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வணக்கம,
வொகசித்தைொகல் வளரலலொகம உணதம தைொகன் . நொகன்ுப
ஆணயீகளுக்ுப மன்ப ‘சபொகன்னின்ன் சசெல்வன்’ி
நொகவதலத் தைொகன் பள்ள் பொகடைம தை்ித்து நொகன் மதைன்
மதைலொகக வொகசித்ஜதைன். அதைன் பிுப வொகசித்தைல்  என்பது
வொகழ்்ன் ஒரு புபதி  என்ஜி ஆனது.
 எழுத்து மகநல்  எனும செமூக வதலதைளத்திூடஜடை
அறிமகமொகனது. மகநலில்  எழுதிய சிறுகததைகதள
 என்னுதடைய மதைல் மின்ூடலொகக சதைொகுபத்துள்ஜளன்.
மகநலில் சதைொகடைிந்து கிதடைத்தை ஊகக்க்ககஜள  எதன
மின்ூடல்  எனும அள்குுப அதத்த்து வளித்து
சகொகணயீ வந்திருக்கிிது .  எனது மகநல் நணபிகள்
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அத்தைதன ஜபருக்ுபம  என் சநஞ்செொகிந்தை நன்றிகதள
இ்குப  எழுதி தவக்கிஜின்.
இந்தை மின்ூடல் தைளத்தில்  எழுதிய தைன்னுதடைய
மின்ூடல்களன் வொகன்லொகக  என் சநஞ்ு  நிதிந்தை  என்
ஜநசெத்திகுுபரிய  எழுத்தைொகளி ஜஜொகதிதி . திரு்பூி
செொகதரலயும அன்சபொகழுக நிதனனை கருகிஜின் . இந்தை
மின்ூடல் ஆக்கத்திகுுப உதை்ய
அவரலது
ஆஜலொகசெதனகளும வழகொகடயீதைும  எ்ஜபொகதும  என்
சநஞ்சில் நிகுுபம . அவரலது  எழுத்திகுுப  எ்ஜபொகதும
நொகன் ரலசிகன் அ்படஜய  என் நன்றிதய அவருக்ுப
கறிக்சகொகள்கிஜின்.
இந்தை மின்ூடதல ந்ககள் இருக்ுபம இடை்ககளுக்ஜக
உ்ககள் கரல்ககளுக்ஜக சகொகணயீ வந்து ஜசெிக்க உதை்ய
சீனிவொகசென் செொகதரலயும , இக்ுபழுமத்தில் அவருடைன்
இதணந்து  எவ்தை லொகப ஜநொகக்ுபம இல்லொகமல்
ஜசெதவ மனஜதைொகயீ உதத்க்ுபம செஜகொகதைரல
,
செஜகொகதைரிகளுக்ுபம  என் அன்தபயும நன்றிதயயும
இ்குப  எழுதி தவக்கிஜின்.
 என்னுதடைய இந்தை மதைல் மின்ூடதல  என்னுதடைய
தைமித்ொகசிரியி திரு. அருளொகனந்தைம செொகி அவிகளுடைன் ,
 என்னுதடைய மகநல் உினைகளொகன செஜகொகதைரலி திரு .
ஹமீத் அலி பொகய் அவிகளுக்ுபம , சபொகன்தனயொக ரலொகசெொக
அணணொக
அவிகளுக்ுபம,
ு ள்ளொகன் செொகி
அவிகளுக்ுபம
நன்றியுடைன்
கொகணக்தகயொகக்ுபகின்ஜின்...
அன்படைன்,
சகொகல்லொகல்  எச. ஜஜொகஸ
17 - 6 - 2018
Jose harichandran<joseharichandran@gmail.com>
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1. அமமொக...

ரலொகஜு்ன் சமொகதபல் சிண்குபம செத்தைம ஜகடடைது
 எயீத்துபொகித்தைொகல் அதத்்பது மதன் யமனொக .
அதத்்தப ஏகுறு கொகதில் தவத்தைொகல் சடைொகன
 எணசணய்ல் ஜபொகடடை கயீுப ஜபொகல சவடக்க
சதைொகடை்ககி்டடைொகள்.
கொகரலணம, சபரிதைொகக  எதுனைம இல்தல வத்க்கமொகக
ஆணகள் சசெய்யும தைவறு தைொகன். அவளடைம ஜகடகொகமல்
இவனுதடைய அமமொக்குுப ஐயொகன்ரலம ரபொகய்
சகொகயீத்து ்டடைொகன் அது தைொகன் இ்ஜபொகததைய
இசசெணதடைக்ுபம அவள் ஜகொகபத்திகுுபம கொகரலணம.
அவள், “உ்கக அமமொக்குுப மூன்று ஜவதளயும
செொக்பொகயீ நொகம தைொகன் சகொகயீக்கிஜிொகம .  எதைொகவது உடைல்
நிதல செரின்ல்தலசயன்ிொகல் மருத்துவரிடைம சகொகணயீ
சசெல்கிஜிொகம. அவிகளுதடைய சபன்செதன பகுறி
 எதுனைம நொகம ஜகடபதில்தல பிுப  எதைகுகொககவொகம
கொகு ?”  என்ிொகள் ஜகொகபமொகக.
ரலொகஜு சபொகறுதமயொகக சசெொகன்னொகன் “ எல்லொகம செரிதைொகன்
யமனொக அமமொக ஒரு ரபொகய் கடை வணட்பவிகள்
அல்ல. அதுமடயீமல்ல அவிகளடைம ஏன் ?  எதைகுுப?
 என நொகன்  எ்ஜபொகதும ஜகடடைதில்தல . ஜகடடைொகல்
அவிகள் மனது வருத்தை்பயீம  என்ஜி ஜகடபதில்தல
ஜகடக ஜவணடய அளனைக்ுப அமமொகனைம நடைந்து
சகொகணடைதில்தல.” அததை சதைொகடைிந்து தைந்ததை இன்றி
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தைன்னம தைனியொகக அவிகள் அவதன வளிக்க படடை
கஷ்டைத்ததை  எல்லொகம ்ளக்கி பொகித்தைொகன்.
அவள்  எததையும ஜகடக தையொகரில்தல.
அுவலகத்தில் ஆன்ரலம ஜபி  என்ிொகும அசெொகல்டைொகக
அதைடட அவனுக்கடை்ககி ஜவதல சசெய்ய தவ்பவன்
அதைடடைல், அவன் மதன் யமனொக்டைம மடயீம
 எயீபயீவதில்தல. அதைடட அடபணய தவக்க
மடயொகஜதைசயொகழய அன்பொகல் அவதள அடபணய
தவக்க மடயும.
ஒரு வழயொகக இமமதியும பரலசசெதன மடனைக்ுப
வந்தைது. வத்க்கம ஜபொகல் அவஜள சஜன்த்தைொகள் அவள்
சசெொகன்னொகள் “ எதன ஜகடகொகமல் இனி ஒரு ருபொகய் கடை
உ்கக அமமொகனைக்ுப ந்கக ுபயீக்க கடைொகது .” அவனும
அதைகுுப ஒத்துக்சகொகணடைொகன்.
பதிுக்ுப “இ்ஜபொக சகொகயீத்தை கொகதசெபகுறி நயும
அமமொக்டைம  எதுனைம ஜகடக கடைொகது”  என்ிொகன்.
அவளும “செரி”  என்ிொகள்.
இன்பமொகக
அவிகள் இல்லி
வொகழ்க்தக
நகிந்துசகொகணடருந்தைது. சில நொகடகளுக்ுப பிுப
ஜவதலக்ுப ஜபொகய் வந்தை ரலொகஜு்ன் சமொகதபலில்
பத்துக்ுபம ஜமகுபடடை மிஸயீகொகல்கள் வந்து கிடைந்தைது .
பொகித்தைவன் பயந்ஜதை ஜபொகனொகன் . சநஞ்ு  படை
படைசவனன அடத்துக்சகொகணடைது. சவளநொகடடல்
ஜவதல சசெய்து சகொகணடரு்பவனல்லவொக . பள்ள
சசென்ி ுபத்ந்ததைக்ுப உடைமப செரின்ல்தல  என்று
கொகதலன்ல் தைொகன் சசெொகல்லின்ருந்தைொகள் யமனொக
.
அமமொகனைம வரல வரல உடைமபக்ுப சரலொகமப மடயலடைொக
 எ்ஜபொக ஊகருக்ுப வரல ஜபொகஜின்னு கதடைசிய ஜபசின
ஜநரலம ஜகடடருந்தைொக்கக.
யொகருக்ுப  என்ன ஆன்குஜிொக? அல்லது ஜவறு  எஜதைனும
பரலசசெதனயொக?
கொகதலன்ல் தைொகஜன வடடகுுப
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ஜபசிஜனன்.
மகளன்
பிந்தைநொகளுக்ுப
வொகழ்த்துக்கதளயும சசெொகல்லியொகன்குஜி  என்னவொகக
இருக்ுபம உள்ளுக்ுபள் ஆன்ரலம ஜகள்்கள் ஒரு்தை
இனமசதைரியொக பயத்ஜதைொகஜடை டையல் சசெய்தைொகன்
யமனொக்குுப
ஜபொகதண  எயீத்தைவளொகல் ஜபசெமடய்ல்தல . அவள்
தையீமொகறுவததை பொகித்தைதும பயத்தின் உசசிக்ஜக
சசென்ிொகன் ரலொகஜு . சிறிது ு தைொகரித்துக்சகொகணயீ நொக
தைழுதைழுத்தை ுபரலலில் ஜபசினொகள் யமனொக “நமம
மகளுக்ுப பிந்தைநொகள் பரிசெொகக உ்கக அமமொக ஒரு பனைன்
சசென்ன் ஒன்தி ஜபொகடடைொக்கக ... அன்தனக்ுப நொகன்
உ்கக அமமொகதவ பரிஞ்ு க்கொகம ஜபசினதுக்ுப  என்தன
மன்னிசியீ்கக”
 என்ிபட அவன் பதிுக்ுப
கொகத்திரலொகமல் ஜபொகதண துணடத்தைொகள் . அவனும
அததைக்ுபறித்து அவளுடைன் ஒன்றும ஜபசெ்ல்தல தைன்
கணகதள துதடைத்துக்சகொகணடைொகன் . பயத்தில் ஜபசெ
துவ்ககியவன் ஆனந்தைத்ஜதைொகஜடை அழுதுசகொகணஜடை
ஜபொகதண தவத்தைொகன்.
அவன் படத்தை அமமொகதவ இ்ஜபொகது அவளும படக்க
சதைொகடை்ககி்டடைொகள் இனி பரிந்து சகொகள்வொகள்
யமனொகனைம ரலொகஜு்ன் அமமொகதவ...

10

2. மண மறி்குுப பன் மனம...

மணமறினை செொகன்றிதைழ் தகன்ல் கிதடைத்தைதும "தைன்தன
படத்திருந்தை அடதம ்ல்கசகொகன்று உதடைந்தைதைொகக
அனுனைம..." "தைன்தன படத்திருந்தை சதைொகல்தல ஒன்று
தைன்தன ்டடைகன்ிதைொகக ்க்ஜனு ம ..." நிதனத்து
மறுவலித்துக்சகொகணயீ நதிமன்ித்ததை ்டயீ
சவளஜய வந்தைனி. ஒருவி மகத்ததை இன்சனொகருவி
பொகித்துக் சகொகள்ளனைம ்ருமப்ல்தல அவிகள்.
"இனி வொகரலத்துக்ுப ஒரு மதி தைணணயடக்க
அனுமதி... தினம ஒகுதி சிகசரலட ுபடக்க தைொகன்
அனுமதி...”
 எனும சதைொகல்தலகளலிருந்து
்யீபடைலொகம  என ்க்ஜனு ம,
"இனி  எ்குப சசென்ிொகும யொகரிடைமம ஜகடக
ஜதைதவன்ல்தல. ்ருமபய ஆதடைகள் அணந்து
சகொகள்ளலொகம. கடயீபொகயீகள் ்திக்க ஆளல்தல ."
மனம ஜபொகல் மகிழ்சசியொகய் வத்லொகம  எனும
 எணணத்ஜதைொகயீ அனுனைம பரிந்து சசென்ினி.
சிதின்ருந்தை கடதடை்டயீ வொகனஜம  எல்தலசயன
பிந்து சசெல்ும பிதவ ஜபொகல ்ருமப ்லகிச
சசென்ினி.
கொகலசசெக்கரலம வத்க்கம ஜபொகல் ஜவகமொகக ு த்ன்று
சகொகணடருந்தைது.
சில
மொகதை்ககளுக்ுப பன்
கடயீ்பொகடல்லொகதை வொகழ்க்தக அவிகளுக்ுப கசெக்க
துவ்ககியது.  எது இன்பம  என்று நிதனத்தைொகிகஜளொக
அதில் இன்பத்ததை ்டயீ துன்பத்ததை
கொகணத்துவ்ககினொகிகள்...
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வடடல் கொகணம இடைத்திசலல்லொகம அவள் சதைரிய
துவ்ககினொகள். நதிமன்ி உத்தைரலனை பட வடதடை ்டயீ
சசென்ிவள்.  என்ன தைொகன் உதைறித்தைள்ளயும தைன்
நிதனனைகதள ்டடைகலமறுத்தைொகள்...
அவன் தைொகன் பரலசசெதன  என்று  எணணயவளுக்ுப
இ்ஜபொகது அவன் இல்லொகதைஜதை சபரும
பரலசசெதனயொககி ஜபொகனது. ஜப்பி கொகரலன் மதைல்  எதுத்தை
வடயீ தைொகத்தைொக்ன் பொகிதவ வதரலன்ல் மொககுித்ததை
உணரலலொகனொகள். அக்கொக  என்ிதத்த்தைவனும பொகசெத்திகுுப
பதில் பொகசெொக்குப கொகடடனொகன் . ஆன்ட  என்ிவனும
ஆபொகசெமொகய் பொகிக்கிிொகன். இதுவதரல மகத்ததை பொகித்து
ஜபசியவன் பொகிதவ கழுத்து கழி்ககியததை உணரல
துவ்ககினொகள். இதுவதரல தைதரலதய பொகித்து ஜபசியவன்
பொகிதவ  எல்லொகம ஆதடை்லகி நிகுுபம இயீ்ப ஜமல்
்ழுவததை
ஜநொகக்கினொகள்
.
கணவன்
பொகிதவ்டடைகன்ி
பன்
கணடைவன்
பொகிதவசயல்லொகம
தைன்ஜமல்
்ழுவததை
கவனிக்கலொகனொகள் கவதலயுி துவ்ககினொகள்...
உடைனிருந்தை ஜபொகது அவளது ுபதிகள் மடயீம
சதைரிந்தைவனுக்ுப இ்ஜபொகது அவள் நிதிகள் சதைரிய
துவ்ககியது அவள் அது ஜவணயீம இது
ஜவணயீசமன்சில்லொகம நசசெரி்பவள் கிதடையொகஜதை .!
சகொகஞ்செம ஜகொகபம அததை சபொகறுத்திருக்கலொகஜமொக .!
நமமதடைய ஈஜகொகதவ ்டயீருக்கலொகஜமொக .! அவள்
இருந்தைஜபொகது இரல்ல் ஒரு நொகஜளனும செொக்படைொகமல்
தூ்கக அனுமதித்திரு்பொகளொக.? மூன்று நொகடகளொககி
்டடைஜதை
இரலனை
செொக்டயீ
பயீத்து
.!
அவசெரல்படயீ்டஜடைொகஜமொக.?
 எனும  எணணம
அவனுள்  எத்த்துவ்ககியது...
அவள் மனதிஜலொக .! தைன்தன ஜகடகொகமல் ஒரு ருபொகய்
கடை சசெலனை சசெய்யமொகடடைொகஜன.! இதுவதரலன்ல் தைொகன்
்ருமப ஜகடடை ஒன்தியொககிும மறுத்திரு்பொகனொக .!
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்ருமபய இடை்ககளுக்ுப கடட சசெல்லொகமல்
இருந்திரு்பொகனொக.! அவன் நமஜமல் உள்ள அததை
அன்பன் கொகரலணஜம சில
கடயீ்பொகயீகள்
கொகடடன்ருக்கலொகம பரிந்து வந்தைதைகுுபபதில்
அததைபரிந்து சகொகணடருக்கலொகம.! ஈஜகொகதவ ்யீத்து
இி்ககி சசென்றிருக்கலொகம . அவன் அருகிலிருந்தைது
வதரல ஓருத்தைன் நமதம ஏறிடயீ பொகித்தைொகனொக
.!
இ்ஜபொகது யொகி பொகிதவன்லிருந்து நொகம தை்ப
மடகிிது.?
இ்ஜபொகது யொகதரல நமபவது  என பரிய்ல்தல
அனுனைக்ுப.!
யொகி உணதமயொகனவிகள்  என
சதைரிய்ல்தல.! ுபத்மப துவ்ககினொகள்...
இதுவதரல ஆணகளுக்ுபள் கயவிகள் இருக்கிிொகிகள்
 என்று  எணணயவளுக்ுப இ்ஜபொகஜதைொக ஆணகஜள
கயவிகளொகக சதைரிய துவ்ககினொகிகள்...
மகொகத்மொக கொகந்தியொகல் வடதடை ்டயீ சவளஜய
தைள்ள்பயீம நிதலன்ல் "உ்ககதள ்டடைொகல்  எனக்ுப
ஜவறு ஜபொகக்கிடைஜமது "  என்று கறிய கஸதூரி பொகய்
 எனும அ்பனிதை தைொகதய படத்திருக்கிஜிொகஜம... படத்தை
அத்தைொகதய வொகழ்க்தகன்ல் பன்பகுறிஜனொகமொக
.?
பன்பகுறின்ருந்தைொகல் இ்பட தைனிதமன்ல் பலமப
ஜவணட வந்திருக்ுபமொக.?  என்று தைன்தன தைொகன் சநொகந்து
சகொகணடைொகள் அனு...
தைன்மதன்தய வடதடை்டயீ சவளஜயகுி
மயன்ிததை சவடகக்ஜகடைொகக ுபறி்படடருந்தைொகஜரல
நமது ஜதைசெ்பதைொக ... " என் வொகழ்ஜவ நொகன் உ்ககளுக்ுப
சசெொகல்ும சசெய்தி”  என்றுதரலத்தை அமமகொகதன
படக்ுபம  என்கிஜிொகஜம ...
அவி வொகழ்்ல்
சவடகமொகக
கருதியததை நொகம சபருதமயொகக
கருதி்டஜடைொகஜம.! மீணயீம மதன்  என்பவள்
"நல்ல ஒரு ஜதைொகழ "  என்றும ுபறி்படடருந்தைொகஜரல ...
அததை பன்பகுறிஜனொகமொக.? மதன்தய ஜதைொகழஜபொகல்
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பொக்த்ஜதைொகமொக.?
ஜதைொகழக்ுபரிய
ு தைந்திரலத்ததை
அவளுக்களத்ஜதைொகமொக.?
நமமதடைய
தைவறுகஜள
நமதம இ்ட தைனிதமன்ல் பலமப தவத்தைது
 என்சிணண தைன்தனத்தைொகன் சநொகந்து சகொகணடைொகன்
்க்ஜனஷ்...
துண துதவக்க கடடதவத்திருக்ுபம திடதடை
பொகித்தைொகன். அதைன் அருகிலிருக்ுபம வொகஷி்க சமசிதன
பொகித்தைொகன். துண துதவத்துக் சகொகணடருக்தகன்ல்
அவளுடைன் ஜபசிக்சகொகணடரு்பது படக்ுபம
அவளுக்ுப. அதைன் அருஜக சசென்ிொகன் அதைதன
சதைொகடயீ்பொகித்தைொகன் அவன் ஜபசிக்சகொகணஜடை அவள்
தைதல ஜகொகதி்யீவது ஜபொகல் ஜதைொகன்றிகுறு அவனுக்ுப...
தைன் ஆதடைகளருக்ுபம சபடடசயொகன்தி திிந்து
பொகித்தைொகளவள். அதில் அவன் பதிய செடதடைசயொகன்று
இருந்தைது. அததையணந்து இருவருமொகக சவளஜய
சசெல்ும ஜபொகது பக்கத்துவடயீ அக்கொக "ஜடைய் செிட
உனக்ுப ச்பி "  என்ிதைொகஜல இனி இததை ந்ககள்
ஜபொகடைக்கடைொகது  எனக்கறி தைன் சபடடக்ுபள் பூடட
தவத்துக்சகொகணடைொகள்.
அதைகுுப மறு்ஜபதும
ஜசெொகல்லஜவன்ல்தலயவன். அததை  எயீத்து அணந்து
சகொகணடைொகள். அவன் அதண்பகுுபள் இரு்பததை
ஜபொகன்று உணிந்தைொகள்...
அருகிலிருக்ுபம ஜபொகது நிதிகள் மதிந்து ுபதிகள்
மடயீஜம சதைரிவதும . இதடைசவள வந்தைபன்
ஒவசவொகருவரின் ுபதிகள் மதிந்து நிதிகள்
மடயீம சதைரிய துவ்குபவதும மனிதை இயல்பகளல்
ஒன்ில்லவொக
அததை இ்ஜபொகது அவிகளும
உணரலலொகன்னி...
இனியுள்ள
அவ(ளு)ருதடைய
வொகழ்க்தக
அவரு(ளு)க்ஜககுி
துதணயுடைன் மகிழ்சசியொகய்
அதமயும நமது வொகழ்க்தக துதணயொகய் "தைனிதம"
ஜபொகதும  என்று இருவரும  எணணக்சகொகணடைனி...
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வத்க்கமொகன சபொகலினைடைஜன அன்திக்ுபம பகலவன்
வந்துதித்தைொகன்.
ஆனொகல் அன்திய
சபொகழுது
பத்துணிசசிதய அளக்க்ல்தல அவனுக்ுப
.
அுவலகத்தில் அவன் கொகதுகளல் ்ழுந்தை
அக்சகொகயீஞ்சசெொககுகளொகல் தைதரலஜமல் ்ழுந்தை மீசனன
துடத்தைொகனவன். "அவனுக்ுப  எஜதைொக பரலசசெதனயொகம
அதைொகன் அவ அவன ்டயீ ஜபொகய்டடைொகளொகம "  என
தைன்னுதடைய ஆத்ம நணபிகள்  என்று தைொகன் நிதனத்துக்
சகொகணடருந்தைவிகள் ஜபசிசகொகணடருந்தைொகிகள் ,
இவன் ஜகடயீக்சகொகணடரு்பததை அறியொகது
.
இவதன பொகித்தைதும ஏதும அறியொகதைது ஜபொகல் "வொகடைொக
மசசெொகன் தைம அடக்க ஜபொககலொகம "  என அதத்க்க
தைதரலதய பொகித்தைவொகஜி தைதலயதசெத்து மறு்ப
சதைரி்த்தைவன் மனதில்
"இவனு்கக  எல்லொகம
சசெொகல்லித்தைொகஜன ்வொககரலத்து வொக்ககிஜனொகம "  என
தைனது அறிவனத்ததை  எணண சநொகந்து சகொகணடைொகன்...
"இவ ஜகரலக்டைி செரின்ல்தலயொகம ட அதைொகன் இவ
பருசென் இவள ்டயீடயீ ஜபொகய்டடைொகனொகம "  என
கறி்டயீ கல கல சவன சிரித்தை ஜதைொகழகளன்
வொகித்ததை கொகதுகளல் ்ழுந்தை அந்ஜநரலம அமப ததைத்தை
பிொக ஜபொகல துட துடத்தைொகள் . அவசியமகுிவிகளடைம
ஆஜலொகசெதன சபகுறு ்வொககரலத்து வொக்ககி வந்தைது
 எத்தைதன சபரிய பசெசகன தைன் பத்திதய கடந்து
சகொகணடைொகள்...
அன்திய இரலனை வடடகுுப சசெல்ல மனமகுிவனொகய்
ஜநரலம செகுறு பந்திஜய செொகதலன்ல் நடைந்து சசென்று
சகொகணடருந்தைொகன்.
செொகதலன்ன்
பரலபரல்ப
அடை்ககின்ருந்தைது.
வொககன்ககள் அவவ்ஜபொகது
ஒவசவொகன்ிொகய் அவதன கடைந்து சசென்று
சகொகணடருந்தைது. இருள்  எ்குபம க்ந்திருந்தைது .
அவதன ஜபொகல் செொகதலஜயொகரல மரல்ககளுக்ுபம மனது
செரின்ல்தலஜபொகும அதவகளும அதசெவகுறு
சிதலசயன செதமந்து நின்று சகொகணடருந்தைன . தைொகன்
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இவனைலகில் தைொகன் இருக்கிஜிொகம  என்பததை
அவவ்ஜபொகது அவதன கடைந்து சசெல்ும
வொககன்ககளன்
ஒலி்சபருக்கி
செ்தைம
நிதன்பூடடயது அவனுக்ுப...
சகொகஞ்செ தூரலத்தில் செொகதலன்ன் வதளசவொகன்றில் சிறிது
பரலபரல்பம ஆள் கடடைமம சதைன்படடைது . அருஜக
சசென்று ்செொகரித்தைதில் தைனியொகக
வந்தை
சபணசணொகருத்திதய பலவந்தைம பணண யொகஜரலொக
ஒருவி  எத்தைனித்தைதைொககனைம , ஆடகதள கணடைதும
ஓட்டடைொகன்  எனனைம அறிந்து சகொகணடைொகன்
.
கடடைத்திகுுபள்  எடட்பொகித்தைொகன் மகத்ததை
தைன்கரல்ககளொகல்
மதித்தைபட
அழுதுசகொகணடருந்தைொகளவள்.
அவள் கந்தைல்
கதலந்திருந்தைது. மதுுபபுபதி ஆதடை செகுறு கிழய
அதைன் வழஜய அவள் உள்ளொகதடை சதைரிந்து
சகொகணடருந்தைது...
அவள் கணகள் அவதன கணடைதும அவளது அழுதக
இருமடை்ககொகனது. அவன் ஜதைொகள்மீது செொகய்ந்து அத்
ஜவணயீம ஜபொகலிருந்தைது அவளுக்ுப . நிதனத்தைவள்
தைொகமதிக்கஜவ இல்தல .
இஜதைொக,
அவதன
கடடயதணத்து அழுது சகொகணடருக்கிிொகள்
.
ஏஜதைொகசவொகரு இருகொகல் மிருகத்தின் கரலத்தில்
சிக்கியவள் அவள் தைொகன்... அவஜள தைொகன்... ்க்ஜனசின்
அனுஜவ தைொகன்...
இ்ஜபொகது அவன் கரல்ககளும அவதள அரலவதணத்து
சகொகணடைது. அந்ஜநரலம அவளுக்ுப அந்தை அரலவதண்ப
ஜதைதவ்படடைது. செொகய்ந்து சகொகணடைொகள் அவன்
மொகிபஜலஜய.
அந்தை
அரலவதண்பன் கதை
கதை்பஜலஜய அவள் கணணீி துளகள் அத்தைதனயும
கொகய்ந்து ஜபொகன்குறு.
இனி அவிகள் செணதடை ஜபொகடைமொகடடைொகிகள்...
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இனி அவிகள் செமதைொகனத்ததை இத்க்க மொகடடைொகிகள்...
இனி அவிகதள ஈஜகொக அணகொகது ... இனி அவிகள்
பரிதவ்பகுறி ஜயொகசிக்கமொகடடைொகிகள்...
இஜதைொக, அவள் அவன் ஜதைொகள் செொகய்ந்தை படஜய
இருவருமொகக சமல்ல... சமல்ல... தை்ககள் வயீ ஜநொகக்கி
நடைக்கிிொகிகள்.
வொகனிலிருந்து நடசெத்திரல்ககளும
அவிகள் ஜஜொகடயொகய் நடைந்து சசெல்வததை் பொகித்து
கணசிமிடட சிரித்து சகொகணடருக்கிிது...
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3. கொகதைல் மதைல் நடப வதரல...

வொககனம ஒன்று மிதை
ஜவகத்தில் சசென்று
சகொகணடருக்கிிது.
மதத் சவளஜய தூில்
ஜபொகடயீக்சகொகணடருக்க,
வொககனத்திகுுபள்
இதளயரலொகஜொக
இன்னிதசெ மதத் சபொகழந்து
சகொகணடருக்கிிொகி.
சபருமதத் இதரலசசெசலன
வொககனத்திகுுபள் இரு்பவிகள் ஜபொகயீம செத்தைம
சவளஜயயும ஜகடகிிது...
அவிகளுடைன் வொகயொகடயபடஜய வொககனத்ததைச சீரலொகக
சசெுத்திக் சகொகணடருக்கிிொகி சசெல்வம . வயது
ஐமபததை சநரு்குபகிிது அவருக்ுப பொகிதவ
ுபதிபொகடல்லொக
ஒருவரலொகல் அவி வயது
ம்பத்ததைந்துக்ுப ஜமல்  என்று சசெொகல்லி ்டை
மடயொகது. தினம பதிதனந்து நிமிடை உடைகுபன்குசி
வண இல்தல  என்பததை ஜநொகய் சநொகட அணடைொக
வுவொகன அவி உடைல் நமக்ுப் பொகடைசமயீக்கிிது .
அவவொககனத்தினுள் தைன் தைமபன்ன் மதன் , தைன்
மதன் பள்தளகளுடைன் சசென்று சகொகணடருக்கிிொகி
சசெல்வம...
சசெல்வம ஜொகலி தடை்  எல்ஜலொகரிடைமம செகஜமொகக
ஜபசி் பத்க கடயவி தைன்னுதடைய அ்பொக மதைல் தைன்
மகன் வதரலக்ுபம அத்தைதன ுபயீமப
உி்னிகளுக்ுபம மதைலில் அவருக்ுப நணபிகள்
பன் தைொகன் உினை மதி அதைனொகல் தைொகன் அவி
இருக்ுபம இடைம  எ்ஜபொகதும கலகல்பொகக இருக்ுபம
இ்ஜபொகதும கலகலசவன இருக்கனைம அதுஜவ தைொகன்
கொகரலணம...
அவிகள் இ்ஜபொகது சசென்று சகொகணடரு்பது
பக்கத்து ஊகரின் ஜதைவொகலய திரு்த்ொக ஒன்றிகுுப .
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இஜதைொக,
அவிகள் அத்ஜதைவொகலயத்ததை
அதடைந்தைொகன்குறு.
பரலொகித்தைதனன்ும கலந்து
சகொகணடைொகன்குறு வடடகுுபத் திருமப ஜவணடய
ஜநரலமிது வடடகுுபக் கிளமப  எத்தைனித்தை சசெல்வம
அ்கஜக! அ்சபொகழுது! அ்பட! ஒரு செந்தி்ப நிகழும
 என்பததைக் கன்ல் கடை நிதனத்திருக்க மொகடடைொகி...
சசெல்வத்திகுசகதிஜரல ஒரு
நொககுபத்ததைந்து வயது
மதிக்கத்தைக்க் சபண
ஒருத்தி நிகுகிிொகள்,
செந்திரல வதைனம,
அளவொகன உடைல்,
அமப ஜபொகன்ி பொகிதவ,
சதைளந்தை பத்தி,
கனினை தைதுமபம மகம,
கொகணபவிகள் தகசயயீத்து
ுபமபயீம அளனை கணணயமமொகக
கனம சபொகருந்திய சபணமண ஜஷள நின்று
சகொகணடருக்கிிொகள்.
 எதிிபொகரலொகதை
அசசெந்தி்பல்
சசெல்வமம ஜஷளயும...
இடத்தை பள  என,
ஜபய் அதிந்தைது ஜபொகல,
ககுசிதல மொகதிரி,
செதமந்து நின்ினி. அவிகள்
இ்பட்படடை அனுபவ்ககதளக் கததைகளும
கொக்பய்ககளும
படத்து
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அறிந்திருக்கிிொகிகஜளயன்றி
அனுபவத்தில்
இ்ஜபொகஜதை மதைன்மதி அனுப்க்கிிொகிகள்...
கொகணக்கிதடைக்கொக அதிசெயத்ததைக் கணடைது ஜபொகல,
சபரும பததையல் ஒன்று கணணல் படடைது ஜபொகல,
தவரல ்யொகபொகரின்ன் கணணல் படடை ்தல மதிக்க
மடயொக தவரலத்ததை் ஜபொகல,
இன்ப அதிிசசின்ல் அவிகள் ்ழ அமபகள்
அதசெ்ன்றி ஜமொகதி நிகுகின்ின . அவனுள் ஒரு
செந்ஜதைகம இது நமது ஜஷள தைொகனொக ? அவளுக்ுபள்ளும
அஜதை செந்ஜதைகம தைொகன் . அயீத்தை சநொகட அவிகள்
செந்ஜதைகம பிந்தைது ; உணதம பரிந்தைது ; ஜபசெ
்ருமபகிிொகிகள் ஆனொகல் வொகித்ததைகள் கழுத்துக்ுப
சவளஜய வரல மறுக்கிிது , நொக தைழு தைழுக்கிிது .
அயீக்கயீக்கொகக
ஆன்ரலமொகன்ரலம வொகித்ததைகதள்
ஜபு பவனுக்ுப இ்ஜபொகது ஜபசெ வொகித்ததைகள்
கிதடைக்கொகது
தையீமொகறுகிிொகன்
.
அவளும
அவதனசயொகத்தை
மனநிதலன்ல் இரு்பததை
ஆசசெியத்தில் ்கசித்தை அவள் மகம சசெொகல்கிிது.
அ்குப நடைக்ுபம சம்கன
ஜபொகரலொகடடைத்ததை
,
்ழகளுக்ுபம ்ழகளுக்ுபம நடைந்து சகொகணடருக்ுபம
யுத்தைத்ததை மடனைக்ுப சகொகணயீவந்தைொகள் ஜஷளன்ன்
நகல் ஜபொகலிருக்ுபம அ்பருவ வயததைசயொகத்தை சபண.
அவள் வந்து ஜஷளதய அதத்த்துச சசென்ிொகள்
.
்ருமபய
சபொகமதமசயொகன்தி தைவி்டடை
சிறுுபத்ந்ததைசயொகன்று அததைஜய திருமப , திருமப்
பொகித்துக்சகொகணஜடை சசெல்வததை் ஜபொகல ஜஷள
அவதன ்டயீ மதியும வதரல திருமப , திருமப,
திருமப, திருமப சசெல்வத்ததை பொகித்துக்சகொகணஜடை
சசென்ிொகள்...
சிறிது ஜநரலத்திகுுப் பிுப ு தைொகரித்துக்சகொகணடை
சசெல்வம ஆலயம மழுதும அவதளத் ஜதைடயும
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கணயீபடக்க
மடயொகமல்
99
ரலன்னில்
அனைடடைொககிசசசெல்ும கிரிக்சகட வரலதன் ஜபொகல
சபருத்தை ஏமொககுித்ஜதைொகஜடை திருமப சசென்ிொகன்.
அவிகள் ஆலயத்ததை ்டயீ பி்படடைனி . அவிகள்
சசென்ி
வொககனம நடைந்து பள்ள சசெல்ும
மொகணவனுதடைய ஜவகத்தில் வடதடை ஜநொகக்கி நகிந்து
சகொகணடருந்தைது. திரு்த்ொக கணயீ திருமபம ுபயீமபம
கதளத்து அதமதியொகக இருக்தககளல் செொகய்ந்து
தூ்குபகிிது.
இதளயரலொகஜொக
இன்னிதசெயொகல்
தைொகலொகடயீகிிொகி. அவன் மனம மடயீம கன்று அறுந்தை
படடைமஜபொகல
நிதலன்ன்றி அதல பொகய்ந்து
சகொகணடருந்தைது...
சசெல்வத்தின்  எணணம  எல்லொகம ஜவகமொகக
லிருந்து 1991 ஐ ஜநொகக்கி் பன்ஜனொகக்கி பிந்தைது.
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இருபத்தி ஆறு வருடை்ககளுக்ுப மன்ஜன இருபத்தி
நொகன்ுப வயது சசெல்வம இளதம தைதுமபய மியீக்ுபம ,
நல்ல திடைகொகத்திரல உடைமபம, கொகணபவிகதள
கவந்திழுக்ுபம கம்பரல அத்ுபமொகய் ுபஜரலொகத்திலிருந்து
இரலன்ல்
வணடன்ல்
ஊகி
திருமபக்
சகொகணடருக்கிிொகன். அவன் மகசமல்லொகம மகிழ்சசி
மணட கிடைக்கிிது . தைொகன் தவத்திருக்ுபம சிறு
தபசயொகன்றில் இதையத்தில் ுபத்தி நிகுுபம கொகதைல்
அமஜபொகயீ கடய ஒரு வொகழ்த்து அடதடையும
அதைனுடைன் ஒரு சிறு பரிு  சபடடயும இருக்கிிது .
இ்பரிு ் சபொகருள் ஒ்பதடைக்க ஜவணடய தைனது
கொகதைலிதயத் ஜதைட சசெல்வதைொகஜல தைொகன் இத்தைதன
மகிழ்சசி சசெல்வத்திகுுப . அவன் கணயீ மகித்்
ஜபொகுபம கொகதைலி ஜவறுயொகருமல்ல
சில
மணத்துளகளுக்ுப மன்ப அவனுக்ுப இன்ப அதிிசசி
அளத்து மொகயமொகய் மதிந்தை ஜஷள தைொகன் அது...
ரலன்ல் வணடதய ்டயீ இி்ககியவன் மகத்தில்
மகிழ்சசி தைொகணடைவமொகடை
அவதளச செந்திக்க
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ஜவணயீசமனும ஜபரலொகவலில் ஜவக ஜவகமொகக
அவதளச செந்திக்க
சசெல்கிிொகன் .
அதுசவொகரு
்யீமதி கொகலம பன்னிரலணடைொகம வுப்ப பொகடைம
ஒன்றில் ஜதைொககுறு்ஜபொகனதைொகல் யீுயடஜடைொகரியல் வந்து
சசென்றுசகொகணடருந்தைொகள் ஜஷள யீுயடஜடைொகரியல்
இரலணடைொகம மொகடன்ல் இருக்கிிது வுப்ப மடந்து
சவளஜய வருகிிொகள் ஜஷள...
நன்ுப பழுத்தை மொகமபத்நிிம
வடடைவடவ மகம
அதரலவடடை செந்திரல பருவம
பொகி்பவிகதள கவிந்திழுக்ுபம கொகந்தை கணகள்
சவணசணய் ஜபொகன்ி வள வள்பொகன கன்ன்ககள்
இயகுதகன்ஜல கருதமயொகன
அவள் பருவ்ககள்
அவள் தடடன்ருக்ுபம கண
தமன்னொகல் இன்னும  எழுகுறு கொகடசியளக்கிிது.
அவள் சநகுறிதய அல்ககரித்திருக்கிிது கறு்ப
ஸடக்கி சபொகடசடைொகன்று.
சிக்ப பசதசெ தைொகவணன்ல்
ஒருபக்க தைதலன்ல் கொகஜதைொகரலமொகய்
சிக்ப ஜரலொகஜொக பூசசட சகொகணயீ சகொகுு கள்
'ஜல்'  என

'ஜல்'

செ்ககதைம பொகடை மொகடன்லிருந்து சமல்ல
சமல்ல இி்ககி வருகிிொகள்.
அவள் இி்ககிவரும அக்கொகடசி சசெல்வத்தின் மனதில்
சில்சலன்ி
ஐஸ மதத்தய சபொகழ்த்துக்
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சகொகணடருக்கிிது. அவள் சகொகுசிலிருந்து வரும
'ஜல்' 'ஜல்' செத்தைம அவன் மனதில் 'பட' 'பட'  என வந்து
ஜமொகதி அவன் இதையத்தில் சபருஞ்செத்தைத்ததை
உணடைொகக்கிக்
சகொகணடருக்கின்ின
.
இி்ககிவருகிிவள் ஓரலக்கணணொகல் இவதன்
பொகித்து தைன் சசெமபவள வொகய் திிந்து , தைன் ஆரலஞ்ு பத்
இதைழ்்ரித்து ஜலசெொகக இளநதக ஒன்று ஓடடனொகள் .
அந்சநொகட அவன் மனதிகுுபள் ஆன்ரலமொகன்ரலம
்ணமீன்கள் ஒத்சதைொகருமித்து
பரலகொகசித்து மதிந்தைன...
அவள் அருகில் சநரு்ககி வரல வரல அவன் இதையம
மகிழ்சசின்ல் படை படைசவன அடத்துக்சகொகணடைது .
அவள் இதையஜமொக
படைபடைசவன
பயத்தில்
அடத்துக்சகொகணடைது. கடதைத்தில்  எழுதின்ருந்தை பொகிக்க
ஜவணயீம, ஜபசெ ஜவணயீம ஜபொகன்ி செமொகசசெொகரல்ககள்
 எல்லொகம பயம பிக்கடக்க துவ்ககியது . அருகில்
சநரு்ககி வரல வரல கணஜொகதடை சசெய்து அதத்த்தைொகன் ,
கணகளொகஜல மொகடஜடைன்  என்ிொகள் . இவஜனொக அருகில்
சசென்ிொகன் அவஜளொக பயத்தில் சசெல்வம ஜபொக ... ஜபொக...
யொகரலொகசு ம பொகத்துயீவொக்கக ... சபரிய பரலசசெதன
ஆகியீம... ஜபொக... ஜபொக...  எனத் துரலத்தை துவ்ககினொகள் .
அந்சநொகட அவன் இதையத்தில் பரலகொகசித்து
சகொகணடருந்தை ்ணமீன்கள் அவதன் பொகித்து
பரிகசித்து சிரி்பது ஜபொகலிருந்தைது அவனுக்ுப . அவள்
அவதனத் துரலத்தி ்யீவது அவன் மீது  எந்திரல கல்தல
கடட அவதனத் தூக்கி கடைலில் ஜபொகயீவது
ஜபொகலிருந்தைது...
அவன் ஆதசெகள்  எல்லொகம நிரலொகதசெ ஆன
சவறு்ஜபொகஜடை
அவதள
சவறித்து்
பொகித்துக்சகொகணஜடை நின்ிொகன். அவஜளொக தைவறு சசெய்து
்டயீ அமமொகதவ் பயமம பொகவமமொககத் திருமப ,
திருமப் பொகித்துக்சகொகணடருக்ுபம ுபத்ந்ததை ஜபொகல
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பயமம, பரிதைொகபமமொகக அவதனத் திருமப , திருமப,
திருமப,
திருமப அவள் மதியும வதரல
பொகித்துக்சகொகணஜடை சசென்ிொகள். செகுறு ஜநரலத்தில் அவன்
சவறு்ப ஜகொகபமொக மொகறி அ்கஜகஜய அவளுக்கொககக்
சகொகணயீவந்தை
சபொகருதளயும
வொகழ்த்து
அடதடைதயயும ்சிறி  எறிந்து ்டயீ அன்திக்ஜக
ுபஜரலொகத் திருமபச சசென்று்டடைொகன்...
மீணயீம கடதைம வந்தைது ஜஷளன்டைமிருந்து " என்தன
மன்னிசு சு யீடைொக சசெல்வம நொகன் பணணது தை்ப தைொகன்
உன் நிதல பரிகிிது  எனக்ுப . நொகன் ஜவணமஜன
அ்பட பணணல பயத்தில் தைொகன் அ்பட
பணணடஜடைன். ்ளீஸ டைொக ஜகொகபத்துல கடதைம
ஜபொகடைொகம
இருந்திடைொகதை
உன் கடதைத்துக்கொகக
கொகத்திரு்ஜபன்"
இ்படக்ுப,
ஜஷள...
" எ்ஜபொகது ந  என்தன அலடசிய பயீத்தடயீ
ஜபொகனிஜயொக அ்ஜபொகஜவ உன்தன மனதிலிருந்து
தூக்கி தூரல  எறிஞ்சிடஜடைன் . இ்ஜபொக ந அனு்பன
கடதைம கிழந்து துணயீ துணடைொக ுப்தபல கிடைக்கிிது
ஜபொகல உன்ஜனொகடை நயபக்ககதளயும ுப்தபயொக
தூக்கி வசிடஜடைன் . இனி உன்ஜனொகடை வழ உனக்ுப ,
 என்ஜனொகடை வழ  எனக்ுப உனக்ுப ஒரு ுபமபயீ , உன்
பயத்துக்ுப ஒரு ுபமபயீ , உன் அ்பன் சசெொகல்ிவன
கடடகிடயீ செந்ஜதைொகஷமொக இரு  என்தன ஆதள ்யீ
செொகமி"  என்பதைொகய்  எழுதி அனு்பனொகன்...
அத்துடைன் மடந்தைது அவிகள் கொகதைல் கததை. அதைன் பன்
திருமப
அவிகள் செந்தித்து சகொகணடைது
26
ஆணயீகளுக்ுப் பன் இன்திக்ுபத் தைொகன்...
அன்திய இரலனை இருவருக்ுபம தூக்கம ஜபொகனது .
அவதளக் ுபறித்து ஜயொகசிக்கத் துவ்ககினொகன் அவள்
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அ்படஜய தைொகன் இருக்கிிொகள் . அவளடைம  எந்தை
மொககுிமம இல்தல, அஜதை பொகிதவ, அஜதை அடைக்கம,
அஜதை பயம, அவள் அ்படஜய இருக்கிிொகள். அவதள
வந்து அதத்த்துசசசென்ிது செந்ஜதைகஜம இல்தல
அவளன் இளவல் தைொகன் அவதள நகசலயீத்தைது
ஜபொகலல்லவொக இருந்தைொகள்...
அவள் அணந்திருந்தை ஆதடையும ஜபொகடடருக்ுபம நதக
நடயீகளும அவள் வொகழ்்ல் வசெதிக்சகொகன்றும
ுபதி்ன்றி  எ்கஜகொக மகிழ்சசியொகக வொகழ்கிிொகள்
 எனும  எணணத்ததைக் சகொகயீத்தைது அவசவணணம
அவன் மனதிகுுப மகிழ்தவயும ஆறுதைதலயும
தைந்தைது...
இந்தைச சினிமொக்ும கொகதைல் கததைகளும மடயீம
தைொகன் பரிந்து சசென்ி
கொகதைலிகள்  எ்கஜகொக
கஷ்டை்பயீவொகிகள்
ஜபொகும
நிஜத்தில்
அவரலவிகளுக்ுபத் தைுபந்தைபட  எ்கஜகொக கிதடைத்தை
வொகழ்க்தகதயச அனுப்த்து செந்ஜதைொகஷமொகக தைொகன்
வொகழ்ந்து சகொகணடருக்கிிொகிகள்  என  எணண
மனதிகுுபள் நதகத்துக் சகொகணடைொகன்...
அவளது சிந்தைதனதயயும அவஜன ஆக்கிரலமித்துக்
சகொகள்ள, மகநலில் அவதனத் ஜதைடனொகல்  என்ன
 எனும  எணணம வந்தைது அவளுக்ுப , சநொகடயும
தைொகமதிக்க்ல்தல அவள் . நணடை ஜதைடைுக்ுப பிுப
கிதடைத்தைது அவனது ஐட
,
பகிிந்திருந்தை
பதக்படை்ககளும, பதிந்திருந்தை தைகவல்களும அது
சசெல்வம தைொகன்  என்பததை உறுதி சசெய்தைது அவளுக்ுப .
அதிலிருந்து
அவனுதடைய
நமபி
 எயீத்துக்சகொகணடைொகள் ்டந்தைதும மதைல் ஜவதலயொகக
அவனுக்ுப அதத்த்தைொகள் . சபரிய அறிமகம  எதுனைம
ஜதைதவ்படை்ல்தல அவளுக்ுப அவதள் பரிய
தவக்க் ஜபசிய
ஓரிரு வொகித்ததைகளஜல
கணயீபடத்துக் சகொகணடைொகன் சசெல்வம...
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ஆதள் பரிந்து சகொகணடைதும சில சநொகடகள்
கொகரலணமின்றிஜய சிரித்துக் சகொகள்கிிொகிகள் அவிகள் .
அவிகள் கொகதைதல பரித்தை கொகலம மீணயீம அவிகதள
நணபிகளொகக இதணத்தைததை  எணணயொகக கடை
இருக்கலொகம அசசிரி்ப...
அதைன் பன் சில சநொகடகள் சம்கனம அவிகதள்
படத்துக்சகொகணடைது. அது ஒருஜவதள இிந்து ஜபொகன
அவிகள் கொகதைுக்ுப அவிகள் சசெுத்திய சம்கன
அஞ்செலியொககக் கடை இருக்கலொகம...
26 ஆணயீகளுக்ுப் பிுப ஜபசிக்சகொகள்கிிொகிகள்
அவிகள். அவிகளுக்ுப் ஜபசெ நிதிய இருக்ுபம
அவிகள் ஜபசெடயீம , அவிகதள நொகம தைனிதமன்ல்
்டயீ்யீஜவொகம. அவிகள் நிதிய் ஜபசெடயீம ,
நிதிவொகய் ஜபசெடயீம , பதத்ய நொகடகதள  எணண
 எணண இனி சிரிக்கடயீம...
இனி அவிகள் வொகழ்்ல் கொகதைுக்ுப இடைமில்தல .
நல்ல நணபிகளொகக இரு்பொகிகள். ுபயீமபத்ஜதைொகயீ
செந்தித்து சகொகள்ளுவொகிகள். தை்ககளது ு க துக்க்ககதள்
பகிிந்து சகொகள்ளுவொகிகள் . கொகதைலொககத் துவ்ககிய
அவிகள் வொகழ்க்தக நல்ல நடபொகக மீணயீம
இதணந்திருக்கிிது. அவிகள் நடப இனி இறுதி
வதரல இ்படஜய பயண்பயீம...
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4.அத்ஜகசென் மொகமொக...

கந்தைலொகன கடடைம ஜபொகடடை செடதடை .. கசெ்ககிய
நிதலன்ல் ு்ககி .. வொகனில் நடசெத்திரல்ககதள ஜபொகல்
ஓடதடைகள் நிரலமபய டைவல் ஒன்று ஜதைொகளல் ..
பன்ன்ககொகல் தைதரலதய சதைொகடயீ்டை மன் பொகதைமம
தைதரலதய சதைொகடயீ ்டை சவுப தூரலம இல்தல
அ்படசயொகரு சசெரு்ப.. ுபழ ்ழுந்தை கணகள்.. கன்
்ழுந்தை மதுுப.. வயது 65 க்ுபள் தைொகனிருக்ுபம 90 ஐ
சதைொகடயீ ்டடைவி ஜபொகல் தூரலத்தில் கொகடசியளக்கிிொகி
அத்ஜகசென் மொகமொக....
இவி தைொகன்  எ்ககள் ஊகரிரிலிருந்து மதைன்மதைலில்
்மொகனஜமறி ஜவதலக்ுப சவளநொகயீ சசென்ிவி ..
கிடடைதைடடை 30 வருடை்ககளுக்ுப ஜமல் அ்கஜகஜய
கொகலம கழத்தைவி .. ்யீமதிகளன் ஜபொகது  எ்ககள்
வடயீ சதைருவழயொகக அவி சசென்ிொகஜல நொகன்
சசெொகல்லி்யீஜவன் அமமொக அத்ஜகசென் மொகமொக
ஜபொகிொகரு.! அவவளனை வொகசெம வு ம அவி
அடத்திருக்ுபம சசெணயீ....
மதைன் மதைலில் ஜகொகடைொகலி ததைலம அவி சகொகயீத்து
தைொகன் நொகன் பொகித்திருக்கிஜின் .. பள்ளன்ல்  என்தன
"ஹீஜரலொக"வொகக மொககுறின்ருந்தை "ஹஜரலொக" ஜபனொக அவி
சகொகயீத்தைது தைொகன் .. இன்னும அ்படஜய நிதன்ல்
இருக்கிிது அவி ஜபனொக வொக்ககி தவத்திரு்பதைொகக
சசெொகன்ன அன்றிஜலருந்து ஊகரில் 'ஜபய் மதத் ' ஊகஜரல
சவள்ளக்கொகயீ இன்னும ஓரிருநொகள் கொகத்திருக்க
சபொகறுதமன்ன்றி அமமதத்ன்ும மடடைளனை
சவள்ளத்தில் ஜபொகய் வொக்ககி வந்ஜதைன் .. கடைஜவ
கொகய்சசெதலயும.. அதைகுகொகக அ்பொக சகொகயீத்தை அடன்ன்
வலி இன்னும அ்படஜய மனதில் நிகுகிிது....
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அக்ஹஜரலொக ஜபனொக தைொகன் சபணகள் அத்தைதன
ஜபதரலயும  என்தன ு குறி வரல தவத்தைது .. ஒரு நொகள்
 எழுதை சகொகயீத்தைொகல் ஜபொகதும  எனக்ுபம ஜசெித்ஜதை வடயீ
பொகடைம  எழுதி சகொகணயீ வருவொகள் மல்லிகொக
..
நணபிகள் அத்தைதன ஜபரும சபொகிொகதம படை
..
ஆசிரியிகளுக்கிதணயொகய்  என் பொகக்சகடடும
"ஹஜரலொக" ஜபனொக சதைொக்கக கொகரலமொகன்ருந்தைவி அவி
தைொகன்....
அத்ஜகசென் மொகமொக்குுப ஆதசெக்ுப ஒணணம
ஆஸதிக்ுப ஒணணமொகய் சரலணயீ பள்தளகள்
..
ுபயீமபம ுபத்ந்ததைகள்  என்ிொகல் உன்ி மொகமொக்குுப
அவிகளுக்ுபம அ்பட தைொகன் .. அவி மகன் ப்த்ரலன்
சசெொகல்வொகன் "வயசெொககிி ஜபொகது உ்ககதள ரலொகஜொக ஜபொகல
சவசு  பொகத்து்ஜபன் "
 என்பொகன் மகிழ்சசி
சபருமிதைத்தில் சிவக்ுபம அவி மகம .. பள்தளகதள
நன்ுப படக்க தவத்தைொகி நல்ல இடைத்தில் திருமணமம
சசெய்து தவத்தைொகி .. ுபயீமபத்திகுகொகக ஓட ஓட
உதத்த்தைொகஜரலயன்றி தைனக்கொகக  எததையும ஜசெித்து
தவக்க்ல்தல..
தைன்னுதடைய சசெொகத்து பத்துக்கதள பள்தளகளுக்ஜக
பரித்து  எழுதிக் சகொகயீத்தைொகி.. தைன் மீது உன்ரலொகய் இருந்தை
மகதன உன்ரலொகய் நிதனக்க ஒருத்தி வந்தைொகள் .. அவள்
மூலம இவன் உன்ரலொகய் நிதனக்ுபம பூக்கள் சரலணயீ
பூத்தைது ஜபரலத்கொகய் .. கொகல்ககள்  எ்பட  எல்லொகம
மொககுறுகிிது மனிதைிகதள .. பதிய ுபயீமபம மகுறும
பள்தளகளன் வருதகன்ல் தைந்ததைதய மிக்க
சதைொகடை்ககினொகன் அவன்....
அமமொகதவ மடயீம இருவரும ஜபொகடட
ஜபொகடயீக்சகொகணயீ அதத்த்து சசென்ினி .. ுபயீமப
ஜதைதவகளுக்கொகய் சபொகருளீடயீம ஜவடதகன்ல் பல
சதைொகழல் ககுிறிந்தை மொகமொக்குுப ... வஜயொகதிப
கொகலத்தில் பள்தளகளுடைன் ஒடட இருக்க வடதடை
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பொகித்து சகொகள்ளனைம .!! செதமயல் சசெய்யனைம .!!
"ுபறி்பொகக ுபத்ந்ததைகதள கவனித்து சகொகள்ளனைம "
சதைரிந்திருக்க ஜவணயீம..  என்பது சதைரியொகமல்
ஜபொகனது ஜவதைதனஜய.!!
பு தமயொகய் இருந்தைவதரல அதைன் நித்லில் தை்ககி அதைன்
கனிகதள பசித்து சகொகழுத்திருந்தை பிதவகள்
இதலகள் உதிிந்து கிதளகள் ஒடந்தை பன் இனி
பலனில்தல  என்பததை பரிந்து சகொகணயீ பிந்து
சசெல்வததை ஜபொகல் .. சசெொகந்தை்ககள் ்டயீசசசெல்ல
இ்ஜபொகது அனொகததையொககி ஜபொகனொகி அத்ஜகசென்
மொகமொக....
நணடை இதடைசவளக்ுப பன் இன்று தைொகன் அத்ஜகசென்
மொகமொகதவ பொகிக்கிஜின் ..
நலம ்செொகரித்து
சகொகணஜடைொகம  எ்ஜபொகதும அவி பன்னதகன்ல்
மகிழ்சசி மணக்ுபம .. இன்திக்ுபம பன்னதகத்தைொகி
கணகளல் 'ஜசெொககம படைரல'
மொகமொக ு ய சக்கரலவ அதிகம பொகி்பவி ஐநறு ருபொகய்
தைொகள் ஒன்தி  எயீத்து அவி பொகக்சகடடல்
திணத்தைொகவது சகொகயீக்க நிதனத்ஜதைன் ... அதைகுுப
அவசியமின்றி அவஜரல அததை இழுத்சதையீத்து
சகொகணடைொகி.. ்தடைசபறும தைருவொகன்ல்  எதன பொகித்து
தகசயயீத்து ுபமபடயீ சசென்ிொகி .. அவி சிரித்தைொகி
 என் கணகள் பனித்தைது....
அத்ஜகசென் மொகமொக
 என்னிடைம  எததையும
சசெொகல்ல்ல்தல ஆனொகல் அவி வொகழ்க்தக
 எனக்ஜகஜதைொக சசெொகல்கிிது பரிந்தும பரியொகமும
"கொகலத்தின் கரல்ககளல் நொகனும... "
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5. சநதி

நொகன் அ்ஜபொக ஏழு இல்ஜலணணொக  எடடைொகவது
படசசிடயீ இருந்திரு்ஜபன் . நொகன் தினமம பள்ள
சசென்று வரும வழன்ல் ஒரு ுபளம உணயீ
.
அக்ுபளத்தின் நயீஜவ ஒரு சிறிய பொகதி ஒன்றும
உணயீ. அதைன் ஜமல் அடக்கட கமபம பூ (கமுப மரல பூ)
சிதைறிய ஜதை்ககொகய், மகுறும பூதஜ செொகமொகன்களும, பூதஜ
மடந்து கதலந்தை நிதலன்ல் கிடைக்க கொகணஜபன் அததை
பொகிக்ுபம ஜபொகசதைல்லொகம பல ஜகள்்கள்  என் மனதில்
 எடட பொகிக்ுபம . ஏஜதைொக ஒரு கொகரலணமின்றி ுபளத்தின்
நயீஜவ உள்ள அ்பொகதிக்ுப பூதஜ சசெய்ய ஜவணடய
அவசியம இல்தல . அததை இன்திக்ுப  என்னுதடைய
பொகடடன்டைம ஜகடயீ்டை திமொகனித்ஜதைன்...
நொகன் தினமம கொகணம அக்கொகடசிகதளயும அதைன்
கொகரலணத்ததையும வயீ வந்தைதும மதைல் ஜவதலயொகக
பொகடடன்டைம ஜகடஜடைன் . அக்கததைதய ஜகடடைதுஜம
நணடை சநடய சபருமூசசசெொகன்று ்டடைபட சசெொகல்ல
துவ்ககினொகள் பொகடட.
“இ்பட்படடை கததைகள இந்தை கொகலத்துல உள்ளவ்கக
கிடடை சசெொகன்னொக யொகரு நமபிொக? உன் அ்பன் ஒருத்தைன்
ஜபொகதும இசதைல்லொகம கடயீக்கததைன்னு சசெொகல்ல.”
“அவ்ககள ்யீ பொகடட... ந சசெொகல்ு நொகன் நமபஜின்”
 என்ஜின் பொகடடக்ுப கததை சசெொகல்ல சதைமபூடயீம
்தைமொகய்.
பொகடட கததை சசெொகல்ல துவ்ககினொகள் . கததை ஜகடுபம
ஆவல் மதத்க்ுபம வந்தைது ஜபொகல துவ்ககின்ருந்தைது
சவளஜய மதத்.
“நொகன் உன் வயு ல இருக்ுபி்ஜபொக  என் பொகடட
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 எனக்ுப சசெொகன்னது . வத்க்கம ஜபொகல ஒரு நொகள் அந்தை
ுபளத்துல இளு ்கக  எல்லொகம ுபளக்க ஜபொகனொக்ககளொகம
அ்ஜபொக பொகித்து பய்ககரல மதத்யொகம. மதத் தைணண
நொகலொக பக்கத்திஜலருந்தும அடசசிடயீ வந்து ுபளம
கதரலபரலணயீ ஓயீதைொகம . அ்ஜபொக தைொகன் யொகரும
 எதிிபொகத்திரலொகதை
ஜநரலத்துல
அந்தை
அதிசெயம
நடைந்திசசெொகம! அந்தை மதத்ன்ல சநதி ஒணண வொகி்ப
வட்ல சமதைந்து சவள்ளத்துல அடசசிடயீ வந்து
சபொகஜளின்னு ுபளத்துல ்ழுந்திசசெொகம”
 என பொகடட கததை சசெொகல்லி வந்தை அந்ஜநரலம பொகித்து
பொகத்ொக்ஜபொகன இட ஒணண வடயீ கதரல ஜமஜல
்ழுந்தைது ஜபொகல பக்கத்துல  எ்கஜகொக படைொகின்னு ்த்
நொகன் பயத்துல
பொகடடய
அ்டஜய கடட
படசசிடஜடைன் பதைடடைத்துல  என் மணடை பொகடடஜயொகடை
தைொகதடைதய பதைம பொகிக்க வலின்ல் “ஐஜயொக”  என்ிொகள்
பொகடட. உடைஜன நொகனும “வலிசசெதைொக ?” பொகடட  என
பரிதைொகபமொகய் ஜகடடைவொகஜி அடபடடை இடைத்தில்
மத்தைம ஒன்று பதித்ஜதைன் . மகிழ்சசின்ல் தைனது
சபொகக்தக வொகய்திிந்து சிரித்தை பொகடட தைன் மொகிஜபொகயீ
 எதன கடடயதணத்து உசசி மகிந்து கன்னத்தில்
மத்தைமிடயீ கததைதய சதைொகடைிந்தைொகள்...
இதடைமறித்தை நொகன் “சநதின்னொக  என்ன?” பொகடடன்னு
ஜகடக “சநதிக்ுபணண தைனியொக வடவம இல்ல அது
வொகி்ப ஜபொகல இருக்ுபம , ுபத்து சவளக்ுப ஜபொகல
இருக்ுபம, இன்னும சின்ன அமமியும ுபள்யுமொக
கடை இருக்ுபம, சதை்குபல  எல்லொகம ஏி ஜபொகவொகஜன
நமம கதிஜரலசென் அவன் மகன் கடை இ்ஜபொக
அசமரிக்கொகனைல இருக்கொகஜன அவனுக்ுப சகடைசசெது
பொகக்ுப ஜபொகல
உள்ளதைொகம .
சநதி சகடைசு 
நல்லொகனவ்கக சநதிய ஜபரு நமமூருல உணயீன்னு
 எ்கக அ்பொக சசெொகல்வொகரு டைொக . சநதி சகடைசசெவன்
நிதனக்கிி கொகரியம  எல்லொகம நடைக்ுபம.  எந்தை சதைொகழல்
சசெய்தைொகும லொகபம சகொகழக்ுபம . பணம சகொகணஜடைொக
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சகொகடயீணண சகொகடயீம . 'அலொகனைதனும அகுபதை
்ளக்ுபம' படைத்தில் வரும ்ளக்ுப ஜபொகல தைொகன் பூதைம
இல்லொக ்ளக்கது”  என்று சநதிக்ுப சபரியசதைொகரு
்ளக்கம  எனக்களத்து்டயீ ்டடை இடைத்திலிருந்து
கததைதய மீணயீம சதைொகடைிந்தைொகள்...
“ுபளத்தில் ்ழுந்தை சநதிதய பொகித்தைதும  எல்லொகரும
ஒரு நிமிடைம அதிிசசின்ல் உதிந்து ஜபொகனொகிகளொகம .
ு தைொகரித்து சகொகணடை ஒருவன் கத்தினொகனொகம ‘ஜடைய் !
சநதி சமதைந்திருக்ுபஜடைொகய் சநதி !’ி அததை ஜகடடைதும
ு தைொகரித்து சகொகணடை அத்தைதன இளவடடை்ககளும சி்கக
சகபக்ுபள் ்ழுந்தை ஆடதடை படக்க பொகயும
சி்கக்ககதள ஜபொகல சநதிதய படக்க மணடயடத்து
சகொகணயீ நந்தை சதைொகடை்ககினொகிகள்...
அ்கஜக நடைக்க ஜபொகுபம ஜசெொககத்ததை அறிந்து
சகொகள்ளும கொகல கணணொகட ஒன்று மடயீம அவிகள்
தகன்ல் இருந்திருந்தைொகல் ஜவடதடைக்கொகரலதன பொகித்தை
மயல் ஜபொகல இந்ஜநரலம மூன்று கஜலொக மீடடைி தைொகணட
ஓட இரு்பொகிகள் அத்தைதன ஜபரும  என்ன சசெய்ய
்தி அதுவல்லஜவ!
சநதிதய படக்ுபம மயகுசின்ல் திிதமயொகன சரலணயீ
மன்று ஜபி சநதிதய படத்து ்டடைொகிகள் . கதரலக்ுப
சகொகணயீ வரும மயகுசின்ல் ஈயீபடடருந்தை அவிகள்
ஜமல் யொகரும  எதிிபொகரலொகதை ்தைமொகக  எ்ககிருந்ஜதைொக
உருணயீ வந்தை அந்தை சபரிய பொகதி சநதியுடைன்
ஜசெித்து அவிகதளயும உன்ருடைன் பததைத்து ்டடைது
அக்ுபளத்திகுுபள்...
“ஏன் பொகடட ? அ்ட ஆசு  ? இனிஜம அந்தை சநதி
சமதைக்கஜவ சமதைக்கொகதைொக?”
 என ஜகடடை  என்னிடைம
“அ்ஜபொக சநதி ்தளயலயொகம ்தளயொகம சவளய
சதைரிஞ்செது தைொகன் ்தனயொக ஜபொகசு  ! இ்ஜபொக அதை
32

வொகததை்கக (பூதைம) கொகவல் கொகத்திடயீ இருக்ுபம .
வொகததைஜயொகடை மனசெ ுபளரல தவக்க தைொகன் இந்தை
பூதஜசயல்லொகம. இனியும ஒருநொகள் சமதைக்ுபம !
அ்ஜபொக யொகருக்ுப ்திசசிருக்ஜகொக அவ்கக கணணல
மடயீம தைொகன் பயீம அவ்ககளுக்ுப அது கிதடைக்ுபம”
 என நமபக்தகஜயொகடை கறினொகள் பொகடட...
கொகலனுக்ுபம கததை ஜகடக ஆதசெ ஜபொகல  எனது
பொகடடதய சீக்கிரலஜம அதத்த்து சகொகணடைொகன்
தைன்னிடைமொகய். பொகடட கொககுறில் கலந்தைொகும பொகடட
சசெொகன்ன கததை மடயீம இன்னும  என் கொகதில்
ஒலித்துக்சகொகணஜடை இருக்கிிது...
(இ்பட்படடை பொகதி ஒன்றுடைன் கடய ுபளம
 எ்ககள் கிரலொகமத்தில் இ்ஜபொகதும பொகிக்கலொகம
.
இக்கததையும பொகடட உடபடை பலி சசெொகல்லி நொகன்
ஜகடடை கததைஜய.)
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6. ்ததை்பது மதள்பது நிசசெயம...
நொகன் ரலஜமஷ் , ுபதவத் ஏிஜபொகடடல் இருக்கிஜின்
மகிழ்சசின்ல் திதளத்துக் சகொகணடருக்கிஜின்
.
இரலணடைொகணயீகளுக்ுப பிகல்லவொக
ஊகருக்ுப
சசெல்கிஜின் அதுஜவ  என் அளனை கடைந்தை மகிழ்சசிக்ுப
கொகரலணம.  என் அருகில் நொககுபத்தி ஐந்து... ஐமபது வயது
மதிக்க தைக்கவி ஒருவி வந்தைமிந்தைொகி. பொகிக்க அத்கொகக
கணகளல் கனினை சபொகருந்தியவரலொகக கொகடசியளத்தைொகி .
அவரும தைமிழ் தைொகன்  எனஜவ  எளதில் அவரிடைம
பத்கி்டஜடைன்...
 என்னுதடைய
கததைகதள அவரிடைம அயீக்க
சதைொகடை்ககிஜனன் இரலணயீ ஆணயீகளுக்ுப மன்ப நொகன்
ஊகரிலிருந்து வரும ஜபொகது மகனுக்ுப சரலணயீ வயது .
மதன் நிதிமொகதை கிபணயொகக இருந்தைொகள் . இ்குப
வந்தை பிுப தைொகன் மகள் பிந்தைொகள். அ்ஜபொக தைத்தி தைத்தி
ஜபு னவன் இ்ஜபொக  எ்ட ஜபு ிொகன் சதைரியுமொக செொகி ?!
பிந்தைதுக்க அ்பிம இ்ஜபொக தைொகன் மகள பொகக்க
ஜபொகஜின் செொகி . இ்ஜபொக ஜபசெ ஆரலமபத்திருக்கிிொகள்
அவ்கக சரலணயீ ஜபருஜம பய்ககரல ஜசெடதடை செொகி  என
 என்னுதடைய
மகிழ்சசியும ஏக்க்ககளுமொகன
செமபவ்ககதள அயீக்கி சகொகணஜடை ஜபொகஜனன்
.
அசதைகுசகல்லொகம அவரும ம ...ம சகொகடடசகொகணஜடை
இருந்தைொகி...
நொகம மகிழ்சசியொகக இருக்ுபம சபொகழுது பிரும
மகிழ்சசியொககஜவ இருக்கிிொகிகள்  என சில செமயம
தைவிொககஜவ கணத்து ்யீகிஜிொகம . நொகன் அவரிடைம
ஜகடஜடைன் “செொகி ந்கக  என்ன ்ஜசெஷமொக ஊகருக்ுப
ஜபொகறீ்கக?” கணகல்கக சசெொகன்னொகி “ எமிசஜன்சி
லீனைல ஜபொகஜின் தைமப நொகன்ுப நொகடகளுக்ுப மன்னொகட
மகனுக்ுப ஒரு ்பத்து நிகழ்ந்து ்டடைது
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அதைனொகல்தைொகன் ஜபொககிஜின்”  என்ிொகி...
சிலசநொகடகள்  எனக்ுப சம்கனம ஜதைதவ்படடைது
சவடகி தைதலுபனிந்ஜதைன் நொகன் .  எத்தைதன சபரும
வருத்தைத்தில் இரு்பவரிடைம அவி நிதல உணரலொகமல்
 என்னுதடைய
மகிழ்சசிதய பகிிந்திருக்கிஜின்
 என்பததை  எணண...
அவி
கரல்ககதள
பகுறிக்சகொகணஜடைன்
“வருத்தைபடைொகத்கக செொகி  எதுனைம ஆகொகது உ்கக மகன்
நலமொகக வயீ திருமபவொகன்”  என்ஜின்.
அவி  என் கரல்ககதள படத்துக்சகொகணயீ அத்
ஆரலமபத்தைொகி கணகதள துதடைத்து்டயீ சசெொகன்னொகி
“ என் மனம பொகவத்தைொகல் பொகரலமொக இருக்ுப தைமப ! நொகன்
சபரிய ுபகுிம சசெய்து ்டஜடைன் . அதைகுுப கிதடைத்தை
தைணடைதன தைொகன் இது”  எனசசெொகன்னவி தைன்னுதடைய
கததைதய  என்னிடைம சசெொகல்ல ஆரலமபத்தைொகி . யொகரும
யொகரிடைமம  எளதில் இதுஜபொகன்ி கததைகதள சசெொகல்லி
்யீவதில்தல தைொகன்  என்னுதடைய சவள்ளந்தி
தைனமொகன ஜபசு  அவதரல கவிந்தைதைொக இல்தல சிலதரல
படத்துஜபொகக கொகரலண்ககள்  எதுனைம ஜதைதவன்ல்தல
 என்பது இதுதைொகனொக பரிய்ல்தல  எனக்ுப ஆனொகல்
சதைொகடைிந்தைொகி அவி.
“தைமப  எனக்ுப சகொகஞ்செம கடைன் உணயீ அதைகுகொகக
மதன்ன்ன் நதகதய அடைுப தவத்திருந்ஜதைன் அததை
மீடயீ சகொகயீக்க ஜகடயீ தினமம செணதடை வடடல் .
அந்தை ஜநரலம பொகித்து  என் அதின்ல் ஒன்ிொகய்
இரு்பவன் தைன் தை்கதகன்ன் திருமணத்திகுகொகக கடைன்
வொக்ககி தவத்திருந்தை கொகு   என் கணணல் படடைது .
அததை  எயீத்து ஊகருக்ுப அனு்ப நதகதயயும மீடயீ
்டஜடைன் கடைஜவ இரு்பதைொகல்  என் மீது செந்ஜதைகமம
வரல்ல்தல.
கொகு  இல்லொகதைதைொகல் அந்தை திருமணமம தைதடைபடயீ
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ஜபொகனது. இது நடைந்து மூன்று நொகன்ுப மொகதை்ககள்
இருக்ுபம இ்ஜபொகது மகனின் அறுதவ
சிகிடதசெக்கொகக அத்தைதன நதகதயயும ்குறு
்டஜடைொகம. ுபகுி உணிசசி  எதன சகொகல்கிிது தைமப
இனியும பணம ஜதைதவ பயீகிிது வடதடைகடை ்குக
தையரலொககஜவ இருக்கிஜிொகம  எ்ககள் மகனுக்கொக . நயும
 என் மகனுக்கொகக பரலொகத்தைதன சசெய் இ்ஜபொகது
 என்னுதடைய
பரலொகத்தைதனயும
இதிவொக
தைணடைதனதய  எனக்ுப சகொகயீத்து அவதன திரு்ப
சகொகயீ  என்பதுதைொகன்”  என்று கறி மடத்தைொகி.
 எ்ககளது இருவரலது ்மொகன்ககளும பிக்க தையொகி  என
அறி்்ப வந்தைது. அவருக்ுப ஆறுதைல் சசெொகல்லி கனத்தை
இதையத்துடைன்
அவரிடைமிருந்து
்தடைசபகுறுக்சகொகணஜடைன். அவருக்ுப ஜநி எதிரலொகக
நடைக்க சதைொகடை்ககிஜனன்.  என்தன திருடயீக்ுப
தூரலமொகயும  என் கொகல்களுக்ுப ஜநிழயும அவி
மகனுக்ுப நலத்ததையும சகொகயீ இதிவொக !  என்ி  எனது
பரலொகத்தைதனயுடைன்.
தூரலத்தில்  எனக்கொகன ்மொகனம தைனது சசெடதடைகதள
்ரித்து பிக்க தையொகரலொகய் நின்று சகொகணடருக்கிிது.....
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7.அவள் அ்பட தைொகன்...

ஆசிரியி வடயீ் பொகடைம ஏன்  எழுதி
வரல்ல்தலசயன்ிதைகுுப உடைமப செரின்ல்தல  என்ிொகள்
அதமதியொகக. ஜகொகபமொகக ந சபொகய் சசெொகல்கிிொகய்
 என்ிொகி அவி . அவி மகம பொகித்து செத்தைத்ததை
உயித்திஜய செந்ஜதைகம  என்ிொகல் வடலிஜலஜய ஜபொகய்
ஜகடயீக்சகொகள்ளு்ககள்  என்று சசெொகல்லி ்டயீ அவி
அனுமதின்ன்றிஜய அமிந்து சகொகணடைொகள்.
அவள் அ்பட தைொகன்...
தைனக்ுப செரி  என்று ஜதைொகன்றினொகல் யொகி
,  என்ன,
 என்சில்லொகம பொகிக்க
மொகடடைொகள் .
தைன்தன
ஜகொகபமூடடனொகல் யொகரிடைமம  எதிித்து நிகுபொகள் .
அவளடைம  எ்ஜபொகதும ஒரு திமிி , யொகருக்ுபம
அடை்ககொகதம, தைனக்ுப ்ரு்பமொகனததை யொகி  என்ன
நிதன்பொகிகள்  என்ி
கவதலன்ன்றி சசெய்து
மட்பது  என
ஒரு ்த்தியொகசெமொகனவளொககத்
சதைரிந்தைொகள். அதுஜவ அவள் மீது  எனக்ுப ஒரு ஈி்தப
வரலதவத்தைது. அதுஜவ சில நொகடகளல் அவள் மீது
நொகன் கொகதைல் சகொகள்ள கொகரலணமொககனைம ஜபொகனது.
ஆமொக,
நொகன்
இதுவதரல
 எ்ககதள
அறிமகபயீத்தை்ல்தல இல்ல நொகன் கதிி கதிஜரலசென்
அது ஜதைனு ஜதைன்சமொகழ.
நொக்ககள் அ்ஜபொகது பத்தைொகவது படத்து
சகொகணடருந்ஜதைொகம.  என்னுடைன் படக்ுபம மொகணவன்
மண தகன்ல் ஜரலொகஜொகபூனைம வொகழ்த்து அடதடையுமடைன்
 என்னுதடைய செொகபத்ததை வொக்ககி கடடக்சகொகணஜடை
அவளடைம தைன் கொகதைதல சசெொகல்ல ஜபொகனொகன் . கொகதைதல
சசெொகல்லியவன் கன்னத்தில் ்ழுந்தைது பளொகி  என
அதிசயொகன்று அதிந்து்டயீ
"நொகன் இ்குப
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கொகதைலிக்க வரல்ல்தல படக்க வந்திருக்கிஜின்
ஜபொகடைொக..."  என்ிொகள் ஜகொகபமொகக . அவள் அதிந்தை
அதின்ல் நொகு அட தைள்ள ஜபொகய் அவன் ்ழுந்தைொகன் .
நயீ கடைலிஜல ஜபொகய் ்ழுந்தைது அவள் மீது நொகன்
தவத்திருந்தை  என்னுதடைய கொகதைல்...
அவள் அ்பட தைொகன்...
பத்து பொகஸ ஆகி பனிசரலணடைொகம வுப்ப ஜபொகஜனொகம .
இ்ஜபொகது ஜலசெொகக சிரி்பொகள் . அவவ்ஜபொகது
ஜபு வொகள் பொகடைத்தில் ஏஜதைனும செந்ஜதைகம  என்ிொகல்
 என்னிடைம ஜகடபொகள் .
ஓரலளனை நணபிகள்
ஆகின்ருந்ஜதைொகம. அயீத்து கல்லூரி சசெல்ல இன்னும
நல்ல நணபிகள் ஆகி ்டஜடைொகம . அன்தனக்ுப
அவிகள் தை்ககின்ருக்ுபம ஹொகஸடைல் சமொகடதடை
மொகடன்ல் மகம சதைரியொக யொகஜரலொக ஒருவன் இி்ககி
ஓடனொகனொகம.  எ்ககளுக்ுப பொகதுகொக்ப ஜவணயீம  என்று
மகுி மொகண்கதள  எல்லொகம ஒன்று ஜசெித்து
உள்ளரு்ப ஜபொகரலொகடடைம ஒன்தி நடைத்தி சவகுறியும
கணடைொகள்.
அன்தின்லிருந்து
ஹொகஸடைல்
மொகண்களுக்ுப தைதல்யொககி ஜபொகனொகள்.
அவள் அ்பட தைொகன்...
இவள் ஒரு வொகயொகட
,
அடை்ககொகபடைொகரி,
ஜபொகுபமிடைசமல்லொகம
செணதடை
ஜபொகயீம
செணதடைக்கொகரி  என யொகஜரலொக நல்லவிகள் சிலி அவள்
வடடல் ஜபொகடயீ்டை
பட்தப பொகதின்ல்
நிறுத்தி்டயீ திருமணத்திகுுப ஏகுபொகயீ சசெய்தைனி
சபகுஜிொகி. உ்ககள் திருமணமம ஜவணடைொகம உ்ககள்
வயீம ஜவணடைொகம  எனக்ுப பட்ப மடயீம ஜபொகதும .
 என்று வடதடை ்டயீ வந்து பொகிட தடைம ஜவதல
பொகித்துசகொகணஜடை படக்க துவ்ககினொகள் . நிதிய
படத்தைொகள் நல்ல ஜவதலக்ுப சசென்ிொகள் வடடனி
அனுமதின்ன்றி கடை படத்தை மனசமொகத்தை மொகணவன்
ஒருவதரல மணமடத்து சகொகணடைொகள்.
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நொகடகள் நணடைது  எ்ககள் சதைொகடைிப அகுறு்ஜபொகனது .
நணடைசவொகரு பரி்குுப் பன்  என் நணபன் ஒருவன்
திருமணத்தில் செந்தித்துக் சகொகணஜடைொகம . தைன்னுதடைய
ஒகுதி மகனுடைன் வந்திருந்தைொகள் . கணவதனக்ுபறித்து
ஜகடஜடைன் தைன்னுதடைய அமமொகதவ அனுசெரித்து
ஜபொகக சசெொகன்னொகன், தைன்னுதடைய அக்கொக தை்கதககதள
அனுசெரித்து் ஜபொகக சசெொகன்னொகன் , அவிகளுக்ுபம
 எனக்ுபம ஒத்து வரல்ல்தல . தைனிக் ுபடத்தைனம
அதத்த்ஜதைன் வரல மறுத்து ்டடைொகன் ஜபொகடைொக  எனக்கறி
தைனியொகக
பள்தளதயத்
தூக்கிக்சகொகணயீ
வந்து்டஜடைன்  என்ிொகள் செொகதைொகரலணமொகக.
அவள் அ்பட தைொகன்...
அதைன் பன் தைன்னுதடைய மகதனத் தைவம ஜபொகல்
வளித்துக் சகொகணயீ வந்தைொகள் . அவனும சபரியவன்
ஆனொகன் அவனுக்ுபம மணம மடந்தைது . வந்தை
மருமகதள் படக்க்ல்தல அவள் மொகமியொகதரலத்
தைனியொகக
்டயீ ்டயீ தைன் வடடகுுபச
சசென்று்டடைொகள். உடைன் மகனும சசென்று ்டடைொகன் .
மடயொகதை கொகலம மதிஜயொகி கொக்பகம தைொகன்
ஆதைரலவளத்தைது அவளுக்ுப.
இன்திக்ுப் ஜபசின்ருந்ஜதைன் உதடைந்து ஜபொகய்
ஜபசினொகள் "கழவதின்ல் தைணணீி இல்தல  என்று
தைொகன் ஜபொகய் சசெொகன்ஜனன் தைணணீி இல்தலசயன்ிொகல்
ஜப்பதரல  எயீத்துக்சகொகணயீ ஜபொகட சகத்்
...
சரலணயீ மொகசெம ஆுபது உன் பள்ள கொகு  ுபயீத்து... சமொகதை
உன் பள்தளக்கிடடை கொகு  ுபயீக்க சசெொகல்ு . கொகு 
ுபயீக்க வழன்ல்ல கமஜளன்டை ுபயீக்க வந்திருக்ுப
மூஜதை்"  என வொகன்ல் வந்தைது ஜபொகல் திடட
அனு்பனொகன். ஜபசெ மடய்ல்தல அவனிடைம தைதல
ுபனிந்தைவளொகய் நிதலுபதலந்து ஜபொகய் வந்து
உடகொகிந்தைவள் தைொகன்  எத்தைதன மண ஜநரலம ஆனது
 என்ஜி சதைரிய்ல்தல உன் ஜபொகண வந்ஜதை
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ு யநிதனனைக்ுப வந்ஜதைன்  என்று கறி செகுறு ஜபசதசெ
நிறுத்தினொகள்.
அவள்  எனது வருத்தைத்திகுுப ஆறுதைல்
கறின்ருக்கிிொகஜள ஒழய அத்தைதகய வொகய்்தப
அவள் ஒரு ஜபொகதும  எனக்ுப சகொகயீத்தைஜதை இல்தல .
 எததையும செமொகளக்ுபம திின் அவளுக்ுப உணயீ .
பரலசசெதனகதளக் கடை சிரித்துக்சகொகணஜடை தைொகன்
சசெொகல்ுவொகள்.
அதைனொகல் அவளுக்ுப ஆறுதைலொகக ஓரிரு வொகித்ததைகள்
கடை  என்னொகல் ஜபசெ மடய்ல்தல . செகுறு நிறுத்தி
மீணயீம சதைொகடைிந்தைவள் "நொகன் நல்ல கொகலத்தில்
சிலதரலஜயனும அனுசெரித்து ஜபொகன்ருக்கலொகஜமொக ..."
 என்ிொகள். அதைன் பிுப அவளடைம ஜவறு ஜபசு  மூசு 
இல்தல ஒரு நணடை சம்கனம  எ்ககளருவரிதடைஜய .
அதைகுுப பன் ஒரு வொகித்ததையும அவள் ஜபசெ்ல்தல
அ்படஜய இதண்தப துணடத்துக்சகொகணடைொகள் .
ஒருஜவதள அவஜவதளன்ல் அவள் அழுதிருக்கக்
கயீம. திரு்ப அதத்க்க்ல்தல ... நொகனும... இனி
அவளடைம ஜபசினொகல்  என் ஜபசு  அவளுக்ுபச
ு தமயொககி்யீம  என்பதைொகல் ்டயீ்டஜடைன்
.
அவளுக்ுப இ்ஜபொகது ஒரு தைனிதம ஜதைதவ்படடைது
அததை அவள்  எயீத்துக் சகொகள்ளடயீம  என்று நொகன்
அவதளத் தைனியொககஜவ ்டயீ ்டஜடைன்.
சபொகழுது ்டந்தைது கொகதல  எழுந்தைதும மதைல்
ஜவதலயொகக அவளுக்ுப ஜபொகன் சசெய்ஜதைன் . மழு றி்க
ஜபொகய் கடடைொகனது. திருமப அடத்ஜதைன்  எயீத்தைது ஜவறு
யொகஜரலொக  எயீத்தைவி அந்தை் பொகடட இிந்து்டடைொகி
 என்ிொகி. உதடைந்து ஜபொகஜனன் .  என்னொகல் அவள்
மதிதவ நமபஜவ மடய்ல்தல . நொகன் ஜவகமொகக
ஒரு ஜரலொகஜொக பூ மொகதல வொக்ககிக் சகொகணயீ அந்தை
மதிஜயொகி இல்லத்திகுுபச சசென்ஜின்.
மகன் மருமகள் வந்திருந்தைொகிகள் ஜபரலன் ்தளயொகடக்
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சகொகணடருந்தைொகன்.
மருமகள் ்தளயொகடக்
சகொகணடருக்க்ல்தல மனம ்தளயொகடக்
சகொகணடருக்கலொகம அது அவள் மகத்தில் சதைரிந்தைது .
ஆ்ககொக்கஜக அவதளக் கொகணவந்தை ஒன்றிரலணயீ ஜபதரல
கொகண மடந்தைது. வொக்ககிச சசென்ி ஜரலொகஜொக பூ
மொகதலதய அவள் மீது ஜபொகடஜடைன் . அவள் கழுத்ததை
சசென்ிதடைந்தைதும அதவயும அ்ஜபொகஜதை ்ரிந்தைததை்
ஜபொகல பதிதைொகய் சதைரிந்தைது . கழுத்தில் கிடைந்தை அதவ
அவதள் பொகித்து  எஜதைொக சசெொகல்வததை ஜபொகலிருந்தைது...
ஆம! அவள் அ்பட தைொகன்...

41

8. சசெல்ல மகள் சசெல்்...

ஐயி சகடட ஜமளம ... சகடட ஜமளம ...  என்று கி
ஜமள தைொகள்ககள் மத்்கக , ம்ககள கதைம இதசெக்க ,
மொகணக்கம, செ்தைொக கழுத்தில் தைொகலிதயக் கடட
கடன்ருந்தைவிகதளச செொகடசி நிறுத்தி அவதள
தைன்னவள் ஆக்கிசகொகணடைொகன் . கடன்ருந்தைவிகள்
அத்தைதன ஜபரும அடசெததை தூ் ஆசி வத்்ககினி.
அடசெததை தூ்யவிகளல் ஒருவி கணகளலிருந்து
மடயீம கணணீி கன்ன்ககள் வழஜய சவள்ள
மத்துக்கள் ஜபொகல
உருணஜடைொகடயது .
யொகரும
அததை்பொகித்து ்டைக்கடைொகது  என்ி
அவரலது
பரலயத்தைன்ககள் அத்தைதனயும வணொகய்் ஜபொகனது .
மணமகளன் தைந்ததை அததைக் கவனித்தைொகி . அததைக்
கவனித்தை
மொகத்திரலத்திஜல
மகிழ்வொகல்
பூரித்துஜபொகன்ருந்தை அவி மகத்திும சசெொகல்சலொகணொக
துயரலம ஒன்று ுபடசகொகணடைது.
சிறிது ஜநரலத்திகுசகல்லொகம இவி ஜபொகய் மணமகளன்
தைந்ததைன்டைம "ுபத்ந்ததைகள் நல்லொக இரு்பொக்கக நொகன்
கிளமபஜின்டைொக"
 என்ிொகி.
உன்ருக்ுபன்ரலொகன
நணபிகள் இருவரும மனம ஒத்சதைொகருமித்தைவிகளன்
மனதின் வலிதயச சசெொகல்ல
வொகித்ததைகள்
ஜதைதவன்ல்தல தைொகஜன.
அவருக்ுப  என்ன சசெொகல்வசதைன்று சதைரிய்ல்தல
 எனினும "செொக்படயீ ்டயீ் ஜபொகடைொக "  என்ிொகி
அவவொகித்ததைன்ல் ஜவன் இல்தல அவவொகித்ததைகள்
செமபரலதைொகயத்திகுகொகக
உதிித்தைதவயொககத் தைொகன்
சதைரிந்தைது. "ுபத்ந்ததைகதள் பொகித்தைதிஜல மனு 
சநிஞ்ு  ஜபொகசு டைொக இனிசயொகரு நொகள் வடயீக்ுப
வருகிஜின்"  என்ிபட அவி பதிுக்ுப கொகத்திரலொகமல்
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படத்திருந்தை தகதய்யீ்த்துக் சகொகணயீ நடைக்கத்
துவ்ககினொகி. செொக்படைச சசெொகல்லி வகுபறுத்தை்ல்தல
அவரும. படத்திருந்தை தகதய ்யீத்து தைதரலதய
பொகித்தை
ஜநரலம அவரலது கணகள் மடயீம
பனித்திருந்தைது.
கல்ககிய கணகள், உதடைந்தை உள்ளம, தையீமொகறும
கொகல்களுடைன் நடைக்கத் துவ்ககியவி ஜமொககன் தகதய
்யீத்து கண கல்ககியவி வொகு .
இருபத்திஐந்து ஆணயீகளுக்ுப மன் வதளுபடைொக
நொகடடல் தவத்துத் தைொகன் மதைன்மதைலொகக இருவரும
அறிமகமொகனொகிகள். ஒகுதி அதிதய் பகிிந்து
சகொகணடைொகிகள் ஆரலமபத்தில் ஜபசு லரலொகக , பன்
ுபயீமபஸதைிகளொகக, பன் தைக்பனொகக  என மொகறிவந்தை
தை்ககள் வொகழ்க்தக பொகததைன்ல் அன்று மதைல்
இன்றுவதரல சதைொகடைரும நடசபனும அகுபதை பந்தைம
அவிகளுதடையது.
அவிகளுக்ுபள் ஒளனை மதிசவன்பஜதை கிதடையொகது
கடடல் மதைல் சதைொகடடல் வதரல அத்தைதனயும அலசி
ஆரலொகய்பவிகள் அவிகளுக்ுபள் இரலகசியம  என்று
 எதுனைஜம இல்தல . வடடல் நடைக்ுபம மொகமியொகி
மருமகள் செணதடை மதைல் ுபயீமபத்தில் நிகழும
அத்தைதன ு க துக்க்ககதளயும பகிிந்து சகொகள்வொகிகள்
அவிகள்.
இருவருக்ுபம சசெொகல்லிதவத்தைொககுஜபொகல் தை்ககச
சிதலசயன ஒகுதி மகள்கள் பிந்தைொகிகள் . வொகு ்ன்
மகள் செ்தைொக. ஜமொககனின் மகள் சசெல்். இருவருக்ுபம
மகள்  என்ிொகல் உன்ி . மகள்கள் வளரல வளரல அவிகள்
ஆதசெயும வளரலத் துவ்ககியது . மகளன் ஆதசெ
அனொகவசியமொகக சதைரியும ஜபொகது சில ஜநரலம
கணட்பம பல ஜநரலம தைன் கஷ்டைத்ததையும சசெொகல்லி
அதண ஜபொகயீவொகி வொகு .
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பள்தளகள் சபகுஜிொகரின் கஷ்டைம அறிந்ஜதை வளரல
ஜவணயீம  என்பது அவி  எணணம . மகள்  எதுனைம
பதிதைொகக ஜதைதவசயன அவரிடைம ஜகடடைொகும
மதன்ன்டைம இது இவளுக்ுப இ்ஜபொகது அவசியமொக
 என கலந்து சகொகணஜடை வொக்ககி அள்பொகி அவி.
ஆனொகல் ஜமொககன் அ்படயல்ல தைொகன் படடை கஷ்டைம
 எதுனைம மகள் படைக்கடைொகது  என்பொகி. மகதளக் கஷ்டைம
சதைரியொகமல் வளிக்க ஜவணயீம  என்பது அவரலது
 எணணம.  எது ஜகடடைொகும இல்தல  எனும சசெொகல்ஜல
அவரிடைமிருந்து வரலொகது . "இது இ்ஜபொகது அவளுக்ுப
 எதைகுுப?"  என மதன் ஜகடடைொகும
"உனக்ுப
ஒணணம சதைரியொகது ஜபொக ந  என " அவதரல மடடைம
தைடயீவது அவரலது வொகடக்தக . மகளடைம நல்ல சபயி
வொக்கக
மதன்தய மடடைம தைடயீம பல
சவளநொகடயீ அ்பொகக்களல் அவரும ஒருவி
.
அதைனொகல் சசெல்்க்ுபம இவரிடைம சசெல்லம அதிகம.
இஜதைொக,
இன்திக்ுப பத்தைொக்ககிளொகஸ றிசெல்ட
சசெொகல்லிதவத்தைொககுஜபொகல் இருவரும நல்ல
மதி்சபணஜணொகயீ ஜதைிசசி சபகுறு்டடைொகிகள்.
இருவரும தை்ககள் அ்பொகக்களடைம பதிதைொகக
ஆன்ரலொகய்டயீ ஜபொகண வொக்ககிக் ஜகடடைொகிகள்
.
"இவளுக்ுப இசதைல்லொகம இ்ஜபொகது அவசியம
இல்தல"
 என்ி
தைனது மதன்ன்ன்
ஆஜலொகசெதனகளுக்ுபச சசெ் மயீக்கஜவ இல்தல
ஜமொககன். பது மொகடைல் ஜபொகதனஜய வொக்ககிக்
சகொகயீத்தைொகி அவி. மகிழ்சசின்ல் திதளத்தைொகள் சசெல்்.
பதிய சமொகதபலிூடஜடை மகநல்  எனும பதிய உலுப
அவளுக்ுப அறிமகமொகனது.
வொகு ்டைமம ஜகடடைொகள் செ்தைொக "அ்பொக  எனக்ுப பதிய
சமொகதபல் ஜபொகண ஒன்று ஜவணமபொக"
"உனக்ுப இ்ஜபொகது சமொகதபல்  எதுக்ுப?"
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"சநடல சநதிய படக்க ஜவணட இருக்ுப்பொக..."
"வடடல ஜடை்டைொக் இருக்ுப அமமொக தகல ஜபொகண
இருக்ுப அது உன்ஜனொகடை ஜதைதவக்ுபம ஜசெத்து தைொகன் ...
அ்ிம உனக்சகதுக்ுப தைனியொக?"
"கடை் படக்கிி  எல்லொகரும சவசசிருக்கொக்கக அ்பொக"
"கடை் படக்கிி
அவ்ககளும நொகமளும
ஒணணல்லமமொக அ்பொகனைக்ுப சவளநொகடடல
ஏசிக்ுபள்ள இல்ல ஜவதல. இ்கக இ்ஜபொகது சவன்ல்
ஐமபத்ததைந்து டகிரி ஜமல சகொகஞ்செ நொகள் மன்னஜம
தைொகன் மூக்ுப வழயொகனைம, வொகய்வழயொகனைம ரலத்தைம வந்து
மய்ககி ்ழுந்ஜதைன். ்ழுந்தைதில் பன்மணதடைல அட,
அஞ்ு  ததையல், பதிதனந்து நொகள் செமபளமில்லொக லீனை .
ந்கக கஷ்டைபயீவ்ககஜளன்னு தைொகன் இதை நொகன்
சசெொகல்லல சகொகஞ்செம நமம ுபயீமப சழ்நிதலதயயும
பரிஞ்ு க்ஜகொகமமொக  என்ிொகி"
இததைக் ஜகடடை மொகத்திரலத்திஜல  எதிிமதனன்ல்
மகளடைமிருந்து செத்தைமில்தல . பரிந்தைது அவருக்ுப
அழுகிிொகள் அவள்.
"உன்தன கஷ்டை்பயீத்தைஜவொக இல்தல உனக்ுப
ஜபொகண வொக்ககி ுபயீக்கொகம இருக்கிிதுக்கொககஜவொக இதை
நொகன் சசெொகல்லல . அ்பொகஜவொகடை கஷ்டைத்தை சகொகஞ்செம
பரிஞ்சிக்ஜகொக இ்ஜபொக ஜபொகண உனக்ுப அவசியம
இல்ல; இ்ஜபொக அது உனக்ுப ஆடைமபரலம ;
அவசியமொகன ஜதைதவகளுக்ஜக நொகம அவஸததை பயீம
இந்தை ஜநரலத்துல ஆடைமபரலம நமக்ுப அவசியமொகமமொக
 என்ிொகி."
நொக தைழுதைழுக்கச சென்னமொகன ுபரலலில் அவி கொகதுகளல்
வந்து ்ழுந்தைது " என்தன மன்னிசசியீ்கக்பொக"
இததை ஜகடயீக்சகொகணயீ நின்ி ஜமொககன்
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"ஏன்டைொக

பள்ள ஆதசெ்படடைொக ஒரு ஜபொகண வொக்ககி ுபயீத்தைொக
நசயன்ன சகொகிஞ்செொக ஜபொகன்யீவ?"
"மக ஜகடகிிது அவளுக்ுப இ்ஜபொகததைக்ுப அவசியம
இல்ல அது தகயடைக்க செொகத்தைொகன்டைொக ுபத்ந்ததைகதள
நொகசெம பணணயீம சமொகதை அவ நல்லொக படக்கடயீம
அ்ிம ஒன்சின்ன ஒமபது வொக்ககிுபயீத்துக்கலொகம
 என்ிொகி"
"கொகலத்துக்ுபத் தைுபந்து ஜபொகல ஜயொகசிடைொக இன்னும
நமம கொகலத்திஜல இருக்கொகதை இ்ஜபொக சமொகதபல்
இல்ஜலன்னொக யொகரு பள்தள்ககள மதி்பொக...
அதுமடயீமில்ல நொகம பயீி கஷ்டைம நமஜமொகடை
ஜபொகனொக ஜபொகதைொகதை அவ்கக ஜவி சதைரிஞ்ு  அவ்ககளும
கஷ்டை படைணமொகடைொக  என்ிொகன் மீணயீம ஜமொககன்"
"ஊகில இருக்ுபி பலி நிதனக்கிிது சவளநொகடயீல
 எஜதைொக ஆடடனொக கொகு  ்ழுி மரலம இருக்ுப
அதிஜலன்ருந்து தைொகன் கொகு   எயீத்து அனு்பகிிதைொக
இ்கக நொகம பயீி கஷ்டைம சதைரியொகம தைொகணடைொக பல
சவளநொகடயீகொகரலன்்ககஜளொகடை
சபொகணடைொகடட்கக
ஊகதைொகரியொகனைம பள்தளகள் ஒழுக்கம இல்லொகமும
ஜபொகிதுக்ுபம கொகரலணம . நொகம பயீி கஷ்டைத்தில
ப்கசகயீக்கவொக
சசெொகல்ஜிொகம
சகொகஞ்செம
சதைரிஞ்சிகிடைடயீம பருசென் பயீி
கஷ்டைம
சபொகணடைொகடடயும அ்பொக
பயீி
கஷ்டைம
பள்தள்ககளும சகொகஞ்செம சதைரியணமடைொக சதைரிஞ்ஜசெ
தைொகன் வளரலணம அ்ஜபொக தைொகன் அவ்ககளுக்ுபம
கஷ்டைமம கொகஜசெொகடை அருதமயும பரியும "  என்ிொகன்
திக்கமொகக.
"உன் கிடடை ஜபசி சஜன்க்க மடயொகது ந  எஜதைொக
பணணீடயீ ஜபொக..."  என்ிபட இன்திக்ுபச செதமயல்
 என்னடைொக?"  என்ிொகன்.
"செொகதைமம, உனக்ுப படசசெ மள்ள்ககி செமபொகரும ,
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கத்தைரிக்கொக சபொகரியும தைொகன்  என்ிொகன் " வத்க்கம
ஜபொகல் இருவரும அரலடதடையடத்துக்சகொகணஜடை
உணடைனி.
கொகலில் செக்கரலமகடடக்சகொகணஜடை கொகலம ஜவகமொககச
ு த்ன்ிது. சசெல்்ன்ன் தகன்ல் சமொகதபல்
கிதடைத்தைதும அவளல் பல மொககுி்ககள் நிகத்த்
துவ்ககியது. அதிகம தைனிதமன்ல் சமொகதபல்
உபஜயொககி்பததை ்ருமபனொகி . அமமொக உடபடை
ஜவசிொகருவரும தைனது சமொகதபதல சதைொகயீவததையும
அவள் ்ருமபவதில்தல . தினமம இருமதி
அ்பொக்டைம ஜபு வது ஒருமதியொகனது , அயீத்து
இருநொகளுக்ுப ஒரு மதி  என்ிொகனது
,
இ்ஜபொகசதைல்லொகம அமமொக நியொகபக்பயீத்தினொகல்
ஓரிரு நிமிடைம செலித்துக்சகொகணஜடை அ்பொக்டைம
ஜபு கிிொகள் சசெல்்.
மகநுக்ுப வந்தை சபரியவிகஜள தலக்கிகுுபம
கசமணடக்ுபம பத்து் படத்தைொககுஜபொகல் திரியும
ஜபொகது சிறுவயதுகொகரலிகளுக்ுப சசெொகல்லியொக சகொகயீக்க
ஜவணயீம.
பட்பல் ு டடயொகக
இருந்தைவள்
சஜன்த்தைொகல் ஜபொகதும  எனும நிதலக்ுப வந்து நின்ிொகள்.
அ்ஜபொகது தைொகன் அவளுக்ுபச சிரிக்க சிரிக்க ரலசிக்க
ரலசிக்க உணதமதய மடயீம  எழுதும அந்தை் பரலபல
பதிவி அறிமகமொகனொகி. மதைலில் நணபிகளொககத் தைொகன்
பத்கினி. நடப நொகளதடை்ல் கொகதைலொகய் மலிந்தைது.
பனிசரலணடைொகம வுப்ப பரிடதசெ மடனை வந்தைது . இரு
பொகடைம ஜதைொககுறு் ஜபொகனொகள் சசெல்்
ஜதைொகல்்யுகுிதுக்ுபம
தைன்
கொகதைனுடைன்
சசெல்வதைகுுபமொகக ஜசெித்து ஒகுதிக் கடதைம  எழுதி
தவத்து்டயீச சசென்று்டடைொகள் சசெல்் தைனது
மகநல் கொகதைலனுடைன் . அடத்து் படத்து ஊகி வந்து
ஜசெிந்தைொகன் ஜமொககன் ஊகசரலல்லொகம ஜதைடனொகிகள் தைகவல்
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இல்தல.
அ்கஜக இருக்கிிொகிகள் இ்கஜக
இருக்கிிொகிகள்  எனக் கணடைவிகள் சசெொகன்னொகிகள் .
மீணயீசமொகரு கடதைம வந்தைது "திருமணமொககி்டடைது
தைொகன் நலமொகக
இரு்பதைொககனைம தைன்தன
ஜதைடைஜவணடைொகம  எனனைம ."  எ்கஜகஜயொக இருக்கிிொகள்
அவள் ்ரு்ப்பட ஜபொகய்்டடைொகள்  எ்படஜயொக
ஜபொககடயீம நலமொகக இருந்தைொகல் ஜபொகதுசமன
தைதலமழுகியதைொகய் சசெொகல்லி ்டயீ்டடைொகிகள்
அவிகள் அவதள.
திருமணம மடத்தை இருவரும அவள் சகொகணயீ சசென்ி
கொகு  தருமடயீம ஊகிு குறியும , சபரிய சபரிய
ஜஹொகடடைல்கள் அதிகளும , கடைகுகதரலகளல் உலொக
வருவதும  என மகிழ்சசியொகக் சபொகழுததை கழத்தைனி .
இவள் தகன்லிருந்தை கொகு  திந்தைதும அவன் ு யம
சவள்படைத் துவ்ககியது .
கொகு க்கொககனைம,
நடபக்கொககனைம சிலருக்ுப அவதள ்ருந்தைொகக்க
மகுபடடைொகன் அவிகளடைமிருந்து தை்பத்தைொகள் சசெல்்.
அவன் ஒரு சபொகய்யன்  எனும உணதம உதரலத்தைது ;
அது வலித்தைது அவளுக்ுப ; தைொகன் சசெய்தைது  எத்தைதன
சபரும தைவசின்பது அ்ஜபொகஜதை பரிந்தைது . அத்துடைன்
அவளுக்ுப வொகழ்க்தக மீஜதை சவறு்ப வந்தைது . வொகழும
ஆதசெ அிஜவ அகுறு்ஜபொகனது . திருமப அ்பொக
அமமொக்டைம அழுதுசகொகணஜடை சசெல்ல மனம
மறுக்க, நிமிடை ஜநரலத்தில் மடனை சசெய்தைொகள் தைகுசகொகதல
சசெய்து சகொகள்ளலொகம  என்று , மனம மொகறும மன்
டசரலன்ன் மன் பொகய்ந்து தைன் திடடைத்ததை
அரல்கஜககுறினொகள்.
சசெல்லமொகக
வளிந்தைவள்
உருசதைரியொகதை வணணம சிதைறி்ஜபொகனொகள்.
அத்துடைன் சவளநொகடயீ வொகழ்க்தகதய உதைறி்டயீ
வந்து்டடைொகி ஜமொககன் . சில ஆணயீகளுக்ுப் பன்
வொகு  ஜதைடக்கணயீபடத்தை மணமகனுடைன் அவி மகள்
செ்தைொக்குுப திருமணம மடவொககி மடந்தைது அதைகுுபச
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சசென்று தைொகன் திருமபக்சகொகணடருக்கிிொகி அவி .
வொகு ்குுபம சசெல்ல மகள் தைொகன் செ்தைொக அவசியமொகன
ஜநரல்ககளல் கணட்பம கஷ்டைத்ததையும சசெொகல்லி
வளித்தைதைன் அவசியத்ததை கொகலம கடைந்து பரிந்து
சகொகணடைொகி ஜமொககன்.
இ்ஜபொகசதைல்லொகம மகள் சசெல்் மீது  எந்தைக்
ஜகொகபமம இல்தல அவருக்ுப .  எ்படஜயனும
ஒருமதி அவதள் பொகித்து்டஜடை கணமூடை
ஜவணயீம  என்ி  எணணமம ஏக்கமம மடயீஜம
அவரிடைம மீதைமிருந்தைது .
அவவழஜய நடைந்து
சசெல்தகன்ல் துணக்கதடைதய் பொகித்தைொகி.
மகளுக்ுப மிகனைம படத்தை ஆசரலஞ்ச கலி ு டதைொகி
இரலணயீ  எயீத்துக்சகொகணடைொகி. இ்ஜபொகது அவளுக்ுபக்
ுபத்ந்ததையும இருக்ுபஜம  என்ி  எணணத்தில்
ுபத்ந்ததைக்ுபம ஜவணடய
துணமணகளும
்தளயொகடயீ சபொகருடகதளயும வொக்ககிக்
சகொகணடைொகி. ஒரு நொகள் தைனது சசெல்ல மகள் சசெல்்
திருமப வருவொகள்  என்ி நமபக்தகஜயொகஜடை நடைக்கத்
துவ்ககினொகி... அவருக்ுபச சசெல்் இிந்து்டடைொகள்
 எனும உணதம சதைரியொகது அது இறுதிவதரல
அவருக்ுபத் சதைரியொகமஜல இருக்கடயீம...
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9. ஒரு பக்க கததை...

மொகரி ுபதவத்தில் டதரலவி . ஓரலமொகக ஒழு்ககொகக
ஜபொகய்சகொகணடருந்தை அவனது கொகதரல ஓவி ஜடைக்
சசெய்யும செொகக்கில் அவனது கொகரின் வலது
கணணொகடதயயும ஜபித்சதையீத்து சசென்ிொகன் ஐந்தைறினை
அரலபசயொகருவன். கொகதரல நிறுத்தி்டயீ வந்தை அந்தை
அரலபஜயொக  எஜதைொக இவன் தைவறு சசெய்தைது ஜபொகல
இவதன பொகித்ஜதை ஏஜதைஜதைொக இவனுக்ுப பரியொகதை
அரலபன்ல் கொகடயீ கத்து கத்தி்டயீ சசென்று ்டடைொகன் .
அந்தை பனிக்கரலடக்ுப தனடட ஜபொகடடைது ஜபொகலிருந்தை
பக்கி.
மொகரிக்ுப வந்தை
ஜகொகவத்திகுுப இதுஜவ
ஊகரலொகன்ருந்திருந்தைொகல்,
ஜபொகயீி
ஜபொகயீல
இந்ஜநரலத்துக்ுப நொகு பல்ு ஜரலொகடயீல சகடைந்து
சிரிசசிருக்ுபம, பதத்்ப ஜதைடவந்தை இடைசமன்று
அத்தைதனயும சபொகறுத்துக்சகொகணடைொகன் . வதளுபடைொக
நொகயீகளல் இததை நிதனத்ஜதை பல்தல
கடத்துக்சகொகணயீ கொகலத்ததை ஓடயீம பலருள்
அவனும ஒருவனொககி்ஜபொகனொகன் அவவளஜவ.
கமசபனின்ல் சசெொகன்னொகன் , கமசபனி தகதய
்ரித்து்டடைது. ஜவறு வழன்ன்றி சசெொகந்தை கொகசில் ,
கணணொகடதய மொககுறினொகன் , தினொகதரல  எணண
சகொகயீக்ுபம ஜபொகது தைொகன் நிதனனைக்ுப வந்தைது ! ஐஜயொக!
கொகதலல தைொகன் அமமொக,
“ஜடைய் மொகரி !
ஜப்பி கடை
மடயமொகடஜடை்குபதுடைொக,
மொகத்திக்ுபயீடைொக”  என சசெொகன்னவரிடைம,

படக்க
கணணொகடய

"ந்கக  என்னமமொக இனிஜம ஜப்பி படசு  I A S
பரிடதசெயொக  எழுதை ஜபொகறீ்கக. இருக்ுபிதை சவசஜசெ
50

அடஜஸ பணணக்ஜகொக்கக "  என்று கறிய தைனது
அலடசிய பதில் நிதனனைக்ுப வந்தைது.
ுபகுிம உள்ள சநஞ்ு  ுபறுுபறுக்ுபம  என்பது ஜபொகல ,
மனம ுபறுுபறுக்க உடைஜன ஜபொகன்  எயீத்தைொகன்
அதத்த்தைொகன் மதன்க்ுப , “இன்திக்ஜக அமமொகவ
கண ஆஸபத்திரிக்ுப அதத்த்துக் சகொகணயீ ஜபொகய்
கணண
சசெக்பணண பதிய
கணணொகடய
மொகத்திக்சகொகயீ”
 எனசசசெொகல்லி அதத்்தப
துணடத்தைொகன்.
இ்ஜபொகது மொககுி்படயீ இருந்தைது பதிய கணணொகட .
அதில் அவனது மகமம சதைளவொகய் , அத்கொகய்,
பதிதைொகய் சதைரிந்தைது அவனுக்ுப
.
இ்ஜபொகது
மனமகிழ்னைடைன் வொககனத்ததை ஓடடசசசென்ிொகன் மொகரி...
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10. நலிக் கணணீி

பொகடட  எனக்ுப அத்கத்கொகன கததை சசெொகல்வொகள் . சில
ஜநரலம தூ்கக தவக்கக் கததை சசெொகல்வொகள் . சில ஜநரலம
துன்ல்  எழு்பக் கததை சசெொகல்வொகள் , ஜசெொகமபல் மறிக்க,
ஜசெொககம அறுக்க , ுபு்ககிச சிரிக்க , பயந்து நயீ்கக
இ்பட் பல வதகயொககக் கததை சசெொகல்வொகள் பொகடட .
சில ஜநரலம பொகடடன்ன் மட மீது தைதல செொகய்த்துக் கததை
ஜகடஜபன். ுபளி கொகலசமன்ிொகல் பொகடடன்ன்
மொகிபனில் ஒடடக்சகொகணயீ அவள் மந்தைொகதனக்ுபள்
பததைந்து கததை ஜகடபது  என்பது அலொகதியொகனது . சில
ஜநரலம பொகடடயுடைன் நடைந்து சசெல்தகன்ல் கததை
சசெொகல்வொகள். வயல் சவளகளல் கொகலொகி நடைந்து
சகொகணஜடை பொகடட சசெொகல்ல கததை ஜகடபசதைன்பது
சகொகள்தள் பரியம  எனக்ுப.
இஜதைொக இன்திக்ுபம பொகடடன்ன் கரலம படத்து
வயல்சவளன்ல் நடைந்து சகொகணடருக்கிஜின்
கததைக்கொகய் பொகடடன்ன் வொகதய ஜநொகக்கியபடஜய…
பொகடடன்ன் பொகமபடை்ககள் கொகதினில் ஜதைரில் சதைொக்ககி
நிகுுபம ுபஞ்செரலம ஜபொகல ஆடக்சகொகணடருக்கிிது .
மதுதமன்ன் அதடையொகளமொகக மகம மழுதும ு ருக்ுப
்ழுந்திருக்கிிது. பல்லில்லொக சபொகக்தக வொகய்
இருந்தும பொகடட  எனக்ுப அத்தைதன அத்ுப
,
அமமொகதவ ்டை  எனக்ுப் பொகடட தைொகன் அத்ுப ,
அக்கொகதவக் கொகடடும  எனக்ுப் பொகடட தைொகன் அத்ுப ,
ஏன்? நொகன் பத்தைொகம வுப்ப பொகித்சதைழுதி பொகஸ ஆக
அனுமதித்தை பொகனுதவ ்டை  எனக்ுப  என் பொகடட தைொகன்
அத்ுப...
 எ்ககள் ஊகரின் அத்தக விணத்தைொகல் அததை்
பொகிக்ுபம ஆதசெ உ்ககளுக்ுபம வரலலொகம.  எ்ககள் ஊகரின்
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வள்ககதளச சசெொகன்னொகல் அததைச ஜசெொகறு தைணண
ஏதுனைமின்றி கொகதுுபளரலக் ஜகடயீக்சகொகணஜடை
இருக்கலொகம.  எ்ககள் ஊகரின் அருதம சபருதம பகுறிச
சசெொகன்னொகல் அகில் பதகன்ன்றிஜய அவ்டைத்ததை
வொகசெம ஆக்கிரலமித்துக் சகொகள்ளும அத்தைதன வளம
சபொகருந்திய ஊகி  எ்ககள் ஊகி...
 எ்ககள் ஊகரின் கதடைக்ஜகொகட ஒதுக்ுப்பிமொகன
புபதிதய நலிமதல  என்பொகிகள் . சபயரில் உள்ள
மதலதய நிஜத்தில் ந்ககள் ஜதைடனொகல் ஏமொகந்து தைொகன்
ஜபொகக ஜநரியீம. மரல்ககள் அடைிந்தை கொகயீ ஜபொகன்ி புபதி
அது. மதல இல்தலஜய தை்ரல ஆள்நடைமொகடடைம
அதிகமின்றி அவ்டைத்தில் ஒரு அமொகனுஷ்யத்ததை
நமமொகல் உணரல மடயும .  எ்ககள் ஊகரில் சில
்ஜனொகதை்ககள் உணயீ , சபொகதுவொகக இந்நலிமதல
புபதிக்ுப மதிய ஜவதளன்ும , இருடடய பிுபம
யொகரும சசெல்ல மொகடடைொகிகள் .  எ்ககள் ஊகரின் ஜபசு 
வத்க்கில் ஏமொககுி பயன்யீத்தும கணணீருக்ுப
"நலிக்கணணீி வடக்கொகஜதை "  எனும பதைம அதிகம
பயன்பயீத்தை்பயீவததையும கவனித்திருக்கிஜின்...
கி்பம தைரித்து மூன்று மொகதைம மழுதம
சபகுறு்டடைொகல் ஜபொகதும அதைன் பன் கி்பண்
சபணகள் யொகரும  எ்ககள் ஊகரில் இரு்பஜதைன்ல்தல .
வொகக்க்படயீ வந்தைவிகள்  என்ிொகல் சசெொகந்தை ஊகி
சசென்று்யீவொகிகள். வொகக்க்படயீ சசென்ிவிகள்
 என்ிொகல் ுபத்ந்ததை பிந்தை பிஜக தைொகய்வயீ
வருவொகிகள்.
அவிகள்
தைொகய்மொகிகள்
பரலசெவகொகல்ககளல் அவிகளுக்ுப உதை்யொகக அவவி
ஜபொகய் தை்ககி்யீவது வத்க்கம .  என்ன தைொகன் தை்ககத்
தைடடஜல தவத்து மொகமியொகி ஜசெொகறு ஊகடடனொகும
மண தைடடல் தவத்து தைொகய் ஊகடயீவதைகுுப
இதணயொககொகது தைொகஜன .
ஒரு சபணணக்ுப
 எ்ஜபொகதுஜம தைொகய் தைொகய் தைொகன் மொகமியொகி மொகமியொகி
தைொகன்.
ஜபறுகொகலத்தில் சபகுிவள் கடை
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இரு்பசதைன்பது சபணகள் வொக்ககி வந்தை வரல்ககளல்
ஒன்ில்லவொக...
கி்பணகள் தை்ககள் ஊகருக்ுபச சசெல்ும
ஜவதளன்ும ஊகதரலச ு குறிஜய சசெல்வொகிகள்
.
நலிமதலதய தைொகணடச சசெல்வசதைன்ிொகல் பதிதனந்து
நிமிடைத்தில் சசென்று ்டைலொகம ஆனொகல் பத்து
கிஜலொகமீடடைி ஊகதரலச ு குறிஜய கி்பண்
சபணகதள அதத்த்துச சசெல்வொகிகள் .
இந்தை
நலிமதலக்ுபம, நலிக்கணணீருக்ுபம, கி்பண்
சபணகளுக்ுபம  எஜதைொக செமமந்தைம இருக்க ஜவணயீம
 என்பது திடைமொகன  என் நமபக்தக...
இந்தை உலகில் உள்ள அத்தைதன கததைகளும  எனது
பொகடடக்ுப அத்து்பட அ்பட இருக்கச சசெொகந்தை ஊகிக்
கததை மடயீம சதைரியொகமலொக இருக்ுபம . ஆனொகல்,
பொகடடன்டைம இ்ஜபொகசதைல்லொகம இது ஜபொகன்ி மிம
கததைகள் ஜகடடைொகல் சசெொகல்ல மொகடடைொகள் கொகரலணம
பத்தைொக்ககிளொகஸ சஜன்த்தைவன் ஜபய்க்கததை சசெொகல்லக்
ஜகடுபம நொகள்களல் மடயீம நயீரலொகத்திரி ஒணணக்ுப
ஜபொகக் பொகடடதயயும  எழு்பவது வத்க்கம . சசெொகந்தை
சசெல்ல் யொகிதைொகன் சனியம தவத்துக்சகொகள்ள
்ருமபவொகிகள்? அந்தை கயீ்பஜலஜய இதுஜபொகன்ி
கததைகதள பொகடட இ்ஜபொகசதைல்லொகம  எனக்ுபச
சசெொகல்ுவஜதைன்ல்தல. இன்திக்ுப் பொகடட நல்ல
மூடல் இருக்கிிொகள் இக்கததைக் ுபறித்து ஜகடடைொகள்
சசெொகல்ுவொகள்...
பொகடடக்ுப ரலசிக்ுபம திின் அதிகம இ்ஜபொகதும
பொகரு்ககள் கடடைமொகய் பிந்து திரியும ஒரு கடடைம
படடைொகமபூசசிகதள ரலசித்துக்சகொகணஜடை வருகிிொகள் .
இ்ஜபொகது ஜகடக ஜவணடைொகம, ஜகடடைொகும சசெொகல்ல
மொகடடைொகள். படடைொகம பூசசிகதள கடைந்து சசென்ி பன்
ஜகடயீ்யீஜவொகம. படடைொகமபூசசிகள் ஜபொகய்்டடைது
இ்சபொகழுது தனசெொக ஜகடஜபொகம
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"பொகடட இன்திக்ுப சவகுறிதல வொக்ககிடடயொக
பொகடட?"
"ஏன்டைொக?"
"இல்ஜலன்னொக நொகஜன ஒஜரல ஓடடைமொக ஓட் ஜபொகய்
வொக்ககிடயீ வந்து ுபயீக்ுபஜின்"
"மமம"
"நொகஜன உனக்ுப சவத்தைதலய இன்திக்ுப இடத்து
ுபயீக்கிஜின் பொகடட"
" என்னடைொக பொகசெம சபொக்ககி வழயுது , சதைொகதரலக்ுப
இன்தனக்ுப  என்ன கததை சதைரியணமொகம?"
நொகன் சிரித்தை மகமொகய் பொகடடன்ன் கரல்ககதள பகுறி்
படத்தைபடஜய,
"பொகடட  எ்பட பொகடட கணயீபடசசெொக!"
"ஜடைய்! மொகயீ வொகல தூக்ுபகிிது  எதுக்ுபன்னு
சதைரியொகதைொகடைொக ந ஜமல சசெொகல்ு"
பொகடட நலிக்கணணீருக்ுபம நமம நலி மதலக்ுபம
 என்ன செமந்தைம? அ்ிம பொகடட , கி்பண்
சபணகள் ஜவி நமம ஊகில இருக்ுபிஜதை இல்லிஜய
ஏன் பொகடட?  எனக் ஜகடயீ தவத்ஜதைன்...
பொகடட  என்தன ஒரு மொகதிரியொக பொகித்துடயீ ஏன்டைொக
உனக்ுபக் கததைதய சசெொகல்லிடயீ  என் தூக்கத்தை நொகஜன
சகயீத்துக்கவொக மொகடஜடைன் டைொக...
செத்தியமொக பொகடட, ஒணணக்ுப ஜபொகக உன்னத்
தூக்கத்திலிருந்து  எழு்பஜவ மொகடஜடைன் . இ்ஜபொகது
 எனக்ுபத் ததைரியம வந்தைொகசு   என்தனய நமப பொகடட
 என்ிவொகஜி பொகடடன்ன் ஜதைொகள்ஜமல் தகஜபொகடயீ
கன்னத்ததைக் கிள்ள கததைக்ுப லஞ்செமொகக சில பல
மத்தைத்ததைக் சகொகயீத்து பொகடடதய நமவழக்ுப
இழுத்து கததைதய சசெொகல்லத் துவ்கக சவசசெொகசு ...
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மன்சனொகரு கொகலத்தில் நடைந்தை கததை இதுடைொக ...
 எனசசசெொகல்லி கததைதய சசெொகல்லத் துவ்ககினொகள்
பொகடட... இ்ஜபொகது மனிதைிகள் நடைமொகடடைஜம
இல்லொகமல் பதைி மணட சகடைக்ஜக நலிமதல , இ்கஜக
தைொகன் தைிமலி்கக செொகஸதிரிசயன்று ஒரு மிக்சபரிய
மந்திரலவொகதி இருந்தைொகனொகம .
அவன் தைனக்ுப
ஜதைதவயொகன ஜவதலகதளச சசெய்ய ஜபய், பசெொகு கதள
தைன் மந்திரலசெக்தியொகல் கடயீ்பயீத்தி சவசு க்கிிது
வத்க்கமொகம. அவனுக்ுப செத்தியவதின்னு அத்கொகன
மதன் ஒருத்தியும இருந்தைொகளொகம . ஆனொக பொகவம
திருமணமொககியும சரலொகமப வருசெமொக அவ்ககளுக்ுபக்
ுபத்ந்ததை இல்லியொகம.
ஒருநொகள் இதுஜபொகல மந்திரலவொகதி சவளய ஜபொகன
ஜநரலம நலீ்கி ஜபய பொகித்தைொகரலொகம...
நலி்கி ஜபய பொகத்தைொகரலொகமன்னு சசெொகன்ன பொகடட
கததைதய நிறுத்தி , வொகய்க்கொகல்ல ்தளயொகடடயீ
சகடைக்ுபி இரலணயீ சகளத்திமீதன ரலசிசசிடயீ
நிக்ுபிொக, மீன் சகொகஞ்செம சபருு  தைொகன் இரலணயீ
மீதனயும ஜசெித்து ஒருநொகள் ஒரு ுபயீமபம தைொகரலொகளமொக
செமசு  செொக்படயீடைலொகம .
பொகடட இயீ்பல்
வயுக்ுப் ஜபொகனொக  எ்ஜபொகதும சின்ன அருவொக
ஒன்று சதைொக்ககி கிடைக்ுபம. நொகன் அதை  எயீத்து
"பொகடட! மீன சவடட படசு  வடயீக்ுபக் சகொகணயீ
ஜபொகஜவொகமொக, அமமொக செந்ஜதைொகஷபயீவொக"ன்னு ஜகடக
வந்திசஜசெ பொகடடக்ுப ஜகொகவம
"ஏன்டைொக பயீவொக, உன் தைொகத்தைன ஜபொகல இருக்க
உதத்க்கணம, தின்னணம, உி்ககனும சகொகஞ்செம
உன்தனச ு குறி இருக்கிிததையும ரலசிடைொக "  எனச
சசெொகல்லி  என்தன சவறு்ஜபகுி,
"ரலசிக்ுபிதை  எல்லொகம நொகன் பொகத்துக்ுபஜின் ந கொகக்க
தவக்கொகம ஜமல கததைய சசெொகல்ு பொகடட "  எனக்
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கததைதய நியொகபகபயீத்தி்டை சதைொகடைிந்தைொகள் பொகடட...
“அந்தை நலீ்கி ஜபய் ஒரு சபொகல்லொகதை ஜபய்டைொக அதை
தைன்ஜனொகடை மந்திரலசெக்தியொகல கடயீ்பயீத்தி அஜதைொகடை
தைதலன்ல் ஒரு சபரிய ஆணய அடசு  வடயீக்ுப
அதத்த்து வந்தைொகனொகம அந்தை மந்திரலவொகதி...”
"பொகடட
அதைொகன்
மந்திரலசெக்தியொகல
கடயீ்பயீத்தியொகசஜசெ அ்ிம  எதுக்ுப இ்பட
தைதலன்ல் ஆண அடசசெொகரலொகமன்னு " அ்ிொகணயொக
ஜகடடை  என்னிடைம,
“அது மந்திரல செக்தியுள்ள ஆணடைொக நலி சபொகல்லொகதை
ஜபய் அந்தை ஆண தைதலன்ல் இருக்கிிது வதரல தைொகன்
நலி அவருக்ுப கடயீ்பயீவொக.”
ஜகொகரலமொக இருந்தை நலிய அத்கிய இளம சபணணொக உரு
மொககுறின்ருந்தைொகன் அந்தை மந்திரலவொகதி.
மதன் கிடடை , இது ஜபய்ன்னு சசெொகன்னொக
பய்பயீவொகஜளன்னு சநனசு  ஜபய்ன்னு
சசெொகல்லொகம...
"இவள உனக்ுபக் கடை மொகடை ஒத்தைொகதசெக்ுப
சவசு க்ஜகொக. இவ  என்ன ஜகடடைொகும ுபயீ பரலசசெதன
இல்ல, ஆனொக இவளுக்ுபத் தைதலக்ுப ஜதைய்க்க
 எணசணய்யும, இவ தைதலல ஜபன் மடயீம ந பொகித்து
ுபயீக்க
கடைொகது"ன்னு மிகக் கணட்பொக
சசெொகல்லிடடைொகரலொகம...
பருசென் வொகித்ததைதய மீிொகதைவொக செத்தியவதி . அவி
சசெொகன்னதை அ்படஜய சசெய்து வந்தைொக , நொகடகள்
மொகதை்ககள் ஆனது மொகதை்ககள் வருடை்ககள் ஆனது
அவிகள் வொகழ்்ும வசெந்தைம வந்தைது . செத்தியவதி
கி்பண ஆனொக , ஜகொக்ல் சிகுபசமன நிதிமொகதை
கி்பணயொக நிதிவொகய் இருந்தைொகள் செத்தியவதி...
வருடைகணக்கில் ுபளக்கொகம, தைதலசீவொகம இருந்தை நலி
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தைதல மடசயல்லொகம சிக்ுப படத்து ஜபனொகல
தைதலன்ல் பண வந்து சீழ்வடய ஆரலமபத்து
அல்கஜகொகலமொக மொகறிடடைொக. ஒருநொகள் ஓசவன கதைறி
அத் ஆரலமபத்தைொகள் நலி , இத்தைன வருசெமொக கடை
இருக்ுபிவஜளொகடை
கணணீதரலக் கணடைதும
செத்தியவதிக்ுப சபொகறுக்க மடயல அருகில ஜபொகய்
"ஏன் இ்பட கணணீி வடக்கிி?"  எனக் ஜகடக
நலி சசெொகன்னொக  எனக்ுப தைதலசயல்லொகம வலிக்கிிது ,
ஜபன் கடக்கிிது , நொகன் தைதல சசெொகறிந்து சசெொகறிந்து
தைதலசயல்லொகம பணணொக்ஜபொகசு  இத்தைன வருசெமொக
உ்கக கிடடை ஜவதல சசெய்யுஜிஜன அக்கொக ,  எத்தைொகு ம
ஜகடடரு்ஜபனொக? தைதலவலிக்ுபது தைதல ஜதைய்த்து
ுபளக்க ஜசெொக்பம சகொகஞ்செம  எணசணய்யும மடயீம
ுபயீ்ககக்கொக, உ்கக தை்ககசசின்னொக இ்பட  என்தனய
்டயீரு்்ப்ககளொகன்னு
ஜகடயீ மீணயீம
சிறுுபத்ந்ததை ஜபொகல ்மப ்மப அத் துவ்ககினொக
நலி...
கொகல ஓடடைத்தில் கணவன் சசெொகல்லின்ருந்தை தைதலக்ுப
ஜதைய்க்க  எணசணய் ுபயீக்க கடைொகது  என்பது மிந்து
ஜபொகன்ருந்தைது செத்தியவதிக்ுப .
சவள்ளந்தியொகன
செத்தியவதி நலிஜயொகடை கணணீதரல உணதமன்னு நமப
 எணசணய்  எயீத்து ுபயீத்தைொக அததை நல்லொக ஜதைய்த்து
ுபளத்து மடசு  வந்தை நலி சகொகழு சகொகழு சமொகளு
சமொகளுன்னு அத்கொககஜவ தைொகன் இருந்தைொக மீணயீம
ஓசவன்று கணணீி ்டை துவ்ககினொக...
"அக்கொக, உன் தை்கதகன்னொக தைதலபூரலொக ஜபனொகன்ருக்கிி
 என்தன இ்படஜய ்டயீரு்பயொக?"
 என் பொகவமொகய் ஜகடயீ கணணீி மல்க செத்தியவதிதய
பொகிக்க இயகுதகன்ஜலஜய இரலக்கம ுபணம
சகொகணடை செத்தியவதி மனம இரல்ககி சீ்தப  எயீத்து
அத்கொக நலிக்ுபத் தைதலவொகரி, ஜபன் பொகிக்க துவ்ககினொக
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அ்ஜபொகது தைொகன் மன்ன தைன் பருசென் நலி தைதலன்ல்
அடசு  சவசசிருந்தை ஆண அவ தகல தைடயீபடடசசி...
 எனச சசெொகல்லி வந்தை பொகடட கததைய அ்கஜகஜய
நிறுத்தி்டயீ,
தைன் தைொகதடைதய தகயொகல் தைடை்யபடஜய கொககம ஒன்று
தைன் ுபடடக்ுப உணவள்பததை பொகித்து ரலசிசசிடயீ
நிக்ுபிொக...
வந்தைஜதை  எனக்ுப ஜகொகவம "ந இ்ஜபொக மிசசெ கததைதய
சசெொகல்ல ஜபொகறியொக இல்தலயொகன்னு” செத்தைத்தை
சகொகஞ்செம கடட ஒரு சமொகி்ப சமொகிசு  நின்ஜின்
பொகரு்கக நொகன்
இதை  எதிிபொகிக்கொகதை பொகடட,  என்ன அ்படஜய
ஜமஜலயும கஜத்யுமொக  எகத்தைொகளமொக ஒரு பொகிதவ
பொகித்தைொக...
பொகடட வொகய் திிந்து  எதுனைம சசெொகல்லொகடடயும அந்தை
பொகிதவஜயொகடை அித்தைம பரிந்தைது  எனக்ுப ‘உன்
தைொகத்தைனுக்ஜக பய்படைொகதைவ நொகனு நசயல்லொகம
ு ணடைக்கொக பய உனக்கொக பய்படை ஜபொகஜின்’ி  என்பது
ஜபொகல் இருந்தைது அ்பொகிதவ . பொகடடன்டைம சமொகிசு 
கொகரியம செொகதிக்க மடயொகது்கிது நல்லொகஜவ சதைரியும
 எனக்ுப. அதைனொகல பொகடடய இயீ்ஜபொகடை கடட படசு 
வன்குறிஜலஜய சில
மத்தை்ககதள ுபயீக்க
துவ்ககிடஜடைன். நொகன் ுபயீத்தை மத்தைம பொகடடக்ுப கிசு 
கிசு  மூடட ்டை் பொகடட சிரிசசிடஜடை “ஜடைய் ...
்யீடைொக...
்யீடைொக...
சசெொகல்ஜின்டைொக...
சசெொகல்ஜின்டைொக...”  எனச சசெொகன்ன அந்ஜநரலம...
 என்ஜனொகடை கணணல பயீது தூரலத்து வயலில் இரலணயீ
பொகமபகள்
பன்னி
சபணஞ்ு 
்தளயொகடக்சகொகணடரு்பது. அது பொகடட கணணல
மடயீம படடசு ன்னொக ஜபொகசு  , மறுபடயும கதைய
நிறுத்தி அதை ரலசிக்க சதைொகடை்ககியீவொக அதைனொகல அது
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பொகடட கணணல படைொகம பொகடடய திரு்ப
அதத்த்துக்சகொகணயீ ஜபொககத் துவ்ககிஜனன் நொகன் .
நல்ல ஜவள நொகன்  எதிிபொகித்தைது ஜபொகல அது பொகடட
கணணல படைொகதைதைொகல மீணயீம கததைதய சசெொகல்ல
துவ்ககினொக பொகடட...
ஆிவமொக ஜகடக துவ்ககிஜனன் நொகன்...
ஆண செத்தியவதின்ன் தகல தைடயீ்படை வலித்தைது
ஜபொகல நடத்தை நலி கணணீி வடத்துக்சகொகணஜடை
ஐஜயொக! பொகத்தி்ககளொக அக்கொக உ்கக பருசென் பணண
சவசசிருக்கிி அநியொகயத்ததை, தைதலன்ல் இருக்ுபி
ஆண உு ரு ஜபொகி அளனைக்ுப வலிக்கிிதுக்கொக  எனச
சசெொகல்லி ஓயொகம கணணீி வடசசிடஜடை இருந்தைதை
பொகிக்க செகிக்கொகதை அ்பொக் செத்தியவதி , நலிஜயொகடை
சழ்சசி பரியொகம அந்தை ஆணய பயீ்ககி ்டடைொக..!!
பயீ்ககி்டடை அயீத்தை சநொகட நலி சவறி படசசெ
சபரும ஜபயொக மொகறி வடயீ மன்ன நிக்ுபி பதனமரலம
அளனை வளந்து நின்னொக ! வளந்து நின்னவ நிதிமொகதை
கி்பணயொக இருந்தை செத்தியவதி வன்குறுல ஒஜரல அட
அடசசி வன்குதிக் கிழத்து ுபத்ந்ததைதயத் தூக்கி
மகுித்திஜல வசி எறிந்து்டயீ அவ ுபடைதல உரு்
மொகதலயொக
ஜபொகடயீ்டயீ
சவறிஜயொகடை
சிரித்துக்சகொகணஜடை அ்கஜகஜய நிக்ுபிொக
தைன்
மந்திரலசெக்தியொகல  எஜதைொக ்வரீதைம்கிதை உணிந்தை
மந்திரலவொகதி இ்கக
வொகிதுக்ுபள்ள
 எல்லொகம
மடந்திருந்தைது. இவன பொகித்தைதுஜம நலி மீணயீம
சகொகடரலமொக சிரிசசிடஜடை தை்பத்து ஓடடடைொக , அ்ிம
தைனிதமயொக இருந்தை மந்திரலவொகதியும மதன் ுபத்ந்ததை
இிந்தை துக்கம தைொகளொகம சகொகஞ்செ நொகள்ள சசெத்து
ஜபொகய்டடைொகனொகம...
நலி தைன் கணணீரல ஆயுதைமொகக்கி செத்தியவதிய ஏமொககுறி
சகொகன்னதுனொகல தைொகன் சபொகய்யொக கணணீி்யீி
 எல்லொகதரலயும பொகித்து ஏன்டைொக ‘நலி கணணீி’ி
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வடக்ுபஜின்னு ஜகக்ுபி பத்க்கம வந்திசு  . அஜதைொகடை
சவறி அடை்ககொகதை நலி இ்ஜபொகனைம இ்கக தைொகன் ு த்தி
திரியுிொக. நிதிமொகதை கி்பண சபணகதளக் கணடைொக
அவ ்டைமொகடடைொக, அதைனொகல தைொகன்டைொக நமமூில
கி்பண் சபணகள் யொகரும இரு்பதில்தல”  எனச
சசெொகல்லி பொகடட கததைதய மடத்தைொகள்...
வத்க்கம ஜபொகல இரலனை உணதவ மடத்து பொகடட
பக்கத்துலஜய பொகடடதய இறுக்க கடடயதணத்து
பயீத்துி்ககிஜனன். இரலனை மண ஒன்று “பொகடட ...
பொகடட... ஒணணக்ுப ஜபொககணம பயமொக இருக்ுப வொக
பொகடட...  எ்கக பொகித்தைொகும பதனமரல உயரலத்தில் நலி
நிக்ுபிதுஜபொகலஜய சதைரியுது பொகடட ...”  என சமல்ல
அதத்த்ஜதைன் பொகடடதய . “ஜடைய், கொகதில கிள்ள
சவசு க்ஜகொகடைொக இது தைொகன் நொகன் உனக்ுப சசெொகல்ுி
கதடைசி கததை”  என வத்க்கமொககச சசெொகல்ும
வசெனத்துடைஜன  என் கரலமபடத்து அதத்த்துச
சசெல்கிிொகள் பொகடட.
 என்னுதடைய பொகடட நல்லவள் இனியும  எனக்ுப
அவள் கததை சசெொகல்வொகள்...
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11.  எல்லொகம நன்தமக்ஜக...

வொகழும ஜபொகது ஒன்ிொகய் ஒகுறுதமயொகய் வொகழ்ந்தை
நதரல்ழுந்தை அமமது மூத்தை தைமபதியி இிக்ுபம
ஜபொகதும ஒன்ிொககஜவ இிந்து ஏறி்ஜபொகன்னி
வொகனுக்ுப. அ்கஜக அவிகதள தையீத்து நிறுத்தியது
மிக்சபரிய நுதத்வொகன்ல் கதைசவொகன்று அததை கொகவல்
கொகக்கிிவன் அவிகளடைம வந்தைொகன் . சிறிது ஜநரலம
அவிகதள அ்கஜக கொகத்திருக்ுபம பட கறி்டயீ
அவிகளுதடைய பொகவ பணணய கணக்ுப பஸதைகத்ததை
 எயீத்து வந்தைொகன் . வந்தைவன் பஸதைகத்ததை பரலடட
பொகித்து ்டயீ உ்ககளுக்ுப சசெொகிக்கம
கிதடைத்திருக்கிிது.
ந்ககள் இனி அ்கஜக ஜபொகய் நிமமதியொகய் இருக்கலொகம
 என்று கறி நுதத்வொகன்தல திிக்க ஜபொகனொகன் , அதைகுுப
அத்தைமபதின்ல் அந்தை
அமமொக
ஜகொகபத்தில்
அவதன்பொகித்து
"வொகழுமஜபொகது பூமின்ல்
 எ்ககளுக்ுப நரலகத்ததை சகொகயீத்து்டயீ இ்ஜபொகது
சசெொகிக்கம  எதைகுுப ? பூமின்ல் நரலகத்ததை சகொகயீத்தை
கடைனைதள பொகிக்கொகமல் இவ்டைம ்டயீ ஒரு அட
கடை நகரலமொகடஜடைொகம"  என்ிொகி.
உடைஜன அவருக்ுப ஆதைரலவொகக அவி கணவரும
"இ்கஜகஜய உடகொகருஜமொகமமமொக கடைனைள் வரலடயீம
வந்து அவரிடைம நொகு வொகித்ததை ஜகடடைதுக்க்பிஜம
ஜபொககலொகம"  என்ிொகி. உடைஜன இருவரும அவ்டைம
உடகொகிந்து ்டடைனி . ஜபசி்பொகித்தைொகன் அவன்
பலனில்தல,
அவிகள் மனததை மொககுி
மடயொகசதைன்பததை உணிந்து சகொகணடைவன் கடைனைதள
அதத்க்க சசென்ிொகன். தகஜயொகயீ கடைனைதள அதத்த்து
வந்தைொகன்.
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கொககுறிலிருந்து கொகடசியொகனொகி கடைனைள் ஒளசபொகருந்திய
அவி மகத்ததை ஜநருக்ுப ஜநி பொகிக்க அவிகள்
கணகள் கசிகுறு . செொகந்தைசசெொகரபயொகன அவி மகத்ததை
பொகித்தைதும அவிகள் ஜகொகபசமல்லொகம பிந்து
ஜபொகன்குறு.
நொக தைழு தைழுக்க சென்னமொகன ுபரலலில் அந்தை அமமொகஜவ
ஜபசினொகி "உ்ககளுக்ுப இரலக்கஜம இல்தலயொக ?
 எத்தைதன நொகள் அழுது பலமபஜனொகம . உ்ககதள
ஒவசவொகரு நொகளும  எத்தைதன மதி அதத்த்ஜதைொகம .
ந்ககள் சசெ் செொகய்க்கஜவ இல்தலஜய . அ்பட
நொக்ககள்  என்ன தைவறு சசெய்து ்டஜடைொகம
?
ஜகொக்ல்களல் இரு்பதைொகய் சசெொகன்னொகிகள் அ்கஜக
வந்து அதத்த்து பொகித்ஜதைொகம ந்ககள் கணயீ
சகொகள்ளஜவ இல்தல . செிசு களல் இரு்பதைொகய்
சசெொகன்னொகிகள் அ்கஜகயும வந்ஜதைொகம ந்ககள்
திருமபயும பொகிக்க்ல்தல .
தைிக்கொகக்களும
வந்ஜதைொகம ந்ககள்  எடடயும பொகிக்க்ல்தல. இன்னும
ந்ககள் இரு்பதைொகய் சசெொகன்ன
 எந்தைசவொகரு
இடைத்ததையும நொக்ககள் ்டயீ தவக்க்ல்தல.
 எ்கசக்குப நொக்ககள் வந்தை ஜபொகதும ந்ககள்  எ்ககதள
கணயீ சகொகள்ளளஜவ இல்தலஜய ஏன் ? ஒரு ுபத்ந்ததை
இல்லொகதைதைொகல் நொக்ககள் படடை பொகயீம  எ்ககளுக்ுப
கிதடைத்தை
அவமொகனமம ்டடை
கணணீரும
உ்ககளுக்ுப சதைரியுமொக ?!  என்று உணிசசி தைதுமப
ஜபசிய ஜபொகது அவருதடைய கணகளலிருந்து கணணீி
மத்து மத்தைொகய் ்ழுந்தைது . துக்கம சதைொகணதடைதய
அதடைத்துக்சகொகணயீ வரல சிறு பள்தள ஜபொகல் ஜதைமப
ஜதைமப அத் துவ்ககினொகி அயீத்து அவரலொகல் ஜபசெ
மடயொகமல் ஜபொகன்குறு .
அழுதை
மதன்ன்ன்
ஜதைொகள்கதள தைடட ஜதைகுறிய கணவன் கவதல
ஜதைொகய்ந்தை ுபரலலில் அவஜரல சதைொகடைிந்தைொகி.
"வொகழும ஜபொகது பூமின்ல்  எ்ககளுக்ுப நரலகத்ததை
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தைந்து்டயீ இ்குப சசெொகிக்கம  என்ிொகல்  என்ன
அித்தைம. அது  எ்ககளுக்ுப ஜவணடைஜவ ஜவணடைொகம .
ஏன்  எ்ககளுக்ுப ஒரு ுபத்ந்ததைதய தைரல்ல்தல
அதைகுுபரிய கொகரலணத்ததை சசெொகல்ு்ககள் ஜபொகதும .
சசெொகல்லொக்டடைொகல் நொக்ககள் இவ்டைம ்டயீ நகரல
மொகடஜடைொகம"
 என்ிொகி.
இ்ஜபொகது அவி
கணகளலிருந்தும கணணீி சபருமதத்சயன சசெொகரிய
துவ்ககியது. இ்ஜபொகது அந்தை அமமொக தைன் கணவரின்
கணணீதரல துதடைத்து அவதரலத் ஜதைகுறினொகி.
அவிகள் ஜபு வததை அதமதியொகக ஜகடயீ சகொகணயீ
நின்ி கடைனைள் அவிகளடைம ஒரு வொகித்ததையும
ஜபசெ்ல்தல. அவி மகத்தில் ஒரு செலனமம
இல்தல. அதமதியொகக தைன் தகதய ஜமகத்ததை ஜநொகக்கி
சணடக்கொகடடனொகி. அக்கணஜம ஜமகம ்லகியது
பூமி சதைரிய துவ்ககியது . அத்கொகன மரல்ககளடைிந்தை
ஜசெொகதல ஜபொகன்ி இடைம அது அதைனுள்ஜள ஆசிரலம
ஜபொகன்ி இடைம ஒன்று சதைரிந்தைது . அவ்டைத்ஜதை சில
நறு பள்தளகள் மனமருகி பரலொகத்தித்து சகொகணயீ
இருக்கிிொகிகள். அத்தைதன ஜபி கணகளும கணணீி
வழந்ஜதைொகடக்சகொகணடருக்கிிது. அவிகள் மன்
இவிகள் இருவி ஜபொகடஜடைொகனைம அல்ககரிக்க்படயீ
தவக்க்படடருக்கிிது.
அததை அ்ககிருந்தைபடஜய அத்தைதன ஜபரும கணடைனி
இ்ஜபொகது கடைனைள் ஜபசெ துவ்ககினொகி "உ்ககளுக்ுபம
ஒரு ுபத்ந்ததை பிந்திருந்தைொகல் ந்ககளும மகுிவிகள்
ஜபொகல அந்தை ஒகுதி பள்தளக்கொகய் பொகயீபடயீ
உதத்த்து மரித்திரு்்பிகள் .  என்னுதடைய இத்தைதன
பள்தளகதள யொகி கவனித்திரு்பொகிகள் ? ந்ககள்
நல்லவிகள் அதைனொகல் தைொகன்  எனது பள்தளகதள
பொகித்துக்சகொகள்ள
உ்ககதள ஜதைிந்சதையீத்ஜதைன் .
உ்ககளுக்ுப ஒரு ுபத்ந்ததை பிந்திருந்தைொகல் இந்ஜநரலம
அவன் ஒருவன் மடயீம உ்ககளுக்கொகய்
பரலொகத்தித்திருக்க கயீம. இ்ஜபொகது பொகரு்ககள்
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 என்னுதடைய  எத்தைதன பள்தளகள் உ்ககளுக்கொகய்
அழுகிிொகிகள் பரலொகத்திக்கிிொகிகள்.
ந்ககள் நகுுபணம உள்ளவிகள்  என் ஜவதலதய
சசெய்ய தைுபதியொகனவிகள். அதைனொகல் தைொகன் நொகன்
உ்ககதள ஜதைிந்சதையீத்ஜதைன் . இஜதைொக, ந்ககள் சசெய்தை
பணணயத்தின் பலதன இனி சசெொகிக்கத்தில்
அனுப்யு்ககள். பூமின்ல் நடைக்ுபம நல்லது சகடடைது
துவ்ககி ஒவசவொகன்றும நன்தமக்ஜக தைொகன் அததை்
பலரலொகும பரிந்து சகொகள்ள மடவஜதை இல்தல"  என்று
கறி மடத்தைொகி.
அத்துடைன் அவிகள் செந்ஜதைகம திந்தைது துக்கம , துயரலம
அவிகதள ்டயீ பிந்தைது . இருவரும தை்ககள்
கணகதள துதடைத்தைனி .
கடைனைதள பொகித்து
பன்மறுவசலொகன்று பூத்தைபட நன்றிஜயொகயீ
தகசயயீத்து ுபமபடயீ
" எல்லொகம நன்தமக்ஜக "
 என்ிபட சசெொகிக்கத்ததை ஜநொகக்கி நடைக்க துவ்ககினி...
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12. ரலொகஜொகனைம ரலமயொகனைம...

ரலொகஜொகனைம, ரலமயொகனைம ஒருத்தைதரலசயொகருத்தைி பரிந்து
சகொகணடை அன்பொகன தைமபதி தைொகன். ஆனொகல், மொகமியொகி
கடை இருக்கிிது மடயீம ு த்தைமொக ரலமயொகனைக்ுப
படக்கிிஜதை இல்தல .
அவ்ககள
மதிஜயொகி
இல்லத்துல சகொகணயீ ஜபொகய் ்டை சசெொகல்லி அடக்கட
செணதடை ஜபொகயீவொக , அவனும செமதைொகனம சசெொகல்லி
செமொகளத்துக்சகொகணஜடை வந்தைொகன் .
இன்தனக்ுப
மடவொகஜவ சசெொகல்லீடடைொக,
"ஒணண நொகன் இந்தை வடல இருக்கணம,
இல்ல உ்கக அமமொக இருக்கணம, ந்ககஜள மடனை
பணணக்ஜகொக்ககன்னொக"
ரலமயொக படவொகதைக்கொகரி, இனி அவ கடை ஜபசி
்ரலஜயொகஜனமில்தல  என்பததை உணிந்தைொகன் ரலொகஜொக .
ஜவறு வழன்ன்றி அவள் மட்குுப
ஒத்துக்சகொகணடைொகன்.
ஒத்துக்சகொகணடைவன் "ரலமயொக ந  எனக்ுப ஒரு உதை்
பணணணம  என்ிொகன்"
சபொகறுதமயொகஜவ ஜகடடைொக "நொகன்  என்ன பணணணம
சசெொகல்ு்கக"  என
"பள்ளக்கடைத்துல  எதன ஜசெித்தைது மதைல் ... உன்தன
 எனக்ுப கல்யொகணம பணண சவசசெது வதரல ...  எனக்ுப
 எதுசவல்லொகம படக்ுபஜமொக
அததைசயல்லொகம
 எனக்கொகக பொகித்து பொகித்து பணணனவ்கக  என்ஜனொகடை
அமமொக. அதைனொகல  எல்லொக வசெதியும உள்ள ஒரு நல்ல
மதிஜயொகி இல்லமொக பொகித்து சகொகணயீ ஜபொகய் ்டை
ஜவணடயது  என்ஜனொகடை கடைதம . நொகன் இருக்கிி
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பஸசின்ல  என்னொகல அதை  எல்லொகம பொகித்து பணண
மடயொகது  என்கிிது உனக்ஜக சதைரியும . அதைனொகல
 எனக்கொகக ந தைொகன் இந்தை உதை்ய பணணக்ுபயீக்கணம
 என்ிொகன்."
அதைகுுப மழுமனஜதைொகயீ ஒத்துக்சகொகணடைொகள் ரலமயொக...
ந இன்சனொகரு உதை் கடை  எனக்கொகக பணணணம
ரலமயொக  என சசெொகல்லி சதைொகடைிந்தைொகன் ரலொகஜொக...
அ்பொக
இல்லொகம
 என்தன வளித்தைதைொகலஜயொக
 என்னஜமொக,  என்ஜனொகடை அமமொகனைக்ுப  என்தனத் தை்ரல
ஜவி உலகம சதைரியொகது .  என்தனஜய நமப
இருந்தைதைொகல
சவள உலகம சதைரியொகதை
சவள்ளந்தியொகஜவ இருந்திடடைொக்கக . ந சசெலட
பணணி
மதிஜயொகி இல்லத்துல
 எ்பட
நடைந்துக்கணம, யொகசரலல்லொகம நல்லவ்கக, இதை மடயீம
சகொகஞ்செம ்செொகரிசு  , ந பொகித்து பத்கிடயீ வரலணம ,
அ்ிமொக நொகம அமமொகவ அ்கக சகொகணயீ ஜபொகய்
ஜசெித்திடைலொகம, அதுக்க்பிம அவ்கக அ்கக  எந்தை
பரலசசெதனயும இல்லொகம இரு்பொக்கக இல்ல ...
 என்ிவன் ஜமும,
மதிஜயொகி இல்லத்துல உள்ளவ்ககள பத்தி மழுசெொக
சதைரிஞ்ு  வரல , ந சதைொகடைிந்து ஒரு வொகரலம தினமம
ுபதிந்தை
படசெம ஒருமணஜநரலமொகவது அ்கக
உள்ளவ்கக கடை சசெலனை பணணணம  என்ிொகன்...
ஓ தைொகரலொகளமொக்கக,  என
ஒத்துக்சகொகணடைொகள் ரலமயொக...

மலிந்தை

மகத்ஜதைொகயீ

நொகம மதிஜயொகி இல்லத்தில அமமொகவ சகொகணயீ்டை
ஜபொகிது இ்ஜபொகததைக்ுப அமமொகனைக்ுப சதைரிய
ஜவணடைொகம  என்ிொகன் ரலொகஜொக ... அதுஜவ தைொகன்
ரலமயொகனைக்ுபம செரிசயன்படடைது...
சரலொகமப ஆிவமொக ஜதைடை துவ்ககினொக மதிஜயொகி
இல்ல்ககதள... அயீத்தை நொகஜள ஏசி ரம வசெதியுள்ள
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மதிஜயொகி இல்லத்தை கணயீபடசு  வந்தைொக ரலமயொக ...
அதைஜனொகடை அருதம சபருதமசயல்லொகம ஜவதல
மடசு  வடயீக்ுப வந்தை ரலொகஜொக கிடடை சசெொகல்லி
சிலொககித்துக் சகொகணடைொகள்.
அதமதியொகக ஜகடயீக்சகொகணடைொகன் ரலொகஜொக...
அயீத்தை நொகள் மதிஜயொகி இல்லம ஜபொகய் வந்தை ரலமயொக
அ்கக
உள்ள
சபரியவ்ககள
பத்திசயல்லொகம
சசெொகன்னொக... அவதள அ்கக உள்ள  எல்லொகருக்ுபம
சரலொகமப
படசு  ஜபொகனதைொக
சபருதமஜயொகஜடை
சசெொகன்னொக...
அததையும அதமதியொகக ஜகடயீக்சகொகணடைொகன் ரலொகஜொக...
அயீத்தை நொகள் மதிஜயொகி இல்லம ஜபொகய் வந்தைதைொகக
சசெொகன்னொகள் ரலமயொக ... அ்கஜக நடைந்தை செமபவ்ககள்
 எததையும அவனுக்ுப அவள் அன்திக்ுப
சசெொகல்ல்ல்தல... அவனும அததை பகுதி  எதுனைம
ஜகடக்ல்தல... அதமதியொகஜவ இருந்தைொகன்...
அயீத்தையீத்தை
நொகடகளும அவள்  எதுனைம
சசெொகல்ல்ல்தல... அவள் ஜபொகய் வருவததை மடயீம
உறுதி சசெய்து சகொகணடைொகன் ரலொகஜொக...
அவன் சசெொகல்லின்ருந்தை
நொகடகள் மடந்தைது
.
இன்திக்ுப தைொகன் அமமொகதவ மதிஜயொகி இல்லம
சகொகணயீ்டை ஜவணடய நொகள் அவன் ்ரலஷ்ஷொககஜவ
இருந்தைொகன். அவளடைம சிறிது பதைடடைம சதைரிந்தைது .
ரலொகஜொக ரலமயொகதவ அதத்த்தைொகன் "வொக ரலமயொக நொகன் அமமொக
கிடடை சசெொகல்ஜின் அவ்ககள சகொகணயீ ஜபொகய்
மதிஜயொகி இல்லத்தில ்டயீடயீ வரலலொகம”  என
தகதய பதசெந்தை பட வந்தை ரலமயொக அவன் தகதய
படத்துக்சகொகணயீ சசெொகன்னொகள்
"ஜவணடைொக்கக
அவ்ககளும நமம
கடைஜய இருந்துடைடயீம ,
தைனிதமயொக இருக்ுபம சபரியவ்கக சரலொகமப பொகவ்கக"
 என்று சசெொகன்னவள் ஜமும சதைொகடைிந்தைொகள் ... இ்ஜபொக
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ந்கக  எனக்சகொகரு உதை் பணணணம "நொகம வொகரலொக
வரலம சினிமொகனைக்ுப ஜபொகி ஜநரலத்துக்ுப பதிலொக அந்தை
மதிஜயொகி இல்லம ஜபொகய் வரலலொகமொக்கக ? அ்கக
இருக்ுபிவ்ககளுக்ுப கொகு  ,
பணம  எதும
ஜதைதவன்ல்ஜல்கக அன்பொக, அக்கதரலயொக ஜபு ி நொகு
ஜபி தைொக்கக ஜவணம "  எனக்ஜகடயீ அவதன
பரிதைொகபமொகக பொகித்தைொகள்...
அவன் செமமதைம அன்ப மத்தைத்ஜதைொகஜடை அவளுக்ுப
கிதடைத்தைது. இ்ஜபொகது அவன் அதண்பகுுபள்
இருந்தை அவளடைம திருமப அவன் ஜகடடைொகன்
"அமமொக்ன் மொககுிமடயொக ுபதி சசெொகல்ும
பத்க்கத்தை ந  எ்பட செமொகளக்க ஜபொககிி”  என
அதைகுுப அவள் "கொகது ஜகடகொகதைது ஜபொகல இருந்துடயீ
ஜபொகஜி்கக, சகொகஞ்செ நொகள்ள அவ்ககஜள மொகறியீவொக்கக
 என நமபக்தகஜயொகஜடை சசெொகன்னொகள்..."
சபணகள் சகொகஞ்செம படவொகதைக்கொகரலிகள் தைொகன்
,
ஆனொகல் அன்பொகனவிகள் . அவிகதள அவிகளுக்ுப
பரிய தவக்க ஜகொகபமல்ல சகொகஞ்செம சபொகறுதமஜய
ஜதைதவ்பயீகிிது ஆணகளுக்ுப, இந்தை ரலொகஜொக ஜபொகல...
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13. மொகமியொகி மகொகலடு மியும மருமகள்
தைனலடு மியும...

ு பதினசமொகன்றில் ஊகரலொகி அடசெததை தூ் ஆசிவத்்கக
தை்கக நிித்தைத்கி தைனலடு மிதய தை்கக தைொகலி
அண்த்து தைன்னவள் ஆக்கி சகொகணடைொகன்
மொகணக்கம. மணமடத்து தைன்மகனுடைன் தைன்வடயீ
மன்வந்து நின்ி
தை்ககுபணத்தைத்கி மருமகள்
தைனலடு மிதய ஆரலத்திசயயீத்து தை்ககவதளயதல
அண்த்து தைன்னுடைன் வடடனுள் அதத்த்து
சசென்ிொகள் மொகமியொகி மகொகலடு மி...
பதிய உினைகள், பதிய உலகம பகுபல கனனைகளுடைன்
மொகமியொகி வடடனுள் செரலொகசெரி சபணகதள ஜபொகலஜவ
்ளக்தக ஏகுறி தவத்தைொகள் தைனலடு மி . தைன்ுபலத்ததை
வொகதத்யட வொகதத்யொகய் தைதத்க்க
சசெய்ய
ஜபொககிிவதள பகுபல
 எதிிபொகி்பகஜளொகயீ
ஏகுறுக்சகொகணடைொகள் மொகமியொகி மகொகலடு மி...
பதிய வடடனுள் வொகழ்க்தக ஜவகமொகக நகிந்தைது ,
நொகடகள் வொகரல்ககளொகனது , வொகரல்ககள் மொகதை்ககளொகனது
பது்சபண பதத்யவள் ஆனொகள் . பதிய மருமகள்
வடடசலொகருத்தியொகனொகள்...
கனனைகதள மடயீஜம ு மந்து வந்தை தைனலடு மின்ன்
கனனைகள் அத்தைதனயும நிதிஜவறிகுிொக  என்ிொகல் ?
நிசசெயமொகக இல்தல! மொகமியொகரின்  எதிிபொகி்பகள்
அத்தைதனயும நிதிஜவறிகுிொக  என்ிொகல் ? அதுனைம
நிசசெயமொகக
இல்தல!
ஆனொகல் மகிழ்சசியொகக
வொகழ்க்தகதய வொகத் பத்கின்ருந்தைொகிகளொக ?  என்ிொகல்
ஆம!  என்பஜதை அதைன் மறுசமொகழ . அதைகுுப கொகரலணம
அவிகள் அவிகதள பரிந்து சகொகணடருந்தைொகிகள் .
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்டயீக்சகொகயீக்க ககுறுக் சகொகணடருந்தைொகிகள்...
அவிகளுக்ுபள் பரலசசெதனஜய இல்தலயொக ?  என்ிொகல்
பரலசசெதனகள் உணயீ! அததை செமொகளக்ுபம ்த்ததைதய
ககுறிருந்தைொகிகள்
அவிகள் ...
"தபபளல்
சசெொகல்ல்படடருக்ுபம ரத் , சநஜகொகமி ஜபொகல் "
வொகழ்ந்தைொகிகளொக?
 என்ிொகல் இல்தல !
ஆனொகல்
அவிகளுக்ுபள் ஓி பரிதைல் இருந்தைது . அது அவிகதள
பரிதைலின்றி வொகத் வழவதக சசெய்து சகொகயீத்தைது...
இருவருக்ுபள்ளும வரும மனஸதைொகப்ககளும
செசசெரலனைகளும "சரியதன பொகித்தைதும மதிந்து
ஜபொகுபம பனி ஜபொகல ஒருவி மகத்ததை ஒருவி
பொகித்தைதும மதிந்து ஜபொகுபம " அத்துடைன் அததை
அவிகள் மிந்து ஜபொகவொகிகள் . அ்படயும ஓரிரலதவ
அவிகளருவரும ஜபசெொகமல் கழத்திருக்கிிொகிகள்
 என்ிொகல் அன்திக்ுப தைன் தைந்ததைதய மொகமியொகி
மகொகலடு மி ுபதிகறிய அந்தை ஒரு நொகள் மடயீம
தைொகன்...
 எத்தைதனஜயொக கஷ்டை்ககள் படயீம , தைன் செக்திக்ுப மீறி
கடைன் வொக்ககியுஜம தைொகன் தைன் மகள் திருமணத்ததை
நடைத்தின்ருந்தைொகி தைனலடு மின்ன் அ்பொக . அ்பட
மகள் திருமணத்திகுுப பொகித்து பொகித்து சசெய்தும அதில்
வந்தை சிறு ுபதிசயொகன்றிகுுப தைன் தைந்ததைதய
ுபதிசசெொகல்லியததை மடயீம சபொகறுத்துக்சகொகள்ளஜவ
மடய்ல்தல தைனலடு மியொகல் . அன்திக்ுப ஒரு
வொகித்ததையும ஜபசெொகமல் கல்ககிய கணகளுடைனும ,
வொகடய
மகத்துடைனும அதிக்ுபள் சசென்று
தைொகளடயீசகொகணயீ செொக்படை மறுத்து தூ்ககி்டடைொகள்
தைனலடு மி. அசசெமபவத்திகுுப பன் இன்று வதரல
அவிகள் வடடல் யொகதரலயும ுபதி சசெொகல்லியஜதை
கிதடையொகது மகொகலடு மி...
தைனலடு மி செொக்பொகயீ கஷ்டைமின்றி வளிந்தைவள்
ஆனொகல் மகொகலடு மி மரலவள்ள கித்்ககின்
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ஜவதரலக்கடை அ்த்து உணணமமளனை செொக்பொகயீ
கஷ்டைம அனுப்த்து வளிந்தைவள் . அதைனொகல்
செொக்பொகதடை
வணட்பததை
அவளொகல்
சபொகறுத்துக்சகொகள்ளஜவ மடயொகது.
"சிறிது மீதைமந்து்டடைது  என்ிொகல்..."
"அரிசி சிறிது ுபதித்து ஜபொகடை ஜவணடயது தைொகஜன
உணதவ வணட்பததை ்டை
பசியுடைஜன
பயீத்துக்சகொகள்ளலொகம  என்பொகள் மகொகலடு மி."
அ்பட ுபதித்ஜதை அரிசி ஜபொகடயீம மீதைம
வந்து்டடைொகல் மொகமியொகருக்ுப சதைரியொகமல் மதித்து
தவத்துக்சகொகணயீ இரலணயீ மூன்று நொகடகளொகக
சகொகஞ்செம சகொகஞ்செமொகக பக்கத்து வடயீ பொகிவதி
அக்கொக மொகடடகுுப ஊகதிதைணண ஊககுறி தவக்ுபம
பொகத்திரலத்தில் ஜபொகடயீ ்யீவொகள் தைனலடு மி...
நொகடகள் நகிந்தைது மத்தலகள் பிந்தைது அவிகள்
ுபயீமபம தைதத்த்தைது .
அவகுறிகுுப மருந்து
சகொகயீ்பதிும,
உணனை சகொகயீ்பதிும
மொகமியொகருக்ுப படத்தைததை அவருக்ுப மன்னொகும
அவருக்ுப
படக்கொகதைததை
நல்லசதைன்று
தைொகன்படத்தைறிந்தைவகுதியும, தைன் ஜதைொகழயி மூலம
அறிந்து சகொகணடைததையும அவி இல்லொகதை ஜநரலமமொகக
பொகித்து சகொகயீ்பொகள் தைனலடு மி...
இன்திக்ுப தைனலடு மின்ன் மனம மகிழ்சசியொகல்
சபொக்ககி வழகிிது . அதைகுுப கொகரலணமம இருக்கிிது .
தை்ககளது திருமண நொகள் பரிசெொகக பதிதைொகய் கணவி
வொக்ககியளத்தை பது ஸகடடதய பொகித்தைதில் தைொகன்
இத்தைதன மகிழ்சசி அவளுக்ுப. தைன் கணவி, தைன் தைொகய்
மகுசகொகணயீ அத்தைதன ஜபி அவதள ஜநொகக்கி நிகுக
அவள் அதத்த்தைது  என்னஜமொக
மொகமியொகி
மகொகலடு மிதய தைொகன் உள்ளுக்ுபள் மகிழ்சசி
இருந்தைொகும தைனலடு மின்ன் அமமொக்டைம "மதைலில்
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ந்ககள் ஜபொக்ககள்  என்ிொகள் மகொகலடு மி
"
 எதைொகித்தைத்ததை உணிந்து மகளுக்ுப வொகழ்க்தகதய
வொகத் ககுறுக்சகொகயீத்திருந்தை அந்தை உன்னதைத்தைொகஜயொக
"ந்ககஜள ஜபொக்ககள் அயீத்து நொகன் ஜபொககிஜின்
 என்ிொகி"
தூசி ்த்ொகமஜல கணதண
துதடைத்துக்சகொகணடைொகள் மகிழ்சசின்ல் மகொகலடு மி...
அததைகவனித்தை மொகணக்கத்தின் கணகள் உுபத்தை
கணணீதரல துதடைத்துக்சகொகணடை
அவனது
இரு்ரலல்களும, அததை பொகித்துக்சகொகணடருந்தை அந்தை
சிக்ப நிி ஒகுதி ஜரலொகஜொகனைம , மல்தலக்சகொகடன்ன்
ஜமல்வகுறிருந்தை
அந்தை
இருமல்தல
சமொகடயீகளுக்ுபஜமயன்றி அ்கஜக நின்றிருந்தை
நொகசின்ல் ு வொகசெமள்ள ஜவறு யொகருக்ுபம சதைரிந்திருக்க
வொகய்்பல்தல தைொகன் அவன் கணகள் கணணீி
சசெொகரிந்தைசதைன...
மொகமியொகி மருமகள் ஒகுறுதமன்ல் அந்தை
மகதனத்தை்ரல இவனைலகில் ஜவறு யொகிதைொகன் அதிகம
மகிழ்ந்திருக்க
கயீம!
அதிக
மகிழ்சசின்ன்
அதடையொகளம ஆனந்தை கணணீி தைொகசனன்பதைல்லஜவொக
உலகத்தின் நியதி...
அன்பொகனவிகளுக்கொககனைம,
நல்லவிகளுக்கொககனைம
கொகலக் கடகொகரலம சமதுவொகக ு த்ல்வதில்தலஜய!
ஜவகமொகன
கொகலஓடடைத்தில்
ஊகரலொகி
சபொகிொகதமபயீமளனை அவிகளது ஒகுறுதமயும
வளிந்துசகொகணஜடை சசென்ிது . கடை மகொகலடு மின்ன்
அனுமதின்ன்றிஜய
மதுதமயும
அவதரல
படத்துக்சகொகணடைது. திடசரலன ஒரு நொகள் மயக்கம
ஜபொகடயீ ்ழுந்தைொகள் மகொகலடு மி...
மருத்துவமதனன்ல் ஜசெித்தைொகிகள் . இதுவதரலன்ல்
ஒகுறுதமயொகய் இருந்தை மொகமியொகி மருமகளருவதரலயும
மருத்துவமதனன்ன் அவசெரலபரினை கணணொகடக் கதைனை
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பரித்திருந்தைது. கணணொகடக் கதைனைக்ுப உள்ஜள
சமசின்களன்
உதை்ஜயொகயீ
மூசு ்டயீக்சகொகணடருந்தைொகள் மகொகலடு மி . மூக்ுப
வழயொககயும, வொகய் வழயொககயும ு குறி பதணந்தைபட
கிடைந்தைன ஓயிகள் சில.
தகயதசெத்து அதத்த்தைொகள் தைனலடு மிதய
மகொகலடு மி. கணணீதரல துதடைத்தைபட "உ்ககளுக்ுப
ஒன்றுமில்தலயமமொக"  என்ிவளடைம
ஆமொகம!  எனக்ுப ஒன்றுமில்தல தைொகன்!
இனி நொகன் வொகழ்க்தகன்ல் கொகண ஒன்றுமில்தல தைொகன்!
ஜபொகதும...  எனக்ுப இவவொகழ்க்தகன்ல் கிதடைத்தை
மகிழ்சசிகள் அத்தைதனயும ஜபொகதும!
" எனக்ுப ஜபரலொகசெதசெ ஒன்று உணயீ தைனலடு மி
!
அயீத்தை
பி்ன்ும நொகன் சபணணொகக
பி்ஜபனொகனொகல் நஜய  எனக்ுப மருமகளொகக வரல
ஜவணயீம"  எனும ஜபொகது அவள் நொக தைழுதைழுத்தைது ...
“நொகன்  எஜதைனும தைவறு சசெய்திருந்தைொகல்  என்தன
மன்னித்து ்..."
 என சசெொகல்ல வந்தைவரின் வொகதய தைனலடு மி
சபொகத்துவதைகுுபள் கணகள் திிந்தை நிதலன்ல் தைதல
தைனலடு மின்ன் மடன்ல் செரிந்தைது...
மொகமியொகரின் கணகதள மூட்டயீ , தைன் கணகதள
கசெக்கியபடஜய
சவளஜய
வந்தைவளன்
கணகளலிருந்து வந்து ்ழும கணணீித் துளகள்
சவறும பரி்ன் வலியொகல் மடயீம வந்து
்ழுகின்ின  என்று யொகரும தைவிொகக  எணண்டை
ஜவணடைொகம…
தைொகன் வொகழ்ந்தை
வொகழ்க்தகக்ுப அித்தைமொகய்
அவவொகித்ததைகள் ஜபொகதும தைனலடு மிக்ுப. இனி தைொகன்
வொகத் ஜபொகுபம வொகழ்க்தகக்ுபம தைன் மொகமியொகருக்ுப
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பதிலொகய் துதணன்ருக்ுபம அவவொகித்ததைகள்
.
துன்பத்தில் ஆறுதைலொகய், வலிகளல் வழத்துதணயொகய்
 என்பது மடயீம திணணஜம...
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14. திரலொகடதசெ ஜதைொகடடை உவதமன்லிருந்து ..

கொகதலஜலஜய
சவல்டைி
ஜஜொகசெ்பக்ுபம
ச்பிதவஸசெி ஜடை்டக்ுபம செணதடை . அவி வந்து
இது, இசதைல்லொகம சவல்ட்க அடக்கணமனொகி
மகத்திலதிந்தைொககு
ஜபொகல்
" என்னொகல
மடயொகதுன்னுடடைொகன் ஜஜொகசெ் "
கொகதலஜலஜய
அத்தைதன ஜபி மன்னொகட இ்ட ஜஜொகசெ் சசெொகன்னது
சபரிய அவமொகனமொக ஜபொகசு  ஜடை்டக்ுப . "இ்ட
ஒவசவொகருத்தைரலொக  எதுத்து ஜபசினொக தசெடயீக்ுபள்ள
நமக்ுப  என்ன மரியொகததை இருக்ுபம "  என மனதிகுுபள்
சநொகந்து சகொகணடைொகி ஜடை்ட.
ஜஜொகசெ் அந்ஜநரலம அ்ட ஜபு வொகன்  என
 எதிிபொகித்திருக்க்ல்தல தைொகன் அவி . ஜமல
ஜமஜனஜி கிடடை பகொகி ஒணண ஜபொகடயீ
தவக்கலொகசமன்று பொகித்தைொக சவல்ட்க சடைஸட பொகஸ
ஆனவ்ககளொக இருக்கிிது சரலணஜடை ஜபி , ஆக ஜமல
ஜபசியும ஒணணம ஆகஜபொகிதில்ல மீறி ஜபொகய்
சசெொகன்னொகும "இருக்ுபி ஜவதலக்கொகரல்ககள சவசு 
ஒழு்ககொக ஜவல சசெய்ய மடயல ஸகல் பசெ்கக ஜபொகல
 எல்லொகத்துக்ுபம மூக்க
சீந்திடயீ இ்கக
வந்திடடைொகன்னு" ஜமஜனஜி ஜவி சவந்தை பணணல
ஜவல பொகய்சசி தைொகன் அனு்பவொகன்.
"கமசபனிக்ுப ச்பிதவஸசெி , சவொகிக்கி  எல்லொகம
மக்கியம இல்ல ஜவல ஆகணம அது தைொகன்
மக்கியம." அதுக்ுப அ்ஜபொக யொகி ஜதைதவஜயொக அவன
தைடடக்சகொகயீ்பது தைொகன் கமசபனி ஸதடைல் . அது
பலவருசெமொக இந்தை கமசபனில ுப்பசகொகடயீி
ஜடை்டயீக்ுப நல்லொகஜவ சதைரியும . தசெடயீக்ுபள்ள
ஜபொகிஜமன், ச்பிதவஸசெருக்ுப அயீத்து சவல்டைி
தைொகன், சவல்டைரல பழவொக்ககணமனொக செரியொகன ஜநரலம
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பொகத்ிது அடக்கணம அது ஜடை்டயீக்ுப சதைரியும .
பூதனய
சகொகல்லணமனொக
மூக்ுபல
தைொகஜன
அடக்கணம அதுஜபொகல தைொகன் சவல்டைிகளும ஜநரலம
பொகித்து அடக்கணம ஜகொகபத்ததை சநஞ்சில ுபத்தி
சவசு கிடடைொகன் ஜடை்ட . ஜவதல ுபதியடயீம ,
வொகய்்ப வரும, அ்ஜபொக பொகத்துக்கலொகமன்னு.
இந்தை செணதடைக்ுப சவறும ஜஜொகசெ்ப மடயீம நொகம
ுபதி சசெொகல்லி்டை மடயொகது ! ஏன்னொக இருக்ுபிது
சரலணஜடை சவல்டைி பொகபனைம , இவனும இவன்
சகொகஞ்செம ஜகொகவக்கொகரலன் தைொகன்
,
ஆனொகும
ஜவலக்கொகரலன். ஜடை்ட அவனுக்ுப மடயீம ஓவி
தடைமல ம்பது மணஜநரலம அதிகமொக  எழுதி
ுபயீத்தைொக... யொகருக்ுப தைொகன் ஜகொகபம வரலொகது ? அந்தை
ஜகொகபத்தை தைொகன் இ்ட தித்திடடைொகன் ஜஜொகசெ் . அஜதைொகயீ
மடயவொக சசெய்தைது அவன் ஜகொகபம...
அந்ஜநரலம பொகித்து ஆதசெஜயொகடை ஜபொகன்ல ஜபசெ வந்தைொக
அவன் மதன் சஜன்சி இவஜனொக  எயீத்தை
 எயீ்பஜலஜய "அறினை சகடடைவஜள!  எ்ஜபொக ஜபொகன்
பணிதுன்னு ஒரு சவவஸதை ஜவணடைொகம ... ஜவதல
ஜநரலத்துலயொக ஜபொகன் பணணவ தவ ட ஜபொகண "  என
இருக்ுபி ஜகொகபத்துல கயீதமயொக ஜபசி சவசசிடடைொகன்.
பொகவம!
ஐஸகரிதம கணடை
ுபத்ந்ததைசயன
ஆவஜலொகயீ ஜபசெவந்தை அவள் மகம கொககுறு ஜபொகன
பலூன் ஜபொகல ு ரு்ககி ஜபொகன்குறு . அவள் கணகளன்
ஓரலம கணணீித் துளகள் துளித்திருந்தைது
.
" எனக்சகன்னஜமொக அவன் ஜகொகபத்தின் சவ்பத்தில்
அவன் ஜமல் அவள் தவத்திருக்ுபம அன்பம, கொகதைும
தைொகன் சிறிது சிறிதைொகக கணகளன் வழஜய உருகி
சசெல்கிிது  என்ஜி ஜதைொகன்றிகுறு."
ுபடக்கிிதுக்ுப தைணணய ஜதைடனொகன் அருஜக தைணண
இல்ல "ஜடைய்! மதடையொக ுபமொகரலஜவு... ஜவல
சதைொகடை்குபிதுக்ுபள்ள தைணணய சகொகணயீ வந்து
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தவக்க சதைரியொகதைொகடைொக உனக்ுப!”  என கத்தினொகன்
ஜஜொகசெ். ுபமொகரலஜவுனைக்ுப ஜஜொகசெ்பன் அ்பொக
வயதிருக்ுபம அயீத்தை மொகதைம மகள் திருமணம
இல்ஜலன்னொக இவன் வொகன்ஜலருந்து இ்டசயல்லொகம
ஜகக்ுபிதுக்ுப ஜபசெொகம ஜவதலய ்டயீடயீ சமொகதை
பதளடயீக்ஜக ஊகருக்ுப ஜபொகன்ரு்பொகரு ுபமொகரலஜவல்
அணணொக.
சவளநொகயீகளல் ஏசு ம ஜபசு ம ஜகடயீக்சகொகணயீம
பல்தலக்கடத்துக்சகொகணயீ பலரும சபொகறுத்திருக்ுபம
கொகரலணகளல் ுபமொகரலஜவல் அணணொகஜவொகடை கொகரலணம
அஃது. அன்திக்ஜக மதியம செொக்பொகயீ ஜபொகயீி
இடைத்திகுுப சசென்ிொகன் ஜஜொகசெ். அ்கக ஜபொகடடை சிக்கன்
்பஸ சின்னது அதுக்ுப அ்கஜகயும செணதடை ஆக
அன்திய தினத்தை செணதடையொகஜவ மடசசெொகசு  ஜஜொகசெ்.
நிமமதியகுி மனஜதைொகயீ ்ம வந்தைதடைந்தைொகன்.
அ்ஜபொகது தைொகன் செிச ஜபொககலொகமொக  எனக்ஜகடடைொகன்
பக்கத்து ்ம நணபசனொகருத்தைன்
"நிமமதிஜயொகடை
இருந்தைொக மனம ஜபொகன ஜபொகக்ுபல ஜபொகிதும, கஷ்டைம
வருமஜபொக கடைனைதள ஜதையீிதும தைொகஜன மனிதை
வத்க்கம" ஜஜொகசெ்பம அதைகுுப ்தி்லக்கல்ல
இன்திக்ுப செிச ஜபொகக ஒத்துக்சகொகணடைொகன்.
பலமதி ஜகடடைது தைொகன் திரலொகடதசெ ஜதைொகடடை
உவதம... இன்திக்ுபம சசெய்தி அஜதை தைொகன் . ஆனொகல்
இன்று பதியொகய் சதைரிந்தைது அவனுக்ுப இன்திக்ுப
அது அவனுக்கொககஜவ சசெொகல்ல்பயீவதைொகய்
ஜதைொகன்றிகுறு...
தைன் கணீி ுபரலலில் உவதமதய ்ளக்கி சசெொகல்ல
துவ்ககினொகி செிசசிலிருந்தை பொகஸடைி...
திரலொகடதசெ ஜதைொகடடைத்திகுுப  எஜமொகன் ஒருவன்
இருந்தைொகன். அவனுதடைய ஜதைொகடடைத்திகுுப ஜவதலக்ுப
ஆடகள் ஜதைதவ்படடைது . கதடைத்சதைரு வந்தைொகன்
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அ்குப ஜவதலன்ல்லொகமல் ு மமொக நிகுுபம சிலதரல
கணடைொகன். தைன் ஜதைொகடடைத்தில் ஜவதல சசெய்ய
அதத்த்தைொகன். ஒரு பணம கலி ஜபசி அவிகதள
ஜவதல சசெய்ய பணத்தைொகன் . மதியம மறுபடயும
கதடைத்சதைரு ஜபொகனொகன்  எஜமொகன் . அ்ஜபொகதும
ஜவதலன்ன்றி ு மமொக நிகுுபம சிலதரல மீணயீம
ஜவதலக்ுப
அமித்தினொகன்
அவிகளடைம
உ்ககளுக்ுபம நியொகயமொகன கலிதய தைருஜவன்
 என்ிொகன். அவன் அந்தைபடஜய மதியத்திகுுப ஜமும
மூன்று மண அள்ும , நொகன்ுப மண அள்ும
ஜவதலக்ுப சிலதரல அதத்த்தைொகன் அவிகளடைமம
உ்ககளுக்ுப நியொகயமொகன கலிதய தைருவதைொகக சசெொகல்லி
ஜவதல சசெய்ய பணத்தைொகன். மொகதல மண ஐந்தைொகனது
 எல்ஜலொகரும ஜவதலதய மடத்து கலி வொக்கக
சசென்ிொகிகள்.
கலிதய சகொகயீக்க
துவ்ககினி கொகதலன்ல்
வந்தைவிகளடைம ஜபசிய அந்தை ஒரு பணம கலிதய
மொகதல நொகன்ுப மணக்ுப வந்தைவன் வதரல
 எல்ஜலொகருக்ுபம செரிசெமமொகக சகொகயீத்தைொகன்  எஜமொகன் .
உடைஜன கொகதலஜலஜய வந்தைவிகள் மறுமறுக்க
துவ்ககினொகிகள்.
"நொகள்பூரலொக
கஷ்டை்படடை
 எ்ககதளயும இ்ஜபொகது வந்தைவிகதளயும
செமமொகக்கிகஜரல"  என்று வருத்தைத்ஜதைொகஜடை கறினொகிகள் .
அதைகுுப  எஜமொகன் சசெொகன்னொகி
"நணபிகஜள
உ்ககளுக்ுப நொகன் துஜரலொககம ஏதும சசெய்ய்ல்தல
உ்ககளுக்ுப ஜபசின கலிதய சகொகயீத்து்டஜடைன் ...
ஜதைொகடடைம
 என்னுதடையது
அதில்
ஜவதலசசெய்தைவிகளுக்ுப  என் இஷ்டை்பட கலி
வத்்கக  எனக்ுப உரிதம இல்தலயொக ?  என்னுதடைய
நல்லமனததை
சபொகிொகதமஜயொகயீ
ந்ககள்
பொகிக்கலொகமொக?  என்று கறி அவிகதள அனு்ப
்டடைொகன்.  என்று கறி மடத்தைொகி பொகஸடைி.
அசசசெய்தி ஜஜொகசெ் சநஞ்தசெ ு டடைது அது
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அவனுக்கொகக... அவனுக்கொகக மடயீஜம சசெொகன்னது
ஜபொகலிருந்தைது. ஜயொகசிக்க துவ்ககினொகன் இன்திக்ுப
நொகம ஏன் செணதடை ஜபொகடஜடைொகம ? ஏன் மனநிமமதிதய
இத்ந்து,
 எல்லொகி நிமமதிதயயும சகயீத்து
,
 எல்ஜலொகரிடைமம  எரிந்து ்ழுந்ஜதைொகம ? செமபளமம
ஓவி தடைம கொகு ம ஒரு ருபொகயும ுபதி்ன்றி
கிதடைத்தைொககிகுறு...
இனி அதிகமொக
கிதடைக்க
ஜவணடயது, அததை ஏன் நொகம  எதிிபொகிக்க ஜவணயீம?
அதைனொகல் தைொகஜன இத்தைதன பரலசசெதன... படைபடை்பகள்
ஜவறு... நிமமதியகுி நிதல. பொகபதவ நொகம ஏன்
நமமடைன் ஒ்படை ஜவணயீம ? கமசபனி கொகு  அததை
ஜடை்ட அவனுக்ுப சகொகயீத்திருக்கிிொகி அதில் நொகம
சபொகிொகதம படை
 என்ன
இருக்கிிது ?
 என
 எணணக்சகொகணயீ சவளவந்தைவன் மகத்தில் ஒரு
சதைளனை சதைரிந்தைது.
மொகதைம ஒன்று உருணஜடைொகடன்ருந்தைது . இன்திக்ுப
அயீத்தை செமபள தினம ஜஜொகசெ்தப கடைந்து சசென்ி
ஜடை்டடடைம  என்தன  எதிித்து ஜபசிய உன்தன
பழவொக்ககி்டஜடைன்  என்பது ஜபொகல் ஒரு ஏளன
பொகிதவயும, மகத்திசலொகரு சவகுறி சசெருக்ுபம
சதைரிந்தைது. அததை கணயீசகொகள்ளஜவன்ல்தல ஜஜொகசெ் .
பொகப மகத்தில் மகிழ்சசி தைொகணடைவமொகடயது . பொகப்ன்
செமபளக்கவதரல பொககுகஜவொக , உனக்ுப செமபளம
 எத்தைதன வந்தைது ?  என ஜகடக ஜவணயீம  எனும
 எணணமம வரலஜவன்ல்தல ஜஜொகசெ்பக்ுப . ஜஜொகசெ்
தைன் செமபள கவதரல பரித்து பொகித்தைொகன் செமபளமம ,
ஓவிதடைமம செரியொகக இருந்தைது இதிவனுக்ுப நன்றி
கறினொகன்.
ஜவதலதய துவ்கக சசென்ிவன் ஜபொகண சிண்ககியது
 எயீத்து பொகித்தைொகன் அதத்்பது மதன்...
" என்ன  என்ிொகன்..?"
"ஜவதல ஜநரலத்துல

ஜபொகன் பணணடஜடைன்
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ஜசெொகறின்னொக.."
"பரலவொகன்ல்ல சசெொகல்ு  என்ிொகன்"
"நமம ரலதி ுபடட ஜபொகடயீருக்ுப்கக... அத்தைதன அத்ுப,
உடைசலல்லொகம சவள்தள நிிம , சநகுறின்ல் மடயீம
சபொகடயீ ஜபொகல ஒரு கறு்ப  என மகிழ்சசி சபொக்கக
கறினொகள்... தைன் வடயீ ஆயீ ுபடட ஜபொகடடைததை"
"ஆணொக..? சபணணொக..?  என ஜகடடைொகன்..."
"சபண  என்ிொகள்"
"மொகளூன்னு ஜபி தவ... கறு்ப சபொகடயீ உனக்ுப கடை
சரலொகமப அத்ுப  என்ிொகன்"
"கன்னத்தில் ுபழசயொகன்று்த் சவடகத்தைொகும ,
மகிழ்சசியொகும மலிந்தைது அவள் மகம..."
"செரி...  எனக்ுப ஜவதல இருக்ுப அ்ிம ஜபு கிஜின்
 என்று கறி அதத்்தப துணடத்தைொகன்"
"மகிழ்சசின்ல் சரலக்தக இன்றிஜய வடடகுுபள்
பிந்தைொகள் அவள் ... கணணொகட மன் சசென்று கறு்ப
சபொகடசடைொகன்தி தவத்தைவொகறு மஜம ... மஜம...
 என்ிதத்த்தை ஆடயீக் ுபடடதய "இந்தைொக வந்துடஜடைன்
மொகளூ"
 என்று கறிக்சகொகணஜடை ்தரலந்தைொகள்
அதைனிடைமொகய்."
"ுபடக்க தைணண ஜதைடனொகன் ஜஜொகசெ்"
"தைமப...  எயீக்க மிந்திடஜடைன் இஜதைொக  எயீத்து
வருகிஜின்  என்ிொகி ுபமொகரலஜவல் அணணொக
பவயமொகய்"
"இல்ல பரலவொகன்ல்லணணொக... நொகஜன  எயீத்துடயீ
வருகிஜின்  என்று கறி பொகடடதல வொக்ககிசசசென்ிொகன்
ஜஜொகசெ்"
"மதிய

உணனை இவதன பொகித்தைதும செ்தளயி
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சசெொகல்லி்டடைொகன் ஜஜொகசெ் அணணொக இன்தனக்ுப
்பஸ சகொகஞ்செம சின்னது தைொகன் ஜவணமனொக ஒணண
கடை தைொகஜின் வொக்ககிடயீ செணதடை ஜபொகடைொகம ஜபொக்கக
 என்ிொகன்"
"அவனுக்ுப பன்மறுவசலொகன்தி பரிசெளத்து ...
பரலவொகன்ல்ல  எல்லொகருக்ுபம ுபயீக்ுபிததை ஜபொகல ுபயீ
ஜபொகதும  என்ிொகன்."
ஜஜொகசெ் வொகழ்தவ நொகசெமொகக்ுபம சபொகிொகதமதய
சவளஜயகுறும மந்திரலத்ததை வசெனத்திலிருந்து
ககுறுக்சகொகணடைொகன். அததை வொகழ்்ல் பன்பகுி
துவ்ககினொகன். இனி அவதன சபொகிொகதம அணடைொகது .
மகிழ்சசி அவதன ்டடைகலொகது . சபொகிொகதம  எனும
இருடயீ சவளஜயி அதமதி  எனும சவளசசெம
அ்குப தை்குபவது இயல்ப தைொகஜன...
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15. அடதமகள் அவலவொகழ்னை

மரலத்திகுுப பன்னொகலிருந்து  எடட பொகிக்ுபம சிறு
ுபத்ந்ததை ஜபொகல மடபதைிகளும , சசெட, சகொகடகளும
மதித்து கிடைக்க அதைன் உள்ளருந்து  எடட
பொகித்துக்சகொகணடருக்கிிது பொகத்தடைந்து கிடைக்ுபம
 எ்ககள் ஊகரின் பத்்ககொகலத்து மணடைபம . நயீநிசி
ஜவதளன்ல் அவவழஜய தைொகன் இஜதைொக , நடைந்து ஜபொகய்
சகொகணடருக்கிஜின் பள்ள கல்்தய கடை இன்னும
மடத்திரலொகதை நொகன்...
அமமணடைபத்ததை பகுறி பலரும பல திகிலூடயீம
கததைகதள சசெொகல்லி ஜகடடரு்பதைொகல் பயந்து பயந்ஜதை
ஜபொகய்சகொகணடருக்கிஜின் அவவழன்ூடஜடை...
நொகஜன  எதிிபொகித்திரலொகதை வணணம  என் பயத்ததை
பன்மடை்குப
அதிகரிக்ுபம
வணணம
அமமணடைபத்திலிருந்து ுபு்ககி ுபு்ககி அழும ஒரு
சிறு சபணணன் ுபரலல் ஒன்று கொககுறில் கலந்து வந்து
 எதன வழமறிக்கிிது . ு குறும மகுறும திருமப
பொகித்ஜதைன் யொகருமில்தல அ்கஜக
.
பயமம
பதைடடைத்துடைனும வொகனளொக் உயிந்து நிகுுபம  எ்ககள்
ஊகரின் கதடைசி பதனமரலத்தின் மூடடல் மதிந்து
நின்று சகொகணயீ கொகதுகதள கிதமயொகக்கி செத்தைம வந்தை
மணடைப திதசெதய கிந்து கவனிக்க துவ்ககிஜனன்...
செகுறு ஜநரலத்திகுசகல்லொகம செத்தைம இன்னும செத்தைமொகக
ஜகடகிிசதைனக்ுப.
இ்ஜபொகது அசசிறு்சபண
ஜபு வதும ஜகடகிிசதைனக்ுப . அவளுடைன் இன்னும
இருவி அ்குப அவளுடைன் இருக்கிிொகிகள்.
அவிகள் இருவரும ்ு மப ்ு மப அழும செத்தைம
மடயீம கொககுறில் கலந்து வருகிிது  என்னிடைம
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அவள் சகஞ்ு கிிொகள் அவிகளடைம “அ்பொக  என்தன
அவ்கக கடை அனு்பொகத்கக!  எனக்ுப பயமொக இருக்ுப!
அமமொக ந்ககளொகசு ம சசெொகல்ு்ககமமொக  என்தன
அவ்கக
கடை
அனு்ப
ஜவணடைொகமன்னு
சசெொகல்ு்ககமமொக!...  என அவள் அழுதுசகொகணஜடை
சகஞ்செ சகஞ்செ... அதைகுுப பதிலில்தல அவிகளடைம .
ஆனொகல் பதிுக்ுப மொகிொகக அவிகளது ்ு மபல்
செத்தைம மடயீம இன்னும இன்னும அதிகமொககிிது .
ஆனொகல் அ்ஜபொகதும அசசிறுமிக்ுப ஆறுதைலொகய் ஒரு
வொகிததையுமில்தல அவிகளடைம...
அந்ஜநரலம ஜகொகதடைன்ட செத்தைம ஜபொகல கொகதுகதள
பளக்ுபம ஜபரிட செத்தைம ஒன்று ஒரு மனிதைனின்
வொகன்னின்று பி்படயீ வந்தைது அவன் "ஏய்! அடதம
நொகஜய அழுதகதய நி்பொகடயீ ... சசீ! அழுதகதய
நி்பொகடயீ... அழு மூஞ்சிதய பலி சகொகயீத்தைொக ஆத்தைொக
மனு  ுபளரலொகது . ந சமொகரலணயீ படசசெ உன் கண
மன்னொகடஜய உன் அ்பன் , ஆத்தைொக, தைமப, தை்கதக
 எல்லொகத்ததையும சவடட ஜபொகடயீயீஜவன் .  எஜலய்!
 எரும மொகயீ ஜபொகல பொகித்துடயீ நிக்கொகம சசெொகல்லி தவ
மவளுக்ுப"  என அதிகொகரலத்ஜதைொகயீ அதைடடய பிுப சில
சநொகடகள் அ்குப நிசெ்தைம நில்யது...
படடை்பகலில் நயீ உசசி ஜவதளன்ல் ஒகுதி
பதனன்ன் பன்னொகல் மதிந்து நின்றுசகொகணயீ இததை
ஜகடயீ சகொகணடருக்ுபம  என் கொகல்கள் சரலணயீம
கதைகள ஆயீகிிது . பகுகள் அத்தைதனயும பரலதை
நொகடடயம ஆயீகிிது . தககள் சரலணயீம தைஜபலொக
வொகசிக்க, யொகரலொகசு ம உதை்க்ுப வருகிிொகிகளொக  என்று
ு குறும மகுறும திருமப பொகித்தைொக...
தூரலத்துல நொகய் ஒன்று மழு ஜதை்ககொகய் ஒன்றுடைன்
மல்ுக்கடடக் சகொகணடருக்கிிது அததை தி்கக . இந்தை
பக்கத்துல ஒரு கடடைம ஆயீகள் பதுசெொக பகுகதள
பொகி்பது ஜபொகல அ்பட ஆக்ஜரலொகசெமொகக ஜமய்ந்து
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சகொகணடருக்கிிது.  என் சநலம சதைரியொகம பக்கத்து
பளயம மரலத்துல பிொகக்கள் சரலணயீ தை்ககள் கொகதைதல
வளித்து சகொகணடருக்ுப...
தூரலத்தில் ஜகடுபம சபருமதத் இதரலசசெல் ஜபொகல
மீணயீம அ்ககிருந்து ஒலிக்கிிது செத்தைம . இமமதி
பூதஜ சசெய்யும மந்திரலவொகதின்ன் ுபரலல்
ஜகடகிிசதைனக்ுப.
ஏஜதைஜதைொக
மந்திரலம
சசெொகல்லிக்சகொகணடருந்தை அவன் திடசரலன கொகடயீ கத்து
கத்துகிிொகன் “பலிய சகொகணயீவொகடைொக !... பலிய
சகொகணயீ வொகடைொக!...”  என அவன் கரலட ஜபொகல் அ்பட
கத்திய சில சநொகடகளுக்ுபள் அ்குப இரலணயீ மூன்று
ஜபி நடைக்ுபம செத்தைம ஜகடகிிது . அவிகளுடைன் ஜபொகக
மறுக்ுபம அசசிறுமிதய வுகடடைொகயமொகய் அதத்த்து
சசெல்கிிொகிகள் அவிகள்...
அவள், “அ்பொக  என்தன கொக்பொகத்து்கக !... அமமொக
 என்தன கொக்பொகத்து்கக !...  என்தன சகொகணயீ ஜபொகக
ஜவணடைொகமன்னு சசெொகல்ு்கக!...  என கத்தி கதைி பதில்
வொகித்ததைகள் இல்தல அவிகளடைம . அவிகளடைம
அவளுக்கொகய் இயலொகதமன்ன் உசசெமொகய் மிசசெமொகய் ஒரு
‘்ு மமல்’ி மடயீஜம மிசசெமிருக்கிிது ! தைடைபடைலொகய்
பசெொகரி மந்திரல்ககள் ஓதை சிறுமிதய இருவி படத்து
தவத்திருக்க. ஒருவன் ஓ்ககி ஒஜரல சவடயீ "அமமொக"
 என்ி அலிுடைன் அசசிறுமின்ன் தைதல தைனி உடைல்
தைனியொகய் ஜபொகனதுடைன் அவள் உன்ி பரிந்தைது . பலி
திரு்தியொகய் சகொகயீத்தை மகிழ்சசின்ல் ஒரு அணன்னி
ஆனந்தைத்தில் ஆிபரிக்க அவள் சபகுஜிொகரின்
அழுதகயும அவிகள் ்ு மபல் செத்தைம மடயீம வந்து
ஜமொகதிக்சகொகணடருந்தைது  என் கொகதுகளல் . சமல்ல
சமல்ல அசசெத்தைம ுபதிந்து மழுதுமொகய் கொககுறில்
கலந்து ஜபொகன்குறு அசசெத்தைம...
அவ ்ு மபலில் ஒரு அடதமன்ன் வலி சதைரிந்து!
அவ ்ு மபலில் ஒரு அடதமன்ன் ஜவதைதன
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சதைரிந்தைது!
அவ ்ு மபலில் ஒரு அடதமன்ன் ்ரலக்தி சதைரிந்தைது!
அவ ்ு மபலில் ஒரு அடதமன்ன் ஜகொகபம
சதைரிந்தைது!
அவ ்ு மபலில் ஒரு அடதமக்ுப இ்பி்பன்
மீதிருந்தை சவறு்ப சதைரிந்தைது!
அவ ்ு மபலில் ஒரு அடதமக்ுப இனி அடதமயொகய்
பி்ஜப ஜவணடைொகம  என்ி பரலொகத்தைதன சதைரிந்தைது!
இசசெத்தைத்ததை ஜகடடைதில் பயமம படை படை்பம
ஒரு்தை ஜவதைதனயும  எதன சழ்ந்து சகொகள்ள
வடடல் சசென்று பயீத்து சகொகணஜடைன்  எதன படத்து
சகொகணடைது கொகய்சசெல் . பயந்தைொகல் கடை கொகய்சசெல்
வருசமன்பது  என் வொகழ்்ும அன்திக்ுப
உணதமயொகனது...
பயமம கொகய்சசெும படத்துக்சகொகணடைொகும அந்தை
பொகத்தடைந்தை மணடைபத்ததை ுபறித்து அறியும ஆவல்
 என்னில் அதிகரித்தைது .  எனக்ுப கததை சசெொகல்ல
ஜவணடஜய பி்சபயீத்து வந்தைதைொகக நொகன் கருதும
ஒரு ஜவன் தைொகன்  என்னுதடைய பொகடட. இஜதைொக, தகன்ல்
மருந்துடைன்  என்னிடைம தைொகன் வருகிிொகள்.
“பொகடட அந்தை மணடைபத்ததை ுபறித்து பலரும
பலவொகிொக கததை சசெொகல்ிொக்ககஜள அததை பகுறி  எனக்ுப
சசெொகல்ு பொகடட...”
“ஜடைய்! சமொகதை உனக்ுப உடைமப செரியொககடயீம அ்ிம
சசெொகல்ஜின்டைொக நொகன்”
“இல்ல... இல்ல... மடயொகது பொகடட ...  எனக்ுப ந
இ்பஜவ சசெொகல்லித்தைரலணம”  என அடைம படக்க
துவ்ககிஜனன் நொகன்.
“சசெொகன்னொக ஜகளு அததை ஜகடடைொக ந பய்பயீவ
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இ்ஜபொக மருந்ததை ுபடசசிடயீ பயீத்து தூ்குப அ்ிம
சசெொகல்லிதைிஜின் டைொக.”  என்ிொகள் பொகடட.
பொகடட சசெொகல்லி தைரல மறுக்க மறுக்க அக்கததைதய
அறியும ஆவல்  என்னில் அதிகரித்து
சகொகணஜடைஜபொகனது. பொகடடன்டைமிருந்து கததைதய வரல
தவக்க  எனக்ுப ஒரு ஐடயொக ஜதைொகன்றியது உடைஜன
அததை பொகடடன்டைம மயகுசித்ஜதைன் . அது பலிக்கனைம
சசெய்தைது... “பொகடட ந அந்தை கததைதய சசெொகல்லஜலன்னொக
நொகன் மருந்தை ுபடக்க மொகடஜடைன்”  என்ஜின் ஜகொகபமொகக
மகத்ததை தவத்துக்சகொகணஜடை.
பொகடடக்ுப  என் படவொகதை ுபணம சதைரியும . கததை
சசெொகல்லித்தைரல
ஒத்துக்சகொகணடைொகள்.
மருந்ததை
சகொகயீத்தைொகள்.
 எதன தைன் மடன்ல் பயீக்க
தவத்து்டயீ  என் தைதல மடதய வருடக்சகொகணஜடை,
 என் ஜதைொகள்கதள தைடட சகொகயீத்தைவொகஜி கததை சசெொகல்ல
துவ்ககினொகள்...
“சில நகுிொகணயீகளுக்ுப மன் நமம மொகவடடைம
(கன்னியொகுபமரி) இரலணயல் பக்கம ஒரு சபரிய
அடதம செந்ததை ஒன்று இருந்தைதைொகம . இ்ககிருந்து தைொகன்
அடதமகதள வொக்ககி சசெல்வது வத்க்கமொகம
.
இன்திய
கொகலத்தில் ஆயீ ,
மொகயீ,
 எருது
ஜபொகன்ிவகுதி ்தல சகொகயீத்து வொக்ககி நமமதடைய
ஜதைதவக்ுப பயன்பயீத்தி சகொகள்வததை ஜபொகல
அ்ஜபொகசதைல்லொகம மனிதைிகதள வொக்ககி ்குுபம
வத்க்கம இருந்தைதைொகம . அ்பட வொக்ககி வரும
அடதமகதள ஜவதலக்ுப தவ்பது மடயீமின்றி
ஜதைதவசயனில் அவிகதள பலி சகொகயீ்பதும
உணடைொகம.
அ்பட மனிதை உன்ிகதள பலி சகொகயீக்க
பயன்பயீத்தை்படடை மணடைபம தைொகன் அமமணடைபம .
கொகலஜபொகக்கில் அடதமமதி ஒழய பல உன்ிகதள
பலிசகொகணடை மணடைபம இ்பட பொகத்தடைந்து
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பரிதைொகபமொகய் கிடைக்கிிது  என்று அமமணடைபத்தின்
வரலலொககுதி சசெொகன்னொகள் பொகடட...
 எனக்ுப பரிந்தைது அத்தைதனயும பரிந்தைது . அமமணடைப
புபதின்ல் ஜபய் பசெொகு கள் உணயீ அ்குப நயீபகலிும
இரல்ும ஜபொககக்கடைொகது  என்பதைன் கொகரலணம பரிந்தைது.
நொகன் அ்ககிருந்து ஜகடடை அசசெத்தைத்தின் கொகரலணமம
பரிந்தைது. ஆனொகல் அ்குப நொகன் ஜகடடை அசசெத்தைத்ததை
பகுறி பொகடடன்டைம மூசு ம ்டை்ல்தல . அ்குப ஏன்
ஜபொகனொகய்  என்று  எனக்ஜக வசெனை ்ழும ஆகஜவ
சசெொகல்ல்ல்தல; இனியும சசெொகல்ல ஜபொகவதும
இல்தல...
(கததை ககுபதன தைொகன்)
ஆனொகல் கன்னியொகுபமரி மொகவடடைம இரலணயலில்
அடதம செந்ததை ஒன்று இருந்தைதைொகக
"மறுபக்கம"
நொகவலொகசிரியி "சபொகன்கலன்" அவிகள் அந்நொகவலில்
சில
வரலலொககுறு
ஜமகுஜகொகள்களுடைன்
ுபறி்படயீள்ளொகி...
இந்திய வரலலொககுறில் ுபறி்பயீம படயொகன இரலணயீ
அடதமகள் "ுபதி்மினொகதரல" கடடய "ுப்பதன் ஐபக்"
ுபது்மினொகதரல 1193 ல் கடடை துவ்ககி பன் இவி
மருமகன் ஆடசி கொகலத்தில் கடட மடக்க படடைது...
மகுசிொகருவி "மொகலிக் கபூி " இவி தைொகன் 1309 ம
ஆணயீ வொகரலொக்ககல் நொகடயீ மன்னன் பரலதைொகப ருத்ரல
ஜதைவனிடைமிருந்து உலக பகழ் சபகுி "ஜகொககிூடி
தவரலத்ததை" தகபகுறியவி.. இது தைொகன்பன்னொகளல்
1877 ம ஆணடல் "்க்சடைொகரியொக மகொகரலொகணன்ன்
மணமுபடைத்தில் பதிக்க படடைது...
இவிகள் இருவரும அடதமயொகய் ்குக்படயீ
பன்னொகளல் அரலசெிகளொகக உயிந்து தை்ககளுக்சகன
தைனியொகய் சபயதரலயும பகதத்யும செமபொகதித்து இந்திய
வரலலொககுறில் ந்ககொக இடைம படத்து சகொகணடைனி...
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16. பந்த்சதைொகன்றும சதைொகடைரும அதைன்
வலிகளும…

கொகதல ஜவதள கணணனின் மதன் ரலஞ்சினி கொகலில்
செக்கரலம கடடயவதள ஜபொகல ு த்ன்று வந்து
சகொகணடருந்தைொகள். மகன் ஜொகசமக்டறி பொகக்தஸ
கொகஜணொகம  என்கிிொகன் . மகள் தகன்ல் ரி்பஜனொகயீ
பள்ளக்ுப ஜநரலமொகுபது தைதல கடயீ ்யீ  என்கிிொகள் .
அயீ்பல் இருந்தை ஜதைொகதசெ ஒன்று கருுபம வொகசெத்ததை
வசி திரு்ப ஜபொகடை அதத்க்கிிது அவதள
.
இதைகுகிதடைன்ல் கனைகிிது ுபக்கி ஒன்று . இந்தை
இல்லத்தைரலசிகளுக்ுப மடயீம கொகதல ஜவதளன்ல் நொகு
தகயும நொகு கொகும இருந்தைொகும பத்தைொகது தைொகன்
ஜபொகல.
 எத்தைதன மதி சசெொகன்னொகும ஒரு நொகள் மன்னஜம
பள்ள சகொகணயீ சசெல்ும ஜபதக  எயீத்து தவக்க
மொகடடைொகன்  என மகதன வொகதசெபொகடக்சகொகணயீ அவன்
ஜொகமிக்ரி பொகக்ஸதசெ  எயீத்து சகொகயீத்து , அ்படஜய
ஜதைொகதசெதயயும, க்ய ுபக்கதரலயும, கவனித்து ்டயீ
இந்தை பக்கம தகன்ல் ரி்பஜனொகயீ நிகுுபம மகளடைம
'தைன் வயததை அறி்க்ுபம வயதைொகனவளுக்ுப ' ஒரு
ரி்பன கடை நொகன் தைொகன் கடட்டைணம  என அவள்
ுபமடயீஜல ஒரு ுபத்து ்டயீ்டயீ ஜவக ஜவகமொகக
சரலடதடை ஜதடை பன்னி அவளுக்ுப கணதம ஜபொகடயீ
அத்கொகய் சபொகடசடைொகணண தவத்து ்டயீ அவள்
மகத்ததை சிறிது தைதலதய தூரலத்தில் ந்ககி பொகித்து
அந்தை அவசெரலத்திும ஜகொகணலொகய் இருந்தை சபொகடதடை
செரி சசெய்ஜதை சசெல்கிிொகள் ரலஞ்சினி...
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"மகள்கதள சபகுி அமமொகக்களுக்ுப மடயீம தைொகன்
சதைரியும மகதள அத்ுப பயீத்தி பொகி்பதில் தைொகன்
 எத்தைதன ஆனந்தைசமன்று."
இத்தைதன கஜளபரலத்தின் மத்தின்ும கணணனின்
ஜகொகபக் ுபரலல் ஜகடகிிது “ எத்தைதன ஜநரலமொக
கொகத்திருக்ஜகன் ரலஞ்சினி  எ்ஜபொக தைொகன்  என்தனய
ஜவதலக்ுப அனு்ப தவக்க ஜபொகி?”
உள்ளுக்ுபள்ளருந்து
செொகந்தைமொகய்
“இஜதைொக
வந்துடஜடை்கக”  எனும செத்தைம மடயீம வந்தைது
ரலஞ்சினின்டைமிருந்து.

,

இத்தைதன அவசெரலத்தின் நயீ்ும அவதள பரிந்து
சகொகள்ளொகமல் மீணயீம மீணயீம அவதள
அவசெரலபயீத்துகிிொகஜனசயன யொகரும கணணதன
தைவிொகக  எணண ்டை ஜவணடைொகம . அவன்
நிதலதமன்ல் யொகி இருந்திருந்தைொகும அ்பட தைொகன்
சசெய்திரு்பொகிகள்...
தைன் இருபது வருடை கனனை . தைனது இத்துதன நொகள்
சமொகத்தை செமபொகத்தியம. தைனது வொகழ்நொகள் லடசியம .
அத்தைதனயும ஜநகுதிக்ுப தைொகன் நிதிஜவறி இருந்தைது .
ஆம! சசெொகந்தை கதடை தவக்க ஜவணயீம  என்ி அவனது
ஆவல், ஜநொகக்கம, ்ரு்பம, ஜவகம, சவறி
அத்தைதனயும ஜநகுதிக்ுப தைொகன் நிதிஜவறி இருந்தைது .
அ்படபடடை சழ்நிதலன்ல் அவன் மதைலொகளயொகய்
கதடைக்ுப ஜபொகக அவசெரலபயீவதில் தைவறில்தல தைொகஜன ?
கதடை திி்ப ்த்ொக்குுப வந்திருந்தை தைனது பதத்ய
மதைலொகளயும சசெொகன்னொகி...
கணணொக! ந ஓட ஓட உதத்த்தைொகய்,
ஓய்்ன்றி உதத்த்தைொகய்,
உணதமயொகய் உதத்த்தைொகய்
அதைன் பலதன இனி அனுப்க்க ஜபொககிிொகய் இனி
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உன் வொகழ்்ல் ஏகுிம மடயீஜம  என வொகயரல வொகழ்த்தி
்டயீ சசென்ிொகி.
மறுபடயும அவன் ரலஞ்சினிதய அதத்க்ுபம
வொகய்்தப அவள் அவனுக்ுப வத்்கக்ல்தல
.
உணனைம மகுசில்லொகம தையரலொகக சகொகணயீ வந்து
சகொகயீத்தைொகள். தைனது மகத்தில் பூத்திருந்தை ்யிதவ
துளகதள மந்தைொகதனன்ல் துதடைத்து மந்தைொகதனதய
பன்னொகல் தூக்கி ஜபொகடயீ ்டயீ கதலந்திருந்தை
தைதலமடதயயும படைதவதயயும செரிசசெய்து
சகொகணயீ பன்னதகஜயொகயீ வதி வதரல வந்து அவதன
வழ அனு்ப வந்தைொகள்...
மகிழ்சசிஜயொகஜடை கதடைதய திிந்தைொகன் கணணன் .
வத்க்கம ஜபொகலஜவ பரலபரல்பொககஜவ இய்ககி
சகொகணடருந்தைது அக்கதடை வதி
.
யொகரும
 எதிி்பொகித்திரலொகதை ஜநரலத்தில் தூரலத்தில் ஒருவன்
ஓடடைமம நதடையுமொகக கத்திச சசெொகல்லிக்சகொகணஜடை
சசெல்கிிொகன்!
“யொகஜரலொக அரலசியல்வொகதிதய சகொகன்னுடடைொக்ககளொகம
அதைனொகல அவஜனொகடை கடசிக்கொகி்கக அறி்க்கபடைொகதை
பந்த் அமல்பயீத்துிொக்கக ,
கணணல
பயீி
கதடைகதளசயல்லொகம அடசு  சநொகறுக்ுபிொக்கக
கதடைதய மூடயீ்கக”  என அவன் சசெொகல்லி
மட்பதைகுுபள் சவடயீக்கிள கடடைம ஜபொகல் வந்து
ஜசெிந்தைது அக்கலக கடடைம...
வந்தைதும வரலொகதைதுமொகக கதடைகதள சின்னொகபன்னமொகக
அடத்து சநொகறுக்க துவ்ககினி.
கணணனின் கனனை கதடையும தை்ப்ல்தல அவிகள்
பொகிதவன்லிருந்து.
கணணன் கதைறினொகன்
்த்ஜவன்ல்தல..

அவிகள்

கொகதுகளல்

கணணன் கணணீி ்டயீ அழுதைொகன் அவனது கணணீி
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அவிகள் கணகளல் படைஜவன்ல்தல.
 என் இருபது வருடை உதத்்ப  என்ிொகன்
அததை ஜகடக அ்குப ஒருநொகதியும இல்தல...
“இ்கக ஒருத்தைன் சசெத்து சகடைக்கொகன் கதடைய சவசு 
கொகு  பொகக்கணஜமொக உனக்ுப”  என்று  எடட மகத்து
ஜமஜலஜய மிதித்தைொகன் அருவொக மீதசெ தவத்தை
அஜயொகக்கியன் ஒருவன்.
திிதமயொகன சிலி தகன்ல் கிதடைத்தைததை அள்ள
சகொகணயீ ஓடக்சகொகணடருந்தைனி.
 என் மதன்ன்ன் தைொகலிக்சகொகடதய கடை அடைுப
தவத்து வொக்ககிய சபொகருடகள்  என்ிொகன் வொகன்ஜல
மிதித்தைொகன் இன்சனொகருவன்.
அவன்
கணமன்ஜன
சதரலயொகடை்படடைது.

அவன்

கதடை

அதிும சவறி அடை்ககொக அக்ுபமபல் அவன் கொகதல
படத்து தைரலதைரலசவன இழுத்து வந்து நயீஜரலொகடடல்
ஜபொகடயீ ்டயீ அவன் கதடைதய அவன்
கணசணதிரிஜல தக்கிதரலயொகக்கி ்டயீ சசென்ிது...
வருடை்ககள் பல கடைந்தும , இதவ அத்தைதனயும
ஜநகுறு நடைந்தைது ஜபொகல் இருந்தைது கணணனுக்ுப .
மகுசிொகரு கடசிக்கொகரலனின் பந்த் கொகரலணமொகக வடடல்
அமிந்து பந்த்கொகரலணமொகக நிகழ்ந்தை அழதவ, கதலந்தை
பலரின் கனதவ சதைொகதலகொகடசின்ூடஜடை சசெய்தியொகக
பொகித்துக் சகொகணடருக்கிிொகி கணணன் தைன்
ுபயீமபத்தினருடைன்.
அன்திய கலவரலத்துக்ுப பன் கதடைன்ன் நஷ்டைத்ததை
ஈயீகடடை சசெொகந்தை வடதடை இத்ந்தைொகன் . நல்ல
மதி்சபணணடைன் மகள் பனிசரலணடைொகம வுப்ப
சவகுறி சபகுறும ஜமகுபட்பக்கனு்ப கொகசில்லொகமல்
ஜவதலக்ுப அனு்ப ஜவணடய கடடைொகயத்திகுுப
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தைள்ளபடடைொகன். அத்தைதனயும தைன் மனத்திதரலன்ல் ஓடை
சதைொகதலகொகடசி
சசெய்திதய
பொகித்துக்சகொகணடருந்தைவனுக்ுப ட ஒன்தி ஜபொகடயீ
சகொகணயீ வந்து சகொகயீத்தை ரலஞ்சினிஜயொக வொகித்ததைகள்
சம்கனித்து நிகுக சபருமூசஜசெொகயீ அவிகள் கணகள்
மடயீம அவிகள் வலிகதள ஜபசிக்சகொகணடைது.
சதைொகதலக்கொகடசின்ல் சசெய்தி ஜபொகய்க்சகொகணடருந்தைது.
தைன் கடசிக்கொகரலிகள் சசெய்தைது தைவசின
சசெொகல்லிக்சகொகணடருந்தைொகி அக்கடசி தைதலவி .
 எதிிக்கடசின்னஜரலொக நஷ்டைமதடைந்தைவிகளுக்ுப அரலு 
நஷ்டைஈயீ வத்்கக ஜவணயீசமன வலியுறுத்தி
சகொகணடருந்தைனி. இததை பொகித்துக்சகொகணடருந்தை
கணணஜனொக சபொகருள் சபொகதிந்தை ஏளன பன்னதக
ஒன்தி உதிித்தைவனொகய் சதைொகதலக்கொகடசி சபடடதய
அதணத்து ்டயீ சவளன்ல் மதன் மக்களுடைன்
நிலொகக்கொகய சசென்ிொகன்.
வொகனில் உதித்திருந்தைது ்டசவள்ள.
அவிகள் அத்தைதன ஜபி கணகளும ஒருஜசெரல
ுப்ந்திருந்தைது அவ்டசவள்ளன்ல் தை்ககள் வொகழ்னை
 எ்ஜபொகது ்டய ஜபொககிிஜதைொக  என்ி ஏக்கத்ஜதைொகயீ...
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17. கொகந்திரலொகமின் ு தைந்திரல தைொககமம,
சபொகன்னமமொக்ன் கொகதைும...

ஆ்ககிஜலயரின் அடைக்ுப மதிகளுக்ுப  எதிரலொகக
மகொகத்மொக
கொகந்தியடகள்
உணணொக்ரலதை
ஜபொகரலொகடடைத்ததை அறி்த்தைொகி .  எனும பத்திரிக்தக
சசெய்திதய "மொகித்தைொகணடைம நணபிகள் வொகயன
செொகதல"  எனும சபயரில் இய்ககி வரும நலக
கடடடைத்தில் கொக்ககிரலஸ ஜபரியக்கத்தின் சதைொகணடைன்
கொகந்திரலொகம வொகசித்துக் சகொகணடருந்தைொகன் . மகொகத்மொக
கொகந்திதின்ன் மீது சகொகணடை அததை அன்பொகல் அவி
சபயதரல மன்னொகல் ஜசெித்துக்சகொகணடை லடஜசெொகப
லடசெ்ககளல் ரலொகமம ஒருத்தைன்...
உறு்பனிகள் அத்தைதனஜபரும ஒன்று கடனி நொகம
 எவவழன்ல் மகொகத்மொகனைக்ுப ஆதைரலவொகக ஜபொகரலொகயீவது
 என ஜயொகசித்து நொகதள கொகதல மன்னறி்்ப
 எதுனைமின்றி ஜபொகலீஸ நடைமொகடடைம ுபதிவொகக
இருக்ுபம மொகித்தைொகணடைம சவடயீமண செந்தி்பல்
ஆி்பொகடடைம ஒன்தி நடைத்துவது  என்று திமொகனித்து
சவளன்ல் ஜகடயீ்டைொகதைவொகறு "வந்ஜதை மொகதைரலம "
"மொககொகத்மொக கொகந்திக்ுப ஜஜ " ஜபொகன்ி ஜகொகஷ்ககதள
 எழு்ப கதலந்து சசென்ினி...
தைன் வடதடை ஜநொகக்கி நடைக்க துவ்ககிய கொகந்திரலொகமின்
மனதில் அதலயதலயொகய்  எணண்ககள் வந்து ஜமொகதை
துவ்ககியது. நொகதள மதைன் மதைலொகக நொகடடகுகொகக
ஜபொகரலொகடடைம ஒன்றிகுுப ஜபொகக
ஜபொககிஜிொகம .
ஜபொகரலொகடடைத்திகுுப  எதிி்ப சசெொகல்லின்ருக்ுபம
சவள்தளயிகள் நிசசெயம நமதம தகது சசெய்து
சிதின்லதடை்பொகிகள். நொகதள நொகம மதைன் மதைலொகக
நொகடடகுகொகய் சிதி சசெல்ல ஜபொககிஜிொகம  என்ி
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 எணணம உள்ளத்தில்  எழும ஜவதளன்ஜலஜய
உடைசலல்லொகம பல்லரித்தைது அவனுக்ுப . நொகடடகுகொகக
சிதி சசெல்ல ஜபொககிஜிொகம  என்ி  எணணம தைொகன்
அவனுக்ுப  எத்தைதன மகிழ்சசி ,  எத்தைதன பூரி்தப
தைந்தைது...
நொகதள ஜபொகரலொகடடைத்தின் ஜபொகது நொகம  என்ன சசெய்ய
ஜவணயீம.  எ்பட நடைந்து சகொகள்ள ஜவணயீசமன
 எணண துவ்ககினொகன் கொகந்திரலொகம .  என்ன தைொகன்
சகொகயீதமகளுக்ுப ஆளொகனொகும பன்வொக்கக கடைொகது .
மதைல் ஆளொகய் நொகம தைொகன் தகதைொகக ஜவணயீம  என
திமொகனித்துக்
சகொகணடைொகன்
மனதில்
தவரலொகக்கியத்ஜதைொகயீ...
நொகதள நொகம நடைத்தும இ்ஜபொகரலொகடடைம நமமூி
பத்திரிக்தகன்ன் ஒரு ஓரலத்திலொகவது வருமொக
?
இந்தியொக்ன் கதடைஜகொகட கன்னியொகுபமரி மணணல்
நடைக்ுபம இ்ஜபொகரலொகடடைம மகொகத்மொக்ன் கொகதுகளல்
 எடயீமொக? அவி  என்ன  எணணக் சகொகள்வொகி? நமதம
நிதனத்து பொகி்பொகரலொக ? நொகடடன் கதடைஜகொகடன்ும
நொகடடகுகொகய் உன்தரலயும சகொகயீக்க துணந்திருக்ுபம
ஜபொகரலொகடடை
வரலிகதள ுபறித்து  எணண
சபருதமபயீவொகரலொக?
இ்பட்படடை  எணண்ககள் மனதில் ஒருபிம
 எழுதகன்ஜலஜய மகுசிொகருபிம
 என்னசவொகரு மடடைொகள் தைனமொகன ஜயொகசெதன .
பத்திரிக்தகன்ல் சசெய்தி வருவதைொக மக்கியம நொகடடன்
்யீதைதலயல்லவொக நமக்ுப ஜவணயீம . கொகந்தின்ன்
கரல்ககதள வு்பயீத்துவது அல்லவொக நமது கடைதம .
 எத்தைதன சபரிய ஜபரலொகதசெ நமக்ுப.
ம்பது ஜகொகட ஜபரின் தைதலவன் . கொக்ககிரலஸ  எனும
ஜபரியக்கத்தின் வழகொகடட . இந்தை ம்பது ஜகொகட
ஜபதரலயும ு தைந்திரலம  எனும ஒகுதிபள்ளன்ல்
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சகொகணயீவந்து நிறுத்திய மகொகன் அவி . மகொகத்மொக
அவி. நமதம  எணணவொகி !  என ஜயொகசி்பஜதை
 எத்தைதன சபரிய மடடைொகள்தைனமல்லவொக...
பத்திரிக்தக ஆசிரியி அவி. அவருக்ுப தைொகன்  எத்தைதன
 எத்தைதன பணகள் . ஜதைசெத்திகுுப மொககொகத்மொக அவி ,
சிலருக்ுப மகொகன் . சிலருக்ுப பரலமொகத்மொக . இன்னும
சிலருக்ுப
இந்தியொகதவ
ஆ்ககிஜலயரின்
அடதமத்தைனத்திலிருந்து ்யீ்க்க வந்தை அவதைொகரலம .
அவி நமதம ஜபொகன்ி செொகதைொகரலணமொகனவதன  எல்லொகம
 எணணக்சகொகள்ள ஜநரலம  எ்கஜக ?  எத்தைதன சபரிய
தபத்தியக்கொகரல
தைன
 எணணம
 என
ஜயொகசித்துக்சகொகணஜடை வந்து ஜசெிந்திருந்தைொகன் வடடன்
அருகொகதமன்ல்...
வடடல் சசெல்ல  எத்தைனித்தைவதன அதத்த்தை அவன்
வடடன் அருகொகதமன்ல் சபடட கதடை நடைத்து ஜசெகி
அணணொக "தைமப சபொகன்னமமொக வந்திருந்தைொக இந்தை
துணயீ கடதைத்ததை உன் கிடடை ுபயீக்க சசெொகல்லி
ஜபொகய்டைொகசவன" கறி அக்கடதைத்ததை சகொகயீத்தைொகி
அவனுக்ுப. அவி அளத்தை அக்கடதைத்ததை வொக்ககி
பொகக்சகடடல் திணத்துக்சகொகணடைொகன் கொகந்திரலொகம...
பொகன்ல் பயீத்தைவனொகல் தூ்கக
மடய்ல்தல
 எ்ஜபொகது ்டயும ?  எ்ஜபொகது ஜபொகரலொகடடைத்துக்ுப
ஜபொகக ஜபொககிஜிொகம?  எ்ஜபொகது தகதைொகக ஜபொககிஜிொகம?
சதசெ இந்தை இரலனை மடயீம ஏன் ? இத்தைதன நளம  என
செலித்துக்சகொகணயீ பரலணயீ பயீத்தைவன் தகன்ல்
தைடயீ்படடைது சபொகன்னமமொக சகொகயீத்திருந்தை கடதைம...
யொகி இந்தை சபொகன்னமமொக?
கொகந்திரலொகமின் கொகதைலி.
பலமதி அவளது கொகதைதல அவன் தைடடக்கழத்தும
்டைொகமல் அவதன இறுக படத்துக்சகொகணடைவள் .
இந்திய திருநொகடடன் ு தைந்தித்திகுுப பன் தைொகன்
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திருமணம  என திடடைவடடைமொகய் அவன் கறியும அது
ஜபொகதும  எனக்கறி அவதன ்டைொகது பகுறிபடத்தைவள்
கடதைத்ததை திிந்து படத்து பொகித்தைொகன் அவன் அதில்
 எழுதின்ருந்தைது...
"ந்ககள் நொகதள ஜபொகரலொகடடைத்திகுுப ஜபொகக
திமொகனித்திரு்்பிகள்  என்பது  எனக்ுப சதைரியும .
ஜபொகனமதிஜய சசெொகல்லின்ருந்திகள் அயீத்தை மதி
நொகடடகுகொகய்  எவவதகன்ஜலனும ஜபொகரலொகயீவது
உறுதிசயன.
உ்ககளுடைன் மணமொகதலயுடைன்
மணவதிதய மடயீமல்ல தகன்ல் ஜபொகரலொகடடை
பதைொகததைகளுடைன் ஜபொகரலொகடடை களத்ததையுஜம ு குறி வரல
்ருமபகிஜின்.
ந்ககள்  எ்குப சசென்ிொகும
 என்தனயும உடைன் அதத்த்து சசெல்லனைம"
இ்படக்ுப,
"சபொகன்னமமொக"
 என்ன சபண இவள் ?! இவள் அத்கில் மய்ககி
 எத்தைதன ஜபி இவள் பன்ஜன ு குறியும இவள் ஏன்
 என்தன ு குறி ு குறி வருகிிொகள் ? வளமொகன வசெதியொகன
வொகழ்க்தக அவள் கண மன் இருந்தும கரலயீமரலடைொகன
 என்னுதடைய
பொகததைதய ஏன் ஜதைிந்சதையீக்க
ஜவணயீம இவள் ? சபணகள் ்ஜநொகதை பி்கள்
 என்பது உணதம தைொகன் " எளதில் ஒருவதன ்ருமப
மொகடடைொகிகள் ்ருமபனொகல் ஆயுு க்ுபம அவதன
மிக்க மொகடடைொகிகள்".
 என
 எணணக்சகொகணஜடை சபொகன்னமமொக்ன்
கடதைத்ததை மொகிஜபொகயீ கடடயதணத்தைபடஜய தூ்ககி
ஜபொகனொகன்...
தைன்னுதடைய ஜனனம மதைல் பூமின்ல் பகுபல
சகொகயீதமகதள
தைன்்ரு்பமின்றிஜய
கணயீசகொகணடருக்ுபம ஆதைவன் மீணயீசமொகரு
சகொகயீதமதய கொகண வந்துதித்தைொகன் கித்க்கினில் .
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மொகித்தைொகணடைம சவடயீமண செந்தி்ப வத்க்கம ஜபொகல்
பரல்பொககஜவ இய்ககி சகொகணடருந்தைது . அருகில்
இருந்தை ஜகொகன்லில் சவடவழபொகயீ இனிஜதை நடைந்து
சகொகணடருந்தைது. ஆலயமணகளும ஆ்ககொக்கஜக
வொக்ககதும செத்தை்ககளும ஜகடடை வணணம இருந்தைது...
ஒகுதி ஒகுதியொகய் வந்து ஜசெிந்திருந்தைனி ஜதைசெ
பக்தைிகள். யொகரும  எதிிபொகித்திரலொகதை ஜநரலத்தில் மதித்து
தவத்திருந்தை பதைொகததைகளுடைன் வொகன்வதரல  எடயீம
ுபரலலில் ஒடயீசமொகத்தைமொகக "மகொகத்மொக கொகந்திக்ுப ஜஜ "
"பொகரலத் மொகதைொகக்கி ஜஜ " "வந்ஜதை மொகதைரலம " ஜபொகன்ி
ஜகொகஷ்ககதள  எழு்பயவொகறு ஆிபொகடடைத்ததை
துவ்ககினி.
ஜபொகரலொகடடைகொகரலிகளன் மன்னொகல்
கொகந்திரலொகமம சபொகன்னொகமமொகனைம கரலம ஜகொகித்தைபட
ஜகொகஷ்ககதள மத்்ககிக் சகொகணடருந்தைனி...
சிறிது ஜநரலத்திகுுபள்ளொகய் ஆ்ககிஜலயரின் அரலக்கபதடை
வந்து ஜசெிந்தைது . ஆி்பொகடடைகொகரலிகதள கதலந்து
ஜபொகக சசெொகல்லி வொகதன ஜநொகக்கி ு டடைனி
.
செடதடைகதள கிழத்துக்சகொகணயீ சநஞ்தசெ ்ரித்து
கொகடடயபட இ்கஜக ு யீசவன ு தைந்திரல சவறிஜயொகயீ
சவள்தளயதன சநரு்ககி சசென்ினி அவிகள் .
சவள்தளயன் ஒருவன் வொகன்ன்று பி்படடைது லத்தி
செொகிஜ்  எனும அவவஜகொகரல வொகித்ததை . அட்த்
துவ்ககியதும பிொகக்கடடைத்தில் ்ழுந்தை கல் ஜபொகல
கடடைம சிதைி துவ்ககியது . வலின்ன் மன்னொகல்
அவிகள் துணனை ஜதைொககுறு ஜபொகனது
. ஆனொகல்
கொகந்திரலொகமம சபொகன்னமமொகளும படத்திருந்தை தை்ககள்
கரல்ககதள ்டைனைம இல்தல நின்ி இடைத்திலிருந்து
ஒரு அட கடை நகரலனைம இல்தல...
ஜகொகபமொகக
அடத்தைொகன் ஜகொகஷத்ததை அவிகள்
நிறுத்தைஜவன்ல்தல.
ஜவகமொகக
அடத்தைொகன்
சவள்தளயன்
சவறிபடத்தைவிகள் ஜபொகல் நின்றுசகொகணடருந்தைனி
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அவிகள்.
அவன் தக வலிக்க வலிக்க அவன் சவறி அடை்குபம
வதரல அடத்தைொகன். அசெரலஜவன்ல்தல அவிகள்.
அடன்ன் ஜவகம அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவிகள்
ஜகொகஷம  எழு்பம செத்தைமம அதிகமொகனஜதை ஒழய
அசெ்கக்ல்தல அவிகள் நின்ி இடைத்திலிருந்து.
அவனது மிதிக்ுப அவன் ஷு்ன் கழருந்தை லொகடைனைம
அழுதிருக்ுபம.
அவன் அடத்தை ஜவகத்தில் லத்திகள் மறிந்து
சதைறித்தைது. கடைஜவ அவிகள்  எுமபகளும.
அவனது சவள்தள உடைல் அவிகளது இரலத்தைத்தில்
சிவந்தைது.
இதிவன் அவிகள் மனதிகுுப அளத்தை வலிதமன்ல்
நறில் ஒருப்கதகயொகவது அவிகள் உடைுக்ுபம
சகொகயீத்திருக்க கடைொகதைொக?
சகொகயீத்திருந்தைொகல் இரு இளம உன்ிகள் இ்பட
அனியொகயமொகய் மொகணயீருக்கொகஜதை.
கரல்ககதள ஜகொகித்தைபடஜய
இருவரும ஒருவி மகத்ததை ஒருவி பொகித்து சிரித்தைபட
தைதரலன்ல் செொகய்ந்து பொகரலதைத்தைொகன்ன் மடன்ல் பொகரலதைதைொகன்ன்
ு தைந்திரலத்திகுகொகய் தை்ககள் இன்னுன்தரல செமி்பணம
சசெய்தைனி...
அததைபொகித்து சகொகணயீ ஓடய
ுபழத்துதி
தைொகமிரலபரலண ஆறும ஓசவன்று அழுதுசகொகணஜடை
ஓடகுறு.
அருகொகதமன்ல் ஜகொக்ல்களல் அமிந்திருந்தை
செொகமிகளும மகத்ததை ஜவறுபக்கமொகய் திரு்ப
சகொகணடைன...
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தைனது சசெய்தி பத்திரிக்தகன்ன் ஒரு ஓரலத்திலொகவது
வருமொகசவன ஏ்ககியவனின் சசெய்தி தைதல்ப
சசெய்தியொககஜவ வந்தைது. அவிகதள ுபறித்து அவிகள்
ு தைந்திரல தைொககத்ததை ுபறித்து, அவிகள் கொகதைதல ுபறித்து ,
பல
பத்திரிக்தக ஆசிரியிகளும ,
பல
பத்திரிக்தககளல்  எழுதினி . கொகந்திதியும  எழுதினொகி
கடயீதரலசயொகன்று
"ஆ்ககிஜலயனின்
அழசசெொகடடய்ககள்"  எனும தைதல்பல் அவிகதள
ுபறித்து...
மறுநொகள் மகொகத்மொக்ன் ஆசிரலமத்தின் வத்க்கமொகன
கொகதல பரலொகித்தைதன கடடைம ்ஜசெசெமொகய்
அவிகளுக்கொகய் நடைத்தை்படடைது . சவள்தளயனுக்ுப
 எதிரலொகக துவ்ககிய உணணொக்ரலதை ஜபொகரலொகடடைத்ததை
மடத்துக்சகொகணடை அவன் ஜபொககுறிய மனிதை கடைனைள்
மகொகத்மொக கொகந்தியடகள். அவிகளுக்கொகக ஒரு நொகள்
உணணொக
ஜநொகன்பரு்பதைொகக
அறி்த்தைொகி.
பரலொகத்தைதனன்ன் மட்ல் அம மகொக ஆத்மொக்ன்
கணகளலிருந்து இருதுள கணணீி ்ழுந்தைது
அவிகளுக்கொகக அவிகளன் தியொககத்திகுகொகக...
ஐஜயொக!
இது கடைொகது!
கடைஜவ கடைொகது!
ந்ககள் அத்க்கடைொகது உ்ககள் கணணீி இந்தை
அபதலகளுக்கொகக சிந்தை கடைொகது.
இந்தியொக்ன் சசெொகத்து ந்ககள்.
இதளஞிகள் மனதில் ்ழுந்தை ்த்து ந்ககள்.
 என கத்தியபடஜய அவி கணணீதரல படக்க
ஓயீகின்ினி கொகந்திரலொகமம சபொகன்னமமொகளும.
அவரலது கணணீி அவிகளது தகன்ல் சிக்க ்ல்தல.
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அவிகள் கத்தியதும  எதுனைம அவி கொகதுகளல்
்த்்ல்தல.
பரலொகத்தைதன கடடைத்ததை மடத்து  எழுமப நடைக்க
துவ்ககினொகி அமமகொகன் . ஓடசசசென்று இருவரும
அவி பொகதை்ககதள சதைொகடயீ வண்ககினி.
அததையும அவரலொகல் உணரலமடய்ல்தல...
இனி அவிகள் யொகருக்ுபம அடதம இல்தல.
இனி ு தைந்திரலத்ததை அவிகளுக்ுப யொகரும சகொகயீக்க
ஜதைதவன்ல்தல.
தைொக்ககள் பூதித்தை
படத்தைொகன்குறு.

செொகமின்ன் மனதில் இடைம

உலகில் ஜவறு யொகருக்ுபம கிதடை்பதைகுகரிய
அருமசபரும
பொகக்கியம
அவிகளுக்ுப
கிதடைத்தைொகன்குறு.
தை்ககள் வொகழ்்ன் சபொகக்கிஷமொகய் மகொகத்மொக்ன்
இருதுள கணணீதரல செமபொகதித்தைொகன்குறு.
இ்பி்பன் பயதன அதடைந்தை திரு்தின்ல்
இருவரும கரலம ஜகொகித்தைபட அஜதை பன்னதகயுடைன்
தைதரலன்ல் கொகல் பதியொகதைவொகறு நடைக்க துவ்ககினி.
இனி அவிகளுக்ுப வொகனஜம  எல்தல.
அழயொக கொகதைஜலொகயீ உலதக ு குறி வரல சசெல்கின்ினி
அவிகள்.
கடய ்தரல்ல் கொகந்திய வழன்ல் இந்தியொக ு தைந்திரல
கொககுதி ு வொகசிக்கடயீம  என்ி பரலொகத்தைதனஜயொகயீ...
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18. கனனைம கொகடசியும...

நிதிமொகதை கி்பண மொகதை்யும அவள் கணவி
பொகுனைம பரலபல ஜஜொகதிடைி நலகணடை பள்தள
வடடகுுபள் சசெல்தகன்ல் ம்ககளகரலமொகன வடடகுுப
சசெல்வததை ஜபொகல் மகிழ்சசியொககத்தைொகன் சசென்ினி .
திருமப வருதகன்ஜலொக துக்க வடடகுுப சசென்று
திருமபவததை ஜபொகல் மகம வொகட் ஜபொகய்
வருகிிொகிகள்...
பொகு மொகதை் தைமபதின்னருக்ுப திருமணம மடந்து
பத்து ஆணயீகள் ஆகிிது . அவள் ுபமபடடைதில்  எந்தை
செொகமிக்ுப அவள் கணணீரும ஜவணயீதைும
 எடடகுஜிொக?
மொகதை் இ்ஜபொகது தைொகன்
கருனைகுறிருக்கிிொகள்.
பள்தள பிக்க ஜபொகுபம
ஜநரலத்ததை ுபறித்து அறிந்து சகொகள்ளதைொகன் பரலபல
ஜஜொகதிடைி நலகணடைனிடைம ஜபொகய் வருகிிொகிகள்
அவிகள்...
மகன் பிந்து சவளஉலதக கொகணம வதரல தைந்ததைக்ுப
கணடைம  என உலகில் உள்ள கணடை்ககள் ஏதத்
தை்ித்து பதிதைொகய் ஒரு கணடைம அவனுக்ுப
இரு்பதைொகய் கறி அததை அவன் தைதலன்ல் ஏகுறி
தவத்தைதைன் ்தளனை தைொகன் இ்ஜபொகததைய அவிகள்
ஜசெொககத்திகுுப கொகரலணம. சபொகதுவொகக பி்பது மகனொகக
இருந்தைொகல் அவனுக்ுப மீதசெ மதளத்தை பிஜக
தைக்பனுக்ுபம மகனுக்ுபம இதடைஜய மொகடட தை்க்க
ஜவணயீம தைொகயொகக. ஆனொகல் மொகதை்க்ஜகொக இ்ஜபொகஜதை
அந்தை துிபொகக்கிய நிதல வந்து்டடைதில் ஜவதைதனஜய
அவளுக்ுப...
ஜஜொகசியி சசெொகன்ன கணடை்ககள் அத்தைதனயும
கடயீ்பொகயீகளொகய் பொகய்ந்தைது கணவதன ஜநொகக்கி ...
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ஜவதலக்ுப சசெல்ல தைதடை . இருசெக்கரல வணட செொக்
அவனிடைமிருந்து தக்பகுி படடைது . மகதன
வன்குறிகுுபள்ளும கணவதன வடடகுுபள்ளும சிதி
பயீத்தி சகொகணடைொகள் மொகதை் . நொகடகள் சில சசென்ின
மத்தலசயொகன்று இமமணணலதக கொகணம நொகடகள்
சநரு்குபகிிது...
அ்ஜபொகதுதைொகன் அவன் துிசசெொக்பனம ஒன்று
கொகணகிிொகன். ஜவதலக்ுப சசென்ி இடைத்திலிருந்து
ஜமலிருந்து தைவறி ்ழுந்து மொகழ்வததை ஜபொகல வந்து
சதைொகதலந்தைது அமமொகபொகதைக கனனை ! மனதிகுுபள் ஒரு
நிமமதி அவன் தைொகன் ஜவதலக்ுப சசெல்வதில்தலஜய !
கொகதலன்ல்  எழுமபயவன் மதன்ன்டைமம
சசெொகல்ல்ல்தல தைொகன் கணடை கனனை பகுறி சசெொகன்னொகல்
இ்ஜபொகது கிதடைக்ுபம ு தைந்திரலமம பறிஜபொகுபம
 என்பதும சசெொகல்லொகமலிரு்பதைகுகொகன ு யநல கொகரலணம
தைொகன்...
கொகதலன்ல் கதிரலவனும சபொகல சபொகலசவன  எழுமப
்டடைொகன். கொகதைலன் வருதகக்கொகய் கொகத்திருந்தை கொகதைலி
அவன் பொகிதவ படடைதும சவடகத்தில் மகம சிவந்து
ஜபொகய் இன்னும அத்கொகய் சதைரிவததை ஜபொகல
சரியனின் கொகதைலி பூமியும அவன் பொகிதவன்ல் ஒள
சபகுறு ஜபரலத்கியொகய் மொகறிக்சகொகணடருந்தைொகள்
.
அந்ஜநரலம தைொகன் அதலஜபசி வழயொகக பலிக்க
துவ்ககியது அவன் கணடை கனனை...
அவன் மதைலொகள தைொகன் அதத்த்தைது . அவி “ஜவறு
வழன்ன்றி தைொகன் உன்தன அதத்த்ஜதைன் பொகு . அதரல
நொகள் ஜவதல தைொகன் வந்து சசெய்து சகொகயீத்து ்டயீ
ஜபொக”
 என்ிொகி. மறுக்க மடய்ல்தல அவனொகல் . கடைனைஜள
இல்தலசயன்பவரிடைம கணடைத்ததையும கனதவயும
பகுறி சசெொகன்னொகல் கொகறி து்பவொகி . அது மடயீமின்றி
அவரிடைம தைொகன் சவல்ட்க ஜவதல பன்ன்று
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சகொகணடைொகன். அதைன் நன்றிக்கடைன்  எ்ஜபொகதும அவன்
மனதில் உணயீ . அத்தைதகய கொகரலண்ககளொகல் அவி
அதத்்தப மறுக்க மடய்ல்தல அவனொகல்...
அவரிடைம வருவதைொகய் சசெொகல்லி ்டயீ மதன்தய
செமொகதைொகனபயீத்தி செமமதைம வொக்ககி ்டயீ . ஜவதலக்ுப
கித்மபதகன்ல் வத்க்கமொகய் அவளுக்ுப பரிசெளக்ுபம
மத்தைத்ததை அவளுக்களத்து்டயீ கிளமபனொகன் .
மனதில் ஓரு்தை படைபடை்ப சதைொககுறிக்சகொகணடைது.
வொககனம  எயீத்து மன் சசென்ிதும அபசெுபனமொகய்
கரியநிி பூதனசயொகன்று ுபறுக்ஜக பொகய்ந்தைது . திருமப
பொகித்தைொகன் மதன் கவனிக்க்ல்தல நிமமதி
சபருமூசசசெொகன்றுடைன் ஆழ்மனதில் கன்ன்
கொகடசிகதள ு மந்து சகொகணயீ சதைொகடைிந்தைொகன்
பயணத்ததை...
சகொகஞ்செ தூரல பயணத்திகுுப பன் மதைல் ஆசசெியம
கொகத்திருந்தைது அவனுக்ுப ! கன்ல் கணடைது ஜபொகன்ி
கொகடசிசயொகன்று வொகய் நிதிய சவத்தைதலயும ,
தைதலயுடைன் கொகதில் அதசெந்தைொகயீம பொகமபடைமமொகய்
கிரலொகமத்து
பொகடடசயொகருத்தி
நின்று
சகொகணடருக்கிிொகள். இ்ஜபொகது அவன் மனதுக்ுபள்
ஜகள்்கள் பல கன்ல் கணடைது ஜபொகல பொகடட
லி்ட ஜகடபொகளொக?
ஓரலக்கண பொகிதவயும ஒரு  எதிிபொகி்படைனும கடைக்க
மயன்ிொகன் பொகடடதய அருகில் சசென்ிதும பலித்தைது
கனனை லி்ட ஜகடகிிொகள் பொகடட . அவளருஜக
நிறுத்தினொகன் தைன் இருசெக்கரல வொககனத்ததை பொகடட
ஏறிக்சகொகணடைொகள்.. கொகத்திருந்தைது அவனுக்ுப அயீத்தை
அதிிசசி பன்னொகல் சதைன்தனன்லிருந்து ஜகொகடடைொகன்
ஒன்று 'ுபக்க' 'ுபக்க'  என கவ அதைகுுப  எதிிபொகடயீ
ஜபொகல அந்தை கிரலமத்து பொகடட "சகொகமம சபகுிொகளொக?!"
 எனக் ஜகள்்யொகக ஜகடக இ்குப நடை்பது கனவொக ?
இல்தல இது நிதனனை தைொகனொக ?  என்ி ுபத்்பத்துடைன்
104

ஜவதலக்ுப ஜபொகக ஜவணயீமொக?  எனும அவனது மன
ஜபொகரலொகடடைத்ததையும தைொகணட சசென்ிது அவனது
இருசெக்கரல வொககனம...
பொகடட இி்குபவதைொகய் சசெொகல்கிிொகள் கொகந்தி நகி புபதி
 என்ன ஒரு ஆசசெியம ! கன்ல் கணடை அஜதை இடைம
இி்ககி சசென்று ்டடைொகள் பொகடட . மனக்ுபத்்பம
அதிகரிக்க வொககனத்ததை திரு்ப வடயீக்ுப சசெல்ல
 எத்தைனித்தைவனின் அதலஜபசி இரலணடைொகம மதி
அடத்தைது. அதத்த்தைது அவன் மதைலொகள “ எ்கஜக
வந்தைொகய்?”  எனக் ஜகடக திருமபயவன் மறுபடயும
கிளமபனொகன் ஜவதலக்ுப...
ஜவதலக்ுப சசென்ி இடைத்தில் மனதிகுுப செகுறு ஆறுதைல்
மதைலொகள கன்ல் ஜபொகடடருந்தைது சிக்ப நிி செடதடை
இ்ஜபொக ஜபொகடடருந்தைஜதைொக நல நிி செடதடை. அவன்
கன்ல் கணடைது ுபஜளொகரின் பளொகணட ஜவதல
சசெொகன்னஜதைொக தப் ஜிக் ஏரியொக செகுறு நிமமதிஜயொகயீ
சசென்ிொகன் ஜவதலக்ுப...
நிமமதிஜயொகயீ ஜவதல சசெய்தைவனுக்ுப அந்நிமமதி
சநயீஜநரலம நடக்க்ல்தல
அ்குபம அவனுக்சகொகரு அதிிசசி கொகத்திருந்தைது
அவசெரலமொகக சிறிய ஜவதலசயொகன்று ுபஜளொகரின்
பளொகணடல்  என கறிக்சகொகணயீ வந்தைொகி மதைலொகள ..
 எஜதைசதசெயொகக பொகித்தைொகன் அவி செடதடைதய செடதடை
சிக்பக்ுப மொகறி இருந்தைது பயமம படைபடை்பமம
சதைொககுறிக்சகொகள்ள...
" என்னணஜண செடதடைய மொகத்திருக்க்கக”  என ஜகடடை
பொகு்டைம
"அந்தை செடதடைல தைணண சகொகடடடயீ அதைொகன்”  என
செொகதைொகரலணமொகக
சசெொகல்லி அவசெரலமொகக
கிளமப
சசென்ினி ுபஜளொகரின் பளொகணடக்ுப அவி . அவரிடைம
மனததை சசெொகல்லனைம மடயொகமல் சசெொகல்லொகமல்
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இருக்கனைம மடயொகமல் மனம ுபத்மபய படஜய
உடைன் சசென்ிொகன் பொகு.
செகுறு உயரலத்தில் சகொகஞ்செம சவல்ட்க அடக்க
ஜவணயீம அது தைொகன் ஜவதல . அவன் மதைலொகள
கழருந்து ஜமஜல சவல்ட்க ஜஹொகல்டைதரல தூக்கி
ஜபொகடை அவன் படத்தைது பழுதைொகக இருந்தை ஜகபள்
புபதின்ல் அடத்தைது ஷொகக்! இஜதைொக அவன் கணடை கனனை
பலித்தைது.. கன்ல் கணடைது ஜபொகலஜவ கஜத்
்ழுகிிொகன்.
ஜஜொகசியம சபொகய்க்க்ல்தல
 என்சிணணயவொகஜி ்ழுந்து மூிசதசெயொககி
ஜபொகனொகன் அவன்...
மூிசதசெ சதைளந்து கணகதள சமலிதைொகய் திிந்தைவதன
வரலஜவகுகிிது பதிதைொகய் பூத்தை
மத்தல
க்ததைசயொகன்று. கண இதமகள் வழ்டை தைொகன்
கணடை மதைகுகொகடசிஜய பூமின்ல் வந்துதித்திருந்தை தைன்
மகதவ தைொகன் அதைன் அருகில் உடைல் மழுதும வலியும
மனம மழுதும மகிழ்சசியுமொகய் இவன் கண்ழத்தை
மகிழ்சசின்ல் கணகளல் நருபூக்க பயீத்துகிடைக்கிிொகள்
ஆதசெமதன் மொகதை்...
நிதனனை திருமப  எழுமபயவன் மதன்ன்ன்
சநகுறின்ல் அன்ப மத்தைம ஒன்தி பரிசெளத்து ்டயீ
இருகரலத்திுமொகக ஆதசெயொகய் தூக்கினொகன் தைன் மகதன
அவதனயும அறியொகமல் மகிழ்சசின்ல் கணகள்
சசெொகரிந்தைது மத்து மத்தைொகக கணணீதரல
அன்ப சஜன்த்தைது
கனனைம கதலந்து ஜபொகனது
ஜஜொகசியரின் கணடைமம கணடைம ்டயீ சசென்ிது .
இ்ஜபொகது அமமத்தல தைன் சமொகழன்ல் பசிதய
சசெொகல்ல துவ்ககிகுறு அவிகளுக்ுப...
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19. கொகதைல்  என்பது...

வொகு னைம சீதைொகனைம கொகதைலிகள் அவள் நல்ல அத்ுப
சதைளந்தை பத்தி நன்ுப படத்தைவள் அவன் நல்ல
பணபள்ளவன் ஒழுக்கத்தில் சிிந்தைவன் உதத்்பதில்
உயிந்தைவன் ஜநிதமயொகனவன் அவன் கொகவய கொகதைல்
பகுறிஜயொக
அமரலக்கொகதைல்
பகுறிஜயொக
படத்தைறிந்திரலொகதைவன் ஆனொகும கொகதைல்  என்னும
சபயரில் அவதள கதி்பயீத்தை ்ருமபொகதைவன்
அவளும சதைளவொகனவள் தைொகன் தைனிதமன்ல் செந்திக்க
கிதடைத்தை வொகய்்பகதள கொகதைதல வளித்துக்சகொகள்ள
பயன்பயீத்தினொகிகஜளயன்றி கொகமத்ததையல்ல
அவளது வடடல் திருமணஜபசு  வந்தைது அரலசெல்
பரலசெலொகக இவிகள் கொகதைும அவள் தைந்ததைன்ன்
கொகதுக்ுப  எடடயது அவள் தைந்ததை "அவனுக்ுப செரியொகன
ஜவதலஜயொக நிரலந்தைரல வருமொகனஜமொக இல்லொகதைவன்
அவதன நமப  எனது மகதள செொக்பொகயீக்ுப
தகஜயந்தும நிதலக்ுப தைள்ள  என்னொகல் மடயொகது "
ஆகஜவ இததை  எல்லொகரும மிந்து்யீ்ககள்  என
கிொகிொகக கறி்டடைொகி.
இது அவன் கொகதுக்ுபம  எடடயது வருந்தினொகன் துட
துடத்தைொகன் அவி ஜமல் ஜகொகபம சகொகணடைொகன் . அவி
ஜமல் உள்ள ஜகொகபத்தில் தைொகடவளிக்கஜவொக டைொகஸமொகக்
சசெல்லஜவ அவதரல ஆள் தவத்து அடக்கஜவொக
தையொகரில்தல அவன். மொகிொகக அவிகள் மன் உதத்த்து
மன்னுக்ுப வரல ஜவணயீம  என்ி சநஞ்ு ரலம
சகொகணடைொகன். பொகஸஜபொகிட  எயீத்தைொகன் சவளநொகயீ
சசெல்ல திமொகனித்தைொகன்.
சவளநொகயீ சசெல்வததை அவளுக்ுப சதைரி்க்க அவள்
தினமம சசென்று வரும சிவன் ஜகொகன்லின் கித்க்ஜக
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உள்ள அந்தை ஆலமரலத்தைடன்ல் கொகத்திருந்தைொகன். வந்தைொகள்
அவள் ்வரலத்ததை சசெொகன்னொகன் மகிழ்ந்தைொகள் தகன்ல்
இருந்தை
செந்தைணத்ததை அவன் சநகுறின்ல்
ஜபொகடயீ்டடைொகள் கடைஜவ ஒரு மத்தைத்ததையும
சகொகயீத்து ்டயீ சசெொகன்னொகள் "ந ஜபொக நிமமதியொகக
ஜவதல சசெய் ;  என்ன பரலசசெதன வந்தைொகும நொகன்
உனக்கொகக கொகத்திரு்ஜபன். இந்தை சஜன்மத்தில் நொகன்
உனக்கொகஜவ பிந்தைவள் மரலணத்ததை தை்ரல ஜவறு
 எதுவொகும, யொகரலொகும உன்னிடைமிருந்து  என்தன
பரித்து்டை மடயொகது."  என்ி அவளது உறுதியொகன
மடனை மகுறும ஆறுதைல் வொகித்ததையுடைன் ஆனந்தைமொகய்
கிளமபனொகன் சவள நொகடயீக்ுப . இரலணடைொகணயீகள்
இரலனைபகல் பொகரலொகமல் கடனமொகய் உதத்த்தைொகன் வடதடை
கடடனொகன் சிறிது நிலத்ததைக்ககடை வொக்ககி்டடைொகன்
்யீமதின்ல் ஊகருக்ுப வந்தைொகன் "கொகலதரல தூக்கி
்டயீ மதி்பட ஜபொகய் சபண ஜகடடைொகன்
"
செந்ஜதைொகஷமொக கடட சகொகயீத்தைொகிகள் அவள் சபகுஜிொகி.
சில வருடை்ககள் உருணஜடைொகடயது அவனும இரு
சபணபள்தளகளுக்ுப தைக்பனொகனொகன் இருந்தைொகும
அவன் மொகமனொகி ஜமலிருந்தை அவன் ஜகொகபம மடயீம
மொகி்ல்தல. பதத்ய நிதனனைகள் அவன் மனததை
்டடைகலஜவன்ல்தல.
மொகமனொகதரல மடயீம
்ஜரலொகதியொககஜவ பொக்த்து வந்தைொகன்.
கொகல்ககள் உருணஜடைொகடயது இன்று வொகு ்ன்
மகளுக்ுப மஞ்செள் நரலொகடயீ்த்ொக . ஆம! அவள் சபரிய
மனுசி ஆகி்டடைொகள் .
பத்திரிக்தக அடத்து
ஊகதரலகடட சிி்பொககஜவ சசெய்தைொகன் . இன்று  என்
கணகதளஜய  என்னொகல் நமப மடய்ல்தல  என்ன
ஒரு ஆசசெியம! வொகு  தைொகன் சசெய்யும ஒவசவொகரு சின்ன
சின்ன ்செய்ககதளயும கடை தைன் மொகமனொகரிடைம
ஜகடயீ ஜகடஜடை சசெய்கிிொகன் தைன் தைந்ததைக்ுப
சகொகயீக்ுபம அஜதை மரியொகததைதய தைன் மொகமனுக்ுபம
சகொகயீக்கிிொகன்.
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 என்ன ஆன்குறு இவனுக்ுப ? இவனது ஜகொகபம  என்ன
ஆனது?
 எ்பட இவனில் இந்தை மொககுிம? இததைபகுறி அவஜன
அவன் நணபனிடைம சசெொகன்னததை சசெொகல்கிஜின் நொகன்.
அவன் சசெொகன்னது இது தைொகன் "அவி மீது ஜகொகவமொக
தைொகன்டைொக இருந்ஜதைன் இ்ஜபொகது நொகன் நிதனத்து
பொகிக்கிஜின்  என்னுதடைய மகதள  என் நிதலன்ல்
அயீத்தை ஜவதள செொக்பொகயீக்ுப மல்ுக்கடடக்
சகொகணடருக்ுபம ஒருத்தைனுக்ுப கடட ுபயீ்ஜபனொக
 என்று இத்தைதன ஆணயீ ுபயீமப வொகழ்க்தகன்ல்
பரிந்து சகொகணஜடைன் ுபயீமபம நடைத்தை நல்ல ுபணம
மடயீமல்ல
பணமம ஜவணயீசமன்பததை .
வொகழ்க்தகன்ன்  எதைொகித்தைம பரிய பரிய அவி மீது உள்ள
ஜகொகவம கதரலந்து அத்தைதனயும மரியொகததையொகய்
மொகறியது. அவி தைக்பனொகய் மகளுக்ுப செரியொகனததைஜய
சசெய்திருக்கிிொகி”  என்று கறி மடத்தைொகன்.
நொகனும அதமதியொகய் ஜபொகய் மகளுக்ுப ஆசியும
வொகு னைக்ுப வொகழ்த்தும கறி அமமணடைபத்திலிருந்து
பி்படஜடைன் இ்ஜபொகது  எனக்ுபம வொகு  மீது
மரியொகததை பன்மடை்குப அதிகரி்பததை உணரல
மடகிிது...
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20. கள்ளய்ககொகடயீ நலி மகுறும
பதத்யூடி நலி ..

மஞ்செள் ்ஜிம ஜபொகடடை கறு்ப கணணொகட , தகன்ல்
பஞ்ு  மிடடைொகய் , தபன்ல் தின்பணடை்ககளும ,
்தளயொகடயீ சபொகருடகளுமொகய் பொகடடன்ன்
ஜதைொகள்மீது தைதல செொகய்த்து சகொகணடருக்கிஜின் நொகன் .
நொக்ககள் நலி ஜகொக்ல் திரு்த்ொக மடந்து அரலு 
ஜபருந்தில்
திருமப
வயீ
திருமபக்சகொகணடருக்கிஜிொகம.
அமிந்திருக்ுபம அரலு  ஜபருந்து ுபணயீம ுபழயும
நிதிந்தை கன்னியொகுபமரின்ன் செொகதலன்ல் ்ழுந்து
 எழுமபச சசென்றுசகொகணடருக்கிிது .  எ்ககள்  எதிஜரல
சநகுறி்படடைம அணந்து அல்ககரிக்க்படடை
யொகதனயுடைன் கடய ஜகொகன்ல் ஊகிவலம ஒன்று கடைந்து
சசெல்கிிது.
அதைன் பன்னொகல் அஜரலொககரலொக
ஜகொகஷ்ககளுடைன் ஒரு பிக்ுபம கொகவட சசெல்கிிது.
 எழல் மிுபம  எ்ககள் ுபமரின்ன் செொகதலன்ன்
இருமரு்ககிும நொகணல் ஜபொகல் வதளந்து
நின்றுசகொகணயீ செொகதலக்ுப ுபதடைசயன நித்ல்
வள்ககிக் சகொகணடருக்கிிது சதைன்தன மரல்ககள் பல ,
அவகுறிகுகிதடைஜய அவகுறுக்ுப ஜபொகடடயொகய் சில
கமுப மரல்ககளும வொகனுயரல வளிந்து நிகுகிிது .
கொகடயீச சசெடகளுக்கிதடைஜய பூத்துக் ுபு்குபம
கொகடயீ் பஷ்ப்ககள் ஜபொகல் மரல்ககளடைிந்தை புபதின்ன்
இதடைன்லிருந்து  எடட்பொகிக்கிிது மொகடவயீகள் சில.
கிழத்து் ஜபொகடடை க்ததைத் சதைொகுப்ப ஜபொகல
ஆ்ககொக்கஜக பசதசெ பஜசெல்  என்ி வயல் சவளகளும
வொகதத்மரல
ஜதைொக்பகளும  எ்ககதளக் கடைந்து
சசெல்கிிது.
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இயகுதகன்ன் சசெல்ல்பள்தள  எ்ககள் ுபமரின்ன்
 எழுறும இக்கொகடசிகள்  எவகுறிும  என் மனம
லன்க்கஜவ இல்தல.
நொகன் ஏக்கத்ஜதைொகஜடை பொகடடன்ன் மகம பொகித்ஜதைன் .
பொகடடக்ுப் பரிந்தைது நொக்ககள் சசென்றுவரும நலி
ஜகொகன்லில் தவத்து  என்தன்ஜபொகல் சிறுவன் ஒருவன்
அவன் அமமொக்டைம நலி கததை ஜகடயீ அழுது
ஆி்பொகடடைம பணணக்சகொகணடருந்தைததை நொகன்
பொகித்ஜதைன் பொகடடயும தைொகன் பொகித்தைொகள் . அக்கததைதய
அறிந்துக்சகொகள்ளத் தைொகன் பொகடடதய் பரிதைொகபமொகய்
ஜநொகக்ுபகிஜின்  என்பது சதைளவொகய் பரிந்தைது
பொகடடக்ுப. தைன் வொகன்ல் நிதிந்திருந்தை சவகுறிதல
ஜகொகத்ொகமபதய ஜன்னல் வழஜய து்பனொகள் பொகடட ,
பன்னொகலிருந்து ஒரு செத்தைம "யொகருயொக அது  எசசில்
து்ிது,
பன்னொகல
மனுசெ்கக
உக்கொகரல
ஜவணடைொகமொகசவன" நொக்ககள் ஜகடகொகதைது ஜபொகல
இருந்துசகொகணஜடைொகம. செகுறு ஜநரலத்திகுுப் பன் பொகடட
ஜபசதசெ துவ்ககினொகள்,
"ஜடைய்! அந்தைக் கததைசயல்லொகம சின்ன பசெ்ககளுக்ுப
சசெொகல்ல கடைொகதுடைொக பய்பயீவொக்கக"
"இல்ல பொகடட, இல்ல பொகடட  எனக்ுப் பயஜம
இல்ல ந சசெொகல்ு பொகடட "  எனக் சகஞ்செத்
துவ்ககிஜனன். இனி நொகன் அக்கததைதய சசெொகல்லொகமல்
பொகடடதய
்டைமொகடஜடைன்
 என்பததை்
பரிந்துசகொகணடை பொகடட ஒரு வழயொகக,
"கள்ளய்ககொகடயீ நலி "
துவ்ககினொகள்…

கததைதயச சசெொகல்ல

சபரும சசெல்வந்தைன் ஒருவன் இருந்தைொகன்.
அவனுக்ுப நலி  என்று ஜபரலத்கொகக சபண ஒருத்தி
இருந்தைொகள். மகுித்து சவன்ல் மகம படடைொகல்
வொகட்யீம தைன்மகள் மகம  என்று  எணண வடதடைச
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ு குறிும சவன்ுக்ுப ஜவலியொககத் ஜதைொகடடைம
அதமத்தைொகன். தைன் மகள் பொகதைம தைதரலன்ல் படயீ
அவளுக்ுப வலித்து்டைக்கடைொகது  என்பதைகுகொகக தைதரல
மழுவதும படயீ்ரி்பகள் ்ரித்தைொகன் வடடகுுபள்
பள்குப சிதலஜபொகன்ி தைன்மகள் பொகதைம படை பள்குபக்
ககுகள் பதித்தைொகன். சபொகன்சனன, சபொகக்கிஷசமன, தைன்
உன்சரலன
தைன் மகதள ஜநசித்து வந்தைொகன்
அசசசெல்வந்தைன். அவளுக்ுபத் தை்ககத்தில் ஆன்ரலம
அணகலன்கள் சசெய்து தவத்து்டயீ , ுபணத்தில்
ுபஜபரலன், சகொகதடைன்ல் கிணன் , அத்கில் மன்மதைன்
 என ஒரு ஆணமகதனத் ஜதைடக்சகொகணடருந்தைொகன்
அவன் தைன் மகளுக்கொகக.
ஓிநொகள் ஜபரலத்கொகன பருசென் ஒருவன் படயீத்துண
்குக அவிகள் வடடகுுப வந்தைொகன் . அவன் துறு
துருசவன துயீக்கொகக இருந்தைொகன். அவன் கணகள்
கொகந்தைம ஜபொகன்ி
கவிந்திழுக்ுபம ஒளதய
வசிக்சகொகணடருந்தைது. அவன் பன்னதக மன்
சபொகன்னதக  எல்லொகம தைன் சபொகலிதவ இத்ந்து
சகொகணடருந்தைது. அவன் ஜபசஜசெ இன்னிதசெசயன
ஒலித்துக்சகொகணடருந்தைது.
அவன் படயீ துண்ரித்து அவளுக்ுபக்
கொகணபக்தகன்ல் அவள் படயீ ஜபொகன்ி தக்ரலல்கள்
அவன் தக்ரலல்களல் படை் படசடைன
அவிகளுக்ுபள் கொகதைல் அருமபகள் சமொகடடை்த்
துவ்ககியது.
தைன் தைந்ததைன்டைம சசெொகன்னொகள் அவள்
படத்திரு்பதைொகக.
தைன் தைந்ததையும
்ரு்பத்திகுுப மறுசமொகழ ஏதுமின்றி
அளத்தைொகி. அவிகள் ஜதைடய தைுபதி
இரு்பதைொகக உணிந்தைனி; மகிழ்ந்தைனி.

, அவதன்
மகளன்
செமமதைம
அவனிடைம

“ஏன் பொகடட ?  எவன்ஜன சதைரியொகதை ஒருத்தைன நலி
தககொகடடனதும இத்தைதன பொகசெமொக வளித்தை தைன் மகள
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கடடக்ுபயீக்க அந்தை அ்பொக  எ்பட செமமதித்தைொகரலொகம?”
 என ஒரு ஜகள்்தய ஜகடயீ தவத்ஜதைன் நொகன்.
“ஜடைய் ஜபரலொகணட, வந்தைவன் பொகணடய நொகடடல ஜபி
ஜபொகன மிக்சபரிய திருடைன். தைொகன் மிக்சபரிய
வணக ுபலத்தைொகன்  என்று இவிகளுக்ுபச செந்ஜதைகம
வரலொகதை அளனை செொகதித்தைொகன் . அதைகுுப அதடையொகளமொகய்
தைொகன் மன்ப திருட தவத்திருந்தை அரலசெ ுபலத்து
மத்திதரல ஜமொகதிரலத்ததைக் கொகணபத்தைொகன் உணதம
 என்று நமபனி அந்தை அ்பொக் அ்பொகனைம , கொகதைலில்
்ழுந்தை அந்தை நலியும”  என்று கறி மீணயீம
சதைொகடைிந்தைொகள் பொகடட.
ு பதினசமொகன்றில் சீரும சிி்பமொகக ஏதத்  எளய
மக்கதள அதத்த்து வன்ிொகரல ்ருந்து தவத்துத்
தை்ககத்ஜதைொகரலண்ககளொகல் அல்ககரித்தை பந்தைலில் தவத்து
தவரலசசிதல ஜபொகன்ி தைன் மகளன் கரலம படத்து
மணமடத்துக் சகொகயீத்தைொகன் அசசசெல்வந்தைன்.
பது வொகழ்க்தக அவிகளுக்ுப பது இன்பத்ததைக்
சகொகயீத்தைது இதணபரியொக பள்ளமொகன்கள் ஜபொகும ,
ஜஜொகட பிொகக்கள் ஜபொகும , துதிக்தக ஜகொகித்தை
யொகதனகள் ஜபொகும இதணபரியொகமல் இன்பகுறு
இருந்தைொகிகள் அவிகள் இருவரும.
அவ்ன்பத்தின் ்தளவொகக அவள் கருனைகுிொகள் .
நிதிமொகதை
சலியொகன
தைன்மதன்தயக்
கடடசசசென்று தைன் தைொகன்டைம ஆசிவொக்ககி தைன் ுபல
சதைய்வத்திகுுப் பூதஜ பனஸகொகரல்ககள் சசெய்ய
ஜவணயீசமன்று ஜகடயீக்சகொகணடைொகன் அவன் .
வகிசடையீத்தை
சநகுறின்ல் மஞ்செள் ுப்குபமம
அண்த்து கன்னத்தில் மத்தைமிடயீ தைன் தை்கக மகதள
தை்ககத்தைொகல் அல்ககரித்து மொகடயீவணட பூடட
சபருமகிழ்ஜவொகயீ
அனு்ப
தவத்தைொகன்
அசசசெல்வந்தைன் திருடைன்  என்று சதைரியொகமல்
அவனுடைன்.
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அவிகள்
பொகணடயநொகயீ
ஜநொகக்கி
பரலயொகண்படடைொகிகள். இரல்னில் நலிக்ஜகொகன்ல்
இருக்ுபம இந்தை
கள்ளய்ககொகயீ புபதிதய
அதடைந்தைொகிகள். இ்புபதிதய  எடடயதும நலிக்ுப
சபரும தைொககசமயீத்தைது
கள்ளய்ககொகயீ கள்ளசசசெடகள் நிதிந்தை சசெொகடயீ
தைணண இல்லொகதை
ஊகி .
அவதள மொகடயீ
வணடன்லிருந்து கழிக்கி கள்ளசசசெட ஒன்றின்
அருஜக இருந்தை பொகதின்ல் அமரலதவத்து்டயீ
தைணண  எயீத்துவருகிஜின்  என்று கறி சசென்ிொகன்
அவன். தைணண  எயீக்கச சசென்ிவனுக்ுப திருடயீ
மூதள ஜவதலசசெய்ய ஆரலமபத்தைது.
 என்று கறிய பொகடட கததைதய அ்கஜகஜய
நிறுத்தி்டயீ வரும வழன்ல் வொக்ககிவந்தை பதைநதரல
 எயீத்துக் ுபடக்கிிொகள் .  எனக்ுபம ஜவணயீமொக
 என்கிிொகள்? “இததை  எல்லொகம ுபடக்கிி ஜநரலமொக பொகடட
இது? ந கததைய சமொகதை சசெொகல்ு  என்கிஜின்” நொகன்.
மீணயீம “இருடைொக ...”  எனக்கறி்டயீ வொக்ககிவந்தை
கரு்படடதய  எயீக்கிிொகள் செொக்படை கயீ்பல நொகன்
பொகடட தகதய படசசிடயீ “ஐஜயொக பொகடட , ந
கததைதயச சசெொகல்ு கரு்படடக்ுப  என்ன நொகு கொகலொக
இருக்ுப தைொக் ஓடை அதை அ்ிம தி்ககலொகம”
 எனவகுபறுத்திக்கிச செலித்துக்சகொகணஜடை மீணயீம
கததைதய சதைொகடைிந்தைொகள் பொகடட.
தைணண  எயீக்கச சசென்ிவன் அரலவம ஜபொகல்
அரலவமின்றி சமல்ல அடஜமல் அடசயயீத்து தவத்து
வந்தைொகன். பொகவம நலி தைணணீி தைொககத்தைொகல் நொக விணயீ
ு ருணயீ ஜபொகய் பயீத்துக் கிடைந்தைொகள் . அந்ஜநரலம
அருகில் கிடைந்தை ஒரு பொகிொக்ககல்தல தூக்கி 'படைொகி'  என
அவள் தைதலன்ல் ஜபொகடடைொகன் . வலி சபொகறுக்க
மொகடடைொகமல் அவள் வன்குறிலிருந்தை ுபத்ந்ததை அவள்
சதைொகதடைதய கிழத்துக்சகொகணயீ சவளஜய வந்து
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்ழுந்தைது.
 என்ி அந்தை சநொகட 'படைொகி'  என ஒரு சபருஞ்செத்தைம
நிதலதையீமொகறி நொக்ககள் சசென்று சகொகணடருக்ுபம
ஜபருந்து அருகில் நின்ி கள்ளய்ககொகயீ  என்ி தைகவல்
பலதகன்ல் ஜமொகதி நிகுகிிது. நொகன் ஐஜயொக நலி... நலி...
 எனக் கொகடயீ கத்து கத்திக்சகொகணயீ ஜபருந்திகுுபள்
அ்குபமி்குபம ஓயீகிஜின். ஜபருந்து டையி பஞ்செி ஆன
அதிிசசிதய ்டை நொகன் ஜபொகடடை கசசெல் ுபத்்பம
தைொகன் ஜபருந்திகுுபள் சபரும அதிிவதலதயக்
சகொகயீத்தைது.
 எல்ஜலொகரும  என்தன ுபறு ுபருசவன பொகிக்க , நொகன்
பொகடடதய பொகிக்க், பொகடட சசெய்வதியொகது மழக்க் ,
பொகடட சசெொகல்லிவந்தை கததைதய பன் சீடடலிருந்து
ஒடயீக் ஜகடயீக்சகொகணயீ வந்தை பத்ொக்ஜபொகன
ஒருத்தைன் ஜபொகடயீ ுபயீத்து ்டடைொகன் . இந்தை் பொகடட
தைொகன் அந்தைச சின்ன தபயனுக்ுப நலி கததை சசெொகல்லி
அவன பயமறுத்தி ்டடைொக்கக  என இ்ஜபொகது
 எல்ஜலொகி பொகிதவயும பொகடட பக்கம திருமப்
பொகடட நிதல பரிதைொகபமொகக ஜபொகய்்டடைது.
அததைத்சதைொகடைிந்து வந்தை கொகய்சசெலில் ஒரு வொகரல லீனைம ,
அததை சதைொகடைிந்து பள்ள சசென்ி இரலணயீ வொகரலமமொகக
சவுபஜவகமொகக வொகரலம மூன்று ஓடன்ருந்தைது . பொகடட
அ்பரலசசெதனக்ுப சில மணத்துளகளுக்ுப பன் ஜபசெ
துவ்ககினொகள் ஆனொகல் கததைதய பகுறி மடயீம மூசஜசெ
்டை்ல்தல.
இமமதி பொகடடன்டைமிருந்து கததைதய வொக்கக
ஜவசிொகரு தைந்திரலத்ததை உபஜயொகக்பயீத்தை
ஜவணடயதைொககி்ஜபொகனது பொகடட இருக்தகன்ல்
தைொகத்தைொக்டைம கததைஜகடடைொகல் பொகடடக்ுப அவவளனை
ரலசிக்கொகது.  எ்படயும பொகடட கததை சசெொகல்லி்யீவொகள்
 எனும நமபக்தகன்ல் தைொகத்தைொக்டைம சமல்ல நலி கததை
ஜகடஜடைன். தைொகத்தைொக சகொகஞ்செம ஜகொகபக்கொகரலி ஒஜரல
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வொகித்ததைன்ல் சசெொகல்லி்டடைொகி ஜடைய் , ந ுபறுக்கக்
ுபறுக்க  எதும ஜகடகொகமல் இருந்தைொகல் நொகன் கததை
சசெொகல்ஜின் ந  எதும ஜகடடைொக
அ்ஜபொகது
நிறுத்தியீஜவன்  என்ி கணடசெஜனொகடை அவரும ஒரு
நலி கததை சசெொகல்லத் துவ்ககினொகி.
வணகன் ஒருவன் இருந்தைொகன் . அவனுதடைய மதன்
தைொகன் நலி . அவள் அவனுக்ுபக் ுபதிசயொகன்றும
தவக்க்ல்தல. இரு்பனும அவன் தைொகசி வயீ ஜதைட
ஓயீவததை வொகடக்தகயொககக் சகொகணடருந்தைொகன்.
கணடத்தைொகள் அவள் , கணயீசகொகள்ள்ல்தல அவன் .
கயீதம கொகடடனொகள் நலி அந்தை கயீ்பல் ஒருநொகள்
நலிதயக் சகொகன்றுஜபொகடடைொகன் வணகன்.
தைவறு சசெய்யொகதை
தைன்தனக் சகொகதலசசெய்தை
வணகதன் பழவொக்கக
ஜவணயீம  எனும
 எணணத்தில் சபரும ஜபயொகக மொகறினொகள் நலி . அததை
அறிந்தை வணகன் ஓடனொகன் மந்திரலவொகதின்டைம . அவன்
மந்திரல செக்தியுள்ள வொகசளொகன்திக் சகொகயீத்து இது உன்
தகன்ல் இருக்ுபம வதரல உன்தன அ்ஜபயொகல்
ஒன்றும சசெய்ய மடயொகது  என்று கறி அனு்பனொகன் .
இவதன் பழவொக்கக மடயொகமல் துடத்தைொகள் நலி ,
அததை பொகித்து சிரித்தைொகன் வணகன்.
கொகலம தகசகொகயீத்தைது நலிக்ுப ஒரு நொகள் வணக
்செயமொகக "பதத்யூடி" சசென்ிொகன் வணகன் .
அவதன் பன்சதைொகடைிந்து சசென்ி நலி ஒரு
கள்ளசசசெடதய ஒடத்து அததைக் ுபத்ந்ததையொகக்கி
சகொகணடைொகள் பன் தைொகனும அத்கிய சபணணருவம
 எயீத்து. அ்குப நியொகயம சசெல்ும 70 ஜபிசகொகணடை
ஜவளொகளி மன் நலி கணணீஜரலொகயீ ஜபொகய் நின்ிொகள் .
அவிகளடைம சசெொகன்னொகள் “இவி  என் கணவி தைொகசி
ஜமொககம சகொகணயீ கடடய மதன்தய தக்டடை
கனவொகன்”  என்ிொகள். ுபத்ந்ததையும தைன் ப்ககிகுுப
அ்பொக  என அதத்த்து அழுது ஆி்பொகடடைம சசெய்தைது .
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ஜவளொகளிகள் மழுதமயொகய் அவதள நமபனொகிகள் .
“இவள் சபணணல்ல ஜபய்”  என்ி வணகதன நமப
அ்கஜக யொகரும தையொகரில்தல.
“இன்று ரலொகத்திரி இ்கஜக தை்ககிக்சகொகள்ளு்ககள் மீதிதய
நொகதள் பொகித்துக்சகொகள்ளலொகம”
 என்ினி
ஜவளொகளிகள்.
“அவளுடைன் ஒகுதி அதின்ல் பயீத்து உி்கக
 எனக்ுப் பயம”  என்ிொகன் வணகன் . “ந  எதைகுுப்
பய்பயீகிிொகய்? உனக்ுப் பொகதுகொக்பொகய் நொக்ககள் 70
ஜபி இருக்கிஜிொகம உனக்ுப ஒன்று  என்ிொகல் நொக்ககள்
அத்தைதன ஜபரும உன்ி்யீகிஜிொகம”  என்று செத்தியம
சசெய்தைனி அவிகள்.
இ்ஜபொகது நலி ஜகடடைொகள் “ஐயொக தைொகசி வயீ சசென்று
வந்தைவி அவி . நதின்ன் மறுரபமொகன ந்ககள்
நியொகயத்தின் அட்பதடைன்ல்  எ்ககதள மீணயீம
இதணத்து ஒரு அதின்ல் அனு்பகிறீிகள் . தகன்ல்
கத்தி சகொகயீத்தைொக அனு்பவிகள் ?  என் மீதிருக்ுபம
ஜகொகபத்தில் அவி  என்பள்தளதயயும  என்
கழுத்ததையும அறுத்தைொகல் நொகன்  என் சசெய்ஜவன்”
 என்ிொகள் கணணீஜரலொகயீ .
“அஜடைய்,
மதன்
பள்தளயுடைன் பயீத்துி்கக கத்திசயதைகுகடைொக உனக்ுப
இ்கஜக ுபயீடைொக கத்திதய”  என வொக்ககி சசென்ினி
ஜவளொகளிகள். சசெய்வதைறியொகது திதகத்தைொகன் வணகன் .
தைன் நட்ப ஜவதல சசெய்வததை  எணண உள்ளுக்ுபள்
சிரித்தைொகள் நலி.
கொகதலன்ல் பணமொகய் கிடைந்தைொகன் வணகன்.
தைொக்ககள் நலின்ன் கணணீரலொகல் ஏமொககுி்படடைததை
உணிந்தை வொகக்ுபமொகிொக ஜவளொகளிகள் தக்ுபணடைம
வளித்து அதில் இி்ககி தை்ககள் உன்தரல மொகய்த்தைனி .
இததையறியொகது வயுக்ுப ஜவதலக்ுபச சசென்ி ஒரு
ஜவளொகளன் மடயீம தைன் கல்தபயொகல் கழுத்தைறுத்து
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மொகணடைொகன்  என்று ஜவக ஜவகமொககக் கறி மடத்தை
தைொகத்தைொக ்று ்றுசவன ஜவகமொகக சவளஜயயும
சசென்று ்டடைொகி.
திரு திருசவன ுபத்மபய நிதலன்ல் மழக்கிஜின்
நொகன்.
பொகடட  எதன்பொகித்து தைன் சபொகக்தக வொகய்திிந்து
சிரிக்கிிொகள், தகயதசெத்து அருகில் அதத்க்கிிொகள்
ஓடசசசென்ஜின் இரு கன்ன்ககளும ஜபொகதுமொகன
அளனை மத்தைம சகொகயீத்து்டயீ ஜகடஜடைன் “ஏன்
பொகடட? ஒரு கததை சசெொகல்லக் ஜகடடைொக  எஜதைொக ஜபசு ்
ஜபொகடடல சமொகதை பரிு க்ுப ஜபு ிவரல ஜபொகலத் தைொகத்தைொக
மூசு ்டைொகம சசெொகல்லீடயீ ஜபொகிொகரு . ஒழு்ககொக ஒரு
கததைஜய சசெொகல்ல சதைரியல , நல்லொக கததை சசெொகல்ல
சதைரிந்தை ஒருத்தைதரலயொக பொகத்து ந கடடன்ருக்ககடைொகது”
 என நொகன் ஜகடக உள்ளருந்து அமமொக,
"ஜடைய், அ்கக  என்னடைொக செத்தைம?"
"ு மமொக, ஜபசிகிடயீ இருக்ஜகமமொக"
இது நொகன்…
நொகன் ஜகடடை ஜகள்்க்ுப் பொகடட சிரித்தைொகள்,
“நொகன்,  என்திக்ுப தைொகன் பொகடட ந தைொகத்தைொகவ ்டயீ
ுபயீத்துருக்க. அது செரி; அது ஜபொககடயீம;  என்ன பொகடட
தைொகத்தைொக பது நலிக்கததை சசெொகல்லீடயீ ஜபொகிொகரு?!”  என்
பரிதைொகபமொகய் ஜகடடை  என்னிடைம,
ஜடைய் ஜபரலொகணட! நலி கததை நமமூரில் மடயீமில்லடைொக
பல ஊகில பல வதகயொக நலி கததை சசெொகல்ிொக்கக
இ்ஜபொகது தைொகத்தைொக சசெொகன்னது "பதத்யூடி நலி" கததை
இது "சபரியபரலொகணம" பத்தைகத்தில் ஜசெக்கித்ொகி
இக்கததைபகுறி ்ரிவொகக  எழுதின்ருக்கொகி . அ்ிம
இந்தை கொகலத்தில்  எழுத்து சித்தைி "பொகல ுபமொகரலன்"
அவிகள்
"பருசெவதைம"
 எனும நொகவலொக
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 எழுதிருக்கொகிடைொக ந சபரியவன் ஆனதும வொக்ககி
படசு க்ஜகொக  என்ிொகள் பொகடட.
இருபிமொகக
ஆிவமொககத்
தைதலயதசெத்துக்சகொகணஜடைன் நொகன் .
அ்ிம
திருசநல்ஜவலி மொகவடடைம சதைன்கொகசிக்ுப அருஜக
உள்ள "பத்வி"  எனும கிரலொகமத்தில் இசெக்கியமமன்
 எனும சபயரலொகும இக்கததை சசெொகல்ல்பயீகிிது .
கன்னடைத்தில் "கரிரலொகஜன்" கததைன்னும ஜகரலளத்தில்
"இரலடசெசி" கததைன்னும சசெொகல்லபயீதுடைொக அ்ிம
நமம ஐ்குபறும கொக்பயத்தில் ஒன்ிொகன "நலஜகசி"
கடை நலிகததைய தமய்பயீத்திச சசெொகல்ல்படடைது
தைொகணடைொக அததையும ந சபரியவன் ஆனதும படசு 
சதைரிஞ்ு க்ஜகொக  எனச சசெொகல்லி,
்டடை இடைத்திலிருந்து கததைதய பொகடட துவ்குபம
ஜநரலத்தில் அமமொக  எதன அதத்க்கிிொகள், அமமொக்குுப
உதை்யொகக சிறு சிறு ஜவதலகள் சசெய்வதைகுுப .
ஜவதலதய மடத்து வந்தை நொகன் பொகடடன்டைம
ஜகடஜடைன் “ஏன் பொகடட ? இந்தை அமமொகக்கள்  எல்லொகம
பொகடட ஜபொகல் பொகசெமொக இருக்ுபிஜதை இல்ல  எ்ப
பொகரு சநொகய் சநொகய்ன்னு  எதும ஜவல சசெொகல்லீடஜடை
இருக்க்ககஜள  எனச செலித்துக்சகொகணஜடை , பொகடட
சகொகஞ்செம கடை மீசெ மடயீம  எனக்ுப சமொகதளக்கடயீம
அ்ிம சமொகதை ஜவதலயொக அமமொகவ  எ்ககயொகசு ம
சகொகணயீ ஜபொகய் ்டயீ்டயீ வொகஜின்”  என்ஜின்.
உள்ளுக்ுபள்ளருந்து மீணயீம அமமொக
"அ்கக  என்னடைொக செத்தைம?"
"ு மமொக, ஜபசிகிடயீ இருக்ஜகன்மொக"
இ்ஜபொகது பொகடட சிரிக்கிிொகள் “ஏன் பொகடட
சிரிக்கிி?”  என்ிதைகுுபக் “கததை ஜகடயீ மடசசெதும ந
அமமொக பள்தளயொககியீவ நொகன் உனக்ுப செ்ஜபொகிட
பணண  என்ஜனொகடை
ஜசெொகத்துல
மணணள்ள
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சகொகடடைவொக?” “ந ஏன் பொகடட பய்பயீி இவ்ககள
்யீ பொகடட இவ்ககள ்டை உன்தனயொக நொகன் நல்லொக
பொககத்து்ஜபன்”  எனச சசெொகல்ல,
உள்ளுக்ுபள்ளலிருந்து மீணயீம அமமொக,
"அ்கக  என்னடைொக செத்தைம?"
"ு மமொக ஜபசிகிடயீ இருக்ஜகன்மொக"
 என்ிபட பொகடடதய பொகித்துச சிரிக்க இது உனக்ுபத்
ஜதைதவயொக?  என்பது ஜபொகல் பொகடட  எதன ஒரு
பொகிதவ பொகித்து்டயீ கததைதய சசெொகல்ல
தையொகரலொகனொகள். மீணயீம சிரித்துக்சகொகணஜடை பொகடடன்ன்
மடமீது தைதல தவத்து பயீத்துக்சகொகணஜடைன் . பொகடட
தைன்
கரலத்தைொகல்
சமலிதைொகக
 எனக்ுபத்
தைடடக்சகொகயீத்துக்சகொகணஜடை
கததைசசெொகல்லத்
துவ்ககினொகள்.
பொகடடன்ன் கததை ஜகடகத் சதைன்ிுக்ுபம ஆதசெ
வந்தைது ஜபொகும  எ்ககிருந்ஜதைொக  எ்ககதளத் ஜதைட வந்து
 எ்ககதளத் தணடயபட அ்கஜகஜய ு குறி ு குறி
நிகுகிிது. திிந்திருந்தை கதை்யீக்கின் வழஜய நிலனைம
பொகடடன்ன் கததை ஜகடுபம ஆவலில் பொகடடதயஜய
உகுறு பொகித்துக்சகொகணடருக்கிிது .
திிந்து
மூடக்சகொகணடருந்தை செொகளரலம வழஜய சில நறு
நடசெத்திரல்ககளும பொகடடன்ன் கததை ஜகடகத் துட
துடத்துக்சகொகணடருக்கிிது.
 எ்ககள் வடயீ் பூதன ஒன்றும பொகடட கததைஜகடக
 என்னருஜக வந்து அமிந்து சகொகணடைது
.
கடயீக்ுபள்ளருந்தை சில கிளகளும தை்ககள் கிணணரல
ஜபசு க்கதள நிறுத்தி ்டயீ இ்கஜகஜய
சசெ்மயீத்துக் சகொகணடருக்கின்ின . ு வரில் சில
பல்லிகளும புபமொகனமொகக் பொகடட கததைதய ரலசிக்க
தையரலொகய் இருக்கிிது . அயீக்கதளன்ல்  எந்தை்தை
செ்தைமம இல்தல நிசெ்தைம ுபடசகொகணடருக்கிிது
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அமமொகனைம கொகததை கிதமயொகக்கிக்சகொகணயீ
பொகடடன்ன் கததைதய ஜகடகிிொகள்  என்பது
பலனொககிிது. ஊகரின் கதடைசி வடடல் ஜகடகத்
துவ்ககிய நொகன்ன் ஊகதளசசெத்தைம  எ்ககள் வடயீ
நொகயுடைன் அடை்ககி இருந்தைது.
பொகடட  என்னிடைம “கததைதய  எ்கஜகடைொக ்டஜடைன்”
 என்ிொகள். “அந்தை சபொகல்லொகதை திருடைன் தைதலன்ல் கல்ல
தூக்கி ஜபொகடயீக் ுபத்ந்ததை சவளஜய வந்து ்ழுந்தை
இடைத்தில்”  என்ிதும, மிசசெ கததைதய சசெொகல்லத்
துவ்ககினொகள் பொகடட ... அவன் கல்தல தூக்கி
ஜபொகடடைதும துடத்சதைழுந்தை நலி அருகில் நின்ி கள்ள
சசெடதய ஜநொகக்கி "கள்ளஜய! இதைகுுப நஜய செொகடசி "
 என்று கறி தைன் இன்னுன்ி ்டடைொகள்
. அவள்
வன்குறில் இருந்து சதைொகதடை வழ சவளவந்தை
ுபத்ந்ததைஜயொக அழுதுசகொகணயீ சில நிமிடைத்தில்
மொகணடைது.
அந்தைக் சகொகதலகொகரல
திருடைன்
மகிழ்சசிஜயொகஜடை அவளது நதககதளசயல்லொகம
 எயீத்துக்சகொகணயீ
தைன்னுதடைய
ஊகி
சசென்று்டடைொகன்.
“அ்ிம  என்னொகசு  பொகடட?”
சபருந்தைொககத்ஜதைொகயீ இிந்தை நலின்ன் உடைல் மக்கி
மணணொகய் ஜபொகனது.
அவளது அத்தைொககம அவதள சபருமஜபயொகக
மொகிசசசெய்தைது. அதைன் பன் அ்கஜகஜய ு குி
துவ்ககினொகள் நலி . அயீத்து இரலனை ஜநரல்ககளல்
அவவதரலத் தைொகணட சசெல்ும வணகிகளடைம "இந்தை
சவகுறிதலக்ுபச ு ணணொகமப இருக்கிிதைொக ?"  என்று
ஜகடபதும ு ணணொகமப சகொகயீ்பவிகளன்
தக்ரலதல சவள்ளரி பஞ்தசெ கடத்துச செொக்பயீவது
ஜபொகல் கடத்து செொக்படயீ்டயீ அவிகதளக்
சகொகன்று அவிகள் ரலத்தைம ுபட்பது அவளது
வொகடக்தகயொகக் ஜபொகனது.
121

“அ்ஜபொக, நலிதயக் சகொகன்று்டயீ சசென்ி வணகன்
 என்ன ஆனொகன் பொகடட?”
அவன் சசெொகந்தை
ஊகி ஜபொகய் நலின்ன்
நதககதளசயல்லொகம ்குறு பதிய வணகம சசெய்து
சபரும சசெல்வந்தைனொகய் மொகறினொகன்
.
அவன்
வசெதிக்ஜககுி
சபரிய
இடைத்து் சபணதண
மணமடத்து சசெல்வ சசெழ்ஜபொகஜடை வொகழ்ந்து
வந்தைொகன்  என்ிொகள் பொகடட.
“அ்ஜபொக அவன ஒணணஜம பணணலியொக நலி ?”
 என்ி  என்னிடைம “அவசெரல்படைொகதை சசெொகல்ஜின்டைொக”
 என்ிபட சதைொகடைிந்தைொகள் பொகடட...
்தி யொகதரல ்டடைதுடைொக ஜபரலொகணட ஒருநொகள்
மதன்தயயும கடடக்சகொகணயீ ்யொகபொகரல
்செயமொகக
இவவதரலக் கடைந்து சசென்று
சகொகணடருந்தைொகனொகம அந்தைத் திருடைன் . இவவரில்
தவத்துத் தைொகன் ஒரு சகொகதல சசெய்திருக்கிஜிொகம
 என்பது ு த்தைமொகய் மிந்து ஜபொகனது அவனுக்ுப.
அ்ஜபொகது வத்க்கம ஜபொகல் அத்கியொகய் மொகறிய நலி
வந்து நின்ிொகள் அவ்டைம . அவதளக் கணடைதும
செபலம வந்தைது அத்திருடைனுக்ுப.
"ந யொகி?  எ்கஜக ஜபொககணம  என்ிொகன்?"
அவள் தைந்ததை சபயதரலச சசெொகன்னொகள் , தைன் கணவன்
தைன்தன இ்கஜக இருக்கச சசெொகல்லி சசென்ிதைொககனைம
சவுபஜநரலமொகக அவதன கொகண்ல்தல  என்பதைொககனைம
சசெொகன்னொகள்.
"உன் தைந்ததைதய  எனக்ுப நன்ிொககத் சதைரியும நொகன்
உன்தன அ்குப ஜசெி்பக்கிஜின் வணடக்ுபள் இடைம
இருக்கிிது வொக  என்று அதத்த்தைொகன்."
அவள் நடைந்ஜதை வருகிஜின்  என்ிொகள்.
சிறிது தூரலம சசென்ிது ஒரு ஜமொககன பொகிதவஜயொகஜடை
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"அவள் ஜகடடைொகள் இந்தை சவகுறிதலக்ுபச செகுறு
ு ணணொகமப கிதடைக்ுபமொக ?”  என்று. (அந்தை கொகலத்தில்
சபண ஆணடைம பொகுி்ல் ஈயீபடைக் ஜகடுபம
ுபறிசசசெொகல் அது )
மதன்தய் பொகித்தைொகன்
பயணக்கதள்பல் நல்ல நித்திதரல மயக்கத்தில்
இருந்தைொகள் அவள். “ஓ... தைொகரலொகளமொகக  என்ிபட இி்ககி
அவளுடைன் நடைக்கத் துவ்ககினொகன் அவன்” . அவள்
மன்னொகல் நடைந்து சசென்ிொகள் அவள் பன்னத்கில் பத்தி
ஜபதைலித்தைவனொகய் அவள் பன்சசென்ிொகன் . அவள்
உடைமபல் கள்ள சசெடன்ன் மள்ுபத்தைொகதைது கணயீ “உன்
உடைதல மள் ததைக்கொகதைொக ?”  என ்ன்னொகன். “இது
மள்ததைக்கொக சபொகன்னுடைல்”  எனக்கறிக் நதகத்தைொகள்.
 எஜதைொக தைவறு நடைக்கிிது  என்று  எணணவதைகுுபள் ஒரு
கள்ளசசசெட நிகுுபம பொகதின்னிடைம வந்து
நின்ிொகிகள் அவிகள் இருவரும . இததை நொகம இதைகுுப
மன்ப  எ்கஜகொக
பொகித்திருக்கிஜிொகஜம  என்று
ஜயொகசித்தைவனுக்ுபச செடசடைன நிதனனைக்ுப வந்தைது
நொகன் அன்று இவ்டைம தவத்தைல்லவொக நலிதயக்
சகொகன்ஜின்  என்று . அந்நிதனனை வந்தைதும அவதள
்டயீ திருமப ஓடை மயன்ிவன் கொகல்கள் இரலணயீம
அதசெக்க மடயொகமல் மரலத்து் ஜபொகனது ஜபொகல்
அதசெவகுறு நின்று்டடைது .
அவள் சிரிக்க
துவ்ககினொகள் அவள் சிரி்படைன் ஒரு ுபத்ந்ததைன்ன்
அழுுபரலும ஜசெிந்துசகொகணடைது.
தைொகம வசெமொகக அக்படடைததை உணிந்துசகொகணடைொகன்
அவன்.
நலி அவதன ஜநொகக்கிக் ஜகடடைொகள் இந்தை் பொகதி
நியொகபகம இருக்கிிதைொக ? மழத்தைொகன் திருடைன் .
இல்தலசயன்ிொகல், இந்தை கள்ளசசசெட சசெொகன்ன
செொகடசியொகவது நியொகபகம இருக்கிிதைொக ? இவ்டைம
தவத்து ுபகுிமகுி ஒரு அபதல சிந்திய இரலத்தைம
நியொகபகம இருக்கிிதைொகடைொக ?  என்ிபட ஜகொகபத்தில்
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இதரலதயத் தூக்கிசசசெல்ும கழுுபஜபொகல அவதன
அ்படஜய தூக்கி  எயீத்து ஆகொகயத்துக்ுபக் சகொகணயீ
சசென்ிொகள். ஒஜரல அட மணதடைக் கத்ன்ிது மூதளதய
 எயீத்து அ்படஜய உணடைொகள். அவன் ரலத்தைத்தில் நரலொகட
மகிழ்ந்தைொகள். அவன் நிணத்ததை  எயீத்து தைன்
கரு்குபத்லில் ந் மடந்து சகொகணடைொகள் . அவன்
 எுமபகதள  எயீத்து அவன் ஜதைொகலில் கடட
மொகதலயொககக் ஜபொகடயீக்சகொகணடைொகள் . மிசசெமிருந்தை
அவன் மொகமிசெத்ததை உணயீ சசெரித்து தைன் சவறிதய
தித்துக்சகொகணடைொகள்  என்று கறி பொகடட மடத்தைொகள்
கததைதய...
கததை துவ்கதகன்ல் பொகடடன்ன் மடமீது தைதல
தவத்து பயீத்து கிடைந்தை நொகன் இ்ஜபொகது கததை
மடதகன்ல் பொகடடன்ன் ஜதைொகள்மீது பயீத்து
கிடைக்கிஜின்  என் கொகதுகளல் சென்னமொகய் ஜகடகிிது
ஒரு சகொகுு  ஒலி செத்தைமம உடைன் சமலிதைொகய்
ுபத்ந்ததைன்ன் அழுுபரலும சமல்ல சமல்ல அசசெத்தைம
 என் கொகதுகதள ்டடைகல்கிிது இ்ஜபொகது வடடகுுப
சவளஜய நொகன்ன் ஊகதளச செத்தைம துவ்ககின்ருந்தைது
மன்ப பொகடட சசெொகல்லின்ருக்கிிொகள் ஜபய்
பசெொகு கதள் பொகிக்ுபம செக்தி நொகய்களுக்ுப உணயீ  என .
அவகுதி பொகிக்தகன்ல் தைொகன் நொகய் ஊகதளன்யீம
 என்று. ஒரு ஜவதள... ஒரு ஜவதள...  என் பொகடடன்ன்
கததை ஜகடயீ ்டயீச சசெல்வது அவள் ... அ்ஜபய்...
நலி தைொகஜனொக..???
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21. ஜதைொகல்்...

ஜதைொகல்்யொகல் துவணயீ ஜபொகய் தையீமொகறி சகொகணஜடை
நடைந்து வந்து சகொகணடருந்தைொகன் கஜபதி . இந்தை ஓடடை
பந்தையத்தில் சஜன்்பதைகுகொகக  எத்தைதன நொகள் கொகதல
தூக்கத்ததைத் துிந்திருந்தைொகன் .  எத்தைதனக் கிஜலொக
மீடடைி தூரல்ககள் ஓடக் கதளத்திரு்பொகன் . மணல் மீது
ஓடனொகல் மூசசிதரல்பது ுபதியும  என்ிதைொகல்
கடைகுகதரல மணல் மீதும ஓட பன்குசி சபகுறிருந்தைொகன் .
ுபன்றின் மீது ஓடஜயறி பன்குசி சபகுிொகல் கொகல்கள்
இன்னும வுவொகுபம  என்பததைக் ஜகடயீ அததையும
சசெய்து பொகித்தைொகன் .
பன்குசிகள் அத்தைதனயும
வணொககஜவ ஜபொகன்குறு . ஓரிரு சநொகடகள் தைொகன்
அதைகுுபள் அத்தைதனயும மடந்து ஜபொகன்குறு தைன்
பன்குசியும மயகுசியும கனனைம கதலந்து ஜபொகன்குறு.
நிதனக்க நிதனக்கக் கணகளலிருந்து கணணீி
தைொகதரலத் தைொகதரல சகொகடடயது கஜபதிக்ுப . வருத்தைம
்ரலக்தியொகக மொகறியது. ்ரலக்தி ஜகொகபமொகக மொகறியது
ஜகொகபத்தின் உசசெத்தில்
இனி  எ்ஜபொகதும ஓடடைமம ஜவணடைொகம அதைகுுபரிய
பன்குசியும ஜவணடைொகம அதைனொகல் வரும ஜதைொகல்்யும
ஜவணடைொகம.  எத்தைதனத் ஜதைொகல்் அத்தைதனக்ுபம
ஜசெித்து மழுக்ுப ஜபொகடடைவனொகய்  எதிஜரல கணடை
ஓதடைன்ல் தைன் கொகலணகதளத் தூக்கி வசினொகன்.
ஜதைொகல்்யுடைன் வடயீக்ுப் ஜபொகக மனமகுிவனொகய்
ஓதடைக்ுப அருகில் நின்ி மரலத்தைடன்ல் ஜபொகய் அமிந்து
சகொகணடைொகன். மரலத்தின் நித்ல் இதைமொகக இருந்தைது .
கொககுறு ஜலசெொகக வசி தைொகய்்பொகசெத்ஜதைொகயீ அவன் தைதல
வருடச சசென்று அவனுக்ுப ஆறுதைல் அளத்தைது.
இதவ அத்தைதனயும செகுறு தூரலத்தில் நின்றிருந்தை
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மதியவி ஒருவி கவனித்துக்சகொகணடருந்தைொகி . அவி
அவனருஜக சசென்று அவன் ஜசெொகிந்து ஜபொகய்
இரு்பதைகுகொகன கொகரலணத்ததை ஜகடடைொகி . அவன்
தைன்னுதடைய
ஜசெொககத்ததைசயல்லொகம அவரிடைம
சகொகடடத்தித்தைொகன்.
இனி வொகழ்நொகளல் தைொகன்
ஒருஜபொகதும ஓடடை் ஜபொகடடகளல் ப்கஜககுக
ஜபொகவதில்தல  என நமபக்தக இத்ந்தைவனொகய்
கவதலஜயொகயீ தைன்னுதடைய மடதவ திடைமொகக
சசெொகன்னொகன் அவரிடைம.
அவன் தைன்னுதடைய கததைதயச சசெொகல்லி மடக்ுபம
தைருவொகன்ல் அவன் ஓதடைன்ல் வசிசயறிந்திருந்தை
கொகலண அவிகள் நின்றிருந்தை இடைமருஜக நரின்
ஓடடைத்தில் வந்து ஓதடைன்ல் செொகய்ந்து கிடைந்தை சிறு
சகொகமசபொகன்றில்
ஜமொகதி
நின்ிது
.
அக்கொகலணன்லிருந்து இி்ககி வந்தை  எறுமசபொகன்று
அக்ுபசசி வழஜய கதரலன்ல் இி்ககிச சசென்ிது.
அவிகள் இருவருதடைய கணகளும அக்கொகடசிதயக்
கணடைது. இ்ஜபொகது ஜநரலொகக அவன் மகத்ததை்
பொகித்தைொகி அந்தை் சபரியவி அவனொகல் அவதரல
ஜநருக்ுப ஜநி பொகிக்க மடய்ல்தல.
இ்ஜபொகது அவி அவதன் பொகித்து சசெொகன்னொகி இந்தை
 எறுமப  எத்தைதன ஜநரலமொககத் தைணணீரில்
தைத்தைளத்திருக்ுபம.
 எத்தைதன
ஜநரலமொகக்
ஜபொகரலொகடன்ருக்ுபம. இனி மடயொகது  என்று ஜசெொகிந்து
ஜபொகய் அமிழ்ந்து ்யீஜவொகம  என்று அது
அமிழ்ந்திருந்தைொகல் மடந்திருக்ுபஜம அதைன் வொகழ்னை .
அததைச சசெய்யொகது சதைொகடைிந்து நமபக்தகஜயொகயீ
மயகுசித்தைதைொகல் தைொகஜன அதைனொகல் ஜவஜனொகயீ திருமப
மடந்தைது. நமமதடைய வொகழ்னை மொகினைம நிமிடைம
ஜபொகதும.
மயகுசி  என்பது சவகுறி கிதடைக்ுபம வதரல அல்ல
மடயொகமல் கஜத் வழ்ந்து ்யீம வதரல அததைத்
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சதைொகடைிந்து சகொகணஜடை இருக்க ஜவணயீம.
 என்ிது தைொகன் தைொகமதைம .  எழுந்து நடைக்கத் துவ்ககினொகன்
கஜபதி அவன் மகத்தில் ஒரு சதைளனை சதைரிந்தைது .
அவன் நதடைன்ல் ஜவகம இருந்தைது . தூக்கி  எறிந்தை தைன்
கொகலணதய  எயீத்துக்சகொகணடைொகன் . இனி அவன்
மயன்று சகொகணஜடை இரு்பொகன் சவகுறி கிதடைக்ுபம
வதரல அல்ல மடயொகமல் கஜத் வழ்ந்து ்யீம வதரல...
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22. உருகிய இதையம...

“இத்தைன நொகள்  என்தனய உருகி உருகி கொகதைலிசு டயீ
இ்ஜபொக இ்ட திடின்னு வந்து நொகன் வடல
பொகித்திருக்கிவன
தைொகன்
கல்யொகணம
பணண்ஜபொகஜின்  என்தனய மிந்தியீன்னொக  என்ன
அித்தைம வனஜொக ?  என் நிதலதமய சகொகஞ்செம
ஜயொகசிசு  பொகித்தியொக ந?”
“ஜகொகுபல் நொகனும உன்தனய உணதமயொக தைொகன்
கொகதைலிசஜசென்... வடல பரலசசெதன நமம கொகதைதல
அவ்கக நிசசெயம ஒத்துக்க மொகடடைொக்கக . பரிஞ்ு க்ஜகொக!
உனக்ுப வயீ இல்ல , நிரலந்தைரல ஜவல இல்ல, வடல
பொகத்திருக்கவனுக்ுப கொகரு , ப்ககளொக, சசெொகந்தைமொக
கமசபனி  என  எல்லொகம இருக்ுப . சகொகஞ்செம ஜயொகசிசு 
பொகரு? வொகழுிதுக்ுப கொகதைல் மடயீம ஜபொகதைொகது
சகொகஞ்செம கொகு ம ஜவணம...”
“அ்ஜபொக
வனஜொக?”

பணம மடயீம தைொகன் வொகழ்க்தகயொக

“பணம இல்லொகம வொகழ்ந்திடை மடயுமொக ஜகொகுபல்?”
“ என்தன மிந்திடயீ உன்னொகல
வொகழ்ந்திடை மடயுமொக வனஜொக?”

செந்ஜதைொகஷமொக

“ஏன்? ஊகில உலகத்துல கொகலிசசெவன(ள) மிந்திடயீ
கடடனவன்(ள்) கடை யொகரும செந்ஜதைொகஷமொக வொகத்தலயொக
ஜகொகுபல்!”
“ என்னொகஜலயும ஜகொகபரலத்துல இல்ஜலன்னொகும
ுபடதசெலயொகசு ம உன்தனய செந்ஜதைொகஷமொக, ு தைந்திரலமொக
வொகத் தவக்க மடயும வனஜொக ஆனொக  என்தனய
்டயீடயீ மடயீம ஜபொகய்டைொகதைடைொக
சசெல்லம
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்ளீஸடைொக... நன்ல்லொகம  என்னொகல இனி வொகத் மடயொகது
டைொக”  என கறி அவள் கரல்ககதள பகுி  எத்தைனிக்க...
அவள் அவன் கரல்ககதள தைடட்டயீ சரலணயீ
ஸசடை் பன்னொகல் சசென்று ... “இந்தை வசெனசமல்லொகம
ஜபசெனைம ஜகடகனைம நல்லொகருக்ுபம
.
ஆனொக
வொகழ்க்தகக்ுப ஒத்து வரலொகது ஜகொகுபல் . ந  என்ன
கொகதைலிசசெது உணதமன்னொக இனி  என்ன சதைொகந்தைரலனை
பணணொகதை. இந்தைொக ந சகொகயீத்தை கடதை்ககளும
உன்ஜனொகடை ஜபொகடஜடைொகக்களும.  எனக்ுப  எதைொகவது
நல்லது பணணணமன்னு ந சநனசசெொக ! நொகன் உனக்ுப
சகொகயீத்தை கடதை்ககதளயும  என் ஜபொகடஜடைொகக்கதளயும
கிழசு  தூக்கி தூரல்ஜபொகடயீரு  என் நிதன்தபயும
உன் மனு லிருந்து அழசசிரு”  எனக்கறி சசென்ி
"அயீத்தை சநொகடஜய, திடை நிதலன்லிருந்து திரலவ
நிதலக்ுப மொகறி , கணகளன் வழஜய கணணீரலொகய்ச
சசெொகடடயது அவன் இதையம."
"சில ஆணயீகளுக்ுப் பிுப"
“பதிய கமசபனி ஒன்று துவ்கக ஜபொகஜின் அதுக்ுப
பணம ஜதைதவபயீகிிது ஜபொகய் உ்கக அ்பொக அமமொக
கிடஜடைருந்து வொக்ககிவொக ! வந்தைொக பணத்ஜதைொகடை வொக!
இல்ஜலன்னொக அ்கஜகஜய இருந்தியீ.”  என வனஜொக்ன்
கணவன் வனஜொக்டைம கறி்டயீ , தைன்னுதடைய
சபன்ஸ கொகி ஓடயீநதரல அதத்த்து “அமமொகவ
சகொகணயீ ஜபொகய் அவ்கக வடல ்டயீடயீ ந மடயீம
திருமப வொக .”  எனச சசெொகல்லி அனு்ப ்டடைொகன் .
கணகள் ுபளமொகக கொகரில்  எதிஜரல வந்து சசெல்ும
வொககன்ககதள சவறித்து பொகித்துக்சகொகணஜடை
வொகழ்க்தக சவறுத்து ஜபொகய் சசெல்கிிொகள் வனஜொக.
சிக்னல் ஒன்றில் வந்து நின்ிது அவள் சசென்று
சகொகணடருந்தை கொகி.  எஜதைசதசெயொகய் கணடைொகள் தைொகன்
அன்று ஜவணடைொகசமன்று உதைறிய தைள்ள்டயீ வந்தை
ஜகொகுபதல. அவன் தைன்னுதடைய TVS Fifty தபக்கில்
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பன்னொகல் அவன் மதன்யுடைன் அமிந்திருக்கிிொகன் .
அவள் அவன் இதடைதய இறுக்க கடடயதணத்து
அமிந்திருக்கிிொகள். இ்ஜபொகது அவள் அவன்
கொகஜதைொகரலமொகய் ஏஜதைொக கிு  கிு க்கிிொகள் . பதிுக்ுப
திரு்ப அவன் ஏஜதைொக சசெொகல்ல சவடகத்தில்
சிவக்கிிது அவள் மகம . அவள் சசெல்லமொகக அவன்
மதுகில் தைன் சநகுறியொகல் ஜமொகதுகிிொகள் . ஜமொகதியவள்
மகத்ததை திருமப அவன் பொகிக்க அவிகள் இருவரலது
மக்ககளும பன்னதகன்ல் அத்கொகய் மலிகிிது.
 எஜதைசதசெயொகய் வனஜொக இக்கொகடசிதய தைன் கொகரிலிருந்து
கணடை “அயீத்தை சநொகடஜய, திடை நிதலன்லிருந்து திரலவ
நிதலக்ுப மொகறி , கணகளன் வழஜய கணணீரலொகய்ச
சசெொகடடயது அவள் இதையம."
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23. கடைொக நடப

சதைளந்தை நஜரலொகதடை ஜபொகல செலனமின்றி ஜபொகய்
சகொகணடருந்தைது வதளுபடைொக நொகடடல் நணபிகள்
மூவி தை்ககின்ருந்தை அவவதி. சதைளந்தை நஜரலொகதடைதய
கலக்ுபம செொகக்கதடை தைணண ஜபொகல அந்தை நொகன்கொகம
நபி வந்து ஜசெிந்தைொகி அவவதின்ல்...
அவவதின்ல் தை்ககின்ருந்தை சரலகின் ஏக பத்தினி
்ரலதைன் ரலொகம பரலொகனின் பக்தைன் ஜகொகன்ல் கொகரிய்ககளல்
மன்னின்று நடைத்துபவன் . ஊகரில் தைனது வடடகுுப
அருகொகதமன்ல் உள்ள சிவன் ஜகொகன்லில் மக்கிய
சபொகறு்பல் இருந்தைவன்...
இவன் மதன் மொகதை் அவளும 'ஜொகடக்ஜககுி மூட
ஜபொகல' ஒழுக்கத்தில் சீததைதய ஒத்தைவள் ஊகருக்ுப
நயீஜவ தக்ுபணடைத்தில் இி்ககி வந்தை அக்கொகல
சீததையல்ல இவள் ‘திரு்த்ொக கடடைத்தில் வரலமப
மீறிய அமமிடயீ தககளுக்ுப தைன் சசெரு்பொகஜல
பதிதல கறிய இக்கொகல சீததைன்வள்.’ி
பதிதைொகக அதிதய பகிிந்து சகொகணடை பஜரலமக்ுப
்பசசெொகரல ்யீதி  என்பது தைன்னுதடைய பணதண
வடயீ ஜதைொகடடைம ஜபொகல ்ருமபம ஜபொகசதைல்லொகலொகம
ஜபொகய் வருவொகன் . ஜபொகய்வருவஜதைொகயீ நில்லொகமல்
அ்குபள்ள கததைகதள சசெொகல்வொகன் சரலகினுக்ுப...
பலி்தபனி, தைொகய்லொகந்தி கிடடைதைடடை இந்தியொக்ல்
உள்ள அத்தைதன மொகநில சபணகளும கிதடைக்ுபம
 என்பொகன். வொகய் பளந்து ஜகடுபம இவனிடைம அடை !
இது  என்ன பரலமொகதைம ! ்ருமபனொகல் அரலபகளும
கிதடைக்ுபம  என்பொகன் .
அவிகள் அத்தகயும
தைன்னுதடைய
அந்தைரல்கக
லீதலகள் பகுறியும
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சபருதமயொகக சசெொகல்லிக்சகொகள்வொகன் சரலகினிடைம...
இதைனிதடைன்ல் இவனுக்ுப அறினைதரலகள் ஜவறு
“இசதைல்லொகம தை்பல்தலயொகடை ?”  என அ்பொக்யொகய்
ஜகடுபம சரலகினிடைம “அடை ஜபொகடைொக ! ஆணடைவன்
நமதம பதடைத்தைஜதை மனம ஜபொகல மகிழ்சசியொகய் வொகத்
தைொகன்டைொக. தினமம ஒஜரல கதடைல ட ுபடசசெொக ஜபொகி
அடக்கொகது அடக்கட மொகத்திக்ுபடக்கணம டைொக”
 என்பொகன்...
இன்னும தினமம “செொகதைஜம செொக்படடைொக  எ்பட
அடக்கட பரியொகண கிரியொகண செொக்படடைொக தைொகஜன
ு தவ ்த்தியொகசெமொக இருக்ுபம. வொகழ்க்தக இனிக்ுபம”
 என ு மமொக இருக்ுபம இவதனயும சசெொகறிஞ்ு 
்யீவொகன்...
கதரல்பொகி கதரலத்தைொகல் கல்ும கதரலயும  என்பது
ஜபொகல் சரலகின் மனதிும ஆதசெகள் அருமப துவ்ககி
பூத்து கொகய்த்து கனிந்தைது . செமபளம வந்தைதும ஒருநொகள்
வருவதைொகக சசெொகல்லிக்சகொகணடைொகன் செமபளம வந்தைது
ஜபொககிிதைகுுப தையரலொகனொகன் .
ஏஜதைொக
ஊகரில்
திருமணவடடகுுப சசெல்வது ஜபொகல் பத்தைொகதடைகதள
உயீத்தி சகொகணடைொகன் .
வொகசெதன திரல்யத்ததை
சதைளத்துக்சகொகணடைொகன்...
சரலகின் 'நன்ுப பழுத்தை பனம பத்ம நிிமதடையவன்
உதைடயீக்ுப சிக்ப விணம பூசிக்சகொகணடைொகன் நல்ல
அணடை்ககொகக்கொக அலுபக்ுப சிக்ப விணம பூசியது
ஜபொகல' சகொக(யீதமயொகன)ள்தள அத்ுப...
இருவரும ்யீதிதய சசென்ிதடைந்தைொகிகள் . ஆடைமபரல
ஜஷொகபொகக்களல் அதரலுபதி ஆதடைகளுடைன் ்தல
மொகதுக்கள்
' எதன  எயீத்துக்சகொகள்  எதன
 எயீத்துக்சகொகள்'  எனும கொகந்தை பொகிதவகளுடைன்
இவிகதள ஜநொகக்கிய வணணம இருக்க பஜரலம
மதலயொகள ஒருத்தின்ன் ஜதைொகள்மீது தகஜபொகடயீ
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சசென்று ்டடைொகன். இவன் பள்குப சிதல ஜபொகலிருந்தை
பலி்தபனி ஒருத்திதய ஜதைிந்சதையீத்தைொகன் கொகதசெயும
கடடயொகன்குறு...
ஆதள ஜதைிந்சதையீத்தை பன் மனம ுபத்்பத்தில்
ஆழ்ந்தைது. மதன் கண மன் சதைரிகிிொகள் இத்தைதன
ஆணயீ கொகலம மதன்க்ுபம மனசெொகடசிக்ுபம
உணதமயொகய் இருந்ஜதைொகம ! இ்ஜபொகது தூரலத்தில்
இருக்கிஜிொகம மதன்ஜயொக ஜவறு மனிதைிகஜளொக
அறிய ஜபொகவதில்தல. ஆனொகல் நம மனசெொகடசிக்ுப
பதில்? ்தல மொகது்டைம ஜபொகனவன் தைொகஜன ந  என்று
ஜகலி சசெய்யொகதைொக ! தைனிதமதய தைனதைொகக்கிக்சகொகணயீ
இத்தைவதி மதன் சசெய்தைொகல் மனம
ஒத்துக்சகொகள்ளுமொக?
இ்பட  எணணகுி ஜகள்்களுக்கிதடைன்ல் கணகள்
அ்பலி்தபனிதய ஜநொகக்கனைம தைவி்ல்தல
்ரித்து ்டை்படடை அவளது கந்தைல்..
ஒழு்குப பயீத்தைபடடை அவளது கண பரிய்ககள்..
சதைொகடடைொகல் வழுக்கி ்யீம வத்வள்பொகன அவளது
கன்ன்ககள்..
ஆசரலஞ்ு  ு தள ஜபொகன்ி அவளது உதையீ ஜரலொகஜொக
இதைளன் விணத்தில் பூசெபடடருந்தை உதைடயீ செொகயத்தில்
ஒய்யொகரலமொகய் சதைரிந்தைது..
உடைஜலொகயீ ஒடடய அவளது ஆதடைகளுக்ுபள் அடை்கக
மறுத்து திமிறிக்சகொகணயீ சவளத்சதைரியும அவளது
அ்கக்ககள்.  என அவதள பொகிக்க பொகிக்க மொகது
ஜபொகததை தைதலக்ஜகறி மடசவயீக்க மடயொகமல் 'மதிகு
ஜமல் பூதனயொகக’ி தை்த்தைொகன் சரலகின்...
அதைகுுபள் அதிதய வந்தைதடைந்தைனி அவிகள்
.
சகொகஞ்செம சபரிய அதி தைொகன் நொகன்ுப மூதலகளும
நொகன்ுப கடடல் ஜபொகடை்படடருந்தைது .. "கடடுக்ுப
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வந்து சசெல்பவிகளன் மொகனத்ததை பொகதுகொகத்தைபட
தைதலக்ழ்ந்து சதைொக்ககி சகொகணடருந்தைது அத்கிய
ஜவதல்பொகயீகளடை்ககிய
திதரலசீதலகள்.”
அவவளகிய திதரலசீதலகளொகும அவிகளது மக்கல்
மன்ககல் செத்தை்ககதள தையீத்து நிறுத்தை மடய்ல்தல.
அவவதிக்ுபள் சசெல்ல  எத்தைனித்தைவனின் கொகதில்
அசசெத்தைம நொகரலொகசெமொகய் ஒலித்தைது...
கொகதல  எயீத்து அதிக்ுபள்ஜள தவத்து்டடைொகன்
அ்ஜபொகது ஆபத்தைொகணடைவன் ஜபொகல் அதத்்ப மண
ஒலித்தைது  எயீத்து பொகித்தைொகன் மதன் மொகதை் . தக
கொகல் உதைிதல கடயீ்பயீத்தி தைய்ககியபடஜய
“ என்னமமொக?!”  என்ிவனிடைம சசெொகன்னொகள் "சரலணயீ
நொகளொக மனு  செரின்ல்ஜல்கக அதைொகன் ஜகொகன்ுக்ுப ஜபொகய்
பூதஜ பணணடயீ வரலலொகமன்னு ஜபொகஜி்கக ந்கக
பொகித்து பத்திரலமொக இருந்துக்ஜகொக்கக "  எனக்கறி
அதத்்தப துணடத்தைொகள்...
ஒரு நிமிடைம தைதரலதய ஜநொகக்கினொகன் இருதுள கணணீி
தைதரலன்ல் ்ழுந்தைது அது தைன் மனததை கழுகி்டயீ
சசெல்வததை ஜபொகல் உணிந்தைொகன்.
உடைஜன திருமப்பொகிக்கொகமல் நடைக்க சதைொகடை்ககினொகன்.
பன்னொகலிருந்து அ்பலி்தபனின்ன் சகொகஞ்ு ம ுபரலல்
ஜகடடைது "வொகட ஜஹ்பணட " பிஜரல (நணபஜன
அவளது பொகதஷன்ல் ) "கம ஆன் ... கம ஆன் ..."
 என்ிதத்த்து சகொகணடருந்தைொகள். தைன் உதத்்ப இல்லொக
கொகதசெ ்ருமபொக அ்பலி்தபனி இவஜனொக சயீ
படடை பூதன ஜபொகல திருமப பொகிக்கொகமஜல சசென்று
்டடைொகன்...
ஜபொகனதும மதைல் ஜவதலயொகக அதிதய கொகலி
சசெய்தைொகன் அவனது நடதப துணடத்தைொகன்..
பன்றிஜயொகயீ ஜசெிந்தை கன்றுக்ுபடடயும மலம தின்னும
 என்கிி உணதமதய உணிந்தைொகன் சரலகின்...
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24. சில்பதிகொகரல கொக்பயம ுபறு்ககததை
வட்ல்...

ஜகொகவலனும, கணணகியும சசெல்வ சசெழ்ப மிக்க
சபரும வணக
ுபயீமபத்தில் பிந்தைவிகள் .
சிறுபரலொகயத்திஜலஜய கணணகி ஒழுக்கத்திகுுப்
சபயி ஜபொகனவள் . இளவயதிஜலஜய தைந்ததைதய
்ஞ்ு ம தைனயன்  எனுமளனை வணகத்தில் சவன்று
சபயசரலயீத்தை ஜகொகவலன், சசெல்வத்ததையும ஊகரில்
தைனக்சகன தைனி மரியொகததைதயயும செமபொகதித்து
தவத்திருந்தைொகன்.
சபகுஜிொகிகளொகக் பொகித்து
ு பதினசமொகன்றில் இருவருக்ுபம மணமடத்து
தவத்தைனி. இருவரும ஒன்றுகடனி , கணணகின்ன்
அன்பல் நதனந்தைொகன் , அவள் அத்தக ஆரலொகதித்தைொகன் ,
அவள் ுபணத்ததை ஜபொககுறினொகன் , ுபத்்பம ஏதுமின்றி
ுபதுகலமொககஜவ சசென்று சகொகணடருந்தைது அவிகள்
இல்வொகழ்க்தக...
சதைளந்தை நஜரலொகதடைன்ல் அதமதியொகய் சசெல்ும ஓடைம
ஜபொகல அவிகள் வொகழ்னை அத்கொகக அதமதியொககச
சசென்று சகொகணடருக்க அவிகள் வொகழ்்ல் மொகதை்
 எனும நலமதடை ந்கதகக் கடைந்து வருகிிொகள்
!
இல்தல..! இல்தல..! அவள் அல்ல, அவள் வொகழ்்ல்,
அவள் வழன்ல் ஜகொகவலன் தைொகன் சதைன்ிலொகக உடபரல
ஜவசிக்கிிொகன்,
பன்னொகல் அவள் வொகழ்்ல்
அவளுக்ுப் பரலளயம ஒன்தி் பரிு 
அள்பதைகுகொகய்...
மொகதை் அத்கி , ஆடைல் அரலசி , பண இதசெத்து
இன்னிதசெ் பொகயீம சபண ுபன்ல் . தைன்னுதடைய
பன்னிரலணடைொகம வயதில் ஜசெொகத்
மன்னன்
தைதலதமன்ல்
ஜகொகவலன்
உடபடை
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ஆன்ரலக்கணக்கொகஜனொகி மன்னிதலன்ல் தைனது நொகடடய
அரல்கஜககுித்ததை நிகழ்த்தினொகள் .
ரலமதபஜயொக,
ஜமனதகஜயொக, ஊகிவசிஜயொக தைொகன் இசஜசெொகத் மன்னன்
மன்னிதலன்ல் நொகடடயம பரிகிிொகிகஜளொக  எனும
பரலதம அ்குபக் ுபழுமின்ருந்தைவிகள் மனதில்
ஏகுபயீத்தைத் தைவிஜவன்ல்தல அவள் நொகடடயம .
சபொகதுஜனம அவள் நடைனத்ததை சவுபவொகக ரலசித்தைது .
ஜகொகவலன் கணகள் அவளது அத்தகயும ரலசிக்கத்
தைவிஜவன்ல்தல. மக்கள் அவளது நடைனத்தில்
்யந்தைனி, மன்னன் மகிழ்ந்தைொகன் . "தைதலக்ஜகொகலி"
 எனும படடைத்துடைன் ஆன்ரலத்சதைண கத்ஞ்ு  சபொகன்
்தலமதி்பள்ள
மணமொகதலசயொகன்தி்
பரிசெளத்து அவதள் சபருதம்பயீத்தினொகன்...
மணமொகதலதய வொக்ககிச சசென்ி மொகதை் அததைத் தைன்
ஜதைொகழ கனின்டைம சகொகயீத்து இததை வொக்ககி யொகி
 எனக்ுப அண்க்கிிொகஜரலொக
அவருக்ுப நொகன்
உதடையவள் ஆஜவன்  என்று ஊகி மழுக்க அறி்க்கச
சசெொகல்லி அவதள அனு்பனொகள் . இதிும மொகதை்
தைவஜிதும இதத்க்க்ல்தல . ு யமவரலம தவத்து
தை்ககள் மணொகளதனக் தக்படக்ுபம அக்கொகலத்தில்
தைன் ்ரு்ப்பட தைன் மணொகளதனத் ஜதைிந்சதையீக்ுபம
உரிதம சபணகளுக்ுப இருந்தைது அததைஜய தைொகன்
அவளும சசெய்தைொகள்...
அததை  எயீத்துசசசென்ி கனி வதிசய்குபம சசென்று
க்க் க் அறி்த்தைொகள் . மொகதை்ன்ன் மீது
ஆதசெசகொகணடை சபரும சசெல்வந்தைிகள் பலரும
அததைக் ஜகடயீம ஜகடகொகதைது ஜபொகல கடைந்து சசெல்ல ,
ஜகொகவலன் மடயீம ்தி் படஜயொக , இல்தல தைன்
மதி் படஜயொக அமமொகதலதய வொக்ககி அததை
அவளுக்ுப அண்த்து அவதள தைன்னுதடையவள்
ஆக்கிக்சகொகணடைொகன்.
பன்ப அவளுடைன் கடனொகன்
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தைொகளம தை்பொக

வதணசயன அவன் மீடடைுக்ுப ஸவரலம ஜசெித்தைொகள்
மொகதை். அவள் அவனுக்ுப இன்பத்ததை மடயீஜம
பரிசெளத்தைொகள்.
கணணகிசயனும கணணயம
மிக்கவதள மிக்ுபமளனை மொகதை் ஜகொகவலனிடைம
அன்ப பொகரலொகடடனொகள்...
மொகதை்யுடைன் ஜகொகவலன் கடய சசெய்தி அறிந்தைொகள்
கணணகி, உள்ளம உதடைந்தைொகள் , உன்ி சமலிந்தைொகள் ,
பரிந்து ஜபொகனவன் ஒருநொகள் திருமப வருவொகன்  என்ி
அதசெக்க மடயொக நமபக்தகஜயொகஜடை கணணீஜரலொகஜடை
கொகத்திருந்தைொகள். தைன் ககுபன் வலிதமயொகல் அவன்
பரிதவயும தைொக்ககிக்சகொகணடைொகள்...
ஒரு நொகள் வத்க்கம ஜபொகல் பொகடயீ் பொகட , நொகடடயம
ஆட ஜகொகவலதன மகிழ்்த்துக் சகொகணடருந்தைொகள்
மொகதை்.
ஜகொகபமகுிொகன் ஜகொகவலன் கொகரலணம
சதைரிய்ல்தல மொகதை்க்ுப. கொகரலணத்ததை சசெொகல்லொகமல்
சகொகள்ளொகமல் அவதளயும கணணீி ஆழ்த்தி்டயீ்
பரிந்து சசென்ிொகன் ஜகொகவலன்...
மீணயீம ஜதைடவந்தைொகன் ஜகொகவலன் கணணகிதய ,
சவளநொகயீ ஜவதலக்ுபச சசென்று திருமபம கணவதன
கணடை
செரலொகசெரி சபண ஜபொகல் ஓடசசசென்று
அதணத்துக்சகொகணடைொகள் கணணகி .
அன்தப்
சபொகழந்தைொகள்,
அவனுக்ுப்
படத்தைது
 எல்லொகவகுதியும செதமத்துக் சகொகயீத்தைொகள் . அவன்
இன்பம ஒன்ஜி தைன் பொகக்கியம  என்பதைொகய்  எணண
அவனுடைன் மீணயீம மகிழ்ந்திருந்தைொகள்.
அவன் அதத்்பகுுப மறு்ஜபதும சசெொகல்லொகமல்
அவன் சசெொககுபட தைன் தைொகய் தைந்ததையரிடைம கடை
சசெொகல்லொகமல் இருள் பரியொக பலி சபொகழுசதைொகன்றில்
அவனுடைன் மதுதரலக்ுப் பி்படடைொகள்...
ஜகொகவலன் ஊகி்டயீ சசென்ிொகன்  என்ி சசெய்தி அறிந்தை
மொகதை் இதையம கனத்தைது , உடைல் சமலிந்தைது, கணகள்
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பனித்தைது படை படைக்ுபம படடைொகமபூசசி ஜபொகல் ஆடைும
பொகடைுமொகக  எ்ஜபொகதும ஆனந்தைமொககச ு குறி வந்தைவள்
கணணீரும கமபதலயுமொககக் கடடஜல கதிசயன ,
கணணீஜரல உணசவன , கவதல கடைலில் அமிழ்ந்து
ஜபொகனொகள். இசசழ்நிதலன்ல் அவதளக் கொகணவந்தைொகி
ஜகொகசிகன்  எனும அந்தைணன் அவள் துயருக்ுபரிய
கொகரலணம ஜகடடைறிந்தைொகி . ஜகொகவலன் ஜகொகபத்திகுுபரிய
கொகரலணம பரிந்தைது அவருக்ுப . ஜகொகவலதனக் கணயீ
நகுசசெய்தியுடைன் திருமப வருவதைொககக்கறி அவள்
 எழுதிய ஓதலயுடைன் ஜகொகவலதன கொகண அவதனத்
ஜதைடசசசென்ிொகி ஜகொகசிகன்...
ஆதைவன் வருதகக்ுப மன்னொகல் பி்படடை ஜகொகவலன்,
கணணகி சில நொகள் பயணத்திகுுப பன் வழன்ல்
கனைந்தியடகளன் நடப கிதடைக்க்சபகுறு அவருடைன்
இதணந்து மதுதரலதய ஜநொகக்கி நடைந்து சசென்று
சகொகணடருந்தைனி.
ஜகொகவலதனத் ஜதைடவந்தை
ஜகொகசிகன் தைொகன் மொகதை்ன்டைமிருந்து வந்திருக்கிிவன்
 என்பததைக் ுபறி்பொகல் உணித்தினொகன் ஜகொகவலனுக்ுப .
தைனிதமன்ல்
அவதரல
அதத்த்துசசசென்ி
ஜகொகவலனிடைம ஓதலதய அளத்தைொகன் ஜகொகசிகன்
அதில் "அறி்ல் சிிந்ஜதைொகஜரல ,  எனக்ுப இ்சபருந்
த்ககிதத்க்க நொகன் சசெய்தை ுபகுிம  என்ன ?!"  என்பதைொகய்
 எழுதின்ருந்தைது
அததைக் கணடை ஜகொகவலனுக்ுப அ்சபொகழுது தைொகன்
உதரலத்தைது...
கிந்தை பு ம பொகலில் ஏது பதத் இருக்க மடயும?!
சிரிக்ுபம மத்தலன்ன் சிரி்பல்  எ்கஜக ுபதி
இருக்கக் கயீம?!
சபொகழயும பகல் ஒளன்ல்  எததைக் ுபகுிம  என்று
சசெொகல்ல இயும?!
பூக்களன் மீதிருந்து வு ம வொகசெத்தில் அபத்தைத்ததைச
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சசெொகல்ல இயுமொக?!
வொகன்மதத்ன்ல்  எத்துழதய பரித்து பதத்  என்பது?!
மொகதை்ன்ன் பொகடைலின் சபொகருளல் மடயீம  எ்பட்
பதத் இருந்து்டைக் கயீம?!
அததை் பரிந்து சகொகள்ள மடயொகதைபட நம சிந்ததை
சசெயலித்ந்து ஜபொகய்்டடைஜதை  என்று வருந்திக்
சகொகணடருக்தகன்ஜலஜய,
கணணகி  எனும அன்ப களஞ்சியத்தின் அன்ப
மீணயீம அவன் சிந்ததைன்னுள் புபந்து அவதன
ஆடயீ்த்து, ஜமகுசகொகணயீ மொகதை்தயக் ுபறித்து
சிந்திக்க மொகடடைொகது சசெய்தைது...
ஒருநொகள் கணணகின்டைம சசெொகல்லொகமல் சகொகள்ளொகமஜல
மொகதை்தய நொகட ஓடஜனொகம
.
அவளுடைன்
மகிழ்ந்திருந்ஜதைொகம.
நிதனத்தைொகல் வந்து செடதடைதய படத்து இழுக்ுபம
தூரலத்தில் இருந்தும வரல்ல்தல.
கணணகி கொகத்திருந்தைொகள்.
சபொகறுதமயொகக
நமக்கொகக.
பறிசதைொகருநொகள்
சசெொகல்லொகமஜல அவள் பள்ளயதி நுதத்ந்தை ஜபொகதும
ஏன் இ்கஜக வந்தைொகய்?  என்று ஜகடக்ல்தல. சபொகருள்
ஈடடை் சபொகருள் ஜதைதவ்பயீகிிது  என்பததை தைன்
ுபறி்பொகல் உணிந்தைவள் ,
உன் தைந்ததைன்டைம
மதலஜபொகல் சசெல்வம ுப்ந்திருக்கிிது அததைச
சசென்று வொக்ககிக்சகொகள்  என்று சசெொகல்லி்டை்ல்தல .
இல்தலசயன்ிொகல்  என் தைந்ததைன்டைமம கடைல்
மசசெ்ககதள் ஜபொகல் கணக்கின்றி பரலந்து ்ரிந்து
கிடைக்கிிது சசெல்வம அததை் ஜபொகய் வொக்ககிக்சகொகள்
 என்றும சசெொகல்ல்ல்தல...
அ்கசகல்லொகம சபொகருள் ஜகடயீச சசெல்வது  எனக்ுபக்
கள்ககம  என்பததை் பரிந்து சகொகணடைவள் கணவஜன
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கணகணடை சதைய்வசமன சகொகணடை அக்கணணயமிக்க
கணணகி.
 என் சக்கரலவம தைொகன் தைன்
மொகனசமனக்சகொகணடைொகள். உனக்கொகக உன்தரலயும
சகொகயீக்க துணயும  எனக்ுப கொககுசிலமசபல்லொகம கொகல்
தூசிக்ுப செமம  என்பததை் ஜபொகல் நொகன் ஜகடுபம
மன்ஜன தகன்ல் கொககுசிலமஜபொகயீ வந்து நின்ிொகள் .
கணகொகணொக தூரலத்திகுுப அதத்த்தைதும பூதவ்டை
சமல்லிய பொகதைம உதடையவள் , இஜதைொக  என்னுடைன்
இக்கொகனகமம, விணடை் பூமின்ும நடைந்து தைன்
கொகல்கள் சகொக்பள்ககளொகக வ்கக  என்னுடைன்
பயணத்து சகொகணடருக்கிிொகள் .
அ்ஜபிபடடை
உன்னதை ுபணம சகொகணடைவளுக்ுப  எ்பட துஜரலொககம
இதத்்பது. தைவஜிதும இதத்க்கொகதை மொகதை்க்ுப
 என்ன
மறுசமொகழ
சசெொகல்வது
 என
இருதைதலக்சகொகள்ள  எறுமபொகக சசெய்வது அறியொகது
திதகத்து நின்ிொகன்...
அவனது பலமொகன ஜயொகசெதனதயக் கவனித்து
சகொகணடருந்தை ஜகொகசிகனிடைம மொகதை் இ்ஜபொகது
 எ்பட இருக்கிிொகள் ? அந்நல மதடை ந்கதக  எழல்
மிுபம ஏந்திதத்யொகள் நலம தைொகஜன
?  என்று
்ன்னொகன்...
அதைகுுபக் ஜகொகசிகன்,
உன்தன் பரிந்தை பன்
மொகதை்  எனும
அமமொகசிலொக ம்கதக
உணண மிந்தைொகள்
உி்கக மிந்தைொகள்
உதடைந்து ஜபொகனொகள்
ஆடை மிந்தைொகள்
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பொகடை மிந்தைொகள்
ரலசிக்க மிந்தைொகள்
கணணீி உுபத்தைொகள்
கவதல சகொகணடைொகள்
அத்துன்பத்திும உன்தன
நிதனக்க மடயீம அவள்
மிந்தினள் அவளுக்ுப
நின் மறுசமொகழ யொகது?
 என்று ்ன் நின்ிொகன்...
தைொகன் தைகுசபொகழுது சசெல்ும பொகததைன்லிருந்து இனி
வழ மொகி மடயொகது  என்ி உறுதின்லிருந்தை ஜகொகவலன்,
தைன் தைவகுறுக்ுப வருந்தி , தைன் சசெய்தை தைவகுறுக்ுப
மன்னி்ப ஜகடயீ , தைன் பொகவத்ததை  எல்லொகம
மொகதை்ன்ன் மீது இிக்கி தவத்து அவளுக்ுப
இ்படயொகக ஒரு ஓதல  எழுதினொகன் "தைவஜிதும
சசெய்யொகதை உம பொகதை்ககளல் ்ழுந்து சதைொகழுகிஜின்
 என்தன மன்னித்து ்யீ "  என்று  எழுதிய ஓதலதயக்
ஜகொகசிகனிடைம சகொகயீத்தைனு்பனொகன் . தைொகன் தைவறு
சசெய்யொகதைவள்  என்பததை் பரிந்து சகொகணடைொகஜன
அத்சதைொகன்று மடயீம ஜபொகதும இனி நரலகஜம
 என்ிொகும உனக்கொகக ஏகுறுக்சகொகள்ளத் தையொகி  என
உள்ளுக்ுபள் நிதனத்துக்சகொகணயீ தைன் கடைதமகளல்
கண ஆனொகள் மொகதை்  எனும மலி ுபணமஉதடை
ம்கதக...
கணணகி, மகுறும கனைந்தியடகள் உடைன் ஜகொகவலனின்
பயணம சதைொகடைிகிிது . மதுதரலதய சநரு்குபம
தைருவொகன்ல் மொகதிரி தைன் வடடல் அவிகளுக்ுப
அதடைக்கலம அளக்கிிொகள் .
அ்கஜக தவத்து
மொகதிரின்ன் மகள் ஐதய கணணகிக்ுப
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ஜதைொகழயொககிிொகள்...
அ்ககிருந்து சிலமதப ்குக மதுதரல பி்படடை
ஜகொகவலன் சபொககுசகொகல்லனின் சழ்சசியொகல் நதிசநறி
தைவறிய பொகணடயன் சநயீஞ்சசெழயன் தி்பனொகல்
சகொகதலசசெய்ய்படடைது  எல்ஜலொகரும அறிந்தைஜதை...
அதுவதரல நதிசநறி தைவிொக சநயீஞ்சசெழயன் சிந்ததை
ுபத்மப அவசெரல்படயீ மடசவயீக்கக் கொகரலணம
அவன் மதன் ஜகொக்சபருந்ஜதை்ன்ன் ஊகடைல்...
ஜகொக்சபருந்ஜதை்ன்ன் ஊகடைுக்கொகன கொகரலணம?
அவதள அருகில் தவத்துக்சகொகணயீ செதபன்ல்
நொகடடயம ஆடய சபணகதள ஆகொக ஓஜகொகசவன
சநயீஞ்சசெழயன் பகழ்ந்து தைள்ளயது...
இவ்டைம ஆணகள் கவனிக்க..!!
அரலணமதன அந்தை்பரலத்தில் வொகழும மகொகரலொகஜொக்ன்
மதன்யொகனும செரி ,
ுபடதசென்ல் வொகழும
மொகடைசெொகமின்ன் மதன்யொகனொகும செரி தைன்தன
அருகில் தவத்துக்சகொகணயீ அயீத்தை சபணகதள
பகழ்ந்து தைள்ளுவததை  எந்தைக் கொகலத்திும சபணகள்
்ருமபவஜதை இல்தல...
இவ்டைம சபணகள் கவனிக்க..!!
அகுப கொகரலணத்திகுகொகன ஒரு சபணணன் ஊகடைல்
மதுதரல  எனும மொகநகரலத்ததைஜய  எரித்திருக்கிிது .
சபணகளன் அவசியமகுி ஊகடைல் அழதவஜய
தைருகிிது இது  எக்கொகலத்திகுுபம சபொகருந்தும...
அதைன் பன் கொககுசிலமஜபொகயீ தைதல்ரி ஜகொகலமொகய்
கணணகி நதி ஜகடயீ மதுதரல வந்தைதும வதளந்தை
சசெ்கஜகொகதல தைன் உன்தரலஜய சகொகயீத்து நிமிித்திய
சநயீஞ்சசெழயன் கததையும  எல்ஜலொகரும அறிந்தைஜதை...
தைன் கணமன்ஜன கணவன் இிந்தைததைக் கணடை
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ஜகொக்சபருந்ஜதை் கணணகின்ன் கொகலில் ்ழுந்து
" எததை இத்ந்தைவிகளும ஆறுதைல் வொகித்ததை கறி ஜதைகுி
மடயும கணவதன இத்ந்தைொகிக்ுப ஆறுதைல்  என்பஜதைது"
 என்று கறி , தைன் கணவதன மனதில் நிதனத்து
சகொகணயீ நொகன் உன் மீது சகொகணடை ஊகடைல்  என்பது உன்
மீது நொகன் சகொகணடை அளனைகடைந்தை கொகதைஜலயன்றி
ஜவறில்தல. ந  என் அருகில் இருந்தைொகல் இதையமின்றி
கடை வொகழ்ந்து்யீஜவன். உனக்ுப் பதில் ஈஜரலழு
ஜலொககம சகொகயீத்தைொகும ஈடைொககொகது இஜதைொக , நொகனும
வருகிஜின் உன்னுடைன்  எதனயும உடைன் அதத்த்து
சசெல்  என்று உள்ளத்தில் கறிக்சகொகணயீ அவன்
பொகதைத்திஜல ்ழுந்து தைன் இன்னுன்தரலத் துிந்தைொகள்
ஜகொக்சபருந்ஜதை்.
மதன் அருகிலிருக்கஜவ அயீத்தை சபணகதள
ஜதையீம ஆணகளும , கணவனின் கண மதிந்தைதும
அயீத்தைவதன வடடல் அதத்க்ுபம சபணகளும
இவள் கொகதைதல கவனிக்க...
அத்துடைன் ஜகொகபம தைணயொக கணணகி மதுதரல
மொகநகதரல
மூன்றுமதி
ு குறிவருகிிொகள்
.
ு குறிவந்து்டயீ தைன் இடை்பக்க மதலதயத்
திருகி்டசடைறிந்தைொகள்.
்டசடைறிந்து்டயீ
"அந்தைணி, அிஜவொகி, ஆக்கள், பத்தினி சபணகள் ,
மூத்ஜதைொகி, ுபத்ந்ததைகள், ஜநொகயொகளகள்" இவிகதள
்யீத்து தத்தைன்தமதய உதடைய மகுிவிகளுடைன்
மதுதரலதய  எரிக்க
அக்கினி ஜதைவனுக்ுப
ஆதணன்யீகிிொகள். மதுதரல நகி மழுதும திப திப  என
த பகுறி  எரிகிிது  எ்குபம மரலண ஓலம ஜகடகிிது...
அதைன் பன் தைதல்ரிஜகொகலமொகய் ஒகுதி மதலயுடைன்
பதினொகன்ுப நொகடகள் கொகல் ஜபொகன ஜபொகக்கில் ு குறி
திரிந்து இறுதியொகக ஜசெரல நொகயீ வருகிிொகள் அ்கஜக
சவஞ்சினத்துடைன் ஜவ்கதக மரலத்தின் கழ் வந்து
நிகுகிிொகள். ுபி ுபட சபணகள் பயந்துசகொகணஜடை
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அவளடைம வந்து அவள் கததைதய ஜகடகிிொகிகள்.
ுபி ுபட சபணகளுக்ுப ஆதிஜயொகடைந்தைமள்ள தைன்
வரலலொககுதிச சசெொகல்கிிொகள் . அதைன் பன் அவிகள்
கணமன்ஜப வொகூடிதின்ல் ஜதைவிகஜளொகயீ ஜகொகவலன்
வந்து அவதள அதத்த்துச சசென்ிொகன் . கணணகிதயத்
சதைய்வசமன கறி அவதள வண்குபகிிொகிகள்
அவிகள். இத்துடைன் ஜகொகவலன் கணணகி கததை
மடகிிது...
இசசசெய்தி ஜசெரல மன்னன் ஜசெரலன் சசெ்குபடயீவன்
அறிகிிொகன்.  என் நொகயீ வந்து ்ணணலுப ஏறிசசசென்ி
அ்பத்தினி சதைய்வத்திகுுப ஜகொக்ல்  எழு்பஜவன்
 என்கிிொகன். அதைகுுபரிய கல்தல இமயத்திலிருந்து
 எயீத்துவருஜவன்  என்று வஞ்சினம ஏகுகிிொகன்
.
 எதிித்து நின்ி அரலசெிகள் அத்தைதன ஜபதரலயும
சவன்று அவிகள் மூலமொககஜவ அக்கல்தல
 எயீத்துவந்து தைொகன் ்ருமபயபடஜய க்கதக பனிதை
நரில் நரலொகடட ஒ்பகுி வட்ஜல பத்தினி சதைய்வமொகக
சிதலயொகக வடத்தைொகன்...
இத்துி சசெய்தி ஜகடடை கணணகின்ன் அமமொக
கணணகிக்கொகக உன்ி துிந்தைதும , ஜகொகவலனுக்கொகக
அவன் அமமொக உன்ி ்டடைதும , ஜகொகவலனின் தைந்ததை
தைன் சசெல்வத்ததைசயல்லொகம தைொகன தைருமம சசெய்து
துிவிம ஏகுிதும இரலத்தை சசெொகந்தைம  எனும ஒகுதி்
பள்ளன்ல் சகொகணயீவந்து்டைலொகம...
ஆனொகல், தைன்னிடைம அதடைக்கலமொகக வந்தைவிகளுக்ுப
தைன்னொகல் பொகதுகொக்ப அளக்கமடய்ல்தலஜய  என்று
உன்ிதுிந்தை மொகதிரின்ன் சசெய்தகதய  எக்கணக்கில்
ஜசெி்பது?!
ஓடயீ் ஜபொகடடைவிகளுக்ுப துஜரலொககம மடயீஜம
இதத்க்ுபம அரலசியல்வொகதிகள் கவனிக்க
..!!
நமபவந்தைவிகளன் நிதலக்கொகக தைன் உன்ி்டடை
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மொகதிரின்ன் கணணயத்ததை. அ்ஜபொகது பரியும உ்ககள்
இழசசசெயதல  எ்ஜபி சசெொகல்லி அதத்்பசதைன...
ஜகொகவலன் ஒருநொகள் திருமப வருவொகன் தைன் துயி
துதடை்பொகன்  என்று கொகத்திருந்தை மொகதை் . தைன் கொகதைல்
கணவன் இிந்தை சசெய்தி ஜகடயீக் கதைறினொகள் .
அவனுக்ுப மன்பம அவனுக்ுப பன்பம ஜவறு
ஆடைவதன அறிந்திரலொகதை மொகதை் அவனுக்கொககத்
துிவிம ஏகுிொகள் . அவிகளுக்ுப் பிந்தை மகள்
மணஜமகதலதயயும துிவிம ஜமகுசகொகள்ள
சசெய்தைொகள் இசசிறு வயதில் மணஜமகதல துிவிம
ஏகுிததை  எணண ஜசெொகத் ஜவந்தைனும பகொகி நகரல
மக்களும சபருந் துயி அதடைந்தைனி...
இத்துடைன் "சில்பதிகொகரல கொக்பயம" மடகிிது...
தைன் கணவனுக்கொகக மதுதரலதய  எரித்தைொகள் ககுபக்கரலசி
கணணகி. மொகதை்யும தைன் கணவனுக்கொகக தைன் ககுபன்
வலிதமயொகஜலஜய துிவிம ஜமகுசகொகணயீ தைன்
ஆதசெ, கொகம, ஜகொகப, தைொகப, ுபஜரலொகதை்ககதள  எரித்தைொகள் .
கணணகி மதுதரலதய  எரித்தைொகள்  என்ிொகல் மொகதை் தைன்
பலன்கதள அடைக்க அனுதினமம தைன்தனத்தைொகன்
 எரித்தைொகள். கணணகின்ன் சசெயுக்ுப மொகதை்ன்ன்
சசெயல்  எள்ளளனைம ுபதிந்தைதைல்ல .
ஆனொகல்
கணணகிக்ுப ஜகொகன்ல்  எழு்பய
ஜசெரலன்
சசெ்குபடயீவன் மதைல் இக்கொகலம வதரலன்ும
மொகதை்க்ுப
உரிய
மரியொகததை
கிதடைக்க்ல்தலசயன்பஜதை நிதைிசெனம...
ஜகொகவலன் தைன் தைவகுதி மொகதை் தைதலன்ல் இிக்கி
தவத்துத் தை்பத்தைது ஜபொகல நொகமம மொகதை்தயத்
தைவிொகன கணஜணொகடடைத்ஜதைொகஜடை பொகிக்கிஜிொகம . அது
ஒருஜவதள இரலணடைொகம திருமணம அழதவத்தைொகன்
தைரும  என ஆணகளுக்ுப் பொகடைசமயீக்க மொகதை்தய
பலிகடைொக
ஆக்கிக்
சகொகணடரு்பதைொககஜவ
ஜதைொகன்றுகிிது  எனக்ுப . மருகன் வள்ளதயக்
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கொகதைலித்து இரலணடைொகவதைொகக
கரலம படத்தைததை
ஏகுறுக்சகொகணஜடைொகம வள்ளதயயும ுபமபயீகிஜிொகம
பூதிக்கிஜிொகம ஜதைவொகதனக்ுப வள்ள செக்களத்தி  என
ஒதுக்கி ்டைொகமல் இருவதரலயும செமமொகக
கணணயத்ஜதைொகஜடை நடைத்தி வருகிிது நமது தைமிழ்
செமூகம. அவவதகன்ல் மொகதை்தய இசசெமூகம
வஞ்சிக்கஜவ சசெய்தைது , இ்ஜபொகதும வஞ்சித்துக்
சகொகணஜடை தைொகன் இருக்கிிது . கணணகிக்ுப அருகில்
தவத்து் ஜபொககுி்படை ஜவணடய மொகதை்  எனும மொகு 
மருவகுி
மொகணக்கத்திகுுப உரிய
மரியொகததை
கிதடைக்க்ல்தல  என்பது மடயீம மறுக்கமடயொக
உணதம...
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25. மகநல் கடதை ஜபொகடடக்ுப  எழுதிய
கடதைம...

(ம்பது ஆணயீகளுக்ுப மன் கி்பண மதன்
சஜன்சிதய தைனியொகக ்டயீ ்டயீ வதளுபடைொக
நொகடயீக்ுப ஜவதலக்ுப சசென்ி பனைல்  எழுதுவதைொகன
கடதைம)
அன்பள்ள
சஜன்சிக்ுப
 எழுதிக்சகொகள்வது,

கொகதைுடைன்

பனைல்

நொகனும  எனது நணபிகள் அதனவரும கடைனைள்
கிருதபயொகல் நலம . அது ஜபொகல் நயும நலசமன
கடைனைள் கிருதபயொகல் நமபகிஜின் . உன்னுதடைய
கடதைம கிதடைத்தைது , நமது சதைரு்ன் கதடைசி வடயீ
பொகடட இிந்தைதிலிருந்து நமது வடயீ மொகயீ
கன்றுுபடட ஈன்ிது வதரல  எழுதின்ருந்தைொகய் தைகவல்கள்
அறிந்தைதில் மகிழ்சசி.
வரல வரல உன் தகசயழுத்து உன்தன ஜபொகல்
அத்கொககிக்சகொகணஜடை சசெல்கிிது. நமமூி மருத்துவசசி
வந்து உன்தன பொகித்து ுபத்ந்ததை வன்குறில் நலமடைன்
இரு்பதைொகக  எழுதின்ருந்தைொகய் கடைனைக்ுப நன்றி
கறிக்சகொகள்கிஜின்.
ுபத்ந்ததை  எடட  எடட
உததை்பதைொகயும  எழுதின்ருந்தைொகய், உன்வன்குறில் தைதல
தவத்து நமது மகளன் மிதிபடை கடை ஆதசெயொகக தைொகன்
இருக்கிிது  எனக்ுபம.
 எந்தை ுபத்ந்ததை  என்ிொகும ஜபொகதும  என்றிருந்தைவன்
மகள்  என  எழுதின்ரு்பததை ுபறித்து ஜயொகசிக்கிிொகயொக ?
 எ்ககள் அதின்ல் உள்ள சிவலி்ககம அணணொக்ன்
ஐந்தைொகம வுப்ப மகள் அவருக்ுப  எழுதிய கடதைம
படத்தைபிுப  எனக்ுபம மகஜள ஜவணயீம  என்ஜி
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தினமம பரலொகத்திக்கிஜின்.
நொகன் இ்கஜக செிச ஜபொகக சதைொகடை்ககி்டஜடைன் சஜன்சி .
செிச  என்ிதும நமமூி செிச ஜபொகல சபருசெொக இருக்ுபம
 என்று நிதனக்கொகஜதை. இது ஒரு சிறிய ஹொகல் ஜபொகன்ி
இடைத்தில் தவத்ஜதை நடைக்கிிது . மனதுக்ுப ஆறுதைலொகக
இருக்கிிது. இ்கஜக ஒரு ஆசசெியம  என்னசவன்ிொகல்
செிசக்ுப ஆணகஜள அதிகம வருகிிொகிகள் . சபணகள்
சகொகஞ்செஜம வந்தைொகும அவிகள் செமபளசமல்லொகம
 எ்ககதள்டை பலமடை்குப அதிகம . அவிகள்
கமசபனில ஜவதலன்னு சசெொகன்னொகஜல  எ்ககதள
பரிதைொகபமொக பொகக்ுபிொக்கக அசதைொகணண தைொகன் சகொகஞ்செம
கஷ்டைமொக இருக்ுப. மத்தைபட செிச ஜபொகிது மனு க்ுப
அவளனை செந்ஜதைொகஷமொக இருக்ுப.
இ்குப  என்தன்டை அதிக செமபளம வொக்குபபவிகதள
பொகிக்தகன்ல் வரலொகதை சபொகிொகதம, மதன்யுடைன் கரலம
ஜகொகித்து நடைந்து சசெல்பவிகதள பொகிக்தகன்ல்
 என்தன அறியொகஜதை வந்து ்யீகிிது சஜன்சி
.
 எ்ஜபொகதுஜம ஒழு்ககொக
படக்கொகதைதைகுுப நொகன்
வருத்தை்படடைஜதைன்ல்ல,
இ்ஜபொகது வொகழ்்ல்
மதைல்மதியொக
நல்லொக
படக்கொகதைதைகுகொகய்
வருந்துகிஜின். நொகனும நல்லொக படசு  நல்ல
செமபளத்திகுுப வந்திருந்தைொக உன்தனயும  என்னுடைஜன
அதத்த்திருக்கலொகம இல்ல.
கதடைத்சதைரு
சசெல்ும
ஜபொகசதைல்லொகம
ுப்குபம்பூதவ பொகிக்கிஜின் அததை்பொகலில் கலந்து
ுபடத்தைொகல் ுபத்ந்ததை சிவ்பொக பிக்ுபமொகம அதின்ல்
உள்ள மஸதைபொக அணணொக தைொகன் சசெொகன்னொகி . அததை
உனக்ுப ுபயீக்க மடயொகதைதில் வருத்தைம.
நொக்கக ரமல உள்ள  எல்லொகருமொக ஜசெிந்து கொகு  ஜபொகடயீ
பது ஜடை்சரலக்கொகிடைி ஒன்று வொக்ககி இருக்ஜகொகம .
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அதுல
கிறிஸடயன் பொகடயீ கடை
ஜகக்க
அனுமதிக்கிிொக்கக. அது ஜபொகல செொகமி பொகடயீம ,
இஸலொகமிய பக்தி பொகடயீம ஜகக்ுபஜிொகம . இ்கக
யொகரும ஜொகதி , மதை ஜபதைஜம பொகக்ுபிதில்ல . இ்ஜபொக
நொகன் மதைம படக்கொக மனிதைிகள் கடை பத்கடயீ
இருக்ஜகன்.
 எவவளனை செந்ஜதைொகஷமொக
இருக்ுப
சதைரியுமொக சஜன்சி. இது ஜபொகல நமம ஊகரும
இருந்திருந்தைொக  எவளனை அத்கொக இருக்ுபம.
நொகன்  எ்ஜபொகசதைல்லொகம செந்ஜதைொகஷமொக இருக்கிஜிஜனொக
அ்ஜபொகல்லொகம மத்தைசமொகன்னு ஜக்பஜய சஜன்சி ,
இதை உனக்ுப  எழுதுி இந்ஜநரலம கடை நொகன் சரலொகமப
செந்ஜதைொகஷமொக இருக்ஜகன்.
ரமல ு மமொக இருக்ுபி ஜநரலம  எல்ஜலொகரும ஒணணொக
உக்கொகந்து ஜபு ஜிொகம . அ்ஜபொக தைொகன் கி்பண்கக
தினம ஒரு மொகமபத்ம செொக்டடைொக நல்லதுன்னு
சிவலி்ககம அணணொக சசெொகன்னொகரு ... அவ்ககளுக்ுப
சநதிய ்செயம சதைரியுது சஜன்சி ... நயும தினம ஒரு
மொகமபத்ம செொக்யீ செரியொக...
ஜபொகன கடதைத்தில ஜவதல சகொகஞ்செம கஷ்டைமன்னு
 எழுதினது தை்பொக ஜபொகசு ன்னு, ந அழுதைதை பொகத்தை்பிம
தைொகன் சதைரிஞ்ு து, ந அழுதைதை  எ்ட கணயீபடசஜசென்னு
ஜகக்ுபறியொக? "ஜவதல சரலொகமப கஷ்டைமொக்கக "  என ந
 எழுதின்ருந்தை இடைத்துல உன்ஜனொகடை கணணீி
துளகளொகல சில  எழுத்துக்கள் சபருத்து ஜபொகய்
இருந்தைது...
இ்ஜபொக ஜவதலய மொகத்திருக்கொக்கக, ஜவதல ு த்தைமொக
கஷ்டைஜம இல்ல, ஆனொக பூரலொக ஹந்திக்கொகரலனு்கக,  என்ன
ஜபு ிொகனு்கக ஒணணம பரியல , இனிஜம ஊகில
யொகரலசு ம ஹந்தி படக்ககடைொகதுன்னு வந்தைொக
தைமித்னுக்ுப தைமிழ்நொகடயீஜல சமொகதை
ஜவல
ுபயீ்ககடைொகன்னு ஜகக்கணம சஜன்சி.
149

இ்கக இ்ஜபொக ஜபரீசசெமபத்ம சீசென் பழுக்க
துவ்ககியொகசு  அதுனைம சகொகத்து சகொகத்தைொக கொகய்க்ுபது
மரலத்திஜலருந்து பறிசு  செொக்டை அவளனை ஜடைஸட
சதைரியுமொக... அது சகொகத்து சகொகத்தைொக நிக்ுபிதை
பொகக்ுபி்ஜபொக, ந  எனக்ுப திரலொகடதசெபத்ம ஊகடட
்டடைதை, உன்ஜனொகடை வொகு தை்கதக பொகத்துடயீ ,
நதம்பொகித்து சிரிசசெது தைொகன் நிதனனைக்ுப வருது ...
அந்தை வொகு இ்ஜபொகனைம உன்தன பொகத்து
சிரிக்ுபிொகளொக? அவதளயும ஜகடடைதைொக சசெொகல்ு...
இ்கக  எல்லொகம ஜபொகண இருக்ுப.  எனக்ுப கடை உன் கடை
ஜபசெணம, உன்ுபரலல ஜகக்கணமன்னு ஆதசெயொக தைொகன்
இருக்ுப, இ்ஜபொக தைொகன் கரலணஜடை வந்தை நமமூருக்ுப ,
 எ்ஜபொக ஜபொகண வந்து , நொகம  எ்ஜபொக தைொகன் ஜபசெ
ஜபொகஜிொகஜமொக சஜன்சி...
இ்கக இ்ஜபொக ஐமபத்தி அஞ்ு  டகிரிக்ுப ஜமல சயீ ,
அதை்டை ந இல்லொக இந்தை நிலசவொகள தைொகன்  என்தன
அதிகமொக ு யீது. ந அருகில இருந்தை்ஜபொக சரலொகமப
சரலொகமப சின்னதைொக சதைரிஞ்செ இரலனைகள் இ்ஜபொகல்லொகம
சரலொகமப சரலொகமப சபருசெொக சதைரியுது. இனி அஞ்ு 
வருசெம கழசு  தைொகன் உன்ன பொகக்க ஜபொகஜின்னு
சநனசசெொகஜல அழுதகயொக வருது , அ்ஜபொக நமக்ுப
பிக்ுபம ுபத்ந்ததை கடை வளந்திரு்பொக இல்ல சஜன்சி.
தை்ககசசி்கக கல்யொகணம, சசெொகந்தைமொக வயீ, இருக்ுபி
கடைன் இது்ககள சநனசசெொக ஊகருக்ுப வொகிொக ஆதசெஜய
ஜபொகன்யீது சஜன்சி ...
 என்ன
ஆனொகும
இததைசயல்லொகம மடசசிடயீ தைொகன் வருஜவன் இது
உன்ஜனொகடை தவரலொகக்கியம கடை இல்தலயொக...
சஜன்சி ந "உன்ன மிக்க மொகடஜடைன், உன்தனத் தை்ரல
ஜவி யொகதரலயும சநதனக்க கடை மொகடஜடைன்னு "
 என்கிடடை செத்தியம வொக்குபன்ஜபொக  எனக்ுப சிரி்ப
தைொகன் வந்திசு  ... ஆனொக இ்கக கடை ்பசசெொகரலம
சநதியஜவ இருக்ுப... உனக்ுப கடை சநதிய ்செயம
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சதைரிஞ்சிருக்ுப...
"ந  எனக்ுப உணதமயொக
இருக்கணமன்னு நொகன் சநதனக்ுபிது ஜபொகல உனக்ுப
நொகனும உணதமயொகஜவ இரு்ஜபன் ."  எஜமொகனனின்
மதன் தைன் ஆதசெக்கிண்கக
ஜயொகஜசெ்பன்
ஆதடைதய படத்து இழுத்தும ஆதடைதய அவளடைம
்டயீ்டயீ ஓடய அவதன ஜபொகல கடயீ்பொகஜடைொகயீ
 என்தன நொகன் பொகதுகொகத்து சகொகள்ளுஜவன் சஜன்சி...
உனக்ுப நியொகபகம இருக்கொக ? சஜன்சி நயும நொகனும
தைனியொக ஜபொகய் செொக்டை கடை வரலொகம , ஜநரலம ஜபொகனஜதை
சதைரியொகம ஜபசிடஜடை இருந்து , அமமொக கிடஜடைருந்து
வொக்ககி கடடக்சகொகணடைது . உன் கிடடை ஜபசினொக
மடயீம ஜநரலம ஜபொகிஜதை சதைரியொகது . இ்ஜபொக உனக்ுப
கடதைம  எழுதினொக மடயீம  எழுதடஜடை இருக்க
ஜதைொகணது... இ்பஜவ  என்ன பொகித்து ரமல
இருக்ுபிவ்கக சிரிக்க சதைொகடை்ககிடடைொக்கக மிசசெத்தை
அயீத்தை கடதைத்துல  எழுதுஜின். வடல  எல்லொகதரலயும
ஜகடடைதைொக சசெொகல்ு. அவ்ககளுக்ுபம தைனியொக கடதைம
 எழுதிருக்ஜகன். அ்பொக  எனும உன்னதை பதை்தய
அதடைய ஆவஜலொகஜடை கொகத்திருக்ஜகன்...
இ்படக்ுப,
ஆன்ரலமொகன்ரலம மத்தை்ககளுடைன் உன் கொகதைல் கணவன்,
பனைல்...
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