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முன்னுமர
வபண்கள்

வெராழ்ந்திடும்

வெராழ்க்மகயிமனயும்,

அவெர்களுக்கு

தியராக
எதிரராய

ஆண்கள் புரிந்திடும் குற்றங்கமள எதிர்த்துப்
சபராரிடும் சேக்தி அற்ற தன்மமைமயயும் மைனதில்
வகராண்டு

அவெர்கமள

அபமலகள்

என்று

வசேரால்கிசறராம். (அ + பமல = பலம் அற்றவெர்.)
அபமலகள் பற்றி கவிமத வெடிவிலும்
கமத வெடிவிலும் உள்ள என் சிந்தமனகள்
சிலவெற்மற ஒரு வதராடரராய உங்கசளராடு பகிர்ந்து
வகராள்ள விரும்புகிசறன்.

1. ஒரு அன்மனயின் கனவ

தூளியிசல ஒரு நராளு
தூங்கிய எங்வகராவளந்வத
தூக்கினரா அடிச்சேரான்
மூஞ்சியிசல மூத்திரத்வத
பன்னீரு வதளிச்சே சேந்சதராசேம்
அவென் மைனசவல
வபராக்க வெராவயத் வதராறந்சத

சிரிச்சிட்டரான் என்வனயப் பராத்சத
பள்ளியிவல படிக்குறரான் அவென்
இப்சபரா
சள்ளி ஒண்வணெக் மகயிவல
எடுத்துகிட்சட
ஓட ஓட வவெரட்டுறரான் என்னிசய
பள்ளிக்கு சநரத்துவல வெரசவெராணும்
பராடத்துவல கவெனம்
வசேலுத்த சவெராணுமின்சன
சேட்டராம் புள்சள அவெந்தரானராம்
எட்டங் கிளராசவல அவென் இப்சபரா
எட்டராத ஒசேரத்வத
எட்டிசய புடிச்சிடுவெராசனரா
பத்தங்கிளராச தராண்டினரா எம் புள்வள
படிக்சகராணும் சமைவல நரான்
பட்டணெந்தரான் சபராயிம்பரான்
சேட்டுனு எடுத்சத வகராடுத்திடுவெசவென்

சேட்டிவல சசேத்து வவெச்வசே
பணெங்கராவசே அவெங் மகயிசல
படிச்சடுவெரான் எம் புள்சள
பட்டமுந்தரான் வெராங்கிடுவெரான் ஒரு நராளு
படிச்சே புள்வளக்கு
சவெவல ஏது இந்தப்
பட்டிக் கராட்டு ஊருசல
பறந்து சபராவெரான் எம் புள்சள
எட்டராத தூரத்துசக ஒரு நராளு
எங்வகருந்தரா என்ன எம்புள்வள
நல்லரா இருந்தராப் சபராது மைவென்
சிரிச்சக் கிட்சட கராவலத்வத
கழிச்சடுசவென்
வபராட்வடப் புள்வள நரானுந் தரான்

2. அபமலயின் கண்ணீர் -1

(படம் உபயம் – துமர ந.உ.)
வபராறந்த ஊரு வட்டு ஊரு வெந்சதன்
வபராளப்பு சதடி
கல்லு தூக்கிப் வபராவளச் சிருந்சதன்
கரால் வெயித்துக் கஞ்சிசயராட
வெந்த இடத்துவல ஒட்டி கிட்டரான்
வவெட்டிப் பய வலராருத்தன்

வசேராரம் ஒண்ணு வெந்திருச்ச
சருண்சட தரான் படுத்திருக்சகன்
வெந்திருவெரான் இப்சபரா வமைராடராக் குடியன்
கராசக்கு எங்வக சபராசவென் நரான்
குடுக்கத்தரான் அவெனுக்கு
வெராய கூசேராவமை ஏசிடுவெரான்
ஆரு கூட நீ படுத்சத
மகத் துட்வடக் குடுத்திட்சடன்சன
வகராள்ளி வகராண்சட சபராசவெராணும்
இந்த கள்ளு சேராரராயம் விக்குற
ஆளுங் கமள வயல்லராம்
11-05-2011

நடரராஜன் கல்பட்டு
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அன்று சகட்டிமல நரான்
அன்மன வசேரால் சபச்சிமன
இன்று நரான் வதருவினிசல
எடுத்திடுசறன் பிச்மசே
அமணெத்தவென் ஆண்டவென் என
நிமனத்சத
அன்மன வசேரால் வவெறுத்சதன்

தந்மத வசேரால் மைறுத்சதன்
பின் விமள வெறிந்திடராசத
பின் வசேன்சறன் அவெனுடசன
அமணெத்தவென் வெராழ்ந்திட வில்மலசய
பிமணெப்வபராடு என்சனராடு
பணெத்திற்சக விற்றிட்டரான்
குணெக் சகடன் அவெவனன்மன
ஒருவென் மைட்டுமைல்ல கயவென்
உலகில் உள்ளரார் பலரவென் சபரால்
வபண்கள் அவெர் மகயிசலரார்
விமளயராட்டு வபராம்மமை
ஆடி முடித்தபின் அவெர் ஆட்டம்
வீசி எறிந்திடுறரார் வீதியிசல
சசேத முற்ற வபராம்மமை

சசேர்ந்திடுசமைரா மீண்டும் பழய நிமல
(படம் திரு வவென்கடரராம் ஸ்ரீநிவெராஸ
அவெர்கள் இன்று அனுப்பிய ஒரு மைடலில்
இருந்து)
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நீரில் மூழ்கிசய தன்
தரராத் துயரம்
சபராக்கிட முமனந்தவெள்
சவெதமனவயராடு நிமனத்தராள்
தயவென் அவெமன சயரார் கணெம்

அபமலயின் கண்ணீர்
அழித்திடும் ஒரு நராள்
அறிந்திடராசத இமத
புரிந்திடுறரான் அந்சதரா
வகராடுஞ் வசேயல்கமள
மைலர் விட்டு மைலர் தராவம்
வெண்ணெத்துப் பூச்சியராய அவென்

(படம் முகமூடியின் மைடலில் இருந்து – படம்
பிடித்தது sztyh)

5. என்ன குற்றம் புரிந்தரார் இவெர்?

என்ன குற்றம் புரிந்தரார் இவெர்
வபண்ணெராயப் பிறந்தது குற்றமைரா அன்றி
கண்ணுக் கழகராய வெளர்ந்து குற்றமைரா
அறிவிற் சிறந்சத விளங்கியது குற்றமைரா
அன்றி
வவெளிசய வசேன்றது குற்றமைரா
அமிலம் ஊற்றி அழித்திட முமனகிறரார்
தன்
இச்மசேக்கு உடன் படராப் வபண்ணிமன
சிலர்
எண்மணெ ஊற்றி எரிப்சபராரும்
உண்டிங்கு
ஏனிந்த அவெலம் இன்று

பணெம் பமடத்சதரார் பராலியல் குற்றங்கள்
புரிந்து
வெளர்ச்சி வயந்தன் கண்டு சேகியராசதரார்
வசேயதிடும் சேதியிது வெந்திடுசவென்
வவெளியில்
நல் வெக்கீல்கள் துமணெ வகராண்டு
என் றிருமைராப்புடன் வெலம் வெந்திடுறரார்
அண்ணென் இல்மல அப்பரா இல்மல
மைராமைன் இல்மல பராட்டன் இல்மல
வெயது பற்றிக் கவெமல இல்மல
பரார்த்திடராசத இமவெ வயதுவம்
வீட்டுள்சள புரிந்திடுறரார் பலராத்கராரம்
வீதியிசல பலராத்கராரம்
ஓடும் சபருந்திசல பலராத்கராரம்

இல்மலசயரா முடிசவெதும் இவெற்றுக்சக
முக்கண் வகராண்டவென் சிவென் என்பரார்
எரித்திடுவெரான் அவென் குற்றங்கள்
புரிசவெராமர என்பரார்
மூடினராசனரா அவெனும் தன் கண்கமளசய
கராணெச் சேகித்திடராசத இவ் வெவெலங்கமள
என்ன குற்றம் புரிந்தரார் வபண்கள்
வபண்ணெராயப் பிறந்தது
வபரும் குற்றமைரா அன்றி……

6. குமுறுது ஒரு வபண் சிச
ஆணுக்குத் சதமவெ வயராரு வபண்
அமணெத்து மைகிழ்ந்திட பின்
வபற்சறராருக்கு ஏன்
சவெண்டராம் ஒர் வபண் சிச
வீணுக்கு ஏன் இந்தக் வகராமல வவெறி
சபராக்கிடப் வபண் சிசவின் உயிரிமன
அம்மைரா உன்மன நரான்
ஒன்று சகட்சபன்
வபண்ணெராயப் பிறந்த வதன் குற்றமைரா
அன்றி வபண் எமனப்
வபற்வறடுத்த உன் குற்றமைரா
இல்மலசய இருவெர் குற்றமு மைது

தராயிற் சிறந்த சகராயிலு மில்மல
தந்மத வசேரால் மிக்க மைந்திர மில்மல
என்றரார் சேரான்சறரார் அன்று
ஓதுகின்றரார் என் தந்மத
சேராவ மைந்திரம் இன்று
சகராயிலில்மல நீ
கருங் கல்லரால் ஆன கல்லமற நீ
கூசேராமைல் பராலுடன் கலந்சத
சபராட்டிட முமனகிறராசய
கள்ளிப் பராலிமன எனக்கு
அம்மைராவெரா நீ

7. இதயத் த
Until my ghastly tale is told
My heart within burns
--Samuel Taylor Colleridge
சசேராகக் கமத வயந்தன் வசேரால்லி முடிக்கு
முன்
ஓயராவதன் இதயத்துள் கனிந்திடும் த
--சசேமுவவெல் வடயலர் கராவலரிட்ஜ

ஆயிரத்துத் வதராள்ளராயிரத்து நராற்பத்தி
ஏழு ஆகஸட் பதிமனந்து இந்தியர்கள் மைறக்க
முடியராத தினம்.

இந்தியரா சதந்திரம் வபற்ற

தினம். நரானும் ஒரு இந்தியக் குடி மைகளராயிற்சற?
என்னரால் மைட்டும் எப்படி மைறக்க முடியும் அந்த
நராமள? சமைலும் அன்று தராசன என் சதந்திரம்
பறி சபரான நராள்?
அந்த வெருடம் ஜஜூமல மைராதத்தில் ஒரு
நராள் மைராமல அப்பரா சகராவிலுக்குப் சபராய
விட்டு

வீடு

திரும்பியதும்

அம்மைராவிடம்

வசேரான்னரார், “சகராமைளம் நம்மை வசேசௌந்தர்யராவக்கு
ஒரு நல்ல வெரன் வெந்திருக்கு. சகராவில்வல தரகர்
தர்மைரராஜவனப்

பராத்சதன்.

அவெர்தரான்

வசேரான்னரார். ‘மபயன் ரயில்சவெவல சவெசலவல
இருக்கரான்.

மக வநவரய சேம்பராதிக்கறரான்.

வசேராந்தமைரா வீடு இருக்கு.

மைனுஷரா வரராம்ப

நல்லவெரா. விஷயம் வவெளிவல பரவெறதுக்குள்வள

கராதும் கராதும் வவெச்சேராப்புவள முடிச்சடலராம்
ஓய’ ன்னரார் அவெர். நீ என்ன வசேரால்சற?”

(“நம்மை வசேசௌந்தர்யராக்கு நல்ல வெரன்
வெந்திருக்கு” - படம் சசேட்மட என்னும் தமிழன்
சவெணு)
“நரான்

என்னன்னரா

வசேரால்றதுக்கு

இருக்கு? ஒங்களுக்குத் வதரியராதரா எது நல்லது
எது வகட்டதுன்னு?” இது அம்மைரா.
வசேசௌந்தர்யரா சவெவற யராரும் இல்வல.
சேராகராத்

நராந்தரான்.

சபருக்சகத்தராப்புவள

எங்கராத்துவலசய நரான் தரான் வரராம்ப அழகுன்னு

எல்லராரும் வசேரால்லுவெரா என்வன.
எனக்கு மூணு அக்கரா.

அவெரா மூணு

சபருக்கும் கல்யராணெம் ஆயிடுத்து. மூத்தவெளுக்கு
வெந்தவெர் சேராஸதிரிகள். வரண்டராவெது மைராப்பிள்வள
சேமமையல் கராரர்.

மூணெராவெது, அப்பரா சவெவல

வசேயயற எலிவமைன்டரி ஸகூல்வல வெராத்தியரார்.
எனக்கு ஒரு தங்வக.
ஒம்பதராவெது படிக்கறரா.

அவவெரா இப்வபராதரான்
அண்ணெரா தம்பின்னு

யராரும் வகவடயராது.
“அப்பரா எனக்கு இப்வபரா கல்யராணெம்
வெராணெராம்பரா.

என்

‘கிளராசசலசய

நீதரான்

டீச்சேர்

வசேரால்றராப்பரா,

நன்னரா

படிக்கசற.

கராசலஜஜுவல சசேந்து சமைவல படிச்ச முன்னுக்கு
வெரணும்’ னு.”
“ஆமைராண்டீ நீ படிச்ச என்ன கிழிக்கப்
சபராசற? யராரு கிட்வட இருக்கு பணெம் கராசலஜஜு
ஃபீஸஜுக்கு

வகராட்டி

அழறதுக்கு?

கராலரா

கராலத்துவல ஒங்கவளத் தள்ளி உட்டூட்டு நரான்
சபராற வெழிவயப்பராக்க வெராணெராம்?”
அன்னிக்கி ரராத்திரி பூரரா அழுததுவல என்
கண்ணு வரண்டும் வசேவெந்து சபராச்ச. மூஞ்சியும்
உப்பிப் சபராச்ச. ஆனரா என் சபச்ச யராரு கராதுவல
விழப்சபராறது? அவெசேர கதிவல புள்வளயராத்துக்
கராரராசளராட சபச்ச வெரார்த்வத, வபண் பராக்கற
படலம், நிச்சேயதரார்த்தம்னு எல்லராம் நடந்து
முடிஞ்சது. கல்யராணெம் ஆகஸட் பதினஞ்ச, 1947.
தரகர் வசேரான்னராப்புவள கராதும் கராதும்
வவெச்சேராப்புவளதரான் நடந்துது என் கல்யராணெம்.
பத்திரிமகவயல்லராம்

ஒண்ணும்

அடிக்கசல.

முக்கியமைரான வசேராந்தக் கராரராளுக்கு சபராஸட்
கரார்டுவல
வதரிவிச்சேரா.

மைஞ்சேள்
ஆத்து

தடவி

விஷயத்வதத்

வெராசேவலசலசய

பந்தல்

சபராட்டு அதுவலதரான் கல்யராணெம் நடந்துது.
கல்யராணெத்வத நடத்தி வவெச்சேது சவெவற யராரும்

இல்வல. வமைராதல் அத்திம்சபர்தரான்..
வீட்டுக் வகரால்லப் புரத்துவல சகராட்வட
அடுப்பு கட்டி சேமமையல்.
என்சனராட

சேமமையல் கராரர்

வரண்டராவெது

அத்திம்சபர்.

மூணெராவெது அத்திம்சபர் எடுபுடி சவெமல.
கல்யராணெத்துக்கு
அம்மைரா வெரவல.

மைராப்பிள்மளசயராட

ஒடம்பு சேரியில்லராத்துனராவல

வெரசலன்னு வசேரால்லிண்டரா.
கல்யராணெம் ஆன மைறு நராள் கட்டு சேராதக்
கூமடசயராட என்மனயும் கூட்டிண்டு சபரானரா
வபரான்மைமலக்கு, அதரான் புள்மளயராத்துக்கு,
புள்மளயராத்துவல வமைராத்தமைரா ஆறு சபரு
இருந்தரா.

இவெர், இவெசரராட அப்பரா, அம்மைரா,

அக்கரா, அக்கராசவெராட ஒரு புள்வள, அப்புறம் ஒரு
வபராண்ணு.

அந்தப் வபராண்ணு யராருன்னு

அப்வபரா எனக்குத் வதரிவல யராரும் வசேரால்லவம்
இல்வல.

அக்கரா

வநத்திவல

குங்குமைமும்

தவலவல பூவம் இருந்தது. ஆனரா அவவெரா ஆத்துக்
கராரவரக் கராணும்.

அவெர் ஊருவல இருக்கரார்.

ஒடம்பு சேரியில்லராத்துனராவல வெரசலன்னரா.
இவெசரராட அம்மைரா ஒரு நராலு சேக்கரம்
வவெச்வசே பலசகவல ஒக்கராந்துண்டு இருந்தரா.
மகயராவல உந்தித் தள்ளிண்சட தரான் வீடு பூரரா
சத்தி வெந்திண்டு இருந்தரா.
எங்கவளப் பராத்ததும் இவெசரராட அம்மைரா,
“வெராடிம்மைரா மைகராலக்ஷ்மி வெலது கராவல எடுத்து
உள்வள

வவெச்ச

வெந்து

சேராமி

கிட்வட

விளக்சகத்து” ன்னரா. ஆத்துவல அம்மைரா வசேரால்லு
வெரா, “சேந்த்யராகராலம் ஆச்சடீ. வெந்து சேராமி கிட்வட
வவெவளக்சகத்து” ன்னு. அப்வபரா ஒரு நராளும்
பண்ணெவல அவத.

வவெவளக்சகத்தறச்சசே என்

மகவயல்லராம் நடுங்கீத்து. வநருப்புக் குச்சி அடி
வெவரயக்கும் எரிஞ்ச என் மக சட்டுடுத்து. நல்ல
சவெவள. ஏத்தி முடிச்சசேன் ஒரு வெழியரா. ஒசர

குச்சிவல ஏத்தணுமைராசமை அவத? அதுவலதராசன
வதரியுமைராம் வபராண்ணு சிக்கனமைராக் குடித்தனம்
நடத்துவெராளரா மைராட்டராளரான்னு?
அப்பரா

வசேரான்னபடி

என்மனத்

தள்ளிதரான் விட்டு விட்டரார். ஆனரால் எங்சக?
பராழுங்

கிணெத்தில்.

இது

மைறு

நராளில்

இருந்துதரான் வகராஞ்சேம் வகராஞ்சேமைராகப் புரிய
ஆரம்பித்தது எனக்கு.
மைறு நராள் கராமல வீடு வபருக்கிப் பத்துப்
பத்திரம் சதயத்திட சவெமலக் கராரி மைராரியராத்தரா
வெந்தராள்.

நரான்

பத்திரங்கமளக் வகராண்டு

கிணெற்றடியில் சபராடப் சபராசனன். அப்சபராது
அவெள் என்மனக் சகட்டராள், “ஏம்மைரா நீதரான்
இந்த

ஊட்டுக்கு

மைராட்டுப்

மூணெராவெதரா

வபராண்ணெரா?

வெந்திருக்குற

சவெவற

வகவடயக்கலியரா ஒங்க அப்பராவக்கு?”
“என்ன வசேரால்ல வெரீங்க நீங்க?”

எடசமை

“வமைராதலுவல ஒருத்தி வெந்தரா.
வபராம்பிவளப்

பிள்வளவயப்

ஒரு

வபத்துப்

சபராட்டூட்டு கண்வணெ மூடீட்டரா மைவெரராசி.

நீ

பராக்குமறசய ஒரு வபராண்ணு. அதரான் அந்தப்
வபராண்ணு.

வரண்டராவெதரா ஒருத்தி வெந்தரா.

அவெவள வரண்சட வெருசேத்துவல வெவத்துவல
புள்மளசயராட

அடிச்ச

வவெவறட்டீட்டராங்க

அவவெரா வபராறந்த ஊட்டுக்சக.”
இமதக்

சகட்ட

புளிமயக் கமரத்தது.

எனக்கு

வெயிற்றில்

என் தமல விதிமய

வநராந்து வகராண்சடன்.

சவெவறன்ன வசேயய

முடியும்

கல்யராணெப்

என்னரால்?

சபச்ச

அரம்பித்த சபராசத அமத என்னரால் நிறுத்த
முடிய வில்மல.

நடந்த கல்யராணெத்மதயரா

அழித்து சகலண்டமரத் திருப்பிட முடியும்?
இமதவயல்லராம்

மைனதில்

மவெத்துக்

வகராண்டு தரான் தரகர் வசேரான்னராசரரா “விஷயம்

வவெளிவல பரவெறதுக்கு முன்வன கராதும் கராதும்
வவெச்சேராப்புவள

நராமை

கல்யராணெத்வத

முடிச்சடணும்” னு?
ஒரு நராள் என் மைராமியரார் வசேரான்னராள்,
“நராமளக்கு ஏகராதசி வெரது.

எனக்கும் ஒங்க

மைராமைனராருக்கும் ஒரு சவெவள தரான்.
பலகராரம்
சதராமசேசயரா

பலகராரத்துக்கு
வெராக்கணும்.

அதுவம்

இட்டிலிசயரா
ஒரு

டம்ப்ளர்

உளுந்தும், நராலு டம்ப்ளர் அரிசியும் எடுத்து
தனித் தனியரா ஊரப் சபராடு.
ஒரு மைணி சநரம் ஆனதும் உளுந்வத
எடுத்துக் கவளயஞ்ச, கருப்புத் சதராவல எல்லராம்
எடுத்தூட்டு, கல்வலராரவல அலம்பீட்டு அதுவல
சபராட்டு

அவறச்ச

வதரியுசமைரால்லிசயரா

எடுத்து
உளுந்து

மவெ.
கமளய,

கல்வலராரலுவல அமறக்க எல்லராம்?”
“ஊம்.

வதரியும்” என்று தமலமய

ஆட்டிசனன்.
இவதல்லராம் அம்மைரா வசேரால்லும் சபராது
சவெண்டரா

வவெறுப்பராக

வசேயத

கராரியங்கள்.

இப்சபராது என் உதவிக்கு வெந்தன. அன்று வசேயது
முடித்சதன் அமத.
மைறு நராள் சேராதம், ரசேம், ஒரு கறி வசேயது
முடித்து விட்டு சதராமசேக் கல்மல அடுப்பில்
சபராட்சடன். சேற்று சநரம் ஆனதும் ஒரு கரண்டி
மைராமவெ எடுத்து கல்லில் விட்டு கரண்டியரால்
அமதப் பரப்ப முயன்றரால், கல்லில் ஒட்டிக்
வகராண்ட மைராவ அமசேவெதராகக் கராசணெராம். இமத
பக்கத்தில் சேக்கரப் பலமகயில் அமைர்ந்த படி
பரார்த்துக்

வகராண்டிருந்த

என்

மைராமியரார்

சகட்டரார், “எண்மணெ உட்மடயரா?”
“இல்வல” வமைல்வலச் வசேரான்சனன் நரான்.
“நன்னரா இருக்கு.
சதராவசே வெராப்பராசளரா?.

எண்வணெ உடராவமை

ஒரு கரண்டி முட்மட எண்மணெமய
எடுத்து விட்டு மீண்டும் முயற்சி வசேயசதன்.
அப்சபராது பராதி வவெந்திருந்த மைராவ கல்லில்
ஒட்டிக் வகராண்டு அமசேய மைறுத்து.

(கிண்டல் சதராமசே படம்
கலசேலிங்கம்.கராமில் இருந்து)
“சதராவசேக் கரண்டிவய எடுத்துத் திருப்பிப்
சபராடு.”

அவெர் வசேரான்னமதச் வசேயய முயன்சறன்.
கல்லில் ஒட்டிக் வகராண்டிருந்த மைராவ துண்டு
துண்டராக வெந்தது. அடுத்த முமற முதலில் சிறிது
எண்மணெ ஊற்றிப் பின் கரண்டி மைராமவெ எடுத்து
விட்டு, சதராமசேக் கரண்டியின் அடிப் பராகத்தரால்
மைராமவெ வெட்டமைராக பரப்ப முயன்றரால் அது
வெந்தது

பூசகராள

அட்லராஸில்

கராணும்

சபரால.

மைனதுள்

கண்டங்களின்

படம்

நிமனத்சதன்,

‘சதராமசேக்

முக்கியம்?

வகன்ன

அழகரா

அது என்ன அழகுப் சபராட்டிக்கரா

சபராகப் சபராகுது? வெயிற்றுக்குள் தராசன சபராகப்
சபராகிறது?
திருப்பி சபராட நிமனத்து, சதராமசேக்
கரண்டியரால்

முயன்றரால்,

கல்லில்

இங்கும்

அங்கும் ஒட்டிக் வகராண்டிருந்த சதராமசே துண்டு
துண்டராக வெந்தது. சேராதம் வெடிக்க, ரசேம், குழம்பு,
கறி என வசேயயச் வசேரால்லி வகராடுத்த அம்மைரா

சதராமசே வெரார்க்கவம் பழக்கி இருக்கக் கூடராது?’
அவ்வெளவதரான்

மைராமியரார்

உரக்கக்

கத்தினரார், “நன்னரா இருக்குடீ நீ சதராவசே வெராக்கற
லட்சேணெம்.

எங்கவளப் பட்டினி சபராட்சட

வகரான்னூடறதுன்னு முடிவ பண்ணீட்மடயரா?
கண்ணெரா ஓடிப்சபராய மைராடியராத்து மைராமிவயக்
கூட்டிண்டு வெராடரா.” என்று’
கண்ணென்,

அதரான்

என்

கணெவெரின்

சேசகராதரி மைகன், ஓடிப்சபராய அமழத்து வெந்தரான்
மூன்றராவெது வீட்டு மைடிசேரார் மைராமிமய.
மைராமிமயப் பரார்த்ததும் கத்தினராள் என்
மைராமியரார், “கல்யராணெம் ஆகி புக்கராம் வெந்த
வபராண்ணுக்கு ஒரு சதராவசே வெராக்கத் வதரிய
வெராணெராம்? லக்ஷ்மீ நீசய பராரு அவவெரா சதராவசே
வெராத்திருக்கற லட்சேணெத்வத.”
பதில் சபசேராமைல் நின்றிருந்தரார் லக்ஷ்மி
மைராமி.

திடீவரனப்

பலமக

வெண்டிமய

அடுப்பருசக மகயரால் தள்ளி வகராண்டு வெந்த என்
மைராமியரார் என் வெலது மகமயப் பிடித்து இழுத்து
சதராமசேக் கல்லின் மீது மவெத்துத் சதயத்தராள்.
“அயசயரா… அம்மைரா” என்று அலறிசனன்
வெலி வபராறுக்க முடியராமைல்.
வெராயமடத்து நின்ற மைராடியராத்து மைராமி
வெந்த வெழிசய திரும்பிச் வசேன்றராள். சவெவறன்ன
வசேயய முடியும் லக்ஷ்மி மைராமியரால்?

ஹிட்லர்

அவெதராரத்திடம் சேண்மடயரா சபராட முடியும்?
திரும்பிடப் பழய நிமலக்கு என் மக
பிடித்துக் வகராண்டது ஒரு மைராதம். இன்றும் என்
வெலது மகயில் வபரிய வபரிய தழும்புகளுக்
கிமடசய தரான் சரமககள் ஓடும், மைமலகள்
இமடசய ஓடும் நதிகள் சபரால.
அக்சடராபர் மைராதம் வெந்தது. கூடசவெ
தபராளியுந்தரான். நீபராவெளிக்கு ஒரு வெராரம் முன்
அப்பரா வெந்திருந்தரார், கடிதம் ஒன்று சபராட்டு

விட்டு.
“இந்த

வெருஷம்

வபராண்ணுக்கும்

தமல

மைராப்பிள்மளக்கும்
தபராவெளி.

நீங்க

எல்லராரும் தபராவெளிக்கு எங்கராத்துக்கு வெரணும்”
னு

என்

மைராமைனரார்

கிட்வட

வசேரான்னரார்.

அதுக்குள்ள அங்க சவெகமைரா வெந்த என் மைராமியரார்
வசேரான்னரா,

“தராரராளமைரா

வகராண்டராடுங்சகரா.
வெரதுங்வகறது முடியராது.

தபராவெளி

நராங்க

எல்லராரும்

எங்க புள்வளயயும்

ஒங்க வபராண்மணெயும் அனுப்பி வவெக்கசறராம்.
ஒண்ணு

வசேரால்ல

மைறந்தூட்சடன்.

கல்யராணெத்தும் சபராசத புள்மளக்கு கம்பிக் கவர
சபராட்டு

சவெஷ்டி

எடுத்தூட்சடள்.

தபராவெளிக்கராவெது நல்ல அகலமைரா ஜரிவகக் கவர
சபராட்டு சவெஷ்டி துண்டு எடுங்சகரா.”
“சேரி மைராமி வசேஞ்சூடசறன்.”
குரலில் என் அப்பரா.

சேன்னக்

“இருங்சகரா இருங்சகரா. நரான் வசேரால்ல
வெந்தவத இன்னும் முடிக்கவல.

தபராவெளி

முடிஞ்சேதும் எங்க புள்வள மைறு நராசள திரும்ப
வெந்தூடுவெரான். ஆபீச சபராகணு சமைரால்லிசயரா.
ஒங்க வபராண்ணு ஒங்க கூட வகராஞ்சே நராள்
இருந்தூட்டு

வெரட்டும்.

நராங்க

வலட்டர்

சபராடசறராம். அப்புறமைரா அவழச்சிண்டு வெந்தரா
சபராறும்,” என்றராள் என் மைராமியரார்.
என் மைனதுள் ஒரு சேந்சதராஷம். அப்பரா,
அம்மைரா,

தங்மக

இவெர்கசளராடு

வகராஞ்சேம்

நராட்கள் இருக்கமுடியுசமை!
வவெகு நராட்களுக்கு நீடிக்க வில்மல இந்த
சேந்சதராஷமும். கராரணெம் தபராவெளி கழிந்து ஒரு
மைராதம் தராண்டி விட்டது.

ஆனரால் அவெர்கள்

விட்டில் இருந்து ஒரு தகவெலும் இல்மல. அப்பரா
சபராட்ட
இல்மல.

இரண்டு

கடிதங்களுக்கும்

பதில்

“ஒருக்கரால்

நராம்

சபராட்ட

கடுதராச

சபராயச் சசேரமலசயரா என்னசமைரா? நரான் சநரிசல
சபராய பராத்தூட்டு வெசரன்” னு கிவளம்பிப்சபரான
அப்பரா அன்னிக்கி சேராயங்கராலசமை மூஞ்சிவயத்
வதராங்கப் சபராட்டுண்டு திரும்பி வெந்தரா.
அம்மைரா சகட்டரா, “ஏன்னரா என்னராச்ச?
ஏன்

இப்பிடி

மூஞ்சிவயத்

வதராங்கப்

சபராட்டுண்டு வெசரள்?” னு.
“ஒங்க வபராண்வணெ நீங்கசள வவெச்சக்
சகராங்சகரா. ஒரு சதராவசே கூட வெராக்கத் வதரியராத
வபராண்ணு

எங்களுக்கு

வெராணெராம்னூட்டரா”,

அழுமகமய அடக்கிக் வகராண்டு வசேரான்னரார்
அப்பரா.
நரான்

அழவில்மல.

மைராறராக

என்

உள்ளங்மகமயப் பரார்த்துக் வகராண்சடன் ஒரு
முமற.

உள் மைனம் வசேரான்னது. ‘இதுவம்

நன்மமைக்சக’ என்று.

கல்யராணெம் ஆகி மூன்றராவெது மைராதசமை
இரண்டு மைராத கர்பிணியராய வீடு திரும்பிய
எனக்கு, அதற்கடுத்த ஆண்டு சமை மைராதம் ஒரு
பிள்மள பிறந்தது. அப்பரா அவெர்களுக்கு கடிதம்
சபராட்டரார். பதில் எதுவம் வெரவில்மல.
அடுத்த வெருஷசமை தங்மகக்கு ஒரு
தராலூக்கரா ஆபீஸ குமைராஸதராமவெத் சதடிப்பிடித்து
கல்யராணெம் வசேயது மவெத்தரார்.
தங்மக

கல்யராணெம்

முடிந்த

ஆறராம்

மைராதம் அப்பரா வசேரான்னபடித் தன் கடமமை
முடித்து சபராக சவெண்டிய வெழி சதடிப் சபராய
விட்டரார்.

சபரானவெர் சம்மைராவெரா சபரானரார்?

அம்மைராமவெயும்
தன்னிடம்

இரண்சட

அமழத்துக்

மைராதத்திற்குள்

வகராண்டு

சபராய

விட்டரார். கராச இருந்சதரா இல்மலசயரா பரஸபர
சநசேமும்

விசவெராசேமும்

அவெர்களிமடசய.

இருந்தது

அத்திம்சபர்

மூவெரும்

கிரராமைத்தில்

இருந்தரால் முன்சனற முடியராது என்று தத்தம்
குடும்பத்சதராடு பட்டணெம் சபராய விட்டரார்கள்.
அப்பரா, அம்மைரா, அக்கராக்கள், தங்மக என
சேந்சதராஷமைராய வெராழ்ந்து வெந்த அந்த சின்ன
விட்டில்

நரான்

தனியராக

விடப்

பட்சடன்.

இரண்டு வீடுகளில் சேமமையல் வசேயது எங்கள்
வெயிற்மறக் கழுவிசனராம்.

மபயன் இலவெசேப்

பள்ளியில் படித்தரான் பதிவனரான்று வெமர. பின்
ஒரு தருமை நிதியில் இருந்து உதவிச் சேம்பளம்
வபற்று, வபராறி இயல் பட்டம் படித்து வவெளி
நராடு வசேன்றரான், பன்னராட்டு நிறுவெனம் ஒன்றில்
சசேர்ந்து.
கராலம்
கராத்திருப்பதில்மல.

யராருக்கராகவம்
நிற்கராது ஓடுகிறது அது.

ஓடி விட்டன இருபத்மதந்து வெருடங்கள்.
ஒரு

நராள்

கராமல

வீட்டு

வெராசேலில்

சகராலம்

சபராட்டுக்

வகராண்டிருந்த

சபராது,

மகயில் சகராலூன்றி, தட்டுத் தடுமைராறி என் முன்
வெந்து நின்றரார் ஒரு வமைராட்மடத் தமலக் கிழவெர்.
“என்ன சவெணும்? யராமரப் பராக்கணும்?”
“ஒன்வனத் தரான் பராக்கணும்.

நீ தரான்

சவெணும்.”
“என்ன

ஒளரசறள்?

பயித்தியம்

இல்வல.

பயித்தியமும்

புடிச்சிடுத்தரா?”
“ஒளரவம்

புடிக்கசல. பயித்தியம் வதளிஞ்சிருக்கு.”
“யராரு நீங்க?”
“என்வனத் வதரிசல? நரான் ஒன்சனராட
ஆத்துக்கரார் ரராமைன்மைரா.”
கட்டுக் குடுமி எங்சக?
இருந்த

முப்பத்திவரண்டு

இரண்மடயும்
விட்டசதரா?

கராலம்

வெரிமசேயராய

பற்கள்

எங்சக?

வகராண்டு

சபராய

வநருப்மபக்
உள்ளத்து

கக்கிட

எரிமைமலமய

நிமனத்த

அடக்கி,

என்

“உள்சள

வெராங்சகரா” என்சறன்.
உள்சள

வெந்தவெர்

அங்கிருந்த

நராற்கராலியில் வபராத்வதன்று அமைர்ந்தரார். “அக்கரா,
அம்மைரா சபச்வசேக் சகட்டு ஒன்வன வரராம்ப
வகராடுமமைக்கு ஆளராக்கிட்சடம்மைரா.
எனக்குப் புரிஞ்சிடுத்து.
சபராயச் சசேந்தூட்டரா.

என் தப்பு

அவெரா எல்லராரும்
நீ என்வன மைன்னிச்ச

எங்கூட வெந்து இருக்கணும்மைரா. ஒன்வன நன்னரா
வவெச்சக்குசவென்.

ஆயுச

பூரராக்

கராப்பராத்துசவெம்மைரா.”
யரார் யராமர ஆயுச பூரரா வவெச்ச நன்னரா
பராத்துக்கப் சபராறது?
இருக்க

முடியசல.

கிழவெருக்கு தனியரா
அதரான்

வெந்திருக்கரார் என்வனத் சதடி.

இப்வபரா

யராரு சபராவெரா

இவெர் கூட? அடுத்த கணெம் நிமனத்சதன் இந்த

உலகில்

எது

ஒருவெனுக்கு

சேராசவெதம்?
ஒத்தராமசே

உடல்

நலிந்த

வசேயததராகத்

தரான்

இருக்கட்டுசமை என்று.
“எனக்கு ஒரு இருபது நராள் மடம்
குடுங்சகரா. என் முடிவவெ வசேரால்சறன்” என்று
வசேரால்லி ஒரு கராப்பி சபராட்டுக் வகராடுத்து
அவெமர

அனுப்பி

மவெத்சதன்.

அன்சற

மபயனுக்கும் தபராலில் வசேயதி வசேரான்சனன்.
மபயனிடம் இருந்து கடிதம் வெந்தது.
“அம்மைரா

அவெர்

அப்பராம்மைரா.

என்ன

இருந்தராலும்

என்

பராவெம் வெயசேரான கராலத்துவல

தனியராக் கடந்து தவிக்கறரார் சபரால இருக்கும்மைரா.
என்னராவல

ஒன்மனயும்

இந்த

ஊருக்கு

நிரந்தரமைரா அவழச்சிண்டு வெரதுக்கு முடியராது. நீ
அவெசரராட

சபரானரா

ஒருத்தருக்கு

ஒருத்தர்

வதராமணெயரா இருக்கும்மைரா” என்று வெந்தது பதில்.
வசேரால்லி

மவெத்தராற்

சபரால்

இருபத்சதராரராவெது நராள் வெந்து சசேர்ந்தரார் என்
கணெவெர்.

சேராப்பராடு முடிந்ததும், எனது துணி

மைணிகமள எடுத்துக் வகராண்டு, வீட்மடப் பூட்டி
விட்டுக் கிளம்பிசனன் அவெருடன்.
வபரான்மைமல வெந்து சசேர்ந்ததும் பழய
விட்டிற்குச் வசேல்ல வில்மல “நரான்.

அமத

வித்தூட்டு சவெவற வீடு வெராங்கி இருக்சகன்,
பழய

ஞராபகங்கசள

வெராணெராம்னு”

என்றரார்.

புதிய வீட்டில் என்மன விட சமைரார் ஐந்தராறு
வெயது அதிகமுள்ள ஒரு மைராமி இருந்தராள்.
“யரார் அது?

சேமமையல்கரார மைராமியரா?”

என்று சகட்சடன்.
“இல்மல யில்மல. அது அது ஒனக்கு
அக்கரா.

அதரான்

என்சனராட

வரண்டராவெது

சேம்சேராரம்” என்றரார் அவெர்!
ரராஜ வெம்சேசமைரா இவெர் இடது பக்கம்
ஒன்று வெலது பக்கம் ஒன்று என மவெத்துக்

வகராள்ள?
கனவ கராணும் நராட்கவளல்லராம் கழிந்த
பின்சன

கணெவெனுடன்

இல்லராதிருந்வதன்ன?

இருந்வதன்னரா?

இருந்தும் முடங்கிட

வில்மல என் மைராமியரார் சபரால நரான்.

நடந்து

வகராண்டு தரான் இருக்கிசறன் வீட்டுள், ஆனரால்
நமடப் பிணெமைராய.
கண்ணீரில் கமரந்த
கமத வயரான்று கண்சடன்
தண்ணீரில் எழுதினராசளரா அவெளமத
மைண்ணிசல உளசர இப்படிப்
பண்பற்ற மைராந்தர் இன்றும்
(இதயத் த படம் இமணெயத்தில் இருந்து)

8. எங்சக சபராகிசறராம் நராம் = Quo Vadis?
தினசேரிமயப்

பிரித்தரால்

தினமும்

திடுக்கிடும் வசேயதிகள்.
“பதிமூன்று வெயதுப் வபண்மணெ தந்மத,
மைராமைன், அண்ணென் மூவெருமைராய மைராறி மைராறி
பலராத்கராரம். பள்ளியில் இருந்து வீடு திரும்ப
மைறுத்து அழுது நின்ற சிறுமி.”
“ஒன்றமர வெயதுக் குழந்மதமய எதிர்
வீட்டுப்

மபயன்

பராலியல்

பலராத்கராரம்.

வீறிட்டழுத குழந்மதக்கு பீரிட்டது ரத்தம்.”
“பள்ளி ஆசிரிமய மைராணெவென் கத்தியரால்
குத்திக் வகராமல.”
“சேரியராய ஏன் பள்ளிக்கு வெருவெதில்மல
எனக் சகட்ட ஆசிரியருக்கு அடி உமத.”
“கராரில் வசேன்ற வபண்மணெ வெழி மைறித்து

நிறுத்தி அதனுள் ஏறிய ஐவெர் அவெமர கத்தியரால்
வவெட்டிக் வகராமல.”
“கராதலிக்க மைறுத்த வபராறி இயல் படித்து
வமைன் வபராருள் விற்பன்னரராயப் பணி புரிந்திடும்
வபண்மணெ, கட்டிட சமைஸதிரி அமிலம் ஊற்றிப்
பழி தர்த்தரான்.”
“அண்மமையில் உத்திரப்

பிரசதசேத்தில்

நடந்த பராலியல் பலராத்கராரம் பற்றிக் சகட்ட
பத்திரிமக நிருபரிடம், முதன் மைந்திரி அகிசலஷ்
யராதவ், “நீ நலமைராகத் தராசன இருக்கிறராய? உன்
கஷ்டம் என்ன?” என்று சகட்டராரராம்.
கலி முற்றிட இந்த உலகம் அழிந்திடும்
என்கிறரார்கசள,

அவெர்கள்

வசேரால்வெது

இந்த

அழிவிமனத் தராசனரா?
இதற்வகல்லராம் கராரணெம் என்ன? எங்சக
சபராகிசறராம் நராம்?
இமல

மைமறவ

கராய

மைமறவெராய

இருந்திட சவெண்டிய வெற்மற ஆமட நீக்கி,
அரிதராரம் பூசி, வவெளிச்சேம் சபராட்டுத் திமரயில்
கராட்டிடும் சினிமைராக் கலராசேராரம் தரான் என்சபன்.
என்று தணியும் இந்த சினிமைரா சமைராகம்
என்று மைடியும் இந்த கலராச்சேரார அழிவ

9. சதந்திரம்
Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathom'd caves of ocean bear:
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air
-

Thomas Gray

-

Our Sweetest Songs are those that tell us the
saddest thoughts.
- Shelley
-0“அப்பரா

இப்வபரா

என்னப்பரா அவெசேரம்?

கல்யராணெத்துக்கு

இப்வபராதரான் எனக்கு

பதினராறு வெயசேராகுது. நரான் கராசலஜஜுக்குப் சபராயி

படிச்ச பட்டம் வெராங்கணும்பரா.
இன்னும்

வநறய

இருக்குப்பரா.

கத்துக்க

சவெண்டியது

பல சமைசடவல ஏறிக் கச்சசேரி

பண்ணெணும்.
“மீனராட்சி

சேங்கீதத்துவல

பத்து

சபரு

கச்சசேரியரா?

கூடராதுப்பரா”

ன்னு.

வசேரால்லணும்,

மிஸ

பண்ணெக்

சித்திரம்

வநவறய

வெமரயணும். சிறுகமதயும் எழுதணும்பரா.”
“அவ்வவெராசளரா தரானரா இன்னும் எதுனரா
பராக்கி இருக்குதரா?”
“சதராணுற

சபராது

வசேரால்லசறம்ப்பரா.”

அப்வபராப்சபரா

சிரித்துக்

வகராண்சட

ஒடுகிறராள் மினராட்சி.
சந்தரத்தின்
பின்சன

வசேல்கிறது.

படுக்மகயில்.
வகராண்டு

மைனம்

ஐந்தராண்டுகள்

மைமனவி

மைரணெப்

அவென் மகமயப் பிடித்துக்

சேன்னக்

குரலில்

வகஞ்சகிறராள்,

“நராவளக் கடத்தராவமை என் அண்ணென் மைவென்

மைதியழகன்

மகயிவல

நம்மை

புடிச்சக் வகராடுத்துடுங்க.

வபராண்வணெப்

அதரான் அவெளுக்கு

வெராள்க்வக பூரரா கராவெலரா இருக்கும்.” கண்கமளத்
துமடத்தபடி,

“சேரி

சேரி”

என்கிறரார்

அவெர்.

அவெளும் கண்கமள மூடினராள் நிரந்தரமைராய.
வகராடுத்த வெராக்வகக் கராப்பராத்த வெராணெராம்
சந்தரம்?

அதனரால

தரான்

மீனராட்ச்சி

“வெராணெராம்பரா”ன்னு வசேரான்னராலும் சகக்கராவமை
கல்யராண்த்வத நடத்தி முடித்தரார்.
மீனராட்சி புகுந்த வீடு வசேன்றமடந்தராள்.
வீடு சிறிய ஓட்டு வீடுதரான். பக்கம் பக்கமைராகப்
பல வீடுகள் அந்தத் வதருவில்.

விட்டிசல

மைதியழகமனத் தவிற சவெறு யராரும் கிமடயராது
அவென்

ஆத்தரா

சபராய

வெருடங்களுக்குள்சளசய
சபராயவிட்டரான்.

இரண்டு
அப்பனும்

கூடப் பிறந்தவெர்கள் யராரும்

இல்மல. தனிக் கட்மட அவென்.

மைதி

சய

வதராழில்

வசேயபவென்.

வீடுகளுக்கு வவெள்மள, வபயின்டு அடிப்பவென்.
கராமல எட்டு மைணிக்குக் கிளம்பிப் சபரானரால்
இரவ ஒன்பது மைணிக்சகரா பத்து மைணிக்சகராதரான்
திரும்புவெரான், தனியராக அல்ல உடலுக்குள்சள
சில பராட்டில்கள் சேராரராயத் தண்ணிசயராடு.
மைணெமைராகி ஒரு வெராரம் கழிந்தது. வெராசேலில்
வெந்த மைல்லிமகப்பூவில் இரு முழம் வெராங்கி
வீட்டில் இருந்த ஒசர சேராமி படத்துக்கு ஒரு முழம்
மவெத்துத்

தரானும்

மவெத்துக்

வகராண்டராள்

தமலயில் மிச்சேத்மத மீனராட்சி,.
இரவ வெந்த மைதி கத்தினரான் வீட்டிற்குள்
கராலடி வெத்ததும், “என்னடீ இது வீடு பூரரா
வபராணெ நராத்தம்?”
“மைல்லிவக நல்லரா இருந்தச்ச வெராசேமைரா
இருக்குசமைன்னு நராந்தரான் வெராங்கிசனன்.”
“மைல்லிவகயுமைராச்ச மைண்ணெராங் கட்டியு

மைராச்ச. இவதப் பராகுறப்சபரால்லராம் எங்க ஆத்தரா
வநப்புதரான் வெருது.
சபராயட்டரான்னு

அவவெரா மைஞ்சேசளராவட

மைல்லிவகப்

பூவவெ

மைராவல

மைராவலயரா வெராங்கி சேராத்தி இருந்தராங்க. தூக்கி
எறிடீ வெராசேல்சல.”, என்று கத்தினரான் மைதி எட்டு
வீட்டிற்குக் சகட்கும் படியராக.
கண்களில்

இருந்து

வெழிந்த

நீமரத்

துமடத்தபடி தமலயிலும் படத்திலும் இருந்த
மைல்லிமகப்

பூ

சேரத்மத

எடுத்து

வெராசேலில்

வீசினராள் மீனராட்சி.
வீட்டில் தனிமமையில் வெராடிய மீனராட்சி
தன்னுடன்

வகராண்டு

வெந்திருந்த

சருதிப்

வபட்டிமய மவெத்துக் வகராண்டு தரான் கற்ற சில
பராடல்கமளப் பராடிக் வகராண்டிருப்பராள் தன்
வபராழுமதப் சபராக்கிட.

தரான் பராடுவெமத

சவெர்கள் தரான் சகட்டுக் வகராண்டிருக்கின்றன
என்று எண்ணிவெந்த மீனராட்சிக்கு ஒரு அதிர்ச்சி.

ஒரு நராள் அவெள் பராடிக் வகராண்டிருந்த
சபராது ஜன்னலருசக ஒரு உருவெம் நகர்ந்தது
சபரால் வதரியசவெ வெராசேல் கதமவெத் திறந்து
பரார்த்தராள்.

அங்கு ஒரு பத்து பன்னிவரண்டு

வெயதுள்ள சிறுவென் நின்று வகராண்டிருந்தரான்.
“யராரு நீ? எதுக்கு எங்க வீட்டு ஜன்னல்
கிட்வட நிக்கிவற?”
“அக்கரா எம் சபரு பராலு.
ஊட்டுவலதரான்

இருக்சகன்.

பக்கத்து
எனக்கு

பராட்டுன்னரா வரராம்பப் புடிக்கும். எங்வக பராட்டு
வெந்தராலும் நின்னு சகட்டு கிட்டு இருப்சபன்.
எங்கூடப் படிக்குற பசேங்கவளல்லராம் என்வன
‘ஹிஸ

மைராஸடர்ஸ

வெராயஸ

வெந்திடுச்சிடரா’

ம்பராங்க.
திசனராம்
வெராசேல்வலதரான்
இருப்சபன்.

நீங்க
நின்னு

பராடும்

சபராது

சகட்டுகிட்டு

இன்னிக்கித்தரான் இவ்வவெராசளரா

நல்லராப் பராடுறராங்கசள யராரு பராடுறதுன்னு
பராக்கலராம்னு

சேன்னல்

வெழிசய

எட்டிப்

பராத்சதன். தப்பு தராங்கரா.
நீங்க சின்னஞ்சிறு கிளிசயன்னு ஒரு
பராட்டு பராடினீங்கசள அவத இன்சனராரு வெராட்டி
பராடுங்க அக்கரா. அவதக் சகக்குற சபராவதல்லராம்
என் வசேத்துப் சபரான அக்கரா ஞராபகம் வெரும்.
கண்ணுவல தண்ணி தரானரா வெரும். ஆனராலும்
அந்தப் பராட்டு எனக்கு வரராம்பப் புடிக்கும்.”
“சேரி பராடசறன்.
ஒக்கராரு”,

என்று

வெரா உள்வள வெந்து

வசேரால்லியபடி

சருதிப்

வபட்டிமய மீண்டும் இயக்க ஆரம்பித்தராள்
மீனராட்சி.
“சின்னஞ்சிறு

கிளிசய

கண்ணெம்மைரா”

என்று மீனராட்சி ஆரம்பித்த உடசனசய கண்கள்
குளமுமடக்க

தமலமயத்

வகராண்டரான் பராலு.

திருப்பிக்க்

அழுவெது மீனராட்சிக்குத்

வதரியக் கூடராது என்ற எண்ணெசமைரா என்னசவெரா
வதரியவில்மல. அப்படிசய திரும்பிய தமலமய
ஒரு 360 டிகிரி சற்றி வீட்டின் சவெர்கமள ஒரு
சநராட்டம் விட்டரான். ஆங்கராங்சக கராகிதத்தில்
வெமரந்து ஒட்டப் பட்ட ஓவியங்கள்.

ஒன்மற

விட ஒன்று அழகு.
அமுத கரானம் வெந்து வகராண்டிருந்தது
மீனராட்சியின் வெராயில் இருந்து.
“உன் கண்ணில் நீர் வெழிந்தரால் என்
வநஞ்சில்
உதிரம் வகராட்டுதடி
என்

கண்ணின்

பராமவெயன்சறரா

கண்ணெம்மைரா
என்னுயிர் நின்னதன்சறரா?”
என்று மீனராட்சி பராடியசபராது பராலுவின்
வநஞ்சில் உதிரம் வகராட்டராததுதரான் பராக்கி.
அவென் கண் முன்சன படுக்மகயில் அவென்

அக்கரா, சபசே இயலராத நிமலயில்.

அவென்

மககமள அவெளருசக நீட்ட வமைல்ல முயற்சி
வசேயது அவென் மககமளத் வதராட்டராள். இருவெர்
கண்களிலும் கண்ணீர்.

அதுதரான் அவெர்கள்

கமடசியராகப்

வகராண்ட

சபசிக்

மைவன

வெரார்த்மதகள்.
பராட்டு முடிந்தது.
நிமனவகமள மைராற்ற எண்ணி, பராலு
சகட்டரான்,

“அக்கரா

இவதல்லராம்

நீங்க

வெவரஞ்சேதரா?”
“ஆமைராம்.

எனக்குப்

சபராது

சபராகசலன்னரா படம் வெமரசவென். இல்சலன்னரா
குட்டி குட்டி கவதயங்வக எழுதுசவென்.”
“கவத
பத்திரிமககள்வல

கூட
ஒங்க

எழுதுவீங்களரா?
ஓவியங்கவள,

கவதயங்கவளப் சபராட்டதுண்டரா அக்கரா?”
“சபராடலராந்தரான். யராரு அனுப்பறது?”

“அக்கரா எங்கிட்வட குடுங்கக்கரா. நரான்
நம்மூர்வல

இருக்குற

பத்திரிவக

ஆபீசவல

வகராண்டு சசேக்குசறன்.”
ஒரு வெராரம் கழிந்தது. ஒரு சேனிக்கிழமமை.
மகயில்

ஒரு

மவெத்துக்வகராண்டு
சபராடராதிருந்த
உள்சள

வெந்த

வெராரப்

பத்திரிமகமய

மூச்சிமறக்க

தராழ்ப்பராள்

கதமவெத்

தள்ளிக்

பராலு

கத்தினரான்,

வகராண்டு
“அக்கரா

ஒங்கசளராட படமும், கவதயும் இந்த வெராரம்
வெந்துருக்கக்கரா ” என்று.
சவெமலக்குத்

வசேல்லராமைல்

வீட்டில்

படுத்திருந்த மைதி கத்தினரான், “எவெண்டரா அவென்
எனக்குப் புதுசேரா வமைராவளச்சே மைச்சேரான்?

நரான்

ஊட்டுவல இல்லதசபராது வரண்டு சபருமைரா
வகராஞ்சிக் கும்மைராளம் அடிக்கிறீங்களரா?”
சபச்சசேராடு நிற்கவில்மல மைதி. எழுந்து
பளரார் என்று பராலுவின் கன்னத்தில் அமறந்தரான்.

“சின்னப் மபயமனப் சபராய...” வசேரால்ல
வெந்தமத பூரராவமைராகச் வசேரால்லி முடிக்க வில்மல
அவெள்.

மீனராட்சியின் கன்னத்தில் விழுந்தது

அடுத்த அமற.
“என்னடி? சின்னப் மபயன் சகக்குசதரா
ஒனக்கு? நரான் வகளவெனராயிட்சடசனரா?”
பராலு

ஒன்றும்

சபசேராது

வவெளிசய

வசேன்றரான்.

மீனராட்சியும்

ஒன்றும்

பதில்

சபசேவில்மல.

குடிகராரனிடம் நியராயமைரா சபசே

முடியும்
மைறு நராள் கராமல ஏழு மைணிக்கு எழுந்த
மைதி பல் துலக்கி விட்டு “ஏய மீனராச்சி டீ
வகராண்டராடி நரான் சவெவலக்கு சபராவெணும்”
என்றரான்.

ஐந்து

நிமிஷம்

ஆயிற்று.

மீனராட்சிமயக் கராசணெராம்.
சேமையல் அமறக்குள் வசேன்று பரார்த்தரான்.
அங்கும் அவெமளக் கராணெ வில்மல.

பக்கத்து

வீட்டு வெராசேலில் நின்று கத்தினரான், “ஏய பராலூ
வெராடரா வவெளிசய”, என்று.
வெந்து

வசேரான்னராள்

பராலுவின் அம்மைரா

“பராலு

கராவலவலசய

வவெளிவல வகளம்பிப் சபராயிட்டரானுங்கசள.”
“எங்வக சபரானரான் அந்த ரராஸகல்?”
“வசேரால்லீட்டு சபராகலீங்கசள.”
‘அவெங்கூட ஓடிப் சபராயிருப்பராசளரா?
இருக்கராது. எங்க சபராயிருக்கப் சபராறரா களுவத.
அப்பன் ஊட்டுக்குப் சபராயிருப்பரா.

ரராவிக்கு

வெந்துருவெரா. நராமை சபராவெலராம் சவெவலக்கு’ என்று
மைனதிற்குள் வசேரால்லியபடி வீட்மடப் பூட்டி
சேராவிமய பக்கத்து வீட்டில் வகராடுத்துவிட்டுக்
கிளம்பினரான்.
இரவ மைதி வீடு திரும்பியசபராது வீடு
பூட்டியபடி இருந்தது. பக்கத்து வீட்டில் இருந்து
சேராவிமய வெராங்கிக் வகராண்டு பூட்மட திறந்து
ஊள்சள வசேன்றரான்.

வெயிற்றில் பசி வகரால்ல

அடுப்பங்கமரக்குச்

வசேன்றரால்

அங்கு

பராத்திரங்கள் எல்லம் கவிழ்த்தபடி இருந்தன.
களுவத வெரட்டும்.

“நராவளக்கி அவெளுக்கு

வவெச்சக்கசறன் கச்சசேரி”, என்றபடி தமரயில்
படுத்தரான்.
மைறு நராள் கராமல வீட்டுக் கதமவெ யராசரரா
தட்ட, மைதி கதமவெத் திறக்க, வெராசேலில் இரு
சபராலீஸகராரர்கள். அவெர்களில் ஒருவெர் மகயில்
இருந்த கடிதத்மத மைதியிடம் நீட்டி, “சநத்து
கடற்கமரவல வரண்டு பராடி ஒதுங்கீச்ச. ஒண்ணு
சமைரார் அம்புது வெயச ஆம்பிவள. இன்சனராணு
பதினராறு, பதிசனளு வெயசப் வபராண்ணு. அக்கம்
பக்கத்துவல விசேராரிச்சேதுவல இந்தப் வபராண்ணு
இந்த

ஊட்டுவலதரான்

வசேரான்னராங்க.

இவதப்

இருந்தச்சன்னு
படிச்சப்

பராருங்க”

என்றரார்.
கடிதத்மத வெராங்கிப் படித்தரான் மைதி.

“நரான்

எண்ணியபடி

வெராழத்தரான்

சதந்திரம் இல்மல எனக்கு. சேராகவமைரா இருக்கராது
அது எனக்கு?
மவெத்து,

என்மன பிறர் கண் படராதபடி
விஷவமைன

மைனம்

சநராக

வெரார்த்மதகமளக் கக்கி, உடல் சநராக அடித்து
வெளர்த்த

என்

புருசேனின்

மககளுக்கு

கராப்புகள்தரான் சபராட சவெண்டும்.

நரானும்

அப்பராவம் வசேல்கிசறராம் இவ்வலமக விட்டு.
இப்படிக்கு மீனராட்சி”.
கடிதத்மதப் படித்த மைதி, “அடிப்பராவீ,
இப்படிப் பண்ணீட்வடவயடி” என்று கத்தியபடி
ஓடப் பரார்த்தரான்.

அவெமனத் தராவிச்வசேன்று

பிடித்த சபராலீஸகராரர், “நரான் சபராடுசறன் கராப்பு
ஒங்க மகக்கு. இ.பி.சகரா. வசேகன் 306 ன் கீவழ
சகசம்

ஏற்வகனசவெ

பதிவ

பண்ணி

வவெச்சிருக்கராரு இன்ஸவபக்டர் ஐயரா” என்றபடி
மைதிமய சபராலீச் வெண்டியில் ஏற்றினரார்.

வதருக் சகராடியில் இருந்த பூங்கராவில்
வெராவனராலியில் டி.சக. பட்டம்மைராள் பராடிய
“ஆடுசவெராசமை பள்ளுப் பராடுசவெராசமை
ஆனந்த சதந்திரம் அமடந்து விட்சடராம்
என்று ஆடுசவெராசமை”
என்ற பராட்டு ஒலித்துக் வகராண்டிருந்தது.
மைதியழகன் என்று அழகராகப் வபயர்
மவெத்தரார்கசள

வயராழிய

அவென்

மைதி

அழகில்லராமைல் சபராய விட்டசத என்ன வசேயய?
வபயர்மவெக்கும் சபராது அவென் குணெம் எப்படி
இருக்கும் என்று வதரியராசத.
என்று வெரும் நராட்டுக்கு உண்மமை
சதந்திரம்
இந்த சேராரராயக் கமடகள் தராசனரா
நிரந்தரம்

10. தப்புத் தராளம்
சின்ன

வெயசிசலந்சத

பராட்டுன்னரா

உசிரு.

புடிச்சசேன்னரா

என்

எனக்கு

எதுக்கராவெது
சித்தி,

அடம்

அதரான்

என்

அம்மைராசவெராட தங்மக, “அம்மூ இங்வக வெரா
பராட்டு வசேரால்லித் தசறன்” ன்னு கூப்பிடுவெரா.
நரான் வபராட்டிப் பராம்பரா அடங்கி ஒடுங்கி சித்தி
முன்னராடி சபராய ஒக்கராருசவென்.

சித்தியும்

“சேரா…… பரா….. சேரா…..” ன்னு ஆரம்பிப்பரா. நரானும்
கூடசவெ “சேரா….. பரா….. சேரா…..” ன்னு சேன்னக்
குரலுவல பராடுசவென்.
“வெராவய

நன்னரா

வதராறந்து

கணீர்னு

பராடணும். அப்வபராதரான் சேங்கீதம் வெரும்” னு
வசேரால்லுவெரா சித்தி. நரான் ஒரத்திக் கத்துசவென்.
“அவ்வவெராசளரா ஒரத்திக் கத்திமனயரானரா
பராட்டு வெரராது. வெண்ணெரான் வெந்தூடுவெரான் தன்

கழுவதவயத் சதடிண்டு” னு சித்தி சிரிப்பரா.
உடசன

என்வனத்

பராடுசவென்.

திருத்திண்டு

ஒழுங்கராப்

எப்பிடியராவெது கத்துக்க வெராணெராம்

சேங்கீதம்?
சேரளி

வெரிவசே,

ஜண்ட

வெரிவசேன்னு

ஆரம்பிச்ச ‘லம்சபராதர லகுமிகர’ ன்னு கீதம்
வெமரலும்

வெந்தூட்சடன்.

சதராணித்து

இவெளுக்கு

அப்பராக்கும்
பராட்டு

வசேரால்லிக்

குடுத்தரா வெரும் சபரால இருக்சகன்னு.

ஒரு

பராட்டு வெராத்தியராவர ஏற்பராடு பண்ணெரா. கூடசவெ
ஒரு ஆர்சமைரானியமும் வெராங்கினரா.

(படம் ஸருதி.கராமில் இருந்து)
வெராத்தியரார் சபரு ரராமை அயயங்கரார்னு.
கட்டுக் குடுமி. வநத்திவல நராமைம். மகயிவல
சேராயம்

சபரான

கருப்புக்

வகராவட

ஒண்ணு.

ஸ்ரீரங்கத்துசலந்து வபரான்மைமலக்கு ட்வரயன்வல
வெருவெரார்.

என்சனராட வபரியண்ணெரா என்வனக்

சகப்பரான், “ஏண்டீ ஒன் வெராத்தியராரு சபரு ரராமை
அயயங்கராரரா இல்சல நராமை அயயங்கராரரா?” ன்னு.
அவ்வவெராசளரா

வபரிசேரா

இருக்கும்

அவெர்

வநத்திவல நராமைம்.
ஒரு நராளு வெராத்தியரார் ஒரு அடி வசேரால்லிக்
குடுக்க நரான் அவத தப்பராப் பராட வரண்டராம்
வெராட்டி வசேரால்லிக் குடுத்தரார். மைறுபடியும் தப்புப்
பண்ணெ, மூணெம் வெராட்டி வசேரால்லிக் குடுத்தரார்.
எனக்கு அவத அப்வபராவம் சேரியராப் பராட வெரசல.
ஆனரா வெராத்தியராருக்கு வெந்தது அசேராத்திய சகராபம்.
அவெர்

பக்கத்துவல

வவெச்சிண்டு

இருந்த

வகராமடயராவல என்வன அடிக்க ஓங்கினரார்.
கூடத்துவல

ஒக்கராந்துண்டு

இருந்த

என்

வபரியண்ணென் ஒசர தராவெலுவல பராயஞ்ச வெந்து
வகராவடவயப்

புடுங்கி

உட்வடறிஞ்சேரான்.

வெராசேலுவல

அன்னிக்கிப்

சபரான

வெராத்தியரார் அப்புறம் வெரசவெ இல்வல.
அப்பரா

எதுத்த

வதருவிவல

இருந்த

ஜரானகி டீச்சேவர ட்யூஷன் வசேரால்லிக் குடுக்க
ஏற்பராடு பண்ணெரா. சகரளராவவெச் சசேந்த ஜரானகி

டீச்சேர் பரமை சேராது.

ஒரத்திக் கூட சபசேமைராட்டரா.

அப்பிடி இப்பிடி கீர்த்தவன வெவர வெந்தூட்சடன்.
ஜரானகி டீச்சேசரராட கணெவெனுக்கு சவெவற ஊருக்கு
மைராத்தலராயிடுத்து.
அப்புறமைரா
யுனிவெர்சிடிவல

அண்ணெராமைமல
படிச்சே

சேங்கீத

பூஷணெம்

வவெங்கட்ரராமைன் என்பவெர் பராட்டு வசேரால்லிக்
வகராடுத்தரார்.

வகராஞ்சே

நராளுவல

வமைட்ரராஸஜுக்குப் சபராயிட்டரார்.
சேங்கீதத்வத மைறக்கவல.

அவெரும்

ஆனரா நரான்

பராடறவத உடசல.

சரடிசயராவல வெர கச்சசேரிகவள, அது வபரிய
வித்வெராசனராட கச்சேசசேரிசயரா இல்வல கத்துக்
குட்டிசயராட கச்சசேரிசயரா, ஒண்ணு உடராவமை
சகப்சபன். என் வெராயி எப்வபராவம் ஏதராவெது ஒரு
பராட்வட வமைராணெ வமைராண்த்திண்டு இருக்கும்.
அப்வபராப்சபரா ஒரத்தியும் பராடுசவென்.
வபராண்ணெராப் வபராறந்தரா கல்யராணெம்னு

ஒண்ணு பண்ணெணுசமை? அப்வபராதராசன தங்க
கவடவமை முடிஞ்சேதரா வபத்தவெரா வநவனப்பரா?
எனக்கும் நடந்தது கல்யராணெம்.

அவெருக்கு

வமைட்ரராஸஜுவல சவெவல.
“ஒனக்வகன்னடீ.
வமைட்ரராஸஜுவல

புருஷனுக்கு

சவெவல.

மைறந்தூடுமவெயரா?

பழவசேல்லராம்

எங்கவளல்லராம்

நீ

ஞபகத்துவல வவெச்சப்மபயரா இல்லியரா?” என்
நண்பிகளின் சகள்விகள் இமவெ.
“எப்டிடீ மைறப்சபன் ஒங்கவள எல்லராம்?”
திருப்பிக் சகட்சடன் நரான்.
“ஒன்

சேங்கீதம்

என்னடீ

ஆகும்?

அவெருக்கும் புடிக்குமைரா கர்னராடக சேங்கீதம்?”
“சேங்கீதம் ஒண்ணும் ஆகராது.

அதுவல

எனக்கிருக்கற ஆர்வெம் ஒரு நராளும் வகராமறயராது.
அவெருக்கு

கர்னராடக

புடிக்கராதரான்னு

சேங்கீதம்

அங்சக

புடிக்குமைரா

சபரானப்புறந்தரான்

வதரியும்”

என்சறன்

அவெர்கள்

சகள்விக்கு

பதிலராய.
என் வமைட்ரராஸ வெராசேம் ஆரம்பித்தது.
வீட்டில்

என்ன

சவெமல

வசேயது

வகராண்டிருந்தராலும் என் மைனதுக்குள் பராடிக்
வகராண்டிருப்சபன்.
ஒரு

நராள்

இரவ

ஏழமர

மைணிக்கு

எம்.எஸ.சப்புலக்ஷ்மி அவெர்களின் கச்சசேரி. அவெர்
இமசேக்கு

இந்த

ஒலகத்துவல

ஏது

ஈடு?

ஆனந்தமைராய ஆரம்பித்தரார், “வெராதராபி கணெபதிம்
பசஜ” என்று ஹம்ஸத் த்வெனியில்.

என்மன

அப்படிசய ஏசதரா ஒரு சவெற்று உலகத்துக்கு
இழுத்துக் வகராண்டு சபரானது அந்த இமசே.
வெராசேல் கதவ தட்டும் சேத்தம் சகட்க
சபராயக் கதமவெத் திறந்சதன்.
தடவவெ

தட்டறது?

என்ன

இருக்சக?” என்றரார் என் கணெவெர்.

“எத்வதவன
பண்ணிண்டு

“சரடிசயராவல

பராட்டு”.

வசேரால்ல

வெந்தமத முடிக்க வில்மல நரான்.

சநரராக

சரடிசயரா அருசக வசேன்ற அவெர் அதன் ஸவிச்மசே
அமணெத்தரார். பின் தன் ஆபீஸ சபகில் இருந்து
ஏசதரா ஒன்மற எடுத்துத் தன் கராதில் மைராட்டிக்
வகராண்டு,

கட்மட

விரல்கமள

கூமரமயப்

பரார்ப்பது சபரால மவெத்துக் வகராண்டு, மைற்ற
விரல்கமள மைடக்கிப் பிடித்துக் வகராண்டு ஜிங்கு
ஜிங்கு என்று குதிக்க ஆரம்பித்தரார்.
“சரடிசயராவல
சகட்டிண்டுருந்சதன்”
சேரிகமைபதநிஸ

தரான்

எம்.எஸ.

கச்சசேரி

என்சறன்.
புடிக்கும்னரா

ஒனக்கு
ஒனக்கும்

வெராங்கித் தசறன் இது சபரால ஒண்ணு.

நீயும்

கராதுவல மைராட்டிண்டு சகளு” என்றரார் அவெர்.
ஒரு
சமைராஹன

நராள்
ரராக

மைராமல

தியராகரராஜரின்

கீர்த்மதமனயரான

“நன்னு

பராலிம்ப நடச்சி வெச்சீரீ ஓ” என்று பராடிக்

வகராண்டிருந்சதன். மைராமல வநரமைராயிற்சற என்று
வெராசேல் கதமவெ மூட வில்மல.
ஆபீசில் இருந்து அன்று சீக்கிரம் வெந்த
அவெர், “என்ன பராட்டு இது அர்த்தம் புரியராவமை?”
என்றரார்.
“தியராகரராஜவரப் பராக்க ரராமைர் அவெர்
வீட்டுக்சக

வெரராறராம்.

‘என்வனக்

கராப்பராத்தறதுக்கராக நடந்சத வெந்தயரா ரராமைரா?’
ன்னு சகட்டு பராடறரார் அவெர் என்சறன்.
“நீ இப்பிடி வெராசேக் கவதவவெத் வதறந்து
வவெச்சிண்டு பராடிமனயரானரா ரராமைர்

மைட்டும்

இல்வல. ரராவெணெனும் வெருவெரான். நிறுத்து ஒன்
பராட்வட” என்று எரிந்து விழுந்தரார்.
“மைமனவி அமமைவெவதல்லராம் இமறவென்
வகராடுத்த வெரம்” என்று பராடினரார் கவிஞர்
கண்ணெதராசேன்.
கணெவென்

அமமைவெ

வதல்லராம்

யரார்

வகராடுத்த வெரமைராம்?

11. தராயரா அன்றி……
தராயக்கில்மல ஈடு இவ்வலகில் எவெரும்
என்பரார்

பலரும்.

இது

நூற்றுக்கு

நூறு

உண்மமையரா என்ற சேந்சதகம் எனக்கு எழுந்தது
இன்று.
பத்திரிமகமயப் பிரித்சதன் படித்திட.
அதில் சடச்சட ஒரு வசேயதி:
வபல்கராம்

மைராவெட்டம்

சிக்சகராடி

தராலுக்கரா சித்தராபூர்வெராடிமயச் சசேர்ந்த
சஷராபரா ரராஜஜு ஹதல்கி என்ற வபண்
சபராலீசேராரரால் மகது வசேயயப் பட்டராள்.
அந்தப் வபண் எதற்கு வதரியுமைரா மகது
வசேயயப் பட்டராள்?
அவெள் தனது கள்ளக் கராதலமன விட்டு
தன் 19 வெயது மைகளுக்கு குளீர்பரானத்தில் மையக்க

மைருந்து வகராடுத்து, அவெள் மையக்கமுற்றதும்,
கள்ளக் கராதலமன விட்டு அந்தப் வபண்மணெ
பராலியல்

பலராத்கராரம்

வசேயய

மவெத்தராள்.

அமதக் கண்டு ரசித்தராள்.
இமத

அவெலத்மதப்

வபராருத்துக்

வகராள்ள முடியராத மைகள் தன் அத்மதயிடம்
வசேரால்ல, அவெள் சபராலீசில் புகரார் அளிக்க,
சபராலீஸ சஷராபராமவெக் மகது வசேயதுள்ளது.
தமல மைமறவெரான கள்ளக் கராதலன் அப்பரா
சேராசஹமப சபராலீசேரார் சதடி வெருகின்றனர்.”
இவெள் தராயரா அன்றி சபயரா?:

12. விடியல் வெரராதரா?

எண்பது வதராண்ணூறுகளில் அசசேராக்
நகரில் அடுக்கு மைராடிக் குடியிருப்புகள் ஒன்றில்
எங்களுக்குச் வசேராந்தமைரான ஒரு பகுதி வீட்டில்
வெசித்து வெந்சதராம். அந்தக் குடி இருப்புகளுக்கு
இரு பக்கம் பிரதரான சேராமலகள். ஒரு பக்கம்
அரசினர் வெராடமகக் குடியிருப்பு வீடுகள். மைறு
பக்கம் பல குடிமசேகள். கராலனி வீடுகளில் பகுதி
சநரப் பணி வசேயய வெரும் வபண்கள் எல்லராம்
அசனகமைராக அந்தக் குடிமசேகளில் இருந்து
வெருபவெர்கசள. அந்தக் குடிமசேகள் இருந்த

வபராது நிலத்மத அவெர்களுக்சக உரிமமையராக்கித்
தந்திருந்தது அரச.
அந்தக் குடிமசேகளில் இருந்து
வெந்தவெர்கள் தரான் எங்கள் வீட்டில் பணி புரிய
வெந்த பராப்பராவம், ஆவின் டிப்சபராவில் இருந்து
பரால் சபக்வகட்டுகள் வகராண்டு வெந்து
வகராடுக்கும் ஆயராவம்.
சூரியன் உதிக்க மைறந்தராலும் மைறக்குசமைரா
என்னசவெரா ஆயரா ஒரு நராளும் விடுமுமற
எடுத்துக் வகராண்டதில்மல.
பராப்பராவின் கமதசய தனி. சேம்பளம்
வகராடுத்து ஒரு வெராரம் கூட ஆகி இருக்கராது.
“அம்மைரா இன்னிக்கி சரசேன்வல அரிசி
சபராடப் சபராறராங்களராம்மைரா.” என்பராள்.
“அதுக்வகன்ன இப்சபரா?” இது என்

மைமனவி.
“ஒரு நூறு ரூவெரா அட்வெரான்ச
குடுங்கம்மைரா. அடுத்த மைராசேச் சேம்பளத்துவல
புடிச்சக்சகராம்மைரா.”
“இப்வபராதராசன சேம்பளம் வகராடுத்சதன்.
அவத என்ன பண்சணெ?”
“என் வரண்டராம் மைவென் என்வன அடிச்சி
புடுங்கிகிட்டுப் சபராயி குடிச்ச தத்துட்டராம்மைரா.”
“அவென் சவெவல வவெட்டி எதுவம்
வசேயயுறது இல்லியரா?”
“வசேயயுறராம்மைரா.”
“என்ன சவெவல?”
“ஊடுங்களுக்கு வபயின்டு அடிக்கிற
சவெவலம்மைரா.”

“அதுவல வெர கராவசே என்ன
பண்ணுவெரான்?”
“குடிச்சசே தத்துடுவெராம்மைரா. ஏண்டரா
இப்பிடிக் குடிச்ச அளியசறன்னு சகட்டரா,
‘ஒனக்கு என்னரா ஆத்தரா வதரியும் நரான் வசேயயுற
சவெவல என்ன சபஜராரரான சவெவலன்னு? நராள்
பூரரா அந்தப் பராளராப் சபராற வபயிண்டு
வெராவசேவன புடிச்சீட்டு ரராவவல சேராரராயம்
குடிக்கசலன்னரா மைக்கரா நராளு சவெவலக்கிப்
சபராவெ முடிமைரா?’ ன்னு என்னிவயத் திருப்பிக்
சகப்பராம்மைரா.”
சேராப்பராட்டுக்கு இல்வலன்னுதரான்
சகக்குறரா பராவெம். நராங்களும் வகராடுத்சதராம் நூறு
ருபராய.
“இவத வரண்டு மைராசேமைராக் களிச்சக்
சகராங்கம்மைரா” என்பராள் மகயில் பணெம் வெந்த

உடன். சவெறு வெழி. “சேரி” என்சறராம்.
“ஒன் வபரிய புள்வள எங்வக
இருக்கரான்?”
“அவென் இந்த ஊரிசலசயதரான்
இருக்கராம்மைரா. ஆனரா எங்கூட இல்சலம்மைரா.
அவெனுக்கு கண்ணெராலம் கட்டியராச்ச. வரண்டு
வபராட்வடப் புள்வளங்க. அப்சபராப்வபரா
வெருவெரான். ‘ஏ வகளவி ஒனக்கு வெயசேராயிடிச்ச.
இந்த ஊட்வட வவெச்சிகிட்டு என்னரா பண்ணெப்
சபராவற? எம் சபருவல எளுதிக் குடு’ ன்னு
சேண்வட சபராடுவெராம்மைரா. ‘நீ எளுதிக்
குடுக்கசலன்னரா நீ வசேத்து சபரானப் புறம் அரசசே
எடுத்துகிடுவெராங்க’ ம்பரான்.”
“எளுதிக் குடுத்தூட்டு அவென் கூடசய
சபராயி இருக்கறது தராசன?”

“அவென் கூடயரா? அங்வக இருக்கராசள
ஒரு மைவெரராசி, ஒரு சவெவளக் கஞ்சி ஊத்துவெரா
எனக்கூங்வகவற? அப்பராவல என் சின்ன
புள்வளக்கு என்னம்மைரா கதி?”
இரண்டு மைராதங்கள் கழிந்தன. ஒரு நராள்,
“அம்மைரா ஒரு ஐநூறு ரூவெராக் குடும்மைரா. ஒரு ஆளு
என் சின்ன மைவெனுக்கு சரசேன் கசடவல சவெவல
வெராங்கித் தசறன்னு வசேரால்றராம்மைரா. மைராசேரா மைராசேம்
சேம்பளமும் வெரும். கூடசவெ அரிசி, சேக்கசர,
கிரிஷ்ணெராயில்னு கராசில்லராவமை வகவடயக்கும்.”
அமதயும் வகராடுத்சதராம். வகராடுத்சதராம்
என்று வசேரால்வெதரா? வகராடுத்துக் வகடுத்சதராம்
என்று வசேரால்வெதரா என்று எனக்குப்
புரியவில்மல. கராரணெம் அடுத்த மைராதசமை பராப்பரா
ஆரம்பித்தராள் அவெள் புலம்பமல.
“அந்த ஆளு எம் புள்வளவய

ஏமைராத்தட்டராம்மைரா. ரூவெராவய எடுத்துகிட்டு
ஓடிட்டராம்மைரா.” ஏமைராற்றியது யரார்? ‘அந்த ஆளரா’
அல்லது அவெள் வசேல்ல மைகனரா? இன்று வெமற
எங்களுக்குப் புரியராத புதிர் இது.
“அம்மைரா எனக்கு சின்ன மைருமைவெ
வெந்தூட்டராம்மைரா. நல்ல வசேவெப்பும்மைரா அவவெரா.
என்ன ஒண்ணு அவவெரா சவெவர சேராதியராம்மைரா.
துலுக்கப் வபராண்ணுன்னு வசேரால்லுறரான்
மபயன். வவெள்வள அடிக்கப் சபரான எடத்துவல
அவெளுக்கும் இவெனுக்கும் ஒரு இது
வெந்திடிச்சேராம்மைரா. என்ன சேராதியரானரா என்னம்மைரா?
அவங்க நல்லரா இருந்தரா சேரி. ஊட்டுக்கு புதுசேரா
வெந்தவெளுக்கு விருந்து சேமமையல் பண்ணெணெ
வெராணெராம்மைரா. ஒரு நூறு ரூவெராக் குசடம்மைரா.”
“சேரி.”
எந்த ஒரு மைராசேமும் அவெள் முழுச்

சேம்பளம் வெராங்கியதராக எனக்கு நிமனவில்மல.
சவெவரராறு நராள் “அம்மைரா ஒரு நூறு ரூவெரா
குடும்மைரா. எம் சபத்தி வபரியவெளரா
ஆயிருக்கராளராம். சீரு வசேயயணும்மைரா.”
பிள்மளசயராடு சபச்ச வெரார்த்மத
இல்மல. சபத்திக்கு சீரு வசேயயணுமைராசமை?
அதனரால் என்ன? நல்ல கராரியந்தராசன?
வகராடுத்சதராம் பணெம்.
ஒரு நராள், “அம்மைரா ஒரு நூறு ரூவெராக்
குடும்மைரா.”
“இப்வபரா எதுக்கு?”
எங்க வதருவல ஒரு வகளவி
சபராயட்டராம்மைரா. அவெளுக்கு மைருவெராதி வசேயய
வெராணெராம்? மைராவல வெராங்கிப் சபராடணும்மைரா.”
“எந்தக் வகவளவி வசேத்துப் சபராயிட்டரா?’

“அதராம்மைரா எப்வபரா பராத்தராலும்
வகட்வட வெரார்த்வதயங்க வசேரால்லி யராரு
கூவடயராவெது சேண்வட சபராட்டுகிட்சட
இருப்பராசள அவெம்மைரா.”
“நியராயம் தராசன. இறந்தவெர்களுக்கு
மைரியராமத வசேயய சவெண்டுசமை. இல்லரா
விட்டரால் அவெர்கள் ஆவி வெந்து நமைக்குத்
தங்கிமழத்து விட்டரால்!!!”
மக மைராறியது நூறு ரூபராய.
பராப்பராவின் குடிமசே வெராசேலிலும்
அங்கிருந்த மைற்ற குடிமசேகளின் வெராசேலில்
எல்லராமும் முருங்மக மைரங்கள். அவெற்றுக்கு
அவெர்கள் தண்ணீர் ஊற்றுவெதராக் கூடத்
வதரியவில்மல. ஆனரால் சேமட சேமடயராயக்
கராயகள் அந்த மைரங்களில். எங்கள்
வீட்டருசகயும் ஒரு முருங்மக மைரம் மவெத்சதராம்.

அதில் இமலகள் மைண்டிடுசமை தவிர கராயகள்
கராயப்பதில்மல.
பராப்பராமவெக் சகட்சடராம் ஒரு நராள்,
“அவதப்படி. நராங்க வவெச்சே முருங்மக
மைரத்ததுவல கராயங்க வெரதில்வல. உங்க வீடுங்க
கிட்வட இருக்குற மைரங்கள்வல மைட்டும்
அப்பிடிக் கராயக்குது?”
“நராங்க அதுக்கு கவச்ச வவெப்சபராம்மைரா.”
“என்னது? கவச்ச வவெப்பராளராசமை?
அடுத்த சவெவளக் கஞ்சி எங்வக வகவடயக்கும்னு
இருக்குற இவவெரா முருங்மகக்கு கவச்ச
வவெப்பராளராசமை?” இது என் மைனதில் எழுந்த
மைற்வறராரு சேந்சதகம்.
அதற்கடுத்த மைராதம் இரண்டு மூன்று
நராட்கள் பராப்பரா வெரவில்மல சவெமலக்கு. பின்

அவெள் வெந்த சபராது சகட்டராள், “அம்மைரா ஒரு
ஐநூறு ரூவெராக் குடும்மைரா.”
“எதுக்கு?”
“எம் மைவெவன சபராலீசவல அடிச்ச
இளுத்துகிட்டு சபராயிட்டராங்கம்மைரா. ‘நீ ஐநூறு
ரூவெராக் குடு. உடசறங்’ கறராங்கம்மைரா.”
“எதுக்கு அவெவன சபராலீசவல புடிச்ச
இழுத்துகிட்டுப் சபரானராங்க?”
“கிளியராட்டம் வெந்திருக்கரா எனக்கு
சின்ன மைருமைவென்னு வசேரான்சனன் இல்வல.
அவவெரா நராலு நராளு முன்வன
மைண்வணெண்வணெவய ஊத்திகிட்டு பத்த
வவெச்சகிட்டராம்மைரா. ஆசபத்திரிக்குத் தூக்கிட்டு
சபராசனராம். ‘அவவெரா வசேத்து சபராயராச்ச’ ந்னு
வசேரால்லீட்டராங்கம்மைரா. அவவெரா அப்பரா

அம்மைராக்கு வசேரால்லி அனுப்சசேன். அவெங்க
சபராலீசசேராட வெந்து எம் புள்வளய அடிச்ச
இளுத்து கிட்டுப் சபராயிட்டங்கம்மைரா.”
“பராப்பராவக்கு விடிவ கராலசமை வெரராதரா?”
என் மைனத்துள் ஒரு சகள்வி.
பலமைராடிக் குடியிருப்புகளுக்சக
உரித்தரான சிவல கஷ்டங்கள் வெந்ததரால் 1995 ல்
தனி வீடு கட்டிக் வகராண்டு
குசரராம்சபட்மடக்குக் குடி வபயர்ந்சதராம்.
பதிமனந்து வெருடங்களுக்குப் பின்
வசேன்ற வெருடம் அசசேராக் நகருக்குச்
வசேன்றிருந்சதன் எனது பகுதிக் குடியிருப்பில்
நடந்து வெந்த சிறு மைரராமைத்துப் பணிகமளப்
பரார்மவெயிட. ஒரு பக்கம் இருந்த குடிமசே
வீடுகளுக்குப் பதிலராக இரட்மட மைராடிக்
கட்டிடங்களும் ஓட்டு வீடுகளும் வெந்திருந்தன்.

என்ன ஒரு மைராற்றம்!
வெழக்கம் சபரால மூன்று கராலனி
கராவெல்கராரர்கள் தமலமயச் வசேராரிந்து வகராண்டு
வெந்து நின்றனர். “அயயரா இங்வக இருந்தப்சபரா
வபராங்கலு, திவெராளின்னு எனராம் வகராடுப்பீங்க.”
வசேராரிந்த தமலகள் ஒவ்வவெரான்றுக்கும் பத்து
ரூபராய வகராடுத்து விட்டு, அவெர்களுள்
மூத்தவெமர, “பராப்பரா இருந்தராக் கூட்டி வெராப்பரா”
என்சறன்.
“அவவெரா வெர மைராட்டரா சேரார்.”
“ஏன் வெர மைராட்டரா? எங்க சமைவல
சகராவெமைரா?”
“இல்வல சேரார். அவவெரா சபராயிட்டரா சேரார்.”
“எங்வக? வமைராத புள்வளசயராவடயரா?”
“இல்வல சேரார். திரும்ப வெரசவெ முடியராத

எடத்துக்குப் சபராயச் சசேந்தூட்டரா சேரார் அவவெரா.”
“பரால் ஆயரா?”
“அவெ இப்சபரா வெயச்சேராயி வீட்வடராட
படுத்துக் வகவடக்கரா சேரார்.”
என் சகள்விக்கு விமட கிமடத்து
விட்டது. பராப்பராவக்கும், பரால் ஆயராவக்கும்
விடியல் வெந்து விட்டது.

13. சந்தரி வசேரான்னராள் ஒரு சசேதி
“கீதரா சமைடம்….”
“என்ன சவெணும் வசேரால்லும்மைரா சந்தரி.”
“சமைடம் ஒங்கவளப் பராத்தரா எனக்குப்
வபராறராமமையரா இருக்கு சமைடம்.”
“என்வனப் பராத்து வபராறராவமைப் படுற
வமைராத ஆளு நீ தராம்மைரா.

எவனக்குக் கூடதரான்

ஒன்வனப் பராத்தரா வபராறராமமையரா இருக்கு என்ன
அழகு சபருக்கு ஏத்தராப்புவள,
எப்பிடி

ஒவடம்வப

ஸலிம்மைரா

என்ன கலரு,
வவெச்சிண்டு

இருக்கரா பராரூன்னு. நீ வசேரால்லு என்வனப் பராத்து
எதுக்குப் வபராறராவமைப் படுசற?”
“நீங்க வகராடுத்து வவெச்சேவெங்க சமைடம்.”
“நரான் யராரு கிட்வடயும் எதுவம் குடுத்து
மவெக்கவல சயம்மைரா. புதிரு சபராடராவமை சநரரா

விஷயத்வதச் வசேரால்லு.”
“சபரான
பராக்கணும்னு

வெராரம்

நரான்

வசேன்மன

வசேரான்சனன்னு

கூட்டீண்டு

சபரானீங்க இல்லியரா?”
“ஆமைராம்

அதுக்வகன்ன

இப்சபரா?

ஒன்வன மைட்டும் கூட்டிண்டு சபராகமலசய.
இன்னும்

வரண்டு

சபமர

சசேத்துதராசன

கூட்டிண்டு சபராசனன்.”
“ஒங்க அப்பரா அம்மைரா விட்டுவல தங்க
வவெச்சீங்க இல்சல.”
“ஆமைராம்.
அங்வக.
இன்னும்

அவங்களுக்கு வீடு இருக்கு

அதுனராவல ஒன்வனயும் கூட வெந்த
வரண்டு

வபராண்ணுங்கமளயும்

எங்கூட தங்க வவெச்சிண்சடன்.”
“ஒங்க அப்பரா அம்மைவவெப் பராத்தராலும்
வபராறராமமையரா இருக்குங்க சமைடம்,”
“சபராச்சடரா.

வமைராதலுவல எம்சமைவல

வபராறராமமையரா
என்சனராட

இருக்கூன்சன.
அப்பரா

இப்சபரா

அம்மைரா

சமைவல

வபராறராமமையரா? வபராறராவமைப் படறதுக்கூன்சன
வபராறந்த வஜன்மைமைரா நீ?”
“கிண்டலடிக்கராதங்க
மைனசவல

இருக்குற

சமைடம்.

என்

துக்கத்வத

யராரு

கிட்வடயராவெது வகராட்டி ‘ஓ’ ன்னு ஒரு வகராரல்
அழணும் சபரால இருந்தச்ச. அதரான்….”
“சேராரீம்மைரா சந்தரி. நீ வசேரால்ல வெந்தவதச்
வசேரால்லு.”
“சமைடம்

ஒங்க

வீட்டுவல

சபராய

இறங்கினதும் என்னராச்ச?” “நராமை கராவர விட்டு
இறங்கினதும்

வமைராத

மைராடி

ஃப்சளட்டுவல

இருக்குற ஒங்க அப்பரா என்ன பண்ணெராரு?”
“என்ன பண்ணெராரு>”
“வெராசேக்
வவெச்சக்கிட்டு.

கவதவவெத்
வெராசேல்

வதறந்து

வவெரராண்டராவசலசய

நின்னுக் கிட்டு இருந்த
சிரிச்சே

வமைராகத்சதராட

வெரசவெத்தராரு.

அவெரு வெராம்மைரான்னு
நம்மை

ஒங்க

எல்லராமரயும்

அம்மைரா

என்ன

பண்ணெராங்க?”
என்னம்மைரா இத்வதவன நராழியராயிடித்து?
வெண்டி சலட்டரா? சேரி “மக கராவல அலம்பிண்டு
சேராப்பிட வெராங்சகரான்னராங்க.”
“இதுக்குப்
அவங்க

சபராயி

சமைவலயும்

என்

ஏன்

சமைவலயும்
வபராறராவமைப்

படணூம்?”.
“வசேரால்சறன்

சமைடம்.

மைறு

நராளு

என்னராச்ச?”
“நராமை ஊர் சத்திப் பராக்கப் சபராசனராம்.’
“வகவளம்பற

சபராது

அப்பரா

என்ன

வசேரான்னராரு?”
“என்ன வசேரான்னராரு?”
“எங்வக சபராறதரா இருந்தராலும் நராலு

சபரும்

ஒண்ணெராப்

சபராங்சகரா.

வசேல்

சபரானுங்கசள மகயிவல வவெச்சக் கிட்சடரா
அல்லது அதுவல சபசிக் கிட்சடரா நடந்து
சபராயீட்டு இருக்கராதங்சகரா. சஹண்ட் சபகும்
பத்திரமைரா வவெச்சக் சகராங்சகரான்னராரு. கூடசவெ
நடந்து வெருவெராங்க சில சபரு.

நீங்க அசேந்த

சேமையம் பராத்து வசேல் சபராமனசயரா இல்வல
சஹண்ட் சபமகசயரா புடுங்கீட்டு ஓடீடுவெராங்க.
சேங்கிலிவய அறுத்துக் கிட்டு சபராறவெங்களும்
உண்டு.

அதுனராவல தரான் அப்பரா அப்பிடி

வசேரான்னராரு. “இது எல்லரார் வீட்டுவல இருக்குற
வபரியவெங்களும் வசேரால்றது தராசனம்மைரா?”
“சேரி அவத உடுங்க சமைடம். நராமை ஊரு
சத்தினப்சபரா எத்தினி வெராட்டி சபரானு பண்ணெராரு
ஒங்க

அப்பரா?

அப்வபரா

அவெரு

என்ன

சகட்டராரு? கராபீ டீ எதுனரா குடிச்சீங்களரா? டிபன்
சேராப்டீங்களரா?

அடிக்கடி தண்ணிசயரா ஜஜூசசேரா

குடிங்க. மைதிய உணெவ சேராப்டீங்களரா? எப்வபரா
வகளம்புவீங்க
அப்வபராப்வபரா

மைகராபலிபுரத்துசலந்து?
சபரானு

பண்ணிக்

கிட்டு

இரும்மைரான்னு வசேரான்னரில்வல?”.
“அது சேரி அவெரு சபசினது என்னரான்னு
ஒனக்வகப்படித் வதரியும்?”
“நீங்க வசேரான்ன பதிலுங்களுவல இருந்து
தரான் சமைடம்.”
“ஒங்க அப்பரா அம்மைரா இப்படி இருக்க
மைராட்டராங்களரா?”
“இதுவல நூத்துவல ஒரு பங்கு இருந்தராக்
கூட நரான் சேந்சதராஷப் படுசவெங்க. அவங்கவள
அப்பரா அம்மைரான்னு வசேரால்லிக்கசவெ வவெக்கமைரா
இருக்குங்க சமைடம்.”
“அப்பிடி

என்ன

வகராடுமமை

பண்ணீட்டராங்க அவங்க?”
வெந்த அழுமகமய அடக்கிக் வகராண்டு,

“ஒண்ணெரா

வரண்டரா

சமைடம்?

வசேரால்சறன்

சகளுங்க” ஆரம்பித்தராள் சந்தரி தன் சசேராகக்
கமதமய.
“நரான் பி.வடக். முடிச்சேதும் மைராவலத்
தவக்குப் சபராசனன் சவெமலக்கு.

அங்வக

வரண்டு வெருசேம் சவெவல வசேஞ்சசேன்.

மைராசேரா

மைராசேம் வீட்டுக்கு வநவறய பணெம் அனுப்புசவென்.
அதுவல

வீட்டு

சபங்குவல

வசேலவ

சபராக

வடபராசிட்டரா

மிச்சேத்வத
சபராட்டு

மவெயுங்கன்னு வசேரால்லுசவென்”.
“ஒன் வசேலவம். வீட்டு வசேலவம் சபராக
சபங்குவல

வடபராசிட்டும்

சபராடும்படியரா

இருந்துதுன்னரா

வநவறயசவெ

தரான்

சேம்பராதிச்சிருப்சப.

அந்த சவெவலவய ஏன்

உட்டூட்டு வெந்சத?”
”எங்கூட

சவெவல

வசேயயுறவெங்க

எங்கிட்வட நடந்துக்கிட்ட விதமும், எனக்கு

அங்கு

வகவடச்சே

சேராப்பராடும்

புடிக்கவல.

அதுனராவல அந்த சவெமலவய உட்டூட்சடன்.
திரும்பி வெந்து எம்.சி.ஏ. படீக்க சசேந்சதன்.
உடசன அப்பரா அம்மைரா ஆரம்பிச்சூட்டராங்க
எனக்குக்

கல்யராணெம்

பண்ணெனும்னு.

எவ்வவெராசளரா வசேரால்லியும் சகக்கராவமை எனக்குக்
கல்யராணெமும் பண்ணி வவெச்சூட்டராங்க.”
ஒனக்கு நல்லது பண்ணெணும்னு தராசன
அப்பிடி வசேஞ்சேராங்க?”
“நல்லது பண்ணெணும்னரா?

அன்னிக்கி

புடிச்சிது என் வெராழ்க்மகவல சேனியன். என்வனக்
கல்யராணெம்

பண்ணிண்டவென்

என்ன

படிச்சிருக்கரான், எங்வக சவெவல வசேயயுறரான்
எதுவசமை விசேராரிக்கராவமை, அவெசனராட அப்பரா
அம்மைராக்கு வநலமிருக்கூன்னு எனக்கு அவெவனக்
கட்டி வவெச்சூட்டராங்க.

திசனராம் நராள் பூரரா

எங்வகயராவெது சத்தட்டு, குடிச்சூட்டு ரராத்திரி

பத்து பதிசனராரு மைணிக்கு வெருவெரான், வெந்ததும்
கர

கரன்னு

என்வன

படுக்வக

உள்ளுக்கு

இழுத்திண்டு சபராயி, வகராடூர பராலியல் வெக்ரம்
எத்தினி உண்சடரா அத்தமனயும் வசேயவெரான்.
படிக்கசவெ உட மைராட்டரான் என்வன.
அதுனராவல அது வெவரயிலும் க்ளராசிவல வமைராத
இடத்துவல வெந்துண்டு இருந்த நரான் ஃமபனல்
எக்சசேம்வல

ஒரு

வபயிலராயிட்சடன்.

சேப்வஜக்ட்டுல
அவத

என்

கூடப்

படிச்சேவெங்களராவல நம்பசவெ முடீவல. இதுவல
கர்ப்பமும் ஆயிட்சடன்.

பிரசேவெத்துக்கு எங்க

வீட்டுக்கு வெந்த சபராது மைறுபடி படிச்ச, பரீட்மசே
எழுதிப் பராஸ பண்சணென்.”
“அப்புறம் என்ன? பராஸ பண்ணீட்சட.
இப்சபரா

நல்ல

சவெசலவலயும்

இருக்சக.

இன்னுன் என்ன சவெணும்?”
“கீதரா சமைடம் நரான் இன்னும் என்

கவதவய முடிக்கசல சமைடம். என் மபயனுக்கு
எட்டு மைராசேம் இருக்கும். ஒரு நராளு வவெளிவல
சபராயிட்டு வீடு திரும்பினரா வகராவழந்வதவயக்
கராணும். சகட்டதுக்கு அப்பரா வசேரான்னராரு அது
எங்வக

சபராயச்

சசேரணுசமைரா

சசேத்தூட்சடன்.
இடிஞ்ச

நீயும்

சபராயச்

சபராயிட்சடன்.

சபராகமுடியராதுன்னு

அங்வக
சசேருன்னு.
ஆனராலும்
பிடிவெராதமைரா

வசேரால்லீட்சடன். திசனராம் நீ வகவளம்பிப் சபரா
வகவளம்பிப் சபரா.
எப்படி

உன்

நீ சபராகசலன்னரா நரான்

தங்வகயக்குக்

கல்யராணெம்

பண்ணுசவென்? ஒன் தம்பிக்கு யராரு வபராண்ணு
குடுக்க வெருவெராம்பராங்க அப்பராவம் அம்மைராவம்.
ஒரு நராளு அப்பராவவெக் சகட்சடன்,
“அச்சேரா நரான் சபங்க் எக்சசேம் எழுதலராம்னு
இருக்சகன்.
சசேரணும்.

அதுக்கு சகராச்சிங் கிளராசவல
ஒரு ஐயராயிரம் சவெணும்னு.

என்

மகயிவல நயரா மபசேரா வகவடயராது. சவெணும்னரா
இந்த

கராகிதங்கவள

எடுத்துண்டு

சபராயி

சபங்குவல வவெச்ச பணெம் வெராங்கிக்சகரான்னு எம்
மூஞ்சிவல உட்டு எறிஞ்சேராரு வரண்டு மூணு
கராகிதங்கவள.”
“சலரான் வகவடச்சதரா?”
“இல்வல சமைடம். சமைசனஜர் சகட்டராரு,
ஒன்வனப் பராத்தரா படிச்சேவெளராட்டம் இருக்சக.
யராரு சபரிசலசயரா இருக்குற வடபராசிட் ரசீவதக்
வகராண்டு வெந்து சலரானு சவெணும்னரா யராரும்மைரா
குடுப்பராங்க சலரானுன்னு. ரசீதுங்கவள வெராங்கிப்
பராத்தரா எல்லராம் அப்பரா சபரிவலயும் அம்மைரா
சபரிவலயும்

இருக்கு.

அப்சபரா

நரான்

மகவயழுத்துப் சபராட்டு அனுப்பின ஃபராரம்
எல்லம் என்னராச்ச?”
“அப்புறம் என்ன பண்சணெ?

சின்ன

சின்ன சவெவல பராத்து வகராஞ்சேம் பணெம் சசேத்து

சகராச்சிங்க் கிளராசவல சசேந்து பரீட்வசே எழுதி
இப்வபரா ஒங்க முன்னராவல நரான் இருக்சகன்.”
“மபயன் என்ன ஆனரான்?”
“மபயன்
இருக்கரான்.

அவங்க

வீட்டுசலசயதரான்

திசனராம் சபரானுவல அவெங்கூட

சபசசவென். சில சேமையம் அவென் சகப்பராம் அம்மைரா
எனக்கு இது சவெணும் அது சவெணும்னு. நரானும்
உடசன

வெராங்கி

சகட்டவத.
கிஃப்டுங்க

அவென்
வெராங்கி

அனுப்புசவென்
வபராறந்த

அவென்
நராளுக்கும்

அனுப்புசவென்.

என்

மகயிவல வகராஞ்சேம் கராச சசேந்ததும், விவெராக
ரத்துக்கும், மபயசனராட கஸடடிக்கும் சகச
சபராடறதரா இருக்சகன் சமைடம்.
“சமைடம்

அன்னிக்கி

நீங்க

கசடவல

வரண்டு சஜராடி வசேருப்பு வெராங்கினீங்க பல
சஜராடிங்கவளக்

மகயிவல

எடுத்துப்

பராத்து.

அப்வபரா நரான் சகட்சடன் கராலுவல சபராட்டுப்

பராக்கராவமை வெராங்குறீங்கசள வசேருப்பு. சபராட்டுப்
பராருங்க சமைடம்சனன்.
வசேருப்பு

நீங்க வசேரான்னீங்க

எனக்கில்சல

அப்பராக்கூன்னு.

வீட்டுக்குப் சபரானதும் அப்பராவவெ சபராட்டுப்
பராக்கச் வசேரான்னீங்க.

அப்பராவம் சபராட்டுப்

பராத்தூட்டு நன்னரா இருக்கும்மைரான்னராரு.

மைறு

நராளு ஒங்க வசேருப்பு பிஞ்சிருக்க, அப்பராவவெக்
சகட்டீங்க

‘அப்பரா

ரப்பர்

வசேரால்யூஷன்

இருக்கரான்னு. ஒடசன அப்பரா ஒரு டிரராயவரத்
திறந்து ரப்பர் வசேராலூஷவன எடுத்து அவத
எப்பிடி

உபசயராகிக்கணும்னு

வசேரால்லிக்

வகராடுத்தராரு. அப்வபரா எனக்கு ஒங்களுக்குள்ள
இருக்குற பராசேத்வதப் பராத்து வபராறராமமையரா
இருந்தது சமைடம்.”
“ஏன் நீ வசேயய மைராட்டியரா இவதல்லராம்?”
“நரானுந்தரான்

வசேயசவென்

சமைடம்.

இப்வபராவம் அவங்களுக்கு வசேலவக்கு பணெம்

அனுப்பிக்

கிட்டுதரான்

இருக்சகன்

சமைடம்.

ஆனரா அவங்க கிட்சடந்து எனக்குக் கடுகளவ
பராசேம் கூட்க் வகவடயக்குறது இல்சல சமைடம்.
அவங்கவளப்

வபராறுத்த

வெவர

நரான்

ஒரு

நடமைராடுற ஏடீவயம் சமைடம்.
சபரான வெருஷம் அம்மைராக்கு திடீர்னு
முதுவகலும்புவல

ஒரு

ப்ரராப்ளம்

வெந்து

அதுனராவல கரால் வமைராடங்கிப் சபராச்ச. நராந்தரான்
ஏகப் பட்ட பணெம் வசேலவெழிச்ச மவெத்தியம்
பராத்சதன்.

இப்வபரா

நல்லரா

இருக்கராங்க.

சகனடராவவல புருசேசனராட இருக்குற என் தங்வக
எங்களராவல வெரமுடியராது. டிக்வகட்டுக்சக ஏகப்
பட்ட பணெம் ஆகும்னூட்டரா,

கல்யராணெகி

வடல்லிவல இருக்குற தம்பி நரான் இப்வபராதரான்
புது சவெவலவல சசேந்திருக்சகன். என்னராவல வெர
முடியராதூன்னுட்டரான்.
பணெமும் அனுப்பசல.

வரண்டு

சபரும்

இப்சபரா
ஒங்கவளயும்

வசேரால்லுங்க

ஒங்க

அப்பரா

சமைடம்

அம்மைராமவெயும்

பராத்தரா எனக்குப் வபராறராமமையரா இருக்குமைரா
இருக்கராதரான்னு.?”
“சந்தரீ
கல்யராணெம்

நீ

சபரான

வெராரம்

ஆயிடிச்சேரான்னு

இல்மலனு வசேரான்சன.

ஒனக்குக்

சகட்ட

சபராது

சபங்குக்கு பசயரா

டராட்டரா குடுக்குற சபராதும் அப்பிடிசய தரான்
குடுத்திருக்மகயரா?
உண்வமை

பின்னராடி

சபங்குக்கு

ஒன்

சவெவலசய

வதரிஞ்சேரா

சபராயிடுசமைம்மைரா.”
“இல்சல சமைடம். அதுவல கவரக்ட்டரா
தரான் வகராடுத்திருக்சகன்.”
“பின்வன ஏன் கல்யராணெம் ஆகசலன்னு
வசேரான்சன?”
“அப்பிடிச்

வசேரால்லசலன்னரா

ஹஸவபண்டு எங்வக இருக்கராரு?

என்ன

சவெவல பண்ணுறராரு?

நீ ஏன் அவெரு கூட

சபராகசலன்னு சகப்பராங்க.
கிட்வடயும்

என்

ஒவ்வவெராருத்தரு

சசேராகக்

கவதவயச்

வசேரால்லணுமைரா சமைடம்?”
“அது

சேரிதரான்.

ஆனரா

ஒனக்குக்

கல்யராணெம் ஆகசலன்னு வநவனச்ச யராரராவெது
வஜராள்ளு உட ஆரம்பிச்சேரா….?”
“பராலம்

வெர

சபராது

அவதத்

தராண்டுசவெராம்னு வசேரால்லுவெராங்கசள சமைடம்,
அது

சபரால

வஜராள்ளு

விடற

சபராது

பராத்துப்சபராம் சமைடம்.”
எதிர் நீச்சேல் சபராடுற தன்வமை ஒங்கிட்வட
வரராம்பசவெ இருக்கும்மைரா.”
“சமைடம்.”
“என்னம்மைரா?”
“ஒங்கவள
கூப்பிடலராமைரா சமைடம்?”

நரான்

அம்மைரான்னு

“ஒனக்கு

எப்பிடிக்

கூப்பிடணும்னு

சதராணுசதரா அப்பிடிக் கூப்பிட்டுக்சகரா. ஆனரா
தனியரா இருக்குற சபராது அப்பிடிக் கூப்பிடு.
இல்லராட்டி அடுத்த வெருஷம் ஜராயின் பண்ணுற
வெங்க யராரராவெது என்வன கீதராப் பராட்டின்னு
கூப்பிட ஆரம்பிச்சூடுவெராங்க.’
இருவெரும் சிரித்சதராம். சந்தரி கிளம்பிச்
வசேன்றராள் தன் இடத்திற்கு.
““சந்தரி வசேரான்னராள் ஒரு சசேதி
வநராந்தசத உள்ளம் அது சகட்டு”
முணு முணுத்த வதந்தன் வெராய
(கமதயல்ல இது. நிஜம்.)

14. வஜராலிப்ப வதல்லராம் தங்கமைல்ல

“நூரு….. எப்பிடிடீ இருக்சக?
வெந்திருக்கராப்புவல

இருக்சக.

அவெரு
ஒசர

வகராண்டராட்டந் தரான்னு வசேரால்லு.”
“ஆமைராண்டீ.
பராத்தரா

இவவெரா.

வகராண்டராட்டத்வதப்
வஜராலிக்கற

வதல்லராம்

தங்கமில்சலடி.”
“என்னடீ
சபராட்டுருக்குற

வசேரால்சற?

அப்சபரா

நமகவயல்லராம்

நீ

அலிமைரா

கவெரிங்கரா?”
“இல்சலடீ. அவதச் வசேரால்லவல நரான்.
அவதல்லராம் ஒரிஜினல் தரான்.”

பின்ன என்ன வகராவற பட்டுக்கவற நீ?
வெசேதியரான ஊடு.

ஊவரச் சத்தி வெரக் கராரு.

ஊட்சடராட கராவர ஓட்ட ட்மரவெரு. சபராட்டுக்க
வித விதமைரா நமகங்க.

இன்னும் என்னடி

சவெணும் ஒனக்கு?”
“அவதல்லராம் இருக்கு.

இல்சலன்னு

வசேரால்லவல.”
“பின்வன என்னவெராம்? ஊட்டுக் கராரரும்
வெந்திருக்கராரு துபராயசலந்து.
இன்னும் தங்கமைரா?

இந்த வெராட்டி

இல்சல எச்டீ. டீவீ. யரா?

ஐசபடரா?”
“மூணுந்தரான்.”
“அப்புறம்

என்னவெராம்?

மூஞ்சிவய

எதுக்கு நசங்கிப் சபரான ஈயச் வசேராம்பராட்டம்
வவெச்சிக்கிட்டு இருக்சக?”
“அவத எப்டிடீ வசேரால்றது ஒங்கிட்சட?”
“வெராயராவல

வசேரால்றது.

என்னத்வத

வசேரால்ல முடியராவமை தவிக்கிசற?”
“சநத்து என் சின்னப் மபயன் கவச
சகக்குறரான், ‘அம்மிஜரான் யராரு அந்த ஆளு?
நரான் ஒருத்தன் ஒம் பக்கத்துவல இருக்சகங்
கவறவதக்
கட்டுறரான்.

கூடப்

பராக்கராவமை

ஒன்வனக்

என்வனன்னசமைரா பண்ணுறரான்.

நீயும் அவெவனப் பராத்துப் பல்வல இளிக்குசற?’
ன்னு.

இப்வபரா வசேரால்லுடீ நீ வஜராலிக்கிற

வதல்லராம் தங்கமைரான்னு.”
“ஆமைராண்டீ….. பராவெண்டீ நீ. சேலீசமைராட
அத்தரா, அதரான் என் ஊட்டுக் கராரரு, இங்வக
சபங்குவல சவெவல பராக்குறராரு.

அஞ்சேடிச்சேரா

டராண்ணு ஊட்டுக்கு வெந்துடறராரு.

சேசமைராசேரா

சேராயின்னு இருக்கறவதச் சேராப்டூட்டு சேலீவமைக்
கூட்டிகிட்டு

பரார்க்குக்கு

சபராயிடறராரு

அவெசனராட வவெமளயராட.”
“அதுக்வகல்லராம் அல்லராசவெராட துவெரா

சவெணுண்டீ. எனக்கு அது இல்வல சபராவல.”

