
ப�லவணணம ப	ளள�
எழத�யவர: பதள�பப	ததன

ப�லவணணம ப	ளள� கல�கடர ஆப!ஸ க��ஸத�. வ�ழகளகயய தஸத�யவஜ�க 
கடடக��கவம, அதன இயககய� அதடடலம, பயம��கவம, அதன மறறபபள�2யய 
தறலப�ழத 35 ரப�ய�கவம - அவரகக இரநத வநதத. அவரககப பயமம, 
அதன�ல ஏறபடம பண	வம வ�ழகளகய	ன ச�ரம. அதடடல அதன வ	த�வ	�கக.

     ப	ர�ண	நல, ��ரகஙகளகக, மகக�ய��க மயலகக ந�னக க�லகள எனற 
கற��ம. ஆன�ல ப�லவணணம ப	ளள�ளயப லப�றததவளர அநத அபரவப 
ப	ர�ண	கக மனற க�லகளத�ன. ச�தத உறத�, லக�ளளகளய வ	ட�ள�, 
இம��த�ரய�ன கணஙகள எல��ம பளடவGரன2டமம, சதத�ய�கக�ரக�க�2டமம 
இரநத�ல லபரங கணஙக��கக கரதபபடம. அத யப�யம யப�யம ஒர கல�கடர 
ஆப!ஸ க��ஸத�வ	டம தஞசம பகநத�ல அசடடததன��ன ப	டவ�தம எனற 
கறவ�ரகள.

     ப�லவணணம ப	ளள� ஆப!ஸ�ல பச. வGடடய�� ஹ�ட�ர. அனற யக�பம. 
ஆப!ஸ���ரநத வரம லப�ழத - ஹ�ட�ரன �Oளச அவரகக இல��வ	டட�லம - 
உதடகள தடததன. மகக�ய��க ய�லதட தடததத. க�ரணம, ஆப!ஸ�ல பககததக 
க��ஸத�வடன ஒர ச�ற பசல. இவர ல�கஸ�யக� லதன அல�ரகக�வ	ல இரகக�ற 
லதனற�ர. இவரளடய நணபர பயக�� ச�ஸத�ரம யவற ��த�ரக கறக�றலதனற�ர. 
ப�லவணணம ப	ளள� த�த கடச�ளய ந�ரப	பபதறக�க லவக யவக��க வGடடறக 
வநத�ர.

     ப�லவணணம ப	ளள�ககம அவரளடய �ளனவ	ய�ரககம கரபபத தளடய	ல 
நமப	களக க�ளடய�த. அதன வ	ள�வ வரஷம தவற�த ஒர கழநளத. தறலப�ழத 
ப�லவணண சநதத� ந�னக�வத எணண	களக; ப	றக வரக�ற ச�தத�ளரய	ல நமப	களக.

     இபபடபபடட கடமபதத�ல ப�லவணணக 'லக�டகக'கள 'யபப	 யஷ�'கக�2ல பரச 
லபறம எனற எத�ரப�ரகக மடய�த. ப�லவணணம ப	ளள�ய	ன சகதர��ண	, 
உளழபப	லம ப	ரசவதத�லம யச�ரநதவள. யதகதத�ன யச�ரவ	ன�லம, உள�தத�ன 
கள�பப	ன�லம ஏறபடட லப�றள�.

     ளகககழநளதகக மநத�யத சவள�. ளகக கழநளத ப�வGனம. த�ய	ன 
கள�தத யதகம கழநளதளயப யப�ஷ�ககச சகத�யறற வ	டடத. இபபடயம 
அபபடய��க, தர� ஆஸபதத�ரய	ன �ரநதத தணணGரம, வ�டகளகப ப�லக�ரன2ன 
கடன ப�ல��க, கழநளதகள�ப யப�ஷ�தத வரக�றத. அநத ��தம ப�ல 'படஜட' - 
எபலப�ழதம யப�ல - ந�னக ரப�ய ய���க� வ	டடத.



     இம��த�ரய�ன ந�ள�ள�ய	ல ப�ல ப	ரசளனளயப பறற� ப�லவணணம 
ப	ளள�ய	ன சகதர��ண	கக ஒர யகத� யத�னற�யத. அத ஒனறம அத�சய��ன 
யகத�யல�. கழநளதகளகக உபயய�க��கமபட ஒர ��ட வ�ஙக� வ	டட�ல எனன 
எனபதத�ன.

     லதயவதத�ன அரள�த த�டலரனற லபறற பகதனம, பத�த�க ஒர உணள�ளயக 
கணடப	டதத வ	ஞஞ�ன2யம, 'சம��' இரகக ��டட�ரகள. ச�ச�லவனற 
யகடக�றவரகள க�த ப�2ககமபட லச�ல��க லக�டட வ	டவ�ரகள. ப�லவணணம 
ப	ளள�ய	ன �ளனவ	ககம அயத ந�ள� ஏறபடடத.

     ப	ளள�யவரகள வGடடறக வரமலப�ழத, அவர ஸகல ளபனல வகபப	ல 
உபயய�க�தத பயக��ப படம எஙக இரகக�றத, ��டய	��ரககம லஷலப	��, 
அல�த அரஙக���ரககம �ரப லபடடய	�� எனற எணண	க லக�ணட வநத�ர.

     வGடடறகள ஏற�யதம, "ஏ��! அரஙகச ச�வ	 எஙயக?" எனற யகடடகலக�ணயட 
��டககச லசனற லஷலளப ஆர�யநத�ர.

     அவர �ளனவ	 ச�வ	ளய எடததக லக�ணட ப	ன லத�டரநத�ள. அவளககப 
ப�ல லநரககடளய ஒழ�ககம ��டடப ப	ரசளனளய அவரடம கற யவணடம எனற 
உதடகள தடததக லக�ணடரநதன. ஆன�ல ல�கஸ�யக� ப	ரசளனய	ல 
ஈடபடடரககம ப�லவணணம ப	ளள�ய	ன �னம அளத வரயவறகம ந�ள�ய	ல 
இலள�.

     "எனன யதடத�ய?" எனற�ள.

     "ஒர லப�ஸதகம. ச�வ	 எஙயக?"

     "இநத�ரஙக. ஒஙகக�டட ஒணண லச�லலணய�! இநதப பளள�களககப ப�ல 
லச�வ ச�ஸத�ய� இரகயக! ஒர ��டலடதத�ன பதத நற கடதத படசச�பபடட� 
எனன?" எனற�ள.

     "இஙயக வர யவணடயதத�ன, ஒயர ர���யணம. ��ட க^ட வ�ஙக மடய�த. எம 
பளல�ய நGததணண	ளய கடசச வ�ரம!" எனற லச�ல�� வ	டட�ர. ல�கஸ�யக� வட 
அல�ரகக�வ	��ரநத�ல ப	றக ஏன அவரககக யக�பம வர�த?

     ப�ல ப	ரசளன அததடன தGரநத யப�கவ	லள�. அவர �ளனவ	ய	ன ளகய	ல 
இரணட லகடடக க�பப இரநதத. அவளககக கழநளதய	ன �Oத�ரநத ப�சதத�ன�ல, 
அநதக க�பபகள �ய	ள�ப பசவம கனறக கடடய��க ��ற�ன.



     இரணட ந�ள கழ�ததப ப�லவணணம ப	ளள� ஆப!ஸ���ரநத வநத 
பறவ�ச��ல ளக கழவச லசனற லப�ழத, உர�டய	ல கடடய	ரநத கனற, 
ளவகயக�ல அளச யப�டடக லக�ணடரககம ��டளடப ப�ரதத 'அம��' லவனற 
கதத�யத.

     "ஏ��?" எனற கபப	டட�ர.

     �ளனவ	 ச�ரததக லக�ணயட - உளளககள பயம த�ன - வநத�ள.

     "��ட எபலப�ழத வநதத? ய�ர வ�ஙக�க லக�டதத�?" எனற�ர.

     "ய��வGடட அணண�சச� வ�ஙக�த தநத�ஹ. ப�ல ஒர பட கறகக��ம!" 
எனற�ள.

     "உம" எனற�ர.

     அனற பதபப�ல, வGடடப ப�ல க�பப	 லக�ணட வநத ளவததக லக�ணட 
கணவளரத யதடன�ள. அவர இலள�.

     அத���ரநத ப	ளள�யவரகள க�பப	யம ய��ரம ச�பப	டவத�லள�.

     அவர �ளனவ	கக ��கநத வரததம. ஒர பககம கழநளதகள. �றலற�ர பககம 
பரஷன எனற கழநளத. வமசவ	ரதத� எனற இயறளக வ	த� அவள� லவனறத.

     இபபடப பத�ளனநத ந�டகள.

     ��டளட எனன லசயவத?

     அனற இரவ எடட �ண	 இரககம. ப�லவணணம ப	ளள�யம சபபக 
யக�ன�ரம வGடடனள நளழநத�ரகள.

     "��டளடப ப�ரம. இரபததஞச� ரப�!" எனற�ர.

     "ச���! ��ட அறபத ரப�ய லபறய�!" எனற�ர சபபக யக�ன�ர. "இரபதளதநத 
த�ன. உனகக�க மபபத ரப�ய எனன? இபலப�ழயத ப	டததக லக�ணட யப�க 
யவணடம!"



     "ச���! ர�தத�ரய	��? ந�ள�கக வ	டயனயன ப	டசச�கக�யறன!" எனற�ர 
சபபகயக�ன�ர.

     "உம இபபயவ?"

     ��டளடயவ	ழதத�ய வ	டடத.

     �ளனவ	 '��ட எழபத ரப�ய�ய	றயற, கழநளதகளககப ப���ய	றயற' எனற 
தடதத�ள. ய�லம வரமபட யவற வரக�றத�ம.

     "என பளல�கள நGததணண	 கடசச வ�நதக க�டம" எனற�ர ப	ளள�.

     சபபக யக�ன�ர ��டளட அவ	ழததக லக�ணட யப�கம லப�ழத, மதத ளபயன, 
"அம��! என கனனக கடட!" எனற எழநத உடக�ரநத லக�ணட அழத�ன.

     "சம�� லகட, சவய�!" எனற�ர ப�லவணணம ப	ளள�.


