
நீங்களும் படித்துப் பாருங்கள் /  -Vasantha Dheepan 

காற்றுக்குத் திசை இல்சை (கப்குசதத் த்தாகுவக  )
த்தாகுவகத , தமிழாக்கமுத : இந்திரன் 

த்தாகுவபகுன் த்தாடக்கத்தில் இந்திரன் அப்ர்கள் ஒரு 
கப்குசத எழுதியுள்ளார்  ...அற்கதமான கப்குசத .

த்மாழிவத்பிர்வபகுன் பாிகுரமான் மனசத கப்ர்கி ம .அக் 
கப்குசத  

" இந்திி இைக்கிிக்  

கடலைார மணல் த்ப்ளிிகுன் 

நகத்தளவு கிளிஞ்ைைிலுத ப்ானப்குல்கள் பை தூங்குத 

 கண்ணாடி நண்டுகள் 

அடிவக த்ம மணசைத்ில்ைாத 

அள்ளி ப்ந்ம லமல் குப்குக்குத 

தூரத்மவ பை த்மாழிகள் திரட்டி ப்ந்ம த்ைப்கு நிச க்குத 

காற் ினம சகிகுனிலை  

திசை காட்டுத கருப்குிகுல்சை. 
மண்ணுக்குள் லப்ைிிகுட 

காற்றுக்கு மனைில்சை". 
இந்திரன் 

44 கப்குசதகள் , 4 ைிறுகசதகள் , 2 கட்டுசரகத்ளன த்தாகுவக 
நிச ப்ானதற்கான அ ிகு ி முதைிலை திருவதி த்காள்ள 
சப்க்கி ம  .கசதகளுத கப்குசதகளுத கைந்ம கட்டிலி 
இருக்கின் ன.   

அப்ர் முன்னுசரிகுல் ...இந்திி இைக்கிித்தின் 
தன்சமசியுத , தனி மனிதனின் பண்பாட்டு ப்ளர்ச்ைிிகுல் 
அதன் பங்சகயுத , உைகவ பண்பாட்டு ப்ளர்ச்ைிக்கு உதவுத 
காரணகுசியுத மிகவுத ஆணகுத்தரமாக எடுத்ம 
சப்க்கி ார்.  
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100004977318131&__cft__%5b0%5d=AZWLZvMfQ9nLlDsa0Jrbr7lXHz6P3qjk42K9Oyl9bvvDzQO3xfftzj7kqguvlzNEwdiID8ygoBQLP0c5zoT1_-1BKjFUI0-0-45x01mtGwGwzrz8Vb2PTMlVjMqqqpsfIYU&__tn__=-%5dK-R


அலதாடு இன்ச ி இந்திித் மசணக்கண்டத முழுப்மத 
பரப்கு இருக்குத பல் லப்று த்மாழிகசளச் லைர்ந்த 
பசடவபாளர்களின் எழுத்மக்கள் பற் ியுத , தமிழன் 
ைந்திக்குத பகுரச்ைசனகளின் பல்லப்று முகங்கசள ..
அப்ர்கள் எவபடி தறைிக்கி ார்கள் என்பசதயுத , 

காஷ்மீறைிருந்ம கன்னடத ப்சர ஒறிாப்குைிருந்ம 
மசைிாளத ப்சர பகு த்மாழி பசடவபகுைக்கிித்தில் 
என்ன நடக்கி ம என லகள்ப்கு எழுவபகு... 
அக்லகள்ப்குக்குவ பதில் ஒர் நல்ை இைக்கிி அனுபப்த 
ஆகுத  .இந்த இைக்கிி அனுபப்த்சதச் ைாத்திிவபடுத்மத 
ஒருமுிற்ைி தான் இந்ால் என்கி ார்.  

இந்ாைில் 14 த்மாழிகளின் இன்ச ி பல்லப்று 
எழுத்தாளர்களின் ைிறுகசதகள் , கப்குசத , கட்டுசரசி 
தமிழாக்கி தந்ம இருவபதாகச் த்ைால்கி ார். 
லநஷனல் டிரஸ்ட் , ைாகித்ி அகாதமி , இந்திின் கவுன்ைில் 
ஃபார் கல்ச்சுரல் றலைஷன்ஸ் லபான்  அரசு 
அசமவககளுத , ஆத்தர்ஸ்டு கிட்டு லபான்  அசமவககளுத 
பணகு த்ைன்தாலுத இன்ச ி ைமுதாித்சதயுத , அதன் 
இைக்கிித்சதயுத ப்ாமக்கசழக்குத எதிர்வக 
__இைக்கிிப்ாதிகசளயுத , அதி நப்னீ  

லைாதசனிாளர்கசளயுத தள்ளி சப்த்ம ப்குடுப்தாக 
லப்தசனவபடுகி ார் .மற்றுத உண்சமிகுல் ஒமக்கித் 
தள்ளவபடுத இப்ர்கள் தான் மண்ணகுன் 
மனைாட்ைிகத்ளன்றுத , இப்ர்களின் இசடி ாத 
முிற்ைிகளால் தான் இைக்கிித்தின் எல்சைகசள 
ப்குறவுபடுத்த முடியுத்மன அறுதிிகுட்டுக் கூறுகி ார். 
ஹறத்மப்ாறல் அள்ளிக் குடித்த நீர் ..ஆிகுரத ஆண்டுகளாக 

இசடி ாம பாயுத கங்சகிகுன் பரப்ைத்சத ..இந்த 
த்தாகுவசபவ பசடத்த லபாம தான் அசடந்ததாக 



த்பருமிதத த்காள்கி ார்  .ஆனாலுத இம ஒரு சக நீர் தான் 
எனக் கூ ி லமலுத லமலுத த்மாழித்பிர்வககள் த்பருகிட 
தன் ஆசைசி த்ப்ளிவபடுத்மகி ார்.  

இந்திி இைக்கிித __ ஓர் ப்ரைாறு பற் ிி கட்டுசரிகுல் 
இந்திிாசப்வ பற் ியுத , இந்திி த்மாழிகள் பற் ியுத, 19 

ாற் ாண்டின் த்ப்ள்சள ஏகாதிபத்திித முன் சப்த்த 
லதைீி இைக்கிித பற் ியுத இந்திிக் கப்குஞர்களின் 
அ ிமுகத்சதயுத , காைந்லதாறுத மா ி ப்ந்த நமம 
இைக்கிித பற் ியுத கு ிவபகுட்டிருக்கி ார். 
த்மாழித்பிர்வக நமக்கு கதிதல்ை என்றுத  ..கதபன் முதல் 
பைசர நதமுன் இக் கட்டு சர த்காண்டுப்ருகி ம .
லமலுத பசழி த்மாழித்பிர்வககள் ிாவுத ஏலதா 

உள்லநாக்கங்களுடன் மத நதபகுக்சககசள உருப்ாக்கவுத 
பின்பட்டன என்பசதயுத , லமசை நாட்டு 

த்மாழித்பிர்வபாளர்களில் கீசழ நாட்டுத்தத்மப்த்தினால் 
கப்ரவபட்டப்ர்களான் இருவபகுனுத , ஒரு 
காட்டுமிராண்டித்தனமான(Exotic) இந்திிாசப்த் த்தறந்ம 
த்காள்ளுத ஆர்ப்த்தினால் த்ைன்ிவபட்டசப்லி அதிகத 
என்பசதயுத இக் கட்டுசரிகுல் அப்ர் கூறுகி ார். 
தன் த்மாழித்பிர்வக லமற்கு ித்தசப்களிைிருந்ம 
முற் ிலுத லப்றுபட்டத்தனவுத , ைக மனிதன் மீமள்ள 
அன்பகுன் காரணமாக அப்னம ஆன்மாப்குன் குரைாக 
இருக்குத இைக்கிித்சதத் த்தறந்ம த்காள்ளுத 
ஆசைிகுலுத , மனிதகுை லமதபாட்டிற்குத் த்தாண்டாற்றுத 
மிக உன்னதமான கருப்குதான் இைக்கிித என்  ப்சகிகுல் 
இம இைக்கிி லநாக்கத்மக்காக லமற்த்காள்ளவபடுகி ம 
எனவுத அப்ர் தன் மனசைவ பதிப்குடுகி ார் 

த்ைரபண்டராஜ ப்குன் கப்குசத ஆரதபக் 
கப்குசதிாக ..மனிதனுக்கு  இிற்சகிகுடத லநைமுத அலத 



ைமித்தில் தன்லதசப்சியுத ..லப்ண்டுத என்  
கப்குசதிகுல் கப்குஞர்த்தறப்குக்கி ார்.  

அதருதா வரீதத  கப்குசதிகுல் காைத எவபடி நண்பனாகவுத 
, அந்நிினாகவுத மா ி காிதபட்டு தன் ஜன்னைில் 
மடிவபசத சுட்டிிகுருகி ார். 
பைியுத நிைவுத எனுத காஷ்மிமீறிக்கப்குசத ..அவபமான 
நிைா த்ப்ட்டுக்காிமாகவுத , ஒரு த்ப்ள்ளிக் கள்ள 
நாணிமாக ப்ருத , அடுவபாகவுத மாறுகி ம ..மசைகள் 

பைித்மக்கிடக்கின் ன..என்பசதச் த்ைால்ைி கப்குஞர் தன் 
பைித்த ப்ிகுற் ிடத நிைத்ப்ாளிசிவ பார்த்ம நதபகுக்சக 
ர்ட்டுகி ார்.  

ஜன்னசை த்ப்ள்சளத் தாளாக்கி  ..முத்தத்தால் கப்குசதவ 
கத்தகமாக்கி ..அைர்ப் ப்ார்த்சதவ பதிலப்டாக்கி ..

ைித்திரத்சத ைட்டமிட்டு ..த்ைன்தித்தாளாக்கி  மாித 
த்ைன்கி ார் உருமக்கப்குஞர் ப்ா கப்குசதிகுல்  .அதில் 
காைத்தின் ரத்தத உன்லமல் பட்டு உச ந்ம ப்குடுத்மனவுத 
ைிறு பகுள்சளகளின் கிறுக்கல்கள் இடத த்பறுத்மனவுத 
எச்ைறக்கி ுார். 
மசழக் கடவுளுத ப்ாத்னாைிவ த்பட்டியுத பஞ்ைாபகு 
ைிறுகசத ..கர்தார் ைிங் மக்கல் எழுதிிகுருக்கி ார்.  

ரைசனிான கசத  .எளிிப்ர்களின் எளிி ஆசைகள் ...
கனவுகள் ...அசப்கள் நிச லப்றுசகிகுல் உண்டாகுத 

ைந்லதாஷத என இக்கசத த்ைால்கி ம .அப்ன்  நகராட்ைிவ 
பணகுிாள்  .ப்குடுமுச  என்பலத அப்னுக்குக் 
கிசடிாம .த்தருக்களில் குச ந்த தூைிகள் இருக்குமானால் 

தண்ணரீ் த்தளிக்க லப்ண்டுத .மசழ நாட்களில் அப்ன் 
உடதக ப்ைிக்குத அளவுக்கு தூங்குபப்ன்.  த்தருப்குல் 
தண்ணரீ் த்தளிக்குத லபாம கான்ந்த த்தருக்களிைிருந்ம 
எழுத மண்ப்ாைசன , பால் குடிக்க தாிகுன் முசைிகுல் 



மூக்சகவ கசதக்குத குழந்சதக்குக் கிசடக்குதஅறதார 
த்ப்மத்ப்மவசபவ லபாை அப்னுக்குத் மிகவுத பகுடிக்குத .

அப்னுக்கு கல்ிாணகி ம .அப்ன் மசனப்கு ப்ரீாப்குன் 
ைின்ன ஆசைிான ைந்சதக்கு லபாப்ம , 

குருத்தப்ாராவுக்குவலபாப்சதக்கூட தன் லப்சைிால் 
நிச லப்ற்  முடிிப்குல்சை  .அப்ளுத குழந்சத பகு ந்த 
பகு கு எல்ைாத மா ிப்குடுத எனக் காத்திருக்கி ாள் .

எமவுத மா ிப்குடப்குல்சை .அப்ள் த்ப்ளிலி அசழத்மவ 
லபாகக் லகட்டால்..கடவுளிடத மசழசிவ த்பன்ிச் த்ைால் .

குருத்மப்ாராவுக்கு நாமுத லபாகைாத என்பான்.  

ப்ரீாவுத பை முச  கடவுளிடத லப்ண்டுப்ாள் .
மசழத்பன்யுத .ைந்லதாஷமாக தன் கணப்லனாட ு  ைங்கா 

, குருத்மப்ாரா , ைந்சத என்று லபான்ப்ருப்ாள்  .பக்கத்ம 
ப்டீ்டிைிருந்ம த்ப்ளிப்ருத ப்ாத்னாைி ைத்தத முதைில் 

எறச்ைவட்டி பகுன்க ரைிக்க சப்க்குத .அதிைிருந்ம ஒரு 
நாள் பாட்டுக்குவ பகுன் குரல் அ ிப்குத்தம. ..இன்று மசழ 
ப்ருத என்று  .அதன்படி மசழ த்பன்தம .இப்ளுக்கு ம சழ 
த்பன்தம பற் ி ப்ாத்னாைிக்குத் த்தறந்தம எவபடி என 
ஆச்ைறிவபட்டாள் எனகசத சுப்ராஜிிமாக லபாகுத .
கசதிகுன் முடிப்குல் கடவுசள ஏன் திட்டினாள் ? 

என்பமதான் உச்ைகட்டத. 
இல்ைஸ்ட்லரட் ப்கீ்ைி ஆங்கிை இதழின் ஆைிறிராக 
இருந்தப்ர் பகுறட்டிஷ் நந்தி  .அப்ர் மீண்டுத என்  கப்குசத 
எழுதியுள்ளார்  .இழந்த காதசைவ பற் ிி நிசனஇட்டல் 
கு ிவபாக இருக்கி ம அக் கப்குசத.  

ப்குடுதசைிகுன் சூக்ைமத்சதத் தன் கப்குசதிகுல் அழகாக 
த்ப்ளிவபடுத்மகி ார் ஹிந்திக் கப்குஞர் ராலஜஷ் லஜாைி. 
தூக்குக் கிகுறு என்னுத கப்குசதிகுல் கரட்ைிகர 
ைிந்தசனகசள த்காண்ட த்தலுங்குத் கப்குஞர் த்ைரபண்ட 



ராஜ  எளிி த்ைால்ைாடல்கள் , ைாப்கமான 
ப்குப்றவககள்மூைத நதசம எழுச்ைி த்காள்ளச் த்ைன்கி ார் 

த்ைைப்ழித்த கன்னசககள் ஒரு அப்ைச்சுசப் தருத 
கப்குசத. 
இந்த த்ைழிவபான உைகத்தில் நாத தப்குர்க்க முடிிாத 
ப்குபச்ைாறவ பகுள்சளகள் என அஸ்ஸாமில் கப்குஞர் 
மனக்குச  பட்டுக் 

த்காள்கி ார். 
கமைதாஸ் த்காடி கப்குசதிகுல் நத லதைீிக் த்காடிிகுன் 
மூைத இந்திி ப்ாழ்ப்குன் கைவபான நிகழ்வுகளின் 
குரூரங்கசள காட்ைிவ படங்களாக நத முன் த்காண்டு 
ப்ந்ம காட்ைிவபடுத்மகி ார்  .அதில் அப்ர் , "உன் 
பசழசமிான  

த்பாருளற்  கர்ப்த்மக்கு அைிங்கமான 

த்களரப்மான காட்ைிகளுக்கு 

உன் ப்ண்ணங்கள் த்ைால்லுத த்பான்களுக்கு 

நீ த்காடுக்குத ப்ணீான நதபகுக்சககளுக்கு  

நீை ப்ானில்  

உன் ைாப்குன் நடனத்மக்கு 

ப்குசட த்காடுக்குத  

லநரத இம  "என கனல்கி ார்.  

முராற முலகாபாத்ி தன் காதைிசிவ பார்த்ம , " நிைப்ாக 
இருக்காலத  ..நத எளிி குடிசைிகுல்  

நமக்குத் லதசப்வபடுப்த்தல்ைாத த்நருவக , த்நருவக , 

த்நருவக என்கி ார். 
மரணத்தின் பக்கத்ம அச  ஒரு ைர்றிைிஸக் கப்குசத. 
ர்சமச் ைதங்சகிகுல் ஒறிக்கப்குஞர் பகுன்லனாத் நாிக் 
தன் காதைிிகுடத இச ஞ்சு நிற்கி ார். 



இந்திிாசப் ஒரு ஆைமரமான் உருப்கவபடுத்தி ...
எந்நிசைிகுலுத அதன் நிசைத் தன்சம குசைிாத்தன 
அறுதிிகுடுகி ுார் உமாஷங்கர் லஜாஷி. 
நீராப்கு ஒரு தன்னிரக்கக் கப்குசத. 
இந்திிக் கப்குசத _ ப்ரைாற்றுவ பார்சப் எனுத கட்டுசர 
இந்திிக் கப்குசதிகுன் ஒரு எக்ஸ்லர பதிவு  .அதில் ைிை 
முத்மக்கள் _ "ப்குடுதசைக்குவ பகுன் ப்ந்த கப்குசதிகுன் ஒரு 
த்ப்ளிவபசடிான லபாக்கு என்னத்ப்ன் ால் , கப்குஞர்கள் 
பசழி இந்திிக் காப்குிங்களின் பகுன்னால் லபாக 
ப்குருதபகுிம தான்". 
"பழசம ஒரு ைான்மானத , ஒரு உந்ம ப்குசை , ஒரு கிறிா 
ர்க்கிமட்டுலம". 
"முதைாப்தாக ிாருத கப்குசதசி மட்டுலம சப்த்மக் 
த்காண்டு ப்ாழ முடிப்தில்சை". 
ைர்ப்லதைக் கப்குஞர் என அசழக்கவபடுத மசைிாளக் 
கப்குஞர் ைச்ைிதானந்தத ஒரு ஆங்கிைவ லபராைிறிர் .

மார்க்லி அழகிிசை தன் கப்குசதகளில் 
த்ப்ளிவபடுத்மப்ார் .ைாகித்ி அகாதமிிகுன் இந்திின் 

ைிட்டலரஜர் எனுத இரு மாத இதழின் ஆைிறிராக பதப்கு 
ப்கித்தப்ர் .அற்கதமான கப்குசதகசள இந்திி கப்குசத 

உைகிற்கு பசடத்தளித்தப்ர் .அப்ர் உசழவலபாறன் குரல் 
எனுத கப்குசத 

எழுதியுள்ளார்  .அதில் அப்ர் கம உருப்கங்களாலுத 
படிமங்களாலுத கிளர்ச்ைி ட்டுகி ார்.  

பாரத் ைஷனின் உடைற்  ப்ாழ்க்சக அந்நிிமாதசை 
நிசனஇட்டுத கப்குசத. 
ப்டீ்டிற்குத் திருதபப்குல்சை எனுத கப்குசத 
லபராசைிகுசனச் 

த்ைால்லுத ஒரு ைடகக் கப்குசத. 



ிாருக்குத் த்தறயுத மனச்ைைனங்கசளத் த்தறப்குக்குத 
கப்குசத. 
கணப்ன் எனுத கப்குசதிகுல் ஆண்திமிறன் லகாரத 
தாண்டப்மாடுகி ம. 
நிழசைத் த்தாடருத கிளி ரைசனிான ஒரு காதசைச் 
த்ைால்ப்ம. 
சுனில் கங்லகாபாத்ிான் ஒரு ப்ங்க நாப்ைாைிறிர் .
அப்றன் ைிறுகசதகளுத , நாப்ல்களுத ப்ாழ்ப்குன் 
கைடுகசள த்ப்ளிக்த்காணர்பசப்  .இந்த த்தாகுவபகுல் ஒரு  
த்பண்ணுத ைிை மைர்களுத என்  ைிறுகசதிகுசன 
எழுதிிகுருக்கி ார்  .மிக அற்கதமான ப்ார்த்சதகளால் 
ப்குப்றக்க முடிிாத கண்ணுணர்வுகசளக் த்காண்ட கசத .
இம தான் இந்த த்தாகுவபகுன் மகுடமாக இருக்கி ம .

இந்திி ைிறுகசத ப்ரைாற் ில் தனி முத்திசர த்பற்று 
மதிக்கக் கூடிி ைி ந்த கசத .இசத ம த்ுாழித்பிர்த்த 

மதிவகமிகு ஸார் இந்திரன் அப்ர்களுக்கு எனம மனமார்ந்த 
பாராட்டுக்கள்  .கசதிகுன் த்ப்ளிக்லகாட்சட மட்டுத 
த்ைால்ப்ம கூட கசதிகுசன உள்ப்ாங்க ப்ருபப்றன் 
ஆர்ப்த்சத ைிசதத்ம ப்குடுலமாத்ப்ன்  பித்தில் அதன் 
பாத்திரங்கசள மட்டுத இங்லக பதிப்குட்டிருக்கில ன் .
அந்தக் கசதிகுன் இரு பாத்திரங்களில் ஒரு த்பண் 
சுடுகாட்டு மைர்கசளத் திருடி ப்ந்ம ப்குற்பப்ள் 
மற்த் ான்று த்தரு ஓரத்தில் லதநீர் கசட 
சப்த்திருவபப்ர் .இப்ர்கசளச்சுற் ி சுழலுத 
கசதவபகுன்னைில் நாத ைிக்கித் திணறுப்ம தான் இக் 
கசதிகுசன நான் த்காண்டாடுப்தற்கான காரணத.  

த்மளனமான பாச ிகுல் பஞ்ைாவ கப்குஞர் லமாகன்ைிங் 
த்பண்ணகுன் ப்ாழ்வு ஆண் முன் பாச ிான் இறுகிக் 
கிடவபசத சுட்டுகி ார். 



ஸ்ரீ ஸ்ரீிகுன் கரட்ைிிகுன் லதர்வபாகன் ஒரு ஆயுதவ கரட்ைிசி 
முன்த்னடுக்குத கப்குசத. 
கமைதாஸ் த்பிசரக் த்கடுத்மக் த்காள்ளாலத எனுத 
கப்குசதிகுல் இந்த த்பிசர ஒரு பகுணத்சதவ லபாை ஏன் 
சுமக்க லப்ண்டுத என்று லகள்ப்கு எழுவபகு தன் 
ப்ாழ்க்சகசி லப்த் சதக் காட்டிலுத அதிகத 
லநைிவபதாகக் கூறுகி ார். 
உச்ைறக்கவபடாத ப்ார்த்சதகள் என்  கப்குசதிகுல் ைிை 
த்ைால்ைாடல்கள் ரைிக்குதபடிிாக இருக்கின் ன  .அசப் -  

"த்நருவபகுல் குதிக்கவ லபாகி  எளிி ைச்ைி த்நருவபகுல் 
ஏலதனுத த்ைால்கி தா ? "  

" ஒரு த்பான் லபான்  உண்சமிாகத் தங்கிப்குட்டான் 
கண்ணாடிிகுல் த்தறயுத நிைசப்வலபாை" . 
மசழக்காை ஆ ாக மா ினால் ..., என் காதைலன 
,கல்லுக்குள் ைிற்பத , பார்சப் இழக்குத லநரத , தாகத 
தீர்க்குதத்நருவக , சூறிக் குளிில் , ஐிா, த்காஞ்ைத 
த்ைால்லுங்கள் , தான்நிைத , பாதி த்ைால்ைவபட்டக் கசத, 

ைறிான இடத்தில் சப் , லதள் கடித்த இரவு , த்காசட , 

இந்திி அ ிவுஜபீ்குகளின் ப்ாக்குமூைத , ஓ கனகா , 

கனகப்தி ..,லபார்க்களத்தில் கப்குசத ,தன்சனவலபாை 
இல்ைாத ஒரு மனிதர் , லபருந்தின் கண்ணாடிிகுல் சூறி 
மச வு , இதித எங்லக ? , பாச  , அந்தக் குழந்சத என 
த்ைாற்பகுரலிாகங்களிலுத நப்னீ ப்டிப்சமவக 
பறலைாதசனிகுலுத கருத்மவபறமா ைில் ைி வபாகவுத 
இக்கப்குசதகள் இந்திிச் சூழைில்  ..கப்குவகைத்தில் த்பருத 
மாற் ங்கசளயுத அதிர்வுகசளயுத உருப்ாக்கிசப்களாக 
இருந்திருக்குத என்பதில் எள்ளளவுத ைந்லதகமில்சை.  

தீண்டத்தகாதப்ர்கள் எனுத கப்குசதிகுல் ைித்தைிங்சகிா 
பட்டன த்ஷட்டி அசமதி ைகிக்க முடிிாததாகி 



ப்குடுகி லபாம மட்டுலம நாங்கள் லபசுகில ாத என 
ஆதங்கத்சத உறுதிிான திடத்மடன் த்ப்ளிவபடுத்மகி ார். 
லபவைர் சுல்தான் முகதமம பஷீறன் ஒரு மனிதன் 
ைி வபான கசத .அதில் ஒருப்னின் மாசை லநரவ 
த்பாழுதின் நிகழ்ப்ு  .அப்ன் 15000சமல்களுக்கு அவபால் 
த்மாழித்தறிாத  ..த்தறந்தப்ர்கள் எப்ருமில்ைாத  ர்றல் 
அழுக்கான த்தருப்குல் இருட்டான அச ிகுல் 
குடிிகுருக்கி ான் .அப்ன் காசைிகுைிருந்ம  மாசை 4 

மணகுப்சர ப்டீ்சட ப்குட்டு த்ப்ளிலிறுப்தில்சை .
ஏத்னன் ால் பைிக்குத என்பதால் மாசை4 மணகுக்குத்தான் 
ைாவபகுடவ லபாப்ான் .அப்னிடத 14ரூபான் இருக்கின் ன .
ைிற்றுண்டி ப்குடுதிக்கு லபான் ைவபாத்தியுத மாமிைமுத 
த்காண்ட முழுச்ைாவபாடு ைாவபகுடுகி ான்  .லதநீருத 

குடிக்கி ான் .அதற்கான ப்குசை 11 அணாக்கள் ஆகி ம .
அசதக் த்காடுவபதற்காக பாக்த்கட்டில் சக ப்குட்டலபாம 

பணவசப இல்சை .ைிற்றுண்டி ிகுன்  த்ைாந்தக்காரன்__ "உன் 
திருட்டுத்தனத இங்லக த்ைல்லுபடிிாகாம ..பணத்சத 

எடுத்ம சப்..இல்சைலில் உன் இரண்டு கண்கசள 
பகுடுங்கி ப்குடுலப்ன்  "என்கி ான்.  

அருகில் இருந்தப்ர்கசளவ பார்க்கி ான்  .கருசணிான 
ஒரு முகத்சதத் கூடக் காணப்குல்சை .பைித்த 

ஓநான்களின் பார்சப் அப்ர்களிடத இருந்தம. 
கசடைிிகுல் ப்குடுதிக்காரன் அப்னின் உசடகசளக் 
கழற் ச் த்ைால்கி ான்  .அப்ன் ஒொத்ப்ான் ான் 

கழற்றுகி ான்.அவலபாம அப்ன் 
கப்சைவபடப்குல்சை...உைசகவ பசடத்த இச ப்லன..என் 
இச ப்லன..நான் த்ைால்ப்தற்கு ஒன்றுமில்சை.  எல்ைாத 

முடிந்மப்குடுத என மனமள் நிசனக்கி ான். 



அப்ன் கசடைிிாக காற்ைட்சடவ த்பாத்தான்கசள 
ஒொத்ப்ான் ாகத் கழற் த் த்தாடங்கினான்  .தின்த்ரன்று 

ஒரு குரசைக் லகட்கி ான் .நிறுத்மங்கள் .நான் 
அந்தவபணத்சதக் த்காடுக்கில ன்.  

குரல் ப்ந்த திசைவபக்கத எல்லைாருத பார்க்கி ார்கள்  .ஒரு 
அற்கதத நிகழ்கி ம.   

கசத மிகவுத இில்பாகவுத சுப்ாரஸிிமாகவுத நகர்ந்ம 
பட்த்டன்று முடிந்ம ப்குடுகி ம. 
அடுத்ததாக தைித் பாந்தர் அசமவபகுன் முன்லனாடிிான 

திாபப்றன் ஒரு தைித்தின் கசத  .தன் நண்பனின் 
கசதிாகச் த்ைால்ைி ...தைித் மக்களின் லப்தசனசி 

மிரார்ந்த ப்ாழ்சப்வ கைவபடுத்மகி ார்.கசத ைட்த்டன்று  
ஆரதபகுத்ம ைரளமாக த்ைன்று பை நிகழ்வுகசள 
நிசனவுகளில் பதித்ம மிரத கொவுத கப்குசதயுடன் 
முடிந்ம ப்குடுகி ம. 
அந்தக் கப்குசதிகுைிருந்ம.... 
"மிரத்தால் நசனந்த இந்த மரத்சதவ பார்க்கில ன் 

அம ைாசப்வ லபான்  ப்சதகசள அனுபப்குக்கி ம 

ஏத்னனில் அதனால் ைாக முடிிப்குல்சை 

இந்த மரத 

லைாகத்தால் நசனந்ம த்காண்டிருவபசத 

நான் பார்க்கில ன்" . 



 


