
                      

 

 

தொலனக்கொட்சி நிறுணம் ொரித்து தொலுககந்திொ 
இக்கியிருக்கும் தடம் – ‘சந்திொ ொகம்’. 

ொண கொனத்தில் நிொொக நிற்க கரிடுகிந ஒரு 
கிரின் கல, எண்தது நிமிடங்கள் ட்டுக ஓடும் இந்ப் 
தடத்தில் தசொல்னப்தட்டிருக்கிநது. 

''முதிர்களின் பிச்லண தற்றி எப்தடிப் தடதடுக்கத் 
கொன்றிது?'' என்று தொலுககந்திொவிடம் ககட்டகதொது 
தசொன்ணொர்: "ொன் என்னுலட மிடில் ஏஜில் இருக்கிகநன். 
து கூடுல - இந் ஏஜிங் ப்ொசலம - சுனதொக 
ஏற்றுக்தகொள்ப முடிதில்லன. கிர்கபொணர்களும் 
குந்லகலபப் கதொனத்ொன் என்தலயும் ொரும் எளிதில் 
புரிந்து தகொள்துமில்லன. அணொல்ொன் இலப்தற்றி 
தடதடுக்க நிலணத்கன்.'' 

''ம் என்தது உங்கலபப் தமுறுத்துகிந விொகப் 

தடவில்லனொ?” 

“இல்லன. சொவு சட்தடன்று முடிந்துவிடுகிந விம் . அதில் 

சிக்கல் இல்லன . ஏஜிங் அப்தடியில்லன ” என்கிநொர் 
தொலுககந்திொ. 

'சந்திொ ொக’த்தில் ருகிந கிர் தசொக்கலிங்கம் ஏகொ ஒரு மூலனயில் இருக்கும் 
அலதிொண குக்கிொத்தில் கொனத்லக் கழித்துக் தகொண்டிருக்கிநொர். அப்தபம் இட்டு 
விற்றுக் குடும்தச் சுலலத் ொங்குகிந கிவிலத் வி கறு துலயில்னொர். 
கிவியின் ம் அல அொலொக்கிவிடுகிநது. தட்டத்திலிருக்கிந ம்பி கன் 
ொசுலத் கடி ந்து கசர்கிநொர். ொசு. கத்தின் னட்சக்கக்கொண மிடில் கிபொஸ் 
னிர்களில் ஒருன். ொசுவின் லணவி  சுொ ஒரு சொசரி குடும்தத் லனவி . கிரின் 
ருலக – கர்ப்பிணிொக இருக்கிந அளுக்குக் கிற்றில் ண்ணீர் எடுக்கவும் , 
குந்லலப் தள்ளிக்கூடத்துக்கு கூட்டிப்கதொய் வும் உவி கொகக இருந்ொலும் , 
நிந்ச் சுலொக அர் இருந்துவிடுொகொ என்று தப்தடுகிநொள். கிர் அன்தொக 
குந்லக்கு ொங்கித்ந் லடலச் சொப்பிட்டு குந்ல கொய்ொய்ப்தட்டதும் சுொவுக்கு 
எரிச்சல் தடிக்கிநது.  

சுரிொலயுள்ப கிர் - முதிர்களுக்கொண 'விஷ்ொந்தி' இல்னத்துக்குப் 
கதொய்விடுகிநொர். சுொ தறிப்கதொகிநொள். குடும்தத்தின் ததொருபொொ நிலனலொன் 



அலப எரிச்சனலட தசய்க வி , அளுக்குக் கிர் மீது தறுப்கததும் இல்லன. 
முதிகொர் இல்னத்துக்குப் கதொய் அலத் திரும்த ருொறு அலக்கிநொள். கிர் 
றுத்து விடுகிநொர். பிநகு சுொவுக்குப் பிசொண தசய்தி கிலடக்கும்கதொது , 
அலபப்தொர்க்க ருத்துலணக்குக் கிர் ந்து கசர்துடன் தடம் முடிகிநது. 

'வீடு' தடத்தில் ொத்ொ - கதத்திொக டித் தசொக்கலிங்க தொகரும் அர்ச்சணொவும் இதில் 
ொணொர் - ருகபொக டித்திருக்கிநொர்கள். ொசுொக தொலு ககந்திொொல் அறிமுகம் 
தசய்ப்தட்டிருப்தர் - வீண ஓவிக் கலனஞொண வீ. சந்ொணம். 

ஒக ஒரு புல்னொங்குலன ட்டுக தன்தடுத்திச் தசறிொண பின்ணணி இலசல 
ங்கியிருக்கிநொர் எல். லத்திொன். (ஒரு கல்: இந் ருடம் கசி 
விருதுகளுக்கொகப் கதொட்டிக்கு அனுப்தப்தட்டுள்ப 21 தடங்களில் 'சந்திொ ொகம் ' உட்தட 
ஏழு தடங்களுக்கு இலச - எல். லத்திொன்!) 

'சந்திொ ொகம்’ திகட்டர்களில் தளியிடப்தடுொ? 

அடூர் ககொதொனகிருஷ்னின் ’திலுகள்' தடத்லயும் தொலனக்கொட்சிொன் ொரித்து. 
அடூரின் தடம் தொலனக்கொட்சியில் கொட்டப்தடுற்கு முன்தொக திகட்டர்களில் ரி லீஸ் 
தசய்ப்தட்டது கதொன இலயும் ரிலீஸ் தசய்யும் ொய்ப்பிருக்கிநது. கதொகிந கதொக்கில் 
தடலிவினும் ஒரு 'சக்சஸ்ஃபுல் புதொட்யூசர் – டிஸ்ட்ரிப்யூட்டர் ’ ஆகிவிடும் 
கதொலிருக்கிநது!  
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ஆணந் விகடன் 

 


