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சசெல்ல மகள் சசெல்வ...

சிறுகததை சதைொகுப்ப

சகொல்லொல் எச. ஜஜொஸ.

வணக்கம,

வொசிததைொல் வளரிலொம உணதம தைொன் .
நொன்கு ஆணடுககளக்கு மன்ப
‘சபொன்னியின் சசெல்வன்ன் நொவதலத
தைொன் பள்ளிப் பொடைம தைவித் நொன்
மதைன் மதைலொக வொசிதஜதைன். அதைன் பிகு
வொசிததைல் என்ப் வொழ்வன் ஒரு பகுுத
என்ஜி ஆன்.
எழுத் மக நல் எனும செமூக
வதலதைளதுததிஜடை அறமகமொன் .
மக நலில் எழுுதய
சிறுகததைகதள
என்னுதடைய
மதைல் மின்திலொக
சதைொகுத்ள்ஜளன்.
மக நலில் சதைொடைிு் கிதடைததை
ஊக்கங்கஜள எதன மின்தில் எனும
அளவிகு அதழைத் வளித் சகொணடு
வுுதருக்கிி். என் மக நல் நணபிகள்
அததைதன ஜபருக்கும என் சநஞ்செொிுதை

நன்றகதள இங்கு எழுுத தவக்கிஜின்.
இுதை மின்தில் தைளதுதல் எழுுதய
தைன்னுதடைய மின்தில்களின் வொயிலொக
என் சநஞ்் நதிுதை என் ஜநசெதுதிகுரிய
எழுததைொளி ஜஜொுதஜ். ுதருப்பூி செொதரிர்ம
அன்சபொழுக நதனை கருகிஜின். இுதை
மின்தில் ஆக்கதுதிகு உதைவய அவரி்
ஆஜலொசெதனககளம வழகொாடுதைும
எப்ஜபொ்ம என் சநஞ்சில் நிகும .
அவரி் எழுதுதிகு எப்ஜபொ்ம நொன்
ரிசிகன் அப்படிஜய என் நன்றதய
அவருக்கு கறக்சகொள்கிஜின்.
இுதை மின்திதல நங்கள் இருக்கும
இடைங்ககளக்ஜக உங்கள் கரிங்ககளக்ஜக
சகொணடு வு் ஜசெிக்க
உதைவய
சீனிவொசென் செொதரிர்ம , இக்குழுமதுதல்
அவருடைன் இதணு் எவவதை லொப

ஜநொக்கும இல்லொமல் ஜசெதவ மனஜதைொடு
உதழைக்கும செஜகொதைரி , செஜகொதைரிககளக்கும
என் அன்தபர்ம நன்றதயர்ம இங்கு
எழுுத தவக்கிஜின்.
என்னுதடைய இுதை மதைல் மின்திதல
என்னுதடைய
தைமிழைொசிரியி ுதரு .
அருளொனுதைம செொி அவிககளடைன்
,
என்னுதடைய
மக நல் உிைகளொன
செஜகொதைரிி ுதரு . ஹமீத அலி பொ ்
அவிககளக்கும, சபொன்தனயொ ரிொசெொ
அணணொ அவிககளக்கும, ்ள்ளொன் செொி
அவிககளக்கும
நன்றர்டைன்
கொணிக்தகயொக்குகின்ஜின்...
அன்படைன்,
சகொல்லொல் எச. ஜஜொஸ
17 - 6 - 2018
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harichandran<joseharichandran@gmail.com>
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1. அமமொ...

ரிொஜுவன் சமொதபல் சிிங்கும செததைம
ஜகாடை் எடுத்பொிததைொல் அதழைப்ப்
மதனவ யமனொ . அதழைப்தப ஏிறு
கொுதல் தவததைொல் சடைொன எணசண ்ல்
ஜபொாடை
கடுகு ஜபொல
சவடிக்க
சதைொடைங்கிவாடைொள்.
கொரிணம, சபரிதைொக எ்ைம இல்தல
வழைக்கமொக ஆணகள் சசெ ்ர்ம தைவறு
தைொன்.
அவளிடைம ஜகாகொமல்
இவனுதடைய அமமொவிகு ஐயொயிரிம
ரூபொ ் சகொடுத் வாடைொன் அ் தைொன்
இப்ஜபொததைய இசசெணதடைக்கும அவள்
ஜகொபதுதிகும கொரிணம.

அவள், “உங்க அமமொவிகு மூன்று
ஜவதளர்ம செொப்பொடு நொம தைொன்
சகொடுக்கிஜிொம. எதைொவ் உடைல் நதல
செரியில்தலசயன்ிொல் மருத்வரிடைம
சகொணடு சசெல்கிஜிொம . அவிககளதடைய
சபன்செதன பிற எ்ைம நொம
ஜகாபுதல்தல பிகு எதைிகொகவொம
கொ்?” என்ிொள் ஜகொபமொக.
ரிொஜு
சபொறுதமயொக
சசெொன்னொன்
“எல்லொம செரிதைொன் யமனொ அமமொ ஒரு
ரூபொ ் கடை வீணடிப்பவிகள் அல்ல .
அ்மாடுமல்ல அவிகளிடைம ஏன் ?
எதைிகு?
என
நொன் எப்ஜபொ்ம
ஜகாடைுதல்தல. ஜகாடைொல் அவிகள்
மன் வருததைப்படும என்ஜி
ஜகாபுதல்தல ஜகாக
ஜவணடிய
அளைக்கு அமமொைம நடைு்
சகொணடைுதல்தல.” அததை சதைொடைிு்

தைுததை இன்ற தைன்னம தைனியொக அவிகள்
அவதன வளிக்க பாடை கஷடைதததை
எல்லொம வளக்கி பொிததைொன்.
அவள் எததைர்ம ஜகாக தையொரில்தல.
அுவலகதுதல் ஆயிரிம ஜபி என்ிொும
அசெொல்டைொக அதைாடி அவனுக்கடைங்கி
ஜவதல சசெ ்ய தவப்பவன் அதைாடைல் ,
அவன் மதனவ யமனொவடைம மாடும
எடுபடுவுதல்தல. அதைாடி அடிபணிய
தவக்க மடியொஜதைசயொழய அன்பொல்
அவதள அடிபணிய தவக்க மடிர்ம.
ஒரு வழயொக இமமதிர்ம பரிசசெதன
மடிைக்கு வுதை் . வழைக்கம ஜபொல்
அவஜள சஜயிததைொள் அவள் சசெொன்னொள்
“எதன ஜகாகொமல் இனி ஒரு ருபொ ் கடை
உங்க அமமொைக்கு நங்க குடுக்க கடைொ்.”

அவனும அதைிகு ஒத்க்சகொணடைொன்.
புதுக்கு “இப்ஜபொ
சகொடுததை
கொதசெபிற நர்ம அமமொவடைம எ்ைம
ஜகாக கடைொ்” என்ிொன்.
அவகளம “செரி” என்ிொள்.
இன்பமொக அவிகள் இல்லி வொழ்க்தக
நகிு்சகொணடிருுதை். சில நொாககளக்கு
பிகு ஜவதலக்கு ஜபொ ் வுதை ரிொஜுவன்
சமொதபலில் பத்க்கும ஜமிபாடை
மிஸடுகொல்கள் வு் கிடைுதை்
.
பொிததைவன் பயுஜதை ஜபொனொன் . சநஞ்்
படை படைசவனன அடித்க்சகொணடை்.
சவளிநொாடில் ஜவதல சசெ ்்
சகொணடிருப்பவனல்லவொ. பள்ளி சசென்ி
குழைுததைக்கு உடைமப செரியில்தல என்று
கொதலயில் தைொன் சசெொல்லியிருுதைொள்

யமனொ. அமமொைம வரி வரி உடைமபக்கு
சரிொமப மடியலடைொ எப்ஜபொ ஊருக்கு வரி
ஜபொஜின்னு கதடைசிய ஜபசின ஜநரிம
ஜகாடிருுதைொங்க.
யொருக்கு என்ன ஆயிிஜிொ ? அல்ல்
ஜவறு எஜதைனும பரிசசெதனயொ
?
கொதலயில் தைொஜன வீாடிிகு ஜபசிஜனன் .
மகளின்
பிுதைநொகளக்கு
வொழ்த்க்கதளர்ம சசெொல்லியொயிிஜி
என்னவொக
இருக்கும உள்களக்குள்
ஆயிரிம
ஜகள்வகள்
ஒருவதை
இனமசதைரியொ
பயதஜதைொஜடை டையல்
சசெ ்தைொன் யமனொவிகு
ஜபொதண
எடுததைவளொல்
ஜபசெமடியவல்தல.
அவள்
தைடுமொறுவததை பொிததை்ம பயதுதன்
உசசிக்ஜக சசென்ிொன் ரிொஜு . சிற்

்தைொரித்க்சகொணடு நொ தைழுதைழுததை
குரிலில் ஜபசினொள் யமனொ “நமம
மககளக்கு பிுதைநொள் பரிசெொக உங்க
அமமொ ஒரு பைன் சசெயின் ஒன்தி
ஜபொாடைொங்க... அன்தனக்கு நொன் உங்க
அமமொதவ பரிஞ்்க்கொம ஜபசின்க்கு
என்தன மன்னிசிடுங்க” என்ிபடி அவன்
புதுக்கு கொதுதரிொமல் ஜபொதண
்ணடிததைொள். அவனும அததைக்குறத்
அவகளடைன் ஒன்றும ஜபசெவல்தல தைன்
கணகதள ்தடைத்க்சகொணடைொன் .
பயதுதல் ஜபசெ
்வங்கியவன்
ஆனுதைதஜதைொஜடை அழு்சகொணஜடை
ஜபொதண தவததைொன்.
அவன் படிததை அமமொதவ இப்ஜபொ்
அவகளம படிக்க சதைொடைங்கிவாடைொள்
இனி பரிு் சகொள்வொள் யமனொைம
ரிொஜுவன் அமமொதவ...

2. மண மறவிகு பன் மனம...

மணமறை செொன்றதைழ் தகயில்
கிதடைததை்ம "தைன்தன படிதுதருுதை
அடிதம வலங்சகொன்று உதடைுதைதைொக
அனுைம..."
"தைன்தன படிதுதருுதை
சதைொல்தல
ஒன்று
தைன்தன
வாடைகன்ிதைொக வக்ஜன்ம..." நதனத்
மறுவலித்க்சகொணடு நுதமன்ிதததை
வாடு சவளிஜய வுதைனி . ஒருவி
மகதததை இன்சனொருவி பொித்க்
சகொள்ளைம வருமபவல்தல அவிகள்.
"இனி வொரித்க்கு ஒரு மதி
தைணணியடிக்க அனுமுத... ுதனம ஒிதி
சிகசரிா குடிக்க தைொன் அனுமுத ...” எனும

சதைொல்தலகளிலிருு் வடுபடைலொம என
வக்ஜன்ம,
"இனி எங்கு சசென்ிொும யொரிடைமம
ஜகாக
ஜதைதவயில்தல.
வருமபய
ஆதடைகள் அணிு் சகொள்ளலொம .
காடுபொடுகள் வுதக்க ஆளில்தல ."
மனம ஜபொல் மகிழ்சசியொ ் வழைலொம
எனும எணணதஜதைொடு அனுைம பரிு்
சசென்ினி.
சிதியிருுதை காதடைவாடு வொனஜம
எல்தலசயன பிு் சசெல்ும பிதவ
ஜபொல வருமப வலகிச சசென்ினி.
கொலசசெக்கரிம வழைக்கம ஜபொல் ஜவகமொக
்ழைன்று சகொணடிருுதை் .
சில
மொதைங்ககளக்கு பன் காடுப்பொடில்லொதை
வொழ்க்தக அவிககளக்கு கசெக்க

்வங்கிய். எ் இன்பம என்று
நதனததைொிகஜளொ அுதல் இன்பதததை
வாடு
்ன்பதததை
கொணத்வங்கினொிகள்...
வீாடில் கொிம இடைதுதசலல்லொம
அவள் சதைரிய ்வங்கினொள் . நுதமன்ி
உததைரிை படி வீாதடை வாடு சசென்ிவள் .
என்ன தைொன் உதைறததைள்ளிர்ம தைன்
நதனைகதள வாடைகலமறுததைொள்...
அவன் தைொன் பரிசசெதன என்று
எணணியவகளக்கு இப்ஜபொ் அவன்
இல்லொதைஜதை சபரும பரிசசெதனயொகி
ஜபொன். ஜபப்பி கொரின் மதைல் எ்ததை
வீாடு தைொததைொவன் பொிதவ வதரியில்
மொிிதததை உணரிலொனொள் .
அக்கொ
என்ிதழைததைவனும பொசெதுதிகு புதல்
பொசெொங்கு கொாடினொன் .
ஆன்டி

என்ிவனும ஆபொசெமொ ் பொிக்கிிொன் .
இ்வதரி மகதததை பொித் ஜபசியவன்
பொிதவ கழுத் கழிங்கியததை உணரி
்வங்கினொள்.
இ்வதரி தைதரிதய
பொித் ஜபசியவன் பொிதவ எல்லொம
ஆதடைவலகி நிகும இடுப்ப ஜமல்
வழுவததை ஜநொக்கினொள் .
கணவன்
பொிதவவாடைகன்ி பன் கணடைவன்
பொிதவசயல்லொம தைன்ஜமல் வழுவததை
கவனிக்கலொனொள்
கவதலர்ி
்வங்கினொள்...
உடைனிருுதை ஜபொ் அவள் குதிகள்
மாடும சதைரிுதைவனுக்கு இப்ஜபொ்
அவள் நதிகள் சதைரிய ்வங்கிய்
அவள் அ் ஜவணடும இ்
ஜவணடுசமன்சில்லொம நசசெரிப்பவள்
கிதடையொஜதை.! சகொஞ்செம ஜகொபம அததை
சபொறுதுதருக்கலொஜமொ.!
நமமதடைய

ஈஜகொதவ வாடுருக்கலொஜமொ .! அவள்
இருுதைஜபொ் இரிவல் ஒரு நொஜளனும
செொப்படைொமல்
தங்க
அனுமுததுதருப்பொளொ.?
மூன்று
நொாகளொகி வாடைஜதை இரிை செொப்ாடு
படுத்.! அவசெரிப்பாடுவாஜடைொஜமொ.?
எனும
எணணம
அவனுள்
எழைத்வங்கிய்...
அவள் மனுதஜலொ .! தைன்தன ஜகாகொமல்
ஒரு ருபொ ் கடை
சசெலை
சசெ ்யமொாடைொஜன.! இ்வதரியில் தைொன்
வருமப ஜகாடை
ஒன்தியொகிும
மறுதுதருப்பொனொ.!
வருமபய
இடைங்ககளக்கு காடி சசெல்லொமல்
இருுுதருப்பொனொ.! அவன் நமஜமல்
உள்ள அதீதை அன்பன் கொரிணஜம சில
காடுப்பொடுகள் கொாடியிருக்கலொம
பரிு் வுதைதைிகுபுதல் அததைபரிு்

சகொணடிருக்கலொம.! ஈஜகொதவ வடுத்
இிங்கி சசென்றருக்கலொம .
அவன்
அருகிலிருுதை் வதரி ஓருததைன் நமதம
ஏறாடு பொிததைொனொ .! இப்ஜபொ் யொி
பொிதவயிலிருு் நொம தைப்ப மடிகிி்.?
இப்ஜபொ் யொதரி நமபவ் என
பரியவல்தல அனுைக்கு .!
யொி
உணதமயொனவிகள்
என
சதைரியவல்தல.! குழைமப ்வங்கினொள்...
இ்வதரி ஆணககளக்குள் கயவிகள்
இருக்கிிொிகள் என்று எணணியவகளக்கு
இப்ஜபொஜதைொ ஆணகஜள கயவிகளொக
சதைரிய ்வங்கினொிகள்...
மகொதமொ கொுுதயொல் வீாதடை வாடு
சவளிஜய தைள்ளப்படும நதலயில்
"உங்கதள வாடைொல் எனக்கு ஜவறு

ஜபொக்கிடைஜம்" என்று கறய கஸதரி
பொ ் எனும அப்பனிதை
தைொதய
படிதுதருக்கிஜிொஜம... படிததை அததைொதய
வொழ்க்தகயில்
பன்பிறஜனொமொ .?
பன்பிறயிருுதைொல் இப்படி தைனிதமயில்
பலமப ஜவணடி வுுதருக்குமொ .? என்று
தைன்தன தைொன் சநொு் சகொணடைொள்
அனு...
தைன்மதனவதய
வீாதடைவாடு
சவளிஜயிி
மயன்ிததை
சவாகக்ஜகடைொக
குறப்பாடிருுதைொஜரி
நம் ஜதைசெப்பதைொ ... "என் வொழ்ஜவ நொன்
உங்ககளக்கு சசெொல்ும சசெ ்ுத”
என்றுதரிததை அமமகொதன படிக்கும
என்கிஜிொஜம...
அவி வொழ்வல்
சவாகமொக
கருுதயததை நொம
சபருதமயொக
கருுதவாஜடைொஜம.!
மீணடும மதனவ என்பவள் "நல்ல ஒரு

ஜதைொழ" என்றும குறப்பாடிருுதைொஜரி ...
அததை பன்பிறஜனொமொ .? மதனவதய
ஜதைொழஜபொல்
பொவதஜதைொமொ
.?
ஜதைொழக்குரிய
்தைுுதரிதததை
அவகளக்களிதஜதைொமொ.?
நமமதடைய
தைவறுகஜள நமதம இப்டி தைனிதமயில்
பலமப
தவததை் என்சிணணி
தைன்தனததைொன் சநொு் சகொணடைொன்
வக்ஜனஷ...
்ணி ்தவக்க காடிதவதுதருக்கும
ுதாதடை
பொிததைொன் .
அதைன்
அருகிலிருக்கும வொிஙங் சமசிதன
பொிததைொன்.
்ணி ்தவத்க்
சகொணடிருக்தகயில்
அவகளடைன்
ஜபசிக்சகொணடிருப்ப்
படிக்கும
அவகளக்கு. அதைன் அருஜக சசென்ிொன்
அதைதன சதைொாடுப்பொிததைொன் அவன்
ஜபசிக்சகொணஜடை அவள் தைதல

ஜகொுதவடுவ் ஜபொல் ஜதைொன்றிறு
அவனுக்கு...
தைன் ஆதடைகளிருக்கும சபாடிசயொன்தி
ுதிு் பொிததைொளவள் . அுதல் அவன்
புதய
சொதடைசயொன்று இருுதை் .
அததையணிு் இருவருமொக சவளிஜய
சசெல்ும ஜபொ் பக்கத்வீாடு அக்கொ
"ஜடை ் செிா உனக்கு சப்பி " என்ிதைொஜல
இனி இததை நங்கள் ஜபொடைக்கடைொ்
எனக்கற தைன் சபாடிக்குள் பூாடி
தவத்க்சகொணடைொள்.
அதைிகு
மறுப்ஜப்ம ஜசெொல்லஜவயில்தலயவன் .
அததை எடுத் அணிு் சகொணடைொள் .
அவன் அதணப்பிகுள் இருப்பததை
ஜபொன்று உணிுதைொள்...
அருகிலிருக்கும ஜபொ் நதிகள்
மதிு் குதிகள் மாடுஜம சதைரிவ்ம .

இதடைசவளி வுதைபன் ஒவசவொருவரின்
குதிகள் மதிு் நதிகள் மாடும
சதைரிய
்வங்குவ்ம
மனிதை
இயல்பகளில் ஒன்ில்லவொ
அததை
இப்ஜபொ் அவிககளம உணரிலொயினி...
இனிர்ள்ள அவ(கள)ருதடைய வொழ்க்தக
அவரு(கள)க்ஜகிி
்தணர்டைன்
மகிழ்சசியொ ் அதமர்ம நம் வொழ்க்தக
்தணயொ ் "தைனிதம" ஜபொ்ம என்று
இருவரும எணணிக்சகொணடைனி...
வழைக்கமொன
சபொலிைடைஜன
அன்திக்கும பகலவன் வு்ுதததைொன் .
ஆனொல் அன்திய
சபொழு்
பத்ணிசசிதய
அளிக்கவல்தல
அவனுக்கு.
அுவலகதுதல் அவன்
கொ்களில்
வழுுதை
அக்சகொடுஞ்சசெொிகளொல் தைதரிஜமல்

வழுுதை
மீசனன
்டிததைொனவன்.
"அவனுக்கு எஜதைொ பரிசசெதனயொம அதைொன்
அவ அவன வாடு ஜபொ ்ாடைொளொம" என
தைன்னுதடைய ஆதம நணபிகள் என்று
தைொன் நதனத்க் சகொணடிருுதைவிகள்
ஜபசிசகொணடிருுதைொிகள்,
இவன்
ஜகாடுக்சகொணடிருப்பததை அறயொ் .
இவதன பொிததை்ம ஏ்ம அறயொதை்
ஜபொல் "வொடைொ மசசெொன் தைம அடிக்க
ஜபொகலொம" என அதழைக்க தைதரிதய
பொிததைவொஜி தைதலயதசெத் மறுப்ப
சதைரிவததைவன் மனுதல்
"இவனுங்க
எல்லொம சசெொல்லிததைொஜன வவொகரித்
வொங்கிஜனொம" என தைன் அறவீனதததை
எணணி சநொு் சகொணடைொன்...
"இவ ஜகரிக்டைி செரியில்தலயொம ட
அதைொன் இவ பருசென் இவள வாடுாடு
ஜபொ ்ாடைொனொம" என கறவாடு கல கல

சவன சிரிததை ஜதைொழகளின் வொிதததை
கொ்களில் வழுுதை அுஜநரிம அமப
ததைததை பிொ ஜபொல ்டி ்டிததைொள் .
அவசியமிிவிகளிடைம ஆஜலொசெதன
சபிறு வவொகரித் வொங்கி வுதை்
எததைதன சபரிய பசெசகன தைன் பதுததய
கடிு் சகொணடைொள்...
அன்திய இரிை வீாடிிகு சசெல்ல
மனமிிவனொ ் ஜநரிம செிறு புுதஜய
செொதலயில்
நடைு்
சசென்று
சகொணடிருுதைொன். செொதலயின் பரிபரிப்ப
அடைங்கியிருுதை்.
வொகனங்கள்
அவவப்ஜபொ் ஒவசவொன்ிொ ் அவதன
கடைு் சசென்று சகொணடிருுதை் . இருள்
எங்கும கவுுதருுதை் . அவதன ஜபொல்
செொதலஜயொரி
மரிங்ககளக்கும மன்
செரியில்தலஜபொும
அதவககளம
அதசெவிறு சிதலசயன செதமு் நன்று

சகொணடிருுதைன. தைொன் இவைலகில் தைொன்
இருக்கிஜிொம என்பததை அவவப்ஜபொ்
அவதன
கடைு்
சசெல்ும
வொகனங்களின் ஒலிப்சபருக்கி செப்தைம
நதனப்பூாடிய் அவனுக்கு...
சகொஞ்செ
தரிதுதல் செொதலயின்
வதளசவொன்றல் சிற் பரிபரிப்பம ஆள்
காடைமம சதைன்பாடை். அருஜக சசென்று
வசெொரிததைுதல் தைனியொக
வுதை
சபணசணொருதுததய பலவுதைம பணண
யொஜரிொ
ஒருவி எததைனிததைதைொகைம ,
ஆாகதள கணடை்ம ஓடிவாடைொன்
எனைம அறு் சகொணடைொன்
.
காடைதுதிகுள்
எாடிப்பொிததைொன்
மகதததை தைன்கரிங்களொல் மதிததைபடி
அழு்சகொணடிருுதைொளவள்.
அவள்
குதைல் கதலுுதருுதை் . ம்குபகுுத
ஆதடை செிறு கிழய அதைன் வழஜய அவள்

உள்ளொதடை சதைரிு் சகொணடிருுதை்...
அவள் கணகள் அவதன கணடை்ம
அவள் அழுதக இருமடைங்கொன் .
அவன் ஜதைொள்மீ் செொ ்ு் அழை ஜவணடும
ஜபொலிருுதை் அவகளக்கு . நதனததைவள்
தைொமுதக்கஜவ இல்தல . இஜதைொ, அவதன
காடியதணத்
அழு்
சகொணடிருக்கிிொள்.
ஏஜதைொசவொரு
இருகொல் மிருகதுதன் கரிதுதல் சிக்கியவள்
அவள் தைொன்... அவஜள தைொன்... வக்ஜனசின்
அனுஜவ தைொன்...
இப்ஜபொ் அவன் கரிங்ககளம அவதள
அரிவதணத் சகொணடை் . அுஜநரிம
அவகளக்கு அுதை
அரிவதணப்ப
ஜதைதவப்பாடை். செொ ்ு் சகொணடைொள்
அவன்
மொிபஜலஜய .
அுதை
அரிவதணப்பன் கதை
கதைப்பஜலஜய

அவள் கணணீி ்ளிகள் அததைதனர்ம
கொ ்ு் ஜபொயிிறு.
இனி
அவிகள்
ஜபொடைமொாடைொிகள்...

செணதடை

இனி அவிகள் செமதைொனதததை இழைக்க
மொாடைொிகள்...
இனி அவிகதள ஈஜகொ அிகொ்... இனி
அவிகள்
பரிதவப்பிற
ஜயொசிக்கமொாடைொிகள்...
இஜதைொ, அவள் அவன் ஜதைொள் செொ ்ுதை
படிஜய இருவருமொக சமல்ல... சமல்ல...
தைங்கள் வீடு ஜநொக்கி நடைக்கிிொிகள் .
வொனிலிருு் நாசெதுதரிங்ககளம அவிகள்
ஜஜொடியொ ் நடைு் சசெல்வததைப் பொித்
கணசிமிாடி சிரித் சகொணடிருக்கிி்...

3. கொதைல் மதைல் நாப வதரி...

வொகனம ஒன்று மிதை ஜவகதுதல் சசென்று
சகொணடிருக்கிி். மதழை சவளிஜய
தில்
ஜபொாடுக்சகொணடிருக்க
,
வொகனதுதிகுள்
இதளயரிொஜொ
இன்னிதசெ மதழை சபொழு்
சகொணடிருக்கிிொி.
சபருமதழை
இதரிசசெசலன
வொகனதுதிகுள்
இருப்பவிகள் ஜபொடும செததைம
சவளிஜயர்ம ஜகாகிி்...
அவிககளடைன்
வொயொடியபடிஜய
வொகனதததைச சீரிொக
சசெுதுதக்
சகொணடிருக்கிிொி சசெல்வம . வய்

ஐமபததை சநருங்குகிி் அவருக்கு
பொிதவ குதிபொடில்லொ ஒருவரிொல்
அவி வய் மப்பதததைு்க்கு ஜமல்
என்று சசெொல்லி வடை மடியொ் . ுதனம
புததனு் நமிடை உடைிபயிிசி வீண
இல்தல என்பததை ஜநொ ் சநொடி அணடைொ
வுவொன அவி உடைல் நமக்குப்
பொடைசமடுக்கிி். அவவொகனதுதனுள்
தைன் தைமபயின் மதனவ , தைன் மதனவ
பள்தளககளடைன்
சசென்று
சகொணடிருக்கிிொி சசெல்வம...
சசெல்வம ஜொலி தடைப் எல்ஜலொரிடைமம
செகஜமொக ஜபசிப் பழைக கடியவி
தைன்னுதடைய அப்பொ மதைல் தைன் மகன்
வதரிக்கும அததைதன குடுமப
உிவனிககளக்கும மதைலில் அவருக்கு
நணபிகள் பன் தைொன் உிை மதி
அதைனொல் தைொன் அவி இருக்கும இடைம

எப்ஜபொ்ம கலகலப்பொக இருக்கும
இப்ஜபொ்ம கலகலசவன இருக்கைம
அ்ஜவ தைொன் கொரிணம...
அவிகள் இப்ஜபொ் சசென்று
சகொணடிருப்ப் பக்கத் ஊரின்
ஜதைவொலய ுதருவழைொ ஒன்றிகு. இஜதைொ,
அவிகள்
அதஜதைவொலயதததை
அதடைுதைொயிிறு.
பரிொிததைதனயிும
கலு் சகொணடைொயிிறு வீாடிிகுத
ுதருமப ஜவணடிய ஜநரிமி் வீாடிிகுக்
கிளமப எததைனிததை சசெல்வம அங்ஜக !
அப்சபொழு்! அப்படி! ஒரு செுுதப்ப
நகழும என்பததைக் கனவல் கடை
நதனதுதருக்க மொாடைொி...
சசெல்வதுதிசகுதஜரி ஒரு
நொிபதததைு் வய்

முதக்கததைக்கப் சபண
ஒருதுத நிகிிொள்,
செுுதரி வதைனம,
அளவொன உடைல்,
அமப ஜபொன்ி பொிதவ,
சதைளிுதை பதுத,
கனிை தை்மபம மகம,
கொணபவிகள் தகசயடுத்
குமபடும அளை கணணியமமொக
கனம சபொருுுதய சபணமணி ஜஷளி
நன்று சகொணடிருக்கிிொள் . எுதிபொரிொதை
அசசெுுதப்பல் சசெல்வமம ஜஷளிர்ம...

இடிததை பளி என,
ஜப ் அதிுதை் ஜபொல,
கிசிதல மொுதரி,
செதமு் நன்ினி. அவிகள்
இப்படிப்பாடை
அனுபவங்கதளக்
கததைகளிும கொப்பயங்களிும படித்
அறுுதருக்கிிொிகஜளயன்ற
அனுபவதுதல் இப்ஜபொஜதை மதைன்மதி
அனுபவக்கிிொிகள்...
கொணக்கிதடைக்கொ அுதசெயதததைக் கணடை்
ஜபொல,
சபரும பததையல் ஒன்று கணணில்
பாடை் ஜபொல,

தவரி வயொபொரியின் கணணில் பாடை
வதல முதக்க மடியொ தவரிதததைப்
ஜபொல,
இன்ப அுதிசசியில் அவிகள் வழ
அமபகள் அதசெவன்ற ஜமொுத
நிகின்ின. அவனுள் ஒரு செுஜதைகம இ்
நம் ஜஷளி தைொனொ ? அவகளக்குள்களம
அஜதை செுஜதைகம தைொன் . அடுததை சநொடி
அவிகள் செுஜதைகம பிுதை் ; உணதம
பரிுதை்; ஜபசெ வருமபகிிொிகள் ஆனொல்
வொிதததைகள் கழுத்க்கு சவளிஜய வரி
மறுக்கிி்,
நொ
தைழு தைழுக்கிி் .
அடுக்கடுக்கொக
ஆயிரிமொயிரிம
வொிதததைகதளப்
ஜப்பவனுக்கு
இப்ஜபொ் ஜபசெ
வொிதததைகள்
கிதடைக்கொ் தைடுமொறுகிிொன் . அவகளம
அவதனசயொததை
மனநதலயில்

இருப்பததை ஆசசெியதுதல் வகசிததை
அவள் மகம சசெொல்கிி்.
அங்கு நடைக்கும சமனமன ஜபொரிொாடைதததை,
வழககளக்கும வழககளக்கும நடைு்
சகொணடிருக்கும ர்ததைதததை மடிைக்கு
சகொணடுவுதைொள் ஜஷளியின் நகல்
ஜபொலிருக்கும அப்பருவ வயததைசயொததை
சபண.
அவள் வு் ஜஷளிதய
அதழைத்ச சசென்ிொள் .
வருமபய
சபொமதமசயொன்தி
தைவிவாடை
சிறுகுழைுததைசயொன்று அததைஜய ுதருமப,
ுதருமபப்
பொித்க்சகொணஜடை
சசெல்வததைப் ஜபொல ஜஷளி அவதன
வாடு மதிர்ம வதரி ுதருமப , ுதருமப,
ுதருமப,
ுதருமப சசெல்வதததை
பொித்க்சகொணஜடை சசென்ிொள்...

சிற்
ஜநரிதுதிகுப்
பிகு
்தைொரித்க்சகொணடை சசெல்வம ஆலயம
மழு்ம அவதளத ஜதைடிர்ம
கணடுபடிக்க மடியொமல் 99 ரின்னில்
அைாடைொகிசசசெல்ும
கிரிக்சகா
வீரிதனப்
ஜபொல
சபருததை
ஏமொிிதஜதைொஜடை ுதருமப சசென்ிொன்.
அவிகள் ஆலயதததை வாடு
பிப்பாடைனி. அவிகள் சசென்ி வொகனம
நடைு் பள்ளி சசெல்ும மொணவனுதடைய
ஜவகதுதல் வீாதடை ஜநொக்கி நகிு்
சகொணடிருுதை்.
ுதருவழைொ
கணடு
ுதருமபம குடுமபம கதளத்
அதமுதயொக இருக்தககளில் செொ ்ு்
தங்குகிி்.
இதளயரிொஜொ
இன்னிதசெயொல் தைொலொாடுகிிொி . அவன்
மனம மாடும கயிறு அறுுதை

பாடைமஜபொல
நதலயின்ற அதல
பொ ்ு் சகொணடிருுதை்...
சசெல்வதுதன் எணணம எல்லொம
ஜவகமொக 2017 லிருு் 1991 ஐ ஜநொக்கிப்
பன்ஜனொக்கி பிுதை்.
இருபதுத ஆறு வருடைங்ககளக்கு மன்ஜன
இருபதுத நொன்கு வய் சசெல்வம
இளதம தை்மபய மிடுக்கும , நல்ல
ுதடைகொதுதரி உடைமபம, கொணபவிகதள
கவுுதழுக்கும கம்பரி
அழைகுமொ ்
குஜரிொதுதலிருு் இரியில் வணடியில்
ஊி ுதருமபக் சகொணடிருக்கிிொன் .
அவன் மகசமல்லொம மகிழ்சசி மணடி
கிடைக்கிி். தைொன் தவதுதருக்கும சிறு
தபசயொன்றல் இதையதுதல் குதுத நிகும
கொதைல் அமஜபொடு கடிய ஒரு வொழ்த்
அாதடைர்ம அதைனுடைன் ஒரு சிறு பரி்

சபாடிர்ம இருக்கிி் . இப்பரி்ப்
சபொருள் ஒப்பதடைக்க ஜவணடிய தைன்
கொதைலிதயத ஜதைடி சசெல்வதைொஜல தைொன்
இததைதன மகிழ்சசி சசெல்வதுதிகு .
அவன் கணடு மகிழைப் ஜபொகும கொதைலி
ஜவறுயொருமல்ல சில மணித்ளிககளக்கு
மன்ப அவனுக்கு இன்ப அுதிசசி
அளித் மொயமொ ் மதிுதை ஜஷளி தைொன்
அ்...
ரியில் வணடிதய வாடு இிங்கியவன்
மகதுதல் மகிழ்சசி தைொணடைவமொடை
அவதளச செுுதக்க ஜவணடுசமனும
ஜபரிொவலில் ஜவக ஜவகமொக அவதளச
செுுதக்க
சசெல்கிிொன்.
அ்சவொரு
வடுமதி கொலம பன்னிரிணடைொம
வகுப்ப
பொடைம
ஒன்றல்
ஜதைொிறுப்ஜபொனதைொல் டுுாஜடைொரியல்
வு் சசென்றுசகொணடிருுதைொள் ஜஷளி

டுுாஜடைொரியல் இரிணடைொம மொடியில்
இருக்கிி் வகுப்ப மடிு் சவளிஜய
வருகிிொள் ஜஷளி...
நன்கு பழுததை மொமபழைநிம
வாடைவடிவ மகம
அதரிவாடை செுுதரி பருவம
பொிப்பவிகதள கவிுுதழுக்கும கொுதை
கணகள்
சவணசண ் ஜபொன்ி வள வளப்பொன
கன்னங்கள்
இயிதகயிஜல கருதமயொன
அவள் பருவங்கள்
அவள் தீாடியிருக்கும கண

தமயினொல் இன்னும
கொாசியளிக்கிி்.

எழுிறு

அவள் சநிறதய அலங்கரிதுதருக்கிி்
கறுப்ப
ஸடிக்கி சபொாசடைொன்று.
சிகப்ப பசதசெ தைொவணியில்
ஒருபக்க தைதலயில் கொஜதைொரிமொ ்
சிகப்ப ஜரிொஜொ பூசசடி சகொணடு
சகொு்கள் 'ஜல்' 'ஜல்' என
செங்கதைம பொடை மொடியிலிருு் சமல்ல
சமல்ல இிங்கி வருகிிொள்.
அவள் இிங்கிவரும அக்கொாசி
சசெல்வதுதன் மனுதல் சில்சலன்ி ஐஸ

மதழைதய
சபொழவத்க்
சகொணடிருக்கிி்.
அவள்
சகொுசிலிருு் வரும 'ஜல்' 'ஜல்' செததைம
அவன் மனுதல் 'பா' 'பா' என வு்
ஜமொுத
அவன்
இதையதுதல்
சபருஞ்செததைதததை
உணடைொக்கிக்
சகொணடிருக்கின்ின.
இிங்கிவருகிிவள் ஓரிக்கணணொல்
இவதனப் பொித் தைன் சசெமபவள வொ ்
ுதிு், தைன் ஆரிஞ்்பழை இதைழ்வரித்
ஜலசெொக இளநதக ஒன்று ஓாடினொள் .
அுசநொடி அவன் மனுதிகுள்
ஆயிரிமொயிரிம
வணமீன்கள்
ஒதசதைொருமித்
பரிகொசித் மதிுதைன...
அவள் அருகில் சநருங்கி வரி வரி அவன்
இதையம மகிழ்சசியில் படை படைசவன

அடித்க்சகொணடை். அவள் இதையஜமொ
படைபடைசவன
பயதுதல்
அடித்க்சகொணடை்.
கடிதைதுதல்
எழுுதயிருுதை பொிக்க ஜவணடும, ஜபசெ
ஜவணடும ஜபொன்ி
செமொசசெொரிங்கள்
எல்லொம பயம பிக்கடிக்க ்வங்கிய் .
அருகில் சநருங்கி வரி வரி கணஜொதடை
சசெ ்் அதழைததைொன் ,
கணகளொஜல
மொாஜடைன் என்ிொள் . இவஜனொ அருகில்
சசென்ிொன் அவஜளொ பயதுதல் சசெல்வம
ஜபொ... ஜபொ... யொரிொச்ம பொத்டுவொங்க...
சபரிய பரிசசெதன ஆகிடும... ஜபொ... ஜபொ...
எனத ்ரிததை ்வங்கினொள் . அுசநொடி
அவன் இதையதுதல் பரிகொசித்
சகொணடிருுதை வணமீன்கள் அவதனப்
பொித்
பரிகசித்
சிரிப்ப்
ஜபொலிருுதை் அவனுக்கு .
அவள்
அவதனத ்ரிதுத வடுவ் அவன் மீ்

எுுதரி கல்தல காடி அவதனத தக்கி
கடைலில் ஜபொடுவ் ஜபொலிருுதை்...
அவன் ஆதசெகள் எல்லொம நரிொதசெ ஆன
சவறுப்ஜபொஜடை அவதள சவறத்ப்
பொித்க்சகொணஜடை நன்ிொன் . அவஜளொ
தைவறு சசெ ்் வாடு அமமொதவப்
பயமம பொவமமொகத ுதருமப , ுதருமபப்
பொித்க்சகொணடிருக்கும குழைுததை
ஜபொல
பயமம,
பரிதைொபமமொக
அவதனத ுதருமப , ுதருமப, ுதருமப,
ுதருமப அவள் மதிர்ம வதரி
பொித்க்சகொணஜடை சசென்ிொள் . செிறு
ஜநரிதுதல் அவன் சவறுப்ப ஜகொபமொ
மொற அங்ஜகஜய அவகளக்கொகக்
சகொணடுவுதை சபொருதளர்ம வொழ்த்
அாதடைதயர்ம வசிற எறு் வாடு
அன்திக்ஜக குஜரிொத ுதருமபச
சசென்றுவாடைொன்...

மீணடும
கடிதைம
வுதை்
ஜஷளியிடைமிருு்
"என்தன
மன்னிச்ச்டுடைொ
சசெல்வம நொன்
பணண் தைப்ப தைொன் உன் நதல பரிகிி்
எனக்கு. நொன் ஜவிமஜன அப்படி
பணணல பயதுதல் தைொன் அப்படி
பணணிாஜடைன். ப்ளஸ டைொ ஜகொபத்ல
கடிதைம ஜபொடைொம இருுுதடைொதை உன்
கடிதைத்க்கொக கொதுதருப்ஜபன்"
இப்படிக்கு,
ஜஷளி...
"எப்ஜபொ் ந என்தன அலாசிய
படுததீாடு ஜபொனிஜயொ அப்ஜபொஜவ
உன்தன மனுதலிருு் தக்கி தரி
எறஞ்சிாஜடைன். இப்ஜபொ ந அனுப்பன
கடிதைம கிழு் ்ணடு ்ணடைொ குப்தபல

கிடைக்கிி் ஜபொல
உன்ஜனொடை
நயபகங்கதளர்ம குப்தபயொ தக்கி
வீசிாஜடைன். இனி உன்ஜனொடை வழ
உனக்கு, என்ஜனொடை வழ எனக்கு உனக்கு
ஒரு குமபடு , உன் பயத்க்கு ஒரு
குமபடு, உன் அப்பன் சசெொல்ிவன
காடிகிாடு செுஜதைொஷமொ இரு என்தன
ஆதள வடு செொமி " என்பதைொ ் எழுுத
அனுப்பனொன்...
அத்டைன் மடிுதை் அவிகள் கொதைல்
கததை. அதைன் பன் ுதருமப அவிகள்
செுுதத் சகொணடை் 26 ஆணடுககளக்குப்
பன் இன்திக்குத தைொன்...
அன்திய இரிை இருவருக்கும தக்கம
ஜபொன். அவதளக் குறத் ஜயொசிக்கத
்வங்கினொன் அவள் அப்படிஜய தைொன்
இருக்கிிொள். அவளிடைம எுதை மொிிமம

இல்தல, அஜதை பொிதவ, அஜதை அடைக்கம,
அஜதை பயம ,
அவள் அப்படிஜய
இருக்கிிொள்.
அவதள வு்
அதழைத்சசசென்ி் செுஜதைகஜம இல்தல
அவளின் இளவல் தைொன் அவதள
நகசலடுததை் ஜபொலல்லவொ இருுதைொள்...
அவள் அணிுுதருுதை
ஆதடைர்ம
ஜபொாடிருக்கும நதக நாடுககளம அவள்
வொழ்வல் வசெுதக்சகொன்றும குதிவன்ற
எங்ஜகொ மகிழ்சசியொக வொழ்கிிொள் எனும
எணணதததைக்
சகொடுததை்
அவசவணணம அவன் மனுதிகு
மகிழ்தவர்ம ஆறுதைதலர்ம தைுதை்...
இுதைச சினிமொவும கொதைல்
கததைகளிும மாடும தைொன் பரிு்
சசென்ி
கொதைலிகள்
எங்ஜகொ
கஷடைப்படுவொிகள் ஜபொும நஜதுதல்

அவரிவிககளக்குத தைகுுதைபடி எங்ஜகொ
கிதடைததை வொழ்க்தகதயச அனுபவத்
செுஜதைொஷமொக
தைொன் வொழ்ு்
சகொணடிருக்கிிொிகள் என எணணி
மனுதிகுள் நதகத்க் சகொணடைொன்...
அவள் சிுதைதனதயர்ம அவஜன
ஆக்கிரிமித்க் சகொள்ள , மக நலில்
அவதனத ஜதைடினொல் என்ன எனும
எணணம வுதை் அவகளக்கு , சநொடிர்ம
தைொமுதக்கவல்தல அவள் .
நணடை
ஜதைடைுக்கு பிகு கிதடைததை் அவன்
ஐடி, பகிிுுதருுதை பதகப்படைங்ககளம,
புதுுதருுதை தைகவல்ககளம அ் சசெல்வம
தைொன் என்பததை உறுுத சசெ ்தை்
அவகளக்கு. அுதலிருு் அவனுதடைய
நமபி எடுத்க்சகொணடைொள் வடிுதை்ம
மதைல் ஜவதலயொக
அவனுக்கு
அதழைததைொள். சபரிய அறமகம எ்ைம

ஜதைதவப்படைவல்தல
அவகளக்கு
அவதளப் பரிய தவக்கப் ஜபசிய ஓரிரு
வொிதததைகளிஜல
கணடுபடித்க்
சகொணடைொன் சசெல்வம...
ஆதளப் பரிு் சகொணடை்ம சில
சநொடிகள் கொரிணமின்றஜய சிரித்க்
சகொள்கிிொிகள் அவிகள் . அவிகள்
கொதைதல பரிததை கொலம மீணடும
அவிகதள நணபிகளொக இதணததைததை
எணணியொக
கடை
இருக்கலொம
அசசிரிப்ப...
அதைன் பன் சில சநொடிகள் சமனமனம
அவிகதளப் படித்க்சகொணடை் . அ்
ஒருஜவதள இிு் ஜபொன அவிகள்
கொதைுக்கு அவிகள் சசெுதுதய சமனமன
அஞ்செலியொகக் கடை இருக்கலொம...
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ஆணடுககளக்குப்
பிகு
ஜபசிக்சகொள்கிிொிகள்
அவிகள்
.
அவிககளக்குப் ஜபசெ நதிய இருக்கும
அவிகள் ஜபசொடும , அவிகதள நொம
தைனிதமயில் வாடுவடுஜவொம. அவிகள்
நதியப் ஜபசொடும ,
நதிவொ ்
ஜபசொடும, பதழைய நொாகதள எணணி
எணணி இனி சிரிக்காடும...
இனி அவிகள் வொழ்வல் கொதைுக்கு
இடைமில்தல.
நல்ல
நணபிகளொக
இருப்பொிகள். குடுமபதஜதைொடு செுுதத்
சகொள்களவொிகள்.
தைங்கள் ்க
்க்கங்கதளப் பகிிு் சகொள்களவொிகள்.
கொதைலொகத ்வங்கிய அவிகள் வொழ்க்தக
நல்ல
நாபொக
மீணடும
இதணுுதருக்கிி். அவிகள் நாப இனி
இறுுத வதரி இப்படிஜய பயணப்படும...

4.அழைஜகசென் மொமொ...

குதைலொன காடைம ஜபொாடை சொதடை ..
கசெங்கிய நதலயில் ுங்கி .. வொனில்
நாசெதுதரிங்கதள ஜபொல் ஓாதடைகள்
நரிமபய டைவல் ஒன்று ஜதைொளில் ..
பன்னங்கொல் தைதரிதய சதைொாடுவடை மன்
பொதைமம தைதரிதய சதைொாடு வடை சவகு
தரிம இல்தல அப்படிசயொரு சசெருப்ப ..
குழ வழுுதை கணகள் .. கன் வழுுதை
ம்கு.. வய் 65 க்குள் தைொனிருக்கும 90 ஐ
சதைொாடு வாடைவி ஜபொல் தரிதுதல்
கொாசியளிக்கிிொி அழைஜகசென் மொமொ....
இவி தைொன் எங்கள் ஊரிரிலிருு்
மதைன்மதைலில் வமொனஜமற ஜவதலக்கு
சவளிநொடு சசென்ிவி .. கிாடைதைாடை 30
வருடைங்ககளக்கு ஜமல் அங்ஜகஜய கொலம
கழததைவி.. வடுமதிகளின் ஜபொ்
எங்கள் வீாடு சதைருவழயொக அவி
சசென்ிொஜல நொன் சசெொல்லிவடுஜவன்

அமமொ அழைஜகசென் மொமொ ஜபொிொரு .!
அவவளை வொசெம வீ்ம அவி
அடிதுதருக்கும சசெணடு....
மதைன் மதைலில் ஜகொடைொலி ததைலம அவி
சகொடுத் தைொன் நொன் பொிதுதருக்கிஜின் ..
பள்ளியில் என்தன
"ஹீஜரிொ"வொக
மொிறயிருுதை "ஹிஜரிொ" ஜபனொ அவி
சகொடுததை் தைொன் .. இன்னும அப்படிஜய
நதனவல் இருக்கிி் அவி ஜபனொ
வொங்கி தவதுதருப்பதைொக
சசெொன்ன
அன்றஜலருு் ஊரில் 'ஜப ் மதழை '
ஊஜரி சவள்ளக்கொடு இன்னும ஓரிருநொள்
கொதுதருக்க
சபொறுதமயின்ற
அமமதழையிும
மாடைளை
சவள்ளதுதல் ஜபொ ் வொங்கி வுஜதைன் ..
கடைஜவ கொ ்சசெதலர்ம ..
அதைிகொக
அப்பொ சகொடுததை அடியின் வலி இன்னும
அப்படிஜய மனுதல் நிகிி்....

அக்ஹிஜரிொ ஜபனொ தைொன் சபணகள்
அததைதன ஜபதரிர்ம என்தன ்ிற வரி
தவததை்.. ஒரு நொள் எழுதை சகொடுததைொல்
ஜபொ்ம எனக்கும ஜசெிதஜதை வீாடு
பொடைம எழுுத சகொணடு வருவொள்
மல்லிகொ.. நணபிகள் அததைதன ஜபரும
சபொிொதம
படை
..
ஆசிரியிககளக்கிதணயொ ்
என்
பொக்சகாடிும "ஹிஜரிொ" ஜபனொ சதைொங்க
கொரிமொயிருுதைவி அவி தைொன்....
அழைஜகசென் மொமொவிகு ஆதசெக்கு
ஒணிம ஆஸுதக்கு ஒணிமொ ்
சரிணடு பள்தளகள் ..
குடுமபம
குழைுததைகள் என்ிொல் உயிி மொமொவிகு
அவிககளக்கும அப்படி தைொன் .. அவி
மகன் பவதரின் சசெொல்வொன் "வயசெொகிி
ஜபொ் உங்கதள ரிொஜொ ஜபொல சவச்
பொத்ப்ஜபன்"
என்பொன் மகிழ்சசி

சபருமிதைதுதல் சிவக்கும அவி மகம ..
பள்தளகதள நன்கு படிக்க தவததைொி
நல்ல இடைதுதல் ுதருமணமம சசெ ்்
தவததைொி.. குடுமபதுதிகொக ஓடி ஓடி
உதழைததைொஜரியன்ற தைனக்கொக எததைர்ம
ஜசெித் தவக்கவல்தல..
தைன்னுதடைய
சசெொத் பத்க்கதள
பள்தளககளக்ஜக பரித் எழுுதக்
சகொடுததைொி.. தைன் மீ் உயிரிொ ் இருுதை
மகதன உயிரிொ ் நதனக்க ஒருதுத
வுதைொள்.. அவள் மூலம இவன் உயிரிொ ்
நதனக்கும பூக்கள் சரிணடு பூததை்
ஜபரிழைகொ ்.. கொலங்கள் எப்படி எல்லொம
மொிறுகிி் மனிதைிகதள ..
புதய
குடுமபம மிறும பள்தளகளின்
வருதகயில் தைுததைதய மிக்க
சதைொடைங்கினொன் அவன்....

அமமொதவ மாடும இருவரும ஜபொாடி
ஜபொாடுக்சகொணடு
அதழைத்
சசென்ினி.. குடுமப ஜதைதவககளக்கொ ்
சபொருளாடும ஜவாதகயில் பல
சதைொழல் கிிறுதை
மொமொவிகு ...
வஜயொுதப கொலதுதல் பள்தளககளடைன்
ஒாடி இருக்க
வீாதடை பொித்
சகொள்ளைம.!! செதமயல் சசெ ்யைம .!!
"குறப்பொக குழைுததைகதள கவனித்
சகொள்ளைம" சதைரிுுதருக்க ஜவணடும..
என்ப் சதைரியொமல் ஜபொன்
ஜவதைதனஜய.!!
ப்தமயொ ் இருுதைவதரி அதைன் நழைலில்
தைங்கி அதைன் கனிகதள பசித்
சகொழுதுதருுதை பிதவகள் இதலகள்
உுதிு் கிதளகள் ஒடிுதை பன் இனி
பலனில்தல என்பததை பரிு் சகொணடு
பிு் சசெல்வததை ஜபொல் .. சசெொுதைங்கள்

வாடுசசசெல்ல இப்ஜபொ் அனொததையொகி
ஜபொனொி அழைஜகசென் மொமொ....
நணடை இதடைசவளிக்கு பன் இன்று தைொன்
அழைஜகசென் மொமொதவ பொிக்கிஜின் ..
நலம வசெொரித் சகொணஜடைொம
எப்ஜபொ்ம அவி பன்னதகயில்
மகிழ்சசி மணக்கும .. இன்திக்கும
பன்னதகததைொி கணகளில் 'ஜசெொகம படைரி'
மொமொ ்ய சகனமரிவ அுதகம பொிப்பவி
ஐ நறு ருபொ ் தைொள் ஒன்தி எடுத் அவி
பொக்சகாடில் ுதணிததைொவ் சகொடுக்க
நதனதஜதைன்... அதைிகு அவசியமின்ற
அவஜரி அததை இழுதசதைடுத்
சகொணடைொி.. வதடைசபறும தைருவொயில்
எதன பொித் தகசயடுத் குமபாடு
சசென்ிொி.. அவி சிரிததைொி என் கணகள்
பனிததை்....

அழைஜகசென் மொமொ என்னிடைம எததைர்ம
சசெொல்லவல்தல ஆனொல் அவி
வொழ்க்தக எனக்ஜகஜதைொ சசெொல்கிி்
பரிு்ம பரியொமும
"கொலதுதன்
கரிங்களில் நொனும... "

5. சநுத

நொன் அப்ஜபொ ஏழு இல்ஜலணணொ
எாடைொவ் படிசசிாடு இருுுதருப்ஜபன் .

நொன் ுதனமம பள்ளி சசென்று வரும
வழயில் ஒரு குளம உணடு. அக்குளதுதன்
நடுஜவ ஒரு சிறய பொதி ஒன்றும
உணடு. அதைன் ஜமல் அடிக்கடி கமபம பூ
(கமகு மரி பூ) சிதைறய ஜதைங்கொ ், மிறும
பூதஜ செொமொன்ககளம , பூதஜ மடிு்
கதலுதை நதலயில் கிடைக்க கொணஜபன்
அததை பொிக்கும ஜபொசதைல்லொம பல
ஜகள்வகள் என் மனுதல் எாடி பொிக்கும .
ஏஜதைொ ஒரு கொரிணமின்ற குளதுதன்
நடுஜவ உள்ள அப்பொதிக்கு பூதஜ
சசெ ்ய ஜவணடிய அவசியம இல்தல .
அததை இன்திக்கு என்னுதடைய
பொாடியிடைம
ஜகாடுவடை
தீிமொனிதஜதைன்...
நொன்
ுதனமம
கொிம
அக்கொாசிகதளர்ம
அதைன்
கொரிணதததைர்ம வீடு வுதை்ம மதைல்

ஜவதலயொக பொாடியிடைம ஜகாஜடைன் .
அக்கததைதய ஜகாடை்ஜம நணடை சநடிய
சபருமூசசசெொன்று வாடைபடி சசெொல்ல
்வங்கினொள் பொாடி.
“இப்படிப்பாடை
கததைகள
இுதை
கொலத்ல உள்ளவங்க கிாடை சசெொன்னொ
யொரு நமபிொ ? உன் அப்பன் ஒருததைன்
ஜபொ்ம இசதைல்லொம காடுக்கததைன்னு
சசெொல்ல.”
“அவங்கள வடு பொாடி ... ந சசெொல்ு
நொன் நமபஜின்” என்ஜின் பொாடிக்கு
கததை சசெொல்ல சதைமபூாடும வதைமொ ்.
பொாடி கததை சசெொல்ல ்வங்கினொள் .
கததை ஜகாகும ஆவல் மதழைக்கும வுதை்
ஜபொல
்வங்கியிருுதை் சவளிஜய
மதழை.

“நொன் உன் வய்ல இருக்குிப்ஜபொ என்
பொாடி எனக்கு சசெொன்ன் . வழைக்கம
ஜபொல ஒரு நொள் அுதை குளத்ல
இள்ங்க
எல்லொம
குளிக்க
ஜபொனொங்களொம அப்ஜபொ
பொித்
பயங்கரி மதழையொம. மதழை தைணணி நொலொ
பக்கதுதஜலருு்ம அடிசசிாடு வு்
குளம கதரிபரிணடு ஓடுதைொம . அப்ஜபொ
தைொன் யொரும எுதிபொதுதரிொதை ஜநரித்ல
அுதை அுதசெயம நடைுுதசசெொம ! அுதை
மதழையில சநுத ஒணி வொிப்ப
வடிவல
சமதைு் சவள்ளத்ல
அடிசசிாடு வு் சபொஜளின்னு
குளத்ல வழுுுதசசெொம”
என பொாடி கததை சசெொல்லி வுதை
அுஜநரிம பொித் பொழைொப்ஜபொன இடி
ஒணி வீாடு கதரி ஜமஜல வழுுதை்
ஜபொல பக்கத்ல எங்ஜகொ படைொின்னு

வழை நொன் பயத்ல பொாடிய அப்டிஜய
காடி படிசசிாஜடைன் பதைாடைத்ல என்
மணடை பொாடிஜயொடை தைொதடைதய பதைம
பொிக்க வலியில் “ஐஜயொ” என்ிொள்
பொாடி. உடைஜன நொனும “வலிசசெதைொ ?”
பொாடி என பரிதைொபமொ ் ஜகாடைவொஜி
அடிபாடை இடைதுதல் மததைம ஒன்று
புததஜதைன். மகிழ்சசியில் தைன் சபொக்தக
வொ ்ுதிு் சிரிததை
பொாடி தைன்
மொிஜபொடு எதன காடியதணத் உசசி
மகிு் கன்னதுதல் மததைமிாடு
கததைதய சதைொடைிுதைொள்...
இதடைமறததை நொன் “சநுதன்னொ என்ன ?”
பொாடன்னு ஜகாக “சநுதக்குணி
தைனியொ வடிவம இல்ல அ் வொிப்ப
ஜபொல இருக்கும, குத் சவளக்கு ஜபொல
இருக்கும, இன்னும சின்ன அமமிர்ம
குளவர்மொ கடை இருக்கும, சதைங்குல

எல்லொம ஏி ஜபொவொஜன நமம குதஜரிசென்
அவன் மகன் கடை
இப்ஜபொ
அசமரிக்கொைல இருக்கொஜன அவனுக்கு
சகடைசசெ் பொக்கு ஜபொல உள்ளதைொம. சநுத
சகடைச் நல்லொனவங்க சநதிய ஜபரு
நமமூருல உணடுன்னு எங்க அப்பொ
சசெொல்வொரு டைொ . சநுத சகடைசசெவன்
நதனக்கிி கொரியம எல்லொம நடைக்கும .
எுதை சதைொழல் சசெ ்தைொும லொபம
சகொழக்கும.
பணம சகொணஜடைொ
சகொாடுணி சகொாடும. 'அலொைதீனும
அிபதை வளக்கும' படைதுதல் வரும
வளக்கு ஜபொல தைொன் பூதைம இல்லொ
வளக்க்” என்று சநுதக்கு சபரியசதைொரு
வளக்கம எனக்களித்வாடு வாடை
இடைதுதலிருு் கததைதய மீணடும
சதைொடைிுதைொள்...
“குளதுதல் வழுுதை சநுததய பொிததை்ம

எல்லொரும ஒரு நமிடைம அுதிசசியில்
உதிு் ஜபொனொிகளொம . ்தைொரித்
சகொணடை ஒருவன் கதுதனொனொம ‘ஜடை ் !
சநுத சமதைுுதருக்குஜடைொ ் சநுத !ன் அததை
ஜகாடை்ம ்தைொரித் சகொணடை அததைதன
இளவாடைங்ககளம சிங்க சகபக்குள்
வழுுதை ஆாதடை படிக்க பொர்ம
சிங்கங்கதள ஜபொல சநுததய படிக்க
மணடியடித் சகொணடு நுதை
சதைொடைங்கினொிகள்...
அங்ஜக நடைக்க ஜபொகும ஜசெொகதததை
அறு் சகொள்களம கொல கணணொடி
ஒன்று மாடும அவிகள் தகயில்
இருுுதருுதைொல் ஜவாதடைக்கொரிதன
பொிததை மயல் ஜபொல இுஜநரிம மூன்று
கஜலொ மீாடைி தைொணடி ஓடி இருப்பொிகள்
அததைதன ஜபரும என்ன சசெ ்ய வுத
அ்வல்லஜவ!

சநுததய படிக்கும மயிசியில்
ுதிதமயொன சரிணடு மன்று ஜபி
சநுததய படித் வாடைொிகள் . கதரிக்கு
சகொணடு வரும மயிசியில்
ஈடுபாடிருுதை அவிகள் ஜமல் யொரும
எுதிபொரிொதை
வதைமொக
எங்கிருுஜதைொ
உருணடு வுதை அுதை சபரிய பொதி
சநுதர்டைன் ஜசெித் அவிகதளர்ம
உயிருடைன் பததைத் வாடை்
அக்குளதுதிகுள்...
“ஏன் பொாடி ? அப்டி ஆச் ? இனிஜம
அுதை சநுத சமதைக்கஜவ சமதைக்கொதைொ?”
என ஜகாடை என்னிடைம
“அப்ஜபொ
சநுத வதளயலயொம
வதளயொம சவளிய சதைரிஞ்செ் தைொன்
வதனயொ ஜபொச்! இப்ஜபொ அதை

வொததைங்க (பூதைம) கொவல் கொதுதாடு
இருக்கும. வொததைஜயொடை மனசெ குளிரி
தவக்க தைொன் இுதை பூதஜசயல்லொம .
இனிர்ம ஒருநொள் சமதைக்கும ! அப்ஜபொ
யொருக்கு வுதசசிருக்ஜகொ
அவங்க
கணில
மாடும தைொன் படும
அவங்ககளக்கு அ் கிதடைக்கும” என
நமபக்தகஜயொடை கறனொள் பொாடி...
கொலனுக்கும கததை ஜகாக ஆதசெ ஜபொல
என் பொாடிதய சீக்கிரிஜம அதழைத்
சகொணடைொன் தைன்னிடைமொ ் .
பொாடி
கொிறல் கலுதைொும பொாடி சசெொன்ன
கததை மாடும இன்னும என் கொுதல்
ஒலித்க்சகொணஜடை இருக்கிி்...
(இப்படிப்பாடை பொதி ஒன்றுடைன் கடிய
குளம எங்கள் கிரிொமதுதல் இப்ஜபொ்ம
பொிக்கலொம. இக்கததைர்ம பொாடி உாபடை

பலி சசெொல்லி நொன் ஜகாடை கததைஜய.)

6. வததைப்ப் மதளப்ப்
நசசெயம...
நொன் ரிஜமஷ , குதவத ஏிஜபொாடில்
இருக்கிஜின் மகிழ்சசியில் ுததளத்க்
சகொணடிருக்கிஜின்.
இரிணடைொணடுககளக்கு பிகல்லவொ
ஊருக்கு சசெல்கிஜின் அ்ஜவ என் அளை
கடைுதை மகிழ்சசிக்கு கொரிணம . என்
அருகில் நொிபதுத ஐு் ... ஐமப் வய்
முதக்க தைக்கவி ஒருவி வுதைமிுதைொி .
பொிக்க அழைகொக கணகளில் கனிை
சபொருுுதயவரிொக
கொாசியளிததைொி.
அவரும தைமிழ் தைொன் எனஜவ எளிுதல்
அவரிடைம பழைகிவாஜடைன்...

என்னுதடைய
கததைகதள அவரிடைம
அடுக்க
சதைொடைங்கிஜனன் இரிணடு
ஆணடுககளக்கு மன்ப நொன் ஊரிலிருு்
வரும ஜபொ் மகனுக்கு சரிணடு வய் .
மதனவ நதிமொதை
கிபணியொக
இருுதைொள். இங்கு வுதை பிகு தைொன் மகள்
பிுதைொள்.
அப்ஜபொ
தைதுத தைதுத
ஜப்னவன் இப்ஜபொ எப்டி ஜப்ிொன்
சதைரிர்மொ செொி?! பிுதை்க்க அப்பிம
இப்ஜபொ தைொன் மகள பொக்க ஜபொஜின்
செொி. இப்ஜபொ ஜபசெ ஆரிமபதுதருக்கிிொள்
அவங்க சரிணடு ஜபருஜம பயங்கரி
ஜசொதடை செொி என
என்னுதடைய
மகிழ்சசிர்ம
ஏக்கங்ககளமொன
செமபவங்கதள அடுக்கி சகொணஜடை
ஜபொஜனன். அசதைிசகல்லொம அவரும
ம...ம சகொாடிசகொணஜடை இருுதைொி...
நொம மகிழ்சசியொக இருக்கும சபொழு்

பிரும மகிழ்சசியொகஜவ இருக்கிிொிகள்
என சில செமயம தைவிொகஜவ கணித்
வடுகிஜிொம. நொன் அவரிடைம ஜகாஜடைன்
“செொி நங்க என்ன வஜசெஷமொ ஊருக்கு
ஜபொறீங்க?” கணகலங்க சசெொன்னொி
“எமிசஜன்சி லைல ஜபொஜின் தைமப
நொன்கு நொாககளக்கு மன்னொடி மகனுக்கு
ஒரு வபத் நகழ்ு் வாடை்
அதைனொல்தைொன் ஜபொகிஜின்” என்ிொி...
சிலசநொடிகள் எனக்கு சமனமனம
ஜதைதவப்பாடை்
சவாகி
தைதலகுனிுஜதைன் நொன். எததைதன சபரும
வருததைதுதல் இருப்பவரிடைம அவி நதல
உணரிொமல் என்னுதடைய மகிழ்சசிதய
பகிிுுதருக்கிஜின் என்பததை எணணி...
அவி கரிங்கதள பிறக்சகொணஜடைன்
“வருததைபடைொதீங்க செொி எ்ைம ஆகொ்

உங்க மகன் நலமொக வீடு ுதருமபவொன்”
என்ஜின்.
அவி என் கரிங்கதள படித்க்சகொணடு
அழை
ஆரிமபததைொி கணகதள
்தடைத்வாடு சசெொன்னொி “என் மனம
பொவததைொல் பொரிமொ இருக்கு தைமப ! நொன்
சபரிய குிிம சசெ ்் வாஜடைன். அதைிகு
கிதடைததை தைணடைதன தைொன் இ்”
எனசசெொன்னவி தைன்னுதடைய கததைதய
என்னிடைம சசெொல்ல ஆரிமபததைொி. யொரும
யொரிடைமம எளிுதல் இ்ஜபொன்ி
கததைகதள சசெொல்லி வடுவுதல்தல தைொன்
என்னுதடைய சவள்ளுுத தைனமொன ஜபச்
அவதரி கவிுதைதைொ இல்தல சிலதரி
படித்ஜபொக
கொரிணங்கள் எ்ைம
ஜதைதவயில்தல என்ப் இ்தைொனொ
பரியவல்தல எனக்கு ஆனொல்
சதைொடைிுதைொி அவி.

“தைமப எனக்கு சகொஞ்செம கடைன் உணடு
அதைிகொக மதனவயின் நதகதய அடைகு
தவதுதருுஜதைன் அததை மீாடு சகொடுக்க
ஜகாடு ுதனமம செணதடை வீாடில் . அுதை
ஜநரிம பொித் என் அதியில் ஒன்ிொ ்
இருப்பவன் தைன் தைங்தகயின்
ுதருமணதுதிகொக
கடைன் வொங்கி
தவதுதருுதை கொ் என் கணணில் பாடை் .
அததை எடுத் ஊருக்கு அனுப்ப
நதகதயர்ம மீாடு வாஜடைன் கடைஜவ
இருப்பதைொல் என் மீ் செுஜதைகமம
வரிவல்தல.
கொ் இல்லொதைதைொல் அுதை ுதருமணமம
தைதடைபாடு ஜபொன். இ் நடைு் மூன்று
நொன்கு மொதைங்கள் இருக்கும இப்ஜபொ்
மகனின் அறுதவ சிகிாதசெக்கொக
அததைதன நதகதயர்ம விறு
வாஜடைொம. குிி உணிசசி எதன

சகொல்கிி் தைமப இனிர்ம பணம
ஜதைதவ படுகிி் வீாதடைகடை விக
தையரிொகஜவ இருக்கிஜிொம எங்கள்
மகனுக்கொ. நர்ம என் மகனுக்கொக
பரிொததைதன சசெ ் இப்ஜபொ்
என்னுதடைய பரிொததைதனர்ம இதிவொ
தைணடைதனதய எனக்கு சகொடுத்
அவதன ுதருப்ப சகொடு என்ப்தைொன்”
என்று கற மடிததைொி.
எங்கள் இருவரி் வமொனங்ககளம
பிக்க தையொி என அறவப்ப வுதை் .
அவருக்கு ஆறுதைல் சசெொல்லி கனததை
இதையத்டைன்
அவரிடைமிருு்
வதடைசபிறுக்சகொணஜடைன். அவருக்கு
ஜநிஎுதரிொக நடைக்க சதைொடைங்கிஜனன்.
என்தன ுதருாடுக்கு தரிமொர்ம என்
கொல்ககளக்கு ஜநிழர்ம அவி மகனுக்கு
நலதததைர்ம சகொடு இதிவொ ! என்ி

என் பரிொததைதனர்டைன்.
தரிதுதல் எனக்கொன வமொனம தைன்
சசொதடைகதள வரித் பிக்க தையொரிொ ்
நன்று சகொணடிருக்கிி்.....

7.அவள் அப்படி தைொன்...

ஆசிரியி வீாடுப் பொடைம ஏன் எழுுத
வரிவல்தலசயன்ிதைிகு
உடைமப
செரியில்தல என்ிொள் அதமுதயொக .
ஜகொபமொக ந சபொ ் சசெொல்கிிொ ் என்ிொி
அவி. அவி மகம பொித் செததைதததை
உயிதுதஜய செுஜதைகம என்ிொல்
வீாலிஜலஜய
ஜபொ ்
ஜகாடுக்சகொள்களங்கள் என்று சசெொல்லி
வாடு அவி அனுமுதயின்றஜய அமிு்
சகொணடைொள்.

அவள் அப்படி தைொன்...
தைனக்கு செரி என்று ஜதைொன்றனொல் யொி ,
என்ன, என்சில்லொம பொிக்க மொாடைொள்.
தைன்தன ஜகொபமூாடினொல் யொரிடைமம
எுதித் நிபொள். அவளிடைம எப்ஜபொ்ம
ஒரு ுதமிி , யொருக்கும அடைங்கொதம ,
தைனக்கு வருப்பமொனததை யொி என்ன
நதனப்பொிகள் என்ி கவதலயின்ற
சசெ ்் மடிப்ப் என
ஒரு
வதுதயொசெமொனவளொகத சதைரிுதைொள் .
அ்ஜவ அவள் மீ் எனக்கு ஒரு ஈிப்தப
வரிதவததை். அ்ஜவ சில நொாகளில்
அவள் மீ் நொன் கொதைல் சகொள்ள
கொரிணமொகைம ஜபொன்.
ஆமொ, நொன் இ்வதரி எங்கதள
அறமகபடுததைவல்தல இல்ல நொன் குதி
குதஜரிசென் அ் ஜதைனு ஜதைன்சமொழ.

நொங்கள் அப்ஜபொ் பததைொவ் படித்
சகொணடிருுஜதைொம. என்னுடைன் படிக்கும
மொணவன் மணி தகயில் ஜரிொஜொபூைம
வொழ்த் அாதடைர்மடைன் என்னுதடைய
செொபதததை வொங்கி காடிக்சகொணஜடை
அவளிடைம தைன் கொதைதல சசெொல்ல
ஜபொனொன். கொதைதல சசெொல்லியவன்
கன்னதுதல் வழுுதை் பளொி என
அதிசயொன்று அதிு்வாடு "நொன்
இங்கு கொதைலிக்க வரிவல்தல படிக்க
வுுதருக்கிஜின் ஜபொடைொ ..." என்ிொள்
ஜகொபமொக. அவள் அதிுதை அதியில்
நொு அடி தைள்ளி ஜபொ ் அவன்
வழுுதைொன். நடு கடைலிஜல ஜபொ ்
வழுுதை் அவள் மீ் நொன் தவதுதருுதை
என்னுதடைய கொதைல்...
அவள் அப்படி தைொன்...

பத் பொஸ ஆகி பனிசரிணடைொம வகுப்ப
ஜபொஜனொம.
இப்ஜபொ் ஜலசெொக
சிரிப்பொள். அவவப்ஜபொ் ஜப்வொள்
பொடைதுதல் ஏஜதைனும செுஜதைகம என்ிொல்
என்னிடைம ஜகாபொள். ஓரிளை நணபிகள்
ஆகியிருுஜதைொம. அடுத் கல்லூரி சசெல்ல
இன்னும நல்ல
நணபிகள் ஆகி
வாஜடைொம.
அன்தனக்கு அவிகள்
தைங்கியிருக்கும ஹொஸடைல் சமொாதடை
மொடியில் மகம சதைரியொ யொஜரிொ ஒருவன்
இிங்கி ஓடினொனொம .
எங்ககளக்கு
பொ்கொப்ப ஜவணடும என்று மிி
மொணவகதள எல்லொம ஒன்று ஜசெித்
உள்ளிருப்ப ஜபொரிொாடைம ஒன்தி நடைதுத
சவிறர்ம கணடைொள். அன்தியிலிருு்
ஹொஸடைல் மொணவககளக்கு தைதலவயொகி
ஜபொனொள்.
அவள் அப்படி தைொன்...

இவள் ஒரு வொயொடி , அடைங்கொபடைொரி,
ஜபொகுமிடைசமல்லொம செணதடை ஜபொடும
செணதடைக்கொரி என யொஜரிொ நல்லவிகள்
சிலி அவள் வீாடில் ஜபொாடுவடை
படிப்தப பொுதயில் நறுதுதவாடு
ுதருமணதுதிகு ஏிபொடு சசெ ்தைனி
சபிஜிொி.
உங்கள் ுதருமணமம
ஜவணடைொம உங்கள் வீடும ஜவணடைொம
எனக்கு படிப்ப மாடும ஜபொ்ம . என்று
வீாதடை வாடு வு் பொிா தடைம
ஜவதல பொித்சகொணஜடை படிக்க
்வங்கினொள். நதிய படிததைொள் நல்ல
ஜவதலக்கு சசென்ிொள் வீாடினி
அனுமுதயின்ற கடை படிததை மனசமொததை
மொணவன் ஒருவதரி மணமடித்
சகொணடைொள்.
நொாகள் நணடை் எங்கள் சதைொடைிப
அிறுப்ஜபொன்.
நணடைசவொரு

பரிவிகுப் பன் என் நணபன் ஒருவன்
ுதருமணதுதல் செுுதத்க் சகொணஜடைொம .
தைன்னுதடைய
ஒிதி மகனுடைன்
வுுதருுதைொள்.
கணவதனக்குறத்
ஜகாஜடைன் தைன்னுதடைய அமமொதவ
அனுசெரித் ஜபொக
சசெொன்னொன் ,
தைன்னுதடைய
அக்கொ
தைங்தககதள
அனுசெரித்ப் ஜபொக
சசெொன்னொன் ,
அவிககளக்கும எனக்கும ஒத்
வரிவல்தல.
தைனிக் குடிததைனம
அதழைதஜதைன் வரி மறுத் வாடைொன்
ஜபொடைொ எனக்கற தைனியொக பள்தளதயத
தக்கிக்சகொணடு
வு்வாஜடைன்
என்ிொள் செொதைொரிணமொக.
அவள் அப்படி தைொன்...
அதைன் பன் தைன்னுதடைய மகதனத தைவம
ஜபொல் வளித்க் சகொணடு வுதைொள் .

அவனும சபரியவன் ஆனொன்
அவனுக்கும மணம மடிுதை் . வுதை
மருமகதளப் படிக்கவல்தல அவள்
மொமியொதரித தைனியொக வாடு வாடு தைன்
வீாடிிகுச சசென்றுவாடைொள் . உடைன்
மகனும சசென்று வாடைொன் . மடியொதை
கொலம முதஜயொி கொப்பகம தைொன்
ஆதைரிவளிததை் அவகளக்கு.
இன்திக்குப் ஜபசியிருுஜதைன் உதடைு்
ஜபொ ் ஜபசினொள்
"கழவதியில்
தைணணீி இல்தல என்று தைொன் ஜபொ ்
சசெொன்ஜனன் தைணணீி இல்தலசயன்ிொல்
ஜபப்பதரி எடுத்க்சகொணடு ஜபொடி
சகழைவ... சரிணடு மொசெம ஆகு் உன்
பள்ள கொ் குடுத் ... சமொதை உன்
பள்தளக்கிாடை கொ் குடுக்க சசெொல்ு .
கொ் குடுக்க வழயில்ல கமஜளன்டை
குடுக்க வுுதருக்கு மூஜதைவ" என வொயில்

வுதை் ஜபொல் ுதாடி அனுப்பனொன். ஜபசெ
மடியவல்தல அவனிடைம தைதல
குனிுதைவளொ ் நதலகுதலு் ஜபொ ்
வு் உாகொிுதைவள் தைொன் எததைதன
மணி ஜநரிம ஆன் என்ஜி
சதைரியவல்தல உன் ஜபொண வுஜதை
்யநதனைக்கு வுஜதைன் என்று கற
செிறு ஜபசதசெ நறுதுதனொள்.
அவள் என் வருததைதுதிகு ஆறுதைல்
கறயிருக்கிிொஜள ஒழய அததைதகய
வொ ்ப்தப அவள் ஒரு ஜபொ்ம எனக்கு
சகொடுததைஜதை இல்தல .
எததைர்ம
செமொளிக்கும ுதின் அவகளக்கு உணடு .
பரிசசெதனகதளக்
கடை
சிரித்க்சகொணஜடை தைொன் சசெொல்ுவொள்.
அதைனொல் அவகளக்கு ஆறுதைலொக ஓரிரு
வொிதததைகள் கடை என்னொல் ஜபசெ

மடியவல்தல. செிறு நறுதுத மீணடும
சதைொடைிுதைவள் "நொன் நல்ல கொலதுதல்
சிலதரிஜயனும
அனுசெரித்
ஜபொயிருக்கலொஜமொ..." என்ிொள். அதைன்
பிகு அவளிடைம ஜவறு ஜபச் மூச்
இல்தல ஒரு நணடை
சமனமனம
எங்களிருவரிதடைஜய. அதைிகு பன் ஒரு
வொிதததைர்ம அவள் ஜபசெவல்தல
அப்படிஜய
இதணப்தப
்ணடித்க்சகொணடைொள்.
ஒருஜவதள
அவஜவதளயில் அவள் அழுுதருக்கக்
கடும. ுதருப்ப அதழைக்கவல்தல ...
நொனும... இனி அவளிடைம ஜபசினொல் என்
ஜபச் அவகளக்குச ்தமயொகிவடும
என்பதைொல் வாடுவாஜடைன் . அவகளக்கு
இப்ஜபொ் ஒரு தைனிதம ஜதைதவப்பாடை்
அததை அவள் எடுத்க் சகொள்ளாடும
என்று நொன் அவதளத தைனியொகஜவ
வாடு வாஜடைன்.

சபொழு் வடிுதை் கொதல எழுுதை்ம
மதைல் ஜவதலயொக அவகளக்கு ஜபொன்
சசெ ்ஜதைன். மழு றங் ஜபொ ் காடைொன் .
ுதருமப அடிதஜதைன் எடுததை் ஜவறு
யொஜரிொ எடுததைவி அுதைப் பொாடி
இிு்வாடைொி என்ிொி . உதடைு்
ஜபொஜனன். என்னொல் அவள் மதிதவ
நமபஜவ மடியவல்தல. நொன் ஜவகமொக
ஒரு ஜரிொஜொ பூ மொதல வொங்கிக் சகொணடு
அுதை
முதஜயொி இல்லதுதிகுச
சசென்ஜின்.
மகன் மருமகள் வுுதருுதைொிகள் ஜபரின்
வதளயொடிக்
சகொணடிருுதைொன்
.
மருமகள்
வதளயொடிக்
சகொணடிருக்கவல்தல
மனம
வதளயொடிக் சகொணடிருக்கலொம அ்
அவள் மகதுதல் சதைரிுதை் . ஆங்கொங்ஜக
அவதளக் கொணவுதை ஒன்றரிணடு ஜபதரி

கொண மடிுதை். வொங்கிச சசென்ி ஜரிொஜொ
பூ மொதலதய அவள் மீ் ஜபொாஜடைன் .
அவள் கழுதததை சசென்ிதடைுதை்ம
அதவர்ம அப்ஜபொஜதை வரிுதைததைப்
ஜபொல புததைொ ் சதைரிுதை் . கழுதுதல்
கிடைுதை அதவ அவதளப் பொித் எஜதைொ
சசெொல்வததை ஜபொலிருுதை்...
ஆம! அவள் அப்படி தைொன்...

8. சசெல்ல மகள் சசெல்வ...

ஐயி சகாடி ஜமளம ... சகாடி ஜமளம...
என்று கி ஜமள தைொளங்கள் மழைங்க ,
மங்கள கதைம இதசெக்க , மொணிக்கம,
செவதைொ கழுதுதல் தைொலிதயக் காடி
கடியிருுதைவிகதளச செொாசி நறுதுத
அவதள தைன்னவள் ஆக்கிசகொணடைொன் .
கடியிருுதைவிகள் அததைதன ஜபரும
அாசெததை தவ ஆசி வழைங்கினி.
அாசெததை தவயவிகளில் ஒருவி
கணகளிலிருு் மாடும கணணீி
கன்னங்கள் வழஜய சவள்ளி மத்க்கள்
ஜபொல
உருணஜடைொடிய்.
யொரும

அததைப்பொித் வடைக்கடைொ் என்ி
அவரி் பரியததைனங்கள் அததைதனர்ம
வீணொ ்ப் ஜபொன் . மணமகளின் தைுததை
அததைக் கவனிததைொி . அததைக் கவனிததை
மொதுதரிதுதஜல
மகிழ்வொல்
பூரித்ஜபொயிருுதை அவி மகதுதும
சசெொல்சலொணொ
்யரிம ஒன்று
குடிசகொணடை்.
சிற் ஜநரிதுதிசகல்லொம இவி ஜபொ ்
மணமகளின் தைுததையிடைம "குழைுததைகள்
நல்லொ
இருப்பொங்க
நொன்
கிளமபஜின்டைொ"
என்ிொி.
உயிருக்குயிரிொன நணபிகள் இருவரும
மனம ஒதசதைொருமிததைவிகளின் மனுதன்
வலிதயச சசெொல்ல
வொிதததைகள்
ஜதைதவயில்தல தைொஜன.
அவருக்கு என்ன

சசெொல்வசதைன்று

சதைரியவல்தல எனினும
"செொப்பாடு
வாடுப்
ஜபொடைொ
"
என்ிொி
அவவொிதததையில் ஜவன் இல்தல
அவவொிதததைகள் செமபரிதைொயதுதிகொக
உுதிததைதவயொகத தைொன் சதைரிுதை் .
"குழைுததைகதளப் பொிததைுதஜல மன்
சநிஞ்் ஜபொச்டைொ இனிசயொரு நொள்
வீாடுக்கு வருகிஜின் " என்ிபடி அவி
புதுக்கு கொதுதரிொமல் படிதுதருுதை
தகதயவடுவத்க் சகொணடு நடைக்கத
்வங்கினொி.
செொப்படைச சசெொல்லி
விபறுததைவல்தல
அவரும
.
படிதுதருுதை தகதய வடுத் தைதரிதய
பொிததை ஜநரிம அவரி் கணகள் மாடும
பனிதுதருுதை்.
கலங்கிய கணகள், உதடைுதை உள்ளம,
தைடுமொறும கொல்ககளடைன் நடைக்கத
்வங்கியவி ஜமொகன் தகதய வடுத்

கண கலங்கியவி வொ்.
இருபதுதஐு் ஆணடுககளக்கு மன்
வதளகுடைொ நொாடில் தவத்த தைொன்
மதைன்மதைலொக
இருவரும
அறமகமொனொிகள். ஒிதி அதிதயப்
பகிிு் சகொணடைொிகள் ஆரிமபதுதல்
ஜபச்லரிொக, பன் குடுமபஸதைிகளொக ,
பன் தைகப்பனொக என மொறவுதை தைங்கள்
வொழ்க்தக பொததையில் அன்று மதைல்
இன்றுவதரி சதைொடைரும நாசபனும
அிபதை புதைம அவிககளதடைய்.
அவிககளக்குள் ஒளிை மதிசவன்பஜதை
கிதடையொ் காடில் மதைல் சதைொாடில்
வதரி
அததைதனர்ம
அலசி
ஆரிொ ்பவிகள்
அவிககளக்குள்
இரிகசியம என்று எ்ைஜம இல்தல .
வீாடில் நடைக்கும மொமியொி மருமகள்

செணதடை மதைல் குடுமபதுதல் நகழும
அததைதன ்க ்க்கங்கதளர்ம பகிிு்
சகொள்வொிகள் அவிகள்.
இருவருக்கும சசெொல்லிதவததைொிஜபொல்
தைங்கச சிதலசயன ஒிதி மகள்கள்
பிுதைொிகள். வொ்வன் மகள் செவதைொ .
ஜமொகனின் மகள் சசெல்வ . இருவருக்கும
மகள் என்ிொல் உயிி . மகள்கள் வளரி
வளரி அவிகள் ஆதசெர்ம வளரித
்வங்கிய்.
மகளின்
ஆதசெ
அனொவசியமொக சதைரிர்ம ஜபொ் சில
ஜநரிம கணடிப்பம பல ஜநரிம தைன்
கஷடைதததைர்ம சசெொல்லி அதண
ஜபொடுவொி வொ்.
பள்தளகள் சபிஜிொரின் கஷடைம
அறுஜதை வளரி ஜவணடும என்ப் அவி
எணணம. மகள் எ்ைம புததைொக

ஜதைதவசயன அவரிடைம ஜகாடைொும
மதனவயிடைம இ் இவகளக்கு
இப்ஜபொ் அவசியமொ என கலு்
சகொணஜடை வொங்கி அளிப்பொி அவி.
ஆனொல் ஜமொகன் அப்படியல்ல தைொன்
பாடை கஷடைம எ்ைம மகள் படைக்கடைொ்
என்பொி. மகதளக் கஷடைம சதைரியொமல்
வளிக்க ஜவணடும என்ப் அவரி்
எணணம. எ் ஜகாடைொும இல்தல
எனும சசெொல்ஜல அவரிடைமிருு் வரிொ் .
"இ் இப்ஜபொ் அவகளக்கு எதைிகு?" என
மதனவ ஜகாடைொும
"உனக்கு
ஒணிம சதைரியொ் ஜபொ ந என" அவதரி
மாடைம தைாடுவ் அவரி் வொடிக்தக .
மகளிடைம நல்ல
சபயி வொங்க
மதனவதய மாடைம தைாடும பல
சவளிநொாடு அப்பொக்களில் அவரும
ஒருவி. அதைனொல் சசெல்வக்கும இவரிடைம

சசெல்லம அுதகம.
இஜதைொ, இன்திக்கு பததைொங்கிளொஸ
றசெல்ா
சசெொல்லிதவததைொிஜபொல்
இருவரும நல்ல முதப்சபணஜணொடு
ஜதைிசசி சபிறுவாடைொிகள்.
இருவரும தைங்கள் அப்பொக்களிடைம
புததைொக ஆன்ரிொ ்ாடு ஜபொண வொங்கிக்
ஜகாடைொிகள். "இவகளக்கு இசதைல்லொம
இப்ஜபொ் அவசியம இல்தல " என்ி
தைன்
மதனவயின்
ஆஜலொசெதனககளக்குச சசெவ மடுக்கஜவ
இல்தல ஜமொகன் .
ப் மொடைல்
ஜபொதனஜய வொங்கிக் சகொடுததைொி அவி .
மகிழ்சசியில் ுததளததைொள் சசெல்வ.
புதய சமொதபலிதிஜடை மக நல் எனும
புதய உலகு அவகளக்கு அறமகமொன்.

வொ்வடைமம ஜகாடைொள் செவதைொ "அப்பொ
எனக்கு புதய சமொதபல் ஜபொண ஒன்று
ஜவிமபொ"
"உனக்கு இப்ஜபொ் சமொதபல் எ்க்கு?"
"சநால சநதிய
இருக்குப்பொ..."

படிக்க

ஜவணடி

"வீாடில ஜடைப்டைொப் இருக்கு அமமொ
தகல ஜபொண இருக்கு அ் உன்ஜனொடை
ஜதைதவக்கும ஜசெத் தைொன் ... அப்ிம
உனக்சக்க்கு தைனியொ?"
"கடைப்
படிக்கிி
எல்லொரும
சவசசிருக்கொங்க அப்பொ"
"கடைப் படிக்கிி அவங்ககளம நொமகளம
ஒணில்லமமொ
அப்பொைக்கு
சவளிநொாடில

ஏசிக்குள்ள இல்ல ஜவதல. இங்க
இப்ஜபொ் சவயில் ஐமபதததைு் டிகிரி
ஜமல சகொஞ்செ நொள் மன்னஜம தைொன்
மூக்கு வழயொைம , வொ ்வழயொைம
ரிததைம வு் மயங்கி வழுுஜதைன்
.
வழுுதைுதல் பன்மணதடைல அடி , அஞ்்
ததையல், புததனு் நொள் செமபளமில்லொ
லை. நங்க கஷடைபடுவீங்கஜளன்னு தைொன்
இதை நொன் சசெொல்லல சகொஞ்செம நமம
குடுமப
சழ்நதலதயர்ம
பரிஞ்்க்ஜகொமமொ என்ிொி"
இததைக் ஜகாடை
மொதுதரிதுதஜல
எுதிமதனயில்
மகளிடைமிருு்
செததைமில்தல.
பரிுதை் அவருக்கு
அழுகிிொள் அவள்.

"உன்தன கஷடைப்படுததைஜவொ இல்தல
உனக்கு ஜபொண வொங்கி குடுக்கொம
இருக்கிி்க்கொகஜவொ
இதை
நொன்
சசெொல்லல.
அப்பொஜவொடை
கஷடைததை
சகொஞ்செம பரிஞ்சிக்ஜகொ இப்ஜபொ ஜபொண
உனக்கு அவசியம இல்ல ; இப்ஜபொ அ்
உனக்கு ஆடைமபரிம ;
அவசியமொன
ஜதைதவககளக்ஜக நொம அவஸததை படும
இுதை ஜநரித்ல ஆடைமபரிம நமக்கு
அவசியமொமமொ என்ிொி."
நொ தைழுதைழுக்கச சென்னமொன குரிலில் அவி
கொ்களில் வு் வழுுதை் "என்தன
மன்னிசசிடுங்கப்பொ"
இததை ஜகாடுக்சகொணடு நன்ி ஜமொகன்
"ஏன்டைொ பள்ள ஆதசெப்பாடைொ ஒரு
ஜபொண வொங்கி குடுததைொ நசயன்ன
சகொிஞ்செொ ஜபொயிடுவ?"

"மக
ஜகாகிி்
அவகளக்கு
இப்ஜபொததைக்கு அவசியம இல்ல அ்
தகயடைக்க செொததைொன்டைொ குழைுததைகதள
நொசெம பணணிடும சமொதை அவ நல்லொ
படிக்காடும அப்ிம ஒன்சின்ன ஒமப்
வொங்கிகுடுத்க்கலொம என்ிொி"
"கொலத்க்குத தைகுு் ஜபொல ஜயொசிடைொ
இன்னும நமம கொலதுதஜல இருக்கொதை
இப்ஜபொ சமொதபல் இல்ஜலன்னொ யொரு
பள்தளங்கள முதப்பொ...
அ்மாடுமில்ல நொம படுி கஷடைம
நமஜமொடை ஜபொனொ ஜபொதைொதை அவங்க
ஜவி சதைரிஞ்் அவங்ககளம கஷடை
படைிமொடைொ
என்ிொன் மீணடும
ஜமொகன்"
"ஊில இருக்குி பலி நதனக்கிி்

சவளிநொாடுல எஜதைொ ஆாடினொ கொ்
வழுி மரிம இருக்கு அுதஜலயிருு்
தைொன் கொ் எடுத் அனுப்பகிிதைொ இங்க
நொம படுி கஷடைம சதைரியொம தைொணடைொ
பல
சவளிநொாடுகொரின்ங்கஜளொடை
சபொணடைொாடிங்க
ஊதைொரியொைம
பள்தளகள் ஒழுக்கம இல்லொமும
ஜபொி்க்கும கொரிணம . நொம படுி
கஷடைதுதல பங்சகடுக்கவொ சசெொல்ஜிொம
சகொஞ்செம சதைரிஞ்சிகிடைாடும பருசென்
படுி கஷடைம சபொணடைொாடிர்ம அப்பொ
படுி கஷடைம பள்தளங்ககளம சகொஞ்செம
சதைரியிமடைொ
சதைரிஞ்ஜசெ தைொன்
வளரிிம
அப்ஜபொ
தைொன்
அவங்ககளக்கும கஷடைமம கொஜசெொடை
அருதமர்ம பரிர்ம" என்ிொன் தீிக்கமொக.
"உன் கிாடை ஜபசி சஜயிக்க மடியொ் ந
எஜதைொ பணணீாடு ஜபொ ..." என்ிபடி

இன்திக்குச செதமயல் என்னடைொ
என்ிொன்.

?"

"செொதைமம, உனக்கு படிசசெ மள்ளங்கி
செமபொரும, கததைரிக்கொ சபொரியும தைொன்
என்ிொன்" வழைக்கம ஜபொல் இருவரும
அரிாதடையடித்க்சகொணஜடை உணடைனி.
கொலில் செக்கரிமகாடிக்சகொணஜடை கொலம
ஜவகமொகச ்ழைன்ி் .
சசெல்வயின்
தகயில் சமொதபல்
கிதடைததை்ம அவளில் பல மொிிங்கள்
நகழைத ்வங்கிய். அுதகம தைனிதமயில்
சமொதபல்
உபஜயொகிப்பததை
வருமபனொி.
அமமொ
உாபடை
ஜவசிொருவரும தைன் சமொதபதல
சதைொடுவததைர்ம
அவள்
வருமபவுதல்தல. ுதனமம இருமதி

அப்பொவடைம ஜப்வ் ஒருமதியொன்,
அடுத் இருநொகளக்கு ஒரு மதி
என்ிொன், இப்ஜபொசதைல்லொம அமமொ
நயொபகப்படுதுதனொல் ஓரிரு நமிடைம
செலித்க்சகொணஜடை
அப்பொவடைம
ஜப்கிிொள் சசெல்வ.
மக நுக்கு வுதை
சபரியவிகஜள
தலக்கிிகும கசமணாக்கும பத்ப்
படிததைொிஜபொல் ுதரிர்ம ஜபொ்
சிறுவய்கொரிிககளக்கு
சசெொல்லியொ
சகொடுக்க
ஜவணடும.
படிப்பல்
்ாடியொக
இருுதைவள் சஜயிததைொல்
ஜபொ்ம எனும நதலக்கு வு் நன்ிொள்.
அப்ஜபொ் தைொன் அவகளக்குச சிரிக்க
சிரிக்க ரிசிக்க ரிசிக்க உணதமதய மாடும
எழு்ம அுதைப் பரிபல
புதவி
அறமகமொனொி. மதைலில் நணபிகளொகத

தைொன் பழைகினி . நாப நொளதடைவல்
கொதைலொ ் மலிுதை்.
பனிசரிணடைொம வகுப்ப பரிாதசெ மடிை
வுதை். இரு பொடைம ஜதைொிறுப் ஜபொனொள்
சசெல்வ ஜதைொல்வர்ிி்க்கும தைன்
கொதைனுடைன் சசெல்வதைிகுமொக ஜசெித்
ஒிதிக் கடிதைம எழுுத தவத்வாடுச
சசென்றுவாடைொள் சசெல்வ தைன் மக நல்
கொதைலனுடைன். அடித்ப் படித் ஊி
வு் ஜசெிுதைொன் ஜமொகன் ஊசரில்லொம
ஜதைடினொிகள் தைகவல் இல்தல . அங்ஜக
இருக்கிிொிகள் இங்ஜக இருக்கிிொிகள்
எனக் கணடைவிகள் சசெொன்னொிகள் .
மீணடுசமொரு கடிதைம வுதை்
"ுதருமணமொகிவாடை் தைொன் நலமொக
இருப்பதைொகைம
தைன்தன
ஜதைடைஜவணடைொம எனைம ." எங்ஜகஜயொ
இருக்கிிொள் அவள் வருப்பப்படி

ஜபொ ்வாடைொள் எப்படிஜயொ ஜபொகாடும
நலமொக
இருுதைொல் ஜபொ்சமன
தைதலமழுகியதைொ ்
சசெொல்லி
வாடுவாடைொிகள் அவிகள் அவதள.
ுதருமணம மடிததை இருவரும அவள்
சகொணடு சசென்ி கொ் தீருமாடும
ஊி்ிறர்ம,
சபரிய
சபரிய
ஜஹொாடைல்கள்
அதிகளிும
,
கடைிகதரிகளில் உலொ வருவ்ம என
மகிழ்சசியொகப் சபொழுததை கழததைனி .
இவள் தகயிலிருுதை கொ் தீிுதை்ம
அவன் ்யம சவளிப்படைத ்வங்கிய் .
கொ்க்கொகைம, நாபக்கொகைம சிலருக்கு
அவதள வருுதைொக்க
மிபாடைொன்
அவிகளிடைமிருு் தைப்பததைொள் சசெல்வ.
அவன் ஒரு சபொ ்யன் எனும உணதம
உதரிததை்; அ் வலிததை் அவகளக்கு ;

தைொன் சசெ ்தை் எததைதன சபரும
தைவசின்ப் அப்ஜபொஜதை பரிுதை் .
அத்டைன் அவகளக்கு வொழ்க்தக மீஜதை
சவறுப்ப வுதை். வொழும ஆதசெ அிஜவ
அிறுப்ஜபொன்.
ுதருமப
அப்பொ
அமமொவடைம அழு்சகொணஜடை சசெல்ல
மனம மறுக்க , நமிடை ஜநரிதுதல் மடிை
சசெ ்தைொள் தைிசகொதல சசெ ்்
சகொள்ளலொம என்று, மனம மொறும மன்
ாசரியின் மன் பொ ்ு் தைன் ுதாடைதததை
அரிங்ஜகிறனொள்.
சசெல்லமொக
வளிுதைவள் உருசதைரியொதை வணணம
சிதைறப்ஜபொனொள்.
அத்டைன் சவளிநொாடு வொழ்க்தகதய
உதைறவாடு வு்வாடைொி ஜமொகன் . சில
ஆணடுககளக்குப்
பன்
வொ்
ஜதைடிக்கணடுபடிததை
மணமகனுடைன்
அவி மகள் செவதைொவிகு ுதருமணம

மடிவொகி மடிுதை் அதைிகுச சசென்று
தைொன் ுதருமபக்சகொணடிருக்கிிொி அவி .
வொ்விகும சசெல்ல மகள் தைொன் செவதைொ
அவசியமொன ஜநரிங்களில் கணடிப்பம
கஷடைதததைர்ம சசெொல்லி வளிததைதைன்
அவசியதததை கொலம கடைு் பரிு்
சகொணடைொி ஜமொகன்.
இப்ஜபொசதைல்லொம மகள் சசெல்வ மீ்
எுதைக் ஜகொபமம இல்தல அவருக்கு .
எப்படிஜயனும ஒருமதி அவதளப்
பொித்வாஜடை கணமூடை ஜவணடும
என்ி எணணமம ஏக்கமம மாடுஜம
அவரிடைம மீதைமிருுதை் . அவவழஜய
நடைு் சசெல்தகயில் ்ணிக்கதடைதயப்
பொிததைொி.
மககளக்கு மிகைம படிததை ஆசரிஞ்ச கலி
்டிதைொி இரிணடு எடுத்க்சகொணடைொி .

இப்ஜபொ் அவகளக்குக் குழைுததைர்ம
இருக்குஜம என்ி
எணணதுதல்
குழைுததைக்கும
ஜவணடிய
்ணிமணிககளம
வதளயொாடு
சபொருாகதளர்ம வொங்கிக் சகொணடைொி .
ஒரு நொள் தைன் சசெல்ல மகள் சசெல்வ
ுதருமப
வருவொள்
என்ி
நமபக்தகஜயொஜடை
நடைக்கத
்வங்கினொி...
அவருக்குச சசெல்வ
இிு்வாடைொள் எனும உணதம
சதைரியொ் அ் இறுுதவதரி அவருக்குத
சதைரியொமஜல இருக்காடும...

9. ஒரு பக்க கததை...

மொரி குதவதுதல் டிதரிவி . ஓரிமொக
ஒழுங்கொக ஜபொ ்சகொணடிருுதை அவன்
கொதரி ஓவி ஜடைக் சசெ ்ர்ம செொக்கில்
அவன் கொரின் வல் கணணொடிதயர்ம
ஜபிதசதைடுத் சசென்ிொன் ஐுதைறை
அரிபசயொருவன். கொதரி நறுதுதவாடு

வுதை அுதை அரிபஜயொ எஜதைொ இவன் தைவறு
சசெ ்தை் ஜபொல இவதன பொிதஜதை
ஏஜதைஜதைொ இவனுக்கு பரியொதை அரிபயில்
கொாடு கத் கதுதவாடு சசென்று
வாடைொன். அுதை பனிக்கரிடிக்கு தனாடி
ஜபொாடை் ஜபொலிருுதை பக்கி.
மொரிக்கு வுதை ஜகொவதுதிகு இ்ஜவ
ஊரிொயிருுுதருுதைொல், ஜபொடுி ஜபொடுல
இுஜநரித்க்கு நொு பல்ு ஜரிொாடுல
சகடைு் சிரிசசிருக்கும ,
பதழைப்ப
ஜதைடிவுதை இடைசமன்று அததைதனர்ம
சபொறுத்க்சகொணடைொன்.
வதளகுடைொ
நொடுகளில் இததை நதனதஜதை பல்தல
கடித்க்சகொணடு கொலதததை ஓாடும
பலருள் அவனும ஒருவனொகிப்ஜபொனொன்
அவவளஜவ.
கமசபனியில் சசெொன்னொன் ,

கமசபனி

தகதய வரித்வாடை் .
ஜவறு
வழயின்ற சசெொுதை கொசில், கணணொடிதய
மொிறனொன்,
ுதனொதரி எணணி
சகொடுக்கும ஜபொ் தைொன் நதனைக்கு
வுதை்! ஐஜயொ! கொதலல தைொன் அமமொ,
“ஜடை ் மொரி ! ஜபப்பி கடை படிக்க
மடியமொாஜடைங்கு்டைொ,
கணணொடிய
மொதுதக்குடுடைொ” என சசெொன்னவரிடைம,
"நங்க என்னமமொ இனிஜம ஜபப்பி
படிச் I A S பரிாதசெயொ எழுதை ஜபொறீங்க.
இருக்குிதை
சவசஜசெ அாஜஸ
பணணிக்ஜகொங்க" என்று கறய தைன்
அலாசிய புதல் நதனைக்கு வுதை்.
குிிம உள்ள சநஞ்் குறுகுறுக்கும
என்ப் ஜபொல , மனம குறுகுறுக்க
உடைஜன ஜபொன் எடுததைொன் அதழைததைொன்

மதனவக்கு, “இன்திக்ஜக அமமொவ
கண ஆஸபதுதரிக்கு அதழைத்க்
சகொணடு ஜபொ ் கணண சசெக்பணணி
புதய
கணணொடிய
மொதுதக்சகொடு”
எனசசசெொல்லி அதழைப்தப ்ணடிததைொன்.
இப்ஜபொ் மொிிப்பாடு இருுதை் புதய
கணணொடி. அுதல் அவன் மகமம
சதைளிவொ ், அழைகொ ், புததைொ ் சதைரிுதை்
அவனுக்கு. இப்ஜபொ் மனமகிழ்ைடைன்
வொகனதததை ஓாடிசசசென்ிொன் மொரி...

10. நலிக் கணணீி

பொாடி எனக்கு அழைகழைகொன கததை
சசெொல்வொள். சில ஜநரிம தங்க தவக்கக்
கததை சசெொல்வொள் . சில ஜநரிம ்யில்
எழுப்பக் கததை சசெொல்வொள் , ஜசெொமபல்
மறக்க, ஜசெொகம அறுக்க , குுங்கிச
சிரிக்க, பயு் நடுங்க இப்படிப் பல
வதகயொகக் கததை சசெொல்வொள் பொாடி .
சில ஜநரிம பொாடியின் மடி மீ் தைதல
செொ ்த்க் கததை ஜகாஜபன் . குளிி
கொலசமன்ிொல் பொாடியின் மொிபனில்
ஒாடிக்சகொணடு அவள் முதைொதனக்குள்
பததைு் கததை ஜகாப் என்ப்
அலொுதயொன். சில ஜநரிம பொாடிர்டைன்

நடைு் சசெல்தகயில் கததை சசெொல்வொள் .
வயல் சவளிகளில் கொலொி நடைு்
சகொணஜடை பொாடி சசெொல்ல கததை
ஜகாபசதைன்ப் சகொள்தளப் பரியம
எனக்கு.
இஜதைொ இன்திக்கும பொாடியின் கரிம
படித் வயல்சவளியில் நடைு்
சகொணடிருக்கிஜின்
கததைக்கொ ்
பொாடியின் வொதய ஜநொக்கியபடிஜய…
பொாடியின் பொமபடைங்கள் கொுதனில்
ஜதைரில் சதைொங்கி நிகும குஞ்செரிம ஜபொல
ஆடிக்சகொணடிருக்கிி். ம்தமயின்
அதடையொளமொக மகம மழு்ம ்ருக்கு
வழுுுதருக்கிி். பல்லில்லொ சபொக்தக
வொ ் இருு்ம பொாடி எனக்கு அததைதன
அழைகு, அமமொதவ வடை எனக்குப் பொாடி
தைொன் அழைகு , அக்கொதவக் கொாடிும

எனக்குப் பொாடி தைொன் அழைகு , ஏன்? நொன்
பததைொம வகுப்ப பொிதசதைழுுத பொஸ ஆக
அனுமுதததை பொனுதவ வடை எனக்கு என்
பொாடி தைொன் அழைகு...
எங்கள் ஊரின் அழைதக விணிததைொல்
அததைப் பொிக்கும ஆதசெ உங்ககளக்கும
வரிலொம. எங்கள் ஊரின் வளங்கதளச
சசெொன்னொல் அததைச ஜசெொறு தைணணி
ஏ்ைமின்ற
கொ்குளிரிக்
ஜகாடுக்சகொணஜடை இருக்கலொம. எங்கள்
ஊரின் அருதம சபருதம பிறச
சசெொன்னொல் அகில் பதகயின்றஜய
அவவடைதததை வொசெம ஆக்கிரிமித்க்
சகொள்களம அததைதன வளம சபொருுுதய
ஊி எங்கள் ஊி...
எங்கள் ஊரின் கதடைக்ஜகொடி
ஒ்க்குப்பிமொன பகுுததய நலிமதல

என்பொிகள். சபயரில் உள்ள மதலதய
நஜதுதல் நங்கள் ஜதைடினொல் ஏமொு்
தைொன் ஜபொக ஜநரிடும . மரிங்கள் அடைிுதை
கொடு ஜபொன்ி பகுுத அ் . மதல
இல்தலஜய தைவரி ஆள்நடைமொாடைம
அுதகமின்ற அவவடைதுதல் ஒரு
அமொனுஷயதததை நமமொல் உணரி
மடிர்ம.
எங்கள் ஊரில் சில
வஜனொதைங்கள் உணடு ,
சபொ்வொக
இுநலிமதல பகுுதக்கு முதய
ஜவதளயிும, இருாடிய பிகும யொரும
சசெல்ல மொாடைொிகள். எங்கள் ஊரின்
ஜபச் வழைக்கில் ஏமொிி பயன்டுத்ம
கணணீருக்கு "நலிக்கணணீி வடிக்கொஜதை"
எனும
பதைம
அுதகம
பயன்படுததைப்படுவததைர்ம
கவனிதுதருக்கிஜின்...
கிப்பம தைரித் மூன்று மொதைம மழுதம

சபிறுவாடைொல் ஜபொ்ம அதைன் பன்
கிப்பணிப் சபணகள் யொரும எங்கள்
ஊரில் இருப்பஜதையில்தல. வொக்கப்பாடு
வுதைவிகள் என்ிொல் சசெொுதை ஊி
சசென்றுவடுவொிகள்.
வொக்கப்பாடு
சசென்ிவிகள் என்ிொல் குழைுததை பிுதை
பிஜக தைொ ்வீடு வருவொிகள் . அவிகள்
தைொ ்மொிகள்
பரிசெவகொலங்களில்
அவிககளக்கு உதைவயொக அவ்வி ஜபொ ்
தைங்கிவடுவ் வழைக்கம . என்ன தைொன்
தைங்கத தைாடிஜல தவத் மொமியொி ஜசெொறு
ஊாடினொும மண தைாடில் தவத் தைொ ்
ஊாடுவதைிகு இதணயொகொ் தைொஜன .
ஒரு சபணிக்கு எப்ஜபொ்ஜம தைொ ்
தைொ ் தைொன் மொமியொி மொமியொி தைொன் .
ஜபறுகொலதுதல் சபிிவள் கடை
இருப்பசதைன்ப் சபணகள் வொங்கி வுதை
வரிங்களில் ஒன்ில்லவொ...

கிப்பணிகள் தைங்கள் ஊருக்குச சசெல்ும
ஜவதளயிும ஊதரிச ்ிறஜய
சசெல்வொிகள். நலிமதலதய தைொணடிச
சசெல்வசதைன்ிொல்
புததனு்
நமிடைதுதல் சசென்று வடைலொம ஆனொல்
பத் கிஜலொமீாடைி ஊதரிச ்ிறஜய
கிப்பணிப் சபணகதள அதழைத்ச
சசெல்வொிகள். இுதை நலிமதலக்கும,
நலிக்கணணீருக்கும,
கிப்பணிப்
சபணககளக்கும எஜதைொ செமமுதைம இருக்க
ஜவணடும என்ப் ுதடைமொன என்
நமபக்தக...
இுதை
உலகில் உள்ள
அததைதன
கததைககளம என் பொாடிக்கு அத்ப்படி
அப்படி இருக்கச சசெொுதை ஊிக் கததை
மாடும சதைரியொமலொ இருக்கும. ஆனொல்,
பொாடியிடைம இப்ஜபொசதைல்லொம இ்
ஜபொன்ி மிம கததைகள் ஜகாடைொல்

சசெொல்ல
மொாடைொள் கொரிணம
பததைொங்கிளொஸ
சஜயிததைவன்
ஜப ்க்கததை சசெொல்லக் ஜகாகும
நொள்களில் மாடும நடுரிொதுதரி
ஒணிக்கு ஜபொகப் பொாடிதயர்ம
எழுப்பவ் வழைக்கம . சசெொுதை சசெலவல்
யொிதைொன் சனியம தவத்க்சகொள்ள
வருமபவொிகள்? அுதை கடுப்பஜலஜய
இ்ஜபொன்ி
கததைகதள பொாடி
இப்ஜபொசதைல்லொம
எனக்குச
சசெொல்ுவஜதையில்தல.
இன்திக்குப்
பொாடி நல்ல மூடில் இருக்கிிொள்
இக்கததைக்
குறத் ஜகாடைொள்
சசெொல்ுவொள்...
பொாடிக்கு ரிசிக்கும ுதின் அுதகம
இப்ஜபொ்ம பொருங்கள் காடைமொ ்
பிு் ுதரிர்ம ஒரு காடைம
பாடைொமபூசசிகதள ரிசித்க்சகொணஜடை

வருகிிொள்.
இப்ஜபொ் ஜகாக
ஜவணடைொம,
ஜகாடைொும சசெொல்ல
மொாடைொள். பாடைொம பூசசிகதள கடைு்
சசென்ி
பன் ஜகாடுவடுஜவொம .
பாடைொமபூசசிகள்
ஜபொ ்வாடை்
இப்சபொழு் தனசெொ ஜகாஜபொம
"பொாடி இன்திக்கு சவிறதல
வொங்கிாடியொ பொாடி?"
"ஏன்டைொ?"
"இல்ஜலன்னொ நொஜன ஒஜரி ஓாடைமொ
ஓடிப் ஜபொ ் வொங்கிாடு வு்
குடுக்குஜின்"
"மமம"
"நொஜன உனக்கு சவததைதலய
இன்திக்கு இடித் குடுக்கிஜின்

பொாடி"
"என்னடைொ பொசெம சபொங்கி வழர்் ,
சதைொதரிக்கு இன்தனக்கு என்ன கததை
சதைரியிமொம?"
நொன் சிரிததை மகமொ ் பொாடியின்
கரிங்கதள பிறப் படிததைபடிஜய,
"பொாடி எப்படி பொாடி கணடுபடிசசெொ!"
"ஜடை ்!
மொடு வொல
தக்குகிி்
எ்க்குன்னு சதைரியொதைொடைொ ந ஜமல
சசெொல்ு"
பொாடி நலிக்கணணீருக்கும நமம நலி
மதலக்கும என்ன செமுதைம ? அப்ிம
பொாடி, கிப்பணிப் சபணகள் ஜவி
நமம ஊில இருக்குிஜதை இல்லிஜய ஏன்
பொாடி? எனக் ஜகாடு தவதஜதைன்...

பொாடி என்தன ஒரு மொுதரியொ
பொித்ாடு ஏன்டைொ உனக்குக் கததைதய
சசெொல்லிாடு என் தக்கததை நொஜன
சகடுத்க்கவொ மொாஜடைன் டைொ...
செதுதயமொ பொாடி, ஒணிக்கு ஜபொக
உன்னத தக்கதுதலிருு் எழுப்பஜவ
மொாஜடைன்.
இப்ஜபொ் எனக்குத
ததைரியம வுதைொச் என்தனய நமப
பொாடி என்ிவொஜி பொாடியின்
ஜதைொள்ஜமல் தகஜபொாடு கன்னதததைக்
கிள்ளி கததைக்கு லஞ்செமொக சில பல
மததைதததைக் சகொடுத் பொாடிதய
நமவழக்கு இழுத் கததைதய சசெொல்லத
்வங்க சவசசெொச்...
மன்சனொரு கொலதுதல் நடைுதை கததை
இ்டைொ...
எனசசசெொல்லி கததைதய
சசெொல்லத ்வங்கினொள் பொாடி
...

இப்ஜபொ் மனிதைிகள் நடைமொாடைஜம
இல்லொமல் பதைி மணடி சகடைக்ஜக
நலிமதல, இங்ஜக தைொன் தைிமலிங்க
செொஸுதரிசயன்று ஒரு மிகப்சபரிய
முுதரிவொுத இருுதைொனொம. அவன் தைனக்கு
ஜதைதவயொன ஜவதலகதளச சசெ ்ய
ஜப ், பசெொ்கதள தைன் முுதரிசெக்ுதயொல்
காடுப்படுதுத
சவச்க்கிி்
வழைக்கமொம. அவனுக்கு செதுதயவுதன்னு
அழைகொன
மதனவ ஒருதுதர்ம
இருுதைொளொம.
ஆனொ
பொவம
ுதருமணமொகிர்ம சரிொமப
வருசெமொ
அவங்ககளக்குக் குழைுததை இல்லியொம.
ஒருநொள் இ்ஜபொல முுதரிவொுத சவளிய
ஜபொன ஜநரிம நலங்ி ஜபய பொிததைொரிொம...
நலிங்ி ஜபய பொததைொரிொமன்னு சசெொன்ன
பொாடி கததைதய நறுதுத , வொ ்க்கொல்ல

வதளயொடாடு சகடைக்குி இரிணடு
சகளதுதமீதன ரிசிசசிாடு நக்குிொ , மீன்
சகொஞ்செம சபரு் தைொன் இரிணடு
மீதனர்ம ஜசெித் ஒருநொள் ஒரு
குடுமபம
தைொரிொளமொ
செமச்
செொப்பாடுடைலொம. பொாடி இடுப்பல்
வயுக்குப் ஜபொனொ எப்ஜபொ்ம சின்ன
அருவொ ஒன்று சதைொங்கி கிடைக்கும . நொன்
அதை எடுத்
"பொாடி! மீன சவாடி படிச் வீாடுக்குக்
சகொணடு ஜபொஜவொமொ ,
அமமொ
செுஜதைொஷபடுவொ"ன்னு ஜகாக வுுதசஜசெ
பொாடிக்கு ஜகொவம
"ஏன்டைொ படுவொ, உன் தைொததைன ஜபொல
இருக்க உதழைக்கிம, ுதன்னிம,
உிங்கனும சகொஞ்செம உன்தனச ்ிற
இருக்கிிததைர்ம ரிசிடைொ " எனச சசெொல்லி

என்தன சவறுப்ஜபிி,
"ரிசிக்குிதை எல்லொம நொன் பொத்க்குஜின்
ந கொக்க தவக்கொம ஜமல கததைய சசெொல்ு
பொாடி"
எனக்
கததைதய
நயொபகபடுதுதவடை
சதைொடைிுதைொள்
பொாடி...
“அுதை நலங்ி ஜப ் ஒரு சபொல்லொதை
ஜப ்டைொ அதை தைன்ஜனொடை முுதரிசெக்ுதயொல
காடுப்படுதுத அஜதைொடை தைதலயில் ஒரு
சபரிய ஆணிய அடிச் வீாடுக்கு
அதழைத்
வுதைொனொம
அுதை
முுதரிவொுத...”
"பொாடி அதைொன் முுதரிசெக்ுதயொல
காடுப்படுதுதயொசஜசெ அப்ிம எ்க்கு
இப்படி
தைதலயில்
ஆணி
அடிசசெொரிொமன்னு" அப்ிொணியொ ஜகாடை

என்னிடைம,
“அ் முுதரி செக்ுதர்ள்ள ஆணிடைொ நலி
சபொல்லொதை ஜப ் அுதை ஆணி தைதலயில்
இருக்கிி் வதரி தைொன் நலி அவருக்கு
காடுப்படுவொ.”
ஜகொரிமொ இருுதை நலிய அழைகிய இளம
சபணணொ உரு மொிறயிருுதைொன் அுதை
முுதரிவொுத.
மதனவ கிாடை , இ் ஜப ்ன்னு
சசெொன்னொ பயப்படுவொஜளன்னு சநனச்
ஜப ்ன்னு சசெொல்லொம...
"இவள உனக்குக் கடை மொடை ஒததைொதசெக்கு
சவச்க்ஜகொ. இவ என்ன ஜகாடைொும
குடு பரிசசெதன இல்ல, ஆனொ இவகளக்குத
தைதலக்கு ஜதை ்க்க எணசண ்ர்ம , இவ
தைதலல ஜபன் மாடும ந பொித் குடுக்க

கடைொ்"ன்னு மிகக்
சசெொல்லிாடைொரிொம...

கணடிப்பொ

பருசென் வொிதததைதய மீிொதைவொ
செதுதயவுத. அவி சசெொன்னதை அப்படிஜய
சசெ ்் வுதைொ, நொாகள் மொதைங்கள் ஆன்
மொதைங்கள் வருடைங்கள் ஆன் அவிகள்
வொழ்வும வசெுதைம வுதை் . செதுதயவுத
கிப்பணி ஆனொ , ஜகொவல் சிிபசமன
நதிமொதை
கிப்பணியொ நதிவொ ்
இருுதைொள் செதுதயவுத...
வருடைகணக்கில் குளிக்கொம , தைதலசீவொம
இருுதை நலி தைதல மடிசயல்லொம சிக்கு
படித் ஜபனொல தைதலயில் பண வு்
சீழ்வடிய ஆரிமபத் அலங்ஜகொலமொ
மொறாடைொ. ஒருநொள் ஓசவன கதைற அழை
ஆரிமபததைொள் நலி, இததைன வருசெமொ கடை
இருக்குிவஜளொடை
கணணீதரிக்

கணடை்ம செதுதயவுதக்கு சபொறுக்க
மடியல அருகில ஜபொ ் "ஏன் இப்படி
கணணீி வடிக்கிி?" எனக் ஜகாக
நலி சசெொன்னொ எனக்கு தைதலசயல்லொம
வலிக்கிி், ஜபன் கடிக்கிி், நொன் தைதல
சசெொறு் சசெொறு் தைதலசயல்லொம
பணணொப்ஜபொச் இததைன வருசெமொ உங்க
கிாடை ஜவதல சசெ ்ர்ஜிஜன அக்கொ ,
எததைொ்ம
ஜகாடிருப்ஜபனொ
?
தைதலவலிக்கு் தைதல ஜதை ்த் குளிக்க
ஜசெொப்பம சகொஞ்செம எணசண ்ர்ம
மாடும குடுங்கக்கொ, உங்க தைங்கசசின்னொ
இப்படி
என்தனய
வாடுருப்்பங்களொன்னு ஜகாடு மீணடும
சிறுகுழைுததை ஜபொல வமப வமப அழை
்வங்கினொ நலி...
கொல

ஓாடைதுதல்

கணவன்

சசெொல்லியிருுதை
தைதலக்கு ஜதை ்க்க
எணசண ் குடுக்க கடைொ் என்ப்
மிு் ஜபொயிருுதை் செதுதயவுதக்கு .
சவள்ளுுதயொன செதுதயவுத நலிஜயொடை
கணணீதரி உணதமன்னு நமப
எணசண ் எடுத் குடுததைொ அததை நல்லொ
ஜதை ்த் குளித் மடிச் வுதை நலி
சகொழு சகொழு சமொகள சமொகளன்னு
அழைகொகஜவ தைொன் இருுதைொ மீணடும
ஓசவன்று கணணீி வடை ்வங்கினொ...
"அக்கொ, உன் தைங்தகன்னொ தைதலபூரிொ
ஜபனொயிருக்கிி என்தன இப்படிஜய
வாடுருப்பயொ?"
எனப் பொவமொ ் ஜகாடு கணணீி மல்க
செதுதயவுததய பொிக்க இயிதகயிஜலஜய
இரிக்கம குணம

சகொணடை செதுதயவுத மனம இரிங்கி
சீப்தப எடுத் அழைகொ நலிக்குத
தைதலவொரி, ஜபன் பொிக்க ்வங்கினொ
அப்ஜபொ் தைொன் மன்ன தைன் பருசென் நலி
தைதலயில் அடிச் சவசசிருுதை ஆணி அவ
தகல தைாடுபாடிசசி... எனச சசெொல்லி
வுதை
பொாடி கததைய
அங்ஜகஜய
நறுதுதவாடு,
தைன் தைொதடைதய தகயொல் தைடைவயபடிஜய
கொகம ஒன்று தைன் குாடிக்கு
உணவளிப்பததை
பொித் ரிசிசசிாடு
நக்குிொ...
வுதைஜதை எனக்கு ஜகொவம "ந இப்ஜபொ
மிசசெ கததைதய சசெொல்ல ஜபொறயொ
இல்தலயொன்னு” செததைததை சகொஞ்செம
காடி ஒரு சமொிப்ப சமொிச் நன்ஜின்
பொருங்க நொன்

இதை எுதிபொிக்கொதை பொாடி, என்ன
அப்படிஜய ஜமஜலர்ம
கஜழைர்மொ
எகததைொளமொ ஒரு பொிதவ பொிததைொ...
பொாடி வொ ் ுதிு் எ்ைம
சசெொல்லொாடிர்ம அுதை பொிதவஜயொடை
அிததைம பரிுதை் எனக்கு ‘உன்
தைொததைனுக்ஜக பயப்படைொதைவ
நொனு
நசயல்லொம ்ணடைக்கொ பய உனக்கொ
பயப்படை ஜபொஜின்ன் என்ப் ஜபொல்
இருுதை் அப்பொிதவ . பொாடியிடைம
சமொிச் கொரியம செொுதக்க மடியொ்ங்ி்
நல்லொஜவ சதைரிர்ம எனக்கு . அதைனொல
பொாடிய இடுப்ஜபொடை காடி படிச்
வயிிறஜலஜய சில மததைங்கதள குடுக்க
்வங்கிாஜடைன். நொன் குடுததை மததைம
பொாடிக்கு கிச் கிச் மூாடி வடைப்
பொாடி சிரிசசிாஜடை “ஜடை ் ... வடுடைொ...
வடுடைொ...
சசெொல்ஜின்டைொ...

சசெொல்ஜின்டைொ...”
அுஜநரிம...

எனச

சசெொன்ன

என்ஜனொடை கணில படு் தரித்
வயலில் இரிணடு பொமபகள் பன்னி
சபணஞ்்
வதளயொடிக்சகொணடிருப்ப்.
அ்
பொாடி கணில மாடும பாடிச்ன்னொ
ஜபொச், மறுபடிர்ம கதைய நறுதுத அதை
ரிசிக்க சதைொடைங்கிடுவொ அதைனொல அ்
பொாடி கணில படைொம பொாடிய
ுதருப்ப அதழைத்க்சகொணடு ஜபொகத
்வங்கிஜனன் நொன் . நல்ல ஜவள நொன்
எுதிபொிததை் ஜபொல அ் பொாடி
கணில படைொதைதைொல மீணடும கததைதய
சசெொல்ல ்வங்கினொ பொாடி...
ஆிவமொ ஜகாக ்வங்கிஜனன் நொன்...

ஆணி செதுதயவுதயின் தகல தைாடுப்படை
வலிததை் ஜபொல நடிததை நலி கணணீி
வடித்க்சகொணஜடை ஐஜயொ! பொதுதங்களொ
அக்கொ
உங்க
பருசென் பணணி
சவசசிருக்கிி அநயொயதததை, தைதலயில்
இருக்குி ஆணி உ்ரு ஜபொி அளைக்கு
வலிக்கிி்க்கொ எனச சசெொல்லி ஓயொம
கணணீி வடிசசிாஜடை இருுதைதை பொிக்க
செகிக்கொதை அப்பொவ செதுதயவுத, நலிஜயொடை
சழ்சசி பரியொம அுதை ஆணிய படுங்கி
வாடைொ..!!
படுங்கிவாடை அடுததை சநொடி நலி சவற
படிசசெ சபரும ஜபயொ மொற வீாடு மன்ன
நக்குி பதனமரிம அளை வளு்
நன்னொ! வளு் நன்னவ நதிமொதை
கிப்பணியொ
இருுதை
செதுதயவுத
வயிிறுல ஒஜரி அடி அடிசசி வயிிதிக்
கிழத் குழைுததைதயத தக்கி

மிிதுதஜல வீசிஎறு்வாடு அவ
குடைதல
உருவ
மொதலயொ
ஜபொாடுவாடு
சவறஜயொடை
சிரித்க்சகொணஜடை அங்ஜகஜய நக்குிொ
தைன்
முுதரிசெக்ுதயொல
எஜதைொ
வவரீதைமங்ிதை உணிுதை முுதரிவொுத
இங்க
வொி்க்குள்ள
எல்லொம
மடிுுதருுதை். இவன பொிததை்ஜம நலி
மீணடும சகொூரரிமொ
சிரிசசிாஜடை
தைப்பத் ஓடிாடைொ , அப்ிம தைனிதமயொ
இருுதை
முுதரிவொுதர்ம மதனவ
குழைுததை இிுதை ்க்கம தைொளொம சகொஞ்செ
நொள்ள சசெத் ஜபொ ்ாடைொனொம...
நலி தைன் கணணீரி
ஆர்தைமொக்கி
செதுதயவுதய ஏமொிற சகொன்ன்னொல
தைொன் சபொ ்யொ
கணணீிவடுி
எல்லொதரிர்ம பொித் ஏன்டைொ ‘நலி
கணணீின்
வடிக்குஜின்னு ஜகக்குி

பழைக்கம வுுதச் . அஜதைொடை சவற
அடைங்கொதை நலி இப்ஜபொைம இங்க தைொன்
்துத ுதரிர்ிொ . நதிமொதை கிப்பணி
சபணகதளக் கணடைொ அவ வடைமொாடைொ,
அதைனொல தைொன்டைொ நமமூில கிப்பணிப்
சபணகள் யொரும இருப்புதல்தல” எனச
சசெொல்லி பொாடி கததைதய மடிததைொள்...
வழைக்கம ஜபொல இரிை உணதவ மடித்
பொாடி பக்கத்லஜய பொாடிதய இறுக்க
காடியதணத் படுத்ிங்கிஜனன் .
இரிை மணி ஒன்று “பொாடி ... பொாடி...
ஒணிக்கு ஜபொகிம பயமொ இருக்கு
வொ பொாடி... எங்க பொிததைொும பதனமரி
உயரிதுதல் நலி நக்குி்ஜபொலஜய
சதைரிர்் பொாடி ...” என சமல்ல
அதழைதஜதைன் பொாடிதய . “ஜடை ், கொுதல
கிள்ளி சவச்க்ஜகொடைொ இ் தைொன் நொன்
உனக்கு சசெொல்ுி கதடைசி கததை” என

வழைக்கமொகச சசெொல்ும வசெனத்டைஜன
என் கரிமபடித் அதழைத்ச சசெல்கிிொள்
பொாடி.
என்னுதடைய பொாடி நல்லவள் இனிர்ம
எனக்கு அவள் கததை சசெொல்வொள்...

11. எல்லொம நன்தமக்ஜக...

வொழும ஜபொ் ஒன்ிொ ் ஒிறுதமயொ ்
வொழ்ுதை நதரிவழுுதை அமம் மூததை
தைமபுதயி இிக்கும ஜபொ்ம ஒன்ிொகஜவ
இிு் ஏறப்ஜபொயினி வொனுக்கு .
அங்ஜக அவிகதள தைடுத் நறுதுதய்
மிகப்சபரிய நுதழைவொயில் கதைசவொன்று
அததை கொவல் கொக்கிிவன் அவிகளிடைம
வுதைொன். சிற் ஜநரிம அவிகதள
அங்ஜக கொதுதருக்கும படி கறவாடு
அவிககளதடைய பொவ பணணிய கணக்கு
பஸதைகதததை எடுத் வுதைொன் . வுதைவன்
பஸதைகதததை பரிாடி பொித் வாடு

உங்ககளக்கு
சசெொிக்கம
கிதடைதுதருக்கிி்.
நங்கள் இனி அங்ஜக ஜபொ ் நமமுதயொ ்
இருக்கலொம என்று கற நுதழைவொயிதல
ுதிக்க ஜபொனொன், அதைிகு அததைமபுதயில்
அுதை
அமமொ
ஜகொபதுதல்
அவதனப்பொித்
"வொழுமஜபொ்
பூமியில் எங்ககளக்கு நரிகதததை
சகொடுத்வாடு இப்ஜபொ் சசெொிக்கம
எதைிகு? பூமியில் நரிகதததை சகொடுததை
கடைைதள பொிக்கொமல் இவவடைம வாடு
ஒரு அடி கடை நகரிமொாஜடைொம" என்ிொி.
உடைஜன அவருக்கு ஆதைரிவொக அவி
கணவரும
"இங்ஜகஜய
உாகொருஜமொமமமொ கடைைள் வரிாடும
வு் அவரிடைம நொு வொிதததை
ஜகாடை்க்கப்பிஜம
ஜபொகலொம
"

என்ிொி. உடைஜன இருவரும அவவடைம
உாகொிு் வாடைனி . ஜபசிப்பொிததைொன்
அவன் பலனில்தல , அவிகள் மனததை
மொிி மடியொசதைன்பததை உணிு்
சகொணடைவன் கடைைதள அதழைக்க
சசென்ிொன்.
தகஜயொடு கடைைதள
அதழைத் வுதைொன்.
கொிறலிருு் கொாசியொனொி கடைைள்
ஒளிசபொருுுதய அவி மகதததை ஜநருக்கு
ஜநி பொிக்க அவிகள் கணகள் கசிிறு .
செொுதைசசெொரூபயொன அவி மகதததை
பொிததை்ம அவிகள் ஜகொபசமல்லொம
பிு் ஜபொயிிறு.
நொ தைழு தைழுக்க சென்னமொன குரிலில் அுதை
அமமொஜவ ஜபசினொி
"உங்ககளக்கு
இரிக்கஜம இல்தலயொ ? எததைதன நொள்
அழு் பலமபஜனொம .
உங்கதள

ஒவசவொரு நொகளம எததைதன மதி
அதழைதஜதைொம. நங்கள் சசெவ செொ ்க்கஜவ
இல்தலஜய. அப்படி நொங்கள் என்ன
தைவறு சசெ ்் வாஜடைொம? ஜகொவல்களில்
இருப்பதைொ ் சசெொன்னொிகள் அங்ஜக வு்
அதழைத் பொிதஜதைொம நங்கள் கணடு
சகொள்ளஜவ இல்தல .
செிச்களில்
இருப்பதைொ ் சசெொன்னொிகள் அங்ஜகர்ம
வுஜதைொம நங்கள் ுதருமபர்ம
பொிக்கவல்தல.
தைிக்கொக்களிும
வுஜதைொம
நங்கள்
எாடிர்ம
பொிக்கவல்தல.
இன்னும நங்கள்
இருப்பதைொ ் சசெொன்ன
எுதைசவொரு
இடைதததைர்ம நொங்கள் வாடு
தவக்கவல்தல.
எங்சகங்கு நொங்கள் வுதை ஜபொ்ம நங்கள்
எங்கதள கணடு சகொள்ளளஜவ
இல்தலஜய ஏன் ? ஒரு குழைுததை

இல்லொதைதைொல் நொங்கள் பாடை பொடும
எங்ககளக்கு கிதடைததை அவமொனமம
வாடை
கணணீரும உங்ககளக்கு
சதைரிர்மொ?! என்று உணிசசி தை்மப
ஜபசிய
ஜபொ்
அவருதடைய
கணகளிலிருு் கணணீி மத் மததைொ ்
வழுுதை்.
்க்கம சதைொணதடைதய
அதடைத்க்சகொணடு வரி சிறு பள்தள
ஜபொல் ஜதைமப ஜதைமப அழை ்வங்கினொி
அடுத் அவரிொல் ஜபசெ மடியொமல்
ஜபொயிிறு.
அழுதை
மதனவயின்
ஜதைொள்கதள தைாடி ஜதைிறய கணவன்
கவதல ஜதைொ ்ுதை குரிலில் அவஜரி
சதைொடைிுதைொி.
"வொழும ஜபொ் பூமியில் எங்ககளக்கு
நரிகதததை தைு்வாடு இங்கு சசெொிக்கம
என்ிொல் என்ன அிததைம. அ் எங்ககளக்கு
ஜவணடைஜவ ஜவணடைொம. ஏன் எங்ககளக்கு

ஒரு குழைுததைதய தைரிவல்தல அதைிகுரிய
கொரிணதததை சசெொல்ுங்கள் ஜபொ்ம .
சசெொல்லொவாடைொல் நொங்கள் இவவடைம
வாடு நகரி மொாஜடைொம " என்ிொி.
இப்ஜபொ் அவி கணகளிலிருு்ம
கணணீி சபருமதழைசயன
சசெொரிய
்வங்கிய். இப்ஜபொ் அுதை அமமொ தைன்
கணவரின் கணணீதரி ்தடைத் அவதரித
ஜதைிறனொி.
அவிகள் ஜப்வததை அதமுதயொக ஜகாடு
சகொணடு நன்ி கடைைள் அவிகளிடைம
ஒரு வொிதததைர்ம ஜபசெவல்தல . அவி
மகதுதல் ஒரு செலனமம இல்தல
.
அதமுதயொக தைன் தகதய ஜமகதததை
ஜநொக்கி சணடிக்கொாடினொி. அக்கணஜம
ஜமகம வலகிய் பூமி சதைரிய
்வங்கிய். அழைகொன மரிங்களடைிுதை
ஜசெொதல ஜபொன்ி
இடைம அ்

அதைனுள்ஜள ஆசிரிம ஜபொன்ி இடைம
ஒன்று சதைரிுதை். அவவடைதஜதை சில  நறு
பள்தளகள் மனமருகி பரிொதுதத்
சகொணடு இருக்கிிொிகள். அததைதன ஜபி
கணகளிும
கணணீி
வழுஜதைொடிக்சகொணடிருக்கிி்.
அவிகள் மன் இவிகள் இருவி
ஜபொாஜடைொைம அலங்கரிக்கப்பாடு
தவக்கப்பாடிருக்கிி்.
அததை அங்கிருுதைபடிஜய அததைதன
ஜபரும கணடைனி இப்ஜபொ் கடைைள்
ஜபசெ ்வங்கினொி "உங்ககளக்கும ஒரு
குழைுததை பிுுதருுதைொல் நங்ககளம
மிிவிகள் ஜபொல அுதை ஒிதி
பள்தளக்கொ ் பொடுபாடு உதழைத்
மரிதுதருப்்பிகள். என்னுதடைய இததைதன
பள்தளகதள யொி கவனிதுதருப்பொிகள்?
நங்கள் நல்லவிகள் அதைனொல் தைொன் என்

பள்தளகதள
பொித்க்சகொள்ள
உங்கதள ஜதைிுசதைடுதஜதைன். உங்ககளக்கு
ஒரு குழைுததை பிுுதருுதைொல் இுஜநரிம
அவன் ஒருவன் மாடும உங்ககளக்கொ ்
பரிொதுததுதருக்க
கடும.
இப்ஜபொ்
பொருங்கள் என்னுதடைய
எததைதன
பள்தளகள் உங்ககளக்கொ ் அழுகிிொிகள்
பரிொதுதக்கிிொிகள்.
நங்கள் நிகுணம உள்ளவிகள் என்
ஜவதலதய சசெ ்ய தைகுுதயொனவிகள் .
அதைனொல் தைொன் நொன் உங்கதள
ஜதைிுசதைடுதஜதைன். இஜதைொ, நங்கள் சசெ ்தை
பணணியதுதன் பலதன இனி
சசெொிக்கதுதல் அனுபவர்ங்கள் . பூமியில்
நடைக்கும நல்ல் சகாடை் ்வங்கி
ஒவசவொன்றும நன்தமக்ஜக தைொன்
அததைப் பலரிொும பரிு் சகொள்ள
மடிவஜதை இல்தல "
என்று கற

மடிததைொி.
அத்டைன் அவிகள் செுஜதைகம தீிுதை்
்க்கம, ்யரிம அவிகதள வாடு
பிுதை். இருவரும தைங்கள் கணகதள
்தடைததைனி.
கடைைதள பொித்
பன்மறுவசலொன்று
பூததைபடி
நன்றஜயொடு தகசயடுத் குமபாடு
"எல்லொம நன்தமக்ஜக "
என்ிபடி
சசெொிக்கதததை ஜநொக்கி
நடைக்க
்வங்கினி...

12. ரிொஜொைம ரிமயொைம...

ரிொஜொைம,
ரிமயொைம
ஒருததைதரிசயொருததைி பரிு் சகொணடை
அன்பொன தைமபுத தைொன் . ஆனொல்,
மொமியொி கடை இருக்கிி் மாடும
்ததைமொ
ரிமயொைக்கு படிக்கிிஜதை
இல்தல.
அவங்கள
முதஜயொி
இல்லத்ல சகொணடு ஜபொ ் வடை
சசெொல்லி அடிக்கடி செணதடை ஜபொடுவொ ,
அவனும செமதைொனம சசெொல்லி
செமொளித்க்சகொணஜடை
வுதைொன்
.
இன்தனக்கு மடிவொஜவ சசெொல்லாடைொ,
"ஒணி நொன் இுதை வீால இருக்கிம,

இல்ல உங்க அமமொ இருக்கிம,
நங்கஜள மடிை பணணிக்ஜகொங்கன்னொ"
ரிமயொ படிவொதைக்கொரி, இனி அவ கடை
ஜபசி ப்ரிஜயொஜனமில்தல என்பததை
உணிுதைொன் ரிொஜொ . ஜவறு வழயின்ற
அவள் மடிவிகு ஒத்க்சகொணடைொன்.
ஒத்க்சகொணடைவன் "ரிமயொ ந எனக்கு
ஒரு உதைவ பணணிம என்ிொன்"
சபொறுதமயொஜவ ஜகாடைொ "நொன் என்ன
பணணிம சசெொல்ுங்க" என
"பள்ளிக்கடைத்ல
எதன ஜசெிததை்
மதைல்... உன்தன எனக்கு கல்யொணம
பணணி சவசசெ் வதரி ... எனக்கு
எ்சவல்லொம
படிக்குஜமொ
அததைசயல்லொம எனக்கொக பொித்
பொித் பணணினவங்க என்ஜனொடை

அமமொ. அதைனொல எல்லொ வசெுதர்ம உள்ள
ஒரு நல்ல முதஜயொி இல்லமொ பொித்
சகொணடு ஜபொ ் வடை ஜவணடிய்
என்ஜனொடை கடைதம. நொன் இருக்கிி
பஸசியில என்னொல அதை எல்லொம
பொித் பணண மடியொ் என்கிி்
உனக்ஜக சதைரிர்ம. அதைனொல எனக்கொக ந
தைொன் இுதை உதைவய பணணிக்குடுக்கிம
என்ிொன்."
அதைிகு
மழுமனஜதைொடு
ஒத்க்சகொணடைொள் ரிமயொ...
ந இன்சனொரு உதைவ கடை எனக்கொக
பணணிம ரிமயொ என சசெொல்லி
சதைொடைிுதைொன் ரிொஜொ...
அப்பொ
இல்லொம
என்தன
வளிததைதைொலஜயொ என்னஜமொ, என்ஜனொடை

அமமொைக்கு என்தனத தைவரி ஜவி
உலகம சதைரியொ் . என்தனஜய நமப
இருுதைதைொல சவளி உலகம சதைரியொதை
சவள்ளுுதயொஜவ இருுுதாடைொங்க . ந
சசெலா பணிி முதஜயொி இல்லத்ல
எப்படி நடைு்க்கிம , யொசரில்லொம
நல்லவங்க, இதை மாடும சகொஞ்செம
வசெொரிச், ந பொித் பழைகிாடு வரிிம ,
அப்ிமொ நொம அமமொவ அங்க சகொணடு
ஜபொ ் ஜசெிதுதடைலொம , அ்க்கப்பிம
அவங்க அங்க எுதை பரிசசெதனர்ம
இல்லொம இருப்பொங்க இல்ல... என்ிவன்
ஜமும,
முதஜயொி இல்லத்ல உள்ளவங்கள
பதுத மழுசெொ சதைரிஞ்் வரி, ந சதைொடைிு்
ஒரு வொரிம ுதனமம குதிுதை பாசெம
ஒருமணிஜநரிமொவ் அங்க உள்ளவங்க
கடை சசெலை பணணிம என்ிொன்...

ஓ
தைொரிொளமொங்க,
என
மலிுதை
மகதஜதைொடு ஒத்க்சகொணடைொள் ரிமயொ...
நொம முதஜயொி இல்லதுதல அமமொவ
சகொணடுவடை ஜபொி் இப்ஜபொததைக்கு
அமமொைக்கு சதைரிய
ஜவணடைொம
என்ிொன் ரிொஜொ ...
அ்ஜவ தைொன்
ரிமயொைக்கும செரிசயனப்பாடை்...
சரிொமப ஆிவமொ ஜதைடை ்வங்கினொ
முதஜயொி இல்லங்கதள... அடுததை நொஜள
ஏசி ரூம வசெுதர்ள்ள முதஜயொி இல்லததை
கணடுபடிச் வுதைொ ரிமயொ ... அதைஜனொடை
அருதம சபருதமசயல்லொம ஜவதல
மடிச் வீாடுக்கு வுதை ரிொஜொ கிாடை
சசெொல்லி சிலொகித்க் சகொணடைொள்.
அதமுதயொக
ரிொஜொ...

ஜகாடுக்சகொணடைொன்

அடுததை நொள் முதஜயொி இல்லம ஜபொ ்
வுதை ரிமயொ அங்க உள்ள சபரியவங்கள
பதுதசயல்லொம சசெொன்னொ ... அவதள
அங்க உள்ள எல்லொருக்கும சரிொமப
படிச் ஜபொனதைொ சபருதமஜயொஜடை
சசெொன்னொ...
அததைர்ம
அதமுதயொக
ஜகாடுக்சகொணடைொன் ரிொஜொ...
அடுததை நொள் முதஜயொி இல்லம ஜபொ ்
வுதைதைொக சசெொன்னொள் ரிமயொ ... அங்ஜக
நடைுதை செமபவங்கள் எததைர்ம அவனுக்கு
அவள் அன்திக்கு சசெொல்லவல்தல ...
அவனும அததை பிுத எ்ைம
ஜகாகவல்தல...
அதமுதயொஜவ
இருுதைொன்...
அடுததைடுததை நொாகளிும அவள் எ்ைம

சசெொல்லவல்தல...
அவள் ஜபொ ்
வருவததை மாடும உறுுத சசெ ்்
சகொணடைொன் ரிொஜொ...
அவன் சசெொல்லியிருுதை
நொாகள்
மடிுதை். இன்திக்கு தைொன் அமமொதவ
முதஜயொி இல்லம சகொணடுவடை
ஜவணடிய நொள் அவன் ப்ரிஷஷொகஜவ
இருுதைொன். அவளிடைம சிற் பதைாடைம
சதைரிுதை். ரிொஜொ ரிமயொதவ அதழைததைொன்
"வொ ரிமயொ நொன் அமமொ கிாடை
சசெொல்ஜின் அவங்கள சகொணடு ஜபொ ்
முதஜயொி இல்லதுதல
வாடுாடு
வரிலொம” என
தகதய பதசெுதை படி வுதை ரிமயொ அவன்
தகதய படித்க்சகொணடு சசெொன்னொள்
"ஜவணடைொங்க அவங்ககளம நமம கடைஜய
இருு்டைாடும, தைனிதமயொ இருக்கும

சபரியவங்க சரிொமப பொவங்க" என்று
சசெொன்னவள் ஜமும சதைொடைிுதைொள் ...
இப்ஜபொ நங்க எனக்சகொரு உதைவ
பணணிம
"நொம
வொரிொ
வரிம
சினிமொைக்கு ஜபொி ஜநரித்க்கு புதலொ
அுதை முதஜயொி இல்லம ஜபொ ்
வரிலொமொங்க?
அங்க
இருக்குிவங்ககளக்கு கொ் , பணம எ்ம
ஜதைதவயில்ஜலங்க அன்பொ, அக்கதரியொ
ஜப்ி நொு ஜபி தைொங்க ஜவிம "
எனக்ஜகாடு அவதன பரிதைொபமொக
பொிததைொள்...
அவன் செமமதைம அன்ப மததைதஜதைொஜடை
அவகளக்கு கிதடைததை். இப்ஜபொ் அவன்
அதணப்பிகுள் இருுதை அவளிடைம
ுதருமப அவன் ஜகாடைொன் "அமமொவன்
மொிிமடியொ குதி சசெொல்ும பழைக்கததை
ந எப்படி செமொளிக்க ஜபொகிி” என

அதைிகு அவள் "கொ் ஜகாகொதை் ஜபொல
இருு்ாடு ஜபொஜிங்க , சகொஞ்செ நொள்ள
அவங்கஜள மொறடுவொங்க
என
நமபக்தகஜயொஜடை சசெொன்னொள்..."
சபணகள் சகொஞ்செம படிவொதைக்கொரிிகள்
தைொன்,
ஆனொல் அன்பொனவிகள் .
அவிகதள அவிககளக்கு பரிய தவக்க
ஜகொபமல்ல சகொஞ்செம சபொறுதமஜய
ஜதைதவப்படுகிி் ஆணககளக்கு , இுதை
ரிொஜொ ஜபொல...

13. மொமியொி மகொலா்மிர்ம
மருமகள் தைனலா்மிர்ம...

்புதனசமொன்றல் ஊரிொி அாசெததை தவ
ஆசிவழைங்க
தைங்க
நிததைழைகி
தைனலா்மிதய தைங்க தைொலி அணிவத்
தைன்னவள் ஆக்கி சகொணடைொன்
மொணிக்கம. மணமடித் தைன்மகனுடைன்
தைன்வீாடு
மன்வு்
நன்ி
தைங்ககுணததைழைகி
மருமகள்
தைனலா்மிதய
ஆரிதுதசயடுத்
தைங்கவதளயதல அணிவத் தைன்னுடைன்
வீாடினுள் அதழைத் சசென்ிொள்
மொமியொி மகொலா்மி...

புதய உிைகள், புதய உலகம பிபல
கனைககளடைன் மொமியொி வீாடினுள்
செரிொசெரி சபணகதள ஜபொலஜவ வளக்தக
ஏிற தவததைொள் தைனலா்மி
.
தைன்குலதததை வொதழையடி வொதழையொ ்
தைதழைக்க சசெ ்ய ஜபொகிிவதள பிபல
எுதிபொிப்பகஜளொடு ஏிறுக்சகொணடைொள்
மொமியொி மகொலா்மி...
புதய வீாடினுள் வொழ்க்தக ஜவகமொக
நகிுதை்,
நொாகள் வொரிங்களொன் ,
வொரிங்கள் மொதைங்களொன் ப்ப்சபண
பதழையவள் ஆனொள் . புதய மருமகள்
வீாடிசலொருதுதயொனொள்...
கனைகதள மாடுஜம ்மு் வுதை
தைனலா்மியின் கனைகள் அததைதனர்ம
நதிஜவறிிொ என்ிொல்? நசசெயமொக
இல்தல! மொமியொரின் எுதிபொிப்பகள்

அததைதனர்ம நதிஜவறிிொ என்ிொல் ?
அ்ைம நசசெயமொக இல்தல ! ஆனொல்
மகிழ்சசியொக
வொழ்க்தகதய வொழை
பழைகியிருுதைொிகளொ? என்ிொல் ஆம !
என்பஜதை அதைன் மறுசமொழ . அதைிகு
கொரிணம அவிகள் அவிகதள பரிு்
சகொணடிருுதைொிகள். வாடுக்சகொடுக்க
கிறுக் சகொணடிருுதைொிகள்...
அவிககளக்குள்
பரிசசெதனஜய
இல்தலயொ? என்ிொல் பரிசசெதனகள்
உணடு! அததை செமொளிக்கும வதததைதய
கிறருுதைொிகள் அவிகள் ... "தபபளில்
சசெொல்லப்பாடிருக்கும ரூத , சநஜகொமி
ஜபொல்"
வொழ்ுதைொிகளொ?
என்ிொல்
இல்தல! ஆனொல் அவிககளக்குள் ஓி
பரிதைல் இருுதை் . அ் அவிகதள
பரிதைலின்ற வொழை வழவதக சசெ ்்
சகொடுததை்...

இருவருக்குள்களம
வரும
மனஸதைொபங்ககளம
செசசெரிைககளம
"சரியதன பொிததை்ம மதிு் ஜபொகும
பனி ஜபொல ஒருவி மகதததை ஒருவி
பொிததை்ம மதிு் ஜபொகும " அத்டைன்
அததை அவிகள் மிு் ஜபொவொிகள் .
அப்படிர்ம ஓரிரிதவ அவிகளிருவரும
ஜபசெொமல் கழதுதருக்கிிொிகள் என்ிொல்
அன்திக்கு தைன் தைுததைதய மொமியொி
மகொலா்மி குதிகறய அுதை ஒரு நொள்
மாடும தைொன்...
எததைதனஜயொ கஷடைங்கள் பாடும , தைன்
செக்ுதக்கு மீற கடைன் வொங்கிர்ஜம தைொன் தைன்
மகள் ுதருமணதததை நடைதுதயிருுதைொி
தைனலா்மியின் அப்பொ . அப்படி மகள்
ுதருமணதுதிகு பொித் பொித் சசெ ்்ம
அுதல் வுதை சிறு குதிசயொன்றிகு தைன்
தைுததைதய குதிசசெொல்லியததை மாடும

சபொறுத்க்சகொள்ளஜவ மடியவல்தல
தைனலா்மியொல்.
அன்திக்கு ஒரு
வொிதததைர்ம ஜபசெொமல் கலங்கிய
கணககளடைனும, வொடிய மகத்டைனும
அதிக்குள் சசென்று தைொளிாடுசகொணடு
செொப்படை
மறுத் தங்கிவாடைொள்
தைனலா்மி. அசசெமபவதுதிகு பன்
இன்று வதரி அவிகள் வீாடில்
யொதரிர்ம குதி சசெொல்லியஜதை
கிதடையொ் மகொலா்மி...
தைனலா்மி செொப்பொடு கஷடைமின்ற
வளிுதைவள்.
ஆனொல் மகொலா்மி
மரிவள்ளி கிழைங்கின் ஜவதரிக்கடை
அவத் உணிமமளை செொப்பொடு
கஷடைம அனுபவத் வளிுதைவள் .
அதைனொல் செொப்பொதடை வீணடிப்பததை
அவளொல்
சபொறுத்க்சகொள்ளஜவ
மடியொ்.

"சிற் மீதைமு்வாடை் என்ிொல்..."
"அரிசி சிற் குதித் ஜபொடை
ஜவணடிய் தைொஜன உணதவ
வீணடிப்பததை வடை
பசிர்டைஜன
படுத்க்சகொள்ளலொம
என்பொள்
மகொலா்மி."
அப்படி குதிதஜதை அரிசி ஜபொாடும
மீதைம வு்வாடைொல் மொமியொருக்கு
சதைரியொமல் மதித் தவத்க்சகொணடு
இரிணடு மூன்று நொாகளொக சகொஞ்செம
சகொஞ்செமொக பக்கத் வீாடு பொிவுத
அக்கொ மொாடிிகு ஊதிதைணணி ஊிற
தவக்கும பொதுதரிதுதல் ஜபொாடு
வடுவொள் தைனலா்மி...
நொாகள் நகிுதை் மழைதலகள் பிுதை்
அவிகள் குடுமபம தைதழைததை்
.

அவிறிகு மருு் சகொடுப்புதும ,
உணை சகொடுப்புதும மொமியொருக்கு
படிததைததை அவருக்கு மன்னொும
அவருக்கு படிக்கொதைததை நல்லசதைன்று
தைொன்படிததைறுதைவிதிர்ம,
தைன்
ஜதைொழயி
மூலம
அறு்
சகொணடைததைர்ம அவி இல்லொதை
ஜநரிமமொக
பொித் சகொடுப்பொள்
தைனலா்மி...
இன்திக்கு தைனலா்மியின் மனம
மகிழ்சசியொல் சபொங்கி வழகிி் .
அதைிகு கொரிணமம இருக்கிி். தைங்கள்
ுதருமண நொள் பரிசெொக புததைொ ் கணவி
வொங்கியளிததை
ப் ஸகாடிதய
பொிததைுதல் தைொன் இததைதன மகிழ்சசி
அவகளக்கு. தைன் கணவி , தைன் தைொ ்
மிசகொணடு அததைதன ஜபி அவதள
ஜநொக்கி நிக அவள் அதழைததை்

என்னஜமொ மொமியொி மகொலா்மிதய
தைொன் உள்களக்குள் மகிழ்சசி இருுதைொும
தைனலா்மியின் அமமொவடைம "மதைலில்
நங்கள் ஜபொங்கள் என்ிொள் மகொலா்மி "
எதைொிததைதததை உணிு் மககளக்கு
வொழ்க்தகதய
வொழை
கிறுக்சகொடுதுதருுதை
அுதை
உன்னதைததைொஜயொ "நங்கஜள ஜபொங்கள்
அடுத் நொன் ஜபொகிஜின் என்ிொி " தசி
வழைொமஜல
கணதண
்தடைத்க்சகொணடைொள் மகிழ்சசியில்
மகொலா்மி...
அததைகவனிததை மொணிக்கதுதன் கணகள்
உகுததை கணணீதரி ்தடைத்க்சகொணடை
அவன் இருவரில்ககளம ,
அததை
பொித்க்சகொணடிருுதை அுதை சிகப்ப நி
ஒிதி ஜரிொஜொைம, மல்தலக்சகொடியின்
ஜமல்வீிறருுதை அுதை இருமல்தல

சமொாடுககளக்குஜமயன்ற
அங்ஜக
நன்றருுதை நொசியில் ்வொசெமள்ள ஜவறு
யொருக்கும சதைரிுுதருக்க வொ ்ப்பல்தல
தைொன் அவன் கணகள் கணணீி
சசெொரிுதைசதைன...
மொமியொி மருமகள் ஒிறுதமயில் அுதை
மகதனததைவரி
இவைலகில் ஜவறு
யொிதைொன் அுதகம மகிழ்ுுதருக்க கடும !
அுதக
மகிழ்சசியின் அதடையொளம
ஆனுதை கணணீி தைொசனன்பதைல்லஜவொ
உலகதுதன் நயுத...
அன்பொனவிககளக்கொகைம,
நல்லவிககளக்கொகைம கொலக் கடிகொரிம
சம்வொக ்ழைல்வுதல்தலஜய!
ஜவகமொன
கொலஓாடைதுதல் ஊரிொி
சபொிொதமபடுமளை
அவிகள்

ஒிறுதமர்ம
வளிு்சகொணஜடை
சசென்ி்.
கடை
மகொலா்மியின்
அனுமுதயின்றஜய ம்தமர்ம அவதரி
படித்க்சகொணடை். ுதடசரின ஒரு நொள்
மயக்கம ஜபொாடு வழுுதைொள்
மகொலா்மி...
மருத்வமதனயில்
ஜசெிததைொிகள் .
இ்வதரியில் ஒிறுதமயொ ் இருுதை
மொமியொி
மருமகளிருவதரிர்ம
மருத்வமதனயின்
அவசெரிபரிை
கணணொடிக் கதைை பரிதுதருுதை்
.
கணணொடிக் கதைைக்கு உள்ஜள
சமசின்களின்
உதைவஜயொடு
மூச்வாடுக்சகொணடிருுதைொள்
மகொலா்மி. மூக்கு வழயொகர்ம , வொ ்
வழயொகர்ம ்ிற
பதணுதைபடி
கிடைுதைன ஓயிகள் சில.

தகயதசெத்
அதழைததைொள்
தைனலா்மிதய மகொலா்மி . கணணீதரி
்தடைததைபடி
"உங்ககளக்கு
ஒன்றுமில்தலயமமொ" என்ிவளிடைம
ஆமொம! எனக்கு ஒன்றுமில்தல தைொன்!
இனி நொன் வொழ்க்தகயில் கொண
ஒன்றுமில்தல தைொன்!
ஜபொ்ம... எனக்கு இவவொழ்க்தகயில்
கிதடைததை மகிழ்சசிகள் அததைதனர்ம
ஜபொ்ம!
"எனக்கு ஜபரிொசெதசெ ஒன்று உணடு
தைனலா்மி! அடுததை பிவயிும நொன்
சபணணொக பிப்ஜபனொனொல் நஜய
எனக்கு மருமகளொக வரி ஜவணடும "
எனும ஜபொ் அவள் நொ தைழுதைழுததை் ...
“நொன் எஜதைனும தைவறு சசெ ்ுதருுதைொல்

என்தன மன்னித் வ..."
என சசெொல்ல வுதைவரின் வொதய
தைனலா்மி சபொத்வதைிகுள் கணகள்
ுதிுதை நதலயில் தைதல தைனலா்மியின்
மடியில் செரிுதை்...
மொமியொரின் கணகதள மூடிவாடு , தைன்
கணகதள கசெக்கியபடிஜய சவளிஜய
வுதைவளின் கணகளிலிருு் வு்
வழும கணணீித ்ளிகள் சவறும
பரிவன் வலியொல் மாடும வு்
வழுகின்ின என்று யொரும தைவிொக
எணணிவடை ஜவணடைொம…
தைொன் வொழ்ுதை வொழ்க்தகக்கு அிததைமொ ்
அவவொிதததைகள்
ஜபொ்ம
தைனலா்மிக்கு. இனி தைொன் வொழை ஜபொகும
வொழ்க்தகக்கும தைன் மொமியொருக்கு

புதலொ ்
்தணயிருக்கும
அவவொிதததைகள்.
்ன்பதுதல்
ஆறுதைலொ ், வலிகளில் வழத்தணயொ ்
என்ப் மாடும ுதணணஜம...

14. ுதரிொாதசெ ஜதைொாடை
உவதமயிலிருு் ..

கொதலஜலஜய சவல்டைி ஜஜொசெப்பக்கும
சப்பிதவஸசெி ஜடைவாக்கும செணதடை .
அவி வு் இ், இசதைல்லொம சவல்டிங்
அடிக்கிமனொி மகதுதலதிுதைொி
ஜபொல் "என்னொல மடியொ்ன்னுாடைொன்
ஜஜொசெப்" கொதலஜலஜய அததைதன ஜபி
மன்னொடி இப்டி ஜஜொசெப் சசெொன்ன்
சபரிய அவமொனமொ ஜபொச் ஜடைவாக்கு.

"இப்டி ஒவசவொருததைரிொ எ்த் ஜபசினொ
தசொடுக்குள்ள நமக்கு என்ன மரியொததை
இருக்கும" என மனுதிகுள் சநொு்
சகொணடைொி ஜடைவா.
ஜஜொசெப் அுஜநரிம அப்டி ஜப்வொன் என
எுதிபொிதுதருக்கவல்தல தைொன் அவி .
ஜமல ஜமஜனஜி கிாடை பகொி ஒணி
ஜபொாடு தவக்கலொசமன்று பொிததைொ
சவல்டிங் சடைஸா பொஸ ஆனவங்களொ
இருக்கிி் சரிணஜடை ஜபி , ஆக ஜமல
ஜபசிர்ம ஒணிம ஆகஜபொிுதல்ல மீற
ஜபொ ் சசெொன்னொும
"இருக்குி
ஜவதலக்கொரிங்கள சவச் ஒழுங்கொ
ஜவல சசெ ்ய மடியல ஸகல் பசெங்க
ஜபொல எல்லொத்க்கும மூக்க சீுுதாடு
இங்க வுுதாடைொன்னு" ஜமஜனஜி ஜவி
சவுதை பணில ஜவல பொ ்சசி தைொன்
அனுப்பவொன்.

"கமசபனிக்கு
சப்பிதவஸசெி
,
சவொிக்கி எல்லொம மக்கியம இல்ல
ஜவல ஆகிம அ் தைொன் மக்கியம ."
அ்க்கு அப்ஜபொ யொி ஜதைதவஜயொ அவன
தைாடிக்சகொடுப்ப் தைொன் கமசபனி
ஸதடைல். அ் பலவருசெமொ இுதை
கமசபனில
குப்பசகொாடுி
ஜடைவாடுக்கு நல்லொஜவ சதைரிர்ம .
தசொடுக்குள்ள
ஜபொிஜமன்,
சப்பிதவஸசெருக்கு அடுத் சவல்டைி
தைொன், சவல்டைரி பழவொங்கிமனொ
செரியொன ஜநரிம பொதி் அடிக்கிம அ்
ஜடைவாடுக்கு சதைரிர்ம .
பூதனய
சகொல்லிமனொ
மூக்குல
தைொஜன
அடிக்கிம அ்ஜபொல
தைொன்
சவல்டைிககளம ஜநரிம பொித்
அடிக்கிம ஜகொபதததை சநஞ்சில குதுத
சவச்கிாடைொன் ஜடைவா .
ஜவதல
குதியாடும, வொ ்ப்ப வரும , அப்ஜபொ

பொத்க்கலொமன்னு.
இுதை செணதடைக்கு சவறும ஜஜொசெப்ப
மாடும நொம குதி சசெொல்லிவடை
மடியொ்! ஏன்னொ இருக்குி் சரிணஜடை
சவல்டைி பொபைம , இவனும இவன்
சகொஞ்செம ஜகொவக்கொரின் தைொன், ஆனொும
ஜவலக்கொரின்.
ஜடைவா அவனுக்கு
மாடும ஓவி தடைமல
மப்ப்
மணிஜநரிம அுதகமொ எழுுத குடுததைொ ...
யொருக்கு தைொன் ஜகொபம வரிொ் ? அுதை
ஜகொபததை தைொன் இப்டி தீிதுதாடைொன்
ஜஜொசெப். அஜதைொடு மடியவொ சசெ ்தை்
அவன் ஜகொபம...
அுஜநரிம பொித் ஆதசெஜயொடை ஜபொன்ல
ஜபசெ வுதைொ அவன் மதனவ சஜன்சி
இவஜனொ எடுததை எடுப்பஜலஜய "அறை
சகாடைவஜள!
எப்ஜபொ
ஜபொன்

பணி்ன்னு ஒரு சவவஸதை
ஜவணடைொம... ஜவதல ஜநரித்லயொ
ஜபொன் பணிவ தவ ட ஜபொண " என
இருக்குி ஜகொபத்ல கடுதமயொ ஜபசி
சவசசிாடைொன். பொவம! ஐஸகரிதம
கணடை
குழைுததைசயன
ஆவஜலொடு
ஜபசெவுதை அவள் மகம கொிறு ஜபொன
பலூன் ஜபொல ்ருங்கி ஜபொயிிறு . அவள்
கணகளின் ஓரிம கணணீித ்ளிகள்
்ளிிதுதருுதை்.
"எனக்சகன்னஜமொ
அவன் ஜகொபதுதன் சவப்பதுதல் அவன்
ஜமல் அவள் தவதுதருக்கும அன்பம ,
கொதைும தைொன் சிற் சிறதைொக கணகளின்
வழஜய உருகி சசெல்கிி் என்ஜி
ஜதைொன்றிறு."
குடிக்கிி்க்கு தைணணிய ஜதைடினொன்
அருஜக தைணணி இல்ல "ஜடை ்! மதடையொ
குமொரிஜவு...
ஜவல

சதைொடைங்குி்க்குள்ள
தைணணிய
சகொணடு வு் தவக்க சதைரியொதைொடைொ
உனக்கு!” என கதுதனொன் ஜஜொசெப் .
குமொரிஜவுைக்கு ஜஜொசெப்பன் அப்பொ
வயுதருக்கும அடுததை மொதைம மகள்
ுதருமணம இல்ஜலன்னொ
இவன்
வொயிஜலருு்
இப்டிசயல்லொம
ஜகக்குி்க்கு ஜபசெொம
ஜவதலய
வாடுாடு சமொதை
பதளாடுக்ஜக
ஊருக்கு ஜபொயிருப்பொரு குமொரிஜவல்
அணணொ.
சவளிநொடுகளில் ஏச்ம ஜபச்ம
ஜகாடுக்சகொணடும
பல்தலக்கடித்க்சகொணடு பலரும
சபொறுதுதருக்கும
கொரிணிகளில்
குமொரிஜவல் அணணொஜவொடை கொரிணம
அஃ். அன்திக்ஜக முதயம செொப்பொடு
ஜபொடுி இடைதுதிகு சசென்ிொன் ஜஜொசெப் .

அங்க ஜபொாடை சிக்கன் ்பஸ சின்ன்
அ்க்கு அங்ஜகர்ம செணதடை ஆக
அன்திய
ுதனததை
செணதடையொஜவ
மடிசசெொச் ஜஜொசெப் .
நமமுதயிி
மனஜதைொடு றூம வுதைதடைுதைொன்.
அப்ஜபொ் தைொன் செிச ஜபொகலொமொ
எனக்ஜகாடைொன் பக்கத் றூம
நணபசனொருததைன்
"நமமுதஜயொடை
இருுதைொ மனம ஜபொன ஜபொக்குல
ஜபொி்ம, கஷடைம வருமஜபொ கடைைதள
ஜதைடுி்ம தைொஜன மனிதை வழைக்கம "
ஜஜொசெப்பம அதைிகு வுதவலக்கல்ல
இன்திக்கு
செிச
ஜபொக
ஒத்க்சகொணடைொன்.
பலமதி ஜகாடை் தைொன் ுதரிொாதசெ
ஜதைொாடை உவதம... இன்திக்கும சசெ ்ுத
அஜதை தைொன் . ஆனொல் இன்று புதயொ ்

சதைரிுதை் அவனுக்கு இன்திக்கு அ்
அவனுக்கொகஜவ சசெொல்லப்படுவதைொ ்
ஜதைொன்றிறு...
தைன் கணீி குரிலில் உவதமதய வளக்கி
சசெொல்ல
்வங்கினொி செிசசிலிருுதை
பொஸடைி...
ுதரிொாதசெ ஜதைொாடைதுதிகு எஜமொன்
ஒருவன் இருுதைொன் .
அவனுதடைய
ஜதைொாடைதுதிகு ஜவதலக்கு ஆாகள்
ஜதைதவப்பாடை். கதடைதசதைரு வுதைொன்
அங்கு ஜவதலயில்லொமல் ்மமொ நிகும
சிலதரி கணடைொன் . தைன் ஜதைொாடைதுதல்
ஜவதல சசெ ்ய அதழைததைொன். ஒரு பணம
கலி ஜபசி அவிகதள ஜவதல சசெ ்ய
பணிததைொன்.
முதயம மறுபடிர்ம
கதடைதசதைரு ஜபொனொன் எஜமொன்
.
அப்ஜபொ்ம ஜவதலயின்ற ்மமொ

நிகும சிலதரி மீணடும ஜவதலக்கு
அமிதுதனொன்
அவிகளிடைம
உங்ககளக்கும நயொயமொன கலிதய
தைருஜவன் என்ிொன் . அவன் அுதைபடிஜய
முதயதுதிகு ஜமும மூன்று மணி
அளவும, நொன்கு மணி அளவும
ஜவதலக்கு சிலதரி அதழைததைொன்
அவிகளிடைமம உங்ககளக்கு நயொயமொன
கலிதய தைருவதைொக சசெொல்லி ஜவதல
சசெ ்ய பணிததைொன். மொதல மணி
ஐுதைொன் எல்ஜலொரும ஜவதலதய
மடித் கலி வொங்க சசென்ிொிகள்.
கலிதய சகொடுக்க
்வங்கினி
கொதலயில் வுதைவிகளிடைம ஜபசிய அுதை
ஒரு பணம கலிதய மொதல நொன்கு
மணிக்கு வுதைவன் வதரி எல்ஜலொருக்கும
செரிசெமமொக
சகொடுததைொன் எஜமொன் .
உடைஜன கொதலஜலஜய வுதைவிகள்

மறுமறுக்க ்வங்கினொிகள். "நொள்பூரிொ
கஷடைப்பாடை எங்கதளர்ம இப்ஜபொ்
வுதைவிகதளர்ம செமமொக்கினஜரி" என்று
வருததைதஜதைொஜடை கறனொிகள் . அதைிகு
எஜமொன் சசெொன்னொி
"நணபிகஜள
உங்ககளக்கு நொன் ்ஜரிொகம ஏ்ம
சசெ ்யவல்தல உங்ககளக்கு ஜபசின
கலிதய
சகொடுத்வாஜடைன்
...
ஜதைொாடைம என்னுதடைய் அுதல்
ஜவதலசசெ ்தைவிககளக்கு
என்
இஷடைப்படி கலி வழைங்க எனக்கு உரிதம
இல்தலயொ? என்னுதடைய நல்லமனததை
சபொிொதமஜயொடு நங்கள் பொிக்கலொமொ ?
என்று கற அவிகதள அனுப்ப
வாடைொன். என்று கற மடிததைொி
பொஸடைி.
அசசசெ ்ுத ஜஜொசெப் சநஞ்தசெ ்ாடை் அ்
அவனுக்கொக... அவனுக்கொக மாடுஜம

சசெொன்ன் ஜபொலிருுதை் . ஜயொசிக்க
்வங்கினொன் இன்திக்கு நொம ஏன்
செணதடை
ஜபொாஜடைொம ?
ஏன்
மனநமமுததய இழைு் ,
எல்லொி
நமமுததயர்ம
சகடுத்
,
எல்ஜலொரிடைமம எரிு் வழுுஜதைொம ?
செமபளமம ஓவி தடைம கொ்ம ஒரு
ருபொர்ம குதிவன்ற கிதடைததைொகிிறு ...
இனி அுதகமொ கிதடைக்க ஜவணடிய் ,
அததை ஏன் நொம எுதிபொிக்க ஜவணடும ?
அதைனொல் தைொஜன இததைதன பரிசசெதன ...
படைபடைப்பகள் ஜவறு ... நமமுதயிி
நதல. பொபதவ நொம ஏன் நமமடைன்
ஒப்படை ஜவணடும? கமசபனி கொ் அததை
ஜடைவா அவனுக்கு சகொடுதுதருக்கிிொி
அுதல் நொம சபொிொதம படை என்ன
இருக்கிி்? என எணணிக்சகொணடு
சவளிவுதைவன் மகதுதல் ஒரு சதைளிை
சதைரிுதை்.

மொதைம ஒன்று உருணஜடைொடியிருுதை் .
இன்திக்கு அடுததை செமபள ுதனம
ஜஜொசெப்தப கடைு் சசென்ி ஜடைவாடிடைம
என்தன எுதித் ஜபசிய உன்தன
பழவொங்கிவாஜடைன் என்ப் ஜபொல் ஒரு
ஏளன
பொிதவர்ம,
மகதுதசலொரு
சவிற சசெருக்கும சதைரிுதை் . அததை
கணடுசகொள்ளஜவயில்தல ஜஜொசெப். பொப
மகதுதல் மகிழ்சசி தைொணடைவமொடிய் .
பொபவன் செமபளக்கவதரி பொிகஜவொ ,
உனக்கு செமபளம எததைதன வுதை் ? என
ஜகாக ஜவணடும எனும எணணமம
வரிஜவயில்தல ஜஜொசெப்பக்கு . ஜஜொசெப்
தைன் செமபள கவதரி பரித் பொிததைொன்
செமபளமம,
ஓவிதடைமம செரியொக
இருுதை் இதிவனுக்கு நன்ற கறனொன்.
ஜவதலதய ்வங்க சசென்ிவன் ஜபொண
சிிங்கிய் எடுத் பொிததைொன்

அதழைப்ப் மதனவ...
"என்ன என்ிொன்..?"
"ஜவதல
ஜநரித்ல
ஜபொன்
பணணிாஜடைன் ஜசெொறன்னொ.."
"பரிவொயில்ல சசெொல்ு என்ிொன்"
"நமம ரிுத குாடி ஜபொாடுருக்குங்க ...
அததைதன அழைகு ,
உடைசலல்லொம
சவள்தள நிம , சநிறயில் மாடும
சபொாடு ஜபொல ஒரு கறுப்ப என
மகிழ்சசி சபொங்க கறனொள்... தைன் வீாடு
ஆடு குாடி ஜபொாடைததை"
"ஆணொ..? சபணணொ..? என ஜகாடைொன்..."
"சபண என்ிொள்"
"மொளூன்னு ஜபி தவ ... கறுப்ப சபொாடு

உனக்கு கடை சரிொமப அழைகு என்ிொன்"
"கன்னதுதல்
குழசயொன்றுவழை
சவாகததைொும,
மகிழ்சசியொும
மலிுதை் அவள் மகம..."
"செரி... எனக்கு ஜவதல இருக்கு அப்ிம
ஜப்கிஜின் என்று கற அதழைப்தப
்ணடிததைொன்"
"மகிழ்சசியில் சரிக்தக இன்றஜய
வீாடிிகுள் பிுதைொள் அவள்... கணணொடி
மன் சசென்று கறுப்ப சபொாசடைொன்தி
தவததைவொறு மஜம... மஜம... என்ிதழைததை
ஆாடுக் குாடிதய "இுதைொ வு்ாஜடைன்
மொளூ"
என்று கறக்சகொணஜடை
வதரிுதைொள் அதைனிடைமொ ்."
"குடிக்க தைணணி ஜதைடினொன் ஜஜொசெப்"

"தைமப... எடுக்க மிுுதாஜடைன் இஜதைொ
எடுத் வருகிஜின் என்ிொி குமொரிஜவல்
அணணொ பவயமொ ்"
"இல்ல பரிவொயில்லணணொ... நொஜன
எடுத்ாடு வருகிஜின் என்று கற
பொாடிதல வொங்கிசசசென்ிொன் ஜஜொசெப்"
"முதய உணை இவதன பொிததை்ம
செப்தளயி சசெொல்லிவாடைொன் ஜஜொசெப்
அணணொ இன்தனக்கு ்பஸ சகொஞ்செம
சின்ன் தைொன் ஜவிமனொ ஒணி கடை
தைொஜின் வொங்கிாடு செணதடை ஜபொடைொம
ஜபொங்க என்ிொன்"
"அவனுக்கு
பன்மறுவசலொன்தி
பரிசெளித்... பரிவொயில்ல எல்லொருக்கும
குடுக்குிததை ஜபொல குடு ஜபொ்ம
என்ிொன்."

ஜஜொசெப் வொழ்தவ நொசெமொக்கும
சபொிொதமதய
சவளிஜயிறும
முுதரிதததை
வசெனதுதலிருு்
கிறுக்சகொணடைொன். அததை வொழ்வல்
பன்பிி ்வங்கினொன். இனி அவதன
சபொிொதம அணடைொ் .
மகிழ்சசி
அவதன வாடைகலொ் . சபொிொதம
எனும இருாடு சவளிஜயி அதமுத
எனும சவளிசசெம அங்கு தைங்குவ்
இயல்ப தைொஜன...

15. அடிதமகள் அவலவொழ்ை

மரிதுதிகு பன்னொலிருு் எாடி
பொிக்கும சிறு குழைுததை ஜபொல
மாபதைிககளம,
சசெடி,
சகொடிககளம
மதித் கிடைக்க அதைன் உள்ளிருு்
எாடி
பொித்க்சகொணடிருக்கிி்
பொழைதடைு் கிடைக்கும எங்கள் ஊரின்
பழைங்கொலத் மணடைபம .
நடுநசி
ஜவதளயில் அவவழஜய தைொன் இஜதைொ ,
நடைு் ஜபொ ் சகொணடிருக்கிஜின் பள்ளி
கல்வதய கடை இன்னும மடிதுதரிொதை
நொன்...
அமமணடைபதததை பிற பலரும பல
ுதகிலூாடும கததைகதள சசெொல்லி

ஜகாடிருப்பதைொல் பயு் பயுஜதை
ஜபொ ்சகொணடிருக்கிஜின்
அவவழயிதிஜடை...
நொஜன எுதிபொிதுதரிொதை வணணம என்
பயதததை பன்மடைங்கு அுதகரிக்கும
வணணம
அமமணடைபதுதலிருு்
குுங்கி குுங்கி அழும ஒரு சிறு
சபணணின் குரில் ஒன்று கொிறல் கலு்
வு் எதன வழமறக்கிி் . ்ிறும
மிறும
ுதருமப
பொிதஜதைன்
யொருமில்தல அங்ஜக .
பயமம
பதைாடைத்டைனும வொனளொவ உயிு்
நிகும எங்கள் ஊரின் கதடைசி
பதனமரிதுதன் மூாடில் மதிு் நன்று
சகொணடு கொ்கதள கிதமயொக்கி செததைம
வுதை மணடைப ுததசெதய கிு் கவனிக்க
்வங்கிஜனன்...

செிறு ஜநரிதுதிசகல்லொம செததைம
இன்னும செததைமொக ஜகாகிிசதைனக்கு .
இப்ஜபொ் அசசிறுப்சபண ஜப்வ்ம
ஜகாகிிசதைனக்கு. அவகளடைன் இன்னும
இருவி
அங்கு
அவகளடைன்
இருக்கிிொிகள்.
அவிகள் இருவரும வ்மப வ்மப
அழும செததைம மாடும கொிறல் கலு்
வருகிி் என்னிடைம
அவள் சகஞ்்கிிொள் அவிகளிடைம
“அப்பொ
என்தன அவங்க
கடை
அனுப்பொதீங்க! எனக்கு பயமொ இருக்கு !
அமமொ நங்களொச்ம சசெொல்ுங்கமமொ
என்தன அவங்க
கடை
அனுப்ப
ஜவணடைொமன்னு சசெொல்ுங்கமமொ !...
என அவள் அழு்சகொணஜடை சகஞ்செ
சகஞ்செ...
அதைிகு புதலில்தல

அவிகளிடைம. ஆனொல் புதுக்கு மொிொக
அவிகள் வ்மபல் செததைம மாடும
இன்னும இன்னும அுதகமொகிி் .
ஆனொல் அப்ஜபொ்ம அசசிறுமிக்கு
ஆறுதைலொ ் ஒரு வொிததைர்மில்தல
அவிகளிடைம...
அுஜநரிம ஜகொதடையிடி செததைம ஜபொல
கொ்கதள பளக்கும ஜபரிடி செததைம ஒன்று
ஒரு மனிதைனின் வொயினின்று பிப்பாடு
வுதை் அவன் "ஏ ்! அடிதம நொஜய
அழுதகதய நப்பொாடு ...
சசீ!
அழுதகதய நப்பொாடு ...
அழு
மூஞ்சிதய பலி சகொடுததைொ ஆததைொ மன்
குளிரிொ். ந சமொரிணடு படிசசெ உன் கண
மன்னொடிஜய உன் அப்பன் , ஆததைொ,
தைமப, தைங்தக எல்லொதததைர்ம சவாடி
ஜபொாடுடுஜவன். எஜல ்! எரும மொடு
ஜபொல பொித்ாடு நக்கொம சசெொல்லி தவ

மவகளக்கு"
என
அுதகொரிதஜதைொடு
அதைாடிய பிகு சில சநொடிகள் அங்கு
நசெப்தைம நலவய்...
பாடைப்பகலில் நடு உசசி ஜவதளயில்
ஒிதி பதனயின் பன்னொல் மதிு்
நன்றுசகொணடு இததை ஜகாடு
சகொணடிருக்கும என் கொல்கள் சரிணடும
கதைகளி ஆடுகிி் . பிகள் அததைதனர்ம
பரிதை நொாடியம ஆடுகிி் . தககள்
சரிணடும தைஜபலொ வொசிக்க , யொரிொச்ம
உதைவக்கு வருகிிொிகளொ என்று ்ிறும
மிறும ுதருமப பொிததைொ...
தரித்ல நொ ் ஒன்று மழு ஜதைங்கொ ்
ஒன்றுடைன்
மல்ுக்காடிக்
சகொணடிருக்கிி் அததை ுதங்க . இுதை
பக்கத்ல ஒரு காடைம ஆடுகள் ப்செொ
பிகதள பொிப்ப் ஜபொல அப்படி

ஆக்ஜரிொசெமொக
ஜம ்ு்
சகொணடிருக்கிி். என் சநலம சதைரியொம
பக்கத் பளியம மரித்ல பிொக்கள்
சரிணடு தைங்கள் கொதைதல வளித்
சகொணடிருக்கு...
தரிதுதல் ஜகாகும சபருமதழை இதரிசசெல்
ஜபொல மீணடும அங்கிருு் ஒலிக்கிி்
செததைம. இமமதி பூதஜ சசெ ்ர்ம
முுதரிவொுதயின் குரில் ஜகாகிிசதைனக்கு .
ஏஜதைஜதைொ
முுதரிம
சசெொல்லிக்சகொணடிருுதை அவன் ுதடசரின
கொாடு கத் கத்கிிொன் “பலிய
சகொணடுவொடைொ!...
பலிய
சகொணடு
வொடைொ!...” என அவன் கரிடி ஜபொல்
அப்படி கதுதய சில சநொடிககளக்குள்
அங்கு இரிணடு மூன்று ஜபி நடைக்கும
செததைம ஜகாகிி் . அவிககளடைன் ஜபொக
மறுக்கும
அசசிறுமிதய

வுகாடைொயமொ ்
அதழைத்
சசெல்கிிொிகள் அவிகள்...
அவள், “அப்பொ என்தன கொப்பொத்ங்க!...
அமமொ
என்தன கொப்பொத்ங்க !...
என்தன
சகொணடு
ஜபொக
ஜவணடைொமன்னு சசெொல்ுங்க !... என
கதுத கதைி புதல் வொிதததைகள் இல்தல
அவிகளிடைம. அவிகளிடைம அவகளக்கொ ்
இயலொதமயின் உசசெமொ ் மிசசெமொ ் ஒரு
‘வ்மமல்ன் மாடுஜம மிசசெமிருக்கிி் !
தைடைபடைலொ ் பசெொரி முுதரிங்கள் ஓதை
சிறுமிதய இருவி படித் தவதுதருக்க .
ஒருவன் ஓங்கி ஒஜரி சவாடு "அமமொ"
என்ி அலிுடைன் அசசிறுமியின் தைதல
தைனி உடைல் தைனியொ ் ஜபொன்டைன் அவள்
உயிி பரிுதை் . பலி ுதருப்ுதயொ ்
சகொடுததை மகிழ்சசியில் ஒரு அணியினி
ஆனுதைதுதல் ஆிபரிக்க
அவள்

சபிஜிொரின் அழுதகர்ம அவிகள்
வ்மபல் செததைம மாடும வு்
ஜமொுதக்சகொணடிருுதை் என் கொ்களில் .
சமல்ல சமல்ல அசசெததைம குதிு்
மழு்மொ ் கொிறல் கலு் ஜபொயிிறு
அசசெததைம...
அவ வ்மபலில் ஒரு அடிதமயின் வலி
சதைரிு்!
அவ வ்மபலில் ஒரு அடிதமயின்
ஜவதைதன சதைரிுதை்!
அவ வ்மபலில் ஒரு அடிதமயின்
வரிக்ுத சதைரிுதை்!
அவ வ்மபலில் ஒரு அடிதமயின்
ஜகொபம சதைரிுதை்!
அவ வ்மபலில் ஒரு அடிதமக்கு

இப்பிப்பன்
சதைரிுதை்!

மீுதருுதை

சவறுப்ப

அவ வ்மபலில் ஒரு அடிதமக்கு இனி
அடிதமயொ ் பிப்ஜப ஜவணடைொம என்ி
பரிொததைதன சதைரிுதை்!
இசசெததைதததை ஜகாடைுதல் பயமம படை
படைப்பம ஒருவதை ஜவதைதனர்ம எதன
சழ்ு் சகொள்ள வீாடில் சசென்று படுத்
சகொணஜடைன் எதன படித் சகொணடை்
கொ ்சசெல். பயுதைொல் கடை கொ ்சசெல்
வருசமன்ப் என் வொழ்வும
அன்திக்கு உணதமயொன்...
பயமம
கொ ்சசெும
படித்க்சகொணடைொும
அுதை
பொழைதடைுதை
மணடைபதததை குறத்
அறர்ம ஆவல் என்னில் அுதகரிததை் .

எனக்கு கததை சசெொல்ல ஜவணடிஜய
பிப்சபடுத் வுதைதைொக நொன் கரு்ம
ஒரு ஜவன் தைொன் என்னுதடைய பொாடி .
இஜதைொ, தகயில் மருு்டைன் என்னிடைம
தைொன் வருகிிொள்.
“பொாடி அுதை மணடைபதததை குறத்
பலரும பலவொிொ கததை சசெொல்ிொங்கஜள
அததை பிற எனக்கு சசெொல்ு பொாடி...”
“ஜடை ்!
சமொதை
உனக்கு உடைமப
செரியொகாடும அப்ிம சசெொல்ஜின்டைொ
நொன்”
“இல்ல... இல்ல... மடியொ் பொாடி ...
எனக்கு ந இப்பஜவ சசெொல்லிததைரிிம”
என அடைம படிக்க ்வங்கிஜனன் நொன்.
“சசெொன்னொ ஜககள அததை ஜகாடைொ ந
பயப்படுவ
இப்ஜபொ
மருுததை

குடிசசிாடு படுத் தங்கு அப்ிம
சசெொல்லிதைிஜின் டைொ.” என்ிொள் பொாடி.
பொாடி சசெொல்லி தைரி மறுக்க மறுக்க
அக்கததைதய அறர்ம ஆவல் என்னில்
அுதகரித்
சகொணஜடைஜபொன்
.
பொாடியிடைமிருு் கததைதய வரி தவக்க
எனக்கு ஒரு ஐடியொ ஜதைொன்றய் உடைஜன
அததை பொாடியிடைம மயிசிதஜதைன் . அ்
பலிக்கைம சசெ ்தை் ... “பொாடி ந அுதை
கததைதய சசெொல்லஜலன்னொ நொன் மருுதை
குடிக்க மொாஜடைன்” என்ஜின் ஜகொபமொக
மகதததை தவத்க்சகொணஜடை.
பொாடிக்கு என் படிவொதை குணம சதைரிர்ம.
கததை சசெொல்லிததைரி ஒத்க்சகொணடைொள் .
மருுததை சகொடுததைொள் . எதன தைன்
மடியில் படுக்க தவத்வாடு என் தைதல
மடிதய வருடிக்சகொணஜடை ,
என்

ஜதைொள்கதள தைாடி சகொடுததைவொஜி கததை
சசெொல்ல ்வங்கினொள்...
“சில  நிிொணடுககளக்கு மன் நமம
மொவாடைம (கன்னியொகுமரி) இரிணியல்
பக்கம ஒரு சபரிய அடிதம செுததை ஒன்று
இருுதைதைொம.
இங்கிருு் தைொன்
அடிதமகதள வொங்கி சசெல்வ்
வழைக்கமொம. இன்திய கொலதுதல் ஆடு ,
மொடு, எரு் ஜபொன்ிவிதி வதல
சகொடுத் வொங்கி நமமதடைய
ஜதைதவக்கு பயன்படுதுத சகொள்வததை
ஜபொல அப்ஜபொசதைல்லொம மனிதைிகதள
வொங்கி விகும வழைக்கம இருுதைதைொம .
அப்படி வொங்கி வரும அடிதமகதள
ஜவதலக்கு தவப்ப் மாடுமின்ற
ஜதைதவசயனில் அவிகதள பலி
சகொடுப்ப்ம உணடைொம.

அப்படி மனிதை உயிிகதள பலி சகொடுக்க
பயன்படுததைப்பாடை மணடைபம தைொன்
அமமணடைபம.
கொலஜபொக்கில்
அடிதமமதி ஒழய பல உயிிகதள
பலிசகொணடை
மணடைபம இப்படி
பொழைதடைு் பரிதைொபமொ ் கிடைக்கிி்
என்று அமமணடைபதுதன் வரிலொிதி
சசெொன்னொள் பொாடி...
எனக்கு பரிுதை் அததைதனர்ம பரிுதை் .
அமமணடைப பகுுதயில் ஜப ் பசெொ்கள்
உணடு அங்கு நடுபகலிும இரிவும
ஜபொகக்கடைொ் என்பதைன் கொரிணம
பரிுதை். நொன் அங்கிருு் ஜகாடை
அசசெததைதுதன் கொரிணமம பரிுதை் .
ஆனொல் அங்கு நொன் ஜகாடை அசசெததைதததை
பிற பொாடியிடைம மூச்ம வடைவல்தல .
அங்கு ஏன் ஜபொனொ ் என்று எனக்ஜக
வசெை வழும ஆகஜவ சசெொல்லவல்தல ;

இனிர்ம சசெொல்ல ஜபொவ்ம இல்தல...
(கததை கிபதன தைொன்)
ஆனொல் கன்னியொகுமரி மொவாடைம
இரிணியலில் அடிதம செுததை ஒன்று
இருுதைதைொக "மறுபக்கம" நொவலொசிரியி
"சபொன்னலன்" அவிகள் அுநொவலில்
சில வரிலொிறு ஜமிஜகொள்ககளடைன்
குறப்பாடுள்ளொி...
இுுதய
வரிலொிறல் குறப்படும
படியொன
இரிணடு அடிதமகள்
"குுதப்மினொதரி" காடிய "குப்பதீன்
ஐபக்" கு்ப்மினொதரி 1193 ல் காடை
்வங்கி பன் இவி மருமகன் ஆாசி
கொலதுதல் காடி மடிக்க பாடை்...
மிசிொருவி "மொலிக் கபூி " இவி தைொன்
1309 ம ஆணடு வொரிொங்கல் நொாடு

மன்னன் பரிதைொப ருதரி ஜதைவனிடைமிருு்
உலக
பகழ் சபிி
"ஜகொகிதிி
தவரிதததை"
தகபிறயவி..
இ்
தைொன்பன்னொளில் 1877 ம ஆணடில்
"வக்சடைொரியொ
மகொரிொணியின்
மணிமகுடைதுதல் புதக்க பாடை்...
இவிகள் இருவரும அடிதமயொ ்
விகப்பாடு பன்னொளில் அரிசெிகளொக
உயிு் தைங்ககளக்சகன
தைனியொ ்
சபயதரிர்ம பகதழைர்ம செமபொுதத்
இுுதய வரிலொிறல் நங்கொ இடைம படித்
சகொணடைனி...

16. புதசதைொன்றும சதைொடைரும
அதைன் வலிககளம…

கொதல ஜவதள கணணனின் மதனவ
ரிஞ்சினி கொலில் செக்கரிம காடியவதள
ஜபொல ்ழைன்று வு் சகொணடிருுதைொள் .
மகன் ஜொசமக்ாற பொக்தஸ கொஜணொம
என்கிிொன். மகள் தகயில் ரிப்பஜனொடு
பள்ளிக்கு ஜநரிமொகு் தைதல காடு வடு
என்கிிொள். அடுப்பல் இருுதை ஜதைொதசெ
ஒன்று கருகும வொசெதததை வீசி ுதருப்ப
ஜபொடை
அதழைக்கிி் அவதள .
இதைிகிதடையில் கைகிி் குக்கி ஒன்று .
இுதை
இல்லததைரிசிககளக்கு மாடும
கொதல ஜவதளயில் நொு தகர்ம நொு

கொும இருுதைொும பததைொ் தைொன்
ஜபொல.
எததைதன மதி சசெொன்னொும ஒரு நொள்
மன்னஜம பள்ளி சகொணடு சசெல்ும
ஜபதக எடுத் தவக்க மொாடைொன் என
மகதன வொதசெபொடிக்சகொணடு அவன்
ஜொமிக்ரி பொக்ஸதசெ எடுத் சகொடுத் ,
அப்படிஜய ஜதைொதசெதயர்ம , கவய
குக்கதரிர்ம, கவனித் வாடு இுதை
பக்கம தகயில் ரிப்பஜனொடு நிகும
மகளிடைம 'தைன் வயததை அறவக்கும
வயதைொனவகளக்கு' ஒரு ரிப்பன கடை நொன்
தைொன் காடிவடைிம என அவள்
குமாடுஜல ஒரு குத் வாடுவாடு ஜவக
ஜவகமொக சரிாதடை ஜதடை பன்னி
அவகளக்கு கணதம ஜபொாடு அழைகொ ்
சபொாசடைொணி தவத் வாடு அவள்
மகதததை சிற் தைதலதய தரிதுதல் நங்கி

பொித் அுதை அவசெரிதுதும ஜகொணலொ ்
இருுதை
சபொாதடை செரி சசெ ்ஜதை
சசெல்கிிொள் ரிஞ்சினி...

"மகள்கதள சபிி அமமொக்ககளக்கு
மாடும தைொன் சதைரிர்ம மகதள அழைகு
படுதுத பொிப்புதல் தைொன் எததைதன
ஆனுதைசமன்று."
இததைதன கஜளபரிதுதன் மதுதயிும
கணணனின் ஜகொபக் குரில் ஜகாகிி்
“எததைதன ஜநரிமொ
கொதுதருக்ஜகன்
ரிஞ்சினி எப்ஜபொ தைொன் என்தனய
ஜவதலக்கு அனுப்ப தவக்க ஜபொி?”
உள்களக்குள்ளிருு் செொுதைமொ ் “இஜதைொ ,

வு்ாஜடைங்க” எனும செததைம மாடும
வுதை் ரிஞ்சினியிடைமிருு்.
இததைதன அவசெரிதுதன் நடுவும
அவதள பரிு் சகொள்ளொமல் மீணடும
மீணடும
அவதள
அவசெரிபடுத்கிிொஜனசயன
யொரும
கணணதன தைவிொக எணணி வடை
ஜவணடைொம. அவன் நதலதமயில் யொி
இருுுதருுதைொும அப்படி தைொன்
சசெ ்ுதருப்பொிகள்...
தைன் இருப் வருடை கனை . தைன்
இத்தன நொள் சமொததை செமபொதுதயம .
தைன் வொழ்நொள் லாசியம . அததைதனர்ம
ஜநிதிக்கு தைொன் நதிஜவற இருுதை் .
ஆம! சசெொுதை கதடை தவக்க ஜவணடும
என்ி அவன் ஆவல் , ஜநொக்கம,
வருப்பம, ஜவகம, சவற அததைதனர்ம

ஜநிதிக்கு தைொன் நதிஜவற இருுதை் .
அப்படிபாடை சழ்நதலயில் அவன்
மதைலொளியொ ் கதடைக்கு ஜபொக
அவசெரிபடுவுதல் தைவறல்தல தைொஜன ?
கதடை ுதிப்ப வழைொவிகு வுுதருுதை
தைன் பதழைய மதைலொளிர்ம சசெொன்னொி...
கணணொ! ந ஓடி ஓடி உதழைததைொ ்,
ஓ ்வன்ற உதழைததைொ ்,
உணதமயொ ் உதழைததைொ ்
அதைன் பலதன இனி அனுபவக்க
ஜபொகிிொ ் இனி உன் வொழ்வல் ஏிிம
மாடுஜம என வொயரி வொழ்துத வாடு
சசென்ிொி.
மறுபடிர்ம அவன் ரிஞ்சினிதய
அதழைக்கும வொ ்ப்தப அவள் அவனுக்கு

வழைங்கவல்தல. உணைம மிசில்லொம
தையரிொக சகொணடு வு் சகொடுததைொள் .
தைன் மகதுதல் பூதுதருுதை வயிதவ
்ளிகதள முதைொதனயில் ்தடைத்
முதைொதனதய பன்னொல் தக்கி ஜபொாடு
வாடு கதலுுதருுதை தைதலமடிதயர்ம
படைதவதயர்ம செரிசசெ ்் சகொணடு
பன்னதகஜயொடு வீுத வதரி வு்
அவதன வழ அனுப்ப வுதைொள்...
மகிழ்சசிஜயொஜடை கதடைதய ுதிுதைொன்
கணணன்.
வழைக்கம ஜபொலஜவ
பரிபரிப்பொகஜவ இயங்கி சகொணடிருுதை்
அக்கதடை வீுத. யொரும எுதிப்பொிதுதரிொதை
ஜநரிதுதல் தரிதுதல் ஒருவன் ஓாடைமம
நதடைர்மொக கதுதச சசெொல்லிக்சகொணஜடை
சசெல்கிிொன்!
“யொஜரிொ

அரிசியல்வொுததய

சகொன்னுாடைொங்களொம
அதைனொல
அவஜனொடை
காசிக்கொிங்க
அறவக்கபடைொதை
புத
அமல்படுத்ிொங்க, கணில படுி
கதடைகதளசயல்லொம
அடிச்
சநொறுக்குிொங்க கதடைதய மூடிடுங்க”
என அவன் சசெொல்லி மடிப்பதைிகுள்
சவாடுக்கிளி காடைம ஜபொல் வு்
ஜசெிுதை் அக்கலக காடைம...
வுதை்ம வரிொதை்மொக
கதடைகதள
சின்னொபன்னமொக அடித் சநொறுக்க
்வங்கினி.
கணணனின் கனை கதடைர்ம
தைப்பவல்தல
அவிகள்
பொிதவயிலிருு்.
கணணன் கதைறனொன் அவிகள் கொ்களில்

வழைஜவயில்தல..
கணணன் கணணீி வாடு அழுதைொன்
அவன் கணணீி அவிகள் கணகளில்
படைஜவயில்தல.
என் இருப் வருடை உதழைப்ப என்ிொன்
அததை ஜகாக
இல்தல...

அங்கு ஒருநொுதர்ம

“இங்க ஒருததைன் சசெத் சகடைக்கொன்
கதடைய சவச் கொ் பொக்கிஜமொ
உனக்கு” என்று எாடி மகத் ஜமஜலஜய
மிுதததைொன் அருவொ மீதசெ தவததை
அஜயொக்கியன் ஒருவன்.
ுதிதமயொன சிலி தகயில் கிதடைததைததை
அள்ளி சகொணடு ஓடிக்சகொணடிருுதைனி.

என் மதனவயின் தைொலிக்சகொடிதய கடை
அடைகு தவத் வொங்கிய சபொருாகள்
என்ிொன் வொயிஜல மிுதததைொன்
இன்சனொருவன்.
அவன் கணமன்ஜன அவன் கதடை
சதரியொடைப்பாடை்.
அுதும சவற அடைங்கொ அக்குமபல்
அவன் கொதல படித் தைரிதைரிசவன
இழுத் வு் நடுஜரிொாடில் ஜபொாடு
வாடு அவன் கதடைதய அவன்
கணசணுதரிஜல தீக்கிதரியொக்கி வாடு
சசென்ி்...
வருடைங்கள் பல கடைு்ம , இதவ
அததைதனர்ம ஜநிறு நடைுதை் ஜபொல்
இருுதை் கணணனுக்கு .
மிசிொரு
காசிக்கொரினின் புத கொரிணமொக வீாடில்

அமிு் புதகொரிணமொக
நகழ்ுதை
அழதவ, கதலுதை பலரின் கனதவ
சதைொதலகொாசியிதிஜடை சசெ ்ுதயொக
பொித்க் சகொணடிருக்கிிொி கணணன்
தைன் குடுமபதுதனருடைன்.
அன்திய கலவரித்க்கு பன் கதடையின்
நஷடைதததை ஈடுகாடை சசெொுதை வீாதடை
இழைுதைொன். நல்ல முதப்சபணிடைன்
மகள் பனிசரிணடைொம வகுப்ப சவிற
சபிறும
ஜமிபடிப்பக்கனுப்ப
கொசில்லொமல் ஜவதலக்கு அனுப்ப
ஜவணடிய
காடைொயதுதிகு
தைள்ளபாடைொன்.
அததைதனர்ம தைன்
மனதுததரியில் ஓடை சதைொதலகொாசி
சசெ ்ுததய
பொித்க்சகொணடிருுதைவனுக்கு
ட
ஒன்தி ஜபொாடு சகொணடு வு்
சகொடுததை ரிஞ்சினிஜயொ வொிதததைகள்

சமனமனித் நிக
சபருமூசஜசெொடு
அவிகள் கணகள் மாடும அவிகள்
வலிகதள ஜபசிக்சகொணடை்.
சதைொதலக்கொாசியில்
ஜபொ ்க்சகொணடிருுதை்.

சசெ ்ுத

தைன் காசிக்கொரிிகள் சசெ ்தை் தைவசின
சசெொல்லிக்சகொணடிருுதைொி அக்காசி
தைதலவி.
எுதிக்காசியினஜரிொ
நஷடைமதடைுதைவிககளக்கு அரி் நஷடைஈடு
வழைங்க ஜவணடுசமன வலிர்றுதுத
சகொணடிருுதைனி.
இததை
பொித்க்சகொணடிருுதை
கணணஜனொ
சபொருள் சபொுதுதை ஏளன பன்னதக
ஒன்தி உுதிததைவனொ ் சதைொதலக்கொாசி
சபாடிதய அதணத் வாடு சவளியில்
மதனவ மக்ககளடைன் நலொக்கொய
சசென்ிொன்.

வொனில் உுததுதருுதை் வடிசவள்ளி.
அவிகள் அததைதன ஜபி கணககளம
ஒருஜசெரி
குவுுதருுதை்
அவவடிசவள்ளியில் தைங்கள் வொழ்ை
எப்ஜபொ் வடிய ஜபொகிிஜதைொ என்ி
ஏக்கதஜதைொடு...

17. கொுுதரிொமின் ்தைுுதரி தைொகமம,
சபொன்னமமொவன் கொதைும...

ஆங்கிஜலயரின் அடைக்கு மதிககளக்கு
எுதரிொக
மகொதமொ
கொுுதயடிகள்
உணணொவரிதை
ஜபொரிொாடைதததை
அறவததைொி.
எனும பதுதரிக்தக
சசெ ்ுததய "மொிததைொணடைம நணபிகள்
வொயன செொதல" எனும சபயரில் இயங்கி
வரும  நலக காடிடைதுதல் கொங்கிரிஸ
ஜபரியக்கதுதன் சதைொணடைன் கொுுதரிொம
வொசித்க் சகொணடிருுதைொன் . மகொதமொ
கொுுதஜ்யின் மீ் சகொணடை அதீதை

அன்பொல் அவி சபயதரி மன்னொல்
ஜசெித்க்சகொணடை
லாஜசெொப
லாசெங்களில் ரிொமம ஒருததைன்...
உறுப்பனிகள் அததைதனஜபரும ஒன்று
கடினி நொம எவவழயில் மகொதமொைக்கு
ஆதைரிவொக ஜபொரிொடுவ் என ஜயொசித்
நொதள கொதல மன்னறவப்ப
எ்ைமின்ற ஜபொலஸ நடைமொாடைம
குதிவொக இருக்கும மொிததைொணடைம
சவாடுமணி செுுதப்பல் ஆிப்பொாடைம
ஒன்தி நடைத்வ் என்று தீிமொனித்
சவளியில் ஜகாடுவடைொதைவொறு "வுஜதை
மொதைரிம" "மொகொதமொ கொுுதக்கு ஜஜ "
ஜபொன்ி ஜகொஷங்கதள எழுப்ப கதலு்
சசென்ினி...
தைன் வீாதடை ஜநொக்கி நடைக்க ்வங்கிய
கொுுதரிொமின் மனுதல் அதலயதலயொ ்

எணணங்கள் வு் ஜமொதை ்வங்கிய் .
நொதள மதைன் மதைலொக நொாடிிகொக
ஜபொரிொாடைம ஒன்றிகு ஜபொக
ஜபொகிஜிொம. ஜபொரிொாடைதுதிகு எுதிப்ப
சசெொல்லியிருக்கும சவள்தளயிகள்
நசசெயம நமதம தக் சசெ ்்
சிதியிலதடைப்பொிகள். நொதள நொம
மதைன் மதைலொக நொாடிிகொ ் சிதி
சசெல்ல ஜபொகிஜிொம என்ி எணணம
உள்ளதுதல் எழும ஜவதளயிஜலஜய
உடைசலல்லொம பல்லரிததை் அவனுக்கு .
நொாடிிகொக சிதி சசெல்ல ஜபொகிஜிொம
என்ி எணணம தைொன் அவனுக்கு
எததைதன மகிழ்சசி , எததைதன பூரிப்தப
தைுதை்...
நொதள ஜபொரிொாடைதுதன் ஜபொ் நொம
என்ன சசெ ்ய ஜவணடும. எப்படி நடைு்
சகொள்ள
ஜவணடுசமன
எணண

்வங்கினொன் கொுுதரிொம . என்ன தைொன்
சகொடுதமககளக்கு
ஆளொனொும
பன்வொங்க கடைொ். மதைல் ஆளொ ் நொம
தைொன் தகதைொக
ஜவணடும என
தீிமொனித்க் சகொணடைொன் மனுதல்
தவரிொக்கியதஜதைொடு...
நொதள நொம நடைத்ம இப்ஜபொரிொாடைம
நமமூி பதுதரிக்தகயின் ஒரு
ஓரிதுதலொவ் வருமொ ? இுுதயொவன்
கதடைஜகொடி கன்னியொகுமரி மணணில்
நடைக்கும இப்ஜபொரிொாடைம மகொதமொவன்
கொ்களில் எாடுமொ ? அவி என்ன
எணணிக் சகொள்வொி? நமதம நதனத்
பொிப்பொரிொ? நொாடின் கதடைஜகொடியிும
நொாடிிகொ ் உயிதரிர்ம சகொடுக்க
்ணிுுதருக்கும ஜபொரிொாடை வீரிிகதள
குறத் எணணி சபருதமபடுவொரிொ?

இப்படிப்பாடை எணணங்கள் மனுதல்
ஒருபிம
எழுதகயிஜலஜய
மிசிொருபிம
என்னசவொரு மாடைொள் தைனமொன
ஜயொசெதன. பதுதரிக்தகயில் சசெ ்ுத
வருவதைொ
மக்கியம நொாடின்
வடுதைதலயல்லவொ நமக்கு ஜவணடும .
கொுுதயின் கரிங்கதள வுப்படுத்வ்
அல்லவொ நம் கடைதம. எததைதன சபரிய
ஜபரிொதசெ நமக்கு.
மப்ப் ஜகொடி ஜபரின் தைதலவன்
.
கொங்கிரிஸ எனும ஜபரியக்கதுதன்
வழகொாடி. இுதை மப்ப் ஜகொடி
ஜபதரிர்ம
்தைுுதரிம
எனும
ஒிதிபள்ளியில்
சகொணடுவு்
நறுதுதய மகொன் அவி . மகொதமொ அவி.
நமதம எணிவொி ! என ஜயொசிப்பஜதை

எததைதன சபரிய மாடைொள்தைனமல்லவொ...
பதுதரிக்தக ஆசிரியி அவி . அவருக்கு
தைொன் எததைதன எததைதன பணிகள்
.
ஜதைசெதுதிகு மொகொதமொ அவி , சிலருக்கு
மகொன். சிலருக்கு பரிமொதமொ . இன்னும
சிலருக்கு இுுதயொதவ ஆங்கிஜலயரின்
அடிதமததைனதுதலிருு் வடுவக்க வுதை
அவதைொரிம. அவி நமதம ஜபொன்ி
செொதைொரிணமொனவதன
எல்லொம
எணணிக்சகொள்ள
ஜநரிம எங்ஜக ?
எததைதன சபரிய தபதுதயக்கொரி தைன
எணணம என ஜயொசித்க்சகொணஜடை
வு் ஜசெிுுதருுதைொன் வீாடின்
அருகொதமயில்...
வீாடில் சசெல்ல
எததைனிததைவதன
அதழைததை அவன் வீாடின் அருகொதமயில்
சபாடி கதடை நடைத் ஜசெகி அணணொ

"தைமப சபொன்னமமொ வுுதருுதைொ இுதை
்ணடு கடிதைதததை உன் கிாடை குடுக்க
சசெொல்லி ஜபொ ்டைொசவன "
கற
அக்கடிதைதததை சகொடுததைொி அவனுக்கு .
அவி அளிததை அக்கடிதைதததை வொங்கி
பொக்சகாடில் ுதணித்க்சகொணடைொன்
கொுுதரிொம...
பொயில் படுததைவனொல் தங்க
மடியவல்தல எப்ஜபொ் வடிர்ம ?
எப்ஜபொ் ஜபொரிொாடைத்க்கு ஜபொக
ஜபொகிஜிொம?
எப்ஜபொ் தகதைொக
ஜபொகிஜிொம? சதசெ இுதை இரிை மாடும
ஏன்?
இததைதன நளம என
செலித்க்சகொணடு பரிணடு படுததைவன்
தகயில் தைாடுப்பாடை் சபொன்னமமொ
சகொடுதுதருுதை கடிதைம...
யொி இுதை சபொன்னமமொ?

கொுுதரிொமின் கொதைலி.
பலமதி அவள் கொதைதல அவன்
தைாடிக்கழத்ம வடைொமல் அவதன
இறுக படித்க்சகொணடைவள். இுுதய
ுதருநொாடின் ்தைுுததுதிகு பன் தைொன்
ுதருமணம என ுதாடைவாடைமொ ் அவன்
கறர்ம அ் ஜபொ்ம எனக்கற அவதன
வடைொ் பிறபடிததைவள் கடிதைதததை
ுதிு் படித் பொிததைொன் அவன் அுதல்
எழுுதயிருுதை்...
"நங்கள் நொதள ஜபொரிொாடைதுதிகு ஜபொக
தீிமொனிதுதருப்்பிகள் என்ப் எனக்கு
சதைரிர்ம.
ஜபொனமதிஜய
சசெொல்லியிருுதீிகள் அடுததை மதி
நொாடிிகொ ்
எவவதகயிஜலனும
ஜபொரிொடுவ் உறுுதசயன . உங்ககளடைன்
மணமொதலர்டைன்
மணவதிதய

மாடுமல்ல
தகயில் ஜபொரிொாடை
பதைொததைககளடைன்
ஜபொரிொாடை
களதததைர்ஜம ்ிற வரி வருமபகிஜின் .
நங்கள் எங்கு சசென்ிொும என்தனர்ம
உடைன் அதழைத் சசெல்லைம"
இப்படிக்கு,
"சபொன்னமமொ"
என்ன சபண இவள் ?! இவள் அழைகில்
மயங்கி எததைதன ஜபி இவள் பன்ஜன
்ிறர்ம இவள் ஏன் என்தன ்ிற ்ிற
வருகிிொள்?
வளமொன
வசெுதயொன
வொழ்க்தக அவள் கண மன் இருு்ம
கரிடுமரிடைொன என்னுதடைய பொததைதய
ஏன் ஜதைிுசதைடுக்க ஜவணடும இவள் ?
சபணகள் வஜநொதை பிவகள் என்ப்
உணதம தைொன்
"எளிுதல் ஒருவதன

வருமப மொாடைொிகள் வருமபனொல்
ஆர்்க்கும
அவதன
மிக்க
மொாடைொிகள்".
என
எணணிக்சகொணஜடை
சபொன்னமமொவன் கடிதைதததை மொிஜபொடு
காடியதணததைபடிஜய
தங்கி
ஜபொனொன்...
தைன்னுதடைய ஜனனம மதைல் பூமியில்
பிபல
சகொடுதமகதள
தைன்வருப்பமின்றஜய
கணடுசகொணடிருக்கும
ஆதைவன்
மீணடுசமொரு சகொடுதமதய கொண
வு்ுதததைொன்
கிழைக்கினில்
.
மொிததைொணடைம சவாடுமணி செுுதப்ப
வழைக்கம ஜபொல் பரிப்பொகஜவ இயங்கி
சகொணடிருுதை்.
அருகில் இருுதை
ஜகொயிலில் சவடிவழபொடு இனிஜதை

நடைு்
சகொணடிருுதை்
ஆலயமணிககளம
ஆங்கொங்ஜக
வொங்க்ம செததைங்ககளம ஜகாடை
வணணம இருுதை்...

.

ஒிதி
ஒிதியொ ்
வு்
ஜசெிுுதருுதைனி ஜதைசெ பக்தைிகள் . யொரும
எுதிபொிதுதரிொதை ஜநரிதுதல் மதித்
தவதுதருுதை பதைொததைககளடைன் வொன்வதரி
எாடும குரிலில் ஒாடுசமொததைமொக
"மகொதமொ கொுுதக்கு ஜஜ " "பொரித
மொதைொக்கி ஜஜ" "வுஜதை மொதைரிம" ஜபொன்ி
ஜகொஷங்கதள
எழுப்பயவொறு
ஆிபொாடைதததை
்வங்கினி
.
ஜபொரிொாடைகொரிிகளின்
மன்னொல்
கொுுதரிொமம சபொன்னொமமொைம கரிம
ஜகொிததைபடி ஜகொஷங்கதள மழைங்கிக்
சகொணடிருுதைனி...

சிற் ஜநரிதுதிகுள்ளொ ் ஆங்கிஜலயரின்
அரிக்கபதடை வு் ஜசெிுதை்
.
ஆிப்பொாடைகொரிிகதள கதலு் ஜபொக
சசெொல்லி வொதன ஜநொக்கி ்ாடைனி .
சொதடைகதள
கிழத்க்சகொணடு
சநஞ்தசெ வரித் கொாடியபடி இங்ஜக
்டுசவன
்தைுுதரி
சவறஜயொடு
சவள்தளயதன சநருங்கி சசென்ினி
அவிகள்.
சவள்தளயன் ஒருவன்
வொயின்று பிப்பாடை் லதுத செொிஜ 
எனும அவவஜகொரி வொிதததை . அடிவழை
்வங்கிய்ம பிொக்காடைதுதல் வழுுதை
கல் ஜபொல காடைம சிதைி ்வங்கிய் .
வலியின் மன்னொல் அவிகள் ்ணிை
ஜதைொிறு ஜபொன் . ஆனொல் கொுுதரிொமம
சபொன்னமமொகளம படிதுதருுதை தைங்கள்
கரிங்கதள வடைைம இல்தல நன்ி
இடைதுதலிருு் ஒரு அடி கடை நகரிைம
இல்தல...

ஜகொபமொக
அடிததைொன் ஜகொஷதததை
அவிகள் நறுததைஜவயில்தல.
ஜவகமொக அடிததைொன் சவள்தளயன்
சவறபடிததைவிகள்
ஜபொல்
நன்றுசகொணடிருுதைனி அவிகள்.
அவன் தக வலிக்க வலிக்க அவன் சவற
அடைங்கும
வதரி
அடிததைொன்
.
அசெரிஜவயில்தல அவிகள்.
அடியின் ஜவகம அுதகரிக்க அுதகரிக்க
அவிகள் ஜகொஷம எழுப்பம செததைமம
அுதகமொனஜதை ஒழய அசெங்கவல்தல
அவிகள் நன்ி இடைதுதலிருு்.
அவன் மிுதக்கு அவன் ஷுவன்
கழருுதை லொடைைம அழுுதருக்கும.
அவன் அடிததை

ஜவகதுதல் லதுதகள்

மறு் சதைறததை் . கடைஜவ அவிகள்
எுமபககளம.
அவன் சவள்தள உடைல் அவிகள்
இரிததைதுதல் சிவுதை்.
இதிவன் அவிகள் மனுதிகு அளிததை
வலிதமயில்  நறல் ஒருபங்தகயொவ்
அவிகள் உடைுக்கும சகொடுதுதருக்க
கடைொதைொ?
சகொடுதுதருுதைொல் இரு இளம உயிிகள்
இப்படி அனியொயமொ ் மொணடுருக்கொஜதை.
கரிங்கதள ஜகொிததைபடிஜய
இருவரும ஒருவி மகதததை ஒருவி
பொித் சிரிததைபடி தைதரியில் செொ ்ு்
பொரிதைததைொயின் மடியில் பொரிதைதைொயின்
்தைுுதரிதுதிகொ ் தைங்கள் இன்னுயிதரி

செமிப்பணம சசெ ்தைனி...
அததைபொித் சகொணடு ஓடிய
குழத்தி தைொமிரிபரிணி ஆறும
ஓசவன்று அழு்சகொணஜடை ஓடிிறு.
அருகொதமயில்
ஜகொவல்களில்
அமிுுதருுதை
செொமிககளம மகதததை
ஜவறுபக்கமொ ் ுதருப்ப சகொணடைன...
தைன் சசெ ்ுத பதுதரிக்தகயின் ஒரு
ஓரிதுதலொவ்
வருமொசவன
ஏங்கியவனின் சசெ ்ுத தைதலப்ப
சசெ ்ுதயொகஜவ வுதை் . அவிகதள
குறத் அவிகள் ்தைுுதரி தைொகதததை
குறத், அவிகள் கொதைதல குறத் , பல
பதுதரிக்தக ஆசிரியிககளம ,
பல
பதுதரிக்தககளில் எழுுதனி. கொுுதஜ்ர்ம
எழுுதனொி
காடுதரிசயொன்று

"ஆங்கிஜலயனின் அழசசெொாடியங்கள் "
எனும தைதலப்பல் அவிகதள குறத்...
மறுநொள் மகொதமொவன் ஆசிரிமதுதன்
வழைக்கமொன
கொதல பரிொிததைதன
காடைம வஜசெசெமொ ் அவிககளக்கொ ்
நடைததைப்பாடை்.
சவள்தளயனுக்கு
எுதரிொக
்வங்கிய
உணணொவரிதை
ஜபொரிொாடைதததை மடித்க்சகொணடை
அவன் ஜபொிறய மனிதை கடைைள்
மகொதமொ கொுுதயடிகள். அவிககளக்கொக
ஒரு நொள் உணணொ ஜநொன்பருப்பதைொக
அறவததைொி. பரிொததைதனயின் மடிவல்
அம மகொ ஆதமொவன் கணகளிலிருு்
இரு்ளி
கணணீி வழுுதை்
அவிககளக்கொக
அவிகளின்
ுதயொகதுதிகொக...
ஐஜயொ!

இ் கடைொ்!
கடைஜவ கடைொ்!
நங்கள் அழைக்கடைொ் உங்கள் கணணீி
இுதை அபதலககளக்கொக சிுதை கடைொ்.
இுுதயொவன் சசெொத் நங்கள்.
இதளஞிகள் மனுதல் வழுுதை வத்
நங்கள்.
என கதுதயபடிஜய அவி கணணீதரி
படிக்க
ஓடுகின்ினி கொுுதரிொமம
சபொன்னமமொகளம.
அவரி் கணணீி அவிகள் தகயில்
சிக்க வல்தல.
அவிகள் கதுதய்ம எ்ைம அவி
கொ்களில் வழைவல்தல.

பரிொததைதன காடைதததை மடித் எழுமப
நடைக்க
்வங்கினொி அமமகொன் .
ஓடிசசசென்று இருவரும அவி
பொதைங்கதள சதைொாடு வணங்கினி.
அததைர்ம
அவரிொல்
உணரிமடியவல்தல...
இனி அவிகள் யொருக்கும அடிதம
இல்தல.
இனி ்தைுுதரிதததை அவிககளக்கு யொரும
சகொடுக்க ஜதைதவயில்தல.
தைொங்கள் பூஜ்ததை செொமியின் மனுதல் இடைம
படிததைொயிிறு.
உலகில்
ஜவறு
யொருக்கும
கிதடைப்பதைிகரிய
அருமசபரும
பொக்கியம அவிககளக்கு கிதடைததைொயிிறு.

தைங்கள் வொழ்வன் சபொக்கிஷமொ ்
மகொதமொவன் இரு்ளி கணணீதரி
செமபொுதததைொயிிறு.
இப்பிப்பன் பயதன அதடைுதை
ுதருப்ுதயில் இருவரும கரிம ஜகொிததைபடி
அஜதை பன்னதகர்டைன் தைதரியில் கொல்
புதயொதைவொறு நடைக்க ்வங்கினி.
இனி அவிககளக்கு வொனஜம எல்தல.
அழயொ கொதைஜலொடு உலதக ்ிற வரி
சசெல்கின்ினி அவிகள்.
கடிய வதரிவல் கொுுதய வழயில்
இுுதயொ ்தைுுதரி கொிதி ்வொசிக்காடும
என்ி பரிொததைதனஜயொடு...

18. கனைம கொாசிர்ம...

நதிமொதை கிப்பணி மொதைவர்ம அவள்
கணவி பொுைம பரிபல ஜஜொுதடைி
நலகணடை
பள்தள வீாடிிகுள்
சசெல்தகயில் மங்களகரிமொன வீாடிிகு
சசெல்வததை ஜபொல் மகிழ்சசியொகததைொன்
சசென்ினி. ுதருமப வருதகயிஜலொ ்க்க
வீாடிிகு சசென்று ுதருமபவததை ஜபொல்
மகம வொடிப் ஜபொ ் வருகிிொிகள்...

பொு மொதைவ தைமபுதயினருக்கு
ுதருமணம மடிு் பத் ஆணடுகள்
ஆகிி். அவள் குமபாடைுதல் எுதை
செொமிக்கு
அவள்
கணணீரும
ஜவணடுதைும எாடிிஜிொ ? மொதைவ
இப்ஜபொ் தைொன் கருைிறருக்கிிொள் .
பள்தள பிக்க ஜபொகும ஜநரிதததை
குறத் அறு் சகொள்ளதைொன் பரிபல
ஜஜொுதடைி நலகணடைனிடைம ஜபொ ்
வருகிிொிகள் அவிகள்...
மகன் பிு் சவளிஉலதக கொிம
வதரி தைுததைக்கு கணடைம என உலகில்
உள்ள கணடைங்கள் ஏதழை தைவித்
புததைொ ் ஒரு கணடைம அவனுக்கு
இருப்பதைொ ் கற அததை அவன் தைதலயில்
ஏிற தவததைதைன் வதளை தைொன்
இப்ஜபொததைய அவிகள் ஜசெொகதுதிகு
கொரிணம. சபொ்வொக பிப்ப் மகனொக

இருுதைொல் அவனுக்கு மீதசெ மதளததை
பிஜக தைகப்பனுக்கும மகனுக்கும
இதடைஜய மொாடி தைவக்க ஜவணடும
தைொயொக.
ஆனொல் மொதைவக்ஜகொ
இப்ஜபொஜதை அுதை ்ிபொக்கிய நதல
வு்வாடைுதல்
ஜவதைதனஜய
அவகளக்கு...
ஜஜொசியி சசெொன்ன
கணடைங்கள்
அததைதனர்ம
காடுப்பொடுகளொ ்
பொ ்ுதை் கணவதன ஜநொக்கி
...
ஜவதலக்கு சசெல்ல தைதடை . இருசெக்கரி
வணடி செொவ அவனிடைமிருு் தகப்பிி
பாடை். மகதன வயிிறிகுள்களம
கணவதன வீாடிிகுள்களம சிதி
படுதுத சகொணடைொள் மொதைவ. நொாகள் சில
சசென்ின
மழைதலசயொன்று
இமமணிலதக கொிம நொாகள்
சநருங்குகிி்...

அப்ஜபொ்தைொன் அவன் ்ிசசெொப்பனம
ஒன்று கொணகிிொன் . ஜவதலக்கு சசென்ி
இடைதுதலிருு் ஜமலிருு் தைவற
வழுு் மொழ்வததை ஜபொல வு்
சதைொதலுதை் அமமொபொதைக
கனை !
மனுதிகுள் ஒரு நமமுத அவன் தைொன்
ஜவதலக்கு
சசெல்வுதல்தலஜய
!
கொதலயில்
எழுமபயவன்
மதனவயிடைமம சசெொல்லவல்தல தைொன்
கணடை
கனை பிற சசெொன்னொல்
இப்ஜபொ் கிதடைக்கும ்தைுுதரிமம
பறஜபொகும
என்ப்ம
சசெொல்லொமலிருப்பதைிகொன
்யநல
கொரிணம தைொன்...
கொதலயில் குதரிவனும சபொல
சபொலசவன எழுமப வாடைொன். கொதைலன்
வருதகக்கொ ் கொதுதருுதை கொதைலி அவன்
பொிதவ பாடை்ம சவாகதுதல் மகம

சிவு் ஜபொ ் இன்னும அழைகொ ்
சதைரிவததை ஜபொல சரியனின் கொதைலி
பூமிர்ம அவன் பொிதவயில் ஒளி சபிறு
ஜபரிழைகியொ ் மொறக்சகொணடிருுதைொள் .
அுஜநரிம தைொன் அதலஜபசி வழயொக
பலிக்க ்வங்கிய் அவன் கணடை கனை...
அவன் மதைலொளி தைொன் அதழைததை் . அவி
“ஜவறு வழயின்ற தைொன் உன்தன
அதழைதஜதைன் பொு . அதரி நொள் ஜவதல
தைொன் வு் சசெ ்் சகொடுத் வாடு
ஜபொ”
என்ிொி.
மறுக்க
மடியவல்தல
அவனொல்.
கடைைஜள
இல்தலசயன்பவரிடைம கணடைதததைர்ம
கனதவர்ம பிற சசெொன்னொல் கொற
்ப்பவொி. அ் மாடுமின்ற அவரிடைம
தைொன் சவல்டிங் ஜவதல பயின்று

சகொணடைொன்.
அதைன் நன்றக்கடைன்
எப்ஜபொ்ம அவன் மனுதல் உணடு .
அததைதகய
கொரிணங்களொல் அவி
அதழைப்தப மறுக்க மடியவல்தல
அவனொல்...
அவரிடைம வருவதைொ ் சசெொல்லி வாடு
மதனவதய செமொதைொனபடுதுத செமமதைம
வொங்கி
வாடு .
ஜவதலக்கு
கிழைமபதகயில் வழைக்கமொ ் அவகளக்கு
பரிசெளிக்கும
மததைதததை
அவகளக்களித்வாடு கிளமபனொன் .
மனுதல்
ஓருவதை
படைபடைப்ப
சதைொிறக்சகொணடை்.
வொகனம எடுத் மன் சசென்ி்ம
அபசெகுனமொ ் கரியநி பூதனசயொன்று
குறுக்ஜக பொ ்ுதை் . ுதருமப பொிததைொன்
மதனவ கவனிக்கவல்தல நமமுத

சபருமூசசசெொன்றுடைன் ஆழ்மனுதல்
கனவன் கொாசிகதள ்மு் சகொணடு
சதைொடைிுதைொன் பயணதததை...
சகொஞ்செ தரி பயணதுதிகு பன் மதைல்
ஆசசெியம கொதுதருுதை் அவனுக்கு !
கனவல்
கணடை்
ஜபொன்ி
கொாசிசயொன்று வொ ் நதிய
சவததைதலர்ம,
தைதலர்டைன் கொுதல்
அதசெுதைொடும பொமபடைமமொ ் கிரிொமத்
பொாடிசயொருதுத
நன்று
சகொணடிருக்கிிொள். இப்ஜபொ் அவன்
மன்க்குள் ஜகள்வகள் பல கனவல்
கணடை் ஜபொல
பொாடி லிப்ா
ஜகாபொளொ?
ஓரிக்கண
பொிதவர்ம
ஒரு
எுதிபொிப்படைனும கடைக்க மயன்ிொன்
பொாடிதய அருகில் சசென்ி்ம பலிததை்

கனை லிப்ா ஜகாகிிொள் பொாடி
.
அவளருஜக நறுதுதனொன் தைன் இருசெக்கரி
வொகனதததை பொாடி ஏறக்சகொணடைொள் ..
கொதுதருுதை் அவனுக்கு அடுததை அுதிசசி
பன்னொல்
சதைன்தனயிலிருு்
ஜகொாடைொன் ஒன்று 'குக்க' 'குக்க' என
கவ அதைிகு எுதிபொாடு ஜபொல அுதை
கிரிமத் பொாடி "சகொமம சபிிொளொ?!"
எனக் ஜகள்வயொக ஜகாக இங்கு நடைப்ப்
கனவொ? இல்தல இ் நதனை தைொனொ ?
என்ி குழைப்பத்டைன் ஜவதலக்கு ஜபொக
ஜவணடுமொ? எனும அவன் மன
ஜபொரிொாடைதததைர்ம தைொணடி சசென்ி்
அவன் இருசெக்கரி வொகனம...
பொாடி இிங்குவதைொ ் சசெொல்கிிொள்
கொுுத நகி பகுுத என்ன ஒரு ஆசசெியம !
கனவல் கணடை அஜதை இடைம இிங்கி
சசென்று வாடைொள் பொாடி. மனக்குழைப்பம

அுதகரிக்க வொகனதததை ுதருப்ப வீாடுக்கு
சசெல்ல எததைனிததைவனின் அதலஜபசி
இரிணடைொம மதி அடிததை் . அதழைததை்
அவன் மதைலொளி “எங்ஜக வுதைொ ் ?”
எனக் ஜகாக ுதருமபயவன் மறுபடிர்ம
கிளமபனொன் ஜவதலக்கு...
ஜவதலக்கு சசென்ி இடைதுதல் மனுதிகு
செிறு ஆறுதைல் மதைலொளி கனவல்
ஜபொாடிருுதை் சிகப்ப நி சொதடை
இப்ஜபொ ஜபொாடிருுதைஜதைொ நல நி
சொதடை. அவன் கனவல் கணடை்
குஜளொரின் பளொணா ஜவதல
சசெொன்னஜதைொ தபப் ஜிக் ஏரியொ செிறு
நமமுதஜயொடு சசென்ிொன் ஜவதலக்கு...
நமமுதஜயொடு ஜவதல சசெ ்தைவனுக்கு
அுநமமுத சநடுஜநரிம நடிக்கவல்தல

அங்கும அவனுக்சகொரு அுதிசசி
கொதுதருுதை் அவசெரிமொக
சிறய
ஜவதலசயொன்று குஜளொரின் பளொணடில்
என கறக்சகொணடு வுதைொி மதைலொளி ..
எஜதைசதசெயொக
பொிததைொன் அவி
சொதடைதய சொதடை சிகப்பக்கு மொற
இருுதை் பயமம படைபடைப்பமம
சதைொிறக்சகொள்ள...
"என்னணஜண சொதடைய மொதுதருக்கங்க”
என ஜகாடை பொுவடைம
"அுதை சொதடைல தைணணி சகொாடாடு
அதைொன்” என செொதைொரிணமொக சசெொல்லி
அவசெரிமொக
கிளமப சசென்ினி
குஜளொரின் பளொணாக்கு அவி
.
அவரிடைம மனததை சசெொல்லைம
மடியொமல் சசெொல்லொமல் இருக்கைம
மடியொமல் மனம குழைமபய படிஜய

உடைன் சசென்ிொன் பொு.
செிறு உயரிதுதல் சகொஞ்செம சவல்டிங்
அடிக்க ஜவணடும அ் தைொன் ஜவதல .
அவன் மதைலொளி கழருு் ஜமஜல
சவல்டிங் ஜஹொல்டைதரி தக்கி ஜபொடை
அவன் படிததை் பழுதைொக இருுதை ஜகபள்
பகுுதயில் அடிததை் ஷொக் ! இஜதைொ அவன்
கணடை கனை பலிததை்.. கனவல் கணடை்
ஜபொலஜவ கஜழை வழுகிிொன் . ஜஜொசியம
சபொ ்க்கவல்தல என்சிணணியவொஜி
வழுு் மூிசதசெயொகி ஜபொனொன்
அவன்...
மூிசதசெ சதைளிு் கணகதள சமலிதைொ ்
ுதிுதைவதன வரிஜவிகிி் புததைொ ்
பூததை மழைதல கவததைசயொன்று . கண
இதமகள் வழவடை தைொன் கணடை
மதைிகொாசிஜய பூமியில் வு்ுததுதருுதை

தைன் மகதவ தைொன் அதைன் அருகில் உடைல்
மழு்ம வலிர்ம மனம மழு்ம
மகிழ்சசிர்மொ ் இவன் கணவழததை
மகிழ்சசியில் கணகளில் நருபூக்க
படுத்கிடைக்கிிொள் ஆதசெமதனவ
மொதைவ...
நதனை ுதருமப எழுமபயவன்
மதனவயின் சநிறயில் அன்ப மததைம
ஒன்தி
பரிசெளித்
வாடு
இருகரிதுதுமொக ஆதசெயொ ் தக்கினொன்
தைன் மகதன அவதனர்ம அறயொமல்
மகிழ்சசியில் கணகள் சசெொரிுதை் மத்
மததைொக கணணீதரி
அன்ப சஜயிததை்
கனைம கதலு் ஜபொன்
ஜஜொசியரின் கணடைமம கணடைம வாடு

சசென்ி். இப்ஜபொ் அமமழைதல தைன்
சமொழயில் பசிதய சசெொல்ல ்வங்கிிறு
அவிககளக்கு...

19. கொதைல் என்ப்...

வொ்ைம சீதைொைம கொதைலிகள் அவள்
நல்ல அழைகு சதைளிுதை பதுத நன்கு
படிததைவள் அவன் நல்ல பணபள்ளவன்
ஒழுக்கதுதல் சிிுதைவன் உதழைப்புதல்
உயிுதைவன் ஜநிதமயொனவன் அவன்
கொவய கொதைல் பிறஜயொ அமரிக்கொதைல்
பிறஜயொ படிததைறுுதரிொதைவன் ஆனொும
கொதைல் என்னும சபயரில் அவதள
கதிப்படுததை வருமபொதைவன் அவகளம
சதைளிவொனவள் தைொன் தைனிதமயில்
செுுதக்க கிதடைததை வொ ்ப்பகதள கொதைதல
வளித்க்சகொள்ள

பயன்படுதுதனொிகஜளயன்ற
கொமதததையல்ல
அவள் வீாடில் ுதருமணஜபச் வுதை்
அரிசெல் பரிசெலொக இவிகள் கொதைும
அவள் தைுததையின் கொ்க்கு எாடிய்
அவள் தைுததை
"அவனுக்கு செரியொன
ஜவதலஜயொ நரிுதைரி வருமொனஜமொ
இல்லொதைவன் அவதன நமப என்
மகதள செொப்பொடுக்கு தகஜயு்ம
நதலக்கு தைள்ள என்னொல் மடியொ் "
ஆகஜவ
இததை
எல்லொரும
மிு்வடுங்கள் என
கிொிொக
கறவாடைொி.
இ் அவன் கொ்க்கும எாடிய்
வருுுதனொன் ்டி ்டிததைொன் அவி ஜமல்
ஜகொபம சகொணடைொன். அவி ஜமல் உள்ள
ஜகொபதுதல் தைொடிவளிக்கஜவொ டைொஸமொக்

சசெல்லஜவ அவதரி ஆள் தவத்
அடிக்கஜவொ தையொரில்தல அவன். மொிொக
அவிகள் மன் உதழைத் மன்னுக்கு வரி
ஜவணடும என்ி சநஞ்்ரிம சகொணடைொன்.
பொஸஜபொிா எடுததைொன் சவளிநொடு
சசெல்ல தீிமொனிததைொன்.
சவளிநொடு சசெல்வததை அவகளக்கு
சதைரிவக்க அவள் ுதனமம சசென்று வரும
சிவன் ஜகொயிலின் கிழைக்ஜக உள்ள அுதை
ஆலமரிததைடியில் கொதுதருுதைொன். வுதைொள்
அவள் வவரிதததை சசெொன்னொன்
மகிழ்ுதைொள் தகயில் இருுதை செுதைணதததை
அவன் சநிறயில் ஜபொாடுவாடைொள்
கடைஜவ ஒரு மததைதததைர்ம சகொடுத்
வாடு சசெொன்னொள் "ந ஜபொ நமமுதயொக
ஜவதல சசெ ் ; என்ன பரிசசெதன
வுதைொும
நொன்
உனக்கொக
கொதுதருப்ஜபன். இுதை சஜன்மதுதல் நொன்

உனக்கொஜவ பிுதைவள் மரிணதததை தைவரி
ஜவறு எ்வொும ,
யொரிொும
உன்னிடைமிருு் என்தன பரித்வடை
மடியொ்." என்ி அவள் உறுுதயொன
மடிை மிறும ஆறுதைல் வொிதததைர்டைன்
ஆனுதைமொ ் கிளமபனொன் சவளி
நொாடுக்கு. இரிணடைொணடுகள் இரிைபகல்
பொரிொமல் கடினமொ ் உதழைததைொன்
வீாதடை
காடினொன்
சிற்
நலதததைக்ககடை
வொங்கிவாடைொன்
வடுமதியில் ஊருக்கு வுதைொன்
"கொலதரி தக்கி வாடு மதிப்படி
ஜபொ ் சபண ஜகாடைொன் " செுஜதைொஷமொ
காடி சகொடுததைொிகள் அவள் சபிஜிொி.
சில
வருடைங்கள் உருணஜடைொடிய்
அவனும இரு சபணபள்தளககளக்கு
தைகப்பனொனொன் இருுதைொும அவன்
மொமனொி ஜமலிருுதை அவன் ஜகொபம

மாடும மொிவல்தல .
பதழைய
நதனைகள்
அவன்
மனததை
வாடைகலஜவயில்தல.
மொமனொதரி
மாடும வஜரிொுதயொகஜவ பொவத்
வுதைொன்.
கொலங்கள் உருணஜடைொடிய் இன்று
வொ்வன்
மககளக்கு
மஞ்செள்
நரிொாடுவழைொ. ஆம! அவள் சபரிய மனுசி
ஆகிவாடைொள். பதுதரிக்தக அடித்
ஊதரிகாடி சிிப்பொகஜவ சசெ ்தைொன் .
இன்று என் கணகதளஜய என்னொல் நமப
மடியவல்தல என்ன ஒரு ஆசசெியம !
வொ் தைொன் சசெ ்ர்ம ஒவசவொரு சின்ன
சின்ன வசெயங்கதளர்ம கடை தைன்
மொமனொரிடைம ஜகாடு ஜகாஜடை
சசெ ்கிிொன் தைன் தைுததைக்கு சகொடுக்கும
அஜதை மரியொததைதய தைன் மொமனுக்கும
சகொடுக்கிிொன்.

என்ன ஆயிிறு இவனுக்கு ? இவன்
ஜகொபம என்ன ஆன்?
எப்படி இவனில் இுதை மொிிம ?
இததைபிற அவஜன அவன் நணபனிடைம
சசெொன்னததை சசெொல்கிஜின் நொன்.
அவன் சசெொன்ன் இ் தைொன் "அவி மீ்
ஜகொவமொ தைொன்டைொ இருுஜதைன் இப்ஜபொ்
நொன் நதனத் பொிக்கிஜின்
என்னுதடைய மகதள என் நதலயில்
அடுததை
ஜவதள செொப்பொடுக்கு
மல்ுக்காடிக்
சகொணடிருக்கும
ஒருததைனுக்கு காடி குடுப்ஜபனொ என்று
இததைதன ஆணடு குடுமப வொழ்க்தகயில்
பரிு் சகொணஜடைன் குடுமபம நடைததை
நல்ல குணம மாடுமல்ல பணமம
ஜவணடுசமன்பததை.
வொழ்க்தகயின்
எதைொிததைம பரிய பரிய அவி மீ் உள்ள

ஜகொவம கதரிு் அததைதனர்ம
மரியொததையொ ் மொறய் .
அவி
தைகப்பனொ ் மககளக்கு செரியொனததைஜய
சசெ ்ுதருக்கிிொி” என்று கற மடிததைொன்.
நொனும அதமுதயொ ் ஜபொ ் மககளக்கு
ஆசிர்ம வொ்ைக்கு வொழ்த்ம கற
அமமணடைபதுதலிருு் பிப்பாஜடைன்
இப்ஜபொ் எனக்கும வொ் மீ் மரியொததை
பன்மடைங்கு அுதகரிப்பததை உணரி
மடிகிி்...

20. கள்ளியங்கொாடு நலி மிறும
பதழையதிி நலி ..

மஞ்செள் ப்ஜிம ஜபொாடை கறுப்ப
கணணொடி, தகயில் பஞ்் மிாடைொ ் ,
தபயில்
ுதன்பணடைங்ககளம
,
வதளயொாடு
சபொருாககளமொ ்
பொாடியின் ஜதைொள்மீ் தைதல செொ ்த்

சகொணடிருக்கிஜின் நொன் . நொங்கள் நலி
ஜகொவல் ுதருவழைொ மடிு் அரி்
ஜபருுுதல்
ுதருமப
வீடு
ுதருமபக்சகொணடிருக்கிஜிொம.
அமிுுதருக்கும அரி் ஜபருு் குணடும
குழர்ம நதிுதை கன்னியொகுமரியின்
செொதலயில் வழுு் எழுமபச
சசென்றுசகொணடிருக்கிி். எங்கள் எுதஜரி
சநிறப்பாடைம
அணிு்
அலங்கரிக்கப்பாடை யொதனர்டைன் கடிய
ஜகொயில் ஊிவலம ஒன்று கடைு்
சசெல்கிி். அதைன் பன்னொல் அஜரிொகரிொ
ஜகொஷங்ககளடைன் ஒரு பிக்கும கொவடி
சசெல்கிி்.
எழல் மிகும எங்கள் குமரியின்
செொதலயின் இருமருங்கிும நொணல்
ஜபொல் வதளு் நன்றுசகொணடு

செொதலக்கு குதடைசயன நழைல் வளங்கிக்
சகொணடிருக்கிி் சதைன்தன மரிங்கள்
பல, அவிறிகிதடைஜய அவிறுக்கு
ஜபொாடியொ ் சில கமகு மரிங்ககளம
வொனுயரி வளிு் நிகிி் . கொாடுச
சசெடிககளக்கிதடைஜய பூத்க் குுங்கும
கொாடுப்
பஷபங்கள்
ஜபொல்
மரிங்களடைிுதை
பகுுதயின்
இதடையிலிருு் எாடிப்பொிக்கிி்
மொடிவீடுகள் சில . கிழத்ப் ஜபொாடை
கவததைத சதைொகுப்ப ஜபொல ஆங்கொங்ஜக
பசதசெ பஜசெல் என்ி வயல் சவளிககளம
வொதழைமரி ஜதைொப்பககளம எங்கதளக்
கடைு் சசெல்கிி்.
இயிதகயின் சசெல்லப்பள்தள எங்கள்
குமரியின் எழுறும இக்கொாசிகள்
எவிறும என் மனம லயிக்கஜவ
இல்தல.

நொன் ஏக்கதஜதைொஜடை பொாடியின் மகம
பொிதஜதைன். பொாடிக்குப் பரிுதை் நொங்கள்
சசென்றுவரும நலி ஜகொயிலில் தவத்
என்தனப்ஜபொல் சிறுவன் ஒருவன் அவன்
அமமொவடைம நலி கததை ஜகாடு அழு்
ஆிப்பொாடைம
பணணிக்சகொணடிருுதைததை
நொன்
பொிதஜதைன் பொாடிர்ம தைொன் பொிததைொள் .
அக்கததைதய அறு்க்சகொள்ளத தைொன்
பொாடிதயப் பரிதைொபமொ ் ஜநொக்குகிஜின்
என்ப் சதைளிவொ ் பரிுதை் பொாடிக்கு .
தைன் வொயில் நதிுுதருுதை சவிறதல
ஜகொழைொமபதய ஜன்னல்
வழஜய
்ப்பனொள் பொாடி , பன்னொலிருு் ஒரு
செததைம "யொருயொ அ் எசசில் ்ப்ி் ,
பன்னொல
மனுசெங்க
உக்கொரி
ஜவணடைொமொசவன" நொங்கள் ஜகாகொதை்
ஜபொல இருு்சகொணஜடைொம. செிறு
ஜநரிதுதிகுப் பன் பொாடி ஜபசதசெ

்வங்கினொள்,
"ஜடை ்! அுதைக் கததைசயல்லொம சின்ன
பசெங்ககளக்கு சசெொல்ல
கடைொ்டைொ
பயப்படுவொங்க"
"இல்ல பொாடி, இல்ல பொாடி எனக்குப்
பயஜம இல்ல ந சசெொல்ு பொாடி " எனக்
சகஞ்செத ்வங்கிஜனன் . இனி நொன்
அக்கததைதய சசெொல்லொமல் பொாடிதய
வடைமொாஜடைன்
என்பததைப்
பரிு்சகொணடை பொாடி ஒரு வழயொக,
"கள்ளியங்கொாடு நலி "
சசெொல்ல ்வங்கினொள்…

கததைதயச

சபரும சசெல்வுதைன் ஒருவன் இருுதைொன்.
அவனுக்கு நலி என்று ஜபரிழைகொக சபண
ஒருதுத இருுதைொள் . மிித் சவயில்

மகம பாடைொல் வொடிவடும தைன்மகள்
மகம என்று எணணி வீாதடைச ்ிறும
சவயிுக்கு ஜவலியொகத ஜதைொாடைம
அதமததைொன். தைன் மகள் பொதைம தைதரியில்
பாடு அவகளக்கு வலித்வடைக்கடைொ்
என்பதைிகொக
தைதரி மழுவ்ம
பாடுவரிப்பகள் வரிததைொன் வீாடிிகுள்
பளிங்கு சிதலஜபொன்ி தைன்மகள் பொதைம
படை பளிங்குக் கிகள் புதததைொன் .
சபொன்சனன, சபொக்கிஷசமன, தைன்
உயிசரின தைன் மகதள ஜநசித் வுதைொன்
அசசசெல்வுதைன். அவகளக்குத தைங்கதுதல்
ஆயிரிம அணிகலன்கள் சசெ ்்
தவத்வாடு, குணதுதல் குஜபரின் ,
சகொதடையில் கிணன், அழைகில் மன்மதைன்
என
ஒரு
ஆணமகதனத
ஜதைடிக்சகொணடிருுதைொன் அவன் தைன்
மககளக்கொக.

ஓிநொள் ஜபரிழைகொன பருசென் ஒருவன்
பாடுத்ணி விக அவிகள் வீாடிிகு
வுதைொன். அவன் ்று ்ருசவன
்டுக்கொக இருுதைொன். அவன் கணகள்
கொுதைம ஜபொன்ி
கவிுுதழுக்கும
ஒளிதய வீசிக்சகொணடிருுதை் . அவன்
பன்னதக மன் சபொன்னதக எல்லொம
தைன் சபொலிதவ இழைு் சகொணடிருுதை்.
அவன் ஜபசஜசெ இன்னிதசெசயன
ஒலித்க்சகொணடிருுதை்.
அவன் பாடு ்ணிவரித் அவகளக்குக்
கொணபக்தகயில் அவள் பாடு ஜபொன்ி
தகவரில்கள் அவன் தகவரில்களில்
படைப் பாசடைன அவிககளக்குள் கொதைல்
அருமபகள் சமொாடைவழை ்வங்கிய்.
தைன் தைுததையிடைம சசெொன்னொள் அவள் ,
அவதனப் படிதுதருப்பதைொக .
தைன்

தைுததைர்ம மகளின் வருப்பதுதிகு
மறுசமொழ ஏ்மின்ற செமமதைம
அளிததைொி. அவிகள் ஜதைடிய தைகுுத
அவனிடைம இருப்பதைொக உணிுதைனி ;
மகிழ்ுதைனி.
“ஏன் பொாடி ? எவன்ஜன சதைரியொதை
ஒருததைன நலி தககொாடின்ம இததைதன
பொசெமொ வளிததை தைன் மகள காடிக்குடுக்க
அுதை அப்பொ எப்படி செமமுதததைொரிொம ?”
என ஒரு ஜகள்வதய ஜகாடு தவதஜதைன்
நொன்.
“ஜடை ் ஜபரிொணடி , வுதைவன் பொணடிய
நொாடில ஜபி ஜபொன மிகப்சபரிய
ுதருடைன். தைொன் மிகப்சபரிய வணிக
குலததைொன் என்று இவிககளக்குச
செுஜதைகம வரிொதை அளை செொுதததைொன் .
அதைிகு அதடையொளமொ ் தைொன் மன்ப

ுதருடி தவதுதருுதை அரிசெ குலத்
மதுததரி ஜமொுதரிதததைக் கொணபததைொன்
உணதம என்று நமபனி அுதை அப்பொவ
அப்பொைம, கொதைலில் வழுுதை அுதை
நலிர்ம”
என்று கற மீணடும
சதைொடைிுதைொள் பொாடி.
்புதனசமொன்றல் சீரும சிிப்பமொக
ஏதழை எளிய மக்கதள அதழைத் வயிிொரி
வருு்
தவத்த
தைங்கதஜதைொரிணங்களொல் அலங்கரிததை
புதைலில் தவத் தவரிசசிதல ஜபொன்ி
தைன் மகளின் கரிம படித் மணமடித்க்
சகொடுததைொன் அசசசெல்வுதைன்.
ப் வொழ்க்தக அவிககளக்கு ப்
இன்பதததைக் சகொடுததை் இதணபரியொ
பள்ளிமொன்கள் ஜபொும ,
ஜஜொடி
பிொக்கள் ஜபொும , ்ுதக்தக ஜகொிததை

யொதனகள் ஜபொும இதணபரியொமல்
இன்பிறு இருுதைொிகள் அவிகள்
இருவரும.
அவவன்பதுதன் வதளவொக அவள்
கருைிிொள்.
நதிமொதை
சலியொன
தைன்மதனவதயக் காடிசசசென்று தைன்
தைொயிடைம ஆசிவொங்கி தைன் குல
சதை ்வதுதிகுப் பூதஜ பனஸகொரிங்கள்
சசெ ்ய
ஜவணடுசமன்று
ஜகாடுக்சகொணடைொன்
அவன்
.
வகிசடைடுததை
சநிறயில் மஞ்செள்
குங்குமம அணிவத் கன்னதுதல்
மததைமிாடு தைன் தைங்க மகதள தைங்கததைொல்
அலங்கரித் மொாடுவணடி பூாடி
சபருமகிழ்ஜவொடு அனுப்ப தவததைொன்
அசசசெல்வுதைன் ுதருடைன் என்று
சதைரியொமல் அவனுடைன்.

அவிகள் பொணடியநொடு ஜநொக்கி
பரியொணப்பாடைொிகள்.
இரிவனில்
நலிக்ஜகொயில் இருக்கும இுதை
கள்ளியங்கொடு பகுுததய அதடைுதைொிகள் .
இப்பகுுததய எாடிய்ம நலிக்கு
சபரும தைொகசமடுததை்
கள்ளியங்கொடு கள்ளிசசசெடிகள் நதிுதை
சசெொாடு தைணணி இல்லொதை ஊி . அவதள
மொாடு வணடியிலிருு் கழிக்கி
கள்ளிசசசெடி ஒன்றன் அருஜக இருுதை
பொதியில் அமரிதவத்வாடு தைணணி
எடுத்வருகிஜின் என்று கற சசென்ிொன்
அவன். தைணணி எடுக்கச சசென்ிவனுக்கு
ுதருாடு மூதள ஜவதலசசெ ்ய
ஆரிமபததை்.
என்று கறய பொாடி கததைதய அங்ஜகஜய
நறுதுதவாடு வரும வழயில்

வொங்கிவுதை
பதைநதரி எடுத்க்
குடிக்கிிொள். எனக்கும ஜவணடுமொ
என்கிிொள்? “இததை எல்லொம குடிக்கிி
ஜநரிமொ பொாடி இ் ? ந கததைய சமொதை
சசெொல்ு என்கிஜின்” நொன்.
மீணடும “இருடைொ ...” எனக்கறவாடு
வொங்கிவுதை கருப்பாடிதய எடுக்கிிொள்
செொப்படை கடுப்பல நொன் பொாடி தகதய
படிசசிாடு “ஐஜயொ பொாடி, ந கததைதயச
சசெொல்ு கருப்பாடிக்கு என்ன நொு
கொலொ இருக்கு தைொவ ஓடை அதை அப்ிம
ுதங்கலொம”
எனவிபறுதுதக்கிச
செலித்க்சகொணஜடை மீணடும கததைதய
சதைொடைிுதைொள் பொாடி.
தைணணி எடுக்கச சசென்ிவன் அரிவம
ஜபொல் அரிவமின்ற சமல்ல அடிஜமல்
அடிசயடுத் தவத் வுதைொன் . பொவம

நலி தைணணீி தைொகததைொல் நொ விணடு
்ருணடு ஜபொ ் படுத்க் கிடைுதைொள் .
அுஜநரிம அருகில் கிடைுதை
ஒரு
பொிொங்கல்தல தக்கி 'படைொி' என அவள்
தைதலயில் ஜபொாடைொன் . வலி சபொறுக்க
மொாடைொமல் அவள் வயிிறலிருுதை
குழைுததை அவள் சதைொதடைதய
கிழத்க்சகொணடு சவளிஜய வு்
வழுுதை்.
என்ி அுதை சநொடி 'படைொி' என ஒரு
சபருஞ்செததைம நதலதைடுமொற நொங்கள்
சசென்று சகொணடிருக்கும ஜபருு்
அருகில் நன்ி கள்ளியங்கொடு என்ி
தைகவல் பலதகயில் ஜமொுத நிகிி் .
நொன் ஐஜயொ நலி ... நலி... எனக் கொாடு
கத் கதுதக்சகொணடு ஜபருுுதிகுள்
அங்குமிங்கும ஓடுகிஜின் . ஜபருு்
டையி பஞ்செி ஆன அுதிசசிதய வடை நொன்

ஜபொாடை
கசசெல் குழைப்பம தைொன்
ஜபருுுதிகுள் சபரும அுதிவதலதயக்
சகொடுததை்.
எல்ஜலொரும என்தன குறு குருசவன
பொிக்க, நொன் பொாடிதய பொிக்கப் ,
பொாடி சசெ ்வுதயொ் மழக்கப் , பொாடி
சசெொல்லிவுதை
கததைதய பன்
சீாடிலிருு் ஒாடுக் ஜகாடுக்சகொணடு
வுதை பழைொப்ஜபொன ஒருததைன் ஜபொாடு
குடுத் வாடைொன் . இுதைப் பொாடி தைொன்
அுதைச சின்ன தபயனுக்கு நலி கததை
சசெொல்லி அவன பயமறுதுத வாடைொங்க
என இப்ஜபொ் எல்ஜலொி பொிதவர்ம
பொாடி பக்கம ுதருமபப் பொாடி நதல
பரிதைொபமொக ஜபொ ்வாடை்.
அததைதசதைொடைிு் வுதை கொ ்சசெலில் ஒரு
வொரி லைம, அததை சதைொடைிு் பள்ளி

சசென்ி
இரிணடு
வொரிமமொக
சவகுஜவகமொக
வொரிம மூன்று
ஓடியிருுதை். பொாடி அப்பரிசசெதனக்கு
சில மணித்ளிககளக்கு பன் ஜபசெ
்வங்கினொள் ஆனொல் கததைதய பிற
மாடும மூசஜசெ வடைவல்தல.
இமமதி பொாடியிடைமிருு் கததைதய
வொங்க
ஜவசிொரு தைுுதரிதததை
உபஜயொகப்படுததை
ஜவணடியதைொகிப்ஜபொன்
பொாடி
இருக்தகயில்
தைொததைொவடைம
கததைஜகாடைொல் பொாடிக்கு அவவளை
ரிசிக்கொ். எப்படிர்ம பொாடி கததை
சசெொல்லிவடுவொள் எனும நமபக்தகயில்
தைொததைொவடைம சமல்ல நலி கததை
ஜகாஜடைன்.
தைொததைொ
சகொஞ்செம
ஜகொபக்கொரிி ஒஜரி வொிதததையில்
சசெொல்லிவாடைொி ஜடை ் , ந குறுக்கக்

குறுக்க எ்ம ஜகாகொமல் இருுதைொல்
நொன் கததை சசெொல்ஜின் ந எ்ம ஜகாடைொ
அப்ஜபொ் நறுதுதடுஜவன் என்ி
கணடிசெஜனொடை அவரும ஒரு நலி கததை
சசெொல்லத ்வங்கினொி.
வணிகன் ஒருவன் இருுதைொன்
.
அவனுதடைய மதனவ தைொன் நலி . அவள்
அவனுக்குக்
குதிசயொன்றும
தவக்கவல்தல. இருப்பனும அவன்
தைொசி வீடு ஜதைடி ஓடுவததை
வொடிக்தகயொகக் சகொணடிருுதைொன்.
கணடிததைொள்
அவள்
,
கணடுசகொள்ளவல்தல அவன் . கடுதம
கொாடினொள் நலி அுதை கடுப்பல் ஒருநொள்
நலிதயக் சகொன்றுஜபொாடைொன் வணிகன்.
தைவறு

சசெ ்யொதை

தைன்தனக்

சகொதலசசெ ்தை வணிகதனப் பழவொங்க
ஜவணடும எனும எணணதுதல் சபரும
ஜபயொக மொறனொள் நலி . அததை அறுதை
வணிகன் ஓடினொன் முுதரிவொுதயிடைம .
அவன் முுதரி செக்ுதர்ள்ள வொசளொன்திக்
சகொடுத் இ் உன் தகயில் இருக்கும
வதரி உன்தன அப்ஜபயொல் ஒன்றும
சசெ ்ய
மடியொ் என்று கற
அனுப்பனொன். இவதனப் பழவொங்க
மடியொமல் ்டிததைொள் நலி , அததை
பொித் சிரிததைொன் வணிகன்.
கொலம தகசகொடுததை் நலிக்கு ஒரு நொள்
வணிக
வசெயமொக
"பதழையதிி"
சசென்ிொன் வணிகன் .
அவதனப்
பன்சதைொடைிு் சசென்ி நலி ஒரு
கள்ளிசசசெடிதய ஒடித் அததைக்
குழைுததையொக்கி சகொணடைொள் பன் தைொனும
அழைகிய சபணிருவம எடுத் . அங்கு

நயொயம சசெல்ும 70 ஜபிசகொணடை
ஜவளொளி மன் நலி கணணீஜரிொடு ஜபொ ்
நன்ிொள். அவிகளிடைம சசெொன்னொள்
“இவி என் கணவி தைொசி ஜமொகம
சகொணடு காடிய மதனவதய தகவாடை
கனவொன்” என்ிொள். குழைுததைர்ம தைன்
பங்கிிகு அப்பொ என அதழைத் அழு்
ஆிப்பொாடைம சசெ ்தை் . ஜவளொளிகள்
மழுதமயொ ் அவதள நமபனொிகள் .
“இவள் சபணணல்ல ஜப ்” என்ி
வணிகதன நமப அங்ஜக யொரும
தையொரில்தல.
“இன்று
ரிொதுதரி
இங்ஜக
தைங்கிக்சகொள்களங்கள் மீுததய நொதளப்
பொித்க்சகொள்ளலொம”
என்ினி
ஜவளொளிகள்.
“அவகளடைன் ஒிதி அதியில் படுத்

உிங்க எனக்குப் பயம” என்ிொன்
வணிகன். “ந எதைிகுப் பயப்படுகிிொ ் ?
உனக்குப் பொ்கொப்பொ ் நொங்கள் 70 ஜபி
இருக்கிஜிொம உனக்கு ஒன்று என்ிொல்
நொங்கள்
அததைதன
ஜபரும
உயிிவடுகிஜிொம”
என்று செதுதயம
சசெ ்தைனி அவிகள்.
இப்ஜபொ் நலி ஜகாடைொள் “ஐயொ தைொசி
வீடு சசென்று வுதைவி அவி . நுதயின்
மறுரூபமொன
நங்கள் நயொயதுதன்
அடிப்பதடையில் எங்கதள மீணடும
இதணத்
ஒரு
அதியில்
அனுப்பகிறீிகள்.
தகயில் கதுத
சகொடுததைொ
அனுப்பவீிகள்?
என்
மீுதருக்கும ஜகொபதுதல் அவி
என்பள்தளதயர்ம என் கழுதததைர்ம
அறுததைொல் நொன் என் சசெ ்ஜவன்”
என்ிொள் கணணீஜரிொடு .
“அஜடை ்,

மதனவ பள்தளர்டைன் படுத்ிங்க
கதுதசயதைிகடைொ உனக்கு இங்ஜக குடுடைொ
கதுததய” என வொங்கி சசென்ினி
ஜவளொளிகள்.
சசெ ்வதைறயொ்
ுததகததைொன் வணிகன் . தைன் நடிப்ப
ஜவதல சசெ ்வததை எணணி உள்களக்குள்
சிரிததைொள் நலி.
கொதலயில்
வணிகன்.

பணமொ ்

கிடைுதைொன்

தைொங்கள் நலியின் கணணீரிொல்
ஏமொிிப்பாடைததை
உணிுதை
வொக்குமொிொ ஜவளொளிகள் தீக்குணடைம
வளித் அுதல் இிங்கி தைங்கள் உயிதரி
மொ ்ததைனி. இததையறயொ் வயுக்கு
ஜவதலக்குச சசென்ி ஒரு ஜவளொளன்
மாடும தைன் கலப்தபயொல் கழுததைறுத்
மொணடைொன் என்று ஜவக ஜவகமொகக் கற

மடிததை
தைொததைொ
வறு வறுசவன
ஜவகமொக
சவளிஜயர்ம சசென்று
வாடைொி.
ுதரு ுதருசவன குழைமபய நதலயில்
மழக்கிஜின் நொன்.
பொாடி எதனப்பொித் தைன் சபொக்தக
வொ ்ுதிு் சிரிக்கிிொள் , தகயதசெத்
அருகில் அதழைக்கிிொள் ஓடிசசசென்ஜின்
இரு கன்னங்களிும ஜபொ்மொன அளை
மததைம சகொடுத்வாடு ஜகாஜடைன்
“ஏன் பொாடி ? ஒரு கததை சசெொல்லக்
ஜகாடைொ எஜதைொ ஜபச்ப் ஜபொாடில சமொதை
பரி்க்கு ஜப்ிவரி ஜபொலத தைொததைொ
மூச்வடைொம சசெொல்லாடு ஜபொிொரு .
ஒழுங்கொ ஒரு கததைஜய சசெொல்ல சதைரியல,
நல்லொ
கததை சசெொல்ல
சதைரிுதை
ஒருததைதரியொ
பொத்
ந

காடியிருக்ககடைொ்” என நொன் ஜகாக
உள்ளிருு் அமமொ,
"ஜடை ், அங்க என்னடைொ செததைம?"
"்மமொ, ஜபசிகிாடு இருக்ஜகமமொ"
இ் நொன்…
நொன் ஜகாடை
சிரிததைொள்,

ஜகள்வக்குப் பொாடி

“நொன், என்திக்கு தைொன் பொாடி ந
தைொததைொவ வாடு குடுத்ருக்க . அ் செரி ;
அ் ஜபொகாடும ; என்ன பொாடி தைொததைொ
ப் நலிக்கததை சசெொல்லாடு ஜபொிொரு ?!”
எனப் பரிதைொபமொ ் ஜகாடை என்னிடைம,
ஜடை ் ஜபரிொணடி ! நலி கததை நமமூரில்
மாடுமில்லடைொ பல ஊில பல வதகயொ

நலி கததை சசெொல்ிொங்க இப்ஜபொ் தைொததைொ
சசெொன்ன் "பதழையதிி நலி" கததை இ்
"சபரியபரிொணம" பததைகதுதல் ஜசெக்கிழைொி
இக்கததைபிற வரிவொக எழுுதயிருக்கொி .
அப்ிம இுதை கொலதுதல் எழுத் சிததைி
"பொல குமொரின்" அவிகள் "பருசெவதைம"
எனும நொவலொ எழுுதருக்கொிடைொ ந
சபரியவன் ஆன்ம வொங்கி படிச்க்ஜகொ
என்ிொள் பொாடி.
இருபிமொக
ஆிவமொகத
தைதலயதசெத்க்சகொணஜடைன் நொன் .
அப்ிம ுதருசநல்ஜவலி மொவாடைம
சதைன்கொசிக்கு அருஜக உள்ள "பழை்வி"
எனும கிரிொமதுதல் இசெக்கியமமன் எனும
சபயரிொும
இக்கததை
சசெொல்லப்படுகிி்.
கன்னடைதுதல்
"கரிரிொஜன்" கததைன்னும ஜகரிளதுதல்
"இரிாசெசி" கததைன்னும சசெொல்லபடு்டைொ

அப்ிம நமம ஐங்குறும கொப்பயதுதல்
ஒன்ிொன "நலஜகசி" கடை நலிகததைய
தமயப்படுதுதச
சசெொல்லப்பாடை்
தைொணடைொ அததைர்ம ந சபரியவன்
ஆன்ம படிச் சதைரிஞ்்க்ஜகொ எனச
சசெொல்லி,
வாடை இடைதுதலிருு் கததைதய பொாடி
்வங்கும ஜநரிதுதல் அமமொ எதன
அதழைக்கிிொள், அமமொவிகு உதைவயொக
சிறு சிறு ஜவதலகள் சசெ ்வதைிகு
.
ஜவதலதய மடித் வுதை நொன்
பொாடியிடைம ஜகாஜடைன் “ஏன் பொாடி ?
இுதை அமமொக்கள் எல்லொம பொாடி
ஜபொலப் பொசெமொ இருக்குிஜதை இல்ல
எப்ப பொரு சநொ ் சநொ ்ன்னு எ்ம
ஜவல சசெொல்லாஜடை இருக்கங்கஜள எனச
செலித்க்சகொணஜடை, பொாடி சகொஞ்செம
கடை
மீசெ
மாடும எனக்கு

சமொதளக்காடும அப்ிம சமொதை
ஜவதலயொ
அமமொவ
எங்கயொச்ம
சகொணடு ஜபொ ் வாடுவாடு வொஜின்”
என்ஜின்.
உள்களக்குள்ளிருு் மீணடும அமமொ
"அங்க என்னடைொ செததைம?"
"்மமொ, ஜபசிகிாடு இருக்ஜகன்மொ"
இப்ஜபொ் பொாடி சிரிக்கிிொள் “ஏன்
பொாடி சிரிக்கிி ?” என்ிதைிகுக் “கததை
ஜகாடு மடிசசெ்ம ந அமமொ
பள்தளயொகிடுவ
நொன் உனக்கு
செப்ஜபொிா பணணி என்ஜனொடை ஜசெொத்ல
மணணள்ளி சகொாடைவொ ?” “ந ஏன்
பொாடி பயப்படுி இவங்கள வடு பொாடி
இவங்கள வடை உன்தனயொ நொன் நல்லொ
பொகத்ப்ஜபன்” எனச சசெொல்ல,

உள்களக்குள்ளிலிருு் மீணடும அமமொ,
"அங்க என்னடைொ செததைம?"
"்மமொ ஜபசிகிாடு இருக்ஜகன்மொ"
என்ிபடி பொாடிதய பொித்ச சிரிக்க
இ் உனக்குத ஜதைதவயொ? என்ப் ஜபொல்
பொாடி எதன ஒரு பொிதவ
பொித்வாடு கததைதய சசெொல்ல
தையொரிொனொள்.
மீணடும
சிரித்க்சகொணஜடை பொாடியின் மடிமீ்
தைதல தவத் படுத்க்சகொணஜடைன் .
பொாடி தைன் கரிததைொல் சமலிதைொக எனக்குத
தைாடிக்சகொடுத்க்சகொணஜடை
கததைசசெொல்லத ்வங்கினொள்.
பொாடியின் கததை ஜகாகத சதைன்ிுக்கும
ஆதசெ வுதை் ஜபொும எங்கிருுஜதைொ
எங்கதளத ஜதைடி வு் எங்கதளத

தீணடியபடி அங்ஜகஜய ்ிற ்ிற
நிகிி். ுதிுுதருுதை கதைவடுக்கின்
வழஜய நலைம பொாடியின் கததை
ஜகாகும ஆவலில் பொாடிதயஜய உிறு
பொித்க்சகொணடிருக்கிி்.
ுதிு்
மூடிக்சகொணடிருுதை செொளரிம வழஜய சில
 நறு நாசெதுதரிங்ககளம பொாடியின் கததை
ஜகாகத ்டி ்டித்க்சகொணடிருக்கிி்.
எங்கள் வீாடுப் பூதன ஒன்றும பொாடி
கததைஜகாக என்னருஜக வு் அமிு்
சகொணடை். காடுக்குள்ளிருுதை சில
கிளிககளம தைங்கள் கிணணரி ஜபச்க்கதள
நறுதுத வாடு இங்ஜகஜய சசெவமடுத்க்
சகொணடிருக்கின்ின.
்வரில் சில
பல்லிககளம பகுமொனமொகப் பொாடி
கததைதய ரிசிக்க தையரிொ ் இருக்கிி் .
அடுக்கதளயில் எுதைவதை
செப்தைமம
இல்தல நசெப்தைம குடிசகொணடிருக்கிி்

அமமொைம
கொததை
கிதமயொக்கிக்சகொணடு பொாடியின்
கததைதய ஜகாகிிொள் என்ப்
பலனொகிி். ஊரின் கதடைசி வீாடில்
ஜகாகத ்வங்கிய நொயின் ஊதளசசெததைம
எங்கள் வீாடு நொர்டைன் அடைங்கி
இருுதை்.
பொாடி என்னிடைம “கததைதய எங்ஜகடைொ
வாஜடைன்” என்ிொள். “அுதை சபொல்லொதை
ுதருடைன் தைதலயில் கல்ல தக்கி ஜபொாடுக்
குழைுததை சவளிஜய வு் வழுுதை
இடைதுதல்” என்ி்ம, மிசசெ கததைதய
சசெொல்லத ்வங்கினொள் பொாடி ... அவன்
கல்தல
தக்கி
ஜபொாடை்ம
்டிதசதைழுுதை நலி அருகில் நன்ி கள்ளி
சசெடிதய ஜநொக்கி "கள்ளிஜய! இதைிகு
நஜய செொாசி" என்று கற தைன் இன்னுயிி
வாடைொள். அவள் வயிிறல் இருு்

சதைொதடை வழ சவளிவுதை குழைுததைஜயொ
அழு்சகொணடு சில
நமிடைதுதல்
மொணடை். அுதைக் சகொதலகொரி ுதருடைன்
மகிழ்சசிஜயொஜடை
அவள்
நதககதளசயல்லொம எடுத்க்சகொணடு
தைன்னுதடைய ஊி சசென்றுவாடைொன்.
“அப்ிம என்னொச் பொாடி?”
சபருுதைொகதஜதைொடு இிுதை நலியின்
உடைல் மக்கி மணணொ ் ஜபொன்.
அவள்
அததைொகம
அவதள
சபருமஜபயொக மொிசசசெ ்தை். அதைன்
பன் அங்ஜகஜய ்ிி ்வங்கினொள் நலி .
அடுத் இரிை ஜநரிங்களில் அவ்வதரித
தைொணடி சசெல்ும வணிகிகளிடைம "இுதை
சவிறதலக்குச
்ணணொமப
இருக்கிிதைொ?"
என்று ஜகாப்ம

்ணணொமப
சகொடுப்பவிகளின்
தகவரிதல சவள்ளரி பஞ்தசெ கடித்ச
செொப்படுவ்
ஜபொல்
கடித்
செொப்பாடுவாடு அவிகதளக் சகொன்று
அவிகள் ரிததைம குடிப்ப் அவள்
வொடிக்தகயொகப் ஜபொன்.
“அப்ஜபொ, நலிதயக் சகொன்றுவாடு
சசென்ி வணிகன் என்ன ஆனொன்
பொாடி?”
அவன் சசெொுதை ஊி ஜபொ ் நலியின்
நதககதளசயல்லொம விறு புதய
வணிகம சசெ ்் சபரும சசெல்வுதைனொ ்
மொறனொன். அவன் வசெுதக்ஜகிி சபரிய
இடைத்ப் சபணதண மணமடித்
சசெல்வ சசெழப்ஜபொஜடை வொழ்ு் வுதைொன்
என்ிொள் பொாடி.

“அப்ஜபொ
அவன
ஒணிஜம
பணணலியொ நலி?” என்ி என்னிடைம
“அவசெரிப்படைொதை
சசெொல்ஜின்டைொ”
என்ிபடி சதைொடைிுதைொள் பொாடி...
வுத யொதரி வாடை்டைொ ஜபரிொணடி
ஒருநொள்
மதனவதயர்ம
காடிக்சகொணடு வயொபொரி வசெயமொக
இவ்வதரிக்
கடைு்
சசென்று
சகொணடிருுதைொனொம அுதைத ுதருடைன் .
இவ்வரில் தவத்த தைொன் ஒரு சகொதல
சசெ ்ுதருக்கிஜிொம என்ப் ்ததைமொ ்
மிு் ஜபொன் அவனுக்கு.
அப்ஜபொ் வழைக்கம ஜபொல் அழைகியொ ்
மொறய நலி வு் நன்ிொள் அவவடைம .
அவதளக் கணடை்ம செபலம வுதை்
அதுதருடைனுக்கு.

"ந யொி? எங்ஜக ஜபொகிம என்ிொன்?"
அவள் தைுததை சபயதரிச சசெொன்னொள், தைன்
கணவன் தைன்தன இங்ஜக இருக்கச
சசெொல்லி சசென்ிதைொகைம சவகுஜநரிமொக
அவதன கொணவல்தல என்பதைொகைம
சசெொன்னொள்.
"உன் தைுததைதய எனக்கு நன்ிொகத
சதைரிர்ம நொன் உன்தன அங்கு
ஜசெிப்பக்கிஜின் வணடிக்குள் இடைம
இருக்கிி் வொ என்று அதழைததைொன்."
அவள் நடைுஜதை வருகிஜின் என்ிொள்.
சிற் தரிம சசென்ி் ஒரு ஜமொகன
பொிதவஜயொஜடை "அவள் ஜகாடைொள் இுதை
சவிறதலக்குச செிறு ்ணணொமப
கிதடைக்குமொ?” என்று. (அுதை கொலதுதல்
சபண ஆணிடைம பொுிவல் ஈடுபடைக்

ஜகாகும
குறசசசெொல்
அ்
)
மதனவதயப்
பொிததைொன்
பயணக்கதளப்பல் நல்ல
நதுததரி
மயக்கதுதல் இருுதைொள் அவள் . “ஓ...
தைொரிொளமொக
என்ிபடி இிங்கி
அவகளடைன் நடைக்கத ்வங்கினொன்
அவன்”. அவள் மன்னொல் நடைு்
சசென்ிொள் அவள் பன்னழைகில் பதுத
ஜபதைலிததைவனொ ் அவள் பன்சசென்ிொன் .
அவள் உடைமபல் கள்ளி சசெடியின்
மள்குததைொதை் கணடு “உன் உடைதல மள்
ததைக்கொதைொ?” என வனவனொன். “இ்
மள்ததைக்கொ சபொன்னுடைல்” எனக்கறக்
நதகததைொள்.
எஜதைொ
தைவறு நடைக்கிி் என்று
எணிவதைிகுள் ஒரு கள்ளிசசசெடி
நிகும பொதியினிடைம வு்
நன்ிொிகள் அவிகள் இருவரும . இததை

நொம இதைிகு மன்ப எங்ஜகொ
பொிதுதருக்கிஜிொஜம
என்று
ஜயொசிததைவனுக்குச சொசடைன நதனைக்கு
வுதை் நொன் அன்று இவவடைம
தவததைல்லவொ நலிதயக் சகொன்ஜின்
என்று. அுநதனை வுதை்ம அவதள
வாடு ுதருமப ஓடை மயன்ிவன் கொல்கள்
இரிணடும அதசெக்க மடியொமல் மரித்ப்
ஜபொன்
ஜபொல்
அதசெவிறு
நன்றுவாடை்.
அவள் சிரிக்க
்வங்கினொள் அவள் சிரிப்படைன் ஒரு
குழைுததையின்
அழுகுரிும
ஜசெிு்சகொணடை்.
தைொம வசெமொக
அகப்பாடைததை
உணிு்சகொணடைொன் அவன்.
நலி அவதன ஜநொக்கிக் ஜகாடைொள் இுதைப்
பொதி நயொபகம இருக்கிிதைொ
?

மழததைொன் ுதருடைன். இல்தலசயன்ிொல்,
இுதை கள்ளிசசசெடி சசெொன்ன செொாசியொவ்
நயொபகம இருக்கிிதைொ ? இவவடைம
தவத் குிிமிி ஒரு அபதல சிுுதய
இரிததைம நயொபகம இருக்கிிதைொடைொ ?
என்ிபடி ஜகொபதுதல் இதரிதயத
தக்கிசசசெல்ும கழுகுஜபொல அவதன
அப்படிஜய தக்கி எடுத் ஆகொயத்க்குக்
சகொணடு சசென்ிொள் .
ஒஜரி அடி
மணதடைக் கழைன்ி் மூதளதய எடுத்
அப்படிஜய உணடைொள் . அவன் ரிததைதுதல்
நரிொடி மகிழ்ுதைொள் . அவன் நணதததை
எடுத் தைன் கருங்குழைலில் நவ மடிு்
சகொணடைொள்.
அவன் எுமபகதள
எடுத் அவன் ஜதைொலில் காடி
மொதலயொகக் ஜபொாடுக்சகொணடைொள் .
மிசசெமிருுதை அவன் மொமிசெதததை உணடு
சசெரித்
தைன்
சவறதய
தீித்க்சகொணடைொள் என்று கற பொாடி

மடிததைொள் கததைதய...
கததை ்வங்தகயில் பொாடியின் மடிமீ்
தைதல தவத் படுத் கிடைுதை நொன்
இப்ஜபொ் கததை மடிதகயில் பொாடியின்
ஜதைொள்மீ் படுத் கிடைக்கிஜின் என்
கொ்களில் சென்னமொ ் ஜகாகிி் ஒரு
சகொு் ஒலி செததைமம உடைன் சமலிதைொ ்
குழைுததையின் அழுகுரிும சமல்ல
சமல்ல அசசெததைம என் கொ்கதள
வாடைகல்கிி் இப்ஜபொ் வீாடிிகு
சவளிஜய நொயின் ஊதளச செததைம
்வங்கியிருுதை் மன்ப பொாடி
சசெொல்லியிருக்கிிொள் ஜப ் பசெொ்கதளப்
பொிக்கும செக்ுத நொ ்ககளக்கு உணடு என .
அவிதி பொிக்தகயில் தைொன் நொ ்
ஊதளயிடும என்று . ஒரு ஜவதள ... ஒரு
ஜவதள... என் பொாடியின் கததை ஜகாடு
வாடுச சசெல்வ் அவள் ... அப்ஜப ்...

நலி தைொஜனொ..???

21. ஜதைொல்வ...

ஜதைொல்வயொல் ்வணடு ஜபொ ் தைடுமொற
சகொணஜடை
நடைு்
வு்
சகொணடிருுதைொன் கஜபுத . இுதை ஓாடை
புதையதுதல் சஜயிப்பதைிகொக எததைதன
நொள் கொதல தக்கதததைத ்ிுுதருுதைொன் .
எததைதனக் கிஜலொ மீாடைி தரிங்கள் ஓடிக்
கதளதுதருப்பொன். மணல் மீ் ஓடினொல்
மூசசிதரிப்ப் குதிர்ம என்ிதைொல்
கடைிகதரி மணல் மீ்ம ஓடி பயிிசி
சபிறருுதைொன். குன்றன் மீ் ஓடிஜயற
பயிிசி சபிிொல் கொல்கள் இன்னும
வுவொகும என்பததைக் ஜகாடு அததைர்ம
சசெ ்் பொிததைொன் .
பயிிசிகள்
அததைதனர்ம வீணொகஜவ ஜபொயிிறு .
ஓரிரு சநொடிகள் தைொன் அதைிகுள்
அததைதனர்ம மடிு் ஜபொயிிறு தைன்
பயிிசிர்ம மயிசிர்ம கனைம கதலு்
ஜபொயிிறு.

நதனக்க நதனக்கக் கணகளிலிருு்
கணணீி தைொதரித தைொதரி சகொாடிய்
கஜபுதக்கு.
வருததைம வரிக்ுதயொக
மொறய். வரிக்ுத ஜகொபமொக மொறய்
ஜகொபதுதன் உசசெதுதல்
இனி எப்ஜபொ்ம ஓாடைமம ஜவணடைொம
அதைிகுரிய
பயிிசிர்ம ஜவணடைொம
அதைனொல் வரும ஜதைொல்வர்ம
ஜவணடைொம.
எததைதனத ஜதைொல்வ
அததைதனக்கும ஜசெித் மழுக்கு
ஜபொாடைவனொ ் எுதஜரி கணடை ஓதடையில்
தைன் கொலணிகதளத தக்கி வீசினொன்.
ஜதைொல்வர்டைன் வீாடுக்குப் ஜபொக
மனமிிவனொ ் ஓதடைக்கு அருகில்
நன்ி மரிததைடியில் ஜபொ ் அமிு்
சகொணடைொன். மரிதுதன் நழைல் இதைமொக
இருுதை்.
கொிறு ஜலசெொக
வீசி

தைொ ்ப்பொசெதஜதைொடு அவன் தைதல வருடிச
சசென்று அவனுக்கு ஆறுதைல் அளிததை்.
இதவ அததைதனர்ம செிறு தரிதுதல்
நன்றருுதை
முதயவி ஒருவி
கவனித்க்சகொணடிருுதைொி.
அவி
அவனருஜக சசென்று அவன் ஜசெொிு்
ஜபொ ் இருப்பதைிகொன கொரிணதததை
ஜகாடைொி.
அவன் தைன்னுதடைய
ஜசெொகதததைசயல்லொம
அவரிடைம
சகொாடிததீிததைொன். இனி வொழ்நொளில்
தைொன் ஒருஜபொ்ம ஓாடைப் ஜபொாடிகளில்
பங்ஜகிக ஜபொவுதல்தல என நமபக்தக
இழைுதைவனொ ்
கவதலஜயொடு
தைன்னுதடைய
மடிதவ ுதடைமொக
சசெொன்னொன் அவரிடைம.
அவன் தைன்னுதடைய கததைதயச சசெொல்லி
மடிக்கும தைருவொயில் அவன் ஓதடையில்

வீசிசயறுுதருுதை கொலணி அவிகள்
நன்றருுதை இடைமருஜக நரின் ஓாடைதுதல்
வு் ஓதடையில் செொ ்ு் கிடைுதை சிறு
சகொமசபொன்றல் ஜமொுத நன்ி்
.
அக்கொலணியிலிருு் இிங்கி வுதை
எறுமசபொன்று அக்குசசி வழஜய
கதரியில் இிங்கிச சசென்ி்.
அவிகள் இருவருதடைய கணககளம
அக்கொாசிதயக் கணடை் . இப்ஜபொ்
ஜநரிொக அவன் மகதததைப் பொிததைொி
அுதைப் சபரியவி அவனொல் அவதரி
ஜநருக்கு ஜநி பொிக்க மடியவல்தல.
இப்ஜபொ் அவி அவதனப் பொித்
சசெொன்னொி இுதை எறுமப எததைதன
ஜநரிமொகத தைணணீரில் தைததைளிதுதருக்கும .
எததைதன ஜநரிமொகப் ஜபொரிொடியிருக்கும .
இனி மடியொ் என்று ஜசெொிு் ஜபொ ்

அமிழ்ு் வடுஜவொம என்று அ்
அமிழ்ுுதருுதைொல் மடிுுதருக்குஜம
அதைன் வொழ்ை . அததைச சசெ ்யொ்
சதைொடைிு்
நமபக்தகஜயொடு
மயிசிததைதைொல் தைொஜன அதைனொல்
ஜவஜனொடு ுதருமப
மடிுதை் .
நமமதடைய வொழ்ை மொிைம நமிடைம
ஜபொ்ம.
மயிசி என்ப் சவிற கிதடைக்கும
வதரி அல்ல மடியொமல் கஜழை வீழ்ு்
வடும வதரி அததைத சதைொடைிு்
சகொணஜடை இருக்க ஜவணடும.
என்ி் தைொன் தைொமதைம . எழுு் நடைக்கத
்வங்கினொன் கஜபுத அவன் மகதுதல்
ஒரு சதைளிை சதைரிுதை். அவன் நதடையில்
ஜவகம இருுதை் . தக்கி எறுதை தைன்
கொலணிதய எடுத்க்சகொணடைொன் . இனி

அவன் மயன்று சகொணஜடை இருப்பொன்
சவிற கிதடைக்கும வதரி அல்ல
மடியொமல் கஜழை வீழ்ு் வடும வதரி...

22. உருகிய இதையம...

“இததைன நொள் என்தனய உருகி உருகி
கொதைலிச்ாடு இப்ஜபொ இப்டி ுதடின்னு
வு் நொன் வீால பொிதுதருக்கிவன
தைொன் கல்யொணம பணணப்ஜபொஜின்
என்தனய மிுுதடுன்னொ என்ன அிததைம
வனஜொ? என் நதலதமய சகொஞ்செம
ஜயொசிச் பொிதுதயொ ந?”
“ஜகொகுல் நொனும உன்தனய உணதமயொ
தைொன் கொதைலிசஜசென் ... வீால பரிசசெதன
நமம கொதைதல அவங்க நசசெயம ஒத்க்க
மொாடைொங்க. பரிஞ்்க்ஜகொ! உனக்கு வீடு
இல்ல, நரிுதைரி ஜவல இல்ல, வீால

பொதுதருக்கவனுக்கு கொரு ,
பங்களொ,
சசெொுதைமொ கமசபனி என எல்லொம
இருக்கு. சகொஞ்செம ஜயொசிச் பொரு ?
வொழுி்க்கு கொதைல் மாடும ஜபொதைொ்
சகொஞ்செம கொ்ம ஜவிம...”
“அப்ஜபொ
பணம மாடும தைொன்
வொழ்க்தகயொ வனஜொ?”
“பணம இல்லொம வொழ்ுுதடை மடிர்மொ
ஜகொகுல்?”
“என்தன மிுுதாடு உன்னொல
செுஜதைொஷமொ
வொழ்ுுதடை
மடிர்மொ
வனஜொ?”
“ஏன்? ஊில உலகத்ல கொலிசசெவன(ள)
மிுுதாடு காடினவன் (ள்) கடை யொரும
செுஜதைொஷமொ வொழைதலயொ ஜகொகுல்!”

“என்னொஜலர்ம
ஜகொபரித்ல
இல்ஜலன்னொும குடிதசெலயொச்ம
உன்தனய செுஜதைொஷமொ, ்தைுுதரிமொ வொழை
தவக்க மடிர்ம வனஜொ ஆனொ என்தனய
வாடுாடு மாடும ஜபொ ்டைொதைடைொ
சசெல்லம ப்ளஸடைொ ...
நயில்லொம
என்னொல இனி வொழை மடியொ் டைொ” என
கற அவள் கரிங்கதள பிி எததைனிக்க...
அவள் அவன் கரிங்கதள தைாடிவாடு
சரிணடு ஸசடைப் பன்னொல் சசென்று ...
“இுதை
வசெனசமல்லொம ஜபசெைம
ஜகாகைம நல்லொருக்கும .
ஆனொ
வொழ்க்தகக்கு ஒத் வரிொ் ஜகொகுல் . ந
என்ன கொதைலிசசெ் உணதமன்னொ இனி
என்ன சதைொுதைரிை பணணொதை . இுதைொ ந
சகொடுததை
கடிதைங்ககளம உன்ஜனொடை
ஜபொாஜடைொக்ககளம. எனக்கு எதைொவ்
நல்ல் பணணிமன்னு ந சநனசசெொ !

நொன் உனக்கு சகொடுததை கடிதைங்கதளர்ம
என் ஜபொாஜடைொக்கதளர்ம கிழச் தக்கி
தரிப்ஜபொாடுரு என் நதனப்தபர்ம உன்
மன்லிருு் அழசசிரு” எனக்கற
சசென்ி
"அடுததை சநொடிஜய, ுதடை
நதலயிலிருு் ுதரிவ நதலக்கு மொற ,
கணகளின் வழஜய கணணீரிொ ்ச
சசெொாடிய் அவன் இதையம."
"சில ஆணடுககளக்குப் பிகு"
“புதய கமசபனி ஒன்று ்வங்க
ஜபொஜின்
அ்க்கு
பணம
ஜதைதவபடுகிி் ஜபொ ் உங்க அப்பொ
அமமொ கிாஜடைருு் வொங்கிவொ ! வுதைொ
பணதஜதைொடை
வொ!
இல்ஜலன்னொ
அங்ஜகஜய இருுுதடு .” என வனஜொவன்
கணவன் வனஜொவடைம கறவாடு ,
தைன்னுதடைய சபன்ஸ கொி ஓாடுநதரி

அதழைத் “அமமொவ சகொணடு ஜபொ ்
அவங்க வீால வாடுாடு ந மாடும
ுதருமப வொ .” எனச சசெொல்லி அனுப்ப
வாடைொன். கணகள் குளமொக கொரில்
எுதஜரி வு் சசெல்ும வொகனங்கதள
சவறத் பொித்க்சகொணஜடை வொழ்க்தக
சவறுத் ஜபொ ் சசெல்கிிொள் வனஜொ.
சிக்னல் ஒன்றல் வு் நன்ி் அவள்
சசென்று
சகொணடிருுதை
கொி .
எஜதைசதசெயொ ் கணடைொள் தைொன் அன்று
ஜவணடைொசமன்று உதைறய தைள்ளிவாடு
வுதை ஜகொகுதல. அவன் தைன்னுதடைய TVS
Fifty
தபக்கில் பன்னொல் அவன்
மதனவர்டைன் அமிுுதருக்கிிொன் .
அவள் அவன் இதடைதய இறுக்க
காடியதணத் அமிுுதருக்கிிொள் .
இப்ஜபொ் அவள் அவன் கொஜதைொரிமொ ்
ஏஜதைொ கி் கி்க்கிிொள். புதுக்கு ுதருப்ப

அவன் ஏஜதைொ சசெொல்ல சவாகதுதல்
சிவக்கிி் அவள் மகம . அவள்
சசெல்லமொக அவன் ம்கில் தைன்
சநிறயொல் ஜமொ்கிிொள் . ஜமொுதயவள்
மகதததை ுதருமப அவன் பொிக்க
அவிகள் இருவரி் மகங்ககளம
பன்னதகயில் அழைகொ ் மலிகிி்.
எஜதைசதசெயொ ் வனஜொ இக்கொாசிதய தைன்
கொரிலிருு் கணடை “அடுததை சநொடிஜய ,
ுதடை நதலயிலிருு் ுதரிவ நதலக்கு
மொற, கணகளின் வழஜய கணணீரிொ ்ச
சசெொாடிய் அவள் இதையம."

23. கடைொ நாப

சதைளிுதை நஜரிொதடை ஜபொல செலனமின்ற
ஜபொ ் சகொணடிருுதை் வதளகுடைொ
நொாடில் நணபிகள் மூவி தைங்கியிருுதை
அவவதி.
சதைளிுதை
நஜரிொதடைதய
கலக்கும செொக்கதடை தைணணி ஜபொல அுதை
நொன்கொம நபி வு் ஜசெிுதைொி
அவவதியில்...
அவவதியில் தைங்கியிருுதை சரிகின் ஏக
பதுதனி வரிதைன் ரிொம பரிொனின் பக்தைன்
ஜகொயில் கொரியங்களில் மன்னின்று
நடைத்பவன். ஊரில் தைன் வீாடிிகு
அருகொதமயில் உள்ள சிவன் ஜகொயிலில்

மக்கிய சபொறுப்பல் இருுதைவன்...
இவன் மதனவ மொதைவ அவகளம
'ஜொடிக்ஜகிி மூடி ஜபொல ' ஒழுக்கதுதல்
சீததைதய ஒததைவள் ஊருக்கு நடுஜவ
தீக்குணடைதுதல் இிங்கி வுதை அக்கொல
சீததையல்ல இவள் ‘ுதருவழைொ காடைதுதல்
வரிமப மீறய அமமிாடு தகககளக்கு
தைன் சசெருப்பொஜல புததல கறய
இக்கொல சீததையிவள்.ன்
புததைொக அதிதய பகிிு் சகொணடை
பஜரிமக்கு வபசசெொரி வடுுத என்ப்
தைன்னுதடைய பணதண வீாடு ஜதைொாடைம
ஜபொல வருமபம ஜபொசதைல்லொலொம
ஜபொ ் வருவொன் . ஜபொ ்வருவஜதைொடு
நல்லொமல் அங்குள்ள
கததைகதள
சசெொல்வொன் சரிகினுக்கு...

பலிப்தபனி, தைொ ்லொுுத கிாடைதைாடை
இுுதயொவல் உள்ள அததைதன மொநல
சபணககளம கிதடைக்கும என்பொன் . வொ ்
பளு் ஜகாகும இவனிடைம அடை ! இ்
என்ன
பரிமொதைம!
வருமபனொல்
அரிபககளம கிதடைக்கும என்பொன்
.
அவிகள் அழைதகர்ம தைன்னுதடைய
அுதைரிங்க
லதலகள் பிறர்ம
சபருதமயொக
சசெொல்லிக்சகொள்வொன்
சரிகினிடைம...
இதைனிதடையில் இவனுக்கு அறைதரிகள்
ஜவறு “இசதைல்லொம தைப்பல்தலயொடை ?”
என அப்பொவயொ ் ஜகாகும சரிகினிடைம
“அடை ஜபொடைொ! ஆணடைவன் நமதம
பதடைததைஜதை மனம ஜபொல மகிழ்சசியொ ்
வொழை தைொன்டைொ. ுதனமம ஒஜரி கதடைல ட
குடிசசெொ ஜபொி அடிக்கொ் அடிக்கடி
மொதுதக்குடிக்கிம டைொ” என்பொன்...

இன்னும ுதனமம “செொதைஜம செொப்பாடைொ
எப்படி அடிக்கடி பரியொணி கிரியொணி
செொப்பாடைொ தைொஜன ்தவ வதுதயொசெமொ
இருக்கும. வொழ்க்தக இனிக்கும” என
்மமொ இருக்கும இவதனர்ம சசெொறஞ்்
வடுவொன்...
கதரிப்பொி கதரிததைொல் கல்ும கதரிர்ம
என்ப் ஜபொல் சரிகின் மனுதும
ஆதசெகள் அருமப ்வங்கி பூத் கொ ்த்
கனிுதை். செமபளம வுதை்ம ஒருநொள்
வருவதைொக
சசெொல்லிக்சகொணடைொன்
செமபளம வுதை் ஜபொகிிதைிகு
தையரிொனொன்.
ஏஜதைொ
ஊரில்
ுதருமணவீாடிிகு சசெல்வ் ஜபொல்
பததைொதடைகதள உடுதுத சகொணடைொன் .
வொசெதன
ுதரிவயதததை
சதைளித்க்சகொணடைொன்...

சரிகின் 'நன்கு பழுததை பனம பழைம
நிமதடையவன் உதைாடுக்கு சிகப்ப
விணம பூசிக்சகொணடைொன் நல்ல
அணடைங்கொக்கொ
அலகுக்கு சிகப்ப
விணம
பூசிய்
ஜபொல
'
சகொ(டுதமயொன)ள்தள அழைகு...
இருவரும
வடுுததய
சசென்ிதடைுதைொிகள்.
ஆடைமபரி
ஜஷொபொக்களில்
அதரிகுதி
ஆதடைககளடைன் வதல மொ்க்கள் 'எதன
எடுத்க்சகொள் எதன எடுத்க்சகொள் '
எனும கொுதை
பொிதவககளடைன்
இவிகதள ஜநொக்கிய வணணம இருக்க
பஜரிம மதலயொளி ஒருதுதயின்
ஜதைொள்மீ் தகஜபொாடு சசென்று
வாடைொன். இவன் பளிங்கு சிதல
ஜபொலிருுதை பலிப்தபனி ஒருதுததய
ஜதைிுசதைடுததைொன்
கொதசெர்ம

காடியொயிிறு...
ஆதள ஜதைிுசதைடுததை பன் மனம
குழைப்பதுதல் ஆழ்ுதை் . மதனவ கண
மன் சதைரிகிிொள் இததைதன ஆணடு
கொலம மதனவக்கும மனசெொாசிக்கும
உணதமயொ ் இருுஜதைொம ! இப்ஜபொ்
தரிதுதல் இருக்கிஜிொம மதனவஜயொ
ஜவறு
மனிதைிகஜளொ
அறய
ஜபொவுதல்தல.
ஆனொல்
நம
மனசெொாசிக்கு புதல்? வதல மொ்வடைம
ஜபொனவன் தைொஜன ந என்று ஜகலி
சசெ ்யொதைொ!
தைனிதமதய
தைனதைொக்கிக்சகொணடு
இததைவதி
மதனவ
சசெ ்தைொல்
மனம
ஒத்க்சகொள்களமொ?
இப்படி
எணணிி
ஜகள்வககளக்கிதடையில்
கணகள்

அப்பலிப்தபனிதய
தைவிவல்தல

ஜநொக்கைம

வரித் வடைப்பாடை அவள் குதைல்..
ஒழுங்கு படுததைபாடை
பரியங்கள்..

அவள் கண

சதைொாடைொல்
வழுக்கி
வடும
வழைவளப்பொன அவள் கன்னங்கள்..
ஆசரிஞ்் ்தள ஜபொன்ி அவள் உதைடு
ஜரிொஜொ
இதைளின் விணதுதல்
பூசெபாடிருுதை
உதைாடு செொயதுதல்
ஒ ்யொரிமொ ் சதைரிுதை்..
உடைஜலொடு
ஒாடிய
அவள்
ஆதடைககளக்குள் அடைங்க
மறுத்
ுதமிறக்சகொணடு
சவளிதசதைரிர்ம
அவள் அங்கங்கள் . என அவதள

பொிக்க
பொிக்க
மொ் ஜபொததை
தைதலக்ஜகற மடிசவடுக்க மடியொமல்
'முதி ஜமல் பூதனயொகன் தைவததைொன்
சரிகின்...
அதைிகுள் அதிதய வுதைதடைுதைனி
அவிகள். சகொஞ்செம சபரிய அதி தைொன்
நொன்கு மூதலகளிும நொன்கு காடில்
ஜபொடைப்பாடிருுதை்.. "காடிுக்கு வு்
சசெல்பவிகளின்
மொனதததை
பொ்கொததைபடி தைதலகவழ்ு் சதைொங்கி
சகொணடிருுதை்
அழைகிய
ஜவதலப்பொடுகளடைங்கிய
ுததரிசீதலகள்.”
அவவளகிய
ுததரிசீதலகளொும அவிகள் மக்கல்
மனங்கல் செததைங்கதள தைடுத் நறுததை
மடியவல்தல. அவவதிக்குள் சசெல்ல
எததைனிததைவனின் கொுதல் அசசெததைம
நொரிொசெமொ ் ஒலிததை்...

கொதல எடுத் அதிக்குள்ஜள
தவத்வாடைொன்
அப்ஜபொ்
ஆபததைொணடைவன் ஜபொல் அதழைப்ப மணி
ஒலிததை் எடுத் பொிததைொன் மதனவ
மொதைவ.
தக கொல் உதைிதல
காடுப்படுதுத
தையங்கியபடிஜய
“என்னமமொ?!”
என்ிவனிடைம
சசெொன்னொள் "சரிணடு நொளொ மன்
செரியில்ஜலங்க
அதைொன் ஜகொயிுக்கு
ஜபொ ் பூதஜ பணணிாடு வரிலொமன்னு
ஜபொஜிங்க நங்க பொித் பதுதரிமொ
இருு்க்ஜகொங்க" எனக்கற அதழைப்தப
்ணடிததைொள்...
ஒரு நமிடைம தைதரிதய ஜநொக்கினொன்
இரு்ளி கணணீி தைதரியில் வழுுதை்
அ் தைன் மனததை கழுகிவாடு சசெல்வததை
ஜபொல் உணிுதைொன்.

உடைஜன ுதருமபப்பொிக்கொமல் நடைக்க
சதைொடைங்கினொன்.
பன்னொலிருு்
அப்பலிப்தபனியின் சகொஞ்்ம குரில்
ஜகாடை் "வொா ஜஹப்பணா " பிஜரி
(நணபஜன அவள் பொதஷயில் ) "கம
ஆன்... கம ஆன் ..." என்ிதழைத்
சகொணடிருுதைொள். தைன் உதழைப்ப இல்லொ
கொதசெ வருமபொ
அப்பலிப்தபனி
இவஜனொ சடு பாடை பூதன ஜபொல
ுதருமப பொிக்கொமஜல சசென்று
வாடைொன்...
ஜபொன்ம மதைல் ஜவதலயொக அதிதய
கொலி சசெ ்தைொன் அவன் நாதப
்ணடிததைொன்..
பன்றஜயொடு ஜசெிுதை கன்றுக்குாடிர்ம
மலம ுதன்னும என்கிி உணதமதய
உணிுதைொன் சரிகின்...

24. சிலப்புதகொரி கொப்பயம
குறுங்கததை வடிவல்...

ஜகொவலனும, கணணகிர்ம சசெல்வ
சசெழப்ப மிக்க
சபரும வணிக
குடுமபதுதல்
பிுதைவிகள்
.
சிறுபரிொயதுதஜலஜய
கணணகி
ஒழுக்கதுதிகுப் சபயி ஜபொனவள் .
இளவயுதஜலஜய தைுததைதய வஞ்்ம
தைனயன் எனுமளை வணிகதுதல் சவன்று
சபயசரிடுததை
ஜகொவலன்,
சசெல்வதததைர்ம ஊரில் தைனக்சகன தைனி
மரியொததைதயர்ம
செமபொுதத்
தவதுதருுதைொன்.
சபிஜிொிகளொகப்
பொித் ்புதனசமொன்றல் இருவருக்கும

மணமடித் தவததைனி . இருவரும
ஒன்றுகடினி, கணணகியின் அன்பல்
நதனுதைொன்,
அவள் அழைதக
ஆரிொுதததைொன்,
அவள் குணதததை
ஜபொிறனொன்,
குழைப்பம ஏ்மின்ற
கு்கலமொகஜவ சசென்று சகொணடிருுதை்
அவிகள் இல்வொழ்க்தக...
சதைளிுதை நஜரிொதடையில் அதமுதயொ ்
சசெல்ும ஓடைம ஜபொல அவிகள் வொழ்ை
அழைகொக
அதமுதயொகச சசென்று
சகொணடிருக்க
அவிகள் வொழ்வல்
மொதைவ எனும நலமதடை நங்தகக் கடைு்
வருகிிொள்! இல்தல..! இல்தல..! அவள்
அல்ல, அவள் வொழ்வல், அவள் வழயில்
ஜகொவலன் தைொன் சதைன்ிலொக உாபரி
ஜவசிக்கிிொன்,
பன்னொல் அவள்
வொழ்வல் அவகளக்குப் பரிளயம
ஒன்திப் பரி் அளிப்பதைிகொ ்...

மொதைவ அழைகி , ஆடைல் அரிசி , பண
இதசெத் இன்னிதசெப் பொடும சபண
குயில். தைன்னுதடைய பன்னிரிணடைொம
வயுதல் ஜசெொழை மன்னன் தைதலதமயில்
ஜகொவலன் உாபடை ஆயிரிக்கணக்கொஜனொி
மன்னிதலயில் தைன் நொாடிய
அரிங்ஜகிிதததை
நகழ்துதனொள்
.
ரிமதபஜயொ, ஜமனதகஜயொ, ஊிவசிஜயொ
தைொன் இசஜசெொழை மன்னன் மன்னிதலயில்
நொாடியம பரிகிிொிகஜளொ எனும பரிதம
அங்குக் குழுமியிருுதைவிகள் மனுதல்
ஏிபடுததைத தைவிஜவயில்தல அவள்
நொாடியம.
சபொ்ஜனம அவள்
நடைனதததை சவகுவொக
ரிசிததை் .
ஜகொவலன் கணகள் அவள் அழைதகர்ம
ரிசிக்கத தைவிஜவயில்தல .
மக்கள்
அவள் நடைனதுதல் வயுதைனி , மன்னன்
மகிழ்ுதைொன். "தைதலக்ஜகொலி" எனும
பாடைத்டைன் ஆயிரிதசதைண கழைஞ்்

சபொன்
வதலமுதப்பள்ள
மணிமொதலசயொன்திப் பரிசெளித்
அவதளப் சபருதமப்படுதுதனொன்...
மணிமொதலதய வொங்கிச சசென்ி மொதைவ
அததைத தைன் ஜதைொழ கனியிடைம சகொடுத்
இததை வொங்கி யொி எனக்கு
அணிவக்கிிொஜரிொ
அவருக்கு நொன்
உதடையவள் ஆஜவன் என்று ஊி மழுக்க
அறவக்கச சசெொல்லி அவதள
அனுப்பனொள்.
இுதும மொதைவ
தைவஜி்ம இதழைக்கவல்தல. ்யமவரிம
தவத் தைங்கள் மணொளதனக்
தகப்படிக்கும அக்கொலதுதல் தைன்
வருப்பப்படி தைன் மணொளதனத
ஜதைிுசதைடுக்கும உரிதம சபணககளக்கு
இருுதை் அததைஜய தைொன் அவகளம
சசெ ்தைொள்...

அததை
எடுத்சசசென்ி
கனி
வீுதசயங்கும சசென்று கவக் கவ
அறவததைொள்.
மொதைவயின் மீ்
ஆதசெசகொணடை சபரும சசெல்வுதைிகள்
பலரும அததைக் ஜகாடும ஜகாகொதை்
ஜபொல கடைு் சசெல்ல , ஜகொவலன்
மாடும வுதப் படிஜயொ , இல்தல தைன்
முதப் படிஜயொ அமமொதலதய வொங்கி
அததை அவகளக்கு அணிவத் அவதள
தைன்னுதடையவள் ஆக்கிக்சகொணடைொன்.
பன்ப அவகளடைன் கடினொன் . தைொளம
தைப்பொ வீதணசயன அவன் மீாடைுக்கு
ஸவரிம ஜசெிததைொள் மொதைவ . அவள்
அவனுக்கு இன்பதததை மாடுஜம
பரிசெளிததைொள்.
கணணகிசயனும
கணணியம மிக்கவதள மிக்குமளை
மொதைவ ஜகொவலனிடைம அன்ப
பொரிொாடினொள்...

மொதைவர்டைன் ஜகொவலன் கடிய சசெ ்ுத
அறுதைொள் கணணகி ,
உள்ளம
உதடைுதைொள், உயிி சமலிுதைொள் , பரிு்
ஜபொனவன் ஒருநொள் ுதருமப வருவொன்
என்ி
அதசெக்க
மடியொ
நமபக்தகஜயொஜடை
கணணீஜரிொஜடை
கொதுதருுதைொள். தைன் கிபன் வலிதமயொல்
அவன்
பரிதவர்ம
தைொங்கிக்சகொணடைொள்...
ஒரு நொள் வழைக்கம ஜபொல் பொாடுப் பொடி ,
நொாடியம ஆடி ஜகொவலதன
மகிழ்வத்க் சகொணடிருுதைொள் மொதைவ .
ஜகொபமிிொன் ஜகொவலன் கொரிணம
சதைரியவல்தல மொதைவக்கு . கொரிணதததை
சசெொல்லொமல் சகொள்ளொமல் அவதளர்ம
கணணீி ஆழ்துதவாடுப் பரிு்
சசென்ிொன் ஜகொவலன்...

மீணடும ஜதைடிவுதைொன் ஜகொவலன்
கணணகிதய, சவளிநொடு ஜவதலக்குச
சசென்று ுதருமபம கணவதன கணடை
செரிொசெரி சபண ஜபொல் ஓடிசசசென்று
அதணத்க்சகொணடைொள் கணணகி .
அன்தபப் சபொழுதைொள் , அவனுக்குப்
படிததை் எல்லொவிதிர்ம செதமத்க்
சகொடுததைொள். அவன் இன்பம ஒன்ஜி தைன்
பொக்கியம என்பதைொ ் எணணி அவனுடைன்
மீணடும மகிழ்ுுதருுதைொள்.
அவன் அதழைப்பிகு மறுப்ஜப்ம
சசெொல்லொமல் அவன் சசெொிபடி தைன் தைொ ்
தைுததையரிடைம கடை சசெொல்லொமல் இருள்
பரியொ
பலி சபொழுசதைொன்றல்
அவனுடைன் ம்தரிக்குப் பிப்பாடைொள்...
ஜகொவலன் ஊிவாடு சசென்ிொன் என்ி
சசெ ்ுத அறுதை மொதைவ இதையம கனததை் ,

உடைல் சமலிுதை், கணகள் பனிததை் படை
படைக்கும பாடைொமபூசசி ஜபொல் ஆடைும
பொடைுமொக எப்ஜபொ்ம ஆனுதைமொகச
்ிற
வுதைவள்
கணணீரும
கமபதலர்மொகக் காடிஜல குதசயன ,
கணணீஜரி உணசவன , கவதல கடைலில்
அமிழ்ு் ஜபொனொள் . இசசழ்நதலயில்
அவதளக் கொணவுதைொி ஜகொசிகன் எனும
அுதைணன் அவள் ்யருக்குரிய கொரிணம
ஜகாடைறுதைொி.
ஜகொவலன்
ஜகொபதுதிகுரிய
கொரிணம பரிுதை்
அவருக்கு.
ஜகொவலதனக் கணடு
நிசசெ ்ுதர்டைன் ுதருமப வருவதைொகக்கற
அவள் எழுுதய ஓதலர்டைன் ஜகொவலதன
கொண
அவதனத ஜதைடிசசசென்ிொி
ஜகொசிகன்...
ஆதைவன் வருதகக்கு மன்னொல்
பிப்பாடை ஜகொவலன், கணணகி சில

நொள் பயணதுதிகு பன் வழயில்
கைுுதயடிகளின் நாப கிதடைக்கப்சபிறு
அவருடைன் இதணு் ம்தரிதய
ஜநொக்கி
நடைு்
சசென்று
சகொணடிருுதைனி.
ஜகொவலதனத
ஜதைடிவுதை
ஜகொசிகன்
தைொன்
மொதைவயிடைமிருு் வுுதருக்கிிவன்
என்பததைக் குறப்பொல் உணிதுதனொன்
ஜகொவலனுக்கு. தைனிதமயில் அவதரி
அதழைத்சசசென்ி
ஜகொவலனிடைம
ஓதலதய அளிததைொன் ஜகொசிகன் அுதல்
"அறவல் சிிுஜதைொஜரி ,
எனக்கு
இப்சபருு தீங்கிதழைக்க நொன் சசெ ்தை
குிிம
என்ன ?!"
என்பதைொ ்
எழுுதயிருுதை்
அததைக் கணடை
ஜகொவலனுக்கு
அப்சபொழு் தைொன் உதரிததை்...

கிுதை ப்ம பொலில் ஏ் பதழை இருக்க
மடிர்ம?!
சிரிக்கும மழைதலயின் சிரிப்பல் எங்ஜக
குதி இருக்கக் கடும?!
சபொழர்ம பகல் ஒளியில் எததைக் குிிம
என்று சசெொல்ல இயும?!
பூக்களின் மீுதருு் வீ்ம வொசெதுதல்
அபததைதததைச சசெொல்ல இயுமொ?!
வொன்மதழையில் எத்ழதய பரித்
பதழை என்ப்?!
மொதைவயின் பொடைலின் சபொருளில்
மாடும எப்படிப் பதழை இருு்வடைக்
கடும?!
அததைப் பரிு் சகொள்ள மடியொதைபடி நம

சிுததை சசெயலிழைு் ஜபொ ்வாடைஜதை
என்று
வருுுதக்
சகொணடிருக்தகயிஜலஜய,
கணணகி எனும அன்ப களஞ்சியதுதன்
அன்ப மீணடும அவன் சிுததையினுள்
பகுு் அவதன ஆாடுவத்
,
ஜமிசகொணடு மொதைவதயக் குறத்
சிுுதக்க மொாடைொ் சசெ ்தை்...
ஒருநொள் கணணகியிடைம சசெொல்லொமல்
சகொள்ளொமஜல மொதைவதய நொடி
ஓடிஜனொம.
அவகளடைன்
மகிழ்ுுதருுஜதைொம.
நதனததைொல் வு் சொதடைதய படித்
இழுக்கும தரிதுதல் இருு்ம
வரிவல்தல.
கணணகி கொதுதருுதைொள்.

சபொறுதமயொக நமக்கொக. பறசதைொருநொள்
சசெொல்லொமஜல அவள் பள்ளியதி
நுதழைுதை ஜபொ்ம ஏன் இங்ஜக வுதைொ ் ?
என்று ஜகாகவல்தல . சபொருள் ஈாடைப்
சபொருள் ஜதைதவப்படுகிி் என்பததை
தைன் குறப்பொல் உணிுதைவள் , உன்
தைுததையிடைம மதலஜபொல் சசெல்வம
குவுுதருக்கிி் அததைச சசென்று
வொங்கிக்சகொள்
என்று
சசெொல்லிவடைவல்தல.
இல்தலசயன்ிொல் என் தைுததையிடைமம
கடைல் மசசெங்கதளப் ஜபொல் கணக்கின்ற
பரிு் வரிு் கிடைக்கிி் சசெல்வம
அததைப் ஜபொ ் வொங்கிக்சகொள் என்றும
சசெொல்லவல்தல...
அங்சகல்லொம சபொருள் ஜகாடுச
சசெல்வ் எனக்குக் களங்கம என்பததைப்
பரிு் சகொணடைவள் கணவஜன

கணகணடை
சதை ்வசமன
சகொணடை
அக்கணணியமிக்க
கணணகி.
என்
சகனமரிவம
தைொன்
தைன்
மொனசமனக்சகொணடைொள்.
உனக்கொக
உயிதரிர்ம சகொடுக்க ்ணிர்ம எனக்கு
கொிசிலமசபல்லொம கொல் தசிக்கு செமம
என்பததைப் ஜபொல் நொன் ஜகாகும
மன்ஜன தகயில் கொிசிலமஜபொடு வு்
நன்ிொள்.
கணகொணொ
தரிதுதிகு
அதழைததை்ம பூதவவடை சமல்லிய
பொதைம உதடையவள் , இஜதைொ என்னுடைன்
இக்கொனகமம, விணடைப் பூமியிும
நடைு் தைன் கொல்கள் சகொப்பளங்களொக
வீங்க
என்னுடைன்
பயணித்
சகொணடிருக்கிிொள்.
அப்ஜபிபாடை
உன்னதை குணம சகொணடைவகளக்கு எப்படி
்ஜரிொகம இதழைப்ப் .
தைவஜி்ம
இதழைக்கொதை
மொதைவக்கு என்ன
மறுசமொழ
சசெொல்வ்
என

இருதைதலக்சகொள்ளி எறுமபொக சசெ ்வ்
அறயொ் ுததகத் நன்ிொன்...
அவன் பலமொன
ஜயொசெதனதயக்
கவனித் சகொணடிருுதை ஜகொசிகனிடைம
மொதைவ இப்ஜபொ் எப்படி இருக்கிிொள் ?
அுநல மதடை நங்தக எழல் மிகும
ஏுுததழையொள் நலம தைொஜன ? என்று
வனவனொன்...
அதைிகுக் ஜகொசிகன்,
உன்தனப் பரிுதை பன்
மொதைவ எனும
அமமொசிலொ மங்தக
உணண மிுதைொள்
உிங்க மிுதைொள்

உதடைு் ஜபொனொள்
ஆடை மிுதைொள்
பொடை மிுதைொள்
ரிசிக்க மிுதைொள்
கணணீி உகுததைொள்
கவதல சகொணடைொள்
அத்ன்பதுதும உன்தன
நதனக்க மாடும அவள்
மிுுதனள் அவகளக்கு
நன் மறுசமொழ யொ்?
என்று வனவ நன்ிொன்...

தைொன்
தைிசபொழு்
சசெல்ும
பொததையிலிருு் இனி வழ மொி
மடியொ் என்ி
உறுுதயிலிருுதை
ஜகொவலன், தைன் தைவிறுக்கு வருுுத , தைன்
சசெ ்தை தைவிறுக்கு மன்னிப்ப ஜகாடு, தைன்
பொவதததை எல்லொம மொதைவயின் மீ்
இிக்கி தவத் அவகளக்கு இப்படியொக
ஒரு ஓதல எழுுதனொன்
"தைவஜி்ம
சசெ ்யொதை உம பொதைங்களில் வழுு்
சதைொழுகிஜின் என்தன மன்னித் வடு "
என்று எழுுதய ஓதலதயக் ஜகொசிகனிடைம
சகொடுததைனுப்பனொன்.
தைொன் தைவறு
சசெ ்யொதைவள் என்பததைப் பரிு்
சகொணடைொஜன அதசதைொன்று மாடும
ஜபொ்ம இனி நரிகஜம என்ிொும
உனக்கொக ஏிறுக்சகொள்ளத தையொி என
உள்களக்குள் நதனத்க்சகொணடு தைன்
கடைதமகளில் கண ஆனொள் மொதைவ எனும
மலி குணமஉதடை மங்தக...

கணணகி, மிறும கைுுதயடிகள் உடைன்
ஜகொவலனின் பயணம சதைொடைிகிி் .
ம்தரிதய சநருங்கும தைருவொயில்
மொுதரி தைன் வீாடில் அவிககளக்கு
அதடைக்கலம அளிக்கிிொள் . அங்ஜக
தவத் மொுதரியின் மகள் ஐதய
கணணகிக்கு ஜதைொழயொகிிொள்...
அங்கிருு் சிலமதப விக ம்தரி
பிப்பாடை
ஜகொவலன்
சபொிசகொல்லனின்
சழ்சசியொல்
நுதசநற தைவறய
பொணடியன்
சநடுஞ்சசெழயன்
தீிப்பனொல்
சகொதலசசெ ்யப்பாடை் எல்ஜலொரும
அறுதைஜதை...
அ்வதரி
நுதசநற
தைவிொ
சநடுஞ்சசெழயன் சிுததை குழைமப
அவசெரிப்பாடு மடிசவடுக்கக் கொரிணம

அவன் மதனவ ஜகொப்சபருுஜதைவயின்
ஊடைல்...
ஜகொப்சபருுஜதைவயின்
கொரிணம?

ஊடைுக்கொன

அவதள அருகில் தவத்க்சகொணடு
செதபயில் நொாடியம ஆடிய சபணகதள
ஆகொ ஓஜகொசவன சநடுஞ்சசெழயன்
பகழ்ு் தைள்ளிய்...
இவவடைம ஆணகள் கவனிக்க..!!
அரிணமதன அுதைப்பரிதுதல் வொழும
மகொரிொஜொவன் மதனவயொனும செரி ,
குடிதசெயில் வொழும மொடைசெொமியின்
மதனவயொனொும செரி தைன்தன அருகில்
தவத்க்சகொணடு அடுததை சபணகதள
பகழ்ு் தைள்களவததை எுதைக் கொலதுதும
சபணகள் வருமபவஜதை இல்தல...

இவவடைம சபணகள் கவனிக்க..!!
அிப கொரிணதுதிகொன ஒரு சபணணின்
ஊடைல் ம்தரி எனும மொநகரிதததைஜய
எரிதுதருக்கிி்.
சபணகளின்
அவசியமிி
ஊடைல் அழதவஜய
தைருகிி் இ் எக்கொலதுதிகும
சபொருு்ம...
அதைன் பன் கொிசிலமஜபொடு தைதலவரி
ஜகொலமொ ் கணணகி நுத ஜகாடு ம்தரி
வுதை்ம வதளுதை சசெங்ஜகொதல தைன்
உயிதரிஜய சகொடுத் நமிிதுதய
சநடுஞ்சசெழயன் கததைர்ம எல்ஜலொரும
அறுதைஜதை...
தைன் கணமன்ஜன கணவன் இிுதைததைக்
கணடை ஜகொப்சபருுஜதைவ கணணகியின்
கொலில் வழுு் "எததை இழைுதைவிககளம

ஆறுதைல் வொிதததை கற ஜதைிி மடிர்ம
கணவதன இழைுதைொிக்கு ஆறுதைல்
என்பஜதை்" என்று கற , தைன் கணவதன
மனுதல் நதனத் சகொணடு நொன் உன்
மீ் சகொணடை ஊடைல் என்ப் உன் மீ்
நொன்
சகொணடை
அளைகடைுதை
கொதைஜலயன்ற ஜவறல்தல . ந என்
அருகில் இருுதைொல் இதையமின்ற கடை
வொழ்ு்வடுஜவன். உனக்குப் புதல்
ஈஜரிழு ஜலொகம சகொடுததைொும ஈடைொகொ்
இஜதைொ, நொனும வருகிஜின் உன்னுடைன்
எதனர்ம உடைன் அதழைத் சசெல் என்று
உள்ளதுதல் கறக்சகொணடு அவன்
பொதைதுதஜல வழுு் தைன் இன்னுயிதரித
்ிுதைொள் ஜகொப்சபருுஜதைவ.
மதனவ அருகிலிருக்கஜவ அடுததை
சபணகதள ஜதைடும ஆணககளம
கணவனின் கண மதிுதை்ம

,

அடுததைவதன வீாடில் அதழைக்கும
சபணககளம இவள் கொதைதல கவனிக்க...
அத்டைன் ஜகொபம தைணியொ கணணகி
ம்தரி மொநகதரி மூன்றுமதி
்ிறவருகிிொள். ்ிறவு்வாடு தைன்
இடைப்பக்க
மதலதயத
ுதருகிவாசடைறுதைொள்.
வாசடைறு்வாடு
"அுதைணி,
அிஜவொி, ஆக்கள், பதுதனி சபணகள் ,
மூதஜதைொி, குழைுததைகள், ஜநொயொளிகள்"
இவிகதள வடுத் தீததைன்தமதய
உதடைய மிிவிககளடைன் ம்தரிதய
எரிக்க
அக்கினி
ஜதைவனுக்கு
ஆதணயிடுகிிொள். ம்தரி நகி மழு்ம
ுதப ுதப என தீ பிற எரிகிி் எங்கும
மரிண ஓலம ஜகாகிி்...
அதைன் பன் தைதலவரிஜகொலமொ ் ஒிதி

மதலர்டைன் புதனொன்கு நொாகள் கொல்
ஜபொன
ஜபொக்கில் ்ிற ுதரிு்
இறுுதயொக ஜசெரி நொடு வருகிிொள் அங்ஜக
சவஞ்சினத்டைன் ஜவங்தக மரிதுதன் கழ்
வு் நிகிிொள் . குி குடி சபணகள்
பயு்சகொணஜடை அவளிடைம வு்
அவள் கததைதய ஜகாகிிொிகள்.
குி
குடி
சபணககளக்கு
ஆுதஜயொடைுதைமள்ள தைன் வரிலொிதிச
சசெொல்கிிொள். அதைன் பன் அவிகள்
கணமன்ஜப
வொதிிுதயில்
ஜதைவிகஜளொடு ஜகொவலன் வு் அவதள
அதழைத்ச சசென்ிொன் . கணணகிதயத
சதை ்வசமன
கற
அவதள
வணங்குகிிொிகள் அவிகள் . இத்டைன்
ஜகொவலன் கணணகி கததை மடிகிி்...
இசசசெ ்ுத ஜசெரி

மன்னன் ஜசெரின்

சசெங்குாடுவன் அறகிிொன் . என் நொடு
வு் வணிலகு ஏறசசசென்ி
அப்பதுதனி சதை ்வதுதிகு ஜகொவல்
எழுப்பஜவன் என்கிிொன் . அதைிகுரிய
கல்தல
இமயதுதலிருு்
எடுத்வருஜவன் என்று வஞ்சினம
ஏிகிிொன். எுதித் நன்ி அரிசெிகள்
அததைதன ஜபதரிர்ம சவன்று அவிகள்
மூலமொகஜவ அக்கல்தல எடுத்வு்
தைொன் வருமபயபடிஜய கங்தக பனிதை
நரில் நரிொாடி ஒப்பிி வடிவஜல பதுதனி
சதை ்வமொக சிதலயொக வடிததைொன்...
இத்ி சசெ ்ுத ஜகாடை கணணகியின்
அமமொ கணணகிக்கொக உயிி ்ிுதை்ம ,
ஜகொவலனுக்கொக அவன் அமமொ உயிி
வாடை்ம, ஜகொவலனின் தைுததை தைன்
சசெல்வதததைசயல்லொம தைொன தைருமம
சசெ ்் ்ிவிம ஏிி்ம இரிததை

சசெொுதைம எனும ஒிதிப் பள்ளியில்
சகொணடுவு்வடைலொம...
ஆனொல், தைன்னிடைம அதடைக்கலமொக
வுதைவிககளக்கு தைன்னொல் பொ்கொப்ப
அளிக்கமடியவல்தலஜய
என்று
உயிி்ிுதை மொுதரியின் சசெ ்தகதய
எக்கணக்கில் ஜசெிப்ப்?!
ஓாடுப் ஜபொாடைவிககளக்கு ்ஜரிொகம
மாடுஜம இதழைக்கும அரிசியல்வொுதகள்
கவனிக்க..!!
நமபவுதைவிகளின்
நதலக்கொக தைன் உயிிவாடை மொுதரியின்
கணணியதததை.
அப்ஜபொ் பரிர்ம
உங்கள் இழசசசெயதல எப்ஜபி சசெொல்லி
அதழைப்பசதைன...
ஜகொவலன் ஒருநொள் ுதருமப வருவொன்
தைன் ்யி ்தடைப்பொன் என்று கொதுதருுதை

மொதைவ. தைன் கொதைல் கணவன் இிுதை
சசெ ்ுத ஜகாடுக் கதைறனொள் . அவனுக்கு
மன்பம அவனுக்கு பன்பம ஜவறு
ஆடைவதன அறுுதரிொதை
மொதைவ
அவனுக்கொகத ்ிவிம ஏிிொள்
.
அவிககளக்குப்
பிுதை
மகள்
மணிஜமகதலதயர்ம
்ிவிம
ஜமிசகொள்ள சசெ ்தைொள் இசசிறு வயுதல்
மணிஜமகதல ்ிவிம ஏிிததை
எணணி ஜசெொழை ஜவுதைனும பகொி நகரி
மக்ககளம சபருு ்யி அதடைுதைனி...
இத்டைன் "சிலப்புதகொரி
மடிகிி்...

கொப்பயம"

தைன் கணவனுக்கொக ம்தரிதய எரிததைொள்
கிபக்கரிசி கணணகி . மொதைவர்ம தைன்
கணவனுக்கொக
தைன்
கிபன்
வலிதமயொஜலஜய
்ிவிம

ஜமிசகொணடு தைன் ஆதசெ , கொம, ஜகொப,
தைொப, குஜரிொதைங்கதள எரிததைொள். கணணகி
ம்தரிதய எரிததைொள் என்ிொல் மொதைவ
தைன் பலன்கதள அடைக்க அனுுதனமம
தைன்தனததைொன் எரிததைொள் . கணணகியின்
சசெயுக்கு மொதைவயின் சசெயல்
எள்ளளைம குதிுதைதைல்ல . ஆனொல்
கணணகிக்கு ஜகொயில் எழுப்பய ஜசெரின்
சசெங்குாடுவன் மதைல் இக்கொலம
வதரியிும மொதைவக்கு உரிய மரியொததை
கிதடைக்கவல்தலசயன்பஜதை நதைிசெனம...
ஜகொவலன் தைன் தைவிதி மொதைவ
தைதலயில் இிக்கி தவத்த தைப்பததை்
ஜபொல நொமம மொதைவதயத தைவிொன
கணஜணொாடைதஜதைொஜடை பொிக்கிஜிொம .
அ் ஒருஜவதள இரிணடைொம ுதருமணம
அழதவததைொன் தைரும என ஆணககளக்குப்
பொடைசமடுக்க
மொதைவதய பலிகடைொ

ஆக்கிக்
சகொணடிருப்பதைொகஜவ
ஜதைொன்றுகிி் எனக்கு .
மருகன்
வள்ளிதயக் கொதைலித் இரிணடைொவதைொக
கரிம படிததைததை ஏிறுக்சகொணஜடைொம
வள்ளிதயர்ம
குமபடுகிஜிொம
பூஜ்க்கிஜிொம ஜதைவொதனக்கு வள்ளி
செக்களதுத என ஒ்க்கி வடைொமல்
இருவதரிர்ம செமமொக கணணியதஜதைொஜடை
நடைதுத வருகிி் நம் தைமிழ் செமூகம .
அவவதகயில் மொதைவதய இசசெமூகம
வஞ்சிக்கஜவ சசெ ்தை் , இப்ஜபொ்ம
வஞ்சித்க் சகொணஜடை தைொன் இருக்கிி் .
கணணகிக்கு அருகில் தவத்ப்
ஜபொிிப்படை ஜவணடிய மொதைவ எனும
மொ் மருவிி மொணிக்கதுதிகு உரிய
மரியொததை கிதடைக்கவல்தல என்ப்
மாடும மறுக்கமடியொ உணதம...

25. மக நல் கடிதை ஜபொாடிக்கு
எழுுதய கடிதைம...

(மப்ப் ஆணடுககளக்கு மன் கிப்பணி
மதனவ சஜன்சிதய தைனியொக வாடு
வாடு வதளகுடைொ நொாடுக்கு ஜவதலக்கு
சசென்ி பைல் எழு்வதைொன கடிதைம)
அன்பள்ள சஜன்சிக்கு கொதைுடைன் பைல்
எழுுதக்சகொள்வ்,

நொனும என் நணபிகள் அதனவரும
கடைைள் கிருதபயொல் நலம . அ் ஜபொல்
நர்ம நலசமன கடைைள் கிருதபயொல்
நமபகிஜின்.
உன்னுதடைய
கடிதைம
கிதடைததை், நம் சதைருவன் கதடைசி
வீாடு பொாடி இிுதைுதலிருு் நம்
வீாடு மொடு கன்றுகுாடி ஈன்ி் வதரி
எழுுதயிருுதைொ ் தைகவல்கள் அறுதைுதல்
மகிழ்சசி.
வரி வரி உன் தகசயழுத் உன்தன
ஜபொல் அழைகொகிக்சகொணஜடை சசெல்கிி் .
நமமூி மருத்வசசி வு் உன்தன
பொித் குழைுததை வயிிறல் நலமடைன்
இருப்பதைொக எழுுதயிருுதைொ ் கடைைக்கு
நன்ற கறக்சகொள்கிஜின் . குழைுததை
எாடி
எாடி
உததைப்பதைொர்ம
எழுுதயிருுதைொ ், உன்வயிிறல் தைதல
தவத் நம் மகளின் மிுதபடை கடை

ஆதசெயொக தைொன் இருக்கிி் எனக்கும.
எுதை குழைுததை என்ிொும ஜபொ்ம
என்றருுதைவன்
மகள்
என
எழுுதயிருப்பததை
குறத்
ஜயொசிக்கிிொயொ? எங்கள் அதியில்
உள்ள சிவலிங்கம அணணொவன் ஐுதைொம
வகுப்ப மகள் அவருக்கு எழுுதய கடிதைம
படிததைபிகு எனக்கும மகஜள ஜவணடும
என்ஜி ுதனமம பரிொதுதக்கிஜின்.

நொன் இங்ஜக செிச ஜபொக
சதைொடைங்கிவாஜடைன் சஜன்சி .
செிச
என்ி்ம நமமூி செிச ஜபொல சபருசெொ
இருக்கும என்று நதனக்கொஜதை . இ் ஒரு
சிறய ஹொல் ஜபொன்ி இடைதுதல் தவதஜதை
நடைக்கிி்.
மன்க்கு ஆறுதைலொக

இருக்கிி். இங்ஜக ஒரு ஆசசெியம
என்னசவன்ிொல் செிசக்கு ஆணகஜள
அுதகம வருகிிொிகள் .
சபணகள்
சகொஞ்செஜம வுதைொும அவிகள்
செமபளசமல்லொம
எங்கதளவடை
பலமடைங்கு அுதகம .
அவிகள்
கமசபனில ஜவதலன்னு சசெொன்னொஜல
எங்கதள பரிதைொபமொ
பொக்குிொங்க
அசதைொணி தைொன் சகொஞ்செம கஷடைமொ
இருக்கு. மததைபடி செிச ஜபொி் மன்க்கு
அவளை செுஜதைொஷமொ இருக்கு.
இங்கு என்தனவடை அுதக செமபளம
வொங்குபவிகதள பொிக்தகயில் வரிொதை
சபொிொதம,
மதனவர்டைன் கரிம
ஜகொித் நடைு் சசெல்பவிகதள
பொிக்தகயில் என்தன அறயொஜதை வு்
வடுகிி் சஜன்சி .
எப்ஜபொ்ஜம
ஒழுங்கொ
படிக்கொதைதைிகு நொன்

வருததைப்பாடைஜதையில்ல,
இப்ஜபொ்
வொழ்வல் மதைல்மதியொ
நல்லொ
படிக்கொதைதைிகொ ் வருு்கிஜின். நொனும
நல்லொ படிச் நல்ல செமபளதுதிகு
வுுதருுதைொ உன்தனர்ம என்னுடைஜன
அதழைதுதருக்கலொம இல்ல.
கதடைதசதைரு சசெல்ும ஜபொசதைல்லொம
குங்குமப்பூதவ
பொிக்கிஜின்
அததைப்பொலில் கலு் குடிததைொல்
குழைுததை சிவப்பொ
பிக்குமொம
அதியில் உள்ள மஸதைபொ அணணொ
தைொன் சசெொன்னொி . அததை உனக்கு குடுக்க
மடியொதைுதல் வருததைம.
நொங்க ரூமல உள்ள எல்லொருமொ ஜசெிு்
கொ் ஜபொாடு ப் ஜடைப்சரிக்கொிடைி
ஒன்று வொங்கி இருக்ஜகொம . அ்ல
கிறஸடியன் பொாடு கடை
ஜகக்க

அனுமுதக்கிிொங்க. அ் ஜபொல செொமி
பொாடும, இஸலொமிய பக்ுத பொாடும
ஜகக்குஜிொம. இங்க யொரும ஜொுத , மதை
ஜபதைஜம பொக்குிுதல்ல . இப்ஜபொ நொன்
மதைம படிக்கொ மனிதைிகள் கடை பழைகாடு
இருக்ஜகன். எவவளை செுஜதைொஷமொ
இருக்கு சதைரிர்மொ சஜன்சி . இ் ஜபொல
நமம ஊரும இருுுதருுதைொ எவளை
அழைகொ இருக்கும.
நொன் எப்ஜபொசதைல்லொம செுஜதைொஷமொ
இருக்கிஜிஜனொ
அப்ஜபொல்லொம
மததைசமொன்னு ஜகப்பஜய சஜன்சி , இதை
உனக்கு எழு்ி இுஜநரிம கடை நொன்
சரிொமப செுஜதைொஷமொ இருக்ஜகன்.
ரூமல
்மமொ
இருக்குி
ஜநரிம
எல்ஜலொரும ஒணணொ
உக்கொு்
ஜப்ஜிொம. அப்ஜபொ தைொன் கிப்பணிங்க

ுதனம ஒரு மொமபழைம செொப்ாடைொ
நல்ல்ன்னு சிவலிங்கம அணணொ
சசெொன்னொரு... அவங்ககளக்கு சநதிய
வசெயம சதைரிர்் சஜன்சி ... நர்ம ுதனம
ஒரு மொமபழைம செொப்டு செரியொ...
ஜபொன கடிதைதுதல ஜவதல சகொஞ்செம
கஷடைமன்னு எழுுதன் தைப்பொ
ஜபொச்ன்னு, ந அழுதைதை பொததைப்பிம
தைொன் சதைரிஞ்்் , ந அழுதைதை எப்டி
கணடுபடிசஜசென்னு
ஜகக்குறயொ
?
"ஜவதல சரிொமப கஷடைமொங்க " என ந
எழுுதயிருுதை இடைத்ல உன்ஜனொடை
கணணீி ்ளிகளொல சில எழுத்க்கள்
சபருத் ஜபொ ் இருுதை்...
இப்ஜபொ ஜவதலய மொதுதருக்கொங்க,
ஜவதல ்ததைமொ கஷடைஜம இல்ல , ஆனொ
பூரிொ
ஹிுுதக்கொரினுங்க,
என்ன

ஜப்ிொனுங்க
ஒணிம பரியல ,
இனிஜம ஊில யொரிச்ம ஹிுுத
படிக்ககடைொ்ன்னு வுதைொ தைமிழைனுக்கு
தைமிழ்நொாடுஜல சமொதை
ஜவல
குடுங்கடைொன்னு ஜகக்கிம சஜன்சி.
இங்க இப்ஜபொ ஜபரீசசெமபழைம சீசென்
பழுக்க ்வங்கியொச் அ்ைம சகொத்
சகொததைொ கொ ்க்கு் மரிதுதஜலருு்
பறச் செொப்டை
அவளை ஜடைஸா
சதைரிர்மொ... அ் சகொத் சகொததைொ
நக்குிதை பொக்குிப்ஜபொ, ந எனக்கு
ுதரிொாதசெபழைம ஊாடி வாடைதை
,
உன்ஜனொடை வொு தைங்தக பொத்ாடு ,
நதமப்பொித் சிரிசசெ் தைொன் நதனைக்கு
வரு்... அுதை வொு இப்ஜபொைம
உன்தன பொத் சிரிக்குிொளொ
?
அவதளர்ம ஜகாடைதைொ சசெொல்ு...

இங்க எல்லொம ஜபொண இருக்கு . எனக்கு
கடை உன் கடை ஜபசெிம , உன்குரில
ஜகக்கிமன்னு ஆதசெயொ தைொன் இருக்கு ,
இப்ஜபொ
தைொன் கரிணஜடை வுதை
நமமூருக்கு, எப்ஜபொ ஜபொண வு், நொம
எப்ஜபொ தைொன் ஜபசெ ஜபொஜிொஜமொ
சஜன்சி...
இங்க இப்ஜபொ ஐமபதுத அஞ்் டிகிரிக்கு
ஜமல சடு, அதைவடை ந இல்லொ இுதை
நலசவொளி தைொன் என்தன அுதகமொ
்டு். ந அருகில இருுதைப்ஜபொ சரிொமப
சரிொமப சின்னதைொ சதைரிஞ்செ இரிைகள்
இப்ஜபொல்லொம சரிொமப சரிொமப சபருசெொ
சதைரிர்். இனி அஞ்் வருசெம கழச்
தைொன் உன்ன பொக்க ஜபொஜின்னு
சநனசசெொஜல அழுதகயொ வரு், அப்ஜபொ
நமக்கு பிக்கும குழைுததை கடை
வளுுதருப்பொ இல்ல சஜன்சி.

தைங்கசசிங்க கல்யொணம, சசெொுதைமொ வீடு,
இருக்குி கடைன் இ்ங்கள சநனசசெொ
ஊருக்கு வொிொ ஆதசெஜய ஜபொயிடு்
சஜன்சி...
என்ன
ஆனொும
இததைசயல்லொம மடிசசிாடு தைொன்
வருஜவன் இ் உன்ஜனொடை தவரிொக்கியம
கடை இல்தலயொ...
சஜன்சி ந "உன்ன மிக்க மொாஜடைன்,
உன்தனத தைவரி ஜவி யொதரிர்ம
சநதனக்க கடை மொாஜடைன்னு" என்கிாடை
செதுதயம வொங்குனப்ஜபொ எனக்கு சிரிப்ப
தைொன் வுுதச் ... ஆனொ இங்க கடை
வபசசெொரிம சநதியஜவ இருக்கு ...
உனக்கு கடை
சநதிய
வசெயம
சதைரிஞ்சிருக்கு... "ந எனக்கு உணதமயொ
இருக்கிமன்னு நொன் சநதனக்குி்
ஜபொல உனக்கு நொனும உணதமயொஜவ
இருப்ஜபன்." எஜமொனனின் மதனவ தைன்

ஆதசெக்கிணங்க ஜயொஜசெப்பன் ஆதடைதய
படித் இழுத்ம ஆதடைதய அவளிடைம
வாடுவாடு ஓடிய அவதன ஜபொல
காடுப்பொஜடைொடு என்தன நொன்
பொ்கொத் சகொள்களஜவன் சஜன்சி...
உனக்கு நயொபகம இருக்கொ ? சஜன்சி
நர்ம நொனும தைனியொ ஜபொ ் செொப்டை கடை
வரிொம, ஜநரிம ஜபொனஜதை சதைரியொம
ஜபசிாஜடை இருு், அமமொ கிாஜடைருு்
வொங்கி காடிக்சகொணடை் . உன் கிாடை
ஜபசினொ மாடும ஜநரிம ஜபொிஜதை
சதைரியொ். இப்ஜபொ உனக்கு கடிதைம
எழுுதனொ மாடும எழுதீாஜடை இருக்க
ஜதைொி்... இப்பஜவ என்ன பொித்
ரூமல
இருக்குிவங்க
சிரிக்க
சதைொடைங்கிாடைொங்க மிசசெததை அடுததை
கடிதைத்ல
எழு்ஜின்.
வீால
எல்லொதரிர்ம ஜகாடைதைொ
சசெொல்ு .

அவங்ககளக்கும தைனியொ
கடிதைம
எழுுதருக்ஜகன். அப்பொ எனும உன்னதை
பதைவதய அதடைய
ஆவஜலொஜடை
கொதுதருக்ஜகன்...
இப்படிக்கு,
ஆயிரிமொயிரிம மததைங்ககளடைன் உன்
கொதைல் கணவன்,
பைல்...

