பெட்டிசன் பெரியதம்ெி
(குறு நாவல்)

பொன் குலேந்திரன் ( கனடா )

ஆசிரியர் லெனாவில் இருந்து

தினமும் ஆயிரக்

கணக்கில்

பெட்டிசன் என்ற மனுக்கள் அரசு

இலாக்காகளையும் , தனியார் நிறுவனத்ளதயும்.

சங்சங்களையும்

பொய்

அளைகிறது. அங்கு சில மனுக்கள் குப்ளெத் பதாட்டிக்குள் பொய் விடுகிறது.
இன்னும் சில

வழிமுளறகளை

பகாடுக்க ெல நாட்கள் எடுக்கும்

ெின் ெற்றி பெட்டிசன் பொட்ைவருக்கு ெதில்
சில பெட்டிசங்களை அதிக ெணம் பகாடுத்து

வக்கீ ல் மூலம் சட்ைரீதியாக ெணம் பகட்டுப், ெயமுறுத்தி

எழுதுபவாரும்

உண்டு.

பெட்டிசன் எழுதுவது ஒரு தனிக் களல. முதுபகலும்பு இல்லாதவர்கள்
ளகபயழுத்து ளவக்காமல் தாபம எழுதும்

பெட்டிசனுக்கு பமாட்ளை கடிதம்

என்ெர . எழுத்துப் ெிளழகளும், இலக்கணப் ெிளழகளும் உள்ை பமாட்ளைக்
கடிதம் யார் எழுதியது க்
கடிதத்தில் இல்லாததும்

கண்டு ெிடிப்ெது இலகு. அந்த பமாட்ளைக்
பொல்லாதுமாய்

ஆதாரம் இல்லாத குற்றச்சாட்டுகள்

இருக்கும்.
எப்ெடி பெட்டிசன் எழுத பவண்டும்..?
இன்ளறய பெரும்ொலான இளைய தளலமுளறயினருக்கு இருக்கும் தயக்கம்
இதுதான்.
என்ன ெடித்துப் ெட்ைம்

பெற்றிருந்தலும்

தனக்குள்ை ஒரு ெிரச்சளணளய

ெிறர் புரிந்து பகாள்ளும் வண்ணம் எைிளமயாக எழுதுவதும், அதளன தீர்த்து
ளவக்க பவண்டுவதும் ஒரு களலதான்.
நீங்கள் எழுதுகின்ற மனுவின் மூலமாக அதளன ெடிக்கும் அதிகாரியானவர்,
உங்கைது ெிரச்சளணளய மிகத் பதைிவாக புரிந்து பகாண்ைால்தான் அதளன
அவர் தீர்க்க முற்ெடுவார்.

உங்கைது மனுமூலமாக உங்களுக்குள்ை ெிரச்சளணளய ெடிக்கின்றவர்களுக்கு,
கண்ணாடியில் தனது முகத்ளத ொர்ப்ெது பொல, அது மிகத் பதைிவாக இருக்க
பவண்டும்.
உங்களுக்குள்ை ெிரச்சளண மற்றவர்களைவிை உங்களுக்குத்தான் மிக
நன்றாகத் பதரியும். ஆளகயால், அதளன நீங்கள் எழுதுவதுதான் நல்லது.
ெக்கம் எண் எழுதுங்கள். முதலில் சுருக்கமாக தளலப்ளெ எழுதுங்கள். அதன்
கீ ழ் அடிக்பகாடிடுங்கள். ெின்பு, உங்கைது முகவரிளய பதைிவாக எழுதுங்கள்.

அதற்குப்ெின் பெறுநர் முகவரிளய எழுதுங்கள். பெறுநர் முகவரியில்
பெறுெவரின் பெயளர குறிப்ெிட்டிருந்தால் அதற்கு முன் உயர்திரு என்றும்,
பெயருக்குப் ெின்பு அவர்கள் என்றும் பசர்த்துக் பகாள்ளுங்கள்.
ெதவிளய மட்டும் குறிப்ெிட்டிருந்தால், உதாரணமாக பமலாைர் என்று
இருந்தால், அதற்குப் ெின்னால் அவர்கள் என்று பசர்த்துக் பகாண்ைால்
பொதுமானது.
அதற்கு அடுத்து எதுெற்றி எழுத நிளனக்கிறீர்கபைா அதளனப்ெற்றி சுருக்கமாக
(பொருள்) எழுத பவண்டும்.
உங்கைது கடிதத்ளத முழுளமயாக ெடிக்காமபலபய உங்கைது ெிரச்சளணளய
அதிகாரி உணர்ந்து பகாள்ை இது உதவும்.
உங்கள் ெிரச்சளண சம்ெந்தமாக ஏதாவது பசய்தி, ஆளண, சுற்றறிக்ளக
அல்லது கடிதத்ளத நீங்கள் ொர்த்திருந்தால், அதளனப்ெற்றி பொருளுக்கு கீ பழ
(ொர்ளவ) குறிப்ெிை பவண்டும். அளவகள் ஒன்றுக்கு பமற்ெட்டிருந்தால்,
அளவகளை பததிவாரியாக வரிளசப் ெடுத்துங்கள். தங்கைது ெிரச்சளணயின்
வரியத்ளத
ீ
அதிகாரிக்கு இது உணர்த்தும்.

அதன்ெிறகு மரியாளதக்குரிய ஐய்யா/அம்மா, என்று பதாைங்கி தங்கள்
ெிரச்சளணகளை எழுத பவண்டும். பதளவயில்லாத விஷயங்கள் இருக்கக்
கூைாது.
நாகரீகமான வார்த்ளதகளை ெயன்ெடுத்துங்கள். அடித்தல், திருத்தம் இல்லாமல்
ொர்த்துக் பகாள்ளுங்கள்.
முடிவில் உங்கள் ெிரச்சளணளய தீர்ப்ெதற்கு அதிகாரியிைம் ெணிவுைன்
பவண்டுங்கள். அவர்களுக்கு ஆளணயிைாதீர்கள்.
அதற்குக் கீ பழ நாள் மற்றும் இைம் குறிப்ெிடுங்கள். அதற்குக் கீ பழ மறக்காமல்
ளகபயாப்ெம் பசய்யுங்கள்.
இபதல்லாம் நன்கு கற்ளறந்தவ்ர் தான் பெட்டிசன் பெரியதம்ெி. இபதல்லாம்
அவர் இலங்ளகயில் அவர் ெல வருைங்கள் பவளல பசய்த அட்ைர்னி
பெனரல் இலாக்காவின் அனுெவம்.
இந்த

குறு நாவல் பெட்டிசன் எழுதியதால்

வந்த விளைளவ

எடுத்துச்பசால்கிறது . இனி நீங்கள் பெட்டிசன் எழுத் முன் சிந்தியுங்கள். அதன்
ெின் எழுதுங்கள்’
நன்றி

பெட்டிசன் பெரியதம்ெி

அத்தியாயம் 1
பகாழும்பு ஹல்ஸ்படார்ப்
பகாழும்பு 12யில் நீதி மன்றங்கள் உள்ை ஹல்ஸ்பைார்ப் ெகுதி,
சிறீலங்கா நீதித் துளறயின் ளமயமாக அளமந்துள்ைது. ஒல்லாந்தர்
ஆண்ை காலத்தில் வாழ்ந்த கவர்னரான பெராட் ெீட்ைர்சன் (Jerad
Peterson) ஹல்ஸ்பைார்ப்ெின் பெயர் இப்ெகுதிக்குச் சூட்ைப்ெட்ைது.
வழக்கறிஞர்கைின் அலுவலகங்கள் ெல உள்ை இைம். அவர்கைது
பெயர்ப்; ெலளககள் ஒவ்பவான்றும் ஒவ்பவாரு பகாணத்தில்
பதாங்குவது ஒரு தனிக் காட்சி. கருப்புக் பகாட்டும், பவள்ளை பசர்ட்டும்,
காற்சட்ளையும,; கறுப்பு ளைபயாடு ஆளை அணிந்து, ளககைில்
ளெல்களைச் சுமந்தெடி, வாடிக்ளகயாைர்களுைன் பெசியெடி
வழக்கறிஞர்கள் பொவளதக் காணலாம். அவர்களுக்குப் பொட்டியாக
பெண் வழக்கறிஞர்கள் ஒரு ெக்கம் காணலாம். அபதாடு பொலீஸ்
இலாக்காளவச் பசர்ந்த பொலீஸ்காரர்களும்;, இன்ஸ்பெக்ைர்களும் மறு
ெக்கம். குற்றவாைிகளும், குற்றமற்றவர்களும் நிளறந்த இைம். அவர்கள்
தளல விதிளய நிர்ணயிக்கும் இைம் ஹல்ஸ்பைார்ப்.

நீதி வழங்கும் இைத்தில், சளைத்து வைர்ந்த ஒரு அரச மரம். அதன் கீ ழ்
ஒரு புத்தர் சிளல. தமக்கு நல்ல தீhப்பு கிளைக்கபவண்டும்; என்று புத்தர்
பெருமாளன பவண்டி நிற்பொளரயும் காணலாம். இளத விை
பெட்டிசன்கள் எழுதுபவாரின் ளைப்ரட்ைர்கைின் சத்தங்கள் ஒரு ெக்கம்.
ரிட்ளைரான ெல அரச ஊழியர்கள் தங்களுக்குக் கிளைக்கும்

பென்சபனாடு அதிக ெணம் சம்ொதிக்க, பெட்டிசன் எழுதும் பதாழிளலச்
பசய்தனர். இவர்கைில் ெலர், நீதி மன்றங்கைில் லிகிதர்கைாக
கைளமயாற்றி, சட்ை நுனுக்கங்களை அறிந்தவர்கள். பவளல பசய்யும்
பொது பெட்டிசன்கள் எழுதிப் ெழக்கப்ெட்ைவர்கள். சிலர் தமிழ், ஆங்கிலம்,
சிங்கைம் ஆகிய மூன்று பமாழிகைிலும் எழுதக் கூடியத்
திறளமசாலிகள்.

இவர்கைில் “பெட்டிசன் பெரி” என்று ெலராலும் அளழக்கப்ெடும்
பெரியதம்ெியும் ஒருவர். அவருக்கு வயது அறுெத்ளதந்து மட்டில்
இருக்கும். முப்ெத்ளதந்து வருைங்கள்; அரசாங்கத்துக்கு மாைாய்
உளழத்து ஓய்வு பெற்ற அரசாங்க ஊழியர். அவபராடு பசர்ந்து பசளவ
பசய்த அரசாங்கத்தால் பகாடுக்கப் ெட்ை கருப்பு நிறத் பதால் ளெ. ெல
நீதிமன்றங்கைிலும், அட்பைர்னி பெனரலின் அலுவலகத்திலும் பவளல
பசய்த அனுெவசாலி பெரி . ரிட்ளையரான ெின் பதாைர்ந்து பவளல
பசய்யா விட்ைால் அவருக்கு ஏபதா ெயித்தியம் ெிடித்துவிடும் பொல்
இருந்தது. மட்ைக்கைப்ளெ ெிறப்ெிைமாக பகாண்ை பெரியதம்ெிக்கு,
இைப்ொறிய ெின்னர் பசாந்த ஊருக்கு திரும்ெிச் பசல்ல விருப்ெமில்ளல.
பகாழும்ெில் ெல வருைங்கள் வாழ்ந்தவர். மூன்று பமாழிகளும்
நன்றாகத் பதரிந்தவர். மளனவி ஈஸ்வரிளயக் காதலித்து திருமணம்
பசய்தவர். தன் மளனவி; ஈஸ்வரி, மகன் கபணசன் , சாந்திபயாடு
பெரியதம்ெி பகாட்ைாஞ்பசளனயில் உள்ை ஒரு மூன்று அளறகளைக்
பகாண்ை அப்ொhட்பமனடில் வாழ்ந்துவந்தார்.

மகன் கபணஷ், மருந்துவளககளை விற்கும் பமடிக்கல் பசல்ஸ்மனாக
(Medical Sales Representative) பவளல ொர்த்துவந்தான். பெரிக்கு
திருமணமாகாத இரு ெிள்ளைகள் தான் உலகம். அவர்களுக்குத்

திருமணமாகாதளதயிட்டு பெரிக்கு பெரும் கவளல. தன் உளழப்ெின்
ஒரு ெகுதிளய மகள் சாந்தியின் திருமணத்துக்கு சீதனமாக பசர்த்து
வந்தார்.

அத்தியாயம் 2
பெரியதம்ெி
மடித்து ளவக்கக் கூடிய பமளசளய, தினமும் பவளல பசய்யும்;
இைத்தில,; பெரி ெிரித்து ளவத்தார். அந்த பமளசளய பவளல முடிந்து
வடு
ீ திரும்ெ முன் மடித்து> அருகில் உள்ை பசாமசிரியின் பதன ீர்
களையில், ஓரமாக ளவத்துவிட்டு பொவார். பசாமசிரிளய பெரிக்கு
பவளல பசய்த நாட்கள் முதல் பகாண்பை பதரியும். பவறு எவளரயும்
தான் பவளல பசய்யும் இைத்ளத ஆக்கிரமிக்க விைமாட்ைார். இலகுவில்
ளகயில் எடுத்துச்பசல்லக் கூடிய, இளரச்சல் இல்லாத, ெல வருைங்கை
ொவித்த பரமிங்ைன் ளைப்ரட்ைளரயும், பதளவயான பெப்ெர்களையும்,
கார்ெளனயும் எடுத்து பமளசயில் ளவத்தார். பரமிங்ைன் ளைப்ரட்ைர்,
அவர் ரிட்ளையரான பொது, அவபராடு பவளல பசய்தவர்கள் தங்கள்
அன்ெைிப்ொக அவருக்கு பகாடுத்தது.

பெரி வந்தளதக் கண்ை பசாமசிரியின் பதன ீர்களையில் பவளல
பசய்யும் ளெயன் சிறிபசனா, வழக்கம் பொல் பெரிக்கு ெிடித்தமான
இஞ்சி பொட்ைத்பதன ீருைன் அவரிைம் வந்தான். சிறிபசனா பகாடுத்த
பதனிளர அருந்திவிட்டு பெட்டிசன் எழுத் பெரி தயாரானார்.

ஏற்கனபவ அவரிைம் பெட்டிசன் எழுதுவதற்காக ஒருவர் காத்துக்
நின்றார். ஒரு நளைக்கு குளறந்தது ெத்து பெராவது பெட்டிசன் எழுதித்
தரும்ெடி பெரியிைம் வருவார்கள். அதனால் அவருக்கு சில நாட்கைில்
குளறந்தது ஐந்நூறு ரூொய்களுக்கு பமல்; வருமானம் கிளைத்தது.;
பெட்டிசன் எழுதி; மாதாந்தம் கிளைக்கும் வருமானம் சில மாதங்கைில்
பெரிக்கு கிளைக்கும் பென்சளன

விை அதிகமாகவும் இருக்கும்.

மனுக்களைச், சுருக்கமாகவும், பதைிவாகவும், இலக்கணப் ெிளழயின்றி,
சட்ைரீதியாக எழுதும் திறளம ெளைத்தவர். மனுக்கள் மட்டுமன்றி சில
முக்கிய ெத்திரங்களைப் பூர்த்தி பசய்து பகாடுப்ெதிலும் ளக பதர்ந்தவர்.

பெரிக்கு தான் மனுக்கள் எழுதி பவன்ற பகசுகளைப் ெற்றி அடிக்கடி
நண்ெர்களுக்கு பசால்லிக்காட்டுவதில் மனத்திருப்தி;. அதில் ஒரு பகஸ்,
அவபராடு பவளல பசய்த ெர்னாந்பதாவுளையது. பகாெக்காரனான
ெர்னாந்பதாவுக்கு பெரிபயாடு பநருங்கிய சிபனகிதன்;. 1983ஆம் நைந்த
இனக்கலவரத்தின் பொது பெரிளயப் ொதுகாப்ொக அவர் வட்டுக்கு
ீ
ஆெிசில் இருந்து கூட்டிச் பசன்றவன் ெர்னாந்து. அந்த உதவிளயப் பெரி
மறக்கவில்ளல. அதுமட்டுமல்ல, தான் எழுதிய கடிதங்களை பெரிக்கு
காட்டி அெிப்ெிராயம் பகட்காவிட்ைால் ெர்னாந்பதாவுக்கு
திருப்தியில்ளல.

ஒரு நாள்; ெிரதம லிகிதர் மகிந்தா, ெர்னாந்பதா முக்கிய ளெல் ஒன்ளறத்
பதாலத்துவிட்ைதற்காக, ெலருக்கு முன் , ெர்னாந்பதாளவ தாறுமாறாகப்
பெசினார். இருவருக்கு மிளைபயலான வாக்குவாதம் முற்றியபொது
ெர்னாந்பதா பகாெம் மீ றி பெப்ெர் பவயிட்ைால் ெிரதம லிகிதர்
மகிந்தாளவ தாக்கினான். இச்சம்ெவத்தால், ெர்னாந்பதா தற்காலிகமாக
பவளலயில் இருந்து நிறுத்தப்ெட்ைான். ெர்னாந்பதாளவ தற்காலிகமாக
பவளலயில் இருந்து நிறுத்தியளத ஆட்பசெித்து பமலிைத்துக்கு தக்க
காரணங்கபைாடு மனு எழுதி, திரும்ெவும் ெர்னாந்பதாவுக்கு பவளல
எடுத்துக்பகாடுத்தவர் பெரி.

இரயில்பவ இலாக்காவில் ரம்ொலா என்ெவர் பெனரல் மபனெராக
இருந்த காலம் . அக்காலத்தில் ரத்தினம் ரத்மலாளனயில் பொர்மானாக

பவளல பசய்தவர் .பவளலயில் பகட்டிக்கார் . மதுவுக்கு அடிளமயான
அவர் ஒரு பொதும் பவளலக்கு பநரத்துக்கு பொவது கிளையாது. ஒரு
நாள்
ரம்ொலா காளல பவார்க்பசாப்புக்கு

பொனபொது

ரத்தினம் தாமதித்து

பவளலக்கு வந்தளதக் கண்டு அவரிைம் காரணம் பகட்ைததுக்கு
ெிடிவாதக்காரன் ரத்தினம்

ரம்ொலாபவாடு வாக்குவாதம் பசய்தான்.

அளத காரணமாக ளவத்து ரத்தினத்ளத

பவளலயில் இருந்து ஒரு

வருைம் தற்காலிகமாக ரம்ொலா நிறுத்தினார் . அந்த பகசுக்கும் அப்ெீல்
எழுதிக் எடுத்து பகாடுத்து ரத்தினதுக்கு பவளலயும் அரியர்ஸ்சும்
கிளைக்கச் பசய்தவர் பெரி.

சுங்க இலாக்களவச் பசர்ந்த அதிகாரியான சுமதிொலா, வணிகர்
ஒருவரிைம் லஞ்சம் வாக்கியதற்காக பவளலயில் இருந்து
தற்காலிகமாக நிறுத்தப்ெட்ைான். பமலிைத்துக்கு அப்ெீல் பசய்து
சுமதிொலா பவளலளயத் திரும்ெவும் பெற அப்ெீல் கடிதம் எழுதிக்
பகாடுத்தவர் பெரி. இப்ெடி ஒவ்பவான்றும் ஒவபவாரு விதமான
பகசுகளைக் ளகயாண்ை அனுெவம் உள்ைவர் பெரி. ெல
வழக்கறிஞர்கபைாடு அவருக்குத் பதாைர்பு இருந்தது.
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தங்கராசா.
பெரிபயாடு பெச காத்திருந்தவரின் பநற்றியில் இருந்த திருநீறும்,
சந்தனப்பொட்டும் , அவளரத் தமிழன் எனக்காட்டிக்
காட்டிக்பகாடுத்துவிட்ைது. அவபராடு பெரி தமிழில் பெசத்பதாைங்கினார்.
“என்பனாடு என்ன விஷயமாக பெச நிற்கிறீர்” பெரி வந்தவளர ொர்த்துக்
பகட்ைார்.

“ஐயா, என்ளற பெயர் தங்கராசா. நான் இருப்ெது பவள்ைவத்ளதயில்.
பெற்றாவில் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி ெிஸ்னஸ் பசய்கிறன். நீங்கள்
பெட்டிசன் எழுதுவதில் பகட்டிக்காரன் என்று பலாயர் பலாபகந்திரன்
பசான்னவர். அது தான் ஒரு பெட்டிசன் எழுத உதவி பகட்டு உங்கைிைம்
வந்தனான். நீங்கள் தாபன பெரியதம்ெி என்ெவர் ” வந்தவர் ெனிபவாடுக்
பகட்ைார்..

“ பலாயர் பலாபகந்திரபன உம்ளம என்ளனப் பொய் ொர்க்கச்
பசான்னவர்”? பெரி வந்தவளரக் பகட்ைார்.

“ஓம் ஐயா. அவர்தான் என்ளற பலாயர். பலாயர் பலாபகந்திரன் என்
அண்ணருளைய மருமகன்.”

“ அப்ெடியா? ஓம் நான்தான் பெரி என்ற பெரியதம்ெி. என்ன விஷயம்
பசால்லும்”.

“ விஷயம் என் மகள் ராணிளயப் ெற்றியது. அவளைக் கலியானம்
பசய்வதாகச் பசால்லி ஒருத்தன் ஏமாற்றிப் பொட்ைான். ராணிளயப்
பொல இன்பனாருத்திளயயும் ஏமாத்திப் பொட்ைான். அவனுக்கு எதிராக
ஒரு பெட்டிசன் எழுத பவண்டும்’”

“அப்ெடியா. நான் இரண்டு ெக்கத்தில் பெட்டிசன் எழுத குளறந்தது நூறு
ரூொய் எடுப்ென். பெட்டிசன் இரண்டு ெக்கக்துக்கு பமபல எண்ைால்,
அதிக ெக்கங்களுக்கு, ெக்கத்துக்கு இருெது ரூொய் வதம்
ீ
பசர்ந்து
எடுப்ென்.” பெரி தனது பெட்டிசன் எழுதும் கட்ைணத்ளத, வந்தவருக்கு
பசான்னார்.

“காளசப்ெற்றிக் கவளலப் ெைாளதயுங்பகா ஐயா. எனக்கு என் மகளை
ஏமாற்றியவனுக்கு நல்ல ொைம் ெடிப்ெித்தால் பொதும்.”

“சரி முழுக்களதளயயும் ஒைிவு மளறவு இல்லாமல் பசால்லும்”. பெரி
தனது பநாட் புத்தகத்ளதத் திறந்து, பெனாபவாடு குறிப்பெடுக்க
ஆயித்தமானார்.

“ எண்ளை மகள் ராணி உதவி அக்பகாைண்ைானாக பவளல பசய்வது
சிபலவ் ஐலண்டில் உள்ை கவ்வி இலாக்காவில். பவளலக்கு தினமும்
ெஸ்சில் பொய் வருவாள். ஒருநாள் ெஸ் ஸ்ைான்டில்
அக்பகாைண்ைானாக லிவர் ெிரதர்சில் பவளல பசய்யும் ரபமஷ் என்ற
இராமலிங்கத்ளத ராணி சந்திக்க பநர்ந்தது. தான் ஒரு சார்ைட்
அக்பகாைண்ைன் என்று தன்ளனப் ெற்றி ராணிக்குப் புழுகியிருக்கிறான்
ரபமஷ். ராணியும் லண்ைன சி.எம.ஏ பசாதளனக்குப் ெடிப்ெதால்
ரபமஷின் உதவிளயத் தன் ெடிப்புக்காக நாடியிருக்கிறாள். ரபமஷின்
பெச்சில் மயங்கிய ராணி, அவன் விரித்த வளலயில விழுந்தாள். தனது
அக்பகாைண்ைன்சி பநாட்சுகளை தருவதாகச் பசால்லி ராணிளய
ஏமாற்றி தான் இருந்த அளறக்கு அளழத்துச் பசன்றிருக்கிறான் ரபமஷ்.
ராணியும் ெடிப்புக்காக அவளன நம்ெி அவன் அளறக்குப் பொனாள்.

சில நாட்கைாக ராணி வட்டுக்கு
ீ
தாமதமாக வரத் பதாைங்கினாள். ஏன்
தாமதமாய் வாராய் என்று என் மளனவி பகட்ைதுக்கு தனக்கு
ஆெிசிளல பவளல அதிகம். அது முடித்துப் பொட்டு வர பநரமாகிறது
என்று தாயுக்குப் பொய் பசால்லியிருக்கிறாள். ரபமபசாளை தான்
பகாண்ை உறவு ஆெத்தில் பொய் முடியுபமனறறு அவள் அறியவில்ளல.
தான் ரபமசின் குழந்ளதளய வயிற்றில் சுமக்கிறளத அறிந்ததும்
ரபமசிைம் தன்ளன கலியாணம் பசய்யும்ெடி பகட்டிருக்கிறாள். அவன்
முடியாது என்று மறுத்துவிட்ைான். ராணிபயாடு ஒன்றாக பவளல
பசய்யும் லதா என்ற சிங்கைப் பெண் தன் சிபனகிதிளயயும் ரபமஷ
ஏமாற்றியவன் என்று ராணிக்குச் பசால்லியிருக்கிறாள்.

“ பமபல நைந்தளத விைக்கமாய் பசால்லும்” பெரி; வந்தவரிைம் விெரம்
பகட்ைார்

“எனக்குத் பதரியாமல், எங்கள் குடும்ெளவத்தியரிைம் பொய் தன்
வயிற்றில் வைரும் கருளவக் களலக்க உதவும் ெடி ராணி
பகட்டிருக்கிறாள். அவர் மறுத்ததும், ரத்தினம் ளவத்தியசாளலக்குப்
பொய் கருளவக் களலத்திருக்கிறாள். இபதல்லாம் எனக்கும் என்
மளனவிக்கும் பதரியாமல் இது நைந்திருக்கிறது. ஒரு நாள், நான் எனது
குடும்ெளவத்தியளர சந்திக்க பநர்ந்தபொது பொது ராணி தன்னிைம்
வந்து, தன்வயிற்றில் வைரும் கருளவக் களலக்கும் ெடி பகட்ைதாகச்
பசான்னார். அவர் பசான்ன களதளயக்; பகட்ைதும் எனக்கு என்ன
பசய்வது என்று பதரியவில்ளல. ராணிளய விசாரித்த பொது, நைந்த
களத முழுவளதயும் பசால்லி அழுதாை.” என்றார் தங்கராசு.

“ ெிறகு நைந்தது என்ன”? பெரி ஆவலுைன் பகட்ைார்.

“ கலியாணத்தரகர் தம்ளெயாவிைம் ராபமளை ெற்றி நான் விசாரித்த
பொது ரபமளச தனக்குத் பதரியுபமன்றும். அவனுக்குத் தான் ஒரு
பெரிய இைத்தில் கலியாணம் பெசி நைக்கவிருக்கிறது என்றார். ரபமஷ்
இன்னும் ெல பெண்களை, ராணிளயப் பொல் ஏமாற்றக் கூைாது
என்ெதற்காக அவனுக்கு ஒரு ொைம் ெடிப்ெிக்க பவண்டு;ம் என்று முடிவு
பசய்பதன். அவனுக்கு எதிராக, அவன் பவளல பசய்யும் இைத்துக்கும்,
அவனுக்கு கலியாணம் பெசி முடிவான பெண் வட்ைாருக்கும்;,
ீ
ராபமளசப் ெற்றி விெரமாய் பெட்டிசன் ஒன்று எழுத பவண்டும்.
அதுக்குத்தான் உங்கைிைம் வந்தனான்” என்றார் பெருமூச்சுைன் வந்தவர்.

பெரி முழுக்களதளயயும் பகட்ைதும், தங்கராசாவின் மகள் பமல்
அனுதாெப்ெட்ைார்.

“நீர் பசான்ன களதளயக் பகட்பைன். பெட்டிசளன தாயார் பசய்கிபறன்.
எனக்கு பமலதிக தகவல்கள் பதளவப்ெட்ைால் உம்பமாடு பதாைர்பு
பகாள்ளுகிபறன். உமது பைலிபொன் நம்ெளரத்தாரும்” என்று
தங்கராசாவிைம் பைலிபொன் நம்ெளரக் பகட்டு, தன பநாட் புத்தகத்தில
குறித்துக் பகாண்ைார்.

“ஐயா. எப்ெ நான் திரும்ெி வர”

“இன்று திங்கட்கழளம. நீர் புதன்கிழளம காளல ெதிபனாரு மணிக்கு
வந்து என்ளன சந்தியும். பெட்டிசளனத் தயாராக ளவத்திருக்கிறன்.
உமக்கும் பசர்த்து மூன்ற பகாப்ெிகள் எடுத்துளவக்கிறன். பொதும்
தாபன”

“அது பொதும். பெட்டிசனிளல ராணியின்ளற பெயர், என்ளற பெயர்,.

வட்டு
ீ
விலாசம் பொைபவண்ைாம். அளத நான் எழுதிக்பகாள்ளுகிறன்.
திகதிளய மட்டும் குறிப்ெிடுங்கள்..”

“ரபமஷ் பவளல பசய்யும் லிவர் ெிரதர்சின் விலாசத்ளதயும், ரபமசுக்கு
கலியாணம் ஒழுங்கான பெண் வட்ைாரின்
ீ
விலாசத்ளதயும் நீபர எழுதிக்
பகாள்ளும். என்ன சரிதாபன?”

“நல்லது ஐயா. ரபமசுக்க ஒரு ொைம் ெடிப்ெித்தால் அது எனக்குப்
பொதும். இந்தாருங்கபகா அட்வான்சாக ெணம்” என்று நூறு ருொய்
பநாட்ளை பெரியிைம் நீட்டினார் தங்கராசு.

“நீர் சரியான ெிஸ்னஸ்மன் என்று காட்டிப்பொட்டீர்” என்றார் சிரித்தெடி
ெணத்ளத வாங்கிய பெரி.

“நீங்கள் ஆரம்ெத்தில் பசான்னெடி பமலதிக ெணம் பதளவயானால்
பெட்டிசளன வாங்கும் பொது தாரன்”. என்றார் தங்கராசு.

“நல்லது. நான் பசான்ன மாதிரி மறக்காமல் புதன்கிழளம வந்து
பெைடி;சளன வாங்கிக் பகாள்ளும். நான் பரடியாய் ளவச்சிருப்ென்”.

“உங்ளைச் சந்தித்ததில் எனக்கு நல்ல சந்பதாஷம். எனக்குத் பதரிந்த
பவறு எவருக்காவது பெட்டிசன் எழுதத் பவண்டியிருந்தால் உங்கைிைம்
அளவயளை அனுப்புகிறன்”, என்று பெரிளய ொராட்டிவிட்டுச் பசன்றார்
தங்கராசா.

அத்தியாயம் 4
மைத்துனர்

ைாணிக்கம்

அன்று ஞாயிற்றுக்கிழளம. பெரிக்கு ஓய்வு நாள். பெரியின் சபகாதரியின்
கணவர் மாணிக்கம், பெரிபயாடு அவசரமாய் பெச பவண்டு;ம் என்று
இரண்டு தைளவ பொன் பசய்ததாக சாந்தி பசான்னாள்.
பெரிக்கும் அவருளைய ளமத்துனர் மாணிக்கத்துக்கும் ெல காலமாய்
பெச்சுவார்த்ளதயில்ளல. தன்ளற மகன் கபணளச மாணிகத்தின்
மகளுக்கு திருமணம் பசய்துளவத்தால் என்ன என்று மாணிக்கத்திைம்
பெரி பகட்ைபொது, அவர் பசான்ன ெதில் பெரியின் மனளத பவகுவாகப்
ொதித்துவிட்ைது.

“மச்சான், உம்முளைய மகன் ஏபதா பெரிய பவளல பசய்கிறமாதிரி
எண்ளை மகளுக்கு கலியாணம் பசய்து ளவக்க பகடிபறர். என் மகள்
சுகந்தி

ஒரு

ெி ஏ ெட்ைதாரி ஆசிரிளய . உம்முளைய மகன்

என்ன சாதாரண

கபணஷ்

பசல்ஸ்மன் தாபன. ெடித்து ெட்ைமும் பெறவில்ளல

அபதாளை சுகந்தி அரசில் பவளலயும் பசய்கிறாள். அவளுக்கு ைக்ைர்,
என்ெினியர், அக்பகாைண்ைன் என்று ெல இைங்கைில் இருந்து பெசி
வநதிருக்குது. ஒரு பசல்ஸ்பமனுக்கு என்மகளைக் கலியாணம் பசய்து
பகாடுக்க நான் என்ன மளையபன. அபதாளை மச்சானுக்கும்
மச்சாளுக்கும் இளைபய கலியாணம் பசய்வது நல்லதல்ல. “ என்று
முற்றாக மறுத்துவிட்ைார் மாணிக்கம்.

“மாணிகத்துக்கு ெணம் இருக்கிற திமிர், அவளர அப்ெடிப்
பெசளவத்துவிட்ைது. இப்ெ அவருக்கு என்பனாளை என்னவாம் களதக்க
பவண்டியிருக்கு?” என்றார் மகள் சாந்தியிைம் பெரி.

“ அப்ொ, மாணிக்கம் மாமா வந்து உங்கபைாளை பெசட்டும்.
என்னபவண்டு அவர் பசால்லப் பொவளதப் பொறுளமயாய்
பகளுங்பகாவன். கிட்ைத்து பசாந்தக்காரர்களை ஒதுக்கி ளவக்கக் கூைாது.
ஒன்பறன்றால் உதவிக்கு ஓடிவருவினம்,” என்றாள் சாந்தி. பெரியின்
மளனவி ஈஸ்வரியும் மகள் பசால்வளத ஆபமாதித்தாள்.

பவறு வழியின்றி “ சரி சரி அவளர வரச் பசால் “ என்றார் பவண்ைா
பவறுப்பொடு பெரி.

மதிய உணளவ முடித்துவிட்டு அன்ளறய பைய்லி நியூஸ்; ஆங்கிலப்
பெப்ெளர வாசித்தெடி, சாய்மானக் கதிளரயில் ெடுத்திருந்தார் பெரி.

“அப்ொ மாணிக்கம் மாமாவும் மாமியும் வந்திருக்கினம், என்று சாந்தி
பசால்லிவாய் மூை முன்பெ:

“பைய் பெரி என்ளன என்ன நிளனத்தக்பகாண்ைாய்”? என்ற
மாணிக்கத்தின் பகாெக் குரல் பகட்ைது. பைய் என்று பெரிளய
மாணிக்கம் அளழத்தது அது தான் முதற்தைளவ.
கணவபனாடு ஒத்துொடுவது பொல் ”அண்ளண உனக்பகன் இந்த
பெட்டிசன் எழுதுகிற பவளல. உனக்கு எங்கைிளல பகாெம் எண்ைால்
எங்களுக்கு எதிராகப் பெட்டிசபம எழுதுகிறது. வந்து பநரடியாகக்
களதயன்”? என்றாள் பெரியின் சபகாதரி.

பெரிக்கு அவர்கள் என்ன பசால்லுகிறார்கள் என்று புரியவில்ளல.

“ஏன் வணாகக்
ீ
கத்துரியல். அப்ெடி என்ன நைந்தது. விஷயத்ளதச்
பொறுளமயாக பசால்லுங்பகாவன்”?, பெரியும் ெதிலுக்கு சற்று

பகாெத்பதாடு தன் குரளல உயர்த்திச் பசான்னார்.

“இங்ளகொர் பெரி .இந்தக் கடிதத்ளத. நீ தாபன எழுதி உண்ளை
ளைப்ெிரயிட்ைரிளல ளைப்பசய்தது? முந்தி எண்ளை நண்ெனுக்கு நீ
எழுதிபகாடுத்த

பெட்சபனாடு ஒப்ெிட்டுப் ொர்த்தனான். அபத ளைப்

அச்சுக்கள். அபத ளரட்டிங் ஸ்ளைல்.” தான் பகாண்டு வந்த கடிதத்ளத
பெரி ொர்ப்ெதற்கு மாணிகம் நீட்டினார்.

கடிதத்ளத வாங்கி முதல் நான்கு வரிகளை வாசித்தவுைபனபய பெரிக்கு
விஷயம் விைங்கிவிட்ைது. அது ரபமளஷப் ெற்றி தங்கராசாவுக்கு தான்
எழுதிக் பகாடுத்த பெட்டிசன் அதுபவன்று. பெட்டிசனில் தங்கராசாவின்
பெயர் இல்லாமல் “பெரியசாமி” என்று தன் பெயளர மாற்றி
ளகபயாப்ெமிட்டிருந்தளத அவர் எதிர்ொர்க்கவில்ளல. இப்ெடி தங்கராசு
தன்ளன பமாசம் பசய்வான் என்று பதரிந்திருந்தால் அவன் பெயளரப்
பொைாமல் பகாடுத்திருக்க மாட்பைன.; அப்ெடி பசய்தது நான் விட்ை
ெிளழ. அவளன நம்ெி விட்பைன். வாயில் விரளல ளவத்து பயாசித்தார்
பெரி;.

“என்ன மச்சான் பயாசிக்கிறீர்?. பசய்வளதயும் பசய்துவிட்டு பயாசளன
பவறா? உந்தக் கடிதத்திளல குறிப்ெிட்ை அக்பகாைண்ைன் ரபமசுக்கும்
என்ளறமகள் சுகந்திக்கும் கலியாணம் பெசி ஒழுங்காயிற்று. அளத
அறிந்த உமக்கு வயித்பதரிச்சல். அதுக்கு, இப்ெடிபய இல்லாததும்
பொல்லாததுமாய் அந்தப் பெடியளனப் ெற்றி எழுதுகிறது. விசாரித்ததில்
அவன் நல்ல குணமான பெடியன. நல்ல சாதி.
அவனுக்கு

நல்ல சம்ெைம்

. உம்மளைய மகனுக்கு எண்ளை மகளைக் பகாடுக்க நான்

சம்மதிக்கவில்ளல என்ற ஆத்திரம் உமக்கு” மாணிகத்தின் குரல் ெக்கத்து
வட்டுக்கு
ீ
பகட்கும் அைவுக்கு இருந்தது.

“அண்ளண உனக்கும் எங்களைப் பொல ஒருமகள் கலியாணம் பசய்ய
இருக்கிறாள் என்ெளத மறந்துவிைாபத. சுகந்திக்கு பெசி வந்த சம்ெந்தம்
பெரிய இைத்துச் சம்ெத்தம். பெடியனும் நல்ல குணமுள்ை ெடித்த
பெடியன். நல்;ல பகாம்பெனியிளல பவளல. பெரிய சம்ெைமும்
எடுக்கிறான். இளதபயல்லாம் பதரிஞ்சுதாபன உனக்கு ளவத்பதரிச்சல்”,
பெரியின் சபகாதரி என்றுமில்லாத வாறு பெரிபமல் பொரிந்து
தள்ைினாள். இவர்கள் வாக்குவாதப் ெடுவளதக பகட்டுக் பகாண்டிருநத
சாந்திக்கு ரபமசின பெயர் அடிெட்ைவுைன் விஷயம் விைங்கிவிட்ைது.
ஏன் எண்ைால் அவளையும் ரபமஷ் ஏமாற்றப் ொர்த்திருக்கிறான்.

பெரி மளனவியிைம் பகட்டுத் தண்ணர்ீ வாங்கிக் குடித்தார் .

“மாணிக்கம் உந்த கடிதம் நான் தங்கராசா என்ற வாடிக்ளகயாைன்
ஒருவனுக்கு எழுதிபகாடுத்தக் கடிதம். அளன நம்ெி, பெயளரயும்
விலாசத்ளதயும் அவன் பகட்ைெடி நான் பொைவில்ளல. அதில் தான்
ளகபயாப்ெம் இடுவதாகச் பசான்னான். எனக்குத் பதரியாது ரபமளச
உண்ளை மகளுக்கு பெசியருக்கிற விஷயம்.”..
தான் பெட்டிசளன எழுதி ஒரு வாடிக்காயைனுக்குக் பகாடுத்தளத பெரி
ஒப்புக்பகாண்ைார்.
பெரியிைம் இருந்து கடிதத்ளத விறுக்பகன ெறித்தெடி “உந்தக்
கடிதத்திளல என்ன எழுதியிருந்தாலும் நான் நம்புவதாக இல்ளல.
இபதல்லாம் எண்ளை குடும்ெத்தின் பமல் உனக்கு உள்ை
பொறாளமயினால் நீ பசய்த பவளல. என்ன பெட்டிசன் நீ எழுதினாலும்
என்ளற மகளுக்கும், ரபமசுக்கும் கலியாணம் நைந்பத தீரும்.“ என்று
பகாெத்பதாடு தன் முடிளவ பசால்லிவிட்டு மாணிக்கம் பவைிபய
பொனார். மாணிக்கத்தின் மளனவி தன் அண்ணி ஈஸ்வரிபயாடு

ஒருவார்த்ளத கூைப் பெசாமல் கணவளனப் ெின் பதாைர்ந்தாள்.

“எது எது, எப்ெ எப்ெ, எப்ெடி எப்ெடி, நைக்க பவண்டுபமா, அது அது, அப்ெ
அப்ெ, அப்ெடி அப்ெடி நைக்கும். எல்லாபம தளல விதிப்ெடிபய.” என்று
தன் வாயுக்குள் முணுமுணுத்தார்; பெரி.

அத்தியாயம் 5
முடிவு
“என்னப்ொ பெட்டிசன் எழுத பொகவில்ளலபய”?

மகள்

சாந்தி

பகட்ைாள்”
“இல்ளலயம்மா. பெட்டிசன் எழுதி ஏன் ெிரச்சளனளய

வணாக
ீ

விளலக்கு வாங்குவான்? . இனி நான் பெட்டிசன் எழுதப் பொவதில்ளல.
ெடிவங்கள் மட்டுபம

நிறப்ெிக் பகாடுப்ெது என் பவளல”

:
“அது நல்ல முடிவு அப்ொ. இப்ெ எனக்கு ஒரு பவலக்கு ஒரு ெடிவம்
நிறப்ெித் தாருங்பகா “

“சரி பகாண்மடு வா உன் விெரத்ளத” . என்று பசால்லி டிப்ளரட்ைபராடு
பெரி ஆயித்தம் ஆனார்

பைலிபொன்

மணி அடித்ததது

“யார் எண்டு

ொர் ெிள்ளை” : பெரி மகளுக்குச் பசான்னார்

சாந்தி பைலிபொனில் பெசி விட்டு “அப்ொ உங்கபைாளை

தரகர் மாமா

பெச பவண்டுமாம்:”

“இங்ளக பைலிபொளன
பெசப் பொன் எடுத்து

பகாண்டு வா. உன் கலியாணம் விசயமாக

இருக்கிறார்” . : பைலிபொளன சாந்தியிைம்

இருந்து பெரி வாங்கினார்

“ என்ன

தம்ளெயர் எதாவது , சாந்திக்கு நல்ல மாப்ெிள்ளையின்

சாதகம் பொருந்தி இருக்பக:”?

:” உங்களை

மகளுக்கு இல்ளல

மகன் கபணசுக்குத்

தான்”

“ என்ன பசால்லுறீர். தம்ளெயர்”

“எல்லாம் உமது பசாந்தத்துக்குள் தான் . உம்முளைய
மாணிக்கம்

தன் மகலள்

சுகந்திளய

மச்சான்

உமது மகனுக்கு பகாடுக்

சம்மதமாம். அம்மளைக்கு உம்பமாடு பகாெத்தில் பெசியளத மனதில்
ளவத்திருக் பவண்ைாமாம்:

தான் பநபர வந்து உங்கைிைம் மன்னிப்பு

பகட்கத் தயாராம்”

“ தம்ளெயர்

புதுசாய் ஒரு களத பசால்லுறீர்

அப்ெ அந்த பெடியன்

ரபமஷுக்கு என்ன நைந்தது “?
:
அவன் தான் பசய்த தவறி
ராணியாம் அவளை

உணர்ந்து யாபரா தங்கராசவின் மகள்

மூன்று நாளைக்கு முன், ெம்ெலப்ெிட்டி

ெிள்ளையார் பகாவிலில்

திருமணம் பசய்துட்ைானாம்.”

:”உண்ளமயாகவா? :

:நான் ஏன் உமக்கு பெரி பொய் பசால்லப் பொகிபறன்: “?
.
“எல்லாபம தளலயில்
நன்றி: தம்ளெயர்”

எழுதியெடி நைக்கும் பசய்தி பசான்னதுக்கு

“அப்ொ ொர்த்தியபல நீங்கள் பெட்டிசன் எழுதப் பொய், அண்ணாவுக்கு
சுகந்தி மச்சாள் எங்களை வட்டுக்கு
ீ
விைக்கு ஏற்றி
. இனி பதாைர்ந்து நீங்கள் ஒரு

ளவக்க வரப்பொறா

நல்ல காரியத்துக்கு பெட்டிசன்

எழுதுங்பகா அப்ொ” சாந்தி பசான்னாள்.:

பெரி புன்முறுவபலாடு பமளசயில் இருந்த
ளைப்ரயிட்ைளரப் ொர்த்தார்.

***
;
:

:

தன் பரமிங்ைன்

