ெமனாவி

கடல

ேக அதிக ட இைல. அேக இேக ஓ

தபித படக. ெவயி கா! வைல

தவிர மனித நடமாட இைல. ஈர இ&' காயாத மண பா ெவ)ைம மற+, ப-. அ கி இ +த,.
அவசரமால உதி,வி1 அபதமாக ெதா பக நிலா 2ரதி காதி  கப வைச. விைரவாக மர
தி . காககைள ெதா4+, ெமளன...இைவெயலா ஏ6ப1திய அமா'7ய 89நிைலயி ேசாகதி&கன.
ெதா1 பா4 அ கி இ +த,.

ெமல மணலி நட+ேத&. வி:..வி: எ&ற எ& கால<ேயாைச என ேகட,. அேக இேக ஒ
சில4
தயகிதா& மண பக ,ணி+தன4. பல4 பதிர 2ரதி பிளாஃபாரதி நட+தா4க. பல4 எத6 வ. எ&?
வி& ேம@ பகேம நட+, கட+தா4க.

கிேட ேபாAதா& பா4ேபாேம. கட எ&ன ஆைசகைள ெகால<ய அதைன ெகா<யவளா. விசாகலா
எ&? கைர வைர ெச&ேற&. ேப)ைட மடகிெகா)1 ச6? ேநர கட அைலைய காைல ேதாட
அ'மதிேத&. ந)1க ??தன மைழ ெபAயலா எ&? எ&? கால ளி4கா6? நிைனD?திய,.

"இதைன அைமதியாக இ
ேகேட&.

கிறாேய...நீயா அதைன அழிFசா<ய ப)ணினாA?" - யா

மிலாததா உரகேவ

நவகளாேமகனி& ெவ)பா ஞாபக வ+த,.

உ1க உைட! உணD மீ &க
பி<க பட பணI ெகா1தாA
அைலதாேய அதைன! த+ேதா4 ெநா<யி
கைலதாேய காரணைதF ெசா ?

அ+த கைடசிF ெசா வானெம எதிெராலித,. 'அகி' எ&ற ர ேக1 தி1கிேட&. அ+த மாைல ேநரதி
ெதளிவாக ெதயவிைல. தனியாக நி6கிேற&. ச6? பயமாக இ +த,. ம?ப< 'அகி' எ&? அ-தமான ர
ேகட,. அ+த ெப)ைண அேபா,தா& பா4ேத&. பதினா& வயதி  ப1 பாவாைட சைட!ட& கயாண
வரேவ6.F ெசபவ ேபால நிைறய நைக அணி+தி +தா. "யா மா நீ? இதைன நைக ேபா1கி1 தனியாக
வ+தியா?"

"

உகைள பா4ேத& அகி! சீகிர ேபாA ைகெய-, வாகி1 வ+,டேற&' ெசாலி1 ஓ1 வ+ேத&!"

எ& 'விKஞானF சி? கைதக' .தகைத கா<னா

"இ+த வய: நீ இ+த கைதெயலா ப<Fசியா?"

"எலா கைத! ப<கைல. எபD ைகயில ெவF:கிA இக ஒ)L அக ஒ)L' ப<F:1 வேர&!"

"ப<Fசவைர பிK:தா?"

".!ேத... ஏ&?"
"எ+த கைத உன அதிக பி<F:,?"

"ேதஜ@வினி கைடசி கைதைய Iதல ப<Fேச&!"

"அ+த கைத உன .Kச,கறியா?"

"ஏ& அ+தாN பற+, ேபாயி4றா&?"

"அதா&. ஏ&?"

"அவ& ெதவேலாக, ஆளா? தபா இ

+தா நீகதா& ெசாOகேள&!"

நா& ெசாலவிைல. "நீ நிைனF:<
இைல.

கற,தா& ச!" எ&ேற&. I<ைவ விளகேவ)< இ

+தா அ, நல கைத

"என ஒ
ைகெய-, ேபா1 ெகா1க அகி!" எ&றா ெகKசலாக."நீக சி?கைத ஏ-தி ெராப நாளாFேச!
'க6ற, ெப6ற,' அதிக ேயாசிக ைவ, எ&றா.

நிைறய கைத எ-தி விேட& எைத ஆரபிதாO I&ேப எ-திவிட, ேபா ேதா&?கிற, எ&ேற&. ( இனி :த
தமி9!)

"எனகாக ஒேர ஒ

கைத!" எ&றா

"ச ெபய4 ெசாO!"

"சி?கைதகா? அத6ெகலா ெபய4 ைவக ததியி

"அப<யிைல. ஒPெவா

"எ&னிட இ

வடI ஒ

பெதலா ஒேர ஒ

+தா, நாேன எ-தியி

ேபேன!"

நல சி?கைத உள,!"

அணிதா&!"

"ச அத& ெபய4 ெசாO!"

ெபய4 இ&' ைவகவிைல. ேதாடதி விைளயா1ேவ&. தயகி தயகி எ& அ
ேயாசி,ெகா)1 இ கிற,!"

ேக வரலாமா எ&? அ,

"ச உ& ெபய4 எ&ன?"

"அனாமிகா நா&ட ஏKச!"

"அனாமிகா எ&றா அ4த ெத!மா? ெபயலாதவ!"

"எனதா& ெபய4 இ

கிறேத!"

"ஏKச அனாமிகாD. அ&.ட& :ஜாதா.." எ&? எ-திேன&.

"எதாவ, அறிDைர எ-,கேள&!" எ&றா

"அறிDைரகைள நபாேத!" எ&ேற&

அவ எ&ைன பா4,F சி,. "விதியாசமாக எதாவ, எ-,கேள&. ஒ
ஏதாP,?" எ&றா

"ச. கடDைள .&னைகக ைவப, எப< ெத!மா?"

"எப<?"

"நIைடய எதிகால திடைத அவட ெசாவ,!" எ&ேற&.

அவ Iகதி ஏமா6ற இ
"ச எ&ன எ-த? ெசா!"

+த,.

ெபா&ெமாழி அல, .&ைனகப<

"ந&றாக ப<... ப<, இகிலா+, ேபா எ&? எ-,கேள&!"

அ<ேய எ-தி ெகா1ேத&.
"எ& மாதி ெப)க தமி9 ப<பேத ஆFசய. ெச&ைனயி!"

"நா& ெச&ைன இைல மட கள.!"

"அனாமிகா வா ேநரமாF:!"

எகி

+, வ+த, அ+த ர?

"ேபாA வ

கிேற&. அவ4க காதி

கிறா4க!" எ&றா

"ஏA...ஏA அ+த பக ேபாகாேத!"

நா& த1பத6 அவ ெசOத படவ ேபால அைலகடO Qைழ+, நட+, ெசல ஓ4 அைல எ-+,
அவைள அைண, பதிரமாக வா அைண,ெகாள...
மைற+, ேபானா!

ஏKச அனாமிகா!
அனாமிகா
"விKஞான கைதக அவN பி<. :ஜாதா எ-திய 'விKஞானF சி?கைதக' .தக அவ இற+த பிற
ெக<யாக அவ ைகயி இ +த," - 6-2-05 ஜூனிய4 விகட& இதழி ஏKச அனாமிகா ப6றிய இ+த றிபி&
சிலி4பி, ெநகி9வி :னாமி பறி,ெகா)ட அனாமிகாD அ4பணமாக எ-திய சி?கைத அ,! - :ஜாதா

ந&றி

