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மாசாவின் கரங்கள- தனபோ

மைணமல வபோரி இமறைததபடி கே �பபோருக்கபோன ஓலததடன வவக 
கே �வகமைபோக பபோமலமயக் கபோறறு கடநதவகபோணடிருநதத. 
ஒழுங்கறறை வடடமைபோய கே �வலுதியவிடப்படட மைநமதயவில 
அமரக்கண மூடி இனனும் எததமன தரவமைனறை ஆழ்நத 
சுதிநதமனயவில நுதினறைபடியம், கபோல மைடக்குதி மைணமல 
அழுததுதியபடியம் குதிடநதன ஆடகள. அதன தடிதத 
மையவிர்களுக்குதிமடகே �ய மைணல வசருகுதிக்குதிடநதத. ஆழ்நத 
ஊனறைப்படட கே �கபோலுக்கம் கபோலுக்கமைபோன கயவிறமறைச சடமட 
வசயயபோத கழுமதகள வமைலலுதிய உடலமசவுடன 
அமரயறைக்கம் வகபோணடன. பபோம்பூர்நத தடதமத கடநத 
கே �தவொபோனறு மைணலவபருக்குதிய நமடயடன வரும் துதியபோமசக் 
கணடதம் சடவடன தனமன மைணணுக்கள 
பமதததக்வகபோணடத.  ஆங்கபோங்கே �க வபபோருததப்படட 
வநருப்பகள பல அமணநத கங்ககொபோய கனனறைன. மைறறைமவ 
கபோறறுடன உதகே �வகமைபோயச சணமடயவிடட சடசடததன. 

தமரயவில பபோவபோமைல பபோவவி, பவின அநதரததுதில சழனறைபோடம் 
மைணறபயலுதின இரவவபோனறைுதில யகே �னபோவபோ சனனதம் 
வகபோணடபோன. வ8கே �ெபோவபோவவின வமைபோழுதியவில கதறைுதியபடி 
பவிதலபோஹ்மைுதியவின வதருக்கொில அமலநதபோன.  மைக்கள 
கபோறறைுதில தளொபோடியபடி முகம் மைமறைதத, கணகள சருக்குதி 
அவமன வதபோடர்நதனர். வறறைுதிய வபண கழநமதகள 
வ வீடடிகே �லகே �ய முடங்குதியபடி வதருக்கமொப் பபோர்ததனர். 
கூடதமத அமடநத குதிழவன பலுதிகே �மைமட பறறைுதி 
மூசசுதிமரததபோன. மைண படர்நத உதட பவிரிதத ஓலமைுதிடடபோன. 
துதிமசக ொில குதிழக்மக அவன கணகள பறறைுதின. மககளும் 
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அமதகே �ய சடடின. வவயவிலறைுதிய பகவலபோனறைுதில இமரக்கபோன 
ஆடககே �ொபோடம், வபபோதுதிக்கபோன கழுமதககே �ொபோடம் 
வபருங்கூடடமைபோய குதிொம்பவினர் மைக்கள. பல சூர்கே �யபோதங்கமொ 
கடநதபவின, இயறமகயபோல உறைுதிஞ்சப்படடவர்கள தவவிர 
எஞ்சுதிகே �யபோர் இகே �தபோ இப்பபோமலயவில குதிடநதனர்.

வபருநதயர் கே �பபோர்ததுதிய அக்கூடடததுதில எவருக்கம் 
வவிழுதிததுதிருக்க வலுதிமமையவிலமல. உடலகள வதரியபோவணணம் 
அவர்கள கே �மைல கவவிநதுதிருநத கம்பொி குதிழுதிசலுக்களகே �ொ தடடத 
தடமைபோறைுதி வழுதியறைுதிநத நுமழநத வகபோணடிருநதத கொிர். 
அழததுதிரபோணவியறறை கழநமதகள மைரணவிததமதப்கே �பபோல 
தங்ககுதினறை இரவவித. வபரும் மைணறபரப்மப கடக்கத தணவிநத 
மைக்களுக்க இததமகய இரவு பகல இனனும் முழுதம் 
பழக்கப்படவவிலமல. சடம்பகலுதில வவிழுதிக்கபோதவர்கள 
அவ்வவிடததுதிகே �லகே �ய பமதக்கப்படட மைறைக்கப்படடனர்.

மைபோசபோ தன உடல முழுதம் மைமறைக்கபோத கம்பொிக்க பணவிநத, 
அதறகள தனமன கறுக்குதிக்வகபோணடபோள. கொிரில வவிமரதத 
அவொின முமலக்கபோம்பகளும், பபோதங்களும், மைணல கடநத 
மைரவமைபோதங்கம் அவொின கனவுகளுக்கள மைகளுக்குள் மீணடம் மைகளுக்குள் மீணடம் 
கறுக்குதிடடன.

துதியபோஸ தனக்க வணங்கபோத கபோலகமொ இழுதத இழுதத 
அக்கூடடதமத வநருங்குதினபோன. வ வீங்குதிய அவன உதடகள 
கொிரில மைரததப்கே �பபோனபோலும் கடததத. அவனின  அழுக்க 
கே �தபோயநத கருப்ப உமடயவின உளகே �ொ, உறுப்பகள மைகளுக்குள் மீத வலுதிகள 
வதறைுதிததன. கணணவில வதறைுதிக்கம் மைணமல மககொில 
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தடததபடி, அலங்கே �கபோலமைபோய ஆங்கபோங்கே �க கவவிநதுதிருக்கம் 
கம்பொிகமொ கணடபோன. கணண வீர் இொஞ்சூடபோய வவிழுதிகமொ 
நுதிரப்பவியத. ந வீர் முழுதம் வறறைுதிய உடலுதில எங்ஙனம் பதுதிதபோய 
ஊறறு பவிறைக்குதிறைத எனறை ஐயம் அவனுக்க இருநதத. அவன 
வதபோணமடயவில எழுநத கே �கவலகமொ பலலமடதத 
அடக்குதிக்வகபோணடபோன. கடடிததக்குதிடநத அவன 
தமலமையவிர்க்கடியவிலும், க கீழ்தபோமடயவிலும் ரததததடன வலுதி 
உமறைநத நுதினறைத.

மைணல கே �தயதத நடநதபடி வநருப்பருகே �க வசனறைபோன. பனல 
வபோய கே �பபோனறை இரும்ப கடமவயவில சளொிகள எரிநதன. 
அமத தன இமொதத மககள வகபோணட எடததபோன. த வீ 
வவடிததச சுதிதறைுதி கபோறறுடன நகர்நத கபோணபோமைலபோயவின. 
கறுததுதிருணட வபரும் கே �மைகங்கொபோய குதிொம்பவிய கூடடம் சுதில 
கபோலங்கொில சுதிறுததப் கே �பபோனத, அவனுக்க மைபோசபோமவ 
கணடறைுதிய உதவவியபோய இருக்க கூடம். வநருப்மப இடவலத 
துதிருப்பவி, உறறுப் பபோர்ததபடி கூடடததுதில பகநதபோன.

உப்பவி சருணடிருநத பகே �சபோக்கபோவவின கம்பொிமய அமடயபோொம் 
கணடபோன. சபோம்பல நுதிறைததுதில கறுப்ப கே �கபோடிடட நுதிறைததுதில 
இருநத அழகுதிய கம்பொி இப்வபபோழுத வவொிறைுதி மநநதுதிருநதத. 
முனப ஒரு கொிர்கபோலததுதில பகே �சபோக்கபோவவின வ வீடடிலுதிருநத 
அக்கம்பொிமய எடததக்வகபோணட வவொிவரும் கே �பபோத 
பகே �சபோக்கபோ வபோசலுக்க வநதவவிடடிருநதபோன. கம்பொிமய க கீகே �ழ 
மவததவவிடட அதுதிரும் இதயததடன வமைலல அவமன 
கடக்மகயவில பகே �சபோக்கபோவவின நுமர வபபோங்கம் எசசுதில 
துதியபோசுதின கபோதுதில வசபோதவதன வவிழுநதத. துதிரும்பபோமைல நடநத 
துதியபோஸ அநத எசசுதிமல அவமன வவிடட மைமறையம் வமர 
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தமடக்கபோமைல இருநதபோன. பகே �சபோக்கபோ இததுதிருடமட பறறைுதி 
யகே �னபோவபோவவிடம் முமறையவிடபோமைல தனவ வீடடப்வபபோருடகமொ 
துதியபோசுதிடமைுதிருநத கபோததக்வகபோணடபோன. இப்வபபோழுத அநத 
கம்பொிக்கள கழநமதயவின அமசமவக் கணடபோன துதியபோஸ. 
அக்கம்பொி பகே �சபோக்கபோமவயம், அப்வபண கழநமதமயயம் 
மைடடகே �மை உளொடக்க முடியம். அவன அருகுதில யபோரும் 
சருணடிருக்கவவிலமல. அவன மைமனவவி இரக்கமுளொவள. 

துதியபோஸ கறுக்கம் வநடக்கமைபோக கபோமல இழுததக்வகபோணட 
அமலநதபோன. கணண வீர் முறறைுதிப்வபருக மைனம் வவகவபோய 
அமடததக்வகபோணடத. தவவிடட நுதிறைமுமடய கம்பொிக்க 
வவொிகே �ய தணண வீர் கடமவயவின மைர மூடிமய வநருப்ப 
கபோடடியத. சததமைுதினறைுதி வமைலல உருவவினபோன. கடமவயவின 
வபோயப்பகதுதியவில ந வீர் கசுதிநதுதிருநதத. பபோதுதி அொவுளொ 
தணண வீமர கனம் உணர்ததுதியத. சுதிரமைததடன உதட பவிரிதத 
இரணட மைுதிடறுகள வவிழுங்குதி வவிடட மைரமூடிமய அழுததுதி 
மூடி கம்பொிக்கள வசருகுதினபோன. ந வீர் வநஞ்மச கடநததபோகத 
வதரியவவிலமல.

கபோறறைுதின கே �வகம் கமறைநத கணததுதில, மைநமதயவில ஓர் ஆட 
சததமைுதிடடத. துதியபோஸ அமத கே �நபோக்குதி வவிருவவிருவவன 
நடநதபோன. மைநமதயவின ஓரததுதில மைபோசபோவவின கம்பொி இருநதத. 
மைபோசபோவவிறக அவன அொிதத முதறவபபோருள. ஒருநபோள முழுக்க 
கே �பபோர்ததுதிவவிடட தன வபோசமனயடன அவளுக்க வகபோடததபோன. 
அவனின இடங்குதிய கணகமொ கணடவபோகே �றை மைபோசபோ 
வபறறுக்வகபோணடபோள. கருப்பம், கருஞ்சுதிவப்பமைபோன முடிகமொ 
வகபோணட கம்பொி.  வநருப்மப அவொருகே �க நுதிறுததுதி 
மவததபோன. மைறுபடியம் அவொருகே �க வ வீறறைுதிருப்பதுதின மைகுதிழ்சசுதி, 
யபோகதபோவவின அடிவயவிறறு உமதயவில வபறறை ந வீணட வலுதிமய 
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மைமறைததத. வவக கே �நரம் கொிருக்க முகதமதக் வகபோடதத 
கபோமலக் கடடிக்வகபோணட அவமொப் பபோர்ததவபோகே �றை 
அமைர்நதுதிருநதபோன. கே �பபோதுதிய வவொிசசதமத தரவவியலபோத 
வவிணமைகளுக்குள் மீனகளும் கமறை நுதிலவும் அவர்கமொப் பபோர்ததக் 
வகபோணடிருநதன.

துதியபோஸ வமைலல கம்பொிக்கள மக நுமழதத அவொின 
கொிர்நத கணுக்கபோமல பறறைுதினபோன. பபோம்கே �பபோ கே �தகே �ொபோவவன 
பயநத கபோல உதறைுதி துதிடக்குதிடட எழுநதபோள மைபோசபோ. பசுதியம் 
தக்கமும் வபபோங்குதிய கணகளுக்க துதியபோஸ கமலக்கப்படட 
முகம் வகபோணட ஓவவியமைபோய வதரிநதபோன. மைபோசபோ கணகமொ 
அழுததுதி மூடி பவின துதிறைநத பபோர்ததபோள.  வநருப்பவின ஒொியவில 
துதியபோஸ சுதிவநத வதரிநதபோன. மைபோசபோ கம்பொிமய இழுதத 
கே �பபோர்ததுதி கனிநத வகபோணடபோள.

"எனமன பபோர் மைபோசபோ" எனறைபோன துதியபோஸ முனங்கம் 
உதடடடன. அவன உடல வமைதவபோக நடங்கதவதபோடங்குதியத. 
"வழுதிநகே �தபோடம் உயவிமரத கே �தக்கவத எததமன சுதிரமைம் 
வதரியமைபோ மைபோசபோ?

மைபோசபோ நுதிமைுதிர்நதபோள. பபோமலயவில வநொிநகே �தபோடம் 
ஒறமறைகே �யபோமட கே �பபோல அவள வரணட வவளுதத 
கனனசசருமைததுதில ந வீர் இறைங்குதியத. "ந வீ கே �பபோயவவிட துதியபோஸ, 
நபோன உன உயவிரறறை கே �தகதமத பபோர்க்க வவிரும்பவவிலமல. ந வீ 
கே �பபோயவவிட. அதறகபோக நபோன உனக்க நனறைுதியமடயவொபோய 
சபோகே �வன" வமைலலுதிய கே �கவலுதில வவிசம்பவினபோள. பவின தமல 
துதிருப்பவி அடங்குதிப்கே �பபோன அக்கூடடதமத பபோர்ததபோள. எங்கே �கயம் 
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அமசவவிலமல.

"இப்வபரும் மைணறபரப்பவில, உனக்க எதுதிரபோன துதிமசயவில 
வசலல எனக்க மதரியம் இலமல மைபோசபோ". அவள 
அழுமகயம் வபருகுதியத. தன மககமொக்வகபோணட வபோமயப் 
வபபோததுதிக்வகபோணடபோள.

"பபோர் மைபோசபோ, அததமன கே �பர் அடிததம் என உடலுதில இனனும் 
உயவிர் இருக்குதிறைத. மையக்கம் கமறைநத வலுதி வதறைுதிக்க நபோன 
இமமைகள வவிரிதத கே �பபோத ஒரு மைணல கனமறை கணகே �டன.  
நுதிசசயமைபோய மைபோசபோ, உன மைஞ்சள நுதிறை மைபோர்பகங்கமொகே �ய 
கணகே �டன.  வபரும் மைணலபோய ந வீகே �ய படததுதிருநதபோய. வலுதிக்க 
எழுநத கே �பபோய அம்மைணலுதில முகம் பமததகே �தன. ந வீகே �ய 
எனக்க உயவிரூடடினபோய. இனறு நபோன உனமன மைறுபடியம் 
பபோர்ததவவிடகே �டன மைபோசபோ. இனி எனனபோல உனமன பவிரிய 
முடியபோத," அவொின கரம் பறறைுதினபோன.

மைபோசபோ அவன உளொங்மககொில சூடமட உணர்நதபோள. "ந வீ 
கே �பபோய தபோன ஆக கே �வணடம் துதியபோஸ. இவர்கள வவிழுதிக்கம் 
கே �பபோத இங்கே �க இருக்கபோகே �த. இனனுவமைபோருமுமறை அவர்கள 
உனமன அடிப்பமத கபோணகே �பனபோனபோல தபோய தநமதயரறறை 
என சகே �கபோதரிக்கபோக நபோன உயவிர் வபோழ  முடியபோமை ல 
கே �பபோயவவிட க்கூடம். வவில குதி கே �பபோயவவிட துதியபோஸ. என 
த நமதக்க நபோன ச ததுதிய ம் வசயதுதிருக்குதிகே �றைன. என 
தமமையனின பவிஞ்ச உடல கூறைபோக்கப்படட 
அளொிசவசனறைகே �பபோத, வவடடப்படடக்குதிடநத என தநமதக்க 
நபோன சததுதியம் வசயதுதிருக்குதிகே �றைன. இகே �தபோ என வயவிறறைுதில என 
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தமமையன.. உன மைகன. நபோன இவமனப் வபறை கே �வணடம். 
உயவிருளொதபோய. சுதிரிதத, தளொி மைணமல இமறைதத 
வவிமொயபோடம் அவமன நபோன துதிரும்பப்வபறை கே �வணடம். ந வீ 
கே �பபோய வவிட. எங்கபோவ த வசனறு பவிமழதத வகபோள துதியபோஸ.. 
இனியம் துதிருடபோகே �த.."

துதியபோஸ கனனம் இழுக்க, வலுதியவில முனங்குதியவபோகே �றை 
அழுதபோன. கரல வவொிவரவவிலமல. ஆனபோல கழுதத 
நரம்பகள வவடட வவடட அவன அழுதபோன. மைபோசபோ 
கம்பொியபோல தன முகதமதப் வபபோததுதிக்வகபோணடபோள. துதியபோஸ 
அவள கம்பொிமய பவிடிதத இழுததபோன. அவள 
இறுக்கப்பவிடிததபடி உளகே �ொ கலுங்குதிக்வகபோணடிருநதபோள. 
துதியபோஸ அவள முகதமத நுதிமைுதிர்ததுதிப்பபோர்ததபோன.

கே �யபோகே �சப்பவவின வ வீடடிலுதிருநத மைரசசுதிலலுகமொ வபபோறுக்குதி தன 
வயவிறு முழுக்கசசறறைுதியபடி வநத மைபோசபோமவ துதியபோஸ 
வழுதிமைறைுதிததபோன. பவிளமொ உணடபோனத எப்படி எனறு 
வம்பவிழுததபோன. மைபோசபோ அவமன கே �பபோடபோ துதிருடபோ எனறைபோள. 
துதியபோஸ அவள மைரசசுதிலலுகள வகபோணட மைடிமய 
உருவவிவவிடட தளொிப்கே �பபோய நுதினறுவகபோணடபோன. வரபோடடிக்கம் 
மைரசசுதிலலுக்கம் தனமன வவிறறைவகே �ொ என ஏசுதினபோன. அவள 
கணணவில கணண வீர் வபபோங்க அவமன முமறைததபடி நுதினறைபோள. 
அவன அலடசுதியமைபோய சுதிரிததபோன. அவள அங்குதிருநத 
நகரவுமைுதிலமல. மைரசசுதிலலுகமொ வபபோறுக்கவுமைுதிலமல. 
துதியபோஸுதின முகம் மைபோறைுதியத. சரி வவிட. கே �கபோவப்படபோகே �த 
எனறைபோன. மைபோசபோ அவனிடம் எலலபோவறமறையம் வபபோறுக்குதி 
எடததத தநதபோல ஒழுதிய நகர மைபோடகே �டன எனறைபோள. துதியபோஸ 
அவமொ அடிக்க மக ஓங்குதினபோன. அவள கண 
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இமமைக்கவவிலமல. வமைலலக்கனிநத வபபோறுக்க ஆரம்பவிததபோன. 
அவள கபோலகமொ சறறைுதிக்குதிடநத சுதிலலுகமொ வபபோறுக்குதினபோன. 
அவள கபோலகள துதிடமைபோய நுதினறைுதிருநதன. வமைலல வருடினபோன. 
அமவ இொகுதின. பவின அவள கபோலகமொ கடடிக்வகபோணட 
அழுதபோன. மைபோசபோ அவன தமல கே �கபோதுதினபோள.

வவிறைககமொ த வீயமடக்கம் ஓமசயடன மைக்கள எழுநதனர். 
மைபோசபோ பதறைுதினபோள. துதியபோஸ பலமல இறுக்கக் கடிததபடி 
வ வீம்படன அமைர்நதுதிருநதபோன. சகே �கய ஓடி வநத துதியபோமஸ 
எடடி உமதததத தளொ துதியபோஸ பவினனபோல சரிநத வவிழுநத 
பவின உடல மைணலுதில இழுக்க ஊர்நத மைபோசபோவவின இரு 
கரங்கமொப்பறறைுதி தன முகததடன கே �சர்தத அழுததுதிக்வகபோணட 
அவள மைடியவில தனமன பமதததக்வகபோணடபோன. எததமன 
சூட அவள கரங்களுக்க.. இசசூடடில தபோகே �ன என மைகனும் 
வபோழ்குதிறைபோன என எணணவிக்வகபோணடபோன. ஆம் அவன என 
மைகன தபோன. அவள கரங்கமொ தன கரங்கொபோல அழுததுதி 
பவிடிதத முகததுதில மவததக்வகபோணடபோன. சகே �கய துதியபோசுதின 
முதகுதில உமதக்கதவதபோடங்குதினபோன. பவின மைபோசபோவவிடமைுதிருநத 
அவமன பவிரிக்க அவன ஆமட பறறைுதி இழுததபோன. துதியபோஸ 
மைபோசபோவவின இரு கரங்கமொ வவிடபோமைல பறறைுதிக்வகபோணடபோன. 
சகே �கய மூசசுதிமரக்க துதியபோஸுதின கழுததுதில ஓங்குதி மைுதிதுதிததபோன. 
துதியபோசுதின மககள சடவடனததொர மைபோசபோ தன மககமொ 
அவனிடமைுதிருநத வவிடவவிதத சகே �கயவவின கபோலகமொ 
கடடிக்வகபோணட அழுதபோள. உலர்நத பபோர்மவகள வகபோணட 
மைக்கள அவர்கமொச சறறைுதி கொிரில நடங்குதி நுதினறு 
வகபோணடிருநதனர்.  வமைலல நடநதபடி யகே �னபோவபோ வநதபோர். 
துதியபோமசக்கணடதம் சுதிவநத வவிழுதிகள வவிரிநதன. அவன கே �மைல 
கபோரிததப்பவினபோர். மைபோசபோ இப்வபபோழுத யகே �னபோவபோவவின 
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கபோமலக்கடடிக்வகபோணடபோள. எததமன சறறைம் இருநத 
தநமதயவினறைுதி என பவிளமொ பவிறைக்கலபோமைபோ? கருமண 
வகபோளளுங்ககே �ொன என இமறைஞ்சுதினபோள. யகே �னபோவபோ அவமொ 
கனிநத பபோர்க்கவவிலமல. துதியபோமச மைடடகே �மை கே �நபோக்குதினபோர். 
பவின கூடடதமத கே �நபோக்குதினபோர்.

பவிறைநத மைகவவலலபோம் இறைநதன. வயவிறறு ந வீரில ஊறைுதி வொர்நத 
அங்கங்கள வவடடப்படட இறைநதன. வவிடபோய வகபோணட மைண 
எததமன சலபமைபோய அததமன ரததமதயம் உறைுதிஞ்சுதியத 
எனறு நபோம் பபோர்ததக்வகபோணடதபோன இருநகே �தபோம். நம் 
இமறைவனுக்க நபோம் வசயத தகே �ரபோகம் எனன? அவன கருமண 
பபோமலக்கபோறறைபோய நம்மமை கடநத கே �பபோயவவிடடகே �தன என 
அறைுதிகே �யபோம். ஆனபோல அவன நம்மமை கபோப்பபோன எனறுதபோகே �ன 
இனனும் கே �கபோமலக் மகபவிடிததவணணம் உயவிர்பவிடிதத 
நுதிறகுதினகே �றைபோம். அவனின கருமண வபபோழுதிய 
கே �வணடவமைனறுதபோகே �ன மைுதிஞ்சுதிய நம் உமடமமைகமொ 
அவனுக்க பலுதியபோய வொர்தகே �தபோம். அமதத துதிருடிப் 
பசுதிததவன நம்முமடயவன எனறைபோல எங்ஙனம் கொிரும் நம் 
தநமதயவின உளொம்? எங்ஙனம் மைகவபோய பவிறைப்பபோன எம் 
தநமத? பவின வமைலல மைபோசபோமவக் கனிநத கே �நபோக்குதினபோர்.

சகே �கய துதியபோமச இழுக்க, எநத மைகளுக்குள் மீறைலும் இலலபோமைல துதியபோசுதின 
உடல மைபோசபோவவின கரங்கொிலுதிருநத வழுதிநதத. சுதிலர் மைபோசபோமவ 
தக்குதி இழுததக்வகபோணட கே �பபோனபோர்கள. அவள தன அததமன 
ஆறறைமலயம் வகபோணட கததுதினபோள. பபோமல அமத ஒரு சுதிறு 
நரியவின ஊமொயபோய எடததக்வகபோணடத. கூடடம் வமைலல 
கழநமதகமொயம் உமடமமைகளும் எடததக்வகபோணட 
நதமதவயன ஊறைுதி துதியபோமசத தனிமமையபோக்குதினர். எழகே �வபோ 

முகப்ப
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துதிரும்பகே �வபோ முடியபோமைல, மைணணவிலுதிருநத துதியபோஸ தன 
தமலமய வமைலல உயர்ததுதினபோன. தன எசசுதில படர்நத 
மைணமண மைடடம் கே �நபோக்குதி மைககே �ன யூதபோஸ என 
முனங்குதியபவின உயவிர்வவிடடபோன.

முகப்ப
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யுக சந்த்?- முகம்மைத ஐஷவர்யன

பஸ ஓரொவு கபோலுதியபோததபோன இருநதத. ஆனபோலும் கடசுதி 
வரிமசயவிகே �ல 8னனகே �லபோரமைபோ கே �பபோய உடகபோர்நகே �தன.  தனியபோ 
இருக்கணும்கே �பபோல கே �தபோணவிசசத. எதக்கபோ? அழறைதக்கததபோன. 
ஆம்பமொ அழலபோமைபோ? அதவும் படடப்பகலல, நபோலுகே �பர் ஏறைுதி 
இறைங்கறை பஸஸஸ்ஸுல! கழப்பமைபோததபோன இருக்க. 
இப்கே �பபோலலபோம் வபபோம்பமொங்ககே �ொ கே �லசல அழறைத 
இலமலகே �ய. சுதினிமைபோவுல கூட சுதிவபோ8ுதி, சுதிவகமைபோர் 
கபோலததக்கப்பறைம் யபோரும் வபருசபோ அழுதமைபோதுதிரி வதரியல. 
கமைல அழுவபோர்தபோன. இப்கே �பபோ அவரும் 
கமறைசசக்குதிடடபோர்தபோகே �ன. கடம்பப்படம் பபோபநபோசததுதிகே �ல கூட 
நபோயகன மைபோதுதிரி மையவில அகவலபோககே �வபோ கணபோ மைபோதுதிரி கமுறைுதி 
கமுறைுதிகே �யபோகே �வபோ அழமலதபோகே �ன!  

மைததவங்க கமத எதக்க? நபோகே �ன, ’அழுகே �வன.. ஆனபோல 
அழமைபோடகே �டன’ ரகம். கழப்பகுதிகே �றைனபோ? உணமமை அததபோன. 
சுதினிமைபோவவிகே �ல நுதிழலபோன கதபோபபோததுதிரங்களுக்கபோக சடவடன 
அழுதடறை நபோன, நுதி8ததுதிகே �ல கலலபோடடமைபோ நுதிப்கே �பன. மைரணமைபோ 
இருநதபோலும்தபோன! நபோகர்கே �கபோவவில லக்ஷ்மைுதி துதிகே �யடடர்லயம் 
பகே �யபோனியர் துதிகே �யடடர்லயம் சுதிவபோ8ுதி கூடவும் சவுகபோர் 
கூடவும் கே �சர்நத பழுதிஞ்ச பழுதிஞ்ச அழுத நபோன, என 
பதவதபோனபத வயசுதிகே �ல அப்பபோ வசததப்கே �பபோ வசபோடட கணண வீர் 
வவிடமல! இததமனக்கம் அப்பபோ தமலமைபோடடிகே �லதபோன 
நுதினனுடடிருநகே �தன. தக்கம் வவிசபோரிக்க வநதவங்க சுதினனதபோ 
கே �கவவிக்குதிடட சடடனு உடம்மப கலுக்குதினப்கே �பபோ 
வதபோணமடமய அமடக்கததபோன வசஞ்சத. ஆனபோ என 
கணணுல மைடடம் ஊெஸ்ஸும் தணணவி வரகே �வ இலமல. 

முகப்ப
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அப்பபோவுக்கம் எனக்கம் சமுகமைபோன உறைவு இலலபோமைததபோன 
நபோன அழமலனனு பலரும்  கே �பசுதிக்குதிடடதகே �லயம் உணமமை 
இலலபோமை இலமல. 

அப்பபோ எனமன பளமொயபோ வொர்ததமதவவிட 
பநதயக்கதுதிமரயபோ நுதிமனசசததபோன அதுதிகம்.. 
பபோர்க்குதிறைப்கே �பபோலலபோம் வவிரடடிக்குதிடகே �டதபோன இருநதபோர். 
அவதலலபோம் ’அக்கமறை’னனு  இப்ப இநத அம்பத வயசல 
நபோனும் ஒரு டீன ஏஜ் மபயனுக்க அப்பபோவபோனப்பறைம் 
வசபோனனபோலும் அனமனக்க அமத அடக்கமுமறையபோததபோன 
நுதிமனசச வவறுதகே �தன. அநத வவறுப்பவினபோகே �ல எப்பவுகே �மை 
அவகே �ரபோட ஏடடிக்க கே �பபோடடி வவமறைப்பததபோன. கமடசுதியவிகே �ல 
கமொசசப்கே �பபோய தனியபோ கூப்பவிடடப் கே �பசவபோர். 

“எனக்க மைடடம் உனமன எப்பவுகே �மை கணடிக்கணும்னு 
ஆமசயபோ எனன? எலலபோம் ஒரு பயம்தபோன. ந வீ  நலலபோததபோன 
படிக்குதிகே �றை. ஆனபோ இவதலலபோம் பததபோத. படிப்மபத தவவிர 
எனனபோல உனக்க கபோச பணம் வசபோததனனு கே �வறை எதவும் 
தரமுடியபோத. அதனபோலததபோன வசபோலகே �றைன. ந வீ எவ்வொவு 
கே �வணும்னபோலும் படி. இனனும் அதுதிகமைபோ உமழக்கணும். 
இப்கே �பபோ பணறை மைபோதுதிரி எழு மைணவி வமர தங்கறைத.. எப்பப் 
பபோர்ததபோலும் கே �ரடிகே �யபோவவில பபோடட கே �கக்கறைத.. மைபோசம் தவறைபோமை 
சுதினிமைபோ பபோர்க்க அடம் பவிடிக்குதிறைத எலலபோம் வரபோம்ப தப்பப்பபோ.“

அப்கே �பபோதம் நபோன இொகபோமைல இறுக்கமைபோகததபோன இருப்கே �பன. 
கமடசுதியவில அநத அஸதுதிரதமத எடப்பபோர்.

முகப்ப
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“உனக்க என உடம்ப பவிரசசமன வதரியபோத. நபோன இனனும் 
எவ்வொவு நபோள இருப்கே �பனனு எனக்கம் வதரியபோத. 
எனகே �மைகே �ல இரக்கப்படடபோவத வகபோஞ்சம் கூடதலபோ 
ஒழுங்மகயம் உமழப்மபயம் கமடபவிடி”

அநத தழுதழுப்பபோன கரல எனமன கலங்கடிததவவிடகே �வ 
மைவுனமைபோக தமலயபோடடி நகர்நத கே �பபோய பததகதமத 
தக்ககே �வன. எலலபோம் அநத ஒரு ரபோததுதிரி வமரதபோன. 
வவிடிஞ்சபோ பமழய கருடியபோக  என தமலயவில அவர் தணண வீர் 
ஊறறுவதம் நுதிமைுதிரபோத வபோலபோக அவமர முமறைசசபடிகே �ய நபோன 
எழுநதுதிருப்பதமைபோ பமழய வபோழ்க்மகக்கே �க கே �பபோயவிருப்கே �பபோம். 

ஆனபோல அவர் உணமமைமய மைடடம்தபோன எப்கே �பபோதம் 
வசபோலலுதியவிருக்குதிறைபோர்னு அவரத நபோப்பதவதடட வயச அகபோல 
மைரணம் உறுதுதி பணணவிடசசுதி. அப்பபோமவ எடக்குதிறை கே �நரததுதிகே �ல 
கனிநத அவரத வநததுதியவிகே �ல முததமைுதிடகே �ட அவமர 
வழுதியனுப்பவிகே �னன. அவ்வொவுதபோன. ’அவ்வொகே �வதபோன 
எனக்கம் அப்பபோவுக்கமைபோன பநதம்’ என ஊரும் உறைவும் 
மைடடமைலல அம்மைபோ, தங்கசசுதிகளும் கூட நம்பவியவிருக்கலபோம். 
ஆனபோல அத உணமமை இலமல. 

அனமனயவிகே �லர்நததபோன நபோன அப்பபோவபோககே �வ உருமைபோறைுதிகே �னன.. 
ஆனபோல அப்பபோவுக்க கே �நர் எதுதிரபோக! எனன மைறுபடியம் 
கழப்பகே �றைனபோ? அப்பபோ வபோழ்க்மகமய ஓர் அனுபவமைபோ வபோழபோமை 
ஒரு தவமைபோகே �வ வபோழ்நத கே �பபோயகே �சர்நதவர். முழுக்க 
துதியபோகமைபோன வபோழ்வு. ஓரொவு மகநுதிமறைய சம்பபோதுதிசசபோலும் 
மூணு வசடடக்க கே �மைகே �ல தனக்கனனு நலல உடப்ப 
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வசசக்குதிடடத இலமல.. ஒரு ஓடடலுக்க கே �பபோய டிபன கபோபவி 
சபோப்பவிடடத இலமல... கே �ரடிகே �யபோ சுதினிமைபோனனு எநத 
கே �கொிக்மகமயயம் சகுதிசசத இலமல. அவரத அதுதிகபடச 
வபபோழுதகே �பபோக்கே �க ’ெுதிணட’ கே �பப்பர் மைடடம்தபோன. தனக்கனனு 
எமதயகே �மை ஆமசப்படபோமை தனகே �னபோட கடம்பதத நனமமைக்கபோக 
அவர் கபோடடின அகே �த அக்கமறைமய நபோன உளவபோங்குதிக் 
குதிடடபோலும்.. அமதச வசயலபடததறைதல அப்படிகே �ய அவருக்க 
கே �நர்மைபோறைபோ நடக்ககே �வ முடிவவடதகே �தன. 

கடம்பதத மைகளுக்குள் மீதபோன அக்கமறைமய கே �கபோபம், கணடிப்ப, 
தணடமன மூலம்தபோன வவொிப்படததணும்னு சடடம் 
ஒணணுமைுதிலமலகே �ய! தபோனும் சுதிரிக்கபோமை மைததவங்கமொயம் 
சுதிரிக்க வவிடபோமை அப்படி ஒரு இறுக்கமைபோன அனப பபோசம் 
அக்கமறை எனனததக்க? கபோச வசலவவிலலபோமைல இயறமககே �ய 
வகபோடதத  சுதினன சுதினன சகங்கமொக் கூட அவர் 
அனுபவவிக்கமலகே �ய! ஸபரிச சகம் எததமன வபரிய இனபம்! 
பளொிக்கூடம் மைபோறைுதின ஒனபதபோம் வகப்மபததவவிர மைறறை 
எலலபோ வகப்பகளலயம் மைபோதபோமைபோதம்  முதல ரபோங்க் எடதத 
ஒரு மைகனின கே �தபோள வதபோடறை, கடடி அமணக்குதிறை, 
முததமைுதிடகுதிறை சகங்கள ஒணமணயகே �மை அவர் 
அனுபவவிக்கவவிலமலகே �ய! அப்பபோ பவிணதமத தக்கறைப்கே �பபோ 
நபோன முததமைுதிடடகே �தபோட கே �நபோக்கம்கூட அப்பபோ வபோசம் எப்படி 
இருக்கம் எனறு வதரிஞ்சக்கததபோகே �னபோ எனனகே �வபோ? 
அப்கே �பபோதபோன அநத சபதம் எடதகே �தன, ‘எனக்க கலயபோணமைபோகுதி, 
கழநமதயம் பவிறைநதபோல எங்க முதல ஸபரிசம் நுதிசசயம் 
பவிணதமத முததமைுதிடகுதிறை கே �சபோகமைபோ இருக்ககே �வ கூடபோத’னனு! 
அதனபவிறைக நபோன துதிரும்பவிப் பபோர்க்ககே �வ இலமல.

முகப்ப
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வசபோல, வசயல, நடவடிக்மக எலலபோததகே �லயகே �மை அவருக்க 
கே �நர் எதுதிரபோன அணுகமுமறைககே �ொபோட வபோழ்நகே �தன ; வபோழகே �றைன. 
கே �கபோவமைபோ யபோர் குதிடகே �டயம் ஒரு வபோர்தமத கே �பசதவதரியபோத. 
’இத பவிடிக்கத இத பவிடிக்கமலனனு’ த வீர்தத வசபோலலத 
வதரியபோத. வரணட தஙகசசுதிங்களுக்க அணணனபோ வொர்நதப்ப 
ஒருதடமவகூட மக ந வீடடினதுதிலமல. வசனமனயவில கே �வமல 
குதிமடசச கடம்பதமத கூடடிவநததம் , ஒரு வபோரம் 
கே �ெபோடடல, ஒருவபோரம் சுதினிமைபோ, ஒருவபோரம் நணபர்கள வ வீட, 
ஒரு வபோரம் வமைரினபோ எனறு வபோரம் தவறைபோமை அம்மைபோமவ 
அமழசசுதிடடப் கே �பபோய.. அப்பபோ வகபோடக்கபோத சதநதுதிரதமதயம் 
சநகே �தபோஷதமதயம் வபோரி வபோரி வழங்குதிகே �னன. அநத 
சதநதுதிரதமதகே �ய தனக்கபோன அதுதிகபோரமைபோ மைபோததுதி எனமன 
அடக்குதி ஆொதவதபோடங்குதினகே �தபோட, தங்கசசுதிங்க 
கலயபோணததக்கபோன டவுரி பணடமைபோறறு வவியபோபபோரமைபோ, எனக்க 
கலயபோணம் கே �பசுதினகே �பபோத அநதப் வபபோணணு முகதமதக்கூட 
பபோர்க்கபோமைததபோன தபோலுதி கடடகே �னன. இருவத வயச வமரக்கம் 
பசங்கமொ அடிசசததபோன வொர்க்கணும்னு வசபோலலுதி 
வசபோலலுதிகே �ய அடிசச அப்பபோவவின பவிளமொயபோன நபோன என 
மைகமன  (இநத பதுதிகே �னழு வருடததுதில) ஒரு தடமவ கூட 
அடிசசதம் இலமல கடடனதம் இலமல. 

ந வீங்ககே �ொ அதுதிசயப்படறை அொவு இப்படிவயலலபோம்  
அநுதியபோயததக்க நலலவனபோ இருநதம் கமடசுதியவிகே �ல என 
நுதிமலமமைமயப் பபோர்தத வீங்கொபோ? துதிருசசுதி - வசனமன பஸஸுதின 
கமடசுதி மூமலயவிகே �ல உடகபோர்நத அழகே �வணடிய கதுதிகே �கட! 

ஒரு அப்பபோ வசததப்கே �பபோன கடம்பதத மூதத மைகன எனன 
எனன வசயயணுகே �மைபோ அததமனமயயம் தப்பபோமைததபோன 

முகப்ப
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வசயகே �தன. ஆனபோலும் அவதலலபோம் பததபோத அதக்கம் கே �மைகே �ல 
வபருசபோ ஏதபோவத எதுதிர்பபோர்ததபோங்ககே �ொபோ எனனகே �வபோ 
இனமனக்கவமர அம்மைபோ, தங்கசசுதிங்களுக்க அநத 
நனறைுதியணர்வு இலலகே �வ இலமல. ஒருகடடததல ’உங்க 
நனறைுதியம் கே �வணடபோம் ஒரு மைணணும் கே �வணடபோம்.. நுதிம்மைதுதியபோ 
வபோழவவிடடபோ கே �பபோதம்’னு நபோன வநபோநதக்குதிறைபோப்பவிகே �ல 
கலயபோணமைபோகுதி தனிக்கடிததனம் கே �பபோன வரணட 
தங்கசசுதிங்ககே �ொபோ இலமல ஒரு தங்கசசுதியம் அம்மைபோவுகே �மைபோ 
இலகே �ல மூணுகே �பருமைபோகே �வபோ அடிக்கடி முடடிப்பபோங்க. 
நபோளகணக்க மைபோசக்கணக்க தபோணடி வருசக்கணக்கபோ 
ஒருதவதபோருக்வகபோருததர் கே �பசசவபோர்தமதகூட இருக்கபோத. 
பலசமையம் பஞ்சபோயதத பணணப்கே �பபோய நபோன வபபோலலபோதவனபோ 
கே �பவரடதத துதிரும்பவியவிருக்கே �கன. 

எனமன வரபோக்கததக்க வவிக்குதிறைபோப்பவிகே �ல அம்மைபோவபோ கே �தடிக் 
வகபோணட வநத என மைமனவவிமய  அம்மைபோவுக்கததபோன 
வமைபோதலல படிக்கபோமைப் கே �பபோசச. அணணவி வகபோணட வநத 
பணம் நமகமய ஆதபோரமைபோ வசச ஆளுக்வகபோரு வ வீட கடடி 
முடிசசப்பறைம் தங்கசசுதிகளுக்கம் அணணவிமயப் படிக்கபோமை 
கே �பபோசச. ஆனபோலும் ‘யபோர் எத வசபோனனபோலும் ந வீ வபோமய 
துதிறைக்கபோகே �த’னனு நபோன வசபோனனமத என சம்சபோரம் வவிதுதிகே �ய 
எனறு கமடபவிடிசசத வபரிய ஆறுதலதபோன. 

ஆனபோல அம்மைபோ? வரம் வகபோடததவன தமலயவில மக 
மவக்குதிறை மூர்க்கததடன வகபோஞ்சம் வகபோஞ்சமைபோக வவிசவரூபம் 
எடக்க ஆரம்பவிசசபோர். மதயல கறறுக்வகபோளமகயவில 
நுதியூஸகே �பப்பமர வவடடிப்பழகம் அகே �த சவபோரஸயதகே �தபோட 
உறைவுகமொயம் உணர்வுகமொயம்  சகடடகே �மைனிக்க 

முகப்ப
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வவடடிததளொினபோர். இருபத வருசங்கொபோக அப்பபோ கே �பபோடட 
கே �கபோடடக்களகே �ொ வபோழ்நதபழகுதிய அம்மைபோவுக்க, ’நலலத 
வசயவதபோ நுதிமனசச நபோன கே �கபோடங்கமொ அழுதிசசத வபரும் 
வவிமனயபோகே �வ கே �பபோசசத. அப்படிததபோன சுதிததுதி மைகள 
கலயபோணததக்கபோக நபோன நபோகர்கே �கபோவவில வபபோறைப்படடப்கே �பபோ.. 
“எங்கே �க வபபோறைப்படடடகே �ட? சுதிததுதி வ வீடடக்கபோ? அவதலலபோம் 
ஒணணும் கே �வணபோம்..” – என தடததபோர்..

“துதிடீர்னு சுதிததுதிகே �யபோட பமகங்கறைதபோல சுதிததப்பபோ வசஞ்ச 
உதவவிகமொ மைறைக்கலபோமைபோ? அப்பபோ வசததப்கே �பபோ 
ஆஸபததுதிரிகே �லர்நத மையபோனம் மைடடம் அவர்தபோகே �னம்மைபோ 
உதவவி வசஞ்சபோரு. அநத நனறைுதிமய நுதிமனக்க கே �வணபோமைபோ? “

“வசபோளொமைபோடன இலகே �லனனபோ சடமல மைபோடனகுதிறைபோப்பவிகே �ல 
அவர் இலகே �லனனபோ இனவனபோருததர் உதவவி இருப்பபோங்க. 
வபருசபோ வசபோலல வநதடடபோன. ந வீ ஆபவிசக்க கே �பபோறை வழுதிமயப் 
பபோர். எனமன மைகளுக்குள் மீறைுதி ஊருக்கப்கே �பபோனபோ ந வீ துதிரும்ப வர்றைப்கே �பபோ 
நபோன வ வீடடல இருக்க மைபோடகே �டன”

அம்மைபோவவின அநத ஒகே �ர தருப்பசச கீடடில என ஆடடம் 
முறறைபோக முடிநதவவிடம். ஆனபோலும் ஒரு டிபவிகல இநதுதியனபோக 
தமைுதிழனபோக அம்மைபோவுக்க தமலயபோடடிகே �யதபோன வநகே �தன. 
மைமனவவி பவிளமொகமொப் பவின தளொிவவிடட அம்மைபோவுக்கே �க 
முனனுரிமமை தநகே �தன. அம்மைபோ வசபோனனபோர் எனறு கடனுக்க 
கே �மைல கடனபோக வபோங்குதி வசனமனக்கம், என தகதுதிக்கம் 
வபபோருததமைுதிலலபோத வபரியவ வீடபோககே �வ கடடிமுடிதகே �தன. 

முகப்ப
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தவமண முமறையவில கபோரும் வபோங்குதி நுதிறுததுதிகே �னன. டிவவி 
பபோர்க்மகயவில கே �பரப்பவிளமொகமொ இமடஞ்சலபோக கருதுதினபோள 
எனறு இனவனபோரு டிவவிமய அம்மைபோ அமறையவிகே �லகே �ய 
வபபோருததுதிகே �னன. ெபோலுதில இருநத ஃகே �பபோனும் அமறைக்கள 
இடம்வபயர்நதத. ஆமசப்படடபோள எனறு 8னனமல 
உமடதத ஏசுதியம் மைபோடடிகே �னன. ஆனபோலும் துதிருப்துதிப்படடபோள 
எனத கே �தபோனறைவவிலமல. வயத ஆக ஆக இறுக்கமைபோன 
முகபபோவததடன தபோன உணட தன டிவவி உணட என 
அமறைக்களகே �ொகே �ய முடங்குதிக்வகபோணடபோள. சபோப்பபோட கூட 
ச கீரியல நடிகர்ககே �ொபோடதபோன எனறைபோகுதிப்கே �பபோனத. ச கீரியல 
கே �நரததுதில  யபோர் உளகே �ொ கே �பபோனபோலும் முகம் சொிததபோள. 
சமையங்கொில கதமவ அமறைநத சபோததுதினபோள.

கமறையவிலலபோத வபோழ்வு சுதிலருக்க வரம் சுதிலருக்க 
சபோபம்தபோகே �னபோ? அம்மைபோவவின எரிசசல கணம் கணட நபோனும் 
உறைவபோடமல கமறைததக் வகபோணகே �டன. அதனபோலதபோகே �னபோ 
எனனகே �வபோ குதிடடததடட மூனறு வருடங்கொபோக பவிணங்குதி 
இருநத வரணடபோவத மைகளுடன துதிடீவரன உறைமவ 
பதப்பவிததக் வகபோணடபோள.. கே �பபோனமூலகே �மைதபோன! 

“உன தங்கசசுதிக்கம் எனக்கமைபோன சணமட த வீர்நதடசச.. 
அதனபோல மைறுபடி அவமொ வநத கே �பபோகச வசபோலலலபோம்னு 
இருக்கே �கன”

“தபோரபோொமைபோ வரடடம் கே �பபோகடடம். ஆனபோ மைறுபடி 
வரணடகே �பரும் சணமட கே �பபோட மைபோடடீங்கனனு குதியபோரணடி 
கடக்க முடியமைபோ? “
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“எனமனப் பபோர்க்க என மைவ வர்றைதக்க உன பர்மைுதிஷன 
கே �வணுகே �மைபோ?”

சணமடக்க தயபோரிலலபோமைல நபோன அலுவலகம் கே �பபோயடகே �டன. 
மைபோமலயவில வ வீட வநதபோல அதுதிர்சசுதி அம்மைபோ வ வீடமட வவிடட 
கே �பபோய வவிடடபோள. எனனபோல நம்பகே �வ முடியமல. அரக்கபரக்க 
தங்கசசுதிகளுக்க கே �பபோன கே �பபோடடபோல அம்மைபோ ஊருக்கே �க 
கே �பபோயவவிடட தகவல குதிமடசசத. ‘எனனதபோன கே �கபோபம்னபோலும் 
எதக்க ஊருக்க கே �பபோகணும்? உங்க குதிடகே �டயபோவத வநதுதிருக்க 
கே �வணடியததபோகே �ன?’ங்குதிறை கே �களவவிமய அவர்கொிடம் கே �கடக 
முடியபோத.  ’எங்கொபோலவயலலபோம் அம்மைபோமவ வசச பபோர்க்க 
முடியபோத’னனு ஏறகனகே �வ பலதடமவ வசபோலலுதியவிருநதவங்க 
அவர்கள. மைறுநபோள நபோகர்கே �கபோவவிலுக்க கே �பபோன 
கே �பபோடடகே �பபோததபோன அம்மைபோ சுதிததுதி வ வீடடில இருப்பத 
வதரியவநதத. நபோன உடகே �ன வர்கே �றைனனு வசபோனனதக்க 
“கே �வணபோம் கே �வணபோம் அம்மைபோ உன கே �மைகே �ல வரபோம்ப கே �கபோவமைபோ 
இருக்கபோங்க.. ஒரு வபோரம் கழுதிசச வநதபோ கே �பபோறும்’னு சுதிததுதி 
வசபோனனத நுதியபோயமைபோகப் படடத. 

அதபோன கே �நதமதக்க வபபோறைப்படட இனமனக்க கபோமலயவிகே �ல 
ஊருக்கப் கே �பபோயவிடகே �டன. எப்பவுகே �மை சுதிரிப்பம் கதகலமுமைபோக 
நபோன நுமழயம் சுதிததுதி வ வீட முதனமுதலபோக அனனியமைபோகப் 
படடத. அம்மைபோ நடநதவகபோணடத அமத வவிட அதுதிர்சசுதியபோக 
இருநதத. கூடததுதில டிவவி பபோர்தத வகபோணடிருநதவள எனமன 
கணடதகே �மை முகம் சருக்குதி உளொமறைக்க வசனறு வவிடடபோள. 
பவினனபோகே �லகே �ய ”அம்மைபோ அம்மைபோ” எனறு அமழததவபோகே �றை  
இயலபபோக  நகர்நத எனமன சுதிததப்பபோ வழுதிமைறைுதிததபோர். 
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வலுக்கடடபோயமைபோக இழுதத பவிரம்ப நபோறகபோலுதியவில 
இருததுதினபோர்.

“உனமன யபோர் இப்ப வரசவசபோனனத? மமைனிக்க இனனும் 
கே �கபோவம் த வீரமலடபோ.. “

“அநத அொவுக்க நபோன எனன தப்ப பணணவிடகே �டன? துதிடீர் 
துதிடீர்னு சணமடகே �பபோடறைதம் துதிடீர் துதிடீர்னு ஒணணு கே �சர்றைதம் 
தப்பனனு வசபோனனத உலகமைகபோ கததமைபோ? “

“கததமைபோனனு கே �கடடபோ கததம்தபோன. ஏனனபோ அம்மைபோ வயச 
அப்படி”

“ஏன சுதிததப்பபோ உங்களுக்க எனமன வதரியபோதபோ? என 
தங்கசசுதிங்க மைபோதுதிரி நபோன எப்பவபோவத அம்மைபோ குதிடகே �ட 
அவமைரியபோமதயபோ நடநதுதிருப்கே �பனபோ?”

“ந வீ நலலவனதபோன.. அதக்கபோக அம்மைபோக்க கே �பபோமன கட 
பணணுனத நுதியபோயமைபோ?”

அதுதிர்நதகே �பபோய வவிடகே �டன. ”எனன நபோன கே �பபோமன கட 
பணணவிகே �னனபோ? எனன வசபோலறை வீங்க?”

“உங்கம்மைபோ தங்கசசுதி கூட கே �பசக்கூடபோதனனுதபோகே �ன கே �பபோமன 
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கட பணணவி வசகே �ச”

“யபோர் வசபோனனபோங்க?. கே �நதமதக்க நபோன வபபோறைப்படறைப்கே �பபோகூட 
கே �பபோன வநதகே �த. அப்கே �பபோ கே �வமல வசயயதனனுதபோகே �ன 
அர்ததம்”

“அவன எனன முடடபோொபோக்கப் பபோர்க்கறைபோனபோ? கே �பபோன வரும் 
ஆனபோ கபோல கே �பபோகபோத.. அப்படி கட பணணவி வசசுதிருநதபோன” – 
அமறையவினுளொிருநகே �த அம்மைபோ கரல வநதகே �பபோததபோன 
சடவடன பததுதிக்க எடடியத, ’இநதமைபோதம் இனனும் பவில 
கடடபோதத’. அதன வவிமொவபோகததபோன அவுட கே �கபோயவிங் மைடடம் 
தணடிக்கப்படடிருக்குதிறைத கே �பபோலும். வவிஷயதமத வவிொக்குதிச 
வசபோலலுதியம் சுதிததப்பபோகே �வ நம்பத தயபோரிலமலங்கறைப்கே �பபோ 
அம்மைபோ பததுதி வசபோலலணுமைபோ? 

அம்மைபோ இருநத அமறைமய வநருங்குதி தடடிப்பபோர்தத 
ஏமைபோநகே �தன. மைறுபடி தடடனதம் உளொிருநத கரல வநதத.

“எனமன நுதிம்மைதுதியபோ இருக்க வவிடமைபோடடியபோ? ந வீ எனக்க 
பளமொயம் இலமல நபோன உனக்க அம்மைபோவும் இலமல” 

வவிக்குதிததப்கே �பபோகே �னன. அதக்ககே �மைல அங்கே �க நுதிக்க 
துதிரபோணவியவிலலபோமை கே �தகம் நடங்குதிசசத. இறுக்கமைபோன என 
அப்பபோமவ பபோர்க்கறைப்கே �பபோலலபோம் சடடனு உடலவமைபோழுதிமய 
மைபோததுதி மைரியபோமதயம் பபோசமும் கபோடடின என பபோடடி 
நுதிமனவவிகே �ல வநத கே �பபோனபோள. கே �பபோன தமலமுமறை 
இறுக்கதமத தொர்ததணும்னு பறைப்படட நபோன கே �தபோததப்கே �பபோன 
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மைகனபோ வவொிகே �ய வநகே �தன. பஸ நுதிமலயம் கே �நபோக்குதி 
நடநகே �தன.

வசனமனக்க டிக்கடடம் எடதத பவிறைகதபோன அநத பதுதிய 
எணணம் வநதத. துதிருசசுதியவில இறைங்குதி கலலரியவில படிக்கம் 
மைகமனப் பபோர்ததபோ எனன? பமழய தமலமுமறை உணடபோக்குதிய 
கபோயததுதிறக பதுதிய தமலமுமறை மைருநத பூசுதினபோ இதமைபோ 
இருக்கம்தபோகே �ன! கூடகே �வ மைகமனப் பபோர்ததபோககே �வணடிய 
நுதிர்பநதமும் இருநதத. நபோனும் எங்கப்பபோவும் எலுதியம் 
பூமனயம்னபோ, என மைகனும் நபோனும் நகமும் சமதயம் மைபோதுதிரி! 
இப்கே �பபோ வமைபோதல வமைபோதலபோ நகசசததுதி வநதுதிருக்க. அதுதிலும் 
வசபோநத கபோசல சூனயம் வசசக்குதிடட நுதிமலமமை!

கே �பபோனவருஷம் அவனத பதுதிவனடடபோவத பவிறைநதநபோமொ 
வகபோஞ்சம் அமைர்க்கொமைபோகே �வ வகபோணடபோடிகே �னன. 
‘வடபோடடடபோயங்’ என பரிமச ந வீடட, பவிரிசசவன அசநகே �த 
கே �பபோனபோன. பதுதிமனயபோயவிரம் ரூபபோய ஸமைபோர்ட ஃகே �பபோன! 
’பசசக்’வகன  முததமைுதிடடபோன கே �பபோமன அலல எனமனததபோன!

“கே �தங்க் யூ.. கே �தங்க்யூப்பபோ. இவ்வொவு கபோஸடலுதி கே �பபோனபோ? 
நுதிமனசகே �ச பபோர்க்கமல. பலதடமவ கே �கடக நுதிமனசசம் கபோர் 
கடகே �னபோட தவமண முடியலுதிகே �யனனு மைனமச 
அடக்குதிக்ககே �வன”

அததபோங்க என பளமொகே �யபோட ஸவபஷபோலுதிடடி! மைதத 
பவிளமொகமொப் கே �பபோல அதகே �வணும் இத கே �வணும்னு 
கே �கக்கறைகே �த இலமல. 
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“இப்பகே �வ பதுதிமனயயபோயவிரம் ரூபபோ கே �பபோனனபோ அணணகே �னபோட 
அடதத பவிறைநத நபோமொக்க எனனப்பபோ கடப்பபா குடுப்பீங்க?”- மைகள 
ஆர்வமைபோ கே �கடடபோ.

“அமத இப்பகே �வ வசபோலலலபோமைபோ? சரி வசபோலகே �றைன.. அமத 
நுதிமனசசபோவத இனனும் நலலபோ படிக்கடடம். அடதத 
வருஷம் ஆப்பவிள கே �லப்டபோப்”

“மெயயபோ அப்கே �பபோ அணணகே �னபோட வடஸக் டபோப் கம்ப்யூடடர் 
எனக்க.. “

“நுதி8மைபோகே �வ கே �மைக் வபோங்குதி தருவ வீங்கொபோ? ஐம்பத அறுபதபோயவிரம் 
ஆகம்பபோ”

“அதக்கனனு ஒரு ச கீடட கே �பபோடடபோ கே �பபோசச”

மைறுபடியம் ஒரு பசசக் தநதபோன. அனமனக்க ரபோததுதிரி 
துதிருசசுதிக்க குதிொம்பறைதக்க முனனபோல அவன எனமன இறுக்குதி 
கடடி அமணசசப்கே �பபோ மைனச நுதிமறைஞ்ச கே �பபோசச. ஆனபோ அப்கே �பபோ 
உததரததல வவிதுதி சுதிரிசசமத நபோன பபோர்க்ககே �வ இலமல. இத 
நடநத பதத மைபோசம் ஆகத.

முநதபோ நபோள அம்மைபோ பஞ்சபோயததக்கபோக நபோகர்கே �கபோவவில பஸ 
பவிடிக்க கபோததுதிருநத சமையம் மபயன கே �பபோன வநதத. 

முகப்ப
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“ச கீக்குதிரம் வசபோலலுப்பபோ அவசரமைபோ ஊருக்க வபபோறைப்படடடட 
இருக்கே �கன”

“அப்பபோ உங்க குதிடகே �ட ஒரு வவிஷயம் வசபோலலணும்.. இனனும் 
வரணட மைபோசததுதிகே �ல என வபபோறைநதநபோள வருதலகே �ல..”

“ம்..”

“இநத தடமவ கே �மைக் கே �லப்டபோப் வபோங்குதித தர்கே �றைனனு 
வசபோனன வீங்களல”

“ம் வசபோலலு”

“ரகே �மைஷ வவின வீத எலலபோரும் பத மபக் வபோங்குதிடடபோங்கப்பபோ”

“அப்ப உனக்க வரபோம்ப வசதுதியபோ கே �பபோசச. அவங்க கூடகே �வ 
சததலபோம்.”

“இலலப்பபோ ந வீங்கதபோன வசபோனன வீங்களல வசகணட இயர்ல 
துதினமும் மலப்ரரிக்கப் கே �பபோறை பழக்கம் கே �வணும்னு.. 
ெபோஸடலல இருநத மலப்ரரி வரபோம்ப தரம்னுதபோன 
இனனும் வதபோடங்கபோமை இருக்கே �கன. அதனபோல கே �லப்டபோப்பக்கப் 
பதுதில மபக் வபோங்குதித தநதுதிருங்கப்பபோ..”

“ந வீ மபக் கே �கடடத மலப்ரரிக்கபோ? இலமல உன நணபர்கள 
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வபோங்குதிடடபோங்கங்குதிறைதக்கபோகவபோ? “

“வரணடம்தபோன”

“ஆனபோ என பதுதில ஒணணுதபோன. இப்ப உனக்க மபக் 
குதிமடயபோத. உனக்க எப்கே �பபோ எனன வபோங்குதிததரணும் இநத 
அப்பபோவுக்க வதரியம்”

“...”

“எனன பரிஞ்சதபோ? “

“....... “

அநத மைவுனததுதின பவினனபோலுதிருநத மைககே �னபோட ஏக்கம் எனக்க 
பவிடிபடடபோலும் அப்கே �பபோ சமைபோதபோனப்படதத கே �நரமைுதிலலபோமை 
ஊருக்க ஓடிப்கே �பபோகே �னன. துதிரும்பறைப்கே �பபோ அம்மைபோ தநத 
கபோயததக்க மைருநதபோ மைகனத நுதிமனவு கே �மைகே �லபோங்குதி வநததம் 
கே �பபோன கே �பபோடகே �டன. எடக்கமல. பவிறைகதபோன வகப்ப கே �நரததுதில 
மசலணட கே �மைபோடில அவன கே �பபோமன மவக்கறைத ஞாபகம்போபகம் 
வநதத. ’சபோயநதுதிரம் ஐநத ஐநதமர மைணவி அொவவில துதிருசசுதி 
வருகே �வன பஸ ஸடபோணடில சநதுதிக்கவும்’னு எஸ.எம்.எஸ 
அனுப்பவிகே �னன. கே �நரில பபோர்தத உடகே �ன ’உன இருபதபோவத 
பவிறைநதநபோமொக்க மபக் வபோங்குதிததர்கே �றைன’னு வபோக்கறுதுதி 
கடக்க நுதிமனசகே �சன. அப்பவும் சமைபோதபோனமைபோகபோமை சுதிணுக்கமைபோக 
முகதமத மவசசபோ கே �வறைவழுதியவிலலபோமை ’சரி’ வசபோலலணும்னு 
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முடிவு பணணுகே �னன. என அம்மைபோ மைபோதுதிரி எனனபோலதபோன 
இறுக்கமைபோ நடநதக்க முடியபோகே �த. பவிளமொ முகம் பபோர்ததபோகே �ல 
உருகுதிடகே �வகே �ன! அவனும் அப்படிப்படடவனதபோகே �ன.. 

எனத மைனசுதின கே �வகம் பரிஞ்சதபோகே �னபோ எனனகே �வபோ 
நபோலமரக்கே �க துதிருசசுதி கே �பபோயச கே �சர்நதடகே �டன. . இறைங்குதிய 
மககே �யபோட கே �பபோமனப் கே �பபோடகே �டன. மைணவி அடிசசத.. ஆனபோல 
எடக்கமல. நபோலு தடமவ முயறசுதி பணணவிடட கமடசுதியவில 
அமறை நணபன அரவவிநதக்க கே �பபோன கே �பபோடகே �டன. உடகே �ன 
எடததபோன.

“அப்பபோ எப்படி இருக்க கீங்க? “

“நபோன நலலபோ இருக்கே �கன. உன ஃப்ரணட எங்கே �க? “

“இகே �தபோ இங்கே �கதபோகே �ன இருக்கபோன..”

“அப்பறைம் ஏன நபோன கே �பபோன பணணவி எடக்கமல?”

“அப்படியபோ? இகே �தபோ நபோகே �ன கே �பபோமன கடக்குதிகே �றைன.”

கே �பபோனின மைவுனததுதினூகே �ட சுதில இழுபறைுதி கே �பசச கசுதிநதத.

“ஏகே �தபோ கே �கபோபம் கே �பபோல. கே �பசமைபோடகே �டங்குதிறைபோன”

முகப்ப
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என மைகன... என மை..க..னபோ இப்படி பகுதிரங்கமைபோக கே �கபோபம் 
கபோடடகுதிறைபோன?. நம்பகே �வ முடியமல. 

அத வீத ெ வீனததடன “நுதி8மைபோவபோ? “ எனக்கே �கடடதம் சடவடன 
உரதத சததம் கபோதுதில அமறைஞ்சத. 

”நபோன தபோன உங்க கே �பபோமன எடக்கமலகே �ல அப்பறைம் எதக்க 
ஃப்ரணடஸக்வகலலபோம் கே �பபோன பணணவி எனமன 
அசுதிங்கப்படததணும்? யூ ஆர் நபோட எ கட ஃபபோதர். ஐ கே �ெட 
யூ டபோட”

எனனபோல நம்பகே �வ முடியமலங்க. என மபயனிடமைுதிருநத 
அப்படி ஒரு எதுதிர்மைமறைமய நபோன எதுதிர்பபோர்க்ககே �வ இலமல. 
கே �மைறவகபோணட எனன வசயவதனனு வதரியபோமை துதிணறைுதி 
நுதிக்குதிறைகே �பபோதபோன கபோலுதியபோக குதிொம்பவின இநத பஸகே �ஸபோட 
கணடக்டர் டிமரவருக்க வவிசுதில வகபோடததவபோகே �றை என கே �தபோள 
வதபோடட ‘வசனமனயபோ?’னனு கே �கடக மைவுனமைபோக ஏறைுதி 
உடகபோர்நதடகே �டன. 

இனனமும் நம்பமுடியமல.. கபோமலயவிகே �ல எனமனப் வபததவ 
அமறைக்களகே �ொ கே �பபோய கதமவ அமடசச எனமன 
அவமைபோனப்படததுதினபோ.. சபோயநதுதிரம் நபோன வபததத அமறையவிகே �ல 
ஒொிஞ்சகுதிடட எனமன அசுதிங்கப்படததுதிடசச. அதபோன இநத 
அழுமக! இப்படி 8னனல ஓர ச கீட பவிடிசச அழுதபோ மைடடம் 
த வீர்நதரக்கூடிய கே �வதமனயபோ என கே �சபோகம்? எங்கப்பபோ மைபோதுதிரி 
வ வீடமட மைுதிலுதிடடரி கே �கம்ப் ஆக்க கே �வணபோம்னு அதுதிக சதநதுதிரம் 
வகபோடதததக்கபோன தணடமனமய அம்மைபோ தநதடடபோங்க. 
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ஸகூல வெடமைபோஸடரபோ எங்கப்பபோ எனகுதிடகே �ட பழகுதின மைபோதுதிரி 
இலலபோமை கே �தபோளல மககே �பபோடட ஏ கே �8போக் வசபோலலுறை 
ஃப்ரணடகே �பபோல அதுதிக சவபோத வீனம் வகபோடதத பழகுதினதக்கபோன  
பரிமச என மைகனும் வகபோடததுதிடடபோன. வரணட 
தமலமுமறைகமொ இமணக்குதிறை பபோலமைபோ எனமன நபோன 
கறபமன பணணவிக்குதிடடதக்க இப்கே �பபோ வரணட கே �பரும் 
கே �சர்நத எனமனகே �ய பலகே �டபோசர் வசச சபோயசசடடபோங்ககே �ொ! 
ஒகே �ர நபோளல எனமனப் வபதத தபோயபோலயம் நபோன வபதத 
மைகனபோலுமைபோ உதபோச கீனததக்கபோொபோகுதி இப்படி நடதவதருவு.. 
இலமல இலமல நடகே �ரபோடடிகே �ல பஸகே �ல அழுதடகே �ட கே �பபோக 
வசசுதிடடபோங்ககே �ொ! இருடட அருகுதில ஆளுங்களும் 
இலமலங்கறைதபோல கணண வீர் வபபோங்குதி வபபோங்குதி வழுதியறை 
சமையம்.. சடடனு வவிொக்கங்க எரிஞ்சதம் வவொிசசததுதில 
அதுதிர்நதகே �பபோய மகயபோல முகதமத தமடசசக்குதிடகே �டன. 
சபோப்பபோடடக்கபோக வணடி நுதிறுததப்படப்கே �பபோறை முஸத வீப. கே �வகம் 
கமறைசச இருடடல ஓடறை வணடியவின 8னனலுக்க வவொிகே �ய 
தமலமய ந வீடடிப் பபோர்தகே �தன. ’நபோன எநத இடததுதில 
இருக்குதிகே �றைன’னு எனனபோல அனுமைபோனிக்க முடியவவிமல. 
சபோமலயவிகே �ல மைடடமைுதிலகே �ல வபோழ்க்மகயவிலும்தபோன! 
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ஜெெூரிக்கும் ரயிலில் நிலை்லையத் நிலையிலத்த்ற்கும் இலையதற்கும் இடையே - காஸயில 
- கபோஸமைுதிக் தசுதி

சுதிறைுதிய கே �கபோயவில நகரம் 

அதன மைமல அடிவபோரததுதில 

வநருக்குதியடிததக் வகபோணடிருக்கம் 

அறுபதத மூனறு பூசபோரிகள உளொ 

அறுபதத மூனறு வ வீடகள 

அதன முநநூறு தணகள 

ஐநநூறு படிகள மைறறும்  

பதுதிவனடட வமொவுகள வவிடட

பூசபோரியவின மைகன 

ஒருகே �பபோதம் கே �பச முடியபோத 

மைறவறைபோரு துதிறைனுக்க 

தன வசலவதமத ஒப்பக்வகபோடக்கம், 

ஒருகே �பபோதம் உளகே �ொ கபோல மவக்க மைபோடகே �டன 

என அவன நம்பம் 

கே �கபோயவில நபோடடியக்கபோரியவின 

அறுபதத நபோனகபோவத வ வீடமட கடநத 

இடிநத கே �கபோயவிமலத தபோணடிச வசனறைபோலும் 

கபோணவவிலமல கே �கபோயவிலநபோமய
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கே �கபோரக் ஷநபோத முடிவவடடம் சலன 

மைகபோலஷகநத ககே �ப 

மைறறும் மைபோவு மைுதில தபோணடிவவிடடபோல

அவ்வொவு தபோன.

முடிநதத.

 

வநதபோயவிறறு நகரம் வவிடட

மகயவில ஒரு கே �தங்கபோகே �யபோட.  

பபோக்வகடடில பூசபோரி ஒருவரின முகவரி அடமட 

தமலக்கள மைறறும் சுதில கே �களவவிகள. 

வ889ரி ஒருபறைம் 

ரயவில நுதிமலயம் மைறுபறைம்

வழுதியவில இரணடக்கம் நடகே �வ வநதபவின

கனவவில இருப்பத கே �பபோல. 

வசயவதறைுதியபோத 

நுதிறக கே �வணடியததபோன. 

இருபக்கமும் தடடகள சமைநுதிமலப்படடபவின

ஏறகவும் இழக்கவும் முடியபோமைல

அமசயபோமைல நுதிறகம் முளொபோகுதி.

தடததுதில வசலலபோமைல துதிமகப்பூடடி 

நுதிறுததுதி மவக்கம் கபோடசுதி

கே �சபோொக்வகபோலமலயவில 
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ஒரு ட8ன கே �சவலகளும் கே �கபோழுதிகளும் .

ஒரு வமக அறுவமட நடனம் கே �பபோல. 

இதவமர பபோர்ததவறறைுதிகே �லகே �ய

வவிகே �நபோதமைபோனத 

ஏழு பறைமவகள 

தன நபோனக மைடங்க உயரததுதிறக கதுதிக்க 

கறுக்கே �க பபோயகுதினறைன 

ஐநத பறைமவகள தபோனியம் எடதத அலகடன

கே �மைகே �ல க கீகே �ழ கே �மைகே �ல க கீகே �ழ

கே �மைகே �ல க கீகே �ழ கே �மைகே �ல க கீகே �ழ.

எனமனப்பபோர்க்க எவ்வொவு அசடடததனமைபோக இருக்கம் 

எனபமத மைறைநதவவிடட நுதிறகுதிகே �றைன

உணமமையவில இருப்பமதப்கே �பபோலகே �வ 

இடப்பறைமைபோக ஒரு பூசபோரி 

வலப்பறைம் ஸகே �டஷன மைபோஸடர்.

(அருண வகபோலபோடகரின Between Jejuri and The Railway Station 
எனறை கவவிமதயவின தமைுதிழபோக்கம்)
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அயே - காஸசாகம்த்த்ரனின் “இரண்டு விரல் தட்ற்கும் இடைச்ச”  - 
ஆர் அ8ய

தர்சசகனங்கள எனறு சரொபோ நம்பம் சுதில சம்பவங்கள 
கபோமலயவில அவள வ வீடடில நடக்குதினறைன. தன கணவனுடன 
வணடியவில அலுவலகம் வசலலும்கே �பபோத அவள 
அமலகே �பசுதியவில கே �பசகே �வணடிய சூழலுதில, கணவன வணடி 
கடடப்பபோடமட இழநத ஒரு கே �கபோர வவிபதத நுதிகழ்குதிறைத. 
வணடி ஓடடம்கே �பபோத அமலகே �பசுதியவில கே �பசக்கூடபோத எனறை 
வசயதுதிமய எடததக் வகபோளொகே �வணடிய கமத மைடடமைபோ இத? 
கே �நரடியபோன/ வவிரிவபோன வவிவரிப்பக்கள இலலபோமைல, சரொபோவவின 
கணவன வபயர் '8போனஸன', தம்பதுதியர் தனிகே �ய 
வசுதிக்குதிறைபோர்கள, அலுவலகததுதிறக அவர்கள தயபோரபோவத  
எனறு நமைக்க அவர்கள கறைுதிதத அகே �சபோகமைுதிததுதிரன வசபோலலுதிச 
வசலவத, அவர்கள கபோதல துதிருமைணம் பரிநதவர்கொபோ, இரு 
தரப்ப வபறகே �றைபோர்களும் அமத ஏறறுக்வகபோணடபோர்கொபோ, 
தம்பதுதியரின கனவுகள எனனவபோக இருநதுதிருக்கம் கே �பபோனறை 
கே �களவவிகமொ எழுப்பவதபோல, சறறு வதபோமலவவில நடக்கம் 
வவிபதமதப் பபோர்தத ஒரு கணம் வருநதுதி வவிடட வவிலகுதிச 
வசலவமதப் கே �பபோல இலலபோமைல, வபோசகமன வவிபததுதிறக மைுதிக 
அருகுதில நுதிறுததுதி சஞ்சலமைமடயச வசயகுதிறைத.

 

இப்படி, ஒனமறைத வதபோடட ஆரம்பவிதத, கே �வறு பல 
வவிஷயங்கமொத வதபோடடச வசனறு ஒரு சரடபோக இமணப்பத 
அமைுதி.யவின பமனவுலகுதில பதுதிதுதிலமல. 1998ல வவொிவநத 
அ.மைுதியவின 'பதுதிய பயவிறசுதி' கமதயவில கணவினி பயவிறசுதி 
நுதிமலயததுதில பயவிறசுதியபோொரபோக இருக்கம் மைகள 
அலுவலகததுதிலுதிருநத துதிரும்பவமத எதுதிர்பபோர்தத அவர் 
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தநமத கே �பருநத நுதிமலயததுதில கபோததக் வகபோணடிருக்குதிறைபோர். 
மைகொின வரவுக்கபோக கபோததுதிருக்கம் அநதப் பளொியவில  
ஆரம்பவிதத, சபோமலகொின கே �மைபோசமைபோன நுதிமலமமை, மைகொின 
கே �வமலப்பளு, கணவினி யகம் மைலர்வமதப் பறறைுதிய பரிநதம்-
பரியபோததமைபோகுதிய அவருமடய சுதிநதமனகள எனறு கமத  
வவிரிகுதிறைத. மைபோணவர்கள தபோங்கள பயவிறசுதி வபறறை 
நுதிமலயததுதிகே �லகே �ய பயவிறசுதியபோொரபோக கே �வமலக்கச கே �சர்வதபோல- 
அவர் மைககே �ொ அப்படிததபோன கே �வமலக்கச கே �சர்நதுதிருக்குதிறைபோர்- 
பயவிறசுதியவின தரம் எப்படி இருக்கம் எனபத கே �பபோனறை  
கூர்மமையபோன அவதபோனிப்பம் உளொத. தன மைககே �ொ தனக்க 
கே �பபோடடியபோொர்கமொ உறபததுதி வசயகுதிறைபோகே �ொ எனறை அவரின 
சுதிநதமனயடன கமத முடியம்கே �பபோத (இததமன ஆணடகொில 
கே �தபோனறைுதிய கணவினி நுதிறுவனங்கள, அங்க பயவிறசுதி 
வபறுபவர்கள/ வபறறைவர்கள எணணவிக்மகயம், அவர்களுக்க 
இனறு கபோததுதிருக்கம் கே �வமலவபோயப்பகமொயம் இங்க 
ஒப்பவிடடக் வகபோளொலபோம்) மைகளுக்குள் மீணடம் தநமதயபோகுதி வவிடகுதிறைபோர்.   
இநதக் கமதமய இங்க கறைுதிப்பவிடவத இதவும் 'சகனம்' 
கமத கே �பபோல சமைகபோலததுதில சமூகததுதில நடக்கம் நுதிகழ்வுகமொ 
முனமவதத ஆரம்பவிதத, அமத வவிரிததச வசலகுதிறைத 
எனபதபோல. அ.மைுதி எப்கே �பபோதம் சமூக மைபோறறைங்கமொ கவனிததக் 
வகபோணடிருக்குதிறைபோர், அத கறைுதிதத நுடபமைபோன அவதபோனிப்பக்கள 
அவரிடம் உளொன எனபதம் வதரிகுதிறைத.  

 

இப்படி வவிரிநத வசலலும் தனமமைமய 'இரணட வவிரல 
தடடசச' வதபோகப்பவின பல கமதகொில கபோணகுதிகே �றைபோம். 'உறுப்ப 
அறுவமட',  கமதவசபோலலுதியவின கே �பததுதிமய பளொிக்க 
அமழததச வசலலும் கே �வன உரிமமையபோொனுடன 
கமதவசபோலலுதியவின உமரயபோடலபோக ஆரம்பவிக்கம் கமத,  
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வவக வதபோமலவவில உளொ பளொிகொில பவிளமொகமொச 
கே �சர்ப்பத, சபோமலகொின கே �மைபோசமைபோன நுதிமல, வணடிகளுக்க 
ஏறபடம் வவிபதத  எனறு வவிரியம்கே �பபோத இதவும் இனமறைய 
சூழல பறறைுதிய வவிமைர்சனமைபோ எனறு கே �தபோனறைலபோம். ஆனபோல 
அ.மைுதியவின பமனவுலக அப்படி ஒரு கே �நர்க்கே �கபோடடத 
தனமமைமயக் வகபோணடிருப்பதுதிலமல. கே �வன உரிமமையபோொர் 
சரவணனின மைமனவவிமய கமதவசபோலலுதியம் நபோமும்  
சநதுதிக்குதிகே �றைபோம். கடிதத கலலீரல வகடடக் குதிடக்கம் 
சரவணன  பறறைுதி வதரிய வர, அவளுக்க கமதவசபோலலுதி  
உதவுகுதிறைபோர். அநதப் வபணமைணவி கணவனுக்கபோக படம் 
இனனலகமொப் பபோர்தத "நபோன நுதிமனததப் பபோர்தகே �தன. இநத 
வவியபோதுதி சரவணன  மைமனவவிக்க ஏறபடடிருநதபோல சரவணன 
யபோமரயபோவத உதவவிக்கத கே �தடித கே �பபோவபோனபோ" எனறு  
கமதவசபோலலுதி நுதிமனப்பத. அ.மைுதியவின பமனவுலகுதில எங்கம் 
வதனபடம் வபணகொின தயரின மைகளுக்குள் மீதளொ கரிசனததுதிறக ஒரு 
சபோனறு.  

 

சுதிறு பவிளமொகமொப் பறைுதி வகபோடப்பவர்கள, இரணடபோவத 
மைமனவவியபோக வபோழ்க்மகப்படடவருக்க மைகளகொபோகப் பவிறைநத,  
வவணகஷடததபோல பபோதுதிக்கப்படட, படிப்மப நுதிறுததுதி பவின 
தநமதயவின உறைவவினர்கொபோல வ வீடமட வவிடட தரததப்படம் 
கே �பபோத வவிபரீத முடிவவடப்பவர்கள (ஒரு நணபமனத கே �தடி),  
எனறு பல கமதகொின பபோததுதிரங்கள தயரின நுதிழலுதில தபோன 
உளொபோர்கள. அகே �த கே �நரம் இவர்கள எலகே �லபோரும் வவிதுதிகே �ய 
எனறு உடகபோர்நத வவிடபவர்களும் அலல. கணவனபோல 
மகவவிடப்படட வபண நடததம் தடடசச நுதிறுவனம், அதுதில  
படிக்க வரும் - கடிகபோர தநமதயவினபோல பபோதுதிக்கப்படட -  
இொம் வபணகள, தங்கள சூழமலத தபோணடிச வசலலும் 
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உநததல உளொவர்கள. 

ஏகே �தபோ பூம8 எனறு குதிொம்பவிச வசனறை கணவன துதிரும்பவி 
வரபோமைல கே �பபோக, ஒகே �ர ஒரு முமறை தன கணவனுடன பபோர்தத 
கமதவசபோலலுதியவிடம் அவமனத கே �தடம்படி உதவவி 
கே �கடகமைொவவிறக -இநதப் வபணமைணவிக்கம், 'உறுப்ப அறுவமட' 
கமதயவின 'சரவணன' மைமனவவிக்கம் அதுதிக வவிததுதியபோசம் 
இலமல- அவர்கொிடம் வசயலக்கம் உணட(அகே �கபோரத தபசுதி).  

 

தயர் நுதிமறைநத வபோழ்வவனும்கே �பபோத, கே �8போசுதியம்/ கே �8போசுதியர்கள 
அவ்வப்கே �பபோத தமலகபோடடவத ஒனறும் ஆசசர்யமைுதிலமல. 
கணடம் கமதயவில கே �8போசுதியம் வதரிநத (ஆனபோல கே �8போசுதியர் 
அலல) ஒருவர் வலுதிய வநத தனக்கத வதரிநதவர் 
கழநமதகளுக்க கே �8போசுதியம் பபோர்க்குதிறைபோர். "எநதக் 
கழநமதக்கம் கணடம் இலலபோமைல பபோர்ததக்வகபோள" எனறை 
கே �வணடதலுடன கமத முடியம்கே �பபோத, அத கே �8போசுதியம்/ அதன 
பபோதுதிப்ப இவறமறைப் பறறைுதிய கமதயபோக இலலபோமைல, மைபோனுட 
கே �நசதமதப் பறறைுதிய அ.மைுதியவின இனவனபோரு கமதயபோக 
மைபோறுகுதிறைத. 'கே �8போதுதிடம் பறறைுதி ‘இனவனபோரு கர்ணப் பரம்பமரக் 
கமத' கமதயவிலும் கே �8போசுதியம் வருகுதிறைத, கணடம் உளொ 
கணவமன மைமலப்பபோம்பவிடமைுதிருநத மைமனவவி 
கபோப்பபோறறுகுதிறைபோர். வவிதுதிமய மைதுதியபோல வவலலும் இனவனபோரு 
கமத எனறு நுதிமனப்பதறகள, "கே �8போதுதிடர்கள குதிரகங்கமொயம் 
ரபோசுதிகமொயம் ஆரபோயநத வகபோணடிருநதபோர்கள. எங்கே �கபோ 
தரததுதில ஒரு மைமலப்பபோம்ப இமரமயத கே �தடித கே �பபோயக் 
வகபோணடிருக்குதிறைத" எனறு கமத முடிவத பனசுதிரிப்மப 
வரவமழப்பகே �தபோட, மைமலப்பபோம்ப இமரமயத கே �தடி 
(வதபோமலதத) அமலவத, எனனதபோன கே �8போசுதியம்/ பவிரபோர்ததமன 
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எனறைுதிருநதபோலும், மைனிதர்களும் அவரவர் இமரமயத கே �தடி 
அமலநத அதுதில வவறறைுதி/ கே �தபோலவவி வபறுவமத 
நுதிமனவூடடகுதிறைத. பளொி ஆணட வவிழபோவவில, பல 
இமரசசலுக்க இமடயவில தன அக்கபோ பபோடியமதப் பறறைுதி  
"எங்களவமர அத மைுதிகவும் நனறைபோக இருநதத. ஆனபோல 
யபோரும் கே �கடக முடியபோதபடி ஒகே �ர கூசசல கழப்பம்" எனறு 
வசபோலவத அ.மைுதியவின தபோழ்கரல நமகசசமவயணர்வவிறக 
இனவனபோரு சபோனறு.  

அ.மைுதியவின கமதத வதபோகப்பவில 'லபோனஸர் பபோரக்ஸ' 
இலலபோமைலும், அதுதில 'மைபோடகள' உலபோ வரபோமைலும் இருநதபோல 
நுதிமறைவவினமமை இருக்கமைலலவபோ? இதுதில இரணட கமதகொில 
மைபோட வருகுதிறைத. மைபோட வொர்ப்ப, அத ஓடிப்கே �பபோவத என 
ஆரம்பவிதத, பபோழமடநத கே �கபோடமடயவில, அதன வரலபோறு 
கறைுதிதத கமதவசபோலலுதியவின கறபமனககே �ொபோட இமணயம் 
'கே �கபோடமட' சுதிறுகமத, கே �கபோடமடமய மைகளுக்குள் மீணடம் ஒரு முமறை 
நனறைபோக சறறைுதிப்பபோர்க்க கே �வணடம் எனறை தன ஆமச 
நுதிமறைகே �வறைபோமைல "இனிகே �மைல முடியகே �வ முடியபோத எனறைுதிருநத 
ந வீணட படடியலுதில அநதக் கே �கபோடமடயம் கே �சர்நத வகபோணடத" 
எனறு கமதவசபோலலுதி வசபோலலும் இடததுதில,ஆயபோசகே �மைபோ, 
வருததகே �மைபோ இலலபோமைல, எமதயம் ஏறறுக்வகபோளொ கே �வணடிய 
கடடபோயததுதிறக தளொப்படட மைனப்பக்கவகே �மை வதரிவகே �தபோட, 
சுதிறு வயத நுதிமனவுகள எனறை இடததுதிலுதிருநத தபோவவி,  
கமதவசபோலலுதியவின நுதிரபோமசகொின பகலுதிடமைபோன, 
அநதரங்கமைபோன இனவனபோரு இடததுதிறகச வசலகுதிறைத.    
'கே �தபோல மப' கமதயவிலும் மைபோட/ மைபோட வொர்ப்பப் பரபோணம், 
'சநதர்'(!!) எனறை மைபோட வருகுதிறைத. மைபோடகொின இறைப்ப 
மைனிதர்கொின இறைப்மபப் கே �பபோல தயரதமதத தருவமதப் 
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பபோர்க்குதிகே �றைபோம். (கே �தபோல மபமயப் பபோர்தத "எவ்வொவு 
வசலலமைபோக வொர்ததபோலும் மைபோடகள இப்படிததபோன முடிய 
கே �வணடியவிருக்குதிறைத", எனறு கமதவசபோலலுதி நுதிமனததக் 
வகபோளகுதிறைபோர்)

 

சம்பவம் 1

தனக்க கடன வகபோடக்கம் சரவணனுடன கமதவசபோலலுதிக்க 
சறகே �றை கடமமையபோன உமரயபோடல நடக்குதிறைத (வபோடிக்மக). 
அடதத மைபோதம் சரவணமனப் பபோர்க்கம் கமதவசபோலலுதி, அவன 
மைமனவவி அவனுடன சணமடயவிடட  தபோய வ வீடடிறக 
வசனறுளொமத அறைுதிநத, ஒரு நபோள வவிடமுமறை எடதத, தன 
மைமனவவிமயயம் அமழததக் வகபோணட கே �வலர் வசனறு 
சமைபோதபோனம் வசயகுதிறைபோர்.  

 

சம்பவம் 2

'இரு நணபர்கள' கமதயவில, கே �வமல கே �தடம் இருவரில 
ஒருவர் தபோன வவிணணப்பவிததளொ கே �வமலக்க, அத கறைுதிதத 
நம்பவிக்மக இலலபோத தன நணபமனயம் வவிணணப்பவிக்க 
வலுதியறுததகுதிறைபோன. வலுதியறுததபவனுக்க கே �வமல 
குதிமடக்கவவிலமல. வவக நபோடகள கழுதிதத, தன நணபனுக்க 
அநத கே �வமல குதிமடததத எனறு அறைுதியம் கே �பபோத அவனுக்க 
எவ்வொவு மைகுதிழ்சுதிகரமைபோன வவிஷயம். ஆனபோல, அவனிடம் ஒரு 
வபோர்தமத வசபோலலுதியவிருக்கலபோம். வசபோலலவவிலமல. கூசசமைபோக 
இருநதுதிருக்ககே �மைபோ? "அநத கே �நரததுதில இப்படித தனனிடம் கூட 
அநத நணபன கூசசப்படடிருக்குதிறைபோகே �ன எனறை எணணநதபோன 
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வருததமைொிததத" 

 

சம்பவம் 3

 

தபோய இறைநத வசயதுதிமயத வதரிவவிக்க, நளொிரவு தபோணடி தநதுதி 
அலுவலகம் வசலலும் சங்கரன (தநதுதி), அலுவலர்கள தக்க 
கலக்கததுதிலும் தனக்க சுதில சுதிறு உதவவிகள வசயவமதப் 
பபோர்தத "நளொிரவு தபோணடி இரணட மைணவி கே �நரம் கழுதிததம் 
ஒரு தநதுதிக்கபோரருக்க இவ்வொவு அனுதபோபம் வகபோளொத 
கே �தபோனறுகுதிறைத"  எனறு நுதிமனக்குதிறைபோன.

 

முதல சம்பவததுதில பண வநருக்கடியவில இருக்கம் 
கமதவசபோலலுதி, வதபோழுதில முமறையவில மைடடகே �மை 
வதரிநதவனுக்கபோக  வலுதியச வசனறு உதவுகுதிறைபோர். வவறும் 
பண பரிவர்ததமனதபோன எனறு பபோர்க்கபோமைல "அவன எனக்க 
எவ்வொகே �வபோ உதவவி பணணவியவிருக்கபோன. அவதலலபோம் எதக்க. 
அநதக் கழநமதங்க படிப்ப வகடக்கூடபோத" எனகுதிறைபோர். 
இரணடபோவத சம்பவததுதில முதல நணபன, கே �வமல குதிமடதத 
வவிஷயம் தனக்க வசபோலலப்படபோதத கறைுதிதத 
தணுக்கறறைபோலும், அத கறைுதிதத வமைபோததததுதில 
மைகுதிழ்சசுதியபோககே �வ இருக்குதிறைபோன. மூனறைபோவத சம்பவததுதில 
தபோமய இழநத வபரிய தக்கததுதிலும், தன கே �வமலயவின 
எலமலகமொத சறகே �றைத தபோணடி உதவவி வசயயம் நபமர 
சங்கரனபோல கவனிக்க முடிகுதிறைத. 

 

மூனறு சம்பவங்கொிலும் உளொ ஒறறுமமை சக மைனிதரிடம் 
கரிசனம், மைனித கே �நயம் வவொிப்படம் இடங்கள. இமவ 
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வபோழ்மவ முறறைுதிலும் வவொிசசமைபோக்கம் ஒொி அலல, 
எனகே �றைனும்  வவொிசசம் வரும் எனறை  நம்பவிக்மக தரும் 
க கீறறுக்கள மைடடகே �மை. தநதுதி அலுவலக ஊழுதியர், தபோய மைரணம் 
இலலபோத இனவனபோரு வசயதுதிக்கபோக சங்கரன வசனறைுதிருநதபோல, 
நளொிரமவத தபோணடிய அநத கே �வமொயவில எப்படி நடநத 
வகபோணடிருப்பபோர்? 'வபோடிக்மக' கமதயவில, மைமனவவிமய 
சமைபோதபோனம் வசயததறகபோக நனறைுதி வசபோலல வரும் 
சரவணனிடம், கமதவசபோலலுதி ஐநூறு ருபபோய கடன 
கே �கடகுதிறைபோர். ஆம், அவர் அநத  ஐநூறு ரூபபோயக்கபோக கே �வலர் 
வசலலவவிலமலதபோன, அதறக கூலுதியபோக அநதப் பணதமதக் 
கே �கடகவும் இலமலதபோன, ஆனபோல பணமுமடதபோன அவர் 
வபோழ்வவின யதபோர்ததம் எனபதபோல, அவர் அப்படிக் கே �கடபத 
தவவிர்க்க முடியபோததபோகுதிறைத.

 

ஆகபோயத தபோமைமர நபோவலுதின நபோயகன ரகநபோதன ஒரு 
இக்கடடில இருக்கம் கே �பபோத அவன சுதிறு வயத/ கலலரித 
கே �தபோழுதி மைபோலதுதிமயச சுதில வருடங்கள கழுதிதத மைகளுக்குள் மீணடம் 
சநதுதிக்குதிறைபோன. அவர்களுக்குதிமடகே �ய உளொத நடபபோ அலலத 
அமதத தபோணடிய ஈர்ப்பபோ எனவறைலலபோம் அ.மைுதி 
வசபோலவதுதிலமல. ஆனபோல மைபோலதுதி ரகநபோதனுக்க  உதவ 
முயலகுதிறைபோள, தனக்கத வதரிநத ஓர் இடததுதிறக 
கே �வமலக்கபோக  அமழததச வசலகுதிறைபோள. அத 
பலனொிப்பதுதிலமல. நபோவலுதில ஒரு சுதில முமறை மைடடகே �மை 
சநதுதிக்கம் அவர்கள, மைகளுக்குள் மீணடம் வதபோடர்பறறு கே �பபோகுதிறைபோர்கள, 
மைகளுக்குள் மீணடம் இரு ஆணடகளுக்கப் பவிறைக எப்படிகே �யபோ நுதிமலமமை 
ச கீரபோகுதி ரகநபோதன நலல நுதிமலக்க வநதவவிடட நுதிமலயவில 
ஒரு மைுதிகச சுதிறைுதிய சநதுதிப்ப, அவ்வொவுதபோன. 
அவர்களுக்குதிமடகே �ய இயலபபோக மைகளுக்குள் மீணடம் ஏறபடம் வதபோடர்பம் 
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அகே �த கே �பபோல இயலபபோககே �வ முறைுதிகுதிறைத. மைபோலதுதியபோல உதவ 
முடியவவிலமல. வதபோடர்பவில இருக்க முடியவவிலமல தபோன, 
ஆனபோல அவள வபபோறுப்பளொ கே �வமலயவில இருக்குதிறைபோள, 
அமத அப்படிகே �ய  வவிடடவவிடட எப்கே �பபோதம் ரகநபோதனுக்கபோக 
அமலயகே �வணடம் எனறு வசபோலல முடியபோத, அப்படிச 
வசயய கே �வணடிய கே �தமவயம் இலமல. மைறறைவர்களுக்கபோக 
தனமனகே �ய உருக்குதிக் வகபோளொபோமைல, அகே �த கே �நரம் தனனபோல 
எனன வசயய முடியகே �மைபோ அமதச வசயய முயலும் 
மைபோலதுதிமய இநதத வதபோகப்பவில உளொ பபோததுதிரங்ககே �ொபோட 
வபபோறுததுதிப் பபோர்க்கலபோம்.  யபோர் உதவ முனவநதபோலும், 
இறுதுதியவில நமைக்க நபோம்தபோன உதவவிக் வகபோணடபோக கே �வணடம் 
எனறை பரிதலும் இதுதில உளொத.

ஆனபோல, ஒரு கே �பபோதம் நம்மமை வவிடட ந வீங்கபோத தயரங்கமொ 
சமைநதமலயம் வபோழ்வவில, அடதத அடி எடதத மவதத 
பயணதமதத வதபோடரும் ஊக்கதமத இநத நம்பவிக்மக 
க கீறறுக்களதபோன தருகுதினறைன. அமவகே �ய இநதக் கமதகள 
உளொ 'இரணட வவிரல தடடசச' முழு வதபோகப்மபயகே �மை  
மைபோனுட கே �நயதமத எப்கே �பபோதகே �மை வலுதியறுததுதி வரும் அ.மைுதியவின 
பமனவுலகுதின மைறறுவமைபோரு கபோததுதிரமைபோன பவிரதுதிநுதிதுதியபோகப் 
பபோர்க்கச வசயகுதினறைன.  
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