
பததபப�டட 
− ம
ககல

ந�ல க��ட ச�கனல.  பசமச ந�ற அமப ஒள�கக இனனம ஆற நந�டகள உய�ர இரபபத� 
அநத டஜ�டடல வணட டவன நச�லலக/ அபப� மபகம ச�ற�த க/
� நசலதத�ன�ர. 

�ண�கம அங�ளம எஙமளத நத�டர/மதப ப�ரதகதன.  எஙள இர/ர ணளம 
சநத�ததன.  எனககம அபப�வககம நடக/ உட�ரநத�ரநத  தஙமய�டம �ச�சதகதன, 
“ந�ல�, ”ச�கனலல ஏழம� ஆ�மப�கப கப�வத

“கடய இனனம 
ண� ஆற கட ஆ/ல... லச 
�த��� ஏழம�ஙற?”
அதறகள ச�/பப ந�ற /டட ஒள� எஙமள ந�றதத...  
�ண�கம அங�ள எஙளகக /லத 
பற
�த தன க<�ணட� ச�டட �ம� ந�றதத�க ணண�டமய இறக� சதத
�ப கபச�ன�ர, 
“எனன ஞ�ன��ஜ எபட?” 
அபப�வம பத�லககக தத�ன�ர, “நலல�ரககன.”
“எனன ப�பப�, எததன�/த ��ஙக /�ங�ய�ரக?”   ந�ல�வகக இபகப�த த�ன என 
�ச�சபப�ன அரததம ப��நதத� எனமனத த�ரமப�ப ப�ரதத�ள.


�ண�கம அங�ளககப பதத�ம /கபப படககம அ/�த ஒக� 
ன சநத��மனபபறற�ப 
பறற�க ந�ள/மதகய மழகந� க/மலய� ம/தத�ரக�ற�ர. பகத� கந�
� ��யல எஸகடட 
ப�ச�னஸ ம/தத�ரக�ற�ர.

தன 
மனப நப�ன எனற நச�லல எலல� �கமளககம உ��ம
 உணட.  ஆன�ல 

றற/ரள�ன ப�ளமளமள 
டடம தடடம அ/ர பதத�ய�ல த�ன அ/ம� ணட�கலகய, 
அதவம எஙள அபப�/�டம அ/ர கபச�ன�ல -  எஙளகக ��கடர ஸகலல மனற மதல 
ந�னக பளள�ள அளவகக நடகம எடககம.

“இபகப� த�ன அங�ள ஸகல நத�றநத ஒர 
�சம ஆய�ரகக.  இத/ம�ககம எகஸ�ம 
ஒணணம நடகலகய?”  ந�ல� சG��யஸ�ப கபச/தகப�ல அங�ளகக ஒர மகறபப 
ந�டதத�ள. ந
த/� அ/ள �லல ஒர தடடத தடட அ/மள அடக�கனன.

“நலல�க களங 
�ண�கம.”  அபப� ந
த/�த த�ன நச�னன�ர.  அத ந�ல�வககக 
கடக/ணடம எனபத த�ன அபப�/�ன 
னத�ல இரக�றத எனபத எனககத நத��நதத. 
அபப�/�ன எ��சசல எனககள ஐநத�ம பளள� ப�த�பமப ஏறபடதத�ய�ரநதத.  பசமச ச�கனல 
தற�ல
�க �பப�றற�யத. ஆன�ல அபப� உர எனற த�ன /நத�ர.

வடடககப கப�னதம ந�ல� ட/�மய ஆன நசயத�கள� இலமலகய� அபப�/�ன 
ஆகல�சமனக �ணடமம பலமபல ப��ணமம த/ங�/�டடத.
“ஏணட பதத�ங�ள�ஸ /நத�சச.  
��ய�மதய� உக�நத படகறத உடடடட 

”எபபபப�தத�லம ஊர சததறதம ட/� ப�கறத
� 

“எனனங சம
� அ/ள ட�ரசசர பணண�டட இரகGங? அ/ படகதத�ன நசயற�.”    

அம
�வககப பத�ல� ஒர ச�ஃபட நடட /�ரதமதமய அபப� நடல/�� நசயத�ர.  அம
� 
/�சமபலடன அடதத அமறய�ல அத�ய�ன�ரள.



த�தத� சடநடன /�க�ங �ளமப�ன�ர.  நற ட���கக க
ல க�பம /நத�ல இபபடதத�ன 
த�தத� நசய/�ர.  ந�ல� தன ப�டபபததததகக மனகன தன அழமக சகச��மயத 
த/ங�ய�ரநத�ள.  அ/ள ஆமச ஆமசய�ய நசலகட நசயத /�ங�ய�ரநத /மளயலள, 
ப�ச�ள,  �பபர கபனடள,  நபனச�லள,  லர ப�கஸ எலல�ம இரநத பள�ஸடக மபமய 

“ ”  ”நச�த எனற அ/ள மன கப�டட/�டட இநத வடடககளள நமழயக/ ப�டகல  
எனற மணமபபடன அபப� ந/ள�கய கப�ன�ர.  மபக உமதகபபடட,  த��டடல 
மறகபபடட �மபவணட த�றநகத /�டபபடடரநதத.

இ�வ ச�பப�டடகக அபப� /�/�லமல. அம
� ச�பப�ட�
ல உட�ரநத�ரநத�ரள; இனனம 
மகம உ��ஞச�கந�ணடரநத�ரள, ணள ச�/பப க�மளடன நGரத�ம� மட இரநதன. 
த�தத�வம ப�டடயம /��ணட�/�ல சதத
�ப கபச�கந�ணடரநத�ரள.   இநதச 
சழந�மலய�ல எம.ப� த�Gய�ல ப�டடக கடபத எனககள கறற உணரம/ ஏறபடதத�ய�ரநதத 
ஆன�லம ப�டலள என 
னமத அம
த�ய� ம/தத�ரநதத.

“
�
� நGங சGக��
�த தஙப கப�ணமன ட�கடர நச�லலய�ரக�க�?”  அம
� 
தயக
�ச நச�னன�ரள.
“ ”இதகக க
ல எனன�ல நப�றததடட இரக மடய�த
“ந�ஞசக�ல
� வட அம
த�ய� இரநதத,  ”       அ/னககப நப�றகல ப�டடயம
� 
ந
னட அடதத/�டட கச�ஃப�/�ல படததக ந�ணட�ரள.

ந�னம என பதததமதத த�றநத ந�ணகட /�பகப�கம நசணட கS�ம/ 
எத�ரப�ரதத�ரநகதன.  அபப� பதத 
ண�கக /நத�ர.  ச�பப�டமடப பறகண�தத லங�மய 
ந�டயகப�த  ஆத�ம/ /�பஸ /�ஙகம கடடண�கடச�த தமல/ம�ப கப�ல  த�தத� 
அபப�ம/ மடன�ங கடப�ள�ல உட��ம/தத கபசச /�ரதமதமயத த/ங�ன�ர. 
த�தத�/�ன மதல கள/� மட/தறகளகளகய அபப� இ�ணட�ம பத�மலத த/ங�ன�ர.
“உங �லம 
�த��� இலல இபகப�.  ஸகடட ��ஙக,  க�லட ந
டல /�ங�ன/ங 
எலல�ரக
 க/மல இலல�
 சம
� இரக�ங.  இ/ 
���ண� 
�த��� லடட அடகற�, 
நGங எலல�ரம அ/ளகக சபகப�ரட பணண�டட இரகGங க��டடல எலல�ரம அ/ எனன 
க�ஙகனன ககற�ங. எனகக 
�னக
 கப�வத. வடடகக /நத�கல நடனSன ஏறத.”

“கடய நG எபபடப படசசக �ழ�சச,  எனன க�ஙக /�ங�கனனன 
றநதடடய�?”  அபப�/�ன 
/�மய த�தத� நச எனற அமடதத�ர.  ஒர பநத ஒர �ன இரககம கப�த தக� அடதத 
கடச ந�டதத ப�டஸக
ன 
�த��� இரநதத அபப�/�ன ந�மலம
.

“கடய ஞ�ன�,  நG இபபட க/மலகக /நத இபபட அரம
ய�ன கடமபம நடககமன ந�
 
ய���/த னவ ணடரபகப�
�?   
�தத /சச/ன தணண� ஊதத/�ன அபபடனன 
நச�லல/�ங. உனகக உத/� நசஞச ஆணட/ன உம ப�ளமளளககம உத/� நசய/��மன 
ஏன உனன�ல நமப மடயல? 'ந�ன படட ஷடடம எம ப�ளமளங பட க/ணட�ம,  எனன 
/�ட நலல ந�மலகக அதங /�ணம'ன நG அடகட நச�லறத ச��த�ன.  ஆன� உனகன�ட 
உளகந�கம த�ன ச��ய�லலனன ந�ன ந�மனக�கறன.  
�ண�கம 
�த��� உனன�ல �ர 
/�ங மடயலனன உனகக ஒர எ��சசல.  ப�ளமளங நலல� படசச அத�ம 
சமப�த�சச�தத�ன நலல� இரபப�ஙனன ய�ர நச�னன� உனகக.”

அம
�வம அபப�வம தம�மயகய ப�ரததக ந�ணடரநத�ரள.  ப�டடயம
�வகக தகம 
மலநத�ரநதத.



“அடதத/ங எத�ரப�ரபபகக ஏதத
�த��� /�ழணமன ந�மனக�ற/ங அட�ஸ இலல�த 

னSங 
�த���.  உம நப�ணட�டட ப�ளமளங மனன�ட உனனத த�டடடகடனன 
/ரததபபட�கத.  ந�ங ந�ணட கபரம /�ழநத மடசசடகட�ம.  நG ப�த� த�ணடடகட.  இநதச 
ச�ற�சங ந�ணடம இபபதத�ன /�ழ ஆ�மப�சச�ரககதங.  ஆ�மபதத�கலகய அதங 
னச 
பணண�க�ட�கத.   உன க<�ணட� ச�டட ஃபந�ணட படக�
கலகய இவ/ளவ நப��ய 
ப�ச�னஸ /சச�ரக�ர.  உஙகட படசச யன�/ரச�டட ��ஙக /�ங�ன ப��ச�த ஏகத� ஒர 
ஸகலல மபயடடர /�தத�ய��� நடமப��� க/ல ப�கற�னன நச�லலய�ரகக.  நGயம 
���கநடட /சசதத�ன இநத க/மலகக /நகத.  டவள ந�மனசச� எபபடயம நமம
 
உயரதத மடயம. பணம சமப�த�கறத த�ன நப��சனன  ந�மனக�கத.  ”

அபப� ந
த/� அமறககள கப�ன�ர.  த�தத�,  ப�டடயம படகப கப�,  ந�ல� 
டட
லல 

ந�னம என ப�டபதததமத எடததக ந�ணட படகப கப�கன�ம.  அம
� ஃபள�ஸகமத 

கதடக ந�ணடரநத�ள எஙளகக ட கப�டட ம/க.


