
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

என்றென்றும் அன்புடன் 
நீ, நான், மீனாட்சி, ப்ரியா ஒரு கூரைக்கு கீழ தன 

இருக்கப்  ப ாகிப ாம், இருப்ப ாம். இது என்னிக்கு 
சாத்தியபமா  அன்னிக்குத்தான் நம்ம கல்யாணம். 
மீனாட்சிரய நான்  ிரிய முடியாது.  ிரியமாட்பேன். ஐ நீட் 
யூ, இதுக்கு அர்த்தம் மீனாட்சி பேண்ோம்னு இல்ரை. 
குழந்ரதரய ஒதுக்கப் ப ாப ன்னு இல்ரை.  

இது ரைாம்  சிைமம் ைாகேன். மீனாட்சி ஒத்துக்க 
மாட்ோங்க. இரைண்டு ர ண்கள் ஒருத்தனுக்கு மரனேியா 
ஒபை இேத்திை இருக்கபே முடியாது.  

ஏன்? காைணம் ரசால்ை முடியுமா? கவுைேம்னு ரசால்ைாத. 
உன்ரன ரகாண்டுப ாய் தனியா ஒரு ேடீ்டுை 
ரேக்கி துதான் அசிங்கம். அரத நான் ரசய்ய மாட்பேன். 

நீங்க இங்க ேைாபத மீனாட்சிக்குப்  ிடிக்கரைங்கி  ப ாது 
நான் அங்கேந்து இருக்கி ரத ஓத்துக்குோங்களா? 

 ிடிக்கரைதான். அதுக்காக நான் மீனாட்சிக்கிட்ே 
ர ாய் ரசால்ைிட்டு ேைரை. ஏமாத்தரை. உன்ரனப் 
 ார்த்துட்டு ேர்ைாத தான் ரசால்ைிருக்பகன். முசு முசுனு 
அழுதா, கத்தினா ப சாம பகட்டுண்டு ேந்துட்பேன். நீயும் 
நானும் நேத்துக்கி  ேிதம் தான்  மீனாட்சிரய மாத்தனும். 
அே அழுரகக்கும் பகா த்துக்கும் அடிப் ரே  யம், தனியா 
ோழா ரேட்டியா ப ாய்டுபோபமான்னு  யம். நீ உள்ள 
நுரழஞ்சு சகைத்ரதயும் முழுங்கிடுேிபயான்னு  யம். 
அரத  ார்த்து நாலு ப ர் ஐபயா  ாேம்னு ரசால்ைப் 
ப ா ாங்கபளன்னு  யம்.  

 

 



 

 

 

அந்தப்  யத்ரத அேகிட்பேர்ந்து எடுக்கணும். 
அரதத்தான் ரசால்ப ன். நீயும் நானும் ப ாட்டி ப ாட்ோ, 
நீயும் நானும் சண்ரே ப ாட்ோ சுை மா நம்ரம உரேச்சி 
தூை  தூை  எரிஞ்சிடுோங்க. மூணு ர ரும் காணாது 
ப ாயிடுபோம். 

எப்  ஊருக்கு ப ா ஙீ்க ? 

ைாத்திரி ேண்டிக்கு. 

ஃப்ரியா?  ிைாக் ோங்கிட்டு ேந்திேைாமா ரதச்சு  
முடிச்சுருப் ான்.  

மீனாட்சிக்கு ஒன்னும் ோங்கைியா? 

ோங்கைாம் தூக்கி எ ிஞ்சிட்ோ ? 

எடுத்து ேச்சிே து. மறு டி அேளாகபே ரகாண்ோ 
அரதன்னு பகட்ே ரேக்கி து. 

திேமாக ப சு ஙீ்க ைாகேன். 

ஐ ைவ் ரம ஒயிப். உண்ரமயான ைவ் பதாத்துப் 
ப ானதா சரித்திைமில்ரை. மறு கன்னத்ரதக் 
கட்டுங்கி துக்கு ேழிரய ர ாறுத்துக்பகானு 
அர்த்தமில்ரை. உன் பகா ம் நீ ரசய்  அேமானம் என்ரன 
ஒண்ணும்  ண்ணாது. இத்தரனயும் தாண்டி ஸ்டில் ஐ  ைவ் 
யூனு அர்த்தம். 

 

 

 

 



 

 

புேரே எடுக்கட்டுமா? 

மீனாட்சி ப ர்ை அன்பு இருந்த மீனாட்சி பேணும்னு 
உனக்கு  ட்ேதுன்னா எடு. 

 ாேங்க மீனாட்சி 

ம் ம்  ரசய். 

அேங்கரள கத ேிேப ாம்னு தான் கஷ்ேமா இருக்கு. 

குட் இதுக்கு ப ர்தான் ைவ்  

அேங்க கதறும் ப ாது உங்களுக்கு கஷ்ேமா 
இருக்காதா? 

ைாகேன் ரமல்ை நிமிர்ந்து நிச்சயம் கஷ்ேம் தான் 
ஆனா நான் ரசய்ய து தான் மீனாட்சிக்கு நல்ைது. 
குழந்ரதக்கும் நல்ைது. 

ஏன் ைாகேன்? ஏன்? இப் டி நீங்க ரசால் து 
புரியரைபய . 

ோக்கியம் ோக்கியமா ேிளக்கி ரதேிே பநைா 
புரிஞ்சுக்க அதுதான் நல்ைது. அப் தான் மனசிை  தியும். 
எழுந்திரு ப ாகைாம். 

கரேப்  க்கம் ப ாயிட்டு ேந்து சரித்திைக்கரதக்கு 
உட்கார்ந்திருபோம். 

உேபனயா? 

சூோ ேிஷயம் மனசுை இறுக்கி ச்சபய ப சி 
முடிச்சிேைாம்.  

 

 



 

 

இப் பே ஆைம் ிச்சுேைாமா ப சிக்கிட்பே கரேப் 
 க்கம் ப ாகைாமா. ைாஜைாஜன் பகாேிலுக்காக நிர ய 
நிேந்தம் ேிட்டிருக்கான். அதுை ஒன்னு தளிச்பசரி கட்டி  
நானூறு ேடீுகள் தாசிகளுக்குக் ரகாடுத்தது. ேக்குனு ஒரு 
ஊர்ை நானூறு தாசி ஏன்? என்ன அேசியம்? ஊர் நிரைரம 
என்ன ஆகும்? பகாேில் கட்டின  ி கு மதில் சுேர் எதுக்கு? 
என்ன  யம் ? 

"என்ன  யம் " ச ிதாவும் எதிரைாைித்தாள். 

அந்த  யம்  ற் ித்தான் இந்த கரத 

ைாஜைாஜன் எதுக்கு  யந்து மதில் கட்டினானு ரசால்ை 
ஒரு கரதயா? 

ைாஜா  யந்தது கரதயில்ரையா? 

என்ன ரமபசஜ் ? என்ன ரசய்தி ரசால்ை ப ா ஙீ்க 
நாேல்ை. அரதத் தீர்மானம்  ண்ணிக்கங்க. சரித்திைம் 
ரசால்ேது சரித்திைக் கரதங்கி து சாதாைண ேிஷயம். இந்த 
சரித்திை கரதபயாே ரசய்தி என்ன? சமூக நாேல்ை 
மட்டும்தான் ரசய்தி இருக்கணுமா? சரித்திை கரதயிை  
இருந்தா தப் ா இந்த  நாேல்ை ரசய்தி ைாஜா  யந்தான் 
என் து  மட்டும் தானா ? இரத ரசால்ைத்தான் பகாேிரை 
அப் டி புைட்டிப்  ார்த்திங்களா ? எழுதபே பேண்ோம். 

பே  என்ன பேணும்னு எதிர் ார்க்கப ? 

இன்ரனக்கு இருக்கி ேனுக்கு இந்த சரித்திைக்கரத 
மூைமா என்ன ரசால்ைப் ப ா ஙீ்க. அரத 
எதிர் ார்க்கிப ன்.  

 

 



 

 

ைாஜைாஜன் புகரழ ரசால் துக்கு  பகாேில் இருக்கு 
கல்ரேட்டு இருக்கு. நீங்க பேண்ோம் அன்னிக்கு 
ோழ்ந்தேங்க ோழ்க்ரகரய  த்தி இரத ேிமர்சனம் 
ரசய்ய முடியுமான்னு  ாருங்க. அன்னிக்கு இருந்த 
ோழ்க்ரக முர ரய இன்னிக்கு இருக்கி  முர பயாடு 
ஒப் ிட்டு  ாருங்க. 

கல்ரேட்டுை ைாஜா தாபன முக்கியமாத ரதரிய ாரு. 
ஜனங்க  ின்னுக்கு ப ாய்ே ாங்கபள. 

ோஸ்தேம் ஆனா ர ரிய பகாேில் கல்ரேட்டு 
ஜனங்கரள  த்தி அதிகமாபே ரசால்லுது அேங்க இப் டி 
இருந்திருக்கைாபமன்னு ஒரு அனுமானம் ரசய்யைாபம. 
நீங்க ைாஜைாஜரனப்  ின்னுக்கு தள்ளிடுங்க. ஜனங்கரள 
zoom   ண்ணிகாமிங்க ஏரைட்டு தாசி ப ர்  டிச்சிஙகபள 
என்னது?........ 

"ஐயாறு,............................. 


