
 
 

விசித்திர உறவு  

 

(ப ொன் குலேந்திரன் - கனடொ)  
 

 

பகொழும் ிேிருந்து வடக்லக நொற் த்ததந்து தைல் தூரத்தில் உள்ள 

இயற்தக வளம் நிதைந்த கிரொைம் ப ொல்ககொவதே. அக்கிரொைத்தத 

வடக்லக யொழ்ப் ொணம் ல ொகும் ரயில்  ிரயொணிகள் பதரியொதவர்கள் 

இல்தே என்று துணிந்து ப ொல்ேேொம். . ப யருக்லகற்  

பதன்னந்லதொட்டங்கள் நிதைந்த கிரொைம் அது.  ிர ல்யைொன புதகயிரதச் 

 ந்தி அக்கிரொைப் ப யதர  ேர் ைனதில்  திய தவத்து விட்டது. 

புதகயிரத நிதேயத்தில் நின்று கிழக்லக  ொர்த்தொல்  னி டர்ந்த 

ைதேத்பதொடர்கதளயும், பதயிதேத் லதொட்டங்கதளயும், லைற்லக 

 ொர்த்தொல் பதன்னம் லதொட்டங்கதளயும் வயல்பவளிகதளயும்; 

கொணேொம். பகொழும்பு, லககொதே, குருணொகதே ஆகிய நகரங்களில் 

இருந்து வரும்  ொததகள் ஒன்று ல ரும் இடைது. கண்டிக்கும் 

 துதளக்கும் யொழ் ொணத்துக்கும்; ல ொகும் ரயில்  ொததகள்  ந்திக்கும் 

முக்கிய புதகயிரத நிதேயைது. ஒரு கொேத்தில் நொட்டின் ப ொருளொதொர 

முன்லனற்ைத்துக்கொக ைொடொக உதழத்த ைதேநொட்டுத் தைிழர்கள், 

குடியுரிதையிழந்து, புேம்ப யர்ந்து தம் ப ொந்த ைண்ணொம் தைிழ் 

நொட்டுக்குப் ல ொவதற்கொக வந்து மூட்தட முடிச்சுக்களுடன் கடும் 

குளிரில் ததேைன்னொர் ல ொகும் இரவு பையில் ரயிேின் வருதகதய 



எதிர் ொர்த்துக் பகொண்டிருக்கும் இடம் ப ொல்ககொவதேப் புதகயிரத 

நிதேயம்.  ே இனக்கேவரங்களின் ல ொது யொழ்ப் ொணம் ரயிேில் 

ப ல்லும் தைிழ்  ிரயொணிகதள வழிைைித்து அடித்து, அவர்களுதடய 

ப ொருட்கதள  ிங்களவர்கள் பகொள்தளயடித்ததும் இந்த புதகயிரத 

ஸ்தொனத்தில் தொன்.  ழதையில் ஊைின் ப ௌத்த ைதத்தினர் 

ப ரும் ொன்தையொக வொழும் கிரொைம். அத்ததகய கிரொை ைண்ணில் இரு 

ஜவீன்களுக்கிதடலய வி ித்தரைொன உைவு ைேர்ந்து கிரொைவொ ிகளின் 

ஏளனைொன  ொர்தவக்கு விருந்தொகுபைன எவரும் 

எதிர் ொர்த்திருக்கவில்தே.  

 

அக்கிரொைத்தில்தொன் எங்கள் கததயின் கதொநொயகி குணவதி, நடுத்தரக் 

குடும் பைொன்ைில்  ிைந்தொள். கதொநொயகி என் தத விட கதொநொகன் 

என்று ப ொல்வலத ைிகப் ப ொருத்தைொகும். வயதுக்கு அதிகைொன 

வளர்ச் ி. அவளுதடய லதொற்ைமும் நதடயும் குரல்வளமும் 

ஆண்கதளப் ல ொன்ைது எனக் கிரொைத்தவர்கள்  ேர் வர்ணித்தது உண்டு. 

ல சும் ல ொது அவளின் குரல் ஆண் குரேொ அல்ேது ப ண் குரேொ என்று 

வித்தியொ ம் கண்டு ிடிப் து ைிகக் கடினம். இந்த ைொற்ைத்தத அவளுக்கு 

எட்டு வயதொயிருக்கும் ல ொலத ப ற்லைொர்கள் அவதொனித்தனர். 

ப ண்தைக்கு வித்தியொ ைொன குணொதி யங்கதளயுதடய அவதள 

ஏளனைொக அவளுடன்  டித்த  க ைொணவிகள் விைர் ித்ததுண்டு. 

 ள்ளிக்கூடத்தில் நடக்கும் கதே நிகழ்ச் ிகளில் நொடகங்கள் லைதட 

ஏறும் ல ொது ஆண் லவஷத்துக்கு முதேில் பதரிந்பதடுக்கப்  டு வள் 

குணொவதிதொன். அவதளக் “குணொ” என்ை ஆண் ப யர் பகொண்டு தொன் 

அவளது லதொழிகள் அதழப் ொர்கள். அததக் குணொவதி ப ரிதொக 

எடுத்துக்பகொல்வதிேதே. தன் ஆண்தைக் குணம் தனக்கு 

 ொதுகொப் ிற்கொக கடவுளொல் பகொடுக்கப் ட்ட வரம் என் து அவள் 



கருத்து. ைற்தைய ப ண்கதள விட தன்னிடம்  ழக ஒரு வித  யமும் 

ைரியொததயும் ைொணவர்கள் தவத்திருந்ததத அவளொல் அவதொனிக்க 

முடிந்தது. ைொணவர்களுடன் ஏதொவது  ிரச் தனகள் வந்தொல் 

ைொணவிகள் முதேில் குணொதவத் தொன் முன்னின்று வொதொடி 

 ிரச் தனதயத் தீர்த்து தவக்க அனுப்புவொர்கள். அவளின் ஆண்தைத் 

லதொற்ைத்தினொல்;  ிே ைொணவிகள் அவள் லைல் விளக்கமுடியொதளவுக்கு 

அன்பு தவத்திருத்தொர்கள்.  

“ எடிலய குணொ நீ ைட்டும் உண்தையில் நீ ஒரு ஆணொக இருந்திருந்தொல் 

நீதொண்டி என் வருங்கொேக் கணவன் என்று”  ிே ைொணவிகள் நதகச் 

சுதவயொக ப ொல்லுவொர்கள். ஒரு ப ண்ணுக்லகற்ை ைொர் க அதைப்பு, 

பைதுதை அவளுக்கில்ேொதது  கைொணவிகளுக்கு ஆச் ரியைொயிருந்தது.  

 

………  

 

புதகயிரத நிதேயத்துக்கருலக உள்ள த ொற் கந்லதொரில் த ொற்கொரனொக 

 ே வருடங்களொக லவதே ப ய்யும் குண ொேொவின் இரு 

ப ண்குழந்ததகளில் மூத்தவள் குணவதி. குணொவின் தொய் குணொவுக்கு 

எட்டுவயதொக இருந்த ல ொது விஷ ஜுரத்தொல்  ொதிக்கப் ட்டு, இரு 

குழந்ததகதளயும் குண ொேொவின் தகயில்  ொரம் பகொடுத்து விட்டு 

இவ்வுேதகயிேிருந்து விதடப ற்றுவிட்டொள். அதன்  ின் 

குண ொேொவின் விததவத் தொய்  ீேொவதியின் லைல் தொன் 

இருகுழந்ததகதளயும் வளர்க்கும் ப ொறுப்பு விழுந்தது. குணொவின் 

தங்தக ஞொனொவதி ருதுவொகும் ல ொது வயது  ன்னிபரண்டு. அப்ல ொது 

 திதனந்து வயதொன குணொ ருதுவொகொைல் இருந்தது  ீேொவதிக்கும் 

குண ொேொவிற்கும் ப ரும் கவதே. கிரொைத்து  ொஸ்திரியொரிடம் 

அவளது  ொதகத்தத பகொண்டு ல ொய்க்கொட்டிக் லகட்ட ல ொது அவர் 

ப ொன்ன வொர்த்ததகள் அவர்கதள திடுக்கிட தவத்தது.  



“ஆணொகப்  ிைக்க லவண்டிய இச் ொதகக்கொரி ஏலதொ முற் ிைவியில் 

ப ய்த கர்ைொவின் நிைித்தம் இப்ல ொது ப ண்  ிைவி எடுத்திருக்கிைொள். 

இதனொல் இப் ிைவியில் இவளுக்குச்  ிே எதிர் ொரொத  ம் வங்கள் 

வொழ்க்தகயில் நடந்து, உங்கள் குடும் த்துக்கு அவப்ப யர் கூட வரேொம். 

நீங்கள் தினமும்  ன் ேொவுக்குப் ல ொய் புத்த கவொதனத் தியொனித்து 

உங்கள் ைகதளக் கொப் ொற்றும்  டி லவண்டுங்கள். இவளுக்குத் 

திருைணம் நடக்கும் ஆனொல் …..” என்று முழுவததயும் விளக்கைொய் 

கூை விரும் ொைல் அதர குதையொகச் ப ொல்ேிவிட்டு  ொதகத்தத 

திருப் ி  ீேொவதியின் தகயில் பகொடுத்து விட்டொர்;  ொஸ்திரியொர். 

கொேதொைதைொகி  திலனலு வயதில் குணவதி ருதுவொனொள்.  

 

………  

 

ப ொல்ககொவதே அர ினர் ைஹொவித்தியொேத்தில். உயர்தர வகுப் ில் 

 டித்துக்பகொண்டிருந்த ல ொது அவளுக்கு எதிர் ொரொத விதைொக ஒரு 

கிரொைப்  ள்ளிக் கூடத்திேிருந்து லைற் டிப் ிற்கொக புேதைப் ரிசு ப ற்று 

அந்தப்  ொட ொதேக்கு ைொற்ைொேொகி வந்த “ைல்ேிகொ” வின் அைிமுகம் 

கிதடத்தது.  டிப் ில் ைல்ேிகொ பவகு பகட்டிக்கொரி. அதுவுைல்ேொைல் 

கதேயொர்வம் உள்ளவள். ைல்ேிகொவும் குணொவும் முதற் தடதவயொக 

 ந்தித்தல ொது ஏலதொ  ே வருடங்களொக  ழகியது ல ொன்ை ஒரு 

உணர்வினொல் அவர்கள் இருவரும் ஈர்க்கப் ட்டனர். புதிதொக 

 ள்ளிக்கூடத்தில் ல ர்ந்த ைல்ேிகொதவ ைொணவிகள் ஒன்று ல ர்ந்து 

 யமுறுத்தும்  ையங்களில் அவதள அவர்களின் பதொல்தேகளிேிருந்து 

ைீட்டு  ொதுகொப்பு பகொடுத்தவள் குணொ.  ள்ளிக்கூடத்தில் அரங்லகைிய 

“லரொைிலயொ ஜுேியட்” நொடகத்தில் முக்கிய  ங்லகற்று ஜுேியட்டொக 

நடித்தொள் ைல்ேிகொ. அவளுடன் முதல்முதையொக லரொைிலயொவொக 

நடிக்கும்  ந்தர்ப் ம் குணொவுக்குக் கிதடத்தது. அந்த நொடக லரொைிலயொ 



ஜுேியட். கொதல் லஜொடிகதளப்  ற்ைி  ொரொட்டிப் ல  ொதவர்கள் இல்தே. 

நொடகத்தின்  ி;ன் அவர்கள் உைவு லைலும் வளர்ந்தது. கணித  ொடத்தில் 

தனது  ந்லதகங்கதள ைல்ேிகொவிடம் லகட்டு அடிக்கடி பதரிந்து 

பகொள்வொள் குணொ. அததக் கொரணம் கொட்டி இருவரும்  ொட ொதே 

முடிந்த  ின்னரும் தனியொக வகுப் ில்  ந்தித்து லநரம் ல ொவது 

பதரியொைல் ல  ிக்பகொண்டிருப் ொர்கள். அந்தச்  ந்திப் ொல் அவர்கள் 

உைவு வளரத் பதொடங்கியது. அந்த உைவு கொேப்ல ொக்கில் ஒரு 

இறுக்கைொன  ிணப்த  அவர்களிதடலய லதொற்றுவித்தது. அந்த உைவு 

கொதேொ அல்ேது இரு ப ண்களுக்கிதடலயேொன நட் ொ என அவர்களின் 

 ிலனகிதிகளொல் புரிந்துபகொள்ள முடியவில்தே. குணொதவ  ிே 

ைொணவிகள் லகேிப ய்யும் ல ொது அவளுக்கொக அவர்களுடன் 

வொதொடுவொள் ைல்ேிகொ. இருவரினதும் நட்த ப் ற்ைி ைொணவிகள்  ேர் 

லகேியொகப் ல  ிக்பகொண்டனர். இவர்கள் உைவு தேதை ஆ ிரியரின் 

கொதில் எட்டியவுடன் அவர் இருவதரயும் அதழத்து எச் ரிக்தக 

ப ய்தொர்.  

 

ைல்ேிகொவுதடய பதொடர்த  அதிக கொேம் நீடிக்க குணொவுக்கு பகொடுத்து 

தவக்கவில்தே. ஆரம் த்தில் குண ொேொதவ ததேதையொ ிரியர் 

அதழத்து குணொ ைல்ேிகொ  ிலனகிதத்தத  ற்ைி எச் ரிக்தக ப ய்த 

ல ொது அவன் அதத ப ரிதொக எடுத்துக் பகொள்ளவிேதே. ஏலதொ இரு 

ைொணவிகளுக்கிதடலய உள்ள நட்பு என்லை கருதினொன். ஆனொல் 

அததப் ற்ைி அவன்; தொய்  ீேொவதி ப ொன்னல ொது அவள்  ிே 

வருடங்களுக்கு முன் உள்@ர்  ொஸ்திரி; ப ொன்னதத நிதனவு 

 டுத்தினொள். அதன்  ிைகு குண ொேொவின் ல ொக்கு ைொைியது.  

“நீ  டித்தது ல ொதும் உன் ஆச்சுpக்கு வடீ்டில் உதவியொக இரு” என 

 ொட ொதேக்கு ல ொகொைல் குணொதவ நிறுத்திவிட்டொன். குணொவுக்கு 



அந்தத் ததட ப ரும் அதிர்ச் ிதயக் பகொடுத்தது. ஆனொல் தந்ததக்கும் 

ஆச் ிக்கும் பதரியொைல் ைல்ேிகொதவ வயல் பவளிகளில்  ந்திக்க 

அவள் தவைவில்தே. வி ித்திரைொன அவர்கள் உைவு லவறு  ரிணொைம் 

எடுத்தது. கணவன் ைதனவி ல ொல் ைதைவொக  ழகத் பதொடங்கினர். 

குணொவின் பைன்தை கேந்த லவறு ட்ட ஆண்தையினொல் ைல்ேிகொ 

கவரப் ட்டொள்.  மூகத்தின் எதிர்ப்பு லைலும் அவ்விரு ஆத்ைொக்களின் 

உைதவ வலுப் டுத்தியலத தவிர  ொதிக்கச்ப ய்யவில்தே. லரொைிலயொ 

ஜுேியட் கொததே ல ொல் எதிர்ப் ில் லைலும் கிதள விட்டு வளர்ந்தது.  

 

 ொஸ்திரியொர் ப ொன்னது ல ொல் தன் குடும்  ைொனத்துக்கு ைகள்  ங்கம் 

ஏற் டுத்தி விடுவொலளொ என்ை  யம் குண ொேொதவ  டீித்துக் பகொண்டது. 

குணவதியின் நடத்ததயொல் தனது இரண்டொவது ைகளின் ைண 

வொழ்க்தக  ொதிக்கப் டுலைொ எனப்  யந்தொன் அவன்;. தொயின் 

ஆபேொ தனப் டி கண்டியிேிருந்த தனது  லகொதரியின் ைகன் 

ல ொை ிரிக்கு குணொதவக் திருைணம் ப ய்து பகொடுக்க தீர்ைொனித்தொன். 

ல ொை ிரி இரொணுவத்தில் ஒரு  தடவரீன.; தகநிதையச்  ம் ளம். 

 லுதககள் லவறு. தந்ததயினதும் ஆச் ியினதும் திட்டம் குணொவுக்கு 

ைதைக்கப் ட்டது. திடீபரன ஒரு நொள் குண ொேொ குடும் ம் கண்டிக்குப் 

 யணைொக பவளிக்கிட்ட ல ொது குணொ ஆச் ியிடம் அங்கு ல ொவதன் 

கொரணத்ததக் லகட்டொள். “ உன் கண்டி ைொைியும் ைச் ொனும் எங்கதளப் 

 ொர்த்து  ேைொதங்கள் என்று கடிதம் ல ொட்டிருக்கிைொர்கள் அதுதொன் 

ல ொய் ஒரு கிழதை இருந்திட்டு வருலவொம்” என ைழுப் ினொள் ஆச் ி 

 ீேொவதி. குண ொேொ பைௌனைொயிருந்தொன்.  

 

கண்டியில் தனக்கும் ல ொை ிரிக்கும் திடீர்த் திருைணம் நடக்கும் எனக் 

குணொ எதிர் ொர்க்க வில்தே. ல ொை ிரிதய அவள் கண்டு  ே 



வருடங்கள். ப ொல்ககொவதேக்கு இரு தடதவதொன் அவன் தொயுடன் 

வந்திருந்தொன். இப்ல ொது அவன் லதொற்ைத்தில் தொன் எவ்வளவு ைொற்ைம். 

அவன் நதடயில் கூட ப ண்கதளப் ல ொல் ஒரு வதக நளினம். 

திருைணத்துக்கு  ின் இரண்டொவது ைகளுடனும் தொயுடனும்; ஊருக்குத் 

திரும் ினொன் குண ொேொ. குணொதவ ல ொை ிரிக்கு திருைணம் ப ய்து 

பகொடுத்து கண்டியில் வொழதவத்து அதன் மூேம் குணொ - ைல்ேிகொ 

உைதவக் கத்தரித்து விட்ட  ொததனயொல் அவன் ைனம் 

ப ருதைப் ட்டது. குடும்  பகொளரவம்  ீரழியொைல் கொப் ொற்ைி 

விட்லடலன என்ை ஒரு நிம்ைதி அவனுக்கு.  

 

………  

 

குண ொேொ நிதனத்தது ஒன்று ஆனொல் நடந்தது லவறு. ைகளின் 

திருைண வொழ்க்தக எதிர் ொர்த்தது ல ொல்  ந்லதொஷைொக 

இருக்கவில்தே. திருைணைொகி ஒரு ைொதத்துக்குள் தொன் கணவனுடன் 

வொழ முடியொது தன்தன திரும் வும் ஊருக்கு அதழக்கும்  டி ைன்ைொடி 

தகப் னுக்கு கடிதம் ல ொட்டிருந்தொள் குணொவதி. கடிதத்தில், தன் 

கணவனும் ைொைியும் தன்தன அடித்து துன்புறுத்துவதொகவும். 

அவர்களுக்கு ைல்ேிகொவுடன் தொன் தவத்திருந்த  ிலனகிதம் எப் டிலயொ 

பதரியவந்துவிட்டதொகவும் அதன்  ிைகு அவர்கள் ல ொக்கில்  ே 

ைொற்ைங்கள் ஏற் ட்டிருப் தொகவும் குதை கூைி எழுதியிருந்தொள். 

அதுவுைல்ேொைல் தனக்கும் கணவனுக்கும் இதடலய தொம் த்திய உைவு 

தொன் எதிர் ொர்த்த அளவுக்கு திருப்தியொனதல்ே எனவும். உைவின் ல ொது 

அவரின் சுயநேப் ல ொக்கு தனக்கு அவர் லைல் பவறுப்த  

வளர்த்திருக்கிைலத தவிர கணவன் ைதனவி என்ை உைதவ வளர்க்க 

வில்தே என  ச்த யொக நீண்ட கடிதம் எழுதியிருந்தொள்.  

 



ல ொை ிரி  ேொேிக்கு ைொற்ைேொகி ல ொனது குணொவுக்கு ஒரளவு 

நிம்ைதிதய பகொடுத்தது. அவளுக்கு ஒரு  ிரச் தன தீர்ந்த ைொதிரி 

இருந்தது. இனி தொன் ஊருக்குப் ல ொகேொம், ைல்ேிகொதவ திரும் வும் 

 ந்திக்கேொம் என ைனதுக்குள்  ந்லதொஷப் ட்டொள். “ல ரொததன 

 ல்கதேகழகத்தில் இடம் கிதடத்து விஞ்ஞொன  ட்டப் டிப்புக்கு 

ல ரொததனக்கு வருகிலைன்” என்ை ைல்ேிகொவின் கடிதம் கிதடத்தவுடன் 

குணொவுக்கு ைகிழ்ச் ி தொங்கமுடியவில்தே. எவ்வளவு கொேம் தொன் 

அவதள விட்டுப்  ிரிந்து இருப் து?. அவள் தன் ைிருதுவொன கரங்களொல் 

என் கரங்கதள அழுத்தும் ல ொது ஏற் டும் ைனச்  ந்லதொஷத்திற்கு 

ஈடுதொன் என்ன?. குணவதியின் ைனம் ைல்ேிகொவின் ஸ் ரி த்ததத் லதடி 

ஏங்கியது. நொங்கள் இருவரும் ப ண்கள் என் தற்கொக கணவன் 

ைதனவியொக வொழ  மூகம் இடம் பகொடுக்கொதொ?. எங்கள் உரிதை 

ைறுக்கப் டுைொ?.  ிே பவளி நொடுகளில் இந்த உைதவச்  ட்டம் ஏற்கும் 

ல ொது இங்கு ைட்டும் ஏன் இந்த உைவுக்குத் ததட?. ல ொை ிரியுடன் என் 

ைனத்துக்குப்  ிடிக்கொத சுகைற்ை தொம் த்திய வொழக்தகதய நொன் ஏற்றுக் 

பகொள்ள லவண்டும் என் ததத் தொனொ  மூகம் எதிர் ொர்க்கிைது?. என் 

வொழ் நொள் முழுவதும் நொன்  ித்திரவதத அனு விக்க லவண்டுைொ?. 

இதற்கு ஒரு முடிவு லவண்டும் என ைனதுக்குள் தீர்ைொனித்து, “ என்தனத் 

லதடலவண்டொம் எனக்கு ல ொை ிரியுடன் வொழப்  ிடிக்கவில்தே” என 

சுருக்கைொக கடிதம் ஒன்தை எழுதி தவத்து விட்டு ைொைியொருக்கும் 

ப ொல்ேிக்பகொள்ளொைல் வடீ்தட விட்டு புைப் ட்டுச் ப ன்றுவிட்டொள் 

குணொவதி. கடிதத்தத கண்ட குணொவதியின் ைொைியொர்;  தைிப்ல ொய் தன் 

தம் ிக்கு தந்தி அடித்து வரவதழத்தொள். குணவதி எங்லக ல ொனொள் 

என் து எல்லேொருக்கும் புதிரொயிருந்தது. அவள் ப ொல்ககொவதேக்கு 

வந்திருக்கைொட்டொள் என் து குண ொேொவுக்கத் பதரியும். வரமுன் 

ைல்ேிகொ எங்லக என் தத  ொட ொதேயில் வி ொரித்து அைிந்த  ின்னலர 



கண்டிக்கு ப ன்ைொன் குண ொேொ. திருைணத்துக்கு முன் குணவதிக்கும் 

ைல்ேிகொவுக்கும் இதடலய இருந்த வி ித்திரைொன உைதவப்  ற்ைி 

தனக்கு ஏன் மூடி ைதைத்தொய் என குண ொேொவிடம் லகொ ப் ட்டொள் 

அவன் தங்தக.  

“திருைணத்துக்குப்  ின் அவள் திருந்திவிடுவொள் என நொன் நிதனத்லதன். 

ஆனொல் நடந்தது லவறு. இதத நொன் கனவிலும் எதிர் ொர்க்கவில்தே” 

எனச் ப ொல்ேி கவதேப் ட்டொன் குண ொேொ. “இப்ல ொது ைல்ேிகொ 

ல ரொததன  ல்கதேக்கழகத்தில்  டிக்கிைொள் என வி ொரித்ததில் 

பதரியவந்தது. எதற்கும் நொங்கள் ல ரொததனக்குப் ல ொய் ைல்ேிகொதவ 

 ந்தித்து குணொ அங்கு வந்தொளொ எனக் லகட்ல ொம். நீ அதுவதர 

 தட்டப் டொைல் என்லனொதட புைப் ட்டு வொ” எனத் தங்தகதய 

வற்புறுத்தி அதழத்துக் பகொண்டு ல ரொததனக்கு புைப் ட்டொன் 

குண ொேொ  

 

******  

 

ல ரொததனப்  ல்கதேக் கழக வளொகத்தினூடொக அதைதியொக 

ஓடிக்பகொண்டிருந்தது ைஹொவேி நதி. இரு நொட்கள் பதொடர்ந்து ப ய்த 

ைதழயில் நதியின் ஓட்டம் கட்டுக்கடங்கொைல் இருந்தது. அந்த நதியில் 

தொன் எத்ததன  ல்கதேக் கழக ைொணவ ைொணவிகள் தம்முயிர்கதள 

ைொய்த்துக்பகொண்டனர். அதன்; கதர ஓரத்தில் ஒலர ைொணவர் கூட்டம். 

ஏதொவது  டகுப் ல ொட்டி நடக்கிைதொ என ைொணவர்களிடம் வி ொரித்தொன் 

குண ொேொ. “ அப் டி ஒன்றுைில்தே. இரு கொதேர்கள் நதியில் குதித்து 

தற்பகொதே ப ய்து பகொண்டொர்கள். அவர்களின்  ிலரதங்கள் கதரயில் 

ஒதுங்கியிருக்கிைது. ப ொலீசும் வி ொரதண நடத்துகிைது. இைந்தவர்களில் 

ஒருத்தி  ல்கதேக் கழக முதல் வருட ைொணவி அது தொன் அங்கு 

கூட்டம்” என்று  தில் வந்தது. அததக் லகட்டவுடன் குண ொேொவுக்கு 



ததேசுற்ைிpயது. அது குணவதியும் ைல்ேிகொவுைொக இருக்குலைொ என்று 

அவன் ைனம்  ட டத்தது. அவன் நிதே தடுைொறுவததக் கண்ட 

அவன்pன் தங்தக “ ஏன் அண்லண  தறுகிைொய். வொ ல ொய் யொர் என்று 

 ொர்;ப்ல ொம் என ததையதனயும் அதழத்துக் பகொண்டு அங்கு நின்ை 

ைொணவர்களின் உதவியுடன் நதிக்கதரக்குச் ப ன்ைொள்.  

 

ஒருவதர ஒருவர் அதணத்த டி கணவன் ைதனவி ல ொல் நதிக் 

கதரயில் ஒதுங்கியிருந்த இரண்டு  ிலரதங்களும் குணவதியுதடயதும் 

ைல்ேிகொவினதுை என் தத அதடயொளம் கண்டு  ிடிக்க இருவருக்கும் 

அதிக லநரம் எடுக்கவில்தே.  ிலரதங்களின் உடல்கள் ஊதியிருந்தன. 

இருவர் கழுத்துகதளயும் கொட்டுப் பூக்களினொேொன ைொதேகள் 

அேங்கரித்தன, ஏலதொ இைப் தற்கு முன் கணவன் ைதனவியொகி ைொதே 

ைொற்ைிக்பகொண்டொர்கலளொ எனப்  ொர் வர்களுக்கு எண்ணத் லதொன்றும்.. 

இைந்த ஒரு ப ண்ணின் தகப் னும் ைொைியும் வந்திருப் தத அைிந்த 

ப ொலீஸ்  ப் இன்ஸ்ப க்டர். உடலன அவர்கதள ஒரு ஓரத்துக்கு 

அதழத்துச் ப ன்று “இந்த கடிதம் ைல்ேிகொவின் அதையில், 

அவளுதடய  ிலனகிதி ஒருத்தியொல் கண்படடுக்கப் ட்ட கடிதம். இதத 

வொ ியுங்கள். அதன்  ிைகு வி ொரதணதய பதொடருலவொம்” என்று 

குண ொேொவின் தகயில் கடிதத்தத பகொடுத்தொர்  ப் இன்ஸ்ப க்டர். 

கடிதத்தத நடுங்கும் தககளொல் வொங்கித் தங்தகக்கு லகட்கும் விதத்தில் 

பைதுவொக, அழுதக நிதைந்த குரேில் வொ ிக்கத் பதொடங்கினொன் 

குண ொேொ.  

 

எங்கள் ப ற்லைொர், இனத்தவர், நண் ர்கள், சுமூகத்ததச் 

ல ர்ந்தவர்களுக்கு..  

 

எங்கள் இருவருக்கும் இதடலயேொன உைவு வி ித்திரைொன 



உைவொனொலும் ஒரு புனித உைவு. நொங்கள் ஒருவதர ஒருவர் ைனைொைக் 

கொதேித்லதொம். எங்கள் உைவின் லநொக்கம் உடலுைவல்ே.  மூகமும் 

நீங்களும் அதத தப் ொக கணக்கு ல ொட்டீர்கள். ப ௌத்தர்களொகிய நீங்கள் 

ல ொன  ிைவியில் நம் ிக்தக தவத்திருப் ரீ்களொனொல் எங்கள் உைவு 

ல ொன  ிைவியின் பதொடர்கதத. முதல் முதை நொங்கள்  ொட ொதேயில் 

 ந்தித்த ல ொது ஏலதொ எங்களுக்கிதடலய புரியொத ஒரு ஈர்ப்த  நொம் 

உணர முடிந்தது. அதுலவ கொதேொக ைேர்ந்தது. எங்களின் உைதவ 

துண்டிப் தற்கு எங்களில் ஒருத்தியொன குணொவுக்கு கட்டொயத் 

திருைணத்தத நடத்தி தவத்தீர்கள். அவளது ப ொற்  கொே 

ைணவொழ்க்தக ல ொகம் நிதைந்தது. நொம் இருவரும் ப ண்கள் என்ை 

கொரணத்தொல் கணவன் ைதனவியொக  ட்டப் டி திருைணம் ப ய்து 

பகொண்டு வொழமுடியொது என எைக்குத் பதரியும். உங்கதள விட்டு எங்கு 

ப ன்று நொம் வொழ்ந்தொலும்  மூகம் ஏளனைொகப் ல  ி எம்தை ஒதுக்கி 

தவக்கும். அந்த துன் ம் நிதைந்த நிம்ைதி அற்ை வொழ்தவ 

இப் ிைவியில் அனு விப் தத விட அடுத்த  ிைவியிேொவது நொம் ஆண் 

ப ண்ணொக  ிைந்து கொதேரொக ஒன்று ல ர இதைவன் அருள் புரியட்டும். 

எங்கள் தற்பகொதேக்கு நொங்கலள ப ொறுப்பு. கதட ியொக ஒரு 

லவண்டுலகொள். எங்கள் இருவதரயும் தயவு ப ய்து நதிக்கதர ஓரத்தில் 

அருகருலக புததக்கும்  டி தொழ்தையுடன் லகட்டுக்பகொள்கிலைொம். இந்தப் 

புனித நதியின் அரதவதணப் ில்  முதொயத்தின் பதொந்தரவின்ைி, நொம் 

நீண்ட நித்திதர ப ய்ய விரும்புகிலைொம். இந்த ஆத தயயொவது 

 முதொயம் பூர்த்தி ப ய்யும் என எதிர் ொர்க்கிலைொம்.  

 

இப் டிக்கு  

என்றும்  முதொயத்தொல்  ிரிக்கமுடியொத  

குணொ – ைல்ேிகொ  



 

………  

 

(குைிப்பு- 2002ம் ஆண்டு,  ிைிேங்கொவின் பதன் குதியில் நடந்த ஒரு 

 ம் வத்தத கருவொகக் பகொண்டு கற் தனயும் கேந்து இச் ிறுகதத 

எழுதப் ட்டது.  ொத்திரங்களின் ப யர்களும், ஊர் ப யர்களும் 

கற் தனலய ) 

 


