மலடி

ப ொன் குலேந்திரன்

அ

ிரொமிக்கு நித்திரர வரவில்ரே. புரண்டு புரண்டு

டுத்தொள். அழுது அழுது

அவள் முகம் வங்கிப்
ீ
ல ொயிருந்தது. தரேயரை கண்ைரில்
ீ
நரைந்திருந்தது.
க்கத்தில் இருந்த டிஜிடல் கடிகொரத்ரதப்
கொட்டியது.

ொர்த்தொள். அது கொரே இரண்டு மைி

க்கத்தில் லதவனும் அவரைப் ல ொல் தூக்கம் வரொமல் விழித்துக்

பகொண்டிருந்தரத அவைொல் உைரமுடிந்தது. அன்று

ின்லைரம் டொக்டரிடம்

ல ொய் வந்த ின் இருவரும் அதிகம் ல சவில்ரே. இரவு உைவு கூட
அவ்களுக்கு பவறுப் ொகயிருந்தது. ஆைொல் அவர்கள் மைதுக்குள் ஒரு முடிவுக்கு
வர ல ொரொட்டம் நடந்துபகொண்டிருந்தது. பமௌைமொக இரவு சொப் ொட்ரட அவசரம்
அவசரமொக முடித்துக் பகொண்டு லநரத்லதொடு வந்து
லதவன் தொன் ப ொறியிேில் உயர்

டிப்பு

டுத்தொர்கள். வழரமயில்

டித்துக் பகொண்டிருக்கும்

யூைிவர்சிட்டியில் நடந்தரத கரத கரதயொய் பசொல்லுவொன். அலத ல ொல்
அ ிரொமியும் தொன் தற்கொேிகமொக லவரே பசய்யும் ஒக்ஸ்ல ர்ட ஸ்டீரீட்
கரடபயொன்றிே அன்று சந்தித்த வொடிக்ரகயொைர்கைின் அனு வங்கரைப்
ரிமொறிக் பகொள்வொள். ஆைொல் அன்று மட்டும் இருவரும் ல ச்சு மூச்சு

இல்ேொமல் இருந்தொர்கள். எல்ேொவற்றிற்கும் அந்த பமடிக்கல் ரிப்ல ொர்ட் தொன்
கொரைம். என்ை முடிரவ நொங்கள் டொக்டருக்கு பசொல்வது.? அவர்கள் எதிர்
ொர்க்கொதவொறு

ரிலசொதரைக்குப்

ின் வந்த ரிப்ல ொர்ட் அரமந்திருந்து. ஊர்

நிரைத்தது ஒன்று ஆைொல் உண்ரம லவறு.
*******

அ ிரொமிக்கு திருமைமொகும் ல ொது வயது இரு த்தி இரண்டு.
கழகத்தில் கைக்கியேில் சிறப்புச் சித்தி ப ற்று,

ல்கரேக்

டிப்பு முடித்து அடுத்த சிே

மொதங்கைில் ப ற்லறொரின் வற்புறுத்தலுக்கொக அவள் திருமைத்துக்க இைங்க
லவண்டி இருந்தது. அவள் லமலும்

டிப்ர த் பதொடர்ந்து எம்.எஸ்சி பசய்ய

ல ொட்டிருந்த திட்டபமல்ேொம் நிரைலவறொமல் ல ொய்விட்டது. கொரைம் அவைின்
அப் ொவுக்கு இன்னும் அதிக கொேம் தொன் உயிலரொரட இருக்கமொட்லடன் என்ற
யம் தொன் . ிடித்துக் பகொண்டது. “தைக்கு மொரகத் திரச பதொடங்கி விட்டதொம்.
தொன் சொக முன் ஒரு ல ரப்

ிள்ரைரயயொவது

ொர்த்தொக லவண்டும” என்று

அவர் கொரைம் கொட்டிைொர். அம்மொவுக்கு அ ிரொமி அவ்வைவு இைரமயில்
திருமைம் முடிப் து விருப் மில்ரே. ஆைொல் தந்ரதயின் வற்புறுத்தேின்
ல ரில் திருமைம் நடந்தது.

லதவன் அவைின் தகப் னுக்கு தூரத்துச் பசொந்தம். மின் ப ொறியேொைரொக
பகொழும் ில் லவரே ொர்த்தவன். அவனுக்கும் அ ிரொமிக்கும் வயது வித்தியொசம்
அவ்வைவுக்கு இல்ரே. ஆக மூன்று வயது தொன் வித்தியொசம். அ ிரொமி
ப ற்லறொருக்கு ஒலர மகள். ஓவசியரொக இருந்து நிரறயச் சம் ொதித்தவர்
அ ிரொமியின் தந்ரத தம் ிரொசொ. ஓவசியர் தம் ிரொசொ லசர்த்த பசொத்தில்
யொழ்ப் ொைத்தில் இரண்டு வடு,
ீ பகொழும்பு பகொள்ளுப் ிட்டியில் ஒரு ப ரிய வடு
ீ
அவர் ல யரில் இருந்தது. அதில் பகொழும்பு வட்ரட
ீ
அ ிரொமிக்கு சீதைமொக

பகொடுத்ததொர். தைக்குப்
அவளுக்கப்

ிறகு அவள்

ிறகு தன் பசொத்பதல்ேொம் அ ிரொமிக்கு என்றும்
ிள்ரைகளுக்கும் என்று அவர் எழுதி ரவத்த உயில்

எழுதி ரவத்தொர்;. ஆைொல் அவர் எதிர் ொhத்த மொதிரி நடக்கவில்ரே. அ ிரொமி
கேியொைமொகி

த்து வருஷமொகியும்

ிள்ரை

ொக்கியம் அவளுக்கு

கிரடக்கவில்ரே. அந்தக் கவரே அவரை வொட்டியது. ஊரில் அரத
வக்கரையொக

ேர் ல சிைொர்கள். மேடி என்ற

ட்டம் அவரை லதடிவந்து

ஒட்டிக் பகொண்டது. தகப் ன் ஊரர ஏமொற்றி பசொத்து லசர்த்தொர். அது
ிள்ரையிரை கொட்டிப் ல ொட்டுது என்று மரறமுகமொக சிேர் கரதத்தைர்.
கேியொை வடு,
ீ சொமித்திய சடங்கு, சுமங்கேி பூரஜ ல ொன்ற நல்ே
கொரியங்களுக்பகல்ேொம் ல ொகொமல் அவள் ஒதுங்கி நின்றொள்.

அவள் சொதகத்தின் டி அவளுக்கு உதயத்து பசவ்வொய், அதொைல்
மைவொழக்ரகயில்; குரறயிருக்கும் என்று சொஸ்திரி பசொன்ைது அவளுக்கு
நிரைவுக்கு வந்தது. திருமைத்துக்கு முன் பசவ்வொய் கிரகத்துக்கு சொந்தி கூட
அவள் ப ற்லறொர்கள் பசய்தொர்கள். “அப்

ஏன் அப் ொ பதரிந்திருந்தும் தொன்

லசர்த்த பசொத்ரத அனு விக்க ஒரு வொரிசு லவண்டும் என்ற தொலை அவசரப் ட்டு
கேியொைம் எைக்கு பசய்து ரவத்தொர்”. அ ிரொமி தொயிடம் அடிக்கடி
குரறப் ட்டுக் பகொள்வொள். லதவன் தன் மரைவிலமல் அைவுக்கதிகமொக அன்பு
ரவத்திருந்தொன். அவள் மைது லநொக எதுவும் ல சமொட்டொன். அதைொல் அவள்
இரண்டொம் திருமைம் அவரை பசய்யச் பசொன்ை ல ொது லகொ த்தில் இரண்டு
நொள் அவன் அவலைொடு ல சிவில்ரே. “அ ிரொமி நொன்

த்து வருஷம் உன்லைொடு

கூடிவொழ்நது ல ொட்டு எப் டி நொன் இைி இன்பைொருத்திலயொடு வொழ முடியும்?.
ஒரு குழந்ரதக்கொக நொன் மறுதிருமைம் பசய்யலவண்டு பமன்றொல் ஒரு சமயம்
எைக்கு இரண்டொம் தொரமொக வரு வளுக்கும்

ிரச்சரையிருந்து குழந்ரத

கிரடக்கொமல் ல ொய் விட்டொல்?. லதவன் முற்றறக மறு திருமைம் பசய்ய

மறத்துவிட்டொன். ஒரு குழந்ரதரய சுவகொரம்
ீ
எடுத்து வைர்க்க கூட
அ ிரொமியின் ப ற்லறொர் அவ்வைவுக்கு ஆதரவு பகொடுக்கவில்ரே.
*******

லமல்

டிப்புக்கொை முன்று வருடப் புேரமப்

ரிசு ப ற்று லதவன் ேண்டன்

ல்கரேக்கழகத்திற்கு ல ொை ல ொது அவன், கூடலவ அ ிரொமிரயயும் அரழத்துச்
பசன்றொன். ஊர் வொயில் இருந்து தப்புவதற்கு அது நல்ே சந்தர்ப் மொகப்
அவனுக்குப்

ட்டது. அதுவுமன்றி மரைவிரயப்

ிரிந்து அவைொல் நீண்ட கொேம்

இருக்க முடியவில்ரே. லதச மொற்றமொவது ஒரு நல்ேரத பசய்யட்டும் என்ற
ஒரு நம் ிக்ரக அவர்கள் இருவருக்கும்.

ேண்டன் வந்து சிேமொதங்கைில், அவலைொடு பகொழும்பு லறொயல் கல்லூரியில்
ஒன்றொகப்

டித்த நண் ன் சந்திரரை சந்திக்க லவண்டிய சந்தர்ப் ம் அவனுக்கு

ஏற் ட்டது. கல்லூரி கொேத்தில் சந்திரனும் லதவனும் இரை ிரியொத நண் ர்கள்.
சந்திரனும் லதவனும் ஒலர வருடம்

ல்கரேககழகத்துக்குள் நுரேந்தவர்கள்.

சந்திரன் பகொழும்பு மருத்துவக் கல்லூரியில்
லதவன் சிவில் என்ஜிைியரொைொhன்.

டித்து டொக்டர்

டிக்கும் கொேத்தில்

வதியிள்
ீ
உள்ை ஒரு அரறபயொன்றில் இருவரும் தங்கிப்
ல்கரேக்கழகப் டிப்புக்குப்
ஆைொல் சந்திரன் தன்லைொடு

ட்டம் ப ற்றொன்.

ம் ே ிட்டி லேொரிஸ்
டித்தைர்.

ின் அவர்கள் சந்திக்க சந்தர்ப் ம் கிரடக்கவில்ரே.
டித்த ஒரு தமிழ் ப ண் டொக்டரர கொதேித்து

மைமுடித்து ேண்டன் பசன்று விட்டதொக லகள்விப் ட்டொன். சந்திரனும் அவன்
ப ற்லறொருக்க ஒலர

ிள்ரை.

சந்திரரைச் சந்தித்த ல ொது லதவனுக்க ஒரு அதிர்ச்சி கொத்திருந்தது. சந்திரைின்
மைவொழக்ரக சிே வருடங்கலை நீடித்தது எைறும் அவனுக்கும் தன்ரைப் ல ொல்

குழந்ரதகள் இல்ரே என்று அவன் பசொன்ைல ொது லதவைொல் நம்
முடியவில்ரே.. என்ை நடந்தது என்று லகட்டல ொது ேண்டன் வந்த ின் தொனும்
மரைவியும் ஒரு கொர் வி த்துக்கு உள்ைொைதொகவும் அதில் கற் மொகயிருந்த தன்
மரைவி இறந்ததொகவும் பசொல்ேி சந்திரன் அழுதொன். அவர்கள் திருமைம்
கொதல் திருமைம் என்று லதவனுக்கு பதரியும் . சந்திரன் மரைவி வசந்திரய
பகொழும் ில்
ம் ே ிட்டி

டிக்கும்

ே தடரவ சந்தித்திருக்கிறொன்.

டித்தகொேத்தில், திைமும்

ிள்ரையொர் லகொயிேில் சந்திரலைொடு அவரைக் கொைேொம். நல்ே

மைம் உள்ை சந்திரனுக்கு வொழ்க்ரகயில் இப் டியும் ஒரு துயரமொ என்று
லதவனும் அ ிரொமியும் கவரேப் ட்டொர்கள்.

சந்திரன் ேண்டைில் ஒரு ரகைலகொேஜிஸ்ட்டொக லவரே பசய்தொன். அவைது
ரகரொசி என்ைலவொ அவைிடம் வந்த லகஸ்கள் எல்ேொம் ஒரு

ிரச்சரையும்

இல்ேொமல் குழந்ரத லவறு தொய் லவறொக பசன்றொதொக லகள்விப் ட்டொன்.
ிள்ரைகள் இல்ேொதவர்கைின்

ிரச்சரைகரை கூட அவன் தீர்த்து ரவத்தொக

அவன் நண் ர்கள் கூறியரதக் லகட்டு மைதுக்குள் தன்

ிரச்சரைரயயும்

அவலைொட ல சி ஒரு தீர்வு கொைேொமொ எை அ ிரொமியுடன் கேந்து ல சிைொன்
லதவன்;. இறுதியில் சந்திரைின் மருத்துவ உதவிரய அவர்கள் நொடிைொர்கள்.

“உைக்கு இந்த உதவிரய நொன் பசய்யொவிட்டொல் எங்களுக்கு இரடலய உள்ை
நட்புக்கு அர்த்தமில்ேொமல் ல ொய்விடும். எைக்கு தொன் குழந்ரதச் பசல்வம்
இல்ேொவிட்டொலும் உைக்கொவது கிரடக்க வழியிருக்கொ என்று

ொர்ப்ல ொம்”

என்றொன் சந்திரன்.

மருத்துவ

ரிலசொதரைகளுக்கு

ின் லதவனும் அ ிரொமியும் முடிரவ

எதிர் ொர்த்து நின்றைர். வந்த பமடிக்கல் ரிப்ல ொர்ட் சந்திரரை திரகக்க ரவத்தது.
அரத லதவனுக்கும் அ ிரொமிக்கும் எடுத்துச் பசொல்ே அவனுக்கு ல ொதும் ல ொதும்

என்றொகிவிட்டது .

ரிப்ல ொர்டின்

டி அ ிரொமியின் கருப்ர ர யில் ஒரு

ிரச்சரையும் இல்ரே.

ஆைொல் சந்திரைின் விந்துக்கள் குழந்ரதரய உருவொக்கும் சக்திரய
இழந்துவிட்டை. சிறு வயதில் அவனுக்கு வந்த ஏலதொ ஒரு கடுரமயொை
வருத்தம் அதற்கு கொரைமொக இருந்திருக்கேொம்; என்று சந்திரன் விைக்கம்
பகொடுத்த ல ொது, லதவன் மரைவியின் ரகரயப்

டித்து ஓ பவன்று

அழுதுவிட்டொன். அ ிரொமி கேங்கவில்ரே.
சிே விைொடிகள் அரமதியொக இருந்துவிட்டு “எதற்கொக இப்

நீங்கள் அழுகுறீர்கள்.

எமக்கு பகொடுத்து ரவத்தது அவ்வைவு தொன்” என்றொள் வொர்த்ரதகள் தழும்
அ ிரொமி.

“ஊர் உைக்கு மேடி என்று

ட்டம் சூட்டிற்று. உண்ரமயில் நொன் தொன் மேடன்.

எமது சமுதொயம் எந்தக் குரறயிருந்தொலும் முதேில் அந்தப்

ழிரய ப ண்லமல்

தொன் ல ொடும். என்ரை மன்ைித்து விடு. திருமைத்துக்கு முன் இரதப் ற்றி
பதரிந்திருந்தொல் நொன் திருமைத்துக்கு சம்மதித்திருக்க மொட்லடன். உன்
வொழ்க்ரகரய

ொழடித்திருக்க மொட்லடன்” என்று அ ிரொமியின் ரகரயப்

ிடித்து

அழுதொன். அ ிரொமி ல சொமல் அரமதியொக “என்ை விசர் கரத கரதக்கிறியள்.
எது நடக்க லவண்டும் அது நல்ேதொகலவ நடக்கத்தொன் பசய்யும். மைம் வருந்தி
யன் இேரே இைி நடக்கப் ல ொவரதப்

ொர்ப்ல ொம். கீ ரதயில் பசொன்ை

தத்துவும் ல சிைொள் அ ிரொமி.
சற்று லநரம் சிந்தித்து விட்டு “டொக்டர் இதுக்கு தீர்வு இல்ரேயொ?” என்றொள்; மைத்
ரதரியத்துடை அ ிரொமி;.

“ ஏன் இல்ரே. இந்த நவை
ீ
விஞ்ஞொை உேகில் இல்ேொத தீர்வுகைொ” என்றொன்
டொக்டர் சந்திரன் அரமதியொக.

அந்தப்

திரே லதவனும் அ ிரொமியும் டொக்டர் சந்திரைிடம் இருந்து

எதிர் ொர்க்கவில்ரே.

“என்ை சந்திரன் பசொல்லுகிறீர்கை?;. எங்களுக்குப் குழந்ரத கிரடக்க
வழியுண்டொ?” லதவன் லகட்டொன்.

“ஆம் உண்டு. ஆைொல்

டித்த நீங்கள் இருவரும் உங்கள் இருவருக்குள்ளும்

கேந்தொபேொசித்து ஒரு முடிவுக்கு வரலவண்டும். இது உங்கள் இருவருக்கும்
எைக்குமிரடலயேொை இரகசியமக இருக்கட்டும்” என்று கூறிவிட்டு பசயற்ரக
முரறயில் கருப்ர யுக்குள் விந்துரவ பசலுத்தி குழந்ரத ப றரவக்கும்
முரறரய வி ரமொக விைக்கிைொர் சந்திரன்.
லதவனும் அ ிரொமியும் அரதக் லகட்டதும் வொயரடத்து ல ொய் இருந்தொர்கள்.

“என்ை ல சொமல் பமொைைமொகயிருக்கிறீர்கள்.

த்து வருஷமொக உங்களுக்கு

குழந்ரதயில்ரே. இப்ல ொ ஒரு வழி இருக்கிறது. அதுவும் நீங்கள் ேண்டைில்
இருப் தொல் இரத என்ைொல் நீஙகள் சம்மதித்தொல் திருப்திகரமொக நிரறலவற்றி
ரவக்க முடியும். இருவரும் கேந்து ஆலேொசித்து

தில் பசொல்லுங்கள் “ என்றொhர்

சந்திரன்.

“யொர் விந்ரத என் கருப்ர க்குள் பசயற்ரக முரறயில் பசலுத்துவர்கள்”
ீ
என்ற
லகள்விரய எழுப் ிைொள் அ ிரொமி.;
“ நிட்சயமக அது உங்கள் கைவனுரடயதொக இருக்கமுடியொது. ஏன் என்றொல் அது
சக்தியிழந்த விந்துக்கள். அதற்கு ஒரு விந்து வங்கியில் இருந்து உங்கள்
இைத்துக்கும் நிறத்துக்கு ப ொருத்தமொை பதொன்ரற லதர்ந்பதடுக்க லவண்டும்
அதற்கு சிே விதிமுரறகளும்
உரிரமயொைர் யொர் என் து

ரிலசொதரகளும்; உண்டு. அந்த விந்துக்கு

ரம இரகசியமொக ரவக்கப் டும். உங்களுக்குத

பதரியவரொது. அதைொல்

ிறகொேத்தில் கைவன் மரைவிக்குள்

ிரச்சரைகள்

வரக் கூடொது. அதுவும் லநொய் இல்ேொத ஒருவரிடம் ப ற்ற விந்துவொக இருக்கும்.
ஏன் என்றொல்

ிறக்கும் குழந்ரத அழகொை ஆலரொக்கியமொை, உங்கரைப் ல ொல்

நிறமுள்ை குழந்ரதயொக இருக்க லவண்டுமல்ேொவொ. அதுவும் அ ிரொமியின்
வயிற்றில் வைர்ந்த குழந்ரதயொக இருக்கலவண்டும். சுவிகொரம் எடுப் திலும்
ொர்க்க இது ஒரு

டி லமல். ஏன் என்றொல் அ ிரொமியின் வயிற்றில் வைர்ந்த

குழநரதயல்ேவொ. அக்குழநரதயின் இரத்தத்திே அ ிரொமியின் மரபுணுவும்
கேந்திருக்கும். அரததொலை நீங்களும் விரும்புவர்கள்
ீ
என்ை?” என்றொர் சிரித்த டி
சந்திரன்.

லதவன் அ ிரொமியின் முகத்ரத

ொர்த்தொன். அவள் முகத்தில் எதுவித

உைர்வுகளும் பதரியவில்ரே. கண்கள் கேங்கியது.

“எைக்குத் பதரியும் இது உங்கைொல் உடைடியொக எடுக்க முடியொத முடிபவன்று.
நீங்கள் இருவரும் அவசரப் டொது ஆழ்ந்து சிந்தித்து ல சி முடிவு எடுத்து விட்டு
உஙகள் இருவருக்கும் சம்மதம் இருந்தொல் என்ரை வந்து சந்தியுங்கள்.

ின்

மற்றரவரய நொன் கவைிக்கிலறன்’” என்றொhர் டொக்;டர் சந்திரன்.
***

கட்டிேின் லநர் எதிரொை சுவரில் பதொங்கிய

டத்தில் சிரித்த டி ப ரும் விரரே

சூப் யி டி இருந்த அழகிய குழந்ரதரயப்

ொர்த்து ப ருமூச்சு விட்டொர்கள்

லதவனும் அ ிரொமியும். இது ல ொே இருக்குமொ டொக்டர் பசொன்ை குழந்ரத? இரவு
இரவொக லதவனும் அ ிரொமியும் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியொது தவித்தது அந்த
டத்தில் இருந்த குழந்ரதக்கு தொன் பதரியும். நடப் து நடக்கட்டும். எைக்கும்
அவருக்கும் லதரவ என்லமல் உள்ை மேடி என்ற

ட்டத்ரத ல ொக்க ஒரு

குழந்ரத, என்று அ ிரொமி மைதில் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவள் ல ொல் கண்கரைத்
துரடத்து பகொண்டு

”அத்தொன் நொரைக்கு டொக்டர் சந்திரனுக்கு படேில ொன் பசய்து நொங்கள் வந்து
சந்திப் தொக பசொல்லுங்கள்” எைறொள் அ ிரொமி மைத் ரதரியத்துடன்.

“அரதத்தொன் அ ிரொமி நொனும் தீர்மொைித்தைொன். நொன் நிரைக்க நீ
பசொல்ேிப்ல ொட்டொய்” என்றொன் லதவன் அரமதியொக.

டத்தில் இருந்த குழந்ரத அவரைப் ொர்த்து சிரிப் து ல ொல் இருந்தது
அவனுக்கு. அவளுக்கு தன் வயிற்றில் அலத ல ொல் குழந்ரத ஒன்று ஊர்வது
ல ொன்ற உைர்வு. தொன் தொயொகப் ல ொகிலறன் என்ற ப ருரம முகத்தில்
ிரதி ேித்தது. இைி சமூகம் தன்ரை மேடி என்று ஒதுக்கிரவக்க மொட்டொது.
சடங்குகைில் எைக்கு ஒரு இடமுண்டு.
******

ஒரு வருடத்துக்குள் அ ிரொமி ஒரு அழகிய ஆண் குழந்ரதக்குத் தொயொைள்.
தங்கரை

ொர்க்க வந்த சந்திரனுக்கு நன்றி பதரிவி;க்கும் முகமொக தங்கள் இரு

ரககரை கூப் ி லதவனும் அ ிரொமியும் வைங்கிைர்.

“ இபதன்ை

ழக்கம் லதவன்;. என் கடரமரயத் தொன் நொன் பசய்தைொன். நீ என்

நண் ன். அரத மறந்துவிடொலத. நீ எைரை கும் ிடவுது எைக்கு மைதுக்கு ஒரு
மொதிரியொக இருக்கிறது. “ என்று கூறிய டி அவைது இரு கரங்கரையும்;

ற்றி

கீ லழ தொழ்த்திைொhர் சந்திரை
;.
“ டொக்டர் இவர்

டிப்பு இன்னும் நொன்கு மொதங்கைிே முடியப் ல ொகிறது. அதற்குப்

ிறகு நொங்கள் ஊருக்குத் திரும்

இருக்கிலறொம். அப் ொவுக்கும் அம்மொவுக்கும்

தங்களுக்கு ல ரப் ிள்ரை கிரடத்தரதயிட்டு ப ரிய மகிழ்ச்சி. லகொல் எடுத்து
ல சிச்சிைம். “ என்றொள் அ ிரொமி.

“ அவர்களுக்கு ஏதொவது பசொன்ை ீர்கைொ?” என்றொர் சந்திரன்.

“ உங்களுக்கு பகொடுத்த வொக்குறுதிரய நொங்கள் மீ றுலவொமொ?” என்றொர் லதவன்.

“ நல்ேது. நொனும் மொற்றேொகி கிேொஸ்லகொவுக்கு ல ொகிலறன். இைி உங்கரைச்
சந்திப்ல லைொ பதரியொது. அதைொல் உங்கள் குழந்ரதக்கு என் சிறிய

ரிசு

பகொடுக்க விரும்புகிலறன்.” என்று ஒரு கடித உரறரய அ ிரொமியிடம் சந்திரன்
பகொடுத்தொர்.

“ என்ை டொக்டர் இது?.. நொங்கள் அல்ேவொ உங்களுக்கு

ரிசு தரலவண்டும் “

என்றொள் அ ிரொமி.

“ சந்திரன் நீர் பசய்த இந்த ப ரிய உதவி ல ொதொது என்று இதுவுமொ?” லதவன்;
உைர்ச்சி வசப் ட்டு நடுங்கும் தன்; கரங்கைிைொல் சந்திரைின் ரகரைப்
ிடித்தொன்.

சந்திரன்

தில் ல சொது குழந்ரதரய லதவைிடம் இருந்து வொங்கிைொன்.

குழந்ரதயின் மிருதுவொை கன்ைத்தில் முத்தம் பகொடுத்துவிட்டு தன் கண்கைில்
வந்த கண்ை ீரரத் அவர்கள் கொைொத வொறு துரடத்துக் பகொண்டு

“ சரி நொன் வொறன் எைக்கு லவரேயிருக்கு” என்று

திரே எதிர் ொர்க்கொமல்

அரறரய விட்டு பவைிலயறிைொன். அவர் நடந்த விதம் அவர்களுக்குப் புரியொத
புதிரொக இருந்தது. டொக்டர் சந்திரன் அரறரயவிட்டு பவைிலய ல ொய் சிே

லநரத்துக்குப்

ின் லதவன் கடித உரறரய அ ிரொமியிடம் வொங்கிப்

அதனுள் சிறு கடிதமும் ஒரு

ிரித்தொன்.

த்திரம் இருந்தது. கடிதத்தில் இருந்தரத லதவன்

வொசித்தொன்

அன் ின் நண் ன் லதவனுக்கும் சலகொதரி அ ிரொமிக்கும்.
இலதொடு என் ப யரில் என் இறந்து ல ொை ப ற்லறொர் எழுதி பசொத்துக்ரகரை
எல்ேொம் உங்கள் குழந்ரதயின் ப யரில் எழுதி ரவத்திருக்கிபறன். இைி எைக்கு
பசொத்துக்கள் லதரவயில்ரே. நொன் மறுமைம் பசய்து பகொள்ைப் ல ொவதில்ரே.
என் வொழ்வில் எைக்பகை ஒரு வசந்திதொன். இது உங்கள் மகனுக்கு என்

ரிசு.

ஒலர ஒரு லவண்டு லகொள். என் மரைவி வி த்தில் இறக்கும் ல ொது அவள்
ஆறுமொதம் கற் ம். எங்களுக்கு ஆண் குழந்ரத

ிறந்தொல் அவள் வைங்கும்

முருகன் ப யரொை “அழகன்” என்ற ப யர் ரவக்க இருந்லதொம். ஆைொல் அது
எங்களுக்கு பகொடுத்து ரவக்கவில்ரே. அதைொல் அழகொை உங்கள்
மகனுக்கொவது அந்தப் ப யரர ரவப் ர்
ீ கள் எைத் தொழ்ரமயுடன் பசய்து
லகட்டுக்பகொள்கிலறன். அரத மறக்கொமல் நிரறலவற்றுவர்கள்?
ீ

இப் டிக்கு
சந்திரன்

கடிதத்திைதும் உயிேிைதும் அர்த்தங்கரை அவர்கள் புரிந்து பகொண்டொர்கள்.
ஆைொல்

கிர்ந்து பகொள்ைவில்ரே. இருவரும் ஒருவரர ஒருவர்

ொர்த்த டி

ஆைந்தக் கண்ை ீர் வடித்தைர். இப் டியும் ஒரு மைிதைொ என்றது அவர்கள்
இருவரிைதும் உள்ைங்கள்.
******

