள்  இருந்ததிலும்   ொர்க்க  குரறவொக  இருக்கிறது .  நீர்ப் ைப்பில்  
னகொக்குகள்  ஒற்ரறக்  கொலில்  நிற் து  னதளிவொக  னதரிந்தது .  
”னகொக்கு ஏன் மச்சொன்  ஒற்ரறக்கொலில்  நிற்குது?” ”அது  தொப  இவ்வைவு  
நொளும் நொன்  பயொசிக்கவில்ரல  ஏன்  என்று னசொல்லு” மற்றவன்  பகட்க  
முதலொம் ஆள்  னசொல்லுகிறொன்  ”மற்றக்கொரலயும்  தூக்கி ொல்  விழுந்திடும்,”  
இைண்டொம் ஆளுக்கு  அசடு வழிகின்றது. ”உ க்கு ன ரிய  அறுரவ  பயொக்கர் 
என்று நிர ப்பு” ”மச்சொன்  ஓடு மீன்  ஓட உரு மீன்  வரும்வரையும்  
கொத்திருக்குமொம்  னகொக்கு” னகொக்கு ஒன்று டொக்னக  தன்னுரடய  அலரக 
நீரினுள்  னசலுத்தி னவளியினலடுக்க ,  அதில்  அகப் ட்டு மீன்  ஒன்று 



துடிதுடிக்கிறது .  
”இப் டித்தொன்  நொங்களும்  எடி ல  என்னும் ப ரில்  எங்கரை  வலிய ப ொருக்கு  
இழுத்து  அழிக்க  எதிரி  பமற்னகொண்ட  சதியில்  மொட்டிக்னகொள்ைொமல்  
விலத்திக்னகொண்டவர்கள்  இப்  னெயசிக்குறு  எ  வருகி ம்  சரியொ  
பநைத்தில்  நல்லொ னகொடுத்தொல்  உந்த மீன்கைொக  ஆட்லறிகளும்  டொங்கிகளும்  
எங்களிட்ட  அகப் டும்” ம ம் எண்ணத்திபலபய  புழகொங்கிகம்  அரடகின்றது .  
ஒரு ஐந்து  நிமிடம் ஆறிய  பின் ர் மீண்டும் நடக்கத்னதொடங்கி ொர்கள் .  சிறிது  
பநைத்தில்  இருள்  சூழ்ந்துவிட்டது ,  மொரல  பவரைக்பக  உரிய கொலநிரல 
பவர்த்துக்கரைத்து  இருந்த  உடலுக்கு இதமொக  இருந்தது .  மொரல  ஏழு 
மணியைவில்  குடியிருப்பு  ஒன்ரற அரடந்தொர்கள் .  அங்கு சற்று  
தொமதிக்கபவண்டி  இருக்கிறது .  இவர்களுக்கு  பின் ொல்  வந்துனகொண்டிருக்கும்  
அணியும் இவர்களுடன்  பசர்ந்த  பின்தொன்  நகர்தரல  னதொடங்க  பவண்டும் .  
இப்ன ொழுது  ன ொறுப் ொைர்  எவரும் இவர்களுடன்  இருக்கவில்ரல .  இவர்கள்  
வீதியின்  ஒரு ஓைமொகவும் ,  ன ண்ப ொைொளிகள்  மறு க்கமொகவும்  
அமர்ந்துள்ைொர்கள் .  னநஞ்பசொடு இருக்கும் பகொல்சரும்  ொைமொகத்தொன்  
இருக்கிறது .  ஆ ொல்  அதர க்  கைற்றி ரவக்க  முடியொது ,  ஏன னில் 
எதிரியொல்  ஆ த்துக்கரைச்  சந்திக்கலொம் .  அருகில்  இருந்த  வீட்டுக்கிணற்றில்  
நீர் எடுக்கக்கூடிய  வசதி இருக்கிறது ,  எ பவ  ரகபயொடு னகொண்டுவந்திருந்த  
தண்ணீரை ப ொதியைவு  குடித்தொர்கள் .  
 சிக்கரையி ொல்  சிறு குடல்  ன ருங்குடரல  உண் துப ொல்  இருக்கிறது .  
”அவசை பதரவக்னக  னகொண்டுவந்திருந்த  பிஸ்கட்ரற  சொப்பிடுபவொமொ?” 
எ  பயொசித்தொர்கள் .  ஏன னில்  அதற்குப்ன ொறுப் ொைரின்  அனுமதி  
பவண்டும் ,  ன ொறுப் ொைர்  நிச்சயம் அனுமதிக்கமொட்டொர் .  இப்  என்  



னசய்யலொம் பயொசிக்கின்ற  அைவிற்கு  சிவிடவில்ரல  பிஸ்கட்  ர க்கற்ரற  
உரடத்து  அர வரும்  சொப்பிட்டொர்கள் .  இப்ன ொழுது  உடலில்  சற்று னதன்பு 
வந்தது  மொதிரி இருந்தது .  
கண்கள்  சுற்றுச்சூழரல  அவதொனிக்கத்  னதொடங்குகின்றது .  எழுந்து  
தண்ணீர்க்கொர யும்  தூக்கிக்னகொண்டு  வீட்டு  வைனவொன்றுக்குள்  
னசல்கின்றொன் .  வீட்டுமுற்றத்தில்  கொணப் டும்  சருகுப் ரடகள்  மீது  
கொல் டும்ப ொது  ஏற் டும் னமத்னதனும் உணர்வு மூலம் ,  குரறந்தது  மூன்று 
மொதங்களிற்கு பமலொக  அச்சருகுகள்  பசர்ந்திருக்க  பவண்டும்  எ  ஊகிக்க  
முடிகிறது .  நரட ொரத  ஓைமொகவும் பவலிபயொைமொகவும்  கொணப் ட்ட  
பூக்கண்டுகள்  அரை உயிருடன்  வொடி கொணப் டுகின்ற .  
வீட்டு யன் ல்களும் ,  கதவுகளும் திறந்து  கொணப் டுகின்ற .  
இரதப்பூட்டிவிட்டுத்தொன்  னவளிபயறி  இருப் ொர்கள் .  ஆ ொல்  இரவ திறந்து  
கிடக்கின்ற .  குண்டு னவடிப்பின்  அதிர்ச்சியொல்  இருக்கலொம் .  யன் ல்  
கம்பிகளுக்கிரடபய  பின் ப் ட்டிருக்கும்  சிலந்தி வரலரயத்  னதொட்டுப்  
 ொர்க்கின்றொன் .  அரவ  விைலுடன்  ஒட்டிக்னகொண்டு  மீன்  பிடிப் தற்கு  
கரைவரலரய  வீசி ,  பின் ர் இழுக்கும் ப ொது  குவிந்து  வருவதுப ொல்  
இழு ட்டு வருகின்றது .  சில  நொட்கள்  இச்சூழலில்  னசல்  விழுந்திருக்கவில்ரல .  
விழுந்திருந்தொல்  அதிர்ச்சியில்  இச்சிலந்தி வரலகள்  அழிந்திருக்கும் .  முறிந்து  
வீழ்ந்த  மைங்களும்  னகொப்புகளும்  இவ து  எண்ணத்ரத  உறுதி  னசய்த .  
சிலந்திவரல  ப ொன்றது  இைொணுவ  கண்பணொட்டத்தில்  இவ் 
வன்னிமண்ணொகும் .  சிலந்திவரலயில்  பூச்சிகள்  விழுந்து  
மொட்டிக்னகொள்வதுப ொல்  எதிரி  வந்து  சிக்கப்ப ொறொன் .  வரலயில்  சிக்கிய  
பூச்சிகரை  சிலந்தி பின்னும்  நூல்களி ொல்  சுற்றிக்கட்டி  பின்  பதரவப் டும்  



ப ொது  னநொதியங்கரைச்  னசலுத்தி அதர க்  னகொன்று உண்ணும் .  இவ்வொபற  
இங்கு வந்து  சிக்கப்  ப ொகும் எதிரி  எங்களுக்கு  வசதிகள்  
ஏற் டுகின்றப ொனதல்லொம்  தொக்கப் டுவொன் .  வன்னிமண்ணில்  அகலக்கொல் 
 ைப்பும் சிறிலங்கொ இைொணுவம் எம் மிதி னவடிகளில்  கொல்கரை  மட்டும் அல்ல  
எறிகரண  வீச்சில்  உயிர்கரையும்  சொவு னகொடுக்கப்ப ொகிறது .  வன்னியின்  
இைொணுவ  சகதியுள்  னகொஞ்சம் னகொஞ்சமொகப்  புரதயும் அவர  மீட் தற்கு  
அனமரிக்கன்  இைொணுவம்  வந்தொலும் இயலொமல்தொன்  ப ொகும் .  இந்த அரிய 
சந்தர்ப் த்ரத  நொங்கள்   யன் டுத்தப்  ப ொவரதப்  ன ொறுத்பத  எங்களின்  
எதிர்கொலம் தீர்மொனிக்கப் டும்  எ  எண்ணுகிறொன் .  உடல்கரைப்பில்  இருந்து 
விடு ட்டவன்  கிணற்றடிரய  பநொக்கிச் னசல்கிறொன் .  எட்டிக்  கிணற்ரற  
 ொர்க்கிறொன் .  அடியில்  இருக்கும் நீர் னதரியவில்ரல .  கரிய இருள்  கிணற்றில்  
னதன் டுகிறது .  அருகில்  இருந்த  வொளிரய  கிணற்றுள்  இறக்குகின்றொன் .  
வொளி தண்ணீரில்  முட்டும் சத்தத்ரதயும் ,  கயிறு னசல்லும்  தூைத்ரதயும்  
ரவத்து  பநொக்கும் ப ொது  சுமொர் நற் து  அடிகள்  ஆைம் இருக்கும் என் து  
னதரிகிறது .  கருங்கல்  நிரறந்த  இம்மண்ணில்  இப் டிக் கிணற்ரற  
னவட்டுவதற்பக  மக்கள்  எவ்வைவு கஸ்ைப் ட்டிருப்பி ம் .  வன்னிமக்கள்  
உண்ரமயில்  உரழப் ொளிகள்  தொன் .  கிணற்றடி  நீரைக்  கண்டு  ல 
கிழரமகள்  ஆகிவிட்டிருந்தது .  அருகில்  கொணப் ட்ட  அறுகம் புற்களின்  
 சுரமக்குரிய  அறிகுறிகள்  எதுவும் கொணப் டவில்ரல .  இப்ன ொழுது  
சிதறப் டும் சிறதைவு நீரி ொல்  இரவ மீண்டும் தளிர்க்கலொம் .  ஆ ொல்  
மீண்டும் இரவ இறக்கும் நிைந்தைமொக  உயிர்க்க  பவண்டும்  என்றொல்  
இவ்வீட்டிற்குரியவர்கள்  மீண்டும் இங்கு நிைந்தைமொக  குடி வைபவண்டும் .  
அதற்கு நொங்கள்  ப ொைொடுவதுதொன்  ஒபை வழி .  ஓ !  தமிழீழத்தின்  புற்கபை  



நீங்களும் இப்ப ொைொட்டத்தின்  சுரமகரை  சுமக்கிறீர்கள் .  எங்கைொல்  
புரிந்துனகொள்ை  முடிகிறது .  நீங்கள்  விரைவில்  தளிர் விடுவீர்கள் .  அப்ன ொழுது  
எங்கள்  மண்ணில்   சுரம பூக்கும் .  புற்தரைக்கும்  இவன்  ம ம் ஆறுதல்  
கூறுகின்றது .  
னதொடர்ந்து  வந்த அணியி ரும்  இவர்களுடன்  இரணந்து  னகொள்கின்ற ர் .  
”அவரிடம்  விடயத்ரதச் னசொல்பவொமொ?” எ  எண்ணியவன்  னமல்ல  
முணுமுணுக்கிறொன்  ”அண்ண !  நொங்கள்  னகொண்டு வந்த பிஸ்கட்  எல்லொம் 
சொப்பிட்டு முடித்து  விட்படொம். ” 
”ஏன்  அவசைப் ட்டனீங்கள்? நொரைக்கு  இைவுதொன்  சண்ரட .   கலுக்கு  என்  
னசய்யப்ப ொறியள்?” அவரின்  பகள்வியொல்  இவர்கரைப்   யம்  
னதொற்றிக்னகொள்கின்றது .  
”அப் டினயண்டொல !  நொரைக்கு  முழுக்க  சொப் ொடு  இல்ரல  சீ . . . . .  ஏதும்  
னசற்றப்  னசய்திருப்பி ம் .  ஒரு நொள்  சொப்பிடொமல்  ப ொய்ச் சண்ரட  பிடிக்க  
ஏலுபம !  அப் டித்தொன்  சொப் ொடு சப்ரை  னசய்யிறதில  ஏதும் பிைச்சிர  
வந்தொலும் .  ச ம் தொப  நல்ல  னதன்ர  மைங்கள்  ரவத்திருக்குதுகள்  இது  
நொங்கள்  எல்பலொரும்  இங்க  ஒரு மொசம் நிக்கிறதுக்கு  கொணும்” எ த்தன்னுள்  
சமொதொ ம் னசய்து  னகொள்கின்றொன் .  
இப்ன ொழுது  நன்றொக  இருட்டிவிட்டது  இனி  எவரும்  தனித்து  விடு ட  இயலொது .  
குறுப்ப ொட  நடக்க  பவண்டும் ,  அச் சூழலி ொல்  எச்சரிக்க   டுகின்றொர்கள் ,  
பைொச் அடிக்கப் டொது ,  கரதக்கக்  கூடொது ,  ரலன் குழப் க்கூடொது ,  
வழரமயொக  இவ்வொற  சந்தர்ப் ங்களில்  தைப் டும்  அறிவுறுத்தல்கள்  
மீண்டும் தைப் டுகின்றது .  மீண்டும் நகை னதொடங்குகின்றொர்கள் .  அவர்கள்  
ப ொகும்  ொரத தொர்வீதிபயொ  அன்றி கிைவல்  வீதிபயொ அல்ல .  மரழ  ன ய்தொல்  



வொய்க்கொல்கைொக  மொறக்  கூடிய  ொரத  நீபைொடும் இடங்களில்  உள்ை 
மணல்திட்டுக்கள்  தட்டுப் டுகின்ற .   ொதம் புரதவதொல்  நடப் தற்கு  
கடி மொக  இருக்கிறது .  இத ொல்  முன் ொல் ரறக்ைரும்  ஓடி இருக்க  
பவண்டும் .  அதுவும் மரழகொலத்தில் ,  ஏன னில்  சில்லுகள்  னவட்டி  பசற்று 
மண்  கட்டியொகிக்கிடக்கின்றது .  கொல்கரை  அவதொ மொக  ரவக்கபவண்டும் .  
இல்லொவிட்டொல்  பிைட்டி  விடப்ப ொகுது .  அவனுக்கு முன் ொல்  நடப் வர்கள்  
 ழக்கப் ட்ட   ொரதயில்  நடப் து  ப ொல்  மிகவும் விரைவொக  
நடக்கத்னதொடங்கி ொர்கள் .  இவ து  கொல்கள் இடறுப் டுவதும்  
தடுமொறுவதுமொக  உள்ைது .  ஓட்டமும் நரடயுமொக  னசல்கின்றொன் .  
”இதர த்தொன்  கைடுமுைடொ   ொரத  என்று னசொல்லுக்கின்றரவயபை!”  
என்று எண்ணுகிறொன் .  திடீனை  முன் ொல்  ப ொ வர்கள்  
ஓடத்னதொடங்கி ொர்கள்  வரிரச இரடயறொமல்  இருக்க  இவனும் பசர்ந்து  
ஓடபவண்டி  ஏற் ட்டது .  ஏற்க பவ  நடந்ததொல்  ஏற் ட்டவலி  இப் ொைத்ரதயும்  
தூக்கிக்னகொண்டு  ஓட  பவண்டியிருக்க  மூச்சிரைக்கின்றது .  விலொ என்புகள் 
ஒன்றுடன்  ஒன்று உைசுவதுப ொல்  வலி எடுக்கத்னதொடங்கிவிட்டது .  இந்த பநைம்  
 ொர்த்து  ரறபிள்பிடி  ஆடும்  சத்தம் பவறு பகட்கின்றது .  மூவ்  ண்பணக்க 
இப் டி ரறபிள்  சத்தம் பகட்க்க  கூடொபத  ம ம் எச்சரிக்கிறது .  எனினும் 
எரதயும் ன ொருட் டுத்தொமல்  ஓடுகிறொன் .  ஏன்  இவர்கள்  இப் டி ஓடுறர்ங்கள்? 
இரடக்கிட  திட்டவும் னசய்கின்றொன் .  ஆ ொல்  ஆைட்ட  பகட்கிறது .  ஓடியவர்கள்  
ஒரு வீதியில்  ஏறி ொர்கள் .  வீதி னகொஞ்சம்  நல்லொ இருக்கிறது .  இப்  கொைணம்  
விைங்குது .  நல்ல  வீதியில்  ஏறியவுடன்  முன் ொல்  னசன்றவர்கள்  பவகமொக  
நடக்கத்னதொடங்க  பின் ொல்  வந்தவர்கள்  பவகமொக  ஓட  பவண்டி  ஏறு ட்டது .  
திடீனை  பின் ொல்  வந்த  அணியி ர் விடு ட்டுப்ப ொ ொர்கள்  எ வும் 



அதற்கொக  சற்று பநைம் நிற்கவும் னசொன் ொர்கள் .  
மத்தியொ த்தில்  இருந்து  இன்னும் ஒண்டுக்குப்  ப ொகவில்ரல  இப்  அவசைம்  
ப ொல்  இருக்குது .  என்  னசய்யலொம்? நிலரம ன ரிய  சங்கடமொக  
ப ொயிட்டுது .  ரலனில்  இருந்து  பிரிந்து  ப ொக  இயலொது .  ஆட்கள்  
பின் ொரலயும்  நிற்கி ம் .  இது  என் டொ நிலரம !  என்று ம ம் னவறுக்கிறது .  
இனி ஒன்றும் னசய்ய  இயலொது  என்று நிர த்தவன்  பின் ொல்  நின்றவனிடம் 
னமல்லச் னசொல்லிப்ப ொட்டு  ரகயில்  இருந்த  தண்ணீர்க்கொர யும்  நிலத்தில்  
ரவத்துவிட்டு அருகில்  இருந்த  பவலிரயப்  பிரிச்சு  னமல்லமொக  தொண்டிச் 
னசன்று சிறுநீர் கழிக்க  அப் ொடொ !  என்கிறொன் .  
அந்த  இைவில்  அந்தச் சத்தம் ன ரிதொகத்தொன்  இருக்கிறது .  சற்று ஆறுதலொக  
இருந்தது .  பிள்ரை  பிறந்து  வரும் ப ொது  ம  மகிழ்ரவ  சந்திக்கும்  
சந்தர்ப் ங்களில்  இதுவும் ஒன்றொம் .  அதொவது  கண்ட  இடங்களில்  சிறுநீர் 
கழிக்கக்  கூடொது  எ  ன ற்பறொைொல்  அறிவுறுத்தப் ட்டு  அதர  
அடக்கிரவத்து  உரிய  இடத்தில்  கழிக்கும் ப ொது  மகிழ்ரவச்  சந்திக்குமொம் .  
எங்பகொ வொசித்தது  சரிப ொலப் ட்டது .  இந்த வண்டில்  மொடுகளும்தொன்  
க தூைம் நடக்கும் எங்கு நிறுத்தப் டுகிறபதொ  அங்கு னகொஞ்சமொவது  சிறுநீர் 
கழிக்கும் ,   லவொறு  எண்ணிய  வண்ணம் இவன்  வருவதற்குள்  அவர்கள்  
நகைத்னதொடங்கிவிட்டொர்கள் .  விழுந்தடித்து  ஓடிப்ப ொய்  தண்ணீர்க்கொர  
தூக்கிச்னசன்று  அவ து  இடத்ரத  அரடகிறொன் .  
சிறிது  தூைம் நடந்த  பின் ர் ஒரு இடத்தில்  வீதியில்  இருமருங்கிலும்  
அமர்கின்றொர்கள் .  இைவுச்சொப் ொட்ரட  சொப்பிடச்னசொன் ொர்கள் .  பதொளில்  
னகொண்டு ப ொ   ொக்கில்  இருந்து  எடுத்து  சொப்பிடத்  னதொடங்கி ொன் .  
அந்தப் சிக்கு  இந்த  புரியொணி   ொர்சல்  பதவொமிர்தம்  ப ொல்  இருக்கிறது .  அது  



சரி பதவொமிர்தம்  உரறக்குமொ  ஆரு கண்டது  சந்திைனுடன்  கரதத்த டிபய  
பகொழி இரறச்சிக்கொரல  எடுத்து  கடிக்கிறொன் .  இது  நல்லொத்தொன்  இருக்கிறது .  
ஆ ொல்  பநைம் னசன்றுவிட்டது   ழுதொப்ப ொயிருந்தொல் . . . . . .  நொரைக்கு  ஒபை  
வயிற்பறொட்டமொகத்தொன்  இருக்கும் என்னும் நிர வு வந்தவுடப பய  
அவனுக்கு வயிறு கலக்கத்னதொடங்கிவிட்டது .  இது  என் டொ !  நொசமொப்  
ப ொ து  எ  எண்ணிக்னகொண்டிருக்ரகயில்  ”அண்ரண !  வயிற்றுக்க 
என் பவொ னசய்யுது  இப்  என்  னசய்யிறது?” அருகில்  இருந்த  ப ொைொளி  
பகட்க இவனுக்குச்  சிரிப்பு வந்துவிட்டது .  உடப பய  த து  பகொல்சரினுள்  
தயொைொக  ரவத்திருந்த  வயிற்பறொட்டத்ரத உட டியொக  தடுக்கக்கூடிய  
குளுரசகரை  எடுத்துக்  னகொடுக்கின்றொன் .  இைண்டு நொளுக்கு  உ க்கு 
வயித்துக்குள்  ஒன்றும் னசய்யொது .  அவனுக்கு  கடவுரைக்  கண்ட  மொதிரி  
இருக்கிறது .  நன்றி  னசொல்லிட்டு நகர்கிறொன் .  அண்ணொ சொப் ொட்டில  
மிச்சமிருந்தொ  ரவயுங்பகொ  எறிந்து  ப ொடொதீங்பகொ  நொரைக்கு  உதவும் .  
இப் டி க தைம் அனு வப் ட்ட ொங்கள் !  சந்திைன்  த து  முந்திய  அனு வம்  
ஒன்ரறச் னசொல்கின்றொன் .  ஒரு சண்ரடக்கு  ப ொகும்ப ொது  மிஞ்சி  
சொப் ொட்ரட  னசொப்பின்   ொக்கில்  கட்டி மைத்தடியில்  புரதத்து 
விட்டுப்ப ொ ொங்கள் .  3ம்  நொள்  சண்ரட  குழம்பி  கரலப் ட்டு  அந்த  
இடத்திற்கு வந்து  பசர்ந்த ொங்கள்   சிபயொட  இருந்த  எ க்கு அந்த  
புளிச்சொப் ொடுதொன்  ரகனகொடுத்தது .  னகரில்லொப்  ப ொைொளிகள்  அடிக்கடி  
சந்திக்கும் கடி ங்களில்  ஒன்ரறக்  கூறி ொன் .  அதற்கு  அவசியம்  வைொமல்  
முடித்துவிட்டொர்கள் .  முழுச்சொப் ொட்ரடயும்  சொப்பிட்டு  எல்பலொருரடய  
ர களும் பசகரிக்கப் ட்டு  தடயங்கள்  விடு டொமல்  உருமரறப்பு 
னசய்யப் டுகின்றது .  



வீட்டில்  இருந்தொல்  எப் டி  இருக்கும் !  பமரசரய  சுத்திவை எல்பலொரும்  
இருப்ப ொம் .  லொம்பு னவளிச்சத்தில் ,  மறுக்க  மறுக்க  அம்மொ ப ொடுவொர் .  
புகழ்ந்தும் குரற  கூறியும் சொப்பிடுவம் .   ள்ளிப் கிடிகளும்  ரியூசன்  
குறும்புகளும் அலசப் டும் .  லொம்பு அர ஞ்சொபலொ  னவளிச்சம்  
குரறந்தொபலொ  சொப்பிட  மொட்டம் .  இங்கு நிரலரம !  வீதியில்  மக்கிமட்டும்  
னதரியுது .  அருகில்  இருக்கும் ப ொைொளியின்  குைல்  அல்லது  அரசவுக்குரிய  
சத்தம்  மட்டும் பகட்கிறது .  ரககழுவவில்ரல  என்ற பயொசர பய  
வைவில்ரல .  ஆ ொல்  சொப் ொடு நல்லத்தொன்  இருந்தது .   சிபயொடு  
இருப் வருக்கு   ழம் பசொறும் நல்லொய்த்தொன்  இருக்கும் .  என்ர  பகட்டொல் 
உலகிபலபய  இந்த  புரியொணி   ொர்சல்தொன்  என்ப ன் .  அப் டினயண்டொல்  
அழகும் ம நிரலக்கும்  ஏற்  மொறு டுமொ? ம ம் அழரகப் ற்றி  
ஆைொட்சியில்  இறங்க  இவன்  இதர ப்  ன ரிய  கண்டுபிடிப் ொக  சந்திைனுக்கு  
னசொல்ல ,  அவனுக்கு  அருகில்  இருந்த  ப ொைொளி  யொைடொ? இவன் .  இந்த  
பநைத்தில்  இரத கரதக்கிறவன்  என்று விழிபிதுங்குவது  அந்த  இருளிலும்  
னதரிய  னமல்லமொக  னமௌ மொகின்றொன் .  மீண்டும்  யணம் னதொடங்கிறது .  
உண்ட  கரை  னதொண்டருக்கும்  உண்டு என் து  இங்கும் ன ொருந்தும் .  மீண்டும்  
நடக்கத்  னதொடங்கி ொர்கள் .  நடந்து  னகொண்பட  இருந்தொர்கள் .  எதிர்கொல  
எதிர்ப்புக்கரையும் ,  னநஞ்சு நிரறந்த  தொயகக்க வுகரையும்  
சுமந்தவண்ணம்  நடக்கிறொர்கள் .  அன்னியரின்  இடம் பிடிக்கும் ஆரச  
இவர்களுக்கு  இல்ரல .  அவர  அழிக்க  பவண்டும்  என்னும் னவறியும் 
இவர்களுக்கு  இல்ரல .  ஆ ொல்  அழிவிற்கு அழிபவ  தில்  கூறும் என் தொல்  
துப் ொக்கிகளுடன்  நடக்கின்றொர்கள் .  வைலொற்றொல்  இவர்கள்  
உருவொக்கப் ட்டவர்கள் .  இவர்கள்  அர வருபம  இனிய க விர  னநச்சில்  



சுமக்க  பவண்டியவர்கள் .  ஆ ொல்  மூத்த  தரலமுரறகள்  சுமக்க  பவண்டிய  
 ொைத்ரத  பதொளில்  சுமந்த  வண்ணம் நடக்கிறொர்கள் .  அடுத்த  தரலமுரற 
இதர ச் சுமக்கக்கூடொது  என் தற்கொக ,  மித மிஞ்சிய   ொைத்ரதச்  
சுமக்கிறொர்கள் .  
இப்ன ொழுது  வயல்  னவளியினூடு நடக்கின்றொர்கள் .  கொடுகள்  னவட்டி  மக்கள் 
கொணிகள்  ஆக்கிய   குதிகளில்  இன்று கள்ளி  டர்ந்துள்ைது .  எருக்கரல 
இறுமொப்புடன்  இடம் பிடித்துள்ைது .  முழங்கொலிற்கு  பமலொக  வைர்ந்திருந்த  
புற்கரை  மிதித்து   ொரத  அரமத்தவண்ணம்  நடந்துனகொண்டு  
இருக்கின்றொர்கள் .  மீண்டும் ஓடத்னதொடங்குகின்றொர்கள் .  வைம்புகள்  குறுக்கிடும் 
ப ொது   ொய்ந்தொர்கள் .  அருகில்  இருக்கும் வயல்  வொக்கொல்களிலுள்  
வீழ்ந்தொர்கள் .  அடி ட்ட  இடத்ரத  நின்று பதத்துவிட  பநைமில்ரல  ஓடி ஓடி  
இரடனவளிரய  நிைப்பிக்னகொண்டிருந்தொர்கள் .  பின் ொல்  வரு வர்கள்  
தன்ர த்னதொடர்கின்றொர்கைொ  எ  நின்று  ொர்க்கமுடியொது .  
ஓடிவொ ,  ஓடிவொ எ க்  கூப்பிட்ட டிபய  ப ொைொட்டம்  கடி ம் என் ரத  மீண்டும் ,  
மீண்டும் உணர்ந்து  னகொண்டு ஓடுகின்றொர்கள் .  ஆைம் த்தில்  அனு வித்த  
கடி ங்கள்  இப்ன ொழுது  இனிரமயொ  அனு வங்கைொக  இருக்கிறது .  இது  
மொதிரித்தொன்  இன்ரறய  கடி மொ  நகர்வும் நொரைனயொரு  அனு வமொக  
ம தில்  தித்திக்கும் என் ரத  அனு வமொக  வைர்த்த  வண்ணம் 
ஓடுகின்றொர்கள் .  
திடீனை  இவன்  பின் ொல்  வந்துனகொண்டிருந்த  மிபைஸ்  விழுந்துவிட்டொன் .  
அவன்  னகொண்டுவந்த  ன ட்டியில ;தொன்  ஐஸ் ப ொட்டு இைத்தம்  
ரவக்கப் ட்டுள்ைது .  திரும்பிப் ொர்க்கின்றொன் .  நல்லகொலம்  ன ட்டி  
திறக்கப் டவில்ரல .  ஆள்  எழுந்து  ஓடிவந்து  பசர்ந்தொன் .  



”என்  மச்சொன்  நடந்தது?” ”பின் ொல  வந்தது  ஒன்று  ொட்டொரவ  
மிதித்துப்ப ொட்டுது .  விழுந்து  ப ொட்டன்  ஒரு  ொட்டொ தவறுப் ட்டுட்டுது .  இந்த  
இருட்டில்  அரதயொ பதடுறது .  மற்றரதயும்  கழட்டிப்ப ொட்டு  வந்த ொன் .  
 ொதம் முழுக்க  னநருஞ்சி  முள்ளு   தம்  ொர்க்குது” மூச்சிரைக்க  மூச்சிரைக்க  
னசொல்ல  ன ரிய   ொவமொக  இருக்கிறது .  ஆ ொல்  இைத்தம் உள்ை  ன ட்டிக்கு  
மட்டும் ஒன்றும் இல்ரல  என்றவுடன்  நம்மதியொக  இருக்கிறது .  
வயல்  னவளிரயக்கடந்து  ஆறுமுத்தன்  புதுக்குைம் எனும் பைொட்டில்  
ஏறுகின்றொர்கள் .  மீண்டும்  நடக்கத்  னதொடங்குறொர்கள் .  அப்ன ொழுது  
வலப் க்கம் திரும்பி அங்கிருந்த  வீடு ஒன்ரறக்கொட்டி  சந்திைன்  னசொல்கிறொன் .  
”இதுதொன்  ப ொர்க்கண்ணொ  வீடு” உடப பய  அதர  ஒரு கணம் திரும்பிப் 
 ொர்க்கிறொன் .  
பமற் டி  னசய்தி ஏர யவர்களுக்கும்  வரிரசயில்  கடத்தப் டுகின்றது .  
எல்பலொரும் ஒரு கணம்  தங்கள்  பவகத்ரத  குரறத்து  அவ்வீட்ரட  
 ொர்த்துவிட்டு மீண்டும் பவகமொக  நகருகின்ற ர் .  
ஆம் !  இந்த வன்னிப்ன ருநிலம்  முற்று முழுதொக  விடு டுவதற்கு  மொங்குை  
முகொம் தகர்ப்பு அவசியமொக  இருந்தது .  அதர  ஒரு முரற னசய்ய  முற் ட்டு  
பதொல்வியில்  முடிந்தது .  இைண்டொவது  முரறயொக  அத்தொக்குதல்  னவற்றியில்  
முடிந்து  அதற்கு மூல  கொைணமொக  அரமந்தது  னலப்  பகணல் 
ப ொர்க்கண்ரண  கரும்புலியொக  சக்ரக  னலொறி னகொண்டுப ொய்  முகொமினுள்  
னவடித்தது .  இன்றும் அந்த  இடத்தில்  ஒரு  ள்ைம் இருக்கிறது .  
ஏப ொ அவன்  ம ம் அங்கலொக்கின்றது . . . !  ப ொர்க்கண்ரண  உங்கள் 
ப ொன்றவர்கைொல்  விடுவிக்கப் ட்ட  மண்ணில் இன்று எதிரி  
உலொவருகின்றொன் .  ஏ !  உங்கள்  வீட்டில்  கூட ஒருவரும் வசிக்கவில்ரல .  



ப ொைொட்டத்தில்  தற்கொலிக  பின் ரடவுகளும்  தந்திபைொ ொயப்  பின்  
வொங்கல்களும் தவிர்க்க  முடியொதரவதொன் .  ஆ ொல்  அரவகள்  
நிைந்தைமொ ரவயொக  முடியொது .  மீண்டும் இம்மண்ணில்  மக்கள் வந்து 
வசிப் ொர்கள் .  அதுவரை  எங்களுக்குத்  துரணயொக  இரும் .  உங்கள்   ணிரய 
நிரறபவற்றபவ  நொங்கள்  இப்ன ொழுது  நகர்ந்து  னகொண்டிருக்கின்பறொம் .  
பமற் டி  எண்ணமிட்ட  இவன்  ம ம் மலைவன்  எழுதிய  ”ப ொர் உலொ” 
புத்தகத்ரத  அரச ப ொடுகின்றது .  
அவ்வீட்ரடக்  கடந்தவுடன்  ப ொைொளிகள்  புதிய உத்பவகம் ன ற்றவர்கைொக  
பவகம் எடுக்கின்றொர்கள் .  அவர்களின்  பவகத்ரத  கட்டுப் டுத்தி  ஒழுங்கு டுத்த  
அணித்தரலவர்கள்  கட்டரை  பிறப்பிக்கபவண்டி  இருக்கிறது .  பவொக்கியில்  
அடிக்கடி  முன்னும் பின்னும் னதொடர்பு  னகொண்டு நிரைகரை  
ஒழுங்கு டுத்துகின்றொர்கள் .  நொங்கள்  நகர்வில்  இதுவரையும்  எவ்வித  
இடஞ்சல்கரையும்  சந்திக்கவில்ரல  என் ரத  இரட  இரடபய  கட்டரைத் 
தரலரமப் ணியகத்திற்கு  அறிவிக்கின்றொர்கள் .  இவ்வொபற  இன்ன ொரு  
ப ைணி  கண்டிவீதிக்கு  பமற்கொக  இவர்களுக்கு  சமொந்தைமொக  நகர்ரவ 
பமற்னகொள்ளுகின்றது .  
இப்ன ொழுது  பநைம் இைவு   த்துமணி .  னநொச்சிக்குைம்  எனும் இடத்ரத  
வந்தரடகின்றொர்கள் .  வீதியின்  ஓைமொக  இருக்கப் ணிக்கப் டுகிறொர்கள் .  
அங்கிருந்து  ஆகொயத்ரத   ொர்க்கின்றொன் .  நிலரவ கொணவில்ரல . 
”இவர்களின்  கடி  வொழ்க்ரகயிர   ொர்க்க  முடியொததொல்  தன்ர  
மரறத்துக்னகொண்டொன்  ப ொலும் ,  அப் டியொ ொல்  தொைரககள்  ஏன்  இன்னும் 
கொணப் டுகின்ற ? ஏன்  எங்கரை   ொர்த்துக்  கண்சிமிட்டுகின்ற .   ல  
ஒளியொண்டு தூைத்தில்  இருக்கும் நீங்கள்  எவ்வைவு அழகொக  இருக்கிறீர்கள்? 



ஆ ொல்  நீங்கள்  னவப் ம் நிரறந்தவர்கள்  என் தும்  னதரியும் .  
சூரியர ப்ப ொல்   ல  மடங்கு ன ரியவர்களும்  உங்களில்  இருக்கின்றொர்கள் .  
நீங்களும் எங்கள்  ப ொைொளிகள்  ப ொன்றவர்கபை .  ஒரு  ொர்ரவயில்  
வழிகொட்டிகள் .  இன்ன ொரு   ொர்ரவயில்  ஆ த்தொ வர்கள் .  தியொகத்திலும்  
நீங்கள்  னநருப்ர ப்  ப ொன்றவர்கள் .  எவரையும்  னநருங்கவிட  மொட்டீர்கள் .  
இலொொவிட்டொல்  இவ்வைவு   ொரிய னவற்றிகரை  இம்மண்ணிற்கொக  
ன ற்றுக்னகொடுத்திருப்பீர்கள்? அது  சரி உங்கரை  நம்பி அந்த  கொலத்தில்  
 யணம் னசய்தொர்கைொம் .  நீங்கள்  தொன்  அவர்களுக்குத்  திரசகொட்டி  அந்த  
கொலத்தில்   யணம் னசய்தொர்கைொம் .  மன் ர்களும்  உங்கரை  ரவத்து  தொன்  
 ரட  நகர்த்தி ொர்கைொம்  அத ொல்தொன்  வழிகொட்டி எ  
அரழக்கப் ட்டீர்கைொம் .  அப் டியொயின்  உங்கரை  பவவுப்புலிகளுக்குத்தொன்  
ஒப்பிடலொம் ,  னதரியொத   ொரதயினுடொக  ப ொரியற்கொல  ஏற் ொடுகளுடன்  
ன ரும் எண்ணிக்ரகயில்  நகரும் எங்களுக்கு   ொதுகொப் ொ   ொரதகள்  
எடுக்க  எவ்வைவு கஸ்ைப் ட்டிருப்பீர்கள் .  இவ்வொறு அவர்களும் 
தவித்திருக்கும்ப ொது  உங்களுடன்  உன்  ையொடுவொர்கைொ?”  
"என் ண்ரண !  க க்க  பயொசிக்கிறியள்?” அருகில்  இருந்த  சந்திைன்  
னமதுவொக  கூப்பிட  க வுலகில்  இருந்து  விடு டுகின்றொன். ”இல்ரல  மச்சொன் !  
இப் டி எத்தி  சண்ரட  பிடித்தொல்  தமிழீழம் கிரடக்கும்?” இவ து  பகள்வி 
அவனுக்கு வியப்ர க்  னகொடுத்திருக்கபவண்டும் .  
”ஏன்  அண்ரண !  அதுக்குள்ை  அவ்வைவு கரைத்துப்ப ொய்  விட்டீர்கைொ?” ஓம்  
என்பறொ ,  இல்ரல  என்பறொ  திரலச் னசொல்லொமல்  ஆழமொ  
ன ருமூச்னசொன்ரற  னவளிவிடுகின்றொன் .  
இவர்கள்  இருக்கும் வீதியின்  இருமருங்கிலும்   ல  வீடுகள்  இருக்கின்ற .  இது  



எந்த இடம்? இவன்  பகட்க ”னநொச்சிக்குைம்” சந்திைன்   திலளிக்கின்றொன் .  
 ொர்க்க  வீடுகள்  எல்லொம்  நல்லொ இருக்குது. ”யொழ்ப் ொணத்து  வீடுகள்  மொதிரி  
இல்ரலயொ?” இைவினுள்  னதரிந்தரத  ரவத்துக்னகொண்டு  கரதக்கிறொன் .  
ஓமண்ரண  ”இந்தமக்கள்  தனியத்பதொட்டம்  னசய்துதொன்  
முன்ப றி ரவயள் .  எவ்வைவு கஸ்ைப் ட்டு  தரலமுரற  தரலமுரறயொகக் 
கட்டி  வீடுகள் .  ஒரு நொளில்  ப ொட்டது  ப ொட்ட டி  கிடக்க  விட்டுட்டுப்ப ொக  
பவண்டியதொகப்  ப ொய்விட்டது.” 
அப்ன ொழுது   க்கத்தில்  கிளியறிங்  னசய்யப்ப ொ  அணியி ர்  வந்து  
வீடுகளினுள்  னசன்று இைவு தங்கும் டி  னசொல்கிறொர்கள் .  சத்தம்  
எழுப் க்கூடொது .  பைொச்ரச  அடிக்கக்கூடொது .  னவட்ரடயில்  நடமொடக்கூடொது .  
தப்பித்தவறி  அவன்ற  னைக்கிக்  கொைங்கள்  கண்டு அறிவிச்சொங்கள்  என்றொல் ,  
எல்லொரையும்  னசல்லொரலபய  புக்ரகயொக்கி  ப ொடுவொங்கள் .  மீண்டும் ,  
மீண்டும் அறிவுறுத்தப் ட்டு  வீடுகளினுள்  அனுமதிக்கப் டுகின்றொர்கள் .  
அப் டி  இருந்தும் பைொச்ரச  ரகயொல்  ன ொத்திப்  பிடித்து  அடித்த டிபய  ன ரிய  
கல்வீடு ஒன்றினுள்  னசல்கின்றொர்கள் ,  தூசி ம ம் நொசிரய  அரடக்கிறது .  
சிலந்தி வரலகள்  முகத்தில்  அப்பிக்னகொள்கின்றது .  
தை ொடங்கள்  எல்லொம்  கிடக்கின்ற .  பமரச ஒன்றில்  ஆரடகள் 
சிதறிக்கிடக்கின்ற .  மக்கள்  இல்லொததொல்   ொழரடந்த  வீடுகளுக்கு  
உதொைணமொகக்  கொட்சியளிக்கின்றது .  இந்த வீட்டிர க்கட்டும்  ப ொது  
எவ்வைவு க வு கண்டிருப் ொர்கள் !  எ  எண்ணிய டி  அண்ணொர்ந்து  
 ொர்க்கின்றொன் .  யொழ்ப் ொணத்து  வீடுகளிலும்   ொர்க்க  அரறகள்  கட்டப் ட்டு 
உள்ை .  ஏன் இப் டி கட்டியிருப் ொர்கள் ,  யொரிடம் கொைணம்  பகட்கலொம்? 
பயொசித்தொன் .  ஏன்  இவற்ரற கரதத்து  பநைத்ரத  வீ ொக்குவொன்?  டுப் ம்  



எ  நிர த்தவன்  கீபழ  கிடந்த  புடரவ  ஒன்ரற எடுக்கின்றொன் .  ஏப ொ 
னதரியவில்ரல  மணந்து   ொர்க்கின்றொன் .  பூஞ்ச  மணம் அடிக்கின்றது .  
அவனுக்கு வீட்டு ஞொ கம் வருகின்றது .  ன ற்சீற்  விரித்தொலும்  அம்மம்மொ  
 ொவித்த  நூல்  பிடரவ  இைண்டு விரித்தொல்தொன்   டுப் ொன் .  அதுவும்  
அம்மொதொன்  விரித்துவிட  பவண்டும் .  அம்மம்மொ  னசத்தபிறகும்  க கொலம்  
அப் டித்தொன்  இருந்தொன் .  
வீட்டினுள்   டுக்க  னவக்ரகயொக  இருக்கிறது .  னவளியொல  கொத்து  வீசுகிறது  
நல்லொ இருக்கும் .   ொைம் சுமந்த டி  நடந்து  வந்ததொல்  உடல்  சூடொகவும்  
கரைப் ொகவும்  இருக்கின்றது .  னமல்லிய  கொற்று  பமனிரய  வருடிவிட  இதமொக  
இருக்கிறது .  வீட்டில்  எடுத்து  வந்த புடரவரய  நிலத்தில்  உதறி விரிக்கின்றொன் .  
இடுப்பில்  ன ல்ட்  மொதிரி  மடித்துக்கட்டியிருந்த  சறத்ரத  அவிழ்த்து  அதன்  பமல் 
விரிக்கின்றொன் .  ரைபிரை  அதன்பமல்  ரவத்துவிட்டு அருகில்   டுக்கின்றொன் .  
இவனுக்கு அருகில்  ஒரு புறம் சந்திைனும் மறுபுறம் மிபைசும்  டுக்கின்ற ர் .  
சிறிது  பநைத்திபலபய  நித்திரையில்  மூழ்கி விட்டொன் .  
திடீனை  உடல்  குளிை னதொடங்கியது .  கரைப்பு மொறி உடல்  சூடு தணிந்தவுடன்  
குளிரை உணைக்கூடியதொக  இருக்கிறது .  அத்துடன்  நுைம்பு கடித்த  இடங்கள்  
தடித்திருந்தது .  நுைம்புக்கடிரயயும்  குளிரையும்  தவிர்ப் தற்கு  இப்ப ொது  
இருக்கும் ஒபை வழி நிலத்தில்  விரித்திருக்கும்  சொறத்ரத  எடுத்து  அதனுள்  
புகுந்து  உடரல  வி ொக்குறிப ொல்  குறுக்கிப் டுப் பத  ”பச” வீைன்  நிமிர்ந்து  
தொன்   டுக்க  பவண்டும் .  வி ொக்குறிப ொல்  குறுக்கிப் டுக்கடொதொம்  
புறநொனுற்றில்  கூறப் ட்டிருக்கொம் .  அப்  நொன்  வீைன்  இல்ரலயொ? இப்  
எ க்கு நொப  வீைன்  எ  நிரூபிக்க  னவளிக்கிட்டொல்  நட்டத்தில்தொன்  முடியும்  
என்று நிர த்தவன்  அவ்வொபற  சறத்தினுள்  புகுந்து   டுக்கின்றொன் .  



நித்திரை வை மறுத்து   ள்ளியில்  ரீச்சர் னசொன்  கரத ஞொ கம் வருகிறது .  
துட்டரகமுனு இப் டித்தொன்  முடங்கிப் டுத்துக்  கிடந்தவ ொம் .  அப்ன ொழுது  
தொய் பகட்டொவொம் ஏன்  மகன்  நீட்டி நிமிர்ந்து   டுக்கலொம் தொப  எ .  அதுக்கு  
அவன்  எப் டியம்மொ   டுக்கிறது? வடக்கில்  தமிழன்  ஆளுகின்றொன் .  னதற்கில்  
கடல்  கிடக்கிறது .  அதன்  பின் ர் எல்லொை  மன் ப ொட  சண்ரட  பிடித்து  
அனுைொதபுைத்ரதக்  ரகப் ற்றி வன் .  எல்லொைன்  ன ொருத்தமற்ற  முரறயில்  
தன்ை வீைத்ரதயும்  தயொைகுணத்ரதயும்  நிரூபிக்க  னவளிக்கிட்டு  தன்  
பதசத்ரதபய  பதொல்வியுறச்  னசய்து  விட்டொன் .  இரைஞ ொ  
துட்டரகமுனுவுடன்  வபயொதி  ொ  தொன்  தனியச்  சண்ரட  பிடிக்க 
ஒப்புக்னகொண்டது  ன ரிய  பிரழ .  அத ொல்தொன்  இப்  நொங்கள்  
கஸ்ைப் டுகிறம் .  இப் டித்தொன்  எங்கட  மன் ர்கள்  வீைம் அது  இதுனவண்டு 
கொலத்திற்கு  ஒவ்வொத  மைபுகளுடன்  ப ொர் புரிய னவளிக்கிட்டு  முதுகில்  
வொங்கி ரவயள் .  அரல   ொய்ந்த  ம ரத  நித்திரைக்கு  னகொண்டு வை  
பவண்டி  இருந்தது .  இல்லொவிட்டொல்  நொரைக்கு  கஸ்ைப் டபவண்டும் .  இைவில்  
தூக்கம் வைொதவர்கள்  ஒன்று இைண்டு எண்ணிக்னகொண்டிருக்க  நித்திரை  
வருமொம் பகள்விப் ட்டது .  ஞொ கம் வை எண்ணத்  னதொடங்குகிறொன் .  அவர  
நித்திைொ பதவி அரணத்துக்  னகொள்கிறொள் .  
”அண்ரண  எழும்புங்பகொ” சந்திைன்  தட்டி எழுப்புகிறொன் .  பநைம்  5.30 
ஒவ்னவொரு  ப ொைொளியொக  துயினலழுந்து  னகொண்டிருக்கின்றொர்கள் .  அவன்  
ம ம் னவறுரமரய  உணர்கின்றது .  கொரலயில் ,  துயினலழுப் பவண்டிய  
பசவல்கள்  கூவவில்ரல .  கொகங்கள்  கரையவில்ரல .  குயில்கள்  கூவவில்ரல . 
ஆட்கள்  இல்லொவிட்டொல்  பசவல்கள்  இருக்கமுடியொதுதொன்  ஆ ொல்  
கொகங்களும் கொணொமல்  ப ொய்விட்ட வொ? என் ண்ரண எழும்பி  



பயொசித்துக்னகொண்டிருக்கிறியள் .  னவளிக்குப்  ப ொற  ஐடியொ? இல்ரலயொ? 
இங்கு எல்லொம் ஏ .சி னலட்தொன்  ப ொயிட்டு வருவம் வொங்பகொ !  சந்திைன்  
அரழக்க  மிபைஸ்  கூறுகின்றொன் .  அண்ரண  கொஞ்பசொண்டிக்கரத  னதரியும் 
தொப ? இவனும்  சிரித்தவண்ணம் ஓம் என்கின்றொன் .  கவ ம்  டக்கூடொத  
இடங்களில்  ன ொட்டமொக்   ட்டுவிட்டொல்  பிறகு கரைச்சலொகப்  ப ொயிடும் .  
கரிசர யொக  எச்சரிக்கின்றொன் .  கொஞ்பசொண்டிக்  கரத னதரியும்  ஆ ொல்  
அது  எவ்வொறு இருக்கும்  எ த்னதரியொது .  கரதத்த டி   ற்ரறகள்  பநொக்கிப்  
ப ொ ொர்கள் .  ஒருவன்  னதன்ர னயொன்றில்  ஏறி இைனிகரை  மழ  மழனவ  
கொலொல்  உரதத்து  வீழ்த்துகின்றொன் .  பநற்று னவளியில்  க  பநைம் 
நடந்ததொல  வியர்ரவ  ஆவியொகி உடலில்  நீரிர க் குரறத்து  விட்டது . 
அத ொல்தொன்  சிறுநீரின்  னசறிவு அதிகரிக்க  ஒவ்னவொரு  முரறயும் சிறுநீர்  
கழிக்கும்ப ொது  சலக்கடுப்பு  உயிரை வொட்டுகிறது .  இைனி  குடித்தொல்  நன்றொக  
இருக்கும் ம ம் எண்ண ,  கொல்கள்  இைனிகரை பநொக்கி நடக்கின்ற .  அது  
சரி தடயம் விடக்கூடொது  என்று ஓடர் இைனிரய  குடித்துப்ப ொட்டு  
பகொம்ர ரய  ஒளித்தொல்  சரிதொப  தன்னுள்  எண்ணிக்னகொண்ட டிபய  
இைண்டு இைனிகரை  எடுக்கின்றொன் .  தடி ஒன்றி ொல்  ஓட்ரட  ப ொட்டு 
குடிக்கிறொன் .  பவறு சிலரும்  அவ்வொறு னசய்கின்றொர்கள் .  விடிய  னவள்ை  
ஆறு மணிக்கு இைனி  குடிப் து  தன்  வொழ்நொளில்  இதுதொன்  முதன்  முரறயொக  
இருக்குனம  எண்ணி  நிற்கின்றொன் .  ப ொைொளிகளுக்கு  உடப  தயொரிக்கக்  
கூடியதொக  அவலும்   ொல்மொக்களும்  மதியத்திற்கும்  இைவுக்குமொக  உணவுப்  
 ொர்சல்கள்  வழங்கப் டுகின்ற .  



 
ஆ ொல்  பிறம் ொக  சீனி வழங்கப் டவில்ரல  கொரலயில் ரீ  குடிக்கொவிட்டொல்  
ஒரு மொதிரியொக  இருக்கும் ஒருவன்  கூற மற்றவர்களும்  
ஆபமொதிக்கின்றொர்கள் .  சந்திைன்  னசொல்கின்றொன் .  அவல்   க்கற்றின்  ஒரு  
மூரலயில் சீனி புறம் ொக  இருக்கும் .  அதர ப்பிரித்து  எடுத்தொல்  ரீ  
ப ொடலொம்  உடப  அவ்வொறு னசயற் டுகின்றொர்கள் .  
அவ் வீட்டில்  இருந்த   ொர  ஒன்ரற  எடுத்து  அடுப்பில்  ரவத்தொர்கள் .  
அருகில்  இருந்த  அரிக்கன்  லொம்ர  எடுத்து ,  சரிக்க  அதிலிருந்து  சிறிதைவு 
மண்னணண்னணய்  வந்தது .  அதர க்னகொண்டு  அடுப்பு மூட்டுகின்றொர்கள் .  
இவர்கள்  ரீ  ப ொட்டுக்குடிக்க .  மற்ற குறூப்கொைர்  ஆச்சரியத்துடன்  
 ொர்த்தொர்கள் .  அவர்கள்   ொல்மொக்கரை  ரகயில்  னகொட்டி  சொப்பிட்டவண்ணம்  
இருந்தொர்கள் .  நீங்களும்  இப் டி னசய்திருக்கலொம்  தொப !  அரிய  
கண்டுபிடிப்பு ஒன்ரற  விைங்கப் டுத்தும்  குட்டி ன ருரம ஒன்று  இவனின்  



குைலில்  னதன் டுகிறது .  
ரைபிள்கள்  துப் ைவு னசய்து  னகொண்டிருக்கின்றொன் .  ன ொறுப் ொைர்  
னசொல்கிறொர்  எல்பலொரும்  மொறி மொறி நித்திரை னகொள்ைபவண்டும் .  1 1  
மணியைவில்  மீண்டும் நடக்க  னதொடங்க  பவண்டும் .  மீண்டும் நடப் ரத  
பயொசிக்கபவ  ஒரு மொதிரியொக  இருக்கிறது .  அத ொல்  அதர   ற்றி அதிகம் 
பயொசிக்கொமல்   டுக்கப்ப ொகின்றொர்கள் .  ஆ ொல்  நித்திரை வைமொட்படன்  
என்கிறது .  என்  னசய்யலொம்  அவன்  பயொசித்துக்னகொண்டிருக்க  கிணத்தடியில  
கயிபறொட  வொளிகிடக்குது .  குளிக்கலொம் ஒருவன்  னசொல்வது  பகட்க இவனும் 
கிணற்றடிக்குப்  ப ொகிறொன் .  
பவர்ரவயில்  பதொய்ந்து  கொய்ந்து  னவள்ரைக்  பகொடுகள்   டிந்திருந்தது .  
ஜீன்ரசயும் பசட்ரடயும்  பதொய்த்துப்  ப ொடுகின்றொன் .  முதல்  வொளி நீர் 
உடலில்   ட  ைமசுகமொக  இருக்கிறது .  முந்தி வீட்டில  குளிக்கிறது . . . . . . .  
என்றொல்   டுகள்ைம் .  அப் ொ குளிக்கக்  கூப்பிட்டொல்  வீட்ரடச்சுத்தி  ஓடுற ொன் .  
அருகில்  நின்ற ப ொைொளி  கூற ஏன் இப் மட்டும்  ப சில  ஒழுங்கொக் 
குளிக்கிறிபயொ? உ க்கு  தண்ணினயண்டொல்  அபலர்ஜி  தொன் .  
இன்ன ொருவன்  கூற முதலொமன்  ஒரு வொளி தண்ணிரய  அள்ளி  அவர  
பநொக்கி எத்துகின்றொன் .  அவர்கள்  அப்பிைபதசம்  ஆ த்தொ து  என் ரதயும் 
மறந்து  கலகலப் ொகின்றொர்கள் .  சந்திைன்  அவல்  
குரழத்துக்னகொண்டிருந்தொன் .  படய் கூழொ ொலும்  குளித்துக்குடி  இது  கூழ்  
அல்ல  அவல்  எ  அவர்கள்  சம் ொசர  னதொடர்கின்றது .  
குளித்து  முடித்துவிட்டு  இவன்  வீட்டினுள்  வரும்ப ொது  ஒரு சீப்புக்கும்  
கண்ணொடிக்கும்   லர் சண்ரடப ொட்டுக்னகொண்டு  இருக்கிறொர்கள் .  ஒருத்தரும் 
தரல  இழுத்த   ொடும் இல்ரல  முகம்  ொர்த்த ொடும்  இல்ரல  ன ொறுப் ொைர்  



வந்து  ஒவ்னவொருத்தைொய்ப்   ொருங்கள்  எ க்கூறிய  பின் ர்தொன்  ஒழுங்கிற்கு  
வந்தொர்கள் .  இைவு சண்ரடயில்  எத்தர  ப ருக்கு முகம் கிழியுபதொ 
னதரியவில்ரல  வடிவொகப்   ொருங்பகொ? 
படய் அ சகுணமொய்  கரதக்கொத  சொகலொம்  பிைச்சர  இல்ரல ஆ ொல் 
முகம் வடிவொக  இருக்கபவணும் .  நொன்   தி ொறு வயதில்  இருக்பகக்க  ஒரு  
நொளுக்கு எத்தர  மணித்தியொலம்  கண்ணொடிக்கு  முன் ொல  
னசலவழிக்கிற ொன்  உ க்கு னதரியுமொ? அது  கிடக்கட்டும் இப்  உயைத்ரதச் 
னசொல்லு எத்தர  அடி? ஏன்? ன ட்டிக்கு  அைவு னகொடுக்கத்தொன் .  படய் 
நல்லதொய்க்  கரதயுங்பகொ .  அவர்கள்  ஏதொவது  கரதத்து  சிரித்த  வண்ணம் 
தொன்  இருப் ொர்கள் .  
கண்ணொடியில்  முகத்ரத  ொர்த்த  வண்ணம் கண்ணன்  தன்னுள் 
பயொசிக்கின்றொன். ”பச” இந்த  ள்ைங்கரை  உருவொக்கி  ஒவ்னவொரு  
முகப் ருவும் எவ்வைவு  கவரலரய  னகொடுத்திருக்கும்  ம ச்சொட்சி  இல்லொத  
 ருக்கள் .   ருக்கரை  திட்டிய  வண்ணம் கன் த்ரத  ஒரு தைம்  
தடவிப் ொர்க்கின்றொன் .  சவைம் னசய்து  மூன்று நொட்கள்  ஆகிவிட்டது .  
இப் டித்தொன்  1992ல்  புல்லொனவளியில்  நடந்த  சண்ரடயில்  இைண்டு 
ஆமிக்கொறங்கள்  பிடி ட்டவங்கள் .  இப்  இருந்த  விபசட  தை தி இைவு  
அவங்கட  முகத்ரதயும்  எங்கட  முகத்ரதயும்  பைொச் அடித்துப் ொர்த்துவிட்டு  
னசொன் வர்  இவங்கட  முகத்ரதயும் உங்கட முகத்ரதயும்   ொருங்பகொ  
எவ்வைவு கிளீ ொக  இருக்கிறொங்கள் .  நொரைக்கு  முதல்  பவரலயொக 
எல்லொரும் பசவ் எடுங்பகொ !  இைொணுவத்திற்கு  பதொற்ற  ஒழுக்கமும்  மிகவும்  
முக்கியமொ து  என்று கூறி ொர் .  இவர்தொன்  இப்  அைசியல்துரறப்  
ன ொறுப் ொைர் .  அவர்கள்  புறப் டுவதற்கு  முன் ர் கைமுர க்கு  வந்து 



சந்தித்து  வொழ்த்தி  அனுப்பி வர் .  அப்ன ொழுது  னசொன் வர்  உங்களுக்கு 
னசொல்லக்கூடியது  எவ்வைவுக்னகவ்வைவு  உயிரிழப்ர த்  தவிர்க்க  ஏலுபமொ  
அவ்வைவுக்கவ்வைவு  னவற்றிச் சூழ்  நிரலகளுக்கு  ஏற்ற டி  முடினவடுங்கள் .  
இந்த முரற மருத்துவக்குழுவில்  னெ ைல்கரையும் அனுப்புறன் .  எ  
கைமருத்துவர்கரை  சற்று பமலதிகமொக  புகழ்ந்து  உற்சொகமூட்ட  
முயற்சித்தொர் .  எது  எப் டிபயொ உயிரிழப்ர  தடுக்கக்கூடிய  வசதிகளுடன்  
தொன்  மருத்துவ அணி  நகர்க்கிறது  என் து  ப ொைொளிகளுக்கு  உற்சொகம்  
னகொடுக்கும் விடயம் என் ரத  முற்று முழுதொக  நம்பி ொர்கள் .  ஆதலொல்  
இயன்றைவு வடிவொகச்  னசயற் ட  பவண்டும் எ  உறுதி  
எடுத்துக்னகொண்டொர்கள் .  
”என்  கண்ணொடிரயப்   ொர்த்துக்னகொண்டு  க க்க  பயொசிக்கிறியொ?” 
கூறிய டிபய  அவன்  கண்ணொடிரய  பவண்ட ,  இவன்  இவ்வுலகத்திற்கு  
வந்தொன் .  
ஏப ொ அவன்  தன்  எண்ணங்கரை விைட்ட  முயற்சிக்கின்றொன் .  ம ரத  
உருக்கும் பசொகங்கரை  மற்றவர்களிற்கும்  னசொல்ல  விரும் வில்ரல . 
ஏன னில்  ஒவ்னவொரு  ப ொைொளியின்  ம மும் ஆழமொ  சமுத்திைம்  அதன்  
அடியில்   ல  பசொகங்கள்  மண்டிக்கிடக்கும்  ஆ ொல்  னவளிப் ொர்ரவயில்  சில  
பவரைகளில்  நந்தவ மொகவும்  குளிபைொரடயொகவும்  கொட்சியளிப் ொர்கள் .  
 ழகுவொர்கள்  அவர்களின்  உணர்வுகரை  புரிந்தவர்கைொல்  மட்டுந்தொன்  
இவர்கரை  னதரிந்து  னகொள்ைமுடியும் .  
தன்  எண்ணங்களிற்கு  விலங்கிடமுர ந்து  பதொற்றதொல்  எழுந்து  வீட்டினுள் 
னசல்கின்றொன் .  ஒவ்னவொரு  அரறயொக  ஆைொய்கின்றொன் .  ஒரு அரறயினுள்  
னவற்றிக்கிண்ணங்களும்  பகடயங்களும்  தொறுமொறொகக்  கிடக்கின்ற  



அதினலொன்ரற  எடுத்துப் ொர்க்கின்றொன் .  கைப் ந்தொட்டம் ஒன்றில்  னவற்றி 
ன ற்றரமக்கொகக்  னகொடுக்கப் ட்டுள்ைது .  ஆம் இரவ ”பசொக்பகசில்” ரவத்து  
அழகு  ொர்த்து  ன ருரமப் டபவண்டியரவ  ஆ ொல்  இப்ன ொழுது  புழுதி டிந்து  
கிடக்கின்ற .  இதர  ன றுவதற்கொக  உரியவன்  எவ்வைவு   யிற்சி  
ன ற்றிருப் ொன் .  னவற்றிக்பகடயங்கரை  எல்பலொர் முன்னிரலயிலும் 
வொங்கும் ப ொது  எவ்வைவு  ன ருரமப் ட்டிருப் ொன் .  இப்ன ொழுது  இவன்  
எங்கிருப் ொன்? சில  பவரை  இயக்கத்தில்  பசர்ந்திருப் ொ ொ? கொலத்தின்  
ரகயிலிருந்து  தமிழீழத்தின்  னவற்றிக்  பகடயத்ரதப்  ன ற  முயற்சித்து  
னகொண்டிருப் ொ ொ? அல்லது  அகதியொக  எங்கொவது  அரலந்து  
திரிந்துனகொண்டிருப் ொ ொ ,  ம ம்  லவொறு எண்ணமிட்டது .  அப்ன ொழுது  
ஒருவன்  வந்து  னவற்றிக்கிண்ணத்ரத  வொங்கி ொன். ”நல்ல  சொமொன்  ரீ  குடிக்க  
கப் இல்ரலனயன்று  பதடித்திரிஞ்ச ொன்.” எ க்கூறிய டிபய  னவளியில்  
னசன்றொன் .  
இவன்  அடுத்த  அரறயினுள்  னசன்று  ொர்க்கின்றொன் .  னகொண்டு 
ப ொகமுடியொது  விடப் ட்ட  மிகுதி னநல்மூட்ரடகள்  தொறு மொறொக்கிடக்கின்ற .  
அவற்றில்  ஒன்று அவிழ்ந்து  தரையினுள்  சிந்திவிட்டிருந்தது .  அரவ  
முரைத்து  நொலு அங்குலம் வைர்ந்து  இருந்தது .  வயலில்  விரைய 
பவண்டியரவ  வீட்டினுள்  முரைத்து  நிற்கின்ற .  இன்னும் சில  நொட்களில்  
அரவ இறந்து  விடும் .  என்  னசய்வது  கொலம் உங்கரை  சிரறயில் 
இட்டுவிட்டது .  உங்கள்  உரிரமயொைர்  உங்களிற்கொக  எவ்வைவு  
கஸ்ைப் ட்டிருப் ொர் .  உைவரக  மண்னணண்னணய்  இல்லொமல்  
உள்ளூர்வைங்கரைப்   யன் டுத்தி உங்கரை  விரைவித்திருப் ொர்கள்  இவன்  
இரவகளிற்கொக   ரிதொ ப் டுகின்றொ ொ? அல்லது  வீட்டுக்கொைருக்கொக  



 ரிதொ ப் டுகின்றொ ொ? அவனுக்கு விைங்கவில்ரல இப்ப ொது  விைங்கியது  
ஏன்  இங்குள்ை  அரறகள்  அகலமொகவும்  உயைமொகவும்  கட்டப் ட்டுள்ைது  
என்று னநல்  மூட்ரடகள்  கைஞ்சியப் டுத்துவதற்குதொன் .  அப்ன ொழுது  
னவளிவிறொந்ரதயில்   லர் பசர்ந்து  னகொல்  எ  சிரிக்கும் சத்தம் பகட்டது .  
னவளியில்  னசன்று எட்டிப் ொர்க்கின்றொன் .  விசயம் விைங்கியது .  
ப ொைொளி  தொன்  னகொண்டுப ொ  னவற்றிக்கிண்ணத்தினுள்  பதனீரை  குடித்து  
விட்டு மிகுதிரய   டுத்திருந்த  குமணனுக்கு   க்கத்தில்  ரவத்துவிட்டொன் . 
அதர   டுத்திருந்த டிபய  எடுத்துப் ொர்த்த  குமணன்  அதற்குள்  பதனீர்  
இருப் ரத  அறியொமல்  கவிட்டுப் ொர்க்க அது  முகத்தில்  சிந்தி  
அங்கிருந்தவர்களிற்கு  சிரிப்பு வந்துவிட்து. ”எங்கடயொக்களிற்கு  
எங்கப ொ ொலும்  விரையொட்டுத்தொன்!”  ஒருவன்  ன ொறுப்புள்ைவ ொக  
கரதப் து  பகட்கின்றது .  அவன்  வீட்டின்  முகட்ரட  அண்ணொர்ந்து  
 ொர்க்கின்றொன் .  சிறிய  மின்குமிழ்   ல்புகள்  மொதிரி  ல  உருண்ரடகள்  தீைொந்தி  
மைங்களில்  னதொங்குகின்ற .  வடிவொக  உற்றுப் ொர்த்து  னதரிந்து  னகொண்டொன் .  
அரவ சிறிய னவௌவ்வொல்  இன்னும் சில  நொட்கள்  னசன்றொல்  ப ொதும்  இவ்வீடு  
னவௌவ்வொல்களி தும்  ஆந்ரதகளி தும்  வசிப்பிடம் ஆகிவிடும் .  
அப்ன ொழுது  சந்திைன்  வந்து  ”அண்ரண  !  சொப்பிடவொங்பகொ” எ க்கூப்பிட  
எல்பலொரும் அவனிடம் னசல்கின்றொர்கள் ,  ன ரிய   ொர யில்  பசொறும் தொச்சி  
ஒன்றில்  ரின் மீன் கறியும் ரவத்திருக்கின்றொர்கள் .  எல்லொவற்ரறயும்  
ஒன்றொகப்ப ொட்டுக்  குரழத்தொர்கள் .  சந்திைன்  கவழம் கவழமொக  ரகயில் 
னகொடுக்க  எல்பலொரும்  ருசித்து  சொப்பிட்டொர்கள் .   ல  ப ொைொளிகள்  ஒருவருக்கு  
ஒருவர் இன்றுதொன்  அறிமுகம் ஆ ொர்கள் .  ஆ ொல்  அவர்களிரடபய  
அன்னியத்தன்ரம  எதுவும் னதரியவில்ரல .  ஏபதொ ஒருவரகயில்  



னநருக்கமொ  உறரவ  னவளிப் டுத்தி ொர்கள் .  ஆம் சொவயல்களில்  
சொதர ப் யிர்  வைர்ப் வர்களிரடபய  இயல் ொகபவ  இருக்கின்றது .   ல  
இடங்களில்  னசொந்தச்  சபகொதைங்களிரடபய  இவ்வைவு னநருக்கம் 
இருந்ததில்ரலபய !  தங்கள்  ஊரில்  உறவி ர்களிற்கிரடபய  
கொணிக்கொைர்களி ொல்  சண்ரட  வந்ததும் வருடக்கணக்கொக  பகொடு கச்பசரி  
எ  ஏறி இறங்கியதும்  பின்  எல்பலொரும் எதிரியிடம்  நிலங்கரை   றினகொடுத்து  
இடம்ன யர்ந்ததும்  ஞொ கம்  வந்தது. ”இனதன்  பதரவயில்லொத  ஆைொய்சி 
சொப் ொட்ரட  ருசித்து  சொப்பிடுபவொம்” எ  தன்  ம ரத  சொப் ொட்டினுள்  
னசலுத்தி ொன் .  
சொப்பிட்டு  எல்பலொரும்  சிறு சிறு குழுக்கைொக  பிரிந்து  
அலட்டத்னதொடங்கி ொர்கள் .  சிலர் னதன்ப ொரலகரை  எடுத்துப்ப ொட்டு  
உறங்கத்னதொடங்கி ொர்கள். ”மச்சொன்  உண்ட  பின்  நூறடி  உலொவுதல்  நன்று 
 ழனமொழி  னசொல்லுது  புதுனமொழி  னசொல்வது  னதரியுமொ?” ”னசொல்   ொர்ப் ம” 
”உண்ட  உடன்  உறங்குதல்  நல்லது.” 
”மச்சொன்  நீ எந்த இடம்?” ”தீவு”, " ”தீவொ! ” ஏன்  தீவு என்றவுடன்  ஒருமொதிரி  
இழுக்கிறொய்? ”உ க்கு  தீவொனுக்கு  புரகயிரல  வித்த கரத  னதரியுமொ?"  
”என்  கரத?” கரதரயச்னசொல்  எல்பலொரும்  வொய்விட்டு சிரித்தொர்கள் .  
”மச்சொன்  உ க்கு வொக ம்  ஓட்டத்னதரியுமொ? எவ்வைவு  னதரியும்?” ”ஏன்?” 
”இல்ல  ப ொ முரற  ரறவர்கள்  இல்லொததொல  க க்க  வொக ங்கள்  
கிரடச்சும் விடபவண்டியதொச்சு  இந்த முரற அப் டி  விடக்கூடொது .  சந்தர்ப் ம்  
கிரடத்தொல்  ரறபிள்  எடுக்கொட்டியும்   ைவொயில்ரல  வொக ம் 
எடுத்துக்னகொண்டு  வந்திட  பவணும் .  கொயக்கொறரை  ஏற்ற  உதவும்” ”அது  சரி  
சொவி  இல்லொவிட்டொல்  என்  னசய்வது?” சின் ப்பிைச்சர  னலொக்ரக  



உரடத்துப்ப ொட்டு  வயரை முட்ட  ஸ்ைொட்வரும் .  அவர்கள்  மிகவும் ஆ த்தொ  
பிைபதசத்தில்  இருப் ரதயும்  மறந்து  இன்றிைவுடன்  சிலர் இல்லொமல்  
ப ொய்விடுவொர்கள்  என் தர யும்  மறந்து  ஏதொவது  ஒன்ரறப் ற்றிக்  
கரதக்கின்றொர்கள் .  அப்ன ொழுது  ஒருவன்  வந்து  னசொல்கின்றொன்  ”அண்பண !  
சத்தியப்பிைமொணம்  னதொடங்கப்ப ொகுது  எல்பலொரையும்  வைட்டொம்.”  
இவர்கள்  வீட்டு முற்றம் தொண்டி  வீதிக்கு வருகின்றொர்கள் .  கண்னகொள்ைொக்  
கொட்சிதர க்  கொண்கின்றொர்கள் .  ஆம் ப ொர்முகத்பதறிப்  புயனல  
வீசப்ப ொகும்   ல  நூறு ஆயுதம் தரித்த  ப ொைொளிகள்  ரமதொ ம்  பநொக்கி  
விரைந்து  னகொண்டிருக்கின்றொர்கள் .  வரிப்புலிச் சீருரடயணியி து  கறுப்புநிற  
இைொணுவப்   ொதணிகள்  மினுமினுக்க ,  நிமிர்ந்த  நரடயும் பநர்னகொண்ட  
 ொர்ரவயுமொகச்  னசல்கின்றொர்கள் .  இரடயில்  கட்டப் ட்டிருக்கும்  
இைொணுவப் ட்டிபய  அவர்களில்  ஆண் ,  ன ண்  ப ொைொளிகரை  
பவறு டுத்துகின்றது .  னநஞ்சுக்பகொல்சர் ,  அதில்  உயிர் குடிக்க  ஆவலொய்  
னதொங்கிக்னகொண்டிருக்கும்  ரகக்குண்டுகள் ,  கைங்கள்  இறுகப் ற்றியிருக்கும்  
சிறுைக ,  க ைக  ஆயுதங்கை ; ,  கொயமரடந்தவர்கரை  கொவுகின்ற  
ஸ்னைச்சர்கள் ,  கைமுர  வினிபயொகத்திற்னக  னகொண்டு னசல்லப் டும்  
பமலதிக  ைரவப்ன ட்டிக்ள் ,  முதுகில்  கொணப் டும் 
னதொரலத்னதொடர்புக்கருவிகள்  எ  ஒரு சிறு  ரடயணித்தைபம  நகர்ந்த  
வண்ணம் உள்ைது .  இடம் னநொச்சிக்குைம்  வித்தியொலயம்  முன் ொக .  
அணியணியொக  புலிவீைர் அணிவகுத்துள்ை ர் .  முன்நிற்கும் 
அணித்தரலவர்கரைத்  னதொடர்ந்து  ப ொைொளிகள்  நிரைகைொக  நின்றொர்கள் .  
எண்ணும்ன ொழுது  ஆயிைம் தொன்டும் .   ொர்க்கப் ,   ொர்க்க  உள்ைம் பூரிக்கிறது .  
மண்ரண  ஆக்கிைமித்து  நிற் வனுக்கு  மைண  அடி னகொடுக்கத்தவித்துக்  



னகொண்டிருக்கும்  இவர்களில்   லர் திரும்பிவைப்ப ொவதில்ரல .   லர்  
அங்கங்கள்  இழக்கப்ப ொகின்றொர்கள் ,  சிலர் முன் ொன்  சிரதந்து 
இயங்கமுடியொமல்  ப ொகப்ப ொகின்றொர்கள் .  இரவதொன்  ப ொரின்  யதொர்த்தம் .  
இதர  அனு வங்களினூடொக  உணர்ந்தவர்கள்  கைம் பநொக்கி  
விரைகின்றொர்கள் .  
ஆகுதி னநய்ரயத்  தம்மில்  வொர்த்து  னவண்தீயில்  குதிக்கப்ப ொகின்றொர்கள்  
விடுதரலரய  விரைவொக்க முர யும் ஒவ்னவொரு  தடவயும் தரலரம 
தவிக்கும் ஏப ொ ”னவடிசுமந்துப ொகும்  பவங்ரக  இடிமுழங்கும்  ப ொகவிரட  
னகொடுத்த  ன ருந்தரலவன்  விழிகலங்கிடும்”  ொடல்வரிகள்  நிர வில் வந்து  
இவன்  இதயத்ரத  பிழிகின்றது .  
ஒரு ப ொதும் இம்மண்  அந்நியனுக்கு  அடி ணியொது  இதர  இந்திய  
இைொணுவமும் ஒரு முரற  ட்டுஉணர்ந்தது .  அதர  சிங்கைப்  ப ரி வொதம்  
விைங்க மறுக்கிறது .  இதர   ரகவன்  விைங்கும்வரை இம்மண்ரண  விட்டு  
அவன்  விலகும்வரை ,  என்  விரலபயனும்  னகொடுக்கப் ட்டுக்னகொண்பட  
இருக்கும் .  இவன்  சுயம் மறந்த  நிர வில்  நிர க்ரகயில்  மீண்டும் அபத  
குைல்  ”என்  னடொக்டர்  க க்க  பயொசிக்கிறியள்? சத்தியப்பிைமொணம்  
னதொடங்கப்ப ொகுது .  நொன்  வொறன்  அதுக்கு முதல்  ஒண்டு  னசொல்லுறன்  நொன்  
 லப ருக்கு   ொடி ொன்  எ க்குப்   ொடுறொங்கபைொ  னதரியொது .  கொயப் ட்டு 
வந்தொல்  வடிவொகக்கவனியுங்பகொ” னசொல்லிச்சிரித்தவன்  ரககுலுக்கி  
விரடன ற்று தன்  அணி பநொக்கி விரைகின்றொன் .  இவனிற்கு  அறிமுகமொ  
ஒவ்னவொரு  ப ொைொளியும்  கடக்கும்ப ொது  ஓடிவந்து  ரககுலுக்கிவிட்டுப்  
ப ொகின்றொர்கள் .  
மொவீைர்களுக்கும்  ப ொரின்ப ொது  னகொல்லப் ட்ட  மக்களுக்குமொக  



அகவணக்கம் னசலுத்தப் டுகின்றது .  னதொடர்ந்து  ப ைணி . . . .  சீைொய்  நில்  எமது  
புைட்சிகை இயக்கத்தின் . . . .  ஊறுதியுரை னசொல்லப் டுகின்றது .  இறுதியில்  
”புலிகளின்  தொகம் தமிழீழத்தொயகம்” எ  அர வரும் ஒத்த குைலில்  
ஓங்கினயொலிக்கின்றொர்கள் .  அர வரும்  பதொளின்பமலொக  துப் ொக்கிகரை  
உயர்த்தி உறுதி எடுக்ரகயில்  னமய்சிலிக்கின்றது .  உள்ைம் இறுகியது .  
அரணயுரடத்துப் ொயும்  ன ரும் னவள்ைத்தின்  இரைச்சனல  அவ்வுறுதியுரை 
கொதினுள்  ரீங்கொைம்  னசய்தவண்ணம்  உள்ைது .  ஆயிைம் புலிகள்  ஒன்றொய்  
உறுமுவதொய்  கொட்சி விரிகிறது .  
னதொடர்ந்து  கைமுர த்தை தி  பகணல்  தீ ன்  அவர்கள்  அணிகரை  
ப ொரிற்கு  ஆற்றுப் டுத்தும்  உரையிர  ஆற்றி ொர். ”நொங்கள்  மிகப்ன ரிய  
நகர்விர  இதுவரை எவ்வித  இடர்களும் இல்லொமல்  னசய்து  விட்படொம் .  
மற்றப் க்கமும்  இதுவரை ஒரு பிைச்சர யும்  வைவில்ரல .  இனித்தொன் 
நொங்கள்  மிகவும் கவ மொக  இருக்க  பவண்டும் .  இதுவரை எதிரியின்  
நடமொட்டம் உள்ை   குதியினுள்ைதொன்  நகர்ந்த ொங்கள் .  இனித்தொன்  
அவனின்  உயர் ொதுகொப்பு  வலயத்தினுள்  ஊடுருவப்ப ொகின்பறொம் .  எங்களில்  
ஒருவர்விடும் சிறுதவபற   ொரிய  அழிவிர க்னகொண்டு  வந்துவிடும் .  எ பவ 
ஒவ்னவொருவரும்  கவ மொகவும்  நிதொ மொகவும்  னசயற் டபவண்டும் ,  உங்கள்  
உங்களிற்னக  தைப் ட்ட   ணியிர  நீங்கள்  ஏற்க பவ  
விைங்கப் டுத்தியமொதிரி  திறரமயொகச்னசய்து  முடியுங்கள் .  நொங்கள் 
ஏற்க பவ  அவனுக்கு  இருதைம் அடி னகொடுத்துள்பைொம் .   ொரிய  அழிவுகரை  
ஏற் டுத்தியுள்பைொம் .  இம்முரறயும் னவற்றி ன றுபவொம் .   ல  க ைக  
ஆயுதங்கரை  எடுக்கக்கூடியதொக  இருக்கும் .  ஆயுதங்கரையும்  ரகப் ற்ற  
முயற்சி னசய்யுங்கள் .  முடியொதவிடத்து  அவற்ரற   யன் டுத்த  முடியொதவொறு  



அழித்துவிடுங்கள் .  ப ொ முரற  நடந்த  தவறு ஒன்ரற சுட்டிக்கொட்டுகின்பறன் .  
தண்ணீர் னதொட்டினயொன்ரறச்  சுட்டுவிட்டு வந்த ொங்கள் .  அவன்  இப்  அதில்  
இருந்த  ஓட்ரடகரை  அரடத்துவிட்டுப்   யன் டுத்துகின்றொன் .  நொங்கள்  
பின்வொங்கி ொலும்  எப்ன ொருரையும்  அவன்  மீைப் யன் டுத்த  முடியொதவொறு  
அழிக்க  பவண்டும்.”  
இன்ன ொரு  விடயம் சண்ரடயில்  னகொல் வன்  னவல்வொன்  அண்ரண 
அடிக்கடி  னசொல்லுறவர் .  முடிந்தைவு அழிவுகரை  ஏற் டுத்துங்கள்  எங்களுக்கு 
னவற்றி நிச்சயம் .  எங்கள்  மண்  மீட்கப் டுவதற்கும் ,  இந்த  னெயசிக்குறு 
இைொணுவ  நடவடிக்ரக  பதொல்வியில்  முடிவரடவதற்கும்  இதுனவொரு   லமொ  
கொைணியொக  அரமயும் .  எங்களுக்குரிய  கடரமகரை  நொங்கள்  சரியொகச்  
னசய்து  முடிக்கும்ப ொது  னவற்றி நிச்சயம் கிரடக்கும்  ”னசன்று வருபவொம் 
னவன்று வருபவொம். ”  
அவரின்  உரைரய  னதொடர்ந்து  ”நன்றி mz;zh” எ  எல்லொ ப ொைொளிகளும்  
உைத்துக்  கூறி ொர்கள் .  
இதுவரை இைட்ரட  வரிரசயொக  நகர்ந்து  வந்த  ரடயணி  இப்ன ொழுது  
ஒற்ரற வரிரசயில்  நகைத்னதொடங்கியது .  இவன்  சகப ொைொளிகள்  சிலருடன்  
ஒரு ஓைமொக  நின்று கடந்து  னசல்லும் ஒவ்னவொரு  ப ொைொளியி து  
முகத்திர யும்  ொர்க்கின்றொன் .  னதரிந்தவர்கள்  னதரியொதவர்கள்  
அர வரும் ”அண்ரண” ப ொயிற்று வொறம் எ  புன்சிரிப்புடன்  கூறி 
விரடன றுகின்றொர்கள் .  அர வரையும்  வீடிபயொக்கமைொ  உள்வொங்குகின்றது .  
ப ொைொளிகள்  தங்கள்  உ கைணங்களுடன்  நகை அவ்வீதியில்  தூசிமண்டலம் 
 டர்கின்றது .  தமிழீழத்திற்கொ   ரட  நகர்ந்து  னகொண்டிருக்கின்றது .  தரலவர் 
ப ொைொட்ட  ஆைம்  கொலங்களில்  னசொல்வொைொம்  ”த க்கு  ஒரு நூறு 



ப ொைொளிகரையொவது  சீருரடயில்   ொர்க்க  ஆரசயொக  உள்ைது  எ ” இன்று 
ஆயிைத்திற்கு  பமற் ட்டவர்கள்  தமிழ்த்  பதசிய  இைொணுவத்திற்கொ  வரிப்புலி  
சீருரடயில்  அல்லவொ  னசன்றுனகொண்டு  இருக்கின்றொர்கள் ,  
அடிபவண்டி  அடிபவண்டிபய  பின்வொங்கிய  திைொவிடன் ,  இன்று திரும் வும்  
அடிக்கத்னதொடங்கியுள்ைொன் .  ஆயிைம் வருடங்களின்  பின் ர் ப ொரில்  
னவற்றிகள்  குவிக்கின்றொன் .  வைலொற்றுச்சக்கைம்  சுற்றிக்னகொண்டிருக்கிறது .  
கொலம் இப்ன ொழுது  எம் க்கம் ,  ஒவ்னவொருவைொக  இவர  கடந்து  னசல்லும்  
ப ொது  இவன்  ம ம் சங்கடப் டுகின்றது .  இவர்கள்  முதலில்  அடித்துப்பிடித்துக்  
கட்டவுட்  ப ொடுவரத  ன ொறுத்துத்தொன்  இவர்களின்  நகர்வும் அரமயும் .  இறுதி  
அணியி ருடன்  தை தியும்  விரடன ற்றுச்  னசல்கின்றொர் .  
மீண்டும் சிறு ஒழுங்ரகயினூடு  வந்தவர்கள்  பிைதொ  வீதியில்  வந்து 
ஏறுகின்றொர்கள் .  திடீனை  வீதி னவறிச்பசொடிக்கிடக்கின்றது .  அரமதியொ  ஒரு  
உணர்வு ஆட்னகொள்கின்றது .   ல  நூறு ப ொைொளிகள்   ொதம்  ட்டபுண்ணிய  
பூமி நொரைய  வொைலொற்றில்  சில  பவரை  இது   திவொகலொம் . .  எங்கும்  ஒபை 
அரமதி  
இவர்களின்  கொலடி  ஓரசமட்டும் இவர்கள்  கொதுகரை  எட்டுகின்றது. ”ப ொைொட்ட  
வொழ்வில்தொன்  எவ்வைவு  வித்தியொசமொ  அனு வங்கள் ,  சில  பவரை 
னவளியில்  இருந்திருந்தொல்  இப் டியொ  அனு வங்கள்  கிரடத்திருக்கொது .  
ஏதொவது  ஒரு இயந்திை வொழ்விர  பதர்ந்து  எடுத்திருப் ம்” தன்னுள்  
எண்ணியவண்ணம்  மற்றவர்களுடன்  முதலில்  தங்கியிருந்த  வீட்ரட  
பநொக்கிவருகின்றொன் .  
இவனுக்கு பநைம் ப ொவது  மிகவும் கடி மொக  இருக்கிறது .  தனிரமயில்  
பயொசிக்கத்னதொடங்கி ொன் .  சில  நொட்களுக்கு  முன் ர் நரடன ற்ற  சம் வம்  



ஒன்று இவன்  எண்ணத்ரத  ஆக்கிைமிக்கின்றது. ”ஏன டொ  
மருத்துவப்பிரிவிற்கு  வந்பதன்?” எனும் சலிப்பு எட்டிப் ொர்க்கிறது .  
னநடுங்பகணியில்  ன ரியமடு  எனும்   குதியில்  அரமக்கப் ட்டிருந்த  பிைதொ  
மருத்துவ முகொமில்  கடரமயொற்றிக்னகொண்டிருந்தொன் .  அன்று அவ து  
பிறந்தநொள் .  ஞொ கமூட்டிய  சகப ொைொளிகள்  வொழ்த்திர யும்  னதரிவித்த ர் .  
ஆ ொல்  அவ து  ம நிரல  அன்று நன்றொக  இல்ரல .  முதல் நொள்  
இவர்களின்  சுற்றொடல்  எறிகரண  மரழயில்  நர ந்திருந்தது .  அவர்களின்  
 குதியில்  விழுந்து  னவடித்த  எறிகரணனயொன்று  ைொென்  எனும் சொைதிரயக்  
கொயப் டுத்தி இருந்தது .  நல்ல  நரகச்சுரவ  நிைம்பியவன் .  சிறிது  பநைத்திற்கு  
முன்தொன்  இவர்களுடன்  இருந்து  கரதத்துவிட்டுச்  னசன்றவன் .  ஐந்து  யொர்  
ப ொயிருப் ொன்  எறிகர  ஒன்று னதன்ர மை  வட்டில்   ட்டு னவடிக்க  சிதறல்  
ஒன்று கழுத்துப் குதியில்  அவன்  முள்ைந்தண்ரடத்  தொக்கிவிட்டது .  
உட டியொக  இவனும் மற்றவர்களும்  அவர  இழுத்துக்னகொண்டு   துங்கு  
அரறயினுள்  னசன்று சிகிச்ரச னசய்தொர்கள் .  அப்ன ொழுபத  இவனுக்கு  
விைங்கிவிட்டது  ஆளுக்கு  இனி உடம்பின்  கீழ்  ன ரும் குதி இயங்கமுடியொது  
என்று ,  ஆ ொல்  அதர  அவனுக்கு உட டியொகத்  னதரிவிக்கவும்  முடியொது .  
அவர  பமலதிகச் சிகிச்ரசக்கொக  பின்தைம்  அனுப்பி ொன் .  அவர   ற்றி  
எவ்வித  பமலதிக  னசய்தியும் கிரடக்கவில்ரல .  கடவுபை !  அப் டி  எதுவும்  
நடக்கக்கூடொது .  கடவுரை   ற்றிய  னகொள்ரகயில்  னதளிவின்ரம 
கொணப் ட்டொலும்  அவ து  ம ம் இவ்வொறு பவண்டுவது  தவிர்க்க  முடியொமல்  
இருக்கிறது .  
”ப ொைொட்ட  வொழ்வில்  இனதல்லொம் சொதொைணமொ ரவ  ஏன்  மற்றவர்களுக்கு  
அடிக்கடி  ஞொ கமூட்டி  ம நிரலகரை  பசொகத்தினுள்  இழுப் ொன்” எ  



ப சொமல்  இருந்துவிடுவொன் .  
”நொங்களும் எப் வும்  சொகலொம் ,  இருக்கும் வரையும்  சிரிச்சுப் ம் லொக  
இருக்க  பவணும்” எ  நிர த்து  வலிய வந்து   கிடி  விடுவொன் .  மனிதனுக்கு  
நரகச்சுரவயுணர்வு  உண்ரமயொக  இருக்க  பவண்டும் .  பிறக்கும் ப ொது  
அழுது  னகொண்டு பிறப் வன் ,  இறக்கும் ப ொதும்  அழுதுனகொண்பட  
இறப் வன் .  இருக்கும் ப ொதொவது  சிரித்துக்னகொண்டு  இருக்கபவண்டும் .  
அடுத்த  நொள்  நயி ொமடுப் குதியில்   ொரிய  சண்ரட  ஒன்று நரடன ற்றது .  
முன்ப ற  முயன்ற  இைொணுவத்திற்கும்  தடுக்க  முற் ட்ட  புலிகளுக்கும்  
இரடயில்  ஏற் ட்ட  சமரில்  நொன்கு ப ர் கொயப் ட்ட ர் .  இவர்களின்  
முகொமிற்கு னகொண்டுவைப் ட்ட ர் .  எல்லொக்  கொயங்களுக்கும்  பதரவயொ  
சிகிச்ரசயிர க்  னகொடுத்து  பின்  தைம் அனுப்பிவிட்டு  ஓய்வு  
எடுத்துக்னகொண்டிருந்தொன். ”மூன்று ன ொடி  வந்திருக்கு” ஒருவன்  கூறுவது  
பகட்க ”சரிப ொய்ப்   ொர்ப் ம் சொகபவண்டிய  கொயமொ  அல்லது  முயற்சி 
னசய்திருந்தொல்  கொப் ொற்றி  இருக்கலொமொ !”  எ  எண்ணமிட்ட டிபய  அவ்விடம்  
பநொக்கி ப ொகின்றொன் .  
மூன்று வித்துடல்கரையும்   ொர்க்கும்ப ொது  ம ம் க க்கின்றது .  ஆயினும்  
அதர க்  கொட்டிக்னகொள்ைொமல்  கொயங்கரை   ரிபசொதிக்கின்றொன் .  ஒரு 
பிள்ரைக்கு  னதொரட  இைண்டும் சிரதந்துள்ைது .  இன்ன ொரு  பிள்ரைக்கு  
னநஞ்சில்   ொரியகொயம் .  மற்றப்ப ொைொளிக்கு  வயித்தில   ொரிய  கொயம் .  குடல்  
னவளியில்  வந்து  கிடக்குது .  என்  நிர த்தொப ொ  னதரியொது  முகங்கரைப்  
 ொர்ப் ம் எ  எண்ணியவொறு  மூடி இருந்த  சொக்ரக  விலத்தி ொன் .  
ப ரிடினயொன்று  தரலயில்  வீழ்ந்த  மொதிரி  இருந்தது .  பநற்று ”அண்ணொ !  என்ை  
பிறந்த  நொள்  வொழ்த்துக்கள்  உரித்தொகட்டும்” எ ச்னசொல்லிப்  ப ொ வள்  



இன்று பிணமொக  வந்து  கிடக்கிறொள் .  அந்த  அதிர்ச்சியில்  இருந்து  ம ம் 
விடு ட  சில  நிமிடங்கள்  எடுத்தது. ”னசயலில்  னசயலின்ரமரயயும் ,  
னசயலின்ரமயில்  னசயரலயும்  கொண் வன்  எவப ொ  அவப  பயொகி” கீரத 
னசொல்கிறதொம் .  வொழ்வினில்  இறப்ர யும்  இறப்பினில்  வொழ்ரவயும் 
கொண் வன்  எவப ொ  அவப  ப ொைொளி  என்கிறது  தமிழீழத்தின்  யதொர்த்த  
பவதம் .  இந்த நிர வுகள்  எல்லொம் ம ரதவிட்டு மறந்து  ப ொ ொல்  
எவ்வைவு நல்லொ இருக்கும் .  சீ . . . . . . . .  இப் டி நடக்கக்  கூடொது .  இரவகள்  
தொப  எங்களுக்கு உந்துசக்தியொக  இருப் ரவ .  அப் டியொயின்  பசொக  
நிகழ்வுகரை  அடிக்கடி  நிர க்க  பவண்டுமொ? வொழ்வின்  அர்த்தம் என் ? 
இவனின்  ம ம் தன்னுள்  முடினவடுக்கமுடியொத  விவொதம் நடத்துகின்றது .  
தனியொய்  இருந்தொல்  பயொசர  பிடிக்கும் .  
 

 



எ  எண்ணியதொல்  அருகில்   ம் ல்  அடிச்சுக்னகொண்டிருக்கும்  
ப ொைொளிகளுடன்  கலந்து  னகொள்ளுவதற்கொக  எழுந்து  னசல்கின்றொன் .  
மொரல  ஆகிவிட்டது .  எல்பலொரும் முகம் கழுவி  பதனீர் அருந்திவிட்டு மீண்டும்  
 டுத்திருந்தொர்கள் .  சரியொக  10.30க்கு சண்ரட  ஆைம்பிக்கும் .  சண்ரட  
ஆைம்பித்தவுடன்  இவர்கள்  வொக ங்களில்  புறப் ட  பவண்டும் .  ஒவ்னவொரு  
நிமிடமும் நீட்சின ற்றுக்  கழிவதொக  உணர்கின்றொன் .  இப்  குறூப்  ”ரநற்மூவ்” 
னசய்யும் ,  வழியில்  L .P கொைங்கள்  கண்டிருப் ொங்கைொ? சீ . . .  அப் டி  நடக்கொது  
நடந்திருந்தொ சண்ரட  குழம்பி இருக்கும் .  இப்  சத்தம் 
பகட்டுக்னகொண்டிருக்கும் .  அரமதியொகக்கழியும்  ஒவ்னவொரு  நிமிடமும் 
ப ொைொளிகள்  எதிரிமுகொரம பிைச்சிர  இல்லொமல்  
னநருங்கிக்னகொண்டிருப் ொர்கள்  என் து  திண்ணம் .  எ பவ  இவர்களின்  
கொதுகள்  கூர்ரமயொக  இருந்தது .  
அவ்பவரை  சந்திைன்  உட் ட  சில  ப ொைொளிகள்   க்கற் பசொற்ரற  உரடத்து  
சரமக்கின்றொர்கள் .  அதனுள்  ரின்  மீர யும் உரடத்துப்ப ொட்டு  கலக்கி 
சுரவயூட்டுகின்றொர்கள் .  வொசர  கொற்றில்  கலந்து  மூக்கில்  துரைத்து 
எச்சிரல  ஊறரவத்தது .  திடீனை   சி எடுத்த  மொதிரி  இருந்தது .  எழுந்து  
சரமயலரறப் க்கம்  ப ொ ொன். ”என்  மச்சொன்  னசய்ய  பவணும்?” 
”பதசிக்கொய்  னகொஞ்சம்  னவட்டித்தொங்பகொ .” கிணத்தின்  அருகில்  நின்ற  
பதசிமைத்தில்  சில   ழங்கரை  பிடுங்கிக்கசக்கி  னவட்டிக்னகொடுக்கின்றொன் .  
”சரமயலுக்கொ  எ து  சிறிய  ங்களிப்பு” சிரித்த டி  கூறுகின்றொன் .  
மதியம் புறப் ட்ட  ப ைணியொ து  மொரலயொ தும்  முகொம் முன்கொவலைனில்  
இருந்து  ஒரு கி .மீ முன் ொல்  தன்  நகர்ரவ  நிறுத்திக்னகொண்டது .  நன்றொக  
இருட்டியவுடன்  மீண்டும் அணிகைொகப்  பிரிந்து  இரு க்கமும்  கண்டிவீதிக்கு  



சமொந்தைமொகச்  னசல்லத்னதொடங்கியது .  அதனுள்  ஆறு ப ர் னகொண்ட  
கைமருத்துவ  அணியும்  நகர்ந்து  னகொண்டிருக்கின்றது .  மூச்ரச  
இழுத்துப்பிடித்த  வண்ணம் தங்கள்   ொதம்  ட்டு இரலகள்  சத்தம் எழுப் ொத  
வண்ணம் னமல்ல ,  னமல்ல  அடிபமல்  அடி எடுத்து  ரவக்கின்றொர்கள் .  
இப்ன ொழுது  500 மீ முன் ொல்  நிரல  எடுத்திருக்கின்றொர்கள் .  முகொரம 
சுற்றிவை மண்ணரண ( ண்ட் )  அரமக்கப் ட்டுள்ைது .  இந்த  
 ண்ரடத்தொண்டி ொல்  உள்ளுக்குள்ை  இன்ன ொரு   ண்ட்  இருக்கும் .  
அதர யும் தொண்டி ொல்  முட்கம்பிச் சுருள் ,  தரட ,  முட்கம்பி பவலி என்   
இருக்கும் .  முன் ைர யும்  தொண்டி  வழியில்  னதன் டும் கொவலைன்கரைத்  
தகர்த்துத்தொன்  முகொரம  பநொக்கிச் னசல்ல  பவண்டும் .  ஒவ்னவொரு  மண்  
அரணயிலும் ஏறும்ப ொது  மைணத்தின்  உச்சியில்  ஏறுவது  ப ொல்  இருக்கும் .  
ஏன னில்  உள்ளிருக்கும்  எதிரிக்கு சொதகமொ  இலக்கொகபவ  ப ொைொளிகள்  
னதன் டுவொர்கள் .  ஆயினும்  அத்தரடகள்  தொண்டப் ட்பட  ஆகபவண்டும் .  
அப் டித்தொண்டும்  ப ொது   லர் இறப் ர் ,   லர் கொயமரடவொர்கள் ,  சிலர்தொன்  
முகொமின்  ரமயப் குதிரய  அரடவொர்கள் .  அவர்கள்  முகொமினுள்  நடத்தும் 
சண்ரடரயப்  ன ொறுத்பத  முழுத்தைத்ரதயும்  கட்டுப் ொட்டில்  
னகொண்டுவருவதொ  இல்ரல  பின்  வொங்குவதொ  எ  முடிவு  எடுக்கப் டும் .  
ப ொைொளிகரை  எதிரிக்குக்  கொட்டிக்  னகொடுக்கக்கூடொது  எ  விரும்பியதொபலொ  
என் பவொ இருள்  தன்ர  நன்றொகபவ   லப் டுத்தி உள்ைது. ”ஸ்ைொட்  
 யறிங்” ஆைம்பித்துவிட்டது .  பின் ொல்  இருந்து  முகொமிற்குள்  
எறிகரணகளும் அடிக்கப் டுகின்றது .  திரகத்த  எதிரி  தன்ர  
உசொர் டுத்திக்னகொண்டொன் .  முகொமினுள்  னவளிப்புறம்  பநொக்கி  க ைக  
இயந்திைத்துப் ொக்கிகரையும் ,  எறிகுண்டு னசலுத்திகரையும்   ைவலொக  



இயக்கத்  னதொடங்கி ொன் .  தணல்  துண்டங்களி ொல்  வரலப்பின் ல்  ஒன்ரற 
ஏற் டுத்தி ொன் .  
னசல்மரழ  வொர ப்பிய்த்துக்னகொண்டு  னகொட்டத்னதொடங்கியது .  டும் . . . .  
டும் . . . . .  சட . . . . . .  சட . . . .   டீர் . . . .   டீர் . . . . .  ப ொர்ச்சத்தங்கள்  னசவிப் ரற  
னமன்சவ்ரவக்  கிழிக்கத்  னதொடங்கியது .  எதிரியி ொலும் ,  எம்மவர்களி ொலும்  
ஏவப் ட்ட   ைொ னவளிச்சம்  இைரவப்   கலொக்கியது .  அந்த  னவளிச்சத்தில்  
ப ொைொளிகள்  துப் ொக்கியொல்  சுட்டவண்ணம்   லமொகக்  கத்திக் னகொண்டு  
ஆக்பைொசத்துடன்  ஓடியும்  ொய்ந்தும் மண்  அைரண  ஏறிக்  கடக்கின்றொர்கள் .  
சிலர் குண்டடி ட்டு விழுகின்றொர்கள் .  சிலர் கொயங்கரையும்  ன ொருட் டுத்தொது  
உள்பை   ொய்கின்றொர்கள் .  கொயம்  ட்ட  சிலர் தங்கள்  கொயங்களுக்கு  
”பீல்ட்னகொம்கிறரச” ரவத்துக்கட்டி  இைத்தப்ன ருரக  கட்டுப் டுத்திவிட்டு  
 டுத்து  கிடந்த டிபய  எதிரியின்  ைரவகள்  புறப் ட்டுவரும்   குதிரய  பநொக்கி  
சுட்டவண்ணம் உள்ைொர்கள் .  இன்னும் சிலர் அவன்  எல்ரலக்குள்  ஊர்ந்து  
முன்ப றுகின்றொர்கள் .  அவர்களில்  சிலரின்  உயிர்  னமல்ல ,  னமல்ல 
பிரிந்துப ொகின்றது .  குருதியில்  நர ந்து  மண்  ஈைலிப் ரடகிறது .  
சிலர் படொபிபடொக்கரை  எடுத்துக்னகொண்டு  பவகமொகப் ொய்ந்து  னசன்று  
முட்கம்பி பவலியினுள்  னசருகி இயக்கிவிட்டு பின் ொல்  வந்து  நிரலனயடுக்க  
அது   ொரிய  சத்தத்துடன்  னவடிக்க ,  முட்கம்பி பவலிரயயும் சுருள்கரையும்  
கொணவில்ரல .  உடப  அப் ொரதயுனூடு  ப ொைொளிகள்  தங்கள் 
துப் ொக்கிகரை  இயக்கிய  வண்ணம் மின் னல ப்   ொய்ந்து 
னசல்கின்றொர்கள் .  எதிரி  இருக்கலொம் எ  சந்பதகித்து ,  உறுதிப் டுத்தும்  
இடங்கள் ,  கொவலைன்கள்  எல்லொவற்றினுள்ளும்  ரகக்குண்டுகரையும்  ரைபிள்  
கிைர ட்டுகரையும்  வீசி  சிறு ,  சிறு எரிமரல  னவடிப்புக்கரை  



ஏற் டுத்துகின்றொர்கள் .  எங்கும் கந்தக  னநொடியும் எரியும் கொவலைன்களிலும்  
புரகயும் ,  வலியில்  கத்தும் கொயமரடந்த  ப ொைொளிகளி தும்  
இைொணுவத்தி ைதும்  ஈ க்குைல்களும்  எ  பசர்ந்து  இன் னத  வி ரிக்க 
முடியொத  அபகொைச்  சூழரல  உருவொக்குகின்றது .  எதிரியின்  ரகனமல்ல 
ஓயத்னதொடங்குகின்றது .  நிலரமரய  உணர்ந்த  எதிரி  னமல்ல ,  னமல்ல 
ஓடத்னதொடங்குகின்றொன் .  பின்வொங்கியவன் .  த து  பிைதொ  முகொமினுள்  
இருந்துனகொண்டு  இப்பிைபதசம் பநொக்கி  ப ொர்ப்புயரல  பவகமொக  
வீசரவக்கின்றொன் .  எனினும் இப்பிைபதசம்  இவர்கள்  கட்டுப் ொட்டினுள்  
னமல்ல ,  னமல்ல  வந்து  னகொண்டிருக்கின்றது .  
இப்ன ொழுது  மருத்துவப்  ப ொைொளிகள்  பவகமொக 
இயங்கத்னதொடங்குகின்றொர்கள் .  கொயமரடந்தவர்கள்  இருக்கும் இடத்ரத  
பதடித்  பதடி ஓடி ஓடி அவசை சிகிச்ரசகரைச்  னசய்கின்றொர்கள் .  எதிரி  இவர்கள்  
கட்டுப் ொட்டில்  வந்த  இப்பிைபதசத்தினுள்  சைமொரியொக  எறிகரணகரை  வீச ,  
அரவ  டீர்  டீர் எ  விழுந்து  னவடிக்க  நிரலரம பமொசமரடகின்றது .  
ஆ ொல்  எதற்கும் கவ ம் எடுத்து  நிரல  எடுக்க  முடியொத  நிரல ,  தொமதம் 
ஒவ்னவொரு  கணமும் குருதிப்ன ருக்கொல்  ப ொைொளிகள்  இறந்து  
னகொண்டிருக்கலொம் ,  அதர த்  தடுக்க  பவண்டுமொயின்  உடனுக்குடன் 
குருதிப்ன ருக்ரக  நிறுத்த  பவண்டும் .  பநொநிவொைொணி  ஊசி ஏத்த  பவண்டும் .  
பிைதொ  மருத்துவ  சிகிச்ரசரய இலகு டுத்தக்  கூடியவொறு  நொைத்தினூடு 
னவன்புபைொன்  ஏத்த  பவண்டும் .  கைமுர யில்  இருந்து  பவகமொக  
அப்புறப் டுத்த  பவண்டும் .  ப ொைொளிகள்  மிக மிக பவகமொகவும்  
நிதொ மொகவும்  இயங்கிக்னகொண்டு  இருக்கின்றொர்கள் .  
கொயமரடந்து .  குப்புறக்கிடந்து  மு ங்கிக்னகொண்டிருக்கும்  ஒருவர  



ஓடிச்னசன்று மருத்துவப்ப ொைொளி  ஜீவொ ந்தன்  புறட்டுகின்றொன் .  வொனில்  
எரியும்  ைொ னவளிச்சத்தில்  முகத்ரதப் ொர்க்கின்றொன், ”சிட்டு” வயிற்றில்  
 ொரிய  கொயம் உடப பய  பமலதிகமொக  இன்னுனமொரு  குருதித்தடுப்பு  
 ஞ்சர ரய  ரவத்துக்கட்டுகின்றொன் .  கைமுர ரய  விட்டு பவகமொக  
னவளிபயற்றி  அடுத்தடுத்த  மருத்துவத்தைங்களுக்கு  சில  மணிகளில்  னகொண்டு  
னசல்லப் டபவண்டும்  இல்லொவிட்டொல்  இவன்  வீைச்சொவரடவது  நிச்சயம் .  
அவர  உட டியொக  னவளிபயற்ற  அவன்  முர கின்றொன் .  அப்ன ொழுது  
கொற்ரற  கிழித்துவரும்  எறிகரண  தங்களுக்கு  அருகில்  விழப்ப ொகின்றது  
என் தர  உணர்ந்து ,  இவன்  நிலத்தில்  விழுந்து   டுக்கவும்  இவர்களுக்கு  
மிக அருகில்  அது  விழுந்து  னவடிக்கவும்  கண  பநைத்தில்  எல்லொம்  நடந்து  
முடிந்து  விடுகின்றது .  
அடுத்த  கணம் தரல  நிமிர்ந்து   ொர்த்தவனுக்கு  என்  னசய்வது  என்று  
பதொன்றவில்ரல .  மருத்துவக்குழுரவச்  பசர்ந்த  அர வரும்  கொயப் ட்டு  
மு ங்கிக்  னகொண்டு கிடக்கின்றொர்கள் .  இவனுக்கும் வயிற்றில்  சிறு கொயம்  
உடப  த து ஜீன்ஸ்  ன ொக்கட்டில்  இருந்த  பீல்னகொம்பிறரச  எடுத்து  
த க்கும் கட்டிவிட்டு ஓடி ஓடி மற்றவர்களுக்கு  கட்டுகின்றொன் .  ஆட்கரைக்  
கூப்பிட்டு அர வரையும்  விரைவொக  னவளிபயற்றுகின்றொன் .  
ஒவ்னவொருவைொக  அனுப்பி  சிட்டுவிடம் வந்து  மீண்டும் அவர ப்  
புைட்டுகின்றொன் .  அதிர்ச்சி  இறுதியொக  வீழ்ந்த  எறிகரணயில் மீண்டும் 
கொயமரடந்தவன்  சடலமொகக்கிடக்கின்றொன் .  ஆம்  ஈழவிடுதரலக்கொக  
உறுமிய புலினயொன்று  தன்  ப ச்சடங்கியது .   ொடிய  குயினலொன்று  தன்  
மூச்சடங்கியது .  
இபதபவரை  ஏர ய  ப ொைொளிகள்  எதிரியின்  ஆயுதங்கரைச் பசகரிப் திலும்  



அவன்   ொசரறகரைத்  தீயிடுவதிலும்  ஈடு ட்டுக்னகொண்டிருக்கின்றொர்கள் .  
கண்டி வீதியின்  ஒரு  குதி கட்டுப் ொட்டினுள்  வந்து  விட்டது .  ஆ ொல்  இன்னும் 
அவ து  பிைதொ  முகொம் பிடி டவில்ரல .  அங்கு சண்ரட  
நடந்துனகொண்டிருக்கின்றது .  இன்னும் 30-40 நிமிடங்களினுள்  பிடித்துவிட  
பவண்டும் .  இல்ரலபயல்  கை  நிலரம எதிரிக்கு  சொதகமொக  மொறிவிடும் .  
இத்தொக்குதல்  இரடயில்  துண்டறுந்து  நரடன றுவதொல்  தன்ர  அவன்  மீழ 
ஒழுங்கரமத்து  முன் ொலும் ,  பின் ொலும்  லத்ரதக்கூட்டி  இவர்கரை  
இடுக்கிப்  பிடினயொன்றினுள்  மொட்ட  முர வொன் .  ஆ ொல்  அவன்  அவ்வொறு 
னசய்ய அவகொசம்  னகொடுக்கொமல்  தை திகள்  சண்ரடரய 
பவகப் டுத்தி ொர்கள் .  தூ அதிஸ்டம் எதிர் ொர்த்தது  நடக்கவில்ரல .  ஒரு 
வழியொக  பிைதொ  முகொமினுள்  நுரைய   ொரத  எடுத்த  ப ொைொளிகள்  
அதனூடொக  பவகமொக  ஓடிச்னசல்கின்றொர்கள்  ஆ ொல்  அப் குதிரய  பநொக்கி 
எதிரிகள்  ன ரும் எடுப்பில்  தொக்குதல்  னகொடுத்தொன் .  விரைவு முன் ொல்  ஓடிச் 
னசன்ற ப ொைொளிகள்  அர வரும் குண்டடி ட்டு  விழுகின்ற ர் .  அவர்களுக்கு  
ஆதைவொகச் னசன்ற  ப ொைொளிகளும்  கொயமரடந்து  வீைமைணம்  
அரடகின்றொர்கள் .  
திட்டமிட்ட டி  ஏர ய  முகொம்களும் ,  கொவலைன்களும்  பிடி ட்டுவிட்ட .  க ைக  
ஆயுதங்களும் வொக ங்களும்  ரகப் ற்றப் ட்டது .  எனினும் பிைதொ  முகொம்  
பிடி டதொது  பதொல்விபய .  ஆ ொல்  அதற்கொக  கவரலப் ட  பநைமில்ரல .  
பமொட்டொர்  பிரிவுகளுக்கு  அறிவித்தல்  னகொடுக்க  அவர்கள்  120.மி .மீ  
எறிகர கரை  னதொடைொக  பிைதொ  முகொமினுள்  ஏவிவிடுகின்ற ர் .  
எதிரி  தொன்  மீண்டும் தொக்கப் டுவதொக  எண்ணி  த து தற்கொப்பு  தொக்குதரல  
தீவிைப் டுத்தி ொன் .  அவன்  முன்ப றிவைொமல்  இருப் தற்கொக  இத்திரச  



திருப்பு நடவடிக்ரகரய  பமற்னகொண்ட ர் .  ஏர ய  இடங்களில்   ைவலொக  
கிடந்த  கொயமரடந்த  ப ொைொளிகரையும்  வித்துடல்கரையும்  அப்புறப் டுத்த  
அணிகள்  விடப் டுகின்ற .  சிறு கொய  மரடந்த  ப ொைொளிகள்  வலிரயப்  
ன ொருட் டுத்தொது  நடந்து  வந்தொர்கள் .  ஏர ய  ப ொைொளிகள்  
மருத்துவப்ப ொைொளிகளுக்கு  தமது   ங்களிப்ர  நல்கி ர் .  
வீதிக்கு பமற்கு க்கமொக  கொயமரடந்து  கிடந்த  ப ொைொளிகரை  முதலில்  தூக்கி 
வந்து  கிழக்குப் க்கமொக  கிடத்தி ொர்கள் .  பின் ர் எல்பலொரையும்  
அப்புறப் டுத்தி ர் .  
இப்ன ொழுது  பின்வொங்கி  வரும் ப ொைொளிகரை  பநொக்கி வொனில்  இருந்து  MI 
24 உலங்கு வொனூர்தி  தொக்குதரல  நடத்தத்  னதொடங்கிவிட்டது .  அதற்கு ஏற்  
நிரல  எடுத்தவர்கள்  பவகமொக  பின்வொங்குகின்றொர்கள் .  
பநைம் இைவு 8.30. மொரல  உணரவ முடித்துவிட்டு எல்பலொரும்  னமல்லிய  
குைலில்  கரதத்த  வண்ணம் இருக்கின்றொர்கள் .  அவ்விடத்தில்  இருந்து  சற்று  
எட்டத்தில்  கொவல்  கடரமயில் சில  ப ொைொளிகள்  ஈடு ட்டவண்ணம்  உள்ை ர் .  
இவர்கள்  உரையொடிக்  னகொண்டிருந்தொலும்  னசவிகரை  கூர்ரமயொகபவ  
ரவத்திருக்கின்றொர்கள் .  அப்ன ொழுது  ஒரு ப ொைொளி  னமல்ல  வந்து  
இவர்களிடம் கூறி ொன். ”அண்ண !  அங்கொல  இருக்கிற  த்ரதக்குள்ை  சத்தம்  
ஒன்று பகட்டது .  நொன்  கிட்டப்ப ொக ,  பசஞ்லிவர்  தட்டும் சத்தம் பகட்டது.”  
உடப பய  எல்பலொரும்  உசொர் ஆ ொர்கள் .  
எல்பலொரும் ஏற்க பவ  ைரவபயற்றித்தயொைொக  ரவக்கப் ட்டிருந்த  
ரைபிள்கரை  எடுத்துக்னகொண்டு  னமல்ல  னமல்ல  நடக்கத்னதொடங்கி ொர்கள் .  
இந்த நிரல  மிகவும் சங்கடம் தைக்கூடிய ஒன்றொக  இருந்தது .  ஏன னில்  
துர்ைதிஸ்ட்டவசமொக  எதிரியின்  னைக்கிக்கொைங்கள்  வந்து  நின்று ,  இவர்களின்  



நடமொட்டங்கரை  அவதொனித்து ,  உரிய இடத்திற்கு  அறிவித்து  
இருப் ொர்கைொ ொல் !  நிர க்கபவ  னநஞ்சில்  உதறல்  எடுத்தது .  இன்ன ொரு  
னகொக்குத்னதொடுவொரய  தமிழீழம் சந்திக்க  பவண்டிவரும் .  எம்மவரின்  
துபைொகத்தொல்  இல்ல  எதிரியின்  திறரமயொல் .  அதற்கு அனுமதிக்கமுடியொது .  
எதிரி  முகொரமச் சுற்றி இப்ன ொழுது  ப ொைொளிகள்  நிரல  எடுத்திருப் ொர்கள்  
சண்ரட  ஆைம்பிக்கும்  வரை கடக்கும்  ஒவ்னவொருகணமும்  கவ மொக  
கழிக்கபவண்டிய  நிரல .  ஒரு கணத்தில்  ஏற் டும்  தவபற   லநூறு 
ப ொைொளிகரை   லி எடுப் துடன்  சண்ரடயின்  ப ொக்ரகபய  திரச திருப்பி  
விடலொம் .  
ஆதலொல்  இவர்கள்  முன்  வீட்டில்  முகொமிலிருந்த  ப ொைொளிகளுக்கும்  
விடயத்ரத  அறிவித்தொர்கள் .  பின்  ஒவ்னவொரு   ற்ரறயொக  
அலசத்னதொடங்கி ொர்கள் .  இவர்கள்  னவளிக்கிட  பவண்டிய  பநைம் 
னநருங்கிக்னகொண்டிருந்தது .  அந்தபநைம்   ொர்த்து  கிணற்றடியில் 
வொளிதட்டப் டும்  சத்தம் பகட்டது .  னதொடர்ந்து  அங்கிருந்து  யொபைொ ஓடும்  
சத்தம்  பகட்டது .  உடப பய  இவனுக்கு அருகில்  நின்ற  ப ொைொளி  துப் ொக்கிரய  
சுடுவதற்கு  ஆயத்தமொக  பதொளிற்கு  உயர்த்தி விட்டொன் .  இந்த  பநைத்தில்  
அ ொவசியமொக  தீர்க்கப் டும்  ஒவ்னவொரு  பவட்டும் ன ரும் குழப் த்ரத  
ஏற் டுத்திவிடும் .  உடப  இவன்  ரகயொல்  தடுத்து  சுடபவண்டொம்  எ ச்  
ரசரயொல்  கூறி ொன் .  பின் ர் இருவரும் கிணற்றடிரய  பநொக்கி  னமல்ல  
நகர்ந்தொர்கள் .  சிறிது  பநைம் நின்று கொதுகரை  கூர்ரமயொக்கி  கொற்றுக்கு  
மைங்கள்  அரசயும் ஓரசயில்  இருந்து ,  சகசலரதயும் அவதொனித்தொர்கள் .  
னசவிப்புலன்  ஒன்பற  இப்ன ொழுது  இவர்களுக்கு  ரகனகொடுக்கக்  கூடியது .  
ஏன னில்  சில  யொர் தூைத்திற்கு அப் ொல்  கண்கரை  நம்  முடியொது . .  அது  



ஏமொற்றியும் விடலொம் ,  எ பவ இவர்கள்  கொதுகளின்  உச்ச  யர ப்ன ற  
முயற்சித்துக்னகொண்டிருக்கின்றொர்கள் .  அவ்பவரையில்  மீண்டும் சருகுகள்  
சைசைக்கும் சத்தம் பகட்டது .  இப்ன ொழுது  சத்தம் இவர்கரை  பநொக்கி  
வந்துனகொண்டிருந்தது .  இருவருபம துப் ொக்கிரய  தயொர்  நிரலயில்  
பிடித்தவண்ணம் பசஞ்லிவரை  ஒட்படொவுக்கு  னகொண்டுவந்தொர்கள் .  தங்களின்  
இதயத்துடிப்பு வீதம் அதிகரிப் ரத  தொங்கபை உணர்ந்தொர்கள் .  சைசைக்கும்  
சத்தம் பகட்டபத தவிை உருவங்கள்  ஒன்றும் னதன் டவில்ரல .  இருவரும் 
மூச்ரசப்பிடித்த டி  நின்றொர்கள் .  இப்ன ொழுது  சிறிய  உருவம் ஒன்று  
அரசவதும் அந்த  இருளிலும்  த்து  யொர் னதொரலவில்  னதரிகிறது . 
உன்னிப் ொக  கவனித்துக்னகொண்டிருந்தவர்கள்  அவர்களுக்கு  அருகில்  
வந்தவுடன்  ன ருமூச்னசொன்ரற  விட்ட டி  ஒருவரை ஒருவர்   ொர்த்து  
னமன்ரமயொகச்சிரிக்கின்றொர்கள் .  ஒரு நொய்  இவர்கரை  நன்றொக  
ஏமொற்றிவிட்டது .  இருவரும் எதுவும் கரதக்கொமல்  வீதியில்  வந்து  நின்றொர்கள் .  
கிளியறிங்  னசய்யப்ப ொ வர்கள் .  ஒவ்னவொரு  இடங்களிலும் ப ொைொளிகரை  
நிறுத்திவிட்டு வந்தொர்கள் .  எவ்விதத்திலும்  ஒன்ரறயும் கொணவில்ரல .  
ஆ ொல்  சுமொர் 100 யொர் தூைத்தில்  நொய்  ஒன்று குரைப் து  பகட்டது .  
இவர்கைொல்  இப்ன ொழுது  எதுவும் பமலதிகமொக  னசய்ய  முடியொது .  பநைம்  
10.00 மணியொகிவிட்டது .  இன்னும் அரை மணித்தியொலத்தில்  சண்ரட  
ஆைம்பித்துவிடும் .  அப்ன ொழுது  எதிரி  முகொமில்  இருந்து  ஆட்லறி  
எறிகரணகரை  ஏவத்னதொடங்குவொன் .  இவர்களுக்கு  குைப் ம் 
ஏற் ட்டுவிட்டது. ”சில  பவரை . . . . . .  சீ . . .  அப் டியிருக்கொது ,  அவன்  அபலட்  
ஆகியிருந்தொல்  இப் ன ரியகபைொ ைம்  ஆைம்பிச்சிருக்கும்” எ  இவன்  
தன்னுள்  எண்ணியிருக்கின்றொன் .  அப்ன ொழுது  ஒருவன்  கூறி ொன் .  



எங்களுக்கு அதிஸ்டம் இருக்கு மச்சொன்  ஆட்லறிகரை  உள்ளுக்குள்ை 
ரவச்சுத்தொன்  இருக்கிறொன் .  முதன்  முரற ப ொபகக்க  மூன்று ஆடலறிரயயும் 
அழிச்சுப்ப ொட்டு  ஓடிட்டொன் .  இைண்டொம் முரற ப ொபகக்க  ஒன்றும் இல்ரல .  
ஆ ொல்  இந்தமுரற  அம்பிடும் .  நல்ல  பவட்ரட  தொன் !  இதர க்பகட்க  
இவனுக்கும் மகிழ்ச்சியொக  இருந்தது .  
பநைம் 10. 15. எல்பலொரும்  அந்த  இடத்ரத  மீண்டும்  ஒரு முரற கிளியர்  
 ண்ணிப்ப ொட்டு  ஆயத்தமொ ொர்கள் .  ன ண்  ப ொைொளிகளும்  இவர்களுடன்  
வந்து  இரணந்துனகொண்டொர்கள் .  எல்பலொரையும்  ஒரு முரற 
எண்ணிப்ன ொறுப் ொைர்  சரி ொர்த்துக்னகொள்கின்றொர் .  எவ ொவது  எங்பகயும்  
நித்திரையொய்க்  கிடப் ொங்கள் !  எங்கரடயள்  அவன்ை முட்கம்பி  
பைொளுக்குள்பையும்  நித்திரை னகொள்ளுகிறதுகள் .  ஒருவன்  னமல்ல  
முணுமுணுப் து  பகட்கிறது .  மீண்டும் ஒரு முரற ஆட்கள்  எல்பலொரையும்  
உறுதிப் டுத்திவிட்டு  எல்லொப்  ன ொருட்கரையும்  தூக்கிக்னகொண்டு  
வொக ங்களுக்கு  அருகில்  ப ொகின்றொர்கள் .  அங்கு இைண்டு றக்ைரும் ஒரு  
ஜீப்பும் நிற்கின்ற .  
பநைம் 10.30. டும் . . . . .  டும் . . . .  டுமில் . . . . .  டுமில் . . .  சட . . .  சட . . . .  சண்ரட  
ஆைம்பித்து  விட்டது .  அர வரும்  ை ைப் ொ ொர்கள் .  ஜீர்மட்டுந்தொன்  
னசலப்ஸ்ைொட் ,  வொக ம் ,  றக்ைர் இைண்டும் தள்ளித்தொன்  ஸ்ைொட்  
 ண்ணபவண்டும் .  எல்பலொருமொகச்  பசர்ந்து  ஒரு றக்கரை  தள்ளி  ஸ்ைொட்  வைச்  
னசய்தொர்கள் .  உடப  அந்த  றக்ைர் ன ட்டிரயக்னகொண்டு  மற்ரறயதின்  
ன ட்டிரய  இடித்துத்தள்ளி  ஸ்ைொட்  வைச்னசய்தொர்கள் .  உடப  எல்பலொரும் 
இைண்டு றக்ைரிலும்   ொய்ந்து  ஏறி ொர்கள் .  ரைபிள்  எல்லொம்  பசம் ரில்  
இருக்குதொ? ன ொறுப் ொைரின்  குைல்  எச்சரித்தது .  முன் ொல்  ஜீப் 



சீறிப் ொய்ந்தது .  அதர த்னதொடர்ந்து  முதலொவது  றக்ைர்  பவகனமடுக்கிறது .  
கற்புற கறபுற எனும் றக்ைரின்  ஓரசபய  உற்சொகமூட்டுவதொக  இருக்கின்றது .  
மற்ற றக்ைரும் புறப் ட்டது .  அதில்  இவன்  ஏறிக்னகொண்டொன் .  என் டொ 
கஸ்டகொலம் !  ரலற் இல்ரல முன் ொல்  ரறக்ைருக்கு   க்கத்தில்  இருந்தவன்  
பைொச் அடிக்க  ஒரு 100 மீற்றர் தூைம் ப ொயிருக்கும் .  
வொக ம் வீதியில்  இருந்து  விலகி ஒரு வீட்டுவொசலில்  ப ொய்  நிற்கிறது .  சமர்  
நடக்கும் இடத்தில்  இருந்து  300 மீற்றர் தூைத்தில்  இவ்வீடு இருக்கிறது .  
உட டியொக  எல்பலொரும்  இறங்கி அவ்வீட்டினுள்  னசல்கின்றொர்கள் .  அதனுள்  
இருந்த  ன ொருட்கரை  எல்லொம் எடுத்து  ஒரு அரறயினுள்  ப ொடுகின்றொர்கள் .  
விறொந்ரத  மற்றும் அரறகரை  துப் ைவு னசய்கின்றொர்கள் .   டீர் . . . . . .  
 டீர் . . . . . . . .  எ  விழுந்து  னவடிக்கும் எறிகரணக்கிைறல்கள்  வீட்டுச்சுவர்களில்  
சடொர் ,  சடொர் எ  பமொதுகின்ற .  சர் . . . .  சர் எ  துப் ொக்கிச்சத்தங்கள்  
இரடனவளியில்லொமல்  ைரவகரை  உமிழ்கின்ற .  எவ்வித   ொதுகொப்பு  
ஏற் ொடுகளும் இல்லொத  நிரலயில்  நொற் து  ப ர்னகொண்ட  இம்மருத்துவக்குழு  
கொணப் டுகின்றது .  ஒரு எறிகரண  விழுந்தொல்  ப ொதும் இவர்களின்  நிரல  
கவரலக்கிடமொகப்  ப ொய்விடும் .  ப ொர்க்கைத்தில் ,  அதன்  பவகத்தில்  இது 
ப ொன்றரவ  கவ த்தில்  எடுக்கப் டுவது  அரிதொ துதொன் .  
பதரவகள்  பவகங்கரையும் தீர்மொனிக்கும்ப ொலும் ,  எல்பலொரும்  மிக மிக  
பவகமொக   ம் ைமொக  சுழன்று னகொண்டிருக்கின்றொர்கள் .  பவலி ஒன்று 
னவட்டப் ட்டு கொயப் ட்டவர்கரை  ஏற்றிவரும் வொக ங்கள்  இலகுவொக 
உள்நுரைந்து  னவளிபயறப் ொரதனயொன்று  உருவொக்கப் ட்டது .  அருகில்  
இருந்த  மொட்டுக்னகொட்டில்  ஒன்று துப் ைவு னசய்யப் ட்டது .  வீட்டினுள்  தூசு  
மண்டிக்கிடந்தது .  அங்கு கொணப் ட்ட  முறிந்த  துரடப் ம் ஒன்று எடுத்து  



துப் ைவு னசய்யப் ட்டது .  னவளியில்  பவரல  னசய்வதற்கு ,  எதிரியும் 
எம்மவர்களும்  ஏவிய  ைொ னவளிச்சங்கள்  
ரகனகொடுத்துக்னகொண்டிருக்கின்றது .  ஆ ொல்  வீட்டினுள்  பைொச் 
னவளிச்சத்திபலபய  பவரலகள்  நரடன ற்றுக்னகொண்டு  இருக்கின்றது .  
திடீனை  பைொச் அடிக்கொதீர்கள் !   யிற்றர்  கொறன்  வந்திட்டொன்  எ   ல  
குைல்கள்  ஒன்றொகக்பகட்ட .   ொடசொரலயில்  எல்லொ மொணவர்களும்  
தை ொடங்கரை  ஒன்றொக  இழுத்து  நகர்த்தும்  ப ொது  பகட் து  ப ொன்று கைொங்  
புைொங் ,  எனும் சத்தத்துடன்  MI 24 உலங்குவொனூர்தி  னதொடைொக  ஏவும்  
னைொக்கற்  பமொட்டர்கள்  விழுந்து  னவடித்து  ப ொர்ச்சூழலிற்கு  விகொைத்ரதக்  
னகொடுக்கின்ற .  
ஆ ொல்  பைொச் அடிக்கொமல்  இவர்கைொல்  பவரல  னசய்வது  கடி மொக  
இருந்தது .  அத ொல்  பைொச்  முர ரய ரகயொல்  ன ொத்திப்பிடித்தவண்ணம்  
விைல்  இடுக்குகளினூடு  னவளிவிடப் டும்  சிறு னவளிச்சங்களினூடொக  
 ணிகரைச் னசய்யபவண்டியுள்ைது .  திட்டப் டி  இவர்கள்  இங்கு தரிப் தற்கு  
இல்ரல .   ொரத  உரட ட்டு னமயின்  பிடி ட்டவுடன்  A9 வீதிரயக்  குறுகறுத்து  
மறுப் க்கம் னசல்லபவண்டும் .  எனினும் கொயங்கள்  இங்கு 
வைத்னதொடங்கி ொல்  சிகிச்ரச னசய்யபவண்டி  இருக்கும் .  எதற்கும் தயொைொக  
இவர்கள்  தங்கரை  ஆயத்தப் டுத்தி ொர்கள் .  
பநைம் 1 1 .30 ஆகிவிட்டது .  மருந்துகரை  பிரித்து  பதரவக்கு  ஏற்  
அடுக்கி ொர்கள் .  பின் ர்  கூட்டமொக  இல்லொமல்  தள்ளித்தள்ளி  நிரல 
எடுத்தொர்கள் .  ஒரு சில  எறிகரணகைொல்   ொரிய  இழப்புகள்  ஏற் டக்கூடொது  
என் தற்கொகத்தொன் .  எதிர் ொர்த்த டி  முகொம் இவர்களின்  
பூைணகட்டுப் ொட்டினுள்  வைவில்ரல  என் ரத  சூழ்நிரல  விைக்கியது .  



எ பவ இவர்களின்  திட்டம் திடீனை  மொற்றப் ட  பவண்டியதொகியது .  இவர்கள்  
வந்த வழிபய  கொயக்கொைரை  அனுப் பவண்டும் .  எவ்வைவு கொயம் வந்தொலும் 
இவர்களிடம் இருப் பதொ  இைண்டு ைக்ைரும் ஒரு ஜீப்பும்தொன்  ப ொர்க்  
கைங்களில்  இவ்வொறொ  எதிர் ொை .  
னநருக்கடிகளுக்கு  முகம்  னகொடுக்க  பவண்டியது  தவிர்க்கமுடியொதரவ .  
ன ொதுவொக  கைங்களின்  சொதக ,   ொதக  கொைணிகள்  எங்களின்  எதிரியின்   லம் ,  
 லவீ ங்கள்  என் ரவ  ஆைொயப் ட்டிருக்கும் .  அதற்கு ஏற் பவ  திட்டங்கள்  
தீட்டப் ட்டு இருக்கும் .  ஆ ொல்  நரடமுரறயில்  எதிர்  ொர்க்கொத  சொதக   ொதக  
கொைணிகரைச் சந்திக்கபவண்டிவரும் .  அதர  உரிய முரறயில் இ ம் 
கண்டு முடிவு எடுத்து  னசயற் டுத்துவதிபலபய  ன ொறுப் ொைர்களி து  
ஆளுரம தங்கியிருக்கிறது .  
கொயங்கள்  வந்தொல்  ஏற்றக்கூடிய  மொதிரியும்  அபதபவரை  சமர் இவர்களுக்கு  
சொதகமொக  அரமந்தொல்  உடன்  புறப் ட்டு மறு க்கம் னசல்லவும்  தயொர் 
நிரலயில்  இருந்தொர்கள் .  ன ொறுப் ொைர்களின்  இரைந்துனகொண்டிருக்கும்  
பவொக்கிக்கு  அருகில்  இவன்  அடிக்கடி னசன்று கை  நிலவைத்ரத  அனுமொனிக்க  
முயற்சிக்கின்றொன் .  ன ரும் ொலும்  வந்தவழிபயதொன்  பின்வொங்கபவண்டும் ,  
திட்டம் தரலகீழொக  மொறிக்னகொண்டிருக்கின்றது .  உண்ரமயில்  இது  மிக ,  மிக 
ஆ த்தொ  பவரல ,   ரகவர்களின்  னகொரலவலயத்தினுள்  நிற்கின்றொர்கள் ,  
விடிவதற்குள்  அவ து  குரக  வொசரலத்தொண்ட  பவண்டும் .  இைண்டு நொள்  
நகர்ந்து  வந்ததரத  சில  மணித்தியொலங்களில்  னசய்ய  பவண்டும் .  
பநைம் 12 .45 ஜீப் பவகமொக  இரைந்து  வருவது  பகட்கிறது ,  கொயம் வருகிறது !  
ஒருவன்  கத்த எல்பலொரும் தயொர் ஆ ொர்கள் .  சுமொர் ஏழு  
கொயக்கொைர்கரைக்னகொண்டு  வந்து  இறக்கி ொர்கள் .  எல்பலொரும் 



தங்களுக்குரிய   ணிகரைச்  னசய்யத்னதொடங்கி ொர்கள் .  சிறிய  கொயக்கொைரை  
மொட்டுக்  னகொட்டிலினுள்  அனுப்பிவிட்டு அவசைசிகிச்ரசக்கு  உரியவர்கரை  
மட்டும் கவனிக்கத்னதொடங்கி ொர்கள் .  
பைொச் னவளிச்சம்மட்டும்  உள்ைது ,  அதர யும் முழுரமயொக  
அடிக்கமுடியொது .  ன ரிய  கொயங்களின்  இைத்தப்ன ருக்கு  நிறுத்தப் ட்டு 
னவன்புபைொன்  ப ொடப் ட்டு  அதனூடு திைவ  ஊடகங்களும் பநொநிவொைணியும்  
ஏற்றப் ட்டு தனித்தனிபய   ைவலொக  கிடத்தப் ட்டொர்கள் .  
”அண்ண  ஒரு கொயம்  சீரியஸ் ,  கொல்  முறிஞ்சு  ப ொட்டுது  அம்புயூற்பைசன்  
னசய்தொல்  நல்லது .  ஆ ொல்  இன்ஸ்சுருனமன்ஸ்  இல்ரல” வொன்மதி  இவனிடம்  
கூறுகின்றொள் .  
உடப  அவ்விடம் பநொக்கி விரைந்தொர்கள் ,  அப்ன ண்ப ொைொளியின்  
வலக்கொல்  முழங்கொலிற்கு  கீழொக  சிரதந்து  னதொங்கிய  வண்ணம் உள்ைது . 
கொலில்  எறிகரணச்  சிதறல்கள்  சூட்டுடன்   ட்டிருக்கபவண்டும் .  
இைத்தப்ன ருக்கு  ன ரிதொக  இல்ரல  ன ரிய குருதிக்கலங்களும்  பசர்ந்து  கருகி  
இருக்கபவண்டும் ,  ஆ ொல்  அவளின்  நிலரம கவரலக்கிடமொக  இருந்தது .  
எப் டிபயொ இைத்தம் னவளிபயறிவிட்டது .   லமொ  முறிவுக்குரிய  வலி ,  ஆள் 
அதிர்ச்சிக்குப்  ப ொய்விட்டொள் .  நொடித்துப்பு  வீதம் அதிகமொகவும்  துடிக்கும் 
தன்ரம  லவீ மொக  உள்ைது .  சுவொசம் ஆழமற்றதொகவும்  விரைவொகவும்  
நரடன றுகின்றது .  குருதி னவளிபயற  பவறு கொயமும்  இருக்கபவண்டும் .  
உடல்  ஆரடகரைக்  கரைந்து   ொர்க்கின்றொர்கள் .  முதுகுப்புறம்  ஊடுருவல்  
கொயம் உள்ைது .  குருதிப்  ன ருக்கு ஏற் ட்டிருக்குது  எப் டியும்  கொப் ொற்ற  
பவண்டும் .  உடப  திைவ ஊடகத்ரத  நொைத்தினூடு ஏற்றச்னசொல்லிவிட்டு  
இவர்கள்  இருவரும் கொரல  னவட்டி  அகற்றும் முயற்சியில்  இறங்கி ொர்கள் .  



இவன்  தன்னுடன்  னகொண்டு னசன்றிந்த  உ கைணங்கள்  உதவுவரதயிட்டு  
மகிழ்ச்சி அரடந்தொன் .  மயக்க  மருந்து  னகொடுக்க  முடியொது .  
 

 
 
அதர த்  தொங்கக்கூடிய  நிரலயில்  பநொயொளி  இல்ரல .  சில  பவரை  ஆள் 
முடியலொம் .  எ பவ  பநொநிவொைணி  மட்டும் னகொடுத்துவிட்டு னசயலில்  இறங்க  
பவண்டியது  தொன் .  ரகயுரறகள்  எதுவும் ப ொடொமல்  சத்திை சிகிச்ரசக்குரிய  
பிபைட்டிற்கு  ரகபிடியும்  ப ொடொமல்  வொன்மதி சிரதந்த  தரசகரை  மழ  மழ  
எ  னவட்டி ொள் .  இவன்  என்பு னவட்டும் கம்பினகொண்டு  கொல்  என்புகரை  சை  
சை எ  மைம் அறுப் து  ப ொல்  அரிந்தொன் .  நைம்புகள்  னவட்டப் டும்  ப ொது  
பநொயொளி  மு ங்கி ொன் .  அந்த  பநைம்  ொர்த்து  எறிகரண  ஒன்று  
இவர்களிற்கு  மிக அருகில்  விழுந்து  னவடித்தது .  சிதறல்கள்  வந்து  விழுவதும் 
பகட்டது .  



உடப பய  கொயக்கொறரை  னவளிபயற்ற  பவண்டும் .  இந்த இடம்  
 ொதுகொப் ொ து  இல்ரல .  எல்பலொரும்  விக்பைொ  ண்ணுங்பகொ ,  
ன ொறுப் ொைரின்  குைல்  இனிரமயற்றதொக  ஒலிக்கின்றது .  எறிகரண 
அதிர்வி ொல்  வீடு முழுவதும் தூசு புரகமண்டலமொக  கொட்சி அளிக்கின்றது .  
இந்நிரலயில்  பநொயொளிரய  அனுப்பி ொல்  அரை மணித்தியொலம்  கூட 
உயிருடன்  இருக்கமுடியொது .  குருதிரய  எவ்வைவு விரைவொக  ஏற்றமுடியபமொ  
அவ்வைவு விரைவொக  ஏற்ற பவண்டும் னகதியொ பிைட்  ஏற்றுவதற்கு  ஒழுங்கு  
னசய்யுங்பகொ இவன்  ஒரு  ப ொைொளிக்கு  கட்டரைரயப்  பிறப்பித்துவிட்டு  
குருதியமுக்கத்ரத  அைக்கின்றொன் .  80/50 ஆ த்தொ  நிரல .  னவளியில் 
நிலரம பவறு எல்லொப்ன ொருட்களும்  றக்ைரில்  ஏற்றப் ட்டு  
னகொண்டிருக்கின்றது .  ன ொறுப் ொைர்  பவகப் டுத்துகின்றொர் .  இவர்களுக்கு  
தர்மசங்கடமொ  நிரல ,  ஆ ொல்  எதுவும் னசய்ய  முடியொது .  இக்  கொயத்துடன்  
ப ொைொடிக்னகொண்டிருக்கும்  ப ொது  பவறு கொயக்கொைர்கள்  குவியத்  
னதொடங்குகின்றொர்கள் .  உடப பய  மப ொச் சிலரை பின்னுக்கு  சற்றுத்தள்ளி  
இன்ன ொரு  இடத்ரத  ஒழுங்கு  டுத்தச் னசொல்லுகின்றொர் .  
”னடொக்ைர் நீங்களும் னவளிக்கிடுங்பகொ !” மப ொச் இவனிடம் கூறுகின்றொர் .  
இப் டியொ  பநைங்களில்  ன ொறுப் ொைர்களின்  இைொணுவ  மூரை  
இலொ நட்டக்கணக்குப் ொர்க்கும் .  ஏன னில்  ஒரு ப ொைொளிரயக்  கொப் ொற்ற  
தொமதித்து   லரை கொயப் டுத்துவபதொ  அன்றிச் சொகபவொ 
அனுமதிக்கமொட்டொர்கள் .  ஆ ொல்  மருத்துவப்ப ொைொளியின்  மப ொநிரலபய  
பவறு தன் ொல்  கொப் ொற்றப் டும்  ஒவ்னவொரு  ப ொைொளிரயயும்  நிர த்து  
ம த்திருப்தி அரடவொன் .  ஆதலொல்  இவ்வொறொ  பநைங்களில்  இவர்களின்  
முடிவு மொறிபய  இருக்கும் .  



இவர்கள்  உடப  னசொல்கின்றொர்கள்  பிைட்  ஏற்றிப்ப ொட்டுத்தொன்  வருவம் .  
”சரி சரி  பவகப் டுத்துங்பகொ  மற்றவர்கரை  அனுப்பிக்னகொண்டிருக்கின்பறன்.”  
இவர்களுக்கு  அனுமதி கிரடக்கின்றது .  இவன்  குருதிப் ரிபசொதர க்கு  
ஆயத்தம் னசய்யப் ட்டிருந்த  அரறயினுள்  னசல்கின்றொன் .  இவர்களின்  
கஸ்ைகொலம் னசன்றிபியூச்  பூட்டுவதற்கு  ஏதுவொக  பமரசகள்  எதுவும்  
இருக்கவில்ரல .  சுற்றும் முற்றும்  ொர்க்கின்றொன் .  சுவரில்  சிபமந்துகைொல்  
கட்டப் ட்ட  தட்டுக்கரை  உரடய சிறு அலுமொரி  ஒன்று உள்ைது .  அதன்  ஒரு 
தட்டில்  இவன்  னசன்றிப்பூச்ரச  ன ொருத்தி அமர்த்திப்  பிடிக்கின்றொன் .  
இன்ன ொருவன்  அதர க்ரகயொல்  சுற்றுகின்றொன் .  
கொயமரடந்தவனில்  எடுக்கப் ட்ட  சிறிதைவு குருதிக்  கலங்கள்  பவறொகவும்  
சிைம் பவறொகவும்  பிரிக்கப் டுகின்றது .  இவ்வைவு  பநைமும்  னசய்த  
பவரலகளில்  இதுபவ  கடி மொ தொக  இருக்கின்றது .  குருதி வங்கிகளில்  
என்றொல்  இது  மிக  இலகுவொ  ஒரு விடயம் .  மின்சொைத்தில்  இயங்கும்  
னசன்ரிபியூசர்கள்  முன்   ட்டின்கரைத்  தட்டி ொல்  ப ொதும் .  
பிரித்னதடுக்கப் ட்ட சிைத்துடன் ,  ஐஸ்ன ட்டியில்   ொதுகொப் ொக  ர களில்  
னகொண்டுவைப் ட்டிருந்த  குருதியில்  இரு துளி எடுத்து  கலக்கப் ட்டு  மீண்டும்  
னசன்றிபியூச்சில்  ரவத்து  சுற்றப் டுகின்றது .  பின்  அது  நுணுக்குக்கொட்டியின்  
கீழ்  ரவத்துப் ொர்க்கப் டுகின்றது .  இதர  வசதியொக  னசய்வதற்கு  
பமரசபயொ மின்சொை  வசதிபயொ இல்ரல .  அதற்குப்   திலொக  ஒருவன்  
முழங்கொரல  உயர்த்திப்பிடிக்க  அதில்  நுணுக்குக்கொட்டிரய  ரவத்துப்பிடிக்க  
இன்ன ொருவன்  பைொச் னவளிச்சத்ரத  கீழொக  அடிக்க  இவன்  பமலொல் 
 ொர்க்கின்றொன் .  அடச்சனியன்  குருதி னகொட்டிவிட்டது .  சரி இன்ன ொன்ரற  எடு 
னசய்து   ொர்ப் ம் .  



ஆ ொல்  அதற்குள்  ன ொறுப் ொைர்  அவசைப் டுத்தி ொர் .  இவர்கள்  எதுவும்  
கரதக்கொமல்  அடுத்த  குருதிரய  எடுத்து  மீண்டும்  ரிபசொதிக்கின்றொர்கள் .  
அது  ன ொருந்தி வந்ததும் உடப பய  அரத உரிய  ப ொைொளிக்கு  
ஏற்றி ொர்கள் .  ஒரு ரகயில்  இைத்தம் ஏற்றப் ட்டுக்  னகொண்டிருக்கின்றது .  
மற்ரறய  ரகயில்  உயிர்கொப்பு  மருந்தும் நுண்ணுயிர் னகொல்லி  மருந்துகளும்  
ஏற்றிவிட்டொல்  சற்றுப்  பிந்தி  ப ொ ொலும்   ைவொயில்ரல  எ  நிர த்தவன்  
பமற் டி  மருந்துகரை  இன்ன ொரு  ப ொைொளியுடன்  பசர்ந்து  டிஸ்சில்  பவொட்டர்  
விட்டுக்  கரைத்து  ஸ்ரிஞ்சில்  எடுக்கின்றொள் .  அப்ப ொது  வந்த இைண்டு  
ப ொைொளிகள்  பமற் டி  கொயக்கொைப்  பிள்ரைரய  அவதொ மொக  தூக்கி னசன்று  
ஆயத்தமொக  இருக்கும் றக்ைரில்  ஏற்றி ொர்கள் .  இனியும்  தொமதித்து  றக்ைரில்  
ஏற்றியிருக்கும் இரு து  கொயக்கொைர்கரையும்   லினகொடுக்க  ஏலொதொம் .  
அவர்கள்  கூறுவது  கொதில்  பகட்கின்றது .  இவர்கள்  அப்ப ொைொளிரய  ஏற்றவும் ,  
றக்ைர் சீறிப்புறப் டவும்  இவன்  ஸ்ரிஞ்சில்  எடுத்த  மருந்துகரை  
ரவத்துக்னகொண்டு  திரகத்து  நிற்கவும் சரியொக  இருந்தது .  இம்மருந்து  
ஏற்றப் ட்டொல்  நின்மதியொக  இருந்திருக்கும் .  
நிலரமரய  கணத்தில்  விைங்கிய  வொன்மதி இவன்  ரகயில்  இருந்த  
ஸ்ரிஞ்ரசயும் மிகுதி மருந்துகரையும்   றித்து  எடுத்தவள்  பவகனமடுக்கும்  
றக்ைரைக்  கரலத்து  ஓடிப் பிடித்து  தொவி  ஏறுகின்றொள் .  றக்ைர் 
ஓடிக்னகொண்டிருக்கிறது .  இரு க்கமும் எறிகரணகள்  அபகொைமொக  விழுந்து  
னவடித்துக்னகொண்டிக்கின்றது .   ைொரலற்  னவளிச்சத்தில்  அம்மருந்துகரை  
நிதொ மொகவும்  பவகமொகவும்  ஏற்றியவள் .  மீண்டும் றக்ைரில்  இருந்து  குதித்து  
இவர்கரை  பநொக்கி  வருகின்றொள் .  அவளின்  பவகமொ  னசயற் ொடு  இைொணுவ  
மருத்துவர்களுக்கு  உதொைணமொக  அரமகின்றது .  



ஆளின்  நிலரம பமொசமொகத்தொன்  இருக்கு .  கரடசியொக  எவ்வைவு  னசய்ய  
பவண்டுபமொ அவ்வைவும்  னசய்திருக்கு ,  இனி . . . . .  கூறியவன்  முடிக்கொமல்  
மீதம் இருக்கும் கொயக்கொைர்கரைக் கவனிக்கப்  ப ொகின்றொன் .  
ஏர ய  கொயக்கொைர்கரையும்  மற்றய  றக்ைரிலும்  ஜீப்பிலும் ஏற்றி  
அனுப்புகின்றொர்கள் .  இறுதியொக  சில  கொயக்கொைர்கரையும்  ஏற்றிக்னகொண்டு  
இவனும் அவ் றக்ைரில்  னதொற்றிக்  னகொள்கின்றொன் .  பவகமொக  
பின்வொங்குகின்றொர்கள் .  இவர்கரை  ைரவகளும்  எறிகரணகளும்  
கரலத்துக்னகொண்டு  வருகின்ற வொ? அல்லது  திட்டத்ரத  ரகவிட்டு 
ஓடு வர்கரைப்   ொர்த்து  எள்ளிநரகயொடுகின்ற வொ? விைங்கிக்  னகொள்வதில்  
சிைமப் டுகின்றொன் .  
மருபதொரடச் சந்திவரை  சுமொர் 1  கி .மீ பின்  வொங்கி ொர்கள் .  அங்குள்ை  வீடு 
ஒன்றில்  அவருடன்  முன் ர் வந்த குழுவி ர் சிகிச்ரச அளிக்கக்கூடிய 
ஒழுங்குகரைச் னசய்திருந்த ர் .  ஏறக்குரறய  ஐம் து  ப ொைொளிகள்  வரை  
வீட்டிலுள்ளும் முற்றத்திலும்  கிடத்தப் ட்டுள்ை ர் .  சிலருக்கு  இைத்தம் 
னகொப் ளித்துக்  னகொண்டு  ஓடுகின்றது .  இவர்களின்  மருத்துவப் லம்  
மூன்றொகப்பிரிந்து  இருந்தது .  ன ொறுப் ொைருடன்  முதலில்  இவர்கள்  நின்ற 
இடத்தில்  ஒரு குழுவும் ,  இரடயில்  நகர்த்துவதற்கொக  ஒரு  குழுவும் இப்ப ொது  
இவர்கள்  நிற்கும் இடத்தில்  ஒரு குழுவும் எ ,  பைொச் னவளிச்சத்தில்  ஓடும் 
இைத்தப்ன ருக்குகரை  முதலில்  நிறுத்துகின்றொர்கள் .  எறிகரண  மரழ 
அப்பிைபதசம்  எங்கும் வஞ்சகமின்றி  ன ொழிந்து  னகொண்டிருக்கின்றது .  அரவ  
னவடிக்கும் சத்தமும் இவர்கள்  ஓடித்திரிவத ொல்  ஏற் டும் சத்தமும் 
தங்களிரடபய  ப ொட்டி  ப ொடுவதுப ொல்  இருக்கின்றது .  இவர்களின்   ரிதொ  
நிரலரயப் ொர்த்து  க ைக  இயந்திைத்துப் ொக்கிகள்  எக்கொைச் 



சிரிப்பூட்டிக்னகொண்டிருக்கின்ற .  
இவர்கள்  னகொண்டுவந்த  ன ொருட்கரை  இறக்கி ஒழுங்கு டுத்தி சற்று 
நிதொ மொக  சிகிச்ரசரய  ஆைம்பிக்கின்றொர்கள் .  அப்ன ொழுது  கிரிச்  எ  
பிபறக்  அடித்து  நிற்கிறது  ஜீப் அதிலிருந்து  சில  கொயங்களுடன்  இறங்கிய  
மப ொச் னசொல்கிறொர் .  டொக்டர் உங்கபைொட  னகொஞ்சப்ப ரைக்  
கூட்டிக்னகொண்டு  உடப  பின் ொல  ப ொங்பகொ !  இவன்  அதிர்ச்சியுடன்  
நிமிர்ந்து   ொர்க்கின்றொன் .   ல  ப ொைொளிகள்  கொயத்தி ொல்  
துடித்துக்னகொண்டிருக்கின்றொர்கள் .  இந்நிரலயில் அவர்கரை  விட்டுவிட்படொ 
அல்லது  மீண்டு வொக த்தில்  ஏற்றிக்னகொண்டு  னசல்வரதக்  க விலும் 
நிர க்க  முடியொது .  குரறந்தது .  பநொநிவொைணி  கூடக்னகொடுக்கப் டவில்ரல .  
னடொக்டர் பயொசிக்க  பநைமில்ரல  பிைட்   ொங்  னசற்றப்ர யும்  உங்களுடன் 
னகொண்டு ப ொங்பகொ .  ப ொய்  னநொச்சிக்குைம் ள்ளிக்கூடத்தில்  ஒழுங்கு 
 டுத்துங்பகொ ,  நொங்கள்  பின் ொல  வொறம் னதொடர்ப ொட  ப ொங்பகொ  
கட்டரைகள்  பவகமொகப்  பிறப்பிக்கப் டுகின்றது .  
ஒன்றும்  னசய்ய முடியொத  நிரல  எல்பலொரும் ஓடி ஓடி மீண்டும் 
கொயக்கொைரையும்  ன ொருட்கரையும் றக்ைர்களில்  ஏற்றுகின்றொர்கள் .  இைண்டு 
றக்ைர்களும் நிரறந்துவிட்டது .  முன் ொல  நின்றது  பிைகொசமொ  
னவளிச்சத்துடன்  புறப் ட்டுவிட்டது .  
இைண்டொவதினுள்  இவன்  ஏறுகின்றொன் .  வடிவொக  நிற் தற்கும்  இடமும்  
இல்லொமல்  பிடிப் தற்கும்  பிடிமொ ம் இல்லொமல்  ஒரு ரகயில்  ரறபிரையும் 
ரவத்துக்னகொண்டு  தடுமொறுகின்றொன் .  இவ து   ரிதொ  நிரலரயப்  
 ொர்க்கின்றொன் .  ஒரு ரக முறிந்த  ப ொைொளி  அவன்  த து  மறுரகயில் 
ரறபிரையும் தொங்பகொ  எ  பவண்டுகின்றொன் .   ைொ னவளிச்சத்தில்  அவன்  



முகத்ரதப்   ொர்க்கின்றொன் .  என்பு முறிவி ொல்  ஏற் ட்ட   ொரிய  வலிரய  
அவன்  முகம் பிைதி லிக்கபவ  னசய்கின்றது .  றக்ைர் ஸ்ைொட்   ண்ணி  
ஓடத்னதொடங்க   ள்ைம் பிட்டிகளில்  ஏறி இறங்க ,  ப ொைொளிகள்  ப ொடும்  
பவதர க்குைல்கள்  இதயத்ரத  வொட்டுகின்ற .  எறிகர கைொல்  விைட்டப் ட்ட  
அவ் உழவு இயந்திைம்  இைொட்சத  பவகனமடுக்கின்றது .  திடீனை  றக்ைர் நிற்க  
ரறவர் இறங்கிப்ப ொய்  முன் ொல்   ொர்க்கின்றொன் .  றக்ைர்  முன்சில்லு மீண்டும்  
கொத்துப்ப ொய்விட்டது .  இவன்  இதயம்  க்னக  நின்றமொதிரி  இருக்கிறது .  
என்  னசய்யலொம்? இவன்  பயொசித்துக்னகொண்டிருக்கும்ப ொபத  இன்ன ொரு  
ப ொைொளி  இறங்கிப்ப ொகின்றொன் .  அவன்  அருகில்  இருந்த  ஒரு  கல்ரல 
எடுத்து  வந்து  அச்சில்லின்  முன் ொல்  ப ொடுகின்றொன் .  ரறவர் றக்ைரை முன்  
நகர்த்தி அக்கல்லின்  பமல்  அச்சில்ரலபயற்ற  முற் ட  நகைத்  னதொடங்குகிறது .  
உடப பய  அப்ப ொைொளி  எதிர்திரசயில்  நின்று ஒருகொலொல்  கல்ரல  
நகைவிடொமல்  உரதத்து  தடுக்கின்றொன் .  
றக்ைர் சில்லு சற்று சறுக்கி ொலும்  அவன்  கொல்  ”சம் ல்” ஆகும் .  
கொற்றில்லொத  ையர் .  ஆதலொல்  றிம்மும் ையரும் அவன்  கொரல  பநைடியொகத்  
தொக்கும் .  ஆ ொல்  அவன்  அரதப்ன ொருட் டுத்தியதொகத்  னதரியவில்ரல .  
இத்தர க்கும் ஆச்சரியம்  றக்ைர் ஏறியதொல்  அவன்  நகைவிடொமல்  
தடுப் துதொன் .  அப்ன ொழுது  இவனுக்கு  எங்பகொ வொசித்தது  ஞொ கம் 
வருகிறது .  
ஒரு இடத்தில்  கொர் ஒன்று வி த்துக்குள்ைொகி  பிைண்டுவிட்டது .  அதனுள்  ஒரு 
இைம் ன ண்  சிக்குப் ட்டு  உதவி பகட்டுக்கத்துகின்றொள் .  அதர   ொர்த்த  
ஒருவன்  அக்கொரை  தூக்கிச்சரித்த  வண்ணம் மறுரகயொல்  அவரை  னவளியில்  
இழுத்து  கொப் ொற்றி ொன் .  ன ொதுவொக  இக்கட்டொ  சந்தர்ப் ங்களில்  



அப் டியொ   லம் வருமொம் ஆ ொல்  அவரை  அபத  மொதிரி பிறகு ஒரு முரற 
னசய்து  கொட்டும் டி  பகட்க ,  அவ ொல்  கொரை அரசக்கக்கூட  
முடியவில்ரலயொம் .  
அச்சில்லு கல்லின்  பமல்  ஏறவும் அவன்  த து  கொரல  சரியொ  பநைத்தில்  
விலத்தவும் ன ொருத்தமொக  இருந்தது .  இன்ன ொரு  ப ொைொளி  
மண்னவட்டிப்பிடிரய  உரிய இடத்தில்  இறக்கி ொன் .  இப்ன ொழுது  கல்ரலவிட்டு 
சில்ரல  முன் நகர்த்திப் ொர்க்க  சில்  நிலத்தில்  முட்டவில்ரல  உடப பய  றக்ைர்  
விரையத்னதொடங்கியது .  
னநொச்சிக்குைம்  பநொக்கிப்  ப ொய்க்னகொண்டிருக்கின்றொர்கள் .  திட்டப் டி  எதுவும்  
நரடன றவில்ரல .  ஆ ொல்  அது  கவரலரயயும் னகொடுக்கவில்ரல .  
இவ்வைவு ப ொைொளிகரையும்   ொதுகொப் ொ  இடத்துக்கு  னகொண்டு  
ப ொய்ச்பசர்க்கபவண்டும் .  விடிந்தொல்  இரவ சொத்தியமில்ரல .  ஒருமுரற 
திரும்பி வந்த வழிரயப்   ொர்க்கின்றொன் .  ஏைொைமொ   ைொ னவளிச்சங்கள்  
வொர  ஆக்கிைமித்துள்ை .  சண்ரட  உக்கிைமொக  நடந்த  வண்ணம் உள்ைது 
கொயங்கள்  இன்னும் அதிகமொக  வரும் .  மிகவும் இக்கட்டொ  நிரலயினுள் 
இறுகப்ப ொகின்பறொம்  என் து  மட்டும் னவள்ளிரடமரலயொகின்றது .  றக்ைர் 
குலுங்கக்  குலுங்க  முறி ட்ட  என்புகளின்  விளிம்புகள்  உைஞ்சுப் ட  உைஞ்சுப் ட  
ஏற் டும் பநொவி ொல்  ப ொைொளிகள்  கத்துவது  வொக  இைச்சரலயும்  
எறிகரண  சத்தங்கரையும்  மீறி கொதுகளில்  புகுந்து  இதயத்ரதத் 
தொக்குகின்றது .  
ப ொர்க்கொயங்கைொல்  இறப் வர்களின்  கணிசமொ வர்கள்  பநொவி ொல்  
ஏற் டும் அதிர்ச்சியி ொபலபய  இறக்கின்றொர்கள் .  இவன்  ம பமொ  
இருதரலக்னகொள்ளி  எறும் ொகின்றது .  றக்ைரை நிறுத்தி எல்பலொருக்கும்  



பநொநிவொைணி  னகொடுப்ப ொமொ? எ  பயொசிக்கின்றொன் .  இல்ரல  அது 
இன்னும் ஆ த்தொ து  றக்ைரிபலொ ,  அருகிபலொ எறிகரண  விழுந்து 
னவடிக்கலொம் .  எ பவ  தொமதிக்கும்  ஒவ்னவொரு  கணமும் ஆ த்ரத  விரல  
னகொடுத்து  வொங்குவதொகபவ  அரமயும் .  
நடப் து  நடக்கட்டும்  எ  தன்  எண்ணங்கரை  மொற்றிக்னகொண்டொன் .  
கொயமரடந்தவர்களின்  பவதர க்குைரலக்பகட் ரதத்  தவிர்ப் தற்கொகபவொ  
என் பவொ தன்  கவ த்ரத  திரச திருப்  சண்ரட  நடக்கும் 
திரசரயப் ொர்த்தவண்ணம்  உள்ைொன் .  
இவனுக்கு முதலில்  அனுப்பிய  பிள்ரையின்  ஞொ கம் வந்தது .  அவள்  
தப்புவொைொ? இல்ரல  இப் பவ  இறந்திருப் ொைொ? நொங்கள்  என்  ஒரு ர ந்  
பிைட்டும் மூன்று ர ந் திைவ ஊடகமும் தொப  ஏற்றி ொங்கள் .  ம ம்  
அங்கலொய்த்துக்  னகொண்டிருக்க  னநொச்சிக்குைம்   ொடசொரலரய  
வந்தரடகின்றொர்கள் .  
பநைம் அதிகொரல  2 மணி .  எப் டி  பநைம்  ப ொ து  எ  விைங்கவில்ரல . 
மருத்துவப்ப ொைொளிகள்  உட் ட  ஆறுப ர்தொன்  நிற்கின்றொர்கள் .  
கொயமரடந்தவர்களின்  எண்ணிக்ரக  நூரறயும் தொண்டிவிட்டது .  எல்பலொரும் 
 ொடசொரலக்  கட்டிடங்களிலுள்ளும்  மைங்களின்  கீழும் கிடத்தப் ட்டுள்ைொர்கள் .  
அவசியமொ வர்களுக்கு  மட்டும் முதலுதவிச்சிகிச்ரசரயச்  னசய்கின்றொர்கள் .  
இப்ன ொழுது  இவர்களின்  பவரலப் ழு  அதிகமொகி விட்டது .  கொயக்கொைரை  
ஏற்றி இறக்குவதிபலபய  மூச்சிளுக்கத்னதொடங்கிவிட்டது .  பமலதிகமொக  
உதவிக்குப்  ப ொைொளிகரை  அனுப்பும் டி  மப ொச்சுக்கு  
அறிவித்திருந்தொர்கள் .  தங்கைொல்  முடிந்த  அைவிற்கு  பவகமொக  
னசயற் ட்டுக்னகொண்டிருக்கின்றொர்கள் .  முதலில்  கொல்  னவட்டி  அனுப்பிய  



ப ொைொளிரயத்  பதடிப்ப ொய்   ொர்க்கின்றொன் .  நிம்மதிப்  ன ருமூச்சு  
னவளிவருகின்றது .  நொடித்துடிப்பு  இருக்கிறது .  ஆ ொல்  இன்னும் அதிர்ச்சியில்  
இருந்து  மீைவில்ரல 
முதலில்  இவர்கள்  நின்ற இடத்தில்   ைொ னவளிச்சமொவது  உதவி  புரிந்தது . 
இங்கு அதுவும் இல்ரல .  எக்கொைணம்  னகொண்டும் னவளியில்  பைொச்ரலற்  
அடிக்க  பவண்டொம் .  பமல   யிற்றர்கொைன்  நிக்கிறொன் .  சொத்திப்ப ொடுவொன்  
ஒருவன்  எச்சரிப் து  பகட்கின்றது .  அதற்குள்  இன்னுனமொரு  கொயத்துக்கு  
இைத்தம் பதரவப் டுகின்றது .  கொவுங்குழுரவச்  பசர்ந்த  ஒரு ப ொைொளியில்  
இருந்து  இைத்தம் ன றப் ட்டு   ரிபசொதிக்கப் ட்டு  ஏற்றப் டுகின்றது .  
கொயங்களுக்கு  அவசியம்  பதரவப் ட்ட  முதலுதவிகரையும்  அவசை 
சிகிச்ரசகரையும்  னசய்து  விட்டொர்கள் .  ஆ ொல்  இப்ன ொழுது  பூதொகொைமொக  
இருக்கும் பிைச்சர  பவறு ,  இவ்வைவு கொயக்கொைர்கரையும்   ொதுகொப் ொ  
இடத்திற்கு மொற்றியொக  பவண்டும் அதுவும் விடிவதற்குள்  வொக ங்கள்  
எல்லொம் கண்டி வீதிக்கு  பமற்குப்புறமொகக்னகொண்டு  னசல்லப் ட்டு  விட்ட .  
இப் குதியினுடொக  ன ரிய   ஸ்கரை  னகொண்டுவைவும்  முடியொது .  அப் டி  
வொக ங்கள்  வருவரத  எதிரி  அறிந்தொல்  ப ொதும்  நிலரம இன்னும் 
பமொசமரடந்துவிடும் .  சில  கொயக்கொைரை  உடப பய  அனுப் பவண்டும்  
இல்ரலபயல்  அவர்கள்  இறக்கபவொ  அன்றி தங்கள்  அங்கங்கரை 
இழக்கபவொ பவண்டிவரும் .  
ப ொர்க்கைங்களில்  கொப் ொற்றக்கூடிய  சில  ப ொைொளிகள்  இறப் தும்  
தவிர்க்கப் ட்டிருக்ககூடிய  அங்க  இழப்புகள்  ஏற் டுவதும்  அடிக்கடி  
நிகழ் ரவபய  அதற்கொக  இதர  ஏற்க முடியொது .  கை  
தைமுர த்தை திகளுக்கு  பவொக்கியில்  அறிவித்தல்கள்   றந்த  வண்ணம் 



உள்ைது .  
கொயக்கொைரை  பின்  நகர்த்துவதற்கு  துரிதகதியில்  னசயல் ட  பவண்டும் .  
இன்னும் குரறந்தது  3 மணித்தியலொத்தில்  வொ ம் னவளிக்கத்  
னதொடங்கிவிடும் .  அதன்  பிறகு இவர்கரை  ஆ த்து  சூழ்வது  சர்வ நிச்சயம் 
வொக ங்கரைக்  கொட்டுப் ொரதயூடொகவும்  ஒழுங்ரககள்  ஊடொகவும்  ”ரலற்” 
ப ொட்ட டி  பவகமொக  ஓட்ட  முடியொது .  விமொ த்தொக்குதல்களின்  அ ொயம்  
இந்த பநைத்தில்தொன்  அதிகமொக  உள்ைது .  இங்குதொன்  ஒவ்னவொரு  சொைதியும் 
 ொர்த்த  சொைதி ஆகின்றொர்கள் .  இவர்களின்  திறரமரயப் ொைொட்டொமல்  இருக்க  
முடியொது .  
அப்ன ொழுது  அந்த  ஆச்சரியமொ  சம் வம் நரடன ற்றது .  ன ொதுமக்கள்  
 லர் ப ொைொளிக்குரிய  துணிவுடன்  அவ்விடத்திற்கு  வொக ங்கரைக்னகொண்டு  
வந்திருந்த ர் .  கொயக்கொைர்கள்  முன்னுரிரம  அடிப் ரடயில்  தைம்  
பிரிக்கப் ட்டு  பவகமொக  னவளிபயற்றப் டுகின்ற ர் .  முதலிைண்டு 
வொக ங்களும்  அனுப் ப் ட்டுவிட்ட .  
அடுத்த  வொக ம்  வரும்வரை ஏர ய  ப ொைொளிகரைக்  கவனித்து 
னகொண்டிருக்கின்றொர்கள் .  அப்ன ொழுது  அந்தச்சம் வம்  நிகழ்ந்தது .  கல் 
பறொட்டில்  னவறும் றம் உருட்டியமொதிரி  MI 24 உலங்கு வொனூர்திக்கொைன்  
சைொர் ,  சைொர் எ  னறொக்கட்  பமொட்டர் தொக்குதல்கரை  பமற்னகொண்டொன் .  
அச்சத்தம் இங்கு பகட்க எல்பலொரும் ஒரு கணம் உரறந்து  ப ொ ொர்கள் .  
அவர்களுக்கு  அடிவிழுந்திட்டுபதொ !  உடப பய  அவ்விடத்திற்கு  உதவி 
அனுப் பவண்டும் .  ஆ ொல்  ஆட்களும் இல்ரல  ன ொறுப் ொைர்  திரகத்து  
நிற்க பவொக்கியில்  னசய்தி வருகின்றது .  பிைச்சர யில்ரல  மயிரிரழயில்  சிறு 
பசதங்களுடன்  தப்பிவிட்படொம் .  அப் ொடொ  எ  நிம்மதிப்  ன ருமூச்சு  



விட்ட டிபய  தங்கள்   ணிரயத்னதொடங்கி ொர்கள் .  
வொ ம் னவளுத்துவிட்டது ,  நிலம் னதரிகிறது ,  இவர்கள்  இன்னும் 
அ ொயக்கட்டத்ரத  தொண்டவில்ரல  கணிசமொ  கொயக்கொைர்கள்  
னவளிபயற்றப் ட்டு  விட்ட ர் .  அப்ப ொது  மப ொச் கூறுகின்றொர் .  நீங்க  உடப  
ஜீப்பில்  புளியங்குைம்  ப ொங்பகொ .  அங்க  னமயினில  இங்கிருந்து  ப ொ  
கொயக்கொைர்கள்  பதங்கிக்கிடக்கின்றொர்கள் .  அதற்கு அங்கொல  னகொண்டுப ொய்ச்  
பசர்க்கவில்ரல .  இவனுக்கு  அதிர்ச்சியொக  இருந்தது .  முட்டொள்த மொ  
பவரல .  இதற்கு முதல்  நொளும் கிபிர் வந்து  சொத்தி வன் .  னசல்பறஞ்  உள்ை 
இடம் .  நூற்றுக்கணக்கொ  கொயக்கொைர்கள்  மைங்களின்  கீழ்  
கிடத்தப் ட்டுள்ை ர் .  சில  ப ைொவது  உயிரைவிட  பவண்டிவரும் .  
எண்ணபவொட்டத்ரத  அலட்சியம் னசய்தவன்  ஓடிப்ப ொய்  ஜீப்பில்  தொவி  
ஏறுகின்றொன் .  அதிலும் இைண்டு கொயக்கொறர்கள்  கிடக்கின்றொர்கள்  ஜீப் 
மின் னல ப் ொய்கின்றது .  
ஜீப்பில்  விரைந்து  னகொண்டிருப் வனுக்கு  ஆச்சரியமொக  இருந்தது .  இவர்கள்  
னசல்லும்  ொரத  முழுவதும்  லநூறு ப ொைொளிகள்  ”கட் அவுட்” ப ொட்டு  
 ொதுகொப்பு  வழங்கிக்னகொண்டு  இருக்கின்றொர்கள் .  இைொணுவத்தின்  
 துங்கித்தொக்கும்  னதொல்ரலனகொடுக்கும்  தொக்குதல்கரைத்  தடுப் தற்கொக .  
எண் த்தி ஏழொம் எட்டொம் ஆண்டுகளில்  இப் டித்தொன்   லொலியில்  இருந்து 
வரும் இந்திய  இைொணுவத்தின்  னதொடர் வொக  அணிகளுக்கு   ொதுகொப்புக்  
னகொடுக்க  ஆயிைக்கணக்கொ  இைொணுவத்தி ர்  யொழ்ப் ொணம்  வரை வீதியின்  
இருமருங்கிலும்  நிற் ொர்கள்  அன்று ,  சில  நூறு வீைர்களுடன்  இருந்த  இயக்கம்  
இன்று . . . . . . .  நிர க்க  ன ருரமயொக  இருக்கிறது .  
நன்றொக  விடிந்துவிட்டது .  என்  சங்கதி இங்கு நடக்கின்றது? எ  



எட்டிப் ொர்க்க  ஆதவனும்  அவசைப் டுகின்றொன் .  ப ொைொளிகளி தும்  
எதிரிகளி தும் இைத்தத்தொல்  இம்மண்மட்டுமல்ல  வொ ம் சிவந்பத  
கொணப் டுகின்றது .  ப ொர் பவள்வியின்  விரைவுகரை  கண்ணுற்ற  கதிைவன் ,  
 

 
மற்றுபமொர் குருபசத்திைத்ரதக்  கொண்கின்றொன் .  அதுசரி  ஏன்  பசொழர்கரை  
சூரிய வம்சம் என்கிறவர்கள் .  பசொழர்களுக்கும்  எங்களுக்கும்  என்  
சம் ந்தம்? நொங்கள்  அவர்களின்  வழித்பதொன்றல்கைொ? இம்மண்ணின்  
பூர்வகுடிகைல்லபவொ !  அவன்  ம ம் சூரியனில்  இருந்து  பசொழவம்சத்துக்கும்  
ஈழத்தமிழருனம  எட்டி  எட்டிப் ொய்கிறது .  இது  ஆைொச்சியொைர்களின்  பவரல .  
இங்கு நொங்கள்  உயிபைொடு  வொழபவண்டுனமன்றொல்  ப ொரிட  பவண்டும் .  
உயிரியல்   ொர்ரவயில்  நொங்களும் சொதொைண  உயிர்தொன்  வொழ்வதற்கொகப்  
ப ொைொடுகின்பறொம் .  அவ்வைவுதொன்  எ  முடிவுக்கு வருக்கின்றொன் .  
இப்  அந்தப்பிள்ரை  உயிபைொட  இருப் ொைொ  அல்லது  இறந்திருப் ொைொ? 



ம ம் கடரமரய  எண்ணுகின்றது .  
முதல்  முரறயொக  கைமுர யில்  இருந்து  300மீ தூைத்தில்  இைத்தம் ஏற்றி  
அனுப்பிய  கொயம் .  கொப் ொற்றப் டுமொயின்  அதுனவொரு  சொதர யொகபவ  
அரமயும் .  இைொணுவ  னவற்றிகளும்  பதொல்விகளும்  பவறு ட்டரவ .  
விரைவுகள்  னவளிப் ரடயொகத்  னதரி ரவ .  ப ொர் 
மருத்துவத்ரதப்ன ொறுத்தவரை  அப் டியில்ரல  மருத்துவத்துடன்  பநைடியொக  
சம்மந்தப் ட்டவர்களுக்குத்தொன்  தொர் ரியம்  விைங்கும் .  கொப் ொற்ற  முடியொத  
கொயத்ரத  உரடயவர்கள்  உயிர்பிரழத்திருப் தும்  உயிர் பிரழத்திருக்க  
பவண்டியவர்கள்  இறந்திருப் தும்  இது  சொதர யில்  அடங்குமொ? அல்லது 
பவதர யில்  அடங்குமொ? இவன்  ம ம் ஏங்குகின்றது .  
தியட்டருக்கு ப ொ வுடன்  ஆரைப் ற்றி  விசொரிக்க  பவண்டும் .  தன்னுள்  
கூறிக்னகொள்கின்றொன் .  
ஜீப் சிறு  வீதியின்  வயல்  வைம்புகள்  எல்லொம் ஏறி ,  ஏறி  ொய்கின்றது .  
கொயக்கொைர்கள்  ஐபயொ !  அம்மொ !  என்று கத்துகின்றொர்கள் .  வயல்  
னவளிகளினூடு அவர்கள்  விரைகின்றொர்கள் .  தூைத்தில்  உலங்கு  வொனூர்தி  
தொக்குதல்  நடத்துவது  னதளிவொகத்  னதரிகின்றது .  அது  இவர்கள்   க்கம் 
வருமொயின்  னறொக்கட்  பமொட்டரி ொல்  கரலத்துக்  கரலத்து 
அடிக்கப் டுவொர்கள் .  
இவர்களிடம் இருப் துபவொ  சொதொைண  இயந்திைத்துப் ொக்கிகபை .  அத ொல்  
உலங்கு வொனூர்திரயத்  தொக்குவனதன் து  ”ரகவிைக்குமொத்தொல்  யொர ரய  
அடிப் து” ப ொன்றது .  சற்று  எட்ட  வயல்  னவளியில்  விழுந்து  னவடித்து  தூசு  
மண்டலத்ரதயும்  புரகரயயும்  கிைப்பும் எறிகரணகள்  ஆங்கிலப் டங்கரை  
நி i வூட்டுகின்றது .  உயிர் தப்  இவர்களுக்கு  இருக்கும் ஆயுதம் பவகம் 



மட்டுபம .  
இவன்  தன்னிடம் இருக்கும் ன தடீன்  ஊசிமருந்து  இைண்ரடயும் 
கொயக்கொறருக்கு  ஏற்றுகின்றொன் .  வலி சற்று குரறவொக  இருக்கட்டும் .  
இப்ன ொழுது  வயல்  னவளியில்  இருந்து  கொட்டுத்துண்டு ஒன்றினுள்  ஜீப்  
துரைந்துவிட்டது .  இனி னகலிக்கு  யப் டத்பதரவயில்ரல .  ம ம் 
எண்ணுரகயில்  கொட்டு மைனமொன்றில்   டொர்  டீர் எ  வந்து  அடித்து  னவடித்த  
எறிகரணயொல்  வீதிக்குக்  குறுக்பக   ொரிய  மைக்னகொப்பு  இரல  குரழகளுடன் 
விழுகிறது .  அரதயும் ஏறி மிதித்துக்னகொண்டு  இவர்களின்  வொக ம்  
விரைகின்றது .  
கொட்டு வீதியின்  ஓைத்தில்  மினி ஸ்சின்பமல்  ன ொருத்தப் ட்டிருக்கும்  கரியல்  
அப் டிபய  கழன்று விழுந்து  கிடக்கின்றது .  எப் டி  இதுனவன்று  பகட்க சொைதி  
னசொல்கிறொன் .  முதல்  கொயத்ரதக்னகொண்டுவந்த  மினி ஸ்ரச னகலி கரலக்க 
தரல  கொல்  னதரியொமல்  ஓடிவை  ொரலமைக்னகொப்பு  கரியலில்  ஒரு அடி  
அப் டிபய  விழுந்து  விட்டது .  ஆள்  புளியங்குைத்தில்  ப ொய்நிண்டுதொன்  
திரும்பிப் ொர்த்தவைொம் .  ஒரு சிரிப்புடன்  கூறும் அவனின்  குைலில்  தொன்  அந்த  
மினி ஸ்  சொைதியும்  திறரமயொ வன்  எனும் னதொனி  னதன் டுவதுப ொல்  
இருக்கின்றது .  
இவன்  கூறுகிறொன்  மினி ஸ்சிலும்  ொர்க்க  ஜீப் சின் ன்தொப !  இவன்  
கூறுவதன்  கொைணம்  அவனுக்கு விைங்கியிருக்க  பவண்டும் .  அவன்  த து 
கடரமயில்  கண்ணொகின்றொன் .  
கொரல  7 மணியைவில் புளியங்குைம்  பிைதொ  மருத்துவ  முகொம்  
வந்தரடகின்றொர்கள் .   ொர்க்க  மகிழ்ச்சியொக  இருக்கின்றது .  இவர்கள்  
எதிர் ொர்த்ததற்கு  மொறொக  அங்கிருந்த  கொயமரடந்த  ப ொைொளிகள்  



அப்புறப் டுத்தப் ட்டிருக்கின்ற ர் .  அப் ொடொ !  என்றிருக்கின்றது .  
ஆ த்தொ  னகொரலவலயத்தினுள்  இருந்து  னவளி வந்தொச்சு  இவர்கள்  வந்த  
சில  நிமிடங்களில்  இைொணுவ  முகொமில்  இருந்து  ரகப் ற்றப் ட்ட  க ைக  
ஆயுதங்கள்  புதிய உைவியந்திைம் ,  பீல்ட்  பமொட்டர க்  என் வற்றுடன்  ஏர ய  
ப ொைொளிகளும்  வந்து  பசர்ந்த ர் .  னெயசிக்குறு  எதிரியின்  கழுத்தில்  பிடித்து  
பிடரியில்   லமொ  அடி ஒன்ரறக்னகொடுத்து  ரகப் ற்றப் ட்டரவ .  
இவ்வொயுதங்களுக்கு  மட்டும் கண்கள்  இருக்குமொயின் !  அரவ  கண்ணீர் 
சிந்துவது  தவிர்க்க  முடியொதது .  எதிரியிடம் இருந்து  ரகப் ற்றப் டும்  
ஒவ்னவொரு  ைரவ முதல்  ஆட்லறிவரையும்   ல  கரதகரை  தன் கத்பத 
னகொண்டிருக்கும் .  
னெ ைல்  ைத்வத்ரத  னசொன் ொர்  னெயசிக்குறு  விரைவில்  முடிந்துவிடும் .  
புலிகள்   டுத்துவிடுவொர்கள்  எ  நிலரமபயொ !  இப்ன ொழுதுதொன்  தொய்ச்சமரின்  
மூன்றொம் கட்டம் முடிந்திருக்கின்றது .  எ  அறிவிக்கின்றது .  
எண்ணவரலகைொல்  பின் ப் ட்டவன்  த து  அடுத்த   ணிக்கொக  
ன ொறுப் ொைரின்   ணிப்ர  எதிர்ப் ொர்த்துக்  கொத்திருக்கின்றொன் .  
மப ொச்  வந்து  னசொல்லுகிறொர் .  னடொக்டர்  வொங்பகொ ப ொவம் நைன்ை   க்கத்தில்  
கொயம் குவியுதொம் .  உடப பய  புறப் ட  ஆயத்தமொ ொர்கள் .  பவறு  
சிலமருத்துவப்ப ொைொளிகளும்  இவர்களுடன்  இரணந்து  னகொள்கின்ற ர் .  
குரறந்தது  இைண்டரை  மணித்தியொலம்  வொக  ஓட்டத்திற்கு  பின்புதொன் ,  
வன்னிபமற்கில்  அரமக்கப் ட்டிருக்கும் .  அப்பிைதொ  மருத்துவமுகொரமச்  
னசன்றரடயலொம் .  A,9 வீதிரய  ஊடறுத்து  னெயசிக்குறு  இைொணுவத்  
னதொடரை உரடத்து  மறு க்கம் தொக்குதல்  னதொடுக்கும்  அணியுடன்  
இரணந்துதொன்  னசன்றிருக்கபவண்டும் .  அது  சொத்தியமில்லொமல்  ப ொக  



இவ்வொறு னசல்கின்றொர்கள் .  பிக்கப்  வொக ம்  பவகனமடுக்கின்றது .  
உடற்பசொர்வொல்  நித்திரை தூக்கியடிக்கின்றது .  இவனும் ஏர யவர்களும்  
நித்திரை னகொள்வதும்  வொக ம்  ள்ைங்களில்  விழுந்து  குலுங்கும்ப ொது  
கண்விழிப் துமொக  இருக்கின்றொர்கள் .  அப்ன ொழுது  இவன்  தன்னுள்  
எண்ணுகின்றொன் .  எங்கரை  மொதிரித்தொப  ரறவரும் நித்திரை முழித்து  இைவு  
 கல்  ஓடி வன் .  ஆள்  இப்  நித்திரை  தூங்கி ொல்  எப் டி  இருக்கும்? ம ம்  
ஒருமுரற  எண்ணிப் ொர்த்ததில்  சொைதியின்  முக்கியத்துவம் விைங்கியது .  என்  
இருந்தொலும் நித்திரை னகொள்வது  நல்லது  இனி எப்  நித்திரைக்கு  சந்தர்ப் ம் 
கிரடக்குபதொ னதரியொது .  
கை  தை  மருத்துவர்களின்  சமைொ து  திட்டமிட்ட  சமர்கள்  ஆைம்பித்து  சில  
மணித்தியொலங்கள்  பின் ர்  ஆைம்பிக்கும் ,  பின் ர் னதொடரும்  நொட்களில்  
பவகம் எடுக்கும் .  பிறகும் மந்தகதியில்  னதொடரும் சிலபவரை  கிழரமகைொக  
இழு டும் ப ொைொக  மொறுவதும் உண்டு .  சந்தர்ப் ம் கிரடக்கும் பநைங்களில்  
எல்லொம் நித்திரை னகொள்ளுவரத  வழரமயொக்கியிருந்தொர்கள் .  
இவர்கள்  வீதிக்கு பமற்கொக  னநடுந்னதொரலவில்  அரமக்கப் ட்டிருந்த  
தற்கொலிக  சத்திைசிகிச்ரசகளுக்கொ  வசதிகளுடன்  கூடிய  மருத்துவ 
முகொரமச் னசன்றரடகின்றொர்கள் .  இது  ஒரு ன ொதுமகனின்  வீடு அதர  
இவர்கள்  என்  பதரவக்கு  எ க்பகட்டவுடன்  உரிரமயொைர்கள்  
வழங்கியிருந்த ர் .  அதர ச் சில  மணித்தியொலங்களினுள்  
ப ொர்ச்சிகிச்ரசக்கொ  நவீ  வசதிகரைக்னகொண்ட  மருத்துவமர யொக  
மொற்றியிருந்தொர்கள் .  
இவர்கள்  எதிர் ொர்த்ததிற்கு  பமலொக  நிரறய  கொயக்கொைர்கள்  
கிடத்தப் ட்டுள்ை ர் .  அங்கு   ணிபுரியும்  பிைதம மருத்துவர்  இவர்களிடம்  



வி ைங்கள்  பகட்டறிந்தொர் .  உடப  கூறி ொர் .  நொங்கள்  வன்னி  கிழக்கில்  
இருந்த  ஆைணி  வைங்கரை  எல்லொம் இங்கொரல னகொண்டு வந்திட்டம் 
திட்டப் டி  கொயங்கள்  அங்கொலவைொது  என் தொல  இப்  அங்கொல  நிற்கும் ஒரு  
சிலரும் நீங்கள்  அனுப்பி  கொயங்களுடன்  மிகவும் கஸ்ைப் டுவி ம் .  நீங்கள்  
இன்னும் சிலரைக்கூட்டிக்னகொண்டு  அங்கொல  ப ொங்கள் .  
மீண்டும் வொக த்தில்  புறப் டும் இவர்களின்  நிைந்தை சத்திைசிகிச்ரசக்கொ  
வசதிகளுடன்  கூடிய  மருத்துவமர ரய  வந்தரடகின்ற ர் .  
அம்மருத்துவமர  நவீ  வசதிகரை  உள்ைடக்கியதொக  
அரமக்கப் ட்டுள்ைது .  சூரிய  ஒளி உட்புகமுடியொத  மக்கள்  நடமொட்டம்  அற்ற  
கொனடொன்றினுள்  இதர க்கட்டுவதற்கு   ொரிய  முயற்சி பதரவயொக  இருந்தது .  
மூலப்ன ொருள் ,  உ கைண ,  ஆைணி  வசதிகள்  இல்லொத சூழலில்  இப் டி  
அரமப் னதன் து  உண்ரமயில்  கடி மொ  ஒன்றுதொன் .  இைொணுவ  
ஆய்வொைர்கள்  இன்னும் வியப்புடன்  பகட்கும்  பகள்வி  இதுதொன்  எப் டி  
இவர்கள்  இவ் யுத்தக்கொயங்கரைச்  சமொளிக்கின்றொர்கள்? என் து .  எதிரிபயொ 
நொங்கள்  கொயக்கொைரை  சயர ட்  னகொடுத்துக்னகொல்கின்பறொம்  எ  கூறிய 
வண்ணம் உள்ைது  நிர வில்  னகொள்ைத்தக்கது .  
பமற் டி  ப ொர் மருத்துவமர  A,B,C எ க்  குறிப்பிட்ட  சத்திைசிகிச்ரசக்கொ  
அரறகளுடன்  அனுமதிக்கும்   குதி ,  மீை  உயிர்ப் ளிக்கும்   குதி இைத்தவங்கி ,  
ஆய்வுகூடம் ,  னதொற்றுநீக்கும்  அரற ,  மருத்துவர்கள் ,  ஏர யவர்கள் 
ஓய்னவடுக்கும்   குதி எ   லவொகப்பிரிக்கப் ட்டு  வடிவரமக்கப் ட்டுள்ைது .  
மருத்துவபதரவக்கொ  இலத்திைனியல்  சொத ங்கள் ,  குளிரூட்டி  வசதி ,  
பிைகொசமொ  ஆ ொல்  நிழல்  வீழ்ந்ததொக  னவப் ம் னவளிவிடொத  மின்சொை  
விைக்குகள்  ப ொன்ற  இன்ப ொைன்  வசதிகரையும்  உள்ைடக்கியுள்ைது . 



உட் குதி னமன்   ச்ரச நிறம் பூசப் ட்டிருக்கிறது .  னவளிப் குதி  அர த்தும்  
உருமரறப்புக்குரிய  நிறங்கள்   ொவிக்கப் ட்டிருப் த ொல்  அம்மருத்துவமர  
கொட்படொடு கொடொக  மரறந்துள்ைது .  
முல்ரலத்தீவு னவற்றிச் சமருக்கு முன் ர் அர வரையும்  அச்சுறுத்திய  
விடயம் இதுதொன்  சில  மணித்தியொலங்களினுள்  கொயமரடயும்   லநூறு  
ப ொைொளிகரை  எவ்வொறு  கொப் ொற்றுவது .  ஒரு சில  மருத்துவர்கரையும்  
மருத்துவமொணவர்கரையும் ,  மூன்றுமொதமொகபவ  சத்திைசிகிச்ரசக்கொ  
தொதியர்  யிற்சி  ன ற்ற  ப ொைொளிகரையும்  குரறந்த  உ கைண  
வைங்கரையும்  னகொண்டு எவ்வொறு சமொளிப் து .  
இந்த பநைத்தில்  9 1ம் ஆண்டு நரட  ன ற்ற சந்திப்ன ொன்றில்  இயக்க  
மருத்துவர்களுக்கு  தரலவர் கூறியது  ஞொ கம்  வருகின்றது .   ல  
கொைணிகைொல்  எம் ப ொைொட்டம்  பின் ரடரவச்சந்திக்கலொம் .  யொழ்ப ொத ொ  
ரவத்தியசொரல  நொங்கள்   ொவிக்கமுடியொத  நிரலவைலொம் .  எ பவ  
மருத்துவரீதியொக  வரும் பிைச்சர களுக்கு  முகம் னகொடுக்கக்கூடியவொறு  
உங்கரை  வைர்த்துக்னகொள்ளுங்கள் .  எ  அக்கொல  கட்டத்தில்  
உருவொக்கப் ட்ட  தமிழீழ  மருத்துவக்கல்லூரியும்  ப ொைொட்ட  வைலொற்றில்  
மருத்துவப்   ழுக்கரைச்சுமக்க  ரகனகொடுக்கின்றது .  எப்ன ொழுதும்  தொங்கள்  
னசொந்த   லத்திபலபய  நம்பிக்ரக  ரவக்கும் இயக்க  மைபு  
மருத்துவத்துரறக்கு  விதிவிலக்கு அல்லபவ .  அத ொல்  இவர்கள்  
பிைத்திபயகமொ  மருத்துவமர கரை  அரமத்துக்  னகொண்டொர்கள் .  
முல்ரலத்தீவுச்சமரை  சமொளித்ததொலும்  னதொடர்ந்து  சமர்களுக்கு  முகம்  
னகொடுத்ததொலும்  உள்வொங்கப் ட்ட  அனு வங்களுக்கு  ஏற்  மருத்துவப்பிரிவு 
த து  பதரவகரைப்  பூர்த்தி னசய்ய  முயற்சிக்கின்றது .  



மருத்துவமர யினுள்  நுரழந்தவன்  பமற் டி கொயக்கொைப்பிள்ரைரய   ற்றி  
விசொரிக்கின்றொன் .  சத்திைசிகிச்ரசக்  கூடத்  தினுள்  உள்னைடுக்கப் ட்டுவிட்டொள்  
என் ரத  அறிந்தவுடன்  நின்மதிப்ன ருமூச்சு  விடுகின்றொன் .  மூன்று நொட்கள்  
னதொடைொ  பவரல  அழுக்குப் டிந்த  உடல்  இக்பகொலத்தில் 
சத்திைசிகிச்ரசக்கூடத்தினுள்  னசல்லமுடியொது .  உடப  தங்ககம் னசன்றவன்  
குளித்துத்தன்ர ச்  சுத்தம் னசய்கின்றொன் .  அவசை அவசைமொக  
சிகிச்ரசக்கூடத்தினுள்  ஓடுகின்றொன் .  ன ரும் ொலும்  அம்மருத்துவமர யில்  
நிரறந்துள்ை  கொயக்கொைர்களுக்கு  சிகிச்ரசயளித்து  முடித்து  னவளிவை 
இன்னும் இைண்டு நொட்கள்  எடுக்கும் .  
இவன்  உட்னசன்று அனுமதிக்கும்  குதியில்   ொர்க்கின்றொன் .  பமற் டி  ப ொைொளி  
அதிர்ச்சியில்  இருக்கின்றொள் .  அவளுக்கு குருதி 
ஏற்றப் ட்டுக்னகொண்டிருக்கின்றது .  இந்நிரலயில்  சிகிச்ரசக்கொ  மயக்க  
மருந்ரத  அவள்  உடல்  தொங்கொது .  சிலபவரைகளில்  அத ொபலபய  
உயிரிழப்பு ஏற் டலொம்  மீண்டும் இைத்தம் திைவ  ஊடகம் என்   
ஏற்றப் டுகின்றது .  ஓைைவு மீைவுயிர்ப் ளித்தல்  னசயற் ொடு  
திருப்தியளித்தவுடன்  பநொயொளி  உள்வொங்கப் ட்டு  சத்திைசிகிச்ரசக்கொ  
பமரசமீது  கிடத்தப் டுகிறொள் .  
உள்பை  கொணப் டு வர்களின்  கண்கள்  மட்டும் னவளித்னதரிகின்ற .  உடலில்  
ஏர ய   ொகங்கள்  னதொற்றுநீக்கப் ட்ட  ஆரடயி ொல்  ப ொர்த்தப் ட்டுள்ைது .  
”நிஞ்சொ”  டங்களில்  வரு வர்கள்  ப ொல்  கொட்சியளிக்கின்ற ர் .  ஆ ொல்  
ஆரடகள்  னவந்நிறமொக  உள்ைது .  எனினும் அவர்களின்  கண்களில் 
உயிர்கரைக்  கொப் ொற்றுவதற்கொ  சுறுசுறுப்பு னதளிவொகத்  னதன் டுகின்றது .  
ன ரும் ொலும்  இரவ  நொரை  இைத்தச்சிவப்ப றிவிடும்  ம் ைமொக  சுழன்று  



னகொண்டிருக்கும் .  இவர்களிரடபய  வொர்த்ரதப் ரிமொற்றம்  குரறவொகபவ  
கொணப் டுகின்றது .  அர வரும் ஒரு ஒழுங்கில்  முடக்கிவிடப் ட்ட  
இயந்திைங்கைொக  இயங்கிக்  னகொண்டிருக்கிறொர்கள் .  இது  அவர்கள்  தங்கள் 
தங்கள்   ணிகளில்  சிறப்புத்பதர்ச்சி  ன ற்றிருப் ரத  விைங்கிக்  னகொள்ை  
ப ொதுமொ தொக  இருக்கின்றது .  
அக்கொயக்கொை  ப ொைொளி  சத்திைசிகிச்ரசக்கொ  பமரசயில்  ஏற்றப் ட்டவுடன்  
உடற்கொயங்கள்   ரிபசொதிக்கப் டுகின்றது .  பின்புறம் ஊடுருவிய  கொயம்  
நிச்சயம் வயிற்றினுள்  ஊடுருவி  இருக்கும் .  எ பவ  நிச்சயம் அதர  
னவட்டித்திறப் து  அவசியம் .  வலது  னதொரடயில்  இருக்கும்  ொரிய  கொயம்  
சத்திைசிகிச்ரச மூலம் துப் ைவு னசய்யப் ட  பவண்டும் .  னவட்டியகற்றப் ட்ட  
கொலின்  பமல் குதி என்பு னவட்டப் ட்டு சீைொக்கம் னசய்யப் ட  பவண்டும் .  
பமற் டி  சத்திைசிகிச்ரசமுடிவரடய  நொன்கு  மணித்தியொலங்கள்  கடந்துவிட்டது . 
அதர த்னதொடர்ந்து  அப்ப ொைொளி  அதிதீவிை  சிகிச்ரசப்பிரிவிற்கு  
அனுப் ப் டுகின்றொள் .  மிகுதிக்  கொயக்கொைருக்கு  முதல்  சுற்றுசிகிச்ரசயளித்து  
முடிய  இைண்டு நொட்கள்  நகர்ந்து  விட்டது .  பமற் டி  ப ொைொளி  இன்னும்  சுய  
நிர விர ப்ன றவில்ரல ,  இதுவரை நொன்கு  ர ன்து  இைத்தமும்  30 ர ந் 
திைவ ஊடகமும் ஏற்றப் ட்டு விட்டது .  சிறுநீர் பதரவயொ  அைவு 
னவளிபயறுகின்றது .  இதுனவொரு  நல்ல  அறிகுறி  எனினும் கொய்ச்சல்  
கொணப் டுகின்றது .  இதுனவொரு  அ ொயமொ  நிரல  உரிய  முரறயில் 
மருத்துவப் ைொமரிப்பு  னதொடர்கின்றது .  கைமுர யில்  கொப் ொற்றப் ட்டவள் ,  
வரும் வளியில்  அ ொயங்கரைத்தொண்டியவள் ,  கொப் ொற்றப் டக்கூடிய  
இடத்தில்  இறப் து  என் து  ம  பவதர ரயத்தைக்கூடியது .  இப்ப ொைொளி  
உயிர் தப்புவதொக  இருந்தொல்  கைமுர க்கு  அருகொரமயில்  குருதிமொற்றீடு  



னசய்வது  மருத்துவப்பிரிவி ொல்  உத்திபயொக  பூர்வமொக  
ஏற்றுக்னகொள்ைப் டும் .  எ பவ எப் டியும்  இவள்  தப் பவண்டும் .  இவன்  
ம ம் மீண்டும் மீண்டும் அதர பய  எண்ணுகின்றது .  மூன்றொம் நொளும்  
வந்துவிட்டது .  இன்னும் அப்ப ொைொளி  சுயநிர வு  அரடயவில்ரல . 
நொடித்துடிப்பு  அதிகமொக  இருக்கிறது ,  இைத்த  அழுத்தம்  பிைச்சர  இல்ரல 
எனினும் நம்பிக்ரகதுளிர்விடுகின்றது .  இவள்  எழும்பி வுடன்  த து  
கொரலப் ொர்ப் ொள் .  இனித்தன் ொல்  வழரமப ொல்  ஓடியொடித்திரிய  முடியொது  
என் ரத  எண்ணி  ம தினுள்  அழுவொள் ,  ஏங்குவொள் ,  இைத்த  உறவுகரைத்  
பதடுவொள் ,  ஆ ொல்  அவள்  உறவுகள்  எங்கிருக்கின்ற பவொ  னதரியொது .  
னதரிந்தொலும் இைகசியம்  கொத்தல்  கொைணமொக  அவர்கரை  இங்கு 
அனுமதிக்கமுடியொது .  அவரை  ஆறுதல் டுத்தும்   ணிரயயும்  ப ொைொளிகபை  
னசய்யபவண்டும் உடல்   லவீ ம் ம  உறுதிரயத்  தொக்கும் .  
அதர த்தொக்குப்பிடித்து  னவளிவருவது  ப ொைொளிகளுக்கு  வழரமயொ பத ,  
எனினும் கடி ப் ட  பவண்டும் .   லநூறு வருடங்கைொக  திருமணம் னசய்வது  
பிள்ரைகரை  வைர்ப் து  எனும் குடும் ம்சொர்  கலொச்சொைத்தினுள்  
சுழன்றவர்கள்  இன்று ஒரு பதசசிற் ம்  னசதுக்க  புறப் ட்டுள்ைொர்கள் .  
அதற்கொ  விரலரயயும்  னசலுத்தி விரைவுகரையும்  சந்திக்கின்றொர்கள் .  

 
ஓ . . . . . . . . . .  என்  பதசபம !  நீ விரைவில்  விடுதரலயரடவொய்  அப்ன ொழுது  

வீைச்சொரவ  தழுவியவர்கள்  தவிை ,  விழுப்புண்ணரடந்தவர்கள் ,  முன் ொன்  
சிரதந்து  இயங்க  முடியொதவர்கள் ,  அங்கங்கரை  இழந்தவர்கள்  எ  
கனிசமொ வர்கள்  உன்னில்  நடமொடுவொர்கள் ,  அவர்கரை  சுரமயொக  

நிர ப் ொயொ? இல்ரல  சுகமொக  நிர ப் ொயொ? 



 


