
 

 

     

 

 

    ம ௌனம் 

 

   (ப ொன் குலேந்திரன் - கனடொ) 
 

 

முன்னுரை: { கண், வொய்; கொது இவவ மூன்றும் பெயேிேந்து ல ொனொல் 

மனிதனுக்கு வொழ்வு சூனியமொகி விடுகிறது. தீயவவவயப்  ொர்கொதது, 

ல ெொதது, லகளொதது  விலவகமொனது என்று கண், வொய் கொதுக்கு 

கட்டப் ொடுண்டு. இதவன ஜப் ொனியர் எடுத்தியம் ினொர்கள். அவதலய 

கொந்தியடிகளும் மூன்று குரங்குகள்  கன்இ கொது. வொய் ஆகிய மூன்வறயும்  

வகயொல் மவறப் து ல ொல்கொட்டி மனிதன் எவ்வொறு வொழலவண்டும் என 

எடுத்துக் கொட்டியுள்ளொர் . குருடு, ஊவம, பெவிடு, எனச் சுருக்கமொகச் பெொல்ேி 

அழப் து வழக்கம். ல ெமுடியொதவர்களில்  ிர ல்யமொனவர்கள்  ேர் . 

விஞ்ஞொனி, .இவெலமவத, விவளயொட்டு வரீர், கவேஞர், எழுத்தொளர் 

ல ொன்றவர்கள், ஊவமகள். லதொமஸ் அல்வொ எடிென்,  வொன் ப த்லதொவனன் 

ல ொன்றவர்கவளக் குறிப் ிடேொம்.  இந்த கவத ஒரு ஊவமயொகக்  ிறந்த 

ஒருவனது மணவொழ்க்வக  ற்றியது.} 
 

தங்கரொசு – தங்கம்மொ தம் திகளுக்குத் திருமணமொகி  த்து வருடங்களொகியும்  

குழந்வத  ிறக்கவில்வே. தங்கமொன மனசு அவர்களுக்கு. அவர்கள் ல ொகொத 

வவத்தியர்கள் இல்வே. ல ொய் தரிெித்து வரொத லகொயில்கள் இல்வே.  ிள்வள 

லவண்டி சுற்றி வந்த மரங்கள்  ேர். தொங்கள் முற் ிறவியில் பெய்த கர்ம 

விவனபயொ பதரியொது என்று பெொல்ேிக் பகொள்வொர்கள்.  ே பெொத்துக்கு 

உரிவமயொளர்களொகவும், லதவவயொன பெல்வம்; இருந்தும் தமக்கு வொரிெொகப் 



 ிள்வள  ிறக்கொத குவற அவர்கவள வொட்டியது.  தங்களுக்கு புண்ணியம் 

கிட்டட’டும் என்ற ல ொக்கில் வளம் குவறந்த  ிள்வளகவளக் கவனிக்கும் 

இல்ேங்கள் பெயல் ட அவர்கள் உதவிகள்  ே பெய்தொர்கள். தங்கரொசு 

தம் திகள் இருக்கொத விரதங்கள் இல்வே. கடவுள் தங்களுக்கு குவற இல்ேொத  

குழந்வத ஒன்வறயொவது பகொடுக்கொதொ என்று லவண்டினர். அவர்களது 

லவண்டுலகொள் ஒரு  ொள்  ேித்தது. 

 

அழகிய ஆண் குழந்வத ஒன்வற ப ற்பறடுத்தொள் தங்கம்மொ. அவள் 

குழந்வதவய ஈன்று எடுக்கும் ல ொது அவளுக்கு வயது  ொற் து.  ிறந்த ல ொது 

அம்மொ என்றுவொய்விட்டு குழந்வத அழவில்வே. அது அவர்களுக்கு 

விெனத்வதக் பகொடுத்தது.  அழகிய வொய்இ கண்கள். கொதுகள் இருந்தும்  ிறந்த 

குழத்வதக்கு வொய்விட்டு ல ெ முடியவில்வே . குழந்வதயின் குரல் 

லகட்கொதது, தங்கரொசு தம் திகளுக்கு ஏமொற்றமொயிருந்து. டொக்டரிடம்  

குழந்வதiயின் ஊவமத்தனத்வதப் ல ொக்க வவத்தியம் கிவடயொதொ?  ொம் 

எவ்வளவு  ணமும் பெேவு பெய்யத் தயொர் என்றொர் தங்கரொசு.  

 

டொக்டர் ெிரிதத் டி, ”  ீங்கள் பெய்த புண்ணியம்,  ொர்ப்  தற்கு ஒரு அழகொன 

குழந்வத  ிறந்திருக்கிறது. ல ெமுடியொத குழந்வதக்கு  ொர்ப் து,  கொது லகட் து 

ஆகியவற்றில் குவறவில்வே. உங்களது மர ணுவில் ஏலதொ குவறயுன்டு. 

உங்களின் இனத்தவர்களில் யொரொவது; ஊவமயொக வொழ்ந்திருக்கிறொர்களொ?, 

டொக்டரின் லகள்வி அவர்களுக்கு ஆச்ெரியத்வதக் பகொடுத்தது. 

 

“ எனது பூட்டனொர் ஊவமயொக  ிறந்தவர். ஊர் ெனங்களின் ஏளனம் தொங்க 

முடியொமல் தற்பகொவே புரிந்து பகொண்டொர். அவரின் மறு ிறவிலயொ இந்தக் 

குழந்வத என்று ஒரு கணம்  ொன் லயொெிக்கிறன்,இ என்றொள் தங்கம்மொ.  

 



“ விெர் கவத கவதக்கொலத மயூரன் ெொதவனகள்  வடக்கஇ ல ெலவண்டும் 

என் து அவெியமில்வே. அவனுக்கு வொழ்வதற்கு லதவவயொன பெொத்து 

இருக்கிறது. அவன் ல ெொது இருந்தொல் தியொனம் பெய்வதுக்கு அது ஏற்றது. 

அன்மீகவொதிகள் அதிகம் ல சுவது கவடயொது ல சுவதினொல் லதவவயில்ேொத 

வதந்திகவளப்  ரப்  உதவும். பமௌனம்  என் துவும் ஒருவவகயொன லயொகப் 

 யிற்ெி இந்தப்  யிற்ெி வகவந்தவர்களுக்கு முத்தியும் வககூடும். 

அதனொல்தொலனொ என்னலவொ மகொன்களும், ஞொனிகளும் ெித்தர்களும் 

பமௌனத்வதலய தமது பமொழியொகத் பகொண்டிருப் வத  ொம் அறிலவொம். 

அப் டிப் ட்ட ெித்தர்களில் ஒருவர் தொன் பமௌனகுரு என்று அவழக்கப் ட்ட 

தவத்திரு முத்துச்ெொமி சுவொமிகள்.“ என்றொர் தங்கரொெொ.  

 

“ப ொறுவமயொக இருங்கள். கொேப் ல ொக்கில் ஊவமத் தன்வமவய  ீக்க 

பவளி ொட்டில் வவத்தியம் கண்டு ிடிப் ொர்கள் “ என்றொர் டொக்டர். 

தனது ெிரிப் ொலும்  ொர்வவயொலும்  ேவர மயக்கினொன் குழந்வத. அழகனொக 

 ிறந்த அவனுக்கு மயூரன் என்ற ப யர் வவத்தனர். மயூரன் முருகவனக் 

குறிக்கும். முருகன் அழகன்.  

 

“மயூரனுக்கு ல ெமுடியொவிட்டொலும்  ல்ே  ொர்வவயுண்டு.   ன்றொக கொது 

லகட்கிறது.  ீங்கள் பெொல்வது அவருக்கு  ன்றொகப் புரிகிறது. மயூரன் 

வளர்ந்தொல் வெவக பமொழி கற்று மற்றுவர்கலளொடு பதொடர்புபகொள்ளேொம். 

அந்த பமொழி லமல்  ொடுகளில்  ேர்  ொவிப் துண்டு. உங்கNலளொடு பதொடர்பு 

பகொள்ள வெவக பமொழிவய அவன் ; ொவிக்கேொம். குமரி கண்டம் 

இருந்தகொேத்தில் வொழ்ந்த மக்கள்  ொவித்தது, வெவக பமொழி என்று 

ஆரொச்ெியொளர்கள் கண்டு ிடித்துள்ளொர்கள். குழந்வதக்கு இவறவன் 

ல ெமுடியொத குவறவய வவத்தொலும் புத்தி கூர்வமயுள்ள ஜவீனொக 

 வடத்திருக்கிறொர்” என்றொர் டொக்டர்.  

 



மயூரனுக்கு அ ொர ஞொ கெக்தியுண்டு. தன்வனச் சுற்றி  டப் வத கூர்வமயொக 

அவதொனிப் ொன். எழுதும் திறவம அவவனத் லதடிவந்தது. தன்னில் உள்ள 

குவறவயச் ெிந்திக்கொமல் இருப் தற்கொக எழுதத் பதொடங்கினொன்.  உள்ளத்தில் 

உள்ள உணரச்ெிகவளயும் ெிந்தவன கவளயும்  தன் எழுத்தின் மூேம் 

கொட்டினொன். அவன் எழுதிய ெிறுகவதகள்  ிர ல்யமொனது.  

 

 

தங்கரொசு தம் திளின் துரத்து உறவினர்களொன  இரொவமயொ தம் திகள் 

 ணவெதி இல்ேொதவர்கள். அப் டி இருந்தும் தங்கள்  ணக் கஷ்டத்தில் 

தங்களின் ஒலர  மகள் துர்கொவவ  டிப் ித்து  ட்டதொரியொக்கினொர்கள். துர்கொ 

ல ரழகி இல்ேொவிட்டொலும் திறவமயொன ல ச்ெொளி.  ட்டிமன்றங்களில் அவள் 

ல சுவவதக் லகட்க  ேர்கூடுவொர்கள். வொதத்தில்  ேவர பவன்றவள். அரெியல் 

கூட்டங்களில் அவவள ல ெ அரெியல்வொதிகள் அவழப் ொர்கள். அவள் ப சும் 

ல ொது அவளது  குரல், வொதத்தொல் கவரப் ட்டு வகதட்டல்களுக்கு 

குவறவில்வே. 

 

துர்கொவுக்கு முன் லகொ ம் தொன என்ற அகங்கொரமும் அதிகம்.  ே இடங்களில் 

துர்கொவுக்கு ப ண் ல ெிவந்து, ப ண் ொர்த்து ல ெிய  ினன் வந்த வரன்கள் 

“ப ண் ிடிக்கவில்வே என்று பென்றதன் கொரணம் அவளது அகங்கொரத் பதொனி 

 ிவறந்த ல ச்சு.  

 

தொங்கள் இல்ேொத கொேத்தில் மயூரன் கஷ்டப்  டப்ல ொகிறொன் என  ிவனத்த 

தங்கரொசு தம் திகள் துர்கொவவ மருமகளொக்க இரொiயொவிடம் ப ண் லகட்டு 

ல ொனொர்கள். பெல்வம்  வடத்த குடும் த்தில் தன் மகவள மருமகளொக 

பகொடுக்க இரொவமயொவுககு முழு ெம்மதம். துர்கொவுக் குடும்  வொழக்வகயில் 

அவலளொடு தரக்கம் புரியொத ஒருவலன மயூரன என் து அவர்கள் முடிவு. எவத 

யொர் எவத ல ெினொலும் அவமதியொக ெிரித்த டி எழுதிக் பகொண்டிருப் ொன். 



அவலன துர்கொவுக்கு ப ொருத்தமொன மொப் ிள்வள என இரொவமயொ தம் திகள் 

முடிபவடுத்து, துர்கொவவ மயூரனுக்கு மணம் முடித்து வவக்க ெம்மதம் 

பதரிவித்தனர். 

 

   ****** 

திருமணமொகி ெிே  ொட்களுக்குள் தன் சுய ரூ த்வத  துர்கொ கொட்டத் 

பதொடங்கினொள். எப்ல ொதும் மயூரன் அவமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருப் து 

அவளுக்கு லகொ த்வத பகொடுத்தது. தன்வன பவளிலய உேொவ அவழத்துச் 

பெல்ேொது அவறக்குள் மயூரன் ல னவும் வகயுமொக இருப் து, ஏன் தன்வன 

தன் ப ற்லறொர் மயூரனுக்கு திருமணம் பெயது வவத்தொரகள் என்ற ஆத்திரம் 

அவளுக்கு வந்தது. எவ்வளவு  ண வெதி இருந்தும் தன்லனொடு இனிவமயொக 

ல ெி உறவொட முடியொத ஒருவவன கணவனொக கிவடத்தது, அவளுக்கு அவன் 

லமல் பவறுப்வ  உண்டு  ண்ணியது. ெிே ெவமயங்களில் அவன் எழுதிய 

கவதகவள லகொ த்தில் கிழித்பதறிந்து திட்டுவொள்.  த்திரகொளியொவொள். அவன் 

ல ெொது ெிரித்த டி இருப் ொன். 

 

“உங்களுக்கு  ொன் திட்டுவதொல் லகொ ம் வருவதில்வேயொ? உணர்ச்ெிகள் அற்ற 

 ிண்டமொக இருக்குறியலள” என்று கணவன் என்ற கூட  ொரொமல்  ே தடவவ 

திட்டித்தீரப்; ொள்.   

 

துர்கொ இப் டி ட்ட அகங்கொரக்கொரி என்று பதரிந்திருந்தொல் தங்களின் 

அவமதியொன மகனுக்கு அவவளத் திருமணம் பெய்து வவத்து ப ரும் தவவற 

இவழத்துவிட்லடொம் என் வத தங்கரொசு தம் திகள் உணர்ந்தனர்.  ல்ே ல ரம் 

அவனுக்கு அவலளொடு வொதொடி எதிர்த்துப் ல சும் ெக்திவய கடவுள்  பகொடுத்து 

வவக்வில்வே.  

 



“அவன் தன் கவவேகவள எழுத்தின் மூேம் தீர்த்துக்பகொள்கிறொன் என்றொள் 

தங்கம்மொ. 

 

தங்கரொசு, இரொவமயொ தம் திகளின் மவறவுக்கு  ின் துர்கொவின் 

அகங்கொரப்ல ொக்கு அதிகரித்தது. எதற்கு எடுத்தொலும் கணவன் லமல் எரி து 

விழுவொள். கணவனுக்க வக ீட்டி அடிக்கொதது ஒன்று மட்டுலம. ல ரத்துக்கு 

உணவு பகொடுக்கமொட்டொள். அவலனொடு தொம் திய உறவவ தவிர்த்தொள். தனக்கு 

குழந்வத இல்ேொதது அவளுக்கு மண வொழ்க்வகயில் பவறுப்வ க் கூட்டியது. 

தனக்குத் பதரிந்த வழக்கறிஞரிடம் கணவவன விவொகரத்து பெய்வவத  ற்றி 

கேந்து ஆலேொெித்தொள். 

 

“துர்கொ உன் கணவன் ஒரு ஊவமயொனொலும்  ல்ே மனம்  வடத்தவர்.  ீ 

எவ்வளவு ல ெினொலும்; எல்ேொவற்வறயும் உள்வொங்கிக் பகொண்டு வொழ்கிறொர். 

அவர் உன்வன ஒரு  ொளொவது அடித்துத் துன்புறுத்தியது உண்டொ”? 

 

“ கிவடயொது. அவர் ஒரு வொயில்ேொப் பூச்ெி”,  தில் பெொன்னொள் துர்கொ 

  

“ அப்ல ொ எந்த கொரணத்வதக் பகொண்டு விவொகரத்து லகட்கிறொய”;? 

 

“அவர் ஒரு ல ெமுடியொத ஜடம்.  ொன் எவ்வளவு திட்டினொலும் ெிரித்த டி 

என்வன அேட்ெியம் பெய்து, எழுதிக்பகொண்டிருப் ொர். அவலரொடு  ொன் எப் டி 

வொழமுடியம்”? துர்கொ வழக்கறிஞருக்கு தொன் விவொகரத்து லகட் தற்கு கொரணம் 

பெொன்னொள். 

 

வழக்கறிஞர் ெிரித்தொர். “ துர்கொ உன் கணவன்  ிறப் ொல் ஊவம என்று 

பதரிந்திருந்தும்  ணத்துக்கொகத் தொலன அவவர திருமணம் பெய்தன?ீ 

கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருட குடும்  வொழ்க்வகவய ப ொறுவமபயொடு ஒரு 

பெொல்ேொவது எதிர்த்துப் ல ெொமல் உன்லனொடு  டத்தி வந்திருக்கிறொர். 



எவ்வளவு ப ொறுவமெொேி என் வத  ொர்த்தொயொ? எப்ல ொதொவது  ீ இவத 

ெிந்தித்துண்டொ. தனக்கு இருக்கும் குவறவய பவளிக்கொட்டொமல் ப ொறுவமயொக 

இருந்து எழுத,  ிர ல்யமொன எழுத்தளரொகிவிட்டொர். அவரின் “ ல ெொதவன்” 

என்ற  ொவலுக்கு அரெின் ெொகித்திய மண்டே முதேொம்  ரிசு 

கிவடத்திருக்கிறது. அது உனக்குப் ப ருவமவய தரலவண்டும். இனி அவவர 

வவயொலத. அவமதியொக வொழ்க்வக  டத்தப்  ொர்” என்று வழக்கறிஞர் அறிவுவர 

வழங்கினொர்.  

 

ெற்று ல ரம் ல ெொது  ெிந்தித்த டி இருந்த துர்கொ, அவருக்குப்  தில் 

பெொல்ேொமல் எழுந்து பென்றொள். 

 

****** 

 

மொதங்கள்  ே உருண்லடொடின. துர்கொவின் ல ொக்கில்  டிப் டியொக மொற்றம் 

ஏற் ட்டது. மயூரொலனொடு அன் ொகப் ல ெத்பதொடங்கினொள். லகொ த்வத தனித்துக் 

பகொண்ட்hள். அவன் அவமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருக்கும் ல ொது லகொப் ி 

கேந்து பகொண்டுவந்து பகொடுப் ொள். அவன் விரும் ிய உணவவ தயொரித்துக் 

பகொடுப் ொள்.அவலளொடு லதவவயில்ேொமல் ல சுவவதக் குவறத்துக் 

லகொண்டொள். அவளில் ஏற் ட்ட மொற்றத்வத மயூரன்  அவமதியொக 

அவதொனித்தொன். 

 

அன்று வகயில் ஒரு  ொர்ெலேொடு மயூரன் வந்தது துர்கொவுக்கு அதிெயமொக 

இருந்தது. 

 

“என்ன  ொர்ெல் இது. என்றும் இல்ேொதவொறு”? துர்கொ அன் ொக அவவனக் 

லகட்டொள். 

 



“ திறந்து  ொர்” என்று வெவக பமொழி மூேம் அவளுக்கு மயூரன்  தில் 

பெொன்னொன.; 

 

துர்கொ  ொர்ெவேத் திறந்து  ொர்த்தல ொது விவே உயரந்த  ச்வெ  ிறக் கொஞ்ெிபுர 

 ட்டுச் லெவே அவவளப்  ொர்த்து ெிரித்தது. அவளொல்  ம் முடியவில்வே. 

அதுவும் தனக்குப்  ிடித்த  ிறச் லெவே. 

 

“ எங்கொவே உங்களுக்கு இவ்வளவு  ணம்“? துர்கொ லகட்டொள். 

 

“தொன் வவத்திருந்த “ல ெொதவன்”  ொவவே கொட்டி வெவக பமொழி மூேம் தொன் 

எழுதிய நூலுக்கு அரெின் ெொகித்திய மண்டேப்  ரிெில்  கிவடத்த   ணம்” 

என்று விளக்கம் பகொடுத்தொன் மயூரன். 

 

துர்கொவுக்கு தனக்குள் வந்த அழுவகவய அடக்க முடியவில்வே. மறு  ிமிடம்; 

அவவன இறுக்க அவணத்து மயூரன் கன்னத்தில் முத்தம் பகொடுத்தொள். இரு 

மனங்களும் ல ெிக்பகொண்டன. 

 

    *******    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    ஊவம 

 

   (ப ொன் குலேந்திரன் - கனடொ) 

 

 

முன்னுவர: { கண்இ வொய்; கொது இவவ மூன்றும் பெயேிேந்து ல ொனொல் மனிதனுக்கு வொழ்வு 

சூனியமொகி விடுகிறது. தீயவவவயப்  ொர்கொததுஇ ல ெொததுஇ லகளொதது  விலவகமொனது என்று 

கண்இ வொய் கொதுக்கு கட்டப் ொடுண்டு. இதவன ஜப் ொனியர் எடுத்தியம் ினொர்கள். அவதலய 

கொந்தியடிகளும் மூன்று குரங்குகள்  கன்இ கொது. வொய் ஆகிய மூன்வறயும்  வகயொல் மவறப் து 

ல ொல்கொட்டி மனிதன் எவ்வொறு வொழலவண்டும் என எடுத்துக் கொட்டியுள்ளொர் . குருடுஇ ஊவமஇ 

பெவிடுஇ எனச் சுருக்கமொகச் பெொல்ேி அழப் து வழக்கம். ல ெமுடியொதவர்களில் 

 ிர ல்யமொனவர்கள்  ேர் . விஞ்ஞொனிஇ .இவெலமவதஇ விவளயொட்டு வரீர்இ கவேஞர்இ 

எழுத்தொளர் ல ொன்றவர்கள்இ ஊவமகள். லதொமஸ் அல்வொ எடிென் இ வொன் ப த்லதொவனன் 

ல ொன்றவர்கவளக் குறிப் ிடேொம்.  இந்த கவத ஒரு ஊவமயொகக்  ிறந்த ஒருவனது 

மணவொழ்க்வக  ற்றியது.} 

 

தங்கரொசு – தங்கம்மொ தம் திகளுக்குத் திருமணமொகி  த்து வருடங்களொகியும்  குழந்வத 

 ிறக்கவில்வே. தங்கமொன மனசு அவர்களுக்கு. அவர்கள் ல ொகொத வவத்தியர்கள் இல்வே. ல ொய் 

தரிெித்து வரொத லகொயில்கள் இல்வே.  ிள்வள லவண்டி சுற்றி வந்த மரங்கள்  ேர். தொங்கள் 

முற் ிறவியில் பெய்த கர்ம விவனபயொ பதரியொது என்று பெொல்ேிக் பகொள்வொர்கள்.  ே 

பெொத்துக்கு உரிவமயொளர்களொகவும்இ லதவவயொன பெல்வம்; இருந்தும் தமக்கு வொரிெொகப்  ிள்வள 

 ிறக்கொத குவற அவர்கவள வொட்டியது.  தங்களுக்கு புண்ணியம் கிட்டட’டும் என்ற ல ொக்கில் 

வளம் குவறந்த  ிள்வளகவளக் கவனிக்கும் இல்ேங்கள் பெயல் ட அவர்கள் உதவிகள்  ே 

பெய்தொர்கள். தங்கரொசு தம் திகள் இருக்கொத விரதங்கள் இல்வே. கடவுள் தங்களுக்கு குவற 

இல்ேொத  குழந்வத ஒன்வறயொவது பகொடுக்கொதொ என்று லவண்டினர். அவர்களது லவண்டுலகொள் 

ஒரு  ொள்  ேித்தது. 

 

அழகிய ஆண் குழந்வத ஒன்வற ப ற்பறடுத்தொள் தங்கம்மொ. அவள் குழந்வதவய ஈன்று எடுக்கும் 

ல ொது அவளுக்கு வயது  ொற் து.  ிறந்த ல ொது அம்மொ என்றுவொய்விட்டு குழந்வத அழவில்வே. 

அது அவர்களுக்கு விெனத்வதக் பகொடுத்தது.  அழகிய வொய்இ கண்கள். கொதுகள் இருந்தும்  ிறந்த 

குழத்வதக்கு வொய்விட்டு ல ெ முடியவில்வே . குழந்வதயின் குரல் லகட்கொததுஇ தங்கரொசு 



தம் திகளுக்கு ஏமொற்றமொயிருந்து. டொக்டரிடம்  குழந்வதiயின் ஊவமத்தனத்வதப் ல ொக்க 

வவத்தியம் கிவடயொதொ?  ொம் எவ்வளவு  ணமும் பெேவு பெய்யத் தயொர் என்றொர் தங்கரொசு.  

 

டொக்டர் ெிரிதத் டிஇ ”  ீங்கள் பெய்த புண்ணியம் இ  ொர்ப்  தற்கு ஒரு அழகொன குழந்வத 

 ிறந்திருக்கிறது. ல ெமுடியொத குழந்வதக்கு  ொர்ப் து இ கொது லகட் து ஆகியவற்றில் 

குவறவில்வே. உங்களது மர ணுவில் ஏலதொ குவறயுன்டு. உங்களின் இனத்தவர்களில் யொரொவது; 

ஊவமயொக வொழ்ந்திருக்கிறொர்களொ?இ டொக்டரின் லகள்வி அவர்களுக்கு ஆச்ெரியத்வதக் 

பகொடுத்தது. 

 

“ எனது பூட்டனொர் ஊவமயொக  ிறந்தவர். ஊர் ெனங்களின் ஏளனம் தொங்க முடியொமல் தற்பகொவே 

புரிந்து பகொண்டொர். அவரின் மறு ிறவிலயொ இந்தக் குழந்வத என்று ஒரு கணம்  ொன் 

லயொெிக்கிறன்”இ என்றொள் தங்கம்மொ.  

 

“ விெர் கவத கவதக்கொலத மயூரன் ெொதவனகள்  வடக்கஇ ல ெலவண்டும் என் து அவெியமில்வே. 

அவனுக்கு வொழ்வதற்கு லதவவயொன பெொத்து இருக்கிறது. அவன் ல ெொது இருந்தொல் தியொனம் 

பெய்வதுக்கு அது ஏற்றது. அன்மீகவொதிகள் அதிகம் ல சுவது கவடயொது ல சுவதினொல் 

லதவவயில்ேொத வதந்திகவளப்  ரப்  உதவும். மவுனம் என் துவும் ஒருவவகயொன லயொகப் 

 யிற்ெி இந்தப்  யிற்ெி வகவந்தவர்களுக்கு முத்தியும் வககூடும். அதனொல்தொலனொ என்னலவொ 

மகொன்களும்இ ஞொனிகளும் ெித்தர்களும் பமௌனத்வதலய தமது பமொழியொகத் பகொண்டிருப் வத 

 ொம் அறிலவொம். அப் டிப் ட்ட ெித்தர்களில் ஒருவர் தொன் பமௌனகுரு என்று அவழக்கப் ட்ட 

தவத்திரு முத்துச்ெொமி சுவொமிகள் ஆவொர். “ என்றொர் தங்கரொெொ.  

 

“ப ொறுவமயொக இருங்கள். கொேப் ல ொக்கில் ஊவமத் தன்வமவய  ீக்க பவளி ொட்டில் வவத்தியம் 

கண்டு ிடிப் ொர்கள் “ என்றொர் டொக்டர். 

தனது ெிரிப் ொலும்  ொர்வவயொலும்  ேவர மயக்கினொன் குழந்வத. அழகனொக  ிறந்த அவனுக்கு 

மயூரன் என்ற ப யர் வவத்தனர். மயூரன் முருகவனக் குறிக்கும். முருகன் அழகன்.  

 

“மயூரனுக்கு ல ெமுடியொவிட்டொலும்  ல்ே  ொர்வவயுண்டு.   ன்றொக கொது லகட்கிறது.  ீங்கள் 

பெொல்வது அவருக்கு  ன்றொகப் புரிகிறது. மயூரன் வளர்ந்தொல் வெவக பமொழி கற்று 

மற்றுவர்கலளொடு பதொடர்புபகொள்ளேொம். அந்த பமொழி லமல்  ொடுகளில்  ேர்  ொவிப் துண்டு. 

உங்கNலளொடு பதொடர்பு பகொள்ள வெவக பமொழிவய அவன் ; ொவிக்கேொம். குமரி கண்டம் 

இருந்தகொேத்தில் வொழ்ந்த மக்கள்  ொவித்ததுஇ வெவக பமொழி என்று ஆரொச்ெியொளர்கள் 

கண்டு ிடித்துள்ளொர்கள். குழந்வதக்கு இவறவன் ல ெமுடியொத குவறவய வவத்தொலும் புத்தி 

கூர்வமயுள்ள ஜவீனொக  வடத்திருக்கிறொர்” என்றொர் டொக்டர்.  



 

மயூரனுக்கு அ ொர ஞொ கெக்தியுண்டு. தன்வனச் சுற்றி  டப் வத கூர்வமயொக அவதொனிப் ொன். 

எழுதும் திறவம அவவனத் லதடிவந்தது. தன்னில் உள்ள குவறவயச் ெிந்திக்கொமல் இருப் தற்கொக 

எழுதத் பதொடங்கினொன்.  உள்ளத்தில் உள்ள உணரச்ெிகவளயும் ெிந்தவன கவளயும்  தன் 

எழுத்தின் மூேம் கொட்டினொன். அவன் எழுதிய ெிறுகவதகள்  ிர ல்;யமொனது.  

 

 

தங்கரொசு தம் திளின் துரத்து உறவினர்களொன  இரொவமயொ தம் திகள்  ணவெதி இல்ேொதவர்கள். 

அப் டி இருந்தும் தஙகள்  ணக கஷடத்தில் தங்களின ஒலர  மகள் துர்;;கொவவ  டிப் ித்து 

 ட்டதொரியொக்கினொர்கள். துரகொ ல ரழகி இல்ேொவிட்டொலும் திறவமயொன ல ச்ெொளி. 

 ட்டிமனறத்தில் அவள் ல சுவவத லகட்டக  ேர்கூடுவொரகள். வொதத்தில்  ேவர பவன்றவள். 

அரெியல் கூட்டங்களில் அவவள ல ெ அரெியல்வொதிகள் அவழப் ொர்கள். ஆவள் ப சும் ல ொது 

வகதட்டல்களுக்கு குவறவில்வே. 

 

துர்கொவுக்கு முன் லகொ ம் தொன என்ற அகங்கொரமும் அதிகம்.  ே இடங்களில் துர்கொவுக்கு ப ண் 

ல ெிவந்துஇ ப ண் ொர்த்து ல ெிய  ினஇ; வ த வரன்கள் “ப ண் ிடிக்கவில்வே என்று பென்றதன் 

கொரணம் அவளது அகங்கொரத் பதொனி  ிவறந்த ல ச்சு.  

 

தொங்கள் இல்ேொத கொேத்தில் மயூரன் கஷ்ட  ; டப்ல ொகிறொன் என  ிவனத்த தங்கரொசு தம் திகள் 

துர்கொவவ மருமகளொக்க இரொiயொவிடம் ப ண் லகட்டு ல ொனொர்கள். பெல்வம்  வடத்த 

குடும் த்தில் தன் மகவள மருமகளொக பகொடுக்க இரொவமயொவுககு முழு ெம்மதம். துர்கொவுக் 

குடும்  வொழக்வகயில் அவலளொடு தரக்கம் புரியொத ஒருவலன மயூரன என் து அவர்கள் முடிவு. 

எவத யொர் எவத ல ெினொலும் அவமதியொக ெிரித்த டி எழுதிக் பகொண்டிருப் ொன். அவலன 

துர்கொவுக்கு ப ொருத்தமொன மொப் ிள்வள என இரொவமயொ தம் திகள் முடிபவடுத்துஇ துர்கொவவ 

மயூரனுக்கு மணம் முடித்து வவக்க ெம்மதம் பதரிவித்தனர். 

 

   ழூழூழூழூழூ 

திருமணமொகி ெிே  ொடகளுக்குள் தன் சுய ரூ த்வத  துர்கொ கொட்டத் பதொடங்கினொள். எப்ல ொதும் 

மயூரன் வமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருப் து அவளுக்கு லகொ த்வத பகொடுத்தது. தன்வன பவளிலய 

உேொவ அவழத்துச் பெல்ேொது அவறக்குள் மயூரன் ல னவும் வகயுமொக இருப் துஇ ஏன் தன்வன 

தன் ப ற்லரொர் மயூரனுக்கு திருமணம் பெயது வவத்தொரகள் என்ற ஆத்திரம் அவளுக்கு வந்தது. 

எவ்வளவு  ண வெதி இருந்தும் தன்லனொடு இனிவமயொக ல ெி உறவொட முடியொத ஒருவவன 

கணவனொக கிவடத்ததுஇ அவளுக்கு அவன் லமல் பவறுப்வ  உண்டு  ண்ணியது. ெிே 



ெவமயங்களிே அவன் எழுதிய கவதகவள லகொ த்தில் கிழித்பதறிந்து திட்டுவொள். 

 த்திரகொளியொவொள். அவன் ல ெொது ெிரித்த டி இருப் ொன். 

 

“உங்களுக்கு  ொன் திட்டுவதொல் லகொ ம் வருவதில்வேயொ? உணர்ச்ெிகள் அற்ற  ிண்டமொக 

இருக்குறியலள” என்று கணவன் என்ற கூட  ொரொமல்  ே தடவவ திட்டித்தீரப்; ொள்.   

 

துர்கொ இப் டி ட்ட அகங்கொரக்கொரி என்று பதரிந்திருந்தொல் தங்களின் அவமதியொன மகனுக்கு 

அவவளத் திருமணம் பெய்து வவத்து ப ரும் தவவற இவழத்துவிட்லடொம் என் வத தங்கரொசு 

தம் திகள் உணர்ந்தனர்.  ல்ே ல ரம் அவனுக்கு அவலளொடு வொதொடி எதிர்த்துப் ல சும் ெக்திவய 

கடவுள்  பகொடுத்து வவக்வில்வே.  

 

“அவன் தன் கவவேகவள எழுத்தின் மூேம் தீரத்துக்பகொள்கிறொன் என்றொள் தங்கம்மொ. 

 

தங்கரொசுஇ இரொவமயொ தம் திகளின் மவறவுக்கு  ின் துர்கொவின் அகங்கொரப்ல ொக்கு அதிகரித்தது. 

எதற்கு எடுத்தொலும் கணவன் லமல் எரி து விழுவொள். கணவனுக்க வக ீட்டி அடிக்கொதது ஒன்று 

மட்டுலம. ல ரத்துக்கு உணவு பகொடுக்கமொட்டொள். அவலனொடு தொம் திய உறவவ தவிர்த்தொள். 

தனக்கு குழந்வத இல்ேொதது அவளுக்கு மண வொழக்வகயில் பவறுப்வ க் கூட்டியது. தனக்குத் 

பதரிந்த வழக்கறிஞரிடம் கணவவன விவொகரத்து பெய்வவத  ற்றி கேந்து ஆலேொெித்தொள். 

 

“துர்கொ உன் கணவன் ஒரு ஊவமயொனொலும்  ல்ே மனம்  வடத்தவர்.  ீ எவ்வளவு ல ெினொலும்; 

எல்ேொவற்வறயும் உள்வொங்கிக் பகொண்டு வொழ்கிறொர். அவர் உன்வன ஒரு  ொளொவது அடித்துத் 

துன்புறுத்தியது உண்டொ”? 

 

“ கிவடயொது. அவர் ஒரு வொயில்ேொப் பூச்ெி”இ  தில் பெொன்னொள் துர்கொ 

  

“ அப்ல ொ எந்த கொரணத்வதக் பகொண்டு விவொகரத்து லகட்கிறொய”;? 

 

“அவர் ஒரு ல ெமுடியொத ஜடம்.  ொன் எவ்வளவு திட்டினொலும் ெிரித்த டி என்வன அேட்ெியம் 

பெய்துஇ எழுதிக்பகொண்டிருப் ொர். அவலரொடு  ொன் எப் டி வொழமுடியம்”? துர்கொ வழக்கறிஞருக்கு 

தொன் விவொகரத்து லகட் தற்கு கொரணம் பெொன்னொள். 

 

வழக்கறிஞர் ெிரித்தொர். “ துர்கொ உன் கணவன்  ிறப் ொல் ஊவம என்று பதரிந்திருந்தும் 

 ணத்துக்கொகத் தொலன அவவர திருமணம் பெய்தன?ீ கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருட 

குடும் வொழ்க்வகவய ப ொறுவமபயொடு ஒரு பெொல்ேொவது எதிர்த்துப் ல ெொமல் உன்லனொடு  டத்தி 

வந்திருக்கிறொர். எவ்வளவு ப ொறுவமெொேி என் வத  ொர்த்;தொயொ? எப்ல ொதொவது  ீ இவத 



ெிந்தித்துண்டொ. தனக்கு இருக்கும் குவறவய பவளிக்கொட்டொமல் ப ொறுவமயொக இருந்து எழுதஇ 

 ிர ல்யமொன எழுத்தளரொகிவிட்டொர். அவரின் “ ல ெொதவன்” என்ற  ொவலுக்கு அரெின் ெொகித்திய 

மண்டே முதேொம்  ரிசு கிவடத்திருக்கிறது. அது உனக்குப் ப ருவமவய தரலவண்டும். இனி 

அவவர வவயொலத. அவமதியொக வொழ்க்வக  டத்தப்  ொர்” என்று வழக்கறிஞர் அறிவுவர 

வழங்கினொர்.  

 

ெற்று ல ரம் ல ெொது  ெிந்தித்த டி இருந்த துர்கொஇ அவருக்குப்  தில் பெொல்ேொமல் எழுந்து 

பென்றொள். 

 

ழூழூழூழூழூ 

மொதங்கள்  ே உருண்லடொடின. துர்கொவின் ல ொக்கில்  டிப் டியொக மொற்றம் ஏற் ட்டது. 

மயூரொலனொடு அன் ொகப் ல ெத்பதொடங்கினொள். லகொ த்வத தனித்துக் பகொண்ட்hள். அவன் 

அவமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருக்கும் ல ொது லகொப் ி கேந்து பகொண்டுவந்து பகொடுப் ொள். அவன் 

விரும் ிய உணவவ தயொரித்துக் பகொடுப் ொள்.அவலளொடு லதவவயில்ேொமல் ல சுவவதக் 

குவறத்துக ;லகொண்டொள். அவளிள ஏற் ட்ட மொற்றதடவத மயூரன்; அவமதியொக அவதொனித்தொன். 

 

அன்று வகயில் ஒரு  ொர்ெலேொடு மயூரன் வந்தது துர்கொவுக்கு அதிெயமொக இருந்தது. 

 

“என்ன  ொர்ெல் இது. என்றும் இல்ேொதவொறு”? துர்கொ அன் ொக அவவனக் லகட்டொள். 

 

“ திறந்து  ொர்” என்று வெவக பமொழி மூேம் அவளுக்கு மயூரன்  தில் பெொன்னொன.; 

 

துர்கொ  ொர்ெவேத் திறந்து  ொர்த்தல ொது விவே உயர தொ  ெவெ  ிற கொஞ்ெிபுர  ட்டுச் லெவே 

அவவளப்  ொர்த்து ெிரித்தது. அவளொல்  ம் முடியவில்வே. அதுவும் தனக்குப்  ிடித்த  ிறச் 

லெவே. 

 

“ எங்கொவே உங்களுக்கு இவ்வளவு  ணம்“? துர்கொ லகட்டொள். 

 

“தொன் வவத்திருந்த “ல ெொதவன்”  ொவவே கொட்டி வெவக பமொழி மூேம் தொன் எழுதிய நூலுக்கு 

அரெின் ெொகித்திய மண்டேப்  ரிெில்  கிவடத்த   ணம்” என்று விளக்கம் பகொடுத்தொன் மயூரன். 

 

துர்கொவுக்கு தனக்குள் வந்த அழுவகவய அடக்க முடியவில்வே. மறு  ிமிடம்; அவவன இறுக்க 

அவணத்து மயூரன் கன்னத்திே முத்தம் பகொடுத்தொள். இரு மனங்களும் ல ெிக்பகொண்டன. 

 

    ழூழூழூழூழூ    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    ஊவம 

 

   (ப ொன் குலேந்திரன் - கனடொ) 

 

 

முன்னுவர: { கண், வொய்; கொது இவவ மூன்றும் பெயேிேந்து ல ொனொல் மனிதனுக்கு வொழ்வு 

சூனியமொகி விடுகிறது. தீயவவவயப்  ொர்கொதது, ல ெொதது, லகளொதது  விலவகமொனது என்று 

கண்இ வொய் கொதுக்கு கட்டப் ொடுண்டு. இதவன ஜப் ொனியர் எடுத்தியம் ினொர்கள். அவதலய 

கொந்தியடிகளும் மூன்று குரங்குகள்  கன், கொது. வொய் ஆகிய மூன்வறயும்  வகயொல் மவறப் து 

ல ொல்கொட்டி மனிதன் எவ்வொறு வொழலவண்டும் என எடுத்துக் கொட்டியுள்ளொர் . குருடு, ஊவம, 

பெவிடு, எனச் சுருக்கமொகச் பெொல்ேி அழப் து வழக்கம். ல ெமுடியொதவர்களில் 

 ிர ல்யமொனவர்கள்  ேர் . விஞ்ஞொனி, .இவெலமவத, விவளயொட்டு வரீர், கவேஞர், எழுத்தொளர் 

ல ொன்றவர்கள், ஊவமகள். லதொமஸ் அல்வொ எடிென் , வொன் ப த்லதொவனன் ல ொன்றவர்கவளக் 

குறிப் ிடேொம்.  இந்த கவத ஒரு ஊவமயொகக்  ிறந்த ஒருவனது மணவொழ்க்வக  ற்றியது.} 

 

தங்கரொசு – தங்கம்மொ தம் திகளுக்குத் திருமணமொகி  த்து வருடங்களொகியும்  குழந்வத 

 ிறக்கவில்வே. தங்கமொன மனசு அவர்களுக்கு. அவர்கள் ல ொகொத வவத்தியர்கள் இல்வே. ல ொய் 

தரிெித்து வரொத லகொயில்கள் இல்வே.  ிள்வள லவண்டி சுற்றி வந்த மரங்கள்  ேர். தொங்கள் 

முற் ிறவியில் பெய்த கர்ம விவனபயொ பதரியொது என்று பெொல்ேிக் பகொள்வொர்கள்.  ே 

பெொத்துக்கு உரிவமயொளர்களொகவும், லதவவயொன பெல்வம்; இருந்தும் தமக்கு வொரிெொகப்  ிள்வள 

 ிறக்கொத குவற அவர்கவள வொட்டியது.  தங்களுக்கு புண்ணியம் கிட்டட’டும் என்ற ல ொக்கில் 

வளம் குவறந்த  ிள்வளகவளக் கவனிக்கும் இல்ேங்கள் பெயல் ட அவர்கள் உதவிகள்  ே 

பெய்தொர்கள். தங்கரொசு தம் திகள் இருக்கொத விரதங்கள் இல்வே. கடவுள் தங்களுக்கு குவற 

இல்ேொத  குழந்வத ஒன்வறயொவது பகொடுக்கொதொ என்று லவண்டினர். அவர்களது லவண்டுலகொள் 

ஒரு  ொள்  ேித்தது. 

 

அழகிய ஆண் குழந்வத ஒன்வற ப ற்பறடுத்தொள் தங்கம்மொ. அவள் குழந்வதவய ஈன்று எடுக்கும் 

ல ொது அவளுக்கு வயது  ொற் து.  ிறந்த ல ொது அம்மொ என்றுவொய்விட்டு குழந்வத அழவில்வே. 

அது அவர்களுக்கு விெனத்வதக் பகொடுத்தது.  அழகிய வொய், கண்கள், கொதுகள் இருந்தும்  ிறந்த 



குழத்வதக்கு வொய்விட்டு ல ெ முடியவில்வே . குழந்வதயின் குரல் லகட்கொதது, தங்கரொசு 

தம் திகளுக்கு ஏமொற்றமொயிருந்து. டொக்டரிடம்  குழந்வதயின் ஊவமத்தனத்வதப் ல ொக்க 

வவத்தியம் கிவடயொதொ?  ொம் எவ்வளவு  ணமும் பெேவு பெய்யத் தயொர் என்றொர் தங்கரொசு.  

 

டொக்டர் ெிரிதத் டிஇ ”  ீங்கள் பெய்த புண்ணியம்,   ொர்ப்  தற்கு ஒரு அழகொன குழந்வத 

 ிறந்திருக்கிறது. ல ெமுடியொத குழந்வதக்கு  ொர்ப் து,  கொது லகட் து ஆகியவற்றில் 

குவறவில்வே. உங்களது மர ணுவில் ஏலதொ குவறயுன்டு. உங்களின் இனத்தவர்களில் யொரொவது; 

ஊவமயொக வொழ்ந்திருக்கிறொர்களொ?இ டொக்டரின் லகள்வி அவர்களுக்கு ஆச்ெரியத்வதக் 

பகொடுத்தது. 

 

“ எனது பூட்டனொர் ஊவமயொக  ிறந்தவர். ஊர் ெனங்களின் ஏளனம் தொங்க முடியொமல் தற்பகொவே 

புரிந்து பகொண்டொர். அவரின் மறு ிறவிலயொ இந்தக் குழந்வத என்று ஒரு கணம்  ொன் 

லயொெிக்கிறன்”இ என்றொள் தங்கம்மொ.  

 

“ விெர் கவத கவதக்கொலத மயூரன் ெொதவனகள்  வடக்கஇ ல ெலவண்டும் என் து அவெியமில்வே. 

அவனுக்கு வொழ்வதற்கு லதவவயொன பெொத்து இருக்கிறது. அவன் ல ெொது இருந்தொல் தியொனம் 

பெய்வதுக்கு அது ஏற்றது. அன்மீகவொதிகள் அதிகம் ல சுவது கவடயொது ல சுவதினொல் 

லதவவயில்ேொத வதந்திகவளப்  ரப்  உதவும். மவுனம் என் துவும் ஒருவவகயொன லயொகப் 

 யிற்ெி இந்தப்  யிற்ெி வகவந்தவர்களுக்கு முத்தியும் வககூடும். அதனொல்தொலனொ என்னலவொ 

மகொன்களும், ஞொனிகளும் ெித்தர்களும் பமௌனத்வதலய தமது பமொழியொகத் பகொண்டிருப் வத 

 ொம் அறிலவொம். அப் டிப் ட்ட ெித்தர்களில் ஒருவர் தொன் பமௌனகுரு என்று அவழக்கப் ட்ட 

தவத்திரு முத்துச்ெொமி சுவொமிகள். “ என்றொர் தங்கரொெொ.  

 

“ப ொறுவமயொக இருங்கள். கொேப் ல ொக்கில் ஊவமத் தன்வமவய  ீக்க பவளி ொட்டில் வவத்தியம் 

கண்டு ிடிப் ொர்கள் “ என்றொர் டொக்டர். 

 

தனது ெிரிப் ொலும்  ொர்வவயொலும்  ேவர மயக்கினொன் குழந்வத. அழகனொக  ிறந்த அவனுக்கு 

மயூரன் என்ற ப யர் வவத்தனர். மயூரன் முருகவனக் குறிக்கும். முருகன் அழகன்.  

 

“மயூரனுக்கு ல ெமுடியொவிட்டொலும்  ல்ே  ொர்வவயுண்டு.   ன்றொக கொது லகட்கிறது.  ீங்கள் 

பெொல்வது அவருக்கு  ன்றொகப் புரிகிறது. மயூரன் வளர்ந்தொல் வெவக பமொழி கற்று 

மற்றுவர்கலளொடு பதொடர்புபகொள்ளேொம். அந்த பமொழி லமல்  ொடுகளில்  ேர்  ொவிப் துண்டு. 

உங்கNலளொடு பதொடர்பு பகொள்ள வெவக பமொழிவய அவன் ; ொவிக்கேொம். குமரி கண்டம் 

இருந்தகொேத்தில் வொழ்ந்த மக்கள்  ொவித்தது, வெவக பமொழி என்று ஆரொச்ெியொளர்கள் 



கண்டு ிடித்துள்ளொர்கள். குழந்வதக்கு இவறவன் ல ெமுடியொத குவறவய வவத்தொலும் புத்தி 

கூர்வமயுள்ள ஜவீனொக  வடத்திருக்கிறொர்” என்றொர் டொக்டர்.  

 

மயூரனுக்கு அ ொர ஞொ கெக்தியுண்டு. தன்வனச் சுற்றி  டப் வத கூர்வமயொக அவதொனிப் ொன். 

எழுதும் திறவம அவவனத் லதடிவந்தது. தன்னில் உள்ள குவறவயச் ெிந்திக்கொமல் இருப் தற்கொக 

எழுதத் பதொடங்கினொன்.  உள்ளத்தில் உள்ள உணரச்ெிகவளயும் ெிந்தவன கவளயும்  தன் 

எழுத்தின் மூேம் கொட்டினொன். அவன் எழுதிய ெிறுகவதகள்  ிர ல்;யமொனது.  

 

 

தங்கரொசு தம் திளின் துரத்து உறவினர்களொன  இரொவமயொ தம் திகள்  ணவெதி இல்ேொதவர்கள். 

அப் டி இருந்தும் தஙகள்  ணக கஷடத்தில் தங்களின ஒலர  மகள் துர்;;கொவவ  டிப் ித்து 

 ட்டதொரியொக்கினொர்கள். துரகொ ல ரழகி இல்ேொவிட்டொலும் திறவமயொன ல ச்ெொளி. 

 ட்டிமனறத்தில் அவள் ல சுவவத லகட்டக  ேர்கூடுவொரகள். வொதத்தில்  ேவர பவன்றவள். 

அரெியல் கூட்டங்களில் அவவள ல ெ அரெியல்வொதிகள் அவழப் ொர்கள். அவள் ப சும் ல ொது 

வகதட்டல்களுக்கு குவறவில்வே. 

 

துர்கொவுக்கு முன் லகொ ம் தொன என்ற அகங்கொரமும் அதிகம்.  ே இடங்களில் துர்கொவுக்கு ப ண் 

ல ெிவந்து, ப ண் ொர்த்த வரன்கள் “ப ண் ிடிக்கவில்வே” என்று பென்றதன் கொரணம் அவளது 

அகங்கொரத் பதொனி  ிவறந்த ல ச்சு.  

 

தொங்கள் இல்ேொத கொேத்தில் மயூரன் கஷ்ட  ; டப்ல ொகிறொன் என  ிவனத்த தங்கரொசு தம் திகள் 

துர்கொவவ மருமகளொக்க இரொiயொவிடம் ப ண் லகட்டு ல ொனொர்கள். பெல்வம்  வடத்த 

குடும் த்தில் தன் மகவள மருமகளொக பகொடுக்க இரொவமயொவுககு முழு ெம்மதம். துர்கொவுக் 

குடும்  வொழக்வகயில் அவலளொடு தரக்கம் புரியொத ஒருவலன மயூரன என் து அவர்கள் முடிவு. 

எவத யொர் எவத ல ெினொலும் அவமதியொக ெிரித்த டி எழுதிக் பகொண்டிருப் ொன். அவலன 

துர்கொவுக்கு ப ொருத்தமொன மொப் ிள்வள என இரொவமயொ தம் திகள் முடிபவடுத்துஇ துர்கொவவ 

மயூரனுக்கு மணம் முடித்து வவக்க ெம்மதம் பதரிவித்தனர். 

 

   ******* 

திருமணமொகி ெிே  ொட்களுக்குள் தன் சுய ரூ த்வத  துர்கொ கொட்டத் பதொடங்கினொள். எப்ல ொதும் 

மயூரன் அவமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருப் து அவளுக்கு லகொ த்வத லமலும் பகொடுத்தது. தன்வன 

பவளிலய உேொவ அவழத்துச் பெல்ேொது அவறக்குள் மயூரன் ல னவும் வகயுமொக இருப் து, ஏன் 

தன்வன தன் ப ற்லரொர் மயூரனுக்கு திருமணம் பெயது வவத்தொர்கள் என்ற ஆத்திரம் அவளுக்கு 

வந்தது. எவ்வளவு  ண வெதி இருந்தும் தன்லனொடு இனிவமயொகப் ல ெி உறவொட முடியொத 



ஒருவவன கணவனொக கிவடத்தது, அவளுக்கு அவன் லமல் பவறுப்வ  உண்டு  ண்ணியது. ெிே 

ெவமயங்களிே அவன் எழுதிய கவதகவள லகொ த்தில் கிழித்பதறிந்து திட்டுவொள். 

 த்திரகொளியொவொள். அவன் ல ெொது ெிரித்த டி இருப் ொன். 

 

“உங்களுக்கு  ொன் திட்டுவதொல் லகொ ம் வருவதில்வேயொ? உணர்ச்ெிகள் அற்ற  ிண்டமொக 

இருக்குறியலள” என்று கணவன் என்ற கூட  ொரொமல்  ே தடவவ திட்டித்தீரப்; ொள்.   

 

துர்கொ இப் டி ட்ட அகங்கொரக்கொரி என்று பதரிந்திருந்தொல் தங்களின் அவமதியொன மகனுக்கு 

அவவளத் திருமணம் பெய்து வவத்து ப ரும் தவவற இவழத்துவிட்லடொம் என் வத தங்கரொசு 

தம் திகள் உணர்ந்தனர்.  ல்ே ல ரம் அவனுக்கு அவலளொடு வொதொடி எதிர்த்துப் ல சும் ெக்திவய 

கடவுள்  பகொடுத்து வவக்வில்வே.  

 

“அவன் தன் கவவேகவள எழுத்தின் மூேம் தீரத்துக்பகொள்கிறொன் என்றொள் தங்கம்மொ. 

 

தங்கரொசு, இரொவமயொ தம் திகளின் மவறவுக்கு  ின் துர்கொவின் அகங்கொரப்ல ொக்கு அதிகரித்தது. 

எதற்கு எடுத்தொலும் கணவன் லமல் எரி து விழுவொள். கணவனுக்க வக ீட்டி அடிக்கொதது ஒன்று 

மட்டுலம. ல ரத்துக்கு உணவு பகொடுக்கமொட்டொள். அவலனொடு தொம் திய உறவவ தவிர்த்தொள். 

தனக்கு குழந்வத இல்ேொதது அவளுக்கு மண வொழக்வகயில் பவறுப்வ க் கூட்டியது. தனக்குத் 

பதரிந்த வழக்கறிஞரிடம் கணவவன விவொகரத்து பெய்வவத  ற்றி கேந்து ஆலேொெித்தொள். 

 

“துர்கொ உன் கணவன் ஒரு ஊவமயொனொலும்  ல்ே மனம்  வடத்தவர்.  ீ எவ்வளவு ல ெினொலும்; 

எல்ேொவற்வறயும் உள்வொங்கிக் பகொண்டு வொழ்கிறொர். அவர் உன்வன ஒரு  ொளொவது அடித்துத் 

துன்புறுத்தியது உண்டொ”? 

 

“ கிவடயொது. அவர் ஒரு வொயில்ேொப் பூச்ெி”,  தில் பெொன்னொள் துர்கொ 

  

“ அப்ல ொ எந்த கொரணத்வதக் பகொண்டு விவொகரத்து லகட்கிறொய்”;? 

 

“அவர் ஒரு ல ெமுடியொத ஜடம்.  ொன் எவ்வளவு திட்டினொலும் ெிரித்த டி என்வன அேட்ெியம் 

பெய்து, எழுதிக்பகொண்டிருப் ொர். அவலரொடு  ொன் எப் டி வொழமுடியம்”? துர்கொ வழக்கறிஞருக்கு 

தொன் விவொகரத்து லகட் தற்கு கொரணம் பெொன்னொள். 

 

வழக்கறிஞர் ெிரித்தொர். “ துர்கொ உன் கணவன்  ிறப் ொல் ஊவம என்று பதரிந்திருந்தும் 

 ணத்துக்கொகத் தொலன அவவர திருமணம் பெய்தன?ீ கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருட 

குடும் வொழ்க்வகவய ப ொறுவமபயொடு ஒரு பெொல்ேொவது எதிர்த்துப் ல ெொமல் உன்லனொடு  டத்தி 



வந்திருக்கிறொர். எவ்வளவு ப ொறுவமெொேி என் வத  ொர்த்;தொயொ? எப்ல ொதொவது  ீ இவத 

ெிந்தித்துண்டொ. தனக்கு இருக்கும் குவறவய பவளிக்கொட்டொமல் ப ொறுவமயொக இருந்து எழுத, 

 ிர ல்யமொன எழுத்தளரொகிவிட்டொர். அவரின் “ ல ெொதவன்” என்ற  ொவலுக்கு அரெின் ெொகித்திய 

மண்டே முதேொம்  ரிசு கிவடத்திருக்கிறது. அது உனக்குப் ப ருவமவய தரலவண்டும். இனி 

அவவர வவயொலத. அவமதியொக வொழ்க்வக  டத்தப்  ொர்” என்று வழக்கறிஞர் அறிவுவர 

வழங்கினொர்.  

 

ெற்று ல ரம் ல ெொது  ெிந்தித்த டி இருந்த துர்கொஇ அவருக்குப்  தில் பெொல்ேொமல் எழுந்து 

பென்றொள். 

 

******* 

 

மொதங்கள்  ே உருண்லடொடின. துர்கொவின் ல ொக்கில்  டிப் டியொக மொற்றம் ஏற் ட்டது. 

மயூரொலனொடு அன் ொகப் ல ெத்பதொடங்கினொள். லகொ த்வத தனித்துக் பகொண்டொள். அவன் 

அவமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருக்கும் ல ொது லகொப் ி கேந்து பகொண்டுவந்து பகொடுப் ொள். அவன் 

விரும் ிய உணவவ தயொரித்துக் பகொடுப் ொள்.அவலளொடு லதவவயில்ேொமல் ல சுவவதக் 

குவறத்துக் பகொண்டொள். அவளில் ஏற் ட்ட மொற்றத்வத மயூரன்; அவமதியொக அவதொனித்தொன். 

 

அன்று வகயில் ஒரு  ொர்ெலேொடு மயூரன் வந்தது துர்கொவுக்கு அதிெயமொக இருந்தது. 

 

“என்ன  ொர்ெல் இது. என்றும் இல்ேொதவொறு”? துர்கொ அன் ொக அவவனக் லகட்டொள். 

 

“ திறந்து  ொர்” என்று வெவக பமொழி மூேம் அவளுக்கு மயூரன்  தில் பெொன்னொன.; 

 

துர்கொ  ொர்ெவேத் திறந்து  ொர்த்தல ொது விவே உயர்ந்த  ச்வெ  ிறக் கொஞ்ெிபுர  ட்டுச் லெவே 

அவவளப்  ொர்த்து ெிரித்தது. அவளொல்  ம் முடியவில்வே. அதுவும் தனக்குப்  ிடித்த  ிறச் 

லெவே. 

 

“ எங்கொவே உங்களுக்கு இவ்வளவு  ணம்“? துர்கொ லகட்டொள். 

 

“தொன் வவத்திருந்த “ல ெொதவன்”  ொவவே கொட்டி வெவக பமொழி மூேம் தொன் எழுதிய நூலுக்கு 

அரெின் ெொகித்திய மண்டேப்  ரிெில்  கிவடத்த   ணம்” என்று விளக்கம் பகொடுத்தொன் மயூரன். 

 

துர்கொவுக்கு தனக்குள் வந்த அழுவகவய அடக்க முடியவில்வே. மறு  ிமிடம்; அவவன இறுக்க 

அவணத்து மயூரன் கன்னத்தில் முத்தம் பகொடுத்தொள். இரு மனங்களும் ல ெிக்பகொண்டன. 

 



    ******    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பமௌனம்   

 

     

   (ப ொன் குலேந்திரன் - கனடொ) 

 

 

முன்னுவர: { கண், வொய்; கொது இவவ மூன்றும் பெயேிேந்து ல ொனொல் மனிதனுக்கு வொழ்வு 

சூனியமொகி விடுகிறது. தீயவவவயப்  ொர்கொதது, ல ெொதது, லகளொதது  விலவகமொனது என்று 

கண்இ வொய் கொதுக்கு கட்டப் ொடுண்டு. இதவன ஜப் ொனியர் எடுத்தியம் ினொர்கள். அவதலய 

கொந்தியடிகளும் மூன்று குரங்குகள்  கன்இ கொது. வொய் ஆகிய மூன்வறயும்  வகயொல் மவறப் து 

ல ொல்கொட்டி மனிதன் எவ்வொறு வொழலவண்டும் என எடுத்துக் கொட்டியுள்ளொர் . குருடு, ஊவம, 

பெவிடு, எனச் சுருக்கமொகச் பெொல்ேி அழப் து வழக்கம். ல ெமுடியொதவர்களில் 

 ிர ல்யமொனவர்கள்  ேர் . விஞ்ஞொனி, .இவெலமவத, விவளயொட்டு வரீர், கவேஞர், எழுத்தொளர் 

ல ொன்றவர்கள், ஊவமகள். லதொமஸ் அல்வொ எடிென் இ வொன் ப த்லதொவனன் ல ொன்றவர்கவளக் 

குறிப் ிடேொம்.  இந்த கவத ஒரு ஊவமயொகக்  ிறந்த ஒருவனது மணவொழ்க்வக  ற்றியது.} 

 

தங்கரொசு – தங்கம்மொ தம் திகளுக்குத் திருமணமொகிப்  த்து வருடங்களொகியும்  குழந்வத 

 ிறக்கவில்வே. தங்கமொன மனசு அவர்களுக்கு. அவர்கள் ல ொகொத வவத்தியர்கள் இல்வே. ல ொய் 

தரிெித்து வரொத லகொயில்கள் இல்வே.  ிள்வள லவண்டி சுற்றி வந்த மரங்கள்  ேர். தொங்கள் 

முற் ிறவியில் பெய்த கர்ம விவனபயொ பதரியொது என்று பெொல்ேிக் பகொள்வொர்கள்.  ே 

பெொத்துக்கு உரிவமயொளர்களொகவும், லதவவயொன பெல்வம்; இருந்தும் தமக்கு வொரிெொகப்  ிள்வள 

 ிறக்கொத குவற அவர்கவள வொட்டியது.  தங்களுக்கு புண்ணியம் கிட்டட’டும் என்ற ல ொக்கில் 

வளம் குவறந்த  ிள்வளகவளக் கவனிக்கும் இல்ேங்கள் பெயல் ட அவர்கள் உதவிகள்  ே 

பெய்தொர்கள். தங்கரொசு தம் திகள் இருக்கொத விரதங்கள் இல்வே. கடவுள் தங்களுக்கு குவற 



இல்ேொத  குழந்வத ஒன்வறயொவது பகொடுக்கொதொ என்று லவண்டினர். அவர்களது லவண்டுலகொள் 

ஒரு  ொள்  ேித்தது. 

 

அழகிய ஆண் குழந்வத ஒன்வற ப ற்பறடுத்தொள் தங்கம்மொ. அவள் குழந்வதவய ஈன்று எடுக்கும் 

ல ொது அவளுக்கு வயது  ொற் து.  ிறந்த ல ொது அம்மொ என்றுவொய்விட்டு குழந்வத அழவில்வே. 

அது அவர்களுக்கு விெனத்வதக் பகொடுத்தது.  அழகிய வொய், கண்கள். கொதுகள் இருந்தும்  ிறந்த 

குழத்வதக்கு வொய்விட்டு ல ெ முடியவில்வே . குழந்வதயின் குரல் லகட்கொதது, தங்கரொசு 

தம் திகளுக்கு ஏமொற்றமொயிருந்து. டொக்டரிடம்  குழந்வதiயின் ஊவமத்தனத்வதப் ல ொக்க 

வவத்தியம் கிவடயொதொ?  ொம் எவ்வளவு  ணமும் பெேவு பெய்யத் தயொர் என்றொர் தங்கரொசு.  

 

டொக்டர் ெிரிதத் டி, ”  ீங்கள் பெய்த புண்ணியம்,  ொர்ப்  தற்கு ஒரு அழகொன குழந்வத 

 ிறந்திருக்கிறது. ல ெமுடியொத குழந்வதக்கு  ொர்ப் து , கொது லகட் து ஆகியவற்றில் 

குவறவில்வே. உங்களது மர ணுவில் ஏலதொ குவறயுன்டு. உங்களின் இனத்தவர்களில் யொரொவது; 

ஊவமயொக வொழ்ந்திருக்கிறொர்களொ?,டொக்டரின் லகள்வி அவர்களுக்கு ஆச்ெரியத்வதக் பகொடுத்தது. 

 

“ எனது பூட்டனொர் ஊவமயொக  ிறந்தவர். ஊர் ெனங்களின் ஏளனம் தொங்க முடியொமல் தற்பகொவே 

புரிந்து பகொண்டொர். அவரின் மறு ிறவிலயொ இந்தக் குழந்வத என்று ஒரு கணம்  ொன் 

லயொெிக்கிறன்”, என்றொள் தங்கம்மொ.  

 

“ விெர் கவத கவதக்கொலத மயூரன் ெொதவனகள்  வடக்க, ல ெலவண்டும் என் து அவெியமில்வே. 

அவனுக்கு வொழ்வதற்கு லதவவயொன பெொத்து இருக்கிறது. அவன் ல ெொது இருந்தொல் தியொனம் 

பெய்வதுக்கு அது ஏற்றது. அன்மீகவொதிகள் அதிகம் ல சுவது கவடயொது ல சுவதினொல் 

லதவவயில்ேொத வதந்திகவளப்  ரப்  உதவும். மவுனம் என் துவும் ஒருவவகயொன லயொகப் 

 யிற்ெி இந்தப்  யிற்ெி வகவந்தவர்களுக்கு முத்தியும் வககூடும். அதனொல்தொலனொ என்னலவொ 

மகொன்களும், ஞொனிகளும் ெித்தர்களும் பமௌனத்வதலய தமது பமொழியொகத் பகொண்டிருப் வத 

 ொம் அறிலவொம். அப் டிப் ட்ட ெித்தர்களில் ஒருவர் தொன் பமௌனகுரு என்று அவழக்கப் ட்ட 

தவத்திரு முத்துச்ெொமி சுவொமிகள் ஆனொர். “ என்றொர் தங்கரொெொ.  

 

“ப ொறுவமயொக இருங்கள். கொேப் ல ொக்கில் ஊவமத் தன்வமவய  ீக்க பவளி ொட்டில் வவத்தியம் 

கண்டு ிடிப் ொர்கள் “ என்றொர் டொக்டர். 

 

தனது ெிரிப் ொலும்  ொர்வவயொலும்  ேவர மயக்கினொன் குழந்வத. அழகனொக  ிறந்த அவனுக்கு 

மயூரன் என்ற ப யர் வவத்தனர். மயூரன் முருகவனக் குறிக்கும். முருகன் அழகன்.  

 



“மயூரனுக்கு ல ெமுடியொவிட்டொலும்  ல்ே  ொர்வவயுண்டு.   ன்றொக கொது லகட்கிறது.  ீங்கள் 

பெொல்வது அவருக்கு  ன்றொகப் புரிகிறது. மயூரன் வளர்ந்தொல் வெவக பமொழி கற்று 

மற்றுவர்கலளொடு பதொடர்புபகொள்ளேொம். அந்த பமொழி லமல்  ொடுகளில்  ேர்  ொவிப் துண்டு. 

உங்கலளொடு பதொடர்பு பகொள்ள வெவக பமொழிவய அவன்  ொவிக்கேொம். குமரி கண்டம் 

இருந்தகொேத்தில் வொழ்ந்த மக்கள்  ொவித்தது, வெவக பமொழி என்று ஆரொச்ெியொளர்கள் 

கண்டு ிடித்துள்ளொர்கள். குழந்வதக்கு இவறவன் ல ெமுடியொத குவறவய வவத்தொலும் புத்தி 

கூர்வமயுள்ள ஜவீனொக  வடத்திருக்கிறொர்” என்றொர் டொக்டர்.  

 

மயூரனுக்கு அ ொர ஞொ கெக்தியுண்டு. தன்வனச் சுற்றி  டப் வத கூர்வமயொக அவதொனிப் ொன். 

எழுதும் திறவம அவவனத் லதடிவந்தது. தன்னில் உள்ள குவறவயச் ெிந்திக்கொமல் இருப் தற்கொக 

எழுதத் பதொடங்கினொன்.  உள்ளத்தில் உள்ள உணரச்ெிகவளயும் ெிந்தவன கவளயும்  தன் 

எழுத்தின் மூேம் கொட்டினொன். அவன் எழுதிய ெிறுகவதகள்  ிர ல்யமொனது.  

 

 

தங்கரொசு தம் திளின் துரத்து உறவினர்களொன  இரொவமயொ தம் திகள்  ணவெதி இல்ேொதவர்கள். 

அப் டி இருந்தும் தங்கள்  ணக கஷடத்தில் தங்களின் ஒலர  மகள் துர்கொவவ  டிப் ித்து 

 ட்டதொரியொக்கினொர்கள். துர்கொ ல ரழகி இல்ேொவிட்டொலும் திறவமயொன ல ச்ெொளி. 

 ட்டிமன்றத்தில் அவள் ல சுவவத லகட்க  ேர்கூடுவொர்கள். வொதத்தில்  ேவர பவன்றவள். 

அரெியல் கூட்டங்களில் அவவள ல ெ அரெியல்வொதிகள் அவழப் ொர்கள். ஆவள் ப சும் ல ொது 

வகதட்டல்களுக்கு குவறவில்வே. 

 

துர்கொவுக்கு முன் லகொ ம் தொன என்ற அகங்கொரமும் அதிகம்.  ே இடங்களில் துர்கொவுக்கு ப ண் 

ல ெிவந்து, ப ண் ொர்த்து ல ெிய  ின்,; வந்த வரன்கள் “ப ண் ிடிக்கவில்வே என்று பென்றதன் 

கொரணம் அவளது அகங்கொரத் பதொனி  ிவறந்த ல ச்சு.  

 

தொங்கள் இல்ேொத கொேத்தில் மயூரன் கஷ்ட  ; டப்ல ொகிறொன் என  ிவனத்த தங்கரொசு தம் திகள் 

துர்கொவவ மருமகளொக்க இரொவமயொவிடம் ப ண் லகட்டு ல ொனொர்கள். பெல்வம்  வடத்த 

குடும் த்தில் தன் மகவள மருமகளொக பகொடுக்க இரொவமயொவுக்கு முழு ெம்மதம். துர்கொவுக் 

குடும்  வொழக்வகயில் அவலளொடு தரக்கம் புரியொத ஒருவலன மயூரன் என் து அவர்கள் முடிவு. 

யொர் எவத ல ெினொலும் அவமதியொக ெிரித்த டி எழுதிக் பகொண்டிருப் ொன். அவலன துர்கொவுக்கு 

ப ொருத்தமொன மொப் ிள்வள என இரொவமயொ தம் திகள் முடிபவடுத்து, துர்கொவவ மயூரனுக்கு 

மணம் முடித்து வவக்க ெம்மதம் பதரிவித்தனர். 

 

   ******* 

 



திருமணமொகி ெிே  ொட்களுக்குள் தன் சுய ரூ த்வத  துர்கொ கொட்டத் பதொடங்கினொள். எப்ல ொதும் 

மயூரன் அவமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருப் து அவளுக்கு லகொ த்வத பகொடுத்தது. தன்வன 

பவளிலய உேொவ அவழத்துச் பெல்ேொது அவறக்குள் மயூரன் ல னவும் வகயுமொக இருப் து, ஏன் 

தன்வன தன் ப ற்லரொர் மயூரனுக்கு திருமணம் பெய்து வவத்தொர்கள் என்ற ஆத்திரம் அவளுக்கு 

வந்தது. எவ்வளவு  ண வெதி இருந்தும் தன்லனொடு இனிவமயொக ல ெி உறவொட முடியொத 

ஒருவவன கணவனொக கிவடத்தது, அவளுக்கு அவன் லமல் பவறுப்வ  உண்டு  ண்ணியது. ெிே 

ெவமயங்களிே அவன் எழுதிய கவதகவள லகொ த்தில் கிழித்பதறிந்து திட்டுவொள். 

 த்திரகொளியொவொள். அவன் ல ெொது ெிரித்த டி இருப் ொன். 

 

“உங்களுக்கு  ொன் திட்டுவதொல் லகொ ம் வருவதில்வேயொ? உணர்ச்ெிகள் அற்ற  ிண்டமொக 

இருக்குறியலள” என்று கணவன் என்ற கூட  ொரொமல்  ே தடவவ திட்டித்தீரப் ொள்.   

 

துர்கொ இப் டி ட்ட அகங்கொரக்கொரி என்று பதரிந்திருந்தொல் தங்களின் அவமதியொன மகனுக்கு 

அவவளத் திருமணம் பெய்து வவத்து, ப ரும் தவவற இவழத்துவிட்லடொம் என் வத தங்கரொசு 

தம் திகள் உணர்ந்தனர்.  ல்ே ல ரம் அவனுக்கு அவலளொடு வொதொடி எதிர்த்துப் ல சும் ெக்திவய 

கடவுள்  பகொடுத்து வவக்கவில்வே.  

 

“அவன் தன் கவவேகவள எழுத்தின் மூேம் தீரத்துக்பகொள்கிறொன் என்றொள் தங்கம்மொ. 

 

தங்கரொசு, இரொவமயொ தம் திகளின் மவறவுக்கு  ின் துர்கொவின் அகங்கொரப்ல ொக்கு அதிகரித்தது. 

எதற்கு எடுத்தொலும் கணவன் லமல் எரி து விழுவொள். கணவனுக்க வக ீட்டி அடிக்கொதது ஒன்று 

மட்டுலம. ல ரத்துக்கு உணவு பகொடுக்கமொட்டொள். அவலனொடு தொம் திய உறவவ தவிர்த்தொள். 

தனக்கு குழந்வத இல்ேொதது அவளுக்கு மண வொழக்வகயில் பவறுப்வ க் கூட்டியது. தனக்குத் 

பதரிந்த வழக்கறிஞரிடம் கணவவன விவொகரத்து பெய்வவத  ற்றி கேந்து ஆலேொெித்தொள். 

 

“துர்கொ உன் கணவன் ஒரு ஊவமயொனொலும்  ல்ே மனம்  வடத்தவர்.  ீ எவ்வளவு ல ெினொலும்; 

எல்ேொவற்வறயும் உள்வொங்கிக் பகொண்டு வொழ்கிறொர். அவர் உன்வன ஒரு  ொளொவது அடித்துத் 

துன்புறுத்தியது உண்டொ”? 

 

“ கிவடயொது. அவர் ஒரு வொயில்ேொப் பூச்ெி”,  தில் பெொன்னொள் துர்கொ 

  

“ அப்ல ொ எந்த கொரணத்வதக் பகொண்டு விவொகரத்து லகட்கிறொய்”;? 

 



“அவர் ஒரு ல ெமுடியொத ஜடம்.  ொன் எவ்வளவு திட்டினொலும் ெிரித்த டி என்வன அேட்ெியம் 

பெய்து, எழுதிக்பகொண்டிருப் ொர். அவலரொடு  ொன் எப் டி வொழமுடியம்”? துர்கொ வழக்கறிஞருக்கு 

தொன் விவொகரத்து லகட் தற்கு கொரணம் பெொன்னொள். 

 

வழக்கறிஞர் ெிரித்தொர். “ துர்கொ உன் கணவன்  ிறப் ொல் ஊவம என்று பதரிந்திருந்தும் 

 ணத்துக்கொகத் தொலன அவவர திருமணம் பெய்தன?ீ கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருட 

குடும் வொழ்க்வகவய ப ொறுவமலயொடு ஒரு பெொல்ேொவது எதிர்த்துப் ல ெொமல் உன்லனொடு  டத்தி 

வந்திருக்கிறொர். எவ்வளவு ப ொறுவமெொேி என் வத  ொர்த்;தொயொ? எப்ல ொதொவது  ீ இவத 

ெிந்தித்துண்டொ. தனக்கு இருக்கும் குவறவய பவளிக்கொட்டொமல் ப ொறுவமயொக இருந்து எழுத, 

 ிர ல்யமொன எழுத்தளரொகிவிட்டொர். அவரின் “ ல ெொதவன்” என்ற  ொவலுக்கு அரெின் ெொகித்திய 

மண்டே முதேொம்  ரிசு கிவடத்திருக்கிறது. அது உனக்குப் ப ருவமவயத் தரலவண்டும். இனி 

அவவர வவயொலத. அவமதியொக வொழ்க்வக  டத்தப்  ொர்” என்று வழக்கறிஞர் அறிவுவர 

வழங்கினொர்.  

 

ெற்று ல ரம் ல ெொது  ெிந்தித்த டி இருந்த துர்கொ, அவருக்குப்  தில் பெொல்ேொமல் எழுந்து 

பென்றொள். 

 

****** 

 

 

மொதங்கள்  ே உருண்லடொடின. துர்கொவின் ல ொக்கில்  டிப் டியொக மொற்றம் ஏற் ட்டது. 

மயூரொலனொடு அன் ொகப் ல ெத்பதொடங்கினொள். லகொ த்வத தனித்துக் பகொண்டொள். அவன் 

அவமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருக்கும் ல ொது லகொப் ி கேந்து பகொண்டுவந்து பகொடுப் ொள். அவன் 

விரும் ிய உணவவ தயொரித்துக் பகொடுப் ொள். அவலளொடு லதவவயில்ேொமல் ல சுவவதக் 

குவறத்துக் பகொண்டொள். அவளிள் ஏற் ட்ட மொற்றத்தவத மயூரன் அவமதியொக அவதொனித்தொன். 

 

அன்று வகயில் ஒரு  ொர்ெலேொடு மயூரன் வந்தது துர்கொவுக்கு அதிெயமொக இருந்தது. 

 

“என்ன  ொர்ெல் இது. என்றும் இல்ேொதவொறு”? துர்கொ அன் ொக அவவனக் லகட்டொள். 

 

“ திறந்து  ொர்” என்று வெவக பமொழி மூேம் அவளுக்கு மயூரன்  தில் பெொன்னொன்.; 

 

துர்கொ  ொர்ெவேத் திறந்து  ொர்த்தல ொது விவே உயர்ந்த  ச்வெ  ிறக் கொஞ்ெிபுர  ட்டுச் லெவே 

அவவளப்  ொர்த்து ெிரித்தது. அவளொல்  ம் முடியவில்வே. அதுவும் தனக்குப்  ிடித்த  ிறச் 

லெவே. 

 



“ எங்கொவே உங்களுக்கு இவ்வளவு  ணம்“? துர்கொ லகட்டொள். 

 

“தொன் வவத்திருந்த “ல ெொதவன்”  ொவவே கொட்டி வெவக பமொழி மூேம் தொன் எழுதிய நூலுக்கு 

அரெின் ெொகித்திய மண்டேப்  ரிெில்  கிவடத்த   ணம்” என்று விளக்கம் பகொடுத்தொன் மயூரன். 

 

துர்கொவுக்கு தனக்குள் வந்த அழுவகவய அடக்க முடியவில்வே. மறு  ிமிடம்; அவவன இறுக்க 

அவணத்து மயூரன் கன்னத்தில் முத்தம் பகொடுத்தொள். இரு மனங்களும் ல ெிக்பகொண்டன. 

 

    ******    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ஊவம 

 

   (ப ொன் குலேந்திரன் - கனடொ) 

 

 

முன்னுவர: { கண்இ வொய்; கொது இவவ மூன்றும் பெயேிேந்து ல ொனொல் மனிதனுக்கு வொழ்வு 

சூனியமொகி விடுகிறது. தீயவவவயப்  ொர்கொததுஇ ல ெொததுஇ லகளொதது  விலவகமொனது என்று 

கண்இ வொய் கொதுக்கு கட்டப் ொடுண்டு. இதவன ஜப் ொனியர் எடுத்தியம் ினொர்கள். அவதலய 

கொந்தியடிகளும் மூன்று குரங்குகள்  கன்இ கொது. வொய் ஆகிய மூன்வறயும்  வகயொல் மவறப் து 

ல ொல்கொட்டி மனிதன் எவ்வொறு வொழலவண்டும் என எடுத்துக் கொட்டியுள்ளொர் . குருடுஇ ஊவமஇ 

பெவிடுஇ எனச் சுருக்கமொகச் பெொல்ேி அழப் து வழக்கம். ல ெமுடியொதவர்களில் 



 ிர ல்யமொனவர்கள்  ேர் . விஞ்ஞொனிஇ .இவெலமவதஇ விவளயொட்டு வரீர்இ கவேஞர்இ 

எழுத்தொளர் ல ொன்றவர்கள்இ ஊவமகள். லதொமஸ் அல்வொ எடிென் இ வொன் ப த்லதொவனன் 

ல ொன்றவர்கவளக் குறிப் ிடேொம்.  இந்த கவத ஒரு ஊவமயொகக்  ிறந்த ஒருவனது 

மணவொழ்க்வக  ற்றியது.} 

 

தங்கரொசு – தங்கம்மொ தம் திகளுக்குத் திருமணமொகி  த்து வருடங்களொகியும்  குழந்வத 

 ிறக்கவில்வே. தங்கமொன மனசு அவர்களுக்கு. அவர்கள் ல ொகொத வவத்தியர்கள் இல்வே. ல ொய் 

தரிெித்து வரொத லகொயில்கள் இல்வே.  ிள்வள லவண்டி சுற்றி வந்த மரங்கள்  ேர். தொங்கள் 

முற் ிறவியில் பெய்த கர்ம விவனபயொ பதரியொது என்று பெொல்ேிக் பகொள்வொர்கள்.  ே 

பெொத்துக்கு உரிவமயொளர்களொகவும்இ லதவவயொன பெல்வம்; இருந்தும் தமக்கு வொரிெொகப்  ிள்வள 

 ிறக்கொத குவற அவர்கவள வொட்டியது.  தங்களுக்கு புண்ணியம் கிட்டட’டும் என்ற ல ொக்கில் 

வளம் குவறந்த  ிள்வளகவளக் கவனிக்கும் இல்ேங்கள் பெயல் ட அவர்கள் உதவிகள்  ே 

பெய்தொர்கள். தங்கரொசு தம் திகள் இருக்கொத விரதங்கள் இல்வே. கடவுள் தங்களுக்கு குவற 

இல்ேொத  குழந்வத ஒன்வறயொவது பகொடுக்கொதொ என்று லவண்டினர். அவர்களது லவண்டுலகொள் 

ஒரு  ொள்  ேித்தது. 

 

அழகிய ஆண் குழந்வத ஒன்வற ப ற்பறடுத்தொள் தங்கம்மொ. அவள் குழந்வதவய ஈன்று எடுக்கும் 

ல ொது அவளுக்கு வயது  ொற் து.  ிறந்த ல ொது அம்மொ என்றுவொய்விட்டு குழந்வத அழவில்வே. 

அது அவர்களுக்கு விெனத்வதக் பகொடுத்தது.  அழகிய வொய்இ கண்கள். கொதுகள் இருந்தும்  ிறந்த 

குழத்வதக்கு வொய்விட்டு ல ெ முடியவில்வே . குழந்வதயின் குரல் லகட்கொததுஇ தங்கரொசு 

தம் திகளுக்கு ஏமொற்றமொயிருந்து. டொக்டரிடம்  குழந்வதiயின் ஊவமத்தனத்வதப் ல ொக்க 

வவத்தியம் கிவடயொதொ?  ொம் எவ்வளவு  ணமும் பெேவு பெய்யத் தயொர் என்றொர் தங்கரொசு.  

 

டொக்டர் ெிரிதத் டிஇ ”  ீங்கள் பெய்த புண்ணியம் இ  ொர்ப்  தற்கு ஒரு அழகொன குழந்வத 

 ிறந்திருக்கிறது. ல ெமுடியொத குழந்வதக்கு  ொர்ப் து இ கொது லகட் து ஆகியவற்றில் 

குவறவில்வே. உங்களது மர ணுவில் ஏலதொ குவறயுன்டு. உங்களின் இனத்தவர்களில் யொரொவது; 

ஊவமயொக வொழ்ந்திருக்கிறொர்களொ?இ டொக்டரின் லகள்வி அவர்களுக்கு ஆச்ெரியத்வதக் 

பகொடுத்தது. 

 

“ எனது பூட்டனொர் ஊவமயொக  ிறந்தவர். ஊர் ெனங்களின் ஏளனம் தொங்க முடியொமல் தற்பகொவே 

புரிந்து பகொண்டொர். அவரின் மறு ிறவிலயொ இந்தக் குழந்வத என்று ஒரு கணம்  ொன் 

லயொெிக்கிறன்”இ என்றொள் தங்கம்மொ.  

 



“ விெர் கவத கவதக்கொலத மயூரன் ெொதவனகள்  வடக்கஇ ல ெலவண்டும் என் து அவெியமில்வே. 

அவனுக்கு வொழ்வதற்கு லதவவயொன பெொத்து இருக்கிறது. அவன் ல ெொது இருந்தொல் தியொனம் 

பெய்வதுக்கு அது ஏற்றது. அன்மீகவொதிகள் அதிகம் ல சுவது கவடயொது ல சுவதினொல் 

லதவவயில்ேொத வதந்திகவளப்  ரப்  உதவும். மவுனம் என் துவும் ஒருவவகயொன லயொகப் 

 யிற்ெி இந்தப்  யிற்ெி வகவந்தவர்களுக்கு முத்தியும் வககூடும். அதனொல்தொலனொ என்னலவொ 

மகொன்களும்இ ஞொனிகளும் ெித்தர்களும் பமௌனத்வதலய தமது பமொழியொகத் பகொண்டிருப் வத 

 ொம் அறிலவொம். அப் டிப் ட்ட ெித்தர்களில் ஒருவர் தொன் பமௌனகுரு என்று அவழக்கப் ட்ட 

தவத்திரு முத்துச்ெொமி சுவொமிகள் ஆவொர். “ என்றொர் தங்கரொெொ.  

 

“ப ொறுவமயொக இருங்கள். கொேப் ல ொக்கில் ஊவமத் தன்வமவய  ீக்க பவளி ொட்டில் வவத்தியம் 

கண்டு ிடிப் ொர்கள் “ என்றொர் டொக்டர். 

தனது ெிரிப் ொலும்  ொர்வவயொலும்  ேவர மயக்கினொன் குழந்வத. அழகனொக  ிறந்த அவனுக்கு 

மயூரன் என்ற ப யர் வவத்தனர். மயூரன் முருகவனக் குறிக்கும். முருகன் அழகன்.  

 

“மயூரனுக்கு ல ெமுடியொவிட்டொலும்  ல்ே  ொர்வவயுண்டு.   ன்றொக கொது லகட்கிறது.  ீங்கள் 

பெொல்வது அவருக்கு  ன்றொகப் புரிகிறது. மயூரன் வளர்ந்தொல் வெவக பமொழி கற்று 

மற்றுவர்கலளொடு பதொடர்புபகொள்ளேொம். அந்த பமொழி லமல்  ொடுகளில்  ேர்  ொவிப் துண்டு. 

உங்கNலளொடு பதொடர்பு பகொள்ள வெவக பமொழிவய அவன் ; ொவிக்கேொம். குமரி கண்டம் 

இருந்தகொேத்தில் வொழ்ந்த மக்கள்  ொவித்ததுஇ வெவக பமொழி என்று ஆரொச்ெியொளர்கள் 

கண்டு ிடித்துள்ளொர்கள். குழந்வதக்கு இவறவன் ல ெமுடியொத குவறவய வவத்தொலும் புத்தி 

கூர்வமயுள்ள ஜவீனொக  வடத்திருக்கிறொர்” என்றொர் டொக்டர்.  

 

மயூரனுக்கு அ ொர ஞொ கெக்தியுண்டு. தன்வனச் சுற்றி  டப் வத கூர்வமயொக அவதொனிப் ொன். 

எழுதும் திறவம அவவனத் லதடிவந்தது. தன்னில் உள்ள குவறவயச் ெிந்திக்கொமல் இருப் தற்கொக 

எழுதத் பதொடங்கினொன்.  உள்ளத்தில் உள்ள உணரச்ெிகவளயும் ெிந்தவன கவளயும்  தன் 

எழுத்தின் மூேம் கொட்டினொன். அவன் எழுதிய ெிறுகவதகள்  ிர ல்;யமொனது.  

 

 

தங்கரொசு தம் திளின் துரத்து உறவினர்களொன  இரொவமயொ தம் திகள்  ணவெதி இல்ேொதவர்கள். 

அப் டி இருந்தும் தஙகள்  ணக கஷடத்தில் தங்களின ஒலர  மகள் துர்;;கொவவ  டிப் ித்து 

 ட்டதொரியொக்கினொர்கள். துரகொ ல ரழகி இல்ேொவிட்டொலும் திறவமயொன ல ச்ெொளி. 

 ட்டிமனறத்தில் அவள் ல சுவவத லகட்டக  ேர்கூடுவொரகள். வொதத்தில்  ேவர பவன்றவள். 

அரெியல் கூட்டங்களில் அவவள ல ெ அரெியல்வொதிகள் அவழப் ொர்கள். ஆவள் ப சும் ல ொது 

வகதட்டல்களுக்கு குவறவில்வே. 



 

துர்கொவுக்கு முன் லகொ ம் தொன என்ற அகங்கொரமும் அதிகம்.  ே இடங்களில் துர்கொவுக்கு ப ண் 

ல ெிவந்துஇ ப ண் ொர்த்து ல ெிய  ினஇ; வ த வரன்கள் “ப ண் ிடிக்கவில்வே என்று பென்றதன் 

கொரணம் அவளது அகங்கொரத் பதொனி  ிவறந்த ல ச்சு.  

 

தொங்கள் இல்ேொத கொேத்தில் மயூரன் கஷ்ட  ; டப்ல ொகிறொன் என  ிவனத்த தங்கரொசு தம் திகள் 

துர்கொவவ மருமகளொக்க இரொiயொவிடம் ப ண் லகட்டு ல ொனொர்கள். பெல்வம்  வடத்த 

குடும் த்தில் தன் மகவள மருமகளொக பகொடுக்க இரொவமயொவுககு முழு ெம்மதம். துர்கொவுக் 

குடும்  வொழக்வகயில் அவலளொடு தரக்கம் புரியொத ஒருவலன மயூரன என் து அவர்கள் முடிவு. 

எவத யொர் எவத ல ெினொலும் அவமதியொக ெிரித்த டி எழுதிக் பகொண்டிருப் ொன். அவலன 

துர்கொவுக்கு ப ொருத்தமொன மொப் ிள்வள என இரொவமயொ தம் திகள் முடிபவடுத்துஇ துர்கொவவ 

மயூரனுக்கு மணம் முடித்து வவக்க ெம்மதம் பதரிவித்தனர். 

 

   ழூழூழூழூழூ 

திருமணமொகி ெிே  ொடகளுக்குள் தன் சுய ரூ த்வத  துர்கொ கொட்டத் பதொடங்கினொள். எப்ல ொதும் 

மயூரன் வமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருப் து அவளுக்கு லகொ த்வத பகொடுத்தது. தன்வன பவளிலய 

உேொவ அவழத்துச் பெல்ேொது அவறக்குள் மயூரன் ல னவும் வகயுமொக இருப் துஇ ஏன் தன்வன 

தன் ப ற்லரொர் மயூரனுக்கு திருமணம் பெயது வவத்தொரகள் என்ற ஆத்திரம் அவளுக்கு வந்தது. 

எவ்வளவு  ண வெதி இருந்தும் தன்லனொடு இனிவமயொக ல ெி உறவொட முடியொத ஒருவவன 

கணவனொக கிவடத்ததுஇ அவளுக்கு அவன் லமல் பவறுப்வ  உண்டு  ண்ணியது. ெிே 

ெவமயங்களிே அவன் எழுதிய கவதகவள லகொ த்தில் கிழித்பதறிந்து திட்டுவொள். 

 த்திரகொளியொவொள். அவன் ல ெொது ெிரித்த டி இருப் ொன். 

 

“உங்களுக்கு  ொன் திட்டுவதொல் லகொ ம் வருவதில்வேயொ? உணர்ச்ெிகள் அற்ற  ிண்டமொக 

இருக்குறியலள” என்று கணவன் என்ற கூட  ொரொமல்  ே தடவவ திட்டித்தீரப்; ொள்.   

 

துர்கொ இப் டி ட்ட அகங்கொரக்கொரி என்று பதரிந்திருந்தொல் தங்களின் அவமதியொன மகனுக்கு 

அவவளத் திருமணம் பெய்து வவத்து ப ரும் தவவற இவழத்துவிட்லடொம் என் வத தங்கரொசு 

தம் திகள் உணர்ந்தனர்.  ல்ே ல ரம் அவனுக்கு அவலளொடு வொதொடி எதிர்த்துப் ல சும் ெக்திவய 

கடவுள்  பகொடுத்து வவக்வில்வே.  

 

“அவன் தன் கவவேகவள எழுத்தின் மூேம் தீரத்துக்பகொள்கிறொன் என்றொள் தங்கம்மொ. 

 

தங்கரொசுஇ இரொவமயொ தம் திகளின் மவறவுக்கு  ின் துர்கொவின் அகங்கொரப்ல ொக்கு அதிகரித்தது. 

எதற்கு எடுத்தொலும் கணவன் லமல் எரி து விழுவொள். கணவனுக்க வக ீட்டி அடிக்கொதது ஒன்று 



மட்டுலம. ல ரத்துக்கு உணவு பகொடுக்கமொட்டொள். அவலனொடு தொம் திய உறவவ தவிர்த்தொள். 

தனக்கு குழந்வத இல்ேொதது அவளுக்கு மண வொழக்வகயில் பவறுப்வ க் கூட்டியது. தனக்குத் 

பதரிந்த வழக்கறிஞரிடம் கணவவன விவொகரத்து பெய்வவத  ற்றி கேந்து ஆலேொெித்தொள். 

 

“துர்கொ உன் கணவன் ஒரு ஊவமயொனொலும்  ல்ே மனம்  வடத்தவர்.  ீ எவ்வளவு ல ெினொலும்; 

எல்ேொவற்வறயும் உள்வொங்கிக் பகொண்டு வொழ்கிறொர். அவர் உன்வன ஒரு  ொளொவது அடித்துத் 

துன்புறுத்தியது உண்டொ”? 

 

“ கிவடயொது. அவர் ஒரு வொயில்ேொப் பூச்ெி”இ  தில் பெொன்னொள் துர்கொ 

  

“ அப்ல ொ எந்த கொரணத்வதக் பகொண்டு விவொகரத்து லகட்கிறொய”;? 

 

“அவர் ஒரு ல ெமுடியொத ஜடம்.  ொன் எவ்வளவு திட்டினொலும் ெிரித்த டி என்வன அேட்ெியம் 

பெய்துஇ எழுதிக்பகொண்டிருப் ொர். அவலரொடு  ொன் எப் டி வொழமுடியம்”? துர்கொ வழக்கறிஞருக்கு 

தொன் விவொகரத்து லகட் தற்கு கொரணம் பெொன்னொள். 

 

வழக்கறிஞர் ெிரித்தொர். “ துர்கொ உன் கணவன்  ிறப் ொல் ஊவம என்று பதரிந்திருந்தும் 

 ணத்துக்கொகத் தொலன அவவர திருமணம் பெய்தன?ீ கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருட 

குடும் வொழ்க்வகவய ப ொறுவமபயொடு ஒரு பெொல்ேொவது எதிர்த்துப் ல ெொமல் உன்லனொடு  டத்தி 

வந்திருக்கிறொர். எவ்வளவு ப ொறுவமெொேி என் வத  ொர்த்;தொயொ? எப்ல ொதொவது  ீ இவத 

ெிந்தித்துண்டொ. தனக்கு இருக்கும் குவறவய பவளிக்கொட்டொமல் ப ொறுவமயொக இருந்து எழுதஇ 

 ிர ல்யமொன எழுத்தளரொகிவிட்டொர். அவரின் “ ல ெொதவன்” என்ற  ொவலுக்கு அரெின் ெொகித்திய 

மண்டே முதேொம்  ரிசு கிவடத்திருக்கிறது. அது உனக்குப் ப ருவமவய தரலவண்டும். இனி 

அவவர வவயொலத. அவமதியொக வொழ்க்வக  டத்தப்  ொர்” என்று வழக்கறிஞர் அறிவுவர 

வழங்கினொர்.  

 

ெற்று ல ரம் ல ெொது  ெிந்தித்த டி இருந்த துர்கொஇ அவருக்குப்  தில் பெொல்ேொமல் எழுந்து 

பென்றொள். 

 

ழூழூழூழூழூ 

மொதங்கள்  ே உருண்லடொடின. துர்கொவின் ல ொக்கில்  டிப் டியொக மொற்றம் ஏற் ட்டது. 

மயூரொலனொடு அன் ொகப் ல ெத்பதொடங்கினொள். லகொ த்வத தனித்துக் பகொண்ட்hள். அவன் 

அவமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருக்கும் ல ொது லகொப் ி கேந்து பகொண்டுவந்து பகொடுப் ொள். அவன் 

விரும் ிய உணவவ தயொரித்துக் பகொடுப் ொள்.அவலளொடு லதவவயில்ேொமல் ல சுவவதக் 

குவறத்துக ;லகொண்டொள். அவளிள ஏற் ட்ட மொற்றதடவத மயூரன்; அவமதியொக அவதொனித்தொன். 



 

அன்று வகயில் ஒரு  ொர்ெலேொடு மயூரன் வந்தது துர்கொவுக்கு அதிெயமொக இருந்தது. 

 

“என்ன  ொர்ெல் இது. என்றும் இல்ேொதவொறு”? துர்கொ அன் ொக அவவனக் லகட்டொள். 

 

“ திறந்து  ொர்” என்று வெவக பமொழி மூேம் அவளுக்கு மயூரன்  தில் பெொன்னொன.; 

 

துர்கொ  ொர்ெவேத் திறந்து  ொர்த்தல ொது விவே உயர தொ  ெவெ  ிற கொஞ்ெிபுர  ட்டுச் லெவே 

அவவளப்  ொர்த்து ெிரித்தது. அவளொல்  ம் முடியவில்வே. அதுவும் தனக்குப்  ிடித்த  ிறச் 

லெவே. 

 

“ எங்கொவே உங்களுக்கு இவ்வளவு  ணம்“? துர்கொ லகட்டொள். 

 

“தொன் வவத்திருந்த “ல ெொதவன்”  ொவவே கொட்டி வெவக பமொழி மூேம் தொன் எழுதிய நூலுக்கு 

அரெின் ெொகித்திய மண்டேப்  ரிெில்  கிவடத்த   ணம்” என்று விளக்கம் பகொடுத்தொன் மயூரன். 

 

துர்கொவுக்கு தனக்குள் வந்த அழுவகவய அடக்க முடியவில்வே. மறு  ிமிடம்; அவவன இறுக்க 

அவணத்து மயூரன் கன்னத்திே முத்தம் பகொடுத்தொள். இரு மனங்களும் ல ெிக்பகொண்டன. 

 

    ழூழூழூழூழூ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ஊவம 

 

   (ப ொன் குலேந்திரன் - கனடொ) 

 

 

முன்னுவர: { கண்இ வொய்; கொது இவவ மூன்றும் பெயேிேந்து ல ொனொல் மனிதனுக்கு வொழ்வு 

சூனியமொகி விடுகிறது. தீயவவவயப்  ொர்கொததுஇ ல ெொததுஇ லகளொதது  விலவகமொனது என்று 

கண்இ வொய் கொதுக்கு கட்டப் ொடுண்டு. இதவன ஜப் ொனியர் எடுத்தியம் ினொர்கள். அவதலய 

கொந்தியடிகளும் மூன்று குரங்குகள்  கன்இ கொது. வொய் ஆகிய மூன்வறயும்  வகயொல் மவறப் து 

ல ொல்கொட்டி மனிதன் எவ்வொறு வொழலவண்டும் என எடுத்துக் கொட்டியுள்ளொர் . குருடுஇ ஊவமஇ 



பெவிடுஇ எனச் சுருக்கமொகச் பெொல்ேி அழப் து வழக்கம். ல ெமுடியொதவர்களில் 

 ிர ல்யமொனவர்கள்  ேர் . விஞ்ஞொனிஇ .இவெலமவதஇ விவளயொட்டு வரீர்இ கவேஞர்இ 

எழுத்தொளர் ல ொன்றவர்கள்இ ஊவமகள். லதொமஸ் அல்வொ எடிென் இ வொன் ப த்லதொவனன் 

ல ொன்றவர்கவளக் குறிப் ிடேொம்.  இந்த கவத ஒரு ஊவமயொகக்  ிறந்த ஒருவனது 

மணவொழ்க்வக  ற்றியது.} 

 

தங்கரொசு – தங்கம்மொ தம் திகளுக்குத் திருமணமொகி  த்து வருடங்களொகியும்  குழந்வத 

 ிறக்கவில்வே. தங்கமொன மனசு அவர்களுக்கு. அவர்கள் ல ொகொத வவத்தியர்கள் இல்வே. ல ொய் 

தரிெித்து வரொத லகொயில்கள் இல்வே.  ிள்வள லவண்டி சுற்றி வந்த மரங்கள்  ேர். தொங்கள் 

முற் ிறவியில் பெய்த கர்ம விவனபயொ பதரியொது என்று பெொல்ேிக் பகொள்வொர்கள்.  ே 

பெொத்துக்கு உரிவமயொளர்களொகவும்இ லதவவயொன பெல்வம்; இருந்தும் தமக்கு வொரிெொகப்  ிள்வள 

 ிறக்கொத குவற அவர்கவள வொட்டியது.  தங்களுக்கு புண்ணியம் கிட்டட’டும் என்ற ல ொக்கில் 

வளம் குவறந்த  ிள்வளகவளக் கவனிக்கும் இல்ேங்கள் பெயல் ட அவர்கள் உதவிகள்  ே 

பெய்தொர்கள். தங்கரொசு தம் திகள் இருக்கொத விரதங்கள் இல்வே. கடவுள் தங்களுக்கு குவற 

இல்ேொத  குழந்வத ஒன்வறயொவது பகொடுக்கொதொ என்று லவண்டினர். அவர்களது லவண்டுலகொள் 

ஒரு  ொள்  ேித்தது. 

 

அழகிய ஆண் குழந்வத ஒன்வற ப ற்பறடுத்தொள் தங்கம்மொ. அவள் குழந்வதவய ஈன்று எடுக்கும் 

ல ொது அவளுக்கு வயது  ொற் து.  ிறந்த ல ொது அம்மொ என்றுவொய்விட்டு குழந்வத அழவில்வே. 

அது அவர்களுக்கு விெனத்வதக் பகொடுத்தது.  அழகிய வொய்இ கண்கள். கொதுகள் இருந்தும்  ிறந்த 

குழத்வதக்கு வொய்விட்டு ல ெ முடியவில்வே . குழந்வதயின் குரல் லகட்கொததுஇ தங்கரொசு 

தம் திகளுக்கு ஏமொற்றமொயிருந்து. டொக்டரிடம்  குழந்வதiயின் ஊவமத்தனத்வதப் ல ொக்க 

வவத்தியம் கிவடயொதொ?  ொம் எவ்வளவு  ணமும் பெேவு பெய்யத் தயொர் என்றொர் தங்கரொசு.  

 

டொக்டர் ெிரிதத் டிஇ ”  ீங்கள் பெய்த புண்ணியம் இ  ொர்ப்  தற்கு ஒரு அழகொன குழந்வத 

 ிறந்திருக்கிறது. ல ெமுடியொத குழந்வதக்கு  ொர்ப் து இ கொது லகட் து ஆகியவற்றில் 

குவறவில்வே. உங்களது மர ணுவில் ஏலதொ குவறயுன்டு. உங்களின் இனத்தவர்களில் யொரொவது; 

ஊவமயொக வொழ்ந்திருக்கிறொர்களொ?இ டொக்டரின் லகள்வி அவர்களுக்கு ஆச்ெரியத்வதக் 

பகொடுத்தது. 

 

“ எனது பூட்டனொர் ஊவமயொக  ிறந்தவர். ஊர் ெனங்களின் ஏளனம் தொங்க முடியொமல் தற்பகொவே 

புரிந்து பகொண்டொர். அவரின் மறு ிறவிலயொ இந்தக் குழந்வத என்று ஒரு கணம்  ொன் 

லயொெிக்கிறன்”இ என்றொள் தங்கம்மொ.  

 



“ விெர் கவத கவதக்கொலத மயூரன் ெொதவனகள்  வடக்கஇ ல ெலவண்டும் என் து அவெியமில்வே. 

அவனுக்கு வொழ்வதற்கு லதவவயொன பெொத்து இருக்கிறது. அவன் ல ெொது இருந்தொல் தியொனம் 

பெய்வதுக்கு அது ஏற்றது. அன்மீகவொதிகள் அதிகம் ல சுவது கவடயொது ல சுவதினொல் 

லதவவயில்ேொத வதந்திகவளப்  ரப்  உதவும். மவுனம் என் துவும் ஒருவவகயொன லயொகப் 

 யிற்ெி இந்தப்  யிற்ெி வகவந்தவர்களுக்கு முத்தியும் வககூடும். அதனொல்தொலனொ என்னலவொ 

மகொன்களும்இ ஞொனிகளும் ெித்தர்களும் பமௌனத்வதலய தமது பமொழியொகத் பகொண்டிருப் வத 

 ொம் அறிலவொம். அப் டிப் ட்ட ெித்தர்களில் ஒருவர் தொன் பமௌனகுரு என்று அவழக்கப் ட்ட 

தவத்திரு முத்துச்ெொமி சுவொமிகள் ஆவொர். “ என்றொர் தங்கரொெொ.  

 

“ப ொறுவமயொக இருங்கள். கொேப் ல ொக்கில் ஊவமத் தன்வமவய  ீக்க பவளி ொட்டில் வவத்தியம் 

கண்டு ிடிப் ொர்கள் “ என்றொர் டொக்டர். 

தனது ெிரிப் ொலும்  ொர்வவயொலும்  ேவர மயக்கினொன் குழந்வத. அழகனொக  ிறந்த அவனுக்கு 

மயூரன் என்ற ப யர் வவத்தனர். மயூரன் முருகவனக் குறிக்கும். முருகன் அழகன்.  

 

“மயூரனுக்கு ல ெமுடியொவிட்டொலும்  ல்ே  ொர்வவயுண்டு.   ன்றொக கொது லகட்கிறது.  ீங்கள் 

பெொல்வது அவருக்கு  ன்றொகப் புரிகிறது. மயூரன் வளர்ந்தொல் வெவக பமொழி கற்று 

மற்றுவர்கலளொடு பதொடர்புபகொள்ளேொம். அந்த பமொழி லமல்  ொடுகளில்  ேர்  ொவிப் துண்டு. 

உங்கNலளொடு பதொடர்பு பகொள்ள வெவக பமொழிவய அவன் ; ொவிக்கேொம். குமரி கண்டம் 

இருந்தகொேத்தில் வொழ்ந்த மக்கள்  ொவித்ததுஇ வெவக பமொழி என்று ஆரொச்ெியொளர்கள் 

கண்டு ிடித்துள்ளொர்கள். குழந்வதக்கு இவறவன் ல ெமுடியொத குவறவய வவத்தொலும் புத்தி 

கூர்வமயுள்ள ஜவீனொக  வடத்திருக்கிறொர்” என்றொர் டொக்டர்.  

 

மயூரனுக்கு அ ொர ஞொ கெக்தியுண்டு. தன்வனச் சுற்றி  டப் வத கூர்வமயொக அவதொனிப் ொன். 

எழுதும் திறவம அவவனத் லதடிவந்தது. தன்னில் உள்ள குவறவயச் ெிந்திக்கொமல் இருப் தற்கொக 

எழுதத் பதொடங்கினொன்.  உள்ளத்தில் உள்ள உணரச்ெிகவளயும் ெிந்தவன கவளயும்  தன் 

எழுத்தின் மூேம் கொட்டினொன். அவன் எழுதிய ெிறுகவதகள்  ிர ல்;யமொனது.  

 

 

தங்கரொசு தம் திளின் துரத்து உறவினர்களொன  இரொவமயொ தம் திகள்  ணவெதி இல்ேொதவர்கள். 

அப் டி இருந்தும் தஙகள்  ணக கஷடத்தில் தங்களின ஒலர  மகள் துர்;;கொவவ  டிப் ித்து 

 ட்டதொரியொக்கினொர்கள். துரகொ ல ரழகி இல்ேொவிட்டொலும் திறவமயொன ல ச்ெொளி. 

 ட்டிமனறத்தில் அவள் ல சுவவத லகட்டக  ேர்கூடுவொரகள். வொதத்தில்  ேவர பவன்றவள். 

அரெியல் கூட்டங்களில் அவவள ல ெ அரெியல்வொதிகள் அவழப் ொர்கள். ஆவள் ப சும் ல ொது 

வகதட்டல்களுக்கு குவறவில்வே. 



 

துர்கொவுக்கு முன் லகொ ம் தொன என்ற அகங்கொரமும் அதிகம்.  ே இடங்களில் துர்கொவுக்கு ப ண் 

ல ெிவந்துஇ ப ண் ொர்த்து ல ெிய  ினஇ; வ த வரன்கள் “ப ண் ிடிக்கவில்வே என்று பென்றதன் 

கொரணம் அவளது அகங்கொரத் பதொனி  ிவறந்த ல ச்சு.  

 

தொங்கள் இல்ேொத கொேத்தில் மயூரன் கஷ்ட  ; டப்ல ொகிறொன் என  ிவனத்த தங்கரொசு தம் திகள் 

துர்கொவவ மருமகளொக்க இரொiயொவிடம் ப ண் லகட்டு ல ொனொர்கள். பெல்வம்  வடத்த 

குடும் த்தில் தன் மகவள மருமகளொக பகொடுக்க இரொவமயொவுககு முழு ெம்மதம். துர்கொவுக் 

குடும்  வொழக்வகயில் அவலளொடு தரக்கம் புரியொத ஒருவலன மயூரன என் து அவர்கள் முடிவு. 

எவத யொர் எவத ல ெினொலும் அவமதியொக ெிரித்த டி எழுதிக் பகொண்டிருப் ொன். அவலன 

துர்கொவுக்கு ப ொருத்தமொன மொப் ிள்வள என இரொவமயொ தம் திகள் முடிபவடுத்துஇ துர்கொவவ 

மயூரனுக்கு மணம் முடித்து வவக்க ெம்மதம் பதரிவித்தனர். 

 

   ழூழூழூழூழூ 

திருமணமொகி ெிே  ொடகளுக்குள் தன் சுய ரூ த்வத  துர்கொ கொட்டத் பதொடங்கினொள். எப்ல ொதும் 

மயூரன் வமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருப் து அவளுக்கு லகொ த்வத பகொடுத்தது. தன்வன பவளிலய 

உேொவ அவழத்துச் பெல்ேொது அவறக்குள் மயூரன் ல னவும் வகயுமொக இருப் துஇ ஏன் தன்வன 

தன் ப ற்லரொர் மயூரனுக்கு திருமணம் பெயது வவத்தொரகள் என்ற ஆத்திரம் அவளுக்கு வந்தது. 

எவ்வளவு  ண வெதி இருந்தும் தன்லனொடு இனிவமயொக ல ெி உறவொட முடியொத ஒருவவன 

கணவனொக கிவடத்ததுஇ அவளுக்கு அவன் லமல் பவறுப்வ  உண்டு  ண்ணியது. ெிே 

ெவமயங்களிே அவன் எழுதிய கவதகவள லகொ த்தில் கிழித்பதறிந்து திட்டுவொள். 

 த்திரகொளியொவொள். அவன் ல ெொது ெிரித்த டி இருப் ொன். 

 

“உங்களுக்கு  ொன் திட்டுவதொல் லகொ ம் வருவதில்வேயொ? உணர்ச்ெிகள் அற்ற  ிண்டமொக 

இருக்குறியலள” என்று கணவன் என்ற கூட  ொரொமல்  ே தடவவ திட்டித்தீரப்; ொள்.   

 

துர்கொ இப் டி ட்ட அகங்கொரக்கொரி என்று பதரிந்திருந்தொல் தங்களின் அவமதியொன மகனுக்கு 

அவவளத் திருமணம் பெய்து வவத்து ப ரும் தவவற இவழத்துவிட்லடொம் என் வத தங்கரொசு 

தம் திகள் உணர்ந்தனர்.  ல்ே ல ரம் அவனுக்கு அவலளொடு வொதொடி எதிர்த்துப் ல சும் ெக்திவய 

கடவுள்  பகொடுத்து வவக்வில்வே.  

 

“அவன் தன் கவவேகவள எழுத்தின் மூேம் தீரத்துக்பகொள்கிறொன் என்றொள் தங்கம்மொ. 

 

தங்கரொசுஇ இரொவமயொ தம் திகளின் மவறவுக்கு  ின் துர்கொவின் அகங்கொரப்ல ொக்கு அதிகரித்தது. 

எதற்கு எடுத்தொலும் கணவன் லமல் எரி து விழுவொள். கணவனுக்க வக ீட்டி அடிக்கொதது ஒன்று 



மட்டுலம. ல ரத்துக்கு உணவு பகொடுக்கமொட்டொள். அவலனொடு தொம் திய உறவவ தவிர்த்தொள். 

தனக்கு குழந்வத இல்ேொதது அவளுக்கு மண வொழக்வகயில் பவறுப்வ க் கூட்டியது. தனக்குத் 

பதரிந்த வழக்கறிஞரிடம் கணவவன விவொகரத்து பெய்வவத  ற்றி கேந்து ஆலேொெித்தொள். 

 

“துர்கொ உன் கணவன் ஒரு ஊவமயொனொலும்  ல்ே மனம்  வடத்தவர்.  ீ எவ்வளவு ல ெினொலும்; 

எல்ேொவற்வறயும் உள்வொங்கிக் பகொண்டு வொழ்கிறொர். அவர் உன்வன ஒரு  ொளொவது அடித்துத் 

துன்புறுத்தியது உண்டொ”? 

 

“ கிவடயொது. அவர் ஒரு வொயில்ேொப் பூச்ெி”இ  தில் பெொன்னொள் துர்கொ 

  

“ அப்ல ொ எந்த கொரணத்வதக் பகொண்டு விவொகரத்து லகட்கிறொய”;? 

 

“அவர் ஒரு ல ெமுடியொத ஜடம்.  ொன் எவ்வளவு திட்டினொலும் ெிரித்த டி என்வன அேட்ெியம் 

பெய்துஇ எழுதிக்பகொண்டிருப் ொர். அவலரொடு  ொன் எப் டி வொழமுடியம்”? துர்கொ வழக்கறிஞருக்கு 

தொன் விவொகரத்து லகட் தற்கு கொரணம் பெொன்னொள். 

 

வழக்கறிஞர் ெிரித்தொர். “ துர்கொ உன் கணவன்  ிறப் ொல் ஊவம என்று பதரிந்திருந்தும் 

 ணத்துக்கொகத் தொலன அவவர திருமணம் பெய்தன?ீ கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருட 

குடும் வொழ்க்வகவய ப ொறுவமபயொடு ஒரு பெொல்ேொவது எதிர்த்துப் ல ெொமல் உன்லனொடு  டத்தி 

வந்திருக்கிறொர். எவ்வளவு ப ொறுவமெொேி என் வத  ொர்த்;தொயொ? எப்ல ொதொவது  ீ இவத 

ெிந்தித்துண்டொ. தனக்கு இருக்கும் குவறவய பவளிக்கொட்டொமல் ப ொறுவமயொக இருந்து எழுதஇ 

 ிர ல்யமொன எழுத்தளரொகிவிட்டொர். அவரின் “ ல ெொதவன்” என்ற  ொவலுக்கு அரெின் ெொகித்திய 

மண்டே முதேொம்  ரிசு கிவடத்திருக்கிறது. அது உனக்குப் ப ருவமவய தரலவண்டும். இனி 

அவவர வவயொலத. அவமதியொக வொழ்க்வக  டத்தப்  ொர்” என்று வழக்கறிஞர் அறிவுவர 

வழங்கினொர்.  

 

ெற்று ல ரம் ல ெொது  ெிந்தித்த டி இருந்த துர்கொஇ அவருக்குப்  தில் பெொல்ேொமல் எழுந்து 

பென்றொள். 

 

ழூழூழூழூழூ 

மொதங்கள்  ே உருண்லடொடின. துர்கொவின் ல ொக்கில்  டிப் டியொக மொற்றம் ஏற் ட்டது. 

மயூரொலனொடு அன் ொகப் ல ெத்பதொடங்கினொள். லகொ த்வத தனித்துக் பகொண்ட்hள். அவன் 

அவமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருக்கும் ல ொது லகொப் ி கேந்து பகொண்டுவந்து பகொடுப் ொள். அவன் 

விரும் ிய உணவவ தயொரித்துக் பகொடுப் ொள்.அவலளொடு லதவவயில்ேொமல் ல சுவவதக் 

குவறத்துக ;லகொண்டொள். அவளிள ஏற் ட்ட மொற்றதடவத மயூரன்; அவமதியொக அவதொனித்தொன். 



 

அன்று வகயில் ஒரு  ொர்ெலேொடு மயூரன் வந்தது துர்கொவுக்கு அதிெயமொக இருந்தது. 

 

“என்ன  ொர்ெல் இது. என்றும் இல்ேொதவொறு”? துர்கொ அன் ொக அவவனக் லகட்டொள். 

 

“ திறந்து  ொர்” என்று வெவக பமொழி மூேம் அவளுக்கு மயூரன்  தில் பெொன்னொன.; 

 

துர்கொ  ொர்ெவேத் திறந்து  ொர்த்தல ொது விவே உயர தொ  ெவெ  ிற கொஞ்ெிபுர  ட்டுச் லெவே 

அவவளப்  ொர்த்து ெிரித்தது. அவளொல்  ம் முடியவில்வே. அதுவும் தனக்குப்  ிடித்த  ிறச் 

லெவே. 

 

“ எங்கொவே உங்களுக்கு இவ்வளவு  ணம்“? துர்கொ லகட்டொள். 

 

“தொன் வவத்திருந்த “ல ெொதவன்”  ொவவே கொட்டி வெவக பமொழி மூேம் தொன் எழுதிய நூலுக்கு 

அரெின் ெொகித்திய மண்டேப்  ரிெில்  கிவடத்த   ணம்” என்று விளக்கம் பகொடுத்தொன் மயூரன். 

 

துர்கொவுக்கு தனக்குள் வந்த அழுவகவய அடக்க முடியவில்வே. மறு  ிமிடம்; அவவன இறுக்க 

அவணத்து மயூரன் கன்னத்திே முத்தம் பகொடுத்தொள். இரு மனங்களும் ல ெிக்பகொண்டன. 

 

    ழூழூழூழூழூ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பமௌனம்  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ஊவம 

 

   (ப ொன் குலேந்திரன் - கனடொ) 

 

 

முன்னுவர: { கண்இ வொய்; கொது இவவ மூன்றும் பெயேிேந்து ல ொனொல் மனிதனுக்கு வொழ்வு 

சூனியமொகி விடுகிறது. தீயவவவயப்  ொர்கொததுஇ ல ெொததுஇ லகளொதது  விலவகமொனது என்று 

கண்இ வொய் கொதுக்கு கட்டப் ொடுண்டு. இதவன ஜப் ொனியர் எடுத்தியம் ினொர்கள். அவதலய 

கொந்தியடிகளும் மூன்று குரங்குகள்  கன்இ கொது. வொய் ஆகிய மூன்வறயும்  வகயொல் மவறப் து 

ல ொல்கொட்டி மனிதன் எவ்வொறு வொழலவண்டும் என எடுத்துக் கொட்டியுள்ளொர் . குருடுஇ ஊவமஇ 

பெவிடுஇ எனச் சுருக்கமொகச் பெொல்ேி அழப் து வழக்கம். ல ெமுடியொதவர்களில் 

 ிர ல்யமொனவர்கள்  ேர் . விஞ்ஞொனிஇ .இவெலமவதஇ விவளயொட்டு வரீர்இ கவேஞர்இ 

எழுத்தொளர் ல ொன்றவர்கள்இ ஊவமகள். லதொமஸ் அல்வொ எடிென் இ வொன் ப த்லதொவனன் 

ல ொன்றவர்கவளக் குறிப் ிடேொம்.  இந்த கவத ஒரு ஊவமயொகக்  ிறந்த ஒருவனது 

மணவொழ்க்வக  ற்றியது.} 

 

தங்கரொசு – தங்கம்மொ தம் திகளுக்குத் திருமணமொகி  த்து வருடங்களொகியும்  குழந்வத 

 ிறக்கவில்வே. தங்கமொன மனசு அவர்களுக்கு. அவர்கள் ல ொகொத வவத்தியர்கள் இல்வே. ல ொய் 

தரிெித்து வரொத லகொயில்கள் இல்வே.  ிள்வள லவண்டி சுற்றி வந்த மரங்கள்  ேர். தொங்கள் 

முற் ிறவியில் பெய்த கர்ம விவனபயொ பதரியொது என்று பெொல்ேிக் பகொள்வொர்கள்.  ே 

பெொத்துக்கு உரிவமயொளர்களொகவும்இ லதவவயொன பெல்வம்; இருந்தும் தமக்கு வொரிெொகப்  ிள்வள 

 ிறக்கொத குவற அவர்கவள வொட்டியது.  தங்களுக்கு புண்ணியம் கிட்டட’டும் என்ற ல ொக்கில் 

வளம் குவறந்த  ிள்வளகவளக் கவனிக்கும் இல்ேங்கள் பெயல் ட அவர்கள் உதவிகள்  ே 

பெய்தொர்கள். தங்கரொசு தம் திகள் இருக்கொத விரதங்கள் இல்வே. கடவுள் தங்களுக்கு குவற 

இல்ேொத  குழந்வத ஒன்வறயொவது பகொடுக்கொதொ என்று லவண்டினர். அவர்களது லவண்டுலகொள் 

ஒரு  ொள்  ேித்தது. 

 

அழகிய ஆண் குழந்வத ஒன்வற ப ற்பறடுத்தொள் தங்கம்மொ. அவள் குழந்வதவய ஈன்று எடுக்கும் 

ல ொது அவளுக்கு வயது  ொற் து.  ிறந்த ல ொது அம்மொ என்றுவொய்விட்டு குழந்வத அழவில்வே. 

அது அவர்களுக்கு விெனத்வதக் பகொடுத்தது.  அழகிய வொய்இ கண்கள். கொதுகள் இருந்தும்  ிறந்த 



குழத்வதக்கு வொய்விட்டு ல ெ முடியவில்வே . குழந்வதயின் குரல் லகட்கொததுஇ தங்கரொசு 

தம் திகளுக்கு ஏமொற்றமொயிருந்து. டொக்டரிடம்  குழந்வதiயின் ஊவமத்தனத்வதப் ல ொக்க 

வவத்தியம் கிவடயொதொ?  ொம் எவ்வளவு  ணமும் பெேவு பெய்யத் தயொர் என்றொர் தங்கரொசு.  

 

டொக்டர் ெிரிதத் டிஇ ”  ீங்கள் பெய்த புண்ணியம் இ  ொர்ப்  தற்கு ஒரு அழகொன குழந்வத 

 ிறந்திருக்கிறது. ல ெமுடியொத குழந்வதக்கு  ொர்ப் து இ கொது லகட் து ஆகியவற்றில் 

குவறவில்வே. உங்களது மர ணுவில் ஏலதொ குவறயுன்டு. உங்களின் இனத்தவர்களில் யொரொவது; 

ஊவமயொக வொழ்ந்திருக்கிறொர்களொ?இ டொக்டரின் லகள்வி அவர்களுக்கு ஆச்ெரியத்வதக் 

பகொடுத்தது. 

 

“ எனது பூட்டனொர் ஊவமயொக  ிறந்தவர். ஊர் ெனங்களின் ஏளனம் தொங்க முடியொமல் தற்பகொவே 

புரிந்து பகொண்டொர். அவரின் மறு ிறவிலயொ இந்தக் குழந்வத என்று ஒரு கணம்  ொன் 

லயொெிக்கிறன்”இ என்றொள் தங்கம்மொ.  

 

“ விெர் கவத கவதக்கொலத மயூரன் ெொதவனகள்  வடக்கஇ ல ெலவண்டும் என் து அவெியமில்வே. 

அவனுக்கு வொழ்வதற்கு லதவவயொன பெொத்து இருக்கிறது. அவன் ல ெொது இருந்தொல் தியொனம் 

பெய்வதுக்கு அது ஏற்றது. அன்மீகவொதிகள் அதிகம் ல சுவது கவடயொது ல சுவதினொல் 

லதவவயில்ேொத வதந்திகவளப்  ரப்  உதவும். மவுனம் என் துவும் ஒருவவகயொன லயொகப் 

 யிற்ெி இந்தப்  யிற்ெி வகவந்தவர்களுக்கு முத்தியும் வககூடும். அதனொல்தொலனொ என்னலவொ 

மகொன்களும்இ ஞொனிகளும் ெித்தர்களும் பமௌனத்வதலய தமது பமொழியொகத் பகொண்டிருப் வத 

 ொம் அறிலவொம். அப் டிப் ட்ட ெித்தர்களில் ஒருவர் தொன் பமௌனகுரு என்று அவழக்கப் ட்ட 

தவத்திரு முத்துச்ெொமி சுவொமிகள் ஆவொர். “ என்றொர் தங்கரொெொ.  

 

“ப ொறுவமயொக இருங்கள். கொேப் ல ொக்கில் ஊவமத் தன்வமவய  ீக்க பவளி ொட்டில் வவத்தியம் 

கண்டு ிடிப் ொர்கள் “ என்றொர் டொக்டர். 

தனது ெிரிப் ொலும்  ொர்வவயொலும்  ேவர மயக்கினொன் குழந்வத. அழகனொக  ிறந்த அவனுக்கு 

மயூரன் என்ற ப யர் வவத்தனர். மயூரன் முருகவனக் குறிக்கும். முருகன் அழகன்.  

 

“மயூரனுக்கு ல ெமுடியொவிட்டொலும்  ல்ே  ொர்வவயுண்டு.   ன்றொக கொது லகட்கிறது.  ீங்கள் 

பெொல்வது அவருக்கு  ன்றொகப் புரிகிறது. மயூரன் வளர்ந்தொல் வெவக பமொழி கற்று 

மற்றுவர்கலளொடு பதொடர்புபகொள்ளேொம். அந்த பமொழி லமல்  ொடுகளில்  ேர்  ொவிப் துண்டு. 

உங்கNலளொடு பதொடர்பு பகொள்ள வெவக பமொழிவய அவன் ; ொவிக்கேொம். குமரி கண்டம் 

இருந்தகொேத்தில் வொழ்ந்த மக்கள்  ொவித்ததுஇ வெவக பமொழி என்று ஆரொச்ெியொளர்கள் 



கண்டு ிடித்துள்ளொர்கள். குழந்வதக்கு இவறவன் ல ெமுடியொத குவறவய வவத்தொலும் புத்தி 

கூர்வமயுள்ள ஜவீனொக  வடத்திருக்கிறொர்” என்றொர் டொக்டர்.  

 

மயூரனுக்கு அ ொர ஞொ கெக்தியுண்டு. தன்வனச் சுற்றி  டப் வத கூர்வமயொக அவதொனிப் ொன். 

எழுதும் திறவம அவவனத் லதடிவந்தது. தன்னில் உள்ள குவறவயச் ெிந்திக்கொமல் இருப் தற்கொக 

எழுதத் பதொடங்கினொன்.  உள்ளத்தில் உள்ள உணரச்ெிகவளயும் ெிந்தவன கவளயும்  தன் 

எழுத்தின் மூேம் கொட்டினொன். அவன் எழுதிய ெிறுகவதகள்  ிர ல்;யமொனது.  

 

 

தங்கரொசு தம் திளின் துரத்து உறவினர்களொன  இரொவமயொ தம் திகள்  ணவெதி இல்ேொதவர்கள். 

அப் டி இருந்தும் தஙகள்  ணக கஷடத்தில் தங்களின ஒலர  மகள் துர்;;கொவவ  டிப் ித்து 

 ட்டதொரியொக்கினொர்கள். துரகொ ல ரழகி இல்ேொவிட்டொலும் திறவமயொன ல ச்ெொளி. 

 ட்டிமனறத்தில் அவள் ல சுவவத லகட்டக  ேர்கூடுவொரகள். வொதத்தில்  ேவர பவன்றவள். 

அரெியல் கூட்டங்களில் அவவள ல ெ அரெியல்வொதிகள் அவழப் ொர்கள். ஆவள் ப சும் ல ொது 

வகதட்டல்களுக்கு குவறவில்வே. 

 

துர்கொவுக்கு முன் லகொ ம் தொன என்ற அகங்கொரமும் அதிகம்.  ே இடங்களில் துர்கொவுக்கு ப ண் 

ல ெிவந்துஇ ப ண் ொர்த்து ல ெிய  ினஇ; வ த வரன்கள் “ப ண் ிடிக்கவில்வே என்று பென்றதன் 

கொரணம் அவளது அகங்கொரத் பதொனி  ிவறந்த ல ச்சு.  

 

தொங்கள் இல்ேொத கொேத்தில் மயூரன் கஷ்ட  ; டப்ல ொகிறொன் என  ிவனத்த தங்கரொசு தம் திகள் 

துர்கொவவ மருமகளொக்க இரொiயொவிடம் ப ண் லகட்டு ல ொனொர்கள். பெல்வம்  வடத்த 

குடும் த்தில் தன் மகவள மருமகளொக பகொடுக்க இரொவமயொவுககு முழு ெம்மதம். துர்கொவுக் 

குடும்  வொழக்வகயில் அவலளொடு தரக்கம் புரியொத ஒருவலன மயூரன என் து அவர்கள் முடிவு. 

எவத யொர் எவத ல ெினொலும் அவமதியொக ெிரித்த டி எழுதிக் பகொண்டிருப் ொன். அவலன 

துர்கொவுக்கு ப ொருத்தமொன மொப் ிள்வள என இரொவமயொ தம் திகள் முடிபவடுத்துஇ துர்கொவவ 

மயூரனுக்கு மணம் முடித்து வவக்க ெம்மதம் பதரிவித்தனர். 

 

   ழூழூழூழூழூ 

திருமணமொகி ெிே  ொடகளுக்குள் தன் சுய ரூ த்வத  துர்கொ கொட்டத் பதொடங்கினொள். எப்ல ொதும் 

மயூரன் வமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருப் து அவளுக்கு லகொ த்வத பகொடுத்தது. தன்வன பவளிலய 

உேொவ அவழத்துச் பெல்ேொது அவறக்குள் மயூரன் ல னவும் வகயுமொக இருப் துஇ ஏன் தன்வன 

தன் ப ற்லரொர் மயூரனுக்கு திருமணம் பெயது வவத்தொரகள் என்ற ஆத்திரம் அவளுக்கு வந்தது. 

எவ்வளவு  ண வெதி இருந்தும் தன்லனொடு இனிவமயொக ல ெி உறவொட முடியொத ஒருவவன 



கணவனொக கிவடத்ததுஇ அவளுக்கு அவன் லமல் பவறுப்வ  உண்டு  ண்ணியது. ெிே 

ெவமயங்களிே அவன் எழுதிய கவதகவள லகொ த்தில் கிழித்பதறிந்து திட்டுவொள். 

 த்திரகொளியொவொள். அவன் ல ெொது ெிரித்த டி இருப் ொன். 

 

“உங்களுக்கு  ொன் திட்டுவதொல் லகொ ம் வருவதில்வேயொ? உணர்ச்ெிகள் அற்ற  ிண்டமொக 

இருக்குறியலள” என்று கணவன் என்ற கூட  ொரொமல்  ே தடவவ திட்டித்தீரப்; ொள்.   

 

துர்கொ இப் டி ட்ட அகங்கொரக்கொரி என்று பதரிந்திருந்தொல் தங்களின் அவமதியொன மகனுக்கு 

அவவளத் திருமணம் பெய்து வவத்து ப ரும் தவவற இவழத்துவிட்லடொம் என் வத தங்கரொசு 

தம் திகள் உணர்ந்தனர்.  ல்ே ல ரம் அவனுக்கு அவலளொடு வொதொடி எதிர்த்துப் ல சும் ெக்திவய 

கடவுள்  பகொடுத்து வவக்வில்வே.  

 

“அவன் தன் கவவேகவள எழுத்தின் மூேம் தீரத்துக்பகொள்கிறொன் என்றொள் தங்கம்மொ. 

 

தங்கரொசுஇ இரொவமயொ தம் திகளின் மவறவுக்கு  ின் துர்கொவின் அகங்கொரப்ல ொக்கு அதிகரித்தது. 

எதற்கு எடுத்தொலும் கணவன் லமல் எரி து விழுவொள். கணவனுக்க வக ீட்டி அடிக்கொதது ஒன்று 

மட்டுலம. ல ரத்துக்கு உணவு பகொடுக்கமொட்டொள். அவலனொடு தொம் திய உறவவ தவிர்த்தொள். 

தனக்கு குழந்வத இல்ேொதது அவளுக்கு மண வொழக்வகயில் பவறுப்வ க் கூட்டியது. தனக்குத் 

பதரிந்த வழக்கறிஞரிடம் கணவவன விவொகரத்து பெய்வவத  ற்றி கேந்து ஆலேொெித்தொள். 

 

“துர்கொ உன் கணவன் ஒரு ஊவமயொனொலும்  ல்ே மனம்  வடத்தவர்.  ீ எவ்வளவு ல ெினொலும்; 

எல்ேொவற்வறயும் உள்வொங்கிக் பகொண்டு வொழ்கிறொர். அவர் உன்வன ஒரு  ொளொவது அடித்துத் 

துன்புறுத்தியது உண்டொ”? 

 

“ கிவடயொது. அவர் ஒரு வொயில்ேொப் பூச்ெி”இ  தில் பெொன்னொள் துர்கொ 

  

“ அப்ல ொ எந்த கொரணத்வதக் பகொண்டு விவொகரத்து லகட்கிறொய”;? 

 

“அவர் ஒரு ல ெமுடியொத ஜடம்.  ொன் எவ்வளவு திட்டினொலும் ெிரித்த டி என்வன அேட்ெியம் 

பெய்துஇ எழுதிக்பகொண்டிருப் ொர். அவலரொடு  ொன் எப் டி வொழமுடியம்”? துர்கொ வழக்கறிஞருக்கு 

தொன் விவொகரத்து லகட் தற்கு கொரணம் பெொன்னொள். 

 

வழக்கறிஞர் ெிரித்தொர். “ துர்கொ உன் கணவன்  ிறப் ொல் ஊவம என்று பதரிந்திருந்தும் 

 ணத்துக்கொகத் தொலன அவவர திருமணம் பெய்தன?ீ கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருட 

குடும் வொழ்க்வகவய ப ொறுவமபயொடு ஒரு பெொல்ேொவது எதிர்த்துப் ல ெொமல் உன்லனொடு  டத்தி 



வந்திருக்கிறொர். எவ்வளவு ப ொறுவமெொேி என் வத  ொர்த்;தொயொ? எப்ல ொதொவது  ீ இவத 

ெிந்தித்துண்டொ. தனக்கு இருக்கும் குவறவய பவளிக்கொட்டொமல் ப ொறுவமயொக இருந்து எழுதஇ 

 ிர ல்யமொன எழுத்தளரொகிவிட்டொர். அவரின் “ ல ெொதவன்” என்ற  ொவலுக்கு அரெின் ெொகித்திய 

மண்டே முதேொம்  ரிசு கிவடத்திருக்கிறது. அது உனக்குப் ப ருவமவய தரலவண்டும். இனி 

அவவர வவயொலத. அவமதியொக வொழ்க்வக  டத்தப்  ொர்” என்று வழக்கறிஞர் அறிவுவர 

வழங்கினொர்.  

 

ெற்று ல ரம் ல ெொது  ெிந்தித்த டி இருந்த துர்கொஇ அவருக்குப்  தில் பெொல்ேொமல் எழுந்து 

பென்றொள். 

 

ழூழூழூழூழூ 

மொதங்கள்  ே உருண்லடொடின. துர்கொவின் ல ொக்கில்  டிப் டியொக மொற்றம் ஏற் ட்டது. 

மயூரொலனொடு அன் ொகப் ல ெத்பதொடங்கினொள். லகொ த்வத தனித்துக் பகொண்ட்hள். அவன் 

அவமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருக்கும் ல ொது லகொப் ி கேந்து பகொண்டுவந்து பகொடுப் ொள். அவன் 

விரும் ிய உணவவ தயொரித்துக் பகொடுப் ொள்.அவலளொடு லதவவயில்ேொமல் ல சுவவதக் 

குவறத்துக ;லகொண்டொள். அவளிள ஏற் ட்ட மொற்றதடவத மயூரன்; அவமதியொக அவதொனித்தொன். 

 

அன்று வகயில் ஒரு  ொர்ெலேொடு மயூரன் வந்தது துர்கொவுக்கு அதிெயமொக இருந்தது. 

 

“என்ன  ொர்ெல் இது. என்றும் இல்ேொதவொறு”? துர்கொ அன் ொக அவவனக் லகட்டொள். 

 

“ திறந்து  ொர்” என்று வெவக பமொழி மூேம் அவளுக்கு மயூரன்  தில் பெொன்னொன.; 

 

துர்கொ  ொர்ெவேத் திறந்து  ொர்த்தல ொது விவே உயர தொ  ெவெ  ிற கொஞ்ெிபுர  ட்டுச் லெவே 

அவவளப்  ொர்த்து ெிரித்தது. அவளொல்  ம் முடியவில்வே. அதுவும் தனக்குப்  ிடித்த  ிறச் 

லெவே. 

 

“ எங்கொவே உங்களுக்கு இவ்வளவு  ணம்“? துர்கொ லகட்டொள். 

 

“தொன் வவத்திருந்த “ல ெொதவன்”  ொவவே கொட்டி வெவக பமொழி மூேம் தொன் எழுதிய நூலுக்கு 

அரெின் ெொகித்திய மண்டேப்  ரிெில்  கிவடத்த   ணம்” என்று விளக்கம் பகொடுத்தொன் மயூரன். 

 

துர்கொவுக்கு தனக்குள் வந்த அழுவகவய அடக்க முடியவில்வே. மறு  ிமிடம்; அவவன இறுக்க 

அவணத்து மயூரன் கன்னத்திே முத்தம் பகொடுத்தொள். இரு மனங்களும் ல ெிக்பகொண்டன. 

 

    ழூழூழூழூழூ    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ஊவம 

 

   (ப ொன் குலேந்திரன் - கனடொ) 

 

 

முன்னுவர: { கண்இ வொய்; கொது இவவ மூன்றும் பெயேிேந்து ல ொனொல் மனிதனுக்கு வொழ்வு 

சூனியமொகி விடுகிறது. தீயவவவயப்  ொர்கொததுஇ ல ெொததுஇ லகளொதது  விலவகமொனது என்று 

கண்இ வொய் கொதுக்கு கட்டப் ொடுண்டு. இதவன ஜப் ொனியர் எடுத்தியம் ினொர்கள். அவதலய 

கொந்தியடிகளும் மூன்று குரங்குகள்  கன்இ கொது. வொய் ஆகிய மூன்வறயும்  வகயொல் மவறப் து 

ல ொல்கொட்டி மனிதன் எவ்வொறு வொழலவண்டும் என எடுத்துக் கொட்டியுள்ளொர் . குருடுஇ ஊவமஇ 

பெவிடுஇ எனச் சுருக்கமொகச் பெொல்ேி அழப் து வழக்கம். ல ெமுடியொதவர்களில் 

 ிர ல்யமொனவர்கள்  ேர் . விஞ்ஞொனிஇ .இவெலமவதஇ விவளயொட்டு வரீர்இ கவேஞர்இ 

எழுத்தொளர் ல ொன்றவர்கள்இ ஊவமகள். லதொமஸ் அல்வொ எடிென் இ வொன் ப த்லதொவனன் 

ல ொன்றவர்கவளக் குறிப் ிடேொம்.  இந்த கவத ஒரு ஊவமயொகக்  ிறந்த ஒருவனது 

மணவொழ்க்வக  ற்றியது.} 

 

தங்கரொசு – தங்கம்மொ தம் திகளுக்குத் திருமணமொகி  த்து வருடங்களொகியும்  குழந்வத 

 ிறக்கவில்வே. தங்கமொன மனசு அவர்களுக்கு. அவர்கள் ல ொகொத வவத்தியர்கள் இல்வே. ல ொய் 

தரிெித்து வரொத லகொயில்கள் இல்வே.  ிள்வள லவண்டி சுற்றி வந்த மரங்கள்  ேர். தொங்கள் 

முற் ிறவியில் பெய்த கர்ம விவனபயொ பதரியொது என்று பெொல்ேிக் பகொள்வொர்கள்.  ே 



பெொத்துக்கு உரிவமயொளர்களொகவும்இ லதவவயொன பெல்வம்; இருந்தும் தமக்கு வொரிெொகப்  ிள்வள 

 ிறக்கொத குவற அவர்கவள வொட்டியது.  தங்களுக்கு புண்ணியம் கிட்டட’டும் என்ற ல ொக்கில் 

வளம் குவறந்த  ிள்வளகவளக் கவனிக்கும் இல்ேங்கள் பெயல் ட அவர்கள் உதவிகள்  ே 

பெய்தொர்கள். தங்கரொசு தம் திகள் இருக்கொத விரதங்கள் இல்வே. கடவுள் தங்களுக்கு குவற 

இல்ேொத  குழந்வத ஒன்வறயொவது பகொடுக்கொதொ என்று லவண்டினர். அவர்களது லவண்டுலகொள் 

ஒரு  ொள்  ேித்தது. 

 

அழகிய ஆண் குழந்வத ஒன்வற ப ற்பறடுத்தொள் தங்கம்மொ. அவள் குழந்வதவய ஈன்று எடுக்கும் 

ல ொது அவளுக்கு வயது  ொற் து.  ிறந்த ல ொது அம்மொ என்றுவொய்விட்டு குழந்வத அழவில்வே. 

அது அவர்களுக்கு விெனத்வதக் பகொடுத்தது.  அழகிய வொய்இ கண்கள். கொதுகள் இருந்தும்  ிறந்த 

குழத்வதக்கு வொய்விட்டு ல ெ முடியவில்வே . குழந்வதயின் குரல் லகட்கொததுஇ தங்கரொசு 

தம் திகளுக்கு ஏமொற்றமொயிருந்து. டொக்டரிடம்  குழந்வதiயின் ஊவமத்தனத்வதப் ல ொக்க 

வவத்தியம் கிவடயொதொ?  ொம் எவ்வளவு  ணமும் பெேவு பெய்யத் தயொர் என்றொர் தங்கரொசு.  

 

டொக்டர் ெிரிதத் டிஇ ”  ீங்கள் பெய்த புண்ணியம் இ  ொர்ப்  தற்கு ஒரு அழகொன குழந்வத 

 ிறந்திருக்கிறது. ல ெமுடியொத குழந்வதக்கு  ொர்ப் து இ கொது லகட் து ஆகியவற்றில் 

குவறவில்வே. உங்களது மர ணுவில் ஏலதொ குவறயுன்டு. உங்களின் இனத்தவர்களில் யொரொவது; 

ஊவமயொக வொழ்ந்திருக்கிறொர்களொ?இ டொக்டரின் லகள்வி அவர்களுக்கு ஆச்ெரியத்வதக் 

பகொடுத்தது. 

 

“ எனது பூட்டனொர் ஊவமயொக  ிறந்தவர். ஊர் ெனங்களின் ஏளனம் தொங்க முடியொமல் தற்பகொவே 

புரிந்து பகொண்டொர். அவரின் மறு ிறவிலயொ இந்தக் குழந்வத என்று ஒரு கணம்  ொன் 

லயொெிக்கிறன்”இ என்றொள் தங்கம்மொ.  

 

“ விெர் கவத கவதக்கொலத மயூரன் ெொதவனகள்  வடக்கஇ ல ெலவண்டும் என் து அவெியமில்வே. 

அவனுக்கு வொழ்வதற்கு லதவவயொன பெொத்து இருக்கிறது. அவன் ல ெொது இருந்தொல் தியொனம் 

பெய்வதுக்கு அது ஏற்றது. அன்மீகவொதிகள் அதிகம் ல சுவது கவடயொது ல சுவதினொல் 

லதவவயில்ேொத வதந்திகவளப்  ரப்  உதவும். மவுனம் என் துவும் ஒருவவகயொன லயொகப் 

 யிற்ெி இந்தப்  யிற்ெி வகவந்தவர்களுக்கு முத்தியும் வககூடும். அதனொல்தொலனொ என்னலவொ 

மகொன்களும்இ ஞொனிகளும் ெித்தர்களும் பமௌனத்வதலய தமது பமொழியொகத் பகொண்டிருப் வத 

 ொம் அறிலவொம். அப் டிப் ட்ட ெித்தர்களில் ஒருவர் தொன் பமௌனகுரு என்று அவழக்கப் ட்ட 

தவத்திரு முத்துச்ெொமி சுவொமிகள் ஆவொர். “ என்றொர் தங்கரொெொ.  

 



“ப ொறுவமயொக இருங்கள். கொேப் ல ொக்கில் ஊவமத் தன்வமவய  ீக்க பவளி ொட்டில் வவத்தியம் 

கண்டு ிடிப் ொர்கள் “ என்றொர் டொக்டர். 

தனது ெிரிப் ொலும்  ொர்வவயொலும்  ேவர மயக்கினொன் குழந்வத. அழகனொக  ிறந்த அவனுக்கு 

மயூரன் என்ற ப யர் வவத்தனர். மயூரன் முருகவனக் குறிக்கும். முருகன் அழகன்.  

 

“மயூரனுக்கு ல ெமுடியொவிட்டொலும்  ல்ே  ொர்வவயுண்டு.   ன்றொக கொது லகட்கிறது.  ீங்கள் 

பெொல்வது அவருக்கு  ன்றொகப் புரிகிறது. மயூரன் வளர்ந்தொல் வெவக பமொழி கற்று 

மற்றுவர்கலளொடு பதொடர்புபகொள்ளேொம். அந்த பமொழி லமல்  ொடுகளில்  ேர்  ொவிப் துண்டு. 

உங்கNலளொடு பதொடர்பு பகொள்ள வெவக பமொழிவய அவன் ; ொவிக்கேொம். குமரி கண்டம் 

இருந்தகொேத்தில் வொழ்ந்த மக்கள்  ொவித்ததுஇ வெவக பமொழி என்று ஆரொச்ெியொளர்கள் 

கண்டு ிடித்துள்ளொர்கள். குழந்வதக்கு இவறவன் ல ெமுடியொத குவறவய வவத்தொலும் புத்தி 

கூர்வமயுள்ள ஜவீனொக  வடத்திருக்கிறொர்” என்றொர் டொக்டர்.  

 

மயூரனுக்கு அ ொர ஞொ கெக்தியுண்டு. தன்வனச் சுற்றி  டப் வத கூர்வமயொக அவதொனிப் ொன். 

எழுதும் திறவம அவவனத் லதடிவந்தது. தன்னில் உள்ள குவறவயச் ெிந்திக்கொமல் இருப் தற்கொக 

எழுதத் பதொடங்கினொன்.  உள்ளத்தில் உள்ள உணரச்ெிகவளயும் ெிந்தவன கவளயும்  தன் 

எழுத்தின் மூேம் கொட்டினொன். அவன் எழுதிய ெிறுகவதகள்  ிர ல்;யமொனது.  

 

 

தங்கரொசு தம் திளின் துரத்து உறவினர்களொன  இரொவமயொ தம் திகள்  ணவெதி இல்ேொதவர்கள். 

அப் டி இருந்தும் தஙகள்  ணக கஷடத்தில் தங்களின ஒலர  மகள் துர்;;கொவவ  டிப் ித்து 

 ட்டதொரியொக்கினொர்கள். துரகொ ல ரழகி இல்ேொவிட்டொலும் திறவமயொன ல ச்ெொளி. 

 ட்டிமனறத்தில் அவள் ல சுவவத லகட்டக  ேர்கூடுவொரகள். வொதத்தில்  ேவர பவன்றவள். 

அரெியல் கூட்டங்களில் அவவள ல ெ அரெியல்வொதிகள் அவழப் ொர்கள். ஆவள் ப சும் ல ொது 

வகதட்டல்களுக்கு குவறவில்வே. 

 

துர்கொவுக்கு முன் லகொ ம் தொன என்ற அகங்கொரமும் அதிகம்.  ே இடங்களில் துர்கொவுக்கு ப ண் 

ல ெிவந்துஇ ப ண் ொர்த்து ல ெிய  ினஇ; வ த வரன்கள் “ப ண் ிடிக்கவில்வே என்று பென்றதன் 

கொரணம் அவளது அகங்கொரத் பதொனி  ிவறந்த ல ச்சு.  

 

தொங்கள் இல்ேொத கொேத்தில் மயூரன் கஷ்ட  ; டப்ல ொகிறொன் என  ிவனத்த தங்கரொசு தம் திகள் 

துர்கொவவ மருமகளொக்க இரொiயொவிடம் ப ண் லகட்டு ல ொனொர்கள். பெல்வம்  வடத்த 

குடும் த்தில் தன் மகவள மருமகளொக பகொடுக்க இரொவமயொவுககு முழு ெம்மதம். துர்கொவுக் 

குடும்  வொழக்வகயில் அவலளொடு தரக்கம் புரியொத ஒருவலன மயூரன என் து அவர்கள் முடிவு. 



எவத யொர் எவத ல ெினொலும் அவமதியொக ெிரித்த டி எழுதிக் பகொண்டிருப் ொன். அவலன 

துர்கொவுக்கு ப ொருத்தமொன மொப் ிள்வள என இரொவமயொ தம் திகள் முடிபவடுத்துஇ துர்கொவவ 

மயூரனுக்கு மணம் முடித்து வவக்க ெம்மதம் பதரிவித்தனர். 

 

   ழூழூழூழூழூ 

திருமணமொகி ெிே  ொடகளுக்குள் தன் சுய ரூ த்வத  துர்கொ கொட்டத் பதொடங்கினொள். எப்ல ொதும் 

மயூரன் வமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருப் து அவளுக்கு லகொ த்வத பகொடுத்தது. தன்வன பவளிலய 

உேொவ அவழத்துச் பெல்ேொது அவறக்குள் மயூரன் ல னவும் வகயுமொக இருப் துஇ ஏன் தன்வன 

தன் ப ற்லரொர் மயூரனுக்கு திருமணம் பெயது வவத்தொரகள் என்ற ஆத்திரம் அவளுக்கு வந்தது. 

எவ்வளவு  ண வெதி இருந்தும் தன்லனொடு இனிவமயொக ல ெி உறவொட முடியொத ஒருவவன 

கணவனொக கிவடத்ததுஇ அவளுக்கு அவன் லமல் பவறுப்வ  உண்டு  ண்ணியது. ெிே 

ெவமயங்களிே அவன் எழுதிய கவதகவள லகொ த்தில் கிழித்பதறிந்து திட்டுவொள். 

 த்திரகொளியொவொள். அவன் ல ெொது ெிரித்த டி இருப் ொன். 

 

“உங்களுக்கு  ொன் திட்டுவதொல் லகொ ம் வருவதில்வேயொ? உணர்ச்ெிகள் அற்ற  ிண்டமொக 

இருக்குறியலள” என்று கணவன் என்ற கூட  ொரொமல்  ே தடவவ திட்டித்தீரப்; ொள்.   

 

துர்கொ இப் டி ட்ட அகங்கொரக்கொரி என்று பதரிந்திருந்தொல் தங்களின் அவமதியொன மகனுக்கு 

அவவளத் திருமணம் பெய்து வவத்து ப ரும் தவவற இவழத்துவிட்லடொம் என் வத தங்கரொசு 

தம் திகள் உணர்ந்தனர்.  ல்ே ல ரம் அவனுக்கு அவலளொடு வொதொடி எதிர்த்துப் ல சும் ெக்திவய 

கடவுள்  பகொடுத்து வவக்வில்வே.  

 

“அவன் தன் கவவேகவள எழுத்தின் மூேம் தீரத்துக்பகொள்கிறொன் என்றொள் தங்கம்மொ. 

 

தங்கரொசுஇ இரொவமயொ தம் திகளின் மவறவுக்கு  ின் துர்கொவின் அகங்கொரப்ல ொக்கு அதிகரித்தது. 

எதற்கு எடுத்தொலும் கணவன் லமல் எரி து விழுவொள். கணவனுக்க வக ீட்டி அடிக்கொதது ஒன்று 

மட்டுலம. ல ரத்துக்கு உணவு பகொடுக்கமொட்டொள். அவலனொடு தொம் திய உறவவ தவிர்த்தொள். 

தனக்கு குழந்வத இல்ேொதது அவளுக்கு மண வொழக்வகயில் பவறுப்வ க் கூட்டியது. தனக்குத் 

பதரிந்த வழக்கறிஞரிடம் கணவவன விவொகரத்து பெய்வவத  ற்றி கேந்து ஆலேொெித்தொள். 

 

“துர்கொ உன் கணவன் ஒரு ஊவமயொனொலும்  ல்ே மனம்  வடத்தவர்.  ீ எவ்வளவு ல ெினொலும்; 

எல்ேொவற்வறயும் உள்வொங்கிக் பகொண்டு வொழ்கிறொர். அவர் உன்வன ஒரு  ொளொவது அடித்துத் 

துன்புறுத்தியது உண்டொ”? 

 

“ கிவடயொது. அவர் ஒரு வொயில்ேொப் பூச்ெி”இ  தில் பெொன்னொள் துர்கொ 



  

“ அப்ல ொ எந்த கொரணத்வதக் பகொண்டு விவொகரத்து லகட்கிறொய”;? 

 

“அவர் ஒரு ல ெமுடியொத ஜடம்.  ொன் எவ்வளவு திட்டினொலும் ெிரித்த டி என்வன அேட்ெியம் 

பெய்துஇ எழுதிக்பகொண்டிருப் ொர். அவலரொடு  ொன் எப் டி வொழமுடியம்”? துர்கொ வழக்கறிஞருக்கு 

தொன் விவொகரத்து லகட் தற்கு கொரணம் பெொன்னொள். 

 

வழக்கறிஞர் ெிரித்தொர். “ துர்கொ உன் கணவன்  ிறப் ொல் ஊவம என்று பதரிந்திருந்தும் 

 ணத்துக்கொகத் தொலன அவவர திருமணம் பெய்தன?ீ கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருட 

குடும் வொழ்க்வகவய ப ொறுவமபயொடு ஒரு பெொல்ேொவது எதிர்த்துப் ல ெொமல் உன்லனொடு  டத்தி 

வந்திருக்கிறொர். எவ்வளவு ப ொறுவமெொேி என் வத  ொர்த்;தொயொ? எப்ல ொதொவது  ீ இவத 

ெிந்தித்துண்டொ. தனக்கு இருக்கும் குவறவய பவளிக்கொட்டொமல் ப ொறுவமயொக இருந்து எழுதஇ 

 ிர ல்யமொன எழுத்தளரொகிவிட்டொர். அவரின் “ ல ெொதவன்” என்ற  ொவலுக்கு அரெின் ெொகித்திய 

மண்டே முதேொம்  ரிசு கிவடத்திருக்கிறது. அது உனக்குப் ப ருவமவய தரலவண்டும். இனி 

அவவர வவயொலத. அவமதியொக வொழ்க்வக  டத்தப்  ொர்” என்று வழக்கறிஞர் அறிவுவர 

வழங்கினொர்.  

 

ெற்று ல ரம் ல ெொது  ெிந்தித்த டி இருந்த துர்கொஇ அவருக்குப்  தில் பெொல்ேொமல் எழுந்து 

பென்றொள். 

 

ழூழூழூழூழூ 

மொதங்கள்  ே உருண்லடொடின. துர்கொவின் ல ொக்கில்  டிப் டியொக மொற்றம் ஏற் ட்டது. 

மயூரொலனொடு அன் ொகப் ல ெத்பதொடங்கினொள். லகொ த்வத தனித்துக் பகொண்ட்hள். அவன் 

அவமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருக்கும் ல ொது லகொப் ி கேந்து பகொண்டுவந்து பகொடுப் ொள். அவன் 

விரும் ிய உணவவ தயொரித்துக் பகொடுப் ொள்.அவலளொடு லதவவயில்ேொமல் ல சுவவதக் 

குவறத்துக ;லகொண்டொள். அவளிள ஏற் ட்ட மொற்றதடவத மயூரன்; அவமதியொக அவதொனித்தொன். 

 

அன்று வகயில் ஒரு  ொர்ெலேொடு மயூரன் வந்தது துர்கொவுக்கு அதிெயமொக இருந்தது. 

 

“என்ன  ொர்ெல் இது. என்றும் இல்ேொதவொறு”? துர்கொ அன் ொக அவவனக் லகட்டொள். 

 

“ திறந்து  ொர்” என்று வெவக பமொழி மூேம் அவளுக்கு மயூரன்  தில் பெொன்னொன.; 

 



துர்கொ  ொர்ெவேத் திறந்து  ொர்த்தல ொது விவே உயர தொ  ெவெ  ிற கொஞ்ெிபுர  ட்டுச் லெவே 

அவவளப்  ொர்த்து ெிரித்தது. அவளொல்  ம் முடியவில்வே. அதுவும் தனக்குப்  ிடித்த  ிறச் 

லெவே. 

 

“ எங்கொவே உங்களுக்கு இவ்வளவு  ணம்“? துர்கொ லகட்டொள். 

 

“தொன் வவத்திருந்த “ல ெொதவன்”  ொவவே கொட்டி வெவக பமொழி மூேம் தொன் எழுதிய நூலுக்கு 

அரெின் ெொகித்திய மண்டேப்  ரிெில்  கிவடத்த   ணம்” என்று விளக்கம் பகொடுத்தொன் மயூரன். 

 

துர்கொவுக்கு தனக்குள் வந்த அழுவகவய அடக்க முடியவில்வே. மறு  ிமிடம்; அவவன இறுக்க 

அவணத்து மயூரன் கன்னத்திே முத்தம் பகொடுத்தொள். இரு மனங்களும் ல ெிக்பகொண்டன. 

 

    ழூழூழூழூழூ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ஊவம 

 

   (ப ொன் குலேந்திரன் - கனடொ) 

 

 

முன்னுவர: { கண்இ வொய்; கொது இவவ மூன்றும் பெயேிேந்து ல ொனொல் மனிதனுக்கு வொழ்வு 

சூனியமொகி விடுகிறது. தீயவவவயப்  ொர்கொததுஇ ல ெொததுஇ லகளொதது  விலவகமொனது என்று 

கண்இ வொய் கொதுக்கு கட்டப் ொடுண்டு. இதவன ஜப் ொனியர் எடுத்தியம் ினொர்கள். அவதலய 

கொந்தியடிகளும் மூன்று குரங்குகள்  கன்இ கொது. வொய் ஆகிய மூன்வறயும்  வகயொல் மவறப் து 

ல ொல்கொட்டி மனிதன் எவ்வொறு வொழலவண்டும் என எடுத்துக் கொட்டியுள்ளொர் . குருடுஇ ஊவமஇ 

பெவிடுஇ எனச் சுருக்கமொகச் பெொல்ேி அழப் து வழக்கம். ல ெமுடியொதவர்களில் 

 ிர ல்யமொனவர்கள்  ேர் . விஞ்ஞொனிஇ .இவெலமவதஇ விவளயொட்டு வரீர்இ கவேஞர்இ 

எழுத்தொளர் ல ொன்றவர்கள்இ ஊவமகள். லதொமஸ் அல்வொ எடிென் இ வொன் ப த்லதொவனன் 

ல ொன்றவர்கவளக் குறிப் ிடேொம்.  இந்த கவத ஒரு ஊவமயொகக்  ிறந்த ஒருவனது 

மணவொழ்க்வக  ற்றியது.} 

 



தங்கரொசு – தங்கம்மொ தம் திகளுக்குத் திருமணமொகி  த்து வருடங்களொகியும்  குழந்வத 

 ிறக்கவில்வே. தங்கமொன மனசு அவர்களுக்கு. அவர்கள் ல ொகொத வவத்தியர்கள் இல்வே. ல ொய் 

தரிெித்து வரொத லகொயில்கள் இல்வே.  ிள்வள லவண்டி சுற்றி வந்த மரங்கள்  ேர். தொங்கள் 

முற் ிறவியில் பெய்த கர்ம விவனபயொ பதரியொது என்று பெொல்ேிக் பகொள்வொர்கள்.  ே 

பெொத்துக்கு உரிவமயொளர்களொகவும்இ லதவவயொன பெல்வம்; இருந்தும் தமக்கு வொரிெொகப்  ிள்வள 

 ிறக்கொத குவற அவர்கவள வொட்டியது.  தங்களுக்கு புண்ணியம் கிட்டட’டும் என்ற ல ொக்கில் 

வளம் குவறந்த  ிள்வளகவளக் கவனிக்கும் இல்ேங்கள் பெயல் ட அவர்கள் உதவிகள்  ே 

பெய்தொர்கள். தங்கரொசு தம் திகள் இருக்கொத விரதங்கள் இல்வே. கடவுள் தங்களுக்கு குவற 

இல்ேொத  குழந்வத ஒன்வறயொவது பகொடுக்கொதொ என்று லவண்டினர். அவர்களது லவண்டுலகொள் 

ஒரு  ொள்  ேித்தது. 

 

அழகிய ஆண் குழந்வத ஒன்வற ப ற்பறடுத்தொள் தங்கம்மொ. அவள் குழந்வதவய ஈன்று எடுக்கும் 

ல ொது அவளுக்கு வயது  ொற் து.  ிறந்த ல ொது அம்மொ என்றுவொய்விட்டு குழந்வத அழவில்வே. 

அது அவர்களுக்கு விெனத்வதக் பகொடுத்தது.  அழகிய வொய்இ கண்கள். கொதுகள் இருந்தும்  ிறந்த 

குழத்வதக்கு வொய்விட்டு ல ெ முடியவில்வே . குழந்வதயின் குரல் லகட்கொததுஇ தங்கரொசு 

தம் திகளுக்கு ஏமொற்றமொயிருந்து. டொக்டரிடம்  குழந்வதiயின் ஊவமத்தனத்வதப் ல ொக்க 

வவத்தியம் கிவடயொதொ?  ொம் எவ்வளவு  ணமும் பெேவு பெய்யத் தயொர் என்றொர் தங்கரொசு.  

 

டொக்டர் ெிரிதத் டிஇ ”  ீங்கள் பெய்த புண்ணியம் இ  ொர்ப்  தற்கு ஒரு அழகொன குழந்வத 

 ிறந்திருக்கிறது. ல ெமுடியொத குழந்வதக்கு  ொர்ப் து இ கொது லகட் து ஆகியவற்றில் 

குவறவில்வே. உங்களது மர ணுவில் ஏலதொ குவறயுன்டு. உங்களின் இனத்தவர்களில் யொரொவது; 

ஊவமயொக வொழ்ந்திருக்கிறொர்களொ?இ டொக்டரின் லகள்வி அவர்களுக்கு ஆச்ெரியத்வதக் 

பகொடுத்தது. 

 

“ எனது பூட்டனொர் ஊவமயொக  ிறந்தவர். ஊர் ெனங்களின் ஏளனம் தொங்க முடியொமல் தற்பகொவே 

புரிந்து பகொண்டொர். அவரின் மறு ிறவிலயொ இந்தக் குழந்வத என்று ஒரு கணம்  ொன் 

லயொெிக்கிறன்”இ என்றொள் தங்கம்மொ.  

 

“ விெர் கவத கவதக்கொலத மயூரன் ெொதவனகள்  வடக்கஇ ல ெலவண்டும் என் து அவெியமில்வே. 

அவனுக்கு வொழ்வதற்கு லதவவயொன பெொத்து இருக்கிறது. அவன் ல ெொது இருந்தொல் தியொனம் 

பெய்வதுக்கு அது ஏற்றது. அன்மீகவொதிகள் அதிகம் ல சுவது கவடயொது ல சுவதினொல் 

லதவவயில்ேொத வதந்திகவளப்  ரப்  உதவும். மவுனம் என் துவும் ஒருவவகயொன லயொகப் 

 யிற்ெி இந்தப்  யிற்ெி வகவந்தவர்களுக்கு முத்தியும் வககூடும். அதனொல்தொலனொ என்னலவொ 

மகொன்களும்இ ஞொனிகளும் ெித்தர்களும் பமௌனத்வதலய தமது பமொழியொகத் பகொண்டிருப் வத 



 ொம் அறிலவொம். அப் டிப் ட்ட ெித்தர்களில் ஒருவர் தொன் பமௌனகுரு என்று அவழக்கப் ட்ட 

தவத்திரு முத்துச்ெொமி சுவொமிகள் ஆவொர். “ என்றொர் தங்கரொெொ.  

 

“ப ொறுவமயொக இருங்கள். கொேப் ல ொக்கில் ஊவமத் தன்வமவய  ீக்க பவளி ொட்டில் வவத்தியம் 

கண்டு ிடிப் ொர்கள் “ என்றொர் டொக்டர். 

தனது ெிரிப் ொலும்  ொர்வவயொலும்  ேவர மயக்கினொன் குழந்வத. அழகனொக  ிறந்த அவனுக்கு 

மயூரன் என்ற ப யர் வவத்தனர். மயூரன் முருகவனக் குறிக்கும். முருகன் அழகன்.  

 

“மயூரனுக்கு ல ெமுடியொவிட்டொலும்  ல்ே  ொர்வவயுண்டு.   ன்றொக கொது லகட்கிறது.  ீங்கள் 

பெொல்வது அவருக்கு  ன்றொகப் புரிகிறது. மயூரன் வளர்ந்தொல் வெவக பமொழி கற்று 

மற்றுவர்கலளொடு பதொடர்புபகொள்ளேொம். அந்த பமொழி லமல்  ொடுகளில்  ேர்  ொவிப் துண்டு. 

உங்கNலளொடு பதொடர்பு பகொள்ள வெவக பமொழிவய அவன் ; ொவிக்கேொம். குமரி கண்டம் 

இருந்தகொேத்தில் வொழ்ந்த மக்கள்  ொவித்ததுஇ வெவக பமொழி என்று ஆரொச்ெியொளர்கள் 

கண்டு ிடித்துள்ளொர்கள். குழந்வதக்கு இவறவன் ல ெமுடியொத குவறவய வவத்தொலும் புத்தி 

கூர்வமயுள்ள ஜவீனொக  வடத்திருக்கிறொர்” என்றொர் டொக்டர்.  

 

மயூரனுக்கு அ ொர ஞொ கெக்தியுண்டு. தன்வனச் சுற்றி  டப் வத கூர்வமயொக அவதொனிப் ொன். 

எழுதும் திறவம அவவனத் லதடிவந்தது. தன்னில் உள்ள குவறவயச் ெிந்திக்கொமல் இருப் தற்கொக 

எழுதத் பதொடங்கினொன்.  உள்ளத்தில் உள்ள உணரச்ெிகவளயும் ெிந்தவன கவளயும்  தன் 

எழுத்தின் மூேம் கொட்டினொன். அவன் எழுதிய ெிறுகவதகள்  ிர ல்;யமொனது.  

 

 

தங்கரொசு தம் திளின் துரத்து உறவினர்களொன  இரொவமயொ தம் திகள்  ணவெதி இல்ேொதவர்கள். 

அப் டி இருந்தும் தஙகள்  ணக கஷடத்தில் தங்களின ஒலர  மகள் துர்;;கொவவ  டிப் ித்து 

 ட்டதொரியொக்கினொர்கள். துரகொ ல ரழகி இல்ேொவிட்டொலும் திறவமயொன ல ச்ெொளி. 

 ட்டிமனறத்தில் அவள் ல சுவவத லகட்டக  ேர்கூடுவொரகள். வொதத்தில்  ேவர பவன்றவள். 

அரெியல் கூட்டங்களில் அவவள ல ெ அரெியல்வொதிகள் அவழப் ொர்கள். ஆவள் ப சும் ல ொது 

வகதட்டல்களுக்கு குவறவில்வே. 

 

துர்கொவுக்கு முன் லகொ ம் தொன என்ற அகங்கொரமும் அதிகம்.  ே இடங்களில் துர்கொவுக்கு ப ண் 

ல ெிவந்துஇ ப ண் ொர்த்து ல ெிய  ினஇ; வ த வரன்கள் “ப ண் ிடிக்கவில்வே என்று பென்றதன் 

கொரணம் அவளது அகங்கொரத் பதொனி  ிவறந்த ல ச்சு.  

 

தொங்கள் இல்ேொத கொேத்தில் மயூரன் கஷ்ட  ; டப்ல ொகிறொன் என  ிவனத்த தங்கரொசு தம் திகள் 

துர்கொவவ மருமகளொக்க இரொiயொவிடம் ப ண் லகட்டு ல ொனொர்கள். பெல்வம்  வடத்த 



குடும் த்தில் தன் மகவள மருமகளொக பகொடுக்க இரொவமயொவுககு முழு ெம்மதம். துர்கொவுக் 

குடும்  வொழக்வகயில் அவலளொடு தரக்கம் புரியொத ஒருவலன மயூரன என் து அவர்கள் முடிவு. 

எவத யொர் எவத ல ெினொலும் அவமதியொக ெிரித்த டி எழுதிக் பகொண்டிருப் ொன். அவலன 

துர்கொவுக்கு ப ொருத்தமொன மொப் ிள்வள என இரொவமயொ தம் திகள் முடிபவடுத்துஇ துர்கொவவ 

மயூரனுக்கு மணம் முடித்து வவக்க ெம்மதம் பதரிவித்தனர். 

 

   ழூழூழூழூழூ 

திருமணமொகி ெிே  ொடகளுக்குள் தன் சுய ரூ த்வத  துர்கொ கொட்டத் பதொடங்கினொள். எப்ல ொதும் 

மயூரன் வமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருப் து அவளுக்கு லகொ த்வத பகொடுத்தது. தன்வன பவளிலய 

உேொவ அவழத்துச் பெல்ேொது அவறக்குள் மயூரன் ல னவும் வகயுமொக இருப் துஇ ஏன் தன்வன 

தன் ப ற்லரொர் மயூரனுக்கு திருமணம் பெயது வவத்தொரகள் என்ற ஆத்திரம் அவளுக்கு வந்தது. 

எவ்வளவு  ண வெதி இருந்தும் தன்லனொடு இனிவமயொக ல ெி உறவொட முடியொத ஒருவவன 

கணவனொக கிவடத்ததுஇ அவளுக்கு அவன் லமல் பவறுப்வ  உண்டு  ண்ணியது. ெிே 

ெவமயங்களிே அவன் எழுதிய கவதகவள லகொ த்தில் கிழித்பதறிந்து திட்டுவொள். 

 த்திரகொளியொவொள். அவன் ல ெொது ெிரித்த டி இருப் ொன். 

 

“உங்களுக்கு  ொன் திட்டுவதொல் லகொ ம் வருவதில்வேயொ? உணர்ச்ெிகள் அற்ற  ிண்டமொக 

இருக்குறியலள” என்று கணவன் என்ற கூட  ொரொமல்  ே தடவவ திட்டித்தீரப்; ொள்.   

 

துர்கொ இப் டி ட்ட அகங்கொரக்கொரி என்று பதரிந்திருந்தொல் தங்களின் அவமதியொன மகனுக்கு 

அவவளத் திருமணம் பெய்து வவத்து ப ரும் தவவற இவழத்துவிட்லடொம் என் வத தங்கரொசு 

தம் திகள் உணர்ந்தனர்.  ல்ே ல ரம் அவனுக்கு அவலளொடு வொதொடி எதிர்த்துப் ல சும் ெக்திவய 

கடவுள்  பகொடுத்து வவக்வில்வே.  

 

“அவன் தன் கவவேகவள எழுத்தின் மூேம் தீரத்துக்பகொள்கிறொன் என்றொள் தங்கம்மொ. 

 

தங்கரொசுஇ இரொவமயொ தம் திகளின் மவறவுக்கு  ின் துர்கொவின் அகங்கொரப்ல ொக்கு அதிகரித்தது. 

எதற்கு எடுத்தொலும் கணவன் லமல் எரி து விழுவொள். கணவனுக்க வக ீட்டி அடிக்கொதது ஒன்று 

மட்டுலம. ல ரத்துக்கு உணவு பகொடுக்கமொட்டொள். அவலனொடு தொம் திய உறவவ தவிர்த்தொள். 

தனக்கு குழந்வத இல்ேொதது அவளுக்கு மண வொழக்வகயில் பவறுப்வ க் கூட்டியது. தனக்குத் 

பதரிந்த வழக்கறிஞரிடம் கணவவன விவொகரத்து பெய்வவத  ற்றி கேந்து ஆலேொெித்தொள். 

 



“துர்கொ உன் கணவன் ஒரு ஊவமயொனொலும்  ல்ே மனம்  வடத்தவர்.  ீ எவ்வளவு ல ெினொலும்; 

எல்ேொவற்வறயும் உள்வொங்கிக் பகொண்டு வொழ்கிறொர். அவர் உன்வன ஒரு  ொளொவது அடித்துத் 

துன்புறுத்தியது உண்டொ”? 

 

“ கிவடயொது. அவர் ஒரு வொயில்ேொப் பூச்ெி”இ  தில் பெொன்னொள் துர்கொ 

  

“ அப்ல ொ எந்த கொரணத்வதக் பகொண்டு விவொகரத்து லகட்கிறொய”;? 

 

“அவர் ஒரு ல ெமுடியொத ஜடம்.  ொன் எவ்வளவு திட்டினொலும் ெிரித்த டி என்வன அேட்ெியம் 

பெய்துஇ எழுதிக்பகொண்டிருப் ொர். அவலரொடு  ொன் எப் டி வொழமுடியம்”? துர்கொ வழக்கறிஞருக்கு 

தொன் விவொகரத்து லகட் தற்கு கொரணம் பெொன்னொள். 

 

வழக்கறிஞர் ெிரித்தொர். “ துர்கொ உன் கணவன்  ிறப் ொல் ஊவம என்று பதரிந்திருந்தும் 

 ணத்துக்கொகத் தொலன அவவர திருமணம் பெய்தன?ீ கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருட 

குடும் வொழ்க்வகவய ப ொறுவமபயொடு ஒரு பெொல்ேொவது எதிர்த்துப் ல ெொமல் உன்லனொடு  டத்தி 

வந்திருக்கிறொர். எவ்வளவு ப ொறுவமெொேி என் வத  ொர்த்;தொயொ? எப்ல ொதொவது  ீ இவத 

ெிந்தித்துண்டொ. தனக்கு இருக்கும் குவறவய பவளிக்கொட்டொமல் ப ொறுவமயொக இருந்து எழுதஇ 

 ிர ல்யமொன எழுத்தளரொகிவிட்டொர். அவரின் “ ல ெொதவன்” என்ற  ொவலுக்கு அரெின் ெொகித்திய 

மண்டே முதேொம்  ரிசு கிவடத்திருக்கிறது. அது உனக்குப் ப ருவமவய தரலவண்டும். இனி 

அவவர வவயொலத. அவமதியொக வொழ்க்வக  டத்தப்  ொர்” என்று வழக்கறிஞர் அறிவுவர 

வழங்கினொர்.  

 

ெற்று ல ரம் ல ெொது  ெிந்தித்த டி இருந்த துர்கொஇ அவருக்குப்  தில் பெொல்ேொமல் எழுந்து 

பென்றொள். 

 

ழூழூழூழூழூ 

மொதங்கள்  ே உருண்லடொடின. துர்கொவின் ல ொக்கில்  டிப் டியொக மொற்றம் ஏற் ட்டது. 

மயூரொலனொடு அன் ொகப் ல ெத்பதொடங்கினொள். லகொ த்வத தனித்துக் பகொண்ட்hள். அவன் 

அவமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருக்கும் ல ொது லகொப் ி கேந்து பகொண்டுவந்து பகொடுப் ொள். அவன் 

விரும் ிய உணவவ தயொரித்துக் பகொடுப் ொள்.அவலளொடு லதவவயில்ேொமல் ல சுவவதக் 

குவறத்துக ;லகொண்டொள். அவளிள ஏற் ட்ட மொற்றதடவத மயூரன்; அவமதியொக அவதொனித்தொன். 

 

அன்று வகயில் ஒரு  ொர்ெலேொடு மயூரன் வந்தது துர்கொவுக்கு அதிெயமொக இருந்தது. 

 

“என்ன  ொர்ெல் இது. என்றும் இல்ேொதவொறு”? துர்கொ அன் ொக அவவனக் லகட்டொள். 



 

“ திறந்து  ொர்” என்று வெவக பமொழி மூேம் அவளுக்கு மயூரன்  தில் பெொன்னொன.; 

 

துர்கொ  ொர்ெவேத் திறந்து  ொர்த்தல ொது விவே உயர தொ  ெவெ  ிற கொஞ்ெிபுர  ட்டுச் லெவே 

அவவளப்  ொர்த்து ெிரித்தது. அவளொல்  ம் முடியவில்வே. அதுவும் தனக்குப்  ிடித்த  ிறச் 

லெவே. 

 

“ எங்கொவே உங்களுக்கு இவ்வளவு  ணம்“? துர்கொ லகட்டொள். 

 

“தொன் வவத்திருந்த “ல ெொதவன்”  ொவவே கொட்டி வெவக பமொழி மூேம் தொன் எழுதிய நூலுக்கு 

அரெின் ெொகித்திய மண்டேப்  ரிெில்  கிவடத்த   ணம்” என்று விளக்கம் பகொடுத்தொன் மயூரன். 

 

துர்கொவுக்கு தனக்குள் வந்த அழுவகவய அடக்க முடியவில்வே. மறு  ிமிடம்; அவவன இறுக்க 

அவணத்து மயூரன் கன்னத்திே முத்தம் பகொடுத்தொள். இரு மனங்களும் ல ெிக்பகொண்டன. 

 

    ழூழூழூழூழூ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பமௌனம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   (ப ொன் குலேந்திரன் - கனடொ) 

 

 

முன்னுரை: { கண், வொய்; கொது இவவ மூன்றும் பெயேிேந்து ல ொனொல் மனிதனுக்கு வொழ்வு 

சூனியமொகி விடுகிறது. தீயவவவயப்  ொர்கொதது, ல ெொதது, லகளொதது  விலவகமொனது என்று கண், 

வொய் கொதுக்கு கட்டப் ொடுண்டு. இதவன ஜப் ொனியர் எடுத்தியம் ினொர்கள். அவதலய 

கொந்தியடிகளும் மூன்று குரங்குகள்  கன், கொது. வொய் ஆகிய மூன்வறயும்  வகயொல் மவறப் து 

ல ொல்கொட்டி மனிதன் எவ்வொறு வொழலவண்டும் என எடுத்துக் கொட்டியுள்ளொர் . குருடு, ஊவம, 

பெவிடு, எனச் சுருக்கமொகச் பெொல்ேி அழப் து வழக்கம். ல ெமுடியொதவர்களில் 

 ிர ல்யமொனவர்கள்  ேர் . விஞ்ஞொனி, .இவெலமவத, விவளயொட்டு வரீர், கவேஞர், எழுத்தொளர் 

ல ொன்றவர்கள், ஊவமகள். லதொமஸ் அல்வொ எடிென் , வொன் ப த்லதொவனன் ல ொன்றவர்கவளக் 

குறிப் ிடேொம்.  இந்த கவத ஒரு ஊவமயொகக்  ிறந்த ஒருவனது மணவொழ்க்வக  ற்றியது.} 

 

தங்கரொசு – தங்கம்மொ தம் திகளுக்குத் திருமணமொகி  த்து வருடங்களொகியும்  குழந்வத 

 ிறக்கவில்வே. தங்கமொன மனசு அவர்களுக்கு. அவர்கள் ல ொகொத வவத்தியர்கள் இல்வே. ல ொய் 

தரிெித்து வரொத லகொயில்கள் இல்வே.  ிள்வள லவண்டி சுற்றி வந்த மரங்கள்  ேர். தொங்கள் 

முற் ிறவியில் பெய்த கர்ம விவனபயொ பதரியொது என்று பெொல்ேிக் பகொள்வொர்கள்.  ே 

பெொத்துக்கு உரிவமயொளர்களொகவும், லதவவயொன பெல்வம்; இருந்தும் தமக்கு வொரிெொகப்  ிள்வள 

 ிறக்கொத குவற அவர்கவள வொட்டியது.  தங்களுக்கு புண்ணியம் கிட்டட’டும் என்ற ல ொக்கில் 

வளம் குவறந்த  ிள்வளகவளக் கவனிக்கும் இல்ேங்கள் பெயல் ட அவர்கள் உதவிகள்  ே 

பெய்தொர்கள். தங்கரொசு தம் திகள் இருக்கொத விரதங்கள் இல்வே. கடவுள் தங்களுக்கு குவற 

இல்ேொத  குழந்வத ஒன்வறயொவது பகொடுக்கொதொ என்று லவண்டினர். அவர்களது லவண்டுலகொள் 

ஒரு  ொள்  ேித்தது. 

 

அழகிய ஆண் குழந்வத ஒன்வற ப ற்பறடுத்தொள் தங்கம்மொ. அவள் குழந்வதவய ஈன்று எடுக்கும் 

ல ொது அவளுக்கு வயது  ொற் து.  ிறந்த ல ொது அம்மொ என்றுவொய்விட்டு குழந்வத அழவில்வே. 

அது அவர்களுக்கு விெனத்வதக் பகொடுத்தது.  அழகிய வொய், கண்கள். கொதுகள் இருந்தும்  ிறந்த 

குழத்வதக்கு வொய்விட்டு ல ெ முடியவில்வே . குழந்வதயின் குரல் லகட்கொதது, தங்கரொசு 

தம் திகளுக்கு ஏமொற்றமொயிருந்து. டொக்டரிடம்  குழந்வதiயின் ஊவமத்தனத்வதப் ல ொக்க 

வவத்தியம் கிவடயொதொ?  ொம் எவ்வளவு  ணமும் பெேவு பெய்யத் தயொர் என்றொர் தங்கரொசு.  

 



டொக்டர் ெிரிதத் டி, ”  ீங்கள் பெய்த புண்ணியம் ,  ொர்ப்  தற்கு ஒரு அழகொன குழந்வத 

 ிறந்திருக்கிறது. ல ெமுடியொத குழந்வதக்கு  ொர்ப் து , கொது லகட் து ஆகியவற்றில் 

குவறவில்வே. உங்களது மர ணுவில் ஏலதொ குவறயுன்டு. உங்களின் இனத்தவர்களில் யொரொவது; 

ஊவமயொக வொழ்ந்திருக்கிறொர்களொ?, டொக்டரின் லகள்வி அவர்களுக்கு ஆச்ெரியத்வதக் பகொடுத்தது. 

 

“ எனது பூட்டனொர் ஊவமயொக  ிறந்தவர். ஊர் ெனங்களின் ஏளனம் தொங்க முடியொமல் தற்பகொவே 

புரிந்து பகொண்டொர். அவரின் மறு ிறவிலயொ இந்தக் குழந்வத என்று ஒரு கணம்  ொன் 

லயொெிக்கிறன்”இ என்றொள் தங்கம்மொ.  

 

“ விெர் கவத கவதக்கொலத மயூரன் ெொதவனகள்  வடக்க, ல ெலவண்டும் என் து அவெியமில்வே. 

அவனுக்கு வொழ்வதற்கு லதவவயொன பெொத்து இருக்கிறது. அவன் ல ெொது இருந்தொல் தியொனம் 

பெய்வதுக்கு அது ஏற்றது. அன்மீகவொதிகள் அதிகம் ல சுவது கவடயொது ல சுவதினொல் 

லதவவயில்ேொத வதந்திகவளப்  ரப்  உதவும். மவுனம் என் துவும் ஒருவவகயொன லயொகப் 

 யிற்ெி இந்தப்  யிற்ெி வகவந்தவர்களுக்கு முத்தியும் வககூடும். அதனொல்தொலனொ என்னலவொ 

மகொன்களும்இ ஞொனிகளும் ெித்தர்களும் பமௌனத்வதலய தமது பமொழியொகத் பகொண்டிருப் வத 

 ொம் அறிலவொம். அப் டிப் ட்ட ெித்தர்களில் ஒருவர் தொன் பமௌனகுரு என்று அவழக்கப் ட்ட 

தவத்திரு முத்துச்ெொமி சுவொமிகள் ஆவொர். “ என்றொர் தங்கரொெொ.  

 

“ப ொறுவமயொக இருங்கள். கொேப் ல ொக்கில் ஊவமத் தன்வமவய  ீக்க பவளி ொட்டில் வவத்தியம் 

கண்டு ிடிப் ொர்கள் “ என்றொர் டொக்டர். 

தனது ெிரிப் ொலும்  ொர்வவயொலும்  ேவர மயக்கினொன் குழந்வத. அழகனொக  ிறந்த அவனுக்கு 

மயூரன் என்ற ப யர் வவத்தனர். மயூரன் முருகவனக் குறிக்கும். முருகன் அழகன்.  

 

“மயூரனுக்கு ல ெமுடியொவிட்டொலும்  ல்ே  ொர்வவயுண்டு.   ன்றொக கொது லகட்கிறது.  ீங்கள் 

பெொல்வது அவருக்கு  ன்றொகப் புரிகிறது. மயூரன் வளர்ந்தொல் வெவக பமொழி கற்று 

மற்றுவர்கலளொடு பதொடர்புபகொள்ளேொம். அந்த பமொழி லமல்  ொடுகளில்  ேர்  ொவிப் துண்டு. 

உங்கNலளொடு பதொடர்பு பகொள்ள வெவக பமொழிவய அவன் ; ொவிக்கேொம். குமரி கண்டம் 

இருந்தகொேத்தில் வொழ்ந்த மக்கள்  ொவித்தது, வெவக பமொழி என்று ஆரொச்ெியொளர்கள் 

கண்டு ிடித்துள்ளொர்கள். குழந்வதக்கு இவறவன் ல ெமுடியொத குவறவய வவத்தொலும் புத்தி 

கூர்வமயுள்ள ஜவீனொக  வடத்திருக்கிறொர்” என்றொர் டொக்டர்.  

 

மயூரனுக்கு அ ொர ஞொ கெக்தியுண்டு. தன்வனச் சுற்றி  டப் வத கூர்வமயொக அவதொனிப் ொன். 

எழுதும் திறவம அவவனத் லதடிவந்தது. தன்னில் உள்ள குவறவயச் ெிந்திக்கொமல் இருப் தற்கொக 



எழுதத் பதொடங்கினொன்.  உள்ளத்தில் உள்ள உணரச்ெிகவளயும் ெிந்தவன கவளயும்  தன் 

எழுத்தின் மூேம் கொட்டினொன். அவன் எழுதிய ெிறுகவதகள்  ிர ல்;யமொனது.  

 

 

தங்கரொசு தம் திளின் துரத்து உறவினர்களொன  இரொவமயொ தம் திகள்  ணவெதி இல்ேொதவர்கள். 

அப் டி இருந்தும் தஙகள்  ணக கஷடத்தில் தங்களின ஒலர  மகள் துர்;;கொவவ  டிப் ித்து 

 ட்டதொரியொக்கினொர்கள். துரகொ ல ரழகி இல்ேொவிட்டொலும் திறவமயொன ல ச்ெொளி. 

 ட்டிமனறத்தில் அவள் ல சுவவத லகட்டக  ேர்கூடுவொரகள். வொதத்தில்  ேவர பவன்றவள். 

அரெியல் கூட்டங்களில் அவவள ல ெ அரெியல்வொதிகள் அவழப் ொர்கள். ஆவள் ப சும் ல ொது 

வகதட்டல்களுக்கு குவறவில்வே. 

 

துர்கொவுக்கு முன் லகொ ம் தொன என்ற அகங்கொரமும் அதிகம்.  ே இடங்களில் துர்கொவுக்கு ப ண் 

ல ெிவந்து, ப ண் ொர்த்து ல ெிய  ின,; வ த வரன்கள் “ப ண் ிடிக்கவில்வே என்று பென்றதன் 

கொரணம் அவளது அகங்கொரத் பதொனி  ிவறந்த ல ச்சு.  

 

தொங்கள் இல்ேொத கொேத்தில் மயூரன் கஷ்ட  ; டப்ல ொகிறொன் என  ிவனத்த தங்கரொசு தம் திகள் 

துர்கொவவ மருமகளொக்க இரொiயொவிடம் ப ண் லகட்டு ல ொனொர்கள். பெல்வம்  வடத்த 

குடும் த்தில் தன் மகவள மருமகளொக பகொடுக்க இரொவமயொவுககு முழு ெம்மதம். துர்கொவுக் 

குடும்  வொழக்வகயில் அவலளொடு தரக்கம் புரியொத ஒருவலன மயூரன என் து அவர்கள் முடிவு. 

எவத யொர் எவத ல ெினொலும் அவமதியொக ெிரித்த டி எழுதிக் பகொண்டிருப் ொன். அவலன 

துர்கொவுக்கு ப ொருத்தமொன மொப் ிள்வள என இரொவமயொ தம் திகள் முடிபவடுத்து, துர்கொவவ 

மயூரனுக்கு மணம் முடித்து வவக்க ெம்மதம் பதரிவித்தனர். 

 

   ******* 

 

திருமணமொகி ெிே  ொடகளுக்குள் தன் சுய ரூ த்வத  துர்கொ கொட்டத் பதொடங்கினொள். எப்ல ொதும் 

மயூரன் வமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருப் து அவளுக்கு லகொ த்வத பகொடுத்தது. தன்வன பவளிலய 

உேொவ அவழத்துச் பெல்ேொது அவறக்குள் மயூரன் ல னவும் வகயுமொக இருப் து, ஏன் தன்வன 

தன் ப ற்லரொர் மயூரனுக்கு திருமணம் பெயது வவத்தொரகள் என்ற ஆத்திரம் அவளுக்கு வந்தது. 

எவ்வளவு  ண வெதி இருந்தும் தன்லனொடு இனிவமயொக ல ெி உறவொட முடியொத ஒருவவன 

கணவனொக கிவடத்தது, அவளுக்கு அவன் லமல் பவறுப்வ  உண்டு  ண்ணியது. ெிே 

ெவமயங்களிே அவன் எழுதிய கவதகவள லகொ த்தில் கிழித்பதறிந்து திட்டுவொள். 

 த்திரகொளியொவொள். அவன் ல ெொது ெிரித்த டி இருப் ொன். 

 



“உங்களுக்கு  ொன் திட்டுவதொல் லகொ ம் வருவதில்வேயொ? உணர்ச்ெிகள் அற்ற  ிண்டமொக 

இருக்குறியலள” என்று கணவன் என்ற கூட  ொரொமல்  ே தடவவ திட்டித்தீரப்; ொள்.   

 

துர்கொ இப் டி ட்ட அகங்கொரக்கொரி என்று பதரிந்திருந்தொல் தங்களின் அவமதியொன மகனுக்கு 

அவவளத் திருமணம் பெய்து வவத்து ப ரும் தவவற இவழத்துவிட்லடொம் என் வத தங்கரொசு 

தம் திகள் உணர்ந்தனர்.  ல்ே ல ரம் அவனுக்கு அவலளொடு வொதொடி எதிர்த்துப் ல சும் ெக்திவய 

கடவுள்  பகொடுத்து வவக்வில்வே.  

 

“அவன் தன் கவவேகவள எழுத்தின் மூேம் தீரத்துக்பகொள்கிறொன் என்றொள் தங்கம்மொ. 

 

தங்கரொசு, இரொவமயொ தம் திகளின் மவறவுக்கு  ின் துர்கொவின் அகங்கொரப்ல ொக்கு அதிகரித்தது. 

எதற்கு எடுத்தொலும் கணவன் லமல் எரி து விழுவொள். கணவனுக்க வக ீட்டி அடிக்கொதது ஒன்று 

மட்டுலம. ல ரத்துக்கு உணவு பகொடுக்கமொட்டொள். அவலனொடு தொம் திய உறவவ தவிர்த்தொள். 

தனக்கு குழந்வத இல்ேொதது அவளுக்கு மண வொழக்வகயில் பவறுப்வ க் கூட்டியது. தனக்குத் 

பதரிந்த வழக்கறிஞரிடம் கணவவன விவொகரத்து பெய்வவத  ற்றி கேந்து ஆலேொெித்தொள். 

 

“துர்கொ உன் கணவன் ஒரு ஊவமயொனொலும்  ல்ே மனம்  வடத்தவர்.  ீ எவ்வளவு ல ெினொலும்; 

எல்ேொவற்வறயும் உள்வொங்கிக் பகொண்டு வொழ்கிறொர். அவர் உன்வன ஒரு  ொளொவது அடித்துத் 

துன்புறுத்தியது உண்டொ”? 

 

“ கிவடயொது. அவர் ஒரு வொயில்ேொப் பூச்ெி”,  தில் பெொன்னொள் துர்கொ 

  

“ அப்ல ொ எந்த கொரணத்வதக் பகொண்டு விவொகரத்து லகட்கிறொய”;? 

 

“அவர் ஒரு ல ெமுடியொத ஜடம்.  ொன் எவ்வளவு திட்டினொலும் ெிரித்த டி என்வன அேட்ெியம் 

பெய்து, எழுதிக்பகொண்டிருப் ொர். அவலரொடு  ொன் எப் டி வொழமுடியம்”? துர்கொ வழக்கறிஞருக்கு 

தொன் விவொகரத்து லகட் தற்கு கொரணம் பெொன்னொள். 

 

வழக்கறிஞர் ெிரித்தொர். “ துர்கொ உன் கணவன்  ிறப் ொல் ஊவம என்று பதரிந்திருந்தும் 

 ணத்துக்கொகத் தொலன அவவர திருமணம் பெய்தன?ீ கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருட 

குடும் வொழ்க்வகவய ப ொறுவமபயொடு ஒரு பெொல்ேொவது எதிர்த்துப் ல ெொமல் உன்லனொடு  டத்தி 

வந்திருக்கிறொர். எவ்வளவு ப ொறுவமெொேி என் வத  ொர்த்;தொயொ? எப்ல ொதொவது  ீ இவத 

ெிந்தித்துண்டொ. தனக்கு இருக்கும் குவறவய பவளிக்கொட்டொமல் ப ொறுவமயொக இருந்து எழுத, 

 ிர ல்யமொன எழுத்தளரொகிவிட்டொர். அவரின் “ ல ெொதவன்” என்ற  ொவலுக்கு அரெின் ெொகித்திய 

மண்டே முதேொம்  ரிசு கிவடத்திருக்கிறது. அது உனக்குப் ப ருவமவய தரலவண்டும். இனி 



அவவர வவயொலத. அவமதியொக வொழ்க்வக  டத்தப்  ொர்” என்று வழக்கறிஞர் அறிவுவர 

வழங்கினொர்.  

 

ெற்று ல ரம் ல ெொது  ெிந்தித்த டி இருந்த துர்கொ, அவருக்குப்  தில் பெொல்ேொமல் எழுந்து 

பென்றொள். 

 

                                                     ****** 

 

மொதங்கள்  ே உருண்லடொடின. துர்கொவின் ல ொக்கில்  டிப் டியொக மொற்றம் ஏற் ட்டது. 

மயூரொலனொடு அன் ொகப் ல ெத்பதொடங்கினொள். லகொ த்வத தனித்துக் பகொண்ட்hள். அவன் 

அவமதியொக எழுதிக் பகொண்டிருக்கும் ல ொது லகொப் ி கேந்து பகொண்டுவந்து பகொடுப் ொள். அவன் 

விரும் ிய உணவவ தயொரித்துக் பகொடுப் ொள்.அவலளொடு லதவவயில்ேொமல் ல சுவவதக் 

குவறத்துக ;லகொண்டொள். அவளிள ஏற் ட்ட மொற்றதடவத மயூரன்; அவமதியொக அவதொனித்தொன். 

 

அன்று வகயில் ஒரு  ொர்ெலேொடு மயூரன் வந்தது துர்கொவுக்கு அதிெயமொக இருந்தது. 

 

“என்ன  ொர்ெல் இது. என்றும் இல்ேொதவொறு”? துர்கொ அன் ொக அவவனக் லகட்டொள். 

 

“ திறந்து  ொர்” என்று வெவக பமொழி மூேம் அவளுக்கு மயூரன்  தில் பெொன்னொன.; 

 

துர்கொ  ொர்ெவேத் திறந்து  ொர்த்தல ொது விவே உயர தொ  ெவெ  ிற கொஞ்ெிபுர  ட்டுச் லெவே 

அவவளப்  ொர்த்து ெிரித்தது. அவளொல்  ம் முடியவில்வே. அதுவும் தனக்குப்  ிடித்த  ிறச் 

லெவே. 

 

“ எங்கொவே உங்களுக்கு இவ்வளவு  ணம்“? துர்கொ லகட்டொள். 

 

“தொன் வவத்திருந்த “ல ெொதவன்”  ொவவே கொட்டி வெவக பமொழி மூேம் தொன் எழுதிய நூலுக்கு 

அரெின் ெொகித்திய மண்டேப்  ரிெில்  கிவடத்த   ணம்” என்று விளக்கம் பகொடுத்தொன் மயூரன். 

 

துர்கொவுக்கு தனக்குள் வந்த அழுவகவய அடக்க முடியவில்வே. மறு  ிமிடம்; அவவன இறுக்க 

அவணத்து மயூரன் கன்னத்திே முத்தம் பகொடுத்தொள். இரு மனங்களும் ல ெிக்பகொண்டன. 

 

    ழூழூழூழூழூ    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


