
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

தாயுமானவன் 
"வெட்கம் ெிண்டு ப ோயிற்று." 

"என்ன?" 

"வெட்கம் உடைய, வெகுளித்தனம். வெகுளியும் மடைய 
நிர்மலம்." 

"என்ன வ ோல்ைஙீ்க." 

"உன்னோல  ிச்ட வயடுக்க முடியுமோ?" 

"பயோவ்... எழுந்து ப ோய்யோ..." 

"ப ோபென். எழுந்து எங்கயோெது ப ோபென். நீ எங்கு 
ப ோெோய். ப ோய் ெிட்டு மறு டி இங்கு ெருெோய். 
பகோ த்பதோடு ப ோெோய், பகோ ம் கடைய ெருெோய். மறு டி 
பகோ ித்துக் வகோள்ெோய்.” 

 ைமு திடகத்தோன் என்ன வ ோல்கிைது கிழம்? 

"ெோங்கியென் டக ெோனம்  ோர்க்கும். ெழங்கு ென் டக 
பூமிடய மடைக்கும்." 

"கெிடத எழுதிட்டிருந்தீங்களோ...?" 

"நீயுவமோரு  ிச்ட க்கோைன், வெட்கம் ெிட்டுப்  ிச்ட  
பகபளன்." 

"புரியலீங்க." 

"ப ோ. ப ோய்த் தூங்கு." 

"தூக்கம் ெைலீங்க." 

 

 

 

 



 

 

"இப்ப ோது ெிழித்துக் வகோண்ைோ இருக்கிைோய்." 

"புரியலீங்க." 

"நிடைய ஆட  இருக்கிைதல்லெோ." 

"ஆமோங்க." 

"ஆட வயல்லோம் கனெோய்த் வதரிகிைதல்லெோ?" 

"ஆமோங்க." 

"கனவு எப்ப ோ ெரும்?" 

"தூங்கை ப ோது." 

"இப்ப ோது நீ என்ன வ ய்கிைோய்?"  

 ைமு ெிழித்தோன். கிழம் டகவகோட்டிச்  ிரித்தது. 

 ைமு அருபக உட்கோர்ந்து வகோண்ைோன். 

"தப் ோ ப  ியிருந்தோ மன்னிச்சுக்கங்க. உங்கடளப்  ோர்த்தோ 
 ிச்ட க்கோைனோ வதரியலீங்க." 

"உன்டனப்  ோர்த்தோல் எனக்குத் வதரிகிைது." 

"எப் டி." 

" ிச்ட க்கோைனோய்." 

" ில ெிஷயம் புரியடலங்க." 

" ிட்ட  பகட்கிைோயோ?" 

"புரிய ெச் ோ நல்லோ இருக்குங்க." 

 

 

 

 



 

 

 

"ெோங்கு ென் டக ெோனம்  ோர்க்கும். ெழங்கு ென் டக 
பூமிடய மடைக்கும். வகோட்டி இடைத்திருக்கிைபத... 
எடுத்துக் வகோள்." 

"எடத எடுக்கிைது, எடத ெிடுைதுனு வதரியலீங்க." 

"அன்ட  ெிடு." 

"ஐயோ..." 

"அன்ட  ெிடு." 

"அன்பு நல்ல ெிஷயம் இல்லீங்களோ?" 

"ஆட யின் ெிடளவு அன்பு." 

"ஆட ப் ைோபதங்கைஙீ்களோ?" 

"ஆட யில்லோத ப ோது அன்பு ெருமோ...?" 

"ஆட ப் ைோம இருக்கைது எப் டீங்க?" 

"ஆட  எங்கிருந்து ெருகிைது?" 

"வதரியலீங்க." 

"பகள்." 

"பகக்கபைங்க." 

"உன்டனக் பகள். ஆட  எங்கிருந்து ெருகிைது?" 

"மனசுபலர்ந்து." 

"மனசு என் து எது?" 

"புரியலீங்க." 

 

 

 



 

 

 

" ிச்ட வயடு." 

"ஐயோ.." 

"மண்டி ப ோட்டுப்  ிச்ட  பகள்." 

"உங்ககிட்ையோ." 

"உன்னிைத்தில்." 

 ைமு தடலடயப்  ிடித்துக் வகோண்ைோன். 
தன்னிைத்தில் மண்டியிட்டு  ிச்ட  பகட்ைல்... என்ன 
 ிச்ட . தன்னிைத்தில் என் து என் து தன் வநஞ்சுக்குள். 

தோன் என் து தன் உைம்பு உருெம். 
உள்பளயிருக்கிைது. என்னிைம் என் உருெம் 
மண்டியிடுகிைது.  ரி, உள்பள என்ன இருக்கிைது… 
நிடனப் ோ, பயோ டனயோ, புத்தியோ... உணர்ெோ, உள்பள 
என்ன...? 

வநற்ைிக்குள் நீலம்  ைர்ந்து, நீலம் கறுப் ோயிற்று. 
கறுப்பு பமலும் ெிழுந்து இருட்ைோக.. ஒளிப் புள்ளி 
பதோன்ைியது. 

அபைய்... உைம்பு  ிலிர்த்துப் ப ோட்ைது. உள்பள 
அமிழ்ெது வதரிந்தது. ஒளிப்புள்ளி ெிரிெோயிற்று. என்ன 
பகட் து... என்ன... என்ன... மைந்து ப ோயிற்று. 

பகட்க ஒன்றுமில்டல. பகள்ெியில்டல. 
 திலுமில்டல. அபைய்... அபைய்... எவ்ெளவு வ ரிய 
வெளி... 

"அதுதோன்... அதுதோன்" என்ைது கிழம். 
 


