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படுக்ககையில் தூக்கைமின்றிப் புரண்டு ககைனோண்டிருந்தனோன் மனோதவன். இங்கு வந்த நனோளிலிருந்து
இப்படித்தனோன் கதனோடரகிறது. அப்பனோ, அம்மனோவிற்குத் கதரியனோது. அவரகைள் சனோதனோரணமனோய்
இருக்கிறனோரகைள். என்னனவனோ, வந்திருக்கைனோன்…என்ற. ஆனனோலும் அம்மனோவுக்கு எனதனோ
உறத்தியிருக்கும் னபனோலிருக்கிறது. னநற்ற னகைட்னட விட்டனோள்.
என்னடனோ இது, ந, நபனோட்டுக்கு இங்கை வந்துட்னட…கைனோமினி என்னடனோன்னனோ அவங்கை வீட்டுக்குப்
னபனோயிட்டனோங்கினற? எதுக்கு இப்டி?
ஏம்மனோ, இதிகலென்ன இருக்கு?
என்னடனோ, என்னருக்குங்கினற? கரண்டு னபரும் னசரந்து வருவனோங்கை, னபனோவனோங்கைன்னு இருக்கு…ந
தனியனோ, அவ தனியனோ? இகதன்ன விகளையனோட்டு?
விகளையனோட்கடல்லெனோம் இல்னலெ…கைல்யனோணம் பண்ணின்டனோ எப்பவும் னசரந்னததனோன் சுத்தணுமனோ?
அவ, அவுங்கை அம்மனோப்பனோகவப் பனோரக்கைணும்னனோ, சரி னபனோன்னனன். நனோன் உங்கைகளைப் பனோரக்கை இங்கை
வந்துட்னடன்…
ஏன், நயும் அங்கை னபனோகை னவண்டிதனோனன?
ஆமனோ, அவ பின்னனோடினய அகலெயணும்ங்கிறியனோ? அது என்னனோலெ முடியனோது. அவுங்கை வீட்டுக்குப்
னபனோயி என்னனோலெ சுதந்திரமனோ சனோப்பிட்டு இருக்கை முடியனோது. நம்ம வீடு மனோதிரி சகைஜமனோ இருக்கை
முடியனோது அங்னகை…
உங்கை கரண்டு னபருக்கும் ஏதும் சண்கடயனோ?
அகதல்லெனோமில்னலெ…
மகறக்கைனோமச் கசனோல்லு…நங்கைதனோன் விடனோம அடிச்சிப்னபனளை…எங்கைளை மனோதிரியனோ இருக்னகைள்…
ந அப்பனோவுக்குத் தணிஞ்சு னபனோனவ…இவ அப்படியனோ? எதிரத்துப் னபசுவனோ…அது எனக்குப்
பிடிக்கைனோது…
அப்படிப்பட்டவனோகளை அன்பனோலெதனோன் திருத்தணும்…அன்புக்கு அடிபணியனோதவனோ இந்த உலெகைத்துலெ
யனோருனம இல்கலெ…சரக்கைஸ்லெ கூட சிங்கைம், புலிகய அடக்கிடறனோனளை…எப்டி? சவுக்ககை வச்சிண்டு
சரக்கைஸ் கைனோண்பிப்பனோன்…அது னவனற…அது ஜனங்கை மத்தினலெ…ஆனனோ உள்னளை…அகதப் பட்டினி
னபனோட்டு, மயங்கை வச்சி, பசிக்கை வச்சி, தடவிக் ககைனோடுத்து, தடவிக் ககைனோடுத்து, தன்னனனோட
ஸ்பரிசத்கத உணர வச்சி, அனதனோட ஆதுரத்கத அறிய வச்சி வச்சித்தனோன் பணிய கவப்பனோன்.
அப்டித்தனோன் அகத வழிக்குக் ககைனோண்டு வந்திருப்பனோன்…மிருகைங்கைளுக்னகை அப்டீன்னனோ,
மனுஷனோளுக்கு அது சனோத்தியமில்லியனோ? ந அவகிட்னட அன்பனோப் னபசியிருக்கை மனோட்னட…அதனோன்…!
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ந எப்பவுனம என்னத்தனோம்மனோ கசனோல்லுனவ…அன்பனோயிரு, அன்பனோயிருன்னு…அப்டினயயிருந்தனோ
அகத அடிபணியறதனோ அவ நிகனக்கிறனோ…அது கதரியுமனோ உனக்கு?
அடி பணினயன்…அதிகலென்ன தப்பு? கபனோண்டனோட்டிதனோனன…அவதனோனன இனினம உனக்கு
எல்லெனோம்…? நனோங்கை இன்னும் எத்தகன நனோகளைக்னகைனோ…எங்கைகளை நம்பியனோ வந்திண்டிருப்னப…
கைல்யனோணம் பண்ணிக் ககைனோடுத்தனோசுன்னனோ அப்புறம் கைட்டின கபண்டனோட்டிதனோண்டனோ சனோஸ்வதம்…
அது னபனோலெ அவளும் நிகனக்கைணும்லெ…நனோன் மட்டும் அவகளைப் னபனோயி னபனோயித் தடவச்
கசனோல்றியனோ?
வனோரத்கதனய சரியில்கலெ. ஒரு அம்மனோட்டப் னபசுற வனோரத்கதயனோ இது? சரி, அப்டினய
வச்சிப்னபனோம்…கைனோகலெத் தடவு, ககைகயத் தடவு…முதுககைத் தடவு…உன் அன்கப நனோளைகடவுலெ
அவ உணரறனோளைனோ இல்கலெயனோ பனோரு…உனக்கு அடிகமயனோகுறனோளைனோ இல்கலெயனோ பனோரு…
அவகளை நனோனும் அடிகமப் படுத்த னவண்டனோம்…என்கன அவளும் அடிகமப் படுத்த
னவண்டனோம்…எனக்கு அந்த எண்ணகமல்லெனோம் இல்கலெ…வனோய் னபசனோம இருந்தனோப் னபனோதும்…
அப்டீன்னனோ ஊகமயனோ இருக்கைச் கசனோல்றியனோ? அது இந்தக் கைனோலெத்துப் கபனோம்மனனோட்டிகைளைனோலெ
ஆகுமனோ? நனோலு வனோரத்கத னபசத்தனோன் கசய்வனோ…னகைட்டுக்கைத்தனோன் னவணும்…
அப்னபனோ நனோன் னபசினனோ அவளும் னகைட்டுக்கைணும்தனோனன…?
னபசு…ந னபசு…அவ னபசட்டும்…அப்புறம் ந திரும்பப் னபசு…அவ னபசட்டும்…இப்டினய னபனோனனோ
முடிவுதனோன் என்ன? யனோரனோச்சும் ஒருத்தர விட்டுக் ககைனோடுத்துப் னபனோனனோத்தனோன் இகதல்லெனோம்
சரியனோகும்…இல்லென்னனோ கபனோழுது கபனோழுதனோச் சண்கட னபனோட்டுட்னட இருக்கை னவண்டிதனோன்…
அவதனோன் விட்டுக் ககைனோடுக்கைணும்…நனோன் ஆம்பகளை…என்னனோலெ விட்டுக் ககைனோடுக்கை முடியனோது…
கபனோம்பகளைதனோன் விட்டுக் ககைனோடுக்கைணும்னு எதுலெ இருக்கு? கசனோல்லு பனோரப்னபனோம்…
கைனோலெங் கைனோலெமனோ நம்ம சமூகைம் அப்டித்தனோனன இருந்து வந்திருக்கு…கபனோம்பகளைகய வச்சிதனோனன
குடும்ப அகமப்பு…ஆம்பகளைங்கை உஷ்ணத்கதத் தணிக்கிற அருவி அவுங்கைதனோனன…உறவுகைள்
அவுங்கைளைனோலெதனோனன பலெப்படும்…அவுங்கைனளை முறிச்சிக்கிட்டு நின்னனோ?
கசனோல்றகதல்லெனோம் சரிதனோன்…ஆனனோ ஒண்கண நிகனச்சிப்பனோரு…நனய சதம்னு வந்தவ அவ. அவ
கசனோல்றகத ந னகைட்டனோத்தனோன் அவளுக்கு இந்தக் குடும்பத்துலெ ஒட்டும்…இல்லென்னனோ கபனோறந்த
வீட்டு நிகனப்பு வந்திட்னடதனோன் இருக்கும்…அந்த ஒட்டுதகலெ ஏற்படுத்த னவண்டியது உன்
கபனோறப்பனோக்கும்…அதுக்கு உன் ஆதரவு அவளுக்கு கரனோம்ப அவசியம். ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு
வகரக்கும் கபற்றவங்கைனளைனோட, கூடப் கபனோறந்தவங்கைனளைனோட வனோழ்ந்திட்டு, ஒரு கைட்டத்துலெ
அப்டினய இடம் கபயரந்து சுத்தமனோ சம்பந்தமில்லெனோத னவகறனோரு இடத்துக்கு, தன்கன
சம்பந்தப்படுத்திக்கிட்டு, வரற கபண்னணனோட மனசு எப்டியிருக்கும்னு என்கனக்கைனோவது ந
நிகனச்சுப் பனோரத்திருக்கியனோ? நயும் எத்தகன தங்ககைகைனளைனோட பிறந்திருக்னகை…அவுங்கைளுக்கும்
கைல்யனோணம் பண்ணிக் ககைனோடுத்திருக்னகைல்லெ….
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மனோதவன் அகமதி கைனோத்தனோன்.
என்னனவனோ அவ னபனோயிட்டனோளைனோம், இவன் வந்துட்டனோனனோம்…கைகதயளைக்கிறனோன்…நபனோட்டுக்குத்
தனியனோ இருந்து பனோரக்கை னவண்டிதனோனன…அப்பத் கதரியும் வண்டவனோளைம்…
ஏன் இங்னகை வந்னதங்கிறியனோக்கும்? கசனோல்லெனோமச் கசனோல்னற…அதனோனன? னவணும்னனோ கசனோல்லு,
னபனோயிடனறன் இன்கனக்னகை…
எப்பவும் இப்டி விபரீதமனோ எடுத்துக்கிறதுதனோனன உன் புத்தி…நனோன் அதுக்கைனோ கசனோன்னனன்…
பின்ன எதுக்கைனோம்? இப்டிச் கசனோன்னனோ என்ன அரத்தமனோம்?
அதுக்கில்லெடனோ கிறக்கைனோ? கைனோமினி தனியனோப் னபனோய் நின்னனோ அவுங்கை வீட்டுலெ சந்னதகைப்பட
மனோட்டனோங்கைளைனோ? சண்கட னபனோட்டுட்டு வந்திருக்கைனோனளைனோன்னு நிகனக்கை மனோட்டனோங்கைளைனோ?
இப்டி நிகனப்பனோங்கை, அப்டி நிகனப்பனோங்கைன்னு நனோனம ஏன் கைற்பகன பண்ணிக்கைணும்…அகத
அவஇல்லெ நிகனக்கைணும்…எனக்ககைன்ன வந்தது,
என்னடனோ இப்டிப் னபசற? எல்லெனோனம இனி உனக்கு அவதனோனனடனோ….
அதுனனோலெ? அவ கசனோல்றதுக்ககைல்லெனோம் ஆமனோம் னபனோடச் கசனோல்றியனோ? திடுதிப்னு நனோன்
எங்கைப்பனோம்மனோவப் பனோரக்கைணும்ங்கிறனோ…நனோன் என்னடனோன்னனோ கரண்டு னபருமனோச் னசரந்து
எங்கையனோவது கவளியூர னகைனோயிலுக்குப் னபனோயிட்டு வரலெனோம்னு நிகனச்சிருந்னதன்…அகத
அவகிட்ட கசனோல்லெவனோவது முடியுமனோ? இல்லெ கசனோன்னனோத்தனோன் னகைட்பனோளைனோ? அவ நிகனச்சதுதனோன்
அவளுக்கு…ஒத்கதக்கைனோல்லெ நிப்பனோ…என் வனோரத்கத அங்கை எடுபடனோது…என் கூட ஊர
சுத்தணும்ங்கிறதுலெ அவளுக்கு சந்னதனோஷம் இருந்தனோத்தனோனன? அகதல்லெனோம் இயற்ககையனோ
வரணும்மனோ…வலிய வரவகழைச்சு, இல்கலென்னனோ கைட்டனோயப்படுத்தி என்ன பிரனயனோஜனம்? அதனோன்
சரி, கதனோகலெயட்டும்னு விட்டுட்னடன்…
அப்டிச் கசனோல்லெனோதடனோ…அபசகுனமனோப் னபசனோனத….சமயங்கைள்லெ பலிச்சிடும்….அது கூடனோது…
ஏற்கைனனவ உன் தங்ககை அப்டியிருக்கிறது உனக்கு நிகனவில்கலெயனோ? யனோரும் கைண்ககைனோண்டு
தன்கனப் பனோரக்கை னவண்டனோம்னு ஒதுங்கிக் கிடக்கைனோனளைடனோ அவ…அகத நிகனச்சியனோ? மனோதவன்
அத்னதனோடு தன் னபச்கச நிறத்தினனோன். அவன் நிகனவுகைள் தங்ககை னமகைலெனோவின் னசனோகைம் கைவிழ்ந்த
வனோழ்க்ககைகய னநனோக்கித் திரும்பிற்ற.
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எந்தப் கபயகனப் பனோரத்தனோலும் பிடிக்கைகலெ, பிடிக்கைகலென்னு கசனோன்னனோ என்னடி அரத்தம்?
பிடிக்கைகலென்னு அரத்தம்….
என்ன, திமிரனோ? – மனோதவன் ககைகய ஓங்கிக்ககைனோண்டு னபனோனனோன். அம்மனோ தடுத்தனோள்.
அகதன்னடனோ, வயசுக்கு வந்த கபண்கண னநனோக்கி ககைகய ஓங்குறது? அடிக்கிற
னவகலெகயல்லெனோம் வச்சிக்கைனோனத ஆம்மனோ?
யனோரும்மனோ அடிச்சனோ ஒம்கபனோண்கண…என்னனவனோ பதறிட்டு வரறினய…? சும்மனோ ககைகய
ஓங்கினனன். அப்டினய அடிச்சிட்டனோலும், உன் கபனோண்ணு சும்மனோ இருப்பனோன்னு நிகனச்சியனோ?
திருப்பி அடிச்சனோலும் அடிப்பனோ…அண்ணன்னுகூடப் பனோரக்கை மனோட்டனோ…அது கதரியுமில்னலெ…
ந தங்ககைன்னு பனோரத்தனோத்தனோனன…இத்தகன கபரிய கபனோண்கண அடிக்கைக் ககைகய ஓங்கினீன்னனோ
என்ன அரத்தம்?
அடிச்சனனோ? இல்லெ அடிச்சனனோன்னு னகைக்குனறன். அவனளைனோட ஓடியனோடி விகளையனோண்டவன் நனோன்.
அந்த உரிகமலெ என்னடி கசனோல்றன்னு ககைகய ஓங்கினனன். அது ஒரு தப்பனோ?
தப்புத்தனோண்டனோ…உங்கைளுக்குக் கைடகம இருக்கு..நனோன் மறக்கைகலெ…ஆனனோலும் கபண்
பிள்களைகைகளை அடிக்கிறகத என்னனோலெ கைண்ககைனோண்டு பனோரக்கை முடியனோதுப்பனோ…அதுனனோலெதனோன்
தடுத்னதன். எங்னகை ந அடிச்சிறவனயனோன்னு பயம். அதுதனோம்ப்பனோ…மத்தப்படி உனக்கு அவனமலெ
எல்லெனோ உரிகமயும் இருக்கு…அதப்பத்தி நனோன் எதுவும் கசனோல்லெகலெ…அவ உன் தங்ககை…அவகளைக்
கைண்டிக்கை உனக்கு நகைலெ உரிகமயும் உண்டு…என் கைண்கைனோண அடிக்கிறது மட்டும்
னவண்டனோம்ப்பனோ…அம்மனோவின் கைண்கைலெங்கைல் இவகன உலுக்கிவிட்டது.
இவன் அகமதியனோகைக் கூறினனோன். “இனினம ஜனோதகைம் எடுக்கை எதுவுனமயில்கலெ. அந்த சமனோஜத்துலெ
பதிவு பண்ணியிருக்கிற எல்லெனோ ஜனோதகைமும் எடுத்து வந்தனோச்சு. உன் கபனோண்ணுக்குப் கபனோருத்திப்
பனோரத்தனோச்சு…நல்லெனோ எட்டுப் கபனோருத்தமும் அகமஞ்சதனோ இதுவகரக்கும் பத்துப் னபர வந்து
னபனோயிருக்கைனோங்கை…அதுலெ நனோலு னபகர இவ னவண்டனோம்னிருக்கைனோ…மீதி ஆற னபர பதினலெ
னபனோடகலெ…நனோலு னபரலெ ஒருத்தன் கூடவனோ பிடிக்கைகலெ…இவ என்னதனோன் நிகனச்சிட்டிருக்கைனோ
மனசுலெ? னபரழைகிங்கிற நிகனப்பனோ? ஆம்பிகளைங்கைல்லெனோம் கபரும்பனோலும் சுமனோரனோத்தனோன்
இருப்பனோங்கை…எல்லெனோரும் அந்தக்கைனோலெத்து கஜமினிகைனணசன் மனோதிரியனோ இருப்பனோங்கை…ஒரு
ஆணுக்குள்ளை பரசனனோலிட்டி இருக்கைனோ, நல்லெ னவகலெயனோ, சம்பளைமனோ, நல்லெ குடும்பமனோங்கிறகத
மட்டும்தனோனன பனோரக்கைணும்? இவ என்ன கபரிய அப்சரஸனோ? அலெங்கைனோரம் பண்ணனோம,
சகமயக்கைட்டுலெ னவரகவனயனோடு னவகலெ கசய்திட்டிருக்கிறனபனோது ஒருத்தன் இவகளைப்
பனோரக்கைட்டும், சரின்னு கசனோல்லிடுவனோனனோ? நம்ம நிலெகமகயயும் ககைனோஞ்சம் நிகனச்சுப் பனோரக்கை
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னவணனோம்? அப்டி என்னதனோன் வரறவன்கிட்ட எதிரபனோரக்கிறனோ? இவ என்ன கைல்யனோணம்
பண்ணிட்டு, சினிமனோவுலெ வரறமனோதிரி பனோரக்குலெ டூயட்டனோ பனோடப் னபனோறனோ? சினிமனோ னவனற,
யதனோரத்தம் னவனறங்கிறது கதரிய னவண்டனோம். இப்னபனோ அண்ணன்மனோரகைகளைல்லெனோம் நங்கை பனோரத்து
வச்ச கபனோண்ணுங்கைகளைக் கைல்யனோணம் பண்ணிக்கைகலெயனோ? இது னவண்டனோம், அது னவண்டனோம்னனோ
கசனோன்னனோங்கை? எல்லெனோரும் நல்லெனோத்தனோனன இருக்கைனோங்கை…அனத மனோதிரி நயும், அப்பனோவும் பனோரத்து,
னதரவு கசய்து கசனோல்றகத ஏன் மனோட்னடங்கிறனோ? உங்கை அனுபவத்கத ஏன் மதிக்கை மனோட்னடங்கிறனோ?
உங்கை னமனலெ அவளுக்கு மதிப்பில்னலெ, மரியனோகதயில்கலெ. அதனோன்…எங்கைகளை மனோதிரி வீட்டுக்கு
அடங்கினவ கிகடயனோது…அவளுக்கு மனசுலெ ஆயிரம் கைற்பகன…ஏனதனோ வனோனத்துலெ பறக்குற
மனோதிரி…னதவகத மனோதிரித் திரியணும், பறக்கைணும்னும்ங்கிற நிகனப்பு னபனோலிருக்கு…ஆட்டுக்கு
வனோகலெ ஏன் ஆண்டவன் அளைந்து வச்சனோன்…அகத நனோம உணரணும்…நம்ம கபனோசிஷன் கதரிஞ்சு
நடந்துக்கைணும்…இல்லென்னனோ அது எங்கை னபனோயி முடியும்னு யனோரனோனலெயும் கசனோல்லெ முடியனோது.
ககைனோட்டித் தீரத்த மறநனோள் ஒரு வரனுக்கு சம்மதிக்கைத்தனோன் கசய்தனோள். அப்பனோடனோ…என்ற அடுத்த
வண்டியினலெனய கிளைம்பி விழுப்புரம் னபனோனனோன் இவன். ஆனனோல் னமகைலெனோவின் துரதிருஷ்டம்
யனோகர விட்டது?
தம்பி, நங்கை பதில் கசனோல்லுவீங்கை…அல்லெது னநருலெயனோவது வருவீங்கைன்னு நனோனும் ஒரு வனோரமனோ
எதிரபனோரக்கைத்தனோன் கசய்னதன்…எந்தத் தகைவலும் இல்கலெ. இன்கனக்குக் கைனோகலெலெதனோன் தம்பி
பனோண்டிச்னசரி னபனோயி ஒரு கபனோண்கண நிச்சயம் பண்ணிட்டு வரனறனோம். னநத்து
வந்திருந்தீங்கைன்னனோக் கூடப் பரவனோயில்னலெ. னயனோசிச்சிருப்னபனோம்…எதனோச்சும் கசய்ய முடியுமனோன்னு
பனோரத்திருப்னபனோம்….இப்ப வரறீங்கைனளை…..உங்கை தங்ககைக்கு அதிரஷ்டமில்கலெயனோ? அல்லெது என்
கபயனுக்கு னயனோகைமில்கலெயனோ? மனசு தடுமனோறனத தம்பி…உங்கை குடும்பத்கத எனக்கு கரனோம்பப்
பிடிச்சிருந்தது…மனசு நிகறஞ்சு திரும்பினனனோம்…இப்டி னநரத்துக்கு பதில் னபனோடனோம
இருந்திட்டீங்கைனளை?
அதனனோகலென்னம்மனோ…உங்கை கபயன் கைல்யனோணம் நல்லெபடியனோ நடக்கும்…எங்கைனளைனோட
வனோழ்த்துக்கைள்….எங்கைம்மனோ, அப்பனோனவனோட ஆசீரவனோதம் எப்பவும் அவருக்கு உண்டு…நனோன்
வரனறம்மனோ…. – கைண்கைள் கைலெங்கை அங்கிருந்து புறப்பட்டு வந்தனோன் மனோதவன்.
அடுத்த இரண்டு மனோதங்கைளினலெனய னமகைலெனோவுக்கும் திருமணம் முடியத்தனோன் கசய்தது. அவள்
சம்மதம் முழு மனனதனோனடனய வந்ததனோ, அல்லெது விரக்தியில் கவளிப்பட்டதனோ? இன்றவகர
புரியனோத புதிரதனோன் அது. எப்படி அவள் சம்மதித்தனோள் இதற்கு? நல்லெ கசல்வமும், கசல்வனோக்கும்
உள்ளை அந்தப் கபயனுக்கு இரண்டனோந்தனோரமனோகைச் கசல்லெப் பிடிவனோதமனோய் சம்மதித்து விட்டனோனளை…?
அதுவும் எங்கிருந்து எங்கு கசன்ற விட்டனோள்? இன்ற மும்கபயில் அவள் எங்கிருக்கிறனோள் என்ற
யனோரனோகலெயுனம கைண்டு பிடிக்கை முடியவில்கலெனய? ஏன் அப்படித் தன்கன மகறத்துக்
ககைனோண்டனோள்? ஏன் தன்னின் இருப்பிடம் கதரிவிக்கை மறக்கிறனோள்? னபனோலீஸ், னகைனோரட், னகைஸ் என்ற
அரசல் புரசலெனோகை மனோப்பிள்களையின் உறவினரகைள் வழி வந்த கசய்திகைள் வீட்டிலுள்னளைனோகர எப்படி
நடுநடுங்கை கவத்தன? இன்றவகர அவரகைளில் ஒருவகரக் கூடத் கதனோடரபு ககைனோள்ளை
முடியவில்கலெனய, ஏன்? மும்கப கசன்ற எந்த இடம் என்ற னதடுவது? ஒரு முகற கூட தனோனனனோ,
தன் கபற்னறனோனரனோ அங்கு கசன்றதில்கலெனய?
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சிந்தகனகைள் கரனோம்பவும் பின்னனனோக்கி இவகனத் தள்ளிவிட்ட னபனோது தகலெனய கவடித்து
விடும்னபனோல் இருந்தது மனோதவனுக்கு.
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அருனகை கமயின் உறனோலில் அப்பனோவும் அம்மனோவும் நன்றனோகை உறங்கிக் ககைனோண்டிருந்தனோரகைள். தனோன்
உறக்கைமின்றி இருக்கினறனோம் என்பது எவ்வககையிலும் அவரகைளுக்குத் கதரிந்து விடக் கூடனோது.
குறிப்பனோகை அம்மனோவுக்கு. அவள் தனது ஒவ்கவனோரு சிற அகசகவயும் கூட எகட னபனோட்டு
விடுவனோள். தன் முகைத்கத கவத்னத என்ன பிரச்கன? என்ற னகைட்டு விடுவனோள். வந்த அன்ற நடந்த
விவனோதம் மனதில் ஓடி முடிந்தது. இப்னபனோது நனோட்கைள் ஆன இந்தப் கபனோழுதில் எதுவும் அவள்
னகைட்கைனோமல் இருப்பதுதனோன் ஆச்சரியம். அப்படியனோனனோல் தன் முகைத்திலிருந்து எகதயும் கைண்டு
பிடிக்கை முடியவில்கலெயனோ? அல்லெது இன்னும் நனோள் னபனோகைட்டும் பிறகு சனோவகைனோசமனோய் னகைட்டுக்
ககைனோள்ளைலெனோம் என்ற இருக்கிறனோளைனோ? அல்லெது அவன் பனோடு, அவன் கபண்டனோட்டி பனோடு,
நமக்ககைதற்கு? என்ற விட்டு விட்டனோளைனோ?
இருக்கைலெனோம். அவளுக்கும் வயசனோயிற்ற. எத்தகனனயனோ பிரச்கனகைகளைச் சுமந்து, அனுபவித்து,
கைடந்து வந்தனோயிற்ற. கபண்டுகைளுக்கும் கபயன்கைளுக்கும் திருமணம் கசய்து ககைனோடுத்து அனுப்பி
இப்கபனோழுதுதனோன் ஓய்ந்திருக்கிறனோள். இன்னும் எகத அவள் இழுத்துப் னபனோட்டுக் ககைனோள்ளை?
மனமும் உடலும் விச்ரனோந்தியனோய் இருக்கை னவண்டிய னநரம். ஆற, ஏழு என்ற கபற்றவரகைள் பனோனட
இப்படித்தனோன். எல்லெனோக்கும் எல்லெனோக் கைடகமகைகளையும் கசய்து முடிக்ககையில் வயது அறபகதத்
தனோண்டி விடுகிறது. எழுபதனோனவரகைள் கூட இருக்கைத்தனோனன கசய்கிறனோரகைள். பிறகு வனோழ்க்ககை
ஆயனோசமனோய்ப் னபனோய் விடுகிறது. இந்த உலெகைத்தில் பிறந்தனத கைல்யனோணம் கைட்டவும்,
பிள்களைகைகளைப் கபறவும், அதுகைகளை வளைரத்து ஆளைனோக்கிக் கைல்யனோணம் கைட்டிக் ககைனோடுத்துப் னபரன்,
னபத்திகைகளைக் கைனோணவும் என்ற ஆகிப் னபனோய் பிறகு மரணம் எய்தவும் என்ற ஆகிப் னபனோனதனோ?
அம்மனோகவ நிகனக்கை நிகனக்கை அவனளைனோடு கநருக்கைமனோய், அவள் மடியினலெனய கிடந்த நனோட்கைள்
நிகனவுக்கு வந்தன மனோதவனுக்கு. எப்படிப்பட்ட நிம்மதியனோன நனோட்கைள் அகவ. அம்மனோ மடிதனோன்
எத்தகன சுகைம்? எவ்வளைவு கைகதகைள் கசனோல்லியிருப்பனோள் எனக்கு. எனக்கு மட்டுனம கைகதகைள்
பிடிக்கும் என்ற அவளுக்கு எப்படித் கதரிந்தது? அண்ணன்மனோரகைள் யனோருக்கும் கசனோல்லெனோத
எத்தகன கைகதகைகளை எனக்கு மட்டும் அவள் கசனோல்லியிருக்கிறனோள்? அவரகைளுக்குத் கதரியனோத பலெ
கசய்திகைகளை என்னனனோடு பகிரந்து ககைனோண்டிருக்கிறனோனளை? ஆஉறனோ…எவ்வளைவு சுகைமனோன நனோட்கைள்
அகவ….மனம் அப்படினய அம்மனோவின் கைகதகைளில் சஞ்சரிக்கை ஆரம்பித்தது மனோதவனுக்கு.
அம்மனோவிடம் கைகதகைள் னகைட்பகதன்றனோல் அலெனோதி விருப்பம். அந்த மனோதிரி ஒரு அபூரவ
சந்தரப்பம் எப்கபனோழுது வனோய்க்கும் என்ற கைனோத்துக் ககைனோண்டிருப்பனோன மனோதவன். அவன் அப்படி
வளைரந்தவன். னவற யனோரும் உடன் இருக்கைக் கூடனோது அப்னபனோது. கசனோல்லெப்படும் கைகதகைள்
முழுவதும் இவனுக்கைனோகைனவ. அத்தகனகயயும் இவனன னகைட்டு மகிழை னவண்டும். மகிழை
னவண்டுமனோ? அப்படியனோ கசனோன்னனன்…தவற…தவற. அம்மனோவின் கைகதகைளில்தனோன் எங்கிருந்தது
மகிழ்ச்சி?
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சந்னதனோஷமனோன வனோழ்க்ககையில் அங்கைங்னகை னசனோகைமும், துக்கைமும், இகழையனோடுவது உண்டு. ஆனனோல்
வனோழ்க்ககைனய னசனோகைகமன்றனோல்?
கைகதகயச் கசனோல்லிக் ககைனோண்டிருக்ககையில் எங்கைனோவது அம்மனோ சிரித்தனோளைனோ? எந்த இடத்திலெனோவது
அம்மனோ- வின் முகைத்தில் தன்கனயறியனோத அல்லெது தன்கன மீறிய புன்னககை கவளிப்பட்டதனோ?
எத்தகனனயனோ முகற னதடித்தனோன் இருக்கிறனோன். பனோரக்கை முடிந்ததில்கலெ. ஆனனோலும் அம்மனோ தன்
கைகதகைகளைச் கசனோல்லிக் ககைனோண்டுதனோன் இருக்கிறனோள். இவனும் னகைட்டுக் ககைனோண்டுதனோன்
இருக்கிறனோன். சிற பிரனோயத்தில் அது அவள் வனோழ்க்ககைப்பட்ட கைகத. அன்றிலிருந்து இன்றவகர
அவள் எதிரனநனோக்கிய பிரச்கனகைளின் கைகத. வனோழ்க்ககை எவ்வளைவு அவலெமனோகியிருக்கிறது
அம்மனோவுக்கு. மூழ்கி முத்கதடுத்து மீண்டிருக்கிறனோள் அம்மனோ.
“மனோதவகன வரச்கசனோல்லு…எனக்கு அவனனனோட நிகறயப் னபச னவண்டிரக்கு…”
“என்னத்தப் னபசப்னபனோற…அதனோன் இத்தகன கைனோலெம் எல்லெனோம் னபசியனோச்னச! வீடு னபனோ
னபனோங்கிறது…கைனோடு வனோ…வனோங்கிறது…இன்னும் என்ன னபச்சு னவண்டிக்கிடக்கு…? சிவனனன்னு
கிட…”
‘ஐனயனோ பனோவம்…அம்மனோவின் முகைம்தனோன் எத்தகன வனோடிப் னபனோகிறது…எல்னலெனோரும் னபனோகை
னவண்டியவரகைள்தனோன். ஆனனோலும் அகத வனோய் விட்டுச் கசனோல்லெலெனோமனோ? அதுவும் கபற்ற
தனோயனோகரப் பனோரத்து அந்த வனோரத்கத கசனோல்லெ எப்படி மனசு வருகிறது?’
“உன் பிள்களைதனோனன…விடு…விடு…னமலெ னபனோட்டுக்கைனோனத…இத்தகன கைனோலெம் எல்லெனோத்கதயும்
னமலெ வழிய விட்டுண்டது னபனோறனோதனோ? இனதனோ நனோ வந்துட்னடன்…கசனோல்லு…கசனோல்லு…எங்கிட்டச்
கசனோல்லு…உன் ஆகச தீரச் கசனோல்லு…உன் மன பனோரம் அப்படியனோவது நங்கைட்டும்…நனோ னகைட்கினறன்
எம்புட்டு னவணனோலும்…”
‘கவறம் கைகதகைளைனோ அகவகைள். வனோழ்க்ககைகயப் புடம் னபனோட்டு வடித்கதடுத்த
சித்திரங்கைளைனோயிற்னற?’
அம்மனோ கசனோன்ன கைகதகைகளைனயதனோன் திரும்பத் திரும்பச் கசனோல்லியிருக்கிறனோள்.
கசனோல்லிக்ககைனோண்டு- மிருக்கிறனோள்.

ஆனனோலும் அகவ ஏன் அலுப்பதில்கலெ. எந்த ஜீவன் அதில்

உயினரனோட்டமனோய்? எது இப்படி நனோடிகயப் பிடித்து உலுக்குகிறது? ஆச்சரியம்தனோன். கசனோன்ன
கைகதகைகளைனய திரும்பத் திரும்பச் கசனோல்லி என்ற அம்மனோவின் மனபனோரம் கமனோத்தமும் இறங்கும்?
வறகமயும், துக்கைமும், னசனோகைமும் வனோழ்க்ககையனோய் அகமந்துவிட்ட அம்மனோவுக்கு ரத்தமும்
சகதயுமனோய் உடம்னபனோனட அகவ ஊறிப் னபனோய்க் கிடக்கின்றனவனோ?
“ரனோமனோயணமும், மகைனோபனோரதமும் எத்தகனனயனோ னபர கசனோல்லெ கைனோலெங்கைனோலெமனோ னகைட்டுண்டிருக்னகைனோம்.
அலுத்தனோ னபனோயிடுத்து? னகைட்கைக் னகைட்கை எவ்வளைவு புத்துணரச்சி ஏற்படறது மனசுலெ? அத
மனோதிரிதனோன் உன் கைகதகைளும். எனக்கு அலுக்கைனவ அலுக்கைனோதனோக்கும். நனோ இருக்னகைன் னகைட்கிறதுக்கு.
நபனோட்டுக்குச் கசனோல்லு…”
அந்த முகைத்தில்தனோன் எத்தகன திருப்தி? இதமனோன வனோரத்கதகைளுக்கைனோகை இந்தப் கபரியவரகைள்
எத்தகன ஏங்கிப்னபனோய்க் கிடக்கிறனோரகைள்? னவளைனோ னவகளைக்கு னசனோற தின்பகதவிட வயிற்கற
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நிரப்புவகதவிட அன்பு வனோரத்கதகைள்தனோனன அவரகைளின் மனப்பசிகய ஆற்றகின்றன? வயிற
நிகறவகதவிட மனசு நிகறவது உயிகரப் புதுப்பித்துக் ககைனோள்வதற்கு சமமல்லெவனோ? இது
கிகடக்கைனோமல் ஏங்கி ஏங்கி புழுங்கிப் ;புழுங்கி துக்கைம் கநஞ்கச அகடக்கை வனோரத்கதகைள் வர
இயலெனோமல் எப்படி வனோயகடத்துக் கிடக்கின்றன எத்தகனனயனோ ஜீவன்கைள்? யனோனரனும்
ஆத்மனோரத்தமனோய் அறிவதுண்டனோ? உணரவு பூரவமனோய் நுணுகி அறிந்து உயினரனோட்டமனோய்
ஆறதலெனோய்ச் கசயல்பட்டது யனோர?
“மனோதவகன வரச்கசனோல்லு…எனக்கு ஆறதலெனோப் னபச அவனுக்குத்தனோன் கதரியும். என் மனசறிஞ்சு
னபசுவனோன். எத்தகன முகற என் கைகதகைகளை அவன்ட்டச் கசனோன்னனோலும் எத்தகன தடகவ அவன்
அகதக் னகைட்டனோலும், அலுப்புங்கிறனத கிகடயனோது அவனுக்கும் எனக்கும்…”
“ஆமனோ…கவறம் வனோரத்த கசனோன்னனோப் னபனோதுமனோ? எதிரக்கை உட்கைனோரந்துண்டு வனோயனோலெ வழிய விட்டனோ
எல்லெனோம் ஆச்சனோ?”
“அது கவறம் வனோய் வழிசலெனோ அல்லெது ஆத்மனோரத்தமனோன்னு எனக்குத்தனோனன கதரியும்…”
“அந்த வனோரத்கதக்குத்தனோனன மனசு கிடந்து இப்டி அடிச்சிக்கிறது? வீட்டிலெ இருக்கிற
கபரியவனோகளையும் கூட்டனோக்கிப் னபசறதுக்கு எத்தகன னபருக்குத் கதரிஞ்சிருக்கு? முதல்லெ மனசு
னவணுனம இதுக்ககைல்லெனோம்! அவனோ மனசு எகததுக்கு எப்படிகயப்படி ஏங்கும்…எகததுக்கு
நனோமளும் நனோமளும்னு அடிச்சிக்கும்னு உணரத் கதரியணுனம…எல்லெனோருக்கும் வயசு மட்டும்
ஆயிடுத்து…மனசும் அனத அளைவுக்கு முதிரந்திருக்கைனோன்னனோ இல்கலெனய…யனோகரயும் குத்தம்
கசனோல்லெ வரல்னலெ நனோ…கபனோதுவனோ உள்ளை நடப்கபச் கசனோல்னறன்…னவளைனோ னவகளைக்கு கவறனம
னசனோத்கதக் ககைனோண்டுவந்து வச்சனோப் னபனோதுமனோ? வயிற நிகறஞ்சனோ மனசு நிகறஞ்சதனோகுமனோ?
வனோசல்லெ கைட்டிப் னபனோட்டிருக்னகை நனோய்…அதுவும் நனோனும் ஒண்ணனோ? அதக்கூட N உறய்…ஏய்ய்ய்…
ன்னுண்டு கவளினய சினநகைமனோ அகழைச்சிண்டு னபனோனறள்…அந்த நனோனயனோட இருக்கிற கநருக்கைம்
கூட என்னனனோட கிகடயனோதனோ? அதுக்குக் கிகடச்சிருக்கிற அன்பு இந்த வீட்லெ எனக்குக்
கிகடச்சிருக்கைனோ? அதத்தூக்கி கநஞ்னசனோட கைட்டிண்டு முத்தனோ
ககைனோடுக்கினறள்….ககைக்குழைந்கதயனோட்டம் வச்சிண்டு ககைனோஞ்சித் தள்னறள்…”
“அதப்னபனோலெ உன்கனயும் கைட்டிண்டு முத்தம் ககைனோடுக்கைச் கசனோல்றியனோ? அப்பத்தனோன் உன் னமலெ
அன்புன்னு அரத்தமனோ? என்ன அபத்தமனோ இருக்கு?”
“எது அபத்தம், எது அரத்தம்னு எனக்கும்தனோன் கதரியும். உங்கைளுக்கும் கதரியும்தனோன்…ஆனனோ
கதரியனோத மனோதிரி நடிக்கினறள்…உங்கைகளைனய உங்கை மனகசனய நங்கை னகைட்டுப் பனோரத்துக்குங்னகைனோ…
முதல்; உங்கை மனசுக்கு நங்கை உண்கமயனோ இருக்கைப் பழைகுங்னகைனோ…கைஷ்டனமனோ நஷ்டனமனோ
நனோங்கைள்லெனோம் அப்படித்தனோன் வனோழ்ந்து முடிச்சிருக்னகைனோம்…எங்கை எண்ணங்கைகளையும், எங்கை
மனகசயும், ஏணி வச்சனோக்கூட எட்ட முடியனோது உங்கைளைனோலெ…அவனோவனோளுக்குத் தனோரம்னு ஒண்ணு
வந்துட்டனோ இப்படியனோ மனோறிப் னபனோகும் எல்லெனோமும்? அந்தக் கைனோலெத்து வீட்டு ஆம்பனளைள்
ககைனோடுகமக்கைனோரனோன்னு கசனோல்லுவனோ…அவனோளும் அதுக்குக் கைட்டுப்பட்ட கபனோம்மனனோட்டிகைளும்
அப்படிக் கைட்டு கசட்டனோ இருந்ததுனனோலெதனோன் குடும்பங்கைள் சிகதயனோம இருந்தது…இன்கனக்கு
அப்டியனோ இருக்கு? வயசனோனவனோகளை வச்சு னபனோஷிக்கிறதுன்னு னகைள்விப்பட்டிருக்னகைளைனோ?
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உண்கமயினலெனய னபனோஷிச்சது நனோங்கைதனோன்…னபனோஷிக்கிறதுன்னனோ என்ன அரத்தம்னு னகைட்னப ந?
அது அரத்தம் கசனோல்ற வனோரத்கத இல்கலெ…வச்சு அனுபவிக்கிற வனோழ்க்ககை…; எங்கைனளைனோட னபனோச்சு
அந்தப் புண்ணியகமல்லெனோம்…என்னனவனோ இருந்திண்டிருக்கு இன்கனக்கு. பட்டும் படனோமலும்,
ஒட்டியும் ஒட்டனோமலும்…”
“னபனோகைட்டும்…நல்லெனோ னபனோகைட்டும்…எங்கைளுக்கும் அந்தப் புண்ணியம் கிகடக்கைனோமப்
னபனோகைட்டும்…எங்கைளைனோலெ இவ்வளைவுதனோன் முடியும்…முடியறது…உங்கைளை மனோதிரி உடம்புலெயும்
மனசுலெயும் எங்கைளுக்குத் கதம்பில்கலெ…நங்கை தின்னு வளைரந்த சனோப்பனோடு கூட சுத்தம் அன்னிக்கு…
ஆனனோ இன்கனக்கு அப்படியில்கலெ…எல்லெனோனம கைலெப்படம்…அதனனோலெ நனோங்கைளும் கைலெப்படமனோப்
னபனோயிட்னடனோம்…”
“நனோ ஒண்ணும் உங்கைகளைக் குத்தம் கசனோல்லெகலெ…நனோ என்கனக் குகறப்பட்டுண்னடன்…பகைவனோனன
இன்னும் என்கன வச்சிண்டிருக்கினயன்னு…னவகறன்ன கசனோல்லெ….”
அம்மனோவின் ஆதங்கைங்கைள் அனரத்தம். இந்த ஆதங்கைங்கைள்தனோன் அவளிடம் கைகத கைகதயனோய்
ஜனிக்கின்றன னபனோலும்! எல்லெனோ ஏற்ற இறக்கைங்கைளும் அறிந்தவள் அவள். எல்னலெனோகரயும்
அறிவனோள் அவள். எல்லெனோவற்கறயும் கைடந்துதனோனன வந்திருக்கிறனோள்? அவள் அனுபவத்தில் பத்தில்
ஒரு பங்கு நமக்கு உண்டனோ? அம்மனோதிரிப் பழுத்த அனுபவஸ்தரகைள் நம்மிகடனய இருப்பது
நமக்குப் கபருகமயல்லெவனோ? அவரகைள் நம்மின் கசனோத்தல்லெவனோ?
ஏற்ற இறக்கைங்கைள் என்றனோல் இறக்கைத்கத மட்டுனம சந்தித்த, எதிர ககைனோண்ட வனோழ்க்ககை
அவளுகடயது. ஏற்றம் கபற்ற நனோட்கைளிலெ முதுகம ஆட்ககைனோண்டது. இன்கனனோருவரின் துகண
னதகவப்பட்டது. தனோன் கபற்ற கசல்வங்கைள் தன்கனக் ககைவிட்டு விடுவனோரகைளைனோ என்ன?
எல்லெனோரும் எல்லெனோமும் கபற்ற இருக்கும் னவகளையிலும் அம்மனோவின் மனசு உழைன்ற
ககைனோண்டுதனோன் இருக்கிறது.
“அது அப்படித்தனோண்டனோ. அப்படித்தனோன். நனோங்கை கூட்டுக் குடும்பமனோ இருந்னதனோம். ஏற்றனமனோ,
இறக்கைனமனோ, நல்லெனதனோ ககைட்டனதனோ, இருந்தனதனோ இல்கலெனயனோ, எல்லெனோரும் னசரந்து
அனுபவிப்னபனோம். ஒருத்தருக்ககைனோருத்தர விட்டுக் ககைனோடுக்கைனோம சங்கிலியனோப்
பிகணஞ்சிண்டிருந்னதனோம். இன்கனக்கு நங்கை அப்டியனோ இருக்னகைள்? எல்லெனோரும் தனித் தனித் தீவனோ
நின்னுண்டிருக்னகைள்…மூணனோவது மனுஷனுக்கு கசனோல்றனோப்னலெ, உறவுகைளுக்குள்ளைனய சந்திக்கிற
னபனோதும், உறனலெனோ கசனோல்லிக்கினறள்…அதுக்கு னமனலெ ஈஷிண்டனோ எங்னகை எதுக்கைனோவது
ஒட்டிண்டிடுனமனோங்கிற ஜனோக்கிரகதனயனோட பழைகைனறள்…உங்கை எல்லெனோகரயும் பணம்ங்கிற
ரனோட்சஷன் பிரிச்சு வச்சிருக்கைனோன்…அங்கிருந்துதனோன் கிகளை பிரியறது எல்லெனோருக்கும்…வனோழ்க்ககைக்கு
ஆதனோரம் பணமனோவும் இருக்கைலெனோம்…ஆனனோ அது மட்டும்தனோன் வனோழ்க்ககைன்னு
வனோழ்ந்துண்டிருக்னகைனளை…அதத்தனோன் சகிக்கை முடியகலெ…பணம்ங்கிற ஆதனோரத்துலெ
நின்னுண்டிருக்கிறதுனனோலெ மதிச்சுப் னபனோற்ற னவண்டிய னமன்கமயனோன விஷயங்கைகளைகயல்லெனோம்
உதறிட்னடனளை! அது நியனோயமனோ? கைனோலெகைனோலெத்துக்கும் அழியனோதகவகைள்ன்னு சிலெது இருக்கு…
அகவகைகளை மதிக்கைத் கதரிஞ்சிக்கைணும். அகதகயல்லெனோம் பக்தி பண்ணிப் னபனோற்றத்
கதரியணும்…அப்பத்தனோன் நனோமளும் நம்ப சந்ததிகைளும் நன்னனோயிருக்கும்…உங்கை சந்ததிகைள்
உங்கைகளை மதிக்கைணும்னனோ ஆயுசுக்கும் உங்கை னமனலெ அன்பு வச்சிருக்கைணும்னனோ, உங்கை
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கைனோலெத்துக்குப் பிறகும் நங்கை மதிக்கைப்படணும்னனோ கதனோழைப்படணும்னனோ, நங்கை இகதகயல்லெனோம்
கசய்துதனோன் ஆகைணும்…இந்த உலெகைத்துலெ சத்தியமனோன சிலெ விஷயங்கைகளை என்கனக்குனம அழிக்கை
முடியனோதனோக்கும்…ஏன்னனோ சிரஞ்சீவித்தன்கம ககைனோண்டதனோக்கும் அகதல்லெனோம்…”
எவ்வளைனவனோ கசனோல்லி விட்டனோள் அம்மனோ. எவ்வளைவு னகைட்டிருக்கிறனோன் அம்மனோவிடம்! ஒவ்கவனோரு
கசனோல்லும் னகைனோடி கபறம். வனோழ்க்ககையின் ஒவ்கவனோரு எட்டிலும் நம் கூடனவ வந்து நம்கம வழி
நடத்தும்.
எதினர படுத்துக் ககைனோண்டிருந்த அம்மனோகவனய கைண்ககைனோட்டனோமல் பனோரத்துக் ககைனோண்டிருந்தனோன்
இவன். இப்கபனோழுகதல்லெனோம் னபசிக் ககைனோண்டிருக்ககையினலெனய சட்டுச் சட்கடன்ற அம்மனோ
படுத்து விடுகிறனோள். படுத்த அடு;த்த நிமிடம் கைண்ணயரந்து விடுகிறனோள். அவயவங்கைள் கமல்லெ
கமல்லெ அடங்கி வருகின்றனனவனோ!
“என்னனோ…உட்கைனோரந்திண்டிருக்கியனோ? னபனோய் நயும் ககைனோஞ்சம் படுத்துக்னகைனோ…எத்தகன னநரம் இப்டி
என் முன்னனோடினய பழியனோக் கிடப்னப? உன்கனப் பனோரத்தனோ பனோவமனோ இருக்கு னநக்கு…என் மனசு
ஆறதல் படணும்னு எவ்வளைவு னகைட்கைனற ந? இப்னபனோல்லெனோம் இப்டித்தனோன் திடீர திடீரனு
கைண்ணசந்துடனறன்…எனக்னகை கதரியறதில்னலெ…அப்டினய னபனோய்ட்டனோப் பரவனோயில்கலெ…
யனோருக்கும் பனோரமில்லெனோமப் னபனோய்ச் னசரணுனமன்னு பகைவனோகன னவண்டிக்கினறன்…இன்னும்
படுக்ககைலெ விழுந்து அது இதுன்னு…மலெம் ஜலெம்னு வந்துடக்கூடனோது பனோரு…” – கசனோல்லும்னபனோனத
அம்மனோவின் விழினயனோரங்கைளில் நர.
ஏதும் வனோரத்கதகைளின்றி இவன் அம்மனோகவனய பனோரத்துக் ககைனோண்டிருந்தனோன்.
‘பதினனோலு வயசுனலெ நனோ உங்கை அப்பனோவுக்கு கரண்டனோந்தனோரமனோ வனோக்கைப்பட்னடன்…அன்கனனலெரந்து
எப்டிகயல்லெனோம் கைஷ்டப்பட்டிருப்னபன்…மனுஷனோ எந்தக் கைஷ்டம் னவணனோலும் படலெனோம்…ஆனனோ
தரித்திரக் கைஷ்டம் மட்டும் படனவ கூடனோது…அது கபரிய ககைனோடுகம…யனோரனோனலெயும் தனோங்கை
முடியனோதனோக்கும்…எத்தகன நனோள் பட்டினிச் னசதி அது? ஒரு னவகளை கரண்டு னவகளைன்னு
உங்கைகளையும் கைனோயப் னபனோட்டு…அப்பப்பனோ…ககைனோடுகம…ககைனோடுகம…ந கபனோறந்தப்புறம்தனோன்
உங்கைப்பனோ உள்ளுனரனோட வந்து இருக்கை ஆரம்பிச்சனோர…அதனனோலெதனோன் உம்னபரலெ அம்புட்டு இஷ்டம்
னநக்கு…’
கசன்ற முகற சந்தித்தனபனோது அம்மனோ கசனோல்லெ ஆரம்பித்த கைகதகைளின் கதனோககையறனோ. அந்த
வனோரத்கதகைள் இவன் மனகத அப்படினய ஆக்ரமித்திருக்கின்றன. எப்கபனோழுது நிகனத்துப்
பனோரத்தனோலும் சிலிரக்கை கவக்கின்றன. இப்கபனோழுதும் அப்படினய…
“கைவகலெப்படனோனத…உன் மனசு னபனோலெனவ ஆகும்…உன்னனனோட பிரனோரத்தகன என்கனக்கும் வீண்
னபனோகைனோது. நதனோன் கசனோல்லுவினய…உங்கை எல்லெனோருக்கைனோகைவும் எவ்வளைவு பிரனோரத்தகன
பண்ணியிருப்னபன் நனோன்னு…அது உனக்கு மட்டும் பலிக்கைனோமப் னபனோயிடுமனோ?
மனோதவன் அம்மனோகவனய கவத்த கைண் வனோங்கைனோமல் பனோரத்துக் ககைனோண்டிருந்தனோன். இந்த முகற
அம்மனோவிடம் கைகதகைள் இல்கலெ, வனோழ்க்ககை இருந்தது என்ற னதனோன்றியது இவனுக்கு.
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அப்பனோகவப் கபனோறத்தவகர கைவகலெப்படத் னதகவயில்கலெ. அவருக்கு அம்மனோ அகமந்தது
கபரிய கபனோக்கிஷம். அவள் கசனோல்வகதச் சரி சரி என்ற னகைட்டுக் ககைனோண்டு அவரபனோட்டுக்குச்
கசய்து முடித்து விட்டுப் னபனோய்க் ககைனோண்னடயிருப்பனோர. அவள் எது கசய்தனோலும் அவருக்குச்
சம்மதனம. திருமணம் ஆவதற்கு முன்பு மனோதனோ மனோதம் அப்பனோ தன் சம்பளைப் பணத்கதத் தன்
அம்மனோவிடம் ககைனோடுத்தனோர. திருமணத்திற்குப் பிறகு மகனவியிடம் ககைனோடுக்கிறனோர. அவ்வளைனவ.
அதுனவ ஒரு புருஷனுக்குப் கபரிய லெட்சணமனோயிற்னற! எத்தகன னபர அப்படிச் கசய்கிறனோரகைள்?
இப்படி இருப்பனத னபனோதும் என்ற அம்மனோவும் விட்டு விட்டனோள் னபனோலும்! அல்லெது இப்படியனோன
எதிரபனோரப்பினலெனய அம்மனோவும் வந்தனோனளைனோ என்னனவனோ?

அம்மனோவின்; ஆளுகமக்கு அப்பனோ

கைட்டுப் பட்டுத்தனோன் னபனோனனோர. எல்லெனோமும் கைச்சிதமனோய் உள்ளைன. பின் ஏன் பிணக்கிக் ககைனோள்ளை
னவண்டும். அப்பனோ மறப்புச் கசனோல்லினயனோ மனோற்றம் கசனோல்லினயனோ இவன் பனோரத்ததில்கலெ.
எல்லெனோமும் அவன் பனோரத்துப்பனோன் என்ற னமனலெ ககைகயக் கைனோண்பிப்பது னபனோலெ அப்பனோவுக்கு
எல்லெனோமும் அவ பனோரத்துப்பனோ. ஆதரச தம்பதிகைள் என்றனோல் அது இப்படித்தனோன் இருக்கை னவண்டும்.
இந்த மட்டுக்கும் இப்படி ஒருத்தி கிகடத்தனோனளை என்ற நிம்மதியனோய்க் கைழித்திருக்கிறனோர அப்பனோ.
இன்கறய வயதில் ஏனதனும் கபரிய பிரச்கனகைள் என்ற வந்தனோல் கூட அப்பனோவுக்குச் சமனோளிக்கைத்
கதரியுனமனோ என்னனவனோ? அதற்கைனோன முன் அனுபவம் அவருக்கு இருக்கும் என்ற னதனோன்றவில்கலெ.
வனோழ்க்ககையில் பழுத்துக் ககைனோட்கட னபனோட்டவரகைள் எல்லெனோம் அனுபவசனோலிகைள் என்ற கசனோல்லி
விட முடியுமனோ?
பனோத்ரூம் விளைக்கு எரிந்தது. அம்மனோதனோன். விளைக்ககைப் னபனோட்டதும் சட்கடன்ற முழிப்பு வந்து ஒரு
பனோரகவ பனோரப்னபனோம் என்பதற்குக் கூட வழியில்கலெ. அப்படி உறங்கிக் ககைனோண்டிருந்தனோர அப்பனோ.
ஏனதனும் திடீர உடல் உபனோகத என்றனோல்? அப்பனோவுக்கும் அப்படித்தனோனன? கசனோன்னனோல் னகைட்கை
மனோட்டனோரகைள். எங்கைளுக்கு இந்த ஊர னபனோதும். நனோங்கை இங்னகைனய இருந்து கைழிச்சிடனறனோம்
என்பனோரகைள். நனோன்கு பசங்கைள் இருந்தும் ஏன் இப்படித் தனினய இருந்து கைஷ்டப்படனவண்டும்.
ஆளுக்கு மூன்ற மனோதனமனோ நனோன்கு மனோதனமனோ என்ற சந்னதனோஷமனோகை இருக்கை னவண்டியதுதனோனன?
என்னதனோன் அப்படிக் ககைகௌரவனமனோ? அப்பனோவுக்குக் கூட அப்படி ஒரு ஆகச இருக்கைலெனோம். ஆனனோல்
அம்மனோவின் விருப்பத்கத மீறி அவர அடிகயடுத்து கவக்கைத் தயனோரில்கலெ. தள்ளியிருந்தனோத்தனோன்
மதிப்பு. கிட்னட வந்தனோ ஒருநனோ இல்லெனோட்டனோ ஒரு நனோ கைசந்து னபனோயிடும். அப்டி ஒண்ணும்
கைதியில்லெனோம பகைவனோன் எங்கைகளை கவக்கைலினய? உங்கைப்பனோ கபன்ஷன் னபனோதும் எங்கை கரண்டு
னபருக்கும். நனோங்கை இப்டினய கைழிச்சிடுனறனோம். இதுதனோன் அம்மனோ வனோகயடுத்தனோல் கசனோல்லும்
வனோரத்கதகைள். நனோகளைக்கு நமக்ககைல்லெனோம் இப்படி இருக்கை முடியுனமனோ என்னனவனோ?
“ஏண்டனோ நனோனும் கைவனிச்சிண்னடயிருக்னகைன்…அகதன்ன தூக்கைமில்லெனோம அப்படிப்
புரண்டுண்னடயிருக்கை?” – பனோத்ரூமிலிருந்து கவளிப்பட்டதும் அம்மனோ னகைட்ட இந்தக் னகைள்வியில்
அதிரச்சியுற்றனோன் மனோதவன். எவ்வளைவு கைவனம்? இவள் தூங்குகிறனோள் என்ற தனோன் நிகனக்கைப்
னபனோகை இப்படிக் கைவனித்திருக்கிறனோனளை?”
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“இல்லினய, ந இப்னபனோ கலெட்கடப் னபனோட்டதும்தனோன் முழிச்சிண்னடன்….”
“சும்மனோ கசனோல்லெனோனத….வந்ததுனலெரந்து நனோனும் பனோரத்துட்னடன் ந சகைஜமனோ இல்கலெ. திடீரனு என்ன
பயணம்னு னகைட்டனோ கசனோல்லெ மனோட்னடங்குனற…சரி…சரி…தூங்கு, கைனோகலெலெ னபசிக்கைலெனோம்…” –
கசனோல்லிவிட்டு வந்து ஆயனோசத்னதனோடு படுத்துக் ககைனோண்டனோள். அவள் கசனோன்னது கூடப் கபரிசனோகைத்
கதரியவில்கலெ இவனுக்கு. அலுப்னபனோடு அம்மனோ படுத்துக் ககைனோண்டதுதனோன் மனகத அழுத்திற்ற.
இப்படியனோனகதனோரு அலுப்னபனோடும், அசதினயனோடும்தனோனன அவள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு வந்தனோள்.
அப்பனோகூடத் தப்பித்துக்ககைனோண்டு விட்டனோனர? நனோன் இருந்து ககைனோள்கினறன்…ந னபனோயிட்டு வனோ
என்ற அம்மனோகவ மட்டும் அனுப்பி கவத்ததுதனோன் அதிசயம். ஒரு னவகளை அப்பனோவுக்குத்
கதரிந்திருக்குனமனோ என் மகனவியின் லெட்சணம்? அப்படித் கதரிந்திருந்தனோல் தன் ஆகச
மகனவியிடம் கசனோல்லித் தடுக்கைனோமல் இருக்கை மனோட்டனோனர? னபனோய்க் குட்டுப் பட்டுண்டு வந்து
னசரனோனத என்ற ஒரு வனோரத்கதனயனும் கசனோல்லியிருக்கைக் கூடுனம? பனோவம் அம்மனோவுக்குத்தனோன் ஒரு
நப்பனோகச. அப்படிக் கூடச் கசனோல்லெக்கூடனோது. தனோன்தனோனன வற்புறத்தி அகழைத்துக் ககைனோண்டு
னபனோனது? அகதல்லெனோம் சரிப்படனோதுடனோ! என்ற ஒனர னபச்சில்தனோனன அம்மனோ மறத்தனோள்.
தன்னனோல்தனோன் அம்மனோவுக்கு இந்த இழிவு. அகதயும் தனோங்கிக் ககைனோண்டு இன்னும் அவள் வனோழ்ந்து
ககைனோண்டிருக்கிறனோள். எனக்கு அவர இருக்கிற எடம்தனோண்டனோ கசனோரக்கைம், என்கன அவரட்டக்
ககைனோண்டு விட்டிடு…எத்தகன நனோசுக்கைனோகை விலெகிக் ககைனோண்டனோள்.
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“அம்மனோ ஏன் இப்படி அசந்து படுத்திருக்கைனோங்கை…னகைட்டியனோ?”- கைனோமினிகயப் பனோரத்துக் னகைட்ட
னகைள்வியில் ஒற்கற வனோரத்கதயில் பதில் வந்தது அவளிடமிருந்து.
“னகைட்கைலெ…” தனோன் அவளிடம் னகைட்டனத தவற. அவகளைன்ன னகைட்பது? நனோனன னகைட்டுக்
ககைனோள்கினறன். ஆனனோலும் அம்மனோவுக்கு மனது அடித்துக் ககைனோள்ளைனோதனோ? ஒரு வனோரத்கத அவள்
னகைட்கைவில்கலெனய என்ற. சுமுகைமனோகை இருக்கை னவண்டுகமன்றதனோனன வந்திருக்கிறனோள். னநரத்துக்கு
னசனோற னபனோட்டனோல் னபனோதும் என்ற நிகனக்கிறனோளைனோ? ஆறதலெனோய்க் னகைட்கும் நனோலு வனோரத்கதகைள்
மனகத ஆற்றவது னபனோல் வருமனோ? மனோதவனுக்கு கைனோமினிகயப் பனோரக்கைனவ பிடிக்கைவில்கலெ.
கபண்கைள் சக்தியின் கசனோரூபம்;, கைருகணயின் வடிவம் என்கிறனோரகைள். தனோயனோய், மகனவியனோய்,
சனகைனோதரியனோய், குலெ விளைக்கைனோய் தன்கன விஸ்வரூபித்துக் ககைனோள்பவள் என்கிறனோரகைள். அந்த
அகடயனோளைங்கைகளைல்லெனோம் இவளிடம் கிகடயனோதனோ? தன் தனோயும் அவளுக்குத் தனோய்
னபனோன்றவள்தனோனன? கவத்துப் னபனோற்றப்பட னவண்டியவரகைகளை ஏன் நிறத்தி ஒதுக்குகிறனோரகைள்?
உலெகைத்தில் உள்ளை எல்லெனோப் கபண்கைளுனம இப்படித்தனோன் இருப்பனோரகைளைனோ? நனோகளைக்கு
இவரகைளுக்கும் இப்படி ஒரு நிகலெ வரும் என்பது கதரிந்திருந்தும் ஏன் இப்படி நடந்து
ககைனோள்கிறனோரகைள்? இன்கறய கபனோழுது இப்படி, நனோகளைய கபனோழுது அப்படிகயன்றனோல் அகதயும்
சந்திக்கைக் தயனோர என்பதனோகைத்தனோன் எல்லெனோரும் இருப்பனோரகைளைனோ? இது என்ன மனநிகலெ? பட்டுப்
பட்டு அனுபவித்துத்தனோன் எல்லெனோரும் திருந்த னவண்டுமனோ? அனுபவப்பட்டவரகைளின்
வனோரத்கதகைளின் மதிப்பறிந்து, அதன்படி தங்கைள் வனோழ்க்ககையிகனச் கசம்கமப் படுத்திக்
ககைனோள்ளைக் கூடனோதனோ?
“ஆரம்பத்துலெனய எங்கைம்மனோ கசனோன்னனோங்கை…னவகலெ பனோரக்கிற கபண் னவண்டனோம்டனோன்னு…
நனோந்தனோன் னகைட்கைலெ…”
“இப்பக் கூட ஒண்ணும் ககைட்டுப் னபனோகைலெ…நங்கை உங்கை இஷ்டப்படி இருந்துக்கைலெனோம்…”
எத்தகன கதரியமனோகைப் னபசுகிறனோள்? நமக்குத்தனோன் நனோக்கு கூசுகிறது. என்ன கசனோல்கிறனோள் இவள்?
கடவரஸ் வனோங்கிக் ககைனோண்டனோலும் அதற்கும் நனோன் தயனோர என்கிறனோளைனோ? உண்கமயினலெனய அவள்
அப்படி விரும்புகிறனோளைனோ? அவள் விரும்பினனோலும் அவள் தனோய் தந்கதயர அகத விரும்புவனோரகைளைனோ?
அவளின் சுதந்திரம்தனோன் எங்கைளுக்கு முக்கியம் என்பனோரகைனளைனோ? அவளின் சுதந்திரத்கத இப்னபனோது
யனோர ககைடுத்தது? அவளின் இஷ்டத்துக்குத்தனோனன இருக்கிறனோள்? ஆனனோலும் ஒரு கபண்ணுக்கு
இப்படிப் னபச எத்தகன தில் னவண்டு;ம்?
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எல்லெனோம் தனோனும் னவகலெ பனோரக்கினறனோம் என்கிற கதரியம்தனோன். னவகலெ பனோரத்தனோலெ,; சம்பளைம்
வனோங்கினனோல் எல்லெனோ சுதந்திரமும் உண்டு என்ற அரத்தமனோ? குடு;ம்பம் என்கிற அகமப்பினலெ
இருக்கிறனபனோது சிலெ கைட்டுப்பனோட்டுக்கு உட்பட்டு இருக்கை னவண்டும் என்பதுதனோனன கபனோருள்.
கைணவனனோகைட்டும், மகனவியனோகைட்டும் எல்லெனோருக்கும் கபனோதுவனோனதுதனோனன அந்த விதிகைள்.
அதனனோல்தனோனன இந்திய சமுதனோயம் இன்றவகர கைனோப்பனோற்றப்பட்டு வருகிறது? இகதல்லெனோம்
இவள் அறியமனோட்டனோளைனோ?
“உன்னனனோட க்ரனோஸ் னசலெரி என்ன?” – தற்கசயலெனோகை ஒரு நனோள் னகைட்டனோன் மனோதவன்.
“முப்பத்தி கரண்டு…”
உங்கைனளைனோடது… என்ற அவள் னகைட்கைவில்கலெ. தன்கன விட நிச்சயம் குகறவுதனோன் என்பது
அவளுக்குத் கதரிந்திருக்கும். இருபது வருஷம் சரவீகஸ முடித்த தனக்கு இப்கபனோழுதுதனோன்
இருபகதத்தனோண்டியிருக்கிறது. கதரிந்துதனோனன கைல்யனோணம் பண்ணிக் ககைனோண்டனோள். ஒரு னவகளை
அப்படித்தனோன் இருக்கை னவண்டும் என்ற விரும்பினனோனளைனோ என்னனவனோ. அப்கபனோழுதுதனோன் தன்
இஷ்டப்படி தனோன் இருக்கை முடியும் என்ற உறதிப் பட்டிருக்கைலெனோம். ஆனனோலும் இவனுக்னகை
ககைனோஞ்சம் கபனோறனோகமயனோகைத்தனோன் இருக்கிறது. ககைனோஞ்சகமன்ன. அந்த விஷயம்தனோன் தன் மனதில்
அடிக்கைடி உகதத்துக்ககைனோண்னடயிருக்கிறது. கைல்யனோணத்திற்ககைன்ற கபண் பனோரத்தனபனோது அத்தகன
கபரிதனோகை இந்த விஷயம் னதனோன்றவில்கலெ. திருமணத்திற்குப் பிறகுதனோன் உகதக்கிறது. அவள்
மத்திய அரசுப் பணியனோளைர என்பது கதரியும்தனோன். கூடத்தனோன் இருக்கும் என்பதும் கதரியும்தனோன்.
ஆனனோல் இத்தகன வித்தியனோசம் இருக்கும் என்ற எதிரபனோரக்கைவில்கலெ. ஆரம்பத்தில் ஆயிரனமனோ
கரண்டனோயிரனமனோதனோனன வித்தியனோசம் இருந்தது. பின் எப்படி இத்தகன விலெகிப் னபனோயிற்ற. அவள்
துகறயில் என்கனன்னனவனோ மனோற்றங்கைள் நடந்தன. திடீகரன்ற கமடிக்கைல் அலெவன்ஸ் அது இது
என்ற எகதனதனோ ககைனோடுத்தனோரகைள். அதில் அவள் எங்னகைனயனோ கசன்ற விட்டனோள். அது கிடக்கைட்டும்.
இத்தகன வித்தியனோசத்திற்குப் பின்னனோல்தனோன் அவளிடம் இந்த மனோற்றமனோ? முன்பிருந்னத
அப்படித்தனோனன?
“ககைனோஞ்சம் னவகைமனோத்தனோன் னபனோங்கைனளைன்…இவ்வளைவு ஸ்னலெனோவனோப் னபனோனனோ நடந்து னபனோற கடம்
வந்துடும்…”
“இந்த பனோரு என் ஸ்பீடு இவ்வளைவுதனோன்…நல்லெனோ னவகைமனோ மனோப்பிள்களை ஸ்கூட்டர
ஓட்டுவனோரனோன்னு னகைட்டு கைன்ஃபனோரம் பண்ணிட்டு நிச்சயம் பண்ணிருக்கை னவண்டிதனோனன?”
“என்ன பண்றது, கதரியனோமப் னபனோச்சு…நனோரமல் ஸ்பீடு இருக்கும்னு நனோ எதிரபனோரத்னதன்…இது
அதுக்கும் குகறவனோ இருக்கு…அட்ஜஸ்ட பண்ணிக்கை னவண்டிதனோன்…”
“என்னனனோட ஸ்பீடு முப்பதுனலெரந்து முப்பத்தஞ்சுதனோன்…அதுக்கு னமலெ னபனோனனோ நிச்சயம்
எவனனோலெயும் கைன்ட்னரனோல் பண்ண முடியனோது. இங்கை இருக்கிற டிரனோஃபிக்குக்கு அதுதனோன் விதிச்ச
விதி. அதுனனோலெதனோன் இன்கனவகரக்கும் ஒரு ஆக்ஸிகடன்ட் இல்லெனோம ஓட்டிட்டிருக்னகைன்.
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“அது சரி, ஓட்டுறது னவனற, உருட்டுறது னவனற…நங்கை ஓட்டுறீங்கைளைனோ உருட்டுறீங்கைளைனோன்னு
உங்கைளுக்குத் கதரியனோது. மத்தவங்கைளுக்குத்தனோன் கதரியும்…”
சனோதனோரணப் னபச்சுத்தனோனன என்ற கூட அவள் விட்டுக் ககைனோடுத்ததில்கலெ. தன் பங்குக் கைருத்து
என்ற ஒன்கற நிகலெ நனோட்டனோமல் விடமனோட்டனோள். இவன்தனோன் அகமதியனோகை இருந்து
னமற்ககைனோண்டு னபச்சு வளைரனோமல் அகத முடித்து கவப்பனோன். ஒரு னவகளை இந்த மனோதிரித் தணிந்து
னபனோவனத அவளுக்குப் ப்ளைஸ்ஸனோகி விட்டனதனோ என்னனவனோ? கைணவன் மகனவிக்குள் என்ன ப்ளைஸ்
கமனஸ்?
எல்லெனோ வீடுகைளிலும் ஆண்கைள் இப்படித்தனோன் இருந்து ககைனோண்டிருக்கிறனோரகைனளைனோ என்ற
னதனோன்றியது மனோதவனுக்கு. உறவுகைளில் ஏற்படும் உரசல்கைகளைப் புரிந்து ககைனோண்டு அதன்
கவம்கமகய உணரந்து கபண்கைள்தனோன் சிடுக்குகைள் விழைனோமல் அவிழ்த்துக் கசல்கிறனோரகைள்
என்பதனோகைச் கசனோல்லெப்படுகிறனத! அதனனோல்தனோன் இந்தக் குடும்ப அகமப்னப இன்றவகர
கைனோப்பனோற்றப் பட்டு வருகிறது என்ற கபருகம னபசப் படுகிறனத! எத்தகன வீடுகைளில்
இப்படியனோன நிலெகம இருக்கிறது? யனோர உணரகிறனோரகைள்?
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ந விரும்பித்தனோனன கைல்யனோணம் பண்ணினன? னவகலெ பனோரக்கிற கபனோண்ணுதனோன னவணும்னன…
அப்னபனோ அட்ஜ்ஸ்ட் பண்ணிட்டுப் னபனோய்த்தனோன் ஆகைணும்… -ஆப்த நண்பன் சுந்தரத்தின்
அறிவுகரகயக் னகைட்டு பதில் எதுவும் இன்றி நின்றனோன் மனோதவன்.
அவனும் இவனும் ஒனர வருடத்தில் அரசுத் னதரவுகைள் எழுதி னவகலெக்குச் கசன்றவரகைள்.
இரண்டு னபரும் னபனோட்டி னபனோட்டுக் ககைனோண்டு படித்தனோரகைள். நனோன் முந்தி, ந முந்தி என்ற
ஓடினனோரகைள். கைடவுள் நங்கைள் இருவரும் என்றம் னசரந்னததனோன் இருக்கை னவண்டும் என்ற முடிவு
கசய்து விட்டதுனபனோல் இருவருக்கும் ஒனர னநரத்தில் னவகலெ கிகடக்கும்படி கசய்தனோர. கிகடத்த
னவகலெயும் ஒனர ஊரில் அகமந்ததுதனோன் மிகைப் கபரிய சந்னதனோஷம். அதுவும் திருச்சியில். ககை
னகைனோரத்துக்ககைனோண்டு கிளைம்பினனோரகைள் இருவரும். ஒனர டிபனோரட்கமன்ட்லெ கிகடச்சிருக்கைக் கூடனோதனோ
என்ற வருத்தப்பட்டனோன் சுந்தரம்.
ஆமனோண்டனோ, னவணும்னனோ நனோம கரண்டு னபரும் கமட்ரனோஸ் னபனோயி, சரவீஸ் கைமிஷன் ஆபீஸ்லெ
கைம்ப்களைய்ன்ட் ககைனோடுப்னபனோம். ஏன் இப்படி எங்கை கரண்டு னபகரயும் பிரிச்சீங்கைன்னு
னகைட்னபனோம்…
ஒனர ஊரலெதனோன னபனோட்டிருக்னகைனோம்னு கசனோல்வனோங்கைனளை…?
எங்கை கரண்டு னபகரயும் எப்டித் கதரியும் உங்கைளுக்கு? ன்னு னகைட்னபனோம். வனோயுண்டனோனனோ
வழியுண்டு….
உங்கை கரண்டு னபர அப்ளினகைஷனும் ஒனர னநரத்துலெ ரீச் ஆச்சு. உங்கை கரண்டு னபர
விகடத்தனோள்லெயும், விகடகைகளைல்லெனோம் ஒண்ணனோனவ இருந்திச்சு…ஒனர ஊரலெ, ஒனர கதருவுலெ,
அடுத்தடுத்த வீடுகைள்லெருந்து பரீட்கசக்கு அப்களை பண்ணி வந்திருக்கீங்கை…சரி, ஃப்கரன்ட்ஸனோ
இருப்பீங்கை னபனோலிருக்குன்னு ஒனர ஊரலெ அப்பனோய்ன்ட்கமன்கட னபனோட்டு விட்னடனோம்…ஒனர
டிபனோரட்கமன்ட் னபனோட முடிலெதனோன்…அதுலெ எங்கைளுக்கும் வருத்தம்தனோன்…ஒரு வித்தியனோசம்…
அவுரு க்ளைனோரக் னபனோஸ்ட்டுக்கு எழுதியிருக்கைனோரு…நங்கை சுந்தரம் ஸ்கடனனனோ னபனோஸ்ட்டுக்கு
எழுதியிருக்கீங்கை…அப்டியும் ஒனர ஆபீஸ்லெ னவகைன்ஸி இருக்குதனோன்னு பனோரத்னதனோம்….எதுக்கு
நண்பரகைகளைப் பிரிப்பனோனனன்னு…கைனோலியிடம் இல்கலெ…அதனனோலெதனோன் கவகௌ;னவற
டிபனோரட்கமன்ட் னபனோடனவண்டியதனோப்னபனோச்சு….தப்பனோ நிகனச்சிக்கைனோதீங்கை….
எப்டீங்கை தப்பனோ நிகனக்கைனோம இருக்கிறது? என்கனப் னபனோய் டிரனோன்ஸ்னபனோரட் டிபனோரட்கமன்ட்லெ
னபனோட்டிருக்கீங்கை…ஆர.டி.ஓ. ஆபீஸ்லெனோம் என் குணத்துக்கு ஒத்து வரனோதுங்கை…நனோன்
னநரகமயனோனவன்…சம்பளைத்கத மட்டும் நம்பி வனோழைறவன்….எனக்குக் ககை நட்டத் கதரியனோதுங்கை…
அகதல்லெனோம் நமக்கு ஒத்து வரனோது. ஒழுங்கைனோ னவகலெகயப் பனோரத்தமனோ, னபனோனமனோன்னு
இருக்கைணும்….அப்டியனோப்பட்ட ஒரு கசக்ஷன்லெ னபனோட்டனோங்கைன்னனோப் பரவனோயில்னலெ….எப்டிப்
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னபனோடுவனோங்கை…எங்கை னபனோட்டனோலும் ஸ்கடனனனோ ஆபீசருக்குப் பி.ஏ. மனோதிரித்தனோனன…அப்னபனோ
அவுரு கசனோல்றகதக் னகைட்டுத்தனோன ஆகைணும்…அவருக்குரிய வசூகலெக் கைறந்து ககைனோடுக்கிற
னவகலெகய நனோந்தனோன கசய்யணும்….அடக் கைடவுனளை…இப்டி என்கனச் னசனோதிச்சிட்டினய…நனோன்
என்ன பனோடு படப்னபனோறனனனோ….
ஒண்ணும் கைவகலெப் படனோதீங்கை…இந்த மனோமனோ னவகலெகயல்லெனோம் என்னனோலெ கசய்ய முடியனோதுன்னு
கதரியமனோச் கசனோல்லுங்கை…விட்ருவனோங்கை…
விட்ருவனோங்கைன்னனோ?
அப்டீன்னனோ, பிடித்தம்னனோ வச்சிக்குவனோங்கை…இல்லென்னனோ டிரனோன்ஸ்பர பண்ணிடுவனோங்கை…
அவ்வளைவுதனோன்…
அங்கை னபனோனனோலும் இப்டித்தனோன இருக்கும்….
அதுக்ககைன்ன பண்றது….எல்லெனோ எடமும் புழுத்து நனோறத்தனோன கசய்யுது…அப்னபனோ அட்ஜஸ்ட்
பண்ணிட்டு இருக்கைப் பழைகிக்குங்கை…
சனோக்கைகடக்குள்ளைனய நயும் நந்துன்னு கசனோல்றீங்கை…
னவனற வழி…நம்மளைனோலெ இந்த ஊர உலெகைத்கதத் திருத்தவனோ முடியும்…நங்கை ஒருத்தரனோ நின்னு உங்கை
ஆபீகசச் சரி பண்ணிட முடியுமனோக்கும்?
ஆபீஸ் கமனோத்தத்கதயும் சரி பண்ண முடியனோதுதனோன்… ஆனனோ என்கனச் சரி பண்ணிக்கை முடியுனம…
உங்கைகளைச் சரி பண்ணிக்கைவனோ? அப்பன்னனோ இப்ப நங்கை சரியனோ இல்லியனோ?
எப்டீங்கை இப்பச் சரியனோ இல்லெனோம இருக்கை முடியும்? இன்னனமத்தனோனங்கை ட்யூட்டினய ஜனோய்ன்
பண்ணப் னபனோனறன்…
அப்னபனோ அப்புறம் பனோருங்கை என்கனங்கிறீங்கை…?
பனோரக்கிறகதன்ன….நனோன் என்னளைவுலெ கைகரக்டனோ இருந்திட்டுப் னபனோனறன்…அவ்வளைவுதனோனன….
நங்கை இருப்பீங்கை…ஆனனோ உங்கை னபகரச் கசனோல்லிக் கைறந்திடுவனோங்கைனளை…பரவனோல்லியனோ? அப்பவும்
னபர ககைடுனம…?
அப்டியனோ னசதி? அப்னபனோ அகதயும் நிப்பனோட்டணும்னு கசனோல்லுங்கை….
நிப்பனோட்டறது என்னங்கை…கூட்டத்னதனோட கூட்டமனோ நங்கைளும் வனோங்கிப் னபனோட்டுக்கிட்டுப்
னபனோய்க்கிட்னட இருக்கை னவண்டிதனோன்…இல்லென்னனோ உங்கைகளை ஏமனோளியனோக்கிடுவனோங்கை…
கிறக்கைன்னுவனோங்கை…உங்கை பங்குக் கைனோகசயும் உங்கைளுக்னகை கதரியனோம வனோங்கி, பிரிச்சிக்கிடுவனோங்கை…
இல்லென்னனோ உங்கை பனோஸ் ஆட்கடயப் னபனோட்ருவனோரு…
இவ்வளைவு னலெனோலெனோயத்தனம் இருக்கைனோ இங்கை…?
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இப்ப அப்டித்தனோன் கதரியும் உங்கைளுக்கு…உள்னளை நுகழைஞ்சு பனோருங்கை….உங்கை நிறம் உங்கைளுக்னகை
கதரியனோம மனோறிடும்….
அட என்னய்யனோ கசனோல்றீங்கை….? நங்கைனளை இப்டிப் னபசினீங்கைன்னனோ எப்டீ? என்னடனோ சுத்த
னகைப்மனோரித்தனமனோ இருக்கு….? - பளீகரன்ற வனோய்விட்டுச் சத்தம் னபனோட்டு, சூழைகலெ மறந்து,
சிரித்தனோன் சுந்தரம். இவ்வளைவு னநரம் கைனவுலெகில் எங்ககைங்னகைனோ சஞ்சரித்துவிட்டு நிகனவுக்கு
வந்திருந்தனோன். னவகலெக்குச் னசரும்முன் கைண்ட கைனவு அப்படினய மனதில் திகரப்படம் னபனோல்
பதிந்திருந்தது. நண்பரகைகளைல்லெனோம் னசரந்து டயலெனோக் விட்டு ஒரு மனோகலெ னநரம் இஷ்டத்துக்குச்
சந்னதனோஷமனோய் இருந்த கபனோழுதில் ஆளைனோளுக்குக் கைற்பகன பண்ணிக் ககைனோண்டு னபசித் தீரத்ததில்
ஒரு நண்ட கைனோகமடிப் பீனஸ தயனோரனோயிருந்தது அவரகைளுக்குள். அதன் கைதனோநனோயகைன் தனோனனோய் இருந்து
அன்ற விழுந்து விழுந்து சிரித்துப் பட்ட பனோடு? இப்கபனோழுது நிகனத்தனோலும் அந்த கைனோகமடிக்
கைனோட்சிகைள் ஏதனோச்சும் படத்தில் கவக்கைலெனோம் னபனோல் னதனோன்றம் சுந்தரத்திற்கு.
என்னடனோ, பதினலெ எதுவும் கசனோல்லெனோம இருக்கை? என்றனோன் மனோதவகனப் பனோரத்து.
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“உன்கனக் கைரம் பிடித்னதன்…வனோழ்க்ககை ஒளி மயமனோனதடி… கபனோன்கன மணந்ததனனோல் சகபயில்
புகைழும் வளைரந்ததடி….. – எங்னகைனோ ஒலிக்கும் பனோடல் கைனோதுக்குள் கமல்லெ வந்து இவன் மனகதத்
தழுவியது. கைரம் பிடித்தவள் வனோழ்க்ககைகய ஒளி மயமனோக்குவனோள் என்ற பனோரத்தனோல் அப்படியனோ
அகமந்திருக்கிறது தனக்கு. மனனதனோடு கைரம் பற்றினனோலும் எலெ N;லெனோருக்கும் அவரகைள்
நிகனப்பதுனபனோலெனவவனோ அகமந்து விடுகிறது? னவதகன அவன் மனகதப் பிடுங்கி எடுத்தது.
மனோதவன் மனதில் கைற்பகன பண்ணி கவத்திருந்தது னவற. அவனுக்கு நடந்தது னவற.
அம்மனோவுக்கும், அப்பனோவுக்கும் அடங்கின கபண்ணனோய், அவரகைகளைப் னபனோஷிக்கும், அன்பு
கசலுத்தும் மகைனோலெட்சுமியனோய், தன் மீது தனோளைனோத அன்புகடயவளைனோய், வரப்னபனோகும் மகனவி
இருக்கை னவண்டும் என்றதனோன் அவன் நிகனத்திருந்தனோன். ஆனனோல் னவகலெ பனோரக்கும் கபண்
னவண்டும் என்றம் முடிவு கசய்திருந்ததனோல் மற்றகவகயல்லெனோம் தனோனன மகறந்து பின்னுக்குப்
னபனோய் ஒளிந்துககைனோண்டு விட்டனனவனோ என்ற இப்கபனோழுது னதனோன்றியது அவனுக்கு. கைனோமினிகய
கநருங்கும்னபனோகதல்லெனோம் அவள் தன்கன விடக் கூடச் சம்பளைம் வனோங்குபவள் என்கிற தனோழ்வு
மனப்பனோன்கம இவகன வகதத்தது. இகத நிகனக்கைக் கூடனோது என்றதனோன் அவன் நிகனத்துக்
ககைனோள்வனோன். தன் சம்பளைத்கதயும் னவகலெகயயும் கசனோல்லித்தனோனன அவரகைள் இணங்கினனோரகைள்.
அப்படிப்பனோரத்தனோல் அவளுக்கும் இவனுக்கும் ஒரு பத்தனோயிரத்துக்குள் னவறபனோடு இருக்கும். அது
அவரவர சரவீசுக்கு வந்த வருடத்கதப் கபனோறத்துக் கூட இருக்கைலெனோம். கிகடக்கைக் கூடிய
அலெவன்சுகைகளைப் கபனோறத்தும் அகமயலெனோம். சமீபத்தில் அவளுக்குக் ககைனோடுக்கைக் கூடிய
கமடிக்கைல் அலெவன்கச உயரத்தியுள்ளைனோரகைள். வீட்டு வனோடககைப்படிகய உயரத்தி
வழைங்கியுள்ளைனோரகைள். பயணங்கைளுக்கைனோன இலெவசங்கைகளை எடுத்துவிட்டு, பதிலெனோகை அதற்கு ஒரு
கதனோககைகய நிரணயித்துக் ககைனோடுத்துள்ளைனோரகைள். இகதல்லெனோம் அவளின் சம்பளைத்கத
உயரத்;தத்தனோனன கசய்யும்? கிடந்து புழுங்கி முடியுமனோ?
நனோன் எங்கைக்கைனோவுக்கு நனோலெனோயிரம் பணம் அனுப்பப் னபனோனறன்….
யனோரு, சந்திரனோ அக்கைனோவுக்கைனோ? அந்த முதினயனோர இல்லெத்துலெ இருக்கைனோங்கைனளை அவுங்கைளுக்கைனோ?
ஆமனோம்….

அனுப்பிட்டியனோ? இல்லெ இனினமத்தனோன் அனுப்பணுமனோ?

இன்கனக்கு அனுப்பப் னபனோனறன்….அதனோன் கசனோன்னனன்…
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அனுப்பறனதனோ அனுப்புற…ஐயனோயிரமனோ அனுப்பிட னவண்டிதனோனன…? – எப்படிச் கசனோன்னனனோம்
இந்த பதிகலெ? மனோதவனுக்னகை கவளிச்சம். என் மனது தனோரனோளைம்தனோன் என்றம், னவண்டனோம் என்ற
நனோன் என்றம் கசனோல்லெப் னபனோவதில்கலெ என்றம், என்கன மீறி ந அனுப்பிவிட முடியனோது என்ற
மகற கபனோருளைனோய் எச்சரித்தும் கசனோன்னனனோனமனோ? ஆகைனோ…என்னகவனோரு குயுக்தி…..எனக்குக் கூடத்
தந்திரமனோய்ப் னபச வருகிறனத…? தந்திரம் வந்துவிட்டது. கதரியம் வந்ததனோ? அவன்
தன்கனத்தனோனன னகைட்டுக் ககைனோண்டனோன்.
அகதல்லெனோம் ஒண்ணும் னவண்டனோம்…அவ கரண்டனோயிரம்தனோன் னகைட்டனோ…நனோந்தனோன் நனோலெனோயிரமனோ
அனுப்பனறன்னு கசனோன்னனன்…..அனுப்பிடனறன்… - கசனோல்லிவிட்டு நகைரந்து விட்டனோள் கைனோமினி.
என்னகவனோரு அநியனோயம்? கரண்டனோயிரந்தனோன் னகைட்டனோளைனோம். இவ நனோலெனோயிரம் அனுப்பறனோளைனோம்?
அவ்வளைவு தனோரனோளைமனோ? னகைட்டத அனுப்பிச்சனோப் னபனோறனோது? இங்கை மனோடி எடுக்கை முடியனோம நனோன்
திணறிக்கிட்டுக் ககைடக்னகைன். னபங்க் னலெனோன் னபனோடுனவனோம்னனோ னவண்டனோம்ங்கிறனோ? இந்த வீடு
கைட்டுறனபனோனத பத்தனோக்குகறயனோ இருந்தப்னபனோ, நனோந்தனோன் பிரனோவிடன்ட் பணம் அட்வனோன்ஸ்
னபனோட்டு எடுத்து முடிச்னசன்…அது பிடித்தம் அதிகைமனோனப்னபனோ மட்டும் கைத்தினனோ…? இப்னபனோ…?
இகத யனோரு னகைட்குறது? மனோசனோ மனோசம் இப்டிப் பணத்கதத் தட்டி விட்டனோன்னனோ என்ன ஆகுறது?
அவுங்கைளைனோக் னகைட்குற னபனோது ககைனோடுக்கிறது. யனோரு னவண்டனோன்னனோ? என் சம்பளைப்பணத்கத நனோன்
எத்தகன கைரிசகனயனோச் கசலெவு கசய்னறன். வீட்டுச் கசலெவு அத்தகனக்கும் என் பணந்தனோன்
கசலெவனோகுது….பத்தனோம வரறனபனோதுதனோன அவ பணத்கதத் கதனோடுனறனோம். அப்படிப் பனோரத்தனோ
இந்னநரம் எவ்வளைவு னசவிங்ஸ் இருக்கைணும். கவறம் பனோங்க்லெ வச்சிருக்கிறதுலெ என்ன பயன்?
ஏதனோச்சும் பிக்சட் கடபனோசிட்டு, அது இதுன்னு னபனோட்டு கவக்கைலெனோம்லெ…வட்டியனோச்சும்
வரும்தனோனன? எதத்தனோன் னகைட்டனோ இவ? எல்லெனோம் அவ இஷ்டந்தனோன். எனக்குத் கதரியனோம ஃபிக்சட்
கடபனோசிட்டுலெ னபனோட்டிருந்தனோன்னனோ சிங்கிள் அக்கைவுன்ட்லெதனோன் னபனோட்டிருக்கைணும்…
ஜனோயின்ட்லெதனோன னபனோடணும்…எதனோச்சும் இன்கனவகரக்கும் னகைட்டிருக்கைனோளைனோ? இகதன்ன சுத்த
அநியனோயமனோ இருக்கு? இவனளைனோட குடும்பம் நடத்துறனத கபரிய னலெனோலெனோயமனோ இருக்கும்
னபனோலிருக்னகை…இங்கை என்ன கபனோதுக் கைணக்கைனோ இருக்கு….கரண்டுனபர பணத்கதயும் மனோசனோ மனோசம்
ஒனர அக்கைவுன்ட்லெ இனினம னபனோட்டனோத்தனோன் சரிப்படும்….நிகனத்துக் ககைனோண்டனோன். அகத எப்படி
ஆரம்பிப்பது என்பதில்தனோன் அவனிடம் சிக்கைல் இருந்தது. அவளுக்கு சம்பளைம் வங்கியில்தனோன்
னசருகிறது. இவனுக்கும் அப்படித்தனோன். ஒரு மனோதம் கூட சம்பளைம் வந்ததுபற்றி அவள்
கசனோன்னதில்கலெ. அவள்பனோட்டுக்குப் னபனோய்க் ககைனோண்டிருப்பனோள், வந்து ககைனோண்டிருப்பனோள். என்ன
பழைக்கைம் இது?
வீட்டுச் சனோமனோன்கைளுக்கு லிஸ்ட் ககைனோடுக்கும்னபனோது மட்டும் ககை நளும். இவ்வளைவுதனோங்கை இந்த
மனோத லிஸ்ட்…என்ற ஏனதனோ சிக்கைனமனோய்த் திட்டமிட்டிருப்பதுனபனோல் நட்டுவனோள். கூடனவ
ஏ.டி.எம்.லெ எடுத்திட்டு வந்னதன்…என்ற ஒரு மனோதமனோவது பணத்கத நட்டியிருக்கிறனோளைனோ?

ந னகைட்கை னவண்டிதனோனடனோ…ஏன் பயப்படுனற…கபனோண்டனோட்டிக்கு பயப்படுவனோளைனோ? வனோகயத்
திறந்து னகைளு… - அம்மனோ கசனோன்னனோள்.
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னகைட்கைத்தனோன் நிகனத்தனோன் அன்ற இரவு. ஆனனோல் னகைட்டது னவற. அவள் தந்தது னவற.
அப்பப்பனோ….எங்னகைனோ கசனோரக்கைனலெனோகைத்திற்குத் தன்கன அகழைத்துக் ககைனோண்டு
னபனோய்விட்டனோனளை….அவள் கைனோலெடியினலெனய கிடந்தனோன் படுக்ககையகறயில்.
னச…நனோனும் ஒரு மனுஷனனோ? – மறநனோள் தன்கனத்தனோனன கநனோந்து ககைனோண்டனோன் மனோதவன்.
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மனதில் கவரனோக்யம் பிறந்தது. அவள் எனக்கு அடங்கி நடக்கைனவண்டுகமன்பதில்கலெ.
சுதந்திரமனோய் இருக்கைட்டும். ஆனனோல் ஒன்ற. எப்னபனோது இந்த வீட்டுக்கு வந்தனோனளைனோ அப்னபனோது
இனினமல் இதுதனோன் அவள் வீடு. இங்கிருப்பவரகைளிடம் அன்பு கசலுத்துவதும், எல்னலெனோகரயும்
அரவகணத்துப் னபனோவதும் அவள் கைடகம. அவளின் வனோழும் வீடு இதுதனோன். இங்கிருப்னபனோரின்
உணரச்சிகைகளை அவள் மதிக்கை னவண்டும். இந்த வீட்டின் இயல்புகைகளை அவள் னநசிக்கை னவண்டும்.
தனது முழுகமயனோன அன்கபச் கசலுத்த னவண்டும். எல்னலெனோகரயும் அரவகணத்துப் னபனோகை
னவண்டும். இந்த வீட்டின் னமன்கமக்கைனோகை உகழைக்கை னவண்டும். எல்னலெனோரின் அன்கப, பனோசத்கதச்
சம்பனோதிக்கை னவண்டும். தன் கைணவகனப் னபனோஷிக்கை னவண்டும். அவனுக்கைனோகைத் தனோன் என்கின்ற
எண்ணத்கத தன்னுள்னளை பலெப்படுத்திக் ககைனோண்டு, அவனின் நன்கமக்கைனோகை, அதன் மூலெம் அவள்
குடும்பத்தின் நல்வனோழ்வுக்கைனோகைப் பனோடுபட னவண்டும். அதுதனோன் அவள் கைடகம. இன்னமும் பிறந்த
வீட்கட நிகனத்துக் ககைனோண்டு, இங்கு ஒட்டனோமல் அவள் இருப்பது நன்றன்ற. அவள் வளைரந்து
வனோழ்ந்த வீட்கட ஒனரயடியனோகை விட்டு ஒதுங்கை னவண்டும் என்ற இங்கு யனோரும் கசனோல்லெவில்கலெ.
அப்படி ஒருத்திகய வற்புறத்துவதும் மனிதத் தன்கமயன்ற. ஆனனோலும் அந்த நிகனப்பினலெனய
கைனோலெத்கதக் கைழிப்பதும், இங்கிருப்னபனோரிடம் முகைம் ககைனோடுத்துப் னபசனோகமயும், கைனோரியங்கைளில்
ஒன்றிடனோகமயும் நல்லெதல்லெ. இகத அவளிடம் கதளிவனோகைப் னபசியனோகை னவண்டும். அதன் மூலெம்
அவள் மனதில் இருக்கும் குழைப்பத்கத நக்கியனோகை னவண்டும். அவகளை இந்த வீட்டின் ஒரு
கபண்ணனோகை, தகலெகமனயற்கும் ஒரு தனோயனோகை உருவனோக்கை னவண்டும். குலெவிளைக்கைனோகை அவள்
உருகவடுக்கை னவண்டும். அதற்கு என் குடும்பத்தனோரும் எல்லெனோவிதத்திலும் உதவி கசய்தனோகை
னவண்டும். இவரகைளும் அவள் னமல் பனோசத்கதயும் பண்கபயும், அன்கபயும் நிகலெநனோட்டியனோகை
னவண்டும். எல்னலெனோரும் ஓர நிகற. அன்பு ஒன்னற எல்னலெனோகரயும் பிகணத்திருக்கும் வகலெ. அந்த
வகலெ அறந்து னபனோகைலெனோகைனோது. முடிவு கசய்து ககைனோண்டனோன் மனோதவன். அதற்கு முதல் படியனோகை
அவன் தன்கன மனோற்றிக் ககைனோள்ளை னவண்டும் என்ற யத்தனித்தனோன். தன்கனப் கபனோறத்தவகர
இதுநனோள்வகர அவளிடம் மனோறதலெனோகை அவன் இருந்தனதயில்கலெ. கைண்டிப்பு என்பகத
நிகலெநிறத்தியனதயில்கலெ. ஆயினும் கசனோல்லெனவண்டியகத, னபச னவண்டியகதப் னபச
னவண்டிய னநரத்தில் னபசத் தவறியவன்தனோன். அதனனோல்தனோன் இன்கறய சிக்கைலெனோன நிகலெகம.
அதற்கு ஒருவககையில் தனோனும் கைனோரணம்தனோன். ஆககையினனோல் தன்னிடமிருந்னத ஆரம்பிப்னபனோம்
இந்த அகமதி வழிப் பயணத்கத. முடிவு கசய்து ககைனோண்டனோன் மனோதவன்.
கைனோமினி, நனோகளைக்கு நனோம கவளியூர னபனோனறனோம். கவளியூரனனோ னகைனோயில்கைளுக்கு. ஓ.னகை….? –
அவளுக்கு சரப்கரஸனோகை இருக்கைட்டும் என்றதனோன் ஆரம்பித்தனோன்.
திடுதிப்னு இப்டிச் கசனோன்னனோ எப்டி? அப்டிகயல்லெனோம் எனக்கு லீவு னபனோட முடியனோது…
அதனோன் இப்ப கசனோல்லிட்னடன்லெ…நனோகளைக்கு ஆபீஸ் னபனோ…னவகலெகயப் பனோரு…சனோய்ந்தரம்
கிளைம்பறனபனோது லீவு னபனோட்டுட்டு வனோ…கசவ்வனோய், புதன், வியனோழைன், கவள்ளி…நனோலு நனோள்…சனி,
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ஞனோயிற லீவு….ஆற நனோகளைக்கு இந்த சகமயல் னவகலெ கிகடயனோது…அக்கைடனோன்னு கவளிலெ
சுத்தியடிச்சிட்டு வருனவனோம்…ஓ.னகை.யனோ?
எங்கை னபனோகைணும்ங்கிறீங்கை…?
தஞ்சனோவூர னபனோனவனோம்…சுத்துவட்டனோரத்துலெ நிகறயக் னகைனோயில் இருக்கு…பிறகு கும்பனகைனோணம்
னபனோனவனோம்…அங்கை ரூம் எடுத்துத் தங்குனவனோம்….னகைனோயில்கைளைனோச் சுத்துனவனோம்…ஆற நனோகளைப்
பிரனயனோஜனமனோக் கைழிச்சிட்டுத் திரும்புனவனோம்…மனசுக்கு இதமனோ இருக்கும்….உனக்கும் ஒரு
கரஃப்கரஷ்கமன்ட் கிகடச்ச மனோதிரி ஆகும்…ஓ.னகை.யனோ?
பதினலெ கசனோல்லெவில்கலெ கைனோமினி. கைடுப்பனோகியது மனோதவனுக்கு. அதுதனோன் அவள் குணம். அது
அவளின் பிறவிக் குணமனோ அல்லெது அவனுக்ககைன்ற அவள் ஏற்படுத்திக் ககைனோண்டதனோ என்ற
சந்னதகைம் வரும் இவனுக்கு. வழைக்கைம் னபனோல் மறத்தனோள். அவள் மறக்கைத்தனோன் கசய்வனோள் என்பகத
இவனும் அறிவனோன். இதுநனோள்வகர ஒரு விஷயத்தில் கூட இவன் கசனோன்னகத அவள்
னகைட்டதில்கலெ. எகதச் கசனோன்னனோலும் மறப்பனோள். பனோரப்னபனோம் என்பனோள். அவளுக்கைனோய் மனசு
வரும் அன்ற கசய்வனோள். இவன் கசனோன்னவுடனன, கசனோன்ன அன்னற கசய்தனோள் என்ற ஒரு கைனோரியம்
கூட இன்றவகர இல்கலெ. தனோங்கை முடியனோமல் னகைட்னட விட்டனோன் இவன்.
கைல்யனோணம் ஆன நனோள்னலெரந்து, இன்கனக்கு வகரக்கும் நனோன் கசனோன்ன எகதயனோவது ந
னகைட்டிருக்கியனோ? உடனன கசய்திருக்கியனோ?
இல்கலெ….கசய்ததில்கலெ… - ஆணித்தரமனோய் பதில் வந்தது.
அப்னபனோ கதரிஞ்னசதனோன் ந மறத்திருக்னகை…னவணும்னன மனோட்னடன்ருக்னகை…அப்டித்தனோனன…
நங்கை கசனோல்றது எனக்குப் பிடிச்சிருந்தனோத்தனோனன கசய்ய முடியும்? கைண்கண மூடிட்டுச் கசய்திட
முடியுமனோ?
கைண்கண மூடிட்டுச் கசய்யிற கைனோரியமனோ நனோன் உன்கிட்னட கசனோன்னனன். கைண்கண மூடிட்டுக்
கிணத்துலெ குதின்னனனனோ? என்ன உளைரனற?
அநனோவசியமனோப் னபசனோதீங்கை…எனக்குப் பிடிக்கைகலென்னு கதரியுதில்லெ…அப்ப நங்கைனளை கசய்துக்கை
னவண்டிதனோனன…?
நனோன் கசனோன்னது இந்தக் குடும்பத்துக்கைனோனது…நனோம கரண்டு னபரும் னசரந்து வனோழைறனம, இந்த
வீட்டுக்கைனோனது…நனோனனோ கசய்யக் கூடியதுன்னனோ உன்கிட்னட கசனோல்லிட்டிருக்கைமனோட்னடன்…கசய்து
முடிச்சிட்டு, சிவனனன்னு இருப்னபன்…இது ந கசய்ற கைனோரியம்…அதுனனோலெதனோன் உன்கிட்னட
கசனோன்னனன்…முடியுமனோ, முடியனோதனோ? அகத மட்டும் கசனோல்லு…
நங்கை கசனோல்லிட்டீங்கைன்றதுக்கைனோகை கசய்திட முடியுமனோ? எனக்கும் பிடிச்சிருக்கைணுமில்லெ…?
உனக்குப் பிடிக்கைனோட்டனோலும், நனோன் கசனோன்னதுக்கைனோகைச் கசய்யமனோட்னட…அப்டித்தனோனன…?
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அது எப்படிச் கசய்ய முடியும்? நனோகளைக்கு அது தப்பனோப் னபனோயிடுச்சின்னனோ அது சம்பந்தமனோப் னபச
னவண்டியிருக்கும்…நமக்குள்ளை சண்கட வளைரும்…வீணனோன பணச் கசலெவு, மனக்கைஷ்டம்…
எல்லெனோம் இருக்குல்லெ….?
ந னயனோசிக்கிற இகதகயல்லெனோம் நனோனும் நிகனச்சிப்பனோரத்திருப்னபன்னு உனக்குத் னதனோணலியனோ?
என்கன என்ன மகடயன்னு நிகனச்சியனோ?
னயனோசிச்சிருந்தீங்கைன்னனோத்தனோன் கசனோல்லினய இருக்கை மனோட்டீங்கைனளை? நனோன் கசய்ற கைனோரியம் எப்பவும்
நூற சதவிகிதம் ப்ளைஸ்ஸனோத்தனோன் இருக்கைணும் எனக்கு…ஏற்ற இறக்கைம் கூடனோது. பரவனோல்னலென்னு
ஒரு கைனோரியத்கத என்னனோலெ கசய்ய முடியனோது…அதுனனோலெதனோன் கசய்யகலெ…..
அவளிடம் னபசிப் புண்ணியமில்கலெ என்ற முடிவுக்கு வந்தனோன் மனோதவன். இதற்கு ஒனர வழி
அவனளைனோடு னபச்கச சுத்தமனோய் நிறத்திக் ககைனோள்வது ஒன்றதனோன். அவள் வீட்டில் இருக்கிறனோள்
என்ற இம்மியும் கைண்டுககைனோள்ளைனவ கூடனோது. தனோன் உண்டு, தன் னவகலெயுண்டு என்ற இருந்தனோகை
னவண்டும். இப்கபனோழுது அவனளை அப்படித்தனோனன இருக்கிறனோள். சனோப்பனோட்கடக் ககைனோண்டுவந்து
னடபிளில் கவக்கிறனோள். எடுத்துப் னபனோட்டுக் ககைனோண்டுதனோனன சனோப்பிட்டனோகை னவண்டியிருக்கிறது?
என்ற அவள் அன்னபனோடு பரிமனோறியிருக்கிறனோள்? அப்னபனோதுதனோனன சகமயல் ருசிக்கும் என்பது
அவளுக்கு என்ற கதரிவது? இவகளை என்ன இப்படி வளைரத்திருக்கிறனோரகைள்? இவளிடம் அன்பு,
கைருகண, பனோசம், னநசம் என்ற இம்மனோதிரியனோன உணரச்சிகைளுக்ககைல்லெனோம் இடனம இல்கலெயனோ?
ஜடமனோ இவள்? வனோழ்க்ககை ககைனோஞ்சங் ககைனோஞ்சமனோய் நரகைமனோகிக் ககைனோண்டு வருவதுனபனோல்
னதனோன்றியது இவனுக்கு.
இப்படித்தனோன் பிரிந்திருக்கிறனோரகைள் இன்றவகர. அவனளைனோடு மனோதவன் னசரந்தது ஒன்றிரண்டு
முகறதனோன். அதுவும் அவளின் முழு ஈடுபனோட்னடனோடு நிகைழைவில்கலெ. என்னனவனோ யந்திரம் னபனோலெ
இயங்கினனோள். அது இவனுக்குப் பிடிக்கைவில்கலெ. ரசகன இல்லெனோத முண்டம் என்ற மனதுக்குள்
திட்டிக் ககைனோண்டனோன். அவன் மனம் கமல்லெ கமல்லெ விலெகை ஆரம்பித்தது. கூடனவ இன்கனனோன்றம்
கதனோற்றிக் ககைனோண்டது அவன் மனதில். னவற யனோகரனயனும் மனதில் நிகனத்துக்
ககைனோண்டிருப்பனோனளைனோ? கைனோதலித்துக் ககை விட்டவன் மனதில் குடியிருப்பனோனனனோ?
ஆனனோல் ஒன்ற. அப்படி எதுவும் விபரீதமில்கலெ என்ற மட்டும் மனம் உறதி கசனோன்னது. அதுனவ
கபரிய நிம்மதியனோய் இருந்தது இவனுக்கு. சிலெரின் குணனோதிசயங்கைள் இப்படி நம்கமப் பலெவனோறனோகை
நிகனக்கை கவத்து விடுகிறது என்றதனோன் னதனோன்றியது. வலிய ஒருத்தியின் னமல் பழிகயச்
சுமத்துவதனோ? அது தகுமனோ? அவனனோல் அப்படிகயல்லெனோம் நிகனத்துப் பனோரக்கை முடியவில்கலெதனோன்.
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“கைனோமினி, ந இப்டித் தனியனோ வந்திருக்கிறது ககைனோஞ்சங்கூடச் சரியில்கலெம்மனோ…அதுவும்
மனோப்பிகளைக்குத் கதரிவிக்கைனோம வந்திருக்னகைங்கிற…என்னம்மனோ இது? உனக்னகை மனசுக்குத்
னதனோணகலெ?”
கைனோமினி அகமதி கைனோத்தனோள். கசனோல்வது சரிதனோன் என்ற ஒப்புக் ககைனோள்கிறனோளைனோ? அல்லெது கசனோல்வது
பிடிக்கைவில்கலெயனோ?
இரண்டு நனோட்கைளைனோகை இருந்த அகமதி இன்றதனோன் கைகலெந்திருக்கிறது. அதுவும் சித்தப்பனோ மூலெம்.
அப்பனோ கூட ஒன்றம் னகைட்கைவில்கலெ. அதற்கைனோகை அப்பனோவுக்கு ஒப்புதல் என்ற கபனோருள்
ககைனோள்ளைலெனோமனோ? அம்மனோ னபசனவயில்கலெ. அது ஒன்னற னபனோதும். அவளின் எதிரப்பின்
அகடயனோளைமனோய். தகரயில் உட்கைனோரந்திருந்த கைனோமினி அப்படினய சித்தப்பனோவின் மடியில் சனோய்ந்து
ககைனோண்டனோள். அவள் தகலெகய ஆதுரமனோய்த் தடவிக் ககைனோடுத்தனோர அவர. உலெகில் அன்பு
ஒன்றக்குத்தனோன் எல்லெனோ சக்திகைளும். அகத மிஞ்சிய விஷயம் எதுவுமில்கலெதனோன். அது
சித்தப்பனோவுக்கு நன்றனோகைத் கதரிந்திருக்குனமனோ என்னனவனோ? எத்தகன ஆழைமனோகை உட் புகுவதற்கு
இந்தத் தகலெ வருடல்?
பிறந்ததிலிருந்து இருபது இருபத்திகரண்டு ஆண்டுகைள் வகர தனோய் தந்கதயனோ,; உற்றனோர உறவினர
சுற்றத்தனோனரனோடு வனோழ்ந்து விட்டு, திடீகரன்ற னவகறனோரு வீட்டிற்குப் னபனோ என்ற கசனோன்னனோல்
உடனடியனோகை ஒரு கபண்ணனோல் அப்படிப்னபனோய் எப்படி ஒன்றி விட முடியும்? மனம் அப்படியும்
இப்படியுமனோகைத் தவிக்கைத்தனோன் கசய்கிறது. ஒனரயடியனோகை அறத்துக் ககைனோண்டும் வர முடியனோனத?
அப்படியல்லெவனோ கைட்டிப் னபனோட்டு விடுகிறனோரகைள்? இந்தத் திருமண பந்தம் அப்படித்தனோனன
மனிதரகைகளை முடக்கிப் னபனோட்டு விடுகிறது! வனோழ்வின் ஆதனோரனம அதுதனோன் என்பது னபனோலெல்லெவனோ
னகைனோனலெனோச்சுகிறது? அதுவும் ஒரு கபண்ணுக்கு ஆளுகமனய அதுதனோன் என்றிருக்கும்னபனோது! அது
ஏன் இப்படி இகடயிகடயில் கைட்டறத்துக் ககைனோள்ளைத் தவிக்கிறது? கைட்டறத்துக் ககைனோள்ளைவனோ
அல்லெது அம்மனோதிரியனோன நிகைழ்வுகைளின் ஆரம்பக் கைட்டத்தில் கைனோல் கவத்து ஒருவருக்ககைனோருவர
மனோனசீகைமனோய் மிரட்டிக் ககைனோள்வதினலெ ஒரு திருப்தியனோ?
தனோய் தந்கதயரகைளின் குண வினசஷங்கைளிலிருந்து அத்தகன எளிதனோய் விலெகிப் னபனோய் விட
முடியுமனோ? அதுநனோள்வகர தனது பிறந்தகைத்தில் தன் கபற்னறனோனரனோடு தனோன் கைண்ட வனோழ்க்ககை தனக்கு
எகதக் கைற்றக் ககைனோடுத்திருக்கிறது? எல்லெனோம் கதரியத்தனோன் கசய்கிறது. ஆனனோலும் இதில் ஏனதனோ
சுகவ இருக்கிறது.
கமன்கமயனோகைச் சிரித்துக் ககைனோண்டனோர சனோம்பசிவம். “என்னம்மனோ, ஊருக்குப் னபனோகைணும்னபனோலெ
இருக்கைனோ?”
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இந்த மனுஷன் தன் மனதில் என்னதனோன் நிகனத்துக் ககைனோண்டிருக்கிறனோர? தன் மனதில் ஓடும்
எண்ண அகலெகைள் இவருக்கு எப்படித் கதரிகிறது? ஒரு வருடலில் அத்தகனகயயும்
துல்லியமனோகைப் புரிந்து ககைனோள்வனோனரனோ? இதுதனோன் அனுபவம் என்பனதனோ?
“உடனன என்கன ஊருக்கு அனுப்பறதுலெனய இருங்கை…உங்கை எல்லெனோகரயும் பனோரத்துட்டு, ககைனோஞ்ச
நனோகளைக்கு இருந்துட்டுப் னபனோகைலெனோம்னு வந்திருக்னகைன் நனோன். நங்கை என்னடனோன்னனோ என்கன
விரட்டுறீங்கை?”
“நனோ ஏன்மனோ விரட்டுனறன் உன்கன. இது உன் வீடு. நனோனன ஓசிக்கு இருக்கிறவன். உன்கன நனோ
அப்படிச் கசனோல்லெ முடியுமனோ?”
அதிரந்தனோள் கைனோமினி. “சித்தப்பனோ! என்ன கசனோல்றீங்கை? நங்கைதனோன் எனக்கு எல்லெனோம். எங்கை அப்பனோகவ
விட உங்கை மடிலெதனோன நனோ நனோள் பூரனோவும் கிடந்திருக்னகைன். அப்புறம் எதுக்கு இப்டிப் னபசுறீங்கை?”
“சும்மனோச் கசனோன்னனம்மனோ…என்னதனோன் ஆனனோலும் நனோ எனக்குன்னு ஒண்ணு இல்லெனோதவன்தனோனன!
கைல்யனோணம் கைனோட்சின்னு எதுவும் பனோரக்கைனோதவன். நங்கைனளை சதம்னு இருந்திட்டவன். அது
எப்பவனோவது தவனறனோன்னு மனசுக்குத் னதனோணும். அப்னபனோ ஏதனோச்சும் மனசு பிரண்டு இப்படி
வனோரத்கதகைள் வரும். ந ஒண்ணும் கபரிசனோ எடுத்துக்கைனோனத!”
“சின்ன வயசுனலெரந்து நங்கைதனோன் எனக்கு எல்லெனோம். என்கன பள்ளிக்கூடத்துலெ ககைனோண்டுவிட்டுக்
கூட்டிவருவீங்கைனளை தினமும்…அப்னபனோயிருந்து உங்கைளைத்தனோன் என் அப்பனோவனோ
நிகனச்சிட்டிருக்னகைன்…என் அப்பனோ கூட எனக்கு அப்புறந்தனோன்…”
“சரி, இப்னபனோ இகத எதுக்குச் கசனோல்னற? என்ன கசய்யணும் உனக்கு? அகதச் கசனோல்லு
முதல்லெ…”
“எனக்கு ஒண்ணும் கசய்ய னவண்டனோம்…என்கன எதுவும் னகைட்கைனோம இருந்தனோப் னபனோதும்…”
“அது எப்டிம்மனோ? திடீரனு நபனோட்டுக்குத் தனியனோ வருனவ…னகைட்டனோ அவர அவுங்கை வீட்டுக்குப்
னபனோயிட்டனோர, நனோ இப்டி வந்துட்னடன்னு கசனோல்லுனவ…என்ன எதுன்னு கைனோரணமில்லெனோனம
நங்கைபனோட்டுக்கு இருப்பீங்கை…இதுலெ ஏதனோச்சும் பிரச்கன இருக்குனமனோன்னு கபரியவங்கைளுக்குத்
னதனோணுமனோயில்லியனோ?”
“இந்தமனோதிரி ஒவ்கவனோண்கணயும் தூண்டித் துருவுறதுதனோன் இந்தப் கபரியவங்கை னவகலெயனோப்
னபனோச்சு…னவனற னபனோக்கிடம் இல்லெனோனம அக்கைடனோன்னு கிடப்னபனோம்னு இங்கை வந்தனோ நங்கை
என்னடனோன்னனோ இப்படிப் னபனோட்டுத் கதனோணத்துறீங்கை…”
“சரிம்மனோ…ஸனோரிம்மனோ…னபனோதுமனோ? உனக்கு எப்னபனோ மனசு வருனதனோ அப்னபனோ கசனோல்லு னபனோதும்.
இப்னபனோ சித்தப்பனோ உன்கன வற்புறத்தனலெ…இகத இந்த வீட்லெ நனோந்தனோன் உன் கிட்னட
னகைட்டனோகைணும். நனோ இருக்னகைன் எல்லெனோத்கதயும் பனோரத்துக்குனவன்ங்கிறதுதனோன் உன் அப்பனோ
அம்மனோனவனோட கைணிப்பு. ஆககையினனோலெ ந இன்கனக்கில்லெனோட்டனோலும் இன்னும் கரண்டு நனோள்
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கைழிச்சனோவது விஷயத்கத என்கிட்னட கசனோல்லித்தனோன் ஆகைணும்…சரிதனோனனோ? ஓ.னகை. இப்னபனோ உன்
விருப்பம் னபனோலெ இருக்கைலெனோம் ந…நனோன் ககைனோஞ்சம் கவளிலெ னபனோயிட்டு வரனறன்…”
“எங்னகை சித்தப்பனோ…நனோனும் வரட்டுமனோ?”
“அய்யய்ய…இதுக்ககைல்லெனோம் ந வரக் கூடனோதும்மனோ…இது அகலெச்சல் னவலெ…”
“அது என்ன அப்படி அகலெச்சலெனோனது?”
“கதரியனோதனோ உனக்கு? நமக்கு விமனோன நிகலெயம் பக்கைம் ஒரு ப்ளைனோட் கிடக்கு கதரியுனமனோ? அகத
விக்கைச் கசனோல்றனோன் உங்கைப்பன்…அதுக்கைனோகைத்தனோன் புறப்பட்னடன்…..”
“விக்கைப் னபனோறீங்கைளைனோ? அதுபனோட்டுக்குக் கிடந்துட்டுப் னபனோகுது…இன்னும் விகலெ ஏறமில்லியனோ?
எதுக்கு விக்கைணும்?”
“எதுக்கு விக்கைணுமனோ? உன் கைல்யனோணக் கைடன்கைகளை அகடக்கை னவண்டனோமனோ? கைடன் ககைனோடுத்தவங்கை
சும்மனோவனோ இருப்பனோங்கை…?”
அதிரந்தனோள் கைனோமினி!
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இன்ற வகர ஒரு வனோரத்கத கசனோல்லெவில்கலெ அப்பனோ. தன் கைல்யனோணத்துக்குக் கைடன்
ஆகிப்னபனோனதுபற்றி. னலெனோன் னபனோட்டுத் தருகினறன் என்ற கசனோன்னனபனோது கூட மறத்துவிட்டனோர.
ந உன் புருஷன் வீட்டுக்குப் னபனோறனபனோது பனோங்க் னபலென்ஸ் துகடச்சு இருக்கைக் கூடனோதும்மனோ.
அப்புறம் அதுனவ அவங்கைளுக்கு ஒரு கவறப்பனோயிடும்…
என்னப்பனோ நங்கை னபசுறது அபத்தமனோ இருக்கு. கைல்யனோணம் முடியறவகரக்கும் என்னுகடய
சம்பனோத்தியம் இந்த வீட்டுக்குத்தனோன் கசனோந்தம். அவுங்கை யனோரு னகைட்குறதுக்கு?
அதனோன் இத்தகன வருஷம் ககைனோடுத்திருக்கினயம்மனோ…ககைனோஞ்சமனோச்சும் பணத்னதனோட
னபனோனனன்னனோத்தனோன், உன் கசனோந்தச் கசலெவுகைளுக்னகை கூட அவங்கை ககைகய எதிரபனோரக்கைனோமனோ
இருக்கைலெனோம்.
அதுக்குத்தனோன் மனோதனோ மனோதம் சம்பளைம் வரப்னபனோகுதில்லெப்பனோ…என்ன னபசுறீங்கை நங்கை…?
அதத்தனோன் கைணக்குப் பண்ணிடுவனோங்கைனளை அவுங்கை…இந்தப் பணம் உன்கிட்டனய இருக்கைட்டும்…
உன்னனனோட அவசரச் கசலெவுகைளுக்கு உதவும். நனோன் அனுபவஸ்தன்…புரிஞ்சிதனோன் கசனோல்னறன்.
அப்பனோ னபச்கசத்தனோன் னகைனளைன்…
மறத்னத விட்டனோர அப்பனோ. இவளும் தன் வங்கிக் கைணக்ககை மனோதவனிடம் இன்றவகர
கசனோல்லெவில்கலெ. கசனோல்லெவில்கலெ என்பகதவிட அவன் இன்றவகர னகைட்கைவில்கலெ. அது
கபரிதில்கலெயனோ? ரகைசியமனோய் ஏதும் கதரிந்து ககைனோண்டிருப்பனோனனனோ? அவளைனோய்ச் கசனோல்கிறனோளைனோ
பனோரப்னபனோம் என்ற கைனோத்திருப்பனோனனனோ? கைனோத்திருந்தனோல்தனோன் என்னவனோம்? சம்பனோதிப்பவளுக்கு
இகதக் கூடச் கசனோந்தமனோய் கவத்துக் ககைனோள்ளை உரிகமயில்கலெயனோ என்ன? உரிகம இல்கலெ என்ற
யனோர கசனோன்னனோரகைள்? ஆனனோல் அகத மகறப்பதுதனோனன தவற. மனோதவன் என்றனோவது தன் வரவு
கசலெவுகைகளை மகறத்திருக்கிறனோனனோ? கபனோதுவனோய்த்தனோனன கவத்திருக்கிறனோன். வீட்டுச்
கசலெவுகைளுக்கு என்ற தனோன் எடுத்துக் ககைனோள்வகதக் கூட ஒருநனோளும் அவன் கைணக்குக்
னகைட்டதில்கலெனய…? அவன் வங்கிக் கைணக்குப் புத்தகைத்கதக் கூட எந்த னநரமும் யனோரும் பனோரத்துக்
ககைனோள்ளைலெனோம் என்பதுனபனோல் னமகஜ டிரனோயரில்தனோனன னபனோட்டு கவத்திருக்கிறனோன்? அது
திறந்தனமனிக்னகைதனோனன இருக்கிறது இன்றவகர. ஆனனோல் தனோன் அப்படி இருக்கினறனோமனோ?
அவகன நம்பி தன் வனோழ்க்ககைகய ஒப்பகடத்திருப்பதுனபனோல், அவனும் தன்கன முழுகமயனோய்
நம்பித்தனோனன இருக்கிறனோன்.
நம்ம கரண்டுனபருக்கும் மத்தினலெ ரகைசியம்ங்கிறது இருக்கைனவ கூடனோது. அதுக்கைனோகை
கைல்யனோணத்துக்கு முன்னனோனலெ நம்மனளைனோட இருப்கபகயல்லெனோம், இதுநனோள்வகரக்கும் வனோழ்ந்த
வனோழ்க்ககைகயகயல்லெனோம் கசனோல்லித்தனோன் ஆகைணும்னு நனோன் கசனோல்லெ வரகலெ…இப்னபனோ, இனினம
அந்த நல்லெகத கமயின்கடய்ன் பண்ணனும்னு கசனோல்னறன்…எனக்கு ந…உனக்கு
32

நனோன்….நமக்குள்னளை எந்த னபதமும் இல்னலெ….ஆனனோ அது நனோம கரண்டுனபரும் இருக்கிறகதப்
கபனோறத்து இருக்கு…பி ஃப்ரனோங்க்…அவ்வளைவுதனோன்….
ஒரு நனோள் அவன் கசனோன்னது இவள் மனதில் அப்படினய.
நம்ம வனோழ்க்ககை ஒளிமயமனோ இருக்கைணும்…அதுக்கு நனோம கரண்டு னபரும் னசரந்து என்கனன்ன
கசய்யணுனமனோ அகதச் கசய்யணும்…னவணுங்கிறகதச் கசய்யத் தவறக் கூடனோது. அனத சமயம்
னவண்டனோங்கிறகத ஒதுக்கைவும் தயங்கைக் கூடனோது. னவணுங்கிறதும், னவண்டனோங்கிறதும் உனக்கும்
எனக்கும் இகடயினலெ வித்தியனோசப்படலெனோம். ஆனனோல் அகதப் னபசித் தீரத்துக்கைணும்…சண்கட
னபனோடக் கூடனோது. ஒருத்தர கைருத்கத இன்கனனோருத்தர மதிக்கிற குணம் னவணும்…மிதிக்கிற குணம்
ஆகைனோது. என்னடனோ இவன் இப்டிகயல்லெனோம் என்கனன்னனவனோ கசனோல்லி அடுக்கிட்னட
னபனோறனோனனன்னு உனக்குத் னதனோணலெனோம்…இகதகயல்லெனோம் இப்படித் தத்துவனோரத்த ரீதியனோப்
பனோரத்தனோ புரியனோது. அனுபவிச்சுப் பனோரக்கைணும்…நகடமுகறலெதனோன் அந்த அனுபவம் கிகடக்கும்.
அப்பத்தனோன் நம்மனளைனோட கமச்சூரிட்டி அதிகைரிக்கும். அது நம்ம கரண்டு னபகரயும்
பக்குவப்படுத்தும்….நனோன் கசனோல்றகதல்லெனோம் புரியும்னு நிகனக்கினறன்…கரனோம்பக் குழைப்பமனோ
இருந்திச்சின்னனோ ஒதுக்கிடு…அப்பப்னபனோ கைனோரியங்கைகளை எதிரககைனோள்றனபனோது பனோரத்துக்கைலெனோம்.
கைவகலெகய விடு…..
அவனின் னபச்சு அப்படினய இவள் மனதில். இவகன அன்பனோல்தனோன் வசப்படுத்த னவண்டும்.
அதற்கைனோகை ஒனரயடியனோகைத் தனோழ்ந்தும் னபனோய்விட முடியனோது. னவகலெ பனோரக்கும் நனோன், சம்பனோதிக்கும்
நனோன், எப்படி ஒனரயடியனோய்த் தனோழ்ந்து னபனோகை முடியும்? நனோன் விட்டுக் ககைனோடுத்துப் னபனோகை
னவண்டும் என்ற எதிரபனோரக்கும் இவன், தனோனும் விட்டுக் ககைனோடுக்கைத் தயனோரனோகை னவண்டுனம?
ஆனனோல் ஒன்ற. இதுவகர அவகனப் கபனோறத்தவகர அப்படிகயனோன்றம் பிணங்குபவனனோய்த்
கதரியவில்கலெதனோன். நனோன்தனோன் இன்னும் கவளிப்பகடயனோய் இல்கலெ அவனிடம். எது என்கனத்
தடுக்கிறது? அவனுக்குச் சமமனோய் னவகலெ பனோரக்கினறனோம் என்ற நிகனப்பனோ? அவகன விடச் சற்றக்
கூடச் சம்பளைம் வனோங்குகினறனோம் என்ற கைரவமனோ? என்கன எதுக்கும் கைட்டுப்படுத்த முடியனோது
என்கிற இந்த எண்ணம் ஏன் வந்தது என்னிடம்? னயனோசிக்கைத் தகலெப்பட்டனோள் கைனோமினி.
அன்பு ஒன்றதனோன் எல்லெனோவற்றிற்கும் தகலெ சிறந்த மருந்து என்ற அவள் எத்தகனனயனோ
புத்தகைத்தில் படித்திருக்கிறனோள். ஆனனோலும் ஒனரயடியனோய் இறங்கிப் னபனோகை மறக்கிறது மனது.
ஏனிப்படி? னயனோசிக்கைத்தனோன் கசய்தனோள் அவளும்.
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“சனோர, மனோதவன் சனோர லீவு…அவர இருந்தனோத்தனோன் அந்த சீட்லெ எதுவும் எடுக்கை முடியும்…நனோம
கதனோட்டுக் கைகலெச்சு வச்சிட்டம்னனோ அப்புறம் வந்து அவர சத்தம் னபனோடுவனோரு…” – தயங்கியவனோனற
கூறினனோர கைணக்கைனோளைர னவதனோசலெம்.
“நல்லெனோயிருக்னகை, அதுக்கைனோகை அவர திரும்ப வரறவகரக்கும் அந்த சீட்டு னவகலெகைகளை அப்படினய
னபனோட்டு கவக்கை முடியுமனோ? நனோன் கசனோல்னறன் எடுங்கை…” – னமலெனோளைர சூரியமூரத்தி சனோவிகய
எடுத்து னடபிள் னமல் னபனோட்டனோர.
“எகத எடுக்கிறீங்கைனளைனோ அனத இடத்திலெ திரும்ப வச்சிடுங்கை…அவ்வளைவுதனோன்..ஏன்னனோ அவர
தன்னனனோட வசத்துக்கு ஏத்தமனோதிரி அடுக்கியிருப்பனோர இல்கலெயனோ…”
“ஆமனோ சனோர…ககைனோஞ்சம் கைகலெஞ்சனோலும் அந்த மனுஷன் சத்தம் னபனோடுவனோரு…”
“சரதனோன்யனோ…நல்லெனோ னவகலெ கசய்றவங்கை எல்லெனோரகிட்டயும் இருக்கிற குணம்தனோன் அது. அகத
நனோம மதிக்கை னவண்டிதனோன். அதுக்கைனோகை அந்த சீட்லெ னவகலெகய நிறத்தி கவக்கை முடியுமனோ?
தந்தியும், ஃபனோக்ஸ_மனோ வந்திட்டிருக்கு…இந்த மனோதிரி னநரத்துலெ லீகவப் னபனோட்டுட்டுப்
னபனோயிட்டனோரு…என்கனக்கு வரறனோரனோம்?”
“ஒரு வனோரம் னபனோட்டிருக்கைனோரு ஸனோர…எக்ஸ்டன்ட் பண்ணினனோலும் பண்ணுனவன்னனோரு…”
“எக்ஸ்டன்ஷனனோ? அது சரதனோன்…அந்தனோள் என்ன கிறக்கைனனோ? ஒரு மனோதிரி எப்பவும் தனக்குத்தனோனன
னபசிட்னடயிருக்கைனோரு…ஏதனோச்சும் பிரச்கனனயனோ?”
“அவர வீட்லெ ஒய்ஃப்னபனோட எனதனோ இருக்கும் னபனோலிருக்கு சனோர…”
“எப்டிச் கசனோல்றீங்கை?”
“இப்ப அவர ஊர னபனோயிருக்கிறனத அப்டித்தனோன் ஸனோர…அவுங்கை அம்மனோவக் ககைனோண்டு வந்து
வச்சிட்டு இப்ப சமீபத்துலெதனோன் ககைனோண்டு விட்டனோரு…அப்பருந்து இப்டித்தனோன் ஸனோர…ஒரு வனோட்டி
கசனோல்லியிருக்கைனோரு…”
“அட, எந்த வீட்லெய்யனோ இல்லெனோம இருக்கு…எல்லெனோப் கபனோம்பகளைங்கைளும் அப்டித்தனோன். அப்டி
இருந்துதனோன் அவுகைளும் மனோமியனோரனோ ஆகுறனோங்கை…அனுபவிக்கிறனோங்கை…”
“இப்பல்லெனோம் அப்டியில்கலெ ஸனோர…இப்பல்லெனோம் னவகலெ பனோரக்கிற மனோமியனோரகைள்தனோன். தனோன்
உண்டு தன் கபன்ஷன் உண்டுன்னு தனியனோனவ இருந்துடறனோங்கை…இல்லென்னனோ அந்தப் பணத்கதக்
ககைனோண்டு ஒரு னசகவ விடுதிலெ ககைனோடுத்து தனோனும் அங்கை வசதியனோ இருக்கை ஆரம்பிச்சிடறனோங்கை…
அதனனோலெ யனோரும் யனோகரயும் மதிக்கிறதில்கலெ…உன் பணம் உன்னனனோட என் பணம்
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என்னனனோடன்னுட்டு தன் கபயன் நல்லெனோயிருந்தனோச் சரின்னு விட்டுடறனோங்கை…னடக் இட் ஈஸி
பனோலிஸி வந்திடுச்சு ஸனோர இப்னபனோல்லெனோம்…”- னவதனோசலெம் கரனோம்பவும் னகைஷ_வலெனோகைச் கசனோன்னனோர.
“அதப் னபனோலெ இவரும் இருந்திட னவண்டிதனோன? ஏன் கபனோண்டனோட்டிட்ட முரண்டிக்கிறனோரு?”
“அவுருக்கு அவுங்கை அப்பனோ அம்மனோகவ வச்சிக்கைணும்னு ஒரு ஆகச. அதுக்கு அவர ஒய்ஃப்
ககைனோஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டுப் னபனோகைலெனோமில்லெ ஸனோர…”
“சரி விடுங்கை…இந்தப் னபச்சு நமக்ககைதுக்கு? அதுவும் ஆபீஸ் னநரத்துலெ? னவகலெகயப்
பனோரப்னபனோம்…அந்த கபன்ஷன் ஃகபகலெ எடுங்கை…இன்னிக்கு அகத டிஸ்னபனோஸ்
பண்ணிடணும்…அவரட்டனய கசனோல்லியிருந்னதன்…என்னனவனோ னபனோட்டுட்டுப் னபனோயிட்டனோரு…
எல்லெனோ மனுஷனுக்கும் எல்லெனோச் சமயத்துலெயும் மனசு ஒனர மனோதிரியனோவனோ இருக்கு? கசனோந்த
வனோழ்க்ககை சரியனோ இருந்தனோத்தனோன் ஆபீஸ் னவகலெலெ கைனோன்ஸன்டினரட் பண்ண முடியும்…அது
சத்தியமனோன விஷயம்…எத்தனனபர மனசு கநனோந்து, குடிக்குப் பழைகி, தனோனும் ஒழுங்கைனோ இருக்கைனோம,
ஆபீகஸயும் ககைடுத்து எப்படிகயல்லெனோனமனோ ஆயிடறனோங்கைனளை? அந்த மனோதிரிகயல்லெனோம் இவர
இல்லெனோம இருக்கைனோனர அது மட்டும் சந்னதனோஷம்….”
“இன்னும் ககைனோஞ்ச நனோள் னபனோச்சுன்னனோ இவரும் அப்படி ஆனனோரனனோ ஆச்சரியப்படுறதுக்கில்கலெ
ஸனோர…பலெ சமயங்கைள்லெ இவர னபச்சு அப்படித்தனோன் இருக்கு…இவருக்கு மனசுலெ ஒரு
கைனோம்ப்களைக்ஸ் இருக்கும் னபனோலிருக்கு ஸனோர…தன் கபண்டனோட்டி தன்கன விட அதிகைச் சம்பளைம்
வனோங்குறனோன்னு…அது அடிக்கைடி அவர னபச்சுனலெரந்து கதரியுது…”
“இது கைல்யனோணத்துக்கு முன்னனோடி கதரியலெயனோமனோ? எம்புட்டு இருந்தனோ என்னய்யனோ? இந்தக்
குடும்பத்துலெ நனோம கரண்டு னபரும் பனோரட்னர. நமக்கைனோகைவும் நம்ம குழைந்கதகைளுக்கைனோகைவும் எது
சரினயனோ அகத விடனோமச் கசய்னவனோம்…”ன்னு பிரதிக்கஞ எடுத்தமனோதிரி கசய்திட்டுப்
னபனோயிட்N;டயிருக்கை னவண்டிதனோனன?”
“அங்கைதனோன் சனோர வருது பிரச்கனனய! அவுங்கைளுக்குக் குழைந்கதகைனளை இல்கலெ இன்னிவகரக்கும்!”
“அதனோன் கதரியுனம…கைல்யனோணம் ஆகி கரண்டு வருஷனமனோ என்னனவனோதனோனய்யனோ ஆகும்…
கமதுவனோப் பிறக்கைட்டும்…இப்ப என்ன ககைட்டுப் னபனோகுது…”
“அதுக்கில்லெ ஸனோர…அதுக்குள்னளையும் இவுங்கை கைனோம்ப்ளைக்ஸ் பிரச்கனலெ கரண்டு னபரும்
பிரிஞ்சிடுவனோங்கை னபனோலிருக்கு…”
“இவருக்குத்தனோன் அதுன்னனோ அவுங்கைளுக்குமனோ?”
“அவுங்கைளுக்கு நனோமதனோன் அதிகைமனோ வனோங்குனறனோம்னு எண்ணமிருக்கும் னபனோலிருக்கு…”
“அப்படியிருந்தனோனலெ விளைங்கைனோனத…”
“அதனோன் படக்குன்னு லீகவப் னபனோட்டுட்டு இவர கிளைம்பி;ட்டனோர னபனோலிருக்கு…”
“அப்னபனோ அந்தம்மனோ மட்டும் தனியனோ இருக்கைனோ?”
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“அது கதரிலெ ஸனோர…”- கசனோல்லிவிட்டு சூரியமூரத்திகய ஒரு மனோதிரியனோகைப் பனோரத்தனோர னவதனோசலெம்.
“ந என்னய்யனோ சந்னதகைமனோப் பனோரக்கினற? நனோன் னதடிப் னபனோகைப்னபனோனறன்னு நிகனச்சிட்டியனோ?”
வனோகயப் கபனோத்திக் ககைனோண்டு சிரித்துக் ககைனோண்டனோர னவதனோசலெம். அலுவலெகைத்தில்
சூரியமூரத்தியின் னபச்சுக்கைகளை அறிவனோர அவர. கபண் பணியனோளைரகைள் மத்தியில் அவர கரட்கட
அரத்தம் கதனோனிப்பது னபனோல் பலெ சமயங்கைளில் னபசுவதும், சிலெர அகத ரசிப்பதும், சிலெர தனோங்கை
மனோட்டனோமல் தகலெ குனிந்து ககைனோள்வதும்….இந்த வயதில் இவருக்கு இது னதகவயனோ? என்றதனோன்
னதனோன்றம் இவருக்கு. ஆனனோலும் னமலெனோளைகர ஒன்றம் கசனோல்லெ முடியனோது இவரனோல். ஏதனோச்சும்
னலெசனோகைச் கசனோல்லெப் னபனோகை மறநனோகளைக்கு ஆபீஸ் வந்து னடபிகளைப் பனோரத்தனோல் மனோறதல் ஆகண
இருக்கும் னமனலெ! அப்படி எத்தகனனயனோ னபகர விரட்டியிருக்கிறனோர அவர. அகத
நிகனத்தனபனோது கமலிதனோகை உடம்பு நடுங்கியது னவதனோசலெத்துக்கு. ஏன் மனோதவனுக்னகை
அப்படிகயனோரு நிகலெ ஏற்பட்டிருக்கிறனத!
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“மனோதவன், அந்த கைனோன்ட்ரனோக்டர ஃகபல் என்னனோச்சு? கரண்டு நனோளைனோச் கசனோல்லிட்டிருக்னகைன் கவக்கை
மனோட்னடங்கிறீங்கை…”-சூரியமூரத்தி சூடனோகைத்தனோன் ஆரம்பித்தனோர.
இன்னும் னகைட்கைவில்கலெனய மறந்து விட்டனோர னபனோலிருக்கிறது என்ற நிகனத்திருந்த
மனோதவனுக்கு திடுக்ககைன்றது.
“இப்னபனோ முதல்லெ அகத மூவ் பண்ணுங்கை…”“சரி ஸனோர…” என்றவிட்டு னவகலெகயக் கைவனிக்கை ஆரம்பித்தனோன் அவன். இப்படி வந்ததும்
வரனோததுமனோகை கசனோல்லெப்படும் என்ற அவன் எதிரபனோரக்கைவில்கலெ. எகதல்லெனோம் சிக்கைல்
நிகறந்ததனோகை இருக்கிறனதனோ அப்படியனோன னகைனோப்புகைள்தனோன் இவருக்கு லெட்டு னபனோலும் என்ற
நிகனத்துக் ககைனோண்டனோன். சிக்கைலெனோன னகைனோப்புகைகளை கவத்துக் ககைனோண்டு அதில்தனோன் கைனோசு பனோரக்கை
முடியும். எவ்வளைவு கைஷ்டப்பட்டு இந்த னவகலெ முடிக்கைப்பட்டிருக்கிறது என்ற
சம்பந்தப்பட்டவருக்குத் கதரிய னவண்டும். அம்மனோதிரியனோன ஒரு னதனோற்றத்கத ஏற்படுத்துவதில்
வல்லெவர அவர. இத்தகன ரிஸ்க் எடுத்து இந்தப் பணி என்னனோல் முடிக்கைப்பட்டிருக்கிறது என்ற
புள்ளி கவத்து விடுவனோர. அங்னகை மற்றவர உகழைப்பு எல்லெனோம் பஸ்பமனோகி விடும். அப்படியனோன
ஒன்கறத்தனோன் இப்கபனோழுது னகைட்கிறனோர. என்ன கசய்வது என்ற புரியனோமல் மனத்திகரயில்
எண்ணங்கைகளை ஓட விட்டுக் ககைனோண்டிருந்தனோன் மனோதவன்.
இந்த ஆபீசுக்கு அவன் விரும்பித்தனோன் வந்தனோன். வந்த கபனோழுதினில் சூழைல் நன்றனோகைத்தனோன்
இருந்தது. ஆற மனோதங்கைள் நன்றனோகை, நிம்மதியனோகைத்தனோன் ஓடியது. திருமணம் ஆகி தனோன் மனோற்றலெனோகி
வந்த இடம் நன்றனோகை அகமந்ததில் கபருத்த நிம்மதி இருந்தது இவனுக்கு. தன் மகனவியின்
அதிரஷ்டம் என்பதனோகைக் கூட ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டு அவள் மீது அன்பு கபருகியது. ஆனனோல் ஆற
மனோத இகடகவளிக்குப் பிறகு இந்த மனுஷன் இங்னகை வந்து உட்கைனோருவனோர என்ற யனோர கைண்டது.
வந்த பிறகுதனோன் கதரிந்தது அவர இங்னகை விட்டுப் னபனோய் சரியனோகை ஆற மனோதம்தனோன் ஆகிறது,
மீண்டும் வந்து விட்டனோர என்ற. சபதம் கசய்து விட்டுப் னபனோனனோரனோம். சரியனோ ஸிக்ஸ் மந்த்ஸ்…
திரும்ப வரனலென்னனோ என் னபரு சூரியமூரத்தி இல்லெ…இதற்கு முன் இருந்த அலுவலெரிடம்
கசனோல்லெனோமல் கசனோல்லிவிட்டுப் னபனோன சபதமனோம் இது. தன் கசல்வனோக்கு அவகர விட னமல் என்ற
நிகலெ நனோட்டுவதில் அத்தகன கவறி.
விருப்பு கவறப்பற்ற சமநிகலெயில் மக்கைளுக்கைனோன பணிகைகளை கசய்ய அமரந்திருக்கினறனோம்
இங்னகை. மனித வக்கிரங்கைள் எப்படிகயல்லெனோம் நிரவனோகைத்கதச் சீர குகலெக்கின்றன. நிகனத்துப்
பனோரத்துக் ககைனோள்வனோன் இவன். அவ்வளைவுதனோன் முடியும். அகத வனோய்விட்டுச் கசனோல்லெக் கூட
முடியனோது. தனோன் உண்டு தன் னவகலெயுண்டு என்ற இருப்பது
கூட சிக்கைல்தனோன் இன்கறய நனோளில்.
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னயனோசகனயினலெனய ஆழ்ந்து விட்டவன், அவர கசனோன்ன னகைனோப்கப எப்படி எழுதி கவப்பது என்ற
னயனோசிக்கை ஆரம்பித்தனோன். மனதில் பல்னவற விதமனோன தயக்கைங்கைள். கவறனம அறிவுகரகைள்
னகைட்டு னகைனோப்பிகன நகைரத்தி இவனுக்குப் பழைக்கைமில்கலெ. இது நனோன் எழுதுவது, இது பற்றி
முழுகமயனோகைச் கசனோல்லெ எனக்குத் கதரியும் என்ற திமிர இவனுக்கு எப்னபனோதும் உண்டு.
அந்தவககையில்தனோன் அகத எப்படி நகைரத்தலெனோம் என்பது இவனின் சிந்தகனயனோகை இருந்தது.
பியூன் கைபிலென் வந்து நின்றனோர.
“சனோர, மனோனனஜர உங்கைளைக் கூப்பிடுறனோரு, சீஃப் ரூம்லெ இருக்கைனோரு…அந்தக் கைனோன்ட்ரனோக்டர ஃகபகலெ
எடுத்திட்டு வருவீகைளைனோம்…”
“இந்தனோங்கை…நங்கைனளை ககைனோண்டு ககைனோடுத்திடுங்கை…னகைட்டனோ இனதனோ வரறனோருன்னு கசனோல்லுங்கை…”
“அய்யய்னயனோ…நங்ககைன்ன ஸனோர…வம்புலெ மனோட்டி விட்ருவீங்கை னபனோலிருக்னகை…உங்கைளைக்
ககைனோண்டுவரச் கசனோன்னனோரனனோ நங்கை என்னக் ககைனோண்டு ககைனோடுங்கைங்கிறீங்கை…?”
“கைபிலு…ஒண்ணும் கதரியனோத மனோதிரிப் னபசக் கூடனோது…எல்லெனோம் எனக்குத் கதரியும்…இதிலெ நனோ
எழுதினனோ அது னவனற மனோதிரிப் னபனோயிடும்…அவுருக்கு னவணுங்கிறகத அவனர எழுதிக்கைட்டும்…
நனோ எதுவும் கைண்டுக்கைனலெ…ஆனனோ அவுரு நிகனக்கிற மனோதிரி என்னனோலெ எழுத முடியனோது…”
“இத அவருட்ட நங்கைனளை னநரலெ கசனோல்லிட னவண்டிதனோன ஸனோர…என்கன ஏன் ஸனோர உள்னளை
இழுக்குறீங்கை?”
“னயனோவ், கதரியும்யனோ எல்லெனோம்…என்னனமனோ உனக்கும் ஒண்ணுனமயில்லெனோத மனோதிரிப் னபசனோத…
எல்லெனோத்கதயும் பனோரத்திட்டுத்தனோன உட்கைனோரந்திருக்னகைனோம்…னபனோய்யனோ…னபனோய் சும்மனோக் ககைனோடு…
அவருக்னகை கதரியும்..நனோனன ககைனோண்டு ககைனோடுத்தனோலும் நங்கை னபனோங்கைன்னு கசனோல்லெப் னபனோறனோரு…
இத யனோரு ககைனோடுத்தனோன்ன?”
“ஆனனோலும் உங்கைளுக்கு கதரியம் ஜனோஸ்திதனோன் ஸனோர…”
“னநரகமயனோ இருக்கைணும்னு நிகனக்கிறவனுக்கு அது ஒண்ணுதனோன்யனோ கசனோத்து…அதன் மூலெமனோக்
கிகடக்கிற நஷ்டம் கூட அவனுக்குச் சுகைம்தனோன்யனோ…” – வனோகய மூடிக் ககைனோண்டு னகைனோப்கப
எடுத்துக் ககைனோண்டு னபனோனனோர கைபிலென்.
முன்னப ஒரு முகற இந்தக் னகைனோப்பு பற்றிப் பிரச்கன வந்திருப்பகத நிகனத்துக் ககைனோண்டனோன்
மனோதவன். அப்கபனோழுனத நங்கைள் நிகனப்பது னபனோல் என்னனோல் எழுதி கவக்கை முடியனோது அதற்கைனோன
ஆதனோரமில்லெனோமல் எழுதுவது என்பது ஆகைனோது என்ற னமலெனோளைரிடம் முரண்டியிருக்கிறனோன்.
இத்தகன நனோட்கைள் அதனனோனலெனய நின்றிருந்த னகைனோப்பு இன்ற மீண்டும் உயிர கபற்றிருக்கிறது.
இதில் மனோதவனுக்கு ஆச்சரியமனோயிருந்த விஷயம் அலுவலெரும் னமலெனோளைரின் வனோரத்கதகைகளைத்
தட்டனோமல் ஒப்புதல் அளிப்பதுதனோன். அது எப்படினயனோ நடந்து விடுகிறது. அந்த சனோமரத்தியம் இந்த
சூரியமூரத்திக்கு இருக்கைத்தனோன் கசய்கிறது. ஆனனோலும் எது சரி என்ற ஒன்ற உண்டல்லெவனோ? அகத
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மீறி ஏன் இப்படி நடந்து விடுகிறது? னயனோசித்து னயனோசித்து எப்படினயனோ னபனோகைட்டும், னமனலெ
விழுந்து பிடுங்கைனோமல் இருந்தனோல் சரி என்ற விட்டு விட்டனோன் அவனும்.
அப்படியனோன ஒரு நனோளில்தனோன் திடீகரன்ற அவனும் ஒரு நனோள் அந்த மனோறதகலெச் சந்திக்கை
னவண்டியிருந்தது.
“என்னங்கை இது அநியனோயமனோ இருக்கு? நனோ இங்கை வந்து ஒரு வருஷந்தனோன் ஆகுது…அதுக்குள்ளை
என்கன மனோத்தினனோ என்னங்கை அரத்தம்?”
கபனோதுவனோன அவன் புலெம்பகலெ எல்னலெனோரும் னகைட்டுக் ககைனோண்டுதனோன் இருந்தனோரகைள். ஆனனோல்
யனோரும் பதில்தனோன் கசனோல்லெவில்கலெ. யனோரும் சனோதகைமனோகை வரமனோட்டனோரகைள் என்பகத இவனும்
அறிவனோன். ஆனனோலும் இந்த அளைவுக்கைனோ பயந்னதனோளிகைளைனோகை இருப்பனோரகைள் என்ற நிகனத்துக்
கவட்கைப்பட்டனோன் இவன். அந்த முகற தப்பித்தது இவனின் கைடுகமயனோன எதிரப்பினனோல்தனோன்.
ஆகணகய எடுத்துக் ககைனோண்டு னநனர அலுவலெரின் அகறக்னகை னபனோனனோன். தன் மீது என்ன குகற
இருக்கிறது என்ற வினவினனோன். தன் பிரிவுப் பணியில் தனோன் என்ன குற்றம் கசய்னதன் என்ற
னகைள்வி எழுப்பினனோன். அலுவலெகை னநரத்தினலெனோ, விடுப்பு எடுப்பதினலெனோ, கூடுதல் னவகலெகைகளைத்
தனோமதமின்றி முடிப்பதினலெனோ என்ன குகறகயக் கைனோண முடிந்தது என்றம், கைனோரணமில்லெனோமல்
அநனோவசியமனோகை ஒருவகன மனோற்றம் கசய்வது அவனது கைடகம உணரகவனய தனோழ்த்தி எகட
னபனோடுவதற்கு சமம் என்ற கவறி ககைனோண்டவகனப் னபனோல் அலுவலெரிடம் வனோதனோடினனோன். தனோனனோ
அப்படிப் னபசினனனோம் என்றம், எங்கிருந்து தனக்கு அம்மனோதிரி ஒரு கதரியம் வந்தது என்றம்
தனக்குத்தனோனன னகைட்டுக் ககைனோண்டனோன்.
அன்ற மனோதவன் ககைனோடுத்த அதிரவு சூரியமூரத்திகயனய சற்றக் கைலெங்கைத்தனோன் கவத்து விட்டது.
இந்த அளைவுக்குப் னபசுபவன் என்னமும் கசய்யத் துணிந்து விடுவனோன் என்பதனோகை நிகனத்து பயந்து
விட்டனோனரனோ என்னனவனோ, அவனர கசனோல்லி அந்த மனோறதல் ஆகணகயக் கைனோன்ஸல் கசய்து விட்டனோர
அன்னற! அதிலும் கூட தனோனன அவனுக்கு உதவியகதப் னபனோலெ ஒரு னதனோற்றத்கத
ஏற்படுத்தியதுதனோன் அவர கசய்த கபரிய அரசியல்.
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தனது மனோறதல் ஆகணகய ரத்து கசய்ததிலிருந்து அலுவலெகைத்தில் மனோதவனுக்கு ஒரு மரியனோகத
ஏற்பட்டிருந்தது என்னனவனோ உண்கமதனோன். ஆனனோல் அகதப் பயன்படுத்திக் ககைனோண்டு அவன்
தன்கன ஒன்றம் அந்த அலுவலெகைத்தின் உறீனரனோவனோகை நிகனத்துக் ககைனோள்ளைவில்கலெ. எப்கபனோழுதும்
னபனோலெனவ தன்னடக்கைத்னதனோடு தன் னவகலெகைகளைப் பனோரத்துக் ககைனோண்டிருந்தனோன். ஆனனோல் அவகன
கவத்து அலுவலெகைத்தில் மற்றவரகைளுக்கு ஒரு கதரியம் வந்திருந்தது என்றதனோன் கசனோல்லெ
னவண்டும். சும்மனோ ஒன்றம் எடுத்னதன் கைவிழ்த்னதன் என்ற யனோகரயும் ஒன்றம் தூக்கி அடிக்கை
முடியனோது என்கறல்லெனோம் னபச்சு கிளைம்பியிருந்தது. மனிதரகைளில் அனநகைமனோகை எல்னலெனோரும்
இப்படித்தனோன் இருக்கிறனோரகைள் என்ற னதனோன்றியது இவனுக்கு. பூகனக்கு யனோர மணி கைட்டுவது
என்ற கைனோத்துக் ககைனோண்டிருக்கிறனோரகைள். யனோர மூலெமனோகைவனோவது பனோதுகைனோப்புக் கிகடக்கைனோதனோ என்ற
நிகனக்கிறனோரகைனளைகயனோழிய இது தவற என்ற நியனோயமனோன விஷயங்கைளுக்குக் கூட நிமிரந்து
நிற்பதில்கலெ. ஆனனோலும் மனோதவனுக்கு அவரகைள் னமல் எந்தக் னகைனோபமும் எழைவில்கலெ.
ஒவ்கவனோருவர வனோழ்க்ககைப் பிரச்கனயும் ஒவ்கவனோரு மனோதிரி இருக்கைக் கூடும். இந்த வனோழ்க்ககை
என்னும் ஓடம் கபரும்பனோலும் மனிதரகைகளை அமிழ்த்தத்தனோனன பனோரக்கிறது? அதில் அநனோயனோசமனோகை
படகு விட்டுக் ககைனோண்டு சுகைமனோகைப் பயணிப்பவர எத்தகன னபர? ஒவ்கவனோரு மனிதரக்கும்
ஒவ்கவனோரு விதமனோன பிரச்கனகைள். எல்லெனோமும் உணரந்துதனோன் இருந்தனோன் மனோதவன். அவனின்
அந்த நல்லெ குணனம அலுவலெகைத்தில் பலெகரயும் வியக்கை கவத்திருந்தது.
னவதனோசலெம் மனோதவனிடம் மிகுந்த மதிப்பு கவத்திருந்தனோர. அவன் தன் னவகலெகைளில்; கைன
கைச்சிதமனோகை இருப்பது அவருக்கு மிகைவும் பிடித்திருந்தது. அவன் கவளியூரில் இருந்த கபனோழுனத
அவகன அறிவனோர. அவர தன் கபண்ணுக்கு மனோப்பிள்களை னதடிக் ககைனோண்டிருந்த னவகளையில்
தற்கசயலெனோகை இவகனப் பற்றிய கசய்தி அவருக்குக் கிகடத்தது. அவனனயறியனோமல் திருச்சிக்குச்
கசன்ற அலுவலெகைப் பணியனோகை வந்தது னபனோல் இருந்து, அவகனப் பனோரத்து எகட னபனோட்டு
விட்டுத்தனோன் வந்தனோர. ஆனனோல் அவன் அகமயனோமல் னபனோனது அவருக்குப் கபருத்த
வருத்தமனோகைத்தனோன் னபனோய்விட்டது. அதிகைப் கபனோருத்தமில்லெனோததில் அவர மகனவியின்
னகைள்விகைளுக்கு அவரனோல் தக்கை பதில் கசனோல்லி சமனோதனோனப்படுத்த முடியவில்கலெ. ஆனனோலும்
இன்றவகர மனோதவன் தனக்கு மனோப்பிள்களையனோகை வரனோதது அவருக்கு வருத்தம்தனோன். அதனனோனலெனய
அவருக்கு அவன் னமல் என்றம் ஒரு கைருகணயனோன பனோரகவ இருந்து ககைனோண்னடயிருந்தது.
அதற்குப்பின் மனோதவகன சூரியமூரத்தியனோல் கநருங்கைனவ முடியவில்கலெ. இந்தனோளைனோல் தனக்குத்
கதனோடரந்து துன்பங்கைள் வரக்கூடும் என்ற மனோதவன் நிகனத்தனோன். அத்னதனோடு மட்டுமில்லெனோமல்
அந்தத் தகலெகம அலுவலெகைத்தின் நகைரக் கிகளை அலுவலெகைங்கைள் எல்லெனோவற்கறயும் தன் உயர
அலுவலெகை இடத்;தின் கசல்வனோக்ககைப் பயன்படுத்தி அவர மிரட்டி கவத்திருந்தகத
கைண்ணுற்றனோன்.
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கவறனம னவகலெ மட்டும் சரியனோகைப் பனோரத்துவிட்டனோல் னபனோதனோது. அதற்கும் னமல் இங்னகை ஒரு
அரசியல் னதகவப்படுகிறது என்ற னதனோன்றியது அவனுக்கு. தன்கனப் பனோதுகைனோத்துக் ககைனோள்ளை அது
மிகைவும் னதகவப்படும். அத்னதனோடு தன்கனப் னபனோல் உண்கமயனோன கைடகமயனோற்றம் பிற
பணியனோளைரகைகளையும் இவரிடமிருந்து கைனோக்கை னவண்டியது அவசியம் என்ற ஏனனனோ அவனுக்குத்
னதனோன்ற ஆரம்பித்தது. சூரிய மூரத்திக்கு எதிரனோகை இப்படி ஒரு அணி னசரத்தனோல்தனோன் தனோனும், தன்
சகைனோக்கைளும் நிம்மதியனோகைக் கைனோலெந்தள்ளை முடியும் என்ற முடிவுக்கு வந்தனோன் அவன்.
அப்படியனோன ஒரு நல்லெ நனோளில்தனோன் இவன் தன்கன அந்த ஊழியர சங்கைத்னதனோடு இகணத்துக்
ககைனோண்டனோன்.
என்ன சனோர, நங்கைள்லெனோம் இப்டித் தனியனோளைனோ இருக்கைலெனோமனோ? தன்னுகடய ட்யூட்டிகய எவன்
சரியனோச் கசய்றனோனனனோ அவங்கைள்லெனோம்தனோன் சனோர ஊழியர சங்கைங்கைள்லெ பங்ககைடுக்கைணும்.
அப்பத்தனோன் சனோர நம்ம னகைனோரிக்ககைகைகளை நனோம சரியனோன திகசலெ எடுத்து கவக்கை முடியும். ககைனோண்டு
கசல்லெ முடியும். இத்தகன நனோள் நங்கை எங்கை கைண்ணுலெ படனோமப் னபனோயிட்டீங்கைனளை…கவறனம
சந்தனோக் ககைனோடுத்திட்டு சிவனனன்னு இருக்கிற ஆள் னபனோலிருக்குன்னு எங்கைகளையும் நிகனக்கை
வச்சிட்டீங்கைனளை? என்ற ஆதங்கைப்பட்டனர வந்தவரகைள். இருப்பதினலெனய அந்த சங்கைம்தனோன்
ஓரளைவுக்குப் பரவனோயில்கலெ என்ற எண்ணத்கத ஏற்கைனனவனய தன்னுள் ககைனோண்டிருந்தவன்
மனோதவன். அதனனோல் அன்ற மனமுவந்து தன்கன அத்னதனோடு இகணத்துக் ககைனோண்டனோன். அத்னதனோடு
நண்பரகைகளையும் னசரத்து விட்டனோன். இனி வரும் சங்கைங்கைளுக்ககைல்லெனோம் பச்னசனோந்தி மனோதிரி சந்தனோ
கசலுத்தனோதீரகைள் என்ற அறிவுகர கசனோன்னனோன். பணியனோளைரகைள் மதிப்பனோன இடத்தில் தங்கைகளை
கவத்துக் ககைனோள்ளை னவண்டும் என்றனோன். லெஞ்சம் கபறனோத, அதகன மனதனோல் கூட நிகனக்கைனோத
நனோன்ககைந்து நண்பரகைள் அன்ற அவனனனோடு ககைனகைனோரத்தனோரகைள். அந்த நிமிடத்தினலெதனோன்
சூரியமூரத்தியின் அடிவயிற கைலெங்கை ஆரம்பித்தது.
மனோதவன் திரும்பியதும் அடுத்து என்ன கசய்வனோனரனோ?
இப்படித் திடீகரன்ற தன்னிடம் கூடச் கசனோல்லிக் ககைனோள்ளைனோமல் லீகவப் னபனோட்டு விட்டுப்
னபனோய்விட்டனோனன? என்ற னவதனோசலெம் நிகனத்தனோனரகயனோழிய அதனனோல் அவனுக்கு எந்தக் ககைட்ட
கபயரும் வந்து விடக் கூடனோது என்பதில் அவருக்கு அவகரயறியனோமனலெனய ஒரு அக்கைகற
இருக்கைத்தனோன் கசய்தது. மகனவியுடன் பிணக்கிக் ககைனோண்டுதனோன் கபற்னறனோகரத் னதடிப்
னபனோயிருக்கிறனோன் என்ற கசய்தி அரசல் புரசலெனோகை அவர கைனோதுக்கு எட்டிய னபனோது அவர மனம்
சங்கைடப் பட்டது.
இளைம் தம்பதிகைளிகடனய திருமணமனோன புதிதில் முதல் ஓரனோண்டில் இம்மனோதிரிப் பிரச்கனகைள்
ஏற்படுவதும், பிணக்கிக்ககைனோண்டு னபனோவதும் வருவதுமனோகை இருப்பதும், பின்னர ஒரு
நிதனோனத்துக்கு வருவதும் சகைஜம்தனோன் என்ற நிகனத்துக் ககைனோண்டனோர. அவர கபண்ணுக்கும்
இம்மனோதிரி அனுபவம் உண்டு என்பகதயும் நிகனக்ககையில் இதுவும்
அந்தவககையிலெனோனதனோகைத்தனோன் இருக்கும் என்ற எண்ணம் னபனோனது அவருக்கு. ஆனனோலும்
மனோதவனின் னநரகமயும், ஒழுக்கைமும், கைடகமயுணரவும், தன்னடக்கைமும், கபரினயனோரகைகளை
மதிக்கும் பனோங்கும், எகதயும் அவன் எப்படியும் னநர வழியில் சமனோளித்துக் ககைனோள்வனோன் என்ற
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நம்பிக்ககைகயத்தனோன் இவருக்குக் ககைனோடுத்தது. திரும்பவும் அவன் தன் விடுப்பிகன
நட்டித்தனோல்கூட தனோன் இருந்து அவன் பிரிவிகனயும் னசரத்து சமனோளித்துக் ககைனோள்வது என்றம்
அவன் நற்கபயருக்கு எவ்வககையிலும் கைளைங்கைம் ஏற்பட்டு விடக் கூடனோது என்பதிலும் சற்ற
கைவனமனோகைனவதனோன் இருந்தனோர. அப்படி இருப்பதில் அவருக்கு என்னனவனோ ஒரு மகிழ்ச்சியும்
நிகறவும் இருந்தது என்றதனோன் கசனோல்லெ னவண்டும். தனோன் அலுவலெகைப் பணிகைளிலெ,; கசனோந்த
வனோழ்க்ககையில் எப்படி எப்படினயனோ இருந்து ககைனோண்டனோலும் ஒரு நல்லெவன் சனோரந்து தன்
நிகலெகைகளைத் தளைரத்திக் ககைனோள்வதில் ஏனனனோ அவருக்கு ஒரு ஆறதல் இருந்தது.
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மனோதவனின் தந்கத னகைசவமூரத்தியும், கைனோமினியின் சித்தப்பனோ சனோம்பசிவமும் அப்படி னநருக்கு னநர
சந்தித்துக் ககைனோள்ளை னநரிடும் என்ற இருவருனம எதிரபனோரக்கைவில்கலெ. இருவருனம பஸ்கஸ
விட்டு இறங்கியனபனோதுதனோன் அது நிகைழ்ந்தது.
“அடனோ, அடனோ, அடனோ…! என்ன ஒரு தற்கசயல் பனோருங்கை…இப்படியுமனோ நிகைழும்?”- மகிழ்ச்சி
கபனோங்கைச் கசனோல்லிக் ககைனோண்னட வந்து கைட்டிக் ககைனோண்டனோர சனோம்பசிவம். கபனோது இடத்தில்
அப்படியனோன ஒரு தழுவகலெ னகைசவமூரத்தி எதிரபனோரக்கைவில்கலெ. நிதனோனத்துக்கு வர அவருக்கு சிலெ
நிமிடங்கைள் பிடித்தன.
“நங்கை என்ன நிகனக்கிறீங்கை…இந்தப் பிரச்கனகய அவுங்கைனளைதனோன் தீரத்துக்கைணும்…நனோம
எடுத்துச் கசனோல்றது அவ்வளைவு நல்லெனோயிருக்குமனோ?”
இவர எகதச் கசனோல்கிறனோர என்ற கதரியனோமல் முழித்தனோர னகைசவமூரத்தி. எடுத்த எடுப்பில் ஒருத்தர
எப்படி இப்படி ஆரம்பிக்கைலெனோம். எதிரனோளிக்கும் கதரிந்திருக்கும் என்ற ஊகைத்தில் இவனர முடிவு
கசய்து ககைனோண்டு துவங்கி விடுவதனோ? அப்படியனோனனோல் தனக்குத் கதரியனோது என்ற கைனோட்டிக்
ககைனோள்வதில் எதிரனோளிக்கும் ஒரு தயக்கைம் வரனோதனோ?
“எல்லெனோம் சின்னஞ்சிறசுகைதனோனன, அப்டித்தனோன் இருக்கும்…” என்ற கபனோதுவனோகை ஒன்கற கசனோல்லி
கவத்தனோர பதிலுக்கு. அதன் மூலெமனோகை ஏனதனும் புரிந்து ககைனோள்ளை அடுத்த தகைவல் வரும் என்பது
அவர எதிரபனோரப்பனோகை இருந்தது.
“எதுவும் நனோனும் னகைட்டுக்கைலெ…இப்படியிருக்குனமனோங்கிற ஊகைம்தனோன்…அப்படி ஒண்ணும்
அவசரப் பட னவண்டியதில்கலென்னு கவங்கை…ஆனனோலும் ஒருத்தருக்ககைனோருத்தர
கவளிப்பகடயனோச் கசனோல்லிக்கை முடியனோம, பரஸ்பரம் ஒருத்தர னமலெ ஒருத்தருக்கு இருக்கிற
அன்பினனோலெயும் மரியனோகதயினனோலெயும் இது நிகைழ்ந்திருக்கைலெனோமில்லியனோ?”
“சத்யம்…சத்யம்….” அப்படினய ஆனமனோதித்தனோர னகைசவமூரத்தி. எதற்கு இப்படிகயல்லெனோம் னபசிக்
ககைனோண்டு. னநரடியனோகை, கவளிப்பகடயனோகை என்ன என்பகதத் கதரிவித்து விட னவண்டியதுதனோனன?
அவருக்குப் கபரிய அவஸ்கதயனோகை இருந்தது. தன் சம்சனோரம் கூட இருந்தனோல் னதவலெனோம்
னபனோலிருந்தது. னபசனோமல் அவகளைக் ககைகயக் கைனோண்பித்து விட்டு விலெகிக் ககைனோள்ளைலெனோமில்கலெயனோ?
அவள் பனோரத்துக் ககைனோள்வனோள். எல்லெனோவற்கறயும், எல்லெனோகரயும், ரட்சிப்பவள் அவள்தனோன்.
“நங்கை கிளைம்புங்கை, நனோன் எல்லெனோம் பனோங்கைனோ கசனோல்லி அனுப்பனறன். ஒண்ணும் நிகனச்சுக்கை
னவண்டனோம். எல்லெனோம் சரியனோயிடும்….” – கசனோல்லிவிட்டு எதிரபனோரத்த வண்டி வந்தவுடன் தனோவி ஏறி
அமரந்து டனோடனோ கைனோண்பித்து விட்டனோர சனோம்பசிவம்.
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வந்ததிலிருந்து பூடகைமனோகைனவ னபசி, பூடகைமனோகைனவ விகடகபற்றக் ககைனோண்டு விட்டனோனர என்ற
இருந்தது இவருக்கு. அப்படிகயன்றனோல் மனோதவனுக்கும் அவன் மகனவிக்கும் என்ன பிரச்கன?
கவறனம ஓய்விற்கைனோகை அவன் வரவில்கலெயனோ? ஓய்விற்கைனோகை வந்தவன் தன் மகனயனோனளைனோடு
வரனோமல் தனியனோகை வந்தது இப்படித்தனோனனோ? இப்கபனோழுதுதனோன் ஏனதனோ உகரப்பதுனபனோல்இருந்தது
இவருக்கு. ஆனனோலும் எல்லெனோம் தன் சகி பனோரத்துக் ககைனோள்வனோள் என்கிற நம்பிக்ககை அவகரப்
பதட்டம் அகடயச் கசய்யவில்கலெ என்றதனோன் கசனோல்லெ னவண்டும்.
தன் பணிக்கைனோலெம் சனோரந்த சிலெ பிரச்கனகைளுக்கைனோகை வந்த இடத்தில் இப்படிகயனோரு கசய்தி தன்கன
எட்டியது கதய்வனோதீனம்தனோன் என்ற நிகனத்து உடனன இகதத் தன் மகனவியிடம் கசன்ற
கசனோல்லிவிட னவண்டும் என்ற உந்துதல் ஏற்பட்டது அவருக்கு. ஒரு னவகளை அவளுக்கும்
இப்படியனோன ஒன்ற கதரியனோமல் இருந்திருந்தனோல்? என்ற எண்ணம் அவரிடம் கமல்லிய அதிரகவ
ஏற்படுத்தியது.
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“எல்லெனோம் னவணுங்கிற அளைவுக்கு நனோன் அவன்டச் கசனோல்லியிருக்னகைன்…நங்கை கைவகலெப் படனோம
இருங்கை…”
எடுத்த எடுப்பில் தன் பனோரியனோள் இப்படிச் கசனோன்னனத கபருத்த ஆறதலெனோய் இருந்தது
னகைசவமூரத்திக்கு. னமற்ககைனோண்டு னகைட்கை எதுவுமில்கலெ என்ற நிகனத்தனோர அவர.
படிக்கும் கைனோலெத்திலிருந்னத அவன் அம்மனோ கபயன். எல்லெனோவற்கறயும் அவளிடம்தனோன் பகிரந்து
ககைனோள்வனோன். நியூஸ் னபப்பர உண்டு தனோன் உண்டு என்ற அமிழ்ந்து கிடப்பனோர இவர. கபனோதுவனோகைப்
கபயன்கைள் எல்லெனோரும் அப்படித்தனோன் இருக்கிறனோரகைள். அவரகைளுக்கு அப்பன்கைகளைக் கைண்டனோனலெ
ஏனனனோ பிடிப்பதில்கலெ. எதிரி னபனோலெப் பனோவிக்கிறனோரகைள். சிவனன என்றதனோன் இருக்கிறனோரகைள்
என்றனோலும் ஐனயனோ பனோவம் என்றகூட நிகனப்பதில்கலெ. இத்தகனக்கும் தன்
சம்பனோத்தியத்தில்தனோன் தனோன் படித்து வருகினறனோம் அதில்தனோன் இந்தக் குடும்பனம நடந்னதறகிறது
என்றனோலும் அகதல்லெனோம் வனோழ்வியல் கைடகமகைள் என்ற நிகனக்கிறனோரகைள் னபனோலும்? ஏன் கபத்த?
உன்ன எவன் கபத்துப் னபனோடச் கசனோன்னனோன்? என்ற ககைனோச்கசயனோகை நிகனத்துக் ககைனோள்ளை
னவண்டியதுதனோன். கைனோலெம் அப்படித்தனோன் மலிந்து கிடக்கிறது. எகத நிகனத்து என்ன ஆகைப்
னபனோகிறது? கைனோலெத்தனோல் எல்லெனோமும் மறக்கைப்படும். மனோற்றம் என்ற ஒன்கறத் தவிர இந்த உலெகைத்தில்
எல்லெனோமும் மனோறதலுக்கு உட்பட்டதுதனோனன? இப்படியனோகை ஆறதல் படுத்திக் ககைனோள்வதும் ஒரு
வககையிலெனோன முதிரச்சியின் அகடயனோளைம்தனோன் என்ற நிகனத்துக் ககைனோண்டனோர. எல்லெனோவற்கறயும்
அகமதியனோகைக் கைண்டு கைண்டு தனக்குத் தன்கனயறியனோமல் அந்த முதிரச்சி வந்து விட்டனதனோ என்ற
னதனோன்றியது.
மனோதவன் கிளைம்பிப் னபனோய் ஒரு நனோள் கைழிந்து விட்டது. எதற்கு வந்தனோன் என்ன கசய்தனோன்
என்றதனோன் நிகனத்துக் ககைனோண்டனோர இவர. வந்து இருந்த நனோட்கைளில் அம்மனோ அம்மனோ என்ற அவள்
மடியில்தனோன் கிடந்திருக்கிறனோன். இன்னமும் அவன் அவளுக்குக் குழைந்கததனோன். தனக்கும்தனோன்.
என்றனோலும் அம்மனோவிடம் இருக்கும் பிரியமும் பனோசமும் தனிதனோன். ககைனோடுத்து கவத்தவள்.
தன்கனத்தனோனன சமனோதனோனப்படுத்திக் ககைனோண்டனோர அவர. அவருக்ககைனோன்றம் அவன் இப்படி
இருப்பதில் கபனோறனோகமகயல்லெனோம் இல்கலெ. கைண்கைனோண நன்றனோகை இருந்தனோல் சரி என்பது ஒன்னற
அவரது விருப்பமனோகை இருந்தது. அதற்கு பங்கைம் வந்து விட்டனதனோ என்பதனோகை ஒரு கமல்லிய
னசனோகைம். அந்த கநருடலில்தனோன் இந்தச் சிற பதட்டம். இருந்தனோலும் மகனவியின் ஆதுரமனோன
பதிலில் சமனோதனோனமகடந்து விட்டனோர னகைசவமூரத்தி. எல்னலெனோரும் இன்புற்றிருக்கை நிகனப்பதுனவ
அல்லெனோமல் னவகறனோன்றறினயன் பரனோபரனம! இதுனவ அவர எப்னபனோதும் னவண்டுவதனோகை இருந்தது.
வனோசலில் சிந்தனனோ வயப்பட்டு அமரந்திருந்தவரின் பனோரகவ கதருவில் திரும்பிற்ற. மகனயனோள்
லெட்சுமி வந்து ககைனோண்டிருப்பகதப் பனோரத்தனோர. னகைனோயிலுக்குச் கசன்ற வருகிறனோள். ககையில்
அரச்சகனக் கூகட. இந்தப் கபண்கைளுக்குத்தனோன் எத்தகன கைடவுள் நம்பிக்ககை? பிரனோரத்தகனயின்
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பலென்கைகளை இவரகைள் எத்தகன தீரக்கைமனோய் உணரந்திருக்கிறனோரகைள்? அகத மிஞ்சிய விஷயம்
எதுவுமில்கலெ என்ற அகசக்கை முடியனோத இவரகைளின் தீரமனோனம் பக்தியின் னமல் இவரகைகளை
எத்தகன ஆணித்தரமனோய் அமரத்தியிருக்கிறது? நிம்மதிப் கபருமூச்சு விட்டனோர னகைசவமூரத்தி.

மனோதவன் வீடு வந்து னசரந்து விட்டனோன். ஆனனோல் ஆபீஸ் னபனோகை மனமில்கலெ. இன்னும் லீவு
நனோட்கைள் பனோக்கியிருந்தன. நனோகலெந்து நனோள் அதிகைமனோகைனவ எழுதிக் ககைனோடுத்துவிட்டுத்தனோன்
வந்திருந்தனோன். அம்மனோவின் னபச்சின்படி அப்படினய கிளைம்பிப் னபனோய் கைனோமினிகய அகழைத்து வர
னவண்டியிருக்கைலெனோம் என்பனத அவன் எண்ணமனோயிருந்தது. எண்ணத்கத உடனன நிகறனவற்றவும்
துணிந்தனோன் அவன்.
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மனோதவனின் மடியில் கைனோமினி கிடந்தனோள். கமல்லிய சிரிப்பு கவளிப்பட்டது அவளிடமிருந்து.
“என்ன,” என்றனோன்.
“உங்கைளுக்குக் கிளைம்பணும்னு னதனோணியிருக்கிற அனத னநரத்திலெ எனக்கும் …அகத
நிகனச்னசன்…”
அதுக்கு என்ன அரத்தம்?
கசனோல்லெட்டுமனோ…கரண்டு னபருக்குனம மனசுக்குள்ளை ஒருத்தருக்ககைனோருத்தர அன்பு இருக்குன்னு
அரத்தம்…
அகத கவளிக்கைனோட்டிக்கிறதுலெ அநனோவசியமனோன வீம்பும் இருந்ததுன்னு அரத்தம்…அகதயும்
கசனோல்லு…
வீம்பு யனோருக்கு? கரண்டு னபருக்கும்தனோனன?
ஆம்பிகளைக்கு ஏது வீம்பு? அவன்தனோன் சரண்டர ஆச்னச…அதனனோலெதனோனன இந்தப்
கபனோம்பகளைங்கைனளை இப்டி வீம்பு பிடிச்சி அகலெயுறீங்கை…? பனோடனோப் படுத்துறீங்கை…இல்லென்னனோ
இப்டி திடுதிப்னு கிளைம்பிப் னபனோவியனோ?
நனோன் மட்டுமனோ னபனோனனன்…நங்கைளும்தனோனன னபனோனீங்கை…?
ந கிளைம்பிப் னபனோனதனனோல்தனோனன நனோனும் னபனோகை னவண்டியதனோப்னபனோச்சு…
அப்னபனோ அதுக்குப் னபரு வீம்பு இல்லியனோ? என் பின்னனோடினயவனோ னதடி வந்தீங்கை? இல்லினய?
அது எப்டி வீம்பனோகும்? ந வீம்பனோப் னபனோனதுனனோலெ, நனோன் னபனோனனன். இல்லென்னனோ உன்கூடதனோனன
இருந்திருப்னபன்…

நனோன் னவணும்னனோ உடனன கிளைம்பி வந்திருக்கை னவண்டிதனோனன…?
அது எப்டி? கபனோண்டனோட்டி ககைனோடுக்ககைப் பிடிச்சிட்னட பின்னனோடி னபனோயிட்டனோன்னுவனோங்கைனளை…
அகத நனோன் விரும்பனலெ…அதுனனோலெ…
அதுனனோலெ…? அதுனனோலெ என்ன?
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ககைனோஞ்ச நனோகளைக்கு இருந்திட்டு வரட்டும், அப்பத்தனோன் புத்தி வரும்னு விட்டுட்னடன்…கசல்லெமனோய் அவள் கைன்னத்தில் உதட்கடப்பதித்தவனோனற கசனோன்னனோன் மனோதவன். அப்னபனோனத
னபனோகத ஏறிக்ககைனோண்டிருந்தது அவனுக்கு. அப்பப்பனோ…! இந்தச் சின்னப் பிரினவ என்ன
பனோடுபடுத்தி விட்டது?

அப்னபனோ நனோன் புத்தி ககைட்டுத்தனோன் னபனோயிட்னடன்னு கசனோல்லெ வரறிங்கை…அதனோனன…?
நயனோப் புரிஞ்சிக்கிட்டனோ சரி….எகதயும் முகறனயனோட கசய்தனோ நல்லெனோயிருக்கும்…அழைகைனோயிருக்கும்…
கபண் கசய்ற கைனோரியம் னவனற…ஒரு கபனோம்பகளை கசய்ற கைனோரியம் னவனறல்லெ…ஒண்ணும்
னவணனோம்…இதுக்கு மட்டும் பதில் கசனோல்லு……எங்கிட்டச் கசனோல்லெனோம ந உங்கை வீட்டுக்குக்
கிளைம்பிப் னபனோகைலெனோமனோ?”

-

“நங்கை மட்டும் உங்கை ஊருக்குப் னபனோய்ச் னசரந்துட்டு, “எங்கை ஊருக்கு வந்திருக்னகைன்னு னபனோன்லெ
கசனோல்றீங்கைனளை அது மட்டும் சரியனோ?”
“ஆனனோலும்; இப்படி யனோருக்கும் கசனோல்லெனோம வீட்கடப் பூட்டிட்டு னபனோறது
தப்புதனோனன…”கைனோமினிp யிடமிருந்து பதிலில்கலெ.
“இப்டி ஒருத்தருக்ககைனோருத்தர பதிலுக்குப் பதில் கசய்திட்டுப் னபனோனனோ நல்லெனோவனோ இருக்கும்…
சுத்தியிருக்கிறவங்கைளுக்குத் கதரிஞ்சனோ…சிரிக்கை மனோட்டனோங்கைளைனோ…அசிங்கைமனோ நிகனக்கை
மனோட்டனோங்கை…?”
“நங்கை நிகனக்கைனோம இருந்தனோச் சரி…”
“தப்புன்னு னதனோணினதுனனோலெதனோனன உடனன புறப்பட்டு வந்னதன்…”
எது? பிரிஞ்சிரிக்கிறதனோ? கசனோல்லெனோமப் னபனோனதனோ?”
“கரண்டுனமதனோன்…கபரியவங்கைளுக்கு இந்தப் பிரச்கன னபனோயிடுச்சின்னனோ கபரிசனோயிடும்னு
திடீரனு மனசுலெ ஒரு பயம்….நனோமனளை தீரத்துக்கிறதுதனோன் புத்திசனோலித்தனம்னு னதனோணிச்சு…
அதனனோலெ கிளைம்பி வந்துட்னடன்…”
தீரத்துக்கிற அளைவுக்கு இங்கை என்ன நடந்திச்சு நமக்குள்னளை…? – மனோதவன் கூரகமயனோய்க்
னகைட்டனோன். அவள் கசனோல்லெனோமல் கிளைம்பிப் னபனோனதற்கு ஏனதனும் குறிப்பிட்ட கைனோரணம்
இல்லெனோமல் இருக்கை முடியனோது என்ற அவன் மனம் கசனோல்லிக்ககைனோண்னடயிருந்தது.

னகைட்குனறன்லெ…பதில் கசனோல்லு….
அகமதியனோயிருந்தனோள் கைனோமினி.
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இதினலெரந்து என்ன கதரியுது…எந்தக் கைனோரணமும் இல்னலென்னுதனோனன…என்னனவனோ திடீரனு
முறக்கிக்கைத் னதனோணியிருக்கு…கிளைம்பிப் னபனோயிட்னட…பின்னனோடினய வருனவன்னு
எதிரபனோரத்திருக்னகை….அது நடக்கைல்னலெ….உனக்னகை மனசுலெ என்னனவனோ பயம் னதனோண, கிளைம்பி
வந்திட்னட…அதனோனன…
ஒண்ணு நல்லெனோத் கதரிஞ்சிக்னகைனோ…எந்த விஷயமுனம அனதனோட நியனோயத்துலெதனோன் நிற்கும்…
இல்லென்னனோ தனோனன அடிபட்டுப் னபனோயிடும்…எதுவனோனனோலும் மனசு விட்டுப் னபசு….உன்
புருஷன்கிட்டத்தனோனன ;னபசப்னபனோனற…கவளி ஆள்கிட்ட இல்லினய…மனசுக்குள்ளைனய னபனோட்டுக்
குகமயனோனத…அது வியனோதிகய உண்டனோக்கும்…கரண்டு னபரும் படிச்சவங்கை…நனோமனளை
முட்டனோத்தனமனோ நடந்துக்கிட்டனோ எப்படி? அப்புறம் நம்பகளை நம்பியிருக்கிற நம்ப குடும்பத்துப்
கபரியவங்கைகளை எப்படித் திருப்திப்படுத்தறது? நனோம சந்னதனோஷமனோ இருக்னகைனோம்ங்கிற
நம்பிக்ககைலெதனோன் அவுங்கை வனோழ்ந்துக்கிட்டிருக்கைனோங்கை…அதுக்கைனோகைத்தனோன் நமக்குக் கைல்யனோணம்
பண்ணிவச்சு, அவங்கை கைடகமகயச் சரியனோ முடிச்சிட்டதனோ நிகனச்சிட்டிருக்கைனோங்கை…அந்த
நிம்மதிதனோன் அவுங்கைகளைக் ககைனோண்டு கசலுத்துது…அதுக்னகை பங்கைம் வந்தனோ எப்படிப்
கபனோறப்பனோங்கை…அவுங்கை சந்னதனோஷம்தனோன் நம்ம சந்னதனோஷம். நம்ப சந்னதனோஷம்தனோன் அவுங்கை
சந்னதனோஷம்…கைணவனனோகைட்டும், மகனவியனோகைட்டும் கரண்டு னபரும் சமம்தனோன். ஏற்ற
இறக்கைகமல்லெனோம் கிகடயனோது. உன் னதகவகைகளை ந என்கிட்னட பகிரந்துக்னகைனோ…என் ஆகசகைகளை
நனோன் உன் கிட்னட பகிரந்துக்கினறன்…கரண்டுலெயும் எகதல்லெனோம் நியனோயமனோ இருக்னகைனோ அகத ஒத்த
மனனசனோட கசய்னவனோம்…அப்பத்தனோன் வனோழ்க்ககை சந்னதனோஷமனோ, நிம்மதியனோ

இருக்கும்.

னபனோதுமனோன கபனோருளைனோதனோரத் னதகவகைளும், அகதப் பூரத்தி கசய்துக்கிற பண வசதியும் நமக்கு
இருக்கு…சுற்றிலும் உறவுகைளும் னவணுங்கிற அளைவுக்கு இருக்கைனோங்கை….எது நல்லெது, எது ககைட்டது,
எது னதகவ, எது னதகவயில்லெனோததுன்னு பகுத்துப் பனோரக்கிற அறிவு நமக்கு உண்டு…நிரமலெமனோன
ஆற னபனோலெ ஓடக் கூடிய இந்த மிதமனோன வனோழ்க்ககைகய வலிய ஏன் நனோம ககைடுத்துக்கைணும்….?
நனோன் கசனோல்றகதல்லெனோம் உனக்கும் கதரியனோததனோ என்ன? நயும் உன் புத்தியனோலெ எல்லெனோத்கதயும்
பகுத்துப் பனோரத்து உணரந்துக்கிற திறன் பகடச்சவதனோனன…அப்புறகமன்ன? நமக்கைனோகைவும்,
முடிஞ்சவகரக்கும் மற்றவங்கைளுக்கைனோகைவும் வனோழ்ந்து கைழிச்சிட்டுப் னபனோகை னவண்டிதனோனன…..நனோம
மட்டும் வளைரந்திட்டு, நம்ம அறிவு வளைரனலென்னனோ எப்படி? - ஒரு நண்ட உகரனய நிகைழ்த்திவிட்டு
கமன்கமயனோன புன்னககைனயனோடு அவகளை ஆழைமனோகைப் பனோரத்தனோன் மனோதவன்.
“நனோனும் அப்டித்தனோன்…” சுருக்கைமனோகைச் கசனோன்னனோள் கைனோமினி. எத்தகனனயனோ எடத்துலெ னகைள்விப்
பட்டிருக்னகைனோம்…கைகடசிலெ அது நமக்னகை வந்திடுச்சு…நம்மளை அறியனோமனலெ நடந்து னபனோச்சு…
நல்லெனவகளை இனதனோட முடிஞ்சிச்னசன்னு னதனோணுது…ஒரு சின்ன கநருடல். திருமணமனோன புதிய
தம்பதிகைளுக்குள்னளை ஏற்படுற தற்கைனோலிகைப் புரியனோத விலெகைல்…. “இனினம இந்தத் தற்கைனோலிகைப்
பிரிவுகூட நமக்கு நடுவுலெ இருக்கைக் கூடனோது…சரிதனோனனோ?” -ஒப்புதலெனோயத் தகலெயகசத்தனோள் கைனோமினி.
“நனோம இன்கனக்கு சனோயந்திரனம டனோக்டரட்டப் னபனோனறனோம்…”
“ஆரம்பிச்சிட்டீங்கைளைனோ பகழையபடியும்? உடனன னவதனோளைம் முருங்ககை ஏறிடுச்சனோக்கும்…?”
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“நனோ என்கனச் கசனோல்லிக்கினறன்…ந கசனோல்றபடி நனோனும் கசக்கைப் பண்ணிக்கினறன்…எங்கிட்டயும்
ஏதனோச்சும் குகற இருக்கைலெனோமில்லியனோ? இருந்தனோ இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டுப் னபனோறது? எத்தகனனயனோ
கவத்திய முகறகைள்தனோன் இருக்னகை….கமடிக்கைலி இம்ப்ரூவ்டு….கதன் ஒய் ஷ_ட் வி பனோதர?
“அனடயப்பனோ…எவ்வளைவு தனோரனோளைம்? இதத்தனோனன நனோன் முதல்லெனய கசனோன்னனன்…? அத ஏன்
அன்கனக்கு உங்கைளைனோலெ ஆக்டிவ்வனோ எடுத்துக்கை முடிலெ? ஒரு வனோரமனோப் னபசனோம இருந்து, பிறகு
கசனோல்லிக்கைனோம ஊருக்கு னபனோயி, திரும்பி வந்து, இந்த நனோடகைகமல்லெனோம் னதகவயனோ?”
“என்ன இருந்தனோலும் நனோ ஆம்பிகளை இல்கலெயனோ?”
“அதக் கைன்ஃபரம் பண்ணத்தனோனன னபனோனவனோம்ன்னனன்…”
“கைழுத…கிண்டலெனோ பண்னற…உன்ன பத்துப் பிள்களை கபத்துப்னபனோட கவக்கினறன் பனோரு…
எங்கிட்டப் பட்டுட்டு னபனோதும் னபனோதும்னு அலெறப் னபனோனற ந…!”- எல்லெனோ கநருடல்கைளும்
விலெகிப் னபனோய், சந்னதனோஷ சனோகைரத்தில் மூழ்கியது அந்த இளைம் தம்பதியர இல்லெம்.
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உஷநதீபன - தன கறப்ப

உள்னளை கவளினய, பனோரகவகைள், னநசம், சிலெ கநருடல்கைள், தனித்திருப்பவனின் அகற, திகர
விலெகைல், நிகனவுத் தடங்கைள், வனோழ்க்ககை ஒரு ஜீவநதி, நனோன் அதுவல்லெ, தவிக்கும்
இகடகவளிகைள், கவள்களை நிறத்கதனோரு பூகன ஆகிய பதினனனோரு சிறகைகதத் கதனோகுப்புகைள்,
புயலுக்குப் பின்னன அகமதி, மகழைக்கைனோலெ னமகைங்கைள் என இரண்டு குறநனோவல்
கதனோகுப்புகைள் கவளிவந்துள்ளைன. 1987 ல் எழுத ஆரம்பித்த இவர,தனது எழுத்துப்பணிகய
விடனோது இன்றவகர கதனோடரந்து ககைனோண்டிருக்கிறனோர. அகனத்து வனோர, மனோத இதழ்கைளிலும்,
இலெக்கியச் சிறபத்திரிககைகைளிலும், இவரது கைகதகைள் கவளி வந்துள்ளைன. இகணய
இதழ்கைளிலும் கதனோடரந்து எழுதி வருகிறனோர.
கசன்கன, இலெக்கியச் சிந்தகன அகமப்பின் சிறந்த மனோதச் சிறகைகதயனோகை (1987) இவரது
கவள்களை நிறத்கதனோரு பூகன சிறகைகத பரிசு கபற்றது. கைல்கி நிகனவுச் சிறகைகதப்
னபனோட்டிப் பரிசு, அமுத சுரபி கபனோன் விழைனோ சிறகைகதப் னபனோட்டிப் பரிசு, குங்குமம் நட்சத்திரச்
சிறகைகத, இகளையதகலெமுகறச் சிறகைகதப் பரிசு, தினமணி கைதிர கநய்னவலி புத்தகைத்
திருவிழைனோக் குழு நடத்திய சிறகைகதப் னபனோட்டிப் பரிசு ஆகியன இவர கபற்ற பரிசுகைள்
ஆகும்.
2007-ம் ஆண்டுக்கைனோன அமரர ஜீவனோ, பி.இரனோமமூரத்தி நூற்றனோண்டு விழைனோ திருப்பூர தமிழ்ச்
சங்கைம் மற்றம் கைகலெ இலெக்கியப் கபருமன்றம் ஆகியன இகணந்து நடத்திய விழைனோவில்
'வனோழ்க்ககை ஒரு ஜீவநதி சிறகைகதத் கதனோகுப்பு பரிசு கபற்றது. வனோழ்க்ககை ஒரு ஜீவநதி
சிறகைகதத் கதனோகுதி மதுகர னடனோக் கபருமனோட்டி கைல்லூரியில் நவீன இலெக்கியப் பயில்
நூலெனோகை அகமந்தது. இவரது சிறகைகதத் கதனோகுதிகைள் பலெ மனோணவரகைளைனோல் M.Phil., P.Hd.,
ஆய்வுகைளுக்கு எடுத்துக்ககைனோள்ளைப்பட்டுள்ளைன.
தமிழ்நனோடு கைகலெ இலெக்கியப்கபருமன்றத்தின் இலெக்கியப்னபனோட்டி 2011 ல் நிகனவுத்
தடங்கைள் சிறகைகதத் கதனோகுதி அந்த ஆண்டின் சிறந்த சிறகைகதத் கதனோகுப்புக்கைனோகைப் பரிசு
கபற்றது. கநய்னவலி புத்தகைக் கைண்கைனோட்சி மற்றம் கைனோகரக்குடிப் புத்தகைக் கைண்கைனோட்சிக் குழு
நடத்திய சிறகைகதப் னபனோட்டிகைளில் சிறகைகதகைள் பரிசு கபற்றள்ளைன.
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இவரது ‘தவிக்கும் இகடகவளிகைளை’; சிறகைகதத் கதனோகுப்பு 2014 ம் ஆண்டின் கு.சின்னப்ப
பனோரதி அறக்கைட்டகளை விருது கபற்றது.
குடும்பப் பிரச்கனகைகளை கமயமனோகை கவத்து சமூகை நனோவல்கைகளை சுகவபட வழைங்குவது
இவரது இகடவிடனோத எழுத்துப் பணிக்குச் சனோன்றனோகும். அந்த வககையில் பதிகனந்துக்கும்
னமற்பட்ட நனோவல்கைகளை வனோசகைரகைளின் உற்சனோகைமனோன வனோசிப்புக்கு அகடயனோளைமனோகைப்
பகடத்துத் தந்திருக்கிறனோர.

முழு முகவரி: உஷநதீபன, 8-10-6,'ஸ்ரத”இலலம், சிந்து நதத வதர,
மைகநதமைநகநந்த நகர, ரிசரவ் டலன அஞ்சல, மைதுடர-625 014.
(ushaadeepan@gmail.com ) வசல: 94426 84188
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எஙகடளப் பறற
மினபததகஙகடளப் படக்க உதவம் கரவகள:
மின்புத்தகைங்கைகளைப் படிப்பதற்ககைன்னற ககையினலெனய கவத்துக் ககைனோள்ளைக்கூடிய பலெ கைருவிகைள்
தற்னபனோது சந்கதயில் வந்துவிட்டன. Kindle, Nook, Android Tablets னபனோன்றகவ இவற்றில்
கபரும்பங்கு வகிக்கின்றன. இத்தககைய கைருவிகைளின் மதிப்பு தற்னபனோது 4000 முதல் 6000 ரூபனோய்
வகர குகறந்துள்ளைன. எனனவ கபரும்பனோன்கமயனோன மக்கைள் தற்னபனோது இதகன வனோங்கி
வருகின்றனர.

ஆஙகலததலளள மினபததகஙகள:
ஆங்கிலெத்தில் லெட்சக்கைணக்கைனோன மின்புத்தகைங்கைள் தற்னபனோது கிகடக்கைப் கபறகின்றன. அகவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. னபனோன்ற வடிவங்கைளில் இருப்பதனோல், அவற்கற னமற்கூறிய கைருவிகைகளைக்
ககைனோண்டு நனோம் படித்துவிடலெனோம்.

தமிழலளள மினபததகஙகள:
தமிழில் சமீபத்திய புத்தகைங்கைகளைல்லெனோம் நமக்கு மின்புத்தகைங்கைளைனோகை கிகடக்கைப்கபறவதில்கலெ.
ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில் மின்புத்தகைங்கைகளை கவளியிடுவதற்கைனோன ஒர உன்னத
னசகவயில் ஈடுபட்டுள்ளைது. இந்தக் குழு இதுவகர வழைங்கியுள்ளை தமிழ் மின்புத்தகைங்கைள்
அகனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளைன. ஆனனோல் இகவ மிகைவும் பகழைய புத்தகைங்கைள்.
சமீபத்திய புத்தகைங்கைள் ஏதும் இங்கு கிகடக்கைப்கபறவதில்கலெ.
எனனவ ஒரு தமிழ் வனோசகைர னமற்கூறிய “மின்புத்தகைங்கைகளைப் படிக்கை உதவும் கைருவிகைகளை”
வனோங்கும்னபனோது, அவரனோல் எந்த ஒரு தமிழ் புத்தகைத்கதயும் இலெவசமனோகைப் கபற முடியனோது.
சமீபத்திய புத்தகைங்கைகளை தமிழில் கபறவது எப்படி?
சமீபகைனோலெமனோகை பல்னவற எழுத்தனோளைரகைளும், பதிவரகைளும், சமீபத்திய நிகைழ்வுகைகளைப் பற்றிய
விவரங்கைகளைத் தமிழில் எழுதத் கதனோடங்கியுள்ளைனர. அகவ இலெக்கியம், விகளையனோட்டு,
கைலெனோச்சனோரம், உணவு, சினிமனோ, அரசியல், புககைப்படக்கைகலெ, வணிகைம் மற்றம் தகைவல்
கதனோழில்நுட்பம் னபனோன்ற பல்னவற தகலெப்புகைளின் கீழ் அகமகின்றன.
நனோம் அவற்கறகயல்லெனோம் ஒன்றனோகைச் னசரத்து தமிழ் மின்புத்தகைங்கைகளை உருவனோக்கை உள்னளைனோம்.
அவ்வனோற உருவனோக்கைப்பட்ட மின்புத்தகைங்கைள் Creative Commons எனும் உரிமத்தின் கீழ்
கவளியிடப்படும். இவ்வனோற கவளியிடுவதன் மூலெம் அந்தப் புத்தகைத்கத எழுதிய மூலெ
ஆசிரியருக்கைனோன உரிகமகைள் சட்டரீதியனோகைப் பனோதுகைனோக்கைப்படுகின்றன. அனத னநரத்தில் அந்த
மின்புத்தகைங்கைகளை யனோர னவண்டுமனோனனோலும், யனோருக்கு னவண்டுமனோனனோலும், இலெவசமனோகை
வழைங்கைலெனோம்.
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எனனவ தமிழ் படிக்கும் வனோசகைரகைள் ஆயிரக்கைணக்கில் சமீபத்திய தமிழ் மின்புத்தகைங்கைகளை
இலெவசமனோகைனவ கபற்றக் ககைனோள்ளை முடியும். தமிழிலிருக்கும் எந்த வகலெப்பதிவிலிருந்து
னவண்டுமனோனனோலும் பதிவுகைகளை எடுக்கைலெனோமனோ? கூடனோது.
ஒவ்கவனோரு வகலெப்பதிவும் அதற்ககைன்னற ஒருசிலெ அனுமதிகைகளைப் கபற்றிருக்கும். ஒரு
வகலெப்பதிவின் ஆசிரியர அவரது பதிப்புகைகளை “யனோர னவண்டுமனோனனோலும் பயன்படுத்தலெனோம்”
என்ற குறிப்பிட்டிருந்தனோல் மட்டுனம அதகன நனோம் பயன்படுத்த முடியும்.
அதனோவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்தின் கீழ் வரும் பதிப்புகைகளை மட்டுனம நனோம்
பயன்படுத்த முடியும். அப்படி இல்லெனோமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்தின் கீழ் இருக்கும்
பதிப்புகைகளை நம்மனோல் பயன்படுத்த முடியனோது.
னவண்டுமனோனனோல் “All Rights Reserved” என்ற விளைங்கும் வகலெப்பதிவுகைகளைக் ககைனோண்டிருக்கும்
ஆசிரியருக்கு அவரது பதிப்புகைகளை “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் கவளியிடக்னகைனோரி நனோம்
நமது னவண்டுனகைனோகளைத் கதரிவிக்கைலெனோம். னமலும் அவரது பகடப்புகைள் அகனத்தும் அவருகடய
கபயரின் கீனழை தனோன் கவளியிடப்படும் எனும் உறதிகயயும் நனோம் அளிக்கை னவண்டும்.
கபனோதுவனோகை புதுப்புது பதிவுகைகளை உருவனோக்குனவனோருக்கு அவரகைளைது பதிவுகைள் நிகறய
வனோசகைரகைகளைச் கசன்றகடய னவண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும். நனோம் அவரகைளைது
பகடப்புகைகளை எடுத்து இலெவச மின்புத்தகைங்கைளைனோகை வழைங்குவதற்கு நமக்கு
அவரகைள் அனுமதியளித்தனோல், உண்கமயனோகைனவ அவரகைளைது பகடப்புகைள் கபரும்பனோன்கமயனோன
மக்கைகளைச் கசன்றகடயும். வனோசகைரகைளுக்கும் நிகறய புத்தகைங்கைள் படிப்பதற்குக் கிகடக்கும்
வனோசகைரகைள் ஆசிரியரகைளின் வகலெப்பதிவு முகைவரிகைளில் கூட அவரகைளுகடய பகடப்புகைகளை
னதடிக் கைண்டுபிடித்து படிக்கைலெனோம். ஆனனோல் நனோங்கைள் வனோசகைரகைளின் சிரமத்கதக் குகறக்கும்
வண்ணம் ஆசிரியரகைளின் சிதறிய வகலெப்பதிவுகைகளை ஒன்றனோகை இகணத்து ஒரு முழு
மின்புத்தகைங்கைளைனோகை உருவனோக்கும் னவகலெகயச் கசய்கினறனோம். னமலும் அவ்வனோற உருவனோக்கைப்பட்ட
புத்தகைங்கைகளை “மின்புத்தகைங்கைகளைப் படிக்கை உதவும் கைருவிகைள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம்
வடிவகமக்கும் னவகலெகயயும் கசய்கினறனோம்.
FreeTamilEbooks.com இந்த வகலெத்தளைத்தில்தனோன் பின்வரும் வடிவகமப்பில் மின்புத்தகைங்கைள்
கைனோணப்படும். PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT , இந்த
வகலெதளைத்திலிருந்து யனோர னவண்டுமனோனனோலும் மின்புத்தகைங்கைகளை இலெவசமனோகைப்
பதிவிறக்கைம்(download) கசய்து ககைனோள்ளைலெனோம்.
அவ்வனோற பதிவிறக்கைம்(download) கசய்யப்பட்ட புத்தகைங்கைகளை யனோருக்கு னவண்டுமனோனனோலும்
இலெவசமனோகை வழைங்கைலெனோம்.
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இதல நஙகள பஙகளிக்க வரம்பகறரகளந?

நங்கைள் கசய்யனவண்டியகதல்லெனோம் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும் வகலெப்பதிவுகைளிலிருந்து
பதிவுகைகளை
எடுத்து, அவற்கற LibreOffice/MS Office னபனோன்ற wordprocessor-ல் னபனோட்டு ஓர எளிய மின்புத்தகைமனோகை
மனோற்றி எங்கைளுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளைவுதனோன்!
மமலமத சதல பஙதகளதபதபகளத பதனதவரமயற:

➢ ஒருசிலெ பதிவரகைள்/எழுத்தனோளைரகைளுக்கு அவரகைளைது பகடப்புகைகளை “Creative Commons”
உரிமத்தின்கீழ் கவளியிடக்னகைனோரி மின்னஞ்சல் அனுப்புதல்
➢ தன்னனோரவலெரகைளைனோல் அனுப்பப்பட்ட மின்புத்தகைங்கைளின் உரிகமகைகளையும் தரத்கதயும்
பரினசனோதித்தல்
➢ னசனோதகனகைள் முடிந்து அனுமதி வழைங்கைப்பட்ட தரமனோன மின்புத்தகைங்கைகளை நமது
வகலெதளைத்தில் பதினவற்றம் கசய்தல்

விருப்பமுள்ளைவரகைள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகைவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.
இந்தத் திட்டத்தின் மூலெம் பணம் சம்பனோதிப்பவரகைள் யனோர? யனோருமில்கலெ.
இந்த வகலெத்தளைம் முழுக்கை முழுக்கை தன்னனோரவலெரகைளைனோல் கசயல்படுகின்ற ஒரு வகலெத்தளைம்
ஆகும். இதன் ஒனர னநனோக்கைம் என்னகவனில் தமிழில் நிகறய மின்புத்தகைங்கைகளை உருவனோக்குவதும்,
அவற்கற இலெவசமனோகை பயனரகைளுக்கு வழைங்குவதுனம ஆகும். னமலும் இவ்வனோற
உருவனோக்கைப்பட்ட மின்புத்தகைங்கைள், ebook reader ஏற்றக்ககைனோள்ளும் வடிவகமப்பில் அகமயும்.
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இததட்டைததநல பதப்பகடள எழுதக்வகநடக்கம் ஆசிரியர/பதவரக்க எனன
லநபம்?
ஆசிரியர/பதிவரகைள் இத்திட்டத்தின் மூலெம் எந்தவிதமனோன கதனோககையும் கபறப்னபனோவதில்கலெ.
ஏகனனில், அவரகைள் புதிதனோகை இதற்ககைன்ற எந்தஒரு பதிகவயும் எழுதித்தரப்னபனோவதில்கலெ.
ஏற்கைனனவ அவரகைள் எழுதி கவளியிட்டிருக்கும் பதிவுகைகளை எடுத்துத்தனோன் நனோம் மின்புத்தகைமனோகை
கவளியிடப்னபனோகினறனோம். அதனோவது அவரவரகைளின் வகலெதளைத்தில் இந்தப் பதிவுகைள் அகனத்தும்
இலெவசமனோகைனவ கிகடக்கைப்கபற்றனோலும், அவற்கறகயல்லெனோம் ஒன்றனோகைத் கதனோகுத்து ebook reader
னபனோன்ற கைருவிகைளில் படிக்கும் விதத்தில் மனோற்றித் தரும் னவகலெகய இந்தத் திட்டம் கசய்கிறது.
தற்னபனோது மக்கைள் கபரிய அளைவில் tablets மற்றம் ebook readers னபனோன்ற கைருவிகைகளை நனோடிச்
கசல்வதனோல் அவரகைகளை கநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்லெ வனோய்ப்பனோகை அகமயும்.
நகைல் எடுப்பகத அனுமதிக்கும் வகலெதளைங்கைள் ஏனதனும் தமிழில் உள்ளைதனோ? உள்ளைது.

பினவரம் தமிழல உளள வடலதளஙகள நகல எடப்பதடன அனுமைதக்கனறன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
and more - http://freetamilebooks.com/cc-blogs/

எவ்வநற ஒர எழுததநளரிடைம் Creative Commons உரிமைததன கழ அவரது
படடைப்பகடள வவளியடமைநற கறவது?

இதற்கு பின்வருமனோற ஒரு மின்னஞ்சகலெ அனுப்ப னவண்டும்.
<துவக்கைம்>
உங்கைளைது வகலெத்தளைம் அருகம [வகலெதளைத்தின் கபயர].
தற்னபனோது படிப்பதற்கு உபனயனோகைப்படும் கைருவிகைளைனோகை Mobiles மற்றம் பல்னவற ககையிருப்புக்
கைருவிகைளின் எண்ணிக்ககை அதிகைரித்து வந்துள்ளைது. இந்நிகலெயில் நனோங்கைள்
http://www.FreeTamilEbooks.com எனும் வகலெதளைத்தில், பல்னவற தமிழ் மின்புத்தகைங்கைகளை
கவவ்னவற துகறகைளின் கீழ் னசகைரிப்பதற்கைனோன ஒரு புதிய திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்னளைனோம்.
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இங்கு னசகைரிக்கைப்படும் மின்புத்தகைங்கைள் பல்னவற கைணிணிக் கைருவிகைளைனோன Desktop,ebook readers like
kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS னபனோன்றவற்றில் படிக்கும் வண்ணம் அகமயும். அதனோவது
இத்தககைய கைருவிகைள் support கசய்யும் odt, pdf, ebub, azw னபனோன்ற வடிவகமப்பில் புத்தகைங்கைள்
அகமயும். இதற்கைனோகை நனோங்கைள் உங்கைளைது வகலெதளைத்திலிருந்து பதிவுகைகளை
கபற விரும்புகினறனோம். இதன் மூலெம் உங்கைளைது பதிவுகைள்
உலெகைளைவில் இருக்கும் வனோசகைரகைளின் கைருவிகைகளை னநரடியனோகைச் கசன்றகடயும்.
எனனவ உங்கைளைது வகலெதளைத்திலிருந்து பதிவுகைகளை பிரதிகயடுப்பதற்கும் அவற்கற
மின்புத்தகைங்கைளைனோகை மனோற்றவதற்கும் உங்கைளைது அனுமதிகய னவண்டுகினறனோம். இவ்வனோற
உருவனோக்கைப்பட்ட மின்புத்தகைங்கைளில் கைண்டிப்பனோகை ஆசிரியரனோகை உங்கைளின் கபயரும் மற்றம்
உங்கைளைது வகலெதளை முகைவரியும் இடம்கபறம். னமலும் இகவ “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ்
மட்டும்தனோன் கவளியிடப்படும் எனும் உறதிகயயும் அளிக்கினறனோம்.
http://creativecommons.org/licenses/

நஙகள எஙகடள பினவரம் முகவரிகளில வதநடைரப வகநளளலநம்.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்றி.
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உஙகள படடைப்பகடள வவளியடைலநமமை
உங்கைள் பகடப்புகைகளை மின்னூலெனோகை இங்கு கவளியிடலெனோம்.

1. எங்கைள் திட்டம் பற்றி – http://freetamilebooks.com/about-the-project/ தமிழில் கைனோகணனோளி .
2. பகடப்புகைகளை யனோவரும் பகிரும் உரிகம தரும் கிரினயட்டிவ் கைனோமன்ஸ் உரிமம் பற்றி –

கிரினயட்டிவ் கைனோமன்ஸ் உரிகம – ஒரு அறிமுகைம்

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses

உங்கைள் விருப்பனோன கிரினயட்டிவ் கைனோமன்ஸ் உரிமத்கத இங்னகை னதரந்கதடுக்கைலெனோம்.
http://creativecommons.org/choose/

3. னமற்கைண்டவற்கற பனோரத்த / படித்த பின், உங்கைள் பகடப்புகைகளை மின்னூலெனோகை மனோற்ற
பின்வரும் தகைவல்கைகளை எங்கைளுக்கு அனுப்பவும்.
நூலின் கபயர
நூல் அறிமுகை உகர
நூல் ஆசிரியர அறிமுகை உகர
உங்கைள் விருப்பனோன கிரினயட்டிவ் கைனோமன்ஸ் உரிமம்
நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வடிவங்கைளில். அல்லெது வகலெப்பதிவு / இகணய
தளைங்கைளில் உள்ளை கைட்டுகரகைளில் கதனோடுப்புகைள் (url) இவற்கற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு
மின்னஞ்சல் அனுப்பவும். விகரவில் மின்னூல் உருவனோக்கி கவளியிடுனவனோம்.
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நஙகளம் மினனூல உரவநக்கடை உதவலநம்

மின்னூல் எப்படி உருவனோக்குகினறனோம்? –
தமிழில் கைனோகணனோளி offline method – https://youtu.be/0CGGtgoiH-0
press book online method - https://youtu.be/bXNBwGUDhRs

A4 PDF, 6 inch PDF னகைனோப்புகைகளை Microsoft word இனலெனய உருவனோக்கை –
http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-using-microsoft-word/
எங்கைள் மின்னஞ்சல் குழுவில் இகணந்து உதவலெனோம்.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooksforum

நன்றி !
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