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கல்கற 
 

அன்பு ரசகர்களப இது உங்கலக்கரகள தித்ளகரக டிமக்கப்தட்ட 
அர் கல்கறின் தமடப்புகபினறருந்து டுக்கப்தட்டு, ங்கலக்கு தி.டி.ப். 
டிில் ககரடுக்கப்தட்டிருக்கறநது.. து தம் கதரும் தல்கள், ற்றும் ல்ன 
இனக்கற றக்க தமடப்புகள் அறந்துிடரல் இருக்கும்கதரருட்டு, சபர 
ல்கனண்த்றன் அடிப்தமடில், இக்கரன இமபஞர்கலம், ருங்கரன 
றறமபஞர்கலக்கும் தன்த்க்க மகில் இச்சறறுகமம PDF ளகரப்பு 
டிில் அபித்றருக்கறளநரம். 
 
ளலும் ிதங்கலக்கு கலழ்க்கண்ட றன்ணஞ்சனறல் கரடர்பு ககரள்பவும். 
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அர் கல்கறின் 

அ ரழ்வு 

 
 
பன்னும 
 

     தர்ரினறருந்து ரய்ரட்டிற்குத் றரும்தி ந் 

திநகு ன் உள்பம் அமற இந்து 

அமனப்புண்டிருந்து. ஏரிடத்றல் றமனரக 

இருப்தது சரத்றய்றல்னரல் ளதரிற்று. ன் 

ளணரறமனம ிரஜ்ரகக் ககரண்டு ளச 

ரத்றம கசய்த் கரடங்கறளணன். அந் ளச 

ரத்றமமப் கதரும்தரலும் ட இந்றரிளனள 

கசய்பம்தடி தூண்டி கரம் என்று இருந்து. 
 
     ீ ரஜபுத்றர்கபின் ரட்டில் அறசரண ீச் கசல்கள் றகழ்ந் 
புரணரண ளகரட்மட ககரத்பங்கமபபம் , தரமடந் தம ஊர்கமபபம் 
அகு குடி ககரண்ட புற தட்டங்கமபபம் அந்ப் தட்டங்கபிளன லீனர 
ிளரங்கலக்குப் கதர் ளதரண சறருங்கர அண்மணகமபபம் சுற்நறப் தரர்த்துச் 
சனறத் திநகு , கமடசறரக, அஜ்ீர் ஸ்ளடணினறருந்து தம்தரய்க்குப் ளதரற்கு 
டிக்கட் ரங்கறளணன். ஆஜ்ீரில் டிக்கட் ககரடுத் ஸ்ளடன் குரஸ்ர எரு 
ச்சரிக்மக கசய்ரர். "றில் ட்னம் சஸ்ரணத்றல் ளர கனரட்டர டப்தரகத் 
கரிகறநது. கரன றட்டப்தடி ில் ளதரய்ச் ளசர்து றச்சறல்மன. ீங்கள் ளறு 
ரர்க்கரய்ப் ளதரது ல்னது!" ன்று அர் கசரன்ணரர். 



3 

 

http://www.thangampalani.blogspot.com 

 

 
     அற்கு ரன் , "த்மணளர கனரட்டரக்கமப ரன் தரர்த்றருக்கறளநன் ர! 
தரில்மன. டிக்கட் ககரடுங்கள்" ன்ளநன். 
 
     ஆஜ்ீர் ஸ்ளடணில் ஜணங்கள் அங்கங்ளக கும்தல் கூடிப் ததப்புடன் ளதசறக் 
ககரண்டிருந் ிம் ன்ணகன்தது ளற்தடி டிக்கட் குரஸ்ரின் 
ச்சரிக்மகின் பனம் ணக்குத் கரி ந்து. 
 
     ில் புநப்தட்டளதரது அறல் க்கத்துக்கு ரநரகக் கூட்டம் கரம்தக் 
குமநரக இருந்து. நறிருந்ர்கபில் ளதரலீஸ்கரர்கள் , இந்ற சறப்தரய்கள் , 
இங்கறலீஷ் டரம்றகள் ஆகறர்கள் ரன் அறகறருந்ரர்கள். 
 
     இத்மண ரலம் ில் திரத்றல் கூட்டத்றளனள கறடந்து 
அஸ்மப்தட்ட ணக்கு இது கதரிதும் உற்சரகத்றற்குக் கரரிருந்து. 
எருருள நறிர எரு இண்டரம் குப்பு ண்டிமக் கண்டுதிடித்து அறல் 
நறக் கமச் சரத்றத் ரபிட்டுக் ககரண்ளடன். திரத்துக்கரண உமடமக் 
கமபந்து ிட்டுக் கம்தபிம இழுத்துப் ளதரர்த்றக் ககரண்டு யரய்ரகக் கரமன 
ீட்டிக் ககரண்டு தடுத்ளன். ிலும் கறபம்திற்று. 
 

 
1. ட்னம் ஜங்ன் 

 
     ரன் றம்றரண றமணற்ந தூக்கம் தூங்கற த்மணளர கரனம் ஆிற்று. 
ன்நரலும், ஏடும் ினறன் ஏமசபம் சுலும் சக்கங்கபின் சத்பம் கதரும்தரலும் 
ன்மணக் கண்ச் கசய்து க்கம். த்மண ளம் அன்று ரன் 
தூங்கறளணளணர கரிரது. தம ரழ்க்மகச் சம்தங்கமபப் தற்நற கணவு 
ககரண்டு றடீகன்று தூக்கற ரரிப் ளதரட்டுக் ககரண்டு ழுந்ளன். ில் ஏடரல் 
றற்கறநது ன்று கரிந்து. றற்கறந இடம் ஸ்ளடன் இல்மன ன்று ன் 
உள்லர்வு கசரல்னறற்று. ஸ்ளடன் ன்நரல் அற்ககன்று ணி உரிமபள்ப சறன 
சப்ங்கள் ளகட்கும். ண்டிில் இடம் திடிக்க ஏடுகறநர்கபின் டரட்டம் , நற 
இநங்குகறநர்கலமட ஆர்ப்தரட்டம், 'கம் சர ' 'கம் தூத்' கூப்தரடு, ளதரர்ட்டர்கபின் 
ஆரம் - இற்நறனறருந்து ில் கதரி ஜங்ணிளனர சறநற ஸ்ளடணிளனர 
றற்கறநகன்தமக் கண்டுதிடிக்கனரம். ஆணரல் , இங்ளக அம்ரறரி சப்ங்கள் 
இல்மன. ங்ளகளர ககு தூத்றனறருந்து இணந்கரிர சப்ங்கள் ளகட்டண. 
ண்டிின் தனகி என்மநத் றநந்து உள்ளப குப் ன்று புகுந் குபிர்ந் தணிக் 
கரற்மநப் கதரருட்தடுத்ரல் கபிள மனம ீட்டிளணன். ன்மணப் ளதரனள 
தன மனகள் ண்டிக்கு கபிள ீட்டப்தட்டிருந்ண. எரு சறனர் கலள இநங்கற 
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ிளனரரக டந்து ககரண்டிருந்ரர்கள். றள ககரஞ்ச தூத்றல் எரு தட்டம் 
இருப்தது கரிந்து. ப்தடித் கரிந்து ன்நரல் , அந்ப் தட்டத்றல் ஆங்கரங்ளக 
சறன டீுகள் ீப்திடித்து ரி , ளற்தடி ீின் கபிச்சத்றல் தட்டம் கரிந்து! 
தட்டம் கரிந் றமசினறருந்து தடரர் , தடரர் ன்று துப்தரக்கறக் குண்டுகள் 
கடிக்கும் சத்ம் ந்து ககரண்டிருந்து. 
 
     அடுத் ண்டிினறருந்து மனம ீட்டிமப் தரர்த்து , "ன்ண மரர் , 
ிளசம்! ில் ங்ளக ந்றருக்கறநது ?" ன்று ளகட்ளடன். "ட்னம் ஸ்ளடனுக்கு 
அருகறல் ந்றருக்கறநது ; டவுணில் ளர கனரட்டர டப்தது ளதரல் கரண்கறநது!" 
ன்நரர். 
 
     ஆஜ்ீர் ஸ்ளடணில் டிக்கட் குரஸ்ர கசரன்ணது சரிரன் ன்று றமணத்துக் 
ககரண்ளடன். 
 
சறன றறத்துக்ககல்னரம் ில் கரர்டின் ிமறல் சப்ம் ளகட்டது ; ிலும் 
புநப்தட்டது. கதுரக கர்ந்து கசன்று மக கரட்டி த்மத் ரண்டி ட்னம் 
ஸ்ளடனுக்குள் ளதரய் றன்நது. ண்டிினறருந் சறப்தரய்கள் பனறளரர் 
பபகன்று கலள இநங்கறணரர்கள். திபரட்தரத்றல் அங்குறங்கும் ஜணங்கள் 
கும்தல் ளசர்ந்து ளதசறக் ககரண்டிருந்ரர்கள். அந்ப் தக்கம் ளதரண ஸ்ளடன் 
அறகரரி எரும றறுத்ற, "ன்ண ர ிளசம்? ண்டி இற்கு ளல் ளதரகுர? 
ளதரகரர?" ன்று ளகட்ளடன். அர் து ரினறருந் சறககட்மட ணக்குப் தறல் 
கசரல்ற்கரக டுக்கனரர , ளண்டரர ன்று சறநறது ளரசமண கசய்துிட்டுப் 
திநகு எரு ீர்ரணத்துக்கு ந்ரய் , "ககரஞ்ச தூத்துக்கப்தரல் ில் தரம 
ளசரிருக்கறநது. கசப்தணிட்டுக் ககரண்டிருக்கறநரர்கள். இணிளல் கதரழுது 
ிடிந்திநகுரன் ில் புநப்தடும்" ன்நரர். 
 
     உடளண ரன் தடுக்மகம சுற்நறக் கட்டிளணன். கமபந்து மத் உடுப்மதப் 
ளதரட்டுக் ககரண்ளடன். கஷ்டப்தட்டு எரு ளதரர்ட்டமக் கண்டுதிடித்துப் கதட்டி 
தடுக்மகமத் தூக்கறக் ககரள்பச் கசய்ளன். ளற்தரனத்றல் நற இநங்கற பல் 
ம்தர் திபரட்தரத்றல் இருந் கிட்டிங் ரூபக்குப் ளதரய்ச் ளசர்ந்ளன். 
 
     கிட்டிங் ரூறல் ிபக்கு ரிில்மன. கபிில் திபரட்தரத்து 
ிபக்கறளனிருந்து ங்கனரண கபிச்சம் ந்து. அமந அடிளரடு கரனற ன்று 
பனறல் ளரன்நறது. அப்புநம் சுற்றும் பற்றும் ன்நரய்ப் தரர்த்றல் அந் 
ண்ம் று ன்று கரிந்து. சுர் ஏரகக் கறடந் ரழ்ந் திம்புக் கட்டினறல் 
எரு ணிர் தடுத்துக் ககரண்டிருந்ரர். அருமட பகம் சுரின் தக்கரகத் 
றரும்திிருந்தடிரல் அர் ரர் , இன்ண ரறரி ணிர் ன்று இணம் கரிந்து 
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ககரள்ப படிில்மன. 
 
     எரு ட்ட ளமஜபம் , அன் இண்டு தக்கங்கபில் இண்டு ரற்கரனறகலம் 
கறடந்ண. சரரன்கமபக் கலள மக்கச் கசரல்னறிட்டு எரு ரற்கரனறில் ரன் 
உட்கரர்ந்ளன். ளதரர்ட்டரிடம் றுதடிபம் ில் கறபம்பும் ளதரது ந்து கூப்திடும்தடி 
கசரன்ளணன். 
 
     ளதரர்ட்டர் ளதரண திநகு சறநறது ளம் ட்ட ளமஜ ீது மககமப ஊன்நறக் 
ககரண்டு உட்கரர்ந்றருந்ளன். ன் திநப்பு பர்ப்மதப் தற்நறபம், ரழ்க்மகில் ரன் 
அமடந் அனுதங்கமபப் தற்நறபம் ளளர ண்ங்கள் ளரன்நற மநந்து 
ககரண்டிருந்ண. இந் ரறரி பன் தின் கரிர எரு டரட்டு ில்ள 
ஸ்ளடணில் எரு ரள் ள்பிில் , ரன் ன்ணந் ணிரக உட்கரர்ந்றருப்ளதன் 
ன்று ரமனந்து ருங்கலக்கு பன்பு ரரது கசரல்னறிருந்ரல் , 
கசரல்னறருக்குப் மதத்றக்கரப் தட்டம் சூட்டிிருப்ளதன். 
 
     ன்ண அர்த்ற்ந கரரிம் இது ? ன் ரழ்க்மகமள இப்தடி 
அர்த்ற்நரகத்ரன் ளதரய் ிடுளர? 
 
     'டப் டப் டப்தரர் ' ன்று துப்தரக்கற கடிச் சத்ம் றுதடிபம் ளகட்டது. 
சுருக்கருகறல் கட்டினறல் தடுத்துக் ககரண்டிருந் ணிர் எரு டம புண்டு 
தடுத்ரர். றுதடிபம் எரு கரடிப் கதரழுறல் அருமட பகம் சுரின் தக்கரகத் 
றரும்தி ிட்டது. 
 

 
2. ளஜ யறந்த்! 

 
     ன்னுமட கண்ிமகலம் ளனசரக மபந்து ககரடுக்கத் கரடங்கறண. 
தடுக்மகமத் மில் ிரித்துக் ககரண்டு தடுக்கனரகன்று ண்ி 
ரற்கரனறினறருந்தடிள குணிந்து தடுக்மகமப் திரித்ளன். அப்ளதரது ரளர 
எருர் அந் அமநக்குள்ளப ருது கரிந்து. குணிந்தடிள கமடக்கண்ரல் 
ருது ரர் ன்று கணித்ளன். அவ்பவுரன் ; ன் மககள் கட கட ன்று 
டுங்கத் கரடங்கறண. தடுக்மகமக் கட்டிிருந் ளரல் ரமக் கற்ந 
படிில்மன. கபிள ங்ளகளர தூத்றல் ளகட்ட துப்தரக்கற கடிின் சத்ம் 
இப்ளதரது ன் கஞ்சுக்குள்ளப கடிப்தது ளதரல் ளகட்டது. சட்கடன்று எரு கதரு 
பற்சற கசய்து ணம றடப்தடுத்றக் ககரண்டு றறர்ந்து உட்கரர்ந்ளன். உள்ளப 
ந் ணிர் சுர் ஏரகப் கதட்டி தடுக்மகம மத்து ிட்டு ந்து ணக்ககறள 
ட்ட ளமஜக் கருகறல் இருந் ரற்கரனறில் உட்கரர்ந்ரர். 
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     பனறல் அர் ன்மணப் தரர்க்கில்மன. கிட்டிங் ரூறல் ரசல் 
றரகப் திபரட்தரத்மப் தரர்த்துக் ககரண்டிருந்ரர். சறநறது ளத்துக்குப் திநகு , 
ரன் அமள உற்று ளரக்கறக் ககரண்டிருந்ம உர்ந்றணரல் ரளணர 
ன்ணளர, ன் தக்கரகப் தரர்த்ரர். பனறல் அசட்மடரகப் தரர்த்ரர் ; திநகு 
உற்றுப் தரர்த்ரர். 
 
     "ளஜ யறந்த்!" ன்நரர். 
 
  அந்க் குலும் ரர்த்மகலம் ன் உள்பத்றல் அடங்கறக் கறடந் த்மணளர 
உர்ச்சறகமபப் கதரங்கும்தடிச் கசய்ண. றகவும் தித்ணப்தட்டு உள்பத்றல் 
கதரங்கற உர்ச்சறகமபபம் கண்கபிளன துபிக்கப் தரர்த் கண்மீபம் அடக்கறக் 
ககரண்டு கம்ற குனறல் ரனும் "ளஜ யறந்த்!" ன்று ரழ்த்றளணன். 
 
     "றர் ளதரனறருக்கறநது" ன்நரர். 
 
     "ஆரம்!" ன்ளநன். 
 
     "ரம் ங்ளகரது சந்றத்றருக்கறளநரர ? உது பகம் தரர்த் பகரய்த் 
ளரன்றுகறநது; ஆணரல் ங்ளக தரர்த்ளரகன்று ஞரதகம் ில்மன" ன்நரர். 
 
     அருக்கு ஞரதகம் ரற்கு ங்கனரண கபிச்சத்மத் ி ளறு 
கரபம் உண்டு ன்தம ரன் அநறந்றருந்ளன். ளதச்மசத் றருப்த ிரும்திளணன். 
 
     "தர்ர அல்னது னரில் தரர்த்றருக்கனரம். அந் குப்தரண கரனத்றல் 
தரர்த் தறணரிம் பகங்கபில் மகன்று ஞரதகம் மத்துக் ககரள்ப படிபம்?" 
ன்று கசரல்னற , ளளன அர் ளதச இடங்ககரடரல் , "இந் இருபமடந் 
ஸ்ளடணினறருந்து ில் ப்ளதரது கறபம்பும், ரது கரிபர?" ன்று ளகட்ளடன். 
 
     "அதுரளண கரிில்மன. ீங்கள் ந்ப் தக்கம் ளதரக ளண்டுளர?" 
 
     "தம்தரய்ப் தக்கம் ளதரகறளநன்." 
 
     "ரன் டில்னறக்குப் ளதரக ளண்டும்." 
 
     "டில்னறக்கர? ீங்கள் டில்னற கசங்ளகரட்மடில் டந் ிசரமில்..." ன்று 
ங்கறளணன். 
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     "இல்மன; ரன் கசங்ளகரட்மடக் மகறில்மன. தர்ரினறருந்து ளள 
ந்ன், கசங்ளகரட்மடினறருந்து ிடுமனரண எரு ணிமத் ளடிக் 
ககரண்டு தம்தரய்க்குப் ளதரளணன். அற்குள்ளப அர் தம்தரினறருந்து கறபம்திப் 
ளதரய்ிட்டரகத் கரிந்து... உங்கலக்கு ளஜர் கஜணல் குப்தரமத் கரிபர!" 
ன்று அர் றடீகணக் ளகட்டரர். 
 
     "குப்தரமத் கரிரனறருக்க படிபர ? ளரஜறக்கு அடுத்தடிரக 
.ன்.. ீர்கபின் தக்றமக் கர்ந் கரபுருர் அல்னர?" 
 
     "ஆரம்; அந் கர புருமத் ளடிக் ககரண்டுரன் ளதரகறளநன். ற்கரகத் 
கரிபர?" 
 
     "கரிில்மனள?" ன்று ங்கறக் கூநறளணன். 
 
     அர் ம்பமட கரல் சட்மடின் மதக்குள்ளப மகம ிட்டு எரு 
ரிரல்ம டுத்து ன் பகத்துக்கு ளள அமப் திடித்ரர். 
 
     "இறளன ஆறு குண்டுகள் இருக்கறன்நண. ஆநறல் ந்து குண்டுகமபரது 
குப்தரின் ரர்தில் கசலுத்துற்கரகத்ரன். என்று, இண்டு, பன்று..." 
 
     ன்னுமட உள்பத்றல் அப்ளதரது குபநற ழுந் அமனகமப அடக்கறக் 
ககரண்டு, "இது ன்ண ளதச்சு ளதசுகறநரீ்கள் ? வுகசய்து ரிரல்மச் சட்மடப் 
மதக்குள் ளதரட்டுக் ககரள்லங்கள்!" ன்ளநன். 
 
     அர் அப்தடிள கசய்ரர். திநகு இண்டு மககபரலும் சறநறது ளம் பகத்ம 
படிக் ககரண்டிருந்ரர். 
 
     "ளர கரம்தவும் ண ளமணக்கு ஆபரகறிருக்கறநரீ்கள் ளதரனறருக்கறநது. 
அமப் தற்நற ன்ணிடம் கசரல்னனரம் ன்நரல் கசரல்லுங்கள்!" ன்ளநன். 
 
     அர் து பகத்ம படிிருந் மககமப டுத்துிட்டு , "இந்ப் திரம் 
மடப்தட்டறணரல் கரம்தவும் ணத்பர்ச்சறமடந்து ிட்ளடன். வு கசய்து 
ன்ணிபங்கள்" ன்நரர். 
 
 "ில் இன்று இவு கறபம்தப் ளதரறல்மன. ம் இருருக்கும் தூக்கம் வும் 
இல்மன. ீங்கள் உங்கள் அததங்கமபச் கசரன்ணரல் , ரனும் திற்தரடு ன் 
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கமமச் கசரல்கறளநன். இரத்றரி கதரழுது ளதரகும்" ன்ளநன். 
 
     "ீரும் .ன்.. சளகரர் ; அறலும் றழ் ரட்டரரிருக்கறநரீ். உம்றடம் 
கசரல்னரல் ளறு ரரிடம் கசரல்து ? ஆணரல் கமம ந் இடத்றல் 
ஆம்திக்கறநது ன்று ரன் ளரசறக்கறளநன்!" 
 
     "சுந்றப் தமடில் ரங்கள் ளசர்ந்றனறருந்து ஆம்திக்கனரள?" ன்ளநன். 
 
     "இல்மன, இல்மன; கமமச் கசரல்ரிருந்ரல் பனறனறருந்ள 
கரடங்குதுரன் சரி!" ன்று கசரல்னறிட்டு , சுர் ஏரகக் கட்டினறல் தடுத்துக் 
ககரண்டிருந் ணிமத் றரும்திப் தரர்த்ரர். 
 
     "அர் அசந்து தூங்குகறநரர். ளலும் ரளர டக்கத்ற னுர் ன்று 
ளரன்றுகறநது. ரம் றறல் ளதசறணரல் அருக்கு ன்ண கரிப் ளதரகறநது ?" 
ன்ளநன். 
 
     இன்னும் ககரஞ்சம் ரஜர தண்ி திநகு அர் து கமமச் கசரல்ன 
ஆம்தித்ரர். 
 

3. கர்ணல் குப்தர 
 
     கரரகனுமட கதர் டரக்டர் ரகன். கசல்க் குடும்தத்றல் திநந்ன். 
அனுமட கப்தணரர் எரு திதன டரக்டர். து புல்னும் ம்மப் ளதரல் 
மத்றத் கரறனறல் திதனரக ளண்டுகன்று அர் ிரும்திணரர். ந்மின் 
ிருப்தத்மப் புல்ன் ககு ன்நரக றமநளற்நற மப்தரன் ன்று ளரன்நறது. 
மத்றக் கல்லூரிில் தடித்து றகச் சறநப்தரகத் ளநறணரன். திநகு அன் க்கு 
உிரகப் 'திரக்டிஸ்' கசய் ளண்டுகன்று ந்ம ிரும்திணரர். ஆணரல் 
மதனுக்கு மத்ற சரஸ்றத்றல் ற்தட்டிருந் அதர ளரகரணது அற்கு 
குறுக்ளக றன்நது. "து கடிகல் கரளனஜறல் இப்ளதரது கசரல்னறக் 
ககரடுப்தகல்னரம் தத்து ருத்துக்கு பன்ணரனறருந் மத்ற சரஸ்றம். 
கசன்ந தத்து ருத்றல் த்மணளர அறசங்கமப ளணரட்டு மத்ற 
றபுர்கள் கண்டு திடித்றருக்கறநரர்கள். ரன் அகரிக்கரவுக்குப் ளதரய் அற்மநக் 
கற்றுக் ககரண்டு ருகறளநன்" ன்நரன். திள்மபின் திடிரரண ளகரரிக்மகக்குத் 
கப்தணரரும் சம்றக்க ளண்டிிருந்து. 
 
     ரகன் அகரிக்கரினறருந்து றரும்தி ந் திநகும் அன் ந்மின் 
ிருப்தத்ம றமநளற்நற மக்கக் கூடில்மன ; கதரி கர்கண்ட் 
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ஆஸ்தத்றரிில் சம்தபறல்னர உி மர்ஜணரகச் ளசர்ந்ரன். அவ்ிம் 
ஆஸ்தத்றரிில் ளமன கசய்ரல் ரன் ன்னுமட மத்ற சரஸ்ற அநறவு 
ிசரனறத்துப் தரிபூம் அமடபம் ன்று கசரன்ணரன். 
 
     கனுமட ளரக்கத்ம அநறந்து கப்தணரர் கதருமமடந்ரர். இன் 
கறுள தம் சம்தரறப்தற்கரக மத்றம் கசய்ப் திநந்ன் அல்ன. மத்ற 
சரஸ்றத்மள ிரிவுதடுத்ற ணி ர்க்கத்துக்கு ன்ம கசய்ப் திநந்ன் 
ன்று ீர்ரணித்து அப்தடிள கசய் அனுற ககரடுத்ரர். அனுற ககரடுத்துச் சறன 
கரனத்துக்ககல்னரம் அர் மத்றம் ன்தள ளமில்னர ளல் உனகத்துக்குச் 
கசன்நரர். 
 
     ந்மினுமட சக்கறரிமகமபச் சரிச் கசய்ற்குக் கூட டரக்டர் 
ரகனுக்கு அகரசம் கறமடக்கில்மன. அவ்பவுதூம் அன் மத்றக்கமன 
அநறின் பர்ச்சறில் பழுகறப் ளதரிருந்ரன். அன் ளமன கசய் கதரி 
ஆஸ்தத்றரிில் அனுமட இனரகரவுக்குத் மனரிருந்ர் கர்ணல் குப்தர 
ன்தர். அர் .ம்.ஸ். ர்க்கத்மச் ளசர்ந்ர். கசன்ந பத்த்றன் ளதரது , 
ளதரர்க்கபத்துக்குப் ளதரய் ந்ர். திற்தரடு ளரப்தரவுக்குச் கசன்று ின்ணர 
கரிலும் கதர்னறன் கரிலும் இருந் திதனரண மத்ற சரமனகபில் ககரஞ்ச 
கரனம் இருந்து து மத்றக் கமன ஞரணத்ம பர்த்துக் ககரண்டு 
றரும்திிருந்ரர். ணள மத்ற உனகத்றல் அருக்கு றகவும் திசறத்ரண 
கதர் ற்தட்டிருந்து. "ர் ரஜனுக்கு ரது ஆப்ளன் தண்ிக் ககரள்ப 
ளர்ந்ரல் அன் கூடக் கர்ணல் குப்தரிடம் ந்துரன் ஆக ளண்டும்" ன்று 
கசரல்ரர்கள். 
 
அத்மகர்கபின் கலள ளமன கசய்ரல் ன்னுமட மத்ற 
ஞரணத்மபம் அனுதத்மபம் பர்த்துக் ககரள்பனரம் ன்று டரக்டர் ரகன் 
ண்ிிருந்ரன். ஆணரல் இது ித்றலும் சலக்கறத்றளன ரற்நம் 
அமடந்ரன். கர்ணல் குப்தர இ சறகறச்மசில் கதரி றபுரிருக்கனரம் ; 
ஆணரல் அருக்கு மத்றக் கமனில் அவ்பவு சறத்மில்மன ன்று 
ளரன்நறது. தன பக்கறரண  சறகறச்மச ளகமளகமப அர் க்கு உிரக 
அர்ந் டரக்டர்கபிடம் ிட்டு ந்ரர். ரது சந்ளகம் ளகட்டரல் சரிரகப் தறல் 
கசரல்றல்மன. ளகள்ிம ணறல் சரிரக ரங்கறக் ககரள்பரளன மளர 
ளகட்தற்கு மளர தறல் கசரல்து க்கரிருந்து. 
 
     கணல் குப்தர இப்தடி கய்ம்நந்து றலும் சறத்மில்னரல் 
ளணரரளணர ன்நறருப்தற்கு எரு ககடுனரண கரத்மச் சறனர் கற்தித்துச் 
சறக்மஞரகப் ளதசறணரர்கள். பனறல் அம டரக்டர் ரகன் ககரஞ்சங் கூட 
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ம்தரளரடு அப்தடிப் ளதசறணர்கமபக் கடுமரகக் கண்டித்ரன். 
 
     அந் ிம் தின்ருரறு: கடிகல் கரளனஜறல் தடித்துத் ளநறிருந் 
டரக்டர் ளற ன்ந கதண் கசன்ந ருத்றல் அந் ஆஸ்தத்றரிில் எரு 
ருப் திற்சற கதரும் கதரருட்டு, 'யவுஸ் மர்ஜணரக' ந்றருந்ரள். அள் ளசத் 
கரண்டில் திசறத்ற கதற்நறருந் கரனரண எரு ளச தக்ரின் கள். கர்ணல் 
குப்தர அந்ப் கதண்ிடம் அபவுக்கு அறகரண அதிரணம் கரட்டுகறநரர் ன்று 
கதரநரமக்கரர்கள் சறனர் புகரர் கசய்ரர்கள். இமக் குநறத்து 
ஆஸ்தத்றரிக்குள்ளபபம் கபிளபம் சறனர் ஜரமடரமடரகப் ளதசறணரர்கள். இந் 
ரறரிப் ளதச்சு கரறல் ிழுந்ளதரகல்னரம் டரக்டர் ரகன் தபிச்கசன்று , "இந் 
ளசத்றல் ணறல் அசுத்ம் உள்பர்கள் ரமப் தற்நறரது ளனும் அதூறு 
கசரல்னறக் ககரண்டுரன் இருப்தரர்கள். ங்கலமட ணறலுள்ப அசறங்கத்மப் 
திநர் ளல் ற்நற மத்துப் ளதசுரர்கள்" ன்று ம்புக்கரர்கபின் ரம அமடத்து 
ிடுரன். 
 

4. கரல் ரத்றம 
 
     ணினும் டரக்டர் ளறின் ளல் கர்ணல் குப்தரின் ிளச 
அதிரணத்மப் தற்நறக் ளகட்ட திநகு அனுமட கணம் டரக்டர் ளறின் ீது 
அறகரகச் கசல்ன ஆம்தித்து. இது ளறின் கணத்மபம் கர்ந்து. பல் 
டம ளதசறண உடளணள ளறக்கும் ரகனுக்கும் சறளகப் தரன்ம 
ற்தட்டுிட்டது. இமக் 'கரல்' ன்று ரரது கசரல்னறிருந்ரல் சுத் 
மதத்றக்கரத்ணம் ன்றுரன் டரக்டர் ரகன் கசரல்னறிருப்தரன். ஆினும் 
, கரிங்கபிளன கரல் ன்தற்கு ன்கணன்ண இனட்சங்கள் 
கூநப்தட்டிருக்கறன்நணளர, அமகல்னரம் ரகன் - ளறினுமட 
டடிக்மககபில் கரப்தடனரிண. ரது எரு கரத்மக் கற்தித்துக் 
ககரண்டு எருமகரருர் அடிக்கடி சந்றக்கப் தித்ணப் தட்டரர்கள். 
எருருமட ளதச்சு இன்கணரருருமட கரதுக்கு றகவும் இணிமபித்து. 
ங்கமப அநறரளனள எருருமட கண்கள் இன்கணரருருமட கண்கமப 
ரடிச் கசன்நன். 
 
     அளரடு றன்றுிடில்மன. சறன ரமபக்ககல்னரம் டரக்டர் ரகனுமட 
ணறல் கதரநரம ன்னும் ீ தற்நற ரித் கரடங்கறது. டரக்டர் ளற ளறு 
ந் ஆண் டரக்டளரடரது கருங்கறப் ளதசுமப் தரர்த்ரல் ரகனுக்குக் ளகரதம் 
ந்து. ந் ஆண் ளரரபிிடரது ளற சறத்ம டுத்துக் கணித்ரலும் 
கூட ரகனுக்குப் கதரறுக்க படிில்மன. 
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     இந் றமனில் டரக்டர் குப்தரமபம் , ளறமபம் தற்நற ம்புகள் 
ளதச்சுக்கள் ரகனுமட றமணவுக்கு அடிக்கடி ந்து உறுத்த் கரடங்கறண. 
அற்நறல் வ்பவு தூம் உண்ம இருக்கனரகன்று அன் ணம் ளரசமண 
கசய்த் கரடங்கறது. டரக்டர் குப்தரமத் ணிமரக அருமட அமநில் 
தரர்த்துிட்டு ளற றரும்பும் ளதரது , ரகன் அமபக் கணரகப் தரர்க்கத் 
கரடங்கறணரன். அப்ளதரகல்னரம் க்கத்மக் கரட்டிலும் அறக தடதடப்புடன் 
அள் ருமபம் சறன சம் அலமட கண்கள் கனங்கறக் கண்ரீ் 
துபிர்த்றருப்தமபம் தரர்த் ளதரது அனுமட உள்பம் ககரறத்து. ளறம 
இமப் தற்நறக் ளகட்ளட ிடுது ன்று அன் படிரகத் ீர்ரணித்றருந் 
சத்றல் எரு ரள் அணிடம் ந்து , "டரக்டர், ரன் கதரி அதரத்றல் 
அகப்தட்டுக் ககரண்டிருக்கறளநன். ங்கலமட ளரசமணபம் உிபம் ணக்கு 
ளண்டும்" ன்று ததப்புடன் கூநறணரள். அன்று ரமன ஆஸ்தத்றரி ளமன 
படிந்வுடன் ன்னுமட டீ்டுக்கு ந்து சந்றக்கும்தடி கசரன்ணரன் ரகன். 
 
அப்தடிள அன்நறவு ளற ரகனுமட டீ்டுக்குச் கசன்று ன் ரழ்க்மக 
னரற்மநக் கூநறணரள். ரழ்ரகபல்னரம் ளசத் கரண்டு கசய் ன் ந்ம 
ப்தடி பூர்கீ திறரர்ஜற கசரத்மகல்னரம் கசனறத்து ிட்டுக் குடும்தத்ம 
றரரய் ிட்டு ிட்டுக் கரனரணரர் ன்தமபம் , ன்மணத் க்க இடத்றல் 
கல்ரம் கசய்து ககரடுக்கத் ன் ரரர் கசய் தித்ணங்கள் ப்தடிப் 
தனணபிக்கரல் ளதரிண ன்தமபம், ன்னுமட கசரந் பற்சறரல் அரமப் 
கதண்கள் தள்பிக் கூடத்றல் ளசர்ந்து ளநற கடிகல் கரளனஜறலும் ளசர்ந்து தடித்து 
டரக்டர் ஆணமபம் தற்நறத் கரிித்ரள்.  
 
கர்ணல் குப்தர பனறல் ன்ணிடம் கரட்டி அன்மதக் குநறத்துப் கதருமமடந்து 
ந்மபம், ற்நர்கபின் அதூநரண ஜரமடரமடப் ளதச்சுக்கமப அனட்சறம் 
கசய்து ந்து தற்நறபம் குநறப்திட்டரள். கமடசறரக ளற கசரன்ணரள்: "டரக்டர் 
ரகன்! ககரஞ்ச ரபரக ணக்ளக இது ித்றல் சந்ளகம் உண்டரிருந்து. 
கர்ணனறன் மட உமட தரமணகள் அவ்பவு ன்நரில்மன. அம ரன் 
ணிரக அருமட அமநில் சந்றக்க ளரும் ளதரகல்னரம் ன் பதுகறல் 
ட்டிக் ககரடுத்தும் கன்ணங்கமபத் கரட்டும் பகரய்க் கட்மடமப் திடித்துக் 
ககரண்டும் "ளற! உன்மணத் ரன் ரன் பழுக்க பழுக்க ம்திிருக்கறளநன்.  
 
எரு சம் ரும்; அப்ளதரது ன்மண ீ ம்தி ரன் கசரன்ணதடி ளகட்க ளண்டும் ; 
ளகட்தரல்னர?" ன்று இவ்ிகல்னரம் கசரல்கறநரர். இன்மநக்கு அர் , 'ளற 
ரன் றுதடிபம் கபிரட்டுப் திரம் கசய்னரம் ன்று ண்ிிருக்கறளநன் , 
ன்ளணரடு ீ கறபம்தி ருகறநரர ?' ன்று ளகட்டளதரது ணக்கு ஆத்றம் உண்டரகற 
ன் கண்கபில் கண்ரீும் ந்துிட்டது. அமப் தரர்த் கர்ணல் , 'ஆ! ீ கரம்த 
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ல்ன கதண்ரிருந்ரய்! உன்ணிடம் ரன் வ்பளர றர்தரர்த்ளன். 
ன்னுமட கரரித்துக்குக் மகககரடுப்தரய் ன்று ம்திிருந்ளன் ; அந் படன் 
ரகன் உன் ணமக் ககடுத்து ிட்டரன்!' ன்நரர். திநகு அங்ளக றற்க படிரல் 
ிமந்து ந்துிட்ளடன்!" 
 
     இவ்ிம் ளற கூநறமக் ளகட்டு ககரண்டிருந் ரகன் சறநறதுளம் 
கௌணரக ஆளனரசமணில் இருந்ரன். திநகு , "ன் அரும ளற! எரு 
ிம் ளகட்கறளநன். அற்குச் சங்ளகரசப்தடரல் தறல் கசரல்ன ளண்டும். கர்ணல் 
குப்தர மணிம இந்ர் ன்தது உணக்குத் கரிபம். எரு ளமப உன்மண 
இண்டரந்ரரக கல்ரம் கசய்துககரள்ப அர் ிரும்தனரம் அல்னர ?" 
ன்ளநன். 
 
     "அந்ச் சந்ளகம் ன் ணறலும் சறன சம் ளரன்நறதுண்டு" ன்று ளற 
கசரன்ணரள். 
 
     "அப்தடிரணரல் அமப்தற்நற உணக்கு ன்ண ஆட்ளசதம் ? கர்ணல் குப்தரம 
ந்து ககரள்லம் தரக்கறம் ள்பக்கூடில்னள ?" ன்ந கூநற , ளறின் 
தறமன ஆலுடன் றர்தரர்த்ரன் ரகன். 
 
     "எருளமப பன்று ரத்துக்கு பன்ணரல் அர் ளகட்டிருந்ரல் அறல் 
ணக்கு ஆட்ளசதறருந்றரது. இப்ளதரது ஆட்ளசதறருக்கறநது" ன்நரள் ளற. 
 
     "அது ன் ? பன்று ரத்றற்குள் அற்கு ிளரரக ன்ண கரம் 
ற்தட்டிருக்கறநது?" 
 
     "ங்கலடன் சறளகம் கசய்து ககரண்டது ரன்!" ன்று ளற கூநறளதரது , 
ன்ணரன் அள் கல்ிபம் ரகரிகபம் தமடத் பகப் கதண் ஆணரலும் 
ககரஞ்சம் மன குணித்ரன் கசய்ரள். 
 
     ளற இவ்ிம் ன் ளணரறமனம எருரறு குநறப்திட்ட திநகு , தஸ்தம் 
இருரும் த்ம் இருத்ம ன்நரய்த் றநந்து கரட்டுற்கு ற ற்தட்டது. 
ரகனுமடம ரழ்க்மகளரடு ன்னுமட ரழ்க்மகம ன்கநன்மநக்கும் 
திமத்துக் ககரள்பவும் , அனுக்கரகத் ன்னுமட உிமள றரகம் 
கசய்வும் ளற சறத்ரிருந்ரள் ன்று ற்தட்டது. ரகளணர ளறின் 
கமடக்கண் தரர்மக்கரக , தரறரர் ரக்கறன் திகரம் தற்நறண்டு மனகமபப் 
கதரடிப் கதரடிரக்கவும் கரற்நறளனநற ிண்மப் திபக்கவும் ரரிருந்ரன். 
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     கமடசறில் ரகன் கசரன்ணரன்:-"ன் கண்ள! கதரநரமபம் , கதரய்பம், 
தித்னரட்டபம் றமநந் இந் ளசள ணக்குப் திடிக்கில்மன. 
அகரிக்கரினறருந்து றரும்தி ரும் றில் ரன் னரய் ரட்டில் இநங்கறச் சறன 
ரள் ங்கறிருந்ளன். பூளனரகத்றல் கசரர்க்கம் உண்டு ன்று கசரன்ணரல் அது 
னரய் ரடுரன். அந் ரட்டுக்கு ரம் ளதரய் ிடனரம், ருகறநரர?" 
 
     ளற்தடி ளரசமணம று ளதச்சறன்நற ளற எப்புக் ககரண்டரள். ீர்ரணம் 
கசய் எரு ரத்துக்ககல்னரம் இருரும் கப்தளனநற னரய் ரட்மட 
அமடந்ரர்கள். ளகரனரனம்பூரில் ஜரமக ற்தடுத்றக் ககரண்டு மத்றத் கரறல் 
கசய் ஆம்தித்ரர்கள். என்நம ரு கரனம் அர்கலமட ரழ்க்மக 
உண்மில் கசரர்க்க ரழ்க்மகரகள இருந்து ந்து. 
 
 

5. ளரஜற ிஜம் 
 
     றர்னரண ீன ரணத்றனறருந்து றடீகன்று இடி ிழுந்து ளதரல் , எரு ரள் 
ஜப்தரன் அகரிக்கரமத் ரக்கற பத்ம் கரடங்கற கசய்ற ந்து. அன் 
தனணரகப் திரிட்டன் ஜப்தரன் ீது ளதரர் கரடங்கறது. சறங்கப்பூரில் இண்டு 
திரண்டரண திரிட்டிஷ் பத்க் கப்தல்கள் ஜப்தரன் ஆகரச ிரணிகபரல் 
ரக்குண்டு கடலுக்கடிில் கசன்நண. சறன ரமபக்ககல்னரம் னரய் ரட்டின் ீது 
ஜப்தரணின் தமடகடுப்புத் கரடர்ந்து. சரித்றத்றளனள இல்னர றகவும் கசரற்த 
கரனத்றல் னரய் ரடு ஜப்தரனுமட சரிற்று. அப்ளதரகல்னரம் ரகனும் 
ளறபம் எள தீறிலும் , கமனிலும் ஆழ்ந்றருந்ரர்கள். ஜப்தரணிக் 
ககரமனகரர்கபின் ஆட்சற ற்தட்ட திநகு எவ்கரரு ரலம் தங்க ிதரீத்ம 
றர்தரர்த்துக் ககரண்டிருந்ரர்கள்.  
 
அந்த் மனகட்டி ரஜரங்கத்றல் ந் றறம் ரருமட மனக்கு 
ஆதத்துருளர, ரர் கண்டது? சரக ளர்ந்ரல் இருரும் மக ளகரர்த்துக் ககரண்டு 
சரக ளண்டுகன்று அர்கள் றட சங்கல்தம் கசய்து ககரண்டிருந்ரர்கள். இப்தடிச் 
சறன ர கரனம் கசன்நது. திநகு அந் கத்ரண சம்தம் உனக சரித்றத்மள 
ரற்நறமக்கக் கூடி சம்தம் ற்தட்டது. ஸ்ரீ சுதரஷ் சந்றளதரஸ் னரய் 
ரட்டுக்கு ந்து சுந்ற இந்ற அசரங்கத்ம ஸ்ரதித்ரர்.  
 
அருமட அசரங்கம் ஆட்சற புரிற்கு அப்ளதரது எரு சரண் அகன பூற 
இல்னரிட்டரலும், னரய் ரட்டிலுள்ப இந்றர்கள் ல்ளனரரும் ரங்கள் சுந்ற 
இந்ற அசரங்கத்றன் கலழ் ரழ்கறளநரம் ன்ந உர்ச்சற கதற்நரர்கள். 
அர்கலமட ளரள்கள் பூரித்து உர்ந்ண. அர்கள் ரர்புகள் ிசரனறத்து 
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றறர்ந்ண. இற்கு பன் க்கரனத்றலும் அநறந்றர கதருற உற்சரகபம் 
குதூகனபம் அர்கலமட உள்பத்றல் கதரங்கறத் தும்திண. 
 
     ளரஜறின் சுந்ற இந்ற அசரங்கத்மப் தன ளசத்து அசரங்கங்கள் 
அங்கலகரித்ண. அற்கு பன்ணரல் இந்றர்கமபப் புழுக்கமபப் ளதரல் றத்து 
டத்ற ஜப்தரணிர், ளரஜறின் ருமகக்குப் திநகு இந்றரிடம் றக்க ரிரம 
கரட்டத் கரடங்கறணரர்கள். இந்றரின் உிருக்கும், கசரத்து சுந்றங்கலக்கும் க்க 
தரதுகரப்பு ற்தட்டது. 
 
     ளரஜறின் ளரக்கம் ன்ணகன்தது சலக்கறத்றளனள கரி ந்து. இந்ற 
சுந்ற மசன்ம் என்மந அமத்துக் ககரண்டு இந்றரவுக்குப் தமடகடுத்துச் 
கசன்று திரிட்டிரமத் துத்ற ிட்டு புது றல்னறில் பூ சுந்றக் ககரடிம 
உர்த்துது ரன் அருமட உத்ளசம் ன்று கரிந்து. இந் ண்த்துடன் 
ளரஜற இந்ற சுந்றப் தமட றட்டத் கரடங்கறணரர். அதுமில் ச்சறற் 
மகிணரல் கரக்மக ஏட்டர ளனரதிகபரிருந்ர்கள் உள்தட னரிலும் 
தர்ரிலும் ரழ்ந் இந்றர்கள் தறணரிம் , னட்சம் ன்ந கக்கறல் தத்ம 
அள்பிக் ககரடுத்ரர்கள்.  
 
கணிளன கூடப் ளதரர்க்கபம் கசல்து தற்நற ண்ி அநறரர்கள் ளரஜறின் 
சுந்றப் தமடில் ளசத் கரடங்கறணரர்கள். அப்தடி சுந்றப் தமடில் பன் 
பனறல் ளசர்ந்ர்கபில் டரக்டர் ரகனும் , டரக்டர் ளறபம் இருந்ணர். ங்கள் 
பனரகப் தரத் ரின் ிடுமன மடகதந ளண்டிிருக்கறநகன்றும் , 
அணரளனரன் ங்கமபக் கடவுள் னரய் ரட்டில் ககரண்டு ந்து ளசர்த்ரர் 
ன்றும் இப்ளதரது அந்த் ம்தறகள் பூரக ம்திணரர்கள். னரினறருந்து 
தர்ரவுக்குப் ளதரண பல் ளகரஷ்டிளரடு புநப்தட்டுச் கசன்நரர்கள். 
 
     சறன றணங்கலக்ககல்னரம் ங்கூணினறருந்து இந்ற சுந்றப் தமடரணது 'ளஜ 
யறந்த்!' 'டில்னற சளனர!' ன்று ரணபரக் ளகரறட்டுக் ககரண்டும், 
 
     "கம் கம் தடரள ஜர 
     குீளக கல கரள ஜர" 
 
     ன்னும் சுந்றப் ளதரர் கலத்துடனும் அஸ்மரம் ல்மனப் புநத்ம ளரக்கறக் 
கறபம்திது. கறபம்தி ளதரது அந்ப் தமடமச் ளசர்ந்ர்கபின் உற்சரகத்துக்கு 
அபள கறமடரது. ளரஜற ளரில் ந்றருந்து அர்கள் புநப்தடும் ளதரது ளதசற 
ளதச்சு க்கட்மடக்குக் கூடச் சுந்ற ீ உர்ச்சறம ஊட்டக் கூடிரிருந்து. 
அப்தடிிருக்க, ற்கணள ரய் ரட்டின் ிடுமனக்கரக உடல் கதரருள் ஆிமத் 
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த்ம் கசய்ச் சறத்ரிருந்ர்கமபப் தற்நறக் ளகட்தரளணன்? 
 
 புது டில்னறில் சுந்றக் ககரடிம உர்த்ற ளரஜறம இந்றக் குடிசறன் 
பல் அக்கறரசணரகச் கசய்பம் மகில் பன் மத் கரமனப் தின் 
மப்தறல்மனகன்று திக்மஞ கசய்து ககரண்டு அவ்ீர்கள் கறபம்திணரர்கள். 
அத்மக சுந்ற ஆளச கநற டரக்டர் ரகமணபம் ககரள்மப ககரண்டிருந்து. 
ஆினும் அனுமட உற்சரகத்ம ஏபவு குமநப்தற்குரி இரு கரங்கள் 
ற்தட்டிருந்ண. அற்நறல் என்று ளறமப் திரிந்து ளதரக ளண்டிிருக்கறநள 
ன்தது. கணணில் ளற ளசர்ந்றருந் கதண்கள் தமட ளதரர் பமணக்கு உடளண 
அனுப்தப்தடில்மன. 
 
இவ்ிம் எருமகரருர் திரி ளர்ந்து அர்கள் இருருக்குள 
ணளமணம அபித்து. ன்நரலும் , அர்கள் ஈடுதட்டிருந் கத்ரண 
இனட்சறத்ம பன்ணிட்டு எருரறு ணமத் றடப்தடுத்றக் ககரண்டு திரித் 
ரர் ஆணரர்கள். றுதடிபம் சந்றத்ரல் சுந்றப் தர ளசத்றல் சந்றப்தது , 
இல்னரிடில் ீ கசரர்க்கத்றல் சந்றப்தது ன்று எருருக்ககரருர் ரக்குறுற 
ககரடுத்துிட்டுப் திரிந்ரர்கள். 
 
     ளறின் திரிிணரல் ற்தட்ட ணச் ளசரர்ம எருரறு ரகன் 
சரபித்துக் ககரண்டரன். ஆணரல் ளகநரரு கரத்றணரல் ணறல் ற்தட்ட 
சங்கடம் அவ்பவு சுனதரக சரபிக்கக் கூடிரில்மன. அந்க் கரம் 
ரகன் ளசர்ந்றருந் சுந்றப் தமடின் மனர் ளஜர் கஜணல் குப்தர 
ன்ததுரன்! 
 
     பனறல் இந் உண்ம கரிந்தும் ரகன் ஆச்சரித்றணரல் றமகத்துப் 
ளதரணரன். ிசரரித்து அர் ப்தடி இந்ற சுந்றப் தமடில் ளஜர் கஜணல் 
ஆணரர் ன்தமத் கரிந்து ககரண்டரன். தர்ரம ஜப்தரணிரிடறருந்து 
தரதுகரப்தற்கரக பன் பனறல் ங்கூனுக்கு ந் ரமறப் தமடில் 
.ம்.ஸ்.டரக்டர் ன்ந பமநில் அர் ந்து ளசர்ந் சறன ரமபக்குள்ளப 
ஜப்தரணிரல் ரற்புநபம் சூப்தட்டு சரகற அமட ளர்ந்து.  
 
சரகற அமடந்ர்கள் ல்ளனரரும் பனறல் சறமநில் மக்கப் 
தட்டிருந்ரர்கள். திநகு , அர்கபிளன ளரஜறின் சுந்றப் தமடில் ளச 
இமசந்ர்கள் ிடுமன கசய்ப்தட்டரர்கள். அப்தடி ிடுமனரணர்கபில் 
கர்ணல் குப்தரவும் எருர். ளரஜறின் , ிளச அதிரணத்துக்கு அர் 
சலக்கறத்றல் தரத்றரகற மசன்த்றன் டரக்டரக இருப்தற்குப் தறனரக ளஜர் 
கஜணல் ன்ந தட்டத்துடளண எரு கதரி மசன்ப் தகுறக்குத் மனரக 
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றறக்கப்தட்டரர். 
 
     இமகல்னரம் அநறந் திநகு ரகனுமட ஆச்சரிம் ீங்கறற்று. ஆணரல் 
ணறல் எருி றகறல் ட்டும் இருந்து ககரண்டிருந்து. ளலும் கஜணல் குப்தர 
து கரரகன் ரகமண ற்கணள கரிந்ர் ன்தரகள கரட்டிக் 
ககரள்பில்மன. இது ரகனுமட ண அமற குமனற்கு கதரிதும் 
கரரிருந்து. 
 

 
 

6. கறரகன் உள்பம் 
 
     றப் திரத்றல் ளர்ந் சகறக்க படிர கஷ்டங்கமபகல்னரம் 
உள்பத்றன் உறுறிணரல் சகறத்துக் ககரண்டு ரகனுமட தமட கரட்டுப் 
தரமகபிலும், மன றகபிலும் தன தறு மல் தூம் திரம் கசய்து 
கறட்டத்ட்ட அஸ்மரறன் ல்மனப் புநத்ம அமடந்து. அந் ீ சுந்றப் 
தமடக்கு அங்ளக எரு கதரி ரற்நம் ற்தட்டது. அந்ப் தமடமச் ளசர்ந் 
எவ்கரரு ீனும் அற்குள்பரக புது டில்னறம அமடப் ளதரகறளநரம் ன்ந 
ண்த்ம ிட்டு ிட்டரன். இந்றரின் ல்மனக்குள்ளப அடிகடுத்து மத்து 
இந்றரின் சுந்றத்துக்கரகவும் ளரஜறக்கரகவும் எரு துப்தரக்கற ளட்டரது 
ீர்த்து ிட்டு சரக ளண்டும் ன்றுரன் ஆமசப்தட்டரன். ஆணரல் அந் ஆமச 
றமநளறுது கூட படிர கரரிம் ன்று கரி ந்து. 
 
     அர்கலக்கு பன்ணரல் ந்றருந் இந்ற சுந்ற ளசமணின் ீர்கள் 
ற்ககணள இந்றரின் ல்மனக்குள்ளப திளசறத்து இம்தரல் ளதரர் பமணில் 
கத்ரண ீப் ளதரர் புரிந்ரர்கள். அர்கலக்குள்ளப த்மணளர அரன்கலம் 
அதின்பக்கலம் இமில்னர ீத்மக் கரட்டிணரர்கள். உிமத் றரக 
ண்ிப் தத்து திரிட்டிஷ் ீருக்கு எரு சுந்ற ீர் ீம் சறன இடங்கபில் றன்று 
சண்மடிட்டரர்கள். ஆணரலும் ன்ண திளரஜணம் ? கரந்ற கரணின் அயறம்மர 
ரர்க்கத்றளனள தரளசம் சரத்கீ சுந்றத்ம அமட ளண்டும் ன்று 
இருக்கும் ளதரது, அர்கலமட பற்சற வ்ிம் தனறமடபம்? 
 
     திரிட்டிஷ் ஆட்சறக்குத் துமரக அகரிக்க ஆகரச ிரணங்கள் 
ஆிக்கக்கறல் ந்து ளசர்ந்ண. இந்ற சுந்ற ீர்கலக்கும் , ஜப்தரணி 
ீர்கலக்கும் துமரகப் ளதரற ஜப்தரணி ஆகரச ிரணங்கள் ந்து 
ளசில்மன. சறன்ணஞ்சறறு ஜப்தரன் ன்னுமட சக்றக்கு ளளன கரமன அகட்டி 
மத்துிட்டது! ரனரபுநபம் சூழ்ந்து ரக்கற றரிகலக்கு ஈடு ககரடுக்க அணரல் 
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படிில்மன. இன் கரரக இந்றரில் திளசறத் ஜப்தரணி ீர்கலம் 
சுந்ற இந்ற ீர்கலம் கதரும்தரலும் அங்ளகள உிர் துநக்க ளர்ந்து. எரு 
சறனர் இந்றரின் ல்மனம றுதடிபம் தின்புநரகக் கடந்து தர்ரில் 
திளசறக்க ளண்டிரிற்று. 
 
 இப்தடிரக பன்ணிில் கசன்நறருந் தமடில் இநந்ர்கள் ளதரக ற்நர்கள் 
தின் ரங்கற ந்து ககரண்டிருந் சத்றல் கரப்டன் ரகனுமட தமட 
இந்றரின் ல்மனக்குச் சீதத்றல் ந்து ங்கறது. மசணிம் ங்கற இடம் 
கரட்டுப் திளசம் ; மகளரடு ககரண்டு ந்றருந் உவுப் கதரருள் ககு சலக்கறம் 
கமந்து ளதரய்க் ககரண்டிருந்து. அந்ச் மசணித்றனறருந் ீர்கள் 
எவ்கரருரும் பன்ணரல் ளதரகப் ளதரகறளநரர , தின்ணரல் ளதரகப் ளதரகறளநரளர 
ன்று கரிரல் கசரல்ன படிர ளமணம அனுதித்துக் ககரண்டிருந்ணர். 
 
     டரக்டர் ரகனும் அள ளணரறமனிளனரன் இருந்ரன். 
 
     ங்கூன் ீறகபில் இந்ற சுந்றப் தமட அிகுத்துச் கசன்ந ளதரது இரு 
புநபம் சபத்றம் ளதரல் றன்ந ஜணங்கள் - தர்றர்கலம் இந்றர்கலம் - 
வ்பவு உற்சரகம் கரட்டிணரர்கள்! ப்தடி பூரரி கதரறந்து ரழ்த்துக் கூநற ற 
அனுப்திணரர்கள்! 
 
     புது டில்னறக்குப் ளதரய்க் ககரடி ற்றுற்குப் தறனரகத் றரும்தவும் 
ங்கூனுக்ளக ளதரய்ச் ளசர்ந்ரல், அந் ஜணங்கள் ப்தடி ம்ம ளற்தரர்கள்? 
 
     ல்னது; ளறரன் ன்ண கசரல்ரள் ?... ஆகர! சுந்ற பக்கத்துடன் 
கறபம்தி இந்ற சுந்ற தமட இத்மக படிவுக்கு ஆபரணமக் ளகட்டரல் 
அள் ணம் ப்தடித் துடிக்கும் ? அள் இப்ளதரது ங்ளக இருக்கறநரளபர ? ளற்றுப் 
புறரக ந்றருப்தரகச் கசரன்ணரர்களப , அந்ப் கதண்கள் தமடில் எருளமப 
அள் இருப்தரளபர? அமபரது சந்றக்க படிந்ரல் இந் ளணர ளமணக்கு 
எரு ரற்நரக இருக்கும். 
 
     இப்தடிப்தட்ட சறந்மணகபில் கரப்டன் ரகன் ஆழ்ந்றருந் சம் , ளஜர் 
கஜணல் அமணக் கூப்திடுரகச் கசய்ற ந்து. "ற்கரகக் கூப்திடுகறநரர் ?" 
ன்ந அறசத்துடன் ரகன் குப்தரிடம் கசன்நரன். 
 
     கரப்டன் ரகமண அர் ந இநங்கப் தரர்த்ரர். திநகு , "கரப்டன்! உம்றடம் 
றக பக்கறரண எரு ளமனம எப்புிக்கப் ளதரகறளநன்" ன்நரர். 
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     ரகன் கம்தீரக "றக்க ந்ணம் , கஜணல்! ன் உிமக் ககரடுத்ரது 
கட்டமபம றமநளற்றுளன்!" ன்று கசரன்ணரன். ஆணரல் , அன் ணறற்குள் 
ளணர றக்றக் ன்நது. 
 
     "உிமக் ககரடுக்கறளநன் ன்று கசரல்றல் தணில்மன. இந்றரின் 
ருங்கரனத்மள உம்றடம் எப்புிக்கப் ளதரகறளநன். எரு கடிம் ககரடுப்ளதன். 
அமக் ககரண்டு ளதரய் தத்றரய்ச் ளசர்க்க ளண்டும். றில் உிருக்கு 
அதரத்மத் ளடிக் ககரள்து துளரகம் கசய்ரகும்." 
 
     "கடிம் ரருக்கு?" ன்று ரகன் ளகட்டளதரது அனுமட குல் த்து. 
 
     "ளறு ரருக்கு ? து ளகரந் மனருக்குத்ரன். ற்சம் ளரஜற 
அந்ரன் ீில் இருக்கறநரர். ஆகரச ிரணத்றல் ளதரய்க் கடித்மக் 
ககரடுத்துிட்டுப் தறலும் ரங்கறளண்டும். 
 
     சற்று பன்ணரல் ரகன் ணறல் குடிககரண்டிருந் தகல்னரம் தநந்து. 
குப்தரிடம் கசரல்ன படிர ன்நற அனுமட உள்பத்றல் தும்திது. 
 
     "கரம்த ந்ணம்! இளர புநப்தடத் ரர்!" ன்று க்கபிப்புடன் கசரன்ணரன். 
 
     "ஆணரல் இந் பக்கறரண கடித்ம அவ்பவு சுனதரக உம்றடம் 
எப்புிக்க படிரது. அற்கு பன்ணரல் உக்கு எரு ளசரமண இருக்கறநது. அறல் 
ீர் ளநறரக ளண்டும்." 
 
     சறநறது ளம் ரகனுமட ணமிட்டு அகன்நறருந் சந்ளகங்கள், தங்கள் 
ல்னரம் றரும்தவும் அற ிமரக ந்து புகுந்ண. "ன்ண ளசரமண ?" ன்று 
ஈணஸ்த்றல் ளகட்டரன். 
 
     "ரலு ரமபக்கு பன்பு இங்கு ந்து ளசர்ந் தமடில் எருர் ீது திரிட்டிஷ் 
எற்நர் ன்ந சந்ளகம் ற்தட்டது. ிசரரித்றல் அது றச்சரிற்று. 
க்குள்ளபிருந்து ககரண்டு எற்று ளமன தரர்ப்தர்கலக்கு ன்ண ண்டமண 
கரிபல்னர?" 
 
     "கரிபம்! ண்டமண!" 
 
     "அந் ண்டமணம ீர் றமநளற்ந ளண்டும்." 
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     ரகன் ணறல் கதரும் றகறல் உண்டரிற்று. ளளன துவும் ளதச படிரல் 
றன்நரன். 
 
     "எற்று ளமன தரர்த்து எரு கதண் ; அள் உக்கு அநறபகபள்ப 
கதண்ரன்!" 
 
     ரகனுக்கு இப்ளதரது ல்னரம் கட்ட கபிச்சரகறிட்டது. அள் 
ளறரகத்ரன் இருக்க ளண்டும் ; சந்ளகறல்மன. ஆ! இந்க் ககரடி கறரகன் 
இந் பமநில் இருர் ளலும் தற ீர்த்துக் ககரள்பப் தரர்க்கறநரன். இத்மண 
ரள் என்றுள கபிில் கரட்டிக் ககரள்பரல் ளம் ளதரட்டகல்னரம் 
இத்மக எரு சந்ர்ப்தத்ம றர்தரர்த்துத்ரன். 
 
     ரகன் எரு றற ளம் ளரசமண கசய்ரன். தமடத் மனர்கபின் 
கட்டமபகமப றுரர்த்ம ளதசரல் றமநளற்றுரகச் கசய்து ககரடுத் 
திறக்மஞம ஞரதகப் தடுத்றக் ககரண்டரன். அம றமநளற்நறிட்டு , 
ளரஜறமபம் கமடசற பமநரகத் ரிசறத்துிட்டுப் திநகு ன் கசரந்ப் தறமத் 
ீர்த்துக் ககரள்கன்று படிவு கசய்ரன். 
 
     "ன்ண ளரசமண கசய்கறநரீ்? எப்புக் ககரள்கறநீர இல்மனர?" ன்று அறகரக் 
குனறல் ளகள்ி ந்து. 
 
     "கட்டமபம றமநளற்றுகறளநன்!" ன்று ரகன் தல்மனக் கடித்துக் 
ககரண்டு கசரன்ணரன். 
 
     "கரம்த சரி! இளர துப்தரக்கற! இறல் ந்து குண்டு இருக்கறநது ; ந்மபம் 
ீர்த்து ிட ளண்டும் ; எரு ளமப மக டுக்கத்றணரல் குநற ந இடறருக்கக் 
கூடரல்னர?" 
 
     இவ்ிம் கசரல்னறக் ககரண்ளட குப்தர ளமஜ ளல் கறடந் துப்தரக்கறம 
டுத்து ீட்டிணரர். ரகன் அற்குள் ணமத் றடப்தடுத்றக் ககரண்டிருந்ரன். 
சறநறதும் மக டுக்கறன்நறத் துப்தரக்கறம ரங்கறக் ககரண்டரன். 
 
     கரப்டன் ளறின் கண்மக் கட்டி எரு தரமநின் தக்கத்றல் 
றறுத்றிருந்ரர்கள். 
 
     ரகனும் அலக்கு றரில் பப்தது அடி தூத்றல் றன்று ககரண்டரன். 
துப்தரக்கறம குநற தரர்த்துிட்டுக் கண்ம படிக் ககரண்டரன். ிமசம 
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இழுத்ரன். 
 
     என்று, இண்டு, பன்று, ரலு, ந்து! 
 
     ந்து கடிபம் ரகனுமட மனின் உச்சறில் ந்து இடி ிழுந்து 
ளதரல் கடித்ண. 
 
     அனுமட மன சுன்நது. றுதடிபம் எரு கதரு பற்சற கசய்து 
சரபித்துக் ககரண்டரன். கண்மத் றநந்து தரர்த் ளதரது ற்ககணள ளற 
றன்ந தரமந ஏத்றல் புமக சூழ்ந்றருப்தமக் கண்டரன். அந்ப் புமகிணிமடள 
மில் ஏர் உரும் கறடந்து! 
 
     அங்கறருந்து கரப்டன் ரகமண றக அசரக ிரணக் கூடத்துக்கு 
அமத்துச் கசன்நரர்கள். 
 
     அன்திநகு அன் குப்தரமப் தரர்க்க ளண்டி அசறம் ற்தடில்மன. 
கடிம் அணிடம் ககரண்டு ந்து ககரடுக்கப்தட்டது. ிரணம் ரரய் றன்ந 
இடத்துக்கு அமத்துச் கசல்னப்தட்டரன். அறல் றுற்கு த்ணித் சத்றல் 
ரகனுமட ண்தன் எருன் ந்து அன் கரளரடு எரு கசய்றமச் 
கசரன்ணரன். அம அணரல் ம்த படிில்மன. "ஆயர! ன் கதரய் கசரல்னற 
ன்மண ரற்நப் தரர்க்கறநரய் ? ன் புண்தட்ட கஞ்சறல் ளமன டுத்துக் 
குத்துகறநரய்?" ன்று ளகட்டரன். "இல்மன , ரகன்! ரன் உன்மண ரற்நில்மன. 
ரன் கசரன்ணது சத்றம்" ன்நரன் ண்தன். ளளன ளதசுற்கு அகரசம் 
இல்மன. ிரணத்றன் கரற்நரடிச் சறநகுகள் சுனத் கரடங்கறண. 
 
 

7. ிரணம் மநந்து 
 
     அந்ரன் ீில் கசன்று ிரணம் இநங்கறதும் ளரஜறமத் ளடிக் 
ககரண்டு ரகன் அறக தூம் ளதரக ளண்டி அசறம் ற்தடில்மன. 
கணணில் அன் இநங்கற ிரணகூடத்றன் தக்கத்றளனள ளரஜறபம் இருந்ரர். 
அமச் சுற்நற இந்ற சுந்ற சர்க்கரரின் ந்றரிகள் சறனரும் , ற்நர்கலம் 
இருந்ரர்கள். 
 
     அர்கமபப் தரர்த்ரல் ளர எரு றக பக்கறரண படிவுக்கு 
ந்ர்கமபப் ளதரனத் ளரன்நறது. ல்ளனரருமட பகத்றலும் ளசரகக் குநற 
கரப்தட்டது. 
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     சறன ரத்துக்கு பன்பு ீனக்ஷ்ற ரண்டரடி ளரஜறின் பூ 
சந்றமணகரத் பகத்ம ளசரகக் கறகம் திடித்றருந்து. 
 
     கரப்டன் ரகன் ரன் ககரண்டு ந் கடித்ம ளரஜறிடம் ககரடுத்ரன். 
ளரஜற அமப் தடித்ளதரது அருமட ளசரகச் சரம தடர்ந் கசௌந்ர் 
ணத்றல் புன்சறரிப்தின் ளமக கரப்தட்டது. 
 
     தடித்து படித்தும் அர் கசரன்ணரர்..."ஆகர! ல்ளனரரும் இப்தடித்ரன் 
கசரல்கறநரர்கள். 'ரங்கள் உிம ிட்டு ிடுகறளநரம் ; ீ ட்டும் ப்தடிரது 
ப்திப் திமத்து உிளரடிருக்க ளண்டும் ' ன்கறநரர்கள். 'தரத் ரின் 
ிடுமனக்கரக' ன்று ளசர்த்துக் ககரண்டு கசரல்கறநரர்கள்... கரப்டன் ரகன்! ீ 
றரும்திப் ளதரக ளண்டி அசறறல்மன. உன்னுமட கஜணலுக்கு பன்ணள 
ரன் கடிம் அனுப்தி ிட்ளடன். உன்மணப் தற்நற குப்தர கரம்தப் 
தரரட்டிிருக்கறநரர். அருமட சறதரரிசறன் தடி உணக்கு கனப்டிகணன்ட் கர்ணல் 
தி அபிக்கறளநன், ளஜ யறந்த்!" ன்நரர். 
 
     அங்கறருந்ர்கள் அமணரும் "ளஜ யறந்த்!" ன்று பங்கறணரர்கள். 
 
     "ண்தர்களப! சுந்ற இந்றரின் ளசணரறதற திினறருந்து ரன் கசய் 
கமடசற கரரிம் இதுரக இருக்கனரம்." ன்று ளரஜற கசரன்ணளதரது சுற்நற 
இருந்ர்கபில் எருர் குறுக்கறட்டு , "இல்மன, ளரஜற இல்மன ; எரு ரலம் 
இல்மன, தர பூறில் புது டில்னறில் ரங்கள் சுந்ற இந்ற மசன்த்றன் 
ரகதரும் ளசணரறதறரக ிபங்கும் கரனம் கட்டரம் ரும்!" ன்நரர். 
 
     "உங்கலமட ரக்கு தனறக்கட்டும்! ண்தர்களப! இப்ளதரமக்கு ரன் 
ிமடகதற்றுக் ககரள்கறளநன். ரன் ங்ளக ளதரணரலும் ன்ண கசய்ரலும் 
உங்கமபகல்னரம் நக்க ரட்ளடன். ருங்கரன ளமனமப் தற்நற எரு 
படிவுக்கு ந்தும் ளடிளர பனம் கரிிப்ளதன். தரங்கரங்கறனறருந்ளர , ளடர 
க்கறளரினறருந்ளர, ளநறடத்றனறருந்ளர ளதசுளன். ல்ளனரரும் அந்ச் 
கசய்றம றர்தரர்த்துக் ககரண்டிருங்கள், அன்தடி கசய்பங்கள்." 
 
     "அப்தடிள கசய்ளரம் ளரஜற! ளடிளரில் ங்கலமட ீ கர்ஜமணக் 
குல் ப்ளதரது ளகட்கும் ன்று றர்தரர்த்துக் ககரண்டிருப்ளதரம்." 
 
     ளரஜற கம்தீரக டந்து கசன்று ரரய்க் கரத்றருந் ஆகரச ிரணத்றல் 
நறக் ககரண்டரர். ிரணத்றன் இநகுகள் சடசடகன்று சுன்நண. ிரணம் 
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பனறல் ிர்கன்று நத் கரடங்கறது. சுற்நறச் சுற்நற ந்து ளளன ளளன ளளன 
கசன்நது. 
 
 
     ிரணம் ரணத்றல் எரு சறநற கரும்புள்பிமப் ளதரல் ஆகும் மில் 
ல்ளனரரும் ளளனள தரர்த்துக் ககரண்டிருந்ரர்கள். கர்ணல் ரகனும் 
அண்ரந்து தரர்த்துக் ககரண்டிருந்ரன். கடித்ம ளரஜறிடம் எப்புித்தும் 
ன்னுமட கசரந் ித்ம அரிடம் கசரல்னற ளஜர் கஜணல் குப்தரமப் 
தறரங்க அனுற ளகட்க ளண்டுகன்று அன் ண்ிக் ககரண்டிருந்ரன். 
அற்குச் சந்ர்ப்தம் சரிரக இல்மன ன்தமக் கண்டரன். ளரஜறபம் அருமட 
துமர்கலம் கண்ட எரு கத்ரண கணவு - தர சுந்றக் கணவு - துகள் 
துகபரகப் ளதரய்க் ககரண்டிருந் சம் அது. 
 
 ல்ளனரரும் அவ்பவு கத்ரண ித்மப் தற்நறச் சறந்றத்துக் ககரண்டிருக்கும் 
ளதரது ன்னுமட கசரந் ிம் அற்தத்றலும் அற்தரணரக அனுக்குத் 
ளரன்நறது. ற்கணள அன் ளரஜறமப் தரர்த்றருந் ளதரறலும் இவ்பவு 
கருக்கத்றல் தரர்த்றல்மன. டுத் கரரித்றல் அத்மக கதரும் ரற்நம் 
ற்தட்டிருந் சத்றல் அருமட ீபம் கம்தீபம் அனுமட உள்பத்ம 
பழுக்க பழுக்கக் கர்ந்து ஜன் ஜன்ங்கபிளனபம் அப்ளதர்ப்தட்ட மனரின் கலழ் 
அடிமத் கரண்டு கசய்னரம் ன்று உறுற ககரள்பச் கசய்து.  
 
அர் நற ஆகரச ிரணம் உக் கறபம்தி ளதரது அனுமட உிரணது 
உடமன ட்டும் இந் பூறில் ிட்டு ிட்டு ளளனநறச் கசல்து ளதரனத் 
ளரன்நறது. ிரணத்றன் உரும் ககரஞ்சம் ககரஞ்சரகச் சறன்ணரகற , சறநற 
கரும்புள்பிரகற, கமடசறில் அனுமட தரர்மினறருந்து மநந்ளதரது, கர்ணல் 
ரகன் சற்று ளம் ஸ்ம்மணற்று ஸ்ம்தித்து றன்று ககரண்டிருந்ரன். 
ல்னரமபம் ளதரல் 'ளஜய் யறந்த் ' ளகரம் கசய்ற்குக் கூட அனுமட ர 
ில்மன. அனுமட கண்கபில் கண்ரீ் தும்தி றன்நது. கண்மீத் 
துமடத்துக் ககரள்ப மகம உதளரகறக்கும் சக்றமக் கூட அன் இந்து 
ிட்டிருந்ரன். 
 
     ங்கூம் இல்னரல் , சுக்கரன் இல்னரல் , ரலுறகலம் இல்னரல் டுக் 
கடனறல் அமனகபரல் ளரப் தட்டு கரற்று அடித் றமசில் அங்கு றங்கும் 
அமனந்து றந்து ககரண்டிருக்கும் கப்தமனப் ளதரல் சறன கரனம் கனப்டிகணன்ட் 
கர்ணல் ரகன் தர்ரில் அமனந்து றரிந்து ககரண்டிருந்ரன். ளஜர் கஜணல் 
குப்தரவும் அர் மனமினறருந் சுந்ற ளசமணின் ீர்கலம் 
திரிட்டிரரல் சறமந திடிக்கப்தட்டரகச் கசய்ற ந்து.  
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ளகப்டன் ளறமப் தற்நற ரகரரு கலும் கரிில்மன. தரமந ஏத்துப் 
தங்க சம்தத்துக்குப் திநகு ஆகர ிரணத்றல் றும் சத்றல் அனுமட 
ண்தன் எருன் ந்து கரளரடு கசரன்ண கசய்ற உண்மர இல்மனர ன்று 
கரிந்து ககரள்பவும் அணரல் படிில்மன. குப்தபம் ரற்நபம் துபம் 
குடி ககரண்டு அமனப்புண்ட உள்பத்ளரடு கனப்டிகணன்ட் கர்ணல் ரகன் ரய் 
ரட்டுக்கு ந்து ளசர்ந்ரன்.  
 
எருி ளரக்கபம் இனட்சறபம் இன்நற அங்குறங்கும் அமனந்து 
ககரண்டிருந்ளதரது, டில்னற கசங்ளகரட்மடினறருந்து ளஜர் கஜணல் குப்தர 
ிடுமனரணரர் ன்று எரு ரள் தத்றரிமகில் தடித்ரன். தின்ணர் அமத் 
ளடிக் ககரண்டு அமனந்ரன். அந்த் ளடல் பற்றுப் கதநர றமனிளனரன் 
ட்னம் ஜங்ணில் அன்நறமக் கறக்கும்தடி ளர்ந்து. 
 

8. ளம் கமனந்து 
 
     கனப்டிகணன்ட் கர்ணல் ரகன் கசரன்ண கமம பழுதுள ளகட்டுக் 
ககரண்டிருந்திநகு, "ரங்கள் கூநற னரறு றகவும் தரிரதகரிருக்கறநது ; 
ளளன ன்ண கசய்ரக உத்ளசம்?" ன்று ளகட்ளடன். 
 
     "ற்சம் ன்னுமட ரழ்க்மகின் ளரக்கம் என்ளந என்றுரன். ளஜர் 
கஜணல் குப்தரம ரன் சந்றத்ரக ளண்டும். அற்குப் திற்தரடுரன் ளறு 
ந் ித்மப் தற்நறபம் ன்ணரல் ளரசறக்க படிபம்" ன்நரர் கர்ணல் ரகன். 
 
     "குப்தரம ீங்கள் சந்றக்க படிபம் ன்று ணக்குத் ளரன்நில்மன. 
உங்கள் திடிரத்ம ிட்டு ிடுள ல்னது" ன்று கசரன்ளணன். 
 
     "அது ட்டும் படிரது. குப்தர னுனகத்துக்ளக ளதரிருந்ரலும் 
அங்ளகபம் ளதரய் அமக் கண்டுதிடித்ள ீருளன்!" ன்நரர் ரகன். 
 
     "கண்டுதிடித்து ன்ண கசய்ரீ்கள்?" 
 
  "கண்டுதிடித்து, 'அட தரகர! ன் ளற ங்ளக? அமப ன்ண கசய்ரய்?' ன்று 
ளகட்ளதன். சரிரண தறல் கசரன்ணரல் ிட்டு ிடுளன். இல்னரிடில் இளர 
இந்க் மகத்துப்தரக்கறிலுள்ப ஆறு குண்டுகமபபம் என்று , இண்டு, பன்று, ரலு, 
ந்து ன்று ண்ி அர் ரர்தில் கசலுத்துளன்!" 
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     "கர்ணல் இது ன்ண மதத்றக்கரத்ணம்!" 
 
     "ஆம்; இங்ளக உட்கரர்ந்து ரன் உம்றடம் ளதசறக் ககரண்டிருப்தது 
மதத்றக்கரத்ணந்ரன். இத்மண ளம் உம்றடம் ளதசற ிர்த்ரக்கறளணளண ?" 
ன்று கசரல்னறக் ககரண்ளட கர்ணல் ரகன் ழுந்ரர். 
 
     அம ரன் "அசப்தட ளண்டரம் ; உட்கரருங்கள்" ன்று கசரல்ன 
ரகடுத்ளன். ஆணரல் கஞ்சறல் ண்ிது ரில் ில்மன ; அப்தடி 
ன்மணப் ளதச படிரல் கசய் சம்தம் என்று அப்ளதரது ளர்ந்து. 
 
     சுர் ஏத்றல் இத்மண ளபம் தடுத்றருந் ணிர் சட்கடன்று ழுந்ரர். 
ரங்கள் உட்கரர்ந்றருந் இடத்ம ளரக்கற டந்து ந்ரர். கபிிளனிருந்து ந் 
ங்கற ிபக்கறன் எபி அர் பகத்றல் தட்ட ளதரது , ன்மணத் தூக்கறரரிப் 
ளதரட்டுத் றமகப்தமடச் கசய்து. 
 
     கணணில், அந் ணிம ணக்கு ன்நரய்த் கரிபம் ; அர் ளஜர் கஜணல் 
குப்தரரன்! 
 
     'ன் கண்கமப ன்ணரல் ம்த படிில்மன ' ன்று சரரரய் 
கமகபில் ழுதுகறநரர்களப அது இப்ளதரது ன் ித்றல் பற்நறலும் 
உண்மரிற்று. றஜரக அர் குப்தரரணர ? இத்மண ளபம் அந் 
பமனில் தடுத்றருந்ர் அர்ரணர? 
 
     குப்தரின் குல் ப்ளதரதுள கணரகவும் கம்தீரகவும் இருக்கும். 
இப்ளதரது க்கத்ம ிட அறக கணபம் கம்தீபம் கதரருந்ற குனறல் அர் 
"கர்ணல் ரகன், உம்பமட ண்தர் கூநறது று, இளர ரளண, சரரத் ளஜர் 
கஜணல் குப்தரள ஆஜரிருக்கறளநன். உம்ம றகக் கடுமரண ளசரமணக்கு 
ரன் உட்தடுத்றது ரஸ்ம்ரன். அற்கு தரிகரம் கசய்ள இளர 
ந்றருக்கறளநன். உம்பமட மகத்துப்தரக்கறிலுள்ப குண்டுகமப ன் ரர்திளன 
கசலுத் ீர் ிரும்திணரல் அப்தடிள கசய்னரம். அம றஜக்குண்டுகள்ரளண ? 
புமகக் குண்டுகள் அல்னள ?" ன்று கூநறிட்டு மகத்ரர். அந் மகப்பு ளணர 
ணக்குப் தங்கத்ம உண்டரக்கறற்று. 
 
     ரகனுமட பகத்மப் தரர்த்ளன். அந் பகத்றல் குளரபம் , 
அசூமபம், ஆங்கரபம் ளகர ரண்டம் ஆடிண. கண்கள் கருப்புத் மனப் 
ளதரல் கஜரனறத்ண. ளர ளதசுற்கு பன்நரர். ஆணரல் உடுகள் துடித்ணள 
ி ரர்த்மகள் கபிில்மன. துப்தரக்கறம டுத்துக் குப்தரின் 
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ரர்திற்கு றள ீட்டி ளதரது அர் மககள் சறநறது டுங்கறண. 
 
     சட்கடன்று ரன் குறத்து ழுந்து , "ரகன்! எரு றறம் கதரறுங்கள்!" ன்று 
கூி ண்ம் அர் மகமப் திடித்துக் ககரண்ளடன். ன் மக தட்டதும் 
ரகனுக்கு ளரரஞ்சணம் உண்டரணம உர்ந்ளன். ணக்கும் அளிரண 
அததம் ற்தட்டது. 
 
     குப்தர ரகமணப் தரர்த்து , "ளற ங்ளக ன்று ன்மணக் ளகட்கறநளீ ? 
உம்பமட சறளகறமக் ளகட்தது ரளண?" ன்நரர். 
 
     ரன் தட்டத்துடன் , "ஆம்! ரன் கசரல்கறளநன். கர்ணல் ரகன் எரு றறம் 
கதரறுப்தரக ரக்கபித்ரல் கசரல்கறளநன்" ன்ளநன். 
 
 திநகு ன் பகத்ம எரு றறம் ளறு தக்கரகத் றருப்திக் ககரண்டு , 
(கசரல்ற்குக் கூச்சரிருக்கறநது) அது மில் ன் ளலுட்டில் ளற்புநத்ம 
அனங்கரித்துக் ககரண்டிருந் 'யறட்னர்' ீமசம டுத்து நறந்ளன். மனம 
ன்நரக படிிருந் 'ப்பம'பம் மகில் டுத்துக் ககரண்ளடன். (ங்கும் 
குப்தரிருந் அந் ரட்கபில் கரந்வுக்குள்பரகரல் திரம் 
கசய்ற்கரகச் சறன சம் ரன் அப்தடி ளம் ரிப்தது க்கம்) 
 
     ளம் ீங்கற ன் பகத்மப் தரர்த்தும் "ஆயர! ளறர ?" ன்று 
ரகன் கூச்சனறட்டரர். 
 
     "ஆம்! ளறரன்!" ன்ளநன். 
 
     "இத்மண ளம் ன்மண ரற்நற ன் ரமப் திடுங்கற ன் 
ணத்றனறருந்மகல்னரம் ககரட்டும்தடி கசய்ரல்னர ? உன்மண ன்ண 
கசய்கறளநன் தரர்!" 
 
     "இருந்ரலும் இந்ப் புருர்கலக்குக் ககரஞ்சரது கூச்சம் , சங்ளகரசம் 
ன்தது கறமடரது! ணக்குந்ரன் ணறற்குள் வ்பளர ஆர்ம் இருந்து. 
அமகல்னரம் ரன் கட்டுப்தடுத்றக் ககரண்டு இத்மண ளம் சும்ர 
இருக்கில்மனர?" 
 
     ஆணரல் புருர்கள் ல்னரமபம் ரன் குமந கசரல்னக்கூடரது. ச 
சந்ர்ப்தத்மப் தரர்த்து மக் குமநவு ற்தடரல் டந்து ககரள்கறநர்கலம் 
இருக்கத்ரன் இருக்கறநரர்கள். ளஜர் கஜணல் குப்தர அப்தடித்ரன் டந்து 



26 

 

http://www.thangampalani.blogspot.com 

 

ககரண்டரர். எரு றறங்கூட அங்ளக றற்கரல் சுர் அருளக கசன்று சரல்மம 
டுத்துப் ளதரர்த்றக் ககரண்டு புநப்தட்டரர். அர் ரசற்தடிமக் கடக்கும் ளதரது 
ரன் இருக்குச் சு அநறவு ந்து! ரனும் ன்மண ிடுித்துக் ககரண்டு 
அப்தரல் கர்ந்ளன். 
 
     "கஜணல்! கஜணல்! ங்கமப ன்ணிக்க ளண்டும்!" ன்று ரகன் அனநறணரர். 
 
     ளஜர் கஜணல் றரும்திப் தரர்த்து , "உங்கமப ரன் ன்ணிப்தற்கு ன்ண 
அசறம் இருக்கறநது? ீங்கள்ரன், ன்மண ன்ணிக்க ளண்டும்!" ன்நரர். 
 
     "கஜணல்! எரு ிம் வு கசய்து கசரல்ன ளண்டும். ம் அருமத் 
மனர் ளரஜற மடந்து உண்மர ?" ன்று ரகன் ததப்ளதரடு 
ளகட்டரர். 
 
     குப்தரின் பகத்றல் அப்ளதரது அற ிசறத்றரண எரு புன்ணமக 
ழ்ந்து. 
 
     "ரகன்! ீர இப்தடிப்தட்ட ளகள்ி ளகட்தது ? இந்ற சுந்றப் தமடமச் 
ளசர்ந் ீர்கலக்கு ம் ன்தது உண்டர ? அ ரழ்வு கதற்நர்கள் அல்னர 
ரம்? அறலும் ம் ளரஜறக்கு ம் து?" 
 
     இவ்ிம் கசரல்னறிட்டு ளஜர் கஜணல் குப்தர கிட்டிங் ரூறன் 
ரசற்தடிமக் கடந்து கசன்நரர். 
 
     அமப் தின் கரடர்ற்கரக அடி டுத்து மத் ரகமண ரன் மகமப் 
தற்நற றறுத்றளணன். 
 
 
 
 
படிவும 
 
     கனப்டிகணன்ட் கர்ணல் ரகனும் , ரனும் ரஸ் கில் ண்டிில் 
கசன்மணம ளரக்கறப் திரம் கசய்து ககரண்டிருந்ளதரது குப்தரமப் 
தற்நறள ரங்கள் அறகரகப் ளதசும்தடி இருந்து. கசன்மண ஆஸ்தத்றரிில் அர் 
கலழ் ளமன தரர்த்ளதரது அமப் தற்நற ரன் ண்ிது கதருந்று ன்று 
தின்ணரல் கரிந்து ககரண்ளடன். குப்தர ளரப்தரவுக்குப் ளதரிருந் ளதரது 



27 

 

http://www.thangampalani.blogspot.com 

 

ின்ணரில் ஸ்ரீ சுதரஷ் சந்ற ளதரமமச் சந்றத்து அரிடம் தக்ற ககரண்டரரம். 
சுதரஷ் தரபு இந்றரினறருந்து மநந் திநகும் அருமட கரரிங்கமபப் தற்நறக் 
குப்தரவுக்குச் கசய்ற ந்து ககரண்டிருந்ரம். 
 
 ரன் எரு கதரி ளசதக்ருமட கபரனரல் ன்மணபம் ளரஜறின் 
ளசமக்குப் தன்தடுத்னரம் ன்று குப்தர றமணத்ரரம். அமத்ரன் ரன் 
நரக அர்த்ம் கசய்து ககரண்டு அஸ்மப் தட்ளடன். ன்மணப் தரமநடிில் 
றறுத்ற ரகமணச் சுடும்தடிச் கசய்து உண்மில் எரு ளசரமணரன். அந் 
துப்தரக்கறில் கடி குண்டு கறமடரது ; புமகக் குண்டுகள் இருந்து. இமப் 
தற்நறகல்னரம் றரும்தத் றரும்த அலுப்தில்னர அறசத்துடன் ரங்கள் ளதசறக் 
ககரண்டு ளதரளணரம். 
 
     "து ரழ்க்மகின் அறச சம்தங்கலக்குள்ளப றகவும் அறசரணது , 
ட்னம் ஜங்ணில் அன்நறவு ரம் குப்தரமச் சந்றத்துரன்" ன்று எருபமந 
ரன் கசரன்ளணன். 
 
     "அள இடத்றல் ரம் இருரும் சந்றத்மக் கரட்டிலுர ?" ன்நரர் ன் 
அருமக் கரனர். 
 
     "ஆரம்; அமிடக் கூட அறசந்ரன்!" 
 
     கர்ணல் ரகன் சறநறது ளகரதத்ளரடு, "அது ப்தடி?" ன்று ளகட்டரர். 
 
     ன்னுமட கதட்டிக்குள்ளப சறன ரபரகப் தத்றப் தடுத்ற மத்றருந் எரு 
றணசரிப் தத்றரிமகம டுத்துக் ககரடுத்ளன். அறல் கபிரகறிருந் எரு 
கசய்றமச் சுட்டிக் கரட்டிளணன். அமப் தடித்தும் ரகனுக்கு ல்மனற்ந 
ிப்பு ற்தட்டகன்தம அருமட பகக்குநற உர்த்றற்று. ளற்தடி 
தத்றரிமகச் கசய்ற ருரறு... 
 
     "இந்ற சுந்றப் தமடில் றகவும் கதரறுப்பு ரய்ந் தி கறத்ரும் , 
ளரஜற சுதரஷ் சந்ற ளதரமறன் பூ ம்திக்மகக்குப் தரத்றரண ஆப்ருரண 
ளஜர் கஜணல் குப்தர கசன்மண... ஆஸ்தத்றரிில் ளற்று ளசர்க்கப்தட்டரர். 
சறகறச்மச துவும் தன்தடரல் இன்று ரமன அர் மடந் கசய்றம 
அநறந்து கதரிதும் ருந்துகறளநரம்..." 
 
     கனப்டிகணன்ட் கர்ணல் ரகன் றரும்தத் றரும்தத் றரும்த ளற்தடி 
கசய்றமப் தடித்துப் கதருபச்சு ிட்டரர். 
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     "ளறமப் தரர்த்ீர்கபர?" ன்று ளகட்ளடன். 
 
     "ஆம்; ட்னம் ஜங்ணில் ரம் சந்றத்ற்கு பன்று றணங்கலக்கு பன்ணரல்!" 
ன்நரர் ரகன். 
 
     "அன்நறவு அமப் தரர்த்ளதரள ணக்கு ளர எரு ரறரி இருந்து!" ன்று 
ரன் கசரன்ளணன். 
 
     "அ ரழ்மப் தற்நற கஜணல் குப்தர கூநறறன் உண்மப் கதரருள் 
இப்ளதரதுரன் ணக்கு ன்நரய் ிபங்குகறநது!" ன்நரர் ன் உிர்த்துமர்.  
 

****** 


