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எனனுடர

சிலரக்கு இயற்டகயராகசவெ வெராசிக்கும் பழக்கம் வெந்த விடகிறத. சிலரக்கு வெராசிக்கும்
விரப்பம்

இரந்தராலும்

சபராகிவிடகிறத. எனக்குச்

சூழ்நிடலகளின

கராரணமராக

வெராசிக்க

முடியராமல்

சிறு வெயதிலிரந்சத புத்தகம் படிக்கும் பழக்கம் உண்ட.

சிறுகடதகடள விரம்பிப் படிப்சபன.
ஆனரால்

தனியரார்

சநெரமில்டல.

நிறுவெனத்தில்

பணி

வசய்தவகராண்டிரக்கும்சபராத

வெராசிக்க

ஓய்வு வபற்றவுடைன வெராசிக்க ஆரம்பித்சதன. எதற்கும் சநெரம் கராலம்

வெரசவெண்டமல்லவெரா?
நெரான எழுதிய சிறுகடதகடள ”எதிர்வீட” எனனும் சிறுகடதத் வதராகுப்பராக உங்களிடைம்
சமர்ப்பிக்கிசறன. இத்வதராகுப்பில் வமராத்தம் இரபத சிறுகடதகள

உளளன.

சில

சிறுகடதகள பத்திரிடககளில் பிரசுரம் ஆனடவெ.. சில கடதகள சிறகு, வெல்லடம டைராட்
கராம் மற்றும் பிரதிலிப் இடணய தளத்தில் பிரசுரம் ஆனடவெ.
சிறுகடதகளின இலக்கணம் கராலத்தக்சகற்றவெராறு மராறுகினறத . ஆரம்பம், நெட , முடிவு
எனபததரான முதலில் சிறுகடத எழுதம் முடறயராக

இரந்தத.

இப்வபராழுத

சிறுகடதகள அந்த மராதிரி வெடரயடற எதவுமில்லராமல் வவெளிவெரகினறன. சில
கடதகளில்

கடதக்கர

இரப்பதில்டல.

ஏரராளமரான

சிறுகடதகள

இதவெடர

வவெளிவெந்தவிட்டைன. வெந்தவகராண்சடை இரக்கினறன. இனனும் நிடறயச் சிறுகடதகள
வெரப்சபராகினறன.
எத எப்படியிரந்தராலும் சிறுகடதகடளப் படிப்பதில் உளள இனபசம அலராதி. ஒர நெல்ல
சிறுகடத மனடத வநெரடம். மனசில் வரராம்ப சநெரம் நிற்கும். கடதகடளப் படித்தப்
பரார்த்த உங்கள கரத்தகடளச் வசரால்லவும்

என. ஸ்ரீதரன
9790791965
maje200@gmail.com
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1. எதிர்வீட

அதிகராடல சநெரம் . இரள நீங்கி வவெளிச்சம் வகராஞ்சம் வகராஞ்சமராகப் படைர்ந்த
வகராண்டிரந்தத. ஞராயிற்றுக்கிழடம, வகராஞ்ச சநெரம் தூங்கலராம் எனறு பரார்த்தரால்
சவெதசகராஷ்டிகளின இனிடமயரான சப்தம் எனடன எழுப்பி விட்டைத. என கணவெர்
பக்கத்தில்

ஆழ்ந்த

உறங்கிக்வகராண்டிரந்தரார்.

இடிசய

விழுந்தராலும்

கடலயராத

கும்பகர்ணன தூக்கம். நெரான அவெரக்கு சநெர் எதிர் . சிறு ஓடச சகட்டைராலும் எழுந்த
விடசவென.
வெராசல் கதடவெத் திறந்த பரார்த்சதன. எதிர்வீட்டில் நெரானகு சராஸதிரிகள சவெத பராரராயணம்
வசய்த வகராண்டிரந்தரார்கள. வெராசலில் வபரிய வசம்மண் சகராலம் சபராடைப்பட்டிரந்தத.
வீட்டடைப் புதியதராக வெராங்கியவெர்கள அடதப் புதப்பித்த சஹராமம் வசய்கிறரார்கள.
அனறு எதிர்வீட மிகவும் சகராலராகலமராயிரந்தத.
நெராங்கள குடியிரக்கும் ”அபிநெயரா ஃபிளராட்ஸ” சகராடைம்பராக்கத்தில் இரக்கிறத. கீசழ
நெரானகு வீடகள. முதல் மராடியில் நெரானகு , இரண்டைராவெத மராடியில் நெரானகு ஆக வமராத்தம்
பனனிரண்ட

வீடகள. குடியிரப்புக்குள நுடழந்ததம் இடைத பக்கம் இரண்ட

திண்டணகள.

கராடல பத்த மணிக்கு அந்தத் திண்டணயில் குடியிரப்பிலுளள

சவெடலக்குப் சபராகராத வபண்கள அமர்ந்த அரட்டடைக் கச்சசரி நெடைத்தவெரார்கள. வெயதரான
முதியவெர்கள

மராடல

சநெரத்தில்

அந்தத்

திண்டணயில்

உட்கரார்ந்த

சபசிக்

வகராண்டிரப்பரார்கள. நெரான கீசழ குடியிரக்கிசறன. முதல் மராடியில் பட்டைராபி சராஸதிரிகள
அவெர் மடனவி பத்மரா, குழந்டத கராஞ்சனரா ஆக மூனறு சபர் வகராண்டை குடம்பம் . என
எதிர் வீட வரராம்ப நெராளராய் பூட்டியிரந்தத. சபரான மராதம்தரான விற்றுப் சபரானத.

அபிநெயரா ஃபிளராட்சில் உளளவெர்கள எல்சலராரம் நெடத்தர குடம்பத்டதச் சசர்ந்தவெர்கள.
அனபும் பண்பும் நிடறந்த மராந்தர்கள. ஒரவெரக்கு ஒரவெர் வெலிய வெந்த உதவி
வசய்வெரார்கள.
நெரான கதடவெ மூடிக்வகராண்ட வீட்டக்குள வெந்சதன. சிறித சநெரத்தில் என கணவெரம்
எழுந்த பல் தலக்கிவிட்ட சதநீர் பரக வெந்தரார்.
”இனறு கராடல எதிர்வீட்டில் பூடஜை நெடைந்தத. வீட்டடை வெராங்கியவெர்கள குடி வெரப்
சபராகிறரார்கள”
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“ நெல்ல வசய்தி. ஆறு மராசத்தக்கு சமல் பூட்டியிரந்த வீட்டில் இனி ஆள நெடைமராட்டைம்
இரக்குவமனறு வசரால். வெரகிறவெர்கள நெல்ல குடம்பமராய் இரக்க சவெண்டம் “.
”ஆமராம். ஒரவெரக்கு ஒரவெர் உதவி வசய்த வகராளளலராம். எனக்கும் மகிழ்ச்சியராக
இரக்கிறத.”
”இனறு எனன சடமயல் ?”
”ஞராயிற்றுக் கிழடம எனன சடமயல் வசய்சவென எனபத உங்களுக்குத் வதரியராதரா?
உங்களுக்குப் பிடித்த வவெங்கராய சராம்பராரம் உரடளக்கிழங்கு வெறுவெலும்தரான“ எனறு
வசரால்லிக் வகராண்டிரக்கும் சபராத, ’உளசள வெரலராமரா?’எனறு புனனடகயுடைன சகட்டக்
வகராண்சடை ஒர நெடத்தர வெயதடடைய அழகரான வபண்மணி உளசள வெந்தரார். சிவெப்பு கலர்
பரார்டைர் டவெத்த பச்டசப் புடைடவெயும் அதற்குப் வபராரத்தமராக அணிந்திரந்த பச்டச
வெண்ண ரவிக்டகயும் அவெர் அழகுக்கு அழகு வசய்தன. கராதிலும் கழுத்திலும் தங்க
நெடககள மினனின.
”நெராங்கள உங்க எதிர்வீட்டடை வெராங்கியிரக்கிசறராம். இப்சபராததரான பூடஜை முடிந்தத.
எங்கள வீட்டில்தரான நீங்கள

எல்லராரம் உணவு உட்வகராளள சவெண்டம். இனனும்

அடரமணி சநெரத்தில் இடல சபராட்டவிடவெரார்கள. வீட்டில் சடமயல் வசய்யராதீர்கள
எனறு வசரால்லிப் சபராகசவெ வெந்சதன.” அனபுக் கட்டைடளயிட்டைரார். நெரான என கணவெடரப்
பரார்த்சதன. அவெர் கண்களில் சம்மதம் வதரிந்தத. நெரானும் தடலடய அடசத்சதன. அந்தப்
வபண்மணிடய எனக்கு மிகவும் பிடித்தப்சபராய் விட்டைத.
”சரி வெரகிசறராம். நீங்கள அனபராக அடழக்கும்சபராத மறுக்க முடியுமரா? என வபயர்
ரராதரா. இவெர் என கணவெர். வபயர் ரராமன. ஒர தனியரார் நிறுவெனத்தில் பணி வசய்கிறரார்.
எனனுடடைய ஒசர டபயன அவமரிக்கராவில் இரக்கிறரான. வெரடைம் ஒர முடற வெரவெரான.
நெரான

வீட்டிலிரக்கும்

இல்லத்தரசி.

எப்சபராதம்

ஏதராவெத

கடதப்

புத்தகம்

படித்தக்வகராண்டிரப்சபன. உங்களுக்கு ஏதராவெத உதவி சதடவெப்பட்டைரால் தயங்கராமல்
சகளுங்கள. எனனரால் முடிந்த உதவிடயச் வசய்கிசறன” எனசறன.
”சதங்ஸ” எனறு சிரித்தக்வகராண்சடை வசரானன அந்தப் வபண், ”என வபயர் சித்ரரா. என
கணவெர் வபயர் ரராஜைன. அவெர் தனியரார் வெங்கியில் பணி வசய்கிறரார். எங்களுக்கும் ஒசர
டபயன. அவெனுக்கு பத்த வெயத. அவென வபயர் மராதவென. சக சக நெகரில் ஒர பளளியில்
படிக்கிறரான. அவெடனப் பற்றி அப்புறம் வசரால்லுகிசறன” எனறராள.
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என கணவெர் சிரித்தக்வகராண்சடை, “ எதிர் வீட்டில் யராரம் இல்டலசய எனறு கவெடலப்
பட்சடைன. ரராதரா உங்களுக்கு நெல்ல சதராழியராக இரப்பராள” எனறரார்.
“ இடல சபராட்டைராகிவிட்டைத. எல்லராரம் சராப்பிடை வெராங்சகரா” எனறு எதிர் வீட்டிலிரந்த
ஒர மராமரா உரக்கக் கத்தினரார். சித்ரரா எங்கள வீட்டடை விட்ட அவெசரமராய்க் கிளம்பினரார்.
அனறு எதிர் வீட்டில்தரான நெரானும் என கணவெரம் அறுசுடவெ

உணவு திரப்தியராக

உட்வகராண்சடைராம்.
மராடல சநெரத்தில் எதிர் வீட்டில் சராமரானகள வெந்திறங்கின. சித்ரராவும் அவெள கணவெரம்
அடத எடத்த டவெக்க சவெண்டிய இடைத்தில் டவெத்த வீட்டடை அழகு படத்தினரார்கள.
இரண்ட நெராட்கள கழித்த மராடி வீட்டில் உளள பத்மரா எனனிடைம் வெலிய வெந்த சபசிக்
வகராண்டிரந்தராள. அவெள சுபராவெசம அததரான. ஏதராவெத சவெடலயிரந்தரால் தராசன வெந்த
சபசுவெராள.

இல்லராவிட்டைரால்

கண்டவகராளள

மராட்டைராள.

சில

சமயம்

மனம்

கராயம்படம்படி சபசி விடவெராள. மற்றபடி அவெள நெல்லவெளதரான. அப்சபராத சித்ரராவும்
என வீட்டக்குள வெந்தராள.. நெரான பத்மராடவெ சித்ரராவுக்கு அறிமுகம் வசய்த டவெத்சதன.
என வபயர் பத்மரா . என கணவெர் பட்டைராபி சராஸதிரிகள . நெனகு சவெதம் படித்தவெர்.
டவெதீகம் தரான அவெர் வதராழில் எனறு பத்மரா தனடனப் பற்றிக் கூறினராள. அந்தச் சமயம்
பட்டைராபி சராஸதிரிகள சமராட்டைரார் டபக்கில் வெந்தரார். அவெர் டபக்டக நிறுத்திவிட்ட
எங்கள அரகில் வெந்தரார். பத்மரா தன கணவெடர சித்ரராவுக்கு அறிமுகம் வசய்த டவெத்தராள.
கம்பீரமரான குரலில் ”வெணக்கம்” வசரானன பட்டைராபி சராஸதிரிகடளப் பரார்த்த சித்ரரா
இரகரம் கூப்பி வெணங்கினராள. அடத்த நெராள சித்ரராவின வீட்டக்குப் சபராயிரந்சதன.
சனனலுக்குத் திடரச்சீடல சபராட்ட வீட அழகுடைன கராட்சியளித்தத. மராதவென டகயில்
ஒர புத்தகம் டவெத்த அமர்ந்திரந்தரான. பரால் வெடியும் முகம் . நெரான அவெடனப் பரார்த்சதன.
அவென கண்கள எனடன சநெரராகப் பரார்க்கவில்டல.
“உன வபயர் எனன? எனன படிக்கிறராய் “?
அவென சபசராமல் சிரித்தரான.
”என கூடை சபச மராட்டைராயரா” ? “
”மராதவென சபச மராட்டைரான. அவெனுக்குப் சபச்சு வெரராத” எனற சித்ரரா, “ அவென சினன
வெயதிலிரந்சத ’ஆட்டிசம்’ எனனும் சநெராயரால் பராதிக்கப்பட்டிரக்கிறரான. அவெனுக்கு நெராம்
சபசுவெத சகட்கும். ஆனரால் சபசமராட்டைரான. இரண்ட வெயத வெடர எதவும் சபசராததரால்
டைராக்டைரிடைம் கராண்பித்சதராம் . அவெர் அவெனுக்கு ’ஆட்டிசம்’ எனறு வசரால்லிவிட்டைரார்.
அவென உலகசம சவெறு. அவெடனப் சபரானற ஆட்டிசம் பராதித்த குழந்டதகள படிக்கும்
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ஒர பளளியில் படிக்கிறரான. ஏதராவெத ஒர புத்தகத்டதக் டகயில் டவெத்திரப்பரான. சிறித
சநெரம் கழித்த அடதக் கிழித்த விடவெரான. திடீவரனறு சவெகமராய் ஓடவெரான. நெராங்கள
அவெடனப் புரிந்தவகராண்ட அனடப ஊட்டி வெளர்க்கிசறராம்.” எனறு வமனடமயராகச்
வசரானனராள.
அவென சிறப்புக் குழந்டத எனறு அறிந்ததம் எனக்குப் சபரதிர்ச்சியராக இரந்தத.
”உங்களுக்கு மராதவென சபச முடியராமல் இரக்கிறராசன எனறு குடறயராக இல்டலயரா?
அவென எப்சபராத சபசுவெரான “?
”எனன வசய்ய முடியும். ஆரம்பத்தில் தனபமராக இரந்தராலும் சயராசித்தப் பரார்த்ததில்
பிரச்சடனடயக் கண்ட வெரந்தவெடதவிடை எங்கடளச் சூழ்நிடலக்கு ஏற்றவெராறு மராற்றிக்
வகராண்சடைராம்.

அவெனுடைன

வவெகுசநெரம்

வசலவெழிக்கிசறராம்.

நெனறராகப்

சபசும்

குழந்டதகடளப் பரார்த்த மனம் சஞ்சலப்படைராமல் இரக்கப் பழகி வகராண்சடைராம். அவென
கடைவுளுடடைய பரிசு . கடைவுள வகராடத்தடத ஏற்றுக் வகராண்சடைராம். மராதவென சமல்
பிரத்சயராகமராகக் கவெனம் வசலுத்தகிசறராம். தினந்சதராறும் மராடல ஒர டீச்சர் வெந்த ஐந்த
மணியிலிரந்த ஏழு மணிவெடர அவெனுக்குப் பராடைம் கற்றுக்வகராடத்தவிட்டப் சபராகிறரார்.
டைராக்டைரிடைம் மராதம் ஒரமுடற கராண்பித்த அவெர் வசரால்லியபடி மரந்த வகராடக்கிசறராம்.
வபற்றவெர்களதராசன வபற்ற குழந்டதடயச் சுமக்க சவெண்டம். அவென எங்களுக்குச்
சுடமயராய்த் வதரியவில்டல.
என கணவெர் ரராஜைன அவெரக்குத் வதரிந்த தஞ்சராவூர் சஜைராசியரிடைம் அவென ஜைராதகத்டதக்
கராண்பித்திரக்கிறரார். அவெர் ஒர வெரடைத்தக்குள சபசி விடவெரான எனறு எழுதிக்
வகராடத்திரக்கிறரார். மராதவென கூடிய விடரவில் சபசுவெரான எனனும் நெம்பிக்டக
எங்களுக்கு இரக்கிறத. நெம்பிக்டகதராசன வெராழ்க்டக ” சிரித்தக் வகராண்சடை கூறினராள.
” உங்கள நெம்பிக்டக கூடிய விடரவில் உண்டமயராகிவிடம். நெரான சீர்டி சராய்பராபராவிடைம்
பிரரார்த்தடன வசய்கிசறன, பராபராவின அரள அவெனுக்குக் கண்டிப்பராய் இரக்கும்” எனறு
வசரால்லி மராதவெடனப் பரார்த்சதன. அவென எங்சகசயரா பரார்த்தக் வகராண்டிரந்தரான.
அபிநெயரா குடியிரப்பில் தினந்சதராறும் கராடல பத்த மணி அளவில் கணவெர்கள
சவெடலக்குப் சபரானதம் சில வபண்கள ஒனறு கூடி அரட்டடைப் சபச்சு. நெரான அந்தக்
கும்பலில் சசர மராட்சடைன. சித்ரராவும் அதில் சசரமராட்டைராள. அவெளுக்கு ரராசஜைஷ் குமரார்
நெராவெல் எனறரால் மிகவும் பிடிக்கும். எனபதரால் எப்சபராதம் அவெரடடைய ஏதராவெத ஒர
நெராவெடலப் படித்தக்வகராண்டிரப்பராள. வித்தியராசமராயிரந்த அவெடள எனக்கு மிகவும்
பிடித்தப்

சபராய்விட்டைத.

நெராளடடையில்
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எங்கள

நெட்பு

வெலுப்வபற்றத.

அந்நியர்களராயிரந்த

நெராங்கள

அனசயரானயமராய்

ஆகிவிட்சடைராம்.

உடைனபிறவெராச்

சசகராதரிகளராகப் பழகிசனராம். சித்ரரா எனடன ”அக்கரா” எனறு அடழக்க ஆரம்பித்தராள.
நெரானும் எனக்குத் வதரிந்தவெர்களிடைம் அவெள ”என தங்டக சபரால” எனறு அறிமுகம்
வசய்சதன. நெரான எப்சபராத சவெண்டமரானராலும் அவெள வீட்டக்குள நுடழசவென. அவெள
எப்சபராத சவெண்டமரானராலும் என வீட்டக்குள உரிடமசயராட நுடழவெராள. எதிர் வீட,
என வீட

எனற பராகுபராட எங்களுக்குள மடறந்தவிட்டைத. மராதவெனும் எனனிடைம்

நெனறராகப் பழகினரான. ஒர நெராள நெரான சித்ரராவின வீட்டக்குள வசனறசபராத மராதவென
எனடனப் பரார்த்த கர்ஜித்தரான. என டகடயப் பிடித்த சடமயல் அடறக்கு அடழத்தச்
வசனறரான.

சராப்பிடம்

தட்டடைக்

கராண்பித்தரான.

அவெனுக்குப்

பசி

எனபடதப்

புரிந்தவகராண்ட தட்டில் வகராஞ்சம் உணடவெ டவெத்த அவெனுக்கு ஊட்டிசனன. மரந்த
வெராங்கப் சபராயிரந்த சித்ரரா வீட்டக்குள நுடழயும்சபராத சராப்பிட்டக் வகராண்டிரந்த
மராதவெடனப் பரார்த்த முகம் மலர்ந்தராள. “ மராதவெனுக்கு உணவு வகராடக்க சவெண்டசம
எனறு அவெசரம் அவெசரமராக வெந்சதன. நெல்ல சவெடள, நீங்கள அவெனுக்கு ….. மராதவென
புத்திசராலி எனற அவெள முகத்தில் வபரமிதம் வதரிந்தத. என டகடயப் பிடித்தக்
வகராண்ட, வரராம்ப நெனறி அக்கரா. மராதவென உங்களிடைம் வித்தியராசம் பரார்க்கராமல்
பழகுகிறரான. அவென சவெறு யராரிடைமும் இதசபரால் இரந்ததில்டல” உணர்ச்சி வெசப்பட்ட
கண் கலங்கச் வசரானனராள.
”அசசடை ! எதற்கு கண் கலங்குசற. மராதவென என பிளடள மராதிரி.”
மராதவென எப்சபராத சவெண்டமரானராலும் என வீட்டக்குள நுடழவெரான. நெரான அவெனுக்குப்
பிஸகட்

தரசவென.

மணிக்கட்டடைப்

நெரான

பிடித்த

சடமயலடறயில்
பிஸகட்

சவெடலயராக

சவெண்டவமனபடதத்

இரந்தரால்

என

டக

வதரியப்படத்தவெரான.

அவெனுடைன உட்கரார்ந்த பராடைம் கற்றுத் தரசவென. அவெனுக்குக் கற்றுக்வகராடக்கும்சபராத
வெராழ்க்டக எனனும் பளளியில் நிடறயக் கற்றுக்வகராண்சடைன.
ஒர நெராள கராடல நெரான பூடசயிலிரக்கும்சபராத சித்ரரா மராதவெனுடைன வெந்தராள.
புத்தணர்ச்சியுடைன கராணப்பட்டைராள. வநெற்றி வெகிட்டில் சிந்தரம் டவெத்தப் பவித்திரமராய்
சதரானறினராள.
”சகராவிலுக்குப் சபராகிறராயரா ?” எனறு சகட்சடைன
”ஆஸபிட்டைல் சபராகிசறன. பட்டைராபி சராஸதிரிகள ஒர கல்யராணம் வசய்த டவெக்கப்
சபராயிரந்தசபராத ஒர டைராக்டைடரப் பரார்த்தராரராம். அவெர் லண்டைனில் ஆடிசம் சநெராடயப்
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பற்றிச் சிறப்புப் பயிற்சி வபற்றவெர். அண்ணரா நெகரில் ஆஸபத்திரி டவெத்திரக்கிறரார்.
அவெரிடைம் கராண்பிக்க மராதவெடன அடழத்தக்வகராண்ட சபராகிசறன”.
வரராம்ப நெல்லத, பட்டைராபி சராஸதிரிக்கு நெல்ல குணம். அவெரடடைய உயர்ந்த பண்டப
பராரராட்டை சவெண்டம். மராதவெனுக்கு நெல்ல சநெரம் பிறந்த விட்டைத .உடைசன சபரா. உன
வீட்டடைப் பரார்த்தக்வகராளகிசறன” எனசறன.
அனறு மராடல சித்ரரா ஆஸபத்திரியிலிரந்த திரம்பி வெரவில்டல. டைராக்டைர் மராதவெனுக்கு
அறுடவெ சிகிச்டச வசய்திரக்கிறரார். அவென வீட்டக்கு வெர இரண்ட நெராள ஆகுவமனறு
வெராட்ச்சமன வசரானனரார்.
அடத்த நெராள கராடல நெரான கடைவுடள வெழிப்பட்டக் வகராண்டிரக்கும்சபராத மராதவெனின
அப்பரா ரராஜைனிடைமிரந்த சபரான வெந்தத. ”அறுடவெ சிகிச்டச முடிந்தவிட்டைத .உடைசன
ஆஸபத்திரிக்கு வெராங்க “ எனபடதத் தவிர சவெவறதவும் அவெர் வசரால்லவில்டல.
மராதவெனுக்கு ஏதராவெத ஆகியிரக்கும் எனறு என மனசில் கலக்கம். உடைசன ஆட்சடைரா
பிடித்த அண்ணரா நெகடர அடடைந்சதன. இரண்டைராம் மராடியில்

மராதவென இரக்கும்

அடறக்குள நுடழந்சதன. மராதவென கட்டிலில் படத்திரந்தரான. அவென பக்கத்தில்
அமர்ந்திரந்த

சித்ரராவின கண்களிலிரந்த கண்ணீர் தராடர தராடரயராக வெழிந்த

வகராண்டிரந்தத. ரராஜைன எனடனப் பரார்த்த ”வெராங்க சித்ரரா” எனறரார். சித்ரராடவெப் பரார்த்த
எனக்குத் தூக்கிவெராரிப் சபராட்டைத. ”. மராதவெனுக்கு ஏதராவெத … எனற சகளவிக்குறியுடைன
ரராஜைடனப் பரார்த்சதன.
”அற்புதம் நிகழ்ந்தவிட்டைத. ’அம்மரா’ எனறு குழந்டத சபசிவிட்டைரான”.
”மராதவென சபசிவிட்டைரானரா? கடைவுளுக்குத்தரான நெனறி வசரால்லசவெண்டம். அதசரி, சித்ரரா
ஏன கலங்கியிரக்கிறராள ?” எனறு மராதவெடனப் பரார்த்தக்வகராண்சடை சகட்சடைன. . அவென
விழிகள எனடன சநெரக்கு சநெரராகப் பரார்த்த, ”நெரான சபசிவிட்சடைன. அம்மரா சபசராமல்
அழுகிறராள” எனறரான மழடலக்குரலில்.
”கண்ணரா நீ நெல்லராயிட்சடை” எனறு மகிழ்ச்சியுடைன மராதவென கனனத்டதத் தடைவி
முத்தமிட்சடைன.

”மிகுந்த

சந்சதராஷத்தரால்

கண்ணீர்

விடகிறராயரா

சித்ரரா?

உன

மனசவெதடனக்கு விடிவுகராலம் பிறந்தவிட்டைத” எனசறன.
மராதவென,

சித்ரராவின கழுத்டத இறுக்கக் கட்டிக் வகராண்ட,”அம்மரா சபசிவிட .

இல்லராவிட்டைரால் உனனுடைன சபச மராட்சடைன” எனறரான
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”மராதவெரா, உங்கூடை சபசிண்சடை இரப்சபனடைரா, என வசல்லசம ! ” சித்ரரா உச்சி சமராந்த
அவென வநெற்றியில் இதழ் பதித்தராள. அளவு கடைந்த மகிழ்ச்சியரால் எனக்கும் சபச
வெரவில்டல. என கண்களிலிரந்த ஆனந்தக் கண்ணீர் ஆறராகப் வபரகியத.
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2.மனசுதரான கராரணம் !

சம்பத் ஏசதரா எழுதிக் வகராண்டிரந்தடத கண்ட வபராறுக்க முடியராமல்
” எனன எழுதறீங்க?”எனறு சகட்டக்வகராண்சடை நெளினி அவெனரகில் வெந்தராள. .
“ஹி , ஹி... கடத எழுதகிசறன” எனறு இளித்தரான சம்பத்.
குரங்கு வெராடழப்பழத்டதப் பிடங்கி ஓடவெத சபரால் அந்தக் கராகித்டத அவெனிடைமிரந்த
பிடங்கி ஓடினராள. அரகிலுளள குப்டப வதராட்டியில் சுக்கு நூறராய் கிழித்வதறிந்தராள..
மடனவி பினனரால் ஓடி வெந்த சம்பத்தக்கு ஆயிரம் சதள வகராட்டியத சபரால் வெலித்தத
கண்ணீர் மல்க நினறரான.
நெளினி எப்சபராதசம அப்படிதரான. அவெளுக்குப் வெராசிப்பு

எனறராசல ஒர வவெறுப்பு.

மற்றவெர் படித்தராலும் பிடிக்கராத. எதற்கு வவெட்டியராய்ப் படிக்கிறீங்க?....................எனபராள.
அவெனுக்குச் சிறு வெயதிலிரந்சத புத்தகம் எனறரால் உயிர் ; படிப்பத எனறரால் பராயசம்
குடிப்பதசபரால் .
ஒர நெராள அவென புத்தகம் படித்தக்வகராண்டிரக்கும் சபராத அவெள சபசியடத அவென
கராதில் சபராட்டக் வகராளளவில்டல. . ”நெராசமராப் சபராக எனறு கூவி ” ஆத்திரத்தடைன
புத்தகத்டதத் தூக்கி சகராபத்தடைன வவெளிசய வீசி எறிந்தராள. அப்சபராத மடழ வபய்த
வகராண்டிரந்ததரால் புத்தகம் மடழயில் நெடனந்தத... அவென கண்ணில் ரத்தக் கண்ணீசர
வெந்த விட்டைத. இரக்கமில்லராத ரராட்சசிசய. கடலமகடளத் தூக்கி எறியசற. அந்தத்
வதய்வெம்தரான உனக்குப் புத்தி புகட்டை சவெண்டம் “ எனறு வசரால்ல நிடனத்தரான. ஆனரால்
வசரால்லவில்டல. ஏவனனறரால் நெளினிக்கு இரத்த அழுத்தம் உண்ட. அதனரால் சினன
விசயத்தக்குக் கூடை வரராம்பக் கத்தவெராள. வசரானனடதசய விடைராமல் பலமுடற வசரால்லிக்
வகராண்டிரப்பராள. அவெள உடைல்நெலம்

வகடைக்கூடைராவதனபதற்கராகத்தரான

சம்பத்.

அவெளுக்கு இணக்கமராய் அவெள வசரால்வெடதத் தட்டைராமல் வசய்தவிடவெரான

ஒரமுடற அவென ஒர இலக்கியக் கூட்டைத்திற்குச் வசனறரான. முதனமுதலராக வசல்லும்
கூட்டைவமனபதரால் அவெனுக்குப் பிரமிப்பராய் இரந்தத.
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கூட்டைம் முடிந்த வீட்டக்குப் சபராகும்சபராத இரவு பத்த மணி ஆகிவிட்டிரந்தத.
டடைனிங் சடைபிளின மீத மடனவி டவெத்திரந்த சசராறும் சமராரம்தரான அவெனுக்கு
உணவு..
எதிர்ப்பு அதிகரிக்க அதிகரிக்க தடப்படதச் வசய்த விடை சவெண்டம் எனனும் எண்ணம்
சிலரக்கு ஏற்படம் . அதசபரால எப்படியும் ஒர கடத எழுதி அவெளிடைம் நெல்ல வபயர்
வெராங்க சவெண்டம் எனறு சம்பத் உறுதி வகராண்டைரான.
அப்சபராத ஒர பிரபல வெராரப் பத்திரிடகயில் சிறுகடதப் சபராட்டி அறிவிப்பு வெந்திரந்தத.
எப்சபராதம் கடதடயப் பற்றிசய சிந்தித்தக் வகராண்டிரந்ததரால்

” எனன, எப்பப்

பரார்த்தராலும் கற்படன உலகில் சமய்ஞ்சிண்டிரக்கீங்க. அத ஒர வபராய்யரான வெராழ்க்டக”
எனறு டநெயராண்டி வசய்வெராள.
”ஒண்ணுமில்டல” எனபரான அவென . கற்படனச் சக்கரத்டத சுழற்றிவிட்ட கடதடயப்
பற்றிசய எப்சபராதம் சிந்தடனயில் இரந்ததரால்’ஆமராம் ’எனபதற்கு இல்டலவயனறும்
’இல்டல’ எனபதற்கு ’ஆமராம்’ எனறும் வபராரளபடம்படி தடலஆட்டி விட்ட
அவெளிடைம் திட்ட வெராங்குவெரான.
இரண்ட வெராரத்தில். கஷ்டைப்பட்ட .ஒர கடதடய எழுதிவிட்டைரான. . அந்தக் கடதடய
சபராட்டிக்கு அனுப்பி டவெத்தரான. பரிசு கிடடைக்கும் எனறு ஆவெலுடைன இரந்தரான.. அவென
கடதக்குப் பரிசு கிடடைக்கவில்டல.

ஒர நெராள கராடல சதநீர் சராப்பிட்டைபின , நெளினி, இனடறக்கு அலுவெலகம் விட்டைதம்
நூலகத்திற்குப் சபராய் புத்தகம் எடத்த வெரகிசறன எனறரான.
”அவதல்லராம் ஒண்ணும் சவெண்டைராம். நீங்கள

ஆபீஸ விட்டைதம் வீட்டிக்கு

சநெரராக

வெராரங்கள. சராயந்தரம் சகராவிலுக்குப் சபராக சவெண்டம்.
”.நீ எனடறக்கராவெத ஒர நெராள மனசு மராறணும் நெளினி. ”வெராழு வெராழ விட” எனபடதப்
சபரால் நீயும் நிடறய புத்தகங்கடளப் படிக்க சவெண்டம். நெரான படித்தராலும் ஆட்சசபிக்கக்
கூடைராத. ”
” நெரானராவெத படிக்கிறதராவெத. அத மட்டம் இந்த வஜைனமத்திசல நெடைக்கராத..... நெரான
படிக்கவும் மராட்சடைன. படிக்கவும் விடை மராட்சடைன . நீங்கள, நெரான வசரால்றபடிதரான
சகட்கணும் ” எனறு சிரித்தராள.
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அவெடள மராற்றசவெ முடியராத எனறு சதரானறியத சம்பத்தக்கு.
” அடத்த வஜைனமத்தில் நீ பிறந்தரால் புத்தக ரசடனசயராட பிறக்க சவெண்டம் எனறு
கடைவுடளப் பிரரார்த்திக்கிசறன.. அததரான நெரான ஆடசப்படவெத !.” எனறு வசரால்லிவிட்ட
வபரமூச்சு விட்டைரான.
முகத்டதத் சதராளில் ஒர வவெட்ட வவெட்டியவெள சடமயலடறக்குள புகுந்தராள.
அவெளுக்கு அவெனுடடைய புத்தகப் பித்த வபரங்கவெடல அளித்தத. அம்மராவிடைம
அடலசபசியில் புலம்பினராள.
”எங்க வீட்டக்கராரர் எப்ப பரார்த்தராலும் புத்தகமும் டகயுமராகத்தரான இரக்கரார. அவெடர
எப்படி மராத்தறதனசன வதரியடல. எல்லராம் என தடலவயழுத்த .”
”அடிப்சபராடி டபத்தியகராரி. எனக்கு எழுபத வெயசராகிறத. நெரான ஆனமீக புத்தகங்கள,
நெராவெல்கள, பத்திரிடககள....படிக்கிசறன. எனடனப் பரார்த்தராவெத

கத்தக்க. உனக்குப்

பிடிச்சடத நீ வசய். ஆனரால் உனக்குப் பிடிச்சடத மத்தவெங்க வசய்யணும் எனறு
எதிர்பரார்க்கராசத. மத்த ஆம்பிடளகள மராதிரி அவெர் எனன குடி, சரஸ, சீட்டைராட்டைம் எனறு
தப்பரான

கராரியங்களிசல

ஈடபடைடல.

நெல்ல

கராரியத்டதத்தராசன

வசய்கிறரார்

,

இதக்குசபராய் அலுத்தக்கிறசய. சவெறு வகட்டை பழக்கம் இரக்கரா? அவெர் பராட்டக்குப்
படிச்சிண்டிரக்கரார். குடற அவெர் கிட்சடை இல்ல; உங்கிட்சடைதரான இரக்கு. பரார்த்த
நெடைந்தக்க” எனற தராயிடைம்” சபராம்மரா அந்த ஆடளப் பத்தி உனக்கு எதவும்
வதரியராத”எனறராள.
உனடனப் பத்தி எனக்கு நெல்லரா வதரியுசம. நீ பளளியிசல படிக்கும்சபராத சமராஸட்
ஒபிடியண்ட் ஸடடைண்ட் எனறு டீச்சர் கிட்சடை சபர் வெராங்கின நீ. எப்படிடீ... எப்படிடீ ?
இப்படி மராறிட்சடை .வசரால்லசவெண்டியடத வசரால்லிட்சடைன. இனிசம உன பராட .எப்படி
நெடைந்தப்பிசயரா .நெடைந்தக்க . ஆனரா இனவனரார நெராள இப்படி ஒர புகராசரராட
வெரக்கூடைராத”. எனறராள
எதிர் வீட்ட மராலராவிடைம் சயராசடன சகட்டைராள.
“ நிழலின அரடம வவெயிலில்தரான வதரியும் , அத சபரால் நெல்ல புத்தகத்தின அரடம
அடதப் படித்தரால்தரான அறிய முடியும் . நெரான ஒவ்வவெரார வெரடைமும் புத்தகக்
கண்கராட்சியின

சபராத

குடறந்தத

ஆயிரம்

ரூபராய்க்கராவெத

புத்தகம்

வெராங்குசவென.எனனுடைன வெரா . உனக்கு ஒர புத்தகம் தரகிசறன. படித்தவிட்ட வகராட
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எனறு நெளினி பினவதராடைர அவெள வீட்டக்குள வசனறராள. ”இந்த புத்தகத்டதப் படி” எனறு
கல்கியின ‘ வபரானனியின வசல்வென’ புத்தகத்டத நெளினியிடைம் வகராடத்தராள.
புத்தகத்டத ரசித்தப் படித்த முடித்த நெளினி, “ சபரார் அடிக்கும் எனறு நிடனத்சதன.
விறுவிறுப்புடைன கல்கண்டைராய் இனிக்கிறசத. அடைடைரா, இவ்வெளவு நெல்ல புத்தகத்டத
இதவெடர படிக்கராமல் விட்ட விட்சடைராசம” எனறு வெரத்தப்பட்டைராள.. அவெளுக்குப்
புத்தகங்களின சமல் இதவெடர இரந்த வவெறுப்பு விரப்பமராய் மராறிவிட்டைத. சமலும்
சமலும் புத்தகங்கடள மராலராவிடைம் வெராங்கிப் படித்தராள.
அவென தரான எழுதிய கடதடய

வெராரராந்திர பத்திரிடகக்கு அனுப்பி விட்ட கடத

வெந்திரக்கிறதரா : எனறு ஒவ்வவெரார வெராரமும் ஞராயிற்றுக் கிழடம பத்திரிடகடய வெராங்கிப்
பரார்ப்பரான,. கடத வெரவில்டலசய எனறு தடலயில் டக டவெத்த உட்கரார்ந்த விட்டைரான.
அவென சசராகமராக இரந்தடதப் பரார்த்த,”ஏங்க, ஒர மராதிரியராய் இரக்கீங்க?” எனறு
நெளினி வினவினராள .
நெரானும் எவ்வெளசவெரா முயற்சி வசய்கிசறன. என கடத எதவும் பத்திரிடகயில் பிரசுரம்
ஆகவில்டல..
”கவெடலப் படைராதீங்க. எடதயும் பராசிடிவெரா அப்சரராச் பண்ணுங்க. இனிசம. நீங்கள
கடதடய

எழுதி

வகராடங்கள.

.

நெரா மத்தியரானம்

கணினியில்

டடைப்

வசய்த

வகராடக்கிசறன,. நிடறய எழுதங்க. பத்த கல்டல விட்வடைறிஞ்சரா ஒர கல் பட்டைராவெத
மராங்கராய் விழுமல்லவெரா ? ” எனறராள.
இப்சபராவதல்லராம்

தன

கணவென

படிப்பத

,

எழுதவெத

பற்றிசயரா

அவெள

கவெடலப்படவெதம் இல்டல; அடதத் தடப்பதமில்டல. டீவி பரார்ப்படதக் குடறத்தக்
வகராண்ட தன கணவென படிக்கும்சபராத தரானும் ஏதராவெத ஒர புத்த்கத்டதப் படிப்பராள.
குடம்பப் வபராறுப்பு முழுவெடதயும் அவெள ஏற்றுக் வகராண்டைராள.
அவெர்களுடடைய வெராழ்க்டகப் படைகு ஆனந்த நெதியில் அழகராக சபராய்க் வகராண்டிரக்கிறத.
குழந்டதக்கு டவெக்கும்

திரஷ்டிப் வபராட்ட சபரால் அவ்வெப்சபராத வெராரந்திர

பத்திரிடகடய யரார் முதலில் படிப்பத எனபதற்கராக

உண்டைராகும் சர்ச்டசடய மட்டம்

அவெர்களரால் தவிர்க்க முடியவில்டல!
எழுதி எழுதி அவெனுக்கு எழுத்த வெசப்பட்ட விட்டைத.அவெனுடடைய கடதக்குப் பரிசு
கிடடைத்த விட்டைத ..
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”நீ வகராடத்த ஊக்கத்தினரால்தரான என கடதக்குப் பரிசு கிடடைத்தத” எனறவென சந்சதராஷ
மிகுதியில்

மடனவிடய இறுக்கிக் கட்டிப் பிடித்த கனனத்தில் இதடழ டவெத்தரான.

”ஆமராம் புத்தகவமனறராசல விசரராதியராக இரந்த நீ எப்படி மனசு மராறினராய் ?” எனறு
சகட்டைரான.
”எல்லராவெற்றுக்கும் கராரணம் மனசு எனனும் மந்திரவெராதிதரான. விரம்பும் ஒனறினமீத
ஈடபராட குடறவெதற்கும் விரம்பராத ஒனறினமீத விரப்பம் வெரவெதற்கும் மனசுதரான
கராரணம் ! “ எனறு அவெள சிரித்தக்வகராண்சடை கூறினராள.
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3. வநெரப்பின குளுடம

“நெரான நெல்லவெளுக்கு நெல்லவெள . வகட்டைவெனுக்குக் வகட்டைவெள. நெரான ஒர வபண் புலி .
எல்லராப் வபண்டணயும் சபரால எனடன நிடனச்சிரக்கரான. நெரான யராரனனு கராட்டைசறன.
என முகத்டதச் சினனரா பினனமரா பண்ணிட்டைரான. அவெடனப் பழிக்கு பழி வெராங்கராம
விடைமராட்சடைன.” எனறு மனசுக்குள கறுவிக்வகராண்டைராள.
இரண்ட டககளிலும் முழங்டகயிலிரந்த டக மணிக் கட்டவெடர டகயுடறடய மராட்டிக்
வகராண்டைராள. ஒர தணியரால் கூர்டமயரான இர விழிகள மட்டம் வவெளிசய
வதரியும்படியராக முகத்டத மூடிக் வகராண்டைராள,. தடலயில் வஹல்வமட்டடை அணிந்த
தீவிரவெராதி சதராற்றத்தடைன இரண்ட சக்ர வெராகனத்தில் பறந்தராள தமயந்தி
அவெடளப் பற்றி வசரானனரால்தரான அவெள எங்கு சபராகிறராள எனபத உங்களுக்குப் புரியும்.
தமயந்தி பூங்வகராடி சபராலிரப்பராள.

அசத்தலரான உயரம். தணல் நிறம். தனித்தவெம்

வெராய்ந்த மயக்கும் குரல். . முகம் வவெண் பளிங்கு சபரால் பளிச்வசனறு இரக்கும். முத்த
சபரால் வவெண்டமயரான பற்கள. தங்கச்சிடல மராதிரி மூக்கும் முழியுமரா பரார்க்க
வெசீகரமரான சதராற்றம்.
உடடையவெள.

நிமிர்ந்த

மல்லிடகப் பூ வமனடமயும் இரம்பு ஆணியின உறுதியும்
நெனனடடையும்

சநெர்வகராண்டை

பரார்டவெயும்

வகராண்டை

புதடமப்வபண்.
ஒர தனியரார் கம்வபனியில் சவெடல வசய்கிறராள. வபற்சறரார்கள இளடமயிசல இறந்த
விட்டைரார்கள. அண்ணன அண்ணியுடைன சகராடைம்பராக்கத்தில் வெசித்த வெரகிறராள.
வெராசு எனற இடளஞனும்

தமயந்தி சவெடல வசய்யும் அலுவெலகத்தில் சவெடல

வசய்கிறரான அவெனுக்குத் தமயந்திடய முதல் தடைடவெ பரார்த்தவுடைசன மிகவும்
பிடித்தப்சபராய் விட்டைத. அவெள அவெனுடடைய மனதில் புகுந்த விட்டைராள. ஒரதடலக்
கராதல் அவெனுக்கு. அவெள விரம்புகிறராளரா இல்டலயரா எனறு வதரியராமசலசய தன
மனதில் ஆகராசக் சகராட்டடைடய கட்டினரான. அவென வீட்டடையும் அவெள இரக்கும்
வதரவிசலசய மராற்றிக் வகராண்ட வெந்த விட்டைரான.
அவெனுடடைய இதயத்தில் கராதல் விரட்சம் நெனறராக வெளர்ந்த விட்டைத. ஒர தடைடவெ
அவெளிடைம் “உனடன எனக்கு மிகவும் பிடித்த விட்டைத . நீ எனக்கு சவெண்டம் “எனப்
பிதற்றினரான. அவெள சீறினராள. அவெடனச் வசரப்பரால் அடித்தராள. .
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அனறு ஒர நெராள வவெளளிக்கிழடம அதிகராடல சநெரம். எப்சபராதம் சபரால் தமயந்தி
சகராடைம்பராக்கம் பூங்கராவில் நெடடைப்பயிற்சி வசய்த வகராண்டிரந்தராள.
இரட்ட இனனும் வெரானிலிரந்த பிரியவில்டல. கதிரவென வெரானிலிரந்த வவெளிசய வெர
யத்தனித்தக்வகராண்டிரந்தரான. வசழிப்பரான பூச்வசடிகளிலிரந்த வீசும் மணம் மனதிற்கு
ரம்யமராக இரந்தத.
ஆடைவெர், வபண்டிர், சிறுவெர்கள என பலதரப்பட்டை வெயதினரம் அங்சக இரந்தனர். சிலர்
நெடைந்த வகராண்டிரந்தரார்கள. சிலர் புல் தடரயில் அமர்ந்த சயராகரா பயிற்சி வசய்த
வகராண்டிரந்தரார்கள. அங்கிரந்த நெராய்களும் மனிதர்களுடைன ஏட்டிக்குப் சபராட்டியராய்
நெடடைப்பயிற்சி வசய்த வகராண்டிரந்தன.
தமயந்தி தினந்சதராறும் பூங்கராடவெ இரபத சுற்றுகள வெலம் வெரவெராள. பதிவனட்டைராவெத
சுற்று முடிந்த விட்டைத. இனனும் இரண்ட சுற்றுகளதரான பராக்கி. தன டகக் கடிகராரத்தில்
சநெரத்டதப் பரார்த்தராள. அப்சபராத சநெரம் 6.25 .
அப்சபராத வெராசு தன நெண்பன ஒரவெனுடைன அந்தப் பூங்கராவில் நுடழவெடதப் பரார்த்தராள.
வவெறுப்பும் சகராபமும் அவெள முகத்தில் வதரிந்தன..
இவெனுக்கு சவெசற சவெடலசய இல்டல சபராலிரக்கு. நெராய் மராதிரி என பினனரால் சுத்திக்
வகராண்டிரக்கிறராசன எனறு நிடனத்தராள. சதகம் முழுவெதம் திகுதிகுவவென எரிகினற
உணர்வு.
பூங்கராவில் குறுக்குப் பராடத ஒனறு ஒதக்குப் புறமராக இரக்கிறத. யராரம் இல்லராத அந்த
வெழிசய புகுந்த வவெளி சநெராக்கி நெடைந்தராள.
வெராழ்வில் கஷ்டை நெஷ்டைங்கள எப்படிவயல்லராம் வெரகினறன !
வெராசு தமயந்தியின எதிசர வெந்தரான. அவென நெண்பனும் கூடை வெந்தரான. அவெள அவெடனச்
சட்டடை வசய்யவில்டல ; நெடைப்படதயும் நிறுத்தவில்டல.
வெராசு அவெள எதிசர நினறரான. இரக் டககளரால் அவெடள மறித்தரான. இதற்குள வெராசுவின
நெண்பன தமயந்தியின பினசன சபராய் நினறு வகராண்டைரான.
“

கடடைசியராய் சகட்கிசறன. நெரான சகட்டைதிற்கு

எனன பதில்

? “

உறுமினரான

.“எனனுடடைய முடிடவெ எப்சபராசதரா வசரால்லிவிட்சடைன. ஒர தடைடவெ வசரானனரால்
உனக்குப் புத்தி வெராரராதரா ? வெழிடய விட.” அவெள முகத்தில் சகராபக்கனல் வதரிந்தத. .
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வெராசு தன நெண்பனுக்குக் கண்ணரால் டசடக கராட்டினரான.
ஏசதரா விபரீதம் நெடைக்கப் சபராகிறத எனறு அவெள உளளுணர்வு வசரால்லியத. தரிதமராக
அந்த இடைத்டத விட்ட நெகர முயனறராள .
அதற்குள தமயந்தியின பின பக்கம் நினறிரந்த நெண்பன அவெளின இரக்டககடளயும்
சமசல உயர்த்தி வகட்டியராகப் பிடித்தக் வகராண்டைரான.
தமயந்தி திமிறினராள ” எனடன விட்ட விட “அசுர பலத்தடைன சபராரராடினராள. அவெள
கராலரால் விட்டை உடத வெராசுடவெ நிடல தடமராறி கீசழ விழச் வசய்தத. அவென ஒரவெராறு
சுதராரித்தக் வகராண்ட எழுந்த தன சபண்ட் பராக்வகட்டிலிரந்த ஒர சிறிய பராட்டிடல
வவெளிசய எடத்தரான. கண் இடமக்கும் தரணத்தில் அதிலுளள திரவெத்டத தமயந்தியின
முகத்தின மீத வதறித்தவிட்ட சிட்டைராகப் பறந்தவிட்டைரான.நெண்பனும் அவெள டகடய
விட்ட விட்ட அவென பினனரால் ஓடினரான .
முகவமல்லராம் எரிந்தத தமயந்திக்கு.வெராசு ஆசிடடை வீசியிரக்கிறரான !

“ , அம்..மரா,

அம்....மரா, அ......ம்மரா அம்மரா” எனறு கதறினராள.
கண்ணிலிரந்த கண்ணீர் வபரக்வகடத்த ஓடியத. அவெளின

கலவெரமரான கூக்குரல்

அங்கிரந்சதராடர மயிர்க் கூச்வசரிய டவெத்தத. எல்சலராரம் அவெளரகில் ஒடி வெந்தரார்கள.
தமயந்தியின முகத்தில் தடடையின கீசழ வகராப்பளங்கள ஏரராளமராகத் சதரானறி அந்த
இடைம் ஒர ரூபராய் நெராணயம் அளவிற்குக் கரி பூசியத சபரால் ஆகிவிட்டைத. அவெள
வெலியரால் அரற்றினராள.
வபராதமக்கள தரிதமராகத் தமயந்திடய அரகிலுளள மரத்தவெமடனக்கு அடழத்தச்
வசனறு முதலுதவி சிகிச்டச அளித்த அங்சகசய சசர்த்தரார்கள..
கராவெலர்கள வெராசுடவெக் டகத வசய்த கராவெல் நிடலயத்திற்கு அடழத்தச் வசனறனர்.
அடத்த நெராள நெராளிதழில் “இளம் வபண்ணின மீத திரராவெக வீச்சு” எனற அவெளுடடைய
சபட்டி எல்சலராரராலும் பரபரப்பராக சபசப்பட்டைத. முக நூலில் அவெளுக்கராகப் பலர்
ஆதரவுக் குரல் வகராடத்தரார்கள.
தமயந்தி திரராவெக வீச்சரால் மிகவும் பராதிக்கப்பட்டைராள. அதனரால் ஏற்பட்டை கரப்பு நிற வெட
அவெள முகத்தின அழடகக் குடலந்த விட்டைத. பட்டைராம் பூச்சி மராதிரி வெசீகரமராய் இரந்த
அவெள முகம் கம்பளி பூச்சி மராதிரி அறுவவெரக்கதக்கதராய் ஆகி விட்டைத.
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தமயந்திக்கு மரத்தவெ மடனயில் வதராடைர் சிகிச்டச வகராடக்கப்பட்டைத. பிரபல
பிளராஸடிக் சர்ஜைன பலமுடற அறுடவெ சிகிச்டச வசய்தவிட்டைரார். அவெள முகத்தில்
மராற்றம் ஏற்படைவில்டல. முகம் மீண்டம் படழய நிடலக்கு வெரராத எனறு மரத்தவெ
நிபுணர்கள வெரத்தத்சதராட வசரால்லி விட்டைரார்கள. ரணம் ஆறி விட்டைராலும் வநெஞ்சில்
ஏற்பட்டை வெலி நிரந்தரமரானத .
அவெளத தரதிர்ஷ்டைம் அவெள அழகு சபரானத சபரானததரான ! அவெளுக்கு வெராசுவின மீத
மிகவும் சகராபம். அவெடன நிடனத்தராசல அவெள மனம் வகராதித்தத. அவென மீத திரராவெகம்
வீச சவெண்டம் . தரான தடித்த மராதிரி அவெனும் தடிக்க சவெண்டம் எனறு மனதிற்குள
வெனமத்டத வெளர்த்த அதற்கரான சந்தர்ப்பத்திற்கராக வெரவெரான எனறு கராத்திரந்தராள.
ஜைராமினில் வவெளி வெந்த அவென சித்தப்பரா வீட்டில் இரந்தரான. இனறு கராடலதரான அவென
வீட்டின அரசக அவெடனப் பரார்த்தராள, உடைசன கடடைக்குப் சபராய் திரவெகம் வெராங்கி
அவென முகத்தில் வீச சவெண்டம் எனற எண்ணத்தடைன திரவெராகம் வெராங்கத்தரான கடடை
வதரவிற்குப் சபராய்க் வகராண்டிரக்கிறராள.
கடடையின

முன வெண்டிடய நிறுத்திய தமயந்தி தன முகத்தில் இரந்த தணிடய

முற்றிலும் அகற்றராமல் உதட்டக்குக் கீசழ ஒதக்கினராள. பிறகு கடடைக்குள நுடழந்த “
ஆசிட் இரக்கிறதரா” எனறு வினவினராள.
” எனனம்மரா சகட்கறீங்க ? ” திடகப்புடைன வினவினரான கடடைக்கராரன.
” ஆசிட் இரக்குதரானனு சகட்கிசறன “
“ உங்களுக்கு விசயம் வதரியராதரா? ஆறு மராசத்திற்கு முனபு உங்கடள மராதிரி ஒர
இளம்வபண் மீத யராசரரா ஒர சபராக்கிரி ஆசிடடை வீசி விட்ட ஒடி விட்டைரான. அதனரால்
பராதிக்கப்பட்டை

அந்தப்

வபண்

வகராடத்த

சபட்டியில்

‘

ஆசிட்

சுலபமராக

கிடடைப்பதரால்தராசன வபண்களின மீத ஆண்கள அடத வீசுகிறரார்கள. அரசராங்கம் ஆசிட்
விற்படனக்குத் தடடை விதிக்க சவெண்டம் எனறு சகராரிக்டக விடகிசறன “ எனறு
கூறியடத ஏற்றுத் தமிழக அரசு சட்டை சடபயில் விவெராதித்த கடடைகளில் ஆசிட் விற்க
தடடை வகராண்ட வெந்த விட்டைத.அத மராத்திரம் அல்ல . நெராடைராளுமனறத்திலும் அந்தப்
வபண்ணின சவெண்டசகராடள ஏற்று இந்தியராவில் கடடைகளில் ஆசிட் விற்கத் தடடை
வசய்யும் சட்டைம் வெந்த விட்டைசத வதரியராதரா உங்களுக்கு? அந்தப் புண்ணியவெதி நெல்லரா
இரக்கட்டம் ”எனறரான.
இடதக் சகட்டை தமயந்திக்கு சமனி சிலிர்த்தத ; மடலப்பராக இரந்தத. தரானதரான அந்தச்
சட்டைம் உண்டைராவெதற்கு கராரணம் எனறு புரிந்தத. “ என ஒரத்தி முகத்திற்குப் பராதிப்பு
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ஏற்பட்டைராலும் பரவெராயில்டல. அதனரால் ஆயிரக்கணக்கரான வபண்களுக்குக் குறிப்பராக
வபண் குலத்திற்கு நெனடம ஏற்பட்டிரக்கிறத. சில சமயம் வகட்டைத வசய்தராலும் நெம்டம
அறியராமல் நெல்லத நெடைந்த விடகிறத. வெராசு ஆசிட் வீசியதரால்தராசன இப்சபராத ஆசிட்
விற்பத தடடை வசய்யப்பட்டிரக்கிறத. அவெடனப் பழி வெராங்க சவெண்டவமனறு
இவ்வெளவு நெராள வெனமம் டவெத்திரந்சதன. வநெரப்பராக வகராந்தளித்சதன. அத தவெறு
எனறு உணர்கிசறன. அவெடன மனனித்த விடகிசறன. அவெனரால் உண்டைராக்கப்பட்டை
கரப்பு வெட என முக அழடகக் வகடத்த

விட்டைத எனறு இவ்வெளவு நெராட்கள

நிடனத்திரந்சதன. வசரால்லப்சபரானரால் அந்தக் கரம்வபராட்ட என முகத்திற்குக்
கவுரவெத்டதயும் கம்பீரத்டதயும் வகராடக்கிறத. அந்த வெடடவெ நிடனத்த நெரான மிகவும்
வபரடமப் படகிசறன “ எனறு எண்ணியவெள தன முகத்திடரடய முழுவெதம்
அகற்றினராள.
கடடைக்கராரன பரார்த்தத் அவெடளப் திடகத்தப் சபராய் “ நீங்களதராசன அந்தச் சராதடனப்
வபண்.? அமரங்கள. கராப்பி சராப்பிடகிறீர்களரா?”எனறு மரியராடதசயராட வினவியவென
அவெள அமரவெதற்கு இரக்டகடயக் கராண்பித்தரான.
” மிகவும் நெனறி. நெரான வெரகிசறன.” எனறு குளிர்ந்த மனத்தடைன நெகர்ந்தராள தமயந்தி.
இதவெடர வெராசுவின மீத வெனமம் வகராண்டிரந்த அவெள வநெஞ்சம் தனக்கு இனனல்
வசய்தவெடன

மனனித்த விட்டைதரால் மனதிலிரந்த குப்டப நீங்கி புத்தம் புதிய

வவெளடளக் கராகிதம் சபராலராகிவிட்டைத. மனம் தூயவெளராகி புடைம் சபராட்டை தங்கமராக
வநெரப்பில் குளித்த சீடதடயப் சபரால் வீட்டக்குள நுடழந்தராள அவெள.
அவெள வெரவுக்கராகக் கராத்திரந்த அவெள அண்ணன, உனக்கு அரசராங்கத்திடைமிரந்த ஒர
கடிதம் வெந்திரக்கிறத எனறு ஒர உடறடய அவெளிடைம் வகராடத்தரான. அவெள கடிதத்டதப்
படித்தராள.
”ஆசிட் பராதிப்புக்கராக அவெள புரிந்த தீர வசயடலப் பராரராட்டி தமிழக அரசு அவெளுக்கு
விரதம், அழகு இழந்ததிற்கு இழப்பீடைராக பத்த இலட்சமும் அடத்த மராதம் வகராடக்கப்
சபராவெடத” அறிந்த ஆனந்தக் கடைலில் தத்தளித்தராள.
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4.ரராங் நெம்பர்

”இதவெடர பல முடற தவெறு வசய்த விட்டைராய். நீ திரந்தவெதராக இல்டல. எனனரால் இனி
வபராறுக்க முடியராத. கிளம்பு, உன அம்மரா வீட்டிக்கு.நெராசன உனடன விட்ட விட்ட
வெரகிசறன” எனறரான ரகு.

”சவெண்டைராங்க. இனிசமல் தப்பு வசய்ய மராட்சடைன. இந்தத் தடைடவெ எனடன மனனித்த
விடங்கள. எனக்கு இனவனரார வெராய்ப்புக் வகராடங்கள.” கண்களில் கண்ணீர் மல்கக்
கதறினராள தீபிகரா .

”அவதல்லராம் முடியராத . கிளம்பு . வெரண், வெரா சபராகலராம்.” அவென இளம்
மடனவியின டகடய ஒர டகயில் பிடித்தத் தர தரவவெனறு இழுத்தக் வகராண்ட
வீட்டிற்கு வவெளிசய கரார் அரகில் வெந்தரான ரகு.

விடளயராடிக்வகராண்டிரந்த மூனறு வெயசு குழந்டத வெரண், அப்பரா டைராடைரா எனறு டகயில்
டவெத்திரந்த இரண்ட வபராம்டமகளுடைன ஓடி வெந்தரான.
கராரின பின சீட்டில் தீபிகராடவெயும் வெரடணயும் ஏற்றி விட்ட முன சீட்டில் அமர்ந்த
கராடரக் ஸடைரார்ட் வசய்தரான ரகு. அவென மனத்தில் நிடனவெடலகள ஓடின.

அம்மரா

மட்டம்தரான

தீபிகராவிற்கு.

அப்பராசவெரா,

சசகராதரசனரா,சசகராதரிசயரா

யராரமில்டல. சிறிய வெயதிசலசய தந்டதடய இழந்த விட்டைராள.

அம்மரா லலிதரா

ஆசிரியர் பணி வசய்தவகராண்சடை அவெடள கஷ்டைப்பட்ட படிக்க டவெத்தராள. அவெளும்
கல்லுரியில் படித்த பட்டைதராரி ஆகி விட்டைராள . . தீபிகரா வரராம்பவும் வவெகுளி.
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கரப்பு நிறமராக இரந்தராலும்

சகட்சபராடரக் கவெரம் கவெர்ச்சிக் குரல் அவெளுக்கு.

ஆண்களிடைம் சஜைராவியலராக சபசுவெராள. எப்சபராதம் சிரித்த முகம்

லலிதரா தீபிகராவிற்கு பத்த பவுன நெடகடயப் சபராட்ட கல்யராணம் வசய்த வகராடத்தராள.

ரகு மராம்பலத்தில் வெராடைடகக்கு ஒர வீட எடத்த குடம்பம் நெடைத்தத் வதராடைங்கினரான.
அடக்கு குடியிரப்பில் இரக்கும் ஒர சினன வீடதரான எனறராலும் எல்லரா வெசதிகளும்
உளள வீட.
அவென கராடலயில் எட்ட மணிக்கு வீட்டடை விட்ட கிளம்பிச் வசனறரால் இரவு ஒனபத
மணிக்குத்தரான வீட திரம்புவெரான. சில சமயம் பத்த மணி கூடை ஆகிவிடம்.
தீபிகரா எப்சபராதம் சபசிக் வகராண்டிரக்கும் குணம் உடடையவெள எனறரால் ரகு அவெளுக்கு
சநெர் எதிர் குணம் உடடையவென. குடறவெராகப் சபசுவெரான. அடமதியராக இரப்பரான.
வெராழ்க்டக எனற நெதி ஒட்டைத்தில் அவெர்களுடடைய சம்சரார படைகு அடமதியராகச் வசனறு
வகராண்டிரந்தத.
அவென அவெளிடைம் மிகவும் பராசமராக இரப்பரான. தீபு, தீபு எனறு மடனவிடயக்
வகராஞ்சுவெரான.

கல்யராணம் ஆகி இரண்டைராவெத மராதசம தீபிகரா உண்டைராகி விட்டைராள.ரகு அவெளிடைம்
வரராம்ப ஆடசயுடைன நெடைந்த வகராண்டைரான. அவெளுக்கு ஆடசயுடைன

விடலயுயர்ந்த

டகசபசிடய வெராங்கிக் வகராடத்தரான.

தீபிகரா

மகிழ்ச்சியரால்

தளளினராள.

நெராய்க்குட்டிடய

டகசபசிடய எடப்பராள. எப்சபராதம் டகசபசியும்

அனசபராட

எடப்பதசபரால்

டகயுமராக இரப்பராள. இரவில்

தூங்கும் சபராத கூடை டகசபசிடயத் தலயனணக்குப் பக்கத்திசலசய டவெத்திரப்பராள.
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மராதங்கள ஓடின. அவெளுக்குக் குழந்டத பிறந்த விட்டைத. அழகரான ஆண் குழந்டத.
வெரண் எனறு வபயர் டவெத்தரார்கள.
ரகுவிற்கு பதவி உயர்வு கிடடைத்த விட்டைத. சநெரசம வகராஞ்சம் கூடை இல்டல. அவென
பிரராஜைக்ட் டீம் லீடைரராக இரப்பதரால் அவெனுக்குப் வபராறுப்புகள அதிகம். கராடலயில்
அலுவெலகம் கிளம்பிப் சபரானரால் திரம்பி வெரவெதற்கு சநெரம் ஆகும்.

வெராழ்க்டகயில் ஒவ்வவெராரக்கும் ஒர பிரச்சடன. தீபிகராவிற்கு

இரக்கும் பிரச்சடன.

சநெரத்டத எப்படி சபராக்குவெத எனபததரான. அவெளுக்கு சவெடலக்குப் சபராக சவெண்டம்
எனற ஆடச. ரகு அதற்கு ஒப்புக் வகராளளவில்டல. “வீட்டில் இரந்த குழந்டதடயக்
கவெனித்தக் வகராள. எனக்கு வெரகிற சம்பளசம சபராதம். நீ ஒனறும் சம்பராதிக்க
சவெண்டைராம் “ எனறு கண்டிப்பராகச் வசரால்லி விட்டைரான.

ஒர நெராள அவெளுக்குச் டகப்சபசியில் ஒர ரராங் நெம்பரிடைமிரந்த கரால் வெந்தத. அப்படி
ஆரம்பித்தத தரான அந்தப் பழக்கம். அறிமுகம் இல்லராத ஒர நெபரடைன சபச ஆரம்பித்த,
வெளர்ந்த வநெரங்கிய நெட்பராகியத. ரராங் நெம்பர் எனறு ஆரம்பத்திசலசய சபராடனத்
தண்டிக்கராதத அவெள வசய்த தவெறு.

தீபிகராவுக்கு அவென சபச்சு மிகவும் பிடித்தப் சபராயிற்று தினந்சதராறும் கராடல சநெரம்
பத்த மணிக்குப் பிறகு அந்த ஆண் நெண்பரிடைமிரந்த அடழப்பு வெரம். . வகராஞ்ச நெராள
ஆனதம் விரசமராகப் சபச ஆரம்பித்தரார். தீபிகரா மறுக்கசவெரா தடடை வசய்யசவெரா இல்ல.
அதனரால் வெரம்பு மீறி கிளர்ச்சி ஊட்டம் விதத்தில் சபசத்வதராடைங்கினரார்.

டகசபசியில் ஆபராசமராகப் சபசிக்வகராண்டிரப்பதம் ஒர வித சபராடததரான. அந்தப்
சபராடதப் பழக்கத்தில் தீபிகரா சிக்கிக் வகராண்டைராள.

வகட்டை பழக்கத்டத வதராட்டவிட்டைரால் சபராதம் . நெராம் நிடனத்தராலும் அடத விடை
முடியராத.
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ரகு கராடல அலுவெலகம் சபரானதம் சரியராக பத்த மணிக்குப் சபரான வெரம். ஆண் நெண்பர்
கடதக்க ஆரம்பித்த விடவெரார்.

ஒர நெராள ரகு அலுவெலகம் சபராக முடியவில்டல. உடைம்பு சரியில்டல எனபதரால் வீட்டில்
இரந்தரான. எப்சபராதம் சபரால் தீபிகராவிற்கு டகப்சபசி வெந்தத. கணவென அரகில்
இரக்கும்

சபராத

மராற்றரானிடைம்

சபச

முடியுமரா?

அவெளுக்குச்

சங்கடைமராக

இரந்தத.”அப்புறம் சபசசறண்டி” சபராடன டவெத்த விட்டைராள.
தீபிகரா உடைசன குளிக்க சபராய் விட்டைராள. அவெள குளித்தக் வகராண்டிரக்கும் சபராத
மறும்படியும் அசத வநெம்பரிலிரந்த சபரான வெந்தத.
ரகு சபராடன எடத்தரான. ஆண் குரடல சகட்டைதம் அதிர்ச்சியராக இரந்தத. “ யரார் நீங்க ?
எனறரான. சபரான சபசியவென, ரராங் வநெம்பர் எனறு சபராடன கட் வசய்தவிட்டைரான.
ரகு வசல் சபராடன யரார் யரார் சபரானில் சபசியத எனறு பரார்த்தரான. அப்சபராத சபசிய
அசத வசல் வநெம்பர் பல தடைடவெ வெந்திரந்தத. இதில் எசதரா வில்லங்கம் இரக்கிறத
எனறு சதரானறியத தினந்சதராறும் அவென

தீபிகராவிடைம் சபசிக்வகராண்டிரக்கிறரான

எனறும் புரிந்தத.
தீபிகராவும் குளித்தவிட்ட மிகவும் புத்தணர்ச்சியுடைன வெந்தராள.
“தீபு, உனனிடைம் ஒனறு சகட்க சவெண்டம். உண்டமயரான பதிடல உனனிடைம் எதிர்
பரார்க்கிசறன.நீ

குளித்தக்

வகராண்டிரக்கும்சபராத

ஒர

ஆம்படள

சபசினரான.

தினந்சதராறும் அவென சபரான வசய்கிறரான. யரார் அவென ?”
தீபிகராவெரால் உடைசன பதில் கூற முடியவில்டல. டகயும் களவுமராக பிடிபட்டை திரடி
சபரால் முழித்தராள. வகராஞ்ச சநெரம் வமளனமராக இரந்தராள. பிறகு சுதராரித்தக்
வகராண்ட”எனக்கு அவெர் ஒர நெராள ரராங் நெம்பர் சபரான வசய்தரார். அதிலிரந்த நெண்பர்.
நெரான அவெடர சநெரில் பரார்த்தத கூடை இல்டல “ எனறராள.
ரகு தன மராமியராரிடைமும் இந்தச் சம்பவெத்டத வசரால்லி வெரத்தப்பட்டைரான. லலிதரா சபரான
வசய்த தீபிகராடவெ திட்டினராள ; அறிவுடர கூறினராள.
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தீபிகரா சரி எனறு வசரானனராலும் அவெளரால் அந்தக் வகட்டை

பழக்கத்டத நிறுத்த

முடியவில்டல. சபரான வெரம்சபராத அவெளரால் சபசராமல் இரக்க முடியவில்டல . மறுப்பு
வசரால்ல

முடியவில்டல.

குடிகராரன

குடிடய

நிறுத்த

முடியராததசபரால்

அவெள

தத்தளித்தராள.
ஒர தடைடவெ ரகு ரராங் நெம்பர் நெண்பன சபசுவெடத ரிகரார்ட் பண்ணிக் சகட்டைரான . பச்டச
பச்டசயராக சபசுவெடதக் சகட்ட மனம் வநெராந்தரான.

அலுவெலகத்திலிரந்த சீக்கிரம் கிளம்பி வீட்டக்கு வெந்தரான. அவென வெரம்சபராத தீபு
டகப்சபசியில் சபசிக் வகராண்டிரந்ததரால் மராட்டிக்வகராண்டைராள.
ஒரவெனரால் எவ்வெளவு நெராள தரான வபராறுக்க முடியும்? ரகு ஒர முடிவுக்கு வெந்தரான.

கரார் மீனம்பராக்கம் விமரான நிடலயத்டதத் தராண்டி விடரந்த வகராண்டிரந்தத. வெரண்
சமசல பறந்த வகராண்டிரந்த விமரானத்டதப் பரார்த்த மகிழ்ச்சியுடைன டக ஆட்டினரான.
வகராஞ்ச சநெரத்தில் கரார் தராம்பரத்டத அடடைந்தத. லலிதராவின வீட்ட முன நினறத. தீபிகரா
கராரிலிரந்த இறங்கினராள. லலிதரா “ வெராங்க, வெராங்க “எனறு வெரசவெற்றராள.
ரகு சசராபராவில் உட்கரார்ந்தரான. அவென முகம் இறுக்கமராக இரந்தத. லலிதராடவெப்
சகராபத்தடைன பரார்த்தரான.
“எனன விஷயம் வசரால்லுங்க ரகு ”.
“தீபுவிற்கு எத்தடனசயரா முடற வசரால்லிவிட்சடைன. அவெள சகட்க மராட்சடைன
எனகிறராள. யராசரரா ஒரவெனுடைன அடிக்கடி அடலசபசியில் சபசுகிறராள.. இடதப் பற்றி
முனசப உங்களிடைம் வசரால்லி இரக்கிசறன. சச,சச... நிடனத்தராசல கஷ்டைமராக
இரக்கிறத. ஒழுக்கம் வகட்டைவெள. அவெளுடைன எப்படிச் சசர்ந்த வெராழ்வெத.. அவெடள
இங்கு விட்ட விட்டப் சபராகலராம் எனறு வெந்சதன. உங்கள வபண்டண நீங்கசள
டவெத்தக் வகராளளுங்கள. அவெள இங்சகசய இரக்கட்டம். அததரான சரி “ எனறு
வசரால்லிவிட்ட அவ்விடைத்டத விட்ட நெகர முயற்சித்தரான.
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தீபிகரா கற்சிடல சபரால் அமர்ந்திரந்தராள. கண்களில் சஞ்சலம் படைர்ந்திரந்தத.
எங்சகசயரா வவெறித்தப் பரார்த்தக் வகராண்டிரந்தராள.
“அவெள வவெகுளி. அவெள

வதரியராமல் தவெறு வசய்த விட்டைராள. கழுடதக்குச்

வசரானனராலும் வதரியராத........................... நெரான புத்திமதி வசரால்கிசறன நீங்கள அவெளுடைன
சசர்ந்த வெராழ சவெண்டம்.” எனறராள லலிதரா.

பிறகு தீபிகராடவெ பரார்த்த “.அடி கூறு வகட்டைவெசள ! . கண்டைவென கிட்சடை எல்லராம் ஏண்டி
சபசுகிறராய். எத்தடன தடைடவெச் வசரால்வெத ?உனக்கு வவெட்கசம இல்டலயரா?. ஒர ஆண்
அத்தமீறிப் சபசும்சபராத சபராடனத் தண்டிப்படத விட்ட விட்ட அவெனுடைன
வகராண்டிரப்பத

தவெறு

இல்டலயரா?

வபண்ணுக்கு

மன

சபசிக்
ஒழுக்கம்

சவெண்டம்.”சகராபத்தடைன கத்தினராள.
“நெரான நெட்புடைனதரான சபசிசனன. சபரான நெட்பில் எனன தவெறு இரக்கிறத?”.
“ச்சீ, நெராசய, மனசரால் வகட்டைராலும் தவெறுதரான..... நெரான வரராம்பச் வசல்லம் வகராடத்த
உனடன வெளர்த்த விட்சடைன.. எவெசனரா வெக்ரபுத்திகராரன வெசீகரமராய் சபசியதற்கு
மயங்கி விட்டைராசய. வவெளுத்தவதல்லராம் பரால் எனறு நினனத்தரால் முதலுக்சக சமராசம்
வெந்தவிடம். வபண்களராகிய நெராம்தரான ஜைராக்கிடதயராக இரக்க சவெண்டம். “ எனறு கடிந்த
வகராண்டைராள.
“அவெனுடைன ஃபிரண்டிலியராத்தரான சபசிசனன............ .. “
“ நெராசமராப் சபராச்சு. நீ சபசியத சபராதம். நெராம் வசய்யும் சிறுசிறு வசயல்களின
வதராகுப்புதரான வெராழ்க்டக. நெல்லசத வசய்தரால், சபசினரால், சகட்டைரால் வெராழ்க்டக
சிறப்பராக அடமயும்.e உனனிடைம் பக்திடய வெளர்க்கத் தவெறிவிட்சடைன. பக்திதரான ஒர
குடம்பத்தின அடமதிக்கு ஆணி சவெர் தினமும் இடறவெடன வெழிபட. உளளத்தூய்டம
அவெசியம். இனிசமல் ஒழுங்கராய் இர.”
ரகுவின பக்கம் திரம்பிய லலிதரா, “மராப்சள, தீபு எவ்வெளவு வவெகுளியராக இரக்கிறராள
பராரங்கள. அவெள வசய்தத தவெறுதரான. அவெள நெல்லவெள : இனிசமல் தப்பு

வசய்ய

மராட்டைராள. இனிசமல் ஒழுங்கராய் இரப்பராள. அவெடள உங்களுடைன கூப்பிட்டப்
சபராங்கள.”
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அங்கு விடளயராடிக் வகராண்டிரந்த வெரண், ஒர வபராம்டமடய தளளி டவெத்த “ நீ தப்பு
வசய்த விட்டைராய். “ எனறத.

“ பரார்த்தீங்களரா மராப்சள . வபரியவெங்க வசய்றத குழந்டத மனதில் ஆழமராகப் பதிந்த
விடகிறத. குழந்டதயின முகத்டதப் பராரங்கள. குழந்டதக்கராவெத நீங்கள அவெளுடைன
சசர்ந்த வெராழ சவெண்டம்.” லலிதரா அவென கரங்கடளப் பிடித்தக்வகராண்ட வகஞ்சினராள.
ரகு சிறித சநெரம் சயராசித்தரான. வெரண் அவெடனப் பரார்த்தச் சிரித்தரான. குழந்டதயின
சிரிப்பு அவென மனடச எனனசமரா வசய்தத.

“அவெளுடைன எப்படி நெரான இனி குடம்பம் நெடைத்தவெத. வெரார்த்டதகளரால் எழுத முடியராத
அளவுக்கு ஒர கயவென ஆபராசமராகப் சபசியிரக்கிறரான. அடத அவெள ரசிக்கிறராள.
அவெளுடைன படக்டகயில் படப்படத நிடனத்தராசல கசப்பராக இரக்கிறத................ நீங்கள
இவ்வெளவு தூரம் வசரால்லுவெதராலும் குழந்டதக்கராகவும் நெரான சம்மதிக்கிசறன. அவெள என
கூடை வெராழலராம். ஆனரால் குழந்டதக்குக் தராயராக, அம்மராவெராக

மட்டம்தரான. இந்த

நிபந்தடனக்குச் சம்மதமரானரால் எனனுடைன வெரட்டம்.” எனறரான வநெஞ்சில் ஈரமில்லராமல்.

வெலக்டகயரால்

தன

கராத

சதராடகடள

தடைவிக்வகராண்டிரந்த

தீபிகரா,

சதள

வகராட்டியதசபரால் தடித்தராள. “நெரான அம்மரா மட்டமராய் இரக்க சம்மதிக்க மராட்சடைன.
மடனவியராய் வெராழ்சவென. எல்லராப் வபண்களும் அடதத்தராசன விரம்புவெரார்கள. அம்மரா
நீதரான அவெரிடைம் வசரால்லசவெண்டம். ” எனறராள.

அவெடள அடறக்குள அடழத்தச் வசனற லலிதரா, “அடி அசசடை! அவெர் இறங்கி வெரம்
சபராத

சபசராமல்

ஒப்புக்வகராள.

முரண்ட

பிடிக்கராசத.

சபராகப்சபராக

சரியராகிவிடம்.” எனறு தழுதழுத்த குரலில் லலிதரா வசரானனராள.

தீபிகராவிற்கு அம்மரா வசரால்வெத சரி எனறு பட்டைத. தடலடய ஆட்டினராள.
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எல்லராம்

”எல்லராசம உன டகயில்தரான இரக்கிறத” எனறு லலிதரா சிரித்தக் வகராண்சடை
வசரானனராள.

தீபிகரா, ரகுவின கரத்டதப் பிடித்த கம்மிய குரலில் கண்களில் நீர் மல்க “எனடன
மனனித்த விடங்கள. நெரான வதரியராமல் தவெறு வசய்த விட்சடைன. வசல்சபரானரால்தரான
இந்தத் தவெறு ஏற்பட்டைத எனபடத உணர்ந்த வகராண்சடைன.
இனி சமல் அவெனிடைம் சபச மராட்சடைன ”எனறராள.
அப்சபராத அடலசபசி ஒலித்தத . அவெள அடத எடத்தராள.
” ரராங் நெம்பரிடைமிரந்ததரான சபரான ..

அடைப்பராவி , குடம்பத்திசல குழப்பம் உண்டைராவெதற்கு இப்ப சபராய் சபரான வெரசத. தீபு
ஏதராவெத சபசி வசராதப்பிடைப் சபராறரா” பயத்தடைன அவெடளப் பரார்த்தராள லலிதரா.

”இந்தக் டகசபசியரால்தரான எல்லராத் வதரால்டலயும் குழப்பமும். இந்த டகசபசி எனக்கு
சவெண்டைராம் ” எனறு சகராபத்தடைன தீபிகரா வீசிய வசல்சபரான பறந்த வசனறு வீதியிசல
விழுந்த சிதறியத.

அழகரான அந்தக் டகசபசி உடடைந்ததிற்கராக ரகு வெரந்தவில்டல.

மராறராக மிகவும்

குதூகலத்தடைன தீபிகராடவெப் பரார்த்தப் புனனடக புரிந்தரான.

வெறண்ட கிடைந்த அவென உறவுப்பூவில் ஈரம் படைர்ந்த விட்டைடத லலிதரா கவெனித்த
மனசுக்குள மகிழ்ந்தராள.
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5. டவெர வநெக்லஸ
தன கணவெரடைன பணி புரியும் எதிர் வீட்ட தனசசகரன மடனவியின

கழுத்தில்

டவெரமராடலடயப் பரார்த்த பத்மஜைராவுக்குப் வபராறராடமயராய் இரந்தத. தரான எப்சபராத
அந்த மராதிரி மராடலடய வெராங்கப் சபராகிசறராம் எனவறண்ணி ஆதங்கப்பட்டைராள.
அவெளுக்கு அவெர் கணவெர் ரகுரராமன சமல் சகராபமராய் வெந்தத. மற்ற அதிகராரிகளும் ,
ஊழியர்களும் லஞ்சம் வெராங்கும்சபராத இவெர் மட்டம் வகராளடக, சநெர்டம எனறு
உத்தமனராய் இரக்கிறராசர, பிடழக்கத்வதரியராத மனிதர் எனறு முணுமுணுத்தராள.
எப்படியராவெத நெச்சரித்த அவெர் மனடச மராற்ற சவெண்டம் எனறு நிடனத்தராள.
நெடககளின சமல் ஆடசயிரப்பத சில வபண்களின இயற்டகயரான குணம். பத்மஜைரா
அதற்கு விதிவிலக்கல்ல. அவெளுக்குக் குறிப்பராக டவெர வநெக்லஸ சமல் வகராளடளப்
பிரியம். கணவென லஞ்சம் வெராங்கியராவெத தனக்கு டவெரவநெக்லஸ வெராங்கிக் வகராடக்க
சவெண்டவமன நிடனத்தராள. அவெள சமல் தவெறில்டல. அவெள கணவெரடைன கூடைப்
பணிபுரியும் ஊழியர்களின மடனவிமரார்கள கழுத்தில் டவெரவநெக்லஸ இரக்கிறத.
எப்படி வெராங்கியிரப்பரார்கள எனறு வசரால்லராமசல புரியும்.
ரகுரராமன உணவு அரந்திவிட்ட அலுவெலகம் கிளம்பத் தயராரரானரார்.
”ஏங்க நெரான வசரால்றடதக் சகளுங்க . நெல்லரா வெசதியராய் வெராழலராம்” எனற அவெடளக்
சகராபத்தடைன பரார்த்த ரகுரராமன, உனக்கு ஒனறும் வதரியராத. என

விசயத்தில் நீ

தடலயிடைராசத எனறு வசரால்லிவிட்டப் புறப்பட்டைரார்.
ரகுரராமன அலுவெலகத்தில் சகராப்டப படிக்கும்சபராத
இரப்பதசபரால்

சதரானறியத.

திரப்தி

அந்தக் சகராப்பில் சிக்கல்

ஏற்படைவில்டல.ஒரமுடறக்கு

இரமுடற

படித்தரார். .
“சரார், உங்கடள சமசனஜைர் கூப்பிடகிறரார்.” ” பியூன சசராமு வசரால்லிவிட்ட வசனறரான..
அவெர் சகபிடன விட்ட வவெளிசய வெந்த சமசனஜைரின அடறக்குள வசனறரார்.
முத்தசராமி அப்சபராத டகப்சபசியில் யராரடைசனரா சபசிக்வகராண்டிரந்தரார். ரகுரராமடன
எதிசர நெராற்கராலியில் அமரம்படி டசடக கராண்பித்தரார்.
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ரகுரராமன வசனடனயில் உளள

அரசராங்க அலுவெலகத்தில் உதவி சமசனஜைரராக

இரக்கிறரார். இனனும் இரண்ட வெரடைம் சர்வீஸ பராக்கியிரக்கிறத. ஒல்லியரான உடைம்பு.
வதய்வெ பக்தியுடடையவெர். தன சவெடலடய சநெர்த்தியராய் வசய்வெரார். சநெர்டமயரானவெர் .
கராந்திஜிடயப் சபரால் உண்டம சபசுபவெர். லஞ்சம் வெராங்கராத அபூர்வெ மனிதர்.

சமசனஜைர்

முத்தசராமி

இரண்ட

மராதம்

முனபுதரான

மராற்றலராகி

வசனடனக்கு

வெந்திரக்கிறரார். அவெர் வெந்தத முதல் ரகுரராமனுக்கு பிரச்சடன ஆரம்பித்த விட்டைத.
சவெவறரானறுமில்டல. முத்தசராமி குணத்தில் ரகுரராமனுக்கு சநெர் எதிரரானவெர். தராரராளமராக
பணம் வெராங்குவெரார்.. பணத்தராடச அதிகம் வகராண்டைவெர். தடலசய தராறுமராறராயிரந்தரால்
அலுவெலகத்தில் உளள மற்ற அலுவெலர்கள எப்படியிரப்பரார்கள எனபடதச் வசரால்ல
சவெண்டியதில்ல. ஓநெராய்களுக்கு நெடவில் ஓசர ஒர வவெளளராட சபரால் ரகுரராமன
இரந்தரார்.
சபராடனப்சபசி முடித்த முத்தசராமி குறுநெடக புரிந்தரார்.
அவெர் எதிரிலிரந்த நெராற்கராலியில் ரகுரராமன அமர்ந்தரார்.
முத்தசராமி கரிய சமனியும் கனத்த சரீரமும் உடடையவெர். . முனதடல வெழுக்டக. பராகவெதர்
மராதிரி நீளமரான தடல மயிர்.
“ரகுரராமன, ரராபர்ட் கம்வபனியின சகராப்டபப் பரார்த்த விட்டீர்களரா?”
“ இப்சபராத பரார்த்தக்வகராண்டிரக்கிசறன ”,”
“சீக்கிரம் பரார்த்தவிட்ட எனக்கு அனுப்புங்கள. அந்த கம்வபனி சமசனஜிங் டடைரக்டைர்
எனக்கு வநெரங்கிய நெண்பர்.”’
“அவெர்களுடடைய சகராரிடகக்கு விதிப்படி அனுமதி வகராடக்க முடியராத. சிக்கல்
இரக்கிறத.” ”
“சராதகமராகப் பரிந்தடர வசய்யுங்கள. தராரராளமராய் கிடடைக்கும். உங்களுக்குப் புரியும்
எனறு நிடனக்கிசறன. ”
“நெரான பராரபட்சமில்லராமல் எனனுடடையக் குறிப்டப எழுதி அனுப்புகிசறன. உங்களுக்கு
எத

சரி

எனறு

சதரானறுகிறசதரா

அடதச்
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வசய்யுங்கள.”

மனசுக்குள

“சரியரான

பணப்சபயராக இரக்கிறராசர. இவெரிடைம் எப்படி அனுசரித்தப் சபராகமுடியும் “ எனறு
நிடனத்தரார்.
“பிடழக்கத் வதரியராத ஆளராக இரக்கிறீர்கசள?. கராற்றுளள சபராசத தூற்றிக் வகராளள
சவெண்டைராமரா?. சயராசித்தச்வசய்யுங்கள. “
“ அரசராங்க விதிகளுக்கு எதிரராக நெரான எதவும் வசய்ய முடியராத “
“நெராவமல்லராம் எதற்கு இரக்சகராம் ?. உங்கள சிபராரிடச எழுதி அனுப்புங்கள. பணம்
இரந்தரால் பத்தம் வசய்யலராம். ஊசரராட ஒத்த வெராழ்’ எனபடத மறந்த விடை சவெண்டைராம்.
“நெரான வசரால்வெடத வசரால்லிவிட்சடைன. அப்புறம் உங்கள விரப்பம். ” புனனடகயுடைன
வசரானனராலும் மனதிற்குள “ நெரான இவ்வெளவு வசரால்கிசறன. இவென வகராஞ்சம் கூடை
மசியவில்டலசய” “ எனறு மனசுக்குள நிடனத்தரார்.
“எனக்கு எத நியராயமராகப் படகிறசதரா அடதத்தரான பரிந்தடரக்க விரம்புகிசறன.”
“சமசனஜைர் டகடய உதறினரார் சகராபமராக, “ நீங்க எப்படியராவெத சபராங்க “ உரத்த குரலில்
கத்தினரார்.
“சகராப்டபடய முழுவெதம்

பரார்த்தவிட்ட விடரவில் உங்களுக்கு அனுப்புகிசறன.”

ரகுரராமன தன இரக்டகக்கு வெந்தவிட்டைரார்.
அரசராங்கவிதிப்படி அவெர் ரராபர்ட் கம்வபனிக்கு சிபராரிசு வசய்வெதில் சிக்கல் இரக்கிறத.
சமலதிகராரி அவெரிடைமிரந்த சிபராரிடச எதிர்பரார்க்கிறராசர ? இரதடலக்வகராளளி
எறும்புசபரால் அவெர் விழி பிதங்கியத.
“ரகுரராமன மனசு மிகவும் சங்கடைப்பட்டக்வகராண்டிரந்தத. அவெரக்கு மனவுடளச்சல்
அதிகமராகியிரந்தத. “எனன ஆனராலும் தன வகராளடகயிலிரந்த பிறழக் கூடைராத,
சநெர்டமயிலிரந்த தவெறக் கூடைராத”எனறு உறுதி வசய்தரார். சமசனஜைர் வசரானனபடி அவெர்
பரிந்தடரக்கவில்டல. தடலவெலி அதிகமராய் இரந்ததரால் சமனஜைரிடைம் சகராப்டபக்
வகராடத்தவிட்ட நெரானகு மணிக்சக வீட்டிற்குச் வசனறுவிட்டைரார்.
வீட்டக்கு

வெந்ததிலிரந்த

அவெர்

முகம்

வெராடியிரப்படதக்

கண்டை

பத்மஜைரா,

அலுவெலகத்தில் ஏசதரா நெடைந்திரக்கிறத ; பிரச்சடன இரக்கிறத எனபடத

ஊகித்த

விட்டைராள.
“எனனங்க, ஏன ஒர மராதிரியராகியிரக்கிறீர்கள? உங்கள மனச்சுடமடய எனனிடைம்
வசரால்லி குடறத்தக்வகராளளலராசம? “ எனறு வமல்லிய குரலில் சகட்டைராள.
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“. சமசனஜைர் முத்தசராமியரால் பிரச்சடன ”
“ நீங்கள அவெசரராட ஒத்தப் சபராங்கசளன. நெராம் வசளகரியமராய் இரக்கலராம் அல்லவெரா?”
மடனவிடய முடறத்தரார்.
எதிர் வீட்ட தனசசகரன மடனவிடயப் பரார்த்த பணம் வெராங்குவெத தவெறில்டல எனறு
அவெளும் நிடனக்கிறராசள” எனறு அவெரக்குக் சகராபம். .
”

எனனுடடைய

வகராளடகயிலிரந்த

நெரான

பிறழ

மராட்சடைன.

சநெர்டமடயக்

கடடைப்பிடிப்பதில் தடடை வெந்தரால் என சவெடலடயக் கூடை விட்டவிடைலராம்” எனறு
சயராசித்தக் வகராண்டிரக்கிசறன.”
“எடதயும்

நெனகு சயராசித்த முடிவு

வசய்யுங்கள. சவெடலடய விட்ட விட்டைரால்

நெடத்வதரவில் சபராய் நிற்க சவெண்டம். எனடன மறந்தவிடை சவெண்டைராம். நீங்கள எத
வசய்தராலும் எனக்குச் சம்மதம்தரான?” எனறு பூடைகமராய்” வசரானனராள.
அனறு இரவு அவெர்

வவெகுசநெரம் சயராசடன வசய்தரார். கடடைசியில் ஒர முடிவுக்கு

வெந்தரார். உடைசன ஒர கராகிதத்டதயும் சபனராடவெயும் எடத்தரார். கடிதத்தில் ரராஜிநெராமராடவெ
எழுதிக் டகவயழுத்திட்டைரார். இரண்ட மராதங்களுக்குப் பிறகு அனறு இரவுதரான
நிம்மதியராக உறங்கினரார். பத்மஜைரா வவெகுசநெரம் தூங்கராமல் கணவெரின ரராஜிநெராமராடவெப்
பற்றிச் சிந்தடன வசய்தவகராண்டிரந்தராள.
வபராழுத விடிந்தத.
ரகுரராமன கராபிடய பரகினரார். வெராய் “ பித்தரா--பிடறசூடி-- எனறு வமதவெராக ரராகம்
சபராட்டைத.
வசய்தித்தராடளப் படித்தக்வகராண்டிரக்கும்சபராத

ஒர வசய்தி அவெடரத் திடக்கிடை

டவெத்தத. “ பத்மஜைரா இங்சக வெரா. இடதக் சகள” எனறு உணர்ச்சிவெசப்பட்டக் கத்தினரார்.
பத்மஜைரா உடைசன அவெரகில் வெந்தராள.
“ லஞ்ச புகராரில் அதிகராரி டகத” எனறு உரக்கப் படித்தவிட்ட சமலும் வதராடைர்ந்தரார்.
”டசதராப்சபட்டடைடயச்

சசர்ந்த டவெத்தியநெராதன எனபவெர் தனத கட்டிடைம் கட்டை

ஒப்புதல் வபறுவெதற்கராக அதிகராரி முத்தசராமிடய அணுகினரார். அவெர் ஒப்புதலுக்கராக
ரூபராய் 80 ஆயிரம் சகட்டைதராக கூறப்படகிறத. இத குறித்த டவெத்தியநெராதன வசனடன
இலஞ்ச ஒழிப்பு சபராலீசில் புகரார் வசய்தரார். சபராலீசரார் சயராசடனப்படி சநெற்று அரசு
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அலுவெலகம் வசனற டவெத்தியநெராதன, முத்தசராமியிடைம் ரசராயனம் தடைவிய ரூபராய் 80
ஆயிரத்தக்கரான சநெராட்டகடளக் வகராடத்தரார். அப்சபராத அரகில் மடறந்திரந்த லஞ்ச
ஒழிப்பு சபராலீசரார் டகயும் களவுமராக முத்தசராமிடய பிடித்தனர். அவெரத அலுவெலகத்தில்
டவெத்த ஒர மணி சநெரத்தக்கும் சமல் விசராரடண நெடடைவபற்றத “ .
வெரத்தத்தடைன,

“அடைடைரா ! ! இப்படி ஆகி விட்டைசத ” எனறரார். மீண்டம் அந்தச்

வசய்திடய மனசுக்குள படித்தரார். தரான எழுதி டவெத்திரந்த ரராஜிநெராமரா கடிதத்டதக்
கிழித்தப் சபராட்டைரார். ”நெரான அலுவெலகம் சபராகப் சபராகிசறன. உணடவெ எடத்த டவெ”
எனறரார்.
பத்மஜைராவுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. ” நெல்ல கராலம், அவெர் சவெடலடய விட்டவிடைவில்டல.
டவெரவநெக்வலஸ வெராங்கிவிடைலராம் “ எனறு நிடனத்தராள.
”நீங்க

அலுவெலகம் சபராங்க. எனக்கு எப்படியராவெத டவெரவநெக்லஸ வெராங்கிக்

வகராடத்திடங்கள “ எனறராள.
“ மடனவி அல்லத சமலதிகராரி... யரார் வெற்புறுத்தினராலும் லஞ்சம் வெராங்கக் கூடைராத”
எனறு உறுதி பூண்டைரார்.
”இரக்கிறடத டவெத்த நிம்மதியராய் இரப்சபராம்” எனறு வசரால்லிவிட்ட அலுவெலகம்
கிளம்பினரார்.
அலுவெலகத்தில்

அவெரக்கு ஒர ஆச்சர்யம் கராத்திரந்தத. அவெடர சமசனஜைரராகப்

வபராறுப்பு ஏற்கச்வசரால்லி உத்தரவு வெந்திரந்தத.

”சநெற்று இரவு சவெடலடய ரராஜிநெராமரா வசய்தவிடைலராவமனற மனநிடலயில் இரந்சதராம்.
இனறு பதவி உயர்வு வெந்திரக்கிறத. எல்லராம் அவென திரவிடளயராடைல்” எனறு
எண்ணினரார்.

ரராபர்ட்

கம்வபனியிலிரந்த

அபிநெயரா

எனனும்

வெந்திரந்தரார்.
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வபண்மணி

அவெடரப்

பரார்க்க

நெல்ல உயரம் . சிவெந்த நிறம் . பரார்ப்பவெடர வெசீகரிக்கும் கட்டைரான உடைல். நீல சுடிதரார்
சபராட்டிரந்தராள. வெராரராத கூந்தல் மரார்பினசமல் படைர்ந்த மராரராப்பு சவெடலடயச் வசய்தத.
உதட்டில் சிவெப்பு வெண்ணத்டதப் பூசி கறுப்பு கண்ணராடி அணிந்த நெவெநெராகரீக மங்டகயராய்
சதராற்றமளித்தராள. சபசுகிறசபராத அபிநெயராவின குரல் வகராஞ்சும் .

”சரார், என சபர் அபிநெயரா. ரராபர்ட் கம்வபனியில் பி.ஆர்.ஓ ஆக இரக்கிசறன.நீங்க
சமசனஜைர் ஆனதிற்கு என வெராழ்த்தக்கள. எங்க கம்வபனி டபடலப் பரார்த்த கட்டைடைம்
கட்டை அனுமதி வகராடத்தடங்க. நீங்க எதிர்பரார்க்கிறடதவயல்லராம் நெராங்க வசய்யசறராம்”
எனறு குடழந்தராள.

”நெரான

டபடலப்

பரார்த்தவிட்டத்தரான

வசரால்ல

சவெண்டம்..

விவெரம்

ஏதராவெத

சதடவெவயனறரால் வதராடைர்பு வகராளகிசறன” எனறு பிடி வகராடக்கராமல் சபசினரார். எல்லரா
ஆண்களும் அழகுக்கு அடிடமயில்டல. அதற்கு விதிவிலக்கு உண்ட. தரான வீசிய
தூண்டிலில் மீன சிக்கவில்டல எனபத அபிநெயராவுக்குப் புரிந்தத.
இத எனனுடடைய விசிடிங் கரார்ட்” எனறு குறுநெடகயுடைன

வசரால்லி அவெரிடைம் ஒர

பளபளக்கும் அட்டடைடயக் வகராடத்தராள.
” நீங்க எப்சபராத சவெண்டமரானராலும் எனடனக் கூப்பிடைலராம் சரார் “ எனறு வகராஞ்சும்
குரலில் கூறிவிட்ட வவெளியில் வெந்த சசராமுவிடைம் இரநூறு ரூபராய் வகராடத்ததம் அவென
பல்லிளித்தரான. ”சரார் வீட எங்சக இரக்குத” எனறு சகட்டைராள, அவென உடைசன,” சரார்
மராம்பலத்தில் வஜைய்சங்கர் வதரவில் இரக்கிறரார். சராய் பராபரா சகராவிலுக்கு எதிர்
ஃபிளராட். முதல் மராடி”. எனறு அவெர் வீட்ட முகவெரிடயச் வசரானனரான.
வகராஞ்சம் விட்டைரால் அவெசன அவெடள அங்கு அடழத்தக் வகராண்ட சபராய்விடவெரான
சபராலிரந்தத.

”சதங்ஸ” எனறு வசரால்லிவிட்ட வவெளிசய வெந்த கராடர எடத்த மராம்பலத்டத சநெராக்கிச்
வசனறராள.
அவெளுக்கு ரகுரராமனின வீட்டடைச் சிரமமில்லராமல் கண்ட பிடித்தவிட்டைராள. வீட்டில்
பத்மஜைரா மட்டம்தரான இரந்தராள.
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”நெரான ரராபர்ட் கம்வபனியிலிரந்த வெரகிசறன. உங்கடளப் பரார்த்தவிட்டப் சபராகலராம்
எனறு வெந்சதன. இத எனனுடடைய பரிசு” எனறு

ஒர கரக மணி

மராடலடயக்

வகராடத்தராள. அதன விடல குடறந்த பட்சம் ஆயிரம் ரூபராயராவெத இரக்கும். எங்குத்
தட்டினரால் சப்தம் வெரம் எனபடத நெனகு அறிந்தவெள அவெள.
பத்மஜைரா மிகவும் மகிழ்ச்சியடடைந்த , ”உட்கராரங்க . கராபி குடிக்கிறீர்களரா? ” எனறு
அனசபராட சகட்டைராள.
”அவதல்லராம் சவெண்டைராம் . நீங்க எனக்கு ஒர உதவி வசய்ய சவெண்டம். எங்க கம்வபனி
டபல் உங்க கணவெரின சமடஜை சமல் இரக்கிறத . அவெர் அனுமதி வகராடக்க சவெண்டம் .
நீங்கள உங்கள கணவெரிடைம் சபசி அனுமதி வெராங்கிக் வகராடத்தவிட்டைரால் உங்களுக்கு ஒர
டவெர வநெக்லடஸை பரிசு வகராடக்கிசறன. நெராசன உங்கடளக் கடடைக்கு அடழத்தச்
வசல்கிசறன. உங்களுக்குப் பிடித்த மராடைலில் நீங்க நெடகடய வெராங்கிக்வகராளளுங்கள.
யராரிடைமும் இடதப் பற்றி மூச்சு விடை சவெண்டைராம். இத நெமக்குள இரக்கும் ஒப்பந்தம்.”
எனறராள
பழம் நெழுவி பராலில் விழுந்தத சபரால் இரந்தத பத்மஜைராவுக்கு. எப்படியராவெத டவெர
வநெக்லடஸை பரிசராக வெராங்கிவிடை சவெண்டம் எனத் தடித்தராள.
”நெரான என கணவெரிடைம் கண்டிப்பராகப் சபசுகிசறன ”
”நெரான கிளம்புகிசறன. அப்புறம் அடலசபசியில் வதராடைர்பு வகராளகிசறன” அபிநெயரா
அங்கிரந்த கிளம்பி விட்டைராள.
அனறு

இரவு

பத்மஜைரா

,

“

ஏங்க

ரராபர்ட்

கம்வபனிக்குத்தராசன

அனுமதி

வகராடக்கப்சபராறீங்க” எனறு சகட்க ரகுரராமன சகராபத்தடைன, “ என அலுவெல சவெடலயில்
தடலயிடைராசத” எனறு கத்தினரார். ”நீங்க ஒர அப்பராவி, எல்லராடரயும் சபரால் நெராலு கராசு
சசர்க்கத் தப்பில்டல” எனறு சண்டடைடயத் வதராடைங்கினராள. ஒவ்வவெரார லஞ்சம்
வெராங்கும் ஆணின பினனரால் ஒர வபண் இரப்பராள எனபடத நிரூபிப்பத சபரால்
இரந்தத அவெள வசயல்.

பத்மஜைரா டவெர வநெக்லஸ சவெண்டவமன முரண்ட பிடித்தராள. ஆப்பிரிக்கராவில் கராந்திஜி
கஸதூரிபராயிடைம் ஹராரத்திற்கராகப் புத்திமதி வசரால்லியத சபரால் அவெர் அவெளுக்கு
அறிவுடர கூறினரார். அவெர் எவ்வெளவு வசரால்லியும் பத்மஜைராவின டவெர வநெக்லஸ ஆடச
அவெடள விட்ட நீங்கவில்டல.
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யராரம் எதிர்பரார்க்கராத சபரதிர்ச்சி சம்பவெம் ஒனறு நெடைந்த விட்டைத.
முத்தசராமி சிடறயில் இரந்தத அவெரத மடனவி மற்றும் மகடளப் வபரிதம் பராதித்தத.
வதரவில் அவெர்களரால் நெடைக்க முடியவில்டல. மரானம் சபராய்விட்டைத எனறு கரதிய
அவெரத மடனவி தூக்க மராத்திடரடயப் பராலில் சபராட்டத் தரானும் அரந்தி தன
மகளுக்கும் வகராடத்தராள. இரவெரம் இவ்வுலடக விட்ட மடறந்தனர். இடத அறிந்த
முத்தசராமி அதிர்ச்சி அடடைந்தரார். “ நெரான யராரக்கராகப் பணம் சசர்த்சதசனரா அவெர்கசள
மடறந்த விட்டைரார்கள . நெரானதரான கராரணம்” எனறு பிதற்றிக் வகராண்சடை இரந்தரார்.
மடனவி மகள இறுதிச் சடைங்டகச் வசய்யும்சபராத தக்கம் தராளராமல் மராரடடைப்பரால்
மரணம் அடடைந்தரார்.
ரகுரராமன கூறியச் சசராகச்வசய்திடய சகட்ட அதிர்ந்த பத்மஜைரா , “ லஞ்சம் வெராங்கின
முத்தசராமிக்கு கடைவுசள தக்க தண்டைடனக் வகராடத்த விட்டைரார். தீதம் நெனறும் பிறர் தர
வெராரரா” எனபடத உணர்ந்சதன. லஞ்சம் வெராங்கினரால் தவெறில்டல எனறு எண்ணிய என
அறியராடம முத்தசராமி இறப்பின மூலம் நீங்கி விட்டைத. எல்சலராரம் வசய்யும் தவெற்டற
நீங்கள வசய்யராமல் சநெர்டமயராய் இரந்தடத எண்ணி வபரடம படகிசறன. விடல
மதிக்க முடியராத சகராஹினூர் டவெரமரான நீங்கள எனக்கு ஆபரணமராயிரக்கும்சபராத
டவெர வநெக்லஸ எனக்கு எதற்கு?கிடடைக்கிற வெரமரானத்தில் இனி மனநிடறசவெராட
இரப்சபன” எனறராள.
”தீடம கராட்டி விலக்கிடந் வதய்வெம்” எனற பராரதியராரின கவிடத வெரி ரகுரராமனுக்கு
நிடனவு வெந்தத.
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6. அடணக்கும் கரங்கள
”பத்மலட்சுமி குழந்டதகள கராப்பகம் “ அனறு சகராலராகலமராயிரந்தத. அங்கு ஒர
வெயதிலிரந்த நெரானகு வெயத வெடர உளள பிஞ்சுக் குழந்டதகள தன பிஞ்சுப்
பராதங்களுடைன அங்குமிங்கும் குதித்சதராடிக் வகராண்டிரந்தனர். அவெர்கடளப் பரார்த்தக்
வகராளளும்

ஆயராக்கசளரா மூச்சு வெராங்க அவெர்கள பினனரால் ஒடிக்வகராண்டிரந்தனர்.

சமடடை சபராட்ட பந்தல் கட்டி வெண்ண வெண்ண பலூனகளரால் அலங்கரித்த

விழரா

ஏற்பராட நெடைந்த வகராண்டிரந்தத. பரார்டவெயராளர்கள உட்கரார நெராற்கராலிகள வெரிடசயராகப்
சபராடைப்பட்டிரந்தன.

ஒர ஆயரா இனவனரார ஆயராடவெக் சகட்டைராள.” இனடனக்கு

எனன விசசஷம்? நெம்ம டைராக்டைர் அம்மராவுக்குப் பிறந்த நெராளரா?
நீ சவெசற............. இனனிக்குக் குழந்டதகள கராப்பகத்தின மூனறராவெத ஆண்ட முடிந்த
நெரானகராவெத ஆண்ட ஆரம்பிக்கிறதராம். டைராக்டைர் அம்மராடவெப் சபரால இந்த உலகத்திசல
யராரம் இரக்க மராட்டைராங்க. தனனலம் கரதராசம இந்த

அநெராடதக் குழந்டதகள

கராப்பகத்டத நெடைத்திண்ட இரக்கராங்க.”.
அப்சபராத டைராக்டைர் அகிலரா ஆண்ட விழரா சவெடல எல்லராம் ஒழுங்கராக நெடைக்கிறதரா
எனபடதப் பரார்ப்பதற்கராக அங்சக வெந்தராள. அவெடளப் பரார்த்ததம் பல குழந்டதகள
அவெளிடைம் ஓடி வெந்தன. ஒர குழந்டத குறுகுறு நெடடை நெடைந்த சிறுடக நீட்டி டைராக்டைரின
புடைடவெடயப் பிடித்த இழுத்த மழடலயில் மிழற்றியத. டைராக்டைர் பூ சபரானற அந்த
வமனடமயரான குழந்டதடயத்
குழந்டதக்குப்

பராட்டிலிசல

தூக்கித் தராய்ப் பராசத்தடைன வகராஞ்சினராள.ஒர
பரால்

வகராடத்தக்

வகராண்டிரக்கிற

ஆயராவிடைம்,

“குழந்டதடய நெல்லரா கவெனிச்சுங்க ஆயரா.” எனறராள..

ஆதரவெற்ற அநெராடதக் குழந்டதகடள அரவெடணத்த அக்கடரசயராட கவெனித்தக்
வகராளளும் ’பத்மலட்சுமி குழந்டதகள கராப்பகத்டத டைராக்டைர் அகிலரா வபராறுப்சபற்று
நெடைத்தி வெரகிறராள. அந்தக் கராப்பகத்தில் எல்லரா அடிப்படடை வெசதிகளும் உண்ட .இரண்ட
எம்பிபிஎஸ டைராக்டைர்கள நிரந்தரமராக அங்கு பணி வசய்கினறனர். வபண் வெரார்டைன உண்ட .
நெராலு ஆயராக்கள , நெரானகு வசவிலியர் உண்ட. டைராக்டைர் அகிலராவுக்கு வதரிந்தவெர்கள
எல்லராம் ஆண்ட விழராவிற்கு வெந்த விட்டைனர். விழராவுக்குத் தடலடம தராங்க இரக்கும்
மராவெட்டை ஆட்சியராளர் வஜையந்தி ஐ.ஏ.எஸ வெந்ததம் விழரா தவெங்கியத.
மராவெட்டை ஆட்சியராளர்

வஜையந்தி தன தடலடமயுடரயில் சபசியதராவெத.

”இந்தக்

கராப்பகத்டத கட்டிக் கராத்த வெரம் கராப்பராளரம் டைராக்டைரமரான அகிலரா சராதராரணமரானவெர்
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அல்ல. அனபுத்வதய்வெம். பிறரக்கராக அவெதரித்தவெர்; இவ்வுலகில் தரான ஈட்டிய
வபரம்வபராரடள எல்லராம் டகம்மராறு கரதராமல் பிறர் வெராழத் தம் வெராழ்க்டகடய
அர்ப்பணித்தக் வகராண்டை நெங்டக.
இந்தக் கராப்பகத்தின ஆண்ட விழராவில் கலந்த வகராளளும் வெராய்ப்டப எண்ணி நெரான
மிகவும் மகிழ்ச்சியும் வபரடமடயயும் அடடைகிசறன. தராயின இதயமும் தடலவியின
உளளமும் வகராண்டை டைராக்டைர் அகிலரா இச்சிறரார்களின மழடல வமராழிகடள சகட்டம்
ஆனந்தப் படவெதிசலயும். பச்சிளம் தளிர்கடள வெளர்ப்பதவும் தன பிறவிப் பயன எனறு
கரதி வெராழ்ந்த வகராண்டிரக்கிறரார். அவெடர மனித குலத்தின சதராழி எனறு கூறினரால்
மிடகயராகராத.
இந்தக் குழந்டதகள பண்புளள குழந்டதகளராக வெளர்ந்த ஒழுக்கமும் நெல்ல கல்வியும்
வபற்று நெராட்டக்கு நெல்ல பயன தரம் மக்களராக வெராழ வெராழ்த்தகிசறன. எனறு தன
உடரடய முடித்தரார்
”டைராக்டைர் ஏன தன பணத்டதச் வசலவெழித்த குழந்டதகள கராப்பகத்டத நெடைத்த
சவெண்டம்? அதில் ஏசதரா மர்மம் இரக்கிறத. நெனவகராடடையராய் வெரம் பணத்தில் சமலும்
வசராத்த வெராங்கிச் சசர்ப்பரார்” எனறு வெம்பர்கள தங்களுக்குள சபசிக் வகராண்டிரந்தரார்கள.
”தவெறரான வெழியில் குழந்டதடயப் வபற்ற வபண்கள இங்சக வெந்த குழந்டதடய வீசி
விட்டப் சபராகிறரார்கள”எனறு ஒர வபண் பக்கத்திலிரந்தவெளிடைம்

வசரால்லிக்

வகராண்டிரந்தராள. குற்றம், குடற வசரால்லுவெரார் சிலர் .இத மனித இயல்பு. அடதப்
வபராரட்படத்தினரால் வபராதச்சசடவெ வசய்ய முடியராத.
டைராக்டைர் அகிலரா உடரயராற்ற சமடடையில் வெந்த நினறரார். பரார்டவெயராளர்கடளப் பரார்த்தப்
புனமுறுவெலித்தவிட்ட மலர்ந்த முகத்தடைன சபச ஆரம்பித்தரார்.
என தந்டதயரார் திர பத்மநெராபன எனக்கு நெல்ல கல்வி அளித்த எனடன டைராக்டைர் படிப்பு
படிக்க டவெத்தரார். . அவெர் மரணப் படக்டகயில் இரக்கும் சபராத எனனிடைம் ”எனடன
மனனித்த

விட

அகிலரா.

ஒர

ரகசியத்டத

உனனிடைம்

வசரால்லராமல்

மடறத்தவிட்சடைன.”எனறரார்.”எனன விஷயம் அப்பரா” எனசறன.
“ நீ பிறந்தவுடைன உனடனப் வபத்த அம்மரா இரக்கமில்லராமல் அரசராங்க ஆஸபிட்டைல்
முன உனடன வீசிவிட்டப் சபராய்விட்டைராள. உனடனத் தத்த எடத்த வெளர்த்சதராம்
எனறரார். நெரான அதிர்ச்சியுடைன,“ ஏன இதவெடர எனனிடைம் வசரால்லவில்டல?” எனறு
சகட்டைதற்கு, ”நீ வெரத்தப்படவெராய் எனபதரால்தரான வசரால்லவில்டல.உன அம்மராவும்
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வெரானுலகம் சபராய்விட்டைராள. நெரா...னு....ம்-----எனறு வசரால்லும்சபராசத அவெர் உயிர்
உடைடல விட்டப் பிரிந்தத.
நெரான அநெராடத எனற எண்ணசம எனடன மிகவும் வெராட்டியத. தூக்க மராத்திடர சராப்பிட்ட
உயிடர மராய்த்தக் வகராளளலராம் எனற முடிவுக்கு வெந்சதன. சராவெதற்கு முன தந்டதயின
அடறக்குக் கடடைசி முடறயராய் அவெர் புடகப்படைத்டதப் கராணச் வசனசறன. அப்சபராத
அவெரத சமடஜையின சமலிரந்த ”சசகராதரி நிசவெதிடத வெராழ்க்டக வெரலராறு” எனனும்
புத்தகம் எனடனப் படிக்கத் தூண்டியத. . எனடன மறந்த புத்தகத்தில் மூழ்கி விட்சடைன.
அயர்லராந்தில் பிறந்த

சசகராதரி நிசவெதிடத

விசவெகரானந்தர் வகராளடககளரால்

ஈர்க்கப்பட்ட 1898 ம் வெரடைம் இந்தியரா வெந்த இந்தியப் வபண் குழந்டதகளுக்கராக ஒர
பளளிடய ஆரம்பித்த இரக்கிறரார். அவமரிக்கராவிலிரந்த நிதி திரட்டி பளளிடய
நெடைத்தினரார். பல சமூகப் பணிகளில் தனடன அர்ப்பணித்தரார்.

நெராற்பத்த நெரானகு

வெயதராகும் சபராத கல்கத்தராவில் இறந்தரார்.
தன வசராத்தகடளயும் நூல்கடளயும் இந்தியப் வபண்களுக்கு சதசியக் கல்வி வெழங்க
உயில் எழுதி டவெத்தரார். நிசவெதிடத ஏடழகளுக்குச் வசய்த சசடவெ எனடன மிகவும்
கவெர்ந்தத. வவெளிநெராட்டிலிரந்த இங்கு வெந்த இந்தியர்களுக்கராக அவெர் ஆற்றின வதராண்ட
எனடனப் பிரமிக்க டவெத்தத. அந்தப் புத்தகம் எனனுடடைய வெராழ்க்டகயில் ஒர வபரிய
திரப்பத்டத ஏற்படத்தியத ; வெராழ்க்டகக்கு வெழி கராட்டியத. நிசவெதிடதயின வெராழ்க்டக
சரிதத்டதப் படித்தவுடைன அவெடரப் சபரால் மனிதத் வதராண்ட வசய்ய சவெண்டம் என
உறுதிவமராழி எடத்சதன.தற்வகராடல வசய்த வகராளள சவெண்டம் எனறு இரந்த என
மனநிடல மராறிவிட்டைத. அப்சபராத வீட்டில் வசய்தித்தராள வெந்த விழுந்தத, பிறந்த
பச்சிளங் குழந்டத சராடல ஓரத்தில் ஒர தப்பட்டைராவில் டவெக்கப்பட்டக்

கிடைந்தத

எனனும் திடக்கிடை டவெக்கும் வசய்திடய படித்த எனக்கு நெரான ஏன இந்தப் பூமியில்
பிறந்சதன எனபத

புரிந்தத. ஆம், கடைவுசள வெழிகராட்டி விட்டைரார் !

தரான வபற்ற

குழந்டதகடளத் தராசன அநெராடத ஆக்குவெத வகராடடமயிலும் வகராடடம. அந்த அவெல
நிடல யராரக்கும் வெரக் கூடைராத எனபதரால் எனக்கு அப்பராவின மூலம் வெந்த
வசராத்டதவயல்லராம் அறக்கட்டைடளக்கு மராற்றி

மடறந்த என அப்பரா அம்மராவின

வபயடரச் சசர்த்த ”பத்மலட்சுமி குழந்டதகள கராப்பகம்” எனனும் வபயரில் ஆதரவெற்ற
அநெராடத குழந்டதகளுக்கராக கராப்பகம் ஆரம்பித்சதன.
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உலகில் பிறந்த ஒவவெரார மனிதரம் தரான வெராழ்தடலப் சபரால் பிறடரயும் வெராழச் வசய்தல்
சவெண்டம். இதசவெ பிறவிப் பயனின சநெராக்கம் மனிதன மனிதரக்கராக வெராழ சவெண்டம்.
இந்த மனித சநெய அடிப்படடையில் சதரானறியததரான இந்தக் கராப்பகம்.
மூனறு வெரடைங்களுக்கு முனபு குப்டப வதராட்டியில் வீசி எறியப்பட்டை பதிடனந்த நெராள
பச்சிளம்

குழந்டதயுடைன

ஆரம்பிக்கப்பட்டை

கராப்பகம்

இப்சபராத

ஐம்பத

குழந்டதகளுடைன வெளர்ந்திரக்கிறத. சசகராதர, சசகராதரிகசள, குழந்டத எனபத கடைவுள
வகராடத்த வெரப்பிரசராதம். தயவு வசய்த அடதச் சராடலயின ஓரத்தில் வீசி எறிந்தவிடை
சவெண்டைராம் எனறு வகஞ்சிக் சகட்டக் வகராளகிசறன. கராப்பகத்தின நுடழவில் ஒர
கண்டைரா மணி இரக்கிறத. அதனரகில் ஒர வதராட்டில் இரக்கிறத.கிடடைத்தற்கரிய
குழந்டதச் வசல்வெத்டத சவெண்டைராம் எனறு மறுப்பவெர்கள குழந்டதடய வதராட்டிலில்
டவெத்த விட்ட கண்டைராமணிடய ஒலித்தவிட்டைரால்

சபராதம் .நெராங்கள ஓடி

வெந்த

குழந்டதடய எடத்த அனபுடைன அடணத்தக் வகராளசவெராம். எங்கள மனிதத் வதராண்ட
எப்சபராதம் வதராடைரம் . வெராழ்க சசகராதரி நிசவெதிதரா ” எனறு அவெர் உடரடய முடித்ததம்
கரவவெராலி எழும்பியத. எங்கும் வெராழ்த்வதராலி முழங்கத் வதராடைங்கின. டைராக்டைர்
அகிலராடவெக் கட்டிப் பிடித்தப் பராரராட்டை எழுந்த வபண்களரால் அங்கு

தளளுமுளளு

ஏற்பட்டைத.
அப்சபராத “ டைராங் , டைராங்,

எனறு கண்டைரா மணி

கண்டைராமணிடய சநெராக்கி ஓடினராள.
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ஒலித்தத. ஒர வசவிலித்தராய்

7.கண்ணராடிக் கதவுக்கு அப்பரால்
நெரான சகராயம்சபட வமட்சரரா ரயில்சவெ ஸசடைஷன பிளராட்பராரத்தில் நுடழயும் சபராத
ரயிலும் வெந்த வகராண்டிரந்தத. அப்சபராத சநெரம் கராடல எட்ட மணி. வமட்சரரா சசடவெ
சகராயம்சபடிலிரந்த ஆலந்தூர் வெடர உண்ட . ரயில் நினறதம் கதவு திறந்தத.
பிளராட்பராரத்தில் ஒர இடளஞன என பக்கத்தில் நினறிரந்தரான. அவென டகயில் ஒர
சரராஜைரா பூடவெ டவெத்திரந்தரான.
சில வினராடிகளதரான ரயில் நிற்கும் எனபதரால் நெரான ரயிலில் உடைசன ஏறி விட்சடைன.
அவென யராரக்கராகசவெரா கராத்திரந்தரான. அப்சபராத ஒர இளமங்டக ஒடி வெந்தராள. அவெள
ஒல்லியரான உடைற்கட்டடைன அதிக
இடப்புக்குக்

கீசழ

வதராங்கிக்

அழகுடைன

இரந்தராள. அடைர்த்தியரான கூந்தல்

வகராண்டிரந்தத.

அவென

சிரித்த

முகத்தடைன

தனனிடைமிரந்த சரராஜைராப் பூடவெ அவெளிடைம் வகராடத்தரான. அவெள சரராஜைராடவெ தடலயில்
சூடிக் வகராளள இரவெரம் அவெசரமராக ரயிலுக்குள ஏறினரார்கள. உடைசன கதவு மூடியத.
கதவிசல பராதி கண்ணராடி . பிளராட்பராரத்தில் நிற்பவெர்கடள எல்லராம் உளசளயிரந்த
வதளிவெராகப் பரார்க்க முடியும். சராதராரண மினசரார வெண்டி சபரால் கூட்டைமராக இல்டல.
தராரராளமராக உட்கரார்ந்த சபராக இடைம் இரந்தத.
ஏசி கம்பரார்ட்வமண்ட் எனபதரால் வெண்டி முழுவெதம் சில்வலனறு குளிர்ச்சியராக இரந்தத.
ரயில் ஓடை ஆரம்பித்தத.

எனனுடைன ரயிலில் பயணம் வசய்யும் நெண்பர்

ரராகவென எனக்கு வெணக்கம் கூறி

வெரசவெற்றரார்.
”வசல்லம் கராசு வகராட, ரராஜைரா கராசு வகராட”எனறு டக தட்டிக் சகட்கும் திரநெங்டககளின
அனபுத் வதரால்டல இங்சக இல்டல கவெனிச்சிங்களரா?” எனறரார் சக பயணி சர்மரா.
எல்சலராரம்

சிரித்தரார்கள.

அலுவெலகத்திற்கு ரயிலில்

நெராங்கள

நெரானடகந்த

பயணம் வசய்யும் சபராத

நெண்பர்கள

தினந்சதராறும்

ஜைராலியராக சபசிக்வகராண்ட

சபராசவெராம்.
அந்த இடளஞனும் வபண்ணும் என பக்கத்தில் அமர்ந்தரார்கள. ” வடைல்லி வமட்சரரா
ரயிலில் சபராவெத சபரால் இரக்கிறத” எனறரான அந்த இடளஞன. அவென வபயர் பிரசராத்.
அவென அவெடள ”ரம்யரா “ எனறு அடழத்தரான . அவெர்கடளப் பரார்த்தராசல கராதலர்கள
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எனறு புரிந்தத. நெரான ரம்யராடவெப் பரார்த்த ” பிரசராத், சரராஜைரா பூவெரால் தன அனடபக்
கராண்பிக்கிறரார் சபரால இரக்கு” எனசறன. நெராணத்தரால் முகம் சிவெக்க வவெட்கத்தரால்
தடல குனிந்தராள.
இரவு என மடனவியிடைம் அந்தக் கராதலர்கடளப் பற்றிச் வசரானனசபராத அவெள மிகவும்
குதூகலம் அடடைந்தராள. அவெர்கள கராதல் சீக்கிரம் கல்யராணத்தில் மலரட்டம் எனறு
வெராழ்த்தினராள.

பிரசராத் ரம்யரா கராதல் நெராவளரார சரராஜைரா பூவுடைனும் வபராழுவதரார எஸ.எம்.எஸடைனும்
சவெகமராய் வெளர்ந்தத . ஒர நெராள கராடல பிரசராத்
அடனவெரக்கும்

கல்யராணப்

பத்திரிக்டகடயக்

கம்பரார்ட்வமண்டில் உளள

வகராடத்த

”அடத்த

வெராரம்

திரநீர்மடலயில் எங்களுக்குக் கல்யராணம், அவெசியம் வெராரங்கள “ எனறு அடழத்தரான.
அனறு இரவு என மடனவியிடைம் கல்யராணப் பத்திரிடகடயக் கராண்பித்ததம் அவெள
மகிழ்ச்சியில் தளளிக் குதித்தராள. கல்யராணம் ஆகி சீக்கிரம் குழந்டத பிறக்க சவெண்டம்
எனறு ஆசிர்வெதித்தராள.
அவெர்களுக்குக் குழந்டதப் பிறந்தரால் எனன வபயர் டவெப்பத எனபத பற்றி எங்களுக்குள
கடடமயரான வெராக்குவெராதம் நெடைந்தத. நெரான வசரானன வபயர் அவெளுக்குச் சம்மதமில்டல.
அவெள வசரானனப் வபயர் எனக்கு பிடிக்கல.
சகராபமடடைந்த என மடனவி சமடச சமலிரந்த ஒர ஆப்பிடள எடத்த என சமல்
வீசுவெதற்கராகக் டகடய ஓங்கினராள. என மண்டடையில் சுரீர் எனறு உடறத்தத. நிறுத்த !
எனறு கத்திசனன.”இனிசமல்தரான இரண்ட சபரக்கும்

கல்யராணம் ஆக சவெண்டம்.

அவெர்கள வபற்வறடக்கராத குழந்டதக்குப் வபயர் டவெக்க நெராம் அடிதடியில் இறங்குவெத
நெனறராகவெரா இரக்கிறத? “எனசறன.
”அதராசன” எனறராள என மடனவி சிரித்தக்வகராண்சடை. எங்கள முட்டைராள தனத்டத
நிடனத்த வரராம்ப சநெரம் விழுந்த விழுந்த சிரித்தக் வகராண்டிரந்சதராம்.
அனறு

பிரசராத், ரம்யரா இரண்ட சபரம் பயணம் வசய்ய வெரவில்டல. எங்சகயராவெத

வதனபடகிறரார்களரா? எனறு பரார்த்சதன . ”கராதல் சஜைராடிடய

கராசணராசம எனறு

பரார்க்கிறீங்களரா? கல்யராண சவெடல ஏதராவெத இரக்கும். அதனரால் அவெர்கள இனறு
வெரவில்டல. நெராவமல்லராம் ஆளுக்குக் வகராஞ்சம் பணம் சபராட்ட பரிசுப் வபராரள
ஏதராவெத வெராங்கிக் கல்யராணத்தினத்தனறு வகராடக்கலராம்”எனறரார் ரராகவென . நெரானும் மற்ற
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நெண்பர்களும் அதற்கு ஒப்புக் வகராண்சடைராம். ரயிலில் தினந்சதராறும் அலுவெலகத்திற்குப்
பயணம் வசய்பவெர்களிடைம் நெட்பும் பராசமும் ஏற்பட்ட விடகிறத .
அடத்த நெராள ரயிலுக்குள ஏறியதம் “விசயம் வதரியுமரா? எனறு பதட்டைத்தடைன சகட்டைரார்
ரராகவென . ”எனன விசயம்?” எனசறன.
”சநெற்று ஒர தர்ச்சம்பவெம் நெடைந்த விட்டைத” எனறு வசரால்லி விட்ட அழ ஆரம்பித்தரார்.
”உங்கள வீட்டில் ஏதராவெத பிரச்சடனயரா? எனனிடைம் வசரால்லுங்கள” எனசறன.
”எனக்கு எந்தப் பிரச்சடனயும் இல்டல. நெம் கம்பரார்வமண்டில் பயணம் வசய்யும்
கல்யராணப் வபண் ரம்யரா சநெற்று நெடைந்த சபரந்த விபத்தில்

பலியரானரார்.

புடகப்படைத்தடைன தினமலரில் சபராட்டிரக்கிறசத நீங்கள படிக்கவில்டலயரா? ” எனறு
தினமலர் நெராளிதடழ எனனிடைம் வகராடத்தரார். எனக்கு தக்கம் வநெஞ்டச அடடைத்தத.
அவெள சபராய் விட்டைராளரா? .......... அதற்கு சமல் எனனரால் சபச இயலவில்டல.
தினமலடரப் படித்சதன. என கண்ணிலிரந்த குபு குபுவவெனறு கண்ணீர் வெழிந்தத .
என பக்கத்தில் அமர்ந்திரந்த சர்மரா ”. வெரத்தப்படைராதீங்க சரார். ரயில் பயணத்தக்கும்
வெராழ்க்டகப் பயணத்தக்கும் வித்தியராசம் இரக்கிறத. ரயில் பயணத்திசல நெராம் எந்த
ஸசடைஷனில் சவெண்டமரானுலும் ஏறலராம். எந்த ஸசடைஷனிலும் இறங்கலராம். ஆனரால்
வெராழ்க்டகப் பயணத்தில் இறப்பு நெம் டகயில் இல்டல. கடைவுளின விரப்பப்படி நெராம்
திடீவரனறு ஒர நெராள வெரானுலகத்தக்கு அனுப்பப் படகிசறராம். “ எனறரார். ”நெராம் இறங்க
சவெண்டிய கடடைசி ஸசடைஷன ஆலந்தூர் வெந்தராச்சு. எல்லராரம் இறங்குங்க ”எனறு
கத்தினரார் ரராகவென. நெராங்கள ரயிலிரந்த இறங்கிசனராம்.
இரவு இந்த விசயத்டதக் சகட்டைதம் என மடனவி ”அடைக் கடைவுசள” எனறு அலறினராள.
அவெளுக்கு அச்சமயத்தில் கடைவுளின சபரில் ஏற்பட்டை சகராபம் அவ்வெளவு இவ்வெளவு
எனறு வசரால்ல முடியராத. நெரான அவெடளச் சமராதரானப் படத்த சவெண்டியதராயிற்று.
மறுநெராள நெரான பிளராட்பராரத்தில் நுடழயும் சபராத

பிரசராத் டகயில் சரராஜைராவுடைன

நினறிரந்தரான. அடைடைரா! யராரக்கராக அவென சரராஜைராவுடைன நிற்கிறரான ? எனக்குப் புரியராத
புதிரராக இரந்தத. . பிரசராத்திடைம்

”ரம்யரா

பற்றிக் சகளவிப்பட்சடைன வரராம்ப

வெரத்தமராயிரக்கிறத” எனசறன. அதற்கு அவென ”அவெள வெரவெராள” எனறு அழுத்திச்
வசரானனரான. நெரான அதிர்ச்சி அடடைந்சதன. அப்சபராத ரயில் பிளராட்பராரத்தில் நுடழந்தத.
“வெரா உளசள சபராகலராம்” எனறு அவென டகடயப் பிடித்த இழுத்சதன. என டகயிலிரந்த
திமிறிக் வகராண்ட விடபட்டை அவென

”அவெள வெரவெராள” ”அவெள வெரவெராள” எனறு
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வசரானனடதசய

வசரால்லிக்வகராண்டிரந்தரான. ஆனரால் வெண்டியில்

ஏறவில்டல

கண்ணராடிக் கதவுக்கு அப்பரால் அவெடனப் பரார்த்சதன. இறந்த கராதலி வெரவெராள எனற
நெம்பிக்டகசயராட சரராஜைராப்பூவுடைன

கராத்திரந்தரான. அவெடன ஒர சபராலீஸகராரன

தடியரால் அடித்த விரட்டிக் வகராண்டிரந்தரான . எனக்குக் கண் கலங்கிப் சபராச்சு.
எடதயும் சட்டடை வசய்யராமல் வமட்சரரா ரயில் தண்டைவெராளத்தில் ஓடிக்வகராண்டிரந்தத.
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8. யராவெரம் சகளிர்

பராலுவும் சித்ரராவும் பீச் மணலில் உட்கரார்ந்த மனம் விட்டப் சபசிக் வகராண்டிரந்தரார்கள.
அப்சபராத யராசரரா இரண்ட சபர் ஒர குழந்டதடய முரட்டத்தனமராக தூக்கிக் வகராண்ட
சபராவெத சித்ரராவின கண்களில் பட்டைத. சித்ரரா அந்தக் குழந்டதடய ஒர வினராடி உற்றுப்
பரார்த்தராள. எங்சகசயரா பரார்த்த முகமராகத் சதரானறியத.. குழந்டத திமிறிக் வகராண்ட
கீசழயிறங்க முயற்சித்தத .
” அடை, நெம்ம மீனு குட்டி மராதிரியிரக்கிறத.. மீனு, மீனு “ எனறு கத்திக் வகராண்சடை
சவெகமராக அந்த ஆட்கடள சநெராக்கி ஓடினராள. பராலுவும், அவெனகூடை

நெரானடகந்த

நெபர்களும் அவெள பினனராடி ஓடி வெந்தனர்.
தனடன சநெராக்கி சிலர் ஒடி வெரவெடதப் பரார்த்த இரண்ட சபரம் குழந்டதடயப்
சபராட்டவிட்ட ஓட்டைம் எடத்தரார்கள குழந்டத மீனு

அரண்ட சபராயிரந்தராள ;

பயத்தடைன சித்ரராவின டகடய வகட்டியராகப் பிடித்த வகராண்டைராள.
” மீனு , அழராசத. இங்சக எப்படி வெந்தராய் ? “
” ஆண்ட்டி, அப்பரா எனடன இங்சக விட்டவிட்டப் சபராய்விட்டைரார்.............. அழுடக
நிற்கவில்டல.
” வெரா, சபராகலராம்“.
மீனுவுடைன ஒர ஆட்சடைராவில் ஏறி மதரம் அப்பரார்ட்வமண்ட்ஸ சநெராக்கிப்
புறப்பட்டைரார்கள. சித்ரராவின மனம் பினசனராக்கிச் வசனறத “மதரம்
அப்பரார்ட்வமண்ட்ஸ” வபயரக்சகற்ற மராதிரி அழகரான இரபத வீடகள வகராண்டை
கம்பீரமரான அடக்கு மராடி குடியிரப்பு. பராலுவும் சித்ரராவும் அங்கு
குடியிரக்கிறரார்கள, .சநெபராளி வெராட்ச்சமன ரத்தன அவென மடனவி மராயரா மற்றும்
குழந்டத மீனுவுடைன தடர தளத்திலிரக்கும் ஒர அடறயில் தங்கியிரக்கிறரான.
ரத்தன, மராயரா இரவெரம் பத்த வெரடைங்களுக்கு சமலராகத் தமிழ் நெராட்டில் வெசிப்பதரால்
அவெர்களுக்குக் வகராஞ்சம் தட்டத்தடமராறி தமிழ் சபச வெரம் ஆனரால் . மீனு தமிடழ தராய்
வமராழி சபரால் மிகச் சரளமராய் சபசுகிறராள. அவெடள சநெபராளி குழந்டத எனறு யராரராலும்
நெம்ப முடியராத. அவ்வெளவு அழகராகத் தமிழ் உச்சரிப்பு இரக்கும்.
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பராலுவுக்கு ஒர தனியரார் கம்வபனியில் சவெடல . சித்ரரா இல்லத்தரசி. கல்யராணம் ஆகி
பத்த வெரடைங்கள ஆகிவிட்டைத. குழந்டத

பிறக்கவில்டல. சபராகராத சகராவிலில்டல.

வசய்யராத பரிகராரங்களில்டல பரார்க்கராத மகப் சபறு மரத்தவெர் இல்டல. குடற
எதவுமில்டல எனறு ஒனறு அல்ல நெரானகு

டைராக்டைர்கள வசரால்லி விட்டைரார்கள.

கடைவுளதரான கண் திறக்க சவெண்டம். ஒரநெராள

கடலந்த

தடலயுடைன ஒர சிறுமி

வீட்டக்குள வெந்தராள. அழுக்கு கவுன அணிந்திரந்தராள. முகத்திசல ஒர குறுகுறுப்பும்
கண்களிசல ஒர தரதரப்பும் இரந்தன.
சித்ரராவிற்கு அவெடளப் பரார்த்தவுடைசன மிகவும் பிடித்தப் சபராய்விட்டைத.
” குட்டி உன சபர் எனன? “
”என சபர் மீனு . நீங்கள புதசரா குடி வெந்திரக்கீங்களரா ஆண்ட்டி” ? மழடல குரலில்
சகட்டைராள. குழந்டதயின மழடல சித்ரராடவெ ஈர்த்தத.
”குட்டி நெனனரா தமிழ் சபசறிசய? எப்படி கத்தண்சடை? “ புனசிரிப்புடைன சகட்டைராள.
கணவெடனப் பரார்த்த “ பராரங்சகரா, ஒர சநெபராளி குழந்டத எவ்வெளவு அழகரா தமிழ்
சபசறத “ எனறராள.
” உன வெயவசனன? படிக்கிறராயரா ? “
”எனக்கு ஐந்த வெயசு. படிக்கிறதனனரா எனன ஆண்ட்டி ? ”
மீனு பளளிக்கூடைம் சபராக ஆரம்பிக்கவில்டலவயனபத சித்ரராவுக்குப் புரிந்தத.
வெராட்ச்சமன மடனவி மராயரா
அனுப்பமுடியவில்டல. அவெர் என

“பணமில்லராததரால்தரான மீனுடவெ பளளிக்கூடைம்
இரண்டைராவெத புரஷன . முதல் புரஷன மூலம்

பிறந்த குழந்டத மீனு.எனபதரால் அவெரக்கு அவெள சமல் வவெறுப்பு. எப்பவும் எரிந்த
விழுவெரார்.“எனறராள. அவெடளப் பளளிக்கூடைம் சசரங்க, நெரான பண உதவி வசய்கிசறன”
எனறராள.
மீனுவின அனபு பிடியுள சித்ரரா சிக்கி விட்டைராள. அவெள வசய்யும் குறும்புகள, சகட்கும்
சகளவிகள

தரம்

வதரால்டலகள

சித்ரராவிற்கு

இனபத்டதக்

வகராடத்தன..

அணிந்தவகராளள அழகரான டிரஸ வெராங்கிக் வகராடத்தராள.
இப்சபராவதல்லராம் மீனு குளித்தவிட்ட நெனகு தடலவெராரி தூய உடடையுடைன வெரகிறராள.
அதனரால்தரான எனனசவெரா பராலுவுக்கும் மீனுவிடைம் பராசப் பிடணப்பு ஏற்பட்டவிட்டைத.
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ஒர நெராள மீனு வெரவில்டல எனறதம் சித்ரராவிற்கு நிரம்பக் கவெடலயராயிரந்தத. உடைம்பு
சரியில்டலவயனறு சகளவிப்பட்டப் சபராய் பரார்த்தவிட்ட வெந்தராள. அடத்த நெராள மீனு
வெந்தவுடைனதரான அவெளுக்கு உயிர் திரம்பி வெந்த மராதிரியிரந்தத.
”வீட வெந்தராச்சு” எனறராள மீனு குதூகலத்தடைன.
டகயில் பீடியுடைனும் வெராயில் புடகயுடைனும் அவெர்கடள எதிர்வகராண்டை வெராட்ச்சமன,
“பிசராசச வெந்தட்டையரா? உனடன வதராடலக்கணுமுனனு பரார்த்தரால் முடியலிசய! உனடன
எனன வசய்வெவதனறு வதரியல.
”ஏம்பரா, குழந்டதடயத் திட்டைசற?” எனறராள நெளினி .
”வசலவு அதிகமராக இரக்கு. வெரகிற வெரமரானத்திசல குடம்பம் நெடைதத முடியல. அவெ
எப்படிசயரா உங்க கூடை வெந்த விட்டைராள இந்தக் குட்டி பிசராடச எனக்கு சுத்தமரா பிடிக்கராத.
அதில்லராசம, என வீட்டக்கராரிக்கு இப்சபராத மூணு மராதம் . ”.எனறரான. மீனுவின
தடலமயிடரப் பிடித்த இழுத்தரான.
அடதப் பரார்த்த சித்ரரா அதிர்ச்சி அடடைந்தராள.
” உனக்குக் குழந்டதயின அரடம வதரியவில்டல. குழந்டதடயப் சபராய் யராரராவெத
பீச்சில் சவெண்டவமனசற விட்டவிட்ட வெரவெரார்களரா? அவெள தடல மயிடரப் பிடித்த
இழுக்கராசத. இனிசமல் இப்படிச் வசய்தரால் நெரான சபராலீசிடைம் புகரார் வசய்சவென.. “
எனறராள சகராபத்தடைன.
“ நெராங்க எனன வசய்கிறத? விடலவெராசி அதிகமராய் விட்டைத. இனவனரார குழந்டத சவெறு
மராயராவுக்கு

பிறக்கப்

சபராகிறத.?

எப்படி

எங்களரால் சமராளிக்க

முடியுவமனறு

வதரியவில்டல “எனறரான ரத்தன.
“ குழந்டதடயப் பளளிக்கூடைம் அனுப்பிப் படிக்க டவெங்க. ; அடிக்கராதீங்க; இனிசம
அவெடள வவெளியிசல எங்கராவெத விட்ட விட்ட வெந்தடைராதீங்க. அவெள தங்கக் கம்பி.”
எனறு வசரால்லிவிட்ட அங்கிரந்த நெகர்ந்தரார்கள.
சித்ரராவின முகத்தில் வெரத்தம் படைர்ந்திரந்தத.
“ கவெடலப் படைராசத சித்ரரா, நெமக்குச் சீக்கிரத்தில் குழந்டத பிறக்கும்.”
“ யராரக்கு ஒர வபராரள பிரியமராயிரக்கிறசதரா அவெரக்கு அப்வபராரடளக் கடைவுள
அளிப்பதில்டல. சவெண்டைராதவெரக்குப் பரார்த்தக் வகராடக்கிறரார். நெராம் குழந்டத சவெண்டம்
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எனறு ஆடசப்படகிசறராம். நெமக்கு இனனும் குழந்டத பிறக்கவில்டல. குழந்டத
சவெண்டைராம் எனறு நிடனக்கும் வெராட்ச்சமனுக்கு சகட்கராமசலசய கடைவுள குழந்டதடயக்
வகராடக்கிறரார்“

அவெளரால் அழுடகடயக் கட்டப்படத்தமுடியவில்டல. விக்கி விக்கி

அழுதராள. குழந்டதக்கராக அவெள மனதிலிரக்கும் ஏக்கத்டத வெரார்த்டதயரால் வசரால்ல
முடியராத.
அடத்த நெராள அவெர்களுக்கு ஒர அதிர்ச்சி தரம் வசய்தி கராத்திரந்தத. சநெபராளில் ஏற்பட்டை
பயங்கர நில நெடக்கத்தில் ரத்தனின அப்பராவும் அண்ணனும் மரணமடடைந்த விட்டைரார்கள
எனற விசயம் வதரிந்த ரத்தன வீட்டடைக் கராலி பண்ணிக் வகராண்ட குடம்பத்சதராட
சநெபராள சபராய் விட்டிரக்கிறரான. அவென குடியிரப்பு கராலியராய் இரந்தத. வெராட்சுசமன
சதடவெ எனற அட்டடை இரம்பு சகட்டில் வதராங்கியத.
அவெர்கள

ஊடர

விட்டப்

திடக்கிட்டைரான. சித்ரராவுக்கும்

சபராய்விட்டைரார்கள

எனறு

சகளவிப்பட்டைதம்

மீனுவும் சபராய்விட்டைராள எனபதரால்

பராலு

தக்கம் அவெள

வநெஞ்டச அப்பியத.. அவெள விம்மி விம்மி அழுதராள.” மீனுடவெப் பளளிக்கூடைத்தில்
சசர்க்கலராம் எனறு பரார்த்சதசன. அதற்குள அவெள சபராய்விட்டைராசள!” எனறு சித்ரரா
மிகவும் வெரத்தப்பட்டைராள. அவெளுடடைய தரதரக்கும் கண்கள, சப்டப மூக்கு, மழடல
வமராழி, எனறு வசரால்லிச் வசரால்லி ஆதங்கப் பட்டைராள.
இரவு விட்டடை விட்டக் கிளம்பிய ரத்தன வசனடன ரயில் நிடலயத்தில் மீனராடவெ விட்ட
விட்ட ரயிசலறி விட்டைரான. மராயரா வகஞ்சிக் வகஞ்சிப் பரார்த்தராள. அவென மசியவில்டல
அவெடள அடழத்த வெர ரயிடல விட்ட இறங்கினராள . ரத்தன அவெடளப் பரார்த்த, “ நீயும்
சபரா. உனடனயும் விட்ட விட்டப் சபராய்விடசவென.. ரயிலுக்குளசள ஏறு. “ எனறு
கர்ஜித்தரான. அடித்தராலும், திட்டினராலும் புரஷடன விட்ட விடை முடியுமரா

?

மனசில்லராமல் ரயிலுக்குள ஏறினராள. .உடைசன ரயில் கிளம்பிவிட்டைத.
மீனு அவெள வபற்சறரார்கடளத் சதடி சதடி அழுத வகராண்டிரக்கும்சபராத அவெடள ஒர
முரட்ட கரம் பிடித்தத.. அவென ஒர பிச்டசக்கராரன . ஒற்டறக் கண்ணனரான அவெடனப்
பரார்த்த மீனு பயந்தசபராய் அழுடகடய நிறுத்தினராள.
ஒரவெராரம் கழித்த ஒர நெராள பராலு ஆபிஸிலிரந்த வெந்ததம், ஏங்க, சகராவிலுக்குப்
சபராயிட்ட வெரலராம் வெராங்க. மீனு சபரானதம் வீட வவெறிச்சசராடிப் சபராச்சு. குழந்டத
இப்சபரா எங்சக இரக்கராசளரா? அவெள நிடனவெராகசவெ இரக்கு “ எனறராள.
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இரவெரம் சகராவில் சபராய்விட்ட வெரம்சபராத அங்கு பிச்டச எடத்தக் வகராண்ட வெரம்
ஒர குழந்டதடயப் பரார்த்த, “ அங்சக பராரங்சகரா. நெம்ம மீனு பிச்டச எடக்கிறரா. மீனு
இங்சக வெரா, “ எனறு குதூகலத்தடைன கத்தினராள சித்ரரா.
பசுடவெக் கண்டைக் கனடறப் சபரால் மீனு சித்ரராடவெ சநெராக்கி ஓடி வெந்தராள.
”மீனு எப்படிடீ இங்சக வெந்சத? அப்பரா, அம்மரா எங்சக?
”ரயில்சவெ ஸசடைஷனில் எனடன விட்ட விட்ட சபராய்ட்டைராங்க” எனறு மீனு வசரால்லிக்
வகராண்டிரக்கும்சபராத அங்கு உட்கரார்ந்த பிச்டச எடத்தக் வகராண்டிரந்த ஒற்டறக்
கண்ணன அவெர்கடள சநெராக்கி வெந்தரான.
”அவெ எங்க கும்படலச் சசர்ந்தவெ. அவெகிட்சடை உங்களுக்கு எனன சபச்சு. ? பிச்டச சபராடை
இஷ்டைம் இரந்தரால் சபராடங்க. இல்லராவிட்டைரால் சபராங்க.” எனறு கத்தினரான.
சிதரரா அவெடன சநெராக்கி, எனன அக்கிரமம் இத ? இந்தப் குழந்டதடயப் பிச்டச எடக்க
டவெக்கிறராய். இவெ எங்களுக்குத் வதரிஞ்சவெ என மராமரா சபராலீசில் சவெடல வசய்கிறரார்.
சபராலீசில் புகரார் வகராடப்சபன ஜைராக்கிரடத “ எனறராள.
குழந்டதடய நீங்கசள கூப்பிட்டக்கிட்டப் சபராங்க “ சவெறு வெழியில்லராமல் இறங்கி
வெந்தரான. அவெர்கள மீனுடவெ அடழத்தக் வகராண்ட அந்த இடைத்டத விட்ட நெக்ர்ந்தனர்.
மீனு திரம்பி வெந்ததில் சித்ரராவிற்கு அதிக சந்சதராஷம். ” நீ நெல்லபடியரா இங்கு வெந்த
சசந்தட்சடை. அத சபராதம். ரத்தன வகராஞ்சம் கூடை இரக்கமில்லராத கல்வநெஞ்சுக்கராரன.
உனடன அம்சபரானனு விட்ட விட்டப் சபராயிரக்கரான. அதகூடை
நெல்லததரான.நீதரான இனி

ஒர விதத்தில்

என வபண். ..ம். அதக்கு நெரான வரராம்ப பராக்கியம்

வசய்திரக்கணும் ”மகிழ்ச்சிப் பரவெசத்திசல சித்ரரா திக்குமுக்கராடிவிட்டைராள.
குழந்டதயில்டலசய எனறு வெரத்தப்பட்டைராசய சித்ரரா. இனிசம மீனுதரான நெம்ம குழந்டத
எனறரான பராலு. மீனுடவெக் கட்டி அவெ கனனத்தில் முத்தமிட்டைரான.
” சரியரா வசரானனீஙக. ஏங்க , மீனு நெம்ம வீட்டக்கு வெரவெராள எனறு நெரான வகராஞ்சம் கூடை
எதிர்பரார்க்கவில்டல. பழம் நெழுவி பராலில் விழுந்த விட்டைத.மீனுடவெ கடைவுள நெமக்குக்
வகராடத்த

வெரப்பிரசராதமராய்

எடத்தக் வகராண்ட அவெளுக்கு நெல்ல

உடடைவயல்லராம் வகராடத்த நெனறராக வெளர்த்த ஆளராக்குசவெராம்“

53

கல்வி, உணவு,

அம்மரா, அம்மரா ” எனற மீனு தன குட்டிக் டகயரால் சித்ரராவின இடப்டப கட்டிப்
பிடித்தராள. ”அம்மரா” எனறு மீனு அடழத்தத அவெளுக்குக் கராதில் இனபத் சதன வெந்த
பராய்ந்தத சபராலிரந்த.. குழந்டதடய அடணத்தக் வகராண்ட நெர்த்தனமராடினராள. .
அவெளுக்குத் திடீவரனறு கண்டண இழுத்தக் வகராண்ட வெந்தத. வெயிற்டறப் புரட்டியத.
வெராஸசபசின அரகில் ஓடிச் வசனறு கடைகடைவவெனறு வெராந்தி எடத்தராள.
”எ...ன...ன...ம்மரா வசய்கிறத?” பராலு பதறினரான.
அவெள வெராடயக் வகராப்பளித்த முகத்டத அலம்பும்சபராத சடைராவரனறு மூடளயில் ஒர
வபராறி தட்டியத. மனசில் ஒர கணக்குப் சபராட்ட பரார்த்தராள . உளளத்தில் மகிழ்ச்சி.
வபராங்க முகத்தில் புனமுறுவெலுடைன
கூறினராள.
“ நெல்ல விஷயம்தரான. மீனு வெந்த சவெடள எனக்கு நெராள தளளிப் சபராச்சு “.
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9. அவெரவெர் பரார்டவெயில்....
சிலரடடைய வெராழ்க்டக முரண் நிடறந்தத . நெடக முறண் எனறு வசரானனரால் இனனும்
வபராரத்தமராய் இரக்கும். எனனுடடைய அக்கரா வபண் கிரத்திகராவின வெராழ்க்டகயில்
நெடைந்த நிகழ்ச்சிடயச் வசரானனரால் உங்களுக்கு நெனகு விளங்கும்.
கிரத்திகரா வரராம்ப நெல்ல வபண். படிப்பில் வகட்டிக்கராரி. நெல்ல அழகும், அழகுக்சகற்ற
படிப்பும் படிப்புக்சகற்ற குணமும் உடடையவெள.

நெராவெல்களில் வெர்ணடன வெரசம - .

வபராற்சிடல சபரால் இரப்பராள....... அத மராதிரி வரராம்ப அழகராயிரப்பராள. தராமடரடய
விடை வமனடமயரானவெள சராப்ட்சவெர் கம்வபனியில் சவெடல வசய்யறரா. ஜைராதகம் பரார்த்த
நெராள நெட்சத்திரம் பரார்த்த திலீப்டபக் கல்யராணம் வசஞ்சுண்ட ஒர வெரஷம்தரான ஆச்சு .
கணவென வகராடடம தராங்க முடியராமல் கிரத்திகரா குடம்பம் எனனும் வெட்டைத்தில்
அடைங்கராமல்

பிறந்த வீட்டக்கு வெந்தட்டைரா. திரம்பிப் சபராக மராட்சடைன எனறு திட்டை

வெட்டைமரா வசரால்லிண்ட இரக்கரா.
ஒர நெராள எனனுடடைய அக்கரா கிட்சடையிரந்த சபரான வெந்தத. ” கிரத்திகரா ஆத்தக்கராரரின
சித்தப்பராவும் சித்தியும் சபச வெந்திரக்கராங்க . நெராரராயணரா, நீயும் கூடை இரந்தரா நெல்லரா
இரக்கும். உடைசன கிளம்பி வெரா . .”
நெரான உடைசன அக்கரா வீட்டக்குப் சபராசனன.. அவெடளப் புகுந்த வீட்டக்கு அனுப்புவெத
சம்பந்தமராகத்தரான இரக்கும்னனு . நெரான நிடனச்சத வரராம்பச் சரி. அங்கு வெந்திரந்த
திலீபின சித்தி ” கணவென மடனவிக்குளசள சண்டடை வெர்றத சகஜைம். ஒரத்தடர ஒரத்தர்
புரிஞ்சுக்கிறத்தக்கு நெராள ஆகும். உங்களுக்குளசள ஈசகராதரான பிரச்சடன. சபசித்
தீர்த்தக்கலராசம. கிரத்திகரா நீ எங்க கூடை வெரா. .” எனறு வகஞ்சினராள.
”அவென பயங்கர முரடைன . குடிப்பரான. என நெடகவயல்லராம் எடத்த வித்தட்டைரான.
வபராய், களவு , சூதராட்டைம் , குடி

ஆகிய எல்லரா வகட்டை பழக்கமும் அவெங்கிட்சடை

இரக்கு. சபராதராததக்குக் வகட்டை வெரார்த்டதயிசல திட்டவெரான. எனடனப் சபராட்ட
அடிப்பரான. கிளளக் கூடைராத இடைத்திசல கிளளுவெரான. நெட ரராத்திரி பனனிரண்ட மணிக்கு
வீட்டடை விட்ட தரத்திட்டைரான. அவென நெராசமராப் சபராக . நெரா அவெனுடைன வெராழ மராட்சடைன,
அவெடன விவெராகரத்த வசய்யப் சபராசறன” எனறு வதளிவெராச் வசரானனராள.
அக்கராவுக்குத்தரான மனக்குடற. “ஏண்டி நெல்லரா சயராசிச்சுதரான முடிவு எடத்தியரா?
அப்புறம் வெரத்தப் படைப்சபராசற.................. . ” எனறராள.
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“அவெளுக்கு எத சரினனு படைறசதரா அவெசள தீர்மரானிக்கட்டம்” எனறு விட்சடைத்ந்தியரா
வசரானனரார் கிரத்திகராவின அப்பரா.
” வமனடமயரான கிரத்திகராவுக்கு இப்படி ஒர புரஷன அடமயணுமரா” . எனறு எனக்குத்
சதரானறியத. விவெராகரத்தனனு முடிவு எடத்தட்டைராயரானரா ஜீவெனராம்சம் சகள. அதக்கு
உனக்கு உரிடம இரக்கு.” எனசறன.
“எனக்கு ஜீவெனராம்சம் சவெண்டைராம் ஒர மண்ணும் சவெண்டைராம். நெரா அவெர் கிட்சடையிரந்த
விடபட்டைரா சபராதம். கணவென அடமவெத எல்லராம் அவெரவெர் தடலவிதினனு இரந்த
கராலம் எல்லராம் சபராயராச்சு. இப்சபரா எல்லராம் . பிடிக்கலனனரா டடைவெர்ஸதரான. “
அனடனக்கு அவெ வசரானனத சபரால் அட்வெசகட் வெசுமதிடயப் பரார்த்த விவெராக ரத்தக்கு
சநெராட்டீஸ வகராடத்தட்டைரா.
எனக்கு எனனசமரா, ”அவெள இனனும் ஒர வெரஷம் வபராறுத்திரந்திரக்கலராம். அதற்குள
அவெசர முடிவு எடத்தவிட்டைதராய்” சதரானறியத.
நெரான சவெடல விஷயமராய் வடைல்லி சபராய்விட்சடைன.. ஒர நெராள ”கிரத்திகராவுக்கு விவெராக
ரத்த கிடடைச்சுட்டைத” எனறு என அக்கரா அடலசபசியில் வசரானனராள ..
வடைல்லியிரந்த திரம்பி வெந்ததம் கிரத்திகராடவெப் பரார்க்க அவெ வீட்டக்குப் சபராய்
அடழப்பு மணிடய அழுத்திசனன. கதடவெத் திறந்தவென .சிகப்பராய்
இரந்தரான. . வநெற்றியில் திரமண்.
”உளசள

இரக்கிறராள.

கடளயராய்

“கிரத்திகரா இல்டலயரா ? “ எனறு சகட்டைதிற்கு,

உட்கராரங்க

.

இப்ப

வெந்தடவெரா”

எனறு

வசரால்லிக்வகராண்டிரக்கும்சபராசத ” மராமரா “ எனறு உரக்கக் கத்திக்வகராண்சடை கிரத்திகரா
வெந்தவிட்டைராள .. அவெள கழுத்தில் தராலி. மடிசரார்

கட்டிலிரந்த அவெடளப் பரார்த்த

வியந்சதன. ”கிரத்திகரா,உனக்கு கல்யராணம் எப்சபரா நெடைந்தத, நெல்லரா இரக்கியரா? .”
எனசறன.
“கல்யராணம் நெடைந்த நெராலு மராசம் ஆச்சு மராமரா. சந்சதராஷமராய் இரக்சகராம். இவெர் என
கணவெர். நீல மராதவென – அவெள தன கணவெடன அறிமுகம் வசய்த டவெத்தராள
”நீ.....ல மராதவென , நீல...... மராதவென” மனசுக்குள வசரானசனன.
சராரி, நீங்க வடைல்லியிசல இரந்ததராசல உங்களிடைம் என கல்யராணத்டதப் பத்திச் வசரால்ல
முடியவில்டல.
” இசதரா கராபி சபராட்ட எடத்தண்ட வெசரன ” சடமயலடறக்குள வசனறராள.
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நீல மராதவென

எனடனப் பரார்த்தச் சிரித்தவிட்ட , எனக்கும் இத இரண்டைராம்

கல்யராணம்தரான. என முதல் மடனவிடய விவெராகரத்த வசயதவிட்சடைன. அவெ எனடன
வரராமபக் வகராடடமப் படத்தினரா. அடைங்கராப் பிடைராரி.

எனடன ஒரடமயிசலதரான

சபசுவெரா. வடைல்லியில் பிறந்த வெளர்ந்தவெ. வரராம்ப அல்ட்ரரா மராடைர்ன டடைப். வசராந்தமரா
மீடியரா கம்வபனி நெட்த்தறரா. கம்வபனிக்கு எம்.டி. அவெதரான. எப்பவும் பரார்டி, மீட்டிங்னு
ரராத்திரி பத்த மணிக்குத்தரான வெரவெரா அதவும்

குடிச்சுட்ட வெரவெரா. பரார்ட்டிக்குப்

சபராகும்சபராத தராலிடயக் கழட்டி வீட்டிசல டவெச்சுட்டப் சபராவெராள.. எப்சபராதம்
கராத்தராசல எட்ட மணிக்கு முனனராசல எழுந்திரக்க மராட்டைரா.
சடமயல்கராரி டவெச்சிரந்தரா. அவெ லீவுனனரா நெராந்தரான சடமயல் வசய்யணும். ஒர நெராள
கூடைக் சகராவிலுக்கு வெரமராட்டைரா.

என பூடஜை புனஸகராரம் குணத்தக்கு அவெ ஒத்தப்

சபராகடல. இப்படி இரந்தரா நெரா எப்படி அவெ கூடை வெராழ முடியும்?

.குடம்ப நெல

நீதிமனறத்தில் பரஸபர விவெராக ரத்த சம்பந்தமரா அட்சவெசகட் வெசுமதியின ஆபீஸ
சபராகும்சபராததரான

கிரத்திகராடவெப்

பரார்த்சதன.

முதல்

பரார்டவெயில்

அவெளும்

ரராங்கிகராரியராய் இரப்பராள எனறு நிடனத்சதன. எனறு வசரால்லிவிட்ட நிறுத்தினரான.
கிரத்திகரா கராபிடயக் வகராண்ட வெந்த வகராடத்தராள.”மராமரா கராபிடயச் சராப்பிடங்க.”
சலசராகச் சிரித்த நீல மராதவென, ”கிரத்திகரா நீ மீதிடயச் வசரால்லு. ”எனறரான.
கிரத்திகரா வதராடைர்ந்தராள.. . ” நெரான என விவெகரத்த விசயமராய் அட்வெசகட் வெசுமதிடய
அடிக்கடி பரார்க்கப் சபராசவென. அப்படி ஒர முடற சபராகும்சபராத அவெடர அட்வெசகட்
வெசுமதியின ஆபிஸில் பரார்த்சதன. அனறு நெரான அவெசரமரா ஆபீஸக்குப் சபராக சவெண்டம்.
என முகத்திலிரந்த வடைனசடனப் பரார்த்த, ”நீங்க சவெண்டமரானராலும் முதலில்
அட்வெசகட்டடைப்

பராரங்கள”எனறு

அட்வெசகட்டடைப் பரார்க்கச்

வபரந்தனடமயராய்

முதலில்

எனடன

வசய்தரார். அவெரின விட்டக் வகராடக்கும் பண்பு எனக்கு

மிகவும் பிடித்தப் சபராய் விட்டைத. .
மறுபடியும் அவெரிடைம் சபசும் சபராத. அவெர் வபயர் நீல மராதவென ; பல் மரத்தவெர் ;
மராம்பலத்தில் கிளினிக் டவெத்திரக்கிறரார் எனறு அறிந்த வகராண்சடைன. அவெரின
வமனடமயரான சுபராவெத்தரால் ஈர்க்கப்பட்சடைன. அவெர் மடனவிடயப் பற்றிச் வசரானனரார்.
என நிடலடம மராதிரிசய அவெர் நிடலடமயும் இரந்ததரால் எங்களுக்குள ஒர நெட்பு
ஏற்பட்ட விட்டைத.
இரண்ட சபரக்கும் ஒசர நெராளில் சகரார்ட் தீர்ப்பு கிடடைத்தத.
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அனறு இரவு கட்டிலில் படத்ததம் விழிகடள மூடி என வெரங்கராலத்டதப் பற்றி
சிந்தித்சதன. சதராழிகள வசராலவெத சபரால் திரமணசம வசய்த வகராளளராமசல
இரக்கலராமரா அல்லத

யராடரயராவெத திரமணம் வசய்த வகராளளலராமரா? எனறு

சயராசித்ததில் ” யராடரயராவெத எனன?
வகராளளலராம்

நீல மராதவெடனசய

கல்யராணம் வசய்த

எனறு என உள மனசு வசரால்லியத. அனறிரவு நீல மராதவென என

டகத்தலத்டதப் பற்றுகிற மராதிரி கனவு கண்சடைன.
அட்வெசகட் கிட்சடையிரந்த சகரார்ட் ஆர்டைர் வெராங்கப் சபரான அனறு அவெரம் ஆர்டைர்
வெராங்க வெந்திரந்தரார்.
மகிழ்ச்சிசயராட இனிப்டப அவெரிடைம் வகராடத்த,”அடத்தத எனன?”எனறு சகட்சடைன.
”அடத்தத நிம்மதியரான வெராழ்க்டகதரான” எனறரார்.
இரவெரம் சிரித்சதராம்.
”நெராம் இனி சசர்ந்த

வெராழலராம்” எனறு நெரான தரான அவெரிடைம் என கராதடலத்

வதரிவித்சதன.. அவெர் உடைசன சம்மதிக்கவில்டல. ”என வெழி சவெறு” எனறு நெராசுக்கராக
ஒதங்கிக் வகராண்டைரார். எனனரால்தரான அவெடர மறக்க
அடலசபசியில்

வதராடைர்பு

வகராளள

முயனசறன.

முடியவில்டல. பல முடற
.

அவெர்

அடலசபசிடய

எடக்கவில்டல...
சவெறு வெழியில்லராமல் அவெர் கிளினிக்க்குப் சபராய் அவெரிடைம் வகஞ்சிசனன. அவெர் ஒர
நிபந்தடனசயராட எனடன மணம் வசய்த வகராளள ஒப்புக்வகராண்டைரார். அவெர் ஆசராரமரா
இரப்பவெர். நெரானும் பூடஜை , புனஸகராரவமனறு அவெர் வெழிடயப் பினபற்ற சவெண்டம்
எனபததரான அவெர் சபராட்டை நிபந்தடன. அதற்கு நெரான ஒப்புக் வகராண்சடைன. எங்கள
திரமணம் இனிதராக நெடைந்தத. நெராங்க இரண்ட சபரம் சந்சதராஷப் பறடவெகளராக வெராழ்ந்த
வகராண்டிரக்கிசறராம். இந்த சவெடிக்டகடயக் சகளுங்சகரா.
”சபரானவெராரம் நெரானும் என கணவெரம் சரவெணபவென ஒட்டைலுக்குச் சராப்பிடைப்சபராசனராம்.
அங்குச்

சராப்பிட்டக் வகராண்டிரந்த இரண்ட சபர் எனடனக் கவெர்ந்தனர். . தடலடய

விரித்தப் சபராட்டக் வகராண்ட
.கழுத்தில்

வெடை

இந்திய

மராடைர்னரா உடடை உடத்தியிரந்த

வபண்கள

அணிவெத

சபரால்

வதராங்கிக்வகராண்டிரந்தத. அவெள கூடை இரந்தவெடனப்
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கரக

வபண்மணியின
மணி

தராலி

பரார்த்த அதிர்ந்சதன. என

ஆத்தக்கராரரிடைம் கண் ஜைராடடை கராட்டி, ”அங்சக பராரங்க,

அவென.. அவென;;; எனறு

முணுமுணுத்சதன. என கணவெரம் அவெங்கடளப் பரார்த்தவிட்ட திடகத்த,
அவெள, அவெள --- எனறு கிசுகிசுத்தரார்.
”அவெ கூடை இரக்கிற ரராட்சதனதரான என மராஜி புரஷன தீலீப்..”
அந்த ரராட்சசிதரான என மராஜி மடனவி பூமிகரா “.
. அப்படினனரா ! !
அப்படிதரான !!!
”நெராங்க கராரில் திரம்பி வெரம்சபராத விதியின விடளயராட்டடை நிடனச்சு விழுந்த விழுந்த
சிரிச்சுண்சடை வெந்சதராம்.” எனறு சிரித்த்தராள கிரத்திகரா.
சிரித்சதன.
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நெரானும் விழுந்த விழுந்த

10.சதடைல்
”இந்தராங்க, உங்களுக்குச் சராப்பராட வரடி, பராயசமும் டவெத்திரக்சகன.” ஒர டபடய
எனனிடைம் வகராடத்தராள எனனரடம மடனவி சுதரா. அவெள ஒர உணர்ச்சிப் பிம்பம் . என
மீத உயிடர டவெத்திரப்பவெள . இனறு என பிறந்த நெராள சவெசறயரா . பராயசம், வெடடைனனு
ஜைமராய்ச்சிட்டைரா.
”சராயந்தரம் ஆறு மணிக்கு வெந்த விடகிசறன. வெந்த பிறகு சகராவிலுக்குப் சபராகலராம் ”
எனசறன.
”இனடனக்கராவெத சீக்கிரம் வெராங்க.எப்பவும்தரான ஆபீஸ இரக்கசவெ இரக்கு. டிபன
சகரியர் பத்திரம் . டைப்பர் சவெர் . சநெற்றுதரான வெராங்கினத . ஐநூற்று முப்பத ரூபராய்.
ரயிலிசல எங்சகயராவெத விட்டடைப் சபராறீங்க.. ஜைராக்கிரடத” எனறு மடனவிக்சக உரிய
அக்கடறயுடைன கூறினராள.
அப்படிசய வசய்கிசறன எனறு வசரால்லிவிட்ட கிளம்பிசனன. மீண்டம் ஒரமுடற
பத்திரம் டிபனசகரியர் எனறு வமராழிந்தராள என இல்லத்தரசி.
பத்திரம், பத்திரம், பத்திரம் எனறு சகரார்ட்டிசல வசரால்வெத சபரால் வசரால்கிறராசய
எனசறன. சுதரா சிரித்தராள.
பிளராட்பராரம் முழுவெதம் பரபரப்பராய் மக்கள சிக்னலில் சிவெப்பு மராறி பச்டச நிறம்
வெந்தவிட்டைத. தூரத்தில் மினசரார ரயில் வெந்த வகராண்டிரந்தத. ஓட்டைப் பந்தயத்தில்
ஓடவெதற்குத் தயராரராய் கராத்திரப்பவெடனப் சபராலக் கராத்திரந்சதன. சதராளில் ஒர டப .
டகயில் ஒர டப . டிபன சகரியர் இரக்கும் டப. ரயில் நினறதம் முட்டி சமராதி ஏறி
பயணிகளின ஊசடை நுடழந்த கம்பரார்ட்வமண்டின கடடைசியில் உளள இரக்டகயில்
அமர்ந்சதன. டிபன சகரியர் இரந்த டபடய என கராலுக்கு இடடையில் டவெத்தக்
வகராண்சடைன. சதராளில் மராட்டியிரந்த டபடய மடியில் டவெத்தக் வகராண்சடைன. வெண்டி
கிளம்பியத. டபயில் படிப்பதற்கு எப்சபராதம் ஒர நெராவெடல டவெத்திரப்சபன. நெராவெடல
எடத்தக் வகராண்ட எதிசர உட்கரார்ந்திரந்தவெர்கடள சநெராட்டைம் விட்சடைன.
என எதிரில் கண்டணப் பறிக்கும் ஒர

சபரழகி அமர்ந்திரந்தராள.அவெளுக்கு

வெயவதரானறும்

அதிகமில்டல.

மனத்டதக்

மதமதப்பரான

உடைம்பு.

பரார்ப்பவெர்

வபரான

நிறத்தடைன

வகராளடள
தங்கப்பதடம

வகராளளும்
சபரால்

தளதளவவெனறிந்தவெளின அழடகக் கண்ட மடலத்சதன. என கண்கள வவெட்கப்படைராமல்
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தன சவெடலடயச் வசய்தத.

ஒய்யராரமராய் அமர்ந்திரந்தவெள

எனடனப் பரார்த்தப்

புனனடகத்தராள. நெரானும் பதிலுக்கு முறுவெலித்சதன.
” ஞரான ஏர்ஃசபரார்ட் இறங்கணும் . அத

எத்தனராவெராவெத ஸடைராப் ” சதவனராழுக

சகட்டைராள மடலயராளத்த மங்டக..
ஆஹரா ! எனன இனிடமயரான குரல். என வமய் சிலிர்த்தத.
“அடத்த ஸடைராப்.”
”ஓ” எனறு விளித்தக்வகராண்சடை சதராடளக் குலுக்கினராள.
என வநெஞ்சம் குலுங்கியத.
”திரிசூலம் ரயில் ஸசடைஷனில் ஏர்சபரார்ட் சபராகிறவெர்கள இறங்க சவெண்டம். ஸசடைஷன
வெந்த விட்டைத. இப்பசவெ எழுந்த முனனரால் சபராங்க.” எனசறன.
”சதங்ஸ ” எனறவெள இரக்டகடய விட்ட எழுந்தராள. அவெள பக்கத்தில் அமர்ந்திரந்த
குளளமரா குண்டைராயிரந்த ஒர நெபரம் எழுந்தரான.. அவெளுடடைய கணவெனராக இரக்க
சவெண்டம். அவெள நெளினமராய் நெடைந்த வசனறராள. .
அவெர்கள இறங்குவெடதப் பரார்த்தக் வகராண்டிரந்சதன. அந்த ஸசடைஷனில் சிலர் .ஏறினர்.
என எதிரில் இரண்ட சபர் அமர்ந்தனர். வெண்டி நெகர ஆரம்பித்தத.
ஒர கண்ணில்லராத பிச்டசக்கராரன பராட்ட பராடிக் வகராண்ட வெந்தரான.
என முனனரால் அமர்ந்திரந்தவெர்கள, ரூபராய் மதிப்பிழப்பு நெடைவெடிக்டகயின சமராசமரான
பராதிப்டபப் பற்றி சுவெராரஸயமராய் சபசிக் வகராண்டிரந்தரார்கள .
”எனன சல விழுப்புரத்திசல நெடைந்த விஷயத்டதப் படிச்சியரா ?”
”எனன ஆச்சு ?”
ஒர ஆள வெங்கியிலிரந்த கடைன வெராங்கியிரக்கரான. பணத்டதத் திரப்பி தரவில்டல.
வெட்டியும் அசலும் அதிகமராயிடச்சி.

தனனிடைம் உளள படழய ஐநூறு ஆயிரத்டத

வெங்கியில் டிபராசிட் வசஞ்சுட்டைரான. வமராத்தம் ஒர இலட்சம் . அப்புறம் இரண்ட நெராள
கழித்தப் பணம் எடக்கப் சபராயிரக்கரான. அவென அக்கவுண்டிசல பணம் எதவுமில்டல.
எல்லராப் பணத்டதயும் வெங்கி அவென வெராங்கிய கடைனுக்கு எடத்தக் வகராண்டவிட்டைத.
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மனறராடிப் பரார்த்தம் அவெனரால் பணம் எடக்க முடியவில்டல. தற்வகராடல வசய்த
வகராண்ட விட்டைரான. “
“இந்த மராதிரி வெங்கிகள வசய்யும் அட்டூழியம் வகராஞ்ச நெஞ்சமல்ல. பணம் எடப்பவெர்கள
படம் அவெதி வசரால்லி மராளராத” எனறரான மற்வறராரவென.
அப்சபராத டகதட்டம் ஒலி சகட்டைத. சவெறுயராரமில்டல . ஒர திரநெங்டகதரான. அவெள
பச்டச டநெலக்ஸ புடைடவெ கட்டியிரந்தராள. வெண்டியிலுளளவெர்களிடைம் யராசகம் சகட்டக்
வகராண்சடை வெந்தராள. இடறவென படடைப்பில் திரமங்டகயும் நெம்டமப் சபரால் ஒர் ஜீவென.
இயற்டக அவெடள அப்படி மராற்றி விட்டைத.

பராவெம் ! அவெள எனன வசய்வெராள ?

எப்பவெராத பணம் சபராடசவென. இல்லராவிட்டைரால் சபசராமல் இரந்த விடசவென.
அவெள எனனரகில் வெந்தராள. வசல்லம் பணம் வகராட. கராசு வகராட ரராஜைரா . நீ நெல்லரா
இரப்சப. என தடலயில் டகடய டவெத்தராள. நெரான உட்கரார்ந்திரந்த இரக்டகயில் சிறித
முனனுக்கு வெந்சதன. அவெடள ஏவறடத்தப் பரார்க்கவில்டல. அவெள அங்கிரந்த
நெகர்ந்தவிட்டைராள. அப்சபராத மராம்பலம் ஸசடைஷனும் வெந்த விடைசவெ நெரானும் எழுந்த
விட்சடைன. என அலுவெலகம் மராம்பலத்தில் இரக்கிறத எனபதரால் நெரான இறங்க
சவெண்டம். .
படிக்கட்டகளில் ஏறி வவெளிசய வெந்தவுடைன எனக்கு மூடளயில் வபராறி தட்டியத. டிபன
சகரியடர ரயிலிசல விட்ட விட்ட வெந்தவிட்சடைன. தூக்கி வெராரிப் சபராட்டைத. என
இல்லராள அரடமயராய் சடமத்தக் வகராடத்த உணவு . அடத விடை முக்கியமரானத
டைப்பர்சவெர் டிபன சகரியர். இரண்ட நெராள முனனரால்தரான வெராங்கியத. வதராலந்தவிட்டைத
எனறு வசரானனரால் அவெள உயிடரசய விட்ட விடவெராள. உடைசன ஸசடைஷனுக்கு
ஓடிசனன . அதற்குள நெரான வெந்த ரயில் சபராய்விட்டிரந்தத. டிடிஆரிடைம் விஷயத்டதச்
வசரானசனன. அவெர் இப்சபராத ஒர பராஸட் சலராக்கல் வெரம் அதில் சபரானரால் அந்த
மினசரார ரயிடலப் பிடித்த விடைலராம் எனறு கூறினரார். அவெரக்கு நெனறி கூறி விட்ட
இரண்ட நிமிடைம் கழித்த வெந்த பராஸட் சலராக்கலில் ஏறிசனன. எதிர் பக்கம் இரண்ட
மினசரார வெண்டிகள நெரான சபராய்க்வகராண்டிரந்த ரயிடலக் கடைந்த வசனறன. நெரான
படதபடதத்சதன. நெரான டிபன சகரியடர விட்டை ரயிடலப் பிடித்தவிடை சவெண்டம்.
எனனுடடைய

சகரியர்

எனக்குக்

கிடடைக்க

சவெண்டம்

எனறு

இடறவெனிடைம்

இடறஞ்சிசனன. ஒர அழகரான வபண்டணப் பரார்த்தக் வகராண்ட டிபன சகரியடரக்
சகராட்டடை விட்ட விட்சடைசன எனறு வெரத்தப்பட்சடைன. ரயில் மிகவும் வமதவெராகப்
சபராய்க் வகராண்டிரப்பத சபரால் எனக்குத் சதரானறியத. எப்படிசயரா ஒர வெழியராக ரயில்
பீச் ஸசடைஷ்டன அடடைந்தத. கிளம்புவெதற்குத் தயராரராய் ஒர வெண்டி பிளராட்பராரத்தில்
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நினறு வகராண்டிரந்தத. கரார்ட் பச்டசக் வகராடி கராட்டிக் வகராண்டிரந்தரார். நெரான ஓடிப்
சபராய் கடடைசிக் கம்பரார்ட்வமண்டில் ஏறிசனன. அடத்த ஸசடைஷனில் வெண்டி நினறதம்
ஒடிச் வசனறு நெடவில் இரந்த ஒர கம்பரார்ட்வமண்டில் ஏறி எனனுடடைய டிபன சகரியர்
இரக்கிறதரா எனறு பரார்த்சதன. கிடடைக்க வில்டல. எனக்கு எந்த கம்பரார்ட்வமண்டில்
ஏறிசனராம் எனறு சரியராய் வதரியவில்டல. எனசவெ பக்கத்தக் கம்பரார்ட்வமண்டில் ஏறித்
சதடிசனன. இப்படிசய டபத்தியக்கராரன சபரால் மராமபலம் ஸசடைஷன வெரம் வெடர
சதடிக்வகராண்டிரந்சதன. கடடைசி வெரிடசக்குப் சபராய் கராடல அகட்டங்க. எனறு குனிந்த
பரார்ப்படதக் கண்ட ரயிலிரந்த ஒரவெர், ”எனன சரார் சதடைறீங்க ?” எனறு சகட்டைரார்.
”டிபன சகரியடர மறந்த விட்ட இறங்கிவிட்சடைன. அடதத் சதடகிசறன” எனசறன.
அவெர் எனடனப் பரிதராபமராகப் பரார்த்தரார். மராம்பலம் ஸசடைஷ்ன வெரப் சபராகிறத. டிபன
சகரியர் எவ்வெளவு சதடியும் கிடடைக்கவில்டல. என முயற்சி சதரால்வியடடைந்த விட்டைத
எனசற எண்ணிசனன. .மராம்பலம் ஸசடைஷ்னில் இறங்கி ஏக்கத்தடைன ரயிடலப்
பரார்த்சதன. வெரத்தத்தடைன கராலடி எடத்த டவெத்தசபராத எனன ஆச்சர்யம் ! நெரான
கராடலயில் பரார்த்த அசத திரநெங்டக டகயில் டபயுடைன அடத்தக் கம்பரார்ட்வமண்டில்
ஏறுவெடதப் பரார்த்சதன. என டபடயக் கண்ட வகராண்சடைன. ஓடிப் சபராய் அவெளுடைன
ஏற

முயனசறன.

அவெசரத்தில்

அத

சலடீஸ

கம்பரார்வமண்ட்

எனபடதக்

கவெனிக்கவில்டல. ”சலடீஸ கம்பரார்ட்வமண்ட்” எனறு வபண்கள கூச்சலிட்டைதம்தரான
எனக்குப்

புரிந்தத.

படதபடதப்பில்

எனன

வசய்கிசறராம்

எனறு

வதரியராமல்

திரநெங்டகயின டகடயப் பிடித்த. “ வகராஞ்சம் கீசழ இறங்குங்க. உங்களிடைம் வகராஞ்சம்
சபச சவெண்டம்” எனறு

வசரால்லிக்வகராண்சடை

கீசழ இறங்கிசனன.. அவெளும்

புறப்பட்டக் வகராண்டிரக்கிற ரயிலிரந்த கீசழ குதித்தராள.
”எனனரா கண்ணு ? ஏன என டகடயப் பிடிச்சச? நீயும் திரநெங்டகயராகனுவமனனு
ஆடசயரா ?”
நெல்ல கராலம் . சவெவறரார வபண்ணின டகடயப் பிடிச்சிரந்தரா இவ்வெளவு சநெரம் அவெ
கத்தி ஆர்ப்பராட்டைம் பண்ணி ஊடரசய கூட்டியிரப்பரா. சபராலீஸ

ஸசடைஷன சபராக

சவெண்டியிரந்திரக்கும் எனறு நிடனத்தக்வகராண்சடை, ” சசச்சச, எனக்கு அந்த மராதிரி
ஆடசவயல்லராம் இல்சல. உங்க டகயில் இரக்கும் டப எனனுடடையத. நெரான மராம்பலம்
ஸசடைஷனில் இறங்கும் சபராத மறந்த டவெச்சுட்சடைன. பீச் ஸசடைஷன சபராய் சதடிக்
வகராண்ட வெரகிசறன. என டபடய எனகிட்சடை வகராடத்த விடங்க . அதில் சராப்பராட
இரக்கிறத.”
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” சபராடைரா சபராக்கத்தவெசன . இந்தப் டபக்கராகவெரா என டகடயப் பிடிச்சு கீசழ இறக்கிசன.
இந்தப் டப எனக்குக் கிடடைச்த. அதனராசல இத எனனத. .
“டிபன சகரியர் நீல நிறத்திலிரக்கும். இனடனக்கு என பிறந்த நெராள. என மடனவி
பராயசத்சதராட டவெத்திரக்கும் சராப்பராட இரக்கும். இடதவிடை எனன ஆதராரம் சவெணும்?”
”அவதல்லராம் எனக்குத் வதரியராத . எனக்குக் கிடடைச்சத எனக்குத்தரான வசராந்தம் . நெரான
உனக்குத் தரமராட்சடைன.”
”எனக்குப் பகிர் எனறத. பணம் ஏதராவெத வகராடத்த எப்படியராவெத டபடய வெராங்கி
விடைலராம்” எனறு சதரானறியத. என பராக்வகட்டிலிரந்த பத்த ரூபராடய எடத்த, ” என
டபடய எனனிடைம் வகராடத்தவிட. இந்தப் பணத்டத டவெத்தக் வகராள ”எனசறன,
அப்சபராத அடலசபசி ஒலித்தத. என மடனவியிடைமிரந்ததரான அடழப்பு.
”ஆபீஸ பத்திரமராய்ப் சபராய்ச் சசர்ந்திட்டீங்களரா. டிபன பராக்ஸ பத்திரமராய் இரக்கரா? ”
எனறு வினவினராள.
அவெளிடைம் நிலடமடயச் வசரானனரால் வடைனசன ஆகி விடவெராள எனபதரால் ”எல்லராம்
பத்திரமராய் இரக்கு ” எனறு வசரால்லிவிட்ட திரநெங்டகடயப் பரார்த்சதன.
திரநெங்டக சயராசித்த விட்ட வசரானனராள.
”உனக்கு இனடனக்குப் பிறந்த நெராளனனு வசரால்சற. அதனராசல நீசய இடத எடத்தக்க .
எனக்குப் பணம் எதவும் தரசவெண்டைராம் ”எனறு டபடய எனனிடைம் நீட்டினராள.
திடீவரனறு என மனசில் ஒர எண்ணம் உதித்தத. .
அந்தப் டபடய வெராங்கராமல் “

கராடலயிலிரந்த ரயிலிசல அடலஞ்சு பிச்டச

எடத்தக்கிட்ட இரக்கீங்க. இதில் இரக்கிற சராப்பராட்டடைச் முதல்சல சராப்பிடங்க. நெரான
கராத்திரக்கிசறன.” எனற சபராத திரநெங்டக திடகத்த ,

“ எனன வசரால்சற ? எனறு

கரகரத்த குரலில் சகட்டைராள.
”டிபன சகரியர் டபயிசல இரக்கு. நீங்க முதல்சல சராப்பிடங்க ”
அடதக்சகட்ட அவெள முகத்தில் மகிழ்ச்சி தராண்டைவெமராடியத.
அங்கிரந்த

நெராற்கராலியில் அமர்ந்த,

உணடவெத் திரப்தியுடைன சராப்பிட்டைராள. டிபன

சகரியடர அலம்பி எனனிடைம் வகராடத்த “நெராங்களும் மனுசங்கடைரா ! எங்களிடைத்தில்
64

யராரம்

கரடண

வகராடத்ததக்கு

கராட்டவெதில்டல.

சகவெலமராய்

பரார்க்கிறரார்கள.

நீ

சராப்பராட்ட

வரராம்ப நெனறி. என வபயர் ’சரவெதி’. உனக்கு எப்சபராவெராத

திரநெங்டககளிடைமிரந்த பிரச்சடன ஏற்பட்டைரால் என வபயடரச் வசரால்லு .” எனறராள.
அப்சபராத ஒர மினசரார ரயில் பிளராட்பராரத்தில் நுடழந்தத. ”நெரான வெசரன” அவெள ஓடிப்
சபராய் ஒர கம்பரார்ட்வமண்டில் ஏறினராள. ரயில் நெகர்ந்தத.
வெராழ்க்டகசய சிலரக்குத் சதடைல். சதடைல் இல்லராமல் வெராழ்க்டக இல்டல. இரப்படத,
இழந்தடத, மறந்தடத, மடறத்தடத...எதவெரானராலும் சதடைலில் கிட்டம். அதனரால் மனசு
குதூகலமடடையும்.
வதராடலந்தத கிடடைத்த மகிழ்ச்சியுடைனும், அனனதரானம் வசய்த மன நிடறவுடைனும்
அலுவெலகத்டத சநெராக்கி என கரால்கள நெடைந்தன.
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11. ஒர விடியலுக்கராக !
”எனனிடைம் பணம் எதவும் கிடடையராத. நீங்கள சவெடலக்குப் புறப்படங்க “ எனறராள
டவெசராலி.
”ப்ளிஸ டவெசராலி நூறு ரூபராய் மட்டம் வகராட . இனடனக்கு ஒப்சபத்திவிடகிசறன.
நெராடளயிலிரந்த சவெடலக்குப் சபராசறன.”
டவெசராலி கடிகராரத்டதப் பரார்த்தராள. மணி 8.15 . சவெடலக்குக் கிளம்ப இனனும் ஐந்த
நிமிடைங்களதரான இரக்கிறத. அவெள சவெடல வசய்யும் அலுவெலகத்தில் டைராவணனறு 8.30
மணிக்கு இரக்க சவெண்டம்.
”டவெசராலி எனக்கு மராத்திடர ஆயிடிச்சு . மராத்திடரக்கு மரந்த கடடையிசல வசரால்லிட்ட
சபராயிடம்மரா. மராமியரார் சிவெகராமியின குரல்.
”சரிம்மரா, நெரான கிளம்பசறன. அவெர்கிட்சடை பணவமதவும் வகராடக்கராதீர்கள“..
அவெள சகட்டடைத் திறந்த வதரவில் இறங்கி நெடைந்தராள.
டவெசராலிவும் முரளியும் வவெவ்சவெறு ஜைராதிடயச் சசர்ந்தவெர்கள. கராதல் கல்யராணம் வசய்த
வகராண்டைவெர்கள .. டவெசராலி அப்சபராத ஈசரராடிலுளள அரசினர்

கல்லூரியில் பி. ஏ

முதலராம் ஆண்ட படித்தக்வகராண்டிரந்தராள. முரளியின அழகில் மயங்கி அவெடனக்
கராதலித்தராள. சித்திரப்பராடவெ மராதிரி அழகராய் இரப்பராள. குறும்பு அதிகம். அவெள
கல்லுரியில் முதல் ஆண்ட படித்தக்வகராண்டிரக்கும்சபராத முரளி மூனறராம் ஆண்ட
படித்தக் வகராண்டிரந்தரான.. நூலகத்தில் புத்தகம் எடக்கப்சபராகும்சபராத அவெள
அவெடனச் சந்தித்த நெண்பர்களரானரார்கள..
தடிப்பு மிகுந்த அவெளதரான தன கராதடல முதலில் அவெனிடைம் வதரிவித்தராள. சவெறு சராதி
எனபதரால் இரவெர் வீட்டிலும் கராதலுக்கு எதிர்ப்பு இரந்தத. எதிர்ப்டப மீறி வீட்டடை
விட்ட ஓடிப் சபராய் சகராவிலில் திரமணம் வசய்த வகராண்டைரார்கள. அவென வீட்டில்
முதலில் மறுத்தராலும் பினனர் ஏற்றுக் வகராண்டைரார்கள. டவெசராலிவின மராமியரார் மிகவும்
நெல்லவெள. அவெள அப்பராவுக்கு வரராம்பக் சகராபம் . அவெளுடைன சபசவில்டல வீட்டப்படி
ஏறக்கூடைராத எனறு வசரால்லிவிட்டைரார். என வபண் இறந்த விட்டைராள எனறு தடல
முழுகிவிட்டைரார். . மூனறு வெரடைம் கழித்த அவெர் இறந்த பிறகுதரான டவெசராலி அம்மரா
அவெளிடைம் சபசினராள.
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எப்படிமரா இரக்சக ?
நெல்லராதரான இரக்சகன. குழந்டத நிர்மலராவுக்கு

இரண்ட வெயசு ஆயிடத்த. என

மராமியரார் தங்கமரானவெங்க.”

“ உன கணவெர் உனடன நெல்லரா டவெச்சுண்டரக்கிறராரரா?”
”ம்”
எனன பதில் சுரத்தில்லராமல் வெரத. முகத்தில் வெராட்டைம் வதரியுசத . குடம்ப வெண்டி சீரரா
ஒடதரா
அவெளரால் பதில் வசரால்ல முடியசல. கண்ணிலிரந்த வெந்த கண்ணீர் கராட்டிக்
வகராடத்தவிட்டைத.. அம்மரா தடலடய வெரடி. “கண்ணு எனகிட்சடை உண்டமடயச்
வசரால்லிட . இவ்வெளவு நெராள தனியரா இரந்சத . உனக்கு ஏதராவெத ஒண்ணு எனறரால் நெரான
எதவும் வசய்ய முடியராத நிடலயிசல இரந்சதன. இப்ப அப்படியில்ல”.
”அவெர் இரவு படக்டகயில் இரக்கும்சபராத திடீவரனறு கராணராமல் சபராய் விடகிறரார்.
வபண் சிசநெகத்தரால் ஒழுக்கத்டதக் வகடத்தக் வகராண்டிரக்கரார். .
”எனனடி வசரால்சற ? என தடலயிசல இடி விழுந்த மராதிரி இரக்சக. கராதல் திரமணம்
வசஞ்சுண்ட உன தடலயிசல நீசய மண்டண வெராரி சபராட்டண்ட்டிசய சமராசம்
சபராயிட்டிசய டவெசராலி. உன வெராழ்க்டக இப்படி ஆகிவிட்டைசத ! உனடன நிடனச்சரா
எனக்குக் கவெடலயராய் இரக்கு”.
அவெர் எனடனக் கராதலிக்கும்சபராத அவெரடடைய உடைல் அழடகத்தரான பரார்த்சதன.
வெராழ்க்டகக்குத் சதடவெயரான ஒர வநெரப்பு அவெர் வநெஞ்சில் இல்டல. சசராம்சபறி .
வபராறுப்பில்லராத ஆள. முனனுக்கு வெரணும் எனற எண்ணசம இல்லராதவெர்.”
கவெடலப்படைராசத உன அத்டத டபயன சசராமு. அரசராங்க சவெடலயிசல இரக்கராசன
அவென உனடனக் கல்யராணம் பண்ணிக்கிறத்தக்குத் தயராரராயிரக்கரான.

உனக்குச்

சம்மதமரா, வசரால்லு. உன புரஷடன விவெராகரத்த பண்ணிட்ட அவெடனக் கல்யராணம்
வசய்ஞ்சுக்கிறயரா?”
டவெசராலி பதில் சபசவில்டல. இனவனரார கல்யராணம் வசய்தவகராண்டைரால் வெராழ்நெராள
முழுவெதம் தனடனக் குத்திப் சபசுவெரார்கள எனறு எண்ணிக்வகராண்சடை , “ அவதல்லராம்
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ஒண்ணும் சவெண்டைராம். எனக்கு எத கிடடைத்தசதரா

அடத டவெச்சுண்ட நெரான

சமராளிச்சுக்கிசறன “ எனறராள.
சசராமுவுக்குக் கல்யராணம் ஆகி அவென திரவநெல்சவெலிக்குப் மராற்றல் ஆகிப் சபராய்
விட்டைரான.
நெராட்கள வவெகுசவெகமராக ஓடி விட்டைத. டவெசராலியின குடம்பம் ஈசரராடில் வெசிக்கிறத.
அவெள ஒர தனியரார் கம்வபனியில் சவெடல வசய்கிறராள.

சவெடல. கடிகராரம் மராதிரி

உடழக்கிறராள. கராடல 8.30 மணி முதல் இரவு 8,00 மணி வெடர சவெடல. கராடல ஆறு
மணிக்குச் சடமயல் அடறக்குள நுடழந்தரால் சடமயல் முடிந்த மத்தியரானம் சராப்பிடை
உணவு

எடத்தக் வகராண்ட

அலுவெலகம் அடடைந்தரால் இரவு எட்ட மணிக்குத்தரான

அலுவெலகத்டத விட்டக் கிளம்ப முடியும். அவெள அம்மரா அடிக்கடி வசல் சபரானில்
சராப்பிட்டைராயரா எனறு சகட்பராள. தற்சபராத வெராங்கும் சம்பளம் குடறவெராக இரப்பதரால்
ஆனடலனில் புடைடவெ வியராபராரமும் வசய்கிறராள.
மராமியராரக்கு உடைம்பு சரியில்டல. முட்டி வெலி , சர்க்கடர எல்லராம் உண்ட. டவெசராலி
வரராம்ப கஷ்டைப்பட்டக்வகராண்டிரக்கிறராள. அவெள கணவெனிடைம் மட்டம் எந்த மராற்றமும்
இல்டல. அவென சவெடலக்குப் சபராகராமல் உதராவெக்கடரயராகச் சசராம்சபறியராக குடித்தக்
வகராண்ட வியராதிகளுடைன தத்தளித்தக் வகராண்டிரக்கிறரான.
டவெசராலி மகள நிர்மலராவும் கல்லூரிப் படிப்டப முடித்த விட்ட பம்பராயில்

ஒர

கம்வபனியில் சவெடலக்குச் சசர்ந்தராள.. சவெடல விஷயமராய் வவெளிநெராட சபராகும்
வெராய்ப்பு வெந்தத. தராய் எட்டைடி பராய்ந்தரால் குட்டி பதினராறு அடி பராயும் எனபடத
நிரூபிப்படதப்

சபரால் அவெள ஒர அவமரிக்கராகராரடன கராதலித்த வபற்சறரார்

சம்மதத்டதக் சகட்கராமசல கல்யராணம் வசய்த வகராண்டைராள. இப்சபராத அவமரிக்கராவில்
இரக்கிறராள. எப்சபராதராவெத சபசுவெராள. டவெசராலி சயராசித்தக்வகராண்சடை அலுவெலகம்
வெந்த விட்டைராள.
முரளி

சவெடலக்குப்

சபராகராமல்

வீட்டிசலசய

உட்கரார்ந்த

சராப்பிட்டக்

வகராண்டிரக்கிறரான. அவெடளப் சபராட்ட அடிப்பரான. அவென சதராழி அவெடன நிரராகரித்த
விட்ட

சவெறு

ஒரவெனுடைன

சபராய்விட்டைராள.

அதிகமராகிவிட்டைதரால் ஒர கராடல முட்டிக்குக் கீழ்

மராமியராரக்குச்

சர்க்கடர

எடத்தராகிவிட்டைத. டவெசராலிக்கு

இரண்ட குழந்டதகள. மராமியராடரயும் கவெனித்த, சவெடலக்குப் சபராகராத கணவெடரயும்
கவெனித்தக் வகராளகிறராள.
அலுவெலகம் வெந்தவிட்டைத.
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”சயராசடன பலசமரா ”?
அவெளுடைன பணி புரியும் மராலரா சகட்டைராள
” ஆமராம் கணவெடரப் பற்றி நிடனத்தக்வகராண்சடை வெந்சதன. முதலில் எப்சபராவெராத
குடித்தரார். இப்சபராத எப்சபராவெராத குடிக்கராம இரக்கிறரார். எனடன அடிக்கிறரார். சநெத்த
அடிச்சத பரார் எனறு வநெத்தியில் பட்டிரந்த கராயத்டதக் கராட்டினராள“.
”கவெடலப்படைராசத டவெசராலி. வீட்டக்கு வீட வெராசல்படிதரான. எனக்கும் பிரச்சடன
இரக்கிறத. என கணவெரக்குப் புற்று சநெராய் . நெரான அடதப் பற்றி கவெடலப் படவெடத
விட்ட விட்சடைன” .
அப்சபராத டவெசராலியின வமராடபல் சிணுங்கியத. அவெள வமராடபடலப் சபச எடத்தராள.
அவெள அம்மராவிடைமிரந்ததரான கராடல ஒர முடறயும் , மதியம் ஒர முடறயும் , இரவு
ஏழு மணிக்கு ஒர முடறயும் தினமும் தவெறராமல் . சராப்பிட்டைராயரா ? கராபி குடித்தராயரா ?
எனறு தராயனசபராட விசராரிப்பராள. வெயத நெராற்படதக் கடைந்தராலும் தராய்க்கு மகள
வபண்தராசன ?
இரவு அவெள கணினியில்

தன ஆனடலன வியராபராரத்தில் கவெனத்டதச் வசலுத்திக்

வகராண்டிரந்தராள.
அப்சபராத அவெள அத்டத மகன சசராமு வெந்தரான. வெழுக்டகத்தடலடய தடைவியவெராசற
அவெடள உற்றுக் கவெனித்தரான. உயரமரான உடைல் வெராகுவுடைன, அழகிய கண்களுடைன,
கூர்டமயரான நெராசியுடைன அழகிய சிற்பம் சபரால் இரக்கிறராள எனறு நிடனத்தரான. ” நீ
இனனும் அழகராகத்தரான இரக்கிறராய்.என மடனவி இறந்த விட்டைராள. இப்சபராத
தனியராகத்தரான இரக்கிசறன. ஈசரராடக்சக மராற்றல் ஆகிவிட்டைத. உன கணவெர் எப்படி
இரக்கிறரார்?”
” சவெடலக்குப் சபராகராம படத்தறரார்.”
” உனடனப் சபராட்ட அடிக்கிறரார் . குடிக்கிறரார் எனறு நெரான சகளவிப் பட்சடைன.
நீ வரராம்பக் கஷ்டைப்பட்டக் வகராண்டிரக்கிறராய் எனபத எனக்குத் வதரியும். நெரான உனக்கு
உதவி வசய்கிசறன. நீ சரி எனறரால் நெராம் இரவெரம் கல்யராணம் பண்ணிக்வகராளளலராமரா .”
எனறு சிரித்தக்வகராண்சடை கூறினரான
டவெசராலி திடக்குற்றராள. ”பராவி, ஒர கல்யராணமரான வபண் கிட்சடை இப்படியரா
சகட்கிறத” எனறு மனசுக்குள நிடனத்தவெள, ”அவெர் சீக்கிரத்தில் திரந்தவெரார் எனனும்
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நெம்பிக்டக எனக்கு இரக்கிறத. ஒர விடியலுக்கராகப் வபராறுடமயராய் கராத்திரக்சகன ”
எனறராள.
”உனக்குக் கல்யராணம் ஆன புதிசிசல வசரானன சபராசத நீ எனனுடைன வெந்த விட்டிரக்க
சவெண்டம்.

இப்சபரா

வசய்தவகராண்டைரால்

ஒண்ணும்
சபராதம்.

குடி

முழுகிப்

எனனிடைம் பணம்

சபராய்விடைல.

நீ

விவெராகரத்த

இரக்கிறத. நெராம் வெசதியராக

இரக்கலராம்” எனறரான.
டவெசராலி ஒர நிமிடைம் எதவும் சபசவில்டல. அவெளுக்குக் சகராபம் வெந்தத. ”நெராசமராய்
சபரா” எனறு மனசிசல நிடனத்தராள. உணர்ச்சி வபராங்க உரத்த குரலில், ”இந்தக் கராலத்தில்
ஒர தனபத்டதசயரா ஒர குடறடயசயரா எண்ணித் தடலயில் டக டவெத்த உட்கரார்ந்த
விட்டைரால் யராரம் முனசனற முடியராத. நெராடளத் தனபங்கள தீர்ந்த நெனடம உண்டைராகும்
எனனும் நெம்பிக்டக எனக்கு இரக்கிறத. நெரான எப்படிசயரா சமராளித்தக் வகராளகிசறன.
நீங்கள உங்கள வெழிடயப் பரார்த்தக்கிட்டப் சபராங்க’ .
”எப்சபரா அடல ஓஞ்சி கடைலிசல குளிக்கிறத. நெராய் வெராடல நிமிர்த்திடைலராம்.
குடிகராரடனத் திரத்தசவெ முடியராத. நெரான வசரால்வெடதக் சகள. உனக்கு நெல்லத” .
”வவெளி..சய சபரா..டைரா நெரா..சய ” குமுறியவெராறு

வெராசல் கதடவெ சநெராக்கி டகடயக்

கராண்பித்தராள.
அப்சபராத உளளடறயிலிரந்த பராட்டில் விழுந்த சப்தம் சகட்டைத. மரந்த வகராடக்கும்
சநெரம் வெந்த விட்டைத மராமியரார் மரந்த பராட்டிடல நெழுவெ விட்டிரப்பராள எனறு
பரபரப்புடைன எழுந்தராள.
”நெல்லத வசய்ய நிடனத்தரால் கூடை முடியராத சபராலிரக்சக” எனறு முணுமுணுத்தக்
வகராண்சடை அவென அவ்விடைத்டத விட்டச் வசனறரான.
உளளிரந்த ”டவெசராலி” எனறு கணவெனின குரல் சகட்கசவெ அவெனிரந்த அடறக்குள
விடரந்தராள.
அங்சக முரளி மத பராட்டிடல உடடைத்தவிட்ட நினறிரந்தரான.
”சபராஷ் டவெசராலி !.

குடிக்கலராம் எனறு பராட்டிடல எடக்கும்சபராத சசராமு வெந்தத

வதரிந்தத.. நீ சபசுவெடத ஆவெலுடைன நெரான சகட்சடைன வசம வநெத்தி அடி வகராடத்தராய்
அவெனுக்கு. என மடனவியராய் நீ இரப்பத நெரான வசய்த பராக்கியம். குத்த விளக்குச் சுடைர்
சபரால் அழகும் அடமதியும் இரக்கிற உனடன கவெனிக்கராம உதராசினப்படத்திட்சடைன.
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இதவெடர

உன

அரடம

வதரியராமல்

குடிக்கு

அடிடமயராய்

இப்சபராதிலிரந்த நெரான பராசத்தக்கு அடிடம ஆகிவிட்சடைன.

இரந்தட்சடைன.

இனிசமல் குடிக்க

மராட்சடைன. வபராறுப்பராக நெடைந்த வகராளகிசறன “ எனறு வசரால்லி அவெளுக்கு இனப
அதிர்ச்சிடயக் வகராடத்தரான.
” ஒர விடியலுக்கராகக் கராத்திரந்தத வீண் சபராகல. தன கனவு வமய்ப்படைப் சபராகிறத
எனனும் நெம்பிக்டக அவெள மனசில் தளிர்த்தத.
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12. வீட்டக்குப் சபராலராம்
அடலசபசியின

சிணுங்கல்

சகட்டைதம்

எடத்தப்

பரார்த்சதன.

அடழப்பு

அபிநெயராவிடைமிரந்த .
”அப்பரா மயக்கம் சபராட்ட விழுந்தட்டைரா. எனக்கு எனன வசய்றதனனு வதரியடல. இந்த
ஊரிசல எனக்கு யராடரயும் வதரியராத. வித்யரா, நீ சீக்கிரம் வெராடி. அப்பராடவெ
ஆஸபிட்டைலுக்கு அடழச்சிண்ட சபராகணும்” பதட்டைத்தடைன சபசினராள.

”இசதரா வெந்தட்சடைன. ஆம்புலனஸக்கு வசரால்லிட்ட வெசரன.. தயராரராய் இர அபி” எனறு
வசரால்லிவிட்ட குசரராம்சபட்டடையிரக்கும் அபிரராமி ஆஸபிட்டைலுக்கு சபரான வசய்த
உடைசன ஆம்புலனடச அனுப்ப ஏற்பராட வசய்த விட்ட என வபரியப்பரா வபண் அபிநெயரா
வீட்டக்குக் கிளம்பிசனன.
எனடனப் பரார்த்ததம் ”.வெந்தவிட்டைராயரா வித்யரா? .எனக்கு மூச்சு வெந்தத சபரால்
இரக்கிறத. அப்பரா மயங்கி விழுந்தவிட்டைரார். அவெரக்குச் சிறுநீரக சகராளராறுதரான
கராரணமராய் இரக்கும்.. இனடனக்கு கராடலயிலிரந்த மிகவும் சசரார்ந்த கராணப்பட்டைரார்”
எனறராள அபி.
வபரியப்பராடவெப் பரார்த்சதன. சபச்சு மூச்சு இல்லராமல் இரந்தரார். மூக்கில்

டகடய

டவெத்தப் பரார்த்சதன . மூச்சு வெந்தத. உயிர் இரக்கிறத எனறு நிம்மதியராய் வபரமூச்சு
விட்சடைன.
”ரராஜி எங்சக?” எனசறன. ரராஜி அபிநெயராவின தங்டக.
“ அந்த அடறக்குள உட்கரார்ந்த சுவெத்டதப் பரார்த்தண்ட இரக்கரா.”
உளசள

பரார்த்சதன.

ரராஜி

தடரயில்

அமர்ந்த

சுவெத்டத

வவெறித்தப்

வகராண்டிரந்தராள.
”ரராஜி, எனன பண்ணிண்ட இரக்சக?”
”எனன பண்ணிண்ட இரக்சக. வவெவ்வவெவ்சவெ .......... ரராஜி அழகு கராண்பித்தராள.
எனக்கு அவெள சமல் சகராபம் வெரவில்டல. நெரான சிரித்சதன.
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பரார்த்தக்

ரராஜி. .நெராங்க ஆஸபித்திரிக்கு சபராய் விட்ட வெந்த விடகிசறராம். ஜைராக்கிரடதயராய் இர.
”அப்பராடவெ உடைம்பு சரி ப்ண்ணிட்ட கூட்டிட்ட வெரா. இல்சலனனரா உனடனச் சும்மரா
விடைமராட்சடைன “ எனறராள ரராஜி கண்டண உரட்டியவெராசற.
”அவெளுக்கு ஒண்ணும் வதரியராத . அவெ வசரால்றத எடதயும் கராதிசல சபராட்டக்கராசத
”எனறராள அபி.
ஆம்புலனஸ வெந்த விட்டைத. சித்தப்பராடவெ ஆம்புலனசில் ஏற்றி விட்ட நெரானும் அபியும்
அதிசலசய ஏறிசனராம்.. ரராஜி மராடி பரால்கனியிலிரந்த எங்கடளப் பரார்த்த டைராடைரா
கராண்பித்தராள.
என நிடனவு பினசனராக்கிச் வசனறத.
வபரியப்பரா பராம்சபயில் ஒர தனியரார் கம்வபனியில் வபரிய பதவியிலிரந்த ஓய்வு
வபற்றவெர். எனக்கு நிடறய வசஞ்சுரக்கரார். பத்த வெயசிசல என அப்பராடவெ பறி
வகராடத்தட்ட நினனசபராத என படிப்புச் வசலடவெ அவெர்தரான ஏத்தண்டைரார். என
கல்யராணத்தினசபராத மராங்கல்யம் கூடறப் புடைடவெ வெராங்கிக் வகராடத்தரார்.
குளளமராய் இரப்பரார். பரமனரான உடைல். எண்பத்த ஆறு வெயத ஆகிறத. வெராக்கிங் ஸடிக்
கூடை இப்சபராததரான உபசயராகப் படத்த ஆரம்பித்திரக்கிறரார்.
மூனறு வெரடைங்களுக்கு முன வபரியம்மரா ஹரார்ட் அட்டைராக்கில் சமசல சபரானதிலிரந்த
பிறகு அவெர்தரான பசங்கடளப் பரார்த்தக் வகராண்டைரார். முதல் வபண் அபிநெயரா . கல்யராணம்
ஆகி கணவெடன இழந்தவெள. குழந்டத இல்டல. அறுபத வெயத ஆன சீனியர் சிட்டிசன.
சர்க்கடர, பி.பி. , முட்டி வெலி . டதரராய்ட் பிரச்சடன இத்யராதி,இத்யராதி....... இரண்டைராவெத
வபண் ரராஜி. மன நிடல சரியில்லராதவெள. இரண்ட வெரடைங்களுக்கு முனபு வபரியப்பரா
பராம்சப வீட்டடை ஒர சகராடிக்கு விற்று விட்ட வசனடன வெந்த வசட்டில் ஆனரார். .
பம்மலில்

வீட வெராங்குவெதற்கு

நெரான உதவி வசய்சதன. ”உன வபண் கல்யராணத்தக்கு

டவெச்சுக்சகரானு இரண்ட லட்சம் வகராடத்தரார். அவெடர மராதிரி நெல்ல மனசு யராரக்கு
வெரம் ? அவெரக்கு நெனறிக்கடைன பட்டிரக்சகன.”
ஆறு மராசத்தக்கு முன வபரியப்பராவுக்கு சிறுநீரக பிரச்சடன. ஆஸபத்திரியில் நெரானகு
நெராட்கள இரந்தரார். இப்சபராத மறுபடியும் அந்தப் பிரச்சடன வெந்திரக்கிறத. .
ஆஸபத்திரியில் வபரியப்பராடவெ ஐ.சி. யு வில் அட்மிட் வசய்த விட்ட . நெரான அனறு
முழுவெதம் ஆஸபிட்டைலில்தரான இரந்சதன.
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அடத்த நெராள

முதல் ஆபிஸ சபராவெதற்கு முனனரால்

கராடலயில் சபராய்ப்

வபரியப்பராடவெப் பரார்த்தவிட்ட சபராசவென.
அனறு நெரான சீக்கிரமராய் வெந்த விட்சடைன. அபி வீட்டக்குப் சபராய் விட்ட வெரம்வெடர
கராத்திரந்சதன.
அபி சசராகமராய் வெந்தராள.
”ஏதராவெத பிரச்சடனயரா? ஏன உன முகம் ஒர மராதிரியராக இரக்கிறத?”
”எல்லராம் ரராஜியின பிரச்சடன . அவெள ஒண்ணுசம புரிஞ்சிக்க மராட்சடைன எனகிறராள.
சராப்பராட, தூக்கம், சரடிசயரா சகட்பத

இவதல்லராம்தரான அவெள வெராழ்க்டகயராய்

இரக்கிறத. சநெற்று வீட்டிசல சராதத்டத நிடறய வெடிச்சு டவெக்கிறராள.. ஏன அப்படிச்
வசய்கிறராய்? எனறு சகட்டைரால் எனடன முதகில் சபராட்ட அடிக்கிறராள. சில சமயம்
வரராம்ப வெயலண்ட் ஆகி விடகிறராள. எனன வசய்வெத ? எனசற வதரியவில்டல.
அவெளுக்கு அப்பரா சினன வெயதிலிரந்சத

வசல்லம் வகராடத்த வகடத்தட்டைரார்.

அவெடளயும் பரார்த்தண்ட ஆஸபத்திரக்கும் வெந்தண்ட சபராக முடியல்சல.”
”ரராஜிடய ஒர நெல்ல டசகராலஜிட் கிட்சடை கராண்பிக்கலராசம.”
”எல்லராம் அப்பராதரான ஏற்பராட வசய்யணும். அவெர்தரான மராத்திடரடய தினம் கராபியில்
சபராட்டக் வகராடத்த தங்க டவெச்சுடைறரார். பத்த வெரஷமராய்தரான ரராஜிக்கு இந்த பிரச்சடன
இரக்கிறத. அத இரக்கட்டம், அப்பரா என கிட்சடை வசரால்லியிரக்கரார். ஆஸபத்திரியில்
வரராம்பச் வசலவு வசய்யக் கூடைராத. வீட்டிசலசய டவெச்சுண்ட டவெத்தியம் பரார். எனக்கு
ஏதராவெத ஆயிடத்தனனரா நீசய கராரியத்டத வசஞ்சுடனனு வசரால்லிரக்கரா.”
”அவெர் சபசற நிடலயில் இல்ல . அவெர் உடைம்பு குணம் ஆற வெடரயில் இந்த ஆஸபிடைலில்
இரக்கட்டம்.”
இரண்ட

நெராள

கழித்தம்

வபரியப்பரா

இரண்டைராவெத

மராடியில்

தனிஅடறக்கு

மராற்றப்பட்டைரார். அவெரக்குத் தனியராக மரானிடைர் டவெக்கப்பட்டிரந்தத. எப்சபராதம்
உறங்கிய நிடலயிசலசய இரந்தரார்.. கண் விழித்தரால் சபச முயற்சி வசய்வெரார். ஆனரால்
சபச வெரராத.
அபி ரராஜிடய டவெத்தச் சமராளிப்பத வரராம்பக் கஷ்டைம். வீட்டில் அவெள தனியராய்
இரக்கிறராள. சராக்வலட் அதிகம் சராப்பிட்ட உடைம்டபக் வகடத்தக் வகராளகிறராள எனறு
புலம்பினராள.

ஆஸபிட்டைடலயும்

பரார்த்த
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வீட்டடையும்

பரார்ப்பத

மிகவும்

சிரமமராயிரக்கிறத. அப்பராடவெ வீட்டக்குக் கூட்டிக் வகராண்ட சபராய்விடை சவெண்டம்
எனறு ஆத்திரப்பட்டைராள.
”நெரான சபராய் குளிச்சிட்ட சராப்பிட்ட வெந்தடைசறன. அத வெடர நீ இங்சக இர” அபி
ஆஸபிட்டைலிரந்த கிளம்பினராள.
வபரியப்பரா கண் திறந்த பரார்த்தரார். வபரியப்பரா, வபரியப்பரா எனறு கூப்பிட்சடைன.
அவெரரால் சபச் முடியவில்டல.
அபி வெந்த விட்டைராள . அவெளுடைன ரராஜியும் வெந்திரந்தராள. பச்டச கலரில் சுடிதரார்
சபராட்டிரந்தராள.
வபரியப்பரா படத்திரந்த கட்டிலின அரசக சபராய் அவெடரக் கண் வகராட்டைராமல் பரார்த்தக்
வகராண்டிரந்தராள. ‘ அப்பரா நெரான வெந்தட்சடைன. புத சுடிதரார் சபராட்டண்ட வெந்திரக்சகன.
வீட்டக்குப் சபராகலராம் வெராங்க. உங்களுக்கு சராக்வலட் வெராங்கி டவெச்சிரக்சகன “ எனறு
குழந்டதடயப் சபரால் வசரானனராள.
”அப்பராடவெ டிஸசரார்ஜ பண்ணி வீட்டக்கு அடழச்சிண்ட சபராகலராவமனறு ரராஜியும் என
கூடை வெந்திரக்கிறராள. டைராக்டைடர ப் பரார்த்தப்சபசணும்”எனறராள அபி.

” டைராக்டைர் வசரால்லும் சபராததராசன டிஸசரார்ஜ ஆகணும். நெம் இஷ்டைம் சபரால் வீட்டக்குப்
சபராய்விடை முடிய்மரா?

உனக்குத் வதரியராத . இனனும் ஒர வெராரம் ஆனராலும்

பரவெராயில்டல. டைராகடைர் டிஸசரார்ஜ வசய்யும்சபராத வீட்டக்குப் சபராலராம்” எனசறன.
”அவ்வெளவு நெராள எனனரால் வபராறுக்க முடியராத. நெராலு நெராளுக்சக ஒர லட்சம் ஆகி
விட்டைத . எனனிடைம் இரந்த பணம் எல்லராம் வசலவு ஆகி விட்டைத. அப்பராவுக்குப்
பணத்டதச் வசலவு வசய்தரால் பிடிக்கராத. அப்பரா படிபடியராய் முனனுக்கு வெந்தவெர். என
கிட்சடை,

”பணத்டதச் வசலவு பண்ணராசத. எனக்கு ஏதராவெத ஆகி விட்டைரால் சநெரரா

சுடகராட்டக்கு எடத்தண்ட சபராய் விட. சங்கர் சராஸதிரிகளிடைம் சபரான பண்ணிச்
வசரால்லு. அவெர் இறுதி சடைங்குகடளப் பண்ணுவெரார்.

அதற்கரான

பணம் அவெரிடைம்

வகராடத்த டவெத்திரக்கிசறன “ எனறு வசரால்லியிரக்கரார். ஒரக்கரால் அப்பராவுக்கு உடைம்பு
குணம் ஆகிவிட்டைரால் நீ ஏன எனடனக் சகட்கராமல் அவ்வெளவு பணத்டத வசலவு வசஞ்சச
? எனறு திட்டவெரார். “
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”அவெர் இரக்கிற நிடலயிசல அவெர் எதவும் சகட்க மராட்டைரார். அவெடர நெராம் தரான
பரார்த்தக்கணும் . அவெர் பணத்திலிரந்த அவெர் மரத்தவெத்தக்கு நீ வசலவு வசய்சற. நீ
பணம்

வசலவு

பண்ண

சவெண்டைரா.

எவ்வெளவு

ஆனராலும்

நெரான

வசலவு

வசய்கிசறன.வபரியப்பரா கடடைசிக் கராலத்திசல நிம்மதியராக இரக்கட்டம்.”
நீ எதக்கு என அப்பராவுக்கராகச் வசலவு வசய்யசறனனு வசரால்சற. இதிசல ஏசதரா
வில்லங்கம் இரக்கிறத. என அப்பரா , நெரான ஏதராவெத வசஞ்சுக்கிசறன. என விஷயத்திசல
நீ தடலயிடைராசத. வெராடய மூடிண்ட சும்மரா கிடை. நெரான இப்பசவெ டைராக்டைர் கிட்சடை சபராய்
டிஸசரார்ஜ பண்ண ஏற்பராட வசய்சறன” எனறு சகராபத்தடைன அடறயின கதவெரசக
வசனறராள.
நெரானும் அவெள அரசக விடரந்த வசனறு அவெள டகடயப் பிடித்தக் வகராண்ட “அபி, நெரான
இனடனக்கு நெல்ல நிடலடமயிசல இரக்கிறதக்கு கராரணம் வபரியப்பராதரான. அவெரக்கு
உடைம்பராசலயும் பணத்தராசலயும் எவ்வெளவு வசஞ்சராலும் தகும். என வசய்டகயில் எந்த
உளசநெராக்கமும் கிடடையராத . எனடன நெம்பு “ எனறு வகஞ்சிசனன.
“சபராடி சரிதரான. நீ எனன வசரானனராலும் நெரா நெம்ப மராட்சடைன. எங்க வசராத்டத நீ அபகரிக்க
பரார்க்கசற.. எனடனத் தடக்கராசத.........................எனறு வசரால்லிக்வகராண்டிரக்கும் சபராத ,
டஹயரா, அப்பராடவெக் கூப்பிட்டண்ட வீட்டக்குப் சபராலராம்” எனறு ரராஜியிடைமிரந்த
உற்சராகக் குரல் வெந்தத.
திரம்பிப் பரார்த்தத் திடக்கிட்சடைன.
வபரியப்பராவின மூக்கில் டவெத்திரந்த டியூப், டகயில் சபராட்டிந்த டியூப், வெராயில்
சபராட்டிரந்த கவெசம் எல்லராம் பக்கத்தில் விழுந்த கிடைந்தத. அவெடரக் கட்டிலில் சராய்ச்சு
உட்கரார டவெச்சுட்ட சிரிச்சுண்சடை நிக்கறரா ரராஜி..
” அடிபராவி

பதற்றத்தடைன கட்டிலுக்கு அரசக ஓடிசனன. கட்டிலின சமல் ஏறி

உட்கரார்ந்த வபரியப்பராவின தடலடய எடத்த என மடியின மீத டவெத்தக்வகராண்சடைன.
அபி ரராஜிடய கனனத்தில் ஓங்கி ஒர அடற அடறந்தராள. அடி கூறு வகட்ட் கழுடத ,
ஏண்டி அப்படி பண்சண . . அவெரக்கு ஓண்ணு ஆச்சுனனரா

யரார அதக்கு

வபராறுப்பு.......................................................
என மடியில் படத்திரந்த வபரியப்பராவின முகத்தில் திடீவரனறு

பிரகராசம் வெந்தத.

விளக்கு அடணவெதற்கு முன பிரகராசமராய் எரிவெத சபரால் மனிதன மடறவெதற்கு முன
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முகம் பிரகராசிக்கிறசதரா எனறு சதரானறியத. கண்களில் நீர்த்தளி தளும்ப குனிந்த அவெர்
கராதரகில் வமதவெராக ‘ நெராரராயணரா, நெராரராயணரா, நெராரராயணரா,
நெராரராயணரா என நெராமத்டத ஓதிசனன.
அவெர் வெராயிலிரந்த ’ம்ம்’ எனற சப்தம் வமதவெராக சகட்டைத. அத உயிரின ஒலி எனறு
உணர்ந்சதன. அவெர் வெராய் பிளந்தத. அசத சமயம் அவெர் முகத்திலிரந்த ஒர ஒளி
சமசநெராக்கி வசனறத சபரால் எனக்குப் பிரடம ஏற்பட்டைத. அவெர் உடைம்பு சில்லிட்டைத.;
கனமரானத. தக்கத்தரால் என வநெஞ்சு வவெடித்தத சபரால் இரந்தத.

அபிடய பரார்த்சதன அவெள இனனும் ரராஜியிடைம் வெடசபராடிக் வகராண்டிரந்தராள.

” மூடள வகட்டை முண்டைசம. வெயசு எனன வகராஞ்மரா உனக்கு. ஐம்பத்வதட்ட வெயசு
ஆனராலும் . புத்தி இனனும் வெரவில்டலசய. இப்படி வசஞ்சரா உனடன சஹராம்சல விட்ட
விடசவென ...........

”அபி, அப்பராவுக்கு எல்லராம் முடிஞ்சி சபராச்சு. குழந்டதடயத் திட்டைராசத..”
‘அப்பரா’ எனறு அரற்றியவெள. சராஸதிரிகளுக்குச் வசரால்லணும் எனறு வசரால்லிக்
வகராண்சடை அடலசபசிடய எடத்த எண்கடள அழுத்தத் வதராடைங்கினராள.
ரராஜி கட்டிலுக்கு அரகில் ஓடி வெந்த , ”அப்பரா, இனனும் ஏன படத்தண்ட இரக்சக. வெரா,
வீட்டக்குப் சபராலராம்,வீட்டக்குப் சபராலராம்” எனறு அவெடர உலுக்கினராள.
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13. வெராசு மராமராவும் சீதரா மராமியும்
சீதரா

மராமியின கராடல வகராஞ்சம் தூக்கி சமலும் கீழும் ஆட்டி, ஒன, டூ த்ரீ, ஃசபரார்,

ஃடபவ் . இப்படி அடிக்கடி எக்ஸர்டசஸ வசய்யுங்க .உங்க கரால் வீக்கம் எல்லராம் சரியராகி
விடம்” எனசறன.
கட்டிலில் படத்திரந்த சீதரா மராமிக்கு வெயசு ஐம்பத்த இரண்ட. எனக்கும் மராமிக்கும்
முப்பத வெயத வித்தியராசம் இரந்தராலும் எங்களுக்குள ஏற்பட்டிரந்த நெட்புக்கு வெயசு
வித்தியராசம் கிடடையராத.
”அப்படிசய முடிந்தசபராத வசய்கிசறன நெந்தினி. உனக்குக் கராபி எதவும் வகராடக்க
முடியவில்லசய எனறு எனக்குக் குடறயராக இரக்கிறத ” எனறராள சீதரா மராமி என
டகடயப் பிடித்தபடி.
“உங்களுக்கு

கரால்

சரியராகட்டம்.

அப்சபரா

கராபி

சராப்பிடகிசறன”

எனசறன

வநெகிழ்ச்சியுடைன.
சீதரா மராமியின கணவெர் வெராசு , “ அவெள சரியராக சராப்பிடவெதில்டல . நெல்லரா சராப்பிடைச்
வசரால்லுங்க “. எனறரார். அவெரக்குக் கராத சகட்கராத.
ஆனரால் மராமி அவெரடைன சபசும் சபராத டசடகயில் சபசிவிடவெராள. இல்லராவிட்டைரால்
மிகவும் வமதவெராகப் சபசுவெராள.
”நெல்லரா சராப்பிடங்க மராமி. உடைம்பில சிவெப்பணுக்கள அதிகரிக்கசவெண்டம் இல்டலயரா?
பீட்ரூட், மராதடள எல்லராம் சராப்பிடங்க” எனசறன.
மராமிக்குக் கரப்டப புற்று சநெராய். சநெராய் முற்றிப் சபராய் கரப்டபடய எடத்தராகிவிட்டைத.
ஒனறு மராற்றி ஒனறு என ஏரராளமரான பிரச்சடனகள.

சிவெப்பணுக்கள குடறந்த

சபராவெதரால் இரத்தம் அடிக்கடி ஏற்ற சவெண்டியிரக்கு. இப்சபராத மராமிக்குக் கரால் தூக்க
முடியராமல் வீங்கி விட்டைத நெரானதரான மராமிடய அடிக்கடி டைராக்டைரிடைம் அடழத்தப்
சபராசவென.
” உங்களுக்கு எனனராசல வதராந்திரவு “ மராமியின கண் பனித்தத.
”அழராதீர்கள மராமி . எல்லராம் சரியராகிவிடம்.”
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”எனக்கு எதராவெத ஆகலராம். நெரான மராமராடவெ நிடனத்தத்தரான அழுகிசறன.அவெரக்கு
எதவும் வதரியராத . அவெடர யராரராவெத ஏமராற்றி விடவெரா” எனறராள.
” அவெர் எல்லராம் சமராளிச்சிப்பரார். அவெரக்கு எல்லராம் கற்றுக் வகராடங்கள . . கடைவுடள
சவெண்டிக் வகராளளுங்கள . உங்கள உடைம்பு சீக்கிரம் குணம் அடடையும்”

மராமிடயத்

சதற்றிசனன.
”நெடககள , வவெளளிப் பராத்திரங்கள எங்சக டவெத்திரக்கிசறன எனறு மராமராவிடைம்
வசரால்லியிரக்கிசறன. ஏதராவெத அவெரக்கு உதவி சதடவெப்பட்டைரால் நீங்க வசய்ய
சவெண்டம். “
”மராமராடவெ நெராங்க டக விடை மராட்சடைராம். எந்த உதவி சவெண்டமரானராலும் நெராங்க
கண்டிப்பராக வசய்சவெராம்” எனசறன.
நெரான

சவெடல

இரந்ததரால்

என

வீட்டக்கு

வெந்த

விட்சடைன.

மராசலராலரா

அபரார்ட்வமண்டில் நெரான இரண்டைராவெத மராடியில் இரக்கிசறன. மராமி கீசழ முதல்
மராடியில் இரக்கிறரார். மராமரா ஒர தனியரார் கம்வபனியில் சவெடல வசய்த சமீபத்தில்
ஓய்வு வபற்றவெர்..
தனக்குப் புற்று சநெராய் எனறு வதரிந்தவுடைன மராமி அழுதராள. முழங்கரால் வெடரக்கும்
இரந்த தடல மயிர் எல்லராம் சபராய் தடல வமராட்டடை ஆன சபராதம், ”என அழகு
சபராய்விட்டைசத ! ” மராமி அழுதராள. நெரா தரான சமராதரானம் வசரானசனன. மகராலட்சுமி
மராதிரி

இரந்த மராமி இப்சபரா தடலயில் ஒர ஸகரார்ப் அணிந்த--------------- பரார்க்க

மனசுக்குக் கஷ்டைமராக இரந்தத. அடிக்கடி உடைம்பு சவெறு படத்தம்.
நெரான மட்டமல்ல . நெராங்கள குடியிரந்த மராசலராலரா அபரார்ட்வமண்டில் உளள பத்த
பிளராட்களில் உளள எல்சலராரம் மராமி சீக்கிரம் குணம் அடடைய சவெண்டம் எனறு
பிரரார்த்தடன வசய்தனர். முதல் மராடியில் குடியிரந்த இஸமராயில் “ அல்லராவின
கரடணயரால் மராமிக்குச் சீக்கிரம் உடைல் நெலம் அடடையும் ” எனறரார்.
நெரான மரார்வகட் சபராய் திரம்பி வெந்த சபராத மராமியின எதிர் பிளராட்டில் வெசிக்கும் கவிதரா,
” மராமிக்கு வரராம்ப முடியராததரால்
”எனறராள,. அப்சபராத இரவு

ஆஸபிட்டைலில் அட்மிட் வசய்திரக்கிறரார்கள

வவெகு சநெரம் ஆகிவிட்டைராதரால் ”கராடலயிசல சபராய்

மராமிடயப் பரார்க்கிசறன “ எனசறன.
அடத்த நெராள

கராடல சடமயடல விடரவெராக முடித்தவிட்ட ஆஸபிட்டைலுக்குப்

சபராகலராம் எனறு கிளம்பிசனன .
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அப்சபராத சகராவிலிலிரந்த சராமி புறப்பட்ட வீதியில் உலரா வெந்த வகராண்டிரந்தரார். சீதரா
மராமிக்கு உடைம்பு சீக்கிரம் குணம் ஆக சவெண்டம் எனறு உளளம் உரகப் வபரமராடள
சவெண்டிக் வகராண்சடைன.
ஆஸபிட்டைலில் மராமி இரக்கும் அடறக்குள வசனசறன. மராமி கட்டிலில் படத்திரந்தரார்.
சவெதடன முகத்தில் வதரிந்தத.
மராமிக்குப் பக்கத்தில் நினற மராமரா, அவெடள சநெராக்கி தன இர டககூப்பி “ நீ கஷ்டைப்
படைராமல் சபராய் விட. நெரான எனடனப் பரார்த்தக் வகராளகிசறன “ கண்களில் நீர் மல்கக்
கூறினரார்.
அனுதராபத்தடைன மராமராடவெப் பரார்த்சதன.
”மராமி எப்படி இரக்கீங்க? எனறு சகட்டக் வகராண்சடை நெரான

அரசக வசனசறன.

”வஜையந்தி வெந்தவிட்டைராளரா?”
மராமிக்குக் குழந்டத கிடடையராத. வஜையந்திடய வெளர்த்த கல்யராணம் வசய்த வகராடத்தரார்.
”வெந்த விட்டைராள. டைராக்டைரிடைம் விசராரிக்கப் சபராய் இரக்கராள ” .

”தடலவெலியராய் இரக்கிறத. சகண்டினில் சபராய் ஒர கராபி சராப்பிட்ட வெரகிசறன ”
மராமரா அவ்விடைத்டத விட்ட நெகர்ந்தரார்.
மராமியின சசராகமரான கண்கள எனடன ஊடரவியத..
”நெரா வரராம்ப தக்கத்டத அனுபவித்த விட்சடைன. எனக்குச் சீக்கிரம் விடதடல
கிடடைச்சிடம் ”.
” மனடசப் சபராட்ட அலட்டீங்கராதீங்க. ”நீங்க சீக்கிரம் குணம் அடடைஞ்சிடவீங்க . உங்க
சவெதடனகளுக்வகல்லராம் ஒர விடிவு கராலம் சீக்கிரம் வெரம்.”
” எனக்கரா விடிவு கராலம் ? ” மராமி சவெதடனயுடைன சிரித்தராள. அடல ஓய்ந்த கடைலில்
நீரராடவெடதப்

சபரால்தரான.

கல்யராணம்

ஆகி

முப்பத

வெரடைம்

ஆகி

விட்டைத.

ஆரம்பத்திலிரந்த தக்கம்தரான. கரால் சரியில்லராத மராமனரார், படத்த படக்டகயில் இரந்த
மராமியரார், வசவிட்ட ஊடமயரான நெராத்தனரார்.

இவெர்கள எல்லராம் சமசல சபராய்

விட்டைரார்கள. கராத சகட்கராத புரஷன, நெராப்பத வெயசிசலயிரந்த எனடன விட்ட விலகராத
சர்க்கடர வியராதி. இவதல்லராம் சபராதராவதனறு கடடைசியராக வெந்த பராழராய் சபரான புற்று
சநெராய்.

நெரான அனுபவிக்கிற சவெதடன எனக்குத்தரான வதரியும். தக்க வெராழ்க்டக
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வெராழ்வெதற்சக எனடனக் கடைவுள படடைச்சிட்டைரார். . எ....ன..க்..கு மூ.. மூச்சு ...................”
சபச முடியராமல் தடமராறினராள.
ssss என மண்டடையில் வபராறி தட்டியத. ” நெர்ஸ “ எனறு கத்திசனன. அப்சபராத உளசள
வெந்த வஜையந்தியிடைம் ”நெர்டஸை கூப்பிட “ எனசறன. குனிந்த வமல்ல மராமியின கராதரகில்
“ நெராரராயணரா, நெராரராயணரா, நெராரராயணரா, நெராரராயணரா எனறு

வசரால்லத்வதராடைங்கிசனன. .

மராமியின டகடய மராமரா வமதவெராகப் பிடித்தக் வகராண்டைரார்.
திடீவரனறு மராமியின கண்கள வவெறித்த நிடல வகராளளராமல் தவித்தத. வெராய் வகராஞ்சம்
திறக்க மராமியின மூச்சு அடைங்கியத.
அடறக்குள வெந்த டைராக்டைர் லட்சுமி, மராமிடயச் சசராதித்த விட்ட ” உயிர் சபராய் விட்டைத ”
எனறரார்.
மராமரா அதிர்ச்சி அடடைந்தரார் . கண்களில் கண்ணீர் வெழிய இரண்ட டகடய சமசல தூக்கிக்
கராண்பித்தத் தன சசராகத்டத வவெளிப்படத்தினரார்.
எனக்கு தடலயில் இடி விழுந்த மராதிரி சவெதடன ஏற்பட்டைத. மராமி இனனும் ஆறு மராசம்
இரப்பராள எனறு நிடனத்திரந்சதன. அதற்குள இப்படி ஆகி விட்டைசத எனறு
வெரத்தமராக இரந்தத.
” மராமி சுமங்கலியராய் சபராய்ட்டைரா” எனசறன கண்களில் நீர் வபராங்க, . வஜையந்தி கதறி
அழுதராள.
மராமியின உடைல் ஹராலில் டவெக்கப் பட்டிரந்தத. மராலராசலரா பிளராட்டில் உளள
எல்சலராரம் வெந்த விட்டைரார்கள. சிலர் வவெறும் வெராய் வெரார்த்டத மட்டமில்லராமல்
உடைலராலும், பணத்தராலும்

தங்களரால் முடிந்த உதவிடயச் வசய்தரார்கள. மராமியின

உறவினர்கள வெந்த தக்கம் விசராரித்தக் வகராண்டிரந்தனர்.
வஜையந்தி தக்கத்தடைன முழங்கராடலக் கட்டிக் வகராண்ட அழுதராள. ; எனக்கும் வநெஞ்டசப்
பிடசந்த மராதிரி வெலியராக இரந்தத. .
”நெராம் நிடனப்பத சபரால் நெடைப்பதில்டல. எல்லராம் ஆண்டைவென வசயல். சீதராதரான
வெராசுவுக்கு எல்லராம். அவெ அவெடன விட்ட விட்டப் சபராய்ட்டைராசள. இனிசம எனன
பண்ணப் சபராறரான“ எனறு வெரத்தப்பட்டைரார் வெராசுவின சித்தப்பரா .
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” எனக்கு எல்லராசம அவெதரான. சபரான மணி அடிச்சராலும் சரி , கராலிங் வபல் அடிச்சராலும்
சரி அவெதரான

சபராய் பரார்ப்பரா. அவெ சபராய்ட்டைரா. அவெள இல்லராமல் நெரா எப்படி

இரப்சபன “ எனறு சவெதடனயுடைன மராமரா வசரானனத என கராதில் விழுந்தத.
மராமராவின முகம் அளவுக்கு அதிகமரான தக்கத்தடைன இரந்தத.
“மராமியின உடைல் இரந்த திடசடய சநெராக்கி டகடய கராண்பித்த உணர்ச்சி வபராங்க,
”சீதரா, நீ இல்லராமல் நெரானில்டல..நெரானும் உனசனராடை வெர்சறன” எனறு கத்தினரார். அவெரத
கண்கள வசராரகியத.

உடைல் தடரயில் வபராத்வதனறு விழுந்தத. உடைலிரந்த பிரிந்த

அவெரடடைய ஆத்மரா வெரானுலகம் வசனறத.
”வெராசுவுக்குச் சீதராவின சமல் அளவு கடைந்த பிரியம். இரண்ட சபரம் சசந்த சமசல
சபராய்விட்டைரார்கள” எனறரார் சித்தப்பரா அதிர்ச்சியுடைன.
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14. ஞரானம் வெந்த பினசப ...
வபராழுத நெனறராக விடிந்த விட்டைத.

நெராய் குடரப்டபத் வதராடைர்ந்த,“ பரால் ” எனற

வசல்வியின குரல் சகட்டைத. ‘ டைராவணனறு ’ ஆறு மணிக்கு அவெள பராடல சபராட்ட
விடவெராள. . அவெள டசக்கிளின பினனரால் இரண்ட பக்கமும் வபரிய டபடய மராட்டி
அதில் பரால் பராக்வகட்டகடள டவெத்தக் வகராண்ட வெரவெராள . அவெள பினனராசல நெராலு
நெராய்கள ஒடி வெரவெத கண் வகராளளராக் கராட்சியராய் இரக்கும். பிஸசகராத்டத அதற்கு
வீசுவெராள . நெனறிக் கடைனராக நெராய்கள அவெள பரால் பராக்வகட்டகள சபராட்ட முடிக்கும்வெடர
டசக்கிளின பினனராசலசய வெந்த வகராண்டிரக்கும் – கராவெலராய் !.
எனக்கு அவெள வெந்தத நிம்மதிடய அளித்தத. கராபி சீக்கிரம் கிடடைத்த விடம். நித்யரா,
வசல்வி வெந்தவுடைனதரான கராபிடயக்

கலப்பராள. சிறித சநெரம் ஆயிற்று.

நித்யரா ஒர

டைம்பளரில் கராபிடயக் வகராண்ட வெந்த ” டைங்” எனறு என அரகில் டவெத்த ” கராபிடய
எடத்தக்சகராங்சகரா ” எனறு சகராபத்தடைன கூறினராள. அவெள டவெத்த சவெகத்தில் கராபி
சிறித கீசழ சிதறியத.
நித்யராவுக்கு வெயத நெராற்பத ஆகிறத. அவெள குழந்டதயராய் இரக்கும் சபராத என சதராளில்
சபராட்ட விடளயராட்ட கராட்டியிரக்கிசறன. இப்வபராழுத அவெள ஒர குழந்டதக்கு ஒர
தராய்.. .
அவெளிடைம்தரான நெரான புகலிடைம். அதனரால் அவெள சகராபத்டதப் வபராறுத்தத்தராசன
ஆகசவெண்டம். . ஆம், என அக்கரா வபண் நித்யரா வீட்டில்தரான ஒண்டி இரக்கிசறன.
அதவுமில்லராமல் எனக்குக் கரால் முட்டி அடிப்பட்ட வசயலற்றுப் சபராய் விட்டைதரால்
உட்கரார்ந்தவகராண்ட, நெகர்ந்த நெகர்ந்ததரான சபராகசவெண்டம் அதவும் மிகச் சிரமப்பட்ட.
”ஏம்மரா கராபிடயப் பரார்த்த டவெக்கக் கூடைராதரா?” எனறு வமதவெராகக் சகட்சடைன..
”உங்கடள மராதிரி நெரான சும்மரா உட்கராரவில்டல.

எனக்கு எத்தடனசயரா சவெடல .

சடமயல் முடிக்கணும் . சுசலராக வெகுப்புக்குப் சபராகணும்..”
நெரான எதவும் சபசவில்டல . சபசினரால் சண்டடையும் சச்சரவும்தரான உண்டைராகும். .
என நிடனவெடலகள பினசனராக்கிச் வசனறன.
நெரான அப்சபராத
திரமணசம

.

வசய்த

தஞ்சராவூரில் ஒர அலுவெலகத்தில் சவெடலயராயிரந்சதன. நெரான
வகராளளராமல்

ஓண்டிக்
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கட்டடையராய்

கராலத்டதக்

கடைத்தி

விட்டிரந்சதன. ஓய்வு வபற்றதம் ஏதராவெத ஒர முதிசயரார் இல்லத்தில் சபராய் சசர்ந்த
கடடைசிக் கராலத்டத நிம்மதியராய்க் கழிக்கலராம் எனறு நிடனத்திரந்சதன. பத்த இலட்சம்
வெடர சசர்த்த டவெத்திரந்சதன. ஓய்வு வபறும் சவெடளயும் வெந்த விட்டைத.
அந்தச் சமயத்தில்தரான நித்யரா எனடனப் பரார்க்க வெந்திரந்தராள . கண்ணில் டமதீட்டி
வநெற்றியில் வபரிய குங்குமப் வபராட்ட டவெத்த பரார்ப்பதற்கு வெசீகரமராய் இரந்தராள..
”மராமரா நீங்க ஓய்வு வபற்றதம் என வீட்டில் வெந்த இரங்கசளன. என கணவெர் அடிக்கடி
வவெளியூர் சபராய் விடகிறரார்.

உங்கடள விட்டைரால் எனக்கு வநெரங்கிய

வசராந்தம்

யராரமில்டல. தராய்மராமராவெரான நீங்க மறுக்கராமல் எங்க கூடை வெந்த இரக்கணும், நீங்கள
இரந்தரால் எனக்கு நெல்ல தடண. என டபயன மராதவெனுக்கு எட்ட வெயசராகிறத.
அவெனுக்கு ஆட்டிசம் ” .
”ஆட்டிசம்” எனறரால் எனன ? அத மூடள சம்பந்தபட்டை .வியராதியரா” ?”
“ சச, சச ! நீங்க நிடனக்கிற மராதிரி அத வியராதிசய இல்டல. அத வெளர்நிடல
குடறபராட. எண்ணங்கள புரிதல், கற்றுக் வகராளவெத இவெற்றில் ஏற்படம் குடறபராட.
வபயர் வசரால்லிக் கூப்பிட்டைரால் குழந்டத திரம்பிப் பரார்க்கராத. கண்சணராட கண்
பரார்க்கராத. சதடவெயில்லராமல் அழும். கராரணமில்லராமல் சிரிக்கும். விரம்பும் ஒர
விஷயத்டதத் திரம்ப திரம்பச் வசய்ய விரம்பும். மராற்றம் இரந்தரால் சிரமப்படம்.
சுரக்கமராகச் வசரானனரால் சிறப்பு குழந்டத. நெம்ம மராதவெனரால் சபச முடியராத “ எனறராள
டமயிட்டை கண்களில் ஈரம் கசிய.
” நீசய சிரமப்பட்டக் வகராண்டிரக்சக. நெரான சவெசற எதக்கு?

எனக்கு எனன

வபண்டைராட்டியரா, சந்ததியரா ? எனனராசல யராரக்கும் எந்தப் பிரச்சடனயும் வெர
சவெண்டியதில்டல. நெரான முதிசயரார் இல்லத்தில் சசரலராம் என இரக்கிசறன..”
”நெல்லரா இரக்சக நீங்க வசரால்றத. உங்களராசல எனக்கு எனன பிரச்சடன ? உங்கடள என
அப்பரா மராதிரி கவெனிச்சுக்கிசறன. என கணவெரராசலயும் உங்களுக்கு எந்தத் வதராந்தரவும்
வெரராத. மராசத்திசல பராதி நெராள அவெர் வவெளியூரில் இரப்பரார்.

வெராசலில் இரக்கிற

அடறடய உங்களுக்கு தந்த விடகிசறன. அதசனராட பராத் ரூம் சசர்ந்திரக்கு. அதில்
நீங்கள சவுகரியமராய் இரந்தக்கலராம். எங்கள கூடைசவெ இரந்தடங்கசளன. கடைன வெராங்கி
வீட்டடைக் கட்டி விட்சடைன. எனனரால் வெட்டி வகராடக்க முடியவில்டல. பத்த லட்சம்
எனக்குக் வகராடத்த உதவுங்கசளன மராமரா” எனறராள.
.இவெள நெரான வபறராத வபண் . உடைம்பு சரியில்டல எனறு படத்தவிட்டைரால் முதிசயரார்
இல்லத்தில் யரார் கவெனிக்கப் சபராகிறரார்கள.? அக்கரா வபண் பராசத்சதராட பரார்த்தக்
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வகராளவெத சபரால் ஆகுமரா? இரக்கிற பணத்டதக் வகராடத்த விட்ட வெராழ்நெராள பூரரா
அங்சகசய ஒண்டிக் கிடைப்பததரான புத்திசராலித்தனம் எனறு எனக்குத் சதரானறியத.
அதனபடிசய என பணத்டத அவெளிடைம் வகராடத்தவிட்ட அவெள வீட்டில் நெரான வெசித்தக்
வகராண்டிரக்கிசறன.

ஒர தரணத்தில் நெராம் எடக்கும் முடிவுகள சரியரானடவெ எனறு நெராம் நிடனக்கிசறராம்.
அந்தக் கணத்தில் அடவெ சரியரானடவெ எனறு நெமக்குத் சதரானறுகினறன. நெராம் எடத்த
முடிவு

சரி அல்லத தவெறு

எனபடதக்

கராலம்தரான பதில்

வசரால்லும் எனபடத

அப்சபராத நெரான அறியவில்டல.
” மராதவெரா, பராத்ரூம் சபராகணுமரா ? வெராடைரா சபராகலராம் “ எனறு அவெடனக் கழிவெடறக்கு
அடழத்தச் வசனறராள நித்யரா.
அவெளரால் எனக்குச் சகராயம் இரக்குவமன நிடனத்சதன.
சராப்பிடசவென, சபப்பர் படிப்சபன, நெல்லரா தூங்குசவென. வபராழுத ஆனந்தமராய் கழிந்தத.
நித்யரா பக்தியில் அதிக சநெரம் வசலவிட்டைராள. அவெள பூடஜை வசய்யும் சபராத இடிசய
விழுந்தராலும் எழுந்திரக்க மராட்டைராள. அவெள கணவெர் பதிடனந்த நெராளுக்கு ஒர நெராள
வெரவெரார். அடத்த நெராள கிளம்பி விடவெரார் .
இப்சபராவதல்லராம் நித்யரா வவெளிசய சபராகும் சபராத மராதவெடன என அடறயிலிரக்கும்
நெராற்கராலியில் கட்டிப் சபராட்ட விட்டப் சபராய் விடவெராள. .நெரான அவெடனப் பரார்த்தக்
வகராளள சவெண்டமராம். அவெடனப் பரார்த்த என மனம் பரிதவித்தத..
நெரானும் அவெனிடைம் ஏதராவெத சபசுசவென. அவென பதில் சபச மராட்டைரான. அவென கண்
எனடனப் பரார்க்கராத. சில சமயம் அவெனிடைமிரந்த உறுமல் மட்டம் வெரம்.
’மராதவெரா,நெரான கரால் ஒடிஞ்சி சபராய் கிடைக்கிசறன. தஞ்சராவூரில் நெரான ஒர வீட்டில்
இரக்கும்சபராத எதிர் சபரார்ஷ்னில் குடியிரந்த தஞ்சராவூர் பட்சிரராஜைன எனபவெரக்கு
உதவி வசய்திரக்கிசறன. அவெரக்கு இரண்ட கராலும் கிடடையராத. கராடலயில் இயற்டக
உபராடதடய சபராக்குவெதற்கும், அவெர் குளிப்பதற்கும் உதவி வசய்சவென. அவெரடடைய
மடனவி இறந்த விட்டைரார். ஒசர டபயனும் சசரி வபண்டண கல்யராணம் வசய்தவகராண்ட
வீட்டடை விட்ட ஓடி விட்டைரான. அவென எங்கிரக்கிறரான எனறு வதரியவில்டல. சில
சமயம் இரவு கூடை அவெர் எனடன உதவிக்கு அடழப்பரார். நெரான சபராய் உதவி வசய்தவிட்ட
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வெரசவென. அந்த மராதிரி இரண்ட வெரடைம் அவெரக்கு உதவி

வசய்சதன. மனுசன

மராரடடைப்பில் சபராய் விட்டைரார்.”
மராதவெனிடைமிரந்த

எந்தப்

பதிலும்

வெரராத.

அவென

சவெவறங்சகரா

பரார்த்தக்

வகராண்டிரப்பரான.
”மராதவெரா நெம்ம இரண்ட சபரக்கும் ஒசர நிடலடம . வீட்டக்குள அடடைபட்ட
இரக்கிசறராம் பரார்த்தராயரா ? ”
”எனன யராரகிட்சடை சபசிண்ட இரக்கீங்க?” எனறு சகட்டக் வகராண்சடை வெராட்ச்சமன
பரார்த்தசராரதி வெந்தரான. பரார்த்தசராரதிக்குக் கராடல எட்ட மணியிலிரந்த இரவு எட்ட
மணிவெடர சவெடல.
”மராதவெனிடைம் சபசிக் வகராண்டிரக்கிசறன. நெம் மனதிலுளள குடறடய யராரிடைமராவெத
வசரால்லிவிடை சவெண்டமல்லவெரா? யராரம் இல்டலவயனறரால் சுவெற்றிடைமராவெத வசரால்லி
அழ சவெண்டம். அவெனுக்கு எதவும் புரியராவிட்டைராலும் நெரான அவெனிடைம் எனனுடடைய
குடறடயச் வசரால்லிப் புலம்பிக் வகராண்டிரந்சதன”.
”அம்மரா எங்சக ? வவெளிசய சபராய் இரக்கராங்களரா ? ”
”பகவெத் கீடத வெகுப்புக்குப் சபராய் இரக்கராங்க. அவதல்லராம் உயர்ந்த விசயம்.
அவெங்களுக்கு அதில் ஈடபராட அதிகம்.. எனக்கு அடதப் பத்தி வதரியராத. ”
”உங்களுக்கு அதிவலல்லராம் ஈடபராட இல்டலயரா?”
நெல்ல சகளவி சகட்டைராய். எனக்கும் பக்திக்கும் ஏணி டவெத்தரால் கூடை எட்டைராத.
ஆனமீகத்தில் மனம் வசல்லராததிற்குக் கராரணம் இளம் பிரராயத்தில் “ இப்பசவெ எதக்கு”
எனறும் வயளவென பரவெத்தில் ‘ இப்சபரா சபராய் எதக்கு” எனறும், முதிய பரவெத்தில் ’
இனிசமல் எதக்கு’ எனறும் உற்றராரம் உறவினரம் திடச மராற்றி விட்டைதரால்தரான.”
எனறு கூறிச் சிரித்சதன.
பரார்த்தசராரதியும் சிரித்தரான.
சிறித சநெரத்தில் நித்யரா வெந்த விட்டைராள . வெழக்கம் சபரால் ஸடகப்பில் சத் சங்கத்தில்
ஈடபட்டைராள. அத முடியும் சபராத இரண்ட மணி ஆகி விட்டைத. எனக்குப் பசிக்குசம
எனறு அவெள கவெடல பட்டைசத கிடடையராத.
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எனக்சகரா பசிசயரா பசி. நித்யரா சுடை சுடை அரிசி சசராற்டற என முன டவெத்தராள. வதனராலி
ரராமன பூடனக்குப் பரால் டவெத்த மராதிரி இரந்தத அவெள வசய்தத.

சூடைராக டவெத்த

உணடவெ எனனரால் டகயரால் பிடசய முடியவில்ல.
வெலியரால் தடித்தக் வகராண்ட இரக்கும் சபராத எரியும் வநெரப்பில் எண்வணடய
ஊற்றுவெத சபரால் வகராதிக்கும் சராம்பராடரச் சசராற்றின மீத வகராட்டினராள.
”எனன நித்யரா இத ? சசராறு வகராதிக்கிறத ஆறட்டம். அதக்குளசள சராம்பராரக்கு எனன
அவெசரம் ? எனசறன எரிச்சலுடைன. .” .
” எனன, வெர வெரக் குற்றம் குடற கண்டபிடிக்கறீங்க ? . உங்களுக்கு இங்சக இரக்கப்
பிடிக்கசலனனரா வவெளிசய சபராங்க .” எனறு கத்தினராள .
நித்யராவின இந்த வெரார்த்டதப் பிரசயராகத்டதக் கண்ட நெரான அதிர்ந்த சபராசனன.
நெரான அங்கு வெந்ததத முதல் படிப்படியராய் அவெளுடடைய உபசரிப்பில் விரிசல்கள வெளர்ந்த
வெந்தன.
அனறு அமராவெராடச. நித்யரா அடறடயத் தண்ணீர் சபராட்ட அலம்பியிரந்தராள. டடைல்ஸ
சபராட்டை தடர. அப்சபராத பரார்த்தத்தரான நெரான குளித்த விட்ட வெந்சதன. டடைல்ஸ
தடரயிலும் ஈரம். . கரால் வெழுக்கி படைராவரனறு விழுந்த விட்சடைன. டகத்தடி நெழுவி ஒர
பக்கம் விழ “ அம்மரா எனறு கத்திவிட்சடைன. அப்சபராத நித்யரா பகவெத் கீடத பற்றிக்
குரவின உபந்நியராசத்டதக் சகட்டக் வகராண்டிரந்தராள. அவெள எந்தச் சப்தம் வெந்தராலும்
டவெரக்கியமராய் சத் சங்கத்டத விட்ட வெரசவெ மராட்டைராள. அத அவெள சுபராவெம். நெரான
வசய்வெதறியராத தவித்சதன., எழுந்திரக்க முடியவில்டல. தக்கத்தரால் கண்கள கலங்கின.
நெல்ல கராலமராக அப்சபராத பரால்கராரி வசல்வி வெந்தராள.
”அய்சயரா ! அய்யரா ! கீசழ விழுந்தட்டீங்கசள. கீசழ விழுந்திரந்த டகத்தடிடய எடத்த
என டகயில் வகராடத்த, “ வமல்ல பிடிச்சுண்ட எழுந்திரங்க” எனறராள..
அவெளுடடைய மனித சநெயம் எனடனப் பிரமிக்க டவெத்தத.
’பட்டை கராலிசல படம்’ எனறு சரியராகத்தரான வசரால்லியிரக்கிறரார்கள. அடிபட்டை
இடைத்திசலசய எனக்கு மீண்டம் அடிபட்ட விட்டைத.. உயிர் சபராகிற மராதிரி வெலித்தத.
எனனரால் எழுந்திரக்க முடியவில்டல.
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வமதவெராக எழுந்த வெந்த நித்யரா, எனடனப் பரார்த்த, “ கர்மசயராகத்டதப் பற்றிக் சகட்டக்
வகராண்டிரந்சதன. சச ! எடதயுசம சகட்க விடை மராட்டீங்கசள. பரார்த்த நெடைந்திரக்கணும்.
இப்படி யராரராவெத விழுவெரார்களரா ? எழுந்திரங்க”. எனறு அதட்டினராள.
எனனராசல எழுந்திரக்க முடியவில்டல.
.ஆனரால் எனக்கு நெடைக்க முடியவில்டல. நெகர்ந்த நெகர்ந்ததரான சபராகசவெண்டியிரக்கு.
கஷ்டைப்பட்ட எழுந்த நெடைந்தராலும் இரண்டைடி நெடைப்பதற்கு பத்த நிமிடைங்கள கடைந்த
விடம்.
”எனன சயராசிச்சிட்டிரக்கீங்க.? இந்த கீடரடய ஆய்ந்த வகராடங்க” எனறு ஒர கீடரக்
கட்டடை என முன நித்யரா வகராண்ட வெந்த டவெத்தராள.
நெரான அவெடளப் பரார்த்சதன.
”எனன பரார்க்கறீங்க. கரால்தரான முடைமராயிடச்சி. டக நெல்லராத்தராசன இரக்கு.”
” நித்யரா ஏன இப்படி மராறி விட்டைராள ?” கராரணம் வதரியவில்டல.
சசராகம் எனடன வெராட்டியத. .ஓ மனசம ! இந்தத் தனபங்களிலிரந்த விடபட்ட
கவெடலயில்லராத மனிதனராக ஆவெத எப்சபராத? சயராசிக்கராமல் உறசவெராட வெந்த
தங்கிவிட்சடைசன

எனக்கு

இதவும்

சவெணும்.

இனனமும்

சவெணும்

எனறு

எண்ணிக்வகராண்சடை கீடரடய ஆய்ந்த டவெத்சதன.
எனனசவெரா நிடனத்சதன ; எனனசவெரா நெடைக்கிறசத ஆண்டைவெரா !
நித்யரா

எவதற்வகடத்தராலும்

சிடசிடத்தராள.

எனனிடைம்

கடின

வெரார்த்டதகடள

உபசயராகித்தராள. எனனரால் எதவும் வசய்ய முடியராத நிடல. நெரான முதிசயரார் இல்லம்
சபராகலராவமனறராசலரா எனனிடைம் பணம் இல்டல. நெரான நித்யராவிடைம் அடடைக்கலமரானத
தவெறரான முடிசவெரா எனறு மிகவும் வெரத்தப் பட்சடைன.
எனக்கு நித்யரா கராடலயில் டீ வகராடக்கும்சபராத இரண்ட பிஸகட்டடைத் தட்டில் டவெத்தக்
வகராடப்பராள .

பத்திரமராக டவெத்திரப்சபன. மராதவெனிடைம் சராப்பிடைக் வகராடப்சபன.

அல்லத கராடலயில் வசல்வி பரால் சபராடை வெரம்சபராத கூடை ஓடி வெரசம நெரானகு நெராய்கள....
அடவெகளுக்குப் சபராடசவென. நெராய்க்குப் பிடித்த வெஸத பிஸகட்”.
அவெள அனறு ஸடகப்பில் சத் சங்கத்தில் ஈடபட்டிரந்தராள . எனக்கு ஓண்ணராம் வநெம்பர்
அவெசரமராய் வெந்த விட்டைத . நித்யரா எனறு பல முடற உரக்க அடழத்சதன.. அவெள
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ஏவனனறு சகட்கவில்டல.நெரான தட்டத் தடமராறிப் சபராய் விட்ட வெரவெதற்குள
முட்டிக்வகராண்ட வெந்த இயற்டக உபராடத சவெட்டிடய மீறி

தடரடயத் வதராட்ட

விட்டைத.
சிறித சநெரம் கழித்த வசவிகளில் ஜிமிக்கி அடசந்தராடை டககளில் அழகிய வெடளயல்கள
ஊஞ்சலராடை வெந்தராள . என நிடலடமடயப் பரார்த்ததம் சினத்தடைன, ”கிழசம, ஒழுங்கரா
இரந்தரா இர . இல்லராட்டைரா முதிசயரார் இல்லத்திசல சசர்த்திடசவென..” எனறு கத்தினராள.
என இயலராடமடய அவெளுக்கு எப்படிச் வசரால்வெத எனறு வதரியவில்டல. நெரான
சபசராமல் இரந்சதன. அவெள முணுமுணுத்தக் வகராண்சடை அடறடயத் தடடைத்தராள.
இதசபரால் பல முடற நெடைந்த விட்டைத.. .
இனவனராரவெரடடைய டகடய எதிர்பரார்த்தராசல தனபம்தரான. அதவும் இயற்டக
உபராடதக்கு மற்வறராரவெர் உதவிடய எதிர்பரார்க்கும் நிலடமயில் நெரான இரக்கிசறன.
வதய்வெசம, எனடன ஏன உயிசரராட டவெத்திரக்கிறராய். எனடன உனனிடைம் சீக்கிரம்
அடழத்தக் வகராண்ட விட எனறு பல முடற பிரரார்த்தடன வசய்சதன.
ஒர முடற நித்யராவின கணவென ஊரிலிரந்த வெந்திரந்தரார். அவெள கணவெனுடைன தர்க்கம்
வசய்த வகராண்டிரந்தத கராதில் விழுந்தத. இந்த பராழராய்ப் சபரான இயற்டக உபராடத
அந்த சமயத்திசலதரானரா வெரசவெண்டம் . டகத்தடி டகக்கு எட்டம் தூரத்தில்டல. .நித்யரா
எனறு கூப்பிடவெடதத்தவிர சவெறு வெழியில்டல. ”நி..த்..யரா” எனறு தயங்கித் தயங்கிக்
கூப்பிட்சடைன சிவெபூடசயில் கரடி நுடழந்தத சபரால் என குரடலக் சகட்டைதம்
சகராபத்தடைன எழுந்த வெந்தவெள ”ஏன கூப்பிட்டீங்க ? “ எனறு எரிந்த விழுந்தராள.
சுண்ட விரடலக் கராண்பித்சதன.
” கர்மம், கர்மம், உங்களுக்கு எதக்கும் சநெரம் கராலம் எதவும் கிடடையராதரா? சவெடள
வகட்டை சவெடளயிசல ஒன பராத்ரூம் சபராகணுமரா ? இழவு, எல்லராம் என தடலவயழுத்த.
உனனராசல என பிரராணன சபராறத. ”எனறு புலம்பிக்வகராண்சடை டகத்தடிடய எடத்தக்
வகராடத்த நெரான எழுந்திரக்க உதவி வசய்தராள.
”அந்தக் கிழக் சகராட்டைரானுக்கு சவெசற சவெடலயில்டல. அத வசய்யும் லீடலகள வசரால்லி
மராளராத . என உயிடர வெராங்றத, சனியன ” எனறு நித்யரா அவெள கணவெனிடைம்
வசரால்லிக்வகராண்டிரந்தத என கராதில் விழுந்தத.
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”இனவனராரத்தடர அண்டி இரந்தரால் எவ்வெளவு சபச்சுக் சகட்க சவெண்டியிரக்கிறத.
நெரான சகட்டைத வவெறும் வெரார்த்டதகளரா, இல்டல விஷம் சதராய்ந்த அம்புகளரா ? நெராக்டக
பிடங்கிக் வகராண்ட சராகலராம் ” எனறு சதரானறியத. .
அனறு கராடலயில் நித்யரா குளித்த பட்டப்புடைடவெ கட்டி வவெளிசய சபராக தயரார் ஆகி
விட்டைராள. மராதவெடன எனனுடடைய அடறயிலிரந்த நெராற்கராலியில் எப்சபராதம் சபரால்
கயிற்றரால் கட்டி விட்டப் சபராய் விட்டைராள. அவெள சபராய் ஒர மணி சநெரம் கழித்த அவென
வெராயிலிரந்த சவெதடனயரான சப்தம் வெந்தத. அவென முகம் வெராடியிரந்தத . சநெரம் ஆக
ஆகச் சப்தம் அதிகரித்தத அவெனுக்குப் ஃபிட்ஸ வெந்த விட்டைத. அப்சபராத பரார்த்தசராரதி
வெந்தரான.
”மராதவெடனப் பரார். அவெனுக்கு உடைம்பு சரியில்டல” சபரால் வதரிகிறத. எனசறன.
”ஆமராம், நீங்கள வசரால்வெத சரி”.
உடைசன வசல்சபராடன எடத்த நித்யராடவெத் வதராடைர்பு வகராளள முயனசறன. பயனில்டல.
அடலசபசிடய அடணத்த விட்டைரால் எப்படித் வதராடைர்பு வகராளள முடியும்? ஐசயரா !
டபயடன அம்சபரானனு விட்டவிட்ட வவெளிசய சபராக எப்படி ஒரத்திக்கு மனசு வெரம்.
என வநெஞ்சு வகராதித்தத.
”பக்கத்தில் டைராக்டைர் எங்சக இரக்கிறரார் ?” எனறு சகட்சடைன. வதரக் சகராடியில் ஒர
நெர்சிங் சஹராம் இரக்கிறத எனறரான பரார்த்தசராரதி .
அவெசன சபராய் ஒர ஆட்சடைராடவெ அடழத்த வெந்தரான.

மராதவெடன ஆஸபத்திரிக்கு

அடழத்தப் சபராசனராம். பரார்த்தசராரதி ஆஸபத்திரிடய அடடைந்ததம் எனக்கு ஒர சக்கர
நெராற்கராலிடய ஏற்பராட வசய்தரான. மராதவெடன டைராக்டைரிடைம் கராண்பித்சதராம். ”தக்க
சமயத்தில் ஆஸபத்திரிக்கு அடழத்த வெந்தீங்க” எனறு டைராக்டைர் வசரானனரார் அவெடன
அங்கு அட்மிட் வசய்த விட்சடைராம். இரபத்தி நெரானகு மணி சநெரம் சபரான பிறகுதரான
எதவும் வசரால்ல முடியும் எனறு வபரிய டைராக்டைர் வசரால்லிவிட்டைரார்.
நித்யராவுக்கு விசயம் வதரிந்த அவெள ஆஸபத்திரிக்கு வெரம் சபராத மணி மூனறு .
”நெராரராயணீயம் யரார் வீட்டிசலரா டவெத்திரந்தரார்கள . அங்சக சபராய் விட்சடைன “ எனறராள.
அவெள முகம் சபயடறந்தத சபரால் இரந்தத.
அவெள மூனறு நெராள ஆஸபத்திரியில் இரக்க சவெண்டியதராயிற்று. அந்த மூனறு
நெராட்களிலும் பரார்த்தசராரதி எனக்கு மிகவும் உதவி வசய்தரான. கராபி டிபன இத்யராதி
ஓட்டைலிரந்த வெராங்கிக் வகராடத்தரான. கராடலக் கடைன கழிப்பதற்கு உதவி வசய்தரான.
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என மனசில் ஒர குமட்டைல் , குடமச்சல் ஒசர சகராபம். ’அவெ நெனனராயிரக்க
மராட்டைராள’எனறு சபித்சதன. பரால்கராரி வசல்விக்கும் வெராச்சமன பரார்த்தசராரதிக்கும்
இரக்கும் மனிதராபிமரானம் கூடை நித்யராவுக்கு இல்டல. தடிச்சிறுக்கி ! நெரான பரார்த்த
வெளர்ந்தவெ. எப்பவும் எனடனத் திட்டிக் வகராண்சடை இரக்கிறராள. மனுஷியரா அவெள
நெடைந்த வகராளளவில்டலசய எனறு முணுமுணுத்சதன.
இந்த மூனறு நெராட்களில் ஒர நெராள என பரால்ய சிசநெகிதன வெராசுவிடைமிரந்த அடலசபசி
வெந்தத. வபரங்களத்தூரிலுளள ஒர முதிசயரார் இல்லத்தில் இரக்கும் அவென, எனடனக்
கூடை வெந்த வெசிக்கும்படி சகட்டக் வகராண்டைரான. நெரான நெனறராகச் சிந்தித்சதன. நித்யராசவெரா
பணம் வெராங்குவெதற்கு முன ஒர முகம், பணம் வெராங்கிய பின இனவனரார முகத்டதக்
கராட்டகிறராள. பணம் சபரானரால் பரவெராயில்டல. நெரான சநெசதராஷமராக வெராழ சவெண்டம்.
அதனரால் முதிசயரார் இல்லம் சபராய் விடைலராம் எனறு தீர்மரானித்த விடைசடைன. அவ்ள
வீட்டக்கு வெந்த்தம் வசரால்லி விட்டப் சபராக சவெண்டம் எனறு கராத்திரந்சதன.
மராதவென ஆஸபத்திரியிலிரந்த டிஸசரார்ஜ ஆகி வீட்டக்கு வெந்த விட்டைரான. .
இததரான அவெளிடைம் வசரால்லச் சரியரான தரணம் . எனறு நிடனத்த , ” நித்யரா உனனிடைம்
ஒனறு.” எனறு ஆரம்பித்சதன.
”அதற்குமுன நித்யரா முந்திக் வகராண்ட,
“மராமரா, மராதவென பிடழத்தசத கடைவுள அனுக்கிரகம். நீங்க சரியரான சமயத்திசல அவெடன
ஆஸபிட்டைலிசல சசர்க்கராமல் இரந்திரந்தரால் அவென பிடழத்திரக்க மராட்டைரான.
குழந்டத புனர்வஜைனமம் எடத்த வெந்திரக்கரான. நெரான உங்கடளத் திட்டியும் வகராடடமப்
படத்தியும்கூடை எனக்கு நெல்லத பண்ணியிரக்கீங்க.! நெரான உங்கடள மிகவும் வதராந்தரவு
படத்தி விட்சடைன மராமரா. எல்லராவெற்றிக்கும் என கண் மூடித்தனமரான

ஆனமீக

நெராட்டைம்தரான கராரணம்.. எனடன மனனித்த விடங்க” எனறு தழுதழுத்த குரலில் வசரால்லி
எனடன நெமஸகரித்தராள.

அவென உடைம்பு சரியில்லராமல் ஆஸபிட்டைலில் இரந்தசபராததரான வபரியவெங்கடளயும்
குழந்டதடயயும் முதலில் கவெனிக்கராம விட்டைத தவெறு எனபடத உணர்ந்சதன. தனக்கு
மிஞ்சியததரான

தரானமும்

தரமமும்

எனபத

சபரால்

குழந்டதகளுக்கும்

வபரியவெங்களுக்கும் பினனரால்தரான வதய்வெ வெழிபராட. கீடத கடைடமடயச் வசய், பலடன
எதிர்பரார்க்கராசத

எனகிறத. ஆனமிகத்தின அடிப்படடை சநெராக்கத்டத நெரான புரிந்த
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வகராளளத் தவெறி விட்சடைன. நெரான என கடைடமடயச் வசய்ய தவெறி விட்சடைன.. குழந்டத
வெளர்ப்டபப் புறக்கணித்சதன. பகவெத்கீடதடய விடை வபரியத சவெவறரானறில்டல எனறு
நிடனத்சதன. அதனரால் வபரியவெங்களுக்கும் குழந்டதக்கும் முக்கியத்வெம் வகராடக்கராமல்
பக்திக்கு முதலிடைம் வகராடத்த எப்சபராதம் சநெரத்டத அதில் வசலவெழித்சதன அளவுக்கு
மிஞ்சினரால் அமிர்தமும் நெஞ்சு எனபடத அநுபவெத்தில் உணர்ந்த வகராண்சடைன. .
இனிசமல்

பக்திக்குச்

வசலவெழிக்கும்

சநெரத்டதப்

பராசத்திற்கும்

கடைடமக்கும்

வசலவெழிப்சபன .பராசத்தக்குப் பினதரான பக்தி ! !மனித சசடவெசய மகத்தரான சசடவெ !
நெரான வநெகிழ்ந்ததரான சபராசனன. மனனிப்சபராம், மறப்சபராம் எனபத மனிதப் பண்பு
அல்லவெரா? மனசுக்குள அவெடள மனனித்த விட்சடைன. நெரான வசரால்ல நிடனத்தடதச்
வசரால்லவில்டல. பரவெராயில்டல நித்யரா. நீ குழந்டதடயச் சரியராகப் பரராமரிக்கவில்டல
எனபடத இப்சபராதராவெத உணர்ந்தராசய.அத சபராதம். . மராதவெடன இனி நெனகு கவெனி.
நெரான உயிசரராட இரக்கும்வெடர உனசனராட தடணயராய் இரப்சபன. ” .
நித்யரா இப்சபராவதல்லராம் மராதவெனிடைம் அதிக சநெரம் வசலவிட்டைராள. பனனிரண்ட மணி
அடித்தரால் சத் சங்கம் எனறு இரப்பவெள இப்சபராவதல்லராம்

அடதப்

பற்றி

கண்டவகராளவெதில்டல.
”எனனிடைம் அவெள கனிவுடைன சபசுகிறராள. அனசப வெடிவெரானவெளராக மராறி விட்டைத
எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியத்டதக் வகராடத்தத.
நித்யரா வவெளிசய கிளம்புவெதற்கு தயரார் வசய்த வகராண்டிரந்தராள. சுசலராக வெகுப்புக்சகரா
அல்லத நெராரராயணீயம் வெகுப்புக்சகரா சபராகப் சபராகிறராள எனறு நிடனத்சதன. ” நெரான
டைராக்டைரிடைம் மராதவெடன அடழச்சிண்ட சபராசறன. ” எனறவெடள நெரான திடகப்புடைன
பரார்த்சதன.
”

மராதவெனுக்கு

உடைம்பு

சரியராயிடத்தனனு

பரார்க்கறீங்களரா?

ஆட்டிசத்தக்கு அடடையராறில் ஸவபஷல் டைராக்டைர் ஆளவெந்தரார்

”பரார்த்தசராரதிதரான,
இரக்கரார். அவெரிடைம்

மராதவெடனக் கராண்பியுங்கள. பயிற்சிகளின மூலம் அவெடனப் சபச டவெச்சிடவெரார் ” எனறு
அட்ரஸ வகராடத்தரான. ஒர வெராச்சமனுக்கு

இரக்கிற மனித சநெயம் கூடை எனக்கு

இல்டலசய எனறு நிடனத்தரால் எனக்கு வரராம்ப வவெட்கமராயிரக்கு.
“நித்யரா, நீ வசரால்வெத மிகவும் சரி. கடைடமவயனறரால் எனன? எடதச் வசய்யணுசமரா அடத
வசய்வெததரான கடைடம. ஆனரால் நெராம் எதக்கு முக்யத்தவெம் வகராடக்கிசறராசமரா அடதச்
வசய்வெடத கடைடமயராய் நிடனக்கிசறராம். உனனிடைமிரந்த எனக்கும் வதளிவு பிறந்தத.
நெரானும்

என கடைடமடயச் வசய்யத் தவெறி விட்சடைன. பிறந்சதராம் , வெளர்ந்சதராம்,
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வெராழ்ந்சதராம் எனறு

இந்நெராளவெடர சநெரத்டத வீணடித்த விட்சடைன ; எடதயும்

கண்டிசலன ;. புத்தகங்கடளயராவெத படித்திரக்கலராம். அதவும் வசய்திசலன. எதவும்
வதரியராமல் மூடைனராக இரந்த விட்சடைன.
விடகிசறன. இடறயடிடய

நீ மனம் மராறி விட்டைராய். நெரானும் மராறி

மனதில் பற்ற பகவெரானின நெராமத்டத இனி

வசரால்லப்

சபராகிசறன., மராதவென இளங்குரத்த. அவெடன நெனறராக வெளர்ப்பத நெம் கடைடம.
அவெனுக்குப் பராடைம்

கற்றுக் வகராடப்பதில்

தினந்சதராறும் வகராஞ்ச சநெரத்டதச்

வசலவெழிப்சபன. நித்யரா, உன கிட்சடை இரக்கிற பகவெத் கீடத புத்தகங்கடளவயல்லராம்
எங்கிட்சடை வகராட .சநெரம் கிடடைக்கும் சபராத கீடதயின மணத்டத நுகரகிசறன..” .. .
”ஓ, சபஷரா வகராடக்கிசறன. கீடதடய வெராசியுங்கள” எனறு சிரித்தராள. அவெள கண்களில்
அனபு பளிச்சிட்டைத. உடைசன ஒர புத்தகத்டத எடத்த எனனிடைம் வகராடத்தராள. .
”வெரா படைட வெரா, சபராகலராம்” எனறு மராதவெடனக் வகராஞ்சி அடழத்தராள.

அவென

கனனத்தில் பராச மடழடயப் வபராழிந்தராள. ஞரானம் வெந்த பினசப அவெளிடைம் பராசம்
வபராங்கியத. .
அப்சபராத வெராச்சமன பரார்த்தசராரதி,” நெரான எதராவெத உதவி வசய்யணுமரா ஐயரா? ”எனறு
எனடன சநெராக்கிக் சகட்டக் வகராண்சடை வெந்தரான.
”நீ யராரப்பரா.? வபற்றப் பிளடளயராட்டைம்

இவ்வெளவு கரிசனத்தடைன சகட்கிறராய்.

சகட்கராமசலசய உதவி வசய்கிறராய்.” எனசறன.
”என அ..ப்...பரா தஞ்சராவூர் பட்சிரராஜைன. “
எனக்கு ஆச்சரியம் சமலிட்டைத . ஆம் ! நெரான அனறு உதவி வசய்த அசத பட்சிரராஜைன !.
நெராரராயணரா ! உன கணக்கும் சரியராகத்தரான இரக்கிறத எனறு வெராய் முணுமுணுத்தத.
கண்களிலிரந்த வபரகிய கண்ணீர் உதட்டின வெழியராக வெராயில் விழுந்த இனித்தத !
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15. உதிர்ந்த மலர்
நெரான கடிகராரத்டதப் பரார்த்சதன. மராடல மணி ஆறு ஆகிவிட்டைத எனபடதப் பரார்த்ததம்
அரக்கப் பரக்க எழுந்சதன . அடைசடை, சநெரம் ஆகிவிட்டைசத எனறு அலுவெலகத்டத விட்ட
வவெளிசய வெந்சதன.. நெரான திநெகரிலிரந்த திரவெரானமியூர் சபராக சவெண்டம் . சபரந்த
நிடலயத்தில்

ரராதிகராடவெப்

பரார்க்கிசறன. .

அவெள

பரார்த்சதன.

.

அவெடளத்

சதராழி சந்தியராவுடைன

தினந்சதராறும்

டமலராப்பூர்

பஸடஸைப்

அங்குப்
பிடிக்க

நினறிரப்பராள. அவெர்கள இரவெரம் ஒர தனியரார் கம்வபனியில் சவெடல வசய்கிறரார்கள .
”ஹசலரா” எனறரால் அவெளும் ”ஹசலரா” எனபராள.

ரராதிகரா வகராடிசபரால் வெசீகரமராய்

இரப்பராள. சந்தியராடவெ விடை ரராதிகரா அழகரானவெள. எனடனப் பரார்த்தவுடைன புனனடக
பூப்பராள. மிகவும் வமனடமயரானவெள ;சுடவெயராகப் சபசுவெராள. புத்திசராலியும்கூடை
எடதயும் சட்வடைனறு புரிந்த வகராளவெராள. குறும்பு அவெள கூடை பிறந்த குணம். ஒர முடற,
“வவெளுத்த கட்டைசற ! எனறு வெராட்ஸஅப்பில் வமவசஜ சபராட்டிரந்சதன. ”நெரான
தணிவயல்லராம் நெல்லரா வவெளுக்கிறதில்சலனனு வீட்டிசல வசரால்றராங்க “ ! எனறு
குறுநெடக பதில் வெந்தத.
அனறு ஏசனரா வதரியவில்டல . சந்தியராடவெ மட்டம்தரான பரார்க்க முடிந்தத. ரராதிகரா
வதனபடைவில்டல. அவெள இல்லராமல் ஒர வெராரம் சபரானத . வபராறுக்க முடியராமல் “
எங்சக

உங்கள

சதராழிடயக்

கராசணராம்

.

விடமுடறயில்

வவெளியூரக்குப்

சபராயிரக்கராங்களரா?” நெரான சந்தியராவிடைம் சகட்ட விட்சடைன..
“அவெள எங்கள கம்வபனி சவெடலடய விட்டவிட்ட சவெறு சவெடலயில் சசர்ந்த
விட்டைராள”
”எங்சக?”
”வதரியராத . அவெ வமராடபல் நெம்பர் தசரன. அவெடளசய சகட்டக்சகராங்க”.
அவெள வமராடபல் நெம்படர நெரான குறித்தக் வகராண்சடைன.
அடத்த நெராள ரராதிகராக்குப் சபரான வசய்சதன. ஓரிடைத்தில் ரிஷப்னிஷ்டைராக

சவெடலக்குச்

சசர்ந்தவிட்டைதராகச் வசரானனராள.
எங்கள நெட்பு வெராட்ஸ அப்பில் வெளர்ந்தத. கராடலயில் குட்மரார்னிங் அனுப்புவெராள. நெரான
ஏதராவெத வமசசஜ அனுப்புசவென. அவெள பதிலுக்கு ”டநெஸ” எனறு பதில் அனுப்புவெராள.
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டைங்கலீஷ் அதராவெத தமிடழ ஆங்கிலத்தில் டடைப் வசய்வெத. வெல்லடமயுடைன டைங்கலீஷில்
பதில் தரவெராள. பதில் எப்பவும் சுரக்கமராக இரக்கும். சராதராரணமராய் நெரான அனுப்பும்
வமசசஜீக்கு அவெள பதிசல அனுப்பமராட்டைராள. அவெளிடைம் வகஞ்சிக் சகட்டக்
வகராண்டைதில், அனறு முதல் ஓ.சக” எனறு வபராரளபடம்படியராய் “சக”எனறு

பதில்

அனுப்புவெராள.
ஒர நெராள ஒர கவிடதடய எழுதி அவெளிடைம் சமர்ப்பித்சதன. ”கவிடத பிரமராதம் . ஒர புக்
சபராடைலராம்சபரால” எனறராள.
இவ்விதம் எங்கள நெட்பு நெராவளரார வெராட்ஸ அப் வமசசஜீம் வபராழுவதரார ஃசபஸ புக்
வசய்தி பரிமராற்றத்தராலும் வெளர்ந்தத.
இப்படி இரக்கும்சபராத ஒர நெராள , அவெள பராடம் கராவணராளி அனுப்பியிரந்தராள.
”பராட்ட அரடம . உன கண்கள சபசுதடி” எனறு வமசசஜ அனுபிச்சசன. சதங்ஸ எனனும்
பதில் வெரவில்டல.
”பதிலுக்கராக கராத்திரக்சகன” எனறு வமசசஜ அனுப்பிசனன
பதில் இல்டல .
நெரான பத்தராவெதமுடறயராய் வெராட்ஸ அப்பில் ரராதிகராவிடைமிரந்த பதில் வெந்திரக்கிறதரா
எனறு பரார்த்சதன. எனக்கு ஏமராற்றம்தரான. நீல டிக் கராணப்படைவில்டல. ரராதிகரா ஏன பதில்
சபராடைராமல் இரக்கிறராள . அவெளுக்கு என சமல் சகராபமரா எனறு புரியராத தவித்சதன..
வெராட்ஸ அப்பில் அவெடளத் வதராடைர்பு வகராளள முடியவில்டல . என நெம்படர பிளராக்
வசய்த விட்டிரக்கிறராள.
நெரான எனன தவெறு வசய்சதன எனறு மனம் சஞ்சலப்பட்டைத. அவெள இப்சபராத
அலுவெலகத்தில் இரப்பராள சபரான வசய்த சகட்டவிடை சவெண்டியததரான எனறு
நிடனத்சதன,.அவெள அலுவெலகத்திலிரக்கும்சபராத

சபரான வசய்வெடதத் தவிர்த்த

விடசவென

இரக்குவமனறு.

அவெள

சவெடலக்கு

இடடைஞ்சலராய்

சவெறுவெழியில்டல. அவெள வமராடபலுக்குப் பலமுடற

இப்சபராத

சபரான வசய்சதன . அவெள

எடக்கசவெ இல்டல . குறுஞ்வசய்தி அனுப்பிசனன. . எதற்கும் பதிலில்டல. இப்படிசய
ஒர மராதம் முயற்சி வசய்சதன பலன எதவுமில்லராமல். ரராதிகராடவெ

பரார்க்க

முடியவில்டல. அவெளிடைம் வதராடைர்பு வகராளள முடியவில்டல. வெராழ்க்டகசய வவெறுத்த
விட்டைத சபரால் இரந்தத. நெராம் அதிகம் மதிப்பு டவெத்திரக்கும் ஒரவெர் நெம்டம
அலட்சியம் வசய்தரால் அடதத் தராங்க முடிவெதில்டல.
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அவெளிடைம் நெட்புடைனதரான பழகிசனன. வெரம்பு மீற வில்டல. எனக்கு அவெள மீத கராதலும்
கிடடையராத . எனக்கராக என அத்டத வபண் திரமணம் வசய்ய கராத்திரக்கிறராள. அடத
ரராதிகராவுக்கு நெரான வதரியப்படத்தவில்டல..
”ரராதிகரா வவெளிப்படடையராய் சபசி நெட்புக்கு ”டப” எனறு வசரால்லி விட்டிரந்தரால் நெரான
கவெடலப்பட்டிரக்க மராட்சடைன. அவெள எதவும் சபசராமல் திடீவரனறு வதராடைர்டபத்
தண்டித்ததரால் என மனம் மிகவும் கராயப்பட்டைத. மரண அடி ! அடதவிடைக் கத்தியரால்
குத்தியிரக்கலராம் . வெலிடயப் வபராறுத்தக் வகராண்டிரப்சபன. அவெள என நெட்டப
தவெறராகப் புரிந்த வகராண்டிரக்க சவெண்டம். சகளவி வதரிந்தரால்தராசன விடடை தர
முடியும்.”
”சீ, சபரானரால் சபராகட்டம், அவெளரால் எனக்குக் கராரியம் எதவுமில்டல எனறு ஒதக்கிவிடை
எனனரால் முடியவில்டல . எனடன நிரராகரித்ததிற்குக் கராரணம் அறியத் தடித்சதன. ஒர
சவெடள நெரான ஏதராவெத தவெறு வசய்திரந்தரால் அல்லத அவெள மனத்டதக் கராயப்
படத்தியிரந்தரால், ஒர முடற, ஒசர ஒர முடற அவெடளப் பரார்த்த அவெளிடைம் மனனிப்பு
சகட்க விடழந்சதன. அவெள எப்சபராதம் என சிந்டதயிசல இரந்ததரால் எனனரால்
அலுவெலக சவெடலகடளக்கூடை சரியராகச் வசய்ய முடியவில்ல. எனனுடடைய சமசனஜைர்
எனக்கு இரண்ட முடற வமசமரா வகராடத்தரார். டூ வீலர் வெண்டி ஓட்டம்சபராதம் அவெள
நிடனவுதரான. ஒர நெராள வபரிய விபத்த நெடைந்திரக்கும். வதய்வெராதீனமராய் பிடழத்சதன.”
நெண்பன சீனு , ” குமரார், ஏன எடதசயரா இழந்தடதப் சபரால் இரக்கிறராய். உன முகத்தில்
வெராட்டைம் வதரிகிறசத. ஏதராவெத பிரச்சடனயரா ? எனனிடைம் வசரால். எனனரால் முடிந்தடத
வசய்கிசறன” எனறரான. நெராங்கள இரவெரம் வதரவில் சபசிக் வகராண்சடை நெடைந்த
வசனசறராம்.
”ரராதிகராடவெப் பற்றித்தரான நிடனத்தக் வகராண்டிரக்சகன. அவெள வமளனத்டத எனனரால்
தராங்க முடியவில்டல. எனனரால் அலுவெலகத்தில் சவெடலசய வசய்ய முடிவெதில்டல. என
சிந்டதயில் அவெள இரபத்தி நெராலு மணி சநெரமும் இரக்கிறராள. உடைசன கராதல்,
கத்திரிக்கராய் எனறு நிடனத்த விடைராசத. வவெறும் சதராழடமதரான. நெட்டப அவெள
கத்தியரால் குத்தி விட்டைராள” எனசறன.
”அவெ கிடைக்கிறரா. விட்டத் தளளு . ஒண்ணுமில்லராத விஷயத்தக்கு நீ ஏன கவெடலப்
படைசவெண்டம்.”
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”எனனராசல முடியல . நெனறராகப் சபசிக் வகராண்டிரந்தவிட்ட திடீவரனறு இப்படி
நெட்டப கத்தரித்த விட்டைராசள பராவி. ஒர வசடியிலிரந்த உதிர்ந்த மலர் சபரால் அவெள
வெராட்ஸ அப் வெட்டைதிலிரந்த நெட்பு சங்கிலியிலிரந்த உதிர்ந்த விட்சடைன. ”.
”குமரார், நெரான ஒண்ணு வசரானனரால் சகட்பியரா? உன சமல் உளள அனபினரால் நெண்பன
எனனும் உரிடமசயராட வசரால்லுகிசறன. தவெறராக நிடனக்கக் கூடைராத.”
”வசரால். நீ என நெல்லதக்குத்தராசன வசரால்வெராய்.”
”எனக்குத் வதரிந்த மனநெல மரத்தவெர் ஒரவெர் இரக்கிறரார். அவெரடடைய கிளினிக்
சகராடைம்பராக்கத்தில் இரக்கிறத . நெராடள அவெரிடைம் சபராகலராம் . உனக்குத் சதடவெ
மனமராற்றம் . அதற்குத் சதடவெயரான மரந்டத அவெர் தரவெரார்” எனறரான.
” எனக்கு எதவுமில்டல. நெரான எதக்கு மனநெல மரத்தவெரிடைம் சபராகசவெண்டம்.
அவதல்லராம் ஒனறும் சவெண்டைராம்.” எனசறன.
அப்சபராத எங்கள எதிசர ஐம்பத வெயத மதிக்கத் தக்க ஒரவெர் வெராயில் ஒர விசிடல
டவெத்த பலமராக ஊதினரார். இரண்ட தடைடவெ ஊதிவிட்ட எங்களுக்கு எதிசர டகடய
நீட்டினரார். நெராங்கள அடதச் சட்டடை வசய்யவில்டல. ”தப்பரா” எனறரார்.
சபசராமல் அவெடரக் கடைந்த வசனசறராம். சீனு ” இந்த மராதிரி நீ ஆகக்கூடைராத.
அதனரால்தரான மனநெல மரத்தவெரிடைம் சபராக சவெண்டவமனகிசறன” எனறரான
எனனுடடைய ஆரயிர் நெண்பன அவென வசய்தரால் எதவும் சரியராகத்தரான இரக்கும்
எனபதரால் ”சரி” எனசறன.
டைராக்டைர் புத்ரனின கிளினிக்டக நெராங்கள சரியராக பிற்பகல் நெரானகு மணிக்குள சபராய்
சசர்ந்த

விட்சடைராம்.

அப்சபராத

ரிஷப்னிஸட

அங்கு

இல்டல

.

டைராக்டைர்

வெந்தவிட்டிரந்தரார்.
டைராக்டைர் எனனிடைம் ஒர மணி சநெரம் சபசினரார் . நெரான வசரால்வெடதவயல்லராம்
வபராறுடமயராய் சகட்டைரார். அவெர் எனனிடைம் சகட்டைரார்.
”உங்களுக்கு வெராழ்க்டகயில் ஏதராவெத குறிக்சகராள இரக்கிறதரா ?”
”இதவெடர இல்டல”.
“ குமரார் , அவெடள மறந்த விடங்கள. அவெள எப்படியராவெத சபராகட்டம்.

நெல்ல

புத்தகங்கடளப் படியுங்கள . தினமும் உடைற்பயிற்சி வசய்யுங்கள . இனறு முதல்
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வெராழ்க்டகயில் ஏதராவெத குறிக்சகராடள டவெத்தக் வகராண்ட அடத அடடைய முயற்சி
வசய்யுங்கள. இததரான என பிரிஸகிரிப்ஷன “எனறரார்.
” சரி டைராக்டைர் . உங்க பீஸ........... ?
ரிஷப்னிஸட் கிட்சடை சகளுங்கள எனறரார் . நெரான வவெளிசய வெந்ததம் சீனுவிடைம்
ரிஷப்னிஸடிடைம்

டைராக்டைர் பீஸ வகராடக்கச் வசரானனரார் எனறு வசரால்லிவிட்ட

ரிஷப்னிஸட் அமர்ந்திரந்த இடைத்டத சநெராக்கி என பரார்டவெ வசனறத . அவெடளப்
பரார்த்ததம் அதிர்ச்சி அடடைந்சதன. ரராதிகராடவெ அங்கு பரார்ப்சபன எனறு கனவிலும் நெரான
நிடனக்கவில்டல. பழம் நெழுவி பராலில் விழுந்தத சபராலிரந்தத எனக்கு. .
”ஹரா, நீயரா? உனடன இங்கு எதிர்பரார்க்கசவெ இல்டல. ரராதிகரா, இப்படி பண்ணிட்டைசய...
ஏன அப்படிச் வசய்தராய் ? நெரான வசய்த தவெறு எனன? ஏன எனடன கத்திரித்தவிட்டைராய் ?”
எனறு படைபடைவவெனறு சகட்சடைன.
அவெள சில நிமிடைங்கள வமளனமராக இரந்தவிட்டப் பிறகு வசரானனராள.
”எனடன வெர்ணடன வசய்வெத எனக்குப் பிடிக்கராத. ஒர சதராழி கிட்சடை நீ
அழகராயிரக்கிறராய்

எனறு

வசரால்வெசதராட

நிறுத்திக்கணும்.

அதக்கு

சமசல

சபராகக்கூடைராத. இத என ஒப்பினியன “
“நெரான தவெறராக எதவும் வசரால்லலிசய.”
”வெரார்த்டத முதலில் கண்ணில் ஆரம்பிக்கும். பின மற்ற அவெயங்கடளத் வதராடம்.
எனக்குப் பிடிக்கல”.
”எனடன வவெறுக்கிறராயரா ?”
”நெரான வசரால்ல மராட்சடைன” எனறராள
”எனனிடைம் வசராற்குற்றம் அல்லத வபராரட்குற்றசமரா இரக்கலராம். மனக்குற்றமில்டல.
சத்தியமராய் வசரால்கிசறன, உனடன மிகவும் உயர்வெராய் நிடனத்சதன, நிடனக்கிசறன,
நிடனப்சபன.

நெரான தவெறு வசய்ததராகசவெ டவெத்தக்வகராண்டைராலும் நெரான மனனிப்பு

சகட்டக்வகராளகிசறன.

நீ

எனடன

ஒதக்கினராலும்,

வவெறுத்தராலும்,

அவெமரானப்

படத்தினராலும் நெரான உனடன வவெறுக்கமராட்சடைன. எனடனப் வபராறுத்தவெடர தூய நெட்பு
மடிவெதில்டல. ஆனரால் அதில் விரிசல் உண்டைராகலராம். எனறராவெத ஒர நெராள நெரான தவெறு
வசய்யவில்டலவயனறு நீ உணரவெராய். அப்சபராத
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திரம்ப

வெரவெராய் நெம் நெட்பு

தளிர்க்கும் எனனும் நெம்பிக்டக எனக்கு இரக்கிறத. அதவெடர நெரான வபராறுடமயராய்
கராத்திரப்சபன “ எனசறன.
”அத என விரப்பம். எனடன யராரம் வெற்புறுத்தக்கூடைராத” ரராதிகரா வவெடக்வகனறு
முகத்டதத் திரப்பிக்வகராண்டைராள. அவெளுடைன கூடை இரந்த ஒரவபண் , டைராக்டைர் பீஸ
இரண்டைராயிரம் எனறதம் சீனு பணத்டதக் வகராடத்தரான.
”நெண்பர்களுக்குளசள குடறகடள மனனித்த பிளஸ , டமனஸ பரார்க்கராமல் இரந்தரால்
நெட்பு வெலுப்படம். இல்லராவிட்டைரால் விரிசல்தரான விழும்” எனறு சீனு வசரானனடத
ஆசமராதித்சதன.
நெராங்கள வவெளிசய வெந்தவகராண்டிரக்கும்சபராத

ரராதிகராவின அரகில் இரந்த

வபண்மணி அவெளிடைம், ”அவெர் அவ்வெளவு வகஞ்சுகிறராசர. நீங்கள ஏன அவெடர
மனனிக்கக் கூடைராத ” எனறு சகட்டைதக்கு ” அடிப் சபராடி, அத ஒர டபத்தியம்” ரராதிகரா
வசரானனத கராதில் விழ அப்படிசய ஸதம்பித்சதன.
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16. ஸமரார்ட்சபரான பிடியிலிரந்த...
“அம்மரா எனக்கு இந்தப் பராடைம் புரியல. வசரால்லிக் வகராடம்மரா” எனறு புத்தகத்சதராட தன
அரகில்

வெந்த

அர்ச்சனராவிடைம்

லட்சுமி,”சபராடி

அந்தராண்சடை,

மம்மி

சவெடலயராயிரக்கிறத வதரியடலயரா?” எனறு எரிந்த விழுந்தராள.
அர்ச்சனரா அம்மராடவெ அச்சத்தடைன பரார்த்தக் வகராண்சடை நெகர்ந்தராள. லட்சுமி படித்தவெள.
வபயரில் மட்டமல்ல. அழகிலும் மகராலட்சுமிடயக் வகராண்டிரந்தராள. ஆறு மராசமராய்
அம்மரா தனனிடைமிரந்த விலகிப் சபராவெடத அந்தச் சிறுமி உணர்ந்தராள.
ஸமரார்ட் சபரான வெந்த பிறகு லட்சுமி அர்ச்சனராவிடைமிரந்த மட்டம் விலகிப்
சபராகவில்டல. அவெள கணவென ஹரியிடைமிரந்தம் விலகிப் சபராய் வகராண்டிரந்தராள.
எல்லராம் ஆறு மராசத்தக்கு முனனரால் ஹரிக்கு டீம் லீடைரராக பதவி உயர்வு கிடடைத்த
மகிழ்ச்சிடயக் வகராண்டைராடை லட்சுமிக்கு நெவீன அடலசபசி (ஸமரார்ட் சபரான) ஒனறு
வெராங்கிக் வகராடத்தரான. அததரான அவென வசய்த தவெறு . லட்சுமி வெராட்ஸ அப் பரார்க்க
ஆரம்பித்தராள. முதல் கராதல் மராதிரி அவெள மனம் அதில் முழுவெதம் ஈடபட்டைத. படழய
நெண்பர்களுடைன வதராடைர்பு வகராண்டைராள . கல்லூரியில் படித்த ஆண் நெண்பர்கள, வபண்
நெண்பர்கள

எல்சலராரடைன

நெட்பு

வதராடைர்ந்தத.

இந்தியராவில்

மட்டமில்லராமல்

வவெளிநெராட்டிலும் அவெளுடைன கல்லூரியில் படித்த நெண்பர்களுடைன வதராடைர்பு மலர்ந்தத.
வெராட்ஸ அப் ஐகரானில் அவெள புடகப்படைத்டத அடிக்கடி மராற்றினராள. ஸசடைடைஸ சபராடை
ஆரம்பித்தராள.

வெராட்ஸ

அப்பில்

சசட்டிங்

வசய்ய

ஆரம்பித்தராள.

ஆண்

நெண்பர்களிடைமிரந்த அவெள அழடகப் புகழ்ந்த அவெளுக்கு வமசசஜ வெரம், அதவும்
எப்படி, ”டைரார்லிங்,அனசப, ஆரயிசர, தங்கச்சிடல, வசல்லச் சிறுக்கி ... இடதவிடை
சமராசமராய் வெரம்.

அவெள மறுப்புச் வசரால்லராமல்

சசட்டிங் வசய்வெராள.

வரராம்ப

சமராசமராய் வஜைராளளு விட்ட வெரம்பு மீறி சராட்டிங் வசய்யும் ஆண் நெண்பர்களும் உண்ட.
அதவும் எப்சபரா இரவு சநெரத்தில். தன அம்மராடவெப் பரார்த்த அர்ச்சனராவுக்குப் பத்திண்ட
வெரம். அம்மராவுக்கு ஏன இப்படி புத்தி சபராறத எனறு ஆதங்கப்படவெராள. ஆனரால்
அவெளரால் எதவும் வசய்ய முடியராத.
ஹரியின பராட இடதவிடை சமராசம் . அவென சவெடல முடிந்த வீட வெரம்சபராத இரவு
ஒனபத மணி ஆகிவிட்டிரக்கும். டடைனிங் சடைபிள சமல் சப்பராத்தியும் சப்ஜியும்
டவெத்திரப்பராள.

முனவபல்லராம்

அவென

வெந்தவுடைன

அனபுடைன

அவெனுக்குப்

பரிமராறுவெராள . வெராட்ஸ அப்பில் சராட்டிங் வசய்ய ஆரம்பித்ததிலிரந்த அவெள கவெனம்
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எல்லராம் வெராட்ஸ அப்பில்தரான இரந்தத. அதனரால் இரவு டிபடன டடைனிங் சமடச மீத
டவெத்தவிட்ட அவெள வெராட்ஸ அப்பில் முழுகியிரப்பராள. அவென தரான எடத்தப்
சபராட்டக் வகராண்ட சராப்பிடை சவெண்டம். இதகூடை பரவெராயில்டல. தராம்பத்திய
உறவுக்கராகக் மணிக் கணக்கரா கராத்திரப்பரான.

அவெடளக் வகஞ்சுவெரான. அவெள

வகராஞ்சம்கூடை கரடணயில்லராமல், “ சபராய் படங்க. நெரான வகராஞ்ச சநெரத்தில்
வெரகிசறன” எனபராள. ”நெராசமராப் சபரான வெராட்ஸ அப்பிலிரந்த வவெளிசய வெரா” எனறு
கத்தவெரான. அவெள சட்டடை வசய்ய மராட்டைராள.
நெராள முழுவெதம் சவெடல வசய்த கடளப்பு சவெறு . அவெளுக்கராகக் கராத்திரந்த அவென
தூங்கிப் சபராய்விடவெரான. அவெள அவெடன எழுப்ப சவெண்டியிரக்கும்.
அவெள அடலசபசிடய தன படக்டகக்கு அரகிசலசய டவெத்திரப்பராள. தூங்கும்சபராத
கூடை அடிக்கடி எழுந்த அடலசபசியில் வெராட்ஸ அப் வமசசடஜைப் பரார்ப்பராள.
ஒரநெராள இரவு சுமரார் மூனறு மணி இரக்கும். ஹரிக்குத் தூக்கம் கடலந்தத. தன
பக்கத்திலிரந்த லட்சுமிடயக் கராணவில்டல. அவெனுக்குத் தணுக்வகனறத . எழுந்த
வெந்த பரார்த்தரால் லட்சுமி டடைனிங் சமடஜையின மீத அமர்ந்த வெராட்ச் அப் வமவசஜ
வகராடத்தக் வகராண்டிரந்தராள . அடதப் பரார்த்த அவெனுக்குக் சகராபம் வபராத்தக் வகராண்ட
வெந்தத.
”சனியசன வெந்த பட . எப்சபரா பரார்த்தராலும் வெராட்ஸ அப் ... ” எனறு கத்தினரான.
”எனக்குத்

தூக்கம்

வெரவில்டலவயனபதரால்தரான

அடலசபசிடயப்

பரார்த்தக்

வகராண்டிரந்சதன.இதக்குப் சபராய் சகராவிச்சுகிறீங்கசள . ” அவெள படக்டக அடறக்குள
வெந்தராள.
அனறு அர்ச்சனராவுக்குக் கணக்குப் பராடைத்தில் ஒர சந்சதகம் வெந்தத. அம்மராவிடைம்தரான
அவெள எப்சபராத சந்சதகம் வெந்தராலும் சகட்பராள. லட்சுமி பிஎஸசி கணித பட்டைதராரி.
வமராடபல் சகம் விடளயராட்டில் தனடன
”மம்மிடயத்

வதராந்தரவு

வசய்யராசத

இழந்திரந்த அவெள சகராபத்தடைன,

எனறு

எத்தடன

தடைடவெ

உனக்குச்

வசரால்லியிரக்சகன. உனக்கு அறிவு இரக்கரா? உனக்குக் கணக்குச் வசரால்லித் தர எனக்கு
சநெரம் இல்டல. உன சிசநெகதி ரஞ்சனியிடைம் சகட்டத் வதரிஞ்சுக்சகரா. இல்லராட்டைரா உன
கிளராஸ டீச்சர் சந்திரராவிடைம் சகட்டக் கத்தக்சகரா” எனறு கத்தினராள.
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அர்ச்சனராவுக்கு கண்களிலிரந்த கண்ணீர் வகராட்டியத. ”அம்மரா மராறி விட்டைராள” எனறு
அவெளுக்குப் புரிந்தத. இடத அவெள யராரிடைம் வசரால்லுவெராள , டைராடியிடைம்தரான வசரால்ல
சவெண்டம் எனறு நிடனத்தக் வகராண்டைராள.
அனறு இரவு ஹரி வெந்ததம், ”அப்பரா எனக்கு இந்த கணக்டகச் வசரால்லி தராப்பரா.
அம்மராடவெக் சகட்டைரா வசரால்லித்தரமராட்சடைன எனகிறராள. எப்சபராவும் அடலசபசிடயக்
டகயில் டவெத்தக் வகராண்டிரக்கிறராள” எனறு வெந்ததம் வெரராததமராய் தந்டதயிடைம் புகரார்
வசய்தராள.
”அம்மராடவெ நெரான சகட்கிசறன . உனக்குக் கணக்குதராசன சவெண்டம் . உன ஃபிரண்ட்
வித்யராவிடைம் கற்றுக் வகராள. எனக்கு கணக்கு அவ்வெளவெராக வெரராத” எனறரான ஹரி.
”சரி. நீங்கள முதலில் சராப்பிடங்கள” எனறராள அர்ச்சனரா.
அர்ச்சனரா

தன

வெரத்தப்பட்டைராள.

சதராழி

வித்யராவிடைமும்

ஏதராவெத

வசய்த

தன

அம்மராவின

அம்மராடவெப்
வெராட்ஸ

பற்றி

வசரால்லி

அப்பிலிரந்த

மீட்க

சவெண்டவமன அவெள தடித்தராள.
அவெள பிஞ்சு மனத்தில் ஒர திட்டைம் சதரானறியத. அவெள அம்மரா குளிக்கப்
சபராகும்சபராத அடலசபசிடய எடத்த தன புத்தக அலமராரியில் புத்தகங்களுக்குப்
பினனரால் ஒளித்த டவெத்தவிட்டைராள. அம்மரா சதடவெராள. கிடடைக்கவில்டலவயனறரால்
அந்தப் பழக்கத்டத விட்ட விடவெராள எனபத அவெள எண்ணம்.
அவெள நிடனத்தடதப் சபராலசவெ அம்மரா சதடினராள. அர்ச்சனராடவெயும் சதடைச்
வசரானனராள.
ஆனரால் சதடிக் வகராண்டிரக்கும்சபராத அடலசபசி சபரான ஒலிக்க அர்ச்சனரா புத்தகப்
டபயின பினபுறத்திலிரந்த அடத வவெளிசய எடத்தராள. அர்ச்சனராவுக்கு நெல்ல அடி
விழுந்தத. ”ஏண்டி, கழுடத, எனன டதரியமிரந்தரால் என அடலசபசிடய எடத்த
ஒளித்த டவெப்பராய். இனிசம இந்த மராதிரி வசய்சத நெரான சும்மரா இரக்க மராட்சடைன”
எனறு முதகில் ஓங்கி ஒர அடற விட்டைராள.
அர்ச்சனரா அழுத வகராண்சடை அந்த இடைத்டத விட்ட நெகர்ந்தராள. அவெள முயற்சி
சதரால்வியடடைந்ததம் அம்மராடவெ அடலசபசி பிடியிலிரந்த எப்படி கராப்பராற்றலராம்
எனறு சயராசித்தராள. அந்தச் சிறுவபண்ணுக்கு எனன வசய்வெவதனறு வதரியவில்டல ?
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ஒர நெராள அர்ச்சனரா பளளியிலிரந்த வீட்டக்கு வெந்தசபராத புதிதராக யராசரரா ஒர அங்கிள
தன

அம்மராவுடைன

சபசிக்வகராண்டிரந்தடதப்

சபசிக்வகராண்டிரந்தத
சபசிக்வகராண்டிரக்கும்சபராத

விசனராதமராக
அடிக்கடி

பரார்த்தராள.
இரந்தத

இரவெரம்

அவெர்கள
அவெளுக்கு.

தங்கள

டகயிலுளள

அடலசபசிடயப் பரார்ப்பரார்கள. அவெர் வமராடபலிரந்த ஒர வமசசடஜை அவெளுக்கு அவெர்
அனுப்புவெரார். அவெள வமராடபலிரந்த ஒர வமசசடஜை அவெரக்கு அவெள அனுப்புவெராள.
லட்சுமியின ஒண்ணுவிட்டை சித்தப்பராவின டபயன . அண்ணன உறவு ஆக சவெண்டம்.
சிங்கப்பூரிலிரந்த வெந்திரக்கிறரார்

அவெர் வபயர் மசனராஜ

எனபடத அவெர்கள

சபச்சிலிரந்த அர்ச்சனரா புரிந்த வகராண்டைராள.
அனறு ஹரி இரவு எட்ட மணிக்கு அலுவெலகத்திலிரந்த வீட வெந்த விட்டைரான. அப்சபராத
லட்சுமி அடலசபசியில் வெராட்ஸ அப் பரார்த்தக் வகராண்டிரந்தராள.. ஹரி அவெள அரகில்
சபராய் அவெள டகயிலிரந்த அடலசபசிடயப் பரார்த்தரான. வெராட்ஸ அப்பில், ”நீ அப்பவும்
அழகு ! இப்பவும் அழகு !, ஸவீட் ஹரார்ட் எனறு இரந்தத. அவெள ”சதங்ஸ” எனறு பதில்
அனுப்பியிரந்தராள. அவெனுக்குக் சகராபம் வெந்தத.
வமராடபடல அவெள டகயிலிரந்த பிடங்கி வீசி எறிந்தரான. கண்கள சிவெக்க, இத குடம்ப
வபண்களுக்கு அழகரா? எவெசனரா கண்டைபடி வெர்ணிக்கிறரான. நீ சும்மரா இரக்கறீசய’
எனறரான.
வமராடபல் தூக்கி எறிந்தரால் சகராபமடடைந்த லட்சுமி பதிலுக்கு கத்தினராள. ”என
சுதந்தரத்தில் தடலயிடைராதீர்கள. என விரப்பம் என உரிடம . உங்க சவெடலடயப்
பரார்த்திட்டப் சபராங்க “ பக்கத்திலிரந்த ஒர கரண்டிடய தூக்கி அவென சமல் எறிந்தரான.
அத அவென தடலயில் பட்ட கீசழ விழுந்தத.
இவெர்கள சண்டடை சபராட்டக் வகராளவெடதப் பரார்த்த அர்ச்சனரா பயந்த விட்டைராள. எனன
வசய்வெவதனறு சயராசித்த வீட்டடை விட்ட வவெளிசய வெந்தராள. வதரக்சகராடி வெடர நெடைந்த
அங்கிரந்த மகளிர் கராவெல் நிடலயத்திற்குள நுடழந்தராள. எனனம்மரா சவெண்டம் எனறு
அங்கிரந்த இனஸவபக்டைர் சிவெப்பிரியரா சகட்க , என அப்பராவும் அம்மராவும் சண்டடை
சபராட்ட வகராண்டிரக்கிறரார்கள . நீங்க வெந்த தடத்த நிறுத்தங்க. “ எனறராள
அழுதவகராண்சடை.
”எதனராசல சண்டடை?”
”அம்மரா எப்சபராவும் வெராட்ஸ அப் பராப்பராங்க. அதனராசல சண்டடை ”.
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சிவெப்பிரியராவுக்குத் தூக்கி வெராரிப் சபராட்டைத. நெராற்கராலியிலிரந்த எழுந்தவெள
”வெரா சபராகலராம் “ எனறராள. இரவெரம் அந்த இடைத்டத விட்ட நெகர்ந்தரார்கள.
அதற்குள வீட்டில் சண்டடை மும்முரமராகி ”நெரான உங்கடள விவெராகரத்தச் வசய்யப்
சபராசறன.

இப்பசவெ எங்க அம்மரா வீட்டக்குப் சபராசறன” எனறு லட்சுமி கத்திக்

வகராண்டிரக்கும்சபராத,

”அப்படி

வசய்யராதீங்க.”

எனறு

உளசள

நுடழந்த

சிவெப்பிரியராடவெயும் அர்ச்சனராடவெயும் பரார்த்த இரவெரம் திடகத்தனர்.
“நெரான மகளிர் கராவெல் நிடலயத்தில் இனஸவபக்டைரராய் இரக்கிசறன. என வபயர்
சிவெப்பிரியரா ” எனறு அறிமுகம் வசய்தவகராண்டைவெளிடைம் வவெறுப்புடைன பரார்த்த லட்சுமி,
”ஏண்டி இத உன சவெடலயரா ? உனடன ... ”லட்சுமி அர்ச்சனராடவெ அடிக்க டகடய
ஓங்கினராள.
”நிறுத்தங்க? நீங்க பண்ணறத வகராஞ்சங்கூடை நெல்லரா இல்டல. குழந்டதக்குப் படிப்பு
வசரால்லிக் வகராடக்கராம நீங்க நெராள முழுவெதம் அடலசபசிடயப் பராத்தண்சடை இரந்தரா
குடம்பம் எப்படி உரப்படம். வீட்டக்கு விளக்சகத்த வெந்த மகரராசி இப்படிச்
சீரழியலராமரா? . குடம்பம் எனனும் சகராவில் சிடதந்தவிடசம !
”அவெள சினன வபண். அவெளுக்வகனன வதரியும் . அவெள வசரால்றடத நெம்பி
வெந்தட்டிங்கசள”.
” சில சமயம் குழந்டதகள வபரியவெர்கள மராதிரி நெடைந்த வகராளகிறரார்கள. வபரியவெர்கள
குழந்டதகள மராதிரி நெடைந்த வகராளகிறரார்கள. அர்ச்சனரா மராதிரி குழந்டத கிடடைத்தத
நீங்கள வசய்த தவெம்”.
எனடனக் சகட்க நீங்க யரார்? எனக்கு எதில் இனபம் கிடடைக்கிறசதரா அடத நெரான
வசய்யசறன. நீங்கள சபராலீஸ இனஸவபக்டைரராய் இரக்கலராம். ஆனரால் எனனுடடைய
வசராந்த விஷயத்தில் நுடழய உங்களுக்கு உரிடமயில்டல.
”

நீங்கள

அறியராடமயில்

சபசுகிறீர்கள.

இனபம்

கிடடைக்கிறத

எனபதராசல

குடிக்கலராமரா? நெமக்கு ஆனந்தம் தரவெவதல்லராம் நெனடம தரராத. வெராட்ஸ அப் சராட்டிங்
எனபத

ஒர

சபராடத.

குடிசபராடதடயவிடை

வகராடூரமரானத.

அதில்

மூழ்கிச்

சீரழிந்தவிடைக்கூடைராத எனபதரால் வசரால்சறன. நிடறயப் வபண்கள வெராட்ஸ அப்
டபத்தியமராய் இரக்கராங்க. ”தீதம் நெனறும் பிறர் தர வெராரரா”, எனறு வபரியவெங்க வசரால்லி
இரக்கிறடதப் சபராலத் தீடமடய நெராம்தரான சதர்ந்வதடக்கிசறராம். அதன பலடனயும்
அனுபவிக்க சநெரிடம்” .
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எனனுடடைய அக்கரா மராலதியும் உங்கடளப் சபரால்தரான வெராட்ஸ அப் சராட்டிங்க்கு மீளரா
அடிடம ஆகி

ஒர நெராள கணவெடன விட்ட சவெறு ஒர ஆணுடைன ஓடி விட்டைராள.

இப்சபராத விவெராகரத்த ஆகி தரான வசய்டகடய நிடனத்த மிகவும் வெரத்தப்படகிறராள.
பரால் சிந்திய பிறகு வெரத்தப்பட்ட எனன பிரசயராசனம்? அவெள நிடலடம உங்களுக்கும்
வெரக்கூடைராவதனபதரால் வசரால்கிசறன. மராடயயில் மராட்டிக் வகராண்டிரக்கினறீர்கள.
அதிலிரந்த வவெளிசய வெராங்க.. சபராலீஸ இனஸவபக்டைரராய் அறிவுடர வசரால்லவில்டல.
என சசகராதரி மராதிரி பராவித்த வசரால்கிசறன. நெரான வசரால்வெடதக் சகளுங்க.” எனறராள
கண்களில் கண்ணீர் வெழிய.
அர்ச்சனராவும் , ”அம்மரா ஆண்டி வசரால்றடதக் சகளும்மரா” எனறராள
”நெல்லரா வசரால்லுங்க இனஸவபக்டைர் . நெரான வசரானடனடத இவெள சகட்கல . நீங்க
வசரால்றடதயராவெத இவெள சகட்டத் திரந்தட்டம் “ எனறரான ஹரி.
”நெரான ஒண்ணும் தப்பு பண்ணடலசய இனஸவபக்டைர் ”
”அப்படி வசரால்லராதீங்க. ஆண்கள சில வகட்டைவெர்களும் உண்ட. முதலில் உங்கடளப்
புகழ்வெரார்கள.

பிறகு கராதலிக்கிசறன எனபரார்கள . பிறகு அந்தரங்க வெராழ்வில்

நுடழவெரார்கள. ஏன இந்த வெம்பில் நெராமராகசவெ சபராய் மராட்டிக் வகராளள சவெண்டம் ?
இந்தப் பழக்கத்திலிரந்த மன டதரியமிரந்தரால் எளிதில் விலகி விடைலராம்”.
சிவெப்பிரியரா கூறிய வெரார்த்டதகள லட்சுமியின மனடத மராற்றின.

அவெளுக்குத் தரான

வசய்த தவெறு புரிந்தத. ஸமரார்ட்சபரான பிடியிலிரந்த வவெளிவெரத் தடித்தராள. கலங்கிய
கண்கசளராட ”சராரி, இனஸவபக்டைர். எல்லராம் இந்த அடலசபசியரால் வெந்த விடன.
அதனரால்தரான நெரான வகட்சடைன.” எனறராள.
”ஸமரார்ட் சபரானரால் வெந்த ஆபத்த எனறு வசரால்லுங்கள. அடதத் தூக்கி எறிஞ்சுட்ட
சராதரண சபராடன உபசயராகப்படத்தங்கள. ஒர பிரச்சடனயும் வெரராத “.
”அப்படிசய வசய்கிசறன. இனி எனக்குச்

சதராரண அடலசபசி சபராதம் “ எனறராள

லட்சுமி
” நீங்கள மனம் மராறியத எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சிடயத் தரகிறத. அடலசபசி
பிடியிலிரந்த

உங்கடளக்

கராப்பராத்திட்சடைன..

உங்கள

வபண்

சினன

வபண்ணராயிரந்தராலும் வபராறுப்பரா இரக்கிறராள. உங்கடள மராதிரி இல்டல. அவெடள
நெனகு கவெனித்தக் வகராளளுங்கள . அவெளுடைன அடிக்கடி சபசுங்கள. நெரான வெரகிசறன”.
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சிவெப்பிரியரா மனநிடறவுடைன வதரவில் இறங்கி நெடைந்தராள.
லட்சுமி சிவெப்பிரியராவுக்குக் டகடய அடசத்த டைராடைரா கராண்பிக்க, அர்ச்சனரா சபராலீஸ
ஆண்டிக்கு ஃப்டளயிங் கிஸ வகராடத்தராள.

106

17. அப்பராவுக்கு ஒர கடிதம்
சங்கரி அவெள கணவென சகராபராலின வெரடகக்கராகக் கராத்திரந்தராள. சவெடல முடிந்த
அவென வெரம் சநெரம் கடைந்த விட்டைத. கடிகராரம் எட்ட மணிடயத் தராண்டி விட்டைத.
முனவபல்லராம் சகராபரால் சரியராக இரவு ஏழு மணிக்கு வெந்த விடவெரான. எப்வபராழுத
குடிப்பழக்கம்

ஆரம்பித்தசதரா,

அப்சபராதிலிரந்த

அவென

வீட்டக்கு

வெரவெதில்

கராலதராமதம் ஆனத.
தராசில்தரார் ஆபிசில் அவென சவெடல பரார்க்கிறரான. சராதராரண கிளரார்க் சவெடலதரான.
பராழராய்ப் சபரான குடிப்பழக்கம் எப்படிசயரா அவெடனத் வதராற்றிக் வகராண்ட விட்டைத.
எப்வபராழுதராவெத ஒர நெராள எனறு வதராடைங்கி இப்சபராத தினந்சதராறும் குடிக்கும்
குடிமகனராக ஆகி விட்டைரான.
சங்கரி நெல்லதனமராக வசரால்லிப் பரார்த்தராள. அவெள கூறிய அறிவுடரகள எதவும் அவெடன
மராற்ற முடியவில்டல.
சங்கரி பயந்த சுபராவெம் உடடையவெள ; கணவென அடித்தராலும் உடதத்தராலும் திட்டினராலும்
தராங்கிக் வகராளவெராள; எதிர்த்தப் சபச மராட்டைராள.

சங்கரிக்கு ஒர டபயன ரராமு. கல்லுரியில் பி. கராம் இரண்டைராம் ஆண்ட படிக்கிறரான.
சகராபரால் சபராடதயுடைன வீட்டக்குள நுடழந்தரான. ”வெராங்க சராப்பிடைலராம்” எனறராள
சங்கரி.”நெரானதரான தராசில்தரார் . எனடன யராரம் வதராந்தரவு வசய்யக் கூடைராத ” எனறு
உளறி விட்ட படத்தவிட்டைரான. இத தினந்சதராறும் நெடைக்கும் கூத்த. குடித்த விட்ட
உளறுவெரான.
ரராமு “நெரான அப்பராகிட்சடை வசரால்சறன. நெரான வசரானனரால் அப்பரா சகட்பரார்” எனறு
வசரானனசதராட இல்லராமல் “ அப்பரா நீ இனிசமல் குடிக்கக் கூடைராத . உன உடைம்பு
வகட்டவிடம். குடிப்படத விட்ட விட ” எனறு வசரானனரான.
சகராபராலுக்குக் சகராபம் வெந்தத. ரராமுவின கனனத்தில் ஓங்கி

ஒர அடற விட்டைரான.

”ஏண்டைரா முடளச்சு மூணு இடல விடைடல. எனக்கு நீ புத்தி வசரால்ல வெந்தட்டையரா. எனக்கு
எல்லராம் வதரியும் . இனவனரார வெராட்டி எனகிட்சடை இத மராதிரி வசரானசன உனடனத்
வதராலச்சுடசவென, வதராடலச்சு ” எனறு கத்தினரான.
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ரராமு அனறு இரவு வரராம்ப சநெரம் தூங்கசவெயில்டல. அப்பரா குடிப்பதம் அதனரால்
உளறுவெதம்

அவெனுக்குப்

பிடிக்கவில்டல.

”அவெர்

எப்சபராத

குடிப்பழக்கத்டத

நிறுத்தவெரார்? நெல்லத வசரானனரால் ஏன சகராபப் படைணும்?” எனறு சயராசித்தக் வகராண்சடை
தூங்கி விட்டைரான.
இப்படி

பலமுடற

அப்பராவிடைம்

குடிக்கராசத

எனறு

வகஞ்சிக்

வகஞ்சி

ரராமு

அடிபட்டைததரான மிச்சம். சகராபரால் திரந்த நிடனக்கவில்டல. ஒர நெராள
சகராபரால் குடித்த விட்ட சவெட்டி அவிழ்ந்தத கூடை வதரியராமல் சராக்கடடைக்குப் பக்கத்தில்
விழுந்திரந்தரான. அவென பக்கத்தில் பனறி ஒனறு புரண்ட வகராண்டிரந்தத. பிரக்டஞ
இல்லராமல்

இரந்த

அவென

ஒர

டகடயப்

பனறியின

மீத

சபராட்டிரந்தரான.

சவெட்டிவயல்லராம் சராக்கடடை நீர் பட்ட அழுக்கராயிரந்தத.
ரராமுவுக்கு அப்பராடவெ அந்த நிடலயில் பரார்க்க சகராபம் வபராத்தக் வகராண்ட வெந்த்த.
அவெடர டக வகராடத்தத் தூக்கினரான. ”

”நீ படத்திரக்கிறத சராக்கடடை. எழுந்திர.

வீட்டக்குப் சபராகலராம்”. அங்கிரந்த ஒரவெர் உதவிசயராட அப்பராடவெத் தூக்கி
ஆட்சடைராவில் ஏற்றி அவெடர வீட்டக்கு அடழத்த வெந்தரான.
சங்கரி மிகவும் பதறிப் சபரானராள. “ எத்தடன முடற வசரானனராலும் சகட்கராமல்
குடித்தவிட்ட வெந்தரால் எனன வசய்வெத? கடைவுளதரான அவெரக்குப் புத்திடயக் வகராடக்க
சவெண்டம். “ எனறராள.
அடத்த நெராள கராடல ரராமு அப்பரா இரந்த அடறக்குள சபரானரான..
”அப்பரா கடடைசியரா சகக்கிசறன . நீ குடிப்படத நிறுத்தவெராயரா? மராட்டைராயரா ? நீ குடிப்பதம்
உளறுவெதம் எனக்கு கஷ்டைமராகயிரக்கிறத.”
சகராபரால் ரராமுடவெ எட்டி உடதத்தரான.
கிழக்சக உதிக்கும் சூரியன சமற்சக உதித்தரால்தரான அப்பராவின மனம் மராறும். எனன
வசய்யலராம் எனறு ரராகவென வரராம்ப சநெரம் சயராசித்தரான. ஒர கராகிதத்டத எடத்த
எடதசயரா எழுதினரான. வீட்டடை விட்ட கிளம்பினரான.
ரயில்

நிடலயத்திற்கு

வெந்தரான.

ரயில்

வெந்த

வகராண்டிரந்தத.

சட்வடைனறு

பிளராட்பராரத்திலிரந்த குதித்த ரயிடல சநெராக்கிப் பராய்ந்தரான. எல்சலராரம் பரார்த்தக்
வகராண்டிரக்கும் சபராசத கண் மூடீ திறக்கும் சநெரத்தில் அந்தக் வகராடூரம் நெடைந்தவிட்டைத.
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ரயில் அவென சமல் ஏறிவிட்டைத. எல்சலராரம் அதிர்ச்சியுடைன கத்தினரார்கள.. ரயில்சவெ
சபராலீசரார் உடைடல மீட்டைனர்.
ரராமுவின மரணத்டதக் சகளவிப் பட்ட சகராபராலும்

சங்கரியும்

சம்பவெம் நெடைந்த

இடைத்திற்கு ஓடினரார்கள. பிணத்தின சட்டடைப்டபயில் ஒர கடிதம் இரந்தத. அந்தக்
கடிதத்தில் இரந்ததராவெத -

அப்பராவுக்கு,

எல்சலராரக்கும் சராரி..... எனக்கு உயிசரராட இரக்கப் பிடிக்கசல. உடைசன இந்தவெயசிசல
எனன கஷ்டைம் எனறு சயராசிக்கராதீங்க. எனக்கு எந்தப் பிரச்சடனயும் இல்சல.என சராவுக்கு
யராரம் கராரணம் இல்சல. வசத்ததக்கு அப்புறம் எனன நெடைக்கப் சபராவெத எனறு
வதரியசல. பரார்த்தக்கலராம். எனக்குக் கராதல் பிரச்சடன எதவுமில்டல. எத்தடனசயரா
முடற

என

அப்பராவிடைம

குடிப்பழக்கத்டத

விட்டவிடம்படி

மனறராடிக்

சகட்டக்வகராண்சடைன . அவெர் குடிடய நிறுத்தவில்டல. என சராவு ஒனறுதரான அவெர்
மனத்டத மராற்றும் எனனும் நெம்பிக்டகயில் என உயிடர விடகிசறன.
என அப்பராடவெ முடிஞ்சரா குடிக்கிறடத விட்ட ஒழுங்கரா இரக்க

வசரால்லுங்க.

அம்மராடவெ விட்டப்சபராவெத எனக்குக் கஷ்டைமராகத்தரான இரக்கிறத . ஆனரால் எனக்கு
சவெறு வெழி வதரியவில்டல . அம்மரா எனடன மனனிச்சுட. யராரம் பீல் பண்ணராதீங்க.

இப்படிக்கு உங்கடள விட்ட
நிரந்தரமராக பிரியும்,
ரராமு

அடதக்சகட்டை சங்கரி பதறினராள ; கதறினராள. ”ரராமு சபராயிட்டைசய. என பிளளடய
உயிசரராடை பறி வகராடத்தட்ட நிக்கசறசன. ஆண்டைவெரா ! உனக்கு இரக்கம் எனபத
வகராஞ்சம் கூடை இல்டலயரா ?” எனறு அரற்றினராள. அந்தச் சம்பவெம் சகராபராலின மனதில்
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ஒர மராற்றத்டத

ஏற்படத்திவிட்டைத. சகராபரால் விம்மி விம்மி அழுதரான. இனிசமல்

குடிக்க மராட்சடைன எனறு பிணத்தின மீத சத்தியம் வசய்தரான.
அடத்த நெராள தின இதழில் அந்தக் கடிதத்டதப் பற்றிய வசய்தி வெந்திரந்தத . அடதப்
படித்தவெர்கள கண் கலங்கினரார்கள.
கராரியம் எல்லராம் முடிந்தத . வீசடை சசராகமராய் இரந்தத. அனறு மராடல ஆறு மணி
இரக்கும். சகராபரால் வீட்டில் இல்டல. எங்சகசயரா வவெளிசய சபராயிரந்தரான. பக்கத்த
வீட்டிலிரக்கும் வபரானனி, ”அக்கரா, கடடை வீதி வெழியராக வெரம்சபராத

உன

வீட்டக்கராரடர டைராஸமராக் கடடைக்கிட்சடை பரார்த்சதன” எனறராள.
சங்கரிக்கு எனன வசரால்வெவதனசற வதரியவில்டல . “ அடைப்பராவி மனுஷரா ! நீ
எனனிக்குசம திரந்த மராட்டைராயரா ? “ எனறு வநெராந்த வகராண்சடை டைராஸ மராக் கடடைடய
சநெராக்கி

ஓடினராள. அங்கு தன கணவெடனத் சதடினராள. அப்சபராத ”குடிக்கராதீங்க.

குடிக்கராதீங்க ” அடிக்கடி சகட்கும் பரிச்சியமரான குரல் அவெள கராதில் விழுந்தத. குரல்
வெந்த திக்டக சநெராக்கினராள ; ஸதம்பித்த நினறராள.

அங்சக சகராபரால் ஒர அட்டடையில் ”குடியரால் என மகடனப் பறி வகராடத்தவிட்சடைன”
எனறு எழுதிக் கழுத்தில்

மராட்டிக் வகராண்ட டைராஸமராக் கடடைக்குள

குடிமகனகடள இர டககூப்பி ”குடிக்கராதீங்க, குடிக்கராதீங்க” எனறு
வகராண்டிரந்தரான.
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சபராகும்
வகஞ்சிக்

18. நீ என மகனல்ல
ஒர அடைர்ந்த கராட . கராட்டில் இந்திய ரராணுவெ வீரர்கள வெரிடசயராய் சபராய்க்
வகராண்டிரக்கினறனர். .பசுடமயரான மரங்கள நிடறந்த மடலப் பிரசதசம். திடீவரனறு
சில இடைங்களில் வவெடிகுண்ட வவெடிக்கினறத. கூடைசவெ தப்பராக்கி வவெடிக்கும் சப்தம்
சகட்கிறத. பதிலுக்கு நெம் இரராணுவெ வீரர்கள தப்பராக்கியரால் சுடகிறரார்கள. ஆங்கராங்சக
மரம் தீப்பற்றி எரிகினறத . தீ ஜவெராடல வகராழுந்த விட்ட எரிகிறத.
”அம்மரா” எனறு அலறிக் வகராண்சடை தூக்கத்திலிரந்த சகராடத விழித்வதழுந்தராள.மிகுந்த
பதற்றத்சதராட கராணப்பட்டைராள.
”எனனம்மரா ஆச்சு?” சதனவமராழி மரமகள சகராடதடய வினவினராள.
”கனவில் வநெரப்டபக் கண்சடைன. அவெரக்கு ஏதராவெத ஆபத்த வெந்த விடசமரா எனறு
கவெடலயராய் இரக்கிறத.”
“ இந்தத் தண்ணீடரக் குடி. . கடைவுடள வெணங்கிவிட்டப் பட. . அகிலனுக்கு எந்த இடைரம்
வெரராத.” தண்ணீர் தம்ளடர நீட்டினராள.
அவெள தண்ணீர் குடித்தவிட்ட படத்தக் வகராண்டைராள.
”திரிசடடையின கனவு சபரால, கனவுகள நெல்லத வகட்டைடத வெரமுன வதரிவிக்கும். மகன
அகிலனுக்கு ஆபத்த எதவும் வெந்தவிடைக் கூடைராத” எனறு சவெண்டிக் வகராண்ட படத்தராள
சதனவமராழி. உறக்கம் உடைசன வெரவில்டல. இரள அவெள சவெதடனடய அதிகரித்தத.
சதனவமராழிக்கு

இரட்டடைப்

பிளடளகள.

மூத்தவென

அகிலன

இரராணுவெத்தில்

இரக்கிறரான திரமணம் ஆகிவிட்டைத மடனவி சகராடதயும் இரண்ட வெயதக் குழந்டத
சஜைராதியும் சதனவமராழியுடைன இரக்கிறரார்கள. இனவனரார பிளடள முகிலன. அவென
டஹதராரராபராத்தில் இரக்கிறரான. ஊர் சுற்றும் சவெடல. எனன சவெடல எனறு யராரக்கும்
வதரியராத.

வெரடைத்தக்கு

ஒரமுடற

சதனவமராழியின கணவெர் ரராமன

அம்மராடவெப்

பரார்க்க

திரச்சி

வெரவெரான.

மடறந்த மூனறு வெரடைம் ஆகிறத. அவெர் தபரால்

இலராகராவில் சவெடல வசய்ததரால் . சதனவமராழிக்கு மராதம் மராதம் வபனஷன வெரகிறத.
அவெளுக்குப் பணத்தரால்
குழந்டதயிலிரந்த
குடறவயல்லராம்

குடற எதவுமில்டல.. ரராமனின தங்டக வபண் சுடைர்விழி

சதனவமராழியிடைம்

வெளர்ந்த

வெரகிறராள.

சதனவமராழியின

முகிலனுக்கும் கல்யராணம் ஆகவில்டல எனபததரான. வபண்ணும்
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வீட்டிசல தயராரராக இரக்கிறராள.

அவெள கணவெர் உயிசரராட இரக்கும்சபராசத

முகிலனுக்குச் சுடைர்விழிதரான வெராழ்க்டகத்தடண எனறு முடிவு வசய்தராகிவிட்டைத.
ஆனரால் முகிலனதரான, ”எனக்கு நிடலயரான சவெடலயில்டல. எதக்கு கல்யராணத்தக்கு
அவெசரப் படைணும்” எனறு பிடி வகராடக்கராமல் இரந்தரான. இந்த வெரடைம் முகிலன
வெரம்சபராத அவெனுடைன சபசி கல்யராணத்திற்குச் சம்மதிக்க டவெக்க சவெண்டம் எனனும்
தீர்மரானத்திலிரந்தராள சதனவமராழி.
சுடைர்விழி வெழக்கம்சபரால் அனறும் விடியற்கராடலயில் எழுந்த சகராலம்
சபராட்டக்வகராண்டிரந்தராள . அப்சபராத கராகம் கடரந்தத . அத அவெளுக்கு மகிழ்ச்சிடயக்
வகராடத்தத.
”அத்டத, கராகம் கடரந்ததரால் விரந்தினர் வெரவெரார்கள எனறு வசரால்லுவெரார்கள.
இனடனக்கு முகிலன அத்தரான வெரவெரார்” எனறு எனக்குத் சதரானறுகிறத. எனறராள.
”நீ வசரால்வெத சரி. முகிலன வெந்த ஒர வெரடைம் ஆகிறத . அவென வெரக்கூடிய
சமயம்தரான..எனக்கும் அவெடனப் பரார்க்கசவெண்டம் சபரால் இரக்கிறத. உன
விஷயத்டதப் பற்றி அவெனிடைம் சபசி விடகிசறன. அவென எவ்வெளவு நெராளதரான தளளிப்
சபராடவெரான? பராரடி நீ, இந்த முடற அவென சம்மதித்த விடவெரான ”
சுடைர்விழியின முகம் வவெட்கத்தில் அழகுடைன ஒளிர்ந்தத .
கராகம்

கடரந்த்தரால்

வதரியவில்டல.

அவென

சதனவமராழி

வெந்தராசனரா
வசரானனபடி

அல்லத
முகிலன

ஏசதச்டசயராக
அனறு

வெந்தராசனரா

கராடல

வெந்தத

எல்சலராரக்கும் ஒர ஆச்சர்யத்டதக் வகராடத்தத. தூங்கி எழுந்த வெந்த சஜைராதி முகிலடனப்
பரார்த்தவிட்ட, “அப்பரா எப்சபரா வெந்சத? எனடன விட்டப் சபராகக் கூடைராத . இங்சகசய
இரக்கணும்” எனறு மழடலயில் சபசி அவென கராடலக் கட்டிக் வகராண்டைத. அப்பராவும்
சித்தபராவும் ஒசர மராதிரி இரப்பதரால் குழந்டதக்கு வித்தியராசம் கண்ட பிடிக்க
முடியவில்டல..
“சஜைராதி அத அப்பரா இல்சல, சித்தப்பரா . அப்பரா டில்லியிசல இரக்கரார்” . எனறராள
சகராடத.
”உனக்கு பிஸகட் வெராங்கி வெந்திரக்சகன”

எனறு

ஒர பிஸகட் பராக்வகட்டடை

குழந்டதயிடைம் நீட்டினரான அடத வெராங்கிக் வகராண்டை குழந்டத விடளயராடை ஓடியத.
அடலசபசிடயப் பரார்த்தக் வகராண்டிரந்த முகிலடனப் பரார்த்த , “உன முகம் வரராம்ப
கறுத்தப்

சபராயிடச்சச.

உனக்வகனன

வவெளியிசல
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அடலயற

சவெடலயரா?

டஹதரராபராத்தில் ஏன ஒண்டியரா கஷ்டைப் படைணும் , நீயும் அகிலனும் எனக்கு இரட்டடை
குழந்டதங்க. அவென இரராணுவெத்திசல சசர்ந்தட்டைரான. . வெரடைத்தக்கு ஒர முடறதரான
திரச்சி வெரரான. எனக்சகரா அறுபத வெயசராகி விட்டைத. உடைல் தளளராடத. இங்சக ஏதராவெத
சவெடல சதடிண்ட வெந்தசடைன. உன அண்ணன அகிலன எங்ககூடை இல்ல. . நீயராவெத என
கூடை இரந்தரால் எனக்கு ஒத்தராடசயராய் இரக்கும் “ எனறராள சதனவமராழி தன இடளய
மகனிடைம்.
”நெரான நெராசடைராடியராய் ஒவ்வவெரார

ஊரராய் சுற்றிக் வகராண்டிரக்சகன. உனக்குத்தரான

வதரியுசம நெரான முதல்சல சவெடல வசய்த அலுவெலகத்தில் என மீத அநியராயமராய்
திரட்ட பழி சுமத்தினதராசல வஜையிலுக்குப் சபராசனன. வசய்யராத குற்றத்திற்குச் சிடறத்
தண்டைடன அனுபவிச்சசன. எனக்கு டஹதராரராபராத்தில் கிடடைத்த சவெடல ஊர் சுற்றும்
சவெடலயரானலும் எனக்குப் பிடித்திரக்கிறத. நெரான இப்சபராடதக்குத் திரச்சி

வெர

முடியராத. எனனுடடைய தடலவெர் என எல்லராத் சதடவெகடளயும் பரார்த்தக் வகராளவெரார்.
அடத்த எந்த ஊரக்குப் சபராக சவெணும் எனபத அடலசபசியில் வெரம் . நெரான
இங்கிரந்த சநெரராக அங்கு சபராய்விடைணும்.”
”சுடைர்விழி உனக்கராகக் கராத்திரக்கிறராள. நீ சரினனு வசரானனரால் உங்க இரண்ட சபரக்கும்
கல்யராணத்டத முடிச்சுட்ட நெரான பராட்டக்கு அக்கடைரானனு இரப்சபன.”
அப்சபராத சுடைர்விழி ஒர தம்பளரில் சமரார் வகராண்ட வெந்தராள.
”இந்தராங்க அத்தரான சமரார் ”
முக வெசீகரத்தடைன உடைல் அழகு சசர்ந்த பரவெச்வசழிப்புடைன வபராற்குடைம் சபரால்
பிரகராசித்தராள.
முகிலன சமராடர வெராங்கிப் பரகினரான. இனவனரார தம்பளர் சமராடர அத்டதயிடைம்
வகராடத்தராள.
”வெர்ற

பங்குனிக்கு

சுடைர்விழிக்கு

இரபத்தி

ஆறு

வெயசு

முடியப்

சபராகிறத.,

கல்யராணத்தக்கு உன சம்மதம்தரான சதடவெ” எனறராள சதனவமராழி..
”இப்சபரா எதக்கம்மரா எனக்கு கல்யராணம். நெரான பஞ்சராப் சபராக சவெண்டம் . அதக்கு
முனனரால் உனடனப் பரார்த்தட்ட சபராகலராம் எனறு வெந்சதன. நெரான இப்சபரா ஒர
முக்கியமரான கராரியத்தில் ஈடபட்டிரக்கிசறன. அதில் வவெற்றியடடையராமல் நெரான எந்த
முடிடவெயும் எடக்க மராட்சடைன.”
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ரராமராயணத்தில் சீடத சமல்மராடைத்திலிரந்த ரராமடன சநெராக்கியடதப் சபரால் சுடைர்விழி
முகுந்தடன சநெராக்கினராள. முகுந்தனும் சுடைர்விழிடய சநெராக்கினரான. விழிசயராட விழி
சநெராக்கினராலும அவெள பரார்டவெ சவெறு . அவென பரார்டவெ சவெறு . அவென விழியில் அனபு
எளளவுமில்டல. அந்த மரானவிழிகளும் வசதக்கி டவெத்தச் சிடல சபரானற சமனியழகும்
அவென மனதில் எந்தச் சலனத்டதயும் ஏற்படத்தவில்டல.
”இவெர் ஏன இப்படி இரக்கிறரார்? என அழகு அவெடர ஆட்வகராளளவில்டலயரா?
எப்சபராத சகட்டைராலும் திரமணம் சவெண்டைராம் எனறு மறுத்த விடகிறராசர ? எனறு இவெர்
மனசு மராறும்” எனறு நிடனத்தராள சுடைர்விழி.
அவென இவெடள லட்சியம் வசய்யராமல் வீட்டக்கு வவெளிசய சபராய் அடலசபசியில்
யராரடைசனரா சபசினரான. சபசி விட்ட உளசள வெந்தமர்ந்த முகிலன தன அடலசபசிடயப்
பக்கத்திலுளள

நெராற்கராலியில்

டவெத்த

சபச்டசத்

வதராடைங்கினரான.

அப்சபராத

அவ்வெடறக்குள வெந்த சஜைராதி அந்த அடலசபசிடய எடத்தத. முகிலனுக்குக் சகராபம்
வபராத்தக் வகராண்ட வெந்தத. அடத எனகிட்சடை வகராட எனறு சஜைராதியிடைமிரந்த
முரட்டத்தனமராக அடலசபசிடயப பிடங்கினரான. குழந்டத அழ ஆரம்பித்தத.
சுடைர்விழி குழந்டதடயச் சமராதரானப் படத்தினராள. முகிலனிடைம்

”குழந்டத கிட்சடை

வமனடமயராய் நெடைந்தவகராளளக் கூடைராதரா ?” எனறராள.
”என அடலசபசியில் முக்கியமரான வசய்திகள இரக்கினறன.அத அழிந்தவிட்டைரால்
எனன வசய்வெத? என அடலசபசிடய யராரிடைமும் வகராடக்க மராட்சடைன”
அவென முகம் பதற்றத்சதராட இரந்தத. அதற்சகற்றராற்சபரால் அடிக்கடி அவெனுக்கு
அடலசபசியில் அடழப்பு வெந்தவகராண்சடையிரந்தத.
”நீங்க எனன சவெடல வசய்கிறீர்கள?எங்கிட்சடையராவெத வசரால்லக் கூடைராதரா ?” எனறு
குடழந்தராள சுடைர்விழி.
”நெரான ஒர முக்கியமரான சவெடலயில் இரக்சகன. நித்திய கண்டைம் பூர்ணராயுசு
எனபரார்கசள . அதமராதிரிதரான என சவெடலயும் . அதனரால்தரான பஞ்சராப் சபராவெதற்கு
முனபு அம்மராடவெப் பரார்த்தட்டப் சபராகலராவமனறு வெந்சதன.”
” அப்படிவயனறரால் எனடனப் பரார்க்க வெரவில்டலயரா” வமனடமயராகக் சகட்டைராள
சுடைர்விழி.
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”எனடன மனனித்தவிட சுடைர்விழி . நெமக்குக் கல்யராணம் நெடைக்குவமனறு எனக்குத்
சதரானறவில்டல. நெரான வசய்யும் சவெடல அந்த மராதிரி. எனனுடடைய குறிக்சகராள
நிடறசவெற சவெண்டம். மத்தவதல்லம் அதற்கப்புறம்தரான.” எனறரான திட்டைவெட்டைமராய்.
சுடைர்விழிக்கு அவென கூறியத ஏமராற்றமராய்தரான இரந்தத.
சதனவமராழி முகிலனுக்குப் பிடித்த சடமயடலச் வசய்திரந்தராள.
அவென சராப்பிடவெடதப் பரார்த்தக்
படிப்பரான.

வகராண்டிரந்த சதனவமராழி, அகிலன நெனறராகப்

சிறுவெயத முதல் நெராட்டப் பற்று அதிகம்.. முகிலனுக்கு படிப்பு வெரராத,

தறுதடலயரா சுற்றிக் வகராண்டிரப்பரான. இரண்ட சபரக்கும் மடலக்கும் மடவுக்குமுளள
வித்தியராசம். இனிசமல் இவென ஒழுங்கராக இரந்தரால் சரி.” எனறு எண்ணினராள.
முகிலன அம்மராவிடைம் வசரால்லிக் வகராண்ட கிளம்பினரான.
”நீ எங்சக சவெடல வசய்கிறராய் எனறு வசரால்ல்லிவிட்டப் சபரா. யராரராவெத சகட்டைரால்
வசரால்லசவெணுமல்லவெரா?”
”அத வரராம்ப ரகசியம் நெரான வசரால்ல கூடைராத.” .
நீ இரப்பத சபராலீஸிலரா ? அல்லத இரராணுவெத்திலரா? ஏசதரா இரராணுவெ ரகசியம் சபரால்
வசரால்லுகிறராசய?
”சவெடள வெரம்சபராத வசரால்கிசறன.”. சுடைர்விழிடயப் பரார்த்தக்வகராண்சடை நெகர்ந்தரான.
ஏக்கத்தடைன அவென வசல்வெடதசய பரார்த்தக் வகராண்டிரந்தராள சுடைர்விழி.
”நெரான எவ்வெளசவெரா முயனறு பரார்த்சதன. அவென ஏன ஒத்தக் வகராளளவில்டல எனபத
எனக்குப் புரியராத புதிரராக இரக்கிறத. வகராஞ்சம் வபராறுத்திரந்த பரார்ப்சபராம்.
கராலம்தரான அவென மனடத மராற்ற சவெண்டம்” எனறராள சதனவமராழி. .
”நெரான அவெரக்கராக எவ்வெளவு நெராள சவெணுமரானராலும் கராத்திரக்சகன அத்டத.
எனக்வகனனசவெரா அவெர் கூடியச் சீக்கிரம் மனம் மராறிவிடவெரார் எனறு சதரானறுகிறத.”
”

சுடைர்விழி

சசராகக்

கடைலில்

மூழ்கியிரந்தடதப்

பரார்த்த

சகராடத,

ஏன

வெரத்தமராயிரக்கிறராய். முகுந்தன கல்யராணத்திற்குச் சம்மதிப்பரான. கவெடலப்படைராசத”
எனறராள
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”என உண்டமயரான அனபு அவெரக்குப் புரியவில்டல. நெரான வநெரங்கிப் சபரானராலும்
விலகிப் சபராகிறராசர.. அவெர் சவெவறந்தப் வபண்டணயராவெத கராதலிக்கிறராசரரா எனறு
எனக்குச்

சந்சதகமராக

இரக்கிறத.”

”அப்படிவயல்லராம்

ஒனறும்

இரக்கராத.

வமனடமயரான உனடனச் சீக்கிரம் அவெர் புரிஞ்சிப்பரார் எனனும் நெம்பிக்டக எனக்கு
இரக்கிறத.”
”.எவ்வெளவு கராலமரானராலும் அவெரக்கராகக் கராத்திரக்க நெரான தயரார். அவெரடடைய
முரட்டத்தனம்தரான எனக்கு அச்சமராயிரக்கிறத. அரசராங்கத்டத எப்பவும் குடற
வசரால்லுவெரார்.”
” நெராளடடைவில் எல்லராம் சரியராகிவிடம்.”
முகிலன சபராய் ஒர வெராரம் கழித்த மூத்தவென அகிலனிடைமிரந்த சகராடதக்கு ஒர கடிதம்
வெந்தத. அவென தற்சபராத சதீஸகர் மராநிலத்தில் பராதகராப்பு படடை இரராணுவெவீரனராகப்
பணியராற்றிக் வகராண்டிரக்கிறரான எனறு எழுதியிரந்தரான.
சகராடத, ” . நெராம் இங்குச் சந்சதராஷமராக இரக்கிசறராம். அங்கு அகிலன பனியிலும்
வவெயிலிலும் மிகவும் கஷடைப் பட்டக்வகராண்டிரப்பராசர” எனறு வெரந்தினராள. . .
சஜைராதியும்

அடிக்கடி,

‘அம்மரா,

அப்பரா

எப்சபரா

வெரவெரார்”

எனறு

சகட்டக்வகராண்டிரந்தராள.
’சீக்கிரம் வெரவெரார் நீ வெந்த பட’ எனறு அவெடளத் தூங்க டவெத்தராள சகராடத.
அப்சபராத அவெளுக்கு அடலசபசியில் அடழப்பு வெந்தத.
அடலசபசியில் வசய்திடயக் சகட்டைதம் .’ அப்படியரா....? ‘ எனறு சகராடத அலறினராள.
அவெள டகயிலிரந்த அடலசபசி கீசழ விழுந்தத. கண்ணிலிரந்த வபரால வபராலவவெனறு
கண்ணீர் வெந்தத.”அவெர் சபராய்விட்டைரார். என தடலயில் இடி விழுந்த விட்டைத ! கப்பல்
கவிழ்ந்த விட்டைத! அத்டத” சபசிக்வகராண்டிரக்கும்சபராசத தடரயில் சரிந்த விழுந்தராள
. அவெள அரகில் ஓடி வெந்த சதனவமராழி,
” எனனம்மரா நெடைந்தத? ஏன அழுகிறராய் ?” சகராடத அழராசத. விவெரத்டதச் வசரால்லு. .
சகராடத அழுதவகராண்சடை வசரானனராள.
”அவெர் இறந்த விட்டைரார் எனறு வசய்தி வெந்திரக்கு அத்டத. இனறு கராடல தீவிரவெராதி
கும்பல் பராதகராப்பு படடைவீரர்கடளத் தராக்கிச் சுட்டைரார்களராம். அதில் இரபத்தி ஐந்த
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படடைவீரர்கள பலியராயினர். அவெரம் அதிசல ஒரத்தர் அத்டத “ .அவெள கதறி கதறி
அழுதராள. அவெளுக்கு ஆறுதல் வசரால்ல சவெண்டிய சதனவமராழியும் தனபத்டதப்
வபராறுக்க முடியராமல், எனக்கு ஏன கடைவுள இந்தத் தண்டைடனடயக் வகராடத்தரான” எனறு
அரற்றினராள.
அகிலன

90 வெத

பட்டைராலியனில்

பணியராற்றி

வெந்தரான.

எங்கிரந்சதரா

வெந்த

மராசவெராயிஸட் தீவிரவெராதி கும்பல் வகராடர வகராடலவவெறி தராக்குதல் நெடைத்தி நெராட்ட
வவெடிகுண்டகள, தப்பராக்கிடய உபசயராகப்படத்தி இந்திய படடைவீர்ர்கள சிலடரக்
வகரானறனர். அந்தத் தராக்குதலில் தீவிரவெராதிகளிலும் சிலர் இறந்தனர்.
இந்த விஷயத்டத அறிந்த அகிலனின குடம்பசம சசராகக்கடைலில் மூழ்கியத. அவெர்கள
வெசித்த வதரசவெ தக்கம் வகராண்டைராடியத. வசய்தித்தராளில் எல்லராம் அகிலடனப் பற்றி
புடகப்படைத்தடைன வசய்தி வெந்தத. இரராணுவெ மரியராடதயுடைன அவென உடைல் அடைக்கம்
வசய்யப்பட்டைத.
முகிலடன அடலசபசியில் கூடை வதராடைர்பு வகராளள முடியவில்டல. அவென அடிக்கடி
அடலசபசி எண்டண மராற்றி விடவெரான எனறு சுடைர்விழி வதரிவித்தராள.
சதனவமராழி அழுதராலும் நெராட்டிற்கராக தன மகன உயிடரக் வகராடத்தரான எனறு தன
மனடத சதற்றிக் வகராண்டைராள. சகராடததரான மிகவும் ஆடிப் சபரானராள. பித்தப்
பிடித்தவெள சபராலரானராள. சரியராகச் சராப்பிடைராமல் தூங்கராமல் அடிக்கடி அழுதவகராண்சடை
இரப்பராள. கராலம்தரான அவெள தக்கத்டத ஆற்றசவெண்டம்.
ஒரவெராரம் கழித்த ஒரநெராள கராடல சதனவமராழி வசய்தித்தராள படித்தக் வகராண்டிரந்தராள.
சகராடத சஜைராதிக்குத் தடலவெராரிப் பினனிக்வகராண்டிரந்தராள.
வீட்டக்குள

நுடழந்தரான.

தடல

வமராட்டடையடித்த,

அப்சபராத

மீடசடய

எடத்த

முகிலன
ஆசள

அடடையராளம் வதரியராமல் மராறியிரந்தரான.
சுடைர்விழி, ” வெராங்க, வெராங்க, அத்டத, அத்தரான வெந்திரக்கரார் ” எனறு கத்தினராள.
அவென தனனுடடைய டபடய நெராற்கராலியின மீத டவெத்தவிட்ட சகராடதயிடைம் தக்கம்
விசராரித்தரான.
”எனனடைரா அடடையராளம் வதரியராமல் மராறிட்சடை. விஷயம் வதரிஞ்சுதரான வெந்தியரா?
அகிலன நெம்டம விட்டப் சபராய்விட்டைரான. தீவிரவெராதிகள வவெடிகுண்ட சபராட்டைதிசல
இரபத்தி ஐந்த ரராணுவெ வீர்ர்கள மரணமடடைந்தனர் அவெர்களில் அகிலனும் ஒரத்தன.
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சபராய் ஒர வெராரம் ஆகிவிட்டைத, நீ இப்சபரா வெந்திரக்சக. உனடன வதராடைர்பு வகராளளப்
பரார்த்சதராம். முடியவில்டல. நீ எங்கிரந்தராய் ?” எனறராள சதனவமராழி .
”நெரான வவெளியூரில்

இரந்ததரால் உடைசன வெரமுடியவில்டல. வசய்தித்தராள படித்த

விவெரம் அறிந்சதன. உனடனப் பரார்த்த ஆறுதல் வசரால்லிவிட்ட சபராகலராம் எனறுதரான
வெந்சதன. நெரான உடைசன சபராக சவெணும். எனக்கு சநெரமில்டல.”
”முகிலரா,

நீ இப்படிச் வசரானனரால் எப்படிடைரா? இரட்டடையரில்

ஒரத்தடனப் பறி

வகராடத்தட்ட நெரான தடிச்சுண்ட இரக்சகன. நீ என பக்கத்திசல இரக்கணும்.. எனடன
விட்டவிட்ட

எங்சகயும் சபராயிடைராசத. உனடனப் பரார்த்தராவெத

நெரான ஆறுதல்

அடடையசறன. தயவு வசய்த எனடன விட்டவிட்ட ஓடிடைராசத ”எனறு அவென டககடளப்
பிடித்தக் வகராண்ட வகஞ்சினராள.
எனக்குச் சில கடைடமகள உண்ட . அடத முடிச்சிட்ட வெரகிசறன.
அப்சபராத அவென அடலசபசி சிணுங்கியத . அவென அடத எடத்தக் வகராண்ட பக்கத்த
அடறக்குள சபரானரான.
அவென சபசிய அடறக்குப் பக்கத்த அடற சடமயல் அடற. இரண்ட அடறகளுக்கும்
நெடவில் ஒர சனனல் உண்ட. சடமயல் அடறயில் சுடைர்விழி இரந்தராள..தரான சபசுவெத
பக்கத்த அடறயிலிரப்பவெரக்குக் சகட்குவமனபத முகிலனுக்குத் வதரியராத. அவென
சபசியத அவெளுக்கு நெனறராகக் சகட்டைத
”

சதீஸகர்

ஆப்சரஷன

வவெற்றி.திரச்சிக்கு

வெந்தவிட்சடைன.அடத்த

ஆப்சரஷன

லக்சனராவெரா ? நெரான இங்சகயிரந்த லக்சனரா சபராய் விடகிசறன. “
அவென சபசுவெடதக் சகட்டை சுடைர்விழியின மூடளயில் வபராறி தட்டியத. அதனரால்தரான
வமராட்டடை அடித்தக் வகராண்ட விட்டைராரரா? உண்டம அவெளுக்குப் புலப்பட்டவிட்டைத.
சதனவமராழி அமர்ந்திரந்த இடைத்திற்கு விடரந்த வசனறராள : கராதில் வமனடமயராகச்
வசரானனராள.
அவெள வசரானனடதக் சகட்ட சதனவமராழி அதிர்ந்தராள.
”அப்படியரா?” .
”நெரான சகட்டைத அததரான.”
” சுடைர்விழியின கராதில் சதனவமராழி வமல்லிய குரலில் வமராழிந்தராள,
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”அப்படிசய வசய்சறன அத்டத” எனற சுடைர்வமராழி வவெளிசய கிளம்பினராள.
முகிலனும் வெந்தவிட்டைரான.
நெரான உடைசன கிளம்ப சவெண்டம். எனக்கு அடழப்பு வெந்தவிட்டைத .
அவென கனனத்தில் ஓங்கி ஒர அடற அடறந்த விட்டச் வசரானனராள.
”உனடன என பிளடளனனு வசரால்லிக்கிறதக்கு வவெட்கமராயிரக்கு. வசய்யக் கூடைராத
கராரியத்டத

நீ வசய்த விட்டைராய்.

வசரால்லிவிட்டைராள.

நீ தீவிரவெராதி எனபடதச் . சுடைர்விழி எனனிடைம்

நெரான வபத்ததில் ஒண்ணு நெராட்டக்கராக உயிடர விட்டைத.

இனவனரானனு நெராட்டக்கு எதிரரா தீவிரவெராதியரா மராறிவிட்டைத. குழந்டதயிசல இரண்ட
சபரக்கும் சமமராகத்தரான பரால் வகராடத்சதன. நீ ம்ட்டம் ஏன தீவிரவெராதி ஆகிட்சடைனனு
வதரியல்சல?. பராழராய்சபரான தீவிரவெராதத்தின வெனவசயடல நிடனத்தரால் .வநெஞ்சு
வபராறுக்குதில்டலசய “ விடைராமல் சபசியதரால் அவெளுக்கு மூச்சு வெராங்கியத.
”ஆமராம். நெரான மராசவெராயிஸட்தரான. நெராட்டின சமல் எனக்கிரந்த வவெறுப்பரால்
மராசவெராயிஸட்

ஆகிவிட்சடைன.

சபரான

வெராரம்

கலபதராரில்

தீவிரவெராதிகள

படடைவீர்ர்கடளச் சுட்டைரார்கசள. அந்தத் தீவிரவெராதி கும்பலில் நெரானுமிரந்சதன. அகிலன
அங்சகயிரந்தரான எனபத எனக்குத் வதரியராத. நெடைந்தத நெடைந்தவிட்டைத . சபரானடத
நிடனத்த வெரத்தப்படைராசத.”
”எப்படிடைரா? நீ இப்படி சபசசற. வெரத்தப் படைராசம எப்படியிரக்க முடியும்? அகிலன என
பிளடள,

உன அண்ணராடைரா. அவெடன வகரானனுட்ட சவெசற யராசரரா மராதிரி

வெரத்தப்படைசவெண்டைராம்ங்கிசற. உன மனவசனன கல்லரா இல்ல இரம்பரா ? இரத்த பராசம்
உனக்குக் கிடடையராதரா ? கராதலுக்குக் கண் இல்சல எனபரார்கள. தீவிரவெராதத்தக்குக் கண்,
கராத, மனசு எதவுசம இல்டல எனபத உன மூலம் நிரூபணம் ஆகிறத. .”
” நெரான மராசவெராயிஸட் ஆனவுடைசன பராசவமல்லராம் சபராய்விட்டைத சமுதராயம் சீரழிந்த
கிடைக்கிறத. ? எங்கும் ஊழல்தரான மண்டிக் கிடைக்கிறத நெராங்கள தப்டபத் தட்டி சகட்கும்
கும்பல். எங்கிட்சடை ஏசக 47 தப்பராக்கி இரக்கிறத. மனித குண்டகளராகவும் வசயல்
படசவெராம். தவெறு வசய்யும் அரசராங்கத்தக்குப் வெனமுடறயில் பராடைம் புகட்டவெததரான
எங்கள இயக்கத்தின வகராளடக. .இந்தியரா எனக்கு எனன வசய்தத ? எனடன மராதிரி
சமுதராயத்தில்

பழி

வெராங்கப்

பட்டைவெர்கள

சபராரராடகிசறராம்.”
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ஒனறு

சசர்ந்த

சபராரராளிகளராகப்

”நெல்லராயிரக்கடைரா நீ வசரால்றத . நெராட உனக்கு எனன வசய்தத எனறு சகட்கிறராசய. நீ
நெராட்டக்கு எனன வசய்தராய் எனறு சயராசித்தப் பரார் ? உண்டம உனக்குப் புரியும்.
தீவிரவெராத

இயக்கத்திலிரந்த

நீ

மீண்ட

வெரசவெண்டம்

.

உனடன

நெரான

சபராகவிடைமராட்சடைன” எனறு அவென டககடளப் பிடித்தராள.
எனனுடடைய குறிக்சகராளிலிரந்த நெரான பிறழ மராட்சடைன. எனக்கு சநெரமராகிவிட்டைத. நெரான
கிளம்பசறன. எனடனத் தடக்கராசத “ அவெடளத் தளளிவிட்ட கதடவெ சநெராக்கி நெடைந்தரான.
கதடவெத் திறந்தவென அதிர்ந்த நினறரான.
அங்சக சுடைர்விழியும் நெரானடகந்த சபராலீஸகரார்ர்களும் நினறிரந்தரார்கள.
”சுடைர்விழி நீ கூடைவெரா...” தன பராக்வகட்டிலிரந்த தப்பராக்கிடய எடத்தரான.
”அத்தரான” சுடைர்விழி அவெனரகில் வசனறராள.
”எங்கிட்சடை வெரராசத, உனடனச் சுட்டவிடசவென. ”
”உங்க டகயராசல தராலிதரான கட்டிக்க முடியல்சல. சராகிற பராக்கியராமராவெத எனக்குக்
வகராடங்க “ வசரால்லிக்வகராண்சடை அவெடன சநெராக்கித் தராவினராள.
அவென தப்பராக்கியிலிரந்த கிளம்பிய குண்ட அவெள மரார்பில் பராய்ந்தத.
’அத்தரான’ எனறு அலறிக்வகராண்சடை அவெள கீசழ சரிந்தராள.
அதற்குள கீசழ விழுந்த சதனவமராழி முகிலனின அரகில் வசனறு,” எனடனச் சுட”எனறு
அவென டகடயப் பிடித்த இழுக்கவும் அவென

டகயிலிரந்த தப்பராக்கி பறக்க, ஒர

சபராலீஸ அதிகராரி ஒடிப் சபராய் கிரிவகடை பந்டதக் சகட்ச் பிடிப்பத சபரால் அடதப்
பிடிக்க மற்ற சபராலீஸகராரர்கள ஓடி வெந்த அவென டகடயக் வகட்டியராகப் பிடித்தனர்.
சபராலீஸ இனஸவபக்டைர் அவென டகயில் விலங்டக மராட்டினரார். அவென திமிறினரான.
”இந்த வீட்டடைச் சுற்றிப் சபராலீஸகராரர்கள இரக்கிறரார்கள.. நீ தப்பிப் சபராக முடியராத”
எனறரார்.
. ”உன சமசல இரக்கிற பராசத்டதவிடை நெராட்டின சமல் எனக்கு சநெசம் அதிகம்...நீ என
மகனல்ல. நீ ஒர சதசத் தசரராகி ஒர தீவிரவெராதிடயப் பிடித்தக் வகராடத்ததில் எனக்கு
மட்டைற்ற மகிழ்ச்சி.” எனறராள சதனவமராழி.
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19. உதவிக்கரம்
முதல் மணி அடித்த விட்டைத.
எல்சலராரம் அவெரவெர் வெகுப்புகளுக்கு விடரந்தனர் .சீக்கிரமரா வெராடி” எனறு கூவிய படி
ரஞ்சனி தன வெகுப்படறடய சநெராக்கி ஓடினராள. மீனராவும் அவெளுடைன சசர்ந்த ஓடினராள.
இரண்டைராவெத மணி அடித்தத. இடறவெணக்கம் முடிந்தத.
அடதத் வதராடைர்ந்த டமக்கில் ஒர அறிவிப்பு.
பனனிரண்டைராவெத வெகுப்பு ’ஏ’ வசக்ஷனில் படிக்கும் மராணவி மீனரா சநெற்று நெடைந்த ஓட்டைப்
பந்தயத்தில் முதலராவெதராக வெந்த வவெற்றி வபற்றரார்.
மராணவெர்களின டகதட்டைல் சகட்டைத.
வெகுப்பில் எல்லரா மராணவெர்களும் மராணவியர்களும் சபசிக் வகராண்டிரந்ததரால் சப்தம்
அதிகமராக இரந்தத.
ரஞ்சனியும் மீனராவும் பிளஸ டூ படிக்கும் மராணவிகள. இடண பிரியராத் சதராழிகள.
ரஞ்சனி வெசதியரான குடம்பத்டதச் சசர்ந்தவெள. அவெள அப்பரா மத்திய அரசராங்க
நிறுவெனத்தில் அதிகராரியராக இரக்கிறரார். அம்மரா இல்லத்தரசி.
மீனரா மிகவும் ஏடழ குடம்பத்டதச் சசர்ந்தவெள. அவெளுக்கு அப்பரா, அம்மரா கிடடையராத.
பூக்கராரிப் பராட்டியுடைன வெசிக்கிறராள.
அப்சபராத தமிழ் டீச்சர் சரஸவெதி வெகுப்பில் நுடழந்தரார். சரஸவெதி

டீச்சர் வரராம்பக்

கண்டிப்பரானவெர். வெகுப்பில் சகட்டை சகளவிக்குச் சரியரான பதிடலச் வசரால்லிவிட்டைரால்
டகதட்டைத் வசரால்லுவெரார். அவெர் வெகுப்பில் அடிக்கடி கரசகராஷம் சகட்கும்.
சதன சபரால் இனிக்கும் சிலப்பதிகராரத்டதப் பற்றிப் பராடைம் எடத்தரார்..
ரஞ்சனி படிப்பில் மிகுந்த கவெனம் வசலுத்திப் படித்தராள. சநெரத்டத வீணராக்க மராட்டைராள.
எறும்டபப் சபரால் உடழத்தராள. ஆனரால் தினந்சதராறும் வீட்டக்கு எதிரில் அவெள டவெத்த
மரக்கனறுகளுக்குத் தவெறராமல் தண்ணீர் விடவெராள.
நீ

எதக்கு

இந்த

வபராறுப்டப

எடத்தக்கிசற?

படிக்கிறடத

விட்ட

சநெரத்டத

வீணராக்குகிறராசய ? எனறு அடிக்கடி அங்கலராய்ப்பரார் அவெள அப்பரா சுந்தரம். அவெர்
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எப்பவும் அப்படிதரான. வீட்ட நிழலில் நெராய் படத்திரந்தரால் கூடை அவெரக்குப்
வபராறுக்கராத. விரட்டி விடவெரார்
சதர்வு முடிவுகள வெந்த விட்டைன. ரஞ்சனி 1194 மதிப்வபண் எடத்த மராநிலத்திசலசய
இரண்டைராவெத

இடைம்

பிடித்திரந்தராள.பளளிக்கூடைத்தில்

முதல்

மராணவியராய்

வெந்திரந்தராள.
சபப்பரில்

அவெள

புடகப்படைமும்

சபட்டியும்

வெந்திரந்தத.

ஆசிரியரம்

வபற்சறராரம்தரான தரான அதிக மரார்க வெராங்கியிரப்பதற்கு முக்கிய கராரணம் எனறு சபட்டி
வகராடத்தராள. பரார்வெதி தன மகடள நிடனத்த மிகவும் வபரடமப் பட்டைராள.
சுந்தரத்தக்கு இரட்டடை மகிழ்ச்சி . ரஞ்சனியின படிப்புக்கராக இரண்ட லட்சம் சசர்த்த
டவெத்திரந்தரார். வபராறியியல் கல்லூரியில் சசர்வெதற்கு சமசனஜவமண்ட் சகராட்டைராவிற்கு
பணம் சதடவெயராய் இரக்கும் எனறு முன ஜைராக்கிரடதயராய் சபங்கிலிரந்த பணத்டத
எடத்த வீட்டில் டவெத்திரந்தரார். பணம் மிச்சமராச்சு. இரண்டைராவெத ரஞ்சனி விரம்பிய
பராடைப் பிரிவு கிடடைத்தவிடம். ”சராதிச்சுட்சடை ரஞ்சனி, உனக்கு இனிசம நெல்ல கராலம் “
எனறு குதூகலத்தடைன வசரானனரார்.
மீனராவும் சதர்வில் சதர்ச்சி வபற்று விட்டைராள. ஆனரால் மதிப்வபண் அதிகமில்டல.
எண்பத விழுக்கராடதரான. ரஞ்சனியின வீட்டக்கு மீனரா வெந்தராள. சதராழிடய ஆரத்தழுவிக்
வகராண்டைராள.
.”
”நீ எந்தக் கல்லூரியில் சசரப்சபராகிறராய் மீனரா? ”
”எனக்கு பிஎஸசி கம்பூட்டைர் சயினஸ

படிக்க ஆடச. ஆனரால் நெரான படிக்கசவெ

சபராறதில்டல.”
”ஏன ?”
சவெவறனன, பணமில்லடமதரான. பூ வியராபராரத்திசல வெர்ற பணம் சராப்பராட்டக்குத்தரான
சரியரா இரக்கு. பராட்டிக்குப் பூ விற்க உதவெப் சபராகிசறன.”
மீனரா நெகர்ந்தவுடைன பரார்வெதி சகட்டைராள.
“ஏண்டி, மீனரா எந்த கராசலஜில் சசரப் சபராறரா? “
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”அவெள எந்த கராசலஜிலும் சசரப் சபராறதில்டலயராம். சராதராரண டிகிரி படிக்கிறத்தக்குக்
கூடை பணமில்டல. அப்பரா, அம்மரா அவெளுக்கு கிடடையராத.

அவெளுக்கு ஏதராவெத

வசய்யணும் எனறு பரார்க்கிசறன. “
”நீ எனனடி வசய்ய முடியும் ? ”
எனக்கு அப்பரா படிப்புக்கராகச் சசர்த்த டவெத்த பணம் மிச்சமராச்சு இல்லயரா? நெராம் ஏன
மீனராவின

படிப்புக்கு

உதவி வசய்யக் கூடைராத. அவெளுக்கு மூனறு

வெரடைப்

படிப்புத்தரான..........................“
”ஏண்டி, நீ வசரால்றத நெடைக்கிற கராரியமரா? பணம் மிச்சமரானரால் எனன? உனடன கட்டிக்
வகராடக்கும்சபராத சதடவெயராய் இரக்கும் . அப்பராடவெப் பத்தி தரான உனக்கு வதரியுசம?
எச்சக் டகயிசல கராக்கரா ஓட்டை மராட்டைரார்.
சரியரான கஞ்ச பிசுநெராறி. அப்படினனு நெரான வசரால்லல. மத்தவெங்க எல்லராம் வசரால்றரா.
அவெர் இதக்வகல்லராம் ஒத்தக்கசவெ மராட்டைரார்.” எனறு கூறிச் சிரித்தராள.
”அம்மரா , எனக்கராக அப்பராவிடைம் சபசிப் பராசரன. ப்ளீஸ, ப்ளீஸ” எனறு வகஞ்சினராள.
எனக்குப் படிப்டப பற்றி எதவும் வதரியராத. சரஸவெதி டீச்சரிடைம் சகக்கசறன. அவெங்க
எனன வசரால்றராங்கனனு சகக்கலராம்.
பரார்வெதி வீட்டக்கு வவெளிசய வெந்த சபராத சரஸவெதி டீச்சர் எசதச்டசயரா அந்தத் வதர
வெழியராக வெந்த வகராண்டிரந்தரார். பரார்வெதி
பிஎஸசி கம்ப்யூட்டைர்

டீச்சடரப் பரார்த்த, ”அவெள சதராழி மீனரா

படிக்க வெசதியில்டலயராம்.. மீனராவின படிப்பு வசலடவெ நெராம்

ஏற்றுக் வகராளளலராம் எனறு ரஞ்சனி கூறுகிறராள. இப்ப இரக்கும் விடலவெராசியில் ஒர
குழந்டதடயப் படிக்க டவெப்பசத கடினம். இனவனரானறு எனறரால் வசரால்லசவெ
சவெண்டைராம். முழி பிதங்கி விடம். அவெள வசரால்வெத சரியரா? தவெறரா ? எனறு எனக்குத்
வதரியவில்டல. நீங்கசள வசரால்லுங்கள டீச்சர்.”
ரஞ்சனியின எண்ணம் மிகவும் உயர்ந்தத. மற்றவெர்களுக்கு உதவி வசய்வெத மிக நெல்ல
பண்பு

;

வரராம்பப்

வபரிய

விசயமராச்சச.வெசதி

இல்லராசதராரக்கு

உதவுடத

ஒவ்வவெராரவெரம் தங்களின வபராறுப்பராக ஏற்றுக் வகராளள சவெண்டம். அததரான
உண்டமயரான சசடவெ.
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”அனனசத்திரமும் ஆலயம் கட்டவெடதவிடைச் சிறந்தத, ”ஆங்சகரார் ஏடழக்கு
எழுத்தறிவித்தல்” எனறரான கவி பராரதி . அடிமட்டைத்திலிரக்கும் ஏடழகளுக்குச் வசய்யும்
உதவி நெராம் கடைவுளுக்கு வசய்யும் உதவியராகத்தரான கரதப்படம்.” எனறு பரார்வெதி.
ரஞ்சனி வசய்ய நிடனப்பத மிகவும் நெல்ல வசயல் எனற வதளிவு வபற்ற பரார்வெதி
மனநிடறவுடைன வீட்டக்கும் நுடழந்தராள.
சுந்தரம் ஹராலில் சசராபராவில் அமர்ந்திரந்தரார். அவெர் வநெற்றியில் பட்டடை பட்டடையராய்
வீபூதி. “ பித்தரா ...பிடற சூடி ...... வெராய் முணுமுணுத்தக்வகராண்டிரந்தத.
” ஏங்க , ஓண்ணு உங்க கிட்சடை சகட்கணும்.”
“ எனன சவெணும் வசரால்லு.. பணத்டதத் தவிர எத சவெண்டமரானராலும் சகள.”
”அதராசன பரார்த்சதன ! நீங்களராவெத பணத்டதக் வகராடக்கிறதராவெத. பண விசயம்தரான.
ஆனரால் நெல்ல விசயத்தக்கு. மீனரா பிஎஸசி கம்பூட்டைர்
சகரார்ஸ சசர்க்கறதக்கு ரஞ்சனி , பணம் வகராடக்க ஆடச பட்றரா. நெரான சரஸவெதி டீச்சடரக்
சகட்சடைன. கல்விக்கு உதவி வசய்றத வரராம்ப உத்தமமரான விசயம்னு வசரானனரா .அப்படி
வசய்கிறத நெல்லதனனு எனக்கும் சதரானறத. ரஞ்சனிக்குத்தரான பணம் வகராடக்கராசம சீட்
கிடடைக்கப் சபராகிறசத. சசர்த்த டவெத்த பணத்தில் மீனராவுக்குப் படிக்க உதவி
வசய்யுங்கசளன. ”
”அவெளுக்கு

அப்பரா,

அம்மரா

கிடடையராத.

மூணு

வெரஷம்

சீக்கிரமராய்

பறந்தவிடம்.அவெடள என சசகராதரி மராதிரி நிடனத்த உதவுங்கசளன “
எனறராள ரஞ்சனி.
சுந்தரின முகம் இரண்டைத. பரார்வெதிடயப் பரார்த்த சினத்தடைன வசரானனரார்.
மீனரா என அக்கரா வபண்ணரா? இல்டல உன அண்ணன வபண்ணரா ? அவெள படிப்புக்கு
நெராம் ஏன உதவி வசய்ய சவெண்டம்?..நெரான மீனராவுக்குப் பண உதவி வசய்ய மராட்சடைன”
எனறு இதயம் படைபடைக்க சபசி , அலமராரியிலிரந்த பண கவெடர ஒர டபயில் எடத்த
டவெத்தக் வகராண்ட நெரான இப்சபராசத சபங்கில் பணத்டதப் சபராட்டவிட்ட வெரகிசறன
எனறு அவெசரமராக வீட்டடை விட்ட விடரந்தரார்.
வதரவில் நெடைந்தரார். அந்த வீதியின

கடடைசியில்தரான மீனராவின பராட்டி பூ விற்றுக்

வகராண்டிரப்பராள. அனறு மீனரா பூ வியராபராரம் வசய்த வகராண்டிரந்தராள. பூக் கடடைக்குப்
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பக்கத்தில் ஒர குரட்டப் பிச்டசக்கராரன உட்கரார்ந்த பிச்டச எடத்தக் வகராண்டிரந்தரான.
அவென முனனரால் ஒர தட்ட இரந்தத.
அவெர் நெடைந்த சபராய்க் வகராண்டிரக்கும் சபராத அவெர் பக்கத்தில் சவெகமராகச் வசனற ஒர
இரண்ட சக்கர வெராகனத்தின பின பக்கம் அமர்ந்திரந்தவெர் டகயில் டவெத்திரந்த இரம்பு
தடி அவெர் மண்டடையில் பட்ட நிடலகுடலந்த கீசழ விழுந்தரார்.. அவெர் டகயிலிரந்த
டபயிலிரந்த பண கவெர் விர்வரனறு பறந்த வசனறு குரட்டப் பிச்டசக்கராரன முன
டவெத்திரந்த தட்டில் வபராத்வதனறு விழுந்தத.
சுந்தரம் இடதக் கவெனிக்கவில்டல. அதற்குள நெரானகு சபர் அவெடரச் சூழ்ந்த வகராண்ட
அவெர் எழுந்திரக்க உதவி வசய்தனர். ஒரவெர் அவெர் டகடயப் பிடித்த வீட்டில் வகராண்ட
சபராய் விட்டைரார்.
பரார்வெதி திடக்கிட்டப் சபரானராள. பணம் பத்திரமராய் இரக்கிறதரா ? உங்களுக்கு அடி
படைவில்டலசய ?
தடலயில்

இடி

எனறு சகட்டைராள.. கராலியராய் இரந்த டபடயப் பரார்த்த சுந்தரம்
விழுந்த

மராதிரி

அதிர்ச்சி

அடடைந்தரார்.“

ப

...ண..ம்”.

எனறு

வசரால்லிக்வகராண்சடை வபராத்வதனறு சசராபராவில் விழுந்தரார். “
இரண்ட லட்சங்க ........ எங்சக விட்டீங்க? எங்சகசயரா விழுந்த விட்டிரக்கு வெராங்க
சபராய்த் சதடைலராம்” எனறு பரார்வெதி வசரால்லிக் வகராண்டிரக்கும் சபராத மீனரா பண
கவெரடைன வெந்தராள மீனரா. ”உங்க டபயிலிரந்த பண கவெர் குரட்டப் பிச்டசக்கரன
தட்டில் விழுந்த விட்டைத. நெரான அவெனிடைம் சண்டடை சபராட்ட எடத்த
இந்தராங்க

வெந்சதன.

பணம்” எனறராள. ’பணம்’ எனனும் வெரார்த்டதடயக் சகட்டைவுடைன

சுந்தரத்திற்குப் சபரான உயிர் திரம்பியத.

அதற்கு அறிகுறியராக உடைம்பு அடசந்தத.

கண்டணத் திறந்த எழுந்தவெர், டகடய நீட்டி கவெரிலிரந்த வகராஞ்சம் பணத்டத எடத்த
மீனராவிடைம் வகராடத்த “வரராம்ப நெனறி மீனரா. உன படிப்புக்கு நெரான உதவி வசய்கிசறன
உனக்கு உதவெ கூடைராதனனு வசரானசனன. ஆனரால் எனக்கு நீ உதவி வசஞ்சுட்சடை. நெரான
வகட்டைடத

நிடனச்சசன.

அதனரால்

விபத்டதச்

சந்தித்சதன.

என

தவெடற

உணர்ந்தவிட்சடைன. நீயும் என வபண் மராதிரிதரான” எனறரார்.
தன கணவெனின மனமராற்றத்டத நிடனத்த அதிக மகிழ்வு வகராண்டை பரார்வெதி
திரப்தியுடைன சடமயலடறக்குள வசனறராள.
ரஞ்சனியின உளளம் மகிழ்ச்சியினரால் திக்கு முக்கராடியத.
அடத்த நெராள கராடல பளளியில் முதல் மணி அடித்தவிட்டைத.
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எல்சலராரம் அவெரவெர் வெகுப்புகளுக்கு விடரந்தனர் .
இரண்டைராவெத மணி அடித்தத. இடறவெணக்கம் முடிந்தத.
அனறு சரஸவெதி டீச்சர் அறிவிப்பு வசய்தரார்
”வெராழ்க்டக வெராழ்வெதற்கராகவும் இரக்கலராம் ; வெராழ டவெப்பதற்கராகவும் இரக்கலராம்.
சமீபத்தில் ப்ளஸ 2 சதர்வில் மராநிலத்தில் இரண்டைராவெத இடைத்தில் வெந்த நெம் பளளி
மராணவி ரஞ்சனி, நெம் பளளியில் படித்த இனவனரார ப்ளஸ 2 மராணவியரான மீனராவுக்குக்
கல்லூரியில் படிக்க உதவிக்கரம் நீட்டி அவெள வெராழ்க்டகயில் ஒளிசயற்றி இரக்கிறரார்.
ரஞ்சினியரால் நெம் பளளிக்குப் வபரடம சசரகிறத.”
மராணவெர்களின கரசகராஷம் எழுந்தத. அத மட்டமல்ல அந்த அறிவிப்பு

சில

மராணவெர்களின பிஞ்சு இதயத்திலும் ஒர நெல்ல எண்ணத்டத வித்தராக ஆழ சவெரனறியத.

127

20. உண்டம சுடம்
ஆடி மராதத்தில் தணிக்கடடையில் கராணப்படம் மக்கள வவெளளம் சபரால் அதிக நெபர்கள
இரதய சநெராய் நிபுணர் மரத்தவெர் ரராஜைசசகடரப்
பரார்க்கக் கராத்திரந்தனர். வெராரத்தில் மூனறு நெராட்கள மராடல ஆறு மணியிலிரந்த ஒனபத
மணிவெடர மட்டம் அவெடர அந்த மரத்தவெ மடனயில் பரார்க்க முடியும்.
ரராகவென மரத்தவெடரப் பரார்க்க கவெடலசயராட கராத்திரந்தரார். அவெர் மடனவி கலராவிற்கு
ஏற்கனசவெ

இரதய

சிகிச்டச

ஆகியிரக்கிறத.

சமீபத்தில்

மூச்சு

விடவெத

கடினமராயிரப்பதரால் முழுஉடைல் பரிசசராதடன வசய்த பரிசசராதடன அறிக்டகயுடைன
மரத்தவெடர எதிர் பரார்த்திரந்தரார்.அறிக்டகடயப் பரார்த்த மரத்தவெர் இரதய குழராயில்
அடடைப்புகள

அதிகமராகி

இரக்கினறன.

வெயதராகிவிட்டைதரால்

எப்சபராத

சவெண்டமரானராலும் மராரடடைப்பு ஏற்படை வெராய்ப்பு உண்ட எனறு கூறி மரந்த எழுதித்
தந்தரார்.
ரராகவெனுக்கு மனக்கவெடல ஏற்பட்டைத.”இந்தத் தகவெடல எப்படி கலராவிடைம் வசரால்வெத”
எனறு குழம்பினரார். ”ஒரகரால் அதிர்ச்சியரால் அவெள உயிரக்கு ஆபத்த ஏற்பட்ட
விடைலராம்” எனறு எண்ணினரார். அவெளிடைம் ஒனறும் வசரால்ல சவெண்டைராம் எனறு
நிடனத்தரார். சயராசித்தக் வகராண்சடை வீட்டக்குள நுடழந்தரார்.
அங்சக அமர்ந்திரந்த நெண்பர் ரராமநெராதடனப் பரார்த்த வியப்படடைந்தரார். இரவெரம் ஒசர
சததியில் பிறந்தவெர்கள. இந்தியன வெங்கியில் ஒசர நெராளில் சசர்ந்தரார்கள. இரவெரம் ஒசர
நெராளில் பணி ஓய்வு வபற்றரார்கள. ஓய்வு வபற்று பத்த ஆண்டகள ஆகினறன. ரராமநெராதன
அடிக்கடி ரராமநெராதடன வெந்த பரார்ப்பரார். எட்ட மராதங்கள கழித்த இப்சபராததரான
வெரகிறரார்.
ரராமநெராதரா எப்படி இரக்கிறராய் ? உனடனப் பரார்த்த நிடறய நெராட்கள ஆகிவிட்டைன. உன
மடனவிக்கு உடைல் நெலம் சரியில்டலவயனறு வசரால்லிக்வகராண்டிரந்தராசய ? அவெள
இப்சபராத நெலமரா?” அனபுடைன சகட்டைரார்.
ரராமநெராதன உடைசன பதில் வசரால்லவில்டல. இரண்ட நிமிடைங்கள அடமதியராக இரந்தத
விட்டக்

கலங்கிய

கண்களுடைன

“

அவெள

எனடனத்

தனிசய

சபராய்விட்டைராள” எனறரார். அவெர் கண்களில் கண்ணீர் வபரகியத.
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விட்டவிட்டப்

”திடீவரனறு உன மடனவிக்கு எனன ஆகிவிட்டைத ?”
அவெளுக்கு இரத்த சசராடக. பரார்க்கராத மரத்தவெர் இல்டல. அவெ ஜைராதகத்டதக் நெல்ல
சஜைராசியரிடைமும்

கராண்பித்தக்

சகட்டைராச்சு.

ஒர

சமயம்

நிடலடம

அதிக

சமராசமராகிவிட்டைத . டைராக்டைர், ”அவெள அதிக நெராட்கள உயிர் வெராழமராட்டைராள” எனறு
வசரானனரார்.நெரானும் என மகனும் அடத அவெளிடைம் வசரால்லராமல் மடறத்த விட்சடைராம்.
ஒர நெராள ”உடைம்பு வெலிக்கிறத” எனறராள. டைராக்டைரிடைம் அடழத்தச் சபராவெதற்குள அவெள
உயிர்

பிரிந்தவிட்டைத.

உயிர்

சபராகப்சபராகிறத

எனறு

வதரிந்திரந்தரால்

அவெள

ஆடசகடளச் வசரால்லியிரப்பராள. ரராகவெரா, நெரான வபரிய தப்பு வசய்தவிட்டைரான.
உண்டமடய அவெளிடைம் வசரால்லராமல் மடறத்தவிட்சடைன. என மனசு உறுத்தகிறத.“
எனறு சதம்பித்சதம்பி அழுதரார்
ரராமநெராதடனப்

பரார்த்தரால்

பரிதராபமராக

இரந்தத.

அவெர்

முகத்டதத்

தடைவி,

வெரத்தப்படைராசத. நீ வசய்தத சரியரானசத. உன நிடலயில் யரார் இரந்தராலும் அடதத்தரான
வசய்திரப்பரார்கள. இடறவென ஒரவெரக்கு நெராடளக் குறித்தவிட்டைரால் அடத யராரராலும்
மராற்ற முடியராத. சபரான உயிர் திரம்பி வெரமரா ? இறப்பு நெம் டகயில் இல்டல. நீ நெல்ல
சநெராக்கத்தடைனதரான வசய்திரக்கிறராய். வெராய்டம எனபத எனன? வதய்வெப்புலவெர்
திரவெளளுவெர், வபராய்டமயும் வெராய்டமயிடைத்த; எனற குறளில் குற்றமற்ற நெனடமடய
விடளவிக்கக் கூடமரானரால் வபராய்யரான வசரால்லும்கூடை வெராய்டம எனறு கூறத்தக்க
இடைத்டதப் வபற்றுவிடம். நீ கவெடலப்படைராசத. இனிசமல் நெடைக்கப் சபராவெடதப் பரார்”
எனறரார் ரராகவென.
இந்த ஆறுதலரான வெரார்த்டதகளரால் மனம் சதறிய ரராமநெராதன வீட்டிற்குத் திரம்பிச்
வசனறரார்.
.அதன பிறகு ரராகவென சிந்தித்தரார். ரராமநெராதடனச் சமராதரானப்படத்தி அனுப்பிவிட்சடைராம்.
மடனவிசய ஆனராலும் சத்தியத்டதயும் சநெர்டமயும் கடடைப்பிடிக்கராவிட்டைரால் உண்டம
சுடம். உளளத்தில் வெலி ஏற்பட்டைராலும் உண்டமடயச் வசரால்லிவிடை சவெண்டம் எனறு
தீர்மரானித்த கலரா இரந்த அடறக்கரகில் சபரானரார்.

அப்சபராத கலரா மரமகளிடைம் , எனக்கு வநெஞ்சு வெலி அடிக்கடி வெரகிறத. நெரான எவ்வெளவு
நெராள உயிசரராட இரப்சபன எனறு எனக்குத் வதரியராத. பூவும் வபராட்டமராகக் கண்டண
மூடைசவெண்டவமனபத என ஆடச. உனனுடடைய ,மராமனராடர நீதரான பரார்த்தக்
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வகராளளசவெண்டம்” கூறியடதக் சகட்டை ரராகவெனின கண்களிலிரந்த கண்ணீர் அரவியராய்
வகராட்டியத.
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21. அதிதி
பராலு விட்டைத்டதப் பரார்த்த எடதசயரா சயராசித்தக் வகராண்டிரந்தரான. அடிக்கடி
கற்படனயில் மூழ்கி விடவெத அவென பழக்கம்.
அப்சபராத சதங்கராய் உடடைக்கும் சப்தம் சகட்டைத. அவென வவெளிசய ஓடினரான. வீட்டக்கு
எதிசர இரக்கும் சகராவிலின அர்ச்சகர் சதங்கராடய சூடரத்சதங்கராய் உடடைத்தரார். பூ
விற்பவெள, மற்றும் இரண்ட சிறுவெர்களும் சதங்கராடய எடக்க ஓடினர். பராலுவும் ஒர
வபரிய சதங்கராய் சிதறடல எடத்தக் வகராண்டைரான. அத அவெனுடடைய வெழக்கம்.
சூடரத்சதங்கராய் சிதறடல எடக்க வவெட்கப்படை மராட்டைரான.
அவெனுக்கு ஐம்பத வெயத ஆகிறத. வபராறுப்பு எனபசத வகராஞ்சம் கூடை கிடடையராத.
எப்சபராதம் கனவு உலத்தில் சஞ்சரிப்பரான. கடைவுள பக்தி உண்ட. எதிசரயிரக்கும்
சகராவிலுக்கு அடிக்கடி வசல்வெரான. அப்படிப் சபராகும்சபராவதல்லராம் சிதறு சதங்கராய்
கிடடைத்தரால் வபராறுக்கி வெரவெரான. அவெடன அறியராமசலசய அவெனுக்கு அத பழக்கமராகி
விட்டைத.
அவெனுக்கு வெராழ்க்டகச் சக்கரம் ஓடகிறவதனறரால் அவெனுடடைய புத்திசராலி மடனவி
சராரதராதரான கராரணம். சிக்கனமராய் வசலவு வசய்த சசமிப்பராள. சசராதிடைத்திலும் நெம்பிக்டக
உண்ட. அவென முனசனறராமல் வெராழ்க்டகயில் பினதங்கியிரப்பதக்குக் கராரணம்
கிரகங்களதரான கராரணம் எனறு சசராதிடைர் வசரால்வெடத முழுவெதம் நெம்பி அதற்கரான
பரிகராரங்கடளச் சிரத்டதயுடைன வசய்வெராள.மிதமிஞ்சிய இரக்கக் குணம் உடடையவெள.
யராரராவெத சகராவிலில் உற்சவெம் நெனவகராடடை எனறு சகட்ட வெந்தரால் முடிந்தடத
அளிப்பராள. அதிதிக்கு உணவு அளித்தரால் புண்ணியம் எனபராள. பராலு அவெளின
குணத்திற்கு சநெர் எதிர். தனக்கு மிஞ்சியததரான தரானமும் தரமமும் எனபத அவென
வகராளடக. “நெராசம இரக்கப்படைக்கூடிய நிடலயில் இரக்கிசறராம். நெராம் எதக்கு
இனவனராரத்தர் சமசல இரக்கப் படைணும்” எனபரான.
கராலிங் வபல் அடிக்கும் சப்தம் சகட்டைத. யராரத? பராலு கதவெரசக சபரானரான.
திரவெல்லிக்சகணியிரந்த ஒர வபண் மராதத்தில் ஒர ஞராயிற்றுக்கிழடம அப்பளம்
வெடைராம் வகராண்ட வெந்த விற்பராள. ஏடழப் வபண் எனறு சராரதரா அவெளிடைம் ஒவ்வவெரார
முடறயும் வெராங்குவெராள.
”யராரத?”
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பூடச அடறயில் சுசலராகம் வசரால்லிக் வகராண்டிரந்த சராரராதரா அடத நிறுத்திவிட்டக்
சகட்டைராள.

எப்சபராதம்

அப்படித்தரான

எனனதரான

வெராய்

சுசலராகம்

வசரால்லிக்

வகராண்டிரந்தராலும் மனம் அடலபராயும். கராத உனனிப்பராக தன சவெடலடயச் வசய்யும்.
”அப்பளம் விக்கும் வபண் வெந்திரக்கு.”
உடைசன எழுந்த வெந்த சராரதரா அவெளிடைம் இரண்ட கட்ட அப்பளம் வெராங்கினராள.
அதற்குண்டைரான பணத்டதக் வகராடத்தராள.
”நெரான சகராவிலுக்குப் சபராசறன” பராலு நெகர்ந்த விட்டைரான.
சகராவிலுக்குள வசனற பராலு அங்கு பராலராஜி சராஸதிரிகடளப் பரார்த்தரான. அவெர் நெனகு
சவெத பராரராயணம் வசய்தவெர். குரல் கணீவரனறு இரக்கும். ஓசஹரானனு இரந்தவெர்.
எல்லராம் சபராச்சு. அவெர் குரல் சபராச்சு. டவெதீகம் சபராச்சு. குரல் வெடளயில் சகனசர்
எனபதரால் அவெரரால் சபச முடியராத.சகராவிலிசல வெந்த அடிக்கடி உட்கரார்ந்தப்பரார்.
ரராமவஜையம் எழுதிக் வகராண்டிரப்பரார். சதடவெப்பட்டைரால் டசடக வமராழியில் சபசுவெரார்.
பராலராஜி சராஸதிரிகள பராலுடவெப் பரார்த்தப் புனனடகத்தரார். பராலு பதிலுக்கு குறுநெடக
புரிந்தரான. சகராவிடலச் சுற்றத் வதராடைங்கினரான.
சராரதரா சுசலராகத்டதத் வதராடைர்ந்த வசரால்லிக்வகராண்டிரந்தராள. மீண்டம் இடடையூறு.
கராலிங்வபல் அடிக்கும் ஒலி சகட்டைத. கணவெர் சகராவிலுக்குப் சபராயிரப்பதரால்
அவெளதரான எழுந்த வெர சவெண்டம்
கதடவெத் திறந்த பரார்த்தரால் சவெட்டிக் கட்டி ரத்திரராட்ச மராடல அணிந்த வெயதரான
முதியவெர், அறுபடதக் கடைந்தவெர் நினறு வகராண்டிரந்தரார். வநெற்றியில் விபூதி பட்டடை.
வபரிய குங்குமப் வபராட்ட. அவெடளப் பரார்த்ததம் டகயில் ஒர சநெராட்டிடசக் வகராடத்தரார்.
“சகராவிலுக்கு நெனவகராடடை. உங்களரால முடிஞ்சடதக் வகராடங்க”.
சராரதராவெரால் மறுக்க முடியவில்டல.
”இரங்க வெசரன” உளசள சபராய் சதடி நூறு ரூபராடயக் வகராண்ட வெந்த வகராடத்தராள.
அவெர் முகத்தில் இவ்வெளவுதரானரா எனகிற மராதிரி இரந்தத. ஒர ரசீடத எழுதிக்
வகராடத்தரார். ஒர சுசலராகத்டதத் தங்கு தடடையில்லராமல் கூறினரார். சகட்டை சராரதராவுக்குப்
பிரமிப்பராய் இரந்தத. அவெடர ஆச்சர்யத்சதராட பரார்த்தராள.
”நெரான அதிதி வெந்திரக்சகன. எனக்குச் சராப்பிடை டிபன வகராடங்சகரா” எனறு உரிடமசயராட
தயக்கமில்லராமல் கூறினரார்,
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சராரதராவுக்குத் திக்வகனறத. எனன இத? அதிதி எனகிறராசர? இவெரக்குச் சராப்பராட
சபராட்டைரால் புண்ணியம் அல்லவெரா எனறு நிடனத்தக் வகராண்ட “உளசள வெராங்க”. எனறு
அடழத்தராள. அந்தக் கிழவெர் உளசள வெந்த உட்கரார்ந்தரார்.
சராரதரா சடமயலடறக்குள இட்லிடயச் வசய்ய குக்கடர டவெத்தராள.
சுடைச்சுடை ஆறு இட்லி, மிளகராய்ப் வபராடியுடைன சராப்பிட்டைரார்.
”இனனும் சராப்பிடைசறளரா?” எனறு சராரதரா சகட்டைதிற்கு. இரண்ட இட்லி மட்டம்
சபராடங்சகரா” எனறு வசரால்லி அடதச் சராப்பிட்டைரார்.
”கராபி சராப்பிடைறீங்களரா ?”
“நெரான கராபி சராப்பிடைமராட்சடைன. பூஸட் இல்சலனனரா ஹரார்லிக்ஸ வகராட.” எனறு
அதட்டைலரான குரலில் வசரானனரார்.
”யராசிப்பவெர் தனடமயராய் சகட்கசவெண்டம். ஆனரால் இங்கிதம் வதரியராமல் இவ்வெளவு
அதிகராரமராய் சகட்கிறராசர ”எனறு அவெளுக்கு ஆச்சர்யமராய் இரந்தத.
அவெரடடைய

முகமலர்ச்சிடயக்

வகடக்க

கூடைராவதனறு

எதவும்

வசரால்லராமல்

சடமயலடறக்குள வசனறராள.
அவெள வகராண்ட வெந்த ஹரார்லிக்டஸை சராப்பிட்டவிட்ட அந்தக் கிழவெர் வீட்டடை சமலும்
கீழும் பரார்த்தரார். மனசுக்குள ஒர கணக்கு சபராட்ட விட்ட இந்த வீட்டக்குத் சதராசம்
இரக்கு. பரிகராரத்தக்கு ஒர சஹராமம் வசய்ய சவெண்டம். ஐந்தராயிரம் ஆகும். நெராடள
உங்கராத்தக்குச் சராப்பிடை வெரசவென, பத்த மணிக்கு வெரசவென. அதிதிக்குச் சராப்பராட
சபராட்டைரால் உங்களுக்குக் சகராடி புண்ணியம். அதக்குளசள பணத்டதத் தராயரார் பண்ணி
டவெங்க“ எனறு வசரால்லிவிட்ட அங்கிரந்த கிளம்பினரார்.
அவெர் சபராய் பத்த நிமிடைம் கழித்த சதங்கராய் மூடிசயராட வெந்த சம்பத் “சராரதரா இந்தரா,
சதங்கராய் மூடி.. சூடரத்சதங்கராய் விடவெதற்கராகக் கராத்திரந்சதன. அதனராசல சநெரம்
ஆகிவிட்டைத. சட்னிடயத் தயரார் பண்ணி இட்லிடயக் வகராட”எனறரான.
”சகராவிலுக்கு நெனவகராடடை சகட்க ஒரவெர் வெந்திரந்தரார். அவெரக்கு நூறு ரூபராய்
வகராடத்சதன. இட்லிடயச் சராப்பிடைக் வகராடத்சதன. வெயிரராற திரப்தியராய் சராப்பிட்டைரார்.
நெராடளச் சராப்பிடை வெசரன எனறு வசரால்லிவிட்டப் சபராயிரக்கிறரார். வீட்டிசல சதராசம்
இரக்கராம். பரிகராரமராய் சஹராமம் வசய்யணும். ஐயராயிரத்தக்கு ஏற்பராட பண்ணுங்க.”
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”தனக்கு மிஞ்சியததரான தரானமும் தரமமும்,. நெம்ம பணம் நெல்ல கராரியத்திற்குப்
சபராகிறத எனபடத உறுதி வசய்தவகராண்டதரான பணத்டதப் பிறரக்குக் வகராடக்க
சவெண்டம்.

இந்த

சஹராமம்

எல்லராம்

பணம்

பறிக்கத்தரான.

உனக்குப்

புரிய

மராட்சடைங்கிறசத”.
”எனக்கு எல்லராம் வதரியும். நீங்க அடதப் பத்தி எதவும் வசரால்லராதீங்க. முதல்சல
பணத்தக்கு ஏற்பராட வசய்யுங்க,.”
“எனகிட்சடை பணம் இல்டலசய”.
”நெடக வெராங்கறதக்கராக நெரான சசமித்த டவெச்சிரக்சகன. அதிலிரந்த வகராடத்தடைலராம்”
இத சதடவெதரானரா எனறு சகட்பத சபரால் அவெடளப் பரார்த்தரான.
”அதிதிக்குச் சராப்பராட சபராடவெத வரராம்பப் புண்ணியம். அவெர் வசரால்ற சஹராமம்
வசய்தரால் வீட்டில் உளள சதராசம் சபராகும். உங்களுக்கு நெல்ல சவெடலக் கிடடைக்கும்.
அதனராசல மறுக்கராதீங்க” எனறராள.
அவென கராய்கறி எல்லராம் வெராங்கி வெந்தரான. அடத்த நெராள கராடல சராரதரா எழுந்த விரந்த
சடமயல் வசய்ய ஆரம்பித்தராள. மணி பத்த ஆச்சு. சடமயல் தயரார் ஆகிவிட்டைத. ஆனரால்
அதிதி வெரசவெயில்டல. சராரதரா தன கணவெடரப் பரார்த்த, ”சநெற்று வெசரன எனறு
வசரால்லிவிட்டப் சபரானரார். எதனரால் இனனும் வெரவில்டலவயனறு வதரியவில்டல.
அவெர்

வெரவெரார்

எனனும்

நெம்பிக்டகயில் சடமத்த

டவெத்த

விட்சடைன.

அவெர்

வெரராவிட்டைரால் சடமத்தடத எனன வசய்வெத? எனக்கு ஒசர வடைனஷனராக இரக்கிறத.
நீங்கள இந்த வதரசகராடிவெடரப் சபராய் யராரராவெத ஒல்லியராக ரத்திரராட்ச மராடல
அணிந்த விபூதி பட்டடையுடைன வெந்த வகராண்டிரக்கிறராரரானனு பரார்த்தட்ட வெராங்க.”
எனறராள.
பராலு நெகர்ந்தரான. வதரக்சகராடியில் ஒர வீட்டில் கூட்டைமராக இரந்தத. இரண்ட
சபராலீஸகராரர் இரந்தனர்.
“எனன விசயம் எனறு அங்கிரந்த ஒரவெரிடைம் சகட்டைரான. இவெர் சஹராமம், பரிகராரம்
எனறு பணம் பறித்த விடகிறரார். சகராவிலுக்கு நெனவகராடடை எனறு சநெராட்டீஸ வகராடத்த
எல்சலராரிடைமும் பணம் வெராங்கியிரக்கிறரார். இந்த வீட்டக்கராரரின வபரியப்பரா பிளடள
சபரான மராதம் பணத்டத இழந்திரக்கிறரார். எசதச்டசயராக இங்கு வெந்திரக்கும் அவெர்தரான
கராவெல்தடறக்குத் வதரிவித்தரார்” எனறு வசரானனரார்.
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வகட்டிக்கராரன புளுகு எட்ட நெராளில் வதரியும் எனபரார்கள. தடலகுனிந்த வகராண்ட சராரதரா
வசரானன அடடையராளங்களுடைன இரந்தவெர் சபராலீஸ ஜீப்பில் ஏறினரார்.
”சராரதரா வசரானன ஆள சரியரான ஏமராற்று சபர்வெழி. பராவெம் அதிதி எனறு நிடனத்த அவெள
விரந்த

தயரார்

கவெடலயுறுவெராள”

வசய்த கராத்திரக்கிறராள. ஏமராற்றப்பட்டைத வதரிந்தரால் மிகவும்
எனறு

எண்ணிய

பராலு

சகராவிலுக்குப்

சபராய்

பராலராஜி

சராஸதிரிகடளயராவெத வீட்டக்குச் சராப்பிடை அடழத்தப் சபராகலராம் எனறு சகராவிலுக்குச்
வசனறரான. அனறு பராலராஜி சராஸதிரிகள வெரவில்டல. அட்டைரா, இப்சபரா எனன வசய்வெத?
சராரதராவிடைம் எனன பதிடலச் வசரால்லுவெத எனறு சயராசித்தக்வகராண்ட சகராவிலுக்கு
வவெளிசய வெரம்சபராத அர்ச்சகர் சூடரத்சதங்கராடய உடடைத்தரார். பராலுவின கராலரகில்
சதங்கராயின வபரிய சிதறல் விழுந்தத. அடத அவென எடக்கும்சபராத தராடி டவெத்த
ஒரவென ஏக்கத்தடைன டகடய நீட்டினரான.
”நெரான சராப்பிட்ட இரண்ட நெராள ஆச்சு. எனகிட்சடை வகராடங்க“ எனறரான. பஞ்சத்தில்
அடிபட்டைவென சபரால் இரந்தரான. ”சராப்பிட்ட இரண்ட நெராள ஆச்சு” எனனும்
வெரார்த்டதகடளக் சகட்டைதம் பராலுவின மனதில் சடைராவரனறு ஒர சயராசடன உதித்தத.
சராரதரா அனனமிடைக் கராத்திரக்கிறராள. இவெசனரா பசிசயராட இரக்கிறரான. இரண்ட
சபரடடைய பிரச்சடனயும் தீர்ந்தவிடம்..” எனறு எண்ணியவென ,
”எங்கூடை வெராங்க. சராப்பிடைப் சபராகலராம்”.
”எனனத ? சராப்பிடைவெரா?” எனறு மகிழ்ச்சியுடைன சகட்டைரான தராடிகராரன
”அசதரா அந்த வீடதரான. வெராங்க சபராகலராம் ”
இரவெரம் வீட்டக்குள நுடழந்தனர். இடல சபராட்ட தயராரராக இரந்தத. பராலு தனனுடைன
வெந்தவெடரப் பரார்த்த அங்சக சபராய் கரால் டக கழுவி வெராங்க, சராப்பிடைலராம் எனறரான.
சராரதரா பராலுடவெப் பரார்த்த, “யரார் இவெர்? நெம் அதிதி எங்சக?” எனறராள.
அவெர் மராமியரார் வீட்டக்குப் சபராயிரக்கரார்.
அவெடர நெம்பி விரந்த சடமத்த டவெத்திரக்சகன. அவெர் எனடன ஏமராற்றிவிட்டைராசர
எப்சபராத வெரவெராரராம் ?
”வஜையிலிரந்த விடதடலயராகும்சபராததரான வெரவெரார். நெம்ம பணம் மிச்சமராச்சசனனு
சந்சதராசப்பட. நெடைந்தடத நிடனத்த வெரந்தராசத. ஏமராறுபவெர்கள இரக்கும்வெடர
ஏமராற்றுபவெர்கள இரப்பரார்கள. இனிசமல் ஏமராறராமல் ஜைராக்கிரடதயராய் இரப்சபராம். “
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”சிறந்த பக்திமரான மராதிரி இரந்தராசர? அவெரரா.. நீங்கள வசரால்வெடத எனனரால் நெம்பசவெ
முடியவில்டல. ஒர சவெடைன கண்ணுக்குத் வதரியும் முயடல விட்ட விட்ட வெரானத்தில்
பறக்கும் கராக்டகக்குக் குறி டவெப்பத சபரால நெரானும் அறிவில்லராமல் பகவெரான சமல்
நெம்பிக்டக டவெத்த பலன வபறுவெடத விட்ட பரிகரார சஹராமம் வசய்த பணத்டத இழக்க
இரந்சதன. இனிசமல் அப்படி நெம்பி சமராசம் சபராகமராட்சடைன. நெல்ல கராலம். நெம் பணம்
மிச்சமராச்சு. அதசரி, நெரான சடமச்சத வீணராகக் கூடைராத எனபதற்கராக புத அதிதிடய
அடழச்சிண்ட வெந்தீங்களரா?”
”இவெடரக் சகராவிலிசல பரார்த்சதன. பசித்தவெரக்கு உணவு அளிப்பததரான புண்ணியம்
எனபதரால் அடழத்த வெந்சதன. இவெர்தரான நெம் அதிதி”
சராரதரா மனநிடறசவெராட சிரித்தராள.
“நீங்கள வசரால்வெததரான எனக்கும்

சரியராகப் படகிறத “ எனறவெள இடலயில்

சந்சதராசமராய் வெந்தமர்ந்த விரந்தினரக்குப் பரிமராற ஆரம்பித்தராள.
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22. அம்மரா வீட

மணி 11.00 .அந்த சவெடளயில் சகராயம்பத்தூர் சிடறச்சராடல அடமதியராய் இரந்தத.

சவெணு சிடற வெளராகத்தில் விடளயராடிக்வகராண்டிரக்கும் குழந்டதகடளசய பரார்த்தக்
வகராண்டிரந்தரான. தனடனப் சபராலசவெ குழந்டதகளும் சிடறயில் இரக்க
சவெண்டியராதராயிற்சற எனறு நிடனத்த வெரந்தினரான. குழந்டதகளின தடலஎழுத்த …
எனறு மனம் வநெராந்தரான.

“எனன பரார்த்தக் வகராண்டிரக்கிறராய் ?” எனறு அவென சக வஜையில் டகதியரான
சரவெணனின குரல் சகட்ட நெனவுலகத்தக்கு வெந்தரான.
“ஒனறுமில்டல அந்தக் குழந்டதகளின விதிடய நிடனத்சதன”.
”என குழந்டதகளதரான அடவெ. இரட்டடைக் குழந்டதகள. ஓட்ட வமராத்த குடம்பசம
சிடறயில் அடடைக்கப்பட்டைரால் குழந்டதகள ஐந்த வெயதவெடர வபற்சறராரடைன சிடறயில்
இரக்கலராம். இனறு அவெர்களுக்கு ஐந்த வெயத முடியப் சபராகிறத .”
அவெர்கள எங்சக சபராவெரார்கள?
“யராசரரா ஒர வபண்மணி. வபயர் வெந்தனரா. புண்ணியவெதி . அவெர் சிடறயிலுளள
டகதிகளின குழந்டதகளுக்கராக ஒர கராப்பகம் நெடைத்திக் வகராண்டிரக்கிறராரராம். அவெர்
நெடைத்தம் கராப்பகத்தின வபயர்

அம்மரா வீட. ஆதரவெற்ற குழந்டதகளுக்கராக அவெர்

அம்மராவெராக இரக்கிறரார். அவெர் குழந்டதகடள அடழத்தக் வகராண்ட சபராவெதராகச்
வசரால்லிவிட்டப் சபராயிரக்கிறரார். நெராங்கதரான வகராடல வசய்தவிட்ட அடடைபட்டக்
கிடைக்கிசறராம். குழந்டதகளராவெத நெல்லபடியராக வெளரட்டம் “ எனறரான.
“நெரானும்தரான வகராடலகராரன” எனறரான சவெணு .
அவென மனத்திடரயில் நிடனவெடலகள பினசனராக்கிச் வசனறத.
கல்யராணம் ஆகி இரபத வெரடைங்கள கழித்த பிறந்த குழந்டத எனபதரால் அவென
வபற்சறரார் அவெனுக்கு அதிக வசல்லம் வகராடத்த வெளர்த்தனர். பணக்கராரக் குடம்பம்.
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அரண்மடன சபரானற வீட, நிலம், சதராட்டைம் .... எல்லராம் ஏரராளம் எனபதரால் அவென
சகட்டைவதல்லராம் கிடடைத்தத.
அவென குழந்டதயராய் இரக்கும்சபராசத வசல்லமராய் வெளர்க்கப்பட்டைதராசலரா எனனசமரா
அடிக்கடி சகராபப்படவெரான. சகராபப்படவெத அவென சுபராவெம். . . குழந்டதயிலிரந்சத
அவென ஆத்திரக்கராரன : முனசகராபியும் கூடை.
அவென

பத்தராவெத

படிக்கும்

சபராத

அவென

தந்டத

மராரடடைப்பரால்

இறந்தவிட்டைரார்..அம்மராதரான அவெடன வெளர்த்தராள. அவென வெளர்ந்தரான, மிகவும்
சகராபக்கராரனராக வெளர்ந்தரான.
சகராபம் வெந்தரால் அவெனுக்குக் கண்கள சகராடவெப்பழம் சபரால் சிவெந்தவிடம். உதட்டடைக்
கடிப்பத, டகடய உதறுவெத சபரானற உடைல் வமராழிகளில் அவென சகராபத்டத
வவெளிப்படத்தவெரான. சகராபப்படவெடதத் தவிர அவெனிடைம் சவெறு எந்த வகட்டை
பழக்கமும் கிடடையராத. சகராபம்தரான அவெனுடடைய பலவீனம்.
அவெனுக்குத் திரமணம் நெடைந்தத. ஏடழயரானராலும் நெளினமும் அழகும் நிடறந்த வபண்.
அவெனும் அவெளிடைத்தில் ஆடசயராகத்தரான இரந்தரான. திரமணம் ஆகி ஐந்த வெரடைம்
ஆகியும் குழந்டத பிறக்கவில்டல .
கராபியில் சூட குடறவு சபரானற சினன விசயத்திற்குக் கூடை மடனவியிடைம் சீறுவெரான.
வரராம்பக் சகராபம் வெந்தரால் டகயில் கிடடைத்தடதத் தூக்கி முகத்தில் எறியராத குடறயராக
விட்வடைறிவெரான. சகராபம் வெரவெத இயற்டக. ஆனரால் அளவுக்கு மிஞ்சின சகராபம்
ஆபத்த எனபடத அவென உணரவில்டல.
அவென தந்டத விட்டப் சபரான வசராத்த ஏரராளம். ஏழு தடலமுடறக்கு உட்கரார்ந்சத
சராப்பிடைலராம். அதனரால்தரான எனனசமரா அவென சவெடலக்குப் சபராய் சம்பராதிக்கவில்டல.
ஒர நெராள அந்த விபரீதம் நெடைந்த விட்டைத. மடனவியிடைம் உணவு

வகராண்ட வெரச்

வசரானனரான. அவெள உடைசன வெரவில்டல”.
சராப்பிட்டவிட்ட சவெடலக்கரா சபராகப் சபராகிறீர்கள ? “ எனறு சடமயலடறயிலிரந்த
சிரித்தராள. அவென சவெடலக்குப் சபராகராதடதக் சகலி வசய்வெத சபரால சதரானறியதரால்
சகராபத்தில் எனன வசய்கிசறராம் எனறு வதரியராமல் அவெளரகிலிரந்த கத்திடய எடத்த
மடனவியின வெயிற்றில் பலமுடற குத்தினரான. மடனவி ரத்தவவெளளத்தில் மிதந்தராள. ”
எனன

கராரியம்

வசஞ்சுட்டீங்க.

உங்கள

சகராபத்தரால்”

எனறு

வசரால்லிக்வகராண்டிரக்கும்சபராசத அவெள உயிர் பிரிந்தத. அவென அதிர்ச்சி அடடைந்தரான.
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அவெள உடைடல மடியில் சபராட்டக் வகராண்ட கதறி அழுதரான. ”ஆத்திரக்கராரனுக்குப் புத்தி
மட்ட” எனனும் பழவமராழிக்கு உதராரணமரானரான. தராகம் சபரானறு தனனுள எழும்
உணர்ச்சிக்கு ஒர மனிதன அடிபணிந்தவிட்டைரால் அந்தக் சகராபம் அவெடன அழிவுக்கு
இழுத்தச் வசல்கிறத.
டகயில் கத்தியுடைன கராவெல் நிடலயத்தில் சரணடடைந்தரான. சிடறச்சராடல எனனும்
கூட்டக்குள அடடைக்கப்பட்டைரான. அவென தராயரார் வபரிய வெழக்கறிஞடர டவெத்த அவெடன
விடவிக்க முயற்சி வசய்தராள.
விசராரடணக்குப் பிறகு நீதிமனறம் அவெனுக்கு ஆயுள தண்டைடன தீர்ப்பு வெழங்கியத. ஒர
வநெராடிப்வபராழுத

சிந்திக்கராமல்

ஒரவென

வசய்யும்

தவெற்றுக்கு

பரிகராரம்தரான

சிடறத்தண்டைடன.
வவெளி உலகில் வெராழ்வெதசபரால் சிடறயிலும் வெராழலராம். ஆனரால் அங்குக் கட்டப்பராடகள
உண்ட. அந்தக் கட்டப்பராடகளதரான சிடறயில் மனித வெராழ்வில் மராற்றங்கடள
உண்டைராக்குகிறத.
சிடறயில் இரப்பத முதலில் அவெனுக்குக் கடினமராகத்தரான இரந்தத. தனி அடறயில்
தத்தளித்தரான. சபராகப்சபராகப் பழகி விட்டைத . வசய்த தவெடற நிடனத்த நிடனத்த
வெரந்தவெரான.

ஆறு

மராதத்திற்குள

அவென

தராயரார்

மடறந்த

விட்டைரார்.

அவென

தனிடமப்பட்டப் சபரானரான. தனபம் சசர்ந்தராற்சபரால் வெரம் எனபத அவென விஷயத்தில்
உண்டம.

சிடறயிலும் சநெரத்டத உபசயராகமராகச் வசலவெழிக்கலராம். அங்குளள நூலகத்தில்
புத்தகங்கடள எடத்தப் படிப்பரான. வதராடலதர கல்வியில் தமிழ் இலக்கியத்தில் “ எம்.ஏ
“ பட்டைப்படிப்பும் படித்த சதர்ச்சிப் வபற்றரான. கவிடதயும் எழுதவெரான.

மனத்டதக் கட்டப்படத்த தியரானம், மூச்சுப் பயிற்சி தினந்சதராறும் வசய்வெரான. அவென
மனம் வமல்ல வமல்லத் தூய்டம அடடைந்தத.

புத்தகங்கடளப் படித்ததரால் அவென

அறிவும் பண்பும் வெளர்ந்தத. பிடறச் சந்திரன வெளர்ந்த நிடறவெராகி குளிர்ச்சி தரம் முழு
நிலரா ஆவெத சபரால் வகராஞ்சம் வகராஞ்சமராக சகராபத்டத விட்ட விட்ட சராந்தமூர்த்தி
ஆகிவிட்டைரான.கடைனபட்டைவென

ஒர நெராள வசரால்லராமல் வகராளளராமல் ஊடர விட்ட
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மராயமராகி விடவெடதப் சபரால் அவெனுள இரந்த சகராபம் எனனும் வகட்டை மிரகம்
திடீவரனறு ஒர நெராள அவெடன விட்ட ஓடிப் சபராய்விட்டைத.

சிடறயிலிரந்த விடதடலயரானவுடைன வெராழ்க்டகயில் மற்றவெரக்குப் பயனுளளதராக
ஒத்தராடசயராக வெராழ சவெண்டம் எனறு அவென மனம் அடிக்கடி நிடனத்தத.
தரான படித்தசதராட இல்லராமல் அங்கிரந்த சிடறயிலிரக்கும் டகதிகளுக்குப் பராடைம்
வசரால்லிக்வகராடக்கிறரான.

”400 (நெரானுறு), உனடனச் சிடறக்கராவெலர் அடழக்கிறரார் “ எனறு வசரானனவுடைன அவென
உடைசன சிடறக்கராவெலர் அடறக்குள வசனறரான.

”சவெணு , உனக்கு ஒர மகிழ்ச்சியரான வசய்தி. உன

நெனனடைத்டத கராரணமராக உன

தண்டைடனக் கராலம் பதிடனந்த வெரடைங்களிலிரந்த பத்த வெரடைங்களராகக் குடறத்த
விடதடல வசய்ய அரசராங்க உத்தரவு வெந்திரக்கிறத. இனசறராட நீ சிடறக்கு வெந்த பத்த
வெரடைங்கள முடிகிறத எனசவெ இனறு உனக்கு விடதடல “ எனறு சிரித்தக்வகராண்சடை
வசரானனரார் சிடறக்கராவெலர்.
” நெரான இவ்வெளவு சீக்கிரம் விடதடல ஆசவென எனறு வகராஞ்சம் கூடை எதிர்
பரார்க்கவில்டல” எனறு

முணுமுணுத்தக் வகராண்சடை சவெணு

தன அடறக்குத்

திரம்பினரான.
சரவெணிடைம் வசரால்லிவிட்ட விடடைவபறச் வசனறசபராத ஒர வவெளடள வபண்மணிடய
அவ்விடைத்தில் கண்டைரான. உடைல் முழுவெதம் வவெண்டமயராய் வசய்த

லீசகராவடைர்மரா

எனனும் சநெராய் அவெளுக்கு வெந்திரக்கிறத எனபத பரார்த்தராசல வதரியும். வவெளடள
வவெசளவரனறிரந்த அவெடளப் பரார்த்ததம் அவென அதிர்ந்த சபராய் விட்டைரான. வெயத
நிச்சயமராக நெராற்பதக்கு சமல் இரக்கும். தனித்தப் பரார்ப்பவெடர உற்று சநெராக்க டவெக்கும்
வவெளடளத் சதரால். கண் இரப்டபகள கூடை வவெண்டமயராய் இரந்தத. வநெஞ்சில் ஈரமும்
உணர்ச்சி மிகுந்தவெளராகவும் கராணப்பட்டைராள. சரவெணன, ”இவெர்தரான வெந்தரானரா. ”அம்மரா
வீட”

குழந்டதகள

கராப்பகத்டதக்

கராந்தி
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நெகரில்

டவெத்திரக்கிறரார்.

பணம்

இல்லராவிட்டைராலும் கஷ்டைப்பட்டக் கராப்பகத்டத நெடைத்திக்வகராண்டிரக்கிறரார். என
குழந்டதகடள அடழத்தப் சபராக வெந்திரக்கிறரார்” எனறு அறிமுகம் வசய்த டவெத்தரான.
”எனனிடைம் பணம் இரந்தம் எனனரால் நெல்ல வசயல்கடளச் வசய்ய முடியவில்டல.
பணமில்லராமசல மனிதத் வதராண்ட வசய்கிறராசள” எனறு மரியராடதசயராட அவெடள
சநெராக்கி டககுவித்த வெணங்கினரான.

. அவெளும் இவெடனப் பரார்த்தப் புனமுறுவெல்

பூத்தராள.
அவென சிடறச்சராடல சீரடடைகடளக் கடளந்த விட்ட தன

உடடைகடள அணிந்த

வகராண்ட கூண்டிலிரந்த வவெளிப்பட்டை பறடவெடயப் சபரால் மகிழ்ச்சியுடைன வவெளிசய
வெந்தரான. சபரந்தில் ஏறி தன வீட்டடை அடடைந்தரான.

சவெணுவிடைம் சிலர் பணம் சகட்ட வெந்தனர். அவெடனப் பலர் மதிக்கவில்டல. எல்லராரம்
பயத்தடைனுடைம் வவெறுப்புடைன பரார்த்தரார்கள. தஷ்டைடனக் கண்டைத சபரால் தூர
விலகினரார்கள. அவென பிறரிடைம் சபச முயற்சி வசய்த சதரால்விசய அடடைந்தரான. சகராடி
சகராடியராய் பணம் இரந்தரால் சபராதமரா? யராரம் மதித்தப் சபச சவெண்டைராமரா ? அவெனும்
யராடரயும் வபராரட்படத்தவில்டல.”சமூகம் ஏன தனடன உதராசீனம் படத்தகிறத? தவெறு
வசய்தவென திரந்தசவெ மராட்டைரானரா?” எனறு எண்ணினரான.

கராடல எழுந்த ஒர மணி சநெரம் நெடடைப் பயிற்சி வசய்வெரான. அனறும் வெழக்கம் சபரால்
நெடடைப் பயிற்சி வசய்யக் கிளம்பி விட்டைரான. அவென அப்படிப் சபராகும்சபராத ஒர
வீட்டிலுளள

ஒர

வபண்மணி

முறத்திலுளள

குப்டபடயப்

பக்கத்த

வீட்டில்

வகராட்டியடதப் பரார்த்த அதிர்ந்த விட்டைரான. இததரான மனித நியதி சபராலும்.
எல்சலராரம் சுயநெலத்தடைன இரக்கிறரார்கள. யராரராவெத ஓரிரவெர் மட்டம் வபராதச்சசடவெ
வசய்யும் எண்ணத்தடைன இரக்கிறரார்கள சிடறயில் பரார்த்த வவெளடளப் வபண்
வெந்தனராடவெப் சபரால் எனறு நிடனத்தரான. சிடறக்டகதிகளின

குழந்டதகடளக்

கராப்பகத்தில் வெளர்த்த உனனத சசடவெ வசய்யும் வெந்தனரா மீத அவென மதிப்பு
அதிகமராகியத. அவெள கராப்பகத்தக்குப் சபராய் சரவெணனின குழந்டதகடளப் பரார்க்க
சவெண்டவமன நிடனத்தரான. அவெனுக்கு வெராழ்க்டக

இனிக்கவில்டல. வீட பற்றி

எரியும்சபராத தண்ணீரக்கராகக் கிணறு வவெட்டவெதசபராலில்லராமல் இப்சபராசத ஏதராவெத
நெல்ல கராரியம் வசய்ய சவெண்டம் எனறு மனம் அடிக்கடி நிடனத்தத .சமூகத்திற்குப்
பயனுளள வசயடலச் வசய்ய சவெண்டவமன உறுதி பூண்டைரான,
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கராந்திபுரம் மூனறராவெத வமயின சரராட 33 எண் . அங்கிரந்த ”அம்மரா வீட” குழந்டதகள
கராப்பகம் அனறு
ஐம்பத

பரபரப்பராக கராணப்பட்டைத. வெந்தனரா நெடைத்தம் அக்கராப்பகத்தில்

சிறுவெர்கள

இரந்தனர்.

கராடலச்

சிற்றுண்டிக்கு

வெரிடசயில்

நினறு

வகராண்டிரந்தரார்கள . அந்தக் கராப்பகத்தில் ஒர டைராக்டைரம் உண்ட. ”பசங்களரா கூச்சல்
சபராடைராமல் சராப்பிடங்க” எனறு வசரால்லிவிட்ட வெந்தனரா வவெளிசய கிளம்ப தயராரரானராள.
கராப்பகத்தக்குப் பணம் பத்தராயிரம் சதடவெயராய் இரந்தத. அதற்கராக ஒர புரவெலடரப்
பத்தராவெத முடறயராகப் பரார்க்கப் சபராகிறராள.

சவெணு கராடல வெழக்கம்சபரால் நெடைந்த சபராகும்சபராத வநெஞ்சு வெலி வெந்ததரால் தளளராடி
ஒர வீட்டின முன விழப் சபரானவென அந்த வீட்டின வபரிய இரம்பு கதடவெப் பிடித்தக்
வகராண்ட நினறரான. அப்சபராத கதடவெத் திறந்த வவெளிசய வெந்த வெந்தனரா அவெடனப்
பரார்த்த ” எனன ஆச்சு ஐயரா உங்களுக்கு ” பதறினராள.

அவென மரார்பில் டகடய டவெத்தக்வகராண்ட, ” வநெஞ்சு வெலிக்கிறத” எனறு முனகினரான. ”
இவெடர உளசள கூட்டிட்ட வெராங்க “ எனறு அங்கு நினறிரந்த வசக்குரிட்டியிடைம் வசரால்லி
விட்ட ,” டைராக்டைர்” எனறு கத்திக் வகராண்சடை ஓடினராள வெந்தனரா. அவெனுக்கு அவெடளப்
பரார்த்தவுடைன சிடறச்சராடலயில் முனவனரார நெராள அவெடளப் பரார்த்தத ஞராபகம் வெந்த
விட்டைத. கராவெலராளி அவென டகடயப் பிடித்தக் வகராண்ட உளசள அடழத்தச் வசனறரான.
டைராக்டைர் சந்திரன அவெடனப் பரிசசராதடன வசய்த விட்ட உடைனடியராக மரந்த
வகராடத்தரார். ”நிடலடம சீரியஸ” எனறு வசரால்லி உடைசன வபரிய ஆஸபத்திரியில் சசர்க்க
அம்புலனஸைக்கு ஏற்பராட வசய்தரார். அங்கிரந்த சிறுவெர்கடளப் பரார்த்த அவென “ எப்படி
வெந்தனரா பணமில்லராமல் இவ்வெளவு குழந்டதகடளக் கராப்பராற்றுகிறராள” எனறு எண்ணி
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ஆச்சர்யப்பட்டைரான.சரவெணின குழந்டதகள அவெனரகில் வெந்தனர்.

அவெர்களிடைம்

சபசிக்வகராண்டிரக்கும்சபராத, ”நெரான பணத்தக்கு ஏற்பராட வசய்ய சவெண்டம். நெரான
கிளம்புகிசறன “ எனறு வசரால்லிவிட்ட வெந்தனரா வவெளிசய சபராய் விட்டைராள.

டைராக்டைர் அனுப்பிய

ஆளுடைன சவெணு அங்கிரந்த கிளம்பி ஆஸபத்திரிக்குப்

சபராகும்சபராத வமராடபல் சபராடனக் கராப்பகத்திசல விட்ட விட்டைடத யராரம்
கவெனிக்கவில்டல .

ஆஸபத்திரியில் அவெனுக்கு ஆஞ்சிசயரா கிரராம் பரிசசராதடன வசய்த பிறகு அவெனுக்கு நெரா
வெறட்சி ஏற்பட்டைத. கட்டிலிரந்தபடிசய டசடக கராட்டி ”குடிக்கத் தண்ணீர்” எனறவென
சகட்டைதம் அங்கிரந்த நெர்ஸ தண்ணீர் வகராண்ட வெந்த வகராடத்தராள. அவெளிடைம் என
அடலசபசிடய “அம்மரா வீட” கராப்பகத்திசல விட்ட விட்ட வெந்த விட்சடைன. தயவு
வசய்த யராடரயராவெத அனுப்பி அடத எடத்த வெரச் வசரால்லுங்கள” வகஞ்சினரான. ”
டைராக்டைர் இப்சபரா வெந்த விடவெரார் அவெர் வெந்ததம் நெரான ஏற்பராட வசய்கிசறன. கவெடலப்
படைராதீர்கள” எனறராள நெர்ஸ.

பணம் கிடடைக்கராத ஏமராற்றத்தடைன

கராப்பகத்தள நுடழந்த

வெந்தனரா, சவெணுவின

அடலசபசிடயப் பரார்த்தவிட்ட, ”அடைடைரா, இடத விட்டவிட்டப் சபராய்விட்டைராசர , நெரான
உடைசன சபராய் வகராடத்தவிட்ட அவெர் எப்படி இரக்கிறரார் எனறு பரார்த்த விட்ட
வெரகிசறன” எனறு வசரால்லிக்வகராண்சடை புறப்பட்டைராள.

சவெணுவுக்கு இரதய வெலி சலசராக இரப்பத சபரால் சதரானறியத. அடறக்குள வெந்த
நெர்ஸிடைம், ”வநெஞ்சு வெலிக்கிறத,

டைராக்டைடர வெரச்வசரால்லுங்கள “ எனறரான. நெர்ஸ

நெகர்ந்ததம் , ஒர தராளில் ஏசதரா எழுதத் வதராடைங்கினரான. அவென எழுதிக் வகராண்சடை
இரந்தரான. வெந்தனரா அவென இரந்த அடறக்குள நுடழயும்சபராத அவென டகயிலிரந்த
சபனரா திடீவரனறு கீசழ விழுந்தத. அவென வநெஞ்டசப் பிடித்தக் வகராண்டைரான. டைராக்டைரம்
அந்தச் சமயம் வெந்த விடைசவெ உடைசன சிகிட்டச வசய்தரார்.
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வெந்தனரா

வமராடபடல

கட்டிலில்

அவென

பக்கத்தில்

டவெத்தவிட்டக்

கிளம்ப

யத்தனித்தராள. அவென கீசழ விழுந்த தராடளக் கராண்பித்த முனகினரான. வெந்தனரா அடத
எடத்தராள.

அப்சபராத சவெணுவிடைமிரந்த ஒர சப்தம் வெந்தத . அவென கண் குத்திட்ட நினறத.
டைராக்டைர் அவெடனப் பரிசசராதித்தவிட்ட உதட்டடைப் பிதக்கினரார். ”உயிர் சபராய்விட்டைத ”
எனறரார். வெந்தனராக்கு கண்கள பனித்தத . அறிமுகம் அதிகமராகவில்டலவயனறராலும்
மனிதராபிமரானத்தரால்

அவெள

கலங்கினராள.

டகயிலிரந்த

தராடள

டைராக்டைரிடைம்

வகராடத்தராள.அவெர் அடத வெராங்கி ஒர கண்சணராட்டைம் விட்ட ” அடை! உயில் ”எனறு
திடகப்சபராட வசரால்லிவிட்ட உரக்கப் படித்தரார்.

“சவெணுவெராகிய நெரான சுய நிடனசவெராட எழுதிய உயில். எனக்கு வெராரிசுகள யராரமில்டல.
எனனிடைம் பல சகராடி மதிப்புளள பணமிரந்தம் நெரான இதவெடர ஒர நெல்ல வசயடலயும்
வசய்ததில்டல. எனக்கு வநெஞ்சு வெலி அடிக்கடி வெரகிறத. எவ்வெளவு நெராள உயிசரராட
இரப்சபன எனறு எனக்குத் வதரியராத. சராவெதற்குள நெல்ல வசயல் வசய்ய சவெண்டம்
எனபதரால் நெரான தீர சயராசித்த இந்த உயிடல எழுதகிசறன. எனனுடடைய எல்லராச்
வசராத்தகடளயும் வெந்தனரா நெடைத்தம் “ அம்மரா வீட” கராப்பகத்தக்குக் வகராடத்த
விடகிசறன. அங்குளள ஆதரவெற்ற குழந்டதகளுக்கு என பணம் பயனபடைட்டம்.
இப்படிக்கு
சவெணு
வெந்தனராவின கண்களிலிரந்த கண்ணீர் வபரகியத.
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