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1. பகுதி - 1
ெசன்ைனய ன் முக்க ய பகுத ய ல் இருக்கும் ெபரிய வீடு.

சுற்ற லும்

இருப்பவர்கள் எல்ேலாரும் ெபரும்புள்ளிகள் என்பதால் அங்ேக இருந்த மற்ற
வீடுகளும் ெபரியைவேய. வீடுகளின் ெவளிப்பகுத அைமத யாகேவ இருக்க
தாேமாதரன் வீடு மட்டும் ேகாலாகலமாக இருந்தது.

ெபரும் பரபரப்புடன்

ஆட்கள் ேவைல பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தனர்.

அவர்கள் எல்ேலாைரயும்

ேவைல வாங்க க் ெகாண்டிருந்தார் ேமாகன்,

அந்த வீட்டின் ேமலாளர்.

வீட்டிற்கு என்ன ேமலாளர் என்று சந்ேதகம் வரலாம். தாேமாதரன் ெதாடங்க ய
உணவகம் மற்றும் இனிப்பகம் மட்டுமல்லாமல்,

அவர் மகன் சுகந்தன்

ெதாடங்க ய மசாலா ெபாடி, உடனடி சைமயல் ெபாட்டலங்கள் தயாரிக்கும்
ந றுவனம் என்று எல்லாவற்ற லும் ேமாகனின் ேமற்பார்ைவ இருக்கும். அது
மட்டுமில்லாமல், வீட்டின் ந ர்வாகத்ைதக் கூட ேமாகன் பார்ப்பதுண்டு.
அதற்காக வீட்டு மாதக் கணக்ெகல்லாம் பார்ப்பார் என்ற ல்ைல.

வீட்டின்

வ ேசஷ ேநரங்களில் ஏற்பாடுகைள எல்லாம் ேமாகன் முன்னின்று ெசய்வார்.
இன்றும் அப்படித்தான்.

இன்னும் இரண்டு நாட்களில் அந்த வீட்டின்

ேபரப்ப ள்ைளய ன் த ருமணம்.

அலங்காரம், ேதாரணம், சைமயல் என்று

ஆட்கைள ஏற்பாடு ெசய்வது, அதற்கான ெபாருட்கள் வந்துவ ட்டதா என்று
சரிபார்த்து,

வீட்டிற்கு வந்த வ ருந்த னர்களின் ேதைவகைளத் ெதரிந்து

பூர்த்த ெசய்வது என்று எல்லாம் ேமாகனின் ெபாறுப்பு. ேமாகன் அைலந்து
த ரிந்து ெசய்ய ேவண்டும் என்று இல்ைல.

அதற்கான ஒப்பந்ததாரர்

எல்லாம் அவர் நன்கு ெதரிந்து ைவத்த ருப்பார்.

அந்த ஒப்பந்ததாரர்களும்,

அவர்களின்

ேவைல

ஆட்களும்

பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
இருப்பார்கள்.

சரியாகச்

என்று

ேமாகனுக்கு உதவ யாக இருவர் எப்ேபாதும்

கைடகளிலும் ெதாழிற்சாைலய லும் ேமற்பார்ைவ ெசய்து,

ப ரச்ச ைனகைளயும் தீர்க்க ேவண்டும்.
வீட்டு

ெசய்க றார்களா

மனிதர்களுக்கும்

மற்ற

ெமாத்தத்த ல் தாேமாதரனின்

ேவைலயாட்களுக்கும்

ேமாகன்தான்

ஒருங்க ைணப்பாளர் என்று ெசால்லலாம்.
மத யம் மணி இரண்ைடத் தாண்டியும் இன்னும் ேதாட்டத்ைதச் சுத்தம்
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வரவ ல்ைல.

இரண்டு

மாதங்களுக்கு

மரங்கைளயும் ெசடிகைளயும் சீராக ெவட்டி,
ைவப்பது வழக்கம்.

ஒரு

முைற

ேதாட்டத்ைத ேநர்த்த யாக

இன்னும் அதற்கான ெகடு வரவ ல்ைல என்றாலும்

இரண்டு நாட்களில் வ ேசஷம் என்பதால் இன்ேற ெசய்ய ேவண்டும். நாைள
வ ருந்த னர்களின் கூட்டம் ேசர்ந்து வ ட்டால் அப்ேபாது எதுவும் ெசய்ய
முடியாது.

அதற்கான ஆட்களுடன் ெதாடர்புெகாண்டு ேபசும்படி அவரின்

உதவ யாளரிடம் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்.
கமலம்,

தாேமாதரனின் மைனவ ,

“ேமாகன்,

அந்தத் ேதாட்டத்ைதக்

ெகாஞ்சம் சரி ெசய்ய ேவண்டும். நாைள ஆட்கைள வரச் ெசால். அப்படிேய
இந்த ேஹாட்டல் அைறகைள எல்லாம் ஒரு முைற யாைரேயனும் அனுப்ப
சரிபார்க்கச் ெசால். நாைள வ ருந்த னர்கள் சங்கடப் படக் கூடாது.” என்றார்.
“ேதாட்ட ேவைலக்கு இப்ேபாேத வந்து வ டுவார்கள்.
ந ைறய

ஆட்கள்

இைலகளும்

இருக்கும்ேபாது,

இருந்தால்

ெசால்லிவ ட்ேடன்.

ஆங்காங்ேக

நன்றாக

இருக்காது

நாைள வீட்டில்

ெவட்டிய
என்று

தைளகளும்

இன்ேற

வரச்

ேஹாட்டல் வ ஷயம் வீட்டுக்குப் ேபாகும் முன் நாேன

பார்த்துவ டுக ேறன்.

ேவெறதுவும் ெசய்யேவண்டுமா அம்மா?”

என்றார்

ேமாகன்.
ெவறும்

வார்த்ைதக்காகேவா,

முைறய ேலா

அப்படி

இல்ைல

முதலாளி

அைழக்கவ ல்ைல.

அம்மா

ேமாகன்

என்ற

கமலத்ைத

அன்ைனயாகேவ ந ைனத்தார்.
“உன்னிடம் ெசால்ல ேவண்டியது இல்ைல.

நீேய எல்லாம் ெசய்து

வ டுவாய்! ேவேறேதா ெசால்ல வந்ேதன்…” என்று ேயாச த்துக் ெகாண்டிருக்க,
சாந்த ,

சுகந்தனின்

வந்தாள்,“அண்ணா !

மைனவ ,

தாேமாதரன்

கமலத்த ன்

மருமகள்

நாைள ச ல வாடைகக் கார்கைள ஏற்பாடு ெசய்ய

ேவண்டி இருக்கும் ! நாைள த டீெரன்று ெசான்னால் ச ரமம் என்று இப்ேபாேத
ெசால்க ேறன்.”
“அைதத்தான் நானும் ெசால்ல வந்ேதன்!” என்றார் கமலமும்.
ஏற்கனேவ
www.Kaniyam.com
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அைழக்க இன்னும் ச ல கார்கள் ேதைவப் படலாம். ச லர் ரய லிலும், ச லர்
வ மானத்த லும் வருக றார்கள்.

இந்த வீட்டு முக்க யமான உறவ னர்கள்

எல்ேலாரும் வந்து வ ட்டேபாத லும், சம்பந்த வீட்டுக்காரர்கள் பலர் நாைளக்
காைலய லிருந்து தான் வரத் ெதாடங்குக றார்கள்.
ஓரளவு ஏற்பாடுகைளச் ெசய்து ைவத்த ருந்தார் ேமாகன்.
ெசால்ல,

அங்ேக வந்த பானுமத

தாேமாதரனின் மகள்,

அைதேய

“நாைள என்

மகன் த ருமணத்த ல் எந்தக் குைறயும் வந்து வ டக் கூடாது.

எல்லாம்

ெசாகுசுக் கார்களாக இருக்க ேவண்டும். நீ ெவறும் டாக்ஸிைய புக் ெசய்து
ைவத்த ருக்கப் ேபாக றாய்?” என்றாள் ஏளனமாக.
பானுமத ய ன் இைளய மகன் ரவீந்தருக்குத்தான் த ருமணம்.

வீட்டில்

மற்றவர்கள் எல்ேலாரும் ேமாகைன வீட்டில் ஒரு நபராகப் பார்த்தாலும்,
பானுமத க்கு ேமாகன் அந்த வீட்டில் ேவைல ெசய்பவர் மட்டுேம.
“ெபண், ெபண்ணின் ெபற்ேறாருடன் வருபவர்கள் ஏழு ேபர்.
வரும் ேவைளய ல் நம் வீட்டுக் கார்கைளேய அனுப்பலாம்.

அவர்கள்

அவர்கைள

வாடைகக் கார் ைவத்து அைழத்து வர ேவண்டாம் என்று ந ைனத்ேதன். ப றகு
ரய லில் மத யம் வரும் மற்ற ஐந்து ேபருக்கு இன்ேனாவா. முடிந்த அளவுக்கு
நம் காைரப் பயன்படுத்தும் படி த ட்டம்.

வீட்டில் இருப்பவர்கள் ெவளிேய

ெசல்ல ேவண்டும் என்றால் இரண்டு வாடைகக் கார்கள் தயாராக எப்ேபாதும்
ந ற்கும். புக் ெசய்த ருக்கும் எல்லா வண்டிகளும் நீங்கள் ெசான்னது ேபால்
ஆடம்பர ெசாகுசு வண்டிகள் தான்.” என்றார் ெபாறுைமயாக.
தாேமாதரன் மகன் சுகந்தன் ெதாழிலுக்கு வரும் முன்னேர, ேமாகன்
தாேமாதரனின் ‘அன்னம்’ ந றுவனத்த ல் ேவைலக்குச் ேசர்ந்தார். ேமாகனின்
ெபாறுைம, ெசயல்த றன், சாமர்த்த யம் எல்லாம் தாேமாதரைன மிகவும்
கவர்ந்தது.

அப்படிேய, ேமாகனின் நற்பண்புகள், குடும்பத்த ல் ஒருவராக

எல்ேலாைரயும் ந ைனக்கைவத்தது. மூன்று தைலமுைறய னரும் ேமாகனிடம்
குடும்ப உறுப்ப னராகேவ பழக னார்கள். பானுமத ையத் தவ ர.
ேமாகன் ேவைலக்குச் ேசர்ந்த சமயத்த ல் பானுமத த ருமணம் ெசய்து
ெகாண்டு புகுந்த வீட்டுக்குச் ெசன்று வ ட்டாள்.
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ஆட்களின் ந ைல பார்த்துப் பழகுவார்கள். பானுமத யும் அைதேய ெசய்யத்
ெதாடங்க னாள்.
அன்று ெசய்ய ேவண்டிய எல்லா ேவைலகைள முடிக்க இரவாக வ ட்டது.
தாேமாதரனிடம் ெசால்லி வ ட்டுக் க ளம்பலாம் என்று அவைர நாடிச் ெசன்றார்
ேமாகன். சுகந்தனும் தந்ைத தாேமாதரனிடம் ேபச க்ெகாண்டிருந்தார்.
“என்ன! ேவைல எல்லாம் முடிந்ததா?” என்று ெபரியவர் ேகட்க, முடித்த
ேவைலகைள எல்லாம் ெசால்லிவ ட்டு, நாைள ெசய்ய ேவண்டியவற்ைறயும்
பட்டியலிட்டார்.
“உன் வீட்டு வ ேசஷ ேவைலகைளக் கூட இப்படிப் பார்த்த ருக்க மாட்டாய்.
பல நாட்களுக்குப் ப றகு இங்ேக நடக்கும் நல்ல காரியம். நீ இல்ைல என்றால்
எங்களுக்கு மிகவும் ச ரமமாக இருந்த ருக்கும்.” என்றார் தாேமாதரன்.
“அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் இல்ைல சார்! நான் ெசய்யவ ல்ைல என்றாலும்,
நம் ந றுவனத்த ல் பணி ெசய்பவர்கள் எல்ேலாரும் ேபாட்டிப் ேபாட்டுக்
ெகாண்டு ெசய்த ருப்பார்கள்.” என்றார் ேமாகன் தன்னடக்கத்துடன்.
“ெசய்த ருக்கலாம்! ஆனால் நாங்கள் ெசால்லும் முன் எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்து முடிக்கும் த றைம இங்ேக உங்கள் ஒருவருக்கு தான் இருக்க றது.”
என்றார் சுகந்தன்.
“அப்படிச் ெசால்! அப்படிேய உன் குடும்பத்த ல் எல்ேலாைரயும் நாைளேய
அைழத்து வந்து வ டு!

வ ேனாத் இங்ேக தாேன இருக்க றான்?”

என்றார்

ெபரியவர்.
“வ ேனாத் பய ற்ச க்காக ெடல்லிய ல் இருக்க றான். இைடய ல் வ டுமுைற
க ைடக்கவ ல்ைல என்றான்.

ஒரு நாள் வ டுமுைறய ல் ெடல்லிய லிருந்து

வந்து ெசல்வது கடினமாக இருக்கும்.

இப்ேபாது ேவைலயும் ெகாஞ்சம்

அத கமாக இருக்க றது அவனுக்கு.”
“என்ன ேமாகன்! நம் வீட்டு வ ேசஷத்துக்கு இப்படிக் காரணம் ெசான்னால்
எப்படி?”

என்று ெபரியவர் ேகட்க, “அப்பா!

ேமாகன் என்ன ெசய்வார்?

இப்ேபாது பன்னாட்டு ந றுவனங்களில் ேவைலகள் இப்படித்தான் இருக்கும்.”
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என்று தந்ைதையச் சமாதானம் ெசய்தார் சுகந்தன்.
வ ேனாத் ெவளி ந றுவனத்த ற்கு பணிக்குச் ெசல்வதாகச் ெசான்னேபாது
முதலில் ெபரியவருக்கு வருத்தேம! ேமாகனின் தந்ைத இேத குடும்பத்த ல்
தான் கணக்கராக ேவைல ெசய்தார்.

அவருக்குப் ப ன்,

ேமாகனுக்கு ஒரு ேவைலையக் ெகாடுத்தார்.

தாேமாதரன்

பல வருடங்கள் இங்ேக

இருந்து படிப்படியாக ேமலாளர் என்ற ெபாறுப்ைப அைடந்த ேமாகன்,
மகைன

ெவளிேய

ேவைலக்கு

அனுப்புவார்

என்று

ந ைனக்கவ ல்ைல.

ஆனால் சுகந்தன் தான் ‘வழி வழியாக நம் வீட்டில் தான் அவர்கள் இருக்க
ேவண்டுமா? உலக ல் மற்றைதயும் ெதரிந்து ெகாள்ளட்டும்!’ என்று தந்ைதைய
சமாதானப்படுத்த னார்.

அதுவும் கல்லூரிய ல் படிக்கும்ேபாேத ேதர்வாக ,

தந்ைத முப்பது வருட அனுபவத்த ல் வாங்கும் சம்பளத்ைதப் பணிய ன்
ெதாடக்கத்த ேலேய வ ேனாத் ெபற்ற ருந்தான்.
நமக்குக் கீேழ இருப்பவன் மகன் இவ்வளவு சம்பாத க்க றான் என்ற
வய ற்ெறரிச்சல்
ஒேர

எல்லாம்

எத ர்பார்ப்பு,

தாேமாதரனுக்கு

தனக்கு

ேமாகன்

இருந்தத ல்ைல.

இருந்ததுேபால்,

அவரின்
சுகந்தனுக்கு

வ ேனாத் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று எண்ணினார்.
வ ேனாத்த ன்

த றைமையத்

தன்

ேபரப்ப ள்ைளகளிடம்

மற்றபடி
ெசால்லி,

அவர்கைளயும் வ ேனாத்ைதப் ேபால் படிக்க ேவண்டும் என்பார்.

மகன்

வழி ேபரப்ப ள்ைளகளிடம் மட்டும் தான்.
மகள் பானுமத ய ன் இரு மகன்களும் வயத ல் ெபரியவர்கள். இருவரும்
அவரவர்கள் ெதாழிைலச் ெசய்க றார்கள். ெபரியவன் சுேரந்தர் தந்ைதய ன்
ெதாழிைலச் ெசய்க றான்.

அவனுக்குத் த ருமணம் கூட முடிந்து ச ல

ஆண்டுகள் ஆக ன்றன.

இைளயவன் ரவீந்தர் அவனாக ஒரு ெதாழில்

ெதாடங்க ச் ெசய்க றான்,

ச றப்பாகேவ!

இப்ேபாது அவன் த ருமணம்

தான் நன்றாக நடக்க ேவண்டும் என்று வீட்டில் எல்ேலாரும் ப ரார்த்த த்துக்
ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
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2. பகுதி - 2
ேமாகன் வீட்ைட அைடயும் ேபாேத மணி பத ெனான்ைறத் தாண்டி
இருந்தது.

மைனவ நீலா இன்னும் தூங்காமல் அவருக்காகக் காத்துக்

ெகாண்டிருந்தாள்.
ேமாகனின் வண்டிச் சத்தம் ேகட்கவும், வாய ல் கதைவத் த றந்து வ ட்டாள்.
“நீ இன்னும் தூங்கவ ல்ைலயா?

நான் தான் தாமதம் ஆகும் என்று

ெசால்லிய ருந்ேதேன!” என்றார் மைனவ ையப் பார்த்து.
“தூக்கம்

வரவ ல்ைல!

நீங்கள்

ேவைலப்

பரபரப்ப ல்

சரியாகச்

சாப்ப ட்டீர்களா? ேதாைச ஏதும் ஊற்றட்டுமா?”.
“இல்ைல!
வந்ேதன்.”
இன்னும்

ேவண்டாம்!

இரவு உணைவ முடித்துக்ெகாண்டு தான்

என்று உள்ேள வந்தவர், ேசாபாவ ல் அமர்ந்தபடி, மகள் சுரப
தூங்காமல்

வ ழித்துக்

ெகாண்டிருக்க,

“என்னடா

இன்னும்

தூங்கவ ல்ைல? நாைள கல்லூரிக்குப் ேபாக ேவண்டாமா?” என்றார்.
“அப்பா! நாைள சனிக்க ழைம. எனக்குக் கல்லூரி வ டுமுைற. உங்கள்
ேவைலய ல் என்ைனப் பற்ற உங்களுக்கு எல்லாம் மறந்துவ டுேம.” என்றாள்
மகள்.
“காைலய லிருந்து ஒேர ேவைல!
இருக்க றதா!

அதுதான்

இன்று

நாைளயும் மறுநாளும் ேவைல
ெவள்ளிக்க ழைம

என்பைதக்

கூட

மறந்துவ ட்ேடன்.”
ேமாகனுக்கு ஞாய று வ டுமுைற தான். ஆனால் ஞாய று அன்று தான்
த ருமணம் என்பதால் ேமாகன் ந ச்சயம் அங்ேக ெசன்று தான் ஆக ேவண்டும்.
இந்த ஒரு வார ேவைலப் பரபரப்ப ல் ேமாகனுக்கு மற்றெதல்லாம் மறந்து
தான் வ ட்டது.
தந்ைத ேசார்வாக அமர்ந்த ருக்க,

அவர் ேதாள்கைளப் ப டித்து வ ட

அவர்ப ன் ெசன்று ந ன்றாள் சுரப . ெமல்ல அவர் ேதாள்கைளப் ப டித்த படி,
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“உங்கைள வ ட்டால் அங்ேக ேவைல ெசய்ய யாருேம இல்ைலயா? காைலய ல்
ஏழு மணிக்குச் ெசன்றீர்கள். இப்ேபாது மணி பத ெனான்று முப்பது” என்றாள்
மகள்.
அதற்குள்

கணவனுக்கு

ஒரு

க ளாச ல்

ெகாடுத்துவ ட்டு,” ேபச யது எல்லாம் ேபாதும்,

பால்

ெகாண்டுவந்து

எல்ேலாரும் படுக்கலாம்.

நாைளயும் உன் அப்பாவுக்கு ேவைல அத கமாக இருக்கும்.” என்றாள் நீலா.
“குட் ைநட்” என்று மகள் உள்ேள ெசல்ல,

கணவனும் மைனவ யும்

ேபச க்ெகாண்டனர்.
“காைலய ல் எப்ேபாது க ளம்ப ேவண்டும்?”
“இன்றுேபால் தான். நாைள நீங்களும் வருக றீர்கள் தாேன!”
“நாங்கள் எதற்கு? த ருமணத்த ன்ேபாது வந்தால் ேபாதாதா?”
“ெபரியவர் உங்கைள நாைள அைழத்து வரச்ெசான்னார். வ ேனாத் வர
முடியாது.

நீங்களாவது வந்து அங்ேக இருங்கள்.

கமலம் அம்மாவுக்குக்

ெகாஞ்சம் உதவ யாக இருக்கும். கல்யாணம், மண்டபத்த ல் என்றால் ேவைல
ெகாஞ்சம் குைறந்த ருக்கும்.

வீட்டிேலேய என்பதால் எல்ேலாரும் அைல

ேமாதுக றார்கள்.” என்றார் ேமாகன்.
கமலத்த ற்கு உதவ என்றால் ெபரிதாக ஒன்றும் இல்ைல. எல்ேலாரும்
பரபரப்புடன்

ஓடிக்ெகாண்டிருக்க,

அருக ல்

ஒருவர்

இருந்து,

அவர்

ெசால்வைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டு, அவருக்குப் ேபச்சுத் துைணயாக இருக்க
ேவண்டும். அவ்வளவுதான்.
“அதுதான் எனக்கும் ஆச்சரியேம! இத்தைன வசத ைவத்துக் ெகாண்டு
ஏன் வீட்டில் ெசய்ய ேவண்டும்!

அதுவும் ெபரியவர் மகள் வழிப் ேபரன்

த ருமணத்ைத ஏன் இங்ேக இவர் வீட்டில் எளிைமயாக நடத்துக றார்கள்.”
“எல்லாம் ரவீந்தர் ெசான்னதால் தான்.

ஆடம்பரத் த ருமணம் கூடாது

என்று வ ட்டான். முதலில் ேகாய லில் த ருமணம் ெசய்தால் ேபாதும் என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டு இருந்தனர்.
அவர்களுக்கு ஒேர மகள்.
www.Kaniyam.com
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வ ருப்பப்படவும், ெபரியவர் வீட்டிேலேய ெகாஞ்சம் ஆடம்பரமாகச் ெசய்யலாம்
என்று ெசய்க றார்.

ெபண் வீட்டார் இங்ேக மதுைரய ல் இருக்க றார்கள்.

ெபரியவர் மகள் ைஹதராபாத்த ல்.
இருவருக்கும் இங்ேக ெசௗகரியமாக இருக்கும் என்று இங்ேகேய எல்லா
ஏற்பாடுகளும் ெசய்க றார்கள்.”
“அந்த ரவீந்தர் ஏன் ஆடம்பரம் ேவண்டாம் என்க றான்? அவன் அண்ணன்
த ருமணம் ெவகுவ மர்ைசயாகச் ெசய்தார்கேள!”
” அது தான் ரவீந்தரின் தனித்துவம்.
வாங்க ேயனும்

வ மர்ைசயாகச்

ெசய்ய

ஒரு நாள் கூத்துக்குக் கடைன
ேவண்டும்

என்று

எல்ேலாரும்

ந ைனக்கும் காலத்த ல், ேகாடிக் கணக்க ல் ெசாத்ைத ைவத்துக் ெகாண்டு,
வீண் வ ரயம் கூடாது என்று வ ட்டான்.”
“நல்ல வ ஷயம் தான். சரி நீங்கள் ெசன்று படுங்கள். நாைள நாங்கள்
வருவதானால் ஆைடகைள எல்லாம் இப்ேபாேத எடுத்து ைவக்க ேவண்டும்.”
என்று ெசால்லிவ ட்டு நீலா அவள் ேவைலய ல் மூழ்க னாள்.
தாேமாதரன் அவர்கள் குடும்பத்த ற்கு என்னெவல்லாம் ெசய்த ருக்க றார்
என்று நன்றாக அற வாள் நீலா. கணவன் படிப்புக்கு உதவ யது, நாத்தனாரின்
த ருமணத்த ற்கு உதவ யது.

இப்ேபாது அவர்கள் இருக்கும் வீடு இருக்கும்

இடம் கூடத் தாேமாதரன் ெகாடுத்தேத. பல ஆண்டுகளாக அவரிடம் ேவைல
ெசய்யும் குடும்பங்களுக்கு அவர் குடும்ப ந லத்த ல் வீட்டு மைனயாகப்
ப ரித்துக் ெகாடுத்தார்.
ேமாகனின்

தந்ைத

தாேமாதரனிடம்

தான்

ேவைல

ெசய்துவந்தார்.

அவர் பணிய ல் இருக்கும்ேபாது த டீெரன்று ஒரு நாள் பக்கவாதத்தால்
படுக்ைகய ல் வ ழுந்தார்.

கல்லூரிய ல் இறுத ஆண்டில் இன்னும் மூன்று

மாதங்கள் மட்டுேம பாக்க இருந்த ந ைலய ல், ேவறு வழிய ன்ற ேமாகன்
ேவைலக்குச் ெசல்ல ேவண்டிய கட்டாயம்.

ஏற்கனேவ ேமாகனின் ஒரு

சேகாதரிக்குத் த ருமணம் முடித்த ருந்தது. இன்ெனாருவருக்குத் த ருமணப்
ேபச்சு நடந்து ெகாண்டிருந்தது.

ேமாகனால் எப்படிச் சமாளிக்க முடியும்

என்று மைலத்த ருந்தேபாது, தாேமாதரன் எல்லாவற்ைறயும் கவனித்துக்
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ெகாள்வதாகச் ெசான்னார்.

ெசான்னைத ெசய்தாரும் கூட.

ேமாகன்

படிப்ைபத் ெதாடரும் படி ெசான்னார். அதுவைர வீட்டுச் ெசலவுக்குப் பணம்
ெகாடுத்தார்.

ேமாகன் படிப்ைப முடித்ததும், ஒரு ேவைலையப் ேபாட்டுக்

ெகாடுத்தார்.
அவருக்கான

நன்ற ையத்

ெதரிவ க்க

ெசயல்பட்டார்.

அவருக்கு

ெசய்து

தாேமாதரனுக்கு

முடிக்க,

ெபருக யது.

இட்ட

ேமாகன்

பணிகைள
ேமாகன்

மிகச்

எல்லாம்

ேமல்

ச றப்பாகச்

ேநர்த்த யாகச்

உள்ள

நம்ப க்ைக

ேமாகன் ேவைலய ல் ேசர்ந்து ச ல ஆண்டுகளுக்குப் ப றேக

தாேமாதரனின் மகன் சுகந்தன் ெதாழிைலத் ெதாடங்க னார். சுகந்தனுக்கும்
பல வ ஷயங்களில் ேமாகன் உதவ யாக ந ன்றார். குடும்ப வ ஷயங்கைளக்
கூட

ேமாகனிடம்

கலந்து

ஆேலாச க்கும்

அளவுக்குக்

குடும்பத்த ற்ேக

ெநருக்கமானார்கள்.
சுகந்தனின் ப ள்ைளகள் அனு மற்றும் அர்ஜுன், ேமாகன் நீலாைவ மாமா
அத்ைத என்று தான் அைழப்பார்கள்.
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3. பகுதி - 3
தந்ைதயும் தாயும் ேபச க் ெகாண்டிருந்தைதக் ேகட்டுக் ெகாண்ேடதான்
இருந்தாள் சுரப . தந்ைத ரவீந்தைரப் புகழ்ந்தது சுரப க்கு ஒன்றும் ஆச்சரியம்
இல்ைல.
’அப்பா எப்ேபாதும் அப்படித்தான். தாேமாதரனின் குடும்பத்த ல் யாைரயும்
குைற கூற மாட்டார். உலக ேலேய அவர்கள் ச றந்தவர்கள். அைத மறுக்கச்
சுரப ய டமும் காரணம் இல்ைல.

ஆனால் இந்த ரவீந்தர் பற்ற

அப்பா

ெசான்னது சந்ேதகேம! ரவீந்தைர அவள் ச லமுைற தான் பார்த்த ருக்க றாள்.
ஆனால் அவன் அண்ணைன, அந்தச் சுேரந்த ரைன நன்றாகேவ ெதரியும்.
அவன் ப ள்ைளப் பருவம் இங்ேக தாேமாதரனின் வீட்டில் தான்.
வ ேனாத்தும் சுரப யும் தாேமாதரன் வீட்டுக்குச் ெசல்லும் ேபாெதல்லாம்
சுேரந்தைரச் சந்த த்து இருக்க றார்கள்.

த மிர் அவனுக்கு அத கம்.

வீட்டில்

எல்ேலாரும் ேமாகைன மரியாைதயுடன் நடத்தும் ேபாதும், ச ற ய வயத ேலேய,
இவர்கள் தந்ைதைய ‘ேமாகன்’ என்று ெபயர் ெசால்லியும், ஒருைமய லும்
தான் அைழப்பான்.

இன்று வைர அது அப்படிேயதான் ெதாடர்க றது.

இதற்ெகல்லாம் முக்க ய காரணம் பானுமத . சுேரந்தர், ரவீந்தரின் அன்ைன.
ேமாகைன ஒத்த வயத ல் அல்லது சற்று ச ற யவளாகக் கூட இருக்கலாம்.
அவள் எப்ேபாதும் ேமாகைன நடத்தும் வ தம் ேவறு மாத ரிதான்.

அவள்

சேகாதரன் சுகந்தன், ேமாகைன நடத்துவது ேபால் இல்லாமல் ெபரியவர்
தாேமாதரன் காட்டும் கம்பீரத்ைத ேமாகனிடம் காட்டுவாள்.
தாேமாதரன் வீட்டில் இருக்கும் மற்றவர்கள், வயத ல் ெபரியவர்கைள
ஏேதனும் உறைவக் ெகாண்டு அைழப்பார்கள்.
இருந்தாலும் சரி.

அது ேவைல ஆட்களாக

ஆனால் அந்தச் சுேரந்தர் மட்டும் வ த வ லக்கு.

அைதப்

பானுமத யும் கண்டித்தத ல்ைல.
அதுமட்டுமின்ற
இருக்கும்.

சுேரந்த ரன்

அத்த யாவச யம்

கூட

ஆடம்பரமாகேவ

வீட்டில் பலவைக உணவு ெசய்து ைவத்த ருந்தாலும், சுைவ

ப டிக்கவ ல்ைல
www.Kaniyam.com
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வரவைழப்பான். ஒரு ஐஸ்க ரீமுக்குப் பல மணி ேநரம் ஓட்டுநருடன் காரில்
அைலவான்.
இெதல்லாம்
இரண்டு

என்றாவது

முைறேயனும்

நடக்கும்

கூத்து

இதுேபால்

இல்ைல.

ெசய்வான்.

வாரத்த ல்

பானுமத

ெபரிய

மகைனப் ெபற்ேறாரிடம் வ ட்டுவ ட்டு கணவருக்குத் ெதாழிலில் உதவ
ெசய்துெகாண்டிருந்தாள்.

ப ள்ைள தாையப் ப ரிந்த ருக்க றான் என்று

எல்ேலாரும் அவன் ேகட்பைதத் தட்டாமல் ெசய்தார்கள்.
அவன் மாற வ டவ ல்ைல.

வளர்ந்ததும்

இன்னும் அத கமாகேவ ெசய்தான்.

சுரப ேய

இைதெயல்லாம் பார்த்த ருக்க றாள்.
பள்ளி வ டுமுைறய ல் சுகந்தனின் ப ள்ைளகளுடன் வ ைளயாட என்று
வ ேனாத்ைதயும் சுரப ையயும் ேமாகன் ெபரியவர் வீட்டுக்கு அைழத்துச்
ெசல்லும்ேபாது,
த ரும்ப

அந்தச்

சுேரந்தர்

ெசயல்கைளக்

கவனித்த ருக்க றாள்.

வந்ததும் தந்ைதய டம் ேகட்டால், ‘ச று வயத ல் அப்படி இப்படி

இருப்பதுதான்.

எல்லாம் ெபரியவர்கள் ஆனால் சரியாக வ டும்.’

என்பார்.

இதற்ெகல்லாம் பானுமத தான் காரணம் என்று நீலா ெசால்வாள்.
“ெபரிய இடத்துப் ப ள்ைளகள் இன்னும் என்ெனன்னேவா ெசய்க றார்கள்.
சுேரந்தர் ெகாஞ்சம் ஆடம்பரமாக இருக்கப் பழக வ ட்டான். ெபரியவர் வீட்டுப்
ப ள்ைளகள் ந ச்சயம் நன்றாக வருவார்கள்” என்பார் ேமாகன்.
அந்தச் சுேரந்தரின் தம்ப எளிைமைய வ ரும்புக றானா? சந்ேதகேம!
ஏன் ஒருவர் ெசய்வதால், குடும்பத்த ல் மற்ற எல்ேலாைரயும் தவறாக
எண்ண ேவண்டும் என்று எண்ணினாள் சுரப . என்ன ேயாச த்தாலும் அந்த
ரவீந்தர் மீது மத ப்பு வர மறுத்தது. அதற்கு அவர்கள் சந்த ப்பும் ஒரு காரணம்.
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது அது.
படிப்பு முடிந்து வ டுமுைற நாட்கள்.
காலில் அடி பட்டுவ ட்டது.

ேமாகனுக்கு ஒரு ச று வ பத்த ல்

ெபரிதாக ஒன்றும் இல்ைல என்றாலும் ஒரு

பாதத்த ல் தைச புரண்டு வ ட்டது.

ஒரு வாரம் அத கம் நடக்கக் கூடாது

என்று மருத்துவர்கள் பரிந்துைரத்தனர்.

அப்ேபாது ஏேதா ஆடிட்டிங் என்று

ேமாகனுக்கு வீட்டில் இருக்க முடியவ ல்ைல.
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சுகந்தனுக்கு

ேமாகனின்

உதவ

ேதைவப்

பட்டது.

அதனால் ஒரு இரண்டு த னங்கள் மட்டும் கணக்கு வழக்ைகச் சரி பார்க்க
வீட்டுக்கு வரச் ெசால்லிய ருந்தார்.
ேமாகனால் தன் வாகனத்ைத ஓட்ட முடியாது என்று வீட்டிலிருந்து காைர
அனுப்புவார் சுகந்தன்.

ஒருநாள் அப்படி அவரால் அனுப்ப முடியவ ல்ைல.

அதற்குக் காரணம் சுேரந்தர் என்பது ேவறு வ ஷயம். நண்பர்களுடன் சுற்ற
வீட்டிலிருந்த கார்கைளயும் எடுத்துச் ெசன்றுவ ட்டான். ேவறு வழி இல்லாமல்
ஆட்ேடா அல்லது டாக்ஸி ப டிக்கச் ெசன்றால், காைல ேவைளய ல் அதுவும்
எளிதாகக் க ைடக்கவ ல்ைல. வ ேனாத் அப்ேபாது கல்லூரி வ டுத ய லிருந்து
படித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

சுரப ைய அவளின் இருசக்கர வாகனத்த ல்

ெகாண்டு வ டும்படி ேகட்டார்.

மகளும் அப்படிேய ெசய்ய, வீட்டுக்கு வந்து

பல நாட்கள் ஆக வ ட்டதால் அவைள வ டாமல் ப டித்துக் ெகாண்டார் கமலம்.
அனுவும் அர்ஜுனும் அவளுடன் வ ைளயாட ேவண்டும் என்று ேகட்கவும், சரி
என்று வ ட்டாள்.
அவ்வப்ேபாது

ெசய்வதுதான்.

அவர்களுடன்

படம் பார்ப்பது எல்லாம் சுரப க்குப் ப டித்தேத.

வ ைளயாடுவது,

அப்படி வ ைளயாடிக்

ெகாண்டிருந்தேபாது தான் ரவீந்தைரப் பார்த்தாள்.
தாேமாதரனின் வீடு மிகப் ெபரியது.

இரண்டு தளங்கள்.

ெபரிய

ஹாலிலிருந்து ெசல்லும் படிக்கட்டுேமல் தளத்த ல் இருக்கும் ஹாலில் முடியும்.
அந்த அைறையச் சுற்ற ந ைறய அைறகள்.

ேமல் தளத்த ன் ஹாலில்

தான் அமர்ந்த ருந்தார்கள் மூவரும். ஏேதா வ ைளயாடிக்ெகாண்டிருந்தேபாது
தான் ரவீந்தர் அவர்கைளக் கடந்து ெசன்றான்.

யாேரா ப ன்னால் ந ற்பது

ேபால உணர்ந்து த ரும்ப யவள், ஒரு ெநடிய கருப்பு உருவம்ேபால் ெதரியவும்
“ஐேயா” என்று அலற வ ட்டாள்.
ேபய் ப சாசு என்பெதல்லாம் மூட நம்ப க்ைக என்று ந ைனக்கும் சுரப க்கு,
அவள் எண்ணம் ெபாய்ேயா என்று ேதான்றும் வண்ணம் இருந்தது. அனுவும்
அர்ஜுனும் “என்ன அக்கா! என்ன ஆச்சு?” என்றார்கள்.
ஐேயா!

என்று அலற யபடி த ரும்ப யவளுக்கு மீண்டும் அந்த உருவம்
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ந ன்ற இடத்த ல் பார்க்கப் பயம். இவள் பார்த்தது உண்ைமயா, இல்ைல இவள்
கற்பைனயா?

அந்த உருவம் இவள் கண்ணுக்கு மட்டும் தான் ெதரிந்ததா

என்று அற ந்துெகாள்ள, “அங்ேக ெசன்றது யார்?” என்று வ னவ னாள்.
“ரவ மாமா! ஏன்? நீங்கள் எதற்கு அலற னீர்கள்?” என்றான் அர்ஜுன்.
சுரப ைய வ ட இரண்டு வயது குைறந்த அர்ஜுன் மற்றும் மூன்று வயது
குைறந்த அனுவ ன் முன் அவள் பயத்ைதச் ெசால்லக் கூச்சமாக இருந்தது.
ஆனால் பத ல் ெசால்ல ேவண்டுேம!
“ஒன்றும் இல்ைல!

த ரும்ப யேபாது கழுத்து சுளுக்க வ ட்டது.”

என்று

சமாளித்தாள் சுரப .
“ெராம்ப வலிக்க றதா?” என்றாள் அனு.
“இல்ைல!” என்று தைலைய ேலசாகச் சுழற்ற வ ட்டு, “இப்ேபாது சரியாக
வ ட்டது” என்று சமாளித்தாள்.
ரவ என்றதும் அவளுக்கு யார் என்று புரிந்துவ ட்டது.

பானுமத ய ன்

இைளய மகன். ஆனால் அவன் ஏன் இப்படி இருக்க றான்? ஒருேவைள இந்த
வீட்டில் இல்லாமல் ேவறு எங்ேகனும் பார்த்தேபாது இவைனப் பானுமத ய ன்
மகன் என்று ெசான்னால் அவள் நம்ப இருக்க மாட்டாள்.

பானுமத ய ன்

கம்பீரம், உைடய ன் ேநர்த்த , எப்ேபாதும் பளிச்ெசன்று ேதாற்றம் என்று ஒன்று
கூட இவனிடம் இல்ைல. பானுமத ய ன் கணவர் இறந்துவ ட்ட ேபாதும், அவர்
ெசய்து வந்த ெதாழிைலத் தனியாக ந ன்று பல ஆண்டுகள் ெசய்தாள். சமீப
காலமாகத் தான் சுேரந்தர் பாத ப் ெபாறுப்ைப ஏற்றுக் ெகாண்டான்.
இவன்

அண்ணன்

சுேரந்த ரன்

கூட,

பானுமத ைய

அப்படிேய

ப ன்பற்றுவான். ச று சுருக்கம் கூட இல்லாத ஆைட எப்ேபாதும் பளிச்ெசன்ற
முகம், படப்ப டிப்புக்குத் தயாராக இருக்கும் ஒரு கதாநாயகன்ேபால.
அதற்காகச்
ந ைனக்கவ ல்ைல.

சுேரந்தைரக்

கதாநாயகன்

என்ெறல்லாம்

சுரப

எப்ேபாதும் ெசயற்ைகயாக ஒரு புத்துணர்ச்ச ையக்

காட்டுவதுேபால் இருக்கும் அவன் அலங்காரம்.

என்ன ெசய்தாலும் ஒரு

ேசார்ைவ அவன் கண்கள் காட்டிவ டும்.
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இந்த ரவ ய ன் முகத்ைத அவள் பார்க்கவ ல்ைல என்றாலும், அவன் கடந்து
ெசன்றேபாது ெதரிந்தேத சற்றும் இந்த வீட்டிற்குப் ெபாருந்தாது, கைலந்த
நீளமான முடி. ஒரு ேபானி ைடல் கூடப் ேபாடலாம். முகம் இருப்பேத ெதரியாத
தாடி மீைச. சற்ேற மங்க , பல சுருக்கங்களுடன் கசங்க ய இருந்த கருப்பு உைட.
ேபய் இப்படி இருக்கலாம் என்று உதாரணம் கூடச் ெசால்லலாம்.
அதற்குப் ப ன் அவைனச் சந்த த்தாக ந ைனவ ல் இல்ைல.

அவனுக்கு

இன்னும் இரு த னங்களில் த ருமணமாம். இப்ேபாேதனும் அந்தத் தைலமுடி,
தாடிையச் சரி ெசய்த ருப்பானா? என்று ேயாச த்தபடி உறங்க வ ட்டாள் சுரப .
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4. பகுதி - 4
காைலய ல்

எழுந்ததும்

த ருமணம்

ேவண்டும் என்று அன்ைன ெசால்ல,

நடக்கும்
சுரப

இடத்த ற்குச்

ெசல்ல

தயாராக ப் ெபற்ேறாருடன்

ெசன்றாள். அங்ேக இருந்தவர்கள் பலைரத் ெதரியும் அவளுக்கு.
வீட்டுப்

ெபண்கள்

எல்ேலாரும்

ஒன்றாக

அமர்ந்து

ேபச க்

ெகாண்டிருந்தார்கள். நீலா, சுரப இருவைரயும் கமலம் வரேவற்று,
“இப்ேபாது தான் வருவதா? நமது வீட்டு வ ேசஷம் என்றால் முன்ேப வர
ேவண்டும் என்று ெதரியாதா?” என்றார்.
அங்ேக

எல்ேலாரும்

மருதாணி

ைவத்துக்

ெகாண்டு

இருந்தார்கள்.

பார்லரிலிருந்து ச ல ெபண்கள் வந்து ெமஹந்த இட்டுக்ெகாண்டு இருக்க,
ைகய ல்

மருதாணி

கண்டதும், “ைஹ!

ைவத்துக்

சுரப

ெகாண்டு

இருந்த

அனு

சுரப ையக்

அக்கா, நீங்களும் ேபாட்டுக் ெகாள்ளுங்கள்.”

என்றாள்.
அவள் அருக ல் அமர்ந்த ருந்த சுேரந்த ரன் மைனவ வ த்யா, உதட்ைட
ேலசாகப்

ப துக்க ,

ேவெறங்ேகா

பார்த்தாள்.

இதுேபால்

வ த்யா

அலட்ச யமாக நடந்து ெகாள்வது முதல் முைற இல்ைல என்பதால் அவைளப்
ெபாருட்படுத்தாமல் அனுவ ன் இன்ெனாரு பக்கம் ெசன்று அமர்ந்தாள் சுரப .
“எனக்கு முடிந்ததும், சுரப அக்காவுக்கு” என்றாள் அனு.
“இன்னும் நம் வீட்டு ஆட்கேள ந ைறய இருக்க றார்கள்” என்றாள் வ த்யா.
வ த்யாவுக்குச் சுரப ைய அவர்கள் வீடு ஆளாகப் பார்க்கப் ப டிக்கவ ல்ைல.
அவைளத் தாழ்த்த ேபச ேவண்டும் என்று அப்படிச் ெசான்னாள்.
சுரப

எதுவும்

ேபசுமுன்,

ெபரியவர்கள் தான்.

சாந்த

-அனுவ ன்

அன்ைன,

எங்களுக்கு ஏதாவது ேவைல வரும்.

“அடுத்து
சுரப

நீ

ேபாட்டுக்ெகாள்ள.” என்றாள்
சுரப க்ேக ெகாஞ்சம் தயக்கம் இருந்தது.
www.Kaniyam.com
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சுடிதார் முழு ைக ெகாண்டது.

சற்ேற ெவளிர் ந றம்.

ெகாஞ்சம் கைற

பட்டாலும் அப்படிேய ெதரியும். அைதேய காரணமாகச் ெசால்லி ேவண்டாம்
என்று மறுக்க, பார்லர் ெபண் சுரப ய ன் ைகையப் பார்த்து, “உங்கள் உைடய ல்
ைகப்பகுத ய ல் ஒரு ச று ெகாக்க இருக்க றது. அைதக் கழற்ற னால் பாத க்
ைக வைர ேபாடலாம். அதுவும் இது ெஹன்னா என்பதால் ஒரு அைரமணி
ேநரத்த ல் காய்ந்து வ டும். ைதரியமாகப் ேபாட்டுக் ெகாள்ளுங்கள்.” என்றாள்.
அருக ல் வந்த சாந்த , “அதுதாேன!”

என்று அவள் உைடய ன் முழுக்

ைகைய அைரக் ைக ஆகும் வைர மடக்க வ ட்டாள்.
மணப்ெபண்ணும் அவள் ெபற்ேறாரும் தாேமாதரன் வீட்டிேலேய தங்க
ஏற்பாடுகள் ெசய்த ருந்தார்கள்.
தாேமாதரனின் வீட்டில் தான்.

மத ய உணவு,

ெபண் வீட்டாருக்கும்

ெபண் வீட்டார் வந்ததும் எல்ேலாரும்

அவர்கைளக் கவனிக்கப் பரபரப்புடன் ேவைல ெசய்ய, மணப்ெபண்ைண
ஆரத்த

எடுத்து

ேமல்தளத்த ல்

உள்ேள
இருந்த

அைழத்து
ஹாலில்

வந்தார்கள்.
ந ன்று

வரேவற்ைபப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
அக்கா ெராம்ப அழகு!

அவர்களுக்குக்

அனுவும்
ெகாடுத்த

அனு ெசான்னாள் “ஆர்த்த

இல்ைலயா அக்கா !

ெவகுேநர்த்த யாக இருக்கும்.

சுரப யும்

அவர்கள் உைட எல்லாம்

இப்ேபாது கூடப் பாருங்கள்!

அந்த ஆரஞ்சு

வண்ண சுடிதார் அக்கா ந றத்த ற்கு ெவகு எடுப்பாக இருக்க றது.” என்றாள்.
அந்த ஆர்த்த அழகாகேவ இருந்தாள்.

நல்ல உயரம், எடுப்பான ந றம்,

பார்க்கவும் கைளயான முகம். ஆனால் அந்த ரவ அவள் பக்கத்த ல் எப்படி
இருப்பாேனா?

இன்ேறனும் பார்க்கச் சாதாரணமாக இருப்பானா இல்ைல

கருப்பு பூதம்ேபால் இருப்பானா?
“கல்யாண ெபண் நல்ல அழகுதான். உன் ரவ மாமா இன்ேறனும் நன்றாக
வருவாரா? இல்ைல காட்டு வாச ேபால வந்து ந ற்பாரா?” என்று ேகட்டவள்
அனுவ ன் ஆச்சரிய பார்ைவையக் கண்டு, “சும்மா வ ைளயாட்டுக்கு அப்படிக்
ேகட்ேடன்!” என்று மழுப்ப னாள்.
அதற்குள் கீேழ உணவருந்த எல்ேலாைரயும் அைழக்க, அனு சுரப ய ன்
ேபச்ைச மறந்து, “வா அக்கா! ேபாகலாம்” என்றாள்.
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அதுவைர ேமல் தளத்த லிருந்து கீேழ பார்த்துக் ெகாண்டித்தவர்கள்,
த ரும்ப யேபாது ரவ அங்ேக ந ற்பைதப் பார்த்தார்கள். பார்த்துப் பயப்படும்
அளவுக்கு இல்ைல.

இன்று ரவீந்தர் ச ைகையச் சரிெசய்து, தாடிைய ட்ரிம்

ெசய்த ருந்தான். ஆைட கூடப் ெபாருத்தமாக அணிந்த ருந்தான். இப்ேபாது
பார்த்துப் பயப்படும் அளவு இல்ைல தான்.
ேபச யைதக் ேகட்டிருப்பாேனா? என்று சுரப ேயாச க்க, “ஆர்த்த அக்கா
வந்தாய ற்று! நீங்கள் பார்த்தீர்களா?” என்றாள் அனு.
“நீ ேபாய்ப் பார்!” என்று ச ற ய புன்னைகைய உத ர்த்துவ ட்டு, சுரப ைய
ஒரு பார்ைவ பார்த்துவ ட்டு ஒரு அைறக்குள் ெசன்றான்.
சுரப க்கு அவன் ேகட்டிருப்பாேனா என்பைத மறந்து, அவன் மணக்க
இருக்கும்

ெபண்ைணப்

பார்க்க

ஏன்

அவன்

ெசல்லவ ல்ைல

என்று

ேயாச த்தாள். அதற்குள் அனு அவைள உணவு உண்ண இழுத்துச் ெசன்றாள்.
புஃேப முைறய ல் உணவு ஏற்பாடு.

எல்ேலாரும் மணப்ெபண்ைணயும்

அவளுடன் வந்த உறவ னர்கள் பக்கம் இருக்க, அனுவும் சுரப யும் ஒரு
ஓரத்த ல் அமர்ந்தார்கள்.

ைகய லிருந்த மருதாணி உத ர்க றது என்று

அனு கலங்க அவளுக்கும் ேசர்த்து உணைவ எடுத்துத் தந்துவ ட்டு சுரப யும்
சாப்ப ட்டாள்.

இைதப் பார்த்துக் ெகாண்டிருந்த அர்ஜுன் இருவர் அருக ல்

வந்து, ”என்னடா! உணவு எல்லாம் இவ்வளவு சீக்க ரம் காலியாக றது என்று
ந ைனத்ேதன். நீங்கள் இருவரும் தானா? என்றான்.
“சத்தமாகப் ேபசாேத!

இரு ச று ெபண்கள் உண்ணேவ இங்ேக

உணவ ல்ைல என்று வந்தவர்கள் ந ைனத்துக் ெகாள்ளப் ேபாக றார்கள்.”
என்றாள் சுரப .
“ச று

ெபண்களா!

இரண்டு

குட்டி

யாைனகள்

உணவைறய ல்

புகுந்துவ ட்டது என்று பயப்படாமல் இருந்தால் சரி!” என்றான்.
“ேபாடா! ஒட்டைடக் குச்ச ” என்று ைகைய ஓங்க னாள் அனு.
அவன்

ெசால்வது

ேபால்

இல்ைலெயன்றாலும்

அனு

ெகாஞ்சம்

ெகாழுெகாழு என்று இருப்பாள்.

சுரப யும் முதலில் உருண்ைடயாகேவ
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இப்ேபாது அந்த அளவு இல்ைல என்றாலும் ெகாஞ்சம்

பூச னாற்ேபால இருப்பாள்.

எப்ேபாதும் குச்ச ேபால் இருக்கும் அர்ஜுன்

இவர்கைளக் ேகலி ெசய்வது வழக்கம்.

நான் அப்படித்தான் என்று சுரப

இயல்பாக ஏற்றுக்ெகாண்டாலும், அனு அவ்வப்ேபாது அழுது வ டுவாள்.
அதற்காக உடல் எைடையக் குைறக்க ேவண்டும் என்று முயற்ச எல்லாம்
எடுக்கமாட்டாள்.
மத ய உணவு முடிந்ததும் மறுநாள் காைலய ல் த ருமணம் என்பதால்,
உறவ னர்கள் எல்ேலாரும் கூட்டமாகப் ேபச, நீலாவும் சுரப யும் கமலாவ டம்
ெசால்லிவ ட்டு க ளம்ப வ ட்டார்கள்.

ேமாகனுக்கு இன்னும் ேவைலகள்

இருந்ததால் தாமதமாகும் என்று வ ட்டார்.
ெபண்கள் இருவரும் வந்து வீட்டில் அன்ைறய ந கழ்ைவப் பற்ற ப் ேபச க்
ெகாண்டிருந்தனர்.
இருவருக்கும் வம்பு ேபசும் பழக்கம் இல்ைல என்பதால், உணவு மற்றும்
பூ அலங்காரம் பற்ற ப் ேபச னார்கள்.

அப்ேபாது சுரப க்கு ரவீந்தரின்

ேதாற்றம் ந ைனவு வந்தது.

அவனுக்குத் த ருமணம் என்ற ஒரு பூரிப்பும்

அவன் முகத்த ல் இல்ைல.

இன்று கூட அவன் தாடியுடன் தான் சுற்ற க்

ெகாண்டிருந்தான். இப்ேபாைதய புதுப்பாங்கு ேபால என்று எண்ணியவள்,
ஆனால் அவள் அண்ணன் வ ேனாத் எப்ேபாதும் இப்படி இருப்பத ல்ைல.
சுரப க்குப் ெபரிதாக ஆண்களின் ேதாற்றம்பற்ற
இல்ைல

என்றாலும்,

ஒரு

ஆண்

எப்ேபாதும்

க ளீன் ேஷவுடன் இருக்க ேவண்டும்.

ஆராயும் பழக்கம்

சரியான

ச ைக

மற்றும்

அவள் எப்ேபாதும் அப்பாைவயும்

அண்ணைனயும் அப்படித்தான் பார்த்த ருக்க றாள்.
எப்படிேயா! அந்த ஆர்த்த க்ேக ஒன்றும் இல்ைல எனும்ேபாது அவளுக்கு
என்ன வந்தது. ஆனால் அவளின் வருங்கால கணவர் ந ச்சயம் ரவீந்தரன்
ேபால் இருக்கக் கூடாது என்று மட்டும் எண்ணினாள்.
ஆனால் நாைள என்ன நடக்கும் என்பைத அற யாமல் தூங்கப் ேபானாள்.
நடு இரவ ல் ேபச்சுக் குரல் ேகட்டு வ ழித்தாள். பலர் ேபசும் சத்தம். கல்யாண
வீட்டில்

ேகட்ட
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படுத்தவள், ேபச்சுக் குரல் இன்னும் ேகட்க ெமல்ல எழுந்து அமர்ந்தாள்.
ெதாைலக்காட்ச எதுவும் ஓடுக றதா? அப்பாவ ன் ேபச்சுக் குரல் ேகட்க றது
என்று மணிையப் பார்த்தவள், மணி நள்ளிரைவத் தாண்டி இருந்தது. ெமல்ல
எழுந்து முன்னைறக்கு வந்தாள்.

கதைவத் த றந்தவள் வீட்டில் இன்னும்

இருவர் அமர்ந்த ருக்க, த ரு த ரு என்று வ ழித்தாள். தாேமாதரன், சுகந்தன்
அங்ேக இருந்தனர். இவர்கள் இங்ேக என்ன ெசய்க றார்கள் என்று அவள்
ேயாச க்கும்ேபாேத, நீலா அருக ல் வந்து அவைள அைழத்துக்ெகாண்டு
எல்ேலார் முன்னும் ந றுத்த னாள்.
குழப்பமாய் அவள் தந்ைதையப் பார்க்க, “இவர்கள் உன்னிடம் ஒன்று
ேகட்க ேவண்டும் என்க றார்கள்!

உனக்கு என்ன ேதான்றுக றேதா ெசால்.”

என்றார்.
சுரப ய டம் இவர்கள் என்ன ேகட்க ேவண்டும்? அதுவும் இந்த ேநரத்த ல்?
என்று

ேயாச த்துக்ெகாண்டிருக்க,

“உனக்கு

ரவீந்தைரத்

த ருமணம்

ெசய்துெகாள்ளச் சம்மதமா?” என்றார் சுகந்தன்.
இரவு உணவ ல் உறவ னர்கள் எல்லாம் ஆங்காங்ேக அமர்ந்து ேபச க்
ெகாண்டிருக்க,

மணப்ெபண்ணும் மணமகனும் ேபச க்ெகாண்டிருந்தனர்.

அதாவது ரவீந்தரும் ஆர்த்த யும்.
“நாைள மாைல என் ப்ெரண்ட்ஸ் ச லர் வருக றார்கள். ஒரு ச று ஈவ னிங்
சப்பர்.

ஒரு மணி ேநரம் மட்டும்.

அத்ைதய டம் கூடச் ெசால்லிவ ட்ேடன்.

உங்களுக்கு ஓேகவா?” என்றாள் ஆர்த்த .
“அதுதான்

காைலய ல்

சந்த ப்ேபாேம!

ப றகு

மாைலய ல்

என்ன

தனியாக?” என்றான் ரவ .
“அவர்கள் காைலய ல் வர முடியாது. மத யத்த ற்கு ேமல் தான் இங்ேக வர
முடியும். அதுதான் மாைல ஒரு ஏற்பாடு ெசய்ேதன்.”
“மாைல என்னால் முடியாது! ஏற்கனேவ ேவெறாரு ேவைல இருக்க றது.”
“த ருமணத்தன்று என்ன ேவைல? அவர்கள் என் ெநருங்க ய நண்பர்கள்.
ஏற்கனேவ அவர்களிடம் ெசால்லி வ ட்ேடன். இப்ேபாது மாற்ற முடியாது!”
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“என்னாலும் முடியாது ஆர்த்த . ஒரு க ைளயண்ட் மீட்டிங். என் பார்ட்னர்
ெசய்வதாக இருந்தது.

அவருக்கு உடல் ந ைல சரிய ல்ைல.

நான் தான்

ெசய்தாக ேவண்டும். இப்ேபாது மற்ற முடியாது!”
உண்ைமயாகேவ ரவீந்தருக்கு ேவைல இருக்கத் தான் ெசய்தது. அவன்
கூட்டாளி ெசய்வதாகத்தான் இருந்தது.

அந்த மனிதர் ைவரஸ் காய்ச்சல்

வந்து மூன்று நாட்களாக மருத்துவமைனய ல் இருக்க றார்.

முக்க யமான

ெதாைலேபச கலந்துைரயாடல். அைத ஒத்த ப்ேபாட மனம் இல்லாமல் அைத
ரவீந்தர் ெசய்து வ டலாம் என்று ந ைனத்தான். அதுவும் ஒருநாள் முன் மற்றம்
ெசய்ய அவனுக்கு மனம் ஒப்பவ ல்ைல.
“உங்களுக்கு என்ைனவ ட அந்த மீட்டிங் தான் முக்க யமா?”
”ஸ்டாப் த ஸ் க ளீெச டயலாக் ஆர்த்த .
இருந்தால் மாற்ற இருக்கலாம்.

நீ என்னிடம் முன்ேப ெசால்லி

இப்ேபாது வந்து ெசால்க றாய்.

முன்ேப

ெசால்லாதது உன் தப்பு.“
“முன்பு ெசால்லிய ருந்தால் ெசய்த ருப்பீர்களா?

நமக்குத் த ருமணம்

ந ச்சயமாக இரண்டு மாதங்களுக்கு ேமல் ஆக வ ட்டது.

ஒருமுைறேயனும்

என்னுடன் ேபச னீர்களா? நான் ேபசும் ேபாேதனும் சரியாகப் ேபச னீர்களா?
உங்களிடம் ெசால்ல ேவண்டியைத அத்ைதய டம் ெசான்ேனன்.

இப்ேபாது

வந்து என்ேமல் தப்பு என்க றீர்கள்.”
சற்ேற

ேயாச த்தவன்

“நாைள

மறுநாள்

காைலய ல்

ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்.” என்றான்.
“காைலய ல் எப்படி முடியும்!

மறுநாள் அவர்களுக்கு ேவறு ஏற்பாடுகள்

இருக்கும்! நமக்காக அைத மாற்ற க்ெகாள்வார்களா?”
“த ருமணத்த ற்குச் சரியான ேநரத்த ற்கு வர முடியாது!

தாமதமாக

வருவது மட்டுமில்லாமல் ேவறு த ட்டங்களுடன் பத்ேதாடு பத ெனான்றாக
உன்ைனப் பார்க்க வருக றார்கள். அந்த நண்பர்களுக்காக என் த ட்டங்கைள
மாற்றச் ெசால்க றாய். முதலில் அவர்கள் உனக்கு நல்ல நண்பர்கள்தானா
என்று ேயாச த்துக்ெகாள்.”
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“என் நண்பர்கைளப் பற்ற ப் ேபச உங்களுக்கு எந்த உரிைமயும் இல்ைல!”
ஒருகணம் ரவீந்தரின் பார்ைவ கூர்ைம ஆனது.

அத கம் வாக்குவாதம்

ேவண்டாம் என்று எண்ணி
“இப்ேபாது உன் நண்பர்களுக்காக நமக்குள் சண்ைட ேதைவயா?”
“இது நண்பர்கள் பற்ற ேய இல்ைல!

இது என்ைனப் பற்ற !

நீங்கள்

எனக்குக் ெகாடுக்கும் முக்க யத்துவம் பற்ற ! இப்ேபாேத என் நண்பர்கைளத்
தவறாகப் ேபசுக றீர்கள். முதல் முைற உங்கைள ஒன்று ேகட்க ேறன். அைதக்
கூட உங்களால் ெசய்ய முடியவ ல்ைல. இப்படி இருந்தால் வரும் நாட்களில் நம்
உறவு எப்படி இருக்கும் என்று கவைலயாக இருக்க றது.”
“இைத ைவத்துத் தான் நமக்குள் இருக்கும், இல்ைல வளரும் உறைவ
முடிவு ெசய்ய முடியும் என்று ந ைனத்தால், நீ என்ைனத் த ருமணம் ெசய்வது
பற்ற மீண்டும் ஒருமுைற நன்கு ேயாச த்துக்ெகாள்.”
இப்படியாகப்

ேபச்சு

ெகாஞ்சம்

காரசாரமாகச்

ெசன்றது.

ச ற து

ேநரத்துக்குப் ப றகு இருவரும் அவரவர் அைறக்குச் ெசன்று வ ட்டனர்.
ஆர்த்த க்கு
ரவீந்தரின்

முதலிலிருந்ேத

அன்ைன

பானுமத

தந்ைதக்கு ஏக சந்ேதாஷம்.

ரவீந்தரின்
வந்து

நடவடிக்ைக

ெபண்

ப டிக்கவ ல்ைல.

ேகட்டதும்,

ஆர்த்த ய ன்

மகைளச் சம்மத க்கவும் ைவத்துவ ட்டார்.

ஆனால் த ருமணம் ந ச்சயம் ஆனத லிருந்ேத ெதாைலேபச ய லும் ேநரிலும்
சந்த த்துப் ேபச க்ெகாள்ளும் இன்ைறய தைலமுைறய னர் இைடேய, ஒரு
முைற கூட ரவீந்தர் அைழக்காதது ஏமாற்றத்ைதத் தந்தது.

இவளாக

அைழத்தாலும் அவன் ஓரிரு வார்த்ைதகளுடன் ைவத்துவ டுவான். இன்னும்
ெசால்லப்ேபானால் இன்று தான் அவளுடன் ெகாஞ்ச ேநரம் ேபச னான்.
அப்ேபாது

கூட

ேபச வ ட்டாேன!

அவள்

மனம்

மக ழும்

வண்ணம்

ேபசாமல்,

ஆர்த்த க்கு ஏேதா பயம் ெதாற்ற க்ெகாண்டது.

இப்படிப்
இன்று

ேபால் தான் அவன் எப்ேபாதும் நடந்து ெகாள்வானா?
அைறக்கு வந்து மீண்டும் ரவ க்கு ேபான் ெசய்தாள் ஆர்த்த .
“நீங்கள் ஏன் அப்படி நடந்து ெகாண்டீர்கள். நாம் முதல் முைற ேபசுக ேறாம்.
எனக்காகக் ெகாஞ்சம் நல்லபடிேய ேபசக்கூடாதா?

எனக்காக உங்கள்
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ேநரத்ைத ஒதுக்கக் கூடாது? இன்று நீங்கள் நடந்து ெகாண்டைத ைவத்துப்
பார்த்தால், எனக்குப் பயமாக இருக்க றது. உங்கைள நான் எப்படி நம்புவது.
த ருமணத்தன்ேற என்ைன இரண்டாம் பட்சமாகப் பார்க்கும் உங்களுடன் நான்
எப்படி வாழ்வது? உங்கள் பைழய வ ஷயங்கைள எல்லாம் ெபாருட்படுத்தாமல்
இந்தக் கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக் ெகாண்ேடன்.
ெகாள்வது எனக்குப் ப டிக்கவ ல்ைல.

இன்று நீங்கள் நடந்து

உங்கள் அம்மா ெவளிப்பைடயாக

எல்லாம் ெசான்னார் என்று முதலில் சந்ேதாசப்பட்ேடன்.

ஆனால் உங்கள்

குணத்ைதப் பற்ற அவர்கள் முழுைமயாகச் ெசால்ல வ ல்ைலேயா என்று
ேதான்றுக றது. உங்களுக்கு உண்ைமய ல் இந்தத் த ருமணத்த ல் சம்மதமா?”
இன்னும் ேபச க்ெகாண்ேட ேபானாள்.
அவள் ேபச

முடிக்கும் வைர ெபாருைமயாகக் ேகட்டவன்,

நமக்குள் இருக்கும் புரிதல் ெமல்ல ெமல்லத் தான் வளரும்.

“ஆர்த்த !

இப்ேபாது நீ

ெசால்வதற்ெகல்லாம் சரி என்று வ ட்டு, ப ன்னாளில் என்
நடவடிக்ைகய ல் மாற்றம் இருந்தால் என்ன ெசய்வாய்? எனக்கு ப்ராக்டிகலாக
இருப்பது தான் ப டிக்கும். நீ என்னிடத்த ல் என்ன எத ர்பார்க்க றாய் என்று
ெதரியவ ல்ைல.”
“நான் ெபரிதாக எதுவும் எத ர்பார்க்கவ ல்ைல.

நீங்கள் ெகாஞ்சம்

என் வ ருப்பத்த ற்கு மத ப்பு ெகாடுக்க ேவண்டும்.”

இப்ேபாது ஆர்த்த

எத ர்பார்த்தது, ‘இனிேமல் உன் வ ருப்பம்ேபால் ெசய்க ேறன்’ என்ற பத ல்.
எல்லா

ெபண்களும்

எத ர்பார்ப்பதுதான்.

மைனவ ய ன்

வ ருப்பங்கைளயும் கணவன் ந ைறேவற்ற ேவண்டும் என்பேத.

எல்லா

குைறந்த

பட்சம் வருங்கால மைனவ ேகட்கும் முதல் வ ருப்பத்ைதேயனும் ந ைறேவற்ற
ேவண்டும்.

முடியவ ல்ைல என்றால் கண்ேண மணிேய என்று ஒரு

ெகாஞ்சலும், மன்னிப்பு ேவண்டி ஒரு ெகஞ்சலும் ேவண்டும். இது எதுவும்
ரவ ெசய்யவ ல்ைல. ஒருேவைள இருவரும் முன்ேப ேபச ச் ச ல நாள் பழக
இருந்தால் கூடக் ெகாஞ்சம் புரிதல் இருந்த ருக்கலாம்.

அதுவும் இங்ேக

இல்ைல. இப்ேபாது அவன் என்ன ெசால்லப் ேபாக றான்?
“உன் ஆைச என்ைனப் பாத க்காதவைரய ல் ந ச்சயம் ெசய்ேவன். உன்
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வ ருப்பத்த ற்குத் ேதைவ இல்லாமல் தைட ெசால்லமாட்ேடன்.” என்றான் ரவ .
“இப்ேபாது ஏன் மறுக்க றீர்கள்?”
“உன் ஆைச என்ைனப் பாத க்கக் கூடாது என்று ெசான்ேனேன!”
“நமக்குள் எப்ேபாதும் இப்படி இருந்தால்? நான் ஆைசப்படுவது எதுவும்
உங்களுக்குப் ப டிக்கவ ல்ைல என்றால்?”
“அப்படி எப்படி இருக்கும்! நீ வீம்புக்கு ஏதும் ெசய்யாமல் இருந்தால், அப்படி
எதுவும் ேவறுபாடுகள் இருக்காது என்று நம்புக ேறன்.”
“எனக்கு நம்ப க்ைக இல்ைல!

இன்று இது என் வ ருப்பம்!

அைதேய

நீங்கள் ந ராகரிக்க றீர்கள். இப்ேபாேத எனக்கு முக்க யத்துவம் தரவ ல்ைல.
எத ர்காலத்த ல் எப்படித் தருவீர்கள்?”
“இந்த ஒரு ந கழ்ைவ ைவத்துத் தான், என்ைனப் புரிந்துெகாள்வாயா?”
என்றான் ரவீந்தர்.
“உங்களுக்கு என்ைனப் ப டித்த ருக்க றதா ரவ ?”
“உன் பாைஷய ல் ப டிப்பது என்றால் என்ன ஆர்த்த ?”
“எனக்காக எதுவும் ெசய்ய வ ருப்பப்பட ேவண்டும்.” ஆர்த்த ய ன் குரலில்
ஒரு ேகாவம் ெதரிந்தது.
“அப்படியானால், இப்ேபாது இல்ைல. ஒருவைர ஒருவர் இன்னும் நன்கு
புரிந்து ெகாண்ட ப றகு நான் அப்படி ந ைனக்கலாம். அதற்காக இருவரும்
முயற்ச ெசய்ய ேவண்டும்.

இது காதல் த ருமணம் இல்ைல.

படங்களில்

வருவது ேபால் ‘நீ இல்லாமல் நான் இல்ைல’, ‘நீ தான் எனக்கு எல்லாம்’
என்று நான் இப்ேபாது ெசான்னால் அது ெவறும் வார்த்ைதகளாகத்தான்
இருக்கும். உன்ைனப் புரிந்து ெகாள்ள, உனக்கு முக்க யத்துவம் ெகாடுக்க
ந ச்சயம் முயல்ேவன்”.
ஆர்த்த க்கு ஏேனா அவன் பத ல் ப டிக்கவ ல்ைல.
ைவத்து வ ட்டாள்.

ச ற து ேநரத்த ல் சலசலப்பு.

ெதாைலப்ேபச ைய
எல்ேலாரும் தூங்கச்

ெசன்றப றகு, ஒரு அைறய ல் மட்டும் ேபச்சுக் குரல் அத கமாக இருக்க, ஏதும்
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ப ரச்சைனயா? என்று சாந்த வந்தாள்.
மணப்ெபண்ணுக்குக் ெகாடுத்த அைறய ல் தான் சத்தம் வந்தது.
“என்ன உளறுக றாய்? ெகாஞ்சம் ேயாச த்துப் ேபசு. வ டிந்தால் த ருமணம்.
இப்ேபாது இப்படிச் ெசான்னால் எப்படி?”
“எனக்குப் ப டிக்கவ ல்ைல! நீங்கள் அப்பாைவக் கூப்ப டுங்கள்.”
ஆர்த்த ய ன் ஆைசகள் ேவறுமாத ரி இருந்தது.
அவளின்

அழைகப்

புகழ

ேவண்டும்.

கணவன் த னமும்

மைனவ க்கு

எதுவானாலும்

ெசய்யத் தயாராக இருக்க ேவண்டும்.

எல்லாவற்ைறயும் வ ட அவளுக்குத்

தான் முக்க யத்துவம் தர ேவண்டும்.

அடிக்கடி பரிசுகள், அவ்வப்ேபாது

ஆச்சரியங்கள் என்ெறல்லாம் அவள் ேகட்காமல் தர ேவண்டும்.

இன்னும்

பல ஆைசகள். இதுவைர ரவீந்தர் அப்படி எதுவும் ெசய்யவ ல்ைல. இன்ைறய
உைரயாடலுக்குப் ப றகு இனிேமலும் அவனிடம் அைதெயல்லாம் எத ர்பார்க்க
முடியாது என்று ேதான்ற யது.

அவனுடன் ைஹதராபாத் ெசன்றால்,

நண்பர்கள் வட்டமும் குைறந்துவ டும். அவனுடன் வாழ்க்ைக எப்படி இருக்கும்?
வீட்டில் அவனுக்குப் பணிவ ைடகள் ெசய்துெகாண்டு காலத்ைதத் தள்ள
ேவண்டும்.

வாழ்வ ல் எந்தச் சுவாரஸ்யமும் இருக்கப் ேபாவத ல்ைல.

ஆர்த்த க்கு அத ல் வ ருப்பமில்ைல.
சாந்த கதைவத் தட்ட, ஆர்த்த ய ன் அன்ைன வந்து கதைவத் த றந்தாள்.
“என்ன? ஏதும் ப ரச்சைனயா?”
“இந்தப் ெபண் ஏேதேதா ெசால்க றாள்! எனக்கு ஒன்றும் புரியவ ல்ைல!
நான் அவள் அப்பாைவ அைழத்து வருக ேறன்” என்று ெசன்றாள்.
அதன்ப ன் யார் என்ன ெசான்னாலும் ஆர்த்த ேகட்கவ ல்ைல. பானுமத
முடிந்த வைர ேபச ப்பார்த்தாள்.
இறுத ய ல் ெபண் வீட்டார் எல்ேலாரும் அப்ேபாேத க ளம்ப வ ட்டார்கள்.
தாேமாதரன் குடும்பம் ெமாத்தம் இருண்டு ேபாய் உட்கார்ந்து வ ட்டார்கள்.
ெமல்ல சுகந்தன் ரவ ைய ேகட்டார்,

“என்னப்பா இது.

நீ ெகாஞ்சம்

பக்குவமாகப் ேபச இருக்கலாம் தாேன!”
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“மாமா ! வ டுங்கள். இப்ேபாது என்ன நடந்துவ ட்டது! த ருமணத்த ற்குப்
ப ன்

இல்லாமல்

இப்ேபாேத

எல்லாம்

முடிந்தது.”

என்றான்

மிகச்

சாதாரணமாக. பானுமத க்கு ஆத்த ரம் வந்தது.
“எப்படிப் ேபசுக றான் பார்!

இவனுக்கு ஏற்றப் ெபண்ைணத் ேதடிக்

ெகாண்டுவந்தால், கைடச ேநரத்த ல் எல்லாவற்ைறயும் ெகடுத்துவ ட்டான்.
இவனால் எனக்கு எப்ேபாதும் ந ம்மத இல்ைல.”
“நம் முயற்ச ெயல்லாம் இவருக்கு ஒன்றுேம இல்ைல அத்ைத!” என்றாள்
வ த்யா.
“அப்ேபாேத இெதல்லாம் ேவண்டாம்.
ெசய்யாதீர்கள்’ என்ேறன்!

ேகட்டீர்களா?

‘இவனுக்காக நீங்கள் எைதயும்
இப்ேபாது பட ேவண்டியதுதான்.”

என்றான் சுேரந்தர்.
எல்ேலாரும் ரவ ய ன் ேமல் குைற கூற, “ேபாதும் ந றுத்துங்கள்! நன்றாகப்
பார்த்தீர்கள் ெபண்ைண.

கல்யாணத்துக்கு முன் த னம், மாப்ப ள்ைள

ப டிக்கவ ல்ைல என்க றாள்.

யார் ேபச்ைசயும் புரிந்து ெகாள்ளாமல்,

ப டிவாதமாக எல்லாவற்ைறயும் ெசய்தது அந்தப் ெபண். அவள் ெபற்றவள்
ேபச்ைசக் கூடக் ேகட்கவ ல்ைல.
பார்த்து வ ட்டாய்!

ஏேதா உலக ல் இல்லாத ெபண்ைணப்

இதுவைர அவனுக்காக ஒன்ைறேயனும் சரியாகச்

ெசய்த ருக்க றாயா?” என்று மகைளக் கடிந்தார் தாேமாதரன்.
“நான் என்ன ெசய்யவ ல்ைல?” என்றாள் பானுமத .
“எல்ேலாரும் முடிந்தைதப் ேபச க்ெகாண்டு இருக்க றீர்கள்.

என் ேபரன்

எத ர்காலம் என்ன ஆகும் என்று ேயாச யுங்கள்.” என்று பதற னார் கமலம்.
“பாட்டி, இந்தக் கல்யாணம் ந ன்றதால் எனக்கு ஒன்றும் ஆக வ டாது.”
என்றான் ரவ .
“ஆமாம்!

உனக்கு ஒன்றும் இல்ைலதான்.

பத ல் ெசால்ல ேவண்டும்.

நாங்கள் தாேன ஊருக்குப்

முன் நீ ெசய்த ேவைலைய எல்ேலாரும் மறக்க

மூன்று வருடங்கள் ஆக வ ட்டது. இப்ேபாது நீ ெசய்தது இந்த ெஜன்மத்த ல்
மறக்காது.

இனி உனக்கு இன்ெனாரு ெபண்ைணத் ேதட எங்களால்
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முடியாது.” என்றான் சுேரந்தர்.
“யாரும் எனக்கு எதுவும் ெசய்ய ேவண்டாம்.
என்றுதான் நான் முன்ேப ெசான்ேனன்.
எனக்குத் ெதரியும்.

கல்யாணம் ேவண்டாம்

என்ைனப் பார்த்துக் ெகாள்ள

கைடச வைர என்னால் தனியாக இருக்க முடியும்.”

என்றான் ரவ
கமலம் பதற வ ட்டார்.“அப்படிச் ெசால்லாேத கண்ணா.
எல்ேலார்

சந்ேதாஷமும்

ப ள்ைளகள்

உங்கள்

ெபரியவர்கள்

வாழ்க்ைகய ல்

தான்

இருக்க றது.”
“பாட்டி !

நான் சந்ேதாஷமாக இருக்க ேறன்.

இப்ேபாது கூட!

ஆர்த்த

இப்படிச் ெசய்து வ ட்டாள் என்ற வருத்தத்ைதவ ட, எங்களுக்குள் உள்ள
ேவற்றுைமகைள
ெகாண்ேடாம்.

உணர்ந்து

இப்ேபாேத

எல்லாவற்ைறயும்

முடித்துக்

த ருமண உறவு என்பது இல்லாமல் கூடச் சந்ேதாஷமாக

இருக்க முடியும்.”
தனிக்காட்டு ராஜாவாக வாழ்ந்தத ன் பலன்.
கவனித்துக்ெகாள்ளத் ேதைவ இருந்தத ல்ைல.
வந்தப ன்

ரவீந்தர்

ெதாடங்க னான்.

அவன்

ேவைலகைள

குளிப்பது,

பானுமத

பள்ளி ெசல்லும் வயது

அவனாகச்

உணவருந்துவது,

ரவீந்தைர

ெசய்துெகாள்ளத்

வீட்டு பாடம் ெசய்வது

எல்லாம் தானாகச் ெசய்வான். பார்க்க அவன் வயத ற்கு மீற ய பக்குவமாகத்
ெதரிந்தது. எல்ேலாருக்கும் ெபருைமயாகக் கூட இருந்தது. எல்லாவற்ைறயும்
சரியாகச் ெசய்யும் ஒருவனிடம் யாரும் குைற ேதடவ ல்ைல.

எல்லா

ெசயல்களிலும் ந தானம், ெதளிவு, ெபாறுைம எப்ேபாதும் இருக்கும்.

ஒரு

கட்டத்த ல் அவனுக்கு எது சரி என்று அவன் மட்டும் தீர்மானிக்க எண்ணினான்.
அதன் ப ன் யாரிடமும் அவன் ஆேலாசைன கூடக் ேகட்கவ ல்ைல. எல்லாம்
சரியாகேவ நடந்தது. ஒன்ைறத் தவ ர.
“இது சரி வராது! இப்ேபாேத இவனுக்கு வயது இருபத்த எட்டு ஆக றது.
முன்பு நடந்த கசப்பு மைறய ேவண்டும் என்று இவனுக்கு அவகாசம்
ெகாடுத்ததால் தான் இப்படி எல்லாம் ேவதாந்தம் ேபசுக றான்.

இந்தத்

த ருமணம் உடேன நடக்க ேவண்டும்.” என்றார் தாேமாதரன்.
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“சீக்க ரம் நமக்குத் ெதரிந்த ேவறு இடத்த ல் பார்க்கலாம்” என்றார்
சுகந்தன்.
“இவனுக்காக இனி எங்களால் அைலய முடியாது!” என்றான் சுேரந்தர்.
ரவீந்தரின் வ ஷயத்த ல் எப்ேபாது சுேரந்த ரனுக்கு ஒரு சலிப்புதான்.
ஏேதா இதுவைர எல்லாம் அவன் ெசய்தது ேபால், இனிேமல் ‘ெசய்யமாட்ேடன்’
என்றான்.
“நாம் சீக்க ரம் ஒரு இடம் பார்க்கலாம் அப்பா! இன்னும் ஒரு மாதத்த ல்
பார்த்துவ டலாம்.” என்று தந்ைதையச் சமாதான படுத்த முயன்றார் சுகந்தன்.
“இல்ைல! ஒரு மாதம் எல்லாம் இல்ைல. நாைள இந்தத் த ருமணம் நடக்க
ேவண்டும்.” என்றார் ெபரியவர்.
எல்ேலாருக்கும் த ைகப்பு.

அப்படி எப்படி முடியும்?

ஒேர நாளில்

ெபண்ைண எங்ேக ேதடுவது? அதுவும் ப ன்புலம், பழக்க வழக்கம் எல்லாம்
வ சாரிக்க ேவண்டுேம!
அைதேய மகன் கூற,” ெதரிந்தவர்கள் வீட்டில் யாேரனும் இருப்பார்கள்.
நன்றாக ேயாச த்துப் பாருங்கள்! யாருக்ேகனும் ஏதாவது கருத்து இருந்தால்
ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
“அப்படி எப்படி உடேன முடிவு ெசய்ய முடியும்! மீண்டும் ரவ ய ன் வாழ்க்ைக
ச க்கலாக வ டக் கூடாது!” என்றாள் பானுமத .
“நீயும் தான் ஆறு மாதமாக அவர்களுடன் ேபச ப் பழக னாய்.
அந்தப் ெபண்ணும் உன்னுடன் ேபச னாள்.

த னமும்

கைடச ய ல் என்ன நடந்தது?”

என்றார் தாேமாதரன்.
“தாத்தா! இப்ேபாைதக்கு எதுவும் ேவண்டாம். ெகாஞ்ச நாள் ேபாகட்டும்.”
என்றான் ரவ .
“உன்னிடம் நான் எதுவும் ேயாசைன ேகட்கவ ல்ைல.

நான் ெசால்லும்

வைர நீ வாையத் த றக்கக் கூடாது. சுகந்தன்! நீ ெசால், உன் நண்பர்கள் மகள்
யாேரனும் நமக்கு ஏற்றது ேபால் இருக்க றார்களா?”
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அப்படிேய இருந்தாலும் அவர்கள் சம்மத க்க ேவண்டுேம!

யாைரயும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது!

இன்னும் ஒரு நாள் கூட இல்லாத

பட்சத்த ல் எங்ேக ேதடுவது? யாைரச் சம்மத க்க ைவப்பது! நீங்கள் ஏன் இப்படி
அவசரப் படுத்துக றீர்கள்?” என்றான் சுகந்தன்.
“த ருமணம் ந ன்று ேபாவது என்பது எவ்வளவு ெபரிய அவமானம். ஊரில்
என்ன என்ன ேபசுவார்கள்?

மீண்டும் நாம் ெபண் ேகட்டுச் ெசன்றால்

எல்ேலாரும் இைதத்தான் வ சாரிப்பார்கள்!

ச ல நாள் எல்லாவற்ைறயும்

மறக்க அவகாசம் ெகாடுத்தப றகு நாம் ஒரு வீட்டுக்குச் ெசன்று ந ற்கும்ேபாது
மீண்டும் இன்ைறய சம்பவத்ைதக் க ளறுவார்கள்.

அதனால் தான் உடேன

ேவறு ஏற்பாடுகள் ெசய்ய ேவண்டும் என்க ேறன்.” என்றார் ெபரியவர்.
தந்ைத அவசரப் படுத்துவதன் காரணம் ந யாயமாக இருந்தாலும், அவர்
ெசால்வைதச் ெசயல்படுத்துவது கடினம் என்று கவைலயுடன் அமர்ந்தார்
சுகந்தன். ெமல்லத் தந்ைதய டம் ேபச னார், “நீங்கள் ெசால்வதும் சரிதான்!
ஆனால் நாைளக் குற த்த முகூர்த்தத்த ல் ெசய்வது கடினம்.

ஒரு இரண்டு

மூன்று நாட்கள் என்றால் கூடச் ெசய்து வ டலாம்.” என்றார்.
இது

எதுவும்

நடக்கப்

ேகட்கப்ேபாவத ல்ைல.

ேபாவத ல்ைல.

ெசான்னாலும்

யாரும்

அவர்களாகப் ேபச க் குழம்பட்டும் என்று எதுவும்

ேபசாமல் ேவடிக்ைக பார்த்தான் ரவீந்தர்.
“எனக்கு ஒரு ேயாசைன!

சுேரந்தர் மைனவ வீட்டில் ச ல ெபண்கள்

த ருமண வயத ல் இருக்க றார்கள்.

அவர்களிடம் ேபச ப் பார்க்கலாம்.”

என்றாள் பானுமத .
சுேரந்தரின் மைனவ வ த்யாவுக்கு அத ல் வ ருப்பம் இல்ைல.
யார் அத்ைத இருக்க றார்கள்?

“அப்படி

என் ச த்தப்பா மகள் ஒருத்த தான் ரவ

வயதுக்கு ஏற்றவள். அவளுக்கும் ஏற்கனேவ த ருமணம் ந ச்சயம் ஆக வ ட்டது.
மற்றவர்கள் எல்லாம் வயது குைறந்தவர்கள்.” என்றாள்.
“உன் ச த்தப்பா மகளுக்கு இன்னும் முடிவாகவ ல்ைல என்று தாேன
அன்று ெசான்னாய்!” என்று பானுமத ேகட்க, “இல்ைல அத்ைத! மாப்ப ள்ைள
வீட்டில் முன்ேப சம்மத த்து வ ட்டார்களாம்.
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இப்ேபாது ேதத

கூட முடிவு ெசய்து வ ட்டார்களாம்.”

என்றாள்.
வ த்யாவுக்கு

அவள்

ேபச மனம் இல்ைல.

உறவ னர்

வீட்டுப்

ெபண்கைள

ரவீந்தருக்கு

ப ன்னால் ஏதும் ப ரச்சைன என்றால் எல்ேலாரும்

அவைளத்தான் ேகட்பார்கள். ரவீந்தைர நம்ப ஒரு ெபண்ைணத் த ருமணம்
ெசய்துைவத்து அதற்குப் ெபாறுப்ைப ஏற்க அவள் தயாராக இல்ைல.
“இல்ைல இெதல்லாம் சரி வராது! எனக்குத் ெதரிந்த ஒரு இடம். ந ச்சயம்
சரி என்பார்கள். நாைளேய த ருமணத்ைதக் கூட நடத்த வ டலாம்” என்றார்
கமலம்.
எல்ேலாரும் கமலத்ைத ஆச்சரியமாகப் பார்க்க, ெபரியவர் மைனவ ையக்
ேகட்டார், “அப்படி யார் இருக்க றார்கள்?”
“ெபரிய வசத இல்ைல. ஆனால் நல்ல குடும்பம். பானுவுக்கு வசத யான
குடும்பத்த ல் தான் ெபண் எடுக்க ேவண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தால்
ேவண்டாம்.” என்றார் கமலம்.
“வசத ய ல் என்ன இருக்க றது? அைதப் பார்த்து என்ன ஆகப்ேபாக றது.
ரவ ைய அனுசரித்து குடும்பம் ெசய்தால் ேபாதும்” என்ற தாேமாதரன்
மகைளப் பார்த்து, “இப்ேபாதும் ேகாடீஸ்வர சம்பந்தம் தான் ேவண்டும்
என்று ெசால்வாயா?” என்றார்.
அவள் என்ன ெசான்னாலும் இப்ேபாது யாரும் ேகட்கப் ேபாவத ல்ைல.
அதுமட்டுமின்ற அந்தஸ்து, ெகௗரவம் என்று இப்ேபாது பார்க்கவும் முடியாது.
“உங்களுக்குச் சரி என்று பட்டால் ெசய்யுங்கள்” என்று வ ட்டாள் பானுமத .
“யாரம்மா அந்தக் குடும்பம்?” என்றார் சுகந்தன்.
“நம் ேமாகன் மகள் தான்”.
எல்ேலாரும் அத ர்ச்ச ய ல் ச ல ந மிடங்கள் ேபசவ ல்ைல.
ேமாகனின் மகளா? முதலில் ேபச யது சுேரந்த ரன் தான். “பாட்டி! ேமாகன்
இந்த வீட்டில் ேவைல ெசய்பவர்.

அவரின் மகளா?

அதுவும் நம் வீட்டிற்கு?

ேவண்டாம்.”
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தாேமாதரன், “உன் அம்மாேவ எங்கள் வ ருப்பம் என்று வ ட்டாள். ஆனால்
உங்கள் வ ருப்பத்ைதக் ேகட்பது அவச யம் தான். சுேரந்தரன் அவன் முடிைவச்
ெசால்லிவ ட்டான். பானு! நீ ெசால்!” என்றார்.
“ேமாகனின் மகைளப் பற்ற

எனக்குத் ெதரியாது!

அவள் என்ன

படித்த ருக்க றாள்? எப்படிப் பழகுவாள்? எதுவும் ெதரியாது தான். உங்களுக்கு
அவள் ரவ க்குப் ெபாருத்தம் என்று ேதான்ற னால் சரி! நான்
பார்த்துப் பார்த்து முடிவு ெசய்தது இப்படி ஆக வ ட்டது. இப்ேபாது நான் எதுவும்
முடிெவடுத்தால், தப்பாக வ டம். நீங்கேள முடிவு ெசய்யுங்கள்.” என்றாள்.
“அண்ணி! சுரப ெராம்ப நல்ல ெபண். ெபாறுைம அத கம். அப்படிேய
ேமாகன் அண்ணா ேபால்.” என்றாள் சாந்த .
“ஆனால் ேமாகன் சம்மத க்க ேவண்டுேம!

சுரப இன்னும் கல்லூரி

படிப்ைபக் கூட முடிக்கவ ல்ைல. சுரப ேமேல படிக்கத் ேதர்வு எல்லாம் எழுத
இருக்க றாள்.” என்றார் சுகந்தன்.
தாேமாதரன், “சம்மத க்க ைவப்பது என் ெபாறுப்பு.” என்றவர் ரவ ையப்
பார்த்தார்.
சுரப அவனுக்கு அற முகம் இல்லாதவள் அல்ல.
பார்த்தான் தான்.

இன்று மத யம் கூடப்

அனுவுடன் ேசர்ந்து ச லமுைற பார்த்த ருக்க றான்.

அவளுக்கும் அனுவ ன் வயதுதான் என்று ந ைனத்த ருந்தான்.

அந்தச்

ச ன்னப் ெபண்ணா?
“ச ற ய ெபண்ணுக்குத் எப்படி த ருமணம் ெசய்ய முடியும்?” என்று மனத ல்
ந ைனத்தைத வாய்வ ட்டுச் ெசால்லிவ ட்டான் ரவீந்தர்.
“ச ற ய ெபண்ணா? அவளும் கல்லூரிய ல் இறுத ஆண்டில் படிக்க றாள்.
எல்லாம் த ருமண வயதுதான்.” என்றார் கமலா.
“இம்முைற நான் உனக்காக முடிெவடுக்க ேறன்.

தாத்தாைவ நம்பு!”

என்றார் தாேமாதரன் ரவீந்தைர பார்த்து.
“நீங்கள் என்ன ெசான்னாலும் ெசய்க ேறன்.
வ சுவாசமானவர்
www.Kaniyam.com

என்று

அந்தக்

குடும்பத்ைதக்
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இருந்தால் சரி. என் பைழய கைதகைளயும் ெசால்லி வ டுங்கள்.” என்றான்
ஒரு கசப்பான குரலில்.
தாேமாதரன்

ேபரைன

ஒரு

பார்ைவ

பார்த்து

வ ட்டு

மகைன

அைழத்துக்ெகாண்டு ேமாகனின் வீட்டுக்குச் ெசன்றார்.
நள்ளிரவ ல் யாேரா கதைவத் தட்டுவது ேகட்டது. ேமாகன் எழுந்து வந்து
பார்த்தார். ெபரியவர் அங்ேக ந ன்று இருக்கப் பதற ப்ேபானார்.
“என்ன சார்! இந்த ேநரத்த ல்! வீட்டில் யாருக்கும் ஒன்றும் இல்ைலேய!”
“அெதல்லாம் இல்ைல. உன்னிடம் ெகாஞ்சம் ேபச ேவண்டும்.”
“உள்ேள வாருங்கள்!” அவர்கள் உள்ேள வர நீலாவும் அங்ேக வந்தாள்.
“இந்ேநரத்த ல்! ஏதும் ப ரச்சைனயா?” என்றாள் நீலா கணவனிடம்.
“ஒரு

ெபரிய

ப ரச்சைன.

உங்களால்

தீர்க்க

முடியும்

என்று

வந்த ருக்க ேறாம்” என்றார் தாேமாதரன்.
“எதுவாக இருந்தாலும் ேபான் ெசய்த ருந்தால் நாேன வந்த ருப்ேபேன!”
என்றார் ேமாகன்.
“இந்த வ சயத்ைதப் ெபாறுத்தவைர, நான் வருவது தான் சரி!” என்றார்
தாேமாதரன்.
“என்ன வ ஷயம் சார்! உங்கள் முகேம சரிய ல்ைல. எதுவாக இருந்தாலும்
ெசால்லுங்கள். என்னால் முடிந்தால் ந ச்சயம் ெசய்க ேறன்.”
“ரவீந்தருக்கு சுரப ையக் ேகட்டு வந்த ருக்க ேறாம்.” என்று வ ஷயத்ைதப்
ேபாட்டு உைடத்தார்.
ேமாகனும்

நீலாவும்

ஒருவைர

ஒருவர்

பார்த்துக்

ெகாண்டனர்.

தாேமாதரன் ேமேல ேபச னார்.
“அந்தப் ெபண் இப்ேபாது வந்து த ருமணத்த ல் வ ருப்பம் இல்ைல என்று
வ ட்டாள்.

யார் ெசால்லியும் ேகட்கவ ல்ைல.

உடேன ேவறு ெபண்ைணப்

பார்த்துத் த ருமணம் ெசய்ய ேவண்டும் என்று ந ைனக்க ேறன். கமலத்த ன்
வ ருப்பமும் இதுதான்!
www.Kaniyam.com
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அதுேவ எனக்குச் சரி என்று பட்டது. நான் ேகட்க ேறன் என்று நீங்கள் பயப்பட
ேவண்டாம். உங்கள் முடிைவத் தயக்கமின்ற ெசால்லுங்கள்.”
ேமாகனுக்கு இப்ேபாது என்ன ெசால்வெதன்று ெதரியவ ல்ைல.

அவர்

தயங்க ந ற்க, நீலா ேபச னாள்.
“உங்கள் சங்கடம் எங்களுக்குப் புரிக றது.

ஆனால் உங்கள் ேபரனின்

வ ருப்பமும் சுரப ய ன் வ ருப்பமும் முக்க யம்.

சுரப இன்னும் படிப்ைபக்

கூட முடிக்கவ ல்ைல. அவர் ேமல்நாட்டில் எல்லாம் படித்தவர். ெபரிய இடம்.
சுரப சாதாரணமாக வளர்ந்தவள்.
சுரப ையப்

பற்ற

உங்களுக்ேக

ப ள்ைளயாகத்தான்

இருவருக்கும் எப்படி ஒத்துப்ேபாகும்.
ெதரியும்.

இருக்க றாள்.

இன்னும்

அவளுக்குப்

வ ைளயாட்டுப்

பக்குவமும்

பத்தாது.

இப்ேபாைதக்குத் த ருமணத்ைத நடத்த வ ட்டுப் ப ன்னாளில் இருவருக்கும்
ஒத்துப் ேபாகவ ல்ைல என்றால் எல்ேலாருக்கும் தாேன வருத்தம்.”
“உன் எண்ணம் புரிக றது நீலா!
ெபயைரக்

கமலம்

ேயாச த்த ருப்ேபன்.

ஒருேவைள ேவெறாரு ெபண்ணின்

ெசால்லிய ருந்தால்

நானும்

இப்படி

பலதும்

எனக்கு ரவ ையத் ெதரிந்த அளவுக்குச் சுரப ையயும்

ெதரியும். இருவரும் எனக்கு ேவற ல்ைல. என் ேபரனின் மானத்ைதக் காக்க
உன் மகைளப் பலி ெகாடுப்பதாக எண்ணிவ டாேத.

என் அனுபவத்த ல்

ெசால்க ேறன். இருவரும் நன்றாக இருப்பார்கள் என்று நான் நம்புக ேறன்.
உனக்கு வாக்கும் தருக ேறன்.

இந்தக் க ழவனின் ேபச்ச ல் நம்ப க்ைக

இருந்தால் ேமேல ேபசலாம்.” என்றார்.
நீலாவுக்கு இன்னும் தயக்கேம.

ேமாகன்,

“உங்கள்ேமல் எங்களுக்கு

நம்ப க்ைக இருக்க றது. ரவீந்தருக்கு இத ல் சம்மதமா?” என்றார்.
“அந்தப் ெபண் ஆர்த்த கூட எங்கள் ேதர்வுதான்.

ரவ சம்மத த்தான்.

இப்ேபாதும் எங்கள் வ ருப்பத்ைத அப்படிேய ஏற்பான். ந ன்ற த ருமணத்ைத
இப்ேபாேத

நடத்த

ேவண்டும்

என்று

வீம்ப ல்

யாரும்

ேபசவ ல்ைல.

இருவைரயும் நன்கு அற ந்த அம்மாவ ன் எண்ணம் இது. அதனால் நீங்கள்
ைதரியமாக இருக்கலாம். சுரப ய ன் சந்ேதாஷமும் எங்களுக்கு முக்க யேம!
நீங்கள் அவளிடம் ேகட்டுச் ெசால்லுங்கள்.” என்றார் சுகந்தன்.
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சரியாகச் சுரப யும் தூக்கக் கலக்கத்த ல் இவர்கள் முன் வந்தாள். முதலில்,
“இன்னுமா டிவ பார்க்க றீர்கள்?”

என்று கண்ைணக் கசக்க யவள், வீட்டில்

ேமலும் இருவர் அமர்ந்த ருப்பைதக் கண்டு அப்படிேய ந ன்றாள்.
நீலா சுரப ைய அைழத்துக்ெகாண்டு ஒரு இருக்ைகய ல் அமர்த்த னாள்.
எல்ேலார் முகங்கைளயும் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க, ெமல்ல சுகந்தன் ேகட்டார்,
“சுரப , நான் ேகட்பத ற்கு உனக்கு என்ன ேதான்றுக றேதா ெசால். யாைரப்
பற்ற யும் கவைலப் படாேத! சரியா?”
நடு இரவ ல் எல்ேலாரும் இவளிடம் என்ன ேகட்கப் ேபாக றார்கள்.
உண்ைமய ல் இது கனவா ந ஜமா என்று ேயாச த்துக்ெகாண்டிருக்க, “உனக்கு
ரவ ையத் த ருமணம் ெசய்துெகாள்ளச் சம்மதமா?” என்றார் தாேமாதரன்.
சுரப ய ன் வ ழிகள் வ ரித்த வ தத்த ல் எல்ேலாருக்கும் அவள் குழப்பம்
புரிந்துவ ட்டது.

“நாைள நடக்க இருந்த த ருமணம் இப்ேபாது இல்ைல

என்று ஆக வ ட்டது.

பாட்டி நீ ரவ க்கு ஏற்றவளாக இருப்பாய் என்று

ந ைனக்க றார்கள். உன் வ ருப்பம் என்ன என்று ெசால்.” என்றார் சுகந்தன்.
சுரப இப்ேபாது இன்னும் மிரண்டு ேபானாள். இப்ேபாது என்ன ெசால்ல
ேவண்டும். ேவண்டாம் என்றால் எல்ேலாரும் என்ன ெசால்வார்கள்? அந்த
ரவ ையப் பற்ற

ஒன்றும் ெதரியாேத!

ஏற்க றார்களா?

இல்ைல அவசரத்துக்கு ஒரு ெபண்ைணப் ப டித்துக் கட்டி

ைவக்க ந ைனக்க றார்களா?

உண்ைமய ல் அவைள வ ரும்ப

அப்படிெயன்றால் இவைள ஏன்?

த ைரப்

படங்களில் வருவது ேபால் அப்பாைவ ஏதும் மிரட்டி இருப்பார்களா? என்று
எண்ணக் குத ைர ேவகமாக ஓட, அைதக் கட்டுப்படுத்த அவளுக்குச் ச ல
கணங்கள் ேதைவப் பட்டது.

ப றகு தாேமாதரன் குடும்பத்த ன் இயல்ைப

உணர்ந்து ஒரு நீண்ட மூச்ைச ெமல்ல ெவளிய ட்டாள். ந மிர்த்து அமர்ந்தவள்
எல்ேலார் முகங்கைளயும் ஒரு முைற ஆராய்ந்தாள்.
“ெபரியவர்கள்

எல்ேலாருக்கும்

இத ல்

சம்மதம்

என்றால்

எனக்கும்

சம்மதம்” என்று ெசால்லவும் எல்ேலார் முகத்த லும் ஒரு ஆறுதல் ெதன்பட்டது.
ேமலும் ஏேதா ெசால்ல வாய் எடுக்க, “அப்பாடியானால், காைலய ல் குற த்த
ேநரத்த ல் எல்லாம் ெசய்து வ டலாம்.” என்றார் சுகந்தன்.
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“உங்கள் மகள் பானுமத க்கு இத ல் வ ருப்பம் தாேன. அவர்கள் எங்களிடம்
எதுவும் ேகட்கவ ல்ைலேய! அது தான் ெகாஞ்சம் ேயாசைனயாக இருக்க றது.”
என்றாள் நீலா.
“அக்காைவக் ேகட்டு வ ட்டுத் தான் வந்ேதாம். ஒருேவைள உங்களுக்கு
வ ருப்பம் இல்ைல என்றாேலா, இல்ைல எல்ேலாரும் வந்து ேகட்டதற்காக
நீங்கள் சம்மதம் ெதரிவ க்க ேநருேமா என்று தான் எல்லாைரயும் அைழத்து
வரவ ல்ைல.

காைலய ல் ேவண்டுமானால்,

அக்காைவயும் அைழத்து

வருக ேறாம்.” என்றார் சுகந்தன்.
“அப்படியானால், நாைளக் காைலய ல் இங்ேக வந்து ந ச்சயம் ேபால்
ெசய்து ெகாண்டு அங்ேக எல்லாைரயும் அைழத்துப் ேபாகலாம்.

குற த்த

ேநரத்த ல் த ருமணத்ைத நடத்த வ டலாம்.” என்றார் தாேமாதரன்.
“காைலய ல் அங்கும் இங்கும் அைலவைத வ ட அக்காைவ இப்ேபாது
அைழத்து வருக ேறன். எல்ேலாரும் நம் வீட்டுக்குச் ெசன்று வ டலாம். ந ச்சயம்
கூட அங்ேக ைவத்துச் ெசய்யலாம்.” என்றார் சுகந்தன்.
“என்ன ேமாகன்! உனக்குச் சம்மதமா?” என்றார்.
“உங்கள் வ ருப்பம்” என்றார் ேமாகன்.
“காைலய லா! வ ேனாத் ெடல்லிய ல் இருக்க றான்” என்று நீலா ெசால்ல,
எல்ேலாரும் ஒரு கணம் குழம்ப ப் ேபானார்கள்.
“புரிக றது!

தங்ைகய ன் த ருமணத்த ல் வ ேனாத் இல்ைல என்றால்

உங்களுக்குக் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் எங்கள் ந ைலைம உங்களுக்குப்
புரியும் என்று ந ைனக்க ேறன். வ ேனாத் வருவதற்காகத் தள்ளிப்ேபாட்டால்,
த ருமணம் ந ன்றதாக ஆக வ டும்.” என்றார் தாேமாதரன்.
“அத காைல வ மானத்த ல் வ ேனாத் வர ஏற்பாடு ெசய்துவ டலாம். அைத
நான் பார்த்துக்ெகாள்க ேறன்.” என்றார் சுகந்தன்.
சுரப ய ன் இறுத ேதர்வுகள் இன்னும் பாக்க இருக்க, படிப்ைப மட்டும்
முடிக்க ேவண்டும் என்று ேமாகன் ேகட்டுக்ெகாண்டார்.

அதற்குத் தகுந்த

ஏற்பாடுகள் ெசய்வதாகத் தாேமாதரன் ெசான்னார்.
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தயக்கம்

தீரவ ல்ைல.

எல்லாவற்ற ற்கும்

பத ேலாடு வந்த ருக்கும் ெபரியவருக்கும் அவர் மகனுக்கும், நீலாவ ன் பயம்
புரியவ ல்ைல.
சுரப

இன்னும் படித்துக்ெகாண்டிருக்க றாள்.

அவள் ஒரு த ருமண

வாழ்வ ற்குத் தயாராக வ ல்ைல என்பது நீலாவ ன் எண்ணம். அதுமட்டுமின்ற
இரு குடும்பங்களுக்கும் இருக்கும் ஏற்றத் தாழ்வுகள். ஒருேவைள மணமகன்
சுகந்தனின் ப ள்ைள என்றால் நீலா அத கம் ேயாச த்த ருக்க மாட்டாள்.
அவர்கள் இருவரின் நடவடிக்ைககளும் நன்கு ெதரியும்.
ஆனால்

பானுமத ய ன்

ப ள்ைள

என்றால்

தயக்கமாக

அவர்கைளப் பற்ற நீலாவுக்கு முழுைமயாகத் ெதரியாது.

இருந்தது.

முக்க யமாகச்

ச ல ஆண்டுகளுக்கு முன் ரவீந்தர் ெசன்ைனய ல் இருந்தேபாது,
வ ஷயங்கைளக் ேகள்வ ப்பட்டிருந்தாள்.
ெதரியாது.
தவறாக

சல

அது உண்ைமயா என்று கூடத்

கணவன் ேமாகன் எப்ேபாதும் தாேமாதரன் வீட்டு ஆட்கைளத்

ஒருவார்த்ைத

கூடப்

ேபச யத ல்ைல

உண்ைமையக் ேகட்க நீலாவுக்குத் தயக்கேம.

என்பதால்

அவரிடமும்

ஆனால் மகள் வாழ்க்ைக

என்று வரும்ேபாது, எல்லாவற்ைறயும் ெதளிவு படுத்த க்ெகாள்ள ேவண்டும்
என்று கணவனிடம் ேகட்டாள்.
தாேமாதரன் மற்றும் சுகந்தன் க ளம்ப ய ப ன்ேப, “அந்த ரவீந்தைர பற்ற ப்
பலரும் பலதும் ேபச னார்கள். அெதல்லாம் உண்ைமயா?”
“நீ எைதச் ெசால்க றாய்?” என்றார் ேமாகன்.
“முன்பு இங்ேக இருந்தேபாது ஒேர குடியாம். ேநரம் காலம் பார்க்காமல்
குடித்துவ ட்டு வீட்டில் இருப்பாராம்.”
இந்தப் ேபச்ச ன்ேபாது சுரப யும் அங்ேக தான் ந ன்ற ருந்தாள்.
அத க

வசத யுள்ள

குடும்பங்களில்,

குடி,

புைகப்

பழக்கங்கைள

அவர்களின் சமூக அந்தஸ்து என்று கருதத் ெதாடங்க வ ட்ட காலம். ஆனால்
பல நடுத்தர குடும்பங்களுக்கு அது தீய பழக்கேம.

தாேமாதரன் வீட்டில்

இதுேபால் பழக்கங்கள் எல்லாம் தவறு என்று ந ைனப்பவர்கள்.

அப்படி

ஒருவர் வீட்டில் த டீெரன்று ஒருவன் மதுபானங்கைளக் குடிக்க றான் என்றால்,
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வீட்டில் ேவைல ெசய்பவர்கள் ந ச்சயம் அதுபற்ற ப் ேபசுவார்கள்.

மது

அருந்துக றான் என்பது நான்ைகந்து ஆட்கைளத் தாண்டி வரும்ேபாது, மது
அடிைம என்று மாற வ டும். நீலாவுக்கும் ெசய்த அப்படி தான் வந்து ேசர்ந்தது.
“அப்ேபாது ெதாழிலில் எேதா நஷ்டம் என்று ச ல நாள் அப்படி இருந்தார்.
ஆனால் நீ ெசால்வது ேபால் கண்மண் ெதரியாமல் குடிக்கவ ல்ைல. நான்
த னமும் அங்ேக ெசன்று வருேவன் தாேன!

பணம் ெகாஞ்சம் அத கம்

இருந்தால், இதுேபால் ச ல பழக்கம் எல்லாம் இருக்கும்தான். அைதப்
ெபரிதுபடுத்தக் கூடாது. இப்ேபாது எப்படி இருக்க றான் என்றுதான் பார்க்க
ேவண்டும்.

அதுமட்டும் இல்ைல ெபரியவர் வந்து ேகட்க றார் என்றால்

என்னால் எதுவும் மறுத்துப் ேபச முடியவ ல்ைல.
வாழ்க்ைக ெகடும்படி எதுவும் ெசய்யமாட்டார்.

அவர் ந ச்சயம் சுரப ய ன்
அந்த நம்ப க்ைக எனக்கு

இருக்க றது.” என்று முடித்தார்.
நீலா ெசான்ன வ ஷயங்கள் ேமாகன் அற ந்தேத.

ஆனால் ரவீந்தரின்

ச ல மாத நடவடிக்ைகய ல், ெபரியவர் தாேமாதரன் வ ருப்பத்ைத மறுக்க
ேமாகனால்

இயலாது.

அதற்காக

மகள்

எண்ணவ ல்ைல என்று அர்த்தம் இல்ைல.
கவனிக்கத்

தவறாதது

தான்

ேமாகனுக்கு

வாழ்க்ைகையப்

ெபரிதாக

ரவீந்தரின் மாற்றத்ைதக்
ஒரு

ெதளிைவத்

தந்தது.

எல்லாவற்ற ற்கும் ேமல் தாேமாதரன் ேமல் இருக்கும் நம்ப க்ைக.
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5. பகுதி - 5
நள்ளிரவ ல் சுரப வீட்டுக்குச் ெசன்ற சுகந்தன் மீண்டும் பானுமத ைய
அைழத்துக்ெகாண்டு ெசன்றார்.

மீண்டும் ச ற து ேநரத்த ல் சுரப ையயும்

அவள் ெபற்ேறாைரயும் அைழத்து வந்தார்.

த ருமணம் ேபச யது ேபால்

நடக்கும் என்றார்கள்.
இப்ேபாது ரவீந்தர் மறுப்பு ெதரிவ க்கலாம் தான்.
முடியவ ல்ைல.

அப்படிச்

ெசய்தால்

அந்த

ஏேனா அவனால்

ஆர்த்த

ெசய்ததற்கும்

இவன் ெசய்வதற்கும் ெபரும் வ த்த யாசம் இல்லாமல் ேபாகும்.
காரணத்த ற்காகேவா

சுரப ய ன்

வீட்டில்

சம்மதம்

என்ன

ெதரிவ த்தார்கள்.

அவர்கைள அவமானப்படுத்த ரவீந்தருக்கு மனம் வரவ ல்ைல.

ஒருமுைற

சுரப ய டம் ேபச ேவண்டும் என்று ந ைனத்தான். ஆனால் சுகந்தன் ேவண்டாம்
என்றார்.
“இப்ேபாது நீ என்ன ேபசப்ேபாக றாய்? ேபச என்ன மாறப்ேபாக றது?”
“அது…

ஒருமுைற

என்றவைன

இைட

இத ல் சம்மதேம.

அவளிடம்

சம்மதமா

மற த்து,“நாங்கள்

என்று

ேகட்டு

அது மட்டும் இல்ைல.

ேகட்க

ேவண்டும்”

வ ட்ேடாம்.

அவளுக்கு

நாங்கள் யாரும் யாைரயும்

கட்டாயப்படுத்தவ ல்ைல. ேபாதுமா?” என்றார்.
ஒருேவைள ரவ ேபச ச் சுரப ையயும் வ ரட்டி வ டுவாேனா என்று பயம்
கூடச் சுகந்தனுக்கு இருந்த ருக்கலாம்.
சுரப ய ன்

அண்ணன்

ெசன்ைனய லிருந்த

வ ேனாத்துக்குத்

ேமாகன்

தகவல் ெகாடுக்கப்பட்டது.

மற்றும்

தகவல்

நீலாவ ன்

ெசான்னார்கள்.

உடன்ப றந்ேதாருக்குத்

வ ேனாத்தும் சரியான ேநரத்துக்கு வந்து வ ட,

த ருமணம் நல்லபடியாக முடிந்தது.
காைலய ல்

அவன்

அருக ல்

சுரப

அமரும்ேபாது

தான்

மீண்டும்

அவைளப் பார்க்க முடிந்தது. அவன் முகத்ைத அவள் பார்க்கக் கூட இல்ைல.
கைடக்கண்ணில் அவ்வப்ேபாது அவைள ேநாட்டம் வ ட்டான். அவள் முகத்த ல்
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எைதயும் கண்டுப டிக்க முடியவ ல்ைல. இவளுடன் அவன் வாழ்க்ைக எப்படி
இருக்கப்ேபாக றேதா என்று ேயாச க்கத் ெதாடங்க னான்.
ஆங்காங்ேக

பல

சலசலப்புகள்

இருக்கத்

தவறவ ல்ைல.

ெபண்

மாற வ ட்டாள் ந ச்சயம் அது பலருக்குப் ேபச நல்ல தைலப்பாக இருந்தது.
ஏற்கனேவ இரு வீட்டாரும் இைத எத ர் பார்த்ததால், யாரும் ெபரிதாகக்
காட்டிக் ெகாள்ளவ ல்ைல.
முகூர்த்த

ேநரம்

குைறந்துவ ட்டது.
இல்ைல.

முடிந்து

ச ற து

வீட்டு

ஆட்கள்

ேநரத்த ல்
தவ ர

கூட்டம்

ெவகுவாகக்

ெவளியாட்கள்

யாரும்

முன்ப ருந்த த ட்டப்படி த ருமணம் முடிந்த இரண்டு நாட்களில்

ைஹதராபாத்த ல் வரேவற்பு ஏற்பாடு ஒன்ைறத் த ட்டமிட்டு இருந்தார்கள்.
அது இப்ேபாது நடக்குமா?

ேமாகன் வீட்டின் எல்லா வ சயங்கைளயும்

அற ந்தவர் என்பதால், முன்பு ெசய்த ருந்த த ட்டங்களில் ஏதும் மாற்றம்
இருக்க றதா? என்று ேகட்டார்.
பானுமத ெசான்னாள், “எத லும் எந்த மாற்றமும் இல்ைல.
தான் த ருமணம் கூட உடேன ெசய்தது.

அதற்குத்

வ மான டிக்ெகட் எல்லாம் மாற்ற

ேவண்டும். ெபரிய கூட்டம் இருக்காது என்றாலும் ெதாழில் முைற நண்பர்கள்
மட்டும் வருவார்கள் என்பதால் அத கம் ேயாச க்கத் ேதைவய ல்ைல. உங்கள்
குடும்பத்த ல் யார் யார் வரேவற்புக்கு வருவார்கேளா, அவர்களுக்கு டிக்ெகட்
எடுத்து வ டுங்கள். அவ்வளவு தான்” என்றாள் ேமாகனிடம்.
முன்னிரவு யாரும் உறங்கவ ல்ைல.

எல்ேலாரும் கைளத்த ருந்ததால்

ஓய்ெவடுக்க அவரவர் அைறக்குச் ெசல்ல, நீலா சாந்த ைய அைழத்தாள்.
“நாங்கள் எந்த ஏற்படும் ெசய்யவ ல்ைல.

சுரப க்குக் ெகாஞ்சம் ஆைடகள்,

நைக, சீர்வரிைச எல்லாம் வாங்க ேவண்டும்.

எப்படிச் ெசய்வது?”

என்று

ேகட்க,
“இப்ேபாது அெதல்லாம் ஒன்றும் ேவண்டாம்! ப றகு அத்ைதய டம் ேகட்டுச்
ெசால்க ேறன்” என்றாள் சாந்த .
“அப்படி எப்படி அனுப்புவது?” என்று வருந்த னாள் நீலா.
சாந்த க்கும் சரிெயன்று பட, கமலாைவத் ேதடிப் ேபானார்கள்.
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பானுமத யுடன் ேபச க்ெகாண்டிருக்க, இருவரும் அைற ெவளிேய தயங்க
ந ற்க,

கமலா உள்ேள அைழத்தாள்.

நீலாவ ன் சந்ேதகத்ைதக் ேகட்க,

“இப்ேபாது, அெதல்லாம் ேவண்டாம்” என்றார் கமலா.
நீலா மீண்டும் ஏேதா ெசால்லத் தயங்க,” உனக்கு… உங்களுக்கு ஏதும்
வ ருப்பம் என்றால் தாராளமாக வாங்குங்கள்.
ேவண்டும் என்று அவச யம் இல்ைல.

அைத இப்ேபாேத ெசய்ய

ெபாறுைமயாகச் ெசய்யுங்கள்.

நாைள மாைல புறப்பட ேவண்டும். அதற்குத் தயாராக ேவண்டும்.” என்றாள்
பானுமத .
பானுமத

ேவண்டாம் என்று ெசான்னேபாத லும் அவளுக்காகச் ச ல

உைடகள், சீர் வரிைசகள் என்று வாங்க வர நீலா ேமாகைன அைழத்துக்
ெகாண்டு

ெசல்ல,

சுரப க்கு

சாந்த ,

பானுமத ய ன்

வழக்கம்பற்ற ச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தாள்.

வீட்டின்

பழக்க

அப்படிேய பானுமத ய ன்

கணவர் வீட்டு
உறவ னர்கைளப் பற்ற யும் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க, அனுவும் அர்ஜுனும்
வந்து சுரப ையக் ேகலி ெசய்தார்கள்.
“ஒரு

நாளில்

சுரப

அக்கா

த ருமணம்

எப்படி

ரவ

முடிவாகும்

என்று

யாரும்

எத ர்பார்க்கவ ல்ைல.”
“ஆமாம்!

நீங்கள்

சம்மத த்தீர்கள்.

மாமாைவக்

கல்யாணம்

அப்பாவும் தாத்தாவும் என்ன ெசான்னார்கள்?

ெசய்யச்
இரவு

தூங்க வ ட்ேடாம். காைலய ல் பார்த்தால் சுரப அக்கா கல்யாணப்ெபண்ணாக
அமர்ந்த ருக்க றார்.”
“ஆர்த்த அக்கா ஏன் ேபானார்கள்?

அந்த இடத்த ல் சுரப அக்கா எப்படி

வந்தார்கள்? ஒன்றும் புரியவ ல்ைல.”
“ஆனால் ரவ

மாமா சுரப

அக்காைவத் த ருமணம் ெசய்து ெகாண்டது

இன்னும் நம்ப முடியவ ல்ைல!”
இருவரும் மாற மாற ப் ேபச, ப ள்ைளகைள அனுப்ப வ ட்டு மீண்டும் சாந்த
ேபசத் ெதாடங்க, “ஏன் ஆன்ட்டி என்ைனத் ேதர்வு ெசய்தீர்கள்?

உங்கள்

வசத க்கு நீங்கள் உங்கள் அந்தஸ்த ல் ேவறு ெபண்கைளப் பார்த்த ருக்கலாம்.
இன்ேற த ருமணம் நடக்க ேவண்டும் என்று முடிெவடுத்தீர்களா? அதனால்
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என்ைனத் ேதர்வு ெசய்தீர்கேளா?

இைத நான் யாரிடம் ேகட்பது என்று

ெதரியவ ல்ைல.”
சுரப ய ன் குழப்பம் புரிய, “நீ ந ைனப்பது ேபால் இல்ைல சுரப . சீக்க ரம்
ெசய்ய ேவண்டும் என்றுதான் ேபச க்ெகாண்டிருந்ேதாம்.

பாட்டி உன்

ெபயைரச் ெசான்னதும் இங்ேக யாரும் மறுப்பு ெசால்லவ ல்ைல. உன்ைனப்
பற்ற இங்ேக பலருக்குத் ெதரியும்.

நீ ரவீந்தருக்கு ஏற்றவளாக இருப்பாய்

என்று நாங்கள் நம்புக ேறாம்.” என்றாள்.
“உங்களுக்கு என்ைனப் பற்ற த் ெதரியும். அவர் வீட்டில்? அவர்கள் எப்படி
என்ைன மருமகளாக ஏற்றார்கள்?”
“அவர்களுக்குப் பாட்டி தாத்தாவ ன் ேதர்வ ன் ேமல் இருந்த நம்ப க்ைக.
இங்ேக எப்ேபாதும் வசத ையப் பற்ற யாரும் ெபரிதாக எண்ணியத ல்ைல.
அப்படி இருந்தால் என்ைன மருமகளாக ஏற்பார்களா? பானுமத அண்ணியும்
ஒருேபாதும் என்ைனக் குைறத்துப் ேபச யது இல்ைல.” என்றாள் சாந்த .
சாந்த ஒரு சாதாரண குடும்பத்த லிருந்து தான் வந்தாள். தாேமாதரனின்
நண்பரின் மகள்.

எந்த ேயாசைனயும் தயக்கமும் இல்லாமல் சாந்த ைய

ஏற்றார்கள். அைதத்தான் சாந்த குற ப்ப ட்டாள்.
சுரப க்குப் ெபரிய சமாதானம் க ைடக்கவ ல்ைல என்றாலும் அதற்குேமல்
சாந்த ய டம் ேகட்கவ ல்ைல.
பானுமத ேயா, வ த்யாேவா சுரப ய டம் ேபச வரவ ல்ைல.
ரவ யும் சுரப யும் சந்த க்கும் வாய்ப்பு இரவ ல் தான் அைமந்தது.

ரவ

அவன் அைறய ல் தான் முழு ெபாழுைதயும் கழித்தான். இரவு அவைள அவன்
அைறய ல் வ ட்டுவ ட்டு சாந்த ெசன்றுவ ட்டாள்.
கான்ெபெரன்ச ல் ேபச க்ெகாண்டிருந்தான்.

ரவ யாருடேனா வீடிேயா

ைகய ல் ஒரு நாற்காலிையக்

காட்டி அமரும்படி ெசால்லிவ ட்டுத் ெதாடர்ந்தான். ச ல ந மிடங்கள் கழித்து,
அவள் முன் வந்து ந ன்றான். ைககைளக் குறுக்ேக கட்டிக்ெகாண்டு அவைளப்
பார்க்க, ெமல்லச் சுரப எழுந்தாள்.
“உன்ைன

யாரும்
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என்றான்.
இல்ைல என்று மறுப்பாய் தைல அைசத்தாள்.
அவன் ஒரு ெபரிய மூச்ைச ெவளிய ட்டான். “இப்ேபாது தான் ெகாஞ்சம்
ந ம்மத யாக

இருக்க றது.”

என்றவன்

எனக்குத் தூக்கம் வருக றது.
படுத்துக்ெகாள்ள.

சுற்ற ப்

பார்த்துவ ட்டு,

“ஓேக!

உனக்கும் அப்படித்தான் என்று ெதரிக றது.

குட் ைநட்” என்று கட்டிலின் மறு புறம் ெசன்று படுக்கச்

ெசல்ல, “உங்கைள?” என்றாள் சுரப . ேபச்சு ஒரு வார்த்ைதய ல் ந ற்கவும்,
“என்ன ேகட்டாய்?” என்றான்.
“பத ல் ெதரியும்ேபாது ேகட்கத் ேதைவய ல்ைல என்று ேதான்ற யது!”
“அப்படி உனக்கு என்ன பத ல் ெதரியும்?”
“உங்கைளக் கட்டாயப்படுத்த இருப்பார்கள். இல்ைலெயன்றால் நீங்கள்
ஏன் என்ைனத் த ருமணம் ெசய்த ருக்க ேபாக றீர்கள்!”
“ஹ்ம்ம்.”

அதன்

ப ன்

இதற்கு என்ன ெபாருள்?
படுத்த னார்களா?

அவன்

சுரப

ேபசவ ல்ைல.

படுத்துவ ட்டான்.

ெசான்னதுேபால் இவைனக் கட்டாயப்

அப்படி இல்ைல என்று அவன் மறுக்க வ ல்ைல.

சுரப

எத ர்பார்த்தது தான் என்றாலும் ஒரு ச று ஏமாற்றம் மனத ல் உத த்தைதத்
தவ ர்க்க முடியவ ல்ைல!
மறுநாள்

காைலய லிருந்ேத

ெகாண்டிருந்தார்கள்.

எல்ேலாரும்

ைஹதராபாத்

ெசய்துெகாண்டிருந்தார்கள்.

ெசல்ல

பரபரப்புடன்

சுற்ற க்

ஏற்பாடுகள்

எல்லாம்

சுரப க்கு அங்ேக ெபரிய ேவைல என்று

ஒன்றும் இல்ைல. அனுவுடன் அவள் அைறய ல் அமர்ந்த ருந்தவள், பானுமத
வரவும் எழுந்து ந ன்றாள். “எல்லாம் எடுத்து ைவத்து வ ட்டீர்களா?” என்று
ெபாதுவாகக் ேகட்டாள்.
“எல்லாம் ஆச்சு அத்ைத” என்றாள் அனு.
சுரப ேபசாமல் ந ற்க,“உன்னுைடயைத எல்லாம் எடுத்துக்ெகாண்டாயா?
நாைள இரவு ரிசப்ஷன் ஆைடகள் எல்லாம் சரியாக இருக்க றதா?”

என்று

ேகட்கவும்.
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“எல்லாம் சரி பார்த்து வ ட்ேடன்.” என்றாள்.
“வ த்யா இப்ேபாது வருவாள். உனக்கு எதுவும் ேதைவ என்றால் அவளிடம்
ெசால்.

இன்று ேபால் ஒப்பைன இல்லாமல் நாைள இருக்கக் கூடாது.

புரிக றதா?” என்றாள் பானுமத .
“சுரப அக்கா, லிப்ஸ்டிக் கூடப் ேபாட மாட்டார்கள்!” என்று ச ரித்தாள்.
அைறய லிருந்து ெவளிேய ெசன்று ெகாண்டிருந்தவள், த ரும்ப “நாைள
ஒரு நாள் ேபாடச் ெசால்.

அவளுக்கு ஒப்பைனய ல் நீயும் உதவ ெசய்”

என்றாள் பானுமத அனுைவப் பார்த்து.
ைஹதராபாத்துக்கு, ேமாகன் நீலா தவ ர ேவறுயாரும் சுரப ய ன் பக்கம்
ெசல்லவ ல்ைல. பானுமத ய ன் ெதாழில் முைற நண்பர்கள் மற்றும் கணவன்
வழி உறவ னர்கள் மட்டும் கலந்து ெகாள்ள ஒரு ச று வரேவற்பு ஏற்பாடு
ெசய்த ருந்தார்கள். அவர்கள் வீடு இருக்கும் பகுத ய ன் அருக லிருந்த ஒரு
நட்சத்த ர ேஹாட்டலில் வ ழா.
கணவன் வழி உறவ னர்கள் யாரும் ெசன்ைனய ல் நடந்த த ருமண
வ ழாவ ல்

கலந்து

ெகாள்ளவ ல்ைல.

அவர்களுக்கு

ேவறு

ேவைல

இருந்ததாகப் பானுமத ெசால்ல, அப்ேபாேத அவர்களுக்கு ெநருக்கம் குைறவு
என்று சுரப புரிந்துெகாண்டாள்.
வரேவற்புக்குச்
தயாராக ச்

சுரப

ெசல்வதுதான்

தயாராக க்
வசத

ெகாண்டிருந்தாள்.

என்று

சுரப க்கு

வீட்டிேலேய

ஒரு

அைறையக்

ெகாடுத்தார்கள். வ த்யாவ ன் வாடிக்ைகயான ஒரு ெபண் ஒப்பைன ெசய்ய
வந்த ருந்தாள்.

சுரப அத கப்படி ேவண்டாம் என்றாலும், அந்தப் ெபண்

’உங்களுக்கு இது நன்றாக இருக்கும் என்று ெசால்லி ஒப்பைன ெசய்து
முடித்தாள்.

அதுவைர அத க ஒப்பைன ெசய்து பழக்கம் இல்லாத சுரப க்கு

ஒரு அடுக்கு அவள் முகத்த ல் அப்ப யது ேபால் இருந்தது.

அனு நன்றாக

இருக்க றது என்று ெசான்னாலும் சுரப க்குப் ப டிக்கவ ல்ைல தான்.
அப்ேபாது பானுமத உள்ேள வந்து, “நான் உன்னுடன் ஒவ்ெவாருவராக
அற முகம்

ெசய்யும்ேபாது

ெபாறுைமயாக

நலம்

வ சாரிக்க

ேவண்டும்.

இங்ேக இருக்கும் உறவ னர்களுடன் நல்ல கலகலப்பாகப் ேபச ேவண்டும்.
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ஒரு ேவைள ரவ

ேபசவ ல்ைல என்றாலும் நீ ெகாஞ்சம் ந தானமாக

நடந்துெகாள்ள ேவண்டும்.” என்று ஒரு ெபரிய உைரைய ஆற்ற னார்.
எப்ேபாதும் கம்பீரமாக இருக்கும் பானுமத ய ன் நடுக்கம் சுரப க்குக்
ெகாஞ்சம் வ யப்பாக இருந்தது.

பானுமத ய ன் நடுக்கத்த ற்குக் காரணம்

வ ைரவ ேலேய சுரப க்குப் புரிந்தது.
எப்படி நடந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று ெசால்லிவ ட்டு, ரவீந்தருடன்
வரும்படி மற்றவர்கைள அைழத்துக் ெகாண்டு ெசன்றுவ ட்டாள் பானுமத .
அவர்கள் ெசன்றதும் ரவீந்தர் சுரப
அவைளக்

கண்டதும்

இப்ேபாேத

எல்லா

ஒரு

புருவத்ைத

ஒப்பைனகைளயும்

இருக்கும் அைறக்கு வந்தவன்,
உயர்த்த ய
கழுவ

வ தத்த ல்

வட

சுரப க்கு

ேவண்டும்

என்று

ேதான்ற யது.
ரவீந்தர் அருக ல் வந்து, அவன் பங்குக்கு ஒரு உைரைய ஆற்ற னான்.
“எல்ேலாரிடமும் ேபச க்ெகாண்டு இருக்க ேவண்டாம். என் ப ன்னால் நான்
ெசல்லும் இடத்த ற்கு வந்தால் ேபாதும்.”
பானுமத ெசான்னதுக்கு ரவீந்தர் ெசான்னதுக்கு ந ைறய ேவறுபாடுகள்.
இப்ேபாது சுரப யாருடன் இருக்க ேவண்டும்?

யார் ெசால்வைதக் ேகட்க

ேவண்டும்?
அவள் ேயாச க்கும்ேபாேத “ேபாகலாம்” என்று முன்ேன ெசல்ல அவைனப்
ப ன்ெதாடர்ந்தாள்.
தாய்

மகன்

இருவர்

இைடேய

ச க்க க்ெகாண்டு

என்ன

பாடுபடப்

ேபாக ேறேனா என்று சுரப ேயாச த்துக் ெகாண்ேட ேபானாள்.
வரேவற்ப ல்
அற முகப்படுத்த வ ட்டுத்

முதலில்
தான்

தந்ைதவழி
இருவைரயும்

உறவ னர்கைள

ேமைடக்கு

அனுப்ப னாள்

பானுமத . அவர்கள் ப ன் ெதாழில் முைற நண்பர்கள். ெபரிய கூட்டம் இல்ைல
என்பதால் எல்ேலாரும் மணமக்கைள வாழ்த்த வ ட்டு உணவு உண்ணச்
ெசன்று வ ட்டனர்.
அப்ேபாதுதான் ச க்கல் ஆரம்ப த்தது.
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இருவைரயும் மீண்டும் கணவன் வழி உறவ னர்

இருக்கும் இடத்துக்கு அைழத்தாள்.
“அது தான் வரும்ேபாேத பார்த்து வ ட்ேடாேம!

இப்ேபாது எதற்கு?”

என்றான் ரவ
“அவர்கள் சுரப ய டம் ேபச வ ரும்புக றார்கள்” என்றாள் பானுமத .
“அவள் ேபச வ ரும்பவ ல்ைல என்று ெசால்லுங்கள்”
“என்ன ேபச்சு இது!

நம் வீட்டுப் ெபரியவர்கள்!

இருவரும் வாருங்கள்.

அதற்குப் ப ன் அவர்கைள மீண்டும் எப்ேபாது பார்ப்ேபாம் என்று ெதரியாது!”
“நான் வரமாட்ேடன்! சுரப யும் வரமாட்டாள்.”
“என் மானத்ைத வாங்காேத!

ஒருமுைற வாடா!”

என்று ெகஞ்ச னாள்

பானுமத .
இருவர் உைரயாடைலயும் மாற

மாற ப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தவள்

எதுவும் ேபசாமல் ந ன்றாள்.
இருவரின் வாக்குவாதம் முடிவதாக இல்ைல. அதற்குள் சுேரந்தர் வந்து,
“ஒரு முைற நாங்கள் ெசால்வைதக் ேகள்” என்றதும், எதுவும் ேபசாமல்
ந ன்றான்.
“நான் வருக ேறன்!

அவர்களிடம் ஏதாவது ெசால்லிக் ெகாள்ளலாம்”

என்றாள் சுரப .
மகன் வரப்ேபாவத ல்ைல என்று ெதரிந்ததும், “சுரப , நீ என்னுடன் வா”
என்று முன்ேன நடக்கத் ெதாடங்க னாள் பானுமத .
ரவ ய ன் முகத்ைதப் பார்த்தால்,

அவன் அங்க ருந்து அைசவதாகத்

ெதரியவ ல்ைல.
“அத்ைத அைழக்க றார்கள்!”
“நான் வரவ ல்ைல” என்றான். அதற்குள் பானுமத ,“நீ வா சுரப ” என்றாள்.
குரல் ெகாஞ்சம் உயர்ந்த ருந்தது.
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இன்னும் அங்ேக ந ற்க ேவண்டாம் என்று பானுமத ைய ப ன் ெதாடர்ந்தாள்
சுரப .
பத்து ேபருக்கும் ேமலாக அமர்ந்த ருந்தார்கள்.

சுரப அருக ல் ெசல்ல,

அவர்கள் ேபச்சு காத ல் வ ழுந்தது. ேபச யது வ த்யாதான்.
“என்ன ெசய்வது? எல்லாம் ேநரம். தாத்தா தான் எங்கைளப் ேபசவ டலாம்
முடிெவடுத்து வ ட்டார். அத்ைத ேபச்சுக்கும் யாரும் மத ப்பு தரவ ல்ைல.”
ேபச்சு இந்தத் த ருமணம்பற்ற த் தான் என்று ேதான்ற யது.
ேகட்காதவள் ேபால், ந ன்றாள் சுரப .
அற முகம் ெசய்து ைவத்தார் பானுமத .

எைதயும்

ஒவ்ெவாருவைரயும் தனித்தனியாக
ரவ ய ன் ெபரியப்பாக்கள் மற்றும்

அத்ைத குடும்பம். அற முகம் முடிந்ததும் அவர்கள் ெகாண்டு வந்த பரிைசக்
ெகாடுத்தார்கள்.
மூன்று குடும்பங்கள் ஆளுக்ெகாரு நைகப் ெபட்டிைய அவள் ைகய ல்
ெகாடுத்தார்கள். அைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு நன்ற ெதரிவ க்கவும், “எங்கள்
வீடுகளுக்கு ந ச்சயம் ஒரு நாள் இவர்கைள அைழத்து வர ேவண்டும். உன்
மகன் வந்து கூடப் பல ஆண்டுகள் ஆக றது.” என்றார்கள்.
பானுமத ஒரு ச ரிப்புடன் ந றுத்த க் ெகாண்டாள்.
பார்.

“பரிைசப் ப ரித்துப்

உனக்குப் ப டித்த ருந்தால் எங்களுக்குச் சந்ேதாசமா இருக்கும்”

என்றார் அந்தக் கூட்டத்த லிருந்த ஒரு ெபண்மணி. ரவ ய ன் அத்ைத என்று
அப்ேபாதுதான் அற முகம் ெசய்துைவத்தார்கள். ரவ ய ன் அத்ைத என்றால்
சுரப க்குப் ெபரியம்மா.
அந்தப் பரிசுகைளப் ப ரிக்காமேலேய, “நீங்கள் எங்களுக்காகத் ேதர்வு
ெசய்தது ந ச்சயம் நன்றாகத் தான் இருக்கும் ெபரியம்மா.”

என்றாள் சுரப .

அங்க ருந்து எல்ேலாருக்கும் அவள் பத ல் த ருப்த அளித்த ருக்க
“பரவாய ல்ைலேய! உன் மருமகள் ெபரியவர்களிடம் நன்றாகேவ பழகுக றாள்.
நல்ல ெபண்ைணத் தான் ேதர்வு ெசய்த ருக்க றார் உன் அப்பா!
மணப்ெபண் என்றதும் எப்படிேயா என்று ந ைனத்ேதாம்.

த டீர்

வசத ய ல் தான்

குைற. மற்றபடி குணத்த ல் பரவாய ல்ைல என்று தான் ேதான்றுக றது.”
ஒரு வாக்க யத்த ல் இத்தைன ெபாருைளக் கண்டுப டித்து வ ட்டார்களா
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என்று சுரப ேயாச க்க, “அப்படிேய ரவ க்கும் ெகாஞ்சம் நல்ல புத்த வந்தால்
நன்றாக இருக்கும்.” என்றார் இன்ெனாருவர்.
இது என்ன?

மணமக்கைள இவர்கள் வாழ்த்த வந்தார்களா?

இல்ைல

குைறகைள ஆராய வந்தார்களா? எல்ேலார் வீட்டிலும் இதுேபால் ந கழ்வுகள்
நடக்கும் தான்.

ஆனால் த ருமணம் முடிந்த ஒேர நாளில் இப்படிப்

ேபசுவார்களா?
“அவனுக்காவது புத்த வருவதாவது! நம்ைம ஒரு ெபாருட்டாக மத க்கேவ
இல்ைல.

வந்து ேபச ேவண்டும் என்று இருக்க றதா?

நம்ைம அவமானப்

படுத்துவது அவனுக்கு வழக்கமாக வ ட்டது.” இப்ேபாது ெசான்னது ரவ ய ன்
அண்ணன் முைற. ெபரியவர்கள் அப்படி எதுவும் ந ைனக்காவ ட்டாலும், இந்த
மனிதர் ேபச்ச ல் ந ைனக்க ைவத்து வ டுவார் ேபால!
எல்ேலாைரயும் உணவு உண்ண அைழத்துச் ெசல்லும்படி சுேரந்தரிடம்
ெசான்னாள் பானுமத .
எல்ேலாரும் உணவு உண்ணச் ெசல்ல, அவர்களில் ஒரு ெபண், ரவ ய ன்
ெபரியம்மா முைற,

“எப்படிேயா முட்டி ேமாத த் த ருமணத்ைத முடித்து

வ ட்டாய். எங்களுக்கு எல்லா வ ஷயமும் ெதரியும். ெபண் வீட்டில் எல்லாம்
ெசால்லிவ ட்டாயா? இல்ைல ஏதும் மைறத்துத் த ருமணம் ெசய்தாயா?” என்று
சுரப க்குக் ேகட்கும் படி ேபச னாள்.
பானுமத ,

“அக்கா…” என்று சற்ேற தயங்க,

முதலில் சுரப

பயந்து

ேபானாள். இவள் வீட்டுக்குத் ெதரியாமல் ஏேதனும் மைறத்து வ ட்டார்களா?
என்று ேயாச த்தவள், இது ெவறும் வம்பு ேபசும் ெபண்ணின் கூற்று. அைத
நம்ப யாைரயும் தவறாக எண்ணக் கூடாது என்று எண்ணினாள்.
அந்தப் ெபண் வ டுவதாக இல்ைல, “ப ன்னாளில் ஏதும் ப ரச்சைன வரக்
கூடாது. அதற்காகத்தான் ேகட்ேடன்” என்றாள்.
அங்ேகேய ந ன்றால் சுரப

அத கம் ேகட்க ேநரிடும் என்று அவைள

அங்க ருந்து அனுப்ப னாள் பானுமத .
“ேபாய், ரவ ைய அைழத்து வா!
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வ ரட்டினாள்.
சுரப அங்க ருந்து நகர்ந்தாள். இரண்டு நாட்களுக்கு முன் அம்மா ேகட்ட
ரவீந்தர் பற்ற ய சந்ேதகங்கள் மீண்டும் மனத ல் உத த்தது. அம்மா ெசான்ன
வ ஷயம் என்றால் கூடப் பரவாய ல்ைல.

அப்பா அைதப் பற்ற அற ந்தது

மட்டுமில்லாமல், மற்றவர்கள் ெசால்வது ேபால் ‘ரவீந்தர் குடிக்கு அடிைம
இல்ைல’ என்று உறுத அளித்துவ ட்டார். அைதத் தவ ர ேவறு வ ஷயங்கள்
ஏதும் இருக்குேமா? ேயாச த்த வண்ணம் ெபற்ேறாைரத் ேதடினாள். அவர்கள்
இருவரும் ஒரு ஓரமாக அமர்ந்த ருந்தார்கள்.
இருந்தார்.

அருக ல் கமலம் மட்டும்

இப்படிெயாரு வ ழாவ ல் அவள் ெபற்ேறார் ஏன் ஒரு ஓரமாக

ந ற்க றார்கள் என்று மனத ல் ஒரு வலி ேதான்ற யது.
ஒருவாறு எல்ேலாரும் க ளம்ப, ரவ அவர்கள் வழியனுப்ப வருவானா
என்று பானுமத மகைனத் ேதட, ரவ அங்ேக வந்தான். உடன் சுகந்தனும்.
“வந்ததற்கு நன்ற ” என்றான் ரவ .
“இருவரும் சந்ேதாசமாக இருக்க ேவண்டும்.

ஒரு நாள் வீட்டிற்கு உன்

மைனவ ைய அைழத்து வா” என்று ெசால்லி வ ட்டுக் க ளம்ப னார்கள்.
ரவ

சுரப ைய

ஒரு

பார்ைவ

பார்த்துவ ட்டுச்

ெசன்றான்.

அதன்

ெபாருைளச் சுரப யால் கண்டுப டிக்க முடியவ ல்ைல.
முன்ேப ெசால்லி அைழத்து வந்தும், மைனவ அவன் உடன் ந ற்காமல்,
பானுமத ய ன் ப ன் ெசன்றது அவனுக்குப் ப டிக்கவ ல்ைல. அதுவும் அவன்
வர முடியாது என்று ெசால்லியப றகு, அவைன உதாசீனப்படுத்த வ ட்டுச்
ெசன்றுவ ட்டாள்.
வீட்ைட

அைடயும்ேபாது

நள்ளிரைவ

ெநருங்க வ ட்டது,

எல்ேலாரும்

அவரவர் அைறக்குச் ெசன்று வ ட, சுரப ஒப்பைனகைளக் கைளய நீலாவுக்கு
ெகாடுக்கப் பட்டிருந்த அைறக்குச் ெசன்றாள். அவளுக்கு உதவ ெசய்தபடிேய
நீலா ேபச னாள்,
“நாைளக் காைலய ல் நாங்கள் க ளம்ப ேவண்டும்.

நீ பக்குவமாக

நடந்து ெகாள். உன் ஆைடகள், உன் ேதாற்றம் எல்லாவற்ற லும் கவனமாக
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உன் அத்ைத ெசால்க ற படி ேகள்.

ெபரியவரும், கமலா பாட்டியும்

இங்ேக இருப்பார்கள். அவர்களிடம் இங்ேக இருக்கும் பழக்கவழக்கம்பற்ற த்
ெதரிந்துெகாள்.

உன் கணவருக்கு என்ன ப டிக்கும் ப டிக்காது என்று

ெதரிந்து ெசயல்படு.” அன்ைனய ன் அற வுைர நீண்டு ெகாண்ேட ேபானது.
ெபாறுைமயாகக் ேகட்டு வ ட்டு, “இன்று உங்களிடம் எல்ேலாரும் எப்படிப்
பழக னார்கள்?” என்றாள் சுரப .
மகளின் கவைல படிந்த முகத்ைதப் பார்த்து, “நீ கவைலப் படுவதற்கு
ஒன்றும் இல்ைல.

எல்ேலாரும் இயல்பாகேவ பழக னார்கள்.

உன் வீட்டு

உறவ னர்கள் எல்ேலாைரயும் அற முகம் ெசய்து ைவத்தார்கள். எல்ேலாரும்
நல்ல வ தமாகப் ேபச னார்கள். நீ எங்கைளப் பற்ற க் கவைலப் படாேத. நீ
சந்ேதாசமாக இருக்க ேவண்டும்!” என்று ெநற்ற ய ல் முத்தமிட்டாள்.
சுரப க்குக் கண்ணீர் புரண்டு ஓடியது.
ெகாண்டு

அழுதாள்.

வரப்ேபாக றாய்.

“இன்னும்

அன்ைனையக் கட்டிப் ப டித்துக்

இரண்டு

எதற்கு அழ ேவண்டும்.”

நாட்களில்,

நீயும்

அங்ேக

மகைளச் சமாதானப்படுத்த

அனுப்ப ைவத்தாள். சுரப ய ன் இறுத ேதர்வுக்காக அப்படித்தான் ஏற்பாடு
ெசய்த ருந்தார்கள். ச ல நாட்கள் இங்ேக இருந்துவ ட்டு, மீண்டும் ெசன்ைன
ெசன்று பரீட்ைசகைள எழுத முடித்து, ப ன் இங்ேக வர ேவண்டும்.
சுரப அவளின் அைற அதாவது ரவ ய ன் அைறக்குள் நுைழந்தாள். ரவ
அவன் கணினிய ல் ஏேதா ெசய்துெகாண்டிருந்தான். சுரப வருவைத அற ந்து,
“சுரப இங்ேக வா” என்றதும் அவன் அருக ல் ெசல்ல, அவைளப் பார்க்காமல்,
“உட்கார், ெகாஞ்சம் ேபச ேவண்டும்” என்றான்.
மூன்று

தனி

ஒற்ைற

டீப்பாயும் இருந்தது.

ேசாபா

‘ஃ’

வடிவ ல்

ேபாட்டு

நடுவ ல்

ஒரு

நடுவ லிருந்த ேசாபாவ ல் அமர்ந்து அந்த டீபாய ல்

காைல நீட்டியபடி கணினிய ல் ேவைல பார்த்தபடிேய, “உன்னிடம் என்ன
ெசான்ேனன்!” என்றான்.
சுரப ‘இவன் எப்ேபாது, என்ன ெசான்னான்?’

என்று ேயாச க்ைகய ல்,

அவளிடமிருந்து பத ல் வரவ ல்ைல என்று அவைள ந மிர்ந்து பார்த்தான்.
அவள் கண்கள் ச வந்து வீங்க இருக்க, “அழுதாயா?”
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வார்த்ைதய ல்.
“இல்ைல”
கணிப்ெபாற ைய மூடி ைவத்து ந மிர்ந்து உட்கார்ந்தான்.

“யாேரனும்

எதுவும் ெசான்னார்களா?”
“அெதல்லாம் இல்ைல.” சற்று தயங்க “அம்மா, அப்பா நாைள ஊருக்குப்
ேபாக றார்கள்!” என்றாள்.
புருவங்கைள உயர்த்த ,“ஓ” என்று தைலைய ேமலும் கீழும் ஆட்டினான்.
அவன் ச ரிக்க றானா என்று சுரப அவன் முகத்ைதப் பார்க்க, அவளுக்குச்
சரியாகத் ெதரியவ ல்ைல.
முடியவ ல்ைல.

அந்தத் தாடிக்குள் ஒன்ைறயும் கண்டுப டிக்க

ேலசாக உதடுகள் வ ரிவது, கன்னம் அைசவது எதுவும்

ெதரியவ ல்ைல.

பல்ைல

ஈ

என்று

காட்டவ ல்ைல

என்றால்

இவன்

ச ரிக்க றானா என்று கண்டற வது கடினம்.
சுரப

தன் முகத்ைதப் பார்த்துக் ெகாண்டிருப்பது ெதரிந்து, “ேபாய்த்

தூங்கு!” என்றான்.
“நீங்கள் ஏேதா ேகட்டீர்கேள!”
“ப றகு ேபசலாம்! ேபாய்த் தூங்கு!” என்றான்.
மறுநாள்

ெபற்ேறார்கைள

அனுப்ப னாள் சுரப .

வ மான

ரவ யும் தான்.

ந ைலயம்வைர

வந்து

வழி

ெபற்ேறார்கள் கண் மைறயவும்,

மீண்டும் அழுைக வந்தது. கைடக் கண்ணில் அவள் அழுவைதப் பார்த்தவன்,
ேவெறங்ேகா பார்ப்பது ேபால் ந ன்றான்.

ச ற து ேநரத்த ல் அவளாகப்

ேபாகலாம் என்றாள்.
ரவீந்தருக்கு ‘இப்படித்தான் எல்லாவற்றுக்கும் அழுவாளா!’

என்று

எண்ணம் வந்தது.
வீட்டிற்கு வந்தும் ெவகுேநரம் சுரப ஒரு மாத ரிதான் இருந்தாள். அவைள
இயல்பாக ைவக்க, கமலா பரிசுப்ெபாருட்கைள எல்லாம் ப ரித்துப் பார்க்கச்
ெசான்னாள். ரவ வருவாேனா என்று பார்த்தாள் சுரப . கமலா ெசான்னது

www.Kaniyam.com

56

FreeTamilEbooks.com

லாவண்யா ஶ்ரீராம்

சுற்றம் சூழ

காத ல் வ ழுந்தும் அவன் ெசய்த தாைளப் புரட்டினான்.
சுரப

ரவ ையப் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்க,

“அவன் இைத எல்லாம்

பார்க்கமாட்டான். நீ வந்து ப ரித்துப் பார்” என்றார் கமலா.
ந ைறயப்

பரிசுகள்

த ரு

த ருமத

ரவ

என்ேற

எழுத ய ருந்தது.

ஒவ்ெவான்றாய் ப ரித்துப் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க, ச ல நைகப் ெபட்டிகைளப்
பானுமத ெகாண்டு வந்து தந்தாள். “எல்லாம் என்ன என்ன என்று பார்த்து,
லாக்கரில் ைவ” என்றாள்.
லாக்கர்? வங்க ெபட்டகம் என்றால் அப்படி ஒன்றும் அவளுக்கு இல்ைல.
இந்த வீட்டில் ஏதும் பாதுகாப்பு ெபட்டி இருக்க றதா?

என்று அவளுக்குத்

ெதரியவ ல்ைல.
“லாக்கர் எண் எல்லாம் இவளுக்குத் ெதரியுமா?” என்றார் கமலா.
“இப்ேபாைதக்கு இவர்கள் அைறய ல் இருக்கும் லாக்கரில் ைவக்கட்டும்.
ரவ ய டம் ெசால்லிச் சீக்க ரம் ஒரு வங்க லாக்கைர ஏற்பாடு ெசய்யச் ெசால்”
என்றாள் பானுமத .
“நீங்கள் பார்த்தீர்களா?” என்றாள் சுரப .
“என்ன பார்ப்பது?”
“நைககைள!

ெபரியவர்கள் உங்களுக்கு என்ன என்ன என்று ெதரிய

ேவண்டும் இல்ைலயா?

இதுவைர நானாக எைதயும் ைகயாண்டத ல்ைல.”

என்றாள்.
ந ன்று ெகாண்ேட ேபச க்ெகாண்டிருந்த பானுமத கமலாவ ன் அருக ல்
அமர்ந்தாள்.

சுரப ெசான்னைத ஏற்றுக் ெகாண்டாள் என்று ேதான்றவும்,

மற்றைத எல்லாம் வ ட்டுவ ட்டு, நைகப் ெபட்டிகைளத் த றந்து ெபரியவர்கள்
இருவருக்கும் காட்டினாள்.
ஏேனா தாேனா என்று பார்க்காமல், எப்ேபாது அணிந்து ெகாள்ளலாம்
என்று ஒவ்ெவான்றுக்கும் ேயாசைன ெசான்னாள் பானுமத .

கைடச யாக

ஒரு ெபட்டிையக் ெகாண்டு வந்து நீட்டினாள் வ த்யா, “இது என் ெபற்ேறார்
தந்தார்கள்.”

என்றாள்.
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வ த்யா.
அவள் ேகள்வ ேகட்டேத, உன் வீட்டில் என்ன ெசய்தார்கள்?

என்று

குத்தலாகக் ேகட்பது ேபால் இருந்தது.
சுரப க்கு அதுபற்ற ஒன்றும் ெதரியாது என்று இல்ைல.

அவளுக்காக

அவ்வப்ேபாது அம்மாவும் அப்பாவும் ந ைறயேவ ேசர்த்து ைவத்தார்கள் தான்.
ஆனால் அைத இப்ேபாது பட்டியலிட ேவண்டுமா என்று ேயாச க்கும்ேபாது,
பானுமத

ெசான்னாள்,

“ெசன்ைனய ல்

இருக்கும்

உன்

நைககைள

இப்ேபாைதக்கு அங்ேகேய ைவக்கும்படி உன் அம்மாவ டம் ெசால்லி வ ட்ேடன்.
உனக்காக இங்ேக ஒரு லாக்கைர ஏற்பாடு ெசய்தப றகு எடுத்துக்ெகாள்.”
வ த்யாவுக்கு இப்ேபாது ெசாத்ெதன்று ஆக வ ட்டது.
ைவத்துத்

வ த்யாவ ன்

ந ைனத்தால்,

பானுமத

ெசல்வாக்ைக

அவளிடம்

சுரப ெசால்வைத

ெசால்லலாம்

என்று

அைதச் ெசய்ய முடியாத படி பண்ணிவ ட்டாள்.

என்றாலும் வ த்யா வ டுவதாக இல்ைல. “என் ெபயரில் இரண்டு லாக்கர்கள்
இருக்க றது. ஒன்று என் அப்பா ெகாடுத்த நைககள் ைவக்க. இன்ெனான்று
இங்ேக ெகாடுத்த நைககள் ைவக்க.” என்றாள் ெபருைமயாக.
வ த்யாவ ன் ேநாக்கம் சுரப க்கு நன்றாகேவ வ ளங்க யது.

அவைளப்

ெபாருட்படுத்தாமல் வ ட்டுவ ட்டாள் சுரப . ரவ ய டம் லாக்கர் வ ஷயம்பற்ற ப்
பானுமத ெசால்லி இருக்க ேவண்டும். சுரப ெதாடங்கும் முன்,
“அம்மா ெசான்னார்கள்.

நாைள ெசல்லலாம்” என்றவன்,

அைறய லிருந்த லாக்கைரக் காட்டினான்.

அவன்

குளியல் அைற அருக ல் ஒரு

ச று அைற ேபால் மைறக்கப்பட்டிருந்தது. டிெரஸ்ஸிங் ரூம். அத லிருந்த ஒரு
ஆளுயர கண்ணாடிய ன் ப ேரமில் ஒரு ச று சாவ நுைழயும் ஓட்ைட. அத ல்
ஒரு சாவ ையப் ேபாட்டுத் த றந்தான். அதுவும் ஒரு கப்ேபார்டு ேபாலத்தான்
இருந்தது. அதன் பக்கத்த ல் இன்ெனாரு சாவ த் துவாரம். அைதத் த றந்தால்
ெபரிய ெபாந்து. அத ல் ைவக்கும்படி ெசான்னான்.
எல்லாவற்ைறயும் அடுக்க வ ட்டு, அவன் ெசால்லிக் ெகாடுத்தது ேபால்
மீண்டும் பூட்டிவ ட்டு சாவ ைய அவனிடம் ெகாடுத்தாள்.

“அைத நீேய

ைவத்துக்ெகாள். எனக்குத் ேதைவப் படாது” என்றான். அது காலியாகேவ
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தான் இருந்தது. இதுவைர அவன் அைத உபேயாக க்கவ ல்ைல. இனியும்
ெசய்யப்ேபாவத ல்ைல என்க றான்.
“ெகாஞ்சம் ேபசலாமா?” என்றான்.
“ஹ்ம்ம்!”
“உன்னிடம் ஒன்று ெசான்ேனன்!

வரேவற்ப ல் என்னுடன் ந ன்றால்

ேபாதும் என்ேறன். நீ ஏன் அைதச் ெசய்யவ ல்ைல?”
“அத்ைத அைழக்கும்ேபாது, அவர்களுடன் ெசல்ல ேவண்டும் தாேன!
அதுவும் நம் உறவ னர்கைளச் சந்த க்க எப்படி முடியாது என்பது.”
“உறவ னர்களா?

உறவு

என்றதும்

உன்ேமல்

பாசத்ைதப்

ெபாழிந்தார்களா? நீ எப்படி நடந்துெகாள்க றாய் என்று எைட ேபாட உன்னிடம்
ேபச ய ருப்பார்கள்? அவர்களுடன் ேபச நீ என்ன சாத த்தாய்?” சரியாகேவ
கணித்த ருக்க றான்.
“உறவு என்றால் அப்படித்தாேன! அதற்காகப் ேபசாமல் இருக்க முடியுமா?
அதுவும் நம் வரேவற்புக்கு வந்த ருப்பவர்கைள எப்படி அவமத ப்பது?”
உறவுகளுக்கு
ெபற்ேறாரிடம்

முக்க யத்துவம்

கற்றுக்

ெகாடுப்பெதல்லாம்,

ெகாண்டது.

ெபற்ேறார்

சுரப

அவள்

இருவரின்

உடன்

ப றந்தவர்களுடன் அவ்வப்ேபாது கருத்து ேவறுபாடுகள் வரும். ஆனால் ச ல
நாட்களில் எதுவும் நடக்காதது ேபால் இருவரும் அவர்களுடன் இயல்பாக
இருப்பார்கள்.

வ வரம் ெதரிந்த ப றகு சுரப க்கும் வ ேனாத்துக்கு அது

ஆச்சரியமாக இருக்கும்.

அதற்கு ேமாகன் தந்த வ ளக்கம் இன்னும்

ந ைனவ ல்

வ லக

இருக்க றது.

ந ன்றால்

வ ரிசல்

ெபரிதாக வ டும்.

இப்படிேய நம்ைமச் சுற்ற இருப்பவருடன் வ ரிசல்கைள ஏற்படுத்த வ ட்டால்,
நாம் தனியாக ந ற்க ேவண்டும்.

மனிதனுக்கு பலம், சுற்ற

இருக்கும்

மனிதர்களால் தான் என்றார்.
“நான்

ெசான்னைதக்

ேகட்காமல்,

என்ைனயும்

தான்

அவமானப்படுத்த னாய்! அது சரியா?” என்றான் ரவீந்தர்.
சுரப ஒரு ந மிடம் அத ர்ந்தாள்.
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புரிக றதா?”
எதுவும் ேபசவ ல்ைல என்றால் சுரப ெசய்தது தவறு என்றாக வ டும்.
ஆனால் அவள் ெசய்தது தவறு இல்ைல என்பைத சுரப நம்ப னாள்.
“உங்கைள

நான்

அவமானப்படுத்த யதாக

நீங்கள்

ந ைனக்கலாம்.

ஆனால் நீங்கள் என்னிடம் ெசான்னது எனக்கு மட்டும் தான் ெதரியும்.
ஆனால் அத்ைதய டம் உறவ னர்கள் ெசால்லி அனுப்ப யும், அவர்கைளப்
பார்க்கச் ெசல்லவ ல்ைல என்றால் அது தான் தவறாக இருந்த ருக்கும்.
அைழத்த உறவ னர்கைள, அத்ைதைய எல்ேலாைரயும் அவமானப்படுத்த யது
ேபால் இருந்த ருக்கும்.”
“உனக்கு நான் முக்க யமா? அவர்களா?”
இப்ேபாது என்ன ெசால்ல ேவண்டும்.

“இைத ைவத்துத் தான் நான்

உங்களுக்குத் தரும் முக்க யாயத்துவைத முடிவு ெசய்யப் ேபாக றீர்களா?”
ரவீந்தர் த ைகத்தான்.

ஆர்த்த க்கு அவன் ெசான்ன வார்த்ைதகள்.

இப்ேபாது அவன் ேபச மறந்தான்.

ஒரு கணத்த ற்குப் ப றகு, “கர்மா ஈஸ்

எ பூமராங்” என்றான் தாழ்ந்த குரலில்.
“புரியவ ல்ைல!”
“ஒன்றும் இல்ைல!” என்று நகர்ந்தான்.
பானுமத ஏற்கனேவ இருவரிடமும் ெசான்னதுதான். ஒருநாள் ரவ ய ன்
ெபரியப்பா வீடுகளுக்கு ஒரு முைற ெசன்று வர ேவண்டும் என்று மீண்டும்
அைத ந ைனவு படுத்த னாள்.
“பல முைற ெசான்னார்கள்!

இரண்டு ெபரியப்பா வீடு மற்றும் அத்ைத

வீட்டுக்குப் ேபாய் வாருங்கள். அடுத்த வாரம் அலுவலகத்த ற்கு என்று ெசன்று
வ ட்டால், அப்புறம் ேநரமில்ைல என்பாய். சுரப யும் இன்னும் இரண்டு நாளில்
ெசன்ைன ெசன்றுவ டுவாள்.” என்றாள் மகனிடம்.
“அங்ெகல்லாம் ேபாக முடியாது!” என்றான்.
“ெபரியவர்கள்
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இல்ைல. ஒேர நாளில் மூன்று வீட்டுக்கும் ேபாய் வந்து வ டு.” என்றார் கமலம்.
“ேவறு ேவைல இருக்க றது பாட்டி!

அெதல்லாம் முடியாது!”

என்றான்

“எந்த ேவைல என்றாலும் ப றகு பார்த்துக் ெகாள்ளலாம்.

நாைள

மீண்டும்.

எல்ேலார் வீட்டுக்கும் ெசன்று வா! ேவெறதுவும் முக்க யமில்ைல.” என்றார்
தாேமாதரன்.
“நாைள மாைல நான் மணாலி ெசல்லவ ருக்க ேறன். ஏற்கனேவ டிக்ெகட்
எடுத்து வ ட்ேடன்.” என்றான் ரவ .
எல்ேலாரும் வாயைடத்துப் ேபானார்கள். அதற்குள் ேதனிலவு ெசல்லும்
ெநருக்கம் இவர்களுக்குள் வந்துவ ட்டதா?

என்று அைனவருக்கும் வ யப்பு.

சுரப க்கு அதுவைர அவன் இதுபற்ற ச் ெசால்லவ ல்ைல. ஒருேவைள அந்த
ஆர்த்த யுடன் ெசல்லச் ெசய்த ஏற்பாடா? என்று எண்ணியவள் எல்ேலாரும்
அவைளேய பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தனர். இவள் இப்ேபாது என்ன ெசால்ல
ேவண்டும்?
அவள் இறுத ேதர்வு இன்னும் இருவாரங்களில். இப்ேபாது ேகளிக்ைக
உலா ேதைவயா? அைதச் ெசான்னால் யாரும் இவள் ேபச்ைசக் ேகட்பார்களா?
“சுரப ய ன் ேதர்வு வருக றது.

மணாலி பயணத்ைதப் ப றகு பார்த்துக்

ெகாள்ளலாம்.” என்றார் தாேமாதரன்.
“என் பயணத்ைத மாற்ற முடியாது!

சுரப

ெசன்ைன ெசல்லட்டும்.”

என்றான் ரவீந்தர்.
“என்ன ேபச்சுடா இது! அவைள வ ட்டுவ ட்டு நீ மட்டும் ெசல்லேவண்டுமா?”
என்றாள் பானுமத .
“நான் ெதாழில் வ ஷயமாகச் ெசல்க ேறன்.

சுரப

வந்து என்ன

ெசய்யப்ேபாக றாள்!”
இப்ேபாது எல்ேலாரும் த ைகத்தனர். த ருமணம் முடிந்து மைலப் ப ரேதசம்
ெசல்க ேறன் என்று ஒருவன் ெசான்னால், அது ேதன்ந லவு என்றுதான்
எல்ேலாரும் எண்ணுவார்கள்.
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“அதற்குள் ேவைலையப் பார்க்கேவண்டுமா?” என்றார் கமலா.
“ஆம் பாட்டி!

இது மூன்று மாதங்களுக்கு முன் முடிவான ஒரு சந்த ப்பு.

ெவளிநாட்டவர்கள் ஒப்பந்தம் ஒன்ைற முடிவு ெசய்ய இைத வ ட்டால் மீண்டும்
சந்தர்ப்பம் க ைடக்காது.” என்றான்.
“எல்லாம்

சரிதான்!

ஆனால்

ேவைலக்கு

மட்டும்

எப்ேபாதும்

முக்க யத்துவம் ெகாடுக்காேத! குடும்பத்ைதயும் பார்க்க ேவண்டும்!” என்றார்
தாேமாதரன்.
ரவீந்தர் எதுவும் பத ல் ெசால்லும் முன், “அெதல்லாம் ரவ ச றப்பாகச்
ெசய்வான்!” என்று கமலா ேபரனுக்குச் சாதகமாகப் ேபச னாள்.
ரவ அங்க ருந்து எழுந்து ெசன்றுவ ட்டான். கமலா சுரப ைய அைழத்துப்
ேபச னாள்.
“ரவ க்கு அவன் தந்ைத வழி உறவ னர்கள்மீது ெபரிய ஈடுபாடில்ைல
சுரப . அவர்கள் வீட்டுக்குச் ெசல்வது, அவர்களிடம் பழகுவது அவ்வளவாகப்
ப டிக்காது. அப்படி வ ட முடியுமா ெசால். எப்ேபாதும் ஒட்டிக்ெகாண்டு இருக்கப்
ேபாவத ல்ைல என்றாலும், அவ்வப்ேபாது கலந்து ெகாள்வது அவச யம்.
உனக்குப் புரியும்.

அவனுக்குப் புரியைவக்க எங்களால் முடியவ ல்ைல.

நீ

ேபச ப் புரிய ைவ.” என்றார்.
சுரப என்ன ேபசுவது?

இவர்கள் எல்ேலாரும் ெசால்லிக் ேகட்காதவன்,

சுரப ெசால்லியா புரிந்து ெகாள்வான்?
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6. பகுதி - 6
சுரப ,

தாேமாதரன்

புறப்பட்டாள்!

கமலாவுடன்

ேதர்வுகளுக்காகச்

ரவ யும் மணாலி புறப்பட்டான்.

ெசன்ைன

ெபற்ேறார் வீட்டுக்கு வந்த

சுரப க்கு எல்லாம் பைழய மாத ரிேய இருந்தது. முதல் ச ல நாட்கள் கல்லூரி
ெசல்லத் ேதைவ இருக்க வ ல்ைல. வீட்டிலிருந்ேத படித்துக்ெகாண்டிருந்தாள்.
முதலில்

மகளின்

மக ழ்ச்ச யான

சந்ேதாஷமாகேவ இருந்தது.

ேதாற்றம்

கண்டு

ெபற்ேறாருக்குச்

ஆனால் சுரப க்குத் த ருமணம் ஆக வ ட்டது

என்ற உணர்ேவ இல்லாமல் இருக்க றாள் என்பைத நீலா அற ந்துெகாண்டாள்.
முதலில் படிப்ப ல் கவனம் ெசலுத்துக றாள் என்று ந ைனத்துப் ெபரிதாக
எைதயும் கண்டுெகாள்ளவ ல்ைல நீலா.
சுரப கணவனிடம் ேபச னாளா? என்று ெபாதுவாகப் ேபச யேபாதுதான்,
சுரப ய ன் பத ல் ெபற்ேறாருக்குக் கலக்கத்ைத ஏற்படுத்த யது.
மத ய உணவ ன்ேபாது, தாயும் மகளும், ேபச க்ெகாண்டிருக்க, “வந்து
இரண்டு நாள் ஆக வ ட்டது. மாப்ப ள்ைளய டம் ேபச னாயா?” என்றாள் நீலா.
“அவரிடம் என்ன ேபசுவது?”
முதலில் மகள் வ ைளயாடுக றாள் என்று ந ைனத்து, “என்ன ேபசுவதா?
அவர்

ேநரத்த ற்குச்

சாப்ப ட்டாரா?

பயணம்

எல்லாம்

ெசௗகரியமாக

இருந்ததா? என்ெறல்லாம் ேகட்க ேவண்டாமா!”
சலிப்புடன், “அெதல்லாம் முடியாது! எனக்குப் படிக்க ேவண்டும்! கைடச
வாரம் நடந்த ச ல வகுப்புகளில் கூட நான் கலந்துெகாள்ளவ ல்ைல.” என்று
எழுந்து ெசன்றாள்.
மகளின் படிப்பு ஆர்வத்ைதப் பாராட்டுவதா? இல்ைல த ருமண உறவ ன்
உன்னதம் ெதரியாமல் இருப்பைத எண்ணி வருந்துவதா?
கணவனிடம் இதுபற்ற ப் ேபச னாள்.
நீலாவுக்குச்

சமாதானமாக

இல்ைல!

ஆனால் ேமாகனின் பத ல்
மாறாகப்

ெபரும்

கலக்கத்ைத

ஏற்படுத்த யது.
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ேயாச க்க றாய்!

நடக்கவ ல்ைல.

அவர்கள்

த ருமணம்

சாதாரணமாக

இருவரும் உடேன இயல்பான கணவன் மைனவ யாக

இருக்க ேவண்டும் என்று நீ எத ர்பார்ப்பது ெகாஞ்சம் அத கப்படி.

முதலில்

அவள் ேதர்ைவ முடிக்கட்டும். ப றகு நீ அவளிடம் ெபாறுைமயாகப் ேபச ப்பார்.”
என்றார்.
ேதர்வுகள் எல்லாம் முடிந்து நாளில் தான், ேதாழிகளுடன் ேபசச் சந்தர்ப்பம்
க ைடத்தது. சரியாகத் ேதர்வு ேநரத்துக்குக் ெகாண்டுவந்து வ டுவது, முடியும்
ேநரத்த ற்கு அைழத்துச் ெசல்வது என்று ேமாகன் சரியாய் ெசய்தார். அதற்குக்
காரணமும் இருந்தது.
சுரப ய ன் த ருமணத்ைத ேமாகன் சாமர்த்த யமாக நடத்த வ ட்டார் என்று
பலரும் ேபசுவது, ேமாகனுக்குத் ெதரிந்த ருந்தது.
வ தமாகப் ேபச்சுக்கள்.

அத ல் கூட இரண்டு

ெபரிய இடம் என்று ஆைசப்பட்டு, மணமகைனப்

பற்ற ச் சரியாகத் ெதரிந்துெகாள்ளாமல் மகளுக்கு மணம் முடித்துவ ட்டார்
என்று ச லர் ேபச னார்கள். இன்னும் ச லர், தாேமாதரன் மிரட்டலுக்குப் பயந்து
மகைளச் சம்மத க்க ைவத்துவ ட்டார் என்று ேபச னார்கள். அவர் வயத ற்கு
இைதப் ெபரிதுபடுத்தாமல் கடந்து ெசல்லும் பக்குவம் இருந்தது.

ஆனால்

மகள் இதுேபால் ேபச்சுகள் ேகட்க ேவண்டாம் என்று எண்ணினார்.
இறுத

ேதர்வன்று

ேவண்டும்

என்று

மட்டும்

சுரப

ேதாழிகளுடன்

ேகட்டுக்ெகாண்டாள்.

ச ற து

முற்ற லும்

ேநரம்

அவைளச்

கழிக்க
ச ைற

ைவத்ததுேபால் நடத்தக் கூடாது என்று அவள் ேவண்டுேகாளுக்குச் சம்மதம்
ெதரிவ த்தார். அதன் படி சுரப இறுத நாள், ெநருங்க ய ேதாழிகள் மூவைர
அைழத்துக்ெகாண்டு
நுைழந்தார்கள்.

மத ய

ேகலியும்

உணவு

உண்ண

க ண்டலும்

என்று

ஒரு

உணவகத்த ற்குள்

ெபாழுைதச்

சுகமாகக்

களிக்கலாம் என்று எண்ணியவள், இறுத ய ல் ெபரும் குழப்பத்துடன் வீடு
த ரும்ப னாள்.
முதலில் எல்ேலாரும் த ருமணத்ைதப் பற்ற க் குதூகலமாகக் ேகள்வ கள்
ேகட்டார்கள்.

ேதாழிகளில் இருவர்,

சுரப ய ன் கணவனின் ேதாற்றம்,

சுரப ய ன் அலங்காரம் ப றகு பரிசுகள் என்று ெதாடங்க , ெமல்லச் சுரப ய ன்
கணவன் ெதாழில்பற்ற க் ேகட்டார்கள். சுரப க்கு அதுபற்ற எதுவும் ெதரியாது.
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சுரப ய ன் தயக்கத்ைதப் பார்த்து, ஒரு ேதாழி ெசான்னாள், “ஏய்! என்னப்பா
சுரப க்குச்

சாதாரணமாகத்

இது த டீர் த ருமணம்.

த ருமணம்

நடந்த ருந்தால்

பரவாய ல்ைல.

ஆனால் த ருமணம் முடிந்து ஒருவாரத்துக்கு ேமல்

ஆக வ ட்டது. இன்னுமா ெதரிந்துெகாள்ளவ ல்ைல.” என்றாள்.
உண்ைமதான், சுரப க்கு ரவீந்தர் பற்ற என்ன ெதரியும்?
மீண்டும் அடுத்தவள் ேகட்டாள், “த னமும் ேபானில் ேபச க்ெகாள்வீர்களா?
உன்ைன எப்படிக் கவனித்துக்ெகாள்க றார்?”
சுரப எதுவும் ெசல்லும்முன், ேதாழிகேள ஒருவருக்ெகாருவர் பத ைலக்
கற்பைன ெசய்துெகாண்டனர்.

ேதாழிகளின் கற்பைன பத ல்கள் சுரப க்கு

ேமலும் பல ேகள்வ கைள எழுப்ப ன.
அன்று வீட்ைட அைடயும் ேபாேத, சுரப மீண்டும் ைஹதராபாத் ெசல்ல
ேவண்டும் என்று பயணச்சீட்டுகளுடன் வந்த ருந்தார் ேமாகன்.

இன்னும்

இரண்டு நாள் இங்ேக இருக்கட்டும் என்று நீலா ேகட்டதற்கு,

“அவள்

இங்ேக வந்து பத்து நாட்களுக்கு ேமல் ஆக வ ட்டது. த ருமணம் முடிந்ததும்
இங்ேக வந்து வ ட்டாள்.

இப்ேபாது ெசல்லட்டும்.

ஒரு மாதத்த ற்குப் ப றகு

ேவண்டுமானால், நாம் ெசன்று அவைள அைழத்து வருேவாம்.”

என்றார்

ேமாகன்.
நீலா மகளின் நடவடிக்ைககுற த்து கமலாவ டம் ேபச,“பார் !
ெசால்க றாய், அவளுக்கு ஒன்றும் ெதரியவ ல்ைல என்று.
ைவத்துக்ெகாண்டால்

இன்னும்

ச றுப ள்ைளயாகேவ

தான்

நீேய

நம் வீட்டில்
இருப்பாள்.

அதற்குத்தான் உடேன அவைளக் கணவன் வீட்டுக்கு அனுப்புவது.”

என்று

நீலாைவ சமாதானப்படுத்த னார்.
க ைடத்த அவகாசத்த ல், மகளுக்குச் ச ல புத்த மத ைய ெசால்லினாள்
நீலா.
ேமாகனும் தான் பங்க ற்கு ச ல அற வுைரகைளக் கூற னார்.
“சுரப , மாப்ப ள்ைள உன்ைன எப்படிக் கவனித்துக்ெகாள்க றார்?”
“அவர் என்ன என்ைனக் கவனித்துக் ெகாள்வது?
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பார்த்துக்ெகாள்ேவன்.” என்றாள்.
ேலசாகச் ச ரித்துவ ட்டு, “நீ அவருடன் ேபசக்கூட இல்ைல என்று அம்மா
ெசான்னாள்.

உனக்கு இது எல்லாம் புத து.

ஆனால் அவர் உன் கணவர்.

இருவருக்கும் இைடேய ெபரிய இைடெவளி இருக்கலாம். அைதக் குைறக்க
முயற்ச ெசய். இனிேமல் அதுதான் உன் வீடு. அவர் தான் உனக்கு எல்லாம்.
ஒருவருக்ெகாருவர் புரிந்து நடந்துெகாள்ள ேவண்டும். வ ட்டுக்ெகாடுத்துப்
ேபாக ேவண்டும். அவர்ேமல் உனக்கு அக்கைற இருக்க ேவண்டும். இதுவைர
உன் அம்மா என்ைன எப்படிப் பார்த்துக்ெகாண்டாேளா, நீ உன் கணவைர
அப்படிப் பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். மாப்ப ள்ைளயும் அேத ேபால் தான்.
ஆனால் என்னால் அவருக்குச் ெசால்ல முடியாது.

நீ காட்டும் அக்கைற

அவருக்கு உன்ேமல் அன்ைப அத கப்படுத்தும். ஒருேவைள உனக்கு எதுவும்
கஷ்டம் என்றால், அப்பாவ டம் தயங்காமல் ெசால்ல ேவண்டும்.
வருந்துவார்!

அப்பா

அம்மா கலங்குவார் என்ெறல்லாம் உனக்குள் எைதயும்

மைறக்கத் ேதைவய ல்ைல.”
‘சரி’ என்பதுேபால் தைலயாட்டினாள்.
ெடல்லிய லிருந்து வ ேனாத்தும் இம்முைற ைஹதராபாத் வந்தான்.
தன்

ப ரயாணத்ைத

பானுமத ய ன்
ெசன்றுவ ட்டான்.

முடித்துக்ெகாண்டு

வீட்டிலிருந்து

புறப்பட்டு

த ரும்ப ய

ரவீந்த ரன்,

அவனுைடய

வீட்டுக்குச்

சுரப ைய அைழத்துவந்த ேமாகன் நீலாவுக்கு முதலில்

இது அத ர்ச்ச யாக இருந்தது. மகளுக்கும் இதுபற்ற ஒன்றும் ெதரியவ ல்ைல.
ரவீந்தரும் இதுபற்ற அவளுக்கு ஒன்றும் ெசால்லிய ருக்கவ ல்ைல.
உண்ைம என்னெவன்றால் ரவீந்தர் சுரப க்கு இந்த இைடப்பட்ட நாளில்
ேபசேவய ல்ைல. முக்க யமான வ ஷயம், ஒருவரின் எண் மற்ெறாருவருக்குத்
ெதரியாது.
பானுமத ய டம் இதுபற்ற ச் ெசால்லேவா ேகட்கேவா நீலாவுக்கும் தயக்கம்.
ேமாகனும் எதுவும் ேபச ேவண்டாம் என்றுவ ட்டார்.
வாட்டத்ைத பானுமத கண்டிருக்க ேவண்டும்.

ஆனால் அவர்களின்

மகனின் நடவடிக்ைகபற்ற

அற ந்த ருந்த பானுமத , இருவருக்கும் சமாதானம் ெசான்னாள்.
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“உங்கள் கவைல எனக்குப் புரிக றது! ரவீந்தருக்கு ெகாஞ்சம் அவகாசம்
ேதைவப்படும். சுரப க்கும் அப்படிேய! த ருமணம் முடிந்து ஒருவைர ஒருவர்
புரிந்துெகாள்ளேவ ச ல நாட்கள் ேதைவப்படும். ரவ ய டம் நான் ேபசுக ேறன்.
இன்று இரவு இங்ேக தங்குங்கள். நாைளக் காைலய ல், அவன் வீட்டுக்குச்
ெசல்லலாம்.” என்றார்.
ேமாகன்

ெமல்லக்

ேகட்டார்,

“அவர்

எந்த

ஊரில்

இப்ேபாது

தங்க ய ருக்க றார்?”
பானுமத ஒரு கணம் குழம்ப, உடேன சுதாரித்தாள்.

சுரப ய ன் வீட்டில்

ரவீந்தர் பற்ற அத கம் ெதரிந்த ருக்க வ ல்ைல. த ருமணத்த ன் ப ன் ேகட்டு
அற ந்த ருப்பார்கள்

என்று

யாரிடமும் ேகட்கவ ல்ைல.
இருந்த மரியாைத.

எண்ணினாள்.

அவர்கள்

முக்க யமான காரணம்,

அப்படிெயதுவும்

தாேமாதரன் ேமல்

பானுமத க்கு ேமாகன் பற்ற த் ெதரிந்த ருந்ததால்

அத கம் ேயாச க்கவ ல்ைல. ேமலும் ெதாடர்ந்தாள் பானுமத , “ரவ இங்ேகேய
தான் இருக்க றான்.

இங்க ருந்து ஒரு மூன்று க ேலாமீட்டர் ெதாைலவ ல்,

அவனுக்ெகன்று ஒரு வீட்ைட அவனாக வாங்க அங்ேக தான் இருக்க றான்.
த ருமணத்த ற்கு முன்பும் அப்படித்தாேன.

அவனுக்குத் தனிேய இருப்பேத

ப ரியம்.” என்றாள்.
“சுரப இன்னும் ச ன்னப் ெபண்.

அவள் எப்படி தனிேய சமாளிப்பாள்

என்று ெகாஞ்சம் பயமாக இருக்க றது.” என்று தயக்கத்துடன் நீலா ெசால்ல,
“நீங்கள் பயப்படத் ேதைவய ல்ைல.
ெசான்னார்கள்.

அம்மா ேநற்ேற சுரப

பற்ற ச்

இங்ேக இருக்கும் பணிப்ெபண், நம் குடும்ப வழக்கம்

எல்லாம் ெதரிந்த ெபண். அந்தப் ெபண்ைண, சுரப க்கு எல்லாம்
இயல்பாகும் வைர அங்ேக அனுப்ப ைவக்க ேறன்.”

என்றாள் பானுமத .

கமலா, நீலாவ ன் கலக்கத்ைதப் புரிந்துெகாண்ட, பானுமத க்கு வ ஷயத்ைதச்
ெசால்லிய ருந்தார்.
பானுமத

தன்

ெபற்ேறாருடன்

இப்படிப்

ேபசுவாள்

என்று

சுரப

எத ர்பார்க்கவ ல்ைல. தன் கம்பீரத்ைதக் காட்டாமல், இயல்பாகப் ேபச னாள்.
மருமகளின் ெபற்ேறார் என்று இப்படிப் ேபசுக றாளா?
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ேபாக்க ய

குடும்பம்

என்று

இருந்தாலும் சரி, முன்பு ேபால் பானுமத
சுரப க்கு கவைலயாக இருந்த ருக்கும்.

மாற வ ட்டாளா?

எதுவாக

நடந்துெகாண்டால் அதுேவறு

சுேரந்தர் அத கம் ேபசவ ல்ைல

என்றாலும் கூட, சுரப வீட்டாரிடம் நல்ல மாத ரி நடந்துெகாண்டான்.
ேமாகைன எப்ேபாதும் ஒரு ேமலாளர் என்று மட்டும் ந ைனத்த ருந்த
பானுமத க்கு, இப்ேபாது ேமாகனின் ேமல் ெபரும் மத ப்பு கூடிய ருந்தது. ‘என்
மகைளத் தர முடியாது’ என்று அவர் ெசால்லிய ருந்தால், இன்று ஒரு ெபரிய
தைலகுனிவுடன் தான் பானுமத இருந்த ருக்க முடியும்.

அது மட்டுமின்ற ,

பைழய ரவீந்தைர பற்ற ந ச்சயம் ேமாகனுக்குத் ெதரிந்துதான் இருக்கும்.
அைதப் ெபாருட்படுத்தாமல், மகைளப் பானுமத

வீட்டுக்கு அனுப்ப னார்.

பானுமத முன்பு ேமாகனிடம் நடந்த வ தத்ைதப் ெபரிதாக ேயாச க்காமல்,
இன்று வைர அேத இயல்பாக இருக்க றார்.
மறுநாள் இவர்களாக ரவீந்தர் வீட்டுக்குச் ெசல்ல ேவண்டும் என்று
எண்ணினார்கள். ஆனால் சுரப ையயும் ெபற்ேறாைரயும் அைழத்துச்ெசல்ல
ரவீந்தர் வந்த ருந்தான். வ ேனாத்ைதயும் வரேவற்றான்.
முன்ேன

அவர்கைள

அனுப்ப வ ட்டு,

பணிப்ெபண்

பாக்யாைவ

அைழத்துக்ெகாண்டு பானுமத அவளின் காரில் ெசன்றாள்.
ரவீந்தர் வீட்ைட அைடந்ததும், தனக்கு முக்க யமான ேவைல இருப்பதாகக்
க ளம்ப ச்ெசன்றான்.

அதுேவ

நீலாவுக்கு

ெகாஞ்சம்

ஏமாற்றமாக

இருந்தது. மகைள ரவீந்தர் எப்படிக் கவனித்துக்ெகாள்வான் என்ற கலக்கம்
பற்ற க்ெகாண்டது.

ப ன்ேனாடு வந்த பானுமத , வீட்டில் என்ன ேதைவகள்,

சுரப க்கு என்ன ேவண்டும் என்று ேகட்டாள்.
ரவீந்தரின் வீடு ஒரு அடுக்குமாடிக் குடிய ருப்ப லிருந்தது. வீடு ஐந்தாவது
தளம். ஒரு தளத்த ல் நான்கு வீடுகள் மட்டும் இருந்தது. அேதேபால் பத்து
ப்ளாக்குகள். ெராம்பவும் வ சாலமான வீடு. மூன்று படுக்ைக அைற ெகாண்ட
வீடு. வீட்ைட முன்ேப நன்றாக அைமத்த ருந்தார்கள். ஹாலில் ெபரிய ேசாபா,
டிவ , ெபரிய ேஷா ேகஸ். ைடனிங் ஹாலில் ஒரு சாப்பாடு ேமைச. சைமயல்
அைறய ல் ேதைவயான எல்லா நவீன சாதனங்களும் இருந்தன. சைமயல்,
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ெபாழுதுேபாக்கு, ஆடம்பரம் என்று எல்லாவற்றுக்கும் ந ைறேவ இருந்தது.
அடுக்குமாடிக் குடிய ருப்பு என்றாலும் அந்த வீடு இரண்டு தளங்கைளச்
ேசர்ந்தாற்ேபால் இருந்தது. கீேழ ஹால், ைடனிங் ஹால், சைமயல் அைற,
ஒரு படுக்ைக அைற. வீட்டின் ஒரு ஓரத்த ல் மாடிக்குச் ெசல்லப் படிக்கட்டுகள்.
ேமேல இரண்டு படுக்ைக அைறகள் மற்றும் ஒரு ெபரிய பால்கனி.
வீட்டிற்கு ேதைவயானைவ என்ன ேவண்டும்?

என்று பானுமத ேகட்க,

சுரப வ ழித்தாள்.
“பயப்பட ஒன்றும் இல்ைல சுரப !

வீட்டில் உனக்கு இது இருந்தால்

நன்றாக இருக்கும் என்று எதுவும் ேதான்ற னால் ெசால்.

உன் ெபாழுது

ேபாக்க க்க ற்கு, இல்ைல உனக்குப் ப டித்தது ஏதாவது. மாற்றத்ைத நாங்கள்
பார்த்துக்ெகாள்க ேறாம்” என்றாள் பானுமத .
அைனவைரயும் பானுமத அைழத்துச்ெசன்றாள்.
இருந்தாள்.

மாைலவைர உடன்

ேமாகனும் நீலாவும் மாைல க ளம்ப ச் ெசல்லும்வைர ரவீந்தர்

வரவ ல்ைல. முதலிலிருந்து கலங்க க்ெகாண்டிருந்த நீலா, ேமலும் பயந்தாள்.
கணவனிடம் ெசால்லிப்பார்த்தாள். ேமாகன் எல்லாவற்றுக்கும் ஒேர பத லாய்,
“ச ல நாட்கள் பார்க்கலாம்” என்றார்.
சுரப க்கும் அேத கலக்கம்.

பானுமத காட்டிய கனிவு கூட ரவீந்தரிடம்

இல்ைல. காைலய ல் வீட்டுக்கு அைழத்துவந்தவன், உடேன ெசன்றுவ ட்டான்.
அவர்களிடம் ேபசுவதற்ேக தயங்குக றான். சுரப க்கு அவன்ேமல் ேகாவம் கூட
வந்தது.
ஆனால் இப்ேபாதும் ரவீந்தருக்கு பணிந்து ேபச யது ேமாகன் தான்.
“உன்ைன உன் மாமியாரிடம் தனிேய வ ட்டால், நீ என்ன ேபசுவாய்? அதுவும்
இப்படிெயாரு த டீர் த ருமணத்த ல்!

எங்களுடன் ேபசவ ல்ைல என்றாலும்,

காைலய ல் அந்த வீட்டுக்கு வந்து எங்கைள அைழத்துவந்தாேர! அவர்களாக
வரட்டும் என்று இல்லாமல் ேவைலக்குச் ெசல்லும் பரபரப்ப ல் அவராக
அைதச் ெசய்தார். அதுேவ எங்களுக்குக் ெகாடுக்கும் மரியாைத தாேன! ச ல
நாட்களுக்கு எந்த எத ர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இருக்க ேவண்டும்! இதுேபால்
ச று வ சயத்த ற்ெகல்லாம் ேசார்ந்தால்,
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உன் அம்மா தான் ேதைவ இல்லாமல் எல்லாவற்ைறயும் பூதக்

கண்ணாடி ெகாண்டு பார்க்க றாள்.

நீயும் அைதச் ெசய்யாேத!”

என்று

வீட்ைட

அற வுைர ெசான்னார்.”
ெபற்ேறார்கைள
ெசய்வெதன்று

அனுப்ப வ ட்டு,

ெதரியவ ல்ைல.

பணிக்கு

ேநரத்த ல் அவள் வீட்டுக்குச் ெசன்றுவ டுவாள்.
முடித்துவ ட்டுத்தான்.
பால்கனிக்கு

ெசன்று

அைடந்த

சுரப க்கு

என்ன

வந்த

பாக்க யா,

இரவு

எல்லா ேவைலகைளயும்

கதவுகைள எல்லாம் அைடத்துவ ட்டு, ேமேல உள்ள
ேவடிக்ைக

பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தாள்.

மற்ற

நகரங்களுக்கும் ைஹராபாதுக்கும் இருக்கும் ேவறுபாட்ைட அற ய முடியாதது
ேபால் இருள் சூழ ெதாடங்க வ ட்டது. ெசன்ைனய ன் இரவு ேநரம் ேபாலேவ
பல மின்வ ளக்குகள் நகைரத் ெதளிவாகக் காட்டியேபாது பரபரப்பான
இன்னுெமாரு நகரம் என்ேற ேதான்ற யது.
அவர்கள்

குடிய ருப்ப ன்

பூங்காவ ல்

ச லர்

நடந்துெகாண்டும்,

ப ள்ைளகளுடன் வ ைளயாடிக்ெகாண்டும் இருப்பது ெதரிந்தது. ப ள்ைளகள்
வ ைளயாடப் ெபரிய புல்தைர. அத ல் சருக்கு, ஊஞ்சல், சீசா, ேமரிேகா வட்டம்,
இன்னும் பல வ ைளயாட்டுகள்.
யாேரா மிக அருக ல் ந ற்பைத உணர்ந்து பயத்துடன் த ரும்ப னாள்.
ரவீந்தர் தான் அருக ல் ந ன்றான்.
“அம்மா அப்பா க ளப்ப வ ட்டார்களா?” என்றான்.
“ஹ்ம்ம்!” என்று அங்க ருந்து நகர்ந்து முன்னைறக்குச் ெசன்றாள்.
ேபசும்ேபாது

சுரப

நகர்ந்து

ெசன்றது

“உன்னுடன் தான் ேபச க்ெகாண்டிருந்ேதன்!

அவனுக்குப்

ப டிக்கவ ல்ைல.

நான் ேபசும்ேபாது நகர்ந்து

ெசல்வது எனக்குப் ப டிக்காது.” என்றான்.
அவள் பத ல் ேபசவ ல்ைல.
“இது உன்னுைடய.” என்று ஒரு வாலட்ைட நீட்டினான். சுரப அைத வாங்க
பார்க்க, வங்க புத்தகம், ஒரு ெடப ட் கார்டு, க ெரடிட் கார்டு எல்லாம் இருந்தது.
ஒரு சாவ யும்.
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“அது வீட்டின் சாவ .
ஒரு ச ம்.

கார்டுகள் எல்லாம் உன் ெபயரில் இருக்க றது.

இந்த ஊர் ச ம்.

மாற்ற க்ெகாள்ள.

அத க ேவைல ஆட்கள் இல்ைல.

அந்த வீடுேபால் இங்ேக

வாரம் மூன்று முைற ஒரு ெபண் வந்து

வீட்ைடச் சுத்தம் ெசய்துவ ட்டுப் ேபாவார்கள். மற்றபடி உனக்கு ேவறு ஆட்கள்
ேவண்டுெமன்றால் ெசால், ஏற்பாடு ெசய்துெகாள்ளலாம். வீட்டில் எல்லாம்
இருக்க ன்றது. ேவேறதும் ேதைவ என்றால் நாைள வாங்க க்ெகாள்ளலாம்.”
“அத்ைத

இன்று

ெகாடுத்துவ ட்டார்.

ேதைவயான

ெபாருட்கைள

எல்லாம்

வாங்க

ச லது நாைள வீட்டில் ெகாண்டுவந்து தருவார்கள்.

இப்ேபாைதக்கு எதுவும் ேவண்டாம்.” என்றாள்.
ச ல ெநாடிகள் எதுவும் ேபசவ ல்ைல அவன். ஒரு நீண்ட மூச்ைச எடுத்து
ெவளிவ ட்டான். “சுரப ! இம்முைற சரி! இனிேமல் ேவறு யாரிடமும் எதுவும்
ேகட்காேத!

மற்றவர்களிடம் உதவ என்று ேகட்பது எனக்குப் ப டிக்காது.

எதுவானாலும் என்னிடம் ெசால்.”
“நான் அத்ைதய டம் தான் …” என்று சுரப
இருந்தாலும் சரி!”

முடிக்கும்முன்,

“யாராக

என்று ெசால்லிவ ட்டு ெதாைலப்ேபச ய ல் அைழத்தான்.

ஆங்க லம் கலந்த ெதலுங்க ல் ேபச னான்.
சுரப க்குப் புரிந்த வைர த னசரி வாங்கும் பால், ெசய்த த்தாள் ேபான்ற
ேதைவகள்பற்ற ப் ேபச னான் என்று புரிந்துெகாண்டாள்.
“நாைளக்

காைலய லிருந்து

பால்,

தமிழ்

புத்தங்கள்

மற்றும்

ெசய்த த்தாைளப் ேபாட்டுவ டுவார்கள். ேவெறதுவும் ேவண்டுமா?” என்றான்.
“அத்ைத, பாக்யா அக்காைவ இங்ேக எனக்கு உதவ யாக அனுப்புவதாகச்
ெசான்னார்கள்.” என்றாள்.
சுரப ைய ஒரு பார்ைவ பார்த்துவ ட்டு, “ஒருவாரத்த ற்கு ேமல் அவர்கள்
இங்ேக வரக் கூடாது.

உனக்கு உதவ க்கு ஆள் ேவண்டும் என்றால், நான்

ஏற்பாடு ெசய்க ேறன்.”
“ஏன் ?”
“அவர்கள் இங்ேக வருவது சரிவராது!
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அம்மாவுக்குத் தகவல் ெசால்வார்கள்.

நம் வ ஷயங்கள் நமக்குள் இருக்க

ேவண்டும். புரிக றதா?”
ஒரு ேவைள அதற்குத் தான், பாக்யாைவ பானுமத அனுப்ப னாேளா
என்று ேதான்றச் சுரப சரிெயன்று தைலயாட்டினாள்.
“ேவெறதுவும் ேவண்டுமா?” என்றான்.
“உங்களிடம் ச ல ேகள்வ கள் ேகட்கலாமா?”
“ஹ்ம்ம்”
“நீங்கள் என்ன படித்த ருக்க றீர்கள்?”
ஒரு புருவத்ைத மட்டும் உயர்த்த , “ஏன் ேகட்க றாய்?”
“ெதரிந்துெகாள்ளத்தான்!”
“உனக்குத் ெதரியாதா?”
“லண்டனில் படித்தீர்கள் என்று ெதரியும்.

ஆனால் என்ன படித்தீர்கள்

என்று ெதரியாது”
“ெதரியாமேலேய த ருமணம் ெசய்துெகாண்டாயா?”
இப்ேபாது ஆம் என்பதுேபால் தைலயாட்டினாள்.
“இப்ேபாது ஏன் ேகட்க றாய்?”
“யாேரனும் ேகட்டால் ெசால்வதற்கு! கல்லூரிய ல் ேதாழிகள் ேகட்டேபாது
எனக்கு உங்கைளப் பற்ற த் ெதரியவ ல்ைல.”
“ஊரிலிருந்தேபாது யாரிடேமனும் ேகட்டிருக்கலாேம!”
ஒரு ேகள்வ க்கு எத்தைன பத ல்ேகள்வ

ேகட்க றான்.

சுரப க்குப்

ெபாறுைம ேபானது.
“உங்களுக்குச் ெசால்ல வ ருப்பம் இல்ைல என்று ஒரு வாக்க யத்த ல்
முடித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

ஒரு பத ல் ெசால்வதற்கு எத்தைன ேகள்வ கள்.”

என்று எழுந்தவைள, ைகையப் பற்ற அமரைவத்தான்.
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“இளங்கைல ேமலாண்ைம ைஹதராபாத்த ல். முதுகைல ேமலாண்ைம
லண்டன் யூனிவர்ச ட்டி. ேவறு என்ன ேகட்க ேவண்டும்?” என்றான்.
“என்ன ெதாழில் ெசய்க றீர்கள்?”
ரவீந்தருக்கு ச ரிப்பு வந்துவ ட்டது.

சுரப

முகத்ைத ெவகுதீவ ரமாக

ைவத்த ருக்கவும், ஏேதா ேநர்காணலில் இருப்பதுேபால் இருந்தது.
இப்ேபாதும் ரவீந்தர் ச ரித்தானா?

என்ற சந்ேதகம் சுரப க்கு இருந்தது.

அவள் யூக க்கும் முன், பத ல் அளித்தான்.
ேமேனஜ்ெமன்ட்” என்றான்.

ஒற்ைற வரிய ல் “ெவல்த்

சுரப க்கு புரியவ ல்ைல தான்.

மீண்டும் ேகட்கத் தயக்கமாக இருந்தது.

என்றாலும்

அதற்குேமல் அவள் ஒன்றும்

ேகட்கவ ல்ைல.
“அவ்வளவுதானா? ேவெறான்றும் ேகள்வ கள் இல்ைலயா?”
உண்ைமய ல் சுரப க்கு இருந்தது.

ஆனால் இப்ேபாது ேகட்க மனம்

வரவ ல்ைல. ஆர்த்த ய ன் ந ராகரிப்பு பற்ற க் ேகட்கலாம் என்று ந ைனத்தாள்.
ஆனால் ஏேனா தயக்கம் ேதான்ற யது. “இப்ேபாைதக்கு அவ்வளவுதான்.”
“சரி நான் ேகட்ட ேகள்வ க்கு இப்ேபாது பத ல் ெசால்! என்ைனப் பற்ற நீ
ஏன் ேவறு யாரிடமும் ேகட்கவ ல்ைல!”
“முதலில்

அதுபற்ற

படித்த ருக்க றீர்கள்

ஒன்றும்

என்று

அப்பா

ேயாச க்கவ ல்ைல.
ெசால்வார்.

ெவளிநாட்டில்

ஆனால்

ேகட்கும்ேபாது ேமேலாட்டமாகப் பத ல் ெசால்லமுடியவ ல்ைல.
இல்ைல சுகந்தன் அங்க ள் இடம் ேகட்கலாம் என்ற ருந்ேதன்.

ேதாழிகள்
தாத்தா
அதற்குள்

இங்ேக கூட்டிவந்து வ ட்டார்கள்.” என்றாள்.
மறுநாள் சுரப எழும்ேபாது, ரவ இன்னும் உறங்க க்ெகாண்டிருந்தான்.
அவன்

ெசான்னதுேபால்

பால்

மற்றும்

ெசய்த த்தாள்

வந்த ருந்தது.

முன்த னம் வாங்க ய ச ல ெபாருட்கைள வீட்டிேலேய மறுநாள் ெகாண்டு
தருவதாகச்

ெசான்னார்கள்.

அத ல்

முக்க யமாக

இருந்தைவ

சாமி

படங்கள் மற்றும் ஒரு பூைஜ மண்டபம் இன்னும் ச ல சுவர் அலங்கார
ெபாருட்கள். முன்த னம், அம்மா ெசான்னது சுரப க்கு நன்கு ந ைனவ ருந்தது.
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வ ளக்ேகற்றலாம்

என்றால்

வீட்டில்

ஒரு

சாமி

படம்

கூட

நல்லேவைளயாக மற்ற பூைஜ ெபாருட்கைளப் பரிசாக, கமலா

ெகாடுத்தனுப்ப னார்.

சைமயலுக்கு

என்று

இருந்த

மஞ்சள்

மட்டும்

இருந்தது. அந்த மஞ்சளில் ஒரு ப ள்ைளயாைரப் ப டித்து ைவத்தாள். பாைல
காய்ச்ச பைடத்துவ ட்டு வணங்க க் ெகாண்டிருந்தேபாது அருக ல் யாேரா
வருவதுேபால் இருந்தது. கண் வ ழித்துப் பார்த்தாள். ரவ தான் அவைளப்
பார்த்துக்ெகாண்டு ந ன்ற ருந்தான்.
சுரப அவைனப் பார்க்க, ஒரு புருவத்ைத உயர்த்த ‘என்ன ெசய்க றாய்?’
என்பது ேபால் பார்த்தான்.
ரவ

ந ன்ற

இடத்த லிருந்து

பார்த்தால்

சுரப

ெவறும்

சுவைர

மஞ்சளில்

ெசய்த

வணங்குவதுேபால் தான் இருந்த ருக்கும்.
“வீட்டில் சாமி படம் எதுவும் இல்ைல. அதனால் …”
“அதனால் சுவைர வணங்குக றாயா?” என்றான்.
“இல்ைல!

ப ள்ைளயார்

இருக்க றார்”என்று

ப ள்ைளயாைர காண்ப த்தாள்.
அவன் ச ரித்தது ேபால் இருந்தது.

அவன் ெசன்று ெசய்த த்தாைளப்

புரட்டினான்.
சரியாகப் பணிப்ெபண்ணும் வந்தாள்.

இருவருக்கும் காப

கலந்து

தந்துவ ட்டு, அவள் ேவைலையச் ெசய்யத் ெதாடங்க னாள்.
ரவீந்தர் அந்தப் ெபண்ணிடம் எேதா ெதலுங்க ல் ேபச னான்.
எதுவும் புரியவ ல்ைல.

அவள் வ ழிப்பைதப் பார்த்துவ ட்டு,

சுரப க்கு
“என்ன?”

என்றான்.
“ஒன்றும் புரியவ ல்ைல!” என்றாள் சுரப .
“ேநற்று உன்னிடம் ெசான்னதுதான்.
இருக்க ேவண்டாம் என்ேறன்.

ஒரு வாரத்துக்கு ேமல் இங்ேக

உனக்கு அருக ல் இருக்கும் கைட மற்றும்

இடங்கைளப் பற்ற ச் ெசால்லச் ெசான்ேனன். ேவைலகைள முடித்துவ ட்டுச்
ெசன்றுவ டச் ெசான்ேனன்.”
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அவன் குளிக்கச் ெசன்றதும்,
இருவருமாய் சைமத்தனர்.

பாக்யாவுக்குப் ேபச்சுக் ெகாடுத்தபடி

பூரியும் அதற்கு ஒரு காய்கற

குருமாவும்

ைவத்தாள் பாக்க யா. புது வீட்டில் முதல் நாள் என்பதால் ெகாஞ்சம்
இனிப்பு ெசய்ய ேவண்டும் என்று ேகசரி கூடச் ெசய்துைவத்தாள். ரவீந்தர்
வரும்ேபாது

தயாராக

இெதல்லாம்

இருந்தது.

எனக்குச்

உணைவப்

சரிவராது.

ஒரு

பார்த்து,

“காைலய ல்,

ஆம்ெலட்டும்

இரண்டு

ெராட்டித்தூண்டும் ேபாதும்.”
“இன்று தான் பால் காய்ச்ச ேனன். இப்ேபாது முட்ைடயா?” என்றாள் சுரப .
“ஏன்? முட்ைட ெசய்தால் உன் சாமி ேகாவ த்துக் ெகாள்ளுமா?” என்றான்
ேகலியான குரலில்.
அவனுக்குத் த ருப்ப ப் பத ல் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று துடித்த நாைவ
கட்டுப்படுத்த க்ெகாண்டு

அப்படிேய

ந ற்க,

பாக்யா

அவன்

ேகட்டைதத்

தயார்ெசய்யத் ெதாடங்க னாள்.
அவனுக்கு நம்ப க்ைக இல்லாமல் இருக்கலாம், அதற்காக இப்படியா
ெசய்ய ேவண்டும் என்று முைறத்துக்ெகாண்டு ந ன்றவைளப் பார்த்துவ ட்டு,
“உனக்குப்

ப டிக்காதைத

நீ

ெசய்ய

ேவண்டாம்.

ெசௗகரியத்ைத நீ மாற்ற ந ைனக்காேத!

அேத

ேபால்

என்

இந்த உப்மா, இட்லி, ேதாைச,

பூரி எல்லாம் காைலய ல் எனக்குச் ெசௗகரியப்படாது.” என்றான்.
“அந்த வீட்டில் சாப்ப ட்டீர்கேள!” என்றாள் அவைன மடக்க வ ட்ேடாம் என்று
ந ைனத்து.
“மற்றவர்கள் வீட்டில் இருப்பைதச் சாப்ப ட்டுக் ெகாள்ேவன். என் வீட்டில்
எனக்குப் ப டித்தபடி தான் இருப்ேபன்” என்றான்.
மற்றவர்கள்

வீடா?

இவனிடம்

மீண்டும்

ேபச னால்

இப்படிேயதான்

ேபசப்ேபாக றான். ேபசாமல் இருப்பேத நல்லது. இருவரும் உண்டு முடிக்கவும்,
பாக்யா மற்ற ேவைலகைளப் பார்க்கப் ேபானாள்.
“உனக்கு எதுவும் ேதைவ என்றால் ெசன்று வாங்க க்ெகாள்.
ஒரு டிபார்ட்ெமண்டல் ஸ்டார் இருக்க றது.

அங்ேகேய எல்லாம் க ைடக்கும்.

ெபாழுது ேபாகப் படங்கள் இருக்க ன்றது.
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மால்களும் இருக்க றது. ஒருவாரம் ெகாஞ்சம் ேவைல அத கமாக இருக்க றது.
அதுவைர இப்படித்தான்.” என்றுவ ட்டுச் ெசன்றான்.
அவன் கதைவச் சாத்தும் சத்தம் ேகட்டதும், “ஒரு வாரமா ! அதற்குப் ப றகு
என்ன ெசய்யப்ேபாக றார்? படம் பார்ப்பதாம்! நாள் முழுவதும் படமா பார்க்க
முடியும்? மாலுக்கு ெசன்று வா என்றால் எப்படிப் ேபாவதாம்? இந்த ஊரில்
பாைஷயும் ெதரியாது.
கூடத் ெதரியாது!

நண்பர்களும் க ைடயாது.

இந்த வீட்டின் முகவரி

பாக்யா அக்கா எல்லா இடங்களுக்கும் கூட வருவாரா?

ேயாசைன ெசால்லிவ ட்டுப் ேபாக றார்.”

என்று தனக்கு தாேன ேபச யபடி

த ரும்ப யவள், ரவ இவைளப் பார்த்து ந ன்றுெகாண்டிருப்பைதக் கண்டாள்.
இவள் ேபச யைத எல்லாம் ேகட்டிருப்பாேனா?
“உனக்குப் பாைஷ ெதரியாது என்பைத மறந்துவ ட்ேடன்!

ஆனால்

ஆங்க லமும் ெதரியாதா?” என்றான் ைககைளக் குறுக்ேக கட்டியபடி.
“ஆங்க லம் ெதரியும்! ஆனால் ஆட்ேடா ஓட்டுனரிடம் எந்தளவு ேபசலாம்
என்று ெதரியவ ல்ைல. ேபருந்த ல் ெசல்லும் அளவுக்கும் எனக்கு இந்த ஊர்
பழக்கம் இல்ைல” என்று பத ல் கூற னாள்.
“ஆட்ேடாவா!”

வ யப்புடன் ேகட்டவன் ஒரு காக தத்த ல் ஏேதா எழுத

நீட்டினான். வீட்டு வ லாசம், இரண்டு ெசல் எண்.
“ஒன்று என்னுைடயது, இன்ெனான்று அந்த வீட்டு ட்ைரவர் உைடயது.
எங்காவது ேபாக ேவண்டும் என்றால் அவருக்கு அைழத்துச் ெசால்.”
“இப்ேபாது அவர்களிடம் உதவ ேகட்கலாமா?”

என்று சட்ெடன்று வந்து

வ ட்டது.
அவைள

முைறத்து

வ ட்டு,

எழுத ய

காக தத்ைதக்

கசக்க னான்.

அவனுக்குக் ேகாவம் வந்து வ ட்டது என்பைத உணர்ந்து, “சாரி !” என்றாள்.
“நீ வீட்டில் டிவ மட்டும் பார் !” என்று ெசால்லிவ ட்டு ெசன்றான்.
மன்னிப்பு

ேகட்ட

ப ன்னும்

வீச வ ட்டு ெசன்றுவ ட்டான்.

எழுத ய

காக த்தைத

அவன் ெசல்வைத முைறத்து பார்த்துக்

ெகாண்டிருந்துவ ட்டு, வந்து ேசாபாவ ல் வ ழுந்தாள்.
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நாள் முழுவதும் தனிேய இருப்பது.

பாக்யா இருக்க றாள் தான்.

ஆனால்

அவளுடன் எந்த அளவு ேபசலாம். ரவீந்தர் ெசான்னதுேபால் அவள் உளவு
பார்க்க வந்த ருந்தால்?

ஆனால் பானுமத ஏன் உளவு பார்க்க ேவண்டும்?

மகன் என்ன ெசய்க றான் என்று ெதரிந்துெகாள்ளவா? இல்ைல சுரப எப்படி
நடந்து ெகாள்க றாள் என்று கண்காணிக்கவா?
ேயாச க்ைகய ல் எல்லாம் குழப்பமாக இருந்தது.
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7. பகுதி - 7
அன்ைனைய

சமாதானப்படுத்த னாலும்,

தங்ைக

சமாளிக்க றாள் என்று வ ேனாத் ெவகுவாக ேயாச த்தான்.
ெதாைலப்ேபச ய ல்
எண்ணிப்

அைழத்தான்.

முதலிலிருந்து

ெபாருமிக்ெகாண்டிருந்தாள்.

எப்படிச்
தங்ைகக்குத்

ரவீந்தர்

யாரிடம்

ெசய்தைத

எல்லாவற்ைறயும்

ெகாட்டலாம் என்று ேயாச த்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது,

சரியாக வ ேனாத்

அைழத்தான்.
இருவரும் ெபாதுவாகக் ெகாஞ்ச ேநரம் ேபச வ ட்டு, தங்ைகய டம் புது ஊர்
எப்படி இருக்க றது என்றான். அண்ணனிடம் எல்லாவற்ைறயும் ெகாட்டினாள்.
“எல்லாவற்றுக்கும் கட்டைளகள். சுர்ெரன்று ேகாவம் வருக றது. இவர்
உலகேம தனி. எப்படிப் ெபாருந்துேவேனா?” என்றாள்.
முதலில் தங்ைக ேபச்ச ல் வ ைளயாட்டு ெதரிந்தாலும், வ ேனாத்துக்கு
அன்ைன ெசான்னதுடன் ேசர்த்துப் பார்க்கத் ேதான்ற யது.

முதலிேலேய

குழம்ப க்ெகாண்டிருக்கும் நீலாவ டம் இைதச் ெசான்னால் என்னவாகும்.
இப்ேபாேத தந்ைத ேமல் அம்மாவுக்குக் ெகாஞ்சம் வருத்தம்.
ஏதும்

கஷ்டப்படுக றாள்

என்று

ெதரிந்தால்,

ந ச்சயம்

மகள்

தந்ைதயுடன்

சண்ைடேபாடுவாள். வ ேனாத் ெமல்லத் தங்ைகய டம் ெசான்னான்.
“சுரப !

இெதல்லாம் நீ அம்மாவ டம் ெசால்லாேத!

அம்மா ெராம்ப

பயப்படுவார்கள். எதுவாக இருந்தாலும் என்னிடம் ெசால். அதுமட்டுமின்ற
ச ன்ன வ ஷயங்கைள எல்லாம் ஒரு குைற என்று பார்க்காேத.” என்றான்.
“ேபாச்சுடா!

நீயுமா?

உைரயாற்ற னார்கள்.

இங்ேக

வரும்ேபாது

ேநற்று என் கணவர்.

அம்மா

இப்ேபாது நீ!

அப்பா

ஒரு

இைதச் ெசய்!

இைதச் ெசய்யாேத! எல்லா கட்டுப்பாடுகளும் ெபண்களுக்கு மட்டும் தானா?”
என்றாள் சலிப்பாக.
“சுரப !

நான் ெசால்வைதப் ெபாறுைமையக் ேகள்!

முதலிேலேய

அம்மா இது அவசர த ருமணம் என்று பயந்துெகாண்டு இருக்க றார்கள். நீ
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என்னிடம் ேபச யது ேபால் அம்மாவ டம் ேபச னால், இன்னும் பயப்படுவார்கள்!
அதுமட்டும் இல்ைல, அப்பா மற்றும் தாேமாதரன் தாத்தா ேமலும் வருத்தம்
வந்து வ டும்.

அதற்காக எைதயும் ெசால்லாம் இருக்கத் ேதைவய ல்ைல.

ஆனால் புகார் ெசால்வது ேபால் ெசால்லாேத. புகார் என்றால், முடிந்த அளவு
நீ என்னிடம் முதலில் ெசால். உன் கணவர் எப்படி என்று யாருக்கும் ெதரியாது.
எல்ேலாரும் தாத்தாவ ன் வார்த்ைதையத் தான் நம்ப க் ெகாண்டிருக்க ேறாம்.
உனக்கு என்ன வருத்தம் என்றாலும் உன் கணவனிடம் ெசால். ஒருேவைள
அவர் ேகட்கவ ல்ைல என்றால், ப றகு என்னிடம் ெசால். சரியா?”
சுரப க்கு அண்ணனின் ேபச்சு ெகாஞ்சம் கவைலையத் தந்தது. அப்பா
ேவறு ெசான்னாேர!

அண்ணன் ெசால்வதும் சரிேய!

ேவறுமாத ரி இருக்கப்ேபாக றது.

இனி வாழ்க்ைக

இனி அம்மாவ டமும் அப்பாவ டமும்

எல்லாம் பக ர்ந்துெகாள்ளக் கூடாது.

முக்க யமாக இங்ேக வரும் மன

வருத்தத்ைத.

அண்ணனுடன் ேபச வ ட்டு, ச ற து ேநரத்த ல் அன்ைனக்கு

அைழத்தாள்.

அண்ணன் வ ேனாத் ெசான்னது எவ்வளவு உண்ைம என்று

புரிந்தது. அன்ைனய ன் குரலில் படபடப்பு நன்றாகத் ெதரிந்தது.
“எப்படி இருக்க றாய்! மாப்ப ள்ைள எப்ேபாது வந்தார்! உனக்குத் தனியாக
இருக்கப் பயம் ஒன்றும் இல்ைலேய!

ேவைல ஆள் வந்தாளா?

எல்லாம்

ெசௗகரியமாக இருக்க றதா?”
ேகள்வ கைள அடுக்க னாள்.

சுரப ெபாறுைமயாக, “எல்லாம் இங்ேக

ெசௗகரியமாக இருக்க றது!” என்று சமாதானம் ெசான்னாள்.
அன்று
முைற

மாைலக்குள்

அைழத்தார்கள்.

அன்ைனயும்
அவர்கள்

தந்ைதயும்

சுரப ைய

எண்ணி,

மூன்று
எப்படிக்

கலங்க ய ருக்க றார்கள் என்று யூக க்கமுடிந்தது.
புத தாக வாங்க ய ெபாருட்கள் எல்லாம் வந்துேசர, எல்லாவற்ைறயும்
ஒழுங்குபடுத்த அன்ைறய நாள் நன்றாகேவ கழிந்தது.

இரண்டு மூன்று

நாள், பாக்யாவும் அருக ல் உள்ள கைடகள், ேகாவ ல் என்று ச லவற்ைறக்
காண்ப த்தாள்.

அவளிடமிருந்து ச ல அடிப்பைட வாக்க யங்கைளயும்

கற்றுக்ெகாண்டாள்.
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ெசான்ன

சுற்றம் சூழ
ஒருவாரக்

ந றுத்த க்ெகாண்டாள்.

ெகடு

பாக்யா

வருவைத

ரவீந்தர் ஏற்பாடு ெசய்த ருந்த ேவெறாரு ெபண்

ேவைலக்கு வரத் ெதாடங்க னாள்.
சுரப ய டம் ேபசவ ல்ைல.
வ டுவாள்.

முடிந்ததும்

அந்தப் புது ெபண் பாக்யா ேபால்,

அவள் ேவைலைய முடித்துவ ட்டுச் ெசன்று

ேகட்ட ேகள்வ க்கு மட்டும் பத ல் வரும்.

ஒருவாரத்துக்கு ேமல்

சுரப க்கு ேநரத்ைதக் கடத்துவது ெபரும் பாடாக இருந்தது.

அப்படிேய

ெவளிய ல் ெசன்று வரலாம் என்று ந ைனத்தாள். புது ஊர் என்று ெகாஞ்சம்
பயமாக இருந்தது. இந்த ஒரு வாரத்த ல் ஒருமுைற கூட ரவீந்தர் அலுவலகம்
ெசன்றப ன் அவளுக்கு அைழத்துப் ேபசவ ல்ைல.
தந்ைத ெசான்னதுேபால் அவனுக்கு அவகாசம் ெகாடுக்க ேவண்டும்
என்று எண்ணிக் ெகாண்டாலும், ஆர்த்த ஏன் த ருமணத்ைத ேவண்டாம்
என்றாள் என்று அவ்வப்ேபாது ேயாச த்தாள்.

ெபாழுைதப் ேபாக்க மாைல

ேவைளய ல், அந்தக் குடிய ருப்ப னுள் இருக்கும் பூங்காவ ற்குச் ெசல்வாள்.
பலர் சுற்ற னாலும், யாரும் அவ்வளவாகப் ேபசவ ல்ைல. ஒரு ச ரிப்புடன் சரி.
இன்று ேபச்சுத் துைணக்கு ஒரு வயதான ெபண்மணி வந்தார்.
கணவர்

ேவகத்த ற்கு

ஈடுெகாடுக்க

முடியாமல்,

ேமைடேமல் அவரும் வந்து அமர்ந்தார்.
ெதலுங்க ல் ேபச னார்.

சுரப

சுரப

அவர்

அமர்ந்த ருந்த

ஒரு ச ரிப்ைப உத ர்த்துவ ட்டு

தனக்குத் ெதலுங்கு ெதரியாது என்றது

ஆங்க லத்த ல் ெசான்னாள்.
ெபாதுவாக இருவரின் குடும்பம் பற்ற ப் ேபச க் ெகாண்டிருந்து வ ட்டுக்
க ளம்பும் ேவைளய ல், அந்தப் ெபண்மணிய ன் கணவரும் வந்து ேபச னார்.
ெபற்ேறார் மற்றும் பானுமத த னமும் ெதாைலப்ேபச ய ல் ேபசுவார்கள் தான்.
ஆனால் மனிதர்களிடம் ேநரில் ேபசுவது நன்றாக இருந்தது.
ேபச க்ெகாண்டு இருந்தத ல் நன்றாக இருட்டிவ ட்டது.

அப்படிேய

இருவரிடமும் வ ைட

ெபற்றுக்ெகாண்டு வீட்ைட ேநாக்க நடந்தாள்.
லிப்ட்டில்

அவள்

ந ன்ற ருந்தான்.

தளத்ைத

அைடயும்ேபாது,

ரவீந்தர்

அங்ேக

சுரப ையக் கண்டதும் ஒரு மூச்ைச ெவளிய ட்டு, “எங்ேக

ெசன்றாய்?” என்றான்.
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“கீேழ பார்க்க ல் இருந்ேதன்!”
“ேபான் ெசய்தால் எடுக்கமாட்டாயா?”
“எனக்கு அைழப்பு வரவ ல்ைல!” என்று தன் அைலேபச ையப் பார்த்தாள்.
“ஸ்வ ட்ச் ஆப் ெசய்தால் எப்படி வரும்!”
“இல்ைலேய! ஆணில் தான் இருக்க றது” என்று அவனிடம் நீட்டினாள்.
ேபச யபடி வீட்டிற்குள் வந்துவ ட்டார்கள்! அவன் எண்ணிலிருந்து மீண்டும்
அைழத்தான். அைலேபச அைணத்த ருப்பதாக வந்தது.
“உங்கள் ெசல்லில்தான் ேகாளாறு” என்றாள்.
“அைதவ டு! ெவளிேய ெசல்லும்ேபாது ெசால்லிவ ட்டுச் ெசல்வதுதாேன!
வீட்டில் உன்ைனக் காணாமல் பயந்துவ ட்ேடன்.

முன்ப ன் ெதரியாத ஊர்!”

என்றான் ேகாவமாக.
“ஒருவாரமாக இல்லாத அக்கைற இன்று மட்டும் ஏன்?”
“ஒருவாரமாக

நான்

வரும்ேபாது இல்ைல!

வரும்ேபாது

வீட்டிலிருந்தாய்!

இன்று

ேபானில் அைழப்பு ேவறு ேபாகவ ல்ைல.

நான்
நான்

என்ன ந ைனக்கட்டும்?”
அவன் ேபச க்ெகாண்டிருக்க, அவள் அைலேபச ச ணுங்க யது. பானுமத
அைழத்த ருந்தாள். அவள் அைழப்ைப ஏற்றுப் ேபச னாள். ரவீந்தரின் தந்ைத
வழி உறவ னர் வீட்டுக்கு வார இறுத ய ல் ெசல்ல ேவண்டும் என்றும்
ரவீந்தருடன் ேபச ேவண்டும் என்று ேகட்க,

அைலேபச ைய அவனிடம்

நீட்டினாள்.
“யார்?”
“அத்ைத” என்றதும் அைலேபச ைய வாங்க ப் ேபச னான்.

பானுமத

தகவல் ெசால்லிய ருக்க ேவண்டும்.
“முடியாது!”

என்று ஒற்ைற வார்த்ைதய ல் இைணப்ைபத் துண்டித்து,

அைலேபச ைய அவள் ைகய ல் ெகாடுத்துவ ட்டு நகர்ந்தவைன
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“உங்களுக்கு இந்த உலகத்த ல், யாைரத்தான் ப டிக்கும்?” என்று ேகட்டு
ந றுத்த னாள்.
அவன் புரியாதவன் ேபால் பார்க்க, “உங்களுக்கு யாைரப் ப டிக்கும் என்று
ேகட்ேடன்” என்றாள் மீண்டும்.
“எதற்குக் ேகட்க றாய்?”
“உங்களுக்குக் ேகள்வ கள் ேகட்க மட்டும்தான் ப டிக்கும் ேபால!

பத ல்

ெசால்லப் ப டிக்காேதா?”
“நீ என்ன ேகட்க றாய் என்று ெதளிவாகக் ேகள்!”
“எதுவும் இல்ைல!”

என்று அங்க ருந்து நகர முயன்றவைள, “சுரப !

இப்படி…” என்று முடிக்கும் முன், “இப்படிச் ெசல்வது, உங்களுக்குப் ப டிக்காது.
அதுதாேன!

எனக்கும் உங்கேளாடு இப்ேபாது ேபசப் ப டிக்கவ ல்ைல.

வ ருப்பு ெவறுப்பு உங்களுக்கு மட்டும் தான் என்று நீங்கள் இதுவைர
ந ைனத்த ருந்தால், உங்கள் எண்ணம் தவறு!” என்று அங்க ருந்து இரண்டடி
எடுத்து ைவத்தவள், ந ன்று அைலேபச ய ல் எேதா ெசய்தாள்.
அவன் அைலேபச ஒலித்தது.

“இது தான் என் எண்!

அப்ேபாது

சரியாகக் குற த்துக்

ெகாள்ளுங்கள்!” என்று அங்க ருந்து நகர்ந்தாள்.
ரவீந்தர் சுரப எண்ைணப் பத வ டும்ேபாது கைடச இரண்டு இலக்கங்கைள
மாற்ற ப் பத வ ட்டு வ ட்டான்.

இத்தைன நாட்கள் என்ன ெசய்தாள் என்ற

அக்கைற இல்லாமல் இருந்துவ ட்டு, இன்று வந்து ெசால்லாமல் ெசன்று
வ ட்டாள் என்று ேகாவத்ைதக் காட்டுக றான் என்று சுரப க்குத் ேதான்ற யது.
பாக்யா இங்ேக வருவைத ந றுத்த ய ப றகு, சுரப எங்கும் ெவளிேய
ெசல்லவ ல்ைல என்று அவனுக்குத் ெதரியும்.

அவன் மாைல வரும் ேநரம்

வீட்டில் எதாவது ெசய்து ெகாண்டிருப்பாள்.

இன்று ரவீந்தர் உள்ேள

வரும்ேபாது, சுரப வீட்டில் இல்ைல.

அவள் அைலேபச க்கு அைழத்தால்

அைழப்பு ெசல்லவ ல்ைல. ெகாஞ்சம் கலக்கம் ேதான்ற யது. அன்ைனக்கு
அைழக்கலாம் என்று கூட ேயாச த்தான்.

எதற்கும் முன்பு இருக்கும்

ெசக்யூரிட்டி இடம் ேகட்கலாம் என்று ெசன்றால் சுரப

எத ரில் வந்தாள்.

அவனுக்கு இருந்த பதட்டத்த ல் அவளிடம் கடுைமயாகப் ேபச வ ட்டான்.
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இரண்டு நாட்கள் இருவரும் சரியாகப் ேபச க் ெகாள்ள வ ல்ைல. இதற்கு
முன்னும் அப்படித்தான் என்றாலும், உணவ ன்ேபாது சுரப ஏதாவது ேபச
முயல்வாள். இப்ேபாது அவள் அைதச் ெசய்யவ ல்ைல.
காைலயும் இரவும் அவனுடன் ேசர்ந்து உணவு உண்பவள், இப்ேபாது
அவனுடன் கலந்து ெகாள்ள வ ல்ைல.

தனிேய இங்ேக வந்தத லிருந்து,

ெசய்த த்தாள், காைலக் காப என்று அவனுக்குத் தகுந்தாற்ேபால் ைவப்பது,
அவனுக்கு உணைவ எடுத்துைவப்பது, என்று எல்லாம் அவன் ெசால்லுமுன்
தயாராக ைவப்பாள். இப்ேபாது அது எதுவும் இல்ைல. இன்னும் சரியாகச்
ெசால்வதானால்,

அவன்

இருக்கும்

இடத்த ல்

அவள்

ந ற்கவ ல்ைல.

ரவீந்தராகப் ேபச முயன்றாலும் அவள் ஒரு வார்த்ைதய ல் பத ல் ெசான்னாள்.
ரவீந்தருக்கு அந்த இரண்டு நாட்கள் ேவைல ஓடவ ல்ைல.

சுரப ய ன்

நடவடிக்ைக ரவீந்தைர பாத த்தது. அவள் அவனிடம் எதுவும் கத்தவ ல்ைல.
அவள்

இங்ேக

கூட இல்ைல.

வந்தத லிருந்து
இைதப் பற்ற

அவன்

அமர்ந்து

சரியாகப்

ேபச யது

அவள் எதுவும் ேகட்கவ ல்ைல.

இருவர்

இைடேய உறைவ வளர்க்க ரவீந்தர் எந்த முயற்ச யும் ெசய்யவ ல்ைல.
அைதப் பற்ற அவன் ேயாச க்காமல் இல்ைல.
ெதாடங்குவது என்று ெதரியவ ல்ைல.
ெசால்ல ேவண்டுமா?

ஆனால் அவனுக்கு எங்ேக

ந ன்ற த ருமணத்த ற்கு வ ளக்கம்

அவன் குடும்ப வ ரிசல் பற்ற ச் ெசால்லேவண்டுமா?

இல்ைல எல்லாவற்றுக்கும் ெதாடக்கமான அவன் லண்டன் வாழ்க்ைகையப்
பற்ற ச் ெசால்லேவண்டுமா?

இத ல் சுரப க்கு எதுவைர ெதரியும்?

இரவ ல் அவள் சம்மதத்ைத வாங்க னார்கள் என்றால்,

ஒரு

ேமேலாட்டமாகச்

ெசால்லிய ருப்பார்கள். ஆனால் அவன் மைனவ க்கு எல்லாம் ெதரிந்த ருக்க
ேவண்டுமா?

இல்ைல கடந்த காலம்பற்ற எைதயும் ேயாச க்காமல் புத ய

வாழ்க்ைகையத் ெதாடர ேவண்டுமா?

ஆனால் எல்லா வ ஷயங்கைளயும்

அற யவ ல்ைல என்றால் சுரப க்கு எப்படி அவனின் ெசயல்கள் புரியும்?
ெவகுவாக ேயாச த்து அவளிடம் ேபசலாம் என்று எண்ணினான்.

சரியாக

அவனுக்கு ஒரு குறுஞ்ெசய்த வந்த ருந்தது.
“ெவளிேய ெசல்க ேறன். மாைல தாமதமாகலாம்.” என்ற குறுஞ்ெசய்த
சுரப ய டம் வந்த ருந்தது. உடேன அைழத்தான்.
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“தனியாகவா ெசல்க றாய்!

டாக்ஸி ஏதும் ப டித்துக்ெகாண்டாயா?”

என்றான்.
“வ த்யா அக்காவுடன்! மாைல நீங்கள் வரும்ேபாது த ரும்ப வ டுேவாமா
என்று ெதரியவ ல்ைல!”
“அவர்களுடன் எதற்குச் ெசல்க றாய்?”
“ப றகு அைழக்க ேறன்” என்று ைவத்துவ ட்டாள்.
வ த்யாவாகத் த டீெரன்று வந்து ‘ெவளிேய அைழத்துச்ெசல்க ேறன்’
என்று ேகட்டேபாது, முதலில் சுரப மறுத்தாள். ஆனால் பானுமத அைழத்து
உன்ைன ‘நான் தான் அைழத்துச் ெசல்லச் ெசான்ேனன்’ எனும்ேபாது
மறுக்க மனம் வரவ ல்ைல.

வீட்ைடயும் குடிய ருப்ைபயும் மட்டும் சுற்ற க்

ெகாண்டிருந்தவளுக்கு ஒரு தளர்வு ேதைவப்பட்டது. வ த்யாவுடன் ெசலவ டும்
நாள் எப்படி இருக்கும் என்று ஒருவாறு யூக த்த ருந்தாள். சுரப ய ன் யூகத்ைத
வ த்யா தவறாக்கவ ல்ைல.
ேபச னாள்.

அவளின் ச றப்புகைளப் பற்ற ேய அத கம்

ஒரு மாலுக்கு அைழத்துச்ெசன்று, பல உைடகைள வாங்க க்

குவ த்தாள். ெபரும்பாலும் ேமற்கத்த ய உைடகள். சுரப ைய ச ல ஆைடகள்
வாங்கும்படி ேகட்டாள்.

த ருமணத்த ற்ெகன்று வாங்க ய பல ஆைடகேள

இன்னும் பலது உடுத்தாமல் இருக்க, ேவண்டாம் என்று மறுத்துவ ட்டாள்.
“கவைலப் படாேத!

என்னிடம் பணம் இருக்க றது.

நீ வாங்க க்ெகாள்.

எனது பரிசு என்று ைவத்துக்ெகாள்” என்றாள் ெபருைமயாக.
“என்னிடம் பணம் இல்லாமல் இல்ைல. ேதைவ இல்லாமல் வாங்குவத ல்
எனக்கு வ ருப்பமில்ைல.” என்றாள் சுரப .
“நடுத்தர குடும்பங்களின் ச க்கன புத்த ” என்றாள் ஒரு ஏளன குரலில்.
சுரப க்கு இவளுடன் ஏன் வந்ேதாம் என்று இருந்தது! வீட்டுக்குக் க ளம்ப
வ டலாமா என்று இருந்தது.

ஆனால் முதல் முைற சந்த ப்ப ேலேய ஒரு

வ ரிசைல உருவாக்க ேவண்டாம் என்று ெபாறுைமையக் கைடப டித்தாள்.
வ த்யாவ ன்

அடுத்த

தாக்குதல்

சுரப ய ன்

உணவுப்

பழக்கத்ைதக்

குற ைவத்த ருந்தது.
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கச்ச தமாக

வகுப்ெபடுத்தாள்.

ைவத்துக்ெகாள்ள

ேவண்டும்

என்று

ேவண்டியைத வாங்க உண்ணும் படி ெசால்லிவ ட்டு,

சுரப ய ன் உணைவக் ேகலி ெசய்தாள். “இப்படிச் சாப்ப ட்டால், நீ இன்னும்
குண்டாக வ டுவாய்! நான் என் ஜிம்முக்கு அைழத்துச்ெசல்க ேறன். அங்ேக
நல்ல ேயாசைனகைளச் ெசால்வார்கள்.” என்றாள்.
இப்ேபாதும்

சுரப

எதுவும்

ேபசவ ல்ைல.

அவளின்

இறுத

ஆயுதத்ைதத்தான் சுரப யால் ெபாறுத்துக்ெகாள்ளவ ல்ைல. அது ரவீந்தைர
பற்ற .
“உனக்கு எதுவும் ெசால்ல ேவண்டும் என்றால் நீ என்னிடம் ெசால்லலாம்.
அத்ைதய டம் ெசால்ல உனக்குத் தயக்கமாக இருக்கலாம். அதுமட்டுமில்ைல
அவர் எப்படியும் அவர் மகனுக்குச் சாதகமாகத் தான் ேபசுவார். ரவீந்தர் முன்பு
இருந்ததுேபால் இருந்தால், நீ தயங்காமல் என்னிடம் ெசால்.” என்றவள் சற்ேற
ந றுத்த , “ஓ! உனக்கு ரவீந்தர் பற்ற த் ெதரியாது என்பைத மறந்து வ ட்ேடன்.”
என்று ந றுத்த னாள்.
சுரப

‘என்ன வ ஷயம்?’

என்று ேகட்க ேவண்டும் என்று வ த்யா

எத ர்பார்த்தாள். ஆனால் இப்ேபாதும் சுரப எதுவும் ேகட்கவ ல்ைல.
சுரப க்கு

வ த்யாவ ன்

எண்ணம்

நன்றாகப்

நல்ெலண்ணம் சுத்தமாக அவளுக்கு இல்ைல.

புரிந்தது.

உதவும்

ஒன்று சுரப ய டம் பைழய

வ வகாரம்பற்ற ச் ெசால்லி ரவீந்தரின் மத ப்ைபக் குைறப்பது.

இல்ைல

சுரப ய ன் வாையப் ப டுங்க எதாவது புகாைரத் ெதரிந்து ெகாள்வது.
ஒருேவைள

வ த்யா

உண்ைமய ல்

ஒரு

ேதான்ற ய ருந்தால், ஏதாவது பக ர்ந்த ருப்பாள்.

நல்ல

ேதாழி

என்று

வ த்யாவ ன் ெசயல்கள்

ேபச்சுகள் எதுவும் சுரப க்கு அவளிடம் நம்ப க்ைகைய உருவாக்க வ ல்ைல.
வீடு வரும் வைர மிகவும் அைமத யாக இருந்தாள்.
சுரப வீட்ைட அைடயும்ேபாது, ரவீந்தர் அவளுக்காகக் காத்த ருந்தான்.
அவன் ேபச்ைசத் ெதாடங்கும்முன், “உங்களுக்கு நான் உங்கள் அண்ணியுடன்
ெசன்றது ப டிக்கவ ல்ைல!

அதுதாேன!

ஏன்டா ேபாேனாம் என்று இருக்க ேறன்!
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நீங்கள் எதாவது ெசான்னால்,

அங்ேக காட்ட முடியாத

ேகாவத்ைத உங்களிடம் காட்டுேவன். என்ைனத் தனிேய வ டுங்கள்!” என்று
ேநேர அைறக்குச் ெசன்று படுத்துவ ட்டாள்.
முதல்

சல

த னங்கள்

மிரண்ட

குழந்ைதேபால்

அவன்

ப ன்னால்

சுற்ற னாள் சுரப . ப றகு இருவருக்கும் ஒன்றுமில்ைல என்பதுேபால் ப றந்த
வீட்டுக்குச் ெசன்றாள்.

மீண்டும் மிரண்ட குழந்ைதேபால் அவன் முன் ச ல

நாட்கள் பயந்து ந ன்றாள். அவன் இல்ைல என்று எண்ணிச் சுட்டித் தனமான
ேபச்சுக்கைளப் ேபசுவாள். இந்தச் ச ல நாட்கள் ெதாட்டாற்சுருங்க ேபால், ேபசு
முன் ேகாவ த்துக் ெகாள்க றாள். ரவீந்த ரனுக்கு அந்தக் கணம் குழப்பமாக
இருந்தாலும், சுரப ய ன் நடவடிக்ைக சுவாரஸ்யமாகேவ இருந்தது.
ச ற து ேநரத்த ற்குப் ப றகு அருக ல் காப ய ன் மனம் வர, கண்கைளத்
த றந்து பார்த்தாள்.

அவள் பக்கத்த லிருந்த ேமைஜய ல் ஒரு கப்ப ல் ஆவ

பறக்கக் காப இருந்தது. அருக ல் ரவீந்தர் ந ன்ற ருந்தான்.
“ெகாஞ்சம் குடி புத்துணர்ச்ச யாக இருக்கும்.

அைறய ல் இருப்பைத

வ ட, காற்ேறாட்டமாகப் பால்கணிய லிருந்தால் ெகாஞ்சம் நன்றாக இருக்கும்.”
என்று ெசால்லிவ ட்டு ரவீந்தர் நகர்ந்தான்.
ெமதுவாக எழுந்து ெசன்று பால்கணிய ல் அமர்ந்தாள். அவன் ெசான்னது
சரிதான். மாைல காற்று இதமாக அவைளத் தழுவ ச்ெசல்ல, அவளுள் இருந்த
ேகாவம் ெமல்ல அந்தக் காற்ேறாடு, பறந்தது. ெமதுவாகக் கீேழ இறங்க வர,
“இப்ேபாது பரவ ல்ைலயா?” என்றான் ரவீந்தர்.
ஆம்

என்றால்

அவனின்

உைரையத்

ெதாடங்குவாேனா?

என்று

எண்ணும்ேபாது, “உனக்குச் சரி என்றால், ெவளிேய ெசன்று வரலாம்!”
என்றான்.
“இப்ேபாதா!” என்றாள்.
“ெவளிேய ெசன்று உணவருந்த வ ட்டு வரலாம்”
ஏற்கனேவ
ெசன்ற ருந்தாள்.
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இருக்கும். க ளம்பு” என்றான்.
சுரப க்கும் ெசல்ல ேவண்டும் ேபால் தான் இருந்தது. வ த்யாவுடன் ெசன்று
உணைவ வாங்க முன்ேன ைவத்ததும், அவள் ெகாடுத்த அற வுைரய ல் பாத
கூடச் சாப்ப டவ ல்ைல.
ஒரு உணவகத்த ற்கு அைழத்துச் ெசன்றான்.

இருக்ைகய ல் அமர்ந்ததும்,

“இந்த உணவகம் எனக்கு மிகவும் ப டித்தமான ஒன்று. உனக்குப் ப டிக்கும்
என்று ந ைனக்க ேறன்” என்றான் ரவீந்தர்.
முதலில் ஒரு ேதாைச மட்டும் ேபாதும் என்று சுரப ெசால்ல, “இங்ேக
இருக்கும் எல்லா ச ற்றுண்டி வைககளும் நன்றாக இருக்கும்.”

என்று

ெசால்லிவ ட்டு பல வைக உணைவ ஆர்டர் ெசய்தான்.
“இத்தைனயா?” என்று சுரப ேகட்க, “கவைலப் படாேத! இங்ேக தரமும்
சுைவயும் நன்றாக இருக்கும். வரும் வாடிக்ைகயாளர்கள் எல்லாவற்ைறயும்
சுைவக்க ேவண்டும் என்று, அளவு ெகாஞ்சம் குைறவாகேவ ைவப்பார்கள்.
வ ைலயும் அதற்குத் தகுந்தாற்ேபால் தான் இருக்கும்.” என்று அவன் ெசால்லி
முடிக்கும்ேபாது ச ல உணவுகள் வந்தது.
அவனுக்குப்

ப டித்த

உணவுகைள,

முதலில்

சுரப க்கு

ைவத்தான்.

“இெதல்லாம் என் ேபெவேரட். எப்படி இருக்க றது என்று ெசால்!”
“க ட்டத்தட்ட தாத்தாவ ன் உணவகம்ேபால் சுைவ. நன்றாக இருக்க றது!”
என்று ருச த்துச் சாப்ப ட்டாள்.
உணைவ முடித்துக்ெகாண்டு அருக ல் ஒரு பூங்காவுக்கு அைழத்துச்
ெசன்றான். இவனுக்கு என்ன ஆய ற்று இன்று? என்று சுரப ேயாச க்க,
“ைஹதராபாத ன் முக்க யமான ெபாழுதுேபாக்கு இடம்! ஹுைசன் சாகர்
ஏரி” என்றான் ரவீந்தர்.
அந்த ஏரிய ல் வண்ண வண்ண மின் வ ளக்குகளின் ப ரத பலிப்பு ெவகு
அழகாக இருந்தது. சுரப ஆச்சரியமாய் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தாள். ஏரி நீரின்
குளிர்ச்ச ையக் கவர்ந்து வந்த குளிர்காற்று அவர்கள் வீட்டு பால்கணிய ல்
வீச ய காற்ைற வ ட நன்றாக இருந்தது.
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ஏரிய ன் காற்று, நீரைலய ன் சத்தம், அருக லிருந்த

பூங்காவ ன் மலர்களின் மனம்.

இந்த இடம் மனத ற்கு இதமாய் இருந்தது.

ெகாஞ்சம் ெசன்ைன கடற்கைர அைலேயாைசைய ந ைனவு படுத்த யது.
அவள் ந ற்பைதப் பார்த்துவ ட்டு,

ரவீந்தரும் அருக ல் ந ன்று அவைளப்

பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தான்.
சுரப ய ன்

முகத்த லிருந்த

அவனுக்கு உணர்த்த யது.

ச று

புன்னைக,

அவளின்

ரசைனைய

ெமல்லக் கண்கைளத் த றந்தேபாது, ரவீந்தர்

அவைளேய பார்த்துக்ெகாண்டு ந ற்பது புரிந்தது.
கூச்சம் ெதாற்ற க்ெகாண்டது.

“அப்படிேய ெகாஞ்சம் நடக்கலாமா?”

என்றான்.
சரி என்று தைலயாட்டினாள்.

ெமல்ல இருவரும் நடக்க,

ரவீந்தர்

ேபச னான். “சுரப , முதலில் உன்னிடம் மன்னிப்பு ேகட்க ேவண்டும். உன்னிடம்
கடுைமயாக நடந்துெகாண்ேடன். என்ைனப் பற்ற மட்டும் தான் ேயாச த்ேதன்.
உன் ந ைலைய நான் அத கம் ந ைனக்கவ ல்ைல.

க ட்டத்தட்ட இருவரின்

ந ைலயும் ஒன்றுதான். இயல்பான ஒரு வாழ்க்ைகையத் ெதாடர இருவரும்
ெகாஞ்சம் அவகாசம் எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்.”
“ஹ்ம்ம்”
“உனக்கு எதாவது ேகட்க ேவண்டும்,

இல்ைல ெசால்ல ேவண்டும்

என்றால், ெசால்”
“நீங்கள் ேகாவ த்துக் ெகாள்ள மாட்டீர்கள் என்றால் ேகட்க ேறன்”
சுரப ய ன் பக்கம் பார்த்து, “என்ேமல் அவ்வளவு பயமா?”
“உங்களிடம் பயெமல்லாம் இல்ைல!

அதற்குப் ப றகு, இது எனக்குப்

ப டிக்காது என்று உங்கள் பட்டியலில் இன்னும் ஒரு பாய ண்ட் கூடும்.
அைத ந ைனத்தால் தான் பயமாக இருக்க றது” என்று ெசால்லிவ ட்டு,
இதற்கும் அவன் ேகாவ த்துக்ெகாள்வானா என்று நாக்ைக கடித்துக்ெகாண்டு,
அவைனப் பார்த்தாள். அவன் சுரப ையப் பார்த்து முைறப்பதுேபால் இருந்தது.
“சாரி” என்றாள்.
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“பயமில்ைல என்றாய்! முகம் ேவறு ெசால்க றது!” மடக்க வ ட்டாேன என்று
ேயாச த்துக்ெகாண்டிருக்க, “என்ன ேகட்க ேவண்டும்?” என்றான்.
“நீங்கள்

ெசான்னதுேபால்,

ஒத்துக்ெகாள்க ேறன்.

இருவருக்கும்

அவகாசம்

ேவண்டும்!

ஆனால் … நீங்கள் எல்ேலாரிடமும் ெவறுப்ைபக்

காட்டுவது…ஏன்? ெசன்ைனய ல் சுகந்தன் அங்க ள் இடம் நீங்கள் நன்றாகப்
பழகுக றீர்கள்.

மற்றவர்கைளப் பற்ற க் கூட ஒன்றும் இல்ைல.

ஆனால்

அத்ைதய டம் நீங்கள் ேபசுவது நன்றாகய ல்ைல.”
நடந்து ெகாண்டிருந்தவன் ந ன்றுவ ட்டான்.
“சுரப !

ச ல ந மிடம் ெமௗனம்.

உன்னிடம் எல்லாம் தயக்கமின்ற ேபசும் அளவுக்கு இன்னும் நான்

தயாராகவ ல்ைல.

எங்ேக ெதாடங்குவது என்று எனக்குத் ெதரியவ ல்ைல.

என் கடந்தகாலம் பற்ற முழுவதும் ெசால்ல ேவண்டும். தாத்தா உன்னிடம்
ெசால்லிருக்கலாம். ஆனால் என் ெசயல்கைள நீ புரிந்துெகாள்ள, என் பக்க
கைதையச் ெசால்ல ேவண்டும். இப்ேபாது என்னால் அது முடியாது.”
தாத்தா என்ன ெசான்னார்?

அவளிடம் ஒன்றும் ெசால்ல வ ல்ைலேய!

ஒருேவைள ெபற்ேறாரிடம் ெசால்லிய ருக்கலாம்!
ெசால்லப்
வ சாரிப்பது

ேபாவத ல்ைல.ெபற்ேறாரிடம்
ேபால்

ெகாள்வார்கள்?

ஆகும்.

அம்மா

இருவருக்கும்

இப்ேபாது இவனும்

ேகட்டால்
அப்பா

இைடேய

இவைனப்

அைத

எேதா

எப்படி

பற்ற

எடுத்துக்

ப ரச்சைன

என்று

ந ைனத்துவ ட்டால்? ேவண்டாம்! அவனாகச் ெசால்லட்டும்.
“சரி!

நான் இனிேமல் ேகட்கவ ல்ைல!

நீங்கள் ெசால்லும்ேபாது

ெசால்லுங்கள்!” என்றாள்.
ரவீந்தருக்கு

ஆச்சரியேம.

சுரப ய ன்

வயதுக்கு

எப்படி

அவளால்

எல்லாவற்ைறயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளமுடிக றது.
“இன்று

அண்ணி

உன்ைனக்

ேகாபப்படுத்த ய ருக்க றார்கள்

என்று

ெதரிக றது. உனக்கு ெவளிேய ெசல்ல ேவண்டும் என்றால் என்னிடம் ெசால்.”
“எனக்கும் அவர்களுடன் ேபாக வ ருப்பம் இல்ைல.
வந்தவர்கைள,

ஆனால் எனக்காக

வருத்தப்பட வ டக் கூடாது என்று ந ைனத்துச் ெசன்று

வ ட்ேடன். அதற்காகப் பாடமும் கற்றுக்ெகாண்ேடன்.”
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“மற்றவர்களுக்கு முக்க யத்துவம் ெகாடுத்தால், இப்படித்தான் ஆகும்.”
“மீண்டும் அைத ஞாயபகப் படுத்தாதீர்கள். வீட்டுக்குப் ேபாகலாம்.”
“சரி நான் அைதப் பற்ற ப் ேபசவ ல்ைல.”
“நீங்கள் ேபசவ ல்ைல என்றாலும், வீட்டுக்குப் ேபாகலாம். கால் வலிக்க றது.”
“அதற்குள்ளாகவா?”
“மத யத்த லிருந்து

ெபரும்பாலும்

ந ன்றுெகாண்டும்

நடந்துெகாண்டும்

இருக்க ேறன்.”
“ஓ! அைத மறந்துவ ட்ேடன். வா ேபாகலாம்.”
அன்ைறய

மாைலப்

ேலசாக்க ய ருந்தது.

ெபாழுது

இருவருக்கும்

மனைதக்

ெகாஞ்சம்

ஆனால் மறுநாள் இந்த மன ந ம்மத ையக் குைலக்க

பானுமத ஒன்ைறச் ெசய்தாள்.
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8. பகுதி - 8
சுரப ைய அைழத்துச்ெசல்ல ஒரு வாகனத்ைதயும் அவளுக்கு உதவ
ெசய்ய ஒரு அலுவலக நபைரயும் அனுப்ப இருந்தாள். முதலில் எதற்ெகன்று
ெதரியாமல் சுரப யும் ெசன்றாள்.

பானுமத

சுரப க்ெகன்று ஒரு வங்க

கணக்ைகத் த றக்க ஏற்பாடு ெசய்த ருந்தாள். சுரப எதற்ெகன்று ேகட்டேபாது,
அவைள அைழத்துச்ெசல்ல வந்தவர், “ேமடம் உங்களுக்காக ஒரு கணக்ைகத்
த றக்கச் ெசான்னார். மற்றபடி ேவறு எதுவும் ெதரியாது.” என்றார். அதற்கு
ேமல் சுரப யும் ஒன்றும் ேகட்கவ ல்ைல. ெவளிேய ெசல்வது பற்ற ரவீந்தருக்கு
தகவல் ெகாடுத்துவ ட்டுத் தான் ெசன்றாள்.

ஆனால் மாைலய ல் ரவீந்தர்

ேகாபமாக வரவும், சுரப க்குக் காரணம் ெதரியவ ல்ைல.
“அம்மாவ டம் என்ன ெசான்னாய்? ேநற்றுதான் ேபச ேனாம். இப்ேபாது
என்ன?

என்ைனப் பற்ற எதுவாக இருந்தாலும் என்னிடம் ெசால்.

அைத

வ டுத்து ச ன்னப் ப ள்ைளேபால அம்மாவ டம் ெசன்று புகார் ெசால்லி
இருக்க றாய்!”
“நான் எதுவும் ெசால்லவ ல்ைல!”
“சுரப

உன்னிடம்

நான்

இைத

எத ர்பார்க்கவ ல்ைல.

ேநற்று

ேபச யேபாது எல்லாம் புரிந்து ெகாண்டாய் என்று எண்ணிேனன்!
ேவைள

ேநற்று

நான்

ேபச யது

உனக்குப்

ப டிக்கவ ல்ைல

நீ

ஒரு

என்றால்

அப்ேபாேத ெசால்லி இருக்கலாேம. முதலில் ெகாஞ்சம் ெபரியவர்கள் ேபால்
நடந்துெகாள்.” என்று ெசால்லிவ ட்டுச் ெசன்றான்.
ரவீந்தர்

எண்ணுக்கு

அன்று

அைழத்துக்ெகாண்டிருந்தாள்.
அன்ைனய டம்

ேபசுவான்.

காைலய லிருந்து
ெபரும்பாலும்

இப்ேபாதும்

ஓயாமல்

பானுமத

குறுஞ்ெசய்த ய ல்

அப்படிேய

ெசய்ய,

தான்

தனக்கு

அைழக்கும்படி பானுமத ஒரு குறுஞ்ெசய்த அனுப்ப னாள். ரவீந்தர் அைதக்
கண்டு ெகாள்ள வ ல்ைல.

மாைலய ல் ேநேர வந்த பானுமத , ரவீந்தைர

த ட்டித் தீர்த்தாள்.
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“என் மானத்ைத வாங்க ேவண்டும் என்று முடிவுடன் இருக்க றாயா?”
என்றாள் உள்ேள வந்ததும்.
ரவீந்தர் பாத

ேபசாமல் இருக்கவும், “உன்னிடம் தாேன ேகட்க ேறன்.

என்ைன ந ம்மத யாக இருக்க வ டமாட்டாயா? உனக்கு நான் என்னடா பாவம்
ெசய்ேதன்?”
“எதற்கு இப்ேபாது வந்து இப்படிக் கத்துக றீர்கள்?”
“காைலய லிருந்து எத்தைன முைற அைழப்பது? முக்க யமான வ ஷயம்
என்றால் தான் அைழப்ேபன் என்று கூடத் ேதான்றாதா?”
“ேவைல இருந்தது. என்ன வ ஷயம் என்று ெசால்லுங்கள்?”
“ஒரு

ெபண்ைண

உனக்குத்

த ருமணம்

ெசய்து

ைவத்தது

ந ைனவ ருக்க றதா? அவைளக் கவனித்துக் ெகாள்வது உன் ெபாறுப்பு என்று
உனக்குத் ெதரியுமா ெதரியாதா? அன்று நம் குடும்ப மானத்ைதக் காப்பாற்ற
ஏதும் ேயாச க்காமல், ேமாகன் அவர் மகைள உனக்குக் கட்டிக்ெகாடுத்தார்.
அவருக்கு நீ காட்டும் நன்ற யா இது?

அப்படி என்ன உனக்கு ஒரு வீம்பு!

யாைரயும் மத க்காமல் உன்ைன மட்டுேம முன் ந றுத்த க் ெகாண்டு இருப்பது.
மற்றவர்கள்பற்ற எப்ேபாதாவது ேயாச த்தாயா? என்ைன வ டு! சுரப ச ற ய
ெபண்.

ெவளி உலகம் எல்லாம் அத கம் ெதரியாது!

அவைளப் பற்ற க்

ெகாஞ்சம் ேயாச த்துப்பார்!” என்று மூச்சு வ டாமல் ேபச க்ெகாண்டிருந்தவள்,
ஒரு ெபரிய மூச்சாய் உள்ளிழுத்து, “நீ எனக்காக எதுவும் ெசய்ய ேவண்டாம்.
உன்ைன நம்ப வந்தவைள ஒழுங்காகக் கவனித்துக்ெகாள்.
என்ன ேதைவ என்று அற ந்து ெசய்.

அவளுக்கு

அவளுக்ெகன்று ெகாஞ்சம் ேநரம்

ஒதுக்கு.” என்று ெவளிேய ெசன்றுவ ட்டாள்.
அவன் வீட்டுக்குக் க ளம்பும்ேபாது, அண்ணன் சுேரந்தர் அைழத்தான்.
“ரவ , அம்மா உன்னிடம் ேபச இருப்பார்கள் என்று ந ைனக்க ேறன்!
மைனவ க்குத் ேதைவயானைத நீ ெசய்வது தான் சரி!

உன்

அம்மா அவர்கள்

கடைமையச் ெசய்துவ ட்டார்கள்! நீ உன் தவற்ைறச் சரிெசய்துெகாள்!”
எதற்கு ஆளாளுக்கு அற வுைர கூறுக றார்கள்?
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ரவீந்தருக்கு பானுமத ,
த ரும்ப யது.

சுேரந்தர் ேமல் இருந்த ேகாபம் சுரப

ேநற்று தாேன அவளிடம் ேபச ேனாம்.

ேமல்

அப்ேபாெதல்லாம்

சரி சரி என்று ெசால்லிவ ட்டு இப்ேபாது புகார் ெசால்லி
இருக்க றாள்.

இல்ைலெயன்றால்

அவளுக்காகப் ேபசப்ேபாக றார்கள்.

எதற்கு

அம்மாவும்

அண்ணனும்

இருந்த ேகாபத்த ல் சுரப ையக் கத்த

வ ட்டான்.
மீண்டும் ஒரு சண்ைடயா?

இம்முைறயும் சுரப

ேமல் என்ன தப்பு

என்று அவளுக்குத் ெதரியவ ல்ைல. இம்முைற இருவருக்குமான பனிப்ேபார்
ஒருவாரம் ெதாடர்ந்தது.

அவளின் வங்க க் கணக்குக்கான, காேசாைல

மற்றும் அட்ைடகள் வரும் வைர.
ரவீந்தரின் ேபாக்கு சுரப க்கு ெபரும் ேவதைனயாக இருந்தது. காரணம்
ெசால்லாமல் ேகாவ த்துக் ெகாள்வது, சண்ைட ப டிப்பது, அதன்ப ன் ேபசாமல்
இருப்பது. சண்ைடகள் எல்லாம் கணவன் மைனவ இைடேய சாதாரணமான
ஒன்று தான். ஆனால் எப்ேபாதும் அதுமட்டும்தான் என்றால் எப்படி? சுரப க்கு
இப்ேபாது ெபரும் மன உைளச்சல். இங்ேக நடப்பைத யாரிடம் ெசால்வது?
யாரிடம் ஆேலாசைன ேகட்பது?

அண்ணன் வ ேனாத்,

எதுவும் ெசால்ல ேவண்டாம் என்று வ ட்டான்.

ெபற்ேறாரிடம்

அவனிடம் ேபசலாம் தான்.

ஆனால் அவனும் கூடத் தங்ைகய ன் வாழ்க்ைகையப் பற்ற க் கவைலப்
படத் ெதாடங்க வ டுவாேனா?

என்று தயங்க னாள்.

எல்ேலாரும் இருந்தும்

யாரும் இல்ைல என்ற உணர்வு ேதான்ற யது. முதலில் இங்க ருந்து ெசன்று
வ டலாம் என்று எண்ணினாள். ஆனால் ெபற்ேறார் எப்படிக் கலங்குவார்கள்
என்று ேயாச த்து அந்த எண்ணத்ைதக் ைகவ ட்டாள். இந்த மன ந ைலய ல்
ேநரில் ெசன்றால் ந ச்சயம் எல்லாவற்ைறயும் ெபற்ேறாரிடம் உளற வ டுவாள்.
ெகாஞ்சம் அவகாசம் எடுத்துக்ெகாண்டு ெசல்ல ேவண்டும்.
அவைளத் த ைச த ருப்ப என்று அவளின் ேதர்வு முடிவுகள் வந்தது.
அவளின் முதுகைல படிப்ப ற்கு எழுத ய நுைழவுத்ேதர்வ ன் முடிவுகள். அவள்
வ ண்ணப்ப த்த ருந்த கல்லூரிய ல் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும் மத ப்ெபண்ணும்
வந்த ருந்தது. ஆனால் ெசன்ைன கல்லூரி. ேவறு மாற்று என்ன ெசய்யலாம்
என்று கல்லூரி ேதாழிகளிடம் ேபச னாள்.
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பற்ற யும் தகவல் ேசகரித்தாள்.

நகரம் ஓரளவு பழக

வ ட்டதால், ச ல

கல்லூரிய ல் வ ண்ணப்பங்கைளப் ெபற்று வந்த ருந்தாள்.

அைவகைளச்

சரிபார்த்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது, ஒரு கடித உைரைய அவள்முன் நீட்டினான்
ரவீந்தர்.
அைதப் ப ரித்துப் பார்த்துவ ட்டு அருக ல் ைவத்தாள். ரவீந்தர் அங்ேகேய
ந ன்று அவைள முைறத்துப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
“இப்ேபாது என்ன? உங்கள் பார்ைவய ல் உங்கள் ேகள்வ கைளப் புரிந்து
ெகாள்ளும் சக்த எனக்க ல்ைல.”
சுேரந்தர்

ேபச யத லிருந்து

சுரப ய ன்

பணத்

ேதைவபற்ற க்

குற ப்ப டுக றாேனா? என்ற ஐயம் இருந்தது. ஆனால் ஏற்கனேவ அதற்காக
ஏற்பாடுகைளச் ெசய்துவ ட்டாேன என்று அைத ஒதுக்க னான்.

ஆனால்

இன்று சுரப ய ன் ேபருக்கு வங்க ய லிருந்து ஒரு புது கணக்க ற்கான கடிதம்
வரவும், முதலில் தவறாக வந்து வ ட்டது என்று எண்ணியவன், அன்ைன
மற்றும் அண்ணனின் ேபச்சு ந ைனவுவர அைதச் சுரப ய டேம ேகட்கலாம்
என்று ந ைனத்தான்.
சுரப எதுவும் கூறவ ல்ைல என்றதும் அங்ேகேய ந ன்றான்.
“புது வங்க க் கணக்க ன் அவச யம் பற்ற த் ெதரிந்து ெகாள்ளலாமா?”
என்றான்.
“எனக்கு என்ன ெதரியும்? அத்ைத ஏற்பாடுகைளச் ெசய்தார்கள்!”
“நீ ேதைவ என்று ெசால்லாமலா அம்மா ெசய்தார்கள்”
” எனக்கு என்ன ேதைவ இருக்கப்ேபாக றது.
ச ல கார்டுகள் தந்தீர்கேள.
எனக்ெகதற்கு?

அதுதான் நீங்கேள

அைதேய நான் எடுக்கவ ல்ைல!

இது

ஏேதா குடும்ப கணக்கு என்று புத தாகச் ெசய்தார்கேளா

என்று எண்ணிேனன்.”
“நீ அம்மாவ டம் பணம் ேகட்கவ ல்ைலயா?

என்ைனப் பற்ற ப் புகார்

ெசால்லவ ல்ைலயா?”
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அவர்களிடம்

ெசய்துெகாண்டு

தான்

நான்…

அன்று

ஓ!

நீங்களாக

கத்த னீர்களா?”

ஒன்ைற

ஒரு

முடிவு

ெபருமூச்ைச

ெவளிய ட்டுவ ட்டு அவள் காக தங்கைள எடுத்துக் ெகாண்டு நகர்ந்துவ ட்டாள்.
ெசன்ைனய ன் ச றந்த கல்லூரிய ல் அவளுக்குச் சீட்டு க ைடத்துவ ட்டது.
ஆனால் ேசர முடியாது.

இங்ேக இருக்கும் ச றந்த கல்லூரிகள் எல்லாம்

வ ண்ணப்பம் ெபரும் நாள் முடிந்துவ ட்டது என்றுவ ட்டனர். சுரப க்கு ெபரும்
ஏமாற்றமாக இருந்தது.
எைதயும்

ெபரிதாக

ந ைனக்காமலிருந்தால்,

இவனாக

ஒன்ைறக்

கற்பைன ெசய்துெகாண்டு வ சாரைண ெசய்க றான்.
அதற்கு ேமல் அவளுக்குப் ெபாறுைம இல்ைல!

மறுநாள் ெசன்ைன

ெசல்ல ஒரு பயணச் சீட்ைட எடுத்தாள். ரவீந்தர் ச ல ந மிடத்த ற்குப் ப றகு
அைறக்குள் வந்தவன், சுரப ஒரு ெபட்டிய ல் துணிகைள எடுத்து ைவத்துக்
ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்து அத ர்ந்துதான் ேபானான்.
“என்ன ெசய்க றாய்?” என்றான்.
“ெசன்ைன ெசல்க ேறன். அதற்குத்தான் ேபக் ெசய்க ேறன்!”
“சுரப !

எதுவானாலும் ேபசலாம்!

இப்ேபாது நீ ஊருக்குப் ேபானால்

எல்ேலாரும் பயப்படுவார்கள்”
“என்ன ேபசுவது! இதுவைர நீங்கள் அப்படி எத்தைன முைற ெசய்தீர்கள்?
எல்ேலாரும் பயப்படுவார்களா?

அைதப் பற்ற இன்று தான் உங்களுக்கு

ந ைனவு வந்ததா? இது ப டிக்கும் இது ப டிக்காது என்று உங்கைளப் பற்ற
மட்டுேம ேயாச த்தீர்கள். இப்ேபாது என்ன மற்றவர்கைளப் பற்ற அக்கைற?
உங்களுக்கு இப்ேபாது த டீெரன்று அக்கைற வந்த ருக்கலாம்!

ஆனால்

உங்கள் ேகாபத்ைதப் ெபாறுத்துக்ெகாண்டு ேபாக என்னால் முடியாது.”
“ஐ ஏம் சாரி! நீ ெசால்வது முற்ற லும் சரி. எனக்குக் ெகாஞ்சம் அவகாசம்
ேவண்டும்.”
“தாராளமாக

உங்களுக்கு

எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
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இங்ேக நான்கு சுவருக்குள் என்ன தவறு ெசய்ேதன் என்று த னமும்
ேயாச த்துக் ெகாண்ேட இருந்தால் எனக்குப் ைபத்த யம் கூடப் ப டிக்கலாம்.”
“சுரப !

ரியலி சாரி!

நான் உன்னிடம் ேபச அடுத்த நாள், அம்மாவும்

அண்ணனும் மாற மாற அற வுைர ெசான்னார்கள், உன்ைனச் சரியாகக்
கவனித்துக் ெகாள்ளவ ல்ைல என்று.

நீ என்னிடம் எதுவும் ேபசாமல்

அவர்களிடம் எதுவும் ெசான்னாேயா என்று ந ைனத்துவ ட்ேடன்.

அதனால்

தான்!”
“நான் யாரிடமும் எதுவும் ெசால்லவ ல்ைல!”
“நீ முன்ேப ெசான்னாய்! என் தவறுதான். இனிேமல் இப்படி ஒருேபாதும்
நடக்காது.”
சல

கணங்கள்

எனக்குப் புரிக றது!

இருவரும்

ஒரு

ந ைலைம

எனக்கும் இது த டீர் கல்யாணம்.

மைனவ

இருந்த ருக்கும்.

“உங்கள்

ஆனால் எந்ேநரமும் அைத முன்னிறுத்த என்னால்

ேயாச க்கமுடியவ ல்ைல.
உங்களுக்கு

ேபசவ ல்ைல.

ஆனால்

வரப்ேபாக றாள்
எனக்கு…

என்று

உங்களுக்குப்

குைறந்தது

ஒரு

எண்ணம்

புரியும்

என்று

ந ைனக்க ேறன்.”
“புரிக றது!
ேவண்டும்

நமக்குள் எது நடந்தாலும் அது நமக்குள் தான் இருக்க

என்று

ந ைனத்ேதன்.

ேயாச க்காமல் ேபச

வ டுக ேறன்.

அது

இல்ைல

எனும்ேபாதுதான்

இப்ேபாது ெசால்க ேறன்.

உனக்கு

என்னிடத்த ல் எது ப டித்தாலும் ப டிக்காவ ட்டாலும் அது நமக்குள்தான் இருக்க
ேவண்டும். இத ல் மற்றவர் தைலய டுவது எனக்குப் ப டிக்கவ ல்ைல!”
சுரப ஒரு சலிப்பான ஒரு மூச்ைச ெவளிய ட்டு, ரவீந்தைர பார்த்தாள்.
“என்ன?”
ேவறுபுறம் த ரும்ப

“எனக்குக் கூடத்தான் உங்கள் தாடி சுத்தமாகப்

ப டிக்கவ ல்ைல” என்று முணுமுணுத்தாள்.
சுரப

ஏேதா

ேபசுக றாள்

என்று

மட்டும்

ெதரிந்தது,

ெதளிவாகக்

ேகட்கவ ல்ைல.
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“என்ன ?” மீண்டும் ேகட்டான்.
“ஒன்றுமில்ைல.”
“ெசான்னத ல்

தவற ல்ைல

என்றால்

ேகட்கும்

படி

சத்தமாகச்

ெசால்லலாம்.”
“எனக்குக் கூடத்தான் உங்கள் தாடி ப டிக்கவ ல்ைல.

ச ரிக்க றீர்களா?

முைறக்க றீர்களா என்று ெதரியவ ல்ைல.”
“எதற்கும் எதற்கும் சம்பந்தப்படுத்துக றாய்?”
“நீங்கள் தாேன ப டிக்காதைதச் ெசால்லச்ெசான்னீர்கள்!”
ரவீந்தர் ச ரித்துவ ட்டான். “இப்ேபாது எதற்குச் ச ரிக்க றீர்கள்?”
“பரவாய ல்ைலேய, நான் ச ரிப்பது உனக்குத் ெதரிக றது. அதனால் நான்
க ளீன் ேஷவ் ெசய்யேவண்டியத ல்ைல.”
அன்று ெவகுேநரம் ரவ க்கு உறக்கம் வரவ ல்ைல. மனத ல் ஒரு இனம்
புரியாத உணர்வு.

அவள் பத லுக்குப் பத ல் ேபச யவ தம் அவனுக்குக்

ேகாவத்ைத உண்டு பண்ணவ ல்ைல. மாறாக அவள் ெசல்க றாள் என்றதும்
ஏேனா அவனுக்குப் பதற யது.

இந்தப் பதற்றம் ஏன் ஆர்த்த ெசன்றேபாது

வரவ ல்ைல? இங்ேக சுரப வந்து ஒரு மாதம் தான் ஆக றது. ஆனால் அவளின்
ெசயல்கள் ஏன் அவனுக்கு இத்தைன தாக்கத்ைத ஏற்படுத்துக றது? அவன்
இயல்பாய் இருந்து பல நாட்கள் ஆக வ ட்டது. நாட்கள் இல்ைல வருடங்கள்.
அவன் இயல்ைப மாற்ற வ ட்டுச் ெசன்று வ ட்டது அவன் முதல் காதல்.
அந்தக் காதல் ேதால்வ க்காக இன்று வைர அவைனக் குைற கூறும் பலர்
இன்னும் அவைனச் சுற்ற இருந்துெகாண்ேட இருந்தார்கள்.

முக்க யமாக

அவன் அன்ைனயும், சேகாதரனும் அவ்வப்ேபாது ேபசுக றார்கள்.
அவர்களில் குத்தல் ேபச்ச ல் வந்த ெவறுப்பும் சலிப்பும், எல்ேலாைரயும்
இன்று வைர அந்ந யமாகத் தான் பார்க்க ைவத்தது. புத தாக வந்த சுரப ய டம்
எப்படிப் ேபச முடிக றது?
சுரப ய ன் சீரான மூச்சு அவள் நன்கு உறங்குவைதத் ெதரிவ த்தது.
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ச ற து

ேநரம்

பார்த்துக்

ெகாண்டிருந்தவன்

அப்படிேய

உறங்க ப்ேபானான்.
ேபச்சுக்

குரல்

வரும்ேபாது சுரப

ேகட்டு

ெமல்ல

எழுந்தான்.

ெமல்லத்

தயாராக

சைமயல் அைறய ல் ஏேதா ெசய்துெகாண்டிருந்தாள்

ெதாைலப்ேபச ய ல் ேபச யபடி.
காைலய ல் பணிப்ெபண் வர முடியாது என்று ெசால்லவும், இன்ேறனும்
அவளுக்குப்

ப டித்த

என்ெறண்ணி

வண்ணம்

அன்ைனக்கு

ெவண்ெபாங்கல்

அைழத்தாள்.

ெசய்ய

அளவு

ேவண்டும்

ேகட்டுக்ெகாண்டு

ெசய்யத்ெதாடங்க னாள். ரவீந்தர் தயாராக வரும்ேபாது உணவு முழுவதும்
தயாராகவ ல்ைல.
“ஏன் நீ ெசய்க றாய்? பணிப்ெபண் வரவ ல்ைலயா?”
“இன்று ெகாஞ்சம் உடம்பு சரிய ல்ைலயாம்!”

ெசால்லிக்ெகாண்ேட

குக்கைரத் த றந்து பார்த்த சுரப க்குக் கண்கள் வ ரிந்தன.
அரிச ையயும்

பருப்ைபயும்

ேவகைவத்துவ ட்டு

வ ச ல்

குக்கரில்

அடங்கும்

வைர

காத்த ருந்து, த றந்து பார்க்கும்ேபாது, தண்ணீர் தனியாக ேமேல ந ன்றது.
அரிச யும் ேவகவ ல்ைல.

உடேன அன்ைனக்கு அைழத்துச் சந்ேதகம்

ேகட்கத் ெதாடங்க னாள்.

அவள் ேபச முடிக்கும் முன் ரவீந்தர் அவனுக்குத்

ேதைவயானைதச் ெசய்துெகாண்டு வந்து அமர்ந்தான்.
இவள் ேபசுவைதக் ேகட்டுவ ட்டு, “நல்ல ேவைள! நான் ப ரட் ஆம்லட்டில்
தப்ப த்ேதன்.” என்றான். அம்மாவ டம் ேகட்ட குற ப்ப ன் படி இைத இப்ேபாது
ெசய்வது கடினம் என்று அப்படிேய ைவத்து வ ட்டு அவளும் ஒரு ப ரட்
ஆம்ேலட்டுடன் வந்து அமர்ந்தாள்.
ரவ அப்ேபாது சாப்ப ட்டு முடித்த ருந்தான்.

“டாடீஸ் லிட்டில் ப ரின்சஸ்”

என்றான்.
“என்ன?”
“உனக்கு உண்ைமய ல் சைமக்கத் ெதரியுமா?

உன் வீட்டில் உன்ைனச்

சைமயல் அைறப் பக்கம் கூட வ ட்டிருக்க மாட்டார்கள் ேபால.
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ெபாங்கல் ெசய்ய நீ ேபாராடுவைதப் பார்த்தால் அப்படித்தான் ெதரிக றது.”
என்றான்.
“மாம்ஸ் லிட்டில் ப்ரின்சு, உங்களுக்குத் ெதரியுமா?” என்றாள் த ரும்ப.
“ெதரியுேம!” என்றான்.
“ெபாய்!”
“உன்னிடம்

நான்

ஏன்

ெபாய்

ெசால்லப்

ேபாக ேறன்.

லண்டனிலிருந்தேபாது நம் உணவுகள் எல்லாம் சைமத்த ருக்க ேறன்.”
“ப றகு ஏன் எப்ேபாதும் இந்தப் ப ரட் ஆம்ெலட்.”

என்றாள்.

அவனின்

காைல உணவு ெபரும்பாலும் அதுதான். ச ல நாட்கள் தவ ர.
“இது தயாரிக்க ஒரு ேதாைசக் கல் ேபாதும். காைலய ல் ெசய்ய எனக்கு
இதுேவ சுலபமாக இருக்கும்.” என்றான்.
“நான் வந்தத லிருந்து நீங்கள் கூடச் சைமத்துப் பார்க்கவ ல்ைல. ஏன்?”
“ந ைனத்ேதன்! இங்ேக வந்து தான் ந ற்கும் என்று! நான் க ளம்புக ேறன்.”
“மாைலய ல், ேபச்சு இேத இடத்த ல் ெதாடரும்” என்றாள்.
அவன் ச ரித்து வ ட்டுச் ெசன்று வ ட்டான்.
அவன் ெசன்றதும் பானுமத க்கு அைழத்தாள் சுரப .

புத ய வாங்க

கணக்ைகப் பற்ற க் ேகட்டாள்.
“உனக்குத் ேதைவகள் இருக்கும் என்று தான்.”
“என் ேதைவகளுக்கு உங்கள் ப ள்ைள ஏற்கனேவ ஒரு கணக்ைகத்
ெதாடங்க , என்னிடம் அது சம்பந்தமாக எல்லாம் ெகாடுத்த ருக்க றார்.”
“சுரப ! நீ ரவ ைய வ ட்டுக்ெகாடுக்காமல் ேபசுவது எனக்கு மக ழ்ச்ச ேய!
ஆனால் உன்ைனக் கவனித்துக் ெகாள்வது அவன் ெபாறுப்பு.

அவன்

சரியாகச் ெசய்யவ ல்ைல என்றால் அைத நான் தாேன ெசய்ய ேவண்டும்.”
“நீங்கள் ஏன் அப்படி எண்ணினீர்கள்!

நான் உங்களிடம் எதுவும்

ெசால்லாதேபாது, உங்களுக்கு எப்படித் ெதரியும்?”
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உன் வயது என் அனுபவம்!

கணவன் குைறைய ெவளிேய

ெசால்லக் கூடாது என்று நம் வீட்டில் ெசால்லித்தான், புகுந்த வீட்டுக்கு
அனுப்புவார்கள்.

அைத மருமகளிடம் எத ர்பார்க்கும் அளவுக்கு நான்

ப ற்ேபாக்கான ெபண் க ைடயாது!

வ த்யாவுடன் ெசன்றேபாது நீ எைதயும்

வாங்க க் ெகாள்ளவ ல்ைல என்று வ த்யா ெசான்னாள். அப்ேபாேத எனக்குப்
புரிந்துவ ட்டது. ரவ ையப் பற்ற எனக்கும் ெதரியும் தாேன!”
ெபாறுைமயாகக்

ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தவள்,

ைவத்த ருக்கும் அக்கைறக்கு மிக்க நன்ற .
பற்ற

இந்த

வ ஷயத்த ல்

உங்களுக்குத்

“நீங்கள்

என்ேமல்

ஆனால் உங்கள் மகைனப்
ெதரியவ ல்ைல

என்று

தான்

ெசால்ேவன். இந்த வீட்டிற்கு வந்த முதல் நாளிலிருந்து, இன்று வைர எல்லாம்
சரியாகேவ ெசய்த ருக்க றார். இல்ைலெயன்றால், இந்தப் புது ஊரில் நான்
எப்படி இத்தைன நாள் உங்கள் உதவ

கூடக் ேகட்காமலிருந்த ருப்ேபன்.

வ த்யாவுடன் ெசல்லும்ேபாது எனக்குத் ேதைவ என்று படவ ல்ைல. அதனால்
வாங்கவ ல்ைல. அவ்வளவுதான். உங்கள் இருவருக்கும் ச ல மன வருத்தம்
இருக்கலாம்.

ஆனால் எங்களுக்குள் அப்படி எதுவும் இதுவைர இல்ைல.

நீங்கள் எங்கைளப் பற்ற அத கம் கவைலப் படாதீர்கள். ஒரு ேவைள எதுவும்
ப ரச்சைன என்றால், நான் ந ச்சயம் உங்களிடம் தான் ெசால்ேவன்.”
சுரப ய ன் ேபச்சு பானுமத க்கு ஆறுதலாக இருந்தது, மாறாகச் சுரப க்குக்
கவைலயாக இருந்தது. ஒரு நாள் வ த்யாவுடன் ெவளிேய ெசன்று வந்ததற்கு
இத்தைன குழப்பங்களா?

இதுேபால் ஒரு குழப்பம் தானாக வந்த ருக்க

வாய்ப்ப ல்ைல.

வ த்யா வீட்டுக்குச் ெசன்று அவளுக்குத் ேதான்ற யைதச்

ெசால்லிய ருக்க

ேவண்டும்.

வ த்யாவ ன்

சுபாவத்த ற்குக்

ெகாஞ்சம்

அத கப்படியாகச் ெசால்லிய ருப்பாள்.
அைதக் ேகட்டதும் பானுமத மகனுக்கு அைழத்த ருக்க ேவண்டும். எப்ேபாதும்
ேபால் ரவீந்தர் ேபசவ ல்ைல என்றதும், பானுமத சுரப க்குப் பணத்ேதைவ
வராத படி ெசய்ய ஒரு வாங்க கணக்ைகத் ெதாடங்க ஏற்பாடு ெசய்துவ ட்டாள்.
பானுமத க்கு

வ ளக்கம்

ெகாடுத்துவ ட்டு,

சுரப

இைணப்ைபத்

துண்டிக்கவும், சரியாக வ ேனாத் அைழத்தான்.
“என்ன ? எங்கள் ந ைனெவல்லாம் இருக்க றதா ?” என்றான் வ ேனாத்.
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“எல்லாம் ந ைனவு இருக்க றது.

அப்பா அம்மாவ ன் த ருமண நாள்

வ ழாைவப் பற்ற நீ தான் மறந்துவ ட்டாய்!”
“நான் மறக்கவ ல்ைல.

ெசன்ைனய ல் நாங்கள் மூவரும் ெகாண்டாடப்

ேபாக ேறாம்.”
“நீங்கள் மூவரா? அப்ேபாது நான் வர ேவண்டாமா?”
“உன்னால் வர முடியுமா ெதரியவ ல்ைலேய!”
“அெதல்லாம்

வரலாம்.

ெசன்ைனய ல்

ைவத்துக்

ெகாள்ேவாம்.

சர்ப்ைரஸாகச் ெசன்று அசத்த வ டலாம்” என்றாள்.
“நீ உன் வீட்டில் ேகட்டு வ ட்டுப் ப றகு எல்லாம் ெசய்!” என்றான் வ ேனாத்.
மாைலய ல் ரவீந்தரிடம் ெசன்ைனப் பயணம் பற்ற ச் ெசான்னாள்.
“ேநற்று தாேன ேவண்டாம் என்று ெசான்ேனன். நீயும் சரி என்று வ ட்டாய்!
இப்ேபாது என்ன?”
“இது ேவறு!

அம்மா அப்பாவ ன் த ருமண நாள் வருக றது.

இது

அவர்களுக்கு ெவள்ளி வ ழா!” என்றாள்.
“ஓ! எப்ேபாது?” என்றான்.
“அடுத்த புதன்.

அண்ணாவும் ெசன்ைன வருக றான்.

இருவரும்

இருந்தால் அம்மா அப்பா சந்ேதாசப்படுவார்கள். அது மட்டும் இல்ைல. என்
சான்ற தழ்கள் கூட வாங்க ேவண்டும்.”
“என்ன சான்ற தழ்?”
“என் இளங்கைல படிப்பு முடித்ததற்கான சான்ற தழ்.
ேதர்வுக்கான சான்ற தழ்.

முன்பு ஆைச இருந்தது!

ப றகு நுைழவுத்
அதனால் ேதர்வு

எழுத ேனன். இப்ேபாது அது முடியாது என்று ந ைனக்க ேறன்!” என்று அவன்
என்ன ெசால்வாேனா என்று பார்த்தாள்.
“ஏன்! உன்ைன யார் படிக்க ேவண்டாம் என்றார்கள்? உனக்கு வ ருப்பம்
இருந்தால் படி.”
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“ஆனால் நான் ைஹதராபாத்த ல் இருக்கும் கல்லூரிக்கு வ ண்ணப்ப க்க
வ ல்ைல!

ெசன்ைன

மற்றும்

வ ண்ணப்ப த்த ருந்ேதன்.
ெதாடங்க வ டும்.

ெபங்களூர்

இன்னும்

கல்லூரிக்குத்

ஒருமாதத்த ல்

தான்

கல்லூரிகள்

இப்ேபாது நல்ல கல்லூரிகளில் வ ண்ணப்பம் ஏற்க

மாட்ேடாம் என்று ெசால்லிவ ட்டார்கள்.

என் வ ருப்பப் பாடம் இருக்கும்

கல்லூரிகளில் ஏற்கனேவ இடங்கள் ந ரம்ப வ ட்டன.”
“நீ என்ன படித்த ருக்க றாய்?”
சுரப

வ ழிகைள

வ ரித்துப்

பார்த்தாள்.

அவள்

பார்ைவையப்

புரிந்துெகாண்டு, “இதுவைர ேகட்கத் ேதான்றவ ல்ைல.”என்றான்.
“இயற்ப யல்”
“ேமேல என்ன படிக்க ேவண்டும் என்று இருக்க றாய்?”
“அடாமிக் ப ச க்ஸ். இப்ேபாது ஏேதா ஒரு கல்லூரிய ல் ேசரலாம்! இல்ைல
அடுத்த வருடம் மீண்டும் நுைழவுத்ேதர்வு எழுத இங்ேக இருக்கும் கல்லூரிக்கு
வ ண்ணப்ப க்கலாமா என்று ேபராச ரியர்களிடம் கலந்து ேபச ேவண்டும்.
வீட்டில் என்ன ெசால்வார்கள் என்று கூடத் ெதரியவ ல்ைல!”
“யார் வீட்டில்?”
“என் வீ… அம்மா அப்பா என்ன ெசால்வார்கள் என்று ெதரியவ ல்ைல.”
சுரப

தடுமாற த் த ருத்த யதும் ரவீந்தர் ெமல்லச் ச ரித்தான்.

அது

சுரப க்குத் ெதரியாது.
சுரப ரவீந்தர் கலந்துைரயாடல்கள் த னமும் ந கழ, மற்றவரின் வ ருப்பு
ெவறுப்பு பற்ற ெயல்லாம் ெதரிந்துெகாண்டார்கள். உணவு, ெபாழுதுேபாக்கு,
ஆர்வம் என்று பலதும் ேபச னார்கள்.
சுரப ய ன் ெபற்ேறார் த ருமண நாளிற்குச் ெசன்ைன அனுப்ப ைவத்தான்
ரவீந்தர்.

அருக ல் இருக்கும்ேபாது அருைம ெதரிவத ல்ைல.

நாளில் வருவதாக இருந்தது.

இரண்டு

ேமலும் ச ல நாட்கள் அவள் ெசன்ைனய ல்

தங்க வ ட்டாள், மீண்டும் ஒரு ெவறுைம ரவீந்தைர சூழ்ந்தது ேபால் இருந்தது.
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லண்டன் வாழ்க்ைக மீண்டும் அவைன வைதத்தது. லண்டன் வாழ்க்ைக
முழுவதும் கசப்பானது அல்ல என்றாலும், அவன் முன்னாள் காதலி அவன்
வாழ்வ லிருந்த ேநரெமல்லாம் அவனுக்குக் கசந்தது.
பல ஆண்டுகளாக ஒன்றாகப் படித்து, நல்ல நண்பர்களாக , லண்டன்
பல்கைலக்

கழகத்த ல்

கூடேவ

ஒன்றாகேவ

த ரிந்தார்கள்.

சாலினி.

கல்லூரிய ல் இந்த யர்கள் மத்த ய ல் அவைளப் பலர் அற வார்கள். அதற்குக்
காரணம் அவளின் புத்த க் கூர்ைம. அத ல் அவள் ெபற்ற ருந்த
உதவ த்ெதாைக. அங்ேக படித்த இரண்டு ஆண்டுகள் அவள் ெபயர் உதவ த்
ெதாைக பட்டியலில் முதலிடம்.

நல்ல சாமர்த்த யசாலி.

ெவறும் ேதர்வு

மத ப்ெபண்கள் மட்டும் இல்ைல, அவளின் ந தானம், ேயாசைன, ச ந்தைன
எல்லாம் ெதளிவாக இருக்கும். எந்த ஒரு ச க்கலுக்கும் சுலபமாக ஒரு தீர்ைவச்
ெசால்லிவ டுவாள். ேபச்சால் பலைர அவள் பக்கம் த ருப்ப வ டுவாள்.
அவளிடம் பலருக்கு ஈர்ப்பு இருந்தது ேபால் ரவீந்த ரனுக்கும் இருந்தது.
ஒரு

நாள்,

அவளாக

வந்து

காதலிப்பதாகச்

ெசால்லவும்,

மறுக்க

ரவீந்தரிடம் எந்தக் காரணமும் இல்ைல. இருவரும் முதல் ஒரு வருடம் ஒரு
ந றுவனத்த ல் ேவைலபார்த்தார்கள்.

ப றகு அவர்களாக ஒரு ெதாழிைலத்

ெதாடங்க னார்கள்.
அடுத்த ஆறு மாதத்த ல், அவர்கள் ெதாழிலும் காதலும் ேவகமாகேவ
வளர்ந்தது.

எல்லாவற்ைறயும் மண்ேணாடு மண்ணாக வந்தது புத ய

ப்ராெஜக்ட். சாலினிய ன் ஏற்பாடு. ஒேர வருடத்த ல் அவர்களின் ெதாழில்
இருமடங்காக வளரும்.
அவர்களுக்கு
ரவ க்குப்

ேவைல

ரவீந்தருக்கு அத ல் ஒரு தயக்கம் இருந்தது.
ெகாடுத்த

ப டிக்கவ ல்ைல.

ேவைலைய

வாடிக்ைகயாளர்களின்

ஒருேவைள

முடிக்கவ ல்ைல

என்றால்,

ஒரு

இவர்கள்குற த்த

இவர்களின்

முழு

உட்கூறு
ேநரத்த ல்

ந றுவனமும்

அவர்கள் ப டிய ல் ெசன்று வ டும்.
இப்படிெயாரு ச க்கலான உட்கூறு ஒன்ைற ைவக்க ஒரு முக்க ய காரணம்
இருந்தது. அதுவைர ச ற ய ந றுவனங்களுக்கு மட்டும் இவர்கள் ேவைலையப்
பார்த்துக் ெகாடுத்தார்கள்.
ெசய்யும் ந றுவனம்.
www.Kaniyam.com
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ெபரிய ெதாைகைய ைவப்பு ந த யாக முதலில் ெசலுத்த ேவண்டும். ேவைல
முடியும் தருணத்த ல் அந்தத் ெதாைகையத் த ரும்பத் தந்துவ டுவார்கள்.
அந்த ைவப்புத் ெதாைகைய அப்ேபாைதய ந ைலக்கு ரவீந்தர் குழுவால்
ெசலுத்துவது கடினம்.

அதற்கு மாறாக அவர்கள் ெகாடுத்த சலுைக தான்,

ந றுவனத்ைதக் ைகயகப் படுத்துதல்.

இவர்கள் ந றுவனம் அவர்கள் வசம்

ஆவது மட்டுமில்லாமல், ச ல வருடங்கள் அவர்களிடம் இவர்கள் பணி ெசய்ய
ேவண்டும். கைடந ைலய ல். அத க ைகய ருப்பு இல்லாதவர்களிடம் எைதக்
ைகயகப்படுத்த முடியும் என்று ேயாச க்கலாம்.
த ட்டங்கள் மற்றும் த றைமகள்.

இவர்களின் ேயாசைனகள்,

இைவ மூன்றும் தான் அந்த ஒரு ெபரிய

ந றுவனத்ைத இவர்கள் பக்கம் த ருப்ப ப் பார்க்கைவத்தது.

சலுைக

கூட, சாலினிய ன் உறவ னர் ஒருவர் அந்தப் புது ந றுவனத்த ன் முக்க ய
ெபாறுப்ப லிருந்தார் என்பதனால்.

ரவீந்தர் சாலினி உட்பட நால்வர் அந்த

ந றுவனத்த ன் கூட்டாளிகள் எல்ேலாரும் பல கலந்துைரயாடலுக்குப் ப றகு,
புது ஒப்பந்தத்ைத ஏற்றனர்.
இைடய ல்

ஒருமுைற

சாலினியும் வந்தாள்.
மைறவ ன்ற
ஏற்றாள்.

அன்ைனையப்

பார்க்க

ரவீந்தர்

வந்தேபாது

வீட்டில் எல்ேலாருக்கும் இவர்கள் உறைவ ஒளிவு

ெதரிவ த்தான்

ரவீந்தர்.

பானுமத யும்

மக ழ்ச்ச யாகேவ

மீண்டும் லண்டன் ெசன்றதும் ெவகுவாக உைழத்தார்கள்.

பல

ச க்கல்கள், இைடயூறுகள் எல்லாம் சமாளித்து ெவற்ற கரமாக ேவைலைய
முடித்துவ ட்டார்கள்.
ேவைல ேநரம் வராத கருத்து ேவறுபாடுகள்,

அதன் ப ன் வந்தது.

இருக்கும் ேவைலகைள முடிக்கும் பரபரப்ப ல் புத ய ேவைலபற்ற அவர்கள்
அத கம் கவனிக்காமல் வ ட்டுவ ட்டார்கள். புத ய ெசயல்த ட்டம் ேதடி அைலய
ேவண்டி வந்தது. சாலினிக்கு அப்ேபாது தான் சலிப்பு ெதாடங்க யது.
“இன்னும் எத்தைன நாளுக்கு இப்படிேய அைலவது. நம்ைமத் ேதடி யாரும்
வருவதாக இல்ைல.” என்றாள்.
“அதற்குள் இப்படிச் ெசால்க றாய்! நாம் ந றுவனத்ைதத் ெதாடங்க ஒரு
வருடம் தான் முடிந்த ருக்க றது.

அதற்குள் நம்ைம யாருக்குத் ெதரியும்.”

என்றான் ரவ .
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“அதனால் தான் ேபசாமல் என் அங்க ள் ெசான்னைதச் ெசய்யலாம்!”
என்றாள்.
ேவைலையச் சரியாக முடித்துக் ெகாடுத்தத ல் ெவகுவாக மக ழ்ந்த
வாடிக்ைகயாளர்,

ரவீந்தர்

ந றுவனத்ைத

அவர்களுடன்

இைணத்துக்

ெகாள்வதாகவும், அவர்கேள இவர்களுக்கான ேவைலையத் தருவதாகவும்
ெசான்னார்கள்.

அவர்களுக்குச் சம்பளம் கூட நன்றாகேவ வழங்கத்

தயாராக இருந்தார்கள். சாலினிக்கு அந்தச் சலுைக ப டித்து வ ட்டது. அந்த
ந றுவனத்த ல் நுைழவது கடினேம.

அதுமட்டுமின்ற இவர்களுக்கு ஆரம்ப

ந ைல ஊழியராக இல்லாமல், குழுத் தைலவர் ெபாறுப்பது தரத் தயாராக
இருந்தார்கள்.
ேகட்கும்ேபாது ெபரிய சலுைக என்ேற ேதான்றும். ரவீந்த ரனுக்கு அது
ப டிக்கவ ல்ைல.
“இன்ெனாரு முைற அைதப் பற்ற ப் ேபச ேவண்டாம்.” என்றான்.
“ரவ ! ெகாஞ்சம் ேயாச த்துப்பார். நம் ந றுவனம் ெபரிய ந ைல அைடந்து
நாம் ஒரு ந ைலக்கு வரப் பல வருடங்கள் ஆகும்.

ஆனால் என் அங்க ள்

ெசால்வைதச் ெசய்தால், இப்ேபாேத ஒரு ந ைலைய அைடந்துவ டலாம்.”
“உன் புத்த சாலித்தனத்ைதத் தான் நான் வ யந்து பார்த்ேதனா என்று
எனக்ேக ஆச்சரியமாக இருக்க றது. அவர்கள் ெகாடுக்கும் சம்பளம் இதுவைர
நாம் கண்ட லாபத்த ற்கு அத க வ த்த யாசம் இல்ைல. ஆரம்ப ந ைலய ேலேய
நாம் பார்த்த லாபம், ஆண்டுகள் ெசல்லச் ெசல்லப் பல மடங்காகும். அைத
வ டுத்து அவர்கள் ெகாடுக்கும் பதவ ய லும் சம்பளத்த லும் மயங்க

நீ

ப தற்றுக றாய்.”
“நான் ஒன்றும் ப தற்றவ ல்ைல!
காட்டுக றாய்.

நீ தான் ஆகாயத்த ல் ேகாட்ைட

இதுவைர நமக்குக் க ைடத்த ப்ராெஜக்ட் எல்லாம் நான்

ேதடிக் ெகாண்டு வந்தது.
எனக்குத்தான் ெதரியும்.

அதற்கு நான் எவ்வளவு ச ரமப் பட்ேடன் என்று
இனி என்னால் முடியாது.

நான் ெசய்யவ ல்ைல

என்றால், உன்னால் ஒரு ப்ெராெஜக்ைட கூடப் ப டிக்க முடியாது.”
இந்த வாக்குவாதம் ரவீந்த ரன் சுயெகௗரவத்ைத நன்றாகச் சீண்டி
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வ ட்டது.
“சரி! அப்படியானால் நீ இனி எந்த ப்ராஜக்ட்டும் ேதட ேவண்டாம். அைத நான்
பார்த்துக்ெகாள்க ேறன். நீ, ெசால்லும் ேவைலைய மட்டும் ெசய்!” என்றான்.
“உனக்குக் கீழ் என்ைன ேவைல ெசய்யச் ெசால்க றாய். நான் உனக்கு
எந்த வ தத்த ல் குைறந்து வ ட்ேடன்!”
“நான் அப்படிச் ெசால்ல வ ல்ைல!

ப்ராெஜக்ட் ப டிப்பது என்னுைடய

ேவைல என்ேறன்”
த னமும் இதுேபால் ஒரு ேபச்சுவார்த்ைத சண்ைடய ல் முடிந்தது. அத க
நாட்கள் இல்ைல. ெவறும் அைர மாதம் தான். அடுத்த ப்ராெஜக்ட் ஒன்ைற
ரவீந்தர் அதற்குள் ப டித்துவ ட்டான். ஆனால் அது மிகவும் ச ற யது. இரண்டு
மூன்று மாத ேவைல மட்டுேம.

அதற்குப் ப ன் இன்ெனான்ைறத் ேதட

ேவண்டும்.
ரவீந்தர் எத ர்காலத்த ல் எப்படிச் ெசய்யலாம் என்று பல த ட்டங்கைளத்
தனியாக வகுத்து அவன் கூட்டாளிகள் முன் உைரயாற்ற னான். அதற்காகப்
பல நாள் தூக்கத்ைதத் த யாகம் ெசய்த ருந்தான். அவன் பாடுபட்டது எல்லாம்
சாலினிய ன் சலிப்ைபப் ேபாக்க அவைள உற்சாகப்படுத்தத்தான். ஆனால்
சாலினி ேவறு ெசய்த ருந்தாள்.
மற்ற கூட்டாளிகள் இருவைரயும், அவள் பக்கம் இழுத்து வ ட்டாள். ரவீந்தர்
முயற்ச ைய யாரும் ெபாருட்படுத்துவதாக இல்ைல.

ரவீந்தரின் ேகாவம்

சாலினிய ன் ேமல் த ரும்ப யது.
“நான் ெசய்த முயற்ச கைள எல்லாம் வீணடித்து வ ட்டாய்.

நான் தான்

எல்லாம் பார்த்துக் ெகாள்வதாகச் ெசான்ேனேன!”
“அப்படி என்ன பார்த்துவ ட்டீர்கள்!

ஒன்றுக்கும் ஆகாத ஒரு குப்ைப

ேவைலையப் பார்த்துவ ட்டு, ஏேதா மில்லியன் டாலர் சம்பாத த்த அளவுக்குப்
பீற்ற க் ெகாள்க றீர்கள். இதுேபால் ேவைல ெசய்து நாற்பது ஐம்பது வைர
என்னால் கஷ்டப்பட முடியாது. உங்கைளப் ேபால் என் தாத்தா அப்பா ேசர்த்த
ெசாத்து எல்லாம் எனக்குக் க ைடயாது. நான் வாழ்வ ல் சீக்க ரம் முன்ேனற
ேவண்டும். எனக்கு அைத எப்படிச் ெசய்ய ேவண்டும் என்று ெதரியும். நீ அத ல்
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தைல இட ேவண்டாம்.”
ரவீந்தருக்கு

சாலினி

ெவகு

அந்ந யமாகத்

ெதரிந்தாள்.

ெசன்று

ெகாண்டிருந்த ெபாறுைமைய இழுத்துப் ப டித்துப் ேபச னான்.
“நீ ெசல்வது உன் இஷ்டம். மற்றவர்கைளயும் ஏன் மாற்ற னாய்?”
“அவர்கைள நான் மாற்றவ ல்ைல.

நான் இங்க ருந்து ெவளிேயற ச்

ெசல்வைதச் ெசான்ேனன். அவ்வளவுதான்.”
முடிேவ எடுத்துவ ட்டாளா, அவனிடம் ேகட்காமல்.
“என்னிடம் ேகட்டுக்கூட இல்ைல!” என்றான் அத ர்ச்ச யுடன்.
“உன்னிடம் என்ன ேகட்பது? ேகட்டாலும் ஒரு வாக்குவாதம், ஒரு சண்ைட.
இெதல்லாம் எனக்குச் சலித்து வ ட்டது.
ேவைலய ல் ேசரப்ேபாக ேறன்.

நான் இன்னும் ஒருவாரத்த ல் புது

உனக்காக இப்ேபாது அங்ேக ஒரு ேவைல

காத்த ருக்க றது. முடிைவ மாற்ற க் ெகாண்டால் ெசால்.”
சாலினி ெசான்னது ேபால் ரவீந்தருக்கு பூர்வீக ெசாத்து இருக்க றது
தான். ஆனால் அவன் எப்ேபாதும் அைத ஒரு தகுத யாக எண்ணியத ல்ைல.
அைதப் ெபரிதாக ந ைனத்த ருந்தால், படிப்ைப முடித்துவ ட்டு தாயுடன் ேசர்ந்து
குடும்பத் ெதாழிைலப் பார்த்த ருப்பான்.

புத தாக ஒன்ைறத் ெதாடங்க ச்

ெசய்ய ேவண்டும் என்று ந ைனத்த ருந்தான். அைதச் சரியாகவும் ெசய்தான்.
ஆனால் எல்லாம் பாத ய ல் முடிந்துவ ட்டது. ஷாலினி ெசன்றது அவனுக்குப்
ெபரும் தாக்கத்ைத ஏற்படுத்த யது. முதலில் அவள் அவனுடன் இல்ைல என்ற
வருத்தம்.

ப ன் அவைள ஏன் வ ரும்ப ேனன் என்று அவன்ேமல் ேகாவம்.

இப்படி பல குழப்பங்களில் ெதாழில் ெபரிதாகச் ச றக்கவ ல்ைல.
மற்ற

மூவரும்

முடியவ ல்ைல.

இல்லாமல்

ரவீந்தரால்

தனியாக

எைதயும்

புத தாக ஒரு குழுைவ அைமக்க முயற்ச

ெசய்ய

ெசய்தான்.

ஆனால் அவர்களின் எண்ணப் ேபாக்கும் ரவீந்தரின் எத ர்பார்ப்பும் ேவறாக
இருந்தது.

ரவீந்தர்

வாடிக்ைகயாளர்கள்

ந றுவனத்த ன்

மறுத்ததால், மிஞ்ச யது ச ல ஆய ரம் ெபௗண்டுகள்.
ச ல லட்சங்கள்.
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ப ன், சாலினி பணிய ல் ேசர்ந்த ந றுவனத்த ற்குச் ெசல்ல ரவீந்தருக்கு மனம்
வரவ ல்ைல. ரவீந்தர் ேவறு ேவைலய ல் ேசர்ந்தான். ெபற்றவளுக்கு அவன்
ந ைலைமபற்ற ஒன்றும் ெசால்லிக் ெகாள்ள வ ல்ைல.
சாலினிய ன் வருைக, சந்த ப்பு எல்லாம் படிப் படியாகக் குைறந்தது.
ேதால்வ ரவீந்தரின் மனைத ெவகுவாகப் பாத த்தது.

மீண்டும் இந்த யா

த ரும்ப வ டலாம் என்று ேயாச த்தான். சாலினிக்கு ெசான்னான். ஆனால்
அவள் அவனுடன் வரத் தயாராக இல்ைல. அவள் வாழ்க்ைகய ல் ரவீந்தைர
தவ ர பல வ ஷயங்கள் முக்க யமாக இருந்தது. அதுவும் ேதாற்ற ஒருவனுடன்
அவள் வாழ்க்ைகையத் ெதாடர அவளுக்கு வ ருப்பமில்ைல.
இங்க ருக்கும் ந ைலையப் பானுமத ய டம் ெதளிவாகச் ெசால்லிவ ட்டாள்
சாலினி.
முதலில் ரவீந்தர் மீது உள்ள அக்கைற என்ேற ந ைனத்தான்.

ஆனால்

ப றகுதான் ரவீந்தருக்குச் சாலினிய ன் த ட்டம் புரிந்தது.
அன்ைனயுடன் இருக்கலாம் என்று வந்த ரவீந்தருக்கு இன்னும் ஒரு
அத ர்ச்ச காத்த ருந்தது.
அவன் ப டிவாதத்தால், லண்டனில் நல்ல ேவைலையயும், அவனுக்கு ஏற்ற
ஒரு ெபண்ைணயும் உதற த்தள்ளிவ ட்டான் என்று இங்க ருந்த எல்ேலாரும்
எண்ணினார்கள்.
ரவீந்தர் ஒரு முட்டாள், ேபரினவாத , குறுக ய மனப்பான்ைம ெகாண்டவன்
என்று பல சாயங்கைளச் சாலினி பூச வ ட்டாள். ச ற ய வயத ல் தன் ேபாக்க ல்
எல்லாம் ெசய்து ெகாண்டிருந்த மகைன, சாலினி ெசான்னதுேபால் தாேனா
என்று சந்ேதக த்தாள் பானுமத .
அந்தச்

சந்ேதகத்த ல்,

ேபசும்ேபாது

ரவீந்தைர

குைறத்துப்

ேபசத்

ெதாடங்க னாள். சுேரந்தருக்கு இது மிகவும் சாதகமாகத் ெதாடங்க யது.
தன்ைன மட்டும் தாத்தா வீட்டில் இருக்க ைவத்தத லிருந்து சுேரந்தருக்கு
ஒரு தாழ்வு மனப்பான்ைம இருந்தது. முக்க யமாக ரவீந்தரிடம்.
இரு ப ள்ைளகைளயும் தனிேய சமாளிக்க முடியவ ல்ைல என்று ச ல
www.Kaniyam.com

108

FreeTamilEbooks.com

லாவண்யா ஶ்ரீராம்

சுற்றம் சூழ

வருடங்கள் ெபற்ேறாரிடம் ெசன்ைனய ல் சுேரந்தைர வ ட்டாள்.

ரவீந்தரின்

சுட்டித் தனத்ைத தன்னால் மட்டுேம சமாளிக்க முடியும் என்று பானுமத
ந ைனத்து, அவளுடன் ைவத்துக்ெகாண்டாள். எப்ேபாதும் அருக ல் இருக்கும்
இைளய மகனின் ெபருைமைய அத கம் ேபசுவாள். அப்படி இருந்த அன்ைன
இப்ேபாது தம்ப ையக் குைற கூறுவது சுேரந்தருக்கு ப டித்த ருந்தது. அைதப்
பயன் படுத்த அவன் பங்க ற்கு, அவனும் ெகாஞ்சம் ேசர்த்துப் ேபசுவான்.
“நீங்கள் அவனுக்கு அத கம் இடம் ெகாடுத்து வ ட்டீர்கள்.

புத்த சாலி,

த றைமசாலி என்ெறல்லாம் ெசால்லிச் ெசால்லி இப்ேபாது அவனுக்குத் த மிர்
அத கமாக வ ட்டது.” என்பான்.
இப்ேபாது கணவன் ெதாழிைலத் தன்னுடன் ேசர்ந்து ெசய்யும் சுேரந்தரின்
ேபச்சு சரி தான் என்று பானுமத க்குத் ேதான்றத் ெதாடங்க யது.
அதற்காக

ரவீந்தைர

ெவறுத்து

வ ட்டாள்

என்ற

அர்த்தம்

இல்ைல.

ரவீந்தைர நல்வழிப் படுத்த ேவண்டும் என்ெறண்ணி, அற வுைர மைழயாய்
ெபாழிந்தாள். பானுமத ய ன் ேபச்சு ரவீந்தரின் ேதால்வ ையச் சுற்ற ச் சுற்ற
வந்தது.
ரவீந்தர் ெவகுவாக ெநாந்து ேபானான். யாைரயும் பார்க்கப் ப டிக்காமல்
அைறய னுள் முடங்க னான்.

குடிப் பழக்கமும் ெதாடங்க யது.

ரவீந்தரின்

ந ைலையப் புரிந்து ெகாண்ட சுகந்தன் அவைனச் ெசன்ைன அைழத்துச்
ெசன்று வ ட்டார்.
பட்டது.

இயல்புக்கு வரச் ச ல மாதங்கள் அவனுக்குத் ேதைவப்

அதற்குள் அன்ைனக்கும் தனக்கும் ெதரிந்த ரவீந்தர் பற்ற ய

வ ஷயங்கைள,

அவனின்

ெபருைமையப்

பைறசாற்ற,

சுேரந்தர்

புது

மைனவ யான வ த்யாவ டம் ெசால்லிவ ட்டான்.
ரவீந்தர் ரகச யங்கள் ெமல்ல எல்லா உறவ னியர்களிடமும் பரவ யது.
தந்ைத வழி உறவ னர்கள் எல்ேலாரும் ரவீந்தர் குடும்பத்த ல் ஒரு களங்கம்
என்ெறல்லாம் ேபசத் ெதாடங்க வ ட்டனர்.
ரவீந்தருக்கு அவன் அன்ைனயும் சேகாதரனும் ேவற்று மனிதர்களாகத்
ெதரிந்தார்கள். அவன் ப றந்து வளர்ந்த வீடு, நரகமாகத் ேதான்ற யது. இன்று
அவைன உதாசீனப் படுத்தும் எல்ேலார் முன்னும் ச றப்பாக வாழ ேவண்டும்
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என்று முடிவு ெசய்தான்.
அவனுக்கு இந்த உத்ேவகத்ைதயும் தூண்டுதைலயும் ெகாடுத்தது மாமா
சுகந்தன் தான்.

சுகந்தனின் ந த உதவ யுடன் மீண்டும் ஒரு ெதாழிைலத்

ெதாடங்க னான்.
இம்முைற அவன் ெசய்தது ெசல்வ ேமலாண்ைம. ெவல்த் ேமேனஜ்ெமன்ட்.
ெபருக்காத அல்லது முதலீடு ெசய்யாமல் இருக்கும் பணத்ைத முதலீடு
ெசய்து லாபம் சம்பாத ப்பது எப்படி என்று த ட்டமிடுவது.
எத ல் ேவண்டுமானாலும் ெசய்யலாம்.

பங்குச்சந்ைத,

இயற்ைக வளங்கள் என்று பலவற்ற ல் ெசய்யலாம்.
முதலீட்டாளர்களுக்கும்

லாபத்ைதத்

சம்பாத க்க ேவண்டும்.

தர

ேவண்டும்,

அந்த முதலீடு
தங்கம்,

ந லம்,

அைத ைவத்து
அவனும்

பணம்

ெசன்ற முைற ெசய்த தவறுகைள ந ைனவ ல்

ெகாண்டு இம்முைற இன்னும் ச றப்பாகச் ெசய்யத்ெதாடங்க னான். அவனின்
முதல் ஆண்டு லாபம் மட்டும் ெகாண்டு இன்று அவன் இருக்கும் நவீன
ஆடம்பர குடிய ருப்ப ன் முன் பணத் ெதாைகையச் சம்பாத த்த ருந்தான்.
ரவீந்த ரன்
இருந்தது.

வாழ்க்ைகய ல்

அவன்

ந றுவனம்

மட்டுேம

முக்க யமாக

மனிதர்களுடன் பற்று இல்லாதவன் ேபால் தான் நடந்து

ெகாண்டான்.

தனிக்காட்டு ராஜா ேபால் வாழ்ந்தான்.

மகனின் ேபாக்ைக

அப்படிேய வ ட்டுவ டக் கூடாது என்று ஒரு த ருமணத்ைத நடத்த

வட

ேவண்டும் என்ேற பானுமத முடிவு ெசய்தாள்.
முன்ேப ஒருமுைற ரவீந்தர் சாலினிைய இங்ேக அைழத்து வந்த வ ைன,
அவர்கள் ெநருங்க ய நண்பர்கள் மற்றும் உறவ னர்களிைடேய பலருக்கு
ரவீந்தரின் காதல் முற வு ெதரிந்த ருந்தது.

மைறக்காமல் உண்ைமையச்

ெசால்லிப் ெபண் ேதட முடிவு ெசய்தாள் பானுமத . ஒரு வழியாக ஆர்த்த யுடன்
த ருமணம் ந ச்சயமானது.
ரவீந்தர் சம்மத த்தது மாமா சுகந்தன் வற்புறுத்துதல் காரணமாகத்தான்.
ஆனால்

அதுவும்

ந ன்று

ேபானது.

ரவீந்த ரனுக்கு அத ல் வருத்தம் இல்ைல.

குடும்பேம

புலம்ப ய

ேபாதும்,

ஏன் அப்படி என்று இன்று வைர

அவனுக்ேக ெதரியாது.
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ஆனால் சுரப ய ன் இல்லாத நாட்கள் ெவறுைமயாக உணர்ந்தான்.
ச ல ஆண்டுகளாகத் ேதைவப்படாத, உணர்ச்ச பூர்வமான பந்தத்ைதத்
ேதட ெதாடங்க வ ட்டானா?
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9. பகுதி - 9
ெசன்ைனய ல் சுரப க்குப் ெபாழுது இன்பமாகக் கழிந்தது. ெபற்ேறாரின்
த ருமண நாள் ெகாண்டாட்டத்ைத, ச றப்பாகச் ெசய்தார்கள்.

சுரப ய ன்

வருைகய ன் காரணத்ைத அற ந்த சுகந்தன், குடும்பத்ைதேய அைழத்து
வந்தார்.
ெசல்வது

சுரப ய ன் கல்லூரி சான்ற தழ்கைளப் ெபறுவது கைடகளுக்குச்
என்று

நாட்கள்

ேவகமாகச்

ெசன்றது.

ெசன்ைனய ல்

எல்ேலாரிடமும் தமிழில் ேபசுவது ஆனந்தமாய் இருந்தது.

ைஹதராபாத்

ேபால் ஆங்க லத்ைதப் பயன்படுத்த வாய்ப்பு வரவ ல்ைல.
ெசல்வது,

ஆட்ேடா

ப டிப்பது

எல்லாம்

ேபருந்த ல்

சாதாரணமாக

இருந்தது.

இரண்டு நாள் குடும்பத்துடன் இருந்துவ ட்டு வ ேனாத் மீண்டும் ெடல்லி
ெசல்லத் தயாரானான்.

நீலாவும் மகனுக்குப் பார்த்துப் பார்த்து எடுத்து

ைவத்துக்ெகாண்டிருந்தாள்.
சுரப அைதப் பார்த்துச் ச ரித்துக் ெகாண்ேட, “அம்மா! அண்ணா என்ன
இன்னும் ச ன்னப் ப ள்ைளயா?

முதல் நாள் பள்ளிக்கு அனுப்புவது ேபால்

ெசய்க றீர்கள்” என்றாள்.
“உனக்கு என்ன வந்தது. என் அம்மா எனக்குச் ெசய்க றார். ேபா! உன்
ேவைலையப் பார்!” என்றான்.
“அண்ணா உனக்கு நான்கு வயத ல்ைல,

இருபத்த

நான்கு வயது”

என்றாள்.
“என் ப ள்ைள எனக்கு எப்ேபாதும் குழந்ைததான்.
ஆகும்ேபாது, எனக்கு எண்பது.

அவனுக்கு அறுவது

அப்ேபாது கூட இப்படி தான் ெசய்ேவன்”

என்றாள் நீலா.
“எல்லாம் உங்கள் ப ள்ைளக்குத் தானா! எனக்கு?” என்றாள் சுரப .
“உனக்கும் அப்படித்தான்.”

என்று மகளின் கன்னத்ைதத் தட்டிவ ட்டு

மகனுக்காக அடுக்கத் ெதாடங்க னாள் நீலா.
இதுேபால் ஒரு ப ைணப்பு ஏன் ரவீந்தர் வீட்டில் இல்ைல?
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ேயாச க்கத் ெதாடங்க னாள்.

அப்ேபாது தான் ரவீந்தர் ந ைனவு வந்தது.

இருவரும் த னமும் குறுஞ்ெசய்த ய ல் தான் அத கம் ேபசுவார்கள். காைலய ல்
அல்லது மாைலய ல் ஒருமுைற ேபசுவார்கள்.
‘ேவைல

இருக்க றது,

மாைலய ல்

அன்று காைலய ல் அவன்

ேபசலாம்’

என்று

ெசால்லிருந்தான்.

அவனுக்கு அைழத்தாள்.
“இப்ேபாதுதான் என் ந ைனவு வந்தது ேபால” என்றான்.
“ஆமாம்!” என்றாள்.
ச ரித்துவ ட்டு, “உண்ைம வ ளம்ப ”என்றான்.
“புரியவ ல்ைல!”
“அப்படி எல்லாம் இல்ைல.

உங்கைளப் பற்ற த்தான் ந ைனத்துக்

ெகாண்டிருந்ேதன் என்று ஒரு ெபாய் ெசால்லக் கூடாதா?”
“அடுத்த முைற ெசால்க ேறன். இப்ேபாது என்ன ெசய்க றீர்கள்?”
“ெபரிதாக ஒன்றும் இல்ைல! நீ எப்ேபாது வருக றாய்?”
“நாைள! சுகந்தன் மாமா அவர்கள் வீட்டுக்கு வரச் ெசால்லி இருக்க றார்.
நாைள அங்ேக ெசன்று வ ட்டு மாைல க ளம்ப வ டுேவன்.

உங்களுக்கு

டிக்ெகட் வ வரம் அனுப்ப இருந்ேதேன!”
“பார்த்ேதன்! த டீெரன்று இன்னும் இரண்டு நாள் அங்ேகேய இருப்பதாகச்
ெசால்லி வ டுவாேயா என்று ேகட்ேடன்.” என்றான்.
“ேபராச ரியர் ஒருவர் வ டுமுைறய ல் ெசன்ற ருந்தார்.

அவரிடம் ச ல

வ வரங்கள் ேகட்க ேவண்டும் என்று ந ைனத்த ருந்ேதன். அதனால் இருந்து
வ ட்ேடன்.” என்றாள்.
“ேவைல முடிந்ததா?”
“முடிந்தது!” ேபச்சு அப்படிேய ஒருமணி ேநரத்த ற்கு நீண்டது. வ ேனாத்
க ளம்பப் ேபாவதாக அைறக் கதைவத் தட்டவும் தான் அவளுக்கு ேநரம்
ெதரிந்தது.
சுகந்தனின்
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எல்ேலாரும் அவைள அன்று ேபால் என்றும் வரேவற்றத ல்ைல.
உணவுக்குப்

ப ன்

கமலம்

சாந்த யுடன்

ேபச க்ெகாண்டிருக்க,

மத ய
சுரப க்கு

ெவகுநாள் குைடந்த ேகள்வ ையத் தயக்கத்துடன் ேகட்டாள்.
“உங்களிடம் ஒன்று ேகட்கலாமா?” என்று ெபாதுவாகக் ேகட்க,
“தாராளமாகக் ேகட்கலாம், ரவ ய ன் மைனவ ேகட்டு இல்ைல என்று
இங்ேக யாரும் ெசால்ல மாட்டார்கள்” என்றாள் சாந்த .
ேலசாகச்

ச ரித்துவ ட்டு,

“அவர்

ஏன்

அத்ைதயுடன்

இயல்பாகப்

ேபசுவத ல்ைல. அவர்களுக்குள் ஒரு ப ைணப்பு இல்ைல. அத்ைத ப ரியமாக
இருந்தாலும் இவர் அைதத் தவ ர்க்க றார். ஏன் அப்படி?” என்றாள் சுரப .
ெபண்கள் இருவர் முகத்த லும் இருள் படர்ந்தது.

அவர்கள் முகத்ைதக்

கவனித்து சுரப , “ெசால்லக் கூடாது என்றால் ேவண்டாம்!” என்றாள்.
இருவரும்

சல

ெதாடங்க னாள்.

கணங்கள்

தயங்க னார்கள்.

ெமல்லச்

சாந்த

“எப்படியும் உனக்கு ஒருநாள் ெதரியத்தாேன ேபாக றது.

அது இன்றாக இருக்கட்டுேம” எனவும், கமலம் ெகாஞ்சம் பதற யைதச் சுரப
கவனிக்கத் தவறவ ல்ைல.
சாந்த ெதாடர்ந்தாள்.
“லண்டனில் ரவ ெதாடங்க ய ெதாழிலில் ஒரு சறுக்கல்.

கூட்டாளிகள்

எல்ேலாரும் வ ட்டு வ ட்டுச் ெசன்று வ ட்டார்கள். ரவ க்கு வ ட மனம் இல்லாமல்
மீண்டும்

முயற்ச

ெசய்துெகாண்டு,

க ைடத்த

ேவறு

நல்ல

வாய்ப்ைப

வ ட்டுவ ட்டான். பானுமத அண்ணிக்கு அத ல் வருத்தம். அதனால் கருத்து
ேவறுபாடும் வந்தது. அப்ேபாத ருந்து அண்ணி எது ெசான்னாலும், ரவ க்குப்
ப டிப்பத ல்ைல.

ரவ ய ன் வ ருப்பத்ைத யாரும் மத க்க வ ல்ைல என்ற

வருத்தம்.” என்று சுருக்கமாகச் ெசான்னாள். ரவ ய ன் முன்னாள் காதைலப்
பற்ற முழுவதும் மைறத்து வ ட்டுச் ெசால்லி முடித்தாள் சாந்த .
“அப்படியானால்,

அவர்

ேகாவத்த ல்

ந யாயம்

இருக்க றது.

அன்ைனேய மகனின் முயற்ச கைளப் புரிந்து ெகாள்ள வ ல்ைல என்றால்
கஷ்டமாகத்தாேன இருக்கும்” என்று கணவனுக்காகப் பரிந்து ேபச னாள்.
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முழு உண்ைமையச் ெசான்னால் சுரப

இப்படிப் ேபசுவாளா என்ற

சந்ேதகம் கமலம், சாந்த இருவருக்கும் ேதான்ற யது.
ரவீந்தர் தான் வீம்பு ப டிக்க றான் என்று ந ைனத்த ருந்த சுரப க்கு
இப்ேபாது பானுமத ய ன் ேமல் வருத்தம் வந்தது.
ேபச்ைசத் த ைச மாற்ற, “உனக்குத் தனியா இருக்க எப்படி இருக்க றது!
எப்படி ெபாழுைதப் ேபாக்குக றாய்?” என்றாள் சாந்த .
“ெகாஞ்சம் கஷ்டம்தான்.

இப்ேபாதுதான் சர்டிப ேகட் வந்து வ ட்டேத.

ஏதாவது ேவைல ேதட ேவண்டும்.”
ேபராச ரியர்களிடம் ேபச யத ல், அடுத்த முைற ச றப்பான கல்லூரிய ல்
ேசர்வதுதான் சரியாக இருக்கும் என்று ெசான்னார்கள். அதனால் படிப்ைப
ஒரு ஆண்டு இைடெவளி வ ட்டுத் ெதாடரலாம் என்று முடிெவடுத்த ருந்தாள்.
வ ேனாத்த டம்

மட்டும்

ெசான்னாேள

தவ ர,

ெபற்ேறாரிடம்

கூடச்

ெசால்லவ ல்ைல.
“ேவைல ேதடுவதா? பானுமத க்கு ேவைலய ல் உதவ ெசய்யலாம் தாேன!”
என்றார் கமலம்.
“ஐேயா! பாட்டி இப்ேபாைதக்கு அது முடியாது. அத்ைதய டம் ேபச னாேல
அவர் பார்ைவய ல் அனல் பறக்கும்.

இப்ேபாது அவர்களுடன் ேவைல

ெசய்தால் அவ்வளவுதான்.” என்றாள். இைத ெவறும் வ ைளயாட்டுக்காகச்
ெசால்லவ ல்ைல.
அவ்வப்ேபாது சுரப பானுமத ைய அைழப்பதுவும், பானுமத சுரப ைய
அைழப்பதும் நடப்பதுதான்.

ெபாதுவாக ‘ரவ என்ன ெசய்க றான்’ என்று

பானுமத ேகட்கப் ேபச்சு ரவ ையப் பற்ற த் ெதாடரும். அவன் அருக லிருந்தால்
முைறத்துப் பார்ப்பதும், ெதாைலேபச ைய ைவத்ததும் “புகார், அற க்ைக
எல்லாம் முடிந்ததா?” என்பான்.
“உங்கைளப் பற்ற

யாரும் புகார் ெசால்லவ ல்ைல.

ெபாதுவாகப்

ேபச ேனாம்”
“என்ைனத் தவ ரப் ேபச உங்கள் இருவருக்கும் ேவெறதுவும் இல்ைலயா?”
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“இப்ேபாைதக்கு இல்ைல” என்பாள்.
“அதுவும் சரிதான். இங்க ருந்தேபாது பானுமத ய டம் நான் ேபச னாேல
என்னிடம் இரண்டு நாள் ேபசமாட்டான்.

அவைனப் பற்ற த்தான் குைற

கூற ேனன் என்று ந ைனத்துக்ெகாள்வான்” என்றார் கமலம்.
ரவீந்தரின் ேபாக்ைக எல்ேலாரும் அற ந்த ருந்தும் ஏன் யாரும் மற்ற முயல
வ ல்ைல. ஒருேவைள முயன்று ெவற்ற ெபற முடிய வ ல்ைலயா?
ைஹதராபாத் வ மான ந ைலயம் வந்தது இறங்க யதும், சுரப ய ன் ெசல்
ஒலித்தது. ெவளிேய அவளுக்காக ந ற்பதாக ரவ ெசான்னான். சுரப க்கு ஏக
சந்ேதாசம்.
சுரப

ெபட்டிகைள எல்லாம் எடுத்துக்ெகாண்டு வரும்ேபாது ரவீந்தர்

காருடன் ந ன்றுெகாண்டிருந்தான்.
அவள்

ெபட்டிகைளப்

பார்த்து,

“ஒரு

ெபட்டி

மூன்றாக

வ ட்டது!

ெசன்ைனையேய இங்ேக ெகாண்டுவந்து வ ட்டாயா?” என்றான்.
“க ட்டத்தட்ட!” என்று ச ரித்தாள்.
இரவு உணைவ முடித்துவ ட்டு, அவளின் சான்ற தழ்கைளக் காட்டினாள்.
“ஹ்ம்ம்! குட்” என்றான்.
”உங்கள் படிப்புக்கு முன் இது ஒன்றும் இல்ைல தான். ஆனால் உங்களிடம்
காட்ட ஒரு காரணம் இருக்க றது என்று இன்ெனாரு தாைள நீட்டினாள்.
ஒரு பள்ளிய ன் ஆச ரியர் ேதைவ பற்ற ப் ப ரசுரிக்கப்பட்ட வ ளம்பரம்.
“இது எதற்கு?” என்றான்.
“படிப்ைப

அடுத்த

ஆண்டு

ெதாடரலாம்

கல்லூரிய லும் அைதத் தான் ெசான்னார்கள்.
வ ல்ைல!

என்று

இருக்க ேறன்.

சும்மா இருக்கப் ப டிக்க

அதனால் அருக ல் ஏதாவது ேவைலக்குப் ேபாகலாம் என்று

ந ைனத்ேதன்.

ேநற்று இந்தப் பள்ளிக்கு அைழத்ேதன்.

நாைள மறுநாள்

ேநர்முகத் ேதர்வுக்கு அைழத்த ருக்க றார்கள்.” என்றாள்.
“ஓ!

ெசய்” என்று எல்லாவற்ைறயும் அருக ல் ைவத்துவ ட்டு எழுந்து
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ெசன்று வ ட்டான் ரவீந்தர்.

சுரப க்கு அவன் ேகாபம் ெதரிந்தது ஆனால்

அதற்கான காரணத்ைதக் கண்டற ய ச ல கணங்கள் ேதைவப் பட்டது.
அவைனத்

ேதடிச்ெசன்றாள்.

பால்கனிய ல்

ந ன்று

எங்ேகா

பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தான். அவன் புைகத்துக் ெகாண்டிருப்பது ெதரிந்தது.
சுரப க்குப் ப டிக்காத வாைட. அவன் புைக ப டிப்பது வழக்கம் என்றாலும் அந்த
ேநரங்களில் அருக ல் அவள் ெசல்வத ல்ைல. இப்ேபாது அதுபற்ற த் துளியும்
எண்ணாமல் அவனருக ல் ெசல்ல, மூச்ைச அைடப்பது ேபால் இருந்தது.
தன்னிச்ைசயாக அவள் ைககள் மூக்ைக பற்ற க்ெகாள்ள,
ந றுத்த வ ட்டான்.

புைகப்பைத

“உங்களிடம் ேகட்காமல் முடிவு ெசய்தது தப்புதான்.

இல்ைல …இல்ைல. இன்னும் முடிவு கூடச் ெசய்யவ ல்ைல. சும்மா அைழத்துப்
பார்க்கலாம் என்று தான் ந ைனத்ேதன். அவர்கள் உடேன வரச் ெசால்வார்கள்
என்று ந ைனக்கவ ல்ைல. அண்ணாவ டமும் டாடிய டமும் மட்டும் ேவைலக்குப்
ேபாக ந ைனப்பதாகச் ெசான்ேனன். இந்தப் பள்ளி ேவைல பற்ற உங்களிடம்
தான் முதலில் ெசால்க ேறன்.” என்றாள்.
அவன் ஒரு கூர்ைமயான பார்ைவைய அவளிடம் ெசலுத்த, தைலக்குேமல்
ைக ைவத்து “ப்ராமிஸ்,

இன்னும் ெரசுேம கூடத் தயாரிக்க வ ல்ைல.

நீங்கள் ேவண்டாம் என்றால் ேவண்டாம்.” என்றாள். அவன் ெசால்லாமேல
அவனின் வருத்தத்ைதப் புரிந்து ெகாண்டாள் என்று அவனுக்குப் பூரிப்பாக
இருந்தது.

அவன் ெசால்படி எல்லாம் மைனவ

ஆட ேவண்டும் என்று

ரவீந்தர் ந ைனக்கவ ல்ைல. ஒரு முடிைவ எடுக்கும்ேபாது அவனிடம் கலந்து
ஆேலாச க்க ேவண்டும் என்று மட்டும் தான் எண்ணினான்.
அதற்குேமல் அவனின் ேகாவம் ந ைலத்த ருக்க வ ல்ைல.

“எப்ேபாது

இன்ெடர்வ யூ?” என்றான்.
“நாைள மறுநாள்”
“சரி! ேபாய் வா!” என்றான்.
அது மட்டுமில்லாமல், அவளின் தற்குற ப்ைபத் தயாரிக்கவும் உதவ னான்.
சுரப தயக்கத்துடன் ேகட்டாள், “இதுேபால் ஒரு ேவைலக்குச் ெசல்வது
உங்களுக்கு வருத்தம் இல்ைலேய!”
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இது வ ேனாத்த ன் அற வுைர.

அவள் வீட்டு மனிதர்களுக்கு அவள்

ேவைலக்குச் ெசல்வது சம்மதமா என்று ெதரிந்துெகாள்ள ெசான்னான்.
“இதுேபால் ேவைலயா?

நீ என்ன ெகாள்ைளயடிக்கவா ேபாக றாய்?”

என்றான்.
“இல்ைலதான்.

உங்களுக்ேகா இல்ைல ேவறுயாருக்ேகா ேவைலக்குச்

ெசல்வது ப டிக்கவ ல்ைல என்றால் …” என்று முடிக்காமல் இழுத்தாள்.
“உனக்குச் ெசல்ல ேவண்டும் என்றுதாேன இருக்க றது.

ப டித்தைதச்

ெசய்ய ேவண்டும். யாைரயும் ஏய்க்காமல் ெசய்ய ேவண்டும். அவ்வளவுதான்.”
என்றான்.
ேலசாகக் ைக தட்டிவ ட்டு “நல்ல ப ளாஸப ” என்றாள்.
“முதலில் உன் ேபச்ைசக் குைற. இப்படி க ண்டலும் ேகலியும் ெசய்வது
ெதரிந்தால் உனக்கு ஆச ரியர் ேவைல தரமாட்டார்கள்.”
“க ண்டல் ேகலியா? நான் உங்கைளப் பாராட்டிேனன்! மாணவர்கைளப்
பாராட்டி ேவைல வாங்க ேவண்டும் அல்லவா இங்க ருந்ேத முயல்க ேறன்!”
என்றாள்.
“நான் உனக்கு எந்த வ ஷயத்த ல் மாணவன் என்று ெதரியவ ல்ைல?”
சற்ேற ேயாச த்து வ ட்டு, “ந ச்சயம் இயற்ப யலில் உங்களுக்கு ஆச ரியராக
இருப்ேபன்.” என்றாள்.
“இப்ேபாைதக்கு அைத நம்புக ேறன்” என்றான்.
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10. பகுதி - 10
சுரப ய ன் ேநர்காணலுக்கு ரவீந்தர் அைழத்துச் ெசன்றான்.

அந்தப்

பகுத ய ல் ெபரிய பள்ளிதான். ேநரமாகும் என்பதால் அவைனப் புறப்படும்படி
ெசால்லிவ ட்டு சுரப பள்ளிய ன் அலுவலகத்த ல் காத்த ருந்தாள். அவைளப்
ேபால் பலர் வந்த ருந்தனர். ஆங்க ல பள்ளி என்பதால் பாைஷ ெதால்ைல
இருக்காது என்றுதான் ந ைனத்தாள். வகுப்ப ல் ஒரு பாடத்ைத நடத்தும்ேபாது
கூட அவளுக்குச் சுலபமாக இருந்தது. ஆனால் மூன்று மூத்த ஆச ரியர்கள்
ெதலுங்க ல் ேகள்வ கள் ேகட்கும் வைர எல்லாம் நன்றாகத்தான் ெசன்றது.
எல்லாம் ச றப்பாகச் ெசய்தாலும், அவளுக்கு ெமாழி ெதரியாதது ஒரு
ெபரும் குைறபாடாக இருந்தது.
எத்த யவர்கள்

ஐவர்

மட்டுேம.

பல சுற்றுக்குப் ப ன் இறுத ச் சுற்றுவைர
இறுத ச்

சுற்ற ல்

அவள்ேமல்

படிப்பு

ெசய்யாதைதப் பற்ற யும், அதற்கான காரணத்ைதயும் ேகட்டார்கள். எல்லாம்
நல்ல படிேய ெசன்றது. இரண்டு நாளில் ெசால்வதாகச் ெசான்னார்கள்.
ந ச்சயம் எல்லாச் சுற்ற லும் சுரப
நம்ப னாலும்,

அவள்

இங்ேக

நன்றாகச் ெசய்ததாக உறுத யாக

பணிக்கு

வரப்ேபாவத ல்ைல

என்று

ேதான்ற யது.
ரவீந்தரிடம் இதுபற்ற ச் ெசான்னேபாது, “ஏன்? உனக்கு அங்ேக ப டிக்க
வ ல்ைலயா? ேநற்று கூட ெவகு ஆர்வமாய் இருந்தாய்!” என்றான்.
“ெதரியவ ல்ைல! ஏேதா ேதான்றுக றது!”
“முடிவு வரட்டும்!

ப றகு ேபசலாம்” என்று ேவறு வ ஷயங்கள் பற்ற ப்

ேபச னான்.
முடிவுகளும் வந்தது.
ெசான்னார்கள்.

ஒரு ெதாைலேபச

அைழப்புமூலம் முடிைவச்

சுரப ையத் ேதர்வு ெசய்த ருந்தார்கள்.

ஆனால் மாற்று

ஆச ரியராக. எந்த வகுப்ைபயும் அவளுக்ெகன்று வழங்காமல், ஒரு ஆச ரியர்
வராத ேநரத்த ல் இவள் வகுப்ைப நடத்த ேவண்டும். அதுவும் எந்தப் பாடமாக
இருந்தாலும். முதல் வகுப்பு ப ள்ைளகேள ஆங்க லம் சரளமாகப் ேபசும் பள்ளி
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உடன் ேதர்வானவர்கள் கூட இவைளப் ேபால் இளங்கைல

படித்தவர்கள் தான்.

எல்ேலாரும் இேத ேபால் மாற்று ஆச ரியராகவா

ேதர்வானார்கள்?
ஆச ரியர்கள் பய ற்ச க்குப் இரண்டு நாட்களில் ேசரச்ெசான்னார்கள்.
அதற்கு முன் அவளின் சான்ற தழ்கைள மூன்று ஆண்டுகளுக்கு, அவர்களிடம்
தான் இருக்க ேவண்டும் என்றார்கள்.

ஆனால் சுரப க்கு அடுத்த வருடம்

முதுகைல படிப்புக்குச் ேசரேவண்டுேம.
மாைல ரவீந்தர் வந்தவுடன் இதுபற்ற ப் ேபச னாள்.
“உனக்கு ஒரு ேயாசைன ெசால்லலாமா?” என்று முதலில் ேகட்டான்.
“ெசால்லுங்கள்!”
“உனக்கு முன் அனுபவம் இல்லாதேபாது, நீ அத கப்படி எத ர்பார்க்கக்
கூடாது.

வருடத்த ல் ஆச ரியர் மாறுவைத யாரும் வ ரும்பமாட்டார்கள்.

நீ

ேநர்காணலுக்குச் ெசன்ற பள்ளி சாதாரணமான பள்ளி இல்ைல. உனக்குக்
கற்ப த்தல் தான் வ ருப்பம் என்றால், இந்த ேவைலேய நீ ஏற்க ேவண்டும்.”
என்றான்.
ரவீந்தர் ெசால்வைத முற்ற லும் தவ ர்க்க முடியாது தான்.
உடன்

ேசர்த்தவர்களுக்ெகல்லாம்

இருப்பதாகவும்,

சுரப க்கு

வகுப்புகள்

மட்டும்

வகுப்புகள்

ஆச ரியராகவும் ெபாறுப்ைபக் ெகாடுத்தார்கள்.

ஏற்கனேவ

ஒதுக்க

இல்லாமல்,

மாற்று

அதற்கான வ ளக்கம்

ேகட்டாள்.
“என் ெசயல் த றன் உங்களுக்குப் ப டித்ததாகச் ெசால்க றீர்கள்.

ஒரு

ேவைள அத ல் குைறபாடு இருந்தால் தாராளமாகச் ெசால்லலாம்.”
அவர்களிடமிருந்து ெதளிவாகப் பத ல் க ைடக்கவ ல்ைல.

அப்ேபாேத

சுரப க்கு அந்தப் பணிைய ஏற்க வ ருப்பமில்ைல.
ரவீந்தரிடம் ேவைலைய ஏற்காதது பற்ற ச் ெசான்னாள். “உனக்குப் ப டிக்க
வ ல்ைல என்றால் ெசல்ல ேவண்டாம். ஆனால் நன்றாக ேயாச த்து முடிெவடு.
முன் அனுபவம் இல்லாத ஒருவருக்கு,
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ந யமிக்காமல் இருப்பது வழக்கம் தான்.”
“நீங்கள் ெசால்வது சரிதான்.

ஆனால் இதுேவ ெவகுநாட்களுக்கு

ெதாடருேமா என்று தான் ேயாசைனயாக இருக்க றது.
எனக்ெகன்று
ேவைலதான்.

இருக்கும்

ேவைலேய

மற்றவர்கள்

ஏேனா எனக்கு மனம் ஒட்டவ ல்ைல.

இன்ெனான்று

ெசய்யாமல்

வ ட்ட

ஒருவருக்கு மாற்றாக

இருக்கப் ப ரியம் இல்ைல.”என்றாள்.
அவளின் இறுத வாக்க யம் ரவீந்தருக்கு ைதத்தது.
அவன் எதுவும் ேபசாமல் அமர்த்த ருக்க, “என்ன?”என்று ேகட்டாள்.
“உன்னிடம் இதுவைர இதுபற்ற க் ேகட்கவ ல்ைல. என்ைனத் த ருமணம்
ெசய்தத ல் உனக்கு ஏதும் வருத்தமா?” என்றான்.
“இதுவைர

இல்ைல.

இனிேமல்

எப்படி

என்பது

நீங்கள்

நடந்து

ெகாள்வத ல்தான் இருக்க றது.” என்று அவன் முகத்ைதப் பார்த்தாள். அவன்
முகம் இறுக இருப்பது கண்டு, “நான் சும்மா வ ைளயாட்டாகப் ேபச ேனன்.
நீங்கள் தீவ ரமாக ேயாச க்கும் அளவுக்கு இத ல் ஒன்றும் இல்ைல.” என்றாள்.
“ந ைறய ேயாச க்க ேவண்டி இருக்க றது.
படுத்த வ ல்ைலயா?

உன்ைன யாரும் கட்டாயப்

என்று மட்டும் ேகட்ேடன்.

சம்மத த்தாய் என்று இன்று வைர ேகட்கவ ல்ைல.

ஆனால் நீ எப்படி, ஏன்
இப்ேபாது ேகட்க ேறன்!

ெசால்” என்றான்.
என்ன

ெசால்வது

இருந்தாலும் ெசால்.

என்று

ெவகுேநரம்

ேயாச த்தாள்.

“ஏதுவாக

இருவருக்கும் ஒரு ெதளிவு க ைடக்கும் வைர

நம்மிைடேய ெபரிய ப ைணப்பு வராது.”
“எனக்கு எந்தக் குழப்பமும் இல்ைல.

ஆனால் உங்கள் குழப்பத்ைதத்

தீர்க்கச் ெசால்க ேறன். தாத்தாவும், சுகந்தன் மா… ச த்தப்பாவும் ேகட்டார்கள்.
சம்மத த்துவ ட்ேடன்.”
“என்ைனப் பற்ற அப்ேபாது உனக்கு என்ன ெதரியும்?”
“ஒன்றும் ெதரியாது!”
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“ப றகு என்ன நம்ப க்ைகய ல் சம்மத த்தாய்?”
“தாத்தாேமல் இருந்த நம்ப க்ைக.
ேபரனுக்காகவும்,

ெவறும் ெகௗரவத்த ற்காகவும்,

என்ைனப் பலி ெகாடுக்கமாட்டார் என்ற நம்ப க்ைக.”

என்றாள்.
ஒரு ஆழமான பார்ைவ பார்த்தான். “இன்னும் என்ன குழப்பம்?” என்றாள்.
“ஆர்த்த ஏன் என்ைன ேவண்டாம் என்றாள் என்று ெதரியுமா?”
“இருவருக்கும் ஏேதா மன ேவறுபாடு என்று ெசான்னார்கள்”
“என்ன என்று ெதரிய ேவண்டாமா?”
பார்ைவையச் சுருக்க , “இல்ைல என்று ெசால்ல முடியாது!

ஆனால்

முடிந்தது பற்ற க் க ளறக் கூடாது என்று ெசான்னார்கள்.”
அன்று நடந்த உைரயாடல்பற்ற ச் ெசான்னான்.

அவன் ெசால்லி

முடிக்கும்ேபாது, சுரப ய ன் வ ழிகள் வ ரிந்த ருந்தது.
“இதற்காகவா த ருமணத்ைத ந றுத்த னாள்?”

என்றவள்,

“ஆனால்

ஆர்த்த பாவம்! த ருமணத்த ற்கு முன் ஒன்றாக ஊெரல்லாம் சுற்றும் இந்தக்
காலத்த ல், ேபசக் கூட வாய்ப்ப ல்ைல. முதல் முைற ேபசும்ேபாேத உங்கைளப்
ேபாலப் ேபச னால், ெபரும்பாலாேனார் பயந்து வ டுவார்கள்.”
“அது என்ன ெபரும்பாலாேனார்? எல்ேலாரும் பயந்து ஓடி வ டுவார்கள்
என்று ெசால்.” என்றான்
“அப்படிச் ெசால்ல முடியாது!

ெகாஞ்சம் பக்குவமாக ேயாச ப்பவர்கள்

புரிந்து ெகாள்வார்கள்.”
“நீ எப்படிேயா?”
“நான் ந ச்சயம் பயந்த ருப்ேபன்!”

என்றவைள வ யப்பாகப் பார்த்தான்.

அவன் முகத்த ன் மாற்றத்ைதப் பார்த்து ேலசாகச் ச ரித்துவ ட்டு, “ஆனால்
த ருமணத்ைத ந றுத்த இருக்க மாட்ேடன்.” என்றாள்.
“அதனால்

தான்

தாத்தா

உன்ைனத்

ேதர்வு

என்றவன் சுரப ையக் கண்ெகாட்டாமல் பார்த்தான்.
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ேநராகச் சந்த க்க முடியாமல் அருக லிருந்த ஏேதா ஒன்ைறக் ைகய ல்
ைவத்துக்ெகாண்டு இங்குமங்குமாய் பார்க்க, சுரப ய ன் முகத்ைதத் தன்
பக்கம் த ருப்ப அவள் ெநற்ற ய ல் முத்தமிட்டான். சுரப ய ன் நாணச்ச வப்ைப
ச ல கணங்கள் ரச த்துவ ட்டு ரவ ேபச்ைசத் ெதாடர்ந்தான்.
“அடுத்து என்ன ெசய்வதாக உத்ேதசம்!”
“மீண்டும் என் படிப்புக்குத் ேதைவயுள்ள இடங்களுக்கு வ ண்ணப்ப க்க
ேவண்டும்.” என்றாள்.
“என் அலுவலகத்த ல் ேசர்க றாயா?”
“உங்கள் அலுவலகத்த ல் நான் என்ன ெசய்வது?”
“ேவைல தான்.

இரண்டு மூன்று மாத பய ற்ச ய ல் ெகாஞ்சம் மூைள

இருந்தாலும் நன்றாகேவ ெசய்யலாம்.”
“எப்ேபாது இன்ெடர்வ யூ?”
ச ரித்துக்ெகாண்டு, “இப்ேபாது ைவத்துக்ெகாள்ளலாமா?”
“ஓ! நான் தயார்” என்றாள்.
அருக லிருந்த ஒரு காக தத்ைத நீட்டி, “ஐன்ஸ்டீன் சார்ப யல் வ த ைய
வ ளக்கு” என்றான்.
முதலில் அவன் ேகலி ெசய்க றான் என்று ந ைனத்தவள், ஒரு தாைள
நீட்டவும், வ யந்து பார்க்க, “என்ன மறந்துவ ட்டதா?” என்றான்.
தாைள வாங்க ேவகமாக எழுத நீட்டினாள்.
“மீத ?” என்றான்.
“என்ன மீத ?”
“உன் வ ளக்கம் அவ்வளவுதானா?
தாளில் முடித்துவ ட்டாய்.”

ஐன்ஸ்டீனின் வ த ையைய ஒேர

என்று ேகட்கவும் சுரப வ யந்தாள்.

அவனுக்கு

அத கம் ெதரியாது என்று ேமேலாட்டமாக ஒரு பத ைல எழுத நீட்டினாள்.
ஆனால் சரியாய் வ ளக்கம் என்றால் குைறந்தது பத்து பக்கங்கள் ேவண்டும்.
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“முழு வ த என்றால் ந ைறய ேநரம் ேவண்டும்.” என்றாள்.
ச ரித்துவ ட்டு, “இப்ேபாைதக்கு இது ேபாதும்” என்று ெசால்லிவ ட்டு,
‘ேதர்ந்ெதடுத்தாய ற்று!’ என்று எழுத க் ெகாடுத்தான்.
“நாைள என்னுடன் காைலய ல் க ளம்ப ேவண்டும்.”
“நாைளேயவா?”
“ஏன்! நல்ல நாள் பார்க்க ேவண்டுமா?”
“சரியாக ந ைனவு படுத்த னீர்கள்!

நாைள சனிக்க ழைம.

நாைள

ேவண்டாம்.” என்றாள்.
தைலய ல் அடித்துக்ெகாண்டு, “நீ அற வ யல் படித்த ருக்க றாய் என்று
ெவளிேய ெசால்லாேத! நாைளக் காைலக் க ளம்புக ேறாம்.” என்றான்.
படிப்ப ற்கும்

நம்ப க்ைகக்கும்

சம்பந்தம்

இல்ைல

என்று

சுரப

ந ைனப்பதுண்டு. அற வ யலுக்கு அப்பாற்பட்ட வ ஷயங்கள் இந்த உலக ல்
இருப்பதாய் எண்ணுபவள் சுரப .

இவள் ேநரம் காலம் என்று ெபரிதாகப்

பார்த்தத ல்ைல என்றாலும், வீட்டில் அம்மா எப்ேபாதும் ஒரு நாள்காட்டிைய
ைவத்துச் ெசால்லும் ேநரத்த ல் தான் முக்க யமான வ ஷயங்கைள அப்பாவும்
ெசய்வார்.

அைத ரவீந்தரிடம் எத ர்பார்க்க முடியாது என்பதும் சுரப க்குத்

ெதரியாமல் இல்ைல. சரி என்று தைலயாட்டினாள்.
ரவீந்தருடன் அலுவலகம் ெசன்றதும் சுரப ய ன் மனத ல் ரவீந்தரின் ந ைல
பல படிகள் ஏற வ ட்டது.

நாற்பது ேபர் அவன்கீழ் ேவைல ெசய்தார்கள்.

எல்லாப் ப ரிவுகளிலும் ரவீந்தரின் பங்கு இருந்தது. அவனின்ற அங்ேக ஒரு
அணுவும் அைசயாது என்பது நன்றாகத் ெதரிந்தது.
ரவீந்தர் ெசான்னது ேபால் ெகாஞ்சம் மூைளைய ைவத்துச் ெசய்ய
முடிக ற

காரியமில்ைல

என்பைத

இரண்டாவது

நாேள

உணர்ந்தாள்.

பய ற்ச க்ெகன்று ேவறு யாரும் இல்ைல என்பதால், ச ல குற ப்புகைளக்
ெகாடுத்து ேமேலாட்டமாகச் ெசால்லிக் ெகாடுக்கும்படி ஒருவனிடம் பணித்து
வ ட்டு அவன் ேவைலையப் பார்க்கச் ெசன்றுவ ட்டான்.

மீண்டும் மத ய

உணவ ன்ேபாது அவேன ெதாைலேபச ய ல் அைழத்தான். முக்க ய கூட்டாளி
www.Kaniyam.com

124

FreeTamilEbooks.com

லாவண்யா ஶ்ரீராம்

சுற்றம் சூழ

இன்ெனாருவன் இப்ேபாது வ டுமுைறய ல் இருப்பதாகச் ெசால்லி, அவனுடன்
ெதாைலேபச ய ல் ேபச ைவத்தான்.
அவளுக்குப் பய ற்ச ெகாடுத்தவன் நவீன்.
வந்தவர்கள் எல்ேலாரும் இருந்தார்கள்.

அவன் குழுவ ல் புத தாக

முதலில் எல்ேலாரும் தயங்க த்

தயங்க தான் சுரப ய டம் பழக னார்கள். அவர்களின் தயக்கத்ைத மத த்துச்
சுரப யும் அவர்கைள அத கம் ெதாந்தரவு ெசய்யவ ல்ைல.
முதல் நாள் ெபரிதாக ஒன்றும் ெதரியவ ல்ைல சுரப க்கு. முதல் நாளில்
ேமேலாட்டமாகப் படித்தாள்.

ஆனால் இரண்டாவது நாள், மற்றவர்கள்

ெசல்லும் ேவகத்த ற்குச் சுரப யால் ஒன்றும் ெசய்ய முடியவ ல்ைல.

நம்

மீது நமக்ேக நம்ப க்ைகய ல்லாதேபாது, மற்றவர்கள் சாதாரணமாக ரகச யம்
ேபச னாலும், நம்ைமப் பற்ற த்தான் குைற கூறுவதாகத் ேதான்றும். அவர்கள்
ேபசும் ெமாழியும் சுரப க்குத் ெதளிவாகப் புரியாவ ல்ைல.
குழு முழுவதும் ரகச யம் ேபசுவார்கள். சுரப அவர்கள் அருக ல் ெசன்றால்,
அவர்கள் ேபச்சு ந ன்று வ டும்.

அவள் ேதநீர் எடுக்கச் ெசன்று த ரும்ப

வரும்ேபாது ச ரிப்ெபாலி ேகட்கும்.

சுரப உள்ேள ெசன்றால் அப்படிேய

ந ன்று வ டும். இத ல் சுரப ஏதும் சந்ேதகம் ேகட்டால், தயக்கமின்ற நவீன்
ெதளிவுபடுத்த னாலும், மற்றவர்கள் ஏளனமாகப் பார்ப்பது ேபால் இருந்தது.
அது சுரப ய ன் கற்பைனயாகக் கூட இருக்கலாம்.
அன்று கணிப்ெபாற ய ல் அவள் ெசய்த எதுவும் சரியாய் இல்ைல.
மாைல எல்ேலாரும் ெசன்றதும் ரவீந்த ரன் அைறக்கு முன்த னம் ெசன்று
வ ட்டாள்.

இன்று இன்னும் சுரப அவன் அைறக்கு வராமல் இருக்கவும்,

ரவீந்தர் அவள் இருப்ப டம் வந்தான். அவள் இன்னும் கணிப்ெபாற ய ல் எேதா
தட்டிக்ெகாண்டு இருக்க, ச ற து ேநரம் அவள் ெசய்வைதப் பார்த்தான்.
“என்ன ேமடம்? வீட்டுக்குப் ேபாக ேவண்டாமா?”
“இரண்டு

மணி

ேநரமாகப்

ேபாராடுக ேறன்!

இன்னும்

சரியாக

வரவ ல்ைல!” என்றாள் அவைனப் பார்க்காமேல!
அவளிடம் இருந்த கீேபார்ைட அவனுக்குச் ெசௗகரியமாக இழுத்து
ைவத்துக்ெகாண்டு, ஒருமுைற பார்த்தான். அவள் ெசய்த ருந்த ேவைலைய
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அவன் மின் அஞ்சலுக்கு அனுப்ப வ ட்டு, “வா வீட்டில் ேபாய்ப் பார்க்கலாம்”
என்று கணிப்ெபாற ைய அைணத்துவ ட்டு, அவள் ைகையப் பற்ற இழுத்துச்
ெசன்றான்.
“இன்னும் ஒரு ஐந்து ந மிடம்! முடித்த ருப்ேபன்!” என்றாள்.
“அைத வீட்டில் ேபாய்ப் பார்க்கலாம்” என்றான்.
அவள் முடிக்காத ேவைலப் பற்ற ேய ேயாச த்துக்ெகாண்டு,

மாைல

ேதநீரில் சர்க்கைர கலக்காமல் எடுத்துவந்தாள். சர்க்கைர கலந்த ப ன்னும்
அது குடிக்கச் சக க்கவ ல்ைல.

சுரப

மீண்டும் புத தாகத் ேதநீர் ேபாட

எழுந்தேபாது,
“நீ ேபாய்க் கம்ப்யூட்டைர ஆன் ெசய்! நான் டீப்ேபாட்டு எடுத்துவருக ேறன்.
எப்படியும் அடுத்த முைறயும் குடிக்க முடியாமல் தான் இருக்கப் ேபாக றது.”
என்றான் ரவீந்தர்.
“அந்த ேவைலேய மண்ைடக்குள் ஓடுக றது.
மூன்று ந ைல முடித்து வ ட்டார்கள்.
ந ைலய ேலேய இருக்க ேறன்.

மற்றவர்கெளல்லாம்

நான் மட்டும் இன்னும் இரண்டாவது

எல்ேலாரும் என்ன ேபசுவார்கள்?

நான்

முட்டாள் என்று எண்ணுவார்கள்.”
“ஓ!”
“என்ன ஓ? உங்கைளயும் த ட்டுவார்கள்.”
“என்ைனயா? நான் என்ன ெசய்ேதன்? நீ ேவைலைய முடிக்க வ ல்ைல
என்றால் என்ைன ஏன் த ட்ட ேவண்டும்? ந யாயப்படி உன்ைனத்தான் த ட்ட
ேவண்டும்.

ஆனால் ரவீந்தரின் மைனவ ைய யாரும் த ட்ட மாட்டார்கள்.

அதனால் நீ ேதைவ இல்லாமல் கவைலப் படாேத!” என்றான்.
ேபச ய படிேய டீ ேபாட்டு எடுத்து வந்தான்.

அைத வாங்க ஒரு மிடறு

குடித்துவ ட்டு, “சூப்பர்!” என்று முழுவைதயும் குடித்துவ ட்டு, “இப்படி ேவைல
ெதரியாத ஒருத்த ைய மைனவ என்ற ஒேர காரணத்துக்காக ேவைலய ல்
ேசர்த்து வ ட்டீர்கள் என்று உங்கைள ெவளிப்பைடயாகத் த ட்டவ ல்ைல
என்றாலும், மனத ற்குள் ந ைனப்பார்கள்.
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நண்பர் த ரும்ப வந்தால், அவர் கூட ந ைனக்கக் கூடும்.” என்று ரவீந்தரின்
முகத்ைதப் பார்த்தாள்.
ேயாசைன, ச ரிப்பு எதுவும் அவன் முகத்த ல் இல்ைல. மாறாக ஒரு ச ற ய
தைல அைசப்பு மட்டும்.
“கவைலப் படாதீர்கள்!

உங்களுக்கு அந்த ந ைலைம வராமல் நான்

பார்த்துக்ெகாள்க ேறன்!” என்றாள்.
“நன்ற ! இப்ேபாது அதற்கான ேவைலையப் பார்க்கலாமா?” என்றான்.
ரவீந்தரின் பய ற்ச

ேவறுமாத ரி இருந்தது.

நவீனின் அனுகுமுைற

ெகாஞ்சம் எளிைமயாகேவ இருந்தது. ஆனால் ரவீந்தர் இன்னும் ஆழமாகேவ
கற்றுத்தந்தான்.

அவள் ெசய்த தவறுகைளச் சுட்டிக்காட்டி,

பய ற்ச ய ல் எங்ேக தவறு என்று ெசான்னான்.
சுரப ய ன் தவறுகைளச் சுட்டிக்காட்டேவா,

அவளின்

ஒருேவைள நவீனுக்கு

இல்ைல குைற ெசால்லேவா

தயக்கம் இருக்கலாம்.
சுரப ஆர்வமாகக் கற்றது, ரவீந்தருக்கும் ப டித்த ருந்தது.
இருவரும் வ வாத த்தனர்.
வைர

இருவருக்கும்

இரவு உணைவ மறந்து.

ேநரம்

ேபாவேத

சுரப ையத்தான் அைழத்தாள்.

சுரப

ெவகுேநரம்

பானுமத அைழக்கும்

ெதரியவ ல்ைல.

பானுமத

ரவ ய ன் ந றுவனத்த ல் பணிய ல்

ேசர்ந்தது பற்ற முன்த னேம தகவல் ெசால்லிருந்தாள் சுரப .
“இன்று ேவைல எப்படி இருந்தது?”
“எல்லாம் நன்றாக இருந்தது.

ெகாஞ்சம் புரியாதைத அவர் ெசால்லிக்

ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்” என்றாள்.
“ஓ! அப்படியானால் நீங்கள் ெதாடருங்கள். நான் நாைள அைழக்க ேறன்.
முடிந்தால் வீட்டுக்கு இருவரும் ஒருநாள் வாருங்கள்” என்று ைவத்துவ ட்டாள்.
ெதாைலேபச ைய ைவத்துவ ட்டுச் சுற்ற ப் பார்த்தால் ரவீந்தர் அங்ேக
இல்ைல. சைமயல் அைறய ல் ஏேதா உருட்டிக் ெகாண்டு இருந்தான். மூன்று
ேநர உணைவயும் வீட்ைடச் சுத்தம் ெசய்வைதயும் பணிப்ெபண் ெசய்து
வ ட்டுச் ெசன்று வ டுவாள்.
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ேதைவப்படும்ேபாது இவர்கேள ெசய்துெகாள்வார்கள்.
“இருங்கள் நாள் ெசய்க ேறன்!” என்றவைளத் தடுத்து, “நீ முதலில் நான்
ெசால்லிக் ெகாடுத்தைத மீண்டும் ஒருமுைற படித்துப்பார்.

இங்ேக நான்

பார்க்க ேறன்.” என்று ேவைலையத் ெதாடர்ந்தான்.
இரவு உணவ ன்ேபாது பானுமத

வீட்டுக்கு அைழத்தைதக் கூறவும்,

“எனக்கு ேவைல இருக்க றது!”
“அைதத்தான் நானும் ெசான்ேனன்!

உங்களுக்கு ேவைல இருக்கும்.

அதனால் நான் மட்டும் வருக ேறன் என்ேறன்” என்றாள்.
அவைள ஒரு பார்ைவ பார்த்துவ ட்டு, “உனக்கு அங்ேக என்ன ேவைல?”
“இங்ேக மட்டும் என்ன ேவைல இருக்க றது?”
“ேவைல தாேன நான் தருக ேறன்!”
மைனவ ையப் ப றந்த வீட்டுக்கு அனுப்ப ைவக்க, கணவனுக்கு மனம்
வராது. அது ஒரு ேபாஸ்ஸசீவ்னஸ். ஆனால் ரவீந்தர் மைனவ ைய அவன்
அன்ைனைய பார்க்கக் கூட அனுமத க்காமல் இருப்பது சுரப க்கு வ யப்பாக
இருந்தது.
ரவீந்தர் எதுவும் தனியாகக் ேவைல ெகாடுக்கத் ேதைவ இருக்க வ ல்ைல.
மற்றவர்களுடன் சமமாகச் ெசயற்படச் சுரப க்ேக அத க பய ற்ச ேதைவப்
பட்டது.

ஒன்ைறேய அத க ேநரம் ெசய்தால் சலிப்பு அல்லது அசத வரும்

என்று ரவீந்தர் ெசான்னைதப் ெபாருட்படுத்தாமல் சுரப கணினி முன் நாள்
முழுவதும் அமர்ந்த ருந்தாள்.

அதற்கான பயன் அந்த வாரேம ெதரிந்தது.

குழுவ ல் எல்ேலாரும் வ யக்கும் வண்ணம் ெசயல்படத் ெதாடங்க வ ட்டாள்.
ெமல்ல

நாட்கள்

நகர,

எல்ேலாரும்

ெவகுசகஜமாகப்

என்றாலும், சுரப யுடன் தயங்காமல் ேபச னார்கள்.

பழகவ ல்ைல

அதுேவ சுரப க்கும்

ரவ க்கும் சண்ைட வரக் காரணமாக இருந்தது.
அலுவலகத்த ல் பல குழுக்கள் இருந்தன.

அைனவருக்கும் ஒேர

சமயத்த ல் ேவைல அத கம் இருப்பத ல்ைல. இப்ேபாது சுரப இருந்த குழுவ ன்
ேவைல அத கமாக இருந்தது.
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ேவண்டி இருந்தது. ரவீந்தர் சுரப ைய அத கம் அலட்டிக்ெகாள்ள ேவண்டாம்
என்றான். மற்றவர்கள் எல்லாம் அத கம் உைழக்கும்ேபாது, சுரப க்கு சும்மா
இருக்க முடியவ ல்ைல.

சுரப யுடன் மூன்று ெபண்கள் நான்கு ஆண்கள்

என்று எல்ேலாரும் ெசய்துெகாண்டிருக்க, ஒரு ெபண்ணுக்குச் சற்ேற உடல்
சரிய ல்ைல என்று அவைள வீட்டுக்கு அனுப்ப வ ட்டு அவள் ேவைலையயும்
ேசர்த்து, குழுத்தைலவன் என்ற முைறய ல் நவீன் ெசய்யத் ெதாடங்க னான்.
சுரப க்கு அவன் ெசயல் மிகவும் ப டித்த ருந்தது.

எல்ேலாரின் நலனிலும்

அக்கைறயுடன் ெசயல் படுக றான். நவீன் அத க ேவைல ெசய்க றான் என்று
அவள் ேவைலைய முடித்துவ ட்டு சுரப , அவனுக்கு உதவ முன்வந்தாள்.
மற்றவர்கள் ஓய்வாகத் ேதநீர் அருந்தச் ெசல்லவும், நவீனுடன் சுரப மட்டும்
ேவைல ெசய்துெகாண்டிருந்தாள். அைதப் பார்த்துவ ட்டு அவன் அைறக்குச்
ெசன்ற ரவீந்தர், சுரப ய ன் ேவைல ஏற்கனேவ முடிந்துவ ட்டைத உணர்ந்தான்.
அப்ேபாது எதுவும் ேபசாமல் வ ட்டான்.
அத காைல எல்ேலாருக்கும் வாகனம் ஏற்பாடு ெசய்துவ ட்டு, சுரப ைய
அைழத்துக்ெகாண்டு புறப்படும்ேபாது ேபச்ைச ஆரம்ப த்தான்.
“உன் ேவைலைய மட்டும் நீ பார்த்தால் ேபாதும். மற்றவர் ேவைல எல்லாம்
நீ ெசய்ய ேவண்டியத ல்ைல.”
“பாவம் நவீன்! தனிேய எவ்வளவு ெசய்வார்? என் ேவைலயும் முடிந்தது.
அதுதான் ெகாஞ்சம் நானும் உதவ ேனன்!”
“அதுதான் ேவண்டாம் என்ேறன்”
“இன்று டீமில் ஒருவர் இல்ைல!

அவர் ேவைலையயும் நவீன் மட்டும்

ெசய்ய முடியுமா?”
“ெசய்ய ேவண்டும்!

அவன் தான் லீடர்.

அப்படி முடியாது என்றால்,

அவனுக்கு எதற்கு அந்தப் பதவ ?”
“இது ெகாஞ்சம் அந யாயம். குழு என்றாேல எல்ேலாரும் ேசர்ந்ததுதாேன!
எல்ேலாரும் ேவைலையப் பக ர்ந்து தாேன ெசய்ய ேவண்டும்!”
“ேதைவ இல்லாமல் தர்க்கம் ெசய்யாேத! ெசால்வைதச் ெசய்!”
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ெசய்க ேறனா?

நீங்கள்

அங்ேக

இருந்தால்

என்ன

ெசய்த ருப்பீர்கள்?”
“அவர்கள் ேவைல முடிந்ததும் எழுந்து ெசன்றார்கேள உன் மீத குழு
உறுப்ப னர்கள், அதுேபால் நானும் ேபாய ருப்ேபன்!”
“இப்ேபாது நான் எேதா தவறு ெசய்துவ ட்டதாகக் குற்றம் சாட்டுக றீர்கள்!”
“நீ ெசய்தது ெபரும் தவறு! நவீன் நம் ந றுவனத்த ல் ேவைல ெசய்பவன்.
அவனுக்கு முடியவ ல்ைல என்றால், ெபாதுவாகக் குழுவ ல் கலந்து ேபச
ேவைலையப் ப ரிக்க ேவண்டும்.

இல்ைல யாருக்ேகனும் உதவுவதாக

எண்ணினால் அதற்காக மற்றவர் தைலய ல் ேவைலையக் கட்டக் கூடாது.
முக்க யமாக உன்னிடம் அவன் ேவைலையக் ெகாடுக்கக் கூடாது.

அவன்

இங்ேக ேவைல ெசய்பவன் என்பைத மறக்கக் கூடாது. புரிக றதா!”
சுரப க்கு இதுவைர அவன் ெசால்ல வருவத ல் ஏேதா ந யாயம் இருப்பதாக
ந ைனத்தாள். ஆனால் இறுத ய ல் அவன் முடித்தது சுரப க்கு ஆத்த ரம் வந்தது.
அதற்குள் வீடும் வந்து வ ட்டது.
“இதுேவ

கைடச யாக

இருக்கட்டும்.

நீ

என்

மைனவ

என்ற

ந ைலய லிருந்து இறங்க ேவைல ெசய்யக் கூடாது. இப்ேபாத ருந்ேத அைதக்
கைடப் ப டிக்க ேவண்டும்.

நண்பர்களாக யாரிடமும் இயல்பாக இருக்க

முயற்ச க்காேத! மீண்டும் ஒரு முைற நான் ெசால்லும்படி நடந்து ெகாள்ளக்
கூடாது!”
சுரப முைறத்துப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தாள்.

அவன் ‘என்ன?

என்று’

ேகட்க,
“உங்களுக்குக் கீழ் ேவைல ெசய்பவர் என்றால் உங்களுக்கு அப்படி என்ன
ஏளனம்!

அவர்களுடன் இயல்பாகப் ேபசுவத ல் பழகுவத ல் உங்களுக்கு

என்ன குைறந்துவ டும்? முதலாளி என்ற கர்வம் உங்களுக்கு இருக்கும் என்று
எத ர் பார்க்கவ ல்ைல.
ெசய்பவர் மகள் நான்.

அப்படிப் பார்த்தால் உங்கள் தாத்தாவ டம் ேவைல
என்ைன ஏன் த ருமணம் ெசய்தீர்கள்?

உங்கள்

ெகளரவம் அப்ேபாது குைறந்துவ ட வ ல்ைலயா?”
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இவள் என்ன ேபசுக றாள் என்று புரியாமல் ேயாச க்க, “ஓ!

நீங்கள்

ஒன்றும் வ ரும்ப மணக்கவ ல்ைல தாேன. ேவறு வழி இல்லாமல், தாத்தா
ெசான்னார் என்று கல்யாணம் ெசய்தவராய ற்ேற!

ஒருேவைள இந்தத்

த ருமணம் நடக்காமலிருந்த ருந்தால், நானும் அந்த நவீனும் ஒன்றுதான்.
இப்ேபாது கூட அப்படித்தாேன.

ஏெனன்றால் நான் தாேமாதரன் அய்யா

அவர்களிடம் ேவைல ெசய்யும் ேமாகன் என்பவரின் மகள் என்ற அைடயாளம்
என்றும் மைறயாது.”

என்று நீளமாகப் ேபச வ ட்டு காைர வ ட்டு இறங்க

நடக்கத் ெதாடங்க வ ட்டாள்.
சல

கணங்கள்

புரியவ ல்ைல.

ரவீந்தருக்கு

என்ன

ெசய்ய

ேவண்டும்

சட்ெடன்று அவைளப் ப ன்ெதாடர்ந்தான்.

என்று

அதற்குள் அவள்

லாப ய ல் லிப்ட்டில் ஏற இருந்தாள். இவர்கள் ஏற ய ேநரம் இன்னும் ச லர்
இருக்க, இருவரும் எதுவும் ேபசாமல், வீடுவைர ெசன்றனர்.
ரவீந்தர் கதைவத் த றக்க, ேவகமாக உள்ேள ெசல்ல முயன்றவைள,
ைகையப் பற்ற ந றுத்த னான். சுரப ைகைய உதற வ ட முயலவும், இன்னும்
பலமாகப் பற்ற னான்.
“ைக வலிக்க றது! வ டுங்கள்”
“அப்படியானால், நான் ேபசும்வைர ேகாபப்படாமல் இங்ேக உட்கார்.”
என்று அவள் ைகையவ ட, அங்ேக இருந்த ேசாபாவ ல் அவள் ைபைய
வீச வ ட்டு அமர்ந்தாள். கதைவச் சாத்த வ ட்டு வந்தான்.
அவள்

எத ரில்

அமர்ந்து,

“ேமடம்

எப்ேபாத ருந்து

இப்படி

எல்லாம்

ேயாச த்துக் ெகாண்டிருக்க றீர்கள் ?”
“இன்ற லிருந்து! நீங்கள் தான் ேயாச க்க ைவக்க றீர்கள்”
“அதுவைர சந்ேதாசம்!
அமர்த்தவன்,

வ ளக்கம் ெசால்வது எளிது!”

என்று ந மிர்த்து

“நீ ேபச யது ேபால் எல்லாம் நான் ந ைனக்க வ ல்ைல!

எப்ேபாதும் நீ அந்தக் குழுவ ல் இருக்கப் ேபாவத ல்ைல.

நாைள நீயாக

ஒரு ேவைலைய மற்றவர்களுக்குக் ெகாடுக்கும் ந ைல வரலாம். அப்ேபாது
நண்பர்களாகப் பழக ய ந ைனவ ல் உன்னிடம் சலுைககள் எத ர்பார்ப்பார்கள்!
உனக்கும் அவர்களிடம் கண்டிப்பாக இருக்க மனம் வராது. அதனால் தான்
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மிகவும் ெநருங்காமல், எப்ேபாதும் ெகாஞ்சம் வ லக இருக்கச் ெசான்ேனன்.”
சுரப ஏேதா ேபச வாெயடுக்க, “ஒருேவைள உன் நட்ைப ைவத்து, என்னிடம்
சலுைககள் எத ர்பார்க்கலாம்! நான் ேபச யது ேவைல சம்பந்தமாக மட்டும்!
ஆனால் நீ இத ல் ஏன் நம் த ருமணத்ைதக் ெகாண்டு வந்தாய்?”
“முதலாளி

ெதாழிலாளி

ந ைனத்ேதன்.

என்று

பாகுபாடு

பார்க்க றீர்கள்

என்று

அப்படி என்றால், நானும் உங்கள் தாத்தா” என்று ேபச க்

ெகாண்டிருந்தவைளத் தடுத்து, “மீண்டும் ெசால்லத் ேதைவ இல்ைல.
ேபச யைத ைவத்ேத வ ளக்கம் ெசால்க ேறன்.
கைடந ைல

ஊழியர்

முக்க யமாக
பத லாகச்

ெசய்யும்

அவர்களால்
சப்ைள

ெசய்வேதா,

தாத்தாேவா மாமாேவா,

ேவைலேய

முடியவ ல்ைல
ெபாட்டலம்

நீ

ஏற்றுச்

ெசய்வத ல்ைல.

என்றால்

அவர்களுக்குப்

ேபாடுவேதா

க ைடயாது.

ஒருவர் இல்லாத ேவைளய ல் எப்படிச் ெசய்தால் முடிக்க முடியும் என்று
ேயாசைன ெசால்வார்கள்.

அவ்வளவுதான்.

அதற்காக யாைரயும் யாரும்

குைறவாக ந ைனக்க றார்கள் என்று ெபாருள் இல்ைல.
அக்கைற இருக்கும்.

அேத சமயம் கண்டிப்பும் இருக்கும்.

பழகச் ெசால்க றான்.
என்று

உனக்ேக

ந ைனக்க ேறன்.

எல்ேலார் ேமலும்
அைதத் தான்

ப றகு அங்ேக உன் அப்பாவ ன் ந ைல என்ன

ெதரியும்.

நான்

ெசால்லத்

ேதைவய ல்ைல

என்று

ஒேர நாளில் அவருக்கு அந்த அளவு தாத்தா இடம்

ெகாடுத்துவ டவ ல்ைல.

முக்க யமான இன்ெனாரு வ ஷயம்,

எனக்குப்

ப டிக்காதைத யார் ெசான்னாலும் ெசய்யமாட்ேடன். தாத்தா ெசான்னதற்காக
மட்டும் நான் சம்மத க்கவ ல்ைல.”

என்று ெசால்லிவ ட்டு எழுந்து ெசன்று

வ ட்டான்.
அவன்

ெசல்வைதப்

ேயாச த்தாள்.

பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தவள்,

மற்றைதவ ட

அவைள ேயாச க்கைவத்தது.

அவன்

கைடச ய ல்

சற்று

ெசான்னது

ேநரம்
தான்

அவைளேய அற யாமல் ஒரு ச று புன்னைக

எட்டிப்பார்த்தது. அதற்குள் ேமல் அைறய லிருந்து ரவீந்த ரன் குரல்.
“கண்டைத

ேயாச க்காமல்,

சீக்க ரம்

தூங்கு.

மீண்டும்

மத யம்

அலுவலகத்த ற்குச் ெசல்ல ேவண்டும்” என்றான்.

www.Kaniyam.com

132

FreeTamilEbooks.com

லாவண்யா ஶ்ரீராம்

சுற்றம் சூழ

காைல ஆறு மணிக்குத் தூங்க

மத யம் எழேவண்டுமா?

சுரப க்கு

வ ச த்த ரமாக இருந்தது. ஆனால் இது ஒன்றும் புத த ல்ைல. சுழற்ச முைற
ேவைலகள் பலகாலமாக எல்லா ஊர்களிலும் இருப்பதுதாேன.

சுரப க்கு

புத து.
ெசன்று படுத்துப்பார்த்தால் தூக்கம் ெவகுேநரம் வரவ ல்ைல. எப்ேபாது
தூங்க னாள் என்று ெதரியவ ல்ைல. ஆனால் மத யம் எழும்ேபாது ரவீந்தர்
க ளம்ப ச் ெசன்று வ ட்டான்.
இருந்தது.

ெமதுவாக எழுந்து கீேழ ெசன்றால், உணவு

சுரப க்கு உண்ண மனமில்ைல.

இரவு வ ழித்து, பகலில்

தூங்க யதால் தைல வலித்தது. ஒரு காப ைய மட்டும் குடித்துவ ட்டு ெவளிேய
பால்கனிய ல் ச ற துேநரம் அமர்ந்தாள்.

காைலய ல் இருவருக்கும் நடந்த

ேபச்சு வார்த்ைத ெமல்ல மனத ற்குள் ஓட்டிப்பார்த்தாள். ஆம் அப்படித்தாேன
என்று அவன் ெசால்லிய ருந்தால், சுரப யால் என்ன ெசய்த ருக்க முடியும்.
வாழ் நாளில் என்ேறனும் மறந்த ருக்க முடியுமா?
ஆனால் ரவீந்தர் அைதச் ெசய்யவ ல்ைல. சுரப க்கு மனத ல் சந்ேதாசம்
எட்டிப்பார்த்தது.

ஆனால் அவனிடம் உடேன காட்டிவ டக் கூடாது என்று

எண்ணிக் ெகாண்டாள்.
அதன்ப ன் இரண்டு மூன்று நாட்கள் பாத இரவுவைர ேவைல இருந்தது.
ஆனால் மீண்டும் ரவீந்தர் எச்சரிக்கும் வண்ணம் நடந்து ெகாள்ளக் கூடாது
என்று முடிவு ெசய்த ருந்தாள் சுரப .

அதற்கான சந்தர்ப்பமும் வரவ ல்ைல

எனலாம். ஒருநாள் த ரும்ப வீடு வரும்ேபாது, மீண்டும் ரவீந்தர் தான் ேபச்ைச
ஆரம்ப த்தான்.
“பரவாய ல்ைல.

நான்

ெசான்னைத

ஏற்றுக்ெகாண்டாய்

ேபால!”

என்றான்.
“எைத?”
“அைனவரிடமும் வ லக ந ற்பது பற்ற .”
“அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் இல்ைலேய. எல்ேலாருக்கும் ேவைல இருந்தது.
அவரவர் ேவைலையப் பார்க்கேவ ேநரம் சரியாக இருக்க றது.

ேபசக் கூட

ேநரமில்ைல.”
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“அதுதாேன! அதற்குள் நான் ெசான்னைத எப்படி ஒப்புக் ெகாள்வாய்!”
“இவ்வளவு

ேயாச க்க றவர்

முதலிேலேய

இப்படித்

தான்

இருக்க

ேவண்டும் என்று ெசால்லிக் ெகாடுத்த ருக்க ேவண்டும்.”
“என்ேமல் தப்பு ெசால்லாமல் இருக்க முடியாேத!”
அவள் வ டுவதாக இல்ைல.“ேவறு டீமில் ேவைல ெகாடுத்து அவர்களுடன்
ேபசாேத!

பழகாேத!

என்றால் எப்படிச் ெசய்வதாம்.

அதுவும் எனக்கு

அடிப்பைட ெமாத்தம் ெசால்லிக்ெகாடுத்த நபரிடம் அத காரத்துடன் இருப்பது
எப்படி?

அைதயும் நீங்கள் ெகாஞ்சம் ெசால்லிக் ெகாடுங்கள்.

எனக்குத்

ெதரியவ ல்ைல”, என்றாள் சுரப .
“ஹ்ம்ம்” என்றதுடன் ேவெறதுவும் ெசால்லவ ல்ைல அவன்.
புத தாக அவன் எைதயும் கற்றுத்தரவ ல்ைல.
இல்லாமல் ெசய்துவ ட்டான்.
அவைள ந யமித்தான்.

அதற்கு அவச யமும்

மறுநாளிலிருந்து ரவீந்தருக்கு உதவ யாக

முற்ற லும் புத ய ேவைல.

ரவீந்தர் ெபரும்பாலும்

வ யாபாரம் சார்ந்துதான் ேவைல பார்ப்பான். வாடிக்ைகயாளர் ேதைவகைள,
வாடிக்ைகயாளர்களுடன்

கூட்டம்,

அடுத்த

முதலீடு

பங்குச்சந்ைத வ வரம் என்று அலச ஆராய்வான்.

குற த்த

அத ல் எடுக்க முடியும்

லாபம் என்று ெபரும்பாலும் வர்த்தகம் சார்ந்து தான் இருக்கும்.
அலுவலகத்த ல்

இருக்கும்

எல்லா

ப ரிவுகளின்

ஆராய்ச்ச ,

ேவைலயும்

ஆனால்
அவனுக்கு

அத்துப்படி.
அவனளவுக்கு இப்ேபாது சுரப ையயும் தயார் ெசய்க றாேனா என்று
ேதான்ற யது சுரப க்கு. அைதேய அவனிடமும் ேகட்டாள்.
“உங்கள் அளவுக்கு என்னால் ெசய்ய முடியும் என்று ேதான்றவ ல்ைல.
நீங்களும் அதற்காக என்ைனத் தயார் ெசய்க றீர்கள் என்றால் பல வருடங்கள்
ஆகலாம். எனக்கு இது எல்லாம் புத து. இந்த ேவைலகள் எல்லாம் ெகாஞ்சம்
கஷ்டமாக இருக்க றது. பயமாகக் கூட இருக்க றது.” என்றாள்.
“சுரப , பயம் ேதைவ இல்ைல.

நீ இப்படித்தான் ெசய்ய ேவண்டும்

என்று எந்தக் கட்டாயமும் இல்ைல.
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ஏற்றதுேபால் ஒரு ேவகம் இருக்கும். என்னுடேனா இல்ைல, இங்ேக இருக்கும்
இன்ெனாருவருடேனா ேபாட்டி ேபாட உனக்கு எந்த அவச யமும் இல்ைல. நீ
யார் அளவுக்கும் ேவைல ெசய்ய ேவண்டாம். உனக்குப் ப டித்த அளவு ெசய்,
ேபாதும். இன்ெனாருவருடன் ேபாட்டிப் ேபாட்டுக் ெகாண்டு ஓடுவது த ருப்த
அளிக்காது.

ேநற்ைற வ ட நீ இன்று எவ்வளவு முன்ேனற இருக்க றாய்

என்பதுதான் முக்க யம். நீ அடுத்த ஆண்டு முதுகைல நுைழவு ேதர்வு எழுத
ேவண்டும் என்பைதயும் மறக்காேத! அதற்கு எப்ேபாது இருந்து பய ற்ச ெசய்ய
ேவண்டும் என்று நீ பார்த்துக்ெகாள்.” என்றான்.
சுரப

கண்

இைமக்காமல்

பார்த்துக்

ெகாண்டிருக்கவும்,

“தத்துவம்,

அற வுைர எல்லாம் ேபாதுமா! இன்னும் ேபச னால் தூங்க வ டுவாய் என்று
ந ைனக்க ேறன்.” என்றான்.
சுரப ச ரித்துக்ெகாண்டு, “சரியாகச் ெசான்னீர்கள்! இப்ேபாேத ெகாஞ்சம்
தூக்கம் வருக றது! எனக்கு ஒரு டீ ேவண்டும்! உங்களுக்கு” என்று எழுந்து
ெசன்றாள்.
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11. பகுதி - 11
பானுமத , ரவீந்தர் சுரப இைடேய உறவு நன்றாக இருக்க ேவண்டும் என்று
மிகவும் வ ரும்ப னாள். முதலில் சுரப ைய ேவறு வழிய ன்ற தான் மருமகளாக
ஏற்றாள் எனலாம். ஆனால் த ருமணம் முடிந்துச் ச ல மாதங்கள் ஆக வ ட்ட
ந ைலய ல் இருவருள் எந்தச் சண்ைடயும் வ ரிசலும் இல்ைல, குைறந்த பட்சம்
மற்றவர்கள் அற யும் வண்ணம் இல்ைல என்று ெதரிந்து மிகவும் த ருப்த தான்.
இந்தச் ச ல மாதத்த ல் ஒருமுைற கூட மகனும் மருமகளும் வீட்டுக்கு அவைளக்
காண வரவ ல்ைல என்ற கவைல பானுமத க்கு இருக்கத்தான் ெசய்தது.
மகன் எப்ேபாதும் ேபால், ேபசுவது கூட அபூர்வம்.
ேபச னாலும்,

அவள்

கூட

வருத்தமாக இருந்தது.

பானுமத ையப்

பார்க்க

சுரப அவ்வப்ேபாது
வரவ ல்ைல

என்று

அவர்கைளப் பல முைற அைழத்தும் வராததால்,

பானுமத இருவைரயும் சந்த க்க வந்தாள். அவர்கள் வீட்டில் இருக்கும் நாள்
பார்த்து வந்தாள்.

மத ய உணவு ேவைள.

அவள் வரும்ேபாது இருவரும்

அலுவலக ேவைலையத் தான் பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தார்கள்.
சுரப பானுமத ைய வரேவற்க, ரவீந்தர் எதுவும் ேபசாமல் ஒரு பார்ைவ
மட்டும் பார்த்துவ ட்டு ேவைலையத் ெதாடர்ந்தான்.
” ஒேர ஊரில் இருக்க ேறாம்! பார்த்து எத்தைன நாள் ஆய ற்று! ஒரு முைற
கூட வந்து பார்க்க உங்களுக்கு ேநரமில்ைலயா?” என்று பானுமத ேகட்க,
“ெகாஞ்சம் ேவைல அத்ைத. அதனால் தான்!”
“உன்ைனயும் அவைனப் ேபால் மாற்ற வ ட்டானா!”
“அப்படி எல்லாம் இல்ல அத்ைத”
ெபண்கள்

இருவரும்

இருவருக்கும்

சம்பந்தேம

ேபச க்ெகாண்டிருக்க,
இல்லாதது

அவனுக்கும்

ேபால்

ரவீந்தர்

ெபண்கள்
அங்ேகேய

அமர்ந்த ருந்தான்.
“மத யம் சாப்ப ட்டீர்களா? இன்னும் இல்ைலயா?”
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“இனிேமல் தான் அத்ைத! இன்று எங்களுடன் நீங்களும் சாப்ப டுங்கள்”
என்று சுரப

ெசால்ல, “ந ச்சயம்!

இேதா ரவீந்தருக்கு ப டிக்கும் என்று

கத்த ரிக்காய் கற கூடச் ெசய்து வந்ேதன்.” என்று ஒரு பாத்த ரத்ைத நீட்டினார்.
உணவ ற்கு ப ன் ச ற து ேநரம் அவர்களுடன் ெபாழுைதப் ேபாக்க வ ட்டு
புறப்பட்டாள் பானுமத .
பானுமத ய டம் முகம் ெகாடுத்துக் கூட ரவீந்தர் ேபசாதது சுரப க்கு
வருத்தமாக இருந்தது.
“அத்ைதய டம் ஒரு வார்த்ைத கூட நீங்கள் ேபசவ ல்ைல. நீங்கள் ெசய்தது
ெகாஞ்சம் கூட நன்றாக இல்ைல.

வீட்டுக்கு வந்தவர்களுடன் ேபசாமல்

இருப்பது தவறு.”
“நான் அவர்கைள இங்ேக வரச்ெசால்லவ ல்ைல.”
“அது

எனக்குத்

ெதரியும்!

ேபசாமல் இருப்பது சரிய ல்ைல.

உங்கைளப்

பார்க்க

வந்தவரிடம்

அதுவும் உங்கள் அம்மாவ டம் நீங்கள்

நடந்துெகாள்வது எனக்குக் ெகாஞ்சமும் ப டிக்கவ ல்ைல.”
“நீ ெசால்வதாேலா, இல்ைல உனக்குப் ப டிக்கவ ல்ைல என்பதாேலா
என்ைன நான் மாற்ற க் ெகாள்ள மாட்ேடன்!” என்றான். ஒரு ச று இைடெவளி
வ ட்டு, “இதுபற்ற மீண்டும் என்னிடம் ேபசாமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடம்
எப்படி நடந்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்று எனக்குத் ெதரியும்.

நீ ெசால்லத்

ேதைவய ல்ைல.”
அதன் ப ன் அங்ேக அவன் ந ற்கவ ல்ைல.

சுரப க்கு ரவீந்தரின்

நடவடிக்ைக ப டிக்க வ ல்ைல என்றாலும் அதன் காரணம் அற ந்தத னால்
அவன்ேமல் ேகாவம் வரவ ல்ைல. இந்தப் ேபாக்ைக மாற்ற ேவண்டும் என்று
மட்டும் எண்ணிக் ெகாண்டாள்.
“உங்களுக்கு நீங்கள் ெசய்வது சரி என்றால், நானும் அைத ஏற்றுக்ெகாள்ளும்
வண்ணம் வ ளக்குங்கள். ப றகு இதுேபால் ஒரு வாக்கு வாதம் வராது.”
“சுரப

நான் மறக்க ேவண்டும் என்று ந ைனக்க ற வ ஷயங்கைள

நீ த ரும்பவும் ேகட்க றாய்!
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ந யாயங்கைளப் புரியைவக்க ேவண்டுமா?

எனக்குப் ப டிக்க வ ல்ைல

என்றால் வ டு”.
“இைத நீங்கள் ஒரு நண்பைரேயா இல்ைல உடன் படித்தவைரேயா,
ஏன் உங்கள் அண்ணைனச் ெசான்னால் கூட வ ட்டு வ டுேவன்!
அம்மாவ டம் நீங்கள் காட்டும் ஒதுக்கம் சரிய ல்ைல.
ெசய்த ருந்தாலும் சரி!

உங்கள்

அவர்கள் என்ன

நீங்கள் லண்டன் ெசன்று படிக்கும்வைர அவர்கள்

உங்களுக்கு எவ்வளேவா ெசய்து இருப்பார்கள். ஒரு மூன்று ஆண்டுக்காலம்
அவர்கள்

நடவடிக்ைகைய

ைவத்து

அவர்கைள

முற்ற லும்

ஒதுக்குவது

சரியா?”
சற்ேற
என்று

தயங்க

“உனக்கு

ந ைனக்க ேறன்.

எல்லா

வ ஷயங்களும்

லண்டனிலிருந்து

த ரும்ப ய

எத ர்பார்த்தது அம்மாவ ன் ஆதரைவ மட்டும் தான்.
க ைடக்க வ ல்ைல.

என்று நான் வருந்த வ ல்ைல.
என்

ேபாது

நான்

அதுேவ எனக்குக்

மற்றவர்கள் ேபசுவது ேபால் அம்மாவும் என்ைனத்

தவறாக ந ைனத்து வ ட்டார்.
அத்ைத

ெதரிந்த ருக்கும்

மற்றவர்களுக்கு என்ைனப் புரியவ ல்ைல
ஆனால் அம்மாேவ… அதுவும் ெபரியப்பா,

ேதால்வ ையப்

பற்ற ேய

ேபச க்

ெகாண்டிருந்தார்கள்.

மூன்றாவது நபர் என்ைனப் பற்ற ச் ெசான்னைத ைவத்துக்ெகாண்டு இங்ேக
எல்ேலாரும் என்ைன ஒதுக்க னார்கள்.
ஒருேவைள

சுகந்தன்

மாமாவும்

அந்த வீேட எனக்கு நரகமானது.

தாத்தாவும்

இல்ைலெயன்றால்,

ஒரு

அைறய னுள் முடங்க க் ெகாண்ேட இன்று வைர இருந்த ருப்ேபன். எனக்குத்
ேதைவயானேபாது அவர்கள் துைணயாக இல்ைல.

இப்ேபாது எனக்கு

அவர்கள் ேதைவ இல்ைல.” என்றான் வ ரக்த யாக.
“மன்னித்துக் ெகாள்ளுங்கள்!
என்று நான் ேகட்க வ ல்ைல.

உங்கள் காயத்ைதக் க ளற ேவண்டும்

உறவுகள் என்றால் எல்லா ேநரங்களிலும்

நாம் ந ைனப்பது ேபாலேவ நடந்து ெகாள்வார்கள் என்று ெசால்ல முடியாது
தாேன.”
“என் முடிவ ல் நான் ெதளிவாக இருக்க ேறன்! நீ இைதப் பற்ற இன்ெனாரு
முைற என்னிடம் ேபசாேத! ப்ளீஸ்.”
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அதற்குேமல்

ேபசப்

பயமாக

இருந்தது.

ரவீந்தரின்

எண்ணத்ைத ஒேர நாளில் மாற்ற முடியாது. ெமல்லத்தான் ெசய்ய ேவண்டும்.
மகனிடம்

இல்லாத

ஒட்டுதைல

மருமகளிடேமனும்

சம்பாத க்க

ேவண்டும் என்று பானுமத இவர்கள் வீட்டுக்கு வருவது அடிக்கடி நடந்தது.
பணிப்ெபண் ெசய்த உணவு மட்டுமின்ற மகனுக்குப் ப டித்த உணைவச்
சைமத்துைவப்பாள். ஒரு ச ல நாள் சுரப யும் ரவீந்த ரன் வரத் தாமதம் ஆனால்,
அவர்கள் வரும்வைர காத்த ருந்து பார்த்துவ ட்டுச் ெசல்வாள்.
பானுமத ய ன் பாசம் சுரப க்குப் புரிந்தது. ஆனால் அவளுக்காக எதுவும்
ெசய்ய முடியவ ல்ைல. இைடய ல் ரவீந்தர் ெவளிநாடு ெசல்லேவண்டி வந்தது.
அவனின் பயணம் உடேன ெசய்ய ேவண்டியதாய ற்று. சுரப ைய அைழத்துச்
ெசல்ல முடியவ ல்ைல.

அவளுக்கு வ சா வரச் ச லநாட்கள் எடுக்கலாம்.

அவனின் பயணமும் ஒரு வாரம் தான் என்பதால், சுரப யும் ெபரிதாக எடுத்துக்
ெகாள்ள வ ல்ைல. அவன் ெசன்று வரும்வைர சுரப பானுமத ய ன் வீட்டில்
இருக்க முடிெவடுத்தாள். முதலில் ரவீந்தர், “இங்ேக எந்தப் பயமும் இல்ைல.
நல்ல பாதுகாப்பு இருக்க றது” என்றான்.
“இதுவைர நான் தனியாக எங்கும் இருந்தத ல்ைல.” என்றாள் சுரப .
ேவறுவழி இல்லாமல் சம்மதம் ெதரிவ த்தான்.
ரவீந்தர் ெவளிநாட்டுக்குச் ெசன்றுவ ட்ட ேபாத லும், த னமும் அலுவலகம்
ெசன்று வருவைதச் சுரப வழக்கமாகக் ெகாண்டாள். பானுமத முடிந்த அளவு
சுரப யுடன் ேநரம் ெசலவழித்தாள்.
அவ்வப்ேபாது ரவீந்த ரன் நடவடிக்ைகபற்ற ச் சுரப ய டம் ேகட்பாள்.
“ரவ ! உன்னிடம் எப்படிப் பழகுக றான்? உங்கள் த ருமணம் நடந்த வ தம்
சாதாரணமானதாக இல்ைல.

உங்கள் இருவருக்கும் ெகாஞ்சம் ச ரமமாக

இருந்த ருக்கும். ஆனால் நீங்கள் நன்றாகப் புரிந்துெகாண்டதாக எனக்குத்
ேதான்றுக றது!”
சுரப ேலசாகப் புன்னைகத்தாள்.

பத ல் எதுவும் சுரப ெசால்லாமல்

இருக்க, பானுமத க்குக் ெகாஞ்சம் கவைலயாக இருந்தது.
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தயங்குக றாேளா என்ற ஐயமும் வந்தது.
“உனக்கு எதுவும் ச ரமம் என்றால் என்னிடம் தயங்காமல் ெசால்”
“எனக்கு என்ன ச ரமம்? அெதல்லாம் ஒன்றும் இல்ைல அத்ைத.”
“ரவீந்தர் உன்னிடம் நன்றாக நடந்துெகாள்க றான் அல்லவா?”
சுரப

ேலசாகப் புருவத்ைதச் சுளித்தாள்.

வ சாரிக்க றீர்களா?

இல்ைல

உங்கள்

“நீங்கள் என் நலைன

ப ள்ைளய ன்

நடவடிக்ைகய ல்

சந்ேதகப்படுக றீர்களா?” என்றாள்.
பானுமத ெகாஞ்சம் தடுமாற ப் ேபானாள்.

“இரண்டும்தான்” என்றாள்

ெமதுவாக.
“உங்கள் ப ள்ைளேமல் உங்களுக்கு நம்ப க்ைக இல்ைலயா?”
சுரப ய ன் ேகள்வ க்கு எப்படி பத ல் ெசால்வது?
“இருந்தது.”
“இப்ேபாது இல்ைல! ஏன்?”
“அவனின் ெசயல்கள் அப்படி. லண்டனில் அவன் ெசய்த மடத்தனத்த ல்
அவன்ேமல் இருந்த நம்ப க்ைக ேபாய் வ ட்டது.”
“அவர்
தந்த

உங்களுடன்

நம்ப க்ைகைய,

இருந்த

இருபது

உங்களுடன்

இல்லாத

ஆண்டுகளின்
சல

வருடச்

ெசயல்கள்
ெசயல்கள்

உைடந்துவ ட்டது. ேவறு யார் ேவண்டுமானாலும் அவைரச் சந்ேதக க்கலாம்.
ஆனால் நீங்கள் ஏன் அவைர நம்பவ ல்ைல?”
சுரப

ேகட்டதும்

பானுமத க்கு

இவளிடம்

எல்லாம்

ெசால்லலாமா?

த ருமணத்த ற்கு முன் ஒரு இரவ ல் இவளிடம் என்ன ெசால்லிருப்பார்கள்
என்று ெதரியாமல் அத கம் ேபச வ டக் கூடாது என்று ேயாச த்தாள். அவனின்
கடந்த காலத்ைதச் ெசால்லி இப்ேபாைதய வாழ்க்ைகையச் ச தறடித்துவ டக்
கூடாது.
“எனக்கு

நம்ப க்ைக

இருந்தது.

ஆனால்

அவனிடம்

பழக யவர்கள் ெசான்னைதத் தவ ர்க்க முடியவ ல்ைல.
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ஒன்றும் ெதரியாது.

ரவீந்தரின் தந்ைத மைறவுக்குப்

ப றகு, அவர் உடன் ப றந்தவர்களுடன், அவர்களுக்குச் சமமாக வர நான்
படாதபாடு பட்ேடன். அவர்கள் முன் எந்தத் தைலகுனிவும் வரக் கூடாது என்று
ேபாராடி வளர்த்த நற்ெபயைர, ஒேர நாளில் சுக்கு நூறாக உைடத்துவ ட்டான்.
இன்னும் என்னால் அவர்கள் முன் தைல ந மிர முடியவ ல்ைல.

மகைனச்

சரியாக வளர்க்க வ ல்ைல என்று இன்று வைர ேபசுக றார்கள்.”
“அவர்கள் ேபசுவதால், உங்கள் மகைன நீங்கள் ஒதுக்க ைவக்க றீர்கள்!”
“நான் அவைன ஒதுக்க ேனனா? அவன் தான் என்ைன ஒதுக்குக றான்!
அவன் என்ன தவறு ெசய்தலும் அவன் என் ப ள்ைள! அவன் நல்லவனாக,
ச றந்தவனாக இருக்க ேவண்டும் என்று ஆைசப்பட்ேடன். ஆைசப்படுக ேறன்.
அத ல் என்ன தவறு?

ஒருேவைள அவன் அப்படி ஆகவ ல்ைல என்றாலும்

அவன் என் மகன் தான்.

ஆனால் மற்றவர்கள் ேகவலமாக அவைன

ந ைனத்துவ டக் கூடாது என்று எண்ணுக ேறன்.” என்று ேபசும்ேபாேத குரல்
தழுதழுத்தது.
“நீங்கள் அவைரத் தவறாக எண்ணவ ல்ைலயா?” என்றாள் சுரப .
“அவனுக்ேக என்ைனப் புரியவ ல்ைல. ேநற்று வந்தவள் உனக்கு எப்படிப்
புரியும்?”
“உங்கைளக் காயப்படுத்த ேவண்டும் என்று ேகட்கவ ல்ைல.

எனக்குப்

புரிந்தால் அவருக்கும் புரியைவப்ேபன். உங்களிடம் அவர் நடந்து ெகாள்வது
சரிெயன்று நான் எண்ணவ ல்ைல.

உங்கைளப் பற்ற அவர் ேபசுவது கூட

இல்ைல. அைதச் சரி ெசய்ய ேவண்டும். தவறு உங்கள்ேமல் மட்டும் இல்ைல.
நீங்கள் அவைர நம்பவ ல்ைல என்று அவரும் எட்ட ெசல்வது சரிய ல்ைல.
ஒருவேரனும் என்னிடம் ேபசாமல் நான் என்ன ெசய்ய முடியும்.”
சுரப

அக்கைறயுடன்

ேகட்க றாள்

என்று

புரிந்ததும்,

பானுமத

ெசான்னாள்.
“நீ ெசான்னேத ெராம்ப சந்ேதாசம். அவனுக்குப் புரிய ைவப்பது கடினம்.
அவன் புரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்று கூட நான் எத ர்பார்க்க வ ல்ைல.
அவன் மக ழ்ச்ச யாக இருந்தாேல ேபாதும்.
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பார்த்துக் ெகாள்.”
“அதுமட்டும் ேபாதாது!

அவருக்கு ஒருவர் இருந்தால் ேபாதும் என்று

நீங்கள் ந ைனக்க றீர்கள். ஆனால் நான் அவருக்கு எல்ேலாரும் ேவண்டும்
என்று ந ைனக்க ேறன்.

மாமாவ ன் குடும்பத்தார் முன் தைல ந மிர்வது

பற்ற நீங்கள் ேயாச க்க றீர்கள். ஒருேவைள அவருக்கு நீங்கள் ேதைவப்பட்ட
ேநரத்த ல் அவைரப் புரிந்து ெகாள்ள வ ல்ைல என்ற வருத்தம், உங்களுக்குள்
வ ரிசைல அத கப் படுத்த வ ட்டது என்று நான் ந ைனக்க ேறன்.

அவரின்

ெபரியப்பா அத்ைதய டம் நீங்கள் அவருக்குச் சாதகமாகப் ேபசவ ல்ைல என்று
எண்ணுக றார். பத லாக அவர்களுடன் ேசர்ந்து குைற கூற னீர்கள் என்றார்”
“நான் என்ன ெசய்ய முடியும் சுரப ! இங்ேக இருக்கும் ெசாந்தங்களுக்கு
எப்ேபாதும் என்ேமல் ஒரு அலட்ச யம் இருக்கும்.
எப்ேபாதும்

என்னிடம்

குைறகைளத்

ேதடிக்

மாமா ேபானப றகு

ெகாண்ேட

இருப்பார்கள்.

நான் அப்படி இல்ைல என்று புரிய ைவக்க ெவகுவாக வாத டுேவன்.
ப றகு சலித்துவ ட்டது.

‘நீங்கள் ெசால்வது சரி தான்.

என்ன ெசய்வது?

எனக்குச் சாமர்த்த யம் ேபாதவ ல்ைல’ என்று ெசால்லத் ெதாடங்க ேனன்.
அவர்களின் ேபச்சு ெமல்ல குைறந்தது.
வழி என்று எண்ணிேனன்.

இவர்கைளச் சமாளிக்க இது ஒரு

நான் அப்படி இல்ைல என்று ேபாராடுவைத

வ ட, நான் அப்படித்தாேன என்று ஒத்துக்ெகாண்டால், அவர்களின் ேபச்சு
குைறந்துவ டும்.

ரவீந்தர் வ ஷயத்த லும் அப்படி தான் ெசய்ேதன்.

இவன்

கல்லூரி நண்பன் ஒருவன், நம் உறவும் கூட. அவன் இங்ேக எல்ேலாரிடமும்
ரவீந்தர் நஷ்டத்ைதப் பற்ற ச் ெசால்லிவ ட்டான். அது ஏேதா ெபரிய குற்றம்
ேபால் ேபசுவார்கள்.
ேபச வ டுேவன்.

நானும் அைத ஆேமாத ப்பது ேபால் அப்ேபாது

என் மகைன நாேன இப்படிப் ேபச வ ட்ேடேன என்ற

ேகாவத்ைத ரவ ய டம் காட்டிவ டுேவன். அவனும் அதற்குத் தகுந்தாற் ேபால்
அப்ேபாது எப்படி இருந்தான் ெதரியுமா?

என்ன ெசான்னாலும் ேகட்காமல்

குடித்துவ ட்டு…” சுரப ய ன் முகத்ைதப் பார்த்தாள் பானுமத .

அவள் முகம்

சாதாரணமாக இருந்தது.
“ஒருநாள் இல்ைல இரண்டுநாள் இல்ைல. வ த்யா இந்த வீட்டுக்கு வந்த
புத து. வீட்டுக்கு வருேவார் ேபாேவார் எல்லாம், ரவீந்தைர பற்ற த் தவறாகப்
www.Kaniyam.com

142

FreeTamilEbooks.com

லாவண்யா ஶ்ரீராம்

சுற்றம் சூழ

ேபசுவார்கள். ேகட்பார்கள். அவனுக்காக அவர்களிடம் ேபச வ ட்டு, அந்தக்
ேகாபத்ைத ரவ ய டம் காட்டிவ ட்ேடன்.”
சுரப க்கு இப்ேபாது பானுமத ைய ந ைனத்துப் பரிதாபமாக இருந்தது.
பானுமத ெதாடந்தாள்
“ரவீந்தைர அதற்காக நான் எப்ேபாதும் குைறவாக எண்ணியத ல்ைல.
அவனின் த றைமகைள எல்லாம் வீணடிக்க றாேன என்ற ஆதங்கம்.

நான்

வளர்த்த ப ள்ைள இப்படி தவறாகப் ேபாய்வ ட்டான் என்ற வருத்தம். அவனிடம்
கடுைமயாகத்தான் நடந்து ெகாண்ேடன். எனக்கு ேவறு வழி ெதரியவ ல்ைல.
கடுைமயாக இருந்தால் சரியாக வ டுவான் என்று ந ைனத்ேதன். அதுதான்
நான் ெசய்த தவறு.”
வ த்யா சுரப யுடன் ேபசுவதற்குக் கூட ேயாச த்தாள்.
பார்ைவ பார்ப்பதுடன் சரி.

ஒரு ஏளனமாகப்

சுரப க்கு அைதக் கவனிக்க ேநரம் இல்ைல.

ரவீந்தரும் அலுவலகத்த ல் இல்ைல என்பதால், சுரப ந ைறய ேவைலகைளச்
ெசய்ய

ேவண்டி

இருந்தது.

ரவீந்தரின்

அைனத்து

ேவைலகைளயும்

ெசய்யவ ல்ைல என்றாலும் அவன் வந்ததும் அவனிடம் ெசால்ல ேவண்டிய
தகவல்கைளக் குற த்துைவத்து, அவனுடன் ெதாைலேபச ய ல் அவ்வப்ேபாது
கலந்துைரயாடி, அவன் ெசால்வைத மற்றவர்களுக்குச் ெசால்லி, சுரப க்கு
அதற்ேக ேநரம் ேபாதவ ல்ைல.
ஆனால் ரவீந்தைர பற்ற
ெகாண்டாள்.

அந்தச் ச ல நாட்களில் நன்கு ெதரிந்து

சுரப க்கு இருந்த ச லமாத பய ற்ச ய ல் அவளால் ச றப்பாக

ஒன்றும் ெசய்ய முடியவ ல்ைல.

பல தவறுகைளச் ெசய்தாள்.

ரவீந்தரும்

ச லமுைற த ரும்பச் ெசால்லேவண்டி இருந்தது. ஆனால் அவன் ஒருமுைற
கூடச் சலித்துக் ெகாள்ளாமல் அவளுக்குப் புரியும்படி மீண்டும் வ ளக்க னான்.
ஒரு ேவைல சரியாக நடக்க வ ல்ைல என்றால், யாருக்காக இருந்தாலும்
ேகாபம் வரும்.

குைறந்தது ஒரு சலிப்பு வரும்.

அைத எப்படியும்

மற்றவர்களிடமும் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்த ல் காட்டிவ டுவது பலரின்
இயல்பு.

ஆனால் ரவீந்தர் ஒருேபாதும் ெபாறுைமைய இழந்தத ல்ைல.

அவனிடமும் ேகட்டாள்.

www.Kaniyam.com

143

FreeTamilEbooks.com

லாவண்யா ஶ்ரீராம்

சுற்றம் சூழ

“நான் இத்தைன தவறுகள் ெசய்க ேறன்.

உங்களுக்குக் ேகாவேம

வரவ ல்ைலயா?”
“ேகாவம் வந்தால் நீ சரியாகச் ெசய்வாயா?” என்றான்.
“அப்படி இல்ைல!

ஆனால் நான் ெசய்யும் தவறுக்கு ேகாவம் வர

ேவண்டும்தாேன!”
“வரவ ல்ைலேய!” என்றான்.
நாட்கள் இயல்பாகச் ெசன்றது.

சுேரந்த ரனின் ஒரு ச ற ய ெசயல்

ெபரும் ச க்கைல ஏற்படுத்தும்வைர.
ஆைடயகத்த ன்

ெபாறுப்புகைளப்

ஒப்பைடத்து வ ட்டாள்.

ரவீந்தரின் தந்ைத ெதாடங்க ய

பானுமத

ெபரும்பாலும்

சுேரந்தரிடம்

ேமற்பார்ைவ மற்றும் ஆேலாசைன தருவது மட்டும்

பானுமத ெசய்யத் ெதாடங்க னாள்.

ரவீந்தரின் த ருமணம் முடிந்தவுடன்

ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகப் ெபாறுப்புகைள மூத்தமகனிடம் ஒப்பைடத்தாள்
பானுமத .
தீபாவளி சமயம் என்பதால் புது ஆைடகைளக் ெகாள்முதல் ெசய்து,
வ ைல ந ர்ணய க்கும் ேவைலைய முழுதும் சுேரந்தர் பார்த்துக் ெகாண்டான்.
தள்ளுபடி, சலுைக என்று வ யாபாரம் நன்றாகேவ நடந்தது. நல்ல லாபமும்
வந்தது.

தைலத் தீபாவளி என்று சுரப யும் ரவீந்தரும் ெசன்ைன ெசன்று

வ ட்டார்கள். உடன் பானுமத யும். சுரப ய ன் குடும்பத்த ல் அத க ேநரம் ரவீந்தர்
ெசலவவ டுவது முதல் முைற.

சுரப ையத் தவ ர மற்ற மூவரும் எட்ட ந ற்க,

ரவீந்தரும் வ லக ேய இருந்தான். ஒரு அைறய ல் அவன் மடிக்கணினியுடன்
அமர்ந்துெகாள்வான்.
“இதற்குத் தான் இங்ேக வந்தீர்களா? எல்ேலாரிடமும் ேபசலாம் தாேன?”
என்றாள் சுரப .
“என்ன ேபசுவது?” என்றான் ரவீந்தர்.
“இனி நான் எழுத த் தான் தர ேவண்டும்.

எல்ேலாரிடமும் இயல்பாக

இருங்கள்!”
“அைத உன் அம்மா அப்பாவ டம் ெசால்!

ஏேதா ேபய் ப சாசு வந்துவ ட்டது

என்று பயந்துெகாண்டு இருக்க றார்கள்.”
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“உங்கள்ேமல் இருக்கும் மரியாைத!

பயம் இல்ைல.

முதன் முதலில்

மாப்ப ள்ைள வந்த ருக்க றார் என்ற பதட்டம்!”
“அதனால் தான் நான் எதுவும் ேபசவ ல்ைல!

நான் ேபச னால் அதற்கும்

பயப்படலாம். இல்ைல பதட்டப்படலாம்.”
ஒரு வழியாக வ ேனாத்த டம் ெகாஞ்சம் ேபச னான் ரவீந்தர். அவனின் ேவைல
பற்ற யும், ந றுவனத்ைதப் பற்ற யும் ேபச னான்.
ெசன்ைனய ல் ச ல நாட்கள் தங்கலாம் என்று பானுமத வந்த ருந்தாள்.
தைல

தீபாவளிைய

வீட்டில் கூடினார்கள்.

முடித்துக்ெகாண்டு,

எல்ேலாரும்

தாேமாதரன்

சுேரந்தர் வ த்யா தவ ர எல்ேலாரும் இருந்தார்கள்.

ெபரும்பாலும் பண்டிைக ேநரங்களில் தங்கள் ஆைடயகத்த ல் தான் பானுமத
இருப்பாள். இந்த வருடம் மகனிடம் ெபாறுப்ைபக் ெகாடுத்துவ ட்டு, ெபற்ேறார்
வீட்டுக்கு வந்த பானுமத க்கு இரண்டு நாள் கூட இருக்க முடியவ ல்ைல.
வ ற்று முடித்த ஆைடகள் பலவற்ற ல் குைற இருப்பதாக ந ைறய புகார்கள்
வர, ேமலாளர் பானுமத ைய அைழத்தார்.

அப்ேபாது தான் பானுமத க்கு

ெதரியவந்தது, சுேரந்தர் மைனவ யுடன் ெவளிேய ெசன்றுவ ட்டான் என்றும்,
அைழப்புகைளக் கூட ஏற்கவ ல்ைல என்றும். முதலில் ச ல புகார்கள் என்று
ந ைனத்த
கைடய லும்

ேமலாளர்,
கூட்டம்

ஒேர

நாளில்

அத கரித்தது.

பலர்

அைழத்தது

எப்ேபாதும்

ஆைடகைளத் த ரும்பப்ெபறுவத ல்ைல.

மட்டுமில்லாமல்,

பண்டிைகக்குப்

ப ன்

முக்க யமாகத் தீபாவளிக்கு ப ன்பு.

பட்டாசுகளால் ச ற ய ேசதங்கைள இருக்கும்.
சுேரந்தர் இப்ேபாது அைதேய ெசால்லிவ ட்டான். ஆனால் ந ைறய ஆைடகள்
பைழய

துணிய ல்

ெசய்ததால்,

ந ைறய

இடங்களில்

க ழிசல்

என்று

வந்த ருந்தனர். ேமலாளர் என்ன ெசய்வெதன்று அைழத்தார்.
இங்க ருந்து பானுமத
தந்ைதய டம் புலம்ப னாள்.
ெசய்தாள்.

என்ன ெசய்ய முடியும் என்று ெதரியவ ல்ைல.
உடேன ைஹதராபாத் ெசல்ல ஏற்பாடுகைளச்

மகளின் பதட்டத்ைத பார்த்து, ரவீந்தைர உடன் ெசல்லும்படி

தாேமாதரன் ேகட்டார்.
“நான் ெசன்று அங்ேக என்ன ெசய்ய முடியும்?” என்றான்.
“நான் அத்ைதயுடன் ெசல்க ேறன்!” என்றாள் சுரப .
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“உனக்கு மட்டும் என்ன ெதரியும்? சுேரந்தர் பார்த்துக்ெகாள்வான்.” என்றான்
ரவீந்தர் மைனவ ய டம்.
“எனக்கு ஒன்று ெதரியாதுதான்.

குைறந்தது பயணத்த ல் அத்ைதயுடன்

இருப்ேபன். நீங்கள் வர ேவண்டாம்! நான் தாேன ெசல்க ேறன்.” என்றாள்.
ஆனால் மூவரும் தான் ெசன்றார்கள். அடுத்த வ மானத்த ல் புறப்பட்டார்கள்.
ெசல்லும் முன் சுேரந்தருக்கு அைழத்தாள் பானுமத . வ த்யா தான் எடுத்தாள்.
” அவர் தூங்குக றார் அத்ைத!

ப றகு அைழக்கச் ெசால்க ேறன்.” என்று

ைவத்துவ ட்டாள்.
பானுமத க்கு ஆத்த ரம் வந்தது. ேமலாளர் அைழப்ைபயும் ஏற்கவ ல்ைல.
பானுமத அைழத்தேபாது என்ன வ ஷயம் என்று கூடக் ேகட்கவ ல்ைல.
ேநேர கைடக்குதான் ெசன்றார்கள். கைடய ல் கூட்டம் அைலேமாத யது. ேநேர
அலுவலகத்த ற்கு ெசன்றார்கள்.
ரவீந்தர் அவனுக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்ைல என்பதுேபால் ஒரு
இருக்ைகய ல்

அமர்ந்துெகாண்டு

தன்

ைகேபச ைய

பார்த்தவண்ணம்

இருந்தான். ேமலாளர் வந்து ந லவரத்ைதச் ெசான்னார்.
ஒேர நாளில் நூறுகணக்கான புகார்கள். எல்ேலாரும் ஆைடகளுக்கான
பணத்ைத த ரும்பத் தரும்படி ேகட்க றார்கள்.

அதுவும் பண்டிைக முடிந்த

அடுத்த நாளில்.
பானுமத

ேபச க்ெகாண்டிருந்தேபாது,

ரவீந்தர் ெமல்ல எழுந்து ெசன்று

வ ட்டான்.
“வரும் ஆைடகைள எல்லாம் சரி பார்ப்பது கடினம். முழு பணத்ைத த ரும்பத்
தருவதனால், ெபரும் நஷ்டம் வரும்.

அதுமட்டும் இல்லாமல்.

பழுது

உள்ள ஆைடகைளத் தவ ர ப ற ஆைடகைளயும் ேவண்டாம் என்க றார்கள்.”
ேயாச த்துக் ெகாண்டிருந்தாள் பானுமத .
“த ரும்பப் ெபற்றால் ெபரும் நஷ்டம்.

த ரும்பப் ெபறவ ல்ைல என்ற ெபயர்

ெகட்டுவ டும்.” என்றார் ேமலாளர்.
“இப்ேபாது நஷ்டத்ைதப் ெபாருட்படுத்த முடியாது.
ஆைடகளில் குைற என்று பாருங்கள்.

முதலில் எந்த வைக

அந்த ஆைடகைள மட்டும் த ரும்பப்

ெபறுவதாகச் ெசால்லுங்கள். ரசீது இருந்தால் மட்டும்.” என்றாள் பானுமத .
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முதலில் தயங்க ய ேமலாளர் ெமல்ல ெசான்னார், “ேமடம்!

இப்ேபாேத

பணத்ைத த ரும்பத் தருவதனால், வங்க ய ல் இருப்பு குைறவாகத்தான்
இருக்க றது.” என்றார்.
“அது எப்படி? அதற்குள் குைறயும்!”
“இரண்டுநாட்களுக்கு முன் தான் ஒரு புது ஆைடகள் இறக்குமத ெசய்ய,
பணத்ைத ேவறு கணக்குக்கு மாற்ற வ ட்டார் சுேரந்தர்.” என்றார்.
“அதற்குள் என்ன புது இறக்குமத ? என்னிடம் யாரும் ெசால்லவ ல்ைலேய?”
சரியாகச் சுேரந்தர் உள்ேள வந்தான். ப ன்ேனாடு ரவீந்தரும்.
“என்ன ெசய்துைவத்த ருக்க றாய்?

ைகய ல் பணம் ேசர்ந்தவுடன் புது

இறக்குமத யா? கைட வ யாபாரத்த ல் ச க்கல் என்றால் முதலில் பார்க்காமல்
எங்ேக ெசன்று ெதாைலந்தாய்!”
ெவளிேய இரு.

பானுமத உரத்த குரலில் ேபச, “சுரப !

சார் நீங்களும் !”

என்று ேமலாளர், சுரப இருவைரயும்

அைறய ன் ெவளிேய இருக்கும்படி ெசான்னான் ரவீந்தர்.
ெசன்றதும், “முதலில் நீ உட்கார்!”

இருவரும்

என்று அண்ணனுக்குச் ெசால்லிவ ட்டு

அவனும் அமர்ந்தான்.
“இப்படி எல்ேலார் முன்னும் கத்த னால் எல்லாம் சரியாக வ டுமா? அடுத்தது
என்ன என்று பார்க்கலாம்.” என்று அன்ைனைய ஒரு பார்ைவ பார்த்துவ ட்டுச்
சுேரந்தர் பக்கம் த ரும்ப னான்.
“இதுவைர

த ரும்ப

ஆண்களுக்கான

வந்தது

ப ரிவ லும்,

எல்லாம்

ஆயத்த

குழந்ைதகளுக்கான

அதுவும் ஒேர ந றுவனத்த லிருந்து வந்தது.
இருக்க றது.

ஆைடகள்.

ைதயல் ப ரிதல் அல்லது,

அதுவும்

ப ரிவ லும்

தான்.

துணிய ன் தரம் சுமாராக
பட்டாசு ெபாற யால் ஓட்ைட

என்றால் தட்டி களிக்கலாம். ஆனால் எல்லாம் க ழிக றது. அைத எல்லாம்
ஏற்கத்தான் ேவண்டும்.

அந்த ஆைடகள் தயாரித்த ந றுவனத்த ல் ேபச

ேவண்டும். அவர்கள் பத ல் வரும் வைர காத்த ருக்க முடியாது. அதுவைர
த ரும்ப வரும் ஆைடகைள எந்தப் பரிேசாதைனயுமின்ற

த ரும்ப ப் ெபற

ேவண்டும். அதற்காகப் பணத்ைத வழங்காமல் முதலில், நம் கைடய லிேலேய
ேவறு

ஆைடகள்

அதற்கு

ந கராக

வாங்கும்

வசத ையச்

ெசய்வதாகச்

ெசால்லுங்கள். அதற்கு வாடிக்ைகயாளர்கைள முடிந்தளவு சம்மத க்க ைவக்க
ேவண்டும்.

அப்படி இல்ைல என்றால் பணத்ைத த ரும்பத் தர ேவண்டும்.
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இப்ேபாேத இல்ைல என்றாலும் இன்னும் ஓரிரு மாதத்த ல் ேவறு ஆைடகள்
வாங்க க்ெகாள்ளலாம் என்று ெதளிவாகச் ெசால்லலாம்.

ஒருேவைள

தயாரிப்பு ந றுவனம் பத ல் அளிக்கவ ல்ைல என்றால், அவர்களின் ப ராண்ட்
ெபயைர ஏற்பத ல்ைல என்று சங்கத்த ல் அற வுற த்த னால், அவர்களும்
பத ல் ெசால்லலாம். முடிந்த வைர நஷ்டஈைட அவர்களிடம் ெபற ேவண்டும்.
அத ல் ஏதும் ச க்கல் என்றால் ப றகு பார்க்கலாம்.” என்றான்.
சுேரந்தர் ெகாஞ்சம் பயந்துதான் வ ட்டான். முதலில் அவன் வரவைழத்த
ஆைடகள்

எல்லாம்

முதலில்

வ ற்றது

என்று

ெபருமிதம்

ெகாண்டான்.

இப்ேபாது அது ெமாத்தம் ப ைழ என்று த ரும்ப வந்தது மட்டுமில்லாமல் இவன்
முதலில் தனிேய ெசய்யும் வ யாபாரம் ெபரும் நஷ்டம் என்று அவனுக்கு
ேமலும் கலக்கம்.

அன்ைனய டம் அத கம் வாத டத் ைதரியம் இல்லாமல்

அைமத யாக இருக்க, “அதற்குள் உன்ைன யார் புது ஆைடக்குப் பணம்
ெசலுத்த ெசான்னார்கள்?” என்றாள் பானுமத .
“ஆண்கள் ப ரிவ ல் அத க ஸ்டாக் இல்ைல.

இது ஒரு ெவளிநாட்டு ஆர்டர்!

வ ட்டால் ேவறு கைடக்குச் ெசன்றுவ டும் என்று உடேன முன்பத வு ெசய்ேதன்.”
“ஒன்ைறேய ஒழுங்காகச் ெசய்யவ ல்ைல! இப்ேபாது புத தாக ஒன்று! அத ல்
என்ன தைலவலிேயா?” என்றாள் பானுமத .
“ஒரு தவறு ெசய்தால் எப்ேபாதும் தவறுதான் ெசய்வார்களா?
ெபாறுைமயாக ேயாச யுங்கள்.

முதலில்

உங்கள் ேகாவத்ைத எல்லாம் முதலில்

ெகாட்டி, மற்றவைரக் காயப்படுத்த வ ட்டு, ப றகு நீங்கள் என்ன ெசய்தாலும்
ெகாட்டிய வார்த்ைதகைளத் த ரும்பப் ெபற முடியாது. இப்ேபாைதக்கு இைத
முடியுங்கள். மற்றைத ப றகு பார்க்கலாம்.” என்று அன்ைனைய அடக்க வ ட்டு,
“நீ முதலில் அந்த ந றுவனத்ைதத் ெதாடர்புெகாண்டு ேபசு. தளத்த ல் உள்ள
சூப்பர்ைவசர்களுடன் ஒரு கூட்டம் ேபாட்டு என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று
இப்ேபாேத ேபச வ டு.

எதுவும் ேதைவ என்றால் ெசால்.

இப்ேபாது நான்

க ளம்புக ேறன்.” என்று ரவீந்தர் புறப்பட்டுவ ட்டான்.
ஆனால் இருந்த ச க்கலில் பானுமத க்கு ரத்தக்ெகாத ப்பு அத கமாக
எழுந்த ருக்கேவ முடியாமல் படுத்துவ ட்டாள். சுேரந்தரால் தனிேய சமாளிக்க
முடியாமல், ரவீந்தர் உதவ ைய நாடினான். ரவீந்தரும் தயங்காமல் ெசய்தான்.
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ெபரிய நஷ்டம் இல்லாமல், ஓரளவு மீண்டும் வ யாபாரம் ெபரிய சறுக்கல்
இல்லாமல் ெதாடர்ந்தது. பானுமத அப்ேபாது தான் ெதம்பானாள். அதுவைர
சுரப யும் ரவீந்தரும் பானுமத யுடன் ஒேர வீட்டில் தான் இருந்தார்கள். ரவீந்தர்
அண்ணனுடன்
இருந்தது.

இைணத்துச்

ெசய்யப்பட்டவ தம்

சுரப க்கு

ஆச்சரியமாக

எப்ேபாதும் எட்ட ந ற்கும் ரவீந்தர், குடும்பத்த ல் ஒரு ச க்கல்

என்றால் முழு ஈடுபாட்டுடன் உதவ ெசய்தான்.
எப்ேபாதும் கணவன் வீட்டில் மற்றவருடன் இைணயாக இருக்க ேவண்டும்
என்று ஓடிக்ெகாண்ேட பானுமத ய ன் வாழ்க்ைக ஓடியது. கணவன் இருக்கும்
வைர ெபரிதாகத் ெதரியவ ல்ைல.

ஆனால் அதன் ப ன் எப்ேபாதும்

குைறைய மட்டும் ேதடும் சுற்றம் முன், பானுமத ெபரும் முயற்ச கைளக்
ெகாண்ேட இதுவைர தாக்குப் ப டித்தாள்.
ஒரு தைலகுனிைவக் ெகாடுத்தது.

இைடய ல் ரவீந்தரின் ெசயல்

ெவறும் ெதாழில் நஷ்டம் என்பது

மட்டுமில்லாமல், சாலினி இங்ேக ரவீந்தருக்கு தீட்டிய வண்ணம், ெவகு
ேமாசமானது.

தைலக்கனம் ெகாண்டு நஷ்டம் ஆகவ ருக்கும் ெதாழிைலச்

ெசய்தது மட்டுமில்லாமல், ப டிவாதத்தால் க ைடத்த ேவைலைய உதற வ ட்டு,
தன்ைனவ ட

உயரும்

காதலிைய

ஏற்க

முடியாமல்

மீண்டும்

ஊருக்கு

ஓடிவந்தவன் என்ற ப ம்பத்ைதத் ெதளிவாக உருவாக்க னாள்.

அைதப்

ெபாய்யாக்க இன்று வைர பானுமத யால் முடியவ ல்ைல. இன்று என்னதான்
ரவீந்தர் ச றப்பாக வ ளங்க னாலும், பைழய ப ம்பத்ைத உறவ னர் யாரும்
மறக்கவ ல்ைல.

இப்ேபாது சுேரந்தர் ேவறு புது ப ரச்சைனையக் க ளப்ப

வ ட்டுவ ட்டான் என்று ேகாவம்.
ேகாவம் என்று கூடச் ெசால்ல முடியாது. பயம். இைத எப்படி சரிெசய்வது
என்று பயம்.

ஆனால் ரவீந்தர் எப்படி அைதக் ைகயாண்டான் என்று

பார்த்தேபாது, பானுமத க்குப் ெபருைமயாகேவ இருந்தது.
சுரப ேதர்வுக்குத் தயாராக அத க ேநரம் வீட்டிலிருந்தாள். ச ல ேநரங்களில்
மட்டுேம அலுவலகம் ெசல்வாள்.

ெவகுநாட்களுக்குப் ப ன் ஒருநாள்

அலுவலகம் ெசன்றவள், ரவீந்தர் அைறய ல் அமர்ந்த ருந்தாள்.

ரவீந்தரின்

இருக்ைகய ல் அமர்ந்து ேதைவயான ச ல வ வரங்கைளச் சரிபார்த்துக்
ெகாண்டிருந்த சுரப , அருக லிருந்த ெதாைலேபச
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ேபச னாள்.
ரவீந்தைர பார்க்க ஒருவர் வந்த ருப்பதாகவும், முன்ேனற்பாடு எதுவும் இல்ைல
என்று ெசால்லவும், ரவீந்தரிடம் ேகட்டாள்.
அவனும்

உள்ேள

அனுப்பும்படி

ெசய்துெகாண்டிருந்தைதப்

ெசான்னவன்,

பார்த்துக்ெகாண்டு

அவள்

சுரப

அருக ல்

தான்

ந ன்றான். கதைவத் த றந்து உள்ேள வந்தவர்கைளப் பார்த்து ரவீந்தருக்கு
அத ர்ச்ச . ஒருவருக்குப் பத ல் இருவர் வந்த ருந்தார்கள். அந்த இரண்டாவது
நபர் சாலினி.
அவள் ெபயைரச் ெசான்னால் பார்க்க மாட்டான் என்று ஒரு நண்பன் ெபயைர
மட்டும் ெசால்லி உள்ேள வந்த ருந்தார்கள்.
“ஹேலா! எப்படி இருக்க றாய்?” என்றான் புத யவன்.
சுரப அப்ேபாதுதான் இருவைரயும் பார்த்தாள்.
“ைபன்! நீங்கள் எப்படி இருக்க றீர்கள்!” என்று எத ரில் இருந்த நாற்காலிையக்
காட்டினான்.
வந்தவர்கள் அமரவும், சுரப ைய அற முகம் ெசய்துைவத்தான்.

“என்னுடன்

லண்டனில் படித்தவர்கள் க ரண், சாலினி. இது என் மைனவ சுரப !”
இருவருக்கும் வணக்கம் ெதரிவ த்துவ ட்டு, “நீங்கள் ேபசுங்கள்! நான் குடிக்க
எதாவது ெகாண்டுவருக ேறன்!” என்று ெவளிேய ெசன்றாள். ரவீந்தர் சுரப
ெசல்வைதத் தான் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
அலுவலகத்த ல்

எல்ேலாரும்

க ளம்ப வ ட்ட

ேவைளய ல்,

வருேவாைரக்

கவனிக்க ேவறு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் என்ற காரணத்தால், சுரப ேய
ஏேதனும் குடிக்க எடுத்துவர அைறைய வ ட்டு ெவளிேய ெசன்றாள்.
“என்ன த டீெரன்று!

பார்த்து ெராம்ப நாள் ஆக றது.

வீட்டில் எல்ேலாரும்

நலமா?” என்று சாலினியுடன் வந்த ருந்த இன்ெனாரு நண்பன், க ரணிடம்
ேபச னான்.
“எல்ேலாரும் நலம்.

சாலினி ெவகுநாட்களுக்குப் ப ன்னால் இந்த யா

வருக றாள். எல்ேலாைரயும் பார்க்க ேவண்டும் என்று ெசான்னாள். அதுதான்.
ஆனால் உன் த ருமணத்ைதக் கூட எங்களுக்குச் ெசால்ல வ ல்ைலேய!”
என்றான்.
“யாரும் ச லவருடங்களாக என்னுடன் ெதாடர்ப ல் இல்ைல.”
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அதுவைர ேபசாமல் இருந்த சாலினி ேபச னாள், “பழிைய எப்படி நம் ேமல்
த ருப்ப னான் பார். அதுதான் ரவ ” என்றாள்.
ரவீந்தர் ேகாபத்ைதக் காட்டாமல் க ரைணப் பற்ற வ சாரித்தான். அதற்குள்
சுரப வந்துவ ட்டாள்.
“உனக்கு

ேவண்டியைதச்

சரிபார்த்து

வ ட்டாயா?

கணிப்ெபாற ைய

அைணத்துவ டவா?” என்றான் ரவீந்தர்.
“இல்ைல! பாத ய ல் ந ற்க றது. வீட்டுக்குப் ேபாய்ப் பார்த்துக் ெகாள்க ேறன்.”
என்றாள் சுரப .
“கணவன் மைனவ இருவரும் ெதாழிைலப் பார்த்துக் ெகாள்க றீர்கள் ேபால!
ரவ ெசால்வைத அப்படிேய ெசய்துவ டுவீர்கள் தாேன!

இல்ைல என்றால்

ரவ க்கு ேகாவம் வருேம!” என்றாள் சாலினி.
மற்ற மூவரின் முகமும் மாற யது.

முதல் முைற பார்க்கும்ேபாேத அவள்

கணவைனப் பற்ற க் குைற கூறுக றாள் என்று சுரப க்கும், சாலினிய ன்
தவறான புரிதைல மைனவ க்குச் ெசால்க றாேள என்று ரவீந்தருக்கும்,
ரவீந்தர்

சாலினிய ன்

முன்னாள்

வ ஷயங்கள்

அற ந்த

க ரணுக்கு

சாலினிய ன் ேபச்சு அத கப்படி என்றும் ேதான்ற யது. ஆண்கள் இருவரும்
அைமத யாக இருக்க, சுரப
ேகாவ த்துக்ெகாள்ளலாம்!
ெசால்லிவ ட்டு,

ெசால்லிவ ட்டாள்.

“மற்றவர்களிடம் அவர்

என்னிடம் இல்ைல.”

ஷாலினிைய பார்த்து,

என்று ெபாதுவாகச்

“நீங்கள் தவறுகள் ெசய்து என்

கணவரிடம் ந ைறய ேபச்சு ேகட்டிருக்க றீர்களா?” என்றாள். ஷாலினிய ன்
முகம் இப்ேபாது இருண்டு வ ட்டது.

எைதயும் கவனியாதவன் ேபால்.

“அப்படிேய க ளம்புேவாமா!” என்றான் ரவீந்தர்.
“சாலினிக்கு ஒரு உதவ ேவண்டும் என்றாள். உனக்கு ேநரம் இருக்கும்ேபாது
ெசால்! நாம் ேபசலாம்” என்றான் க ரண்.
“அவளுக்கு நான் என்ன உதவ ெசய்துவ ட முடியும்?”

என்று எழுந்தவன்,

“என்னால் ஏதும் முடியும் என்று நீங்கள் நம்ப னால், வார இறுத ய ல் ேபசலாம்!”
என்றான்.
‘நான் க ளம்ப ேவண்டும்’ என்று ெசால்லாமல் ெசான்னான்.

அதன் ப ன்

அவர்கள் அமர்ந்த ருக்க வ ல்ைல.
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12. பகுதி - 12
வீடுவரும் வைர சுரப , புத தாக வந்த ரவீந்தரின் நண்பர்கள்பற்ற த்
தான் ேயாச த்துக்ெகாண்டிருந்தாள்.
கூட்டாளிகேளா!
ஏமாற்ற யவர்கள்

இவர்கள்
எப்படி

இவர்கள் தான் ரவீந்தரின் பைழய

தான்

ரவீந்தைர

நண்பர்களாக

ஏமாற்ற

இருக்க

வ ட்டார்கேளா?

முடியும்.

அப்படி

ஏமாற்ற யவர்கைளச் சந்த க்க ரவீந்தர் ஏன் சம்மத த்தான்? அதுவும் அந்தச்
சாலினி. அவளின் ேபச்சு சுரப க்கு சுத்தமாகப் ப டிக்கவ ல்ைல. அவளுக்கு
ரவீந்தைர நன்கு ெதரியும் என்பது ேபால் ேபச யது இன்னும் ஆத்த ரத்ைத
க ளப்ப யது. அவள் முன்னாளில் ரவீந்தருடன் படித்த ருக்கலாம். சுரப ைய
வ ட ரவீந்தருடன் அத க நாள் நட்பாக இருந்த ருக்கலாம்.

அதற்காக அைத

இப்ேபாது பைற சாற்ற ேவண்டுமா? அதுவும் முதல் முைற பார்க்கும்ேபாது.
சரியாக ரவீந்தர் இறங்க,

ெபரும் சத்தத்துடன் காரின் கதைவச் சுரப

சாத்த னாள்.
அதுவைர ேவறு ேயாைசைனய ல் மூழ்க இருந்த ரவீந்தர், சுரப ைய பார்த்து,
“யார் ேமல் ேகாபம்? அதற்குக் கார் என்ன ெசய்யும்!” என்றான்.
“ேவறு யார் ேமல் ேகாபம்! உங்கள் ேமல்தான். உங்களிடம் காட்டாமல் காரிடம்
காட்டுக ேறன்.” என்று ேவகமாக வீட்ைட ேநாக்க நடந்தாள்.
வீட்டினுள் ெசன்றதும், “நான் என்ன ெசய்ேதன்?”
“இன்று வந்தவர்கள், உங்கள் லண்டன் நண்பர்கள் தாேன.

உங்கைள

ஏய்த்தவர்கள் தாேன!” என்றாள்.
சுரப ய ன் முகத்ைதப் பார்த்தான்.
ந ைனத்துவ ட்டாேளா!
சரிதான்.

ஷாலினிய ன் வரைவச் சுரப தப்பாக

அவன் ேபசாமல் இருக்க, “அப்ேபாது என் கணிப்பு

அவர்கைள ஏன் உள்ேள அனுமத த்தீர்கள்!

என்று முன்ேப ெசால்லிருக்கலாேம!”

என்றாள்.

பார்க்க முடியாது

ரவீந்தரின் முகத்த ல்

இருக்கும் உணர்ைவப் புரிந்து ெகாள்ள முடியவ ல்ைல. சற்ேற ந தானித்து,
“மன்னித்துக் ெகாள்ளுங்கள்!

நான் உங்களுக்குச் ெசால்லக் கூடாது!

உங்களுக்கு எது சரி என்று படுக றேதா, அப்படிேய ெசய்யுங்கள்” என்று
அங்க ருந்து நகர்ந்தாள்.
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சுரப , முன்பு பானுமத

வ ஷயத்த ல் ரவீந்தர் ‘எப்படி நடந்துெகாள்ள

ேவண்டும் என்று எனக்குத் ெதரியும்’ என்று ெசான்னைத ந ைனத்து வ லக ச்
ெசன்றாள். ரவீந்தர் ேவறு ந ைனத்தான். சாலினி அவனின் முன்னாள் காதலி
என்று சுரப க்கு ஒரு பாதுகாப்ப ன்ைம என்று எண்ணினான்.
ெமதுவாக

அவளிடம்

ெசால்லலாம் சுரப !

ெசன்று,

“நீ

என்னிடம்

எது

ேவண்டுமாலும்

உனக்கு என்னிடம் எல்லா உரிைமயும் இருக்க றது!

க ரண் உடன் படித்தவன்.

அவன் என்னுடன் ெதாழில் ெசய்யவ ல்ைல.

சாலினியும் ேவறு இருவரும் தான் என்னுடன் இருந்தார்கள்.
க ரணுடன் வந்தது எனக்குத் ெதரியாது.

சாலினி

நீ ேதைவ இல்லாமல் கவைல

படாேத!”
“அவர்கள் உங்கள் ந ம்மத ைய ெகடுக்கவ ல்ைல என்றால் சரி!”
“அப்படி எல்லாம் ஆகாது! நீ ேதைவ இல்லாமல் ேயாச க்காேத!”
சுரப ைய புண்படுத்த வ டக் கூடாது என்று ரவீந்தர் எண்ணினான். அவன்
மட்டும் எண்ணினால் ேபாதுமா?
ரவீந்தருக்கு எண்ணம் முழுவதும் சுரப ையப் பற்ற த்தான்.

வார

இறுத ய ல் சாலினிைய அைழத்துக் ெகாண்டு மீண்டும் நண்பன் வருவதாகத்
ெதரிவ த்தான். ெவளிேய ஒரு உணவு வ டுத ய ல் சந்த த்தனர். சாலினி தான்
இம்முைற ேபச னாள்.
“நான்

புத தாக

இங்ேக

ந ைனத்த ருக்க ேறன்.

ஒரு

ெதாழிைலத்

ெதாடங்கலாம்

என்று

அதற்குச் ச ல முதலீட்டாளர்கைளச் சந்த த்ேதன்.

எதுவும் சரியாக வரவ ல்ைல. அதனால் உனக்குத் ெதரிந்த ச லரின் அற முகம்
ேதைவ.” என்றாள்.
“என் வாடிக்ைகயாளர்கைள உன் பக்கம் இழுக்க என்னிடம் ேயாசைன
ேகட்க றாய்? பேல!” என்றான் ரவீந்தர்.
“உன் வாடிக்ைகயாளர்கைளக் ேகட்கவ ல்ைல!

உனக்குத் ெதரிந்தவர்கள்

ேவறு யாராவது…” என்று ெசால்லிமுடிக்கும் முன்,
“சாலினி! இது எப்படி சாத்த யம் என்று ந ைனக்க றாய்? உனக்கு அற முகம்
ெசய்பவர் என்ைன நம்ப உன்னிடம் முதலீடு ெசய்வார் என்று ைவத்துக்
ெகாள்ளலாம்.
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பாத க்காது, என்னுைடயதும் தான் பாத க்கும்.”
“ரவ ! எனக்கு இப்ேபாது ேவைல இல்ைல. ந ைறய கமிட்ெமன்ட் இருக்க றது.
உன்னிடம் உதவ ேகட்க ேறன். நீ வ யாபாரம் ேபசுக றாய்?” என்றாள் சாலினி.
லண்டனில் வாழ்க்ைகக்குப் பழக வ ட்ட சாலினிக்கு, இப்ேபாது பணத்
தட்டுப்பாடு.

அவள்

ேவைலையயும்

இழந்துவ ட்டாகச்

ெசான்னாள்.

வருமானத்ைதப் ெபருக்க ச ல நண்பர்களின் உதவ ைய நாடினாள். ரவீந்தர்
அந்த வரிைசய ல் கைடச எனலாம்.

இப்ேபாது ரவீந்தரும் முடியாது என்று

ெசால்லிவ ட்டால், அவள் புத ய ெதாழில் ெதாடங்குவேத ச க்கல் என்று
ஆக வ டும்.
அவளின் ந ைலைய அற ந்து, சற்ேற கவைல ெகாண்டாலும், அவளுக்கு
உதவ

ெசய்து

ச க்கலில்

மாட்டிக்ெகாள்ள

ரவீந்தர்

தயாராக

இல்ைல.

முற்ற லும் மறுக்கவும் முடியாமல், ச ல ெசல்வந்தர்களின் ெதாடர்பு எண்ைண
மட்டும் ெகாடுத்தான். ேநரடி அற முகம் ெசய்ய முடியாது என்று வ ட்டான்.
சாலினிைய

சந்த த்தைதேயா,

அவளுக்குச்

ெசய்த

உதவ ையேயா

சுரப ய டம் ெசால்ல வ ல்ைல. ரவீந்தரின் உதவ ஷாலினிக்கு பயனுள்ளதாக
இருக்க, அவனுக்கு நன்ற

ெதரிவ க்க அவனின் வீட்டுக்குச் ெசன்றாள்.

அதாவது பானுமத ய ன் வீட்டிற்கு. ச ல பழங்கள், இனிப்புகைளயும் வாங்க
ெகாண்டு ஷாலினி ெசன்ற ேநரம் வ த்யா மட்டும் தான் வீட்டிலிருந்தாள்.
இருவருக்கும் அற முகம் ேதைவ இருக்கவ ல்ைல.
முதலில் சாலினிைய கண்டதும், ‘இவள் எதற்கு இங்ேக வருக றாள்?’
என்று ேபசாமல் அவள் முன்ேன ெசன்று ந ற்க,
“நான் சாலினி!

மறந்து வ ட்டீர்களா?

லண்டனிலிருந்து…” என்று

ெசான்னவைளத் தடுத்து, “உன்ைன இந்த வீட்டில் யாரும் மறக்க மாட்டார்கள்.
என்ன வ ஷயமாக இங்ேக வந்தாய்?” என்றாள் வ த்யா.
“ரவ க்கு நன்ற ெதரிவ க்க ேவண்டும் என்று வந்ேதன்! ரவ எங்ேக?”
“ரவ யா?

அவர் அவர் வீட்டில் இருப்பார்!

அவருக்கு நீ எதற்கு நன்ற

ெசால்ல ேவண்டும்? அவைனப் பற்ற நீ தாேன ச ல ஆண்டுகள் முன் வந்து
என்ெனன்னேவா ெசான்னாய்! இப்ேபாது என்ன?”
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இருவருக்கும்

ஒத்து

வரவ ல்ைல.

ப ரிந்துவ ட்ேடாம்!

அவ்வளவுதான்! அைத எல்லாம் ெபரிது படுத்தாமல் எனக்கு ஒன்று என்றதும்,
ரவ உதவ ெசய்தான்.

அதனால் தான் ேநரில் நன்ற ெசால்லலாம் என்று

வந்ேதன். அலுவலத்த ல் இல்ைல. அதனால் தான் இங்ேக வந்ேதன். இன்னும்
இரண்டு மூன்று நாளில் மீண்டும் லண்டன் ெசல்க ேறன்!” என்றாள்.
அதுவைர வந்தவைள அமரக்கூடச் ெசால்லவ ல்ைல வ த்யா.

வ த்யா

பத ல் ஏதும் ெசால்லாமல் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்க, “ரவ இங்ேக இல்ைலயா?”
சரியாகப் பானுமத உள்ேள வர, “நீ இங்ேக என்ன ெசய்க றாய்?” என்றாள்.
வ ஷயத்ைதச் ெசால்லவும், “நீ க ளம்பலாம்! நான் ரவ ய டம் ெசால்லிக்
ெகாள்க ேறன்.” என்று ெசால்லிவ ட்டு நகர்ந்தாள்.
சாலினி ெசன்றதும், “இவன் என்ன ந ைனத்துக் ெகாண்டிருக்க றான்?
ஏேதா

ஒன்ைற

இழுத்து

ைவத்துக்

ெகாண்டு

என்

ந ம்மத ையக்

ெகடுக்க றான்.” என்று புலம்ப னாள்.
பானுமத

ெதாைலேபச ய ல்

அைழப்ைப ஏற்கவ ல்ைல.

அைழத்தேபாது

வழக்கம்ேபால்

அவன்

ேநரில் ெசல்லலாம் என்றேபாது சுேரந்தர்

தடுத்துவ ட்டான்.
“இப்ேபாது வீட்டுக்குச் ெசன்றால் சுரப முன் என்ன ேபசுவது!

நாைள

அவன் அலுவலகத்த ல் ெசன்று சந்த ப்ேபாம்!” என்றான் சுேரந்தர்.
“அதுவும் சரிதான்!

நாைளக் காைல ெசல்க ேறன்” என்று பானுமத

ெசால்ல, “சரி நானும் வருக ேறன்!” என்றான் சுேரந்தர்.
ரவீந்தைர பற்ற அலட்ச யமாகப் பலமுைற ந ைனத்துப் ேபச இருந்தாலும்,
சுேரந்தர் ெதாழிலில் ஒரு ச க்கல் என்றதும், ரவீந்தர் முன்வந்து உதவ
ெசய்தது சுேரந்தர் மனைதக் ெகாஞ்சம் மாற்ற யது. மைனவ ய டம் பலமுைற
தம்ப ையப் பற்ற க் குைறத்துப் ேபச ய ருக்க றான்.
சுட்டிக்காட்டிப் ேபச

இருக்க றான்.

அவன் ேதால்வ ையச்

ஆனால் பானுமத ,

சுரப

மற்றும்

ேமலாளர் முன், சுேரந்தைர ஒரு ெசால் கடுைமயாகப் ேபச யவுடன், தடுத்தது
மட்டுமில்லாமல், உடேன மைனவ ைய ெவளிேய இருக்கும்படி ெசான்னான்.
அன்ைனைய

எப்படிச்
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முன் அச ங்கப்பட ேவண்டுேம என்று ேமலும் கலங்க க்

ெகாண்டிருந்தான்.

இரண்டிலிருந்தும் காப்பாற்ற யது மட்டுமில்லாமல்,

ெதாழில் ச க்கலிலிருந்து ெவளி வர அவனால் முடிந்தைத எல்லாம் ெசய்தான்.
இப்ேபாது தம்ப க்காக ஒரு ச று அற வுைர வழங்க அன்ைன ெசல்க றாள்
என்றாேல இருவருக்கும் சண்ைடய ல் தான் முடியும்.

அைதத் தடுக்க

சுேரந்தரும் உடன் ெசல்லலாம் என்று ந ைனத்தான்.
சுரப வீட்டில் இருப்பாள் என்று ந ைனத்துப் பானுமத யும் சுேரந்தரும்
ரவீந்தர் அலுவலகத்த ற்குச் ெசன்றனர்.
“உன்னிடம் ேபச ேவண்டும்!” என்றாள் பானுமத ரவீந்தைர பார்த்து.
“என்ன ேபச ேவண்டும்?”
“உனக்கு மூைள இருக்க றதா? சாலினியுடன் உனக்கு என்ன சம்பந்தம்?
அவளால் நீ பட்டது ேபாதாதா? இப்ேபாது என்ன த டீர் சகவாசம்? சுரப க்குத்
ெதரியுமா?

அவைளப் பற்ற நீ ேயாச த்தாயா?”

ேகள்வ கைள அடுக்க க்

ெகாண்ேட ேபானாள்.
அன்ைனையப் பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தவன், “இப்ேபாது என்ன நடந்தது
என்று இப்படிக் கத்துக றீர்கள்? உங்களுக்கு யார் ெசான்னது?”
“சாலினி ேநற்று வீட்டுக்கு வந்த ருந்தாள்.

உனக்கு நன்ற ெசால்ல

ேவண்டுமாம். அவளுக்கு நீ ஏன் உதவ ெசய்தாய்? அவைள முதலில் ஏன்
சந்த த்தாய்?”
“நான் சந்த க்கவ ல்ைல. அவளாக வந்தாள்! உதவ ேகட்டாள், ெசய்ேதன்”
“அவள், உன்ைனப் பற்ற என்னெவல்லாம் ெசான்னாள் என்று மறந்து
வ ட்டாயா?

நம் உறவ னர்கள் எல்ேலாரும் என்னெவல்லாம் ேபச னார்கள்!

எல்லாம் அவளால்!

அவளுக்கு உதவ ெசய்தாய் என்றால், நான் என்ன

ந ைனப்பது. உனக்கு மைனவ என்று ஒருத்த வீட்டில் இருக்க றாள் என்பைத
மறந்துவ டாேத!

பைழய காதைல எண்ணி சுரப ைய” என்று பானுமத

ேபச க்ெகாண்டிருக்க,
“அம்மா!
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எல்லாவற்ைறயும் முடிவு ெசய்தால்,
ந ைனப்பதுேபால்

ஒன்றும்

என்று மறக்கவ ல்ைல!

நான் என்ன ெசய்வது!

இல்ைல.

ஒரு உதவ

சாலினி

என்ன

நீங்கள்
ெசய்தாள்

ெசய்ததால், அவைள ந ைனத்துக்

ெகாண்டிருக்க ேறன் என்று எப்படிச் ெசால்ல முடிக றது!

ஒருமுைறேயனும்

என்ைனச் சரியாகப் புரிந்துெகாண்டீர்களா?”
“ரவ ! அவைள வீட்டில் பார்த்தேபாது எனக்கு எப்படி இருந்தது ெதரியுமா?”
“நீங்கள் ேதைவ இல்லாமல் பயப்பட ேவண்டாம்!

சுரப ைய நான்

காயப்படுத்த வ ட மாட்ேடன்!”
“சுரப க்கு சாலினிையப் பற்ற நீ ெசான்னாயா?” என்றாள் பானுமத .
“நான்

என்ன

ெசால்வது?

நீங்கள்

தான்

ெசால்லி

வ ட்டீர்கேள!

அவளுக்குத் ெதரிந்த ருந்தது! இங்ேக என்ைனப் பார்க்க சாலினி வந்தேபாது,
சுரப யும் இங்ேக தான் இருந்தாள்.
ெகாள்ளவ ல்ைல.

சுரப

ெபரிதாக எைதயும் காட்டிக்

அவள் புரிந்து ெகாள்வாள்.”

என்றவன் ஒரு ச ற ய

இைடெவளி வ ட்டு, “ஆனால் சுரப க்கு நான் ஷாலினிக்கு உதவ ெசய்தது
பற்ற த் ெதரியாது!

ேதைவ இல்லாமல் மனைதக் குழப்ப க் ெகாள்வாேளா

என்று ெசால்ல வ ல்ைல. மற்றப்படி ேவறு எதுவும் இல்ைல.” என்றான்.
“ஓ! சுரப க்குத் ெதரியுமா?” என்றான் சுேரந்தர்.
ரவீந்தர் குழப்பத்துடன், “முன்ேப எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லித்தாேன,
ெபண் ேகட்டிருப்பீர்கள்!” என்றான்.
“ஆர்த்த வ ஷயத்த ல் நான் அப்படித்தான் ெசய்ேதன்!
வீட்டில் நான் ேபசவ ல்ைலேய!
என்று எனக்குத் ெதரியாது!

ஆனால் சுரப

மாமாவும் தாத்தாவும் என்ன ேபச னார்கள்
உன் த ருமணம் நடந்தால் ேபாதும் என்று

ந ைனத்ேதன்!” என்றாள் பானுமத .
“ஆனால் சுரப க்கு ஷாலினி பற்ற த் ெதரிந்த ருக்க ேவண்டும்.”
ேயாச த்தவன்,

“மாமாவ டம்

ேபசுக ேறன்”

என்று

என்று

ெதாைலப்ேபச ைய

எடுத்தான்.
“இப்ேபாது ெதரிந்துெகாண்டு என்ன ெசய்யப் ேபாக றாய்!
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இருவருக்கும் நல்ல புரிதல் இருக்கும்ேபாது, கடந்தகாலம் பற்ற ஏன் ேயாச க்க
ேவண்டும்! வ டு.” என்றான் சுேரந்தர்.
சல

ெநாடிகள்

ெமௗனமாக

அண்ணைனப்

மைனவ க்கு என் கடந்த காலம்பற்ற

பார்த்தான்.

“என்

எல்லாம் ெதரிந்த ருக்க ேவண்டும்

என்று ந ைனத்ேதன்.”
“நீ தாேன ெசான்னாய்! சுரப புரிந்துெகாள்வாள் என்று! ஒரு ேவைள
அவளுக்குத்

ெதரிந்த ருக்கலாம்.

நீ

ேதைவ

இல்லாமல்

குழம்பாேத.

ஒருேவைள ெதரியவ ல்ைல என்றால் பரவாய ல்ைல, நீ ெசால்லிப் புரியைவ.
ெசால்லாமல் வ ட்டால் கூட அவளுக்குத் ெதரியப் ேபாவத ல்ைல. இனி வரும்
நாட்களில் நீங்கள் எப்படி சந்ேதாசமாக இருக்க ேவண்டும் என்று மட்டும்
ேயாச .” என்றான் சுேரந்தர்.
ரவீந்தர் கண்களில் ஒரு ேசாகம் படர்ந்தது.

அன்ைனயும் சேகாதரனும்

என்ன சமாதானம் ெசான்னாலும் ரவீந்த ரனுக்கு மனத ல் ஒரு ெபரும் பாரம்
கூடியது.

முதல் காதைல மைறத்துப் புது வாழ்க்ைக வாழும் எல்ேலாரும்

ஏமாற்றும் எண்ணம் ெகாண்டவர்கள் அல்ல.

தனக்ெகன்று வந்த புதுத்

துைணக்கு ஒரு மனக்குழப்பத்ைதேயா இல்ைல ஒரு ஏமாற்றத்ைதேயா
தந்து வ டக் கூடாது என்ற ந ைனத்து தான் ெசால்லாமல் இருப்பார்கள்.
ரவீந்த ரனுக்கு ஒன்று மட்டும் ெதளிவாகத் ேதான்ற யது, அவனால் சுரப ய டம்
எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லாமல் ந ம்மத யாக இருக்க முடியாது.

ஒரு

உண்ைமைய மைனவ ய டம் மைறக்க ரவீந்தருக்கு மனமில்ைல. இப்ேபாேத
சுரப க்கு அவன் தகுந்தவன் இல்ைல என்று அவ்வப்ேபாது ேதான்றுக றது.
ஒரு ெபாய்ய ல் வாழ்ந்தால் வாழ்க்ைக முழுவதும் ந ம்மத
சுரப ய டம் ந ச்சயம் ெசால்ல ேவண்டும்.
என்ன?

அது எப்ேபாது?

இருக்காது.
அதன் ப ன்

ஒருேவைள சுரப அவைன வ ட்டுச் ெசன்றுவ ட்டால்.

ெசன்று வ ட்டேபாது இந்தப் பதட்டம் அவனுக்குள் இல்ைல.

ஆர்த்த

ஆனால் சுரப

வ லக னால்? என்ற ந ைனப்பு அவைன வைதத்தது. த ருமணம் முடிந்து இந்த
ஆறு மாதத்த ல், சுரப அவன் வாழ்வ ல் முக்க யமானவளாக ப் ேபானாள்.
இல்ைல சுரப தான் அவன் வாழ்வு.
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13. பகுதி - 13
எப்ேபாதும் சுரப யுடன் ேபாட்டி ேபாடும் வ த்யாவுக்கு, இப்ேபாது சுரப ைய
எச்சரிக்க
பற்ற .

ேவண்டும்

என்று

ேதான்ற யது.

முக்க யமாக

மனிதனின் மனம் குரங்கு என்பார்கேள!

சாலினிைய

இப்ேபாது ரவீந்தர் மனம்

இன்ெனான்றுக்குத் தாவ ச் ெசல்ல ந ைறய வாய்ப்பு இருக்க றது.
சுரப ைய நாடிச் ெசன்றாள்.

புத்தகமும் ைகயுமாக வ த்யாைவ வரேவற்ற

சுரப , மனத ல் இப்ேபாது எதற்கு வ த்யா இங்ேக வந்தாள்? என்ற ஒரு சலிப்பு
இருந்தது. சந்த க்கும் ேபாெதல்லாம் நான், நான் என்று ேபச க் ெகால்வாேள!
“எப்படி இருக்க றாய் சுரப !”
“நான் நன்றாக இருக்க ேறன்!

நீங்கள் எப்படி இருக்க றீர்கள்.

வீட்டில்

எல்ேலாரும் நலமா?”
“ஹ்ம்ம்!

ஏேதா அந்ந யரிடம் ேகட்பதுேபால் ேகட்க றாய்!

அத்ைத உனக்கு மாமியார்!

எங்கைள வ டு,

அவைரப் பற்ற க் ெகாஞ்சமாவது அக்கைற

இருக்க றதா?” என்று ஒரு சலிப்ைபக் காட்டினாள் வ த்யா.
சுரப

புத்தகத்ைதக்

ைகய ல்

எடுக்க,

“இப்ேபாது

என்ன

படித்துக்

க ழிக்கப்ேபாக றாய்? முதலில் குடும்பத்ைதக் கவனி! அைத வ ட்டுவ ட்டுப்
படிப்ைப மட்டும் ைவத்துக் ெகாண்டு என்ன ெசய்யப் ேபாக றாய்?”
வ த்யா இப்ேபாதும் குைறகூறத்தான் வந்த ருக்க றாள் என்று ெதரிந்ததும்,
சுரப ெபாறுைம இழந்தாள். முதலில் மாமியாைரக் கண்டுெகாள்ளவ ல்ைல
என்றாள்.

இப்ேபாது சுரப ய ன் ேமல் படிப்ைப எதற்குக் குைற ெசால்ல

ேவண்டும்.
“நான் படிப்பத ல் உங்களுக்கு என்ன ப ரச்சைன வந்துவ ட்டது. ரவ என்
படிப்ைப ஆதரிக்கும்ேபாது, மற்றவர்கைளப் பற்ற எனக்ெகன்ன வந்தது!”
வ த்யா மனத ல் என்ன ஓடியது என்று அவளுக்கு மட்டும் தான் ெதரியும்.
“அதுதாேன!
மற்றவராேம!

நல்லது

ெசால்ல

வந்தால்

உன் படிப்ைப ஆதரிக்க றானா?

இப்படித்தான்

உன்ைனப் படிக்கச்

ெசால்லிவ ட்டு முன்னாள் காதலி ப ன்னால் சுற்றுக றான்.
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எச்சரிக்கலாம் என்று வந்ேதன். எனக்குத் ேதைவ தான்.”
“நீங்கள் ேதைவ இல்லாமல் ேபசுக றீர்கள்!

ேதைவ இல்லாமல் எங்கள்

மத்த ய ல் ஏன் குழப்பத்ைத வ ைளவ க்க றீர்கள்? எனக்கு அவைரப் பற்ற த்
ெதரியும்.”
“நான் ேதைவ இல்லாமல் ேபசவ ல்ைல!
ரவீந்தரின் முன்னாள் காதல் பற்ற த் ெதரியுமா?

உனக்கு என்ன ெதரியும்?
அவைளப் ப ரிந்து வந்து

ேதவதாஸாகச் சுற்ற யது ெதரியுமா?”
ஒருேவைள ஆர்த்த ையப் பற்ற ச் ெசால்க றாளா என்று ேயாச த்த சுரப ,
அடுத்த கணம் இல்ைல என்று ெதளிந்தாள். இப்ேபாது யார் என்று ேகட்டால்,
வ த்யா இன்னும் என்னெவல்லாம் ெசால்வாேளா? அப்படிக் ேகட்டால் ரவீந்தர்
சுரப ய டம் மைறத்தைத ஒப்புக்ெகாண்டதுேபால் இருக்கும் என்று, “எனக்குத்
ெதரியும்!” என்றாள். வ த்யா வ டுவதாக இல்ைல.
“ஓ! ெதரியுமா! அவளுடன் இப்ேபாது சுற்றுவது ெதரியுமா?”
கணவன் ஒருேவைள அவைளச் சந்த த்த ருக்கலாம்.

அைதப் ெபரிது

படுத்தக் கூடாது என்று ேயாச த்துக் ெகாண்டிருந்தாள்.
“’நீ ேவண்டாம்’ என்று உதற வ ட்டுச் ெசன்றவளுக்கு இப்ேபாது எதற்கு
உதவ ேவண்டும்!

உன் அருைம கணவர் அைதத் தான் ெசய்த ருக்க றார்.

அந்தச் சாலினி வீடுவைர வந்து நன்ற ெசால்க றாள்! யாருக்குத் ெதரியும்
த ருமணம் ஆனைத கூட அவளிடம் மைறத்த ருக்கலாம்.”
சாலினியா!

அவள் ேதாழி என்றல்லவா ந ைனத்த ருந்தாள்!

சுற்றுவது ேபால் இருந்தது.

தைல

ெமல்ல ந தானித்து, “சாலினிைய அற முகம்

ெசய்து ைவத்தார்! நாங்கள் சந்த த்த ருக்க ேறாம்” என்றாள் சுரப .
“நன்றாகச் சமாளிக்க றாய்!

உன் முகேம உண்ைமையச் ெசால்க றது!

உன்ைன எச்சரிக்ைக ெசய்யத்தான் வந்ேதன்!

சாலினியுடன் நீ ேபாட்டி

ேபாட முடியாது! தகுத , படிப்பு, அழகு எத லும். சாலினி தான் ரவீந்தருக்கு
ெபாருத்தமானவள் என்று நாங்கள் எல்ேலாரும் ந ைனத்த ருந்ேதாம். அவள்
தான் ரவீந்தைர ந ராகரித்து வ ட்டாள். ஒருேவைள அவள் இன்று ரவீந்தருடன்
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மீண்டும் பழக னால் உனக்குத் தான் ஆபத்து. பார்த்து நடந்துெகாள்!” என்று
க ளம்ப ச் ெசன்றுவ ட்டாள் வ த்யா.
சுரப

ெவகுேநரம்

அமர்ந்த ருந்தாள்.

தாேமாதரன்

வந்து

ேகட்டத லிருந்து எல்லாவற்ைறயும் ந ைனத்துப் பார்த்தாள்.

ெபண்

கமலம் கூட

ரவீந்தரின் லண்டன் வாழ்க்ைகையப் பற்ற க் ேகட்டேபாது தடுமாற னார்.
பானுமத அடிக்கடி மகனின் நடவடிக்ைகபற்ற ச் சந்ேதகப்பட்டாள். ரவீந்தரின்
காதல் ஊரற ந்த ரகச யம்!

சுரப க்கு மட்டும் ெதரியவ ல்ைல.

ெபற்ேறாருக்குத் ெதரியுமா?

சுரப ய ன்

ஒருேவைள தந்ைதக்கு மட்டும் ெதரியுமா?

தாேமாதரன் தாத்தா ஏன் ெசால்லவ ல்ைல? ஒரு ேவைள ேபரனின் த ருமணம்
நடந்தால் ேபாதும் என்று எல்லாவற்ைறயும் மைறத்து வ ட்டாரா?

இல்ைல

தந்ைத தான் இைத அவளிடமிருந்து மைறத்துவ ட்டாரா? எல்ேலார் ேமலும்
சந்ேதகம் எழுந்தது.
இந்தச்

சல

பக ர்ந்தான்.

மாதங்களில்

ரவீந்தர்

பல

வ ஷயங்கைள

அவளுடன்

அவனின் பள்ளி வாழ்க்ைக, தந்ைதையப் பற்ற , அவரின்

இழப்ைபப் பற்ற ,

கல்லூரி வாழ்க்ைக,

நண்பர்கள்.

ஆனால் அவன்

லண்டனிலிருந்தது பற்ற ய கைதகள் ஒருமுைற கூடச் ெசான்னத ல்ைல.
பாட்டி

கமலா

ஒருேவைள

கூடத்

ெதாழில்

உண்ைமையச்

மறுத்துவ டுவாள்

என்று

ெசால்லிருந்தால்,

சுரப

ேதால்வ பற்ற

ெசான்னால்,
எண்ணி

என்ன

மட்டும்தான்

சுரப

எதுவும் ெசய்த ருக்க மாட்டாள் தான்.

த ருமண

வ ட்டார்களா?

ெசய்த ருப்பாள்

ெசான்னார்.
வாழ்ைவ
ஒருேவைள

என்று

ேயாச த்தாள்.

ஒரு காதல் ேதால்வ யால் ஒருவைர

ெவறுக்கும் அளவுக்குச் சுரப பக்குவமற்றவள் இல்ைல. அவள் அவளுக்கான
முடிைவ எடுக்கவ ல்ைல. அப்பா ெசான்னார். தாத்தா ேகட்டார். அவர்கைள
இருவர் மீதும் நம்ப க்ைக இருந்தது. அவர்கள் அவளுக்காக ஒரு வாழ்ைவ
ேதர்ந்ெதடுத்தால், அத ல் ப ைழ இருக்காது என்று கண்ைண மூடிக்ெகாண்டு
நம்ப னாள். ரவீந்தைர அவள் வ ரும்ப த் த ருமணம் ெசய்யவ ல்ைல. இன்னும்
ெசால்லப்ேபானால்,

அவளுக்கு ரவீந்தைர ப டிக்கவ ல்ைல.

அவனின்

ேதாற்றம், ேபச்சு, நடவடிக்ைக எதுவும். ஆனால் இப்ேபாது அப்படி இல்ைல.
அவனிடம் எதுவும் மாறவ ல்ைல. சுரப ய டம் தான் மாற்றம். வாழ்க்ைகய ல்
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எதற்கு முக்க யத்துவம் தர ேவண்டும் என்று இந்தச் ச ல மாதங்களில் புரிந்து
ெகாண்டிருந்தாள். ரவீந்தர் அவளுக்காக என்னெவல்லாம் ெசய்தான் என்று
ேயாச த்துப் பார்த்தாள்.
மைனவ

த னமும் தனக்காகப் பணிவ ைட ெசய்துெகாண்டு அவள்

வ ருப்பங்கைள

எல்லாம்

வ ட்டுக்ெகாடுத்து

இருக்க

ேவண்டும்

என்று

ந ைனக்கவ ல்ைல. ஒருேவைள அவளிடம் எந்த ஈர்ப்பும் இல்ைல என்பதால்
தான் எத ர்பார்ப்பும் இல்ைலயா?
ப டிக்காது என்று ெசான்னாேன!

ஆனால் அவனுக்கு என்ன ப டிக்கும்
நன்றாகேவ பழக னாேன!

எப்ேபாதும்

அவைள அருக ல் ைவத்துக்ெகாள்ளத்தான் ந ைனத்தான். படிப்பதற்கு என்று
வீட்டில் இருப்பதாகச் ெசான்னாலும், பலநாள் அவைள அவனுடன் அைழத்துச்
ெசன்றுவ டுவான்.

அலுவலகத்த ல்

அவன்

அைறய லிருந்து

படிக்கச்

ெசான்னான். அதற்ெகல்லாம் என்ன அர்த்தம்? ஒரு ேவைள சாலினிையப்
பார்க்கவ ல்ைல என்றால் எல்லாம் இயல்பாக இருந்த ருக்குேமா?
பல ேகள்வ கள்.

மனத ல்

அவைளச் சுற்ற இருள் பரவ யது கூடத் ெதரியவ ல்ைல.

ெதாைலேபச ஒலிக்கச் சுற்றும் பார்த்தாள். ெமதுவாக எழுந்து ெசன்று மின்
வ ளக்குகைளப் ேபாட்டுவ ட்டு, வருவதற்குள் ெதாைலேபச ஒலி ந ன்றது.
அவள் நகரும்ேபாது மீண்டும் ஒலித்தது.
ெசன்ைனய லிருந்து அைழப்பு. தாேமாதரன் கமலாவ ன் சதாப ேஷகம்
நடத்தத்

த ட்டமிடுவதாகவும்,

மறுநாள்

எல்ேலாரும்

ைஹதராபாத்

வருவதாகவும் ெசான்னார்கள்.
மறுநாள் பானுமத

வீட்டில் கூட்டம் ேபாட்டார்கள்.

ெசன்ைனய ல்

ேகாவ லில் ைவத்து வ ழாைவ ஏற்பாடு ெசய்யலாம் என்று முடிவானது.
எல்ேலாரும் ேபச க்ெகாண்டிருக்க, ரவீந்தர், சுரப
கவனம்

இல்லாமல்,

உழன்று

மட்டும் இத ல் எத லும்

ெகாண்டிருந்தனர்.

இரண்டு

நாட்கள்

எல்ேலாரும் ஒன்றாக இருக்க, இருவரும் அத கம் ேபச க் ெகாள்ளவ ல்ைல.
இருவருக்கும் இைடேய ஒரு ெபரிய இைடெவளி இருப்பதாகத் ேதான்ற யது.
சதாப ேஷக வ ழாவ ற்கு எல்ேலாரும் ெகாள்முதல் என்று அவ்வப்ேபாது
சுற்ற னாலும், சுரப எத லும் கலந்துெகாள்ளவ ல்ைல.
ஒருமுைற ெபற்ேறாரிடம் ேபச ப்பார்க்கலாமா?
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ஆனால் வ ேனாத் ெசான்னது ந ைனவு வந்தது.

ஒரு ேவைள வீட்டில்

யாருக்கும் ெதரியவ ல்ைல என்றால், இப்ேபாது சுரப ெசால்வதால் அவர்கள்
ந ம்மத ெகட்டுவ டும். என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று ேயாச த்தாள்.
ரவீந்த ரன்

ெசயல்களில்

கண்காணிக்கத்
ேயாச த்தாள்.

மாற்றம்

த ட்டமிட்டாள்.

இருக்க றதா

அதன்ப ன்

என்று

முடிெவடுக்கலாம்

வ ைட ச ல நாட்களிேலேய க ைடத்தது.

அத கப்படி ஒதுக்கம் காட்டினான்.
வாக்க யங்கள்

ேபச னால்

என்று

சுரப ய டம் அவன்

நாள் முழுவதும் இரண்டு மூன்று

அத கம்.

ெவகுதாமதமாக வந்தான்.

முதலில்

காைலய ல்

ெசல்பவன்,

முகத்த ல் ஒரு இருள்.

மாைல

அவன் முகத்ைத

ஆராய்ந்தத ல் சுரப க்கு பத ல் க ைடத்தது.
எல்லாவற்ைறயும்

மறக்க

முயற்ச

ெசய்த ருக்க றான்

ரவீந்தர்.

ஆனால் சாலினிைய பார்த்ததும் மீண்டும் மனம் அவைள ந ைனக்கத்
ெதாடங்க வ ட்டது. சுரப ய டம் ெசால்லத் தயங்குக றான் என்று ந ைனத்தாள்.
ெவகுவாக

ேயாச த்து

முடிெவடுத்தாள்.

எத ர்காலத்ைத வீணடிக்கக் கூடாது.
ேவண்டும்.

ரவீந்தைர

அவள்

ேமல் படிப்ப ல் கவனம் ெசலுத்த

ேதர்ைவச் சரியாக எழுத ேவண்டும்.

ேசர ேவண்டும்.

எண்ணி

ெசன்ைன கல்லூரிய ல்

ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக வ லக ச் ெசன்று வ ட ேவண்டும்.

எல்லாம் ெசய்யலாம். ஆனால் ெபற்ேறார் என்ன ெசால்வார்கள்? அவர்கள்
தவறு ெசய்துவ ட்டதாக எண்ணி வருந்துவார்களா?
ெசய்ய ேவண்டும்.

அைதயும் இல்லாமல்

சுரப தான் ரவீந்தைர வ ட்டு வ லக வ ட்டாள் என்றால்

ெபற்ேறார் வருந்தமாட்டார்கள்.

என்ன மடத்தனம்?

மகளின் வாழ்க்ைக

வீணானது என்றால் எப்படி வருந்தாமல் இருப்பார்கள்.

இப்படி மனத ல்

ஆய ரம் வ ஷயங்கள் மனத லிருந்தால் எப்படிப் படிப்பாள்?
ேதர்வு ேநரம் ெநருங்க வ ட்டது என்று எந்ேநரமும் புத்தகமும் ைகயுமாகச்
சுற்ற னாள்.
எண்ணி

எப்படியாவது மைனவ ய டம் ெசால்லிவ ட ேவண்டும் என்று

த னமும்

மனைதப்

பக்குவப்படுத்த க்

ஒன்று அவள் படிக்க ேறன் என்று ெசால்வாள்.

ெகாண்டு

ெசன்றால்,

இல்ைல ேசார்வு என்று

படுத்துவ டுவாள். ேதர்வுக்கு முன் எைதயும் ெசால்லி அவைளக் கலங்கடிக்க
ேவண்டாம் என்று இருந்தான்.

எல்லாவற்ைறயும் அவளிடம் பக ர்ந்து,
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சுரப அவனுக்கு எவ்வளவு முக்க யம் என்று புரியைவக்க ேவண்டும் என்று
ந ைனத்தான். அதன் முன் சகஜமாகப் ேபச முடியாது என்று ந ைனத்தான்.
ஒேர வீட்டுக்குள் இருந்துெகாண்டு அத கேநரம் ேபசாமல் இருப்பதுவும்
அவனால் முடியவ ல்ைல.

அதனாேலேய வீட்டில் இருக்கும் ேநரத்ைதக்

குைறத்துக்ெகாண்டான்.
இருவரும் அவரவர் மனப் ேபாராட்டத்த ல் இருந்தார்கள்.
கமலா

சதாப ேஷக

வ ழா

ஏற்பாடுகைளக்

கவனிக்க,

தாேமாதரன்

பானுமத

சல

நாட்களுக்கு முன் ெசல்ல, சுரப ையயும் வ த்யாைவயும் உடன் அைழத்துச்
ெசன்றாள்.

வ த்யாவுடன் அத க ேநரம் ஒேர இடத்த ல் இருக்க மனமின்ற

ெபரியவர்களுடன்

இல்லாமல்,

அர்ஜுன்

அனுவுடன்

த ருமணத்த ற்கு முன்த னம் ெசன்ைன வந்த ரவீந்தர்,
ேதடினான்.

இருவரும்

இந்த

நாட்களில்

இருந்தாள்.

சுரப ையத்தான்

ேபச க்ெகாள்ளவ ல்ைல.

ெதாைலேபச ய ல் கூட.
சுரப முக வாட்டத்ைத ரவீந்தர் கவனிக்கத் தவறவ ல்ைல.

ஒருேவைள

அைலச்சல் அத கமாக இருந்த ருக்கும் என்று எண்ணினான்.

சதாப ேஷக

வ ழா ச றப்பாக முடிய எல்ேலாரும் அமர்ந்து ேபச க்ெகாண்டிருக்க, பானுமத
ெசான்னாள்.
“எல்ேலாரும் இந்தக் கல்யாண வ ஷயத்த ல் ேவெறான்ைற மறந்து
வ ட்டீர்கள். நாைள ரவ ய ன் ப றந்தநாள்!” என்றாள்.
“அட! நான் மறந்துவ ட்ேடன்!” என்றான் சுேரந்தர்.
“த ருமணத்த ற்குப் ப ன் முதல் ப றந்த நாள்!

இருவரும் என்ன த ட்டம்

ைவத்த ருக்க றீர்கள்!” என்றாள் பானுமத .
“ப றந்த நாள் ெகாண்டாட நான் என்ன ச ன்னப் ப ள்ைளயா?” என்றான்
ரவீந்தர்.
“சுரப அக்கா! நீ என்ன சர்ப்ைரஸ் ைவத்த ருக்க றாய்?” என்றாள் அனு.
“அது அவர்கள் இருவருக்கும் பர்சனல்! நீ என்ன வ வஸ்ைத இல்லாமல்
ேகட்க றாய்!” என்றான் அர்ஜுன்.
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மற்ற எல்ேலாரும் சுரப ரவீந்தர் முகத்ைதப் பார்க்க, இருவரும் ஒருவைர
ஒருவர் பார்த்துக் ெகாண்டனர்.
எல்ேலாரும் அதற்கும் ேகலிெசய்ய, சுரப ேலசாகச் ச ற து சமாளித்தாள்.
இங்ேக

இருக்கும்

யாருக்ேகனும்

உண்ைமய ல்

எங்கள்

வாழ்க்ைகய ல்

அக்கைற இருக்க றதா? என்று ந ைனத்தாள் சுரப .
தாேமாதரன் அப்ேபாது ெசான்னார், “நான் சுரப ைய ேதர்ந்ெதடுத்தது
எவ்வளவு சரி என்று இப்ேபாது எல்ேலாருக்கும் புரிந்த ருக்கும்.
எப்ேபாேதனும் ரவ

இதுவைர

நம்முடன் இப்படி எல்லாம் கலந்து இருக்க றானா?

எல்லாம் சுரப யால் வந்த மாற்றம்.” என்று ெபருைமயாகச் ெசான்னார்.
“மாமாைவப்
ஆனால்

பற்ற

சுரப ைய

எங்களுக்கு

ெபாறுத்துக்

ெபாறுைமசாலிதான்.”

முன்பு

ஒன்றும்

ெகாண்டார்

என்றால்,

ெதரியாதுதான்.
அவர்

ந ச்சயம்

என்று வ ேனாத் தங்ைகைய வார, “நீ மாற்ற ச்

ெசால்க றாய்! ரவ ையப் ெபாறுத்துக் ெகாண்ட ெபாறுைமசாலி சுரப தான்!”
என்றான் சுகந்தன்.
“எப்படிேயா
ெகாள்க றார்கேள!

இருவருக்கும்

ஒருவருக்ெகாருவர்

அதுதான் ெபரிய சந்ேதாசம்!

புரிந்து

நடந்து

எங்கைளப் ேபால்

என் ேபரப்ப ள்ைளகள் உங்களுக்குச் சதாப ேஷகம் ெசய்ய ேவண்டும்.”
என்று வ த்யா சுரப இருவைரயும் பார்த்துச் ெசான்னார் கமலா.

ேலசாகச்

சுரப க்கு கண்கள் கரித்தது. அவள் எடுத்த ருக்கும் முடிவு ெதரிந்தால் இங்ேக
இருப்பவர்கள் எல்ேலாரும் என்ன ெசால்வார்கள்.
கலகலப்பு இருக்குமா?

என்று ேயாச த்தாள்.

இப்ேபாது இருக்கும்

ெவகுவாகச் ச ரமப்பட்டு

அழுைகையக் கட்டுப்படுத்த க் ெகாண்டிருக்க, எல்ேலாரும் ெமல்லக் கைலந்து
ெசன்றார்கள்.
அைறக்குச் ெசல்ைகய ல், ரவீந்தர் அங்ேகதான் இருந்தான்.
ெசன்று படுத்துவ டலாம் என்று உள்ேள வந்தவைள,

ேபசாமல்

“உன்னிடம் நான்

ெகாஞ்சம் ேபச ேவண்டும்!” என்றான்.
என்ன ெசால்லப் ேபாக றான்.

அவன் வாழ்க்ைகைய வ ட்டு வ லக ச்

ெசல்லும்படி ேகட்கப் ேபாக றானா? மீண்டும் கண்களில் நீர் த ைர. ரவீந்தர்
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அவள் முகத்ைதப் பார்க்காமேல ேபச னான்.
“இப்படி உட்கார்!” என்று ஒரு ச ற ய இைடெவளி வ ட்டுத் ெதாடர்ந்தான்.
“உன்னிடம் இதுபற்ற ச் ெசான்னார்களா என்று ெதரியவ ல்ைல. ஆனால்
இனியும் என்னால் உன்னிடம் மைறக்க முடியது. சாலினிைய பற்ற …” என்று
அவன் முடிக்கும் முன், “ெதரியும்” என்றாள்.
சட்ெடன்று, அவள் முகத்ைதப் பார்த்தான் “உனக்கு எப்ேபாது ெதரியும்?
யார் ெசான்னார்கள்? முன்ேப தாத்தா இல்ைல மாமா ெசால்லி வ ட்டார்களா?”
என்றான்.
“எனக்குத் ெதரியும். யார் ெசான்னால் என்ன?”
“ெகாஞ்சம் ந ம்மத யாக இருக்க றது!

உன்னிடம் எப்படிச் ெசால்வது

என்று ேயாச த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். உனக்கு இது ஒரு ெபரிய ஏமாற்றமாக
இருக்கலாம். ஆனால் நான் உன்னிடம் மைறக்க ேவண்டும் என்று எப்ேபாதும்
ந ைனக்க வ ல்ைல. உனக்குப் புரிக றதல்லவா?”
ேலசாகத் தைலயாட்டினாள்.

“என்ைனப் புரிந்து ெகாண்டதற்கு நன்ற

சுரப ”
“உங்களுக்கு

என்ன

ெசால்லேவண்டுேமா?

ேகட்க

ேவண்டுேமா?

ேகளுங்கள்”
“நீ எனக்காக ஒன்று ெசய்வாயா?”
ப ரிந்து ேபா என்று ெசால்லப் ேபாக றான்.

ெசய்ய முடியாது என்றால்

என்ன ெசய்வான் என்று மூைள ஒரு ெநாடி ேயாச த்தாலும், “நாைள உங்கள்
ப றந்தநாள். அதற்காக என் பரிசு என்று ைவத்துக் ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள்
ேகட்பது ந ச்சயம் க ைடக்கும்.”
இப்ேபாது ரவீந்தர் கண்களில் ப ரகாசம் ெதரிந்தது.

முகத்த ல் ஒரு

புத்துணர்ச்ச . பல நாட்களுக்குப் ப ன் சுரப அைதப் பார்க்க றாள்.
“ப்ராமிஸ்?
ஒரு உற்சாகம்.
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சாலினிைய அவ்வளவு காதலித்தானா?

ஒன்றாக இருந்து இருவரும்

ந ம்மத ய ன்ற வாழ்வைத வ ட, ஒருவர் சந்ேதாசமாக இருந்தால் அதுேவ
ேபாதும் என்று எண்ணி, “ப்ராமிஸ்!” என்றாள் தைரையப் பார்த்தபடி.
“அப்படியானால், எப்ேபாதும் நீ என்ைன வ ட்டுப் ேபாகக் கூடாது! நமக்குள்
என்ன சண்ைட வந்தாலும் என்னுடன் ேபசாமல் இருக்கக் கூடாது!”
ரவீந்தர் ெசால்ல அவள் அவைனப் பார்த்தாள்.

என்று

“பாட்டி ெசான்னார்கேள!

‘சதாப ேஷகம் ெசய்ய ேவண்டும்’ அதுேபால்…” என்று அவன் முடிக்கும்
முன், சுரப அதுவைர அடக்க ைவத்த ருந்த அழுைக ெவடித்தது. ைககளில்
முகத்ைதப் புைதத்துக்ெகாண்டு அழவும் ரவீந்தர் பயந்துதான் வ ட்டான். “ஏய்!
சுரப !

இைதக் ேகட்க எனக்கு எந்தத் தகுத யும் இல்ைல!

என் ஆைசையச்

ெசான்ேனன்! உனக்குப் ப டிக்கவ ல்ைல என்றால் இப்ேபாேத ெசால்லிவ டு.
நீ இப்படி அழத் ேதைவய ல்ைல.”

என்று அவள் ேதாள்கைளப் பற்ற

உலுக்க னான். அவள் முகத்ைதப் புைதத்த படி எேதா ெசால்ல, வார்த்ைதகள்
எதுவும் ெதளிவாக வ ளங்கவ ல்ைல.
“சுரப !

நீ ெசால்வது புரியவ ல்ைல!”

ெகாண்டுவந்து அருக ல் ைவத்துவ ட்டு,

என்று ேவகமாகத் தண்ணீர்
அவள் ைககைளப் பற்ற னான்.

“இங்ேக பார்! முதலில் அழுைகைய ந றுத்து! நான் ேகட்டது அத கப்படிதான்.
அதற்காக நீ ஏன் இப்படி அழ ேவண்டும்? உனக்கு என்ன ேதான்றுக றேதா
அைதச் ெசால்! எதுவாக இருந்தாலும் தயங்காமல் ெசால்!” என்றான்.
“நீங்கள்

என்னிடம்

வ வாகரத்து

ேகட்கப்

ேபாக றீர்கள்

என்று

ந ைனத்ேதன்!” என்று ேதம்ப ய குரலில் ெசான்னாள்.
“என்ன?” என்று ஆச்சரியமாகப் பார்த்தான். “நீ ஏன் அப்படி ந ைனத்தாய்?”
“நீங்கள் இன்னும் சாலினிைய வ ரும்புக றீர்கள் என்று ந ைனத்ேதன்!”
“வாட் நான்ெசன்ஸ்! உனக்ேகன்? எனக்கு ஒன்றும் புரியவ ல்ைல.” என்று
ச ல ந மிடம் ேபசாமல் இருந்தான்.
“நீ ஏன் அப்படி ந ைனத்தாய்?”
“நீங்கள் எனக்குத் ெதரியாமல், அவளுடன் ெவளிேய ெசல்லத் ெதாடங்க
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வ ட்டீர்கள் என்று ெதரிந்ததும்!”
“நான் எப்ேபாது அவளுடன் ெசன்ேறன்?”
“எனக்குத் ெதரியாது! வ த்யா ெசான்னாள்!”
“அண்ணி என்ன ெசான்னார்?”
“யாருக்கும் ெசால்லாமல் நீங்கள் சாலினிக்கு உதவ

ெசய்க றீர்கள்

என்றாள். என்னிடம் எைதேயா மைறக்க றீர்கள் என்று ந ைனத்ேதன்.”
“அப்புறம்?”
“ஷாலினி
த டீெரன்று

பற்ற
வ த்யா

ெதரியவ ல்ைல.

யாரும்

என்னிடம்

அக்கா

அதுவைர

ெசால்லவும்

ெசால்லவ ல்ைல.

என்ன

ெசய்வெதன்று

நீங்களும் ஷாலினி வந்தப ன் என்ேனாடு சரியாகப்

ேபசக்கூட இல்ைல. அதனால்…”
“அதனால் மைனவ ைய வ ட்டுவ ட்டு, ேவறு ெபண்ணுடன் சுற்றுக ேறன்
என்று ந ைனத்து வ ட்டாய்!”
“நான் ேவறு என்ன ந ைனக்கட்டும். வ த்யா என்னிடம் ெபாய் ெசால்ல
என்ன அவச யம் இருக்க றது.”
“ஓ ைம காட்!

சுரப சாலினி இஸ் ைம பாஸ்ட்.

அவைளப் பற்ற நான்

ந ைனக்கக் கூட வ ரும்பவ ல்ைல.”
“அப்படி என்றால் எதற்கு உதவ

ெசய்தீர்கள்?

அதுவும் என்னிடம்

ெசால்லாமல்?”
“அவளுக்கு நான் என்ன உதவ ெசய்ேதன் என்று தான் இன்று வைர
எனக்குத் ெதரியவ ல்ைல.

அவள் ெதாழில் ெதாடங்க முதலீட்டாளர்கைளப்

பற்ற க் ேகட்டாள். நான் யாைரயும் பரிந்துைரக்க முடியாது என்று வ ட்ேடன்.
ச ல ெதாடர்பு எண்கள் மட்டும் ெகாடுத்ேதன். அைதத் தவ ர நான் அவளுக்கு
ஒன்றும் ெசய்யவ ல்ைல. அதற்கு அவள் நன்ற ெசால்ல அம்மா வீட்டுக்குச்
ெசன்று, இதுவைர வந்து ந ற்க றது.”
“ப றகு ஏன் என்னிடம் ேபசவ ல்ைல!”
www.Kaniyam.com

168

FreeTamilEbooks.com

லாவண்யா ஶ்ரீராம்

சுற்றம் சூழ

“நீயும் தான் என்னிடம் ேபசவ ல்ைல. இங்ேக வந்தால் நீ என்ைன மறந்ேத
வ டுக றாய்!” என்றவன், “சாலினி வந்து ெசன்றப றகு அம்மாவும் என்னிடம்
வந்து அவளுக்கு எதற்கு உதவ னாய் என்று சண்ைட ேபாட்டார்கள். அப்ேபாது
தான் உனக்கு எதுவும் ெதரியாது என்று புரிந்துெகாண்ேடன்.
உண்ைமைய மைறத்து வ ட்டார்கள் என்ற குற்ற உணர்வு.
இருக்க முடியவ ல்ைல.

உன்னிடம்

ெசால்லாமல்

ெசான்னால் நீ என்ன ெசய்வாய்?

வ ட்டுச் ெசன்று வ டுவாேயா என்ற பயம்.

என்ைன

ஆனால் அண்ணி உன்னிடம்

ெசான்னேபாது நீ ேகட்டிருக்கலாேம!” என்றான்.
“உங்கள்

பயம்

தான்

எனக்கும்!

நீங்கள்

என்ைனப்

ேபாகச்

ெசால்லிவ ட்டால், அம்மா அப்பா என்ன ெசய்வார்கள்? தாத்தா பாட்டி என்ன
ந ைனப்பார்கள்? என்ெறல்லாம் ேயாச த்ேதன். நீங்களாகச் ெசால்லும் வைர
காத்த ருக்கலாம் என்று ந ைனத்ேதன். அதனால் தான் நீங்கள் ேபச ேவண்டும்
என்று ெசான்னதும் பயந்துவ ட்ேடன்.”
“சாலினி வரும் முன் என்ைனப் பற்ற உனக்குப் புரியவ ல்ைலயா?”
“அப்ேபாது புரியத்தான் ெசய்தது!”
“ப றகு என்ன ஆனது?”
“சாலினிைய பார்த்து மனம் மாற வ ட்டது என்று!”
“ஓ! என்ைனப் பற்ற ெவகு உயர்வாக எண்ணிய ருக்க றாய்!”
“ஒன்ைற வ டத் தகுத யான இன்ெனான்ைற மனம் ேதடுவத ல் என்ன
தப்பு. அதுவும் ப டிக்காத ஒன்ைற வ டப் ப டித்த ஒன்ைற மனம் நாடுவத ல்
தவெறான்றும் இல்ைல!”
“தத்துவம் எல்லாம் ப ரமாதம்! நீ ேபசாமல் இயற்ப யலுக்குப் பத லாகப்
ப லாஸப

படி.

சரியாக இருக்கும்.

ஆனால் எனக்குப் ப டித்தது, என்

தகுத க்கு மிஞ்ச யேத என்னிடம் இருக்க றது.”

என்று அவள் கண்ணீைரத்

துைடத்துவ ட்டு, அவைள அைணத்துக் ெகாண்டான்.
“சாரி!

முதலில் நானும் உன்னிடம் ெகாஞ்சம் ேவறுமாத ரி தான்

நடந்து ெகாண்ேடன். சுரப எனக்குச் ச ல நாட்களுக்கு முன் த ருமணத்த ல்
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நம்ப க்ைக இல்ைல. ஒருவைர ஒருவர் புரிந்துெகாண்டு, வ ட்டுக் ெகாடுத்து,
ஒருவருக்கு ஒருவர் உறுதுைணயாக இருப்பெதல்லாம் நமக்கு முன் இருந்த
தைலமுைறயுடன் முடிந்துவ ட்டதாக ந ைனத்ேதன். எனக்கு மனிதர்கள்ேமல்
இருந்த நம்ப க்ைக அவ்வளவுதான். த ருமணம் ஒரு ஒப்பந்தம் என்று மட்டும்
தான் ந ைனத்ேதன்.
நீ தைலய டாேத,

எனக்கு இது ப டிக்கும், ப டிக்காது, என் வ ஷயத்த ல்

உன் வ ஷயத்த ற்கு நான் வரமாட்ேடன் என்று தான்

இப்ேபாது ெபரும்பாேலாேனார் வாழ்வதாக நம்ப ேனன்.

காதல், புரிதல்

எல்லாம் ெவறும் வார்த்ைதகள் என்று ந ைனத்ேதன். வாழ்க்ைகய ல் பணம்
இருந்தால் எல்லாம் க ைடக்கும் என்று எண்ணிேனன். என் குற க்ேகாளும்
பணம் என்ற ஒன்ற ல் தான் இருந்தது. பணம் இல்ைலெயன்றால் ெசாந்த
வீட்டில் கூட யாரும் மத க்க மாட்டார்கள்.
ேபச யெதல்லாம்

இப்படியான

ஆரம்பத்த ல் உன்னிடம் நான்

எண்ணங்கைள

மனத ல்

ைவத்துத்தான்.

ஆனால் என் எண்ணங்கள், நம்ப க்ைககைளெயல்லாம் மாற்ற க் ெகாள்ளத்
ெதாடங்க ேனன்.

உன்னால்.

இந்த மாற்றங்களுக்கு என்ைனப் பழக்கப்

படுத்த க்ெகாள்ளத் தான் எனக்கு அவகாசம் ேதைவப் பட்டது.

எல்லாம்

சரியாகும் ேநரத்த ல் என் பைழய கைத உனக்குத் ெதரியாது என்ற குழப்பம்.
இப்ேபாது கூட எனக்குக் குற்ற உணர்வுதான். உன்ைன ஏமாற்ற வ ட்ேடேனா
என்று. நான் என்ன ெசய்யட்டும்?”
“நீங்கள் மாற வ ட்டீர்கள் என்று தான் ந ைனத்ேதன்.

ஒரு ேவைள

நான் உங்கள் வாழ்வ ல் இல்ைலெயன்றால், நீங்கள் சாலினியுடன் ேசர எந்த
இைடயூறும் இருக்காது என்று ந ைனத்ேதன்.”
“ெபரிய த யாக !” என்றவன் ெதாடர்ந்தான். “அவைள நான் பார்க்கக்கூட
வ ரும்பவ ல்ைல. அவள் எனக்குப் ெபாருத்தமா? ஒருேவைள நீ ந ைனத்தது
ேபால்

அவள்ேமல்

மீண்டும்

ைமயல்

ெகாண்ேடன்

என்றால்

உலக ல்

என்ைனவ ட முட்டாள் யாரும் இருக்க முடியாது!”
அவள் சந்ேதகத்துடன் பார்க்க, “ஏன்? என்ைன நம்பவ ல்ைலயா?”
“நம்ப ேவண்டும் என்று தான் மனம் ஆைசப்படுக றது.”
“அப்படியானால் நம்பவ ல்ைல. சரி! நான் ெசால்வைதக் ேகட்டுவ ட்டு ஒரு
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முடிவுக்கு வா” என்று கல்லூரிய ல் காதலித்தது முதல், ெதாழில் ெதாடங்க ,
ப றகு ப ரிந்து ெசன்றதுவைர ெசான்னான்.
“சாலினி ெமல்ல வ லகத் ெதாடங்கும்ேபாேத இருவருக்கும் ந ைறய
ேவறுபாடுகள்!

எப்படி ஒருவைர ஒருவர் வ ரும்ப ேனாம் என்று சந்ேதகம்

ேதான்ற யது.

ஒருேவைள சாலினிய ன் வ யாபார ச ந்தைன என்ைனக்

கவர்ந்தது என்று ந ைனத்ேதன்.
இருக்கும்.

இருவரின் ச ந்தைனகளும் ஒேர ேபால்

ெதாழில் ெதாடங்க அதுேவ காரணம்.

ஆனால் ெவற்ற ,

வாழ்க்ைக, உறவு என்று வரும்ேபாது இருவருக்கும் ேவறு ேவறு ச த்தாந்தம்.
ச லமுைற ந ைனத்த ருக்க ேறன், ஒரு ேவைள சாலினி ஒரு ஆண் நண்பனாக
இருந்த ருந்தால் நட்புடன் முடிந்த ருக்கும்.
என்று ந ைனத்து வ ட்ேடன்.

ேவறு பால் என்பதால் காதல்

ப ன்னாளில் ேதான்ற யது, அவள் ெதாழிலில்

ஒரு நல்ல கூட்டாளி. அவ்வளவுதான். அவள் என்ைன வ ட்டுச் ெசன்ற ச ல
நாள் வருத்தமாக இருந்தது.

அதுகூட அவள் ெசன்றுவ ட்டாள் என்பைத

வ ட, அவளால் நான் ெசய்த ெதாழில் முடங்க வ ட்டது என்று தான்.

அவள்

ப ரிைவவ டத் ெதாழில் தான் முக்க யமா? இப்ேபாது ந ைனத்தால் ச ரிப்பாக
இருக்க றது.

அப்ேபாது எனக்குக் காதைலப் பற்ற

அவ்வளவுதான்.

இருந்தது புரிதல்

இனி லண்டன் ேவண்டாம் என்று இங்ேக வந்ேதன்.

சாலினி ெபரும் புத்த சாலி. இருவருக்கும் ந ைறய ெபாதுவான நண்பர்கள்.
மற்றவர்கள் அவைளக் குைற கூறக் கூடாது என்று எண்ணி, எல்லா தவறும்
என்ேமல்தான் என்று பரப்ப வ ட்டாள்.

என் வீட்டிலிருந்தவர்கள் கூட அைத

நம்ப னார்கள்.”
“உங்கள் ெபயைரக் ெகடுப்பதால் அவளுக்கு என்ன க ைடக்கும்?”
ேலசாகச் ச ரித்துவ ட்டு,

“இருவர் வீட்டிலும் காதலிக்க ேறாம் என்று

முதலிேலேய ெசால்லி வ ட்ேடாம். இருவரும் ப ரிந்த ச ல மாதங்களில் அவள்
ேவறு ஒருவைரத் த ருமணம் ெசய்ய ஏற்பாடுகள் நடந்தது.

அவளுைடய

கணவன், தந்ைத வழிய ல் தூரத்து உறவு! அப்ேபாது அவைள யாரும் குைற
ெசால்லக் கூடாது என்று இங்ேக பல ேவைலகைளப் பார்த்த ருந்தாள்.”
“அவள் ெசான்னைத அத்ைத நம்ப

வ ட்டார்கள் என்று உங்களுக்கு

அவர்ேமல் ேகாபம்!”
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இங்ேக வரும்ேபாது என்னிடம் அத க ேசமிப்பு

எல்லாம் இல்ைல. எேதா பரம்பைர ெசாத்ைத எல்லாம் ெதாைலத்து வ ட்ேடன்
என்று எல்ேலாரும் ேபசும்ேபாது, அம்மா எனக்குச் சாதகமாக எதுவும் ெசால்ல
வ ல்ைல.

அத்த யாவச யத்த ற்குத் தவ ர நான் வீட்டிலிருந்து பணத்ைத

எடுக்கவ ல்ைல. ஆனால் வீட்டிற்கு யார் வந்தாலும் என்ைனப் பற்ற ப் ேபச்சு
நடக்கும். அது என் வீேட இல்ைல என்று ேதான்றும் அளவுக்குப் ேபச னார்கள்.
அம்மாவும் அைத ஆேமாத ப்பதுேபால என்ைனத் த ட்டித் தீர்த்தார். இங்ேக
புத தாகத் ெதாழிைல ஆரம்ப க்கலாம் என்றால் வங்க ய ன் கடன் க ைடக்க,
ஏதாவது ஒரு ெசாத்ைதப் ப ைணய ல் ைவக்க ேவண்டும். நான் ந ைனத்தது
எதுவும் நடக்கவ ல்ைல என்று அத கம் குடிக்கத்ெதாடங்க ேனன். குடிகாரன்
என்ற ேபச்சும் ேசர்த்துக் ெகாண்டது.

அதுவும் காதல் ேதால்வ ய ல்

குடிக்க ேறன் என்று ந ைனத்துக்ெகாண்டார்கள்.

அப்ேபாது தாத்தாவும்

மாமாவும்தான் இங்ேக அைழத்து வந்தார்கள். எேதா ஒரு ெவற . எல்ேலாரும்
வ யக்கும் வண்ணம் முன்ேனற ேவண்டும் என்று! மூன்று ஆண்டுகள் இேதா
இந்த அைற தான் என் உலகம்.
இருந்ேதன்.”

உன் பாைஷய ல் ஒரு காட்டுவாச ேபால்

சுரப முன்பு ேபச யைத ேகட்டுவ ட்டான் என்று ெசால்லாமல்

ெசான்னான்.

“இந்த அைறைய வ ட்டுச் ெசல்ல ேவண்டும் என்றால்

எனக்ெகன்று ஒரு வீடு ேவண்டும் என்று முடிவு ெசய்ேதன்.

த ரும்ப நான்

ைஹதராபாத் ெசல்லும்ேபாது, நம் வீட்டிற்குத் தான் ெசன்ேறன்.

ஒரு

ெபருமிதம். தனிேய இதுவைர வந்ேதன் என்றால், இனி எல்லாவற்ைறயும்
தனிேய சமாளிக்க முடியும் என்ற ைதரியம்.

எனக்கு யாரும் ேவண்டாம்

என்ற த மிர். நீ என் வாழ்வ ல் வரும் வைர அப்படிேயதான் இருந்தது. எந்த
எத ர்பார்ப்பும் யாரிடமும் ைவத்துக் ெகாள்ளக் கூடாது என்று ந ைனத்துக்
ெகாண்டிருந்த நான், நீ எனக்குப் ப டித்தபடிதான் நடந்து ெகாள்ள ேவண்டும்
என்று எதற்கு ஆைசப்பட்ேடன் என்று இன்றுவைர ெதரியவ ல்ைல. சாலினி
ஒருமுைற ெசான்னாள்.”நான் ஒரு ஆணாத க்கம் ப டித்தவன், ேபரினவாத
என்ெறல்லாம் ெசான்னாள். உன்னிடம் நான் நடந்துெகாண்ட வ தம், அவள்
ெசான்னதுதான் உண்ைமேயா என்று ந ைனத்ேதன்.”
“நீங்கள் அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் நடந்து ெகாண்டத ல்ைல!”

என்றாள்

சுரப .
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மைனவ ய ன் முகத்ைதப் பார்த்து “ேதங்க்ஸ் பார் தட்”
இப்ேபாது சுரப எதுவும் ேபசாமல் அமர்ந்த ருக்க, “ஏதாவது ெசால்! இப்ேபாது
என்ேமல் நம்ப க்ைக வந்ததா?”
“ஹ்ம்ம்!” ச ல ெநாடிகளுக்குப் ப றகு, “நான் ஒன்று ெசான்னால் ேகாவ த்துக்
ெகாள்ளக் கூடாது.”
“அது நீ ெசால்வைதப் ெபாறுத்து இருக்க றது!”
“ந ச்சயம்

ேகாவ த்துக்

ெகாள்வீர்கள்!

ெசால்லித்தான் ஆக ேவண்டும்.

ஆனால்

இைத

உங்களிடம்

உங்கைளத் தவறாகப் ேபச யவர்கள்

முன் சாத க்க ேவண்டும் என்று நீங்கள் ந ைனத்தது சரி என்றால், மகன்
மற்றவர்கள்

குைற

ெசால்லும்படி

ந ைனப்பதும் சரிேய!

இருக்கக்

கூடாது

என்று

அத்ைத

அதற்காக உங்கைளக் ேகாவ த்துக் ெகாள்வதும்,

கடிந்து ேபச யதும் சரிேய!”
“எங்க ருந்து எங்கு ெசல்க றாய்?”
“அத்ைதய டம் நான் ேகட்டேபாது இைதத் தான் ெசான்னார்கள்.

வீட்டுக்கு

வந்தவர்களிடம் என் மகைனப் பற்ற ப் ேபசாேத என்று ெசால்லிய ருக்க
ேவண்டும் என்று நீங்கள் ந ைனத்தீர்கள்.

மற்றவர்கள் ேபசும் வ தம் மகன்

நடந்து ெகாள்க றான் என்று அத்ைத ந ைனத்த ருப்பார்கள். இத ல் எது தவறு?
எது சரி?”
“அவர்கள் எனக்கு உறுதுைணயாக இல்ைல.
அது சரியா?
அைனவரும்
சாலினி
முைற

என்ைன நம்பவ ல்ைல.

ஒரு ேவைள அம்மா எனக்குச் சாதகமாகப் ேபச ய ருந்தால்,
என்ைனக்

ெசான்னைத

ேகவலமாக

ந ைனத்த ருக்க

ஆேமாத ப்பது

ேபச ய ருக்க றார்கள்.

ேபால்

ெபரியப்பாக்கள்

மாட்டார்கள்.

அம்மாவும்
அத்ைத

சல
கூடப்

பார்க்கும்ேபாெதல்லாம், குடும்ப ெகௗரவத்ைத நான் ெகடுத்துவ டதாகப்
ேபசத் ெதாடங்க னார்கள்.

உறவ னர் வரும்ேபாது என்ைன அைறைய

வ ட்டு வர ேவண்டாம் என்று கூட ஒரு முைற அண்ணன் ெசான்னான்.
குடிக்க ெதாடங்க யது அதன்ப ன்தான்.
ேமாசமானவனாக ஆக்க வ ட்டதா?

ஒரு ேதால்வ என்ைன அவ்வளவு

அப்படி என்ன நான் ெசய்துவ ட்ேடன்?

ச ல முைற சாலினிைய பழிவாங்க ேவண்டும் என்று கூட ந ைனத்ததுண்டு.
இப்ேபாது இருக்கும் ெதளிவு அப்ேபாது இல்ைல.
www.Kaniyam.com
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அைழத்து வந்துவ ட்டார்.

க ட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகள் நான் இந்த

அைறைய வ ட்டு ெவளிேய கூடச் ெசன்றத ல்ைல.
ேதாட்டம்.

அத க பட்சம், வீட்டு

இத்தைன நாட்களுக்குப் ப றகும், நான் மறக்க ந ைனக்கும்

நாட்கைளப் பற்ற த்தான் அம்மா ேபசுக றார்கள். சாலினி உதவ ேவண்டும்
என்று ேகட்டேபாது முதலில் அவள்ேமல் இருந்த ெவறுப்பு கூட எனக்கு
ந ைனவ ல் வரவ ல்ைல.

உனக்கு அவள் வருைக என்ன தாக்கத்ைத

ஏற்படுத்தும் என்று தான் ந ைனத்ேதன். உனக்குப் ெபறும் பாத ப்பு இல்ைல
என்று ந ைனத்துதான் அவளுக்குச் ச ல முதலீட்டாளர்களின் ெதாடர்ைபக்
ெகாடுத்ேதன். அதன் ப ன் தான் உனக்கு வ ஷயம் ெதரியாமல் இருக்கலாம்
என்று அம்மா ெசால்லவும், ெவகுவாகக் கலங்க ேனன்.
இருவரும் ஓரளவு இயல்பாக இருக்க ேறாம்.

இப்ேபாது தான்

அது ெகட்டு வ டுேமா என்று

பயம். ஆனால் உன்னிடம் மைறக்கக் கூடாது என்று உறுத யாக இருந்ேதன்.
இந்த ஒதுக்கம் கூட அப்ேபாது ெசான்னதுேபால் ஒரு குற்ற உணர்வுதான்.”
“ச ல ேநரம் எல்ேலாரும் தவறு ெசய்வதுண்டு!
ஒதுக்குவது சரிய ல்ைலேய!
நம்முடன் இருப்பார்கள்?
ெசய்த ருந்தால்,

அதற்காக ஒருவைர

இப்படி எல்ேலாைரயும் ந ைனத்தால் யார்
ஒருேவைள நீங்கள் இைத ஒரு நண்பனிடம்

உங்களிடம்

அடுத்த

முைற

ேபசக்கூட

மாட்டார்கள்.

உங்களிடம் அவர்களுக்குக் காரியம் ஆக ேவண்டும் என்றால் மட்டும் ஒட்டிக்
ெகாண்டு இருப்பார்கள்.
ேபச னாலும்,

ஆனால் அத்ைத நீங்கள் என்ன ெசய்தாலும்,

உங்களுக்காக

ெசய்க றார்கள்.

ஒவ்ெவான்ைறயும்

பார்த்துப்

அவருக்கு நீங்கள் மட்டும் ப ள்ைள இல்ைல.

அண்ணன் இருக்க றார்.

அவர் மைனவ

ஒருத்த

பார்த்துச்
உங்கள்

வீட்டில் இருக்க றாள்.

எல்ேலாைரயும் தாேன பார்க்க ேவண்டும்.”
“எல்ேலாைரயும் பார்க்கட்டும்! எனக்கு ஒன்றும் இல்ைல. நான் இப்படிேய
இருந்து ெகாள்க ேறன். என்ைனப் பற்ற அம்மாவும் கவைலப் பட ேவண்டாம்.”
ச ரித்துக்ெகாண்டு ெசான்னாள், “நானும் என்ன அண்ணாவும் இேத ேபால்
சண்ைட ேபாடுேவாம்!
ேபசுவார்கள்.

அம்மா எப்ேபாதும் அவனுக்குத் தான் சாதகமாகப்

அதற்காக நான் அவர்களிடம் ேகாவ த்துக் ெகாள்ேவன்.

அெதல்லாம் ச று வயத ல்.
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அவர்கைள ேவண்டாம் என்று ந ைனத்தத ல்ைல.”
“உனக்குப் புரியாது!”
“புரிய ைவயுங்கள்”
தைலைய

மறுப்பாய்

அைசக்க,

“எனக்குப்

புரிக றது!

ஏமாற்றத்ைத

ஒவ்ெவாருவர் ஒவ்ெவாரு வ தமாக ெவளிப் படுத்துவார்கள்.
உங்களுக்குப் ப டிக்காத வ தத்த ல் ெவளிப் படுத்துக றார்.
அக்கைற இல்லாமலா,
வந்தார்.

அத்ைத

உங்கள்ேமல்

சாலினிைய பார்த்ததும் உங்கைள எச்சரிக்ைக

நீங்கள் தனிேய இருக்க கூடாது என்று தாேன உங்களுக்குத்

த ருமணத்ைத

நடத்த

ைவக்க

ந ைனத்தார்.

ஊருக்காகச்

ச லைதச்

ெசய்தாலும், மகன் எப்படிேயா ேபாகட்டும் என்று ந ைனக்க வ ல்ைலேய!
ஒரு ேவைள இன்று ேபால் எல்ேலாரும் ஒரு வ ழாைவக் ெகாண்டாடாமல்
இருந்த ருந்தால் இன்று நமக்கு இப்படி ேபசும் வாய்ப்பு கூட இல்லாமல்
ேபாய ருக்கும்.
தான்.

இந்த வ ழாைவச் சாத்த யமாக்க யது உறவும் குடும்பமும்

இன்றும் உங்கள் மாமாவுக்கும், உங்கள் அம்மாவுக்கும் இருக்கும்

ெநருக்கம் தான் தாத்தா பாட்டிய ன் சந்ேதாசம். ப றகு தான் மற்றது எல்லாம்.
இவர்களுக்குள் கருத்து ேவறுபாடு இல்லாமலா இருந்த ருக்கும்.”
பானுமத யுடன்
ேபால்

அத்ைத

நடந்த

உைரயாடல்பற்ற ச்

‘எனக்கு

யாரும்

ெசான்னாள்.

ேவண்டாம்’

என்று

என்று

“உங்கைளப்
எண்ணவ ல்ைல.

உங்கள் தந்ைதக்குப் ப றகும், அவர் உடன் ப றந்தவர்களுடன் இன்னும்
உறைவ முற த்துக்ெகாள்ளவ ல்ைல. அைதச் ெசய்த ருந்தால் அவர்களுக்கு
இன்னும் எளிதாகக் கூட வாழ்க்ைக அைமத்த ருக்கும்.

ஆனால் அவர்கள்

அைதச் ெசய்யவ ல்ைல. உங்கள் தந்ைதக்கு அவர்கள் ச றுவயத ல் ெசய்த
உதவ ைய அவர் முன்ேன ைவத்துப் பார்க்க றார்.
ெபாறுத்துப்ேபாக முடிக றது.

அதனால் அவர்கைளப்

நீங்கள் அத்ைத முன்பு ெசய்தைதெயல்லாம்

மறந்துவ ட்டு, ேவண்டாதைத மட்டும் ந ைனக்க றீர்கள்!”
“இப்ேபாது என்ன ெசய்ய ேவண்டும்?”
“எனக்கு யாரும் ேவண்டாம் என்ற எண்ணத்ைத வ டுங்கள்.

இப்ேபாது

இருக்கும் சூழலில் கூட்டுக் குடும்பம் என்பேத அபூர்வம். இத ல் ேமற்கத்த ய
நாடுகள்ேபால் யாரும் ேவண்டாம் எனக்கு!
அைமப்ைபக் குைலத்துவ டும்.
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ப டிக்கும் என்பார்கள்.

மனிதன் கூட அப்படித்தாேன.

ஒரு மனிதைன

மனிதனாக ைவப்பது, நல்ல உறவுகள் தான் என்று நான் நம்புக ேறன்.
தாத்தாவ ன் அரவைணப்பு உங்களுக்கு ஒரு உந்துதைலக் ெகாடுத்த ருந்தால்,
அத்ைதய ன் ெவறுப்பு ேவறு வ தமாக உங்கள் முன்ேனற்றத்துக்கு உதவ
இருக்க றது.

ஒருமுைற கூடக் இன்ெனாருவைரக் காயப்படுத்தாமல் எந்த

உறவும் இருந்தத ல்ைல.

ப ள்ைளக்கும் அன்ைனக்கும் இைடேய கூட

அப்படித்தாேன. மற்ற உறவுகள் ெசால்லேவ ேவண்டாம்! எல்லா உறவுகளும்
நரகத்த ன் வழியாகச் ெசல்க ன்றன,

உண்ைமயான உறவுகள் மட்டுேம

அைதக் கடக்க ன்றன, என்று எங்ேகா படித்ேதன்.”
ரவீந்தர் ெவகுேநரம் எதுவும் ேபசாமல் இருப்பைத உணர்ந்து த ரும்ப ப்
பார்த்தவள், அவன் கன்னத்த ல் ைக ைவத்து அமர்ந்த ருப்பைதப் பார்த்து,
“என்ன?” என்றாள்.
இரு புருவங்கைள உயர்த்த , “உன்ைமய ல் உன் வயெதன்ன?”
“என்ன?”
“எந்த வகுப்ப ல் எத்தைன முைற ேதால்வ அைடந்து மீண்டும் படித்தாய்?”
குழப்பத்துடன், “ஒருமுைற கூட இல்ைல! ஏன் அப்படிக் ேகட்க றீர்கள்?”
“ஒரு

இளங்கைல

வயத ருக்கும்.

பட்டம்

என்றால்

அத க

பட்சம்

இருபத்த

இரண்டு

ஆனால் உன் ேபச்சு நாற்பது வயது ெபண்மணிேபால்

இருக்க றது.”
அவைன

முைறத்துப்

பார்த்துவ ட்டு,

“எண்ணங்களில்

என்

வயது

உங்கைளவ ட, குைறந்தது ஐந்து வருடம் அத கம்.” என்றாள்.
“ெராம்ப சரி! மீண்டும் ஒருமுைற ேயாச த்துக்ெகாள் இயற்ப யலா, இல்ைல
ப லாசப யா என்று.” என்று ச ரித்தான்.
“நீ ெசான்னைத பற்ற ேயாச க்க ேறன். மாற முயற்ச ெசய்க ேறன்!” என்றான்
அவள் ைககைளப் பற்ற யபடி. மணி நள்ளிரவு பன்னிெரண்ைட ெதாட்டது.
“ப றந்த நாள் வாழ்த்துக்கள். இனி வரும் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் நான் தான்
முதலில் உங்களுக்கு வாழ்த்து ெசால்ேவன்.” என்றவள் அவன் ேதாள்களில்
சாய்ந்து ெகாண்டாள்.
மைனவ ைய அைணத்துக் ெகாண்டு ெசான்னான்.

“இதுவைர யாரும்

என்ைனக் கட்டுப் படுத்த யத ல்ைல. அம்மாவும் சரி, தாத்தாவும் சரி. உன்னால்
www.Kaniyam.com

176

FreeTamilEbooks.com

லாவண்யா ஶ்ரீராம்

சுற்றம் சூழ

மட்டுேம சாத்த யம்!” என்றான்.
“நான் அப்படி என்ன ெசய்துவ ட்ேடன்?”
“இப்படி நீ என் ேதாளில் சாய்ந்து ெகாண்டு ேகட்டால், என்னால் எைதயும் தட்ட
முடியும் என்று ேதான்ற வ ல்ைல.” என்றான்.
“இத்தைன நாள், இது ெதரியாமல் இருந்துவ ட்ேடேன!”

என்று ெபாய்யாக

வருந்த னாள்.
“அது ெதரியாமேலேய என்ைன உன் வசப்படுத்த வ ட்டாய்!”
ெசான்னவன்

சுரப ையப்

பார்த்தான்.

அவனுக்கும்

ெதரியும்

அவன்

மைனவ ைய எப்படி அவன் வசப்படுத்துவது என்று!

www.Kaniyam.com

177

FreeTamilEbooks.com

லாவண்யா ஶ்ரீராம்

சுற்றம் சூழ

நன்றியுைர
“Good things come from unexpected places.”
இந்த வாசகத்த ன் உண்ைமையச் சமீபத்த ல் உணர்ந்ேதன்.
அப்படிக் க ைடத்தது, த ரு.

ராமசாமி ஐயா அவர்களின் அற முகம்.

இந்தக் கைதைய ெவளிய டும்ேபாது அவருக்கான என் நன்ற ைய இங்ேக
ெதரிவ க்க வ ரும்புக ேறன்.

அவரின் அற முகம் க ைடக்கக் காரணமாக

இருந்த Freetamilebooks.com-க்கும் எனது நன்ற கள்.

என்றும் அன்புடன்
லாவண்யா ஶ்ரீராம்.
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FREETAMILEBOOKS.COM
மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்:
மின்புத்தகங்கைளப்

படிப்பதற்ெகன்ேற

ைகய ேலேய

ைவத்துக்

ெகாள்ளக்கூடிய பல கருவ கள் தற்ேபாது சந்ைதய ல் வந்துவ ட்டன.

Kin-

dle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல் ெபரும்பங்கு வக க்க ன்றன.
இத்தைகய கருவ களின் மத ப்பு தற்ேபாது 4000 முதல் 6000 ரூபாய் வைர
குைறந்துள்ளன.

எனேவ ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன

வாங்க வருக ன்றனர்.
ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்க லத்த ல் லட்சக்கணக்கான மின்புத்தகங்கள் தற்ேபாது க ைடக்கப்
ெபறுக ன்றன.
இருப்பதால்,

அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
அவற்ைற

ேமற்கூற ய

ேபான்ற வடிவங்களில்

கருவ கைளக்

ெகாண்டு

நாம்

படித்துவ டலாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு மின்புத்தகங்களாக
க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
மின்புத்தகங்கைள

ProjectMadurai.com

ெவளிய டுவதற்கான

ஒர்

எனும்
உன்னத

குழு

தமிழில்

ேசைவய ல்

ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன.

ஆனால் இைவ மிகவும் பைழய

புத்தகங்கள்.
சமீபத்த ய புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது எப்படி?
அேமசான் க ண்டில் கருவ ய ல் தமிழ் ஆதரவு தந்த ப றகு,

தமிழ்

மின்னூல்கள் அங்ேக வ ற்பைனக்குக் க ைடக்க ன்றன. ஆனால் அவற்ைற
நாம் பத வ றக்க இயலாது. ேவறு யாருக்கும் பக ர இயலாது.

www.Kaniyam.com

179

FreeTamilEbooks.com

லாவண்யா ஶ்ரீராம்

சுற்றம் சூழ

சமீபகாலமாக பல்ேவறு எழுத்தாளர்களும்,

பத வர்களும்,

சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப் பற்ற ய வ வரங்கைளத் தமிழில் எழுதத் ெதாடங்க யுள்ளனர்.
அைவ இலக்க யம், வ ைளயாட்டு, கலாச்சாரம், உணவு, ச னிமா, அரச யல்,
புைகப்படக்கைல, வணிகம் மற்றும் தகவல் ெதாழில்நுட்பம் ேபான்ற பல்ேவறு
தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து தமிழ் மின்புத்தகங்கைள
உருவாக்க உள்ேளாம்.
அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனும்
உரிமத்த ன் கீழ் ெவளிய டப்படும். இவ்வாறு ெவளிய டுவதன் மூலம் அந்தப்
புத்தகத்ைத

எழுத ய

மூல

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன.

ஆச ரியருக்கான

உரிைமகள்

சட்டரீத யாகப்

அேத ேநரத்த ல் அந்த மின்புத்தகங்கைள யார்

ேவண்டுமானாலும், யாருக்கு ேவண்டுமானாலும், இலவசமாக வழங்கலாம்.
எனேவ தமிழ் படிக்கும் வாசகர்கள் ஆய ரக்கணக்க ல் சமீபத்த ய தமிழ்
மின்புத்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற்றுக் ெகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும்

எந்த

வைலப்பத வ லிருந்து

ேவண்டுமானாலும்

பத வுகைள எடுக்கலாமா?
கூடாது.
ஒவ்ெவாரு

வைலப்பத வும்

அதற்ெகன்ேற

ஒருச ல

அனுமத கைளப்

ெபற்ற ருக்கும். ஒரு வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள “யார்
ேவண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்” என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம
அதைன நாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் வரும் பத ப்புகைள
மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும்
பத ப்புகைள நம்மால் பயன்படுத்த முடியாது.
ேவண்டுமானால்

“All

Rights

Reserved”

என்று

வ ளங்கும்

வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும் ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள
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Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

நாம்

நமது

ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும் அவரது பைடப்புகள் அைனத்தும்
அவருைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் நாம்
அளிக்க ேவண்டும்.
ெபாதுவாக புதுப்புது பத வுகைள
பத வுகள்

ந ைறய

எண்ணம் இருக்கும்.

வாசகர்கைளச்

உருவாக்குேவாருக்கு அவர்களது
ெசன்றைடய

ேவண்டும்

என்ற

நாம் அவர்களது பைடப்புகைள எடுத்து இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவர்கள் அனுமத யளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்களது பைடப்புகள்
ெபரும்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைடயும். வாசகர்களுக்கும் ந ைறய
புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்
வாசகர்கள்

ஆச ரியர்களின்

அவர்களுைடய
ஆனால்

நாங்கள்

பைடப்புகைள
வாசகர்களின்

வைலப்பத வு
ேதடிக்

முகவரிகளில்

கண்டுப டித்து

ச ரமத்ைதக்

குைறக்கும்

கூட

படிக்கலாம்.
வண்ணம்

ஆச ரியர்களின் ச தற ய வைலப்பத வுகைள ஒன்றாக இைணத்து ஒரு
முழு மின்புத்தகங்களாக உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

புத்தகங்கைள

“மின்புத்தகங்கைளப்

ேமலும்
படிக்க

உதவும் கருவ கள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்
ெசய்க ேறாம்.
FREETAMILEBOOKS.COM
இந்த வைலத்தளத்த ல்தான் ப ன்வரும் வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள்
காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வைலதளத்த லிருந்து யார் ேவண்டுமானாலும் மின்புத்தகங்கைள
இலவசமாகப் பத வ றக்கம்(download) ெசய்து ெகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட புத்தகங்கைள யாருக்கு
ேவண்டுமானாலும் இலவசமாக வழங்கலாம்.
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இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?
நீங்கள்

ெசய்யேவண்டியெதல்லாம்

தமிழில்

எழுதப்பட்டிருக்கும்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து பத வுகைள
எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர்
எளிய மின்புத்தகமாக மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:
1. ஒருச ல

பத வர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு

“Creative

Commons”

உரிமத்த ன்கீழ்

அவர்களது

பைடப்புகைள

ெவளிய டக்ேகாரி

மின்னஞ்சல்

அனுப்புதல்
2. தன்னார்வலர்களால்

அனுப்பப்பட்ட

மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும் தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்
3. ேசாதைனகள்

முடிந்து

அனுமத

வழங்கப்பட்ட

தரமான

மின்புத்தகங்கைள நமது வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்
வ ருப்பமுள்ளவர்கள்

freetamilebooksteam@gmail.com

எனும்

முகவரிக்கு

மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.
இந்தத் த ட்டத்த ன் மூலம் பணம் சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?
யாருமில்ைல.
இந்த

வைலத்தளம்

ெசயல்படுக ன்ற
என்னெவனில்

ஒரு

முழுக்க

வைலத்தளம்

தமிழில்

ந ைறய

முழுக்க
ஆகும்.

தன்னார்வலர்களால்
இதன்

மின்புத்தகங்கைள

ஒேர

ேநாக்கம்

உருவாக்குவதும்,

அவற்ைற இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.
ேமலும்

இவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

மின்புத்தகங்கள்,

ebook

reader

ஏற்றுக்ெகாள்ளும் வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.
இத்த ட்டத்தால் பத ப்புகைள எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு
என்ன லாபம்?
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ஆச ரியர்/பத வர்கள் இத்த ட்டத்த ன் மூலம் எந்தவ தமான ெதாைகயும்
ெபறப்ேபாவத ல்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் புத தாக இதற்ெகன்று எந்தஒரு
பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.
ஏற்கனேவ அவர்கள் எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும் பத வுகைள எடுத்துத்தான்
நாம் மின்புத்தகமாக ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.
அதாவது அவரவர்களின் வைலதளத்த ல் இந்தப் பத வுகள் அைனத்தும்
இலவசமாகேவ

க ைடக்கப்ெபற்றாலும்,

அவற்ைறெயல்லாம்

ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து ebook reader ேபான்ற கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த்
தரும் ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.
தற்ேபாது மக்கள் ெபரிய அளவ ல் tablets மற்றும் ebook readers ேபான்ற
கருவ கைள நாடிச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல
வாய்ப்பாக அைமயும்.
நகல்

எடுப்பைத

அனுமத க்கும்

வைலதளங்கள்

ஏேதனும்

தமிழில்

உள்ளதா?
உள்ளது.
ப ன்வரும்

தமிழில்

உள்ள

வைலதளங்கள்

நகல்

எடுப்பத ைன

அனுமத க்க ன்றன.
1. http://www.vinavu.com
2. http://www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. http://kaniyam.com
5. http://blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS உரிமத்த ன் கீழ் அவரது
பைடப்புகைள ெவளிய டுமாறு கூறுவது?
இதற்கு ப ன்வருமாறு ஒரு மின்னஞ்சைல அனுப்ப ேவண்டும்.
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<துவக்கம்>
உங்களது வைலத்தளம் அருைம [வைலதளத்த ன் ெபயர்].
தற்ேபாது படிப்பதற்கு உபேயாகப்படும் கருவ களாக Mobiles மற்றும்
பல்ேவறு ைகய ருப்புக் கருவ களின் எண்ணிக்ைக அத கரித்து வந்துள்ளது.
இந்ந ைலய ல் நாங்கள் h t tp : / / w w w . F r e e T a m i l E b o o k s . c o m எனும்
வைலதளத்த ல், பல்ேவறு தமிழ் மின்புத்தகங்கைள ெவவ்ேவறு துைறகளின்
கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒரு புத ய த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ேளாம்.
இங்கு

ேசகரிக்கப்படும்

மின்புத்தகங்கள்

பல்ேவறு

கணிணிக்

கருவ களான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும்.

அதாவது இத்தைகய

கருவ கள் support ெசய்யும் odt, pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல்
புத்தகங்கள் அைமயும்.
இதற்காக நாங்கள் உங்களது வைலதளத்த லிருந்து பத வுகைள ெபற
வ ரும்புக ேறாம்.

இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள் உலகளவ ல் இருக்கும்

வாசகர்களின் கருவ கைள ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.
எனேவ உங்களது வைலதளத்த லிருந்து பத வுகைள ப ரத ெயடுப்பதற்கும்
அவற்ைற

மின்புத்தகங்களாக

மாற்றுவதற்கும்

உங்களது

அனுமத ைய

ேவண்டுக ேறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பாக ஆச ரியராக
உங்களின் ெபயரும் மற்றும் உங்களது வைலதள முகவரியும் இடம்ெபறும்.
ேமலும்

இைவ

“Creative

Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கைள ப ன்வரும் முகவரிகளில் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
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G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்ற .
</முடிவு>
ேமற்கூற யவாறு ஒரு மின்னஞ்சைல உங்களுக்குத் ெதரிந்த அைனத்து
எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.
முடிந்தால் அவர்கைளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவர்களுைடய
வைலதளத்த ல் பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.
கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM

எனும்

முகவரிக்கு

அனுப்ப ைவயுங்கள்.
ஓர்

எழுத்தாளர்

உங்களது

உங்களது

ேவண்டுேகாைள

மறுக்கும்

பட்சத்த ல் என்ன ெசய்வது?
அவர்கைளயும்

அவர்களது

பைடப்புகைளயும்

அப்படிேய

வ ட்டுவ ட

ேவண்டும்.
ஒருச லருக்கு

அவர்களுைடய

ெசாந்த

தயாரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும்.

முயற்ச ய ல்

மின்புத்தகம்

ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்டும்

மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
அவர்கைள

அப்படிேய

வ ட்டுவ ட்டு

அடுத்தடுத்த

எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க நமது முயற்ச ையத் ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?
ஒவ்ெவாருவரது வைலத்தளத்த லும் குைறந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்க ல்
பத வுகள்

காணப்படும்.

அைவ

வைகப்படுத்தப்பட்ேடா

அல்லது

வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.
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அவற்ைறெயல்லாம்

ெபாதுவான

தைலப்ப ன்கீழ்

ஒன்றாகத்
வைகப்படுத்த

த ரட்டி

ஒரு

மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம். அவ்வாறு வைகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கைள பகுத I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக் ெகாடுக்கலாம்.
தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?
இனம்,

பாலியல்

மற்றும்

வன்முைற

ேபான்றவற்ைறத்

தூண்டும்

வைகயான பத வுகள் தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.
எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?
நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
� Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

SUPPORTED BY
கணியம் அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foundation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision
தமிழ்
கருவ கள்

ெமாழி

மற்றும்

மற்றும்

இனக்குழுக்கள்

அற வுத்ெதாகுத கள்,

சார்ந்த

ெமய்ந கர்வளங்கள்,

அைனவருக்கும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்
பணி இலக்கு – Mission
அற வ யல் மற்றும் சமூகப் ெபாருளாதார வளர்ச்ச க்கு ஒப்ப,

தமிழ்

ெமாழிய ன் பயன்பாடு வளர்வைத உறுத ப்படுத்துவதும், அைனத்து அற வுத்
ெதாகுத களும்,

வளங்களும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல்

அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்
� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/
� க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இலவச தமிழ் மின்னூல்கள் – http://Fr
eeTamilEbooks.com

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
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� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech
� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition
� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி
� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல் – Send2Kindle
� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்
� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ
� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி
� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி
� WikisourceEbooksReportஇந்திய

ெமாழிகளுக்ககான

வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்
� FreeTamilEbooks.com

–

Download

counter

மின்னூல்கள்

பத வ றக்கப்

பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

� வ க்க

மூலத்த ல்

உள்ள

மின்னூல்கைள

பகுத ேநர/முழு

ேநரப்

பணியாளர்கள் மூலம் வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்
� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
உருவாக்குதல்
� தமிழ் NLP க்கான பய ற்ச ப் பட்டைறகள் நடத்துதல்
� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
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ெமன்ெபாருட்கள்,

சுற்றம் சூழ
க ரிேயட்டிவ்

காமன்சு

உரிைமய ல்

வளங்கைள உருவாக்குபவர்கைளக் கண்டற ந்து ஊக்குவ த்தல்
� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள உருவாக்குதல், பய ற்ச
அளித்தல்
� மின்னூலாக்கத்துக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� தமிழ் ஒலிேயாைடகள் உருவாக்க ெவளிய டுதல்
� h t tp : / / O p e n S t r e e t M a p . o r g ல் உள்ள இடம், ெதரு, ஊர் ெபயர்கைள
தமிழாக்கம் ெசய்தல்
� தமிழ்நாடு முழுவைதயும் http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்
� குழந்ைதக் கைதகைள ஒலி வடிவ ல் வழங்குதல்
� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு ேதாதாக மாற்றுதல்
� http://Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பத வு ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்
� தமிழ் ேவர்ச்ெசால் காணும் கருவ உருவாக்குதல்
� எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்னூல்கைளயும் Google Play Books,
GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
� தமிழ் தட்டச்சு கற்க இைணய ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய ெசயலி உருவாக்குதல் (
aamozish.com/Course_preface ேபால)

ேமற்கண்ட த ட்டங்கள், ெமன்ெபாருட்கைள உருவாக்க

ெசயல்படுத்த

உங்கள் அைனவரின் ஆதரவும் ேதைவ. உங்களால் எவ்வாேறனும் பங்களிக்க
இயலும் எனில் உங்கள் வ வரங்கைள k a n i y a m f o u n d a t i o n@ g m a i l . c om க்கு
மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
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ெவளிப்பைடத்தன்ைம
கணியம்
ெமன்ெபாருட்கள்
100%

அறக்கட்டைளய ன்
யாவும்

அைனவருக்கும்

ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும்

ெசயல்கைளயும்,

இந்த

ெசயல்கள்,

இைணப்ப ல்

த ட்டங்கள்,

ெபாதுவானதாகவும்,

இருக்கும்.இந்த
மாத

அற க்ைக,

இைணப்ப ல்
வரவு

ெசலவு

வ வரங்களுடனும் காணலாம்.
கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும் ெமன்ெபாருட்கள் யாவும்
கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன், GNU GPL, Apache, BSD, MIT,
Mozilla ஆக ய உரிைமகளில் ஒன்றாக ெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும் ப ற
வளங்கள், புைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்புகள், காெணாளிகள், மின்னூல்கள்,
கட்டுைரகள் யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல் க ரிேயட்டிவ்
காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.
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நன்ெகாைட
உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற வளங்கைள உருவாக்கும்
ெசயல்கைள ச றந்த வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.
ப ன்வரும் வங்க க் கணக்க ல் உங்கள் நன்ெகாைடகைள அனுப்ப , உடேன
வ வரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code
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குற ப்பு:

ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்

ேபாகலாம்.

அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ

பயன்படுத்தவும்.
Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account number
and IFSC code for internet banking.
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