
மஹ�பஸ

"கறற�லம ப�யடட கள�கக�ம வநத� ம�த���."

“ந�ன த�ன மக�லபரம ப�ய ச�றததப �ததடப ப!?”

“நலல பவளள �ததபத�  ந�றதத�கக�ட .. ஒணண தத��யம�? ந�ன இனனம தக�ஞசம 
எத�ர�ரதபதன.”

“எ!ககத தத��யம.”

“அபபறம� ஏன?”

“உணளமய தச�லலடடம�?”

“அபப� இதத! ந�ளம தச�ன!த?”

“இலல �, இநத வ�ஷததபதத� உணளமய தச�லலட �?”

“ம" தளலளய ககவ�டடல ச�யததக தக�ணட பகடக தய�ர�!�ள.

“ ந�ன தயஙக�த தயஙக�க பகட பப�, 'என! பவண�லம ணண�கபக�ன'ன ந; 
தச�ன!த�லத த�ன என!�ல ஒணணபம தசயய மடயல.”

“ந�ன உன! மழச� நம�ப!ன. இன!மம நமபபறன. அத!�லதத�ன....” அவள வ�சம� 
உ ப! அ ஙக� சடத ! பனமறவ�!�ள.

***

ளமத�லயம ந�னம உளளர யநததக�ணப  த�ன மக�லபரம ப�ப!�ம. ப�லஸ 
தகட�ட, ரவடகள தத�லளல, எததள!பய� தத���களகச தசயத�கள.... தத��நதம அநத 
ஆரவம எஙகள இரவளரயம உநத�வ�ட த எனற த�ன தச�லலபவணடம. த�தவ�க 
தக�ளளககளகக�க எளதயம வ�டடகதக�டகக�த ந�ன, எபப�தபம யநத தசததக 
தக�ணடரககம ளமத�ல. க�தல வநத�ல ததம றநத ப�கம எனற ழதம�ழ�ளய 
ம�றறபவணடம.



அஙபக எபடபய� நணரகள உதவ�ய�ல ஒர தகஸட ஹவச�ல தஙக�வ�டப �ம. எஙகள 
வடடல �ரசசள! எதவம�லளல. அவள த�ன ஏபத� பர�ஜகட ஒரக எனற வடடல தச�லல, 

அணணன தஙகளர ரய�லல ஏறற�வ�  பவல��ல இறஙக� அடதத �சஞச��ல ந�ஙகள 
இரவரம பச�க தக�ணப  வநபத�ம.

ஒர வ�ஷயம எஙகள இரவரககம உறததல�கபவ இரநதத. இபடப த�ய தச�லல,  யநத 
யநத ஒர க�தல பதளவ த�!�? நணரகள�கபவ தவகக�லம இரநத ந�ஙகள எபப�த 
க�தலரகள�ப!�ம? சத வ�த இலல�மல இரவரம அடததவர வடடககப ப�ய வநதத 
ந�னறப�!த ஏன? எததள! த�ன சம�த�!ம தசயத தக�ண �லம எலபல�ரககம 
தபர�கம தசயவத�க ஒர உறததல தள ததப ப�  மடய�த அளவ ஒடடகதக�ணப  
இரகக�றபத.

அநத இரவ ந�ஜம�கபவ ச�ற�த ச �!த�கத த�ன இரநதத. ஆ!�ல ஏப!� ந�ன எனள! 
அ கக�க தக�ளள மடநதத. ந�ன க வளள நமபவன த�ன ஆ!�ல இநத வ�ஷயதத�ல 
க வளள இழகக ம!ம ஒததக தக�ளளவ�லளல. அச�த�ரணம�க ளமத�ல ஒபர ஒர மளற 
த�ன யதளத வ�ரதளதகள�ல க�டட!�ள. ந�ளள உலகம மடநதவ�டவத ப�ல 
பச�கதக�ணடரநபத�ம. மகதத�ல தணண;ர ததள�தத... ச�ற�த ந நத... ஃபள�ஸகக�ல இரநத 
டளயக கடதத.... கள ச�ய�ல ஒரவரகக�க ஒரவர அககளறபடட கணகள�ல �தஙக�க 
தக�ணடரநத தககதளதச ச�கக ளவதத அத�க�ளல ந�ல மண�கக உறஙகபப�ப!�ம. 

அத�க�ளலய�ல த�ரம� வரமப�த பஹ�ட லல, ஸஸல, ச�ளலய�ல எலபல�ரபம 
எஙகளளப �ரதத தநறற�க கணகளளத த�றபத ப�னற ஒர �ரளம ஏறட �லம 
ம!தககள ஒர அல சம�த�!ம. ந�ன த��ய தபர�கம ணணவ�லளல. ளமத�ல தவள�பய 
ததற�கக�த வ�ழ�களளப ளளப�கக�ய கணண;ர ன ச�கக!ம�கச தச�ன!�ள, “ந; 
நலலவன  �.” 

***

க�ஃ� ப ய�ல சநத�ககபவணடம எனற எஸ.எம.எஸ அனப�ய�ரநத�ள. அடதத 
ஏ��ய�வ�றகப ப�!�ல அயலந�ட வர ப�ல அள ய�ளஙகள தத��ய�த ட ணம. வசத� 
த�ன எஙகளள ம�த��� க�தலரகளகக. த�தவ�க ளமத�ல அவசரம�க எபவபம இபட 
அளழபத�லளல. அவளகபக உ��ய �ண�ய�ல ஒர வ�ரத த�ட தத�றகப �ன த�ன ஒர 
சநத�பப இரககம. ந�ன தக�ஞசம அவசரகக�ரன.



வழககம�! பமளஜய�ல எ!கக மன�கபவ வநத உடக�ரநத�ரநத�ள ளமத�ல. கணகள�ல 
பச�கதளத ந�ன �ரகக மடநதத.

க�ஃ� வரவதறக மன�கபவ பநரடய�க வ�ஷயததகக வநதவ�ட �ள.

மகளக உ��ஞச�கதக�ணப  தத� ரநத�ள, “உன! ந�ன தர�ம நமபபறன. உன! வ�  
எ!கக தஸட �ரட!ர க�ள கக மடய�த. உன! ந�ன உய�ர� பநச�கக�பறன. அத!�லத 
த�ன என!�ல எபடச தச�லறதனன தத��யல.”

அவள என! தச�லலபப�க�ற�ள எனளத மகக�லவ�ச� ப��நத தக�ண  ந�ன அவளளத 
தத� ரவ�டப ன, “ ளமத�ல எனக�ட  ந; ந;ய� இரககல�ம. எநத ந�நதள!பய�, 

கடடப�ப � க�ள ய�த.”

“தத��யம அத!�லத த�ன தச�லபறன. ந�ம ���ஞச ல�ம. ஒரபவள எத�ரக�லததல உன! 
அள யற �கக�யம எ!கக க�ள ககணமன ச�ம�ய பவணடகக�பறன.” ஹ�ணட பகளகத 
த�றநத ந�ன அவளகக ஆளசய�ய வ�ஙக�த தநத�ரநத அநத தம�ளல ஃப�ள! பமளஜ 
பமல ளவதத�ள. அத�ல கடடய�ரநத த�மளம இலளல.

அவள மகம ததள�வ�க இரநதத. கணகள அபடபய த�ன ளளப�க...

அநத வ�தத�ய�சம�! வ�ய�ல நளழய�த தயரளள க�ஃ� கசநதத.... ஆ!�ல ரச�கள�ல 
வ�தத�ய�சமணட எனளத ந�ஙகள ப��நத அனவ�கக ஆரம�தத�ரநபத�ம.

அவள ப�ய இரணட க�ஃ�கள கடதத�ரநபதன. அவள வ�டடச தசனற தசலஃப�!�ல 
எலல�ம தவறளமய�க... தமய�ல �கஸ, அடரஸ பக.... எத�லம எதவம இலளல.

ந�ன என ஃப�!�ல இரநத ளமத�லய�ன எணளண அழதத�ப!ன. என ளகய�பலபய 
ளமத�லய�ன ஃப�ன தமதவ�க அத�ரநதத. சடத ! அநத எணளணயம அவள 
அனப�ய�ரநத எஸ.எம.எஸகளளயம ஒவதவ�னற�க அகறற�க தக�ணப  வநபதன...

கள ச�ய�க அவள அனப�ய�ரநத கவ�ளதளய மடடம அழ�பதறக மன ஒரமளற 
கள ச�ய�கப �ரதபதன... இபப�த அதன அரததம ம�கத ததள�வ�க...



என ம!ககளகய�ன 
அஜநத�வ�க�வ�ட 
உனள!
மஙகச தசயயம
ச�தத�யஙகள
இரணட...

க�தஙகள,

க�லஙகள.

என ச�மல வஸதவ�ன
நயர�னகள�ல 
அத�ரநத தக�ணடரககம
உனள! மறககம
ச�தத�யஙகள�ல 
...ஒனற
ளதத�யம 
...அடததத
மரணம.


