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Source:
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ராஜேம் கருஷணன
தாகம்
ப. எண 34, ப. எண 35, சாரஙகபாணத வதரு,
த. நகர, வசனடன - 600 017
ஏழாம் பதப்ப 2005 (மதல் பதப்ப 1979)
------------இநத நாவல் பறற.....
Graphic stories portraying the tribulations of industrial workers are few and those that
concern the dumb agricultural labourers are fewer still. Strangely no one seems to even
aware of the existence of a large disorganized chunk of working class toiling in subhuman conditions in the salt-pan belt of the South East Coastal regions of Tamilnadu,
perpetually exploited by a hoard of heartless capitalists, contractors adn middlemen
exposed to total starvation, intense heat, and lurking violence all their lives. The author
has put out her message absolutely clearly and one who reads this novel will grant that
we are not a civilised people if these conditions still persists.
The Hindu, 26.6.1979 S.R. Govindarajan
-----------------உப்ப அளஙகடள அணஅணவாய அளநத, அஙஜக உலவம் வநஞ்சஙகடள
உணரநத, இயயறடகயின சீறறஙகஜளாடு இடயயநத, ஏறறஙகடளப் ஜபாறறப்
படடைததருக்கறார ஆசரயயர. பதயய ஜவட்டகஜயயாடு எல்லாப் பக்கஙகடளயம்
அறநத வகாளளம்பட கடத வதாயவனறச வசல்கறத.
தட்டைம், 25.6.1979 மைனனர மைனனன.
-----------------
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முனனுனர

1978 ஆம் ஆணடு ஜேனவர மைாதம். அநநாட்களில் நான தததக்கடயில் இருநத
கனனியயாகமைர வடரயிலமைாக நணடருக்கம் கடைறகடர ஊரகளில் வாழம்
மனவர வாழக்டகடயய ஆராயநத, ஓர பதனம் எழதம் மயயறசயில்
ஈடுபட்டருநஜதன. அப்ஜபாத இலக்கயயக் கட்டைவமைானறல் சறநத எழததாளரும்,
தறனாயவாளருமைாகயய மைதப்பக்கரயய நணபர தரு.சட்ட (சநதரராஜேன)
அவரகடளச சநததஜதன. அவர நான தததக்கடயில் தஙகயிருநதடதப் பறறக்
ஜகளவப்பட்டு அனபடைன வசாரததார. அததடைன "நஙகள தததக்கடப்
பகதயில் இனனம் ஓர களதடத ஆராயநத நாவல் எழத ஜவணடும். மைனித
வாழவக்க மைட்டுமைல்ல, வலஙகனஙகளக்கம் கடை உயிர வாழ இனறயயடமையயாத
ஓர வபாருள உப்ப. நர, காறற, வவளிசசம் ஜபானற இத இநதயய நாட்டன ஏடழ
மைக்களக்கம் வடலயினறக் கடடைக்க ஜவணடும் எனற காநதயயடகள உப்டப
மனனிட்டு நாட்டு வடுதடலக்கான அறப்ஜபாடரத தவக்கனார. நஙகள
உப்பளஙகடளச வசனற பாரததம் ஓர நாவல் படனயய ஜவணடும்" எனற
கறனார. நான ஒரு நாவடல எழத மடக்க மன அஜநகமைாக இ்வதமைான
தணடைல்களக்கான வாக்ககள அடுதத மயயறசடயயத தவக்க என வசவகளில்
வழநதவடும். இம்மடற இத வவறம் வாக்க எனற கடைச வசால்ல மைாட்ஜடைன.
மிகவம் அழததமைாகஜவ பதநத வட்டைத. எனஜவ, 'அடலவாயக் கடரயில்' எனற
நாவடல மடதத டகயடைன நான தததக்கடக்கப் பயயணமைாஜனன. தமிழநாட்டல்
வசனடனயிலருநத கடைறகடர வநடுகலம் உப்பளஙகள வரநதருக்கனறன.
ஆனால் தததக்கடடயயச சாரநத கடைறகடரஜயயாரஙகளில் உப்ப வடளசசலக்கத
ஜதடவயயான ஈரப்பதமில்லாத காறறம், சரயய வவப்பமம் ஆணடல் பதத
மைாதஙகளக்கத வதாடைரசசயயாகக் கடடைப்பதால், மிகக்கடறநத வசலவல் தரமைான
உப்ப அதக அளவல் உறபதத வசயயயப்படுகறத. எனஜவ, ஏறவகனஜவ
பழக்கமைான தததக்கடப் பகதகளக்ஜக வசல்வவதனற மடவ வசயஜதன.
இதறக மன நான உப்பளஙகடளக் கணடருநதருக்கஜறன. வறசசயயான காறறம்
சரயயனின வவம்டமையம் இடசநஜத உப்பத வதாழடல வளமைாக்ககறவதனற
உணடமைடயயப் உப்பப் பாததகளில் கரப்ப மைணகள கலகலக்கம் வநடதயில்
கணடு வயயநதருக்கஜறன. ஆனால் இநத வயயப்பக்கப்பால் உப்பப் பாததகளில்
உடழக்கம் வதாழலாளடரப் பறற எணணம் கருதத அப்ஜபாத எனக்க
இருநததல்டல. இப்ஜபாத நான அநத மைனிதரகடளத ஜதடக் வகாணடு
உப்பளஙகளக்கச வசனஜறன.
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உப்பக் காலம் இறதடயய ஜநாக்கச வசனற வகாணடருநத பரட்டைாசக் கடடைசயின
அநத நாட்களிஜலஜயய, உப்பளததன அநதப் வபாசக்கம் வவம்டமையில் எனனால்
பதடனநத நமிடைஙகளக்க ஜமைல் நறக இயயலவல்டல. கணகளக்வகட்டயய
வதாடலவக்கப் பசடமையயறற - உயிரப்பன வணணஙகளறற வவணடமை பததக்
கடைநதத. வவணடமையயாகப் பனி பததக் கடைநதருக்கம் மைடலக்காட்சகள எனத
நடனவக்க வநதாலம் எரக்கம் கதரவனின வவம்டமை அநத நடனப்டப
உடைஜன அகறறவட்டைத. அஙஜக காடலயிலருநத மைாடல வடரயிலம், கநதலம்
கண படளயமைாக, உப்பப் வபட்ட சமைநத அம்பாரம் கவக்கம் சறவர
சறமியயடரயம், வபணகடளயம், பாததகளின உப்பன ஜமைல் நனற அடத
வாரும் ஆணகடளயம் கணஜடைன. அப்ஜபாத எஙஜகா ஃபஜத தவனில் கரும்பத
ஜதாட்டைத வதாழலாளர நடலடயய நடனநதருகத தன கணணடரயம் பாக்களாக
இடசதத பாரதயின வரகள எனனள மினனின. அநநயயன நாட்டடை ஆளம்
நாட்களல்ல இத. நாளஜதாறம் எஙவகஙவகல்லாஜமைா பல மடலகளிலம் மைக்கள
உரடமைகளம், நயயாயயமைான சலடககளம், நயயாயயமைல்லாத சலடககளம் ஜகாரக்
களரசசகள வசயவதம் ஜபாராட்டைஙகள, ஆரப்பாட்டைஙகள நகழததவதம்,
நடடைவபறறக் வகாணடருக்கனறன. மைாடக் கட்டடைஙகளில் களிரசசயயான இதம்
வசயயம் அடறயில் அமைரநத ஜகாப்பக் காகதஙகளில் டகவயயழததச வசயயம்
அலவலகக்காரரகள, மைருததவ வசதகளம், ஏடனயய பற சலடககளஜமை
மைாதததல் நறறக்கணக்கல், ஆயிரக்கணக்கல் வபறகனறனர. சதநதர
இநதயயாவல் மைக்கட் கலததக்க இனறயயடமையயாதஜதார வபாருடள உறபததச
வசயவதறக உடழக்கம் மைக்கள, உயிர வாழ இனறயயடமையயாத நல்ல கடநருக்கம்
தணடைாடும் நடலயில் தவப்படதக் கணடை ஜபாத எனக்கம் கறற உணரவ
மளளாயக் கததயயத. ஒரு நாளில் எட்டு மைண ஜநரததக்க ஜமைல் சட்வடைரக்கம்
வவயயிலல் பணவயயடுக்கம் இம்மைக்களக்க, வாராநதர ஞாயிறறக்கழடமை
ஓயவ நாளம் கடைக் கலயடைன கடடையயாத. கடடைக்கம் கலஜயயா உணவப்
பணடைஙகளம், எரவபாருளம் உசசயிஜலற வறகம் இநத நாட்களில்,
இம்மைக்களின அடப்படடைத ஜதடவகளக்ஜக ஜபாதமைானதாக இல்டல.
எல்லாவறடறயம் வடை மிகக் வகாடுடமையயானதம் ஆனால் உணடமையயானதமைான
வதனனவவனறால், உப்பளத வதாழலாளி, இருபதடதநத ஆணடுகள
பணவயயடுததருநதாலம், தனத ஜவடலக்கான நசசயயமைறற நடலயிஜலஜயய
உழனற வகாணடருக்கறான எனபஜதயயாகம். ஒரு சாதாரண கடமைகனக்க, ஒரு
சதநதர நாட்டல் நயயாயயமைாகக் கடடைக்க ஜவணடயய எநத வசதடயயயம் உப்பளத
வதாழலாளி வபறறருக்கவல்டல. வட்டு வசத, வதாழறகளததல் எரக்கம்
உப்பச சட்டலம் கடைத ஜதடவயயான கடநர வசத, மைருததவ வசத, ஓயவக்கான
வடுப்ப நாட்கள, மதடமைக்கால காப்பட்டுப் வபாருள வசத, கழநடதகள கல்வ,
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உப்பத வதாழல் இல்லாத நாட்களில் வாழக்டகக்கான உபரத வதாழல் ஊதயய
வசதகள எதவஜமை உப்பளத வதாழலாளிக்க இல்டல எனபத இநத நாட்டல்
நாகரகமைடடைநதவராகக் கருதம் ஒ்வவாருவரும் நடனதத
வவட்கப்படைஜவணடயய உணடமையயாக நலவகறத.
உப்பளதத வறட்ச ஒ்வவாரு வதாழலாளிக்கம் உடைல் நலததக்க ஊற
வசயகறத. டக கால்களில் வகாப்பளஙகள வவடதத நர வடநத பணணாகனறன.
கணகடளக் கசச வசயயம் வவணடமை, கண பாரடவடயய மைஙகச வசயகறத.
வபணகஜளா அவரகளடடையய உடைலடமைப்ப இயயல்பக்ஜகறற ஜவற பல
உடைறஜகாளாறகளக்க ஆளாகனறனர. தததக்கட வட்டைடகயில் உப்பள
நாட்கல பல வதாழறசஙகஙகளின ஜபாராட்டைஙகளக்கப் பறக ஆணகளக்க
ர. 6-75, வபணகளக்க ர. 4-40 சறவர சறமியயருக்க ர. 3-00 அல்லத 2-50 எனற
வபாதவாக நரணயிததருக்கனறனர. (அரச நரணயய கல இடதவடைக் கடறவ
எனற ஜகளவப்பட்ஜடைன) ஆனால் இநத நரணயயக் கல வபரும்பாலான
வதாழலாளருக்க மழதாய கடடைப்பதல்டல. ஏவனனில் வதாழலாளர, கஙகாண
அல்லத 'காணட்ராக்ட்' எனப்படும் இடடை மைனிதர வாயிலாகஜவ ஊதயயம்
வபறகனறனர. பதவ வபறற வதாழலாளிகள, அளநரவாகததனரடைம் ஜநரட
ஊதயயம் வபறபவர மிகக் கடறவானவரகள தாம். அஜநகமைாக எல்லாத
வதாழலாளரும் இடடை மைனிதன வாயிலாகஜவ நரவாகததனரடைம் வதாடைரப
வபறகனறனர. ஒரு நாள ஒரு வதாழலாளி ஜநரம் வசனற அளததக்கப்
ஜபாயவட்டைால் அனற கல இல்லாமைல் தரும்ப வருவதம் கடை
வயயப்பல்டலயயாம்! கழநடதகள ஆணடடைக் வகாணடைாடுகஜறாம். ஒரு நாட்டன
எதரகாலம் மைழடலச வசல்வஙகளின வளரசசடயயப் வபாறதஜத அடமைகறத
எனற ஜநாக்கல் பல மடனகளிலம் தட்டைஙகளம் பாதகாப்பப் பணகளம்
தவஙகப் வபறகனறன. அடப்படடைத ஜதடவகளக்ஜக ஜபாராடும்
வறயயவரகளாகஜவ நாட்டு மைக்கள வபரும்பாலானவர நடலடமை இருக்கம் ஜபாத
சறவர உடழப்பாளிகளாக்கப் படுவடதத தடடைவசயவத சாததயயமில்டல.
உடழப்பாளிச சறவருக்க சததணவ மைறறம் கல்வ வசதகளம் அளிதத உதவத
தட்டைஙகள பறற ஆராயயப்படுகனறன. இநஜநாக்கல் சறார, எநவதநதக்
காலஙகளில் உடழப்பாளிகளாகக் கல வபறகனறனர எனற வவரஙகள
இநநாட்களில் வவளியயாக இருக்கனறன. அவறறல் உப்பளததல் கருகம்
கழநடதகடளப் பறற யயாரும் கறப்பட்டராதத கடறயயாக இருக்கறத. இநநடல
வவளி உலகம் அறயயாமைல், ஜகட்பாருமைறற, உடரப்பாருமைறற அவலமைாகஜவ
வதாடைரநத வநதருக்கறத. இசசறாருக்க தனிப்பட்டை மடறயில், அநதத
வதாழறகளததல் அவர ஈடைாக்கம் உடழப்பக்ககநத மடறயில்
உணவப்வபாருள, மைருததவ வசத (மைறறம் கல்வ)யம் அளிக்க வழ
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வசயயயப்படைல் ஜவணடும்.
ஒ்வவாரு நாளம் நான வநஞ்சம் கனக்க, உப்பளத வதாழலாளரடடைஜயய
உலவயய ஜபாத, நணபர 'சட்ட' அவரகள வாக்டக நனறயடைன நடனததக்
வகாணஜடைன.
இலக்கயயம் வவறம் வபாழதஜபாக்கக் வகாறக்கம் சற தனிகளாகவடைக் கடைாத.
அத மைக்களின வாழவக்க இனறயயடமையயாத ஆஜராக்கயயமைான சததணடவப்
ஜபால் சமதாயய உணரடவ, மைனிதாபமைானதடத, மைக்களிடடைஜயய ஊட்டுவதாக
இருக்க ஜவணடும் எனற ஜநாக்கஜமை எனடனப் பதத பததான களஙகளக்க
இட்டுச வசல்கறத.
இம்மயயறசயில் எனக்க உறதடணயயாக இருநத ஆரவமம் ஆவலமைாக உதவயய
நணபரகள பலருக்கம் நான எனத நனறடயயப் பலப்படுததக் வகாளகஜறன.
தததக்கட எனறாஜல, நணபர தரு. ஆ.சவசப்பரமைணயயனின இல்லஜமை
நடனவல் நறகறத. வ.உ.ச. கல்லர தமிழததடறப் ஜபராசரயயராக இருக்கம்
இவருடடையய நட்ப, இலக்கயய வாழவல் எனக்கக் கடடைதத வகாடடை எனற
மைகழகஜறன. எநத ஜநரததலம் வசனற உதவ ஜவணட அவடர
அவசௌகரயயததக்களளாக்கம் உரடமைடயய அவர மைனமவநத எனக்க
அளிததருக்கறார. இவரத இல்லம் எனறால், கடும்பம் மைட்டுமைல்ல.
இக்கடும்பததல் பல மைாணவரகள ஜபராசரயயரகள ஆகஜயயாரும்
இடணநதவரகள. அவரகளில் நானம் ஒருவராக வட்டைதால், உப்பளதத
வவயிலல் நான காயநத ஜபாதம், வதாழலாளர கடயிருப்பகளில் நான சறறத
தரநத ஜபாதம், நான தனியயாகஜவ வசல்ல ஜநரநததல்டல. மைாணவமைணகளான
இடளஞரகள தரு. எட்வன சாமஜவல், சகாமைண ஆகஜயயார நான உப்பளத
வதாழலல் ஈடுபட்டை பலடரச சநதததச வசயத ஜசகரக்க உதவயயடத எநநாளம்
மைறப்பதறகல்டல.
உப்பளத வதாழலாளரல் எனக்கச வசயத கறயயவர மிகப் பலர. ஜவடல மடதத
வநத இரவ பதத மைணயயானாலம் தஙகள உடைல் அயயரடவப் வபாருட்டைாக்காமைல்
எனத ஜகாரக்டககளக்கச வசவ சாயதத எனடனச சநததத ஜதாழரகள
தருவாளர மைாரமதத, மனியயாணட, கநதசாமி, ஜவலசசாமி ஆகஜயயாருக்க நான
எனத நனறடயயப் பலப்படுததக் வகாளகஜறன. நான ஜநரல் கணடை
உணடமைகடளயம் ஜகட்டு அறநத வசயதகடளயம் சநததத ஆராயநத அதன
அடப்படடையில் இவரதம் வாழடவ டமையயமைாக்க இக் கரப்ப மைணகடள
உருவாக்கயளஜளன.
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எப்ஜபாதம் ஜபால் எனத எழததக்கடள நல்ல மடறயில் வவளியிட்டு எனக்க
ஊக்கமைளிக்கம் தாகம் பதப்பகததார இடத நல் வடவல் வகாணடு வருகனறனர.
அவரகளக்கம் நனற கற தமிழ கறம் நல்லலகவமைஙகம் எனக்க ஆதரவ
நல்கம் வாசகப் வபருமைக்களின மன இடத டவக்கஜறன.
ராஜேம் கருஷணன.
-----------------
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உததராயயனததச சரயயன உசசக்க நகரநத வசஙகதரக் கடடை படக்கறான.
வதறகச சீடமையின கடைறகடரஜயயாரஙகளில் வரநத பரநத கடைக்கம்
உப்பளஙகளில் இனஜனார பததாணடு தவக்கமைாக வட்டைத. இட்டை
வதயவஙகளின ஜமைலாடடை கடளநத பரமைளடதலம் பச நராட்டுவத ஜபால் மைண
அனடனயின 'அட்டு' நக்க, பதமைான களியம் மைணலம் வரவ, நடரக்கட்ட, 'வசய
ஜநரதத' வசயயம் ஜகாலஙகள கடைறகடர வநடுகலம் ஏக்கர ஏக்கராக வரநத
உப்பளஙகளில் காட்சகளாக வரகனறன.
'டதசசீர' கழதத, வபானனின கதரகளறததக் களதத ஜமைடுகளில் வநல்மைணகடள
உழவர வபருமைக்கள கவக்கம் அக்காலததல், ஆறஜறாரதத வடளநலஙகளில்
மைண அனடன பளடள வபறற தாயயாக மைகழநத காட்சயயளிக்கறாள. மணடும்
மணடும் பசடமையில் பரததக் வகாழதத இயயறடகயில் மைலரும் அனடனயயாக
உலடக உயவப்பாள.
ஆனால், இநதக் கடைறகடரஜயயாரஙகளில், பமித தாயின பசடமைடயய அழதத,
உலவகஙகம், உயிரக்கலமைடனததக்கம் சாரமைளிக்கம் கரப்ப மைணகடள
வடளவக்கச வசயஜநரதத வசயகறாரகள. வானினற வபாழயம் காருக்கப்
ஜபாட்டயயாக, பமிப்வபணடண எனனாலம் தாயயாக்க இயயலம் எனற கடைஜலான
பமிப்வபணணன உதரததல் தஙக அவடள அனடனயயாக்ககறான. நல்லார
வபால்லாவரனற சதறயயாத வானவஜனா எல்ஜலாருக்கம் வபாதவாக காயநத,
மைணடண வவயதயிரக்கச வசயகறான. அவன வகாடடையில் கரப்ப மைணகள கண
மைலரகனறன.
வரநத பரநத பாததகளக்கச வசயஜநரதத வசயயம் கால்கள அடனததம்
மைனிதக் கால்கள. நரும் களியம் மைணலம் கழம்பக் கழம்ப மைனித ஆறறலன
வவம்டமைகளம் மைணணன உட்சடும் வகாததத ஆவயயாகப் ஜபாகம் 'வசயநதத'
கருடவக்காட்டு உப்பளததலம் நடைக்கறத. அநதப் பாதஙகள கறததக் கனறப்
பணபட்டுத ஜதயநதாலம் இனனம் ஆறறடலக் கக்கம் இயயக்கஙகள வதாடைரநத
வகாணடருக்க ஜவணடும்.
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"வசறக்க மைவளவ... அழநத வமைறயஙக...! சாமியயாஜர? ஆவட்டும்!..."
கஙகாணயின வரட்டைல் கடசயயடஜபால் வழநத வகாணஜடை இருக்கறத. இநத
அதட்டைல்கள அ்வப் ஜபாத வழநத வகாணஜடை இருக்க ஜவணடும். ஏவனனில்
அஙஜக பாதத மிதததப் பணபாடு வசயயம் ஜமைனிகள இரததமம் சடதயம்
தடப்பம் தளளலமைாக இல்டல. அமைாவாடசக் கடைடலப் ஜபானற ஆறறடல
அவரகளால் வகாட்டை மடயயாத. இடறதத இடறதத ஊறறக் கண வறறயய கணற.
ஜமைல் மைடழஜயயா அறபம். சரணடனால் சறத நர வபாசநத வரும். பறக நனற
ஜபாகம். மணடும் வவட்டனால் சருசருவவனற நர ஊற வரும். அநதப்
பாததயில் எட்டுப் ஜபர மிதக்கறாரகள.
மைருதாம்பா, மைார, இசக்க மவரும் இளடமையில் ஆளடகக்கப்பால் அநபவப்
பாடதயில் ஜதயநத வமைலநதவரகள. இசககயின மைகளான பனனிரணடு
பராயயதத மததம்மைா, மைாரயின மைகள வலசசமி, டபயயன கநதஜவல
டகக்கழநடதடயய நழலல் ஜபாட்டுவட்டு, மனற பராயயதத மதற
கழநடதடயயக் காவலக்க டவதத வட்டு அடக்வகாரு மடற அழடகவயயால
ஜகட்கறதா எனற பாரததக் வகாணஜடை மிதக்கம் ருக்கமைண, ஆகஜயயாடரத தவர
ஒஜர மதயய ஆண மைகனான அஙஜக 'வசயநதத'ச வசயபவன, 'சாமியயார'
எனறடழக்கப் வபறம் கணணசாமிதான. அவன மைருதாம்பாளின பருஷன.
"ஏததா! இத ரக்காடு டைானசல்ல கதக்கறாளவ... வமைதசசத தவயிஙக! வருசா
ஆவட்டும்! சாமியயாஜர, ஒமைக்க இத சரயயல்ல. நரு வாரும். 'சப்சம்' எடுததப்
ஜபாடை..." எனற கஙகாண அவடன நறததத ஜதாடளப் பறற அடழததச
வசல்கறான.
உட்சடும் வவளிசசடும் சஙகமிததக் கால்களில் வநருப்டபக் கக்ககனறன.
வநருப்பப் பநதததல் வநருப்ப வடளயயததல்... அவரகள நடைக்கறாரகள. நடைப்ப
இல்டல... மிதததல். டபயயன வாளியில் நவரடுதத அ்வப்ஜபாத மைணணல்
வசறக் வகாட்டுகறான. அநத நர, அவரகள காலடகளில் பாயம் ஜபாஜத
ஆவயயாகவடை, ஜதயநத வவண கறததாகவட்டை அவரகள அடகளில்
வகாப்பளதடதத ஜதாறறவக்கம் வகாதப்டபக் கக்ககறத. அழததமம் சடும்
மைணடண வமைதத வமைதவதனற வவணடணயயாக கடழதத பறக வகட்டதத
இறகச வசயயம் நணமம் சடதயம், பவன வமைனடமையமைான வபணடமையின
தடப்பக்களம் இறகக் வகட்டததக் காயநத ஜபாகம் இநதச 'வசயஜநரதத' டத,
மைாச மழதம் கடை நணடு ஜபாகம்.
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மைருதாம்பா, சறஜற தடலதக்க, கஙகாண, தன பருஷடன அடழததச
வசல்வடதப் பாரக்கறாள. வசனற ஆணடு வடரயிலம் சாதாரணத
வதாழலாளியயாக இருநத சப்பன இப்ஜபாத கஙகாணயயாக வரட்டுகறான.
மிஞ்சனால் மப்பத வயயசருக்கம். கணக்கப் பளடளக்க அ்வப்ஜபாத டகயம்
மைனமம் நடறயயக் காணக்டக டவததருப்பான. கஙகாணயயாக வட்டைான.
வசயஜநரததக் காலததல் நரணயயக் கல மழவடதயம் வகாடுக்க மைாட்டைாரகள.
உப்வபடுக்கத வதாடைஙக வட்டைாலம் அநத அளததன இருநற ஏக்கரலம்
பணபாட்டு ஜவடல மடயயவல்டல எனற கலடயயக் கடறதஜத வகாடுப்பாரகள.
ஆணடடையய நரணயயக் கல வபணணடடையய கலடயய வடை அதகம் எனபதால்,
தன பருஷடன ஜப்சம் சமைக்கத தளளிப் ஜபாகறான எனறணரநத மைருதாம்பா
சல நமிடைஙகள வசயயலறற நறகறாள. கணணசாமிக்கத தல்லயயமைான கண
பாரடவ ஜபாய எததடனஜயயா நாட்களாக வட்டைன. அவரகடளப் ஜபானற
உப்பளத வதாழலாளிகள யயாருக்கஜமை வதளிவான கணபாரடவ கடடையயாததான
எனறாலம் கணணசாமிக்கக் கணகளில் நர வடநத நர வடநத, வசனற
ஆணடலருநத, கலததலட்டை ஜசாற கடைத வதரயயாதபட ஒளி மைஙகவட்டைத.
"நரு வபட்டைக்கணண வசசட்டு வாரபலடவப் படசசத வதாழல் வசயயய ஏலாத.
'வமைக்கட்டு'க் கலயயா (வமைக்கட்டு - அனறனற சற கலக்கச வசயயம் தணடு
ஜவடல) வசயநததக்க இருநதஜபாம்... அதம் கடை கணக்கவளள கணடைாச
சணடடை ஜபாடுவா. ஆசச அளகாணடு எடுக்ஜக..." எனற ஜவடலக்கச ஜசரக்கம்
ஜபாஜத நபநதடன ஜபாட்டைான கஙகாண.
வபணகளக்க நானக ரபாய கல வகாடுப்பான. அவரகளடடையய நரணயயக் கல
நால ரபாயம் நாறபத டபசாவமைாகம். ஆணகளக்க நரணயயக் கல ஆற
ரவாயம் வசாசசமமைாகம். ஆனால் வசயஜநரததக் காலததல் மழக்கலடயயக்
கணகளால் பாரக்க இயயலாத. நானக ரபாய வகாடுப்பான மனவபல்லாம்.
வசயஜநரததப் பணக்க ஆணகடள மைட்டுஜமை எடுப்பாரகள. வபணகள வரப்பல்
கவநத உப்டபத தட்டுஜமைட்டல் வகாணடு ஜசரக்கம் பணடயயததான
வபரும்பாலம் வசயவாரகள. இநநாட்களிஜலா, ஆடைவருக்க அதகக்கல
எனபதால், வபணகடளயம், இரணடு ரபாயக் கலக்க வரும் சறவர
சறமிகடளயம் 'பாதத மிதக்க'ச வசயகறாரகள. மிததத மிததத மைணடணப்
பணபடுதத ஜவணடும். காலால் அழததனால் அடபதயயலாகாத. இ்வாற
பணபடுததம் பாததகஜள உப்டப வடளவக்கம் 'வபண' பாததகள.
ஆணடுஜதாறம் தவறாமைல் இநதப் வபண பாததகளக்கக் கடறயயாமைல் சீவரடுக்க
ஜவணடும். இநதப் பாததகளில் வடளயம் உப்ப வவளடள வவஜளவரனற,
தம்டபப்ப வணணததல் கறகணடடைப் ஜபால் ஜதானறம். அ்வளவம்
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தததக்கடத தடறயிலருநத ஏறறமைதயயாகம் 'கல்கததா' உப்ப.
இநத அளவல் கடைலலருநத ஜநராக நடரக் வகாணடு வருவதல்டல. கணறகள
ஜதாணட, அதலருநத நடர இடறடவ இயயநதரததால் வதப்பம் எனற
வசால்லப்வபறம் மதல் பாததகளில் பாயசசகறாரகள. இப்பாததகளில் நரன
அடைரதத கடயயதம், மதல் கசடுகளான ஜசரு, கஜழ படநத வடும். இ்வாற
ஆணடு மழவதம் படநத ஜசற தான இறகக் காயநத நட்சததரச சல்கள
பதததாற ஜபானற ஜப்சம் எனப் வபறம் கட்டுப் வபாருளாகறத. இடதப்
வபயயரதவதடுக்கததான கஙகாண, கணணசாமிடயயத தளளிச வசல்கறான.
"ஜல வசவநதகனி, சாமியயாருக்கம் 'சப்சம்' ஜபததக் கடு... இஙகட்டு நனன
தருப்பப் ஜபாடுவாரு..."
"வசவநதகனியயா?" எனற தருப்பக் ஜகட்கம் கணணசாமி எஙஜகா ஓர மடலயில்
ஜநாக்ககறான.
"ஆமைா, நாதா, வமைக்கட்டைா, காணடராக்டைா மைாமைா?"
"வமைக்கட்டுனனதா வசானனா. எனக்க எனன எளவ வதரயித?..."
சவநதகனி மைருதாம்பாளக்கத தம்ப மடறயயாகக் கடயயவன. அவன ஒரு
பாளதடத வவட்ட, கணணசாமியின டககளில் டவக்கறான. கணணக்க எல்லாம்
வமைாதடதயயாக இருக்கறத. ஜபாகம் தடைம் வதளிவாகத வதரயயாமைல் எஙஜக
வகாணடு எப்படப் ஜபாடுவான? கணகளிலருநத இனி வடவதறக நருமில்டல.
'பல் மடளததப்' ஜபான அநதப்பாளம் டககடளக் கதத அவடன வடளயயச
வசயகறத. தடைம் வதரயயாமைல் அடதயம் ஜபாட்டுக் வகாணடு வழகறான.
"...கள வழநதட்டைாஜர... அவரால் ஆவாத. பாவம்..." சவநதகனி அவடரத
தட்டத தக்ககறான. "ஏதம் அடபட்டசசா மைாமைா? பாவம், உம்மைால இனி அளதத
ஜவல வசயயய மடயமைா?..."
அவன தக்கயய பாளம் வநாறஙக மைணணம் சல்லமைாகக் கணகளில் வழப்பழத
பரவகறத. உசசயில் வழக்டக, காஜதாரஙகளில் வவணடமையம் கருடமையமைாகப்
பரபரயயாக மடக்கறடற; வசனற ஆணடன இறதயிலருநஜத ஜவடலக்கப் பாத
நாள வர மடயயாமைல் ஆசபததரக்கம் வசனற வநதான. கண பாரடவ
மளவமைனற நம்பக்டக இல்டல. அதறகப் பறக தான அவன மகசசவரம்
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வசயத வகாளளவல்டல. பாரடவ ஜபானாலம் வயிறறப் பச கடறகறதா?
"சாமியயாஜர! உனனால எதம் ஆவாத! இத வரயக்கம் வசஞ்சதக்க வரணடு
ரவாக்கல தாஜரன... அம்பட்டுததா..." எனற கஙகாணச சப்பன ஜகாடு கழதத
வடுகறான.
வரணடு ரபா... மைருதாம்பாளக்க நானக ரபாய வரும். வட்டல் நானக
கழநடதகள... மைடழக்காலம் மழவதம் ஜவடல கடடையயாத. அப்ஜபாத வாஙகத
தனற கடைன, வட்டு வாடைடக, படழயய கடைன, பதயய கடைன, அரச, வறக, வசலவ
சாமைானகளின வடலகள...
மைணணஜல வழநதவனால் எழநதருக்க இயயலாத பாரஙகள அழததகனறன.
பகல் ஜநர உணவக்க மைண அடக்கறத.
மைருதாம்பா வநத அவன டகடயயப் பறற அடழக்கறாள.
"வழநதட்டையயளா, சவநதகனி வசானனா. வசவஜனனன பாதத மிதசசயய.
ஜவடலயில்ஜலனனா... ஜபாறா, நரு வாரும்."
உணரசசகள களரயயாக ஜமைாதகனறன. வாலபம் களரநத காலததல் அவன
தடறமகததல் வதாழலாளியயாக இருநதான. மட்டடையம், கறயம் தனற வளரதத
உடைலல் நமிரநத ஆணவத தமிர இனற கடரநத, கததப்பட்டு வழநத
வட்டைாலம், அநதப் படழயய வடவதடத இனனமம் நடனப்பட்டும் உடைலயயல்ப
மைாறவடைவல்டல. கருடமை பாயநத தடதத வநறறயம், நரம்பகள படடைததத
தடசகள 'மறகத' வதரயம் ஜதாளகளம் கால்களம் தளரசசடயயக் காட்டைவல்டல.
மைருதாம்பா அவன டகடயயப் பறறயிருக்கறாள. அவள டகயிலம் நரம்பகள
படடைக்க, எலம்ப மட்டயிருக்கறத. அநதக் டக, ஒரு காலததல் எப்பட
இருக்கம்?
மைடடைஜயயாரம் வசழதத வளரநத தாடழயின நடுஜவ பதத கடலஜபால்
இருப்பாள. அவடளக் கட்டயயவன ஒரு கழவன, ஈரக்கசச ஜபால் டகயம்
காலமைாக ஒரு சீக்காளி. பட்டைாண வறக்கம் கடடையில் ஜவடல வசயத அவன
டகயில் கடடைததடதக் கடதத வட்டும் வருவான. மதல் தாரததக்க மனற
வளரநத பளடளகள.
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மைருதாம்பா தடறமகததல் மட்டடை சமைக்க வநத காலததல் அநதக் கஙகாணக்க
இடரயயாக மன இவன பாரடவயில் உருகப் ஜபானாள. இவனக்கம் அப்ஜபாத
கல்யயாணமைாயிருநதத. ஒரு மைகளம் மைகனமைாகக் கழநடதகளம் இருநதாரகள.
ஆனால் கட்டயயவள ஒரு மசடு. இவனக்க ஈடு வகாடுக்கத தராணயில்லாதவள.
எனஜவ இவடள அவன ஜசரததக் வகாணடைான. தடறமகததத வதாழடல
வட்டு அநநாளில் இவன உப்பளத வதாழலக்கக் காணடராக்டைாக வநதான.
டகயில் காச கலஙகயயத. ஆனால் இளடமையம் எழலம் நடறநத
வபணபளடளக்கப் பருஷன உடைன இருநதாஜல, வதாழறகளஙகளில் அவரகள
வரப்ஜபாரதத மைலரகளாகக் கருதப்படுவாரகள. கணணசாமி அவளக்கப்
பருசனமில்டல. எனஜவ இவள நமிததமைாக அநதக் கணக்கப்பளடளச
சடைடலமைாடைனிடைம் ஜமைாத ஜவணடயிருநதத. அவன சாயகால் உளளவன. இவன
மத வகாடலக்கறறம் சமைததச சடறக்கம் அனப்ப டவததான. சடறயில்
மனறாணடுகள கழததவட்டுத தரும்ப இவன வநத ஜபாத, மைடனவ
கழநடதகடள அடழததக் வகாணடு பறநதகம் வசனற வட்டைாள.
மைருதாம்பாதான இவடனக் கணடு வட்டுக்கடழததச வசனறாள. அவள
கழவடன வட்டு வநத வட்டைாள. அநதக் கணக்கப்பளடள அளததலம் ஜவடல
வசயயயவல்டல. இருவரும் அநநாளிலருநத ஜசரநத வாழகறாரகள. இரணடு
வபணகளம் இரணடு ஆணகளமைாகக் கழநடதகள கடும்பம். 'தாலக்வகட்டடை'ப்
பறறக் கவடலப் படைாமைல் வளரநதருநதாலம், வதாழல் இததடன ஆணடுகளில்
அவரகளடடையய வணடமைடயயக் கட்டயிருக்கவல்டல. உப்பளத வதாழல்
அததடகயயததான. எப்ஜபாஜதனம் அநத மைணறகடரயில் வபயயம் மைடழடயயப்
ஜபானற அநத அறபக் கலயினால் அவரகள பசததடயய மறறலம் அவதத
வறட்சடயயத தரக்க மடவதல்டல.
வழக்க மைரமைாகத வதரநத வாழக்டகயில் அவரகளால் ஏறஜவ மடயயவல்டல.
மைருதாம்பா சட்டுவமைாகத ஜதயநத ஜபானாள. ஒ்வவாரு மைடழக்காலமம்
ஜசாதடனக்காலம். இடடையில் பததப் பதடனநத நாட்கள எஙஜகனம் கல
ஜவடல கடடைததாஜல வபரத. அநதக் கணடைம் தப்ப, பததாணடைனற பாததப்
பணபாட்டுக்கத வதாழலாளர வரும்ஜபாத, அவரகளத அவல நடலடயய
உப்பளதத மதலாளிமைார மறறலம் பயயனபடுததக் வகாளகனறனர எனறால்
தவறல்டல. ஐநத ரபாய கல ஜபசவட்டு மனற ரபாய வகாடுததாலம் மறச
வசனறவடை இயயலாமைல் அவரகள வபாருளாதார நடல கழபறதத
டவததருக்கறத.
பன ஓடல வகாணடு ஜவயயப்வபறற அநதக் வகாட்டைடகயில் உளஜள சநத சநதாக
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வவயயில் வழநத அவரகள உணவ வகாளவடதப் பாரக்கறத. "ஜமைல வவயில்...
தளளி ஒக்காரும்" எனற மைருதாம்பா அவடன நகரச வசயகறாள. பறக உணவப்
பாததரதடதத தறநத, ஒரு வவஙகாயயத தணடடையம் பசடச மிளகாயத
தணடடையம் ஜகழவரகக் களியின உருணடடைடயயயம் அவன டகயில் டவததக்
வகாடுக்கறாள.
நசக்கப் வபறம் உணரவகள அடலயயடலயயாக உநத உளளதத வம்மைல்
வவளிப்படுகறத. "ந ஜதடச ஜசாற ஜபாடை ஒக்காநதட்ஜடைன பாததயயா?" எனற
வம்மகறான.
"ஜபசாதரம்..." எனற இரகசயயக் கரலல் கடநத வகாளகறாள மைருதாம்பா.
அஙஜக ஜவடல வசயயம் அடனவருக்கமைாக ஒரு பாடன தணணரதான
கடப்பதறக டவததருக்கறாரகள.
"ஏததா வமைாவததத வதாழல கழவக்கறதக்வகனன..." எனற சவநதகனி
யயாடரஜயயா சணடடை ஜபாடுகறான.
"நாவனனன வசாம்ப தணணயயா எடுதத? ஒரு களாச, ஓஙகாருவாரு தள
பறக்க..."
"இநத அளததல தாவல! மனன பளஞ்சபர அளததல கடக்க ஒரு சனன
பக்வகட்ட தணணதா வரும். அம்பட்டுப் ஜபரும் அததததா கடக்கணம். ஒரு
வசறட்டை நரு வகடையக்காத வசல நா. சததரக் ஜகாடடையில வகடைநத எரயவம்..."
எனற ஒரு கழவ தருப்தப்படுகறாள.
கம்பயின எரசசடலச ஜசாற சறஜற தணததாலம், தணணரத தாகம்...!
"எல்லாம் கடசசப் ஜபாடைாதயய" எனற வசால்லக் வகாணஜடை அவரகள தஙகள
தஙகள தக்கப் பாததரஙகளில் சறத நடர வாஙகக் கடக்கறாரகள.
சவநதகனிதான பஙகடு வசயகறான. "நதர... ஊதத..." எனற கழவ கழநத
மடடயய மணடும் நட்டுடகயில் அவன கணடப்பாக மைறக்கறான. "ருக்மைண,
பளளக்கப் பால வகாடுக்கா அவக்க ஜவணம்" எனற பாடனயின அடயில் ஒரு
தம்ளர தானிருக்கறவதனற காட்டுகறான.
வவறறடலச சாரும் படகயிடலயம் ஜபாடுகறவரகளம், பட வகாளதத
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டவப்பவரகளம், ஏஜதனம் கட்டடை ஜதடத தடலக்க டவததக் வகாணடு
தடலடயயச சாயப்பவரகளமைாக, ஜசாறறக்கடடை மடகறத.
"ஏததா, கஙகாணயய வபரயயாசபததரல வகாணடு காட்டைல?..." எனற
மைருதாம்பாளிடைம் வலட்சமி ஜகட்கறாள. கணணசாமி கஙகாண இல்டலதான.
ஆனால் வலட்சமிக்க எல்லா ஆடைவரகளம் கஙகாண எனஜற நடனப்ப.
"வபரயயாசவததரல தா டைாக்டைர பாதத ஆபரசன பணணமினனா; ஆபரசன
பணணா சததமைா கணண வதரயயாமை ஜபாயிடுமிணண வசால்றாவ. இப்ப
ஜசாலவயயடுக்க மடயயாமை இல்ல கடடையில ஜபாயி சாமைானம் வாஙகட்டு வருவா.
எஙக வளவல் அவயய பாட்டுக்க நடைநதட்டுத தா ஜபாவா, இநத உப்பளததச சடு
தா அக்கனியயாட்டைமைா கணணக்க ஆவறதல்ஜல..." எனற கறகறாள மைருதாம்பா.
மணடும் மைருதாம்பா பாதத மிதக்கச வசனற, மைடல வாயில் கதரவன சாயம்
வடரயிலம் அவள ஜவடல வசயயம் வடரயிலம் கணணசாமி அநதக்
வகாட்டைடயில் பரும்மைமைாக உட்காரநதருக்கறான. ஐநதடர மைணஜயயாடு பாதத
மிதப்ப ஓயகறத.
"வாரும் ஜபாவலாம்...!"
அவரகள கடயிருக்கம் இடைம் இரணடு டமைல் வதாடலவ இருக்கறத.
எல்ஜலாரும் டககளில் தக்கப் பாததரஙகளடைன நடைக்கனறனர. சறவரகள
ஓடுகனறனர. படன மைரஙகளினூஜடை வசஙகதஜரான இறதயயாகப் பரயயா வடடை
வபறம் ஒளிடயயப் பாயசசகறான. வநருஙக வரும் மைருதாம்பா, அவன
வசவகளில் மைட்டும் வழம்படயயாகக் ஜகட்கறாள.
"ஏன சவஙகப் ஜபாயிட்டயய...?"
"சவஙகாமை எனன வசயயய? வரணடு ரவாக் கலக்கக் கடை ஏலாமைப்
ஜபாயிட்டைனில்லா..."
அவனடடையய டக, வார பலடகக் கம்டபப் படததப் படததக் காயததக்
கடனமைாக வட்டை டக, அவள மைணக்கட்டடைப் பறற அநத எலம்ப மழடயய
அழததகறத.
"...நா... நாததக்கழமை ஜபாயி அநத வளளயயக் கட்டட்டு வார..."
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"எநத வளள?"
"அதா, ஒஙக வளள வபானனாசச பயயலம் வரட்டும். வரணஜடைாடை வரணடைா
இருக்கட்டும். ஜபான வருச மைாஜனாம்பக்கப் ஜபானப்பஜவ வசவநதகனி
வபாஞ்சாத வசானனா. அவயயளக்கம் அஞ்சாற வளள; தம்பாட்டைளததல (*
தம்பாட்டைளம் - தன பட்டைாளம் - சற அளவல் தாமைாகஜவ உப்ப உறபதத
வசயயம் சற வதாழல் அளம்) ஒணணம் கணடு மதலாவறதல்ல. வநதவம்
அடயம் மிதயநதானனா. இஙக நாமை கட்ட வசசக்கவம். நாமை கடக்கற கஞ்சயய
அதஙகக்கம் ஊததவம்ன ஜதாணட்ஜடை இருக்க. எனனாநதாலம் அவயய ஆததா
அநபவக்கற வசாதத, நா அவகரசசறற..."
இருளில் ஒலக்கம் மைநதரச வசாறகடளப் ஜபால அவன வசவகளில்
வழகனறன. அவன ஆதரக்கம் வநடு மைரம், காயநத பட்டுப்ஜபாகம்
நடலயிலருக்கறான. தாயயறற அநதக் கழநடதகடளயம் கட்ட வருவதாக
அவள வசால்கறாள.
இத...
அவன வமைௌனமைாக நடைக்கறான.
-----------------
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மைருதாம்பா வாழக்டகயின ஜமைடு பளளஙகளக்கடடைஜயயயளள
மரணபாடுகடளக் கணடு தளரநத வடை மைாட்டைாள. கடகாரத தநடதயம்
அடப்பட்டுப் பட்டனி கடைநத ஜநாயம் வநாம்பரமம் அனபவதத தாடயயயம்
வட்டு ஒரு கழவனக்க இரணடைாநதாரமைாக வாழக்டகப்பட்டுப் படழக்க வநத
ஜபாதம், தனத இளடமைக்கம் எழலக்கம் ஜவற கடளகளில் பயயனகளணடு
எனற அவள வயிற படழக்க வநத களததல் உணரததப்பட்டை ஜபாதம் அவள
வம்மி எழவமில்டல; சணஙகச ஜசாரநத வடைவமில்டல. அவரகளக்வகனற
வாழக்டகயில் இலட்சயயஙகஜளா, பறறக் ஜகாடுகஜளா எதவமில்டல. வாழக்டக
எனபஜத பசஜயயாடும், ஜவற அடப்படடைத ஜதடவகஜளாடும்,
உடைலடழப்ஜபாடும் ஏறபடும் இடடைவடைாத ஜபாராட்டைம், அதறகாகஜவ தான
மைனித பநதஙகள; வபாருளாதாரத ஜதடவகளின அடப்படடையிஜலஜயய
கடளக்கம் வநருக்கடகளம் வாயப்பகளம் தான அவடளப் ஜபானஜறாருக்க
வாழக்டகயின ஜபாக்டகஜயய அடமைக்கனறன எனற வதரநதவள அவள.
வதப்பததல் ஒதக்கப்வபறம் கடைல் நடரப் ஜபால் அவரகள தஙகள
உடைலடழப்டப யயாருக்காகஜவா கவக்கனறனர. கடைல் நர தனத சாரதடதப்
பாததகளில் மைணகளாக ஈநதவட்டு நஞ்ஜசாடடையயாக (நஞ்ஜசாடடை - உப்டப
வாரயய பன எஞ்சயய நர வவளிசவசல்லம் ஓடடை) வவளிஜயயறம் ஜபாத யயாஜரா
அடதக் கவனிக்கறாரகள! எஙஜகனம் தறவகட்டு ஓட மைணஜலாடடையில் ஜபாயச
ஜசரும். அல்லத எஙஜகனம் காட்டஜல ஜபாயத ஜதஙக மடயம். அவரகளடடையய
உரமம் அடப்படடைத ஜதடவகடளத தரததக் வகாளளம் மயயறசயிஜலஜயய
பாததக் காடுகளிலம், தட்டு ஜமைடுகளிலம் உருகக் கடரகனறன. பனனர
யயாருக்கம் எதறகம் பயயனபடைாத நஞ்ஜசாடடை நர ஜபால் ஒதக்கப்படுகனறனர.
கணணசாமியினால் அநதக் கடும்பதடதத தாஙகம் மயயறசயில் இனி எதவம்
வசயயய மடயயாத. மைருதாம்பா அநத ஞாயிறறக்கழடமையிஜலஜயய அவனடடையய
மைகடனயம் மைகடளயம் அடழதத வருவடதத தவர ஜவற வழ ஏதமில்டல
எனற நசசயயம் வசயதவட்டைாள.
வபரயயகடடை வதயில் மிட்டைாயக் கடடையில் வகாஞ்சம் கருப்பட்ட மிட்டைாயம்
ஜசவம் வாஙகக் வகாளகறாள. வபாரகடைடல, பழம் எல்லாவறடறயம் ஒரு
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டபக்கள டவததக் வகாணடு சவநதகனியடைன தருசவசநதர பஸ் ஜபாகம்
மடலயில் வநத நறகறாள. சவநதகனியின மைடனவ தாயவட்டல் பளடள
வபறறருக்கறாள. அவளக்கச சறகாயயல்தான ஊர. அதனால் தான அவனடைன
களம்ப இருக்கறாள. மைசசான எனற கணணசாமி மைடனவயின தடமையயனாடரக்
வகாணடைாடயயதல்டல எனறாலம் அவர மத அவனக்கப் வபருமைதப்ப உணடு.
அவர வழஜயய தனி. வகாஞ்சம் படப்ப, உலக அநபவம், அரசயயலல் ஈடுபாடு
எல்லாம் உடடையயவர. அவரும் சடறக்கச வசனறருக்கறார. ஆனால் அத மிகவம்
வகௌரவதடதக் வகாடுக்கக் கடயயஜதார அனபவமைாக அவர வபருடமைடயயக்
கட்டயிருக்கறத.
மைருதாம்பா, அவடரக் கணணசாமி சடறக்கச வசனற காலததல் அவர வநத
ஜபாத பாரததருக்கறாள. மதல் மைடனவ வசவநதடயய அவர தான வநத கட்டச
வசனறார. வசவநதடயய அவருக்கத தஙடக எனஜற மைதப்படை மடயயாத. மைகள
எனற வசால்லலாம். அநநாளிஜல மட நடரததச சருக்கஙகள வழநத ஐம்பத
வயயச மைதக்கத ஜதாறறமைளிததார. வசவநத இறநத ஜபான ஜபாத நல்லகணண
சடறயில் தான இருநதான. அப்ஜபாத சவநதகனி அஙக வபண
கட்டயிருக்கவல்டல. வவகநாட்கள வசனற பனனஜர அநதச வசயத வதரயய
வநதத. பறக ஒரு நாள அவர வபானனாசசடயயயம் டபயயடனயம் அடழததக்
வகாணடு அவரகள இருப்படைம் ஜதட வநததாக அவளக்கச ஜசததான வதரநதத.
அநநாள பருஷன வபணசாத இருவரும் இரவல் இரட்டடை கல வருகறவதனற
உப்ப வாரச வசனறருநதனர. வபானனாசச வயயசக்க வநத நராட்டு வழா எதவம்
வகாணடைாடக் கடதம் வரவல்டல. ஆனால் சவநதகனியின வபணசாத
மைாரயயம்மைா வபண வயயசக்க வநதவட்டை வவரம் வதரவததருக்கறாள.
மைணப்பாடு வசல்லம் பஸ் வருகறத. அத பதடனநத நமிடைஙகளில்
அவரகடளக் வகாணடு வநத மைாதாஜகாயிலன மன இறக்க வடுகறத. பரதவர
கடயிருக்கம் ஊர அத. ஞாயிறறக்கழடமையயாதலால் மைாதாஜகாயிலல் படச
நடைநத வகாணடருக்கறத. வவயில் சளவளனற வழகறத. பஸ் நறததததல்,
வமைாநதன பழக்கடல, கடைடல மிட்டைாய, படக்கட்டு, ஜசாப்ப ஜபானற
அததயயாவசயயப் வபாருளகள வகாணடை கடடை ஒனறம், பர காப்ப வபாம்டமை
ஒட்டயயஜதார வளம்பரததடைன சாக்கப்படுதா வதாஙகம் டக்கடடை ஒனறம்
இருக்கனறன. மைணணல், உசச எணவணய பளபளக்கச சறவர சலர
வடளயயாடக் வகாணடருக்கனறனர. அடரயில் மைட்டும் ஒரு ஜசடலத தணடடைச
சறறக் வகாணடு வவறறடைம்படைன கடயய ஒரு சறமி தன இளம் இடுப்பல் மைாரபக்
கடு பனனித வதரயம் ஒரு பஞ்சக் கழநடதடயயச சமைநதவளாக பஸ்ஸலருநத
இறஙகயய அவரகடள ஜவடக்டகப் பாரக்கறாள. மைாதா ஜகாயிடலச சறறயிருநத
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வதருக்கள பரதவர கடயிருப்ப எனற தலஙககறத. வவயிலல் கடைக்கம்
வடலகளம், கருவாட்டு மனகடளக் காவல் காததபட கநதயிருநத ஜபசம்
வபணகளம் அவரகள வசல்லவடதப் பாரக்கனறனர.
பரதவர கடயிருப்டபக் கடைநதால் பசஞ்ஜசாடலகளாகத வதனடன, மருஙடக,
ஆமைணக்க எனற மைரஙகளம் இடடைஜயய காடரக்கட்டு வடுகளம் வருகனறன.
வதனனஙகடுககளால் ஆன ஜவலகளம், நததயய மைல்லடகப் பஙவகாடயம்
மைஞ்சள கஙகமை வாயில் நடலகளம் அநத வடுகளக்கரயயவரகள வபாருளாதார
நடலயில் சறஜற ஜமைம்பட்டைவரகள எனற உணரததகனறன. மைாகாளியயம்மைன
ஜகாயில் அஙஜக நடல வபறறருக்கறத.
அப்பால் பன ஓடலக் கடர வடுகள வதரகனறன. சடரக்வகாட படைரநத
கடரகள, மைண சவரகள, கலகலவவனற மைணலல் வடளயயாடும் கழநடதக்
கட்டைம், ஜகாழகள... மைணணல் நழல் கணடை இடைஙகளில் கநத ஈருருவக்
வகாணஜடைா வம்பளநத வகாணஜடைா இருக்கம் வபணகள...
"அதா ஒரு பளள ஒரல்ல கததக்கட்டருக்கப் பாரு. அநத வடுதா. எனக்க
இனனம் ஜமைக்ஜக ஒரு கல்லப் ஜபால ஜபாவணம். நா அஞ்ச மைண பஸ்ஸுக்கச
சரயயா வாஜரன. ந கடைதவதருவல் வநத நல்ல..." எனற கற சவநதகனி
அவடளப் டபயம் டகயமைாக அஙஜகஜயய வட்டுவட்டுப் ஜபாகறான.
உரலல் கம்ப 'தடவதத'க் வகாணடருக்கம் வபானனாசச தஙகடள ஜநாக்க
வரும் வபணபளடள யயாஜரா எனற கரநத ஜநாக்ககறாள. அவளடடையய மைாமி
அப்ஜபாத அடுதத வட்டுக்காரயடைன அவள இடறதத தனிடயய அயயல் வட்டுக்
ஜகாழ வநத வபாறக்கத தனற வடுவத கணடு இடரநத வகாணடருக்கறாள.
"சவஙக... இஙவக வநத அம்பட்டயம் தனன தக்க. அவவ ஜகாளியய
அடுததட்டுக்க வவரட்டக் வகாளக்கவயக்கறாளவ..." எனற மைாமி
இடரடகயில், எட்டு வயயசளள கமைரஜவல சரததக் வகாணடு, "யயம்மைா, அநதக்
கறப்ப ஜகாளியய நாமை ஒரு நா வருநத வசசடுவம்..." எனற கறகறான.
"வாப்பஙகஜல! மளியயத ஜதாணடப் ஜபாடுவ!" எனற அடுதத வட்டுச
சாக்கப்படுதாவக்களளிருநத ஆக்ஜராஷமைான கரலடைன, அநத வட்டுக்கரயயவள
வவளிப்படுகறாள.
இருபறஙகளிலம் வநருப்பப் வபாறகள சீறம் ஜநரததல் மைருதாம்பா ஜபாயச
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ஜசருகறாள.
வபானனாசசடயய மைருதாம்பா பாரதத மைாததரததல் கணடு வகாளகறாள. மைாநறம்
தான. அப்படனப் ஜபால் அகனற வநறற. வட்டைமைான கணகள, மட சருணடு
அடலயயடலயயாக இருக்கறத.
கமைரஜவல தரும்பப் பாரக்கறான. மடலயில் ஏழாஙகாயயாடக் வகாணடருக்கம்
வளளியம் கஞ்சரயம் எழநத வநத பாரக்கனறனர. மைாமியம் உறறப் பாரதத,
தன கட்டடைக் கரலால், "யயாரு?" எனற ஜகட்டு வழகடள உயயரததகறாள.
மைருதாம்பா இடுப்பலருநத டபடயயக் கஜழ இறக்கடகயில் அதல் பழமம்
படனஜயயாடலப் வபட்டயம் இருப்பத வதரகனறன. பனனடக இதழகளில்
மைலருகனறன.
"மையினி, எனனத வதரயயலயயா? இத வபானனாசசதான? நா, சனனாசசதா
வநதருக்கற. அவயய ஒடைம்ப வாசயில்லாமை இருக்காவ. ஜசாலவயயடுக்கவம்
மடயயல. வநதமம் பளடளயயளப் பாரக்கணம் கட்டட்டு வா, கட்டட்டு வாணடு
வசால்லட்ஜடை இருக்காவ..."
மைாமி மகததல் டகடயய டவததக் வகாணடு அதசயயமைாகப் பாரக்கறாள. அநதத
வதருஜவ இநத அதசயயதடதக் கணடு மைடலக்கறத.
"ஆரு?... இவதா வசவநதக்கச சக்களததயயா?" எனற ஈருருவக் வகாணடருநத
கழவ வநத அவடள உறறப் பாரக்கறாள.
"அப்வப வநதருக்கறாஜனா?"
"இல்ல..." எனற மைருதாம்பா தடலயயடசக்கறாள.
மைாமி சதம்பர வடவ ஜகாழடயயக் கடடைடயயப் ஜபாட்டு மடவட்டு "உளஜள
வாரும்" எனறடழததச வசல்கறாள. தட்ட கட்டயய தணடணடயய அடுதத உள
வட்டல் கம்ஜபா ஜகழவரஜகா படடைதத தவடு பரநதருக்கறத.
தணகள, அழக்காகத வதாஙகம் வகாட. சவரலம் கறக்கல்களம் சணணாம்பத
தறறலம் சவநதச சாநதக் டகயின தறறலம் நடறநதருக்கனறன. ஐநத வயயச
மைதக்கக் கடயய டபயயன ஒருவன காகததடதச சருட்ட ஜசாப்டபக் கடரததப் பன
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தாழவடரயில் ஏஜதா மயயறச வசயத வகாணடருக்கறான.
சதம்பர வடவ ஓடப்ஜபாய அவன மதகல் இரணடு டவக்கறாள. அவன
டகயிலருநத ஒரு நல ஜசாப்பத தணடடை மட்கறாள.
"கரயயாப் ஜபாற பயய, ஜசாப்டபக் கடரக்கறஜத ஜவல!" எனற பனனம் ஓர அடற
டவக்க, அவன வாடயயப் பளநத வகாணடு இயயனற மைட்டும் கரவலடுக்கறான.
"இஙக வால..." எனற மைருதாம்பா அடழப்பத கணடு அவன தறநத வாடயய
மடயம் மடைாமைலம் தடகததவாஜற அவளடடையய டகயிலருக்கம் பழததால்
ஈரக்கப்பட்டு வருகறான. மிட்டைாயப் வபட்ட, கடைடல எல்லாம் வவளியயாகனறன.
"வபானனாசச மைாமைா ஊரல இல்ல. தரஜநல ஜபாயிருக்கா. மைாப்ளக்க எனன
ஒடைம்ப?"
"ஜபான வருஷம் நரக்ஜகாவ வநத கால நட்டை மடயயாமை இருநதாவ. அப்பஜமை
பாத நா ஜசால எடுக்க மடயயாமைதா இருநதாவ. வபாறவ எனஜனயய? வராம்பவம்
மைனததாவப் படுறாவ. நா எநத வமைாவதத வசசட்டுப் ஜபாவமினன. நாமை
ஜபாவம்னாலம் ஜகக்கல. அல்ல நரு வசவநதனியயக் கட்டட்டுப் ஜபாய
வாரும்னாலம் எப்படப் ஜபாவமினன தாவப்படுறாவ. பளளியயளப்
பாக்கணமினனம் மைனச அடக்க. அநத பளளியயளக்கம் அப்பசச வநத
பாததாரா வகாணடைாராணடு மைனசல இருக்காதா? ஜநதத நா ஜசாலவயயடுததட்டு
வாரயில, பளளயயளப் பாக்கணமினன வகடைநத கரயிறா. நாயிததக்வகளமை,
கட்டட்டு வாரமினன வநஜத..."
வபானனாசசயின உளளம் வபௌரணடமைக் கடைலாக எழம்பகறத. மைாமி எனன
வசால்வாஜளா எனற பாரக்கறாள.
"ஒஙக மைக்கள நஙக கட்டட்டுப் ஜபாகததா வநதருக்கயய. ஆனா, அவயய ஊருல
இல்லாதப்ப கட்டட்டுப் ஜபாறதனனா எப்படனன பாக்ஜகன..."
மைருதாம்பா உளஜள வநத கமைரஜவல, வளளி, கஞ்சர எல்ஜலாருக்கம் வகாஞ்சம்
கருப்பட்ட மிட்டைாடயயயம் ஜசடவயம் எடுததக் வகாடுததவட்டுப் வபட்டடயய
அப்படஜயய சாமி டகயில் வகாடுக்கறாள.
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வபானனாசச உரலல் தடவததக் வகாணடருநத கம்பக் கருடணடயய
வட்டைசசளகல் வாரக் வகாணடு வநத டவக்கறாள. உளஜள தாழவடர அடுப்பல்
பாடனயில் நர வகாதக்கறத.
மைாமி வபானனாசசடயய அடழதத, "கடடையிஜல ஜபாயி கருப்பட்டயம் காப்பத
தளம் வாஙகட்டு வா, அப்பசச வநததம் காச தாரனன வசால்ல" எனற
அனப்பகறாள.
பதவனட்டடைக் கடைநதவட்டை வபானனாசசக்கச சற கழநடதயயாக வட்டைாற
ஜபாலருக்கறத. மைாமி ஒ்வவாரு நாளம் வபாழத வடநத வபாழத ஜபாகம்
வடரயிலம் அவளக்கம் தம்பக்கம் அவரகடளத தவர யயாருமில்டல எனற
கததக் காட்டக் வகாணடருக்கறாள. தஙகள கடும்பததக்ஜக வருவாய ஜபாதாமைல்
தததளிததக் வகாணடருக்டகயில் நாதத மைக்கள இருவருக்கம் ஜசாஜறா,
கஞ்சஜயயா பஙக டவக்க ஜவணடயிருக்கறத; அவரகடள டவததக்
வகாணடருப்பத ஜதடவயில்லாதத எனபத அவள கருதத.
வபானனாசச எததடன நாட்கள பட்டனியடைன கணணர வடததருக்கறாள!
மைாகாளியயம்மைடன அவள ஜவணடைாத நாளில்டல. வட்டுக்கத தணணர வகாணடு
வருவதம், கததவதம், தட்டுவதம், வபருக்கவதம், வமைழகவதம், ஆக்கவதம்,
கழவவதம் அவளதான. மைாமி யயாடரஜயயனம் எப்ஜபாதம் ஏசக்
வகாணடருப்பாள. நரநதரமைாக அதறக உரயயவரகள காலஞ்வசனற நாதத, அவள
கணகாணாக் கணவன, பாரமைாகவட்டை மைக்கள, பறக, பறரடைம் நரநதரக்
கலக்கப் ஜபாகமைாட்ஜடைன எனற தன பட்டைாளதடதக் கட்டக் வகாணடு மட்டடை
உப்ப மக்கால் ரபாயக்ஜகனம் ஜபாகஜமைா எனற அவதயறம் அசட்டுப்
பருசடன ஏசவாள. மைாமைாவக்கத தருசவசநதர ஜவலனிடைம் அளப்பரயய பக்த
உணடு. எனஜவ ஐநத மைக்களக்கம் அவன வபயயடரஜயய டவததருக்கறார.
வபரயயவன சக்தஜவல் தருவநல்ஜவலயில், கல்லரயில் இரணடைாணடுகளாகப்
படக்கறான. இரணடைாவத கழநடத பறநததம் இறநத வட்டைத. அடுதத வளளி;
அவளக்கப் பனனிரணடு வயயசாகறத. இனனம் வயயசக்க வரவல்டல. பறக
கஞ்சர, கமைரஜவல், அடுததவன, ஞானஜவல் கடடைக்கட்ட. மைாமி தததக்கட
ஆஸ்பததரயில் அவடனப் வபறறதம் கட்டுப்பாட்டு சகசடச வசயத வகாணடு
வட்டைாள. அதனால் உடைலடழக்கக் கடைாத எனற கருததல் வட்டுப் பணகள
ஏதம் வசயயய மைாட்டைாள.
கடடைவாயிலல் மனறாம் வட்டு இசக்க கழநடதடயய இடுப்பல் டவததக்
வகாணடு நறகறாள.
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"ஆரு வநதருக்கறாவ?" எனற வசாரக்கறான.
"எனனக்க சனனாசச. அப்பசச வரணடைாநதாரம் வகட்டைல? அவ, எனடனயம்
தம்படயயயம் கட்டயயாரச வசால்ல அனப்பயிருக்கா." வபானனாசசக்க மகததல்
வபருடமை வபாஙககறத.
"நஙக ஜபாகப் ஜபாறயயளா? தததக்கடக்கா?"
ஒரு பதடமையமில்லாத இநதக் கராமைதடத வட்டு நஙகள தததக்கடப்
பட்டைணததக்கப் ஜபாகப் ஜபாகறரகளா எனற வயயப்பல் இசக்க கணகடள அகல
வரக்கறாள.
"வபாறவ இஙக இனி எனன ஜசால? அப்பசசக்க ஒடைம்ப மடயயலயயா, அப்ப நாமை
ஜபாயிப் பாக்கணடைா?"
"மைாமி அனப்பசசக் கடுப்பாவளா?"
"கடுக்காமை? கடுததததாஜன ஆவணம். நாஙக ஜபாயிடுஜவாம். பசடசயயப்பயய
எஙஜகனன வதரயயல. எஙக ஜபானா? ந பாததயயா?"
"அதா, அநதால ஜஜேம்ச கடைப் ஜபானா..."
'பரவப் பளளியயகடைப் ஜபாயத வதாடலயிறா. கடயயப் பழகக் கடுததடுவா.
ஜபாட்டும் தததக்கடக்கப் ஜபாயிட்டைா அஙஙன இநதச சல்லயய வமைல்லாம்
இல்ல...' எனற எணணக் வகாணடு கடடைக்காரரடைம் காபததளம் கருப்பட்டயம்
மைாமி கறயயபட கடைனக்கக் ஜகட்கறாள.
கடடைக்காரன கடைனக்கக் வகாடுக்கத தயயாராக இல்டல. அவள ஜநராக மனசீஃப்
ஐயயா வட்டுச சநத வழச வசனற பன மறறததல் வநத நறகறாள.
"ஆசச...?" எனற அவள கரல் வகாடுக்டகயில் சநத வழயயாக உப்பப் வபட்டயம்
டகயமைாக வரும் தஙகபாணட "ஆரு? வபானனாசசயயா...?" எனற கணகடள
அகல வரக்கறான. அவள தளளி நறகறாள.
"ஆசச இல்டலஜயய? ஆறமவஜனர ஜபாயிருக்காவ. காலஜமை வசால்லட்டுப்
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ஜபானாவ..." எனற வகாட்டலல் உளள தணடணயில் உப்பப் வபட்டடயய அவள
டவக்கறாள.
"ஆசசக்க இப்ப எனன...?"
ஒரு வஷமைச சரப்டப வநளியய வட்டைவாற அவடள ஏற இறஙக அவன
பாரக்கறான.
வணடடயய ஓட்டக் வகாணடு வரும் தஙக பாணட தன பட்டைாளதத உப்டப
எல்லாம் ஜசகரததக் வகாணடு வசனற மட்டடைக்காரரகளக்க வறபான.
உளளரலம் சற வயயாபாரம் வசயவான.
வபானனாசசக்க அவனிடைம் வசால்லவம் வருப்பமில்டல. வசால்லாமைல்
வவறஙடகயடைன தரும்பவம் மைனமில்டல.
"மைாமைா தரஜநல ஜபாயிருக்கயயா, வட்டை சனனாசச வநதருக்காவ. மைாமி மைாமைா
வநததம் தரதாச வசால்ல கடையில கருப்பட்டயம் காபததளம் வாஙகயயாரச
வசானனா. அரருவாத தட்டு ஜவணம்..."
தஙகபாணட ஒரு உல்லாசப் பாரடவயடைன தனத இடுப்பலருநத ஒரு ரபாயத
தாடள எடுதத அவள வரடலத தணடயயபட டவக்கறான.
அநதத தட்டைடன எரதத வடுபவள ஜபால பாரதத வட்டு, டகடயய உதறனாற
ஜபால் ஜநாட்டடை எடுததக் வகாணடு அவள கடடைக்க வடரநத வருகறாள.
அவன அவடளக் காணம் ஜபாவதல்லாம் இப்படததான சாடடைகள டசடககள
வசயகறான. சவம், இனி அவள தான இநத ஊரல் இருக்கப் ஜபாவதல்டலஜயய!
அவள காபத தளம் கருப்பட்டயமைாக வட்டடை வநருஙகடகயில், மைாமி
வநதவளிடைம் ஒரு பாட்டைம் 'ஆவலாத' பாடக் வகாணடருக்கறாள.
"அனனாடைக் கஞ்சக்ஜக வாரதல்ஜல. ஜபான வருசம் பாத நாளம் ஏஜலஜலா
வகளஙகதா அவசசக் கஞ்ச கடசஜசாம். மைாசம் வரணடு நடை வகணற வசப்பம்
வசயயயாமை ஏலாத."
"லார வரப்பாடதயில்ஜலணணா உப்பக்க ஏத வவல? ஓடடைக்க மைறகரயில லார
வரும். வணடக்கார உப்பளளிட்டுப் ஜபாயி அவஙகட்டை வக்கயயா. நமைக்கக்
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கடுப்பத மடடைக்க மக்கா ரவாதா. மடடை மணக்க வததாலம், அஞ்சக்க
வததாலம் மக்கா ரவாக்க ஜமைல நமைக்க ஒணணமில்ல. நற நறான சஙகதத
ஏக்கரல் இவயயளப் ஜபால நம்பாட்டைளமிணண இநதத வதாழலக்
கட்டட்டுருப்பவ ஆருமில்ல. அவயயவயய கனடராட்டு, அத இதணண, அஙகஙக
வபாழக்கப் ஜபாயிட்டைாவ. இவயய எனனிஜயயா வகனா கணடட்டு
ஆனவாடும்படுறா. கணடைவனயம் கட்டட்டு வநத பளசர வசசடசச அம்பட்டு
ரவாயம் வசலவ பணணததா மிசசம். எஙக ஆம்பளக்க ஒரு சதவாத
வதரயயாத." மைாமி மசசவடைாமைல் வபாரநத தளளகறாள.
வபானனாசச வகாதக்கம் நரல் காபததடளப் ஜபாட்டு இறததக் கருப்பட்டயம்
ஜசரதத 'களாசல்' ஊறறக் வகாணடு வருகறாள.
"டகஜயயாடு கட்டட்டு வநதடுணணதா அனப்பசசருக்காவ. தடலப் வபாணண
இத, இவளாட்டைமை இருக்கம். 'பாஞ்சால'னன ஜபரு. தணண தக்கயயாரும்;
வட்டுக்கார ஆசசக்க ஒததாடசயயா எனஜமைஞ் வசயயம். ஜசாஜறா கஞ்சஜயயா
ஜபாட்டு அவயயஜள வசசருக்காவ. ஒரு டபயயன பளளிக்வகாடைம் ஜபாறா.
வபானனாசச தம்பயய எஙக காணம்? பசசமததனன ஜபரல்ல?"
"ஆமைா எஙக வபரயய டபயயனக்கம் அவனக்கம் ஒரு வருசம் அஞ்ச மைாதநதா
வததயயாசம். இநத மைாதா ஜகாயில் ஸ்கல்ல படசசட்டு தருசவசநதர ஜபாயிப்
படசச பதத பாசாயி, இப்ப காஜலஜல படயக்கயயா. இநதப் பயயடலயம்
படபடனனதா மட்டட்டைாவ. படப்ப ஏறலஜயய? பரவப் பயயலவஜளாடு
கடைக்கரயில் தரயவா, இத வராம் பாரும்!"
டபயயன வபானனாசசடயயப் ஜபால் அப்பன சாயயலாக இல்டல. சவப்பாக,
கழதத மைட்டும் உயயரநத, களளி எடுக்கச சடதயில்லாமைல், பனனியய
மைாரக்கடுடைன வளஙககறான. பதடனநத பதனாற வயயதப் டபயயனாகஜவ
மைதக்க இயயலாத. கசசகசசயயான மட. அடரயில் ஒரு கறப்ப அடரசசராய
மைட்டுஜமை ஜபாட்டருக்கறான. ஜமைனியில் ஒனறமில்டல.
மைாமி அவன டகயில் ஒரு பழதடதயம் சறத மிட்டைாடயயயம் எடுததக்
வகாடுக்கறாள. "ஒஙக சனனாசசஜல, அப்பசச ஒனனயம் அக்காடளயம்
தததடக்கக் கட்டட்டு வரச வசால்லயிருக்காராம்...!" எனற வதரவக்கறாள.
டபயயன எதவஜமை ஜபசாமைல் மிட்டைாடயயயம் பழதடதயம் அவசரமைாக
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வழஙககறான.
"மன பரவப் பயயலவஜளாடு ஜசநதட்டுப் ஜபாறானா? கடக்கக்
கததக்கடுவாஜனாணண பயயமைாயிருக்க. இஙஙன அம்பட்டு ஆளவளம் அஜத.
எஙக ஆம்பள அநத நாளள களளக்கடடைக்கத தவசச வசயிலக்கம் ஜபானாவ.
இவனப் பதத எனக்க இஜத கவல. ஊரா பளள, நாமை நாளக்க ஆரும் எனனஜமைஞ்
வசால்லதாப்பல வசசக்கலாமைா?"
"பனன இல்லயயா மையினி? நரு எம்பட்டு நா வசச ஜசாற ஜபாட்டைாலம், அவ
அப்பன எம்பளளியயணடு தாஜன உருகா?"
மைாமைன இல்டல எனபத வவறம் சாக்கதான மைாமிக்க. அவரகடள
அனப்பவடுவததான கற எனற வபானனாசச உணரநத வகாளளகறாள.
சனனாசசயமை அவரகடள அடழதத ஜபாயவடை ஜவணடும் எனற தவரததடைன
வநதருப்பத கணடு மைனம் மைகழசச வகாளகறத.
மைாமிதான வநதவளிடைம் எப்பட நடைக்கறாள! உணடமையில் மைாமைன தடவரனற
எதரபாராமைல் பறப்பட்டு வநத வட்டைால் அவரகள பயயணதடத நறததனாலம்
நறதத வடுவார. உணடமையில் ஜவல டதப் வபாஙகல் கழததததான கல்லர
வடுதக்கச வசனறருநதான. தடவரனற மதல் நாள கல்லரயில் ஏஜதா
டபயயனகளிடடைஜயய சணடடை. வகப்பக்கள நடைக்கவல்டல. ஜபாலச வநதவதனற
மனசீஃப் வட்டுக்கத வதரநத ஆசரயயர வசயத அனப்ப இருக்கறார. உடைஜன
மைாமைா ஓடயிருக்கறார. மைாமியிடைம் ஜவலடவக் கறதத அவர கதத, மைாமி அழ,
இஙகம் ஓஜர கலவரமைாக இருநதத. பணம் கடை யயாரடைஜமைா கடைன வாஙகக்
வகாணடு ஜபாயிருக்கறார.
"ஏஜல, மடயில வகாஞ்சம் எணவணய வதாட்டைா எனன?" எனற மைாமி
கரசனததடைன ஜகட்டு, எணவணய பரட்டைச வசால்கறாள. வபட்டயிலருக்கம்
நல்ல சராடயயயம், சட்டடைடயயயம் எடுததக் வகாடுதத அவடன அணயயச
வசால்கறாள.
"இவன ஜபாயிட்டைா எனக்கக் டகவயயாடஞ்ச மைாருதயயாயிரும். நா வபதத
பயயலவவடை இவம் ஜமைலதா எனக்க உசரு. தலாவல பாததக்கத தணண
எறயப்பா. எஙக ஆம்பள அஙஙன இஙஙன ஜபாயிட்ஜடையிருப்பா.
சசயட்டனனம் சஙகம்னம் அவயயளக்க ஜசால. உப்ப எறஙகயிருக்க மைாமினன
வநத வசால்லவா. நானம் அவனஜமை வார வயப்பம். ஒரு நா இரு
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பரவஙகஜளாடு வளளததஜலறப் ஜபாயிருக்கா. நா காணாமை தவசசப் ஜபாஜன.
வபானனாசசயம் அப்படதஜத. அவ மட சீவச சடை ஜபாடைலனனா எனக்க
ஒறக்கம் படக்காத..." எனவறல்லாம் மைாமி அருடமை வபருடமைகடள வார
வடுகறாள.
கததயயக் கம்டபப் ஜபாட்டுக் கணட இறக்கவட்டு, மைாமி மன கணடைம் வாஙக
வநத கழம்ப டவக்கறாள.
வபானனாசசக்க இத கனவா, நடனவா எனற பரயயவல்டல. எல்லாம்
சரஜவகததல் நடைப்பத ஜபாலருக்கறத. எனறாலம் அனபான மைாமைனக்கத
வதரயயாமைல் வசால்லாமைல் இததடன நாள வளரநத இடைதடத வட்டுப்
ஜபாகலாமைா?
"மைாமைா எனனஜமை வநனசசக்க மைாட்டைாவளா..."
"எனஜனயய பனஜன? அப்பசச ஒடைம்ப வசாகமில்லாமை, கட்டட்டு வாரும்ன
அனப்பசசக் வகாடுததருக்கயில நாமம் ஜபாகணடைாமைா? மைாமைா வநதாச வசால்ற.
வநத பாக்கச வசால்ஜற. அவயயவயய வசாதத அவயயவயய கட்டை
ஒப்படையக்கறததான வமைாடற?"
இநத நயயாயய வாரதடதகளக்க ஜமைல் ஜபசசக்க இடைஜமைத?
வபானனாசசயடைன தானம் பறப்படை ஜவணடும் எனற ஞானம் அழகறான.
கஞ்சர அவளக்க அம்மைா டவததப் பனனியிருக்கம் ஜராஸ் நாடைாடவயம்,
அவள உடுததயிருக்கம் ஜராஸ் ஜசடலடயயயம் வதாட்டுப் பாரததக் வகாணடு
நறகறாள.
வபானனாசச எல்ஜலாரடைமம் வடடை வபறறக் வகாளகறாள. வதருஜவ
அவரகடள வழயயனப்பகறத. மனசீஃப் வட்டு ஆசச இல்டல. ஜகாயில்காரர
வடு, வகால்லாசார வட்டு ஆசச எல்ஜலாரடைமம் வபானனாசச சருக்கமைாக
வடடை வபறறக் வகாளகறாள.
மைாகாளி அம்மைன ஜகாயிலல் கம்பட்டு ஜவணடக் வகாளகறாள. மைாடல வவயில்
மைஞ்சள மலாம் பசத வதாடைஙககறத. சவநதகனி பஸ் நறததததல் ஏறவகனஜவ
வநத நறகறான. வபானனாசசடயய அவன வயயப்படைன பாரதத வணணம்,
"இததா மைவளா?" எனற ஜகட்கறான.
31

"ஆமைா, அத பயயயன..."
மைருதாம்பா வசால்ல மடக்க மன பஸ் ஒனற வருகறத. இசக்க இப்ஜபாதம்
இடுப்பல் தஙகசசயடைன நறகறத. "வபானனாசச அக்கா, தததடக்கா ஜபாற?"
எனற வழகள வரயய அவள ஜகட்டகயிஜலஜயய அவரகள வணடக்கள ஏறக்
வகாளகனறனர. வபானனாசச நனற வணணம் அவளக்கக் டகடயய
அடசக்கறாள.
பஸ் களம்ப வடுகறத.
-----------------
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மனப மைருதாம்பாள பஸ் ஏறயய இடைததஜலஜயய இறஙக வடுகறாள. அப்ஜபாத
மகஙகள வதளிவாகத வதரயயாமைல் மைஙகம் ஜநரம். அவரகள லாரகளம்
பஸ்களம் ஜபாகம் கடடைத வதருடவத தாணட நடைக்கனறனர. அவரகள ஊர
மைாதா ஜகாயிடல வடைப் வபரதாக ஒரு மைாதாஜகாயில் உசசயில் வளக்வகாளிரத
வதரகறத.
மைருதாம்பா கடடையில் வபாட்டுக் கடைடலயம் வமைாநதன பழமம் வாஙகக்
வகாளகறாள. அநதத வதருக்கடளத தாணட, மைணலம் மட்வசடகளமைான
பரப்டபக் கடைநத, ஜவற வதருக்கள வழஜயய நடைக்கனறனர. ஒழஙகல்லாத
வடுகள. சல வடுகள மைஞ்சள வணணச சவரகளம், மஙகல் பளாசச 'ஜகட்டு'
மைாகப் பதயயடவ எனற படற சாறறகனறன. இடடை இடடைஜயய சாக்கடடை, கப்டப
ஜமைடு, கடடை, ஓட்டுவல்டல வடுகள, வதனனஙகடுககளான தடுப்பக்கள,
இடடைவடைாத எதஜர கறக்கடும் டசக்கள ஒலகள ஆகயய காட்சகடள
வயயப்படைன பாரததக் வகாணடு அவரகள நடைக்கனறனர.
வபானனாசச தனத இரணவடைாரு தணகடளயம் தம்பயின சராடயயயம் ஒரு
கததான, டபக்கள டவதத எடுததக் வகாணடருக்கறாள. அவள சறமியயாகத
தாயடைன தததக்கடயில் வாழநத காலதத வட்டடை நடனவக்கக் வகாணடு வர
மயயலகறாள. அடத ஜகால்டைனபரம் எனற வசால்வாரகள. எதஜர மட்வசடக்
காடைாக இருக்கம். அவள வட்டு வாயிலல் தம்படயயப் பாரததக் வகாணடு
உட்காரநதருப்பாள. அவள அம்மைா தணணர வகாணடு வரப் ஜபாவாள. லார
வாசலல் வரும். லாரயில் இருநத தடலயில் தவாடல கட்டக் வகாணடு ஒருவர
வநத உளஜளயிருநத மைணவவட்டடயயயம், கடடைடயயயம் எடுததப் ஜபாவார.
அவர அப்பசச. அவரடைம் அவளக்க மிகவம் பயயம். அவருடடையய கணகள
சவப்பாக இருக்கம். வபரயய மடச டவததருப்பார. கட்டைம் ஜபாட்டை லஙக
உடுததயிருப்பார. அம்மைாடவ அடப்பார. அவடளயம் கடை அவர அடதத
வவளிஜயய தளளினார. ஒரு நாள இரவ, அநத மட்வசடயிலருநத தடலவருசசப்
பசாச ஒனற தரதத வருவத ஜபால் அவள பயயநத ஜபாய அம்மைாடவக் கட்டக்
வகாணடைாள.
அநத அப்பசச... அவடர அவள பாரக்கப் ஜபாகறாள. அவர உடைல்
34

நலமில்லாமைல் படுததருக்கறார.
"சவததமைாடைன. அவவனாரு மைாப்பளடள, இநத வட்டுக்க!" எனற மைாமியின
நாவல் அடக்கட வடசக்க ஆளாகம் அப்பசசடயய அவள பாரக்கப் ஜபாகறாள.
"அவ தளக்கம், மினக்கம் கணடராக்டைானாலம், கணக்கவளளயயானாலம்,
சீலயயவக்கறவ..." எனற ஏசசக்காளாகம் வபண பளடளயயான சனனாசச இனற
மைாமியிடைம் மைரயயாடதக்கரயயவளாக வநத கட்டப் ஜபாகறாள.
அவள உணடமையில் அப்படத தளக்க மினக்காகஜவயில்டல. மடடயய
எணவணய வதாட்டுக் ஜகாதச வசருகயிருக்கறாள. பதடமை மைஙகயய நலசஜசடல,
வவணடமையயாகத தான பறப்வபடுததருநஜதன எனற வசால்லம் ரவக்டக.
மகததல் எலம்ப மட்டக் கணகள கழயில் இடுக்கக் கடைக்கனறன.
எப்படயிருநதாலம் இடடைவடைாத மைாமியின இடசவசாறகளிலருநத அவரகடள
வடுவடுததருக்கறாள அவள.
அவரகள வடு வவளியிலருநத பாரக்கக் காடரக்கட்டுச சறறச சவரும்
வாயிலமைாக இருக்கறத. வாயிலள நடழநத எதஜர வதரயம் வட்டடைச சறற
அவரகள வசல்கனறனர. அநத மறறததல் ஒரு மட்டடைச சம்னி வளக்டக
டவததக் வகாணடு ஒரு வபண பளடள கல்லரலல் உளநத ஆட்டக்
வகாணடருக்கறாள. தணடண ஜபானற ஜமைட்டல் ஒரு ஆண காஜலாடு தடல
ஜபாரதத வணணம் உட்காரநத இருமிக் வகாணடருக்கறான. அஙஜகஜயய சல
கழநடதகள ஓடப்படதத வடளயயாடுகறாரகள. வரடசயயாக உளள வாயில்
கதவகளில் ஒனற பட்டக் கடைக்கறத. ஜநர எதஜர உளள மனறாவத வாயிடல
ஜநாக்க மைருதாம்பா வருகறாள.
"அப்ப நா வாரனக்கா!" எனற கறயயவனாகச சவநதகனி அஙஜகஜயய
வடடைவபறறத தரும்பப் ஜபாகறான.
தணடணயில் இஙஜகயம் காஜலாடு தடல ஜபாரதத உருவம் ஒனற
உட்காரநதருப்படதப் வபானனாசச பரநத வகாளகறாள.
சனனம்மைா வவறஜமை சாததயிருக்கம் வாயிறகதடவத தறநத சம்னி வளக்டகத
ஜதட ஏறற ஐநத நமிடைஙகளாகனறன.
"பளளியய வநதருக்காவ, ஏஜத... ஒஙகப்பசச கம்படுக..."
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வபானனாசச, அநதச சம்னி வளக்வகாளியில் தநடதடயயப் பாரததக்
கழம்பயயவளாக நறகறாள. தாடயம், நார பறநதாற ஜபானற மடயமைாக,
அழக்கத தணயயால் ஜமைலம் கழம் ஜபாரததக் வகாணடு கம்பலாக
அமைரநதருக்கம் இவரா அப்பசச...?
கால்கடளத வதாட்டுப் பணவடைன கம்படுகறாள. பசடசடயயயம் கம்படைச
வசால்கறாள.
"எஙக இநதப் பளளயயவ? ஏட்ட, பாஞ்சால? சரச? பாடனயில வபாட்டுத தணண
இல்ல. கட தணணயமில்ல, வகாடைததல. ஏஜல நல்லகணண?
அக்காவளஙஜகஜல?"
ஆடக் வகாணடருநத டபயயன வருகறான. "பாஞ்சால ஆசசகடை சனிமைாவக்கப்
ஜபாயிட்டு வநதா. எனக்க மிட்டைாய வாஙகத தாரனனிஜயய?..." எனற அவள
ஜசடலடயயப் படதத இழக்கறான.
"தம்பயயக் கப்படு; இதப்பாரு வபானனாசசக்கா, இத அணவண..." எனற கறப்
வபாட்டுக் கடைடலயம் பழமம் வகாடுக்கறாள. அப்ஜபாத சரச பரநத தடலயம்
கழநத பாவாடடையமைாக வவளியிலருநத ஓட வருகறாள.
"பாஞ்சால வநதா கப்படுட? வபாட்டுத தணணயில்ல. ஜகணஜலநத ஒரு நடடை
தணண வகாணடைாரச வசால்லட?..." கயிறடறயம் வாளிடயயயம், பாடனடயயயம்
பாஞ்சால வநத தக்கக் வகாணடு வசனறதம் உளஜள வளக்கடைன நடழகறாள
மைருதாம்பா. சறடறக்வகல்லாம் தடுக்கட்டைவளாக அவள, "ஏளா, உளளாற யயாரு
வநதத? நா ஜநதததான வவறவ வாஙகப் ஜபாட்டுப் ஜபான? ஒததக் கசசயயக்
கடைக் காணம்?" எனற கக்கரலடுகறாள. ஆனால் அநத ஓலம் எநத
எதவராலடயயயம் களப்பவல்டல. வகாடைக் வகாடைக்வகனற உளநததான மைசநத
வகாணடருக்கறத. பாடறயில் மட்ட ஜமைாத எதவராலக்கம் கடைலடல ஜபால்
அவள மணடும் மணடும் ஓலமிடுவாள. அப்பன எதவஜமை ஜபசவல்டல.
மைருதாம்பா சரசயின மதகலம் நல்லகணணவன மதகலம் ஆளக்க
இரணடைட டவக்கறாள.
"கதடவப் பட்டட்டுப் ஜபானன வசானஜனனில்ல? மத வதருவல ஆடைப்
ஜபாயிடைறா! வதாறநத வடுனனா எநத நாயம், களடதயம் எசசப் வபாறக்க
வரும்... சவஙக..." எனற வடச பாடைத வதாடைஙககறாள.
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அவளடடையய சநஜதகததக்க, அயயல் பக்கததக்காரகள ஆளாகறாரகள. அவள
சாடடைமைாடடையயாகச வசானன பறகம் மைாவாட்டுபவள சம்மைா இருப்பாளா?
மைாடவ வழதத வட்டு வரநத கட்டக் வகாணடு சணடடைக்க வருகறாள.
வபானனாசச இததடகயய வறகச சணடடைகடளக் ஜகட்டுக் ஜகட்டுக் காத
பளிததப் ஜபானவள. ஒளிமையயமைான கனவகடளச சஜரவலனற ஜமைகஙகள
மடனாற ஜபால் ஒரு ஜசாரவ ஆட்வகாளளகறத. அவளடடையய அப்பசசடயய
இ்வாற வசயயலழநத தணச சருளாக அவள கறபடன வசயதருக்கவல்டல.
இரவ மைருதாம்பா ஏதம் சடமைக்கவல்டல. வறக பற ஜபாயவட்டைத.
ஆறறாடமையில் தணடணயிலருநத பருசடனயம், வபாறப்பல்லாத
கழநடதகடளயம் தட்ட ஓயயவல்டல. மைடழ அடதத ஓயநதாலம் நடனதத
நடனததச சாரல் அடக்கக் காறற வசவடதப் ஜபால் களம்பகறத.
மன வாசலக்க ஜநராக உளள வட்டலருநத ஜரடஜயயாப் பாட்டு ஒலக்கறத.
பசடச அநதப் பக்கம் வசல்கறான. இநத மறறததன பக்கமைாக உளள 'சனனலன
அருஜக நனற அஙஜக பாரக்கறான. ஒரு ஆசச, டரானஸஸ்டைர வபட்டடயயத
தருக, பாட்டு டவக்கறாள. அவடனக் கணடைதம், "இப்பட வாஜல,
ஒம்ஜபவரனன?" எனற அவள அடழக்கறாள.
பசடச நாணக் ஜகாணக் வகாணடு உளஜள வசல்கறான. அநத மனனடறயில்
ஒரு பனநாரக்கட்டலல் ஆசச அமைரநதருக்கறாள. அஙஜக இனவனாரு வபரயய
வபஞ்ச இருக்கறத. ஒரு பறம் சவரல் பததகஙகள ஜநாட்டுக்கள வதரயம்
வஷல்ஃப்; அதன ஜமைல், சவரல் உயயஜர ஒரு படைம் இருக்கறத. படைததல்
இடளயயவனாக, அரும்ப மடசயம் ஜநரப் பாரடவயமைாக ஒரு பளடள
வளஙககறான. அநதப் படைததக்க மைஞ்சளம் நலமம் கலநத பட்டு நல் மைாடல
ஜபாட்டருக்கறாரகள.
பசடச அநதப் படைதடதஜயய பாரக்டகயில், ஆசச அவனிடைம் "படக்கறயயாஜல?"
எனற ஜகட்கறாள. ஜரடஜயயாவல் பாட்டு இல்டல. ஜபசச வருகறத. அடத
அடணததவட்டு, ஒரு காகதப்டபயில் இருநத ஜவரக்கடைடலடயய எடுதத
உரததத தனகறாள.
அவனிடைமம் இரணடு கடைடலடயயப் ஜபாட்டைவாஜற மணடும், "படக்கறயயாஜல?
ஜகட்டைதம் வதல் வசால்ல?" எனற ஜகட்கறாள.
"படசஜசன, இப்ப நறததட்ஜடை..."
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"ஏ...? ஜசாலக்கப் ஜபாறயயா?"
"மைாமைன அளததல ஜசால எடுப்ஜப. தம்பாட்டைளம்."
"எம்பட்டு?"
"வரணஜடைக்கரு..."
அவள உதட்டடைப் பதக்ககறாள. "அக்காளம் ஜசாலக்கப் ஜபாகமைா?"
"இல்ஜல... வட்டுஜவல எல்லாம் வசயயம். எப்பனனாலம், உப்ப வாரப் ஜபாடை
வரும்."
"இஙஜகஜயய இருக்கப் ஜபாறயயளா?"
டபயயன வதரயயாத எனற தடலயயடசக்கறான.
இதறகள அடுதத வட்டுக்கார வபருஙகரவலடுதத ஏசவத வசவயில் வழகறத.
டபயயன மறறததக்க வருகறான. வபானனாசசயம் அஙக நறகறாள. பாஞ்சால
தணணர வகாணடு வநத டவததவட்டு வாயிறபடயிஜலஜயய நறகறாள.
கஞ்சகடளப் பன தளளிவட்டு இரணடு வபட்டடைகள ஒனடறவயயானற தாக்கக்
வகாளவத ஜபால் இருவரும் வாயச சணடடை ஜபாடுகனறனர.
ஒருவழயயாக ஓயநத எல்ஜலாரும் மடைஙககனறனர. கழநடதகள எல்ஜலாரும்
வபாட்டுக்கடைடல, பழததடைன உறஙகவட்டைனர. உளஜள சனனம்மைாவம் படுதத
உறஙகவட்டைாள.
வபானனாசசக்க உறக்கம் வரவல்டல. அனற பகஜல அவள சரயயாக உணவ
வகாளளவல்டல. பச, கடடைகறத. அவளக்கப் பல நாட்களில் இப்படததான
ஏஜதனம் தனன ஜவணடும் ஜபால் பச கணடும். பல்டலக் கடததக் வகாணடு
தரும்பத தரும்பப் படுதத உறஙக மயயலகறாள.
வபாழத வடநதால் அடுப்பக்க டவக்க ஒரு கசச இல்டல. மைருதாம்பாவக்க
ஜசாற எதவம் வபாஙக ஜநரமில்டல. வபானனாசசடயய எழப்ப, "ஏததா
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ஒஙடகயில் இருக்கற தட்டுல வரணடு வவறவம் அரசயம் வாஙக ஒல ஜபாட்டு
வபாஙகக்ஜகா. நா அளததக்க ஜபாவணம். கஙகாணயிட்டைக் ஜகட்டு எதனாசசம்
தட்டு வாஙக வார. ஜநராசச இப்ப" எனற களம்ப ஆயயததமைாகறாள.
வபானனாசச தடகதத வழக்கறாள.
மைாமி, மனற ரபாய ஜகாயில்காரர வட்டலருநத கடைன வாஙக வநத
அவளக்கக் வகாடுப்படதப் பாரததருக்கறாள. சனனம்மைாவன வசாரபம்
வவளியயாகறத!
இநதப் பதயய இடைததல் அவள எஙகருநத வறக வாஙகவாள?
"அரச...?"
"பாஞ்சால வரும். அவ வாஙகக் கடுப்பா. தம்ப இருக்காஜன? பனனால கணற
காட்டக் கடுக்கம். ஒணஜண மக்கா ரவாக்க அரச வாஙகப் வபாஙக. இநதப்
பளளஙகளக்கம் ஜபாடு. நா வார. ஒரு சடு தணண டவக்கக் கடை லாவனனா
இல்டல..." வபானனாசச மைடலதத நறடகயிஜலஜயய கடரயில் வசருகயிருக்கம்
பன ஓடலடயயக் டகயிவலடுதத காலக்க ஒரு மிதயயட பனனக் கழததவாற
நடைநத வசல்கறாள. தடகப்பலருநத வடுபடை, வபானனாசசக்க வவக
ஜநரமைாகறத. அநத வட்டுக்கார இட்டலக் கடடை ஜபாடுபவ ஜபாலருக்கறத.
வடயயலஜலஜயய எஙகருநஜதா நர வகாணடு வருகறாள. அவள பருசன இருமிக்
வகாணஜடை இருக்கறான. வளளிஜயயாவடைாதத மைகடள எழப்ப அமைரதத உரலல்
அடரக்க பணக்கறாள. இனவனாரு வட்டுக் கதவ பட்டுத தறநத உட்பக்கம்
சாததயிருக்கறத. அதறகரயயவடர அவள இனனம் பாரக்கவல்டல.
அவள வசயவதறயயாமைல் மறறததல் நனற வகாணடருக்டகயில் வட்டுக்கார
ஆசச, பல்டலச சாம்பலால் தலக்கக் வகாணடு அஙக வருகறாள. நல்ல உயயரம்;
பறஙகப் பழமைாயச சவப்ப. தரக்கமைான மக்கம் கணகளமைாக ஒரு காலததல்
நல்ல அழகாக இருநதருப்பாள. எளளம் அரசயமைாயப் ஜபான கநதடல
அளளிச வசருகயிருக்கறாள. வளரதத காதகளில் வபானனடகயில்டல. ஜமைல்
காதல் மைட்டும் வாளியம் மருகம் இருக்கனறன. வநறறயில் நளமைாகப்
பசடசக்ஜகாடு, தலஙககறத. இடைத பறஙடகயில் ஜகாலமம், இனனம் ஏஜதா
பசடசக் கததம் வதரகனறன. மினமினக்கம் ஆரஞ்ச வணணச ஜசடலயம்
வவணடமையயான ரவக்டகயம் அணநதருக்கம் அவள வபானனாசசடயயப்
பாரப்பதறகாகஜவ அஙக வநதருக்கறாள எனற ஜதானறகறத.
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கணடு மகததல் கணகளால் அவடள வயயப்படைன வபானனாசசயம்
பாரக்கறாள. மதல் நாளிரஜவ பாவாடடை, ஜராஸ் ஜசடல, ஜோக்வகட் வசட்டடைப்
பததரமைாக அவழதத டவதத வட்டுப் படழயய ஜசடலடயயப் பன வகாசவம்
டவதத உடுததயிருக்கறாள. அநத ஒரு வசட் ஆடடைகஜள அவளக்கப்
பதடமையயாக, மழதாக இருக்கனறன. அவளக்க மனறாணடுகளக்க மன
மைஙகல நராட்டுக்வகனற மைாமைன வாஙகத தநத ஜசடல அத. தருசவசநதரக்
கடடையில் எழபத ரபாயக்க வாஙக வநதார.
பறக, ஒஜர ஒரு படழயய பாவாடடையம் பாடயம் தான உளளாடடைகள! சாதாரண
நாட்களில் அவள மழச ஜசடலடயய மரட்டுச ஜசடலடயயத தான பன வகாசவம்
டவதத உடுததவத வழக்கம். மக்கத தடளகளில் ஈரக்ககளம், காதத
தடளகளில் சனனமைாகச சீவயய வநட்டயம் தான அணகள, அவளக்கக் டககளில்
மழஜயய கடடையயாத. ஜபாட்டருக்கம் பளாஸ்டக் வடளயயல்கள இரணடும் வமைாழ
வமைாழதத டககளில் பதநத இருக்கனறன.
"சனனாசச அளததக்கப் ஜபாயிட்டைாளா?" எனற வசாரக்கறாள.
"ஆமைா..."
"தணணகணண வசசாளா? ஜசாறாக்கனாளா? ராவல வறவக் காணமினன
வசாக்கவம் அவளம் சணடை ஜபாட்டைாவஜள?"
வபானனாசசக்கத தகல் படததக் வகாளகறத. வாடயயக் களற வம்பக்
கழக்கறாளா? இவளிடைம் எப்படப் ஜபசவத? ஊரலம் இ்வாற வாடயயக்
களறபவரகள உணடு. அவள ஏஜதனம் ஜபசவட்டைால் மைாமி நார நாராகக்
கழதவதறநத வடுவாள.
எனஜவ வமைௌனமைாக நறகறாள.
"ஏட்ட பாஞ்சால! வரணடு வவறவ வகாணடு ஒஙகக்காளக்கக் கடு! அடுப்பப்
பததவயக்கட்டும்!" எனறவள கரடல மிக மிகத தாழதத, "ஒஙகப்ப எடுததக்
கடுதத அதக்க வார காசக்க எனனஜமைந தனனிடுவா. கடயக்கவஞ் வசயவா.
இத ஒளளதஜத!..." எனற வதரவக்கறாள. பாஞ்சால இரணடு வறடக எடுததக்
வகாணடு வநத வட்டுத தணடணயில் டவக்கறாள.
வபானனாசசக்க நா எழவல்டல.
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"ஏட்ட, அரச இல்ஜலனனா, மலக்கடடையிஜல வாஙகக் கடு!" எனறம்
உததரவடுகறாள. "பயய ஒந தம்பயயா? ஜசாலக்கப் ஜபாவானா?"
"ஜபாவணம்..."
"சனனாசச கஙகாணயிடைம் வசால்றனனிசசா?"
"ஒணணஞ் வசால்லல. அவசரமைாப் ஜபாயிட்டைாவ..."
"ஆமைா காலஜமை அதகப்பட எதவானாலம் அட்டுச வசாமைக்கக் கல
வகடையக்கஜமைணண ஜபாயிருப்பா! அவாத எனனஜவ? ஒனனப்பசசக்கக் கணண
சததமைாத வதரயயல. அனனிக்க அளததல ஜசாலவயயடுக்டகயில்
கழவழநதட்டைாராம். வபாறவதா ஒஙகளக் கட்ட வாரமினன ஜபானா..."
மைருமைம் தலஙகவட்டைத. ஆனால் எனனம்மைா ஜவடல பறற எதவம்
வசால்லவல்டலஜயய?
"தம்பக்கனனாலம் எதானம் கல ஜவடல வகடைசசாத ஜதவடல..."
வபானனாசசயின கணகள ஒளிருக்கனறன. 'ஒஙகளால மடயமைா...' எனற
ஜகட்கம் ஆவல் அத.
"ஆமைா. பயய இல்லாட்ட இஙஙன கவமதத பளியயமதத ஆடைப் ஜபாயிருவா!
வகட்டை சகவாசவமைல்லாஞ் ஜசரநதடும்..." எனறவள பாஞ்சாலடயயத தணணர
வகாணடு வரச வசால்ல மடலயில் வாய வகாப்ளிக்கறாள. காரக் கார
உமிழகறாள.
"நஙக ஏதானம் ஜசால வாஙகக் கடுததா, வராம்ப தயயவா இருக்கம், ஆசச.
சனனம்மைாவக்க நாஙக பாரமைா இருக்கணடைா..." ஆசச ஜசடல மனறாடனடயய
அவழதத மகதடதத தடடைததக் வகாளகறாள.
"ஜசால இப்ப வகடைக்காமை இல்ல. 'பனஞ்ஜசால' அளததலஜயய வசால்ல
வாஙகததார. அறவக் வகாட்டைடயிஜலா, எஙஜகா தம்பக்கம், ஒனக்கம் கடை
வகடையக்கம். பனஞ்ஜசால அளததல ஜவல வகடைக்கறத வசரமைம்! அஙக கஙகாண
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வமைாறயில்ல. கணட்ராக்டு, ஒஙக சனனாசச, அப்பன ஜசாலவயயடுதத அளம்
சனனத. கஙகாணமைாரு வகடுபட வராம்ப இருக்கம், நரணயயக் கலனன
வசால்லவா. ஆனா கஙகாண வாரததக்க ஒரு ரபா படசசட்டுததா கடுப்பா.
வபாறவ அட்வானச, ஜபானச ஒணண வகடடையயாத. அப்பச மைடழ வழநதட்டைா
ஜவலயமில்ல. ஜவல ஜநரம்ன கணடப்பக் வகடடையயாத. ஏ கடக்கத தணண கடைக்
வகடடையயாத. பனஞ்ஜசால அளம் அப்படல்ல, வபர...ச. மவாயிரம் ஏக்கர.
ஜவலக்க எடுக்டகயில அட்வானச கடுப்பா. வபாறவ தவாளி சமையயததல
நக்றகப்ப ஜசலவயயாணண ஜபானசாத தருவா. ஒரு கலயயாணம் காசசனனா,
அளததல ஜசாலவயயடுக்கற பளளக்க இருநததம்பத ரபா கடுக்கா..."
வபானனாசசக்கக் ஜகட்க ஜகட்க உளளம் தளளகறத. இருளாகக் கவநதருக்கம்
எதரகால வாழவல் ஒளியிடழகடள அல்லஜவா ஆசச காட்டுகறாள?
"ஆசச! ஒஙகக்க வராம்பப் பணணயயமணடு. அநத அளததல எனக்கம்
தம்பக்கம் ஜவல வாஙகத தாரும். நாஙக எஙக மைாமைன அளததல வாருபலடவ
ஜபாட்டு உப்ப வாருறததா, எனன ஜவலனனாலம் மசக்காமை வசயயிவம்..."
ஆசச கணகடள இடுக்கக் வகாணடு சறத ஜநரம் ஜயயாசடன வசயகறாள. பறக
நணடைஜதார சவாசதடத வவளியயாக்ககறாள.
"இஙவகல்லாம் 'ஜலாக்கல்' உப்பல்ல, கல்கததா அளம். வர உப்ப வாருவாக.
அவதல்லாம் ஆம்பளதா வாருபலடக ஜபாடுவா."
"வபாம்பளக்கப் பணபாட்டு ஜசாலயம், வபாட்ட வசமைக்கற ஜசாலயநதா,
எனடனப் ஜபால வபாணடுவ, ராவல உப்ப அறவக் வகாட்டைடயிலம் ஜவலக்கப்
ஜபாவாக. நாவளாணணக்க எனக்க நால நாலடர வடர வரும். தம்பக்க
வரணடைடர மன வரும். இப்ப ஜரட் ஒசததயிருக்காணண வசானனா..."
வபானனாசசக்க அநதக் கணததஜலஜயய பனஞ்ஜசாடல அளததக்கப் பறநத
ஜபாயவடை ஜவணடும் ஜபாலருக்கறத. ஒரு நாடளக்க அவளக்கம்
தம்பக்கமைாக ஆற ரபாய எனற டவததக் வகாணடைாலம் கடை, மைாசததல்
நறடறம்பத ரபாயக்க ஜமைல் வரும். மைாமைாவன அளததல் வமைாததமைாகக் கடை
அ்வளவ ஜதறாத. மைாமிக்க அவடள எஙஜகனம் அளததல் ஜவடலக்க
ஜசரக்கலாம் எனற ஜயயாசடன இருநதாலம் கடை மைாமைா அதறக இடைம்
வகாடுதததல்டல. அஙகருநத ராமைக்காவம் கமைலமம் கணணாடக்காரர
அளததக்கப் ஜபாவாரகள. அவரகளடைன அனப்ப டவக்கலாம் எனற மைாமி
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கருதத வதரவதததணடு. ஆனால் மைாமைா மிகவம் கணடப்பானவர. அவள
இஙஜக வநத அளததல் ஜவடல வசயகறாள எனற வதரநதால் கடைப் பறப்பட்டு
வநத கட்டப் ஜபானாலம் ஆசசரயயமில்டல.
ஆனால்... மைாசததல் நறடறம்பத வருமைானம்! வபாழத வடநத நதமம்
கம்பக்கம் ஜகழவரகக்கம் அரசக்கம் மிளகாயக்கம் பராயயப் ஜபாகஜவணடைாம்.
கடைன வசால்லக் கடடையில் சாமைான வாஙக ஜவணடைாம். தபாவளிக்கப் பதயய
ஜசடல ஜபானஸ்... பறக கல்யயாணம். அவளடடையய கணகளில் நரதளிதத
வடுகறத.
கல்யயாணம் எனற ஒனடறப் பறற நடனக்கக் கடை மடயயாத நடல. அளததல்
ஜவடல வசயடகயில் அஙஜகஜயய ஜசால எடுக்கம் ஒரு ஆம்பளடளடயயக்
கட்டனால் இரணடு ஜபருக்கம் பணம் கடடைக்கஜமைா?...
நடனக்கம் ஜபாத வநஞ்ச கடழயம் நாணம் ஜமைலட்டு மகம் சவக்கறத.
பாஞ்சாலயம் பசடசயம் வசனற அரசயம் மிளகாய பளியம் வாஙக
வருகனறனர.
அப்பன எழநத வமைளளப் பனபறததக்க நடைக்கறார.
அவள டகடயயப் பறறக் வகாளளச வசல்கறாள.
"எனக்கப் பழக்கம் தாவளள, ந ஜபா! வவறவ வசவததாசச கடுததசசா?"
"ஆமைா"
"அநதாசச வராம்ப தஙகமைானவக. மநநற ரவா கடைனிருக்க அவயயக்கட்டை.
எப்படக் கடுக்கப் ஜபாறம்...!" எனற வபருமசச வட்டைவாஜற நடைநத வசல்கறான.
சரச அப்பனின டகக்கசசடயய எடுததக் வகாடுக்கறாள.
வபானனாசச வறடமை அறயயாதவளல்ல. ஆனால், இஙக அடப்பம் கடை
இடநதருக்கறத. நரப்பாடனயம் கடைக் கழததல் ஓட்டடையயாக இருக்கறத.
தணடயயச சருட்ட அடடைததருக்கறாரகள. பததடள எனபத மைாதரக்கக் கடைக்
கடடையயாத. அலமினியயம் கணடைான ஒனடறத தவர உருப்படயயாக அப்பசசயம்
சனனம்மைாவம் சாப்பாடு வகாணடு வசல்லம் அலமினியயம் தக்கப் பாததரஙகள
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தாம் இருக்கனறன. தணணர கடக்கக் கடைப் பததடளயிஜலா வவளஜளாட்டஜலா
ஒரு களாச இல்டல. பளாஸ்டக் தம்ளரகள இரணடுதாம் அழக்ஜகறக்
கடைக்கனறன. வாளியம் ஒழககறத. தணக்கநடதயயால் அடடைததருக்கறாரகள.
அவரகள வதயம் அடறயம், சடமையயல் வசயயம் பன தாழவடரயம் ஓட்டுக்
கட்டடைஙகளானாலம் மிகப் படழயய நாடளயயக் கட்டடைமைாக, பநதல் ஜபால்
வவளிசசதடத ஒழக வடுகறத.
வபானனாசச வட்டடை ஒட்டைடடை தட்டப் வபருக்க, மைணகடழததப் பச
அடுப்டபச சீராக்ககறாள. ஒரு ஜசாற வபாஙக, கழம்ப டவதத,
கழநடதகளக்கம் அப்பனக்கம் ஜபாடுகறாள. பறக நல்லக்கணண, மைருத, சரச
எல்ஜலாருக்கம் எணவணய வதாட்டு மட சீவ, அழக்கத தணகடள நர
வகாணடு வநத கசக்கப் ஜபாடுகறாள. தம்ப சவததாசசயிடைம் சஜநகம் படதத
வட்டைான. அவடன எஙஜகா கட்டச வசனற பன ஓடல வாஙக வருகறாள
ஆசச.
அவளக்கப் வபட்ட மடடையயத வதரயம் ஜபாலருக்கறத. நாடரக் கழப்படதப்
வபானனாசச ஜவடக்டக பாரக்கறாள.
அப்ஜபாத "ஆசச இருக்காவளா?" எனற கரவலாளி ஜகட்கறத.
கஜரவலனற கணடைாக, காதல் வயிரக்கடுக்கனகள மினன, ஜமைஜல
வவளடளவவஜளவரனற சட்டடையம் உருமைாலம் அணநத ஒரு வபரயயவர
வநதருக்கறார. தடல மனபறம் வழக்டகயயாக, காஜதாரஙகளில் வவணடமையயாக
நடரததருக்கறத.
வாயிறபடக்க ஜநராக மறறததல் வபானனாசச தான நறகறாள. அவடளப்
பாரததததான அவர ஜகட்டருக்கறார. அவள சஜரவலனற வலகக் வகாளகறாள.
ஆள ஒருவன ஒரு சாக்டக (பததப்பட அரசஜயயா தானியயஜமைா இருக்கம் எனற
ஜதானறகறத) வகாணடு வநத மனபறம் இறக்ககறான.
"ஆரு இவயய? பதசா இருக்க?" எனற ஜகட்டைாவாற அவர வமைதடத
நாறகாலயில் அமைரநத ஆசச வகாடுக்கம் வசறயயால் வசறக் வகாளகறார.
"கணணசாமி இல்ல அவன பளளியயதா. ஊரஜலநத ஜநதத கட்டயயாநதா.
அவனக்கததா கணண வதரயயல. ஜசாலயமில்ஜல..."
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"அப்படயயா?"
"ஆமைா நா வநனசசட்டை நாசசப்பஙகட்டஜயயா, ஆறமவஙகட்டஜயயா கல
எழதக்கடைச வசால்லணமினன. நஜர வநதரு..."
"மததன அரச கதத வநதருக்கனனா. அனனிஜயய ந வசானனிஜயய, சம்பா அரச
ஜவணமினன, சர எடுததட்டு வருவமினன வநத. அளததக் ஜகாயில்ல கருததக
படசக்க இனனக்கப் வபரயயவயய ஜபாவணமினனா. அதம் வசால்லட்டு இப்பட
வநஜத. ஜகாயில்ல மன மைணடைபம் கட்டயய வபறவ ந பாரக்கலஜயய? வபரயய
மைணடைபம் ட்யப் டலட்வடைல்லாம் ஜபாட்டு, வளளி கல்யயாண
சததரவமைழதயிருக்கா. அளததக்காரவா ஒரு கலயயாணம் காசசனன
தருசவசநதர ஜபாகணடைா..."
அவள எஙஜகா பாரததக் வகாணடு ஓடல கழக்கறாள.
"தா பாஞ்சால? வசம்பல நல்ல தணண வகாணடைா?"
அவள தணணர வகாணடு வநததம் வாயிலருக்கம் சக்டககடள மறறதத
மடலயில் சவரல் வாரயயடக்கத தப்பகறார. பறக தணணரால் வாடயய அலசக்
கழவக் வகாப்பளிக்கறார - மணடும் ஜபாய உட்காருகறார.
"வபரயயவயய ஒடைம்ப வராம்பத தளநத ஜபாசச. ஆரு வநத கலயயாணம்
காசசனனாலம், சாவ வசலவணணாலம் ஜகாயில் காரயயம்னாலம் ஏனன
ஜகக்கறஜதயில்ல. பதத இருவத தக்கக் வகாடுக்கா. ஜநதத ஜகட்டைாவ.
'வசநதலாணடைவங ஜகாயிலக்க மைணடைபம் கட்டயய வபறக வசஙகமைலம்
வநதாளா'ணண. வரலானனா ஏன கட்ட வநத காட்டைஜலம்பாக, அதான
வசால்லட்டுப் ஜபாலாமினன வநஜத. நாளக்கக் கருததடகப் படச. அஜதாடு
பால் களததாசச இறநதஜபான நாள. அம்மைங ஜகாயிலலம் பசயணடு, காரு
அனப்பசசக் கடுக்கவா?"
"நா ஒரு ஜகாயிலக்கம் வரல. இவளக்க அளததல ஒரு கல ஜபாட்டுக்
வகாடுக்கணம்..."
"அதக்வகனன? நாசசப்பஙகட்டைச வசால்லவட்டுப் ஜபாற. காலமை அளததக்கப்
ஜபானா எடுததக்கறா. வபாறவ எப்ப வார, ந?"
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"எனக்கச சாமிஜயய இல்ல. என சாமி வசததப் ஜபாசச. எனக்கக்
ஜகாயிலமில்ஜல..."
"அத சர, சாமி வசததப் ஜபாசசணணா மைறஜபசச எனன இருக்க...?"
வபானனாசச சனனலல் வதரயயாத வணணம் பனஜன மறறததல்தான நறகறாள.
அவர எழநத ஜபாகறார. வாயிலல் ரகா அதகாறம் நனறருப்படத
அறவததக் வகாணடு அத தரும்பப் ஜபாகறத.
"ஏட்ட, பாஞ்சால? ஒஙகக்காளக் கப்படுட?"
அவள அடழக்க ஜவணடயய அவசயயஜமை இருக்கவல்டல. வபானனாசசஜயய
உளஜள வசல்கறாள.
"ஒனக்க அதட்டைநதா. இவ படழயய கணக்கவளள. கம்படைப்ஜபான வதயவம்
கறக்க வநதாப்பல வநதா. நாளக்க சனனாசசயய வபாழஜதாடு கட்டட்டுப்
ஜபாயி, அட்வானச வாஙகக்கஙக... இருவததஞ்சம் இருவததஞ்சம் அம்பத
ரவா வகாடுப்பா..."
வபானனாசசக்க அநத அம்டமைக்க எப்பட நனற கறவவதனற பரயயவல்டல.
அநதக் கணக்கப்பளடள இவளக்க உறவ ஜபாலம்!
மைலரக்கவயயல் பரததாற ஜபால் மகம் உவடகயயால் வபாஙககறத.
வாயில் தணடணயில் சாயநதருக்கம் தநடதடயயத வதாட்டு, "அப்பாசச, அநத
ஆசச எனக்கம் தம்பக்கம் பனஞ்ஜசாடல அளததல ஜவலக்கச வசால்லருக்கா.
நாளக்கச சனனாசசயயக் கட்டட்டுப் ஜபாயி அட்வானச வாஙகக்கமினன
வசால்றாவ. அம்பத ரவா கடுப்பாவளாம்..." எனற பரக்கறாள.
அப்பசசயின கணடைததலருநத வகாப்பளம் உடடைநதாற ஜபால் வம்மைல்
ஒலக்கறத. அவள தடலடயயக் காயததப் ஜபான டகயயால் தடைவகறார. ஜபசச
எழவல்டல.
அவள மைாகாளியயம்மைடன நடனததக் வகாளகறாள; தருசவசநதர ஆணடைவடன
நடனக்கறாள. "மைாமைன வநத சணடடைவயயானறம் ஜபாட்டுவடைக் கடைாஜத..."
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எனற நடனப்பம் ஓட மைடறகறத. மதல் கலயில் ஒ்வவாரு ரவாய எடுதத
டவக்க ஜவணடும்.
சனனம்மைா வடு தரும்பம் ஜபாத நனறாக இருட்ட வடுகறத. ஒரு வபட்டயில்
அரசயம், வறகக் கட்டுமைாக அவள வருகறாள.
கணகள ஆழததல் இருக்கனறன. சடமைடயய இறக்க வட்டு நர வாஙகக்
கடக்கறாள.
"எனக்கந தம்பக்கம் பனஞ்ஜசாடல அளததல ஜவடலக்கச வசால்லயிருக்கா
அததாசச. நாளாக்கக் கட்டப் ஜபாகச வசானனாவ. அட்வானஸ் தருவாகளாம்?"
"ஆரு வநதருநதா?"
"ஒரு கரதத ஆள. கடுக்கன ஜபாட்டருநதா..."
"சரததா மததருளாணட..."
"அநத அளம் நஙக ஜபாற தாவலதா இருக்கா சனனம்மைா?"
"இல்ல அனனிக்க பஸ்ஸல வநதமில்ல? அஙகட்டுப் ஜபாயி வடைக்க
தரும்பணம். அநத அளததக்க வசவநதயயாபரம், ஜசாலக்களம் ஆளவதா
வநரயயப் ஜபாவா. இஙஜகநத ஆருஜபாறானன பாரக்கணம்..."
வாழக்டக வணணமையயமைான கனவகளடைன வபானனாசசடயய அடழப்பதாகத
ஜதானறகறத. அநதக் கனவகளடைன உறஙகப் ஜபாகறாள.
----------------
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ஜசல் பட்டு அழநதத வசநதர
வயயல் வபாழல் ஜதஙகடைம்பன
மைால் பட்டு அழநதத பஙவகாட
யயார மைனம் மைாமையிஜலான
ஜவல் பட்டு அழநதத ஜவடலயம்
சரனம் வவறபம் அவன
கால் பட்டு அழநதத இஙக என
தடல ஜமைல் அயயன டகவயயழதஜத...
டகயிரணடடையம் தடலஜமைல் உயயரததக் கவததச வசநதர மருகன சநநதயில்
மைனஙகடழயய நறகறார அருணாசலம். தருவநல்ஜவல வசனற வருவவதனறால்
வரும் ஜபாத அடலவாயில் மழக, மருகடனத தரசதத அவன காலடயில்
மைனசசடமைடயய இறக்க ஆறதல் ஜதடுவவதனறம் அவருக்கப் வபாருள.
தததக்கட வசனற தருவநல்ஜவலக்கச வசல்வடத வடை, தருசவசநதர
மருகடனக் கணடு வசல்வவதனறால் ஓர ஆறதல். வயயத வநத பளடள, கல்வ
வாயப்டபப் பயயனபடுததக் வகாணடு தானம் மனனக்க வநத நாட்டன
வபருடமைடயய உயயரதத ஜவணடும் எனற கறக்ஜகாள ஓர ஜரடகயயளவம்
இல்லாமைல் அறப காரணஙகளக்காக அடதடயிலா இறஙகவான? கல்லர
வடுதயில் இரணடு ஜகாஷடகள ஒருவருக்வகாருவர சணடடை, அதவம் சாதச
சணடடை. வடுத அடறயில் சக்தஜவல் ஒரு அரசயயல் தடலவரன வபயயடர எழத
டவததானாம். இனவனாரு மைாணவன அடத அழததவட்டு ஜவவறாரு அரசயயல்
தடலவரன வபயயடர சட்டனானாம். இவர ஒரு ஜோத, அவர ஒரு ஜோத. ஆக
வநருப்பப் வபாற பறநத அடதடயில் ஜமைாதக் வகாணடருக்கறாரகள.
"மருகா! ந எனடறக்க இவரகளக்வகல்லாம் நல்ல பததடயயக் வகாடுக்கப்
ஜபாகறாய!"
கடும்பம் அவறறன நமிததமைான எணணறற பரசடனகள எல்லாவறடறயம்
சழறற அவன காலடயில் டவதத வட்டுச சறத ஜநரம் வமையமைறநத நனற
ஆறதல் வகாளகறார. பனனர இடலப் பரசாதமம் கஙகமைமம் வாஙகக்
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வகாணடு வவளிஜயய வருகறார.
மைரததடயில் நனற ஈரஜவட்டடயய உயயரததப் படக்கறார.
கழக்ஜக தகததகாயயமைாகத தஙகக் கதரவன அடல வாயில் பட்டைாடடை
வரக்கறான. எததடன நாட்கள பாரததருநதாலம் அலக்காத காட்ச. சல
நாட்களில் மைனம் கழம்ப ஆறறாடமையில் அல்லலறம் ஜபாத, பஸ்ஸுக்கக்
வகாடுக்கக் காசல்லாமைல் வபாட நடடையயாக நடைநஜத அடலவாய மருகடனக்
காண வநதருக்கறார. அநதக் கடைலல் ஜமைனிடயய நடனதத, உளளதடத அவன
ஜகாலததல் நடனததக் வகாணடைால் அநதச சகஜமை தனி.
எததடன ஆணடுகளாகஜவா அடலவாய மருகடனக் காண வருகறார.
இப்ஜபாத, எததடன மைணடைபஙகள, எததடன கட்டைஙகள! பயயணகடள ஏறற
வரும் 'டரஸ்ட்' பஸ்கள காரகள எனற சநநத மழவதம் கம்பல். பயயணயயர
வடுதகள ஜவற மைாட மைாடயயாக எழம்பயிருக்கனறன. ஆனால்...
மருகடனச சறற ஜவடைக்காரரகள மைலநத கடைக்கனறனர. எஙக பாரததாலம்
எசசல் தப்பபவனம், இயயறடகக் கடைன கழப்பவனம், அஙஜகஜயய இட்ல
வாஙகத தனபவனம், படுததக் கடைநத பசடச வாஙகம் கபடைப் பணடைாரமம்,
தஙகள வசல்வ நடலடயயத தம்பட்டை மைடததக் வகாணடு மருக பக்தவயயனற
களளக் கணணர வடும் ஜபாலகளம் அடலவாய மருகடனச
சழநதருக்கனறனர. இததான இனடறயய உலகன ஓர மைாதரத தணடு!
ஜவட்டடயய ஆட்டக் காயய டவதத உடுததக் வகாணடு, சட்டடைடயய அணநத
வகாளகறார அருணாசலம். மதல் நாளிரஜவ எதவம் சாப்பட்டருக்கவல்டல.
பச வயிறடறக் கணடுகறத.
நணடை சநநதத வதருக் வகாட்டைடக வழஜயய நடைநத வருடகயில் மைணடைபததல்
உளள ஐயயர கடடையில் ஏற அமைரநத வகாளகறார. மக்கக் கணணாடடயய மைாட்டக்
வகாணடு காடலத தனசரடயயப் பாரக்கறார. ஐநத ரபாய கடைன வாஙகக்
வகாடுதத ஆசச அவடர மைகடனப் பாரதத வர வரட்டனாள. இனனம் ஒரு
ரபாய எழபதடதநத டபசா மத இருக்கறத. பஸ்ஸுக்கக் வகாடுதத, நானக
இட்லயம் காப்பயம் சாப்படை மடயம்.
அவர சாப்பட்டுக் வகாணடருக்கம் ஜபாத நயினார பளடள வருகறான. "எனன
அணணாசச? எப்ப வநதயய?" எனற ஜகட்டுக் வகாணடு அமைருகறான.
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நயினார பளடள அநதக் காலததல் தருசவசநதர வட்டைக் காஙகரஸ் இயயக்கத
வதாணடைரகளில் அரும்பாடுபட்டுப் வபயயரும் பகழம் வபறறவன. களளக்கடடை
மைறயயலக்க அவரும் அவனம் ஜசரநத வசனறருக்கறாரகள. 'ஸால்ட்
இனஸ்வபக்டைர' ஜலான வகாடலச சதயில் சடறக்கச வசனற வநதவன. இநநாள
மைணடைபததல் ஒருபறம் டதயயறகடடை டவததருக்கறான. வபணகள உடடைகள
டதக்கறான. அரசயயலக்ஜக வருவதல்டல. அவன மைட்டுமில்டல. அநநாட்களில்
ஆரவமம் உணடமையமைாக நாட்டு வடுதடலடயயயம் நல்வளரசசடயயயம் நம்பப்
பாடுபட்டை வதாணடைரகள எல்ஜலாருஜமை இப்படததான வலக வட்டைாரகள.
"எஙக இப்பட வநதயய? வதாழல் நலம் எப்பட இருக்க?"
"எப்பட இருக்க? ஒணணம் வசால்றதக்கல்ல. ஜநததக்கடை ட.ஆர.ஓ.டவப்
பாரக்கணனம்தா தஙக இருநஜதன. அடமைசசர வநதருக்கறாரனனாவ. வபடசன
எதவம் தயயாரப் பணணட்டுப் ஜபாகல. ஒணணம் வாவனனா இல்ல நயினாரு.
அநதக் காலததல ஒரு மடவவடுததா எப்பட எல்லாரும் ஒததக் களரசசஜயயா,
எதஜவா பணணனம்? அவனக்க அப்பவம் வபணசாத பளளியய இல்லாமைலா
இருநதாவ? இல்லாட்டைா வவளளக்காரடன வவரட்டருக்க மடயமைா? இப்ப
வராம்ப சயயநலமைாப் ஜபாசச. அவனவன தன மைட்டுக்க நல்லா வநதடைணம்,
பணம் சம்பாதக்கணம்ன எதவம் வசயயிறான. 1947 ல் இநதயய சரக்கார உப்ப
வர வாணானன சட்டைம் ஜபாட்டைத. அநதக் காலததல் காஙகரசல் இருநதவன,
இல்லாதவன எல்ஜலாருமைா ஒததடமையயாக் கடததான, தததக்கட
சப்கவலக்டைரடைம் மைகஜேர வகாடுதஜதாம். எஙகளக்க நலம் பட்டைா ஜபாட்டுத
தரணம்ன. அப்ஜபாதம் கட்டுறவச சஙகமைாவத இனவனாணணாவதனன
பணபலமளளவன எதரததததா மைறசசான. அப்படயம் இருநறடறம்பத ஜபர
ஒததடமையயாக்கட இருநததால், இருநற ஏக்ராவக்க ஜமைல் ஒதக்கனாஙக,
தனபட்டைாளம் வசயயஙகளன. அப்ஜபாத பறம்ஜபாக்க நலம் கறசசக்
காட்டஜனாம், ஒதக்கனாஙக. அப்ஜபாத இநத ஓடடை நடுவல் வநத மைறக்கம்,
ஓடடைக்கப்பால் ஆடளஜயய வழஙகம் தனி மதலாளியின அளம்
ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கராகம்ன ஒரு நடனப்பமில்ல. கஜடைாசல எனன ஆசச?
இருபத வருசமைாகப் ஜபாவத. ஓடடை கறக்கடுவதால் பாடத இல்டல. லார வநத
உப்வபடுக்க மடயயாத. அதனால, நாமை அயயனான உப்ப வாரனாலம் மடடை
எட்டைணாக்கம் மக்கா ரபாயக்கம் சீரழயித. வணடக்காரன ஓடடையில் இறஙக
வநத மக்கால் ரபாய மடடைனன இஙஜக உப்வபடுதத அநதால மண
ரபாயக்க வக்கறான. அதனால, இநதத தம்பாட்டைளததல் ஒணணம் மனனக்க
வர மடயயாதனன அவனவன நலதடதச சம்மைா ஜபாட்டு வசசருக்கான. மனன,
இருபதம்ச தட்டை காலததல, இதக்க எப்படயயானம் வழ பறக்கமினன நம்ப,
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பாலததக்கத தட்டைவமைல்லாம் ஜபாட்டு, பணம் வசலவ பணண எல்லாம் எழத
எடுததட்டு நாஙக கலக்டைரப் பாரதஜதாம். அப்ப இதான ஜகட்டைாரு. இருநற
ஏக்கராவல் பதத ஏகரா கடை நஙக அளம் ஜபாடைலஜயய? இத எனன
கட்டுறவனனாரு. நலம் வசசருக்கறவ அஙகஙக படழக்கப் ஜபாயிட்டைான.
அனனிக்கக் காநத எதக்க உப்ப சததயயாக்கரகம் பணணப் ஜபானாரு? ஒரு
ஏடழ, தன கஞ்சக்கப் ஜபாடும் உப்பக்க வர வகாடுக்க ஜவணடைாம் எனபத
மைட்டுமைல்ல, வசாநதமைா பாடுபட்டு தன நலததல் வடளவவடுக்கணம்.
அவனடடையய ஜதடவக்க அவன சம்பாதக்க மடயம்ன வசானன அநத
அடப்படடையில் தான தனபட்டைாளம்ன லட்சயயம் வசஜசாம். இப்ப...
ஆயிரக்கணக்கானத தனிப்பட்டை மதலாளிகள தன பட்டைாளம் வபருக்கயிருக்கா?
கடும்பம் கடும்பமைா அஙஜக வகாததடடமை வசயயயப் ஜபாவறாஙக. வபாம்பளப்
பளடளக, தாழக் கறததப் ஜபால, இம்மைாட்டுப் வபாடயயலவ, எல்லாடரயம்
கஙகாணயய கணட்ராக்டுக, கட்டட்டுப் ஜபாறாவ. இதக்கா வசாதநதரம்
வாஙகனம்?..."
அருணாசலததக்கப் படழயய நணபர கடடைதத வட்டைால் வயிறவறரசசடலக்
வகாட்டத தரதத வடுவார. டவதத இட்டலடயய இனனமம் வதாடைவல்டல.
"இப்பக் காலம் அநதக் காலம் இல்ல அணணாசச. எல்லாம் யயாபாரம் தானிப்ப.
தாய மைகன வதாடைரப, பருசன மைடனவ பரயயம் எல்லாஜமை இத வசஞ்சா இதக்கப்
பரததயயா எனன கடடைக்கம்ன ஆயிப்ஜபாசச. அநதக் காலததல கதரசசட்டடை
ஜபாட்டைவஙகடளப் ஜபாலச மைகன ஜதடட்டுப் ஜபாவான. அவனடடையய தாயயார,
தடலமைடறவக்காரஙகடளத தாஜன ஒளிசச வசசச சாப்பாடு ஜபாடுவா. இப்ப
நடனசசப் பாரக்க மடயமைா? அத ஜவற காலம்; இத ஜவற... அடதச வசானனாக்
கடை இப்ப ஆருக்கம் பரயயாத."
நயினார பளடள வசால்வத உணடமைதான எனற அவருக்கத ஜதானறகறத.
அவருக்க இரணடு வபணகள தாம். படக்கப் ஜபாட்டு ஒருதத டசசராக
இருநதாள. இரணடு ஜபடரயம் கட்டக் வகாடுதத வட்டைார. வபண கழநடதகள
ஜதவடல எனற ஜதானறகறத.
எக்ஸ்பரஸ் பஸ்ஸுக்க தருசவசநதரலருநத இருபத நமிடைம் கடைப்
படக்கவல்டல. ஊர வநதவட்டைத. மைாதா ஜகாயிலன மன வகாணடு வநத
இறக்கவட்டைான. வளளி பளளிக்கடைததக்க வநத வகாணடருக்கறாள. ஆண
டபயயன, படப்படதக் காட்டலம் ஊர தரவதல்தான கறப்பாக இருக்கறான.
கமைரடனக் காஜணாம்.
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"ஏட்ட, கமைரன பளளிக்கடைம் வரல?"
"அவன அம்மைாளிடைம் தட்டு ஜவணம்ன அழத வபரணடட்டருக்கா" எனற
வசயத வதரவக்கறாள. அனறாடைம் ஐநத டபசா டவததாஜல பளளிக்கடைம்
ஜபாஜவன எனற அடைம் படக்கறான. பளளிக்கடைம் வசல்வதறகாக ஊக்கக் காசாக
ஆசச வகாடுததப் பழக்க, அத இல்லாமைல் ஜபாகமைாட்ஜடைன எனற வழநத
பரளகறான.
வட்டு வாசலல் மைடனவ கநதயிருநத ஈருருவக் வகாணடருக்கறாள. அவடரக்
கணடைதஜமை எழநத "ஜவலடவக் கட்ட வரல...?" எனற ஜகட்டுக் வகாணடு
உளஜள பன வதாடைருகறாள. அவர பதல் ஏதம் கறாமைல் சட்டடைடயய எடுதத
ஆணயில் மைாட்டுகறார. ஞானம் படுததபடஜயய எதறஜகா ஜகாபததக்
வகாணடருக்கறான.
"டபயயனக்க... ஒணணல்டலஜயய?"
"கல்லக்கணடைாட்டைம் இருக்கா? அவனக்வகனன, வகாளப்பதா அதகமைாயிருக்க.
எனக்க இவம் படசச உருப்படுவானன ஜதாணல."
"நரு ஏம் எறஞ்ச வழறம்? ஜபாலசச சவஙக எதக்காக நாமை வபதத பளளயயப்
ஜபாட்டு அடக்கணம்? அவனவ வகாட்டைடல அடபடைவா நாமை வபதத
வட்டருக்கம்?"
"மடு ஓ ஊததவாயய. ஜபாலசக்காரன ஏன வசால்லற? தமிவரடுததப் ஜபாயி
இவனவ தரயிறானவ. படக்கப் ஜபானவன படப்பல் இல்ல கவனம்
வசலததணம்? ரமக்கப் ஜபர டவக்கறானாம்? மைானக்ஜகடு... சர, இப்ப என
ஜகாவதடத ந களப்பாத. சடடையயன வநதானா? வபானனாசச எஙக? பசடசயய
இளநதணண கததடவக்கச வசானஜன, எஙஜக வாரப் ஜபாயிருக்கானா?
தஙகபாணட வணட வகாணடைாநதாலம் வருவான..."
"அல்லாம் கததக்வகடைக்க. வணடயம் ஜமைாட்டைாரும் வநத உம்மை உப்ப
வாரட்டுப் ஜபாப்ஜபாரா! ஏஙவகடைநத கனாக்காணதம்!" எனற வநாடததவட்டு
ஆசச உளஜள வசல்கறாள.
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தடவரனற நடனவக்க வநதவராக அவர கததகறார.
"அநதக் கமைரன பயயல வரணடு உடத வகாடுதத பளளிக்கடைததக்க அனப்பக்
கடைாத? இநதப் பயய ஏன இனனம் எநதரக்காமை படுததருக்கறான? ஜல,
எநதரநத காலமை பல்வளக்க, சாமி கம்படைணம்ன உனக்க எததனி தடைவ
வசால்லயிருக்ஜகன? எநதரஜல?"
"அப்பா, வபானனாசசயம் பசடசயம் ஊருக்கப் ஜபாயிட்டைாவ" எனற ஞானம்
ஆரவததடைன எழநத அறவக்கறான பதலக்க.
அவர வழததப் பாரக்கறார.
"எனனஜல உளறஜற?"
"வநசமைாலம், அவயய வநத அளசசட்டுப் ஜபாயிட்டைா தததடக்க!" அவருக்க
எதவம் பரயயவல்டல. "எனன வசால்றா இவ?"
சதம்பர வடவ அவடர நமிரநத பாரக்காமைஜல சளகல் எடதஜயயா எடுததக்
வகாழக்கறாள.
அவர வநத பனபறமைாக அவள மடடயயப் பறறகறார.
"பளடளயயடள எஙஜக அனப்பசச...?"
"ஐஜயயா... மடயய வடும்?" எனற அவள கநதடலப் பறறக் வகாளகறாள. "ஜபாறம்
ஜபாறம்ன வசால்லறவள நா படசசா வசசக்க மடயம்? அவ சனனாசசயயாஜமை,
அநத சக்களதத வநதா. வநத வகாமைஞ்சா, மைாமைா ஊரல் இல்ல, வபாறவ எனன
வநத ஏசவாணண வசானனா அவ ஜகக்கா இல்ல. நரு எனடனப் ஜபாட்டுக்
காசசவம்!" எனற மனறாடனடயய மகததல் ஜதயததக் வகாணடு மக்டக
சநதகறாள. "அவ... சனனசசயிட்டை எனன வசானனா வதரயமைா? ஜசாறணடு
வரணடு நாளாசசணணா. நா அப்படப் பாவயயா? வரணடு நாளா மக்காத தட்டு
வகடையயாத. இவ ஜபாஜவணண கதயக்கா. ஜகாயில்காரரு வட்ஜடைநத மண ரவா
அவஜள வாஙகட்டு வநத ஜபாயிட்டைா, தம்பயயயம் கட்டட்டு. நா பட்டனி
வகடைக்ஜக. எம்பளளயய பட்டனி வகடைக்க; வராத வருநதக்க இருநத அரசயய
வடசசப் ஜபாட்டை. கடையில கடைன வசால்ல அவதா காப்பததளம் கருப்பட்டயம்
வாஙகயயாநதா!"
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அவருக்க இதல் ஏஜதா சத இருக்கறவதனற பலனாகறத.
"இததடன நாளா இல்லாத சனனாததா ஒறவ எப்பட மடளசசருக்கனன ஒனக்க
அறவ ஜவணடைாம்? அளததல பாததவமைதக்க ஆள ஜகட்டருப்பா. அநதக்
காலததல ஜதயிடலத ஜதாட்டைததஜல மைலஙகாட்டல சாவறதக்க எப்பட ஆள
படப்பாளாம் வதரயமைா? ஜதனம் பாலம் வழயிம்... காக்காயய ஓட்டைததா
ஆளம்பானாம்?" எனற அவர இடரகறார.
"நாவனனன கணஜடை! நரு எஙகட்டைச சலம்பாதம்!" எனற கறயய அவள கநதடல
அளளிச வசருகக் வகாணடு சளகல் வகாழதத அரசக் கருடணயடைன
அடுப்படக்கச வசல்கறாள.
தததக்கடக்கச வசல்ல ஜவணடுமைானால் டகயில் பணமில்டல. அனற
காடலயில் வதாழ தறநத பாததக்க நர பாயசசயிருநதார. உப்ப கருடணச
ஜசாறாக இறஙகயயதம் இளநதணணர பாயசசம்பட பசடசயிடைம் கறச
வசனறருநதார. உப்ப வாருவதறக இறஙகயிருக்கம்.
வசநதர மருகடன வாயவட்டுக் கவ அடழததவராக அவர தடலயில்
தணடடைப் ஜபாட்டுக் வகாணடு நடைக்கறார.
வவகநாட்கள அவர தருமைணஜமை வசயத வகாளளவல்டல. தாயயார மைருமைகடளப்
பாரக்காமைஜல ஜபாகஜறஜன எனற கணகடள மடனாள. சதம்பரவடவ உறவ
வபணதான. வசவநதக்கக் கட்ட டவதத மைறவருடைததஜலஜயய இவடள மைகனக்கக்
கட்ட டவததார தநடத.
பருசன சரயில்லாமைல் வசவநத அணணன வட்டுக்க வநதாலம் ஜசாறறக்கப்
பாரமைாக இருக்கவல்டல. இட்லக் கடடை ஜபாட்டைாள. பரவர வடுகள எல்லாம்
அவளக்க வாடக்டக. வபட்ட மடடைவாள, வடல கடைப் பனனக் கறறாள.
சறசறப்பம் கருததம் உடடையய அவள டகயில் எப்ஜபாதம் காச இருக்கம்.
அட்டயயலம் டக வடளயயலம் மைகளக்வகனற டவததருநதாள. பருஷன
கடததவட்டு வநத நடகடயயக் ஜகட்டைான எனறதாஜன அவள பருசடனஜயய
ஜவணடைாம் எனற வலக்க வட்டு வநதாள?
உடழப்பன காரணஜமைா, அவருடடையய ஜபாதாத காலஜமைா, அவளக்க நர வயயாத
வநதத. இரணடு மைாதம் படுக்டகயில் கடைநத வட்டுக் கணடண மடவட்டைாள.
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தன பாட்டைளததல் மழக்கஞ்ச கடைக் கடக்க மடயயவல்டல. 'கட்டுறவ உப்பத
வதாழலாளர, உறபதத வறபடனச சஙகம்' எனற ஒனடற உருவாக்கஜவ
பஙககள ஜசரக்க ஜவணடயிருநதத. இப்ஜபாதம் அவர ஜபரல் மக்கால் ஏக்கர,
வசவநத ஜபரலம் அவள மைகன பசடச ஜபரலம் எனற மனற பஙக... இரணஜடை
கால் ஏக்கரல் அவர உப்ப வடளவக்கறார; அவளடடையய நடககடள எல்லாம்
வறறவடை ஜவணடயயதாக வட்டைத. சக்தஜவலவக்க அரச உபகாரச சம்பளம்
கடடைக்கறவதனறாலம், அவன வசலவ அவர டகடயய அதகமைாகஜவ கடக்கறத.
தனபட்டைாளம் கட்டுறவல் நல்வளரசச வபறறப் வபாருளாதார அளவல்
அவரகள மனனக்க வருவடதப் பறற அவர இனனம் கனவ காணகறார.
வபானனாசசடயய நல்ல டபயயனாக, உடழப்பாளியயாக கடக்காத, பறன மைடன
ஜநாக்காத ஒரு மைாப்பளடளக்கக் கட்ட, இநத அளததல் பாடுபடுபவனாக
டவததக் வகாளள ஜவணடும் எனற நடனததருநதார. வபணகள நானக
சவரகடளத தாணட, பாததக் காட்டல் இனவனாருவன அடடமையயாக ஜவடலக்கச
வசல்வதனால் ஏறபடும் ஜகடுகடள அவர அறநதவர. அதனால் தான இநதச
சமதாயய அடமைப்பல், வபணகடளத தஙகள இல்லம் தாணடப் பாதகாப்பல்லாத
ஜவடலக்க அனப்பவடதக் காட்டலம் கடடைக்கம் கால் வயிறறக் கஞ்சஜயய
ஜமைல் எனற நசசயயமைாக நம்பயிருநதார.
ஓடடையில் நஜரறறம் வதரகறத. ஒதக்க வட்டருக்கம் மனபட வளளஙகள
ஒனறம் இல்டல. இறால் படப்பதறவகனற கததடக ஜபச ஏழாயிரம்,
எட்டைாயிரம் கடைன வபறற தததக்கடயில் இருநத 'வரடஜமைட் வளளங'கடள
நடறயய வாஙக வட்டருக்கனறனர. தாமிரபரணததாய, கடைலரசடனத தழவப்
பல டககளாகப் பரநத வகாணடு ஆவஜலாடு வரும் இடைம் அத. ஒ்வவாரு
ஓடடையம் ஒரு டகயில் வரல்கடளப் ஜபால் வதரகறத. மட்பதரகளம்
தாடழகளமைாக நடறநத, அநத இடைததல் சஙகமஜகசவரர ஜகாயில் இருக்கறத.
ஆட அமைாவாடச, டத அமைாவாடச எனறால் காட்டுப்பாடதயில் நடைநத வநத
நராட ஈசவரடனத தரசனம் வசயபவரகள உணடு. ஜகாயிலக்க ஜமைறஜக மஙகல்
தடற ஊரல் இருநத வநத கருக்கள படச வசயவார.
பாலதடத ஜமைறஜக ஓடடை பரயமன ஜபாட்டு வட்டைால், லார வரும் சாடல வநத
வட்டைால், அநத அளஙகள வளடமைடயய வாரக் வகாடுக்கஜமை?
ஆனால் பாலம் கட்டும் ஜயயாசடன, தட்டைம் எல்லாம் தயயாராக்கக் வகாடுதத பன
ஓடடையின பரதவர வளளஙகள நறததவதறகத தடைஙகலாகவமைனறம், அவரகள
பாடயய வரததக் வகாணடு பாலததடயில் வசல்ல மடயயாவதனறம் பாலம் கட்டைக்
கடைாவதனறம் மைனக் வகாடுததருக்கறாரகளாம்.
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அநதச வசயதஜயய கனவப் பஙகாவல் வழநத இடஜபால் ஜதானறயயத. இஙக...
வபானனாசசடயயயம் மைகடனயம் சனனாததா கட்டப் ஜபாயிருக்கறாள!
இததடன நாளாக இல்லாத கரசனமைா, வாஞ்டசயயா? எத?
அளததல் உப்ப கணணாட மைணகளாக, பரல்களாக இறஙகயிருக்கறத.
ஆயிரமைாயிரமைான ஏக்கர நலஙகளில் ஆட்கடள வரட்ட வசயஜநரதத
வசயதவரகளக்கக் கடை இ்வளவ ஜநரததயயாக உப்ப இறஙகயிருக்காத.
மட்டடை ஐநத ரபாயக்கத தாராளமைாகப் ஜபாகம் இத... இடத தஙகபாணட,
வணடடயய ஓடடையில் இறக்கக் வகாணடு ஜபாவான. அவருக்க எப்ஜபாதம்
மடடை. அவன வகாடுதத பணதடத வாஙகக் வகாளவத கட்டைாயயமைாக வடுகறத.
அவனிடைம் உப்ப கணடு மதலாக மனஜப கடைன வாஙக வடுகறார. இப்ஜபாத
அவன வநதால், உப்டப வாரவடைலாம். பணம் இருபத ரபாய வாஙகக்
வகாளளலாம்...
சட்டடைடயயக் கழறற டவதத வட்டு அஙக பன ஓடலயினால்
ஜவயயப்வபறறருக்கம் சற அடறக் கதடவத தறநத வாருபலடக, வாளி
ஆகயயவறடற எடுக்கறார. பாததயின கழறஙக, சலசலவவனற கலகலததச
சரக்கம் மைணகடள வார பலடகயில் கட்ட ஒதக்ககறார.
வதாடலவல் தஙகபாணடயின வணடச சததம் கடை கடைவவனற ஜகட்கறத.
----------------
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கழக்ஜக கடைலன அடவடரயிலருநத வபாஙக வரும் வணமைண கணகடளக்
கததம் கதரகடளப் பரப்பகறான. வாயிலல் வபரயய வடளவல் 'பனஞ்ஜசாடல
ஸால்ட் வவாரக்ஸ்' எனற எழததக்கள வதரயம் கதவகள அகனற
தறநதருக்கனறன.
தடலக்வகாட்டடை எனப்படும் பனஓடலயயால் பனனியய சம்மைாட்டுச சாதனமம்,
அலமினியயத தக்க மைதயய உணவம் டகவகாணடு ரப்பர வசருப்பம் ஓடலச
வசருப்பமைாக உப்பளததத வதாழலாளர அநத வாயிலள நடழநத
வசல்கனறனர. சறவர சறமியயர கநதலம் கண படளயமைாக ஜமையசசலக்க ஓட்டப்
ஜபாகம் மைாட்டுக் கம்படல ஒதத உளஜள வடரகனறனர. மடயில்
வளக்வகணவணய பளபளக்க, அனடறப் வபாழதக்கப் பதடமையடைன
காணப்படும் இடளஞரும் அநதக் கம்பலல் இருக்கனறனர. மக்காலம்
பாததகளில் 'வசயஜநரதத' மடநத வதப்பததல் கட்டயய நடரப் பாததகளக்கப்
பாயயத தறநத வட்டு வட்டைாரகள. உப்டப வாரக் கவக்கத தவஙகவட்டைனர.
வபானனாசசயம் தம்பயம் ஜவடலக்கச ஜசரநத மனற சம்பளஙகள வாஙக
வட்டைனர. இததடன நாட்களில் பாததப் பணபாட்டஜலஜயய மிததத அவளடடையய
வமைனடமையயான பாதஙகள கனறக் கறததக் கறல்கள வழநத வட்டைன.
உப்பளதத ஜவடலயில் 'சமசார ஜவடல' எனற வசால்லப் வபறம் பசயய வயயல்
வரப்பகளில் ஜவடல வசயவத ஜபால் களிரசசடயயக் காண இயயலாத. இஙக
உயிரறற வறட்சயில், பணபளளவர வசவகளம் நாவம் கசம் வசாறகடளக்
'கணட்ராக்ட்' நாசசயயப்பன உதரதத ஜபாத மதலல் அவள மைருணடு தான
ஜபானாள. அவரகள பணபறற வடசச வசாறகடளத தவரதத மைரயயாடதயயாகப்
ஜபசஜயய அறயயார எனபடத இப்ஜபாத பரநத வகாணடருக்கறாள.
எல்டல வதரயயாமைல் வரநத பரநத கடைநத பாததகடளக் கணடு இனனமம்
அவளக்க மைடலப்ப அடைஙகவல்டல. மைாமைனின தன பட்டைாளததல் ஜவட்ட
காயயப் ஜபாட்டைாற ஜபால், பாய வரததாற ஜபால் பாததகளில் உப்ப
இறஙகயிருக்கம். இஙஜகா... வானக் கடைடலப் ஜபால் ஓர வவண கடைலல்லவா
இறஙகயிருக்கறத! வதப்பஙகஜள (வதப்பம் - கடைல் நடர மதன மதலாகச
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ஜசமிக்கம் பாதத) ஆததர ஏர ஜபால் வரநத கடைக்கனறன!
ஜவடல வசயயம் ஆட்கஜளா, பலவதஙகள. அவடளப் ஜபால் நாசசயயப்பன
கணடராக்டன கழ ஜவடல வசயயம் வபணகள பலர இருக்கனறனர. வரப்பல்
கவயம் உப்டப வழததப் வபட்ட வபட்டயயாகத தட்டு ஜமைட்டல் அம்பாரம்
கவக்கம் பணதான அவரகளக்க.
உப்டபக் வகாததப் பலடக ஜபாட்டு உடடைப்பவரகளில் சல வபணகளம்,
வாருபலடக வகாணடு உப்டப வார வரப்பல் ஒதக்கம் ஆணகளம்
கஙகாணகளின கழ ஜவடல வசயகனறனர. ஒரு கஙகாணயின ஆதக்கததல்
ஐநத ஜபருக்க ஜமைலல்டல. இவரகடளத தவர, தனிப்பட்டை மடறயில் மைாதச
சம்பளம் வபறறக் வகாணடு பண வசயயம் வதாழலாளரகளம் உணடு. தம்ப
பசடசமததவக்க அறடவக் வகாட்டைடயில் ஜவடல வகாடுததருக்கனறனர.
உப்டப, அடறடவ ஆடலகள இரஜவாடரவாக மைாவாக்கக் கவக்கனறன.
அநதத தடளப் வபட்ட வபட்டயயாகச சமைநத வகாட்டைடக்கள கவக்கம்
பணயில்தான எததடன சறவர சறமியயர! பசடசக்கப் பதனாற வயயதாகவட்டைத
எனற அவள கறயம் நாசசயயப்பன நம்பவல்டல. அவனக்க நானக ரபாய
கல இல்டல. அடறடவக் வகாட்டைடயில் இரணடைடர ரபாயதான கல
கடடைக்கறத. அட்வானச வபறறதஜமை சனனம்மைா அவனக்கம் அவளக்கம்
காலல் ஜபாட்டுக் வகாளள ரப்பர வசருப்ப வாஙகத தநதாள. அவள அளததல்
வபட்ட சமைக்டகயில் எல்ஜலாடரயம் ஜபால் ரப்பர வசருப்டபக் கழறற வட்டு,
பனஓடலயில் பனனி இரணடு கயிறகள ஜகாதத மிதயயடகடள அணகறாள.
அதஜவ ஒரு நாடளக்க ஒரு ஜசாட ஜபாதவல்டல. சனிக்கழடமை மைாடலயில்
கல வகாடுக்கறாரகள. தடலப்பரட்டை எணவணய, அரச, பளி, மிளகாய எல்லாம்
தட்டல்லாமைல் வாஙக மடகறத. வசனற வாரம் சனனம்மைா அவளக்கப் பதயய
ரவக்டக ஒனறம், தம்பக்கத தணடு ஒனறம் எடுதத வநதாள. பருப்ப நடறயயப்
ஜபாட்டு வவஙகாயயம் உரததப் ஜபாட்டுக் கழம்ப டவததத தருப்தயயாக
உணடைாரகள. அடுதத சனிக்கழடமைக்கக் கற எடுததக் கழம்ப டவக்க ஜவணடும்
எனற ஆடசடயய அப்பன வவளியிட்டைார. பச... பச அவயய இநத உப்பக்கசததல்
எரயய ஜவணடும்.
நாசசயயப்பன ஜபஜரட்டடைப் பாரததத தன கழளளவர ஜபரகடளப் படக்கறான.
மைாரயயம்மைாஜல மனற ஜபர. ஒ்வவாருவருக்கம் ஒரு அசஙகமைான வடசடயயச
வசால்லக் கப்படுகறான. அல்ல... அவள பளடளடயயயம் தக்க வருகறாள.
வகாட்டைடயில் வட்டு வட்டு உப்பச சமைக்க ஜவணடும். அனனக்களி...
அனனக்களி சல.
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வபானனாசசடயயக் கழக்கணணால் பாரக்கறான நாசசயயப்பன. அவன
பாரடவயில் அவள தடததப் ஜபாகறாள. அஙக ஜவடல வசயயம் வபணகளில்
யயாரும் வபானனாசசடயயப் ஜபால் சதறயயாத பருவததனரல்டல. இநத ஒரு மைாச
காலததல் அவன அவடளப் பாரக்கம் பாரடவ மைட்டுஜமை ஆகாததாக இல்டல.
ஜபாகம் ஜபாதம் வரும்ஜபாதம் கழததல் வதாடுவதம், டகடயயத தணடை
மயயல்வதம், இனனம் அருவருப்பான டசடககள வசயவதமைாக இருக்கறான.
ஜபரயயாசச எனற கழவ ஒருதத, வகாதத பலடக ஜபாடுவாள. "பதசா
தளதளப்பா இருக்கா. ஏட்ட, ஒம்பாடு ஜசாக்கதா. ஜசாலக்கலவயயல்லா வசாம்மைா
ஜபாக்கக் காட்டைததா..." எனற ஜகல வசயதாள. வபானனாசசக்க நாராசமைாக
இருநதத. "ஆசச, நஙக வபரயயவயய ஜபசற ஜபசசா இத?..." எனறாள ஜகாபமைாக.
ஜபஜரட்டல் வபயயர படக்கம் ஜபாஜத அவன வபானனாசசடயய அனற
கட்டைததலருநத பரக்கச சழசச வசயத வடுகறான.
"ஏவளள! ந அவளவ கடை உப்பளளப் ஜபாகணடைா. இப்பட வா வசால்லற..."
வபானனாசச தன வழகள நடலக்க, நகராமைல் நறகறாள. மைறறவரகள
எணபதஜதழாம் நம்பர பாததயில் கவதத உப்டப வாரக் வகாட்டை நடைக்கனறனர.
மைாசாணம் வகாட்டைடயில் ஒரு பறமளள கடைஙகடறயில் வசனற வபட்டகள,
மைணவவட்ட மதலயயவறடற எடுதத வருகறான.
"அஙகட்டு வாட, வருநதக் வகாட்டைடயயப் வபருக்கத தப்பரவ பணண.
சாமைானமிருக்க, ஜதசசக் கழவ..." எனற அவடளக் டகடயயப் பறற இழக்கறான.
அவன டகடயய வவடுக்வகனற உதறக் வகாளகறாள. மைறறவர யயாரும் காணாதத
ஜபால் வசல்கனறனர.
வருநதக் வகாட்டைட எனற கட்டடைம் மிகத வதாடலவல் இருக்கறத. அதன
வாயிலல் கார வநத நறகக் கணடருக்கறாள. அஙக மதலாளிமைார வருவாரகள.
அதன ஓர பறம் அலவலகமம் இருக்கறத. அஙகருநததான கணக்கப்பளடள
சம்பளதடதப் வபறற வநத 'கணட்ராக்ட'டைஜமைா, கஙகாணயிடைஜமைா வகாடுப்பார.
வபானனாசச வரநத கடைக்கம் அநதப் பாததக் காட்டல் அவடள அவன
அடழததச வசல்வடத யயாஜரனம் நமிரநத பாரக்கறாரகளா எனற கவனிததக்
வகாணஜடை அசசம் நடுஙகச வசல்கறாள. ஆட்கள ஒ்வவாருவராக
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இப்ஜபாததான வருகறாரகள. வருநத வகாட்டைட எனபத வகாட்டைடயில்டல.
அத பஙகளா ஜபாலஜவ இருக்கறத. கஜழ நடைக்கக் கசம் பளிஙகத தடரயில்
அடடவக்கஜவ வமைதவதனற வரப்ப- பப்ஜபாட்டை தடரகள; வமைதவதனற
உட்காரும் ஆசனஙகள. அவள தயயஙகயயவளாக வவளிவராநதாவல் நறகறாள.
"ஏட்ட, நக்கற? இஙஙன உளள வா! சாமைானங வகடைக்க. ஜதசசக் கழவ, இஙக
வபருக்க, பதவசாத தடைசச டவயி! மதலாளி வராக...!" எனற வசால்லவட்டு
கட்டடைதடதச சறற உளஜள அடழததச வசல்கறான. பன தாழவாரததல்
கழாயயடயில் வவளளி ஜபானற சாப்பாட்டு அடுக்க கசா, தம்ளரகள, தட்டு
ஆகயயடவ கடைக்கனறன. ஜசாப்பத தடள எடுததப் ஜபாடுகறான. அவள தலஙக
அமைருகறாள.
வநஞ்சல் சருக்சருக்வகனற, மைணலல் கதத தட்டுவத ஜபானறஜதார அசசம்
கடலக்கறத. இத வவறம் பாததரம் தலக்க அல்ல. "மருவா... மருவா" எனற
உளளம் ஓலமிடுகறத.
சாமைான தலக்கம் ஜபாத, அஙகருநத ஓட வடைப் பன கதவ தறநதருக்கறதா
எனற பாரக்கறாள. பன கதவ கம்ப வடலகளால் பாதகாக்கப் வபறறருக்கறத.
ஆனால், பட்டைப் படைாமைல் தறநத தானிருக்கறத. அவள வவகவடரவல்
பாததரஙகடளத தலக்கக் கழவக் கவழதத டவக்கறாள. அசசததல் நா உலரநத
ஜபானாலம், கழாயில் வகாட்டுவத நல்ல நர தானா எனற பாரக்கக் கடைத வதம்ப
இல்டல. அநதத தாழவடரயின ஓர ஓரததல் ஜவணடைாத சாமைானகள ஜபாடும் ஓர
அடற இருக்கறத. வபயினட் தகரஙகள, வகாதத ஜவடலக்கான தட்டுமட்டுக்கள,
நாரப் வபட்டகள, உடடைநத ஜபானஜதார நாறகால ஆகயயடவ இடைம் வகாணடை
அநத அடறயில் அவன ஏஜதா பாரப்பவனாகப் பாரததக் வகாணடு நறகறான.
"இஙக வாட்ட, வாரயயல் இருக்க பாரு. சததமைா இநத ரம்டபத தட்டப் வபருக்க!"
அவள பருநடதக் கணடை ஜகாழக்கஞ்சாகப் பதஙக, ஜதாடளப் ஜபாரததக்
வகாணடு உளஜள வசல்கறாள.
வாரயயல் அவழநத வகாட்டக் கடைக்கறத. அவள அடதத தரட்டக் கட்டும் ஜபாத
அவன அவள மத வழநத மைாராப்பச ஜசடலடயயத தளளி வடுகறான.
அவள பலம் வகாணடை மைட்டும் அவன டகடயயக் களளித தளளகறாள, "எனனியய
வடு...! எனனியய வடுரா. சவதத மைாடைா? சவம்..."
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காடல நட்ட அவடன உடதக்கப் பாரக்கறாள.
வவளிஜயய யயாஜரா நடைமைாடும் அரவம் ஜகட்கறத.
அவனக்க ஆததரம். அவடளச சவரல் டவதத ஜமைாதகறான.
"ஒனன வழக்கக் வகாணடைார எனக்கத வதரயம்ட...?" எனற மைாதரயில் அவடள
ஒரு பாரடவ பாரததவட்டு மடசடயயத தருகக் வகாளகறான. அடதப்
ஜபானறஜதார அருவருப்பான எடதயம் அதறக மன அவள மைனம்
உணரநதருக்கவல்டல. அவள வரவரனற தறநத ஒறடறக் கதவ வழயயாகக்
கழாயயடயில் வநத நறகறாள.
"மளி... ஒனக்க அம்பட்டருக்கா? வசறக்க மைவ... ஒநதமிரு பதஙவகாடலயய நஜயய
வநத வழவ. பததனிததனமைா காட்டுஜற?..."
வவளிஜயய கார வநத நனறருக்கறத. மதலாளிமைார... யயாஜரா வநதருக்க
ஜவணடும். அவன நாய வாடலக்கடழததக் வகாணடு ஓடுவடதப் ஜபால்
ஓடுகறான. வபானனாசச பன கதடவத தறநத வகாணடு ஓட்டைமைாக ஓட
வருகறாள. தான ஒரு கசததல் வநத மைாட்டக் வகாணடைத பரகறத.
அவள தப்பவடைலாம். இநத அளததச ஜசாலக்க மழக்கப் ஜபாட்டுவட்டு
நனறவடைலாம். ஆனால், அட்வானஸ் இருபதடதநத ரபாடயய எப்படத
தருப்பக் வகாடுப்பாரகள?
கணகளில் நர கரப்பாய சரநத கரகரவவனற கனனஙகளில் இறஙககறத.
'ஐட்ராடவ' ('ஐட்ரா' - டஹட்ரா மட்டைர எனப்படும், நரன அடைரததடயயச
ஜசாதததறயம் கருவ) மஙகறகழாய நரல் வட்டு டகர பாரததவட்டு அடத
மணடும் 'ஜபாண'க்கள ஜபாட்டுக் வகாணடு நமிரநத ராமைசாமி, இவள கணணர
வடயய தனனநதனியயாக ஓடுவடதப் பாரக்கறான.
"ஏவளள... ஏ அளதட்டுப் ஜபாற?... ஏ...?"
அவனடடையய வனா அப்ஜபாத மைனடத இதமைாக வநத வதாடுகறத எனறாலம்
அவன யயாஜரா? அவனம் ஒரு கஙகாணயயாக இருப்பானாக இருக்கம்? அவடனச
சறஜற நமிரநத பாரததாலம் மைறவமைாழ கறவல்டல.
62

எணபதஜதழாம் நம்பர பாதத வரப்பல் நனற மைாசாணம் கறப்பக் கணணாட
மைாட்டக் வகாணடு ஜசரநத உப்டப வாளியினால் வாரப் வபட்டகளில்
நரப்பகறான. அடுதத பாதத ஒனறல் ஜபரயயாசச நணடை படயளள வகாததப்
பலடகயில் நரல் பாளமைாகக் கட்டயிருக்கம் உப்டபச சலஙடககளாக
உடடைக்கறாள. மைாசாணம் அவள மைகன தான. கல்யயாணம் கட்ட, மைருமைகளம்
ஜவடல வசயகறாளாம். ஆனால், இநத அளமில்டல. அவரகள கடயிருக்கம்
வசவநதயயாபரம் அளததஜலஜயய ஜவடல வசயகறாளாம்.
மகதடதத தடடைததக் வகாணடு வபட்டயில்லாமைல் வநத நறகம் அவடள மைறற
வபணகள பாரக்கனறனர. அவடளக் கஜராதப் பாரடவ வகாணடு ஜநாக்கம்
வடவாம்பா "கடுதத வசசவயய நக்கறாவ. ஏட்ட எஙகட்ட பாதத வாயயப்
வபாளக்கஜற? ஓ மைாப்பளயயா அவததட்டுக் வகடைக்கா?" எனற
இனவனாருததடயயக் கடவத ஜபால் ஏசகறாள. இஙஜக வபணகளம் கடை
எ்வளவ ஜகவலமைாக ஏசகறாரகள. மைாமி ஏசவாள; அல் அயயல் சணடடை
ஜபாட்டுப் பாரக்காதவளல்ல அவள. ஆனால் இநதப் பாததக் காட்டல், உப்பக்
கசததல் பழதத நாயம் கறக்ஜக வசல்லாத வடசகள!
நரநரவவனற உப்ப கால் சடதகளின வமைனடமைடயய வருட இத ஜவஜறார வாழவ
எனற அறவறததகறத. பசடமையயறற அநத உப்ப வவளியிஜல, வமைனடமையின
உயிரததடப்பக்களக்க இடைஜமை கடடையயாத. ஏரஜபால் வரநதருக்கம்
வதப்பஙகளில் மன படக்கக் காததருக்கம் கபடைமைான வகாக்ககடளத தவர ஒரு
பழ பசச கடடையயாத. இஙஜக வநத தஙகனாலம் இநத உப்ப அவறடறத தன
மையயமைாக்க வடும்.
வபானனாசச வபட்டடயய எடுதத வநத உப்பச சமைக்கறாள.
சட்வடைரக்கம் கதரவன உசசக்க ஏற, பாததகளில் நடர உறஞ்சகறான. அநத நர
உனக்க மைட்டும் உரடமையில்டல எனறடரததக் வகாணடு வறணடை காறற,
கருதடயய உடழப்பாக்கம் வநஞ்சஙகடளயம் உலரச வசயகறத. வபட்ட - உப்ப நடடை - சடமை - தட்டு ஜமைடு - அம்பாரம்... இவறறக்க ஜமைல் சநடதயினற, மைனிதத
தளிகள இயயநதரமைாக வடும் இயயக்கம். இஙக சரப்பம் களிப்பம் ஜதாயநத
ஜபசச உயிரக்காத.
வபானனாசசக்கக் கடைம் கடைமைாகத தணணர கடக்க ஜவணடும் எனற வடைாய
வசவரபம் எடுக்கறத. வருநத வகாட்டைாயில் வகாட்டயய கழாடயய நடனததக்
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வகாளகறாள. பகலணவக்க மைணயயடப்பாரகள.
ஜசாறறக் வகாட்டுக்கப் ஜபாய நரருநதலாம்? அஙகம் கழாயணடு. ஆனால் அநத
மைாசாணம் அடதக் கததடக எடுததருக்கறான; இலகவல் வடைமைாட்டைான. உணவ
ஜநரதடத வட்டைால் நரருநத மடயயாத.
'கணட்ராக்டு' நாசசயயப்பன கடடைபடததக் வகாணடு தட்டு ஜமைட்டல் வநத
நறகறான. வபானனாசச அவன நறகம் பக்கம் உப்டபக் வகாட்டை அஞ்ச
அம்பாரததன இனஜனார பக்கம் வகாட்ட வட்டுத தரும்பகறாள. அம்பாரம்
கவக்கம் ஆணடடயய, வசருப்பன அடயில் உப்ப வதரயய நனற அவன
வரட்டுகறான.
நாசசயயப்பன பனனர அவடளச சீணடைஜவ கடடையம் டகயமைாக வரப்பல்
இறஙக வருகறான. இரு டககடளயம் தக்க உப்பப் வபட்டடயய அவள சமைநத
வருடகயில் அவன எதரப்பட்டு, ஜவடலடயய வடரவாக்க மடுக்கம்
பாவடனயில் டகவரடல அவள வளாவல் நடழதத சீணட வட்டுப்
ஜபாகறான. அநத உப்டப அவன மத வகாட்ட அவடன மிதக்க ஜவணடும் எனற
ஓர ஆததரம் பறற எரகறத வபானனாசசக்க.
ஆனால், ஏலாடமை கணகளில் நடரப் வபருக்க, பாதத காடுகளம் உப்பக்
கடவயம் வவறம் வவணடமைப் பாயயல்களாகக் கடரயயப் பாரடவடயய
மைடறக்கறத.
சறவயயசல் அவள தாயடைன களததக்கக் களிக்கச வசல்வாள. அநநாட்களில்
களததல் நடுவல் மைலரநதருக்கம் அல்லப் பக்கடளப் பறக்க ஜவணடும் எனற
மிகவம் ஆடசயயாக இருக்கம். ஆனால் அம்மைா அவடளக் கஜழ இறஙக வடை
மைாட்டைாள. கணக்கால் நருளள படயிஜலஜயய அமைரததக் களிப்பாட்டத தடடைததக்
கடரக்க அனப்ப வடுவாள. "இனனம் இனனம்..." எனற ஆழததல் இறஙக
ஜவணடும் எனற அவள கததவாள.
"ஆளணட, அறவ வகட்டைவஜள, ஜபானா ஒடளயிஜல மைாட்ட்க்கட்டு மடஞ்ச
ஜபாவ!" எனபாள.
ஆனால் அவளக்க அப்ஜபாத அத உடறதததல்டல. அநநாள மைறறவர நநதச
வசனற மைலர பறதத வருவத அவளக்கக் கவரசசயயாகத ஜதானறம். பனனர,
அவள தாய இறநத ஜபான பறக ஒருநாள, அவள பப்பறப்பதறகாக
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இருடககடளயம் நரன ஜமைல் அகலப் பாயசசக் வகாணடு ஆழததல்
இறஙகனாள.
ஜசறறல் கால் படதநத வட்டைத. தக்க மடயயவல்டல. டககடள அடததக்
வகாணடு அவள தததளிக்டகயில் படனஜயயற வராசாமி கததத அவடள
இழததக் கடர ஜசரததான. "ஏவளள, நசசம் வதரயயாமை கசததல எறஙஜக?" எனற
கடநதான.
இப்ஜபாத அத நடனவக்க வருகறத.
பகல் ஜநர உணவக்கான ஓயவ ஜநரம் மக்கால் மைண.
தம்ப பசடசக்கம் அப்ஜபாத ஓயவ ஜநரம் தான. இருவருக்கம் தனிததனித
தக்ககள வாஙகவல்டல. தம்ப, கண இடமைகளில், காஜதாரஙகளில் வபாட உப்ப
வதரயய, ஓட வருகறான. உப்பன வநடயில் கணகள கரக்க, கனனஙகளில் நர
ஒழகக் காயநத ஜகாடைாக இருக்கறத. "வமைாவதத நல்ல தணணல கழவட்டு
வாரதல்ல... ஜமைவலல்லாம் உப்ப. இததத தட்டக்க வாணாம்?" எனற அவன மத
டகயயால் தட்டுகறாள.
படக்க ஜவணடும் எனற பளளிக்கச ஜசரநதால் ஓட ஓட வநத வடுவான.
காடலயில் மைாமி சக்தஜவலவக்க மைட்டும் வவளியிலருநஜதனம் இட்டலஜயயா
ஆப்பஜமைா வாஙகத தனனக் காச வகாடுப்பாள. அவளடடையய தாய இருநத
வடரயிலம் அஜத வட்டல் தனியயடுப்ப டவதத இட்டலக் கடடை ஜபாட்டைாள.
அப்பட வயிறறக்க உணடை பழக்கததல், காடலயில் வவறந தணணடரக்
கடததவட்டுப் பளளிக்கடைம் ஜபாகாமைல் ஓட ஓட வநத அக்காளிடைம்
"பசக்கதக்கா" எனபான. பறக அவன படக்காமைல் பரவப் பளடளகளடைன
கடைலக்கப் ஜபாவத, அல்லத ஜவற ஜவடல வசயவவதனற தாவ, படப்படத
வட்டு வட்டைான.
தக்கப் பாததரதடதத தறநத நரச ஜசாறடறயம் தடவயயடலயம் அவனக்கக்
டகயில் டவததக் வகாடுக்கறாள.
"அக்கா, அஙஙன ஒரு டடைவர இருக்கா, கடைலக்களஜளநத மிசன தணணயயக்
கழாயில வகாணடட்டு வாரதல்ல? அநத டடைவர தா கடைலக்கடல இருநத
டபப்வபலா மடுக்கத தரா. வபரயய... டபப். நாம் ஜபாயிப் பாரதஜத. கடைலக்கடல
ஆளததல ஜபாயி மனகட்ட மைாதர நசசலடசசட்ஜடை டபப் மைாட்டுறா..."
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வபானனாசசக்க அவன ஜபசவத எதவம் வசவகளில் உடறக்கவல்டல.
"ஆனாக்கா... அநதாள, எப்பமம் களள கடசசருக்கா, இல்லாட்டை
தணணக்களள வகடைக்க மடயமைா? ஜபாலவசாணணம் அவயயளப் படக்காதாம்.
அளதத வமைாதலாளிஜயய பரமிசன கடுதத அதக்கனன வரணடு ரபாயம்
கடுப்பாவளாம்!"
வபானனாசசக்க அத ரசக்கவல்டல.
"ந ஒருததரட்டைவம் ஜபாகணடைா, ஜபசணடைா, ஒஞ்ஜசாலயணடு, நயணடுனன
வா..." எனற அறவடர கறகறாள.
வயயசாகயம் கபடைம் வதரயயாமைல், வளரநதம் வளரசச வபறாத பளடள.
இவனக்க அவடளத தவர ஜவற யயாரும் ஆதரவல்டல.
ஆனால்... அநதக் கணடராக்டடைமிருநத அவள எப்படத தப்பவாள?
இநதத தம்பக்க அவளக்ஜகறபட்டருக்கம் ஜசாதடன யகக்கத தறணணஜடைா?...
"ஏக்கா, ந ஜசாறணணாமை எனக்ஜக எல்லா வசசததார..."
"இல்ல ராசா..." எனபவளக்கக் கரல் தழதழக்கறத. "இநத உப்பக் காட்டல்
இப்படச சீரளியிறஜமைனன நடனசஜச..." எனற கணகடளத தடடைததக்
வகாளடகயில் அஙஜக பளிதத வாடடை சவாசதடத வடளததக் வகாளகறத.
யயாருடடையய ஜசாற இப்படப் பளிததருக்கறத" எனற ஜகட்பத ஜபால் தரும்பப்
பாரக்கறாள.
வகாட்டைடயில் கட்டைம் நடறநதருக்கறத. யயார யயாஜரா ஆணம் வபணணமைாகத
வதாழலாளிகள. 'ஐட்ராடவ' டவததக் வகாணடு டகர பாரக்கம் அநத
இடளஞன, அவடள 'ஏன அழகறாய' எனற ஜகட்டைவன, டக, கால் கழவக்
வகாணடருக்கறான.
"ஆகா... ஜசாற மைணக்க... எனக்கஞ் ஜசாற டவயிட ராசாதத..." எனற ஒருவன
வநத கநதகறான. இடடையில் அவனிடைமிருநததான பளிதத களளின வநட
வருகறத. கறதத நடனநத சல்லடைதடதத தவர அவனத கறதத ஜமைனியில்
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தணயில்டல. தரணடை ஜதாளகள; எணவணயம் நரும் ஜகாதத மட; சவநத
கணகள...
"அக்கா, நாஞ் வசானஜனனில்ல, இவவதா... அநத டடைவரு."
அவன வநருக்கக் வகாணடு அவள ஜசாறறக் டகடயய பறறம் ஜபாத அவள
தக்கப் பாததரததடைன எழநத தமிரப் பாரக்கறாள.
அப்ஜபாத கால் கழவக் வகாணடருக்கம் அநத 'ஐட்ரா' இடளஞன பாயநத
வநத அவடன இழதத ஓர உடத வடுகறான.
"ராஸ்ஜகாரல்... வபாணடுவ கட்டை வம்ப பணண... ஒனன எலம்ப வநாறக்கப்
ஜபாடுவ..."
அவன வாய கழற அழகரலல் கததகறான.
"கடகாரப் பயய..."
"ந ஜசாறணணம்மைா.. இனி அவவ வரமைாட்டைா இநதப் பக்கம்..."
வபானனாசச வழகள பசவசாரயய அவடனப் பாரதத வணணம் நறகறாள.
'அநதக் கணட்ராக்டைர காலமைாடைனக்கம் இப்பட ஒரு படச ஜபாடுவாஜரா இவர?'...
பசடமையயறற கரப்ப வவளியில் ஓர நனனரறறன களிரடமை இடழஜயயாட வநத
படவதாகத வதம்ப வகாளகறாள அவள.
----------

67

68

6

அநத ஆணடுக்கான மதலப்டப வார எப்ஜபாஜதா அம்பாரம் கவதத
வட்டைாரகள. ஆனால் கஙகாண வதாழலாளர கலக்க மதலப்ப வாரும் படச
இனனமம் ஜபாடைவல்டல. ஆயிரமைாயிரமைாகப் பரநத கடைக்கம் ஏக்கர பாததகள
எல்லாவறறலம் வசயஜநரதத மடயயவல்டல எனற கணக்கப்பளடள படச
எனற ஆயயதடத இனனம் நகழததவல்டல. நானக மடலகள வகாணடை சற
சதரஜமைடு ஜபால் கட்டைப் வபறறருக்கம் படைததக்க வவளடளயயடதத அழக
வசயவத கணடு ஜபரயயாசச, "படைததக்கப் படச ஜபாடுறாக ஜபால இருக்க..."
எனற ஆறதல் வகாளகறாள.
அவரகளக்வகல்லாம் இனி மழக்கல கடடைக்கம் எனற நம்பக்டக பறக்கறத.
வபானனாசசக்க அடதப் பறறயய ஆரவமம் ஆவலம் இருக்க ஜவணடயய
அவசயயம் இல்டல. ஏவனனில் அவளம், பசடசயம் 'கணட்ராக்ட்' கலகள.
அவரகளக்க நாசசயயப்பன மைனமவநத வகாடுப்பத தான கல. வபாத நரணயயக்
கல மடறயில் அவரகள அளததல் பணவயயடுக்கவல்டல.
படைததன மன வாடழயிடல வரதத, உப்டப அளளி டவதத, கறபரம் காட்டக்
கம்படுகறான பசடசக்கனி. அநத மதலப்ப, மதலாளிகள வட்டுக்கப் ஜபாகம்
உப்ப. வடளசசடலப் பறறஜயயா, இலாப நட்டைஙகடளப் பறறஜயயா நடனக்க
அவரகளக்க உரடமையமில்டல ஒனறமில்டல.
காடலயில் எஙஜகா ஆடலசசஙக ஒலப்படதக் கணக்க டவததக் வகாணடு
எழநத, சனனம்மைாவம், அவளம், தம்பயம், அலமினியயம் தக்கப்
பாததரஙகளில் படழயய ஜசாறடறஜயயா, களிடயயஜயயா எடுதத டவததக் வகாணடு
அடதஜயய வகாஞ்சம் கழாகக் கடரததக் காடல ஜநரததக்க அருநத வட்டு,
பாததக் காட்டல் நடைப்பதறகான பன ஓடல மிதயயடகடளக் ஜகாதத வாஙகக்
வகாணஜடை நடைப்பாரகள. அநத மிதயயடகள ஒரு நாடளக்க ஒரு ஜசாட ஜபாதாமைல்
பகலடைன கழநத வடுகனறன. நறநறவவனற வதரயம் உப்பக்க ரப்பர வசருப்ப
ஈடு வகாடுக்காத. வவட்டை வவளியில் வபணகளான அவரகளக்க இயயறடகக்
கடைன கழக்க ஓர மைடறவடை வசதகடைக் கடடையயாத. சலயயான அனனக்களி
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தவததப் ஜபாகறாள. எஙஜகா கடைறபரதடத நாட அவரகள நாடலநத ஜபராக
நடைக்கனறனர.
"ஆசச, அடவயிற கல்லா ஜநாவ..." எனற கழவயயான ஜபரயயாசசயிடைம்
அனனக்களி கடரகறாள. அவள கணகள கழயில் எஙஜகா கடைக்கனறன.
கனனதவதலம்பகள மட்டயிருக்கனறன. நானக கழநடதகள வபறறருக்கறாள.
இத ஐநதாவத பளடளப்ஜபற. பருசன ஐநதாற மைாசஙகளக்க மன இவடள
வட்டு ஓடப்ஜபாய வட்டைானாம். அவடளப் பறற 'ஒரு மைாதர'யயானவவளனற
அழகம்மைா, வபானனாசசயிடைம் கசகசக்கறாள.
"ஏட்ட. நரக்ஜகாவயினனா, வபருஞ்சீரவம் வவநதயயம் வரணடையம்
வவடக்கவட்டுக் கழாயயம் வசசக் கருப்பட்டயயப் ஜபாட்டுக் கடக்கறதல்ல? நால
பளள வபததவதாஜன?" எனற ஜபரயயாசச இடரநத ஜபசகறாள.
வபானனாசசக்கம் கடைச சல நாட்களில் இட்டுப் ஜபாகறத. கணகளிலருநத
தாடரயயாக நர வழநத பாரடவடயய மைடறக்கறத. அடதத தடடைக்கக் கடை
மடயயாமைல் இயயநதரம் ஜபால் வரப்பக்கம் தட்டு ஜமைட்டுக்கமைாக உப்பப் வபட்ட
சமைக்கறாள.
அப்படனக் காணம் ஜபாத அவளக்க இப்ஜபாவதல்லாம் கசவ
ஜதானறவஜதயில்டல. அவர அவள பறப்படும் ஜபாவதல்லாம் படுததருக்கறார.
மைாடல ஜநரஙகளில் எஙஜகா ஜதநரக் கடடையில் அரசயயல் ஜபசவட்டு சடுஜசாற
தனபதறக வநத வடுகறார.
அனற வபட்டடயயத தடலயில் டவதத அவள நடைக்டகயிஜல மைாமைனின
நடனஜவ ஜதானறகறத. "வபண கழநடதஙக பறா ஜபால, நம்மை வட்டு
பாதகாப்டப வட்டு வவளிஜயய அனப்பக் கடைாத..." எனற வாயக்க வாய
ஜபசவார. மைாமைா எததடனஜயயா நாட்கள தததக்கடக்க வருபவர தாம். கயிற
வாஙகணம், இரும்பாண வாஙகணம், தாசல்தாடரப் பாரக்கணம், எனவறல்லாம்
வசால்லக் வகாணடு பஸ் ஏறவாஜர, அவர வரக்கடைாதா!
"அப்படனப் பாரததாசசல்ல? களம்ப?" எனற வசால்ல மைாட்டைாரா?
சனனம்மைாவன மைக்கள அவளிடைம் ஒட்டைஜவயில்டல எனற வசால்ல மடயயாத.
ஆனால் அவளக்கம் வநருஙக உறவாடை ஜநரம் இருக்கறதா?
வளளிக்கம் கஞ்சரக்கம் அவள தான சடடை பனன ஜவணடும். ஓடடைக்
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கடரயிலருநத மைாமைா, தாழம்பக் கடல வகாணடு வருவார. அவ கதத கததயயாக
வவட்டத டததத வடுவாள. ஞானம் அவள தட்டனால்தான உறஙகவாள. ஜவல
மனப வநதருநத ஜபாத கடை அவனக்கப் பததகவமைல்லாம் தட்ட டவததாள.
அவனடடையய சட்டடைடயயயம் சராடயயயம் களததல் ஜசாப்பப் ஜபாட்டு அலசக்
வகாணடு வநத, மஙகல் கழடயய நடழததக் காயயப் ஜபாடுவாள.
"வபானனம்மைா ஜதாசசா வபாட்டஜயய ஜபாடைவாணாம்!" எனபான. அவன
வபானனம்மைா எனற தான அவடளக் கப்படுவான.
அவன பரட்டசக்கப் படப்பதறக அவடளத தான ஜதநர ஜபாட்டுததரச
வசால்லவான.
அநத மைாமைன வட்டடை வட்டு அவள அவர இல்லாத ஜபாத வநதருக்கலாமைா?
பகலல் உணவ வகாளளம் ஜநரததல், ராமைசாமி எனற அநத ஐட்ரா பாரக்கம்
ஆள அவடளப் பாரததக் வகாணடு அஙஜக தான உணவ வகாளகறான.
அவன அவளிடைம் எதவம் ஜபசவதல்டல. ஆனால் அவனடடையய பாரடவ,
"பயயப்படைாஜத, நான இருக்கஜறன" எனற வசால்வத ஜபால இருக்கம்.
அவன தணணரக் கழாயில் நரருநதடகயில் பசடசயிடைம், "தணண
கடசசக்ஜகா?" எனற கழாடயய ஒப்படடைப்பத வழக்கமைாகறத.
"அவரு மைாசச சம்பளக்காரரா அக்கா! வமைாதலாளிக்க ஜவணடயயவயயளா!" எனற
பசடச வபானனாசசயிடைம் கசகசக்கறான.
அதனால் தான மைறறவர யயாரும் சகஜேமைாக அநத ஆளிடைம் ஜபசப்
பழகவதல்டலஜயயா?
"ஒனக்க ஆரு வசானனா?"
"அநத 'டடைவர' வசானனா! அநதாஜளாடை அப்பசச மனன வபரயய மதலாளியயக்
வகாடல வசயயயறதக்க இருநதானன ஜபாலச கணடுபடசச வசயிலக்கக்
வகாணடு ஜபாயிட்டைாவளாம். அப்ப இவயய ஆததா அளதசசாம். வமைாதலாளி
எரஙக இவடர ஜவடலக்க வசசாளாம். அப்பா இப்ப வசததப் ஜபாசசாம். இப்பம்
மைாசச சம்பளமைாம் அதாம் பவருனன கருவட்டுப் ஜபாறா அநத டடைவரு..."
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"ந அநதக் கடகாரச சவததஙகடைப் ஜபசாஜத..." எனற அவள பசடசடயய
எசசரதத டவக்கறாள.
அநதச சனிக்கழடமை மைாடலயில் சனனம்மைா கல வாஙக வருடகயில் கருவாடு
வாஙக வநதருக்கறாள.
சடுஜசாற வடதத நமரதத மன பசடச சல நாட்களில் படுததவடுகறான.
அவசரமைாக வடதத எடுதத, ஒரு தடவயயடல அடரதத அப்பனக்கம்
கழநடதகளக்கம் வபானனாசச ஜசாற ஜபாடுகறாள.
"கருவாடைா? வறக்கலயயா?" எனற நா ருசக்க உணணம் ஆவலல் அப்பன
ஜகட்கறார. சனனம்மைா பட்வடைனற பதல் வகாடுக்கறாள.
"தடலப்பரட்டை, காலக்கக் கழசசப் ஜபாடை எணவணயில்ல. எணண எனன வவல
வதரயமைா?"
அப்பசச ஜபசவல்டல. தட்டல் டககழவவட்டு, நகரநத வகாளகறார. தம்ப
வாசல் தணடணக்கப் ஜபாயச சருணடு வகாளகறான. சரசவம் நல்லகணணவம்
வாசலக்க ஓட ஆசச வட்டல் ஜரடஜயயாப் வபட்ட பாடுவடதக் ஜகட்கப்
ஜபாகனறனர.
சனனாசசயம் அவளம் ஜசாற டவததக் வகாணடு அமைருகனறனர. கருவாடு
நனறாக இல்டல. வசசம் கடைடலப் பரட்டுகறத. மகம் மகததக்கத
வதரயயவல்டல. உயிர படழக்க மைட்டுஜமை அனன ஆகாரம் வகாடுக்கம்
கலடயயப் ஜபானற ஓர சம்னி வளக்க. அநத மைஞ்சள ஒளியில் வவரம் காண
மடயயாத. ஒரு கழம்ப டவததச சடவ காணக்கடை மடவதல்டல. மைாமைன
வட்டலம் வறடமை தான எனறாலம், நதமம் இநத ஜவகாச ஜசாற இல்டல. இநத
நல் படதத வடரகள அஙக இல்டல. இநத ஒளியில் மகம் சளிததாலம் கணடு
வகாளள மடயயாத. அத அவசயயமம் இல்டல. அவரகள உடழப்பன பயயனான
உணடவக் வகாணடு பச எரசசடலப் படதக்கனறனர.
வபானனாசசக்கம் தம்பக்கம் அநதச சனிக்கழடமையில் கல ஜபாடைவல்டல.
ஞாயிறனற காடலயில் தம்படயயக் கட்டச வசனற அளததல் ஆபசல் ஜபாய
வாஙகக் வகாளள ஜவணடும். "ஜநரமைாக வட்டைத. நாடளக்க வா!" எனற
கணட்ராக்ட் கறனான. எல்ஜலாரும் வருவாரகள எனறாலம் அவளக்க வநஞ்சம்
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அசசததனால் கட்டக் கடைக்கறத. அடத நடனததால் ஜசாறம் இறஙகவல்டல.
"சனனாசச... எனக்க இநதப் பனஞ்ஜசாடல அளம் வராம்பப் பயயமைா இருக்க..."
மைன ஆறறாடமையின சடமைகளில் ஜமைாதணடு வசாறகள வமைல்லப் பரகனறன.
சனனம்மைாஜவா, மததக் வகாறக்கவல்டல. பட படகக்கம் அப்பன,
உணரசசடயய வழஙகக் வகாளவத ஜபால் "அஹம்" எனற கடனக்கறார.
< "ஒஙக கஙகாணயிட்டைச வசால்ல, எனக்கம் ஒஙக கடை அளததல ஜவல
வாஙகத தாரும் சனனாசச. ஒஙக கடை இருநதா பயயமில்லாத பதனமைாயிருக்கம்."
இதறகஜமைல் தனத சஙகடைதடதச சசகமைாக உணரதத மடயயாவதனற அவள
நடனக்கறாள. இதறகம் சனனாசச எதவரால எழப்பவல்டல.
அப்பன படக்காரல் பாயநதாற ஜபானற கடனதத, வதாணடடைடயயச வசருமிக்
வகாளகறார. வமைளள எழநத வசனற வவளிஜயய காரத தப்பகறார. பறக வநத
உட்காருகறார. இததடன ஜநரமம் சனனம்மைா வாய தறக்கவல்டல.
வபானனாசச, "அநதக் கணடராக்டு, ஜமைாசமைா நடைக்கா. நாளக்க ஆபசல ஜபாயிக்
கல வாஙகக்கணமைா" எனற சஙகடைதடத வவளியிடுகறாள.
"ஆரு, நாசசப்பனா? சவததப்பயய, அவன மழயயப் படுஙகத ஜதரல ஜபாடைணம்.
அநதப்பயய, ஒரு ஜநரக் கஞ்சக்க வக்கல்லாமை இருநதவ, வபாணடுவள
கணக்கபளளமைாருக்கக் கட்டக் கடுததக் வகாடுததத தரயிறான. ஒம்ஜமைல
மைட்டும் அவவ கயயய வயக்கட்டும்..."
அவர மடக்கவல்டல, பமி பளநத கருத வகாப்பளிததாற ஜபானற
சனனம்மைாவன கரல் ஆஙகாரமைாக வருகறத.
"ஆமைா! எனஜனயிவரு! மனனபனனக் கணட்ராக்டு கஙகாணச சவஙக
வசயயயாததயயா வசயயிறா அவவ? நரு எனஜனஞ்சீரு? சீலயயப் படசசளததப்
பதஙவகாலயய வயக்கறத வகாஞ்சமைா? வயிததப் பசனன நால
வசவததக்களஜளநத வவளிஜயய வநதா இநத மிருவஙகதா. இதஙக
சீரளிக்கறததா...?"
ஜதாடல நக்கச சீழம் இரததமம் கழம்பம் பணடண வவளிக்காட்டனாற
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ஜபானற வபானனாசச வக்கததப் ஜபாகறாள. மைருதாம்பாளின மகததல் மைஞ்சள
ஒளி நழலாடுவத வதரகறத; கணகள பளபளக்கனறன.
"ஏம் ஜபசாமை இருக்கரு? ஏ?... ஏ?..."
ஜசாறறக்டகயடைன அவள எழநத வவற படததாற ஜபானற அவர ஜமைஜல
ஜபாட்டருக்கம் தணயடைன கழதடதப் பறறகறாள.
கரரம் வகக்கல வகாட்டை அவள வபாஙவகழசச கணடு அப்பன அதரசசயறற
ஆவயயாகப் ஜபாகறார. அவள டகடயயப் படததக் வகாணடு, "வாணா... வாணா
மைருதாம்பா, எனனியய வட்டரு..." எனற வகஞ்சம் கரல் அழடகயயாகத
தழதழக்கறத.
"இருட்டல் வநத தட்டுஜமைட்டுல லாரனன வகாரல் கடுப்பா. உளளாற வநத
சீலயயப் படசச இளததட்டுப் ஜபாவா. பருசனாம் பருசன, அவ ஒடைம்பல ரததமைா
ஓடசச? இவ சீலயயப்படசச இளததட்டுப் ஜபாடவயில பாததட்டு
ஒக்காநதருப்பா, காலம் வநததம் கட்டைவயயடுததட்டு அடசசக் வகால்லவான,
பாவ, ஊரம்பட்டும் பாததட்டருக்கம் - நாசகாரக்கம்பல்..."
வபானனாசசக்க அநதச சறறம்டமைடயயக் கட்டத தழவக் வகாளள ஜவணடும்
ஜபால் இருக்கறத.
இநத அப்படனக் கடை அ்வளவக்க யயாரும் தறறயயதல்டல; ஏசயயதல்டல.
ஆனால் கணணால் பாரததராத இநதச சனனம்மைாடவ எ்வளவக்க யயார யயாஜரா
ஏசயிருக்கனறனர! அப்பனின கரல் அழடகயிடழஜபால் இருட்டு கடகயில்
ஒனற மைடறடகயில் சனனம்மைா கரல் உடடையய வம்மகறாள.
இநதச சனனம்மைாவம் ஒரு காலததல் வபானனாசசடயயப் ஜபால் உதயயததல் இதழ
வரக்கம் மைலராக எதரகாலக் கனவகள கணடைவளாக இருநதருப்பாஜளா?
வயிறறப் பசயடைன ஜபாட்ட ஜபாடை இயயலாத கனவகள அவடளயம் வருதத
கடலததருக்கம். அவடள ஓர ஏலாத கடும்பக்காரன கலயயாணம் எனற
வடளததக் வகாணடருக்கறான.
பறக... பறக... இநத அப்பன...
இவருக்கா அவள இரக்கப்பட்டைாள?
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சனனம்மைா இப்ஜபாத எதறக வம்மி அழகறாள? தனனடடையய சகநத
மைணஙகவளல்லாம் ஜசறறக் கட்டடையிலம் வதருப் பழதயிலம்
சநதவட்டைவதனற அழகறாஜளா?
வபானனாசசக்க வநஞ்ச கட்டப் ஜபாகறத. ஜசாற இறஙகவல்டல. ஜவலயம்
காவலம் இல்லாமைல், உயிரப்பம் வமைனடமையம் வறணடு ஜபாகம் உப்பக் காட்டல்
தனடனப் ஜபால் நலம் கடலயய நறகம் ஒ்வவாரு வபணடணயஜமை நடனததச
சனனாசச அழவதாகத ஜதானறகறத.
அனறரவ வபானனாசசக்க உறக்கம் படக்கவல்டல. மைாமைன வரமைாட்டைாரா,
தரும்பப் ஜபாயவடை அடழக்க மைாட்டைாரா எனற கடை நடனததாஜள. அநத
நடனப்ப உகநததாக இல்டல. இஙஜக இநதக் களததல், கஙகாணகளம்
கணக்கப்பளடளகளம், 'கணட்ராக்ட்'களம் நசசரவகளாய ஊரும் களததல்,
காவலல்லாத பசசகளாய அவரகள இருக்கறாரகஜள. அத வதாடைரநத
வகாணஜடை இருக்கமைா?... இடதத தட்டக் ஜகட்க ஆளில்லாமைஜல இருநத
வடைலாமைா?
'தட்டக் ஜகட்க' எனற ஜதானறடகயில் ராமைசாமி, அநத 'ஐட்ரா' ஆள, மதலாளிக்க
ஜவணடயய ஆள எனற தம்ப வசானன அநத... அவர மகம் நடனவக்க
வருகறத. அதக உயயரமமில்டல; பருமைனமில்டல. வவளடளச சட்டடையம்
வவளதத மணடைாசம் அரும்ப மடசயம் களிரநத வழகளமைாக அநத ஆள...
"தணணர கடசசீட்டஙகளா?" எனற ஜகட்கம் ஆள... அவளடடையய
சஙகடைஙகடளப் பரநத வகாணடு வலக்கயய ஒஜர ஆள...
அவரும் அநதப் பாததக் காட்டல் தான இருக்கறார. உப்பக் கடைலனால் கரப்ப
மைணகள மைட்டுஜமை வடளயயவல்டல. நல்மதத கடை வடளகறத. ஆனால் அத
அருடமையயானத. அதனால் வடலமைதப்பறறத.
மைறநாட் காடலயில் சனனம்மைா, பசடசடயயயம் அப்படனயம் அனப்ப
அவளடடையய கலடயயப் வபறறவர வசயகறாள. ஞாயிறறக் கழடமையில் நல்ல
தணணரக்களம் ஜதடச வசனற தண தடவதத வருகறாரகள. அனறதான
மைாசததக்வகாரு மடறயயான எணவணயத தடல மழக்கம் டவததக் வகாளள
ஜவணடும். கநதடலக் ஜகாதக் வகாணடு அவள சனனலன அருஜக நறடகயில்
ஓடல கழததக் வகாணடருக்கம் வட்டுக்கார ஆசச,
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"ஏட்ட? கல ஜபாடைலயயா ஜநதத?" எனற வனவகறாள.
"இல்ல. அப்பசசயம் பசடசயம் ஜபாயிருக்கா?"
"அதாங ஜகட்ஜடை. காடலயில் சனனாசச வாடைடவயம் சீட்டுப் பணமம்
கடுததடுவா. காணஜமைனன ஜகட்ஜடை..."
வபானனாசசக்க அவள வாடைடகப் பணதடத நடனவ படுததம் மைாதரயில்
ஜகாபம் வருகறத. எனறாலம் எதவம் ஜபசவல்டல. இவளடடையய ஒஜர
டபயயனம் மனற வருஷஙகளக்க மன இறநத ஜபானானாம். வட்டக்கக்
வகாடுக்கம் பணதடதக் கணடப்பாக வாஙக வடுகறாள.
அவளிடைம் உப்பளத வதாழலாளரன பாததரஙகள, நர கடக்கம்
ஜலாட்டைாவலருநத சருவம் வடர அடைக படக்கப் பட்டைடவ கடைக்கனறனவாம்.
அநத மனனடறக்க ஜநராக உளள அடறயில் இரும்ப அலமைாரயம் கட்டலம்,
சாமைானகளம் நடறநதருப்படத பாஞ்சால அவளிடைம் வசால்ல வயயநதாள.
ஜராசததடைன சனனம்மைாவடைம் அப்பனம் பசடசயம் கல வபறற வநத
உடைஜனஜயய அவள கடைனக்காக பணதடதயம், வாடைடகடயயயம் வகாடுதத வடை
ஜவணடும் எனற கறகறாள.
"இப்ப ஜவணா... அடுதத கலக்கக் கடுக்கலாம். அடுப்பக்க வயக்கப் பாடன
ஒணண வாஙகணம். அவயய ஒணணஞ் வசால்லமைாட்டைா."
"எஙகட்டைக் ஜகட்டைா; ஏஙகடுக்கலனன..."
"பாடன வாஙகணமினனா ஒணணஞ் வசால்லமைாட்டைா. ஜமைலக்க அப்பட
வவட்டத வதறசசாப்பல ஜபசனாலம் வகரு ஒணணங கடடையயாத. பாவம் ஒஜர
பயய... அவன ஜபாயிட்டைா... அதஜலநத ஆசச மனனப் ஜபாலஜவ இல்ல..."
"ஆசச பருசன எஙஜகயிருக்கா?"
"பருசவனானனமில்ல. அநதக் காலததல அளததல ஜசால எடுக்கறப்ப அநதக்
கணக்கவளள வாராஜன, அவங வகாலசச வபர மதலாளி, இப்ப வகழமைா படுதத
படுக்டகயயாயிருக்காணண வசால்லக்கடுவா. அவனக்கக் கட்ட வசசட்டைா.
அவவ அநத காலததல வபாம்பளனனா ஜபயயா அடலயறவ. ஆனா, இநதாசச
ஒரு வகௌரவப் பட்டைாப்பலஜவ வட்ஜடைாடு இருநதட்டைா. வபாட்ட கட்ட
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வமைாடையம். இநத வளவவல்லாம் அநதக் காலததல அநதக் கணக்கவளள
வடகயயா வநதததா. ஒரு டபயயன இருநதா, நல்ல வாளிப்பா... அதா ஜபாட்ஜடைா
வசசருக்ஜக, வாசல்ல, அததா. படசசட்டருநதா காஜலசல. வபாக்கன
ஜபாயிட்டைா..."
'எனக்கச சாமில்ல. எஞ்சாமி வசததப் ஜபாயிட்டைா'னன அவள கறயய வசாறகள
வபானனாசசக்க நடனவல் மினனகனறன.
"வயயசப்பளள எப்படப் ஜபாயிட்டைா? காருல கருல அடபட்டுப் ஜபாயிட்டைானா?"
"எனவனனனஜவா வசால்லக்கறாவ. நமைக்க எனனம்மைா வதரயம்? அநதப் பயய,
ஆனா, வமைாதலாளி வசறப்பததல எப்பட இருநதாவஜளா அப்படஜயய இருப்பா.
வகளவனக்க நால வபாஞ்சாத வகட்ட வமைாததம் பனனணடு ஆம்பளப் பளள
இருக்கா. கஜடைாசக்காரநதா ஜவதக்காரப் வபாம்பளயயக் வகட்ட,
கறஸ்தயயானியயாயிட்டைா. அவயயளக்க அளததல வசவநதயயாவரம் பக்கம்
பரசசட்டைாவ. அவதா தடர அளம்பா. மனன ஒணணாயிருநத அநதக் காலததல
நாஙகடை வசயநததக்க ஒணஜண கால் ரவா கலக்கப் ஜபாயிருக்ஜக. அநதப்
பளளயயல்லாங கடை இப்பட அசசா வமைாதலாளியயப் ஜபால இருக்க
மைாட்டைாவளாம். வசால்லக்கவா. எனக்வகனன வதரயம்? நடைநத வதனனனன
களக்கால உதசச ஜமைக்கால ஜபாறவனக்கததா வதரயம். இநதப் பயய
பஙகளாவக்கப் ஜபானானா ஒருநா. ஜபாட்ஜடைாவப் பாரததானாம். ஆததாகட்டை
வநத, நானம் அவயய மைகநதாஜன, எனக்வகாரு பஙக வசாதத வாரணமில்ல?
பதத லட்சம் பஙகல்ஜலனனாலம் ஒரு லட்சம் வரணமில்லனனானாம். வக்கலக்
கணடு ஜபசவனனானாம். வபாறவ எனன நடைநததனன வதரயயாத... வக்கல்
பரததல அம்மைன வகாடடை வரும். அனனிக்கததா ஜதரயில இநதப்பயய அநதால
வழநத வகடைநதா. நல வடைௌசரு. சரட்டு எல்லாம் அநதால இருக்க... ஆசச
கததப் பாக்க ஒக்காநதருக்கா. ஜசத வசானனாவ. ஜபாலவசல்லாம் வநதத.
எனனஜமைா தணணயயக் கடசசட்டைா. அததாணண வசால்ல மைறசசட்டைாவ..."
வபானனாசச தடுக்கட்டுத தடகதத வசால்வலழம்பாமைல் அமைரநதருக்கறாள.
அடுப்ப தகதகவவனற எரகறத; பாடனசஜசாற வபாஙககறத. சனனம்மைா ஒரு
சளளிடயய இழதத நடரத வதளிததச சறத அடணக்கறாள.
"அப்படயயா...? அப்படக் கடைச வசயவாஙகளா சனனம்மைா? அப்ப அநத அளதத
வமைாதலாளிக்கப் பனனணடு லசசமைா இருக்க..."
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"நமைக்க எனனாததா வதரயித. நாமை லசசதடதக் கணடைமைா, மிசசதடதக் கணடைமைா.
வசால்லக்கவாக. உப்பத வதாழல்ல ஒரம் ஜபாடைணமைா, கடள எடுக்கணமைா, பசச
படசசடுஜமைனன பயயமைா? மிஞ்ச மிஞ்ச, மைடழ வபஞ்சாக் வகாஞ்சம் கடரயம்.
மைறவருசம் காஞ்சா உப்பாகம். இநதத தததக்கட ஊரஜலஜயய ஜபயயறதல்டல.
காயிறத பார. ஜபஞ்சசசனனா அளததக்க ஜவலயக்க வர ஆளவ வராம்ப
இருக்கமைாட்டைா. காஞ்சசசனனா ஜகாயில்பட்ட அஙக இஙஜகநதல்லாம் கலக்க
இஙக ஆள வநத வழம். அதனால் வமைாதலாளி மைாருக்க நட்டைம் எஙஜகநத
வரும்? சப்சம், (சப்சம் - ஜப்சம் எனப்வபறம் கட்டுப் வபாருள சமிட்ட
உறபததக்க இனறயயடமையயாதத) மைாஙக (மைாஙக - மைணணம் கசடும் கலநத உப்ப)
எல்லாம் மடைமடையயா வவல. சமிட்ட ஃபாக்டைரக்க அப்படஜயய ஜபாவத. நாமை
வசாடமை வசாமைக்கஜறாம்... ஜவவறனன வதரயத?..."
வபானனாசச சடலயயாக இருக்கறாள.
------------
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அனற நாசசப்பன வபானனாசசடயயயம் அனனக்களிடயயயம் கசடு கலநத
கடைக்கம் உப்டப, ஒரு ஜகாடயிலருநத மைற ஜகாடக்கக் வகாணடு ஜபாடைப்
பணக்கறான. அடவ யயாஜரனம் கருவாடு ஜபாடைஜவா, ஜதால் பதனிடைஜவா
வாஙகப் ஜபாவாரகளாக இருக்கம்.
அனனக்களிடயயப் பாரக்டகயில் வபானனாசசக்க அசசமைாக இருக்கறத.
அவளடடையய கனனதத எலம்பகள மட்டை, கண வழகள சடதயில் ஒட்டைாமைல்
வதரயய, வயிற கவநத இருக்க, உயிடரக் டகயில் படததக் வகாணடு அவள
கனிநத 'மைாஙக' எனப்படும் அநதக் கசடடை வாளியில் வாரப் வபட்டயில்
ஜபாடுகறாள.
கனிநத நமிரநத அடத அவளால் வசயயய இயயலவல்டல.
"நாஜன வபட்டயில எடுததப் ஜபாடுஜறன அக்கா..." எனற வபானனாசச அவள
ஜவடலடயய இலகவாக்க மறபடுகறாள.
அனனக்களி தடலயில் வபட்டடயயச சமைநத வகாணடு ஒரு நடடை வகாணடு ஜபாய
வகாட்டு மன வபானனாசச இரணடு மடறகள வபட்டடயய நரப்பக் கால வசயத
வடுகறாள.
வவயில் உசசக்க ஏறக் காயகறத. அனனக்களிக்க மசச வாஙககறத.
நஞ்ஜசாடடையின அருஜக கடடையடைன கஜழ உட்காரநத வடுகறாள.
"ஏனக்கா?... உடைம்பக்க எனஜனனமைா?..."
"இல்ஜல... எனக்க தாவமைாயிருக்க. தணண... தணண ஜவணம்..." எனற
மசசடரக்க அவள சாடடை காட்டுகறாள. வபானனாசசக்க அவடளக் காணஜவ
நடுக்கமைாக இருக்கறத.
தனத வபட்டடயய டவததவட்டுத வதாடலவல் இருக்கம் வகாட்டைடக்க
ஓடுகறாள. வகாட்டைடயில் இப்ஜபாத கழாயில் தணணர வடுவாரகளா? அவள
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ஓட வருவடத நாசசப்பன பாரதத வடுகறான.
"வசறக்கவளள. ஏணட ஓடயயார? ஜவலயயப் ஜபாட்டுட்டு..." எனற நாக்கசம்
வசாறகளால் வடசபாடுகறான.
"தணண ஜவணம்... தாவததக்கத தணண. அனனக்களி அக்கா தணண ஜகக்கா."
"அதக்க, அவ எனன ராணமைவ ராணயயா? ஒனன அனப்பசச வயக்கா?... கணடை
களதஙகளக்கம் படுக்க வரசசட்டு வயிததச சாசசட்டு வாரா! ஒருநாக் கடை
ஒளஙகா ஜவல வசயறதல்ல!..."
வடசகள உதருகனறன. ஆனால் 'ஐட்ரா' ராமைசாமி அஙக கறப்பக் கணணாட
மைாட்டக் வகாணடு உப்ப வாருகறான. அவன அவள நர ஜவணட வநததறநத
வாரு பலடகடயயப் ஜபாட்டுவட்டு எஙகருநஜதா தணணர வகாணடு வருகறான.
"ஆருக்கத தணண ஜவணம்?"
"கடுஙக. பளளததாசச... அனனக்களியயக்கா, மையயக்கமைா உக்காநதட்டைா..."
வாளியம் கவடளயமைாக அவனம் அவளடைன வசல்கறான.
அனனக்களி கவழநதாற ஜபால் உட்காரநதபடஜயய மதக சரயயக் கடைக்கறாள.
மட்டடயய ஊனறனாற ஜபால் மைடததக் வகாணடு கப்பற வழநத கடைக்கறாள.
"மருகா... மருகா!" எனற அவள மைனசக்கள கவக் வகாளகறாள.
கஜழ அமைரநத அவள மகதடத வமைல்லத தக்க, "இத தணண,
அனனக்களியயக்கா?... தணண ஜகட்டஜயய?" எனற அவள தடலடயயத
தக்ககறாள. மகததல் வயயரடவப் வபருககறத. டககள இரணடடையம்
வயிறறல் ஜகாததாற ஜபால் டவததக் வகாணடருக்கறாள. சறஜற நகருடகயில்,
கஜழ உப்ப மிதலாடும் மைணணல் அவளத நணநர... கறப்பச சீடலத தணடடை
நடனததக் வகாணடு...
அவளக்க வநஞ்ச ஒட்டக் வகாளகறத.
ஜபரயயாசச இருக்கமிடைம் ஜதட ஓடப் ஜபாகறாள.
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"ஆசச...! ஆசச? அஙக வநத பாரும்... அனனக்களி அக்கா... உதரமைாச சரயித..."
கழவ வகாதத பலடகடயயப் ஜபாட்டுவட்டு வடரகறாள. இனனம் ஜவற சல
வபணகளம் ஆணகளம் தரும்பப் பாரதத வருகனறனர.
"இவளவ வவக்கஙவகட்டை ஜவசக. வகததப்பளள களவளற வரயிலம் ஏன
ஜசாலக்க வரணம்?"
"மைாசமைாவலனனானனாலம் மைானக்ஜகடல்ல? வட்டை வகடைநதா எனன?"
"நால பளளியய, இவ எனஜனயவா? இருநதாலம் தயிரயயம், அளததல வநத
வளநத வகடைக்கலாமைா?"
ராமைசாமி சறற எரசசலடைன, "ஏன தடலக்கததடல ஜபசறயய? பலடவ எதானம்
வகாணடட்டு வநத வகாட்டைடக்கத தக்கட்டுப் ஜபாகலாம் வாஙக!" எனற அஙக
ஜவடக்டக பாரக்க நறகம் வாரமதல் கஙகாண வசல்வராடச அடழக்கறான.
"ஏஜல, ந பளளப் ஜபற பாரக்க வாஜர! ஜபாஜல! வபாணடுவ இளத வதரவாளவ.
இநதச சறக்கயயளக்க வநஞ்சத தகரயயம். வமைாதலாளி காருல ஆசபததரக்கக்
கட்டப் ஜபாவாரன கடை வழவாளவ."
ராமைசாமி அநத வசல்வராடச ஒரு ஜமைாத ஜமைாதத தளளகறான.
"ஒரு ஆததா வயிததல வபாறக்கல ந? அக்கா தஙகசச வதரயயாத ஒனக்க?
உசருக்க அவ மைனனாடுதா... இவவ ஜபசதா!"
அவன சநதனசாமிடயயக் கட்டச வசனற அலவலகக் வகாட்டைடயில் கடைக்கம் ஒரு
வபஞ்சடயய எடுதத வருகறான. தடலயில் சறறயய தணடடை எடுததப்
ஜபாடுகறான.
இனனம் அடதப் பனபறறப் பல தடல தணகள வழகனறன.
வகாட்டைடயில் ஜபரயயாசசயம், அழகவம், வடவாம்பாவம் அவடளச சறற
இருக்கனறனர.
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நாசசப்பன எல்லா வடசகடளயம் வபால வபாலததத தரததவட்டைான. அனற
தட்டைமிட்டைபட ஜவடல நடைக்கவல்டல.
பகலணவக்க அவரகள தரும்பம் ஜநரததல் வகாட்டைடயிலருநத பசடசச
சசவன கரல் ஜகட்கறத. அநதக் கரப்ப வவளியில் உயிரததவதடத
எதவராலததக் வகாணடு அதன மதல் அழடகயின ஒல ஜகட்கறத.
"வபாட்டைவளள!" எனற அழகதான மதலல் அறவக்கறாள. வபானனாசச
வகாட்டைடக ஓரததல் எட்டததான நனற அடதக் ஜகட்கறாள.
"வபாட்டைவளள... வபாட்டைவளள..."
யயாஜரா அடறநத அடறநத கறவத ஜபால் வபானனாசசயின வநஞ்சல் அநத
ஒல ஜமைாத எதவராலக்கறத.
"வபாட்டைவளளயயா?..." எனற, ஏஜதா உசசக்கட்டைதடத எதரப்பாரததருநதாற
ஜபால் நனறவர சப்பட்டைவராகச சாப்பாட்டுத தக்கடைன வசல்கனறனர.
ராமைசாமி தான டசக்கடள எடுததக் வகாணடு எஙஜகா வவளிஜயய வசனற,
ஜதநஜரா காப்பஜயயா வாஙக வருகறான. பறக உப்ப எடுததச வசல்ல வநத
லாரயிஜலா, எதஜலா பளடள வபறறவடளத தக்கவட்டு, ஆசபததரக்கக்
வகாணடு வசல்ல ஏறபாடு வசயகறான. கஙகாண வசல்வராசவக்க ஒஜர
ஆததரம்.
வசல்வராசவம் படக்கத வதரநதவன. டகர பாரக்கம் ஜவடலக்காரனக்க மைாசம்
சம்பளம். டகர பாரதத வதாழ தறநத மட ஜவடல வசயவத, உப்ப வாருவடத
வடைக் வகாஞ்சம் 'வகௌரவ' ஜவடல எனற நடனப்ப. சட்டடை ஜபாட்டுக் வகாணடு
'ஐட்ரா மட்டைரும்' அளடவக் கழாயமைாகத தான வடளயய வரஜவணடும் எனற
அநதப் பணக்காக கணக்கப்பளடள தஙகராசடவ எப்பட டநசசயயம் வசயயயப்
பாரததான! ஒ்வவாரு வாரமம் சம்பளததல் பதத ரபாய படததக் வகாளளச
சம்மைதததான. பஸ்தர மிட்டைாயம், ஆரஞ்சயம் வாஙகக் வகாணடு வசனற வட்டல்
டவததான. கடடைசயில் 'ஐட்ரா' ஜவடல அநதப் பயயலக்க ஆகவட்டைத. அநதப்
பயயல், அடறடவக் வகாட்டைடயில் உப்ப வபாட சமைக்க ஜவடலக்க வநத
ஜசரநதவன தான. அரசயயல் கட்சக்காரரகளடைன ஜசரநத ஆட்டைம் ஜபாடுகறான.
"கணக்கவளள, எனன இப்பட ஏமைாததட்டஜர..." எனறான மைனததாஙகலடைன.
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"அநதாள வபரயய இடைதத சவாரச. நா வபாறவ எனன ஜசயய?" எனறான
கணக்கப்பளடள.
இதறகப் பறக அட்ட கடடையயாத.
வசல்வராச இப்ஜபாத ஆததரததடைன வபானனாசசயின வசவகளில் வழம்பட,
"...இவனக்க அநதப் வபாம்பள வாயப்ப..." எனற கறத தனத அவமைானததக்க
ஆறதல் ஜதடக் வகாளகறான. அனற நாசசப்பன 'அததடன மைாஙடக'யம்
வழததப் ஜபாட்டை பனனஜர அவரகள ஜவடல மடநத ஜபாகலாம் எனற
கட்டைடள இடுகறான. அவரகள ஜவடல மடக்கம் ஜபாத மைண ஏழாக
வடுகறத.
தம்ப, பாவம் அவனக்கப் பச எடுக்கம்; தக்கம் வநத வடும்.
அவன அக்காளக்காகக் காததருக்டகயில் ராமைசாமி அவனிடைம், "நஙக எஙஜகநத
வாரயய?" எனற வசாரக்கறான.
"தததட... ஆஜராக்கயயமைாதா ஜகாயில்ல அதக்கப் பனனால ஜபாவணம்..."
"ஒஙக கடை ஆரும் வாரதல்ல?"
"இல்ல..."
"அப்பசச, அம்மைா இருக்காவ?"
"அப்பசசக்கக் கண வதரயயாத. அம்மைா வசததப் ஜபாசச. சனனாசச அளதத
ஜசால பாக்கத..." எனற பசடச வவரஙகள வதரவக்கறான.
வபானனாசச வநத பறக அவனம் அவரகளடைன பாலம் வடரயிலம்
டசக்களடைன நடைநத வருகறான. வசவநதயயாபரததல் தான இருப்பதாகவம்,
வதரக்காட்டடைத தாணடும் வடரயிலம் உடைன வருவதாகவம் கற வருகறான.
அஙக ஒரு கடடையில் அவரகளக்கத ஜதநர வாஙகத தருகறான.
வபானனாசசக்க மதலல் தயயக்கமைாக இருக்கறத. யயாரும் எதவம்
ஜபசவாரகஜளா எனற அஞ்சகறாள. அவடளயம் இடணததச வசல்வராச
ஜபசயய வசாறகள வமைனசடதயில் உப்பாய வருடுகனறன.
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"வாஙகக்கம்மைா, ஏ, பயயமைாயிருக்கா? தம்ப, ந வசால்ல, ஒன அக்காளக்க! நா
ஒணணஞ் வசஞ்சர மைாட்ஜடை..."
அவள பறக ஜதநடர வாஙக அருநதகறாள. தனத ஆயளில் அததடகயய
இனிடமைடயய அநபவதததல்டல எனற ஜதானறகறத.
அவள வட்டுப்பட ஏறயயதம் மைாமைன வநதருக்கம் கரல் ஜகட்கறத.
"இப்பதா வாரஙகளா? இநஜநரமைா ஆவத? எட்டைடக்கப் ஜபாவத?"
"இனடனக்க அளததள ஒரு வபாம்பள, பளள வபததட்டைா" எனற
வசயதயயவழக்கறான பசடச.
"அப்பறம்?..." எனற மைாமைா வயயநத பாரக்கறார.
"எல்லாரும் ஜவடலயயவட்டுப் ஜபாட்டு ஜவடக்டக பாததட்டு நனனிட்டைா.
கணடராக்ட் வரப்ப உப்ப தட்டு ஜமைட்டுக்கப் ஜபாவாமை வடை மைாட்ஜடைனிட்டைா"
எனற கறம் வபானனாசசக்க சட்வடைனற நடனவ வருபவளாக, "நஙக எப்ப
வநதயய மைாமைா, மைாமி, பளடளயயளளாம் வசாவமைா? ஞானதடததனனாலம் கட்ட
வரப்படைாதா?" எனற வனவகறாள.
அவள பரபரப்பாகப் ஜபசஜயய ஜகட்டராத மைாமைாவக்க அவள மறறலம் மைாறப்
ஜபாயிருப்பதாகத ஜதானறகறத.
"நானிஙக சாயயஙகாலம் அஞ்ச மைணக்க வநஜதன. யயாரும் இல்ல. வபறக
வட்டுக்கார ஆசச வசானனாவ, நஙக வர ஆற மைணயயாவனன. ஒஙக மைாமி
வசானனா, அவப்பசசக்க ஒடைம்ப சரயில்லனன கட்டப் ஜபானானனா. சர,
ஒடைம்ப நல்லானதம் வநதடுவஙகனன இருநஜதன. பறக இனனிக்க இஙக வர
ஜசால இருநதத. சசயட்ட வசயயமைா வநதா நஙக ஜவலயக்கப் ஜபாயிருக்கயய..."
வபானனாசசக்கத தான கறறவாளியயாக நறபதாகத ஜதானறகறத.
"நஙக தப்பா நடனசசக்க ஜவணடைாம் மைாமைா. இஙக சனனம்மைாக்கம் வராம்ப
கஷடைமைாக இருநதத. எததனி காலநதா ஒருததருக்கப் பாரமைா இருக்க? வபாறவ
இநத வட்டுக்கார ஆசசதா பனஞ்ஜசால அளததல அட்வானச, ஜபானச எல்லாம்
வகடையக்கம்ன ஜவடலக்க ஜசதத வட்டைா..."
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"அடை... வபானனாசசயயா இம்பட்டுப் ஜபசசப் ஜபசறா?" எனற அவர ஜகட்பத
உணடமையில் பாராட்டைா, அல்லத இடைக்கா எனற பரயயவல்டல.
"இப்படஜயயதான ஆள ஏமைாததறானவ. ஏததா ஆடு நனயிதணண ஓநாய
அழமைா? அட்வானசாம், அட்வானஸ்? படக்கற பருவததப் பளடளயய எல்லாம்
ஆடசக்காட்ட மைடைக்கப் ஜபாட்டு உப்பச வசமைக்க டவக்கறானவ. காத கதத,
கணணாலம் காசச, வமைாதலாளி பணம் வகாடுப்பானன கஙகாணயய
கடழயயடப்பானவ. இநதத வதாழலாளி யயாரானம் மனனக்க வநத கடத
எஙகயயானம் உணடைா? வசநதலாணடைவ அளதத மதலாளி, நாஙக கட்டுறவ
ஏக்கருக்கப் பட்டைா வாஙடகயிஜல அவனம் கட்டுக்கததடவ நற ஏக்கர
வாஙகனா, அப்பஜமை வதரயயல எஙகளக்க. அவன வாக்கா, ஓடடைக்க அப்பால
வாஙகனா. இப்ப, அவன ஆயிரம் ஏக்கருக்க ஜமைல ஜசததட்டைான; வாரமதல்
வதாழல் பணரா. கததாலததல பஙகளா, வகாடடைக்கானல்ல பஙகளா,
வசநதயயாணடைவனக்க ஜசடவ பணணப் ஜபானா அஙக ஒரு பஙகளா...
வபாணண பளளவயயல்லாம் அவமைரக்காவக்கம் ஜேரமைனிக்கம் ஜபாறா, ஊரல
இருக்கவ வதாழடலவயயல்லாம் வளசசப் ஜபாட்டுக்கறான. இப்ப உப்பத
வதாழலாளி நரு - நருனனதா வவசசக்கவஜமை. ஒரு பான ஜசாததக்க ஒரு ஜசாற
தான பதம்? கணண வவளளப்படை வழஞ்ச ஒணணல்லாமை உக்காநதருக்கரு..."
மைாமைாவக்க ஆஜவசம் வநதவட்டைவதனற வபானனாசச நடனக்கறாள. அவர
ஜபசத வதாடைஙகனால் இப்படததான ஜபசக் வகாணஜடை ஜபாவார. ஆனால்
வட்டல் மைட்டும் அவர ஜபசச எடுபடைாத.
"வசாம்மைா வகடைநத சலம்பாதம், வமைாதலாளி வதாழலாளிணடு. அவயய
வமைாதலாளியயா இருநத இததனி ஜபருக்கம் கல வகாடுததததா
காக்கஞ்சக்கனனாலம் அடுப்ப படகயித. ஒஙகளக்களள ஒததமையில்லாதப்ப
அதப் ஜபச எனன பஜரசனம்? சஙகக்கார அததனி ஜபரும் அளததல பாடுபட்டு
ஒததடமையயா நக்கறயயளா? மடைமக்கா ரவாயிணடு இஙக வாஙக இவனவஜள
மைததவனக்க வக்க தஜராகம் வசயயிறா" எனற மைடைக்க வடுவாள. அவரால் மைற
ஜபசசப் ஜபச மடயயாத.
மைருதாம்பா கருப்பட்டக் காப்படயய இறதத, வட்டைக் வகாப்பல் (வட்டைக் வகாப்ப டைவரா தம்ளர) ஊறற மைாமைனக்கக் வகாணடு வநத டவக்கறாள. அநதப்
பளபளக்கம் 'வட்டைக் வகாப்ப' வடகயயறா வபரயயாசசயிடைமிருநத பாஞ்சால
ஜகட்டு வாஙக வநதவதனற பறகதான வபானனாசச பரநத வகாளகறாள.
உடறக்கணறறலருநத நர வகாணடு வநத ஜமைல் கழவக் வகாணடு மைசாடல
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அடரததக் வகாடுக்கறாள வபானனாசச.
மைாமைா இனனம் ஜபசக் வகாணஜடை இருக்கறார. காப்ப கடததாகவட்டைத.
"அளததல ஒருதத பளள வபறறவரயக்கம் ஏன ஜவல வசயயிதா? வகாஞ்சம்
மைனசாபமைானதஜதாடை ஜபற காலததக்க அலவனச மைாதர ஏதாவத
வகாடுக்கறாவளா? இவஙகளக்க அதனாஜல வகாறஞ்சடுமைா? உப்ப நட்டைம்
வநதா மனல லாபம் வரும். மிசன ஜபாட்டு வாஙகவட்டருக்கா. மனல நட்டைம்
வநதா காடுகடர வசசருக்கா. காபத ஜதாட்டைம் வாஙகறா. பணம் பணதஜதாடை
ஜசரச ஜசர சயயநலம் அதகமைாக மைனிசாபமைானம் ஜபாயிடும் ஜபால இருக்க. ஒரு
கலனன நரணயயம் வசஞ்சா, எல்லா அளக்காரனம் அவதக் கடுக்கறாவளா?
எடையில கணட்ராக்டுனறா. ஆடுமைாடுஙகள சப்ள பணணறாப்பல
வதாலாளிஙகடள வளசசட்டுப் பணம் பணறா. வமைாதலாளிக்கம்
வதாழலாளிக்கம் நடுவ இவவ கமிசன. இதக்கச சட்டைம் வகடையயாத.
சரதாஜனம்மைா?" சனனம்மைா வட்டைக் வகாப்படயயக் டகயில் எடுததக் வகாணடு
"அதக்க எனஜனயயலாம்? கல ஜரட்பட கடுக்கறவஙககட்டை ஜமைக்வகாணடு
மக்காததட்டுக் கடடையயாத. மைழக்காலம், தவாளி, பணடயயல் ஜபானச, சீலனன
ஒணண வகடையயாத. ஜமை நாள, சதநதர நாள லவ கடைக் வகடையயாத. அதக்க இத
தாவலயில்ல?" எனற ஜகட்கறாள.
"நஙக எநத அளம்?"
"கருஜவலக் காட்டு அளம். தருசவசநதர ஜராடல பக்கநதா. பாவலநதரும்பனா
வநதடும்; இஙகதா அஞ்ச வருசமைா ஜவல. இவயயளம் வசயநததக்க வநதா.
இப்பவம் ஜலசா வதாழ (வதாழ - வதப்பம் - கசடு தஙகம் மதல் பாதத) வார
வகாளள வரணடல ஒணணல கடுப்பா. வாருபலடவ ஜபாட்டட்டு தானிருநதாவ.
கஙகாண ஒருததரன இல்லாமை மைாறட்ஜடை இருப்பம். கால் வகாப்பளம் வநத ஒரு
நா, வரணடு நானனா ஜபாகாமை இருநதா ஒணணல்ல. ஜபான வருசம் இநதப்
பளளக்க ஜபத காயசசல் வநத பதத நா ஜசாலக்கப் ஜபாகல. கஙகாண ஒரு
ரவாக் கலக் கறசசட்டுக் கடுததா ஒரு நாளக்க... எனன வசால்றஜயய?"
"எனனதத வசால்றத? மதலாளியயளக்க வதாழலாளியய ஒததடமையில்லாமை
இருக்கறஜததா லாபம். யனியயன தடலவரன யயாரானம் வசல்வாக்கா
தடலவயயடுததட்டைா, அவடன ஒடைஜன வாயக்கரச ஜபாட்டு, அவம் பக்கம்
இழததடைறா. வசால்ல பஜரசனமில்ல?"
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சாப்பாடு ஆனதம் மைாமைா களம்ப வடுகறார.
"ரா இருநதட்டுக் காலஜமை ஜபாவலாஜமை?" எனற அப்பசச மைரயயாடதயயாகக்
கறகறார.
"இல்ல ஒரு ஆளப் பாக்கணம், ஒம்பத மைணக்கதான வட்டுக்க வருவானனா. நா
வாஜர... வபானனாசசப் பதனமைா இருநதக்க. எல்லா இருக்காவ,
இருக்கறம்னனாலம் அவவ தனனததாஜன ஜபணக்கணம். தயிரயயமைாயிருநதக்க.
பறக மருகன இருக்கறான!" எனற அறவடர கறக் வகாணடு நடைக்கறார.
பசடச அதறகள படுததவட்டைான. அவடன எழப்ப வருகறாள வபானனாசச.
"ஜல தம்ப. ஒளஙகா வபரயயவஙக வசானன ஜபசடசக் ஜகட்டு நடைநதக்க;
ஜவணடைாத சகவாசததக்கப் ஜபாகாத, வாரன மைாப்பள! வஜரம்மைா...!"
அவர படயிறஙகச வசல்லம் வடரயிலம் வபானனாசச உடைன வநத
தரும்பகறாள.
-----------
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ராமைசாமி ஜவடல மடநததம் ஜநராகக் கடடசக்கத தரும்பமைாட்டைான.
தடலததணடயய அவழததப் ஜபாட்டுக் வகாணடு படப்பகததக்கச வசல்வான.
கநதசாமியின ஜதநரக்கடடையில் வதாழலாளடரச சநததத நலவரம் ஜபசவான.
ஒரு சராசர உப்பளத வதாழலாளியில் இருநத அவன மைாறபட்டைவன.
அவன தவக்கப்பளளிக் கல்வ மடதத ஆறாவதல் படததக் வகாணடருநத
காலததல் அவன தநடதயின ஆதரவ கடும்பததக்க இல்லாததாயிறற.
அவனடடையய தநடத சாததப்பனக்க அவனடடையய அம்மைாளக்ஜக படப்ப
வசால்லக் வகாடுக்க ஜவணடுவமைனற ஆடச இருநதத. அளததல் வாரமதல்
வதாழலாளியயாக இருநத அவர வதாழலாளிகடளக் கட்டச சஙகம் ஜசரதத,
உரடமை ஜகாரும் மயயறசகளில் ஈடுபட்டு மனனினற உடழததவர. அநநாளில்
வதாழலாளர தடலவராக இருநத அஙகமததடவ அவரகளடடையய கடடசயில்
அடக்கட பாரக்கலாம். சவப்ப வணணததல் அசசட்டை தணடு ஜநாட்டசகடளச
சதற வட்டுக் வகாணடு அவன தநடத டசக்களில் வசல்வடத அவன
பாரததருக்கறான. எழததக் கட்ட அடதப் படக்க மடனநதருக்கறான.
"வதாழலாளத ஜதாழரகஜள, எழசச வபறஙகள" எனற வாசகஙகள அனஜற
அவனக்கப் பாடைமைானடவ. பறக தநடதடயய ஒரு நாள ஜபாலச படததச
வசனறதம், தஙகசசடயயயம் அவடனயம் அல் அயயலல் வட்டு வட்டு அவன
அம்மைா, கருப்பணயயாக இருநத அம்மைா, தததக்கடக்கம் வக்கல் வட்டுக்கம்
அடலநததம் அவனக்க இனனமம் மைறக்கவல்டல. தஙகசச காயசசல் வநத
இறநத ஜபாயிறற. அம்மைா பளடள வபறற வவகநாட்கள படுக்டகயிலருநதாள.
பறநத கழநடதயம் இறநத ஜபாயிறற. சணமகம் கஙகாண, அவடன
அடறடவக் வகாட்டைடயில் ஒனஜற கால் ரபாய கலக்க உப்பப்வபாட சமைக்கக்
வகாணடு வட்டைார. அநதக் காலததல் அவரகள வட்டுக்க அவடரத தவர ஜவற
யயாரும் வரமைாட்டைாரகள. பறக மனற வருடைஙகள வசனற பறக ஒரு நாள
ராமைசாமி தடலக்வகாட்டடையம் தானமைாகக் காடலயில் ஜவடலக்கக்
களம்படகயில் தாட மடசயடைன ஒரு ஆள அவரகள வடு ஜதட வநதடதக்
கணடைான. அவர அவடனச சறத உறறப் பாரதத வட்டுக் கட்ட அடணததக்
வகாணடு கணணர உகததார.
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அவனத நடனவல் இப்ஜபாதம் அவருடடையய காயததச வசதல் வசதலாகப்
ஜபாயிருநத உளளஙடக உறததக் வகாணடருக்கறத.
அவடர அப்பா எனஜற அவனால் பரநத வகாளள மடயயவல்டல.
அஙகமததவடைன வட்டுக்கள அப்பா எ்வளஜவா ஜபச அவன
ஜகட்டருக்கறான. ஞாயிறறக் கழடமையயானால் டசக்கடளத தளளிக் வகாணடு
ஒ்வவாரு வதாழலாளியயாகத ஜதடச வசல்வாரகள. அவர ஓயநதருநஜத அவன
அதறக மன கணடருக்கவல்டல. ஆனால், சடறயில் இருநத வநத பன அவர
ஜபசயயதாகஜவ அவனக்க நடனவல்டல. மழஙகாடலக் கட்டக் வகாணடு
கடடசக்கள உட்காரநதருநதார.
மனற நாட்களக்கப் பறக, காடலயில் அவர படுதத இடைம் காலயயாக இருநதத.
அக்கம் பக்கவமைல்லாம் ஜதடனாரகள.
சணமகக் கஙகாண தான அவரகளக்க அப்ஜபாவதல்லாம் ஆதரவாக இருநத
ஒஜர மைனிதர. தானணடு, தன வதாழலணடு எனற இருப்பவர. அவன தாயிடைம்,
"தஙகசச, ஊரக்கருவ பருநதாவ எலமைா? நாம் ஊரக் கருவயயாலப்
வபறநதருக்கம். இப்படக் கழநடதகடளயம் கடும்பதடதயம் வசசட்டு அவன
இநத வம்பக்வகல்லாம் ஜபாலாமைா?" எனபார. அப்பன அநத நல்ல நாட்களில்
அவடரக் கணடைாஜல ஏசவாராம்.
"வதாடை நடுஙகயய. ஒஙகளாலதா ஒததடமையம் வழப்பணரசசயம் இல்லாத
ஜபாகத" எனபாராம். ஆனால் சணமகக் கஙகாண அடதவயயல்லாம்
வபாருட்படுததவல்டல. அவர தாம் ஜதடனார.
அம்மைா தருசவசநதரப் பக்கம் ஜசாசயயரடைம் ஜபாயக் கற ஜகட்டு வநதாள.
அவடனயம் உடைன அடழததச வசனறாள.
கறதத மடத தடலயில் எணவணய பளபளக்க கஙகமைப் வபாட்டும் கழததல் பல
வடக மைண மைாடலகளமைாக அமைரநதருநத ஜசாதடைர, ஜசாழகடள டவததப்
பாரதத அப்பன இனனம் மனஜற நாட்களில் தரும்ப வடுவார எனறார. 'ஒரு
வபண பளடள மையயக்க; அவள சததான. வடைக்ஜக ஜபாயிருக்கறார. வநதாக
ஜவணடும்' எனற பருவஙகடள வநறதத, உதடுகடளக் கவதத வவரஙகள
வமைாழநதார.
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அம்மைா யயாஜரா வபண பளடளடயய நடனததக் டககடள வநறததச
சாபமிட்டைாள. தரும்ப வரும் ஜபாத... பசடசயயம்மைன ஜகாயில் நவராததரச சீர
வபாஙகல் டவக்கப் வபணகவளல்லாரும் கடயிருநதாரகள. பாட்டுப்
ஜபாட்டருநதாரகள. ராமைசாமிக்க அப்ஜபாவதல்லாம் சனிமைாப் பாட்வடைனறால்
உயிர. அம்மைா, கரப்பரம் வாஙகக் வகாளதத டவததாள. வழநத வழநத
கம்பட்டைாள. நம்பக்டகயடைன வடு தரும்பனாரகள.
காடலயில் அவன ஏழ மைணக்க ஜவடலக்கக் களம்பக் வகாணடருக்டகயில்
சணமகக் கஙகாணயம் கணக்கப் பளடளயம் அவரகள கடடசக்க வரக்
கணடைான. அம்மைா பரபரததக் கடடசக்களளிருநத வவளி வநத பாரததாள.
"மைக்கா...!" எனற கஙகாண கணகடளத தடடைததக் வகாணடைார.
கடைறகடரயில் அப்பசசயின உடைல் ஒதக்கப்பட்டருநதத. மனகள கணகடளக்
வகாததயிருநதன.
அவர இறநதஜபாத அவரகளடைன இருநத உணடமையயாகக் கணணர வடததவர
சணமகக் கஙகாண தாம்.
அப்பா தரும்ப வநத பன நனறாக உடைல் ஜதறப் படழயய வலடமைகடளப்
வபறறராத ஜபானாலம், அனபம் அரவடணப்பமைாகச சல நாட்கஜளனம் அவர
இருநதருநதால் அவருடடையய இழப்டப ராமைசாமியம் தாயம் அதகமைாக
உணரநதருப்பாரகள. ஆனால், அப்பட எதவம் இல்லாமைல் அவர தரும்பயயதம்,
இறநத ஜபானதம் கனவல் நகழநத சம்பவஙகளாக நடனவல் ஆழமைாகப்
பதயயாமைல் ஜபாயவட்டைத. ராமைசாமியின வாழக்டகடயய அநத நகழசச
அப்ஜபாத பாதக்கவல்டல.
சணமகக் கஙகாணக்க நரக்ஜகாடவ, வாதம் வநத அவடரப் படுக்டகயில்
தளளிவட்டைத. அவருடடையய தம்ப மைகன ஒருவன தததக்கடச சநடதயில் கடடை
டவததருக்கறான. அவனிடைம் வசனற தஙக டவததயயம் வசயத வகாளளப்
ஜபாயவட்டைார. சணமகக் கஙகாணக்க மைடனவ இல்டல. இரணஜடை பதல்வயயர;
அவரகடளக் கட்டக் வகாடுதத அவரகள பாடற உடடைதத சல்ல எடுக்கம்
கததடக ஜவடல வசயயம் கணவரகளடைன வடைக்ஜக வசனற வட்டைனர. ஆனால்,
கஙகாண அளதடத வட்டுச வசல்ல மன அவடன உப்ப அறடவக்
வகாட்டைடயிலருநத வவளிஜயய உப்ப வாரும் பணக்க அமைரததச வசனறார.
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"ஏஜல, நயணடு ஒஞ்ஜசாலயணடுணண நடைநதக்க. ஜவற எநத சாரப்பம்
ஜவணடைா. ஒனனப்ப வம்பதம்ப வசயயயப் ஜபாயிததா இநத மைட்டும்
வநதவதல்லா..." எனற அறவடர வசயத வட்டுப் ஜபானார. அப்ஜபாத
அவனடடையய இளம் மைனதல், வாலபம் களரதத மரட்டுததனம் மததடர
பதக்கவல்டல. வவளியயாரன ஜபசசம் நடைப்பம், தநடத ஏஜதா பயயஙகரமைான
கறறதடதச வசயததால் சடறக்கச வசல்ல ஜவணட வநதவதனறம், அவஜர தாம்
தவறக்க வருநத, தனத ஆயடள மடததக் வகாணடைார எனறம் அவன
கருதமைளவக்க அநதாப ஈரமில்லாமைலருநதன. தநடத வசயத பயயஙகரக் கறறம்
எனனவவனபடத அவன வாலபனாக வளரநத வர, உப்பளததல் வபறம்
அனபவஙகள, ஜவடலசசழல் இவறறன வாயிலாகஜவ உணரநத
வகாணடருக்கறான.
ஐநதாணடுகளக்க மன ஒரு நாள அவன அளததல் பணவயயடுதத பன வடு
தரும்பக் வகாணடருநத ஜபாத டசக்களில் வசனற வகாணடருநத ஒரு ஆள
அவடனப் பாரதத வட்டுச சட்வடைனற இறஙகனார.
"ந... யயாருஜல, பாததாப்பல இருக்க?"
அவன கசசததடைன அவடரப் பாரததான. டகயில் தஙகப்பட்டடை கடகாரம் கட்ட
இருநதார. வவளடள சட்டடை ஜபாட்டுக் வகாணடு, நடுததர வயயசக்காரராக
இருநதார.
"...நஙக யயாரு...?"
"எம்ஜபரு வதரயதா? தனபாணடயயனன..."
அவன ஜகட்டருக்கறான. வதாழலாளர சஙகததன ஒரு தடலவராக அவருடடையய
வபயயர பரபலமைாக வகாணடருநதத. ஒரு ஜவடள அப்பசசடயயத
வதரநதருக்கஜமைா?...
"நான சாததப்பன மைகன..."
"அதா, ஒஙகப்பா மகம் அப்படஜயய இருக்க. வட்டல அம்மைா சகமைா? தஙகசசயயக்
கட்டக் கடுததாசசா..."
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அவனக்கக் கழப்பமைாக இருநதத. "தஙகசச இல்ல... எறநத ஜபாசச..."
"அடைாடைா..." எனறவர, அவன தகப்பனார வதாழலாளர சஙகம் தடழக்க
எப்படவயயல்லாம் பாடுபட்டைார எனற வசால்லக் வகாணஜடை அவனடைன நடைநதார.
உணடமையில் வசல்வாக்கடைன அவர வதாழலாளடர ஒனற ஜசரததஜத
மதலாளிக்கப் படக்காமைல், அவர மத சதக்கறறம் சமைததச சடறயில்
தளளினாரகள. இப்ஜபாத, உப்பளத வதாழலாளடர மணடும் ஒனற ஜசரதத,
அவரகளக்க ஒரு நல்ல சஙகதடத அடமைக்க மயயறசகள நடைநத
வகாணடருக்கனறன எனவறல்லாம் எடுததடரததார.
வாயிலல் டசக்கடள டவததவட்டுக் கனிநத அவரும் கடடசக்கள வநதார.
"அம்மைா! ஒஙகளப் பாக்க ஒராள வநதருக்க!"
அம்மைா சற சம்னி வளக்டகப் வபாருததனாள.
"அணண, எப்படப் ஜபாயிட்டயய? எனன ஞாபகம் இருக்கா?..." எனற வநகழநத
கரலல் வனவனார.
அம்மைா சஙகடைததடைன, "இல்லாமை எனன..." எனற தடரத தக்கதடத
வரவடழததக் வகாணடு கணகடள மனறாடனயயால் தடடைததக் வகாணடைாள.
"தனபாணடயயம்மைா. அவரு வபரயய தடலவர, எ்வளவ பாடுபட்டைார? இநதத
வதாழலாளிகள ஒணண ஜசரணம், அவரகடள அழததம் மதலாளிததவதடதத
தட்டக் ஜகட்க ஒரு நாக்க ஜவணம்ன அவர பாடுபட்டு உயிடரஜயய பணயயம்
வசசட்டைா. அணண, நா இனனிக்க உயிஜராடை உஙக மனன வநத நனன
ஜபசஜறனனா, அத அனனிக்க நஙக காட்டன கருடணயயாலதான. ஜபாலச
எனடனக் கணண வசசத ஜதடனப்ப, அடுப்ப வசச எடைததல பலடக ஜபாட்டு
தணயயப் ஜபாட்டு எனனப் படுக்கச வசால்ல அணணனம் நஙகளம்
எடைஙவகாடுததஙக, ஒஙக ஜசாறம் உப்பம் தனன மண நாள இருநஜதன.
அவதல்லாம் எப்பட மைறக்கம்?" எனற கணணர வடததார.
அம்மைா எஙஜகா மகட்டடைப் பாரததாள. "எனக்க வராம்ப வசனமைான வசயயம்,
சாததப்பன தறவகாடல வசஞ்சட்டைான, பததசாதனமில்டலனன
வசால்லக்கறானகஜள, இததான பரயயல. இதல ஏஜதா மைருமைம் இருக்கனன
படுத. நஙக அனனிக்க எனன நடைநததனன வவவரமைாச வசால்லணம். சம்மைா
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வடைக் கடைாத இடத..." எனறார தனபாணடயயன.
கடைநத ஐநத வருஷஙகளக்கப் பறக இப்ஜபாத இடத இவர ஆராயய
வநதருப்பதன ஜநாக்கம் எனன எனற ராமைசாமி மதலல் தடகததான.
"வதாழறசஙகதடத இப்ப பலப்படுததணம். இப்ப உப்பளத வதாழல்
மினனவடைவம் கஷடைம். இநதப் பனஞ்ஜசாடல அளம் எ்வளவ வபரசாப்
ஜபாசச? மனன அநதக் காலததல தலாவசச அடசசா, அஞ்ச பாதத ஆற பாதத
ஒரு மைனஷன வாருவான. இப்ப, மிசன தணணடயய எரசசக் வகாடுதத, அஜத
ஒரு ஆள மப்பததஞ்ச பாதத வாருறான. கல அநத அளவக்க உசநதருக்கா?"
எனற வகட்டததப் ஜபான உப்டப உடததத உலக்கவத ஜபால் ஜகட்டைார.
கலகலவவனற அத கடறபாடுகளாக அப்ஜபாததான ராமைசாமிக்க உடறததத.
அம்மைா எதவம் ஜபசாமைஜல நனறருநதாள. பறக நாததழதழக்க, "ஒஙகள நான
வராம்பவம் ஜகட்டுக்கஜறன. டபயயன ஏஜதா ஜவலயக்கப் ஜபாயிட்டருக்கா.
அவனக்க ஒரு கல்யயாணம் கட்ட கழநடத கட்ட பறநத வளஙகணம்.
வமைாதலாளி மைாவரல்லாம் மனனப்ஜபால இல்ல. இப்பல்லாம் அவயய காரல்
வருவா; ஜபாவா. வதாழல்காரஙக ஆம்பளயயா, வபாம்பளயயானன கடைப்
பாக்கறவஙக இல்ல. ஜபான வருசம் மசசடும் மைழ இல்ல. உப்பக்கம் வவல
இல்லதா. ஆனா இஙக தட்டல்லாமை கல வகாடுததாவ; வடு ஜமைாடு
ஜபாடைணனனாலம் ஏஜதா கல்யயாணச வசலவனனாலம் பணம் கடுப்பா. ஒஙக
கட்டைச வசால்ற, ராமைசாமிக்க மைாசச சம்பளமைாஜவ ஆக்க வசசடைஜறனன
கஙகாணயயாஜர அப்பஜவ வசால்லருக்கா..." எனறாள.
அவர சறத ஜநரம் வாயயடடைததப் ஜபானாற ஜபால நனறார.
"நஙக வராம்பப் பயயப்படுறயய. இவதல்லாம் சழசச. நயயாயயதடத ஒருததன
ஜகட்கத தடலவயயடுததால் அவடன மைடைக்க வடுவாரகள. சாததப்பன தறவகாடல
வசயத வகாணடைார எனபத வவறம் கடத. அவடர அறநதவர யயாரும் நம்ப
மடயயாத. அவர இறநத பறக அநதப் வபாம்பள வநதாளா?"
அம்மைா தடலடயய ஜவகமைாக ஆட்டனாள. "அவ வவவரஜமை வபாறவ எவரும்
ஜபசயயதல்ல. ஆருக்கம் ஏதம் வதரயயாத. அதக்கம் இதக்கம் ஒரு
சம்பநதமமில்ல. ஏஜதா ஜகட்பார ஜபசசக் ஜகட்டு மதலாளிக்கத தஜராவம்
வசயதட்டைஜமைனன ஏக்கம் படசஜச பரும்மைமைாப் ஜபாயி தனடனஜயய
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மடசசட்டைாவ. இதக்க ஆடர ஜநாவ?... நஙக எதவம் ஜபச இப்ப இநதப்
டபயயனக்கத தம்பா எதவம் வரவசசடைாதக... ஒஙகளக் கம்பட்டுக்கஜறன..."
அம்மைா அனற இவர காலல் வழநததான கம்படைவல்டல.
தனபாணடயயன அனற அதறக ஜமைல் ஜபசவல்டல.
ஆனால் அவர வசனற பன அம்மைா அவனிடைம், "மைக்கா, வதளிஞ்ச வகடைக்கற
மைனடச அவவ கட்டைத தணணயயாக்கடுவா. இப்படதஜத காயிதமம் அதம் இதம்
வகாணடுப் ஜபாவாக, ராஜவாடை ராவா மட்டைஙக ஜபசம்பாவ, அஙகமததனற
அநதாள கடைதா இவ வருவா. இவவயயல்லாம் வாரதக்க மனன, உஙகயயயா,
அவர ஜசாலயணடு அவருணடுணணதா இருநதா. இவல்லாம் வடைமைாட்டைா.
வசாதநதரம் வநத ஆருக்வகனன? மதலாளியயளக்கததா வசாதநதரம்பா...
கஜடைாசல எனன ஆசச? இவயயளத தணடட்டு உளள ஜபாக வசசட்டு, அவனவ
தப்பட்டைாக மைக்கா. ந இவயயக் கடைச சஜநகம் ஒணணம் வசசக்காத, ஜவணடைாம்."
எலம்பகள மட்டை, எணவணயப் படசகனறச சக்காயி வறணடை ஜதாலல்
கறல்களடைன அம்மைா வகஞ்சயய ஜபாத ராமைசாமி கடழநத ஜபானான. கடைலடல
ஜமைாத வருவத ஜபாலம், அவன வவரமைறயயாக் கழநடதயயாக எதரடை நறபத
ஜபாலம் அவள அஞ்ச அவடனப் பறறக் வகாளளப் பாரததாள.
ராமைசாமி அப்ஜபாத ஜகட்டைான.
"அநதப் வபாம்பளனனாஜர அவரு. அத ஆரு அம்மைா?" அம்மைா அவடனத
தரும்பப் பாராமைஜல பதலளிததாள. "அவ ஆஜரா. நமைக்கம் அவளக்கம் ஒரு
வதாடசமில்ல. நயயாரும் ஜபசறதக் ஜகக்கணடைா. நமைக்க உளளத ஜபாதம். நல்ல
வபணணா ஒனக்கக் கட்ட வயக்கணம்..."
அம்மைா அப்படத தரததவட்டைாலம் அவனால் ஒதஙக வடுபட்டு வடை
மடயயவல்டல. உப்டபக் கக்க வட்டு வரும் நஞ்ஜசாடடை நரும் கரப்பாகததாஜன
இருக்கறத?
ராமைசாமியிடைம் சாடடைமைாடடையயாக அக்கமம் பக்கமம், வதாழல் வசயயம்
இடைஙகளிலம் 'அநதப் வபாம்படள'டயயப் பறறச வசவகளில் ஜபாடைததான
வசயதாரகள. 'அநதப் வபாம்படள', அவனடடையய தநடதயின டகடயயப் பறற
மைடனவயயாக வநதவள. மிக அழகா இருப்பாள.
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அப்ஜபாத வபரயய மதலாளி சற வயயசக்காரர... அ்வளவ தான. அப்பாவன
மகததல் பறக அவள வழக்கவல்டல...
ராமைசாமி படப்பகததல் வநத பததரடகததாடளப் பரட்டக் வகாணஜடை
இருக்கறான. படததத எதவஜமை மைணடடையில் ஏறவல்டல.
வபானனாசசயின மகஜமை வநத கவகறத. அனற தம்ப உடைம்ப சரயில்டல
எனற ஜவடலக்க வரவல்டல. அவள மைட்டும் காததருநதாள.
அவடளத தனிஜயய கணடைதம் வழகள கலஙகத தளிகள உதரநதன. அவன
படதததப் ஜபானான.
"ஏவளள? எனன?"
அவள மநதாடனயயால் தடடைததக் வகாணடு வம்மினாள.
"அநதக் கணட்ராக்டுச சவம் எனனியயக் வகருவசசட்ஜடை இருக்கா. எனக்க
பயயமைாயிருக்க... இனனிக்க..."
"இனனிக்க...?"
அவனக்க வநஞ்ச தடக்க மைறநத ஜபாயிறற.
"அவடனக் காலத தக்க ஒதசசட்டை, 'வரசாப் ஜபாட'னன வதாட்டுத வதாட்டுக்
களளினா; வபாக்கன ஆததரதஜதாடை ஒதசசட்டை. ஆரும் பாக்கல. ஆனா
எனஜனயவாஜனானன பயயமைாயிருக்க..."
அவன வழகடளக் வகாட்டை மைறநத ஜபாய நனறான.
"ஏததா? ஒம்ஜபவரனனனன வசானன?"
அவடள வவட்கம் கவநத வகாளகறத.
"எனன ஜசஞ்ச?... வசால்ஜல..."
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அவள கதகததத பட்டுததணடுக்கள படதநதாற ஜபால் நலதடதப் பாரக்கறாள.
"ஒம் வாயயால வசால்லவளள, காலததக்க அவன ஒதசஜச... சரதானா? கால்ல
ஓலசவசருப்பப் ஜபாட்டருநதல்ல?"
"ம்..." எனற தடலடயய ஆட்டுகறாள வபானனாசச. "அத நா ஒதசசப்ப அவஜமைல
பட்டு களவழநதறற..."
"எஙகாத களநதருக்க. எப்பட ஒதசசனன காட்டுவயயா வபானனாசச...?"
அழடக ஜபாயச சரப்ப வருகறத.
அத மைலரப்பாதம். எலம்ப மணட நரம்வபடுதத மழததப் பாரக்காத பாதம்.
உப்ப அவள பாதஙகளில் படநத வமைனடமைடயயக் கததக் களறனாலம், அவள
உயிரததவமளள மைனிதப் வபண. உப்ப அவடளப் பழவாக்க, மதவகலம்டபத
தனறவடைவல்டல. அவள வற வகாணடு ஒரு அசரடன உடதததாள!
அநதக் காடலப் பறற மததமிடை ஜவணடும் ஜபாலருநதத ராமைசாமிக்க.
"அவவ கருவசசருக்க மைாட்டைா? அவவ அக்கரமைததக்க நா எடைஙகடுக்கலனனதா
வராம்ப வருமைஙகாட்டைறா..."
"அத சர, ந ஒதசச வபறவ அவ எனன ஜசஞ்சா? மசல மைணணத தட்டட்டுப்
ஜபானானா?" எனற அவன சரததான.
"நஙக சரக்கறயய, இவவ இப்படயிருக்காணண, வமைாதலாளிக்கத வதரயமைா!
அவயயக்கட்டை வசானனா எனன?"
"வபானனாசச, இப்பட அக்கருமைமனன வமைாதல்ல வகாரல் கடுக்கறஜத நதான!
எல்லாரும் இவனவ எனன ஜசஞ்சாலம் எதக்கத வதரயயாமை அடைஙகப் ஜபாவா.
பவருளளவ ஜசட்டை ஜசஞ்சா அத லாவம்ன அடைஙகப் ஜபாற வபாணடுவளததா
இதவரயக்கம் நா ஜகளவப் பட்டருக்ஜக, பாததமிருக்ஜக. ந... நதா தயிரயயமைா
எடுதத வசால்ற. ஏ அழற? சரக்கணம், நா வராம்ப சநஜதாசப் படுற, ஒனக்க
ஒணணம் வராத... நமைக்வகல்லா நல்ல காலம் வரப்ஜபாவத. அதக்கததான
ஒனக்க அநதத டதரயயம் வநதருக்க..."
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"அப்ப நா பயயப்படைாணடைாம்..."
"நசசயயமைா. நா இருக்க வளள. ஒஙகட்டைச வசால்ற, எனக்க வட்டுக்கப்
ஜபானாக்கடை ஒன ஞாபகமைாகஜவ இருக்க. இதஜத வபரயய அளததல, ந இருக்கற
பக்கஜமை நா சததவாரனன கடை அவஙகணடட்ருப்பா. ந பயயப்படைாஜத
நானிருக்க... எப்பவம்..."
ராமைசாமி இநத உடரயயாடைடல நற மடறகள உயிரப்பததப் பாரதத
மைகழநதருப்பான. இனனம் அலக்கவல்டல. சனிமைாக் காட்சகளக்க அவன
எப்ஜபாஜதனம் வசல்வதணடு. கதாநாயயகடயய வல்லன தரதத இம்டச
வசயவான. சஜரவலனற கதாநாயயகன கதடர மஜதறத தாவ வநத அவன மன
கதப்பான; உடறவாடள உருவ, அநதக் வகாடயயவனடைன கததச சணடடை
வசயவான. அவன தடல உருளம். கதாநாயயக ஆனநத மிகதயயால்
கதாநாயயகனின அருகல் வநத மைலரச வசணவடைன அவன மைாரபல் மகம்
பதப்பாள... ராமைசாமி தாஜன அநதக் கதாநாயயகனாக மைாறப் ஜபாகறான.
நாசசப்பனின தடல உருணடு கடைக்கறத. வபானனாசச... வபானனாசச...
யயாஜரா அவன டகயிலருக்கம் பததரடகடயய உருவஜவ அவன தடுக்கட்டு
நமிருகறான.
தனக்களஜள நாணயயவனாக, பறக சமைாளிததக் வகாளகறான.
----------
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அனற சனிக்கழடமை, கல நாள. கழநத பளநதவட்டை, பனஓடல மிதயயடடயயத
தக்க எறநதவட்டு நஞ்ஜசாடடை நரல் கால்கடளக் கழவக் வகாணடு ரப்பர
வசருப்டப மைாட்டுக் வகாணடு வபானனாசச கலக்க நறகறாள. அனற தம்ப
பசடச ஜவடலக்க வரவல்டல. அவனக்க காலல், டகயில், வாயில் பண,
காயசசல் ஜவற கதகதப்பாக இருநதத. அழக, வடவாம்பா, மைாரயயம்மைா,
எல்ஜலாரும் நறகனறனர. ராமைசாமிடயய அனற சாப்பாட்டு ஜநரததக்க ஜமைல்
காணவல்டல. தம்பக்கக் காயசசல், வாயில் பண எனற வசால்ல ஜவணடும்
எனற எதரபாரததருநதாள. கல வகாடுக்க ஜநரமைாகவட்டைால் ஜதரகடைநத
தனியயாகப் ஜபாக ஜவணட வருஜமைா எனறஞ்சஜயய அவடன
எதரஜநாக்கயிருநதாள. சாப்பாட்டு ஜநரததல் அவன நல்ல தணணயில் கால்
கழவவட்டு, மைருதமததக் கஙகாணயடைன ஜபசக் வகாணஜடை ஜபானான.
அவடளப் பாரக்கவல்டல. இப்ஜபாதம் அவள 'கணட்ராக்ட்' நாசசப்பன கல
வகாணடு வருவடத மைட்டுமினற ராமைசாமியம் எநதப் பக்கமிருநஜதனம்
வருகறானா எனற பாரததக் வகாணடருக்கறாள. நாசசயயப்பன கலடயயக்
வகாணடு வருகறான, இருபதத நானக ரபாய அவளக்க வரஜவணடும்,
இரணடு நாட்கள அதகப்படஜயய ஜவடல வசயதருக்கறாள. ஆனால் ஆற
ரபாடயயப் படததக் வகாணடு பதவனட்டு ரபாய வகாடுக்கறான. எணண
எணணப் பாரக்கறாள. மைாரயயம்மைாளக்க, அழகாம்பாளக்க, மனசாமிக்க,
மைாயயாணடக்க, யயாருக்கம் கடறக்கவல்டல. அவடளப் ஜபால்தான அவரகளம்
ஜவடல வசயதாரகள.
நாசசப்பன கலடயய அவளிடைம் வகாடுததவட்டுப் ஜபாயவட்டைான.
"அணணாசச? எஙகலடயய ஏன வகாறசசட்டைாஙக?"
"ஏஙவகாறசசட்டைா?..." அவன சரததவட்டுச வசல்கறான.
"மைாரயயக்கா? கணட்ராக்ட்டு எஙகலயய ஏங வகாறசசட்டைா?"
அவளக்க அழடகஜயய வநத வடும் ஜபாலருக்கறத.
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"ஆற ரவாயய ஏஙவகாறசசட்டைா?..."
"ந கணட்ராக்கட்டை அகராதயயாயப் ஜபசயிருப்ஜப. அதனாததா, வாயயததறக்கக்
கடைாத..." எனற பரதாபக் கரலல் கறவட்டு அழகாம்பா வடரநத வசல்கறாள.
வபானனாசசக்க உலகம் கணமன இருணடு வருகறத.
"அத அவனவ வழக்கம் பளள. இதனனாலம் கடுததானில்ல, ஜபா..." எனற
சநதன நாடைான கழவன கணகடளச சரததக் வகாணடு வபட்ட சீர வசயத கலடயய
எணணக் வகாணடு வசல்கறான.
ஒ்வவாருவராக எல்ஜலாரும் வபரயய வாயிடலத தாணடச வசல்கனறனர.
அவள சறற மறறம் பாரக்கறாள. மகம் வதரயயாத இருள சழகறத,
அம்பாரமைான உப்பக் கடவகள - வறசசட்டு வட்டை பாததக் காடுகள. மையயான
அடமைத நலவம் அசசம் வநஞ்டசப் பறறக் வகாளகறத.
ராமைசாமி... அவன... அவன எஙஜக ஜபாயவட்டைான?
ந பயயப்படைாஜத, எப்ஜபாதம் காவலாக இருப்ஜபன எனற வசானனாஜன? கருடமை,
உலடகத தன தகலால் இழதத மடை வடரநத வநதவட்டைத. அப்பனிடைம்
வசால்லததான ஜகட்கச வசால்ல ஜவணடும் நாடள...
அப்பசசடயய வரச வசால்ல ஜவணடும்.
அவள சாடலயில் வடரநத வசல்கறாள. யயார யயாஜரா உருவஙகள வசல்வடத
அவள பாரக்கறாள. நடுசசாடலயில் வளக்வகாளிடயயப் பாயசசக் வகாணடு பஸ்
ஒனற வசல்கறத.
மனஜன யயார யயாஜரா அளததக்காரர வசல்கனறனர.
பயயமில்டல. ஓட்டைமம் நடடையமைாக அவள வடரடகயில் மனஜன வசல்லம்
உருவஙகளில் யயாஜரனம் ராமைசாமியயாக இருக்கலாகாதா எனற ஆடச அடததக்
வகாளகறத.
சாடலயில் டசக்களகள ஜபாகம் ஜபாத சட்வடைனற அதலருநத அவன இறஙக
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அவடளக் கணடு வகாணடு வரமைாட்டைானா எனற பாரக்கறாள.
யயாருமில்டல. ராமைசாமி வரவல்டல. பாலம்... பாலம் வநததம் அவள கறக்ஜக
ஜதரக்கள தரும்ப ஜவணடும். அஙகம் யயார யயாஜரா மைக்கள வசல்கனறனர.
"மருகா... மருகா..." எனற மைனதக்கள மணமணததக் வகாணடு வபானனாசச
ஜதரக்கள நடைக்கறாள.
ஜபசசக் கரல்கள ஜதயநதாற ஜபால் வழகனறன.
அவளடைன ஜவடல வசயயம் வபணகள பததப் பதடனநத ஜபர இருக்கறாரகள.
அவரகளில் ஒருதத கடைக் கலக் கடறப்டபக் கருத அனதாபமைாக அநதக்
கணட்ராக்டடைம் ஜகட்கலாம் எனற வரவல்டலஜயய?
"ந தணசச ஒரு வழ ஜபாகணஜமை" எனறம் ஒருததயம் வாயச வசால்லக்கம் கடை
கறவல்டலஜயய? இநத உப்ப சட்டல் மளளச வசடகள கடைக் கரநத
வடுகனறன. ஊரல் மைாமி ஏசவாள எனறாலம் அடக்வகாருமடற
வபானனாசசடயய யயாஜரனம் கப்படுவாரகள. மைனித ஜநயயஙகளடனததம் உப்பச
சட்டல் வறணடு ஜபாய வடுஜமைா?
ராமைசாமி 'சஙகம் கடை ஜவணடும், எல்ஜலாரும் ஒறறடமையயாக நறக ஜவணடும்'
எனற ஒருநாள வசானனான. இப்ஜபாத அவஜன அவளக்க உதவ ஜவணடயய
சமையயததல் ஜபாயவட்டைான.
வசம்மைணல் பரநத ஜமைடைாகத வதரயம் ஜதர இப்ஜபாதம் இனம்
பரயயாமைலருக்கறத. கடைல் கலஙக அவள இருட்டல் ஓடுகறாள. யயார யயாஜரா
ஆண கரல்கள ஜகட்கனறன.
'ஜதரயில் டவததக் வகாடல வசயத வட்டைாரகள' எனற வசாறவறாடைர உட்
தடரயில் மினன 'மருகா, மருகா' எனற நா உசசரக்க அவள ஓடுகறாள.
அப்ஜபாத அவடளத வதாடைரநத இனனம் யயாஜரா ஓட வரும் அடசசததம்
ஜகட்கறத... ஒரு ஜவடள ராமைசாமிஜயயா?
"ஏவளள ஓடைாத... ஓடைாதவளள?"
ராமைசாமியின கரல்தாஜனா?
அவள மசசடறக்க நறகறாள. அவள நனறதம் வடரநத வநதவன
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அடலஜபால் பாயநத அவடள வநருஙக அடணக்கறான. மததமிடுகறான.
பளிதத களளின வாடடை...
"ஐஜயயா... ஐஜயயா, வடுரா, சவஜமை..."
அவள தமிருகறாள. அவனிடைமிருநத வடுவததக் வகாளளக் டககடளக்
கால்கடள உடதததக் வகாளகறாள, அவடனப் பறாணடுகறாள.
ஆனால் அவன வவற வகாணடை ஜபயயாக இருக்கறான.
ஜதர... ஜதரக்காடு... வநஞ்ச உலரநத ஜபாகறத.
பதமைாகத தடலவரசசப் பனமைரஙகள... இருள இரததச சவடுகடளயம்
தல்லயயமைாகத தடடைக்கத தடண வசயகனறத. ஜபாதாதறக அப்பட ஒனறம்
இஙக நடைக்கவல்டல எனற ஜகாடைான ஜகாடத தாரடககள கண சமிட்டுகனறன.
அவள ஜதரயின மைணணல் கடைக்கறாள. அநத அலமினியயம் தக்கப்
பாததரததன நடனவ சட்வடைனற வருகறத. அதறகள கலப்பணம் இருக்கஜமை!
"இத இருக்கவளள...!" எனற அவன அடத எடுததக் வகாடுக்கறான. இருட்டல்
மகம் வதரயயவல்டல.
வகாடலகள நடைநத இடைததல் ஆவகள உலவம். இவன ஆவஜயயா,
'வபாட்டைவளள... வபாட்டைவளள...' எனற கரல் பயயஙகரமைான வபாருடள
உணரததச வசவகளில் டைஙடைஙவகனற அதரட ஜபால் ஒலக்கறத. அவளக்கக்
கபவரனற அழடக வருகறத. உட்காரநத இதயயம் வவடக்க அழகறாள.
அவன ஜபாகவல்டல.
"ஏவளள அழவற? கல வகாறசசட்டைானன வசானஜனயில்ல? நா அஞ்ச ரவா
தாரன ஒனக்க!"
"சீ மிருவஜமை! எனனக் வகானன ஜபாட்டுறததாஜன?" மணடும் அவள
அழடகவயயால அஙக எதவராலக்கறத. "இப்படப் பணணப்ஜபாட்டஜயய? நா
எப்பட எல்லார மஞ்சலயம் மழப்ஜப?"
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"த, இப்ப எனன வநதறற? நா ஒனனக் கல்யயாணங கட்டுற, சீல, தால
வாஙகததார? இநத வமைாதத ஊரலம் தணணக்களள வகடைநத மிசன மைாட்டுற
வதாளில் ஆருக்கம் வராத. வமைாதலாளி வபசலா எனக்கணடு கடயக்க வநதம்
வரணடு ரவா தருவா... அழவாத...?"
இததான வதயயா? இநதக் கடகாரடன அவள கல்யயாணம் கட்டுவாளா? மைாமி,
சனனாசச, அப்பன... பசடச... "ஐஜயயா, அவரு... எப்ஜபரக் வகாதத மைனிசரு?"
வபாஙகப் வபாஙக அழடக வருகறத.
"ஜத அழவாதவளள..."
அவன கரலல் ஆணவஜமைா, ஆததரஜமைா இல்டல. தாயக்கத வதரயயாமைல் கள
கடதத வட்டு வரும் பளடள, "வதரயயாமை வசஞ்சட்ஜடைன" எனற தணடைடனடயய
ஏறக நறபவன ஜபால் வகஞ்சகறான.
"அநயயாயயமைா இப்படச வசஞ்சட்டஜயய, பாவ, நா ஒனனயயா கலயயாணம்
வகட்டக்கணம்? த!..."
"பனன வாணாமனனா வாணா..."
உடைலம் மைனமம் பறற எரகறத. அவடன எனன வசயயயலாம்? அப்ஜபாத
அடததக் கால் டகடயய வவட்டப் ஜபாடைலாமைா? அப்ஜபாத அவள எரசசல்
ஆறமைா?... ஐஜயயா...! எனற அவள தடக்கறாள.
"எனனியயக் வகானன ஜபாட்டுட்டுப் ஜபா. சவஜமை ஏன நக்ஜக?"
"ஐஜயயா... வகால எல்லாம் வசயயயமைாட்ஜடை. இப்ப எனன வநதறற? எல்லாப்
வபாம்பளக்கம் எல்லா ஆம்பளயக்கம் உளளதஜத. எநதரசச, சீலயயல
ஜபாட்டுக்க. கணணத வதாடைசசட்டுவா. களப்பல ஜதாடசயம் கருமைாவம்
வாஙகத தாரன; சாப்பட்டுக்க. அளததல லார வநதசச, ஜநரமைாசசனன
வசானனா ஆருஙஜகக்க மைாட்டைா. ஒஙக வட்டல நா வகாணடு வடுஜற..."
அவன அவள சீடலடயய எடுதத ஜமைஜல ஜபாடுகறான. டகபடதத
எழப்பகறான.
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"நநா நாசசயயப்ப கணட்ராக்ட், கஙகாண ஆறமகம் கணக்கவளள பசச...
அல்லாரும் வபாறததயயான வபஞ்சாதயயடளக் டக வதாடும் கழஜவறயயா. நா
அப்படப் பாவம் வசயயய மைாட்டை, சாமி அப்ஜபரக் வகாததவங கணண அவசசப்
ஜபாடும். நான கணணாலஙவகட்டைாத வபாணணாததாந வதாடுவ..."
அவனடடையய சீல வநறடயயச வசவஜயயறடகயில் அநத நடலயிலம் அவளக்க
சரப்ப வரும் ஜபாலருக்கறத.
"ந கலயயாணம் வகட்டைலயயா?"
"அக்கா மைவளக் வகட்டன, அதவளள வபதத ஆசபததரல வசததப் ஜபாசச.
இப்ப ஒனனக் கட்டக்கற, எனன கட்டக்கறயயா வபானனாசச?"
"ந எனனக் கட்டக்கஜறனன கவற ஜபாட்டைா, நாங கடைல்ல வழநத மடஞ்ச
ஜபாவ..."
"ஐஜயயா அப்ப வாணா, ந எனனக் கட்டக் காட்ட வாணா! ந ராமைசாமியயக்
கட்டக்க..."
அநதப் வபயயடரக் ஜகட்டகயிஜல மணடும் தயயரம் வவடதத வருகறத. இத
வதரநதால் அவர எனன வசால்வார? காவலருக்ஜகனன வசால்லக் டகவட்டு
வட்டஜர!
"ந அழவாத வபானனாசச. நா வதரயயாமை வசஞ்சட்டைா. வா. ஒனக்க அஞ்ச ரவா
இல்லாட்ட பதத ரவா தாரவா..."
அவன டகடயய உதறக் வகாணடு அவள எழநத சீடலடயய இறக்கக்
வகாளகறாள. அலமினியயம் தக்டக வாஙகக் வகாணடு அவள நடைக்கறாள.
வதாயயம் கால்கடள உறதயயாகப் பததத நடைக்கறாள. கரப்பத தணணர
உதடுகடள நடனக்க அவள நடைக்கறாள.
ஜதர கடைநத பன வதருஜவாரம் ஒரு டநட் களப்பல் எணவணயில் வட்டை
வட்டைமைாக பர காயகறத. ஆட்கள அஙஜக உட்காரநத தனி தனகனறனர; நனற
காபஜயயா ஜதநஜரா பருககனறனர.
"பர தனனக்கறயயா? வநல்லாருக்கம்..."
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"சீ!" எனற காரத தப்பகறாள, வளக்வகாளியில் அவன மகதடதக் கணடைதம்.
"நதாப்பா, ஒரு பாவசம் கடு..." பளிசவசனற ஒளியில் அவள நமிரநத பாரக்கக்
கச நறகறாள. ஒரு டபயயன களாசல் 'பாவசம்' வகாணடு வநத தருகறான.
"கடு... வாஙகக்க..." பாசப் பருப்பம் வவல்லமம் ஜசரநத, 'பாயயசம்'. அவள
கடடையின பனபக்கம் இருளில் தரும்ப அநதப் பாயயசதடத அருநதகறாள. பறக
வகாஞ்சம் நர கவடளயில் வாஙக மகதடதக் கழவக் வகாளகறாள. எரயம்
தடயய அநதப் பாயயசம் இதமைாய அடணததாற ஜபால் ஜதானறகறத.
"ந வட்டுப் பக்கம் வராணடைா. ஜபாயிடு. நாளக்க எஙகனாலம் ஆரானம்
வபாம்பள கடைல்ல, வகணததல வழநதட்டைானன வசவல வழநதா
ஜபாயிப்பாரு."
அவள ஆததரததடைன நடைக்கறாள.
அவன ஜகாயில் வடரயிலம் அவள வசல்வடதக் ஜகளாமைஜல வதாடைரநத
வருகறான. பறக அவள வவருட்டயயதால் வசல்கறான. சனனம்மைா, கழநடதகள
எல்ஜலாரும் வாயிலல் நறகனறனர.
"ஏட்ட" எனற சனனம்மைா ஜகட்கம் வடரயிலம் அவள காததருக்கவல்டல.
தக்கப் பாததரதடத அவள டகயில் வகாடுதத வட்டு உளஜள வசனற வாளியம்
கயிறமைாகக் கணறறடக்க வடரகறாள. கணறற நடரச சறணட இழததக்
வகாட்டக் வகாளகறாள. ஜகாடடைக்கால கணற மைணலம் ஜசரநத வருகறத.
தனத கருடமைடயய அநத மைணஜலாடு ஜசரததத ஜதயததக் கழவவத ஜபால்
தணணடர இடரதத ஊறறக் வகாணடு, ஜசடலடயயப் பழநத வகாணடு
வருகறாள. தடல வசாட்டைச வசாட்டை, மடடயய வரததப் ஜபாட்டுக் வகாணடு
அவள வருவடதக் கணடை சனனம்மைா,
"ஏட்ட, கலக்க ஜநராசசனனா நாளக்கப் ஜபாயிக் காலயில வாஙகவாரம்,
வசவநதனியயப் ஜபாசவசால்லற. ந இருட்ட இநஜநரஙகளிசச ஜதர கடைநத வார.
ஒஙக மைாமை மைாமிவயயல்லா, வபரயயதனக்காரா. ந லசசயில்லாமை நடைக்ஜக. ஒரு சடு
வழநதா சனனாசச மைணடையய உருட்டுவா..."
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ஜசடலடயயப் பழநத கட்டவட்டு வரநத கநதலடைன அவள ஆண அடதத
நடலயில் நறகறாள. சனனம்மைாவன வசாறகள ஒ்வவானறம் ஒரு பாம்பாக
உருப்வபறற அவள மத ஊரவதாகப் படுகறத.
"அம்மைா, பசக்க... ஜசாற ஜபாடைம்மைா... ஜசாற..." பளடளகள தட்டடை டவததக்
வகாணடு ஓடச வசயகனறனர. சனனம்மைா வபாஙகம் கழம்டபக் கரணடயயால்
களறவட்டு அடுப்டபத தணக்கறாள.
"வநதட்டைாளா அவ?" எனற அப்பனின கரல் ஜகட்கறத.
"...கல ஜபாடுற அனனிக்க ஜநரமைாவம். ந வபாழஜதாடை வடுவர
ஜவணடயயததாஜன? எம்பட்டுக் கல கடுததா...?"
"இருவதத நாலக்க இருவதத மண இருக்க. ஒரு ரவாக்க வாஙகத
தனனட்டும், பளளயயளக்க ஒரு காரவாப் பட்டைாணக் கடைல வாஙகசச
வராணடைா?..."
வபானனாசசக்க வடக்கக் கணணரல்டல.
"ஏட்ட, வமைாவததல டகயய வசசட்டருக்ஜக... அல்லாடரயம் கட்டச ஜசாற
டவயி..."
அவள ஜபசவல்டல. ஜசாவறனறதம் எல்ஜலாரும் வநத உட்கார ஜவணடும். ஒரு
நாட்வபாழதன மைகததான ஜநரம் அத. வபாழத வடவதம் வபாழத ஜபாவதம்
இநத 'மைகததான' ஜநரததக்கததான. ஜசாற; அரசச ஜசாற. மன கணடைமிட்டை
கழம்ப. நல்லகணண மக்டக உறஞ்ச வநட்டடை வட்டுக் வகாணடு
உணணகறான. தம்ப... தம்ப எஙஜக?
சனனம்மைா காலக்க மைஞ்சள தடளயம் வளக்வகணவணயம் கடழததப்
ஜபாட்டுக் வகாணடருக்கறாள. "அநதப் பயய மைததயயானங கடை இப்படததா
படுததருநதா. எளப்ப காப்பத தணண வசசக் கடுக்கச வசானஜன
பாஞ்சாலயய..." எனற அப்பன கறகறார.
அவள தணக்கறற வநஞ்சடைன வாயில் தணடணக்க வநத அவடன
எழப்பகறாள. சருணடு கடைக்கறான.
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"தம்ப... தம்ப... ஜல பசச, ஜசாற தனன வால...?"
மசச ஜவகமைாக வருவத ஜபாலருக்கறத. "ஜசாற... வாணா. ஜசாற வாணா..."
எனற மனகவட்டுத தரும்பப் படுக்கறான.
"வறஞ்ஜசாறல்ஜல. மன வகாளம்ப வசசருக்க. ஒரு வாத தனனிட்டுப்
படுததக்க..."
ஜசாற ஜவணடைாம் எனற அவன எநத ஜநரததலம் கற மைாட்டைாஜன?
அவள அவன உடைம்பல் டக டவததப் பாரக்கறாள. சடு காயகறத. மன கழம்ப
டவதத அரசச ஜசாற வபாஙகயய நாளில் உடைம்ப காயவத எததடன தரதஷடைம்?
"ஒடைம்ப சடுத, சனனம்மைா அவனக்க!"
"சடு... உப்பச சடுஜத. கண வபாஙகயிருக்க, நாயிததக் வகளமையில எணவண
வசசக் களிஜலனஜன, அப்பசசஜயயாடை சநதக்கப் ஜபாறனன ஆடட்டருநதா.
வசானன ஜபசசக் ஜகக்கணம்..." எனற சனனம்மைா கறறம் சாட்டுகறாள.
அவடன வமைளள எழப்ப வபானனாசச தட்டன மன வகாணடு வநத
உட்காரததகறாள. இரணடு வாய வகாறதத வட்டு மணடும் தணடணப் பாயில்
மடைஙகக் வகாளகறான.
காடலயில் சனனம்மைாவன கணகளில் மதலல் வபானனாசச வரகம்பல்
உலரததயிருக்கம் ரவக்டக தான படுகறத. டகப்பறமம் மதகப்பறமம்
தாறமைாறாகக் கததனாற ஜபால் கழநதருக்கறத.
"ஏட்ட ஜோக்வகட் களிஞ்சரசசா? வகாம்ப மைாட்டசசா? எஙக களிசசட்டை? பதனமைா
அவததக் கசக்கறதல்ல?"
"அத களியயல... களிஞ்ச ஜபாசச..." எனற ஏஜதஜதா வசாறகள ஜமைாதயயடததக்
வகாணடு வர உதடுகள தடக்கனறன. கணகளில் மட்டக் களம் வவட்டுகறத.
தக்க வாரப் ஜபாட்டைாற ஜபால் மைருதாம்பா நறகறாள. எழம்பம் நா அடைஙகப்
ஜபாகறத. கணகள அவள மத வபாருளாரநத நடலக்கனறன.
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நாரப் வபட்டயம் டகயமைாக வபானனாசச, பாஞ்சால, சரச, நல்லக்கணண
நால்வரும் சநடதக்க நடைக்கனறனர. ஞாயிறறக் கழடமைச வசலவ சாமைான வாஙக
அவரகள வநதருக்டகயில் அப்பன பசடசடயய டவததயயரடைம் அடழதத
வசனறருக்கறார.
"எனன பளள மைாரக்கட்டைா?" எனற கரல் ஜகட்டுச சலரததக் வகாணடு அவள
தரும்பப் பாரக்கறாள.
டசக்களில் ராமைசாமி! தடலயில் சறறயய தணடடை மற மடக்கறடற வழயய, ஒரு
நல சட்டடையம் அணநத ராமைசாமி நறகறான. அவன கணகள
சவநதருக்கனறன. இரவ தக்கமில்டல எனற அவன மகம் படறயயடக்கறத.
வபானனாசசக்க மகம் மைலரநதாலம் ஒரு கணததல் ஊச பட்டைாற ஜபால்
கவநத வடுகறத. பதஜலதம் ஜபசாமைல் அவள தரும்ப நடைக்கறாள. 'இநத
ஆடள இப்ப யயார வரச வசானனத?" எனற ஜகாபம் அவளள தருததக் வகாணடு
எழம்பகறத.
சநடதக் கம்பலல் அவள பகநத நடைக்கறாள.
அவன அவளடடையய பளளிச ஜசடலடயயக் கறயயாக்கக் வகாணடு அஜத
டசக்களடைன வதாடைரநத வசல்கறான. பக்கததல் இடப்பத ஜபால வநருஙக,
"ஏததா ஜகாவமைா?" எனற யயாருக்கம் ஜகட்காத வமைல்லயய கரலல் வனவகறான.
வகாட்டடைப் பளி சவளம் சவளமைாகத தட்டல் மைலரநதருக்கறத.
"எப்படக் கடுக்கறயய?"
"மண ரவா."
"அம்பட்டுப் பளியமைா? எனனாயயா, வவல வசால்லக் கடு?" எனற அஙகருநத
ராமைசாமி 'ஆசயயம்' ஜபசகறான.
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அவளக்க ஓர பறம் இனிக்கறத; ஓர பறம்... ஓர பறம்.
ஐஜயயா! இவர ஏன ஜநறற வரவல்டல?
வபானனாசச பளிடயயக் டகயிவலடுததப் பாரக்கறாள. பறக பளி நனறாக
இல்டல எனற தரமைானிததாற ஜபானற வடுவவடைனற மிளகாயக் கடடைக்கச
வசல்கறாள. கடடைக்காரனான மதயயவன, "ஏதஜத! வவல ஜகட்டுட்டுப் ஜபாறஜயய,
வரணஜடை மக்கால் எடுததக்க! பளி ஒருக்வகாட்டை வசாதத ஒணண கடடையயாத!"
அவள வசவகளில் அத வழநததாகத வதரயயவல்டல. மிளகாயக் கடடைடயயயம்
தாணடப் ஜபாகறாள; சரச, "அக்கா வளவ, வளவ வாஙகணம் அக்கா!" எனற
கவகறாள.
"வளவக் கடடை ஜகாடயில இருக்க. அஙக வா ஜபாவலாம்!" எனற பாஞ்சால
ஓடுகறாள. சரசயம் ஓடுகறத.
"ஏவட்ட, ஏனிப்பட ஓடுறயய? வளவ கடைாசல தா" எனற தடுதத நறததப்
பாரக்கறாள. நல்லகணணஜவா, சீனி மிட்டைாயக்காக வமைல்லயய கரலல் இராகம்
பாடக் வகாணடருக்கறான. அவன இனனம் ஜதாஜளாடு உராயம் அணடமையில்
வநத அரசக் கடடையில் நறகறான.
"இப்ப ஏன பனனாடஜயய வாரயய? வதாணயிருப்ஜபனன வசால்லட்டு வராமை
இருநதட்டயய. பாவ கடசசட்டு வநத... ஜதரக்காட்டுல வகாலசசட்டுப்
ஜபாயிட்டைா. இனி யயாரும் யயார பனனயம் வராணடைா..."
அநத வமைல்லயய கரலல் வநத வசாறகள சநடத இடரசசலன எல்லா
ஒலகஜளாடும் கலநததான அவன வசவகளில் பககனறன. ஆனால் அத எல்லா
இடரசசலக்கம் ஜமைலான ஜபரடரசசலாக அவனத வசவப்படறகடளத தாக்க
அவடன அதரச வசயகறத.
அவன... அவன ஜமைட்டுக்கட அளததல் சடமை தக்கடகயில் டகயில்
மதவகலம்ப அழநத வநாடதத வழநத ஒருவர இறநத வட்டைதாகச வசயத
வநதடதக் ஜகட்டு மைாடலயில் வடரநத வசனற வட்டைான. இருபத ஆணடுகளாக
அஙஜக ஜவடல வசயயம் அநத மைனிதன அளத வதாழலாளி அல்ல எனற
வசாரடணயில் கறப்பட்டு வட்டைடதக் ஜகளவப்பட்டு அவன அஙக வசனறான.
தனபாணடயயன, அஙகசாமி ஜபானற பல வதாழலாளர சஙகத தடலவரகடளப்
109

பாரதத வவரஙகடள வசால்வதறகாகஜவ வசனறருநதான. இப்ஜபாதம்
அதறகாகஜவ அவன தனபாணடயயன வட்டுக்கச வசனற வகாணடருக்கறான.
"இனி யயாரும் பனன வராணடை. வரத ஜதடவயில்ல. ஜதடவயில்ல..." எனறல்லவா
வசானனாள!
அவன அதரசசயினினறம் வடுபடுமன அவள அநதப் பக்கதடதக் கடைநத
ஜவற பக்கம் வசனற வடுகறாள.
சநடத இடரசசல்... வாஙகபவர யயார, வறபவர யயார எனற பரநத வகாளள
மடயயாத இடரசசல். சறயயவர, வபரயயவர, ஆடைவர, வபணடர, கராமைம், பட்டனம்,
நாய, மைாடு, சகத, அழகல், ஈக்கள யயாருஜமை எதவஜமை அவன கணகளிலம்
கருததலம் நடலக்கவல்டல.
பாவ கடசசட்டு வநத... பாவ கடசசட்டு வநத... நாசசப்பனா?
நரம்பகள படடைக்கனறன.
"உஙகள உடழப்டப எல்லாம் அநதக் காரல் வரும் மதலாளிக்கக்
வகாடுக்கறரகள. பளடள வபறவடரயிலம் உடழக்கறரகள" எனற எததடன
எடுததச வசானனாலம் வழக்கஜவ அஞ்சம் இநதப் வபணகள...
மதல் நாள அநதப் வபணணடைம் அநதக் கணக்கப் பளடள - மைாணடு
மைடநதவனின மைடனவயிடைம், அம் மதலாளித வதயவததன பசாரயயான
கணக்கப்பளடள, 'இறநத என பருசன அநத அளததல் ஜவடல வசயயம்
வதாழலாளியயல்ல' எனற எழதக் வகாடுதத அதன கழ அவடளக் டகவயயழததப்
ஜபாடைச வசயதருக்கறான. அதறகக் கல அவனத ஈமைச வசலவக்கான நற
ரபாய. அவன அளதவதாழலாளியயானால் நட்டை ஈடு எனற வதாழறசஙகக்
காரரகள தணட வடுவாரகள எனற மனவனசசரக்டகயயாகக் டகவயயழதத
வாஙகச வசனறருக்கனறனர.
"மைக்கா*, (மைக்கா - டபயயா) ஊருல ஒனவனானன ஜபசக்கறாவ... ந எதக்கம்
ஜபாவாணடைா. அளததல டகர ஜவடல, மைாசச சம்பளம் எல்லாமிருக்க. இஙக
வடுமிருக்க, ந ஆரு ஜசாலக்கம் ஜபாவணடைா. என ராசா" எனற ஜபதடமையடைன
வகஞ்சம் தாடயய நடனதத இரஙககறான. தான சநடதக்க எதறக வநதாவனனற
பரயயாமைல் சறற வருகறான. நடனக்கஜவ வநஞ்ச வபாறக்கவல்டல.
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வவயஜயயான எனனாசச தாவனனற தனத வவஙகரணஙகளால் வதனபட்டை
இடைஙகளில் எல்லாம் ஈரதடத உறஞ்சகறான. சநடதயில் ஞாயிறறக்கழடமை
பகல் ஜநரஙகளில் கழமபவரகள மக்காலம் உப்பளத வதாழலாளர தாம்.
இவரகள சரயயன ஜமைறஜக சாயநதால் வவளிக் களம்பமைாட்டைாரகள.
ஆணானாலம் வபணணானாலம் ஜநரப்பாரடவ பாரக்க மைாட்டைாரகள.
கழப்பாரடவ, அல்லத சரததக் வகாணடு பாரக்கம் ஜகாணல் பாரடவயயால் தான
உலடகக் காண ஜவணடும். மடயில் உப்பக் காரம் ஏற ஏறக் கருடமையம் கனமம்
ஜதயநத டநநத வடை, மப்பத மப்பதடதநதப் பருவததஜலஜயய மட பதம்
பணணயய ஜதஙகாயப் பஞ்ச ஜபாலாக வடுகறத.
பஸ் நறததததல் ஒரு கஙகாணயம் ஏவழட்டுத வதாழலாளரும் நறகனறனர.
வாய தறக்காமைல் வபணகள நடடைபாடதயில் கநதக் கடைக்கனறனர. பருசன வடு,
கழநடதகள எனற வமைனடமையயான வதாடைரபகடள எல்லாம் தணடததக் வகாணடு
இநத நடடைபாடதயில் சருணடு கடைக்கனறனர. எப்ஜபாத சாப்பாஜடைா,
களியயஜலா, தக்கஜமைா? லாரக்காகக் காததருப்பாரகள. லார எப்ஜபாத வநதாலம்
சறசறப்படைன வசனற பச எரசசலானாலம் உடழக்க ஜவணடும். அப்ஜபாத காச
கடடைக்கம். காடசக் கணடைபன அநதத தணடக்கப்பட்டை பாச இடழகள
உயிரப்படைன இயயஙகத வதாடைஙகம்.
"பளளக்கக் காயயலாவாயிருக்க வகாஞ்ச ஜநரம் மனன ஜபாகணம்" எனறால்
நடைக்கமைா? இல்டல எனறால் ஜவடல இல்டல. வகஞ்சலக்வகல்லாம் இஙஜக
இளகம் வநஞ்சஙகள கடடையயாத.
"பாததக் காட்டல் ஆம்பளயயக் காட்டலம் கால் ஜதயய நஙகள வபட்ட சமைக்கறயய.
ஆனா ஒஙகளக்க ஆம்பளக் கல கடடையயாத. நடனசசப் பாருஙக. ஒஙகளக்க
எததடன கஷடைமிருக்க? நஙகளலாம் கடச சஙகததஜல ஒரு கரலா மடவவடுதத
ஏன எதரக்கக் கடைாத!" எனற அவன அனனக்களி, ஜபரயயாசச எல்ஜலாரடைமம்
வாசலல் கநதயிருக்கம் ஞாயிறறக் கழடமைகளில் ஜபசவான.
சஙகம் எனற வசால்டலக் ஜகட்டைாஜல மைருணடு ஜபாவாரகள.
"சஙகமினன காரவா பரசசட்டுப் பரசசட்டுப் ஜபாவா. அவதாணணம் வராத.
சஙகநதா ஒப்பனக் வகானனிசச..." எனற ஜபரயயாசச அவன தாயக்க
ஒததப்பாடுவாள.
"சஙகம் ஜசநத ஜபாராடனால், சமை கல மைட்டுமில்டல, ஜபற கால வசத,
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ஆசபததர மைருததவ வசத, பளடளப் பால், படக்க வசத, நல்ல சாப்பாடு, ஓயவ
காலப் வபனசன, கடயிருக்க வசதயயான வடு, சம்பளததடைன லவ..." எனற அவன
அடுக்கனால் அவரகள சரப்பாரகள. "வவடைலப் பளள அகராதயயாப் ஜபசதா..."
எனபாரகள.
ஜபரயயாசசக்கக் காலல் ரணம் காயநத நாஜளயில்டல.
"ஆசச, வசருப்பப் ஜபாட்டுக்கட்டு பாததல நனற வகாததவட்டைா எனன?" எனற
அவன அவள வாடயயக் களறவான.
"சீஜதவயய, சீஜதவயய வசருப்பப் ஜபாட்டு மிதக்கவா?" எனபாள.
"அப்ப மைணணகடைச சீஜதவ தா. அதலதா வழஜறாம், எசசத தப்பஜறாம்,
அசஙகம் பணஜறாம். அவதல்லாம் வசயயயக் கடைாதா?"
"ஜபாஜல... கசச ஜபசாமை ஜபா!" எனபாள.
வபானனாசச... வபானனாசச! ந வததயயாசமைான வபண எனற அவன
நடனததருநதாஜன? ...உனடன... அநதப் ஜபய... நாசசப்பன.
வநறறயிலருநத ஜவரதத வடகறத. தநதயயாபச மடனயில் சப்டபயயா
அவடனத தடுததாட் வகாளகறான.
"ராமைசாமி, ஒனனத ஜதடட்டுத தாம்பா வநஜத. சாயயஙகாலம் அஞ்ச மைணக்க நம்மை
வட்டல கடுஜறாம். வதரயமில்ல?"
"அத சர வபாணடுவளளாம் வாராவளா கட்டைததக்க?"
சப்டபயயா வழததப் பாரக்கறான.
"வபாணடுவளா? எதக்க?"
"எதக்கனனா, ஜபசததான! அவஙக பரசசடனயம் இருக்க பாரு?"
"அத சரதா... அவளவ வநத எனன ஜபசவா? ஞாயிததக்களமை, தணண தவச
வகாணடைார, தண தடவக்க, பளள களிப்பாட்டை, எணண ஜதசச மழவ இதக்ஜக
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ஜநரம் பததாஜத? அதமிதம் ஜபாசசனனா பாத ஜபரு சனிமைாக் வகாட்டைாயிக்கப்
ஜபாயிடுவா? வபாணடுவளளாம் வரமைாட்டைா..."
"இல்ல அணணாசச, நாமை எனன வசஞ்சாலம் வபாணடுவளச ஜசக்கஜலனனா
பணணயயமில்ல. நாமை கணணக்க பாதகாப்ப ஜவணம், ஜமைஜஜோடு கடுக்கணம்,
ஒரு நா வாரததல் சம்பளதத லவ, பறக ஒனபத நாள வஜசச லவ, ஜபானச,
வருசம் மசசடும் வதாழல் பாதகாப்ப, இவதல்லாம் ஜகட்டைா மைட்டும் பததாத.
பாததக் காட்டல் ஜவடல வசயயம் தாயமைார, தஙகசசயய, இனனிக்க எநதவதமைான
பததரமம் இல்லாமை இருக்காஙக. பருசமைாரா இருக்கறவஙகளம்
அவஙகளக்கப் பாதகாப்பா இல்ல. அணணன தம்பயம் பாதகாப்ப இல்ல.
ஜகாழக்கஞ்டசக் கடைத தாயக்ஜகாழ சறடக வரசச மடப் பருநதட்டை இருநத
காப்பாததத. நம்மை மைனச இனததல் நம்மை வபாணடுவ, கழகம் பருநதமைாக
இருக்கம் மைனிசஙககட்டை தப்ப மடயயாமை தவக்கறாஙக. இதக்க நாமை வழ
வசயயயணடைாமைா? நமைக்க மைானம் இருக்கா? நஙக வசால்லஙக அணணாசச, நாமை
தமிளன மைானம், இநதயயன மைானம்ன அளவாப் ஜபசஜதாம்! வபாணடுவளக்
கட்டைாமை சஙகக் கட்டைமில்ல... அவஙகடளக் கப்படைணம், அவஙகளக்க
நாமைதா தயிரயயம் வசால்லணம்..."
இநதப் பதயய ஜவகததன ஊறறக் கண எப்ஜபாத பறநதவதனற பரயயாமைஜல
சப்டபயயா பாரததக் வகாணடருக்கறான.
ராமைசாமி வவறம் ஜபசசாகப் ஜபசவல்டல.
அவனடடையய மலாதாரததலருநத பறப்பட்டைஜதார எழசசயயாகஜவ அநதக் கரல்
ஒலக்கறத.
----------
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அருணாசலம் வாரு பலடக வகாணடு பளிஙக மைணகளாகக் கலகலக்கம் உப்டப
வரப்பல் ஒதக்ககறார. ஆசச ஜவவறாருபறம் அவர மதல்நாள ஒதக்கயய
உப்டபக் கவததக் வகாணடருக்கறாள. வதாழக்கக் கணறறலருநத நர பாயம்
சறஜறாடடையில் கமைரன கசசடயய டவதத வடளயயாடக் வகாணடருக்கறான.
சஜரவலனற, "அப்பசச! தஙகபாணட வணட வகாணடைாரா?" எனற கவகறான.
தஙகபாணட வணட ஓட்டக் வகாணடு வநதால் அப்பசசயிடைம் காச பரளம்
எனற அவனக்கத வதரயம்.
டைகடைக வவனற ஓடச ஜகட்கறத. பசமைஞ்சளாயக் கழயில் ஜதஙகயிருக்கம்
நஞ்ஜசாடடை நரல் சக்கரம் இறஙக, அவன மைாடுகடள ஓட்டக் வகாணடு
வருகறான.
கனனஙகஜரவலனற வவறற ஜமைனியில் ஜவரடவ வழகறத. கட்டடையயாக
இருநதாலம் கடளயயான மகம், சறகச சறகப் பணம் ஜசரதத வசாநத வணட
மைாடு வாஙகவட்டைான. தரும்டபப் பல்லல் கடததக் வகாணடு, "எததனி
மடடையிருக்க மைாமைா?" எனற ஜகட்கறான.
"ந வவல வசால்லஜல?"
"எனன மைாமைா, பதசா வவல ஜகக்கறயய?...ஆசச! மடடை ஜபாடைலாமைா?"
இவன சாக்ககடளக் கஜழ ஜபாடுகறான.
அருணாசலம் பாததடயய வட்டு ஜமைஜல வநத அவன உப்பல் டகடவக்காத
வணணம் மைறக்கறார.
"ஜல, வவல மடவ வசயயயாமை உப்பல டகடவக்காத!" அவன பளவரனற பறகள
வதரயயக் கலகலவவனற சரக்கறான.
"சர மைாமைா, வவல வசால்லம். உமைக்க இல்லாத வவலயயா? நரு ஜகக்றதக் கடுததாப்
ஜபாசச?"
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"ஏஜல சக்கரயயாப் ஜபசட்டைாப்பல ஆசசா? ஓடை தாணடட்டைா அத லார நக்கத. ந
அவஙக மடடைக்க, எனன வாஙகவஜயயா, அதல அடர ரவா வகாறசசக்க..."
"சர மைாமைா, ஒம்மை வபானனான டகயயால ஜபாடும்..." அவன சாக்டக வரததப்
படக்கறான.
"ஏனஜல, நான வசால்லட்ஜடை இருக்கஜற, ந சரக்கஜற?"
"எனன மைாமைா, நஙக எ்வளவ ஜவணமினன வசால்லஙக. மடடைக்க அஞ்ச
ரவா தார..."
"இநதப் ஜபசவசல்லாம் ஜவணடைா. மடடை வரணடைடர ரவா, காடசக் கழ வசசட்டு
மடடை ஜபாட்டுக்க..."
தஙகபாணட "சர மடடை வரணடைடர" எனற மைடடயயத தறநத ஒரு பதத ரபாய
ஜநாட்டு எடுக்கறான.
"வசசக்கம் அடுவானஸ்..."
பனனிரணடு மடடைகள இருக்கனறன. அவஜன மட்டடையிடனப் பறற
ஏறறகறான. வணட கடைகடைவவனற ஆடச சரநத வகாணடு வமைல்லப் பாடதயில்
வசல்கறத.
ஒ்வவாரு மடறயம் இதஜபால்தான அவரும் ஜபசவார. அவனம் டநசசயயமைாக
வட்டுக் வகாடுக்காமைஜல இழததடப்பான.
பதத ரபாய வநத மைாதர மதப்பணம் வராத.
அவரும் ஜகட்டுக் ஜகட்டு அதகப்படஜயய வாஙகக் வகாணடு உப்பக்க வடக
டவப்பார!
அவர ஆசச மைண கடைததல் டவததருக்கம் நல்ல நடரச சரததக் கடக்கறார.
"எனன இப்பப் ஜபாய தணண கடக்கறயய? ஜசாற வகாணடைாநதருக்ஜகஜன
ஜவணாவா?"
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"தணண கடக்கறதக்க கடை ஏன காருவாரு?"
"ஏஜல, வால..." எனற கமைரடனயம் அடழததக் வகாணடு ஆசச சாப்பாட்டுக்கத
தயயாராகறாள.
சற பன ஓடலச சாரபல் அவரகள அமைருகனறனர. மட டவததருக்கம்
களிடயயயம் தடவயயடலயம் வாடழயிடலச சருகல் எடுதத டவக்கறாள.
"மனிசீப்ப வட்டல் ஆசச வநல்ல ஜவவக்கணமினனாவ, நாளக்க வாரமினன..."
அவர களிடயய எடுதத மகரநத பாரக்கறார. "தணண நல்லாக் காஞ்சப் ஜபாட்டுக்
கணடைலயயா? ஜவததப் ஜபாசச. சளிசச வாடடை வருத."
"வட்டை ஒரு தணணகாசச நாதயில்ல. வபானனாசசயய நா அனப்பசஜச
கடுததருக்க மைாட்ஜடை. பருசன இப்ப சாவக்வகடைக்கானன வபாய வசால்ல,
அளததக்க வட்டுச சம்பாதக்கக் கட்ட ஜபாயிருக்கா..."
அவருக்கக் ஜகாபம் வருகறத.
"ஜபசடச ஏன மைாததஜற? களி வாயில டவக்க வழஙகல? ந ஒரு ஜசாற ஒழஙகாக
ஆக்கறதல்ல. ஜபசச... ஜபசசதா!"
"நா ஜகட்டைதக்கப் பதஜல வசால்ல மைாட்டயய! தததடக்கப் ஜபாய வநதயய.
எம்பட்டுச வசல்வாசச... எதானாலம் இப்ப அநதத தட்டடை எஙகட்டைக்
கடுததடைணம். வளளிப் வபாணணக்க ஸ்கலக்கப் ஜபாட்டுப் ஜபாக வவளள
சட்டை இல்ஜலஙகா..."
அவர ஜபசவல்டல. வபானனாசச வட்டடை வட்டுச வசனற பறக ஜசாறம் கடை
அவருக்க வடகயயாகக் கடடைக்கவல்டல. அவளம் தம்பயம் அவருக்கப்
பாரமைாகவா இருநதாரகள. பசடச நாள மழதம் தலாவல் நரடறததப்
பாயசசவான. வபாரகடைடல வாஙகக் வகாளள எனற பதத டபசா தட்டு
வகாடுததால் வாவயயல்லாம் பல்லாக நறபான. இரணடு ஜபரும் அனற யயாருக்ஜகா
உப்பச சமைநத வகாட்ட வட்டு வருவடத அவர பாரதத வட்டு வநதருக்கறார.
அவடள இஙக மைறபடயம் ஜவடல வசயயயக் கட்ட வரக்கடைாத. ஆனால்,
அவளக்கக் கல்யயாணம் எனற ஒரு வளடமைடயயச வசயயய அடழதத வர
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ஜவணடும். கல்யயாணம் எனற நடனவடைன தஙகபாணடயின மகம் தான உடைஜன
ஜதானறகறத. அவர கணமன மனனக்க வநதருக்கறான. அப்பன அம்டமை
யயாருமில்டல. ஒஜர ஒரு அணணன இருக்கறான. அவனம் உப்ப வாணபம் தான
வசயகறான. இநதப் டபயயனக்கம் வபானனாசசயின மத ஆடச இருக்கறத.
அவளக்வகனற தணடு மக்கால் ஏக்கடர ஒதக்கனால் பாடுபட்டுக்
வகாளவாரகள. வசவநதப் வபணணன கழததலருநத தாலடயய அவர பததரமைாக
டவததருக்கறார. ஒரு ஜசடல தண வாஙக, வசநதர மருகன சநநதயில்
அவடள மைணமடததக் வகாடுதத வடை ஜவணடும்.
"...."
"எனன, நாஙஜகக்ஜகன. ஜபசாமை இருக்கயய... எனக்க வட்டல எணவணயில்ல, பளி
இல்ல..." எனற மைடனவ டக கழவ வட்டு அவர மைடடயயப் படததப்
பாரக்கறாள.
அவர இடைத டகயயால் அழநதப் படததக் வகாணடு அவடள அணடை வடைாமைல்
ஒதக்ககறார.
"கவற வாஙகணம். கணற வாராமை அடுதத உப்ப எடுக்கறதக்கல்ல. ந வம்ப
பணணாத இப்ப!"
"இநத மைாசம் எனக்க இருவத ரபா கடுததருக்கயய. நா எனஜனயய! இப்ப அநதக்
காச எனக்கத தரணம்..."
"மைாததததாரன..."
"அப்பசச, எனக்கக் காச ஜவணம்..." எனற கமைரன மனஜனறபாடைாகக் ஜகட்டு
டவததருக்கறான.
"எஙகட்டைதா ஒஙக காருவாவரல்லா. வபானனாசசடயயயம் பயயடலயம் கட்டட்டு
வாரனன ஜபானியய, உப்பளதத ஜவடலக்கப் ஜபாறானன வசால்லட்டு
வநதருக்கயய. இஙக பக்கததல பளளஜயயாடு பளளயயா ஜவலக்கப் ஜபாவட்டும்ன
நாஞ்வசானனா இடக்க வநதயய. அதக்கததா நால காச டகயிலருக்கம். ஒரு சீல
ஜோக்வகட் எனஜனனம் எடுக்கலானன வசானன. அப்ப ஏஙகட்டைப்
ஜபசனவதாணண. இப்ப ஊருல எனன வசால்றா? அநத வளளக்க ஜசாற கடைப்
ஜபாடைல, அப்பஙகட்டை வவரட்டட்டைானன வசால்றா! என தலவயயளதத..."
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மச மவசனற அழத வதாடைஙகயயவளாக அவள பாடனடயய எடுததக் வகாணடு
வட்டடைப் பாரக்க நடைக்கறாள.
அவருக்க இத பலவனப் பகத. உணடமையில் அனற அவரகடள அடழதத
வரஜவணடும் எனற தான வசனறார. ஆனால், வபானனாசச அஙகருநத
வரஜவணடும் எனற வரும்பயயதாகத வதரயயவல்டல. இஙஜக மைடனவ அவடள
எப்ஜபாதம் படுஙகக் வகாணடருநதாள. தன கண மன இனவனாரு பாததக்
காட்டுக்க அவடள அனப்ப அவர மைனம் தணயயவல்டல. பறக அநதக் காசம்
அவள டகயில் தஙகாத. இப்ஜபாத... எஙஜகனம் வட்டக் கடைஜனனம் வாஙக
தஙகபாணடக்க அவடள மைண மடதத வடை ஜவணடும்.
வட்டுக்க வநததம் பதத ரபாய ஜநாட்டடை மைாறற வநத அவளிடைம் ஐநத
ரபாடயயக் வகாடுக்கறார. கஞ்சர கணக்கப் ஜபாட்டுக் வகாணடு இருக்கறத.
உளஜள வநத சட்டடைடயய ஆணயில் இருநத எடுக்டகயில் கஜழ கட்டைம் ஜபாட்டை
வதாஙகடப வறறருக்கறத. "ஜவல வநதருக்கறானா? - எப்ப வநதா?"
"அணணன வநதட்டைா அப்பஜவ..."
"பரட்டச நல்லா எழதயிருக்கறனாமைா? எஙக ஜபாயிட்டைாரு தடர?" எதவம்
பதல் வரவல்டல.
அவருக்கக் ஜகாபமைாக வருகறத; வபரயய தடர ஜபால் வசருப்ப, சட்டடை! அவன
மடயம், காலல் ஜபாட்டுக் வகாளளம் யயாடனக் கழாயம்!
தரடவடயய நடனவறதத வநத கடததடத அனற வபட்டக்கள டவததவட்டுப்
ஜபானார. ஜமைஜல பலடகயில் இருநத அடத அவர எடுக்கறார. படழயய தகரப்
வபட்ட, அதல்தான அவருடடையய கட்டுறவச சஙகக் காகதஙகள, பததரம்,
ஜவலவன கல்லரப் படப்ப உதவச சம்பளக் காகதஙகள எல்லாம்
இருக்கனறன.
அடதத தறக்கம் ஜபாவதல்லாம் ஒரு ஜகாடத தணயில் மடப்பக் கட்ட
டவததருக்கம் வசவநதப் வபணணன அடரப் பவன தாலடயயப்
பாரக்காமைலருக்க மைாட்டைார. இனனம் பழக்கததல் அநதக் காகதஙகடள எடுததப்
பாரக்டகயில் பகவரனறத. தண அவழநத கடைக்கறத. அத... அத எஙகம்
இல்டல. அவர உதடுகள தடக்கனறன. வநறற நரம்பகள படடைக்கனறன.
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"ஏளா?... வபாட்டயய ஆரு தறநதத? வபாட்டயய ஆரு தறநததனஜன?..."
அவர கரலல் கனல் வகாப்பளிததச சீறகறத. அநதச சீறலக்க எதவரால
இல்டல. இத அவர சீறறதடத இனனம் வசசாகக் கக்ககறத. "இத ஆரு ஜவல?
ஆரு வபாட்டயய தறநதயய?"
பனஜன வநத பாடன கழவம் மைடனவயின மடடயயப் பறறகறார.
"வடும்..! ஏனிப்பக் கப்பாடு ஜபாடுறயய? மடயயப் படக்கறயய?" அவளக்கம்
வநறறக்கண இருக்கறவதனற காட்டுகறாள.
"ஒமைக்கக் கணணமைணண வதரயயாத! வபாட்டயய நாநதா வதாறநஜத! எனன
பணணச வசால்றயய?"
அவருக்க உதடுகள தடக்கனறன. எனன வசயவவதனற வதரயயததானில்டல.
"மத, எநதஙகசச பளடளயய வவரட்ட அடசசத நதா. அவ... அவ நடக
நட்வடைல்லாம் வததப்ஜபாட்ஜடை, ஒரு அடரப் பவன வசாதத, அடத வசசருநஜத,
மைஙகலயயம். அடத எஙஜக வகாணடு ஜபாட்டயய அம்டமையம் மைவனமைா?"
"எஙகம் வகாணடுப் ஜபாடைல. நரு பாட்டுல காததட்டு இல்லாமை வபாறப்பட்டுப்
ஜபாட்டயய. அவ இநதசசணம் சனனாசசஜயயாடை ஜபாஜவனன கதக்கா.
மக்காததட்டு இல்ல. கடைன வாஙகற பக்கவமைல்லாம் கடைன. மனசீப் வட்டு
ஆசசயம் இல்ல. இப்ப வாணாட்ட, மைாமைா வரட்டும்னா ஜகட்டைாளா? அவஜளதா,
எஙகம்மைா வசாதததான, ஜகாயில்காரர வட்டை வசச இருவததஞ்ச ரவா
வாஙகததாரும்னா. வாஙகஜன. எனன ஜவணா அடசசக் வகால்லம்!"
அருணாசலம் தன தடலயில் அடறநத வகாணடு வவளிஜயய வருகறார.
------------------
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வசவநதயயாபரம் வதாழலாளர கடகள, மப்பதாணடுகளக்க மனனர,
'பனஞ்ஜசாடல அளம்' எனற இநநாள தக்வகட்டுமைாக வரநத கரப்ப மைணகடள
வடளவக்கம் சாம்ராஜயயமைாவதறக மனஜப உருவானடவ. வபரயய மதலாளி
வாலபமைாக இருநத காலததல் சற அளக்காரராக அஙக வதாழல் வசயயயப்
பகநத ஜபாத, மதன மதலல் கடடச கட்டக் வகாணடு அஙக கடஜயயறயய
சனனானின கடும்பமம், அவடன ஒட்டக் வகாணடு அஙக படழக்க
வநதவரகளம் தான அநதக் கடடசகளக்க இனறம் உரயயவரகளாக
இருக்கனறனர. கணறறலருநத மைனிதன நரடறதத நாள ஜபாய இயயநதரம்
இயயஙகத வதாடைஙகயயதம் உப்பளஙகள வபருக, மைடலமைடலயயாக வவணணறக்
கடவகள கடைறகடரகடள அலஙகரக்கலாயின. வபரயய மதலாளியின கடடைச
மைகன, மைருததவம் படக்டகயில் லல்லடயயக் காதலததத தருமைணம் வசயத
வகாணடைான. பறக தான தடர அளம் எனற சற தணடு தனியயாகப் பரநத,
ஏவஜேணட் காததமததவன ஆளடகக்கள வநதத. டைாக்டைர மதலாளிக்க இநத
அளதடதப் பறற லட்சயயம் ஏதம் கடடையயாத. நற ஏக்கர பரப்பல் ஜவடல
வசயயம் ஐம்பத வதாழலாளிகளக்கம் மைாசம் சம்பளம் எனற அறபத ரபாயம்,
நாவளானறக்க அடர கஜலா அரசயம் வழஙக அவர ஏறபாடு வசயதருநதார.
தட்டுஜமைட்டல் உப்பக்கடவகளக்கப் ஜபாட்டை கறறக்கள இவரகளடடையய
கடல்களக்கச வசப்பனிடைக் கடடைக்கம். சீக்க, பளடளப் ஜபவறனறால் தடரயின
ஆஸ்பததரயில் இலவச சகசடச கடடைக்கம். வசால்லப் ஜபானால் டைாக்டைர
மதலாளி இநதப் பக்கஜமை வநததல்டல. ஏஜேணட் காததமததவன அதகாரததல்
தான அஙஜக நரவாகம் நடைநதத. தடரயின மைாமியயார வடையச அம்மைாள அஙக
மைாதம் ஓர மடற சாமியயாடரக் கட்டக் வகாணடு வருவாள. ஜேபக்கடைம் ஒனற
மடலயில் உருவாக்கவதறகான தட்டைம் ஜபாட்டருநதாரகள.
ராமைசாமி அநதநாள தநடத அஙஜக ஜவடல வசயயய வநத காலததலருநத இருநத
கடடசயில்தான தாயடைன வசக்கறான. அனனக்களி, மைாரயயம்மைா, மைாசாணம்
ஆகஜயயாரும் அளம் பரநத பன அஙஜக ஜவடல வசயயயப் ஜபானாலம் இநதக்
கடடசகளிலருநஜத வசல்கனறனர. ராமைசாமி வதாழலாளரடடைஜயய பதயய
வழப்டபக் வகாணடு வர சஙகம் இயயக்கம் எனற ஈடுபடுவடதக் காததமதத
அறநதான. அவன தநடதயின வரலாற எல்ஜலாருக்கம் வதரயம்.
அநத ஞாயிறறக் கழடமை அவன காடலயில் களம்ப மன ஏஜேணடன நலக்கார
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உளஜள வருவடதப் பாரக்கறான. சறடறக்வகல்லாம் மனியயணணன மைகன
ஓடவநத, "அணணாசச, ஒஙகடள ஏஜேணட் ஐயயா கப்படுதாவ...!" எனற
அறவக்கறான. ஏஜேணட் காததமதத ஒரு மைாமிச பரவதம் ஜபால்
உப்பயிருக்கறான. வபரயய பஸ்த மடச கனனஙகடள ஆக்கரமிததக்
வகாணடருக்கறத. தஙகப் பட்டடை கடயயாரம்; வரல்களில் வபரயய வபரயய
ஜமைாதரஙகள...
"கப்பட்டஙகளா, சார?"
"ஆமைாஜல. ஒனனப் பாரக்கஜவ மடயயறதல்ல. வட்டைக் கால பணணணம், அநத
எடைம் ஜவணடயிருக்க. டைாக்டைரம்மைா ஜபான மைாசஜமை வசானனாவ..."
ராமைசாமி தடகததப் ஜபாகறான.
"எல்லாரும் கால பணணணமைா?"
"ஜேபக்கடைம் கட்டைணமினன பளான ஜபாட்டருக்காவ. ந இநத
அளததக்காரனில்ல. இநத அளததக்காரவக வகாஞ்சநதா, ஜவற எடைம்
ஒதக்கவாக. ஏஜதா அநத நாளஜளநத இருநதயய, ஒணணம் வசால்லாமை
இருநதம்... இப்ப எடைம் ஜதடவப்படுத."
"இப்ப தடரன கால பணணனனனா எஙஜக ஜபாவ? எடைம் பாரக்கணமில்ல?
வகாஞ்சம் டையயம் கடுஙக..."
"ஒனன ஆளக்காணஜவ மடயயல. சஙகம் அத இதணண ஜபாயிடைற, மினன
வசால்லலனனா ஏந தப்பா? ஒரு வாரம் டையயம் தார. கால பணணப்ஜபாடு!"
ஏஜேணட் கற ஒரு வாரததக்க ஜமைலாகவட்டைத. அவன ஜவற இடைம் பாரக்க
மடனயயவல்டல. வதாழற சஙக ஈடுபாடு அதகமைாக, பல பரசடனகளிலம்
தடலக் வகாடுததக் வகாணடருநதான. பகல் ஜநரஙகளில் வபானனாசசடயயயம்
தம்படயயயம் பாரக்கம் ஜபாத மைனச தடக்கம். மைாடலயில் அவரகள வடு
தரும்பவடதயம் அவனால் கணகாணக்காமைல் இருக்க மடயயவல்டல.
நாசசப்படனப் பாரக்கநஜதாறம் அவன உளளததல் வவறப்ப கடமையய மடச
தடக்கம்.
உப்பளதத ஈரஙகடள வறறச வசயயம் காறற அநத மைக்களின வசவகளிலம் சல
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பல வசாறகடளப் பரப்பகனறன.
பனஞ்ஜசாடல அளமம், தடர அளமம் ஒ்ஜவார வடகயில் அநதச
வசாறகடள, வசயதகடள உளஜள அநமைதக்காத கறஜகாட்டடைகளாக இருக்கலாம்.
அநதக் கறஜகாட்டடைகள, பஞ்டசத வதாழலாளரன அததயயாவசயயத
ஜதடவகடளயம், இவரகளடடையய அட்வானச, சீடல ஜபானச, எனபன ஜபானற
வணடமைப் பசடசயம் கடழததக் கட்டயயடவ. இநதச சாநததான இஙஜக பலமைாக
நறகறத.
ஏடனயய அளஙகளில் வறடமைத ஜதடவயடைன கலக்காக எனற வவறம் நடரச
ஜசரதத எழப்பம் மைதல்கள இடடைவடைாத அரப்பக்க இடைம் வகாடுக்கனறன.
அ்வப்ஜபாத ஜவடல நறததம், தடயயட பசல் அஙவகல்லாம் நகழநதாலம்
இஙக அடவ எட்டப் பாரப்பதல்டல. நரணயயக்கல ஆணக்கம் வபணணக்கம்
சமைமில்டல எனறாலம் ஓரளவ அஙவகல்லாம் நரணயயக்கல நடடைமடறக்க
வநதருக்கறத. இஙஜகா மதலாளி கணக்கல் நாள கணக்க நரணயயக்கல, மைாசச
சம்பளம் எனற வபறபவர வசாறபமைானவர. வபரும்பாலான வதாழலாளர,
காணட்ராக்ட் எனற மடறயில் நரணயயக் கலக்கம் கடறவான கலக்க
அடடமைப்படுததப் வபறறருக்கனறனர.
"பனஞ்ஜசாடல அளத வதாழலாளஜர! ஒனற ஜசருஙகள! எட்டுமைண ஜநர
ஜவடலக்ஜகறற ஊதயயம்... பதவ வபறம் உரடமை, வாராநதர ஓயவ நாடளயய
ஊதயயம் - இடவ அடனததம் உஙகள உரடமை! தாயமைாரகஜள! உஙகள சக்தடயயச
சதற வடைாதரகள! ஆணக்கம் வபணணக்கம் சமைமைான கல..." எனபன ஜபானற
வாசகஙகள அசசடைப் வபறற தணடுப் பரசரஙகள எஙகருநத பறநதத எப்பட
வநதவதனற பலப்படைாமைல் வதாழலாளரன உளளணரடவச சீணட வடுகனறன.
ஒ்வவாரு அளததலம் தடக்கம் இளம் ரததததக்கரயயவரகடளக் கணடு
படததத தடணவரகளாக்கக் வகாளள ராமைசாமி மயயனற வகாணடருக்கறான.
பனஞ்ஜசாடல அளததக் கறஜகாட்டடைடயயத தகரததவடை அவரகள
தடைஙவகாணடு உடழக்கனறனர.
அநநாள, சனிக்கழடமை, ராமைசாமி பதவனட்டைாம் நம்பர பாததடயய 'டகர'
பாரததக் வகாணடருக்கறான. அப்ஜபாத வடரவாகக் கணக்கப்பளடள தஙகராச
வருகறான. அவன வடகயில்தான ராமைசாமிக்கச சம்பளம். "ஏஜல, ராமைசாமி!...
வமைாதலாளி ஒனனக் கப்படுறா..."
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ராமைசாமி நமிரநத பாரக்கறான. வழகள ஒரு ஜகளவக் கறயயாக நடலக்கனறன.
மதலாளி அவடனக் கப்படுகறாரா? எதறக? மதலாளிகள எப்ஜபாதம்
வதாழலாளிடயய ஜநராகப் பாரதத எதவம் ஜபசமைாட்டைாரகஜள?
அநநாள சணமகக் கஙகாண ராமைசாமிடயயச சற டபயயனாக உப்பக்
வகாட்டைடயில் ஜவடலக்கக் வகாணடு வநத ஜசரக்டகயில் அளததல் இ்வளவ
சாடலகளம், கட்டடைஙகளம் கடடையயாத. அவன ஜவடலக்கச ஜசரநத பல
நாட்கள வசனற பன ஒரு நாள அறடவக் வகாட்டைட வாயிலல் ஒரு வபரயய
மைனிதர சநதனப் வபாட்டும் கஙகமைமமைாக வநத பலர சழ நனறருநதார.
அவடனக் கஙகாண கட்டச வசனற அவர மன நறததனார.
"இவனா?..." எனற ஜகட்பத ஜபால் அவர கணகள அவன மத பதநதன.
"எனன கல கடுக்கறயய?" எனற வனவனார.
"ஒணஜண கா ரவாதா..." எனற கஙகாண அறவததார.
"வதாழ வவட்டக்கடுக்க காவாய கசடு எடுக்கனன ஜபாட்டுக்க. வரணடு ரபாய
கடு..." எனறார.
அப்ஜபாததான அவர வபரயய மதலாளி எனறறநதான. அநநாளில் தனக்க
மைட்டும் அநதப் வபரயயவரன ஆதரவ கடடைததருக்கறவதனற அவன மைகழசச
வகாணடைான. மைறறவரகளிடடைஜயய கரவமைாக நடைநதான. வதாழயில்
அ்வப்ஜபாத நர பாயய மைடடை தறநத வடுவத அடடைப்பத, அலவலகததல்
எப்ஜபாஜதனம் யயாஜரனம் வநதால் டசக்கடள மிதததக் வகாணடு ஜபாய ஜசாடைா
வாஙக வருவத ஜபானற ஜவடலகளக்க அவன உயயரநதான. 'ஐட்ரா' படக்க
அவன உயயரநத ஜபாத கடை மதலாளிடயயப் பாரக்கவல்டல. மதலாளிக்க
வயயதாக வட்டைத. அவர படுக்டகயில் வழநத வட்டைார. அளததக்கள அவரகள
எழப்பயிருக்கம் ஜகாயிலல் எப்ஜபாஜதனம் சறப்ப நாள வரும் ஜபாத அவர
வருவார. டகலாக வகாடுதத அடழதத வநத அவடரச சநநதயில்
அமைரததவாரகள. வபரயய மதலாளியின வதாடைரப அ்வளஜவ.
ஆனால் அவருடடையய வாரசான மைக்களில் ஒருவன தான இநத அளதடத
நரவாகம் வசயகறான. அவன தான இஙஜக அதகமைாக வநத தஙக ஜமைறபாரடவ
வசயகறான. மதலாளியின மைறற டமைநதரகளக்கம் இவனக்கம் இடடைஜயய
ஜவறபாடுகள உணடு. இவன மைறற வசல்வர மைக்கடளப் ஜபால் ஜதாறறததல்
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ஆடைம்பரம் காட்டைமைாட்டைான. டககளில் ஜமைாதரஙகள, தஙகசசஙகல, உயயரநத
உடடை, வசணட் மைணம், நாகரகப் வபணகள எனற இடசவகடள இவன காடர
ஓட்டக் வகாணடு வரும்ஜபாஜதா, ஸ்கட்டைடர ஓட்டக் வகாணடு வரும் ஜபாஜதா
காண இயயலாத. சாதாரணமைாக ஒரு சராயம் சட்டடையம் அணநதருப்பான.
தடலமட சீராக வவட்ட, அரும்ப மடசயடைன காட்சயயளிப்பான.
அவனடடையய வணட உளஜள நடழயம் ஜபாஜதா, அவனிடைம் மைறறவர ஜபசம்
ஜபாஜதாதான அவடன மதலாளி எனற கணடு வகாளள ஜவணடும். அவன
ஜதாறறததக்க எளியயவனாக இருநத ஜபாதலம், அவடன எப்ஜபாதம் யயாரும்
அணகவடை இயயலாத. கணட்ராக்ட், அல்லத கணக்கப் பளடள மலமைாகததான
எடதயம் கற மடயம். அநத மதலாளி தனடன எதறகக் கப்படுகறார எனற
அவன ஐயறகறான. காருக்ஜக மைரயயாடத காட்டுபவரகளம், அவர வஙக
அதகாரகடள உப்பக் கடவகளின பக்கம் அடழதத வருடகயில் கனிக்
கடழநத கறகபவரகளம் நடறநத அநதக் களததல் இவன 'அவனம் மைனிதன
தாஜன' எனற அலட்சயயமைாகச வசனறருக்கறான. உப்பக் கடவகள - அவரகள
உடழப்ப. அவறடற வஙகயில் அடைமைானம் டவதத இவரகளக்கக் கல
வகாடுக்கறான. 'இவனக்கா நஷடைம்' எனற கமறவான.
அவடன இப்ஜபாத அநத மதலாளி எதறக அடழக்கறார?
வருநதக் வகாட்டைடக மனனடறயில் அவர உட்காரநதருக்கறார. அருகல்
நாசசப்பன நறகறான. மழகாள ஜசாடலயம் மடலயில் நறகறான. அநத
ஜநரததலம் அவன 'தணணர' ஜபாட்டருக்கறான. வாடடை வசகறத. தஙகராச
அஙஜக வநத ஒதஙக நறகறான.
ராமைசாமி அஙஜக நனற எனன எனபடதப் ஜபால ஜநாக்ககறான. கம்பட்டு
நறகவல்டல.
"நதான டஹட்ரா பாக்கறவனா?"
ஆமைாம் எனற அவன தடலயயடசக்கறான.
"ஜபரு?"
இதகடைத வதரயயாமைலா கப்பட்டைனப்பனான?
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"ராமைசாமி..."
"ந எஙக வடு வசசருக்ஜக?"
இதறக அவன பதல் கறமன தஙகராச மநதக் வகாளகறான.
"அஙக, வதாடர அளததஜலநத வாரான, வசானஜனஜன?"
"ஓ, மைறநத ஜபாஜனன. உனக்க மிசன ஜவல வதரயினனாஙக. பம்ப்வசட்டு
பாப்பயயல்ல?"
"பாக்கறத தான..."
"இஙஜகஜயய ஜகாயில் பக்கம் வடு வசசட்டு இருநதடு. காநதநாதன மிசன
பாக்கறான. அவனக்க ஒததாடசயயா நயம் பம்ப்வசட்டுகடளப் பாரதத
எணவணய ஜபாடுவத ஜபால ஜவடல வசயயிஜற. இல்ல?"
அவன எதவம் ஜபசாமைல் தடலயயாட்டுகறான.
"ந இப்ப மைாசச சம்பளம் எ்வளவ வாஙகஜற?"
"நதத மப்பததஞ்ச... இப்ப ஒரு மைாசம் நததம்பத கடுததா..."
"சர உனக்க இருநறாச சம்பளம் உசததயிருக்க. சம்மைதம் தாஜன?"
ராமைசாமிக்கச சல கணஙகள ஜபசச வரவல்டல.
இநத மதலாளி சம்மைாக் கடைப்பவடன வலயய அடழதத, உனக்க இஙஜகஜயய வடு
டவததக் வகாள, சம்பளம் ஐம்பத ரபாய ஜபால் அதகம் தருவதாக எதறகச
வசால்கறார? தணடலல் இருக்கம் பழடவ இழக்க வரும் மன கடை அ்வளவ
எளிதல் பாயநத வடைாத. இத எதறகாக? இப்பட ஐம்பத ரபாடயய வச எறநத
வடை அவரகள மட்டைாளகளில்டல. மைனிதாபமைான ஈரமில்லாமைல்
அளததக்காரரகளிடைம் ஜவடலடயய வாஙககறாரகள. பதத டபசா அதகம்
வகாடுதத வடை மைாட்டைாரகள. அதவம் இநத மதலாளி சீடமைக்வகல்லாம் வசனற
படததவர.
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"ராததரயம் வபாறப்பாக ஜவடல பாரக்கணமைா?" எனற ராமைசாமி ஒரு
ஜகளவடயயப் ஜபாடுகறான.
"அப்படவயயல்லாமில்டல. ஏறவகனஜவ சல ஜபருக்கக் ஜகாயிலக்கப் பக்கததல்
வடு டவததக் வகாளளலாமினன வசால்லயிருக்கஜறன. நயம் இஙஜகஜயய
இருநதால் சவகரயயமைா இருக்கலாம்ன வசானஜனன..."
"வராம்ப சநஜதாசம். எனக்க மைட்டும் இவதல்லாம் கடுக்கறஙக. வசால்லப் ஜபானா
எனக்க வராம்பக் கஷடைமில்ல. எனனக் காட்டலம் கஷடைப்படுறவஙகதா அதகம்.
கணட்ராக்ட் கலஙக அஞ்சாற கல்லக்கப்பால இருநத வரா. இத, நாசசயயப்பன
கலக்காரஙக தததக்கட டைவனக்களளாஜறஜலநத வராவ. அவயயளவடை
எனக்க எனன கஷடைம்?"
"கணட்ராக்ட்காரஙக சமைாசாரம் ஜவற, அதப்பதத ந ஏன ஜபசஜற? மைாசச சம்பளம்
வாஙகறவஙகளக்கச சல சலடக வகாடுக்கலானன தரமைானிசசருக்கஜறன.
அதல நயம் வாஜர, அதான கப்பட்டுச வசானஜனன..."
"இப்ப எஙகளக்கடை அஙக கால பணணச வசால்லயிருக்கா. ஏஜேணடு,
ஜேபக்கடைம் எடுக்கப் ஜபாறாஙக, அநத எடைததல, கால பணணணம்ன வசால்ல
மைாசமைாகப் ஜபாவத. நா மைட்டுமில்ல, இஙக அளததல பளள வபததஜத ஒரு
வபாம்பள, அவ கடைததா, நால பளளஙகளியம் வசசட்டு எஙக ஜபாவா?
எல்லாம் அஙஜகநத இவக வநததா ஜவடல வசயயிறாவ, அவயயளக்கம் இஙஜக
கடச ஜபாடை எடைம் தாரயயளா?"
மதலாளி தஙகராசடவப் பாரக்கறார.
"அநதாள கணட்ராட்டு கலயில்ல...?"
"கணட்ராட்டு... ஏனவயய கணட்ராட்டைா இருக்கணம்? வருச வருசமைா உதரதடதக்
வகாடுதத உழயக்கறாஙக. கணட்ராட்டுன டவக்கறத சரயயா?"
"ஏஜல, இத எனனனன நடனசச? வமைாதலாளியிட்டைப் ஜபசஜத. மைரயயாத தவற
ஜவணாம்?" எனற நாசசப்பன எசசரக்கறான.
ராமைசாமி அவடன எரதத வடுபவன ஜபால் பாரக்கறான.
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"நானம் மதலாளியம் ஜபசகஜறாம். எனக்கத வதரயம். ந ஏணடைா நடுஜவ வார,
நாஜயய!"
நாசசப்பன எதவரால காட்டருநதால் ராமைசாமி ஒரு ஜவடள ஜகாபம்
தணநதவனாக இருக்கலாம். அவன வாய தறக்கவல்டல. வமைௌனம் அஙஜக
தடர வரக்கறத. ஒ்வவாரு வநாடயம் கனதடதச சமைநத வகாணடு நகர
இயயலாமைல் தவக்கறத. ராமைசாமியின கமறல் படைாவரனற வவடக்கறத.
"பாததக் காட்டுக்க வர வபாம்பளடயய மைானம் கடலக்கம்... பனனிப் பயயல்...!
ஒன ஒடைம்பல ரததமைா ஓடுத? சாக்கடடையில்ல ஓடுத? வபாணணவளத வதாட்டுக்
கடலக்கம் ஒஙடகடயய ஒருநாள நான வவட்டப் ஜபாடுஜவ!... மதலாளி!
இவடன, இநத நாயப்பயயடல, இநத அளதடத வட்டு நஙகஜள வரட்டைஜலனனா
ஒஙக ஜபரு வகட்டுப் ஜபாகம். இவடன நஙக வவரட்டைஜல, இல்ல இஙக நடைக்கற
அக்கரமைதடதத தடுக்கஜலனனா, நாஜன இநதப் பயயடல வவளிஜயய தளளவ
ஒருநா."
மதலாளி பனனடக மைாறாமைல் அவடனப் பாரததக் வகாணடருக்கறார.
நாசசப்பன, தஙகராச இருவருடடையய மகஙகளிலம் ஈயயாடைவல்டல. ஜசாடலயம்
கடை எட்ட நனற பாரததக் வகாணடருக்கறான.
பட்டைாச படைபடைவவனற வவடததவட்டுத தாறகாலகமைாகச சறத ஓயநதாற
ஜபால் ஓர அடமைத படகறத. சட்வடைனற ராமைசாமிக்கத தான
அவமைானததக்களளாக வட்டைாற ஜபானற ஓர உணரவ கறக்ககறத.
மதலாளியயானவன ஒரு டகப்படுக்டகயில் இனவனாரு டகடயய நறதத அதல்
மகதடத டவததக் வகாணடு அவனத ஜகாபதடத ரசக்கம் பாவடனயில்
அமைரநதருக்கறான.
"இ்வளவதானா, இனனம் இருக்கறதா?" எனற பாவம் வழகளில்
வளஙககறத.
"ஏம்ப்பா, இநத அளததல் ஜசாடல ஒருவன தான பட்டைப் பகலல் கடசசட்டு
வருவானன நடனசசருநஜதன, இநதாளம் ஜசாடலடயயப் ஜபால்ன வதரயித.
இவன இப்ப ந கட்ட வநதஜத சரயில்ல. சர... ந ஜபாப்பா... ஜபா!"
மதலாளி ஜபாகச வசால்ல சாடடை காட்டுகறான.
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அவன இதழகள தடக்கனறன.
"ஸார, நான நஙக அவமைானப்படுததவதறகப் வபாறக்கஜறன. நான
கடக்கறவனில்டல. நான ஒணணக்வகாணண ஜபசல. என பதத
நல்லாகததானிருக்க. நஙக நாயயமைா, இஙக நடைக்கற அக்கரமைஙகள
வசாரக்கணம்ன நான வசால்ஜறன. இஙஜக வபாணடுவ, வாயில்லாப் பசசகளாச
சீரளியிறா. இவனக்க எணஙகஜலனனா அவயய கலயில மைணணடக்கறா, நஙக
இஙக ஜவல வசயயிற வபாம்பளகடளக் கட்ட வசாரக்கணம்..." எனற அவன
உளளாரநத வரும் தாபததடைன ஜகாருகறான.
"சரப்பா. நான ஜபசஜறன. ந இப்ப ஜபா..." எனற மதலாளி மணடும் அநதப்
படழயய பாவம் மைாறாமைஜல டகடயயக் காட்டுவத ராமைசாமிக்கப் வபாறக்கக்
கடயயதாகத தானில்டல.
"ஸார, இத வராம்ப மட்டப் ஜபான வவவகாரம். நஙகல்லாம் வராம்பம்
படசசவயய. நான வதாழலாள தா. ஆனாலம் எநத அக்கரமம்..." அவடன ஜமைல
ஜபசவடைாமைல் மதலாளி, "நான கவனிக்கஜறன. ஜபானன வசால்லட்ஜடைனில்ல
ஜபா. இப்ப உன ஜவடலடயயப் பாரு?" எனற ஆடணயிடுகறார.
ஜதால்வ, அவமைான உணரவ வநஞ்சல் கடைல் ஜபால் வபாஙகச சருணடு
எழம்பகறத. அவனால் வழஙகக் வகாளள இயயலவல்டல.
"ஸார, வதாழலாளிகடள அவமைானம் வசயயயக் கடைாத ஸார.
வபாம்பளயயானாலம், ஆரானாலம்..."
மதலாளியின ஜகாபம் அதகமைாகவட்டைத. "ஏம்ப்பா, உனடனப் ஜபானன
ஒருதரம் வசானஜனன, வரணடு தரம் வசானஜனன. சம்மைா இஙஜக வநத வம்ப
பணணாஜத, கடசசட்டு வநத!"
"ஸார, மைரயயாடதயயாப் ஜபசஙக! கடசசட்டு நான வரல. அப்ஜபரக்வகாதத ஆள
நானில்ல. நஙக கப்பட்டைனப்பனஙக. நான வநஜதன. நஙக வமைாதலாளியயா
யிருக்கலாம், நான வதாழல் வசயபவனாக இருக்கலாம். ஆனால் நானம்
மைனிசன..."
ஜசாடல அவன மத பாயநத அவடன வவளிஜயய வகாணடு வசல்லக்
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டகடவக்கறான. ஆனால் ராமைசாமிஜயய அவன டகடயய அநாயயாசமைாகத
தளளிவட்டு வவளிஜயயறகறான. உசச வவயயில் ஏறம் ஜநரம். ஆனியயானாலம்
ஆடயயானாலம் இஙக ஜமைக மட்டைஜமை வராத.
அவன மதலாளியடைன ஜமைாதக் வகாளள ஜவணடும் எனஜறா, நாசசப்பனடைன
ஜமைாதக் வகாளள ஜவணடுவமைனஜறா கருதச வசல்லவல்டல. ஆனால்
வபானனாசசயின வாயிலருநத அவன அசவசாறகடளக் ஜகளவயறற
நாளிலருநத கமறக் வகாணடருநத வகாதப்ப அசசழலல் வவடததவட்டைத.
இனி... இனி...?
------------
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ராமைசாமிக்க மைறநாஜள ஜவடல சீட்டுக் கழக்கப்பட்டைத. தஙகராச அவனிடைம்
வநத, அததடன ஜதத வடரயிலமைான காடசக் வகாடுததக் கணக்கத
தரததவட்டைான. டகவயயழதத ஒனடறப் ஜபாட்டுவட்டுச சம்பளதடத ஐம்பதவதட்டு ரபாய வசாசசதடத எணணப் வபறறக் வகாளள
ஜவணடயயதாயிறற.
டசக்கடளப் படததக் வகாணடு அவன ஜதால்வ அவமைான உணரவடைன
வவளிவரவல்டல. ஒரு எரமைடல வவடக்கப் ஜபாகறவதனற உணரவடைன அவன
வபானனாசசடயயக் கடைப் பாரக்கக் காததராமைல் வவளிவநதான. ஜநராகத
வதாழறசஙகத தடலவர தனபாணடயயடனக் காண வட்டுக்க வடரகறான.
ஒரு காலததல் தததக்கட நகரப்பறததல் உப்பத வதாழலாளருக்வகனற பட்டைா
வசயத வகாடுதத மைடனகள வகாணடை வதரு அத. இநநாள அநத மைடனயில்
உப்பளத வதாழலாளி ஒருவனம் கட்டடைம் எடுததக் வகாணடு வாழவல்டல.
பதயய தடறமகததல் அலவலக ஜவடல வசயபவனம், கல்லரயில்
பணயயாறறபவரும் வாடைடகக்க இருக்கம் வடகயில் கணட்ராக்ட், வயயாபாரம்
எனற வபாருளட்டும் வரக்கததார அஙஜக மைடனகடள வாஙக வடுகள
கட்டயிருக்கனறனர. பசடசயம் நலமம் பாஙகாப் பசப்வபறற சற இல்லஙகள
அழகற வளஙககனறன. 'கமைான' வடளவகளில் வணணப் பசவசடகளம்,
பசடமையயான கஜராட்டைனசகளம் வளரக்கப்வபறற வடுகளம் இருக்கனறன.
நல்ல வவயயில் ஜநரம். இநத ஜநரததல் அவன டசக்கள சக்கரம் மைணலல் படதயய
அநத வட்டன மன வநத சறறக் கதடவத தறக்கறான.
தனபாணடயயன உப்பளத வதாழறசஙகத தடலவராக வளரசச வபறற
வநதருப்படத அநத வஜடை அறவப்பதாக அவனக்க அப்ஜபாததான
சருக்வகனற டதக்கறத. அவன இததடன நாட்களில் அவர வட்டுக்க
வநதராமைலல்டல. இருட்டல், மைாடல ஜநரஙகளில் அவசரமைாக வநத வசல்வான.
நானக வருடைஙகளக்க மன இநத வடு எப்பட இருநதவதனற அவன
அறநதருக்கறான. ஓடலக்கசச ஒனற உளஜள தளளி இருநதத. அப்ஜபாத
அநதத வதருவம் இ்வளவக்க வணடமை வபறறருக்கவல்டல. மனபறம்
தணகள அலஙகாரமைாக வளஙகம் வராநதா, வமைாடசக் தளம், வராநதாவல்
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ஜமைறசவரல் வரடசயயாக அரசயயல் தடலவரகளின படைஙகள வளஙககனறன.
காமைராசர, காநதயயடகள, ஜநரு, இநதரா, அணணாதடர ஆகயய எல்லாத
தடலவரகளின படைஙகளம் வளஙககனறன. உட்பகம் வாயிலல் ஒரு வணணப்
பநதடர வதாஙககறத. வராநதாவல் நானக கடடை நாறகாலகள இருக்கனறன.
அவன சறத கழப்பததடைன, "சார...!" எனற கப்படுகறான. உளளிருநத
வதாப்ப ஜபால் மடவழம் தடலயம், வபரயய வபரயய வல்டலகளாக, தஙக
பஜரம், மக்கக் கணணாடயம் கட்டைம் ஜபாட்டை சட்டடையமைாக ஒரு இடளஞன
வருகறான.
"அப்பா... அப்பா இருக்காரா? உப்பளத வதாழலாளி ராமைசாமி, பனஞ்ஜசாடல
அளம்..." எனற பரபரப்படைன கறம் அவடன அவன அலட்சயயமைாக
ஜநாக்கவட்டு, "அப்பா இல்டலஜயய?..." எனற மைறவமைாழ வகாடுக்கறான.
"அப்பாடவ இப்பல்லாம் வட்டல் பாரக்க மடயயாத. சாயயஙகாலம் எட்டு மைணக்க
வநதஙகனனா இருப்பார."
"ஊரல தான இருக்காரு?"
"வதரயயாத, தருசவசநதர ஜபாறதாகச வசானனாஙக. நஙக சாயயஙகாலம் வாஙக!"
ராமைசாமி வவளியில் தரும்பப் ஜபாகறான. சணமகக் கஙகாணயிடைம் கறலாமைா
எனற நடனக்கறான. தனக்க ஜவடல ஜபானடத இழப்பாகக் கருத எவரடைமம்
பலம்ப மடறயிடை அவனக்க அப்ஜபாத படக்கவல்டல. எனஜவ
வபாறததருநத மைாடல ஏழ மைண சமைாருக்க தனபாணடயயடனத ஜதட
வருகறான. அநத ஜநரததல் வட்டுச சறறக்கள யயார யயாவரல்லாஜமைா
தடலவருக்காகக் காதத நறகனறனர. நலசசட்டடை ஜபாட்டை இடளஞன ஒருவன
ஒரு நடர மடக்காரரடைம், "அஞ்ச மைணக்க வாஙகனனாரு. இநஜநரமைாசச,
காணம்" எனற கறக் வகாணடருநதான.
ராமைசாமி அருகல் வசனற, "நஙக எநத அளக்காரரு?" எனற வசாரக்கறான.
இடளஞன கனிநத படைரடயயச வசாறநத வகாளகறான.
"பஙகான கம்வபனி..."
"உப்பளக்காரரல்டலயயா?"
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"இல்...ல."
"அதக்கம் இவருதாந தடலவரா?"
"ஆமைா..."
"வதாழலாளர தகராறா?"
"தகராறதா. அதல்லாமை இஙக ஏன வாரம்?..." எனற நடரத தடல ஜகட்கறான.
சறடறக்வகல்லாம் தடலவர டசகளில் வருகறார. டசகடளப் பாஙகாக
நறததமன ஒரு ஆள வநத வாஙகத தளளிக் வகாணடு வசல்கறான. பதயய
கஞ்சஙகள கறப்பம் சவப்பமைாக அலஙகரக்கம் ஆசனமம் பளபளக்கம் மின
வளக்கமைாக அநதச டசகள அலஙகரக்கப் வபறற பதமைணப் வபண ஜபால்
நறகறத. அவன தனத தருப்படதத படழயய டசகடளப் பாரததக் வகாளகறான.
டசகள டவததக் வகாணடு, படப்பகததல் வசனற பததரடக படக்கம்
வததயயாசமைான உப்பளத வதாழலாளியயாக இருநத ராமைசாமி... அவனக்க
இப்ஜபாதம் ஒரு கடறவம் வநத வடைவல்டல எனற நடனததக் வகாளகறான.
தடலவர நலச சட்டடைக்கார இடளஞனிடைம் ஜபசவட்டுத தரும்படகயில்
ராமைசாமி வராநதாவல் ஏற நனற வணக்கம் வதரவக்கறான.
"எனன ராமைசாமி? ஆடளஜயய காணம்? அம்மைா வசாகமைா...?" எனற ஜகட்டுக்
வகாணஜடை பதலக்க நறகாமைல் ஜமைல் ஜவட்ட வசற, தடரடயயத தளளிக்
வகாணடு அவர உளஜள நடழநத வட்டைார. அவர நடழநததம் அநத
ஆட்களம் வதாடைரநத வசல்கனறனர.
ராமைசாமி சறஜற பரமிததாற ஜபால் நறகறான. வராநதாவல் அழகயய
இளஞ்சவப்பக் கடு ஜபாட்டை வளக்க ஒளிடயயச சநதகறத.
அவரகள ஜபசச வாரதடத நடைததம் ஜபாத அவன உளஜள வசல்வத பணபல்ல
எனற நறகறான. பணம் பரததச வசலவ வசயத, தணடுக் கடதாசகள அசசட்டு
அவன பரப்பயய ஜபாத அநதத தடலவரடைம் ஜகட்க, காட்டை... வநதருக்கறான.
அத படப்பகச சநதப்பததான.
வட்டுக்க வநதாலம் மனபற மறறததக்கப்பால் வராநதாடவக் கடைநத அவன
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வசனறவனல்ல.
தனத ஆஜவசக் வகாநதளிப்ப ஏமைாறறமைாகயய சற பாடறயில் பட்டு உடடைநத
சக்த இழநத ஜபானாற ஜபால் ஜதானறகறத. எசசடல வழஙகக் வகாளகறான.
தடலவருக்க இநதச வசயத வதரயய ஜவணடயயததான தாமைதம்; உடைஜன ஆயிரம்
பதனாயிரம் உப்பளத வதாழலாளடர அவர ஒனற ஜசரதத வடுவார. மிகப்
வபரயயஜதார பரளயயததக்கக் கருவானஜதார எழசசடயய அநத மதலாளிகளம்
கணக்கப்பளடளகளம் எதரஜநாக்கச சமைாளிக்க ஜவணடும் எனறஜதார உறத,
வகாடக் கம்பமைாய அவனள எழம்பயிருநதத. அநதக் வகாடக் கம்பததல்
தடலவர ஜபாராட்டைக் வகாடடயய ஏறற வடுவார எனற அவன வநதருக்கறான.
ஆனால்... ஆனால்...
எனன ஆயிறற?
ஒரு நமிடைம் ஒரு யகமைாகப் ஜபாகறத.
அவரகள ஜபசவட்டு, ஜபசக் வகாணடு வவளிஜயய வருகனறனர.
தனபாணடயயனம் வருகறார. அவரகள வசனற பறக தான ராமைசாமியின மத
அவர பாரடவ வழகறத.
"ஏம்ப்பா, ராமைசாமி, வவளிஜயய நக்ஜக?... ஆளஜவ காணம் வராம்ப நாளா! ஜநாடச
வகாணடு ஜபாட்டுட்டுப் ஜபான, சப்டபயயா வட்டல் ஜபசக் கப்பட்டைா! நா
வரதக்கல்லாமை ஜபாசச..."
"வசால்றதக் வகாணணமில்ல, அணணாசச. சீட்டைக் கழசசட்டைாஙக!"
ராமைசாமிக்கக் கரல் படவரனற உடடைநதாற ஜபால் வருகறத.
கணகள நடலக்க அவர வயயப்டப வவளியயாக்ககறார.
"எனன! சீட்டடைக் கழசசட்டைாஙகளா? ஒனக்கா?"
"ஆமைாம். நாயயம் ஜகட்ஜடை. ஒணணல்ல அணணாசச, அநதத தடயயன நாசசப்பன,
கணக்கப்பளள, இவனவ பணணற அக்கரவம் ஒணணா, வரணடைா? தாயக்
கலததக்க தஜராகம் வசயயிறானவ. பாததட்டு எப்பட இருக்க மடயம்? நம்மை
ஒடைம்பல ரததம் ஓடைல? அளததல் இரணடு மைாசமனன ஒரு வபாணண பளள
137

வபததட்டைா. அவ உப்பச ஜசதத மைணணல வழநத வகடைக்கா. இவனவ
ஏசறானவ. அவளக்க ஒரு ஒதவ, ஒததாடச வசயயயணமினன வதாழலாளிக்கத
வதாழலாளிஜயய ஈரமில்லாமை பயயநத சாவறா. நான அப்பஜவ ஒரு
மடவவடுக்கணமினன வசசட்ஜடை..."
அவனக்க எடத மனப வசால்ல ஜவணடும் எடத வடை ஜவணடும் எனற
நதானம் பரயயவல்டல. ஜமைாதயயடததக் வகாணடு வசாறகள வருகனறன.
"ந வசால்ல வநத வசயயததச வசால்ல ராமைசாமி, சீட்டை களிக்க இப்ப எனன
வநதத? அதல்ல மக்கயயம்? ந மைாசச சம்பளக்காரனாசஜச?"
"ஒணணல்ல அணணாசச, வராம்ப நாளாஜவ அநத நாசசப்பனக்க எம்ஜமைல
காட்டைம். அளததல ஒரு வபாணண வளசசட்டுக் ஜகடு வசயயயப் பாததா. அத
வகாஞ்சம் ஒசநத பணபளள வபாணண. இவவ அல்டைாப்பக்க மைசயயல. நாஜவற
கணகாணசசட்ஜடை இருநஜத. அவனக்க அத படக்கல. சஙகம், வதாழலாளர
ஒததடமைனன ஜபசஜறனன தடர ஏஜேணடுக்கம் ஜகாபம். வட்டைக் கால
பணணனனா. அத ஒரு மைாசமைாவத, வபறக, ஜநததக் காலமை மதலாளி எனடனக்
கப்படுறானன கணக்கப்பளள வநதா. நா வமைாதலாளி மகததஜயய
பாரக்கறதல்ல..."
"ராமைசாமி, உனக்கச வசால்ல வநத வசயயதடதச வசால்லத வதரயயல. ஒனன
ஜவலயய வட்டு ஏன நப்பாட்டனாஙகறதச சருக்கமைாச வசால்ல. நான ஏழடர
மைணக்க ஆததரல் ஒரு மட்டஙகக்கப் ஜபாவணம்" எனற தடலவர
கடயயாரதடதப் பாரக்கறார.
"சருக்கநதா. மதலாளி கப்பட்டைனப்பனா. நாசசப்பன இருநதான. ஜசாடலப்
பயயல் ஜவற கடசசப் ஜபாட்டு நனனான. தட்டைமிட்டு எல்லாம் வசயதாப்பல
எனன அவமைானம் வசயயயஜவ, எனக்கக் ஜகாவம் வநதரசச. வபாணடுவகட்டை
அவன நடைக்கறதச வசானஜன. ஒணண உளமைாநதரம் இல்லாமை இவனவ எனக்க
அம்பத ரவா சம்பளதத எதக்க ஒசததறாஙக."
"சம்பளம் ஒசததனாஙகளா?"
"ஆமைா அணணாசச. ஒனக்க சம்பளம் அம்பத ரபா ஒசததயிருக்ஜக, இநத
வளவல இருநதக்கனனா. இநத எடரடயய வசச எதக்ஜகா எனடன
இழக்கறாஙகனன ஜதாணசச. நா அப்ப நாயயம் ஜகட்ஜடை." அவர மகதடதச
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சளிக்கறார.
"ஏம்பா, சம்பளம் அதகம் வகாடுக்கஜறாமினனா தணடல் இடரனன வசால்லற?
கடுக்காட்டை எதவமில்லனனறயய, நஙகளம் ஒரு வழக்க வரணமில்ல?
வசால்லப் ஜபானா, நயயாயயமைா, ஒனடனப் ஜபால வதாழலாளிஙக வாய தறக்க
ஒணணல்ஜல. வாரமதல் பணணறவ, வபட்ட சமைக்கறவன, அனனாடைக் கலயில்
மைாயிறான. அதடதயம் கஙகாண படசசட்டுக் கணக்கப்பளடளக்க லஞ்சம்
கடுக்கான. அவடனயம் வசால்லக் கததமில்ல. அவன மதலாளியிடைம்
ஈவகாட்டை ஜவணடயிருக்க. நாமை ஒட்டு வமைாததமைா ஜசததப் பாரக்கணம். அம்பத
ரபா அதகச சம்பளம் ஜபாட்டுத தாஜரனனா ந ஒததக்க ஜவணடயயததாஜன?"
ராமைசாமி கழம்பப் ஜபாகறான. பதல் வரவல்டல.
"எப்ஜபாதம் வருமைம் வசசட்ஜடை எடதயம் கணஜணாட்டைமிட்டுப் பயயனில்டல
தம்ப. சர, பறக எனன நடைநதத? உஙக ஜவடலயம் ஜவணடைாம், எதவம்
ஜவணடைானன உதற எறஞ்சட்டு வநதட்டயயா?"
"அப்பட எதவம் வசால்லல. இத சழசசனன மைனசக்கப் பட்டசச. நான
கணட்ராக்ட் அக்கரமைம் பணணறதச வசானஜன. மதலாளி நான
கடசசருக்ஜகனன ஏசனா. ஜசாடலப் பயயல் எனடன வவளிஜயய தளள வநதான.
உணடமைடயயச வசானனதக்க இநதக் கல அணணாசச. அவமைானம் பணணனா,
கப்பட்டைனப்ப. நஙக வசால்லஙக நாயயம்..."
ராமைசாமிக்கக் கரல் தழதழதத வடுகறத.
"ஏனல வபாம்பள ஜபால அழவற? உனடனப் ஜபால வரணடுங வகட்டைான
பயயலவதா காரயயதடதக் வகடுததக் கட்டடையயக் கழம்பறயய. வதாழலாளர
சஙகம்ன ஒரு அடமைப்ப, அதக்க ஒரு தடலவனன இருக்கறப்ப, ந வசயயதத
அப்பஜவ ஏஙகட்டைல்ல வநத வசால்லணம்? கப்பட்டைனப்பனா, வட்டைக் கால
பணணச வசானனா, இல்ல, இநத வளவல் வநதருனன வசானனா, கல
அதகமைாக கடுததா, இவதல்லாம் ஏஙகட்டை வநத வசால்ல ஜயயாசடன ஜகக்காமை,
மதலாளி வமைாகததக்க ஜநர எதததப் ஜபசனா எப்பட? அவஙக காஙகரட்டுக்
ஜகாட்டடை. பதத நற ஆடன பலம் கடை இடக்க மடயயாத. அப்பட இருக்க, ஜபசத
வதரயயாதவனலாம் ஜபாயி எனஜனனம் வசால்லடைறயய. இப்பப்பாரு, ஒரு பயயல்,
அடமைசசர கலநதக்கற கட்டைததல ஜபாயி ஏறமைாறாப் ஜபசட்டைா. ஊழல்
மைலஞ்சருக்க, இவன லஞ்சம் ஜகட்டைான; அவன வாஙகட்டைானன எடுதத
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வட்டருக்கா. இநதப் பயயல்களக்க மைரயயாடதயயாப் ஜபசத வதரயயலனன அரசச
சாரபப் பததரக்டக பதத பததயயா தட்டைறா. நாம் ஜபாயி மைனனிப்பக் ஜகக்கணம்.
மதலாளிமைாருஙககட்டை அவனவ வாழப்பழததல ஊசவயக்கறாப்பல நாமம்
ஜபசணம், அத ஒரு கடல. சர... இப்ப மைண ஏழாசச, நான ஜபாவணம், ந
நாளக்க வநத எனனப் பாரு. நான அவஙகடள நல்லவதமைா காணடைாக்ட் ஜசஞ்ச,
உனக்க ஏதம் ஏறபாடு வசயயிஜறன. தரும்ப ஜவடலக்க எடுததப்பாக..."
தடலவர மடதத வடுகறார.
ராமைசாமிக்க உருப்பரயயாத உணரவகள வநத கழம்ப அவடனப்
பநதாடுகனறன.
இவன தடலவனாக ஜவணடுவமைனபதறகாக அவன எததடன ஜபரடைம் ஜபச
ஒனற கட்டனான?
தடலவர... தடலவர... வபரயய வடு கட்ட வட்டைான. பளிஙகத தடர, தடர,
ஜசாபா... அத இத எனற ஜமைஜலறப் ஜபாகறான. ஜச!
மைணடண வார எறயய ஜவணடும் ஜபாலருக்கறத.
அவன மணடும் தப்பயய எசசடல வழஙகவத ஜபால அஙக ஜவடல வசயயய
அவர எடுததச வசால்வாராம்?
டசகடளத தளளிக் வகாணடு அவன வதருவல் தரும்ப வரும்ஜபாத வதரு
இருட்டைாக இருக்கறத. ஆனால் அஙஜக வடுகளிலருநத வவளிசசம் வழகறத.
இநத அநயயாயயதடதக் காரணமைாக்க ஓர ஜபாராட்டைததக்க வழ வகக்க
ஜவணடுவமைனறல்லஜவா வகாததத வநதான? எனன ஜமைாசமைான தடலவர!
ஒரு கறயில்லாமைல் அவன நடைநத வசல்கறான. வரநத கடைக்கம் மட்வசடப்
பதடரத தாணட மைணல் ஜதரயில் வதருக்கள கடரயம் சாரப்பமைாக இடநத,
சவரும் ஓட்டடைப் பநதலமைாக, ஜவலப்படைலம் மைண மறறமமைாகத வதாழலாளர
வடுகள. நலவ மைஞ்சளாக வநத கலகலவவனற மறறஙகளில் வடளயயாடும்
கழநடதகடளப் பாரக்கறத. வதருஜவாரம் கழவர ஒருவர பனஓடல சமைநத
வசல்கறார. நடடையிலருநஜத அவடனக் கணடு வகாளகறார. கணகடளச சரததக்
வகாணடு ஜகட்கறார.
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"ஐட்ரா தம்பயயா?"
"ஆமைா தாததா. இஙகயயா ஒஙக வடு?"
"ஆமைா. அதா கடைாசல. இப்பததா வார, ஓடல வாஙகட்டு... எஙக ஓல வகடைக்கத?
வரணடு ரவாக்க வாஙகன மஙகல் பதனஞ்ச ரபா வக்கத. 'வபரண நாரு'* (*
வபரணநார - வவளிப்பறததல் பனமைட்டடையில் கழதத நார - உறதயயானத),
'ஈரக்களி'* (* ஈரக்களி - பரம்ப) எல்லாம் வவலகடுதத வாஙக
டவக்கறாப்பலயயா இருக்க? காயித பாட்டைரக்காரன அளளிட்டுப் ஜபாறா. ஒரு
சசயட்டனன வசசா, அநத வமைாதலாளியய நாலாள வட்டுப் பரசசவட்டடைறா..."
ராமைசாமி எதவம் ஜபசாமைல் நறகறான. எநதத தடசடயய ஜநாக்கனாலம் இப்பட
மைனித சமதாயயஜமை ஆள பவர, அழநதப் வபறஜறார எனற இரணடு பட்டுக்
கடைக்கஜமைா?
"சசயட்டயய ஏன தாததா பரக்கணம்."
"ஏன பரக்கணம்? நாமை 'ஜசர' கட்ட சஙகம் ஜசநத சாமைான வாஙகப் ஜபாட்டு
வபாட்ட மடைஞ்ச வதத லாவம் காணவமினனா, தனி மதலாளியய வயயாபாரம்
எப்படயயாவம்? நாலாளக்கக் காச அதகம் கடுததத தன வசம்
இழததக்கட்டைான. சஙகம் பரஞ்ச ஜபாசச தம்ப. ந வபரயயவஙக கட்டைல்லாம்
ஜபசறவ, வதாடைரபருக்கனன வசால்லக்கறா. இநதத வதாழல் எஙக வயிததக்க
அடரக்கஞ்ச வாரக்கம் வதாழல். பனஓடல, நாரு, மஙகல் எல்லாம் நயயாயய
வடலக்க எஙகளக்கக் கடடைக்கறாப்பல பணணனனனா டகவயயடுததக்
கம்படுவம். ஓட்டுக் ஜகக்க எப்பஜமைா கசச கசசயயா வகாட ஜபாட்டட்டு வாராவ.
ஓட்டைப் ஜபாடுஙக. ஒஙகக்க எல்லாஞ் ஜசஞ்ச தாரமினனதாவ. எதம்
சரவாரதல்டல. எஙக ஒழப்ப, அடர வவலயக்கப் ஜபாடுஜதாம் பசக்
வகாடுடமையில..."
இஙவகல்லாம் ராமைசாமி வதாழறசஙகக் காச பரக்க வநததணடு. அநத
வதாழறசஙகக் காச - கட்டடை வாடைடக, இரணவடைாரு ஜபப்பர வாஙகம் வசலவ
இவறறக்கக் கட்ட வருவத கடை கஷடைம். வதாழறசஙகததச வசயயலாளன
ஜபசசமதத இஙகதான இருநதான. அவன இநதத வதாழடலஜயய வட்டுச
வசனற எஙஜகா வயயாபாரம் வசயகறானாம்...
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"எனன தம்ப... ஜபசாமை இருக்கஜயய? எஙக வதாழல்ல பாஞ்சால கஷடைப்படுத.
அடரக்கஞ்சக்க மடயயாமை, பளளியயள உப்ப அடறடவக்க அனப்பறம். மைாச
பஙகனிக் காலததல எஙக வபாம்பளக பணபாட்டு ஜவடலக்கப் ஜபாயி வரணடு
மண வகாணடைாருவா, இப்ப அதவமில்ல..."
ராமைசாமிடயயக் கழவர எல்லாச சக்தகடளயம் உளளடைக்கக் வகாணடை தணாகக்
கருத மடறயிடுகறார. அவஜனா எரசசடல வழஙகக் வகாளகறான.
"தாததா, உஙகளக்கள ஒததடமை இல்லாமை கட்டுறவ சஙகதடதஜயய
உடையக்கறஙக. வபாறவ வவளியயாடளக் கப்படுறயய. ஒரு வதாழலாளி சஙகம்னா
அநதத வதாழலாளிதாந தடலயயா நக்கணம். வவளிஜயய இருக்கறவடனக்
கப்பட்டைா, அவன ஒஙக தடலடயய மிதசசட்டு ஏண ஏறவா. வபாறவ அவனம்
வமைாதலாளிமைாரும் ஒணண."
"அத சரததா? ஆனா இநதக் கறவகட்டை வதாழலாளிகளக்க அதகாரததல
இருக்கறவனகட்டை ஜபச எனன வக்கருக்க? அவனக்க எழததா படப்பா, எனன
எளவ பரயித? அதக்க ஒரு வவளியயாளததாஜன நம்ப ஜவணடயிருக்க?
அவனனா ஜபாறா வாரா, எழதவதழத ஜபச வகாளள..."
அதவம் நயயாயயம்.
படப்ப இருக்கறதா? இருநதாலம் அறவக் கணகளடனததம் உப்ப உறஞ்சப்
படள படைரச வசயத வடுகறத.
அப்ஜபாத அவடன இனம்கணடு வகாணடு ஏவழட்டு இடளஞரகள வநத
சழகனறனர. "வணக்கம் அணணாசச. பணம் பரக்க வநதருக்கம். அம்மைன
வகாடடை, தாராளமைாப் ஜபாடைணம்..." மகஜமை வதரயயவல்டல. கரல்கள தாம்
இசக்கமதத, பரமைளம், கருட்டனன எனற அறவக்கனறன.
"வயிற கழக்கழகறத. அம்மைனாவத, வகாடடையயாவத?" எனற எரசசலடைன
ராமைசாமி ஜகட்டகயில் கழவன 'தப்ப தப்ப' எனற அபராதம் ஜவணடுகறான.
"வவடைலப் பளடளயய இப்படவயயல்லாம் வசால்லப் ஜபாவதா. அரசப் பட அஞ்ச
ரவானன வக்க. ஏஜதா இனனக்க அடரக் கஞ்சனாலம் கடக்கறத, ஆததா
கருடணதான?" ராமைசாமிக்க எரசசல் இனனம் களரநத மைணடுகறத.
அடரக்கஞ்ச அவள கருடண; பட்டனி அவள கருடண; அறயயாடமை,
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வமைௌட்டகம் அவள கருடண. அடுததவடன நம்ப, அவன அமக்கட்டு
ஜமைஜலறறதம் நாமை ஒருததடர ஒருததர அடசசட்டுச சாவறதம் கடை அவ
கருடண தா. வசய...!
அவன டசக்கடளத தளளி ஏற மிதததக் வகாணடு ஜபாகறான.
-----------
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ஆட மைாசததஜல ஆணடுக்வகாருமடறஜயய வரும் அம்மைன வழா. கணகள கரக்க
உருக்க எடுக்கம் வவம்டமை சட்டல் சல்வலனற பனனரததளிகள ஜபால்
அவரகள அனபவக்கம் 'வகாடடை' நாட்கள. 'பனஞ்ஜசாடல' அளததல் இநதக்
வகாடடை நாளில் ஜவடல கடடையயாத. 'கணட்ராக்ட்' தவரதத அளக்கலகளக்கப்
பதடனநத ரபாய 'ஜபானஸ்' எனப்படும் சம்பளம் உணடு.
வபானனாசசக்க ஜவடலக்கச ஜசருடகயில் வசஙகமைலததாசச 'ஜபானஸ்' எனற
வசால்டல உதரதததம் தான ஆவஜலாடு அடத நடனதத மைகழநததம்
நடனவருக்கறத. ஆனால் அவள 'கணடராக்ட்' கலயயாதலால் அநதச சலடக
கடடையயாத எனற கறவட்டைாரகள.
மைருதாம்பாளின அளததல் வடுப்பம் கடடையயாத; உபரப் பணமம் கடடையயாத.
அவள வழக்கம் ஜபால் ஜவடலக்கப் ஜபாயவட்டைாள.
அடறடவக் வகாட்டைடச சறவரகளக்க ஐநடதநத ரபாய
வகாடுததருக்கனறனர. பசடசக்க மிகவம் மைகழசச.
அவரகள வட்டலருநத இரணடு டமைல் வதாடலவலளள வதாழலாளர
வதருவலளள மததாலம்மைன வகாடடை அநதப் பக்கததல் பரசததம். அநதக்
கடயிருப்பன வடுகள, வபாருளாதார நடலயில் அடமைட்டைததலளள மைக்கள
உப்ப மைணறகாட்டல் வாழவதறகான நழலடைஙகள எனபடதச வசால்லாமைல்
வளளம் தறனடடையயடவ. ஆனால் ஜவப்ப மைரததனடயில் சதரக் கட்டடைமைாக
வளஙகம் மததாலம்மைன ஜகாயிலக்க ஆணடுஜதாறம் பதப்பக்கம்
வசயஜநரததகள நடைநஜதறம். இநத ஆணடும் ஜகாயிலன சவரகளில் பசடச
வணணமம், சவப்ப வணணமம், மைஞ்சள, நல வணணஙகளம் வகாணடு
பசடசக்கனி தன டக வணணதடதச சததரம் தட்டக் காட்டயிருக்கறான. அம்மைன
வகாடடைக்க, எப்படஜயயனம் காச பரதத வடுவாரகள. வதாழலாளிகள அடத
மைட்டும் வகாடுக்கத தவற மைாட்டைாரகள.
இநத நாட்களில் வபணகள சீவச சஙகாரததக் வகாணடு மைஞ்சளம் பசடமையமைாக
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மைணலல் பாடக் களிப்பாரகள. வபார கடைடல, சற தனிகள காணம் மைகழசசயில்
பளடளகள வகாணடைாட்டைமைாக மைகழவாரகள.
வபட்ஜராமைாக்ஸ், டமைக்வசட்டு எனற சறறப்பறம் வழாக்ஜகாலததல் மழகப்
ஜபாகம். ஜதாரணஙகள கட்டைப்வபறற பநதலன பக்கஙகளில் வபாஙகல்
அடுப்பக்களில் மைஞ்சளம் கஙகமைமமைாகப் பாடன ஏறம். கடைாவவட்டு,
ஜகாழக்காவ எனற சக்தக்ஜகறப பராரததடனகடள நடறஜவறற அநத எளியய
மைக்கள கடுவாரகள. சநதனமம் மைல்லடகயம் அரளியம் அம்மைன சநநதயில்
கலகலக்கம். ஜவடலயம் கலயம் உணடு எனறாலம் இநதக் வகாடடை நாளில்
அளததக்கச வசல்லாமைல் 'வழா மைகழசசக்க' வரும் ஆணகள அதகமைானவர
உணடு. ஏவனனில் இநத நாட்களில் 'தாகந தரததக்' வகாளளம் சநதரப்பஙகள
அதகம். அதஜவ வழா.
வபானனாசசயின அப்பன மதல்நாள மைாடலஜயய பசடசடயயக் கட்டச
வசனறவட்டைான. டக்கடடைக்காரருக்க நல்ல தணணர வகாணடு வநத
வகாடுப்பதல் அவனக்கக் டகயில் 'தட்டு'க் கடடைக்கமைாம். சனனம்மைா அனற
காடலயில் ஜவடலக்கச வசல்லமன அவள, ஏமைாறறமம் நராடசயமைாக,
'வமைாதல்ல வசானனா ஜபானச உணடுனன. இப்ப ஒணணல்ல... எனக்கம்
ஒஙகபக்கஜமை ஜசால இருநதாப் பாரும்..." எனற கற வநதவள நாடவக் கடததக்
வகாணடைாள.
'அட்வானஸ்' வபறற வதாடக, தருப்படதத ஆணயயாகக் கரமடனடயயப் பததத
டவததருக்கறஜத? அடத உருவத தளளினாலல்லஜவா சக்கல் வடும்?
ராமைசாமிடயய அவள ஒரு வாரமைாகப் பாரக்கவல்டல. ஆனால் ஜசாடல
எப்ஜபாதம் ஜபால கடததவட்டுத தரகறான. நாசசப்பஜனா சறதம்
அசசமினறச வசாறகடளக் வகாட்டுகறான. அழக மைட்டும் சாடடையயாக மதல் நாள
தான அவன ஜவடலடயய வட்டு நனறவட்டைதாகக் கறனான. அவளக்க
ஆதாரஜமை ஜபாயவட்டைாற ஜபால் ஓயநத ஜபானாள. எப்ஜபாஜதனம் வாடயயப்
படுஙகம் ஜபரயயாசச கடை மததக் வகாறக்கவல்டல.
அவனில்லாமைல், அநத அளததன ஈரமைறற தனிடமையில் எ்வாற மைடடை தாணடைப்
ஜபாகறாள? அவள சநடதயில் டவதத 'அடதச' வசால்லவட்டை பறஜக அவன
படழயய ஆளாக இல்டல. அவஜள தன தடலயில் மைணடண அளளிப் ஜபாட்டுக்
வகாணடைாஜளா? அவனத மக மைலரசசச சரயயனில் அவள ஊசடயயக் கதத
இருளச வசயத வட்டைாள...
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உளளம் தனடனத தாஜன படுஙகக் வகாணடு ரணகளரயயாகறத. இநத ஆட
மைாசததல் எல்லா ஊரகளிலம் அம்மைன வகாடடை வரும். அவரகள ஊரல் கடைக்
'வகாடடை' சததடரயில் அமைரக்களப்படும். "ஊரக்காரனவளக்கத தணண
ஜபாட்டு ஆடுறதக்கக் வகாடடை!" எனபார மைாமைா. "சாமி ஜபடரச வசால்லக்
கடைடன உடைடன வாஙகக் கடசசத வதாடலக்கறானவ" எனபார.
பாஞ்சால, சரச எல்ஜலாரும் பறபகஜல வழாவக்கப் ஜபாயவட்டைாரகள.
சனனம்மைாவம் இல்டல. வசாக்கவம் ஜவவறஙஜகா கடடை ஜபாடை ஜபாய வட்டைாள.
வடளஜவ அடமைத படநத வமைௌனததல் ஆழநத கடைக்கறத. வபானனாசச
ஜசடலக் கழசல் ஒனடறத டதததக் வகாணடருக்கறாள.
டநநத கரல் ஒனற ஆதாரமைறற வமைல்லடழயயாய அடலநத வகாணடு அவள
வசவகளில் வழகறத.
"தம்பப்ப ஜவட்டயடுதத..." எனற கரல் ஒப்பார, வசஙகமைலததாசசயின கரல்
தான.
வபானனாசச தடுக்கட்டைாற ஜபால் கரநத வசவமைடுக்கறாள. அவள மிடுக்காகப்
ஜபசஜயய இதவடர ஜகட்டருக்கறாள. யயாரும், எதவம் வபாருட்டல்டல எனற
அலட்சயயப் பாவதடதஜயய அவள மகததல், ஜபசசல், வபானனாசச
கணடருக்கறாள. வநத பததல் அவள மிகவம் இளகயய மைனம் வகாணடைவள
எனற வபானனாசச மைதததருநதாலம், பல சநதரப்பஙகளில் அத வமையயில்டல
எனற தக்கவயயறநத ஜபசவடத அறநத கருதடத மைாறறக் வகாணடருக்கறாள.
அவள ஒரு கருவக்கார - ஆணவம் வகாணடைவள - 'பவர' உளளவள. மைகன
வசததத கடைத வதயவம் தநத கல எனற வபாருளபடை, வசாக்கவம் மைறறவரகளம்
கருததடரதத அவள மைடறவாகக் ஜகட்டருக்கறாள. ஆனால் மகததக்க மன
எல்ஜலாரும் அநத ராணக்கக் கடழவாரகள.
அவள நட்ட நட்ட ஒப்பார டவக்கறாள? அவளக்கச வசாநத பநதம் எனற
யயாஜரனம் இறநத ஜபாயச வசயத வநதருக்கறதா எனன?
ஊச நடல டவததவட்டு, கதடவச சாததக் வகாணடு வபானனாசச மறறததக்க
வருகறாள. சனனல் வழயயாக அவள நாரக்கட்டலல் அமைரநதருப்படதப்
பாரக்கறாள.
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வசஙகமைலததாசச சவப்ப, அல்லத கறப்பச ஜசடல தான மக்காலம் உடுதத
அவள பாரததருக்கறாள. அனற கறப்பச ஜசடல உடுததயிருக்கறாள. பாம்படைக்
காத வதாஙக, அளளி மடநத கநதலன பசறகள வதாஙக, ஆசச ஜசாகக் கடைம்
உடடையயப் பலம்பகறாள.
"பறக்கம் பறடவகஜள... பாடத ஜபாகம் மைானடைஜர...!
இறப்ஜபாரக்க உயிர வகாடுக்கம் எம்மைவடனக் கணடைதணஜடைா..?
ஒ... ஒ... ஒ...
பாவ பயயல் பாம்பனாற பாஜவாட்டைம் இல்டலயயா
பாய ஜபாட்டைா மைல்லாநதா படுததாப்பல ஒறஙகட்டைா...!"
கடடைசயில் அடவயிறடற அளளிக் வகாணடு வரும் ஜசாகம் ஆதாரமைறற
வபருவவளியின இடழயயாக உயயரநத அடலநத பாயகறத. வபானனாசசடயய
அநதச ஜசாக அடலகள வதாட்டைடசதத வநஞ்சருகச வசயகனறன.
"சவததாசச" எனற ஊரும் உலகமம் கறப்படும் இநதப் வபண பளடளக்க
மைறறவரகஜளாடு எனன வதாடைரப? இஙஜக வநத கநத வவறறடல ஜபாடும்
மததருளாணட, பசடசக்கனி ஆகஜயயாருக்கம் இவளக்கம் எனன உறவ? ஆசச
ஊரக்காரர வசம்டபயம் பததடளடயயயம் வாஙக டவததக் வகாணடு வட்ட
வாஙக யயாருக்காகத வதாழல் வசயகறாள? யயாருக்காகப் வபட்ட மடடைகறாள.
"பாய ஜபாட்டைா மைல்லாநதா...
படுததாப்பல ஒறஙகட்டைா...
படுததாப்பல ஒறஙகட்டைாஜன...!"
ஆசச பலம்பப் பலம்பக் டககடள வரதத வரதத அநதப் படைதடதப் பாரததக்
கணணர வபருக ஓவவனற அழகறாள. வபானனாசசக்க வநஞ்ச கடழயய, நா
ஒட்டக் வகாளகறத. அவள வாயில் வழஜயய உளஜள வசல்கறாள.
"ஜபாயிட்டைாஜன... ஜபாயிட்டைா..."
வநஞ்சம் தடக்க, ஜசாக அடலகள படகநத படகநத எழம்பகனறன.
வபானனாசச அவள கவனதடதக் கவரும் வணணம் மனஜன ஜபாய நறகறாள.
அவள டககடளப் பறற வகாளகறாள.
"வாணாசச... அழவாதயய... வாணா..."
147

"இனடனக்கததா அவவ ஜபானா. நால வருசமைாசச. அம்மைன வகாடடை, டமைக்க
வசட்டுக் வகாணடைாரணமினன ஜபானா... வாரஜவயில்ல..."
"ஆடசக்களி வளரதஜத... அக்கரயயா நாய வளரதஜத..." உளளம் கலஙகக் கரல்
ஜசாகச சவரகடள உடடைததக் வகாணடு மடவல்லாமைல் பரவகறத.
வபானனாசசக்க நா எழவல்டல. ஜமைஜல படைம் இருக்கறத. பால் வடயம்
கழநடத மகம். வடளதத வாரயய கராப்ப. பட்டுக் கஞ்ச மைாடலயயணநத பாரக்க
வருபவரகடள எல்லாம் பாரக்கம் மகம்.
"பாவம்... ஒடைம்ப வசாகமில்லாமை இருநததா ஆசச?"
"ஒணணல, பமைலநதாப்பல எனனயயயா வகடைநதா, ஜதர மைணணல. காததக்
கருப்ப எப்பட அடசசசஜசா. எனனயயயா, ஈயயக்கடை நசக்கமைாட்டைா..."
கணணர மததக்கள கனனஙகடள, சடதயின பறற வட்டுச சருஙகயய ஜதாலல்
இறஙகக் கஜழ சதறகனறன.
அஙகளள கடகாரம், அவன கல்லர வாழவன படைஙகள, அவன பததக
'வஷல்ஃப்' ஜமைடச வளக்க, இப்ஜபாத 'ரப்ஜபராக' வட்டை அநத 'டரானசஸ்டைர'
எல்லாஜமை அநதச ஜசாகததன வமைௌனக் கட்டைாளிகளாக வளஙககனறன. அநத
வமைௌனப் ஜபாரடவடயய வலக்க மைனமில்லாமைஜல அவள நறகறாள. எததடன
ஜநரமைாயிறவறனற வதரயயவல்டல. சடறடயய வட்டு வவளி வரவம் இயயலாமைல்
உளளிருக்கவம் இயயலாமைல் அவள கழம்பத தவக்டகயில் வாயிலல் நழல்
தட்டுகறத. அடஜயயாடச ஜகட்கறத.
"யயாரு?"
அவள வவளிஜயய எட்டப் பாரக்கறாள.
வநஞ்சம் கபவரனப் பால் வசாரயயப் பரக்கறத.
"நஙக இஙகததா இருக்கறயயளா?"
"ஆமைா..." எனற வபானனாசச அவடன ஜநாக்கம் வழகளில் மைததாப்ப ஒளி சநத
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நறகறாள. பறக சட்வடைனற தனனணரவக் கறஙக, உளஜள தரும்ப, "ஆசச,
ஆஜரா வநதருக்காவ!" எனற அறவக்கறாள.
ஆசசயம் கட்டலலருநத தரும்ப வாயிறபடயில் அவன நறபடதப்
பாரக்கறாள.
"யயாருல...? வா... வநத உட்காரு? யயாரத ஜதட வநஜதல...?" எனற வசாறகளால்
அவடன வரஜவறபவள அவடன வழகடளச சருக்கக் வகாணடு கரநத
ஜநாக்ககறாள.
அவன பனனடகயடைன மணடும், "நஙக இஙகததா இருக்கயயளா?" எனற ஜகட்டுக்
வகாணடு சவததாசச காட்டயய வபஞ்சயில் அமைரநத வகாளகறான.
"யயாரு? எனனியயா ஜகக்ஜக? நா எம்பட்டு நாளாஜவா இஙகததா இருக்ஜக. ந எநதப்
பக்கம்...?"
"வசவநதயயாபரம்... சாததப்பனன இருநதாவஜள வதாழல் சஙகக்காரரு,
ஜகளவப்பட்டருக்கயயளா? அவரு மைகன... ராமைசாமி..."
மைநதரச வசால்லால் கட்டுணடைாற ஜபால் வசஙகமைலம் அடசயயாமைல்
அமைரநதருக்கறாள. வமைௌனம் மணடும் தன கனதத தடரடயயப் ஜபாட்டு
வடுகறத.
வபானனாசசஜயயா கடர கட்டயய ஜமைவடைல்லாம் கடரயயத தததளிக்கறாள. இவர
எதறக வநதருக்கறார...? அவடளத ஜதடததான வநதருக்கறார. ஜகாபமில்டல,
ஜகாபஜமையில்டல...
அவள வட்டுக்கத தரும்பப் பரபரதத மயயலடகயில் ஆசசயின கரல் அவடள
இழக்கறத.
"ஏட்ட? எஙஜக ஓடுத? நதா, மலக்கடையில ஜபாயி பதத காச பாக்க வவததல,
வபாவயில, வரணடு வாளப்பளம் வாஙகட்டு வா!" எனற இடுப்பல் எநஜநரமம்
வசருகயிருக்கம் டபடயய எடுதத, ஒரு ரபாயததாடள அவளிடைம்
வகாடுக்கறாள.
அத அவடள வரட்டுவதறகாகச வசயயம் தநதரமைா, அல்லத மணடும்
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வரவடழப்பதறகான சாக்கா எனற பரயயவல்டல.
வபானனாசச உளம் தளம்பத வதருவலறஙக நடைக்கறாள.
"சாததப்ப மைவனா நயி? பனஞ்ஜசால அளததல மைாசச சம்பளக்காரனா?"
"வதரஞ்ச வசசருக்கஙகஜள?" எனற அவன சரக்கறான. அநதச சரப்ப
மைாறாமைஜல, "ஆனா இப்ப இல்ல. சீட்டைக் களிசசட்டைாஙக!" எனற நறததகறான.
அவள தடுக்கடைவல்டல. அடத அவள வசவகளில் ஏறறதாகஜவ
வதரயயவல்டல.
"ஒனனாததா சவரயயமைாயிருக்கா?"
"இருக்க, வட்டைக்கால பணணப் ஜபாடுனனாவ மனனஜயய. இப்ப ஜவலயமில்ல,
இனி ஜவற எநதத தாவலனனாலம் ஜசால பாக்கணம். வடும் இஙக எஙகனாலம்
கடைக்கமைானனம் வநஜத..."
"பனஞ்ஜசால அளததல மைாசச சம்பளம் வாஙகஜனனஜன, எனன தவராற?
அனனனன கலனனாதா தவராற வரும்..."
"நஙக வநடனக்கறாப்பல இல்ல ஆசச. இநத உப்பளத வதாழலாளியய, தஙக
நடலடமை சீராகணம், மினஜனறணம்னற வழப்ப உணரசசஜயய இல்லாமை
இருக்காவ. அதவம், வபாணடுவள..."
அவன கரல் கம்மிப் ஜபாகறத.
"இப்பதா மதலாளி சீடமைக்வகல்லாம் ஜபாயி வநத வதாழடல வருததக்கக்
வகாணடு வநதருக்கா, 'நாகரகமைா நடைக்கா'னனல்லாம் வசால்லக்கறாவ.
பனஞ்ஜசால அளததல ஜராடு வகாட்டைட ஜபாட்டு ஜகாயில் எல்லாம்
கட்டயிருக்காவனன வசானனா... நாம் பாததனா வகாணடைனா? ஜகளவதா..."
அவளடடையய கணகள சனியயததல் நடலக்கனறன.
"அவதனனஜமைா வநசநதா. வமைாதலாளியய வராம்ப வருததக்க வநதட்டைாவ. மிசன
எல்லாஞ் வசயித. ஆனால் வதாழலாளி மிசனக்கப் ஜபாட்டயயா உப்ப வாருறா...
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அத இருக்கட்டும். கணக்கபளள, கஙகாணன இருக்கறவ ஆருதா வபாம்பளயய
கவரமைா நடைததறா? இவனவ வாயில வசறக்கவளளனனதா வரும். அம்மைன
வகாடடையினனறா; ஆதபராசததனறா, அளததக்க வர வபாணடுவள அக்கா
தஙகசச, ஆததா ஜபால வநனக்கணம்ன அறவ இல்ல. வயிததக் வகாடுடமை,
வபாஞ்சாத பருசனம் ஜவல வசஞ்சாக் கடை அவன கணணமனன இவனவ
நாக்கல நரம்பல்லாமை ஜபசதா. எனக்க ஏன ஜவல ஜபாசச? இநத அக்கரமைதடதக்
ஜகட்ஜடைன. சீட்டடைக் களிசசட்டைாஙக. மதலாளியய ஆயிரம் ஜபராயில்ல. ஆனா,
உப்பளத வதாழலாளியய ஆயிரமைாயிரமைா இருக்கம். மதலாளிகளக்க சக்தயய நாமை
தான வகாடுக்கறம். இத பரயயலஜயய யயாருக்கம்? நாமை எதனாலம் ஜபாயச
வசானனா 'ஜபாஜல' இநத அரவயிததக் கஞ்சயம் கடடைக்காமை ஜபாயிரும். ஏதம்
வசால்லக் கடலக்காஜத'னன அஞ்சச சாவறா..."
"வமையதா. கஙகாண கணக்கப்பளடளயயாவணம்ன நடனக்கா. கணக்கப்பளடள
மதலாளிக்க ஏஜேணடு. தட்டுக் கடுததா வசாநத பநததடதஜயய வகாடல வசயயயத
தணயிறா. மளளக்களள சக்கட்டைா வவளிஜயய வார மடயயறதல்ல. மளளக்
கழஞ்சாலம், ரததம் வநதாலம் பவணண நடனசசட்டருக்கணம்..."
வபானனாசச வவறறடல பழஙகளடைன வருகறாள.
கட்டலக்கடயில ஓரததல் ஒரு படனஜயயாடலத தட்டு, மைாஙகாயத தட்ட
இருக்கறத. அடத எடுதத அதல் வவறறடல பாக்க பழதடத அவள
டவக்கறாள.
"ஏட்ட, உளளாற ஜபாயி அடுப்பல வரணடு வசதத ஜபாட்டு காபத தணண
டவயி. தாவரததல் காபத தளிருக்க, பாடனயில கருப்பட்ட இருக்க, களாசல
இறததக் வகாணடைா!" எனற ஏவகறாள.
"பழம் எடுததக்கஜல..." எனற ஆசச தட்டடை அவனக்க நகரததகறாள.
வபானனாசச ஆகாயயததல் பறக்கறாள. இவர இவளக்கச வசாநதமைா? சஜநகமைா?
வசவததாசச மட்களின நடுஜவயளள இனிப்பக் கனிஜயயா? இநத ஆசசயம்
சனனம்மைாடவப் ஜபால்... அவடளப் ஜபால்... ராமைசாமிடயயக் கணடைதம் உளளம்
ஏன இப்படக் கதக்கறத? ஜதவஜதவயயர பசவசாரவத ஜபால் ஒரு களிரடமை;
அப்பனம் கழநடதகளம் வழாவக்கச வசனற பறக, சனனம்மைா ஜவடலடயய
வட்டு இனனம் வராமைலருக்கம் இநத ஜநரம்...
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"இநத வளள ஒஙக உறமடறயயா?"
பழதடத உரதத தனற வகாணடு அவன ஜகட்கறான.
"இல்ல... ஆமைா. எல்லா ஒறமறதா. எல்லா ஒறமற இல்லதா. இநத வளவல
இருக்கா. ஆததா வசததப் ஜபாயிட்டைா. அப்பன அவ இருக்கறப்பஜவ
இனவனாருததயயத வதாடச வசசட்டைா. அவதா சனனாததா. வபாம்பளக்க
ஒருமடற எத, எத ஒருமற இல்ல? அம்மையயப்பன அணணந தம்ப வபறநத எடைம்
எதம் ஒருமற இல்லாமை ஜபாயிடுத. கலயயாணமனன ஒருததன வநதட்டைா
வபறநத இடைம் ந யயாஜரா நானாஜரா! இநதப் பாததக் காட்டு ஜவக்காட்டல
வபாம்பளக்க மைனிச ஒறவ ஏத? எஙகஜயயா வாரா, யயாருக்ஜகா வபதத யயாருக்ஜகா
வகாடுக்கா... ம், அத வகடைக்கட்டும்ல, ஒனக்கக் கலயயாணம் காசச ஆயிருக்கா?"
அவன பரமிததப் ஜபானாற ஜபால் உட்காரநதருக்கறான.
"ஏனல...? கலயயாணம் கட்டயிருக்கயயா?"
"இல்ல..."
"ஏ? ஒரு தஙகசச இருநத அதம் வசததட்டுனன வசானனாவ. வபாறவ ஓ
ஆததாக்கததா ஆரருக்கா! காலததல ஒரு கலயயாணம் வகட்டைணடைாமைா?"
அப்ஜபாத வபானனாசச வட்டைக் வகாப்பயில் கருப்பட்டக் காப எடுதத
வருகறாள.
வசஙகமைலம் அடத வாஙக அவன மன டவக்கறாள.
"கடசசக்கஜவ..."
அவன அடதப் பருகடகயில் வபானனாசச வாயிறபடக்கருகல் நனற
அவடனப் பாரக்கறாள. மைாடல கறகம் அநத ஜநரததல் அவடள
மினனறவகாடஜயய தழவயிருப்பத ஜபால் ஜதானறகறத.
"வவததல ஜபாடுவயயால?"
"ஜபாடுறதல்ல..."
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"உஙகயயயா வவததல இல்லாமை ஒரு ஜநரம் இருக்கமைாட்டைா..." அவள காம்டபக்
கழததச சணணாம்டபத தடைவக் வகாணடு உதரக்கம் அநதச வசாறகளில்...
ஜபாகற ஜபாக்கல் மைருமைஙகள பறகடளத தறநத உட்பறம் காட்டனாற ஜபால்
அவன கலஙகக் வகாளகறான. அவன ஏதம் வாய தறக்க மன ஜபசச மைாற
வடுகறத.
"இப்ப வட்டுக்கததாம் ஜபாறயயா? வகாடடைக்கப் ஜபாவலயயா?"
"நம்மை வகாடை இப்ப வபரசாயிருக்க. மணாநவதருவல ஏஜதா வடருக்கனனாவ.
வததமடடைத தரகனார வவளளசசாமியிருக்காரல்ல? அவவ வசானனா. இப்பட
வாரப்ப, இநதத வதருவளவல இநதப் பளள இருக்கறதாச வசானன வநனப்ப
வநதத. வநாழஞ்ச..."
"ஒஙகக்க வராம்ப சஜநவம் ஜபாலருக்க..."
அவன மைனம் மைலரநத சரப்ப வபாஙககறத.
"அப்படவயயல்லாம் இல்லாசச. அவ எனனிஜயயானன நனசசப் ஜபாடைாதயய
ஆசச? நாசசப்ப கணட்ராக்டுகட்டை வசருப்பக்காலத தக்க உதசச ஒஜர வபாம்பள!
இம்பட்டும் வதரஞ்ச வபறக ஒஙககட்டை வசால்றதக்வகனன? இவளக்காவததா
நா சணடை ஜபாட்டை அவஙகடை. வமைாதலாளி எதரல ஜமைாதட்டை..."
"அப்ப, இவளக்காவ வமைாதலாளிகட்டை ஜமைாதட்ஜடைனனா, சஜநகம் வராம்பததா?
வகட்டசசப் ஜபாடு. அவக்கம் யயாருமில்ல. அப்பன சகமில்ல. கணணவவளஙகல.
சம்பாதடன இல்ல, ஆனா நப்பாடச ஜபாகல. வபாட்டைக்கணண வசசட்டு இப்ப
வகாடடை பாக்கவா ஜபாயிருக்கா? கடக்கததா ஜபாயிருக்கா. அவ வபாம்பள, ஆற
மைணக்க ஜமைல அரவமில்லல ஜசால எடுததா வரட்டப்பக் கல வருஜமைனன
ஜபாயிருக்கா. பததக்ஜகா பதவனாணணக்ஜகா வசததச சணணாம்பா வருவா.
கலயயாணதடத மடசச வயக்கலாம்ல..."
வபானனாசசக்க அனறரவ அப்பன கடஜபாடதயடைன வநதஜதா, சனனம்மைா
வநத கததயயஜதா நடைநததாகஜவ நடனவல்டல. அவள ஜமைக மைணடைலததல்
மிதநத வகாணடருக்கறாள.
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வபாழத வடநத வட்டைத வதரயயாமைல் உறக்க மையயக்கததல் தனி உலகம் படடைதத
அதல் ஆழநத கடைநத வபானனாசசடயய சனனம்மைாவன ஜகாபக் கரல் தான
உலக்க வடுகறத.
"வகாடடைக்கப் ஜபாறாறாம் வகாடடை! எநதரசச, பளள எநதப் ஜபாலச
வகாட்டைடல வகடைநத அடபடுறானன ஜபாயப் பாரும்! எநதரம்..."
வபானனாசசக்கக் கருக்கரவாள பாயநதாற ஜபால் தக்க வாரப் ஜபாடுகறத.
ஐஜயயா... பசடச... பசடசயயா? பசடச வரல...? அவள கணகடளத தடடைததக்
வகாணடு எழநத சறறம் மறறம் பாரக்கறாள. பாஞ்சால, சரச, நல்லகணண,
மைருத எல்ஜலாரும் இருக்கனறனர. பசடசதானில்டல.
"பசடச எஙக சனனம்மைா?..."
"எஙகயயா? அதா கநதயிருக்காஜள, அப்பஙகட்டைக் ஜகள! அநதப் பசசப்
பளளயயக் வகடுததருக்கா! தணண வகாணடைாரானாம் டக்க்டையக்க!
வபாட்டைக்கணண வசசட்டுத தடைவறயய. சாமி கல கடுததத பததாத? அநதப் பயய
டகயில காச வசசருக்கா. ஏத காச. நாயிததக் வகளமை அப்பனம் மைவனம் எஙக
ஜபாயிட்டு வாரானன நா அப்பஜமை வநனசஜச. ஜநதத நா பாலததணடையில
வாரப்ப வவநதனி வநத வசால்றா, பயயல ஜபாலச சரக்ஜகாடை படசசறறப்
ஜபாயிட்டைானன. வநதா இவ மக்க மட்டைக் கடசசட்டு உருளறா!... ஜபாலச
இவனல்ல வகாணடட்டுப் ஜபாயிருக்கணம்?..."
உரலல் அடரததக் வகாணடருக்கம் வசாக்கவக்கம் டக ஓட்டைம் நனற
ஜபாகறத. அவள பருசன எழநத நனற இநதச சணடடைடயய ரசக்கறான.
பாஞ்சால வாளியம் கயிறமைாகத தணணருக்கப் ஜபாகறாள.
ஜநததக் காலமை அப்பன வசல்வதறக மனஜப பசடச ஓடவட்டைான. அவடனப்
ஜபாலசல் வகாணடு ஜபானதால் தான அவன வரவல்டல. இப்படயம் ஒரு
அப்பன பழக்கவானா?
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"சனனம்மைா, ஒஙகக்க இப்படச சநஜதகம் வநதப்பஜவ ஏன வசால்லாமை
இருநதட்டயய? அவன அடசச அப்பஜமை ஊருக்க வவரட்டயிருக்கலாஜமை?..."
எனற ஆறறாடமையடைன வபானனாசச வருநதகறாள.
"வபாறவ சனனாசச அடசசத வதரததட்டைானன ஊர ஏசம். நாஙகணடைனா
இவவக்கப் பட்டும் பதத வரலனன?"
"அவன ஜபாலசக்வகாணணம் ஜபாயிருக்க மைாட்டைா. டக்கடடைச சம்மகம் நல்ல
தணண வகாணடைாரச வசானனா. ந ஏன வசாம்மைா எதயயானம் நனசசட்டுக்
கப்பாடு ஜபாடுத?"
சனனம்மைா அவன மகததல் இடக்கறாள.
"நரு ஜபசாதம்...! எனக்க அக்கனிக் காளவாயயாட்டு இருக்க. இப்ப ஜபாயி அநதச
சம்மகததக் ஜகப்பஜரா மைம்மவதடதக் ஜகப்பஜரா! பளள ஜபாலசல
அடபடுறானானன பாதத ஒம்மை தடலயய அடைவ வசசானம் கட்டட்டு வாரும்!
இல்லாட்ட இஙஙன வகாலவழகம்!" எனற அனல் கக்ககறாள.
அநதக் கடடை, உப்பளததத வதாழலாளர கடயிருப்பக்கஜளாடு ஒட்டைாமைல்,
ஆனால் பாடலவனததடடைஜயய ஓர அருநரசசடன ஜபால் பாததக்
காடுகளிலருநத வருபவர வரும்பனால் நா நடனததக் வகாளளம் வடகயில்
அடமைநதருநதடதப் வபானனாசச அறவாள. மனப ஒருநாள ராமைசாமி
அஙகதான ஜதநர வாஙகக் வகாடுததான அவரகளக்க. அஙக இநதத
'தணண'யம் கடடைக்கஜமைா?
இவரகள கடயிருப்பன பன பக்கம் மட்வசடக் காடுகளின வழயயாகச வசனறால்
கறக்காகச சாடலடயய அடடையயலாவமைனற பாஞ்சால வசால்வாள. ஆனால்
அவரகள யயாரும் அநதப் பக்கம் வசனறதல்டல. அப்பன கழ ஊனறக் வகாணடு
அஙகதான இயயறடகக் கடைன கழக்கச வசல்வான.
இப்ஜபாத அநதக் கழடயய எடுததக் வகாடுதத சனனம்மைா அப்படன
வரட்டுகறாள.
வபானனாசசக்க எனன வசயவவதனஜற பரயயவல்டல.
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வசனற வருஷஙகளில் ஜபாலசன வகாடுடமைகடள எல்லாம் பறறப் ஜபப்பரல்
எழதயிருநதவதனற ஜபசக் வகாணடைாரகள. ஜபாலசல் அடததக் வகானஜற
இழதத வடுவாரகளாம். மைாமி அதனால் தான கல்லரயில் ஜபாலவசனறதம்
மைாமைாவடைம் எப்படஜயயனம் கடைனபட்டுப் ஜபாயப் பளடளடயயக் கட்ட வரச
வசானனாள. தம்படயயப் ஜபாலச அடப்பாரகஜளா? 'நகக்கணகளில் ஊசஜயயறறல்,
மதகன ஜமைஜலறத தடவததல்...'
இவதல்லாம் நடனவக்க வருடகயில் இரததம் ஆவயயாகப் ஜபானாற ஜபால
அவள வதாயநத ஜபாகறாள.
சனனம்மைா அப்படன வரட்டயய பறக அவளிடைம், "ந இனனக்க ஜவலயக்கப்
ஜபாகணடைா. பளடளயயல்லாம் பதனமைாப் பாததக்க. நான தட்டுத தநதட்டுப்
ஜபாற; சாஙகாலமைா நல்லக்கணணவக் கட்டட்டுப் ஜபாயி வவறவ வாஙக வநத
டவயி. இப்ப வரணடு சளளி வகடைக்க. இருக்கற அரசயயப் வபாஙக
அதஙகளக்கப் ஜபாடு" எனற கற வட்டுப் ஜபாகறாள.
வபானனாசசக்கக் டகயம் ஓடைவல்டல. காலம் ஓடைவல்டல. மன வட்டல் கதவ
தறக்கவல்டல.
சனனம்மைா அலமினியயம் தக்கடைன ஜவடலக்கச வசல்வடதப் பாரததக்
வகாணஜடை அவள வாயிலல் நறகறாள... பாவம், இரவ பகலாகக் கலக்க உடைல்
வஞ்சடனயினற உடழக்கறாள. இநதக் கடகார அப்பனக்க இ்வளவ
உணடமையயாக உடழததத ஜதயநத ஜபாகறாள. அழக்கப் பனியயனம் கழநத
கால்சராயமைாகத வதருவல் காணம் உருவஙகளில் அவள கணகள பதநத
மளகனறன. யயார யயாஜரா வதாழலாளர ஜவடலக்கச வசல்கனறனர.
சாக்கடடைஜயயாரம் நாயகள, பனறகள, ஜகாழகள எல்லாம் வயிறறப்
பாட்டுக்காகஜவ அடலகனறன. டசக்கடளத தளளிக் வகாணடு வவளடள
ஜவட்டயம் சட்டடையம் தணடும் தருநறம் கஙகமைப் வபாட்டுமைாக
வவளடளசசாமித தரகனார ஜபாகறார. அவர வடு இனஜனார மடனயில்
இருக்கறத. ஜகாபயயடதத வபரயய வடு. மைாமைனக்கக் கடை அவடரத வதரயம்.
அவருக்க ஊரல் ஒரு தணடு நலம் இருக்கறத. வசாடஸட்டக்கத தரடவ
வகாடுக்க அழகறான எனற மைாமைா ஏசவார. அவரடைம் ஜபாயச வசால்லலாமைா?
எனன வசால்வத?
டசகள வரவரனற ஜபாய வட்டைத.
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"ஏட்ட, காலமை வாசல்ல வநத நக்ஜக? ஜசால வயயாணணமில்ல?" எனற
வசஙகமைலததாசச கட்டச சாம்பலம் டகயமைாகப் பல் வளக்க வநத நறகறாள.
"இல்லாசச. தம்பயய... தம்பயயப் ஜபாலசல படசசட்டுப் ஜபாயிட்டைானன
வசால்றாவ. அவ ஜநதத காலமை ஜபானவ..."
"அதக்வகனன... ட?"
இநதக் ஜகளவ அவடளச சருட்டப் ஜபாடுகறத. "இவதனன பதக் கடதயயா?
இநதப் பளடளயய டகயயல பப்பா, தவரம், டசக்கள கழானன வகாடுதத
எடைததக்க எடைம் அனப்பவானவ. ஜபாலசக்காரனம் உளடகயிதா, எப்பனாலம்
உளள தளளிட்டுப் ஜபாவா. அவனவளக்கப் பணம் பறக்க இவதாரு வழ, ந
ஏட்ட வாசல்ல வநத நக்ஜக அதக்க?"
"நா ஏநதா ஊரவட்டு வநதஜனானன இருக்க, ஆசச, தம்பக்க ஒணணந
வதரயயாத..."
"வநதாசச; இப்ப வபாலம்ப எனன பஜரசனம்?"
கணணர மததக்கள உருணடு வழகனறன வபானனாசசயின கனனஙகளில்.
"நா யயாரட்டைப் ஜபாயிச வசால்லவ? சனனம்மைா அப்பசசயய ஏச, கசசயயக்கடுதத
வவரட்டட்டு அளததக்கப் ஜபாயிட்டைா!"
"வபாறவ ந ஏ அழத மைாயஜற? அப்பனம் பளளயம் ஜபாலசல ஜமைாதக்கட்டும்!
ந உளள ஜபாயி ஜசாலயயப் பாருட!" எனற ஆசச அதட்டுகறாள.
மைனிதரகள நடறநத காட்டல் இருநதாலம் பாடல வனததல் நறபத ஜபால்
இருக்கறத. அநதத தம்ப ஒரு ஜநரம் ஜசாறல்டல எனறாலம் சவஙகக் கடழநத
ஜபாவான. நடனவ வதரநத நாளிலருநத ஜநாஞ்சானாக அவடன அவள
இடுப்பல் கடைச சமைநதருக்கறாள. மைாமி ஏச அடதத வரட்டனாலம் மைாமிக்கத
வதரயயாமைல் களக்கடரக்கச வசனற அழம் அவடன 'அழவாத தம்ப' எனற
ஜதறறயிருக்கறாள. மனிசீஃப் வட்டல் எநதத தனபணடைம் வகாடுததாலம்
மைறக்காமைல் தம்பக்க இடலயில் சறறக் வகாணடு வநத மைாமியயறயயாமைல்
வகாடுப்பாள.
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அவடனப் ஜபாலஸ் அடக்டகயில் 'அக்கா, அக்கா' எனற கததவாஜனா?...
வாசடல வட்டுக் வகால்டலப்பறம் வசனற நறகறாள. பாஞ்சால ஆசச வட்டுப்
பாடனடயயக் கழவகறாள. பாடலயில் பசாசகள ஜபால் நறகம் தடல வரசசச
வசடகளிடடைஜயய அப்பனின உருவம் வதரகறதா எனற பாரக்கறாள. அவடனக்
காணவல்டல. வவயில் ஏறகறத. மைருத அவள ஜசடலடயயப் படததழததப்
"பசக்கதக்கா" எனற ராகம் டவக்கறான. நல்லகணண சநதட சாக்கல் பளளிக்க
மைட்டைம் ஜபாட்டு வடுவான.
பாடனயில் சறத நரசஜசாற இருக்கறத. உப்டபப் ஜபாட்டு அடதக் கடரததக்
கழநடதகளக்கக் வகாடுக்கறாள.
மதல் நாள வழாவல் வாஙகயய ஊதடலப் பசறடக்க ஊதக் வகாணடு மைருத
வாசலக்கப் ஜபாகறத. நல்லகணணடவப் பததகம் பலடக ஜதடக் வகாடுததப்
பளளிக்க அனப்பகறாள.
சரச பனனடல அவழததக் வகாணடு வாஙகயிருக்கம் பதயய பட்டுப்படவ
அணநத வகாளள, "அக்கா சடடை ஜபாடுறயயா?" எனற ஜகட்கறத.
"ந ஜவலக்கப் ஜபாவலயயாக்கா?... எனக்க வரட்டை சடடை ஜபாடைறயயா?" எனற
பாடனடயயக் கழவக் வகாணடு பாஞ்சால ஜகட்கறத.
சரசயின கநதடல வாரப் பனனல் ஜபாடுடகயில் பாஞ்சால நாடைாவடைன வநத
உட்காரநதருக்கறத.
"பசடச ஒஙக கடை வரலயயா ட...?"
"ஊஹும், அணணனக் காஙகலக்கா. அப்பசச கடை எஙகடளப் பநதல்ல கநத
வசசட்டுத ஜதடட்டுப் ஜபானா. நாஙக கததப் பாததட்டருநதம். இவஙகல்லாம்
அஙகஜயய தஙகப் ஜபாயிட்டைாவ. வசவநதனி மைாமைா மைாமி வநத "ஒஙகாததா
வநதட்டைா. வாஙக ஜபாவலானன" எளப்பட்டு வநதா, அப்பதா அப்பசசயயப்
பாதத அம்மைா ஏசனா. ஜபாலச வநத 'சரக்க'க் வகாணடு வநதவகளப் படசசட்டுப்
ஜபாயிட்டைா. மனன கடை, அநதா மைாரயயம்மைா - வபரயயாசச வட்டுக்க வருஜமை,
அவ பயயயன சப்பரமைணயயக் கடை ஜபாலசல படசசட்டுப் ஜபாயிட்டைாவ. வபாறவ,
அவ இருநற ரவா, வசசட்டு வாஙகட்டுப் ஜபானா. மக்கஜவயில்ல. இப்ப
சப்பரமைண இஙகல்ல. ஆரபரல ஜவல வசயயயப் ஜபாயிட்டைா?" எனற அவளக்க
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வதரநத வவரதடத எடுததடரக்கறாள.
வபானனாசசக்க இருட்டுடகயில் ஒளிக்கதர ஊசகள ஜபால் ஏஜதஜதா
ஜயயாசடனகள ஜதானறகனறன.
இருநற ரபாய யயார, எஙஜக எப்படக் வகாடுப்பாரகள! அவள யயாடரப் ஜபாயப்
பாரப்பாள? டகயில் வறகக்காகச சனனம்மைா தநத இரணடு ரபாய இருக்கறத.
அததடைன ஓடப்ஜபாய பஸ் ஏற, மைாமைனிடைம் வசனற கற அழவடதத தவர
ஜவற வழயில்டல. மைாமைனக்கப் வபரயய டககடளத வதரயம். மனிசீஃப் ஐயயா
நல்லவர.
இஙஜக அப்பசசயின மத அவளக்க நம்பக்டக இல்டல. சனனம்மைா பாவம்.
அவள எனன வசயவாள.
பறக... பாததக்காட்டு ஜவடலக்க, அவளடடையய ஒஜர ஆதரவான ஆளம்
இல்டலவயயனறான பன எப்படப் ஜபாவாள?
எனஜவ மைாமைன வட்டுக்கத தரும்பவததான சர... அஙஜக... அஙஜக தான
இருக்கஜவணடும்.
வபானனாசச மைாமைனிடைம் வசனற கறவடுவவதனற நசசயயம் வசயத
வகாளகறாள.
ஆனால் அடதச சனனம்மைாவடைஜமைா, வபரயயாசசயிடைஜமைா வவளியிடைத தணவ
இல்டல.
நழல் கறக வானவன உசசக்க வநத ஆளடக வசயகறான.
அப்பன வரவல்டல. வபானனாசச ஜவடலகடள மடதத வட்டு மறறததக்க
வருகறாள. வசாக்க வட்டல் பருசன மைட்டும் படுததருக்கறான. ஜவற
அரவமில்டல. பாஞ்சால இரட்டடைச சடடை கலஙக, சரசயடைன பளியய வடத
வகநத ஆடக் வகாணடருக்கறத.
"பாஞ்சால, வட்டடைப் பட்டட்டுப் ஜபாற. தறக்கசச வசசக்க. சனனாசச வவறவ
வாஙகயயாரச வசால்லசச. பதனமைாப் பாததக்க? மைருத ஆடட்டருக்கா வதருவல்
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பாததக்கறயயா?"
அவரகளிடைம் ஒப்படடைதத வட்டு அவள வடுவவடைனற ஓட்டைமம் நடடையமைாக
வருகறாள. வதருக் கடைநத தரும்ப இனனம் வதகடளக் கடைக்கறாள. கடடைகளம்
வயயாபாரச சநதடகளம் வநருஙகம் இடைஙகள வருகனறன.
பரும்பரும் எனற வதருடவ அடடைததக் வகாணடு தரும்ப மனகம் லாரகள,
மைணயயடததச வசல்லம் ரகாக்கள, சாக்கடடை ஓரததத ஜதநர கடடைகளில் கறதத
பனியயனம், பளபளக்கம் கராப்பமைாகத வதனபடும் சறசறப்பான ஊழயயரகள,
வடடைடயயக் கடததக் வகாணடு களாசல் ஜதநடரச சழறற ஆறறக் வகாணடு
உதட்டல் டவதத அருநதம் வதாழலாளர, லாரயயாட்கள, சவநத கணகள,
வகாடுவாள மடசகள, டகலகள, அழக்கப் பனியயனகள எனற அவளத பாரடவ
தழாவகறத. தம்ப இஙவகல்லாம் இல்டல.
அவன இநஜநரம் வடு தரும்பாமைல் இருப்பானா? அவன ஜபாலசக் வகாட்டைடயில்
அடபடுகறான. இருநற ரபாய வசலவ வசயதால் அவடன வடுவதத வநத
வடைலாம்.
மைாமைடனத ஜதடச வசனற அஙஜக அல்லக்களம் - பசடமை... மைாமி ஏசனாலம்
உடறக்காத... இருநற ரபாய... அம்மைா...!
"ஏததா? எதஜர லார வதரயயாமை ஓடுற?"
அவடள அநத மடுக்கச சநதல் ஒருவன டகடயயப் பறற இழக்கறான. அவள
டகடயய உதறக் வகாணடு ஒதஙககறாள.
சாக்கடடை ஓரமைாக, மடைப்வபறறஜதார கடடைப்படகளில் ஒரு கட்டைம் இருக்கறத.
சல வபணகள, சல ஆணகள - கநதக் வகாணடும் நனற
வகாணடுமிருக்கனறனர. அவரகளில் ஒருவன டகயில் கடயயாரமம் சறற
மிடுக்கமைாக வளஙககறான.
ஒரு வபண அவனிடைம் அழத மடறயிட்டுக் வகஞ்சகறாள. மடடயய அளளிச
வசருகக் வகாணடு, ஜதயநத கனனஙகளம் கசசக் டககளமைாகக் காட்ச
அளிக்கறாள.
"ஆசபததரல பருசங வகடைக்கா, பளளயய அஞ்சம் நாலமைா - நா மண நாளாசச
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அவயயளக்கச ஜசாற ஜபாட்டு, ராவம் பவலமைா ஓட வநத. நால ரவாக் கல
கடறசசருக்கயய. நா எனன ஜசவ... இத நாயயமைா கஙகாண?..." அவள
மடறயட்டடை அவன ஜகட்க வரும்பவல்டல. மைறபறம் பாரததக்
வகாணடருக்கறான. ஜவற ஆண பளடளகள யயாரும் இடதப்
வபாருட்படுததவல்டல. கநதயிருக்கம் வபணகளில் மதாட்ட இருக்கறாள; சற
வயயசக்காரயம் இருக்கறாள...
"ராவம் பவலமைா ஓட வநத. மண நாளாசச பளளயயக் கவனிசச ஜசாற வசச..."
இவரகள 'வதத மடடை'க்காரரகள எனற வபானனாசச பரநத வகாளகறாள.
உப்ப அம்பாரஙகடள மட்டடைகளில் நரப்பக் கடரக்கம் வதாழலாளிகள,
பக்கதத வட்டலருக்கம் பவனடவப் ஜபானற வதாழலாளிகள. கஙகாண அவள
பளடளக்கப் பால் வகாடுததக் வகாணடருக்கம் ஜபாத "லார வநதருக்க!" எனற
கரல் வகாடுததால் அப்படஜயய வட்டு வட்டு ஓடைஜவணடும்.
இவளம் அப்படததான ஓட வநதருக்கறாள. ஆனாலம் கல கடறப்பச
வசயதருக்கறான. இவளக்க மைட்டும் தானா? ஏன கடறததாள? அவள...
அவளடடையய ஓலம் அநதச சநதப் ஜபரடரசசலன இடடைஜயய வபானனாசசக்கத
வதளிவாகக் காதல் வளகறத. ஆனால் அநதக் கஙகாண வசவயில் ஜபாட்டுக்
வகாளளவல்டல. லார தரும்பயயதம் படடயய வட்டறஙக அவன நடைநத
ஜபாகறான. அவளம் ஓலமிட்டுக் வகாணடு சல அடகள வதாடைருகறாள.
மைறறவரகள தஙகள தஙகள கலகடளப் பாரதத வணணம் அவரகள ஜபாக்கல்
வசல்கனறனர.
டக்கடடை இயயக்கம், ஜபாக்கவரததச சநதடகள ஏதம் கடறயயவல்டல. அவள,
அநதப் வபண, நானக ரபாய, கடறக்கப்பட்டு வட்டைடத எணண வம்மி
வவடக்க அழத வகாணஜடை சறத ஜநரம் நறகறாள.
அனவறாரு நாள தான நனற நடனவ வபானனாசசக்க வருகறத. இப்பட
எததடனஜயயா வபணகள - வதாழறகளததல் ஜதயநத, கடும்பததக்கம்
ஈடுவகாடுக்கம் வபணகள - மைஞ்சடளயம் கரசடனயம் கடழததப் பணணல்
எரயய எரயயத தடைவக் வகாணடு அநத எரசசலஜலஜயய உறஙக மணடும் பண
வலக்கப் பணவயயடுக்க வரும் வபணகள - அஙகருநத ஆணகள யயாரும்
கஙகாணடயய எதரக்கவல்டல. வபானனாசசக்க அஙக வநத வழ மைறநத
ஜபானாற ஜபால நறகறாள. மைாமைன வட்டுக்கப் ஜபாவத 'தஜராகச வசயயல்' எனற
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ஜதானறகறத. அவள ஜபாகவல்டல. வடு தரும்பம் ஜபாத அவள ஒரு சடமை
வறக தக்கச வசல்கறாள.
-----------
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அம்மைன வகாடடை எனற கடததவட்டு ஆடும் ஆட்டைக்காரரகளிடைம்
அருணாசலததக்க வவறப்ப உணடு. ஆனால், ஆட அமைாவாடசக்க ஓடடையில்
மழகச சஙகமஜகசவரடர வழபடைாமைலருக்க மைாட்டைார. ஜகாயிலக்கச வசல்ல
நல்ல பாடத கடடையயாத. மட்வசடகளம் பதருமைாக நடறநத காட்டல்
ஒறடறயயடப் பாடதயில் தான ஜகாயிலக்க நடைநத வரஜவணடும். அவடரப்
ஜபானற பக்தரகளம், பரஜதசப் பணடைாரஙகளம் அக்கம் பக்கஙகளிலருநத
அநநாளில் அஙக வருவாரகள.
ஜகாயயஙகாடு கதஜரசம் பளடள, சணமகபரம் வராசாமி நாடைார ஆகஜயயார
அநதப் பக்கம் நலச வசாநதக்காரரகள. பாலம் வநத சாடலயடைன வதாடைரப
ஏறபட்டைால் அவரகளடடையய நலததக்கக் கராக்க ஏறம். அநதக்
கடும்பததனரும் சஙகமக ஓடடையில் மழக ஈசவரடர தரசக்க வருவாரகள.
மனவபல்லாம் கடும்பததடைன அதகாடலயில் அஙக வநதவடுவாரகள.
சவநதப் வபண சருசருவவனற அஙஜக வபட்ட நடறயய இட்டலயடைன,
இடலக்கட்டுமைாகக் கடடை ஜபாட்டுவடுவாள. அவடளப் ஜபானற சறசறப்ப
யயாருக்கம் கடடையயாத. வழபாட்டுக்க வநதவர அடனவரும் இட்டல வாஙகத
தனற வயிற களிரததான தரும்பவாரகள.
டகலாசக் கருக்கள அதகாடலயில் வநத, சவனாருக்க அபஜடைகம் வசயத
வல்வமம் அரளியம் வகாயத வநத படச வசயதருக்கறார. கட்டைஜமை இல்டல.
பததப்ஜபர கடை நராடுவதறகம் சவாமி தரசனததக்கம் வரவல்டல. காரும்
பஸ்ஸும் எஙவகஙஜகா கடைறகடரகளக்க மைக்கடளக் கட்டச வசல்டகயில் இநத
மடலக்க நடைநத யயார வருவாரகள!
அவர நராட, ஈசடன வழபடுகறார. ஒ்வவாரு ஆணடலம் "கட்டுறவ உப்பத
வதாழலாளிகள உறபதத, வறபடனச சஙகம் நல்லபடயயாகச வசயயல்படை, அடுதத
ஆணடுக்கள பாலம் வநத வடை ஜவணடும் எம்வபருமைாஜன!" எனற நடனதத
ஜவணடக் வகாளவார.
டபயயன படதத மனனக்க வரஜவணடும் எனற கனவ கணடருக்கறார. எல்லா
நம்பக்டககளஜமை நடறஜவறம் எனற டதரயயம் ஆட்டைம் கணடுவட்டைாற
164

ஜபாலருக்கறத. ஆனால், மைனிதன நம்பக்டக இழக்கக் கடைாத.
இப்ஜபாத நராடக் கம்பட்டுத தருநறறப் பரசாதம் வாஙகக் வகாணடு
அருணாசலம் தரும்பகறார. பச எரசசல் களரநத வருகறத. வட்டல் அவள ஒரு
ஜவடல ஒழஙகாகச வசயவதல்டல. வாடயயத தறநதால் கதரக்கமம் சணடடையம்
மிஞ்சகனறன. வபானனாசசயம் அநதப் டபயயனம் வசனற பனனர இஙஜக
இனனமம் தரததரம் தான கடயிருக்கனறன. இரணடு ஜபர கடறநததால்
வளடமை மிஞ்சவடைவல்டல. தணடடை உடுததக் வகாணடு ஈரஜவட்டடயய
வரததப் படததவராய அவர அளததக்க நடைக்கறார. வானம் பளிசவசனற
நலமைாக இல்டல. ஆட அமைாவாடசக்கச சறத மட்டைம் ஜபாட்டைாற ஜபால்
தானிருக்கம்.
பாததயில் ஜமைல் தணண தறநதவடை ஜவணடுவமைனற நடனப்படைன அவர
ஓடடைக்காலல் இறஙகக் கடைநத ஜமைஜலறகறார. வவளடளத தணகடளக் காயயப்
ஜபாட்டைாற ஜபானற அவரத அளம்தான மழதமைாக உப்பளமைாக இருக்கறத.
வரப்பஜலறப் பாததகடளப் பாரததக் வகாணடு வருபவர ஒரு பாததயில்
வநததம் தடகக்கறார. உப்ப கருடணச ஜசாறாகப் பக்கவல்டல. பருமைனாக
இஙவகானறம் அஙவகானறமைாகக் ஜகாடடைக்கால மைடழ மைணகள ஜபால் இறஙக
இருக்கனறன. இ்வாற உப்பப் பததால் மைடழ வருவதறகக் கட்டயயம்
எனபாரகள. மைடழ ஆடயிஜலஜயய வழநத வடுஜமைா? மைடழ மைண கணடைால் உப்ப
வடல ஏறம். ஆனால் மைடழ பறநத வட்டைால் உப்பக் காலம் ஜபாய வடுஜமை?
அப்ஜபாத சடடையயாணட, கணற வசப்பம் வசயபவன மைணவவட்டடயயத ஜதாளில்
ஜபாட்டுக் வகாணடு வருகறான.
"கம்படைஜற வமைாதலாளி..."
"ஆட மைாசம், மைடழ மைண எறஙகயிருக்கப் பாரு சடடையயா!"
"இத ஒணணல்ல வமைாதலாளி. காதத சளசச. கரஜபாட்டைாநதா; மைடள வராத...
தததட மததாலம்மைன வகாடடைக்கப் ஜபாயிருநஜத வமைாதலாளி, பளளயயப்
பாதஜத, ஜபாலசல இட்டுப் ஜபாயிட்டைாவ...?"
தடுக்கட்டைாற ஜபால் அருணாசலம் அவடனக் கரநத ஜநாக்ககறார. பளடள...
ஆரு... ஜவலவா? அவ எஙஜக தததக்கடக்கப் ஜபானான?
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"....."
"ஆரு? ஜவலவா?"
"நம்மை பளள இல்ல வமைாதலாளி, வசவநதயயாசச மைவவ, பசடச. சாராயயம்
வகாணடட்டுப் ஜபானானன வளசசட்டுப் ஜபானாவ. ராவல தருவழாக்
கம்பல்ல, ஆட்டைக்கார, ஜமைளக்காரவனல்லாம் வநத ஜஜேனன இருக்டகயில
இவனமைட்டும் தடலயில வசமைநதட்டு வாரயில கணடட்டைா. இவவக்க ஓட
ஒளியயத வதரயயல. தகரததல 'சரக்க' இருக்க. ஜபாலசனன வதரயயாமை கம்பஜலாடு
கம்பலா வநதருக்கா. மதகல் கததத தளளிட்டுப் ஜபாயிட்டைாவ..."
"அடை... பாவ? எததனி நாளாசச? அவப்பன சனனாததா எல்லாம் வகாடைக்க
வநதருநதாவளா?"
"நா கணடுக்கல வமைாதலாளி. டபயயனிஙக தணண இடறக்கமில்ல? பாதத
வமைாகமைாயிருக்ஜகனன கவனிசஜச. நம்மை பளள பசடச; ஜபான வவளளிக்
களமைதா..."
மைாமைன மைடழ மைணடயய மைறநத ஜபாகறார. ஜமைல் தணணர பாயசசடலயம்
மைறக்கறார. வருவவரனற வட்டடைப் பாரக்க நடைக்கறார.
நராடயயவடைன களரநத பச எரசசலடைன பல்ஜவற உணரவகளம்
கலஙககனறன. இப்பட எததடனஜயயா பச எரசசல்கள களரநத
வகாணடுதானிருக்கனறன. அடவ அடனததம் ஒனற தரணடு வட்டைால் பதத
நற அணகணடுகளக்கச சமைமைாகம் எனற அவருக்கத ஜதானறகறத. ஆனால்
ஒனற தரளம் நடலயில் இல்லாததால் மைததாப்பப் படகயயாக மைட்டுஜமை
ஆஙகாஙக கரநத ஜபாகறத. பச எரசசலக்கப் பட, படகயிடல, டததணண
எனற மைாறறத ஜதடக் வகாளகனறனர. பசடயய ஆஜராக்கயய ரதயில் ஜபாக்கத
ஜதடவயயான உணவ, இரததததல் கலநத உயிரட்டும் வதம்பக்கான அனனசாரம்
ஜபாதயய அளவ கடடைப்பஜதயில்டல.
வட்டல் ஆசச இல்டல. மனசீஃப் வட்டுக்கப் ஜபாயிருக்கறாளாம். அவளிடைம்
பணம் இருக்கம். அவர ஈர ஜவட்டடயயக் வகாடயில் ஜபாட்டு வட்டு ஜவற
ஜவட்ட உடுக்கறார. அமைாவாடச, ஆசசடயய ஏஜதனம் சல்லடறக்
காரயயஙகளக்கக் கப்பட்டைனப்ப இருப்பாரகள. அவள களததல் களிதத
வட்டுதான, இனி வட்டுக்க வநத வபாஙகவாள. ஒரு மைணயயாகம்.
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கழநடதகளக்க ஏஜதனம் பதத டபசா தட்டுக் வகாடுததருப்பாள.
அவர சட்டடைடயயப் ஜபாட்டுக் வகாணடு மனசீஃப் வட்டுக்கச வசல்கறார. ஆசச
உள தணடண வமைழகக் வகாணடருக்கறாள. இவடரப் பாரதததம் அருகல்
வருகறாள.
"சரட்டு மைாட்டட்டு எஙக களம்பட்டயய? அமைாச, ஜகாயிலக்கப் ஜபாய வாரனன
ஜபானியய?..."
"ஆமைா. ஒரு அஞ்ச ரவா கடு வடவ. அவசரம், காஜலஜல எனனஜமைா
அடதடயயாம். ஒம் மைவன வசலம்பம் ஆடுறானாம்..." அவள மைருணடு
தடகக்கறாள.
"ஆரு வசானனத? ஆள வநததா?"
"ஆமைா... அஙகக் ஜகானார பயய... ஒனக்கத வதரயயாத. அவஞ் வசானனா.
சஙகமஜகசவரக் ஜகாயிலக்க வநதருநதா?" இததான மைநதரம்.
'வபாயம்டமையம் வாயடமையிடைதத படர தரநத நனடமை பயயக்கவமைனின' எனற
மைனஜசாடு சமைாதானம் வசால்லக் வகாளகறார. அவள உளஜள வசல்கறாள. அவர
வட்டடை வட்டு வவளிஜயய வதருவக்க வநத நறகறார.
சறடறக்வகல்லாம் ஐநத ஒறடற ரபாயத தாளாகக் வகாணடு வருகறாள...
"பளளயயக் கட்டட்டு வநதடுஙக..." எனற கவடல கனக்கக் கறவட்டுச
வசல்கறாள.
மைனசக்க மிகவம் கஷடைமைாக இருக்கறத. தாயப்பாசம் கருட்டுப் பாசம்.
ஆனானப்பட்டை நாடைாளம் அரசகஜள தாயப் பாசததக்க அடடமையயாக
வடுகனறனர. மனஜப மனசீஃப் வட்டு ஆசச, "உதவாக்கடரப் டபயயடனப்
படக்கப் ஜபாட்டு ஏணட வசலவ வசயயிஜற..." எனற ஜகட்டைாளாம். இவளக்க
ஜராசமைாகவட்டைத. அதனால் பளடளடயயப் பறற ஆசசயிடைம் எடதயம்
கறயிருக்க மைாட்டைாள.
அவர பஸ்டஸப் படததக் வகாணடு வசனற இறஙகடகயில் மைண ஒனற.
ஓட்டைலல் ஒரு தட்டு பளிசஜசாறடற வாஙக உணடு நடரக் கடக்கறார. அவரகள
வட்டடைத ஜதட நடைக்கறார.
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பகல் ஜநரததல் அப்பன கநதயிருப்பான. அவன வகட்டைத ஜபாதாவதனற
டபயயடனத தருட்டுச சாராயயத வதாழலக்க வட்டை கயயவாளி! அவன மகததல்
அடறநத டபயயனக்க வழ ஜகட்க ஜவணடும்.
அவர வட்டு வாயிலல் நடழடகயில் அநத வடளஜவ அடமைதயில் ஆழநத
கடைக்கறத. அக்கம் பக்கக் கதவகள சாததயிருக்கனறன. இவரகள வட்டல்
யயாருஜமை இல்டல. பட்டு ஒனற வதாஙககறத.
ஒருகால் இஙகருநத வாடைடக வகாடுக்கவல்டல எனற கால வசயயயச வசால்ல
வட்டைாரகளா?
அவர அநதப் வபரயய வட்டன மன வாயிலல் வநத நறகறார.
"வட்டை ஆருமில்லயயா?" எனற கரல் வகாடுக்கறார.
வசஙகமைலம் உளளிருநத தடல நட்டுகறாள.
"ஆரு!"
"கணணசாமி வட்டல ஆருமில்ல?"
"அல்லாம் ஜவடலக்கப் ஜபாயிருக்காவ, சாயயஙகாலம் வநதயயனனா பாரக்கலாம்.
ஏட்ட சரச? ஆருனன சாரசசக்க, ஜபா!"
சரச, பதத வயயசருக்கம் ஒரு வபண, பததானில்லாத கவனடைன வாசலக்க
வருகறத.
"ஆரு... வபானனாசச, அவஙகப்பசச கடைவா ஜவடலக்கப் ஜபாயிருக்கா?"
"ஆமைா. அல்லாம் ஜபாயிருக்காவ."
"டபயயன பசடச?"
"அவனம் ஜபாயிருக்கா!"
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"எநதப் பக்கம்?"
அப்ஜபாத வசஙகமைலம், "யயாருட அத..." எனற ஜகட்டைவளாக வவளிஜயய
வருகறாள.
"ஆரு...? வாஙக, வபானனாசச மைாமைனா? உளளாற வாஙக வநத இருஙக..." எனற
வரஜவறற வபஞ்சடயயக் காட்டுகறாள.
"ஆமைா... இநதப் பக்கம் வநஜதன பாததட்டுப் ஜபாவலாமினன. காலஜமை
ஜமைாடைமைாயிருநதசச, இப்ப எனன வவயில்!" எனற வழக்டக வழநத
தடலடயயத தணடனால் ஒததக் வகாளகறார. ஆசச அவழநத கநதடல அளளிச
வசருகக் வகாணடு அவளடடையய சம்மைாசனமைாகயய நாரக் கட்டலல் அமைருகறாள.
"எல்லாரும் சவரயயநதானா? கணணசாமி ஒடைம்ப மடயயலனனா, எநதப் பக்கம்
ஜவடலக்கப் ஜபாறா?"
"அட சரச? வசம்பல் தாவததக்க நல்ல தணண பாடனயிஜலநத எடுததட்டு
வா... ட்ட!" எனற ஏவவட்டு ஆசச நதானமைாக அவரத வசாரடணக்கப்
பதலளிக்கறாள.
"ஒடைம்ப மடயயலனனதா ஊருக்கப் ஜபாய அநதப் பளளகடளக் கட்ட வநதா.
கடைன தடலக்க ஜமைல ஏறடசச. அநதப் பயயல ஜபாலச படசசப் ஜபாயிட்டைாவ.
இநத ஊரு உலவததல இல்லாததா? ஜபாலசத தடயயனவளக்க இவதாரு பணம்
பறக்கற ஜசால. வபாறவ வாக்கரச ஜபாட்டுக் கட்டட்டு வநதாவ. ஜநததததா
காடலயில கட்டட்டு வநதா. ஜசாலக்கப் ஜபாவல. இனனிக்கப் ஜபாயிருக்கா.
கணண வதரயயலனனா எதானம் சமைடு எடுக்கலாமில்டலயயானன அவனம்
ஜபாயிருக்கா. ஏஙகட்டை ஒரு பளள, இவளக்கப் வபரயயவ இருநதா. அவடளயம்
வபானனாசசக் கடைக் கட்ட அனப்பயிருக்ஜக, வபாறவவனன? எட்டு ஜபர கம்ப
நடனயயணமில்ல? மனனஜமை இல்லாத காலததல வாஙகத தனன கடைன. சீக்க
இப்ப இநத பளளயய மட்டுவார கடைன, எல்லா அஞ்ச நறக்க ஜமைல ஜபாயிட்டுத,
அநதப் வபாம்பள எனஜனயவா."
"மட்டுட்டு வநதட்டைாவளா?... நா வசயயம் ஜகளவப்பட்டுதா சாரசசப்
ஜபாவலானன வநஜத. அவன கடக்கறானா?"
"ஆரு, உஙக தஙகசச மைாப்பளயயவா ஜகக்கறயய? உமைக்கத வதரயயாதா? வதாட்டப்
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பழக்கம் சடுகாடு மைட்டுமில்ல?"
அவருக்க வநஞ்ச காயகறத. சரச வகாணடு வரும் வசம்ப நடர அருநதகறார.
எதஜர, மைாடல சாததயய, பால் வடயம் மகம் அவர கணகடளயம் கருதடதயம்
இழக்கறத. தணணரருநதயயதல் ஆசவாசமைாக இருக்கறத. அப்பாடைா,
அவரகஜள மட்டு வட்டைாரகள. நல்லஜவடள - மைனசசானறன ஒரு நரநரப்பல்
பறப்பட்டு வநத வட்டைாஜர ஒழயய, பணததக்க எனன வசயவவதனற
படதபடதப்ப இல்லாமைலல்டல. சனனம்மைா உணடமையில் மிக நல்லவளாகஜவ
இருக்க ஜவணடும்.
"வபானனாசச ஜவடலக்கப் ஜபாயிட்டருக்காளா?"
"ஜபாறா... ந வநதருக்கயய. உம்மைகட்டை ஒரு ஜசத வசால்லப் ஜபாடைணம். அநத
வளளக்க ஒரு கலயயாணம் கட்ட வசசடுஙக... ஏனனா, தருட்டுக் டகயிஙக
காவலருநதாஜல நளம்... ஒரு டபயயனிருக்கா. வநல்ல மைாதர கடகட ஒணணங
வகடடையயாத. அவவ இட்டைமைாவம் இருக்கா. ஏஜதா வரணவடைாரு ஏனம், சீல
தாலனன வாஙக சவம் மடசச வசசயயனனா எக்கதப்பா எதம் நடைநத
ஜபாயிராத..."
பகரஙகமைா பருசடன வட்டு ஓடவநத மடறயில்லாத வாழவ நடைததயய அநதப்
வபண பளடளயின வட்டுப்பட ஏறஜவ அவருக்க மதலல் கசசமைாக இருநதத.
தணணரும் கடததார. அவள தட்டல் வவறறடல பாக்க எடுதத
டவததருக்கறாள. வவறறடலயம் ஜபாடைலாஜமைா?...
அவடளப் பறற அவர நடறயயக் ஜகளவப்பட்டருக்கறார. ஜநராக இனற தான
பாரக்கறார. உணடமையில் அவளக்க இராணக்கரயய கம்பரம் இருப்பதாக
அவருக்கத ஜதானறகறத. நர அதகமைாகவட்டைதனால் தளரநத ஜபான
பணயயாரமைாவ ஜபால் கழததச சடத வதாயநதாலம், மகததல் சருக்கஙகள
கறட்டைாலம், அவளிடைம் கடளயம் கம்பரமம் கடறயயவல்டல.
"டபயயன ஆரு?"
"மனன வதாழறசஙகம் வசச, ஸ்ட்டரக் பணணச வசால்ல தடயம், கம்பமைா
அளததக் கலகடளப் பயயமறதத நக்க வசசாஜர, சாததப்ப - அநத வருசஙகடைப்
வபரயய பயயலடசச ராஜமைஸ்வரம் கடரஜயய மழகப் ஜபாசஜச?"
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"ஏந வதரயயாத? சாததப்பனத வதரயயாத ஆருணடு? வசாதநதரததக்க மனன
நாஙக ஒரு கசசயிலருநதவஙகளாசஜச? ஸால்ட் இனஸ்வபக்டைர ஜலான வகாடல
ஜகசல் சக்கனவஙகடை தலமைறவாயிருக்கயில, இவ வட்டைதா ஒளிசச வசசருநதா.
வபாறவ..." ஏஜதா நடனவ வநதாற ஜபால் தக்க வாரப் ஜபாட்டைாற ஜபால்
வமைௌனமைாகறார.
அவளடடையய பாரடவ உயயஜர எஙஜகா நடலக்கனறன.
"அவயய மைவநதா - ராமைசாமினன ஜபரு. பனஞ்ஜசாடல அளததல மைாசச
சம்பளமைாயிருநதா. இப்ப ஜவற பக்கம் ஜசாலக்கப் ஜபாறதாச வசானனா..."
"படசசருக்கறானா?"
"அத வசாரக்கல. ஆனா படசசவஙகளக்க ஜமைல படசச பயயலாததாந வதரயிறா.
நாஞ் வசானனனன காட்டக்காதயய. அவனாததா எனன வசால்லவானன
வதரயயாத. ஆனா பயயனக்க இநத பளளகட்டை இட்டைமைாயிருக்க. இவளக்கம்
இட்டைநதா. ஏஜதா மனன பனன பாதத ஏறபாடு வசஞ்ச வகட்டப் ஜபாடைணம்..."
மனன பனன... மனன பனன எனன இருக்கறத?
ராட்டனம் ஜபாட்டு இடரக்கம் உப்ப நரக் கணறம் கடை மடப் ஜபாகறத.
அ்வப்ஜபாத ஜதாணடை ஜவணடயிருக்கறத. ஆனால் உப்டப நம்பக் கஞ்ச
கடக்கம் வதாழலாளியின வறடமைக் கழ மடைப்படுவஜத இல்டல!
அருணாசலம் தடலயில் தணடடைப் ஜபாட்டுக் வகாணடு இறஙக நடைக்கறார.
----------
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தட்டு வணடயில், தகரப் வபட்ட, கரஜயயறயய சருவம், சளக, நாரப்வபட்ட, சல
பழப்ப தாள பததகஙகள, தட்டு மட்டுச சாமைானகள, பாய, சாக்க, ஒரு பனநாரக்
கட்டல், எல்லாச சாமைானகளடைனம் ராமைசாமியின தாய பாக்கயயததாசச
அமைரநதருக்கறாள. ராமைசாமிஜயய வணடடயய ஓட்டக் வகாணடு வருகறான.
வணட மனறாந வதருவனூஜடை வசல்கறத. ஞாயிறறக் கழடமை காடல ஜநரம்;
சறமியயர தடலயில் எணவணய வழயய மைணணல் கநதப் பளியய
வடதயயாடுகனறனர. கழவகள நர வடயம் கணகடளச சரததக் வகாணடு
ஆஙகாஙக படகயிடலயின சகததல் ஆழநதவராகக் கநதக் கடைக்கனறனர.
பவரச மைரம் ஒனற நழல் தரும் கடளகளால் அவரகளக்க ஆதரவ காட்டுகறத.
அதனடயில் இளந தாயயார சலர மைடயில் கழநடதகளடைன சாவகாசமைாக
வம்பளநத வகாணடருக்கனறனர. ஒரு வட்டல் ஒருதத கழநடத
களிப்பாட்டுகறாள; பருசன நரறறகறான. இனவனாரு வட்டல் அவள
அம்மியில் அடரக்க, அவன கடர வசப்பம் வசயகறான. இனஜனார ஜவப்பமைரம்.
அதன அட மணடு அமைரநத சல ஆணகள ஏஜதா ஜபசகனறனர. ஒரு வபண பன
ஓடல சீவக் வகாணடு யயாடரஜயயா தட்டக் வகாணடருக்கறாள.
"பனஞ்ஜசாடல அளததல மைாசசசம்பளம் பாரதத டபயய, ஜபானனிட்டைாவ;
ஆததாளம் மைவனம் இஙக வாரா...!"
"மினன சஙகக்காச பரசசட்டுப் ஜபாவ வருவாஜன, ஜநாட்டச வகாணடு
கடுக்கல? வதாழலாளியயல்லாம் ஒணண ஜசரணமினன ஜசப்ப ஜநாட்டச
கடுததான. அளததல சீட்டைக் களிசசட்டைாவ!"
"பனஞ்ஜசால அளததல அவதல்லாம் ஜபசப்படைாத. ஊஜர வகடைநத ஜவலக்கப்
ஜபாவாமை நனனாக்கடை, பனஞ்ஜசால அளததள மசசப்பரயயக்கடைாத. அஙகதா
ஜபானச, கணணாட, வசருப்ப, அல்லாம் கடுக்கறாவஜள?... மைாஜனாம்பனனா
பளளயயளக்கப் பதத ரவா காச கடுப்பா?"
நாடலநத வபணகள இ்வாற ஜபசவத அவன வசவகளில் வழகறத.
வணடயிலருநத கஜழ கததத நடைநத வருகறான.
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மைரததடயில் கநதயிருநதவரகளிலருநத ஒருவன எழநத அநதப் வபணகளிடைம்
வசனற ராமைசாமியின காத ஜகட்கப் ஜபசகறான.
"ஏ, வபாணடுவளா? இளவட்டைம் வாரானன பல்ல இளிசசட்டுப் ஜபாயி
நக்காதயய! அவன ஜநாட்டச கடுததாலம் வாஙகாதயய! பனஞ்ஜசால அளததல
சனன மதலாளியய எதததப் ஜபச மக்க உடைபட்டு இஙக வநதருக்கா. ஒஙக
ஜசாலயணடு, நஙக உணடுனனிரம்! வபாறவ நாமை கடக்கற கஞ்சல
மைணவழம்..." எனற எசசரக்கறான. ராமைசாமிக்க இத பதயய அநபவமைல்ல.
இருட்டுக்கள இருப்பவன இருட்ஜடை பாதகாப்ப எனற வவளிசசததக்க
அஞ்சகறான.
உப்பன வவணடமைடயயப் பாரததக் கச வவளிசசஜமை இல்லாத உலகக்கள
அழநதவட்டைாரகள.
'வதத மடடை'க் கஙகாண ஆறமகததக்கச வசாநதமைான வடு அத. மைண பரநத,
கடர பநதலாக நறகம் அநத வட்டுக்க அவன பதத ரபாய 'அட்வானச'
வகாடுததருக்கறான. தனத டசக்கடள அடைகாக டவததவட்டு அவன இநதச
சரடவச சமைாளிக்க ஜவணடயிருக்கறத. ஆறமகததன கலயயாட்களில்
ஒருவனாகஜவ அவனம் ஜவடலக்கச ஜசரநத இருக்கறான. உப்பளததல் லார
வநத நறகம் வபாத, வபணகள சாக்டக வரதத உப்டப நரப்ப இவரகள
மட்டடைகடளத டததத, லாரயில் அடுக்க ஜவணடும்.
வட்டன மன சாமைானகடள இறக்கவட்டு, மைாட்டடை அவழததக் கட்டுகறான.
வணடச வசாநதக்காரன வநததம் அவனக்கப் பதத ரபாய வகாடுக்க ஜவணடும்.
இருபதடதநத ஆணடுகளாக ஒரு பக்கம் இருநத வட்டடைத தறநத அவனடடையய
தாய இஙஜக பதயய இடைததக்க வநதருக்கறாள. அனனக்களி, அழகம்டமை,
ஜபரயயாசச எனற வதாடைரபகடளவயயல்லாம் வட்டுவட்டு ஜவற பதயய
பழக்கஙகடளக் காண இநதக் கடயிருப்பக்க நகரப்பறததக்க வநதருக்கனறனர
அவரகள.
தாய டகயில் தடடைப்பதடத எடுததக் வகாணடு தட்டப் வபருக்கடகயில் அவன
கயிறடறயம் வாளிடயயயம் எடுததக் வகாணடு வதருக் ஜகாடயில் இருக்கம்
உடறக்கணறறக்க வருகறான.
கணறறல் வனப்பம் வாளிப்பமைாக ஒருதத நரடறததக் வகாணடருக்கறாள.
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சறறத தளளி ஒரு ஆண களிததக் வகாணடருக்கறான.
"தணண நல்லாயிருக்கமைா?" எனற ராமைசாமி ஜகட்கறான. அவள ஒரு மையயக்கச
சரப்டப வநளியய வடுகறாள. "வாரும் மைாப்பள? பதசா வநதருக்கயயளா?...
தணண வரணடு டகரதா...!"
"சருவதடத இப்பட டவயம்..." எனற இழதத நடர ஊறறகறாள. ராமைசாமி
வாயில் வட்டுப் பாரததக் கரப்டப உடைஜன தப்பகறான.
"எப்பட இருக்க?..." அவள சரக்கறாள.
"அணணாசச இதல களிக்கறாஜரனன பாரதஜத!"
"பனவனனன ஜசயய? வணடத தணண அடப்பா. அம்பத வகாடைம் இருக்கம்.
இநதத தாவல எம்பத வடு இருக்க. அடபடனன ஜமைாதக்கவா. அதம் இப்ப
சததமைா பதத நாளாசச! மனிசபாலடக்காரனஜயய காணம்!" எனற களிததக்
வகாணடருப்பவன வதரவக்கறான.
"ஆமைா, இநத ஆம்பளியய ஆரு ஜபாயிப் பாக்கா, ஜகக்கா? வபாம்பளயயளக்க
எனன வதரயத...?"
"கடக்க நரு?"
"இதா ஜபாவாஙக இனனிக்க. ஜமைக்ஜக ஜபானா ஜகாயில் ஜகண. தணண
பஷடைாயிருக்கம். நால கல் ஜபானா வணணாநதடற இருக்க, தண தப்ப
அலசட்டு வரலாம்..."
"ஜவாட்டு வாஙகட்டுப் ஜபாவ அல்லாம் வருவா, வபாறவ ஒருததரும்
கணடுக்கறதல்ல. தடலவர வடு கட்டுறாருனன கசசக்காரஙகட்டை ஆளக்க ஒரு
ரவா பரசசானவ..." எனற அநதப் வபண வயிறவறரசசடல எடுததடரக்கறாள.
"ந சம்மைாருவளள. இப்ப இவவ வநதருக்கா. நாமை ஜபாயித தணண ஜவணனன
அநத ஆள 'ஜகஜரா' வசயயிவம்!" எனற அவன உடைடலத தடடைததக் வகாணடு
கறகறான.
"களிசசயய. நரு அநதத 'தணண'யயப் ஜபாட்டுட்டு ஆடுவயய!" எனற கறவட்டு
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அவள ஆததரமைாகச வசல்கறாள.
அநதக் கட்டு வட்டடை வட்டு இஙஜக வடுதடல வபறற வநதாற ஜபால் ராமைசாமி
உணருகறான. வபானனாசசடயய வடரவல் மைணநத வகாணடு இஙஜக கட்ட
வநதவடை ஜவணடும் எனற நடனக்டகயில் ஆனநதமைாக இருக்கறத.
தாய பதயய வட்டல் கல்டலக் கட்டச ஜசாற வபாஙககறாள. மைாடலயில் அவன
சீவச சஙகாரததக் வகாணடு சணமகக் கஙகாணடயயப் பாரக்கக் களம்பகறான.
வதாழலாளர கடயிருப்பகடளத தாணடத ஜதரயில் நடைக்கறான. ஞாயிறனறம்
ஜவடலக்கச வசனற சல வதாழலாளர தரும்ப வருகனறனர. பல பல
உப்பளஙகளில் ஜவடல வசயயம் வதாழலாளர அடனவரும் சாடலயிலருநத
மைணலல் கால் படதயய அநதக் காட்டல் தரும்பததான நடைநத வசல்ல ஜவணடும்.
வபானனாசசயம் இப்படததான வரஜவணடும்... ஆனால் மன ஜபால் கறதத
ஜநரததல் ஜவடலக்கச வசனற வநத கறதத இடைததல் அவனால் அவடளச
சநதக்க மடயயாத. எப்ஜபாத ஜவணடுமைானாலம் அவனக்க ஜவடலக்கப் ஜபாக
ஜவணடயிருக்கம்.
லார எப்ஜபாத வரும் எனபடதச வசால்ல மடயயாத. எழபதடதநத கஜலா
மட்டடைகடளச சமைநத லாரயில் அடுக்க ஜவணடும்... மைாசம் இருநற ரபாய
தருவதாக அவரகள அவடன வடளக்கப் பாரததாரகள. அவனடடையய
எதரப்பாறறலல் அவரகளக்க அசசம் ஜதானறயிருக்கறத. அதஜவ அவனக்க
வவறற.
பனஞ்ஜசாடல அளததலருநத அவனக்கத வதரநத மகஙகள வருவடதப்
பாரக்கறான.
டகக்கழநடதயடைன நஞ்சாயி... பணடைாரம் பளடள...
"எனன அணணாசச? இஙக நக்கறயய?" எனற அவள வசாரக்கறாள.
"ஆமைாம், இநத வளவக்க வநதட்ஜடை. ஞாயிததக்கழமை ஜவடலயயா?"
"ஆமைா, வகாடையினன ஆற நா நனனிட்டைம். இப்ப ஜசாலயிருக்கனனா கஙகாண,
வபாறவ எனஜனயய?..."
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"எனனஜவா ஜகளவப் பட்டைம்? வநசமைா அளததல இப்ப ஜசாலவயயடுக்கல...?"
"இல்ல அணணாசச. மனக்க எடர டவக்கறாப்பல கட்டு இருநற ரவா
சம்பளமினனா. எனக்கச சம்சயயம் தட்டசச, எனன வவலக்க வாஙக மடயயாத...
இல்ல?" எனற ராமைசாமி சரக்கறான.
அவரகள பரமிததப் ஜபாய நறகனறனர.
"வபானனாசச ஜசாலக்க வருதா?..." எனற ஜகட்டு அவரகடளச சயய உணரவக்கக்
வகாணடு வருகறான.
"வருத, அதந தஙகசசயம் கடை அறடவ மில்லக்க இனனிக்க வநதருக்க.
பாவம், அநதப் பயயலப் ஜபாலச வளசசட்டைாப்பல. எரநற ரவா அவராதம் கட்ட,
தலவருதா மட்டுக் வகாணடைார ஒததாச பணணனாராம். வட்டுக் கடைன வாஙகக்
கடுததட்டு, இப்ப அக்கா தஙகசச, தம்ப அல்லாம் ஞாயிததக் களமையம்
ஜவலக்க வநதட்டுப் ஜபாறா!"
அவரகள வசால்லவட்டுப் ஜபாய வட்டைாரகள. வபானனாசச ஜவடல மடநத
ஜபாயவட்டைாளா? அவனக்க ஏமைாறறமைாக இருக்கறத.
அவடள அநத வழயில் வசல்லம் ஜபாத மைறநாள அவனால் காண மடயஜமைா
எனனஜவா?
அவளக்காக அவன தன ஜவடல, வடு ஜபானற வசதகடளத தறக்கவல்டல
எனற வகாணடைாலம், அவளக்காக, அவடள மனனிட்டுததான வமைாததப்
ஜபருடடையய தனபஙகடளயம் பகரநத வகாளவதாக நடனதத மைகழசச
வகாளகறான. அநத மைகழசசயில் அப்ஜபாஜத மைணஜமைடடை கட்டயயாக வட்டைாற
ஜபாலருக்கறத.
சணமகக் கஙகாணயிடைம் கறத தத ஜபாகச வசால்லலாம். ஆனால்
அவனடடையய ஆததா அளததல் ஜசாலக்கப் ஜபாகம் வபண எனறால் நசசயயமைாக
ஒப்பமைாட்டைாள. வட்டுக் கடைனகடளத தரக்கப் வபானனாசச ஜசாலக்கப்
ஜபாகறாள. ஜமைலம், அநதப் வபணபளடள... அவடளப் பறற ஆததா
அறநதால்...
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அவளடடையய ஜநயயமம் அனபமைான அநத உடரயயாடைல் அவனக்க எப்ஜபாத
நடனததாலம் உளளதடதப் பரவசமைாக்ககறத. அவனடடையய ஏஜதஜதா
இலட்சயயஙகளக்வகல்லாம் அவள உருக்வகாடுக்க வநத வாழவல்
கறக்கட்டைதாக நடனக்கறான. அதறகாக ஆததாடவ வஜராதததக் வகாளளலாம்
எனறம் ஜதானறகறத.
மைணலல் கால்கள படதயய அவன சாடலடயய ஜநாக்க நடைக்கறான. வதாடலவல்,
வபாட்டைலல் அழகயய சல வடுகள எழம்பயிருக்கனறன. தததக்கட நகரயய
எல்டலகள அகனற அகனற ஜபாகனறன.
மைாடல கறக மைஞ்சளில்லாமைஜல கருடமை அவசரமைாக வருகறத. அவன உளளம்
தடக்க மைறநத ஜபாகறத.
அஙஜக வருபவரகள... வபானனாசச, இனனம் சல சற வபணகள, டபயயன
பசடச, ஒரு கழவ...
வபானனாசச, அவள தான! அஜத நடடை...!
அவன வழ மைறக்கச சததமைாகறான. மகம் பரயயாமைல் படைரும் இருள தடரயில்
அவன அவரகளள மனஜன வசல்ல வட்டுப் பனஜன ஜசரநத வகாளகறான.
தம்ப, தஙகசசகள, கழவ...
சரதான! ஒரு கறஜகாட்டடை அரண எழப்பயிருக்கறாள! அவன உளளரச
சரததக் வகாளகறான. உல்லாசமைாக ஒரு பாட்டடை எடுதத வடுகறான.
"ஜவடல வசயயம் பாததக்காடு
வடளயயாடும் தட்டு ஜமைடு!
கலவாஙகம் கட்டைஙக
கட்டைம் ஜபாடும் சாயயாக்கடடை...
கட்டைம் ஜபாடும் சாயயாக்கடடை..."
பசடசப்பயயல் கபவரனற சரக்கறான.
"ஏஜல, எனன சரப்ப" எனற வபானனாசச அதட்டுகறாள. அவள மகம்
வதரயயாத ஜபானால் எனன? அநதக் கரலல் அமதமைல்லஜவா வபாஙககறத!
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மணடும் பாட்டு வதாடைருகறத.
"ஜபான நல்ல வருசததல
ஏக்கம் படசசப் ஜபானனட..."
"சீசசீ! இநதாள வராம்ப ஜமைாசம்" எனற வபானனாசச மைனசக்கள வசாறகடளக்
ஜகாதத வசறக் வகாணடு நடடையில் ஜவகம் கட்டுவத ஜபால் பாசாஙக
வசயகறாள. அதறகள பசடச அவடன யயாவரனற கணடு வகாணடு வட்டைான.
"அக்கா? ராமைசாமி அணவண!"
"வதாணக்க வாரயயளா?" எனற வபானனாசச ஜகட்டகயில் உல்லாசம் களிநடைம்
பரகறத.
"இவதல்லாம் ஆரு?"
"இத என தஙகசச பாஞ்சால, இவ தஙகம், அவ வடையிச..."
"எல்லா நாசசப்ப வடகயயா?"
"இனனிக்க எல்லாம் அறடவ மில்லல தா..."
"சவாச. ஒராள எடுததட்டு வரணடைாளக்க ஜவடல கடுக்கா! வட்டக்கடைன எநதப்
பக்கம் வாஙகனியய?"
"ஆரட்டைஜயயா வாஙகறம். தடலவர வாஙகட்டைாரு. ஜபாலசக்கப் பாத,
அவயயளக்கப் பாதனன வசவநதனி மைாமைன வசால்லறா."
"மைனனாப்ப; அவயய தலவரல்ல."
"பனன ஆரு தலவரு?"
"தலயயா எல்லா இருநதாலம் பணணயயமில்டல. வவறஙடகயமைாயிருநதாலம்
பணணயயமில்ல. வட்டுக் கடைன வசவததாசச கடுததசசாக்கம்!"
"வசவததாசசயிட்டைவம் அம்பட்டுக்கப் பணமில்ல. அடைவல வகடைநத
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ஜசாடுதவலயயக் கடையில ஜபாட்டுப் வபாரட்டக் கடுததசச. பாஞ்சாலக்க
அடுவானஸ் கடுததா. எல்லாநதா..."
"....."
"அப்பசச எனன பணணறா?"
"அவயயளம் வபாட்ட வசமைக்க்ப் ஜபாறா. கஙகாண நற வபாட்ட வசமைநதா நால
ரவா தருவா..."
வபாருளாதார நடலடயய இ்வாற கணடைறநத பன அவன மைனம் 'சீடல, தால,
வரணஜடைனம்' வாஙகக் கல்யயாணம் வசயவதறகான சாததயயக் கறகடள
ஆராயநத பாரக்கறத.
"அடுதத நாயிததக்கழடமை நா அஙக வாஜரன. ஒஙக மைாமைா வநதருநதாரா?"
வபானனாசச பரநத வகாணடு மைறவமைாழ கறகறாள.
"மைாமைா வநத வசவததாசசயயப் பாரததாராம். நாஙக ஆரும் அவயய வநதப்ப
வட்டல இல்ல. ஆசசஜயய எல்லாம் வசால்லவட்டைாவளாம்."
"ஆகா..." எனற ஒல அவடனயமைறயயாமைல் அவன கணடைததலருநத பரகறத.
பறக ஜபசசத வதாடைரவல்டல. அவன அவரகள பனஜன கநதசாமியின சாயயாக்
கடடை வடரயிலம் வசல்கறான.
பறக அவரகள தரும்ப வநடுநவதாடல வசனற மைடறயம் வடரயிலம்
அஙஜகஜயய நறகறான. ஒரு 'சாயயா' ஜகட்டுக் வகாணடு வபஞ்சயில் அமைருகறான.
அப்ஜபாத ஆறமகமம் அஙக வநத ஜசருகறான.
"ந இஙகததா இருக்கயயா? லார ஏழடரக்க வரும். ந பாலததடயில வநதரு!"
எனற கறவட்டுப் ஜபாகறான.
அனற மதல் மதன மதலாக ஆறமகக் கஙகாணயடைன மட்டடைத வதாழல்
வசயயய வநத நறகறான ராமைசாமி. பாலததன பக்கம் 'வசநதலாணடைவன' எனற
வபயயடரக் காட்டக் வகாணடு லார உறமிக் வகாணடு வநத நறகறத. ஆணகளம்
வபணகளம் அநதத வதாட்டயில் ஏறக் வகாளகனறனர. மைணவவட்ட, கடடை,
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சாக்க, ஜகாண டதக்கம் ஊசகள, சணல் கணடு எல்லாம் இடைம் வபறகனறன.
நலவ மளியயாகக் கழக்ஜக உததத ஏறகறத. ஓட்டுபவனக்க அருகல்
அமைரநதருக்கம் தரகனார டகடயயக் காட்டை அளததக்கள வணட வசல்கறத.
"சனா மைானா அளம்" எனற யயாஜரா வசயத அறவக்கனறனர.
அளததக்கள நல்ல பாடத இல்டல. பளளததலம் ஜமைட்டலம் சக்கரஙகள மைாற
உருளடகயில் கடைல் வாயக்க வநத பாதாளததல் கதப்பத ஜபாலருக்கறத.
ராமைசாமி இததடகயய லார சவாரக்கப் பழக்கப்பட்டைவனல்ல. அவனருகல் ஒரு
வபணபளடள அவன மத ஜவணடுவமைனற வழவத ஜபால் ஜதானறகறத.
வலகப் ஜபாகறான. அம்பாரம் பதவதட்டல் இருக்கறத. நலவ ஏறயிருப்பதால்
வவளிசசததக்க வளக்வகானறம் ஜதடவயயாக இல்டல. வதாடலவல் அறடவக்
வகாட்டைடயில் வளக்வகாளி வதரகறத.
கஙகாண நறடவக் வகாக்கடயயத வதாஙகவடுகறான. தமதமவவனற
ஆணகளம் வபணகளமைாக மைடலடயயப் பனனி எடுதத வாய பளக்கம்
சாக்ககளில் வகாட்டுகனறனர. தரகனம் அளததக் கணக்கப்பளடளயம் ஜபசக்
வகாணடு நறகனறனர.
சஜரவலனற கஙகாணயிடைம் வநத மட்டடைகடள மக்காலாக்க மைடததத தக்கச
வசால்கறான தரகன. வநருப்பக் கசசடயயக் கழதத ஆறமகம் பாரக்கறான.
50 கஜலா...
சனனமதத இனனம் ஒரு வபட்ட உப்டப மட்டடைடயய வரததக் வகாட்டுகறான.
சரசரவவனற டககடளக் கததம் பருமைணகள.
"வாணாம், வகாட்டைாதயய!" எனற தரகன கரல் வகாடுக்கறான.
"ஏன?..." எல்ஜலாருடடையய கரலம் ஒனறாக உயயருகறத.
"அம்பத கஜலா மடடைதா!"
"அப்ப கல அஜததான?"
"அவதப்பட அம்பத எழபததஞ்சம் ஒணணாவம்? அம்பதனனா தக்கப்
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ஜபாடுறதக்க அடுக்கறதக்க சல்லசாவம்... வரசா ஜவல மடயம்..." எனற
வததாரம் ஜபசகறான தரகன.
"மடடை எல்லாம் ஒணணதான? கல அஜத பதவதாம்பத டபசாதான?" எனற
சனனமதத ஜகட்கறான.
"அவதப்படயயாவம்? அம்பத கஜலா மட்டடைக்க ஒம்பத டபசா கல, மடடை
நடறயயக் காணமில்ல?"
இரவன அடமைதயில் கடைல் நரல் ஜதாயநத வரும் களிரகாறற உடைலக்கச
சகமைாக இல்டல. அத களிர தரயயாகப் பாயநத உடைடலக் கலக்கக் வகாளளச
வசயகறத. ராமைசாமி கரவலழப்பகறான.
"ஏனஜவ, பசடசப் பளளியயளா நாஙக, வடளயயாடுறம்? நததம்பத கஜலா
வரணடு மடடை மப்பதவதட்டுப் டபசா. அம்பத கஜலா மடடை மணடுக்க
இருவதஜதழ டபசா! ஒஙக தரயயாவரவமைல்லாம் இஙக வசல்லாத. வகாரசச
தட்டுக்க அதக மடடை...! இநதாஙக? ஆரும் உப்பத வதாடைாதயய? ஜபாட்டைா
இததனி நாளம் வழக்கததல இருக்கறாப்பல எழவததஞ்ச கஜலா, பதவதாம்பத
டபசா இல்ஜலணணா..."
"இல்ஜலனனா வதாடைாதயய, ஜபாஙக! இப்ப ஜநதத மநதா நா இஜதா அம்பத
கஜலா மடடை பதத லார அடசச. ஆளா இல்ல?" எனற தரகன வராப்பப்
ஜபசகறான.
ஆறமகஜமைா சஙகடைததடைன, "ராமைசாமி, தவறாற பணணாதப்பா, இப்ப
இப்படததா அம்பத கஜலானன மடடை ஜபாடுறா. இதா வழக்கமைாப் ஜபாசச!"
எனற அவடனச சமைாதானம் வசயகறான.
கஙகாணக்கம் கல கடறயஜமை!
"அணணாசச, வநதத வரட்டும். இனனிக்கப் ஜபாராடைததாம் ஜபாறம். இத
வராம்ப ஏமைாதத. அப்ப மடடைக்கப் பதமண காச கடுக்கட்டும்?"
"....."
"அட்வானஸ் வாஙகட்டு உப்பத வதாடை மைாட்டைமனனா? எவளளியயளா? சாக்கப்
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படசச உப்டபக் வகாட்டுஙக! ஜநதத மநதாநா அம்பதக்க நஙக தட்டு வாஙகல?
இநதப் பயய பனஞ்ஜசால அளததல தவராற பணணட்டு இஙக வநதருக்கா.
இவடனச ஜசததஜத தப்பம். ஆவட்டும்!"
தரகன கரல் ஓஙககறத. கஙகாணயம் ஜசரநத வகாளகறான.
"அளததல லார வநத நக்கத; இப்ப எனன தவராற? அம்பதனனா
அம்பததான..."
"இத அநயயாயயம். ஏமைாததல்..."
"ராமைசாமி வமைாத நாஜள ந வமைாறசசா ஜபாசச! ஒனக்க தா நட்டைம்."
"அணணாசச, ஒஙகக்ஜக இத நாயயமைாத ஜதாணதா? நாமை ஒததடமையயா இருநததா
இவனவ அக்கரமைதத மறக்கணம். எழபததஞ்ச கஜலா மடடை தாஜன வழக்கம்,
மடற? இத அநயயாயயக் கலக் கடறப்ப இல்டலயயா?" எனற ராமைசாமி
வபாஙககறான.
"இப்ப இததா நடடைமடற. இப்ப ஜவடல வதாடைஙகல, நான ஜவற நடைவடக்டக
எடுப்ஜபன..." கணக்கப்பளடளயின காடதக் கடக்கறான தரகன.
கஙகாண ராமைசாமியிடைம் வநத சஙகடைதடத எடுததடரக்கறான.
"வளஞ்சதாங கடுக்கணம், எனஜனயய பனன? வணா தவறாற பணறத தா
மிஞ்சம். அவ இப்ப ஜபான ஜபசவா, ஜபாலசக் கப்படுவா, தரகன
கணக்கப்பளள எல்லாம் வபரயயவயய பக்கம். வமைாதலாளியய கட்டைாயிடுவா.
நமைக்கததா கஷடைம். ஒனனக் வகஞ்சத..."
ஜவற வழயில்டல. எழபதடதநத கஜலா மட்டடைடயயத டதக்க
இடுப்வபாடயயாத. ஐம்பத கஜலா மட்டடை டதக்க இடுப்வபாடகறத.
"உலகத வதாழலாளஜர, ஒனற படுஙகள... ஒனற... ஒனற படுஙகள..."
அத நடைக்கஜமைா?
ராமைசாமி கததப்பட்டை வமைனடமையயான உணரவகடளக் கடததக் கதறத
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வதாணடடைக் கழக்கக் கழ தளளவத ஜபால் வழஙகக் வகாளகறான.
ஜமைஜல வவணதகல் வச மளிச சநதரடகடயய மைடறக்கறத வானம்.
வவணடமைக் கவயயல்கடள மைனிதக் கறகள தமைத மசசக் காறடறப் பழநத
சாக்கப் டபகளில் நரப்ப வணடயில் ஏறறகனறன.
---------
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நரக் கடரயில் காணம் தாவரஙகளில் எல்லாம் பதயய தளிரகள
அரும்பயிருக்கனறன. தாடழப் பதரல் வசம்பட்டுக் கரசசாகக் கடலகள
மைணதடதக் காறஜறாடு கலக்கனறன. காடலப் வபாழதக்ஜக உரததான இனப
ஒலகள வசவகளில் வழகனறன. ஏஜதஜதா வபயயர வதரயயாத பறடவயினஙகள,
ஜவராசகள, ஓடடைக்கடரப் பசடமையில் கதமிடசக்கனறன. அவறறக்கச ஜசாறறக்
கவடல, வதாழற கவடல, கல்யயாணக் கவடல, பளடள கட்டக் கவடல எதவஜமை
இல்டல. அநதநத ஜநரதத இயயறடக உநததலக்ஜகறப வாழகனறன. ஒரு பறடவ
பட்டனி கடைநத வசதததாகத வதரயயவல்டல. மைனிதன அறவ வபறறருக்கறான.
ஒருவன மைறறவடன அமக்க வாழவஜத அறவ வபறறதன பயயனாக இருக்கறத.
இநத இடடைவடைாத ஜபாராட்டைம் தான எல்லா நடலகளிலம் எனற நடனததக்
வகாணடு அருணாசலம் நடைக்கறார.
அவர சறற மன தான தததக்கடயிலருநத வரும் மதல் காடல பஸ்ஸல் வநத
இறஙகனார. ஜநராக வட்டுக்கள வசல்லாமைல் அளததக்க நடைக்கறார. மதல்நாள
மைாடலயில் வசனறருநதவர, இரஜவ தரும்பயிருக்கலாம். ஆனால், கட்டைததல்
உட்காரநத வட்டைார. வபாழத வசனறத வதரயயவல்டல. வபானனாசசக்காக
அநதப் டபயயடனக் கணடு வரததான அவர வசனறருநதார. அவன வட்டுப்
பக்கஜமை மைண தடைலல் எல்ஜலாரும் கடப் ஜபசக் வகாணடருநதாரகள.
கஙகாணமைார, வபணகள, கலக்காரரகள எல்ஜலாருஜமை இருநதாரகள.
வதாழறசஙகததத தனபாணடயயனம் இருநதான.
"வதாழலாளிகடள ஒணண ஜசக்கறதனனா 'மைம்மட்ட, கடைப்பாடர, தட
இதஙகடள வசசட்டு ஜவடலக்கப் ஜபானா டக ஜவற கால் ஜவறக்கடுவம்'ன
பயயமறததததான ஆகணம்னா, அநத அடப்படடைஜயய சரயில்டல" எனற ஜபசக்
வகாணடருநத இடளஞன தான ராமைசாமி எனற வதரநத வகாணடை ஜபாத
மைனதக்கக் களிரசசயயாக இருநதத. அஙஜகஜயய உட்காரநத வட்டைார.
"வதாழலாளிகள தஙகள நடலடமைகளள உணரநத ஒணண ஜசரணம்!" எனற
அவன கறயய ஜபாத ஒருவன டநயயாணட வசயதான.
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"வகாக்க தடலயில் வவணவணயய வசசப் படக்கற கடத தா அத. இப்ப
வதாழலாளிவயயல்லாம் உணராமையயா இருக்காவ? உணநததா அண அணவாச
வசததட்டருக்கம்!"
"அத சர, இஙஜக ஒரு ஜபசசக்கச வசால்லற கட தணண இஙஜக இல்ல. எததனி
காலமைாஜவா எல்லாப் வபாணடுவளம் பாததக் காட்டுல உழசசட்டு வநத டமைல்
கணக்கா தவ தணணக்கம் நடைக்கா. இத ஒரு மைன எளதச சம்பநதப்பட்டைவஙக
கட்டைக் கடுக்கணமினஜனா எல்ஜலாரும் ஜசநத கட்டைாக் கசசல் ஜபாட்டுக்
ஜகட்கணமினஜனா ஆரு வழ வசஞ்சருக்கா? நமைக்கப் பரசசடன ஒணணா,
வரணடைா? வவளி உலகவமைல்லாம் தட்டைம் அத இதனன எததனிஜயயா வருத. எத
வநதாலம் நம்மை வாயக்கம் எட்டுறதல்ல. இநதப் பளளஙகளக்கப்
படக்கணமினனாலம் வசதயில்ல. நானம் ஒணஜணகா ரவாக் கலக்க உப்பக்
வகாட்டைடக்கத தாம் ஜபான. அஜத படக்க வசத இருநதா ஜவற வதமைா மனனக்க
வநதருக்கலாம். நம்மை உலகம் உப்ப உப்பனன மடஞ்ச ஜபாவ. கரப்பலஜயய
இநதத வதாழலாளி அழநதப் ஜபாறா. இதக்க ஒரு நல்ல காலம் வரணமினனா
நாமை மனஜனறணம்ன நடனசச ஒணண ஜசநததா ஆகணம்..."
அநதச வசாறகள அவரத உளளததல் இனனமம் எதவராலக்கனறன.
வபானனாசசடயய அவனக்கததான கட்டைஜவணடுவமைனற அவர மடவ
வசயதவட்டைார. ஆனால் அநதத தாடயய அவரால் மதல் நாள பாரததப் ஜபச
மடயயவல்டல. டபயயடன அறமகம் வசயத வகாணடு சறத ஜநரம் ஜபசனார.
தஙகபாணட ஓடடை கடைநத வணட ஓட்டக் வகாணடு வருகறான. சறற மறறம்
பாரததக் வகாணடு அவர நறகறார.
"ஜநதத நரு எஙக ஜபாயிருநதரு மைாமைா?" எனற ஜகட்டை வணணம் அவன
வணடடயய வட்டறஙக வருகறான.
"ஜநதத ந உப்வபடுக்க வநதயயா?"
"நா வரல மைாமைா. தரவ கட்டைலனன மனசீப்ப ஆளவ உப்பளள வாராவனனாவ.
ஆசச பருவருததட்டருநதா..."
அவர தடுக்கட்டுப் ஜபாகறார. அவர வட்டல் ஆசசடயயப் பாரக்கவல்டல.
சட்டடைடயயக் கழறற மைாட்ட வட்டு, அடறசசாவடயய எடுததக் வகாணடு வநதார.
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அவர உடைஜன பரபரப்பாக அளதடத ஜநாக்க வடரகறார.
மனிசீப்ப அ்வளவக்கக் கடுடமை காட்ட வடுவாஜரா?
யயாரும் வநதருக்கவல்டல. சறறச சறறப் பாரக்கறார... அவர வரப்பல் வார
ஒதக்கயய உப்ப அப்படஜயய தானிருக்கறத. தரடவ கட்டைவல்டல.
இரணடைாணடுத தரடவ பாக்க இருக்கறத. அத மைட்டுமில்டல. வரும்
ஆணடுடைன கததடகயம் பதப்பக்க ஜவணடும். இருநற ஏக்கர கட்டுறவ
உறபதத நலம் எனற ஜபர டவததக் வகாணடு பதத ஏக்கர கடை உறபதத
வசயயயவல்டல எனறால் கததடகடயய ரதத வசயத வடுவதறக அவரகளக்க
அதகாரம் உணடு எனற அவர வதரநத டவததருக்கறார. அநத அசசம் ஜவற
ஒரு பறம் அவருள கருடமைடயயத ஜதாறறவக்காமைல் இல்டல. ஆனால்
எல்லாவறறக்கம் ஜமைல், அப்படவயயல்லாம் நடைக்காத எனற ஓர டதரயயம்
அவருக்க எப்ஜபாதம் இருக்கறத.
தஙகபாணடயிடைம் ஜகாபம் வருகறத.
"ஏனல வபாய வசானன?"
"நா ஆசச வசானனடதக் ஜகட்டுச வசானன, அப்ப இனனிக்க வாராவளா
இருக்கம்..."
"அவவ உப்ப அளளி ஒனக்கக் வகாளள வவலக்கக் கடுப்பானனதான சரக்ஜக?"
மன மைணடடையில் மததாக ஜவரடவ அரும்பகறத அவருக்க.
"ஜகாவசசக்காதயய மைாமைா. வணட வகாணடைாரட்டுமைா உப்பளளிப் ஜபாகட்டுமைா?"
"எஜல... இஙக வாஜல... ஒஙகட்டை ஒரு ஒதவ ஜவணம்."
அருணாசலம் சறறம் மறறம் பாரததவட்டு மன மைணடடைடயயத தணடைால்
ஒததக் வகாளகறார.
"வசால்ல மைாமைா!"
"ஒரு அநநற ரவா ஜவணம்ல. வட்டுக் கடைனாக் கடுததாலம் சர..."
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அவனடடையய கணகளில் ஒளிக்கதரகள மினனகனறன.
"இப்ப வமைாடையயா மைாமைா? வட்டுக் கடைன வாஙகத தரடவ கட்டைவா ஜபாறயய?"
"ஜவற வமைாடையம் இருக்கஜல. ஒஙகட்டை இருக்கமைா?"
"அணணாசசட்டைததா ஜகக்கணம். எப்படயம் இநதப் பரட்டைாசக்களள மைழக்
காலம் வருமனன கலயயாணம் வகட்ட வயக்கணம்ன மையினியம்
வசால்லட்டருக்கா. வபாணண வரணடு மன பாதத வசசருக்கா, ஆனா எனக்கப்
படததமில்ல..."
"படசச வபாணணாப் பாததக் வகட்டு, ஒனக்கப் வபாணணா இல்ல?"
"ஒஙகட்டைச வசால்றதக்வகனன மைாமைா? வபானனாசசப் பளளயயததா மைனசல
இட்டைமைாயிருக்க..."
"ஒஙகட்டைப் பணம் இருநதாக் கடு. இல்ஜலனனா ஜவற தாவலனனாலம் ஏறபாடு
பணணததாஜல. ஊரரு பஸ் சாரசச கடுததட்டுப் ஜபாயி அவனவஙகட்டைத
தரடவ பரக்க ஜவணடயிருக்க. ஒரு பயய கணணல அம்படைறதல்ல. ஜவடல
வசயயிறா, நல்ல தண ஜபாடுறா, வபாஞ்சாதப் பளளயய கட்டட்டுச
சனிமைாவக்கப் ஜபாறா. இதக்கத தரடவ வரணடு ரபா கடுக்கணம்னா இப்ப
டகயில டபசா இல்டலனறா, இத கட்டுறவா? கமிட்டக்கார, ஜபர ஜபாட்டுக்கதா
கமிட்டக்காரனன நனயக்கா..." எனற வயிறவறரசசடலக் வகாட்டுகறார
அருணாசலம்.
"பாக்ஜகன மைாமைா, எஙகட்டை இருநதா அட்டயில்ல. ஒஙகக்கக் கடுக்க எனன
மைாமைா? ஆனா வட்டதா மக்கா வட்ட ஆவஜமைனன பாக்ஜகன. தவற தாவல தா
வாஙகணம்..."
"வட்டக்கச ஜசாம்பனா மடயமைா? வதாழலாளி நடலடமை வட்டக்க
வாஙகறாப்பலதான இருக்க? வஙகல கடைன வகாடுக்காஙக. வதாழலாளியய நம்ப
எவன ஷூரட்ட ஜபாடுறா?"
அருணாசலம் அவனடடையய ஆடசடயயயம் எதரபாரப்டபயம் பரநத வகாணடு
தான அவனக்க நம்பக்டக வகாடுப்பத ஜபால் நடக்கறார. அவடன
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ஏமைாறறவதறகக் கஷடைமைாகத தானிருக்கறத.
ஆனால் வபானனாசச ராமைசாமிக்ஜக உரயயவள எனற அவர தரமைானிதத
வட்டைார. தஙகபாணடயயடனப் ஜபால் பலடரக் காண மடயம். அவன தட்டுச
ஜசரப்பான. வபணடணக் கட்டுவான. நடக நட்டுப் ஜபாட்டு இரணடு நாள
வகாஞ்ச வட்டு மனறாம் நாள அடதத அதகாரம் வசயவான. கடப்பான,
நடகடயய வாஙக அடைக டவப்பான. இஙஜக பாலம் வநதால் இவன வதாழல்
படுததவடும். ('பாலமைாவத வருவதாவத' எனற அவடரப் ஜபானறவரகள
அவநம்பக்டகக்க இடைம் வகாடுக்கலாகாத!)
ஆனால் ராமைசாமிஜயயா, ஆயிரததல் ஒரு டபயயன. மைாசச சம்பளம்,
அவனக்வகனற அவரகள காட்டயய 'தயயாளம்' எல்லாவறடறயம் வபாத
இலட்சயயததக்காக உதற வட்டு வநதருக்கறான. தடலவன எனற வசால்லக்
வகாணடு வரும் ஆட்களிடைம் இல்லாத ஜநரடமை இவனக்க இருக்கறத. அவன
தடலவனாக வருவான. அவனக்கப் வபணடணக் வகாடுததச ஜசரததக்
வகாளவத அவருக்கப் பலம். வபானனாசச அவனிடைம் இட்டைமைாக இருக்கறாள.
அவன தான சறநதவன. அதறகாக இவடன ஏமைாறறலாம்...
"ஏல... ஆசசயிட்டை மசச வட்டராத... பததரம்!" எனற எசசரதத டவக்கறார.
அவன சரததக் வகாளகறான. "வபானனாசசயய எப்ப மைாமைா கட்டட்டு வாரயய?
மைாஜனாம்பக்கக் கடை இநதப் பக்கம் எட்டப் பாக்கல அநத வளள?"
"கட்டட்டு வாரணநதா. ஒனக்கத வதரயயாதா தஙகபாணட. வநதா ஒரு சீடல
எடுதத நல்லத வபால்லாத வசயயயணம். இஙக எனன இருக்க? இநதப் பயயயன
படசச மடசச வாரங காட்டயம் கறக்க மறஞ்சடும் ஜபால இருக்க. ஏஜதா
அப்பன, சனனததா எனனிக்கருநதாலம் தாஜயயாடு பளடளஜயயாடு ஜபாக
ஜவணடயயத தான?..."
"...அத சர. வபானனாசச எஙகட்டைச வசால்லட்டுத தா பஸ் ஏறப் ஜபாசச..."
அவன மடசடயயத தருகக் வகாணடு சரததக் வகாளகறான.
"அப்படயயா?" எனற அவர வயயநதாற ஜபால் ஜகட்கறார.
"ஆமைா... பணம் எப்ப ஜவணடும் மைாமைா?"
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"நாடளயய வகாணடைாநதாலம் சர, நா ஜநாட்டு எழதக் கடுக்ஜக."
"அதக்வகனன மைாமைா, ஒஙக பணம் எஙக ஜபாவ?"
அவன ஆடச நம்பக்டகயடைன வணடக்கச வசனற ஏறக் வகாணடு ஜபாகறான.
ஐநற ரபாய டகக்க வநததம், அநதத தாலடயய மட்டு வடை ஜவணடும். ஒரு
ஜசடல, இரணவடைாரு பணடைஙகள, ஜவட்ட எல்லாம் வாஙக, தருசவசநதர
மருகன சநநதயில் கல்யயாணம்... கல்யயாணம். அவர வதாழடயயத தறநத வட்டு,
கணறறல் நரடறக்கத வதாடைஙககறார.
ஆசச களிக்க அ்வளவ காடலயில் வசனறருக்க மைாட்டைாள. மனசீஃப்
வட்டுக்கச வசனறருப்பாஜளா?
பச கணடுகறத.
கழநடதகள அவர வநதவட்டைடதச வசால்லயிருப்பாரகள. உப்டப வாரப்
ஜபாடை ஜவணடும். அவள வருவாஜளா? சறஜற ஆசவாசமைாகச சாரப்ப நழலல்
அமைரநத வகாளகறார. அவள தடலயில் வட்ட, இடுப்பல் மைணகடைம் சகதமைாக
வருவத வதரகறத. ஜசாற வகாணடு வநதருப்பாள...
அவள அருஜக வநததம் நல்ல நரக் கடைதடத வாஙக டவக்கறார.
தடலசசடமைடயயயம் இறக்கயயதம் அவள ஜசடல மைடப்பலருநத ஒரு பழப்ப
நறக் கடத உடறடயய எடுதத அவரடைம் வகாடுக்கறாள. 'தடணச வசயயலாளர'
கட்டுறவ உப்பத வதாழலாளர உறபதத வறபடனச சஙகம் எனற ஜபாட்டு
ஜமைலடைததலருநத வநதருக்கம் கடதம்.
"தரடவ கட்டைச வசால்ல வநதருக்கற ஜநாட்டசதான? இத மட்டை கட்டக்கட்டு
வநதயயாக்கம்!"
"எனக்க எனவனளவ வதரயம்? வளளிப் வபாணடண வட்டுப் படக்கச வசானன.
ஜநதத மனசீஃப் வட்டு ஆசச வசானனாவ. லடசக் கானசல் பணணடுவாகனன.
எனனஜவா பாட்டைர வர ஜபாவதா? அவயய பாலஙகலம் ஜபாட்டுக்கவாகளாம்!
எனன எளதயிருக்கனன எனக்வகனன எளவ வதரயம்?"
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அவருக்கக் டக நடுஙககறத. கணணாட இல்லாமைல் படக்க மடயயாத.
"கணணாட வகாணடைாநதயயா?"
"வகாணடைாநதருக்ஜக!" எனற பனநாரப் வபட்டயிலருநத எடுததக்
வகாடுக்கறாள.
அவர டககடளத தடடைததக் வகாணடு கணணாடடயய மைாட்டக் வகாணடு
கடததடதப் பரக்கறார. அருணாசலததக்க ஆஙகலம் வதரயயாத. ஆனால்
இப்ஜபாவதல்லாம் கட்டுறவச சஙக கடதஙகள தமிழல் வருகனறன.
அவரகளடடையய நலக் கததடக இருபத ஆணடுகள மடநத வடுவதாலம்,
மனற தரடவகள கட்டயிராததாலம், நலக் கததடக இனி
பதப்பக்கப்படுவதறகல்டல எனறம் கடதம் வதரவக்கறத.
மனஜப அநத அதகார "இருநற ஏகராவல் பதஜத ஏகராக்கடை நஙகள உப்ப
வடளவக்கவல்டல. இத எப்படக் கட்டுறவச சஙகம் நனறாக நடைப்பதாகக்
வகாளள மடயம்?" எனற ஜகட்டைார.
நலம் பட்டைா வசயயம் ஜபாத எல்ஜலாரும் வநதாரகள. இப்ஜபாத...
அவருடடையய கணகளிலருநத கரப்ப மைணகள உதருகனறன.
---------
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உப்பளதத ஜவடல மடதத வநடுநவதாடலவ நடைநத வருவத வபானனாசசக்க
இப்ஜபாவதல்லாம் ஜசாரவாகஜவ இல்டல. பாஞ்சாலயம் பசடசயம் தடணயயாக
வருவதனால் மைட்டும் தானா இநத மைாறதல்? இல்டல. அசசமம் எதரப்பமைாக
இருநத உலகஜமை இப்ஜபாத நம்பக்டக மிகநததாகத ஜதானறகறத;
இஙகதமைாகக் கவநத வகாணடருக்கறத. மட்வசடகள மனஜபால் தடலவரசசப்
பசாசகளாகத ஜதானறவல்டல. 'எனனம்மைா?' எனற கணசமிட்ட இரகசயயம்
ஜபசகனறன. யயார வநதாலம் எதரதத வடை மடயம் எனற ஜதானறகறத. இநதத
வதம்பக்க எனன காரணம்?
பரட்டைாசயில் நவராததர வழா - எஙக பாரததாலம் அம்மைன
வகாலவருக்டகயம், படசயம் வபாஙகலம் அமைரக்களப்படும். அதறக மனனர
மைாளயய அமைாவாடசயில் மைடழ மைண வழம் எனபாரகள. ஆனாலம் மக்காலம்
வழாத. ஜவடல நடக்கம். மைாமைன வநத ஜபாயிருக்கறார. பனஞ்ஜசாடல
அளததல் ஒரு ஆணடு மழதம் மைடழக்காலம் வடரயில் ஜவடல வசயதால் ஒரு
ஜசடல எடுததக் வகாடுப்பாரகள. கல்யயாணவமைனறாலம் பணம் இருநறடறம்பத
வகாடுப்பாரகள. மைாமைனக்கக் கஷடைம் அதகமிருக்காத... பறக...
சாயயாககடடைப் பக்கம் ராமைசாமி நனற ஒரு சரப்டபச சநதகறான. அவனருகல்
இனனம் பல இடளஞரகள சழநதருக்கனறனர.
"ஏதம் வஜசசமைா?" எனற அவன ஜகட்கம் ஜபாத அவரகள எல்ஜலாரும்
சரக்கறாரகள. அவளக்க ஏஜதா மைணஜமைடடையில் மைறறவர ஜகல வசயவத
ஜபால நாணம் கவகறத.
பாஞ்சால வவடுக்வகனற, "இனனிக்க இனிஸ்வபட்டைர வநதாவ, எஙகள எல்லாம்
வகாட்டைடலஜலநத அநதால பம்ப் வகாட்டைட தாணட ஜகாயில் வசவர மைறப்பல
ஒக்காதத வசசட்டைா..." எனற ஜசத வதரவக்கறாள.
"யயாரு இனிஸ்வபட்டைரு? ஜபாலசா வநதசச?" எனற அஙக எட்டப் பாரக்கம்
ஒருவன வசாரக்கறான.
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"அடை, இல்லப்பா, 'ஜலபர இனிஸ்வபட்டைர' வநதருப்பா. பளளஙகடள ஒளிசச
டவப்பா!" எனற ராமைசாமி வளக்கம் கறகறான.
"எனனக் கஙகாண அடசசட்டைார; வதாழயயத வதாறநதவடுனன அவயயதா
வசானனா. வபாறவ ஏணடைா வதாறநஜதனன அடசசா. ஜவற வதாழயயல்ல
வதாறக்கச வசானஜனஙகா. மக்கஜலநத ரததம் வநதசச" எனற பசடச வசயத
வதரவக்கறான.
"இருக்கட்டும். எல்லாததக்கம் வடவ காலம் வரும். நாமைல்லாம் ஜகாரக்டக
கடுப்பம். ஞாயிறறக்கழடமை வாரம்..."
வபானனாசசக்கப் பமியில் கால் பாவ நடைப்பதாகஜவ வதரயயவல்டல.
வட்டுக்கள அவரகள நடழடகயில் அவரகள வட்டு மறறததல் இருள பரவம்
அநத ஜநரததல் யயாஜரா டகயில் டபயடைன நறகறான. அடரயில் பப்ஜபாட்டை
டகலயம், ஜமைனியில் ஒட்டைாத பாம்பத ஜதால் ஜபால் படைம் ஜபாட்டை சட்டடையம்
அணநத டகயில் கடயயாரம் கட்டக் வகாணடருக்கறான. ஜமைாதரம் வரலல்
பளபளக்கறத. மடயில் வாசடன எணவணய வதாட்டு சீவயிருக்கறான. அருகல்
வரும் ஜபாததான தடுக்கட்டைாற ஜபால் நறகறாள. சரததக் வகாணடு அவளிடைம்
டபடயய அவன நட்டுகறான.
தஙகபாணட... தஙகபாணட எதறக வநதருக்கறான? அவள டபடயய வாஙகக்
வகாளளாமைல் தயயஙக நறகறாள. அப்ஜபாத சரச ஓட வநத, "அக்கா, மைாமைா
ஊரஜலநத இவ ஒனனப் பாக்க வநதருக்கா..." எனற வசயத அவழக்கறாள.
"சனனம்மைா வரல ஜசால மடஞ்ச?"
"நல்ல தணணக்கப் ஜபாயிருக்கா..."
"வாஙகக்க வபானனாசச! மைாமைா தா எனன அனப்பனா."
"மைாமைா வசாகநதானா? மைாமி பளளியய எல்லாமம் எப்படயிருக்கா? ஜபான
வாரநதா மைாமைா வநதட்டுப் ஜபானா..."
"வசாகநதா. ஆனா... மைாமைாவக்க வாயக்கதத மசசக் கதத வநத படுததருக்காவ,
அதா எனன அனப்பசசாவ. கட்டட்டுவானன வசானனாவ..."
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"ஒம்மை அனப்பசசாவளா?"
அவள ஜகட்டுக் வகாணடு அவடனச சட்டடை வசயயயாமைல் உளஜள வசனற
தாழட்டை கதடவத தறக்கறாள.
பசடசயிடைம் அவன டபடயயக் வகாடுக்கறான.
"எனன அத?"
"ஒணணல்ல வபாணணாசச... வகாஞ்சம் ஜசவம் மிட்டைாயம் வாஙகயயாநத.
வபாறவ கட்டக்கப் ஜபாற வபாணண வவறஙடகஜயயாடை பாக்க வருவனா?"
அவன சரப்ப - வவணடமையயான பறகள இருட்டல் களளமில்லாததாகப்
பளிசசடுகறத. ஒரு கணம் அவள கலஙககறாள.
"மைாமைன இநத அப்பயியிலஜயய கலயயாணதத மடசசடைலாணண வசானனாவ.
அத அஙக பாததக் காட்டு அனப்பயிருக்கறாவ. தரசசக் கட்டயயாநதடைணம்,
ஒடைம்ப மடயயாமை ஜபாசசனனாவ. தரவ கட்டைல. மனசீஃப ஆளவள வட்டு உப்ப
வாரட்டுப் ஜபாயிட்டைா. வபாறவ நாநதா அஞ்ச நற கடைஙகடுதத. தததட ஜபாயி
அததக் கட்டட்டு வநதருனனாவ..."
இவனம் கடததருப்பாஜனா எனற ஐயயம் வகாணடு அவள பாரக்கறாள.
நசசயயமைாக மைாமைா இப்படச வசால்ல இவனடைன பறப்பட்டு வர அனப்ப இருக்க
மைாட்டைார! ஜவலடவ அனப்பனாலம் அனப்பயிருப்பார! ஜவல கால் பரட்டச
மடநத ஊர தரும்பயிருப்பாஜனா?
"எப்படனனாலம் நானிப்ப உம்மைகடைப் பறப்பட்டு வரதக்கல்ல. மைாமைாவக்க
ஒடைம்ப மடயயலனனா சஙகட்டைமைாததானிருக்க. இனனிக்க வசாளன. வவளளி
ஜபாவ நாயிததக்களமை நா வார, இல்லாட்ட பசடசயய அனப்பறமினன
வசால்லம்..."
அவன ஜமைல் ஜபசசப் ஜபசவதறஜக இடைமில்லாமைல் அவள உளஜள வசனற
வடுகறாள.
தஙகபாணட டபடயயத தரும்பப் வபறறக் வகாணடு ஏமைாறறததடைன அஙகருநத
அகலகறான.
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மைாளயய அமைாவாடசயயனற மைடழ மைண வழம் எனற எதரபாரப்படைன
உப்பளததல் வகடுபடயயாக ஜவடலகள நடைக்கம். மைடழ மைண வழநதவட்டைால்
உப்பக்காலம் தததக்கடயில் ஓயநதவடும் எனற தரதத வடுவதறகல்டல.
பருவ மைடழ நாகப்பட்டைணம், பாணடசஜசர, ஜகரளததக்கடர எனற எஙக
அடததக் வகாட்டனாலம், பயயல் சழனற அடததாலம் தததக்கட உப்பக்கப்
வபருஞ்ஜசதம் வடளவக்க உடைஜன வநத வடைாத. உப்பக்காலம்
தபாவளிடயயயம் தாணட நடப்பதணடு. ஆனால், மைடழ மைண வழநதால் உப்ப
வடல ஏறம். வதாழலாளருக்க ஜவடல கடுடமையயாகம். மைடழ அவரகளக்கச
வசழப்பக்கம் வணடமைக்கம் பயயனபடைாததாகத வதாழடல மடைக்க,
மதலாளிகளக்க லாபதடதக் வகாணடு வரும். அநத லாபம் வதாழலாளருக்க
உபரயயாக வணடமை கட்டைாத. எனஜவ அநதக் காலஙகளில் மிகத தவரமைாக
உப்டப வாரத தட்டு ஜமைடுகளில் ஜசரப்பதம், மைடழயில் கடரயயாமைல் ஓடலத
தடுப்பப் ஜபாடுவதம், அல்லத வடரவாக வறற மட்டடைகளாக்க வடல ஏறற
காலததல் அம்பாரஙகடளக் கடரப்பதமைாகப் பணகள வநருக்கம்.
இநதக் காலததல் வதாழலாளர அடனவரும் தரணடு ஜமைலடைததக்கத தஙகள
ஜகாரக்டககடள டவததால்? மக்கயயமைாகப் பனஞ்ஜசாடல அளததலம்
வதாழலாளர ஒனற படை ஜவணடும்!
'ஞாயிறறக்கழடமை வாரன' எனற வசால் வபானனாசசயின வசவகளில் ஒலததக்
வகாணடுதானிருக்கறத. சனனம்மைா, அதகாடலயில் நானக மைணயிலருநத
ஆற மைண வடரயிலம் உப்ப அடறடவ ஆடலயில் அதகப்பட ஜவடல எனற
மனற மைணக்ஜக எழநத ஜபாகறாள. சரசக்க சஙகமைலததாசசயின வட்டல்
படுக்டக. அதகாடலயிஜலஜயய வபானனாசச எழநத கணறறலருநத தணணர
இடறதத வநத நரப்ப, வடு வபருக்க, பாணடைம் கழவத தப்பரவ ஜவடலகளில்
ஈடுபடுகறாள. அப்பன எழநத பனபறம் வசல்கறார.
வசஙகமைலததாசச வழக்கம் ஜபால் வாயிறபடயில் அமைரநத சாம்பற கட்டடயய
டவததப் பல் தலக்கடகயில், ராமைசாமி, பழனிஜவல, மைரயயானநதம், மைாசாணம்
எல்ஜலாரும் வருகனறனர.
"ஒஙகளப் பாததப் ஜபாகததா வநதருக்கம் ஆசச..." எனற ராமைசாமி பனனடக
வசயகறான.
"எல, வபாய வசால்லாத! வபாய வசானனா அரக் கஞ்சயம் வகடைக்காத!"
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அவன கலகலவவனற சரக்கறான. கணகள சவநத இருக்கனறன. மடசீவ,
பதடமையயாக அவன ஜதாறறமைளிததாலம் தஙகயிராத அயயரவ அவன மகததல்
வதரகறத.
"சததயயமைா ஆசச, ஒஙகளததா பாரக்க வநதத. இஙக, வதாழலாளர வபாணடுவள
ஒணண ஜசக்கணமினன ஒஙகளததா ஜகக்க வநஜத..."
"வபாணடுவள ஒணண ஜசக்கறதா? ஆத நாளஜளநத அத மடயயாத
காரயயமினன தநத ஜபாயிருக்ஜக. ஒனக்கத வதரயயாதால?" எனற ஜகட்டுவட்டு
ஆசசஜயய பதடலயம் கறக் வகாளகறாள.
"ஆனா ஒனக்வகப்படத வதரயம்? ஒஙகப்பசசக்க ஆததா மதல்லஜயய
வசததட்டைா. அவயயஜளாடை வபாறநதவவல்லாம் ஸ்ஜலானல வகடைக்கா. மைாமி நாதத
மையினி சணடடை, சக்களதத சணடை ஒணணம் பாததருக்க மைாட்டை. வபாணடுவள
ஒணண ஜசக்கணமினற; அத ஆவாத காரயயமைல்ல!"
"ஏட்ட சரச! ரம்ப வபருக்கப் ஜபாடுற?" ஆசச மைகழசசயயான நடலயில்
தானிருக்கறாள எனற ராமைசாமி பரநத வகாளகறான.
சரச பரபரவவனற மனனடறடயயப் வபருக்கத தளளகறாள. பாத மடடைநத
ஓடலப் வபட்டடயய நகரதத டவததப் வபஞ்சடயயத தப்பரவாக்ககறாள.
"வாஙக, உளள வநத இரஙக..."
வசம்ப நவரடுததப் பனபறம் வசனற வாய வகாப்பளிதத வட்டு ஜசடலத
தடலப்பால் மகதடதத தடடைததக் வகாணடு வருகறாள.
வநறறயில் நணடை பசசக்ஜகாடு. இடைத பறஙடகயில் ஒரு யயாகசாடலக் ஜகாலம்.
டகததணடன உட்பறம் மனவறழததக்கள வதரவடத ராமைசாமி கவனிக்கத
தவறவல்டல. அத மததருளாணடயின வபயயரல்ல. அவரகள வபஞ்சயில்
அமைரநத வகாளகனறனர.
"ஏட்ட, ஒரு ஏனதடத எடுததட்டுப் ஜபாயி இட்டல வாஙகட்டு வா. சாம்பாருக்க
தக்கக் வகாணடு ஜபா!" மணடும் உளஜள வசனற வமைதவான கரலல் சரசக்கக்
கட்டைடள இடுவத அவரகள வசவகளில் வழகறத.
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சரச வசாக்கவன வட்டுப்படயில் வபரயய ஜபாகணடயய டவததக் வகாணடு
நறகம் ஜபாததான தணடண வமைழகம் வபானனாசச பாரக்கறாள.
ஜபாகணடயயக் வகாணடு வநதருக்கறாள இட்டலக்க?
"ஆரு வநதருக்கறத ட? ஆரு?"
"அவயயதா, ஆவரல்லாஜமைா வநதருக்கறாவ...!"
வபானனாசச மறறததக்கப் பதத வயயசச சறமியயாக ஓட வநத, சனனல்
வழயயாகப் பாரக்கறாள. அவன கரல் ஜகட்கறத.
"ஆசச, ஏனிப்பட வசரமைப்படுறயய? நாஙக ட கடசசட்டுததா வாரம்!"
"அத வதரயம்ல!..." எனற இடலக்கழசல்களில் இட்லயம் சட்னியம் எடுதத
டவக்கறாள.
"ஜபாயி ஆறமவததன கடடையில், நல்ல டயயா, நால ட, வராம்பச சக்கடர
ஜபாட்டுக் வகாணடைாரச வசால்லட்டு வா!" எனற வரட்டுகறாள.
அவரகள சாப்படுவடதப் பாரததக் வகாணடு அவள நாரக்கட்டலல்
அமைரநதருக்கறாள. எல்ஜலாரும் வசசம் வடறப்பமைாக வளரநதருக்கம் வாலபப்
பளடளகள. ஊட்டைமம் வசழடமையமில்லாமைல் இல்லாடமையம் சறடமையம்
வநருக்கனாலம் வாலபம் களரநவதழம் பளடளகள. அவரகள அஙஜக
சாப்படுவடதப் படைததலருநத அவன பாரததக் வகாணடருக்கறான. காடலயில்
எழநததம் அவனக்க நானக இட்டலயம் வசாக்க வகாணடு வநத டவதத
வடுவாள. அடதக் கணடை பறகதான அவன எழநத மகம் கழவக் வகாளவான.
அநதப் வபஞ்சயில் தான அவன படுததருப்பான; உட்காரநத ஜபசவான,
படப்பான. அவன ஜபான பறக அவள இட்ல தனபடதஜயய வட்டுவட்டைாள.
டபயயன ஜதநர வகாணடு வருகறான. அடத அவஜள அவரகளக்க எடுததக்
வகாடுக்கறாள.
"நஙக ஒணணம் எடுததக்கலஜயய ஆசச?" "நா சாயயா கடக்கமைாட்ஜடை. இதா
கருப்பட்ட ஜபாட்டு நரு வகாதக்கவசச வரணடு காப்பததளப் ஜபாட்டு எறக்க
வசசடுவ. அததா. வவததல வபாவயில. நா இட்டல டததணண வரணடும்..."
வதாணடடை கம்மிப் ஜபாகறத. எழநத வவளிஜயய வசல்கறாள.
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"ஏட்ட? வபானனாசச? இஙஙன வாட்ட! மைாப்பள வநதட்டைானன
ஒளிஞ்சக்கற?... சனனாசச என ஜசறா?"
"அப்பசசயயக் கப்படுட!"
"சனனம்மைா வவளவளனஜவ அறவ மில்லக்கப் ஜபாயிருக்காவ, இத வநதருவா.
அப்பசச பல்ல வவளிக்கட்டருக்காவ..."
"அவயயல்லாம் வதாழல் சம்பநதமைா ஜபச வநதருக்கா... ஒரு வடவ காலம்
வராணடைாமைா? வபாணடுவதா கடச ஜசரணமினன வநதருக்கா.
பாஞ்சாலயயவட்டு இநத வளவல இருக்கற அளததப் வபாணடுவ, வதத
மடைக்காரவக எல்லாடரயம் கட்டட்டு வாரச வசால்ல? வசவநதகனி மைாதா
ஜகாவலக்கப் ஜபாறவல இசக்கமதத, ஜனதத வாராஜள, அவ அணண,
எல்லாரட்டையம் ஆசச கட்டயயாரச வசானனானன வசால்ல..."
சறடறக்வகல்லாம் அஙஜக தமதமவவனற கட்டைம் கட வடுகறத. மறறததல்
வநத ஆஙகாஙக கநதகனறனர.
"மடடை அம்பத கஜலானன ஜபாட்டுக் கலடயயக் கடறசசட்டைாஙக. ஒம்பத
டபசானன, அடதச வசால்லணம்?" எனற இசக்கமதத நடனவபடுததகறான.
"இப்ப நாமை மக்கயயமைா இதவரயக்கம் ஜசராத ஆளகடளச ஜசரக்கறதா
பாரக்கணம். பனஞ்ஜசால அளததத வதாழலாளியயடள இதவடரக்கம் ஒரு ஜவல
நறததததலம் ஆரும் ஈடுபடுததல; நாமை ஜவற பக்கம் அடபடனன நனன
ஜபாராட பததப் பததப் டபசாவா கல கட்டட்டு வநதருக்கம். அஙஜகயம் அத
ஜபால இருக்கற அளஙகளள தா வதாழலாளியய ஏமைாததப்படுறாஙக. பசசப்
பளளியயள வரணடு ரவாக் கல மண ரவாக் கலனன ஆச காட்ட
அதஙகளக்க எதரகாலம் இல்லாமை அடக்கயயா. அவயயளக்கப் படப்ப, அறவ
வருததக்கத வதாழல் பயிறச எதக்கம் வாயப்ப இல்ல. இநதத தடைடவ நம்மை
உப்பத வதாழலாளியய, ஆடலத வதாழல் சட்டைததக்கக் வகாணடு வாரணம். நம்
ஒ்வவாருததரும் பதவ வபறற வதாழலாளினன மைாறணம் மப்பத வருசம்
ஜவடல வசஞ்சாலம் நம்மை ஜபரு அவஙக ஜபஜரட்டல் இல்ல. மதலாளிக்கம்
வதாழலாளிக்கம் ஒரு சம்பநதமமில்ல. மக்கயயமைா இதக்வகல்லாம்
ஜபாராடைணம்..."
ராமைசாமி வசால்லக் வகாணஜடை ஜபாகறான.
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"வபாணடுவல்லாம் எவதத வசால்லணஜமைா வசால்லஙகட்ட!" எனற
வசஙகமைலததாசச, உளஜள வசனற அநத வசல்ஃபல் வரடச கடலயயாமைல்
டவததருக்கம் ஜநாட்டுப் பததகஙகளிலருநத ஒனடற உருவப் பரட்டப்
பாரக்கறாள. அதல் அவன வபயயர மைட்டும் தான எழத இருக்கறான. உளஜள
தாவளல்லாம் எஙகடளப் பயயனபடுததக் வகாளளஙகள எனறடரக்கனறன.
அவனடடையய ஜபனா.. ஜபனா. ஜபனா மைாதர வபனசல்...
தச தட்ட டவக்கம் வபாருளகள. அடத எடுததக் கறப் பாரக்கறாள. பறக
அவறடறக் வகாணடு வருகறாள.
"எல்லாம் ஜகட்டு ஒளஙகா வரடசயயா எளதக்கஙக!"
"மைரயயானநதம் அணணாசச காயிதமம் ஜபனாவம் வகாணடு வநதருக்காஜன?
அதக்கததாஜன அவவ வநதத?"
இருநதாலம் ஆசச வகாடுதத ஜநாட்டடை வாஙகக் வகாளகறான ராமைசாமி. அதல்
ஒ்வவாரு ஜகாரக்டகடயயயம் ஜகட்டு அவன எழதக் வகாளகறான.
நணபகல் கடைநத வவயில் இறஙகம் வடரயிலம் அவரகள வபாழத ஜபாவத
வதரயயாமைல் ஜபசகனறனர. பறக ஒ்வவாருவராகக் கடலநத ஜபாகனறனர.
வபானனாசச உளஜள ஜசாற வடப்பதம், வவளிஜயய வநத ஜபசடசக் ஜகட்பதமைாக
அடலபாயகறாள. எல்ஜலாரும் கடலநத பனனஜர நடனவக்க வருகறத.
பாஞ்சாலதான கவடலயடைன ஜகட்கறத, "அக்கா, அம்மைா ஏ இனனம் வரல?
அறடவ மில்லக்கப் ஜபாயிட்டுக் காலமை வநதடுஜமை? ஏ வரல..."
அடமைண ஈரமைாகக் டக டவதததம் வபால வபாலவவனற சரநதாற ஜபால் ஓர
உணரவ கழபறக்கறத.
'சனனம்மைா வபாழத சவருக்க ஜமைல் ஏறயம் ஏன வரவல்டல?'
"அப்பசச? சனனம்மைா வரயில்டல...? பசசயயப் ஜபாயிப் பாக்கச வசால்லலாமைா?
வசவநதகனி மைாமைனக் கப்படுட..."
அவள வாசலக்க வருகறாள. வசஙகமைலததாசச வாயிற படயில் நறகறாள.
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டசக்கடள டவததக் வகாணடு ஒரு ஆள அஙக ராமைசாமியிடைம் ஏஜதா கறக்
வகாணடருக்கறான.
அவன மகம் கறக்க அவரகடள நாட வருகறான.
"ஜபசசயயம்மைன அளததல காலமை ஆஜரா லார அறபட்டுப் வபாம்பள
வகடைநதாளாம். ஆசபததரல ஜபாட்டருக்காம். இவ வசாரசசட்டு வநதருக்கா...
சனனாசச கருஜவலக் காட்டு அளமில்ல?"
"ஐஜயயா...!" எனற ஒல பறட்டு வருகறத.
"சனனம்மைா... சனனம்மைா அஙகதா அதயயப்பட ஜவலனன ஜபானாவ...
சனனம்மைா..."
பாஞ்சாலயம் சரசயம் அக்காவன, அழடகவயயால ஜகட்டு வம்மி அழத
வதாடைஙககனறனர. கணணசாமிஜயயா இட வழநதாற ஜபால் உட்காரநத
வட்டைான.
ஜசாற வடதத, தட்டு ஜபாட்டருக்கறாள. சாப்படை உட்காரவல்டல.
எல்ஜலாடரயம் வபரயயாசபததரக்க அடழததச வசல்கறான ராமைசாமி.
-----------
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அவரகள வசல்லமன ஜபாலச வசாரடண ஜபானற சடைஙககவளல்லாம்
மடநதவட்டைத. சடைலதடதக் கடைஙகலருநத தான எடுதத வருகனறனர.
மைருதாம்பாளின மகம் எனற அடடையயாளஜமை வதரயயவல்டல. மடவயயல்லாம்
பயநத கதறப்பட்டருக்கறத. மைாமிக்க மட வவணடமையம் கருடமையமைாக
இருக்கம். சனனம்மைாவக்கக் கருடமை மைாறாத மட - அத சடதநத கழாக
உருப்பரயயாமைல்... லாரயில் மகம் நசஙக வட்டைதா?
வபானனாசச லாரயில் அடபட்டை உடைம்டப அதவடரயிலம் பாரதததல்டல.
"ஐஜயயா, சனனம்மைா!" அவள தயயரம் வபாஙக வரக் கதற அழவடதக் கணடு
கழநடதகள எல்ஜலாரும் கதறகனறனர.
"இத லார ஜமைாதலல்ல. அறடவ மில்லல அடபட்டு வழநதருக்கா. வவளிஜல
பாடதயில அடபட்டு வழநதானன வசால்றாவ. வபாயயி. அறடவ மில்லல
மிசன பல்ட்டல மைாட்டயிருக்கம். அதா வசாரடண எல்லா அதக்களள
ஆயிரசச. ஞாயிறறக்கழடமையயாதலால் அதக ஆட்கள நடைமைாட்டைமமில்டல.
வகாணடு வநத வவளிஜயய ஜபாட்டு லாரயில் அடபட்டருக்கறாள எனற
வசால்லயிருப்பாரகள" எனற ராமைசாமியம் தனபாணடயயனம் ஜபசக்
வகாளகனறனர.
வாடயயத தறநத ஜபசமைாட்டைாள. ஜபசனால் அத சாட்டடையயட ஜபால் இருக்கம்.
அநதச சனனம்மைா உப்பளததக்ஜக இடரயயாக வட்டைாள.
"சனனம்மைா! வவடஞ்சதம் வநதடுஜவனன வரணடு ரவாக் காசக்காவ ஒழக்கப்
ஜபாயி இப்படக் கடைக்கறயயஜள?..." எனற உளளம் பலம்பயயழகறத. அவள தாய
இறநத ஜபானஜபாத கடை அவள இததடணத தயயரம் அனபவக்கவல்டல. தன
மத வானஜமை இடநத கவநதாற ஜபானற ஓர ஜசாகததள அவள அழநதப்
ஜபாகறாள.
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அவள தனடனயம் தம்படயயயம் அடழக்க வநததம் தரும்ப நம்பக்டககடளச
சமைநத வகாணடு தததக்கட பஸ்ஸல் ஏறயயதமைான காட்சகள படைலஙகளாகச
சருள வழகனறன. அப்பனக்க உடைம்ப சரயில்டல எனற அவடளக் கட்ட
வநதவள ஜபாய வட்டைாள. "அயநநற ரபா கடைன... கடைனிருக்க..." எனற
ஜசாறறப் பருக்டககடள அடளநத வகாணடு பரடமை படதத உட்காரநத வடும்
சனனம்மைா... அவள ஜபாய வட்டைாள. அவள யயாஜரா? தான யயாஜரா? சனனம்மைா
எஙஜகா பறநத எஙஜகா எப்படஜயயா வளரநத, யயாருக்ஜகா மைாடலயிட்டு
யயாருடைஜனா, எப்படஜயயா வாழநத மைக்கடளப் வபறற, இநத உப்பக் காட்டல்
உடைடலத ஜதயதத...
"சனனம்மைா!..." எனற கதறக் வகாணடு உடைலன மத வழநத அழகறாள
வபானனாசச.
ராமைசாமி அவடளக் கனிவடைன வதாட்டுத தக்ககறான. "அழவாத பளள. நஜயய
அளதா மைதத பளளவயயல்லாம் எனன வசயயம்? அப்பசசக்க ஆரு ஜதறதல்
வசால்லவா...?"
அப்ஜபாத கஙகாணயம் இனவனாரு ஆளம் அஙக வநத தனபாணடயயடன
அடழததச வசல்கனறனர. அவரகளிடைம் ஜபச வட்டு அவர ராமைசாமியிடைம்
வநத வவரம் வதரவக்கறார.
"நற ரபாய வசலவக்கத தநதருக்கா. 'வட்டக்கடைன ஓடப் ஜபாசச, ஜவல
அதகப்பட நாஞ் வசயயிஜறன கஙகாண'னன வகஞ்சக் ஜகட்டைா. எரக்கப்பட்டுக்
கடுக்கப் ஜபாயி அறடவ மில்லல மிசன வபல்ட்டல மைாட்டக் கட்டசச.
வமைாதலாளிக்க மைனசக்க வராம்பச சஙகட்டைமைாப் ஜபாசச. கடை இனனவமைாரு
வபாம்பளயம் ஆம்பளயயாளம் இருநதருக்காவ. ஓட வநத எடுக்கமனன தல
மைாட்டக்கசச. ஜவணம்ன ஆரும் வசயயயறதல்ல. எல்லாருக்கம் இத கஷடைநதா.
வமைாதலாளி வட்டல இனனிக்கக் கலயயாணப் ஜபசசப் ஜபச வராக. வசானன
ஒடைன ஸ்கட்டைர எடுததட்டு ஓடயயாநதா. வபாறவ ஜபாலவசல்லாம் ்நத
எழதட்டுப் ஜபாயிட்டு ஆசபததரக்கக் வகாணடைாநதா. ஆரயம் கததம்
வசால்றதக்கல்ல. அநதப் வபாம்பள தக்கக் கலக்கததல வதரயயாமை...
வழநதட்டைா...னன வசால்றானவ. எனன பணணலாம்?"
மப்பத ஆணடுகள ஒஜர இடைததல் ஜவடல வசயத வதாழலாளிக்ஜக எநத ஈட்டுத
வதாடகயம் கடடைப்பதல்டலஜயய?
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சனனம்மைாடள மைணணல் படததத வட்டு அவரகள வடு தரும்படகயில் இரவ
மைண ஒனபதடதத வடுகறத. ராமைசாமி அனற வட்டுப் பக்கஜமை வசல்லவல்டல.
அப்பனின வாயிலருநத ஒரு வசால்லம் வரவல்டல. அழக்கடை வதரயயாத
சடலயயாகவட்டைார. சவநதகனிதான அவடர மழகச வசயத வகாணடு வநத
உட்காரததனான தணடணயில்.
சவநதகனியின மைடனவ ஜசாறாக்க வநத அவரகளக்வகல்லாம் ஜபாட்டைாள.
ராமைசாமியம் படுக்கவல்டல.
வசஙகமைலததாசசயம் உட்காரநதருக்கறாள.
"எனன வட்டுப் ஜபாட்டுப் ஜபாயிட்டைா... நா எனன பணணஜவ..." எனற கண
வதரயயாமைல் வம்மம் அப்படனப் பாரததாஜல வபானனாசசக்க அழடக
வவடக்கறத.
"ஏட்ட அழவற? அழதா எனன ஆகம்? அவ ஜபாயிட்டைா மைவராச. அநதப் பயய
காட்டல மைடஞ்ச வகடைநதப்ப ராப்பவலா எம்பக்கததல ஒக்காநத வகடைநதா.
ஜவலயக்கப் ஜபாவல. நா ஒரு மைாசம் இப்படஜயய ஒக்காநத வகடைப்ஜப. படுக்க
மைனமிராத - அளததஜலநத வநத ஒக்காநத ஜதததவா. ஒஙகக்க ஆறதல்
வசால்ற தக்கமில்லதா ஆனா, இப்படஜயய இருநதட்டைா எப்பட? இநத ஒலகததல
நனசசப்பாததா நமைக்வகல்லாம் வசாகஜமைத தக்கஜமைத? ஒரு ஆம்பளக்கனன
அடமைப்பட்டுப் பளள கட்டயயப் வபறறத வசாகமினனா அதல இனவனாரு பக்கம்
எம்பட்டு ஜநாவம் வநாம்பரமம் இருக்க! வபாம்பளக்க சகமம் தக்கநதாம்பா.
அவதல்லாம் இனனிக்க நடனசசப் பாக்ஜக. சகம் எத தக்கம் எத? சகப்பட்டைவ
நணடு நக்கறதமில்ல, தக்கப்பட்டைவன மைாஞ்ச ஜபாயிடைறதமில்ல. சனிமைா
பாக்கப் ஜபாறான, இப்பல்லா. அதல சகம் தக்கம் பாட்டு ஆட்டைம் அழடக
எல்லாம் வருத. கஜடைாசல ஒரு மடப்பப் ஜபாட்டு மைணயயடசசடைறாஙக.
எநதரசச வஜராம்... அப்படததா..."
வபானனாசச கணணர காயநத ஜகாடைாக, அடசயயாமைல் உட்காரநத இருக்கறாள.
அவள கநதல் ஜதாளகளில் வழநத வதாஙககறத. மைஙகலான நலவவாளி தவர
ஜவற வளக்க அவரகள டவததக் வகாளளவல்டல.
"ஜநதத இநஜநரம் கடை உசஜராடை இருநதா. இப்படப் ஜபாயிடுவானன வகாஞ்சங
கடை நனப்ப இல்ல..." எனற நடனவ வகாளளம் ஜபாத ஜசாகம் தாளாமைல் கழ
202

பறக்கறத.
"அவளக்க ஆட்டைம் மடஞ்ச மைண அடசசட்டைா ஆணடைவ. இல்லாட்டை எதக்க
இநதக் கலக்கப் ஜபாறா?... வபாம்பளயயாப் வபாறக்கறஜத பாவநதா. கல்லல நதா
ஜபாயி இடசசக்கற, மளளல நதா கால வசசக் கததக்கற. ஆனால் கல்ல
இடசசசச, மளள கததசசனனதா ஒலவம் ஜபசம். ஏனனா, கல்லம் மளளம்
எதததட்டு வராத. பாததக்காட்டுல இளவயிசா ஒரு பளள வநதட்டைா அநத
காலததல யயாரும் எனஜனனம் வசயயயலானன இருநதத. வபாறவ எனன?
மைருதாம்பா வகட்டைவ; பருசன இருக்டகயில வட்டு ஓடட்டைா. அவவ
மைானினவனல்லாநதா ஜபசவா. அநத காலததல நாத வதருவல ஜபானா காற
உமிஞ்சவஙக உணடு. சணடடையிஜல ஜபாராட வகலசச வநதாலம் அவவம்ஜமைல
எதராளி அம்பப்பட்டை வடு இல்லாமை ஜபாவாத. அப்பட எததனிஜயயா வடு;
இனனிக்க எல்லா வடுடவயம் வசமைநதட்டு நானிருக்ஜக. ஆசசனன வாராக.
ஜசாததக்கத தட்டல்லாத பழக்கம். சல்லப் பழக்கம். வதாழலல்லாத காலததல
அததயம் இததயம் வசச பதத இருவதனன வாஙகட்டுப் ஜபாறாவ. கலக் காசல
அப்பப்ப கடைன வகாணடு வநத தாராவ. அவ ஜபாராட வசயிக்காமைஜயய
ஜபாயிட்டைா..."
ஆசச தகரப் வபட்டடயயத தறநத தணயில் சறறயய வவறறடலடயய எடுதத
நவவட்டுக் கழதத சணணாம்ப தடைவ அடரப்பாக்டகயம் அடதயம் ஜபாட்டுக்
வகாளகறாள.
ராமைசாமி அடசயயவல்டல. வபானனாசசக்க அனற ஜசாடல தனடனத தரதத
வநதத நடனவல் வநருடுகறத.
ராமைசாமிக்க அடத அவள சாடடையயாகக் கறனாள. ஜசாடல எனற வபயயரும்
கறவல்டல. அவன அவளிடைம் வவறப்பக் காட்டைாமைல் இருப்பாஜனா?
ஆசச படகயிடலச சாறடற வவளியில் ஜபாய தப்பவட்டு வருகறாள.
"வபாழத வரணடு மைண இருக்கம். ஜவல வவட்டக்கப் ஜபாவாணாமைா? ஒன
ஆததாக்கச வசால்ல அனப்பனியயா ராமைசாமி?"
"இல்ல, ஆனால் வசால்லயிருப்பா மைாசாணம். கஙகாணட்டயம்
சமைாளிசசக்கம்ன வசானஜன. வசததப் படுதத ஒறஙகணம். மண நாளா ராவலதா
ஜவல. ஆனா இப்ப படுததாலம் ஒறக்கம் படக்கமைானன வதரயயல. ஒரு உப்பளத
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வதாழலாளியின கடும்பம் எப்பட இருக்கஙகறதக்க இநதக் கடும்பஜமை
ஜபாதம். மப்பத வருசம் ஜவல வசஞ்சம் ஒரு பசக்கம் ஒட்டைல. வபரயய
ஜபாராட்டைததக்க நாமை வகாட எடுததததானாகணம். கட்ச கட்சனன ஒணணம்
ஒதஙகக் கடைாத. ஆசச நஙகதா இதக்க சப்ஜபாரட்டைா இருக்கணம். வரணடு நா
ஜவலயில்ஜலனனாக் கடைக் கஞ்ச கடக்க ஏலாமைப் ஜபாயிரும். மனன இருபதத
மண நா ஸ்டடைக் பணணனாஙக. பனஞ்ஜசால அளம் இல்ல அப்ப. தாக்கப்
படக்காமை ஆளவ ஜபாயிட்டைா. கல வகாறஞ்ச ஜபாசச. அப்பட அததவாரம்
இல்லாத வடு கட்டைக் கடைாத..."
ஆசச ஏதம் மைறவமைாழ கறவல்டல.
படகயிடலக் காரததல் அமிழநதவளாக வமைௌனமைாக இருக்கறாள. பறக
வபானனாசசடயயக் களப்பகறாள.
"ஜபாட்ட, ஜபாயி வசததப் படுதத ஒறஙக. மைாமைனக்கச வசால்ல
அனப்பயிருக்க. வவடஞ்ச அவயய தட்டக்க வருவா. அப்பசச எனஜனயயானன
பாரு! வவடஞ்ச மைததத ஜபசக்கலாம்."
வபானனாசச வபருஞ்ஜசாரததலருநத எழநதருக்கறாள.
"ந இநஜநரம் வட்டுக்கப் ஜபாவாட்ட இப்படஜயய வகடைநத ஒறஙக. தடலயயாண
ஜபாரடவ தார..." எனற ராமைசாமியிடைம் கறகறாள.
"அவதல்லாந ஜதடவயில்ல ஆசச. ஒறக்கம் வநதா நனனிட்ஜடை கடை ஒறஙகடுவ.
இப்ப நரு பாயி தடலயயாண தநதாலம் உறக்கம் வராத ஜபால இருக்க..."
"ஜபாட்ட... ஜபா, ஏ நக்கற."
வபானனாசச அஙகருநத அகலகறாள.
ராமைசாமிக்க ஒரு தடலயயடண வகாணடு வநத ஆசச வகாடுக்கறாள.
"ஆததாட்டை இநதப் பளளயயப் பததச வசால்லயிருக்கயயா?"
அவன தடுக்கட்டைாற ஜபால் நமிரநத பாரக்கறான. உடைஜன மைறவமைாழ
வரவல்டல. அம்மைாவன நடனப்ப மைாறானத. அவள உப்பளததல் ஜவடல
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வசயயம் வபணகள யயாடரயம் மைருமைகளாக்கக் வகாளள ஒப்ப மைாட்டைாள.
சணமகக் கஙகாணயின தஙகசச மைகள வாடகக்களம் ஊரல் இருக்கறதாம்.
எட்டுப் பளடளகளக்க நடுஜவ பததருக்கம் அல்ல மைலராம்... அவன வசவ
வகாடுததக் ஜகட்கவல்டல. இதறகாக அவனால் தாயிடைம் ஜபாராடை மடயயாத.
ஏவனனில் அவனடடையய அனடனயின உலகம் கறகயய எல்டலகளடடையயத.
நமிரநத பாரக்கம் இயயல்ப இல்லாதவள அவள. அளததல் இருநற ரபாய
சம்பளதடத உதறவட்டு வநதருப்படதஜயய அவன அவளக்கத
வதரவக்கவல்டல. தனடன ஜவடலடயய வட்டு நக்கவட்டைாரகள எனறதான
கறயிருக்கறான. அவள நாள மழவதம் தனனடடையய உலகததஜலஜயய கனவ
காணகறாள.
அவள வமைௌனம் சாதப்படதக் கணடு ஆசச மணடும் வனவகறாள.
"ஏனல... ஆததாட்டை வசால்லலயயா?"
"இல்ல. வபாறவ வசால்லக்கலானனதா வசால்லல..."
அவனடடையய கரல் அமஙகம்பட வபானனாசச ஓட வருகறாள.
"ஆசச...? அப்பசச... அப்பசசயய வநத பாருஙக...! மளிசசாப்பல கட்டையயா
இருக்காவ... எப்படஜயயா..."
சாவ வவடைனற வகாளதத டவததருக்கம் சற வளக்கச சடைர வபரதாக்கப்
பட்டருக்கறத. அவன வழததபடஜயய கட்டடையயாகக் கடைக்கறான;
அடசஜவயில்டல.
அநதப் வபணபளடள ஜபான பறக... அவனக்க... எல்லாஜமை ஓயநத வட்டைத.
வபானனாசசயின ஓல ஒல வடளவல் எல்ஜலாடரயம் தடுக்கட்வடைழச
வசயகறத.
-------------
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அப்பன இறநதாலம் அம்டமை இறநதாலம் வவக நாட்களக்கத தயயரம்
வகாணடைாடுவதறகல்டல. ஏவனனில் வயிறறக் கவலன மன எநத
உணரசசயம், மைான - அபமைானஙகளம் கடைச வசயயலறறப் ஜபாயவடும். உயிர
வாழவஜத உடழப்பக்கம் அடரக் கஞ்சயின ஜதடவக்கம் தான எனறான பறக
வமைனடமையயான உணரசசகள ஓட ஒளிநத வகாளகனறன. பளிஙகசசல்லம்
மைணலம் களியம் வகாணடு மைணணன உயிரக் கணகடளத தப்பரவாகத தடடைதத
பனனர, அதல் பசடமைடயய எதரபாரக்க மடயமைா? அநதப் பாதத கரப்ப
மைணகளக்ஜக வசாநதமைாக வட்டைதால் பசடமை தளிரக்கம் வமைனடமையயான
உணரசசகடளப் பாராட்டுவதறகல்டல. வபானனாசசயம் பசடசயம் ஜவடலக்க
வருகனறனர, ஒரு வாரம் வசனறதம்.
"பாவம், சனனாததா, அப்பன வரணடு ஜபரும் ஒனனிசசப் ஜபாயிட்டைா..." எனற
ஜபரயயாசச இரஙககறாள.
"இநத வளளியயளக்க ஆததானன வகாடுப்பனயில்லாமைஜலஜயய ஜபாயிடசச...
அநதப் பயயயனப் ஜபாலசல படசசட்டுப் ஜபானப்ப, சனனாததா தா
ஆனவாடும்பட்டைானன வசால்லசச பாவம்..." எனற இறநதவளின
ஜமைனடமைடயயக் கறகறாள அனனக்களி.
"இப்படக்கம் நல்லவயய இருக்காவ. சக்களதத வளளியயளக் வகால்லறவயயளம்
இருக்கறாவ. ஏஜதா ஒலவம்" எனவறல்லாம் தஙகள உணரவகடள வவளிக்
காட்டக் வகாளடகயில் கணட்ராக்ட் வநத வட்டைார. வாடயய மடக்
வகாளகனறனர.
வழக்கம் ஜபால் அவனத அதகாரம் தள பறக்கறத. அடறடவ ஆடலயில்
எட்டும் பததமைான கஞ்சகள மனற ரபாயக் கலக்கக் கணணதழகளிலம்
வசவஜயயாரஙகளிலம் மக்க நனிகளிலம் மைாவாகப் வபாட அலஙகரக்கத
தடலக்வகாட்டடை கட்டக் வகாணடு வபாட சமைக்கறாரகள. தட்டு ஜமைட்டல்
அம்பாரஙகள கவநத, நணபகலன உக்கரமைான ஒளியில் பாடலவன
மைடலகடளப் ஜபானறம் கறப்பம் வவளப்பமைாக ஓடும் கனறகடளப் ஜபானறம்
பரடமைகடளத ஜதாறறவக்கனறன.
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மைாளயய அமைாவாடச வநருஙக வருகறத. ராமைசாமிக்க நறக ஜநரமில்டல.
ஜகாரக்டககடளத தயயாராக்க வட்டைாரகள. அவனடடையய மைனக்கணணல் எல்லா
அரசயயல் கட்சகடளச சாரநத வதாழறசஙகக்காரரகளம் ஜசரநத அவறடற
எல்லா மதலாளிகளக்கம் வகாடுப்பதம், அமைாவாடசயயனற மைடழ மைண
வழவதம், பனனர தட்டு ஜமைடுகளில் அம்பாரஙகள வாருவாறனறக்
கடைப்பதம், நரவாகஙகள இறஙக வருவதமைான சாததயயக் கறகள ஜதானறக்
வகாணடருக்கனறன.
பதவ கல - ஓயவ நாளயயச சம்பளம், மைடழக் காலஙகளில் மைறஜவடல அல்லத
அடரச சம்பளம் - மதடமைக்கால ஊதயயம் - மைருததவ உதவ, வபணகளக்கச
சமைஜவடல, சமை கல நரணயயம் - ஜபற கால உதவ, ஓயவ, பளடள காக்கம் பால்
வாடகள, உப்பளப் பாதப்பனால் வரும் ஜநாயகளக்கத தக்க மைருததவப்
பாதகாப்ப, எல்லாம் ஜகட்கறாரகள. கடுமைான வடரயிலம் எல்ஜலாடரயம்
இநதப் ஜபாராட்டைததல் ஈடுபடுதத அவனம் மைறறவரகளம் ஓயயாத
அடலகறாரகள. அவனக்கத தருமைணதடதப் பறறயய நடனப்ப இப்ஜபாத
இல்டல.
அருணாசலததக்கக் கால்டக படப்ப மைாதர வநத ஒரு வாரம் காயசசலம்
ஜநாவமைாகப் படுக்டகயில் தளளிவட்டைத. மைரணச வசயத ஜகளவப்பட்டு வநத
கழநடதகடள ஊரல் வகாணடு ஜபாய ஒரு வாரம் டவததருக்கவம் கடை
இயயலாமைல் படுதத வட்டைார. மைாமி தான ஜவலடவக் கட்டக் வகாணடு வநத
இரணடு நாட்கள இருநத வசனறாள. அவருக்க இப்ஜபாத உடைல்நடல
கணமைாகயிருக்கறத. தததக்கட ஆஸ்பததரக்க வநத உடைடலக் காட்டச
வசல்கறார. ஆஸ்பததரக்க வநத தரும்படகயில் ஆசசடயயப் பாரக்கப் பட
ஏறகறார.
ஊடமை வவயிலன தளிகடள ஜமைல் தணடைால் ஒததக் வகாளகறார.
சரச பன ஓடல கழக்கறாள. வசஙகமைலததாசச ஓடலப் வபட்ட மடடைநத
வகாணடருக்கறாள. மக்கக் கணணாட மக்கல் வதாதத இருக்கறத.
"வாரும், வாரும் - இரயம்? ஆசபததரக்க வநதயயளா?"
"ஆமைா, எல்லா ஜவடலக்கப் ஜபாயிருக்காவளா?"
"ஜபாயிருக்கா. ஜநாட்டச கடுததா, வபாறவ ஜவடல இருக்காத. வமைாதலாளியய
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அம்பட்வடைல்லால எறஙக வருவாகளா? கருக்கல் வடயிதனனா ஜலசா?" எனற
கறக் வகாணடு வபட்டடயய டவதத வட்டு மக்கக் கணணாடடயயக் கழறறக்
வகாளகறாள.
"ஓடல வகடைக்கதா? மனனல்லாம் ஆட மைாசம் வாஙக வசசப்ப. இப்ப ஒணணம்
ஜசயயாமை இருநதட்டை, ஜநததப் ஜபாயி தரஞ்ச வாஙகயயாநஜத. மைழக்காலம்
வநதட்டைா கடைனக்க வருவாக. ஜவலயய வட்டு நனனாலம் டகயில காசக்க
எனஜனயவா?"
"இப்பததான வாரயயளா? சாப்பாடு ஏதம் வக்கச வசால்லட்டைா?"
"எல்லாம் ஆசச... காலஜமைஜயய வநதட்டை, வட்டுக் கடைன வாஙக சசயட்டக்கத
தரடவ கட்டட்டு இப்ப பரக்கற. இநதத தரகன பயயலக்கக் காசா இல்ல? பதத
ரவாக்க இப்ப வா, அப்ப வானனறா. அடை, லடசக் கானசல் பணணட்டுப்
ஜபாறா. ந ஏன இததக் கட்டட்டு அழவறயயனறா. ஒரு மைனசன ஜபசற ஜபசசா
இத? நாவமைல்லாம் மைனசஙகளா இல்லயயானன இப்ப எனக்ஜக சநஜதகமைாப்
ஜபாயிட்டு. உஙககட்டை உளடமைடயயச வசால்லற..."
ஆசச ஜபசவல்டல. அவருக்க ஆறறாடமை தாளாமைல் வருகறத.
"அநதக் காலததல எனவனனன லட்சயயம் வசசட்டருநதம்! காநத கனவ கணடை
ராமைராசசயயம் வரப்ஜபாறதனன நனசசம். ஒரு மைனசன கடக்கற கஞ்சக்கத
ஜதடவயயான உப்ப, அததான சததயயம்ன ஒரு உததமைமைான ஜபாராட்டைதடதஜயய
அதல வசச ஆரம்பசசாரு. இனனிக்க அஞ்சம் கஞ்சமைா உப்பப் வபட்டயில
எட்டு மைண கருகட்டு வருதவ. இதவளக்கக் காநதனனா வதரயமைா, ஜதசம்னா
வதரயமைா? பச வதரயம். இனவனானன சனிமைா. இதக்காவ எடதயம் வசயயயத
தணயிதஙக. நாஙகல்லாம் படக்க வசதயில்லாத காலததல பனஜயயறப்
படழக்கற கடும்பததல தாம் வபறநதம். இனனிக்க நடனசசப் பாக்கறப்ப அப்ப
எஙக லட்சயயம் எம்பட்டுக்க உனனதமைாயிருநதருக்கனன வதரயத.
தருசவசநதர தாலகா காஙகரசல் இருநத இளயயவஙக எப்பட இருநஜதாம்!
அம்பட்டுப் ஜபரும் ஒரு வாப்பல கள கடக்கக் கடைாத, கதர உடுததணம்ன
பரசசாரம் வசயயிவம். இப்ப எனனடைானனா, காஜலஜல படக்கற பயய,
வபாணடுவ பனனாட தரயிறா, சீணடுறா, வவக்கக் ஜகடு. பாரதயயார அனனிக்கப்
பாட வசசாஜர, பாஞ்சால சபதம், அதப்பததச வசால்லவாக. அவர நம்மை
ஜதசதடதஜயய பாஞ்சாலயயா வநனசசப் பாடனாருனனவாக. 'பாவ தசசாதனன
வசநநர, அநதப் பாழத தரஜயயாதனன ஆக்டக இரததம் ஜமைவ இரணடும் கலநத
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கழல மதனிற பச நற வநய களிதஜத சீவக்கழல் மடப்ஜபன...'ன
பாஞ்சாலடயயயயா பாடனாரு? இநதத ஜதசம் வநஞ்சல ஒரமில்லாமை அடபட்டுக்
கடைக்கறத. வபாறக்காமை வபாஙக வநதருக்க. இனனிக்க எனக்க இநத உப்பத
வதாழலாளியய எல்லாரும் பாஞ்சாலயயளா நக்கறாப் ஜபால ஜதாணத..."
வதாணடடை கம்மிப் ஜபாகறத.
"சரச! ஜலாட்டைாவல கடக்கத தணண வகாணடைாம்மைா!"
அவர தணணரருநதடகயில் ஆசச வமைௌனமைாக இருக்கறாள.
"எனக்கத வதரஞ்ச அளக்கல நாலணாவஜலநத நால ரவா வடரயிலம்
உசநதம் அரக்கஞ்சஜயய பரசசடனயயாகத தானிருக்க..."
ஆசச உடைஜன ஜகட்கறாள.
"அதக்காவ எதவம் நனன ஜபாயிடுதா? மைனசன வயயசாகாமை நக்கறானா?
பளளயய வபறக்காமை நக்கதா? நஙக காலததல எதானம் ஏறபாடு வசஞ்ச
வபானனாசசக்கம் ஒரு கலயயாணங வகட்ட வசசரணம். நம்மை இல்லாமையம்
இருப்பம் அடபடயம் எப்பவமிருக்க. அநதக் கடும்பததக்க இப்ப ஒம்மைத தவர
ஆருமில்லாமை ஜபாயிட்டைா. கடைல்ல அல ஓயமைா? அலயிலதா களிசச
எநதரக்கணம். அவவ ஆததாகட்டைச வசால்லஜலனன, வாணஙகா?"
"நானம் அனனிக்கப் ஜபாஜன. எஙகட்டையம் அதாஞ் வசானனா. நா ஒரு
இருபததரணடு நா, மைாசம் கழயிட்டும்ன தானிருக்ஜக. அவ அம்மைா தால
இருக்க. தாலப் வபான வாஙகறாப்பல கடைல்ல... இனனிக்க நடலடமை இல்ல!
ஒரு சீல ஜவட்ட வாஙக மடசசடைலாம்... பசடசப் பயயல் எப்பட இருக்கா?"
"ஜவலக்கப் ஜபாறா; சம்பளததக் வகாணடு வபானனாசசயிட்டை தா வகாடுக்கா.
இஙஙனதா எல்லாம் வகடைக்கம். சனனத வரணடு மண நா ராவவல்லாம்
வசால்லத வதரயயாமை அளதசச. வட்டுக்கப் ஜபாகஜவ பயயமைாயிருக்கம்பா
பாஞ்சால; நாஙகடை ராமைசாமியயக் கலயயாணங கட்டட்டைா இநத வளவலஜயய
வநதருக்கட்டு மஙஜக. அவவ ஆததா ஒப்பவாஜளா எனனஜமைா?..."
ஆசச மகதடதத தருப்பக் வகாளகறாள.
தததக்கட ஊர தருமைநதர நகராம். பனமைரஙகள கடைச சலசலக்காதாம். ஆனால்
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உப்பளததத வதாழலாளர சலசலக்கப் ஜபாகறாரகள. வானிஜல ஜமைகமட்டைம்
வதரகறத. கரப்ப மைணகடளப் பரசவக்கம் அனடன ஜசாரநத தவணடைாற
ஜபால் கடைக்கறாள. காடலயில் வதாழதறநதால் பனனிரணடு மைணக்கக்
கருடணச ஜசாற இறஙகவல்டல. காறறல் இருக்கம் வறட்ச ஓர ஈரமைணதடதச
சமைநத வகாணடு வநத வமைல்ல ஜமைனிடயய வருடுகறத. மைாளயய அமைாவாடசயயனற
மைணகள வழவமைனற பாரததருக்கறாரகள; வழவல்டல.
"அடுதத சம்பளம் இருக்கஜமைா, இருக்காஜதா?" எனற ஜகளவயடைன வபணடர
சாமைான பதத வரவக் கடடையில் கடுகனறனர.
"இநத இருவத ரவாயய கணக்கல வசசட்டு இருவத கஜலா அரச ஜபாடும்..."
எனற நாரப்வபட்டடயய நட்டுகறாள ஒருதத.
"ஏததா? எப்பட இருக்க? இனனம் நலடவ அறவத ரவாயம் சல்வானமம்
இருக்க. அம்பத ரவானனாலம் தததட்டைா அம்பத ரவா சாமைானம்
எடுததட்டுப் ஜபா!" எனற கடடைக்காரன மைாட்டுகறான.
"எததனி நாளக்க வமைாடைஙகவாகஜளா?"
"அத எப்படத வதரயம்? வராம்ப உஜோராததா இருக்கா. கஙகாணமைாவரல்லாமம்
ஜசரநதருக்காவ, பனஞ்ஜசாடல அளம், வதார அளம் வமைாததமம்
ஜசநதருக்காவ..."
"ம், இதஜபால எததனி பாததருப்ஜபாம்? பளள கட்ட தவசசப் ஜபாயிரும்,
வவளியயாளக் வகாணடு வருவா, இல்லாட்ட பதத டபசா ஏததவா?" எனபன
ஜபானற ஜபசசக்கள எஙக தரும்பனாலம் வசவகளில் வழகனறன.
ராமைசாமியின அனடன வாயிலஜலஜயய நறகறாள. அவன வட்டல் வநத தஙக
மனற நாட்களாக வட்டைன. அவளால் கட்டக் காக்க இயயலாத எல்டலக்க அவன
ஜபாயவட்டைான.
வசவநதயயாபரததல் இருநத வடரயிலம் அவளக்க வவளிமைனித உறவகவளனற
உயிரசசடு இருநதத. ஜபரயயாசச, அனனக்களி எல்ஜலாரும் ஜபசவாரகள.
அனனக்களி கழநடதடயயக் வகாணடு வடுவாள. அவள ஆடு
வளரததருக்கறாள, ஜகாழ வளரததருக்கறாள. அவடரஜயயா சடரஜயயா வகாட
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வசக் கடரயில் பசடமை பாயயப் படைரப் பாடுபடுவாள. இப்ஜபாத மைாசச
சம்பளமில்டல. மனஜபால் அவன அவள டகயில் பணம் தருவதல்டல. அரச
வாஙகப் ஜபாட்டைான. நல்ல தணணர வகாணடு வநத வகாடுக்க எதர
வட்டலருக்கம் மைஙகாடவ மைாசம் இரணடு ரபாயக்க ஏறபாடு வசயதருக்கறான.
அவள தான இவளிடைம் பல வசயதகடள வநத வசால்கறாள.
"ஒம் பயயய, அநதப் வபானனாசசயயத வதாடுப்ப வசசருக்கா. அதா, இப்ப
மைாலக்காரர அளததல அறடவக் வகாட்டைடல அடபட்டுச வசததாள ஒரு
வபாம்பள...?"
மதயயவளக்கக் காத ஜகட்காவதனற சததம் ஜபாட்டுப் ஜபசகறாள மைஙகா.
"பனஞ்ஜசால அளததப் வபரயய மதலாளிக்க டவப்பா இருநதாஜள ஒரு
வபாம்பள? அவ வளவலதா இநதப் வபாணணம் இருக்க. இநத
மட்டைஙகவயயல்லா அஙகதா கடப் ஜபசறாவளாம். அவக்க வராம்ப பவரு..."
இவதல்லாம் அவள வசவகளில் வழகறஜதா இல்டலஜயயா எனற மைாதரயில்
மைஙகா அவடள உறததப் பாரக்கறாள. ஆனால் அவளள ஒரு கடைஜல
வகாநதளிக்கறத. நடனவடலகள ஜமைாதகனறன.
டபயயன எநத வடலயில் வசனற வழநதவடைக் கடைாத எனற அஞ்சனாஜளா
அஙஜகஜயய ஜபாய வழநத வட்டைான. இதறக மன இத ஜபானற ஜவடல
நறததம் எனற ஒல காறற வாக்கல் வநததணடு. ஆனால் பனஞ்ஜசாடல
அளதடத அத தட்டப் பாரதததல்டல. ஜமைலம் ராமைசாமி மைாசச சம்பளக்காரன.
அவனிடைம் ஒரு வகட்டை பழக்கம் இருநததல்டல. ஜசாலக்கச வசல்வான;
வருவான. கால் பண ்நதாலம் கடைப் பாக்டக உரச வழவதடுதத அப்பக்
வகாணடு உட்காரநதருப்பான. அவன இப்ஜபாத வட்டுக்ஜக பாத நாட்கள
வருவதல்டல.
"அநதப் வபாம்பள வசததால்ல? அததா இப்ப நலம் நட்டை ஈடுனன அஞ்சாயிரம்
ஜகக்கச வசால்ல இநதப் வபாம்பள தணடக் வகாடுக்களாம். அவக்க ஒரு பயய
இருநத வசததட்டைானில்ல. எனன எளஜவா சாராயயங கடசச? அநத ஆததரம்.
வமைாதலாளி மைார எதக்கச வசால்ல இநத எளசகளத தணடக் வகாடுக்கா!"
"அநத சக்காளதத வடு எஙகட்டருக்கனன வதரயமைாட்ட?" எனற ஜகட்கறாள
மதயயவள.
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மைஙகா இட இட எனற சரக்கறாள.
"ஐஜயயா? ந ஜபாகப் ஜபாறயயா?... வாணாம். வராம்பத தரம் ஜபாவணமைா.
உம்பயயய ராவக்க இனனிக்க வருவா. ஜசாறாக்க டவயி!"
மைஙகா ஜபாகறாள.
அநதத தாய பததப் படததாற ஜபால நறகறாள.
------------
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ஓடடைக்கடர வநடுகத தாடழப் பதரகளில் மைணதடத வாரச வசாரயம் வபானனின
பஙகடலகள மைலரநதருக்கனறன. ஜவலவக்கப் பரட்டசயினறக் கல்லர
மடவட்டைதால் ஊருக்க வநதருக்கறான. அவன மள வசறநத தாடழகடள
வலக்கக் வகாணடு கவனமைாக இரணடு பஙகடலகடளக் வகாயத வகாணடு
வருகறான.
மைஞ்சள பசச படைரநத மகததல் தருநறம் கஙகமைமம் தலஙக,
வமைாடைவமைாடைவவனற ஜகாடச ஜசடலடயய உடுததக் வகாணடு வபானனாசச
சஙகமஜகசவரர சநநதயில் பத மைணப் வபணணாக நறகறாள. கஞ்சரயம்,
வளளியம், பாஞ்சாலயம், பசடசயம் அவடளப் பாரததக் வகாணஜடை சறறச
சறற வருகனறனர. மஙகல் தடறயிலருநத கருக்கள மனனதாகஜவ
அதகாடலயில் வநத ஈசவரனக்க அபஜடைகம், ஆராதடன மடக்கறார. ஓர பறம்
அடுப்ப மட்ட வபாஙகலம் டவததருக்கறார.
மதல் நாள காடலயில் ஜவலதான வசனற வபானனாசசடயயயம்
கழநடதகடளயம் கட்ட வநதருக்கறான. தருமைணம் எனற வசால்லாமைஜலஜயய
அவரகடள அடழதத வரச வசயதருக்கறார அவர. ராமைசாமி மைாடல ஏழ மைண
சமைாருக்க தனபாணடயடைனம் வவளடளசசாமியடைனம் வநதான.
"அம்மைாடளக் கட்றட்டு வானஜன?..." எனற மைாமைன ஜகட்டை ஜபாத, அவன
சரதத மைழப்ப வட்டைான. அவன மரணபாடைாகத தகராற வசயவாவளனறம்,
தருமைணம் மடததக் கட்டக் வகாணடு ஜபானால் ஜபாதம் எனறம் வமைாழநதான.
காடலயில் ஜநராகக் ஜகாயிலக்க வநத வடுவதாகச வசால்லவட்டு, அவளக்க
இருபதடதநத ரபாயில் ஒரு ஜசடலயம் ஏழ ரபாயில் ஒரு ரவக்டகயம்
வகாணடு வநத வகாடுததருக்கறான. இரவல் யயார யயாடரஜயயா பாரக்க ஜவணடயய
ஜவடல இருக்கறதாம். "ஏழ மைணக்க நாஙகட்டயயார..." எனற தனபாணடயயன
வபாறப்ஜபறறக் வகாணடு வசனறருக்கறார. சலசலதத ஓடும் ஓடடையில் மைாமைன
மழக, ஜவற ஜவட்டயயணநத பட்டடையயாகத தருநற அணநத தட்டைததல்
எல்லாவறடறயம் எடுதத டவக்கறார. வவண சம்பஙகயம் அரளியம்
ஜராஜோவம் கட்டயய இரணடு மைாடலகள - வவறறடல பாக்க, ஒரு சீப்ப பழம்,
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இரணடு ஜதஙகாய எல்லாவறறடைன அநதப் படைடவ ரவக்டக, மைாப்பளடளக்க
அவர வாஙகடவதத ஜவட்ட, தணடு ஆகயயவறடறயம் டவக்கறார. பனனர,
பததரமைாகக் வகாணடு வநதருக்கம் அநத மைஙகலயயதடத பதயய சரட்டல் ஜகாதத
அதன நடுஜவ டவக்கறார. தஙகபாணடயிடைம் வட்டக் கடைன வபறற மதல்
ஜவடலயயாக அடத மட்டு வட்டைார. உப்பன வவப்பமம் உயிரறற வவணடமையம்
கவநத வாழக்டகயில் இநத இளம் பருவம் உப்பக் காட்டல் ஓட வரும் ஆறறன
கால்கடளப் ஜபானற களிரசச வபாருநதயயத. இநதக் களிரசச தரும்
இனிடமைகஜள இவரகள வாழவல் பசடமைகளாகம். எனஜவ, கல்யயாணதடத
இவரகள மிகப் வபரயயதாக எதர ஜநாக்கயிருக்கம் ஜபாராட்டைததக்க மனஜப
டவததக் வகாளளலாம் எனற தரமைானிதத வட்டைார.
இநத இனியய ஜசத வபானனாசசடயயப் பரப்பலாழததயிருக்கறத. மைாமியினால்
அதகாடல ஜநரததனால் நடைநத வர ஏலாத எனற கறவட்டைாள. ஆனால்
வபானனாசசக்க அனஜபாடு மழக்காட்ட, சடடை ஜகாத, மைலர அலஙகாரம்
வசயதருக்கறாள. அவள மைாப்பளடளயடைன வரும் காடல ஜநரததல் இனிப்பம்
பாயயசமம், பட்டும் சடமைதத டவததருப்பாள.
ஒரு சற டகமைணடயய அடதத, கருக்கள படசக்க வானவடரயம்,
ஜதவடதகடளயம் அடழக்கறார.
கழக்ஜக வணமைண வபாறசடைராயப் வபாஙகச சரக்கறாள. வசநதகாலதத
இனபசாரலன தளிகள பசம்பல்லல் வறறருக்டகயில் ஒளிக்கதரன கால்பட்டுச
சதறம் வணண மைாடலயயாக உலகம் ஜதானறகறத.
அருகலளள ஜவம்பன உசசயில் இரு பசடசக்களிகள வகாஞ்சகனறன.
"அதா, களி! களி!..." எனற அநதக் கழநடதகள கவடைறற ஆனநதததல் மழகக்
கசசலடுகனறன.
உதயயததன வசம்டமை மைாற, ஒளிக்கறடறகளில் வவம்டமை ஏறகறத. மைாமைன,
ஓடடைக்கடரயினூஜடை வரும் ஒறடறயயடப் பாடதயில் வவணடமையயாக ஆள
அடசநத வருவத வதரகறதா எனற மகதடத நமிரததப் பாரக்கறார. ஜவல
அவரகடள எதர வகாணடு அடழப்பவனாக பாத வழக்ஜக ஓடச வசனற நறகப்
ஜபாகறான.
அருணாசலததக்க அடமைனதல் ஓர அசசம் உணடு. ஏவனனில் தஙகபாணட
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அநதப் பக்கஜமை நடைமைாடுபவன. அவன வபானனாசச தனக்கரயயவவளனற
மைனப்பால் கடததக் வகாணடருக்கறான. அதனாஜலஜயய அவர ஜகட்டைவடைன
பணமம் வகாடுததருக்கறான. அவனக்கத வதரநதால் ஏஜதனம் இடடையற
வசயத வடுவாஜனா எனற அசசததல் அவர இநதத தருமைணதடதஜயய இஙஜகஜயய
டவததக் வகாளள ஜவணடைாம் எனஜற நடனததருநதார. ஆனால் எல்ஜலாரும்
தருசவசநதர வசனற மைணமடப்பவதனறால், வசலவ அதகமைாகம். அதறஜகறற
தாராளம் கடை இப்ஜபாத இல்டல.
"நாஙக மனனாட மைாப்பளடளஜயயாடு வநத காததருப்பம். நஙகதா
வபாணணக்கச சஙகாரசசக் கட்டயயார ஜநரமைாவம்" எனற தனபாணடயயன
கறனாஜர? மைண எட்டைாகறத. இனனம் வரவல்டல? எட்டு மைணக்க அவரகள
மைணமடததத தரும்ப வடை ஜவணடும் எனறல்லவா தட்டைம்
ஜபாட்டருக்கனறனர!
வபாறடமையடைன உசச வளிம்பல் நறபடதப் ஜபானற ஓர பரபரப்ப அவடர
அடலக்க, ஜமைறஜக அவர வழகடளப் பதததருக்டகயில், பனபறமிருநத கரல்
ஜகட்கறத.
"எனன மைாமைா? எனன வஜசசம் இனனிக்க? ஜகாயில்ல வநத?... அடை...
வபானனாசசயயா?... எனன இனனிக்க?" எனற மைணடைபததன பக்கம்
தஙகபாணடயின கரல் ஜகட்டு அவர தடுக்கட்டைவராக வருகறார. அவர உமிழ
நடர வழஙகக் வகாளகறார. "எஙக வநத ந?"
"நா களிததட்டு ஓடைப்பக்கம் வரயில இஙக ஆளவ வதரஞ்சசச, எனன
வஜசசம்ன வநத, அஙஙன ஆர எதரபாரததட்டு நக்கறயய?"
"ஆரயமில்ல, சக்தஜவல வநதருக்கா. அவ வபறநத நாள அவாததா ஏஜதா
ஜநநதக் கட்டைாப்பல... அவனக்காவததா நக்ஜக..."
மழப்பசணக்காடயயச ஜசாறறல் மைடறக்க மடயமைா? தஙகபாணடயயன கணகள
கபடைதடத நரப்பக் வகாணடு வபானனாசசயின மத பதகனறன. பறக
தட்டைததக்க மைாறகனறன.
"வகளவா, வபாயயய ஏஞ் வசால்ற?" எனற மணமணப்படைன அவர மத கஜராதப்
பாரடவடயய வசகறான.
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"அதக்க வரணடுமைால, பதசசீல, ஜவட்ட... ஒம்மை மைவனக்க இவளக் கட்ட
டவக்கப் ஜபாறயயளா?"
"தஙகபாணட! வாயயத வதாறநத வாரததயய அநாவசயயமைா வடைாத. ஒஞ்ஜசாலயயப்
பாரததட்டுப் ஜபா!"
"எனன ஜசால? எனனஜவ ஜசால? இப்ப ஏன ஜசால இதா. எனக்க இப்ப பணம்
ஜவணம்? என ரவாயய வசசட்டு மைறஜவடல பாரும்!"
"சர, தார. ந மதல்ல இநத இடைததல இப்ப ஏஙகட்டை வம்பக்க வராத. உனக்கக்
ஜகாட பணணயயம் உணடு. ஜபால..."
அவர அழாக் கடறயயாகக் வகஞ்சகறார.
"அத சர. எனக்க இப்ப பணவமைாடை. ஒஙககட்டைக் ஜகக்கததா வநத..." எனறவன
கணசமிட்டும் ஜநரததல் லபக்வகனற கனிநத தட்டைததல் வவறறடல
பமைாடலகளக்கடடைஜயய பதயய மைஞ்சட்சரட்டல் ஜகாதத டவததருநத
மைஙகலயயதடத எடுதத வடுகறான.
அவர பதறப் ஜபாகறார. "ஏல, கடுரா அவத. வகாரஙகப் பயயஜல? அதத ஏணடைா
எடுதத?" அவன பன அவர ஓடுகறார.
"நரு எனனியய ஜமைாசஞ் வசயதரல்ல? இநதத தாலயய இப்ப வகட்ட இவள
இழததட்டுப் ஜபாவ."
வபானனாசச அஞ்சச சநநதச சவஜராரம் ஒணடக் வகாளகறாள.
"சஙகஜமைசவரா! இதவம் ஒனஜசாதடனயயா?" எனற கலஙகயய அவர அவன
டகடயயப் பறற அவன மைடயில் கட்டக் வகாளளம் அநத மைஙகலயயதடதக் கவர
மயயலகறார. ஆனால் அவன அவடரத தளளிவட்டு ஓடஜயய ஜபாகறான.
வபானனாசச இட வழநத அதரசசயடைன மைாமைடன எழப்பகறாள.
பசடச சக்தஜவலடைன ஜபாயவட்டைானா?
"அவ ஓடட்டைா... ஓடட்டைா!" எனற பாஞ்சால கததகறாள.
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"பாவப் பயய, இதக்க அநபவப்பான. இவனக்க மைணண வவட்டப் ஜபாடுற..."
எனற மைாமைன கட மழகப் ஜபான ஆததரததல் கததகறார.
சக்தஜவலம் பசடசயம் வருகனறனர.
"எஙகஜல ஜபாயிட்டயய? அநத மைடைப்பயய தாலயயத தக்கட்டு ஓடட்டைாஜன? நான
ஒரு மைட்ட. தாலயய மைடலல்ல வசசருக்கணம்!" எனற பலம்பகறார.
"நஙக கடைசீ ஜநரததல எடுதத வசசாப் ஜபாதஜமை? யயாரு அநதப் பயய...?" எனற
வசாரக்கறார கருக்கள.
"என கருமை வடன? ஈசவரன வராம்ப ஜசாதக்கறார!"
சக்தஜவலக்க எதவம் பரயயவல்டல.
"யயாரச வசால்லறயயப்பா? அவஙகல்லாம் அஙக வாராஙக. எஜதா பஸ்ஸல் வநத
இறஙக வராப்பல..."
மைாமைனின மகததல் ஈயயாடைவல்டல.
மைணாளடன அகமம் மகமம் மைலரநத வரஜவறபதறக மைாறாக அதரசசயடைன
கணகளில் நர கசயய, வபானனாசச நறபடதக் கணடு ராமைசாமி தடுக்கடுகறான.
"எனன வளள? எனன நடைநதசச?"
"ஒணணல்ல, நஙகல்லா வரக்காணமினனதா, வகாஞ்சம் சடடைவ..."
சஙகமஜகசவரனக்க மனப சாததயய ஜராஜோ மைாடலடயயக் கருக்கள மடலயில்
ஜபாட்டருக்கறார. அடதப் பரதத எடுதத, நடல தனிஜயய பரதத மறக்க
மைஞ்சட் தடளப் பச வடரவல் மைாமைன வகாணடு வருகறார. அதல் வபானனின
சனனமில்டல; ராமைசாமி ஏஜதா நடைநதருக்கறவதனற ஊகததக் வகாளகறான.
எனினம் ஜகட்கவல்டல. அநத மைஞ்சட் கயிறடற அவளக்கப் பமைாடலயடைன
அணவதத அவடள உரடமையயாக்கக் வகாளகறான. கருக்கள மைணயயடதத
மைணமைக்களக்காக அருசசடன வசயகறார. வபாஙகல் பரசாதம் வபறற
மைணமைக்கடள அடழததக் வகாணடு வட்டுக்கள வருடகயில் அருணாசலததன
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கணகளிலருநத நரருவ வபருககறத. பட்டும் பயயறறங கஞ்சயம், பழமம்
பப்படைமமைாக மைாமி அவரகளக்கக் காடல வருநதளிக்கறாள.
மைாமியின காடலக் கம்பட்டுப் பணடகயில் பதயய தாலடயய எடுததக்
காட்டைவல்டல. மனிசீஃப் வட்டைாசசடயய, இனனம் வதரநதவரகடளக்
கம்படுமன மைாகாளியயம்மைன ஜகாயிடலயம் வலம் வநத பணகனறனர. பனனர
எல்ஜலாரடைமம் வடடை வபறறக் வகாணடு தததக்கட பஸ் ஏறகனறனர.
வதரு மடனயில் இவரகள வருவடத வாயிலலருநஜத சரச பாரதத வடுகறாள.
"அக்கா வநதறற... அக்கா... அல்லாம் வநதட்டைாவ...!" எனற உளஜள ஓடுகறாள.
வசாக்க வருகறாள; பவன வருகறாள. வசாக்கவன பருசன கடை எழநத
நறகறான.
வசஙகமைலததாசச எஙஜக?
"ஆசசயில்ல சரச?"
"ஆசசயய, அநதப் வபரயய கணக்கவளள ரசசாவல கட்டட்டுப் ஜபானாவ!"
வபானனாசச ஜகளவக் கறயடைன அவள மகதடதப் பாரக்கறாள.
"வபர... மதலாளிக்க வராம்ப ஒடைம்ப சாஸ்தயயாயிருக்கனன கட்டப் ஜபானா.
படுதத படுக்டகயயா இருக்காவளா..." எனற வமைல்லயய கரலல் சாடடையயாகச ஜசத
வதரவக்கறாள வசாக்க.
வபானனாசச சட்வடைனற நடனவ வநதவளாகச வசாக்கடவயம், அவள
பருசடனயம் அட வதாட்டுப் பணகறாள.
அவரகளக்க ஒஜர மைகழசச; பவனவம் வசாக்கவம் கலடவயிட்டு
வாழததகனறனர. இடலகளில் இட்டலயடைன சீனியம் சட்னியம் டவதத
அவளக்கம் ராமைசாமிக்கம் உணணக் வகாடுக்கறாள வசாக்க.
"நாஙக அஙஜகஜயய உணடைாசச. இப்ப வாணாம்..." எனறால் அவள வடுகறாளா?
"இருக்கட்டும்... உணடுக்கட... உஙகப்பா, ஆயி, சனனம்மைா, ஆருஜமை பாக்க
இல்லாமை ஜபாயிட்டைாவ..." எனற கண கலஙககறாள. சவநதகனி பழமம் கலரும்
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வாஙகக் வகாணடு ஓட வருகறான. சவநதகனியின வபணசாத அவள
படைடவடயயத வதாட்டுப் பாரதத மைகழகறாள. கழநடத பழததக்கக் டக
நட்டுவடத வலக்கக் வகாணடு அவளக்க இடலயில் பழதடத டவக்கறாள.
ஜசவ வபாட்டைலதடத அவழதத டவக்கறாள. "அக்காவக்க வராம்ப ஆடச...
கலர கடசசக்கம் மைாப்பள! வபானனாசச! கலர கடசசக்க...!" எனற சவநதகனி
உபசரக்கறான.
"எனனததக்க இப்படச வசலவ பணணறயய?" எனற வபானனாசச கடநத
வகாளகறாள. "சரச! களாவசடுததட்டு வா!"
"இருக்கட்டும். கலயயாணம் கட்ட வாரவஙகளக்க ஒரு வருநதாக்கப் ஜபாடை
இல்லாத ஜபாயிட்டைம். நஙக ஆருக்கம் கடுக்க வாணா. நா அவயயளக்க ஜவற
வாஙகக் கடுப்ப..."
இநத அனபப் வபாழவல் தடளதத பன ராமைசாமி அவடளத தன கடலக்க
அடழததச வசல்கறான. மைாடல மையயஙகம் அநத ஜநரததல் வடு தரும்பம்
அடனவரும் அநத மைணமைக்கடளப் பாரதத வயயநத மைகழசச வதரவக்கனறனர.
கநதலல் தாடழயம் மைருவம் மைணக்க, தன மைகனடைன வநத அட வதாட்டுப்
பணயம் வபணடணக் கணடு தாய வாரச சருட்டக் வகாணடு எழநதருக்கறாள.
சறத ஜநரம் ஜபசஜச எழவல்டல. பறக அவன மகதடத அவள டக தடைவகறத.
"ஏ ராசா...!..."
கணகளில் ஒளி தளம்பகறத.
"அம்மைா, இவ தா ஒம் மைருமைவ... வபானனாசச."
தாய அவளடடையய கழததலளள மைஞ்சட் சரட்டடைக் டகயிவலடுததப்
பாரக்கறாள. வவறம் மைஞ்சள சரடு. ஒரு கனறமைண வபானனில்டல.
"இம்பட்டு நா ஜவல வசஞ்ஜச! அளதத வமைாதலாளி கலயயாணததக்க ஒணணஜமை
இல்ஜலனனட்டைாவளா? ஒரு மிஞ்ச தஙகமில்ல."
"அம்மைா இவ ஜபஜர வபானனாசசதா! அம்பட்டும் தஙகம்!" அவனடடையய
நடகசசடவப் ஜபசச அவளக்க ரசக்கததானில்டல. வபானனாசக்ஜகா, பாயயசத
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தரும்பாய நடனவப் பசறகள வநஞ்சல் டதக்கனறன.
இரவ, பாய தடலயயடணடயய உளஜள டவததவட்டு, தாய, தனத தண வரப்டப
எடுததக் வகாணடு வவளிஜயய வநத வடுகறாள. அநதச ஜசாபன இரவல்,
வபானனாசச கணணர ஜதாயநத பனி மைலர ஜபால் வலக நனற அவடனப்
பணகறாள.
"எனனவளள இத?"
"நஙக வபாறவ மைனக்கஜலசப் படைக்கடைாத. தாலயயத தஙகபாணட எடுததட்டுப்
ஜபானா. ஒஙகக்கத வதரயம். அவவ தாலயயததா வகாணடு ஜபானா. என ராச நா
எப்படச வசால்லஜவ ஒஙககட்டை."
ராமைசாமிக்க இடதவயயல்லாம் ஜகட்கப் வபாறடமையில்டல.
"ந ஒணணஞ் வசால்லாணடைா. வசால்லவடைமைாட்டை..."
அவள டக அவடனத தடுதத நறததகறத. அவன தடகததப் ஜபாகறான.
"நா அனனிஜயய ஒஙககட்டைச வசானன; அநதக் கழக்கல உதப்பவஞ் சாட்சயயா
என அநதராதமைாவல தளி அழக்க வகடையயாத. ஆனா, பாததக்கட்டுச ஜசற
எம்ஜமைல பட்டரசச!..."
"அடை, ஜச, இநத ஜநரததல இதடதவயயல்லாஞ் வசால்லட்டு? அநத
நாசசப்பமஞ்சல அனடனக்ஜக கடுததஜன?"
"நாசசப்ப இல்ல. அவடன நா சமைாளிசசட்டை. அநதச ஜசாலப் பயய கடசசட்டு
ஜதரக் காட்டு இருட்டல.." அவள ஜதம்பத ஜதம்ப அழகறாள.
ஒரு கணம் பருக்டகக் கல் கததவட்டைாற ஜபானற ராமைசாமி தடுக்கட்டுப்
ஜபாகறான. ஆனால் மைறகணம் அவன வவனற வடுகறான.
வபானனாசசயின கணணர கரப்பல் உதடுகள அழநதகனறன.
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"ந வபானன... தஙகம். எநதச ஜசறம் ஒம் ஜமைல ஒட்டைாத. ந தஙகம்..."
அநதக் கரப்ப ஈஜரழ உலகஙகளிலம் கடடைக்காத இனிடமையயாக இருக்கறத.
-------------
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வசஙகமைலததாசச நடறயயப் பன ஓடல ஜசகரதத மனனடற மழவதம்
அடடைதத இருக்கறாள.
சரச அவள உளஜநாக்டகப் பரநத வகாணடு வட்டைாற ஜபால் ஜதானறம்பட
வவடுக்வகனற ஜகட்கறத. "ஆசச! அவயயல்லாம் அளததக்கப் ஜபாகாமை
வமைாடைஙகட்டைா, வபாட்ட வசலவருக்கமைா? ஆரு வாஙகவா?" அநதச சறமிடயய
ஆசச உறததப் பாரக்கறாள.
பதடனநத ரபாயக்க வாஙக வநத வட்ஜடைன எனற வபருமிதததடைன நம்மைதப்
வபருமசச வட்டைாஜள? அடை... இநதப் வபாடசக்கப் ஜபான பதத எனக்கப்
ஜபாகலஜயய? உப்பளதத ஜவடல ஓயநத வட்டைால் ஓடலப் வபாட்டக்க ஏத
அ்வளவ கராக்க? ஆனால் அளதத ஜவடல அப்பட ஓயநத வடுமைா?...
ஒனறமில்லாமைல் ஓயநத வடைலாமைா?...
"வபானனாசச எனஜனயயா ட்ட?"
கததடயய எடுதத ஓடலடயய வாகாக்கக் வகாணடு ஆசச ஜகட்கறாள.
"கட்டட்டு வாரட்டுமைா ஆசச?"
"கப்படு...!"
சறடறக்வகல்லாம் பதயய தால தலஙக, பளிசவசனற மகததல் தருநறம்
கஙகமைமமைாக, ஈரக்கநதல் மடப்படைன அவள வருகறாள.
"சாமைான வமைல்லாம் வாஙகயிருக்கா... ட்ட?"
அவள தயயஙக நறகறாள.
"நாளக்கஜலநத ஜவலயில்ல. வதரயமில்ல?"
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"வதரயம் ஆசச?"
"ராமைசாமி ஆததாள இஙக கட்டயயாரனன வசானனானா? அஙக ஜவற எதக்க
வாடைடவ?"
"வார மனனா..."
"சர, பசடசடயயக் கட்டட்டுப் ஜபாயி, அரசயம் வவறவம் வாஙக வசசக்க.
வபாறவ எப்பட இருக்கஜமைா?..."
அவள தன சருக்கப் டபடயயத தறநத ஐம்பத ரபாய எடுததக் வகாடுக்கறாள.
இநத ஆசச பததக் காசக்க ஒ்வவாரு சமையயம் கணக்கப் பாரப்பாள. வசம்ஜபா
ஜலாட்டைாஜவா வகாணடு வநத டவதத வட்டு மடடைக்கப் பணம் வபறறச
வசல்லம் கலக்காரரடைம் வட்ட மடன மறயயாமைல் வாஙக வடுவாள. ஆசச
இப்ஜபாத வகாஞ்ச நாட்களாகப் டபசா கணக்டக வட்டு வட்டு இப்பட
வநதவருக்வகல்லாம் வசலவழக்கறாள.
பசடசடயயயம் பாஞ்சாலடயயயம் சாமைானக்க அனப்பவட்டு அவள அடுப்டப
மட்டப் பாடனடயயக் கழவ உடல ஜபாடுகறாள. வபாழத உசசக்க ஏறகறத.
அவள அரசடயயக் கழவடகயில் "இஙக இருநதக்க!" எனற கரல் ஜகட்டு
வவளிஜயய வருகறாள.
மைகன தாடயயக் வகாணடு வநத அமைரததகறான.
வவளளம் தடலக்க ஜமைல் வசல்வத ஜபாலம், தான ஓட்டடைப் படைகல் வதாததக்
வகாணடருப்பத ஜபாலம் பத நடறநத மகததடைன அநத அம்டமை அவடளப்
பாரக்கறாள.
சல தட்டுமட்டுக்கள, தண மட்டடை, டசக்களில் டவததக் கட்ட வநதருக்கறான.
மறறததல் மைரயயானநதம் டசக்களடைன நறகறான.
"ஆசச...? நஙக வசானனாப்பல வசஞ்சட்டை..."
"ஜபசச வாரதடத எனன ஆசச?"
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"தனபாணடயயன, அகஸ்தன, வசல்டலயயா எல்லா கட்சக்காரரும் ஜபசறாவ.
பனஞ்ஜசால அளததள நடைக்காதனன வசால்றா. ஆசச, நாங ஜகளவப்பட்டைத
நசமைா?"
"எனன ஜகளவப்பட்டை?"
"ஒஙகளப் வபர கணக்கவளள வநத கட்டட்டுப் ஜபானாவளாம். ஏ
அவயயளளாம் தணடக் கடுக்ஜகனன ஜகட்டைாவளாம்..."
"ஜகட்டைாக. நா ஆரு அவயயளத தணடக் கடுக்க? கம்ப காஞ்ச, கடல எரஞ்சா
தாஜன அதகமைா படகயிதனஜன... 'எனனட அதக்கரமைா ஜபசத? மைரயயாதயய
நடைக்க'ணணா. ந மதல்ல மைரயயாதயய நடைணஜண..."
"வபரயய மதலாளிட்டயயா?"
ஆசச தடலநமிராமைல் "ஆமைாம்" எனற தடலயயாட்டுகறாள. "ஒடைஜன இநத
ஆணட எனனக் கட்டட்டு வவள ரம்பல வநத பயயமறததனா. 'ந எனன
நடனசசட்டு அவயயள இப்படப் ஜபசன? அவயய வயயச காலததல வராம்பக்
கஜலசப்பட்டு ஒனனப் பாததப் ஜபசணமினன வபருநதனடமையயாக் கட்டு
வட்டைா, ந மைட்டு மைரயயாதயில்லாமை நடைக்ஜக! அவவ நலமையய நடனசசப்
ஜபசணம்'னனா. 'எனக்கத வதரயம். எனஜனவயய? ஜபாலசல படசசக் கடுப்பயய.
ஆள வசச அடப்பயய, அம்பட்டுதான?'னன. எனக்க இனி எனன பயயமிருக்க?"
"'ந அநாசயயமைாப் ஜபசத. ஒனக்க வடு பணம் ஒதக்கயிருக்க. இப்ப
ஜவணனனாலம் ஆயிரம் ஒதக்கறமனனா மதலாளி. ஜபசாமை வாஙகட்டு
ஒதஙகப் ஜபா. இநதத தலதவதறப்ப பயயகடளச ஜசததட்டு வம்பல எறஙகாத,
ஆமைாம்...'னன பயயஙகாட்டனா."
"எனக்கப் பணம் வாணா. ஒஙக அநதராததமைாவத வதாட்டுப் பாததப் ஜபசம்.
ஒஙகக்க உப்பச சரணடக் கடுக்க ஒழக்கற வபாணடுவடளயம்
ஆம்பளகடளயம் பளளகளயம் நஙக களிரும்பட வசசருக்கல. ஒஙககட்டை
பணமிருக்க, அநத வலததல ஜபாலடசக் டகயில ஜபாட்டுக்கவயய, ஏ,
சாமிடயயஜயய டகயில ஜபாட்டுக்கவயய; ஆனா நஙக பணண பாவம் ஒஙகள சம்மைா
வட்டராத'னன வசால்லவட்டு மைடைமைடைனன எறஙக வநதட்டை..."
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ராமைசாமி வயயப்பனால் சடலயயாக நறகறான. அவன கணகளில் மதவதாளி
மினனகறத.
"ஆசச! ஒஙகளக்க நாஙக வராம்ப வராம்பக் கடைமைப் பட்டருக்கறம். ஒஙக
'சப்ஜபாட்டு'தா எஙகளக்க இப்ப தயிரயயதடதஜயய கடுததருக்க. எனன
வநதாலம் வரணடல ஒணணனன தணஞ்ச நக்ஜகாம்..."
வபானனாசச மறறததல் நனற சனனல் வழயயாக அவன அவடளக்
கப்படுவடதப் பாரக்கறாள. அவரகள வசனற பனனர, ஒரு கலயயாண வட்டன
பரபரப்ஜபாடு அவள வட்டுப் பணகளில் இறஙககறாள. ஜசாறடற வடதத
மதலல் அவன அனடனக்க வட்டக்கறாள.
"கஞ்சயில் உப்ப ஜபாட்டுக் வகாணடைாட்ட. இப்ப அத ஜபாதம்..." எனற
கறகறாள மதயயவள.
பசடச வறக வாஙக வருகறான. பாஞ்சால வபட்டயில் சமைநத வநத அரசடயய
அநத அம்டமை வகாட்டப் படடைததச சீராக எடுதத டவக்கறாள. கழநடதகள
அடனவடரயம் களிக்கச வசயத தண கசக்க, ஜசாற ஜபாட்டுக் கடடைவயயல்லாம்
ஓயநத ஜபாத வவயில் சவரன ஜமைல் ஓட வட்டைத.
ராமைசாமி வருகறாஜனா எனற அவள வாயிலல் எட்ட எட்டப் பாரக்கறாள.
தமதமவவனற சவநதகனியம் இனனம் நாடலநத ஜபரும் சல தடகடள
மஙகல் கம்பகடளத தக்கக் வகாணடு வநத நடழகனறனர.
"இவதல்லா எனன?"
ஒருவன அரவாள டவததருக்கறான.
"யயாரல அத?..." எனற ஆசச வவளிஜயய வருகறாள.
"நாஙகதா ஆசச... இவதல்லா இஙக வசசருக்கம்..."
"ராமைசாமி வரானா?"
"இல்ல. ஆனா நாஜளஜலநத ஜவலக்க ஜபாவ இல்ல... வமைாதத அளக்காரரும்
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வநதத வரதனனிருக்கம். இதபாறம், பனஞ்ஜசால அளதத டடைவர ஜசாடல
வதரயமில்ல?"
வபானனாசச தடுக்கட்டுப் பாரக்கறாள. ஆம். ஜசாடல தான! "வபானனாசச!
வசாவமைா? நானம் ஜசநதருக்க. பனஞ்ஜசால அளததல எல்லாத
வதாழலாளியயளம் ஜசரநதருக்கா!"
"உசடரக் கடுததட்டு நருல மழகக் கழாமைாட்டுஜவ. நாளக்க, ஆற ரவா
கலனன வசால்லட்டு வரணடு ரவாக் கணக்க சரக்கக்கனன படசசக்கடுவா
கணக்கவளள. எனக்க வசாதநதர நா, ஜமை தனததக்கக் கடை லவளள. இவதல்லா
ராமைசாமி வசானன வபாறவதா வதரஞ்சசச. எனன எம்பட்டு நாளா
ஏமைாததட்டருக்காவ!"
வபானனாசச சடலயயாகறாள.
"அருவால்லாங வகாணடட்டு வநதயயளா? அல்லாம் இஙஙனமம் இருக்கட்டும்!
எனனக் ஜகக்காமை ஆரும் வதாடைாதயய! வபாறவ, வம்ப தம்ப ஒஙகளால
வநததனனா, அம்பட்டும் வணாயிரும். அளதத வாசல்ல நனற ஆரும்
ஜசாலக்கப் ஜபாவாமை பாததக்கம்..."
ஒரு கட்டுக்கள சீராக அடைக்க டவப்பத எ்வளவ வபரயய வசயயல்? மைாடல
ஜதயநத இருள பரவகறத. மணடுவமைாரு மடற ஜசாறணண ஜநரம்
வநதவட்டைத. சறறச சறற வநத சறவரகளம் பசடசயம் தணடணயில்
படுதததம் உறஙகப் ஜபாகனறனர. கழவ படயிஜலஜயய உட்காரநதருக்கறாள.
வபானனாசசக்க மைனம் அடலபாயகறத.
"ஏட்ட? ந ஜசாற தனனிட்டுக் கதடவப் ஜபாட்டுட்டுப் படுட! அவவ வருவா,
நாலடைம் ஜபாவா - ஜவடலயயவட்டு நக்கறமினனா ஜலசா? பணம் பரப்பா... ஜபா!
வநதா கதவத தட்டுவா, நா இஙஙனதான இருக்க. ஒறஙக மைாட்டை..."
வபானனாசசக்கப் படுததால் உறக்கம் படததால் தாஜன?
வவக ஜநரம் அடதயம் இடதயம் எணண மைனம் அடலபாயகறத. பறக எழநத
வசனற பாடனச ஜசாறறல் நரறற டவக்கறாள.
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"ஆசச, உளள வநத ஒறஙகறயயளா?"
அநதத தாய மைறதத வாயிறபடயிஜலஜயய சருணடு வகாளகறாள. மறறததல்
நனற வாடனப் பாரக்டகயில், அஙக ஜகாட ஜகாடயயாகச சடைரகள இடரநத
கடைக்கனறன.
மைண எனன ஆயிருக்கம் எனற வதரயயவல்டல. வசாக்க பருசன எழநத
உட்காரநத இருமகறான. அவள உளஜள வசனற கதடவச சாததக் வகாளகறாள.
உறக்கம் வநதத வதரயயவல்டல. தஙகபாணட மைஞ்சள மைஞ்சளாகப்
பழக்கடலயம் டகயில் படதத வருவத ஜபால் ஒரு கனவ. சனனம்மைா
பழதடதப் பயததச சரததக் வகாணடு அப்பசசயிடைம் வகாடுக்கறாள. நசம்
ஜபாலருக்கறத. சட்வடைனற வழததக் வகாளகறாள. எஙஜகா ஜகாழ கவகறத.
ஆளரவம் ஜகட்பத ஜபாலருக்கறத. அவள கதடவத தறக்கறாள. இரணடு
வலயய கரஙகள அவடள வடளக்கனறன. "வடும்... வடும்... ஆசச,
பளளயயளளாம் மழசசடுவாக..." எனற கசகசக்கறாள அவள.
அவள கதடவ வமைல்லத தாழடுகறாள.
------------
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தஙகட்கழடமை காடலயில் சார சாரயயாக உப்பளக்காரர வதருக்களில்
வசல்லவல்டல. டகயில் அலமினியயத தக்கப் பாததரமம், வபாஙகப் படள
சாரநத கணகளம் தடலக் வகாட்டடைச சருட்டுமைாகப் வபணகளம் சறவர
சறமியயரும், அடமிதததச சாடலயின வபாட வயயழப்பவல்டல. ஜகால்டைன பரம்,
கரசனட் நகர, ஆகயய எல்லாத வதாழலாளர கடயிருப்பக்களிலம் ஆணகளம்
வபணகளம் வடுகளில் கட நனற வானில் ஜமைகஙகள கடுவடதப் பாரததப்
ஜபசகனறனர. சறவர சறமியயர ஜவடலயில்டல எனற வதருக்களில்
வடளயயாடுகனறனர.
அருணாசலம் மதல் பஸ்ஸுக்ஜக வநத இறஙககறார.
"வாரும்!" எனற வசஙகமைலததாசச வரஜவறகறாள.
"வழவயயல்லாம் ஜபாலசப் பாதத. எனனஜமைா காதல வழநதசச. ஆஜரா
தடலவடரப் ஜபாலச படசசல உளள வகாணடட்டுப் ஜபாயிட்டைானனா. ராமைசாமி
வநதானா?"
"வடயயக்காலமை வநதறறப் ஜபானா பாதத..."
வபானனாசச மறறம் வபருக்கபவள, ஜபசசக் கரல் ஜகட்டு ஓட வருகறாள.
"எனன வசால்றயய மைாமைா? ஜபாலசல ஆரப் படசசட்டுப் ஜபானாவ?"
"வபானனாசசயயா? எப்படம்மைா இருக்ஜக? ஒம்மைாமியயா எஙஜகருக்கா?"
"இஙகதா. அவயய காலப் படசசட்டுப் ஜபாவாஜதனன அழதாவ. எனனயம்
ஏசட்டருக்க... மைாமைா. ஆரப் ஜபாலசல படசசப் ஜபானா?"
"வதரயயலம்மைா, வசால்லக்கட்டைா பஸ்ஸல. இத வழக்கம் தான? நா இஙக
வருமனன மணா வநம்பர, நாலா வநம்பர வதரு வழயயாததா வரஜற. எநத
அளததககாரரும் ஜவலயக்கப் ஜபாவல. இனனிக்க மைானம் கறததருக்க. இப்ப
மைடழ வநதா, வாரன உப்பக் காவநத பணணல, மடடை ஜபாடைலனனா
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நட்டைமைாயிடும். வமைாதலாளி மைாரு எறஙக வருவா. ஒஜர வழ தா. ஆனா, கலயய
வாணா பதத டபசா ஏததவாஜன ஒழயய, ஒரு வதாழலாளிக்கச சட்டைப்பட
வகாடுக்க ஜவணடயய சலடக, வசதவயயல்லாம் கடுப்பானா? இததடன நாளக்க
லவனன பட்டயயல் ஜபாட்டு இனிஸவபக்டைரட்டைக் காட்டுவானவ. ஆனா
வசாதநதர நாளக்கம் ஜமை நாளக்கம் கடை சல அளஙகளில் லவ கடடையயாத
கலஜயயாடை. இததனி நா ருச கணடைவக இப்ப தடரன எல்லாம் வட்டுக்
வகாடுப்பாகளா? எததனி நா கஞ்சம் கழநடதயமைா பட்டனி கடைப்பாக?"
வசஙகமைலததாசச ஜபசஜவயில்டல.
மைாமைன மனப இ்வாற ஜவடல நறததம் வசயத கடதகடளப் பறற ஜபசகறார.
லார அளததக்களளார வரக்கடைாத. வதாழலாளிகஜள சமைநத வநத ஏறற
ஜவணடும். அதனால் அவரகளக்க அதகமைான வருமைானம் கடடைக்கம் எனற
வாதட்டை வதாழலாளர தடலவடன எப்படக் வகானற வட்டைாரகள எனற வவரம்
கறகறார.
தடவரனற வசஙகமைலததாசச பட்டைாச சீறவத ஜபால வவடக்கறாள.
"ஒமைக்க அறவருக்காஜவ?"
அநதக் கரலல் அவர நடுஙகப் ஜபாகறார.
"வகால்லற கடதயயப் ஜபாயி இப்ப வசால்லறம்! நாயயமைா இருக்கற எடதயம்
ஜவஜராடை வகல்லற ஏலாத வதரஞ்சக்கம்! ஒரு பல்லக்கடை எடுக்க எடுக்க
மடளக்கத. அநதவளள கணணல வசர வசசட்டுப் பாததட்டருக்க, ஒமைக்க
வயயசானதக்க தயிரயயம் வசால்லணம்ன வதரயயாணடை?"
மைாமைன பாவம், உமிழநடர வழஙகக் வகாளகறார. "தப்பததான, தப்பததான.
எனனஜமைா வசால்ல வநத வநதானமில்லாமை ஜபசட்டை, மைனனிசசக்கம்..."
ஓட வநத ஆற அடண கணடு மட்டனாற ஜபானற தடகததப் ஜபாகறார.
"ஜபசததான வதரயம். ஜபசட்ஜடை இருப்பயய; எல்லாம் ஜபசறான. படசசவ,
படயயாதவ, வதரஞ்சவ, வதரயயாதவ, ஆம்பள, வபாம்பள அல்லாம் ஜபசறாவ.
சனிமைால, ஜரடஜயயால வதருவல, கடையில ஜபசச ஜபசயய ஏமைாததரானவ; ஜபசஜயய
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ஏமைாநதம் ஜபாறம். வசததப் ஜபானவப் பதத இப்ப எனன ஜபசச?
இருக்கறவகளப் பதத இல்ல இப்ப நனப்ப?"
'வசவததாசச' எனற கறப்படும் வசஙகமைலமைா? பருசடன வட்டை, தரஙவகட்டுப்
ஜபான, மைகடனப் பறவகாடுதத ஒரு வபண பளடளயயா?
"நாயயம் அம்மைா. ஒஙகளக்கத வதரஞ்சத எனக்கத வதரயயாமைப் ஜபாசச,
மைனனிசசக்கம்..." எனற வநஞ்சம் தழதழக்க அவடளக் டகவயயடுததக்
கம்படுகறார.
"எனன ஏங கம்படுறயய? இரயம். வபானனாசச, பாடனயயவசச வகாஞ்சம்
கடைஜவ ஜபாட்டு வடசச டவயி. ஒரு களம்பம் காசச டவயி. ஆரும் பச
பட்டனினன வருவா..." எனற கட்டைடள இடுகறாள.
பகல் ஜதயநத மைாடலயயாகறத. மைாமைன சாப்பட்டு வட்டு வவளிஜயய வசல்கறார.
வடளஜவ வகால்வலனற கடைக்கறத. ஆசச வபட்ட மடடைகறாள. வசாக்க
மைாவாட்டுகறாள. வபானனாசச தணணவரடுதத வட்டு ஜவடல மடதத
வட்டைாள. வவளிக்க இயயஙகக் வகாணடருநதாலம் உளளததல் கருக்கரவாளின
கரமடன ஊசலாடுவத ஜபால் ஓர அசசம் நடலகடலக்கறத. ஜவடல மடைக்கம்
ஒரு நாள இரணடு நாளடைன மடயமைா?
"அக்கா!... அக்கா!" எனற பசடச ஓட வருகறான.
"எல்ஜலாரும் ஊரஜகாலம் ஜபாறாக! வாஙக... எல்லாரும் அஙக நனன
பாக்கறாஙக...!"
நல்லகணண, வசாக்கவன டபயயன, மைருத, பாஞ்சால, சரச எல்ஜலாரும்
வதருவல் ஓடுகனறனர. அவளம் கடை ஆவலடைன வதாழமடனக்கச
வசல்கறாள. அவளடடையய நாயயகன வசல்வடதப் பாரக்கததான!
"உப்பளத வதாழலாளர சஙகம் வாழக! எஙகளக்க நயயாயயம் ஜவணடும்!
எஙகடள ஆடளச சட்டைததக்க உட்பட்டை பதவத வதாழலாளியயாக்கஙகள! நத
வகால்லாதர! ஆணக்கம் வபணணக்கம் சமைஜவடல சமைக்கல..."
ஜகாஷஙகள காறறஜல மிதநத வநத வசவகளில் அடல அடலயயாக
வழகனறன.
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பசடச, பாஞ்சால நல்லகணண எல்ஜலாரும் பரயயாமைஜல 'ஜஜே' ஜகாஷம்
ஜபாடுகனறனர. ஆணகளம் வபணகளமைாகக் கட்டைம் மனஜனற வருகறத.
காவல்தடறயினர மடனயில் ஆஙகாஙக மதகல் எடதஜயயா சமைநத வகாணடு
நறபடத வபானனாசச பாரக்கறாள. கடைலாய அநதக் கட்டைம் வதருடவ
வநருக்கயயடததக் வகாணடு வருகறத. அநதப் வபருஙகளததல் பதத பல வணண
மைலரகள ஜபால் வணணக் வகாடகள... மிகதயம் வச்வணணக் ஜகாலஙகள...
கட்டைம் வதருடவக் கடைக்கமன எனன ஜநரநதவதனற வதரயயவல்டல. ஜகாஷ
அடலகள சதறகனறன. கறகள பாயகனறன. பசடசயின வநறறயில் ஒரு கறயய
கல் பாயநத கருதப் வபாட்டடுகறத.
"எஜல, பசடச, வால... எல்லாம் வாஙக... வட்டுக்கப் ஜபாவலாம்!" எனற
வபானனாசச கததடகயில் காவல் தடறயினர கணணரக் கணடுகள
வவடக்கனறனர. பதயில் நடுநடுஙகக் கட்டைம் சதறகறத. வபானனாசசக்க
கணணரக் கணடடைப் பறறத வதரயயாத. கணணல் எரயய எரயய நராய வர,
கழநடதகடள அதட்ட இழததக் வகாணடு வட்டுக்கள ஓட வருகறாள.
"கணடு ஜபாடுறாவ!"
"ஏஜல, வால, ஜபாலச படசச அடப்பாவ!" எனற தாயமைார வவரம் அறயயாத
பளடளகடள அடழததச வசல்கனறனர.
"அக்கா, மைாமைா வகாட படசசட்டுப் ஜபானாவ, பாததயயாக்கா...?" தன கணவடனத
தான மைாமைா எனற கறகறான எனபடதப் வபானனாசச பரநத வகாளகறாள.
"நசமைாலமைா! எனக்க ஆரும் ஏதம் பரயயல!" எனற கறயயவணணம் அவன
காயயததல் அவள மைஞ்சளம் சணணாம்பம் கடழதத டவக்கறாள. எரசசலடைன
வபாருட்படுததாத களரசச அவனக்க.
"கணடு வவடசசாஙகஜள, அத ஆடரயம் சாவடக்காதாம்! ஆனா கணணல
தணணயயாக் வகாட்டுத... எனக்கக் கடை அவயய கடைப் ஜபாவணம்ன ஆச, ஏக்கா
இழததட்டு வநதட்டை?"
"வாணா வாணா, ந ஜபானா இநதப் வபாடவயயல்லாம் ஜபாவம்..."
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இநத அமைரக்களஙகள எதவஜமை தன வசவகளில் வழாத மைாதரயில் ஆசச
கருமைஜமை கணணாகப் வபட்ட மடடைநத வகாணடருக்கறாள.
நாட்கள நகருகனறன.
மைாமைனக்க இஙக நடலக்கவம் வபாருநதவல்டல. ஊரலம் இருப்பாக இல்டல.
தஙகபாணடயிடைம் சணடடை ஜபாட்டுத தாலடயயத தரும்பப் வபறகறார. வார
டவதத உப்டப அவன வணடயிஜலறறச வசல்கறான.
ராமைசாமி எப்ஜபாஜதா இருட்டல் களவடனப் ஜபால் வருகறான. அவசரமைாகச
ஜசாறணகறான. "வட்டுக்காரர அளததல ஒரு பயயல உளளவடுறதல்லனன
மைாமணட நக்கயயா. பனஞ்ஜசால அளததல ஜசால வதாழயயத வதறநத
உப்வபல்லாம் கலாமலானன ஆக்கட்டைானாம். பயய ஜபாலச காவலக்க மற
கடைல்ல மக்களிசசட்ஜடை ஜபாயி மிசனத தவராற பணணட்ஜடைனனா... ஜவலக்கப்
ஜபாவ பயயநதட்ஜடை அல்லாம் நனனிடுவாஙக. ஆனா, வவளியயாளவட்டைா,
வதாலஞ்சம். அததா கட்டுக் ஜகாப்பா இருக்கணம். இப்ப அநதக் கட்ச இநதக்
கட்ச இல்ல. எல்லாரும் ஒரு கட்ச. நமைக்க ஒரு மைனிசனன ஜவணடயய
ஜதடவகளக்க உரடமை ஜவணம்..."
டக கழவ அவள நவரடுததக் வகாடுக்டகயில் சரட்டல் வபாறசனனம்
கலஙகவடதப் பாரதத வடுகறான.
"மைாமைா வகாணடைாநதா..."
இளடமையின தாபஙகள கட்டைவழகனறன.
"தயிரயயமைா இருவளள; நம்மை பக்கம் நயயாயயம் இருக்க. நா வார..." கதடவத
தறநத அவடன வவளிஜயய வசல்ல வடுவத மிகக் கடனமைாக இருக்கறத.
எணவணய வளக்கல் தர மைட்டுஜமை எரயயத வதாடைஙகம் நடல. ஆசச வட்டு
மறறததல் கடைனக்கப் வபணகள வநத வமைாயக்கனறனர. ஆசச உளஜள வசனற
வபட்டடயயத தறநத ஐநத, பதத எனற எடுததக் வகாடுக்கறாள.
பசடசயின வநறறயில் அனற கல்பட்டை காயயம் வஙகச சீழஜகாததக் வகாளகறத.
ஓடலப் வபட்டகடளச சநடதயில் வகாணடு ஜபாட்டுவட்டு வநத வநறறடயயப்
படததக் வகாணடு உட்காருகறான.
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ஆசச ஒரு ரபாடயய அவனிடைம் எடுததக் வகாடுதத, "வபரயயாசபததரல ஜபாயி
எதானம் மைருநத ஜபாட்டுட்டு வாஜல?" எனற அனப்பகறாள.
அனற காடலயில் வான இருள மைடழ மைணகள இஙவகானறம்
அஙவகானறமைாகப் வபாட்வபாட்வடைனற கதக்கனறன. பறக களிப்பம்
கம்மைாளமமைாகக் கதரவனடைன வடளயயாடக் வகாணடு காயநத மைண
வவயதயிரக்கப் படைபடைவவனற வபாழகறத. தட்டுஜமைட்டு அம்பாரஙகடள
இப்ஜபாத எநதக் கஞ்சம் வநத வதாடைலாகாத. வஙகக்க ஈடுகட்டயய கடவகள
கடரநத வடைக்கடும். அவறடற வறற மடடைகளாக்க ஒரு ஈ காக்டக ஜபாகக்
கடைாத.
தஙகள ஜபாராட்டைம் வவறறப் பாடதயில் வசல்லம் எக்களிப்படைன அவரகள
பசடயயயம் மைறநத களிக்கனறனர.
சவநதகனி அனற மைாடல நானக மைணயயளவல் மசசடரக்க ஓட வருகறான.
"பனஞ்ஜசால அளததல பத ஆள வகாணடு லாரஜயயாடை உளளார ஜபானாவளாம்.
ஒம்மைாப்பள, இனனம் வமைாதத ஜபரும் கறக்க வழநத மைரசசாவளாம்.
அடதடயயாம். மைாப்பளடயயப் படசசட்டுப் ஜபாயிட்டைாவளாம்...!"
அவனக்க மசசடறக்கறத.
அப்ஜபாத வசஙகமைலததாசச பமி வவடததக் களம்பம் வகாழநத ஜபால்
வவளிஜயய வருகறாள.
"எனனஜல?"
"பனஞ்ஜசால அளததல, லாரஜயயாடை ஆள வகாணடு வநதருக்கானவ..."
அவள மட பரநத வழகறத. "லாரஜயயாடை, ஆள வகாணடு வாராகளாமைா?..."
ஒரு கணம் அவள சக்தடயயத தரட்டக் வகாளவத ஜபால் நசசலனமைாக நறகறாள.
மைறகணம் இடுப்பலருக்கம் சாவடயயக் டகயில் எடுக்கறாள.
"ஏட்ட, வபானனாசச? நதா... சாவயயப் படட...! எல்லாம் பதனமைாப் பாததக்க!"
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எனற மறறததல் ஜபாட்டருக்கம் கம்ப ஒனடற எடுததக் வகாணடு வவளிஜயய
பாயகறாள.
கணமடக் கண தறக்கம் ஜவகததல் நடைக்கறத. சாவடயயப் வபானனாசச வபறறக்
வகாணடு நமிரவதறகள அவள ஓட வட்டைாள.
ராமைசாமியின அனடன, எனன நடைக்கறவதனற பரயயாமைஜல ஓர தனி
உலகததலருநத யயாடரஜயயா வடச பாடைத வதாடைஙககறாள. ஆனால் அவள
அநதத வதருவல் நணடை கழயடைன ஓடும் காட்ச, வறணடை வபாட்டைலல்
தக்வகாழநத ஜபால் ஓர மைாஙகனற தளிரநதாற ஜபானற அநநயயமைாகத
வதரகறத. அவள ஓடும் ஜபாத அளளிச வசருகயய மட அவழநத பறக்கறத.
வதருவல் சாதாரணமைாகச வசல்லம் டசகளகாரர, கடும்பக்காரர, கடடைக்காரர
எல்ஜலாரும் சட்வடைனற தரும்ப நதானிததப் பாரக்க மன அவள வதருத
தரும்ப வடுகறாள.
கப்டப ஜமைடும் மட்வசடகளமைான இடைததன ஒறடறயயடப் பாடதயில் அவள
பகநத வடரகறாள. ஆஙகாஙக மைணணல் ஓரமைாக வடளயயாடும் சறவர
சறமியயர அவடள நனற பாரக்கனறனர.
"ஐயயா! எல்லாம் வாரும்! எல்லாம் வாருஙக! பனஞ்ஜசால அளததல ஆளவளக்
வகாணடட்டு வாராவளாம்! வாஙக! அளததக்காரவக வாஙக!"
அவள உப்பத வதாழலாளருக்கக் கரல் வகாடுததக் வகாணடு ஓடுகறாள. ஒரு
தப்பநதம் பயயறகாறறச சறாவளியில் பறநத வசல்வத ஜபால் மைணல் ஜதரயில்
கம்பம் டகயமைாக ஓடுகறாள.
"அளததப் வபாணடுவளளம் வாஙக! வாஙகட்ட!" டக்கடடைப் பக்கம் சல
இடளஞர நறகனறனர. ஒருவன டகயில் 'டரானசஸ்டைர' டவததக்
வகாணடருக்கறான. எஙஜகா நடைக்கம் பாரத வழா நகழசசகடள அத அஞ்சல்
வசயத வகாணடருக்கறத. மைாமைா அருணாசலமம் அஙஜகதான உட்காரநத
இருக்கறார.
"அளததக்காரவக வாரும்! அக்கரமைததத தட்டக் ஜகக்க வாரும்!"
சவப்பச ஜசடலயம் கம்பமைாக யயார கரல் வகாடுததக் வகாணடு ஓடுகறாரகள?
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அநதக் கட்டைம் ஜதரக் காட்டல் அவடளத வதாடைர, வடரநத வசல்கறத.
மைணலல் கால் படதயய அவள மனஜன ஓட்டைமம் நடடையமைாக ஜபாகறாள...
"ஆளவடளக் வகாணடட்டைா வாரயய? வநதத, வாரத வரணடல ஒணண.
வபாறததருக்கம் பமி ஜதவயம் வவடசசடுவால...! நாசகாலம் ஒஙகக்கா,
எஙகக்கானன பாததடுவம்! நா கறப வபசகட்ஜடைனன சாபம் ஜபாட்டு மைவன
வட்டு ஆததாள வவட்டைச வசானனா. அநத ஆததாதா ஆஙகாரத வதயவமைானா,
ஆஙகாரத வதயவம்! எஜல வாஙக! பனஞ்ஜசால அளததல
ஆவளடுக்கறாவளாம்! தடுக்க வாஙக!... வாஙக..."
அநத ஒலடயயக் காறற மைணல் வவளிவயயஙகம் பரப்பகறத. அருணாசலம்
அஙஜகஜயய நறகறார. உடைல் பல்லரக்கறத.
பாணடயயன அடவயில் நயயாயயம் ஜகட்கச வசனற கணணகஜயயா? பாரதயின
பாஞ்சால இவள தாஜனா? இநத அம்டமை, இவள யயார? ஆணடைாணடு காலமைாக
வவறம் பாடவகளாக, பசசகளாக அழநத இயயலாடமையின சனனஙகளாக
இருநத சக்தயின ஆஜவச எழசசஜயயா?
"ஏய? யயாருஜல? அளததல வதாழலாளியயளக்க எதரா ஆள வகாணடு
வாராகளாம்! வாஙகஜல, வநத தடுப்ஜபாம் வாஙக?"
மைாமைனின உளளததலருநத களரநத வரும் ஒல பாடறயின இடடைஜயய பசசம்
ஊறறப் ஜபால் ஒலக்கறத.
பனமைரஙகளம், மட்பதரகளம் நடறநத பரநத மைணற காட்டல் அநதக் கட்டைம்
வடரநத வசல்கறத.
முறறுக
---------------
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