
உன்ைனேய மயல் ெகாண்� –நாவல் 

 

நேடசனின் நாவல் பா�ன்பத்�ன் அகச�்க்கல்கைளேய ேப��ன்ற�. 

இலங்ைக���ந்� �லம்ெபயரந்்� ஆஸ்�ேர�யா�ற்� �க�டம் ேத� 

ெசன்ற ஒ� ஆணின் பாரை்வ�ல் அவன� உட�ன்பம் ��த்த �க்கல்க�ம் 

அதன் �ைள�க�ம் �வரிக்கப��ன்றன. 

-எஸ் .ராம��ஸ்ணன் 

எல்ேலா�க்�ம் ெதரியேவண்�ய ஒ� �க்�ய �டயத்ைதசெ்சால்�ம் நாவல். 

இராேஜஸ்வரி பால�ப்�ரமணியம் 

உைனேய மயல் ெகாண்� என்ற நாவல் ��ம்பம் என்ற அைமப்�க்�டாக 

�லம் ெபயரந்்தவரக்ளின் உள�யல் �ரச�்ைனகைள ஒரள� 

அக்கைறேயா� அ���ன்ற�. – த�ழன் 

—————————- 

 

சந்�ரன் ப�க்ைகைய �ட�் எ�ந்�, �றந்��ந்த யன்னைல ேநாக்�ச ்

ெசன்றான்.  ஒவ்ெவா� கால�க�க்�ம் ேகால்ேகாஸ்ட ்எனப்ப�ம் அந்த 

கடற்கைர நகரத்�ன் இர�ப்ேபாரை்வ அவன� கண்களில் �ரிவைடந்த�.  

யன்னைல அைடந்த�ம் கம்��ல் ைகைவத்தப� ெவ�த்த பாரை்வைய 

��னான். கண்கள் ெவளிேய பாரத்்தா�ம், க�நீலமான ப��க் ச�த்�ரம் 

அவ�க்�ப் �லனாக�ல்ைல.தனிைம அவ�க்� ெகா�ைமயாக இ�ந்த�. 

அவ்வள� ெபரிய ெஹாட்ட�ல் தான் மட�்ம் தனியாக இ�ப்ப� ேபால் 

உணரந்்தான்.  ெவ�ைமயான ஏக்கம் ெநஞ்ெசங்�ம் நிரம்� இ�ந்த�.  

தனிைம உளம் சாரந்்த�. ‘இந்த ேஹாட்ட�ல் �ைறந்த� ஆ�ரம் மனிதரக்ள் 

இ�ப்பாரக்ளா?’ என அவன் நிைனத்�க்ெகாண்டான். 

ச��யாக ேவேறார ்உணர�் ��க்�ட,   “ெபண் உடைலத ்த�� 

பன்னிரண்� மாசங்க�க்� ேமலா� �ட்டேத” என ��� சத்தமாக 

��னான்.  எந்த உடற்�ைற�ம் அற்ற, ஆ� அ�க்� ஒரி� அங்�லம் 



�ைறவாக உள்ள �ப்ப� வய� ஆண் ஒ�வ�க்� வரேவண்�ய 

நிைனப்�த்தான்.  இசச்ந்தரப்்பத்�ல், அவன� நிைன�ல�ல் அவ�டன் 

பழ�ய பல ெபண்கள் வய� �த்�யாசம் இன்� கற்பைன ெவளி�ல் 

அணிவ�த்தனர.் இரத்த சம்பந்த உற� உள்ளவரக்ைள�ட, மற்றவரக்ளின் 

அழ�ய அவயங்கள் அந்நிைன�களில் உல்லாசமாக ஊஞ்சலா�ன. 

‘ஆண்மகன் நித்�ைரக்� ெசல்�ம் ேபா�ம் �ன் கண்��க்�ம் ேபா�ம் 

காமவசப்ப��ன்றானா? இல்ைல .ந�ன மனிதன் இந்த ேநரத்�ல் மட�்ம் 

ஓய்வாக இ�க்�றான் என்பதால் இந்த எண்ணங்கள் வந்� ேபா�றதா?” 

சமாதானம் ேத� அவன் மன�ேல இக்ேகள்�கள் எ�ந்தன. உணர�்க�க்� 

உட்பட்டா�ம் சந்�ர�க்� �ளக்கம்  ைவப்பட்ட�. 

 

ஆேராக்�யமான இைளஞனின் மன�ல் இந்த எண்ணங்கள் ஏற்ப�வ� 

சாதாரணமான�தான். சந்�ரன் சராசரிக்�ம் ேமலானவன். 

�ஞ்ஞானத்�ைற ஒன்�ேல கலாநி�ப்பட்டம் ெப�வதற்கான ஆய்�களில் 

ஈ�பட்�ள்ளவன். ��மணமா�ய இரண்� வ�டங்களில் அதன் �ைளைவ 

அ��ப்ப� ேபால் ஆ�மாதத்�ல்  ஒ� �ழந்ைத�ம் உள்ள�. 

சந்�ரேனா� வந்த சகஆராய்ச�்யாள�ம் நண்ப�மா�ய �ண்டல்ராவ் 

இன்� காைலேய �ட்னி ெசன்� �ட்டான். இவரக்ள் இ�வ�க்�மாக 

இவரக்ள� பல்கைலக்கழகம் இரண்� அைற ெகாண்ட �ட ்ஒன்ைற �ன்� 

நாள் வாடைகக்� எ�த்��ந்த�. ேகால்ேகாஸ்ட ்ெகான்�ரன்�ல் இரண்� 

நாள் �ற்� �ழல் பற்�ய உலக �ஞ்ஞானிகளின் சந்�ப்� நடந்த�. 

பல்கைலக்கழகம் சாரப்ாக சந்�ர�ம் �ண்டல்ரா�ம் ஆய்�க் கட�்ைரகள் 

சமரப்்�த்��ந்தாரக்ள். 

ேஷாபா வந்��க்கலாம்! நான் ேகட்ேடேன. அவள்தான் வர�ல்ைல என்றாள். 

வந்��ந்தால் ேகால்ேகாஸ்ைட �த்�ப்பாரத்்��க்கலாம்” இைடெவட்�ல் 

சந்�ரனின் மன� அங்கலாய்த்த�.“அவள்தான் வ�ம் நிைல�ல் இல்ைலயா?  

�மன் �றந்த�ல் இ�ந்� ஒேர ����ப்�, �லேவைளகளில எரிந்�ம் 

���றாள். பலேவைளகளில் ெமௗனமா� ���றாள். என்னேவா 

அந்தரங்கத்�ல் உைரயா��றாேள? சைமயல் �ட்�ல் ஒ�ங்காக 

நடப்ப�ல்ைல. கடந்த ஒ�வ�டத்�ல் கட�்�ல் ஒன்றாக ப�த்த நாள்கைள 

�ரல் �ட�் எண்ணி �டலாம். 

 

��ம்ப ைவத்�யைர ேகட்டால், “�ல ெபண்க�க்� �ள்ைள �றந்த�ன் 

இப்ப�த்தான் இ�க்�ம்: இ� ஒ�வைக மனஅ�த்தம்” என்� ���றார.் 

“�ள்ைளக்�ப் பால் ெகா�ப்பதால் ம�ந்�கள் ேதைவ�ல்ைல. அன்பான 

கவனிப்�ம், பராமரிப்�ம் மட�்ம் இைத �ணமாக்�ம்” என்ற 

�ளக்க�ைரைய�ம் ேசரக்்�றார.் அன்ேபா� இவைள அ�க 



���ற�ல்ைல. இவைளத்தான் ��யா�ட்டா�ம் �ழந்ைதைய 

ெகாஞ்�னா�ம் ����க்�றாேள.இப்ப�யான மன�ழப்பத்�ல் சந்�ரன் 

இ�ந்த காலத்�ேலேய இந்த ெகான்�ெரன்�க்� அைழப்� வந்த�. 

 

யன்னைல �ட�் �ல� வந்� க�ைர�ல் அமரந்்தப� ெதாைலக்காட்��ன் 

ரிேமாடை்ட அ�த்�னான். பல சானல்கள் மா�ன. அவன் மனம் எந்த 

சான��ம் ல�க்க�ல்ைல. கட்��ல் அ�ேக இ�ந்த க�காரம் இர� 

எட�்மணி என்� காட்�ய�. �ளியல் அைறக்�ள் ெசன்� ெவந்நீரில் 

�ளித்தேபா� மன�ேல க�ந்��ந்த �டட்ம் �ல�ய� ேபால் 

இ�ந்த�.�ண்�ம் அேத ஜன்னல் ஊடாக பாரத்்தேபா� க�நீல நிறமாக கடல் 

பரந்� ெதரிந்த�. 

உயரத்�ல் எ�த்த நிலா தன� �ழ்ப்���ல் உள்ள கட�ன் ப��ைய மட�்ம் 

ெவண்கலத்ைத உ�க்� வாரத்்த� ேபால் ெஜா�க்க ைவத்த�. மற்ைறய 

ப��க்� நான் ெபா�ப்�ல்ைல என மனிதரக்ள் ேபால் �யநலமாக இ�ந்த�. 

இந்த நிலாெவளிசச்த்�ல் ெம�வாக ��ய அைலகள் ெநளிந்�ம் �ைழந்�ம் 

��க்காதலரக்ள் ேபால் ேபாக்� காட்�ன. தைர�ல் இ�ந்� ��ம் 

�ன்�ளக்�களின் ஒளிமட�்ம் சமத்�வமாக கடற்கைர�ன் 

எல்லாப்ப��ைய�ம் தங்க மணற்பரப்பாக தங்க ேகால்ட ்ேகாஸ்ட ்என்ற 

ெபயைர ெவளிக்காட்�ய�. தங்க மணற்பரப்�ல் ேமா�ம் அைலகளில் 

ெந�க்கமான இளம்ேஜா� ஒன்� கால் நைனத்� �ைளயா�வ� ெதரிந்த�. 

அந்த காட�்கள் சந்�ரனின் ஏேதா உணரச்�்கைள �ண்�க் 

ெகாண்��ந்தன.. 

 

உைடைய மாற்�க் ெகாண்� ெவளிேய வந்தான்.சற்� �ரத்�ல் ெதரிந்த 

க�ேனா உள்ள ேஹாட்டைல ேநாக்� நடந்தான். 

�ெராட்�ச ்எனப்ப�ம் அந்த கடற்கைர ப���ல் அைமந்�ள்ள உண� 

���கைள�ம், ம�சாைலகைள�ம் கடந்� வ�ம்ேபா� ��யதடாகம் 

ஒன்� எ�ரப்்படட்�. அந்த நீரந்ிைல�ல் சாம்பல் நிற வாத�் ஒன்� 

தண்ணீரில் �தப்ப� ெதரிந்த�. சந்�ரன் அந்த இடத்ைத ெந�ங்�ய�ம் 

அந்த வாத�் பலமாக இறக்ைககைள அ�த்த�. 

‘நீ�ம் என்ைனப்ேபால் தனியாக இ�க்�ன்றாய் ேபால’, என் 

நிைனத்�க்ெகாண்� ப��க் ெந�ஞ்சாைலையத ்தாண்�ச ்ெசன்றான். 

க�ேனா�ல்  �ட்டம் நிரம்� வ�ந்த�. இட��றத்�ல் இ�ந்த ம�பான 

பா�க்� ெசன்றான். ம� பரிமா�ம் இளம் ெபண்ணிடம் “ெகானியாக்” 

என்றான். அவள் பரிமா�ய ம��ளா�டன் கா�யாக எங்ேக இடம் 

�ைடக்�ம் எனக் கண்களால் �லா�னான். 



�ைல�ல் இ�ந்த க�ைர ஒன்�ல் �மார ்நாற்ப� வய� ம�க்கத்தக்க 

ெவள்ைளக்கார மா� இ�ந்தாள். அவ�க்� �ன்பாக ேபாடப்பட்��ந்த 

நாற்கா� கா�யாக இ�ந்த�. 

 

“எப்ப� �கம்? நான் அமரலாமா”?” என அ�ஸ்�ேர�ய பாணி�ல் 

ஆங்�லத்�ல் ேகட்டான். 

 

“இ�க்கலாேம. இ� எனக்�ரிைமயான இடம் இல்ைல” என நைகத்தாள். 

 

ேநர�யான நைகச�்ைவ மனத்�ல் சங்ேகாசத்ைத ஏற்ப�த்�னா�ம், 

�ரிப்�ம் தன� �ளாைச நகரத்்�ய நளின�ம் அவ�ைடய வரேவற்�ம் 

பண்�ைன ெவளிக்காட்�ய�. 

வட்டமான �கத்�ல் �கப்�ச�்கள் எ��ம் இல்ைல. கண்�க்� �ேழ �ல 

��க்கங்கள். ெபான்னிறமான தைலம�ர ்�ன்ப���ல் பந்தாகக் 

கட்டப்பட்��ந்த�. ெசந்நிற ேமற்சடை்ட க�த்�க்� �ேழ தாராளமாக 

�றந்� மார�்களின் கவரச்�்ப் ப��ைய ெவளிக்காட்�ய�. க�த்�ல் 

க�மணிமாைல படரந்்� ெநளிந்� பள்ளத்�ல் மைறந்� இ�ந்த�. கா�ல் 

�� ேதா�கள். இைவகள் மட�்ேம அணிகலன்களாக ெதரிந்தைவ. 

 

“�ளா�ல் இ�ப்ப� ெகானியாக்வா” என கண்கைள �ரித்தாள். 

 

“ஆம்”, என சந்�ரன் ��ய�ம் தன� ைகப்ைப�ள் இ�ந்த �கரட ்

ைலட்டைர எ�த்�க் �ளா�ன் �ழ்ப��ைய �ல நி�டம் �டாக்�னாள். 

 

அவள் ெசய்ைகைய சந்�ரன் �யப்�டன் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தான். 

 

“இப்ெபா�� ���ங்கள்” 

 

அந்த ம�பானம் �டாக ெதாண்ைட�ல் இறங்�ய�.�ளாைச ேமைச�ல் 

ைவத்��ட�், “என் ெபயர ்சந்�ரன். நான் �டன்ி�ல் இ�ந்� 

வந்��க்�ேறன்”. 



 

“அங்� என்ன ெசய்��ரக்ள்”? 

 

“பல்கைலக்கழகத�்ல் கலாநி�ப்பட்டத்�ற்கான ஆய்�ல் ஆராய்ச�் 

பண்��ேறன்”. 

 

“ேகால்ேகாஸ்ட்�ல் என்ன ஆராய்ச�் பண்���ரக்ள்”? எனக் ��ம்� 

�க்கலாகக் ேகட்டாள். 

 

அந்த ��ம்�த்தனம் ர�க்க ��யதாக இ�ந்த�. அவ�ைடய அகல �ரிந்த 

கண்க�ம், ஏ� இறங்�ம் மார�்க�ம் சந்�ரைன கவரந்்தன. 

 

“எங்க�க்� ஒ� ெகான்�ெரன்ஸ் இ�ந்த�.” 

 

வாரத்்ைதகளில் இ�ந்த நைகச�்ைவையச ்சந்�ரன் �ரியாத�  ேபாலக் 

��ய ப�ல் அவ�க்�ச ்��� ஏமாற்றத்ைத ெகா�த்��க்கலாம். 

 

“நா�ம் �டன்ிதான். என் மகைளப்பாரக்்க வந்��க்�ேறன். அவள் ேவ� 

ெஹாட்டல் ஒன்�ல் ேவைல ெசய்�றாள். இங்� தன� ேபாய்�ெறன்�டன் 

வந்� சந்�ப்பதாக �� இ�ந்தாள்.” 

 

“ஏதாவ� ��ப்�ரக்ளா? நான் வாங்��ேறன்.” 

“நீங்கள் வர�ன் தான் ��த்ேதன்”, என்� �� தன� �ளாைச காட்�னாள். 

இப்ப�ப் அவரக்ள் ேப�க்ெகண்��க்�ம்ேபா� அங்� இளம் ேஜா� ஒன்� 

வந்த�. 

 

“என� மகள் வ��றாள்”. என்ற�ம் சந்�ரன் எழ �யன்றான். 

 

“உடக்ா�ங்கள். நான் அ��கம் ெசய்� ைவக்�ேறன்”. 



��க்கமான அ��கம் நடந்த�. ��ல் தைலம�ைர கடை்டயாக 

ெவட்���ந்தாள். மற்றப்ப� தா�ன் ம�ப�ப்�. பாய்�ெரன்ட ்ஆற� 

உயரத்�ல் இ�ந்தான். 

அ��கம் ��ந்த�ம் சந்�ரன் தன� �ளாைச எ�த்�க் ெகாண்� ேவ� 

இடத்ைத ேநாக்�ச ்ெசன்றான். 

இடம் எ��ம் கா�யானதாக இல்லாததால் ம�பான க�ண்டர ்அ��ல் 

ெசன்� ��ைய அ�ந்��ட்� ைநட�்ளப் ப��ைய ேநாக்� நடந்தான். 

ேஜா� ேஜா�யாக ைகேகாரத்்தப� ஒட்� உர�பவரக்ள் சந்�ர�க்� 

உள்ளாரந்்த உணர�்கைளக் �ள�னர.் இரத்தத்�ல் இ�ந்த ம�ரசம் ேம�ம் 

�ரகதாபதை்த அ�கரித்த�. �த்�ைர மாதம், ேகால்ேகாஸ்�ன் �தமான 

ெவப்பநிைல நில�ம் காலமா�ம். ெபண்கள் �க�ம் அவ�யமாக மைறக்க 

ேவண்�யைவகைள மட�்ேம மைறத்� மற்றவற்ைற ெவளிதெ்தரி�ம்ப� 

உைட உ�த்���ந்தாரக்ள். சந்�ரனின் கண்கள் �ள்ெச��ல் �க்�ய 

ஆைடேபால் அலங்ேகாலப்பட்ட�. உணர�்களின் காங்ைகையத் 

தாங்க��யாமல் ைநட�்ளப்���ந்� ெவளிப்பட�் �தாட்டம் ஆ�ம் 

க�ேனா ப��க்� வந்� ேசரந்்தான். 

 

க�ேனா�ல் உள்ேள பாரத்்தேபா� �னரக்ளின் �கங்கேள ெப�ம்பாலாக 

ெதரிந்தன. ெதன்�ழக்� ஆ�ய நா�களான இந்ேதானி�யா, ��ப்ைபன்ஸ், 

தாய்லாந்�, மேல�யா�ல் வா�ம் �னச ்ெசல்வந்தரக்ள் �தாட்டம் 

ஆ�வதற்� அ�ஸ்�ேர�யா வ�வாரக்ள். இவரக்ள� நா�களில் 

இப்ப�யான கா�ேனா இல்ைல. அ�ஸ்�ேர�யா�ல் ேகால்ட்ேகாஸ்�க்� 

வ�வ� அவரக்�க்� �ரத்்த யாத்�ைர ேபான்ற �டயமா�ம். �லர ்

வாராவாரம் வ�வாரக்ள். இவரக்�க்�ப் �ரத்�ேயக அைறகள், �ேசட 

ேபாக்�வரத்� வச� என்பவற்ைற க�ேனா நிரவ்ாகம் கவனித்� ெகாள்�ம். 

இவரக்ள் இழக்�ம் பணத்�ன் அள� சாதாரணமா? க�ேனா அ��ேல பாங்� 

உண்�. ஏன் க�ேனா �ட கடன் ெகா�க்�ம் என சந்�ரன் 

ேகள்�ப்பட்��ந்தான். 

 

இப்ப�ப்பட்டவரக்ள் பணங்கைள இழப்பைத சந்�ரன் ேவ�க்ைக பாரத்்தான். 

பணத்ைத இவன் இழக்க ��ம்�னா�ம் ��யா�. டாக்டர ்பட்டத்�ற்� 

ெகால�ப் பணத்�ல் ஆராய்ச�் ெசய்பவ�க்� �ைடக்�ம் பணத்�ல் 

அைரவா� �டன்ி�ல் �ட்� வாடைகக்� மட�்ேம ேபாய்��ம். ���ல் 

மைன� �ழந்ைத ேபாக்�வரத்� என்�ம் ெசலவ�தத்ால் எ��ம் �ஞ்சா�. 

ஆைச �ட�ல்ைல. இ�ந்த �� ெடாலர ்ேநாடை்டச ்�தாட்டக்காய்களாக 

மாற்��ட�் அ�ரஸ்்ட சக்கரத்ைத ேநாக்� ெசன்றான். 



 

அந்தச ்சக்கரத்ைத �ற்�க் ெகாண்��ந்த இளம் ெபண் சந்�ரனிடம் 

‘கா�கைள என்னிடம் இழந்���’ என கண்களால் ��னாள். 

 

அவள� அழ�ய �க�ம், ேமற்சடை்டைய �ட�் ெவளிேய வரத் ��க்�ம் 

மாரப்கங்க�ம் �ல டாலரக்ைள இழக்கலாம் என்ற ���க்�த ்தள்ளின. 

சந்�ரன் காய்கைளப் பல இடங்களி�ம் ைவத்தான். மற்றவரக்�ம் 

ைவத்த�ன் சக்கரத்ைத அவள் எட்�ச ்�ழற்�னாள். எம்�யேபா� உயரந்்த 

அவள� சடை்ட உயர ெதாைடகளின் ெப�ம்ப�� ெவளிதெ்தரிந்�,�ண்�ம் 

சந்�ரன� �ந்ைதைய �ன்சாரம் ேபால் தாக்�ய�. மற்றவரக்ள் 

அ�ஸ்டசக்கரம் எந்த �ள்ளி�ல் நிற்�ம் என் ஆவ�டன் பாரத்்�க் 

ெகாண்��ந்தாரக்ள். சந்�ரன் மட�்ம் சக்கரத்ைத பாரக்்கா� அவைளப் 

பாரத்்�க்ெகாண்��ந்தான். இதைன உணரந்்� ெகாண்ட அவ�ம் 

�ரித்தாள். 

 

சந்�ரன� �ட்டாள்தனம் அப்ப�ேய �ரிந்��க்க ேவண்�ம். �லநாள் 

உணவற்� இ�ந்த நா�கால் ஜந்��ன் பாரை்வைய ஒத்��ப்பதாக 

நிைனத்��க்க ேவண்�ம். �ற்�ய சக்கரம் நின்றேபா� இ�ப�ல் நின்ற�. 

சந்�ர�க்� பத்� காய்கள் �ைடத்தன. அ�ரஸ்்டத்ைத ெமச�்யப� �ண்�ம் 

காய்கைள ைவக்க �ற்பட்டேபா� பல �னெபண்கள் �ட்டமாகச ்சந்�ரைன 

�ன் தள்ளினாரக்ள். ெப��ச�்�ட�் அந்த சக்கரம் �ற்�ய அழ��ன் 

இடத்ைத �ட�் �ல�னான். 

எல்லா �தாட்ட ேமைசகளி�ம் �தா�ேவார ்�ட்டம் நிரம்� வ�ந்த�. 

கா�கைள ைவக்காமல் காய்கைள ைவத்� �ைளயா�ம்ேபா� கா� 

இழப்ப� ெதரிவ�ல்ைல. ம��ம் ெதாடரச்�்யாக பரிமாறப்ப�வதால் 

ம��ன் மயக்கம் �தாட்டத்ைத உற்சாகப்ப�த்��ற�. 

சந்�ரன� ஆராய்ச�் �ைள �ளித்�க் ெகாண்டதால் �ண்�ம் காய்கைள 

காசாக்�னான். இப்ேபா� நிகரலாபமாக ��ெடாலரக்ள் அவன� பர�்ல் 

ேசரந்்தன. 

ப� உணர�் வந்தேபா� க�காரம் பத்�மணிையக் காட்�ய�. 

�ண்�ம் ம�பாைர அைடந்தேபா� அேத ேமைச�ல் அேதெபண் 

அமரந்்��ந்தாள். இப்ேபா� அவள� ைக�ல் ேகாக் ேபாத்தல் இ�ந்த�. 

“என்ன இங்ேக இ�க்��ரக்ள்? “ என்றான். 

“மகள் ேபாய்�ட்டாள். சாப்�ட�்ப் ேபாகலாம் என நிைனக்�ேறன்.” 



“நான் க�ேனா�ல் �� ெடாலர ்சம்பா�த்ேதன்.” 

“உங்க�க்� இன்� நல்லநாள் ேபா��க்�ற�.” 

“ஏதாவ� ��க்��ரக்ளா”? 

“இல்ைல” என்� தன� ேகாக்ேபாத்தைல காட்�னாள். 

“சரி நான் எப்ப� சாப்�டப்ேபா�ேறன். என்�டன் ேசரந்்� 

சாப்�ட���மா?”“. 

“�டமாட்�ரக்ள் ேபால் இ�க்க்pற�” என வாரத்்ைதகைள இ�த்தவா� 

�ன்னைகத்தாள். 

“என்ன ஓடர ்பண்ணட�்ம். எனக்� நல்ல ப�” 

“எனக்� ெவ�ட்ேடரியன் �ப்�ம் சலட�்ம் ேபா�ம.;” 

ஓடர ்பாரில் ெகா�த்��ட�் ேகானியாக் �ண்ணத்�டன் ேமைசக்� 

�ண்�ம் வந்தமரந்்தவன் “உங்க�க்� ஒ� மகள் மட�்மா”, என ம�ைவ 

�ைவத்தப� சந்�ரன் ேகட்டான். 

“ ஒ� மக�ம் உண்�—�டன்ி�ல் . . . “ 

“எவ்வள� காலமாக ெவ�ேடரியன்? எனக்� �க�ம் ஆசச்ரியமாக 

இ�க்�ற�. உங்கள் �ன் அமரந்்� மா�சம் உண்ப� எனக்� சங்கடமாக�ம் 

இ�க்�ற�” 

“ேடான்ட்� �ல்�”- என ைகைய அைசத்� �ரித்தாள். 

சாப்பா� பரிமா�ம் ெபண் சந்�ர�க்� �ன் ேராஸ் �வ்ைவ�ம், ��யா 

�ன் �ப்�ம், சலட�்ம் பரப்�ய �ேளடை்ட�ம் ைவத்தாள். 

“இப்ெபா�� இந்�யர ்ஒ�வர ்�வ் சாப்��வ� ��ைமயாக இ�க்�ற�” 

என்றாள் ��யா. 

“நான் இந்�யன் அல்ல. இந்�யா�ல் �ஸ்�ம்கள், ��ஸ்தவரக்ள் �வ் 

சாப்��வாரக்ள். ஏன் இந்�க்கள்�ட ஆ�காலத்�ல் சாப்�டட்ாரக்ேள”. . . 

“அப்ேபா நீங்கள் எந்த இடம்?” 

“நான் �ேலான் என்றைழக்கப்பட்ட ��லங்கா” 

“நான் பலகாலம் இந்�யா ேபாக நிைனத்ேதன். ஆனால் காலம் வர�ல்ைல” 

என �ப்ைசக் க�த்தாள். 

“எப்ேபா� �ட்னி ேபா��ரக்ள்?” 



“நாைளக்�த்தான் �மான �க்கட் ேபாட்��க்�.” 

“இர� எங்� தங்கப்ேபா��ரக்ள்”? 

“ெபண் �ேந���ன் �ட்�ல் – – -�கவரி இ�க்�ற�.” 

“ஏற்கனேவ பத்�மணியா� �டட்�” என ஆசச்ரியம் கலந்த �ர�ல். 

“நான் மகேளா� தங்�வ� என நிைனத�்த்தான் வந்ேதன். இப்ேபா� 

அவள� ேபாய்�ரண்�ன் நண்பரக்ள் வந்� தங்���க்�றாரக்ள் என்பதால் 

தான் �ேன���ன் �ட்�ல் தங்க ��� ெசய்ேதன். �ர�ல் தயக்கம் 

இ�ந்த�. 

“பக்கத்� ேஹாட்ட�ல் நா�ம் என� நண்ப�ம் இரண்� அைறகள் எ�த்� 

தங்���ந்ேதாம். காைல என� நண்பன் �� ��ம்��ட்டான். இந்த 

இரண்� அைறக�ம் எம� பல்கைலக்கழகத்�னால் வாடைகக்� 

எ�க்கப்பட்ட�. சம்மதம் என்றால் நண்பன� அைற�ல் நீங்கள் தங்கலாம.;” 

“உங்க�க்� �ரமம் தர��ம்ப�ல்ைல”. 

“இ�ல் எனக்� என்ன �ரமம்?” 

���ேநரம் அைம�யான �ந்தைன�ன் �ன்� “சரி” என்றாள்.சந்�ரன� 

உண�ப்பாத்�ரம் கா�யா� �டட்�. உள்ேள ெசன்ற ம� ப�ையத ்

�ண்���ந்த�. அவள� பாத்�ரத்�ல் உண� பா�க்� ேமல் �த��ந்த�. 

“எனக்� நல்ல ப�. . .” 

“எனக்�ப் ப� இல்ைல”. 

“உங்க�க்�க் ேகாப்� ேதநீர ்ஏதாவ�”? 

“ேசாட் �ளக் ெகா�” 

சந்�ரன் எ�ந்� பா�க்� ெசன்� தனக்� ஒ� ேபாட ்ைவ�ம், அவ�க்� 

ேசாட் �ளாக்�ம் எ�த்� வந்தான். 

“ஒ�ங்காக ம� அ�ந்���ரக்ேள” என்றாள் ஆசச்ரியம் கலந்த �ரிப்�டன். 

“எப்ேபாதாவ� மட�்ம்தான்”. 

“அ�த்� சம்�க்காவா”?” 

“��ந்�னராக நீங்கள் இ�ப்பதால் இத�்டன் நி�த்��ேறன். நீங்கள் 

�ட்ேகைஸ தா�ங்கள்” என்� ெசால்�க்ெகாண்ேட எ�ந்தான். 

“அ�க பார�ல்ைல.” 



சந்�ரன் வற்��த்த�ல்ைல. ம�ேபாைத ��� த�மாற ைவத்த�. இ�வ�ம் 

ெவளிேய வந்� நடந்தனர.் ப��க் ெந�ஞ்சாைலையக் கடந்தேபா� 

தைலக்� ேமலாக ெமாேனா ர�ல் ெசன்ற�. கேபக்களில் �ட்டம் இன்னம் 

இந்த�. சந்�ரன் வ�ம்ேபா� தனிேய இ�ந்த வாத்ைத எட்�ப்பாரத்்தான். அ� 

அங்ேக இல்ைல.“�ைணைய ேத�ப் ேபா��க்�ம்” என ��� சத்தமாக 

ெசான்னான். 

“என்ன ெசால்��ரக்ள்”? என்றாள் ��யா. 

“இல்ைல, நான் இந்த வ�யால் இரண்� மணி ேநரம் �ன்� வந்தேபா� ஒ� 

வாத்� நின்ற�. அ� இப்ப�ம் நிற்�றதா என் பாரத்்ேதன்”;. 

ஏழாவ� மா��ல் உள்ள அைறயானதால் �ப்�ல் ஏ�னாரக்ள். �ப்�ன் 

ஒ�ப�� கண்ணா�யானதால் ப��க் ச�த்�ரம் அப்ப�ேய க�நீற 

நிறத்�ல் எவ்�த சலன�ம் அற்� ெதரிந்த�. மனிதமனங்கள் �ட ச�த்�ரம் 

ேபான்ற�. எங்��ந்� பாரக்்�ேறாம் என்பைத ெபா�த்த� என சந்�ரன் 

நிைனத்தப� தன� அைறக்� வந்�,  உள்பக்கமாக �றந்� எ�ர ்

அைறக்கதைவ �றந்� �ட்டான். 

“இ�தான் உங்கள் அைற.” 

“�கவச�யான�” எனக் ��யப� தன� �ட்ேகைச கட்��ல் 

ைவத்தாள்.சந்�ரன் தன� அைறக்�ச ்ெசன்� கதைவ ���ட�் ெர��ைன 

உ�ரப்்�த்தான். ப�க்ைக�ல் அமரந்்தப� ெர��சன் நி�ைச 

பாரத்்தான்.கத� தட்�ம் சத்தம் ேகட்ட�.ெவள்ைள இர� உ�ப்�டன் “உள்ேள 

வரலாமா” என்� ேகட்டப� ��யா நின்றாள்.“வா�ங்கள்” என்� 

ப�க்ைக�ல் நி�ரந்்� உடக்ாரந்்தான்.“பயணக்கைளப்�க்� �ளித்த� 

�த்�ணரவ்ாக இ�க்�ற�” என ��யப� ெர��ச�க்� பக்கத்�ல் உள்ள 

க�ைர�ல் அமரந்்தாள்.இப்ப� உரிைமேயா� வந்� இ�ப்பவளிடம் 

எைதப்பற்� ேப�வ�? என� ��ம்ப �டயத்ைதேயா அவள� ��ம்ப 

�டயத்ைதேயா �சாரிப்ப� நாகரகீம் இல்ைல. ம��ன் மயக்கத்�ல் 

வாரத்்ைதகைளச ்�ராகக் ேகாரப்்ப�ல் �ரமம் இ�ந்த�.“உங்கைளப் பாரக்்க 

நித்�ைரக்� தயாரானவரே்பால் இ�க்�ற�. நா�ம் ப�க்ைகக்�ப் 

ேபா�ேறன். �டை்நட்”என்றாள். 

நாற்ப�க்� ேமலாக இ�ந்தா�ம் வாளிப்பான �ன்ப�� சந்�ரைன �ணற 

ைவத்த�. கண்ணியமாக நடக்கேவண்� “�டை்நட”், என ப��க்� 

���ட்� ேபாரை்வக்�ள் ��ந்� ெகாண்டான்.           . . . 

 

.�ரல் ேகட�் கண்கைள கசக்�யப� எ�ந்தான். 



தைலம�ரக்ள் மார�்ல் படர ெவள்ைள ேமல்சடை்ட�ம், சாம்பல்நிற �ன்ஸ் 

அணிந்தப� �வப்�சாய உத�கைள �ரித்� “�ட்ேமானிங், இ� 

�ளாக்ேகாப்�. இர� ��த்த அல்கேகா�க்� நன்றாக இ�க்�ம்” என்றப� 

கப்ைப நீட்�னாள். 

“நன்�, நான் நன்றாகத ்�ங்� �டே்டன்.” என்� ��னா�ம் சந்�ரன் 

ப�க்ைகைய �ட�் எ�ம்ப�ல்ைல. அைர நிரவ்ாணமாக ேபாரை்வக்�ள் 

இ�ந்தான். 

“நீங்கள் இப்ெபா�ேத ேபாகத்தயாராக �ட�்ரக்ள் ேபால் ெதரி�ற�” 

என்றான் ேகாப்�ைய ��த்தப�. 

“இப்ெபா�� பஸ் எ�த்� �ரிஸ்ேபண் ேபா�ேறன். மகள் என்ைன 

பஸ்நிைலயத்�ல் சந்�ப்பதாகச ்ெசால்� இ�க்�றாள்.” 

“நீங்கள் உங்கள் அைற�ல் �ல நி�ட ேநரம் இ�ங்கள். நான் பல்�லக்� 

ெர�யா� ���ேறன்.” 

�ன்�ல் பத்� வ�டங்கள் �ைறந்��ட�்ரக்ள் என் ெசால்ல நிைனத்தான். 

ெசால்ல�ல்ைல. 

�ல நி�ட ேநரத்�ல் அவள� அைறையத ்தட்� “நீங்கள் தயாரா” என்றான். 

“உங்க�க்� ஏன் �ரமம். . “ 

“நான் வாசல் வைர வ��ேறன்” எனக் �� �டே்கைச ைக�ல் எ�த்தான். 

அைறைய �ட�் ெவளிேய வந்தேபா� ஒ�வன் வழக்கமான பாணி�ல் 

“�ட்ேட”என்றான். 

அேதபாணி�ல் இவ�க்� ப�ல் அளித்��ட�் ஏேதா மறந்தவைன ேபால 

“உங்கள் ெபயைர ேகடக்�ல்ைலேய,“, என்றான் சந்�ரன். 

“நீங்கள் உடேன ேகட்��க்க ேவண்�ய �டயம் . . அ��ம் ஒ� இர� 

க�ந்த�ற� ேகட�்�ரக்ள்”, என்றாள் �ன்�ரிப்�டன். 

“ேநற்� இர� நான் நல்ல�ட்�ல் இ�க்க�ல்ைல மன�ல் ேவ� 

பல�டயங்கைள நிைனத்�க்ெகாண்��ந்ததால் அப்ப� 

நடந்�ெகாண்ேடன்.” 

“நல்ல�ட்�ல் இல்லாதேபாேத எனக்� உத� ெசய்� பண்பாக நடந்� 

ெகாண்�ரக்ள் எ�ரக்ாலத்�ல் நீங்கள் நல்ல �ட்�ல் இ�க்�ம்ேபா� எப்ப� 

இ�ப்�ரக்ள் எனப்பாரக்்க ��ம்��றன்.” இவ்வா� �� �ப்�க்�ள் 

�ைழந்தாள். 



�ப்�ல் அ�ேக நின்றதால் தைல�ல் ைவத்த சம்��ன் மணம் நா�க்�ள் 

ெசன்� உடல் எங்�ம் ஆக்�ர�த்த�. ெமௗனத்தால் உைரயா�வ� ேபான்ற 

மயல்.. 

ெவளிவந்தவரக்�க்� காத்��ந்த� ேபால் ரக்� வந்� நின்ற�. �ட்�ல் 

�ட்ேகைச ைவத்��ட�் காரின் கதைவ �றந்� “ஏ�ங்கள்” என்றான். 

“உங்கள் உத�க்� நன்�”, என்ற ��யப� சந்�ரன் கன்னத்�ல் 

உத�கைள ப�த்தாள். 

இ� சந்�ரன் சற்�ம் எ�ரப்ாரக்்காமல் ச���ல் நடந்ததால் ��� 

த�மா�யப� “நான் என்ன ெசய்ேதன்” என்� �ல� நின்� அவள் ஏ�ய�ம் 

தன� ��ட்�ங் காடை்ட ெகா�த்தான். 

ைக அைசத்� �ைடெபற்றாள். 
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�டன்ி�ன் ேமற்�ப்ப���ல் இ�க்�ம் அந்த பல்கைலக்கழகம் 

ஆரம்பத்�ல் உயர ்கல்�க்�டமாக இ�ந்த�. இங்� �வசா�க�க்� 

ெசய்�ைற ப�ற்� �ைடக்�ம். அந்த இடத்�ல் ஆ� ஓ�வதால் பல 

கால்நைடப் பண்ைணகள் இ�ந்தன. �ட்னி�ன் சனதெ்தாைக ெப�� 

ேமற்�ப்�றமாக ��கள் கட்டப்பட்டதால் �வசாய பண்ைண நிலங்கள் 

ஆக்�ர�க்கப்பட்ட�. ஜனதெ்தாைக வளரச்�்�டன் இந்த கல்� நிைலயம் 

பல்கைலக்கழகமாக மாற்றப்படட்�. மற்ைறய பல்கைலக் கழகங்கைளப் 

ேபால் ெகாங்��ட ்மா�க்கட்டடங்கள் கட்டப்பட�ல்ைல. மரங்க�க்� 

இைட�ல் தனிகட்டடங்கள்; இயற்ைக�ழ�ன் தன்ைமைய இழக்காமல் 

அைமந்தன. 

 

�ைழவாச�ன் வலப் பக்கத்�ல் அைமந்த நீளமான கட்டடத்�ல் உண� 

�ஞ்ஞானப்ப���ம், �ற்�ச�்ழல் �ஞ்ஞான �ட�ம் உள்ளன. 

ந�ப்ப���ல் �ஞ்ஞான ஆய்�க்�ட�ம் இரண்� கைரப்ப���ல் 

�ரிவைரயாளரக்ள� அைறக�ம், �ரி�ைரக் �டங்க�ம் உள்ள�ன. 

 

ஆய்�க் �டத்�ல் தன� ேமைச�ல் அன்� இர� ��ய மணித்�ளிகளாக 

�த்��ந்த ஈேகாைல பக்�ரியா ��ம்பங்கைள எண்ணிக் 

ெகாண்��ந்தான். க��நீரில் வா�ம் இந்த �ண்��ரக்ள் ஒவ்ெவான்�ம் 

இ�ப� நி�டங்களில் இரண்டாக ெப�� ெமன்ைமயான ெசந்நிற 

��ம்பமாக கண்�க்� ெதரி�ற�. மனிதரக்ளின் கண்�க்� 

ெதரி�ம்ேபா� மட�்ம் ஒ� அந்தஸ்� �ைடக்�ற�. இதனால் இைவ 

சந்�ரனில் ஆராய்ச�்�ல் பங்� ெப��ற�. 



 

�டன்ிக்� வடக்ேக �ல �� �ேலா�ற்றர ்ெதாைல�ல் உள்ள உல்லாச 

�ரயாணிகள் ெசல்�ம் நகரம் ெகாஸ்காபர.் இந்த நகரத்�ல் ெவளிேய�ம் 

மனித க��களின் �ண்ணப்ப�� வ�கட்டப்பட்டா�ம் �ரவப்ப�� 

ேபாசாக்�ள்ள�. இந்த �ரவம் கட�ல் கலக்�ம் இடத்�ல் கடல்பா�கள் 

ெப����ம். இந்தபா�களால், கடற்கைரக்� நீந்�க் �ளிக்கவ�ம் உல்லாச 

�ரயாணிக�க்� இைடஞ்சலா�ற�. இந்தக்க�� நீைர �ண்�ம் 

வாைழத்ேதாட்டங்க�க்� �ச�் அ�த்� பசைளயாக்�வ� 

�வசாயத்�க்�ப் பயனள்ள�.. இந்தக்க�� நீரினால் ஏற்ப�ம் ெமாத்தமான 

பா�ப்� பற்� ஆராய்ச�் ெசய்வ� சந்�ரன� ெபா�ப்�. இ�ல் 

வாைழமரங்களில் ஏதாவ� ெதாற்����கள் ெசல்�றதா? . இைவ 

மனித�க்� கடத்தப்ப��றதா என்பைத உ��ப்ப�த்� தர�க�டன் 

ஆராய்ச�்கள் ெசய்ய ேவண்�ம். வாைழமரத்�ன் ப��கள் வாரத்�ல் 

ஒ�நாள் �ளிரப்தனப் ெபட்��ல் சந்�ர�க்� வந்� ேச�ம். இந்த 

ப��களில் உள்ள �ண்��ரக்ைள அ�வேத தற்ேபாைதய ஆராய்வாக 

அைமந்த� 

 

“ஏய் சந்�ரன், உன� பரி�ப்ெபட்� வந்��க்�” எனக் ��யப� �வப்� 

நிறமான �ளிரப்தன ெபட்�ைய சந்�ரனின் ேமைச�ல் ைவத்தாள் �ன்�. 

அவள� ைககள் சந்�ரனின் ேதாளில் ைகைவத்� உ�க்��ட�் “அழகான 

பக்�ரியல் வளரச்�் என ���ட்� எ��த ப��க்�ம் காத்�ராமல் 

ெசன்��ட்டாள். 

 

எப்ப�த்தான் இவளால் எப்ேபா�ம் ம�ழ்ச�்யாக இ�க்க ���றேதா என் 

சந்�ரன் �யப்ப� உண்�. 

�ண்�ம் �ல நி�டங்களில், “ேசாபா�ட��ந்� ெர�ேபான் வந்த�” எனத் 

தகவல் தந்� ெசன்றாள். 

“எ��ம் ��னாளா.?” 

“இல்ைல. ஆனால் �ரல் நல்லாக இல்ைல. ேநரத்�டன் �ட்�க்� வ�ம்ப� 

��னாள்” 

இரண்� வ�டங்களாக �ண்��ம் சந்�ர�ம் இந்த ஆய்�க்�டத்�ல் 

ஒன்றாக ேவைல ெசய்�றாரக்ள். �� த�ப்பால் இ�வர ்ப���ம் 

�ரிக்கப்பட்��ந்தா�ம் ெதாைலேப�, ேபாட்ேடா ெகாப்� ெம�ன் 

இ�வ�க்�ம் ெபா�வான�. பால் பதனி�ம் �ைற�ல் கலாநி�ப் 

பட்டத்�க்� ஆராய்ச�் ெசய்�ம் �ண்� �ற்��ழ�ல் �க�ம் அக்கைற 



ெகாண்டவள். அ�ஸ்�ேர�ய ��ன் கட�்�ல் அவள் ேபாய்�ெரண்�ம் 

இவ�ம் அங்கதத்வரக்ள். 

 

இவளிடம் இ�ந்� சந்�ரன் அ�வா�த எ�ரப்்�, �ற்�ச�்ழல், 

அ�ஸ்�ேர�ய அபேரா�னல் பற்�ய ெசய்�கைளத் ெதரிந்� ெகாள்�ம் 

ேபா� இவ�ம் இலங்ைக�ல் நடக்�ம் அர�யல் ஆ�த ேபாராட்டங்கள் 

பற்�ச ்சந்�ரன் �லம் அ�ந்��ந்தாள்.. �ண்��டம் ேப�வ� மன�க்� 

ஒத்தணம் ெகா�ப்ப� ேபால் இ�க்�ம். 

 

சந்�ரன� ��ம்ப �டயங்கைள�ம் ��தள� ெதரிந்� ைவத்��ந்தாள். 

இலங்ைக�ல் இ�ந்� ஸ்ெபான்சர ்பண்ணி,  ேசாபாைவ 

அ�ஸ்�ேர�யா�க்� வரவைழத்�த ்��மணம் ெசய்த�, �ழந்ைத �றந்த 

�ன்னர ்கணவன் மைன�க்�ள் ஏற்படட் மனஸ்தாபங்கள் என்பவற்ைற 

பா� சந்�ரன் ெசால்��ம் �� ��த்�ம் அ�ந்� ெகாண்டாள். எட�்மணி 

ேநரம் ஒன்றாக ேவைல ெசய்�ம் ேபா� �ரத்�ேயக �டயங்கள் 

பரிமாறப்ப�ம்;. �ண்� மற்றவரக்ள் �ரசச்ைனகைளப் �ரிந்� ெகாள்வ�ல் 

�றைம�ம் ெபா�ைம�ம் ெகாண்டவள் என்பைத ஆரம்பத்�ேல சந்�ரன் 

�ரிந்� ெகாண்டான். 

 

“நன்� உன� தகவ�க்�”, என ���ட்� ெகாண்�வரப்பட்ட �ளிரச்ாதன 

ெபட்�ைய �றந்� அவற்�ல் உள்ள வாைழக்காய், இைல, தண்� என 

�ரித்தான். ஏற்கனேவ இ�பத்�நா� மணித்�யாலம் ஆ��ட்டதால் உடேன 

அவற்ைற தயார ்ப�த்த ேவண்�ம். அவற்ைறச ்ெசய்த�ன்னேர 

ெதாைலேப�ைய எ�த்தான். 

 

ேசாபா�ன் �ரல் ம��ைன�ல் வந்த�ம் 

 

“ஏன் ேபான் பண்ணினாய்?” என சந்�ரன் ேகட்டான். 

 

“�மன் ெதாடரந்்� அ��றான். ெடாக்டரிடம் ெகாண்� ெசல்லேவண்�ம். 

அ�தான் உங்கைளக் ெக�யாக வரசெ்சான்ேனன்.” 

 

“சரி நான் வ��ேறன்.” 



 

ேசாபா�ன் பரபரப்�ல் உண்ைம இ�க்கலாம். �ன்ன �டயங்கள் �ட 

ெபரிதாக்�வ� இவள� இயல்�. �ழந்ைத �டயமாக இ�ப்பதால் 

தட்�கக்க�க்க ��யா� என நிைனத�் உடன் ேபாகத ்�ரம்ானித்தான். 

 

கடந்த �ழைம �ைடத்த தர�கைள கம்��ட்டரில் ப�ந்��ட�், 

�ண்��டம் ���ட�் ெவளிேய�னான். 

 

�டன்ி�ன் மாைல ேநரத்� ேபாக்�வரத�் ெநரிசல் �ன்� மணிக்ேக 

ஆரம்�த்� ��வதால்,மனஓட்டத்�ற்� ஏ�வாக கார ்ஓட�ல்ைல. கண்கள் 

ெத���ம், ைககள் ஸ்�யரிங் ���ம் இ�ந்தா�ம் மனம் பல நா�கைள 

கடந்�, ச�த்�ரங்கைளக் கடந்� ெசன்ற�. காேசா, பணேமா ஏன் �சாேவா, 

பாஸ்ேபாட்ேடா �ட ேதைவ�ல்ைல. இலங்ைக ெசன்� ��ம்�வதற்�. 

இலங்ைக�ல் இ�ந்� அர�யல் அக�யாக வந்தவன் 

அ�ஸ்�ேர�யா���ந்� ��ம்� ேபாக��யா� எனக் �� வ��டம் 

எ�த்தவன்�ட நனேவாைட�ல் ேபாய்வ�ம்ேபா� மாணவன் என 

ேமற்ப�ப்�க்� வந்தவன் ஏன் ேபாக��யா�?. ஆரம்பத்�ல் 

அ�ஸ்�ேர�யா�க்� வந்த த�ழரக்ள் அ�ஸ்�ேர�ய வ��டம் ெபற 

உத�னாரக்ள். �ன்� அவரக்ள� அர�ய�க்� இவனால் ஒத்�ப்ேபாக 

��ய�ல்ைல. இலங்ைக�ல் நடக்�ம் சண்ைட ஏேதா இவரக்ள� கா�ல் 

தான்நடப்ப� ேபால�ம், அர�ய�ல் அக்கைற இல்லாதவரக்ைள �ேரா�கள் 

என வைசபா�வ� இவ�க்� ஒத்� வர�ல்ைல. �டன்ி வாழ் 

இலங்ைகத்த�ழரிடம் இ�ந்� அந்நியமாக வாழ்ந்தான். இவன� 

ெசாந்தப்�ரசச்ைன இலங்ைக�ன் அர�யல் இன�ரசச்ைன ேபால் 

�க்கலாக இ�க்�ம்ேபா� இவன் என்ன ெசய்ய ���ம்? 

 

கண்��ல் உள்ள ேபராதைன பல்கைலக்கழகத்�ல் �வசாய �ட 

மாணவனாக ப�த்�க்ெகாண்��ந்த ேபா� �றந்த �ைற�ல் ேதர�் எ�� 

அந்த பல்கைலக்கழகத்�ேல உத� �ரி�ைரயாளராக வ�ம் கன� 

கண்டான். கல்��ல் �றைம மட�்ம் இவன் கன�கைள ெமய்ப�த்த 

ேபாதாமல் இ�ந்த�. �ரி�ைரயாளரக்ள், ேபரா�ரியரக்�க்� பந்தம் 

��க்க ேவண்�ம். ப�ப்�ல் அக்கைற காட�்வ� ேபால் ந�க்கேவண்�ம். 

இப்ப� பல ேபா�த்தனங்க�டன் வா�ம் காலத்�ல் த�ழ் �ங்கள இன 

ேமாதல்க�க்�ம் �கம் ெகா�க்க ேவண்� வந்த�. 

 



நான் த�ழன் என்ற தாழ்�ணர�்டன் ேபாட்���தல்,  சாக்�ல் ஒ� காைல 

�ட�் ெகாண்� ���ற்றர ்பந்தயம் ஓ�வ� ேபான்ற�. இந்த 

காலகட்டத்�ல் இப்ப�யான �ரசச்ைனகள் களப்ப� ேகட்ப� இளைம�ல் 

���ம் காதல் உணரவ்ா�ம். �ரமப்பட�் ப�த்� ��த்த இைளஞைன 

�ைலேப�ம் தனவந்தரக்ள், பைழய பாரம்பரிய பணக்காரரக்ேளா� 

ஆடக்ைள ெவளிநாட�்க்� அ�ப்�ப் பணம் ேசரத்்தவரக்�ம், கள்ள 

கடத்த�ல் சம்பா�த்த ��ய பணணக்காரரக்�மாக ��மண ஏலச ்

சந்ைத�ல் நிைறயேவ வந்��ந்தாரக்ள். 

 

சந்�ர�க்�ம் மஞ்�ளா�க்�ம் ஏற்பட்ட காதல் ஆரம்பத்�ல் �ல பக்கம் 

மட�்ம் ப�த்��ட�் �ன்� ெதாைலந்� ேபான �ைவயான நாவல் 

ேபான்ற�. எப்ெபா�� மனேசார�் ஏற்ப�ம்ேபா� ��ம்� பாரக்்�ம் 

ேவதாகமம் ேபான்ற�. �சனரி ஆஸ்பத�்ரிகளில் ேநாயாளரக்ளின் 

கட்��க்� பக்கத்�ல் உள்ள ��ய ேமைச�ல் இ�க்�ம் அந்த த�மனான 

ேதால் அடை்ட ேபாடட் ேவதப்�த்தகம். 

 

�டை்ட அைடந்த சந்�ரன் ேசாபா�ன் �கத்�ல் பாரத்்த ஆத்�ர�ம் 

அவசர�ம் அவன� வாைய அைடத்த�. 

 

ைக�ல் உள்ள ��ய �ட்ேகைச உள்ேள ைவத்� �ட�் “ஏ� ெடாக்டரிடம் 

ேபாேவாம்” என்றான். �ழந்ைதக்கான �ேசட இ�க்ைகைய �க்�க் 

ெகாண்� �ழந்ைத�டன் �ன் ெதாடரந்்தாள். 

 

சந்�ரன் ேபச�ல்ைல. �ழந்ைத�ம் அழ�ல்ைல. ேசாபாேவா� ேசரந்்� 

ெமௗனமாகக் காரில் ஏ� அமரந்்� ெகாண்ட�. 

 

ேசாபா�க்� அவ்�ட��ந்த ெமௗனம் ெபா�க்க ��ய�ல்ைல. நிைல 

�ைலந்� த�த்தாள். கைட�யாக வாைய �றந்� “ஏன் இவ்வள� ேலட ்

உங்க�க்�” என ெவ�த்தாள். 

 

“�டன்ி ேரா�கள் இந்த ேநரத்�ல் எவ்வள� �� என்� உனக்� ெதரியாதா?” 

 

எ�ரக்்ேகள்� அவ�க்� ��ப்� அளிக்க�ல்ைல. 



 

“உங்க�க்� �ள்ைள�ல் அக்கைற இல்ைல”. 

 

“அக்கைற இல்லாமலா இப்ப ெடாக்டரிடம் �ட்�க்ெகாண்� ேபா�ேறன்?” 

 

“அப்ப என்ைன ��க்க�ல்ைல என்றால் ேநர�யாக ெசால்�ங்ேகா”. 

 

“ேசாபா எங்கள் கைதைய ஆ�தலாக ேப�ேவாம். இப்ெபா�� டாக்டரிடம் 

�ள்ைளைய காட�்ேவாம்” எனக் ��யப� �ளினிக்�ன் காரப்்பாரக்்pல் 

காைர நி�த்�னான். 

 

நல்லேவைளயாக காத்��க்க ேவண்�ய அவ�யம் இ�க்க�ல்ைல. 

ேநர�யாக டாக்டரின் அைறக்� ெசல்ல��ந்த�. 

 

ெடாக்டர ்வ�ற்ைற அ�த்��ம், ஸ்ெதரஸ்ேகாப்பால் வ�ற்ைறப் 

பாரத்்��ட�், “இ� சாதாரண வ�ற்�வ�. �ழந்ைதகள் பால் 

��க்�ம்ேபா� �லேவைள காற்� தைடப்பட�் ேநா ஏற்ப�ம்” எனக் �� 

ம�ந்� �டை்டக் ெகா�த்தார.் 

ெடாக்டரிடம் இ�ந்� ெவளிவந்தேபா� ேசாபா சந்�ரனின் �கத்ைத 

பாரக்்க�ல்ைல. 

சந்�ரன் தன� ேகாபத்�ைன கட�்ப்ப�த்�க் ெகாண்டான். ‘ேசாபாைவ 

�ட�்வதன் �லம் எ��த பல�ம் ஏற்பட ேபாவ�ல்ைல. ��மணம் நடந்� 

பல மாதங்கள் நல்லாத்தான் இ�ந்தாள். �மன் �றப்பதற்� �லமாதங்கள் 

�ன்� ேசாபா�ன் ெபற்ேறாைர �டன்ிக்� வரவைழப்ப�ல் இ�ந்� 

ஒன்�க்� �ன்னால் ஒன்றாக பல �ரசச்ைனகள் உ�வா�ய�. ெபற்ேறாரின் 

வர� இவள� மன�ல் மாற்றத்ைத ஏற்ப�த்�யதா? �ழந்ைத �றந்த�ன் 

ேபாஸ்ட ்ேநற்றல் �ப்�ரசன் என மன அ�த்தம் ஏற்பட�் மனைத மா�யதா?’ 

�ட�்க்� வந்த�ம் ஏ�ம் நடக்காத� ேபால் இ�வ�ம் நடந்� ெகாண்டனர.் 

 

ம�நாள் சந்�ரன் காைல�ல் பல்கைலக் கழகத்�ற்� ேபான�ம் �மேனா� 

கட்��ல் ப�த்��ந்தாள் ேசாபா. “அப்பைன ேபால் �த்�யன் 



ப�த்��க்�றான் “ என க��க்ெகாண்� இ�ந்தேபா� ெதாைலேப� 

அ�த்த�. 

“என்ன �ம�க்�? ெடாக்டர ்என்ன ெசான்னார.்? “ என்� அவசரமாக 

இராசம்மா. 

 

“ஒ� வ�த்த�ம் இல்ைல. நீதான் ெபரிசாக்� அவ�க்� ேபான் பண்ண 

ெசான்ன�. உன்னால் நான் மாட�்ப்பட�்�க்�ேறன் “ என தா�டன் 

�ைகந்தாள். 

“ெதாடரந்்� �ள்ைள அ��றான் என நீதான் எனக்� ெசால்� அ�தாய். 

அப்ப நான் ெசான்ேனன். இப்ப என்னில் ப�ேபா��ன்றாய்.   சரி 

சாப்�ட்�யா “? 

“இல்ைல.” 

“�ள்ைள ெபத்த உடம்� ெவ�வ��ல் இ�க்கக் �டா�.” 

“நான் சாப்��வன்” எனக் �� ேசாபா ேபாைன ைவதத்ாள். 

�மன் உண்டா�ய�டன் ெவள்ளவத்ைத�ல் இ�ந்த அம்மாைவ ஸ்ெபான்சர ்

பண்ண ேவண்�ம் என நான் ��வாதம் ��த்த� தவேறா என கணம் 

ேயா�த்தாள். ஒேர மகள் ெவளிநாட�்க்� ேபாய் நன்றாக வாழேவண்�ம் 

என அ�ப்�ய�ன் மகள் �டன்ி�ல் வாழ்வ�ம், அவள் கரப்்பமாக 

இ�ப்ப�ம் இராசம்மா�ன் வாழ்க்ைக�ல் �க்�ய �டயங்கள். கணவர ்

இராசநாயகதத்ார ்�ட்� �டயங்களில் இராசம்மாைவ எ�ரத்�் எ��ம் 

��வ�ல்ைல. மைன��ன் ���கைள எ��த ��தத்��ன்� 

ஏற்�க்ெகாள்�தல் அவர ்�பாவம். இவரக்ளின் ெசல்வமகைள �ரத்� 

உற�னரான சந்�ர�க்� ��மணம் ெசய்� ைவக்க ���ெசய்த�ம் 

இராசம்மாதான். 

ெகா�ம்�ல் ெகான்ெவன்ற் ஒன்�ல் ப�த்த ேசாபா இராச�மாரி ேபால் 

வளரக்்கப்பட்டாள். 

அவரக்ள� வாழ்க்ைக எ��த சலன�ம் இன்�; 83ஆம் ஆண்� 

இனக்கலவரம் வைர �வ்�யமாக நடந்த�. கலவரத்�ல் �� எரிக்கப்பட�் 

��ம்பம் ெகா�ம்�ல் அக� �காமல் தங்���ந்�, யாழ்ப்பாணம் ேபாய் 

ேசரந்்தனர.் யாழ்ப்பாணத்�ல் �ண்�க்�ளி�ல் ெபண்கள் பாடசாைல�ல் 

ேசாபா தன� ப�ப்ைப ெதாடரந்்தாள் ேசாபா. யாழ்ப்பாணத்�ல் அவள் 

��ம்பத்�ல் நடந்த சம்பவங்களால் �ண்�ம் ��ம்பமாக ெகா�ம்�ல் 

��ேயற ேநரந்்த�. 



பைழய நிைன�களில் �ழ்� இ�ந்த ேசாபாைவ கத�ல் யாேரா தட்�ய 

சத்தம் இந்த உலகத்�ற்� �ளஅைழத்� வந்த�. �கத்ைதத ்�ைடத்� 

உைடையச ்சரி ெசய்� ெகாண்� கதைவ �றந்தவ�க்� வாச�ல் நின்ற 

தா�ம் தந்ைத�ம் ஆசச்ரியத்ைத ெகா�த்தனர.் 

“என்ன இப்ேபா�தான் ேபானில் கைததே்தன். உடேனேய வந்��ட்�ரக்ேள “ 

.” 

 

“மனம் ேகடக்�ல்ைல. மகள். உன்ைன�ம் �ள்ைளைய�ம் பாரத்்��ட�் 

ேபாகலாம் எண்�தான். என்� இராசம்மா வாரத்்ைதகைள ெமன்றவாேற 

உள்ேள வந்தாள். 

 

“உங்கம்மா�ன் �ணம் ெதரி�ம்தாேன? ��கன் ேகா��க்� ெவளிக்�ட்ட 

என்ைன�ம் இ�த்�க்ெகாண்� இங்ேக வந்��ட்டாள். “ 

 

பட�்ம் படாம�ம் ேப�வ� இராசநாயகத்தாரின் வழக்கம். �ளாக்காக 

ேவைல�ல் ேசரந்்� �ப்பந்ைதந்� வ�டங்களாக எ��த �ரசச்ைன��ம் 

�க்காமல் ெபா�ப்� அ�காரியாக உயர�் ெபற்� ெபன்சன் எ�த்தவர.் 

எல்ேலாரிட�ம் நல்ல ெபயர ்வாங்�யவர.் 

 

எ��ம் ேபசாமல் தாையத ்ெதாடரந்்தாள் ேசாபா. 

 

“ இப்ப எப்ப� இ�க்�றாய் என்ர �ஞ்�” என ெசல்லம் ெகாஞ்�யப� 

�மைன �க்� தன் ேதாளில் வளரத்்�னாள். 

 

“அம்மா ஏன் கஸ்டப்பட�் வந்தனி? �ன்ன �டயங்கைள ெபரி�ப�த்�வேத 

உன� வழக்கமாகப் ேபாச�்�.” 

 

“உன்ைன எப்ப� வளரத்்தன் ெதரி�மா? ேபரப்�ள்ைளைள பாரக்்க நான் 

வரக்�டாதா? உன்ைர �ரிசன் எங்கைள ெவளிேய ேபாக ெசான்னான் என்� 

நீ�ம் அப்��ேய ெசால்�றாய்”;?” 

 



“நீ வந்� என் ெரன்சைன �ட�்�றாய்.  அவர� �ரசச்ைனைய அவேரா� 

ேப�.” 

 

“சரி சரி ஏதாவ� சைமத்தாயா? “ 

 

“இல்ைல நான் சைமக்க நிைனத்தேபா�தான் நீ வந்தாய்.” 

“நாங்கள் வ�ம்ேபா� �ப்பர ்மாரக்்ெகட�்ல் இைறச�் வாங்� வந்தம். நான் 

க� ைவக்கட�்மா? “ 

 

“ஏன் நான் சைமப்பன் தாேன “, என்� ��ய ப� ைக�ல் இ�ந்த 

ெபாட்டலத்ைத வாங்க �ைனந்தாள். 

 

“எனக்� ேபரைனத் தந்��ட�் தா�ம் மக�ம் சண்ைட ேபா�ங்ேகா”, 

என்றார ்இராசநாயகம். 

ேபரைன வாங்�ய இராசநாயகம் ெர��சன் �ன்� இ�க்க சைமயல் 

அைற�ல் ைவத்� இராசம்மா இைறச�்ைய ெவட்ட �வங்�னாள். 

 

இைறச�் ெவட�்வைத �ல ேநரம் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்த ேசாபா ��ெரன 

“இந்த ஆ� எவ்வள� கஸ்டப்பட்��க்�ம் தன� உ�ைர பா�காக்க.. “ 

என்றாள் 

“இைதெயல்லாம் பாரத்்தால் எப்ப� சாப்�ட ���ம். �ள்ைள ெபத்த 

உடம்�க்� இரத்தம் ஏற ேவண்�ம். அ�தான் இைறச�் ேவண்� வந்தன்.” 

ெமௗனமாகப் பாரத்்த�க் ெகாண்��ந்தவள� மனஉலகத்�ல் ேவெறா� 

காட்� ேவ� �ரி�ற�. 

அகண்ட �ல்ெவளி�ல் �ல்�கள் அைர அ� உயரத்�ற்� ெச�ப்பாக 

வளரந்்��க்�ற�. அங்� பல ெசம்ம�யா�கள் �ட்டமாக ேமய்�ன்றன. 

அந்தக்�ட்டதை்த �ட�் ஒ� �ட்�யா� �ன்தங்� ���ற�. அந்த �ட்� 

ஆட்�ன் கால்கள் தள்ளா��ற�. �ழம்�கள் நிலத்�ல் ப�ய ம�க்�ற�. 

ெதாண்ைடைய கைனத்தப�ேய தன� நிைலைய மற்ற ஆ�க�க்� 

ெதரியப்ப�த்த அந்த �ட்�யா� �ைன�ற�. க�த்ைத ஆட்��ற�. 

ெதாண்ைட�ல் இ�ந்� மட�்ம் சத்தம் வர ம�க்�ற� காைல ேவகமாக 

ைவத்� �ன்ேனற �யல்�ற�. இந்த ேநரத்�ல் ��ய சத்தம் ஒன்� அந்த 



�ட்�யாட்�ன் கவனத்ைத ஈரக்்க்pற�. நரிெயான்� �ல்�க்� ேமல் தன� 

தைலைய �க்� கபடக்கண்களால் பாரக்்க்pற�. �ட்�யால் �ன்ேனற 

��ய�ல்ைல. நரி �ன்னங்காைல நிலத்�ல் ப�த்� �ன்னங்கால்கைள 

நீட்� ஆட்�க்�ட்��ன் ேமல் பாய �ைன�ற�. 

“அம்மா நிற்பாட�்” என்� �சச்�ட்டாள் ேசாபா. 

 

“ஏன் கத்��றாய். இைறச�் ேவண்டாம் என்றால் ெம�வாக ெசால்ல 

ேவண்�ய� தாேன’. 

 

ேசாபா தன்ைன �தாரித்�க்ெகாண்� �கத்�ல் அ�ம்�ய �யரை்வையத் 

�ைடத்தப� ப�க்ைக அைறக்� ெசன்றாள். 
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பரிேசாதைன �ஸ்�ல் வளரந்்த பக்�ரியா ெகாலனிகைள ேமைச�ல் 

ைவத்� �ேழ �னிந்தப� எண்ணிக் ெகாண்��ந்த சந்�ரனின் ���ல் 

பலத்த அ� ��ந்த�. 

 

எரிசச்�டன் ��ம்�யேபா� �ண்டலராவ் நின்றான். �கத்�ல் சந்ேதாசம் 

வந்த�. 

 

“எப்ப� உன் ஆராய்ச�் ேபா�ற�? ” என்றான் சந்�ரன். 

 

“பரவா�ல்ைல ஏேதா ேபா�ற�” என்றான் ச�த்தப�. 

 

இந்த ஆய்��டத்�ல் கலாநி�ப் பட்டத்�ற்� ப�க்�ம் �ன்றாவ� 

மாணவன் அவன். இந்�யா�ல் ஆந்�ரப்�ரேதசத்�ல் இ�ந்� வந்� 

ஸ்ெகால�ப்�ல் ப�க்�றான். 

“என்ன இலங்ைக-இந்�ய மகாநா� நடக்�றதா”? எனக் ேகட்டப� 

�ண்��ம் வந்� ேசரந்்தாள். 

“உங்க�க்�த ்ெதரி�மா? அபேரா�னல் ��வன் ஒ�த்தன் ெரட்ேபான் 

ெபா�ஸ் �ரத�்ம்ேபா� கம்�ேவ��ல் பாய்ந்� இறந்� �ட்டான். 

ெரட்ேபானில் எங்�ம் கலவரமாம்” என்றாள் �ண்� பரபரப்பாக. 



 

�ண்�க்� அபேரா�னல் �டயங்கள் உடன�யாக ெதரியவ�ம். இவள் 

அ�க்க� அ�ஸ்�ேர�ய ��ன் கட்� �வாதங்களில் பங்�பற்�வாள். 

 

“ெரட்ேபானில் எப்ேபா�ம் �ரசச்ைனதான்”. �ண்டல்ராவ் ச�ப்� கலந்த 

�ர�ல ��னான் 

�ண்டலரா�க்� இப்ப�யான அர�யல் �டயங்களில் அக்கைற �ைடயா�. 

ஆந்�ர மாநிலத்�ல் பண்ைணயார ்��ம்பத்�ல் இ�ந்� வந்தவன். சா� 

சமய நம்�க்ைககளில் ��ப்�ள்ளவன். 

�ண்� �ட�ல்ைல. “ெரட்ேபான் �ரசச்ைனக்� அங்�ள்ள மக்கள் காரணம் 

இல்ைல. அந்தப்ப��ைய அ���த்� ெசய்யாமல் �றக்கணிக்�ம் 

அரசாங்கந்தான் காரணம். உனக்� ஒ� ெபண் ேபான் பண்ணினாள்” என்� 

சந்�ரனிடம் ஒ� நம்பைர தந்தாள். 

 

ஆசச்ரியத்�டன் அந்த ெதாைலேப� இலக்கத்ைத வாங்�க் ெகாண்டான். 

�ண்டல்ரா�ம் �ண்��ம் �ைடெபற்�க் ெகாண்டனர.் 

 

அன்� சனிக்�ழைம. �ண்டலரா�ன் �ட�்க்� வ�வதாக ஒப்�க் 

ெகாண்��ந்தான். காைல�ல் �ெள�ங்ரன் மாக்ெகட்�ல் �ன் வாங்� வந்� 

வாகாக �ழம்� சைமத்தான். �ன் ெவடட் ேசாபா�க்� ெதரியா�. அப்ப� 

ெவட்�க் க� ைவத்தா�ம் உப்� �ளி ��க் �ைறந்� இ�க்�ம். ஆரம்பத்�ல் 

இந்த �டயத்�ல் மனத்தாங்கல் ஏற்பட்ட�. �மன் �றந்த�ன் �ன் இைறச�் 

சைமப்பைத சந்�ரன் ெசய்வதால் �ைறந்த படச்ம் அந்த �டயத்�லாவ� 

�ரசச்ைன த�ரக்்கப்பட்ட�.. 

 

“ம�ய சாப்பா�க்� �ன் ேசாபா என்�டன் ப�க்�ம் �ண்டலராவ் 

�ட�்க்� இன்� வ�வதாக ெசால்� இ�ந்ேதன் என தகவல் ெசான்னான். 

 

“அ�க்ெகன்ன நீங்கள் ேபாங்கள்.” 

. 

“நீ�ம் வந்தால் நல்ல�.” உைரயாட�ல் எ��த ஈ�பா�ம் காட்டா� 

�ட்ேடத்�யாக ெர��சைன பாரத்்தப� இ�ந்தாள். சந்�ர�க்� இந்த 



நடத்ைத எரிசச்ைல ஊட்�னா�ம் இப்ப�யான �டயங்களில் சண்ைட�ல் 

ஈ�ப�வ�ல்ைல எனத் தனக்�ள் ஒ� �ரம்ானம் ெசய்��ந்தான். 

 

ம�ய ேநரமாதலால் ���ல் ரக்� நடந்� ெகாண்��ந்த�. சந்�ர�க்� 

�ர�க்க ��யாத �டயங்களில் அ��ம் ஒன்� சனிக்�ழைமயானால் 

���ல் இந்த ரக்� ஆக்�ர�க்�ம். �டன்ி ேமாரண்ிங் ெகரால்ட ்

பத்�ரிைகைய எ�த்�க் ெகாண்� ப�க்ைகக்� ெசன்றான். பக்கத்�ல் 

ெதாட்��ல் ப�த்� நித்�ைர ெகாள்�ம் �மனின் கன்னத்�ல் ெம�வாக 

�த்த�ட்� �ட�் வா�க்க �ைனந்தான். 

�ற்� கண்ணயரந்்த �ற� ��தத்ேபா� பக்கத்�ல் �மன் இல்ைல. �மைன 

ம��ல் ைவத்� ெர��சைன பாரத்்�க்ெகாண்��ந்தாள் ேசாபா. 

“ேசாபா ெவளிக்��. இப்ப ெவளிக்�டட்ாதான் ரிசம்ண்�க்� 

ேபாய்வர���ம்.” 

 

எந்த�தமான ம�ப்�ம் இல்லாமல் உைடமாற்றச ்ெசன்றாள். ஊரக்்காரப் 

ெபண் எனக் ெகா�ம்�ல் இ�ந்�வந்த ேபாட்ேடாைவ பாரத்�் தான் 

��மணத்�ற்� சம்ம�த்தான். ம�ண்ட கண்க�ம், நீள் வட்ட �க�ம் ஏேதா 

ஒ� த�ழ்ப்பட ந�ைகளின் சாயைலக் காட்�ய�. பல்கைலகழக காத�ல் 

ஏற்பட்ட த�ம்�கைள தட�க்ெகாண்� ேசாக ராகம் ஒன்ைற 

இைசத்�க்ெகாண்��ந்த சந்�ர�க்� ேசாபா�ன் ேபாட்ேடா 

ஒ�வ�காலாக இ�ந்த�. ேபாட்ேடாைவப் பாரத்்� சம்ம�த்தா�ம் மனத்�ல் 

ெபண்ைண ேநர�யாக பாரக்்காமல் ��மணத்�ற்க்� சம்மதம் 

ெதரி�ப்பதற்� மனத்�ல் தயக்கம் இ�ந்த�. அந்த தயக்கம் �டன்ி 

�ங்ஸ்ேபாட ்�மான நிைலயத்�ல் ேசாபா வந்� இறங்�ய ேபா� 

�ல��ட்ட�. தன� மணப்ெபண் ெதரி�க்� தன்ைன ெமச�்க்ெகாண்டான். 

 

�வப்� ேசைல உ�த்� அதன் ேமேல பசை்ச �லன் ஜம்பைரப் ேபாட�்க் 

ெகாண்�ம் ெவளிேய வந்தாள். �மைன �க்�யப� வந்த சந்�ரன் காரின் 

�ன் �ட்�ல் �ழந்ைதகக்கான கப்����ல் �மைன ைவத்�க் கட்�ய�ன் 

“ேசாபா �ன்�க்��க்�றாயா?” என்� ேகட்டான். 

 

“இல்ைல. நா�ம் �ன்�ட்�ல் இ�க்�ேறன்” எனக்���ட�் காரில் 

ஏ�னாள். 

 



�ண்டல்ெரட்� ��ப்ப� பல்கைலக் கழகத்�ல் ப�த்��ட�் 

அ�ஸ்�ேர�யா�க்� வ�ம்ேபா� ��மணம் ெசய்� ெகாண்டவன். 

ஆந்�ரப்�ரேதசத்�ல வா�ம் பண்ைணயார ்��ம்பம். இவைன 

நிைனக்�ம்ேபா� சந்�ரன் மன�ல் வ�ம் கைத ஒன்� உண்�. 

 

“சந்�ரன் நான் அ�ஸ்�ேர�யா�க்� ப�க்க வ�ம்ேபா� எங்கள் 

பண்ைண�ல் ேவைலெசய்�ம் ெதா�லாளரக்ள் ெபரிய ெகாண்டாட்டத்ைத 

பண்ணi�ல் ஒ�ங்� ெசய்தாரக்ள்.” 

 

“ஏன் நீ எல்ேலா�க்�ம் ��த்த �தலாளியாக இ�ந்தாயா”? 

 

“இல்ைல நான் ெவளிநா� ேபாவ� அவரக்�க்� சந்ேதாசம். நான் 

கண்�ப்பாக ேவைல வாங்�வ� அவரக்�க்� ��க்கா�.” 

 

சனிக்�ழைம என்றா�ம் ���ல் ெநரிசல் இ�ந்த�. ேசாபா�ன் ெமனனம் 

எரிசச்ைல �ட்�ய�. 

 

�ண்டல்ரா�ன் �� பல்கைலக்கழகத்�க்� அண்ைம�ல் உள்ள�. �ட்�ன் 

�ன்ப�� ��தாக இ�ந்தா�ம் அழகாக �ல் ெவட்டப்பட்��ந்த�. 

�ல்ெவளிைய �ற்� பலவண்ண ேராசாக்கள் �த்��ந்த� . காரில் இ�ந்� 

இறங்�ய�ம் �ண்டல்ெரட்� மைன��டன் வாச�ல் நின்� வரேவற்றான். 

 

“இல�வாக கண்���த்�ரக்ளா? “என �சாரித்�க் ெகாண்ேட �ட்�ன் 

உள்ேள அைழத�் ெசன்றான். ரமாைவ பல�ைற பல்கைலக்கழகத்�ல் 

சந்�த்ததால் ேசாப�க்� மட�்ம் அ��கம் ெசய்தான். 

 

ரமா �மைன தன� ைக�ல் வாங்�யப� “ஆம்�ள்ைளப்�ள்ைள! எத்தைன 

மாதம்?;” என்� ஆைசயாக ேகட்டாள். 

 

“ஆ�மாதம்”, என்� ெசால்�க்ெகாண்� சைமயல் அைறக்�ள் ரமா�டன் 

ெசன்றாள் ேசாபா. 



 

“�ண்டல், உன� ேதாட்டம் நல்லா இ�க்�றேத! �ல்�ெவட�்வ� நீதானா?” 

 

“அந்தப் ப�� எல்லாம் ரமாதான்”. 

 

“நீ அ�ரட்ஸ்சா�”, என்றான். இ�வ�ம் வரேவற்� அைற�ல் அமரந்்தனர.் 

 

“உன் மாமா மா� உன்�டன் தாேன?.” 

 

“இல்ைல அைவ தனியாக இ�க்�னம்.” 

 

வாரத்்ைதகளில் ெதரிந்த சங்கடத்ைத உணரந்்தப�யால் “சந்�ரன் �யர ்

��க்�றாயா?” என்� �ரி���ந்� �யர ்கான்கள் �லவற்ைறக் ெகாண்� 

வந்தான் �ண்டல்ெரட்�. 

 

ஆந்�ர சைமயல் காரமாக இ�ந்த�. சந்�ர�க்� �ய�டன் காரம் 

ெதரிய�ல்ைல. ேசாபா�ன் கண்களில் கண்ணீர ்வந்த�. 

 

ரமா சாப்��ம்ேபா� �மைன �க்� ைவத்��ந்தப� “�ள்ைளக்� தாய்பால் 

ெகா�க்�றதா? “, என எதாரத்்தமாக ேகட்டாள். 

 

சாப்�ட�்க் ெகாண்��ந்த ேசாபா�க்� �ைர ஏ�ய�. 

 “இல்ைல”, என்றான் சந்�ரன். 

 

�ள்ைள �றந்� ஒ�மாத்�ல் தாய்ப்பால் நி�த்தப்பட்ட�. சந்�ரேன அைத 

ெசய்�த்தான். �மன் �றந்� ஒ� வாரத்�ல் நித்�ைர ெகாள்ள ��யாமல் 

உடல் எரி�, ெநஞ்�ல் ேநா, வ�ற்�வ� என பல �டயங்களால் ேசாபா 

�ன்பப்பட்டாள் எப்ெபா��ம் அ�ைக�ம் கண்ணீ�ம்தான்;. �ள்ைள 

�றந்ததால்தான் இைவ எனக்�� ம�த்�வர ்தாய்க்� ம�ந்�கள் 



ெகா�த்தார.் தாய் சாப்�ட்ட ம�ந்�கள் �ள்ைளக்� �டா� என்ற 

காரணத்தால் தாய்ப்பா�ட�்தல் நிறத்தப்பட்ட�. �ட்�ப்பா�டன் இைச� 

ெப�வ�ல் �மன் �ரமப்பட�ல்ைல. ேசாபா பால்கட்�யாக ெநஞ்� ேநா என 

அ�தாள். �ந்�ரன் அவள் ��ப்பைதப்பாரத்்� தன� வாயால் தாய்ப்பாைல 

எ�த்� சந்�ரன் மார�் ேநாைவ �ைறத்தான். 

 

�ழந்ைத�ன் பராமரிப்ைப மன�ற்ெகாண்� ேசாபா�ம் தாய் தந்ைதயைர 

ஏற்கனேவ அ�ஸ்�ேர�யா�க்� வரவைழத்��ந்தாள். இவரக்ள் வந்த�ன் 

சந்�ர�க்�ம் இவரக்�க்�ம் ஏற்பட்ட �ணக்�கள் ெதாடரக்ைதயான�. 

எப்ப� இவற்ைற ரமா�டம் �ளக்க ���ம்? 

 

காரில் ��ம்�ம்ேபா� ேசாபா “அந்த மனி� இப்ப� ேகட�்�ட்டேத, நான் 

பால் ெகா�த்தால் என்ன?, ெகா�க்கா �ட்டால் என்ன?” என 

����த்தாள். 

 

“ேசாபா இ� சாதாரணமான ேகள்�. ரமா �ராமத்�ப்ெபண். வஞ்சகம் 

இல்லாமல் ேகட்டாள். நீ ஏன் இதைன ெபரிதாக எ�க்�றாய்?” 

 

சந்�ரனின் வாரத்்ைதகைள �� ேபசா���ம் ேசாபா�ன் மனக்கலக்கம் 

கண்களி�ம் �கத�்�ம் ெதரிவ� சந்�ர�க்� காரின் ரியர�்� �ரரில் 

ெதரிந்த�. 

 

�டை்ட அைடந்த�ம் �மைன ெதாட்��ல் ேபாட�்�ட�் உைடைய 

மாற்�க்ெகாண்� ப�க்ைகக்� வந்தாள். சந்�ரன் அந்தக்�ழைம 

ெவளிவந்த ைடம்ஸ் மக�ைன ப�க்க �யன்றான். ��த்த இ� �யரக்ளால் 

மனத்ைத ஒ��கப்ப�த்த ��ய�ல்ைல. மக�ைன ��ைவத்தேபா� 

ேசாபா உள்ேள வந்தாள். இளநீல ைநட்�ைய அணிந்��ந்தாள். கட்��ல் 

தைலப்ப���ல் இ�ந்த �ளக்� ெவளிசச்ம் அந்த ைநட்�ைய ஊ��� 

ெசன்ற�. தைல�ன் கைலந்த ேதாற்றம் தன்ைன அலங்கரிக்க�ல்ைல 

என்� காட்�ய�. கட�்�ல் ப�த்தவள் �� தான் ேபாரத்்த ேபாரை்வைய 

இ�த்� உடைலப் ேபாரத்்தான்;. அவள� �கத்ைத பாரத்்தேபா� ஏற்பட்ட 

மாற்றத்ைத கவனித்��ட�், “ஐம் ெசா�, �யர ்மணக்�தா? “ என்றான். 

 

“இல்ைல” எனச ்�ரித்தாள். 



 

இந்தச ்�ரிப்ைப பல நாள்களாக பாரக்்க�ல்ைல. கன்னத்ைத வ��யப� 

“எவ்வள� அழகாக இ�க்�றாய்” என ைகைய க�த்�க்� தளரத்்�னான். 

நிதானமாக அவைனப் பாரத்்தப� உத�கைள அைசத்தாள் உதட்டைச�ல் 

நிதானம் இழந்� அவ�க்� உதட்�ல் �த்தம் ெகா�த்தான். அவ�ம் 

அவேனா� ெந�ங்� வந்தாள். 

 

�மன் �றந்த காலத்�ல் இ�ந்ேத ேசாபா�டம் உடல் உற�க்� ெந�ங்க 

��ய�ல்ைல. ஆரம்பத்�ல் �ழந்ைத ெபற்றவள் �ன்� ேநாயாளிப்ெபண் 

எனக் காரணங்கள் இ�ந்தன. �ழந்ைதைய பராமரிக்க வந்த இராசம்மா 

மகளின் கட்��ல் ப�த்�க் ெகாண்டாள். �ழந்ைத அ�வ�ம்,  இர�ல் நப்� 

மாத்�வ� காரணங்களா�, சந்�ரைன வரேவற்� அைற�ன் ேசாபா�ல் 

��ல் ெகாள்ள ைவத்த�. மாமனார ்இராசநாயகம் அ�த்த அைற�ல் 

ப�ப்ப� வழக்கம். 

 

மாமன் மா��டம் �ணக்� ஏற்பட�் அவரக்ள் ேகாம்�ஸ்�க்� தனியாகச ்

ெசன்ற�ன் இ�வ�ம் ஒன்றாக ப�த்தா�ம், ஏேதா தயக்கத்தால் இ�வ�ம் 

ெந�ங்க�ல்ைல. 

 

ெமல்�ய நீலநிற ��� ைநட்��ம், �ண்டல் ெரட்��ன் �ய�ம் காமத்ைத 

�ள� �ட்டன. அந்த காம உணர�் சந்�ரன� ����ல் பாய்ந்� உட�ல் 

ெவம்ைமைய �ட்� ஆண்��ைய �ைறக்கப்பண்ணிய�. ேசாபா�ன் 

உடல் பல நாள் பனிபாைறக்�ள் அகப்பட� இறந்த ��வ �லங்ெகான்�ன் 

உடைலப் ேபால் இ�க்கம் கண்ட�. சந்�ரன் தன� ைககைள எ�த்� 

ேசாபா�ன் மார�்கைள தட�ய ேபா� அவள் �லக்�னாள். கட்��ன் 

ஓரத�்க்� ெசன்றாள். சந்�ரன் காமத்�ன் உசச்த்�ல் நின்றேபா� ேசாபா 

தன� ேபாரை்வ�ல் இ�ந்� �ல� ��ங்� ��ங்� அ�தாள். �கத்ைத 

தன� ைககளால் ��க்ெகாண்� தன� தன� �ழங்கா�ல் �கத்ைதப் 

ப�த்�க்ெகாண்� �ம்�னாள். தைலம�ர ்�ரிந்� �கத்�க்� ���ைர 

ேபாட்ட�. 

 

சந்�ரன் தான் ஏேதா ெபரிய தவைற ெசய்��ட்ட� ேபால உணரந்்தான். 

கவ� என்னெவன்� தான் �ளங்க�ல்ைல. காமஉணர�் ஓடை்ட��ந்த 

ரயரில் இ�ந்த காற்�ப்ேபால்,  காற்ேறா� கலந்� மைறந்த�. 

 



“ஏய் என்ன நடந்த�?  உனக்� ��க்க�ல்ைல என்றால் ெசால்ல 

ேவண்�ய�தாேன” எனக் ��யவா� அவள� ைககைள �கத்�ல் இ�ந்� 

�லக்�னான். 

 

ைககைள �கத்�ல் இ�ந்� �ரித்� அவைன அைணத்தப� அ�தாள். 

உட�ல் உள்ள ைநட�் அப்ப�ேய �ல� ��ந்த�. �� நிரவ்ாணமாக 

இ�ந்தாள். அவள� ேதாற்றம் �ண்�ம் சலனத்ைத உ�வாக்காமல் இ�க்க 

தன்ைன ெம�வாக ���த்�க் ெகாண்டான். �ழங்கா�ல் �கம் �ைதத்� 

ேக�க்ேக� அ�தாள். 

 

“ேசாபா” என அைழத்� அவள� உசச்ந்தைல�ல் ெம�வாக �த்தம் 

ெகா�த்� �ட�், அ�த்த அைறக்� ெசன்றான். ேசன்றவன் �ண்�ம் வந்� 

�ளக்ைக அைணத�்�ட�்ச ்ெசன்றான். 

 

சந்�ரன் �ளக்ைக அைணத்��ட�் ெவளிேய ெசன்றேபா� ப�க்ைக�ல் 

நிரவ்ாணமாக ெச�க்�ய�ைல ேபால இ�ந்தாள் ேசாபா. இ�ட்�ல் அவள� 

உட�ல் எவ்�த அைச�க�ம் ெதன்பட�ல்ைல. மன�ல் எரிமைல 

ெகா�த்� தணல்கைள அள்ளி��க் ெகாண்� இ�ந்த�. நிைன�கள் 

ெதாடரப்ற்� பல �ண்�களாக அ�ந்த சங்�� ேபால் ேதான்�ய�. 

இ�ளைடந்த பாதாள �ணற்�ள் ��ந்�ெகாண்��ப்ப� ேபான்ற உணர�் 

அவள� உள்ளத்�ேல ஏற்படட்� 

 

‘நான் சந்�ரைன ெவ�க்�ேறனா? அவன� காமத்�ன் அ���ைற 

��க்க�ல்ைலயா? �ன்� அவன� அைணப்�ம் ெமய் �ண்ட�ம் 

இன்பமளித்தேத! �மன் �றப்பதற்� �ன் இப்ப� இ�க்க�ல்ைலேய? 

ஒவ்ெவா�நா�ம் உடல் உற�ல் என்ைன மறந்ேதேன. எத்தைன பகல் 

ெபா��கள் கட்��ல் க�த்ேதாம்? எப்ேபா� ேவைல ��ந்� வ�வான் என 

யன்னைலத ்�றந்� பாரப்்ேபன். ஒ� �ள்ைள�ன் �ன்,  ெபண்ைம�ன் 

தாபம் என்னிடம் இ�ந்� �ைட ெபற்��ட்டதா?. அவர ்ெதாட்ட�டன் ஏன் 

உடல் ெந�ப்பாக ெகா�க்�ற�? �லேவைள ஐசாக �ைறக்�ற�. 

இப்ப�யாக எ��ம் ���மான ��ர உணர�்க்� ஏன் என� உட�ம், 

மன�ம் ெசல்�ற�?’ 

 

இப்ப�ச ்�ல ேகள்�கள் அவ�ைடய மனைச ெமாய்த்�க் ெகாண்டன. 



 

அந்தக் ேகள்�க�க்� அவ�க்�ப் ப�ல் �ைடக்க�ல்ைல. �ப்�ற 

ப�க்ைக�ல் ப�த்தால் நித்�ைர வர�ல்ைல. ஏேதா ஒ� உ�வம் நிழலாக 

வ�வ� ேபால் ேதான்�ய�ம் பதட்டத்�டன் ைலடை்டப் ேபாட்டாள். 

ெவளிேய எட்�ப்பாரத்்த ேபா� எவ��ல்ைல. அ�த்த அைற�ல் சந்�ரனின் 

ேலசான �றடை்ட ஒ� ேகட்ட�. சைமயல் அைற�ல் உள்ள �ளா�ல் இ�ந்� 

தண்ணீர ்எ�த்�க் ��த்��ட�் �ண்�ம் கட்��க்� வந்தாள். 

 

கட்��க்� பக்கத்�ல் உள்ள ேமைச�ல் �டந்த ேபாட்ேடா அல்பத்ைதப் 

�ரட்�னாள். தன்�டன் ப�த்த ேதா�கள் எப்ப� எங்ேக இ�ப்பாரக்ள்? என 

நிைனத்�க் ெகாண்� �ரட்�யேபா� �னா�டன் எ�த்த ேபாட்ேடாைவ 

பாரத்்தாள். 

�னா எப்ேபா�ம் மறக்க��யாமல் மனத்�ல் நிைறந்��க்�ம் ேதா�. 

ேசாபா�ன் வாழ்க்ைக�ல் மறக்க ��யாத சம்பவங்களில் �னா�ம் 

இ�ந்தாள். அந்த சம்பவங்கள் இன்ைறக்� நடந்த� ேபால் இ�க்�ற�. 

4 

1983 ஆம் ஆண்� �னா�ம் ேசாபா�ம் ஒேர வ�ப்�ல் ப�த்தாரக்ள். இ�வர ்

��க�க்�ம் அ�க �ர�ல்ைல. 

 

அன்� காைல பத்�மணிக்� �னா�ன் �ட�்க்� ெசன்��ட�் ேசாபா 

வ�ம்ேபா� தா�ம் உடன்வ�வதாக �� �னா வந்தாள். இ�வ�ம் ெத��ல் 

வ�ம்ேபா� ஏேதா சத்தம் ேகட்ட� ��ம்� பாரத்்தவரக்�க்� கத்�, வாள் 

மற்�ம் ெபால்�க�டன் பலர ்இ�வைரத ்�ரத்�க்ெகாண்� வ�வ� 

ெதரிந்த�.�ரத்�யவரக்ளின் வாய்களி��ந்� ஆபாசமான, ஆத்�ரமான 

�ங்கள வாரத்்ைதகள் வந்தன. வாரத்்ைதகளின் அரத்்தம் �ரியா���ம் 

ெகட்டவாரத்்ைதகள் என்ப� �ரிந்த�. �ன்பாக ஓ�யவரக்ளில் ஒ�வன் ஒ� 

�ட்�ன் ம�ல்�� ஏ� தப்ப �யன்றேபா� �ரத்�யவரக்ளில் ஒ�வன் எ�ந்த 

கத்� க�த்�ல் பட்ட�ம், அவன் �ண்�பட்ட பறைவ ேபால் நிலத்�ல் 

��ந்தான். 

 

��ந்தவைன மற்றவரக்ள் �ழ்ந்�ெகாண்� கம்�களால் அ�த்தாரக்ள். 

அவன� �ரல் �ற்றாடைலேய அ�ரைவத்த�. ஒ�வன் ெவள்ைள 

�ளாஸ்ரிக்கானில் இ�ந்த �ரவத்ைத ��க்�ம் மனிதன் ேமல் ஊற்� , 

அவன� சாரத்�ன் ம�ப்�ல் இ�ந்த ெந�ப்�ப்ெபட்��ல் இ�ந்� ெந�ப்ைப 

ஏற்� �ப்ைபைய ெகா�த்�வ�ேபால் ெகா�த்�னான். இந்த ெந�க்க��ல் 



ஒ�வன் தப்� �ட்டான். அந்த பகல் ேநரத்�ல் ஒ� மனிதன் உ��டன் 

எரிக்கப்பட்டான். ஆரம்பத்�ல் கத�ய மனிதன� சத்த�ம் ெம�வாக 

அடங்�ய�. �� ஒ�ங்ைகக்�ள் இ� நடந்தப�யால் ���ல் எவ�ம் 

இல்ைல. அந்த ெகா�த்�யவரக்ைளத் த�ர �னா�க்�ம் ேசாபா�க்�ம் 

இந்த நிகழ்ச�் �னிமாப்படெமான்�ல் நடப்ப� ேபால் இ�ந்த�. த�ழரக்ள் 

�ங்களவரக்ளால் தாக்கப்ப��றாரக்ள் என்ப� �ரிந்த�. �னா 

சமேயா�தமாக அங்� நின்ற காரின் �ன் மைறந்தப� �றந்��ந்த 

ேகட்��ள் ேசாபா�ன் ைகைய ��த்தப� ெசன்��ட்டாள். �ட்�ன் �ன்� 

ேதாட்டத்�ல் ஒ�வ�ம் இல்ைல. �ன்ப���ல் உள்ள ��ம் அைம�யாக 

இ�ந்த�. ஓளிந்��ந்த �� �ன்பக்கத�்ல் ஆ� அ� உயரம�ற் �வர ்

இ�ந்த�. ம�ற்�வரில் இைடெவளி�டாக பாரக்்க ��யதாக இ�ந்த�. 

அந்தப்ப�� எங்�ம் �ைகப்படலம் பர�ய�. 

 

“�னா,  அம்மா ேதடப்ேபாறா. என்ன ெசய்�ற�”? ேசாபா�ன் கண்கள் 

கலங்� இ�ந்தன. 

 

“இல்ைல. நாங்கள் ெவளிக்�ட்டால் எங்க�க்� ஆபத்�. இங்ேகேய 

�லேநரம் இ�ந்� �ட�் ெசல்ேவாம்” என்றாள் �னா �ரக்்கமாக. 

 

“என்ன� ெவ�சச்த்தம் “?” 

 

“என்னேவா ெதரியா�” 

 

“எனக்� ஒண்�க்� வ��ற�”. 

 

“அேதா அந்த வாைழ மரத்�க்� �ன்னாேல ேபா”. 

 

ேசாபா��ம் பாரக்்க ைதரியசா�யான �னா சந்தரப்்பதை்த உணரந்்� 

தைலைமப்ெபா�ப்ைப எ�த்தாள். சந்தரப்்பங்கள் தைலவரக்ைள 

உ�வாக்��ற� என்ப� உண்ைம. 

 



இப்ெபா�� �னா�ம் ேசாபா�ம் வாைழ மரத்�க்�ம் ம�ல் �வ�க்�த் 

இைட�ல் இ�ந்தாரக்ள். இந்த மைற�டம் �ளிரை்மயாக�ம் இ�ந்த�. 

 

“�னா எவ்வள� ேநரம் இப்ப� இ�க்�ற� ?” 

 

�னா வா�ல் ைகைவத்� “ஸ்ஸ்” 

 

ம��ன் ம��றத்�ல் இ�வர ்நின்� �கரட ்�ைகத்�க் ெகாண்� 

�ங்களத்�ல் ேப�க்ெகாண்��ந்தாரக்ள். அவரக்ள� கால் உேராமங்கள் 

ம�ல் இைடெவளி�டாக ெதரிந்த�. சாரத்ைத உயரத்்� கட்� இ�ந்ததால் 

ஒ�வன� உள்ளங்� ெதரிந்த�. 

 

�ல நி�ட இைடெவளி�ல் ம�ல் �வரின்ேமலாக ஒ� கத்� வந்� ��ந்த�. 

��ந்த கத்� �னா�க்� �ல அ�கள் தள்ளி ��ந்த�. கத்��ல் உள்ள 

ஈரத்�ல் மண் ஒட்�ய�. 

 

�வேரா� நின்றவரக்ள் �கரடை்ட எ�ந்��ட�் அந்த இடத்ைத �ட�் 

அகன்ற�ம் �னா கத்�ைய காட்� “இந்தக்கத்�யால் தான் ெவட்�னாரக்ள 

என்றாள் “. 

ேசாபா�க்� ப�ல் ேபச ��ய�ல்ைல. மயக்கம் வந்த�. அப்ப�ேய வாைழ 

மரத்� அ��ல் சாய்ந்தாள். 

 

“ேசாபா,ேசாபா “என �கத்ைத தட�னாள் �னா. 

 

கண்ைண ��தத்வ�க்� �ைகமண்டலம் �க�ம் அ��ல் வந்த�. 

ந�ப்பக�ல் �ரியைன �ைகமண்டலம் மைறத்த�. 

 

அந்த �ைகமண்டலம் ெகா�ம்� த�ழரக்ளின் உ�ரக்�ம் உடைமக�ம் 

என்ப� ேசாபா�க்�ம், �னா�க்�ம் �ரிந்தேதா ெதரிய�ல்ைல. ஆனால் 

ேசாபா�க்� அந்த சந்ேதகம் வந்த�. 



 

“எங்கள் �� எரிந்��க்�மா �னா?”“ 

 

“எங்கம்மா �ட்�ல் தனியாக இ�க்�றாள்” என கண்கலங்�னாள் �னா. 

 

�னா�ன் தந்ைத ச���ல் இ�ந்� வந்� ���ைறைய க�த்��ட�் 

இரண்� வாரங்க�க்� �ன்�தான் �ண்�ம் ெசன்��ந்தார.் 

 

“ஏய் அங்ேக பார”் என ேசாபா காட்�ய �ைச�ல் �னா பாரத்்தேபா� 

ெவள்ைளநிறக் கார ்ஒன்� ஒ� �ட்டத்�னால் நி�த்தப்படட்�. உள்ேள 

இ�ந்தவரக்ள் ெவளிேய இ�க்கப்பட�் ெபால்�கள் த�களால் 

தாக்கப்பட்டாரக்ள். ேவ� �லர ்கா�க்�த ்� ைவதத்ாரக்ள். 

 

இந்தக்காட்�ையப் பாரக்்க ச�க்காமல் �னா�ம் ேசாபா�ம் வாைழமரத்� 

அ��ல் அமரந்்தாரக்ள். 

 

“நாங்கள் இப்ப ெவளிக்�ட்டால் எங்கைள ெகான்���வாரக்ள்.” �னா�ன் 

�ரல் கரகரத்த�. 

 

“அப்ப என்ன ெசய்�ற�? இர� வைர�ம் இங்ேக இ�க்க ேவண்�மா? 

எனக்� தண்ணீர ்�டாய்க்�ற�.” 

 

“அேதா அந்த தண்ணீர ்ைபப்.” 

 

��� �ரத்�ல் தண்ணீர ்�ழாய் ெபா�த்தப்பட்��ந்த�. �ளாைய 

கழற்��ட�் இ�ைககளா�ம் �கதை்த க���ட�் தண்ணீர ்��த்தாள் 

ேசாபா. 

 



�ைகமண்டலம் மைறயத் ெதாடங்�ய�. மாைல �ரியன் இரத்தநிறமாக 

ேமற்�த்�ைச�ல் ெதரிந்ததால் அப்ெபா��தான் பலமணி ேநரம் இந்த 

இடத்�ல் இ�ப்பைத இ�வ�ம் உணரந்்தனர.் 

 

�ட்�ன் இ�ம்� ேகட ்��ச�்ட �றந்த�. நைரத்த தைல�டன் ஆ�அ� 

உயரமான கம்�ரமான மனிதர ்உள்ேள வந்தார.் 

 

“ஏய் என்ன ெசய்��ரக்ள்.? “ 

 

ேசாபா�ம் �னா�ம் ந�ங்�யப� வாைழப்�தரின் ெவளிேய வந்தனர.் 

அவரக்ள� உடல் ந�க்கத்ைதக் கண்ட�ம் �ங்களத்�ல் “பயப்பட 

ேவண்டாம் “ என்றார.் 

 

தங்க�க்� ெதரிந்த ஆங்�லத்�ல் நடந்தவற்ைற �பரித்தனர.் 

 

“எங்கள் மனிதரக்�க்� ைபத்�யம் ��த்��ட்ட�. நீங்கள் உள்ேள 

வா�ங்கள். �ரசச்ைன ��ந்த�ம் நான் உங்கள் ��க�க்� ெகாண்� 

ேபாய் ���ேறன் நீங்கள் பயப்படேவண்டாம் “ என உ��யளித்தார.் 

 

இ�வ�ம் அவைர �ட்�க்�ள் �ன்ெதாடரந்்தனர.் 

 

“என� ெபயர ்ரத்�னாயக்க. என� மைன��ம் இங்ேக இ�க்�றாள்.” 

 

உள்ேள ெசன்ற�ம் க�ைர�ல் இ�க்க ெசால்� �ட�் �ளிரப்தன 

ெபட்��ல் இ�ந்� இரண்� ேசாடாப்�ட�்கைளக் ெகா�த்��ட�், 

“ப�க்�றதா?” என்றார.் 

 

இ�வ�ம் ஒ��தத்மா� தைலைய ஆட�்னர.் 

 



அைற�ள் ெசன்ற இரத்�னாயக்கா ஏேதா ேப��ட�் உள்ேள வ�ம்ப� 

அைழத்தார.் தயக்கத்�டன் வாச�ல் நின்ற ேசாபா �னா�க்� 

அ��கப்ப�த்�னார.் 

 

“என்மைன� �லாவ�க்� நடக்க��யா�. ���த்தண்�ல் ேநாய்…… ” 

 

“�ள்ைளகள் இங்ேக வா�ங்கள்” என் �ப்�ட்� அ��ல் வந்த இ�வைர�ம் 

தன்ன�ேக இ�த்� �த்த�ட்டார.் கண்ணீைர �ைடத்தப� தன� கட்��ல் 

ஏ� அம�ம்ப� ைசைக காட்�னார.் 

 

பா�ம் ப�ப்�ம் இரண்� தட்�களில் ெகாண்�வந்� �ேபா�ல் ைவத்தார ்

ரத்�னாயக்க. 

 

சாப்�ட ெதாடங்�யவரக்ளின் தைலைய தட�யப� “�ள்ைளகள் 

�ள்ைளகள்” என வாைய அைசத்தார,் �லாவ�. 

 

ேர�ேயா�ல் இலங்ைக ஒ�பரப்� �ட�்தாபனத்�ன் ெசய்�களில் 

ெகா�ம்�ல் நடந்த �டயங்கள் ஒ�பரப்பப்பட�்க் ெகாண்��ந்தன. 

 

“யாழ்ப்பாணத்�ல் ��கள் ெவ�ைவத்தால் இங்ேக�ள்ள மக்கள் என்ன 

ெசய்வாரக்ள். இ� என்ன நீ�” என்றாள் �லாவ�. 

 

“இப்ப�யான சந்தரப்்பத்ைத பாரத்� ெகாள்ைளய�க்க நிைனத்தவரக்ள் 

தங்கள் ைகவரிைசைய காட�்�றாரக்ள். ரா�வ�ம் , ெபா��ம் இதற்� 

உடந்ைதயாக இ�க்�ற�. ெவள்ைளக்காரன் காலத்�ல் ரா�வம் எவ்வள� 

ஒ�ங்காக இ�ந்த�. இந்த ெகாள்ைளக்காரரிடம் இ�ந்� நாட�்க்� ��� 

எப்ப� வ�ம்” என அங்கலாய்த்தார ்இரத்னாயக்கா. 

 

“ெவளிேய ேபாய் பாரத்்� வா�ங்கள். நிைலைம அடங்� �ட்டதா என்�.”? 

 



இரத்நாயக்க ெவளிேய ெசன்� பாரத்்தேபா� இ�ள் ��� க�யத் 

ெதாடங்�னா�ம் �ண்�ம் �ைக மண்டலம் கனத்த�. ஒ� �ல இடங்கள் 

இன்�ம் எரிந்� ெகாண்��ந்தன. ஊரடங்� சட்டம் �ரகடனப்ப�த்த படட்� 

அ��க்கப்பட்டா�ம் �லர ்த�க�ட�ம் ஓர ்இ�வர ்கைட�யாக �ஞ்�ய 

��ட�் ெபா�டக்ைளக் கா�க்ெகாண்�ம் ெசன்றாரக்ள். �ராதனமான ஒ� 

�தத்கள காட்�ைய ெகா�ம்� மாநகரத் ெத�க்களில் கண்களில் 

நி�த்�ய�. 

 

“ெத�க்களில் அைம��ல்ைல. ெகாள்ைளக்கார�ம் ெகாைலகார�ம் 

இன்�ம் அைல�றாரக்ள். �ள்ைளகள் உங்கள் ��கள் அ�க �ரத்�ல் 

உள்ளதா”? என்றார ்ரத்நாயக்கா. 

 

“இல்ைல, அ��ல்தான்” இ�வ�ம் ஒேர �ர�ல்; ெசான்னாரக்ள். 

 

“நாங்கள் �ன்ப�� ஒ�ங்ைக�டாக ேபாேவாம்.” 

 

“வா�ங்கள்” ��� ேநரத்�ல் ேசாபா�ம் �னா�ம் �ைடெபற்� 

ெகாண்டேபா� �லா “பயப்�ட ேவண்டாம் கட�ள் காப்பாற்�வார ்என்� 

��னார.்.” 

 

�ன்னிர� இப்ெபா�� ��� அைம�யாக இ�ந்த�. ேமாட்டார ்வண்�கள் 

அ�கம் பாைதகளில் கண்�க்� ெதரிய�ல்ைல. �ைக�ன் எரிசச்ல் 

கண்கைள தாக்�ய�. �வ�ம் ஒ�ங்ைகைய கடந்தேபா� ெர��சைன 

தைல�ல் ைவத்தப� ஒ�வன் வந்தான். 

 

பயத்�டன் ேசாபா�ம் �னா�ம் ரத்நாயக்கா�ன் பக்கம் ஒ�ங்�க் 

ெகாண்டாரக்ள். 

 

“ெகாள்ைள அ�த்த ெர��சைன ெகாண்� ேபா�றான். என்ன மனிதரக்ள் 

இவரக்ள்!” என இரத்நாயக்கா 

ச�த்�க் ெகாண்டார.் 



 

�ல நி�ட நைட�ல் இரண்� எரிந்� �டக்�ம் ��கைள அைடந்தாரக்ள் 

ெந�ப்� அைணந்தா�ம் �ைக வந்� ெகாண்��ந்த�. �ட்�க்� �ன்� 

��ய கார ்க��யப� நின்ற�. 

 

ேசாபாைவப் பயம் ��த்�க் ஆட்�ய�. “எங்கள் �ட்�ற்�ம் என்ன 

நடந்��க்�ம்? அம்மா, அப்பா�க்�, அண்ண�க்� என்ன நடந்��க்�ம்?” 

 

பல ேகள்�க�டன் �னா�ன் ைகைய இ�கப் பற்�யப� நடந்தாள். 

 

ஒ� ��ய ெத��க்� வந்த�ம் “ஐேயா எங்கள் �� எரிந்� �ட்டேத” என் 

அ�தாள் ேசாபா. ேமேல நடக்காமல் அந்த இடத்�ேலேய இ�ந்� �ட்டாள். 

 

பத�ய ரத்�னாயக்கா “�ள்ைளகள், இங்ேக சற்� நில்�ங்ேகா. நான் 

பக்கத்� ��களில் �சாரித்� வ��ேறன்” 

 

��ய �டானா�ம்,  �ன்� அைறகள் ெகாண்ட �� அ�. �ன்பக்கத்�ல் 

இ�ம்� கத�கள் �றந்தப� இ�ந்த�. �ைர எ��ம் �சச்�ல்லாமல் 

எரிந்��டட்�. க��ய �வரக்ள் மட�்ம் எஞ்� இ�ந்த�. வாச�ல் நின்ற 

ெசம்ப�த்��ல் �ல காம்�கள் க��த ்ெதரிந்த�. �ன்னைற�ன் �வ�க்� 

�ன்னால் ��� �ைக வந்த�. ேசாபா�ன் ��வய� �ைளயாட�் 

ெபா�டக்ள் ெபாம்ைமகள், ��தாக ேபான உ�ப்�க்கள் என எைத�ம் 

எ�யாமல் ேசகரித்� ைவத்��ந்தாள். அண்ணன் காரத்்�க் அந்த அைறக்� 

வந்தால் எப்ெபா�� ெவளிய�வான் என காத்��ப்பாள். காரத்்�க் 

பல�ைற சண்ைட�ட�் ெபாம்ைமகைள �க்� எ�ந்தா�ம் அ�தப� 

�ண்�ம் ��ம்ப ெகாண்�வந்� ைவப்பாள். அந்த அைறைய தாயார ்�தத்ம் 

பண்�ம் ேபா� தா�ம் தா�டன் நிற்பாள். ஆனால் �த்தப்ப�த்த 

உத�வ�ல்ைல. தாய் �ப்ைப என்� ஏதாவைத ெவளிேய எ�ந்���வாள் 

என்ற பயம்தான். ஒ�நாள் பாடசாைலக்� ேபான�ன் தாய் �த்தம் ெசய்� 

�ட்டாள். பாடசாைல ��ந்த�ம் அந்தக் �ப்ைபகள் ெகாட்டப்பட்ட இடத்�ல் 

தன� சாமான்கள் இல்ைல என �ப்ைபைய �ள� உ�� ப�த்�னாள். 

இப்ப� காலம் காலமாக பத்�ரப்ப�த்�ய ெபா�டக்ள் �ைகந்� �டப்பைதக் 

கண்� மனத்�க்�ள் உைறந்� ேபானாள். 

 



“ஏய், இேதா பார�” என்ற �னா�ன் வாரத்்ைத இந்த உலகத்�ற்� 

ெகாண்� வந்த�. 

 

ஐந்� காைடயரக்ள் கத்� ெபால்�டன் வ�வ� ெதளி�ளக்� ெவளிசச்த்�ல் 

ெதரிந்த�. அவரக்ள� வா�ல் ஆபாசமான வாரத்்ைதகள் வந்தன. இவரக்ைள 

அண்�த்த�ம் வந்தவரக்ளில் ஒ�வன் “�ங்கள ெபண்களா” என 

�ங்களத்�ல் ேகட்டான். அவரக்�க்� வ��ட ஒ�ங்�ய �னா�ம் 

ேசாபா�ம் பல்�கைள ேபால் அந்த ம�ல் �வரில் ஒட்�னாரக்ள் ஆனால் 

எ��ம் ேபச�ல்ைல. ேசாபா�ன் அ��ல் ெந�ங்� த�ழ் ெபண்களா? 

என்றான். ஆத்�ரத்�டன் �சண வாரத்்ைத�டன் ேசாபா�ன் 

ேமல்சடை்ட�ல் ைகைவத்� ��தத்ான். 

 

“அம்மா. . “ 

 

மற்றவரக்�ம் ேசரந்்� ெகாண்டாரக்ள். 

 

�னா�ன் க�த்ைத ��த்� ம�ேலா� அ�த்�னான் ஒ�வன். �ற்� 

நின்றவரக்ள் இைறச�்த்�ண்ெடான்ைற பங்�ேபாட ��ம்�ம் ேவடை்ட 

நாய்கைள ேபால் நின்றாரக்ள். ெவ�ெகாண்ட அவரக்ள் �� ெவளிசச்த்�ல் 

இைரைய க�த்� �தற தயாராக காத்��க்�ம் காட�்�லங்�கைள 

நிைன��த்�ய�. ேசாபா�ன் ேமல்சடை்டைய ��தத்வன், �ராைவ 

��த்� இ�த்� அ�த்தான். மாரை்ப ைககளால் ெபாத்�யப� �ேழ 

��ந்தாள். �ேழ ��ந்தவளின் நிக்கைர ��த்� இ�தத்ேபா� சனிட்டரி 

டவல் வந்� ��ந்த�. “ெபடை்டநாேய” என்� ���ட�் �ல�னான். 

இேதேவைள�ல் �� நிரவ்ாணமாக்கப்பட்ட �னா அ�வ�ற்ைற ைகயால் 

��யப� ஐஸ்ெபட�்�ல் இ�ந்� எ�த�் ைவக்கப்பட்ட �ன்ேபால 

�ைறத்�ேபாய் நின்றாள். 

 

இந்த ��ஒ�ங்ைக கா� ���ல் இ�ந்� வ�வதால் இைடக்�ைட 

வாகனங்களின் ெவளிசச்ம் ஓளி ெவள்ளமாக வந்த�. அப்ெபா�� வந்த 

ெவளிசச்த்�ல் நிலத்�ல் அைர நிரவ்ாணமாக ��ப்ேபால �டங்�யப� 

�டந்த ேசாபா�ம் ம�ல் �வரில் நிரவ்ாணமாக சாய்ந்� �டந்த �னா�ம் 

பளிசெ்சன்� ெதரிந்தாரக்ள். இந்தேநரத்�ல் ஒ� �ட்�ன் உள்ளி�ந்� 

ரத்நாயக்கா வந்தார.் 



 

“���ள்ைளகள்.  தய� ெசய்� அவரக்ைள ��ங்கள்”; என �ங்களத்�ல் 

மன்றா�னார.் ெபால்ைல ைவத்��ந்த ஒ�வன் ரத்நாயக்கா�ன் தைல�ல் 

அ�தத்ான். “அம்ேம” என ��யப� நிலத்�ல் ��ந்தார.் �லகணங்களில் 

எல்லாம் நடந்��டட்ன. 

 

�ன்� ெவளிசச்ம் அ�த்த வாகனம் ரிேவ�ல் வந்� ஒ�ங்ைக�ல் 

��ம்�ய�. ெபா�ஸ் �ப் என ெதரிந்த�ம் அங்� நின்ற காைடயரக்ள் 

ஓடதெ்தாடங்�னர.் 

 

வாகனத்�ன் �ன்ப��யால் இறங்�ய ெபா�சார ்இரத்தம் �ந்�யப� 

�டந்த இரத்நாயக்காைவ �க்க �யன்றனர.் �ன்பக்கத்தால் இறங்�ய 

இன்ஸ்ெபக்டர ்எல்ேலாைர�ம் �ப்�ல் ஏற்�ங்கள் என்� ���ட்� ��ந்த 

சடை்டயால் தன்ைன மைறத்�க் ெகாண்ட��ந்த ேசாபா�டம் “த�ழா” 

என்� �ங்களத்�ல் ேகட்டார.் 

“ஆம் “ 

“யார ்இந்த மனிதன் “;? 

நடந்த �டயத்ைத ேகட�்க்ெகாண்��ந்த ேபா� ரத்நாயக்கா நிலத்�ல் 

இ�ந்� எ�ந்தார.் 

“ஆஸ்பத்�ரிக்� ேபாேவாம் “ என்றார ்இன்ஸ்ெபக்டர.் 

இரத்நாயக்கா ைசைகயால் ம�த்தார.் 

அவைர தாங்கலாக ��த்��ந்த ெபா�சார ்“மாத்ைதயா�ன் ெபயர ்     

என்ன”? என்றார.் 

“இரத்நாயக்கா, நான் ஓய்�ெபற்ற ரா�வ கப்டன்.” 

 

ெபா�சார ்��க்�டட்ப�, �ப்�ன் தைர�ல் ஏற்ற��ந்த ரத்நாயக்கா 

ஆசனத்�ல் ஏற்றப்பட்டார.் அவ�க்� அ��ல் �னா�ம் ேசாபா�ம் 

ஏ�னாரக்ள். 

 

“மாத்ைதயா நாங்கள் ஆஸ்பத்�ரிக்� ேபாேவாம் “ என்றார ்ஒ� 

ெபா�ஸ்காரர.் 



 

“எனக்� காயம் இல்ைல. இந்தப்ப�� த�ழரக்ள் எங்ேக ேபாய்�ட்டாரக்ள்? 

 

“ெப�ம்பாலானவரக்ள ரத்மலாைன அக��கா�ல் இ�க்�றாரக்ள்.” 

“அப்ப�யானால் அங்ேக �ட�ம்.” 

 

�ன்�ட்�ல் இ�ந்த இன்ஸ்ெபக்டர ்“ஆஸ்பத்�ரிக்� ேபாய்�ட�் 

அக��காம் ேபாேவாம் மாத்ைதயா” என்றார.் �க�ம் மரியாைத கலந்த 

�ர�ல். 

 

“இல்ைல இன்ஸ்ெபக்டர ்தய�ெசய்� இந்த வ�யாக உள்ள �ணிக்கைட 

ஒன்�ல் �ப்ைப நி�த்�ங்கள்”. 

 

“இந்தப்பக்கம் �ணிக்கைடெயல்லாம் எரித்� �ட்டாரக்ள்.” 

 

“அப்ப என� தங்கச�் �� பக்கத்�ல் உள்ள�. அங்ேக நிற்பாட்ட�ம்.” 

 

“ஏன் மாத்தயா?” என்றார ்இன்ஸ்ெபக்டர.் 

 

“இந்த இரண்� ெபண் �ள்ைளக�ம் ��ந்த �ண்�களால் மானத்ைத 

மைறக்க கஸ்டப்ப��றாரக்ள். நமக்�ம் ெபண் �ள்ளைகள் இ�க்�தாேன. 

இந்த �ள்ைளகைள இவரக்ளின் ெபற்ேறார ்பாரத்்தால் அவரக்ள் மனநிைல 

எப்ப� இ�க்�ம்? நாங்கள் எல்லாம் �த்தசமயத்தவரக்ள் எனக் 

��க்ெகாண்� எவ்வள� அநியாயம் ெசய்��க்�ேறாம்.” 

 

உள்ேள இ�ந்தவரக்�க்� ஒவ்ெவா� வாரத்்ைதக�ம் ச�க்கால் அ�த்த� 

ேபான்� ெநஞ்�ல ப�ந்த�. ரத்�னாயக்கா ெசால்�ய இடத்�ல் �ப் நின்ற�. 

 



“தய� ெசய்� உள்ேள வா�ங்கள் �ள்ைளகள்” என் அைழதத்ார ்

ரத்�நாயக்கா. 

 

�ட�்க்�ள் ெசன்ற�ம் மத்�ய வய�ைடய ெபண் ஒ�த்� “ஐெய, என்ன 

நடந்த�?” என பரபரத்தாள். ரத்�நாயக்காைவ ெதாடரந்்� வந்த 

ேசாபாைவ�ம், �னாைவ�ம் பாரத்்த�ம் ��க்�ட�் நின்றாள். 

 

“இப்ெபா�� ேபச ேநர�ல்ைல நங்�. இ�வ�க்�ம் நல்ல உ�ப்� 

ெகா�த்���”. 

 

இ�வ�ம் உள்ேள ெசன்� ��ய உைட அணிந்� வந்தனர.் 

 

“ஐெய, எங்ேக ேபா��ரக்ள்?” “ 

 

“இவரக்ளின் ��கள் எரிக்கப்பட்ட�. ��ம்பத்�னர ்இரத்மலாைன 

காம்�ல் இ�க்கலாம். அ�தான் அங்ேக ெகாண்�ேபா�ேறன்.” 

 

“உங்க�க்� என்ன நடந்த�? தைல�ல் இரத்தக்காயம் ெதரி�ேறேத?” 

 

“நான் �ற� வந்� ெசால்�ேறன். �ள்ைளகள் வா�ங்கள்” என்� ���ட்� 

ெவளிேய�னர.் 

 

கா����ல் �ப்�ல் ேபா�ம்ேபா� பல �க்�ைரயாக்கப்படட் கைடகள் 

ெதரிந்தன. ெப�ம்பாலான கைடகள் �றந்ேத �டந்தன. அைவ 

ெகாள்ைளய�க்கப்பட்ட �ன் �க்�ைரயா�யைதக் காட்�ன. �ல �ங்கள 

கைடகள் த�ழர ்கைடக�க்� பக்கத்�ல் இ�ந்ததால் �க்�ைரயா�ன. 

அந்த கைடகள் �ட்டப்பட்��ந்தன. 

 

ேராட்�ல் வாகனங்கள் இல்லாதப�யால், �ப் ேவகமாக இரத்மலாைன 

�மான நிைலயதை்த அைடந்த�. பல வாகனங்கள் எயாரே்பாட ்ப���ல் 



நி�த்தப்பட்��ந்த�. �மானம் நி�த்�ம் ெகாட்டைக�ன் �ன்பாக 

வாகனங்க�ம் அவற்ைறச ்�ற்� பல�ம் �ட்டமாக நின்றனர.் �ப் நின்ற�ம் 

வாகனத்ைத�ட�் இறங்�ய ேசாபா�க்�ம் �னா�க்�ம் �ைகப்பாக 

இ�ந்த�. �மானம் நி�த்�ம் ெகாட்டைக மனிதரக்ளால் நிைறந்� வ�ந்த�. 

 

“கவைலப்பட ேவண்டாம் “;. என்றப� இ�வைர�ம் இரண்� ைககளில் 

��த்தப� ரத்நாயக்கா ெபா�சா�க்� நன்� ெசான்னார.் 

 

இவரக்ைளச�்ற்� ஒ� �ட்டம் �� “எங்��ந்� வ���ரக்ள்? என ேகட்டனர.் 

 

எ��த ப��ம் ெசால்லாமல் ரத்�நாயக்கா “எங்ேக நிரவ்ாகம்? “ என 

ஆங்�லத்�ல் ேகட்டார.் 

 

“இங்ேக நிரவ்ாகம் இல்ைல. சாப்பா�ம் இல்ைல. எல்ேலா�ம் அப்ப� 

வந்தப�ேய இ�க்�ேறாம்” என்றார.் ந�த்தரவயதான மனிதரக்ள், 

�ரக்��டன் 

ெவவ்ேவ� ப���ல் இ�ந்� வந்தவரக்ள், எந்த ஒ�ங்� �ைற�ல்லாமல் 

ஒேர ெகாட்டைகக்�ள் தகரத்�ல் அைடக்கப்பட்ட சா�ன்�ன்கைள ேபால் 

தள்ளி �டப்பட்��ப்ப� ெதரிந்த�. 

 

“அம்மா” என்றப� ேசாபா �ட்டத்��ள் ஓ�னாள். ேசாபா�ன் தாயா�ம் 

“ேமேள” என்றப� ஓ�வந்தாள். தாைய ெதாடரந்்� இராசநாயகம் வந்தார.் 

மா�மா� ேசாபாைவ �த்த�ட்டப� இரத்நாயக்கா�டம் “�னாைவ பற்� 

கவைலப்படேவண்டாம். அவள� தாய் ஒ� �ஸ்�ம் ��ம்பத்ேதா� 

தங்���க்�றார.் நாங்கள் தகவல் அ�ப்�ேவாம் “;. 

 

இராசநாயகம் �ன்னால் வந்� “மாத்ைதயா�ன் ெபயர ்என்ன? என்ற�ம் 

என்ெபயர ்இரத்நாயக்கா ரா�வ கப்டனாக இ�ந்த எனக்ேக இப்ப� 

நிைலைம வந்� �டட்�” என �� தன� தைலக்காயத்ைத காட்�னார.் 

 

“உங்கைள வாழ்நாள் ��வ�ம் மறக்கேவ மாட்ேடாம் “. 



 

“இந்த அவலநிைலைம ெவ��க்கரம் மாறேவண்�ம். நான் வ��ேறன் “;. 

ஏன இத்நாயக்கா �� �ட�்ேசாபா, �னா�ன் தைலகைளத் அன்�டன் 

தட�க் ெகா�த்தார.். 

 

“இப்ப� மனிச�ம் �ங்களவரில் இ�க்�னம்” என இராசநாயகம் 

�யந்தார.் 

 

“�ள்ைளகள் சாப்�ட்�ரக்ளா”? 

 

“ஆம் என்� ப�ல் ��ய ேசாபா அண்ணா எங்ேக “? என்� ேகட்டாள். 

 

“இந்தக் காம்ைப பராமரிப்பவரக்�க்� உத� ெசய்யப் ேபா��க்�றான்” 

என்� இராசநாயகம். ��லளித்தார.் 

 

அன்� இர� நிலத்�ல் எல்ேலா�ம் நித்�ைர ெகாண்டாரக்ள். ஒ�வ�ம் 

ஒ�வரிட�ம் ேபச�ல்ைல. ஐம்ப�னா�ரத்�க்� ேமற்பட்டவரக்ள் அந்த 

�மானக் ெகாட்டைக�ல் அந்த நீள்இர�கைளக் க�த்தாரக்ள். 

5 

இரத்மலாைன அக� �கா�ல் இ�ந்� கப்பல் �லமாக யாழ்ப்பாணம் வந்� 

ேசரந்்த இராசம்மா ��ம்பத்�னர ்நண்பரக்ள் உத��டன் �ண்�க்�ளி�ல் 

ஒ� �டை்ட வாடைகக்� எ�த்� வாழதெ்தாடங்�னர.் கலவரம் ஓய்ந்�ம் 

�ன்� மாதங்கள் ��ல் நின்ற இராசநாயகம் �ண்�ம் ெகா�ம்� 

ேவைலக்� வரேவண்�யதா�ற்�. ேசாபா �ண்�க்�ளி ெபண்கள் 

பாடசாைல�ேல ேசரந்்� ப�ப்ைபத ்ெதாடரந்்தாள். 

 

கலவரத்�க்�ச ்�ல மாதகாலம் �ன்�தான் ஹட்டன் நாஷனல் வங்��ல் 

ேவைலக்� ேசரந்்��ந்தான் காரத்்�க். ஏஜன்��ல் கா�கட�் 

ெவளிநாட�்க்� அவைன அ�ப்�வ� பற்� இராசநாயகம் மைன��டம் 

ேப���ந்தார.் 

 



காரத்்�க் இரத்மலாைன அக� �கா�ல் உண�கள் பரிமா�தல், உைடகள் 

�நிேயா�த்தல் என்� ெதாண்� ெவைலகள் ெசய்தான். இறப்�கைள�ம, 

காயங்கைள�ம், பட�்னிைய�ம் அங்� �தன்�தலாக பாரத்்தான். 

மனிதரக்ள் மனிதரக்�க்� ெசய்த ெகா�ைமகைள �லேவைளகளில் 

இைர�ட�்ப் பாரத்்தான். 

 

இயற்ைகயால் ஏற்பட்ட அனரத்்தங்களால் பா�க்கப்பட்டவரக்ள் 

அக�களா�ம்ேபா� அங்� இயலாைம�ம் இைறயவனின் ெகா�ைம என்ற 

ஆற்றாைம�ம் இ���ல் நாங்கள ஏேதா �ண்ணியத்தால் தப்��ட்ேடாம் 

என்� ஒ� மனஆ�த�ம் ஏற்ப�ம். மனிதரக்ளால் கட்ட��த்� �ட்ட 

கலவரங்களில் பா�க்கப்ட்டவரக்�க்� மனத்�ல் ப�வாங்�ம் ஆேவச�ம், 

�ங்கள இனத்தவரின் ேமல் ெகா�ந்� �டெ்டரிவைதப் பாரத்்தான். இந்தக் 

ெகா�ைமகள், த�ழ் ேப�ம் இனத்தவர ்என்றதால் �ட்ட�ட�் 

இைழக்கப்பட்ட�. அரசாங்க காவல் பைடகளான ெபா�ஸ், இரா�வம் 

த�ழ்மக்க�க்� எந்த பா�காப்�ம் அளிக்காத� மட�்ம் அல்ல, பல 

இடங்களில் அநியாயாத்�க்� �ைணேபான� என்பதற்� ஆதாரமான பல 

சம்பவங்கைள அ�ந்தான். ெகா�ம்�த் த�ழரக்ள் காலம்காலமாக 

வாக்களிதத் ஐக்�ய ேத�யக்கட்� அரசாங்கம் அைமந்��ந்த 

காலத்�ேலேய இந்த சம்பவங்கள் நடந்தன. ஏராளமான த�ழ் �தலாளிகள், 

அரசாங்க அ�காரிகள், உயரம்ட்டத்�ல் ெசல்வாக்ேகா� இ�ந்த த�ழரக்ள் 

பலைர அக��கா�ல் காரத்்�க் பாரக்்க ேநரந்்த�. 

 

ெத��ல் ைவத்�க் ெகாைல ெசய்யப்பட்டவரக்ள், பா�யல் 

வன்�ைறக்�ட்ப�த்தப்பட்ட ெபண்கள், எரி�ம் ெந�ப்�ல் ெபா�ங்�ய 

��வரக்ள் எனப்பல �டயங்கள் காரத்்�க்�ன் இரத்ததை்த ெகா�ப்பைடய 

ைவத்த�. 

ஆத்�ரம், ேகாபமா� �ன்� ப�வாங்�ம் வன்ம உணரவ்ாக அவன� 

மனத்�ல் இரண்டற கலந்��ட்ட� 

 

இ�பத்�ரண்� வய� இைளஞனான காரத்்�க் உடல் ��வ�ம் ெந�ப்ைப 

ேதக்� ைவத்�க்ெகாண்� நித்�ைர இழந்�, நிம்ம� இழந்� இரத்மலாைன 

அக� �கா��ம், �ன் யாழ்ப்பாணத்��ம் அைலந்தான். உடம்�ேல ஏேதா 

அமா�யமான சக்� ��ந்� அவைன இயக்�ய� ேபால் அவன் 

அைம��ழந்தான். 

 



இந்�யா�ல் த�ழ் இைளஞரக்�க்� ப�ற்� ெகா�ப்பதாகப் 

பத்�ரிைககளில் தகவல் வந்த�. பாடசாைல மாணவரக்ள் �த்தகங்க�டன் 

மைறந்� ���றாரக்ள். �ல வ�ப்�கள் பாடசாைல�ல் இ�ந்� காணாமல் 

ேபாய்�ட்ட�. யாழ்ப்பாணயம் எங்�ம் பரவலாக இைளஞரக்ள் இயக்கத்�ல் 

இைணவதாக ேபசப்பட்ட�. காரத்்�க்�ம் �ங்கள இரா�வத்ைத ப�வாங்க 

இ�ேவ ஒேரவ� என ��� ெசய்தான். அவ�க்� ேமற்ெகாண்� என்ன 

ெசய்வ� என்� ெதரிய�ல்ைல. ெகா�ம்�ல் �றந்� வளரந்்ததால் 

யாழ்ப்பாணத்�ல் நண்பரக்ேளா, ெதாடர�்கேளா இ�க்க�ல்ைல. 

இயக்கங்கேளா� ஏதாவ� ெதாடர�் ஒன்� �ைடக்காதா என ஏங்�னான்.� 

லங்கா ரா�வத்�னேரா� சண்ைட இ�வதாக கனாக்காண �யற்�த்தான். 

 

அவனிடம் இ�ந்� நித்�ைரேய பல மாதங்களாக �ைடெபற்��ட்டேத!. 

எப்ப�க் கன� வ�ம்? 

 

ெவள்ளிக்�ழைம காைல�ல் நல்�ர ்ேகா��க்� ெசன்� அப்ப�ேய 

ப�த்�த்�ைற ேராட்டால் மனம் ேபானப� ைசக்�ைள ��த்தான். 

�னிந்தப� இரண்� �ேலா �ட்டர ்��தத்வன் நி�ரந்்� பாரத்்தேபா� 

கல்�யங்காட�் சந்ைதக்� வந்� �ட்ட� ெதரிந்த�. சந்ைதய�ேக 

ெசன்றவ�க்� �ன் சந்ைதப் ப���ல் ��நின்ற ஒ� �ட்டம் கவனத்ைத 

ஈரத்்த�.. 

 

அங்� ரா�வ உைட�ல் �ல இைளஞரக்ள் நின்றாரக்ள். ெதாப்��ம் 

�ப்பாக்��ம் பாரப்்பதற்� கம்�ரமாக இ�ந்தன. 

 

அவரக்�க்� �க அ��ல் ெசன்� காரத்்�க் “அண்ேண, இங்ேக என்ன 

நடக்�ற�?” என்� ந�த்தரவயதானவைரக் ேகட்டான். 

 

“இயக்கத்�க்� ஆள் ேசரக்்�றாரக்ள் தம்�.” 

 

“எந்த இயக்கம்”;. 

 

“ெரேலா இயக்கம்தான். ேவ� எந்த இயக்கம் இந்த ஊரில்”? 



 

“யார ்தைலவர”்? 

 

“�� என்� எங்கட ஊரப்்ெபா�யன். நல்ல �வப்� நிறம். உயரமான ஆள். 

பலகாலமாக இயக்கத்�ல் இ�க்�ன்றான். �ட்�மணிைய�ம், 

தங்கத்�ைரைய�ம் �ங்களவரக்ள் ெகாைல ெசய்த�ற� இவன்தான் 

இயக்கத்ைத வ� நடத்��றான் “;. 

 

�ட்�மணி – தங்க�ைரைய ெவ�க்கைட�ல் ெகாைல ெசய்தப்பட்டைத�ம் , 

�ட்�மணி�ன் கண்கைள ேதாண்�யைத�ம் பத்�ரிைக�ல் ப�த்த�ம் 

மற்றவரக்ளிடம் ேகட�்ம் காரத்்�க் அ�ந்��க்�றான். ெகா�ம்�ல் �ங்கள-

�ஸ்�ம் மாணவரக்ேளா� ப�த்� �ன்� பாங்�ல் ேவைல�ல் ேசரந்்� 

இனமத ேபத�ன்� எல்ேலா�ட�ம் ேப�ப்பழ�யவன். �ட�்ல் ெப�மள� 

ஆங்�ல�ம் ,��தள� த��ம் ேப�ய ��ம்பத்�ல் �றந்தவன். 

ெவள்ளிக்�ழைம ெவள்ளவத்ைதப் �ள்ைளயார ்ேகா��க்� ெநற்��ல் 

ெபாட�் ைவத்�க் ெகாண்� தாயார ்ேபாவைதத ்த�ர த�ழர ்என்ற எந்த 

அைடயாள�டம் இல்லாத� இவன� ��ம்பம். யாழ்ப்பாணத்தவரக்ள் 

�ணாக இனேபதத்ைத வளரக்்�றாரக்ள். இவரக்ளால் ெகா�ம்�த் த�ழ�ம,; 

மைலயகத் த�ழ�ம் �ணாக கஸ்டப்ப��றாரக்ள் என்ற அரத்்தத்�ல் 

ேப�வைதக் ேகட்��க்�றான்.வாழ்�ன் சகல �டயங்களி�ம் த�ழ் என்ற 

அைடயாளம் ேதைவ�ல்லாமல் இ�ந்த�. இராசநாயகம் ��ம்பம் 

யாழ்ப்பாண அ�யானா�ம், இளம்வய�ேலேய ெகா�ம்� வாழ்க்ைக�ல் 

ஐக்�யமானவரக்ள். இப்ப�யான ��ம்பத்�ல் வந்த காரத்்�க், இனமத 

ேபதங்கைள தங்கள் வாழ்�க்� அப்பாற்பட்டதாகத ்ேதான்�ய�ல் 

�யப்�ல்ைல. இவரக்�க்� 83ஜைல மாதம் பாரிய அ�ரச்�்ைய 

ஏற்ப�த்�ய�. 

ேசாபா காைடயரக்ளால் அம்மணமாக்கப்பட்ட�, �� எரிந்த�, அக� 

�கா�ல் வாழ்ந்த� ேபான்ற �டயங்கள் �ேராதத்ைத�ம், ெவ�ப்ைப�ம் 

அரசாங்கத்�ன் ��ம் �ங்கள இனத்�ன்��ம் கார�்க்�ன் மன�ல் 

ஏற்ப�த்�ய� இயற்ைகயான�. 

 

காரத்்�க்கால் �ண்�ம் ேவைலக்� ேபாய் �ங்களவர ்மத்��ல் ��ப்ப� 

நிைனக்கக் �ட��யாமல் இ�ந்த�. இராசநாயகத்தால் மகனின் 

மனப்பா�ப்ைய�ம் உணர�்களின் ஓட்டத்ைத�ம் �ரிந்� ெகாள்ள 

��ந்த�. எவ்�தத�்ல் ஆ�தல் ெசால்லலாம் என்�தான் அவ�க்� 

ெதரிய�ல்ைல. ெவளிநாட�்க்� அ�ப்� ஒ� �ழ்நிைல�ல் மாற்றம் 



ெகாண்�வர���ம் என நிைனத்தார.் அவ�டன் ேவைல ெசய்தவரக்�ம் 

கனடா, அ�ஸ்�ேர�யா, ஐேராப்பா என ெசன்� �ட்டாரக்ள். இன்�ம் 

இரண்� வ�டத்�ல் இைளப்பாற இ�ப்பதால் இலங்ைக�ேலேய தன� 

காலத்ைத க�ப்ப� என்�ற �ரம்ானத்�ற்� வந்��ந்தார ்

 

இவரக்ளின் ��ம்பத்�ல் பா�ப்� �கக் �ைறவாக ஏற்படட்� 

இராசம்மா�க்�த்தான். இவள� உலகம் கணவ�ம் இரண்� �ள்ைளக�ம் 

மட�்ம்தான். இவரக்�க்� எந்த பா�ப்�ம் இல்லாததால் �� எரிந்தைதப் 

பற்� அக்கைறப்பட�ல்ைல. இ�தான் தாய்ைமயா? ெபண்ைமயா? 

இவரக்ள� �� உலகம் �றக்காரணங்களால் பா�க்கப்டாமல் இ�ப்பதன் 

�லம் ெதாடரச்�்யாக மனித வரக்்கத்�ன் ெதாடரச்�்ைய ேதரவ்டமாக 

இ�த்� ெசல்�றாரக்ளா? இ� ெபண்க�க்� மட�்ம் உரிய உயரிய கணமா? 

ச�க இயலாளர ்க�த்�ப்ப�, மற்ைறய ெபண் ��கங்களி�ம் இந்த 

அ�ப்பைடக் �ணம் காண���ம். ெபண் ��கங்கள் தங்கள� �ட்�கைள 

பா�காக்க மட�்ேம ேபாரி�ம். மற்றப்ப� சண்ைடக்க�க்ேக ேபாவ�ல்ைல. 

ஆண்��கங்கள் இடத்�க்காக, காத�க்காக, உண�க்காக என பல 

காரணங்கக�க்காக சண்ைட ேபா�ம் இயல்�ன. 

 

ேசாபாைவ �ண்�க்�ளிப் பாடசாைல�ல் ேசரத்்த�ம் இராசம்மா�ன் 

கவைல �ரந்்த�. ஆரம்பத்�ல் நட்�ேபண ெதரிந்தவரக்ள் இல்லா�ட்டா�ம் 

�ன்� ேசாபா�ன் சகமாண�களின் ெபற்ேறா�டன் நடை்ப வளரத்்�க் 

ெகாண்டாள். ��மணமா�ய �ன்� தான் ெகா�ம்� வாழ்க்ைக என்றா�ம் 

நகரத்�க்� உரிய ஒட்��ம் ஒட்டாத தன்ைம�ம் இராசம்மா�க்� இ�ந்த�. 

கா�ம் ேபா� �கம் நிைறய �ரித�்ப் ேப�வ�ம், அவரக்ள் கண்ணில் 

மைறந்த�ம் அவரக்ள� நிைன�கைள ெதாைலத்� ��ம் நாகரிகதத்ன்ைம 

இயற்ைகயாகேவ ெகாண்��ந்தாள். மற்றவரக்ள் �டயங்கைளப் ேப�வ�ம், 

சம்பந்த�ல்லாத �டயங்களில் �க்ைக �ைளக்�ம் பழக்க�ம் 

எப்ெபா��ம் �ைடயா� ராசம்மா�க்�. 

——- 

உயரமான ரா�வ உ�ப்ேபா� நின்ற ஒ�வைர அ��னான் காரத்்�க். 

மன�ல் ஒ�தைட ஏற்பட�் வாரத்்ைதகள் அைடத்�க் ெகாண்டன.. 

‘இவரக்ைள எப்ப� அைழப்ப�’. இலங்ைக ரா�வத்�னர ்�ப்பாக்��டன் 

நிற்�ம்ேபா� ேசர ்என அைழப்ேபாம். இங்ேக என� இன ��தைலப் 

ேபாராளிகைள ஏன் ேசர ்என அைழக்க ேவண்�ம்?. 

உைட�ம், ஆ�த�ம் மரியாைதைய வரவைழதத்ன. 



 

“அண்ேண நீங்கள் எந்த இயக்கம்.? “ 

 

“நாங்கள் ெரேலா” இவ்வா� ��ம்ேபா� இ�மாப்� ெதானித்த�. 

 

“நான் இயக்கத்�ல் ேசர ��ம்��ேறன்.” 

 

“அப்ப�ேயா” என �� ேவ� ஒ�வைர அைழத்� வந்� “அண்ேண இவர ்

இயக்கத்�ல் ேசர ��ம்��றாராம்”. என்றார ்�ந்�யவர.் 

 

“எந்த ஊர”்? என்�ேகட்டார ்இரண்டாமவர.் 

 

�ண்�க்�ளி. கலவரத்�க்� �ன்� ெகா�ம்�ல் இ�ந்தனாங்கள். இப்ப 

அக�யாக யாழ்ப்பாணம் வந்��க்�ேறாம்”“ 

 

“�லாசத்ைத தா�ங்ேகா, வந்� சந்�க்�ேறாம்.” 

 

“இல்ைல. அண்ைண �டை்ட வரேவண்டாம். அம்மா�க்� ெதரிய 

ேவண்டாம்.” 

 

“அ�த்த�ழைம இந்த ேநரம், இேத இடத்�ல் சந்�ப்ேபாம்.” எனக் ���ட்� 

வாகனத்�ல் ஏ� மைறந்தனர.் 

 

கள்ளியங்கா� சந்ைத�ல் இ�ந்� வ�ம் வ��ல் சங்��யன் ேதாப்� 

வந்த�ம் ைசக்�ளின் ேவகம் �ைறந்த�. 

 

‘நாங்கள் அர� ைவத்� எங்கைள ஆண்ேடாம். இப்ெபா�� �ங்களவனிடம் 

அ� உைத வாங்�ம் நிைலக்� வந்��டே்டாம். த�ழரக்ளின் ேபாராட்டத்�ல் 



என� பங்ைக நா�ம் ஏற்க ேவண்�ம். அம்மா�ம் தங்கச�்�ம் அப்பா�ம் 

கவைலப்ப��னம். என� ப�ற்� ��ந்த�ம் அவரக்ைள 

சமாதானப்ப�த்�ேவன்.’ வ� ெந�க இப்ப�யான எண்ணங்கேளா� �� 

வந்� ேசரந்்தான். 

 

அ�த்த ஞா�ற்� �ழைம வைர காத்��ப்ப� �க�ம் கஸ்டமாக இ�ந்த�. 

எந்த �டயத்��ம் கவனத்ைத ெச�த்த ��ய�ல்ைல. �ட்�ல் உள்ள 

ெர��சைன �ட பாரக்்க ��ய�ல்ைல. இேதேவைள �டை்ட �ட�் 

ெவளிேய� எங்�ம் �த்த�ம் ��ய�ல்ைல. �ட�்க்�ள் �ற்��ற்� 

நடந்தான். 

 

“ஏன்டா �ட்� ேபாட்ட நாய் மா�ரி �த�் �த்� �ரி�றாய்? “ என ராசம்மா 

ேகட்டாள். 

 

�த்தகங்கள், �னிமா, ��ேயாக்கள் என ஓரள� ேநரம் நகரந்்த�. 

ெப�மபாலான ேநரத்ைத கட்��ல் ப�த்தப� க�த்தான். ரா�வதை்த 

�ட�்��த்�வ�ம் இரா�வ உ�ப்� உ�த்� மரியாைத�டன் மக்கள் 

மத்��ல் நடப்ப�ம், �ங்களவரக்�க்� சமமாக ைதரியம் ெபற்� 83ம் 

ஆண்�க் கலவரத்�ல்; ஈ�பட்ட காைடயைர உரிய�ைற�ல் தண்�ப்ப� 

ேபான்ற காட்�கள் அவன் மனக்கண்களில் �ரிந்தன. 

 

தைலயைண�ன் �ழ் உள்ள தன் க�தத்ைதத் ��ம்ப�ம் ப�த்தான் 

காரத்்�க். 

 

அன்�ள்ள அம்மா, அப்பா, தங்கச�் ேசாபா அ�வ�, 

 

இந்தக் க�த்ைத ப�க்�ம்ேபா� நான் உங்கைள �ட�் ெவ��த்�ல் 

இ�ப்ேபன். ெகா�ம்�ல் �றந்� ேறாயல் கல்�ரி�ல் ப�த்� வந்த 

நாடக்ளில் நான் த�ழன் என்பைத மறந்� வாழ்ந்ேதன். நீங்க�ம்�ட 

என்னிடம் ஆங்�லத்�ல் ேப�வதன் �லம் நாங்கள் ெகா�ம்�வாழ் த�ழர ்

என்ற தனித்�வத்ைத �ரகடனப்ப�த்�னீரக்ள். �ங்களவேரா� 

�ங்களத்�ல் ேப� அவரக்�க்� சமமமானவரக்ள் என்� நிைனத்ேதாம். 

மற்ைறய �ரேதச த�ழரக்ளி�ம் நாங்கள் உயரந்்தவரக்ள் நாகரிகத்�ல் 

ேமலானவரக்ள், பண்பானவரக்ள். எங்கைள இனமத ேவ�பா�கள் 



பா�க்கா� என்ற கற்பைன உலகத்ைத ��ஸ்�த்�க் ெகாண்� 

வாழ்ந்ேதாம். அப்பா�ன் �ங்கள நண்பரக்ேள,  எங்கள் நண்பரக்ளாக 

நிைனத்� அவரக்ளின் ��மணங்கள், �றந்தநாள் �ழாக்க�க்� ெசன்� 

ம�ழ்ந்ேதாம். என்ேனா� ப�த்த �ங்கள நண்பரக்ைள உங்கள் 

�ள்ைளகளாக பாரத்்�ரக்ள்.அவரக்�ம் எங்கைள ேவ�பா� காட்டாமல் 

உபசரித்தாரக்ள். 

 

ஜ�ைல 83 கலவரம் எங்க�க்� அ�ரச்�்ையத் தந்த� மட�்மல்ல, எங்கைள 

�ற்� நாங்கள் உ�வாக்���ந்த கற்பைன வைலப்�ன்னைல ��த்� 

எ�ந்த�. ஏன் எங்கள் �டை்ட எரித்தாரக்ள்?. அப்பா ��க ��க ேச�த்� 

கட்�ய எங்கள் ��, தளபாடங்கள், ��வய� ேபாட்ேடாக்கள், அம்மா�ன் 

�ைறேசைல என்� எல்லாம் �ைகயா�ப்ேபானேபா� அயலவரக்ள் 

ேவ�க்ைக பாரத்்தனர.் காைடயரக்ள் எரித்தாரக்ள் என்றால் ஏன ெபா��ம் 

இரா�வ�ம் த�க்க�ல்ைல. இ�ல் இ�ந்� ெதரிவ� என்ன? நாங்கள் 

ேவற்� மனிதரக்ள். அந்நியமானவரக்ள் என்ப�தாேன? ேசாபா எவ்வள� 

கஸ்டப்பட�் அந்த ��கங்களிட��ந்� உ�ர ்தப்�னாள். எத்தைன த�ழ் 

இளம்ெபண்கள் ெகா�ரமாக �ன்��த்தப்பட்டாரக்ள். எத்தைன ேபர ்

ெகா�த்தப்பட்டாரக்ள். இப்ப� ஒ� நிகழ்ச�் ��ம்ப�ம் நடக்கா� 

என்பதற்� என்ன உத்தரவாதம் உண்�?. இந்தக் ெகா�ைமைய ெசய்தவரக்ள் 

இன்�ம் அர�ல் இ�க்�றாரக்ள். இந்த நிைல�ல் நா�ம் அப்பாேபால் 

ெகா�ம்�க்� ேபாய் ேவைல ெசய்ய��யா�. என� இனத�்க்காக�ம், ஏன் 

எனக்காக�ம் நான் ��தைல இயக்கத�்ல் இைணந்� ஆ�தம் ஏந்� ேபாரிட 

ேபா�ேறன் உ��டன் இ�ந்தால் த�ழ்ஈழத்�ல் சந்�ப்ேபன். இல்ைலேயல் 

இனத்�க்காக �ரமரணம் அைடேவன். தய�ெசய்� என்ைனத் 

ேதடேவண்டாம். 

என்�ம் உங்கைள மறவாத 

காரத்்�க். 

 

அந்த ஞா�ற்�க்�ழைம க�தத்ைத ம�த்� தைலயைண�ன் �ழ் 

ைவத்��ட�் ேபானவன்தான.அம்மா அ�� �ழ�யப� எங்�ம் ேத�னாள். 

இரண்� நாள்களின்�ன் காரத்்�க்�ன் ைசக்�ைள ஒ�வன் ெகாண்�வந்� 

தந்��ட�் காரத்்�க் ேபாட்�ல் ஏ� இந்�யா�ற்� ெசன்� �ட்டதாகக் 

��னான். 

 

இனிேமல் யாழ்ப்பாணத்�ல் இ�க்க ��யா� ெகா�ம்�க்�ப் 

ேபாகேவண்�ம் என ராசம்மா கணவைரக் ேகட�்க் ெகாண்டாள். 



யாழ்ப்பாணம் வந்தேத காரத்்�க் இயக்கத்�ல் ேசரக் காரணம் என்ப� 

அவள� க�த்�. ேசாபா�ன் பத்தாம் வ�ப்� பரீடை்ச ��வைடந்த �ன் 

ெகா�ம்� ��ம்� ேபாேவாம் எனத் �ரம்ானம் எ�த்��ந்தாள். 

 

�லமாதங்களின் �ன் ஒ�நாள் கத� பலமாக தட்டப்பட்ட�. 

 

இராசம்மா கதைவத ்�றந்தாள். �ற்றாக இரா�வ உைட�ல் காரத்்�க் 

வாச�ல் நின்றான். 

 

எ��ம் ேபசாமல் அவைன அைணத்�க் ெகாண்� �ைலேபால் நின்றாள். 

��� ேநரத்�ன �ன்; “என்ர மகேன எங்ேக ேபானாய்? எங்ேக ேபாய் 

இ�ந்தாய்? உன்ைனக் காணாமல் எத்தைன நாள் உண�, நித்�ைர, நிம்ம� 

இல்லாமல் அ�� ெகாண்��ந்ேதன். எப்ப�யடா உனக்� எங்கைள 

�ட�்ப்ேபாக மனம் வந்த�?”. என அ�தப� �ரலா�த்தாள். 

 

“இந்�ய இரா�வத்தால் எங்க�க்� ப�ற்� �ைடத்த�. வடஇந்�யா�ல் 

தங்� இ�ந்� ப�ற்� ெபற்ேறாம். எங்க�க்� த�ழ் ஈழம் �ைடத்���ம். 

��அண்ைண �த்தத்�ற்காக ஏராளமாக ஆ�தங்கேளா� இங்� வந்� 

இறங்��ள்ளார”்;. எனப் படபடெவனப் ெபாரிந்� தள்ளினான். 

 

மகைனக் கண்ட சந்ேதாச�ம் �ங்கள இராணவத்�ன் ேமல் ஏற்பட்ட 

ெவ�ப்�ம் காரத்்�க்�ன் வாரத்்ைதகைள ேகடக் இனிப்பாக இ�ந்த� 

இராசம்மா�க்�. 

 

“தம்� �ட�்க்�ள்ைள வா”. தன்ைன �தாகரித்�க்ெகாண்� கண்ணீைர 

ேசைலத்தைலப்பால் �ைடத்தாள். 

 

“இல்ைலயம்மா. நான் ��அண்ைணேயா� �ப்�ல் வந்தனான். அவர ்

உள்ேள இ�க்�றார ். ஒ� நி�டம் என்� ெசால்��ட்� வந்தனான்”. 

 

“ஒ� வாயாவ� சாப்�ட�்�ட�் ேபாவன் அண்ைண” என்றாள் ேசாபா. 



 

“த�ழ் ஈழம் �ைடத்தால் வந்� சாப்���ேறன்” என ���ட்� வாச�ல் 

காத்��ந்த �ப்�ல் ஓ� ஏ�னான். 

 

இந்த �லநாடக்ளில் �� இயக்கத்�ற்�ம், ெரெலா இயக்கத்த்pன�க்�ம் 

சண்ைட நடக்�ற� என்� ேகள்�ப்பட�் இராசம்மா�ம் ேசாபா�ம் 

யாழ்ப்பாணம், ெகாக்��ல், உ�ம்�ராய், கள்ளியங்கா� என ேத�னாரக்ள். 

கைட��ல் ஒ� பா� எரிந்த உடலாக காரத்்�க் �ைடத்தான். காரத்்�க்ைக 

அடக்கம் பண்ணி அ�த்த நாேள இராசநாயகம் ��ம்பத்�னர ்ெகா�ம்� 

வந்� ேசரந்்தனர.் 

 

“�ங்களவர ்�� வாசைல மட�்ந்தான் எரித்தாரக்ள். ஆனால் 

யாழ்ப்பாணத்தவரக்ள் என் �ள்ைளையக் எரித்�க் ெகாண்� �ட்டாரக்ள். 

�ங்களவன், த�ழன் என்ற காரணத்�னால் அ�தத்ாரக்ள். 

யாழ்ப்பாணத்தவரக்ள் என்ன காரணத்தால் என்�ள்ைளையக் 

ெகான்றாரக்ள்? என்� �லம்�யப� இ�ந்தாள் இராசம்மா. 

 

�ண்�ம் வாடைகக்� ெகா�ம்�ல் �� எ�த்� ெகா�ம்� வாழ்க்ைக 

ெதாடங்�னா�ம் ேசாபா பத்தாம் வ�ப்�ல் பாஸ் பண்ண�ல்ைல. �லப் 

ெபயர�்ம் எ�ரப்ாராத ேசாகங்க�ம், காரணம் கற்�க்க இயலாத 

�ரக்�க�ம் அவள� ப�ப்ைபப் பா�தத்ன. ெகா�ம்�ல் பரடீை்ச எ�க்கப் 

ப�த்�க் ெகாண்��ந்த இந்தக் காலத்�ல்தான் �ரத்� உறவான 

சந்�ர�க்� ��மணம் ேப� நிடச்யமா� �ன் �டன்ிக்� ேசாபா பயணிக்க 

ேநரந்்த�. 

 

இந்த நிகழ்�கள் �ளாஸ் பாக் ேபால் இ�ந்த�. ேசாபா ேபாட்ேடா ஆல்பத்ைத 

���ட�் ேநரத்ைதப் பாரத்்தேபா� க�காரம் நா�மணி எனக்காட்�ய�. 

�மன் நல்லா �ங்�க் ெகாண்� இ�ந்தான். 

 

�ங்�யவைன ெதாட்��ல் இ�ந்� �க்� தன� கட்��ல் �க்� 

ேபாட�்�ட�் ‘நான் மட�்ம் நித்�ைர வராமல் த�க்�ேறன் கள்ளப்பயல் 

எப்ப� நித்�ைர ெகாள்�றான்’. என நிைனத்தவாேற ைலடை்ட அைணத்� 

�ட�்ப் ப�த்தாள். 
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சந்�ரன� ேமைச�ல் அவன� ஆய்�க�க்� உத�ம் சஞ்�ைககள், 

�த்தகங்கள், ஒ�ப்�ர�கள் என பரவலாக இைறந்� �டந்தன. வாரம் 

ஒ��ைற ேமைசைய �ப்பரவாக ைவத்தா�ம், வார இ���ல் �ண்�ம் 

அேதமா�ரி வந்���ம். இதைன உணரந்்� அ�க்�க் 

ெகாண்��ந்தவைனப் பாரத்்� �ண்� “என்ன அ�ஸ்�ேர�யா �ளினப் 

ேடயா” என்� ேகடட்ாள். ேகள்��ன் ேக�ைய �ரிந்தப� “ேயஸ் �ஸ் 

ேபரெ்பக்ட்” என்� ����த்தப� அ�க்�னான். அப்ெபா�� 

���ண்ெடான்�ல் எ�தப்பட்ட ெதாைலேப� இலக்கம் �ைடத்த�. 

 

இ�தாேன அன்� �ண்� தந்� நான் ப�ல் ேபான் பண்ண�ல்ைலேய என 

தன்ைன ெநாந்� ெகாண்� அந்த நம்பைர அ�த்�னான். 

ெதாைலேப��ன் எஞ்�த தயக்க�ன்� அ�ஸ்�ேர�ய ெதானி�ல், 

“ஜ��யா ேப��ேறன்” என்� ம��ைன�ல் வந்த�. 

 

“சந்�ரன் ேப��ேறன் என்ைன மன்னிக்க ேவண்�ம். உங்கள் ெதாைலேப� 

எண்ைண ெதாைலத�் �ட்ேடன் இப்ேபா� தான் ேத� எ�த்ேதன். 

தங்க�க்� என்ைனத் ெதரி�மா?”“ 

 “என்ைன ெதரிய�ல்ைலயா? ேகால்ட ்ேகாஸ்ட ்ெஹாட்ட�ல் சந்�த்ேதாம்.” 

 

ேகால்ட்ேகாஸ்ட ்என்ற�ம் ெஹாட்ேடல், க�ேனா எல்லாம் நிைன�க்� 

வந்தன. எத்தைன�ைற அவைள நிைனத்��க்�ேறன். என நிைனத்�க் 

ெகாண்� “மன்னிக்க ேவண்�ம் உங்கைள நான் மறக்க�ல்ைல. ஆனால் 

ெபயர ்மறந்� �ட்ட�.” 

 

“அ�த்த ப�ெனாராம் �க� என� �றந்தநாள். �ட்�க்� வர���மா”? 

 

“வ��ேறன். �லாசத்ைத தா�ங்கள்.” 

 

வ��ேறன் என்� ெசால்� �ட்டா�ம்,  ேசாபா�டன் ேபாக��யா� 

��யா�டன் ஏற்படட் சந்�ப்ைப �பரிக்க ��யா�. பல்கைலக்கழக 

��ந்� என ெசால்� �ட�் ேபாவ� தான் நல்ல� என ��� எ�த்தான். 

 



1798 ல் ெபாடன்ிேபக்� ஆங்�ேலய மா�� கப்டன் �க் வந்த ெபா�� 

அங்��ந்த ஆ�வா�கைள மனிதரக்ளாக க�த�ல்ைல. அதனால் 

ெவ�ைமயான கண்டமாக க��னார.் ஆங்காங்� ஆ�வா�கள் ெகால்லப் 

பட்டாரக்ள். மற்றேயார ்ெதாற்�ேநாயால் ம�ந்தாரக்ள். இந்தேவைள�ல் 

இரண்� �ற்றாண்�கள் �ன்னர ்�ட்னி�ன் வடப�� ெசல்வவந்தரக்ள் 

��க்�ம் இடமாக�ம், ெதன்ப�� மத்�ய வ�ப்�னர� வ�ப்�டமாக�ம், 

ேமற்�ப�� இரண்டாம் உலக �த்தத்�ன் �ன்வந்த ெதா�லாளர ்

வரக்்கத்�னரால் ெதாடரச்�்யாக வளரந்்� ெகாண்� வந்த�. ேமற்�ப் 

ப���ேலதான் ெப�ம்பாலான இலங்ைகத ்த�ழரக்ள் வ�க்�றாரக்ள். 

இப்ப� �ன்� ச�க�ம் சந்�க்�ம் இடத்�ல் �டன்ி பல்கைலக்கழகம் 

அைமந்�ள்ள�. இந்தப் பல்கைலக் கழகத்ைத �ற்��ள்ள �ரேதசம் 

ெரட்ேபண் எனப்ப�ம். இந்தப் ப���ல் ஆ�வா�கள் வ�க்�றாரக்ள். 

இவரக்ள் �டன்ி�ல் சட்டம் ஒ�ங்� �ைறக�க்� சவால் �ட�்க் ெகாண்� 

�ளிம்�நிைல மக்களாக இப்ேபா� வாழ்�றாரக்ள். �டன்ி வாழ் நாகரிக 

மக்க�க்� ம�வாக ெதரி�ம் ெரட்ேபண் உண்ைம�ல் அஸ்�ேர�ய 

ஆ�வா�கள் ெதாடரச்�்யாக சரணைடயா� தங்கள� நாடை்ட 

ஆக்�ர�த்தவரக்ேளா� ேபாரா�ம் இ��ப் பாசைறயா�ம். இவரக்ைள 

அகற்றப் பல�ைற அரசாங்கங்கள் �யன்றன. ஆனால் ��ய�ல்ைல. 

 

சந்�ரன் �டன்ி�ன் ேமற்�ப் ப�����ந்� ெரட்ேபைண கடந்� �ழக்�ப் 

ப��க்� ��ம்�யேபா� �ண்��ன் �லம் அ�ந்த ெரடே்பண்ணில் 

வரலா� நிைன�க்� வந்த�. �ழக்� �றத்�ல் ரன்�க் ெசன்� ��யா�ன் 

�டை்ட கண்���ப்ப�ல் �ரமம் ஏற்பட�ல்ைல. பசை்சநிறமான கத� 

அைடயாளம் ெதரிந்த�. 

 

காைர ��� �ரத்�ல் நி�த்��ட�் நடந்� ெசன்றான். அைழப்�மணிைய 

அ�த்�ய�ம் நாய் �ைரக்�ம் சத்தம் ேகட்ட�. �ட்�வாச�ல் நின்� 

ெத�ைவப் பாரத்்தான். மாைல ேநரமானதால் பலர ்தங்கள் வளரப்்� 

நாய்க�டன் நடந்� ெசன்றாரக்ள். 

 

கத� �றந்த�ம் “வா�ங்கள் உள்ேள”, என ��ய ��யா�ன் �ர�டன் 

நா�ன் �ைரப்�ம் ஒ�த்த�. 

 

“கவைலப்படா�ரக்ள. ைரகர ்க�க்கா�.” 

 



உ��ெமா�ையக் ேகட்ட�ம் உள்ேள காைல ைவதத் சந்�ரன் ைக�ல் 

ைவத்��ந்த ஓரக்்�ட ்மலரெ்காத்ைத ெகா�த்தான். 

 

“நன்�” என்றப� சந்�ரனின் கன்னத்�ல் �த்தம் ஒன்ைற�ம் ப�த்� 

�ட�் உள்ேள ெசன்றாள். சந்�ரன் அவைளப் �ன்ெதாடரந்்தான். 

 

�டன்ி�ல் உள்ள ��களின் ஒப்�ட�் அள�ல் இ� ��ய�� என்�தான் 

ெசால்லேவண்�ம். இரண்� அைறகைளக் கடந்� ெசன்றான். ��ய ல�ன்ஸ். 

அதன் �ன்�றமாக ஒ� ப�க்ைக அைற�ம், சைமயல் அைற�ம் ெகாண்ட 

��. இங்�லாந்� ��களின் அைமப்�ல் இ�ந்த�. �� அைர 

�ற்றாண்�க�க்� ேமற்பட்டதாக இ�க்கலாம். ல�ன்ஸ் �வரில் பல 

ஓ�யங்கள் மாட்டப்பட்��ந்தன. ஓ�யங்களில் �க்கைள ஏந்�ய 

ேதவைதக�ம், அவரகளின் தைலகளின் ேமல் பறந்�ெகாண்��க�ம் 

பறைவக�ம், �ேழ தைர�ல் ��கங்க�ம் ஆக ஒ� கன� உலக 

�ர�ப�ப்பாக இ�ந்தன. ஓ�யங்கள் அந்த இடத்ைத �த்�ரக்�டமாக 

மாற்�யதான ேதாற்றத்ைத தந்த�. 

 

��யா�ன் நாய் சந்�ரன� கால்க�க்� இைட�ல் தைலைய நீட்� 

ேமாப்பம் ��த்� ெகாண்��ந்தைத பாரத்்� “ைரகர ்ெவளிேய ேபா” 

என்றாள். 

கால்க�க்� இைடேய வாைல ைவத்தப� அந்த க�த்த ெராட�்லர ்ெவளிேய 

ெசன்ற�. 

“இந்தப் படங்கள் எல்லாம் நீங்கள் வைரந்ததா? “ 

“ஆமாம் நல்லா இ�க்கா”. 

 

“அழகாக இ�க்�. எனக்� ஓ�யங்கைள பற்� ம�ந்�க்��ட அ�� 

இல்ைல. இந்த �த்�ரங்கைள ஏேதா கன� உலகத்�ல் சஞ்சரிக்�ம் 

ஓ�யரின் �ரிைககள் தான் வைரந்��க்�ன்றன என்ப� மட�்ம் �ரி�ற�.” 

 

“ஓ�யத்ைதப் பற்� அ�� இல்ைல என்� ���ட்� இவ்வள� சரியாக 

எப்ப� ெசால்ல ���ற� உண்ைமதான் அ�மன�ன் கன�லகக் 

காட்�கைளத்தான் நான் அப்ப�ேய வைரந்�ள்ேளன். பறைவகள், 

��கங்களில் எனக்� �க�ம் ஈ�பா� உண்�.” 



 

�ந்�ரன், ஒ��ைற �ற்�ப்பாரத்்� �ட�் “�ட�்ல் ஒ�வ�ம் இல்ைல ேபால் 

இ�க்�ற� உங்கள் �றந்தநாளில் ஒ��ட்டேம இ�க்�ம் என நிைனத்ேதன்.” 

 

“இ�ங்ேகா” என ேசாபாைவ காட்��ட�் “மகன் வந்��ட�் 

ேபாய்�ட்டான். மகள் ேகால்ேகாஸ்ட�்ல் இ�ந்� ெதாைலேப��ல் 

ேப�னாள்”. இந்தத ்தகவல்கைளக் ��யப� சந்�ர�க்� �ன்னாள் 

அமரந்்தாள். 

 

“�றந்தநாள் ெம��வரத்்�கைளக் காண�ல்ைலேய? “ 

 

�ன்னைக�டன்; “ெகா�த்�ய ெம��வரத்்�கைள மைறத்��ட்ேடன். 

நீங்கள் வந்� என� வயைதக்கண்� ��த்த���ரக்ள் அல்லவா” எனச ்

��வய�ப் ெபண் ேபாலச ்�ரித்தாள். 

 

“ெபண்களின் வயைதக்ேகட்கக் �டா� என்ற நாகரிகம் ெதரிந்� 

ைவத்��க்�ேறன் ” என்� ெசான்னா�ம் மன�க்�ள் நாற்ப� 

வய��க்கலாம் என ம�ப்�ட்டான். 

 

“சந்�ரன், நான் ஒ� தனிப்பட்டேகள்� ேகட�்ேறன் ஆட்ேசபைண 

இல்ைலேய”?” 

 

“ேக�ங்கள்.” 

 

“உங்க�க்� ��மணம் ஆ��ட்டதா? “ 

 

��� த�மா�ய சந்�ரன் “எனக்� ��மணமா� ஆ� மாதத்�ல் 

�ழந்ைத�ண்�. என்மைன��ன் ெபயர ்ேசாபா.” 

 

“நீங்கள் அ�ரஸ்்டசா�தான்.” 



�ர�ல் ��ய ஏக்கம் ெதாக்� நின்ற�. 

 

“இப்ெபா�� என� �ைற. நான் உங்களிடம் ேகடக்ேவண்�ம். உங்கள் 

கணவன் உங்கேளா�தான் இ�க்�றாரா? “ 

 

“ச�பத்�ல்தான் �வாகரத்� ெபற்ேறன். எனக்��க் ெகாண்� சைமயல் 

அைறக்�ள் �ைழந்�.�ண்�ம் வந்�  ஒ� தடை்ட சந்�ர�க்� �ன்பாக 

ைவத்��ட�் “ சாப்��ங்கள்.” என்றாள். 

 

தட்�ல் இ�ந்த ேகக்�டன் வைட, லட�், சேமாசா என்ற இந்�ய 

பலகாரங்க�ம் இ�ந்தன. 

“இெதன்ன இப்ப� சாப்பா� சைமக்க ெதரி�மா “?” 

 

தைலைய ��ப்� க�த்ைத ெவட்�, லாவகமாக கண்ண�த்� “ேகாம்�ஸ் 

என்ற இடத்�ல் வாங்�ேனன்”. எனச ்�ரித்தாள். 

 

“இவற்�ன் ெபயரக்ள் எப்ப� ெதரி�ம்?.” 

 

“அ� �கச ்�லபம் அந்த இந்�ய உண�க்கைடகாரரிடம் இலங்ைகயர ்

ஒ�வைர ��ந்�க்� அைழத்�ள்ேளன். அவரக்ள� சாப்பா� என்ன என்� 

ேகட்ேடன் “. 

 

“நன்�” என சந்�ரன் ��ய�ம் சந்�ரன� ைக�ல் அ�த்��ட�் 

“இவ்வள� ெமன்ைமயாக இ�க்�றேத” எனப் �ன்னைகத்தாள்.. 

 

“க�னமான உைழப்� ேவைல எ��ம் ெசய்த� �ைடயா�”, என ��யப� 

வைடைய க�த்தான். 

 

“உங்கள் �ர�்கம் �டன்ிதானா? “ 



 

“நாங்கள் ேமற்� �க்ேடாரியா�ல் வாணம்�ல் என்�ம் இடத்�ல் 

ெசம்ம�யா�கள், பால் மா�கள் ைவத்��ந்ேதாம். அம்மா ஐரிஸ் வம்சாவ�. 

அப்பா ஸ்ெகாடல்ண்ட ்வம்சம. �ன்� தைல�ைறக்� �ன்� 

இங்�லாந்���ந்� பத்� ப�ண்கள் ெகா�த்� கப்ப�ல் வந்தவரக்ள். 

இதனால் எங்கைள ‘பத்� ப�ண் ��ேயற்றவா�கள்’ என 

அஸ்�ேர�யா�ல ��வாரக்ள். ஆரம்பத்�ல் உ�ைளக்�ழங்� சா�ப� 

ெசய்� �ன்� பண்ைண �லங்�கள் வளரக்்கத் ெதாடங்�ேனாம். 

பண்ைண�ல் �றந்� வளரந்்த எனக்� அக்கா உண்� ெமல்ேபணில் ஒ� 

இத்தா�யைர மணந்� இரண்� �ள்ைகள் உண்�. என� வரலா� 

அக்காேபால எளிதானதான ேநரே்காடாக இ�க்க�ல்ைல. நான் வந்த பாைத 

கர�ரடான காட�்வ�. ச�பத்�ல் இேதா என் �ைணவரிட��ந்� 

�வாகரத்� ெபற்ேறன் “. என ஒ� ேபாட்ேடாைவக் காட்�னாள். 

 

சந்�ர�க்� அ�ரச�்யாக இ�ந்த�. ெவஸ்ட ்இந்�ய �ரிக்ெகட ்�ரர ்

��யன் ரிசச்ாடை்ட ேபால் இ�ந்தார.் “என்ன ��யன் ரிசச்ாடை்ட ேபால் 

இ�க்�ற�”? 

 

“ேடான்ட ்� �ல்�. இ� சா�ய. சா�ய,  கானாைவ ேசரந்்தவர”். 

 

“எவ்வள� காலம் மணம் ��த்� வாழ்ந்�ரக்ள்?” 

 

“�ன்� வ�டங்கள்.” 

 

“என்ைன மன்னிக்கேவண்�ம் நான் ேதைவ�ல்லாமல் உங்கள் 

நிைன�கைளக் �ள� �ட்ேடன்.” 

 

“இல்ைல. இல்ைல. சா�யா�டன் ஏற்படட் மனக்கசப்�ல் இ�ந்� ஆ�தல் 

அைடய மகைளச ்சந்�க்க வந்ேதன். அப்ேபா�தான் உங்கைள�ம் ேகால்ட ்

ேகாஸ்�ல் சந்�தே்தன். உங்கைள சந்�தத்� என் மன�ல் நல்ல ெதளிைவ 

ஏற்ப�த்த உத�ய�. ��ய ெகட்ட சம்பவங்கள் மனத்ைத பா�ப்ப�ேபால் 

நல்ல �யடங்கள் நடக்�ம்ேபா�ம் மனம் ஆ�தலா�ம். அன்� 

�ன்ன��கம் இல்லாத என்னிடம் நீங்கள் நடந்� ெகாண்ட �த�ம் 



உத�ெசய்த தன்ைம�ம் ஆண்வரக்்கத�்ன் ேமல் நம்�க்ைகைய இழந்� 

�டாமல் பண்ணிய�. சா�யா�ன் நடத்ைத ஆண் வரக்்கத்�ன ேமல் பாரிய 

கசப்ைப எனக்� ஏற்ப�த்� இ�ந்த�. ெமல்ேபணில் நா�ம் சா�யா�ம் 

�வாகரத்� ெபற்�க்ெகாண்ேடாம். சா�யா கானா�ல் இ�ந்� வந்த அக�. 

என்ைனத் ��மணம் ெசய்ததால் இங்ேக வ�க்க ��ந்த�. �வாகரத்தால் 

எந்த �ரசச்ைன�ம் அவர� ���ரிைமக்� வரக்�டா� என நான் 

நிைனத்ேதன். இதனால் �வாகரத்ைத தள்ளிப்ேபாட்ேடன். என� 

�ள்ைளக�க்� அ� ��ப்ப�ல்ைல. இ�தான் எனக்�ச ்�க்கலாக இ�ந்த 

�ரசச்ைன.” 

 

“உங்க�க்� �க�ம் அற்�தமான மனம். நீங்கள் ��ம்பாத ஒ�வ�க்�ம் 

�ரசச்ைன உ�வாக்கக் �டா� என்� நிைனக்��ரக்ேள. இந்த மன� 

எல்லா�க்�ம் வரா�.” 

 

“எங்கள் மனங்கள் �ரிந்��ட்டன. சா�யாேவா� நான் இைணந்� வாழ 

��ம்ப�ல்ைல. அதற்காக நான் ப�வாங்�ம் ��ம்ப�ல்ைல.” 

 

“உங்கள் �ற்�ல் உண்ைம�ம் நியாய�ம் இ�க்�ற�. ேநரம் ேபாய்�ட்ட�. 

நான் ேபாய்வ��ேறன்.” எனக்�� எ�ந்தான். 

 

“�ண்�ம் வா�ங்கள். என் �ட�்க் கத�கள் �றந்��க்�ம் “. 

 

வாசல்வைர வந்த ��யாைவ ைரக�ம் ெதாடரந்்த�. கதைவத் �றந்தவள் 

“நன்�” எனக்��க் ெகாண்� சந்�ர�க்� �க அ��ல் வந்தேபா� அவள� 

�ச�்க்காற்�ன் �� சந்�ரைன �ண்�ய�. த�மா�யவனிடம் “என� 

�றந்தநா�க்� �தத்ம் இல்ைலயா? “, என்றாள். 

 

தன்ைன மறந்த சந்�ரன் அவள� க�த�்ல் ைககைள ைவதத்ேபா� அவள� 

உத�கள் கன்னத்�ல் ப�ந்� �ரிந்த�. ஆனால் �ல �நா�கள் இ�வ�ம் 

�ரியாமல் நின்றேபா� ைரகரின் �ைலப்� இ�வைர�ம் �ரித்த�. 

 

“ேநரம் ஆ��டட்� என ைரகர ்ெசால்��றான்”;. என்றப� 

ெவளிேய�னான் சந்�ரன். 



 

சந்�ரன் �டை்ட அைடந்தேபா� ந�இரவா� �ட்ட�. �ட்�ல் எரிந்த ைலட ்

ேசாபா இன்�ம் நித�்ைர ெகாள்ள�ல்ைல என்பைத காட்�ய�. கதைவ 

தட்ட�ன்ேப கத� �றந்த�. 

 

“என்ன இவ்வள� ேநர�ம் ப�க்காமல் இ�க்�றாய்” என ஆசச்ரியம் 

கலந்த �ர�ேல ேகட்டான். 

 

“உங்கைளப் பாரத்�்க் ெகாண்�தான் இ�ந்ேதன்” எனக்��யப� 

தன்ைனத் ��ப்� சந்�ர�க்� காட்�ப் ெபா�ளாக்�னாள். நீலநிற ைநட்� 

உள்ேள அணிந்ந��ந்த �ரா�ன் க�ப்� நிறத்ைத காட்�ய�. ெசன்�ன் 

ந�மண�ம் வந்த�. அவள� ஆைடபற்� ��ப்�டாமல் சந்�ரன் “எங்ேக 

�மன்?;” என்றான். 

 

“நல்ல நித்�ைர ெகாள்�றான்.” 

 

“நீ இவ்வள� ேநரம் ரி� பாரத்த்ாயா? “ எனக் ��க்ெகாண்� தன� 

உைடைய கழட்�னான். 

 

“�� ��க்க �த்தப்ப�த்�ேனன். ஒ� அ�க்� உண்டா பா�ங்கள்.? “ 

 

“இந்த ேநரத்�லா”? 

 

“ெயஸ் �ஸ்�”என்றாள் ஆங்�லத்�ல். 

 

“என்ன, நல்ல�ட்�ல இ�க்�றாய்? பல நாடக்ளின் �ன்னால்”. என்றப� 

ெம�வாக கன்னத்�ல் �த்த�ட்டான். 

 



ேசாபா�ன் கண்களில் ஏமாற்றம் ெதரிந்த�. ��யாைவ ஆரத்த�� 

�த்த�ட்டதால் அவள� உடல் மணம் தன்னில் இன்ன�ம் ஒட்�க்ெகாண்� 

இ�ப்ப�ேபால் இ�ந்த�. �ற்றமனம் ����த்த� சந்�ர�க்�. 

 

“இவ்வள�தானா இன்ைறக்�?”. 

 

“இவ்வள�தான் இன்ைறக்�. ந�இரவா��ட்ட�” 

 

“உங்க�க்காக எவ்வள� ேநரம் காத்��ந்ேதன்.” 

 

“சரி வா அைறக்�ப் ேபாேவாம்.” 

 

சந்�ரன் உள்ேள ெசன்� கதைவச ்சாத்�ய�ம் ைநட்�ைய அப்ப�ேய 

தைர�ல் ந�வ�டட்ாள். க�தத் �ரா�ம் ெவள்ைள நிக்க�ம் மட�்ேம 

உடம்�ல் இ�ந்த�. சந்�ரன� இதயத ்��ப்� அ�கமா� நாக்�ல் எச�்ல் 

வற்�ய�. 

 

‘��மணமா� ஒ�நாள் �ட இவள் இப்ப� ெவளிசச்த்�ல் நின்ற�ல்ைல 

உைடமாற்�ம் ேபாேத தன்ைன உள்ேள இ�க்க �டமாட்டாள். இப்ேபா 

இவ�க்� என்ன வந்த�?. ஆங்�லப்பட கதாநாய�கள் ேபால் �ன்ப��ைய 

ெநளித்�க் ெகாண்� காட்�யளிக்�றாேள!’ இவ்வாறான நிைனேவாட்டம் 

மன�ல் எ�ந்த�. 

 

“ஒ�நா�ம் இப்ப� �ட்�ல் இ�க்க�ல்ைலேய!” என்றான் ஒப்�க்காக. 

 

“உங்கைள பல நாடக்ள் காய ைவத்��ட்ேடன் “, என ைலடை்ட 

அைணத்தாள். 

 

ஜ��யாவால் உ�ப்பப்பட்ட சந்�ரனின் ஆண்ைம ேசாபா�டம் �க�டம் 

ெபற்ற�. ேசாபா பலநாள் பட்�னியாக இ�ந்தவள் உணைவக் கண்ட�ம் 



ஏற்ப�ம் ேவகத்�ல் ெசயல்பட்டாள். சந்�ரன் அவள் ேபாக்�ல் நடந்� 

ெகாண்டான். 

 

இ�வ�க்�ம் இைட�ல் ��மணமா� நடந்த உடல் உற�கள் எல்லாம் 

ேசாபாவால் ஆரம்�க்க பட்டைவ. �மன் �றந்த�ன்� எ��ம் நடக்க�ல்ைல. 

சந்�ரன் காம வசப்பட�் ேசாபாைவ தட�ெகா�த்� வசப்ப�த்த 

ேமற்ெகாள்�ம் �யற்�கள் தட்�க்க�க்கப்ப�ம் �ல நாள்களில் ேக�ேக� 

அ�வாள். சந்�ரனால் �ரிந்� ெகாள்ள ��ய�ல்ைல. உடல் உற�க்கான 

வாய்ப்�கள் �ைடக்�றேபா� சந்ேதாச�ம் �ைடக்காதேபா� இவள்�� 

பரிதாபத்��ம் பல இர�கைள நித்�ைர�ன்� த�தத்ான். இவள் ஒ� 

��ரத்ான் என நிைனத்�க் ெகாண்� ேபாரை்வைய இ�த்தேபா�, 

“இஞ்ச�ங்ேகா இ�க்�ள் ப�க்��ங்கேள” என �கத்�ல் தட்�னாள். 

 

“நாைளக்� எ�ம்�வ�ல்ைலேய? “ 

 

“நாைளக்� சனிக்�ழைமதாேன”, என ��ங்�யப� காைல �க்� 

சந்�ரனின் ேமல் ேபாட்டாள். 

 

“ராசாத்� நாைளக்�ம் ெகாஞ்சம் �சச்ம் ைவக்கேவண்�ம். இன்ைறக்� 

இ� ேபா�ம்”, என அவள� ெவற்�டம்ைப அைணத்தான். 

 

“சரி,உங்க�க்� ேமல் ப�த்� நித்�ைர ெகாள்�ேறன்” என ��யப� 

அவன� ப��க்� காத்�ராமல் ���ழந்ைத ேபால் ஏ�னாள். 

 

இப்ப�த்தான் மஞ்�ளா�ம் ேபராதைன�ல் ப�க்�ம்ேபா� மகாவ� 

கங்ைகக் கைரைய ஒட்�ய �ெமன்� ெபஞ்�களில் ஒ�நாள் என்�� 

ப�த்தாள். இப்ேபா� ைந�ரியா�ல் எந்த �ைல�ல் இ�க்�றாேளா? 

 

மஞ்�ளா பல்கைலக ்கழகத்�ல் �வசாயப்�ரி�ல் சந்�ர�டன் ப�த்தாள்.. 

அவள� ைகைய�த்� அ�க்�ைவக்கப்பட்ட கடல்ேசா� ேபால் இ�க்�ம். 

சந்�ர�க்� தன� ேநாட�் �த்தகத்�ல் ஆ�ரியரின் �ரி�ைர 

ேவகத்�க்�ம் சந்�ரன� எ��ம் ேவகத்�க்�ம் இைடப்பட்ட 



இைடெவளிகைள நிரப்ப மஞ்�ளா�ன் ேநாட�்க்கள் உத�ம். இ�வ�ம் 

நண்பரக்ளாக இ�ந்தாரக்ள். 

 

ஒன்றாக ப�த்த ஒ� �ங்கள நண்பரின் தந்ைதயார ்கா��ல் இறந்� 

�ட்டார ்என்� மற்ற மாணவரக்ள் பல�டன் சந்�ர�ம் மஞ்�ளா�ம் 

கா�க்� மரண�ட�்க்� பஸ்�ல் ெசன்றனர.் ��ம்�வ�ம் வ��ல் 

ெகா�ம்�ல் பஸ் ஊ�யரக்ள் நடாத்�ய ஸ்ைரக்கால் மாைல ஆ�மணிக்� 

�ன்� எந்த பஸ்�ம் கண்�க்� ேபாக�ல்ைல. சந்�ரன் மஞ்�ளா�ன் 

உற�னர ்�ட்�ல் ெவள்ளவத்ைத�ல் தங்�னான். அக்காலத்�ல் ஏற்பட்ட 

ெந�க்கம் இ�வ�க்�ம் இைட�ல் ேநசஉணர�்களாக பரிண�த்த�. 

இ�வ�ம் அைத காதல் என �றா�ட்டா�ம் மாைல ேநரங்களில் சந்�ரன் 

மஞ்�ளா�டன் ெசல��ம் ேநரம், �ற்�ய இடங்கள் ஆ�யன அதைனக் 

காதல் என மற்றவரக்�க்� இனம் காட்�ய�. 

 

இவரக்ள் �வகாரம் சந்�ரன் ��ம்பத்�ற்� எட்�ய�. கந்ைதயா 

வாத்�யா�க்� மகனின் காதல் கசந்த�. அக்கால நிலவரத்�ல் பல 

இலடச்ங்க�க்� �தனம் வாங்� மக�க்� ஊரில் ெபரிதாக ��மணம் 

நடத்த கன� கண்டவர.் உடன�யாக கண்�க்� வந்� “தம்� ப�ப்ைப கவனி 

காதல், கதத்ரிக்காய் என இறங்காேத” என எசச்ரித்��ட�் ெசன்றார.் 

 

சந்�ரன� நிைலைம மஞ்�ளா�க்� ெதரிந்தா�ம் காதல் ெதாடரந்்த�. 

கைட�ப்பரீடை்ச வைர�ம் ெதாடரந்்த�. இந்த காலகட்டத்�ல் மஞ்�ளா�ன் 

தந்ைத ����ப்ெபன இறந்��ட்டார.் ��ம்பபாரம் அவள் தைல�ல் 

��ந்த�. 

 

சந்�ர�க்� பல்கைலக்கழகத்�ல் �ரி�ைரயாராக நியமனம் 

�ைடத்தேபா� மஞ்�ளா�ற்� ைந�ரியா�ல் ஆ�ரிையயாக நியமனம் 

�ைடத்த�. சந்�ர�க்� மஞ்�ளாைவ ேவைலக்� ேபாகாமல் த�க்க 

��ய�ல்ைல. இேதேபால் சந்�ரனால் மஞ்�ளா�ன் ��ம்ப 

ெபா�ப்�க்கைள ஏற்க ��ய�ல்ைல. 

 

அன்� மஞ்�ளா, “சந்�ரன் எனக்� ைந�ரியா�ற்� ெசல்ல �மான �க்கட ்

வந்��டட்�.” என்றாள். 

“அப்ப�யா,“ 



“வா�ங்கள் �ங்கா�ற்� ெசல்ேவாம்.” 

 

�ஜயவரத்்தனா ெபண்கள் ����ல் இ�ந்� ஏ�ய�ம் ஐந்� நி�டத்�ல் 

ேபராதைன �ங்கா�ல் பஸ் நின்ற�. மகாவ� கங்ைக கைரைய இ�வ�ம் 

ேநாக்� நடந்� ெசன்� கைர�ல் உள்ள �ல்ெவளி�ல் அமரந்்தனர.் மகாவ� 

ஆ� இ�வர� மனங்கள் ேபால் வற்�க் �டந்த�. தண்ணீர ்அற்�ப் பல 

இடங்களில் ெவ�ைமயாக �ட்�, �ட்�யாக மணல் ேம�கள் �வப்பான 

��கள் ேபால் ெதரிந்த�. 

 

“என்ன ெசய்யப் ேபா�றாய் மஞ்�ளா?” “ 

 

“நான் ேவைலக்� ேபானால் தான் எங்கள் ��ம்பத்�ற்� ஏதாவ� 

ெசய்யலாம். இந்தநிைல�ல் நீங்கள் உங்களின் ��ம்பத்�க்� மாறாக 

என்ைன ��மணம் ெசய்தா�ம் எங்கள் ��ம்பபாரம் உங்கள் ேமல் ��ம். 

உங்கள் அப்பா, அம்மா�ன் எ�ரப்ாரப்்�கள் �ணா�ம். காத�ன் ேபரால் 

வாழ்க்ைக உங்கள் �ணா�ம். என் தங்ைககைள நான் 

பாராமரிக்கா�ட்டால். அவரக்ளால் எப்ப� ப�க்க ���ம்? அப்பா 

இ�ந்தவைர நான் எ��ம்; நிைனக்க�ல்ைல. சாதாரண �ளாக்கராக 

இ�ந்� ஐந்� ெபண்�ள்ைளகைள எப்ப� வளரத்்தாேரா? அம்மாவால் 

தனிேய என்ன ெசய்ய���ம? எனக்� ேவ� வ�ெதரிய�ல்ைல.” 

 

சந்�ரனின் கண்களில் கண்ணீர ்வ�ந்த�. 

 

“�ன்ன�ள்ைள மா�ரி அ�தால் நான் எப்ப� ேபாக���ம்?;. நான் 

ெபாம்�ைள இப்ப� �ணிவாக ேபா�ேறன்.” 

 

“என� காதைல என� கண்ணீரில் கைரத்� இந்த மகாவ� கங்ைக�ல் 

���ேறன்.” என அவன் �ரக்��டன் �ரித்�க்ெகாண்� கண்ணீர ்�ட்டான். 

 

“சந்�ரன் உன� மார�்ல் ப�க்�ேறன். உன� நிைன�கைள மட�்மல்ல, 

உன� �வாசக்காற்�, உட�ன் மணம் எல்லாவற்ைற�ம் என� இதயத்�ல் 

ப�த்�க்ெகாண்� ைந�ரியா ெகாண்� ெசல்லப்ேபா�ேறன்” 



 

�லமணிேநரம் ப�த்��ந்��ட�் �ஜயவரத்்தனா ����ல் �கப்�க்� 

நடந்� வந்த�ம் சந்�ரன் தயங்�னான். 

“சந்�ரன், உள்ேள வர�ல்ைலயா? “ 

“இல்ைல. நான் வர�ல்ைல”. 

“நாைள ெகா�ம்�க்� பஸ் ஏத்த வ��ரக்ள் தாேன?” “ 

 

“ஆம்” என தைலயாட்�னான். 

 

மஞ்�ளா�ன் �ரிவா�ம், தன் காதைல ெதாைலத்��ட்ட �ரக்�யா�ம்; 

சந்�ரன் தா��ம் �ைச�மாக �லகாலம் வழ்ந்தான். இக்காலத்�ேலேய 

அவ�க்� அ�ஸ்�ேர�யா�க்� �லைமப்பரி�ல் �ைடத்த�. 

 

�ற்��ழல் �ஞ்ஞான ேபரா�ரியர ்பாமர ்இவைன ச�பைடய �டாமல் 

ேவைல ெகா�த்தார.் சந்�ரனின் ��மானிப்பட்டம் ��ந்� தா�ம் 

தகப்ப�ம் க�தம் ேமல் ேபாட�் ஒேர மகைன ��மணத�்க்� இணங்�ம் 

ப� வற்��த்�னர.் இக்காலத்�ேல �ரத்� உற� என்�ன்ற பரிந்�ைர�டன் 

ேசாபா�ன் படம்; வந்த�. இவளில் ஏேதா ��தள� மஞ்�ளா�ன் சாயல் 

ெதரிந்த�ம் ��மணத்�க்� சம்ம�தத்தற்� ஒ� காரணமா�ம். 
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ஆய்�க்�த் ேதைவயான �த்தகம் ஒன்ைறப் ேபரா�ரியர ்பாமரின் 

அைற�ல் இ�ந்� எ�த்�வரசெ்சன்ற சந்�ரன், ேபாரா�ரியர ்�ண்��டம் 

ேப�க்ெகாண்��ப்பைத கண்� ��ப்ப எத்தனித்த�ம், சந்�ரைன “கம் இன்

” என்ற வழக்கமான பாணி�ல் ேகட�் �கம் �சாரித்தார ்ேபரா�ரியர ்

பாமர.் “சந்�ரன் இவ்வள� கால�ம் நீ ெபற்ற தர�கைள கட�்ைரயாக்�க் 

ெகாண்�வா. அைத நான் ைமக்�ேரா பாயலா� மக��க்� அ�ப்ப 

ேவண்�ம். அ�தத் ஆய்�க்� பணம் ெபற இ� உத�ம். உனக்� இரண்� 

மாதம் த��ேறன் என்றார.்” நன்� ���ட்� ெவளிேய�ய சந்�ரைன 

�ண்� �ன்ெதாடரந்்� “ஏன் சந்�ரன் �கம் நல்லா�ல்ைலேய நீ டல்லாக 

இ�க்�றாய்” எனத் ���னாள். 

 

“அப்ப� ஒன்��ல்ைல.” “உனக்� ேபச ��ப்ப�ல்ைல ேபால இ�க்�ற�.” 



 

“அப்ப��ல்ைல. என� மைன� ேசாபாைவ பற்�ய�. அவைள என்னால் 

சரியாகப் �ரிந்�ெகாள்ள ��ய�ல்ைல. ெப�ம்பாலான ேநரங்களில் 

நன்றாக இ�ப்பாள். �லேநரங்களில் உலகேம அ�யப்ேபா�ற� என்�ற 

மா�ரி மனம் ேசாரவ்ைடந்� ��ங்���வாள். �லேநரம் ேக�க்ேக� 

அ��றாள்”. 

“ைவத்�யர ்என்ன ���றார.்” “�ழந்ைத �றந்ததால் ஏற்ப�ம் ேபாஸ்ட ்

ேநற்றல் �ப்�ரசன் என்�றார.் நான் அைத நம்ப�ல்ைல.” 

 

“ஏன் ைசக்காற்��டம் க�தம் த�ம்ப� உன� ைவத்�யரிடம் ேகட்டால் 

என்ன.? “ 

 

“இ�தான் எனக்�ம் �ரசச்ைனயாக இ�க்�ற�. ேசாபா மேனா�யா�ைய 

எப்ப� ஒத்�க்ெகாள்வாள் என்ப�ம் அவள� ெபற்ேறார ்எப்ப� 

ஓத்�க்ெகாள்வாரக்ள் என்ப�ம் தற்ேபா� எனக்� �ன் உள்ள �ரசச்ைன.” 

 

“இ� ெபரிய �டய�ல்ைல. உன� ��ம்ப ைவத்�யடம் 

ேப�ப்பாரப்்ப�தாேன? “ 

 

“�ண்� உனக்�ச ்�ல �டயங்கள் ெதரியா� எங்கள் ச�கத்�ல் 

மேன�யா�க்கார�க்� மட�்ம் அல்ல . மனநல ம�த்�வரக்�க்�ம் நல்ல 

ெபயர ்�ைடயா�. மனேநாயாளரக்ைள ச�கம் ேவண்டாதவரக்ளாக 

பாரக்்�ற�. தாய்தந்ைதகயரால் பராமரிக்கபடா�ட்டால் 

�சை்சக்காரரக்ளாக தான் எம்�ரில் வாழ்வாரக்ள். மனேநாயாளர ்ேமல் 

கல்ெல�ந்� �ைளயா�ம் ஒ� ச�கத�்ல் இ�ந்� வந்தவரக்ள் நாங்கள். 

இதனால் மனேநாய் என்பைத மைறத்� ைவப்பேத எம� நைட�ைற. அந்த 

மனப்பான்ைம இங்ேக�ம் ெதாடர�்ற� இவரக்�க்� மத்��ல் ேசாபாவால் 

எப்ப� வாழ���ம்.?” 

 

“நீங்கள் ெசால்�ம் இந்த �டயங்கள் ேமற்�நா�களி�ம் இ�ந்த�. 

ஐேராப்பா�ல் �ைளக்ேகாளாறான ெபண்கைளச ்�னியக்காரிகள் என 

ெந�ப்�ல் எரித்தாரக்ள். ேராமன் கத்ேதா�க்க ��சச்ைப�ம் சாத்தானால் 

ஆடெ்காள்ளப்பட்டவரக்ள் என ச�க்கால் அ�த்� �ன்��த்�னாரக்்ள். 

��ைவ�ல் ைவத்� எரித்தாரக்ள்.. ைவத்�ய சாத்�ரத்�ல் கைட�யாக 



வந்த ப��ேய மனேநாய்ைவத்�யம். மற்றவரக்�க்காக நீ வாழ�ல்ைல. 

மற்றவரக்ைளப் �றக்கணித்� ��.” 

 

“உன் ேபச�் நன்றாக இ�க்�ற�. பாரப்்ேபாம்” எனக் ���ட்� தன� 

ேமைசக்�ச ்ெசன்றான். 

 

“சரியானைதச ்ெசய்” என ���ட்� ெசல்லமாக அவன் தைலையத ்

தட்�ச ்ெசன்றாள் �ண்�. 

 

இவ�க்� எப்ப� �ரி�ம்? �டன்ி�ல் தற்ேபா� ஒ� �ட்� யாழ்ப்பாணம் 

உ�வா��ள்ள�. �றந்தநாட்�ல் இ�ந்� ெகாண்� வந்த அலங்ேகாலமான 

�டயங்கள் இங்�ம் ேவகமாக பர��ற� மற்றவரக்ள் �டயங்களில் 

ேபா�யான அக்கைறைய ெவளிக்காட்�னா�ம், ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் 

இனம்�ரியாத காழ்ப்�ணர�்டன் வாழ்�றாரக்ள்.அன்� ஒ� நாள் ெர�ல்ேவ 

ஸ்ேரசனில் ஒ�வர ்என்ைனக் கண்ட�ம் யாழ்ப்பாணத்�ல் எந்தப்ப�� 

என்� �சாரித்தார.் எனக்� �ரிந்த�. ��மணத�்க்� யாேரா 

இ�க்�றாரக்ள் ேபால் என நிைனத்�க் ெகாண்� எனக்� ��மணம் 

ஆ��ட்ட� என்� ெசான்ன�ம் மனிதரின் �கேம மா��டட்�, மனிதர ்

ஏமாற்றத்ைதக் காடட்ாமல் தன்ைன சமாளித்�க்ெகாண்� �ண்�ம் 

ேகட்டார.் “தம்�, நாங்கள் ெப�யளால்தான் வர��ந்த�” “உங்கள் 

�ள்ைளகேளா உங்கைள �ப்�ட்ட�” என்ேறன். மனித�க்� ஆதரவாக. 

“�ள்ைளகள் �ப்�டட்� சரி ஆனால் ��ப்ெப�யைளக் காரணம் 

காட்�த்தான் நான் அக� அந்தஸ்� ேகட்ேடன். அரசாங்க�ம் தந்��டட்�.” 

“ஊரில் �ரசச்ைன �ல �டயங்க�க்� வச�யாக இ�க்�” என்�ற 

வாரத்்ைதகள் ஏளனமாக வந்தன. மனிதனின் வக்�ரதன்ைமையக் கண்� 

ெகாண்டதால். “தம்�, உங்கைளப்ேபால் இளம்ெபா�யள் ப�க்க வரலாம் 

எங்கைளப் ேபால் வயதானவரக்ள் ம�த�்வ வச��ல்லாமல் சாக 

ேவண்�யதா? “ 

 

“நீங்கள் ெசால்வ��ம் உண்ைம உண்�.” எனக் �� தப்�ேனன். 

இப்ப�யான ெபாய் �த்தலாட்டங்கள் உள்ளவரக்ள் மத்��ல் 

மேனா�யா��ள்ள மைன��டன் எப்ப� வாழ ���ம?;. இைத�ட எப்ப� 

ேசாபாைவ ம�த்�வரிடம் ெகாண்� ெசல்வ�? �ன்� எப்ப� ம�ந்� எ�க்க 

பண்�வ�? இைவ ெபரிய �ரசச்ைனகளாகச ்சந்�ர�க்� ெதரிந்தன. 

 



சந்�ரேனா� ேபராதைன�ல் ப�த்த ம�ந்த நி�ச�த்ேவல் 

பல்கைலக்கழகத்�ல் ேவைல ெசய்�றான். பைழய நிைன�கைள 

அவ�டன் இைர�டப்�ல் சந்�ர�க்� சந்ேதாசமான �டயம். ம�யம் 

ெசன்� ம�ந்த�டன் ேப��ட�் மாணவர ்சங்க கன்ரீனில் �ற்�ண்� 

சாப்�ட�்த் ��ம்�வான். சந்�ரன� அந்தரங்கம் ெதரிந்தவன் ம�ந்தா. 

மஞ்�ளாைவ ைக�ட்டைத�ட�் பல�ைற “நீ ஒ� ேகாைழ சரியான 

யாழ்ப்பாணத்தான்” என பல�ைற ��வான். ம�ந்த, மாத்தைறப் 

ப��ைய ேசரந்்தவன். அன்�ம் ம�ந்த�டம் �ைடெபற்� ரன்�க் சந்�க்� 

வந்தவ�க்� ஜ��யா�ன் எண்ணம் ேமெல�ந்த�. ‘இவ்வள� �ரம் 

வந்��ட்ேடன் பக்கத்�ல் தாேன இவள் �� இ�க்�ற�. எந்தேநர�ம் கத� 

�றந்��க்�ம் என்றாேள. ெதாைலேப��ல் அைழக்காமல் ����ப்ெபன 

ேபாவ� நாகரிக�ல்ைல. ெதாைலேப��ல் �ற�ல்ைல �றந்தநா�க்� 

அைழத்தாள். என்பைத சாட்டாக ைவத்�க்ெகாண்� ேபாவ� நல்லதா? 

ஏதாவ� �ரசச்ைன�ல் மாட்���ேமா?” என பல�ைற கவைலப்பட்டா�ம் 

காைர அவ�ைடய �� இ�ந்த உள்ள �ைச�ல் ெச�த்�னான். 

‘தற்ெசயலாக வந்ததாக ��ேவாம். ஜ��யா �ட்�ல் இல்ைல என்றா�ம் 

நல்ல�தான்’ என்� மன�ல் எண்ணங்கள் மா�மா� வந்தன. 

மாைலேநரத்� வாகன ெநரிசல் வழைமேபால் இ�ந்த�. �� கடற்கைரக்� 

ேபா�ம் வ��ல் ஜ��யா�ன் �� இ�ந்த�. சந்�ரனின் கார ்ெநரிச�ல் 

நத்ைதயாக ஊரந்்த�. �ன் ெசல்�ம் காரக்ளில் தன� கண்கைள ப�த்�க் 

ெகாண்� காைர ெச�த்�யவ�க்� நைடபாைத�ல் அ�ரச்�் 

காத்��ந்த�. ெவள்ைள நிறமான க��டன் உச�்�ல் ெகாண்ைட ேபாட�்க் 

ெகாண்� ைரகைர அைழத்�க்ெகாண்� ஜ��யா ெசன்� ெகாண்��ந்தாள். 

சந்�ரன் காரின் ேகாைன அ�த்� ைசைக காட்�னான். அவ�க்� �ரிந்� 

ெகாள்ள ேநரம் எ�த்த�. சந்�ரனின் கார ்ெம�வா�யதால் �ன்�க்� 

வந்தவரக்ள் கார ்ேகாைன பலமான அ�த்தனர.் சந்�ரன் காைர 

நைடபாைத�ல் நி�த்�னான். காைர �ட�் இறங்�ய சந்�ரைனப் பாரத்்�, 

“வாகனப் ேபாக்�வரத்� நின்��ட்டேத” என்றாள் �ரித்தப�. 

 “எல்லாம் உங்களால் தான்”. 

“நான் என்ன ெசய்ேதன்? “ 

“உங்கைளக் கண்ட�ம் கார ்என்ைன அ�யாமல் ேவகதை்த �ைறத்�க் 

ெகாண்ட�. நான் ெபா�ப்ேபற்க ��யா�. “ 

“ேராட்�ல் ைரக�டன் என் பாட்�ல் ேபான என்ைன 

�ற்றவாளியாக்���ரக்ேள? எங்ேக ேபா��ரக்ள்?;.” 

 



“நி�ச�தே்வல்ஸ் �னிவ�ட்��ல் ேவைல ெசய்�ம் நண்பனிடம் 

வந்��ட�் ���ேநரம் கடற்கைர�ல் இ�ந்��ட�் ேபாகலாம் என 

வந்ேதன்” என்� பா� உண்ைம�ம் ம�பா� ெபாய்�மாக ��னான். 

 

“என் �ட�்க்� வாங்ேகா” “நீங்கள் �ன்ேன ேபாங்ேகா. நான் வ��ேறன்.” 

 

ஜ��யா�ன் �ட்�க்� �ன் காைர நி�த�்�ட்� அவ�க்காக 

காத்��ந்தான். கடற்கைரப் ப��யானதால் காற்� உப்� கலந்� ��ய�. 

�ட�் வாச�ல் ைரகரின் சங்��ைய கழற்�ய�ன் கதைவ �றந்த�ம் 

ைரகர ்இ�வைர�ம் தள்ளிக்ெகாண்� �ன்பாக �ட்�க்�ள் ெசன்ற�. 

தயக்கத்�டன் ஜ��யாைவ �ன்ெதாடரந்்தான் சந்�ரன். ��ம்�ப் பாரத்்� 

“தயக்க�ல்லாமல் வரலாம். எவ�ம் இல்ைல” என்� ��ெகாண்� 

கதவ�ேக இ�ந்த ைலட ்��சை்ச தட்�னாள். ைலட ்ெவளிசச்ம் அந்த 

ஓைடேபான்ற �ரேதசத்ைத ஒளிெவள்ளத்தால் நைனத்த�. 

 

“ெகாஞ்சம் இ�ங்கள். ைரக�க்�ம் சாப்பா� ெகா�த�்�ட�் வ��ேறன்”. 

என்� �� உள்ேள ெசன்றாள். இந்த சந்தரப்்பம் சந்�ரனின் மனத்த�ப்ைப 

�ைறக்கப் பயன்பட்ட�. பக்கத்�ல் இ�ந்த க�ைர�ல் ஏராளமான நாய் 

ம�ரக்ள் இ�ந்தன. ‘இ�தான் ைரகரின் ப�க்ைக ேபால் இ�க்�ற� எப்ப� 

இவரக்ள் நாய்கைள�ம் �ைனகைள�ம் தங்கள� அ��ல் 

அ�ம�க்�றாரக்ள். ஏேதா ஒ�பத்�ரிைக�ல் இ�ந்�. 

அ�ஸ்த்�ேர�யா�ல் பலர ்ப�க்ைக�ல் ெசல்லப் �ராணிகைள 

அ�ம�க்�றாரக்ள். இவரக்�க்� ேதாழைம�ம் �ைண�மாக இைவ 

�ளங்��ன்றன. 

 

“எப்ப� உங்கள் ��ம்பம் “?; எனக்ேகட�்க் ெகாண்� பக்கத்�ல் 

அமரந்்தாள். சந்�ர�ம் அ��ல் அமரந்்தான். 

 

“எல்ேலா�ம் நன்றாக இ�க்�றாரக்ள்.” அ�ஸ்�ேர�யா�ன் வழைமயான 

ேகள்� ேகட்பவரக்ள் எ�ரம்ைறயான ப�ல் ேகட்பதற்� தயாரில்ைல 

மற்றவரக்ள் �ரசச்ைனகைள ேகட்பதற்�ம் அதற்கான உத�கைள 

ெசய்வதற்�ம் வழக்க�ஞரக்ள், ைவத்�யரக்ள், மனநல�யலாளரக்ள் 

இ�க்�றாரக்ள். அவரக்ள் பணம்ெபற்�க் ெகாண்� அந்த ேசைவ�ல் 

ஈ�ப��றாரக்ள். சாதாரணமாக உங்கைள சந்�த்� நலம் �சாரிப்பவரக்ள் 



உங்கள் �ரசச்ைனகைள ப�ரந்்� ெகாள்ள தயாரில்ைல. ஜ��யா 

�ட�ல்ைல. 

 

“உங்கள் கவைல �கத்�ல் ெதரி�ற�. ஆராட்�யாளைர ஆராய்ச�் 

ெசய்ய�ல்ைல. எனக்� பட்டைத ெசால்�ேறன்.” 

 

“உண்ைமதான். என� ��ம்ப �ரசச்ைனகைள எப்ப� ெசால்வ�. �ண்�, 

ம�ந்த��டன் ப�ரந்்� ெகாள்ளலாம். இவளிடம் இைதெயல்லாம் 

ெசால்லா�ட்டா�ம் ஒ� இைடெவளி ஏற்ப�ம். இவளிடம் நட�் நா� 

வந்ேதனா? பா�யல் கவரச்�்யால் வந்ேதனா? 

 

�கத்�ல் �ந்தைனகைள பாரத்்த�ம் “எனக்� ெசால்ல ��ப்ப�ல்ைல 

என்றால் �ட�ம். என்ன ��க்��ரக்ள்?.” என �கபாவத்ைத 

மாற்�க்ெகாண்� உபசரித்தாள். 

 

“எ��ம் பரவா�ல்ைல.” உள்ேள இ�ந்� இரண்� �ளா�ல் தண்ணீர ்

ெகாண்� வந்தாள். �ளா�களின் �ளிம்�களில் எ��சச்ம் பா�கள் 

ெச�கப்பட�் இ�ந்தன. 

 

“என� கைதைய �� உங்கைள சங்கடப்ப�த்த ��ம்ப�ல்ைல.” 

 

“அப்ப�யா? “ என ��யப� சந்�ரனின் ேதாளில் ைக ைவத்தாள். 

 

சந்�ர�க்� அசச்�ம் �சச்�ம் ேசரந்்� உடல் �ைறத்த�. 

 

சந்�ரன் ரிலாக்ஸ் எனக்�� ேதாள்படை்டைய ஜ��யா அ�த்�யேபா� 

�ைறப்� தளரந்்த�. 

 

“ெம�வாக ��ம்� “ எனக் ���ட�் இரண்� ைககளா�ம் அ�த்�னாள். 

சந்�ரனின் உடம்�ல் மாற்றம் ஏற்பட�் ஒ��த �கமான உணர�் ஏற்படட்�. 



 

“இந்தக்கைலைய எப்ேபா� கற்�ரக்ள்.? “ 

 

“அ� ெதா�ல் ரக�யம். ��த்தால் நான் ெசய்����ேறன்.” 

 

“சரி”ெயன்� உடன் ப�ல் ெசான்னா�ம் மனம் ����த்த�. 

 

“கட்��ல் வந்� ப�த்தால் தான் ெசய்ய���ம் ; என ��யப� அைறைய 

ேநாக்� நடந்தாள். 

 

“இனி �ன்வாங்க ��யா�” என நிைனத்தப� �ன் ெதாடரந்்தான். 

 

“கேமான் ப�க்க�ம்.” 

 

அப்ப�ேய ப�க்க ெசன்றவனிடம் “ேசடை்ட கழற்��ட்டால் தான் நான் 

மசாஜ் ெசய்ய ���ம் “ என்றாள். 

 

அந்நியப் ெபண்ணின் �ன் ேசடை்ட கழட்ட ெவட்கமாக இ�ந்த�. இைத�ட 

இவள� கட்��ல் ப�ப்பதற்� உடல் ��ய�. ேவ� வ��ல்லாமல் 

ப�த்தான். ப�க்ைக�ல் ஏேனா ��ைமயான மணம் வந்த�. 

 

“�கதை்த �ப்பற ைவத்�ப் ப�க்க�ம். நான் ஒ�ல் எ�த்த வ��ேறன் 

என்றாள். 

 

�ர�ல் அ�காரம் இ�ந்த�. �ப்�ற ப�த்தப� அந்த அைறைய ேநாட்டம் 

�ட்டான். ப�க்ைகக்� பக்கத்�ல் ��ய ேமைச�ல் ெம���ரி�ம் அதன் 

அ�ேக �ல �த்தகங்க�ம் இ�ந்தன. பக்கத்�ல் �த்தக அ�மாரி�ல் பல 

�த்தகங்கள் இ�ந்தன. தைலக்� எ�ரில் ெபரிய ஓ�யம் கன்வ�ல் 

வைரயப்பட்��ந்த�. இளம்ெபண் ஒ�த்� க�த்�வைர தண்ணீரில் 

நீரா�வ�ம் அவைள �ற்� தாமைர அல்� ேபான்ற மலரக்ள் �த்��ப்ப�ம் 



அவற்ைற�ட வானத்�ல் இ�ந்� மலரக்ள் ெசாரி�ம் காட்��ம் அந்த 

�த்�ரத்�ல் இ�ந்த�. 

 

‘ஜ��யா தன்ைன �ற்� இந்த ப�க்ைக அைற�ல் ஒ� ��த்�ரமான 

உலகத்ைத ��ஸ்�த்��க�றாள் ேபால் இ�க்�ற�’ ஓ�யத்ைத 

ர�த்�க்ெகாண்� இ�ந்தவன் கதவ��ல் ேகட்ட கால�ேயாைசயால் 

க�த்ைத ��ப்ப எத்தனித்தாள். 

 

“தைலைய ��ப்பேவண்டாம். அப்ப�ேய ப�க்க�ம்.” 

 

ஓரக்கண்ணால் பாரத்்தப� சந்�ரன், “ைக�ல் என்ன? “ என்றான். 

“இ� ஒ� ைதலம்”, என்றப� �கத்�க்� அ�ேக ெகாண்� வந்தாள். 

 

“நல்லவாசம்தான்”. இளம்�ட�்டன் ைதலத்ைத ெதாட�் ���ல் 

அ�த்�ய�ம் ��� தைசநாரக்ள் இ��ய� ேபான்ற உணர�் ஏற்பட்ட�. 

மஞ்�ளாேவா, ேசாபாேவா ெதா�ம்ேபா� ஏற்படாத உணர�் என 

�ரிந்�ெகாள்ள ��ந்த�. அந்நிய ெபண்ணின் ப�க்ைக�ல் 

ப�த்��ப்ப�ம் ஏேதா ெநஞ்�ல் �ட்�ய�. �ற்ற உணர�்கள் ேதன் �ட்�ல் 

இ�ந்� கைலந்த ேதனிக்கள் தைலைய �ற்� இைரந்� ெகாண்ேட 

ெமாய்ப்ப� ேபால் இ�ந்தன. ெதாடரச்�்யாக ஜ��யா�ன் ைகக�ம் 

இளம்�டான ைதல�ம் தைசநாரக்ளின் இ�க்கத்ைத தளரத்்தன. மனத்�ேல 

நிரம� இ�ந்த �ற்ற உணர� அைடப்ைப இ�த்த �ன் �ைறந்� வ�ம் 

ெதாட்� ேபான்� ேதான்�ய�. 

 

“சந்�ரன் என்ன ேபசாமல் இ�க்��ரக்ள்? நான் இதற்� எந்த ���ம் 

ேகடக்ப் ேபாவ�ல்ைல. ெகாஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆக இ�க்கலாம்.” 

 

“என்ைன மன்னிக்கேவண்�ம் இப்ப�யான ஒ� காரியத்�க்� நான் 

தயாராக இ�க்க�ல்ைல. ஆனா�ம் அலா�யான �கத்ைத 

அ�ப�க்�ேறன்.” இப்ெபா�� அவள� ைககள் இ�ப்ப��ல் இ�ந்த�. 

 

“இ� என்ன க�ப்பாக இ�க்�றேத “? 



 

“எனக்� ெதரியாேத? எவ�ம் தன் �தைகப் பாரப்்ப�ல்ைல”. ெம�வாக 

��ம்�ய சந்�ர�க்� அவன� இட�பக்க ���ன் மசச்ம் ெதரிந்த�. 

அேதேவைள�ல் �னிந்தப� மசாஜ் ெசய்�ம் ஜ��யா�ன் இரண்� 

�ைலக�ம் �கத்�க்� அ��ல் அைசந்� நளினம்காட்�ச ்சந்�ரனின் 

இதயத்��ப்ைப ேவகமாக்�ய�. ெம�வாக ��ம்�னான். 

 

�ன்�ரிப்� இைளேயாட, “இன்�ம் ேவ�மா? “ என இரண்� ைககைள�ம் 

கட்��ன் தைல பக்கத்�ச ்சட்டத்�ல் ��த்தப� ேகட்டாள். சந்�ரன் 

ஜ��யா�ன் ைககைள ��த்தப� தன� �கத்த�ேக ெகாண்� 

ெசன்றேபா� “ைதலம் �கத்�ல் படக்�டா�” என்ற�ம் அவள� ைககைள 

ெநஞ்�ல் ைவத்தான். ஜ��யா�ன் �கத்�ல் ��� மாற்றம் ஏற்படட்�. 

�ன்னைக மைறந்த�. 

 

“ஐ ஆம் ெசா�” எனக் �� எ�ந்தவைன அ�த்� அவன� ெநஞ்�ல் 

�த்த�ட்டாள் அப்ேபா� அவள் மாரப்கத்�ன் ெமன்ைம�ம், ெவ�ெவ�ப்�ம் 

அவன� ெநஞ்�ல் ��ைமயாகப் ப�ந்தன. ��� �ச�்த்�ண�ய சந்�ரன் 

ைககளால் அைணத்தப� அவ�ைடய சடை்ட�ன் உள்ேள ைக�ட�் 

�ரா�ன் �க்ைக அ�ழ்க்க �யன்றான். ��ய�ல்ைல. 

 

“அ�பவக்�ைற� ேபால் இ�க்�” எனக்�� �ட�் கட்�ைல �ட�் 

எ�ந்� நின்� தன� ஆைடகைள கழற்� கட்�ல் சட்டத்�ல் ேபாட்டாள். 

சந்�ர�க்� அ�ரச்�்யாக இ�ந்த�. �கத்�ல் அ�ரச்�்கைளக் காட்டாமல் 

மைறக்க எத்தனித்தான். அம்மணமாக கட்��ல் ��ந்தவள் சந்�ரன் 

ெம�வகாக எ�ந்� உைடகைள கைளவைத �ன்��வ�டன் 

பாரத்்�க்ெகாண்� ஒ�க்க�தத்ப� �டந்தாள். சந்�ர�க்� எப்ேபாேதா 

பாரத்்த �கழ்ெபற்ற ஐேராப்�ய ஓ�யத்�ன் உள்ள காட்� ேபால் இ�ந்த�. 

சரிந்� �றப்��ப்ைப மைறத்தப��ம் அேதேபால் இரண்� ைககளால் 

இலாவகமாக மாரை்ப மைறத்�க்ெகாண்� ��ப்�ய� சந்�ரைன 

உணர�்ன் உசச்க்கட்டத்�ற்� ெகாண்� ெசன்ற�. மன�ல் எ�ந்த 

�ற்றஉணர�்க�ம் நியாயத்�ற்�ம் அநியாயாயத்�க்�ம் இைட�ல் நடந்த 

தரக்்கங்க�ம் பாரிய �த்தெமான்�ன் ேதால்��ற்� �ன்வாங்�ய 

எ�ரப்்பைடகள் ெவன்ற அரசனிடம் கைட��ல் தைல�னிவ� ேபால் 

சரணைடந்தன. பா�ணர�் உடைல ெவம்ைமயாக்� ெகா�ப்பைடய 

ைவத்த�. இரத்த நா�கள் �ரிந்� இதயத்� உ�ரத்ைத உள்வாங்� 

பா��ப்�க�க்� ெச�த்�ன. தைசநாரக்ள் �ண்ைம ெபற்� �ைறத்தன. 

சந்�ரன் உன்மதத்மான கல��ல் ஈ�பட �யன்றா�ம் ��யா�டம்ல் ஒ� 



�ளிரந்்த தன்ைம ெதன்பட்ட�, உணர�்கைள ஒ�வ�க்� ஒ�வர ்�ரிந்� 

ெகாண்டனர.் ப�ேயா� இ�ந்தவன் உணைவ உண்�ம்ேபா� உப்� �ளி 

�ைறந்தா�ம் உண்�வான். ஆனால் ஏேதா �ைறவைத அவனால் 

அவதானிக்க ��ந்த�. 

 

கட்��ல் ப�த்தப� ��யா “இ�தான் மைன�க்� �றம்பான �தல் உறவா

” என ெம�வாக ����தத்ாள். 

 

“ஆம்” 

 

“இ�வைர�ம் நல்ல�ள்ைள என்னால் ெகட்ட�ள்ைளயா� �ட்ட�” 

எனக்�� �ரிப்பால் இ�வைர�ம் ேசரத்்� ேபாரத்்�னாள். 

 

“உன்னிடம் ஒளிக்க�ல்ைல. கடந்த ஒ�வ�டத்�ல் நான் கண்ட உற�கள் 

என� ைக�ரல் எண்ணிக்ைக��ம் �ைறவானைவ” என்� ம�பக்கம் 

��ம்�னான். 

 

“ஏன் என்ன �டயம்”? எனக்�� சந்�ரனின் �கத்ைத தன்பக்கம் 

��ப்�னாள். 

 

“ேசாபா�ன் நிைல அப்ப�. ��மணம் ��ந்த காலத்�ல் இ�ந்� 

�த்�யாசமான ேபாக்�தான். ஒ� இ� நாளில் நல்ல��ல் இ�ப்பாள். மற்ற 

நாடக்ளில் ஒ�ங்���வாள். நான் �யற்� ெசய்தா�ம் �ரேயாசனம் 

இ�க்கா�. �லேவைள உட�ற�க்� �ன்னர ்���ள்ைளேபால் அ�வாள். 

எனக்� வாழ்க்ைகேய ெவ�த்� ��ம். நான் கட்�ைல �ட�் எ�ந்� 

ேபாய்��ேவன்”. 

 

“சந்�ரன் ெபா�வாக உடல் உறைவ �ரம்ானிப்ப� ெபண்கள்தான் 

ஆ�காலத்��ம் அ�தான் நடந்த�. ��கங்களி�ம் ெபண்��கங்கள் 

��ம்�ய காலத்�ல் தான் ஆண்��கம் அ�ேக ேபாக���ம். நாய்கள் 

வ�டத்�ல் இ��ைற�ம் ப�க்கள் �ன்��ழைமக்� ஒ��ைற�ம் மட�்ம் 

ஆண் ��கங்கைள அ�ம�க்�ம் “ 



 

“இெதல்லாம் உனக்� எப்ப� ெதரி�ம்? “ 

 

“எங்கள் ��ம்பம் �வசாய ��ம்பம். இ��� ப�மா�க�ம், 

இரண்டா�ரம் ெசம்ம� ஆ�க�ம் ஒ�காலத்�ல் ைவத்��ந்ேதாம்.” 

 

“ேசாபா�க்� உடல் உற�ல் ஆரவ்ம் இல்ைல என்றால் ச�த்�க் 

ெகாள்ளலாம். �ட்�ல் ேவைல ெசய்வ� �ைற�. காரண�ல்லாமல் 

அ�வாள். எரிந்� ��வாள் இைவெயல்லாம் தாங்க ��யாமல் இ�க்�ற�. 

�ள்ைள �றப்பதற்� �ன்� ெகாஞ்சம் �ணக்�ைற� இ�ந்த�. இப்ேபா� 

அைவ அ�கமா� �ட்டன.” 

 

“ஏதாவ� மனம் சம்பந்தப்பட்ட �டயம் என்� நிைனக்க�ல்ைலயா? 

 “நான் அப்ப� நிைனத்� பல தடைவ இன்ரெநற்ைறப் பாரத்்ேதன். 

ைபேபாலர ்அல்ல� மனத்தளரவ்ாக இ�க்கலாம் என நிைனத்ேதன்.” 

 

“ஏன் மேனாைவத்�யம் பாரக்்க �டா�? “ 

 

“இைதப்பற்� பலதடைவ �ந்�த்ேதன் எம� ச�கத்�ல் மன�யல் ெபரிய 

�டயம். ேசாபா�ன் தாயார ்தந்ைதயர ்இைதக்ேகட்டால் உ�ைரேய 

�ட�்��வாரக்ள்.” 

 

“இைவெயல்லாம் காரணம் என்� என்னால் ஏற்�க் ெகாள்ள ��யா�. 

நீங்கள் தான் அதற்� ��� கட்ட ேவண்�ம். 

 

” எனக்� �ரி�ற�. உங்கேளா� உட�ற� ெகாண்��ட�் என� 

மைன��ன் மனநிைலையப் பற்� ேயா�க்�ேறன்” 

 



“அ�பற்� என்ன?. எனக்� ெதரிந்த மேனாைவத்�யர ்ஒ�வர ்இ�க்�றார ்

அவ�ம் உங்கள் நாட்�ல் இ�ந்� வந்தவர.் எனக்��க்ெகாண்ேட பக்கத்� 

ேமைச�ல் இ�ந்� ��ட்�ங்காடை்ட எ�த்�த ்தந்தாள். 

 

“ெடாக்டர ்கந்தசா�ையப்பற்� ேகள்�ப்பட்��க்�ேறன். 

 

“எப்ப� இவர� �லாசம் உங்க�க்� �ைடத்த�”? 

 

“அைதப்பற்� ஆ�தலாக ேபசலாம். �ட்�க்� ேநரமா� �டட்�”. 

 

அவன் ேம�ள்ள ேபாரை்வைய �லக்�த் தன்ைன மட�்ம் ேபாரத்்தாள். 

உைடகைள அணிந்�ெகாண்�” இந்தநாைள என்னால் மறக்க ��யா�” 

என்� அவள் ேபாரை்வைய நீக்� நிரவ்ாணமாக்�ய�ன் கன்னத்�ல் 

�த்த�ட்டான். 

 

“நான் வாச�க்� வர�ல்ைல. �ட்ைட ��ப்� கதைவ �ட்� �ட�் 

ெசல்�ங்கள்;.” 
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ெவளிேய வந்த சந்�ர�க்� ெத� �ளக்�ன் ெவளிசச்ம் கண்கைளக் �ச 

ைவத்த�. ���க் ெகாண்� ெவளிேய�ம் ��டன் ேபால்,  தன்ைன 

யாராவ� பாரக்்க்�றாரக்ளா என �ற்��ற்�ம் பாரத்்தான். ெதரிந்தவரக்ள் 

யாராவ� நடந்ேதா,  காரிேலா ேபா�றவரக்ள் தன்ைன அவதானிக்கலாம் 

என்ற எண்ணம் அவைன தாக்�ய�. அவசரமாக காைர ேநாக்� 

எட்�க்கடந்� காரில் ஏ�னான். காைர ஓட�்ம் ேபா� உடல் உற�ல் ஏற்பட்ட 

ஒ� அைம� நிைல�டன், �ற்ற உணர�்ம் ேசரந்்� யாழ்பாணத்�ல் ஒ� 

�ைற உயர வளரந்்த தக்காளி ேதாட்டத்�ன் உடாக ெவற்�டம்ேபா� 

ஓ�யதால் ஏற்பட்ட நமசச்ைல நிைன�க்� ெகாண்� வந்த�. 

 

உடல் உணர�் இப்ப� இ�ந்த ேபா� அகத்�ல் ேவ�பாடான 

�ரண்பா�களின் அகப்பட்ட மனநிைல�ல் இ�ந்தான். �தல்�ைற 

���யவன் �ர�யங்கள் எ�த்த ��ப்� இ�ந்தா�ம் கள� எ�த்� 

�ட்ேடன் என்ற �ற்ற உணர�் அவைன தாக்�ய�.ஜ��யா�ன் நிரவ்ாண 

உடம்�ன் வாசைன அவைன ெகா�யாக �ற்�ப் படரந்்��ப்ப� ேபால் 



உணந்தான். �ளித்தால் மட�்ேம இைதப் ேபாக்க ���ம் என நிைனத்� 

க�காரத்ைத பாரத்்தான். ேநரம் ஒன்ப� மணிக்� ேமல் இ�ந்த�. 

 

‘ேசாபா ப�த்��ப்பாளா?, இல்ைல �மேனா� இ�ப்பாளா? 

�ன்பப்ப�பவ�க்� �ைணயாக இ�ப்பைத த�ரத்்� இப்ப� ஒ� 

�டயத்�ல், ஈ�பட�் ���ேறேன! . இந்த நிகழ்ச�் என்னால் �ட்ட�ட�் 

நடத்தப்பட�ல்ைல என்� மன�ல் ஏேதா �ைல�ல் சமாதானம் 

ஒ�த்தா�ம் மன�க்� சாந்� ெகா�க்க�ல்ைல. ஜ��யாைவப் பாரக்்க 

ேவண்�ம் என நிைனத்�த ்தாேன இந்தப்ப��க்� வந்ேதன். நான் 

நிைனத்��ந்தால் ஒவ்ெவா� ப�களி�ம் த�த்��க்கலாம். 

அப்பா�த்தனமாக உட�க்� மசாஜ் ெசய்தவைள அைணத்த� நான் தாேன! 

’. 

 

இர� ேநரமானதால் ெத�க்கள் ��� அைம�யாக இ�ந்த�. �ன்ெசன்ற 

காரக்ள் ேவகமாக ெசன்றதால் சந்�ரன� கா�ம் ேவகமாக ெசன்ற�. மனம் 

இன்�ம் ேவகமாக �ந்தைன�ல் பறந்த�. கார ்பல இடங்கைள தாண்� 

�ட்ட�ேக நிற்�ம் வைர சந்�ரனின் �ந்தைன ஓய�ல்ைல. 

 

காைர கரா�ல் நி�த்��ட�் �டை்ட �றந்� ேநர�யாக �ளியல் 

அைறக்�ள் ெசன்றான். ேசட்�ல், உள்ளாைட�ல், ேதகம் எங்�ம் ��யா�ன் 

மணம் நிைறந்� இ�ந்த�. உ�ப்�கைள அ�க்� �ைட�ல் ேபாட�்�ட�் 

�ளியலைற�ல் சவைர �றந்� �ளித்தான். பலதடைவ சம்ேபா ைவத்� 

தைலைய அலம்� அ�த்தமாக ேசாப்� ேபாட�்க் �ளித்தான். வழக்கமாக 

பத்�நி�டத்�ல் ���ம் �ளியல் அைரமணி ேநரம் ெசன்ற�. அ��ம் 

ெவந்நீர ்��ந்� �ளி�ம்ேபாேத சவைர நி�த்�னான். 

 

ரவைலக்கட்�யப� ப�க்ைக அைறக்�ள் ெசன்றவ�க்� அ�ரச்�் 

காத்��ந்த�. வழக்கத்�க்� மாறாக �தத்கம் ஒன்ைற ப�த்தப� கட்��ல் 

அமரந்��ந்தாள் ேசாபா. 

 

“�மன் நித்�ைரதாேன? “ 

 

ப�ல் இல்ைல. 



 

அ�த்த அைற�ல் ெதாட்��ல் �ங்�ம் �ம�க்� �த்தம் ெகா�த்� �ட�் 

வாடெ்ராப்�ல் இ�ந்த சாரத்ைத எ�தத்ான். 

 

“ஏன் இவ்வள� ேநரம்?” என்றாள் ேசாபா. 

 

“நான் நி�ச�தெ்வல்ஸ் பல்கைலக்கழகம் ெசல்வதாகச ்ெசால்� 

�ட�்த்தாேன ெசன்ேறன்”. என்றான் ��� க�ப்பாக.” 

 

“நான் தனிேய �ள்ைள�டன் இ�க்�ேறன் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் ஊர ்

�ற்��ட்� வ���ரக்ள். “ 

 

“உன்ைனப்பற்�ய எண்ணத்�ல்தான் ஊர ்�ற்�ேனன். உனக்� 

�ரியா�ட்டால் நான் என்னெசய்வ�?.” 

 

“சாப்�ட்�ரக்ளா? “ 

 

“எனக்� ப�க்க�ல்ைல நான் ஒ� �டயம் ெசால்�ேறன் உன் அப்பா 

அம்மா�டம் ெசால்வ�ல்ைல என சத்�யம் ெசய்ய ேவண்�ம்.” 

 

“என்ன ��ைக ேபா���ரக்ள்.? “ 

 

“நீ சத்�யம் ெசய்தால் மட�்ேம ெசால்ேவன்.” 

 

“சரி சத்�யம் “. சந்�ரன் தைல�ல் ைகைவத்தாள். 

 

“இேதா பார ்நாங்கள் ��மணம் ��த�் இரண்� வ�டங்கள் ஆ��ட்டன 

எங்கள் இ�வ�க்�ம் இைட�ல் ஒத்� வ��ற�ல்ைல நான் உம்�ல் �ைழ 



�ற�ல்ைல. நீர ்ெசல்லமாக வளரக்்கப்பட்��க்கலாம். நான் �ட 

மனத்தள�ல் உமக்� ஏற்றவனாக இல்லாமல் இ�க்கலாம். நான் உன்ைன 

��ம்��ேறன். நாங்கள் இ�வ�ம் ெதாடரந்்� சந்ேதாசமாக வாழேவண்�ம் 

என்றால் உம� ஒத்�ைழப்� ேதைவ.” 

 

“இப்ெபா�� என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் என்� ெசால்�ங்கள்.” 

 

“நா�ம் நீ�ம் ஒ� ைசக்�யாட்�ரிக்�டம் ேபாய் கலந்தாேலாசைன 

ெசய்ேவாம். நம்�ல் எவரிலாவ� �ைற இ�ந்தால் அைத அவர� ெசால்ப� 

��த்த �ய�ேவாம்.” 

 

“நீங்கள் எனக்� �சர ்என்� நிைனக்��ரக்ளா? “ 

 

ேசாபா�ன் கண்கள் இரண்�ம் சந்�ரன� �கத்�ேமல் எ�ந்த ஈட்�ேபால் 

�த்�ட� நின்றன. அவன� ெநஞ்�ன் இடப்�றத்�ல் ��க்ெகன வ� 

ஏற்படட்�. கண்கைள �ேழ ேநாக்� தாழ்த்�ய ப� “இல்ைல. இப்ப�யாவ� 

ஏதாவ� வ� �ைடக்�மா என் பாரப்்ேபாம். நம்மட ஊரில் ேகா�ல், �ளம் 

என்� �ரத்்தயாத்�ைர ேபாகலாம் இந்த நாட்�ல் ேவ� என்ன ெசய்யலாம்.? “ 

 

“இங்ேக�ம் ேகா�ல் இ�க்�தத்ாேன” எனச�்� ��ெரன �ரித்தாள். 

அவள� கண்ணில் இ�ந்� கண்ணீர ்க�ந்த�. 

 

“ஆனால் �ளம் இல்ைல”. எனச ்சற்�ரன் ��� நிம்ம��டன் ப��க்� 

�ரித்தான். 

 

அவள் �ரித்தாள் �ண்�ம். 

 

“நீ இப்ப� �ரிப்ப� சந்ேதாசமாக இ�க்�ற�.” 

 



“நீங்கள் ைசக்�யாற்�டம் வரசெ்சான்னால் வ��ேறன். உங்கைளப் 

பாரக்்காமேல �டன்ி வந்� இறங்�ேனேன.” 

“உண்ைமயாகவா ெசால்�றாய்!” 

“சத்�யம் ெசய்யவா”! 

“உன்ைன நம்��ேறன் “. 

ேசாபாைவ கட்�ப்��த்� �த்த�ட்டான். கட்�ப்��க்�ம்ேபா� 

ஜ��யா�ன் நிைன� வந்த�. இப்ப� அப்பா�யான ெபண்ைண 

ஏமாற்��ேறேன. இவள் ெசய்�ம் ெசயல்கள் மனம் அ�யாமல் ெசய்பைவ. 

நான் ெசய்வ�தான் �ேராகம். ஜ��யாைவ இனிப் பாரப்்ப� இல்ைல என 

மனத்�ல் உ�� எ�த்�க் ெகாண்டான். 

ெடாக்டர ்கந்தசா��ன் �ளினிக். �டன்ி�ன் ெபரிய ைவத்�யசாைலக்� 

பக்கத்�ல் இ�ந்த�. ேகாம்�ஸ்�ல் இ�ந்த ேசாபா�ன் ெபற்ேறாரிடம் 

�மைன �ட�்�ட�்ச ்சந்�ர�ம் ேசாபா�ம் டாக்டரிடம் வந்தனர.் 

 

ேசாபா�ன் �கத்�ல் ேசாைப இல்ைல. ேகாைட ெவய்��ல் வா�ய 

�செ்ச�ேபால் காட்�யளிதத்ாள். சந்�ர�க்� அவள்ேமல் அ�தாபமாக 

இ�ந்த�. 

 

‘இவள்ேவ� யாைரயாவ� மண��த்��ந்தால் சந்ேதாசமாக 

இ�ந்��ப்பாள். என்னால் தான் கஸ்டப்ப��றாேளா?’ 

 

“என்ன ேசாபா ெமௗனமாக இ�க்�றாய்? “ எனச ்சந்�ரன் ேப�வதற்� 

�யன்றான். 

 

“அப்ப�ெயான்��ல்ைல.” என்றாள் கா�க்�ள் ெவளிேய பாரத்்தப� 

 

“ஏன் உனக்� ��ப்பம் இல்ைல என்றால் ெசால்� ��ம்� �டலாம்”. 

 

ப�ல் ேபச�ல்ைல. கண்கள் கலங்���ந்தன. ��ய காரின் கண்ணா��ல் 

கன்னத்ைத ைவத்�க் ெகாண்��ந்தாள். சந்�ரன் அவள� ைகைய எ�த்� 

தன� ம��ல் ைவத்தான். ேசாபா ெவளிேய ெவ�த்� பாரத்்தப� இ�ந்தாள். 



 

டாக்டரின் வரேவற்� அைற�ல் எவ��ல்ைல. ரிசப்சனில்; இ�ந்த 

ெவள்ைளக்கார ெபண்மணி உடன�யாக உள்ேள ேபா�ம்ப� ��னாள். 

 

உள்ேள ெசன்ற�ம் டாக்டர ்எ�ந்� அழ� த��ல் “வா�ங்கள் வா�ங்கள்.. 

அம�ங்கள்” என வரேவற்றார.் 

 

டாக்டர� அைற�ல் அவர� நாற்கா�ைய த�ர இரண்� நாற்கா�கள் 

இ�ந்தன. மற்ற ைவத்�யரக்ள் ேபால உடல் அங்கங்களின் படங்கள் 

இல்லா� அைற�ன் �வர ்ெம�வான பசை்ச நிறத்�ல் வண்ணம�க்கப்பட�் 

�த்தமாக இ�ந்த�. ேமைச�ன் �ைல�ல் �ல �த்தகங்கள் மட�்ம் 

இ�ந்தன. 

 

“�ஸ்டர ்சந்�ரன் யாழ்ப்பாணத்�ல் எந்த இடம்? “என ஆ�தலாகக் 

ேகட்டார.் 

 

“நான் நல்�ர.் ேசாபா ெகா�ம்�ல் �றந்� வளரந்்தவள்.” 

 

“நா�ம் யாழ்ப்பாணம்தான். ��வய�ல் ெகா�ம்��ம் �ன்னர ்

இங்�லாந்��ம் இ�ந்ேதன் யாழ்ப்பாணம் எப்ப� என ெதரியா�.” என 

��ய டாக்டர ்இேலசாக �ரித்தார.் 

 

�ண்�ம் ேசாபாைவப் பாரத்்� “ேசாபா என �ப்�டலாம் தாேன.? என்றார.்” 

 

��ய �ரிப்�டன் ேசாபா தைலைய ஆட�்னாள். 

 

“நீங்கள் எவ்வள� காலம் ��மணமா� வாழ்��ரக்ள் உங்கள் ��மணம் 

காதல் ��மணமா?” என இ� ேகள்�கைள ஒன்றாகக் ேகட்டார.் 

 



“நா� வ�டமாக �ட்னி�ல் ப�த்�க் ெகாண்��க்�ேறன். இரண்� 

வ�டத்�க்� �ன்� �டன்ி�ல் எங்கள் ��மணம் நடந்த�. ேசாபா 

உற��ைறப் ெபண்” என்றான். 

 

“நீங்கள் இ�வ�ம் இளம்தம்ப�கள்.  சந்ேதாசமாக இ�க்��ரக்ள் தாேன.? “ 

 

“சந்ேதாசம்தான் டாக்டர.் . “ 

 

சந்�ர�க்� வாரத்்ைதகள் வர�ல்ைல. மன�ல் உள்ள எண்ணங்கள் 

ெமா��ன் வரி வ�வம் ெபற ம�த்தன. 

ெமா�யற்ற ஆ�காலத்�க்� தற்கா�கமாக தள்ளி�டப்பட�்�ந்தான்.  

 

“ேசாபா, சந்�ர�க்� ெசால்ல ��ய�ல்ைல ேபால் இ�க்�ற�. நீங்கள் 

ெசால்�ங்கள்.” 

 

ேசாபா சந்�ரைனப் பாரத்்தாள். ெத��ன் சந்�ப்�க்� வந்த�ன் எந்த 

பாைதயால் ேபாவ� என ��க்�ம் வ�ப்ேபாக்கைன ேபால் காணப்பட்டாள். 

சந்�ர�ம் அேத மனநிைல�ல் தான்இ�ந்தான். 

 

சந்தரப்்பத்�ன் இ�க்கத்ைத கைலக்க ��ம்�ய டாக்டர,் “சரி இ�வ�ம் 

ஒன்றாக இ�ந்தால் ேப�வ� கஸ்டமாக இ�க்�ம் ஒ�வர ்ெவளிேய 

இ�ங்கள். சந்�ரன் ,ெபண்க�க்� �ன்�ரிைம ெகா�ப்ேபாம். நீங்கள் 

ெவளிேய ேபாய் இ�ங்கள். ேசாபா�டம் ேப��ட�் உங்களிடம் 

ேப��ேறன்.” 

 

ேசாபா தனிேய �டப்பட்டாள். நாற்கா��ன் �ளிம்�ல் 

உடக்ாரந்்��ந்தவைள பாரத்்�, “ஆ�தலாக சாய்ந்� உடக்ா�ங்கள்” 

என்றார ்டாக்டர.் 

 

“உங்கள� �ட�்ல் எத்தைன ேபர ்ேசாபா? “ 



 

“நா�ம் அண்ணா�ம். ஆனால் அண்ணா �பத்�ல் இறந்��ட்டார.் 

 

“ஐ அம் ெசா�, எப்ப� இறந்தார?் “ 

 

“83ம் ஆண்� இனக்கலவரத்�ன் �ன் யாழ்ப்பாணத்�ல் வ�த்ேதாம். 

அப்ெபா�� அவன் ஒ� ��தைல இயக்கத்�ல் ேசரந்்� இந்�யா�ல் 

ப�ற்� ெபற்�க் ெகாண்� இலங்ைக ��ம்�னான்;. மற்ற இயக்கத்�னர ்

அவைனச ்�ட�்க் ெகான்� �ட்டனர.்” 

 

“இந்த சந்தரப்்பத்�ன் �ன் ெகா�ம்� ேபானீரக்ள்தாேன அங்� எ��ம் 

நடந்ததா? “ 

 

“இல்ைல,  ஆனால் கலவரத்தால் பா�க்கப்பட்ேடாம். “ 

 

“உமக்� எ��ம் நடந்ததா? “ 

 

“கலவரத்�ல் �� எரிக்கப்பட்ட�. �ங்கள காைடயரக்ளால் நான் 

�ரத்தப்பட�் அக� �கா�ல் இ�ந்� கப்ப�ல் யாழ்ப்பாணம் வந்ேதாம் “ 

என நடந்தவற்ைற �ரிவாக டாக்டரிடம் ��னாள் ேசாபா. 

 

இரண்� வாரங்க�க்� ஒ��ைற ைவத்�யரிடம் ேசாபாைவ �ட்�ச ்

ெசல்�ம்ேபா� ைவத்�யர ்சந்�ரைன ெவளிேய ைவத்��ட�் ேசாபா�டம் 

ேப�னார.் 

 

இப்ப� இரண்�மாதம் கடந்த�ன் சந்�ரனிடம் “ேசாபா�க்� “ைபேபாலர ்

�ஸ்ஓடர”் என்ற ேநாய் இ�க்�ற�. இ� ெபரிய ேநாய் அல்ல. 

ம�ந்�களினால் கட�்ப்ப�த்தலாம் “என்� சந்�ரனிடம் ��னார.். 

 



“அ� என்ன ைபேபாலர ்வ�த்தம் “ என்� கலவரமைடந்த சந்�ரன் 

ேகட்டான். 

. 

“சந்�ரன் தய�ெசய்� ரிலாக்ஸ்; நீங்கள் நிைனப்ப� ேபால் இ� 

பார�ரமான ேநா�ல்ைல. இைத “�ட ்�ஸ் ஓடர”் என்�ம் ெசால்லலாம். 

எல்ேலார ்மன��ம் கவைல�ம், சந்ேதாச�ம் மா�மா� வ�ம் இந்த 

மாற்றம் உங்க�க்�த ்ெதரியாமேல நடக்�ம். கவைல அைட�ம்ேபா� 

எரிசச்ல் ஏற்ப�ம். ேசாபா�ன் இளம் வய� சம்பவங்க�ம் இதற்� ஒ� 

காரணம். மனத்�ன் சமநிைலைய இந்த சம்பவங்கள் பா�த்��ட்டன. 

மன�ல் ஏற்ப�ம் இந்த நிைலயால் மற்றவரக்ளிடம் இ�ந்� இவரக்ள் �ல� 

இ�க்க �ைனவாரக்ள். ம�ந்�கள் உத� ெசய்�ம். அேதேவைள�ல் 

��ம்பத்�ல் உள்ளவரக்ள� அரவைணப்�ம் பராமரிப்�ம் ேதைவப்ப�ம். 

நான் எதற்�ம் �� ஸ்கா�க்�ம் ைதெரா�ட்� ஓேமான் ெடஸ்�க்�ம் 

ஒ�ங்� பண்��ேறன். �ண்�ம் ஒ� மாதத்�ல் வந்� பாரக்்க�ம்.” 

 

ேசாபாைவச ்சமாதானப்ப�த்த எந்த ஆ�தல் வாரத்்ைதக�ம் 

பலனளிக்க�ல்ைல. ெவளிேய பாரத்்தப� காரின் கண்ணா��ேல �கம் 

�ைதத்��ந்தாள். அவள� கண்ணிைமகள் மட�்ம் காயம் படட் பட்டாம் 

�ச�் நிலத்�ல் ��ந்� எ�ம்� பறக்க ��யாமல் ெம�வாக தன் 

�ற�கைள அைசப்ப� ேபால் இ�ந்த�. 

 

�� ெசன்ற�ம் “அம்மா�டம் ெசால்லாேத” என்றான். 

 

உள்ேள ெசன்ற�ம் இராசம்மா�ன் ைக�ல் இ�ந்� �மைன ப�த்� 

எ�த்தாள். 

 

“ஏன� இப்ப�ப் �ள்ைளைய இ�க்�றாய்? உனக்� என்ன நடந்� �ட்ட�.? 

என்றாள் இராசம்மா. 

 

எ��த ப��ம் ெசால்லாமல் உள்ேள ெசன்றாள். 

 

“தம்� என்ன டாக்டர ்ெசால்�றார?் “ 



 

இராசம்மாைவப் பாரக்்க பரிதாபமாக இ�ந்த�. 

 

“�ன்ன �டயங்க�க்� கவைலப்ப�வதால் மன�ல் தளரச்�் 

ஏற்பட�்ள்ளதாம் “. என பட�்ம் படாம�ம் சந்�ரன் ெசான்னான். 

 

“தம்� நாங்கள் உங்கேளா� வந்� இ�ந்தால் நல்ல�தாேன? �ள்ைளக்�ம் 

ஆ�தலாக இ�க்�ம். நீங்கள் காலைம ேபானால் இர�தாேன வ���ரக்ள். 

�ள்ைள�ம் ெமாட�் ெமாட�் என்� தனியாக இ�க்�றாள்”. 

 

இராசம்மா�ன் �ற்�ல் நியாயம் இ�ந்த�. இராசநாயகம் அைம�யானவர.் 

ேப�ம்ேபா� வாரத்்ைதகள் ெம�வாகதத்ான் ெவளிவ�ம் அவ�க்� ேகாபம் 

வந்தைதேயா, உரத்�ப் ேப�யைதேயா சந்�ரன் பாரத்்த�ல்ைல. 

இராசம்மாேவா� சந்�ரன் வாய்த் தாக்கத்�ல் ஈ�பட்டேபா� �ட அவர ்

ெமௗனமாக இ�ந்தார.் �ப்பதை்தந்� வ�டம் �ளாக்காக ெகா�ம்�ல் 

ேவைல ெசய்ததால் ெபற்ற ப�ற்�ேயா அல்ல� அவர� �பாவேமா 

ெதரிய�ல்ைல. 

 

“மா� நான் என� ஆய்�ைன ��க்க எப்ப��ம் ஒ� வ�டத்�க்� ேமல் 

ெசல்�ம். நீங்கள் உங்கள் ேகாம்�ஸ் �ளாடை்ட �ட�்�ட�் இங்� வந்� 

இ�க்கலாம். நான் �னிவ�ற்�க்� பக்கத்�ல் ஒ� நண்ப�டன் இ�ப்ேபன். 

வார���ைற�ல் வரலாம் தாேன.? “ 

 

“தம்� நீங்கள் ெவளிேய இ�ந்� வ�வ� சரியல்ல. எங்கள் ச�கம் என்ன 

ெசால்�ம்?. “ 

 

“இல்ைல, எனக்� உங்கேளா� எந்த �ரசச்ைன�ம் இல்ைல. அங்��ந்தால் 

லாப்�ல் இர�ல் ேவைல ெசய்யலாம். �ைரவாக ஆராய்ச�்ைய ��க்க 

உத�ம். ேம�ம் என்னி�ம் பாரக்்க நீங்கள் ேசாபா�க்� உத�யாக 

இ�ப்ப்Pரக்ள்.” 

 



“தம்� ேயா�த்� ��ெவ�ங்கள்” என்றார ்இராசநாயகம். இ�வைர�ம் 

இவர ்ேபசாமல் இ�ந்தவர.் 

 

“இ�ல் ேயா�க்க ஒன்�ேம�ல்ைல. நாைளக்ேக நீங்கள் �ளாடை்ட 

��ங்கள். நான் என� காைரக் ெகாண்� வ��ேறன். உங்கள் சாமான்கைள 

ெகாண்� வர���ம். “ 

 

உள்ேள ெசன்ற ேசாபா யன்ன��டாக மற்ற ��கைள�ம் அப்பால் 

ெசல்�ம் ��ைய�ம் ெவ�த்தப� பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தாள். 

 

“என்ன ேயா�க்�றாய்” என ஆ�தலாக ேசாபா�ன் ேதாளில் ைகைய 

ைவத்தான் 

 

“�மைனத் தா” 

 

அப்ப�ேய �மைன அைணத்தப� ��ம்� “எனக்� �சர ்வந்� �ட்ட� என 

�ல�ப் ேபா��ரக்ளா? “ என ேசாபா கைரந்தாள் 

 

ெநஞ்�ல் எப்ேபாேதா �கெரட ்ெந�ப்� பட்ட நிைன� வந்த�. சந்�ர�க்� 

இவள� ேகள்��ல் உண்ைம இ�க்�றதா எனக்ேகட்� பாரத்�் சமநிைல 

அைடய �ல கணங்கள் ேதைவப்பட்ட�. 

“டாக்டர ்ெசான்னைத நீ�ம் ேகட்டாய் தாேன. நான் இர� வ�ம் வைர�ல் நீ 

தனிேய இ�க்க ேவண்டாம் என நிைனக்�ேறன். உன� நன்ைமைய மன�ல் 

ைவத்� இந்த ���க்� வந்ேதன்.” 

 

“நீங்கள் எங்கேளாட இ�க்கலாம் தாேன? “ என க�த்ைத ெவட்�னாள். 

 

“நீேய ேயா�த்�ப் பார.் இரண்� அைற ெகாண்ட �ளாட�்ல் எப்ப� 

எல்லா�ம் இ�ப்ப� �ன்� இ�ந்தேபா� �ண் மனஸ்தாபம் ஏற்பட்ட�தான் 

�சச்ம்.” 



 

“நீங்கள் அைத ைவத்�த்தான் இப்ப� ெசால்��ரக்ள்.” 

 

“என் ஆய்ைவ ��ப்பதற்� உத�யாக இ�க்�ம். பட்டம் ெபற்� எனக்� 

நல்ல உத்�ேயாகம் �ைடத்த�டன் ெபரிய �� பாரக்்கலாம். நான் 

ெவள்ளிக்�ழைம வந்���ேவன். �மைனப் பாரக்்காமல் எப்ப� இ�க்க 

���ம்?. தய� ெசய்� என்ைனப் �ரிந்�ெகாள்.” 

 

�மனால் ெபற்ேறாரின் �வாதத்ைத �ரிந்� ெகாள்ள ��ய�ல்ைல. “யப்பா

…… ப்பா” என �ற�யன்� அவன� வா�ல் எச�்ல் வ�ந்த�. 

 

“சரி �கதை்த �க்� ெகாண்� இராேத” எனக் ���ட்� த�ழ்படம் 

ஒன்ைற ��ேயா�ல் ேபாட்டான். 

 

ேசாபா�ன் மன�ல் ஒ� எரிமைல ���க்ெகாண்� �ைகைய�ம் 

கங்�கைள�ம் தள்�வ�ம், உள்வாங்�வ�மாக�ம் இ�ந்த�. ஆழேமா 

அகலேமா ெதரியாத இத்த எரிமைல�ன் ெவப்பம் மட�்ம் உணர���ற�. 

மனத்�க்�ள் ��ம் காங்ைகைய எப்ப��ம் அைணக்கேவா �ைறக்கேவா 

��ய�ல்ைல. 

 

‘எப்ேபா� எனக்� இந்த மனநிைல�ல் மாற்றம் வந்த�?. எண்பத்� 

�ன்�ல் காைடயரக்ள் நிரவ்ாணமாக்�யேபாதா? காரத்்�க் எரிந்த உடைல 

பாரத்்தேபாதா? காரத்்�க்�ம் அவன� நண்பரக்�ம் எப்ப� ேதாட்டங்கள் 

��கள் என ஒளித்தேபா� �ரத்� �ரத்� �ட்டான்கள் என கார�்க்�ன் 

நண்பன் �பரிதத்ேபாதா? என்� பலவா� ேசாபா�ன் மனம் �ைமந்த�. 

 

மனம் ��� அடங்�ய�ம் �ப்�ற தைலயைண�ல் �கத்�ல் �ைதத்தப� 

ப�த்��ந்தவ�க்�ப் �ன்னால் �ரல் ேகட்ட�. 

 

“தங்கச�் உனக்� ஏதாவ� ேவ�மா? “, என்றப� கதவ��ல் நின்� 

ேகட்டாள் இராசம்மா. 



 

“எனக்� எ��ம் ேவண்டாம். �ம�க்� பாைல ��ங்ேகா. எவ�ம் என்ைன 

ெதாந்தர� ெசய்ய ேவண்டாம்” எனக் ���ட்� தைலயைண�ல் �கம் 

�ைதத்தாள். 
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காைல பத்�மணிக்� �னிந்தப� ஏேதா எ��க் ெகாண்��ந்தான் சந்�ரன். 

�ண்� பக்க�ல் வந்� நிற்பைத உணரந்்� ��ம்பாமல் “ஹேலா �ண்� 

எப்ப� இ�க்�றாய்?” 

 

அவள� ைக இப்ேபா� அவன� ேதாளில் இ�ந்த�. எ��யைத 

நி�த்��ட�் அவைளப் பாரத்்தான். 

 

�ண்��ன் தைலம�ர ்அைரவா� �ன்ேதாளி�ம் மற்றப்பா� ெநஞ்��ம் 

�டந்த�. 

 

“என்ன �ண்�,  இ�தான் பாஸ்சனா? “ 

 

“சட்அப்!. உங்க�க்� ெதரி�மா தைலம�ைர க�� காய ைவக்க நான் 

எவ்வள� கஸ்டப்ப��ேறன் உங்க�க்� �ரசச்ைன இல்ைல” என 

சந்�ரனின் தைல�ல் தட்�னாள். 

 

“என்ைன மா�ரி ெவட்டலாம் தாேன?.” 

 

“மனம் வர�ல்ைல.” 

 

“உண்ைமதான் இந்த ெபான்னிற ம�ரக்ைள ெவட்ட தைலைய 

அலங்கரிப்பவரக்�க்�ம் மனம் வரா�. இய�க்�ம் மனம் வரா�.” 

 

“என்ன ெராமாண்�க் ��ல் இ�க்�றாய். மைன��ன் நிைல எப்ப�? “ 



 

“அைத ேகட�் �ரேயாசனம் இல்ைல. ைபேபாலர ்��ஸ் என்�றார ்டாக்டர”் 

 

“பல �ரபலங்க�க்� இந்த வ�த்தம் உண்�. இல��ல் கட�்ப்ப�த்தலாம். 

நீ கவைலப்பட ேவண்டாம். உன� உத��ம் பராமரிப்�ம் ேதைவப்ப�ம்.” 

 

“இைததத்ான் டாக்ட�ம் ெசான்னார.்” 

 

“உனக்� ஜ��யா�டம் இ�ந்� ேபான் வந்த�. உன்னிடம் நம்பர ்

இ�க்�றதாம்.” 

 

�ண்� தகவலாக ெபா�வாகக் ��னா�ம் சந்�ரன் மன�ல் ெந��ய�. 

�ண்��ன் �கதை்தப் பாரக்்காமல், “அப்ப�யா” என ���ட்� 

��ம்ப�ம் எ�த ெதாடங்�னான். �ண்�,  �ன்� பாரக்்கலாம் எனக் 

���ட்� ெசன்� �ட்டாள். 

 

கடந்த �ன்� வ�டங்கள் �ண்��டம் பலதடைவ தனிப்பட்ட �டயங்கைள 

ேப� இ�க்�றான். அவள� ஆேலாசைன உத�கைள ேகட�்ம் ெபற்�ம்; 

இ�க்�றான். இந்த �டயத்ைத ஒளித்� ைவப்ப� சங்கடத்ைத ெகா�த்த�. 

 

பரிேசாதைன சாைல�ல் வாசல்வ�யாக வந்� ெவளிேய�னான் ெவளி�ல் 

ெபா� ெட�ேபான் உள்ள�. கா� ேபாட�்ப் ேபசலாம். லாப்�ல் உள்ள 

ேபாைன எ�த�் �ண்� �ன் நின்� ேபச மனம் இடம் தராததால் தான் 

ெர�ேபான் �த்ைத அைடந்தான். மாணவரக்ள் பலர ்எ�ரப்டட்ா�ம் 

நல்லேவைளயாக �த்�ல் ஒ�வ�ம் இல்ைல. இ�ப� சத நாணயதை்தப் 

ேபாட�்�ட�் ஜ��யா�ன் இலக்கத்ைத டயல் ெசய்தான். 

 

சந்�ரன் என ம��ைன�ல் �ரல் வந்த�. 

“என்ன ஜ��யா?” 

 



“இந்தப்பக்கம் எப்ப வ���ரக்ள்.” 

 

“ஏதாவ� �ேசடமா? “ 

 

“பாரக்்க ��ப்பமாக இ�க்�. இன்ைறக்� வர���மா?” “ 

 

“சரி வ��ேறன்” 

 

ேபாைன ைவத்� �ட�் ��ம்� பாரத்்தான். எவ�ம் ெதரிந்தவர ்இல்ைல. 

நிம்ம��டன் பரிேசாதைன சாைலக்� வந்தான். 

 

ேமைச�ல் அமரந்்தப� ஜ��யா�டம் ேபாவைதப் பற்� மனம் எண்ணிய�. 

 

‘ ேதைவ�ல்லாமல் ேமல�கமாக ஒ� �ரசச்ைனைய உ�வாக்� 

�ட்ேடேன. இந்த �டயத்ைத எவ�க்�ேம ெதரியாமல் எப்ப� 

ைவத்��ப்ப�? ஜ��யா�ன் ெதாடர�் நிரந்தரமற்றதா? . ேசாபா�டன் 

��ம்பம் நடத்�க் ெகாண்� எப்ப� இரடை்ட வாழ்க்ைக வாழ ���ம்?’ 

 

ஒ�வ�க்� ப�லாக இ�வைர ஏமாற்��ேறன். ஜ��யாைவ 

நிைனக்�ம்ேபா� �ற்ற உணர�்கைள �� உட�ற�த் தாகங்கள் �டாய் 

எ�க்கத் ெதாடங்��ள்ள�. காய்ந்� வரண்� ேபான நீரப்்பாசன 

வாய்க்கா�ல் ��ெவள்ளம் பாய்ந்� வந்தால் மண்�க்�ள் மக்���ந்த 

�ல்�க�ம், �ண்�க�ம் ��த்� எ�ந்� பசை்ச நிறமாக்�வ� ேபான்ற 

ஆனந்தமான �கஅ�பவம் அவன� உட�ல் நீக்கமற நிைற�ற�. 

கண்ேணா, மனேமா ேவைலகளில் ஒத்�ைழக்க ம�த்ததால் �லகத்�க்� 

ெசன்றான். அங்� கட�்ைரகைள�ம் ேபாட்ேடா �ர� பண்ணினால் 

�ரேயாசனமாக இ�க்�ம் என்� நிைனத்தான். ேபாட்ேடா �ர� பண்�ம் 

ேபா�ம் ஜ��யா�ன் நிரவ்ாண உடம்� ��ேயா�ல் ேவகமாக ெசல்�ம் 

படம் ேபால் ஓ�ய�. 

 



பல்கைலக் கழகத்�க்� அ��ல் உள்ள ரிசம்ண்ட ்ப���ல் சந�ர�க்� 

இடம் �ைடத்த�. ெதன்ெகாரியா�ல் இ�ந்� வந்த ஒ� தம்ப��ன�டன் 

�டை்ட ப�ரந்்� ெகாள்ளக் ��யதாக இ�ந்த�. இந்த இடத்ைத ஒ�ங்� 

ெசய்தவன் �ண்டல்ராவ். �ல நி�டத்�ல் பல்கைலக்கழகம் ெசல்ல�ம் இர� 

ேநரத்�ல் ைல�ர� ஆராய்ச�்க்�டம் ெசல்ல�ம் சந்�ர�க்� வச�யாக 

இ�ந்த�. வாரநாடக்ளில் ெத�ப்ேபாக்� வரத்� ெநரிச�ல் �ணற ேவண்�ய 

ேதைவ�ம் இல்லாமல் ேபாய்�ட்ட�. 

 

இராசநாயகம் இராசம்மா தம்ப�கள் ேகாம்�ஸ்�ல் இ�ந்த தங்கள� 

�ளாடை்ட கா� ெசய்� �ட�் மக�டன் ஐக்�யமா� �ட்டாரக்ள். ம�மகன் 

�ட்�ல் இல்ைல என ெவளிப்ேபாக்காக கவைல ெதரி�த்தா�ம் இராசம்மா 

மக�டன் ேபரப்�ள்ைள�டன் இ�ப்பைத தன� இலட்�யமாக நிைனத்தாள். 

ஆரம்பத்�ல் சந்�ரன் இடஞ்சலாக இ�ந்தான். இப்ெபா�� சந்�ரேன 

இதற்� வச� ெசய்த� இரண்� மடங்� சந்ேதாசம். ெசாப்�ங்,  சைமயல்,  

�ழந்ைத பராமரிப்� எல்லா�டயத்ைத�ம் தன� ைக�ல் எ�த்� �ட்டாள். 

இதனால் அவ�ைடய வாழ்க்ைகக்� ஓர ்அரத்்தம் வந்� ெபா�ந்�யதாக�ம் 

இராசம்மா ம�ழ்ந்தாள். 

 

இராசம்மா அக்காலத்�ல் �றந்��ந்தால் ஏேதா ஒ� நாட�்க்� ராணியாக 

இ�ந்��க்க ���ம். அந்த அள�க்� மற்றவரக்ள ேமல் ஆ�ைம ெச�த்�ம் 

தன்ைம ெகாண்டவள். இராசநாயகம் ஆரம்பத்�ல் எ��ேயா ���ேயா 

இ�ந்��க்கலாம்.�ற்காலத்�ல் தைலயாட்� இராசம்மா ெசால்வைத 

ஆேமா�த்� வ�வேத அவர� பழக்கமாக மா��ட்ட�. இராசம்மா ெசய்�ம் 

�டயங்கள் ேநரத்்�யாக �ட்ட�டப்பட�் இ�ந்த�ேவ இதன் காரணமா�ம். 

 

சாதாரண எ���ைனஞராக ேசரந்்� �ன்� கட்டட �ைணக்களத்�ல் 

தைலைம அ�காரியாக ஓய்� ெபற்றவர.் �ட்�ல் அடக்� வா�த்த� ேவைல 

இடத்�ல் உத�யதா இல்ைல. ேவைல இடத்�ல் அைம� காத்த� �ட்�ல் 

உத�யதா என்ப� �வாதத்�க்� உரிய �டயம். இவர� ேநரை்ம�ம் 

�றைம�ம் கட்டட �ைணக்களத்�ல் �ரபலமான�. அைமசச்ர ்

�ரசச்ைனகள் �ரிந்� ெகாள்வதற்� வண்� அ�ப்� அவைர வரவைழப்ப� 

வழக்கம். கைட�வைர�ம் சம்பளத்ைதத் த�ர எ��ம் ேமல�கமாக 

ைகநீட்� ேவண்டாதவர ்என்ப�ம் அவைர அ�ந்தவரக்�க்� ெதரி�ம். 

 

இராசம்மா�ன் ஆ�ைம�ம், கட�்ப்பா�ம் ேசாபாைவ�ம் காரத்்�க்ைக�ம் 

ஆழமாக பா�த்தன. ��தைல இயக்கத�்ல் ேச�ம்வைர காரத்�க் தாய் 



ெசால்ைல தட்டாத �ள்ைள. ேசாபா�ம் தாைய எ�ரத்்� ேப�ய�ல்ைல. 

ராசம்மாைவ இதற்காக எவ�ம் �ைற�ற ��யா�. ஐம்ப� வய��ம் 

மற்றவர ்�டயங்களில் தைல�டா� தன� ��ம்பதை்த மட�்ம் ஒேர 

��க்ேகாளாக நிைனத்� கடைமைய ெசய்பவைர எப்ப� �ைற ெசால்வ�?. 

 

இப்ப�யான தன்ைம�ள்ள இராசம்மா�க்� ேசாபா�ன் மனத்தளரச்�் 

அ�ந்த�ம் தன� ேசைவ மக�க்� ேதைவ என நிைனத்� இ�பத்�நா� 

மணிேநர�ம் நடக்க தைலப்பட்டாள். �ட�் ேபாட்ட�ன் தன் �ட்�கைள 

கண்�ம் க�த்�மாக காப்பாற்�ம் ெபடை்ட நா�ன் தன்ைமைய 

இராசம்மா ெபற்��ந்தாள். சந்�ர�க்� இந்த �டயத்�ல் எ��த 

ஆடேசபைண��ல்ைல. இர�பகலாக ஆய்�கைளத் ெதாடரவ்தற்�ம் 

ஜ��யா�ன் ெதாடர�்கைள அ�கரித்�க் ெகாள்வதற்�ம் இந்த ஏற்பா� 

வச�யாக இ�ந்த�. 

—– 

ஜ��யா�டம் ��யப� அங்� ெசன்றேபா� மாைல நா�மணியா� 

�ட்ட�. காைர நி�த்� கத�ன் இ�ம்� வைளயத்ைத ெதாட �ன்னேர கத� 

�றந்� ெகாண்ட�. வழக்கமாக �கத்ைத நீட�்ம் ைரகைர�ம் 

காண�ல்ைல. �றந்த கத�ன் �ன்னா��ந்� ஜ��யா வந்தாள். 

“எங்ேக ஜ��யா ைரகைர காண�ல்ைல?” 

 

“சாப்பா� ெகா�த்� �ட�் �ட்�ன் �ன்ப���ல் �ட�்�ட்ேடன்”. 

காத்��க்க ெபா�ைம இழந்தவைளப் ேபால அவைன அைணத்� 

வாய்க்�ள் நாக்ைக ெச�த்� ஆேவசமாக �த்த�ட்டாள். ப�க்ைக 

அைறக்� ெசன்ற சந்�ர�க்� மா�தல் ெதரிந்த�. கட்�ல் ேநரத்்�யாக 

�ரிக்கப்பட�் இ�ந்த�. �த்தக அ�மாரி ஒ�ங்காக அ�க்கப்பட�் 

இ�ந்த�. கட்��ன் அ��ல் உள்ள ேமைச�ல் கண்ணா� �சா தண்ணீர ்

நிரப்��ம் இரண்� �ளா�டன் அ�க�ேக ைவக்கப்பட்��ந்த�. அைற�ல் 

�கந்த மணம் ��ய�. ஒவ்ெவா� இடத்��ம் எ�ரப்ாரப்்� ெதரிந்த�. 

யன்ன�ன் �ைல �ல� இ�ந்த�. இப்ெபா�� சந்�ர�க்� �ரிந்த�. இப்ப� 

தட்டாமல் கதைவ �றந்த இரக�யம் சந்�ர�க்� ெவட்கம் வந்த�. 

“இவ்வள� வரேவற்�க்� நான் த��யானவன் தானா? என்� 

அவநம்�க்ைக�டன் பல எண்ணங்கள் மனத்�ல் நிைறத்�க் ெகாண்� 

கட்��ன் ஓரத்�ல் அமரந்்தான். 

 

“கேமான் இந்த ப�க்ைக ��வ�ம் உங்க�க்�தான்” என த��னாள். 



 

சந்�ரனின் ெவட்கம் கைரந்த�ம் அேத இடத்�ல் உன்மதத்மான காம 

உணர�்கள் ஏற்பட்டன. ஜ��யா�ன் நிைல�ம் அேதேபால்தான் 

என்பைதயம் உணரந்்தான். ஊடல் உற�ன்ேபா� அவள� ெதாண்ைட�ல் 

இ�ந்� எ�ந்த உணர�்கள் அவைன ��� ��க்�ட ைவத்த�. 

அைர�ைறயாக �சை்ச எ�த�் சாப்�டட்வ�க்� ��ந்� ைவத்த 

ஜ��யா�டம் இ�ந்� ெவளிக் �ளம்�ய உணர�்ன் அ�ர�்கைள �ரியாத 

சந்�ரன் �லக �யன்றான். 

 

“உன்ைன �டப் ேபாவ�ல்ைல” என பலமாக கட்�யைணத்தாள். 

 

���ேநரத்�ல் தன்ைன �தாகரித்�க் ெகாண்� “இன்ைறக்� உன்னில் 

மாற்றம் ெதரி�றேத. அன்� மா�ரி இல்ைல.” 

 

“நான் உனக்� ெசால்லத்தான் ேவண்�மா?.” எனக் கண்ைண ��யப� 

�ரித்தாள். 

 

“இரக�யம் என்றால் ேவண்டாம் “. 

 

“அன்� எ�ரப்ாராமல் என்ைன நீ அைழத்தாய்.  இன்� உன்ைன 

எ�ரப்ாரத்்� என� உணர�்கைள ேதக்� ைவத்�கெகாண்� எப்ேபா� 

வ�வாய் என காத்�க் ெகாண்��ந்ேதன். உன்ைன கண்ட�ம் ேதக்� ைவத்த 

அைண �றந்த ேபா� பாய்ந்� வ�ம் ஆற்� நீரே்பால வந்தன” என 

�ரித்தப� அைணத்தாள். 

 

“அப்ப�யா ெபண்களின் இரக�யங்கள் எனக்� �ரியா�. ேசாபா 

இைதப்பற்� என்ேனா� ேபச மாட்டாள். கல� என்ப� ஏேதா ஒ� �ற்றம் என 

நிைனக்க ைவத்� ��வாள். ��மணத்�ற்� �ன்தான் உடல் உற�ம் என்ற 

ச�க கட�்ப்பாட�்க்�ள் வளரந்்தவன் நான். எனக்� ��மணத்�ன் �ன் 

இப்ப�யா� �டட்�.” 

 



“சரி ச�த�்க் ெகாள்ளாேத, மனஅ�த்தத்�ல் இ�ப்பவ�க்� எப்ப� கல� 

இனிக்�ம்? ம�ந்�கள் எ�த்தால் �ட கல��ன் தன்ைமைய பா�க்�ம். 

 

“இ� எப்ப� உனக்� ெதரி�ம்? “ 

 

“அ�பவத்�ல் ெசால்�ேறன்.” 

 

“என்ன? “. 

 

சாதாரணமாக ேகடட்ா�ம் ெநற்��ல் யாேரா �� ைவத்� கல்ெல�ந்த� 

ேபால் இ�ந்த�. இ�க அைணத்��ந்த ைககள் தளரந்்தன. 

 

“இன்ைறக்ேக ெசால்லேவ�மா? “ என அவன் மார�்ல் தைல ைவத்�ப் 

ப�த்தாள். 

 

“ெசால்�வ� ெசால்லாமல் ��வ� உன்ைனப் ெபா�த்த�. ஏன் ஆவைல 

�ள� �ட்டாய்.? “ 

 

“சந்�ரன் எனக்� மனஅ�த்தம் ���யாக இ�ந்தேபாேத இ�ந்� 

வ��ற�. என� மேனா ைவத்�யரின் �லாசத்ைததான் நான் உனக்� 

தந்ேதன்.” 

 

“உண்ைமயாகவா? “ என்றவாேற நி�ரந்்� கட்��ன் தைலமாட்�ல் 

சாய்ந்தான். 

 

“நான் �ரசாய்க் என்ற ம�ந்ைத எ�க்�ேறன் இந்த ம�ந்ைத 

உண்பவரக்�க்� கல��ல் நாட்டம் �ைற�. ஒ� �ழைமக்� �ன்� 

ம�ந்ைத நி�த்� �ட்ேடன். இப்ேபா� உனக்� பரிந்��க்�ம் என 

நிைனக்�ேறன்.” 

 



எ��ம் ேபாசமல் ெமௗனமாக இ�ந்த சந்�ரனிடம் �ண்�ம் “ைபப்ேபாலர ்

ேநா�ள்ள மைன��டம் இ�ந்� தப்� மனஅ�த்தம் உள்ள காத��டம் 

தஞ்சம் அைடந்��க்�றாய் என்ப� அ�ரச்�்யாக உள்ளதா? “ 

 

“அ�ரச்�் மட�்மல்ல, எந்த ப��ம் வாரத்்ைதகளாக ெவளிவர ம�க்�ற�.” 

 

“அப்ப�ேய கட்��ல் ப�த்��. நான் �ளித்��ட�் உனக்� சைமக்க 

ேபா�ேறன்.” 

 

“சைமக்க ேவண்டாம். இ�வ�ம் ெவளிேய ேபாய் சாப்��ேவாம் “ 

 

இ�வ�ம் �ளித்��ட�் கடற்கைரப் ப���ல் உள்ள �ன கைட�ல் 

உணவ�ந்�னர.் 

 

சாப்பாட்�ன் �ன் �ண்�ம் �� வந்த�ம், “சந்�ரன் இன்� என்ேனா� 

தங்�வாயா?” “ 

 

“எனக்� மாற்� உ�ப்�ல்ைல. ேம�ம் உன� மகன் வ�ம் ேநரமல்லவா?” 

 

“உ�ப்� �ரசச்ைன நான் �ரக்்�ேறன். ைமக்கல் வ�வதற்� ஒ� மணியா� 

��ம”;. 

 

“உன்ேனா� தங்�னால் இரெவல்லாம் என்னால் �ங்க ��யா�. நாைள 

லாப்�ல் ேவைல ெசய்ய ேவண்�ம்” என்� ��யப� அவைளப் 

�ன்ெதாடரந்்தான். 

 

கட்��ன் பக்கத்�ல் இ�ந்த �ைகப்பட அல்பத்ைத எ�த்�க்காட்� 

“இ�தான் அப்பா, இ� அம்மா அ� ைமக்க�ன் தகப்பன் “ என காட்�னாள். 

 



“உன� �தல் ��மணம் இவேரா�தான் நடந்ததா? “ 

 

“மாரக்்ேகா� ��மணம் நடக்க�ல்ைல. இ�வ�ம் �டை்ட�ட�் 

ஓ�வந்ேதாம்.” 

 

“உனக்�ப் �ன்னால் ெபரிய கைத இ�க்�ற� ேபால இ�க்�ற�.” 

 

“கைத�ல்ைல. ெதாடர ்நாவேல இ�க்�ற�.” 

 

“இன்� இர� உன� வரலாற்ைற ேகட�்ேறன்”. 

 

சந்�ரன் கட்��ல் ஏ� ப�த்தான். அவ�ம் பக்கத்�ல் ப�த்தாள். 

உன்ைனேய மயல் ெகாண்டால்- பாகம் பத்� 

ஜ��யா�ன் கைத 

 

“நான் �வசாய ��ம்பத்�ல் �றந்ேதன். எங்கள் பண்ைண�ல் பால் 

மா�க�ம், ெசம்ம� ஆ�க�ம் வளரத்்ேதாம். ெபற்ேறா�க்� பண்ைண�ல் 

ேவைல ெசய்யேவ ேநரம் ேபாதா�. நாங்க�ம் பண்ைண ��கம் ேபால 

வளரந்்ேதாம். 

 

இரண்டாம் உலகப்ேபாரில் கலந்��ட�் வந்த தந்ைத�ன் கவனம் 

��வ�ம் பண்ைண�� இ�ந்த�. ேபாரக்்காலத்�ல் பராமரிப்� �ைறந்� 

பண்ைண நல்லநிைல�ல் இ�க்க�ல்ைல. மா�கள் ெசம்ம�யா�கள் என 

வாங்� பண்ைணைய ெப�க்�னார.் �ன்னர ்பண்ைண�ல் மா�கள் கன்� 

ேபா�தல் பால் கறதத்ல் என்� ேவைலகள் உண்�. சம்மரில் 

ெசம்ம�யா�களின் உேராமங்கள் ெவட�்தல் நைடெப�ம். இதற்� 

ஆடக்ைள �ேசடமாக ஒ�ங்� ெசய்தல் என வ�டம் ��வ�ம் ேவைல 

இ�க்�ம். 

 



அந்த ேகாைடகாலம் எனக்� பன்னிரண்� வய� நடந்� ெகாண்��ந்த 

வ�டம். எங்கள் பண்ைண�ல் ெசம்ம�யா�களின் ேராமங்கைள 

ெவட�்வதற்காக இரண்� ெகாட்டைககள் உண்�. ஒ� ெகாட்டைக�ல் 

ேராமம் ெவட�்தல் நடக்�ம். மற்ற�ல் ேவைலஆடக்ள் தங்�வாரக்ள். ேராமம் 

ெவட�்ம் ெதா�லாளரக்ள் ஒ� �ழைம வந்� தங்� ேவைல ெசய்வாரக்ள். 

இவரக்ளில் பலர ்இளம் வய�னர.் அ�ஸ்�ேர�யா�ன் பல இடங்களில் 

இ�ந்� வந்� ேவைல ெசய்வாரக்ள் . இப்ப� ேராமம் ெவட�்பவரக்ைள 

ேவ�க்ைக பாரப்்ப�ம் அவரக்�க்� உத� ெசய்வ��ம் என� ேநரம் 

க��ம். அந்த வ�டம் எங்கள் �ட்�ல் ெசம்ம�யா�க�க்� உேராமம் 

ெவட்ட ஆ�ேபர ்வந்��ந்தாரக்ள். அவரக்ளில் ஒ�வன் �க்டர.் 

நி��லண்ைட ேசரந்்தவன். இவன் ேவைல ெசய்வைத பாரத்்�க் ெகாண்ேட 

இ�க்கலாம். 

 

�க்டர ்ெடனிம் காற்சடை்ட�ம், ைக�ல்லாமல் உள்ெபனிய�ம் அணிந்தப� 

ெசம்ம�யா�கைள இ�த்� வந்� கால்க�க்� இைட�ல் ைவத்� 

ெவட�்வான். இவன� அகட்�ய கால்க�க்� இைட�ல் ைவத்� 

ெசம்ம��ன் க�த்� ேதாள்படை்ட ேராமத்ைத ெவட�்ம்ேபா� �னிந்தப� 

இவன� வ�� ேதால் ஊஞ்ச�ல் ப�ந்��க்�ம். ஒ� ைகயால் ெசம்ம��ன் 

ேமாவாைய ��த்தப� க�த்�ப் ப��ைய ெச�க்�வ� தனி அழ�. 

ெசம்ம�கள் ஏேதா மந்�ரத்�ல் கட�்ப்பட�் நடப்ப� ேபால இ�க்�ம். 

�க்டர ்ேராமத்ைத ெவட்�ய �ன்ேப ெசம்ம� அைசந்� ெகா�க்�ம். 

 

�ன்சார �ளிப்பரால் ெவட�்ம்ேபா� ���னால் ெசம்ம�யாட�் ேதால் 

��ந்� ��ம். அைத ைதக்க ேவண்�ம். இரண்� ைககளினா�ம் 

�னிந்தப� ேவைல ெசய்வதால் ேதால் வைளயத்�ல் வ�ற்� ப�� 

ப�ந்��க்�ம். மற்றவரக்ள் நாெளான்�க்� எண்ப� ெசம்ம�யா�கள் 

என்றால் �க்டர ்�� ெசம்ம�யா�களின் ேராமத்ைத ெவட�்வான். 

 

இப்ப� �க்டைர பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தேபா� அவன� அகலமான 

ேதா�ம் அ�ல் பசை்ச �த்���ந்த �வப்� ேராசா�ம் எனக்� 

��த்��ந்த�. அவன� கால்கள் இரண்�ம் �ண்கைள ேபால் 

உ��யானைவ. இைவ அவைனக் கவனிக்க ைவத்த�. 

 

என்ைனப் பாரக்்�ம் �க்டர ்ஒ� �ரிப்ைப மட�்ம் உ�ரத்்��ட�் 

ெமௗனமா� ��வான். எ��ம் ேப�வ�ல்ைல. மற்றவரக்ள் என்ேனா� 

ேபசமாட்டாரக்ள். அக்காைவக் கவ�வ�ேலேய அவரக்ள் ��யாக 



இ�ப்பாரக்ள். அவ�க்� ப�ெனட்� வய�. அழகாக இ�ப்பாள். அ��ம் 

ெராேபட ்என்பவன் அக்காைவப் பாரத்்த�ம் ேராமம் ெவட�்வைதேய 

நி�த்� ��வான். அக்கா�னால் அவ�க்� பணம் நட்டம். ஆ�களின் 

ெதாைகக்� ஏற்பேவ பணம் ெகா�ப்ேபாம். அக்கா�ற்� ஏற்கனேவ 

பாய்�ெரண்ட ்இ�ப்பதால் அவரக்ைள அக்கா ெபா�ட்ப�த்�வ�ல்ைல. 

 

ெசம்ம�யா�கைள ெவட்�ய�ம் காைல�ல் எல்லா�க்�ம் பணம் 

பட�்வாடா ெசய்தார.் அந்த இடத்�ல் �க்டைர மட�்ம் காண�ல்ைல. நான் 

ேபாய் ெராேபட்�டம் “எங்ேக �க்டர?் “ என்ேறன். 

 

“�க்டர ்உள்ேள ப�த்��க்�றான்.” 

 

நான் �க்டர ்ப�த்��ந்த ெகாட்டைகக்� ெசன்ேறன். �க்டர ்சரிந்தப� 

ேமற்சடை்ட�ல்லாமல் அைரகாற்சடை்ட�டன் ப�த்��ந்தான். அவன� 

���ப்பக்கம் எனக்� ெதரிந்த�. அவன� ��க்ேக�ய ��� 

பக்கத்ைத�ம் �ற்பக்கத்ைத�ம் பாரத்்�க் ெகாண்� நின்ேறன். வாசா�ல் 

நின்� நான் வாசல் ெவளிசச்த்ைத மைறத்��க்கக் ��ம். அல்ல� அவன் 

என� நிழைலக் கண்��க்கலாம். ��� ேநரத்�ல் �க்டர ்��ம்� என்ைனப் 

பாரத்்� �ரித்தான். 

 

“என்ன உடம்�க்� �க்டர.்? “ 

 

“அ�தான் நான் கடந்த ஒ�நாளில் நான் ேப�ய �தல் வசனம்.” 

 

எந்த ப��ம் இல்ைல. 

 

�ண்�ம் ேகட்ேடன்.” 

 

இவ�க்� ஏன் ப�ல் ெசால்ல ேவண்�ம் என்� நிைனத்தாேனா நா�ம் 

�டாமல்; “ஏதாவ� ம�ந்� மாத்�ைர ேவ�மா” என்ேறன். 

 



இம்�ைற �ரிப்� மட�்ம் வந்த�. 

 

“அம்மா�டம் இ�ந்� பனேடால் வாங்�த்த��ேறன் “ எனக்��யப� 

ப��க்� காத்�ராமல் அம்மாைவத் ேத� ம�ந்�ப் ெபட�்�ல் இ�ந்� 

பனேடாைல ேத� எ�த்� வந்ேதன். 

 

பனேடால் ெகா�த்த�ம் “நன்� “ என ��னான். நான் அந்த இடத்ைத �ட�் 

வந்ேதன். 

 

அன்�மாைல ெமாத்த ெசம்ம�களின் உேராமம் ெபா�களாக கட்டப்பட�் 

�டந்த�. ர��க்� ெசன்� ெபா�கைள எ�த்�ச ்ெசல்ல ஒ�ங்� பண்ண 

ேவண்�ம். 

 

ம�நாள் காைல �க்டர ்ெம�வாக எ�ந்� பணத்ைத அப்பா�டம் 

ெபற்றான். “�க்டர;் உடல் நல�ல்லா��ல் நின்� இைளப்பா� �ட�் நாைள 

ெசல்லலாம் “ என்றார.் 

 

�க்டர ்�ண்�ம் ெகாட்��க்� ெசல்ல மற்றவரக்ள் தங்கள� காரக்ளில் 

ெவளிேய� �ட்டனர.் நாங்க�ம் வானம்�ல் நகரத்�க்� ெசன்ேறாம். 

நகரத்�க்�ள் ெசல்வ� ேதைவயான ெபா�டக்ைள வாங்க�ம் உேராம 

ெபா�கைள எ�த�்ச ்ெசல்வதற்�ம் என்றா�ம் இந்தப் பயணங்கள் 

எங்க�க்� �க�ம் ெகாண்டாட்டங்களாக அைமந்தன. அப்ப�ேய 

கடற்கைரக்�ம் ேபாய் வ�ேவாம். எங்கள் பள்ளித்ேதா�க�டன் அக்கா�ன் 

ேபாய்�ெரண்�ம் வந்� ��வான். பண்ைண�ல் வா�ம் எங்க�க்� 

இப்ப� நகரத�்க்� ெசல்�ம் நாள்கள்தான் உலகத்ைதப் பாரப்்ப� 

.ெதாைலக்காட்� எல்லா ��களி�ம் வந்� ேசராத காலம் அ�. இரண்டாம் 

உலகப்ேபார ்��ந்த காலமாைகயால் ஞா��க்�ழைமகளில் ேதவாலயம் 

ேபாவ�ம் கடற்கைரக்� ேபாவ�ேம �க்�ய ெபா��ேபாக்�களா�ம். 

 

நாங்கள் அன்� ��வந்� ேசர இரவா� �ட்ட�. இப்ேபா� �க்டர ்மட�்ம் 

ெகாட்டைக�ல் தங்� இ�ப்ப� எனக்� நிைன�க்� வந்த�. 

ெகாட்டைகப்பக்கம் இ�ட்டாக இ�ந்த�. �க்டர ்ேபாய் �ட்டான் என 

நிைனத்� அவன� அைறக்�ச ்ெசன்ேறன். 



 

எங்�ம் இ�ட்டாக இ�ந்த�. எ��த சத்த�ம் ேகடக்�ல்ைல. �க்டர ்இல்ைல 

என நிைனத்� ெவளிேய வர �யன்றேபா� வாச�ல் ஏேதா சத்தம் ேகட்ட�. 

அ�ரச்�்�ல் உேராமெபா�களில் த�மா� ��ந்� �ட்ேடன். அப்ெபா�� 

என்ைன ஒ� ைக த�த்� நி�த்�ய�. 

 

�க்டர ்நின்� ெகாண்��ந்தான். இ�ட�்�ம் கம்�ரமான உ�வம் ெதரிந்த�. 

என்ைன ��த்� ைககளால் �க்�னான். இப்ேபா� என� �கம் அவன� 

�கத்�க்� �க அ��ல் இ�ந்த�. 

 

“�க்டர ்என்ைன ��.” 

 

என்ைன �ட்ட�ம் ேராம ெபா�க்� ேமல் இ�ந்ேதன். 

 

“எப்ப� உடம்� �கேம �க்டர?் “ 

 

என� பனேடா�க்� நன்� �� என் க�த்�ல் ைகைய ைவத்தான். 

 

நான் த�க்க�ல்ைல. �க்டரின் உடல் �யரை்வ மணத்த�. �க�ம் 

ெந�க்கமாக இ�ந்தான். எந்த இைடெவளி�ம் இல்லாமல் அவன� ேதகம் 

என்ேமல் படரந்்த�. தன� ைககளால் என� க�ைன கழட்�னான். நான் 

த�க்க�ல்ைல. �க்டரின் ஆண்�� என்ைன உர�ய�. 

 

“�க்டர ்ேவண்டாம் �ளஸ்ீ” என்� என் �ரல் ெம�வாக வந்த�. �லக 

��ய�ல்ைல. �ன்னாேல ேராம ெபா�கள். �க்டர ்என� 

உள்ளாைடைய�ம் கழட்��ட�் ேவடை்டநா�ன் ேவகத்�டன் என்ைன பல 

இடங்களில் �த்த�ட்டான். கதற ��ம்�ேனன். இப்ேபா� சத்தம் 

வர�ல்ைல. 

 

�ல நி�டத்�ல் அ�வ�ற்�ல் �ரை்மயான கத்� ெயான்� ெசா�கப்பட்ட� 

ேபான்� உணரந்்ேதன். ேவதைன�ல் அப்ப�ேய உைறந்� ேபாய் �ட்ேடன். 



அதன்�ன் அ�வ�ற்�ல் அரத்தால் அரா�வ� ேபால் இ�ந்த�. எ��ம் 

ெசய்ய ��ய�ல்ைல. கன�ல் நடப்ப� ேபான்� உணர�்ல் இ�ந்ேதன். 

�க்டர ்என்ைன �ட�் எ�ந்தேபா� பாரம் �ைறந்த�. ேபான்ற உணர�் 

ஏற்பட்டா�ம் அ�வ�� தணலாக கனன்� ெகாண்��ந்த�. 

 

�க்டர ்ைலடை்ட ேபாட்��க்க ேவண்�ம். இப்ெபா�� ஒரள� ெவளிசச்ம். 

�ல நி�டங்களின் �ன் நி�ரந்்தேபா� நிரவ்ாணமாக ெபா�களில் �டந்த� 

ெதரிய வந்த�. இரண்� கால்களி�ம் அ�வ�ற்�ல் இ�ந்� இரத்தம் 

பாதங்கள் வைர�ம் ேகா� ேபாட்��ந்த�. எனக்� பக்கத்�ல் �னிக் 

���யப� �க்டர ்நின்றான். அவன� ைககளில் என� உைடகள் இ�ந்தன. 

 

ஆத்�ரத்�ட�ம் ேவதைன�ட�ம் எ�ம்ப �யற்� ெசய்ேதன். 

��ய�ல்ைல. அ�வ�ற்�ல் இ�ந்� கால்கைள அைசக்க ��ய�ல்ைல. 

என் நிைலைய பாரத்்� �ட�் �க்� நி�த்�னான் �க்டர.் என� �கதை்தப் 

பாரக்்காமல் அந்தப் பக்கம் ��ம்�னான். பக்கத்�ல் �டந்த 

�ணிெயான்றால் அ�வ��ல் இ�ந்� கால்களில் வ�ந்த இரத்தத்ைத 

�ைடத்��ட�் என� நிக்கைர�ம் சடை்டைய�ம் அணி�த்தான். ஏேதா 

ெபாம்ைமக்� உைடயலங்காரம் ெசய்வ� ேபால் இ�ந்த�. அவன� ெசயல் 

ெம�வாக கால்கைள எ�த்� ைவத்� நடந்த ேபா� அந்தரத்�ல் கம்��ல் 

நடந்த� ேபான்� இ�ந்த�. ெம�வாக என� �� ெசன்� என� அைறக்�ள் 

ப�த்� �ட்ேடன். 

 

ம�நாள் �ங்கள்�ழைம. நித்�ைர�ல் இ�ந்� எ�ந்தேபா� நண்பகல் 

ஆ��ட்ட�. �ன்வாச�க்� வந்� ெகாடட்ைகைய பாரத்்தேபா� �க்டரின் 

காைர காண�ல்ைல. அ�வ�ற்�ல் ேநா எ�த்த�. �ளிர ்நீைர ெதாட்��ல் 

நிைறத்� �ட�் ப�த்��ந்ேதன். 

 

அம்மா வந்� கதைவ தட்�னாள். “ஏன்� இவ்வள� ேநரம் பாத்��ல் 

இ�க்�றாய். “இர� சாப்�ட�ல்ைல என்ன நடந்த�? . 

“அ�வ�� ேநா�ற�. ெகாஞ்சம் என்ைன �� நான் இன்� பாடசாைலக்� 

ேபாக�ல்ைல.” 

 

ெசம்ம�யா�க�க்� வ�ற்��ச�் ம�ந்� ெகா�க்�ம் அவசரத்�ல் அம்மா 

என்ைன மறந்��டட்ாள். 



 

இந்த சம்பவம் என்ைன மாற்�ய�. �க்டர ்என்ைன ெக�த்��ட்டான் என 

அம்மா�டம் ெசால்ல�ல்ைல. அக்கா�டம் ெசான்னால் எப்ப��ம் 

அம்மா�டம் �டயம் ேபாய்ேச�ம். ��ய �ராமம் ஆனதால் எல்ேலா�க்�ம் 

ெதரியவ�ம் என்ற ெவடக்ம் என் மனைதத ்த�த்��ட்ட�. இைததத்�ர 

ேவ� காரண�ம் உண்�. �க்டைர ெந�ங்�ய� தவறா? இ�ல் �க்டரின் 

பங்� எவ்வள�? என� தவ� எவ்வள� என்ப� என் அ��க்� 

��பட�ல்ைல. 

 

பாடசாைலக்� ேபாய்வந்தா�ம் பாடங்கைள �ர�க்க ��ய�ல்ைல. 

என்மன�ல் நான் �ெவான்�ல் பட�ைடந்� தத்தளிப்ப� ேபான்ற உணர�் 

ஏற்ப�ம். ெமாத்தமான என� வ�ப்� மாணவ மாண�களில் நான் மட�்ம் 

தனிைமயாக இ�ப்ப� ேபால் நிைனத்�க் ெகாண்� என்ைன நாேன 

தனிைமப் ப�த்�ேனன். எனக்� �ேந�தரக்ள் இல்லாமல் ேபாய்�ட்டாரக்ள். 

ஓ�யங்கள் வைரவ� மட�்ம் எனக்�ப் ��த்த ஒ��டயமாக இ�ந்த�. 

மற்ைறய பாடங்கள் எ��ம் என் தைலக்�ள் ஏற�ல்ைல. �ட�்�ம் 

ப�க்காமல் ஓ�யம் வைரவ� அப்பா அம்மா�க்� ��க்க�ல்ைல. 

அம்மா�டம் வாக்� வாதப்பட�் அப்பாைவ�ம் த�ரத்்�க் ெகாண்� ஒளிந்� 

��ேவன். ��கங்கள் பறைவக�டன் பழ�வ�ம் அைவகைள படமாக 

வைரவ�ம் அந்த காலத்�ல் ஏற்பட்ட பழக்கமா�ம். 

 

ஒ�நாள் மா�க�க்� தண்ணி�ல் �டல்���க்� ம�ந்� கலந்� ைவக்கச ்

ெசால்���ந்தார ்அப்பா நான் மறந்��ட்ேடன். எனக்� சரியான �ட�் 

�ைடக்�ம் என நிைனத� என� ைக�ல் ெவட்�க் ெகாண்ேடன். 

எ�ரப்ாரத்்த� ேபால் என்ைன �ட்டவந்த அப்பா இரத்தத்ைதக் கண்ட�ம் 

பயந்��ட்டார.் 

 

இப்ப� நா� வ�டங்கள் ெசன்��க்�ம். எனக்ேக �ரியாத ��கைதயாக 

நான் இ�ந்ேதன். அக்கா�ம் ��மணம் ��த்� �டை்ட �ட�் 

ேபாய்�ட்டாள். எனக்�ம் ப�மா�க�ம் ெசம்ம�யா�க�ம் அ�த்� 

�ட்ட�. நான் ெமல்ேப�க்� வந்� ெரஸ்ெராரண்�ல் ேவைல ெசய்� 

ெகாண்��ந்ேதன். அந்தக் காலத்�ல் மாரக்்ைக சந்�த்� ��மணம் 

ெசய்யாமல் தாம்பத்�யம் ெசய்ேதன். ஐந்� வ�டம் தாம்பத்�ய வாழ்க்ைக 

நன்றாக இ�ந்த�. இந்தக் காலத்�ல் ���ம் ைமக்க�ம் �றந்தாரக்ள். 

காரெ்பன்ரராக ேவைல ெசய்� வந்த மாரக்்�க் ேவைல ேபாய் �ட்ட�. 

��க்க �வங்� �டட்ான். ேபாைத ஏ�ய�ம் என்ைன அ�ப்ப� வழக்கமா� 



�ட்ட�. மாரக்்�ன� வன்�ைறகள் தாங்கா� �வாகரத்�ப் 

ெபற்�க்ெகாண்ேடன். 

 

�ண்�ம் �ள்ைளகேளா� பண்ைணக்� ேபாய் தங்���ந்ேதாம். அப்பா 

இறந்� ேபாக அம்மா பண்ைணைய �ற்� �ட�் அக்காேவா� 

ெமல்ேபணில் தங்�னாள். நான் மா�த�க்காக �ள்ைளகேளா� �டன்ிக்� 

வந்ேதன். ேயாசப் எ�ம் இத்தா�யைர மணந்� ெகாண்ேடன். அ��ம் 

இரண்� வ�டங்கள் நீ�த்த�. இவன் வன்�ைறயாளன் அல்ல. ஆனால் 

ெபண்கைள ம�க்க ெதரியா�. என்ைன தன� அ�காரத்�க்� உட்பட்ட 

அ�ைமயாக க��னான். என் �ணத்�க்� இ� ஒத்� வர�ல்ைல. �ரிந்� 

�ட்ேடாம். 

 

பத்� வ�டங்கள் எவ�ம் ேவணாம் என்ற �டசங்கற்பமாக இ�ந்� �ட்ேடன். 

�ள்ைளகைளப் பாரப்்பேத ெபரிய �டயமாக இ�ந்த�. அதனால் கல�, ஏன் 

ஆண் வரக்்கத்ைதேய மற்ந்� வாழ்ந்ேதன். 

 

�ன்� வ�டங்க�க்� �ன்� ஒ� ைநட�்ளப்ெபான்�ன் சா�ய 

கானாகாரைன சந்�த்தான். இதன் �ன் அவைன �ல இடங்களில் 

சந்�த்ேதன். இப்ப�யான பழக்கத்ைத ைவத்� சா�ய என்ைன ��மணம் 

ெசய்ய வற்��த்�னான். �ள்ைளகள் ெபரியவரக்ளா� �ட்ட காலத்�ல் 

தனிைம�ம் இ�ந்த�. காதல் இல்லா�டட்ா�ம் கவரச்�்�ம் தனிைம�ம் 

ேசரந்்� என்ைனச ்சம்ம�க்க ைவத்த�. 

 

சா�யா�ன் ��மணம் ஒ� வ�டத்�ல் கசந்� �ட்ட�. சா�யா தனக்� 

அ�ஸ்�ேர�யா�ல் வ��ட உரிைம ெப�வதற்காகத ்தான் ��மணம் 

ெசய்தான் என்ப� �ரிந்த�ம் மனம் கசந்��ட்ட�. உடேன �ரிந்தால் 

சா�யா�ன் வ��ட �சா இரத்தா�ம் என்பதால் இரண்� வ�டங்கள் 

ெபா�த்��ந்� சமர�ீயாக �ரிந்ேதாம்.” 

 

ஜ��யா�ன் கைத சந்�ரனின் மனைதக் கைரத்த�. 

 

இவள் வாழ்க்ைக�ல் எவ்வள� ேசாகங்கள் உள்ள�. �ரித்த �கத்ைத�ம் 

ைகக�க்�ள் அடங்காத மாரப்கங்கைள�ம் மனைத �ள்ளி இ�க்�ம் 

�ன்�றங்கைள மட�்ம் தான் இர�த்��க்�ேறன். இவள� மன�ல் எவ்வள� 



இரக�யங்கள் �ைதந்� �டக்�றன. எவ்வள� ஆழமான மனவ�க்கள் 

உள்ளேத. ��வய� பா�யல் வன்�ைறக்� உட்பட�் மனஅ�த்தம், 

தற்ெகாைல �யற்�, �ன்� ��மண ���கள் என எவ்வள� ேசாகங்கள் 

ெவவ்ேவ� காலத்�ல் �த்�யாசமான ஆழத்�ல் இவள் மனத்�ல் 

�ைதக்கப்பட�்ள்ள�. இனம் ெதரியாத ேசாக உணரெ்வான்� சந்�ரனின் 

மனைதப்ப �ைசந்த�. அழேவண்�ம் ேபால் ேதான்�ய�. கண்ணீர ்

�ட்�ய�. 

 

“ஏன் சந்�ரன் கண் கலங்� �ட்ட�.” 

 

“எப்ப� உன்னால் இப்ப� �ரசச்ைனக�டன் வாழ ��ந்த�?.” 

 

“ உனக்� இந்த �டயங்கைள ஏன் ெசான்ேனன் ெதரி�மா?”“ 

 

“நீேய ெசால்�.” 

 

“என்ைன �ரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� மட�்மல்ல. ெபண்கைள 

�ரிந்� ெகாள்வ� ஆண்க�க்� அவ�யம். எல்லா ஆண்க�ம் இளம் வய�ல் 

ஆண்��களாேல �ந்�ப்பாரக்ள். இப்ப�யான பலைர நான் சந்�த்ேதன். 

�க்டரின் உடலால் நான் கவரப்பட்ேடன். அவன� அைம�யான �பாவம் 

எனக்�ப் ��த்த�. ஏன் அவன� உட�ன் ேவரை்வ மண�ம் எனக்� 

அந்தரங்கத்�ல் இதமாக இ�ந்த� என்�தான் ெசால்ேவன். இேதேவைள�ல் 

அவேனா� உட�ற� ெகாள்வதற்� நான் நிைனக்கேவ�ல்ைல. அைத 

நிைனக்க ��யாத காலம் அ�. உடல்ர�ீயாக காம உணர�் ஏற்படாத 

���ப் ப�வம். �க்டரின் பலாத்கார உடல் உற� இன்�ம் நிைன�க்� 

வ�ம்ேபா� அ�வ�ற்�ல் இ�ந்� �மட�்க் ெகாண்� வாந்� வ�வ� ேபால் 

இ�க்�ம். 

 

மாரக்் ��ேபாைத�ல் உடல் உற�க்� வ�ம்ேபா� அந்த மணத்ைத 

என்னால் ச�க்க ��ய�ல்ைல.. என் ெவ�ப்�கைள அவன் 

�ரிந்�ெகாள்�ம் நிைல�ல் இ�ப்ப�ல்ைல. ஏதாவ� ெசான்னால் 

சண்ைட�ல் ���ம். ேயாசப் இந்த �டயத்�ல் ேமாசம் இல்ைல. ஆனால் 

அவன் ஆணா�க்க பன்�. நான் �க�ம் கஸ்டப் பட்ட� சா�யா�டம்தான். 

இவ�க்� உடல்உற� இர�ம் பக�ம் ேதைவயாக இ�ந்த�. இவைன 



��மணம் ெசய்த காலத்�ல் இரண்� �ள்ைளக�ம் ெபரியவரக்ளா� 

�ட்டாரக்ள். எனக்�ம் சமாளிக்க ��யாமல் இ�ந்த�. 

ஜ��யா இறந்தகாலச ்ேசாகங்களில் �தப்பவளாகத ்ேதான்�னாள். 

“உன் கசப்�கைள என்னால் �ரிந்� ெகாள்ள ���ற�” என்றான் சந்�ரன். 

 

“என்கைத ேகட�் இர� இரண்� மணியா� �ட்ட�. இன்� என்ேனா� 

ப�க்�றாயா? “. 

 

“நான் �டை்ட ேபானா�ம் தனியதத்ான் ப�க்க ேவண்�ம் உனக்� சம்மதம் 

என்றால் ப�க்�ேறன்.” 

 

“சரி ப�க்ைகக்� வா”. 

 

சந்�ர�க்� பக்கத�்ல் யன்னல் இ�ந்த�. �ல�ய �ைரச�்ைல�டாக 

ெத��ளக்�ன் ஒளிக்க�ர ்க�ந்� ெகாண்��ந்த�. ெத��ன் ஓ�ம் 

வாகனங்கள் தங்கள� �ரகாசமான ஒளிைய அந்த �ைர�ைல�ன் 

இைடெவளி�டாக எப்ேபாதாவ� அ�த்��ட�் ெசன்றன. ஜ��யா�ன் 

�வாசம் ெம�வான �றடை்ட ஒ�யாக வந்� ெகாண்��ந்த�. அந்த ஒ�க்� 

எற்ப ஏ� இறங்�ய மார�்கைள பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தான். 

 

“நான் இங்ேக இவ�க்� பக்கத்�ல் ப�த்� �டக்�ேறன். அங்ேக ேசாபா 

என்ன ெசய்வாள். இப்ப�யான ெதாடர�் எப்ப� நியாயம்? “. மனசச்ாட்��ன் 

����ப்�க�க்� ஆளா� சந்�ரன் ெந�ேநரமாக �ங்க�ல்ைல. 

கைட��ல் அ�காைல�ல் �ங்���க்க ேவண்�ம். ஏெனன்றால் 

எ�ம்�வதற்� காைல எட�்மணியா� �ட்ட�. அவசரமாக �றப்படத் 

தயாரா�யவனிடம் சந்�ரன்  ‘எப்ெபா�� வ�வாய்? என ேபாரை்வக்�ள் 

இ�ந்தப� ஜ��யா ேகட்டாள். 

 

“நான் ேபானில் ���ேறன்” என ��யப� அவசரமாக ெவளிேய 

வந்தான். 
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ேசாபா காைல�ல் ப�க்ைக�ல் இ�ந்தப� தன� கடந்த காலத்ைத இைர 

�ட�்க் ெகாண��ந்தாள். எ�ரக்ாலம் ேகள்�க்��யாக உள்ளேபா� 

நிைனக்க ��ய� கடந்தகாலம் மட�்ம்தாேன. எ�ரக்ாலம் இல்லாத 

��யவரக்ள் மட�்ம் தான் கடந்த காலத்ைத நிைனப்பாரக்ள். ப�ெனட்� 

வய�ல் ��மணமா� பதெ்தான்ப� வய�ல் �ழந்ைதையப் ெபற்� 

இ�பதாவ� வய�ல் கடந்த காலத்�ல் �தப்பவளின் மேனாநிைலைய 

என்னெவன்� ெசால்வ�? 

 

“தங்கச�் இந்தா ேகாப்�” என்� ைக�ல் ெகா�த்தார ்இராசநாயகம். 

 

ைகைய நீட்� ெம�வாக வாங்�யவள் தகப்பனின் �கத்ைத பாரக்்க 

�ல்ைல. 

 

“�ள்ைள என்ன ேயா�க்�றாய்? “ 

……………… 

“ம�ந்ெத�த்தனிேய? “ என அங்கலாய்த்தார.் 

 

“அப்பா என்ைன நீங்க�ம் ேநாயாளியாக்���ரக்ள் சந்�ரன் அப்ப� 

நிைனத்�தான். �டை்ட �ட�்�ட�் ேபாய்�ட்டார.் நீங்க�ம் அப்ப� 

என்ைன நடாத்தா�ரக்ள்.” என எரிசச்�டன �ன�னாள். 

 

“�ள்ைள, நான் என்ன ெசால்�ப்ேபாட்டன். ம�ந்� எ�த்தனிேயா 

என்�தான் ேகட்ேடன். இர� ��க்க ஏேதா �த்தகம் ப�த்�க் 

ெகாண்��ந்தாய். அ� தான் எனக்� கவைலயாக இ�ந்த�.” 

 

“ம�ந்� எ�த்தனான், நல்லா இ�க்�றன். இப்ப ேபா�மா!” என்றப� 

யன்னைல பாரத்்தாள். 

 

காைல பத்� மணி இ�க்�ம் நீலம் ேபாட�் ெவ�த்த ெவண்ைமயான 

வானத்�ல் �ைகநிறத்�ல் �ல ேமக�ட்டங்கள் �டன்ி சாைல�ல் ஓ�ம் 



வாகனங்கள் ேபால் ஓ�ன. பல�த ேதாற்றங்களில் ஓ�ம் ேமகங்களில் ஒன்� 

�ைகநிற ேமகக் கப்பல் ேபால் அைமந்��ந்த�. 

 

‘இப்ப� ஒ� கப்ப�ல் தாேன யாழ்ப்பாணம் ெசன்ேறன். மற்றவரக்ைள 

எல்லாம் அைலகளின் ஆட்டத்�ல் கப்ப�ன் உள்ேள வாந்� எ�த்தனர ்

கப்பல் எங்�ம்,வாந்��ன் �ளித்த மணம் நிைறந்��ந்த�. அப்பா அம்மா 

காரத்்�க்�ட வாந்� எ�த்தாரக்ள். ஏன் எனக்� மட�்ம் வர�ல்ைல. 

அம்மா�ன் ம��ல் தைல ைவத்��ந்ேதன். ஆதனால் தான் வாந்� 

வர�ல்ைலயா? ஒ����ல் �ப்�ன் ெவளிசச்த்�ல் இரத்தம் வ�ய 

நின்ேறேன. அேதேபால அம்மா�க்� �ன் நிரவ்ாணமாக நின்ற� 

நிைன�க்� வர�ைல. பாத்��ல் �ட ஏன்� உ�ப்�டன் �ளிக்�றாய் என 

சத்த��வாேள. 

 

�கமான நிைன�கள் இந்த ேமக �ட்டம் ேபால் ேவகமாக ஓ��ன்றன. 

ெகட்ட நிைன�கள் �ரந்ாற்றம் ேபால் அந்த இடத்ைத �ட�் �ல�னா�ம் 

மணக்�றேத. உட�ல் பட்ட அ�க்ைக ேசாப்பால் க�வ ���ற�. மன�ல் 

பட்ட அ�க்ைக என்ன ெசய்வ�? 

 

நல்ல உணர�்க�ம், ெகட்ட உணர�்க�ம் மா�மா� வ�வைதத்தான் 

‘ைபப்ேபாலர ்ேநாய்” என்�றாரக்ளா? என்னால் எப்ப� ெகட்ட 

நிைன�களில் இ�ந்� �ள ���ம்? அப்பா அம்மா�க்� �ட �ரியா�. 

என்ைன ேநாயாளி என நிைனத்� �� �ழந்ைத ேபால் கவனிக்க ேவண்�ம் 

என நிைனக்�றாரக்ள். சந்�ர�ம் என்ைன �ட�் ேபாய்�டட்ாரா? 

வாழ்க்ைக�ல் என்ேனா� ெதாடரந்்� வ�வார ்என நிைனத்��ந்ேதேன.  

வாரத்�க்� ஒ��ைற �ட்�க்� வ��ற� என்ைனப் பாரக்்கவா, அல்ல� 

மகைனப் பாரக்்கவா.?’ 

 

மன�ன் ஓட்டத்ைத இராசம்மா கைலத்தாள். “இந்தா �மைனப்��. நான் 

அரி� ேபாடேவண்�ம்”. 

 

�மன் அரி�ப்பல்ைலக் காட்� �ரித்தான். 

 



“எனக்� �க�ம் அவசரமாகப் �றந்� என்ைன தாயாக்�ய�மல்லா� 

இவர� அசெ்சாட்டாக �றந்� இவைர நிைன�ப�த�்�றாேன” என்� 

��யப� அைணத்� �த்தம் ெகா�த்தாள். 

 

“வாடா, உங்கப்ப�க்� ேபான் பண்�வம்.” என ��க் ெகாண்ேட �வரில் 

ெதாங்�ய ெதாைலேப��ன் நம்பைர அ�த்�னாள். 

 

ெதாைலேப��ல் சந்�ரன், “எப்ப� இ�க்�றாய்.” என அன்பாக 

�சாரித்தான். 

 

“நல்லா இ�க்�ேறன். எப்ப �டை்ட வ���ரக்ள்? “ 

 

“ெவள்ளிக்�ழைம வ��ேறன்.” 

 

“எனக்� உங்கைளப் பாரக்்க ேவண்�ம் ேபால் இ�க்�ற�. இப்ப�ேய 

�ட்டால் என்ைன மறந்� �ட�்���ரக்ள்” 

 

“�சரக்்கைத கைதக்காேத. �மன் எப்ப�? “ 

 

“நல்லா இ�க்�றான். இன்ைறக்� வ��ரக்ளா? “ 

 

“எவ்வள� ேவைல இ�க்�. உடன் வரசெ்சால்�றாய்”? 

 

“உங்க�க்� என்னில் அன்�ல்ைல என்றால் ஏன் கல்யாணம் ெசய்ய 

ேவண்�ம்…….;?” என இ�த்தாள் 

 

“இங்க பார.் இந்த ேபசை்ச நி�த்�. .சரி வாறன். ஆனால் ஏ�மணி 

ெசல்�ம்.” 



 

சந்�ர�க்� தரம் சங்கடமா� �ட்ட�. இரண்� ெபண்க�க்� இைட�ல் 

அகப்பட�் அவ�ப்ப�ம் நிைலைம. ஜ��யா�டம் இன்� வ�வதாக 

உ��யளித்தான. வார இ���ல் ேசாபா�டம் ெசல்வ�ம் வாரநாடக்ளில் 

ஜ��யா�டம் ெசல்வ�ம் வழக்கமா� �ட்ட�. ‘இன்ைறக்� இப்ப� 

வரசெ்சால்� ேசாபா கட்டாயப்ப�த்��றாேள ஜ��யா�க்� வ�வதாக 

ெசால்��ட்ேடன் இரண்� ேபைர�ம் எப்ப� சமாளிப்ப�. ஓேர வ�தான். 

ம�யத்�டன் ஜ��யா �ட�்க்� ெசன்� �ட�் மாைல ேசாபா�டம் 

ெசல்லலாம்.  இர� ேநரங்களி�ம் ேவைல ெசய்வதால் ஆராச�்ைய 

எ��வ�ல் எ��த �ரசச்ைன�ல்ைல. �ண்��டம் ெசால்��ட்� 

ம�யத்ேதா� �றப்படலாம்’. 

 

�றப்பட்ட ஒ�மணி ேநரத்�ல் ஜ��யா�ன் �ட�்க்� �ன்பாக நின்றான். 

�டன்ி நகர வாகனங்கள் எல்லாம் இவன� ஏக்கத்�க்� இணங்� 

வ��ட்ட�. ேபால் இ�ந்த�. �ன்வாசல் சா� இப்ேபா� சந்�ரனின் 

ைகவசம் உள்ள�. கதைவ தட்டாமல் ெம�வாக �றந்தான். 

 

“ஏன் உங்க�க்� ேவைல ெசய்ய மன�ல்ைலேயா? “ என்றாள் 

ஜ��யா.கட்��ல் ப�த்��ந்தப�. 

 

“உன்நிைனப்� �ட்னி�ன் ேமற்�ப்ப���ல் இ�ந்த என்ைன 

ெதன்�ழக்�க்� ெகாண்� வந்� நி�த்��ள்ள�” என்� ��யப� அவள� 

ேபாரை்வைய உயரத்்�னான். ��நிரவ்ாணமாக ப�த்த��ப்ப� கண்ட�ம் 

நாக்�ல் உள்ள ஈரம் காய்ந்த�. 

 

“என்ன இப்ப�?” எனக்�� காலணிகைள கழட்�னான். 

 

““இப்ேபா�தான் �ளித்��ட�் வந்ேதன். நீ வ�வாய் எனதெ்தரி�ம்.” 

 

“நா�மணிக்� தாேன வ�வதாக இ�ந்ேதன். இப்ேபா� இரண்�மணிதாேன 

ஆ�ற�.” 

 



“நீ வ�ம்வைர உன்ைன நிைனத்�க் ெகாண்� நிரவ்ாணமாக ப�த்��ப்ப� 

எனத் �ரம்ானித்ேதன்” 

 

‘நல்லேவைள நான் வந்த�. இல்லா�ட்டால் எவ்வள� ஏமாற்றம். 

எ�ரப்ாரத்்��ந்� காத்��ப்ப� ெகா�ைமயான�’ என நிைனத்தப� 

ேபாரை்வக்�ள் தஞ்சமா�னான். 

 

உடல் உற�ல் ஈ�பட்டா�ம் உள்ளத்�ல் ஒ��ைல�ல் ேசாபாைவக் காண 

�ட�்க்�ப் ேபாக ேவண்�ம் என்ற எண்ணம் காலணிக்�ள் �க்�ய ��ய 

சரைணளக்கல் ேபால் உ�த்�ய�. �க்� எ�ய�ம் ��ய�ல்ைல. 

அேதேவைள�ல் ெபா�த்�க் ெகாள்ள�ம் ��ய�ல்ைல. 

 

“ஏன் சந்�ரன் ஏதாவ� �ரசச்ைனயா? “ 

 

‘எவ்வள� �ல்�யமாக கணக்� ேபா��றாள்’ என்� நிைனத்�க் 

ெகாண்� “ெபரிதாக எ��ம் இல்ைல இன்ைறக்� ேசாபா ேபான் பண்ணி 

�ட�்க்� வ�ம்ப� வற்��த்�னாள்.நான் உனக்� ஏற்கனேவ வ�வதாக 

ெசால்���ந்ேதன்”. 

 

“நீ ேசாபா�டம் ேபா��க்க ேவண்�ம். எனக்�த ்ெதாைலேப��ல் 

ெசால்� �ட�்ச ்ெசன்��க்கலாம்.  மன�றழ்ச�்�ல் இ�ப்பவ�க்� உன� 

ஆதர� ேதைவ.” 

 

“உனக்� ஏமாற்றமாக இ�க்�ம் என நிைனத்ேதன்.” 

 

“சந்�ரன் உன்ைன என� நல்ல நண்பனாக க���ேறன். நீ ��மணம் 

ஆனவன் என ெதரிந்� ெகாண்ேட உன்�டன் உற� ெகாள்�ேறன். இ� 

சரியா �ைழயா என தற்ேபா� நான் �ந்�க்க ேபாவ�ல்ைல.  ஒ��தத்�ல் 

உனக்�ம் எனக்�ம் இப்ப�யான உற� ேதைவயாக இ�க்�ற�. ஓ�வைர 

ஒ�வர ்�ரிந்� ெகாண்ட அேத ேவைள�ல் எங்கைள�ம் நாங்கள் 

ஏமாற்ற�ல்ைல. உன்மைன� மக�க்� நீ �த�டம் தரேவண்�ம். அவரக்ள் 

உன்ைன நம்� வாழ்�றாரகள். நீ வராமல் இ�ந்தால் எனக்� ஏமாற்றம் 



இரா� என ெபாய் ெசால்ல நான் தயாராக இல்ைல. ஆனால் ேகா�க்க 

மாட்ேடன்.” 

 

சந்�ரன் எ��ம் ேபச�ல்ைல. 

 

‘இவளால் எப்ப� இப்ப� ேபச���ற�. நான் இவ�டன் உறவா�ம்ேபா� 

�ற்ற உணர�்ட�ம் அேதேவைள இவளால் நியாயமான உணர�்க�டன் 

எப்ப� இ�க்க ���ற�.? 

 

“ஜ��யா உன்ேமல் எனக்� அன்பா, ஆைசயா ,இல்ைல ம�ப்பா என 

ெதரிய�ல்ைல?.” 

 

“சரி �ளிப்பதற்� வா. இல்லா�ட்டல் மைன��டம் ��பட�் ��வாய்.” 

 

சவரின் �ழ் சந்�ரைன ���ழந்ைதைய �ளிப்பாட�்வ� ேபால் 

�ளிப்பாட்�னாள். 

 

‘எப்ப� இவளால் எந்த ெபாறாைம�ம் எரிசச்�ம் இல்லாமல் உன் 

மைன��டம் ேபா என �ற���ற�. இப்ப�ப்பட்ட ெபண்களின் நட்� 

�ைடக்க நான் அ�ஸ்டம் ெசய்��க்க ேவண்�ம். அவள� மனம் �ட 

எவ்வள� காயம்பட�் உள்ள�. இவள் கடந்த பாைத எவ்வள� க�னமான�. 

ெபண்கள் �டயத்�ல் நான் அ�ஸ்டசா�யானதால் நல்ல �ன்� 

ெபண்கைள சந்�த்ேதன். அேதேவைள என்ைன �ரத்�ம் �ர�ரஸ்்டத்தால் 

இவரக்ள் ஒ�வேராடாவ� சரியாக வாழ ���ல்ைல. இதற்� என் 

வளரப்்�த்தான் காரணமாக இ�க்கேவண்�ம்.. நான் வாழ்ந்த 

ச�கவாழ்�யல் தான் அ�ப்பைடக்காரணி. ம�ந்த அ�க்க� ெசால்�ம் 

“சரியான யாழ்பாணத்தான்” என்ற வாரத்்ைத�ல் உண்ைம உள்ள�தான்’. 

 

ஜ��யா�ன் �டை்ட �ட�் ெவளிேய�ம்ேபா� ஆ�மணிக்� ேமல் 

ஆ��ட்ட�. ேமற்� �டன்ி ெசல்�ம் �ரதான பாைத�ல் கார ்நத்ைத ேபால் 

ஊரந்்� ெசன்ற�. 

 



ெம�வாக கார ்ெசன்றதால் மனசாட�்�ன் ெந�டல் பலமாக இ�ந்த�. 

கா�யான பக்கத்� �ட்�ல் மனசச்ாட்� உடக்ாரந்்�ெகாண்�, அ��ம் �ட் 

ெபல்ட ்ேபாடாமல் சந்�ரைன எசச்ரித்த�. “நீ ஒ� மனிதனா? அந்நிய 

ெபண்ணிடம் உடல் உற�ல் ஈ�பட�் �ட�் உன்ைன ஆவ�டன் 

எ�ரப்ாரக்்�ம் மைன��டம் ேபா�றாேய.” 

 

“எனக்� ேசாபா�டம் வா�ம் வாழ்க்ைக நிைற�ல்ைல. மனரீ�யாக�ம், 

உடல்ரீ�யாக�ம் அவைள ெந�ங்க ��ய�ல்ைல. என� காதல் வாழ்க்ைக 

ஆ�ரிக்கா நா�களின் அக�களின் உண� நிைல ேபான்� உள்ள�. 

எவ்வள� காலம் இப்ப� வாழ்க்ைக நடத்த ���ம்?. மனிதா�மானத்�ல் 

நான் ேசாபாேவா� ஒன்றாக வாழ்ந்தா�ம் அ� எப்ப� தாம்பத்�ய 

வாழ்க்ைகயா�ம்.” இ� சந்�ரனின் சமாதானம். மனசச்ாட�் �ட�ல்ைல. 

 

“இப்ெபா�� ஜ��யா�டன் வா�ம் வாழ்க்ைக எவ்வள� காலம் நீ�க்�ம்?. 

ச�கத்ைதப் �றக்கணித்தா�ம் இ� கள்ள காதல் தாேன? உன்னிடம் 

ஜ��யா�க்� எவ்�த எ�ரப்ாரப்்�ம் தற்ேபா� இல்ைல. எவ்வள� 

காலத்�க்� எ��த எ�ரப்ாரப்்�ம் இல்லா� ஆண் -ெபண் உற� நீ�க்�ம்?. 

பணம், ச�கஅந்தஸ்� இப்ப�யான எ�ரப்ாரப்்� ஏற்படலாம்தாேன. 

�ைறந்த படச்ம் ெவளிேய ெசன்� வ�வதல், ஒன்றக உண� அ�ந்�தல் 

இப்ப�யான ��ய எ�ரப்ாரப்்�கைள �றக்கணித்தா�ம் மனத்தள�ல் 

எ�ரப்ாரப்்� ஏற்படலாம் தாேன. �ைறந்தபடச் ேதைவகைள உன்னால் 

நிைறேவற்ற ���மா? இதன் ெவளிப்பா�கள் ெவ��ைர�ல் உன்ைன 

பா�க்�ம். அபெப��தான் நீ �ண�வாய்”. மனசச்ாட்� சாபம் 

ெகா�த்த�. 

 

அப்ேபா� ெம�வாக மைழ�றல் ��ந்த�. இந்த �றல் அபாயமான� 

பாைதகைள வ�க்கப் பண்ணி��ம். கவனமாக காைர ெச�த்த எண்ணம் 

காரில் உள்ள த�ழ் �னிமா பாட�் ��க்� மாற்�னான். 

 

ஏேதா ஒ� காதல் பாட�் வந்� மனைத நிைறத்� உள்ளத்ைத வ��ய�. 

மனசாட்��ன் ����ப்� நின்��ட்ட�. 

 

�ட�்க்�ச ்ச�பமாக கார ்வந்� நின்ற ேபா� மன�ல் �ற்ற உணர�் 

�ண்�ம் தைல�க்�ய�. உடைல அ�த்� ேசாப்ைப ேதய்த�் ெவன்நீரில் 



�ளித்தா�ம் ஜ��யா�ன் வாசைன நீங்�யதாக ெதரிய�ல்ைல. 

ேபாட்��ந்த ஆைடகள் காரணேமா?. 

 

தைலையத் தட� ஏதாவ� ெபான்னிற ம�ரக்ள் ஒட்� வந்��ட்டதா என்� 

ைகயால் தைலைய தட��ம் �ன்� காரின் கண்ணா���ம் பாரத்்தான். 

ேசட்�ன் �ன்�றத்��ம் பாரக்க ேவண்�ம் என நிைனத்தப� �ட்�ன் �ழ் 

உள்ள கரா�ல் காைர நி�த்��ட�் காரின் �ன்பக்க ைலட்�ல் தன� 

காலணிகைள பாரத்�்க் ெகாண்டான். 

 

வாச�க்� ெசன்றா�க்� ஒ� தட�்ேல கத� �றந்த�. இ�ப்�ல் �மைன 

ைவத்தப� ேசாபா நின்றாள். 

 

“எப்ப� இ�க்�றாய்? “ என �மைன வாங்க �யன்றான். 

 

�மேனா� �ல�யப� “இப்பதத்ான் எங்கைள ெதரி�றதா? “ என்றாள் 

ேகாபத்�டன். 

 

கண்கள் �வந்� கலங்� இ�ந்த�. இைமகள் கசக்�யதால் �ங்� 

த�த்��ந்த�. அ���க்க ேவண்�ம். 

 

“ஏன் அ��றாய்? நீ ெசால்�ய உடேன வந்��ட்ேடேன” என 

சமாளித்தான். 

 

“எத்தைன நாடக்ள் நாங்கள் தனிேய இ�ப்ப�.? “ 

 

“�ங்கள்�ழைமதாேன ேபாேனன். ெவள்ளிக்�ழைம வர இ�ந்தன். இன்� 

�தன்�ழைம .ஏன் ேகாபப்ப��றாய்? அ��ம் வாச�ல் ைவத்�”, 

 

“சரி உள்ேள வாங்க.” 

 



ேஹா�ல் ெதாலக்காட்��ல் ெசய்�கைள பாரத்்�க் ெகாண்��ந்த 

இராசநாயகம் “தம்� வாங்ேகா” என எ�ந்� வந்தார.் 

“நீங்க இ�ங்க மாமா. நான் உள்ேள ேபாேறன்”. எனக் ��யப� 

அைறக்�ள் ெசன்றான். 

 

கட்��ல் �மைனக் �டத்�னாள் ேசாபா. கட்�ல் அழகாக �ரிக்கப்பட�் 

நீலநிற ெவல்ெவட�் �ணியால் �டப்பட�்�ந்த�. எந்த ெபா�டக்�ம் 

ெவளிேய ெதரியாமல் அைற �தத்மாக இ�ந்த�. ேசாபா�ன் காலணிகள் 

கட்��ன் �ழ்வரிைச�ல் அ�க்� ைவக்கப்பட்��ந்த�. 

 

�மன� ெதாட்�ல் �ட ெவள்ைளத்�ணியால் �டப்பட்��ந்த�. ேசாபா 

எந்தக் காலத்��ம் ப�க்ைகைய �ரிப்ப�ல்ைல. ��வய�ல் பழக�ல்ைல 

என் நிைனத்தான். மற்ற �டயங்கேளா� இைத ஒப்�ட�் சந்�ரன் ெபரி� 

ப�த்�வ�ல்ைல. பல�ைற கட்�ைல ஒ�ங்�ப�த்� �ரித்� ��வான். 

 

ஒ�ேவைள இவள� ம�ந்� ேவைல ெசய்�றேதா அல்ல� ைபேபாலரில் 

உள்ள சந்ேதாசமான நிைல�ல் இ�க்�றாேளா?. 

 

“என்ன உங்கம்மாைவ காண�ல்ைல. இன்ைறக்� என்ன ெபரிய 

சைமயேலா? “ 

 

“சைமயைல ��ங்கள். என்ைனப் பாரக்்க ஏ�ம் �த்�யாசமாக 

ெதரிய�ல்ைலயா?” 

 

“இல்ைல.” தைலைய ஆட்�னான். 

 

“நான் உங்கள் கவனத்�ல் இல்ைல. அ�தான் ெதரிய�ல்ைல.” 

 

“என்ைனக் �ற்றம் சாட்டாமல் ேநர�யாக �டயத்ைத ெசால்�”, 

 



“இேதா நீங்கள் ேவண்�த் தந்த ேதா�” என �� தைலைய ��ப்�னாள். 

 

��மணம் ��த்த �லநாடக்ளில் �டன்ி�ல் உள்ள ஒ� 

நைகக்கைடெயான்�ல ெபரிய �த்�ப் ப�த்த ேதாடை்ட வாங்� 

பரிசளித்தான். ஆரம்பத்�ல் �ல நாடக்ள் அணிந்��ட�் கா�ல் 

ெவட�்வதாக �� ெபட்�க்�ள் ைவத்� �ட்டாள். 

 

“உனக்� நன்றாக இ�க்�ற�” 

 

“அப்ப�ேய என்ைனக் கட்�ப்��த்� ெசால்�ங்கள்” என ��யப� 

சந்�ரனின் ம��ல் ��ந்தாள். 

 

வழக்கமாக ேசாபா�ன் ெந�க்கம் இரத்தைத �டாக்� இதயத்��ப்ைப 

அ�கரிக்�ம். இன்� யாேரா இனம் ெதரியாதவன் ஒ�வன் பஸ்�ல் பயணம் 

ெசய்�ம்ேபா� ம��ல் தவ� ��ந்தால் ஏற்ப�வ� ேபான்ற உணர�் 

ஏற்படட்�. ந�ப்பக�ல் ஜ��யா�டன் உட�ற� ெகாண்டதால் ஏற்பட்ட 

உடல் ேசார�்ம் �ற்ற உணர�்ம் ேசரந்்� ேசாபாைவ அன்னியப்ப�த்�ய� 

ேபான்ற உணரை்வ ஏற்ப�த்�ய�. 

 

“என்ன �ன்ன�ள்ைள ேபால் ம��ல் ���றாய்? �மன் பாரத்்� 

ெகாண்��க்�றான்.” என நா�க்காக அவைள ஒ�க்க �யற்� ெசய்தான். 

 

“என்ைன கட்�ப்��த்தால் அவ�க்� ��ப்பம்தாேன? அம்மா 

சந்ேதாசமாக இ�ப்பதைத மகன் ��ம்�வான்தாேன?. 

 

“சரி வா” எனக் கட�்ப்��த்தான். யாேரா �ரத்� ெபண் உற�னர ்

ஒ�வைர மரண�ட�்ல் அைணத�் ஆறதல் ெசால்வ� ேபான்ற பாவைன 

இ�ந்த�. ேசாபா பாய்ந்� வ�ம் �யல்�ட்�ைய ேபான்� தா� க�த்ைத 

கட்�ப்��த்� �டான காற்ைற சந்�ரன� ேதாளில் �வா�தத்ாள். க�த்�ல் 

இ�ந்த அவள� ைககளால் அவன� தைலம��க்�ள் �ட�் ேகா�யப� 

“சந்�ரன் என்ைன �ட�் ேபாகேவண்டாம் . தய� ெசய்� ேபாக ேவண்டாம் 

�ளஸ்ீ” என காத�ேக ����த்தாள். 



 

“தங்கச�் அவைர சாப்�ட ெசால்�” என்� இராசம்மா�ன் �ரல் சைமயல் 

அைற���ந்� ஒ�த்த�. 

 

“எ�ம்�. எனக்�ம் ப�க்�ற�.” என் சந்�ரன் எ�ம்ப எத்தனித்தான். 

 

“அம்மா�க்�ச ்சைமயைலத் த�ர ேவ� ேவைல இல்ைல” என ���ட�் 

ேசாபா எ�ந்தாள். 

 

ேஹா�ல் உள்ள ேமைச�ல் சாப்பா� இ�ந்த�. ேகா�க்க� 

��ங்ைகக்காய், ெவண்�க்காய் என இலங்ைக மரக்க�கள் இ�ந்தன. 

 

“மாமா ேகாம்�ஸ்க்� ேபானீங்களா? “ என்றப� க�ைர�ல் அமரந்்தான். 

 

“ஓம் தம்�.அங்ைகதான் நல்லதா பாரத்�் வாங்க ���ம். அைத ��ங்க. 

உங்கள� ப�ப்� எப்ப� ேபா�ற�? “ என்றப� மற்ைறய அைற���ந்� 

வந்தார ்இராசநாயகம். 

 

“ஓரள� ஆராய்ச�் ��ந்� �டட்�. எ�த ெதாடங்� �ட்ேடன். இன்�ம் 

ஆ�மாதங்கள் ஏ�மாதங்கள் ெசல்�ம் என நிைனக்�ேறன். நீங்க�ம் வந்� 

சாப்��ங்ேகா” 

 

“நான் ஒவ்ெவா�நா�ம் சாப்���றனான்தாேன. �ள்ைள�ம் நீங்க�ம் 

சாப்��ங்ேகா” 

 

�க அைம�யாக �ல வாரத்்ைதகள் மட�்ம் ேப�ம் இராசநாயகத்தாைர 

சந்�ர�க்� �க�ம் ��க்�ம். பல�ைற இராசம்மாைவ �றக்கணித்� 

அவேரா� மட�்ம் ேப� இ�க்�றான். ேசாபா வந்� உணைவப் 

பரிமா�யேபா� “ேசாபா, நான் எ�த்�ச ்சாப்���ேறன் நீ�ம் சாப்��ம்” 

எனக்��னான். 



 

“நீங்கள் சாப்��ங்கள்” 

 

ேகாப்ைப�ல் இ�ந்த சாப்பாட்�ல் இ�ந்� �ைழத்� ேசாபா�ன் வாய்க்�ள் 

ைவத்தான். எ�ரப்ாராத இந்த ெசய்ைக ேசாபா�ன் வாைய மட�்மல்ல, 

கண்கைள�ம் அகல �ரிய பண்ணிய�. ஊட்�ய ேசா� �ைரக்ேப�ய�ம் 

சந்�ரன் ைககளால் அவள� தைலைய தட்�னான். ேசாபா�ன் கண்களில் 

இ�ந்த வந்த கண்ணீைர தன� ம�ைகயால் �ைடத்தான். 

 

‘இப்ப�யான அப்பா�ப் ெபண்ைண ஏமாற்� நான் இரடை்ட வாழ்க்ைக 

வா��ேறேன. இனிேமல் ஜ��யா�ன் பக்கம் ேபாக�டா� அவ�க்� 

ெதாைலேப��ல் �ளக்கமாக ெசால்� �டேவண்�ம் உட�ற� �கம் 

இல்லா�ட்டா�ம் ேநாய்காரியாக இ�ந்தா�ம் உண்ைமயானவனாக 

இவ�டன் வாழ்வ� ஆத்மா�க்� நல்ல� இரடை்ட வாழ்� மற்றவரக்�க்�ம் 

ெதரியாமல் இரக�யாக ைவத்��ந்தா�ம் என்ைன ஏமாற்��ேறேன. இ� 

தவ� என்பதால் �ற்ற உணர�் உள்ளத்�ல் ஏற்ப��ற�. நல்ல கணவனாக 

வாழா�ட்டா�ம் �ைறந்த படச்ம் �ம�க்� நல்ல தகப்பனாக 

வாழேவண்�ம்.’ 

 

“என்ன ேபசாமல் இ�க்��யள். சாப்�ட�ல்ைலயா? “ என ேகட்டெபா�� 

�ந்தைன கைலந்த�. 

 

“நான் உங்க�க்� �த்��டவா “ என ேசாபா ஆைசயாகக் ேகட்டாள்.. 

 

“ஓம்” 

 

சந்�ரன� ேகாப்ைப�ல் இ�ந்த உணைவ எ�த�் அவன� வா�ல் 

ஊட்�னாள். 

 

இப்ப�யான நிைல கடந்த �ன்� வ�டத்�ல் ஒ�நா�ம் நடந்த�ல்ைல. 

ஏேனாதாேனா என்� சந்�ரன் சாப்��வான். �ல ேநரம் �ட்�ல் சைமயல் 



சாப்பா� இரா�. பாண், பட்டர,் ஜாம் என பல நாடக்ள் வ�ற்ைற நிரப்� 

இ�க்�றான். 

 

“இவ�க்� ேநாய் �ணமா� �ட்டதா? எனக்� மைன� �ைடத்� 

�ட்டாளா? எனக்� மைன� �ைடப்பைத�ட �ம�க்� அம்மா �ைடக்க 

ேவண்�ம். மாமா மா� எவ்வள� காலம் இவேளா� இ�க்க ���ம்?.” 

 

சந்�ரன� தட்�ல் இ�ந்த உணைவ இ�வ�ம் ப�ரந்்ததால் தட�் 

ெவ�ைமயா�ய�. ெவ�ம் ேகாப்ைபைய சைமயல் அைற�ல் 

ைவத்��ட�் �� �ண்ணத்�ல் தண்ணீ�ம் ெகாண்� வந்தாள். 

எக்காலத்��ம் நடந்�ராத ப� ைககைள அந்த �ண்ணத்�ல் உள்ள 

தண்ணீரில் க��னான். 

 

சந்�ர�க்� �யப்பாக இ�ந்த�. 

 

“ஏன் இன்� ராஜஉபசாரம் நடக்�ற�.”? 

 

“ராஜா பலகாலத்�ன் �ன் ராணி�டம் வந்ததால் அப்ப� உபசரிப்� 

நடக்�ற�” என்றாள் ேசாபா �ரித்�க்ெகாண்ேட. 

 

சந்�ர�ம் ேசாபா�ம் ேஹா�ல் இ�ந்� கைதப்பைத பாரத்�்�ட�் 

ெபற்ேறாரக்ள் அைறக்�ள் இ�ந்� �ட்டனர.் 

 

“அைறக்�ள் வா�ங்கள் அப்பா அம்மா சாப்�ட ேவண்�ம்” என்றாள் 

அ�காரம் ெதானிதத் �ர�ல் 

 

ஏ��ம் ேபசாமல் அவைள �ன்ெதாடரந்்தான். கட்�ல் அ��ல் ெசன்றவைன 

தள்ளி கட்��ல் ��த்� �ட�் தா�ம் கட்��ல் ப�த்தாள் ேசாபா. 

 

“ேசாபா வ�� நிரம்� இ�க்�. ேபசாமல் ப�.” 



 

“எப்ப� ப�க்க ���ம்? நீங்கள் எனக்காக ஆவலாக காத்��ப்�ரக்ள் என 

நிைனத்ேதன். என்�� ��ப்பம் இல்ைலயா?” என ��ங்�னாள். 

 

“உன்�� �ரியம்தான். அ� உனக்� �ரிவ�ல்ைல” என யன்னல் பக்கம் 

பாரத்்தப� ��னான். 

 

“உங்களிடம் நான் ஒன்� ேகட�்ேறன். 
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“உங்களிடம் நான் ஒன்� ேகட�்ேறன். உண்ைமைய ெசால்ல ேவண்�ம். 

என்ைனக் கல்யாணம் ெசய்வதற்� �ன்� யாைரயாவ� காத�த்�ரக்ளா? “ 

 

சந்�ர�க்� அ�ரச்�்யாக இ�ந்த�. 

 

‘இ� வ�டங்களில் ேகடக்ாத ேகள்�ைய ேகட�்றாேள!  யாராவ� அவளிடம் 

ெசால்� �ட்டாரக்ளா? இலங்ைகத் த�ழரக்ள் அ�கம் வா�ம் ஏரியா தான் 

ஓபன். ேசாபாேவா ெபற்ேறாேரா மற்றவரக்ேளா� ேப�ப் பழ�வ� �ைற�. 

தாங்க�ம் தங்கள் ��ம்ப�ம் என வாழ்பவரக்ள் இவரக்ள். பாடசாைல�ல் 

ஒன்றாக ப�த்தவரக்ைள த�ர மற்றவரக்ைள ெதரியா�. ஏன்இப்ப� 

தனியாக இ�க்�றாரக்ள் என சந்�ரன் �ட நிைனத்த� உண்�. இப்ப�யான 

தனிைம ��ம்ப உற�களில் ஓர ்இ�க்கத்ைத ஏற்ப�த்� ���ற�. 

இராசம்மா�ன் மக�க்� ��மணம் நடந்த �ன்�ம், ேசாபா தனக்� 

உரிைமயானவள் என்ற உணர�்ம், அதன் �ைள�க�ம் சந்�ரைனப் பல 

தடைவ பா�த்த�. 

 

“ஏன் ப�ல் இல்ைல. காத�த்�ரக்ளா? பல்கைலக்கழகத்�ல் எல்ேலா�ம் 

ேபாய் �ெரணட,் ேகள் �ெரண்ட ைவத்��ப்பாரக்ள் என ேகள்�ப்பட்ேடன்.” 

“அப்ப� ேகள்�ெரண்ட இ�ந்தால் என்ன? நான் பல்கைலக்கழகத்�ல் 

ப�க்�ம்ேபா� நீ பக்�வப்பட�் இ�க்க மாட்டாய்.” என �ரித்தான். 

 

இைதக்��யேபா� ெமய்யாகேவ சந்�ர�க்� �ரிப்� வந்த�. 



 

“�ற்� வைளத்�ப் ேபசை்ச ��ப்பாமல் உண்ைமயாக ெசால்�ங்க 

.இ�ந்ததா, இல்ைலயா? “ 

 

“உனக்� ெபாய் ெசால்ல ேவண்�ய அவ�யம் இல்ைல. நான் ப�த்த 

காலத்�ல் என்ேனா� ஒன்றாகப் ப�த்த ெபண் ஒ�வேளா� �ேந�தம் 

இ�ந்த�. அதற்� ேமல் ஒன்��ல்ைல.” 

 

“அவள� ெபயர ்என்ன? “ 

 

“மஞ்�ளா” 

 

“ஏன் அவைளக் கல்யாணம் ெசய்ய�ல்ைல? “ 

 

“உன்ைன கல்யாணம் ெசய்யேவண்�ம் என எனக்� தைல�ல் 

எ�தப்பட்��ந்த�.” 

 

“ம�ப்பாமல் ெசால்�ங்கள் ஏன் அவள� ��ம்பத்�ல் ஒத்�க் 

ெகாள்ள�ல்ைலயா?ஏதாவ� சா�ப் �ரசச்ைனயா? “ 

 

“என்ைனப் பாரத்்தால் சா� �த்�யாசம் பாரப்்பவன் ேபாலவா ெதரி�ற�?. 

மஞ்�ளா�ன் தந்ைத ப�த்�க் ெகாண்��க்�ம்ேபா� அகாலமரணம் 

அைடந்� �ட்டார.் ஐந்� �ள்ைளகளில் அவேள �த்த�ள்ைளயாக 

இ�ந்ததால் ��ம்ப ெபா�ப்� அவள� தைலேமல் ��ந்த�. மஞ்�ளா�ற்� 

ைந�ரியா�ல் ேவைல �ைடத்த�ம் ேபாய்�ட்டாள். அவள� 

ெபா�ப்�க்கைள தாேன ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்� ���ட்டாள். 

அவைள த�த்� அவள� ெபா�ப்�க்கைள நான் எ�த்�க் ெகாள்ேவன் 

என�ற எனக்� �ணி� இல்ைல. நீேய பாரக்்�றாய் அ�ஸ்�ேர�யா�ன் 

ஸ்ெகால�ப்�ல் பணத்�ல் நா� வ�டங்களாக ப�க்�ேறன். இ�வ�ம் 

மனஒற்�ைம�டன் �லத்�க்ெகாண்ேடாம். இப்ப�யான �ரிைவ காதல் 

ேதால்� என மஞ்�ளா�ம் எ�த்�க் ெகாள்ள�ல்ைல. நா�ம் ெபரி�ப�த்த 

�ல்ைல.” 



 

“நீங்கள் எவ்வள� �லபமாக எ�த்�க் ெகாண்�ரக்ள்?  “ 

 

“நான் த�ழ் �னிமா நாயகன் ேபால் நடக்க�ல்ைல என்றா ெசால்�றாய்.? “ 

 

“மஞ்�ளாைவ மறந்� �ட்�ரக்ளா?.” 

 

“மஞ்�ளா என� காத� என்பைத மறந்� �ட்ேடன் இன்�ம் �ேந�� என்� 

மன�ல் நிைனக்�ேறன். உனக்� ஏதாவ� �ேந�தம் இ�ந்ததா? “ எனக் 

ேகட�் ேபசை்ச மாற்ற �யன்றான். 

 

“ஒ�வ�ம் இல்ைல. �னா என்� ெபண் �ேந�� இ�ந்தாள். ச�பத்�ல் 

அவ�டன் ெர�ேபானில் ேப�ேனன். ெதரி�மா? அவள் கனடா�ல் 

இ�க்�றாள்”. 

 

“அப்ப�யா?” 

 

“ஓ� �டயம் ெசால்லேவண்�ம் நான் இரண்� மணி ேநரம் அவ�டன் 

ேப�ேனன் “ 

 

“அ�ப்பா�, ெர�ேபான் �ல் கட்ட இந்த மாத சம்பளப்பணம் ��ந்���ம். 

ஏன் அம்மா இல்ைலயா? நீ ேப�ம் ேபா�.” 

 

“என்ைனப் ேபச ேவண்டாம். நா�ம் நல்ல �ட்�ல் இ�ந்ேதன். அப்பா 

அம்மா ேகாம்�ஸ் ேபாய் �ட்டாரக்ள்.” 

 

சந்�ர�க்� மனத்�ல் “இவ�க்� ேநாய் �ணமா� வ��ற�. என 

நிைனத்ேதன். இன்�மா மா�வ�ம் மனநிைல�ல் இ�க்�றாள் “. 

 



ெமௗனமாக ப�த்��ந்த சந்�ரனிடம் “கேமான் கேமான் “ என 

அைணத்தாள். 

 

“ஏய் என்ன ரன்�க்�ல் ��ைரப் பந்தயத்�ல் ஓ�ம் ேரஸ் ��ைரகைள 

�ப்��வ� ேபால் �ப்���றாய்” 

 

“தய� ெசய்� வா�ங்கள் நான் உங்கேளா� சண்ைட ��க்க மாட்ேடன். 

நீங்க�ம் என்னில் �ைழ காணக் �டா�.” 

 

ேவ�வ��ல்லாமல் ேசாபாைவ அைணத்தான். அன்ைறய இர� ேசாபா�ன் 

இரவாக நீண்ட�. 

————- 

 

சந்�ரனால் மனத்ைத ஒ��கப்ப�த்த ��ய�ல்ைல. 

 

நா� வ�டங்கள் ெசய்த ஆய்�ன் தர�கைள ைவத்�க்ெகாண்� �ன்� 

மாதத்�ல் எ�� ��க்க ேவண்�ம். ேபரா�ரியர ்���கைள கட�்ைரயாக 

எ�� �ஞ்ஞான இதழ் ஒன்�ல் ெவளி�டேவண்�ம் என ���ட்டார.் 

அவைர ெபா�த்தவைர கட�்ைர தரமான �ஞ்ஞான இத�ல் வந்தால் தான் 

அந்த ஆய்�க்� ம�ப்� உண்�. அைதக் ெகாண்ேட ஆராய்ச�்க்� பணம் 

ெபற���ம். ஆய்�க்� பணம் ெப�வ�ம் ஒ��தத்�ல் ஒ�ம்�க்�ல் 

ெவற்� ெப�வ� ேபால் ேபாட்� நில�ம். ேபரா�ரியர ்பணம் 

ெபற்றால்தான்ஆராய்ச�் மாணவரக்ைள நிய�க்க இய�ம். 

 

ேமைச�ல் இ�ந்� �ந்�த்� கட�்ைர எ�த ��ய�ல்ைல. ேசாபா�ம் 

��யா�ம் மா�மா� வந்� ேபானாரக்ள். மனேவாைட கலங்� �டக்�ற�. 

இந்த �டயத்ைத எவரிட�ம் ப�ரந்்� ெகாளள�ம் இல்ைல. இரக�யம் 

உட�ல் வந்த கட்�ேபால நாள் ேபாகப் ேபாகப் பா�த்த�. இவ்வள� காலம் 

மைறத்த� ேபா�ம். �ரண்டஸ்் யாரிடமாவ� என� அந்தரங்கங்கைள 

ப�ரந்்� ெகாள்ளேவண்�ம் என சந்�ரன் �ரம்ானித்தான். 

 



�ண்டல்ரா�ன் அைறக்க ெசன்� “�ண்டல்,உன்னிடம் ஒ� �டயம் ேபச 

ேவண்�ம்” 

 

“ேப�… எனக்� ேநரம் இ�க்�ற�.” 

 

“இங்ேக ேபச இயலா�. இர� என� அைறக்� வ��றாயா?” “ 

 

“ அப்ப� என்ன இரக�யம்? “ என்றான் �ரித்தப�. 

 

“அப்ப� இரக�ய�ல்ைல. ஆனா�ம் – -.” 

 

“அப்ப என்�ட�்க்� வா நீ தனிேயதான் இ�க்�றாய். எங்கள் �ட்�ல் இர� 

சாப்�டலாம்.” 

 

“தய� ெசய்� என் �ட�்க்� வா” என்றான் �ட்டவட்டமாக. 

 

“எட்� மணியள�ல் வ��ேறன்.” 

 

அன்� இர� சந்�ரன் �ண்டல்ரா�க்காக காத்��ந்தான். �ட்�ல் இ�க்�ம் 

ெதன் ெகாரியத் தம்ப�கள் ெவளிேய ேபாய்�ட்டாரக்ள். ஆட�்ைறச�்ைய 

ெவட்� சைமத்� �ட�் �யர ்��த்தப� காத்��ந்தான். 

 

கதைவ தட்�க்ெகாண்� உள்ேள வந்த �ண்டல்ராவ் ேநர�யாக �ரிஜ்க்� 

ெசன்� ஒ� �யர ்ேபாத்தைல ைக�ல் எ�த்தப� “எங்ேக ெகாரிய 

தம்ப�கள்? என்ன அவசரமான �டயம்? என்ன சைமயல்” என்� பல 

ேகள்�கள் அ�க்�க் ெகாண்ேட ேபானான். 

 

�ண்டல்ரா�ன் பழக்கேம அப்ப�தான். �தல் ேகள்�க்� �ைடைய 

எ�ரப்ாரக்்காமல் அ�த்த ேகள்�க்� தா�வான். 



 

“�ண்டல்,  நான் ஒ� �ய�ல �க்� இ�க்�ேறன். நீ என்ேனா� 

ேகால்ட்ேகாஸ்ட ்வந்த� நிைன��க்�றதா? நீ இரண்�நாளில் 

ெகான்�ரன்ஸ் ��த்��ட�் வந்� �ட்டாய் நான் அங்� ஓர ்இர� 

அ�கமாகத ்தங்� வந்ேதன். அன்� ெதாடங்�ய� என� �ரசச்ைன” என்� 

எைத�ம் மைறக்காமல் ��னான். 

 

“அடப்பா� இவ்வள� �டயங்கள் நடந்��க்�, எப்ப� எனக்� ெசால்லாமல் 

�ட்டாய்? “ என்� ஆசச்ரியத்�டன் ேகடட்ான். 

 

இைவ எல்லாம் ெசால்லக் ��யதா? “ எனச ்சந்�ரன் ஆத்�ரத்�டன் ப�ல் 

ெகா�த்தான். 

 

“இப்ப என்ன ெசய்யப் ேபா�றாய்.?” 

 

“எனக்� அ�தான் ெதரிய�ல்ைல. இரண்� ெபண்களிடம் ெதாடர�் 

ைவத்��ப்ப� என� ஆத்மா�க்� அ�ங்கமாக இ�க்�ற�.” ஒவ்ெவா� 

�ைற�ம் ெபாய்யாக நடப்ப�ம்,  மைறப்ப�ம் எவ்வள� கஸ்டமாக 

இ�க்�ற� ெதரி�மா? “ 

 

“ஜ��யா�க்� உன� நிைலைமைள �ளக்�க் ���ட்� ெதாடரை்ப 

�ண்�த்�க்ெகாள். இ�தான் நீ ெசய்யக் ��ய ஒேர காரியம் “ 

 

“ஜ��யா�டம் எப்ப� ெசால்ேவன். நடை்ப �ண்�த்�க் ெகாள்�தல் 

எவ்வள� கஸ்டம். ேசாபாைவ மனநல ம�த்�வரிடம் ெகாண்� ெசல்ல �� 

�கவரிைய தந்த�ம் ஜ��யாதான். என� நிைல�ல் அவள� நட்� என� 

வ�க்� ஒத்தடமாக இ�க்�ற�.” 

 

“அப்ப என்ன ெசய்யப் ேபா�றாய?” 

 



“என்னால் எ��ம் ��� எ�க்க ��ய�ல்ைல. இவ்�டயத்ைத உன்ேனா� 

ப�ரந்்� ெகாள்�ம் ேபா� ஆ�தலாக இ�க்�ற�. எங்கள் நாடை்ட 

ேசாரந்்தவரக்ேளா� இைதப்பற்� ேப�னால் என்ைன ச�க �ேரா�யாக 

�ரகடனம் ெசய்� ��வாரக்ள். �ண்� ேபான்றவரக்�க்�ம் நான் ப�ம் 

அவலம் �ரியா�. உ��ள்ள �ராணிைய அப்ப�ேய ��ங்�ய� ேபான்ற 

உணர�்கள் ஏற்ப�ன்ற�. உன்ேனா� ேப�ய�ல் ெகாஞ்சம் பாரம் 

�ைறந்�ள்ள�.” 

 

“அ�த்த �ழைம என் �ட�்க்� வா”. 

 

தன� ைக�ல் உள்ள ெவ�ம் �யர ்ேபாத்தைல �ப்ைபக் �ைடக்�ள் 

ேபாட�்�ட�் ெவளிேய�னான். 

 

வாச�ல் பனிப்�ைகைய ஊட�த்�க் ெகாண்� �ண்டலாவ் நடப்ப� 

ெதரிந்த�. அவன� உ�வம் மைற�ம் வைர பாரத்்�க் ெகாண்��ந்த 

சந்�ரன் �தல்�ைறயாக �ண்டல்ராைவ பாரத்்�ப் ெபாறாைமப் பட்டான். 

“ஏன் என் வாழ்க்ைக�ம் இவன� வாழ்க்ைகேபால் ேநராக சலன�ன்� ஓ�ம் 

ந�ேபால் இ�க்க �டா�”. 

 

சைமயல்அைற�ன் ���ல் இ�ந்� �ண்�ம் ஒ� ��ய �யர ்ேபாத்தைல 

ஒன்ைற எ�த�் அதன் ��ைய ���னான். 
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ஆய்�க்�ட ேமைச�ல் சந்�ர�க்� வந்த க�தங்கள் இ�ந்தன. அ�ல் ஒ� 

க�தத்ைத உைடத்த�ம் உள்ேள அைழப்�தழ் ஒன்� இ�ந்த�. �டன்ி�ன் 

�ளிப் ப���ல் ஜ��யா�ன் ஓ�யக் கண்காட்� நடப்பதாக இ�ந்த�. 

 

ெதாைலேப�ைய எ�த்� ஜ��யா�ன் இலக்கத்ைத அ�த்�னான். 

மனத்�ல் ப�ந்� �ட்ட �ல ெதாைலேப�களின் இலக்கங்களில் இ��ம் 

ஒன்�. 

 



“எனக்�த ்ெதரியாேத…! எப்ேபா� ஒ�ங்� ெசய்தாய்? “ என பரபரப்பாக 

ேப�னான். 

 

“சந்�ரன் ஆ�தலாகக் ேகள். நான் ெசால்��ேறன். �ளிப்�ல் உள்ள 

பாடசாைல�ல் வார���ைற நாடக்ளில் இந்த எக்��சன் நடக்�ற�. 

என� நண்பரக்ள் எல்லா�க்�ம் அைழப்� ��த்��க்�ேறன்.” 

 

“என்னால் வந்� உத� ெசய்ய ���ம். எப்ேபா� வந்தால் நல்ல�?.” 

 

“வ��ற ெவள்ளிக்கழைம இர� �ளிப் பாடசாைலக்� என� 

ஓ�யங்கைள ெகாண்� ெசல்லேவண்�ம். இர� வர���மா? “ 

 

“�ட்�க்� வரவா? அல்ல� பாடசாைலக்� வரவா?.” 

 

“பாடசாைல�ல் நிற்ேபன் அங்� வா.” 

 

�ல்நிைலயத்�ல் �ஞ்ஞான கட�்ைரகைளச ்ேசகரிக்க ேவண்�ம். என 

நிைனத்�க் ெகாண்��ந்தவ�க்� ஜ��யா�ன் எக்��சன் தைடயாக 

வந்த�. ‘இந்த ேநரத்�ல் எப்ப� அவ�டன் உறைவ ��க்க ேபா�ேறன் என 

�ற���ம். உடல்உற� த�ரந்்த நட்பாக இதைனத் ெதாடரலாம் என்ற 

நம்�க்ைக சந்�ர�க்� இல்ைல. ஆ�க்�ம், ெபண்�க்�ம் உட�ற� 

சமமான ேதைவ என்றா�ம் ஆணிண் உடம்� ெபட்ேரால் ேபால் பற்�க் 

ெகாள்�ற�. ெபண் உடல் நிலக்கரிேபால் ெம�வாக �ேட��ற�. 

ஜ��யாைவ நிைனத்த�டன் உணர�் உடெலங்�ம் பர��ற�. ஆழமான 

கட�ல் ஆழ்ந்ெத�தத் �த்ைத பாரத்்த சந்ேதாச ��ப்��ல் மனம் 

�ைளக்�ற�. ஜ��யா�டம் உடல் உற�ன்�ன் ஆன்�கம், ெபா�ளாதாரம், 

ஏன் அர�யல் �ட ேபச ���ற�. ேசாபா�ன் உடல் அழ� மனைதக் 

கவரந்்தா�ம் அவள் ஒ� ேநாயாளி என்ற எண்ணம் மனைத ெந���ற�. 

இவள் தற்கா�க சந்ேதாசத்�ற்காகேவா கணவைன ��ப்�ப்ப�த்த 

ேவண்�ம் இல்லா�ட்டால் நம்ைம �ட�் ேபாய்��வான் என்ற உணர�்ல் 

இ�க்�றாேளா என ஐயப்பட ைவக்�ற�. இைதெயல்லாம் �� காதல் 

உணர�்கள் உசச்க்ட்டம் ெசல்�ம் ெபா�� அ�பட்ட ��பறைவ ேபால 

�ன்பப்ப��றாள். ��வய�ல் காயமைடந்த இவளிடம் நான் காமத்ைத 

ெவளிப்ப�த்�வ� சரியா என்� மன�ல் ேகள்� இ�க்�ற�. ேநாயாளிப் 



ெபண்ணாக எண்ணி பராமரிப்பதா, மைன�ெயன எண்ணி 

�கேபாகங்களில் சம்ேபா�ப்பதா?’ மனத்�ல் பல ேகள்�கள் 

ேகட�்க்ெகாண்� �ளிப் பாடசாைலைய அைடந்தான் சந்�ரன். 

 

பாடசாைல�ன் மண்டபத்�ல் ஜ��யா�ம் மகன் ைமக்க�ம் தா� ைவதத் 

உயரமான அ�ப� வய� ம�க்க தக்க ஒ�வ�ம் நின்றார.் சந்�ரைன த�� 

நன்� ���ட்� மற்றவரக்�க்� அ��கப்ப�த்� ைவத்தாள். “இ� என� 

நண்பன் சாள்ஸ். இவ�ம் ஒ� ஓ�யரத்ான். பலகாலமாக என� நண்பன் “ என 

சந்�ர�க்� அ��கப்ப�த்�னாள். 

 

எல்ேலா�ம் ேசரந்்� ஓ�யங்கைள அந்த மண்டபத்� �வரக்ளில் மாட்� 

ஓ�யம் பற்�ய �பரங்கைள �ேழ எ�� ஒட்�னாரக்ள். சாரள்்ஸ் பலதடைவ 

கண்காட்� நடாத்�யப�யால் அவர� அ��ைர�ன் ப� மற்றவரக்ள் 

ெசயல்பட்டனர.் ைமக்கல் ஆ� அ� உயரமான அழகான இைளஞன். �கம் 

ஜ��யாைவப்ேபால் அப்ப�ேய உரித்� ஒட்� ைவத்த� ேபான்� இ�ந்த�. 

 

சந்�ரன் வந்� அைரமணி ேநரத்�ல் ைமக்கல் தன� �ேந���டம் 

ேபாேவண்�ம் என ���ட்� �ைடெபற்�க் ெகாணடான். 

 

சாள்ஸ்ம் சந்�ர�ம் இர� ஒ� மணி வைர�ல் மண்டபத்�ல் ஒ�ங்� 

ப�த்�னாரக்ள். பணி ��ந்த�ம் சாள்ஸ் �ைடெபற்� ெகாண்டார.் 

சந்�ரன் தன் காரில் ஜ��யா�டன் ஏ�னான். 

 

“எங்ேக உன் கார,்  ஜ��யா? 

 

“ைமக்கல் எ�த்�க் ெகாண்� ேபாய்�டட்ான்.” 

 

காரில் வந்� �ட்�ல் இறங்�ய ஜ��யா “சந்�ரன் சாப்�ட்டாயா?” என்றாள். 

 

“நான் வ�ம்ேபாேத சாப்�ட்ேடன். நான் என� அைறக்� ேபா�ேறன். நீ�ம் 

காைல�ல் எக்��ச�க்� ேபாகேவண்�ம்தாேன.” 



 

“இல்ைல இல்ைல இவ்வள� �ரம் இந்த ேநரத்�ல் ேபாகாேத” எனக்�� 

ைகையப்��த்� இ�த்தாள். 

 

ேவ�வ��ன்� சந்�ரன் அங்ேக தங்�னான். 

 

ஜ��யா�ன் ப�க்ைக�ல் அவள் அ�ேக நித்�ைர�ன்� �ரண்� 

ெகாண்��ந்தான். 

 

�ளிரக்ாலமாைகயால் �ட்டரின் கணகணப்� இ�ந்த�. ஜ��யா 

அைரநிரவ்ாணமாக �ங்�க் ெகாண்��ந்தாள். உடல் கைளப்� ேபா�ம் 

உடேன �ங்� �ட்டாள். சந்�ர�க்� நித�்ைர வர�ல்ைல. 

 

���ேநரத்�ல் வாசல் கதவால் “மம் “ என்றப� ைமக்கல் �ைழந்தான். 

 

சந்�ர�க்� �க்�வாரிப் ேபாட்ட�. “மகன் வ��றான் நான் தாேயா� 

ப�த்��ப்பைத பாரத்்தால் என்ன நிைனப்பான்?’ 

 

தைலையத் ��ப்� “ைமக்கல், ைலடை்டப் ேபாடாேத. நான் அைர 

நிரவ்ாணமாக ப�த்��க்�ேறன்.” 

 

“ஓேக” என்றப� பக்கத்� அைறக்� ெசன்��ட்டான். 

 

சந்�ரன� �கதை்த பாரத்்��ட�் “ேடான்ட ்ெவாரி” என்றாள். 

 

“�டை்நட ்மம் “ எ�ம் �ரல் ேகட்ட�. 

 

சந்�ர�க்� பதட்டம் �ர�ல்ைல. ��ம்�த் ��ம்� ப�த்தான். 



 

“சந்�ரன் ப�த�் �ங்�. நான் காைல�ல் எ�ம்பேவண்�ம் “ 

 

இதயத்��ப்� �ைறந்தா�ம் நித்�ைர வரம�த்த�. 

 

‘இவளால் எப்ப� நித்�ைர ெகாள்ள ���ற�. நான் மட�்ம் �ற்ற 

மனப்பான்ைம�டன் த�க்�ேறன். ப�ெனட�் வயதான மகன் பக்கத்� 

அைற�ல் �ங்��றான் நான் தா�டன் கட்��ல் ப�த்��க்�ேறன். �ற்ற 

மனப்பான்ைம என்ப� ச�க �ழ�க்� உட்பட்ட� ��ம்�ய நண்பேரா� 

தாய் ப�த்��ப்ப� ைமக்க�க்� தவறாக ெதரிய�ல்ைல. நான் என்ைன 

நம்�ய ெபண்ைண �ட�்�ட�் இங்� ப�த்��ப்ப� �ற்றம்தாேன? இவள் 

�ற்ற்வாளி�ல்ைல. ேநரை்மயாக சலனம் அற்� என்�டன் 

அைரநிரவ்ாணமாக ப�க்ைக�ல் இ�க்�றாள். இவ�க்� �ங்க ���ற�. 

தவ� ெசய்�ம் என்னால் �ங்க ��ய�ல்ைல. இப்ப�யான என� நிைலக்� 

�ற்�ப்�ள்ளி ைவக்க வந்ேதன். அைத ெசய்யாமல் உற� ெகாண்��ட�் 

ப�க்ைக�ல் �டக்�ேறன். இவள� உடல் �ளிரந்்� ஆ�வாசமாக 

இ�க்�ற�. நான் அங்கலாய்த்தவா� இைளப்பாற ��யா� ப�க்ைக�ல் 

�ர��ேறன். இவ�க்� எ��ம் ெசால்லாமல் எ�ந்� ேபாய்�டேவண்�ம் 

.நாைள இவ�க்� �க்�யமான நாள். நான் இவைள கஸ்டப்ப�த்த �டா�.’ 

 

காைல�ல் எ�ந்த�ம் ஜ��யாைவ �த்த�ட்� “உன� கண்காட்�க்� என� 

வாழ்த்�க்கள். நான் வர��யா�. ேசாபாைவ டாக்டரிடம் 

ெகாண்�ேபாகேவண்�ம்.” 

 

“சரி சரி டார�்ங் “ என பா�க்கண்கைள �றந்தப�ேய ��ங்�னாள். 

 

சந்�ரன� ஆய்�ச ்ெசய்�ைறகள் ��வைடந்� அதன் ���கள் 

எ��வதற்� �ன்� மாதகாலம் ெகா�க்கப்பட்ட�, அவன� 

ேபாரா�ரியரால். இந்தக் காரணங்க�க்காக �ட�்க்� ெசல்வைத�ம் 

�ைறத்� �ட்டான். ஜ��யாைவ காண ெசல்வ�ம் �ைறந்� �ட்ட�. 

ஆரம்பத்�ல் க�னமாகத்தான் இ�ந்த�. மனத்�ன் அங்கலாய்ப்�ம் 

ஆவலாக�ம் இ�ந்த�. ஓ�யக் கண்காட�் ��ந்த�ம் ஜ��யா�ன் உறைவ 

��க்க நிைனத்தான். ஆனால் ெசால்ல வாய் வர�ல்ைல. ஸ்ெகால�ப் 



பணம் வ�ட இ��ேயா� ��வதால் ெபா�ளாதார ெந�க்க� த�ரக்்கப்பட 

ேவண்�ம். 

 

கைட�யாக மனைத �டப்ப�த்�க் ெகாண்� பல�ைற ஒத�்ைக 

பாரத்்த�ன் ஒ�நாள் ேநரிேல ெசன்� �ன்� மாதங்களில் ஆய்�ைன எ�� 

��க்க ேவண்�ம் உன்ைன என்னால் பாரக்்க ��யா� எனத் தயங்�யவா� 

��னான். 

 

“சந்�ரன் உனக்� எப்ேபா� என்ைன பாரக்்க ேவண்�ம் என 

நிைனக்�றாேயா, அப்ேபா� என்னடம் வா நீ என்ைன அ�க்க� சந்�க்கா 

�ட்டா�ம் நீ எனக்� ேவண்�யவன். உன� ெசயல்களில் எனக்� அக்கைற 

உண்�” எனக்�� அைணத்தாள். 

 

அவ�க்� ஏேதா ஒ� பாரம் தைல�ல் இ�ந்� இறங்�ய� ேபால் இ�ந்த�. 

தற்கா�கமாக ேவ�ம் �ற்ற உணர�்களில் ைக�யாக இல்லாமல் ஜா�னில் 

இ�க்கலாம். இப்ப�யான ெதாடர�் ெவளிக்� ெதரியாமல் இ�ந்த தன� 

அ�ரட்த்ைத மன�ல் பாராட்�க் ெகாண்டான். 

 

ேசாபா�டம் “�ன்�மாதம் �ட்�க்� வர��யா� “ என்� ெசான்ன�டன் 

��க்�ட்டாள். அழத ்ெதாடங்��ட்டாள். 

 

“ேசாபா என்ைனப் �ரிந்�ெகாள். �ன்� மாதத்�ல் என� ஸ்ெகால�ப் 

பணம் நின்���ம். என� ேபாரா�ரியரால் ஓரி� மாதங்கள் நீ�க்கலாம். 

இந்தக் காலத்�க்�ள் எ�� ��க்கா�ட்டால் ஏதாவ� சாப்பாட�்க் 

கைடகளில் தான் ேவைல ெசய்ய ேவண்�ம். அ�ல் வ�ம் பணம் எமக்�க் 

காணா�. இர� ேவைல ெசய்��ட�் �ட்ைடப் பாரப்்ப�ம் ப�ப்ப�ம் 

நடக்�மா? “ 

 

“அப்ப என்ைனப் பாரக்்க �ன்�மாதம் வரமாட்�ரக்ளா”? என அப்பா� 

ேபால ேகட்டாள். 

 

“மடச�், மடச�்! என்ைன எப்ப� உன்னால் பாரக்்காமல் இ�க்க ���ம். 

�மைன பாரக்்கேவண்�ம் . இப்ேபா� ேபால் ெவள்ளிக்�ழைம வந்� �ங்கள் 



ேபாக��யா�. �க்�யமாக வார ���ைற நாடக்ளில் வர��யா�. 

ேவைல நாள்களில் வந்� ேபாேவன். கவைலப்படாேத “ என சமாளித்தான். 

 

‘என� வாரத்்ைதகைள இவள் எளிதாக நம்��றாள். அவள� நம்�க்ைகக்� 

பாத்�ரமாக நான் நடக்க ேவண்�ம.நான் உண்ைமயாக நடக்க�ல்ைல என 

ெதரிந்தால் எப்ப� நடந்� ெகாள்வாள்?  சாதாரண ெபண்களி�ம் பாரக்்க 

மனத்தளரச்�் உள்ள இவ�க்� உள்ளத்�ல் என்ன மாற்றம் ஏற்ப�ேமா? 

இவள� மனைதேயா, உடைலேயா எவ்வள� பா�க்�ம்? நான் ெந�ப்�டன் 

�ைளயா��ேறன். என� ��ம்பத்ைத பணயக்காயாக ைவக்�ம் ெசய�ல் 

ஈ�ப��ேறனா?’ 

 

சந்�ரன் ஒ�ங்காக �ட�்க்� வராத நாடக்ளில் �மைனப் பாரக்்க அம்மா 

இ�ப்பதால் ஆங்�ல வ�ப்ெபான்�ல் ேசரந்்தாள் ேசாபா. ெகா�ம்�ல் 

இ�ந்� ஆங்�லம் கற்றா�ம் அ�ஸ்�ேர�ய உசச்ரிப்� �ரிய�ல்ைல. 

��மணமா�ய�டன் �ள்ைளத்தாய்ச�் ஆனப�யால் எ��ம் கவனிக்க 

�ல்ைல. �ழந்ைத �க�னம் என பல காரணங்கள் அவைளத் த�த்தன. 

‘இப்ேபா� இவ�ம் இல்ைல. அம்மா �ள்ைளைய பாரக்்க இ�க்�றா’ என்ற 

�ணி�ல் பரமற்றா�ல் உள்ள ெதா�ற்கல்�ரி�ல் ஆங்�ல வ�ப்�க்�ச ்

ேசரந்்தாள். ஆரம்பத்�ல் தகப்ப�டன் ெசன்றவள் �ன்� தனியாக ேபானாள். 

பல�டன் ேப�வ� தனியாக ெசல்வ� ேசாபா�க்� ��த்��ந்த�. 

ஆரம்பத்�ல் இ�ந்த பயம் �ல�ய�. ஒவ்ெவா�வ�ம் தன்ைன ஒ� 

ெபா�ட்டாக வந்� ேப�வ�ம் �ரிப்ப�ம் ��ய உணரை்வ பாய்ச�்ய�. 

 

பல நா�களில் இ�ந்� வந்தவரக்�க்� �ன்�மாத காலம் ஆங்�லப் 

ப�ற்�ைய இலவசமாக அ�ஸ்�ேர�ய அரசாங்கம் ெகா�க்�ற�. 

ெதா�ற்கல்�ரிக�க்� அரசாங்கம் பணம் ெகா�த்� இந்த வ�ப்ைப 

நடாத்��ற�. 

 

ேஹலன் என்ற ெபண் ஆ�ரியர ்காைல �ன்� மணி ேநர�ம் ெராேபட ்என்ற 

ஆண் ஆ�ரியர ்சாயந்�ர ேவைள�ம் ஆங்�லம் கற்�த்தாரக்ள். ேஹலன் 

ஆற� உயரமான ெபண். �ரித்தப� எல்ேலா�ட�ம் பழ�வாள். ேசாபா�ம் 

இவ்வள� உயரமான ெபண்ைண இ�ேவ �தல்தரம் பாரக்்�றாள். 

ேராேபட்�ம் நட்�டன் பழ�வார.் ஆ�ரியரக்ள் நட்�டன் பழ�வ� 

ேசாபா�க்� �தல் அ�பவமாக இ�ந்த�. மாணவரக்ளில் 

ெப�ம்பான்ைமயாேனார ்அேர�யாரக்�ம், �ன ேதசத்தவரக்�ம். இந்�யா 

இலங்ைக ேபான்றவரக்ள் என்றால் ேசாபா�டன் �வரத்ான். லட�்� என்ற 



யாழ்ப்பாணத்� ெபண்�ம் ரா� என்ற ெடல்�ையச ்ேசரந்்தவரக்�ேம 

‘க�கள்’ ‘ என்ற ெதற்கா�யப் �ரி�க்�ள் அடங்�வர.். இவரக்ள் �வ�க்�ம் 

ஆங்�லம் ஏற்கனேவ ெதரிந்��ப்பதால் வ�ப்�கைள எளிதாக நடாத்தக் 

��யதாக இ�ந்த�. �வ�ம் வ�ப்�ல் அ�க�ேக இ�ப்ப� வழக்கம். 

 

லடச்� ஒ� வ�டத்�க்� �தல் தான் இலங்ைக���ந்� 

அ�ஸ்�ேர�யா�க்� வந்தவள். இவள� கணவன் இர�ல் 

ெரஸ்ேராரண்ட�்ல் ேவைல ெசய்வ�ம் பக�ல் �ளம்பர தாள்கைள 

�னிேயா�ப்ப��ம் ஈ�பட்டான். இவரக்ள் ேசாபா வ�க்�ம் இடத்�க்� 

பக்கத்� ஊரான ேபரலா�ல் வ�க்�றாள். ரா��ன் கணவன் 

ெகாம்��ட்டர ்என்�னியர.் ஏேதா ஒ� கம்பனி�ல் ேவைல ெசய்�றான். 

 

லடச்��ம் ரா��ம்,  ேசாபாைவ ெரஸ்ேராரன்�க்� ம�யம் �ட்�ச ்

ெசன்றனர.் இவரக்�க்� ஒ�மணி ேநர இைடேவைள�ண்�. பல தடைவ 

ெசாப்�ங் ெசய்��க்�றாரக்ள். ேரஸ்ேராரன்டக்்� ேபாவ� �தல் தடைவ 

என்பதால் ேசாபா தயங்�னாள். 

 

“ஏன் ேசாபா வர�ல்ைலயா? “ என்றாள் ரா� ஆங்�லத்�ல். 

 

“இல்ைல நீங்கள் ேபாங்கள்” என்றாள் ேசாபா ஆங்�லத்�ல். 

 

“நாங்கள் உன� உண�க்�ப் பணம் ெச�த்��ேறாம். நீ வா” என த��ல் 

�� ைகைய ��த�் இ�த்தாள்; இலட�்�. 

 

“இல்ைல. ஒ�நா�ம் ேபான�ல்ைல” 

 

இ��யாக இ�வ�ம் கட்டாயப் ப�த்�யதால் ெரஸ்ேராரன்ட்�ல் உண� 

அ�ந்�னாள். 

 

“ேசாபா உனக்� இ�ப� வய�தாேன எப்ப� ஒ� �ள்ளைய ெபற்� 

�ட்டாய்? “ என்றாள் லட�்�. 



 

“நான் பன்னிரண்டாம் வ�ப்� ப�க்�ம்ேபாேத ��மணம் ��� 

ெசய்யப்பட்ட�.” 

 

“உன� கணவன் உற�க்காரரா? “ என்றாள் ரா�. 

 

“�ரத்� உற�னர.்” 

 

“யாழ்ப்பாணத்�ல் எல்ேலா�ம் �ரத்� உற�னரத்ான் “ என்� இைட�ல் 

ெவட்�னாள் லட�்�. 

 

இப்ப� �வ�ம் கலகலப்�டன் ேப�க்ெகாண்� ஆங்�ல வ�ப்�க்� 

��ம்�ச ்ெசன்றனர.் 

 

ேசாபா�ன் மன�ல் ‘நான் இளவய�ல் ��மணம் ெசய்�ம் என� அ�பவம் 

இன்ைமக்� காரணம். அம்மா அப்பா தங்கள் �ரசை்சைய �ரக்்க உடேன 

என்ைன இப்ப� ��மண உற�ல் மாட்� �ட்டாரக்ள் ேபால இ�க்�ற�’ 

என்�ன்ற எண்ணம் எ�ந்த�. 

 

“என்ன ேசாபா வ�வான ேயாசைன ேபால் இ�க்�ற�” என ேகட்டார ்

ஆங்�ல ஆ�ரியர ்ெராேபரட்.் 

 

“அப்ப� இல்ைல”என தன்ைன �தாகரித்�க் ெகாண்டாள் ேசாபா. 

 

இந்த ஆங்�லக் கல்�ரி ேசாபா�க்� உற்சாகத்ைத ெகா�தத்�. 

�ேந��கள் �ைடத்த�ம் காரணம். ஆங்�ல வ�ப்�ல் �ட்� ேவைலக�ம் 

இ�ந்த�. அத்�டன் ஆ�ரியரக்ள் ஆங்�ல ேர�ேயா�ன் நிகழ்ச�்கள் ேகடக் 

�ண்�னாரக்ள். 

 



ேசாபா�ல் ஏற்பட்ட மாற்றம் சந்�ர�க்�ம் ஆசச்ரியமாக இ�ந்த�. இர� 

ேநரங்களில் வந்� அ�காைல�ல் ெசல்�ம் சந்�ரனால் ேசாபா�ன் 

மாற்றத்ைத �ரிந்� ெகாண்ட�ம் சந்ேதாசம் ஏற்பட�். ேம�ம் நிம்ம�யாக 

தன� ேவைலகளில் ஈ�படத் �ண்�ய�. 

 

ெமாத்தமாக ஆய்� எல்லாவற்ைற�ம் எ���ட�் ேபரா�ரியரிடம் இ�ந்� 

வ�ம் ��த்தங்கள் ெபற்� �ண்�ம் ��த்�க் ெகாண்டான். 

 

ஒ�நாள் ெதாைலேப��ல் ஜ��யா ேப�னாள். “சந்�ரன் எப்ப� ேபா�ற�?. 

உன� ஆராய்ச�்கள்? “ 

 

“எ�� ��த்��டே்டன். இப்ேபா� ��த்தங்கள ெசய்� 

ெகாண்��க்�ேறன்.” 

 

“ஒ� மாதத்�ல் ெடாக்டர ்சந்�ரன் என �ற ேவண்�மா? “ என 

கலகலத்தாள். 

 

“நீ எப்ப� அைழத்தா�ம் நான் உன� சந்�ரன் தான்” 

 

“உன்ேனா� நான் ேபசேவண்�ம். இன்� இர� உன்னால் வர���மா? “ 

 

“இன்ைறக்� வர��யா�. நாைளக்� வ��ேறன்.” 

 

“சரி. அப்ப நாைளக்� சந்�க்�ேறன்.” 

 

காைல�ல் வந்த ஜ��யா�ன் ெதாைலேப� சந்�ரனின் மனத்ைதக் 

�ைடந்த�. 

 



‘அவள் வரச ்ெசால்� ேகட்டாேள. நான் வர��ய�ல்ைல என்ேறன். 

ஜ��யாைவப் பாரத்�் இரண்� மாதங்களா� �ட்டன’. 

 

சந்�ரன� மன�ல் ஜ��யா�ன் நிைன�கள் வந்த�ம் உணர�்கள் 

ஊஞ்சலாடத் ெதாடங்�ய�. ெதாடரச்�்யாக �த்தகங்கள், ெகாம்��ட்டர,் 

எ��ம் கடதா� எங்�ம் ஜ��யா�ன் �கம் ெதரிந்த�. சந்�ரனால் 

ெபா�க்க ��ய�ல்ைல. ம�யத்�ல் ேபரா�ரியரிடம் ஏதாவ� ��த்தம் 

இ�க்�றதா எனக் ேகட�் வாங்� மாைல நா� மணி வைர ��த்தங்கைள 

��த்தான் ெவளிேய�வதற்� �ன்� ெதாைலேப��ல் ெசால்லலாம் என 

நிைனத்தா�ம் �ன்� எ�ரப்ாராமல் ெசல்வ�ல் தான் எ�ரப்ாரப்்�ம், 

ஆனந்த�ம் இ�க்�ம் என நிைனத்தான். சந்�ரனிடம் ஜ��யா�ன் 

�ன்கத�த் �றப்� இ�ந்ததால் ெசால்லேவண்�ய அவ�யம் இல்ைல என�ம் 

நிைனத்தான். 

 

காரில் ரிசம்ண்�க்� ெசன்� கைட���ல் உள்ள கைடஒன்�ல் ெபரிய 

ஓர�்ட ்�செ்சண்� ஒன்ைற ஐம்ப� ெடாலர ்ெகா�த்� வாங்�னான். 

வாங்�ய �செ்சண்ைட காரின் �ன் �ட்�ல் ைவத்��ட�் பல�ைற �ட்�ல் 

இ�ந்� ��ந்� ��ேமா என காரின் �ன்பக்கம் கண்ணா��டாக அ�க்க� 

பாரத்்�க் ெகாண்டான். 

 

ஜ��யா�ன் �டை்ட அைடய எட்� மணியா� �ட்ட�. கதைவ தட்டாமல் 

ஆசச்ரியமாக இ�க்கட�்ம் என நிைனத�் கதைவ �றந்தான். வழக்கமாக 

நிற்�ம் காைர�ம் காண�ல்ைல. வாச�க்� பக்கத்�ல் உள்ள ஜ��யா�ன் 

ப�க்ைக அைற இ�ட்டாக இ�ந்த�. ெத��ளக்�ன் ெமல்�ய 

ெவளிசச்த்�ல் கட்��ல் உள்ள ெவள்ைள �ரிப்� ெதரிந்த�. ஜ��யா 

எங்காவ� ேபாய்�ட்டாேளா?. நான் இவ்வள� �ரம் வந்த� �ண்தான் ேபால் 

இ�க்�. நான் ேபான் பண்ணி�ட�் வந்��க்க ேவண்�ம். எதற்�ம் ேஹால் 

வைரக்�ம் ேபாய் வ�ேவாம் எனநிைனத�்க் ெகாண்� இ�ள் மங்�ய அந்த 

ெகாரிேடாரின் ஊடாக நடந்தான். ெகாரிேடார ்கத� கலங்�ய 

கண்ணா�யால் ஆன�. கதைவ தட்�யவ�க்� ஆசச்ரியம் காத்��ந்த�. 

கத� �ட்���ந்த�. எப்ேபா�ம் �றந்��க்�ம் கத� அ�. 

கலங்�ய கண்ணா��டாக பாரத்்தேபா� ேஹா�ல் உள்ள 

�ளிைரப்ேபாக்�ம் கணகணப்� அ�ப்�ல் ெந�ப்� எரிந்� ெகாண்��ந்த�. 

மற்றப்ப� ேஹா�ம் இ�ட்டாக இ�ந்த�. ‘எப்ப� ஆடக்ள் இல்லாமல் �ளிர ்

அ�ப்� எரி�ம்.?’ என்ற ேகள்�க்���டன் கண்ைண �க அ�ேக ைவத்� 

பாரத்்தேபா� எ��ம் ெதரிய�ல்ைல. �றப்� �வாரத்��டாக 

பாரத்்தேபா� நிரவ்ாணமாக ஒ� ஆணின் உ�வம் ெதரிந்த�. தா��ம் உடல் 



அைமப்ைப�ம் பாரத்்தேபா� ஓ�யம் வைர�ம் சாரள்்ஸ் என சந்�ர�க்� 

�ளங்�ய�. 

 

கதைவ தட்�யப� “ஜ��யா இல்ைலயா? “ 

 

“ஜ��யா இல்ைல” என ப�ல் சா�த்�வாரத்��டாக வந்த�. 

 

சந்�ர�க்� நிைலைம �ரிந்த�. 

 

“ஜ��யா�ம் சாரள்்ஸ்ம் ஒன்றாக இ�க்�றாரக்ள்.ஜ��யா தன்ைனக் 

கண்ட�ம் ஒளித்� �ட்டாள்” 

. 

��ம்�ய சந்�ர�க்� தைலைய �ற்�ய�. “இரண்� �ன்� மாதம் �ரிந்� 

இ�ந்ததால் ஜ��யா ேவ� ஒ�வரிடம் ேபாய்�ட்டாேள. இவைள எவ்வள� 

ேந�த்ேதன். எவ்வள� உயரந்்த இடத்�ல் ைவத்��ந்ேதன். இவள் ஒ� 

மட்டரகமான �பசச்ாரி ேபால் நடந்� ெகாண்டாேள” என மனத்�ல் 

க��க்ெகாண்� ஓரக்்�ட ்மலர ்ெசண்ைட கதவ��ல் எ�ந்��ட�் 

அதன்�� வா�ல் உள்ள எல்லா எச�்ைய�ம் கா�த் �ப்�னான். 

 

கா�க்�ள் ஏ�யவன் காைர ஸ்டாட ்பண்ணாமல் உள்ேளேய இ�ந்தான். 

வ�ம் வ�ெயங்�ம் ஜ��யாேவா� இன்� இர� ���ம் ப�க்ைக�ல் 

இ�க்கேவண்�ம் இரண்� மாதமாக பட�்னி ேபாட்ட உடம்�ற்�ம் 

மன�க்�ம் �னி ேபாடேவண்�ம் என்ற �ந்தைனகைள உடல் எங்�ம் 

காமத்ைத ேதங்�ய ப� வந்தவ�க்� ஊ�யால் �த்�ய ப�னின் காற்� 

ேபால் எல்லாம் இறங்��டட்�. 

 

தற்ேபா� ஜ��யா ேமல் ஆத்�ரம் ��� எ�ந்� அவைள ெகாைல ெசய்தால் 

என்ன என்� �ட மனம் �ந்�த்த�. ைககள் பதற�ம் உட�ல் ஏேதா ெவப்பம் 

ஏ�ய� ேபான்� இ�ந்த�. ேதகத்�ல் ஒ� ந�க்க�ம் பதடட்�ம் பற்�க் 

ெகாண்டன. 

 



ெம�வாகக் காைர ெச�த்� ரன்�க் சந்��ல் உள்ள ம�சச்ாைலைய 

அைடந்தான். உள்ேள ெசன்றேபா� அ�க �ட்டம் இ�க்க�ல்ைல. ேமைச 

நாற்கா�கள் கா�யாக இ�ந்தன. 

 

“என்ன ேவண்�ம் நண்பேன”? என்றான் ம�பானம் பரிமா�பவன். 

 

“ட�ள் ஸ்ெகாச ்�ஸ்� �த் ஐஸ்” என்� ���ட்� நின்றான். வந்த 

ம�ைவச ்�ல நி�டங்கள் நின்றப� ��த்தான். இதற்� ேமல் ��த்தால் கார ்

ஓட்ட ��யா�. ஆத்�ர�ம் நிைறேவறாத காம உணர�்க�ம் மன�ல் 

நிரம்� வ�ந்தா�ம் அற்கேகால் அள� ��னால் கார ்ஓட��யா� என்பைத 

மறக்க �ல்ைல. 

 

ரன்�க் ம�சாைலக்� ��� �ரத்�ல் ��ட்� ஸ்��ேயா என்ற ெபயரில் 

ஒ� �பசார ��� நடப்பப� சந்�ர�க்� நண்பரக்ள் �லம் ெதரி�ம். 

ம�சாைலைய �ட�் ெவளிேய வந்தான். அந்த ஸ்��ேயா�ன் 

காம்ப�ண்�க்�ள் �ைழந்தான். க�ப்பாக இ�ந்த கத�ல் ��ய ெவள்ைள 

�த்தான் இ�ந்த�. அைத அ�த்�ய ேபா� கத� �றந்� ெகாண்ட�. 

 

“உள்ேள வா�ங்கள”என அைழத்தவா� ஒ� ந�த்தர ெவள்ைளக்கார 

ெபண் வந்தாள். 

 

தயங்� தயங்� உள்ேள ெசன்றான் சந்�ரன். 

 

“இ�தான் �தல் தரமா?” “ 

 

“ஆம் “ என தைலயாட்�னான். 

 

க�ப்�த்தேதால் க�ைரகள் பல இ�ந்தன. �வப்� நிறவண்ணம் அ�தத் 

�வ�ம் �வப்�கலர ்�ளக்�ம் எல்லவற்ைற�ம் �வப்பாக காட்�ன,அந்தக் 

க�ப்�க் க�ைரகைள த�ர. 

 



சந்�ரன் அமரந்்��ந்த க�ைர�ன் �ன்பாக ஒ�வன் அமரந்்தப� �னிந்� 

ஒ� �த்தகம் ப�த்�க் ெகாண்��ந்தான். �பசார ���க்� வந்� �த்தகம் 

ப�க்�றாேன என நிைனத்�க் ெகாண்� தன� �ந்�ய எண்ணத்ைத 

மாற்�க் ெகாண்டான். இவ�க்� என்ன �ரசை்னேயா? எனக்� ஜ��யாவால் 

எற்படட்� ேபால், இவைன�ம் யாேரா ஒ�த்� ஏமாற்� இ�ப்பாள்.  

 

வரிைசயாக நான்� ெபண்கள் வந்� க�ைர�ல் இ�ந்தவனிடம் ைகைய 

ெகா�த்� அ��கமான �ன் சந்�ரனிட�ம் தங்கள் ெபயரக்ைள ெசால்�த் 

தாங்கள் எந்த மா�ரியான உடல் உறைவ ெசய்� ெகாளவாரக்ள் என்பைத 

ெசான்னாரக்ள். ஒவ்ெவா�த்��ம் அ��கம் ��ந்த�டன் �ன்ப��ைய 

ெநளித்� �ண்�ம் �ரித்தாரக்ள். ெநளிக்�ம்ேபா� இவரக்ள் இைட�ல் 

�ற்���ந்த உைட �ல� க�ப்� உள்ளாைடைய பளிசெ்சன்� காட்�ய�. 

ெதா��க்� �ளம்பரம் ெசய்�ம் நியான் �ளக்� ேபால் அவரக்ள� 

ெசய்ைக இ�ந்த�. 

 

சந்�ர�க்� எவைள�ம் ��க்க�ல்ைல. எந்த ஒ�த்��ம் அவன் 

உணர�்கைள �ண்ட�ல்ைல. 

 

இரண்� ஆ�ய ெபண்கள் வந்� மற்றவரக்ள் மா�ரி அ��கமானாரக்ள். 

�ன்� அேத மா�ரி ெநளித்��ட�்ச ்ெசன்றாரக்ள். 

 

அந்த ந�தத்ர வய� ெபண்மணி சந்�ர�க்� பக்கத்�ல் வந்� ெந�க்கமாக 

அமரந்்தாள். 

 

“யாைரயாவ� ��த்��க்கா? “ 

“இல்ைல” 

“இன்�ம் ஒ� ெபண் இ�ப� நி�டத்�ல் வ�வாள். நான் ேகாப்�க்� ஓடர ்

பண்��ேறன் “ என �க�ம் உபசரிப்ேபா� ேப�னாள். 

 

அவள� உபசரிப்�ம் கண்ணிய�ம் சந்�ர�க்� ஆ�தலாக இ�ந்த�. 

“ேகாப்� ேவண்டாம் “ என்றான். 

 



�ன் க�ைர�ல் இ�ந்தவன் “�லா” என்ற�ம் அந்த ந�தத்ர வய�ப் ெபண் 

�லாைவ �ப்�ட்டாள். 

உள்ேள இ�ந்� வந்த ெபண்,  அவைனக் �ட்�க்ெகாண்� உள்ேள ேபாய் 

�ட்டாள். 

 

ந�த்தர வய� ெபண் தன� ேமைசக்� ேபாய் �ட்டாள். 

 

தனிைம�ல் �டப்பட்ட சந்�ரன் �ற்�ப் பாரத்்தான். �வெரங்�ம் 

அைர�ைற ஆைடக�டன் ெபண்களின் படங்கள் மாட்டப் பட்��ந்த�. 

ஆபாசமாக இல்லாமல் அேதேநரத்�ல் �ளரச்�்ைய ஏற்ப�த�்வதற்காக 

க�ப்� ெவள்ைள படங்களில் �வப்� ஒளி பட�் ெத��த்த�. யன்னல் 

�ைலக�ம் �வப்� நிறத்�ேலேய ேபாடப்பட்��ந்த�. 

 

�ற்� பாரத்்த�ன் அங்�ள்ள ேமைச�ல் இ�ந்த மக�ன் ஒவ்ெவான்றாக 

எ�த்�ப் பாரத்்தான். 

 

எல்லாவற்��ம் ெபண்களின் அந்தரங்கத்ைத ெவளிப்ப�த�்ம் 

வைகயறைவ ேசரந்்தைவ. மக�ன் பாரத்�்க் ெகாண்��ந்தவ�க்� அ��ல் 

����தத் �ரிப்� சத்தம் ேகடட்�. ��ம்� பாரத்்தவ�க்� அ�காைம�ல் 

இரண்� �னப் ெபண்கள் நின்றாரக்ள். அ�ல் ஒ�த்� �ரித்தப� “யா�க்காக 

காத்� இ�க்��ரக்ள்” என்� ேகட்டாள்;. 

 

“ெதரிய�ல்ைல.” 

 

“எங்கள் இ�வைர�ம் ஒன்றாக நீங்கள் அைழத்�ப் ேபாகலாம் “. என்றாள் 

�தல் ேகள்� ேகட்டவள். 

 

“உண்ைமயாகவா.” 

 

“ஆம்”. 



 

சந்�ரன் ப�ல் அளித்தா�ம் அவன� மனத்�ல் ஜ��யா�ன் ேமல் ஏற்பட்ட 

�ேராதம் �ைகந்� ெகாண்� ேவ� எந்த உணர�்க�க்�ம் இடமளிக்க 

இல்ைல. �ச�்வாைல மட�்ம் அைணந்த எரிந்த கா� ேபான்� கனன்ற�. 

 

ெமௗனமாக இ�ந்த அவைன �ட�் அந்த �ன அழ�கள் ெசன்� �ட்டனர.் 

 

ம��ன் மயக்கத்�ல் அந்தக் க�ைர�ல் சாய்வாக உடக்ாரந்்தான். 

 

ஏேதா உணர�்ல் ேராட�்க்� வந்தவன் ேநர�யாக ��யா �ட்�க் ேவகமாக 

ெசன்றான். வாசைல அைடந்த�ம்நின்� �ற்� எல்லாப் பக்கத்ைத�ம் 

பாரத்்� �ட�் எந்த வாகன�ம் வர�ல்ைல என உ�� ெசய்� �ட�் 

ஜ��யா�ன் �ட்�ப் ப�களில் ஏ�னான். கத�ல் இ�ந்� பதத்ாம் நம்பர ்

இலக்கத்ைத ைக�ரல்களால் தட� உ��ப் ப�த்�க் ெகாண்டான். யன்னல் 

�ைர�ைல ��க் �டந்த�. ஜ��யா�ன் ப�க்ைக அைற இ�ள் 

�ழ்�க்�டந்த�. 

 

சாரஸ்் இவேளா� உட�ற� ெகாண்� �ட�் ேபாய்�ட்டான். இவள் 

நிம்ம�யாக �ங்��றாள். 

 

எக்காலத்��ம் ஏற்படாத வன்ம உணர�் சந்�ர�க்� மன�ல் எ�ந்த�. 

ெகட்ட வாரத்்ைதகைளேய பா�த்த�யாத அவன� மனத்��ம் உட��ம் 

ெகாைலெவ� ��ந்�ெகாண்ட�. பல்ைல நறநற ெவன 

க�த்தத்�க்ெகாண்� ெம�வாக கண்கைள �றந்தான். �றந்த கதைவ 

சத்தம் எ�ப்பாமல் ெம�வாக தள்ளியப� �ைன ேபால் கால்கைள ைவத்� 

உள்ேள ெசன்� இட� பக்கத்�ல் உள்ள ஜ��யா�ன் ப�க்ைக அைற 

கதைவ �றந்தான். 

 

ெவண்ணிற ேபாரை்வயால் க�தை்த ேபாரத்்�ய ப� சரிந்தப� ஜ��யா 

ப�த்��ப்ப� மங்கலான ெத��ளக்�ல் ெதரிந்த�. அழகான ேதாள்கைளப் 

பாரத்்� �லகணம் ேயா�த்தான். எத்தைன �ைற அந்தக் க�த்ைத�ம் 

ேதாள்கைள�ம் �த்த�ட்� இ�ப்ேபன்? எத்தைன இர�கள் இவைள 

நிைனத்��ப்ேபன்? சந்�ர�க்� ��ெரன்� அழகான நல்லபாம்� ஒன்� 



ப�த்��ப்ப� ேபான்ற ேதாற்றம் கண்ணில் பட்ட�. அேத படம் எ�த்த 

பாம்�க் க�த்� என்� நிைனத�்க் ெகாண்� அேத நிைன�ல் இவைளக் 

ெகால்வ�தான் நல்ல� என அ��ல் ேமைச�ல் இ�ந்த ெபரிய ெவண்கல 

�ைலைய �க்�னான். �க்�யவன� ைக ேமேல எ�ந்தேபா� ெம�வாக 

ஜ��யா ��ம்� “சந்�ரன்” என்ற ேபா� ��க்�ட�் ��தத்ான். 

 

“ெகாஞ்சம் அ�கம் ��த்� �ட்டாய் “. என்றாள் அந்த �பசார ����ல் 

�ன்ேமைச�ல் இ�ந்த ந�த்தர வய� ெபண். 

 

“என்ைன மன்னிக்க�ம்.” என்� அந்தப் ெபண்ணிடம் ���ட்� ெவளிேய 

வந்தான். கா�க்�ள் அமரந்்� இப்ேபா� எங்ேக ேபாவ� என ேயா�த்தான். 

 

நல்லேவைள எந்த ெபண்�ம் எனக்� ��க்காமல் ேபான�. ஜ��யா�ன் 

�� ஏற்பட்ட ேகாபத்�ல் என்ைனேய ெக�த்��ப்ேபன். 

 

சந்�ரன் �பசாரத்ைத எந்தக் காலத்��ம் �மர�்த்த� �ைடயா�. 

�பசாரம் தனிநபர ்ஒ�க்க�ன்ைமேயா, ச�க�றழ்ேவா என்� பல 

வாதங்கைள ேகட்��ந்தா�ம் பலாத்காரம் இல்லாமல் தன� 

����ப்�டன் ெபண்கள் இந்த நாட்�ல் ஈ�ப��றாரக்ள். பணேநாக்கேமா 

ஒ� �ரில் ேநாக்கத�்ேலேயா ஈ�படலாம். பல ஆண்க�க்�ம் �பசச்ாரம் 

நடத்�ம் ெபண் ஒ� ேதைவயான வ�காலாக இ�க்கலாம். அரசாங்கம் இைத 

ஒ� ெதா�லாக அங்�கரித்� ைலெசன்ஸ் ெகா�த்�ள்ள�. தனிப்பட்ட 

�ைற�ல் �பசாரி�டன் உற� ெகாள்ள சந்�ரன் ��ம்ப�ல்ைல. 

 

சந்�ரன் தங்� இ�க்�ம் ரிசம்ண்�க்� ெசல்ல ஒ� மணி ேநரமா�ம். 

�ட�்க்� ெசல்ல அைர மணியா�ம். 

 

‘�ட்�க்� ேபானால் ஏன் ��த்�ப் ேபாட�்வந்தாய் என ேசாபா ேகட்பாள். 

அவ�க்� என்ன ப�ல் ெசால்வ�? அவ�க்� மட�்மல்ல அவள் 

ெபற்ேறா�க்�ம் ெதரியவ�ேம. சரி ெதரிந்தால் என்ன் நண்பன் ஒ�வனின் 

��ந்�க்� ேபாய் வ��ேறன் என்� ெசால்னால் சரி’ என தனக்�தாேன 

சமாதானம் ெசால்��ட்� காைர ஓப�க்� ெச�த்�னான். 

 



மனம் ��வ�ம் ஜ��யா �றந்தேமனியாகச ்சாரள்்�டன் ப�த்�க்�டக்�ம் 

காட்� வந்� ெகாண்��ந்த�. 

‘�ைறந்த படச்ம் இவள் எனக்� ெசால்� இ�க்கலாேம,   நான் சாரள்்ைஸ 

��ம்��ேறன்’ என்�. சந்�ரன� அ�மன�ல் ‘ஜ��யா�ன் ேநரை்மைய 

எ�ரப்ாரக்்க எனக்� என்ன த�� இ�க்�ற�. மைன��டன் ��யா�ட�ம் 

ஒேர காலத்�ல் உற� ெகாணட ேபா� உன� ேநரை்ம எங்ேக ேபான�? 

எனக்� ஒ� நியாயம். அவ�க்� ஒ� நியாயமா? ஜ��யா என்ைன ேநற்� 

வரசெ்சான்ன� இைதப்பற்� ெசால்ல இ�க்கலாம் இல்ைலயா?’ 

 

ஒ��றத்�ல் ஜ��யாைவக் கரித்�க் ெகாண்�ம் ம��றத்�ல் அவ�க்காக 

சமாதானம் ேப�க்ெகாண்�ம் காைர ஓட்�னான். 

 

‘எப்ப��ம் ஜ��யா�ன் �ட�்த் �றப்ைப ெகா�த்��ட ேவண்�ம். 

அவள� �றப்ைப சடை்டப் ைப�ல் ைவத்��ப்ப� அைணயாத �கெரடை்ட 

ெபாக்கட�்க்�ள் ெச��ய� ேபால் இ�க்�ற�. இந்த �றப்�க்� 

சந்�ர�க்� ஒ�காலத்�ல் காம உணரை்வ ஏற்ப�த்�ம் தன்ைம��ந்த�. 

கதைவ சத்த�டாமல் பல�ைற �றந்� ெகாண்� ப�க்ைக அைறக்�ள் 

ெசல்�ம் க��யான�. இப்ேபா� சந்�ரன� மார�் பக்ெகட�்ல் இ�ந்� � 

ேபால் ���ற�. இதயத்ைத பனி ேபால் உைறய ைவக்�ற�. இந்த �ைய 

அைணக்க பனிைய உ�க்க வ� என்ன?’ 

 

சந்�ரன் �டை்ட அைடந்தேபா� �ட்�ல் ��ந்�னரக்ள் ந�ேஹா�ல் 

இ�ந்தாரக்ள். அவரக்�க்� ஹேலா ெசால்� �ட�் ப�க்ைக அைறக்� 

ெசன்றவன் உடன�யாக �ளியல் அைறக்� ரவ�டன் ெசன்றான். 

 

“என்ன இப்ப� ��ர ்என ெசால்லாமல் வந்��க்��யள்? “ என்றவா� 

சந்�ரைன ெதாடரந்்� �ளியல் அைறக்�ள் வந்தாள் ேசாபா. 

 

“ஏன் வரக்�டாதா? “ என ெவ�க்ெகன ேகட்டான். 

 

ேசாபா�ன் �கம் ��ங்� �டட்�. அைதக் கண்ட�ம் தன� தவைற 

உணரந்்தவனாக “ெசா� ேசாபா என� நண்ப�க்� பரமாற்றா�ல் ேபத்ேட 

பாரட்்� நடந்த�. நான் ��ம்� ரிசம்ண்�க்� ேபாகாமல் இங்ேக வந்ேதன்.” 



 

ெபாய் ெசால்�வ� �லமணி ேநரத்�க்� �ன்� ��த்த ம�சாரத்ைத �ட 

வா�ல் கசந்த�. ேவ� வ��ல்ைல. சமாளிக்க ேவண்�ம். 

 

“உங்க�க்� லட�்�ைய�ம் கணவைர�ம் அ��கப்ப�த�்�ேறன். �கம் 

க�� �ட�் வா�ங்கள்.” 

 

சந்�ரன் ேஹா�க்� வந்த�டன் லட�்��ம் அவள� கணவன் ��வநாத�ம் 

அ��கமானாரக்ள். 

 

��வநாதன் சந்�ரனிடம் ஏற்கனேவ அ��கம் ஆனவன் ேபால 

�கபாவைன��ம் உடல் ெமா�யா�ம் நடந்� ெகாண்டான். இதைனச ்

சந்�ரன் அவதானிதத்ா�ம், ெபரிதாக ெபா�ட்ப�தத்�ல்ைல. 

 

பல�டயங்கள் ெதாட்டந் ெதாட்டமாக இ�பட�்க் கைட�யாக இலங்ைக�ல் 

நடக்�ம் உள்நாட�் ேபாரில் வந்� நின்ற�.. 

 

“ஊரில் ஏேதா �ண்� ெவ�த்� பலேபர ்இறந்தாரக்ளாம் “ என்றாள் லட�்�. 

 

“அப்ப�யா” என �வார�யம் இல்லாமல் ேசாபா ேகட்டாள். 

 

ேசாபா�க்� இலங்ைக மட�மல்ல,  ெபா�வாக அர�யல் ச�க�டயங்களில் 

அக்கைற இல்ைல. தற்ேபாைதய அ�ஸ்�ேர�ய �ரதமரின ெபயர ்

ெதரிந்��க�ேமா என்ப� ேகள்�க்��. 

 

சந்�ர�க்� இலங்ைக �ரசச்ைனைய �ட �க்�யமான �ரசச்ைன மன�ல் 

இ�ந்த�. அவ�ம் அக்கைற இல்லாத� ேபால் காட்�க்ெகாண்டதால் ேபச�் 

தைடப்பட�் வந்த ��ந்�னர ்�ைடெபற்�க் ெகாண்� ேபா�னர.் 

 



அன்� இர� ேசாபாைவ�டம் இ�ந்� ��பட�் ெவளிேய ேஹா�ல் உள்ள 

க�ைர�ல் ப�க்கலாம் என நிைனத்� “தைலவ�” என்� சாக்�ேபாக்�ச ்

ெசான்னான். 

 

“��த்ததால் தான் வந்த�. ஏன் ��த்�ரக்ள் “? 

 

“எனக்� பல�ைற ��க்காம�ம் தைலவ� வந்�ள்ள� “ என்� �த்தலாக 

ப�ல் அளித்தான். 

 

இவ�க்� �ட ்சரி�ல்ைல என நிைனத�்க் ெகாண்� ப�ல் ேபசாமல் 

உள்ேள ேபாய்ப் ப�த்தாள் ேசாபா. 

 

��ம்� ��ம்�ப் ப�த்�ம் சந்�ர�க்� நித்�ைர வர�ல்ைல. ஆரம்பத்�ல் 

ஜ��யா�ன் �� ஏற்பட்ட �ேராதம் கலந்த ெவ��ம் ஆத்�ர�ம் ��� 

தணிந்� �ட்ட�. பா�யல் ஏமாற்ற�ம் நீ� �த்��டட்�. 

 

‘ஒ� �தத்�ல் இப்ப� நடக்கா�ட்டால் இந்த ெதாடர�் நீ�த்��க்�ம். 

ஏதாவ� வ��ல் ேசாபா�க்� ெதரியவ�ம் ேபா� மானம் கப்பல் ஏ�க் 

��ம்பம் �ைத�ம். நான் பலர ்�கத்�ல் ��க்க��யா�. இந்த �தத்�ல் 

ஜ��யா தனக்� ஏற்ற ப� சாரள்்ைஸ �ைணயாக ஏற்�க் ெகாண்டாள் என 

நிைனத்தப� �ரண்� ப�த்தான். 

 

“என்ன இன்�ம் நித்�ைர ெகாள்ள�ல்ைலயா. இப்ேபா� இரண்� 

மணியா��ட்ட� “என்றாள் ேசாபா கதவ��ல் நின்றப�. 

 

“இல்ைல.” 

 

“நான் ஏதாவ� ��க்க ெகாண்� வரவா? “ 

 



“ேவண்டாம் நீ ப�த�்க்ெகாள். நீ உன� ஆங்�ல வ�ப்�க்� ேபாேவண்�ம் “ 

என மற்றப்பக்கம் �கத்ைத ��ப்�னான். 

 

சந்�ரன் மனைத ஒ��கப்ப�த்� எங்�ம் ெசல்லாமல் இரண்� வாரங்கள் 

உைழதத்ான். ஆராய்ச�்�ன் ��தத்ங்கைள ��த்��ட�் அைறைய கா� 

ெசய்வதற்�ம் ேநாட�்ஸ் ெகா�த்தான். இக்காலத்�ல் இ��ைற 

��யா�டம் இ�ந்� ெதாைலேப� வந்த�. சந்�ரன் ெர�ேபாைன 

எ�க்க�ல்ைல. �ண்� எ�த�் ெர�ேபான் இலக்கத்ைத ெகா�த்�ம் 

சந்�ரன் ேபச�ல்ைல. 

 

சந்�ரனிடம் ஜ��யா�ன் �றப்� இ�ந்த� 

 

‘ெகா�த்��ட�் ஏன் இப்ப� ெசய்தாய் என்� ஒ��ைற ேகடக்ேவண்�ம். 

ேசாபாேவா�; �ல�ழைமகள் �ட்�ல் தங்��ட�்தான் இைத 

ெசய்யேவண்�ம் என ��� ெசய்தான். ேசாபா�டன் சந்ைதக்�ம் 

ேகா��க்�ம் ேபாவ�மாக ஒ� வாரம் க�ந்த�. ேசாபா�ன் �கம் 

சந்ேதாசமற்�க் �டந்த�. 

 

“நான் உங்களிடம் ஒன்� ேகடக்ேவண்�ம் “ எப்ப� ேகட்ப� எனத் 

ெதரிய�ல்ைல எனத்; தட்�த்த�மா�;னாள். 

 

“ேகேளன் “ 

 

“என� �ெரண்ட ்லட�்� ெசான்னாள்,  தன� கணவன் உங்கைள ஒ� 

ெபண்ேணா� கண்டவராம்.” 

 

உள்ளத்�ல் ஏற்பட்ட அ�ரச்�்ைய மைறத்�க்ெகாண்� “எங்ேக என்ைனக் 

கண்டவராம்? “. 

 

“ரன்�க் பக்கமாம் “ 

 



“அவர ்அங்ேக என்ன ெசய்தார.்? “ 

 

“அவர ்அந்தப் ப���ல் ேபப்பர ்ேபா��றவர ்“ 

 

“நான் என் நண்பனிடம் ேபாவ� உண்� அங்ேக அவன� மைன��டன் 

கண்��க்கலாம.; “ 

 

“அவள் ெவள்ைளக்காரிேயா? “ 

 

“ஆம்” 

 

“இப்பதத்ான் எனக்� மனஆ�தலாக இ�க்�ற�. இரண்� நாளாக இைத 

எப்ப� உங்களிம் ேகட்ப� என்� மன�க்�ள் �ழம்�க் ெகாண்��ந்ேதன்.” 

 

இப்ேபா� சந்�ர�க்� �ழப்பம் வந்த�. �டன்ி�ல் பல த�ழரக்ள் ��களில் 

�ளம்பரங்கள், பத்�ரிைககள் �னிேயா�ப்பைத பாரத்்��க்�றான். 

‘என்ைன சந்�த்தேபா� ��வநாதன் அ��கமானவன் ேபால் காட்�க் 

ெகாண்டதற்� இ�தான் காரணமா? ேசாபா நான் ெபாய் ��யைத 

நம்�யதால், தற்ேபா� �டயம் ஆ� ��ம் என் ைக�ல் உள்ள �றப்ைப 

ெகா�க்க ேவண்�ம் தபா�ல் அ�ப்பலாம் ஆனால் ஏன் இப்ப� நடந்� 

ெகாண்டாய் எனக் ேகடக் சந்தரப்்பம் வராேத’ இவ்வா� நிைன�கள் ��ழ் 

�ட்டன. 

 

சந்�ரன� ஆய்�ைன அங்�கரிக்�ம் ப��தான் பாக்� இ�ந்த�. அதற்� 

�ன்� மாதம் ஆ�ம். சந்�ரன் ேவைல ேதடதெ்தாடங்� பல 

�ண்ணப்பங்கள் ேபாட்டான். பல ேநர�்கங்க�க்� �டன்ி�ல் ெசன்றான். 

ேமல்ேபணில் இ�க்�ம் அரச �வசாய நி�வனத்�ன் ேநர�்கம் 

ெதாைலேப��ல் நடந்த�. ���ல் ‘ேவைல தந்தால் ெமல்ேபண் வந்� 

தங்�வாயா’ என ேகட்டாரக்ள். சந்�ரன் தயக்க�ல்லாமல் சரி என்� 

ெசால்� �ட்டான். ஒ�மாதத்�ல் ேவைலைய ஏற்�ம்ப� க�தம் வந்த�. 

 



சந்�ர�க்� ேவைல �ைடத்த� மட�்மல்ல �டன்ிைய �ட�் 

ெவளிேய�வ�ம் ஒ� ேதைவயாக இ�ந்த�. �டன்ி உலகத்�ல் வாழ்க்ைக 

ெசல� ��ய நகரங்களில் ஏழாம் இடத்�ல் இ�க்�ற�. மத்�ய தரத்� 

வாழ்க்ைக வாழ ���ம். ஆனால் வச��டன் வாழ்வ� க�னம். �ட�் 

வாடைக �க�ம் அ�கமான�. சந்�ரைன ெபா�த்தவைர ேசாபா�ன் 

ெபற்ேறார ்எப்ேபா�ம் மகள� ��ம்பத்ைத �ட�் �லக 

ெசல்லமாட்டாரக்ள். �ற்�ச�்ற்� எப்ப��ம் மகைள வைளய வ�வாரக்ள். 

எல்ேலா�ம் ேசரந்� இ�ப்பதற்� �ைறந்த� �ன்� அைற �டாவ� 

ேவண்�ம். 

 

இராசம்மா�ல் சந்�ர�க்� இ�ந்த ெவ�ப்� �க�ம் �ைறந்��ட்ட�. 

ேசாபாைவ�ம் �மைன�ம் பராமரிக்க மா�யால் தான் ���ம். இதனால் 

தான் ேசாபா�ம் ஒ�அள� �ணமா� வ��றாள். நான் இந்த ஆய்�ைன 

��த்த காலத�்க்�ள் ��ப்பதற்�ம் மா�ேய காரணம். �யநலம் கலந்த 

நன்� உணரச்�் இராசம்மாேமல் சந்�ர�க்� �ரந்த�. 
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நத்தார ்���ைற ஆரம்�த்� �டட்�. சந்�ர�க்� ஓய்வாக இ�ந்த�. 

ேவைல எ��ம் ெசய்ய�ல்ைல. ெபப்ரவரி மாதம் ெமல்ேபனில் ேவைலக்� 

ேபாக ேவண்�ம். மாரக்� இ�� வைர�ம் ெகால�ப் கா� �ைடக்�ம். 

ெமல்ேபணில் �தல் சம்பளம் எ�க்�ம்வைர ேச�ப்�ல் ��ம்பம் நடத்த 

ேவண்�ம். ேசாபா ெபற்ேறா�டன் ெவளிேய ேபா��ந்தாள். சந்�ரன் மட�்ம் 

தனிேய இ�ந்தான். கார ்சா�ேயாட ேசரந்்��ந்த ஜ��யா�ன் �ட�் சா� 

இவைன ெந��க் ெகாண்��ந்த�. 

 

“இந்த �றப்ைப க�தத்ேதா� அ�ப்�வ� தான் நல்ல�. ெமல்ேப�க்� 

இடம் மா�வைத�ம் ���டேவண்�ம். �ேராகம் நிைறந்த �ரி� 

என்றா�ம் இரண்� வ�டம் நட்� என்பதால் க�தம் எ�த ேவண்�ம் “. 

 

“இத்�டன் ஜ��யா�க்� உன� �ட்�ச ்சா�ைய அ�ப்��ேறன். உன்ைன 

ேநரில் பாரத்�் தர மனம் இடம் தர�ல்ைல. நடந்தவற்ைற இைர �டக்�ம் 

��ப்பம் இல்ைல. ஜனவரி இ���ல் ெமல்ேபண் ெசல்�ேறன். என்றாவ� 

உன்ைன சந்�தத்ால்” ஏன் இப்ப� ஜ��யா?” என்� மட�்ம் ேகடக் 

நிைனக்�ேறன்.” எ��ய க�தத்ைத ��ம்ப�ம் பாரத்்தான். ��ப்� இல்ைல. 

ெமாடை்டயாக,  ��ைம இல்லாமல் இ�ந்த�. இரண்� வ�ட காலத்�ல் 

அவளால் ஏற்பட்ட சந்ேதாசம் �ன்� ஏற்ப�த்�ய �ேராக�ம் மா�மா� 

தரா� ேபால் ஏ� இறங்�வ� ேபால இ�ந்த�. “நான் ஜ��யா�டம் 



ேகாபப்பட எ��ம் இல்ைல. அவள் பக்க நியாயங்கள் நான் ேகடக்�ல்ைல. 

அவள் ெசால்வதற்� சந்தரப்்பம் ெகா�க்க�ல்ைல. அவள் எனக்� இ� 

தடைவ ெதாைலேப� எ�த்தாேள.” கைட��ல் ஜ��யா�ன் �� ெசன்�வர 

��� ெசய்தான் 

 

ஜ��யா �ட்�க்� ேபாய்�ட�் வந்தவ�க்� அ�ரச்�் காத்��ந்த�. 

இராசநாயகம் �மைன �க்�யப� நின்� ெகாண்��ந்தார.் “தம்�, ேசாபா 

தன் ம�ந்�கைள அ�கம் ��த்� �ட்டாள். அைரமணி ேநரத�்க்� �ன் 

அம்�லன்ஸ் வந்� ஆஸ்பத்�ரிக்� ெகாண்� ேபா��க்�.” 

 “எந்த ஆஸ்பத்�ரி மாமா?  

 “ெவஸ்�ட ்” 

 அப்ப�ேய காரில் ஏ� ெவஸ்�ட ்ெசன்றவ�க்� எ��ம் �ரிய�ல்ைல.  

ஏன் ேசாபா தற்ெகாைல ெசய்ய �யற்�த்தாள். மனேநாய் காரணமா 

எவ்வளேவா �ணமா� வந்��ந்தாேள. லட�்� ஏதாவ� ெசால்� 

இ�ப்பாளா நான்தான் �ன்� மாதமாக ��யா�டம் ேபாக�ல்ைலேய 

ேகள்�க�டன் அவசர ��டை்ச வாட�்க்� ெசன்றான்.  

 

ெவளிேய நின்ற இராசம்மா சந்�ரைன கண்ட�ம் “தம்� இப்ப� ெசய்� 

�ட்டாேள? ஏன் எதற்� என்� �ட ெசால்ல�ல்ைல. க�ப்� ேபாத்த�ல் 

இ�ந்த �ளிைசகைள எ�த்� வாய்க்�ள் ேபா�ம்ேபா� எனக்� சந்ேதகம் 

வர�ல்ைல �ன்� ேபாத்தைல ைக�ல் க�ட்� ெகாட்�யேபா� தான் 

சந்ேதகம் வந்த�.” என்ன ெசய்�றாய்?” என்ற�ம் சாகப்ேபா�ேறன் என்றாள் 

நான் ைகயால் தட்�யேபா� ேபாத்�ல் தான் �ேழ ��ந்த�. �� 

�ளிைச�ம் வாய்க்�ள் ேபாட�் �ட்டாள். ஆம்�லன்ஸ்�க்� ேபான் 

பண்ணி�ட்ேடன். அவேளா� ஆம்�லன்�ல் வந்� ேசரந்்ேதன்.”  

 

நடந்த �டயத்ைத ேகட�் �ைகத்� ேபான சந்�ரனிடம் ெவண்ணிற 

உைடயணிந்த நரஸ்் “ஒ� �ரசச்ைன�ம் இல்ைல ேசாபா சந்�ரன் ஓேக “ 

என்றாள். 

 

“உள்ேள ேபாகலாமா? “ என்றான் சந்�ரன்.” 

 

“இல்ைல மயக்கமாக இ�க்�றாள்”. 



 

அ�த்த நாள் ஆஸ்பத்�ரி�ல் இ�ந்� சந்�ரன் காரில் �ட்� வந்தான். 

எ��ம் ேபச�ல்ைல. ெவளிேய பாரத்்தப� காரில் இ�ந்தாள். சந்�ர�க்� 

எ��ம் ேகடக் �ணி�ல்ைல. ெபா�சார ்வந்� �சாரித்தனர ்“ைபேபாலர”் 

ேநாய்க்கான ம�ந்�களில் இ�ந்ததால் ெபா�ஸ் �சாரைண இேலசாக 

இ�ந்த�. இரண்� நாடக்ள் கடந்� �ட்ட�. 

 

இராசரத்�னத்தா�ம் இராசம்மா�ம்,  �ம�ம் �டன்ி ��கன் ேகா��க்� 

�ராரத்்தைன ெசய்யப் ேபாய்�ட்டனர.் சந்�ரன் மட�்ம் ேஹா�ல் 

பத்�ரிைக ப�த்�க் ெகாண்� இ�ந்தான். 

 

“சந்�ரன் இந்தக் க�தம் நீங்கள் எ��ய�தாேன?” என்றப� ஒ� 

கா�ததை்த நீட்�னாள். 

 

சந்�ர�க்� தைல�ல் ஒ� ெவ��ண்� ஒன்� ��ந்த� ேபால் இ�ந்த�. 

ஜ��யா�க்� எ�� �ட�் அைரவா��ல் எ�ந்த க�தம் அ�. சந்�ரன் 

ெபாய் ெசால்ல தயாரில்ைல. இந்தக் க�தத்ைத ப�த்��ட்ேட தற்ெகாைல 

�யற்� ெசய்��க்�றாள். இனி ேமல் உண்ைமையக் �ற ேவண்�ய�தான்

’. 

 

“ஆம், நான் எ��ய க�தம் தான்” 

 

“யார ்இந்த ஜ��யா? 

 

“ ேகால்ேகாஸ்ட்�ல் இ�ந்� இரண்� நாடக்ள் �ன்� நடந்த�வைர 

அப்ப�ேய ��னான். 

 

“இ�ல் ஏதாவ� ெபாய் இ�க்�றதா? “ என சந்�ரனின் தைலம�ைரப் 

��த்தாள். 

 

“�மனின் ேமல் சத்�யம் ெசய்�ேறன்” 



 

“இப்ேபா� என்ன ெசய்வதாக உத்ேதசம்.? “ 

 

“நான் எல்லாவற்ைற�ம் மறந்��ட்ேடன். என்ைன மன்னித்���” 

என்றான். 

 

சந்�ரன் உங்கைள மன்னிக்�ம் தாராளமான மனநிைல எனக்� இல்ைல. 

இேத ேபால் இந்த �டயத்ைத அப்பா அம்மா�க்� ெசால்� அவரக்ைள 

கவைலப்ப�த்த�ம் எனக்� ��ப்ப�ல்ைல. தய�ெசய்� இப்ேபாேத 

ெமல்ேப�க்� ேபாங்கள். உங்க�க்� �� தங்க ேதைவதாேன. நீங்கள் 

இங்ேக இல்லாமல் இ�ந்தால் எனக்� மனம் ஆ�தல் எற்படலாம். தய� 

ெசய்� இன்ைறக்ேக ேபாய்��ங்கள்.” 

 

அவள் �ர�ல் இ�ந்த அ�கார ேதாரைண சந்�ர�க்� �யப்பாக இ�ந்த�. 

 

“இந்த நிைல�ல் உன்ைன �ட�்�ட�் . . “.என இ�த்தான். 

 

“நான் எக்காலத்��ம் பாரக்்க மன உ��யாக இ�க்�ேறன். நான் இனி 

ேமல் சாக �யற்�க்க மாட்ேடன். உங்கைள நம்� �மைன எப்ப� ��வ�?. 

நான் இந்த �டயத்�ல் �க�ம் உ��யாக இ�க்�ேறன்.” ஒ� 

ேவைலகாரைனத் �ரத்�ம் தன்ைம அவள� �ர�ல் ெதரிந்த�. 

 

சந்�ரன் எந்த �தமான �வாதத்��ம், ஈ�படக்��ய மனநிைல�ல் 

இல்ைல. 

 

“நீ ெமல்ேபன் வ�வாய்தாேன.? 

 

  “எனக்� தற்ேபா� மன ஆ�தல் ஏற்பட �ல காலம் ேதைவ.” 

 



சந்�ரன் எ�ந்� ெமல்ேப�க்� ெசல்�ம் பஸ் ெகாம்பனி�ன் ெதாைலேப� 

இலக்கத்ைத ேத�னான். 

 

  

 

சந்�ரைன �மந்தப� அந்த இரடை்டத் தட்� பஸ் அ�காைல�ல �க்ேராரிய 

மாநில எல்ைலையத ்ெதாட்ட�. 

 

�ற்��ள்ள ப�ம் �ல்தைர�ல் ேம�ம் பால் மா�கள் ஜ��யா�ன் 

நிைனைவ தட்� எ�ப்�ய�. இ��யாக அவள� �ட்�ல் நடந்தைவ ��ம் 

�ைரப்படம் ேபால் ஓ�ய�. சந்�ரன் மன�ல் அவைள சந்�த்� ேப�னால் 

மட�்ேம இ�வ�க்�ம் நல்ல� என நிைனத்� எ��ய க�தத்ைத ���ட�் 

ெதாைலேப��ல் அவள� இலக்கத்ைத அ�த்�னான். 

 

“ஜ��யா ேப��ேறன்.” ம��ைன�ல் அவள் �ரல் ஒ�த்த�. 

 

“சந்�ரன்” 

 

“எப்ப� �கம் சந்�ரன்” 

 

“நான் நன்றாக இ�க்�ேறன். நான் வந்தால் சந்�க்க ���மா? “ 

 

“எப்ப�ம் வரலாம் .” 

 

“ஒ� மணி ேநரத்�ல் வ��ேறன்.” 

 

“நான் தனியத்தான் இ�க்�ேறன்.” 

 



சந்�ரன் காைர எ�த்�க்ெகாண்� ேவகமாக ஓட்�னான். �ட�்ல் எவ�ம் 

இல்ைல. ேசாபா�ம் ெவளி�ல் இ�ந்� வர �லமணி ேநரம் ெசல்லலாம். 

அதற்�ள்ேள நான் வந்��டலாம். மாரக்� மாதத்� ெவ�ல் க�ைமயாக 

இ�ந்த�. காரின் எயரக்ண்�சைன ேபாட�்க் ெகாண்டான். 

 

“இவளிடம் என்ன ேப�வ�? ஏன் இப்ப� ெசய்தாய்? உனக்� என்ைன 

ேதைவ�ல்ைல என்றால் நாகரிகமாக ெசல்� இ�க்கலாம் தாேன. உன்ைன 

எவ்வள� உயரவ்ாக எண்ணிக் ெகாண்��ந்ேதன்.” இந்த நிைன�கள் 

எ�ந்த�ம் சந்�ரனின் கண்கள் பனித்தன.. 

 

வாச�ல் வந்� கதைவ தட்�னான். வாசைல �றந்தவள் 

 

“வாங்க “ என்� உள்ேள அைழத்தாள். 

 

எ��ம் ெசால்லாமல் அவைளப் �ன்ெதாடரந்்தான். ேஹாைல அைடந்தவன் 

க�ைர�ல் இ�க்காமல் நின்றான். 

 

“தய� ெசய்� உடக்ார�ம் “ எ��ம் ேபசாமல் அந்த �டத்� �ைகக் 

கண்ணா�க் கதைவப் பாரத்்தான். 

 

“��க்க ஏதாவ� ேவண்�மா? “ �ர�ல் வாஞ்ைச �ைழத்� ஜ+�யா 

ேகட்டாள்.. 

 

“இல்ைல.  எனக்� ெமல்ேபணில் ேவைல �ைடத்��க்�ற�.” என்� 

சந்�ரன் அவளிடம் �றவந்த �டயத்ைத உடன�யாக ெதாட்டான். 

 

“எவ்வள� நல்ல �டயம் “ என ��யப� அ�ேக வந்� கன்னத்�ல் 

�த்த�ட்டாள். சந்�ரன் அதற்� எந்த�தமான உணர�்�ரவ்மான 

�ர�ப�ப்ைப�ம் காட்ட�ல்ைல.. 

 



“��யா இந்த �றப்ைப தரத்தான் வந்தனான். எனக்� இனிேமல் 

ேதைவப்படா�” என ��க்ெகாண்� ெபாக்கட்�ல் இ�ந்த �றப்ைப 

எ�த்�க் ெகா�த்தான். 

 

ேதைவ�ம் ேதைவ�ன�ம் தன்னால் மட�்ேம �ரம்ானிக்கப்ப��ன்ற� 

என்ப� ேபான்ற ஆணா�க்க ேமலாண்ைம அவன் �ர�ேல ஒ�த்தைத 

ஜ��யா அவதானிதத்ாள். 

 

�றப்ைபக் ைக�ல் வாங்�யப� “நான் மனம் வ�ந்��ேறன் “ என்றாள். 

 

“எதற்காக” என்றான் �த்தலாக. சந்�ரன� �ர��ம் கண்களி�ம் ஏளனம் 

த�ம்�ய�. 

 

“அன்�ர� நடந்ததற்காக” 

 

“இனி அைதப்பற்� ேப� என்ன �ரேயாசனம்.? “ 

 

“சந்�ரன் எப்ெபா��ேம ஒ� நாணயத்�க்� இரண்� பக்கங்கள் உண்�. 

என� �ளக்கதை்த நீ ஏற்க ேவண்�ம் என்� நான் வற்��தத் �ல்ைல. 

�ைறந்த படச்ம் ெச� ெகா�த்� ேகள். உனக்� ெசால்��டே்டன் என்ற 

��ப்� ஏற்ப�ம். எங்கள� இரண்� வ�டகால நட்�க்� ம�ப்� ெகா�த்� 

இைத நீ ேகடக் ேவண்�ம். நான் பழ�ய எவரி�ம் பாரக்்க உன்ைன நான் 

��ம்��ேறன். தய� ெசய்� ேகள்” மன்றா�ம் �ர�ல் ஜ��யா ஒவ்ெவா� 

வாக்�யமாக உசச்ரித்தாள்.. அவள� கண்ணீர ்��கள் அவள் உணரச்�் 

வசப்ப��றாள் என்பைதக் காட்�ன. அவள் �கத்�ல் ேவதைன 

அைலேமா�வைதச ்சந்�ரன் உணரந்்தான். 

 

அவ�ைடய கண்களி�ம் கண்ணீர ்உைடப்� எ�த்���ம் ேபால் �ட்�ய�.  

“சரி நான் ேகட�்ேறன்.” என ���ட�் சந்�ரன் ேசாபா�ல் உடக்ாரந்்தான். 

ஜ��யா�ம் பக்கத்�ல் வந்� அமரந்்தாள். இ�வ�க்�ம் இைட�ல் 

வழக்கத்�க்� மாறாக ஓர ்இைடெவளி இ�ந்த�. 



 

“சந்�ரன், என� ஓ�யக் கண்காட்��ல் �தல் நாள் இர� நாம் 

சந்�த்தேபா� அன்� என்�டன் சாரள்்ஸ் இ�ந்தான் உனக்� ெதரி�ம் 

தாேன. என� ஓ�யக் கண்காட்� ��ந்த�ன்,  �லநாள்களில் நான் 

அவ�க்� நன்� ெச�த்�வதற்காக ஒ� ��ந்�க்� அைழத்��ந்ேதன். 

அந்த ��ந்�ல் உன்ேனா� எனக்��ந்த உறைவப் பற்� ேபச�் வந்த�. 

சாரல்்ஸ் ஏற்கனேவ ஊ�த்� இ�ந்தா�ம் இதற்� �ன் இந்த �டயம் பற்� 

ேபச�ல்ைல. அன்� அந்த ��ந்�ல் இந்த உற� ஏற்�ைடய� இல்ைல. இந்த 

ெதாடர�் ெதரிய வந்தால் உன� ��ம்ப வாழ்க்ைக பா�க்கப்ப�ம் என 

சாரள்்ஸ் வா�ட்டான். உன� மைன��ன் நிைலைய பற்� ெதரிந்� 

ெகாண்ட�ம் நான் ஒ� இளம் ��ம்பத்ைத �ரிப்பதாக என்ைனக் �ற்றம் 

சாட்�னார.் அவர� வாதத்�ல் உள்ள உண்ைமைய நான் உணரந்்� ெகாண்ட 

ேபா�ம் இ� பற்� ேம�ம் ேபச ேவண்டாம் என்� அன்� ���ட்ேடன். 

இதன்�ன் சாரள்்�டன் பல வாரங்கள் நான் �கம் ெகா�த்� ேபச�ல்ைல. 

இக்காலத்�ல் நீ ஆய்�க்கட்�ைர எ�தேவண்�ம் என�� �ன்� 

மாதங்க�க்� ேமல் சந்�க்காமல் இ�ந்தாய். இந்தக் இைடெவளி�ன் ேபா� 

என்னால் எம� உற�களில் உள்ள �ைமகைள பற்� �ந்�க்க ��ந்த�. 

�ைள�கள் உன்ைன மட�்ம் அல்ல, உன் இளம் ��ம்பதை்த�ம் பா�க்�ம். 

உனக்�ம் எனக்�ம் உள்ள ப�ைனந்� வய� �த்�யாசம் என்பவற்ைற 

என்னால் உணர��ந்த�. எமக்� இைட�ல் உள்ள உற� ெவளிேய 

ெதரியாமல் இ�ந்தா�ம் ���க்� ெகாண்�வ�தேல உன்�� நான் 

ெகாண்�ள்ள அன்�க்� மரியாைத ெச�த்தவதாக இ�க்�ம் என நான் 

நிைனத்ேதன். இந்தகாலத்�ல் சாரஸ்்ேசா� எனக்� எந்த உற�ம் 

இ�க்க�ல்ைல. பல�ைற சாப்��வதற்� அைழத்தான். தட�்க் க�த்� 

�ட்ேடன். இந்த கால கட்டத்�ல் ஏற்கனேவ உடல் நலமற்� இ�ந்த அவன் 

மைன� இறந்� �டட்ாள். சாரஸ்்ைஸ அ�க்க� பாரத்்� ஆ�தல் �ற 

ேவண்�ய நிைல�ல் நான் இ�ந்ேதன். �றந்த ஓ�ய�ம் நண்ப�மா�ய 

அவன் மைன��ன் இறப்பால் மன�ைடந்� ேபாக நான அ�ம�க்க 

��ய�ல்ைல. 

 

அவ�க� ஆ�தலாக நான் �ன�ம் அவன� �ட�க்� ெசல்�ம்ேபா� 

சார�்ன் என்�டன் ெந�ங்� வந்தான். எனக்� �க�ம் கஸ்டமாக இ�ந்த�. 

இைதப் பற்� உனக்� எ�த்� ெசால்ல அன்� உன்ைன வரச ்ெசான்ேனன். நீ 

வர��யா� என ��னாய். அன்� மாைல சாரஸ்் வந்த�ம், நடந்தைவ�ம்; 

எ�ரப்ாராத �டயங்கள். இ�தான் நடந்த உண்ைம. நம்�வ�ம் நம்பாத�ம் 

உன் ��ப்பம்…” உத�கள் ��த்தன. கண்களில் கண்ணீர ்வ�ந்த�ம் 

�கத்ைதத ்தன் ைககளிேல ெபாத்�யப�ேய ேக�க் ேக� அ�தாள் 

கண்ணீர ்அவ�க்� வ�காலாக அைமயட�்ம் என சந்�ரன் ��� ேநரம் 

காத்��ந்தான். 



 

“உண்ைம கசப்பாக இ�க்�ற�. எம� உற� நல்ல மா�ரி ����ந்தால் 

மன�ல் அைம�யைடந்��ப்ேபன் “. 

 

“என்ைன மன்னித்��� சந்�ரன்” என அவன் ெநற்��ல் �த்த�ட்டாள். 

 

“ இ�ேல என்ன மன்னிக்க இ�க்�?. நீ எவ்வள� கண்ணியமாக 

நடந்��க்�றாய். நான்தான் �க�ம் �யநலமாக நடந்��க்�ேறன். �ேராத 

மனப்பான்ைம�டன் பல �ைற ெவ�த்��க்�ேறன். ஏன் உன்ைனக் 

ெகாைல ெசய்வதாக கன� �ட கண்ேடன்.” உண்ைம�ன் சந்நிதானத்�ல் 

சந்�ரன் உைடந்தான். 

 

“உன� கண்ணியம் எனக்� ெதரி�ம். எந்த ெகட்ட �டயத்ைத�ம் உன்னால் 

ெசய்ய ��யா�.” என்றாள் உ��யான �ர�ல் இ�வர ்மன��ம் 

ெவ�ப்�கள், வக்�ரங்கள் ெவளிேய� இ�க்கம் �ைறந்� மனங்கள் 

இேலசா�வைத�ம் �ற்�ப்�றத்��ம் மாற்றம் ெதரிந்தன. சந்�ரன� 

கண்களில் ஜ��யா�ன் கன� உலக ஓ�யங்கள் ெதரிந்தன. அந்த ேஹால் 

ஒ� �த்�ர�டமாகேவ அவன் மன�ல் ப�வா�ய�. 

 

“ஜ��யா சாரள்்�ன் இந்த ெதாடர�் நிரந்தரமான�தானா?”“ ேகடக்க் �டாத 

ேகள்�ையக் ேகட�்�ட்டதான �ற்ற உணர�்ல் நாக்ைகக் க�த்தான். 

 

அதைன சகஜமாக எ�த்�க்ெகாண்ட ஜ��யா மந்தகாசமாகச ்�ரித்தாள். 

“�றைவகள் �ைதப்ப���ல்ைல. அ�ப்ப��ல்ைல என்� நல்லாயன் 

��ய உவைம நிைன�க்� வ��ற�” என்� ெசால்� மார�் ��ங்க 

�ரித்தாள். 

 

அந்தச ்�ரிப்� ஜ��யா�க்� எப்ேபா�ம் கவரச்�்ைய அப்�ம். 

பால்மா�க�ம் ெசம்ம�யா�க�ம் வளரந்்த பண்ைண�ேல �றந்� 

வளரந்்� கன்னிப்ப�வம் காணாத வய�ேல வாழ்க்ைகையத் ெதாைலத்�ம், 

நம்�க்ைக�டன் வாழ அந்த நற்ெசய்� உத��றதா என ஒ� கணம் சந்�ரன் 

�யந்தான். 

 



�ரிப்ைப நி�த்� “எனக்� எந்த ெதாடர�் நிரந்தரமாக இ�ந்த�?. உனக்� 

ெதரி�ம்தாேன. சாரஸ்் எனக்� பலகாலமான நண்பர.் ெமன்ைமயான 

�ணம். ச�பகாலத�்ல் மைன�ைய இழந்தவர ்எந்த ��ப்�க�ம் அற்ற ஒ� 

�த்���. அதற்கான ஒ� �ைண” 

 

“உனக்� என� வாழ்த்�க்கள் ெமல்ேபணில் �ைடத்த ேவைலைய பற்� 

�ற�ம் �றப்ைப�ம் த�வதற்�மாக �க�ம் பாரமான மன�டன் வந்ேதன். 

அந்தப் பாரம் இறங்� �ட்ட�. உன்ைன என்னால் எப்ேபா�ம் மறக்க 

��யா�. உன்ைன என் நல்ல நண்�யாக எப்ெபா��ம் நிைன�ல் 

ைவத்��ப்ேபன் அவகாசம் �ைடக்�ம்ெபா�� ெதாடர�் ெகாள்ேவன். 

உனக்� ஆடே்சபைன இல்ைலதாேன” என �� எ�ந்தான். 

 

எ�ந்தவனிடம் “சந்�ரன், சந்�ரன் என்ைனக் கட்�யைணத�் நட்�ைன 

உ�� ெசய்� �ட�்ப்ேபா” என ���ள்ைள ேபால் அவைனத் த��னாள். 

அந்த அைணப்�ேல �ேந�தத்�க்� ஓர ்அ�த்தமான அரத்்தத்ைத இ�வ�ம் 

கற்�த்தனர.். 

���ற்ற� 

 

 

 




