
 

  



அண்ணல் கரம் கூப்பினான். குரங்கு கக கட்டி வானம் பார்த்தது. 

 

நண்பர்க்கு என்ன வவதகன...? மிருதுவாய்க் வகட்டான். குரங்கு 

பதில் ச ால்லாது எங்வகா சவறித்தது. 

 

எல்லா கடின உகைப்புக்கும் பரிசு உண்டு. ஏன் கலக்கம்? எப்வபாது 

பரிசு என்பவத நண்பர் வகள்வி இல்கலயா... பரி ற்று எந்த நல்ல 

விஷயமும் வபாவதில்கல நண்பவர. 

 

குரங்கு ஆத்திரத்தில் பல் கடித்தது. யாருக்கு வவண்டும் உன் 

பரிசு? 

 

பிறகு என்ன வவதகன நண்பருக்கு? 

 

உன் மகனவிகய நீ பிரிந்தது மட்டும்தான் விஷயமா? மற்றவர் 

வவதகனகய நீ அறிவதுண்டா? எனக்கும் மகனவி உண்டு. 

பிள்கைகள் கூட உண்டு.  கலமும் பிரிந்து இந்தக் கடல் மணல் 

உச் ி சவயிலில் எனக்சகன்ன தகலசயழுத்து? கிறசீ் ிட்டது. 

 

புரிகிறது, நண்பர் தன் இல்லம் வபாகலாம். உங்கள் மகனவிக்கு 

என் அன்கபச் ச ால்லுங்கள். குைந்கதகளுக்கு என் ஆ ிகள். 

 



எனக்கு மட்டும்தானா மகனவியும், குைந்கதகளும்? அங்வக 

ஆயிரக்கணக்கானவர்.... கடல் வநாக்கி குரங்கு கக நீட்டிற்று. 

 

அவர்கள் மகனவியர் பற்றி உங்களுக்கு என்ன கவகல? உங்கள் 

வவதகன உங்கள் மகனவியின் பிரிவு குறித்து மட்டும்தான் 

அல்லவா?  பிறர் மகனவி பற்றியும் கவகல உண்டா? 

 

அவர்கள் என் வதாைர்கள். 

 

அவர்கள்  கலருக்கும் வதாைர்கள். நல்லவர்க்கு உதவி 
ச ய்பவர்கள். 

 

நீ யார்? நீ யார்? உனக்கும் எங்களுக்கும் என்ன  ம்பந்தம்? எனக்கு 

மட்டும் விடுதகல வைங்க உன்கன அனுமதித்தது யார்? குரங்கு 

ஆத்திரத்தில் அலறிற்று. 

 

உங்கள் கதரியத்துக்கு உங்களுக்குக் கிகடத்த பரிசு இது. 

உலகில்  கல விஷயத்திற்கும் பரிசு உண்டு. எந்தப் பரிக , 

எவ்விதமான பரிக  நாம் பூரணமாய் அனுபவிக்க முடியும் 

என்று ஆராய்வதும் நல்லது. 

 

நானும் உங்ககைப் வபாலவவ ஒரு கிரஹஸ்தன். உலகில் கூடி 

வாைாத உயிரினம் உண்டா? நிறமும் உருவமும்  ற்று 



மாறுபட்டிருக்கலாம். உணவும், நீரும், காற்றும், வ ிக்கும் 

இடமும்  ற்று வித்தியா ப்படலாம். அதன் சபாருட்டு நம்மிலும் 

 ில மாறுதல்கள் இருக்கலாம். 

 

வம்  விருத்தியின் சபாருட்டு இகணவதடலும் கூட்டமாய்க் கூடி 

வாழ்தலும் நம் அகனவர்க்கும் சபாது. இப்புவியில்  கல 

உயிரினத்திற்கும் உண்டான விதி. 
 

அதனால் என்ன ச ால்ல வருகிறாய் நீ? 

 

உன் துக்கமும் என் துக்கமும் சபாது. உன் மகிழ்வும் என் 

 ந்வதாஷமும் ஒன்று. 

 

என் மகனவிகய ஒருவன் தூக்கிக் சகாண்டு வபானால் நீ 

பகடசயடுத்து வருவாயா...? 

 

நிச் யம் வருவவன். அவஸ்யமானால் தவறிகைத்தவகன 

மகறந்தும் சகால்லுவவன். அண்ணல் உள்வநாக்கம் புரிந்து 

சகாண்டு பதில் ச ான்னான். 

 

ஹ... நீ சுயநலக்காரன். உன் காரியம் முடிந்ததும் சவறும் நன்றி 
ச ால்லி விட்டு உன் ஊருக்குப் வபாகிறவன். 

 



இது என் காரியம் மட்டுமில்கல. உன் காரியமும் கூட. உலகில் 

வம்  விருத்திவய தகலயாய காரியம். இதன் சபாருட்வட நீ 

ஆணாய் இருப்பதும், உன் மகனவி சபண்ணாய் இருப்பதும். 

இந்த விருத்தி கருகணயின்றி நகடசபறுதல் தகாது. 

 

உன் குைந்கத, உன் மகனவி என்கிறவபாது சநஞ் ில் வரும் 

பா ம், சநகிழ்ச் ி உன் வம் த்கத வலிகமயாக்குகிறது. வரீ்யம் 

சகாள்ை கவக்கிறது. வைர்ச் ி ஏதுவாகிறது. 

 

எவர் சபற்றவதா என்கிற நிகல வைர்ச் ிக்கு எதிரி. இதனால்தான் 

மாற்றான் மகனவியிடம் நாம் தள்ைி நின்று வபசுகிவறாம். இதில் 

ஒழுங்கீனம் வரக்கூடாது என்று தவிக்கிவறாம். 

 

நல்ல  ட்டங்கள் நாகைய தகலமுகறயின் வலுகவ 

முன்னிட்டு. இந்த உலகின் சதாடர்பு  ங்கிலி அறுந்திடக்கூடாது 

என்கிற கருகணயின் சபாருட்டு. 

 

உன் வவதாந்தங்கள் எனக்கு அவஸ்யமில்கல. 

 

ஒரு அவஸ்யத்கதப் புரிந்து சகாள்ளுங்கள் நண்பவர. நீங்கள் 

மட்டும் வடீு திரும்ப, இங்குள்ைவர்கள் தங்கள் மகனவிமார் மீது 

 ந்வதகம் சகாள்ைலாம். அது உங்கள் மகனவி மீது, உங்கள் மீது 

சவறுப்பாய்த் திரும்பலாம். உங்கள் இருப்பிட அகமதி குகலந்து 

விடும். 



 

என்ன ச ால்கிறாய் நீ? 

 

ஒழுங்கீனத்கத ஒட்டு சமாத்தமாய் எதிர்ப்பது நல்லது. 

மாட்வடன் என்று மறுத்தல் அதற்குத் துகணவபாவது வபால 

ஆகும்.  

 

உங்ககைச்  ிகற ச ய்துவிட்டு உங்கள் நண்பர் நால்வகர 

ஊருக்கு அனுப்புகிவறன்.  அப்வபாது உங்கள் அருகம 

மகனவியின் ஒழுக்கத்கதப் பற்றியும் வயா ிக்குமில்கலயா? 

 

இது என் காரியம் மட்டுமில்கல. ஒரு ஒழுங்கீனத்கத எதிர்த்து 

உயிரினப் பாதுகாப்கப முன்னிட்டும் ச ய்யும் காரியம். 

 

குரங்கு திககத்தது. தீவிரமாய் வயா ித்தது. 


