
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

காதல் என்னும் 
ப ார்க்களம் 

  



........ஜம்புலிங்கம் ததருவில் முன்னும்  ின்னும் 
அலலந்தான். இடம் கண்டு ிடித்தான்.  ிஎஸ்சி  ப ா 
தகமிஸ்ட்ரி என்றால் எந்த காபலஜ்,  ானுமதி  ிஎஸ்சி 
 ப ா தகமிஸ்ட்ரி என்று பகட்கலாமா. ஒரு  ப ா 
தகமிஸ்ட்ரி புக் வாங்கி அலத  ார்ஸல்  ண்ணி தகாரி ர் 
என்று தகாடுக்கலாமா. அந்த ப ாசலை சரி ாக இருந்தது. 
 

“ஏதாவது ஒரு  ப ா தகமிஸ்ட்ரி புக் தகாடுங்க.  ிஎஸ்சி 
 ப ா தகமிஸ்ட்ரி” என்று தசால்ல, கலடக்காரர் 
விப ாதமாக  ார்த்தார். 
 

இருப் தில் தடிமைாை புத்தகம் எடுத்துக்தகாண்டான். 
இரண்டா ிரத்து ஐநூறு ரூ ாய் விலல தசால்லப் ட்டது. 
 ார்சல் தசய்து தகாண்டான்.ஏபதா இரண்டு மூன்று 
தவள்லள ஸ்டிக்கர் ஒட்டி சில த  ர் எழுதிைான்.  ர்லச 
திறந்து அவனுக்கு வந்த ஒரு  ார்சலின் சலாலை 
எடுத்துக்தகாண்டான். 
 

 ானுமதி  ிஎஸ்சி என்று அந்த கட்டிடத்திற்குள் 
நுலைந்தான். ஹாலில் காத்திருந்தான்.  ார்சல் 
வந்திருக்கிறது என்று தசான்ைான். அடிவ ிறு குைம் ி து. 
ததாலடகள்  டுங்கிை. முதுகு வலித்தது. அடிக்கடி 
ததாண்லட கமறிற்று. முதுகுப் க்கம் வி ர்த்தது. 

“அவ தூங்கறா, என்ை பவணும்” 



“இந்த  ார்சல் தகாடுத்துடுங்க.  ான் வந்து அப் ால 
லகத ழுத்து வாங்கிக்கபறன்.” என்று சாதாரண தசன்லை 
 ாலச ில் ப சிைான். 

“அப் ால வர்ரிங்களா” வாங்கி வள் பகலி ப சிைாள். 

“ஆமாங்க” 

அவன்  ார்சலல தகாடுத்தான். திரும் ிவந்து உடுப் ி 
பஹாட்டலில் கா ி குடித்தான். ச்பச ஏன் தடுக்கிறது என்று 
கவலல தகாண்டான். இரண்டு த ண்களும் 
ப சிக்தகாண்டதில்  ானு அவள் பதாைி ப ால் ததரிந்தது. 
 ானு அவளின் பதாைி என்றாள். 

அப்ப ா  ானுவிற்கு வ து இரு த்து ஒன்பறா இரு த்தி 
இரண்படா. இப்ப ா ஏன் தூங்கறா. இது அவ தூங்கற ப ரம். 
தூங்குகிற ப ரமா ஆச்சர் மாக இருக்கிறபத. அந்த 
ஹாஸ்டல் கூச்சலாக இருந்தது. இந்த கூச்சலுக்கு  டுபவ 
தூங்குவது என்றாள் இரதவல்லாம் கண்விைித்து இருக்க 
பவண்டும். அந்த  ானுமதி அைகி ா.  ல்ல உ ரமா. 
வாளிப் ா. புன்சிரிப் ா. முத்துப் ல்லா. தவள்லள உடம் ா. 
மறு டியும் ஹாஸ்டலுக்குள் ப ாைான். 

“ஏ  ானு, அந்த தகாரி ர் ஆள் வந்திருக்கான். லகத ழுத்து 
வாங்கறதுக்கு” 

கீைிருந்து பமல் ப ாக்கி கத்திைாள். அவன் காத்திருந்தான். 
மாடி ில்  ிைல் அலசந்தது. 

அவன் முதுகின் மீது குப்த ன்று காற்று  ரவி து. கால்கள் 
வலித்தை. கணுக்காலுக்கும் முைங்காலுக்கும்  டுபவ உள்ள 
இடம் மிகுந்த  லவைீத்லத உணர்ந்தது. ஆைால் அவன் 



சாதாரணமாக இருக்க மு ற்ச்சித்தான். பதாற்றான். தமல்ல 
தஜ ித்தான். காத்திருந்தான்.  ிைல் அலசவு த ரிதாகி து. 

“பதா வந்துடபறன். பதா வந்துடபறன் அக்கா” 

அவள் கீழ் இறங்கி அந்த தகமிஸ்ட்ரி புத்தகத்துடன் ஓடி 
வந்தாள். மஞ்சள் மிடி. கருப்பு கலந்த ஒரு டாப். அைகி  
தலல முடி. சிவந்த உடம்பு. கூறி  மூக்கு. அைகி  வில் 
ப ான்ற உதடுகள்.  ீண்ட புருவங்கள். சுடர் ப ால கண்கள். 

அவன் த ஞ்சு பவகமாக அடித்துக்தகாண்டது. 
உள்ளுக்குள்பள சுைன்றது. இத்தலை அைகி ா. தைக்கு 
கவிலத எழுதி து இத்தலை அைகி ா. அவன் திலகத்தான். 

‘என்ை பவணும்?’ 

‘ஒரு சிக்பைச்சர் பமடம்’ 

அவள் வாங்கி  டிக்க முற் ட்டாள். 

‘இந்த இடம் பமடம்’ 

அவன் மிக அருகில் இருந்தான்.அவள் அவன் காட்டி  
இடத்தில் அவன் தகாடுத்த  ால் ா ின்ட் 
ப ைாலவதகாண்டு லகத ழுத்துப ாட்டாள். அவன் 
வாங்கிக்தகாண்டு  கர்ந்தான். ப ைா அவளிடபம இருந்தது. 
அது அவனுக்கு ததரிந்திருந்தது. 

‘ஏய் மிஸ்டர்’ 

‘என்ைங்க’ 

‘உங்க ப ைா’ 

‘சரிங்க’ 



அவன்  ிச்லச ப ால லகப ந்திைான்.அவன் லக ில் 
அவன் ததாட்ட ப ைா விழுந்தது. அவன் தமல்ல ல  ில் 
தசருகிக்தகாண்டான். அவள்  ிடரிக்குப் ின்ைால் 
குறுகுறுப் ாய்  ார்ப் து ததரிந்தது. 

‘கவிஞர் கார்த்திக்’ 

அவன் உலறந்து த ாய்  ின்றான். தமல்லதிரும் ிைான். 

‘என்ை பமடம்?’ 

‘ ீங்க கவிஞர் கார்த்திக்தாபை. முகநூல்ல எழுதறவர் 
தாபை.’ 

அவனுக்கு என்ை  தில் தசால்வது என்று ததரி வில்லல. 
எப் டி கண்டு ிடித்தாள். திலகத்தான். ஒவ்தவாரு 
மைிதனும் வாழ் ாளில் ப ார்க்களத்லத சந்தித்பத ஆக 
பவண்டும். இது ப ார்க்களம். காதல் என்னும் ப ார்க்களம்..... 


