
 

    சின்ன வடீு 
    

(ப ொன் குலேந்திரன் -கனடொ) 
 
 

  ஆதவன் அழகன்;. உயரமானவன். சூரியனனப்பபால் பிரகாசமான 

கண்கள். பதாற்றத்தில் ஒரு கம்பரீம். நனையில் தனி மிடுக்கு. பபச்சில் ஒரு 

துடுக்கு. சிரிப்பில் ஓரு கவர்ச்சி. ஆதவன் அழகாக ஆனை அணிந்து வந்தால் 

அனவனனப் பார்த்தவர்கள் ஒரு சினிமா நடிகன் என்பற நினனப்பார்கள். 

யாராவத இயக்குனர்கள் அவனனப் பார்த்து விட்ைால் தாங்கள் எடுக்கும் 

பைத்துக்கு; கதாநாயகனாக பதரிவு சசய்ய சற்றும் தயங்கமாட்ைாhகள். காதல் 

மன்னன் செமினி கபணசனனப் பபால் “அழகரசன் ஆதவன்” என்று பட்ைப்சயர் 

னவக்க இரசிகர்கள் தயங்க மாட்ைார்கள்.  அவனது பதாற்றத்துக்கு ஏற்ற ஒரு 

அழகினய சபண்னண கதாநாயகியாக பதர்ந்சதடுப்பது சற்று கடினம். 
 

              வாழ்க்னகயில் சபாறுப்பற்றவனாக வாழ்பவன் ஆதவன். 

சிறுவயதில தானய இழந்தவன். பாட்டியாரின் பராமரிப்பி ;ல வளர்ந்தவன். 

தந்னத மபகசன் ஒரு பரிபல்யமான கிரிமினல பலாயர். பல குற்றவாளிகளுக்கு 

தண்ைனண கினைக்காமல் வாதாடி சவன்றவர்.  அவருககு மகனனப் பற்றி 

கவனல இல்னல. தன் சதாழில தான் அவருக்கு முக்கியம். மகனின் 

பபாக்னகப் பற்றி அவருக்கு பல புகார்கள் வந்ததால் ஆதவபனாடு பபசுவனதத் 

தவிர்த்தார்.  
 

 “பிபளய் பபாய்” என்று பலரால் அனழக்கப்பட்ை ஆதவனுக்கு கல்லூரியில்   

படிக்கும் பபாது “பகர்ல் பிரண்ட்ஸ்” அபனகர்;. அவனுனைய நட்புக்காக 

சபண்கள் ஏங்கித்தவித்தவர்கள் பலர். அவனன காதலித்து பின்னர் 

னகவிைப்பட்ை சபண்களில் ஒருத்தி; தற்சகானலசசய்தது பலருக்கு சதரிந்த 

கனத.  ஆதவன் பிபலய் பபாய் என்று சபயர் வாங்கினாலும் படிப்பில் மட்டும் 



கவனம். படித்து இருபத்னதந்து வயதில் என்ெனியாரனவன். ஆதவனின் 

அதிர்ஷ்ைம் படித்துப் பட்ைம் சபற்ற சில மாதங்களுக்குள் ஒரு அசமரிக்கன் 

சகாம்சபனியில் சபரிய சம்பளத்தில் பல சலுனககபளாடு அவனுக்கு பவனல 

கினைத்தது. 
 

 “சநலும்” என்ற சபயரில் இருபது வயது சிங்களப்சபண் ஒருத்தி ஆதவனுக்கு 

ஸ்சைபனா கிராபராகவும் சசக்கரட்ைரியாகவும் நியமிக்கப்பட்ைாள். சிங்களத்தி ;ல 

“சநலும்” என்றால்  அழகிய தாமனர என்பது அர்த்தம். சபயருக்கு ஏற்ற அழகி 

அவள். கண்டியில் பிறந்து வளர்ந்தவள். தனது பரம்பனர, கண்டினய ஒரு 

காலத்தில் ஆண்ை நாயக்கர் வம்சத்தினர் என்று சபருனமயாக சநலும் 

அடிக்கடி ஆதவனுக்கு சசால்லிக்சகாள்வாள். “ அப்பபா உன்னில் தமிழ் ரத்தம் 

ஓடுது என்று சசால்” என்பான் பவடிக்னகயாக ஆதவன்.    
 

பவனல கினைத்த சில மாதங்களில் பணக்கார இைத்தில் உர்மிளானவ நல்ல 

சீதனத்பதாடு திருமணம் சசய்து சகாண்ைான். தனி பங்களா, சவளிநாட்டு கார் 

, பாங் பசமிப்பிலு ஐம்பதாயிரம். ஆதவன் உர்மிளாவின் குடும்ப வாழ்க்னக 

மகிழ்ச்சிகரமாக இரண்டுவருைங்கள் கழிந்தன. “ஆனச அறுபது நாள் பமாகம் 

முப்பது நாள்” என்பது பபால் ஆதவனுக்கு உர்மிளாபவாடு வாழ்ந்து அலுப்பு 

தட்டிவிட்ைது. எத்தனன நானளக்குத்தான் ஒபர உணனவத்தான் உண்பது? பல 

சபண்கபளாடு சதாைர்பு னவத்திருந்த ஆதவனுக்கு சநலும் பமல் ஒரு 

தனிப்பட்ை ப்ரியம் ஏற்பட்ைது. அவர்களினைபய உறவு நட்பாக ஆரம்பித்து 

காதலில் முற்றுப்சபற்றது. பவனல முடிந்தபின்னர் சநலுபமாடு சினிமாவுக்கும், 

சரஸ்சைாரண்டுகளுக்கு பபாய் வரத் சதாைங்கினான ஆதவன். அவன் பவனல 

சம்பந்தமாக பல இைங்களுக்குப் பபாகும் பபாது சநலுனமயும் அனழத்து 

சசல்வான். ப ாட்ைலில் ஒபர அனறயிபலபய இருவரும் தங்குவார்கள். 
 



ஆதவன்; திருமணமானவன் என்பது சநலுமுக்கு சதரிநதிருந்தும் அவன பமல் 

அவளுக்கு இருந்த காதல எல்னல மீறி தன்னன திருமணம் சசயது ; 

சகாள்ளம்படி ஆதவனன பகட்கும் அளவுக்குப் பபாய்விட்ைது. 
 

“ சநலும், நான் ஏற்கனபவ திருமணமானவான். எனது இரு வருை தாம்பத்திய 

வாழ்க்னக திருப்திகரமாக இருக்கவில்னல. எனக்கும் என்மனனவிக்கும் 

இனைபய எப்பவும் வாக்குவாதங்கள். அவள் சிகனக்கரி. அவளது தகப்பனும், 

சபகாதரனும் எனதச் சசான்னாலும் மீறமாட்ைாள். எனக்கு ஏன் அவனளத் 

திருமணம் சசய்பதாம் என்றாகிவிட்ைது. அப்படி இருந்தும் ; உன்னன திருமணம் 

சசயவது என்றால் என்மனனவி உர்மிளானவ விவாகரத்து சசய்யபவண்டும். 

அவள் சகாண்டு வநத சசாத்து எவ்லாவற்னறயும் நான் இழக்க பவண்டி 

வரும். அது அவ்வளவுக்கு உசிதமான காரியமாக எனக்குத் சதரியவில்னல. 

நாமிருவரும் சதாைர்ந்தும் திருமணமாகாவிட்ைாலும் கணவன் மனனவி பபால் 

வாழ்பவாம். என்ன சசால்லுகிறாய்;”? ஆதவன் சநலுனமக் பகட்ைான். 
 

“ நான் உமக்கு சி ;ன்ன வைீாக இருப்பதா? சமுதாயம் என்ன  எங்கனனப் பற்றி 

என்ன பபசும்?;”, சநலும் ஆதவனனக் பகட்ைாள். 
 

“ ஏன் கண்டியின் கனைசி நாயக்கர் வம்சத்னதச் பச ;ந்த ஸ்ரீ 

விக்கிரமராெசிங்காவுக்கு நாலு மனனவிகள் இருந்ததில்னலயா? 

பகள்விபட்டிருப்பிபய’? 

 

“ நல்லாக இருக்கிறது உமது நியாயம். அவன் ஒரு அரசன். அவன்> தான் 

நினனத்தனத சசய்யலாம். நீர் சாதாரண குடிமகன். சட்ைம் என்று ஒன்று 

இருக்கிறபத. ஆதவன் உமக்கு நான் சின்ன வைீாக இருப்பதற்கு உமது 

மனனவிக்கும்; அவளது சபற்பறாருக்கும் சம்மதபம?” 

 



“ அவர்கள் சம்மதம் எனக்குத் பதனவயில்னல. என் பபாக்னக அவர்களால் 

மாற்றமுடியாது. நீர் சதாைர்நது எனக்கு சி ;ன்னவைீாகபவ இரும். உமக்கு 

பவண்டியனத கனவன் பபால கவணித்துக் சகாள்பவன்.”  
 

சநலும் சிந்தித்தாள். அவளுக்கு ஆதவபனாடு உறனவத் துண்டிக்க மனம் இைம் 

சகாடுக்கவில்னல. கணவன் மனனவி பபால் இருவருைங்கள் 

வாழந் ;துவிட்ைாள்.  
 

“இதற்கு ஒபர வழிதான உண்டு.  எங்களுனைய உறவினால் குழந்னதசயான்று 

எங்களுக்கு கினைக்காமல் நைந்துசகாள்வது  தான் சரியான வழி என எனக்குப் 

படுகிறது” என்ன சசால்லுகிறரீ் ஆதவன்”. சநலும் பகட்ைாள். 
 

“ எது உன் விருப்பபமா சநலும் அதன் படி நைக்கிறன். உம்னம என்னால் 

மறக்கமுடியாது.” ஆதவன் சநலுமின் பயாசனனக்கு கட்டுப்பட்ைான். சதாைர்ந்து 

சநலும் ஆதவனின் சி;ன்ன வைீாகபவ இருந்தாள். 
 

    ****** 

 

எவர் வானய அனைத்தாலும் ஊர் வானய அனைக்க முடியாது என்பார்கபள 

அபத பபால் ஆதவன்- சநலும் உறவு உர்மிளாவுக்கும் அவளின் 

சபற்பறாருக்கும் வினரவில் சதரியவந்தது> ஆதவன் தன் உறனவ 

மறுக்கவில்னல. தன்னால் சநலுனம மறக்க முடியாது என்று திட்ைவட்ைமாக 

மனனவிக்கும் அவளின் சபற்பறாருக்கும் சசால்லிவிட்ைான். ஆதவன் பவனல 

நிமித்தம்; அடிக்கடி சவளியிைங்களுக்குப் பபாய் வருவதாக அவபனாடு 

பவனலசசய்பவர்கள் உர்மளாவுக்கு> ஆதவன்- சநலும் உறனவப்பற்றி பல 

விதமான வதந்திகனள பரப்பினார்கள். உர்மிளா படிப்படியாக ஆதவனன 

சவறுக்கத் சதாைங்கினாள். அவர்களுக்கினைபயலான தாம்பத்திய உறவு 



பாதிக்கபட்ைது. அவர்களுக்கு குழந்னதயிலாததும் அவர்களின உறவுக்கான 

பாலமாக அனமயவில்னல. 
 

காலப்பபாக்கில்; ஆதவனின் உைல் நலம் பாதிக்கப்பட்ைது. முதலில் இருதய 

பநாய் என்று ஆதவன் நினனத்தான். பல பரிபசாதனனகளுக்கு பின் அவனது 

இரு நீரகங்களும்  சவகுவாக பாதிப்பனைந்திருப்பதாக சைாக்ைர்கள் 

கண்டுபடித்தனர். ையாலிசிஸ் சசய்வது அவ்வளவுக்கு உசிதமல்ல. அப்படி 

ையாலிசிஸ் சசய்தாலும் ஒரு கிழனமக்கு மூன்று நாட்கள் ஆஸ்பத்திரிக்குப் 

பபாய் சசய்யபவண்டும். அதற்கு சசலவு பவறு. அதுமைடும்மல்ல;> பவனல 

நிமித்தம் பவறு நாடுகளுககுக பயணம் சசய்யமுடியாது. இந்த சிறுவயதில்ல 

ையாலிசிஸ் சசய்வது உசிதமல்ல. இதற்கு மாற்று வழி ஒரு நீரகமாவது 

ஆபராக்கியமான மாற்று நீரக ஒப்பிபரஷன் சசய்தாக பவண்டும் என்று 

சைாக்ைர்களின் ஆபலாசனன ஆதவனுக்கு அதிர்ச்சினய சகாடுத்தது.  
 

உர்மிளாவுக்க தன கணவனுனைய இரு நீரகங்களும் பாதிபனைந்திருப்பனதப் 

பற்றி பகள்விப்பட்ைதும் அவளது பபாக்கில் ஒரு திடீர் மாற்றம் ஏற்பட்ைது. 

ஆதவபனாடு பபசுவனதக் குனறத்துக்சகாண்ைாள். எங்பக தனது இரு 

நீரகங்களில் ஒன்னற தனக்குத் தானம் சசய்ய ஆதவன் பகட்டுவிவாபனா 

என்ற பயம் பவறு அவளுககுத்க பதான்றியது.  
 

“ உர்மிiளா இனதபற்றி பயாசியாபத. ஆதவனுக்கு நீரகம் பதனவயானால் 

சபாறுத்தமான நீரகத்னத ஏராளமான பணம் சகாடுத்து வாங்கலாம். நீரகத்னத 

பணத்துக்காக விற்பதற்கு எத்தனனபயா ஏனழகள் 

காத்துக்பகாண்டிருக்கி;றார்கள். பபப்பரில் ஒரு விளமபரம்பபாட்ைால் மட்டுபம 

பபாதும்” என்றார் உர்மிளாவின் தந்னத. அவர் சசான்ன ஆபலாசனனனய 

உர்மிளாவின் தாயும் சபகாதரனும் ஆபமாதித்தனர். ஆதவனுக்கு மாமனார் 

சசான்னது பகாபத்னதக் சகாடுத்தது. தன் மருமகனுக்கு உதவபவண்டுபம 



என்ற எண்ணம் இல்லாதவர். இவர்களும் என் இனத்தவர்களா?” என்று 

மனதுக்குள் மாமனானரயும் தன் மனனவினயயும் ஆதவன் திட்டிக்சகாண்ைான்.  
 

தனது பிரச்சனனனய சநலுமுக்கு ஆதவன் எடுத்தச்சசான்னாhன்;. ஆதவனின் 

பதகநலம் இப்படி இளம் வயதில் பாதிபனையும் என்று சநலும் 

எதிர்பார்க்கவில்னல. ஆதவனின் பிரச்சனனக்குத் தீர்வு காண சில தினங்களாக 

தனக்குள் சநலும் பபாராடினாள். முடிவில் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தாள். 

மனனவியும், உறவினர்களும் ஆதவனுக்கு உதவ முன் வராதனதச் சிந்தித்து 

கவனலப்பட்ைாள். முடிவில் ஒரு நாள் ஆதவனிைம். 
 

 “ைார்லிங் உங்கபளாடு ஒரு முக்கிய விஷயம் பபசபவண்டும் ; என்று 

படீினகபயாடு பபச்னச ஆரம்பித்தாள் சநலும். 
 

“ என்ன விஷயம் சசால்பலன் சநலும்”. 

 

“ உங்களது கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்னைப் பற்றியது. சபாருத்தமான நீரகம் 

ஒன்னற வினல சகாடுத்து வாங்க உங்களிைம் பபாதிய பணம் இல்னல. 

உங்கள் மனனவியும் மாமனாரும் உங்களுக்கு உதவப் பபாவதில்னல என்று 

சசான்னரீ்;கள். அபதாடு உங்கள் சுயமரியானத அவர்களிைம் நிதி உதவி பகட்க 

விைாது. உங்கனை பிரச்சனனக்கு ஒபர வழி மட்டும் தான் உண்டு. நான் 

நன்றாக பயாசித்தப் பிறகு ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறன்” என்றாள் 

கரிசனனபயாடு சநலும்” 

 

“ என்ன முடிவு எடுத்திருக்கிறாய் சநலும்?” 

 

“ அனமதியாக நான் சசால்வனதக் பகளுங்கள். எனது இரு சீறுநீரகங்களில் 

ஒன்னற உங்களுக்கு நான் தானம் சசய்யத் தீர்மானித்திருக்கிறன். என் நீரகம் 



உங்களுக்குப் சபாருந்தினால் நான் உங்களது சின்ன வடீு என்ற உரினமயில் 

உங்கள் சம்மதத்னத பகட்கிபறன்” என்றாள் அனமதியாக சநலும். 
 

ஆதவனுக்கு அவள் சசான்னது சபரும் அதிர்ச்சினயக் சகாடுத்தது. இந்த 

வயதில் இப்படிசயாரு தியாக மனப்பான்னம உள்ள ஒரு சபண்ணா சநலும் 

என்றது அவன் மனம். அவனளக் கட்டி அனணத்து முத்தம் சகாடுத்தான் 

ஆதவன் 
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