
 
 

 

கடற்கரைக் காவாலிகள் 
 

சேற்று நிறமுள்ள, முதலைகள் நிலறந்த, 38 கி.மீ நீளமுள்ளது பென்பதொட்லை 
ஆறு. ஆற்றின் இருகலைச ொைமும் ெறலைகளும்;, குைங்குகளும்; சுதந்திைமொக 
ைொழும் அழகொன இ ற்லகச்சூழலைக் பகொண்ைது. பகொழும்ெிைிருந்து 62 கிமீ 
தூைத்தில் ஆற்றின் பெ ைொல் அலமந்த கிைொமம் பென்தை என்று ேிங்களத்தில் 
அலழக்கப்ெடும் பென்சதொட்ை. ஒரு கொைத்தில் கிைொமமொ ிருந்து ெடிப்ெடி ொக 
பைளிநொட்டு சுற்றுைொப் ெ ணிகளின் ைருலக ொல் ைளர்ச்ேஜ பெற்று தற்செொது 
சுமொர் ஐம்ெதொ ிைம் மக்கலள உள்ளைக்கி  பெரி  ஊைொகி ைளர்ந்துைிட்ைது. 
அழகொன கைற்கலைச  அக்கிைொமத்தின் ைளர்ச்ேிக்கு துலணசெொகிறது. 
செொர்த்துக்சக ரும் ஒல்ைொந்தரும் இக்கிைொமத்லத ஆட்ேி பேய்து அதன் 
ைளர்ச்ேிக்கு கொைணமொக ிருந்தொர்கள் என்கிறது ைைைொறு. 1798க்கு ெின்னர் 
ெிரித்தொனி ர் ஆட்ேிகொைத்தில்;, ெிரித்தொனி  அதிகொhரிகள் உல்ைொேமொக 
சநைத்லதக் கழித்த கிைொமம், பென்பதொட்ை.  
 

கிைொமத்தில் ைொழும் குடும்ெங்கள் எல்ைொம் ைேதி ெலைத்த குடும்ெங்கள்; என்று 
பேொல்ை முடி ொது. கைற்கலை ஓைமொயுள்ள ச ொட்ைல்களில் எதொைது ஒரு 
சைலை பேய்து ெை கிைொம ைொேிகள் ெிலழப்லெ நைத்தினர். அக்கிைொமத்துச் 
ேிறுைர்களுைன் அந்நிப ொன்னி மொக ெழகி ைன் சுசைந்திைொ என்ற இருெத்லதந்து 
ை து ேிங்கள இலளஞன். அைன் ேிறுைர்கசளொடு ேிசனகிதமொகப் ெழகி து தீ  
சநொக்கத்சதொடு என்ெது ெைருக்கு பதரியும். சுபைந்திை மொமொ என்று ேிறுைர்கள் 
அைலன அலழப்ெர். ஆனொல் அைலனத் தட்டிக்சகட்கசைொ அல்ைது 
கிைொமத்துக்குள் தலை கொட்ைொசத என்று கட்ைலள ிைசைொ அைர்கள் த ங்கினர். 
கொைணம் அைன் பென்சதொட்ை பெொலீஸ் அதிகொரிகலள அைன் லகயுக்குள் 
லைத்திருந்தசத. அைனது செொலத மருந்து ைிற்ெலன, ேிறுைர்கலள 
உல்ைொேப்ெ ணிகளுக்கு அறிமுகம் பேய்து ெணம் ேம்ெொதிப்ெது செொன்ற தீ  
பே ல்கள் மூைம் ைரும் ைருமொனத்தில் ஒரு ெங்கு பெொலீஸ் அதிகொரிகளுக்கு 



செொய்ச்சேர்ந்தது. திட்ைமிட்டு உல்ைொேப் ெ ணிகலள கிைொமத்து ேிறுைர்கசளொடு 
ேிற்றின்ெத்தில் ஈடுெைலைத்து, அந்த குற்றத்துக்கொக லகது பேய் ொது ைிடுைதற்கு 
பெருந்பதொலக ெணத்லத அைர்களிைமிருந்து பெற்று, சுபைந்திைொவும் அதிகொரிகளும் 
ெங்குசெொட்டுபகொண்ைது ெை ஊர்ைொேிகளுக்கத் பதரிந்திருந்தும் “எமக்சகன் இந்த 
ைம்பு” என செேொது இருந்தனர்.  
 

கொைி நகரின் பைளிப்புறத்தில் உள்ள “உனைட்டுன” என்ற மூைிலககள் நிலறந்த 
கிைொமத்லதப் பூர்ைகீமொகக் பகொண்ைைன் சுபைந்திைொ. ேிறுைனொக இருக்கும் செர்து 
அைன் ஆைம்ெக் கல்ைில  கொைி ரிச்மண்ட் கல்லூரி ில் கற்றதினொல் 
ஆங்கிைத்லதச் சுமொைொக அைனொல் செே முடிந்தது. கொைி ில் இைத்தின கல் 
ைி ொெொைம் பேய்யும் முஸ்லீம்களுைன் ெழகி ெடி ொல் ஒருைளவுக்கு தமிழ்; 

செேவும்; கற்றுக்பகொண்ைொன்;. ெதினொறு ை தில் ெடிப்லெ நிறுத்திைிட்டு 
குடும்ெத்சதொடு ேச்ேைவு ெட்டுபகொண்டு பைளிச றி  சுபைந்திைொ, ெிலழப்புக்கு 
பைளிநொட்டு உள்ளொேப் ெ ணிகலள நம்ெி ைொழ்ந்தொன். செொலத மருந்து கைத்தல் 
ைி ொெொைத்தில் அைனது ஈடுெொடு அதிகமொக இருந்தது. கொைில  ைிை 
பென்சதொட்ைொைில் ச ொட்ைல்கள் அதிகம் என்ெலத உணர்ந்த சுபைந்திைொ, தனது 
ைி ொெொைத்லத கைசைொைக் கிைொமத்துக்கு இைமொற்றினொhன். செொலத மருந்லத 
ைிை ஐபைொப்ெொ, அபமரிக்கொ, ஆவுஸ்திசைைி ொ செொன்ற நொடுகளிைி இருந்து ைந்த 
பைளிநொட்டு உல்ைொே ெ ணிகள் ேிைர்;; தமது ஒசைெொல் ேிற்றின்ெத்திற்கொக இலை 
சதடி  செொது சுசைந்திைொ ெை ேிறுைர்கலள ெைி ொக்கினொன்.  
 

அைனது ேந்திப்ெில், அைலனப் செொல் ேிறுை திசைச  ெடிப்லெ நிறுத்திைிட்டு 
தன்னிச்லே ொக ேம்ெொதிக்க பதொைங்கி ைன் ேந்திைன் என்ற ேந்திைசேன. ெிறக்கும் 
செொசத ேந்திைலனப்செொல் ெிைகொேமொன முகத்லத பகொண்ைைன். அதனொல் 
தொசனொ என்னசைொ அைனது தொய் சுதுகொமி அைனுக்கு அந்த பெ லைச் 
சூட்டினொள் செொலும். அைலன ெொர்த்தைர்கள் ஆச்ேரி ப்ெடும் அளவுக்கு அழகொன 
சதொற்றமும், தொல ப்செொல் ேிைந்த சமனியும். ெொர்த்தைர்கலளக் கைரும் 
ெொர்லையும், புன்ேிரிப்பும் உலை ைன். இைன் ைளர்ந்தொல் ேினிமொைில் சேைைொம் 
என்று ெைர் ைிமர்ேித்தனர். எைரும் அைலன இைங்;லகைொேி என்று ெொர்த்தவுைன் 
பேொல்ைமொட்ைொர்கள். அைனது மூதொலத ர் அப்ெகுதில  ஒரு கொைத்தில் ஆண்ை 
ஒல்ைொந்தசைொடு கைப்பு திருமணம் பேய்ததினொல் அந்நிறம் ைம்ேைழி ொக 
சதொன்றி ிருக்கைொம் என்ெது கிைொமத்து மக்களின் ஊகமொகும். ேந்திைசேன 
ேிங்களத்சதொடு சேர்ந்து ேிை ஆங்கிை பேொற்கலளயும் செேப் ெழகி ிருந்தொன்.  
 

சுதுகொமி ின் கணைன் ெண்ைொ பென்சதொட்ை ஆற்றில் ெைசகொட்டி ெிலழப்ெைன். 
சுற்றுைொ ெ ணிகலளப் ெைகில் ஏற்றி இ ற்லக ின் அழலக சுற்றிகொட்டி ெணம் 
ேம்ெொதிப்ெொன். ஒரு நொள் ெ ணிகலள ச ொட்ைைில் இறக்கிைிட்டு தனது ெைகில் 



ைடீு திரும்பும் செொது ெைகு கைிழ்ந்து ெண்ைொ ஆற்று முதலைகளுக்கு 
இலற ொனொன். அைனது ேைைத்லத கூை கண்டுெிடிக்கமுடி ைில்லை. அைனது 
மலறவு சுதுகொமிக்கு பெரும் ெொதிப்லெ ஏற்ெடுத்தி து. கூைி சைலை பேய்து 
தனது மகலளயும் மகலனயும் ைளர்த்தொள். மகன் ேந்திைசேனனுக்கு ை து 
ெதினொன்கொக இருக்கும் செொது சுபைந்திைனின் நட்பு அைனுக்கு கிட்டி து. 
ேந்திைொைின் சதொற்றத்லத கண்ை சுசைந்திைனுக்கு தனது ைி ொெொைத்துக்கு தொன் 
எதிர்ெொர்த்த ெொர்லைக்கு சதொற்றமுள்ள ஒரு நல்ை இலை கிைத்துைிட்ைது என்ற 
எண்ணம் சதொன்றி து. அதுசை ேந்திைொவுைன் இறுகி  நட்லெ உருைொக்கி து.  
 

ேந்திைனுக்கு செொலத மருந்தின் சூட்சுமத்லத அறிமுகப்ெடுத்தி அைலன தனது 
ைிருப்ெத்துக்கு பே ல்ெை பேய்தொன் சுசைந்திைொ. அதுசை ேந்திைொ ெள்ளிக்கூைப் 
ெடிப்லெ நிறுத்துைதற்கு கொைணமொக ிருந்தது. ெடிப்ெடி ொக லக நிலற  ெணம் 
அைனுக்கு கிட்ைத் பதொைங்கி து. ேந்திைொைின் செொக்கு மொறத்பதொைங்கி து. 
ேிைநொட்கள் ைடீ்டுக்கு ைைொமல் இருந்துைிடுைொன். ைடீு திரும்பும் நொட்களில் தொய் 
சுதுகொமி “ ேந்திைொ இவ்ைளவு நொட்களும் எங்சக செொய் இருந்தொய்?. ெைர் உன்லன 
ெற்றி ெை ைிதமொக செசுகிறொர்கள் உண்லம ொ ? என்று ைிளக்கம் சகட்ைொள்.  
“ என்ன அைர்கள் என்லனெற்றி செசுகிறொர்கள்?”  

“ நீ அசனகமொக பைளிநொட்ைைர்களுைன,; அதுவும் பெண்குளுைன் 
சுத்தித்திரிைதொக.”  
“ எனக்கு மற்றைர்களுலை  ைிமர்ேனத்தில் அக்கலை ில்லை. அைர்களுக்கு நொன் 
ெணம் ேம்ெொதிப்ெலதக் கண்டு எரிச்ேல்.”  
“ ேந்திைொ பைளிநொட்ைைர்கசளொடு ெழகுைதில் கைனமொக இரு. அைர்கள் 
சு நைைொதிகள்” “அம்சம உனக்குத் சதலை கொசு தொசன. நொன்  ொசைொடு 
ெழகினொல், எங்சக செொ ிருந்தொல் உனக்பகன்ன? இசதொ நீ கண்டிைொத அளவுக்கு 
சதலை ொன கொசு“ என்று ஐ ொ ிைம் ரூெொய் ெணத்லதத் தொ ிைம் நூறு ரூெொய் 
சநொட்டுகளொய் அள்ளி பகொடுத்தொன். தொயும் ைொ லைத்துப் செொனொள். அவ்ைளவு 
ெணத்லத அைள் ஒருசெொதும் கண்ைதில்லை மகனுக்கு அந்த ெணம் எங்கிருந்து 
ைந்தது என்ெது அைளுக்சக புதிைொக இருந்தது.  
 

“ எப்ெடி ைொ உனக்கு இந்தப் ெணம் ைந்தது?. எங்சகயும் திருடினொ ொ“ தொய் 
ைிேனத்தைன் சகட்ைொள்.  
 

“ உனக்கு என்ன ெ ித்தி மொ?. நொன் ஏன் திருைசைண்டும். என்  ொலுைொ ( 
நண்ென்) சுபைந்திைனின் உதைிச ொடு ஒரு பெரி  ச ொட்ைைில் சைலை 
பேய்கிறன். அைனுக்கு ச ொட்ைைில் ெைலைத் nரியும். அங்கு ைொழ்க்லகல  
அனுெைிக்க ெை நொடுகளிைிருந்து உல்ைொேப் ெ ணிகள் ைருைொர்கள். அைர்கலள 
எனக்கு சுசைந்திைொ அறிமுகப்ெடுத்தி லைப்ெொன்”  



 

“ ச ொட்ைைிலை இவ்ைளவு ெணம் ேம்ெளமொய் தொ அப்ெடி என்ன சைலை 
பேய்கிறொய்?. ைிலையு ர்ந்த உடுப்புகள் செொடுகிறொய். உன் லக ில் கடிகொைம் 
சைறு கட்டி ிருக்கிறொய். இதுக்பகல்ைொம் உனக்கு ஏது ேந்திைொ ெணம்?”  

 

“அசதன் உனக்கு. லகக்டிகொைம் எனக்கு என்லற சேலைக்கொக ஒரு பைளிநொட்டு 
பெண்மணி இனொமொகத் தந்தை. இந்த சேர்ட் இைங்கலள சுற்றி கொட்டி தற்கொக 
ெரிேொக பஜர்மன் கொைர் ஒருைர் தந்தைர். அதுமட்டுமொ ஒரு 
அவுஸ்திசைைி ொக்கொைர் ச ொட்ைலை ைிட்டு; செொகும் செொது அைர் லைத்திருந்த 
இந்த சைடிச ொலைத் தன் நிலனைொக தந்திைிட்டு செொனொர்” என்ற தொன் 
லைத்திருந்த பெொக்கட் சைடிச ொலை எடுத்துக்கொட்டினொன்.  
 

அைனது தங்லக மல்ைிகொ அலத ஆச்ேரி த்துைன் ெொர்த்து; “ எனக்கு அந்த 
சைடிச ொலைத் தொசைன் அண்ணொ. எனக்கு ெொட்டு சகட்க ெிடிக்கும் என்று 
உனக்குத் பதரியும் தொசன”  
 

“சைடிச ொ சகட்க எனக்கு எங்சக சநைம். உனக்கு இது என்ெரிேொக லைத்துக்சகொள்.” 
என்று தலம ன் பேொன்னசெொது மல்ைிகொ பூரிப்ெலைந்து செொனொள். தன் 
தலம லன ிட்டுப் பெருலமப் ெட்ைொள். ேிறு ை திசைச  இவ்ைளவு 
ேம்ெொதிக்கிறொசன. தொனும் தலம ன் பேய்யும் பதொழிலைச் பேய்து ேம்ெொதிக்க 
சைண்டும் என்ற எண்ணம் அைள் மனதில் சதொன்றி து ஆனொல் தன் ஆலேல  
பைளிப்ெலை ொக கட்டுப்ெொட்டுள்ள தொயுக்கு முன் எடுத்துச் பேொல்ைப் ெ ந்தொள். 
ேம ம் ைரும் செொது அண்ணொைின் நண்ென் சுசைந்திைொலை ெிடித்தொைது 
ச ொட்ைைில் சைலை ஒன்று எடுக்க சைண்டும் எனத் தனக்குள் 
நிலனத்துக்பகொண்ைொள்.  
“பைளிநொட்ைைர்கள் எவ்ைளவு நல்ைைர்கள் பதரியுமொ? லக நிலற ப் ெணம் 
லைத்திருக்கிறொர்கள். என்சனொடு அன்ெொக ெழகிறொர்கள். ேம ம் ைரும் செொது 
தங்கள் நொட்டுக்கு கூட்டிப்செொைதொகவும் பேொல்ைி ிருக்கிறொர்கள்” என்று 
அைர்கலளப் ெற்றி புகழ்ெொடினொன் ேந்தின். சுதுகொமிக்கு மகன் பேொல்ைலத சகட்க 
பைறுப்ெொக ிருந்தது. ேிை ைருைங்களுக்கு முன்னர் தனது ேசகொதரி 
நிமன்திக்கொசைொடு உைலுறவு லைத்து, திருமணம் பேய்கிசறன் என்று பேொல்ைி 
ஏமொற்றிைிட்டுப் செொன பைளிநொட்ைைன் ஒருைனின் கலத சுதுகொமிக்கு 
நிலனவுக்கு ைந்தது. அதுசை ேசகொதரி தூக்கு செொட்டு உ ிலை மொய்த்து 
பகொள்ளும் அளவுக்குப் செொனலத அைள் அறிைொள். ேசகொதரில  இழந்தெிறகு 
பைளிநொட்ைைர்கலளக் கண்ைொசை அைளுக்கு பைறுப்பு.  
 

******  

 



கொைம் செொகப்செொக ேந்திைொ ைடீ்டுக்கு ைருைது குலறந்துைிட்ைது. ஆனொல் 
ெணத்லத மட்டும் தொயுக்குத் பதரிந்தைர்கள் மூைம் அனுப்ெிலைத்தொன். தொன் 
சநைடி ொகத் தொல  ெொர்த்தொல் அைள் தொன் பேய்யும் சைலைல ப் ெற்ற சகள்ைி 
சமல் சகள்ைிகள் சகட்ெொள் என்ெதினொல் முடிந்தளவு ைடீ்டுக்குப் செொைலத 
தைிர்த்தொன். ெை மொதங்கள் கழித்து டிேம்ெரில் ஒரு நொள் மகன் தீடிசைன்று 
சுதுகொமிமுன் ைந்து நின்ற செொது அைள,; அைலனப் ெொர்த்து அதிர்ச்ேி லைந்தொள். 
மகனின் சதொற்றத்தில் ஏற்ெட்டிருந்து மொற்றம் அைலள ெ த்தில் ஆழ்த்தி து. 
அைனது திைகொத்திைமொன சதொற்றம் செொய் உைல் பமைிந்திருப்ெலத சுதுகொமி 
அைதொனித்தொள்.  
 

“ ேந்திைொ எனக்கு என்ன நைந்தது. ஏன் இப்ெடி பமைிந்துைிட்ைொய்.? சநைத்துக்கு 
ேொப்ெிடுைதில்லை ொ. ைடீ்டுக்கு கூை அடிக்கடி நீ ைருைதில்லை. ைந்திருந்தொல் 
உனக்கு ெிடித்த உணலைச் ேலமத்து தந்திருப்சென். மல்ைிகொ கூை அடிக்கடி 
உன்லன ஞொெகப்ெடுத்துைொள்.” என்று ைிேனப்ெட்ைொள்.  
 

“ எனக்கு ஒன்றுமில்லை ம்மொ. அடிக்கடி கொய்ச்ேல் ைருகிறது. சநறி செொடுகிறது. 
ேொப்ெிை மனமில்லை. அது தொன் பமைிந்துைிட்சைன். இப்செொ எனக்கு 
எவ்ைளசைொ சதலை ில்லை” உண்லமல  மலறத்தொன்.  
 

“அது ேரி ஆஸ்ெத்தரிக்குப் செொய் உன்லன கொட்டினொ ொ? ைொக்ைர் என்ன 
பேொன்னொர்?”  

 

ேந்திைன், தொ ின் சகள்ைிக்குப் ெதில் பேொல்ைத் த ங்கினொன். எனக்கு எ ிட்ஸ் 
ைி ொதி ஆைம்ெக்கட்ைத்தில் இருக்குது என்று இைத்தப்ெரிசேொதலன மூைம் ைொக்ைர் 
கண்டு ெிடித்தலத அம்சமயுக்கு எடுத்துச் பேொல்ைமுடியுமொ?. அைளுக்கு அந்த 
ைி ொதி ின் ைிலளலையும் சகொைத்லதயும் ெற்றி என்ன பதரி ப்செொகுது. 
ைி ொதிெற்றி  ைிெைத்லதச் பேொல்ைி நொன் ஏன் அைளுக்கு கைலைல  உண்டு 
ெண்ணுைொன். மல்ைிகொவுக்கு கூை ைிளங்குசமொ பதரி ொது. அம்சமக்கு 
பதரிந்தொல் அைள் ஊர் ஆ ர்சைத லைத்தி ரிைம் ைிெைம் பேொல்ைி மருந்து 
சகட்ெொள். என்லனயும் ைற்புறுத்தி அைரிைம் அலழத்துப் செொைொள். அது செொதும் 
ஊர் முழைதும் என்ைருத்தத்லத ெற்றி ெலற ேொற்ற. அதொலை மல்ைிகொவுக்கு 
திருமணம் லக கூைொமல் செொய்ைிடும். தலம னுக்கு எ ிட்ஸ் ைி ொதி என்று 
சகள்ைிப்ெட்ைொல் எவ்ைளவு ெணம் நொன் பகொடுத்தொலும் எைரும்; அைலள 
மணமுடிக்க முன்ைைமொட்ைொர்கள். ேிந்தலன ில் ஆழந்துைிட்ை அைனுக்கு 
தொ ின் சகள்ைிக்கு உைசன ெதில் பேொல்ைமுடி ொது செொய்ைிட்ைது.  
 

“ திரும்ெவும் சகட்கிறன் ைொக்ைர் என்ன பேொன்னொர். என்ன ைி ொதி ொம்?” தொய் 



திரும்ெவும் சகட்ைொள்.  
 

“ ெ ப்ெை ஒன்றுமில்லை ொம். எனக்கு நடுக்கத்சதொடு கொய்ச்ேல் ைருைதற்கு 
கொைணம் மசைரி ொைொம். நல்ை மருந்து தந்திருக்கிறொர். சுகமொகிைிடும் என்றொர். நீ 
ஒன்றுக்கும் ெ ப்ெைொசத” என்று முழப் பூேணிக்கொல ச் சேொற்றுக்குள் 
மலறத்தொன் ேந்திைொ  

 

“ ஏசதொ ெொர்த்து நைந்துபகொள். உன் உைம்பு நல்ைொய் இருந்தொல் தொன் நீ 
உலழக்கைொம்:”  
தொ ின் ைற்புறுத்தைின் செரில் மூன்று நொட்கள் ைடீ்டில் தங்கினொன் ேந்திைன். 
அதுக்கிலை ில் அைலனத் சதடி சுபைந்திைன் ைடீ்டுக்சக ைந்துைிட்ைொன்.  
 

” அம்சம எனக்கு கிறிஸ்மசுக்கு ச ொட்ைைிலை ேரி ொன சைலை ிருக்கு. 
சுபைந்தரும் எனக்கொக என்லனக் கூட்டிப்செொக ைந்திருக்கிறொன். நொன் புது 
ைருைத்துக்குப் ெிறகு திரும்ெி ைந்து உன்லனப் ெொர்க்கிசறன். உன்பேைவுக்கு 
இந்தப் ெணத்லத லைத்துக்பகொள். உன்பேைவுக்கு உதவும் “ என்று சநொட்டுக் 
கற்லறல  அைள் லகயுக்குள் திணித்து ைிட்டு அைளது ெதிலை எதிர்ெொர்க்கொமல் 
சுபைந்திைசனொடு மலறந்துைிட்ைொன். மகன் செொன ைழில ப் ெொர்த்தெடிச  
சுதுகொமி ஏங்கி நின்றொள்.  
 

******  

 

;தொஜ் ச ொட்ைைில் நத்தொர் தின இைைன்று ஓசை கூட்ைம். அசனகமொசனொர் 
பைளிநொட்ைைர்கள். தொைொளமொக உணவும் மதுவும் ெரிமொறப்ெட்ைது. ஓைத்தில் 
லெைொ நைனம் ெைர் ஆடிக்பகொண்டிருந்தனர். ேந்திைொ மட்டும் தனது சுைிஸ் 
சதேத்தைசனொடு ஏசதொ கணைன் மலனைி செொல் அலணத்தெடி அருசக அமர்ந்து 
செேிக் பகொண்டிருந்தொன். இைவு ெத்துமணி ொனதும் இருைரும் எங்கு 
செொனொர்கசளொ பதரி ைில்லை.  
 

நத்தொருக்கு அடுத்த நொள் கொலை சுபைந்திைொ ேந்திைொலை அலழத்துக் பகொண்டு; 

செொலத செொகக் கைைில் குளிக்கச் பேன்றொன். கைற்கலை ில் அைர்கள் செொன 
சநைம் கைல் ேற்று அலமதி ொக இருந்தெடி ொல் குளிப்ெதற்கு ஏதுைொக இருந்தது. 
ஜனக் கூட்ைம் அதிகமொக இருக்கைில்லை. பைகு தூைத்தில் இரு மீன் 
ெிடிைள்ளங்களில் மீனைர்கள் மீன்ெடித்துக் பகொண்டிருந்தனர்.  
“பைய் ில் ஏற முன்னசை குளித்துசெொட்டு செொைொம் ைொ“ என்றொன் ேந்திைொ.  
 

“ பகொஞ்ேம் பெொறு. நொன் உனக்கு அறிமுகப்ெடுத்தொத பைள்லள ர்கள்  ொைைொதும் 
குளிக்க ைந்திருக்கிறொர்களொ ெொர்ப்செொம்“ என்றொன் சுபைந்தைன். அைன் கண்கள் 



அன்லற  ெிஸ்னசுக்கு ஆட்கலளத் சதடி து. கைைின் கலைச ொைத்தில் இருந்து 
சுமொர் நூற  ொர் தூைத்தில் குளித்துக்பகொண்டிருந்த ேந்திைொவுக்கு எசதொ அதிே ம் 
நைப்ெது செொல் இருந்தது. கழுத்தளைில் இருந்த தண்ணரீ் ெடிப்ெடி ொக ைற்றி 
கைல் ெின் ைொங்குைலத அைதொனித்தொன். கைல் நீர் ைற்றி தொல் மீன்கள் 
துடிக்கத் பதொைங்கின.  
 

“ சுபைன் ஓடிைொ மீன் ெிடிக்கைொம் “ என்று நண்ெலன அலழத்தொன் ேந்திைொ. ெை 
பைளிநொைட்ைர்களும் அைர்களது ெிள்லளகளும் ைற்றி  கைைில் துடிக்கும் 
மீன்கலள ெிடித்தனர். ேந்திைொவுக்கும் சுபைந்திைொவுககும் கைைின் அலைகள் 
ெின்ைொங்கி து ைிசனொதமொக இருந்தது.  
 

அலமதிக்கு ெின்னர் பு ல் என்ெது செொல் தீடிபைன கைல் குமுறி நூறடி 
உ ைத்துக்கு செைலைகளொக சதொன்றத் பதொைங்கி து. அவ்ைலைகள் கலைல  
சநொக்க ைிலைைொக ைைத்பதொைங்கின. ைொழ்நொளில் ஒருசெொதும் பென்சதொட்லை 
கைல் அலைகள் இப்ெடி உ ைமொக இருந்ததில்லை. கைற்கலை ில் நின்றைர்கள் 
“சுனொமி” ைருகுது என்று கூக்குைல் இட்டுக்பகொண்டு கலைல  சநொக்கி 
ெதறி டித்துக் பகொண்டு ஓடித் பதொைங்கினர். ெைருக்கு சுனொமி என்றொல் என்ன 
என்று புரி ைில்லை. ைொனத்தில் ெறலைகள் எலதச ொ கண்டு மிறண்டு ேத்தம் 
செொை பதொைங்கின. கலை ில் நின்றைர்கள் சுனொமி என்று எலத குறிப்ெிடுகிறர்கள் 
என்ெது ேந்திைொவுக்கும் சுபைந்திைனுக்கும் புரி ைில்லை. பெொறுக்கி  மீன்கலள 
கிசழ அப்ெடிச  செொட்டுைிட்டு தலைல த் தூக்கிெொர்த்தசெொது தங்கலள சநொக்கி 
பெரும் இலைச்ேசைொடு சைகமொக ைரும் அலைல க் கண்டு இருைரும் 
ெ ந்துைிட்ைனர். இருைருக்கும் நீந்தத் பதரிந்தொலும் அந்த செைலைல  ேந்திக்கும் 
லதரி ம் அைர்களுக்கு இருக்கைில்லை.  
 

“ைொ ேந்திைொ அலை ைைமுன் கலைக்கு ஓடுசைொம்” என்று அைன் லகல  
ெிடித்துக் பகொண்டு ஓை எத்தனித்தொன் சுசைந்திைொ. அதற்கிலை ில் ேக்திைொய்ந்த 
அலை ின் உ ைம் அைர்கலள சுழற்றி அமி;ழ்த்;திைிட்ைது. அங்கிருந்த ெைர் 
முச்சு திணரிப்செொனொர்கள். உதைி சகட்டு ெைரின் கூக்குைல்கள் அலை ின் 
இைச்ேைில் புலதந்துசெொ ிற்று. முதைொைது அலைல த் பதொைர்ந்து இைண்ைொைது 
அலை ொனது உ ைமொகவும் ேக்திைொ ந்ததொகவும் இருந்தது. அலத பதொைர்ந்த 
ெை அலைகள் எதிர்ெொைொத ைிதமொக திடீபைன்று ஒன்றின் ெின் ஒன்றொக ைந்தன. 
அலைகள் தொஜ் ச ொட்ைைின் இைண்ைொைது மொடி உ ைத்துக்கு கைல் நீலை 
எடுத்துச்பேன்றது. மக்களின் அைை ஓைங்கலள கொற்று தழுைி து. கைைில் 
குளித்துக்பகொண்டிருந்த எல்சைொலையும் ெொகுெொடின்றி, கைல் அலைகள் திரும்ெிக் 
கைலுக்கு பேல்லும் செொது அலைச ர்டு உறிஞ்ேி எடுத்துச் பேன்று ைிட்ைது. அக் 
கூட்ைத்தில் ேந்திைொவும் சுசைந்திைொவும் உள்ளைங்குைர். கைல் அலைகள் 



கைசைொைத்தில் சுமொர் அலை லமல் தூைம் ெொலதல யும் கைந்து உள்சள 
ஆக்கிைமித்துைிட்ைது. ெடிப்ெடி ொக ெலழ  நிலைக்குத் திரும்புைதற்கு ெை மணி 
சநைம் எடுத்தது. எங்கும் ெிணங்களும், உலைந்த ச ொட்ைல் சமலேகள் , 

கதிலைகள் மற்றும் பெொருட்கள். முறிந்த மைங்கள், ேிலதந்து கொட்ேி ளித்தது. 
பென்சதொட்ை கிைொமத்தின் ைைைொற்றில் அதுசை முதல் தைலை அப்ெடிப ொரு 
ேம்ெைம் இைம்பெற்றிருக்கிறது. பென்சதொட்ை மட்டுமல்ை ெை இைங்லக ின் 
ைைக்க, கிழக்கு பதற்கு பதன் சமற்கு ;ெகுதிகளில் உள்ள கைசைொை ஊர்களும்; 

ெொதிக்கப்ெட்டு சுமொர் 36000 க்கு சமைொன உ ிர்கலள கைல் ெழிைொங்கிைிட்ைது 
என்ற பேய்தி ெிறகு தொன் பமல்ை பமல்ைக் கேிந்து ைந்தது. ெை ைொகனங்கலள 
அலைகள் கைலுக்குள் அடித்துச் பேன்று ைிட்ைது.  
 

ேந்திைொவுக்கும் சுசைந்திைொவுக்கும் அைர்களது நைத்லதக்கு இ ற்லக அளித்த 
தீர்ப்பு ைிேித்தைமொனது. ஏ ிட்ஸ் ைி ொதி ொனது ேந்திைொவுக்கு மைணத்லத 
தழுைலைத்து அைனது குடும்ெத்துக்கும் உள்ளூர் ைொேிகளுக்கு அைன் எந்த 
ைி ொதி ொல் இறந்தொன் என்று பதரி ொமல். கைைன்லன அைலனயும் அைன் 
நண்ெலனயும் அைைலணத்துைிட்ைது! அைர்கள் பேய்த ெொைசமொ புண்ணி சமொ 
பதரி ொது. சுசைந்திைலையும் ேந்திைொலையும்;செொல் இன்னும் எத்;தலனச ொ 
கைசைொைக் கொைொைிகள் ெிலழப்புக்கொக ப ொட்ைல்கலள ைைம் ைருகிறொர்கசளொ 
என்ெது சகள்ைிக்குறி.  
 


