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அததயகயம 1

“அபதபக நீ எனனனத தபபக நினனககிதற?  அபடிததகதன…?”-தமககன
தகடட  தகள்வியில  ஒரு  நிமடம  தனனன  நிதகனபபடததக  கககண்டகள்
நந்தன. கபரய சண்னடககு அடிதபகடகிறகன அவன. 

இனறு  ககனலயில  எழுந்தது  முததல  ஆள்  சரயிலனல.  ஏததனும  தகடகப
தபகனகல  ஏறுககு  மகறககப  பதல  கசகலகிறகன.  அமமகதர  தநரங்களல
அவனடம தபச்னசக குனறததுக கககண்ட விடவகள் அவள். கூடியகன மடடம
அனறு ஒதுங்கி இருந்து விடவகள். எது தகடகப தபகனகலும தவண்டகமனதற
கசகலவது தபகல இருககும அவன பதல. முரடடத தனமககப தபசுவகன. மூட
சரயிலனல  எனறு  வந்து  விடவகள்.  பகலில  அவன  கசய்யும  வழககமகன
ககரயங்கனளைக கூடச் கசகலல மகடடகள்.  தவனலதயகட தவனலயகக அவதளை
கசய்து விடவகள்.  அனறு அவள் அலுவலகம கசலல சற்றுக கூடதல தநரம
ஆகும.  கடனஷனதகன.  அனதப  கபகறுததுக  கககள்வனதத  தவிர  தவறு
வழியிலனல. ஆனகல ஒனறு. எது எபபடிதயக, ககரகடகக வண்டியில கககண்ட
விடட  விடவகன.  வழியில  தபச  மகடடகன.  கககண்ட  தபகய்  அபபடிதய

நிறுததுவகன.  அவள்  இறங்கிக  கககள்வகள்.  வதரன…எனறு  பல  முனற
கசகலலியிருககிறகள்.  அவன  பதல  கசகனனதலனல.  அதனகல  அவளும
இபகபகழுகதலலகம  எதுவும  கசகலவதலனல.  அவள்பகடடககு  இறங்கிப
தபகய்ககககண்டிருபபகள்.  அது கூட அவனுககுக தககபமககததகன இருககும. 

“நக  அபடியிருந்தக,  நீயும  அபடியிருபபதயக?  இறங்கிப  தபககுமதபகது
தபகயிடட  வதரனனு  கசகலல  மகடடீகதளைக?  அமபுடடத  தமரக  உனககு?

எலலகம நகமளும சமபகதககிதறகமகிற தமறுதகண்டீ….” 

கசகலலியிருககிறகன  முனபு.  இபகபகழுகதலலகம  அனதச்  கசகலவதலனல.
அந்த  மடடககும  கககஞ்சம  முனதனற்றம  எனறுதகன  கசகலல  தவண்டம.

‘கழுத,  தபகனகப  தபகய்கதகக…’ அவ்வளைவுதகன  இபதபகது.  அபபடி
நினனககிறகனக  அலலது  தனது  இருபதப  அவனுககுப  பழகி  விடடதக
கதரயவிலனல.  கடதன  எனறு  கசய்து  கககண்டிருககிறகன  எனபது  மடடம
புரந்தது.  கசய்கிறகதன  அந்த  மடடம  மகிழ்ச்ச.  முடியகது  எனறு
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உதறவிலனலதய?  அபபடி  உதறுவதும,  ஒதுங்குவதும,  வீடடகதக  வரகமல
ஆபீசதலதய  படததுக  கககள்வதுமககப  பல  நகடகள்  இருந்தருககிறகன.
இங்தக ஒரு உயிர,  அதுவும கபண்,  அதலும கடடின கபண்டகடடி தனதய
பயந்து  கிடபபகதளை  எனகிற  எண்ணகமலலகம  கிஞ்சததும  கினடயகது
அவனுககு.  இந்த  அளைவுககு  அவன  இருபபகன  எனறு  அவள்
எதரபகரககவிலனலதகன.  அவகளைனன,  அவளைது தந்னதயும,  அவனது அபபக
அமமகவும  கூட  நினனககவிலனலதகன.  எலலகம  ககலகடடப  தபகடடகல
சரயககிவிடம எனகிற பனழய நமபகனகயில முடிச்சுப தபகடட தஜகடி தசரதது
விடடகரகள்.  அதததகட  சர.  பனழய  குருடி,  கதனவத  தறடி  எனபதுதபகல
தருமணமககி கககஞ்ச நகளதலதய அவன தன பனழய இருபபுககுப தபகய்
விடடகன. ஆளடம கககஞ்சம கூடப பழகக வழகக மகற்றங்கள் இலனல. 

சண்னடப  படிச்சககிடடகலும  சர,  கூடிக  குலகவினகலும  சர,
அவுங்களுககுள்தளைதய முறுககிககிடடச் சரயககடடம…நகம ஒதுங்கிககுதவகம
எனறு  அவன  இரு  தரபபலும  ஒதுங்கிக  கககண்டகரகள்.  பறகு
தகடபகரலலகமல  தபகனது.  ஆன  மடடம  தன  அனபகல  அவனனக  கடடிப
தபகட முயனறகள் நந்தன.  அவன சந்ததகஷததற்கு தநரம ககலம இலலகமல
ஈடகககடததுததகன  பகரததகள்.  அவன  எபகபகழுது  வந்தகலும,  எனன
தகடடகலும முகம சணுங்குவதலனல,  சலிததுக கககள்வதலனல,  தன உடல
தநகனவத  துளயும  ககடடிக  கககள்வதலனல  எனறு  தனககுததகதன  சபதம
எடததுக  கககண்டகள்.  அந்தத  தவிர  முயற்சயில  ஓரளைவு  மடங்கி  வந்தகன
தமககன. 

இந்த  உலகததல  அனபகல  கடடிப  தபகட  முடியகத  மனதரகளும
உண்தடக?  எனறு  தன  கவற்றிககுத  தனககுததகதன  மகுடம  சூடடிக
கககண்டதுதபகல  கபருனமப  படடக  கககண்டகள்  நந்தன.  அவரகள்
இருவருககுள்ளும  சுமுகமும,  சகஜமும  பறகுதகன  கககஞ்சம  கககஞ்சமககத
துளரகக  ஆரமபததது.  ஆனகலும  பறவிக  குணதனத  மடனடனய  னவததுக
கடடினகலும தபககுதமக எனபதுதபகல இததக பகருங்கதளைன அவனன. 

“அகதனன  ஜனனல  வழியகப  பகரததடதட  இருககீங்க…
அசங்கமகயிலதல…?” - இதுதகன ககனலயில அவள் தகடடது. 

“இகதனனடி  வமபக  இருககு…?  ஜனனலுககு  கவளதய  கசடில பூததருககிற

பூககனளைப பகரககிதறன…ககனலல அனவகனளைப பகரததக எனககு மனசுககுச்
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சந்ததகஷமகயிருககு…அதுனகல  பகரககிதறன…உனககு  ரசனன  உண்டனனக
நீயும  பகரு…தனம  பகரததுப  பழகு… மனசு  இனனமயககுதக  இலனலயக
தகளு…

“பூககளைததகன பகரககிறீங்களைக….அபப சர…” 

“ஏய்…எனன?  எதுவகனகலும தநரடியகப தபசு.  கபகடிவச்சுப தபசுறகதலலகம

எனககுப  படிகககது… இவன  கபரதககக  கதத….”ஒண்ணுமலல….” எனறு
வந்து விடடகள் இவள். சடகடனறு மூககுககு தமலதகன தககபம வரும. உபபுப
கபறகத விஷயததற்குக கூடப பட தககபபபடவகன தமககன. 

எனதனகட இததனன வயசு தகண்டிததகன நீ எங்கிடட வந்து தசரந்தருகதக…
வந்ததும,  வரகததுமக  எனனன  அடககி  ஆளைணுமனு  பகரகககதத…  -  எனன
நினனததுக கககண்ட இபபடிகயலலகம தபசுகிறகன எனறிருககும இவளுககு.
சுய இரககம உள்ளைவதனக எனற சந்ததகம வந்தது அவளுககு.  அவரகள்தகன
எடதததற்ககலலகம  அரததமலலகமல  சததம  தபகடவகரகள்.
கபகருததமலலகமல  கததுவகரகள்.  இவனுகககனன  வந்தது.  கபண்  எனறகல
அடங்கிததகன கிடகக தவண்டம எனறு நினனபபவதனக?  இருவரும தவனல
பகரககும  இடததல  இபபடிகயலலகம  எதரபகரததகல  நடககுமக?  ஆபீசல
எததனனதபதரகட பழகுகிதறகம.  அபபடியகன கபண்கள் நினறய சுதந்தரதனத
விருமபுவகரகள்  எனறு  இவனுககுத  கதரய  தவண்டகமக?  இருவரும  சமம
எனகிற  ரீதயிலதகன  இருபபகரகள்  எனகிற  யதகரதததனத  இவன  உணர
தவண்டகமக? 

உண்னமயில  எதர  வீடட  மகடியில  கபருககிக  கககண்டிருந்த
கபண்மணினயததகன  பகரததுக  கககண்டிருந்தகன.;  இனதப  பல  முனற
கவனதது  விடடகள்  நந்தன.  இவன  இங்கிருந்து  பகரபபது  அவரகளுககுத
கதரய  வகய்பபலனல.  இந்தப  பகுத  ஜனனலுககுள்  இருடடகக  இருககும.
கவளயில இருந்து பகரபபவரகளுககு ஒனறும கதரயகது. 

“ஆள் அழகுலல….” - கசகனனகன ஒரு நகள். 

“யகனரக தகடகுறீங்க…?” டி.வி. பகரததுக கககண்தட ஜனனல வழி மகடினயப
பகரததுக கககண்டிருந்தவன தகடடனத டி.வி.யிலதகன யகனரதயக தகடகிறகன
எனறு நினனதது இவள் தகடடகள். 
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“அந்த மகடி வீடட தலடினயததகண்டீ கசகலதறன…”

“ஏங்கிடடதய  இபடிக  தகடகுறீங்கதளை…இது  நலலகயிருககக?”-  மனதுககுள்
கபகங்கிய தககபதனத அடககி கமலிதககக தகடடகள் நந்தன. 

“ஏண்டீ,  தகடடக  எனன?  கவளபபனடயகக  தகடகுதறதனனனு

நினனச்சுகதகக…உங்கிடடதகதன  தகடகிதறன…  எனதயுதம  நிரணயிததுக
கககண்ட  கசய்பவனககத  கதரயவிலனல  இவளுககு.  ஏததக  அவ்வபதபகது
எனகனனன ததகனறுகிறததக அதனபடி கசய்து  தபகய்க கககண்டிருககிறகன
எனறுதகன ததகனறியது. இனனும வகழ்கனகயில ஒரு நிதகனம வரவிலனலதய
எனறு நினனததகள் நந்தன. 
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அததயகயம 2 

இரண்ட  தங்னககளுககுக  கலயகணம  பண்ணியிருககிறகன  தமககன.
அவரகளுககுத தருமணம முடிததுவிடடததகன தனககு  எனகிற உறுததயகட
இருந்தருககிறகன.  மகவும  கஷ்டபபடட  குடமபததல  இருந்து  வந்தவன.
எஸ.எஸ.எல.ச.  வனர படிதது விடட பள்ள இறுத வகுபபு முடிந்த மறுநகதளை
தவனலககுப தபகய் அதல வரும பணததலிருந்து தமற்கககண்ட தபகல மூலம
படடபபடிபபுகள்  படிதது,  கணினப  பயிற்சகள்  கற்றுத  ததரந்து  கதகடரந்து
அரசுப  பரீடனசகள்  எழுத,  விடக  முயற்சதயகட  முயனறு  தவனலனயயும
வகங்கி  அபபகடக  எனறு  அமரந்தருககிறகன.  உனழபபுககுச்
சனளைகககதவனதகன.  விடக  முயற்சயிலதகன  இந்த  நினலனய
எய்தயிருககிறகன.  ஆனகல  தவனல  எனறு  ஒனறு  கினடததவுடதன  ஆள்
ரலககஸ  ஆகி  விடடகதனக  எனறு  நினனபபதுதபகல  அவனது  கசயலகள்
எலலகமும அறதவ மகறிவிடடிருந்தன.  இனதமல னக நினறயக ககசு.  மகதக
மகதம  சமபளைம.  அறுபது  வயசு  வனர  தவனல.  பறகு  ஓய்வூதயம.
எனகககனன  கவனல  எனறு  ஆள்  ஜகலியகக  இருகக  ஆரமபததுவிடடகன
எனறுதகன  நினனகக  தவண்டியிருந்தது.  இளைனம  இருககுமதபகதத
எலலகவற்னறயும  அனுபவிததுச்  சலிதது  விட  தவண்டம  எனறு  கங்கணம
கடடிக கககண்டவன தபகல இறகனக கடடிப பறந்து கககண்டிருந்தகன தமககன.

அதற்குப  பனதகன  லீனலகள்  ஆரமபததருககினறன.  அதுவனர  அடங்கிக
கிடந்த  கவள்ளைம  ககடடகறு  தபகல  பகய்ந்து  கண்டதமனககு  இழுததுச்
கசனறிருககிறது.  எனகனனன  ஆடடங்ககளைலலகம  ஆட  தவண்டதமக
எலலகமும  ஆடி  முடிதது  விடட  பஞ்சல  பழுததவனகய்  முழுனமயனடந்த
நினலயிலதகன இவளடம வந்து தசரந்தகன. தசரகனக சரயிலனல. இனதமலும
இவனன  இபபடி  விடதடற்றியகய்  விடடகல  னபயன  நமககிலனல  எனறு
சுதகரதது  விடடகரகள்  வீடடில.  அவரகளுககுப  பயம  கதகற்றிக  கககள்ளை
எபபகட படடகவது ஒரு நலல இடமகய்ப படிதது இவனன ஒபபனடதது விட
தவண்டம எனறு துடிததகரகள். கபண்னண னவததுக கககண்டிருபபவரகள்தகன
இபபடி  நினனகக  வகய்பபருககிறது  எனறகல  இங்தக  ஒரு  ஆண்  மகனன
அவனன எதரககல வகழ்வு பகழ்படடப தபகய்விடக கூடகது எனறு முயனறனர
மூதத தனலமுனறயினர. 
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முனறபனபயன.  அவனனப பகரககும தபககதலலகம எனனதவக ஒரு ஈரபபு
நந்தனககு.  அவனன  பரசனகலிடடியக?  அலலது  தபசும  அழகக?  அவனது
தககபமக? அவனடம இருககும சுறுசுறுபபக? 

“சனனபபுள்னளைலரந்து உனனனததகமமக நக மனசுல நினனச்சககிடடிருகதகன.

நீ  அவனுககு  மனனவியக  வந்தடதடனனு  வச்சகதகக…அவன

கககடடகமலலகம  அடங்கிப  தபககும…நக  எது  கசகலலியும  தகடகதல

அவன…ஆனக ஒண்ணு அவன தங்கச்சகனளை எபபடிதயக கனர தசரததடடகன.

அதுதகன ஆச்சரயம. அதுவனரககும அவன இருந்த ஒழுங்கு இருககு  பகரு…
அதுககு  ஈட  இனணதய  இலல…அந்தக  கடடபபகடனட  நினனச்சுததகன
அவனன  எதுவுதம  கசகலல  முடியனல.  இந்தக  குடமபததன  தூணக  நினனு
ககததுருகககன.  அததனனனயயும தகங்கிப படிச்சருகககன.  எனன வந்தகலும
நகன  பகரததுககிதறமபபகனனுவகன.  எவ்வளைவு  கடன  அனடச்சருகககன
கதரயுமக?  அடகு வச்ச கபகருனளைகயலலகம மீடடிருகககன.  இந்த வயசுககு
கசகந்த  நலனனு  அவன  மனசுல  ஆனசகதளை  ததகணனலதயக,  இலல
அடககிககிடடகதனக  கதரயகது.  சுயநலமங்கிறது  அவன  வகழ்கனகல
இருந்தததயிலனல.  எங்க  சந்ததகஷமதகன  அவன  சந்ததகஷம.  வீடட
நலனதகன  அவதனகட  நலன.  அவ்வளைவு  கபகறுபபக  இருபபகன.  தவனல

கினடச்சு  கவளயூர  தபகனகமபகரு…அங்கதகன  தசரகனக  சரயிலனல…
ககடடப  தபகயிடடகன…அதுலயும  ஒரு  லகபம  இலலகமலிலதல…சரவீசுல
தசரந்த  புதுசுல  அவன  தபகடட  வச்ச  அபளதகஷனுககுப  பலன  கினடச்சு
சடடனனு  அவதன  எதரபகரகககத  தபகது  ஒரு  டிரகனஸபர  வந்தச்சு  பகரு,
அதுல  கடவுள்  அவனன  மறுபடியும  இந்த  வீடடககுக  கககண்ட  வந்து
தசரததுடடகர.  அதததகட  அந்தப  பனழய  எடததன  பழகககமலலகம

தபகச்சுனனு  னவயி…இபதபக  இங்க  வந்து  தசரந்துடடகன…வயசும

ஆயிபதபகச்சு  அவனுககு…இததன  நகள்  ஒரு  ஆமபனளை  கலயகணம
கடடிககிடகம இருககிறதத கபரய அதசயமதகன.  அதுதகன கககஞ்சம அபபடி
இபபடினனு  ஆயிடடகதனகனனு  ததகணுது  எனககு.  எனன  வயசகனகலும

பரவகலல…கரண்ட  தங்கச்சகளுககும  முடிச்சடடததகனனு  இருந்தகமபகரு…
அதுதகன  ஆண்டவனகப  பகரதது  இபதபக  உனனன  அவனுககுக

கககடககபதபகறகன….”
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“நகனும தவனல பகரககிறது அவருககுப படிககுமக மகமக?” 

“இதகலனன  வந்தச்சு…?  இகதலலகமபதத  அவன  தயகசச்சதகத  கதரல…
ஒண்ணும  கசகலல  மகடடகன…உனனவிட  அழககன  கபகண்ணு  அவனுககு

தவதற யகருமமக கினடபபக…,? அவனும அழககன னபயனதகன…இலலனனு

கசகலலனல…ஆனகலும நீ சரயகன தஜகடிதகதன அவனுககு…உங்க அபபன

ஆததகளுககு மறுபபலலகம இருந்தகச் சர….” 

மகமக இனதச் கசகனன தபகதுதகன சுருகககனறது நந்தனககு. 
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அததயகயம 3

“நலலகலலமமக…நந்தன…கககஞ்சம  கூட  நலலகயிலதல….” - அபபகவின
தககபததன  முன  தனல  குனந்து  நினறகள்  நந்தன.  அவள்  கண்களலிருந்து
கண்ணீர வர யததனததுக கககண்டிருந்தது. 

அவள்  எனன  எதரபகரததகதளைக  அனததயதகன  அபபகவும  கசகலகிறகர.
இனதததகன அனறு தமககனன அபபக தலசககக தககடி ககடடினகர.  அவருககு
மனதற்குள் சந்ததகம இருந்தருககும தபகலிருககிறது. 

“அவன  ஒரு  கபகறுககிமமக…கபகமபளை  கபகறுககி.  அவனப  தபகய்  நீ
கடடிககிதறங்கிற? உனககு இந்த ஊரல இருந்த தமககனததகமமக கதரயும.  நக

பல  ஊரகளுககுப  தபகறவன…எங்க  கமகபனப  கபகருடகள்  இலலகத  ஊர

இலனலயகககும…இந்தத  தமழ்நகடடல  முககிய  ஊரககளைலலகம  என

னகவசமதகன…இதத  தருச்சககு  எததனன  வகடடி  நக  தபகயிருகதகன…
உனகதக கதரயுமல…அபதபக எபபடிகயலலகம இவனன நக பகரததருகதகன

கதரயுமக….எந்த  லகடஜ்ல  நக  ரூம  எடததருந்ததனக  அதத  லகடஜ்ல  ஒரு

கபண்தணகட  வரகமமக  இவன….நகந்தகன  லஜ்னஜப  படடககிடட  எனனன

மனறச்சககிடதடன…கவளயூரல  இருககிறவன,  தன   வீடடககு  எததனன
நமபகனகயக  இருககணும?  அபபடிபபடட  ஒருததனனப  தபகய்  நீ

கடடிககிதறங்கிறிதயமமக….”

“அபபக,  ஆமபனளைங்க  தவறு  கசய்றது  சகஜமபபக…கலயகணம  ஆனக

எலலகம  சரயகப  தபகயிடம….அதுககுப  பறகு  அவரு  எனனனதய

சுததடடிருககிறமகதர  ஆககுறது  என  கபகறுபபு…எனனன  விடட  எங்கயும

தபகக மகடடகருபபக….அதுககு நகன ககரனடி….சனன வயசுலரந்து பகரததுப

பழகி  அபடிதய  வளைரந்துடதடமபபக…இபதபக  தமககன  எனககிலதலனனு

கசகனனக எனனகல கபகறுகக முடியகது…”
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“அவதகன  இமபுடட  ஆனசயக  இருகககலல…சுமமகக  கடடி  னவயுங்க…
ஒண்ணும ஆயிடகது.  அவகனனன கவடடியகச் சுததுற பயலக…னக நினறயச்

சமபகதககிறவனதகதன…இவளும தவனல பகரககுறக…இததனன நகளைக இந்தக
குடமபததுககு சமபகதச்சுக கககL;ததது பததகதக?  இவ சமபகததயம கழிஞ்சக
நமம கரண்ட தபருககும உங்க சமபளைக ககசு மடடம பததகதக எனன? கரகமப

தயகசகககதங்க…கண்ணுககு  முனனகடி  இருகனகல  தபசகமக  கடடிக

கககடதததி்டட  நிமமதயக  இருகககம…எனனதவக  தயகசச்சககிடதட

நிககிறீங்கதளை…?”

மறுகக  முடியவிலனல  நந்தனயின  தந்னத  ரங்கநகதனகல.  கபண்ணின
சந்ததகஷமதகன  முககியம  எனற  ஒதர  குறிகதககளல  தமககனனதய
அவளுககுக  கடடி  னவதது  விடடகர.  தமககனன  தந்னத  சவதநசன
ரங்கநகதனன இந்த முடிவில தககுமுகககடிப தபகனகர.  அவரகள் இருவரும
தபகடடக கககண்ட சண்னடகள் எனபது தனக கனத. 
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அததயகயம 4

“எமகபகண்ணு  உன  வீடடககு  வந்தக,  நகலு  நலல  வகரதனத  கசகலலி
அனுபப னவபபயக, அத விடடடட உடககரதத வச்சு தசகறு தபகடட அவளைத

தயகர  பண்றியக  நீ…உன  னபயன  வண்டவகளைமதகன  ஊதர  அறிஞ்ச

விஷயமகச்தசய்யக…அவன எபடி எபடித தறியிறகனங்கிறது எனககுததகனயக
கதரயும. கசகலல ஆரமபச்தசனனக உன குடமபதம நகறிடமகககும…

“இந்த  பகரு  ரங்கநகதம,  அனகவசயப  தபச்சு  தவண்டகம…உனககு

இஷ்டமகனக  உன  கபகண்ணக  கககட…இலலயக  விட…அத  விடடிடட  என

னபயனப பதத அபடி இபடினனு தபசுறத விடடிட…அவன எபடிப னபயன,
இந்த  வீடடககு  அவன  எபடி  இருந்தருகககங்கிறது  எனககுததகன  கதரயும.
அதுபதத உனககு ஒண்ணும கதரயகது.  கரண்ட கபண்டகளுககுக கலயகணம

கடடி னவககிறவனரககும அவன படட பகட நகனறிதவன…எபபடிகயலலகம
அவன  பணம  தரடடினகன,  எபடிகயலலகம  கஷ்டபபடட  உனழச்சகங்கிறது

எனககும  எம  கபகண்டகடடிககுமதகன  கவளச்சம…நீ  அநகவசயமகப

தபசகதத…அவன  கவளயூரல  எபடியிருகககன…எனன  கசய்றகனங்கிறனத

நகன  அறிதவன…அவன  தபபகன  வழில  தபகனகனனக  அனத  எபபடிக
கண்டிககணும,  அவன  எபபடி  வழிககுக  கககண்ட  வரணுமனு  எனககுத

கதரயும…எம  னபயனப  பதத  கபதத  எனககுத  கதரயும….அத  நீ  கசகலல

தவண்டகம….உன வழியப பகரததடடப தபக…கண்ணகல கண்டதும கபகய்,
ககதகல தகடடதும கபகய்…தர விசகரபபதத கமய்… அவ்வளைவுதகன எனனகல
கசகலல முடியும…

ரங்கநகதனுககு  எதுதவக  கதரந்தருககிறது  எனபனத  அறிந்ததபகதுதகன
தமககனும  துணுககுற்றகன.  அவமகனமகக  உணரந்தகன.  ஆனகல  அவர
கசகனனது  தபகல  தகன  ஒனறும  யகதரகடம  தரயவிலனலதய?  அந்த
அளைவிற்ககன  னதரயம  தனககிலனலதய?  கவளயூதர  ஆனகலும  அபபடித
துணிய முடியகதத தனனகல?  அங்கிருககும நண்பரகள் விடவகரகளைக எனன?
யமபபயலகள் ஆச்தச…!  எங்கடக படிச்தச எனறு ஓடி வந்து விடவகரகதளை…!
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ஒரு தவனளை நண்பர தனுஷ்தககடியின சதககதரகள் தருச்சனயச் சுற்றிப பகரகக
வந்தகரகதளை  அபகபகழுது  பகரததருபபகதரக?  அவரகளுகககக  தஹகடடல

பரதவகஜில  அனற  ஒதுககியிருந்தததன…அங்தக  கண்டிருபபகதரக?  இவரும

ஊர  ஊரககச்  சுற்றுபவரகயிற்தற….ஆனகல  அங்கு  அவர  வந்தருந்தகரகனகல
தன கண்ணிதலதய படவிலனலதய?  ஒரு நகள் முழுகக தபககவும வரவுமககத
தகன  இருந்ததகதம?  அபபடியும  தன  கண்ணில  அவர  படகமல  அவர
கண்களல  மடடம  நகன  படடிருககிதறனக?  அதுதகன  இந்தச்  சந்ததகமக?
இபகபகழுது கசகனனகல நமபுவகரக? அவர நமபனகல எனன நமபகவிடடகல

எனன? அபபகவிடம கசகலலி விடதவகம….அவர நமபனகல தபகதும….

“அவன  கிடகககண்டக…அவன  கசகலலிடடகங்கிறதுகககக  நகனும  உனனனச்

சந்ததகபபடடிடதவனனு நினனச்சடடியக?   னபததயம….அவன எபபடினனு

எனககுததகண்டக கதரயும…நகனும அவனும பகலய சதநகிதங்க…அவனனப

பதத  எனககுததகன  கதரயும…எனனனப  பதத  அவனுககுததகன  கதரயும…
விட விட…கசகனனகச் கசகலலிடடப தபகறகன….”

எலலகப  தபச்சுககளும  கலககததகன  கசய்தன.  ஆனகல  நந்தனயின
படிவகதமதகன கஜயிததது கனடசயில. ஆனகலும தவண்டம சந்ததகஷங்கனளை
அனுபவிதத  பனபும,  இனனும  இந்தக  தகட  ககடட  புதத  இவனடமருந்து
வினட கபறவிலனலதய?  மூணு நகலு எனறு கபதது அனவகதளைகட பகடகய்ப
படடக கககண்டிருந்தகல ஒரு தவனளை இந்தப புததகயலலகம இருகககததக?
ஒனறுகதக வழியிலனல.  மூணு நகலுககு எங்தக தபகக?  அவனனப பற்றி சதக
நினனததுக  கககண்டதகன  இருககிறகள்  நந்தன.  அவனன  இந்தமகதரப
பழககததனகல   இதுவனர  எந்த  வமபு  துமபு  எனறும  வந்ததலனல.  அது
ஒனறுதகன ஆறுதல.  அபபடி ஏததனும வந்து நினறகல அந்தக தகவலதனதத
தனனகல  தகங்கதவ  முடியகது  நிச்சயமகய்.  அபபடி  எதுவும  வந்து  விடக
கூடகதத  எனறு  கடவுனளை  தவண்டிக  கககண்டதகன  இருந்தகள்  அவள்.
அவனன  அந்தப  பனழய  பழகக  வழககங்கதளை  இதுநகள்  வனர  தனககுக
குழந்னத  உதகககததற்ககன  ககரணமகய்  இருககுதமக?  எபபடிக  தகடபது?
தகடகததகன  முடியுமக?  இருககும  நினலககு  விவககரதது,  அது  இது  எனறு
ஆரமபதது  விடடகனகனகல?  இதற்குததகனக  அவனன  விருமப  மணந்தது?
அனகறகரு  நகள்  அவன  அபபகதவ  தலசகக  வகரதனதனய  விட,  நீதகன
அபபகடடச்  கசகலலிக  தகடகச்  கசகனனயக?  எனறு  எனன  பகட  படதத
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விடடகன.  என தமல அந்தளைவுககு உனககுச் சந்ததகம வந்தருச்சக?  எச்.ஐ.வி.
கடஸட  தவணக  எடததுப  பகரததடதவகம.  இருகககனனு  கதரஞ்ச
தபகயிடமல….நகன  அபடிபபடட  ஆளைக  இருந்தக  உனனன  கநருங்கதவ
மகடதடண்டி…முதலல  அனதப  புரஞ்சகதகக…..வந்த  வியகத  எனதனகட
தபககடடமனு  இருந்தடதவன.  உனனனக  கலயகணதம
பண்ணியிருககமகடதடன கதரயுமலல? 

அவன தபச்சுககு எந்த பதலும கசகலலகமல வகய் மூடி நினறகள் நந்தன. 

எதுகககக  அவசரபபடதற?  கககஞ்ச  நகனளைககு  ஜகலியக  இருபபதம…
பறகு  கபததுககிறது?  டககடரடட  தபகயி  கடஸட  அது  இதுனனு  நினனக
முதலல  கசமன  எடததடட  வகங்கனனுவகரு…நினனச்சவுடதன  கசமன
எடததுக  கககடகக  நககனனன  தலகஃபரக?  ஒய்ஃபனபக  கூட
வச்சககுங்கனனுவகரு…தகடகதவ  அசங்கமகயிலதல?  அது  இயற்னகயக
கணவனும  மனனவியும  தங்கனளை  மறந்து  அனுபவிச்சு  முயங்க  தவண்டிய
விஷயம.  அனத கசயற்னகயக கசய்து கககண்டவகனனக எவனகல முடியும?
அபடிகயகரு  கடஸட  எடததுப  பகரததுததகன  ஆகணுமக?  பரசனடதடஜ்
குனறவக இருககுமனு கசகலலி மகததனர எழுதக கககடகக தவண்டிதகதன?
சகபபடனனக முடிஞ்ச  தபகச்சு.  அனத விடடிடட…தன ரூமுககுள்ளை தபகயி
அந்தகள்டட என டவுசர அவுததுக ககடடச் கசகலறியக? எனன அசங்கம இது?
இவ்வளைவு தபசறகங்கதளை…நகன தகடகதறன…ஏன உனகிடடக குனற இருககக
கூடகதக?கரபபப  னப  சரயகன  வளைரச்சயிருககக…பள்னளைப  தபறுகககன
உடமபு  நகரமலக  அனமஞ்சருககக?  தபகதுமகன  சகத  அணுககள்  இருககக?
இலல  அதுககு  நீயும  மருந்து  சகபபடணுமக?  இனதகயலலகமும
பகரககணுமலல? கரண்ட தபரல யகரடட தவணகலும குனற இருககலகமலல?
அகதனன  நகன  மடடம  கடஸட  பண்ணிககணுமங்கிறது?  எங்கபபகதகன
கசகலறகருனனக உங்கபபகவும ஒதனதககு நிற்கிறகரு…எனனனப பதத கனனக
பனனகனனு  தகள்விபபடடிருககிறதுனகல,  இந்தச்  சந்ததகம  வந்தடச்சு
தபகலிருககு….கபகமபனளைகதளைகட ஊர சுததறவகனலலகம ககடடவனலனல.
ககடடப தபகனவனுமலனல. சல பழகக வழககங்கள் சல தபருககு அந்த
மகதர அனமஞ்ச தபககுது.  அதனகல அவன ககடடப தபகனவனதகனங்கிற
முடிவுகதக  வந்தடறதக?  இந்தப  கபரசுக  கணகதக  தனடீ…அவுங்கதளைகட
தசரந்து நீயும எனனனச் சந்ததகப படறபகரு…அதுதகன எனககு வருததம…

அபடிகயலலகம  இலலீங்க…கரண்ட  தபருதம  கடஸட
பண்ணிககிதறகமனுதகன நகன அபபகடட கசகனதனன.  எங்கபபகதகன தவற
மகதரப தபசடடகரு…
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இவ்வளைவு சந்ததகம இருககிற மனுஷன எதுககககப கபகண்ணு கககடததகரகம?
நகனக  உங்க  வீடட  முனனகடி  வந்து  நினதனன?  குடமபபடிச்  சண்னடயக
கிடந்த  கபரசுக  கரண்டம  எந்தப  புள்ளலதயக  ஒண்ணு  தசரந்தடச்சு.  அது
நமககு வினனயகப தபகயிடச்சு.  அதகதன? நீ நலல கபகண்ணு.  அதுனகலதகன
நகன சமமதச்தசன.  ஆனக எனனன உனககு முழுனமயகப படிககுமகங்கிறது
எனககுத  கதரயகது.  எதுகககக  எனனனக  கடடிககிடணுமனு  நீ
சமமதச்தசங்கிறதும  எனகக  இனனனககு  வனரககும  கதரயகது.  உன
படிவகதததுலதகன  எனனனக  கடடி  வச்சகங்கங்கிறது  பறகுதகன
கதரஞ்சககிடதடன. ஆனக ஒண்ணு, நகன எந்த தநரததலயும உனகக மறுபபுச்
கசகலலனல.  அது உனககுத கதரயுமனு நினனககிதறன.  எனனதவக என மனச
உனனன  தவண்டகமனு  கசகலலனல.  அதுகககக  ஒதரயடியக  விருமபவும
கசய்யனல.  அபடி  நினனச்சு  ஒதரவகககுல  நீ  மகிழ்ந்து  தபகயிடகதத…நகம
கரண்ட தபரும தசரணுமங்கிறது வித தபகலிருககு.  அதகன கடவுள் நமனம
முடிச்சுப  தபகடட  விடL;டடகன…எலலகம  தபககப  தபககச்  சரயககுமங்கிற
நமபகனகல இருககப பழகு.  அவுக மகதர எலலகததுககும அவசரபபடகதத.
அவங்க வகழ்ந்து முடிச்சவங்க.  நமககு இனதமதகன வகழ்கனகதய…புரயுதக
நகன  கசகலறது….  - கககடடித  தரததகன  தமககன.  அததனனனயயும
தனலயகடடிக  தகடடக  கககண்டகள்  நந்தன.  ஆனகலும  அததனனனயயும
தபசவிடட, பனழயபடி குடனடயில தபகய் விழுந்தகல எபபடி? அபபடிததகன
நடந்தது மறுநகள் நிகழ்வு. 
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அததயகயம 5

“வகங்க  சதரகஜக…வகங்க…பயபபடகம  வகங்க…,இது  உங்க  வீட
மகதர…” - முதலில  உள்தளை  நுனழந்த  தமககன  பனனகல  வந்த  அந்தப
கபண்னண  இததனன  சகஜமகக  அனழதத  விதம  நந்தனனயத  துணுககுறச்
கசய்தது.  அபகபகழுதுதகன அவள் அலுவலகததலிருந்து தருமப அபபகடக
எனறு உடககரந்தருந்தகள்.  எனறுதம இததனன சீககிரம வந்ததலனல அவன.
இனறு  எனனதவக  இபகபகழுதத  வந்து  நிற்கிறகன.  ஏததனும  பரச்னனனயக
கககண்ட  வருவகதனறகல  சீககிரதம  வந்து  விடவகன  தபகலிருககிறது.
எபகபகழுதும சீககிரம வந்தகன எனறகல அனறு பரச்னனதகன.  அபபடிததகன
நிகழ்ந்தருககிறது  அதுவனர.  வலியச்  சண்னட  தபகடவதற்ககனதற  வந்து
நிற்பதககத ததகனறும இவளுககு.  அமமகதர தநரங்கனளைப புரந்து கககண்ட
அனமத ககபபகள் இவள். 

மகனலயில  வீட  வந்து  னக  ககல  முகம  கழுவி,  சகம  விளைககு  ஏற்றி,
சுதலககம  கசகலல  அமரவகள்.  அந்த  மனநினலனயக  ககடததுக  கககள்ளைக
கூடகது எனபது அவள் எண்ணம. 

“பகரதது…பகரதது…அந்தக  ககலதது  வீட…பகரதது  வரணும…இலலனனக

தனலனயப  பதம  பகரததடம…” எனறவகதற  அவள்  குனவதற்கு  நினலககு
இனடயில  னகனயக  கககடததகன  தமககன.  ஓடிப  தபகய்  அவன  அவ்வகறு
கசய்தது நந்தனககு உறுததயது.  அவளும னகனயத Jhகக இரண்ட னககளும
தமல  பககம  தமகதன.  அவள் னகனயப படிதது  இறககிக  கீதழ  விடடகன.;
எனனகவகரு கநருககம. அதுதவ உறுததயது நந்தனககு.

“நலல  தவனளை…” எனறகன  கரகமபவும  பயந்து  விடடவனகக.  “எங்கபபக

இபபடிததகன  முழுசக  உள்ளை  வந்துடடமனு  சடடனனு  நிமந்துடடகரு…
நினலதயகட நுன பகயினடக அவர தனலல இறங்கிடச்சு…தநர தககடக தனலல

அனர  இனஞ்சுககுப  பள்ளைம  ஆயிடச்ச…அபபுறம  தபகயித  னதயல

தபகடதடகம…அதனகலதகன யகர நுனழஞ்சகலும இனதச் கசகலலிடதவன….” 
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அவன  இததனன வியகககியகனம கககடததுப தபசயது நந்தனககுச் சறிதும
படிககவிலனல. 

“நந்தன,  இவுங்க  எனதனகட  தருச்சல  ஒரக  பண்ணினகங்க…இபபவும

அங்கதகன இருகககங்க…இங்க ஆபீஸ ஆடிடடகககக வந்தருகககங்க…ஆடிட
விங்கல இருகககங்க…

“வகங்க…” எனறகள் நந்தன புனனனகததவகதற. அவளன அழனகப பகரதது,

“மஸடர தமககன நீங்க கரகமப அதரஷ்டகககரரதகன…உங்க ஒய்ஃப கரகமப

அழகக இருகககங்க…” எனறகள் சதரகஜக.

அது  நந்தனககுப  படிககவிலனல.   இவள்  எனன  கசகலவது  என
அழனகபபற்றி? எனறு நினனததுக கககண்டகள். 

“பகரததயக  நந்தன…தபசடதட  நினனுடதடன…பகல  இருககக…இலல
பககககட  வகங்கிடட  வரணுமக?” எனறவகதற  தபகய்  பரடனஜத  தறந்து
பகரததகன தமககன.  பகல பககககட இருந்தது.  அதலிருந்த குளர பகனதனத
எடதது வந்து சதரகஜக முனனகல னவததகன. 

“கவயிலல  வந்தருககீங்க…இதமக  இருககும…சகபடங்க…” எனறகன.
அவனன அககனறயகன உபசரபபு இவளுககு எனனதவக தபகலிருந்தது. 

ஒரு  கண்ணகடி  டமளைனர  எடதது  வந்து  ஊற்றிக  கககடததகன.  தமனஜயின

தமலிருந்த இனகனகரு டமளைனர எடதது அதல பகதனய ஊற்றி  “நீங்களும

சகபபடங்க…” எனறவகதற அவன னகனயப படிததுத தணிததகள் சதரகஜக.
அவரகளுககினடதய  இருந்த  கநருககம  நந்தனனயச்
சங்கடததுககுள்ளைகககியது. 

எபபடிகயபபடிதயகதகன  இருந்தருபபகதனக?  எதுவும  கசகலலகமல
மனறததருககிறகன.  கபகதுவகக  ஆண்கள்  கலயகணததற்கு  முனனகல
பலபடிதகன இருந்தருபபகரகள்.  இருந்தருககலகம.  ஆனகல தருமணததற்குப
பறகு  எபபடியிருககிறகரகள்  எனபது  மகவும  முககியமலலவக?  அந்த
வனகயில தகன இனறு வனர அவனடம எந்தக குனறயும கண்டதலனலதகன.
இருவரும அலுவலகம தபகக,  வர எனறுதகன இருந்து கககண்டிருககிதறகம.
அதற்கு  தமல  எதுவும  கண்ட  கககண்டதலனலதகன.  தவறு  எதற்கு
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தநரமருககிறது?  நகளும  கபகழுதும  அபபடிததகதன  கழிகிறது?  அதற்ககக
கபகழுது கபகழுதகய் ஒருவன தமல சந்ததகப படடக கககண்டிருகக முடியுமக?
விருமப  ஏற்றுக  கககண்ட  மணகளைன  மீது  எபபடிச்  சந்ததகம  வரும?  இந்த
மகதரக  தகள்விகதளை விழுந்ததலனல  அவள் மனதல.  அலுவலகததலிருந்து
ஒரு கபண்னண அனழதது வந்தருககிறகன. இதற்குப தபகய் ஏன இபபடி மனம
கலங்க  தவண்டம?  இனனும  கககஞ்ச  தநரததல  அவள்  தபகய்விடப
தபககிறகள்.  இகதலலகம  தவனல  பகரககும  இடததல  சகஜமதகதன.  இனதப
தபகய்  ஏன  இபபடிப  பரதததயகமகய்  நினனததுக  கககள்ளை  தவண்டம?
தனனனச் சர பண்ணிக கககள்ளைப பகரததகள் நந்தன. 

“நீங்க கலயகணததற்கு வரதலலல…” எனறவகதற ஆலபதனத எடதது வந்து
அவளடம  கககடததகன  தமககன.  ஒவ்கவகனறககப  பரததுப  பகரததுக
கககண்டிருந்த  அவளன  முக  பகவங்கள்  எபபடி  மகறுகினறன  எனபனத
உனனபபககக கவனகக ஆரமபததகள் நந்தன. விகலபமலலகத சரபபு. பளீர
எனறு பலவரனச மகறகமல கவளபபனடயககச் சரககிறகள் அவள். 

“ஒண்ணு  பகரததங்களைக…எலலக  தபகடடகவுலயும  அவுங்கதகன  அழகக

இருகககங்க…நீங்க  ஏன  எனததயக  பறிகககடதத  மகதர  உமமுனனு

இருககீங்க…”

“அகதலலகம  ஒண்ணுமலனலதய...”-ஒற்னற  வகரதனதயில  சமகளககப
பகரததகன தமககன. 

“உங்களுககு  தருச்ச  ஞகபகம  தபககனல…அதகன…” எனறு  விடட  அவன
முகதனததய குறுகுறுகவனப பகரததகள் அவள். 

“நீங்க  சுமமக  இருகக  மகடடீங்க…தபசகமப  படதனதப

பகரபபீங்களைக….எனகனனனதவக கசகலலிடடிருககீங்கதளை…” 

தமககன  எனததயக  மனறகக  முயலவனதப  தபகல  உணரந்தகள்  நந்தன.
அவனது  பனழய  பழககங்கனளை  நினனவு  படததுகிறகள்  அவள்.  அனதச்
கசகலலகதத  எனகிறகன  அவன.  அதுதகதன…!  அனதததகன  நகதன  மறந்து
விடதடதன…பன இவள் எனன கசகலவது? அவனன இனனறய நினல எனன?
அதல  ஒழுககம  இருககிறதக?  கடடபபகட  கதனபடகிறதக?  தனகக
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உண்னமயகய்  இருககிறகனக?  இதுதவ  என  தகள்வி.  அனத  நிரணயிததுக
கககள்ளை எனககுத கதரயகதக? 

தகன இருககிதறகம எனகிற எண்ணதம இனறி அந்தப கபண் சரவ சகஜமககப
தபசுவதும,  அதற்கு அவன ஏததக தயங்கித தயங்கிப பதல கசகலவதும,  தன
வீடடில  இருந்து  கககண்ட  தகன  ஒரு  மூனறகம  மனுஷி  தபகல  இருபபதக?
இகதனன  நகடகம?  இங்கு  வந்த  அவள்  எனனடமலலவக  தபச  தவண்டம.
நகன  ஏததக  ஒரு  தவனலகககரனயப  தபகலவும,  தனனடம  தபசுவதற்கு
ஒனறுமலனல தபகலவும,  தனனனதய லடசயம கசய்யகது அவள் பகடடககு
ஏததக தபசக கககண்ட தபகவதும அதற்கு அவன ஆமகம தபகடவது தபகல

இருபபதும…எனன  இது  கண்றகவி?  அவளுககுததகன
கவடகமலனலகயனறகல,  அவனுககு எங்தக தபகயிற்று அறிவு?  சகஜ பகவம
எனறகல  எலலகவற்னறயும  அபபடி  எடததுக  கககள்ளை  முடியுமக?  எந்த
தநரததல எனன கசய்வது எனறு ஒனறு இருககிறதலலவக?

நந்தனககுச் சங்கடமககததகன இருந்தது.  தககபம துளரததுக கககண்டிருந்தது
அவள்  மனதல.  தமககனலலவக  தனனனக  கவனகக  தவண்டம?
வந்தவரகளடம  தனனனப  கபகருடபடததப  தபசுவதும,  அவரகனளை
உபசரககத தனனன தவண்டிக கககள்வதும அவன தவனலயலலவக?  அனத
விடட விடட ஏததக சறு பள்னளைத தனமகய், குஷகலகய், அவரகள் இருவரும
கபகருததம இலலகமல  தபசக கககண்டிருபபது எபபடிச் சரயககும?  அந்தச்
சூழதல  படிககவிலனல  அவளுககு.  உன  சலலிததனததற்ககலலகம  நகனக
ஆள்?  என  கககௌரவதம  தவறு.  அனதப  புரந்து  கககள்  எனறு  அவனுககு
உணரதத நினனததகள். சடகடனறு வகசனல தநகககி நடந்தகள்.  அனத தமககன
எதரபகரககவிலனல.  

“இததக வந்துடதறன…” எனபதுதபகல தனல ஒதுங்கியிருககிறதக?  கநற்றியில
கபகடட  இருககிறதக  எனபனத  மடடம  கண்ணகடியில  பகரததுக  கககண்ட
அங்கிருந்து விருடகடனறு கவளதயறினகள். 

“நந்தன…எங்க  கிளைமபடதட…?” -  பனனகதலதய  ஓடி  வந்த  தமககனனப

பகரததும  பகரகககததும  தபகல  “இததக  வரதறன…” எனறு  கமலிசககக
கூறியவள் தககயினல தநகககி நனடனயக கடடினகள். 

அந்தப பதல கூட அவனுககுச் கசகலலியிருககககூடகது.அதுதகன சர. 
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எங்க  தபககபதபகறக?…தககயிலுககக  இருககும.  அது  ஒண்ணுதகன
அவளுககுத  கதரஞ்சது…விட…விட… -  தமககனன  பதல  நந்தனயின
ககதுகளல விழகமலிலனல. கநஞ்சு விமம ஆரமபததது அவளுககு. 
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அததயகயம 6 

சந்நிதயில  னக  கூபப  நினறிருந்தகதளைகயகழிய  மனசு  லயிககவிலனல
நந்தனககு.  கண்கனளை  மூட  மூடக  கண்ணீரதகன  கபருகியது.  கடவுனளை
நனறககக  கண்கனளைத  தறந்து  பகரததுக  குமபட  தவண்டம.  சந்நிதயில
கண்கனளை  இறுக  மூடிக  குமபடக  கூடகது  எனறு  யகதரக  ஒரு  தமழறிஞர
கசகலலியிருந்தது  நினனவுககு  வந்தது.  இபபடிக  கிளைமப  வந்தது  சரயக?
கணவன  அனழததுவரும  ஒரு  விருந்தனனர  அவமதபபதகககதக?
படிககிறததக,  படிககவிலனலதயக  ஏததனும  கசய்து  கககடதது  ஆனளைச்
சடகடனறு  டிஸதபகஸ  பண்ணுவதுதகதன  அழகு.  இபபடி,   சர  நடததுங்க
எனபதுதபகல  கவளதய  வருவது  அசடடததனமலலவக?   பட

முடடகள்தனமகய்  கிளைமப  வந்து  விடடகதய…!  படிககவிலனலகயனறகல
அனத  எபபடியகவது  கவளபபடதத  ஆனளை  கவளதயற்றப  பகரபபகயக?
இபபடியக  இடம  ஒழிததுககககடததுவிடட  வருவது?  நீ  நினனபபதுதபகல
அவதளைகட அவனுககுப பழககம இருந்தகல, இது வசதயகயிற்தற? எபபடியும
அனர  மணிககுக  குனறயகது  நந்தன  வர  எனறு  சலலகபம  ஆரமபதது
விதி்டடகனககனனறகல?  உனகதகக  அவன  தமல  இனறும  சந்ததகம
இருந்துகககண்டதகன  இருககிறது.  அதற்கு  ஏற்றகற்தபகல  சந்தரபபங்களும
அனமந்து  கககண்டதகன  இருககினறன.  அந்த  சந்தரபபதனத  தமலும  வசத
பண்ணிக கககடபபதக உன தவனல? எனன கபண் நீ? முறுககிககககண்ட வந்து
விடடகல  பனனகல  ஓடி  வருவகன  எனறு  பகரததகயக?  அந்த  அளைவுககு  நீ
அவனன உனதனகட கடடிப தபகடடிருககிறகயக?  முதலில இனத நினனததப

பகர…..எனறகவது மனனவி பனனகல அனலயும இனளைஞன எனறு தனனனக
ககடடிக கககண்டிருககிறகனக அவன?  தன கககௌரவதனத உன அளைவிதலனும
தளைரததயிருககிறகனக?  மனனவியிடம  எனன  கண்டிஷனகன  தபகககு?
அவளுககு இலலகத உரனமயக? எனறு விடடிருககிறகனக? 

அமமக…கற்பூரம ஒததககுங்க….அரச்சகரன குரல தகடட கண் தறந்தகள்
நந்தன.  இடபபல  கசருகியிருந்த  சனன  பரசல  பதது  ரூபகனய  எடதது
அபபடிதய தடடில தபகடடகள்.  அரச்சகரன முகம மலரந்தது.  அந்த மலரச்ச
அவளுககு எனறும படிததது.  அந்தக தககயிலுககு வருமகபகழுகதலலகம பல
சமயங்களல அவள் அபபடிச் கசய்வது வழககம.  ஏதனக உண்டியலில தபகட
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அவள்  மனம  ஒபபயதலனல.  மகக  குனறந்த  வருவகய்  உள்ளை  அந்த
அரச்சகரன மனம நினறந்தகதனறகல, அதுதகன இவளுககுச் சந்ததகஷம. 

கககஞ்சம  இருமமக….புஷ்பம  தரதறன….எனறு  அவர  கசகனனது
மனதுககு  ஆறுதலகய்  இருந்தது.  பூ  னகககு  வந்ததபகது  கண்களல  ஒற்றிக
கககண்டகள்.  விழிகள் பனததன.  கககததுப பூனவ அரச்சகர கககண்ட வந்து
கககடதததும,  னக  நினறய  அனத  வகங்கிக  கககண்டதும,  இபதபகது  தனல
நினறய  அனத  அவள்  கசருகிக  கககண்டதபகது,  கவளப  பரகககரததல
பககவகடடில  இருந்த  கண்ணகடியில  அவளன  முகப  பரககசம  அவனளை
சந்ததகஷபபடததயது. 

ஆனகலும உனககு முக லடசணம அதகமடி.  இதலதகன அந்த தமககன
விழுந்தடடகர  தபகலிருககு.  அவர  எதரபபடமதபககதலலகமதகன  நீதகதன
அவனர  னசட  அடிச்தச.  அபடிதய  சரச்சு  சரச்சு  அவனர  உனனகளைக
ஆககிககிடதட.  தபகதகக  குனறககு  முனற  தவதற.  தகடகணுமக?  ஈஸியக
முடிச்சககிடதட  உன  கலயகணதனத…நகங்ககளைலலகம  எனன  பகட  படப
தபகதறகதமக?  -அலுவலகத  ததகழி  ககரததகக  தனனடம  சுதந்தரமகய்ப
தபசுவகள்.  அபபடி  ஒரு  சலரதகன  அவளுகக  கநருககம.  இனகனகருதத
தகககிலக.  அங்தக தககயிலுககுப பககததலதகன இருககிறகள்.  அவளடமதகன
அந்தரங்கமகக  இருபபகள்.  தன  எலலக  சந்ததகஷங்களும,  தசககங்களும
அறிந்தவள்  அவள்தகன.  ஆறுதலகன  ததகழி.  இவள்  மனச்சுனமனயத  தன
சுனமயககக  கருத  ஆறுதல  கசகலவகள்.  னதரயமூடடவகள்.  எதற்கும
கலங்ககதத எனறு கசயலபட யததனபபகள். அவளன ததனவ இவளுககு மகத
ததனவ.  உனககு எனன சங்கடம வந்தகலும எனகிடட கசகலலு.  நலல தரனவ
உனககுச்  கசகலதறன.  தபகதுமக?  எனனன  உன  உயிரதததகழியக
நினனச்சகதகக…எபப  தவணகலும  நீ  எங்கிடட  வரலகம.  இருககலகம,
தபசலகம.  தபககலகம.  நகன எதுவும நினனச்சகக மகடதடன.  மனசுல தபகடட
மடடம  அமுகககதத.  அது  உடல  நலனுககு  நலலதலதல.  உனனனச்
தசரந்தவங்களுககும  ஆககது.  சரயக?  கபகறுததமகன  ஆறுதல  வகரதனதகள்
அவனளைப  தபகல  யகரகலும  கூற  முடியகது.  அவள்  நினனபபு  இபகபகழுது
மனதல. 

எததனன அவசரமகய் வந்தருந்தகலும,  சுற்றுப பரகககரதனதச் சுற்றகமல
அவள் ஒருநகள் கூட வீட தருமபயதலனல.  சமயங்களல சுற்றுப பகுதயில
ஆடகதளை கூட இருகக மகடடகரகள்.  பள்னளையகனரக குமபடடச் சுற்றி விடட,
அடதது  முருகனன  வணங்கிவிடட,  அடததகற்தபகல  இருககும  விலவ
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மரதனதயும விடகமல ஒரு சுற்றுப தபகடட,  ஏகநகதர சந்நிதககுச் கசலனகயில
சமயங்களல  அங்கு  அததனன  கவளச்சம  இலலகதது  அவனளைப
பயபபடததும.  இதற்கககதவ  சண்டிதகஸவரர  சந்நிதனய  அனடனகயில
னகனயப  பலமககத  தடடி,  தனககுததகதன  பயதனதப  தபகககிக  கககள்வகள்
நந்தன.  பகலில  எததனனதயக  நகள்  அந்தக  தககயிலுககு  வந்தருககிறகள்.
மகதக  கணககில  வந்து  கசலலும  தககயிலதகன.  ஆனகலும  இரவுப
கபகழுதுகளல  அந்தச்  சுற்றுப  பகனதனயக  கடககுமதபகது  ஒரு  பயம
அவனளையறியகமல  மனதுககுள்  வந்து  உடககரந்து  கககள்ளும.  எதற்ககக
இபபடித  ததகனறுகிறது  எனறு  நினனததவளைகய்  ஸவகம  ஸதலககங்கனளை
சததமகய் முனங்கியவகதற,  அலலது ரககமடடப பகடியவகதற அவள் நடந்து
கககண்டிருந்தகலும,  யகதரக  பனனகல  கதகடருவது  தபகனற  உணரனவ
அவளைகல அந்தக குறிபபடட இடததல மடடம தவிரககதவ முடியவிலனல.
அவ்வபகபகழுது  சல  ககதல  தஜகடிகனளை  அவள்  அந்த  ஒதுககுப  புறததல
கண்டிருககிறகள்.  தககயில  எனற  புனதமகன  இடததலும  கூடவக  இபபடி?
இனதகயலலகம  கவளயில  னவததுக  கககள்ளுங்கள்  எனறு  யகதரக  ஒரு
கபண்ணிடம தகன கண்டிபபககச் கசகனனது கூட அடிககடி அவள் நினனவில
வந்து தபககும. நமகககதற்கு வமபு எனறு இலலகமல ஏன கசகனதனகம? என
பற்பகடதகன  நினனததகள்.  அந்த  இனளைஞன  ஒரு  நகள்  தனனமயில  வந்து
அவனளை மரடடியிருந்தகன. அனறு அவனன அதது மீறலகள் முயற்ச இவனளை
மகவும  பயபபடததயிருந்தது.  தன  தமப  தபகல  இருந்த  ஒருவனன
நடவடிகனககள்  அவனளை  மகவும  வருந்த  னவததது.  தமககனடம  கூட
அவனனப  பற்றி  கசகலதவகமக  எனறுதகன  முதலில  நினனததகள்.
உனகககதுககு  இகதலலகம?  எனறுதகன  நிச்சயம  கசகலவகன  அவன.
அதததகட  விடடவிட  எனறு  கசகனனவள்  தகககிலகதகன.  அதனபன  ஓரரு
முனற  அவள்தகன  அவதளைகட  தககயிலுககு  வந்தகள்.  ககலமபூரகவும  நீ
வந்தடடிருகக முடியுமக?  நகன தபகயிககிதறன எனறு பற்பகட தனதய கிளைமப
ஆரமபதது விடடகள் இவள்.  ஆனகலும அனனறககு மனதல ஏற்படட பயம
இனனும கதகடரந்துகககண்டதகன இருககிறது.  நமகககதற்கு ஊர வமபு?  நம
பகதட கபருமபகடகக இருககிறது இங்தக.  கணவனன நினனததத மனதுககுள்
அழ தவண்டிய நினல. தனககுள் கநகந்து கககண்டகள் நந்தன. 

விறுவிறுகவனறு ஏகநகதர சந்நிதயில தபகய் நினறு விடனகயில அங்தக
ஆடகமல  அனசயகமல  கூமபு  வடிவததல  உயரமகய்  அனமததய  உருவகய்
நினறு,  நிதகனமகய்  அழகுற எரந்து கககண்டிருககும தபம அவள் மனனதச்
சகந்தபபடததும.  தப ஒளயில ஏகநகதனர தநகககிக னக கூபப நிற்குமதபகது
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மனதல படிந்தருககும  அந்தப பயம எபபடிதயக  விலகி  ஓடி விடம.  இனத
அனுபவபூரவமகய் பலமுனற ஆதமகரததமகய் உணரந்தருககிறகள் நந்தன. 

அனறும  அபபடிததகன  உணரத  தனலபபடடகள்.  ஆனகல  வீடடில
அபபடித தனதய விடட வந்தருககும இருவரன நினனவு வந்து அவனளைத
கதகந்தரவு கசய்தது. 

உன  விருபபமதகமமக  என  விருபபம.  நீ  சந்ததகஷமக  வகழறனத  நகன
கண்ணகரக  கண்தடனனக,  அததகட  என  மூச்னச  நிறுததககுதவன.  என
வகழ்கனக  அந்தப  புள்ளயிலதகமமக  முடிஞ்சு  தபககணுமனு  நகன
விருமபதறன.  அவனன  நீ  சர  பண்றதுககுக  கககஞ்சம  கஷ்டபபடததகமமக
தவண்டிரககும.  வலிய  இபபடி  ஒரு  சவகனல  ஏததுககிறிதயனனு  எனககு
வருததமகததகன இருககு.  ஆனக உன நமபகனகனய,  அவன தபரல இருககிற

உன  மகசலலகத  அனனப  மதச்சு  இதுககு  நகன  சமமதககிதறமமக….நகன
நினனககிற ககலததுககுள்தளையும,  நீ உன வகழ்கனகனய சீர கசய்தடதவனனு

நமபதறன….வகழ்கனக  பூரக  அறிஞ்ச  ஒருததனனத  ததரந்கதடததருகதக…
முகம  கதரயகத  யகதரக  ஒருவனனக  கலயகணம  பண்ணி,  அது  எபபடி
அனமயுதமகனனு  கசகலல  முடியகதுனனகலும,  இததனன  னதரயமக  நீ

தமககனனத  ததரந்கதடததது  எனககு  பயமகததகமமக  இருககு….கடவுள்

உனனன  ஆசீரவதககடடம….உனதனகட  நியமங்கள்  உனனனக

ககபபகததடடம….அவ்வளைவுதகன எனனகல கசகலல முடியும….

அபபகவின  வகரதனதகள்  இனறு  ஏன  இபபடி  ஞகபகததுககு  வந்து
கதகந்தரவு கசய்கினறன.  கதகந்தரவக அலலது பயமுறுததலக?  அவர கசகனன
வகரதனதகள் இனனும அபபடிதய இருககினறனதவக? அதலிருந்து சறிதளைவும
கூடத  தன  வகழ்கனகயில  மகற்றம  ஏற்படவிலனலயக?  முனதனற்றதம
இலனலயக? 

எபபமமக  தபரபபள்னளைனயக  னகயில  கககண்ட  வந்து  கககடககப
தபகதற?  தபகனவகரம  தன  பறந்த  வீடடிற்குப  தபகயிருந்த  தபகது  அபபக

வகய்விடடக  குழந்னததபகல  தகடட  முதல  தகள்வி….!  அந்த  வயதகன
மனதனன இதய தகபதனத எனறு, தகன நிரபபப தபககிதறகம?  

எங்கு வந்தருககிதறகம எனறு பகரதததபகது தனனனயறியகமல அனுமன
சந்நிதனயத  தகண்டி  இடபபகக  கவளப  பரகககரததற்கு  வந்தருபபனத
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உணரந்து தநர எததர கநடகத கதரயும நீண்ட வீதனய தநகககினகள் நந்தன.
வரனசயகய்  உடககரந்தருந்த  வறியவரகளன  தடடகளல  சலலனரகனளைப
தபகடடக  கககண்தட  வந்தகள்.  எபதபகதும  அது  அவள்  வழககம.
சகதகரணமகய்  ஆரமபததது  இபதபகது  வழககமககி  விடடது.  தபகடகமல
தபகனகல  அவரகளன  பகரனவ  இவனளைக  கககனறு  விடம.  அனறு  மனதும
சமகதகனமகய்  இருகககது.  மனதன  பழககததற்கு  அடினம.  அதலும  நலல
ககரயம எனறு ததகனறுவனத உடதன கசய்து விட தவண்டம எனறு அமமக
அடிககடி  கசகலவகள்.  இலனலகயனறகல  கககஞ்ச  தநரம  கழிதது  கசய்ய
தவண்டமக  எனறும  ததகனறலகம  எனபகள்.  நகள்  தள்ளப  தபகடடகல
தவண்டகம  எனறுகூடத  ததகனறும  எனபதகல  அனதற,  அபகபகழுதத
நினறதவற்றி விட எனற அவளன அறிவுனர இவனளைத துரதபபடதத இயங்க
னவககும. கவளதய வந்தகள் நந்தன. 

அபதபகது  கூடடதததகட  கூடடமகய்  அவரகள்  உள்தளை  நுனழந்து
கககண்டிருந்தகரகள்.  அது  தமககனும,  சதரகஜகவும.  தனனனத  ததடிததகன
தபககிறகதனக?  அபபடியகனகல  வீடனடப  பூடடிததகதன  வந்தருகக
தவண்டம? சகவி?

எனனங்……னகனய நீடடி அனழககப தபகனவளன வகய் ஏதனக நினறு
தபகனது.  அபபடி  உரனமதயகட  சகஜமகய்  அனழதது,  அவனடமருந்து
சகவினய  வகங்கிக  கககண்ட  தபககப  படிககவிலனல.  தன  மறுபனபக
ககடடததகதன கவளதயறியது. பறககனன இங்கு வந்து அனதச் சர கசய்வது?
அபபடிச்  கசய்தகல  அவன  அவதளைகட  சுற்றுவதல  ஒபபுதல  எனறலலவக
ஆகிவிடம.  அவளும  அவள்  பகரனவயும,  சரபபும…!  சுதத
கவடகங்ககடடவள்  தபகலிருககிறது.  கவளயூருககு  வந்து  இபபடி
ஆமபனளைகதளைகட ஏன அனலய தவண்டம?  அழககய் ஒரு கலயகணதனதப
பண்ணிக  கககண்ட  கசடடில  ஆக  தவண்டியதுதகதன?  ஆனளைப  பகரததகல
முதர  கனனயகய்த  கதரகிறகள்.  இனதமல  எங்தக  இவள்  கலயகணம
ககடசனயப  பகரததகள்?  இனனும  எததனன  ஆமபனளைகனளைக  ககடககப
தபககிறகதளைக?  மூஞ்சதய  சரயிலனல.  ததனவயிலலகமல  ஒரு  குடமபததல
குழபபதனத  உண்ட  பண்ணுகிதறகதம  எனகிற  புரந்துணரவு  தவண்டகம?
எவனகவது கலயகணம ஆககதவதனகட அனலய தவண்டியதுதகதன? நககனகச்
சபபுக கககடடிக கககண்ட அவனும தரவகனலனலயக?  இகதனன பழககம?
கலயகணம  ஆன  ஆமபனளைகளைகய்ப  படிபபது?  முனதப  பழககம
இருந்தருந்தகலும,  குடமபஸதன  எனறு  ஒதுங்கத  கதரய  தவண்டகமக?
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இவகளைலலகம  ஒரு  கபகமபனளையக?  கவடகங்ககடட  சறுககி…!  தககயில
வகசலிதி்ல தவண்டகத வகரதனதகள். தவிரகக முடியவிலனல. 

இனனும   கககஞ்சம  தயகசததகல  எனகனலலகம  வனமம  மனதுககுத
ததகனறுதமக?  தககயிலுககு  வந்த  இடததல  ஸவகம  ஸதலககங்கனளைச்
கசகனனகலும புண்ணியம. இவள் வந்து மூனளைனயத கதகந்தரவு கசய்கிறகதளை?
ரகம….ரகம….ரகம….நந்தனககு  அவனளையறியகமல  அவள்  வகய்
மந்தரங்கனளை முனகத தயகரகனது.  கடவுள் மந்தரதனதச் கசகனனகலும மனது
தலசககும.  ஒருனமபபகட  வரும.  சலனங்கள்  விலகும.  அவன  தருமப
வருமவனரயும  அங்தக  வகயிலில  ககததருகக  அவள்  விருமபவிலனல.
பதலகக எனன கசய்யலகம எனறு தயகசதததபகதுதகன தகககிலகவின ஞகபகம
வந்தது.  சுற்றுப  பரகககரததன  தநர  பன  பககம  அவள்  வீட.  தபகனகல
இந்தநரம அவள் தனயகய் இருபபகளைக அலலது மணகளைன மதகந்தரதனகட
கககஞ்சக  கககண்டிருபபகளைக?  சவ  பூனஜயில  கரடி  புகுந்ததுதபகல
ஆகிவிடடகல?  தனககுததகன  அந்த  தயககம  இலனல  எனறகல  மற்றவர
சந்ததகஷதனதயும ககடகக தவண்டமக எனன? 

தமககனுககு  எபகபகழுதகவதுதகன  தமககம  வருகிறது.  கபயரதகன  தமககன.
ஒருதவனளை  கவளப  பழககம  அதகம  எனபதகலதகன  இது  கபரதககத
கதரயவிலனலதயக  எனனதவக?  பழம  தனறு  கககடனட  தபகடடவனகய்
இருபபகன  தபகலிருககிறது.  அவனன  எபபடித  தன  ககலடியில  வீழ்ததுவது
எனகிற உபகயம இனனும முற்றுமககப படிபடவிலனல. ஆபீசல எததனனதயக
தபரடம  எவ்வளைதவக  விஷயங்கள்  பரமகறிக  கககள்கிதறகம.  ஆண்கள்,
கபண்கள்  கலபபலலகமல.  ஆனகலும  ஆண்களடம  ஒரு  வரமபு
இருககததகதன கசய்கிறது. அதற்கு தமல தபகனகல அவரகள் தங்கனளை தலசகக
எனட தபகட சந்தரபபம வழங்கியதககததகதன ஆகும. பறகு அவரகள் னக நீளை
எததனன  தநரமககும?  தருமணமகன  கபண்கதளைக,  இலனலதயக,  படியுமக
எனறு  பகரபபதலதகதன  ஆண்கள்  கவனமகயிருககிறகரகள்?  சந்தரபபம
கினடகககதவனரதகதன எலலக ஆண்களும தயகககியரகள்.  கினடததுவிடடகல
எலலகப பயலகளும விழுந்துதகதன விடகிறகரகள். ஊர தபர கதரயகதவனனக
கலயகணம கசய்வதற்கு,  இளைம பரகயம முதல அறிந்தவனனக னக படிபபது
நலம  எனறுதகதன  தமககனன  தமககிதது  மணந்தது.  இபகபகழுது  அவன
எனனடககவனறகல  எனதபபற்றியும  கவனல  கககள்ளைகதவனகக,  கதளவககச்
கசகலலபதபகனகல கபகறுபபற்றவனகக,  இனனும கலயகணம ஆககத தபச்லர
தபகலலலவக இருககிறகன.  தன நினனபபககதவ தரவகன எனறு பகரததகல,
ஆனசயகய்  ஓடி  வருவகன  எனறு  பகரததகல,  அடிககடி  லீவு  தபகடடவிடட
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எங்ககவது தபகதவகம  எனறு  நச்சரபபகன  எனறு  பகரததகல,   ரகததர  பகல
விததயகசமலலகமல  வீடடில  சீண்டவகன  எனறு  பகரததகல,  அவனடம
கபரயதகக  எந்தகவகரு  உததவகமும  இலனலதய?  இவனன  இருபபு
எனனனயும  தசகரவனடய  னவததுவிடம  தபகலிருககிறதத…!  எனககு
தயகசனன  கசகலல  கபரயவரகள்  எனறு  யகரும  இலனலதய…!
இனதகயலலகம எபபடி அபபகவிடம பகிரந்து கககள்வது?  ஏற்கனதவ அவன
தவண்டகம  எனறவர  அவர.  இனதகயலலகம  கசகலலபதபகனகல,  ஆள்
நரததனமகடி  விடவகர.  தனனனதய  கவறுதது  எங்ககவது  கண்ககணகத
ததசததற்கு  எனறு  யகததனர  கிளைமபனகலும  தபகயிற்று.  கடவுதளை…எனககு
வழி  ககடட….னககள்  அவனளையறியகமல  தநர  அமபகள்  சந்நித  தநகககிக
குவிந்தது. 

தகககிலக நினனபபு வந்தது.  அவரகள் தனனமனயக ககடதததகய் ஆகி
விடதமக? இபபடித ததகனறி மீண்டம அவனளைத தயங்க னவததது. 

தச…!  தச…!  எதற்ககக இபபடிதய நினனகக தவண்டம?  இந்தநரம யகரகவது
அபபடி  இருபபகரகளைக?  மணி  எடடக  கூட  ஆகவிலனல.  அதற்குள்தளையுமக

படகனகயில  முடங்குவகரகள்?  தபகதவகம…தபகய்  சற்று  தநரம

தபசவிடடததகன  வருதவகதம…எனன  குடி  முழுகப  தபககிறது?  -
நினனததவகதற நடந்து தகககியின வீடனட அனடந்தகள் நந்தன. 

வகங்க  நந்தன…வகங்க….வகங்க….எனறவகதற  துள்ளைதலகட
வரதவற்றகன  மதகந்தரன.  தகககிலக  எங்தக  எனறு  கண்கள்  ததட,
தயககதததகதடதய வீடடககுள் அடிகயடதது னவததகள் நந்தன. 
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அததயகயம 7

“நீங்க இபடிப தபகங்க…நகன இடது பககமக சுதத வரதறன…எங்கயகவது

சந்தச்சடலகம….” - சதரகஜக கூறிய தயகசனனனயக தகடட சரததகன தமககன.

தககயிலல  எங்கயகவது  இடது  புறமகச்  சுததுவகங்களைக?  அதுவும

கபகமபனளை  நீ…நகன  சுததுனகலும  பரவகலல…யகரயகச்சும  ததடறகர

தபகலிருககுனனு  நினனபபகங்க…நீ  சுததுனக கிறுககுனனு  நினனபபகங்க.

அபபரதடசணமனு கசகலலுவகங்க அனத…கதரயுமலல? 

இபடி ஒவ்கவகண்ணுககும கசனடிகமனடஸ பகரததுககிடடிருந்தங்கனனக

வகழ்கனகல  ஒண்ணுதம  கசய்ய முடியகதகககும…இபதபக  உங்க  ஒய்ஃபனப
ததடறது முககியமக இலனலயக?  அவுங்க னகல சகவினயக கககடததகததகன

நகம கவளல தபகக முடியும? முதலல அதச் கசய்யுங்க…..

நகனும  தருச்சலரந்து  உனனனப  பகரததடதட  வரதறன.  இனனும  நீ

ஒழுங்கக மரயகனதயக ஆகலதல….இபதபக இந்த ஊருககு வந்து எனனனப

தபகடடத தருமபக குழபப ஆரமபச்சருகதக….அங்கதய எனனன உனகிடட

மகடடி  விடலகமனு  நினனச்சகங்க  நமப  ஆபீஸககரங்க…யகர  கசய்த
புண்ணியதமக  நகன  தபபச்சு  இந்த  மதுனரககு  வந்ததன.  இங்கயும  வந்து

படிச்சககிடதட….என கபகண்டகடடி எனனடகனனக ஏற்கனதவ அவ சந்ததகக

ககர….இபதபக உனனனயும பகரததடடகலல…தகடகதவ தவண்டகம….

நகனதகன கலயகணதம பண்ணிககப தபகறதலலங்கிற முடிவுல இருகதகன…
இதுல சந்ததகபபட எனன இருககு? 

ஏற்கனதவ ஒரு கலயகணம ஆகி சகமரததயமக அனத மனறச்சடதட. யகருககுத
கதரயும  அதுபதத.  நமம  தருச்சஆபீஸலதய  புதுசக  வந்த  சல  தபருககுத
கதரயகது.  இனதம  நீ  கலயகணம  பண்ணிககப  தபகறதலனலனனு
இருககலகமதகன.   அது அவளுககுத கதரயகதுலல…அபடி இருந்தக எதுககு
இனகனகரு வீடட ஆமபனளைதயகட  சுததணுமனு தகடபக  அவ…இனனும நீ
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அவகூடப  தபசதலலல…பகரததததகட  சர…அவ்வளைவுதகதன…உடககரந்து
தபசப  பகரு…கரண்தட  வகரதனதல  உனனனக  கட  பண்ணி
விடருவக….அடிச்சப  படிச்ச  தனல  கதறிகக  ஓடிடதவ…அபபுறம  எங்க
வீடடப பககம தனல வச்சுப படகக மகடதட…

நீங்க  இபடிகயலலகம  கசகலல  கசகலலததகன  எனககு  அவுங்கனளைச்
சந்தககணும  தபகல  ஆவல  அதகமககுது…நகன  வீடடககுள்ளை  வந்தவுடதன
எதரபகரகத  நிமஷததுல  படடனனு  தககயில  கிளைமபடடகங்க…இலலனனக
உடககரதத  வச்சு  தபச்னச  ஆரமபச்சருபதபன…எபடிததகன  தபசுறகங்கனனு
கதரஞ்சககிடடிருககலகதம…ஒரு  தவனளை  நகன  வந்தது  படிககனலதயக
எனனதவக?  நகனகவது  வலியப  தபசயிருககணும.  அவுங்க
கககௌரவமகனவங்க…எனககுததகன  அகதலலகம  இலலிதய…
எலலகதனதயுமதகன  உதுததகச்தச…கரண்ட  வகரதனத  தபசடட  அபபுறம
கிளைமபயிருந்தகங்கனனகககூடப  பரவகயிலதல…சடடனனு
கிளைமபனதுதலரந்தத கதரயுது…நமம வரவு ஒததுககனலனனு…

வீடட  தவனலகககர  தமல  சந்ததகபபடட,  படடனனு  நகனளைதலரந்து
தவனலககு  வர  தவண்டகமனுடடக…அந்தமமகவும  கரகமப  கிரகககி  படிச்ச
ஆளைக  இருககக  கண்ட  சரயகப  தபகச்சு…இலலனனக  எதுககுமமக  இபபடி
சடடனனு நிறுததுறீங்கனனு யகரும ஒரு தகள்வி தகடடிருபபகங்க…அது ஒரு
அந்தஸதகன வீடடல வகழ்கனகபபடடிருககிற கபகமபனளை…அஞ்சு பள்னளைப
கபததவ….ஏததக  வருமகனம  பததகம  நகலஞ்சு  வீடடல  தவனல
கசய்தடடிருந்தகங்க…புருஷன  சரயிலல….எந்த  வீடடலயும  இதுதகன
பரச்னனயக இருககு…?

உங்கனளையும  தசரததுச்  கசகலலிககிறீங்களைகககும?  - சதரகஜகவின  குறுமபு
புரந்தது தமககனுககு. 

கலயகணததுககு  முனனகல  கககஞ்சம  அபடி  இபடி  இருந்ததனதகன.  அனத
ஒததுககிதறன…ஆனகலும  இபபலலகம  எதுவுமலல…இபதபக  நீ
வந்தருககிறதுதகன  எனககுப  பயமக  இருககு…எங்க  உனதனகட  வனலல
விழுந்தடதவதனகனனு…

நகன  உங்கனளை  ஒண்ணும  வனல  தபகட  வரலனல.  பயபபடகதங்க….  ஒரு
ஃபகரண்டமகதர  நினனச்சுததகன  வந்ததன.   உங்கனளை  எனன  லகடஜஜூககக
கூபபடதடன….
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அமமகடி,  நீ  கூபபடடகலும  கூபபடதவமமக…உனககு  அந்தத  னதரயமும
உண்டதகன…இலலனனு  மறுகக  முடியுமக  உனனகல…ஃபகரண்ட  மகதர
நினனச்சு வந்ததனனு நீ கசகலறனத நகன நமபணுமகககும?  இபடிச் கசகலலி
எததனன  தடனவ  எனனன  கவளதய  தள்ளடடப  தபகயிருகதக?  தருச்சல
ரூமல அககடகனனு கிடந்த எனனன சுமமக இருகக விடடியக நீ? அந்த லகடஜ்ல
ஒருததர  விடகம  உனனனபபததக  தகடக  வச்சடடிதய?  தபகரடிங்  அனட
லகடஜிங் அந்த எடம.  ஓனதர,  யகரு அது?  இகதலலகம கூடகதுனனு கசகலற
அளைவுககு ஆககிடடிதய? 

எனன இபடிச் கசகலறீங்க? ஜஸட உங்கனளைப பகரககததகதன நகன அங்தக
வந்தருகதகன.  படககவக?  எனகககனன கதரயகதக?  எந்கதந்த எடததுல எது
எது  சகததயமனு?  அகதலலகம  கிடககடடம,  அந்த  லகடஜ்  ஓனர  கரகமப
தயகககியமகககும? 

அடிபபகவி, அவனரயும மடககிடடியக? 

அவதர  ஒரு  வகடடி  எனனனத  ததடி  வந்தவரதகன.  தபகய்யக,  இந்த
வயசுல  உனககுப  கபகண்ணு  தகடகுதகககுமனு  நகந்தகன  தடவி
அனுபபச்சடதடன….அதுலதய  அவருககு  அமபுடட  சந்ததகஷம.  கிறங்கிப
தபகயிடடகரு…ஆனக ஒண்ணு…கதகழில தவதற…அது தவதறனனு இருககிற
மனுஷன. ஆரமபததுல ஒரு கமககபட வச்சருந்ததனல நகன, கதரயுமதகதன…
அது  அவர  வகங்கிக  கககடதததுதகன….அதுககுப  கபறகு  கபரமகனனடக
வச்சககலகமனு  வகங்கிக  கககடததகரு….நகந்தகன  எச்சரச்சு
அனுபபச்சடதடன.  உன  தஹகடடலுககு  வந்து  ஊரக
கூடடிடதவனனு….அதுககு  அனடயகளைமகததகன  அனனனககு  உனனனத
ததடறகபல அங்க வந்தது.  அந்த வண்டி வகங்கிக கககடததனத யகருகிடடயும
கசகலலிபபுடகததனனகரு.  அதுதவ அது எனகிடடத தங்கக ககரணமகயிடச்ச.
அந்த வண்டியச் கசகலலிதய பயமுறுதததனன கககஞ்ச ககலததுககு.  கரகமபச்
சீககிரதம  கபகண்டகடடிய  இழந்தடட  மனுஷன  தபகலிருககு.  கரண்ட
கபகமபளைப  பள்னளைகள்னு  தகள்விப  படதடன.  அதுகளுககு  ஒழுங்ககக
கலயகணம  பண்ணி  அனுபப  னவககணுமங்கிற  பயம  இருந்தச்சு  அந்தகள்
மனசுல.  அனத  உணரந்துதகன  நகனும  சர,  தபகவடடம  பகவமனு
விடடடதடன. 

கரகமப  அனுபவமதகன  இந்த  விஷயததுல  உனககு.  ஆனகலும  மனசுல
கககஞ்சம  ஈரம  இருககு.   கபகமபனளையகச்தச….அதுகககக  இபடி  வகழ்கனக
பூரகவும  யகர  கூடவகச்சும  அனலஞ்சடதடயிருந்தக  எனன  அரததம?
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ஒருததனனு நிரந்தரமக இருககிற மகதரப பண்ணிகக தவண்டிதகதன? இபடியக
வமபுல  மகடடற  மகதர  எனனனத  ததடி  வரறது?  நகனக  இருககககண்ட
நியகயமக உனனன அணுகதறன. தவகறகருததனனக உனனன ஆபீஸலதய கட
பண்ணி விடடிருபபகன. 

உங்க  தமலதய  உங்க  கபகண்டகடடிககு  இனனும  சந்ததகம  தரல…நீங்க
எனனனச் கசகலறீங்களைகககும…

அந்தக  கனதனயப  பகதல  விடடடடதன….அனனனககு  அந்த  தவனலகககர
கூடச்  சரச்சப  தபசனதுகதக  சந்ததகபபடடடடக…ககரணம  அந்தமமக
கககஞ்சம  அழகக  இருககும…அது  அபபடி  சரச்சப  சரச்சப  தபசுறது
இவளுககுப  படிககதல…இததனனககும  எமபளைகய்ட  தகரள்…ஆபீசுல
எததனன  தபனரப  பகரததருபபக…அவகிடடதய  கூட  நினறயப  தபரு  அசட
வழிஞ்சருபபகங்கலல….அகதலலகம  அவளுககு  சுததமகப
படிகககது….ககரகடனனக  ககரகடததகன….ஆனக  ஒண்ணு  இங்க
கசகலலிததகன  ஆகணும…அந்த  தவனலகககரமமக  ஒரு  நக  அவ  இலலகத
சமயம  தவனலககு  வந்தச்சு….அனனனககு  அவங்கதளைகட  நடவடிகனக
கககஞ்சம  விததயகசமகப  படடிச்சு  எனககு…அங்கங்க  வீடடல  மனறவக
ஒதுங்கிற  மகதரத  கதரஞ்சச்சு….அனனனககு  அந்தமமகதவகட  அலங்ககரம
தவதற  பலமக  இருந்தச்ச.  அஞ்சு  கபததவ  மகதரதய  இருகக  மகடடக?
எங்கருந்துதகன  இபடி  ஒடமபு  அனமயுதமக?  சககுனனு  இழுதது  வச்சுத
னதச்சதுமகதர பளைபளைனனு இருபபக…! ஏததக தடடதததகடதகன வந்தருககும
தபகலிருககுனனு நகன சுதகரச்சடதடன…கதகனடவனரககும வழிச்ச விடடிடட
உடககரந்து  பகததரம  ததய்ச்ச  தஷகககு  சரயகபபடல…குனஞ்சதமனககு
மகரகபபு  நழுவுறது  கதரயகம  வீட  கூடடின  கனத  தவதற…எலலகதனதயும
கவனச்சும,  கவனகககம  மகதர  இருந்து  அனனனககு  ஒரு  வழியக
ஒபதபததடதடன…எங்கயிருந்துதகன  அந்தத  தரமகனம  எங்கிடட  வந்தச்தசக
எனகதக கதரயகது…அனனனககு சகயந்தரம நந்தனகிடட கசகலலிடதடன…
இனதம  நீ  இருககிறதபகது  வந்து  பகததரம  ததய்ச்சடட,  தவனலகனளை
முடிச்சடடப  தபகயிடணுமனு  கண்டிபபக  கசகலலிடனனுடதடன.
புரஞ்சககிடடக  தபகலிருககு.  கற்பூர  புதத…மறுநகனளைகதக  கவடட  ஒண்ணு
துண்ட கரண்டனனு கனதனய முடிச்சடடக….இந்த மகதர ஒரு அதரச்சனய
அந்தமமகதவ  எதரபகரததருகககது….நீங்க  நினனககிறமகதர  எந்தத  தபபும
நடந்தடகதுமமக…வீணக  ஏன  கற்பனன  பண்ணிககிறீங்க?  .தடீரனு  இபடி
நிறுதததி்னக  நக  எங்கமமக  தபகதவன?னனு  எவ்வளைதவக  கசகலலிப
பகரததச்சு….எனகதக பகவமகததகன இருந்தச்சு…கண்கலங்ககத குனற…
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உங்களுககுததகன மனசு இறங்கிடதம…வழிசல தகசகச்தச…!

சர,  இருககடடமனு  மடடம  கசகலலியிருந்தகனனு  வச்சகதகக…நிச்சயம
அந்தத  தபபு  நடந்தருககும….வலிய  ஒண்ணு  வருமதபகது  ஒரு  மனுஷன
எததனன  நகனளைககுததகன  அடககிககிடட  இருகக  முடியும?  சந்தரபபமும,
சூழ்நினலயுமதகதன ஒருததனனக ககடககுது…மனனச அடகக முடியகமததகன
கிடந்ததன  நகனும.  அவ  சரபபுககு,  பதல  சரபபும  சரச்சருந்ததனனு
வச்சககதயன…அதுதகதன சகனல….

கரீன  சகனல  அபடிதய  கரடடக  மகறிடச்சகககும…ஆபதரடடர  உங்க
ஒய்ஃப….இலலனனக  கனத  கந்தலககியிருககுமனு  கசகலலுங்க…சர
விஷயததுககு  வருதவகம…இபதபக  நமககு  சூழ்நினல  சரயிலனல  தபகலத
கதரயுதத…..எனறவகதற  சுற்று  முற்றும  பகரததுத   ததடலகனகள்  சதரகஜக.
தககயிலில  னவதது  சமபந்தமலலகத  அபததங்கனளைகயலலகம  தபசயகயிற்று
மனசகர சகம குமபடல எனபனதத தவிர.  தமககன இவ்வகறுதகன நினனததுக
கககண்டகன.  அதற்குக ககரணமகன சதரகஜக மீது அந்த தநரததல அவனுககுக
தககபம  வரததகன  கசய்தது.  இருவரும  பரந்து  பரகககரதனத  எதகரதரககச்
சுற்றி  வர  ஆரமபததகரகள்.  அங்தக  அந்த  சனீஸவரர  சந்நிதயில  அவரகள்
இருவரும மீண்டம எதகரததர சந்தததுக கககண்டதபகது அந்த மூனறகவது
நபரும  அங்தக  கதனபடடகர.  தனனன  அந்த  இருளல சடககரன  மனறததுக
கககண்ட  அவரகள்  இருவனரயும  உற்று  தநகககிக  கககண்டிருந்தது  அந்தக
கண்கள்.
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அததயகயம 8

தகககிலக  இததக  பககததுல  கனடககுததகன  தபகயிருககக…நீங்க
உடககருங்க… - மதகந்தரன தயககதததகதட கசகனனகன.

அபடியக…சர,  அபபுறமக  வரதறன….எனறுவிடடத  தருமபக  கிளைமப
யததனததகள்  நந்தன.  அவனளையறியகமல  மனதுககுள்  ஒரு  தவகம  புகுந்து
கககண்டது  அபதபகது.  கவளதய  கிளைமபய  சகுனதம  சரயிலனலதய  எனறு
ததகனறியது.  சல  சந்தரபபங்கள்  அபபடிததகன  அனமந்து  தபககிறது.  தன
வீடடிற்கு  வந்த  அவளுககு  இடம  ககலி  பண்ணிக  கககடததுவிடட,  தகன
கவளதய வந்ததத முதல தபபு. 

அபபடி  எததர  அவன  வந்து  நிற்பகன  எனறு  அவள்  சற்றும
எதரபகரககவிலனல.  கடடகயம  உடதன  தபகய்ததகன  ஆகணுமக?   -
பகரனவனய தநருககு தநர னவததுக கககண்ட தகடடகன. 

அவனன  அபபடி  தநரகககண்ட  நிமரந்து  ககண  முடியகமல  தவிததகள்
நந்தன.  சரயகக வந்து மகடடிக கககண்தடகம எனறு ததகனறியது அவளுககு.
ஆனகலும  எது  தனனனத  தடதது  நிறுததுகிறது  எனறு  அவளுககுத
கதரயவிலனல.  தமககனனயும  சதரகஜகனவயும  தவிரபபதற்ககக  அததனன
தவகமகய்  வீடனட  விடட  கவளதயறிய  தனககு,  இங்கு  ககலகள்  ஏன
ததங்குகினறன?  அங்தக  நிற்கும  கணங்கள்  ஒரு  ஆணுடன  கூடிய  தனனம
எனறகலும கூட எதுதவக தனககுப பகதுககபபகய் இருபபதுதபகல தன மனம
உள்ளைகரந்து  உணருவனத  அவளைகல  ஊகிகக  முடிந்தது.  மதகந்தரன
பண்பகளைன.  அவனகல  எந்தப  கபண்ணுககும  எந்த  சமயததலும,  எந்தச்
சூழ்நினலயிலும  கிஞ்சததும  ஆபதது  வருவதற்கிலனல.  அந்த  அதயந்த
நமபகனகதகன  தனனன  அங்தக  நிறுதத  னவததருககிறததக?  - எனனதவக
ததகனற வகசலின முதல தடபபல தபகடபபடடிருந்த நகற்ககலியில அமரந்தகள்
நந்தன.  எதரததகற்தபகல  கதருவில  பளீகரன  ஒளனயப  பரபபக
கககண்டிருந்த  கமபததன  நிழல  அதற்குப  பனனகல  ஒரு  வீடடின
மகடிபபகுதயில  எரந்த  விளைககு  கவளச்சததன  மூலம  தநர  கசங்குததகக
இங்தக நிழலகய் நீண்டிருந்தது.  அந்த நிழலில தன முகதனதத தகன மனறததுக
கககள்ளை  யததனககிதறகதமக  எனகிற  சந்ததகததுடதனதய  அனதத  தவிரகக
முடியகமல கசய்து கககண்டிருந்தகள் நந்தன. 

34



ஆளலலகத வீடடில உள்தளை நுனழந்து அமரந்து கககள்ளை அவள் மனம இடம
கககடககவிலனல.  சடகடனறு  கண்ணில  படட  அந்த  நகற்ககலியில  தகன
உடககரந்துவிடடது அதுவனர அங்தக அமரந்தருந்த மதகந்தரனன கவளதய
நிற்க  னவததருந்தது.  ஒரு  மூனறகம  மனததனகட  தனனமயில  அபபடி
வீடடிற்குள்  கசனறு  உடககர  இவள்  மனம  ஒபபவிலனலதகன.  அதலிருந்து
தபபபபதற்ககக  அவள்  புதத  கசய்த  உபகயம  இது.  இனத  உணரந்து
கககண்டகதனக  எனனதவக,  அவன  மடடம  தனதய  உள்தளை  கசலவதற்குத
தயங்கி,  தகககிலகனவ  எதரபகரபபதுதபகலதவக  அலலது  யகரகவது
கதரந்தவரகள் வந்தகல அவரகதளைகட தபச கககஞ்ச தநரதனதக கழிககலகதம
எனகிற  தநகககிதலக  வகசலில  அங்கும  இங்குமகக  நடந்து  கககண்டிருந்தகன
மதகந்தரன. 

எந்த  சந்தரபபததகலலலகம  அவனனச்  சந்தகக  தநரகிறததக  அங்ககலலகம
அவனனத தவிரததத வந்தருககிறகள் அவள்.  அபபடியகன எந்த சமயததலும
அவன  அதது  மீறி  எபகபகழுதும  நடந்து  கககண்டதலனல.  மதகந்தரனடம
இனறுவனர  ஒரு  வகரதனத  ஒழுககக  குனறவகக  கவளபபடட  அவள்
தகடடதுமலனல,  தகள்விபபடடதுமலனல.  தனனன  இழிவுபடததுகிறகள்
எனபதகக அவன நினனதததலனல.  தககபம கககண்டதலனல.  அந்த தநரததல
ஏற்படம  படபடபபல  வகரதனதகனளைப  பறழவிடடதலனல.  எந்த
சந்தரபபததலும தனனன இழந்து விடக கூடகது எனபதல அவன படிவகதமகக
இருககிறகன  எனபனத  நனகு  புரந்து  கககண்டிருந்தகள்   நந்தன.  அவள்
அவனன அலடசயபபடததய பல சமயங்களல ஒனறில கூட அவன தன நினல
தவறியதலனல. அதுதகன அவனடம ஈரதத விஷயமகக இருககிறது இவளுககு
இனறுவனர. 

எனனனப படிககனலனனு நீங்க கசகனனதுல எனககுக கககஞ்சமும உங்க தமல
தககபமலனல…அதுகககக அதததகட நகம பழகறனதக கூடத தபபக நினனகக
நகன  தயகரலனல.  ஒதர  ஆபீஸல  தவனல  பகரககிதறகமங்கிற  பழககததுல,
ஒருததனர  ஒருததர  நலலக  புரஞ்சககிடடிருபதபகமங்கிற  னதரயததுல,
நமபகனகலதகன நகன உங்கனளை அணுகிதனன.  ஜகனடயக உங்ககிடதட இனத
நகன  முன  னவதததபகது,  நீங்க  பதல  எதுவும  கசகலலகடடகலும,  ஒரு
கமனனமயகன புனனனகனய அந்த தநரததல வழங்கினதுனகலதகன  அடதத
அடி எடதது வச்தசன நகன.  இலனலனனக அபபடி எங்கபபகனவக கககண்ட
கபண்  தகடக  வரச்கசகலலியிருகக  மகடதடன.  கககஞ்சம  அவசரபபடடடட
விஷயமதகன அது.  அது உங்க தமல ஏற்படட ஈரபபுனனு பற்பகடதகன நகன
உணரந்ததன.  உங்க  முனறபனபயன  தமல  நீங்க  இவ்வளைவு  அனபு
வச்சருககிறதுபதத எனககு கரகமப சந்ததகஷம. இளைம பரகயததுலரந்து அனத
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வளைரததடட  வந்தருககீங்கங்கிற  விஷயதனத  அனனனகதக  நீங்க
கவளபபனடயக  எனகிடட  கசகலலியிருககலகம.அதுல  ஒண்ணும
தபபலனலதய..!  இததனன ககலம ஆபீஸல பழகியிருந்தும,  இனதச் கசகலல
நீங்க தயங்கினதுதகன ஏனனு எனககு இனனும புரயல…யகர யகருககு எங்க
முடிச்சுப  தபகடடிருகதகக  அங்கதகன  தசரும.  அதுல  எந்த  மகற்றமுமலல.
இலலனனக  உங்கதளைகட  உயிரத  ததகழி  இபபடி  எனககு  மனனவியகக
முடியுமக?  தகககிலகவுககுக  கூட  நகன  சரயகன  கபகருததமகங்கிற  சந்ததகம
இனனனககும எனககுள்ளை உண்ட. அவ அழகு முனனகல எனதனகட சுமகரகன
பரசனகலிடடி ததகததுததகன தபககும.  ஆனக ஒண்ணு…கபண்கள் அழகுனனு
நினனககிறது,  கவளபபனடயகத  கதரயற  உடலனமபனப  மடடம  வச்சு
இலலனனு  அவகிடட  நகன  புரஞ்சககிடதடன…அதுககும  தமதலயும
அவளுககு சல தரமகனங்கள் இருந்தருககு.  வகழ்கனகங்கிற வடடததுககுள்ளை
கரகமப  ஜககரனதயக  அடிகயடதது  னவககிறவ  அவனனு  நகன  வந்ததுதம
புரஞ்சககிடதடன.  அவதளைகட  பககுவமதகன  எங்கதளைகட  அனறகட
வகழ்கனகனய சந்ததகஷமக வச்சருககுனனு கசகலலணும…

தகன தவற விடட பந்னத எடடி மளைககரனறு படிததுவிடடகதளைக தகககிலக
எனறு  கூட  ஆரமபததல  ஒரு  எண்ணம  ததகனறியது  நந்தனககு.  அது
அவளுககுத தருமணம நிச்சயிததருந்த தநரம.  அபகபகழுதுதகன ரங்கநகதன
தன  கதகழில  நிமததம  ஒரு  வியகபகரகள்  சங்கக  கூடடததற்கு  எனறு
தருச்சககுச்  கசனறு  வந்தகர.  அங்தகதகன  அவர  தமககனனச்  சற்று
விததயகசமகன  தநகககில  கலலனணயில  னவததுப  பகரதது  விட  தநரந்தது.
அவர  பகரததது  அவனுககுத  கதரயகதுதகன.  ஆனகல  அவனதகனக  எனறு
அங்கு  னவதது  உறுத  கசய்ய  முடியகத  ரங்கநகதன  அனறு  இரவு  அவர
தங்கியிருந்த லகடஜஜூகதக அவனும வந்ததபகதுதகன தடககிடடப தபகனகர.
வகசலில  விசகரனணப  பரவில  ஜகனட  மகனடயககக  தகடடம  பகரததகர.
அவரகள் கசகனன விபரம ஒனறும அவர மண்னடககுள் சரயகக ஏறவிலனல.
ஆனகலும,  அவனதகன  எனபனத  உறுத  கசய்துகககள்ளை  தநரந்த  அந்த
சந்தரபபமதகன மனலகதககடனடப பள்னளையகதர தனககு உதவுவதற்ககனதற
தனனன  இனறு  இங்கு  வரவனழததருககிறகர  எனறு  நினனதது  உருகிப
தபகனகர.  ஆனகல  வித  யகனர  விடடது?  அவள்தகன  அவனனததகன
கடடதவன  எனறு  ஒற்னறக  ககலில  தவம  கசய்கிறகதளை?  சனன  வயதல
முடிச்சுப தபகடட எததனனதயக கலயகணங்கள் அததனனயும, வயசு ககலததல,
ககலப  தபகககில  எலலகக  குடமபங்களலும,  கசகனன  கசகல  தவறகமல
அபபடிதயவக  நடந்ததறியிருககினறன?  கண்ணுககுக  கண்ணகக  ஒதர
கபண்னண  னவததுக  கககண்ட  கண்னண  இனம  ககபபது  தபகல
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வளைரதகதடதது  இபபடி  ஒழுககமலலக  ஒருவனுககக  கககண்ட  கககடகக
தவண்டம? வயிகறரயததகன கசய்தது ரங்கநகதனுககு. 

அபபடி ஒனறும பயபபடதததனவயிலனல எனகிறதத தன கபண். தனது முடிவு
சரயிலனல  எனறலலவக  கசகலகிறகள்?  நகலு  கபண்கதளைகட  தசரததுப
பகரததகதல  இபபடியக  சந்ததகபபடவது  எனறலலவக  தகடகிறகள்?  அவள்
தகடபதலும ஏததககவகரு உண்னம கபகதந்துதகதன இருககிறது?  தமககனன
எந்த  நலல  பழககம  அவனளை  இபபடிக  கடடிப  தபகடடிருககிறது?  நமககும
கதரயகமல  இதுநகள்வனர  இருவருககும  கநருககம  ரகசயமகய்
இருந்தருககுதமக? நகனதகன வியகபகரம, கூடடம, கககள்முதல  எனறு சுற்றிக
கககண்டிருககிதறன  எனறகலும,  அவன  அபபனுமக  இனதக  கண்டிருகக
மகடடகன?  நமம னபயனுககு இதுதகன ஏற்ற கபண் எனறு ஏற்கனதவ அவன
முடிவு கசய்து விடடகதனக? எனன ஒரு னதரயம? அபபனககரன நகன கலலுக
குண்ட  மகதர  நிற்கிதறன.  எனனன  மீறி  நடதத  விடவகனக?  எனகதக
கதரயகமல  ரகசயததருமணம  நடததும  தடடம  ஏதும  அவரகளடம
இருககுதமக?  எனகனனனதவக  எலலகம  நினனதது  நினனதது  மறுகிததகன
தபகனகர  ரங்கநகதம.  சவதநசனன கபகறுபபகன தபச்சலதகன அவர சற்றுப
பதததுககு  வந்தகர.  அவருககும  இவருககும  ஆககதுதகன.  ஆனகலும,  தன
னபயனன  வகழ்வின  மீது  அவருககு  இருந்த  அககனற  அவனரச்  சலிரகக
னவததது. 

கககஞ்சம அபபடி இபபடிததகன இருகககன என னபயன,  ஆனக எலலகமும
கலயகணததுககுப  பறகு  சரயகயிடம…இதுகககக  கரண்ட  சறிசுகனளைப
பரச்சுபபுடகதத  ரங்கநகதம  எனறு  சற்றும  எதரபகரகத  தநரததல,  கினடதத
அந்தத  தனனமனயப பயனபடததக  கககண்ட  அவர ககலில விழுந்துவிடட
தபகதுதகன,  ஆடிப  தபகனகர  இவர.  தகனும  தன  வியகபகர  அனுபவததல
தவற்று  மகநிலங்களல  கககஞ்சம  தனச  மகறி  இருந்தகதலலகம  நினனவுககு
வந்து  விடடது  ரங்கநகதனுககு.  ஆனகல  அந்த  வகசனன  தவகறகருவனடம
வீசும  தபகது,  அதுவும  தன  கபண்னணக  கடடிக  கககள்ளைப  தபககும
ஆண்மகனடம  அனடயகளைம  ககணுமதபகது  மனம  எனனமகய்  கபகறுமப
தபககிறது.  அததனன  ககடடப  தபகனவனக  தமககன?  நகமககக  கற்பனன
கசய்து  கககள்கிதறகதமக?  அநகவசயமகய்  நம  மகபபள்னளையகய்
வரபதபககிறவனன  நகதம  குனறதது  மதபபடடக  கககள்ளைலகமக?  -
அலலகடியது மனம.

எனனதகன ஆனகலும மனனவிககு இனழதத துதரககமதகதன அனவகள்
எனகிற ரீதயில அவர தன பறழ்ந்த நடவடிகனககனளைகயலலகம அனச தபகடட
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தபகது, அந்தப பகவம கதகனலககவகவது இந்த கலயகணதனதத தகன நடததத
தகன  ஆக  தவண்டம  எனகிற  முடிவுககு  வந்து  விடடகர.  அது  எபபடிப
பகவதனதத கதகனலதததககும?  விருபபக கலயகணதனதக கண்ணகரக கண்ட,
தபரனனக  னகயிகலடததுக  கககஞ்சனகல  எலலகப  பகவங்களும
கதகனலந்துதகதன தபககும? னமனஸ இனடட னமனஸ பளைஸ எனறு கணககுப
தபகடடது  அவரது  வியகபகர  மனம.  அந்த  பகககியம  தனககுக  கிடடகமலக
தபகய்விடப  தபககிறது.  மனம  பலவீனபபடடததகன  தபகனகர  அவர.
எவ்வனகயிதலனும தன குடமபம சந்ததகஷமகக இருந்தகக தவண்டம எனகிற
முனனபபு  அவரடம  படிந்து  விடடது.;  உறவுகனளைப  பரககப பகரககிறீரகள்
எனறு அவர மனனவி தபகடட கூச்சலும, குழபபமும, அவனளைப படகனகயில
கிடதத விடதமக எனறு எண்ண னவதது விடடது இவனர.  தனககுள்ளை ஒதர
துனணயும ககணகமல தபககுதமக எனறு அஞ்சனகர. 

அபபடியகன  ஒரு  இறுககமகன  சூழ்நினலயில  தமககனனத  தகன
னகபடிதததும,  அதன  பனபு  அவன  நமபகனக  தரும  விதததல  ஒழுங்ககய்
இருந்ததும,  அலுவலகம,  வீட,  அலுவலகம,  வீட  எனறு  ஒரு  குறிபபடட
எலனகககுள்  தன  வகழ்கனகனயச்  சுருககிக   கககண்டதும,  அவளுககுச்
சந்ததகஷமககததகன இருந்தன.  சமீபமககததகன அவனுனடய நடவடிகனகயில
மறுபடியும சல விததயகசங்கள் கதரகினறன. அது இந்தப பதவி உயரவு வந்த
பறகுதகன.  அவன  துனறயில  சீககிரதம  பதவி  உயரவுகள்  கினடகக
ஆரமபததருந்தன.  பழம  கபரும  கபருச்சகளகள்  எலலகமும  ஓய்வு
கபற்றகயிற்று.  ஒரு  குறிபபடட  வருடததல  ததரவு  கசய்யபபடட  இளைம
தனலமுனறயினரதகன  இபதபகது  இருபபது.  அதல  சீனயரகய்  இருந்தகன
தமககன.  ஆனகல  யகனரப  படிதது  எனன  கசய்வகதனக,  எபபடிதயக  பல
முயற்சகனளையும  கசய்து  கககண்டதகன  இருககிறகன.  ககரய  சதத
எனனவகயிற்று எனறுதகன கதரயவிலனல. 

தனககுக கூட இந்த அளைவுககு வர வகய்பபலனல. அபபடிதய வந்தகலும
கவளயூர தபகடவகரகள்.  ஏற்கனதவ பகட கனதயகய் இருககிறது.  இதல தகன
கவளயூர தபகய்விடடகல தகடகதவ தவண்டகமதகன.  அதனகல கடந்த ஒரு
முனற வந்த பதவி உயரனவயும தவண்டகம எனறு எழுதக கககடததருந்தகள்
நந்தன.  தபசகமல  உள்ளுதரகட  ஒண்டிக  கிடந்தகல  தபகதும  எனறிருந்தது
அவளுககு.  கவளயூர  தபககயலலகம  உறகஸடலில  தங்கிக  கககண்ட
தகனடீனல  சகபபடட,  அலலது  தனதய  சனமததுச்  சகபபடடக  கககண்ட,
தனனகல  இருகக  முடியகது.  எதற்கு  இந்தக  கஷ்டம?  முனனறு  அலலது
நகனறுதகன  கூடக கினடககபதபககிறது. கபரதகக அள்ளயக கககடதது விடப
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தபககிறகரகள்?  அதற்கு  எதுககு  இந்தப  பகட?  ஆண்களுககுப  கபகருந்தும.
பதவி உயரவினன தவண்டகம எனறு கசகலவது அழகலல. அபபடியும பலரும
மறுததுததகன  இருககிறகரகள்.  ஆண்கதளை  மறுககுமதபகது,  குடமபம  எனறு
கிடககுமதபகது,  கபண்ணகன  தகன  எலலகவற்னறயும  உதறிவிடட  எபபடி
கவளயூர தபகவது? ஆனகல தமககனும அபபடிப தபகககததும,  உள்ளுருகதக
பணி  வகங்கிக  கககண்ட  வந்துவிடடதும,  சகமரததயமகன  ஆள்தகன.
அவனுககுப  ஆள்  பழககம  அதகம.  எங்தகயும  தபகய்,  எனதயும  உருடடிப
புரடடி,  ககரயதனதச்  சகதததுக  கககண்ட  வந்து  விடவகன.  அடதத  பதவி
உயரவு சீககிரதததலதய வந்து விடம எனறு கசகலகிறகன. சூபபரனவசர ரகங்க.
எனன கசய்யப தபககிறகதனக? 

ஆனகல  ஒனறு.  அதத  சகமரததயதனத  மனனவிககககப  பயனபடததக
கூடகதக?  தகடடததகன  பகரததகள்  நந்தன.  உங்க  ஆபீஸபததகயலலகம
எனககுத  கதரயகது.  ஆடபழககம  இலனல.  அகதலலகம  கரகமபக  கஷ்டம
எனறு  சுருககமகய்  மறுதது  விடடகன.  ஒரு  தவனளை  தகன  பதவி  உயரவில
கவளயூர தபககிதறன  எனறகல சர  எனறு விடடிருபபகதனக?  நலலதவனளை.
அந்த புதத மகறிபதபகயிற்று தனககு.  கடவுளைகய்ப பகரதது தன வகழ்கனகனய
நினலபபடதத இருககிறகர.  கவளயூர எனறு தபகய்விட,  இவன மீண்டம தன
லீனலகனளை  ஆரமபதது  விடடககனனறகல  தன  வகழ்கனக  சனதந்தலலவக
தபககும?  இபகபகழுதுமதகன  முழுனமயகன  வகழ்கனகயக  வகழ்ந்து
கககண்டிருககிதறன? துககதததகடதகதன நகடகள் கழிகினறன. 

இனகனகரு  வீடடில  உடககரந்து  கககண்ட  இபபடி  மனசு
அனலககழிககபபடவது கண்ட அவள் மனம கவடகிக குறுகிப தபகனது.  தன
நமபகனககள்,  அனபு,  தகபம எலலகமும கவறும கனவுகளைககிப தபககுதமக?
எனகனனனதவக  ததகனறிதி்  மனனதப  பனசய  ஆரமபததது.  அதத  சமயம
வகசலில ஆடதடக வந்து நிற்க, அதலிருந்து தகககிலக இறங்கி இவனளை தநகககி
ஸகரடி…ஸகரடி…ஸகரடி எனறு நூறு முனற வருததம கதரவிததுக கககண்ட
பரபரபபகக  உள்தளை  நுனழந்ததபகது  அதுவனர  இருந்த  கலங்கிய
மனநினலகயலலகம விலகிப தபகக,  சந்ததகஷமகய் அவனளை எடடிப படிததுக
னககனளை வகங்கி மகரபல இறுககிக கககண்டகள் நந்தன. 

நீங்க கரண்ட தபரும தபசடடிருங்க…இததக வந்தடதறன…எனறு அவரகளன
தனனமனய மததது,  கவளதயறினகன மதகந்தரன.  அது அவன பண்பகடடின
உச்சம எனறுதகன அந்த தநரததல நந்தனககுத ததகனறியது. 
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அததயகயம 9

ரங்கநகதன  பதடடமகய்  இருந்தகர.  தன  மகபபள்னளையின  பழகக
வழககங்கள்  இனனும  மகறவிலனலதய  எனறு  அவர  மனம  வருந்தயது.
படிவகதமகய்  அவனனக  னக  படிதத  தன  அருனமப  கபண்  நந்தன  தன
வகழ்கனகனயக தககடனட விடடவிடட வகழககவடடியகய் நினறு விடவகதளைக
எனறு பயந்தகர. வழககமகய் சனககிழனம தககயிலுககுப தபககும பழககமுள்ளை
அவர,  அங்கு  தமககனன  இனகனகரு  கபண்ணுடன  கநருககமகய்ப  பகரததது
முதல  நினல  கககள்ளைகமல  தவிததகர.  ஏற்கனதவ  மன  அழுததததுடன
நிமமதயிலலகமல  தரந்து  கககண்டிருககும  தனககு,  இதுவும  தவண்டம,
இனனமும  தவண்டம  எனறுதகன  ததகனறியது.  அந்தக  ககடச  அவரது  ரதத
அழுதததனத அதகப படததயது. 

அவரது வியகபகரததல எததனனதய எதரகனளைச் சந்தததருககிறகர அவர.
முனளையிடமதபகதத கிள்ள எறிவதுதகன அவரது பழககமகய் இருந்தருககிறது.
மண்டியிடடகல அரவனணதது ஆதரவளதது,  தனககு நிகரகக  னவதது அழகு
பகரபபது அவரது வழககம.  தனது அததனன வருஷ வியகபகர அனுபவததல
தகன கற்ற விதனதகயலலகம முனன மழுங்கி அங்தக கசயலற்று நிற்பதுதபகல
உணரந்தகர.  எந்த  விதனதனயயுதமக,  தவகதனதயுதமக  இதல  ககடடி  விட
முடியகது.  கடடிக  கககடததகயிற்று.  அதற்கு  முனனகல  எனறகலும
பரவகயிலனல.  இபதபகது  லககன  அவன  னகயில.  தன  கபண்னண  வகழ
னவபபதும,  உதறி  விடவதும.  உணரச்சவசபபடடப  புண்ணியமலனல.  மக
நிதகனமகக  அணுக  தவண்டிய  விஷயமது.  எபபடித  தனனடம  இததனன
அனமத வந்தது எனறு அவருகதக வியபபகயிருந்தது.  கண்ணுககு முனனகல
இனகனகரு  கபண்ணுடன  சகஜமகக,  னக  தககரதது,  தன
மகபபள்னளை….அவனன மகபபள்னளை எனறு கசகலலிக கககள்வதல இனனும
அவருககு  முற்றகக  முரணகன  எண்ணம  எழவிலனல.  நனறகக  தயகசததுப
பகரததகல  இபபடி  அங்கும  இங்கும  அறிமுகமற்ற  கபண்கதளைகட  அவன
சுற்றுவனதததகன  கண்கூடககப  பகரததருககிறகர  அவர.  தவறு  அசங்கமகன
சூழலில  அவர  அவனனக  கண்டதலனலதகன.  இனனும  அனத  தவறு  ககண
தவண்டமக  எனறு  அவர  மனம  பதறியது.  அபபடி  முற்றிலுமகக
ஒழுககமற்றவனககத  தன  மகபபள்னளைனய  நினனததுப  பகரகக  அவர  மனம
கூசயது. தன கபண் அருதக நிற்கும ஒரு ஆடவன கநருபனபப தபகல இருகக
தவண்டம எனறு அவர விருமபனகர.  அவனளைக கடடிக ககககும,  அனனபப
கபகழியும,  ரடசகனகக  விளைங்க  தவண்டம  எனறு  அவர எதரபகரததகர.  ஒரு
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தந்னதயின ஸதகனததல இருந்து இந்த எதரபகரபபு ஒனறும அவருககுத தவறு
எனதறக,  அதத எதரபகரபபு எனதறக ததகனறவிலனல.  ஒவ்கவகரு முனறயும
அவர  அவனனக  ககண  தநரந்த  சந்தரபபங்களல,  அவன  கண்ணுககு
மனறவககதவ  தனனன  னவததுக  கககண்டிருககிறகர.  அது  அவனனக
கண்ககணிககும  தபகககுதகன.  அதத  சமயததல  அவன  மீது  முழுனமயகக
சந்ததகபபடட,  தகன  எலனகனயத  தகண்டி  விடதவகதமக  எனகிற
பயமுமருந்தது அவருககு.  தநருககு தநர சந்ததது விடப தபகக,  படபடபபல,
உணரச்ச தமலீடடில தகன வகரதனதகனளைக கககடடி விடடகல,  பனனர அள்ளை
முடியகது எனபதும,   அதுதவ தன கபண்ணின வகழ்கனகககு உனல னவதது
விடடதககி  விடக  கூடம  எனறு  பயந்தகர  அவர.  சமூகததல  எலலகத
தந்னதகளன  பயமககவும  இது  இருககிறதுதகன.  அதற்கககததகன  உறவுகளல
நனறகக அறிமுகமகன, குண விதவஷங்கள் அறிந்த ஒனறுககுள் ஒனறு எனறகன
வரனசகளல  வகழ்கனக  முடிச்சுகனளைப  பனன  விட  தவண்டியதருககிறது.
அபபடியகன  முடிவுககுததகன  தனனனததகதன  கககண்ட  வந்து  நிறுததக
கககண்ட,  இந்த  உறவுககு  அவர  சமமதததருந்தகர.  அனத  விடடவிடட
தமககனன  தந்னத  சவதநசனுடன  அனகவசயமகய்  முனறததுக  கககண்ட
தரவதல அவருககககனறும விருபபமலனலதகன.  முதல முனறயகக அவரகள்
இருவரும  சந்தததுக  கககண்டதபகது  எழுந்த  தககபதகபங்களுககு
அரததமலனல எனபது படிபபடியகக அவருககுப புரய ஆரமபததருந்தது. இரு
தரபபலும  கபண்ணும,  னபயனும  மகவும  கநருககமகக  விருமபுகிறகரகள்
எனகிறமகதரயகன  நினனபபருந்தது.  தன  அருனம  மகள்  தமககனன
ஆதமகரததமகக தநசபபனத ரங்கநகதன அறிவகரதகன.  சனன வயதலிருந்தத
அவரகனளை  அபபடிப  பழககபபடததயகயிற்று.  குழந்னதகள்தகதன  எனறு
விடடம  ஆயிற்று.  ஆனகல  மனதுககுள்  இபபடிகயகரு  கசடி  வளைரந்து  தவர
விடடிருககும  எனறு  அவர  நினனககவிலனல.  எததனனதயக  குடமபங்களல
இளைம பரகயததல கபரவரகளுககுள் இருககும அனபலும, அரவனணபபலும,
வகரதனதயகடலகளும,  எழுதபபடகத  ஒபபந்தங்களும  ததகனறிவிடவதுதகன.
அந்த அளைவுகககன பரஸபர நமபகனககள் ஆழமகய் தவரூனறி இருந்த ககலம
அது.  பனனர படிபபடியகக அந்த விழுமயங்கள் குனலந்து தபகக ஆரமபதது
விடடன.  தனலமுனற  இனடகவளயில,  கபற்தறகர  கசய்வதறியகது  தங்கள்
முடிவுகனளை  மகற்றிக  கககள்ளை  தவண்டிய  கடடகயங்கள்  எழுந்தன.
உதததயககம,  அந்தஸது,  வகழ்கனக  வசதகள்  எனற  கண்தணகடடங்கள்
அததமகக  மகறிபதபகய்  வகழ்கனகயின  ஆதகரம  பணம  மடடமதகன,  அது
இருந்தகல  எனன  தவண்டமகனகலும  கசய்து  கககள்ளைலகம,  எனத
தவண்டமகனகலும  வினலககு  வகங்கி  விடலகம  எனகிற  முனனபபு  இளைம
தனலமுனறயினரடம  படிந்து  தபகய்விட,  அவரகளன  எதரபகரபபுககு
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வழிவிடட மூதத தனலமுனறயினர விலகி நினறு தவடிகனக பகரகக தவண்டிய
கடடகயம எழுந்து விடடது.  ஆனகலும ஆயிரங்ககலததுப பயிர எனகிற இந்தத
தருமண  பந்தங்களல  அவரகளன  வகழ்கனகனய  கசமனமயகய்  அனமததுக
கககடபபதல தங்களன கடனமகள் முற்றிலுமகன இனனும விலகி னக நழுவிப
தபகய்விட  விலனல  எனபனத  மூதத  தனலமுனறயினர  உணரந்துதகன
ஜகககிரனதயகய்ச் கசயலபட தவண்டியதருககிறது. 

எனனதகன கவனமகய் இருந்தகலும,  பல விஷயங்கள் தருமணததற்குப
பனனகலதகன கதரய வருகிறது.  இரு தரபபலுதம இருககும படிவகதங்களல
எங்தக  முறிந்து  தபககுதமக  எனறு  பதறி  நினறு  தவடிகனக  பகரகக
தவண்டியதருககிறது.  அவசரபபடட  வகரதனதகனளைக  கககடடி  நமமகல
ககடடது எனறு வந்து விடக கூடகதத எனறு கண்ககணகத கதய்வதனத சதக சரவ
ககலமும  வணங்கி  மண்டியிட  தவண்டியதருககிறது.  இபபடியகன
நனடமுனறகளலதகன  கபரயவரகள்  தசகரந்து  நிற்கிறகரகள்.  அனமத
ககககிறகரகள்.  ஒரு  விஷயதனத  வகய்விடடச்  கசகலலிவிடவனதவிட,
தகனககதவ சரயககடடம எனறு மனதளைவில ஒததப தபகடகிறகரகள். ககலததன
கடடகயமகக இனவகனளை உணர தவண்டியதருககிறது.  இபதபகது அபபடியகன
மனநினலயிலதகன  ரங்கநகதனும  தனனன  கவகுவககப  பதபபடததக
கககண்டிருந்தகர.  அவர  தன  தககபதனதக  ககண்பககும  இடம,  தன
உணரச்சகளுககு  வடிககலகய்  உணரும  இடம  அவர  மனனவி  மடடமதகன.
அவள்தகன எனன கசகனனகலும, பதலுககு பதல எனதயகவது கசகலலி மனனத
ஒரு  நினலககுக  கககண்ட  வந்து  விடகிறகள்.  அலலது  அதுவககதவ  தவகம
குனறந்து  மங்கி  மடிந்து  தபககிறது.  இபதபகது  அபபடிததகன  அவர  தன
மனனயகளடம கததக கககண்டிருந்தகர. 

நலலனத  எடததுச்  கசகலலி  கபண்னண  வழிககுக  கககண்டவரத
துபபலனல,  எங்கிடட வந்து கததுறீங்கதளை எனறு மனனவி பங்கஜம தனனனச்
சகடியதபகது  கசய்வதறியகது  வகயனடததுப  தபகனது  அவருககு.  னக  மீறிப
தபகன  கபண்  எனபது  பங்கஜததன  கணககு.  விததபகல  ஆகடடம  எனறு
விடடவிடட அவள், கபண்னணத தண்ணீர கதளதததுதபகல இருந்து விடடகள்.
அந்த அளைவுகககன விலகல மனநினல தனககு இலனலதகன.  அது அபூரவமகய்
சலருககுததகன வகய்ககிறது. நடககிறதுதகன நடககும.  நகம எததனனதகன
தனல கீழ நினனகலும, அவ தலவித அங்கதகனனு தபகடடிருந்தச்சனனக அனத
யகரு  எனன  பண்ண  முடியும?  விடங்க  தபசகம…அவன  பழகக  வழககம
சரயிலனலனனக கதரஞ்தச தனலனயக கககடககிறகனனக,  அவளுககு அவன
தமல  நமபகனக  இருககுனனு  அரததம.  எபடியும  சர  பண்ணிககுவக…இந்த
ஊரலதகன இருககப தபகறகங்க…பகரததுககிடதவகம…
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பகரததுககிடதவகமனக  எனனடி  அரததம?  கவறுதம  தவடிகனக
பகரககிறதுககக  நகம  இருகதககம.  அவுங்க  குடமபம  நடததுற  அழனகக
கண்ணகரக கண்ட ரசககவும, தபரபபுள்னளைய வகர எடததுக கககஞ்சவுமதகதன
உயிரக னகல படிச்சடட வகழ்ந்தடடிருகதககம.  மனுஷனுககு எந்தக கடடததுல
வகழ்கனகல தருபத வருதுங்கிதற?  ஒண்ணு விடடக ஒண்ணு,  அனத விடடக
இனகனகண்ணுனனு  அவதனகட  ஆனசகளும,  எதரபகரபபுகளும
வளைரந்துகிடதடதகன  தபககுது?  முழுசக  வகழ்ந்து  முடிச்சவன  எவன?  என
வகழ்கனகல எலலக ததனவகளும பூரததயகயிடச்ச…இனதம எதுவும எனககு
தவண்டகம…நினறவக  இருகதகனனு  ஒருததனச்  கசகலலச்  கசகலலு
பகரபதபகம…எதரபகரபபலலகத  வகழ்கனகதய  எவனுககும  இலனலடி…
அபபடி  ஒருததன  கசகலறகனனக,  கபகருளைகதகர  ரீதயகவும,  மன  ரீதயகவும
ஓரளைவுககு  தருபதயக  இருகககனனு  அரததம.  அந்தத  தருபததகன  அந்த
வகரதனதனயத  தருது…அபடிச்  கசகலலி  இனனும  நினறதவறகத  ஆனசகனளை
மனசுககுள்ளை பூடடி வச்சு அதுகககன முயற்சகனளை தமற்கககள்றகனனு அரததம.
நீ  எனனடகனனக  சரவ  சகதகரணமகச்  கசகலலிடதட…ஒரு  தகயகரக
இருந்துககிடட எபடிததகன நீ  இபடிப தபசுறிதயக?  ஒரு தவனளை கரகமபவும
கஷ்டபபடட, சதலமனடஞ்சு மீண்ட வந்த குடமபதனதச் தசரந்தவங்கிறதுனகல,
இந்த  வகரதனதகள்  உனகிடதட  கவளபபடலகம…அது  உனனனப
கபகறுததவனர நியகயமகக  கூட இருககலகம.  ஆனக எலலகரகலும  அததனன
எளதக ஜீரணிகக முடியகது.  எலலகரகலுமனு எதுககுச் கசகலலணும.  எனனகல
முடில,  அவ்வளைவுதகன…வீடடககுள்ளைதய அனடஞ்சு கிடககிற உனககு தவதற
எதுவும  விரவகத  கதரய  வகய்பபலதல…ஏனனக  புததகங்கள்  படிககிற
பழககதமக,  டி.வி.  பகரககிற பழககதமக உனககு இலனல.  சதக வீடட தவனல,
அத விடடக பூனஜ,  புனஸககரம,  இது கரண்டதகன உனதனகட உலகம.  அது
சரதகனனகக கூட நீ சதக தவண்டற அந்தக கடவுள்தகன உன விகலபமலலகத
மனசுககு உன கபண்ணுககு நலல வகழ்கனகனய நீடடிச்சுக கககடககணும.  உன
பகரனவல  அவ  சந்ததகஷமக,  கசகௌககியமக  வகழறத  பகரதது  நீ
தருபதயனடயணும.  இதததகன  நகனும  கடவுள்கிடட  தவண்டிககிடதட
இருகதகன.  உனககும,  உன  மனசுககும  தசரததத  தவண்டிககிதறனனு
வச்சககதயன.  அபபடி  வழககமகப  தபககிற  பழககததலதகன  இனனனககும
தககயிலுககுள்ளைகற நுனழஞ்தசன. அங்க இந்தக கண்றகவி கண்ணுல படடிடச்சு.
கண்ணுல படகம இருந்தக மடடம பரவகலலியகனனு தகடககதத….மனசுககுள்ளை
ஓடிடடிருந்த  சந்ததகம  கண்முனனகல ருஜஜூவககிறதபகது,  பதடடமககுதுலல…
தககயிலுககுள்ளைதய  வச்சு  அசங்கபபடதத  முடியுமக?  தயகசகககம  எனதயும
தபசட முடியுமக?  நமம வயசு எனன,  அனுபவம எனன?  அந்தப கபகண்ணு
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எதுககு  வந்தருகதகக…?  இந்த  ஆபீஸகள்ல  இனஸகபக்ஷன,  ஆடிடடனனு
கவளயூரகள்தலரந்து  வருவகங்க….அவுங்களை  உள்ளுர  தககயில  குளைம,
சனமகனனு அனழச்சடடப தபகய் ககண்பககிறது ககலம ககலமகன வழககம.
நகனும என கதகழிலல எததனனதயக பகரததருகதகனதகன….அது மகதர ஏதும
இருந்தச்சனனக? நமம மகபபள்னளையப பதத ஏற்கனதவ நமககு  நலல எண்ண
இலனல.  அந்தக  கண்தணகடடததுலதய  தநகககிறதுனகல  எலலகமும
தபபகததகதன  கதரயும.  அதகன  நகன  எனனனதய  ககண்பச்சகககதம
மனறச்சடட கவளதயறிடதடன…தநதர அங்க தபககததகன நினனச்தசன. நமம
கபகண்ணு எனன பண்றகனனு பகரககததகன மனசு தகவிச்சு.  எனனதவக இங்க
வந்து நினனுடதடன.  உங்கிடட வந்து ஆதங்கதனதக கககடடினகததகன எனககு
சரயககுது.  நகன  தவதற  எங்தக  தபகதவன.  எனககு  நீ  உனககு  நகன…நகம
எனன  ஆமபுளைபபுள்னளையக  கபதது  வச்சருகதககம.  வச்சுக  ககபபகதத…
அபடிதய னபயன இருந்தடடகலும,  கூட வச்சுக ககபபகததுவகனங்கிறது எனன
நிச்சயம?  கபகறுபகபலலகம அவன தனலல சுமததடட,  ககச,  ரகதமஸவரமனு
கமபய  நீடடிடலகமனக  அந்த  பகவகனதகன  நமககு  அதுககுக  கககடதது
னவககலிதய? ககலம கசகலறமகதரயக இருககு? தனயக இருககபபதவ எங்தக
அமமக  அபபகவக  கககண்ட  வச்சககிடடக  நமம  சுதந்தரம  ககடடப
தபகயிடதமகனனு பசங்க நினனககிற ககலமகயிடதது இது. எந்தக கடடபபகடம
இலலகம,  சுதந்தரமக,  ஜகலியகத  தரயறனதததகன  இந்தக  ககலததுப  பசங்க
கபருமபகலும  விருமபுறகங்க….நகமதகன  அந்த  வரனசலதய  இலலதய…
அதபபததப தபச எனன பண்ண…

ஐதயக  கடவுதளை…தபகதும…தபகதும  உங்க  புலமபல  நிறுததுங்க…
ஆனகலும உங்களுககுக கற்பனன ஜகஸத….தவணுங்கிறது,  தவண்டகங்கிறது,
இருககிறது,  இலலகதது,  இபபடி  எலலகதனதயும  நினனச்சுப  பகரதது
உங்களைமகதர  யகரும  குழமப  முடியகது….உங்க  தபச்னசக  தகடடக,  நீங்க
ககடறதும  இலலகம,  அடததவங்க  மனனசயும  குழபபக
குடனடயகககிடவீங்க…எனககு  தவணகமமக…ஏற்கனதவ  உடமபு  முடியகம
இருகதகன நகன…இபடி எலலகதனதயும இழுததுப தபகடடககிடட விசனபபட
எனனகல ஆககது. இந்தகங்க வகங்க…இந்த டிபனனச் சகபபடடடடப படங்க…
நலலகத  தூங்குங்க…எலலகம  சரயகப  தபகயிடம…மகததனர
வச்சருககீங்கலல…மறகககமப  தபகடடககுங்க…மறந்தடட,  தூககம  வரகம
ரகததரப பூரகவும புரண்டககிடதட என உயினர எடகககதங்க…

அவள்  கசகலவனதகயலலகம  தகடடச்  சரபபுததகன  வந்தது
ரங்கநகதனுககு.  இததனன ஆண்ட ககலத தகமபததயததல இது கூடச் கசகலல
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அவளுககு  உரனமயிலனலயக  எனன?  தனனன  அவள்  அபபடிகயலலகம
கசகலலவிலனலயகனகலதகன அவருககு எனததயக இழந்தது தபகலிருககும. 

னகயில ததகனசனய  விண்டகககண்தட  சடனயில  அனத ஒதத  வகயில
தபகடடக  கககண்டதபகது  பங்கஜததன  னக  பககம  அந்தச்  சடனயில  கூட
மளருவனத அபபடடமகய் உணரந்தகர அவர.  அவளைது கவனமும,  கருததும
இனறும அதல கதரயததகன கசய்கிறது.  தன நகககு ருச அறிந்தவள்.  அந்தச்
சுறுசுறுக  ககரமும,  கமனனமயகன  உபபு  ருசயும,  தமதல  தவழும  புளபபும
அவனளைப  தபகல  பககுவமகய்  யகரும  ஒனறு  தசரகக  முடியகது.  இதத
னகபககதனத  அவள்  தன  மகளுககு  முழுனமயககச்  கசகலலிக
கககடததருககிறகளைக  எனறு  ஏதனக  அவருககு  அந்த  தநரததல  ததகனற
ஆரமபததது.  ஒரு ஆமபனளைனய வீடதடகட கடடிப தபகடம மகயததல இந்த
உணவு தயகரபபும முககிய இடதனத வகிககததகதன கசய்கிறது. பகவம, அவர
மனசு  அந்த  தநரததல  தனனரககதததகட  கசந்து  நினறு,   அவர  கண்களல
நிறுதத முடியகத நீனர வரவனழததது.  வழிந்த கண்ணீதரகட படகனகயில ஒரு
ஆதரவற்ற அநகனதனயபதபகல ஏதனக தனனன உணரந்து கககள்வதல அவர
மனதுககு ஒரு ஆறுதலிருந்தது. அபபடிதய தனனன மீறிய உறககததல ஆழ்ந்து
தபகனகர ரங்கநகதம. ககலம அவனர அபபடி ஒதுககி விடமக எனன? 
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அததயகயம 10

நந்தன  தகககிலக  வகரததுப  தபகடட  சபபகததனய  ருச  பகரததுக
கககண்டிருந்தகள். 

இததனன தநரம உனனனக கககக வச்சதுககு,  நீ இனனனககு இங்கதகன
டிபன  சகபடடடப  தபககணும  -  படிவகதமகய்  அவனளை  இருதத  அமழ்தத
விடடகள்.  மனசு  ஒரு  நினலயில  இலலகமல  தகன  வந்தருபபனத  அவள்
உணரந்து  கககண்டமகதரத  கதரயவிலனல  எனபனதப  புரந்து  கககண்டகள்
நந்தன.  அபபடிதய  ககண்பததுக  கககள்ளைகமல  இருந்துவிடவதுதகன  நலலது
எனறு  ததகனறியது.  ஆனகல தகககி ஆரமபதத தபச்சு  தனகககனது எனபனத
அவள் புரந்து கககண்டதபகது ஆறுதலுககு அவள் ஒருததயகவது இருககிறகதளை
எனறு ததகனறியது.

எனன  நந்தன,  அவனரக  தககயிலுககு  கவளதய  பகரதததன….கூடதவ
யகதரக  ஒரு  கபண்  நினனகதளை…யகர  அது?-  தகககிலக  ஆரமபதத  அந்த
நிமடம,  அபபடிக  தகடபதற்கககதவ  ககததுக  கககண்டிருந்தது  தபகல,
அததனனனயயும கககடடித தரதது விடடகள் நந்தன. 

நகன உன தமலதகண்டி தபபு கசகலதவன…படிககுததக படிககனலதயக நீ
அபடி அவுங்கனளை விடடடட கவளதயறினது தபபு. சடனு ஒரு ககபனயதயக,
டீனயதயக  கலந்து  கககடததடட,  அதுல  உனதனகட  அதருபதனயக
ககண்பச்சருககணும. அனதப புரஞ்சககிடட, அவ கவளதயறியிருககணும. நீ
விடடிடட  வந்தது  அவுங்களுககு  வசதயகபதபகச்சு…இபபடி  இனகனகரு
ஆமபனளைதயகட  சுதத  உனககு  கவடகமகயிலலயகனனு  கசகலலகமக
தகடடிருககணும…ஆபீஸ முடிஞ்சக அவுங்கவுங்க வீடடககுப தபகவகங்கனனு
கண்டிருககு…இபடியக  ஒரு  ஆமபனளை  கூட  ஊர  சுததுவகங்க…அதுவும
கலயகணம ஆன ஒரு ஆள் கூட? அவதகன கவடகமலலகம வரறகனனக, உன
புருஷன  ஏன  அனுமதககிறகரு?  அங்கதய  கட  பண்ணிடட  வந்தட
தவண்டிதகதன?  பனழய  விடட  குனற  கதகடட  குனற  இனனும  அவரடட
ஒடடிககிடடக கிடககும தபகலிருககு… -  இபபடிச் கசகலலிவிடட நந்தனயின
முகதனதப பகரததகள் தகககிலக.  னகயில எடதத சபபகதத விள்ளைனல வகயில
தபகடகமல அவள் னக அபபடிதய நினறுவிடடனத உணரந்தகள். 

தககவிச்சகககதடி….உன  நனனமககககததகன  கசகலதறன…அவர
கககஞ்சம  அபடி  இபடினனு  உனககுததகன  கலயகணததுககு  முனனதம
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கதரயுமதகதன…அபதபக  இனதகயலலகம  இபபவும  ஏன  அலவ்
பண்தறங்கிறனதததகன  நகன  தகடகிதறன…அந்தப  கபகண்ணு  தபரு  எனன
கசகனதன…?  சதரகஜகதகதன….அவ தபனரக கூட எங்கதயக தகள்விபபடட
மகதர  இருககு  எனககு…தருச்சனனுதகதன  கசகனதன….உறகங்ங்ங்ங்…
இபதபக ஞகபகம வருது…. - கசகலலிவிடட நிறுததனகள் தகககிலக. 

நந்தன அபபகவியகய் அவள் முகதனதப பகரததுக கககண்டிருந்தகள். 

எனனனப  பகரககிறதுககு  முனனகடி,  என  வீடடகககரர  நினறயப
கபண்கனளைத  ததடியிருகககர.  எதுவுதம  அவருககுப  படிகககம
இழுததடடிருந்தருககு.  சலிச்சுப தபகயி  இருந்த ஒருநகனளைககு  இவ ஜகதகம
கண்ணுல  படடிருககு.  யகதரக  ஒருததர  அனுமகர  தககயிலல  பகரததுக
கககடததருகககர. அதுல இருந்த விபரங்கனளை வச்சு கதகடரபு கககண்டிருகககர
இவர.  அவதகன  இந்த  சதரகஜக.  ஏற்கனதவ  கலயகணம  ஆகி  னடவரஸ
வகங்கினவளைகம.  டிபகரடகமனடல  சரவ  சகஜமகத  தரவகளைகம.  அவதளைகட
பகரகஃனபலல  இந்த  விஷயதனத  மனறச்சு,  விபரங்கனளைப  தபகடட
வச்சருகககளைகம.  எதுலயும ஃதபகடதடக  மடடம கககடககதவ மகடடகளைகம.
அவுங்க  வீடடலயும  யகரும  தகடடகங்கனனு  அனுபப  மகடடகங்களைகம.
எதுவகனகலும  தநரல  வரதறகமனுதகன  கசகலலுவகங்களைகம.  தகடடக,  பல
தபருககு  ஃதபகடதடகவுககுனனு  ஒரு  முகம  அனமயகது…ஆனக  தநரல
நலலகயிருபபகங்க…கபண்கனளை  அவுங்க  அலங்ககரம  பண்ணகம  வீடட
தவனலகள்ல  சகஜமக  இருககுமதபகது,  தகஷ்வலகப  பகரககணும….அபடிப
பகரததுததகன முடிவு கசய்யணும…நகங்களும னபயனன அபபடிததகன பகரகக
விருபபபபடதவகமனு  கசகலலுவகங்களைகம.  அணுகறவங்களுககு  இது
விததயகசமகத  ததகணுமலலியக?  சர,  எனனதகன  பகரபபதமனனு  இவரும
தனதனகட விபரங்கனளை அனுபப,  மறு நிமஷதம கிளைமப வந்துடடகங்களைகம.
அந்த  தநரததுல  உறவினர  யகதரக  கசனனனல  இறந்துடடகங்கனனு
கபகருததமக ஒரு கபகய்னயச்  கசகலலி, பறகு நகதன தகவல அனுபபதறனனு
இவர தடடிக கழிச்சருகககர.  தனம கரண்ட வகடடி,  மூணு வகடடி ஃதபகன
பண்ணிடதடயிருபபகங்களைகம.  இபடி அடிககடி கதகந்தரவு கககடததங்கனனக
அபபுறம  நகன  தபகலீசுககுப  தபகக  தவண்டிருககுமனு  இவர  ஒரு  தபகட
தபகடடபதபகதகன அடங்கியிருகககங்க….ககரணம அவதளைகட முதல புருஷன
அவனளைதய ஏமகததயிருகககன.  அவன தகரகளைகவுல ஒரு கபகண்னண லவ்
பண்ணி கலயகணம பண்ணி ஏமகதத அங்கதய விடடடட வந்தடடவனகம.
இங்க  தமழ்நகடடககு  வந்து  தரமபுரப  பககம  எங்கதயக  பகலகதககதடக
ஏததகதவகர ஊரல ககனடரககட தவனல எடததுப பகரததுககிடடிருந்தருகககன.
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அபதபகதகன, இவ பகரகஃனபனலப படிச்சு அவனுககு தவண்டிய ஒரு நண்பர
மூலமக   விசகரச்சருகககன.  இந்த  சதரகஜக  வசமக  மகடடியிருககக…ககரல
கிளைமப  வந்து  குடமபதததகட  இவனளையும,  ஃபகதர  மதனரயும  நினறய
இடங்களுககுக கூடடிடடப தபகயிருகககன.  கநருககம அதகமககி,   படகனக
வனரககும  தபகயிருககு  விஷயம.  கரகமப  நமபடடகங்க  தபகலிருககு…
உறவுனனு  கசகலலிகக  யகருமலதலனனு  புளுகி,  நண்பர  மடடமதகனனு
அவதரகட  துனணதயகட,  இனனும  சல  அவனுககு  தவணுங்கிறதபதரகட
ஏததகதவகர  மனலகதககயிலல  வச்சு  தகலியக  கடடியிருகககன.  ரசபஷன
மடடமதகன இவ தருச்சல நடததயிருககக…ஆபீஸலதய யகருககும அதகமகக
இனவிதடஷன கககடககலியகம…கககஞ்ச நகள்ல அவன தபகன எடம கதரல.
ககனடரககட  முடிச்ச  னகதயகட  ஆள்  பறந்தடடகன  தபகலிருககு.  இபதபக
எங்கதயக  ஆந்தரகப  பககம  இருககிறதகவும,  தபகலீஸ  சீககிரததுல  ஆனளைக
கககண்ட  நிறுததடதறகமனும  கசகலலி,  இவகிடட  அபபபப  ககனசக
கறந்தடடிருகககம….இதுககினடலதகன  இவ  இபபடி  ஊர  ஊரக  ஒரு
ஆமபனளைனயச் தசரததுககிடட, லங்கிணி மகதரச் சுததடடிருககக….தபகதுமக? 

அசந்து  தபகனகள்  நந்தன.  இததனன  விபரங்கனளையும  இவள்  எபபடிச்
தசகரதி்ததகள்  எனறிருந்தது.  தருச்சயில தவண்டம  ஒரு  நண்பர  மூலம  இந்த
கமகததக  கனதனயயும  கறந்தருககிறகன  மதகந்தரன  எனபனத  தகககிலக
கசகனன தபகது,  எததனன ஜகககிரனதயகய் இருந்தருககிறகன அவன எனபது
புரந்தது நந்தனககு. அபபடிப புரந்த அதத தவனளையில தன கணவன தமககன
அவதளைகட  சுதந்தரமகய்ச்  சுற்றுவனத  எண்ணுனகயில  அவள்  உடமபு
நடங்கியது.  மதகந்தரன  அளைவுககு  விவரமகன,  புததசகலியகன  ஆண்
இலனலதய  தமககன  எனறு  ததகனற  ஆரமபததது.  எங்கிருந்ததக  வந்து
தடீகரனறு முனளைதத ககளைகன தபகல நிற்கும சதரகஜகனவ நினனகக நினனகக
அவள்  பூஞ்னச  மனம  துககம  கககள்ளை  ஆரமபததது.  தன  கணவனன
எங்ககங்தகக  இழுததுக  கககண்ட  கசனறு,  வனக  கதகனகயிலலகமல
மகடடிவிடட,  மீளை முடியகமல அவனன சனறப படிததுவிடடதுதபகல அவள்
கற்பனன விரய  ஆரமபததது. அபபடி அவள் மனம நடங்க ஆரமபதத அந்தக
கணம,  மனதல  இனம  புரயகத  பயம  ததகனறி  அவனளைப  பதற  னவகக
சடகடனறு  அங்கிருந்து  கிளைமப  யததனததகள்  நந்தன.  வகசலவனர  வந்து
அவனளை  வழியனுபப  நினற  தகககிலக,  ஏன  இவ்வளைவு  பதடடமகய்
இருகதக…? எதுககும பயபபடகதத நகங்க இருகதககம எனறு ஆறுதல கசகனன
அதத  நிமடம,  கவளதய  கசனறிருந்த  மதகந்தரன,  தன  தஹகண்டகனவத
தருபப தபகரடடிதககவில வனளைதது நிறுதத கமனனமயகய் இறங்கினகன. 
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இவனளை தநகககி வந்தவன,  ஏதகச்சும சகபடீங்களைக?  எனறு வினவினகன.
ஆச்சு  எனறு  தனலயகடடிய  நந்தன  அவனன  ஏறிடடப  பகரககும
மனநினலயிலகூட அபதபகது இலனல. 

வகங்க,  சரவீஸ  முடிஞ்சருச்சக….நகனளைககுததகன  வண்டி  கினடககுமனு
கசகனனீங்க….நலலதகப தபகச்சு…..எனறவகதற தகககிலக வகசலுககு வந்தகள்.

வண்டிய கடலிவர எடததடட,  இவுங்க வீடடகககரனர,  அவர வீடடல
விடடிடட, அபடிதய வரதறன நகன…..எனறகன. 

தமககன  வீடடககு  வந்து  விடடகன  எனற  அந்தச்  கசய்த  நந்தனககு
ஆறுதனலயளததது.  அதத  சமயததல  மதகந்தரன  அவனனத  தனயககப
பகரததகனக  அலலது  அவதளைகட  தசரந்தருககுமதபகது  பகரததகனக?  எனற
தகள்வி விழுந்தது அவள் மனதல. 

குழபபதததகதடதய வீடனட தநகககி நடகக ஆரமபததகள் நந்தன.  கதரு
விளைககுகள்  ஒளனயப  பகய்ச்ச,  சீககிரம  வீட  தபகய்தசர  எனபதுதபகல
அவளுககுப  பளீகரன  வழினயக  ககடட  ஆரமபததன.  இனறு  தகககிலக
வீடடககு வந்ததல,  அந்த சதரகஜகனவபபற்றிய முழு விபரங்களும கதரந்து
கககள்ளை ஏதுவகக அனமந்தது எனபனத நினனதததபகது,  இன தகன தமககன
விஷயததல கண்ணும கருததுமகக இருகக தவண்டம எனறு அந்த நிமடததல
அவள் மனம தரககமகய் முடிவு  கசய்து கககண்டது.  அவரகள் இருவனரயும
விடட  விடட  அபபடிச்  சடகடன  கவளதய  கிளைமபயதும  ஒருவனகயில
நனனமயகய்ததகன தபகயிற்று எனறு சற்தற அவள் மனம ஆறுதலும படடக
கககண்டது.  
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அததயகயம 11

வீடடககுள்  நந்தன  நுனழந்ததபகது  அங்தக  தமககனன  அபபக
சவதநசனும இருபபனதக கண்டகள்.  வகங்க மகமக…எனறு வரதவற்றவகதற
அவள் உள்தளை அடிகயடதது னவதததபகது, எனனமமக இது, நீ எங்க தனயகப
தபகயிடட  வரதற…இவன  எங்கதயக  சுததபபடட,  இபபததகன
வரறகன….நகன எனனடகனனக உங்கனளைப பகரககலகமனு வந்து ககல கடககக
ககததடடிருகதகன…எனனமமக இது இபடி இருககீங்க ஆளுககககரு பககமக?
எனறு  தகள்விகனளை  வீசயதபகது,  பதல  எதுவும  கசகலல  வகரதனதகளனறி
அடபபடிககுள்  நுனழந்து  னலடனடப  தபகடடகள்  நந்தன.  உள்தளை  நினறு
அவள்  கண்கனளைக  கசககுவனதக  கண்டகர  சவதநசன.  நடங்கியது  அவர
உள்ளைம. விருமப வந்த ஒரு கபண்னண இபபடிக கண்கலங்க னவககவக இந்த
தடிபபயலுககுக கலயகணம பண்ணி னவததது? எனன அநியகயம இது?

இந்த  மகதர  நீங்க  இருககிறதுககக  உங்கனளைச்  தசரதது  வச்சது?
சகயங்ககலம  ஆச்சுனனக கரண்ட  தபரும  தசரந்துலல கவளதய தபககணும.
உனககு உன வழி,  எனககு என வழினனு இருந்தக அது நலலகவக இருககும?
கலயகணம  ஆகி  வருஷங்கள்  ஓடிப  தபகச்சு.  இனனும  தபரன,  தபததயக
ககணலதயனனு  அககம  பககததுல  தகடகுறவங்களுககு  நகங்க  தனல  குனய
தவண்டியிருககு. நீங்க இபடியிருந்தக பகரககிறவங்க எனன நினனபபகங்க? 

இரு  தரபபலும  கமகௌனம.  அதுதவ  சவதநசனன  இனனும
தககபபபடததயது.  ஒதரயடியகய் சண்னடதய தபகடட  விடடகரகளைக?  தபச்சு
வகரதனததய கினடயகதக? இபபடி இரு துருவங்களைகய் இருந்தகல எனனகவது
கனத?  இந்த விரசல நீண்டகல பறகு பரவில கககண்டலலவக விடட விடம?
பரவு  நிரந்தரமகனதகக  மகறிபதபகனகல?  கற்பனன  அவர  மனனத  நடங்க
னவததது. 

தடய் தமககன,  இபடி வக…?  - சவதநசன தபகடட அதடடலில நடங்கிப
தபகனவனகக  வந்து  நினறகன  தமககன.  உண்னமயிதலதய  உண்டகன
நடககமதகனக எனறு அவனுகதக சற்றுச்  சந்ததகமககததகன இருந்தது.  இளைம
பரகயததல அபபகவின கண்டிபபுக குரல அது. அபதபகது மனதல பதவகனது.
அனறு கூடதவ பதவகன நடககம இது. இனறுவனர அழியகமல. 

இந்த பகர  தமககன,  உன கூட வளைவளைனனு தபசடடிருககிறதுககு நகன
வரலனல.  உங்க  கரண்ட  தபருககும  கலயகணம  ஆகி  நகளும  கபகழுதும
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கவறுதம  ஓடிடடிருககு.  எந்த  நலல  கசய்தயும  இலதல.  நீங்க
எபடியிருககீங்கங்கிறனத  கபரயவங்களைகன  எங்களைகல  ஊகிகக  முடியல…
கரண்ட தபருதம சந்ததகஷமகததகன இருககீங்களைகங்கிறதுல எனககு சந்ததகம
வந்தருககு.  கவளபபனடயகச் கசகலதறன.  கலயகணததுககு முனனகடி நீ ஒரு
மகதர இருந்தருககலகம.  அது இபபயும கதகடரகதுனனு நகன நினனககிதறன.
ஏனனக உனனன நமப ஒருதத இருககக…உனனன மகதர அனலஞ்சவனுககு
இபடி  ஒருதத  நிச்சயம  கினடகக  மகடடக….உனனனப  பததக
தகள்விபபடடிருந்தும  நீதகன  தவணுமனு  படிவகதமக  நினனு  உனனனக
கடடிககிடடவ  நந்தன.  அந்தப  கபகண்ணு  மனசு  தககணகம  வச்சுக
ககபபகததுறது  உன  கடனம.  அவ  கண்  கலங்கினக  நீ  கவகௌங்ககமப
தபகயிடதவ…அவளைக கண்கலங்கிற அளைவுககு விடறது அததனன நலலதலல.
படிச்ச  னபயன  நீ.  பறகு  ஒரு  கடடததுல  அவ  மனசு  கவறுததுடடகனனு
வச்சகதகக  அபபுறம  நீ  எனன  நினனச்சகலும  அவ  கினடகக  மகடடக.
நமமதளைகட இருபனப மீறி ஒரு நலல வகழ்கனக நமககு அனமஞ்சருககுனனக
அனத  அதரஷ்டமனு  நகம  நினனககபபடகது.  கடவுதளைகட  கருனணனனு
நினனககணும. அனத மதச்சு இருந்துககத கதரயணும. அலலகம விடதடற்றியக
இருகக  ஆரமபச்சமனக  அது  நமனமக  கனடசல  பட  குழில  தள்ளடம…
கபரயவங்க  துனணதயகட  உன  குனறகனளைகயலலகம  மறந்து,  உனககு  ஒரு
வகழ்கனக அனமச்சுக கககடததருகதககம.  அதுதகன உண்னம.  இலலனனக நீ
எபபடிகயபபடிதயக  தபகயிருபதப…ஏனனக  உங்கமமக  இலலகமப
தபகனதுதலரந்தத  உனனன  எனனகல  சரயகக  கவனகக  முடியகமப
தபகச்சு….னக  மீறிப  தபகனவனகயிடதட…தடதத  தபககதலலகம  எனனனதய
எதரததுப  தபசுற  நினலககு  நீ  வந்தடதட…மனசுல  கபரய  பகரமகப
பதஞ்சடதட…உனனன ஒரு சரயகன கபண்கிடட ஒபபனடச்சடடக கண்னண
மூடணுமனு  நினனச்சடடிருந்ததன.  கதய்வமகக  கினடச்சச்சு  நமம  நந்தன.
உனகககக  அவங்கபபனடட  நகன  தகடககத  வகரதனதகளலனல.
அததனனனயயும  கபகறுததுககிடதடன.  எதுகககக?  அந்தப  கபகண்ணுகககக.
அவ்வளைவு  நமபகனக  வச்சருககக  உனதமல.  உனககககதவ  மூச்சு  விடற
கபகண்ணு…உனனனதய சறு பரகயம முதல நினனச்சு வகழ்ந்தடடிருந்த தங்கக
கலசம…அந்தக கலசதனத மகசு படிய விடடடகதத. நீ கவகௌங்க மகடதட…..ஒரு
அபபன  வகயகல  கசகலலக  கூடகத  வகரதனத  இது.  நகன  உனனனச்
சகபமடனல…உன கசயலகள் முரணகச்சுனனக அதுதவ சகபமக மகறி உனனனப
பலி வகங்கிடம.  யகரும உனககுக ககடதல கசய்யணுமங்கிற அவசயமலதல.
மனுஷதனகட தவறுகதளை அவங்கனளைப பழி வகங்கிடம. வகழ்கனகல மனுஷன
தபபு  கசய்றது  சகஜம.  ஆனக  தனனன  மகததககிறகன  பகரு,  அவனுககு
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மனனபபு உண்ட. தகன கசய்த தவறுகளுககு தமல அததமக நலல ககரயங்கள்
கசய்து  தங்கதளைகட  பகவங்கனளைத  துனடச்சககிடடவங்க  ஏரகளைம.  அந்த
அளைவுககு  நீ  தபபு  கசய்தவன  இலனலனனகலும,  உனனுனடய  சல
தவறுகளுககு நீ கழுவகய் ததடிககிறது அவசயம. அதுககுக கடவுளைகப பகரதது
உனககுக  கககடததருககிற  நலல  வகய்பபுதகன  இந்தப  கபகண்ணு  உனனன
வந்து அனடஞ்சருககிறது.  அவ மனனசப புண் படததகதத.  நலல இளைனமக
ககலங்கனளை நழுவ விடகதத.  பறகு கினடகககது.  பனனகல நினனச்சு நினனச்சு
வருததபபடடப  புழுங்கிறமகதர  ஆககிககிடகதத…இனத  உடதன  வந்து
கசகலலிபபுடணுமனு  என  மனசு  துடிச்சது.  அதுகககன  அவசயம
வந்ததுனகலதகன  இபபப  புறபபடட  வந்ததன.  இலலனனக  இந்த  ரகததர
தவனளைல  உனனனத  ததடி  நகன  ஏன  வரணும?  நகன  உண்ட,  என  வீட
உண்டனனு ஒதத மரததுக குரங்ககடடம நகனபகடடககு யகருககும இனடஞ்சல
இலலகம  இருந்தடடிருகதகன.  உனகதக  எந்த  இனடஞ்சலும  இருககக
கூடகதுனனுதகன வயசகன ககலததுலயும என தனனமனயப கபகருடபடததகம
உன  நல  வகழ்கனகனய  மனசுல  நினனச்சடட  ககலதனதப
தபகககிககிடடிருகதகன.  அத  மனசுல  வச்சகதகக…அவனளைச்  சந்ததகஷமக
வச்சகதகக…..எந்தப பழி பகவததுககும ஆளைகககதத…. நகன வரதறன. 

கசகலலி  முடிததகர.  எழுந்துவிடடகர  சவதநசன.  எந்த  பதலும  அவர  மனம
எதரபகரககவிலனல.  இதற்குதமல கசகலல எதுவுமலனல எனறும நினனததகர.
வகசலுககு  வந்தகர.  நகன  புறபபடதறனமக…எனறகர  நந்தனனயப  பகரதது.
அவள்  ககதல  விழுந்ததக  எனறு  கூடக  கண்டகககள்ளைவிலனல.  நடந்து
கககண்டிருந்தகர சவதநசன. 

அடிதது னவதத சனலயகய் நினறு கககண்டிருந்தகன தமககன. 
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அததயகயம 12

அனறு  அலுவலகம  விடட  வந்த  தமககன  நந்தனனய  அனழததகன.
எபகபகழுதும வீட வந்து தசரந்ததும, தபசதவ மகடடகன. அவனககப தபச்னச
ஆரமபகக  கவகு  தநரம  ஆகும.  அந்தப  தபச்சு  சகதகரணமகயும  வரலகம,
தககபமகயும  கவளபபடலகம.  ஆனகல  இனறு  உடதன  அனழககிறகன.
எனனதவக  விஷயம  இருககததகன  தவண்டம.  எனன?  எனறவகதற  தபகய்
நினறகள்.

என  அடதத  பரதமகஷன  சமபந்தமக  கசனனன  தபகதறன.  எனககு
தருமபுர  மகவடடம  ஒதுககியிருகககங்க…அனத  உடதன  மகததயககணும.
ஃதபகனல  கசகலலியகச்சு.  தநரல  வந்தகததகன  ஏதகச்சும  கசய்ய  முடியுமனு
கசகலறகங்க.   ரககவஸட  தயகர  பண்ணிடதடன.  கரகமனட  பண்ணியும
வகங்கிடதடன.  தபகஸடிங் இந்த வகரததுல வந்துடம.  அதுககுள்தளை அனதப
தபகய்  ககனசல  பண்ணியககணும.  தபகய்  ஜகய்ன  பண்ணிடட  பறகு
அபளதகஷன கககடங்கனனு கசகலறகங்க…ஜகய்ன பண்ணிடதடகமனக பறகு
ஒரு  வருஷம  கழிச்சுததகன  அபளதகஷதன  கககடகக  முடியும.  அபபுறமும
இழுததட வகய்பபருககு. ஆனகயினகல இனத ஆரமப நினலயிதலதய ககனசல
பண்றதுதகன  புததசகலிததனம.  இங்தகதய  ஒரு  இடம  இருககு.  அதுககு
யகனரப  தபகடடிருகககங்கனனு  கதரயல.  இனனனவனரககும  யகனரயும
தபகஸடிங்  தபகடனலனனுதகன  நினனககிதறன.  அபடிதய  தபகடடிருந்தகலும
அனதக ககனசல பண்ணிடட நகன வகங்கணும. என தபகஸடிங்னகயும ககனசல
பண்ணனும.  கபரய  தவனலதகன.  கககஞ்சம  பணம  கசலவககும  தபகலத
கதரயுது.  பகரததுககலகம…நகன  இபபதவ  புறபபடணும…”  -கடகடகவனறு
ஒபபபபதுதபகல கசகலலி முடிததகன தமககன. 

டிபன தயகர பண்தறங்க…சகபபடடடடப தபகங்க…எனறகள் நந்தன.  மகுந்த
தசகரவககததகன  இருந்தது  அவளுககும.  இருந்தகலும  இந்த  தநரததல
ககண்பததுக கககள்ளை முடியகது. அவன ககரயமதகன முககியம. 

தபகற  வழிககு  எங்கயகச்சும  சகபபடடககிதறன.  அகதலலகம  தவண்டகம.
கசகனனவன,  தனது  சூடதகனச  எடதது  அதல  துணிகனளை  அடகக
ஆரமபததகன.  பீதரகவிலிருந்து  பணம  எடதது  னவததுக  கககண்டகன.
ஏ.டி.எம.  ககரடகள் இருககிறதக எனறு கவனமகக கசக கசய்து கககண்டகன.
ஒரு  இருபது  ரூபக  வனரககும  கசலவககும.  கவளயூர  தபகனமனக  ஒரு
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வருஷததுககுக கணககுப பண்ணிப பகரு…தனயக ரூம எடககணும…கவளல
சகபபடணும.  தபகககுவரதது…அது இதுனனு ஏகபபடட கசலவுகள் இருககு…
ஆனகயினகல  இந்தச்  கசலனவ  தயகசகககம  கசய்துதகன  ஆகணும.
உனககககண்ணும தயககமலனலதய….? 

எதற்ககக  இபபடிக  தகடகிறகன?  உண்னமயிதலதய  ஆதமகரததமகய்
தகடகிறகனக?  அலலது தபகலிககக?  நந்தனககுப புரயவிலனல.  இருந்தகலும
உள்ளுரதலதய இருகக  தவண்டம  எனகிற முயற்சதகதன  எனபதல தருபத
இருந்தது அவளுககு. கூடதவ ஒரு தயகசனனயும அவள் மனதல ததகனறியது.
கசகனனகல  தகடபகதனக  மகடடகதனக?  இபதபகது  அவன  இருககும
தவகததற்கு  நிச்சயம  தன  தயகசனன  எடபடகதுதகன.  இவனனப  தபசகமல
இருகக  னவததுவிடட,  அபபகவிடம  ஒரு  வகரதனத  கசகனனகல  தபகதும…
தமலிடததல  அவருககு  நினறயப  தபனரத  கதரயும.  ஆடபழககம  அதகம.
ஆனகல  அனகவசயமகய்  யகருககககவும,  எதற்கககவும,  எடதததற்ககலலகம
எனறு தபககதவ மகடடகர. அமமகதரகயலலகம ஆடகனளை இழுததுக கககண்ட
கசனனனககு  அனலயும  பழககம  கினடயகது  அவரதி்டம.  கரகமபவும
அவசயமகய்,  தவிரகக  முடியகத  ஒனறு  எனறகல  மடடதம  முயற்சகனளை
தமற்கககள்வகர.  இருந்த  இடதததலதய  ஃதபகனல  கசகலலி,  ஆடகனளை
அனுபப  னவதது,  ககரயதனத  முடிததுவிடம  சகமரததயம  அவருககு
உண்டதகன.  அபபடிபபகரததகல  கலயகணம  ஆன  புததல  தருச்சயிலிருந்து
மகறுதல  வகங்கிக  கககடததவதர  அவரதகன.  அது  கவளயிதல  கதரயகது.
இனறுவனர  தன  முயற்சயிலதகன  அது  நடந்ததறியது  எனதற  தமககன
நினனததுக  கககண்டிருககிறகன.  அபபக  ஒரு  நகள்  கூட  அனத  கவளதய
கசகனனதலனல.  இவளும  அனதச்  கசகலலி  கபருனமயடிததுக
கககண்டதலனல.  அவனன கககௌரவததற்கு எந்தக குனறச்சலும வந்து விடக
கூடகது எனபதத அவளன தநகககமககவும இருந்தது எனபதுதகன  ககரணம.
இபதபகது  அனதச்  கசகலலலகமதகன.  தகடபகனக?  இததனன  தவகமககக
கிளைமபுபவன, நிற்கவக தபககிறகன? முனனதமதய ஏன கசகலலவிலனல எனறு
பறகு  தகடக  தநரந்தகல?  அபபடிக  தகடபவனலல  தமககன  எனற
உறுதயிருந்தது  இவளுககு.  சர,  அவர  முயற்சயிதலதய  கசய்யடடம
எனறுதகன ததகனறியது.  ஆனகல ஒனறு.  அபபகவின முயற்ச இததனன பணச்
கசலனவ  னவகககது.  கவறும  தபகககுவரதது  எனபததகட  முடிந்து  தபகக
வகய்பபு உண்ட. கசகனனகல இவன நமபுவகனக? 

பலதவறுவிதமகன  தயகசனனகளுககினடயில  எனதயும  கசகலலத
ததகனறகமல  அவனன  வழியனுபப  னவததகள்  நந்தன.  தபககும  தபகது,
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தமககன அவள் அருகில வந்தகன.  அவள் னககனளைப படிததுக கககண்டகன.
னதரயமக இரு.  பகதுககபபக இரு.  தவணுமனக உங்க அபபகனவக கூபபடட
வச்சகதகக.  உங்க  அமமகனவப  தபகய்  பகரததடட  வக.  நகலு  நகனளைல
தருமபடதவன….உனககககததகன  கவளயூர  தபகககம  இங்கதய
இருககணுமனு  முயற்ச  பண்தறன…ஓ.தக…?  - கசகலலிவிடட
கவளதயறினகன தமககன. 

அவனன  வகரதனதகள்  ஆதமகரததமகய்  கவள  வந்ததகக  நமபனகள்
நந்தன. அவள் கண்கள் உடனடியககக கலங்கிப தபகனனத அவன பகரததகன.
கநருககமகக  அவனளை  அவன  அனணததுக  கககண்ட  அந்தப  கபகழுது
அவளன வகழ்கனகயின அழியகப கபகழுதுகளைகய் நினல கபற்றன. எனனதவக
ஒரு இனம புரயகத சந்ததகஷம அந்த தநரததல அவள் மனதல ததகனறியது.
எதற்ககக  மனம  இததனன  குதூகலபபடகிறது  எனறு  நினனததுப  பகரததகள்
நந்தன.  புலபபடதவயிலனல.  தமககனன  அரவனணபபனதபகது  கினடதத
ஸபரசம,  அந்த  உணரனவ  ஏற்படததயிருந்தது  அவளுககு.  கககஞ்ச
நகடகளுககுப  பறகு  அவளுககுக  கினடதத  ஆதம  சுகம  அது.  இனடயில
ஏகபபடட  மனக  கிதலசங்கள்.  கலககங்கள்.  சந்தனனகள்.  குழபபங்கள்.
எலலகமும தரந்து தபககும தநரம வந்து விடடதகய் அந்தக கணததல உணர
ஆரமபததகள் நந்தன. மகிழ்ச்சதயகட வினட கககடததகள் அவனுககு.  

ஒரு தவனளை அவன முயற்ச ததகற்றுவிடடகல,  அபபகவிடம கசகலலிக
ககரயதனதச் சகதததுவிடவது எனறு முடிவு கசய்து கககண்டகள்.  முதலலதய
ஏன  கசகலலனல  எனறு  அபபக  தகடகக  கூடம.  அனதச்  சர  கசய்து
கககள்ளைலகம.  அபபகவும  புரந்து  கககள்வகரதகன.  சந்ததகஷதததகதடதய
அனறு  படகனகககுப  தபகனகள்  நந்தன.  பககதது  வீடடப  பகடடி
ரங்கமமகனளைக  கூட  வந்து  துனணககுப  படததுக  கககள்ளைச்  கசகனனகள்.
ரங்கமமக  பகடடிககு  கநஞ்சுககு  இதமகய்  அவ்வபதபகது  ககப  கககடததகல
தபகதும. ஆதமகரததமகய் வகழ்ததுவகள். அவரகள் அங்தக குடி வந்தது முதல
அவள்தகன தகயகய்த துனணயிருககிறகள். தன தகயகனரக கூட அனழதது வந்து
னவததுக கககள்ளை முடியவிலனல. அமமகவுககு முடியகதுதகன. கககஞ்சம தன
மீது அதருபத தவறு.  தமககன கவளயூர கசனற ககலங்களகலலலகம இந்தப
பகடடிதகன துனண.  கசகனனகல தபகதும.  உடதன சுருடடி மடககிககககண்ட
வந்து  நினறு  விடவகள்.  இனறு  இரவும,  பறகு  அவன  கசகனன  நகனகு
நகடகளுககும  அவள்தகன  நந்தனககுத  துனண.  அபபகனவதயக,
அமமகனவதயக  தபகய்  அனழபபது  எனபதல  அவளுககு  ஏதனக
உடனபகடிலனல.  கூடமகனவனர  எதற்கும  அவரகளடம  தபகககமல  ககலம
கழிகக தவண்டம எனபதத எனறும அவளன தநகககமகய் இருந்தருககிறது.

55



பகலில அவள் அலுவலகம தபகயிருககும தவனளையில கூட,  பகடடி வீடனடப
பகரததுக கககள்வகள்.  ஆனகல பூடடி சகவினயக கககண்ட தபகய்விட எனறு
கூறி  விடவகள்.  அருகில  தன  தபரன  வீடடின  தண்னணயிலதகன  படததுக
கிடபபகள் ரங்கமமக பகடடி.  அங்கிருந்ததமனகதக அவளைகல கண்ககணிததுக
கககள்ளை முடியும. அனறு பகடடிதயகடதகன அவள் இரவு ஆரமபததது. 

 அதத  சமயம  பஸஸில  அருதக  சதரகஜக  அமரந்தருகக  அவதளைகட
குதூகலமகய்ப பயணிககத தயகர நினலயில ககதல கசருகிய ஏரஃதபகதனகட
பகடனல  ரசததுக  கககண்டிருந்தகன  தமககன.  அவன  அபகபகழுது
கசனனனககுச்  கசலவது  சதரகஜகவின  மகறுதனல  ரதது  கசய்து,  தருமபவும
அவளுககுத  தருச்சகதக  தபகஸடிங்  கபற்றுத  தரததகன  எனபனத  யகரும
அறிந்தருகக  வகய்பபலனல.  கசனனன  சமபந்தமகன  அவன  அலுவலக
அவசரப பணி ஒனனறத தகதன  கசனறு முடிதது வருவதககவும,  தககரடடில
வகய்தக  உள்ளை  நகனகு   தகஸகள்  சமபந்தமகன  தககபபுகதளைகடம  மகவும
கபகறுபபககததகன அவன அந்தப பயணதனத தமற்கககண்டிருந்தகன.  கசனறு
தருமபும  கசலவுகளுகககன  பயணபபடினய  அலுவலகம  கககடதது  விடம.
சதரகஜகதவகட  நகனகு  நகடகள்  ஜகலியகன   பயணம  தவறு.  கூடதவ
தனனுனடய பதவி உயரவுகககன உள்ளுர தபகஸடிங்னகக னகதயகட வகங்கி
வந்து  விடலகம  எனகிற  தடடம.  பறகு  கசலவிலலகமதலதய  ககரயதனத
முடிதது விடதடன எனறு கபருனமயகக நந்தனயிடம கசகலலிக கககள்ளைலகம
எனகிற கதமபு. 

கநருககமகக   அமரந்தருந்த  சதரகஜக  அபதபகது  தகடடகள்.  உங்க
ஒய்ஃபகிடதட  உண்னமனயச்  கசகலலிடடததகதன  புறபபடட  வந்தங்க?
பகவம….

உண்னமனயச்  கசகனனக  இபடி  வர  முடியுமக?  என  டிரகனஸபருகககக
டினர பண்றதக உதகர  விடடிருகதகன.  அபபததகன அவ நமபுவக….எலலகம
தபகய்  சர  பண்ணிககலகம….அவளுகககக  நீங்க  ஏன  அனலயணுமனு
பரச்னனனய  ஆரமபச்சடவக?  அவளுககுப  படிகககது.  அதனகல
கசகலலனல…

ஆனகலும  கடடின  கபண்டகடடிகிடட  கபகய்யக  இருககிறதுல
உங்களுககுக  கககஞ்சம  கூடக  கூச்சம  இலதல?  உங்கனளைதய  நமப
இருககிறவங்க  அவங்க…அவங்களுககு  தநரனமயக  இருகக  தவண்டகமக
நீங்க?
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இந்தக  தகள்விகனளை  தமககன  சற்றும  அவளடமருந்து
எதரபகரககவிலனலதகன.  பதல  கசகலலவிலனல.  ககரணம  அந்தக
தகள்விகனளைக  தகடக  அவளுககுத  தகுதயிருககிறதக  எனபதுதகன.   அவன
முகம விககரமகக மகறியது அபதபகது. தகடக நினனததனதச் சடகடனறு தகடட
விடடது  மககதபபு  எனபனத  அந்தக  கணததல  உணரந்து  மனசுககுள்
நடங்கிததகன தபகனகள் சதரகஜக. வகய் மூடிப தபகனது அதததகட.

தவனல கமனகககடடக கிளைமப வந்ததமபகரு…அதுனகல தகடகுறியகககும…
நீதய தபகய் முயற்ச பண்ணி வகங்கிகதககனனு எனககுச் கசகலலத கதரயகது?
இலலனனக ஒரு கலடடர எழுதக கககடதது இனனகரப பகருனனு கசகலலத
கதரயகது?  ஆதளை தநரல வந்தருகககருனனு கசய்து முடிகக முனனவகங்க…
அதுககககததகன  புறபபடட  வந்ததன.  உனதனகட  நககனகத
கதகங்கபதபகடடககிடட ஊர சுதத இலல…இனனும அபடிகயலலகம தவதற
நினனச்சடடிருககியக?  பகவம,  கபகண்ணகச்தச,  கலயகணம,  குடமபமனு
ஒண்ணு  இலலகம  அனலயுதத…கசய்து  கககடபதபகமனு  பகரததக  எனகதக
புதத கசகலறியக? - தமககன தபகடட தபகடில கபசப எனறு ஆகிப தபகனகள்
சதரகஜக.  அதற்குப பன சுததமககப தபச்சு  நினறு தபகனது..  தலசகக  அவள்
கண்கள் கலங்கிப தபகனனதக கண்டவிடடகன தமககன. தமற்கககண்ட ஒனறும
தபசவிலனல.  அந்த கமகௌனதததகதடதய அவரகளன பயணம கதகடரந்தது. 
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அததயகயம 13

கசனனனககுச் கசனறு ஒரு ஃதபகன கூடப பண்ணவிலனலதய எனறும,
அவனனத  கதகடரபு  கககள்ளும  தபககதலலகம  கசல  எனதகஜ்டககதவ
இருபபதும,  நந்தனனயக  கலங்கடிககததகன  கசய்தது.  எபகபகழுதுதம
தபகனகல தபகன இடம. வந்தகல வந்த இடம எனறுதகன இருபபகன தமககன.
கவளயூர கசனற கபகழுதுகளல,  பததரமகய் வந்து தசரந்ததன,  நீ பததரமகய்
இரு எனறு ஆதரவகய் அவனடமருந்து எனறும வகரதனதகள் வந்தததயிலனல.
அவள்  மனம  அபபடி  நினறய  எதரபகரககும.  அனபகன
வகரதனதகளுககககததகதன  வகழ்கனக.  அதுதகதன  அரவனணபபு  எனறு
நினனபபகள் அவள்.  அதலலகம அவனுககுத கதரயுமக?  அலலது கதரந்தும
கதரயகததுதபகல இருககிறகனக?  எனற ஐயம வரும.   அதுதவ அவளுககுப
பழககமககிப தபகய்,  நகளைகவடடததல அவளும அபபடிகயலலகம அவனனப
கபகருடபடததுவதற்கிலனல  எனறு  விடட  விடடகள்.  எடதததற்ககலலகம
சண்னட எனறு இலலகமல இருந்தகதல நலல,  நிமமதயகன வகழ்கனக எனறு
நினனதது ஆறுதல படடக கககண்டகள். 

ஆனகல  இந்த  முனற  எனனதவக  அவள்  மனனசப  பனசந்து
கககண்தடயிருந்தது.  எபகபகழுதும  ஓரரண்ட  நகடகளல  தருமப  விடம
அவன,  கசகலலிவிடடப  தபகன  நகனகு  நகடகள்  தகண்டியும,  இனனும
வரகததும,  எததனன  நகடகள்  இனனும  கூடதலகக  அங்தக  இருகக
தவண்டியிருககும எனபதுமகன எதுவுதம ஊகிகக முடியகத கபகழுதுகளைகய்த
தன தநரங்கள் அநகனதயகய்க கழிந்து கககண்டிருபபதகய் உணரந்தகள் நந்தன.
அவன  அலுவலகததற்குப தபகன  கசய்து  தகடடகள்.  இனனககு,  நகனளைககு
வந்தருவகங்கமமக  எனறுதகன  பதல  கினடததது.  குழபபதததகதடதயதகன
அலுவலகம கசனறு மீண்ட கககண்டிருந்hளை.;  அவளுககும தவனல தவிரமகய்
ஓடவிலனல.  ஏததக பகரதததகம எனகிற கணகககய் தநரதனதக கழிதது விடட
வந்தகள்.  அபபக  தவறு  வந்து  பகரததுவிடடப  தபகய்விடடகர.  ஏமமக
முதலலதய கசகலலனல எனறகர.  எனத அவரடம கசகலல தவண்டகம எனறு
இவள்  நினனததருந்தகதரக,  அது  வகய்தவறி  வந்து  விடடது  அவளடம.
மனதல உள்ளை ஆதங்கதனத அபபகவிடம கககடட யததனதததபகது,  அதுவும
தசரந்து விழுந்து விடடது. 

எதுககு  இனதகயலலகம  உங்க  அபபககிடடச்  கசகலற?  எனககக
பகரததுககத கதரயகதக? ஒண்கணகனணுககும அபபடி உங்கபபகடடப தபகயி,
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எனககு  முடிச்சுக  கககடங்க  மகமகனனு  னககடடி  நிற்கச்  கசகலறியக?  எங்க
டிபகரடகமனட, அதசகசதயஷன கலவலலதய எனனகல முடிச்சகக முடியும…
உங்கபபகனனக  எம.எல.ஏ.,  மனஸடரனு  தபகயிடவகரு…அது  நடந்தகலும
நடககலகம…இலலனனக  விபரீதமககவும  தபககலகம.  ஏனனக  பரதமகஷன
ஆரடனர  ஃபஸடட  ஒதப பண்ணனுமங்கிறதுதகன  ரூல.  எடதததுகககலலகம
தமல  கலவலனு  முயற்ச  பண்ணினக  நகனளைககு  இந்த  கவரனகமனட
மகறிடச்சனனக?  நமமளைப  தபகடடப  பகரகக  எததனன  தநரம  ஆகும?
ஆனகயினகல  தபசகம  கமமுனு  கிட…..  - அவன  வகரதனதகள்  அபபடிதய
எதகரகலிததன இவள் ககதல. 

கரகமபவும  கககௌரவமகன  தபரவழிதகன.  ஆனகல  தவற்றுப
கபண்கதளைகட சமபந்தமலலகமல சுற்றும பழககம இருககிறதத? அதல ஒனறும
இந்த கககௌரவம ககணவிலனலதய? அது அகககௌரவம எனறு ஏன அவனுககுத
கதரயவிலனல? அந்த மதகந்தரனுமதகன இருககிறகர. இபபடியக? இது எனன
விடமுடியகத  பழககம?  தருமணததற்குப  பனதனனும  மகற  தவண்டகமக?
வகய் தறந்து கசகலலதவ முடியவிலனலதய? 

ஏய்,  மூட  வகனய.  எனன  கனடதரகல  பண்ணிகக  எனககுத  கதரயும.
கூடதவ  சுததுனக  அது  உடதன  தபபகயிடமக?  நீ  ஆபீஸல  பல
ஆமபனளைகதளைகட  தவனல  பகரககிதற…சரச்சச்  சரச்சுப  தபசடடிருகதக…
உடதன  நகன  சந்ததகபபடறதக?  பல  நகள்  தலடடகததகன  வரதற…தகடடக
தவனல  ஜகஸதங்கிதற…எவன  கூடச்  சுததடட  வரதறனனு  நகன  உனனனக
தகடக எததனன தநரம ஆகும?  எனனனகககச்சும ஒரு வகரதனத அபடி வகய்
தவறிக   தகடடிருகதகனக?  உங்கிடட  எவ்வளைவு
தககவபபடடிருகதகன….எனனனகககச்சும  டங்  ஸலிப  ஆகியிருககக  எனககு?
ஒரு  சமபவம  கசகலலு….நமபகனகதகன  வகழ்கனக….நகன  உனனனப
பூரணமக நமபதறன…அதுதபகல நீயும எனனன நமபணும….ககடடச் சீரழிஞ்சு
தபகறதுனனக  அகதலலகம  எனனனகதகக  எனனனப  கபகறுததவனரககும
நடந்தருககும.  எததனனதயக  தமகசமகன  சூழ்நினலல  கூட  நகன  தடமக
இருந்தருகதகன.  எலலகம  யகருகககக?  உனகககக….அத  ஞகபகம
வச்சகதகக….  - மனனசப  பல  தடனவ  நினறததருககிறகன  இபபடிப  தபச.
பறகு எபபடி அவனனத தவறககப பகரபபது,  தகடபது….?  கிடககுது கழுனத
எனறு  விடட  விடடகள்.  அவளுகதக  இந்த  விஷயததல  அலுபபு  வந்து
விடடது.  எந்தகவகனனறயும  கபரதகக  எடததுக  கககள்ளைகத  மனச்  சமநினல
வந்து விடடது. 
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மகபபள்னளைககுத கதரயகம விசகரககடடமகமமக….ஏதகச்சும இனடஞ்சல
இருந்தச்சனனக சர பண்ணிடலகம. அவருககுச் கசலவிலலகம முடியும…எனறு
விடகபபடியககக  தகடட   அபபகனவத  தடதது  விடடகள்  நந்தன.  அதல
ரங்கநகதனுககு வருததமதகன.  தகன விபரம கசகனனது தமககனுககுத கதரய
தவண்டகம எனறு தவறு அவள் தகடடக கககண்டதுதகன அவருககு இனனும
அதசயமகய்  இருந்தது.  அது  அவருககுள்  எனகனனனதவக  கற்பனனகனளை
வளைரததது.  இனனுமக  இவரகளுககுள்  சுமுகநினல  பரவவிலனல  எனற
தகள்வினய  எழுபபயது.  மனதல  ததகனறுவனதகயலலகம  தகடடவிடம
வழககமலனல அவருககு. அபபடிததகதன இததனன ககலமும கழிந்தருககிறது
எனறு  அடககிக  கககண்டகர.  எலதலகருககும  எலலகக  ககலமும  இபபடிக
குழபபதததகதடதய கழியுமக,  இறககம எனறு ஒனறு இருந்தகல ஏற்றம எனற
ஒனறு இருந்துதகதன ஆக தவண்டம? துனபம எனற ஒனறு இருந்தகல இனபம
எனற ஒனறு ஏததனும ஒரு ககல கடடததல வந்துதகதன ஆக தவண்டம? 
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அததயகயம 14  

மனல தபகதல வரும தசகதனன யகவும, பனதபகல நீங்கி விடம, நமனம
வகழ விடகதவர வந்து நம வகசலில வணங்கிட னவதது விடம…..

எங்தகக  ஒலிககும  பகடல  வரகள்  அந்தக  குளர  ககனலப  கபகழுதல
நந்தனயின  சந்தனனகனளை  வந்து  கமனனமயகக  கநருடததகன  கசய்தன.
அபதபகது  அவள்  அந்த  மகபதபறு  மருததுவமனனயின  குளரசகதனப
படகனகயனறககுள் இருந்தகள். அருதக அந்த ரங்கமமகப பகடடி. 

எலலகம நலலதுககுததகன.  தபசகம கடலிவர முடியற வனரககும  கபட
கரஸட  எட.  ஆபீசுககு  முழுசக  லீனவப  தபகட.  சமபளைம  வரகடடகப
பரவகலதல.  உன புருஷன சமபகதககிறகனலிதயக…அது தபகதும.  நகன கூட
இருந்து பகரததுககிதறன உனனன.  லடட மகதர ஒரு பள்னளைனய நீ கபதது
எடககப  தபகறியக  இலனலயக  பகரு…என  வகககுப  பலிககும.  கடவுள்
அதுககககததகன சமயததுல எனனன உன பககததுல வச்சருகககர. அனனனககு
நீ மயங்கி விழுந்தனத மடடம நகன பகரககதலனனு வச்சகதகக…பறகு எபதபக
முழிபபு  வருததக  அபபததகன  உனனன  நீ  உணரந்தருகக  முடியும.  எனன
ஆகியிருககுதமக கதரயகது.  எலலகம அந்த அமபகதளைகட  கருனண.  கடவுள்
நலலவகனளை எபபவுதம னக விட மகடடகர…இலலனனக எனனனக கககண்ட
வந்து  உனககுத துனணயக  நிறுததுவகரக?  இததனன  நகளைக  எனனடக  இந்தப
கபகண்ணு  நமமனளைக  கூபபடதவயிலனலதயனனு  எனககு  ஒதர  வருததம.
எனன  மனக  கஷ்டதமக,  ஏததகனனு  கிடந்ததன.  எபதபக  மனசுககு
வருததமகயிருந்தகலும, பகரமக உணரந்தகலும, நகலு தபதரகட தபசடதடகமனு
வச்சகதகக  மனபகரம  குனறஞ்சு  தபககும.  தபகடட  அமுககக  கூடகது.
எனகிடதட  புலமபறதுககு  உனககு  எனன  கஷ்டம?  எமபுடட  அனுபவம
கண்டவ  நகன?  என  குடமபததுல  எனனகவலலகம  கஷ்டம
அனுபவிச்சருகதகன கதரயுமக உனககு? அகதலலகம கசகனனக யகரும நமப
மகடடக? இந்தப பகடடி கபகய் கசகலறகனனுவக…எலலகதனதயும கடந்துதகன
வந்தருகதகன.  இனனனககு  என  தபரன  கூட  எனனன  பகடடி,  பகடடினனு
கூடதவ வச்சருகககனனக அவனுககு என அருனம கதரஞ்சதுதகன ககரணம.
குடமப  நடபபுகள்  எலலகதனதயும  கூடதவ  இருந்து  கண்டவன  அவன.
நலலதவனளை.  உனககு  நகன  இருகதகன…உங்க  அமமக,  அபபக  கமதுவக
வரடடம….நகன  பகரததுககிதறன.  ஒண்ணுததுககும  நீ  பயபபடகதத…..  -
பகடடி  கசகலலச்  கசகலல  நந்தனயின  பயம  அததனனயும  பனதபகல
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விலகிவிடடது எனபது எனனதவக உண்னமதகன.  வயிற்னற அங்கும இங்கும
படிததுப பகரதது,  எலலகம சரயகததகன இருககு எனறகள் ரங்கமமக பகடடி.
எடடப பள்னளைனயப கபற்று எததனனதயக தபருககுப பரசவமும பகரததவள்.
அவள் னகககுத கதரயகத அனுபவமக? 

டககடரகள் கசகனனபடி கபட கரஸட எடபபது எனற முடிவுககு வந்து
விடடகள்  நந்தன.  தகககிலகனவக  கூபபடட  விடடகள்.  அடதத  கநகடிதய
வந்து  விடடகள்  அவள்.;  விடபபுக  கடிததனத  எழுததி்  னககயகபபமடடக
கககடததகள்.  கூடதவ  ஒரு  கமடிககல  சரடிபதகடனடயும  இனணதது
அனுபபனகள். 

“கங்கிரகஜஜூதலஷனஸ”  -  எனற  ஒரு  வகரதனததயகட  நிறுததக
கககண்டகன  மதகந்தரன.  ரங்கநகதனும,  பங்கஜமும  ஓதடகடி  வந்து
விடடகரகள். 

இனதம  நகங்க  பகரததுகிதறகம…நீங்க  சரமபபட  தவண்டகம  பகடடி
எனறகரகள்  ரங்கமமகனவப  பகரதது.  நந்தனதகன  பகடடி  இருககடடம
எனறகள்.  அமமகவும,  பகடடியும மகறி மகறி இருந்து கககள்ளைலகம எனறகள்.
ரங்கநகதனுககு நினலகககள்ளைவிலனல.  சவதநசனுககு உடதன கசகலலி அவர
வந்ததும  ஆவினயச்  தசரதது  அவனரக  கடடிக  கககண்ட  தன  மகிழ்ச்சனய
அபகரமகய் கவளபபடததனகர. 

பலவீனபபடடிருககும  கருனவ  பலபபடதத,  நலலபடியகய்க
குழந்னதனயப கபற்கறடதது, தமககனன னகயில கககடகக தவண்டம எனகிற
ஆனச  வந்தருந்தது  நந்தனககு.  தருமணமககி  இததனன  ஆண்ட
இனடகவளயில  ஜனததருககும  உயிர.  இது  நகள்  வனர  அந்தக  குனறதகன
தனனன இபபடி ஒடட விடகமல பரதது னவததருககிறததக எனறு கலங்கடிதத
விஷயம.  எதரபகரகத  ஒரு  நனனகளல  தனனன  கவளகககடடிக
கககண்டிருககிறது.  அதுவும  அவன  ஊரல  இலலகத  சமயம.  ஒரு  தவனளை
இந்தக  ககல  தகமததம  தனனன  அவனடமருந்து  விலகியிருககச்
கசய்தருககுதமக  எனற  ஒரு  சந்ததகமும  அவளுககு  உண்டதகன.  தகன
தகய்னமயுற்றிருககிதறகம  எனபனத  உணரகத  சற்சல  மகற்றங்கனளை  சமீப
நகடகளல அவள் தன உடல ரீதயகக உணரததகன கசய்தகள்.  எனத நினனதது
எபபடி  அவனடம  கசகலவது?  மனக  கலககததனகலும,  அழுததததனகலும
ஏற்படம  மகற்றங்கதளைக  எனறு  ஒரு  சந்ததகமும  அவளடம  இருந்தது.
எலலகமும இபதபகது கவளச்சததற்கு வந்து வந்துவிடடது.  இனதக தகடடகல
மகிழ்ச்ச கககள்ளைகமல தபகவகனக தமககன?  இதுநகள்வனரயிலகன ஒடடியும,
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ஒடடகமலுமகன  நினல  அவனடமருந்து  விலகிப  தபககுமக?  அவள்  மனம
கரகமபவும எதரபகரகக ஆரமபததது. 

மகபபள்னளைனயப படிகக முடியனல எனகிற மன வருதததததகட வந்து
நினறகர  ரங்கநகதன.  இபடியக  ஒரு  மனுஷன  ஃதபகனன  ஆஃப  பண்ணி
வச்சருபபகன?  எபபப தபகடடகலும னலன கினடகக மகடதடங்குது?  கரண்ட
ஃதபகன  வச்சருபபகரனு  கசகனனதய?  அந்த  இனகனகரு  நமபனர  வகங்கி
னவகக  தவண்டகமக?  எனனமமக  கபகண்ணு  நீ?  ஊரல  கபண்டகடடினனு
ஒருதத  இருகககதளை,  அவனளைத  தனயக  விடடிடட  வந்தருககதமங்கிற
எண்ணம  தவண்டகம  ஒருததனுககு?  இந்த  விஷயதனத  முதலல  அவரகிடட
கசகலவகங்களைக  அலலது  மூணகவது  மனுஷங்கிடடச்  கசகலலிச்  கசகலலச்
கசகலவகங்களைக?  கரகமபக  தகவலமக  இருககுமமக  நினனச்சக…?  அழகத
குனறயகய்ப  புலமபனகர  ரங்கநகதம.  எனன  ஆறுதல  கசகலவகதனறு
கதரயகமல  படிதது  னவதத  பள்னளையகரகய்  நினறகர  சவதநசன.
சந்ததகஷததல எனன தபசுவகதனதற அவருககுத கதரயவிலனல. 

அடதத கரண்டகவது நகள் ககனல யகரும எதரபகரகககத தநரததல தநதர
மருததுவமனனகதக வந்து நினறகன தமககன.  வந்ததும வரகததுமகக அவனளை
ஆவல கபகங்கப பகரததுச் கசகனனகன.  

ஒரு  வழியக  எலலகதனதயும  தனல  முழுகிடட  வந்தடதடன.  இனதம
எந்தச் சனயனும நமம கிடதட ஒடடகது.  நமம னபயனதகன உன வயிததுல
ஜனச்சு  எலலகத  தனமகனளையம  விரடடிடடகன  தபகலிருககு.   இனதம
உனனனக  கூடதவ  இருந்து  முழுகக  முழுகக  கவனகக  தவண்டிதகன  என
தவனல. ஓ.தக.யக? 

அவனன வகரதனதகள் நந்தனனயத தகளை முடியகத சந்ததகஷததல  ஆழ்ததன.
அவள்  உள்ளைம  குதூகலிததது.  உடமபு  சலிரததது.  எலலகதனதயும  தனல
முழுகிடதடன எனறு அவன  கசகனனதல ஆயிரம  அரததங்கள் இருபபதகய்
அந்த  தநரததல  அவள்  உணரந்தகள்.  தமககன  தனது  எலலகப
பனனனடவுகனளையும தசரததுததகன கசகனனகன எனபது கநருககமகய் வந்து
அமரந்து  அவள்  னககனளை  ஆதுரமகயப  படிததுக  கககண்ட  அவள்  மணி
வயிற்றில  இனகனகரு  னகனயயும  கமனனமயகய்ப  படர  விடட  அந்தப
கபகனனகன கணததல பரபூரணமகய் உணரந்தகள் நந்தன. 

நகதன  எதரபகரகககத  அதசயமகய்  எங்க  ஆபீசதலதய  எனககு
பரதமகஷனல  தபகஸடிங்  கினடச்சருச்சு.  வரற  கவள்ளக  கிழனம  ஜகய்ன
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பண்ணிடதறன. இததக தபகஸடிங் ஆரடர. கசகலலியவகதற எடதது நீடடினகன
நந்தனயிடம. 

அனறககு  கவளதய  இருந்து  இந்த  நிகழ்னவத  தவிரதது  விடக  கூடகது
எனபதுதபகல  ஆரவதததகடம,  ஆதங்கதததகடம  பகரததுக  கககண்டிருந்தன
நகனகு  தஜகடிக  கண்கள்.  உணரச்ச  தமலீடடில  அவரகள்  அததனன  தபர
கண்களலும  ஆனந்தக  கண்ணீரக  தககடகள்  சரம  சரமகய்  இறங்கியிருந்தன
எனபனதச் கசகலலியக கதரய தவண்டம. 

------------------------------
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உஷயாதீபன் உஷயாதீபன் - - தன் குறிப்ப தன் குறிப்ப 

உள்மளை வவெளிமய, பயார்டவெகள், மநேசம், சில வநேருடைல்கள், தனித்திருப்பவெனின் அடற, திடரை விலகல்,

நிடனைவுத் தடைங்கள், வெயாழ்க்டக ஒரு ஜீவெநேதி, நேயான் அதுவெல்ல, தவிக்கும் இடடைவவெளிகள், வவெள்டளை

நிறத்வதயாரு பூடனை ஆகிய பதிமனையாரு சிறுகடதத் வதயாகுப்பகள், பயலுக்குப் பின்மனை அடமதி,

மடழைக்கயால மமகங்கள்  எனை இரைண்டு குறுநேயாவெல் வதயாகுப்பகள் வவெளிவெந்துள்ளைனை. 1987 ல் எழுத

ஆரைம்பித்த இவெர்,தனைது எழுத்துப்பணிடய விடையாது இன்றுவெடரை வதயாடைர்ந்து வகயாண்டிருக்கிறயார்.

அடனைத்து வெயாரை, மயாத இதழ்களிலும், இலக்கியச் சிறுபத்திரிடககளிலும், இவெரைது கடதகள் வவெளி

வெந்துள்ளைனை. இடணைய இதழ்களிலும் வதயாடைர்ந்து எழுதி வெருகிறயார். 

வசன்டனை, இலக்கியச் சிந்தடனை அடமப்பின் சிறந்த மயாதச் சிறுகடதயயாக (1987) இவெரைது வவெள்டளை

நிறத்வதயாரு பூடனை சிறுகடத பரிசு வபற்றது.  கல்கி நிடனைவுச் சிறுகடதப் மபயாட்டிப் பரிசு, அமுத சுரைபி

வபயான் விழையா சிறுகடதப் மபயாட்டிப் பரிசு, குங்குமம் நேட்சத்திரைச் சிறுகடத, இடளையதடலமுடறச்

சிறுகடதப் பரிசு, தினைமணி கதிர் வநேய்மவெலி பத்தகத் திருவிழையாக் குழு நேடைத்திய சிறுகடதப் மபயாட்டிப்

பரிசு  ஆகியனை இவெர் வபற்ற பரிசுகள்  ஆகும்.  2007-ம் ஆண்டுக்கயானை அமரைர் ஜீவெயா, பி.இரையாமமூர்த்தி

நூற்றயாண்டு விழையா திருப்பூர் தமிழ்ச் சங்கம் மற்றும் கடல இலக்கியப் வபருமன்றம் ஆகியனை

இடணைந்து நேடைத்திய விழையாவில் 'வெயாழ்க்டக ஒரு ஜீவெநேதி  சிறுகடதத் வதயாகுப்ப பரிசு வபற்றது.

வெயாழ்க்டக ஒரு ஜீவெநேதி சிறுகடதத் வதயாகுதி மதுடரை மடையாக் வபருமயாட்டி கல்லூரியில் நேவீனை இலக்கியப்

பயில் நூலயாக அடமந்தது. இவெரைது சிறுகடதத் வதயாகுதிகள் பல மயாணைவெர்களையால் M.Phil., P.Hd.,

ஆய்வுகளுக்கு எடுத்துக்வகயாள்ளைப்பட்டுள்ளைனை. 

தமிழ்நேயாடு கடல இலக்கியப்வபருமன்றத்தின் இலக்கியப்மபயாட்டி 2011 ல் நிடனைவுத் தடைங்கள்

சிறுகடதத் வதயாகுதி அந்த ஆண்டின் சிறந்த சிறுகடதத் வதயாகுப்பக்கயாகப்  பரிசு வபற்றது. வநேய்மவெலி

பத்தகக் கண்கயாட்சி மற்றும் கயாடரைக்குடிப் பத்தகக் கண்கயாட்சிக் குழு நேடைத்திய சிறுகடதப்

மபயாட்டிகளில் சிறுகடதகள் பரிசு வபற்றுள்ளைனை.  
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இவெரைது ‘தவிக்கும் இடடைவவெளிகளை’; சிறுகடதத் வதயாகுப்ப 2014 ம் ஆண்டின் கு.சின்னைப்ப பயாரைதி

அறக்கட்டைடளைவிருது வபற்றது. 

குடும்பப் பிரைச்டனைகடளை டமயமயாக டவெத்து சமூக நேயாவெல்கடளை சுடவெபடை  வெழைங்குவெது   இவெரைது

இடடைவிடையாத எழுத்துப் பணிக்குச் சயான்றயாகும். அந்த வெடகயில் பதிடனைந்துக்கும் மமற்பட்டை

நேயாவெல்கடளை வெயாசகர்களின் உற்சயாகமயானை வெயாசிப்பக்கு அடடையயாளைமயாகப் படடைத்துத் தந்திருக்கிறயார்.

உஷகதபன,

8-10-6 ஸருத இலலம,
சந்து நதத கதரு, மககதமகககந்த நகர,

மதுனர - 625 014. (கசல - 94426 84188)
ushaadeepan@gmail.com

----------------------
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உங்கள் படடப்புகடள பவெளியிடலபொமம

உங்கள் படடைப்பகடளை மின்னூலயாக இங்கு வவெளியிடைலயாம்.

1. எங்கள் திட்டைம் பற்றி – http://freetamilebooks.com/about-the-project/  தமிழில் கயாவணையாளி . 

2.  படடைப்பகடளை யயாவெரும் பகிரும் உரிடம தரும் கிரிமயட்டிவ் கயாமன்ஸ் உரிமம் பற்றி –

கிரிமயட்டிவ் கயாமன்ஸ் உரிடம – ஒரு அறிமுகம்

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101 

https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses 

உங்கள் விருப்பயானை கிரிமயட்டிவ் கயாமன்ஸ் உரிமத்டத இங்மக மதர்ந்வதடுக்கலயாம்.

http://creativecommons.org/choose/ 

3. மமற்கண்டைவெற்டற பயார்த்த / படித்த பின், உங்கள் படடைப்பகடளை மின்னூலயாக மயாற்ற

பின்வெரும் தகவெல்கடளை எங்களுக்கு அனுப்பவும்.

     நூலின் வபயர்

    நூல் அறிமுக உடரை

    நூல் ஆசிரியர் அறிமுக உடரை

    உங்கள் விருப்பயானை கிரிமயட்டிவ் கயாமன்ஸ் உரிமம்

    நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வெடிவெங்களில்.  அல்லது வெடலப்பதிவு / இடணைய தளைங்களில் 

உள்ளை கட்டுடரைகளில் வதயாடுப்பகள் (url) இவெற்டற freetamilebooksteam@gmail.com  க்கு மின்னைஞ்சல் 

அனுப்பவும். விடரைவில் மின்னூல் உருவெயாக்கி வவெளியிடுமவெயாம்.

   நநஙஙகளமங மமனஙனலங உரவவகஙகமட உதவலவமங

மின்னூல் எப்படி உருவெயாக்குகிமறயாம்?  –

தமிழில் கயாவணையாளி   offline method  – https://youtu.be/0CGGtgoiH-0 

                   automated method  -  https://youtu.be/WHHF8eP_UyY 
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A4 PDF, 6 inch PDF மகயாப்பகடளை  Microsoft word இமலமய உருவெயாக்க – http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-

using-microsoft-word/ 

எங்கள் மின்னைஞ்சல் குழுவில் இடணைந்து உதவெலயாம்.

https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooksforum 

நேன்றி !
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