ஆலமரத்து ஆவி

திருக ோணமலை பிரெட்ரிக் க ோட்லைலை (Fort Fredrick) இைங்ல ைில்
அறிைோதவர் ள் இல்லை. இலதப்பற்றிை பை

லத ளுண்டு. ரதன் ிழக்கு

ஆசிைோவிகைகை மி வும் ரசல்வம் பலைத்த க ோைிைோ
உச்சிைில் இருக்கும் திருக்க ோகணஸ்வெம், ஓர்

அக்க ோட்லைைின்

ோைத்தில் தி ழ்ந்தது.

இைங்ல ைில் உள்ள ஐந்து ஈஸ்வெங் ளில் அதுவும் ஒன்று.

ி.பி 1505ம்

ஆண்டில் கபோர்த்துக்க ைர் இைங்ல லை ஆட்சி ரசய்தகபோது தமது

த்கதோைிக்

மதத்லதப் பெப்ப, இந்து, ரபௌத்த க ோைில் லள நிர்மூைமோக்; ினர்.
1624ம் ஆண்டு சித்திலெ 14ம் தி தி ரவள்ளிக் ிழலம புதுவருைப்பிறப்பு.
க ோகணஸ்வெக் க ோைிைில் பூலச நைந்து ர ோண்டிருந்தது. கபோர்த்துக்க ை
வெர்
ீ
ள் க ோைில் குருமோர் ள் கபோல் கவைம் தரித்து மக் களோடு மக் ளோ க்
க ோைிலுக்குள் ரசன்றனர். க ோைிைில் பூலை முடிந்து மக் ள் ரவளிகைறிைபின்,
ர ோன்ஸ்ைன்லைன் டீ சோ (ஊழரளவைரவைin னுந ளுை) என்ற ரவறிபிடித்த
கபோர்த்துக்க ை தளபதி, தன் வெர்
ீ
ளின் உதவியுைன் க ோைிலைப் பீெங் ிைோல்
தோக் ினோன். க ோைிலுக்குள் இருந்த குருமோரும் சிை ரபோதுமக் ளும் தோக்குதைின்
கபோது பைிைோனோர் ள். ரபோக் ிஷங் லள ர ோள்லளைடித்துவிட்டு.
விக் ிெ ங் லளக்

ைலுக்குள் எறிந்தனர்.

ஆங் ிகைைர் ஆட்சிைின் கபோது, அக்க ோட்லை அவர் ள் வசமோைிற்று.
ஆங் ிகைைரின் சம்மதத்துைன் மக் ள் குலறந்தளவில் க ோைிலுக்குச் ரசன்று
வழிபட்ைனர். மூன்றோம் கைோர்ஜ் மன்ளரின் ம னோன பிரெடிரிக் (குசநனசiஉம)
அந்தக் க ோட்லைக்கு தளபதிைோ

இருந்தகபோது க ோட்லைக்கு குழசவ

குசநனசiஉம எனப்ரபைரிட்ைனர். இன்றும் அகத ரபைர் நிலைத்து நிற் ிறது.

இப்படிைோன பை சுவர்ஸ்ைமோன

லத லள உள்ளைக் ிை க ோட்லைக்குள்

வைதில் பை முதிர்ந்த, விழுது லள நிைத்தில் ஊன்றிை போரிை ஒரு ஆைமெம்.
அலதச் சுற்றி வளர்ந்த் ரசடி ள். அங்கு சுதந்திெமோ

உைோவித் திரியும்

மோன் ளும, முைல் ளும்.; ஆை மெத்திற்கு மோத்திெம் கபசமுடியுமோனோல்
வோழ்க்ல ைில் விெக்திைலைந்து தன் மெக் ிலளைில் தூக்குப்கபோட்டுத் துடிதுடித்து
தம் உைிலெ அழித்துக்ர ோண்ைவர் ளின்

லத ள் அகன ம் ரசோல்ைிைிருக்கும்.

போவி மனிதர் ள் சோகும் கபோது நல்ைலத ரசய்து விட்டு கபோ ோமல் எனக்கு “ஆள்
தின்னி ஆைமெம்” என்ற அவமோனப் ரபைலெயும் தந்துவிட்டுப் கபோய்விட்ைோர் ள்
என்று மெம் தனக்குள் குலறபட்டுக் ர ோண்ைலத ைோர் அறிவர்.
சிை வருைங் ளுக்கு முன் தோன்

ோதைித்த ரபண்லண திருமணம் ரசய்ை

ரபற்கறோர் ள் சம்மதிக் ோததோல் க ோட்லைைின்; உள்ள க ோைிலுக்கு அருக யுள்ள
“ைவ்வர்ஸ் லீப்” என்ற குன்றின் உச்சிைிைிருந்து

ைலுக்குள் போய்ந்து தற்ர ோலை

ரசய்து ர ோண்ைோன் ஒரு இலளஞன். அலத ரதோைர்ந்து

ோதைனின் பிரிவு

தோங் ோது ஆைமெத்தில் தூக்கு கபோட்டுத் தற்ர ோலை ரசய்துர ோண்ைோள்
அவனுலைை

ோதைி. அதன் பிறகு சிை மோதங் ளில் அந்த மெத்தில் இன்ரனோரு

தற்ர ோலை. சிங் ள கபோலீஸ் ோென் ஓருவனோல். திருமணமோ விருந்த
ரமனிக்க

என்ற ரபண்ரனோருத்தி

ற்பழிக் ப்பட்ை

ோெணத்தோல் அந்த

ஆைமெத்தில் அவள் தூக்குப் கபோட்டுக் ர ோண்டு தற்ர ோலை புரிந்ததோ க்

லதயுண்டு. ஆைமெத்தில் அந்தப் ரபண்ணின் ஆவி, தோன் சோவதுக்கு
ோெணமோைிருந்தவலன பை தீர்க்

ோத்திருப்பதோ

கநெங் ளில் ஆைமெத்தடிப்பக் கம கபோவது

ிலைைோது. ஆனோல் அந்தப்

ரபண்ணின் ஆவிலை ஒருத்தரும் கநெடிைோ க்
ஆைமெத்லதப்; பற்றிை ஒரு பழம்

பைர் பைந்து இெவு

ண்ைதில்லை. அந்த தற்ர ோலை

லதயும் கவறுண்டு. கபோர்த்துக ை தளபதி

ர ோன்ஸ்ைன்லைன் டீ சோ க ோைிலை சூலறைோடிை கபோது குருக் ளின் அழ ிை
இளம் மலனவிலை தூக் ிச் ரசன்று

ற்பழித்ததோ வும் , அப்பிெோமணப் ரபண்

அவமோனம் தோங் ோமல் ஆைமெத்தில் தூக்குப் கபோட்டு இறந்ததோ வும்
ஊர்க் லதயுண்டு.

லத ள் எவ்வோறு இருப்பினும் நோம் எமது

லதக்கு வருகவோம். நம்

லதைின்

தோ நோை ன் திருக ோணமலை ரபோைிஸில் கவலை ரசய்யும் ரபோலீஸ் ோென்
ரபோடிஅப்பு ோமி. திருக ோணமலைக்கு அரு ோலமைில் உள்ள

ிண்ணிைோ

ிெோமத்லதப் பிறப்பிைமோ க் ர ோண்ைவன். அரும்பு மீ லசக் ோென். வசீ ெமோன
கதோற்றமுள்ள அவன், உைெம் குலறந்தவனோல ைோல் “ரபோடிைோ” என்று
அலழக் ப்பட்ைோன். கபோடிைோ என்றோல் சிங் ளத்தில் குள்ளன் என்பது அர்த்தம்.
திருக ோணமலைைில் ரபோடிைோலவத் ரதரிைோத ரபண் ள் இல்லை. “ டுகு
சிறிதோனோலும்

ோெம் ரபரிது” என்பது கபோல் ஆள் உருவத்தில்

ட்லைைன்,

ஆனோலும் மன்மத லீலை ளுக்குப் ரபைர் ரபற்றவன். நண்பர் ளிலைகை “ரபோடி
கெோமிகைோ” என்ற பட்ைப்ரபைர் கவறு அவனுக்கு. கவலை ரசய்த இைங் ளில்
எல்ைோம் பை ரபண் ளில் தன் முத்திலெலைப் பதித்து வந்தவன். ரசோந்த ஊர்
ின்னிைோ என்ற

ோெணத்தோல் அெசிைல்வோதி ளின் உதவியுைன் பை

ோைம்

திருக ோணமலைப் கபோலீசில் கவலைபோர்த்து வந்தோன். குடியும் கூத்தியும் அவன்
ரபோழுது கபோக்கு. ரமனிக் ோ என்ற இளம் ரபண் ஆை மெத்தில் தூக்குப் கபோட்டு;
இறந்ததிற்கு அவன் தோன்

ோெணம் என்று அவன் நண்பர் ள் பைருக்குத் ரதரியும்.

ஆனோல் ஆதோெமும் சோட்சி ளும்

ிலைைோது. முப்பது வைலதத் தோண்டியும்

ரபோடிைோ திருமணமோ ோதவன். அதில் நம்பிக்ல
சுறுசுறுப்போனவன். மு த்தில் ரபண் லளக்

இல்ைோதவன்.

வரும் ஒரு

வர்ச்சி அவனுக்கு

இருந்தது. தமிழும், சிங் ளமும் செளமோ ப் கபசுவோன். இனிலமைோ க்
ரபண் லள மைக் க் கூடிை வல்ைலம பலைத்தவன். தோன்

லதத்து

ண் லவத்தப்

ரபண்ணுைன் உைலுறவு ர ோள்ளோமல் விைமோட்ைோன். ர ோலை ரசய்ைவும்
அஞ்சோதவன்.

அன்று அமோவோலசைிெவு. ப ைில் ரதோைங் ிை

ோற்றும் மலழயும்

விட்ைபோடில்லை. “வங் ோள விரிகுைோவில் லமைங்ர ோண்ை புைல் இைங்ல ைின்
ிழக்குப் பகுதிலைத் தோக் ைோரமன நம்மபப்படு ிறது அதனோல் மீ னவர் ள்
ைலுக்குப் கபோ

கவண்ைோரமன” வோரனோைிைில் அடிக் டி அபோை அறிவிப்பு

அறிவிக் ப்பட்ைது. ரபோடிைோ, மீ னவர் வோழும் பகுதி ளுக்கு ைீப்பில் ரசன்று
அறிவித்தலைச் ரசய்துவிட்டு டியூட்டி முடிந்து ரபோலீஸ் ரமஸ்சுக்கு திரும்பும்
கபோது இெவு ஏழுமணிைோ ிவிட்ைது. ரமஸ்சில் தனது பலழை நண்பன்;
பண்ைோலவ, சோர்ஐன் மஹிந்தவுைன்

ண்ைது அவனுக்கு ஆச்சரிைமோைிருந்தது,

“என்ன பண்ைோ பை மோதங் ளுக்குப் பிறகு இந்தப் பக் ம்” என்றோன் ரபோடிைோ.
“நோன் இந்த மோதம் ரதோைக் ம் அனுெோதபுெத்திைிருந்து திருக ோணமலைக்கு
டிெோன்ஸ்பர். நீ இன்னும் இங்க ைோ கவலை ரசய் ிறோய் ரபோடிைோ?
“ஓம் மச்சோன். நம்ம ரசோந்த ஊர் பக் த்திலை இருக் ிற

ிண்ணிைோ. ஏன் உனக்கு

ரதரியும் தோகன?”
“ரதரியும். உன் அப்போவும் அம்மோவும் எப்படி”?.
“அவர் ள் இறந்து மூன்று வருைங் ளோைிற்று. அந்த வைடில்
ீ
என் அக் ோ குடும்பம்
இருக் ிறது”
“நீ இன்னும்

ைிைோணம் முடிக் ைில்iைோ?”

“என்னத்துக்கு எனக்கு

ைிைோணம் மச்சோன். மனுசிைிருந்தோல் வோழ்க்ல லை என்

விருப்பப்;படி அனுபவிக்

முடிைோது” என்று இடுப்பில்

பட்டிலையும், ரதோப்பிலையும்
பண்ைோவுக் ருக

ட்டிைிருந்த தன்

ளட்டி கமலசைில் லவத்துவிட்டு

கபோய் அமர்ந்தோன்.

“ரபோடிைோ டியூட்டிைோலை

லளச்சுப் கபோய் வந்திருக் ிறோய் ஒரு

ிளோஸ் விஸ் ி

அடிைன் என்று பிளக் கைபல் ரைோனி கவோக் ர் விஸ் ி கபோத்தலையும்
ிளோலசயும் ரபோடிைோவிைம் மஹிந்தோ ர ோடுத்தோன்.
“எங் ோலை மஹிந்தோ உனக்கு ரவளிநோட்டு விஸ் ி. வழக் த்திலை உள்நோட்டு
ல்ஓைோ தோகன அடிக் ிறனி?” என்றோன் ரபோடிைோ.
“ இன்லறக்கு டிெோன்ஸ்கபோர்ட் ர ோம்ரபனி முதைோளிைின்லை ரைோரிக்கு ஒரு
ரபரிை அக்சிரைன்ட். அந்தக் க லச அவருக்கு சோத மோ

ரசய்து ர ோடுத்ததிற்கு

அவர் தந்த விஸ் ி இது” என்றோன் சோர்ைன் ம ிந்தோ.
கபோத்தைில் இருந்த விஸ் ிைின் மட்ைம் குலறைக் குலறை நண்பர் ள்
மூவரினதும் கபச்சு, ரபோலீஸ் கசலவ, புரெோகமோஷன், குடும்பம், சினிமோ ஆ ிை
விஷைங் ளிைிருந்து க ோட்லைைினுள் உள்ள ஆைமெத்து ஆவிக்குத் தோவிைது.
“என்ன ரபோடிைோ நீ தோன் சினிமோ லபத்திைமோச்கச எக்கசோசிஷ்ட் (Excorsist) என்ற
ஆவிபற்றிை ஆங் ிைப்பைம் போர்த்திைோ?” மஹிந்தோ க ட்ைோன்.
“இல்லை. எனக்கு ஆவி லளப் பற்றி நம்பிக்ல ைில்லை”
“எங் லை கபோர்ட் பிரெட்ரிக் ஆைமெத்து ஆவிலைப் பற்றிை ஊர்

லத லளக்

கூை நீ நம்பவில்லைைோ”? மஹிந்தோ க ட்ைோன்.
“ நீ எலத மஹிந்தோ ரசோல்லுறோய்”?
“நோன் ரசோல்லுறது க ோட்லை உச்சிைிலை உள்ள

ோட்டுபக் த்தில் இருக் ிற

ஆைமெத்து கமோ ினி பிசோலசப் பற்றித்தோன”.
“ஓ அதுவோ? அது சனங் ள்

ட்டிவிட்ை

ட்டுக் லத. ைோகெோ ஒருத்தி

ோதைிலை

கதோல்விைலைந்ததோல் தூக்குப்கபோட்டு சிை மோதங் ளுக்கு முன் ரசத்தலத

லவத்து

லத வி;ட்டிருக் ினம்.”

ிளோசில் விஸ் ிலை ஊற்றிைபடி

சிரித்துக்ர ோண்கை ரசோன்னோன் ரபோடிைோ.
“ மச்சோன் உன்லனயும் அந்த தற்ர ோலை ரசய்த ரபண்லணயும் ரதோைர்பு படுத்தி
சனங் ள் பை விதமோ

கபசுது ள் அது உண்லமைோ”? பண்ைோ க ட்ைோன்.

“மஹிந்தோ. எனக்கு அந்த ஆைமெத்திலை தூக்குப்கபோட்டுச் ரசத்த ரமனிக் ோவின்
வின்லற குடும்பத்லதத் ரதரியும் என்பது உண்லம. கமனிக் ோவின் அண்ணன்
சிரிபோை என்லை கூட்ைோளி. அவனும் என்லனப் கபோை சினிமோப் லபத்திைம்.
அதனோலை அடிக் டி அவன் வட்லை
ீ
கபோய் வந்தனோன். அதுவும் உண்லம.
அதுக் ோ

நோன் ரமனிக் ோலவ ர டுத்து அவள் சோவுக்கு நோன் தோன்

எண்டு ஊர்

ட்டிை

லத முழுப்ரபோய்.” கமலசைிைிருந்த

ோெணம்

ஐ_லவ வோைில்

கபோட்டு ரமண்றபடி அவர் ள் இருவலெயும் கநெடிைோ ப் போர்க் ோமல் பதில்
ரசோன்னோன் ரபோடிைோ.
“ அந்த ரமனிக் ோவுக்கும் அவள்

ோதைித்த ஒருவனுக்கும்

ைிைோணம்

நிட்சைமோ ி விருந்ததோம். அது உனக்குத் ரதரியுமோ ரபோடிைோ?” பண்ைோ க ட்ைோன்.
“அது உனக்கு எப்படித் ரதரியும் பண்ைோ “ ?
“உனக்குத்தோன் ரதரியுகம கபோலீசிலை வதந்தி எப்படி பெவும் எண்டு.
கபோர்ஸ்கமோட்ைத்திலை அவள் முன்று மோத

ர்ப்பினி என்று

ண்டு

பிடிக் ப்பட்ைது உனக்குத் ரதரியும் தோகன ரபோடிைோ”? என்று கமலும்
ரபோடிைோவின் வோலைக்

ிண்டினோன் மஹிந்தோ.

“அது தோன் தன்லனக் ர டுத்தவலனப் பழிவோங்

ரமனிக் ோவின் ஆவி

அலையுதோக்கும்.” சோெோைத்லத சுலவத்தபடி ரசோன்னோன் பண்ைோ.
“நோன் தோன் அப்பகவ ரசோன்னகன எனக்கும் ரமனிக் ோவுக்கும் எந்த வித
ரதோைர்பும் இருந்ததில்லை என்று. இந்த ஆவி ள் பற்றிைக்
எனக்கு நம்பிக்ல

ட்டுக் லத ளில்

இல்லை. திரும்பத் திரும்ப அலதப்பற்றி ஏன்

சற்று க ோபமோ ச் ரசோன்னோன் ரபோடிைோ.

லதக் ிறிைள்?”

”உனக்கு ஆவி ளிலை நம்பிக்ல

இல்லை என்றோல் நோங் ள் விடு ிற சவோலை

ஏற்றுக் ர ோள் ிறோைோ?” மஹிந்தோ க ட்ைோன். சவோல் என்றதும் ரபோடிைோ
உசோெோனோன். அவனுக்கு ைோரும் சவோல் விட்ைோலும் அலத எதிர்த்து நிற்பதில்
ஒரு மனத் திருப்தி.
“ என்ன சவோல் ரசோல்லு?”
“இண்லைக்கு இெவு பண்ணிெண்டு மணிக்கு லசக் ிைிலை நீ தனிைோய் அந்த
ஆைமெத்தடிக்குப் கபோய் ஒரு ஆைம் விழுலதக் எடுத்துக் ர ோண்டு வெ
உன்னோலை முடியுமோ?” சோவோல் விட்ைோன் மஹிந்தோ.
“என்ன மஹிந்தோ, ரபோடிைோ சின்ன பைந்த ரபோடிைன் எண்டு நிலனச்சிைோ? உது
கபோை
எத்தலன கமோ ினி லள அவன் சமோளித்திருக் ிறோன். அந்த கமோ ினி ள்
எல்ைோம் அவன் வலைைிலை விழுந்தகத தவிெ அவன் விழுந்தது

ிலைைோது.

என்ன ரபோடிைோ நோன் ரசோல்வது சரிதோகன?” என இெட்லைப்பைக் கூறினோன்
பண்ைோ.
“ஆைமெகமோ, புளிைமெகமோ, பூவெசமெகமோ எந்த மெமும் எனக்குச் சரி. உண்லை
சவோலை ஏற்று நோன் ரவன்றோல் என்ன சன்மோனம்”? குனிந்த தலையுைன்
விஸ் ிலை

ிளோசில் திரும்பவும் ஊற்றிைபடி மஹந்தோலவ போர்த்து ரபோடிைோ

க ட்ைோன்.
“கைோசிக் ோகத. உனக்கு விருப்பமோன விலை உைர்ந்த சிவோஸ் ரீ ல் (Chivas Regal)
ரவளிநோட்டு விஸ் ி லவச்சிருக் ிறன் என்று அலுமோரிக்கு கமல் இருந்த விஸ் ி
கபோத்தலை சுட்டிக் ோட்டினோன் மஹிந்தோ.
கபோத்தலைத் திரும்பி போர்த்தபின், சற்று கைோசித்துவிட்டு, “உன் சவோலை நோன்
ஏற் ிகறன்” என்று விஸ் ிலை விழுங் ிைபடி ரசோன்னோன் ரபோடிைோ.
“அகதோ இருக் ிறகத என் றைி லசக் ிள் அலத எடுத்துக்ர ோண்டு கபோ. லைனகமோ
கவலை ரசய்ைவில்லை. கவண்டுரமண்ைோல் எண்லை கைோர்ச் லைட்லை

ர ோண்டு கபோ.” என்றோன் மஹிந்த.
“மலழயும்

ோற்றுமோ

இருக்குது. என்லற ரறைின் க ோட்லையும்

கபோட்டுக்ர ோண்டு கபோ ரபோடிைோ” என்றோன் பண்ைோ.
விஸ் ி வைிற்றுக்குள் கவலை ரசய்ை ஆெம்பித்தது ரபோடிைோவுக்கு. பசி ஒரு
பக் ம்.

ோதர் நோனோவின்

லைைிை ஸ்ரபஷைோ

தைோரித்த பிரிைோணியும்,

ர ோத்து ரெோட்டியும் வசிை
ீ
மணம் மறு பக் ம்.
“ நீங் ள் இெண்டு கபரும் நோன் கபோய் வருமட்டும் கபோத்திைிலை இருக் ிற மிச்ச
விஸ் ிலையும் முடிச்சுப்ரபோட்டு சோப்பிைறதில்லை என்ன?” என்று கூறிைபடி
ரறைின் க ோட்லை மோட்டிக் ர ோண்டு கைோர்ச்சுைன் லசக் ிளில் ஏறினோன்
ரபோடிைோ. சுவர்க்

டி ோெம் இெவு பதிரனோன்கற முக் ோலைக்

ோட்டிைது.

“ரபோடிைோ. நீ திரும்பி விழுது ளுைன் வரும்மட்டும் விஸ் ி கபோத்தகைோலையும்
பிரிைோணிகைோலையும், ர ோத்து ரெோட்டிகைோலையும் நோங் ள் உனக் ோ
ோத்திருப்கபோம்.” என்றோன் பண்ைோ.
நண்பர் ளுக்கு ல

ோட்டிவிட்டு ர ோட்டும் மலழைிலும் இடிமின்னைிலும்

யுத்தத்துக்குப் கபோகும் வெலனப்கபோல்
ீ
ரவளிக் ிட்ைோன் ரபோடிைோ. அவன்
குடித்திருந்தும் நிதோனம் தவறவில்லை. கபோ
பண்ைோ ர ோடுத்த

முன் “வதிக்கு
ீ
ஒன்று” என்று

ிளோஸ் விஸ் ிலை அப்படிகை குடித்துவிட்டு ரபோடிைோ

புறப்பட்ைோன்.
******
ரவளிைில் ஒகெ கும்மிருட்டு. தவலள ளின் தோளவோத்திைக்

ச்கசரிைில் சில்

வண்டு ரதோைர்ந்து ரமோர்ஸிங் வோசித்துக் ர ோண்டிருந்தது. அடிக் டி கதோன்றிை
மின்னலும், இடியும் அவனுக்குத் துலணைோ

இருந்தன. விஸ் ிைினோல் சூகைறிை

மு த்தில் மலழத்துளி ள் விழ அவனுக்கு இதமோைிருந்தது. ரமனி

ோவின்

நிலனவுதோன் அவனுக்கு வந்தது. ஒகெ ஒரு தைலவதோன் அவலள வலுப்படுத்தி

அன்று ஒரு நோள் ரபய்த மலழைில் அவளிைம் உைலுறவு ர ோண்;ைது இன்னும்
ரபோடிைோவின் நிலனலவவிட்டுப் கபோ வில்லை. தோன் உறவு லவத்த ரபண் லள
விை அவளிைம் இருந்த எதிர்ப்புத் தன்லம அவலன ரவகுவோ க்

வர்ந்தது.

ஆெம்பத்தில் முெண்டு பிடித்த அவள், விலெவில் ரபோடிைோவின் ல

வந்த

லைக்கு அடிலமைோனோள். அந்த உறவு நோலள அவனோல் இன்றும் மறக்
முடிைவில்லை. அவளுைன் அவன் உறவு ர ோண்ைகபோது அவள் வட்டில்
ீ
அப்கபோது ஒருவரும் இருக் வில்லை.
“அவசெப்பட்டுவிட்ைோள் ரமனிக் ோ. தனக்கு ஒரு

ோதைன் இருக் ிறோன். தோன்

ர திைில் அவலன மணம் முடிக் ப் கபோ ிகறன் என்று ரசோல்ைிைிருந்தோல்
அவலள நோன் ரதோட்டிருக்
கவண்டுமோ?”, கைோசித்தவோகெ

மோட்கைன். அதுக் ோ

கபோய் தற்ர ோலை ரசய்ை

ோற்று வசும்
ீ
திலசக்கு எதிர் திலசைில் லசக் ிலள

மிதித்தோன் ரபோடிைோ. ஏற்றத்தில் மிதிப்பது

டினமோ

இருந்தது. ைோகெோ

பின்னுக்கு இழுப்பது கபோன்ற ஒரு பிெலம. ரறைின் க ோர்ட்; ரபல்டிைின் ஒரு
மூலை லசக் ிளின் பின் சக் ெத்தில் சிக் ிக்ர ோண்ைது. ஆைமெத்துக்கு
லசக் ிைில் கபோ

கவறு போலதைில்லை என அவனுக்குத் ரதரியும். ஐம்பது

ைோருக்கு லசக் ிலை தள்ளிக்ர ோண்டு கபோ
துணிந்து ஏற்றத்தில்,

கவண்டு;ம். அதுவும் ஒரு ஏற்றம்.

ற் ள் நிெம்பிை போலதைில் மிதித்தோன். ஆைமெத்லத

ரநருங் ிைவுைன் ஊ ஊ என்ற சத்தத்துைன் ஒரு சுழிக் ோற்று வசிைது.
ீ
அலதத்
ரதோைர்ந்து மின்னலும் இடியும். மின்னல் ரவளிச்சத்தில் முழு ஆைமெமும் ஒரு
பிசோலசப் கபோல் அவனுக்குத் கதோற்றமளித்தது எங்க ோ இல்ைோத பைம்
அவனுக்கு வந்தது. ஆனோலும் மனலதத் லதரிைப் படுத்திக்ர ோண்டு ரதோங் ிக்
ர ோண்டிருந்த ஒரு ரபரிை ஆைம் விழுலத ரநருங் ினோன். திரும்பவும் ஒரு
பளிச்ரசன்று

ண்லண குருைோக்கும் மின்னல். ரதோைர்ந்து ரபரிை இடி முழக் ம்..

ஆைம் விழுலத பிடித்தபடி இருந்த அவன் ல ைில் மின்சோெம் போய்வது கபோன்ற
உணர்வு. “அகண! அம்கம!” என்று ரபோடிைோ லசக் ிளில் இருந்து

ீ கழ சோய்ந்தோன்.

ஆைமெம் மின்னல் தோக் ிைதிளோல் தீ பற்றி எரிைத்ரதோைங் ிைது. ரபோடிைோ வந்த
லசக்; ிளும் அகதோடு எரிைத் ரதோைங் ிைது. மின்னிைின் தோக் த்தினோல் ரபோடிைோ
உைம்பும் தீ பற்றிக் ர ோண்ைது. அந்த இருளில் தீைில் ரவந்து ர ோண்டிருந்தோன்
ரபோடிைோ. ரபய்து ர ோண்டிருந்த மலழ கூை அவனுக்கு உதவவில்லை. ரபோடிைோ
ீ கழ விழுந்து உதவி க ட்டு சத்தம் கபோட்டு துடி துடித்தோன். அந்த
ஊழிக் ோற்றின் சத்தத்தில் அவன் கபோட்ை ஓைம்

லெந்து விட்ைது.

கபய் மலழ ரதோைர்ந்து ரபய்தது. சற்று கநெத்தில் அலைைதளம்
ோணமுடிைோதவோறு, ரபோடிைோவின்

ரு ிை உைல் ஆைமெத்தின்

அந்த ஆை மெத்தின் ர ோப்ரபோன்று அவன்கமல் ரநஞ்சோங்
விழுந்து

ிைந்தது. இைற்ல

ீ ழ்

ிைந்தது.

ட்லை கபோல்

அன்லன அவலன பழிவோங் ிவிட்ைோளோ அல்ைது

ஆைமெத்து ரமனிக் ோவின் ஆவி அவலன வஞ்சம் தீர்த்து விட்ைதோ?. ஊர்
சனங் ளின் விளக் த்லத இனி ரபோறுத்திருந்து க ட்கபோம். முன்புதோன் “அெசன்
அன்று ர ோல்லுவோன் ரதய்வம் நின்று ர ோல்லும் ” என்ற நம்பிக்ல . இன்று
ரசய்த குற்றத்துக்கு ரதய்வம் உைகன ர ோல்லும் கபோலும்..
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