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அணிந்தறர
கடைந்தை பத்தைணாண்டுக் கணாலெத்தில் தைமமுறடைய அருறமயணானை சிறுகறதைப் பறடைப்புகளின் மூலெம
பல்லெணாயிரக்கணக்கணானை வணாசகர்களின் கவனைத்றதைக் கவர்ந்த பணாரணாட்டுதைல்கறளைப் லபற்று வருகிறைணார்
முற்ஜபணாக்கு எழுத்தைணாளைரணானை திரு. களைந்றதை பீர் முகமமத. தைணாமறரயில் 1983 ஆம ஆண்டில் லவளிவந்தை
இவருறடைய முதைல் கறதையணானை 'தையவு லசய்த' என்னும கறதைஜயணாடு லதைணாடைங்கும இத்லதைணாகுப்பில்
பதிலனைணான்று கறதைகள அடைங்கியுளளைனை. முஸ்லீம சமுதைணாயத்தில் நடுத்தைர வகுப்பினைரிறடைஜயயும
உறழைப்பணாளி மக்களிறடைஜயயும ஜதைணான்றும சிக்கல்கள ஜபணாரணாட்டைங்கள ஜபணான்றைறவகள லமய்றம
வணாய்ந்தை படைப்பிடிப்புகளின் மூலெம இக்கறதைகளில் வழைங்குகிறைணார் ஆசிரியர். அவர் பறடைக்கும
பணாத்திரங்களின் உறரயணாடைல்கள கறதைகளுக்கு வலுறவக் கூட்டித் தைருகின்றைனை.
இத்லதைணாகுப்பில் இடைம லபற்றிருக்கும 'இன்றறையக் கண்ணணாடியும நணாறளைய முகங்களும', 'ஒரு தைணாய்
வயிற்றுப் பிளறளைகள' ஆகிய இரண்டும மதை நல்லிணக்கத்றதை மனிதை ஜநயத்தின் அடிப்பறடையில்
வலியுறுத்திக் கணாட்டும கறதைகளைணாகும. கிரணாமச் சூழைலில் இந்த - முஸ்லீம மற்றும முஸ்லீம - கிறிஸ்தவ
மக்களிறடைஜய இயல்பணாக இருந்த வருகின்றை ஒற்றுறம உணர்றவச் சிறதைக்க முற்படுகிறை தீய சக்திகள
வீழ்த்தைப்படை ஜவண்டியறவ என்பறதை இக்கறதைகளில் அவர் லசணால்லிச் லசல்லும பணாங்கு மிகச் சிறைப்பணாக
அறமந்தளளைத. தைங்கள முஸ்லீம நண்பருக்கு இந்த நண்பர்கள பணாதகணாப்புத் தைர முன்வருவதம,
தைண்டைறனை லபறும முஸ்லீம இறளைஞன் அபரணாதைத்தின் ஒரு பகுதிறய மணாதைணா ஜகணாவில் உண்டியலில்
லசலுத்தை ஜவண்டும என்றை தீர்ப்பு வழைங்கப்படுவதம திரு. பீர் முகமமத அவர்களின் பரந்தபட்டை
ஜநணாக்றகயும, தீர்க்கதைரிசனைப் பணார்றவறயயும நமக்குத் லதைரிவிக்கின்றைனை.
இவருறடைய கறதைகளில் நமபிக்றகயும, நல் எதிர்ஜநணாக்கும இருப்பறதைக் கண்டு மகிழை முடிகிறைத. 'தையவு
லசய்த' என்னும கறதையின் முடிவில் வரும ஜேமணாலின் சிந்தைறனைஜயணாட்டைமும தைனைத அறறையில் கணாற்று
வீசட்டும என்பதைற்கணாக ஜேன்னைறலெத் திறைந்த றவப்பதம இதைற்குச் சணான்றுகள. அவ்வணாஜறை வணாழ்க்றக
வடிவம என்னும கறதையில் வரும மீரணாப்பிளறளை தைமமுறடைய சக ஊழியர்களின் ஜபணாரணாட்டைத்திற்குத்
தறண நிற்கும கட்டைத்தில் அவர் சணாதி, சமய உறைவுகறளைத் தைணாண்டி நிற்பறதைக் கணாணுமஜபணாதம ஆசிரியர்
கணாட்டை விருமபும நல் எதிர்ஜநணாக்கு நிறலெறய நமமணால் புரிந்தலகணாளளை முடிகிறைத. இத்லதைணாகுப்பில்
இடைம லபற்றிருக்கும நிறலெகள, லசணால்லிலும லசயலிலும, சணாமரணாஜ்யம ஜபணான்றை கறதைகள முஸ்லீம
மக்களின் அன்றைணாடை வணாழ்க்றக நிறலெறயயும, அவர்களின் மனைப்ஜபணாரணாட்டைங்கறளையும, குடுமபச்
சிக்கல்கறளையும எடுத்தக்கணாட்டுவறதைக் கணாணலெணாம.
நண்பர் களைந்றதை பீர் முகமமத தைமமுறடைய கறதைகள அறனைத்திற்கும களைமணாகத் தைணாமறிந்தை இஸ்லெணாமியச்
சமுதைணாயத்றதைத் ஜதைர்ந்லதைடுத்தக்லகணாண்டு கற்பறனைகளுக்குப் புறைமபணானை வறகயில் லமய்றம
வடிவங்களைணானை பணாத்திரங்கறளை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தவதைன் மூலெம அவர்கஜளைணாடு ஒன்றி நின்று
வணாழ்பவர் அவர் என்பறதையும நமக்குத் லதைரியப்படுத்திவிடுகிறைணார். லசணாந்தைச்சூழைல் அண்மிய களைம
அறிமுகமணானை பணாத்திரங்கள ஆகிய இறவதைணாம எழுத்தைணாளைர்களின் பறடைப்புகளுக்கு வலுவூட்டும சக்திகள
என்பதைற்கு நண்பரின் கறதைகள பல்வறகயிலும சணான்று பகர்கின்றைனை.
இத்தைகு கறதைகள பலெவற்றறை ஆசிரியர் லதைணாடைர்ந்த பறடைத்த வழைங்க அளைவற்றை அருளைணாளைனும நிகரற்றை
அன்புறடைஜயணானுமணாகிய இறறைவன் அருளவணாரணாக!
அன்பன்
டைணாக்டைர் தி. தையணானைந்தைன் பிரணான்சிஸ்
லபணாதச் லசயலெணாளைர்
கிறிஸ்தவ இலெக்கியச் சங்கம
லசன்றனை
17.6.1994
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பதிப்புறர
இன்றறைய கண்ணணாடியும நணாறளைய முகங்களும என்னும இச்சிறுகறதைத் லதைணாகுப்பு நூலில் பதிஜனைணாரு
கறதைகள அடைங்கியுளளைனை. ஒவ்லவணாரு கறதையிலும லதைன் தைமிழ் நணாட்டின் மணம முழுக்க முழுக்க
வீசுகின்றைத. கறதைகறளைப் படிக்குமஜபணாத அவற்றறை வணாசிக்கிஜறைணாம என்றை உணர்றவவிடை நிகழ்ச்சிகளில்
நணாம கலெந்த லகணாளகிஜறைணாம என்றை உணர்வு ஏற்படும அளைவுக்கு நமறமப் பணாத்திரங்கஜளைணாடு ஒன்றிவிடைச்
லசய்கிறைணார் ஆசிரியர்.
முஸ்லீம பண்பணாடு சணார்ந்தை அன்றைணாடை நடைப்புகறளை றமயமணாக றவத்தப் பின்னைப்பட்டைறவ இக்கறதைகள.
கிறிஸ்தைவ இலெக்கியச் சங்கம லவளியிடும முதைல் இஸ்லெணாமியச் சிறுகறதைத் லதைணாகுப்பு நூல் இத.
எங்களின் முஸ்லீம எழுத்தைணாளைர் திரு. பீர் முகமமத அவர்களின் இந்தை நூறலெ லவளியிடுவதில் லபருறம
லகணாளகிஜறைணாம.
கிறிஸ்தைவ இலெக்கியச் சங்கம லவளியிடும சிறுகறதைத் லதைணாகுப்பு நூல்களுக்கு வணாசகர்களிறடைஜய
லபருத்தை வரஜவற்பு எப்ஜபணாதம உண்டு.
அஜதை வரஜவற்பு இந்நூலுக்கும இருக்கும என்று உறுதியணாக நமபுகிஜறைணாம.
மிக்க அன்புடைன்
ஸ்வீட்ஸின் பிரபணாகரன்
தைமிழ்ப் பதிப்பணாசிரியர் கிறிஸ்தைவ இலெக்கியச் சங்கம
லசன்றனை
2-2-94
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இதைய உறர
ஒன்றும லசணால்லெ முடியவில்றலெ; லரணாமபவும மகிழ்ச்சியணானை ஜநரம இத. பத்தைணாண்டு கணாலெ எழுத்தப்
பயணத்தில் எனைக்லகன்று ஒரு நிழைல் - இத்லதைணாகுப்பு. எனைக்குத் லதைரிகிறைத என் பலெமும பலெவீனைமும!
ஆறகயணால், திருப்தி இல்லெணாமல்தைணான் இந்தைப் பயணமும! இந்தைத் லதைணாகுதியின் குறறைகறளையும,
நிறறைகறளையும நீங்கள எனைக்குத் லதைரிவிக்க முன்வந்தைணால் என் பணாறதைறய ஒழுங்குபடுத்தை எனைக்குக்
றகலகணாடுத்தைவர்கள ஆவீர்கள!
தையவுலசய்த... எனைத முதைல் சிறுகறதை. கட்டுக்ஜகணாப்பில்லெணாமல் தைணாஜனை வகுத்தை வழியில் ஜபணானை கறதை.
"தைணாமறர” லவளியிட்டை இக்கறதைறயத்தைணான் 1983 ஆம ஆண்டிற்கணானை சிறைந்தை சிறுகறதையணாக இலெக்கிய
சிந்தைறனை ஜதைர்ந்லதைடுத்தக் லகளைரவித்தைத. இலெக்கியச் சிந்தைறனை அறமப்பணாளைர்களுக்கும ஜதைர்வுலபறைக்
கணாரணமணாயிருந்தை திருவணாளைர்கள நீலெ. பத்மநணாபன், ரணாசி. அழைகப்பன் ஆகிஜயணார்களுக்கும நன்றி
கூறுகிஜறைன்.
எனைத எழுத்தக்கு உரமிட்டைவர்களுக்கும, உறுதறணயணாய் இருந்தைவர்களுக்கும மற்றும கறலெ,
இலெக்கியப் லபருமன்றைம, பரிசளித்தப் பணாரணாட்டிய முற்ஜபணாக்கு எழுத்தைணாளைர் சங்கம, ஜகணாறவ இ.எஸ்.டி.
ஞணானைன் பரிசுத் திட்டை அறமப்பு, இத்லதைணாகுதியின் சிறுகறதைகறளை லவளியிட்டை தைணாமறர, லசமமலெர்,
கறணயணாழி இதைழ்களுக்கும மிகுந்தை நன்றிகள!
நூலெணாக்கும லபருமபணிறய மகிழ்வுடைன் ஏற்றுக் லகணாண்டை கிறிஸ்தைவ இலெக்கியச் சங்கத்தின் லபணாதச்
லசயலெணாளைர் அருளதிரு. டைணாக்டைர் தையணானைந்தைன் பிரணான்சிஸ் அவர்களுக்கும, தைமிழ்ப் பதிப்பணாசிரியர் திருமதி
ஸ்வீட்லின் பிரபணாகரன் அவர்களுக்கும, அச்சக ஊழியர்களுக்கும என் பணிவன்பணானை நன்றிகள
என்லறைன்றும உரித்தைணாகட்டும!

அன்பு நிறலெயம

என்றும அன்புடைன்

18, முறகதீன் லதைரு

ஏ.பீர் முகமமத

ஆழ்வணார் திருநகர் 628 612

(களைந்றதை பீர்முகமமத)

சிதைமபரனைணார் மணாவட்டைம
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1. தையவு லசய்த
இதவறரயில் தைனைக்லகன்று அமமணாவின் கடிதைங்கள தைவிர ஜவலறைவரின் கடிதைமும லபறைணாதைவனைணாயிருந்தை
ஜேமணால் முகமமத இன்று தைன் அக்கணாவின் கடிதைமும தைனைத ரூமிற்குள கிடைந்தைத கண்டு
ஆச்சரியப்பட்டைணான். அவன் தைனைத குமணாஸ்தைணா ஜவறலெறயப் பணாக்டைரியில் முடித்தவிட்டு வழைக்கமணாக
நண்பர்களுடைன் தைணான் இந்தை ரூம வந்த ஜசருவணான். இன்று கணாறலெயிலிருந்ஜதை வயிற்று வலியணால்
சிரமப்பட்டுக் லகணாண்டிருந்தைணான். அதைனைணால் ஒருமணி ஜநரம முன்னைதைணாகஜவ ஜவறலெயிலிருந்த தைன்றனைக்
கழைற்றிக்லகணாண்டு அறறைக்கு வந்த ஜசர்ந்தைணான்.
லநல்றலெ மணாவட்டைத்தின் வறைட்சியணானை பகுதிலயணான்றில்தைணான் ஜேமணால் முகமமதவின் உமமணாவும, அக்கணா,
தைங்றகயும வசித்த வருகின்றைனைர். தைணான் லபறும 250 ரூபணாய் சமபளைத்தில் ரூம வணாடைறக, சணாப்பணாட்டுச்
லசலெவு, இதைர லசலெவினைங்கள எல்லெணாம ஜபணாக அவன் றகயில் முழுசணாக நூறு ரூபணாய் கூடை இதவறரயில்
ஜதைறியதில்றலெ . சிலெ சமயங்களில் எதிர்பணாரணாச் லசலெவுகள அவறனை ஜமலும சித்ரவறதை லசய்யும. இந்தை
மணாதைம வயிற்று வலி புதிய விருந்தைணாளியணாக ஜவறு வந்த ஜசர்ந்திருக்கிறைத. இத இன்னும என்லனைன்னை
லசலெவுகறளைச் லசய்யுஜமணா? ஒவ்லவணாரு முறறையும ஜேமணால் தைன் உமமணாவுக்குப் பணம அனுப்பக்
கஷ்டைப்பட்டைணான். இருந்தைஜபணாதிலும ஒவ்லவணாரு மணாதைமும அவனைத பணம மட்டுஜம அந்தைக்
குக்கிரணாமத்திஜலெ வசிக்கின்றை அவன் குடுமபத்தின் வயிற்றுப் பசிறயத் தீர்த்த றவக்கிறைத. உமமணாவின்
லபயருக்குத்தைணான் அனுப்பும இந்தை எண்பத அல்லெத லதைணாண்ணூறு ரூபணாய் எந்லதைந்தைச் லசலெவுகளுக்கு
உறறைஜபணாடும என்று அவன் நிறனைத்தப் பணார்ப்பணான். சன்னைமணானை கண்ணீர் இறழைகள அவனைத கண்களில்
இருந்த லபருக்லகடுக்கும. எனினும அவன் ஜவறு ஜவறலெகளுக்கும கூடுதைலெணானை சமபணாத்தியத்திற்கும
முயன்று லகணாண்ஜடை இருந்தைணான். ஜவறலெதைணான் கிறடைக்கவில்றலெ. தைணான் பணம அனுப்பினைணால் அதைறனைச்
'சந்ஜதைணாஷத்தடைஜனை’ லபற்றுக் லகணாண்டைதைணாக உமமணா ஒரு கடிதைம எழுதவணாள. அதைற்கிறடையில் ஜவறு
கடிதைங்கள வருவதம இல்றலெ. இவனிடைமிருந்த ஜபணாவதம இல்றலெ. ஆனைணால் இன்று ஒரு
மர்மக்கறதைஜய ஜபணாலெ தைனைத அக்கணாவிடைமிருந்த கடிதைம வந்திருக்கிறைத. அனுப்பும முகவரியிஜலெஜய
தைனைத அக்கணாவின் லபயர்தைணான் சுத்தைமணாக எழுதைப்பட்டுளளைஜதை; இவள ஏன் தைனைக்கு ஒரு கடிதைம எழுதை
ஜவண்டும? என்னை ஜநணாக்கணாடு வந்தைத என்று எழுதினைணாளைணாம? ஏகமணானை அருவருப்புடைன் கடிதைத்றதைப்
பிரித்த ஜேமணால் படிக்க ஆரமபித்தைணான். “அன்புத் தைமபி ஜேமணால்! அக்கணா ஜேரீனைணா எழுதிக்லகணாளகிஜறைன்' எனை
ஆரமபித்தைவள சகலெ விசணாரிப்புகள இல்லெணாமல் ஜநரடியணாகஜவ விஷயத்றதைத் லதைணாட்டுக்லகணாண்டு
ஜபணானைணாள. 'அன்று நீ என்றனை அடித்தை அடிறயயும, ஏசிய ஏச்சுக்கறளையும இன்று நணான் மறைந்த ஜபணாய்
விட்ஜடைன். அறதைலயல்லெணாம
ஞணாபகத்தில் றவத்தக் லகணாண்டிருக்கவும உன்றனைக் குற்றைம சணாட்டைவும எனைக்லகன்னை ஜயணாக்யறதை
இருக்கிறைத? நீ அனுப்பிக் லகணாண்டிருக்கிறை பணத்தில் தைணாஜனை நணானும என் வயிற்றறைக்
கழுவிக்லகணாண்டிருக்கிஜறைன். உமமணாவும என்ஜனைணாடு அந்தை நணாள முதைலெணாக ஒரு வணார்த்றதைகூடைப்
ஜபசிக்லகணாளளைணாமஜலெஜய இன்றுவறர இருந்தவிட்டைணார்கள. ஆனைணால் என்றனைக் கண்கலெங்கணாமல்
கவனித்தக் லகணாளளை ஜவண்டும என்று மட்டும அவள நிறனைக்கிறைணாள. எனைக்லகன்று ஒரு கல்யணாணஜம
இனி நடைக்கப்ஜபணாவதில்றலெ என்றும அமமணா முடிலவடுத்த விட்டைணாள. எந்ஜநரமும அதைற்கணாகக் கண்ணீர்
வடித்ஜதை தைன்றனைக் கறரத்தக் லகணாண்டிருக்கிறைணாள. நணான் அவஜளைணாடு ஜபச முயன்றை சமயங்களில் எல்லெணாம
முகத்றதையும திருப்பிக் லகணாளகிறைணாள. அவளைத இதையச் சுறமகறளைப் புலெமபினைணால் அதைறனைக் கணாத
லகணாடுத்தக் ஜகட்பவர்தைணான் யணார்? எங்கும தைடுப்புச் சுவர் உளளைத. அதஜவ எங்களுக்குப் பிறழைக்க
வழியில்லெணாமல் லசய்தவிட்டைத. என் ஜபச்சுக்குத் தறண முமதைணாஜ்தைணான். அவள ஜபச்சுக்கு நணாஜனை தறண.
நணான் என் இயலெணாறமறய ஜவறு யணாரிடைம லசணால்லெ? பிறைரிடைம லசணால்லெ முடியுமணா? லசணான்னைணால்
உதைவுவணார்களைணா? எனைக்கு இன்றுளளை நிறலெயில் உதைவக்கூடியவன் நீதைணாண்டைணா! உன்றனைக் லகஞ்சிக்
ஜகட்கிஜறைன். எனைக்கு உறடைமணாற்றிக் லகணாளளைக்கூடை இனிஜமல் ஜசறலெ எதவும இல்றலெ. ஜேணாக்லகட்
மூன்றும லரணாமப நணாளைணாகஜவ என்றனை விட்டுப் ஜபணாகத் தடிக்கின்றைனை. எந்தை அளைவுக்குத்
றதைத்தக்லகணாண்டு மீண்டும பயன்படுத்தை முடியுஜமணா அந்தை அளைவுக்குப் பயன்படுத்திவிட்ஜடைன். இனி
அதவும இல்றலெ. நணான் உன்றனைத் லதைணாந்தைரவு லசய்வதைணாக எண்ணணாஜதை தைமபி! தையவுலசய்த இந்தை ஒரு
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உதைவியும லசய்தவிடு. உனைக்குக் ஜகணாடிப் புண்ணியம உண்டு! என்மீத எவ்வளைவு ஜகணாபம இருந்தைணாலும
என்றனை மன்னித்தக்லகணாள...”

கடிதைம இன்னும நீண்டுலகணாண்ஜடை இருந்தைத. அவறளை ஒரு கடிதைம எழுதை றவக்கக்கூடிய அளைவுக்கணாவத
படிக்க றவத்தவிடை ஜவண்டும என்று தைன் வணாப்பணா அடிக்கடி லசணால்லியறதை ஜேமணால் நிறனைத்தப்
பணார்த்தைணான். அவள படித்தை லமணாத்தைப் படிப்பும இந்தை ஒரு கடிதைத்திற்குத்தைணானைணா? அவனைத கணால்களில்
ஜேரீனைணாஜவ விழுந்த ஒரு ஜசறலெக்கணாகக் கதைறுவதைணாகத் ஜதைணான்றியத. தைனைத அருறமச் சஜகணாதைரியின் அவலெ
வணாழ்க்றக அவனைத லநஞ்சிஜலெ ஆயிரம அமபுகளைணாகப் பணாய்ந்த இரத்தைத்றதை லவளிக்லகணாணர்வதைணாகத்
ஜதைணான்றியத. களளைமற்றை தைன் அக்கணாறவ ஊரணார், லநஞ்சிஜலெ ஈரம இல்லெணாமல் நிர்மூலெமணாக்கி வறதைக்கிறை
லகணாடுறம ஜதைணான்றியத.
கடைந்தை கணாலெம கண்களின் முன்ஜனை லகணாடூரமணாகத் ஜதைணான்றியத.
ஐமபத வயதக்குளளைணாகஜவ தைனைத வணாப்பணா றமயமணாகி எல்லெணாப் லபணாறுப்புகளில் இருந்தம விடுபட்டு
மண்ணுக்குள சுவர்க்கம ஜதைடிக்லகணாண்டைஜபணாத பணாதகணாப்பணாற்றை நிறலெயில் தைனைத குடுமபஜம மூழ்கியத.
உமமணா கதீஜேணா, அக்கணா ஜேரீனைணா, தைங்றக முமதைணாஜ் இவர்கஜளைணாடு ஒஜர ஆண் மகனைணாகத் தைணானும நின்றைணான்.
இனி என்னை லசய்ய ஜவண்டும என்பறதைக் கூடை ஜயணாசிக்க முடியணாதை இருண்டை பருவம. நணாற்பத நணாள
வணாப்பணாவுக்கு பணாத்திஹணா ஓதைவும பட்டை கஷ்டைம லகணாஞ்ச நஞ்சமல்லெ. இந்நிறலெதைணான் உமமணா இத்தைணா
முடிந்த ஆனைணால் லவளிஜய ஜபணாகும எண்ணஜமயில்லெணாமல் வீட்டிற்குளஜளைஜய அறடைபட்டுக்கிடைந்தைணாள.
இனிஜமல் தைனைக்ஜகத படிப்பு என்று ஜகளவிஜகட்டு, பின்னைர் தைனைக்குத் தைணாஜனை பதிறலெத்
ஜதைடிக்லகணாண்டைவனைணாய்ப் படிப்புக்கும ஒரு முற்றுப்புளளிறய றவத்தைணான் ஜேமணால். உமமணா, 'நீ ஏன்
படிப்றப நிறுத்தினைணாய்?' என்று ஜகட்கவில்றலெ. அவளைணால் ஜகட்கவும முடியணாத. அவன் லசய்தைத சரிதைணான்
என்ஜறை எண்ணிக்லகணாண்டைணாள. சிறித கணாலெத்திற்கு இங்ஜகஜய இருந்த ஜவறலெ பணார்ப்ஜபணாம என்று
எண்ணியவனுக்கு அந்தைக் குக்கிரணாமத்தில் ஜஹணாட்டைல் ஜவறலெறயத் தைவிர ஜவறு என்னைதைணான்
கிறடைக்கும? உமமணாவும அக்கணாவும ஒரு நணாள, ’பீடி சுற்றினைணால் இன்னும லகணாஞ்சம பணம கிறடைக்கும'
என்று லசணான்னைணார்கள. ஜேமணால் அதைற்கணானை கணாரியத்றதைச் லசய்த முடித்தைணான். அவர்கள பீடி சுற்றை
ஆரமபிக்கவும குடுமபம நல்லெ நிறலெக்கு வரும எனை எண்ணினைணார்கள. ஆனைணால் ஜசணாதைறனைகஜளை வீட்டு
வணாசலில் வந்த நின்றைனை.
"கதீஜேணாமமணா! உம மணாப்ளை என்கிட்டை நணானூறு ருபணா கடைன் வணாங்கி இருந்தைணாருமமணா. லரணாமபக்
கஷ்டைப்படுறைணான்னு லநனைச்சி நணானும குடுத்ஜதைன். திடீர்னு இப்படிலயல்லெணாம நடைக்குன்னு யணார்தைணான்
லநனைச்சணாங்க? இப்ப எனைக்கு லரணாமபவும சிரமமணாயிருக்கு. எனைக்கு ஏதைணாவத வழி பண்ஜணன்” மகுதூம
மறரக்கணாயர் வணாசலில் உட்கணார்ந்தலகணாண்ஜடை தைணான் லகணாடுத்தை நணானூறு ரூபணாய்க்கும தூண்டில் ஜபணாட்டைணார்.
வறைண்டு ஜபணானை குரலில் கதீஜேணாமமணா உளஜளை இருந்தைபடி ஜபசினைணாள. அவள எப்ஜபணாதஜம
லமன்றமயணானை ஜபச்சுக்கணாரி. அடைணாவடித்தைனைமணாக யணாரிடைமும ஜபசியறியணாதைவள. தைன் கணவர் மகுதூம
மறரக்கணாயரிடைம நணானூறு ருபணாய்க்குக் கடைன் வணாங்கியத பற்றி ஒன்றுஜம லசணால்லெவில்றலெஜய என்றை
எண்ணத்திஜலெஜய ஜபசினைணாள. அவள குரல் லவளிஜய வரக்கூடை பயந்தைபடிஜய கதைஜவணாரமணாக நின்றைத.
மகுதூம மறரக்கணாயர் வலுத்தைவர். வணார்த்றதைகறளைக் கணாதிஜலெ எடுத்தப் ஜபணாட்டுக் லகணாண்டைணார். கதீஜேணா
லசணான்னைத இததைணான். 'அண்ஜண ! என்கிட்டை அவரு இதபத்தி ஒண்ணுஜம லசணால்லெலிஜய, எதக்கணாக
வணாங்குனைணார்ன்னு நீங்க லசணால்லெ முடியுமணா?” மகுதூம மறரக்கணாயர் பதிலும லசணான்னைணார். "உம மகனுக்குக்
கணாஜலெஜ் ஃபீஸ் வறகக்குன்னு வணாங்கினைணாரு. அப்புறைமணா லபருநணா லசலெவு ஜவறை இருக்குன்னைணாரு. உங்க
குடுமப விசயம எனைக்லகன்னைமணா லதைரியும?''
“அப்படீன்னைணா சரியணாத்தைணானிருக்கும. லகணாஞ்சம லபணாறுத்தக்குங்க. யணாருஜம இல்லெணாம அனைணாறதையணா
நிக்கிஜறைணாம. என் கறடைசித் தைமபி தபணாயில் இருக்கணான். அவனுக்கு எழுதிப்ஜபணாட்டுப் பணம ஜகக்குஜறைன்.
அதவறரக்கும லகணாஞ்சம லபணாறுத்தக்குங்க.”
"நணான் லரணாமப நணாளைணா லபணாறுத்தட்ஜடைமமணா. நீ இத்தைணாலெ இருக்கிறைதனைணாஜலெ இவ்வளைவு நணாளும வரணாம
இருந்ஜதைன். உன்கிட்டை இப்ஜபணா ஜகக்குறைதக்கு எனைக்கும சங்கடைமணாத்தைணானிருக்கு. உன் தைமபிக்குக் கடிதைம
எழுதிப்ஜபணாட்டு சக்கிரமணா லகணாடுத்தட்டைணா புண்ணியமணா ஜபணாகுமமமணா! எம புளறளைக்கும கல்யணாணம
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வந்தக்கிட்டு இருக்கு” என்று லசணால்லியவணாஜறை லதைருவில் இறைங்கினைணார். அவர் கதீஜேணாமமணாவின் பதிறலெ
எதிர்பணார்க்கவில்றலெ.
கதீஜேணாமமணாவும அவள கணவர் சிக்கந்தைர் பணாட்சணாவும இருபத்றதைந்த வருசங்களுக்கும ஜமலெணாக
தைணாமபத்திய உறைறவ நடைத்தியிருக்கிறைணார்கள. அவர்கறளைப்ஜபணாலெ மனைலமணாத்தை தைமபதிகறளையும
ஒருவருக்லகணாருவர் அனுசரித்தப் ஜபணாகும பண்றபயும ஜவலறைங்கும கணாண முடியணாததைணான். சிக்கந்தைர் ஒரு
லெணாரி டிறரவரணாக ஜவறலெ பணார்த்த வந்தைணார். பழைக்கஜதைணாஷங்களினைணாலும இரவு பகல் எனைப் பணாரணாமல் லெணாரி
ஓட்டிக்லகணாண்டு ஜபணாக ஜவண்டியிருந்தைதைணாலும அவர் 'தைண்ணி' ஜபணாடைக் கற்றுக்லகணாண்டைணார். தைனைக்குளளை
சமபளைத்றதை அப்படிஜய கதீஜேணாவின் றகயில் ஒப்பறடைப்பதம, 'தைண்ணி' ஜபணாடை மட்டுஜம பிறைரிடைம
கடைன்வணாங்கியும வணாழ்க்றகறயப் பயின்றைணார். கதீஜேணாவுக்கும சிக்கந்தைருக்கும ஏறைத்தைணாழை சமவயததைணான்.
பந்தை இறழை அறுந்த ஜபணாகக்கூடைணாத என்று எண்ணிஜய சமபந்தைக்கணாரர்கள, இவர்கள இருவறரயும
இறணத்த றவத்தைணார்கள. சிக்கந்தைர் படிப்பறிவு இல்லெணாதைவர். ஆனைணால் கதீஜேணாவுக்கு எழுதைவும படிக்கவும
லதைரியும. அதவும அனுபவ வணாயிலெணாகஜவ, பளளிக்கூடைம லசன்றைதில்றலெ. அவள அண்ணன் தைணான்
அதைறனைக் கற்றுக்லகணாடுத்தைணான். கதீஜேணாவின் உடைன் பிறைந்தை நணான்கு அண்ணன் தைமபிகளும தைங்கள தைங்கள
குடுமபத்றதைக் கணாப்பணாற்றைஜவ பிரிந்த ஜபணாய்விட்டைணார்கள. அதவும கூடை லவவ்ஜவறு ஊர்களுக்குப்
ஜபணாய்விட்டைனைர். கதீஜேணா மட்டுஜம இந்தை ஊரில் தைங்கிவிட்டைணாள. ஒரு லபணால்லெணாதை லெணாரி விபத்தில்தைணான்
பணாட்சணா லமமௌத்தைணாகிவிட்டைணார். தைணான் கடைன்பட்டிருப்பதைணாக பணாட்சணா கதீஜேணாவிடைம லசணால்லெஜவ இல்றலெ.
ஒளிவு மறறைஜவ தைங்களிருவர்க்கு இறடையிலும இல்றலெ என்று கதீஜேணா நிறனைத்திருந்தைத ஜபணாக
இப்ஜபணாத புதிய கடைன் சுறமகள முறளைத்த விட்டைனை.
மகுதூம மறரக்கணாயர் ஜபணாலெ இன்னும சிலெர் வந்தைணார்கள. நூறு இருநூறு என்று கடைன் லசணான்னைணார்கள.
கறைணாரணாகப் ஜபசினைணார்கள; ஜபணானைணார்கள. பணாட்சணாவின் ஜதைணாஸ்த் கந்தைசணாமியும ஒரு நணாள வந்தைணான்.
அவஜனைணாடு லநருக்கமணானைவன் பணாட்சணா. கந்தைசணாமி, பணாட்சணா உயிஜரணாடு இருந்தை நணாள வறரக்கும அடிக்கடி
வீடு வந்த லசல்பவன். இப்ஜபணாதம கதீஜேணாவுக்கு ஆறுதைல் லசணால்லெ வந்தைவன் தைணான். கதீஜேணா
பிரயணாறசப்பட்டுக் ஜகட்டைதைன் ஜபரில் 'ஐயணாவுக்குத் தைண்ணி ஜபணாடைஜலென்னைணா ஒண்ணும ஓடைணாத தைங்கச்சி.
அதைனைணால்தைணான் அவுரு கடைன் வணாங்க ஆரமபிச்சணாரு. நணான் எவ்வளைஜவணா லசணால்லிப் பணார்த்ஜதைமமணா.
ஜகக்கலிஜய உம புருஷன். பயித்தியம புடிச்சுரும ஜபணாலெ இருக்குடைணா கந்தைசணாமின்னு லசணால்லிக்கிட்ஜடை
ஊத்தவணாரு.
சமபளைப்பணத்தலெ ஒரு றபசணா கூடை அவரு தைனைக்குன்னு எடுத்திருக்க மணாட்டைணாஜர'' என்று கூறினைணான்.
"அப்படின்னைணா வணாங்குகிறை கடைறனைலயல்லெணாம எப்படித்தைணான் அவரு தீர்க்கணுமனு லநனைச்சணாரு?”
கந்தைசணாமிக்கு பதில் லசணால்லெத் லதைரியவில்றலெ. தைணாஜனை இதவறரக்கும ஜயணாசிக்கணாதை விசயமணாகப் பட்டைத
அவனுக்கு. கந்தைசணாமியின் லமமௌனைம கதீஜேணாவுக்கு ஜமலும குழைப்பத்றதைஜய ஏற்படுத்தியத.
"நணான் இதை ஜயணாசிச்ஜச பணார்க்கஜலெமமணா! நணான் வர்ஜறைன்” என்றைபடி கந்தைசணாமியும சித்தைம கலெங்கியபடி
புறைப்பட்டு விட்டைணான். அவனுக்கு கதீஜேணாறவ எண்ணுமஜபணாத பரிதைணாபமணாக இருந்தைத.
தைங்கறளை வணாழைறவத்தை வறரக்கும கடைன் கிடைன் என்று எதவுஜம லசணால்லிக்லகணாளளைணாமல் சிக்கந்தைர்
பணாட்சணா குடுமபத்தக்குக் கஷ்டைம தைரணாமல் இருந்தைணார் என்கிறை விசயம இப்ஜபணாததைணான் அந்தைக்
குடுமபத்தின் உறுப்பினைர்களுக்குத் லதைரியவந்தைத. கணாதைறலெயும கல்யணாணக் கனைவுகறளையும சுமந்த
லகணாண்டிருந்தை ஜேரீனைணாவுக்குத் தைன் வணாழ்க்றக என்னை ஆகுஜமணா என்றை பயம ஏற்பட்டைத. ஜேமணால்
கல்லூரிப்படிப்றப விட்டு விட்டைணான் என்றைணாலும, வணாப்பணா றவத்தவிட்டுப் ஜபணானை கடைனும அதைற்கணானை
கணாரணமும லநஞ்றச அழுத்தியத. கறடைக்குட்டி முமதைணாஜ் மட்டும தயரச் சுவடுகள லதைரியணாமல்
இருந்தைணாள.
கதீஜேணாவின் தைமபி தபணாயிலிருந்த லகணாட்டித்தைருவணான் என்று எதிர்பணார்த்தை கடைன்கணாரர்கள அறனைவரும
நமபிக்றக இழைக்கத் லதைணாடைங்கினைணார்கள. கதீஜேணாவின் வீட்டில் பலெ கணால்கள ஒஜர நணாளில் ஏறி
ஏமணாற்றைத்தடைன் திருமப ஆரமபித்தைனை. அக்கம பக்கத்தைணாருக்கு இனைம கணாட்டை முடியணாதை ஜவதைறனை
உண்டைணாயிற்று. சிக்கந்தைர் இவ்வளைவு கடைன்கறளை றவத்திருந்தைணானைணா என்பத எல்ஜலெணாருக்குஜம
அதிசயமணாகவும கூடை இருந்தைத. தபணாய் ஜபணாலெஜவ தைமபியும தூரமணாகப் ஜபணாய் விட்டைணான் என்பறதைக் கூடை
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கதீஜேணாவும உணர்ந்தைணாள. பீடி சுற்றியதைணால் கிறடைத்தை பணத்றதைச் சிறித சிறிதைணாகச் ஜசமித்தம தைங்களைத
பசிக்கு அளைவணானை சணாப்பணாடு மட்டுஜம தைணாங்கள உண்டும கடைன்கணாரர்களின் கடைன் சுறமறயச் சிறித
சிறிதைணாகக் குறறைத்தைணாள. தைன்றனையும தைன் கணவறரயும பற்றிப் பிறைர் ஏளைனைமணாக எண்ணிவிடைக் கூடைணாத
என்றை ஜேணாக்கிரறதை உணர்ஜவ இதைற்குக் கணாரணம. இறைந்தை பின்னைரும கணவர் மீத அவச்லசணால் ஏறுவறதை
அவள விருமபணாதைவளைணானைணாள.
அன்பும அரவறணப்பும கலெகலெப்பும குடியிருந்தை வீட்டில் அறவ எல்லெணாவற்றறையும விரட்டி விட்டு
தக்கம தைன்றனைஜய ஏகச் சக்ரணாதிபதியணாக அறிவித்தக் லகணாண்டு உட்கணார்ந்திருந்தைத. எடுபிடி
ஜசவகர்களைணாகக் கடைன் லதைணால்றலெயும வயிற்றுப்பசியும விளைங்கினை. லசணாற்ப வருமணானைம லசணார்க்க
வணாழ்றவத் தைருமணா? இப்ஜபணாத கடைன் அறடைபடுவறதைவிடை ஓரிருவர் வட்டிஜயணாடு லகணாடுத்திருந்தை
லதைணாறகக்கு வட்டிறய அறடைப்பஜதை பிரதைணானைம ஆயிற்று. ஒரு விடிகணாறலெப் லபணாழுதில் முமதைணாஜ்
கணாய்ச்சலெணால் அவதிப்பட்டுக் லகணாண்டிருந்தைணாள. அவறளைத் தைர்மணாஸ்பத்திரிக்கு இட்டுச் லசன்று
ஜஹணாட்டைல் வர ஜநரமணாயிற்று. வழைக்கமணாகப் பத்த மணிக்கு அண்டைஹ் ஜஹணாட்டைலின் ஆதிக்கம சின்னை
எஜேமணான் றகக்குப் ஜபணாய்விடும. இனி சணாயங்கணாலெம நணான்கு மணிக்குத்தைணான் மறுபடியும லபரியவர்
றகயில் ஆட்சிப் பரிமணாற்றைம. கல்லெணாவில் சின்னை எஜேமணான் அப்தல்கபூர் உட்கணார்ந்த இருந்தைணான்.
ஓட்டைமும நறடையும ஜேமணாலுக்குத் தறண புரியவில்றலெ.
மணி பத்தைறரறய லநருங்கி விட்டைத.
நில்லுடைணா! ஏன் இவ்வளைவு ஜலெட்?' கபூர் அதிகணார உச்சஸ்தைணாயியில் ஜேமணாறலெ நிறுத்தினைணான்.
“வந்த...வந்தங்க... தைங்கச்சி முமதைணாஜேஜுக்கு உடைமபு சுகமில்லெணாம ஆயிடுச்சு. அதைனைணாலெ ஆசுபத்திரிக்குப்
ஜபணாயிட்டு...'
'ச! நிறுத்தடைணா! கழுறதைங்களைணா! ஜலெட்டுன்னைணா ஏதைணாவத கணாரணம லசணால்றைத !
ஜேமணால் ஜகணாபத்தின் உச்சிக்கு இழுத்தப் ஜபணாகப்பட்டைணான். அப்தல் கபூர் தைன்றனைவிடை வயதில்
இறளையவன் என்பதம, படிப்புக்கு அவனைத மண்றடையில் இடைம கிறடையணாத என்பதம, இருவருஜம
ஒஜர பளளிக்கூடைத்தில் படித்தைவர்கள என்பதம ஜேமணாலின் ஞணாபகத்தக்கு வந்தைத. அவனைத ஜகணாபத்றதைப்
பன்மடைங்கு கிளைறினை.
“நீங்கலளைல்லெணாம முதைலெணாளி ஆய்ட்டிங்க, இருந்தைணாலும லகணாஞ்சம மரியணாறதையணாப் ஜபசினைணா
நல்லெணாயிருக்கும!”
'வக்கத்தப் ஜபணானைவங்களுக்கு மரியணாறதை ஜவறை ஜகக்குஜதைணா? ’
ஜஹணாட்டைலில் சணாப்பிட்டுக் லகணாண்டிருந்தைவர்கள சணாப்பணாட்றடை மறைந்தைணார்கள. சர்வர்கள தைங்கறளை
மறைந்தைணார்கள. என்னைதைணான் நடைந்தைஜதைணா லதைரியவில்றலெ. கபூர் கல்லெணாவில் சுருண்டு கிடைந்தைணான். அவனைத
சவிச்சிங்கணாரித்தை அழைகுக் ஜகசம ஜேமணாலின் றகப்பிடிக்குத் ஜதைணாதவணாக இருந்திருக்கிறைத. மணாறி மணாறிக்
குத்தக்கள வணாங்கி ஜேமணாலின் கணாறி உமிழ்ந்தை எச்சிலுக்கும தைனைத சுந்தைரவதைனைத்திஜலெஜய இடைம லகணாடுத்த
ஒரு ஆட்டுக்குட்டிறயப் ஜபணாலெக் கிடைந்தைணான் அப்தல் கபூர். ஜேமணால் எங்ஜக என்று யணாருக்கும
லதைரியவில்றலெ. அவன் எப்ஜபணாஜதைணா ஜபணாய்விட்டைணான். தைனைத ஜகணாப உணர்ச்சி அறனைத்றதையும
ஒன்றுஜசர்த்த ஒரு முழு யுத்தைம நடைத்திவிட்டுப் ஜபணாயிருக்கிறைணான் ஜேமணால் முகமமத. அவன் மீத
ஏஜதைனும அடி விழுந்திருக்குமணா என்றை சந்ஜதைகமகூடை அங்கிருந்தை ஏறனைஜயணாருக்கு வந்தைத.
வினைணாடிகள நிமிசங்களைணாகி, நிமிசங்கள நணாட்களைணாகி, நணாட்கள வணாரம, மணாதைம என்று ஏஜதைஜதைணா ஆகிக்
கணாலெப்பயணம நடைந்த லகணாண்டிருந்தைத. கதீஜேணாமமணாவின் குடுமபத்தில் இன்னும மகிழ்ச்சி கிறளை
பரப்பவில்றலெ. ஜேமணால் உளளூர் ஜவறலெயின்றி, அக்கம பக்கத்த ஊர்களிலும உருப்படியணானை
ஜவறலெயின்றி உழைன்று லகணாண்டிருந்தைணான்.
'ஒரு நணாள யணாருஜம எதிர்பணாரணாமல் இந்தை ஒரு நணாள வந்தைத. இந்தை ஒரு நணாள வரணாமஜலெ ஜபணாய் இருக்கலெணாம.
ஆனைணால் கணாலெச் சங்கிலி முறறையணாகக் ஜகணாக்கப்படைணாமல் அந்தைரங்கத்தில் நின்று லகணாண்டிருக்க முடியுமணா?
யணாருக்ஜகணா மீண்டும மீண்டும தன்பமும ஜசணாதைறனையும பிடிக்கிறைஜதை என்லறைண்ணி அந்தை நணாளதைணான்
தைன்றனை உருமணாற்றிக்லகணாளளை முடியுமணா? ஜேரீனைணா எனும ஒரு இளைங்கவிறதைக்கு ஒரு களைங்கம
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உருவணாக்கப்பட்டைத. அவளின் வீட்டுக்கு ஜமற்ஜக நணான்கு வீடுகள தைளளி இருக்கும அகமத அசூத் உடைன்
அவள கணாதைல் வளைர்த்திருந்தைணாள. எந்தைத் லதைணாந்தைரவும குறுக்கீடும புகுந்த லகணாளளைணாதைவணாறு கவனைமணாகப்
புரியப்பட்டை கணாதைல் அத. மசூத் கபடின்றிச் சிரிப்பதைணாக, உளளைணார்ந்தை அன்ஜபணாடு பணார்றவப் பரிமணாற்றைங்கள
லசய்வதைணாக ஜேரீனைணா எண்ணினைணாள. சின்னைச் சின்னைப் பணார்றவகளில் அந்தைக் கணாதைல் வளைர்க்கப்பட்டைத.
அந்தைக் கருக்கலில் ஒரு நணாள அவனைத ஸ்பரிசத்தக்கு இவள தைன்றனை உட்படுத்தியிருக்கிறைணாள. பிறிலதைணாரு
நணாள இவறளை அவன் முத்தைங்களைணால் ஜமயவிட்டிருக்கிறைணான். இன்னுலமணாரு நணாள இவஜளைணா - இத
வணாப்பணாவின் இறைப்புக்குப் பின் - ஆற்றில் குளிக்கப் ஜபணாகிறைவள கணாறலெ நணாலெறர மணிக்லகல்லெணாம
திண்றணயில் படுத்தக் லகணாண்டிருந்தை மசூத்றதை எழுப்பி ஒரு முத்தைம பதித்த புதிய கவிறதை
எழுதியிருக்கிறைணாள. அறவலயல்லெணாம யணாரணாலும கண்டு லகணாளளை முடியணாதைறவயணாயிருந்தைனை. இந்தை ஒரு
நணாளதைணான் கடும தஜரணாகம லசய்த விட்டைத. மசூத் லமல்லெ லமல்லெ விரித்தை வறலெயில் தைன்றனைஜய
மீனைணாக்கி அவனைத ஆறசகளுக்கும மணானிடை சுகத்தக்கும வடிகணாலெணாகிக்லகணாண்டு இருந்தைணாள. சப்தை
அதிர்வுகளைணால் லமல்லெஜவ எட்டிப்பணார்த்தைணார் மகுதூம மறரக்கணாயர். குறுக்கும லநடுக்கும லபரிய லபரிய
மரங்களைணால் - எல்றலெகறளை வறரயறுத்தக்லகணாண்டிருந்தை கட்றடை குட்றடையணானை மண் சுவர்களைணால் சிறியதைணானை கிணற்றுத் தைடுப்புச் சுவரணால் - ஆகிய இறவ எவற்றினைணாலும ஜேரீனைணாவின் மணானைம தைப்பிப்
பிறழைக்க வழியில்லெணாமல் ஜபணாயிற்று. பலெ நணாள ஆறசறய ஒரு நணாள முடித்தலகணாண்டை மசூத் எவ்விதை
பணாரமுமின்றி, றநசணாக லவளிஜயறி விட்டைணான்.
சூரியக் கதிர்கள பூமிறய எட்டிப்பிடிக்கும முன்பணாகஜவ ஜேரீனைணாவின் கறதை ஊர்வணாசிகளுக்கு
விளைமபப்பட்டைத. சணாதைணாரண வயிற்றுவலியணால் கணாறலெ நணாலு மணிக்ஜக லகணால்றலெப்புறைம ஜபணானை
மறரக்கணாயர் அந்தைக் கடைறனை நீண்டை ஜநரமணானை பின் முடித்தவிட்டுத் திருமபி வருமஜபணாததைணான் இந்தைப்
புண்ணியத்றதைக் கட்டிக்லகணாண்டைணார். கணாறலெப்லபணாழுத விடிய விடிய ஜேரீனைணாவுக்கு உலெகம இருண்டு
வந்தைத. எல்ஜலெணாருக்கும ஒளிறய வழைங்கிக் லகணாண்டிருக்கும சூரியன், தைனைக்கு மட்டும ஒளி
தைரணாவண்ணம எங்ஜகணா அண்டை சரணாசரத்தின் ஒரு மூறலெக்குள பதங்கிக்லகணாண்டைதஜபணால் ஜதைணான்றியறதை
ஜேரீனைணா உணர்ந்தைணாள. எனினும மசூத் நமபிக்றகயணாகத் ஜதைணான்றினைணான். வீட்டிற்கு ஓடிவந்தை ஜேரீனைணா பலெ
சிந்தைறனைகளுக்கும பலியணாகிக் லகணாண்டிருந்தைணாள. லவளிஜய பலெ நூறு ஜேரீனைணாக்கள கறதையணாகப்
பரிகசிக்கப்பட்டைணார்கள. ஊர் இன்றுதைணான் ஒரு லபரிய கருமபுக்கட்டு கிறடைத்தைலதைன்று இஷ்டைப்படிக்கும
சுறவத்தத் தப்பியத. மகுதூம மறரக்கணாயரின் மூலெக்கறதைக்குப் பலெ விரிவணாக்கங்கஜளைணாடு
திறரக்கறதைகள அறமக்கப்பட்டைனை. மசூத் இப்பவும சலெனைமின்றி உறைங்கிக்லகணாண்டிருந்தைணான்.
ஜமணாதினைணார், இரவில் கூட்டைம கூடுவறதை முறறைப்படி வீடு வீடைணாகச் லசன்று அறிவித்தைணார். இஷணா
லதைணாழுறகக்குச் சிறித ஜநரம கழித்தத்தைணான் ஊர்க்கூட்டைம ஆரமபமணாகும. எனினும அதைற்கு முன்னைஜர
கூட்டைம லபருகியிருந்தைத. இஷணா லதைணாழுறகறய முடித்தைவர்கள அப்படி அப்படிஜய கூட்டைத்தில்
கலெந்தைனைர். பளளிவணாசறலெச் சுற்றிலும ஜேனைத்திரள. லபரியவர்கள முகப்பில் ஒய்யணாரமணாக
அமர்ந்திருந்தைணார்கள. குஞ்சு குளுவணான்கலளைல்லெணாம திருவிழைணா கண்டை உற்சணாகத்தில் அங்குமிங்கும
ஆர்ப்பரித்தக்லகணாண்டு ஓடினை. லபண்கள பளளிவணாசறலெலயணாட்டிய வீடுகளில்
லநருக்கியடித்தக்லகணாண்டு உட்கணார்ந்திருந்தைனைர். ஊர்த்தைறலெவர் இப்ரணாகிம சணாகிப், ஆதைம சணாகிப், குத்தூஸ்
முதைலெணாளி, எஞ்சினீயர் மலுக்கு முகமமத, டைணாக்டைருக்குப் படித்தக் லகணாண்டிருக்கும நணாகூர் பிச்றச...
இன்னும சிலெர். அவர்கறளைச் சுற்றிப் பிறைர். றககணால்கள முறளைத்த ஒரு கறதை லவளிவரப் ஜபணாவறதைஜய
எல்ஜலெணாரும எதிர்பணார்த்தக்லகணாண்டிருந்தைணார்கள. ’அவறளையும அவமமணாறவயும வரச் லசணால்லுங்க!'
என்று ஜமணாதினைணார் குரல் லகணாடுத்தைணார். இருவரும றபயப் றபய வந்தைனைர்; நின்றைனைர்; தைறலெகள
மண்பணார்த்த நின்றைனை. மசூத் ஏற்லகனைஜவ எதிர்ப்புறைமணாய் நின்றுலகணாண்டிருந்தைணான். ஜேமணால் வரவில்றலெ.
வீட்றடை விட்டுக் கணவரின் லமளைத்தக்குப் பிறைகு முதைன்முதைலெணாய் லவளிவந்தை கதீஜேணாமமணாவுக்கு
இத்தைறனை ஆண்களின் முன்னிறலெயிலும நிற்பத அவமணானைமணாக இருந்தைத. இந்தைச் சித்ரவறதைகளுக்கு
இறடையிலும ஜேரீனைணா மசூத்தின் ஆதைரறவ நமபி உறுதி குறலெயணாத நின்றைணாள.
'கூட்டைத்றதை ஆரமபிக்கிஜறைணாம. எல்ஜலெணாரும அறமதியணாயிருங்க!' ஜமணாதினைணார், குரல் லகணாடுத்தைணார். கடைலின்
அறலெகள நின்றைனை. அறமதி நுறழைந்தைத. லபரியவர் இப்ரணாகிம ஜபச, நீதி சறபயின் நிகழ்ச்சி நிரல்
தவங்கிற்று.
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'என்னைப்பணா மசூத்! ஊரில் இதநணா வறரக்கும இல்லெணாதை புதப்பழைக்கம இன்னிக்குக் கணாறலெயில்
நடைந்திருக்கு. அதலெ உனைக்குப் பங்கிருக்கு. ஏன் இப்படி சகட்டு ஜமனிக்கு நடைந்தக்கிட்ஜடை?
'லதைரியணாம ஆயிடுச்சுங்க. சின்னைப்புளளைத்தைனைமணா நடைந்தக்கிட்ஜடைன். இனிஜம இப்படி எல்லெணாம நடைக்க
மணாட்ஜடைங்க!’ வணார்த்றதைகள பஞ்சம இல்லெணாமல் வந்தைனை.
'அத எப்படி? நீ படிச்சவன், இலதைல்லெணாம லசய்யலெணாமணா?
“லசய்யக்கூடைணாததைணான். என்றனை மன்னிச்சிடுங்க!
'ஏமமணா ஜேரீனைணா!' லபரியவர் இப்ஜபணாத ஜேரீனைணா பக்கம திருமப, கூடைஜவ அறனைவரும தைங்கள கண்கறளை
ஜேரீனைணாமீத அகலெமணாக றவத்தைணார்கள. குஜளைணாஸ்-அப்பில் பணார்த்தவிடை ஜவண்டும. லபரியவர் லதைணாடைர்ந்தைணார்
- 'என்னை? நணாங்களளைணாம ஊர்லெ இருக்குஜறைணாமனு லநனைச்சியணா இல்லியணா?' எங்ஜகஜயணா ஒருவன்
லபணாருறளைச் சூட்சுமமணாகப் புரிந்தலகணாண்டு 'களுக்' என்று சிரித்தைணான். அந்தை அறமதியில் அத பணாறறையில்
விழுந்த லநணாறுங்கிய கண்ணணாடியின் அலெறைலெணாய்ப் பீறிட்டைத.
'எவண்டைணா சிரிக்கிறைணான்? ரணாஸ்கல், அலெறகப் ஜபத்தடுஜவன்டைணா!' என்சினீயர் மலுக்கு முகமமத சறிப்
பணாய்ந்தைணார். நிசப்தைம மீண்டும.
இவ்வணாலறைல்லெணாம ஒரு ஜகளவி தைன்றனை ஜநணாக்கி வீசப்பட்டைறதைக் ஜகட்க முடியணாதைவணாறு தைன்றனைஜய
மறைந்த நின்றைணாள ஜேரீனைணா. எஞ்சினீயர் ஜேரீனைணாவின் லமமௌனைத்றதைப் லபணாறுக்கணாமல், 'புதசணாப் பழைக்கத்றதை
உண்டைணாக்கிட்டைணா! அவ எப்படிப் ஜபச முடியும? மணானைம மரியணாறதையணா நடைந்தக்கிட்டு வர்ஜறைணாம. நீ
லபணாட்டைக்கழுதை உனைக்குக் களளைசுகம ஜவண்டியிருக்ஜகணா?’
இடிந்தஜபணானைணாள கதீஜேணாமமணா. திக்பிரறம பிடித்தைத ஜபணாலெணானைணாள. ஆனைணால் ஜேரீனைணா எதவும ஜபசவில்றலெ .
'என்னைடி ஜகட்டுக்கிட்ஜடை இருக்ஜகன்; பதிலெக் கணாஜணணாம?'
'அவ எப்படிப் ஜபசுவணா? அந்தைச் லசறுக்கிதைணான் இவனைக் றகயப் பிடிச்சு இழுத்தப் ஜபணாயிருப்பணா.
லபணாட்டைச்சி வூட்லெ இருக்கணாம கணாறலெலெ நணாலு மணிக்கு ஏன் அயலெணான் ஜதைணாட்டைத்தக்குப் ஜபணானைணா? அவ
கூப்புடைணாமலெணா மசூத் ஜபணாயிருப்பணான்?' ஆதைம சணாகிப் ஆரணாய்ச்சி லசய்த ஜபசினைணார்.
'இதங்கறளை இப்படிஜய விட்டுவச்சணா நமமப்பசங்களும லகட்டுப்ஜபணாவணாங்க! சக்கிரமணா இந்தை
அக்ரமத்தக்கு ஒரு முடிவு கட்டைணும!' என்றைணார் ஒரு லபரியவர். தைன் பங்குக்குப் ஜபசவில்றலெலயன்றைணால்
ஏதைணாவத பழி வந்தவிடும என்று ஒவ்லவணாருவரும ஒவ்லவணாரு விதைமணாய்க் கருத்தத்
லதைரிவிக்கலெணானைணார்கள. டைணாக்டைரணாகப்ஜபணாகிறை நணாகூர் பிச்றச 'குடிச்சணாலும ஒழுங்கணா நடைந்தக்கிட்டு
இருந்தைணாரு நமம சிக்கந்தைர். அவரு புளறளையணா அப்படீன்னுதைணான் எனைக்கு லரணாமப ஜயணாசறனை!' என்று
லவகுவணாய் அங்கலெணாய்த்தைணார். ஜேரீனைணாவின் வணாய் அறசயஜவயில்றலெ. இவ்வணாறு நிறலெறம
ஜபணாய்க்லகணாண்டிருப்பறதை உணர்ந்த லநஞ்சிஜலெ சிறித கருறண உளளைவரும வமபு வழைக்குகளில்
லசன்று அறியணாதைவருமணானை யூசுப் மட்டும இப்படிச் லசணால்லெலெணானைணார்: 'சரி! ஏஜதைணா நடைந்தைத நடைந்த ஜபணாச்சு.
சின்னைப் பசங்க அறியணாம நடைந்தகிட்டைணா நணாமதைணான் லபணாறுத்தப் ஜபணாவணும. பிரச்சிறனைறய ஜமலும
ஜமலும சிக்கலெணாக்கணாதீங்க!'
இவ்வணாறு யூசுப் லசணான்னைதம சிலெருக்கு ஆத்திரம வந்தைத. அதில் ஜஹணாட்டைல் முதைலெணாளியும ஒருவர். தைன்
மகன் அப்தல் கபூறர ஜேமணால் நணாய்ஜபணால் அடித்தப் ஜபணாட்டைதிலிருந்த அவருக்கு லநஞ்சிஜலெ வன்மம.
அவர் ஜகட்டைணார், 'என்னைஜவ யூசுபு! கறதைறய எங்லகங்ஜகஜயணா இழுத்தக்கிட்டுப் ஜபணாறீரு?'
'சின்னைப்புளளைத்தைனைமணால்லெணாம நீரு ஜபசணாதீரும!' என்றைணார் லபரியவர் இப்ரணாகிம.
’அடை நீங்க ஏன் ஜகணாபப்படைறீங்க? நணான் ஒரு நல்லெ ஐடியணா லசணால்ஜறைஜனை!' எனை யூசுப் கூறினைணார்.
'அப்படி என்னைஜவ புதசணா நல்லெணா ஐடியறவக் கண்டு புடிச்சிட்டீரு? எங்களுக்லகல்லெணாம ஜதைணாணணாம
உமக்கு என்னை அந்தை ஐடியணா?' குத்தூஸ்
முதைலெணாளி குதைர்க்கம ஜபசினைணார்.
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யூசுப் தைன் ஐடியணாறவச் லசணான்னைணார், ’லரண்டு ஜபறரயும ஜமலும விசணாரறண பண்ணணாம ஒரு வழியணா
முடிச்சுப் ஜபணாடைறைதக்கு வழியப் பணாருங்கங்குஜறைன்.'
'ஜலெ, யூசுபு! நீரும உமம ஐடியணாவும!' என்றைபடிஜய மசூத்தின் தைந்றதை ஜசக் மீரணான் எழுந்த நின்று கர்ஜிக்கத்
லதைணாடைங்கினைணார். 'என் மகனைக் கண்டைணா உமக்கு அவ்வளைவு இளைக்கணாரமணாப் ஜபணாச்சுஜதைணா? அவன் படிப்பும
அந்தைஸ்தம லதைரியணாமப் ஜபசணாதீங்க. அவனுக்கு ஏற்லகனைஜவ நணான் லதைன்கணாசியில் லபணாண்ணு ஜபசி
முடிச்சணாச்சு. இந்தை நிறலெறமயில் இந்தைப் பரஜதைசிப் பய மவள எங்க வூட்டுக்கு மருமகளைணா
வச்சுக்கணுமணாக்கும! உமம ஜவறலெ என்னைவுண்ஜடைணா அதைப் பணார்த்தட்டுப் ஜபணாவும!' ஜமல்மூச்சு
வணாங்கியத
அவருக்கு.
'பரஜதைசிப்பய மவன்னைணா அவகிட்டைணா ஏன் உங்க தறர ஜபணானைணாரு?' யூசுப்பும விடைணாமல் வணாதைணாடினைணார்.
அவருக்குத் தறணயணாக ஜவறு யணாரும இல்றலெ.
'யூசுப்! நீங்க என்னை ஜபசறீங்க? ஒரு லபணாண்ணணாப் லபணாறைந்தைவ அடைக்கம ஒடுக்கம இல்லெணாம நடைந்தகிட்டைணா
நீ அவறளையில்லெணா கண்டிக்கணும? இந்தைக் ஜகளவிங்கள அவளைப் பணார்த்தக் ஜகக்கணும. அததைணான்
நியணாயம. இப்படி நீரு சப்ஜபணார்ட் பண்ணிப் ஜபசினைணா அப்புறைம ஊரு லகட்டுக் குட்டிச்சுவரணாப்
ஜபணாயிடும!’ ஆதைம சணாகிப் ஜபசவந்தைறதை மகுதூம மறரக்கணாயர் ஜபசி முந்திவிட்டைணார். லபரிய வரஜவற்பும
றகத்தைட்டைலும இருக்கும என்று மகுதூம மறரக்கணாயர் எதிர்பணார்த்தைணார். அவ்வணாறு ஏதம
நடைக்கவில்றலெயணாயினும அவர் ஜபசியத நியணாயம என்றுதைணான் அறனைவரும எண்ணினைர்.
'நீங்களைணாதைணான் ஜபசிக்கிட்டிருக்கீங்க. றபயனுக்கும லபணாண்ணுக்கும விருப்பம இருக்கிறைப்ஜபணா
இறடையில் உழுந்த நியணாயம ஜபசுறைதக்கு நணாம யணாரு? மசூத்றதையும ஒரு வணார்த்றதை ஜகட்டுப்புடைறைத?'
என்றை யூசுப் மசூத்றதை ஜநணாக்கித் திருமபினைணார்.
மசூத் முன்வந்த ஜபசினைணான். 'எங்க வணாப்பணா, உமமணா லசணால்லெ என்னைணாலெ மீறை முடியணாத, அப்படி
மீறிப்ஜபணானைணா அவரு எனைக்குச் ஜசணாறு தைண்ணி இல்லெணாம ஆக்கிப் ஜபணாடுவணாரு!'
முடிந்தைத; எல்லெணாம முடிந்தைத; ஜேரீனைணாவுக்கு இந்தைச் லசணால்மட்டும - தைன் கணாதைல் நணாயகன் ஜபசுகிறைணாஜனை
என்பதைணால் அவறளையுமறியணாமல் அவளைத லசவிகளில் உட்புகுந்தைத. அவள தைனைத வணாழ்க்றகயின்
முற்றுப்புளளிகளைணாக அந்தை வணார்த்றதைகறளைக் லகணாண்டைணாள. தைணான் வணாழும உலெகம தைன்றனை மட்டும
வணானைலவளியில் வீசிவிட்டு, அத அதைன் கடைறமறயச் லசய்ய உருண்டு உருண்டு எங்ஜகணா
லசன்றுவிட்டைறதைக் கண்டைணாள. லபணான் கூறரகளைணால் ஜவயப்பட்டை தைன் கற்பறனைஜலெணாகம கறறையணான்களின்
உணவணாகி
இற்றுப்ஜபணாய்த் தைன் தைறலெயிஜலெ விழுந்தைதைணாக நிறனைத்தைணாள.
ஓரணாயிரம எண்ணங்களும ஓரணாயிரம கவறலெகளும ஒஜர லநணாடியில் பிறைந்த வளைர்ந்த பூதைணாகரமணாகி
மறறைந்த ஓடினை. யூசுப்பும விக்கித்தப் ஜபணானைணார். அவர் கண்களில் குளைம கட்டியத. ஆனைணால் எவர்க்கும
லதைரியணாமல் தறடைத்தவிட்டுக் லகணாண்டைணார்.
'சரி! றபயனும ஜவண்டைணாமஜனை லசணால்றைணான். ஊர்ப்லபரியவங்க என்னை லசணால்லெப் ஜபணாறீங்க?' என்றைணார்
எஞ்சினீயர். லபரியவர்கள ஒருவஜரணாலடைணாருவர் கிசுகிசுத்தக் லகணாண்டைணார்கள. இந்தை அறமதிறய
உறடைத்லதைறிய முடியணாஜதைணா எனுமபடி லவகு அகலெமணானை அறமதி பரவிக்கிடைந்தைத. பின்னைர் லபரியவர்
இப்ரணாகிம தைன் லதைணாண்றடைறயக் கறனைத்தக் லகணாண்ஜடை தீர்ப்றபச் லசணால்லெ ஆயத்தைமணானைணார். எல்ஜலெணார்
கண்களும அவர்மீத ஆக்ரமித்திருந்தைனை.
'ஊஜரணாடை நன்றமறய முன்னிட்டு கதீஜேணாமமணா குடுமபத்றதை மூணு வருச கணாலெத்தக்கு ஊறர விட்டு
ஒதக்கி றவக்கிஜறைணாம. லபரிவங்களளைணாம இந்தை முடிவுக்குத்தைணான் வந்த இருக்கணாங்க. எனைக்கும இததைணான்
சரின்னு படுத. அதைனைணால் இனிஜம அவங்க வீட்டுக்கு யணாரும ஜபணாகஜவணா, அவங்கஜளைணாடை யணாரும
ஜபசஜவணா கூடைணாத. பீடி சுத்தைறைதக்கும அவங்களுக்கு அனுமதி கிறடையணாத. இப்படி லசஞ்சணாத்தைணான் ஊருலெ
மத்தைவங்களும ஒழுங்கணா இருப்பணாங்க. அவங்க பணாவப்பட்டை குடுமபம ஆனைதனைணாலெ மூணு வருசம
கணாலெத்தக்கும அவங்க கிட்ஜடையிருந்த பளளிவணாசலுக்கு வரி வசூல் பண்ணக்கூடைணாத.
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ஊர்க்கந்தூரியிஜலெயும அவங்களுக்குப் பங்கு கிறடையணாதன்னு தீர்மணானைம பண்ணிட்ஜடைணாம. மசூத்தக்கு
நூறு ரூபணா அபரணாதைம ஜபணாட்டிருக்ஜகணாம!” என்றைணார் லபரியவர்.
தீர்ப்பு வழைங்கப்பட்டைதம கூட்டைம சந்தைடியில்லெணாமல் கிளைமபியத. 'லரணாமபவும தைண்டைறனை
பண்ணிவிட்டைணாங்கஜளை!' என்று ஒரு சிலெர் நிறனைத்தைனைர். இருப்பினும ஜபசவில்றலெ. எல்ஜலெணாரும லசன்றை
பிறைஜக கதீஜேணாமமணாள கிளைமபினைணாள. சிறித தைளளி ஜேரீனைணா ஜபணானைணாள. கருத்தை ஜமகங்கள சந்திரறனை மறறைக்க
ஆரமபித்தைனை. இருளில் வழி லதைரியணாமல் தைட்டுத் தைடுமணாறியவணாறு உமமணா லசல்வறதை ஜேரீனைணா பணார்த்தைணாள.
எங்ஜகணா இரண்லடைணாரு நணாய்கள ஓலெம இட்டைனை. தூரத்தில் நின்றைவணாறு இவர்கள லசல்வறதை யூசுப் பணார்த்தக்
லகணாண்டிருந்தைணார். வீட்றடை லநருங்கியஜபணாததைணான் ஜேமணால் திண்றணயில் உட்கணார்ந்திருப்பத லதைரிந்தைத.
கதீஜேணாமமணாவும ஜேரீனைணாவும ஜேமணாலும ஜபசிக்லகணாளளைவில்றலெ. ஆத்திரத்றதைக் கட்டுப்படுத்தை முயன்றை
ஜேமணால் அதில் ஜதைணால்வி கண்டைணான். ஜவகமணாகச் லசன்று ஜேரீனைணாவின் தைறலெமுடிறயப் பிடித்திழுத்தைணான்.
அந்தை ஜவகத்தில் அவள கீஜழை விழுந்தைணாள. ஓங்கி மிதித்தைணான். தீரணாதை ஜகணாபம. அவள முன்ஜனை
தைறலெமுடிறயப் பற்றியவணாஜறை உட்கணார்ந்த கன்னைத்திலும முதகிலும மணாறி மணாறி அடித்தைணான். ஜேரீனைணா அழை
ஆரமபித்தைணாள.
'அறிவுலகட்டைவஜளை! எல்ஜலெணாறரயும தைறலெகுனிய வச்சுட்டு வந்த நிக்குறிஜய! ஏன் இன்னும உயிஜரணாடை
இருக்க? ஒரு குளைம கிணறுன்னு ஜபணாய் சணாகறைதக்கணா இந்தை ஊருஜலெ இடைம இல்ஜலெ? அறிவுலகட்டை
சிறுக்கி..' அத்தைறனைறயயும ஏற்றுக்லகணாண்டு தைன் பணாவங்களுக்குப் பிரணாயச்சித்தைமணாக அவள
அழுதைணாளஜபணாலும. 'உன் கண்ணுஜலெஜய இனிஜம நணான் முழிக்கமணாட்ஜடைன்!' ஓடினைணான் அவன்.
இரண்டு வருசம ஆயிற்று. ஜேமணால் லசன்றனைக்கு வந்த வீட்டுக்குப் பணம அனுப்பிறவத்தைஜபணாத
அக்கணாவுக்கு தைண்டைச்ஜசணாறு என்லறைண்ணியவனைணாகஜவ இருந்தைணான். இன்று வந்தை அக்கணாவின் கடிதைம
அவன் கண்றணத் திறைந்தைத. அவனைத சிந்தைறனைகறளைக் கிளைறி விட்டைத. சிந்தைறனை விரிய விரியத்
தைங்களுக்கு அநீதி இறழைக்கப்பட்டுவிட்டைதைணாக எண்ணினைணான். இரண்டு மூன்று தினைங்களைணாக அவனைணால்
நிமமதியணாக உறைங்கவும முடியவில்றலெ. தைனைத சஜகணாதைரிக்கணாக அவளைத களளைங்கபடைமில்லெணாதை
உளளைத்தக்கணாக முதைன் முறறையணாகக் கண்ணீர் வடித்தைணான். தைன் குடுமபத்றதை ஊரணார் ஒழுக்கம என்றை
லசணால்லெணால் இமசித்தைறதை இப்ஜபணாத அவன் பூரணமணாக உணர்ந்தைணான். இப்ஜபணாஜதை
ஓடிச்லசன்று அந்தைப் லபரிசு இப்ரணாகிம, ஆதைம சணாகிப், குத்தூஸ் முதைலெணாளி, மகுதூம மறரக்கணாயர், மசூத்
இவர்கறளைலயல்லெணாம பழி வணாங்க ஜவண்டும எனைத் தடித்தைணான். அவர்கள இந்தைக் றகயில் சிக்கினைணால்....
முறுக்ஜகறிய தைனைத றககறளை ஒரு முறறை ஒத்திறகயணாகப் பயிற்சி லகணாடுத்தைணான். அவர்கறளைத்
தைட்டிக்ஜகட்கணாமல் தைன்னைணால் அயர முடியணாத என்பறதை அவன் உணர்ந்தைணான். அதைற்கு முன் தைன் அக்கணாவின்
கண்ணீறரத் தறடைக்க ஜவண்டும. தைன்னைணால் பட்டினி கிடைந்த கூடைத் தைன் அக்கணாவுக்கு ஒரு நல்லெ
ஜசறலெறய வணாங்கிக்லகணாடுத்த விடை முடியும என்லறைண்ணிய ஜேமணால், தைனைத அறறையில் கணாற்று வீசட்டும
என்பதைற்கணாக ஜேன்னைறலெத் திறைந்தைணான்.
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2. சணார்லெஸ் மணாஜனைஜேர்
ஆஜேணானுபணாகுவணானை ஜதைணாற்றைம. முகத்தில் இன்னைமும கண்ணணாடி. சிரித்தக்லகணாண்ஜடை இருந்தைணார்.
அவன் வந்த அப்படிச் லசணான்னைஜபணாத நணாங்கள நமபவில்றலெதைணான். ஏலனைனில் அதைற்ஜகற்றை தைருணம
அதவல்லெ என்பதஜபணால் நணாங்கள நிறனைத்தக்லகணாண்ஜடைணாம. அதைனைணால் அதிர்ச்சியறடைந்ஜதைணாம. பின்
ரணாகவன் லசணான்னைணான். 'வணா, ஜபணாய்ப் பணார்த்தட்டு வந்தடுஜவணாம' என்று. எனைக்கு அங்குப் ஜபணாக
மனைமில்றலெதைணான். அத ஒரு மணாதிரியணாயிருக்கும. ஆனைணாலும மரபு, சமபிரதைணாயங்கள என்லறைல்லெணாம
இருக்கின்றைனைஜவ?
ஜநற்லறைல்லெணாம கூடை, ஏன் இன்றறைக்குக் கணாறலெயில் கூடை ஒஜர கிணற்றில்தைணான் நணாங்கள குளித்ஜதைணாம.
ஜமனிலயல்லெணாம புசுபுசுலவன்று மயிர் அடைர்த்தியணாகப் படைர்ந்திருக்கும. ஜதைணாளகள விமமிப்
புறடைத்திருந்தைனை. ஆனைந்தைமணானை முறறையில் ஜசணாப்புப்ஜபணாட்டு, அதில் திருப்தி கணாணணாத மறுமுறறையும,
இப்ஜபணாத தைறலெக்லகல்லெணாம ஜசர்த்த ஜசணாப்பு ஜபணாட்டுக் குளித்தக் லகணாண்டிருந்தைணார். எப்ஜபணாதஜம
யணாறரயும விடைக் குளிப்பதைற்கு அதிகமணானை ஜநரம எடுத்தக் லகணாளகிறை நணான், இன்லறைன்னைஜவணா அவரிடைம
ஜதைணாற்றுப்ஜபணாய்ப் பின்வணாங்கிவிட்டைத ஜபணாலிருக்கிறைத. ஜநரம எட்டுமணியணாவத ஆகியிருக்கும. எட்டு
மணி என்று தல்லியமணாகக் கணக்கு றவத்தக்லகணாண்டைணால் இன்னும இருபத்திஜயணார் நிமிஷங்களதைணான்.
8.21 க்கு அரங்கிறசயில் பணாலெமுரளி கிருஷ்ணணா பணாடை ஆரமபித்த விடுவணார்.
ஆஹணா! அந்தைத் ஜதைனைணாமிர்தைத்றதை ரசிக்க ஜவண்டும. அதிஜலெஜய லெயித்த ஒன்றிப்ஜபணாக ஜவண்டும.
இதைற்கணாகஜவதைணான் இன்று ஞணாயிற்றுக்கிழைறம என்றைணாலும கூடை சக்கிரமணாக விழித்தக்லகணாண்டைத.
கணக்குப் ஜபணாட்டுப் பணார்த்ஜதைன். கிணற்றைடியிலிருந்த இப்ஜபணாஜதை புறைப்பட்டைணாலும ஏழு நிமிஷத்த
நறடையில் வீடு கிறடைத்த விடும. எண்லணய் ஜதைய்த்தத் தைறலெ சவி, ஜலெசணாக - எண்லணய் வழிகிறை
முகமல்லெவணா? பவுடைர் ஜபணாட்டுக்லகணாண்டு ஆங்கிலெச் லசய்தி அறிக்றகறய எந்தை அளைவுக்குக்
ஜகட்டுக்லகணாளளை ஜநரம இருக்குஜமணா அந்தை அளைவில் ஜகட்டுக்லகணாண்டு, பணாலெமுரளி பணாடை ஆரமபித்தைதம
அப்படிஜய ஜரடிஜயணா முன் உட்கணார்ந்தவிடை ஜவண்டும.
குளிக்கிறை குளிப்றபப் பணார்த்தைணால் சணார்லெஸ் மணாஜனைஜேர் இப்ஜபணாத கிளைமபி வரப் ஜபணாகிறைவர் மணாதிரித்
லதைரியவில்றலெ. ஆறசதீரக் குளிக்கவும ஜசணாப்புப் ஜபணாடைவும இன்ஜறைணா ஜநற்ஜறைணா ரணாத்திரிஜயணா அவர்
கங்கணம கட்டிக்லகணாண்டு இருந்திருக்கலெணாம. அதைனைணால் அவறர நணானும கூப்பிடைவில்றலெ. அவர் குளித்த
முடிக்கும வறர நணான் கணாத்த நிற்க ஜவண்டும என்று அவர் எப்ஜபணாதம விருமபுவத ஜபணாலெ இன்று
விருமபியத
ஜபணாலெவும லதைரியவில்றலெ. நறடைறயக் கட்டி வீட்றடை அறடைந்த கணாயணாமல் கிடைந்தை தைறலெறயக்
கணாயறவக்க ஃஜபறனைப் ஜபணாட்டைதம ரணாகவன் உளஜளை வந்தைமர்ந்த லகணாண்டைணான். அவன் தைணான்
ஜரடிஜயணாறவ ஆன் பண்ணினைத. லபணாற்ஜகணாயிலில் பஞ்சணாப் அரஜச ஜபணாலீறஸை அனுப்பி சக்கிய
பயங்கரவணாதிகறளை லவளிஜயற்றித் தைளளியதைணாக ஆல் இந்தியணா ஜரடிஜயணாவின் ஆங்கிலெச் லசய்தி அறிக்றக
கமபீரமணாக அறிவித்தைத. ரணாகவன் என்றனைப் பணார்த்தைணான். நணான் அவறனைப் பணார்த்ஜதைன். இருவருக்குஜம
மகிழ்ச்சி தைணாளை முடியவில்றலெ. பரஸ்பரம றகறய நீட்டிஜனைணாம. குலுக்கிக் லகணாண்ஜடைணாம.
சணார்லெஸ் மணாஜனைஜேரிடைம கிணற்றைடியில் ஜதைணாற்றுப்ஜபணாய் விட்டை எனைக்கு, பஞ்சணாபில் பர்னைணாலெணா மூலெம நணான்
லவற்றி லபற்றைதைணாய் உணர்ந்ஜதைன். இந்தை இனிய லசய்திறய ரணாகவனும பங்கு ஜபணாட்டுக்லகணாண்டைதைணால்
அந்தை மகிழ்ச்சி இரட்டிப்பணாகவும அதைற்கு ஜமலெணாகவும லபருகிவிட்டைதஜபணால் இருந்தைத. இத்தைறனைக்கும
எனைத அரசியல் லகணாளறகக்கு அவன் ஜநர் எதிர். ஆனைணால் இந்தைப் லபணாற்ஜகணாயில் வளைணாக விஷயத்திலும
பயங்கரவணாதிகள விஷயத்திலும எங்களுக்குள எப்ஜபணாதஜம ஓர் ஒற்றுறம ஏற்பட்டிருந்தைத.
பணாலெமுரளி பணாடை இன்னும இரண்டு நிமிஷங்கஜளை இருந்தைனை. ஜவகமணாய்த் தைறலெறய வணாரிவிட்டுக்
லகணாண்ஜடைன். ஏஜதைணா மறைந்த ஜபணானைதஜபணால் இருந்தைத. இப்ஜபணாத ஞணாபகம வந்தைத. 'எடி பணாத்திமணா!
இங்ஜக பணாரு, ரணாகவன் வந்திருக்கணான். லரண்டு ஜபருக்குமணா ஜசத்தக் கணாபி லகணாண்டைணாந்தடு.' பணாத்திமணா
அடுக்கறளைறய விட்டு விட்டு இரண்டு சின்னை அறறைகறளைத் தைணாண்டி வந்த ரணாகவறனை 'வணக்கம'
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லசணால்லிக் குமபிட்டு ஜஷமம விசணாரித்த, தைணாறயயும தைந்றதைறயயும அவன் மறனைவிறயயும விசணாரித்த
ஒஜர சலெசலெ ஆக்கி விட்டைணாள.
பணாலெமுரளியின் கணானைம மிதைக்க ஆரமபித்த விட்டைத. 'சரிதைணான் ஜபணா. சக்கிரம கணாப்பிக் லகணாண்டைணாடி!' என்று
அவறளை உளஜளை ஜபணாகச் லசணால்லி உட்கணார்ந்தவிட்ஜடைன். இருவருமணாய் ஜரடிஜயணாவின் அருகில்
உட்கணார்ந்த இறசறய ரசிக்க ஆரமபித்தவிட்ஜடைணாம. அவனுக்கு என்னை ரணாகம, என்னை தைணாளைம
என்கிறைலதைல்லெணாம அத்தப்படி. எனைக்கு அலதைல்லெணாம லதைரியணாத. இறச எவ்வடிவில் வந்தைணாலும
நன்றைணாயிருந்தைணால், நணானும நன்றைணாக ரசிப்ஜபன். அவ்வளைஜவ! அதைற்குஜமல் ரணாகம, தைணாளைம என்லறைல்லெணாம
ஜபணானைதில்றலெ. ஆனைணால் எனைக்கும அப்படி ஒவ்லவணான்றறையும அறடையணாளைம கண்டு லசணால்லெ ஜவண்டும
என்று ஆறசயணாக இருக்கும. ஆனைணால் அலதைல்லெணாம நடைக்கிறை கணாரியமணாகத் லதைரியவில்றலெ. இருவருக்கு
முன்னும பணாத்திமணா கணாப்பிறயக் லகணாண்டுவந்த றவத்தவிட்டுப் ஜபணானைணாள. நல்லெ கணானைத்றதைக்
ஜகட்டுக்லகணாண்ஜடை நல்லெ கணாப்பிறயக் குடிப்பதம ரசறனை மிகுந்தைதைணாகத் தைணான் இருந்தைத.
'சணாப்புடுறீங்களைணா?' என்றைணாள பணாத்திமணா.
'அலதைல்லெணாம லகடைக்கட்டும தைணாஜய! லகணாஞ்ச ஜநரம இறதைக் ஜகக்கத்தைணான் விஜடைன்!' என்று எரிந்த
விழுந்ஜதைன். ரணாகவன் எறதையும கணாதில் வணாங்கிக்லகணாளளைணாதைவன் ஜபணாலெ பணாலெமுரளிஜயணாடு ஒத்தப்
பணாடிக்லகணாண்டிருந்தைணான். இவன் முன்னைணால் இப்படி எரிந்த விழுந்ஜதைணாஜம என்று நணான்
வருத்தைப்பட்டைஜபணாத, ரணாகவன் ரசித்தக்லகணாண்டிருந்தை விதைத்தில் அத அவன் கணாதில் ஏறியிருக்கணாத என்று
ஒரு தைறலெ நியணாயம கற்பித்தக்லகணாண்ஜடைன். ஆனைணால் அடுத்தைணாற்ஜபணால் ஒரு சந்ஜதைகம. இவன்
எல்லெணாவற்றறையும கண்ணிலும கணாதிலும வணாங்கிக்லகணாண்டு, ஜவண்டுலமன்று ஜகளைணாதைவன் ஜபணாலும
பணார்க்கணாதைவன் ஜபணாலும உட்கணார்ந்திருப்பணாஜனைணா என்றை சந்ஜதைகம அத. இதைனைணால் பணாலெமுரளி
என்னிடைமிருந்த சற்று விலெகி நின்று எனைக்கணாக இன்றி மற்றைவர்களுக்கணாகப் பணாடை ஆரமபித்தவிட்டைணாற்
ஜபணாலெத் ஜதைணான்றியத. பின் எனைக்கும ஜசர்த்ஜதை அவர் பணாடுகிறைணார் என்கிறை உணர்றவ, அவர் பணாடி
முடிக்கப்ஜபணாகும கறடைசி சிலெ நிமிஷங்களில் நணான் லபறை முடிந்தைத.
ஒரு சின்னைக் ஜகளவிதைணான்! 'சணாப்புடுறீங்களைணா?' என்று. ‘ பிறைகு சணாப்பிடுகிஜறைஜனை!' என்று லமலிதைணாகச்
லசணால்லியிருந்தைணால்கூடை என் சகதைர்மிணி அப்படிஜய நகர்ந்திருப்பணாள. இப்படிக் கணாத்தக் கிடைந்தை ஒரு கணானை
மறழைறயத் தைவறை விட்டிருக்க முடியணாத. ஞணாயிறு கணாறலெறயச் லசளைந்தைர்யமணாய் அனுபவித்தைதஜபணால்
இருந்திருக்கும. லகணாஞ்சம எரிச்சல் படைப்ஜபணாய், அதவும மூன்றைணாம மனிதைறனை முன்னுக்கு றவத்த
எரிந்த விழுந்தைதில் ஒரு நயமணானை சங்கீதைத்றதை முழுவதமணாக நழுவ விட்டுவிட்டைத ஜபணாலெணாகிவிட்டைத.
என் மடைத்தைனைத்றதை லநணாந்தலகணாண்ஜடைன்.
சணாப்பிடை உட்கணார்ந்ஜதைன். உப்புமணா கிண்டி றவத்திருந்தைணாள. இதைறனைச் சணாப்பிடை லவன்று ஒரு
ஃபணார்மணால்டிக்கணாக அவறனை அறழைப்பதைணா? என் பணாட்டுக்குச் சணாப்பிடை ஆரமபித்த விட்ஜடைன்.
லதைணாண்றடையில் இறைங்குஜவனைணாக்கும என்றைபடி உப்புமணா சண்டித்தைனைம பண்ண ஆரமபித்தவிட்டைத.
இரண்டு சினிமணாப் பணாடைல்கள அஜதை ஸ்ஜடைஷனில் ஒலிபரப்பணாகி முடிந்தைதம மீண்டும பணாலெமுரளி பணாடை
ஆரமபித்தைணார். எனைக்ஜகணா சந்ஜதைணாஷமணானை சந்ஜதைணாஷம. அந்தைப் பயல் ஜடைப் லரகணார்டைரில் அதைறனைப் பதிவு
லசய்த லகணாண்டைணான் என்பறதைக்கூடை எவ்விதைம கவனிக்கணாமல் இருந்தவிட்ஜடைன்?
நல்லெ சந்தைர்ப்பமணாகப் ஜபணாய்விட்டைத. உப்புமணாறவத் தின்றைதில் மீதிறய அப்படிஜய ஓரம கட்டிவிட்டுக்
றககழுவி வணாறயத் தறடைத்தக்லகணாண்டு பணாலெமுரளி கிருஷ்ணணாவிடைம ஒன்றிவிடைப் ஜபணாகிஜறைணாம என்றை
ஆனைந்தைத்தில் அவனிடைமிருந்தை ஜகணால்ட் பிஜளைக்கில் ஒன்றறை உருவி (அவன் என்னை சிகலரட்றடை
றவத்திருந்தைணான் என்பறதைத் லதைரிந்தலகணாண்டைத கூடை ஒரு ஆச்சரியம தைணான்.) பற்றை றவத்தக்
லகணாண்ஜடைன். இந்தை நணாற்றைம எல்லெணாம அவளுக்கு ஆகணாத என்பதைணால் எனைக்கு இன்னும சந்ஜதைணாஷமணாக
இருந்தைத. அவள மறுபடியும இப்பக்கமணாக வந்த ஆறை அமர நின்றுலகணாண்டு ஏதைணாகிலும
ஜகட்டுவிடைப் ஜபணாவதில்றலெ. 'சிகலரட் வணாழ்க' என்று மூன்றுமுறறை ஜகணாஷம ஜபணாடைலெணாம ஜபணால்
இருந்தைத.
ஜடைப் ஓடி முடிந்த ஜவறு விஷயங்கள பற்றிப் ஜபசிக்லகணாளளை என்னை இருக்கிறைத என்று ஜயணாசித்த
முடிப்பதைற்குள பணாத்திமணா இரண்டைணாவத தைடைறவயும கணாப்பி ஜபணாட்டு வந்த தைந்தவிட்டைணாள. எனைக்குப்
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பயமணாய்ப் ஜபணாய்விட்டைத. மணாதைக் கறடைசியில் இப்படி மணிக்லகணாரு தைரம கணாப்பி ஜபணாட்டுத் தைந்தைணால்
கட்டுப்படியணாகுமணா? நணாறளைக்குச் சனி ஜவண்டும என்றைணால் நணான் எங்ஜக ஜபணாவத? விவஸ்றதை
லகட்டைவளைணாயிருக்கிறைணாஜளை என்று மனைதில் சபித்தக்லகணாண்ஜடைன். பன்னிலரண்டு பத்த, ஜநயர்
விருப்பத்றதை ஜநணாக்கி ஜநரம நகர்ந்த ஜபணாய்க்லகணாண்டிருந்தைத. இவன் வரணாமல் இருந்திருந்தைணால்
படிப்பதைற்லகன்ஜறை இரண்டு புத்தைகங்கறளை - பஞ்சும பசியும, பளளிலகணாண்டைபுரம - இவற்றில்
ஏதைணாவலதைணான்றறை வணாசித்தக் லகணாளளைலெணாம என்று எடுத்த றவத்திருந்ஜதைன். அவற்றறைப் படிக்கத்
தவங்கிஜயணா, படித்தக்லகணாண்ஜடைணா இருந்திருப்ஜபன். ரணாகவனுக்கும இலெக்கியத்தக்கும லசணால்லி மணாளை
முடியணாதை இறடைலவளி. ஜவண்டுமணானைணால் ஓளி ஆண்டுகறளைக் கணக்கிலலெடுத்தக்லகணாண்டு இந்தை
இறடைலவளிறயக் கணித்தக் லகணாளளைலெணாம. வடைநணாட்டு அரசியறலெப் பற்றிப்பிடித்தப் ஜபச ஆரமபித்த
விட்டைணான். சரளைமணாக சரண்சிங்கும சந்திரஜசகரும வணாஜ்பணாயும பகுகுணணாவுமணாக வந்த வந்த ஜபணானைணார்கள.
ஆறளை மட்டுஜம றவத்தப் ஜபசுகிறை இந்தை அரசியல் எனைக்குப் பிடிக்கணாததைணான். ஆனைணால் ஜகட்டுத்
லதைணாறலெய ஜவண்டும. என் கண்ஜணணாட்டைங்கறளை முன் றவத்தப் ஜபசினைணாலும மறுபடியும அவன்
வணாயில் வணாஜ்பணாயியும சரண்சிங்கும கூடைஜவ ஜமனைகணா கணாந்திஜயணா ரணாஜீவ் கணாந்திஜயணா வந்த நின்று
விடுவணார்கள. இதைனைணாலலெல்லெணாம இவன் ஜபச்சுக்கறளை விருப்பமிருந்தைணாலும விருப்பம
இல்லெணாவிட்டைணாலும ஜகட்ஜடை ஆக ஜவண்டும. ஜபணாச்சு! புத்தைகம படிக்கிறை சுவணாரசியஜம இவனைணால்
இல்லெணாமல் ஜபணாச்சு! ஊரில் சுகமில்லெணாமல் இருக்கிறை அண்ணிக்கணாவத ஒரு கடிதைம எழுதி இருக்கலெணாம.
எதக்குஜம வழியில்லெணாமல் ஆக்கிவிட்டு கல்லுப்ஜபணாலெ உட்கணார்ந்த லகணாண்டு ஏலதைல்லெணாஜமணா
ஜபசுகிறைணான். 'ஜபணாகட்டும! இறதைக் கூடை நணான் ஜகட்டைதைணாகப் பணாவலெணா பண்ணணாவிட்டைணால் இவன்
என்றறைக்ஜகணா அரசியல் சந்நியணாசம வணாங்கியிருப்பணான். என் மீததைணான் தைப்பு. இறதை அப்ஜபணாஜதை அல்லெவணா
லசய்திருக்க ஜவண்டும. பணாவலெணா கணாட்டி பணாவலெணா கணாட்டிக் ஜகட்பதஜபணால் நடித்த, இப்ஜபணாத
இவனிடைத்தில் அரசியறலெப் லபணாறுத்தைமட்டுக்கும ஒரு முழு ஜநர நடிகனைணாகிவிட்ஜடைன். லநல்றலெ ஜநயர்
விருப்பம இன்னும வருகிறை பணாடைணாய் இல்றலெ. ஆனைணால் ரணாஜேஜகணாபணால் வந்தவிட்டைணான். அவன் முகத்தில்
ஜவர்றவக்ஜகணாடுகள. ஒரு பதைற்றைம. நணாங்கள வணாய்திறைந்த ஜகட்பதைற்கு முன்ஜனை அவஜனை கூறினைணான்: 'சணார்!
சணார்! சணார்லெஸ் சணார் இறைந்தட்டைணாரு!' இத பலெத்தை அதிர்ச்சிதைணான். நணாங்கள இருவருஜம ஒரு கணம சிறலெயணாகி
மீண்ஜடைணாம. 'எப்படி? எனைத ஜகளவிக்கு அவன் லசணான்னைணான். "ஹணார்ட் அட்டைணாக் சணார்!”
நமப முடியவில்றலெ . அவருக்கு இதவறரயிலும இப்படி ஒரு ஜநணாய் இருந்தைதைணாக அறியவில்றலெ. ஜபணானை
மணாசம எங்கள லதைருவிஜலெஜய ஒருத்தைருக்கு இப்படித்தைணான். ஜபணாய்ச்ஜசர்ந்த விட்டைணார். இத்தைறனைக்கும
அததைணான் முதைல் தைணாக்குதைல். மூன்றைணாவதைணாக வந்த தைணாக்கினைணால்தைணான் இறைப்பு சணாத்தியம என்று பலெரும
பலெமுறறை லசணால்லிக் ஜகளவிப்பட்டிருக்கிஜறைன். ஆனைணால் அத லபணாய்; முதைல் தைணாக்குதைல்கூடை எமஜலெணாகம
அனுப்பிவிடும என்பறதைக் கண்ணணாரப் ஜபணானை மணாசம கண்டுவிட்ஜடைன். சணார்லெஸ் மணாஜனைஜேருக்கும
அப்படித்தைணான் ஜதைணான்றுகிறைத. இன்று புதிதைணாக வந்த, வந்தை ஜவகத்தில் தைனைத பலெத்றதைப் பிரஜயணாகித்த
அப்படிஜய விழுங்கியிருக்க ஜவண்டும அவறர ! ஐஜயணா , ஐந்த பிளறளைகள - இரண்டு ஆண்களும
மூன்று லபண்களுமணாய் எல்லெணாம பருவம வந்தம, பருவத்திற்குக் கீஜழையுமணாய்... லநஞ்சு பறதைத்தைத.
சணார்லெஸ் சணார் அவசரப்பட்டு விட்டைணார். இதைற்லகல்லெணாம ஜசர்த்தத்தைணான் கணாறலெயில் அப்படிக் குளித்தத்
தீர்த்தைணாரணா? ஜசணாப்புக்கூடை இரண்டு முறறை ஜபணாட்டுக் குளித்தைணாஜர! மூன்று மணி ஜநரத்தில் லவறும
சடைலெமணாகி, பின் மண்ணுக்குள அறடைக்கலெமணாகப் ஜபணாகிறை உடைமபு மணம வீசியபடிஜய ஜபணாய்ச்
ஜசரட்டும என்றைணா அப்படிக் குளித்திருப்பணார்?
பணாத்திமணாறவ அறழைத்த இரண்டு முறறை லசணாமபில் நீர் வணாங்கி நணானும அவனும மணாறி மணாறிக்
குடித்ஜதைணாம. முகத்றதைக் கழுவிஜனைணாம. படைபடைப்பு அடைங்கவில்றலெ. அத சரி! ஒரு மரணச் லசய்திறயத்
தைண்ணீரணால் எப்படி நீக்க முடியும? உடைஜனை சட்றடைறய மணாட்டிக்லகணாண்டு ஜவகஜவகமணாய்க்
கிளைமபிஜனைணாம. ஜபணாகிறை வழியில் கமலபனி முதைலெணாளிக்கு ஒரு லதைரிந்தை கறடையில் இருந்த ஜபணான்
லசய்ஜதைணாம. அவரும அதிர்ந்த விட்டைணார். அவறரப் லபணாறுத்தைமட்டில் கமலபனி தூண் சணாய்ந்தவிட்டைத.
அறதை நிறுத்தை இன்லனைணாரு சணார்லெஸ் தூறண கண்டுபிடிப்பத சணாதைணாரணமணானை ஜவறலெயல்லெ.
சணார்லெஸ் சணார் வீட்றடை லநருங்கிஜனைணாம. கூப்பணாடு, அழுறகச் சத்தைலமல்லெணாம அடைங்கிப் ஜபணாய்விட்டை ஒரு
மரண வீடைணா? ஒருஜவறளை சணார்லெஸ் சணார் இறைக்கவில்றலெஜயணா? ரணாஜேஜகணாபணால் இப்படியுமணா ஏமணாற்றி
விட்டைணான்? தையக்கத்ஜதைணாஜடை வீட்டில் நுறழைந்ஜதைணாம. லகணாஞ்சம ஜபர்கஜளை இருந்தைணார்கள. அதவும அக்கம
பக்கத்தைவர்கஜளை.
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ஆஜேணானுபணாகுவணானை ஜதைணாற்றைம, முகத்தில் இன்னைமும கண்ணணாடி, சிரித்தக் லகணாண்ஜடை இருந்தைணார் - சணார்லெஸ்
சணார்! ஆனைணால் சடைலெமதைணான். உயிர்ப்பறைறவ அவறர மண்ணுக்குரியவரணாக்கிப் பறைந்தவிட்டைத.
ஜநற்றுத்தைணான் மறனைவி, மக்கறளைலயல்லெணாம பணாறளையங்ஜகணாட்றடைக்குப் ஜபணாய் வரட்டுஜம என்று
அனுப்பி றவத்தைணாரணாம. தைகவல் லசணால்லெ ஆள ஜபணாயிருக்கிறைத. பணாறளையங்ஜகணாட்றடை, தூத்தக்குடி,
நணாகர்ஜகணாவில் லசணாந்தை பந்தைங்கலளைல்லெணாம இனிஜமல்தைணான் வரஜவண்டும. வந்தைணால் கூப்பணாடும
அழுறகயுமணாய் வீஜடை இரண்டுபடும. 'என்றனை விட்டுப் ஜபணானீஜரணா மவரணாசணா!' என்று எப்படியணாவத ஒரு
லபண்மணியின் இறச கலெந்தை ஒப்பணாரி ஜகட்கும. இப்ஜபணாத? அனைணாறதையணாய்ச் லசத்தக் கிடைந்தைணார்.
லகணாஞ்சம லகணாஞ்சமணாய் விவரம ஜகளவிப்பட்டுக் கயிறுக் கமலபனியின் ஜவறலெயணாட்கள வணாசலில்
வந்தைமர்ந்தைணார்கள. எனைக்கும ரணாகவனுக்கும இதில் ஜமற்லகணாண்டு என்னை லசய்ய ஜவண்டும என்பத
ஜதைணான்றைவில்றலெ. நணாங்கள மூவருஜம ஒருவருக்லகணாருவர் அன்னிய மதைத்தினைர். பக்கத்தில் சணாமுஜவல்
நணாடைணார்தைணான் கூடைமணாடை சிலெறரத் தறணக்கு அறழைத்தச் சடைலெத்றதைப் படுக்கப்ஜபணாட்டுத் தணியணால் மூடி
ஒரு மணாறலெயும ஜபணாட்டிருந்தைணார். குளித்தவிட்டு வந்தைவர்தைணானைணாம. சணாப்பிட்டைபின் சணாமுஜவல் நணாடைணாரிடைம
ஜபப்பர் வணாங்கப் ஜபணாயிருக்கிறைணார். அவர் எடுத்தக் லகணாடுக்கிறை ஜநரம பணார்த்த 'லநஞ்சு வலிக்கிறைஜதை’
என்று லசணான்னைணாரணாம. சணாமுஜவல் நணாடைணார் இதில் எப்ஜபணாதஜம உஷணார்ப் ஜபர்வழியணாய் இருந்திருக்க
ஜவண்டும. உடைஜனை வீட்டிற்கு அறழைத்தப் ஜபணாய் ’பணாயில் படுங்கள' என்று பணாறய விரித்தப் படுக்க
றவத்த விட்டு ஜவகமணாய்ச் றசக்கிளில் ஏறி டைணாக்டைர் வீட்டுக்குப் பறைந்திருக்கிறைணார். அவர் வந்த
பணார்த்தவிட்டு ’பத்த நிமிஷமணாயிடுச்சு' என்று ஒஜர ஜபணாடைணாய் சணார்லெஸ் சணாரின் வணாழ்க்றக முடிறவ
இரண்டு வணார்த்றதைகளில் பிரகடைனைப்படுத்திவிட்டுப் ஜபணாய்விட்டைணார். ஒரு நிமிஷம தையங்கிக் கண்ணீர்
வழிய நின்றைவர் பின் சுதைணாரித்த, பதைற்றைப்படைணாதை முறறையில் அறமதியணாக எல்லெணாக் கணாரியத்றதையும
பண்ணிவிட்டைணார்.
கயிற்றுக் கமலபனி முதைலெணாளி லஜேயரணாஜ் வந்தைணார். அவர் வந்தை விதைம சரியில்றலெ. தைளளைணாட்டைம இருந்தைத;
லநடி இருந்தைத; கண்ணில் அதிகமணானை சிவப்ஜபறியிருந்தைத. கணார் டிறரவர் பூபதி அவறரக்
றகத்தைணாங்கலெணாய் அறழைத்த வந்தைணான். ஆனைணால் அப்படி அறழைத்த வர ஜவண்டும என்கிறை அவசியம ஏதம
அவருக்கு என்றறைக்குஜம இருந்தைதில்றலெ. ஏலனைனில் அவர் அப்படிப்பட்டை வணாழ்க்றகக்குத்தைணான்
வணாழ்க்றகப்பட்டுளளைணார். என்றைணாலும நணாலு ஜபருக்கு மத்தியில் தைன் எஜேமணான் விசுவணாசத்றதைக் கணாட்டை
விருமபிஜயணா, ஜசணாகத்தினைணால் கீஜழை விழும நிறலெ ஏற்பட்டுவிடைக் கூடைணாஜதை என்று கருதிஜயணா பூபதி
இவ்வணாறு றகத்தைணாங்கி வந்திருக்கலெணாம.
சணார்லெஸ் சணார் அவஸ்றதைப்பட்டை அறிகுறிஜய இல்றலெ. ஒருஜவறளை மரணத்றதை அவர் கமபீரமணாக
ஏற்றுக்லகணாண்டிருக்க ஜவண்டும. எத்தைறனை ஜபருக்கு இப்படி இயலும? 'சணார்! சணார்லெஸ் சணார்? முதைலெணாளி
வந்திருக்கணார். உங்கறளைக் கூப்பிடுகிறைணார்' என்று யணாரணாவத கூறினைணால் ஜபணாதம உடைஜனை எழுந்த நின்று
'என்னை சணார், என்றனைக் கூப்பிட்டீங்களைணாஜம! அப்படியணா?' என்று ஜகட்டைபடிஜய எழுந்தவிடுவணார்
ஜபணாலிருந்தைத. அப்படித்தைணான் அவர் 'தூங்கினைணார்.’ ஆனைணால் யணாருக்கும அப்படி ஒரு சிந்தைறனை
ஜதைணான்றைவில்றலெ. ஜதைணான்றியிருந்தைணால் அவர் மரணத்றதை லெணாகவமணாய் வீசிலயறிந்தவிட்டு மறுபடியும ஒரு
கயிற்றுக் கமலபனியின் - ஆயிரம ஆயிரமணாய்ப் பணம புரளைக்கூடிய கமலபனியின் மணாஜனைஜேரணாய்
அதிகமணானை வழியில் ஒரு றபசணாறவக்கூடை எடுத்தக்லகணாளளைத் லதைரியணாதை நல்லெ மனிதைரணாகஜவ அவரணால்
மீண்டும எழுந்திருந்திருக்க முடியும. அபணாரமணானை றகச்சுத்தைம; வணாக்குச் சுத்தைம ; லமன்றமயணானை குரல்.
இறவ எல்லெணாவற்றறையுஜம ஒரு கணாலெனைணால், அதவும அவரத மறனைவி மக்கள இல்லெணாதை ஜநரம பணார்த்தப்
பறித்தப்ஜபணாக முடிந்திருக்கிறைத. ஒருஜவறளை இறதைவிட்டைணால் ஜவறு சந்தைர்ப்பம கிறடைப்பத அரித
என்று எண்ணித்தைணான் கணாலெதூதைன் வந்தவிட்டைணாஜனைணா? இந்தை நணாற்பத வயத முதைலெணாளிறய விடைவும பலெ
ஆண்டுகள முன் பிறைந்த திறைறம லபற்றைஜபணாதிலும முதைலெணாளிக்கு முன்ஜனை இவர் சற்று அதிகப் பணிவணாய்
நடைந்தலகணாண்டைத எனைக்குச் சிலெ சமயங்களில் எரிச்சலூட்டியிருக்கிறைத.
அவருக்குரிய நன்னைடைத்றதைக்கும திறைறமக்கும வயதக்கும அத அவசியமணானைத மட்டுமல்லெ;
கண்டிக்கப்படை ஜவண்டியதைணாகவும இருந்தைத. இருந்தைணாலும நணாஜனைணா ரணாகவஜனைணா அறதை லவளிப்பறடையணாய்
எவரிடைமும லசணால்லிக்லகணாண்டைதில்றலெ. எங்களின் வருத்தைமும ஜகணாபமும நணாங்கஜளை
பரிமணாறிக்லகணாண்டைததைணான். என்னை ஆனைணால் என்னை? இனிஜமல் அவர் அப்படி நிற்கப்ஜபணாவதில்றலெ.
அறதைவிடை ஒரு விஜசஷம இத! பக்கத்தில் முதைலெணாளி நின்றுலகணாண்டிருக்கிறைணார். ஆனைணால் இவஜரணா
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கமபீரமணாய்ப் படுத்தக் கிடைக்கிறைணார் - அதவும சிரித்தை முகத்ஜதைணாடு! எழைவில்றலெ; பணியவில்றலெ . ஒரு
மனிதைன் தைன் வணாழ்க்றகயில் இழைந்தஜபணானை சுய லகளைரவங்கறளை மீண்டும இந்தை மரணத்தின் மூலெமதைணான்
லபற்றுக் லகணாளகிறைணானைணா? அல்லெத இந்தை மரணம மட்டுமதைணான் அவர்கள தைங்களின் றககட்டைணாதை,
றகக்லகட்டைணாதை - சுய லகளைரவத்றதை இழைக்கணாதை தைன்றமறய இந்தை நசிந்தஜபணானை வணாழ்க்றகக் கட்டைத்தில்
அறழைத்தக் லகணாடுக்கிறைதைணா? அப்படிப் பணார்த்தைணால் மரணம ஒரு சமயத்தில் நல்லெ நண்பனைணாகவும
இருக்கக்கூடும. எல்லெணாச் சமயத்திலும நல்லெ நண்பனைணாகச் லசயல்படை இந்தை மரணத்திற்கு யணாரணாவத
பணாடைம பயிற்றுவிக்க ஜவண்டும. ஆனைணால் இப்ஜபணாத ஜநரம கணாலெம லதைரியணாமல் வந்திருக்கிறைஜதை!
எங்கறளை விடைவும மூத்தைவரணானை, லசணால்லெப்ஜபணானைணால் எங்களின் தைந்றதை வயதில் எங்கஜளைணாடு பணிபுரிந்த
என்றுஜம கடுமுகம, கடுஞ்லசணால், அதிகணாரம கணாட்டைணாதை அவரின் குணணாமசங்கறளை எண்ணியஜபணாத என்
கண்களில் கண்ணீர் மளைமளைலவன்று லபருக்லகடுக்க ஆரமபித்தைத.
இனி வணாயிலும வயிற்றிலும அடித்தக்லகணாண்டைபடிஜய, கதைறிக்லகணாண்டு வரப்ஜபணாகிறை, ஒரு
பிரயணாணத்றதை முடித்தக்லகணாண்டை மனிதைனின் முகத்றதைக் கணாண, தயரச்சுறமகஜளைணாடு தன்பக்
கனைல்கஜளைணாடு ஏஜதைணா ஒரு பஸ்ஸில் ஒரு மறனைவி ஆகப்பட்டைவளும ஐந்த குழைந்றதைகளும
அலெறிக்லகணாண்டு, பிரயணாணமணாய் வந்தலகணாண்டிருக்கிறை கணாட்சிறயக் கணாணச் சகியணாதைவனைணாய் ஏஜதைணா ஒரு
தைனிறம சூழ்ந்தை இடைத்றதை ஜநணாக்கி நணான் நகரலெணாஜனைன். ரணாகவறனையும கூடைஜவ அறழைத்தச் லசல்லெ
ஜவண்டும என்கிறை எண்ணஜம இல்லெணாமல்!

கறணயணாழி, ஜேஜூன் 1987
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3. வணாழ்க்றக வடிவம
பதினைணான்கு வருஷங்களுக்கு முன் - தைனைத நணாற்பதைணாவத வயதில் தைனைத சமபணாத்தியத்றதைஜய நமபியிருந்தை
தைன் குடுமபத்தக்கணாக நணாகர்ஜகணாவிலிலுளளை ஜேவுளிக்கறடைலயணான்றில் ஜவறலெ பணார்ப்பதைற்கணாகப்
புறைப்பட்டுக் லகணாண்டிருந்தை மீரணாப் பிளறளைக்கு, ஹக்கீம முதைலெணாளியின் அறழைப்பு கிறடைத்தைத.
ஆச்சரியத்தடைன் அவர் வீட்றடை அணுகினைணார் பிளறளை . அவர் கணாப்பி குடித்தக்லகணாண்டிருந்தைணார். பிளறளை
நுறழைந்தைதம ஒரு கணாப்பி அவருக்கும கிறடைத்தைத.
“மீரணாப்பிளறளை , சுகமணாயிருக்கீங்களைணா?”
“இருக்ஜகமப்பணா, ஆண்டைவன் புண்ணியத்தலெ!”
“பமபணாயில் இருந்த எப்ப வந்தீங்க?"
“ஜபணானை மணாசஜம வந்தட்ஜடைன் தைமபி! அங்குலெயிருந்த லபணாறழைக்குறைதஜலெ ஒரு லெணாபமும இல்ஜலெ!”
"ஜகளவிப்பட்ஜடைன். இப்ப என்னை லசய்யப் ஜபணாகிறீங்க?”
“நணாகர்ஜகணாயில்லெ தைணான் ஒரு ஜேவுளிக்கறடைக்குப் ஜபணாயி ஜவறலெ பணாக்கலெணாமனு புறைப்பட்டுக்கிட்டு
இருக்ஜகன். ஊருக்குப் பக்கமணாவும இருக்குத.''
"இருக்கட்டும. இப்ப நணான், தைமபி, மச்சணான் எல்லெணாருமணாச் ஜசர்ந்த அமபத்தூர் எஸ்ஜடைட்லெ ஜடைனைரி
ஆரமபிச்சிருக்ஜகணாம. பத்தப்ஜபரு ஜவறலெக்குச் ஜசந்திருக்கணாங்க. அறடையணாறு கமலபனில் பணாதி
ஜவறலெய முடிச்சுட்டு அமபத்தூர்லெ மீதிப்பணாதி ஜவறலெய நடைத்தஜறைணாம. இன்னும லகணாஞ்ச நணாளலெ
அமபத்தூர் ஜடைனைரிக்ஜக தைனி லடைக்னீஷியன் ஜபணாட்டு அபிவிருத்தி பண்ணலெணாமனு வச்சிருக்ஜகணாம. நணான்
லசணால்றைதைக் ஜகக்குறீங்களைணா?''
“ஜகட்டுக்கிட்டுத்தைணான் இருக்ஜகன். ஜமலெ லசணால்லு.”
"கமலபனி லரண்டும நல்லெணாத்தைணான் நடைந்தகிட்டிருக்கு. இன்ஷணா அல்லெணா. ஆனைணா இப்ப நமப அமபத்தூர்
ஜபக்டைரியிலெ நமம ஆட்களு ஒருத்தைரும இல்லெ. வசுப்பணா ஒரு ஆளு லகறடைச்சுதன்னைணா ஜபக்டைரியிஜலெஜய
தைங்க வச்சுக்கிட்டு, நல்லெபடியணா ஜடைனைரிய நடைத்தைலெணாம. பணாதகணாப்பும இருக்கும. லரண்டு நணாளலெ நணான்
லமட்ரணாசுக்குப் புறைப்பட்டுடைணும. இன்னிக்குக்
கணாறலெலெதைணான் அங்ஜகயிருந்த வீட்டு விஷயமணா வந்ஜதைன். உங்க விஷயமணாவும ஜகளவிப்பட்ஜடைன்.''
மீரணாப்பிளறளைக்கு நன்கு புரிந்தைத. ஆனைணால் அவ்வளைவு தூரம ஜபணாக
இப்ஜபணாலதைல்லெணாம மனைம பிரியப்படைவில்றலெ. சங்கடைத்தில் லநளிந்தைணார். ஹக்கீமும, மீரணாப்பிளறளையும
யணார்? எங்ஜக ஜபணாய் எப்படிச் சுற்றி வந்தைணாலும இந்தை ஏர்வணாடி ஊரில் உளளைவர்கலளைல்லெணாம ஒரு பந்தை
இறழையணால் லதைணாடுக்கப்பட்டைவர்களதைணான். சின்னைப்பணா, லபரியப்பணா, மணாமணா, மச்சணான், அண்ணன், தைமபி
என்று ஏதைணாவத ஒரு உறைவில் முட்டிக்லகணாளளும. நிரந்தைரப் பறகறமக்கும வழியில்றலெ; நிரந்தைர
உறைவுக்கும தைளைமில்றலெ. ஒவ்லவணாரு கணாலெமும அனுசரிப்புதைணான்.
"தைமபி, நீ என்னை லசணால்லெ வர்ஜறைன்னு நல்லெணா லதைரியுத. ஆனைணா...”
“ஒண்ணும ஜயணாசறனை பண்ணணாதீங்க. வந்தட்டீங்கன்னைணா எனைக்கும லரணாமபத் லதைமபணாயிருக்கும. கண்டும
கணாணணாம சமபளைம வச்சுத் தைர்ஜறைன். நணாங்க நல்லெணா இருந்தைணா நீங்களும நல்லெணா இருப்பீங்க தைணாஜனை?”
மறுநணாஜளை மீரணாப்பிளறளை லபட்டி படுக்றககளுடைன் லமட்ரணாசுக்கு ரயிஜலெறி விட்டைணார். மறனைவிறயயும,
இரண்டு சறமஞ்ச லபண்கறளையும, சின்னைப் றபயன்கறளையும விட்டு மீண்டும வடைக்கு ஜநணாக்கிச்
லசல்கின்றை கசப்பணானை பயணத்றதைத் தைன் நிறலெறமகறளைக் கருத்தில் லகணாண்டு இனிறமயணாக மணாற்றிக்
லகணாண்டைணார்.
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ஹக்கீம முதைலெணாளிக்குப் லபரும திருப்தி ஏற்பட்டைத. தைன்னுறடைய ஜடைனைரிக்கு எப்படி ஒரு லசணாந்தைஜம,
கணாவலெணாளியணாகவும - ஜவறலெயணாளைணாகவும வந்தைதில். வீட்டு ஜவறலெகள இருப்பினும லகணாளறளை
லகணாளறளையணானை வருமணானைம, எப்ஜபணாதம தைணான் ஜவறலெ இருக்கும - ஜவறலெ இருக்கணாத என்று
உறுதியணாகச் லசணால்வதைற்கில்றலெ. எல்லெணா ஜநரமும ஜவறலெ ஜநரமதைணான். எப்ஜபணாதம லதைணாழிலெணாளியணாக
அங்கு ஜசர்ந்தைவர்கள இருக்க ஜவண்டும என்று முதைலெணாளிகள எதிர்பணார்த்தைணாலும மீரணாப்பிளறளை மட்டுஜம
அங்ஜகஜய முடைங்கிக் கிடைப்பணார். மீதைமுளஜளைணார் பகுதி பகுதியணாகப் பிரிந்த அங்ஜக இருப்பணார்கள; வீடு
ஜபணாவணார்கள. விசித்திரமணானை ஜவறலெ நிறலெறமதைணான்.
வந்தை நணாளிலிருந்த இந்தைத் லதைணாழிற்சணாறலெயின் எல்லெணாப் பகுதிகளிலும ஓஜரணார் சமயம படுத்தைணாகி
விட்டைத. கனைத்தை குளிரும, அளளி வீசும லவப்பமும உடைமபுக்குப் பழைக்கமணாகி விட்டைத - பமபணாறயப்
ஜபணாலெ.
கசகசலவன்றை ஆட்டுத்ஜதைணாலில் ஒவ்லவணாரு நணாற்றைமும உண்டைணாகி ரசணாயனைப்லபணாருளகள படிந்த பல்ஜவறு
எந்திரங்களிலும நுறழைந்த நுறழைந்த இறுதியில் கண்றணப் பறிக்கும ஒரு பளைபளைப்பணானை வஸ்தவணாக.
அத தைவிர, இன்னும லவவ்ஜவறு நிறலெகளில் அத மணாறி வருவலதைல்லெணாம ஒரு தைறலெகீழ்ப் பணாடைமணாகி
விட்டைத. தைன் வீட்டுக்கு முன்னைணால் தளளித் திரிந்தை ஆட்டுக்குட்டிகளின் ஜதைணால் கூடை இந்தை லமஷின்களில்
வந்த விழுந்திருக்கும என்று மீரணாப்பிளறளை நிறனைத்திருக்கிறைணார். 'இந்தைத் ஜதைணாலெணா? அதைணா?' என்று
ஒவ்லவணான்றைணாய் விரித்த விரித்தத் தைன் மனைத்தள ஜகளவி ஜகட்டு, பதில் கிறடைக்கணாமல் திணறிப்
ஜபணாயிருக்கிறைணார். ஸ்ஜடைக்கிங், டைணாக்லிங், ஸ்ப்ஜரயிங், கிஜளைஸிங், அயனிங் என்று படிப்படியணாக
ஒவ்லவணாரு வறகயிலும தைறலெறய நுறழைத்தைணார். அவசரம என்று முதைலெணாளிமணார்கள பதைப்படுத்திய
ஆட்டுத்ஜதைணால்கறளைத் தூக்கிக்லகணாண்டு கிஜளைஸிங் என்றும ஃபின்பிளைக்ஸ் என்றும வந்தைஜபணாலதைல்லெணாம
இரவணாயினும விழித்தக்லகணாண்டு, சின்னைப்பிளறளை ஜபணாலெ, அந்தை ஜவறலெகறளைத் தப்புரவணாய்ச் லசய்த
முடித்த அவர்கறளைத் திருப்தியுடைன் அனுப்பி றவத்திருக்கிறைணார். அவருக்குத் லதைரியும இந்தைத் லதைணாழிலில்
இப்ஜபணாத முதைலெணாளிகறளைவிடைத் தைனைக்குத் தைனித் ஜதைர்ச்சி கிறடைத்தவிட்டைத என்றும, தைன் அளைவுக்கு
அவர்களைணால் இதிலுளளை குறறைபணாடுகறளை உணர முடியணாலதைன்றும. ஆயினும தைனைக்ஜக ஒரு ஜவறலெயில்
திருப்தி கிறடைக்கணாதைவறர அதைறனை முடிக்க மணாட்டைணார். லடைக்னீஷியன் என்று ஒருவர் இந்தைக்
கமலபனிக்குத் ஜதைறவதைணான் என்பறதைஜய தைகர்த்த விட்டைணார். எனினும மணார்க்லகட்டில் ஒரு லபயர் கருதி
மட்டுஜம அந்தை வணாணியமபணாடி நமபியணாறர லடைக்னீஷியன் என்று ஜபணார்டு மணாட்டைறவத்த நணான்கு
இலெக்க சமபளைத்தில் றவத்திருந்தைணார்கள.
ரணாத்திரி - நடுநிசி ஜவறளைகளில் எல்லெணாம கணார் சப்தைம ஜகட்டைதம எழுந்த ஜபணாய்க் ஜகட்றடைத் திறைந்த,
முதைலெணாளிகள லசணான்னை ஜவறலெறய லடைக்னீஷியன் தறணயின்றிஜய லசய்த முடித்தைணார் மீரணா. விடுமுறறை
நணாள என்றை ஷரத்தக்கலளைல்லெணாம ஜநணாட்டீஸைணாக ஒட்டைப்பட்டிருப்பத ஒரு லவளிப்பூச்சு தைணாஜனைலயணாழிய,
மீரணாப்பிளறளை அந்தை நணாளகறளையும சிறறைக்றகதி ஜபணாலெ இந்தைத் லதைணாழிற்சணாறலெயின் எல்றலெக்குளஜளைஜய
கழித்திருக்கிறைணார். தைனியணாளைணாய் இருக்க முடியணாதைஜபணாத மட்டும வணாயில் கதைவுகறளை நன்கு
சணாத்திக்லகணாண்டு லவளிஜய ஜபணாய் உலெக நடைப்புகளில் ஜதைணாய்ந்த விட்டு மறுபடியும இங்ஜக வந்த அறடை
கணாத்திருக்கிறைணார். பக்கத்தக் கமலபனி, எதிர்க் கமலபனி நபர்கஜளைணாடு ஜபசத் ஜதைணாதவணாக லவளிப்புறைமணாய்
அமர்ந்த உறரயணாடுவணார். அதஜபணாதகளில்தைணான் அவர்களின் அனுபவ அறிறவப் லபணாறுத்த உலெக
விவகணாரங்கள சந்திக்கு வரும.
தைணான் சறமத்தைறதைக் லகணாண்டு வந்த அவர்களுக்குக் லகணாடுப்பணார். அங்ஜகஜய தைங்கியிருப்பதைணால்
சறமயலெறறை ஒன்று வசதியணாகக் கட்டைப்பட்டிருந்தைத. அஜதை மணாதிரி அவர்கள தைருகின்றை உணவுப்
பதைணார்த்தைங்கறளை வணாங்கிக் லகணாளவணார். ஆயுதை பூறஜே நணாளகளில் எல்லெணாத் லதைணாழிலெணாளிகஜளைணாடும
இறணந்தலகணாண்டு லமஷின்கறளைக் கழுவுவத அல்லெத தூய்றமப்படுத்தவத, ஒழுங்கு லசய்வத
ஜபணான்றைவற்றில் முன் நிற்பணார். அவ்வணாறு ஒட்டுலமணாத்தை உறழைப்பு ஜநரங்களில் அல்லெத
இயந்திரங்கறளைத் தூய்றமப்படுத்தம சமயங்களில் ஊரில் நடைந்தை சமபவங்கறளைலயல்லெணாம
படுசுவணாரசியமணாகத் தைன் சக ஜதைணாழைர்களிடைம லசணால்வணார். அவர்களும லவகு ரசறனையுடைன்
ஜகட்டுக்லகணாண்ஜடை தைங்கள பணியின் சுறம லதைரியணாமல் முடித்த விடுவணார்கள. இந்தைச் சக
லதைணாழிலெணாளிகள எப்படிப்பட்டைவர்கள? இவறரவிடைப் பலெ வயத குறறைவணானைவர்கள. திருமணம
ஆகணாதைவர்கள - அல்லெத புதிய மணாப்பிளறளைகள. பிளறளைகள கூடைப் லபற்றிரணாதைவர்கள. இவருக்கும
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அவர்களுக்கும உளளை இறடைலவளி இப்படி அறமந்திருந்தைதடைன் மதைத்தைணாலும ஜவறுபட்டு நின்றைவர்கள.
ஆனைணால் ஆயுதை பூறஜேயன்று இலதைல்லெணாம லதைரியணாத. ஒவ்லவணாரு எந்திரத்தக்கும சந்தைனைம தீட்டி,
குங்குமப் லபணாட்டும றவத்த - ஜநர்த்தியணாக இருக்க ஜவண்டும - அழைகு பணார்ப்பணார். இந்தை லமஷின்கறளைக்
கண்கண்டை லதைய்வமணாகக் கணாண்பதில் அவருக்குச் சங்கடைஜமதமில்றலெ.
இந்தை லமஷின்கள அவரின் லசணான்னை லசணால் ஜகட்கும குழைந்றதைகள ஜபணாலெணாகிவிட்டைறதை அவர் பலெமுறறை
உணர்ந்தைதைணால் பணாசமும அதிகம. அவர்களைணாகச் ஜசர்ந்த பூறஜே லசய்யுமஜபணாத மட்டும பயபக்தியுடைன்
இவர் றககட்டி நின்று லகணாளவணார். மற்றைபடி லபணாரி, கடைறலெ, ஜதைங்கணாய், பழைம எல்லெணாவற்றறையும
'மீரணாபணாய், எல்லெணாத்தக்கும பங்கு வச்சுக் லகணாடு' என்று இவரிடைம தைணான் லகணாண்டு வந்த தைருவணார்கள.
ஜநணான்புப் லபருநணாள ஹஜ்ஜேஜுப் லபருநணாள என்று வருமஜபணாத கூடை இவர் லசணாந்தை ஊர் ஜபணாகணாமல்
இங்ஜகஜய கணாலெம தைளளிய சமயங்களும உண்டு. அப்ஜபணாத லபருநணாள லசலெவுக்லகன்றும, இருக்கின்றை
லதைணாழிலெணாளைர்களுக்குப் லபருநணாள விருந்தக்லகன்றும நூறு அல்லெத நூற்றறைமபத முதைலெணாளியணாகக்
லகணாடுப்பணார். அந்தைப் லபருநணாள விருந்த மீரணாப்பிளறளையின் றகமணத்றதைத் தைணாங்கும. முதைலெணாளி
லகணாடுக்கும லதைணாறகறய றவத்தக்லகணாண்டு, கறி எடுத்த, றநசணானை அரிசி வணாங்கி ஜதைங்கணாய்ச் ஜசணாறு
ஆக்கிப் ஜபணாடுவணார். ஜவறலெ பணார்க்கும அத்தைறனைஜபரும அன்றறைக்லகனை விடிகணாறலெயிஜலெஜய
லதைணாழிற்சணாறலெக்கு வந்த, மீரணாபணாய்க்குக் கூடைமணாடை ஒத்தைணாறசயணாக இருந்த சறமயலில் றக
லகணாடுப்பணார்கள. யணாரணாவத ஒருவர் தைன் வீட்டிலுளளை டிரணான்சிஸ்டைறர எடுத்தக்லகணாண்டு வந்த சவுண்ட்
கூட்டிப் பணாட்டு றவப்பணார்கள. அத வணாள வணாள என்று கத்தினைணாலும அப்ஜபணாத தைனி உற்சணாகஜம.
பக்கத்திலுளளை உறடை மரங்களிலிருந்த ஒரு வணாரத்திற்கு முன்னைதைணாகஜவ இதைற்கணாகக் லகணாப்புகறளை
லவட்டிவந்த சுளளிறயக் கணாயப்ஜபணாட்டுப் பதைமணாக றவத்திருப்பணார்கள. லபருநணாறளைக்குள முறுமுறு
என்று கணாய்ந்த ஜபணாயிருக்கும. அன்றறைக்குக் களளி புறகமூட்டைம இல்லெணாமல் நன்றைணாகக் றகலகணாடுத்த
எரியும. எல்ஜலெணாரும கணாப்பி, டீ ஜபணாட்டு ஆளுக்லகணாரு ஜவறலெயணாகப் பங்கு ஜபணாட்டுச் லசய்வணார்கள.
லபருநணாள லதைணாழுறகக்லகன்று மட்டும ஒரு மணி ஜநரம மீரணாப்பிளறளை எடுத்தக்லகணாண்டு பணாடியிலுளளை
பளளிவணாசலுக்குப் ஜபணாய் வருவணார். விட்டுப்ஜபணானை ஜவறலெறய அவர் வந்த லசய்த முடித்தச்
சறமயறலெப் பூரணமணாக்குவணார்.
ஒரு முறறை இப்படித்தைணான் அவர் லதைணாழுறகக்லகன்று பளளிவணாசலுக்குப் ஜபணாயிருந்தை சமயம பணார்த்த,
முதைலெணாளி அவசரம அவசரமணாக ஒரு டைஜேன் ஜகணாட் பீஸ்கறளை எடுத்தக்லகணாண்டு கிஜளைஸிங், அயனிங்
லசய்ய ஜவண்டும என்று ஜவகஜவகமணாய் வந்தைணார். இரண்டு முக்கியமணானை பணார்ட்டிகள லஹட் ஆஃபீஸில்
கணாத்திருக்கிறைணார்கள என்றும, அவர்கறளை உடைனைடியணாகச் சந்தித்த இந்தைக் ஜகணாட் பீஸ்கறளைக் கணாட்டி ஆர்டைர்
வணாங்க ஜவண்டுலமன்றும லசணான்னைணார். மீரணாப்பிளறளை பளளி வணாசலுக்குப் ஜபணாயிருக்கிறைணார் என்று
லசணான்னைதம ஹக்கீம முதைலெணாளிக்குக் ஜகணாபம லபணாத்தக்லகணாண்டு வந்தவிட்டைத.
'இப்ப யணாரு இவறர அங்ஜகலயல்லெணாம ஜபணாகச் லசணான்னைத? ஜசணாறு ஆக்கி உண்டுட்டு அல்லெணான்னு
லகடைக்க ஜவண்டியததைணாஜனை? - ஓங்கிச் சத்தைம ஜபணாட்டைணார். வணாய்க்கு வந்தைபடித் திட்டினைணார்.
அவருக்கு இருப்புக் லகணாளளைவில்றலெ. பினிபிலளைக்ஸ் அறறைறயத் திறைந்த லமஷினில் 110 டிகிரிக்கு
ஹீட்டைர் ஜபணாட்டுவிட்டு 'ஏ! மகணாலிங்கம! மீரணாபணாறயப் ஜபணாயிக் றகஜயணாடு இழுத்தட்டு வணாடைணா!
லதைணாழுதைலதைல்லெணாம ஜபணாதமனு ஜபணாய்ச் லசணால்லு. றசக்கிளலெ ஜபணா, ஜவகமணாப் ஜபணா. சக்கிரம ம... சக்கிரம!'
விரட்டினைணார் அவறனை.
தறரரணாஜ் ஒரு கிளைணாஸில் கணாப்பிறய எடுத்தக்லகணாண்டு ஜபணாய் அவர் முன் றவத்தைணான். இவர் தைறலெறயத்
தூக்கி அவறனை முறறைத்தப் பணார்த்தவிட்டு 'இப்ப உளளை வயித்லதைரிச்சல்ஜலெ இத ஒண்ணுதைணான் பணாக்கி!’
என்றைபடி வீசி எறிந்தைணார். சில்லி சில்லியணாக லநணாறுங்கி உருத்லதைரியணாமல் ஜபணானைத. இவன் வந்த
ரணாஜேஜுவிடைம ஜகட்டைணான்: 'ஏண்டைணா, லபருநணாளுத் லதைணாழுறக அப்படி விஜசஷம, இப்படி விஜசஷமனு
லசணால்றைணானுங்கள, இவரு ஏண்டைணா லதைணாழைப்ஜபணாவணாம இங்க வந்த எரிஞ்சு விழுறைணாரு!'
அவன் அர்த்தைபுஷ்டிஜயணாடு பணார்த்தவிட்டு 'கணாசுடைணா. எல்லெணாம கணாசு. கணாசு, உளளை மவரணாசங்களுக்கு
எண்ணிக்கும லபருநணாளு, தீபணாவளிதைணான். உனைக்கும எனைக்கும தைணான் அத வருஷத்தக்கு ஒரு நணாளு.'
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அவர்கள இருவருக்கும ஜகணாபம லபருகியத. என்றைணாலும இப்ஜபணாத எதவும ஜதைறவயில்றலெ என்று
நிறனைத்தைபடி, அடுப்படிக்குள ஜபணாய் உட்கணார்ந்த லகணாண்டைனைர்.
மீரணாபணாறய மகணாலிங்கம கூட்டி வந்தைதம எரிந்த விழுந்தைணார்: 'உங்களைலயல்லெணாம லபணாறுப்பணா வச்சிருந்தைணா
சின்னைப்பிளறளைங்களுக்கும கீஜழை ஜபணாயிடுறீங்கஜளை! முதைல்லெ இதை கிஜளைஸிங், அயனிங்
பண்ணிக்குடுங்க.'
அறதைச் லசய்த முடித்த அனுப்பியதம மீரணாப்பிளறளையின் முகத்தில் கவறலெக் குறிகள லதைன்பட்டைனை.
மற்றைவர்களுக்கு முன்னிறலெயில் றவத்தத் தைன்றனை அவர் ஏசியத உறுத்தியத. அவறரப் பற்றிய
நல்லலெண்ணச் சித்திரம லகணாஞ்சம லகணாஞ்சமணாய்த் ஜதைய்ந்த வந்த அன்றறைக்கு முழுவதமணாக லநணாறுங்கிப்
ஜபணாய்விட்டைத. தைனைக்குப் லபருநணாள லதைணாழுறகறயக் கூடை அவர் இல்லெணாமல் ஆக்கி விட்டைணார்.
மகணாலிங்கம லசணான்னைணான்: 'இவங்களலெணாம என்னை மனுசங்க? லபருநணாளனு லசணால்லி லீவு குடுத்தட்டு,
அப்புறைமணா வந்த அறதைச் லசய்ய இறதைச் லசய்யின்னு வந்த கழுத்தைறுக்கிறைணாங்க. ஜச! இவங்க பணமனைணா,
தூங்கவும மணாட்டைணாங்க; லதைணாழைப்ஜபணாகவும மணாட்டைணாங்க!'
அத மணாதிரியணானை கசப்புக்கள மீரணாப்பிளறளைக்கு மீண்டும அடிக்கடி ஜநர ஆரமபித்தைனை என்றைணாலும
ஜவறலெயின் மீதைணானை பிடிப்பு மட்டும கூடிக்லகணாண்ஜடை ஜபணானைத. இவரத ஜசறவகறளைஜயணா
ஜவறலெகறளைஜயணா முதைலெணாளிகள மனைசுக்குள பணாரணாட்டி லவளிஜய குறறை லசணால்லியபடிஜய இருந்தைனைர்.
இன்று - - - நிறலெறமகள ஜமலும சரழிவணாய்ப் ஜபணாய்விட்டைனை. பதினைணான்கு வருஷ உறழைப்பில் இவர் வீட்டுக்கு
மணாதைம முழுவதம ஜசணாறு உண்ணுமபடியணானை அளைவுக்குப் பணம அனுப்ப முடிந்தைதில்றலெ. ஒவ்லவணாரு
மணாதைமும பற்றைணாக்குறறைதைணான். அவரத மறனைவி திட்டித் திட்டிஜய கடிதைம எழுதம வழைக்கத்தக்கு
ஆளைணாகிவிட்டைணாள. ஆனைணால் அதைறனையும இல்லெணாதைதைணாக்க இப்ஜபணாத ஹக்கீம முதைலெணாளியும, அவர்
மச்சணானுமணாகச் ஜசர்ந்த முயலுகிறைணார்கள. தைமபிறய மனைக்கசப்பின் கணாரணமணாகப் பங்குதைணாரர்
அந்தைஸ்திலிருந்த விலெக்கிவிட்டு, அவருக்குச் ஜசரஜவண்டியறதைச் ஜசர்த்தவிட்டு அண்ணனும
மச்சணானுமணாக இறணந்த இஜதை ஜடைனைரிறய நடைத்தைப்ஜபணாவதைணாக ஒரு ஜபச்சு எல்ஜலெணார் கணாதிலும வந்த
விழுந்தைத.
விஷயம அத்தடைன் நில்லெணாத ஜடைனைரித் லதைணாழிலெணாளைர்கள அறனைவறரயும நீக்கிவிட்டு, லவளியூர்களில்
இருந்த வந்தை புதிய - லதைணாழில் பழைக்கமணானை - நபர்கறளைச் ஜசர்க்கவிருப்பதைணாகவும விசயம
லவளிப்பட்டைத. இதைனைணால் தைணான் மத்தியணானைம ஹக்கீம முதைலெணாளி வந்தைஜபணாத மீரணாப்பிளறளை ஜநரிஜலெஜய
ஜபணாய்த் தைன் கணாதில் விழுந்தை லசய்திகள பற்றிக் ஜகட்டைணார்.
'அமமணா! தைமபி நிறறைய ஏமணாத்த ஜவறலெலயல்லெணாம பண்ணிப்புட்டைணான். அவன் இனிஜம எங்களுக்குச்
சரிப்பட்டு வரணாத. அதைனைணாலெ அவனுக்குச் ஜசர ஜவண்டியறதைக் குடுத்திட்டு ஒதக்கிறைலெணாமனு
வச்சிருக்ஜகணாம.'
'ஜவறை என்னை லசய்யப் ஜபணாறீங்க?
“புத ஆட்களைணா வச்சு, லதைணாழில் விருத்தி பண்ணப் ஜபணாஜறைணாம.’
"அப்படின்னைணா ? எங்க கதி என்னைணாவுறைத?'
'என்னை பண்ணச் லசணால்றீங்க? எங்க நிறலெறமறயயும நீங்க பணாக்கணுமலெணா. அதைனைணால் உங்களுக்கும
எங்களைணாலெ முடிஞ்சதைத் தைந்த அனுப்புஜறைணாம. சந்ஜதைணாஷமணா வணாங்கிட்டுப் ஜபணாய்ட்டு வணாங்க!’
'நீங்களைணாதைணான் என்றனை வலிய வந்த கூப்புட்டீங்க. ஒங்க லசணால்லுக்கு மதிப்பு வச்சும, ஒரு வறகயில்
லசணாந்தைக்கணாரங்கதைணாஜனைன்னு லநறனைச்சும நீங்க கூப்புட்டைவுடைஜனை வந்திட்ஜடைன். இப்ப இப்படிச்
லசணால்றீங்கஜளை?’
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'அத ஒரு கணாலெம. அன்னிக்குப்ஜபணாலெ இன்னிக்கு எல்லெணாம இருக்கணா? அஜதைணாடை உங்களுக்கும வயசணாச்சு,
அதைனைணாலெ ஊஜரணாடை ஒரு இடைமணாப் பணாத்த உக்கணாந்திடுங்க!' என்று கூறிவிட்டு விடுவிடுலவனை நடைந்த
கணாரிஜலெறி விட்டைணார்.
மீரணாப்பிளறளைக்கு ஒருபுறைம ஜவடிக்றகயணாகவும, மறுபுறைம ஜகணாபமணாகவும இருந்தைத. தைனைக்கு வயதைணாகி
விட்டைதைணாஜம! லசணால்லிக்லகணாண்டு ஜபணாகிறைவன் மட்டும யணார்? உறழைக்கிறைவனுக்கு மட்டும தைணான் வயத
ஒரு கணாரணமணா? இவர்களுக்கு?
வணானைத்றதைஜய அண்ணணாந்த பணார்த்தைபடி இருந்தைணார் மீரணாப்பிளறளை. கதிர் சணாய்ந்தலகணாண்டு இருந்தைத.
கன்னைத்தில் றகயூன்றியபடிப் பலெவிதை ஜயணாசறனைகளில் ஆழ்ந்தைணார். பக்கத்திலுளளை லதைணாழிற்சணாறலெகளின்
எந்திர ஓட்டைம அப்படி ஒன்றும தூக்கலெணாக இல்றலெதைணான். என்றைணாலும இப்ஜபணாறதைய மனைக்கதிக்கு அத
லபரிய இறடையூறைணாயிற்று. சிலெ லதைணாழிற்சணாறலெகளின் ஜவறலெ ஜநரம முடிவுற்றுப் ஜபணானைறதை அங்கிருந்த
வரும ஆண்கள, லபண்களின் வருறக உணர்த்தியத. சணாரி சணாரியணாகத் ஜதைணாளகளில் கூறடையும றபகளும
லதைணாங்க, வீட்டுக்குப் ஜபணாகும அலெணாதியணானை மகிழ்ச்சியில் ஒருவஜரணாடு ஒருவர் ஜபசிக்லகணாண்டும,
சிரித்தக்லகணாண்டும லசன்றைனைர். அந்தைக் கலெகலெப்பும உற்சணாகமும தைனி அலெணாதியணானைததைணான். அவர் தைன்
ஜவதைறனைறய மறைந்த சிறித ஜநரம அதில் கலெந்தைணார். அவர் உளளைத்தில் என்றும இல்லெணாதைபடி மகிழ்ச்சி
ஊறியத. இன்றறைக்குத்தைணான் இந்தைக் கணாட்சிறய இவர் உணர்வுபூர்வமணாக ரசிக்க முடிந்தைதஜபணாலும.
ஜகட்றடைத் திறைந்தலகணாண்டு மகணாலிங்கம, தறரரணாஜ், ரணாஜேஜு, ஜகணாபணால்சணாமி, றவகுண்டைம ஆகிஜயணார்
லவளிஜய வந்தைனைர். தைன்ஜனைணாடு இவர்களுக்கும இந்தை ஜவறலெ இல்லெணாமல் ஜபணாகிறைறதைச் லசணால்லெ
ஜவண்டும. லசணான்னைணார். அந்தை வதைந்தி ஊர்ஜிதைமணாகப்ஜபணாவத எண்ணி அறனைவரும திறகத்தைனைர்.
ஒருவறரலயணாருவர் பணார்த்தக் லகணாண்டைனைர். மீரணாப்பிளறளை சிரித்தைபடி ஜகட்டைணார். 'எல்லெணாருமணா என்
இப்படி திறகச்சுப் ஜபணாயி நிக்குறீங்க?'
’நீ அப்படித்தைணான் லசணால்றை...' என்றைணான் ரணாஜேஜு.
'அதக்கணாக இப்படியணா மறலெச்சுப் ஜபணாறைத?'
'பணாய்! உண்றமறயச் லசணால்லு.'
“உண்றமதைணாண்டைணா!' என்று மறுபடியும சிரித்தைணார்.
'நீ மட்டும எப்படி பணாய் சிரிக்குறை?'
'ஜவறை என்னைடைணா லசய்யச் லசணால்றை? இந்தை முதைலெணாளிமணாருங்க ஆழைம லதைரியணாமல் கணாறலெ விடுறைணானுங்க.'
'ஆங்... இப்ப இப்படிச் லசணால்லுவ. முதைலெணாளி வந்தைணா உன் லசணாந்தைமங்கறைததைணான் ஞணாபகம வரும.
அப்புறைம...'
'ஏய் நிறுத்தடைணா! லசணாந்தைமணாவத மண்ணணாங்கட்டியணாவத. வயசணாச்சுன்னைணா எல்லெணாம ஜபணாயிருமடைணா. அவரு
அப்படி இப்படித்தைணான் லசணால்லிட்டுப் ஜபணானைணாரு.’
'சரி பணாய். இப்ப அதை வுடு, நணாம என்னை பண்ண? அதை ஜயணாசிப்ஜபணாம.'
'ஜயணாசறனை என்னை லபரிய ஜயணாசறனை. பத்த ஜபருதைணான் என்னைத்தைச் லசஞ்சிடுவணானுங்கன்னு
லநனைச்சிருப்பணாரு. அஜதைணாடை யூனியன் இல்லெங்கறை திமிரு. ஏன், நணாம ஒண்ணணாச் ஜசர்ந்தைணாதைணாண்டைணா கணாரியம
நடைக்கும. இல்ஜலென்னைணா நமம தைறலெயக் கிளளி அவனுங்க வீட்டு அடுப்புலெ ஜபணாட்டு
எரிச்சிடுவணானுங்கடைணா!'
'பணாய்! நீதைணானைணா இப்படிப் ஜபசுறை?' என்று மகணாலிங்கமும தறரரணாஜேஜும ஜகட்டைனைர்.
'அப்புறைம அவரு மூஞ்சியப் பணார்த்தைதம பணால்மணாறை மணாட்டிஜய!' என்று ஜகட்டைணான் ரணாஜேஜு.
'அதக்லகல்லெணாம ஜவறை ஆளைப் ஜபணாயிப் பணாருங்கடைணா. அவன் என்னைடைணா கிடைக்குறைணான். என்றனைப்ஜபணாலெ,
உன்றனைப் ஜபணாலெ அவனும பத்த மணாசமதைணான். நணாம ஒண்ணணா ஜசரஜலென்னைணா அவங்க நமமளைத் தூக்கி
எறிஞ்சுடுவணாங்க. கழுத்தக்குக் கத்தி வந்தைணாச்சு. இனிஜமலும தூங்கிட்டு இருக்குறைவன் மனுஷன் இல்ஜலெ
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.' அவர்கள அறனைவருக்கும புதிய லதைமபும, உற்சணாகமும கிறடைத்தைனை. ஏற்லகனைஜவ வழி லதைரியணாமல்
ஜவதைறனைப்பட்டுக் லகணாண்டிருந்தை அறனைவருக்கும, தைணாங்கள இனியும சிறுபணான்றமயினைர் அல்லெ என்பத
நன்கு புரிந்தைத. ஜமலும அந்தைப் பகுதியில் உளளை மற்றை ஜடைனைரித் லதைணாழிலெணாளைர்களும தைங்களுக்கு ஆதைரவு
தைருவணார்கள என்றை நமபிக்றக இருந்தைத. ஜகணாபமும, ஆத்திரமும உண்டைணானைத. தைங்களைணால் நின்று
நிதைணானைமணாக இந்தைப் பிரச்சிறனையில் லவற்றி கணாணுமவறர ஜபணாரணாடை முடியும என்று உணர்ந்தைனைர். ஆதைர்ச
சக்தியணாக மீரணாப்பிளறளை நின்று லகணாண்டிருந்தைணார்.
மகணாலிங்கம உரத்தச் லசணான்னைணான்: 'இன்குலெணாப் ஜிந்தைணாபணாத்' அவர்கள லதைணாடைர்ந்தைணார்கள. மீண்டும
மீண்டும குரல்கள சங்கமமணாகி ஒலித்தைனை. அத அந்தைத் லதைணாழிற்சணாறலெயின் உளஜளை எதிலரணாலித்தைத.
அவர்களின் உளளைத்றதைப் பிரதிபலித்தக் லகணாண்டு வணானைம சிவந்திருந்தைத.
லசமமலெர், அக்ஜடைணாபர் 1986
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4. பணாசமும சுறமயும
மஃரிப் லதைணாழுறகறய முடித்தக்லகணாண்டு தூஆ ஜகட்டைபின் வீடு ஜநணாக்கி நடைந்தைணார் முஸ்தைபணா .
மனைதிலுளளை கவறலெகள மறுபடியும மறுபடியும லகணாந்தைளித்தை வண்ணமிருந்தைனை. ஒவ்லவணாரு
லசலெவினைமும பூதைணாகரமணாகக் கண்முன் ஜதைணான்றியபடிஜய இருந்தைனை. வீடு ஜபணாக மனைசில்லெணாமல், அஜதை
சமயத்தில் அறதைவிடைவும ஜவறு வழியில்லெணாமல் அவர் அங்குதைணான் ஜபணாய்ச் ஜசர்ந்தைணார். நீட்டி நிமிர்ந்த
படுத்தக் கிடைந்தைணாள சிக்கந்தைர்லெணால் பீவி. லமலிதைணாக நீண்டை ஒரு விறைகுக்குச்சி ஜபணாலெக் றக கணால்கள
சூமபிப்ஜபணாய், வணாரப்படைணாதை தைறலெயும, குழிவிழுந்தை கண்களுமணாய், தைணானும உயிர் வணாழ்கிஜறைணாம என்கிறை
உணர்ஜவயில்லெணாமல் அப்படிக் கிடைந்தைணாள அவள. தைறலெமணாட்டில் முஸ்தைபணாவின் மறனைவி ரஜேபுரிஸைணா
கவறலெஜயணாடு மகளின் தைறலெறயத் தைடைவியபடிக்கு அமர்ந்திருந்தைணாள. தைறலெயிலிருந்த லதைணாப்பிறய
எடுத்த ஸ்டைணாண்டில் மணாட்டி, ஜதைணாளில் கிடைந்தை டைவறலெ எடுத்தக் லகணாடியில் வீசினைணார். எல்லெணாஜம ஒரு
அனிச்றசச் லசயல் மணாதிரிதைணான் இருந்தைத.
சிக்கந்தைர்லெணாலின் தைறலெமணாட்டில் அமர்ந்த முஸ்தைபணா ஓதைலெணானைணார். றகறவத்தத் தைறலெறயத் தைடைவிக்
லகணாடுத்தைணார். கணால்கறளையும றககறளையும பணாசமிகுதியணால் ஈரமணானை விழிகஜளைணாடு தைடைவித் தைடைவிக்
லகணாடுத்தைணார். ஓதி ஓதி அவளின் முகத்தில் ஊதினைணார். அந்தைத் தைடைவல்கூடை அவறளை வருத்தியத ஜபணாலெ
லநளிந்தைணாள.
சிறு வயதிஜலெஜய மூறளை வளைர்ச்சியும உடைல் வளைர்ச்சியும சரிசமமணாயில்லெணாமல் ஒரு முழுறமயற்றை
லபண்ணணாகஜவ ’வளைர்ந்த விட்டைணாள ' சிக்கந்தைர்லெணால். நடைக்க ஆரமபித்தைணால் ஒரு கல் தைடுக்கினைணாலும கீஜழை
விழுந்த விடுகிறை பலெவீனைமணானை லபண்ணணாகி இருந்தைணாள. அவஜளைணாடு ஒத்தை வயதளளை லபண்கலளைல்லெணாம
குதிர் மணாதிரி வளைர்ந்த பணாவணாறடை தைணாவணி கட்டி, தைளைதைளைலவனை வளைர்ந்திருக்கிறைணார்கள. விதைவிதைமணாய்த்
தணிமணிகளும அலெங்கணாரமுமணாய் வளைருகிறை அவர்களுக்கும பீவிக்கும இறடையில்தைணான் 'கடைவுளின்
கருறண’ என்னை ஜவகமணாய் இறைங்கியிருக்கிறைத? ’அல்லெணா வச்சதக்கு மணாறைணாவணா நடைந்திடைப் ஜபணாவுத? ஒரு
கணாலெத்தலெ ஆண்டைவன் அவளுக்கும சுகத்றதையும வணாழ்றவயும குடுக்கணாமலெணா இருந்தடைப்ஜபணாறைணான்!'
என்று ஆரமப கணாலெங்களில் லசணால்லி வந்தை முஸ்தைபணா இப்ஜபணாதம அறதைஜய அப்படிஜய எவரிடைமும
லசணால்லெத் தையணாரில்றலெ. பளளிக்கூடை வணாத்தியணாரணாக ஜவறலெ பணார்த்தக்லகணாண்டு வணாங்கி வருகிறை
றகப்பிடிச் சமபளைமும மருத்தவச் லசலெவுக்ஜக கணிசமணாக வருஷணா வருஷமும அடிபட்டு விடுகிறைத.
வீட்டிற்கும அத்தியணாவசியச் சணாமணான்கறளை வணாங்க வழியில்லெணாத லசய்தவிட்டை இந்தைச் லசலெவினைம,
அவருக்குப் பளளிக்கூடைத்திற்குப் ஜபணாய்வரக்கூடை ஒழுங்கணானை தணிமணிகள இல்லெணாமல் ஆகிவிட்டைத.
ஒரு முறறை மணாவட்டைக் கல்வி அதிகணாரிஜய பலெ ஆசிரியர்கள முன்னிறலெயில் றவத்தக் கூறியிருக்கிறைணார்:
'எவ்வளைவுதைணான் கஷ்டைமிருந்தைணாலும அதக்கணாக நீங்க அழுக்குத் தணிறயலயல்லெணாம கட்டிக்கிட்டுப்
பளளிக்கூடைம வர்றைத அவ்வளைவு நல்லெணாத் லதைரியஜலெ.’ அவருக்கு முகம சுண்டிப்ஜபணாய்விட்டைத.
ஜவண்டுலமன்ஜறை கழிவிரக்கத்ஜதைணாடு அவ்வணாறு கட்டிக்லகணாண்டு ஜபணாகவில்றலெ. இரண்டு நணாட்களுக்கு
முன்னைணால் தறவத்த நீலெமும ஜபணாட்டுக் லகணாண்டைததைணான். அவர் முன்பு இருந்தை நிறலெ என்னை?
'இப்ப மறுபடியும கணாய்ச்சல் கூடியிருக்கு.’ முஸ்தைபணாவின் முகத்றதைப் பணார்க்க மனைமில்லெணாமஜலெ ரஜேபு
கூறினைணாள.
'டைணாக்டைரக் கூட்டியணாரவணா?'
’லசய்யுங்க!’
'இஷணா லதைணாழுறகக்குரிய ஜநரத்றதைக் கணித்தக்லகணாண்டு டைவறலெ எடுத்த ஜமஜலெ ஜபணார்த்தியவண்ணம
அடுத்தை வீட்டு லசணாளுக்கு இடைம ஜபட்டைரி றலெட்றடையும லபற்றுக்லகணாண்டு டைணாக்டைர் வீடு ஜநணாக்கி
நடைக்கத் லதைணாடைங்கினைணார். சற்றுத் தூரம ஜபணானைதம அவஜரணாடு உஜசனும ஜசர்ந்த லகணாண்டைணார். அவரும சக
ஆசிரியஜர. ஜபசியபடி டைணாக்டைர் வீடு ஜநணாக்கி நடைந்தைணார்கள. வீட்றடை ஒட்டித்தைணான் ஆஸ்பத்திரியும.
இந்ஜநரம ஜநணாயணாளிகள கூட்டைம இருக்கத்தைணான் லசய்யும. எப்படியணாவத அவசரம என்று லசணால்லிக்
கூட்டி வந்தவிடை ஜவண்டும.
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அவறரப் பணார்த்தைஜபணாத 'நீங்க ஜபணாங்க, இன்னும அறர மணி ஜநரத்தலெ வீட்டுக்கு வந்தடைஜறைன்' என்றைணார்.
வரும வழியில் உஜசன் ஜகட்டைணார். "முஸ்தைபணா, உம மகளுக்கு இன்னும எப்படித்தைணான் இருக்கு?”
'இனிம என்னை புதசணா இருக்கு? பறழைய கறதைதைணான் இன்னும. நமக்கு என்றனைக்குத்தைணான் நிமமதிஜயணா?'
'விரக்தியணா இருக்க ஜபணாஜலெருக்கு. லகணாஞ்ச நணாளளை எல்லெணாம சரியணாப்ஜபணாவும. நீ லரணாமபவும
கவறலெப்படைணாஜதை! ’
'என்னைத்தை சரியணாப் ஜபணாகப் ஜபணாவுத? என் வருமணானைம பூரணா ஒண்ணு மணாத்தி ஒண்ணுன்னு
அவளுக்குத்தைணான் எல்லெணாஜம லசலெவணாய்க்கிட்டிருக்கு. ரஜேபு கழுத்தலெ லகடைந்தை நறக நட்லடைல்லெணாம
ஜபணானைணாலும பரவணாயில்லெ. அவ குணணாமணானைணா சரிதைணான்னு லசலெவழிச்ஜசன். அப்படியணாவத சுகப்பட்டைணாளைணா?
எல்லெணாம எங்ஜகஜயணா ஜபணாச்சு... என்னை வணாழ்க்றக இத. சவத்தப்பய வணாழ்க்றக’ அவரிடைம பிசிறு
தைட்டியத குரல். வணார்த்றதைகள ஜகணார்றவயில்லெணாமல் வந்த விழுந்தைனை. இன்னும என்லனைன்னைஜமணா
லசணான்னைணார்.
'அவுலியணாக்கள ஜமல் ஏதைணாவத ஜநர்ந்தக்கிடை ஜவண்டியததைணாஜனை முஸ்தைபணா?'
ஜபணாய்க்லகணாண்ஜடை இருந்தைவர் இவர் முகத்றதைத் திருமபிப் பணார்த்தைணார். அதில் என்னை உணர்ச்சி இருக்கும
என்பறதை உஜசன் புரிந்தலகணாண்டிருப்பணார். இருவரும பலெ அடிகள லமளைனைமணாக நடைந்தைனைர். மனைதின்
பணாரத்றதைத் தைணாங்க மணாட்டைணாமல் முஸ்தைபணா லசணான்னைணார்: 'அவனைணாவத அவறளை அறழைச்சுக்கிடைக் கூடைணாதைணா?
நிமமதியணாவத லகறடைக்கும. கணாலெம பூரணாவும இந்தைச் சித்திரவறதைறய என்னைணாலெ தைணாங்க முடியஜலெப்பணா!'
உஜசன் சட்லடைன்று அவர் வணாறயப் லபணாத்தினைணார்: 'முஸ்தைபணா! என்னை ஜபசுலறைன்னு மதிஜயணாடுதைணான்
ஜபசிறிய? இப்படிலயல்லெணாம லசணால்லெலெணாமணா? பணாவம சின்னைப் லபணாண்ணு என்னிக்கணாவத ஒரு நணாள அவ
ஜநணாயி குணமணாகணாமலெணாப் ஜபணாகும? முஸ்தைபணா குனிந்தைபடிஜய ஒருவிதை சஞ்சலெத்தடைன் நடைக்கலெணானைணார்.
வீடு வந்த ஜசர்ந்தை பிறைகு சிறித ஜநரத்தில் டைணாக்டைர் சண்முக சுந்தைரம வந்த ஊசியும ஜபணாட்டு மருந்தம
எழுதிக் லகணாடுத்த விட்டுச் லசன்றைணார். நணாறளை மறுபடியும வந்த பணார்ப்பதைணாகச் லசணான்னைணார்.
முஸ்தைபணாவுக்குக் லகணாஞ்சம நிமமதியணாக இருந்தைத. அந்தை நிமமதிஜயணாடு இஷணா லதைணாழுறகக்குப்
புறைப்பட்டைணார்.
மூன்றைணாம நணாள வறரக்கும கணாய்ச்சல் நீடித்தக்லகணாண்டு ஜபணானைத. முஸ்தைபணாவின் மனைசுக்குள பலெ
குதிறரகள அங்குமிங்குமணாய்த் தைறிலகட்டு ஓடினை. பளளிக்கூடைத்தில் ஜவறு பரீட்றச லநருங்கி வருவதைணால்
பணாடைங்கறளைச் சக்கிரஜம முடிக்க ஜவண்டிய நிர்ப்பந்தைமும இருந்தைத. பளளிக்கூடைம ஜபணாகவும
பரிதைவித்தைணார். ரஜேபுநிஸைணா மகளின் படுக்றகறய அவ்வப்ஜபணாத கழுவிக் கழுவி மணாற்றிப்ஜபணாடை ஜவண்டிய
நிர்ப்பந்தைத்தக்கு உளளைணானைணாள. கணாறலெயிலும மணாறலெயிலும அவுலியணாக்கள ஜபரில் ஜநர்ந்தவிட்டு,
'எல்லெணாம ஆண்டைவன் சரியணாக்கி விடுவணான்' எனைத் லதைமறப வரவறழைத்தக்லகணாண்டு அவர் பளளிக்கூடைம
ஜபணானைணார். மத்தியணானைச் சணாப்பணாட்டுக்கு இறடையில் வந்தைஜபணாத லகணாஞ்சம லதைளிச்சியணாக இருந்தைதஜபணால்
பட்டைத. ஆனைணால் இன்னும எழுந்த நடைக்க முடியணாமலும இயற்றக உபணாறதைகறளைப் படுக்றகயிஜலெஜய
ஆக்கிவிடுமபடியணானை கட்டைணாயமுமதைணான்.
மணாறலெயில் பளளிக்கூடைம விட்டு வீட்டுக்கு வந்தைஜபணாத மனைம குறடைந்த லகணாண்டிருக்கிறைத. இனியும
தைங்க மகறளைக் கவனித்தவர றகயில் எல்லெணாஜம சூன்யமணாகி விட்டிருந்தைத. ஒவ்லவணாரு முகமும கடைன்
தைந்தை முகமணாய்... கடைறனைக் ஜகட்க விருமபுகிறை முகமணாகஜவ லதைன்பட்டைத. தைணான் சணாவி லகணாடுக்கப்பட்டை
ஒரு எந்திர லபணாமறம ஜபணால் நடைப்பதைணாக அவருக்ஜக நன்கு லதைரிந்தைத. இந்தைக் கவறலெகளும குழைப்பமும
சூன்யமும எங்ஜக ஜபணாய் நிற்கும என்பத பிடிபடைவில்றலெ. டைணாக்டைரிடைஜம கடைன் லசணால்லிவிட்டைணால்
என்னை? 'திக்’ லகன்றிருந்தைத. அறியணாமஜலெஜய வணாய் எறதைஜயணா முணுமுணுத்தக்லகணாண்டைத. ஆனைணாலும
ஜகவலெம! இப்படி யணாஜரனும இத மணாதிரி நடைந்த லகணாண்டிருக்கிறைணார்களைணா? ஒரு அலெட்சியப் புன்னைறக
இதைஜழைணாரமணாய்த் ஜதைணான்றி அழிந்தைத. ஜயணாசித்தைதில் ஜவறு வழியும இல்றலெ! 'இந்தைச் சமபளைம வணாங்கி
முழுசுமணாத் தைந்தடுகிஜறைன்' என்று டைணாக்டைரிடைம லசணால்லிப் பணார்க்க ஜவண்டியத தைணான். மனைதில் அததைணான்
கறடைசித் தீர்மணானைமணாகி நின்றைத. மஃரிப் லதைணாழுறகறய முடித்தை றகஜயணாடு டைணாக்டைரிடைம இவ்வணாஜறை
லசணால்லி அறழைத்த வருஜவணாம என்று எண்ணினைணார். எத்தைறனை முறறை இஜதை டைணாக்டைரிடைம ஜபணாயிருக்கிறைணார்?
28

அவரும வந்திருக்கிறைணார்? தைன் வருமணானைமும லசலெவினைமும அவர் அறியணாதைதைணா என்னை? எப்படியும தைன்மீத
கருறண லகணாண்டு உதைவிடுவணார் என்று, தைணான் எடுத்தக் லகணாண்டை தீர்மணானைத்தக்கு வலிய வலிய அவஜர
நியணாயங்கள பூசிக்லகணாண்டைணார்.
வீட்டிற்கு வந்தைணால் சணாயங்கணாலெணாமணாய்க் கடுங்கணாப்பி குடிக்கின்றை கணாலெமதைணான் இப்ஜபணாத நடைப்பத. சிலெ
நணாளகளைணாக அதவும இல்றலெ. இப்படிப்பட்டை சமயத்தில் ஒரு சூடைணானை பணானைம அருந்தினைணால் மனை
ஜவதைறனை குறறைந்தைத ஜபணாலெஜவணா, புதிய உற்சணாகம உண்டைணானைத ஜபணாலெஜவணா இருக்கும. இந்தைச் சிறிய
லசலெவினைமுமகூடை இப்ஜபணாத தைணாங்க முடியணாமல் ஆகி விட்டைததைணாஜனை! கணாரணமணாய்க் கிடைந்தை மகறளைப்
பணார்த்தைணார். லதைணாண்றடையில் ஏஜதைணா ஒன்று அறடைத்தைத. நீர் மல்கிக் கண்கள சிவப்பணாகினை.
வழைக்கம ஜபணாலெ மஃரிப் லதைணாழுறகறய முடித்தவிட்டு வந்தைஜபணாத சிக்கந்தைர்லெணால் பீவிக்குக் றக கணால்கள
நடுங்கிக் லகணாண்டிருந்தைனை. உடைஜனை டைணாக்டைர் வீட்றடை ஜநணாக்கி ஜவகமணாக நடைக்கலெணானைணார். இருள கவிய
ஆரமபித்தைணாலும பழைக்கப்பட்டை பணாறதையணாதைலெணால் அவரத ஜவகம கட்டுப்படைவில்றலெ. அஜதை சமயம
அவறர உரணாய்வத ஜபணாலெப் பின்னைணாலிருந்த வந்தை றசக்கிள ஜமணாதிவிடைணாதிருக்க விலெகி நின்றைணார். ஆனைணால்
றசக்கிள அவரருகில்தைணான் நின்றைத. ஜகணாபத்ஜதைணாடு யணார் என்று பணார்த்தைதில் உஜசன் தைணான் என்பத
லதைரிந்தைத. அவர் வணாய் திறைந்த ஏஜதைணா ஜகட்பதைற்குள உஜசன் லசணான்னைணார்: 'முஸ்தைபணா! றசக்கிளலெ ஏறு!
வீட்டுக்குப் ஜபணாஜவணாம!’
“டைணாக்டைறரயில்லெ பணார்க்கப் ஜபணாஜறைன்.”
“இனிஜம அதக்கு அவசியமில்லெ...”
படைபடைப்புடைன், நீ என்னை லசணால்றை?' என்று ஜகட்டைணார்.
உஜசன் லமதவணாகத் ஜதைணாறளைத் தைட்டியபடி வணாறயத் திறைந்தைணார். குரல் வரவில்றலெ. மறுபடியும கறனைத்தக்
லகணாண்டு வணாறயத் திறைந்தைணார். 'வீட்டுக்கு வணா! அவ ஜபணாய்ச் ஜசந்தட்டைணா!...'
மளைமளைலவன்று தைன்றனைச் சுற்றியிருந்தை இருமபுச் சங்கிலிகலளைல்லெணாம 'படீர், படீர்' என்று லதைறித்தம
அறுந்தம விழுந்தைனை என்பறதை மனைக்கண்ணில் கண்டைணார். வழுக்குத் தைறரயில் பதிந்திருந்தை கணால்கள
இப்ஜபணாத உறுதிவணாய்ந்தை தைறரயில் பற்றியறதை உணர்ந்தைணார். 'கரன்ஸி ஜநணாட்டுக்கள பறைக்கணாமல் தைன்
றகஜயணாடு ஒட்டிக் லகணாண்டைனைஜவணா?' மனைம ஒருநிறலெப்பட்டு ஜலெசணாகி மிதைந்தைத. எத்தைறனைஜயணா வருஷத்
தயர் நீங்கி ஒரு நிமமதி. உஜசனின் றகறயப் பற்றி 'வணா... ஜபணாகலெணாம' என்று லசணால்லித் திருமபி நின்று
நடைக்க ஆரமபித்தைதம 'குபுக்' என்று அழுறக லபணாத்தக்லகணாண்டு வந்தைத. கண்கள இருண்டைனை. கணால்கள
தவண்டைனை. உஜசறனைப் பற்றிக்லகணாண்டு அப்படிஜய நழுவித் தைறரமீத விழுந்தைணார் முஸ்தைபணா.
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5. இன்றறைய கண்ணணாடியும நணாறளைய முகங்களும
வீறிட்டு அலெணாரம அடிக்க ஆரமபித்தைதஜம யணாக்கூப் தூக்கத்றதை உதைறிவிட்டு ’விருட்’லடைன்று எழுந்த
விட்டைணார். அலெணாரத்றதை உணர்ந்தைவளைணாயிருந்தம எழுந்திருக்க மனைமில்லெணாமல் புரண்டு படுத்தைணாள
லஜேய்லெணானி. லமலிதைணாய் எரிந்தலகணாண்டிருந்தை விளைக்கு லஜேய்லெணானியின் அழைறக ஒவியமணாக வடித்தக்
கணாட்டியதம. யணாக்கூப் கண் இறமக்க மறைந்த அவறளைஜய பணார்த்தக் லகணாண்டிருந்தைணார். கணாறலெக் குளிர்
ஊசிஜபணால் ஜமனிறயத் றதைத்தைத. தைறலெமணாட்டுக்குக் கீஜழையிருந்தை பீடிக்கட்றடை எடுத்த ஒன்றறை உருவிப்
பற்றைறவத்தைணார். புறகறய உளவணாங்கியதம குளிரின் தைணாக்கம குறறைந்தைதைணாக உணர்ந்தைணார். ஜசவல்களின்
கூவும குரல்கள லதைணாறலெ தூரத்திலிருந்த ஜகட்டைத. ஜசணாமபல் முறித்தைபடிஜய அவறளை ஜலெசணாகத் தைட்டி,
'ஏய்.. ஏய்... எழுந்திரு... விடிஞ்சிருச்சி' என்று எழுப்பினைணார். 'விடிஞ்சிருச்சி' என்றை லசணால் கணாதில்
விழுந்தைதஜம அவள அரக்கப் பரக்க எழுந்த உட்கணார்ந்தைணாள. அடுத்தைடுத்த அங்குமிங்கும தைணாறுமணாறைணாய்க்
கணால்கள பரப்பிக் கிடைந்தை குழைந்றதைகறளை ஒழுங்கணாய்ப் படுக்றகயில் இழுத்தப் ஜபணாட்டுவிட்டு
நகர்ந்தைனைர்.
வீடும ஜஹணாட்டைலுமணாக ஒருங்ஜக அறமவுற்றை அந்தைப் பகுதி ஓறலெகளைணால் ஜவயப்பட்டிருந்தைத.
குடிறசயின் முன் பகுதிறயச் சற்று விசணாலெமணாக அறமத்த இரண்டு லபஞ்சுகள - ஜடைபிளகள ஜபணாட்டு
முன்பக்கமணாய் பணாய்லெறர றவத்திருந்தைனைர். ஒரு குடுமபம வசிக்கத்தைக்க அளைவில் அதைன் பின்புறைத்றதை
மணாற்றிக்லகணாண்டைனைர். சுவருக்குப் பதிலெணாக மூங்கில் தைட்டிகளும, ஓறலெகளுஜம.
இருவருமணாய் முன்பகுதிக்கு வந்த அன்றறைய தைங்கள வியணாபணாரத்தக்கணானை ஆயத்தைப் பணிகளில்
ஈடுபட்டைனைர்.
பணாய்லெறரயும அடுப்றபயும கரிஜபணாட்டு சூடுபடுத்திக் லகணாண்டிருந்தைபடிஜய, கறடைறயப் லபருக்கவும
தைண்ணீர் லதைளிக்கவுமணாக இருவரும இயங்கினைர்.
'டீ லகணாடு மணாப்ஜளை!' என்றைபடி பணாண்டித்தறர உளஜளை நுறழைந்தைணார். கூடைஜவ விநணாயகமும வந்தைணான். சிறித
ஜநரத்தில் சனிவணாச நணாயக்கர், கஜஜேந்திர முதைலியணார், மணாசிலெணாமணீ என்று முதைல் ரவுண்டுக்கு வரும
அத்தைறனை ஜபரும வந்தைமர்ந்த விட்டைனைர். ஒவ்லவணாருவரின் ரசறனைக்ஜகற்றைபடி டீ தையணாரித்த
ஒவ்லவணாருவர் முன்னும றவத்தக் லகணாண்டிருந்தைணார் யணாக்கூப். லஜேய்லெணானி கூடைமணாடை ஒத்தைணாறசயணாக
இருந்தவிட்டு, ’நணான் இட்லி, ஆப்பம லரடி பண்ணப் ஜபணாஜறைன், பணாத்தக்குங்க!' என்றைபடி உளஜளை
நுறழைந்தைணாள. டீ அருந்திக் லகணாண்டிருந்தைவர்கள கலெகலெப்பணாகப் பல்தறறை விஷயங்களும வணாழ்விற்கணானை
உற்சணாகத்றதைப் ஜபசியபடி அன்றறைய லபற்றுக்லகணாண்டிருந்தைனைர்.
தினைமும இங்ஜக இவர்களுக்கு இப்படித்தைணான் விடிகிறைத. விவசணாயஜமணா வியணாபணாரஜமணா உத்திஜயணாகஜமணா,
எவலரவர் எந்லதைந்தைத் லதைணாழிறலெக் லகணாண்டிருந்தைணாலும அவர்களின் தினைசரி வணாழ்க்றக இங்கிருந்ததைணான்
தவங்குகிறைத.
பரஸ்பரம லசணாந்தை விஷயங்களில் ஆஜலெணாசறனை ஜகட்டுக்லகணாண்டு, சூடைணானை லசய்திகறளைத்
தைணாங்கிக்லகணாண்டு வரும பத்திரிறகய ஆளுக்லகணாரு பணாகமணாகப் பிரித்தக்லகணாண்டு ஜநற்று விட்டுப்ஜபணானை
கறதைறயத் லதைணாடைர்ந்த லகணாண்டு, அரசியறலெ அலெசி, பணார்றவறய விரியவிட்டைபடி தைங்களின் இருப்றப
ஸ்திரப்படுத்திக்லகணாளகிறைணார்கள. கடைந்தை ஒன்பத வருஷகணாலெமணாக இவர்கள அறனைவரும
ஒருவருக்லகணாருவர் ஐக்கியப்பட்டு, கூடைஜவ யணாக்கூப்பின் வியணாபணாரத்றதையும பலெப்படுத்தி வருகிறைணார்கள.
'மணாமணா, ஜநத்த ஒங்க மருமகனை வணாயக்கல்லெ கண்ஜடைஜனை! என்னை விஷயம?' - நணாயக்கறர யணாக்கூப்
விசணாரித்தைணான்.
'எல்லெணாம நல்லெ விசயமதைணான் மருமவஜனை, உங்க எல்லெணார்கிட்ஜடையும லசணால்லெணுமனுதைணான் இருந்ஜதைன்.
மணாப்பிளறளைக்குப் பிரஜமணாஷன் ஆயிடுச்சணாம. லபங்களூர்லெ ஜபணாயி டூட்டிறய ஒத்தக்கிடைணுமணாம.
அதவறரக்கும மகறளையும ஜபத்திறயயும பத்திரமணாப் பணாத்தக்கிடுங்கன்னு லசணால்லி விட்டுட்டுப்
ஜபணானைணாரு!’
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பணாண்டித்தறர குறுக்கிட்டு, 'அடிசக்ஜக! கணாத்தைணாடி பயில்வணான்னு லசணால்வணாங்கஜளை அவருக்கணா
பிரஜமணாஷன்? அப்ப இனிஜம நணாயக்கரக் றகயில் புடிக்க முடியணாதன்னு லசணால்லுங்க!'
'இந்தைணா புடிச்சிக்ஜகணா!' என்றைபடி றகறயப் பணாண்டித்தறரறய ஜநணாக்கி நீட்டைவும, மற்றைவர்கள 'லகணால்'
என்று சிரித்தைனைர்.
கலெகலெப்பணானை சப்தைத்தினைணால் எழுந்தை யணாக்கூப்பின் இறளைய மகள, றரஹணானைணா தூக்கக் கலெக்கத்ஜதைணாடு வந்த
அவர்களின் முன் நின்றைணாள. முடி கறலெந்த பரட்றடைத் தைறலெ ஜபணால் இருந்தைத. கண்கறளைக்
கசக்கிக்லகணாண்ஜடை லகணாட்டைணாவி விட்டைணாள. முதைலியணார் அவறளைத் தூக்கி எடுத்த முத்தைம லகணாடுத்தைணார்.
அவள எல்ஜலெணாறரயும திருத்திருலவன்றை விழிகளைணால் ஜநணாக்கினைணாள. அத அழைறக வணாரியிறறைத்தை
கணாட்சியணாக இருந்தைத.
'இறைக்கி விட்டுடுங்க, இல்ஜலென்னைணா ஒண்ணுக்கிருந்திடுவணா' என்று கூறிக்லகணாண்ஜடை வந்தைணாள லஜேய்லெணானி.
'ஜபத்தி ஒண்ணுக்கிருந்தைணா தைணாத்தைணாமணார்களுக்குக் லகணாண்டைணாட்டைமதைணான் அக்கணா' என்றைணான் விநணாயகம.
'ஏஜலெ, யணாரு தைணாத்தைணா? நணானைணாஜலெ? வந்த பணாக்குறியணா? நணான் உன்றனையும உங்க அப்பறனையும ஜசத்தத்
தூக்கிக் கணாட்டுஜதைன்!' என்று முஷ்டிறய மடைக்கிக்லகணாண்டு ஜவகமணாய் எழுந்தைணார் முதைலியணார்.
’ஆளை விட்டைணாப் ஜபணாதமய்யணா!' என்று கூறியபடி லவளிஜய ஓடினைணான் விநணாயகம. உடைஜனை முதைலியணார்
அந்தை வயதிலும வணாலிபப் பருவத்தினைறனைப் ஜபணாலெ கமபீரமணாக மீறசறய நீவி விட்டு எல்ஜலெணாறரயும
ஒரு ஜநணாட்டைம விடைவும மீண்டும சிரிப்பறலெ ஜதைணான்றியத.
இன்னும சிலெர் டீ குடித்தவிட்டுச் லசன்றைனைர். றரஹணானைணாவும உறிஞ்சி உறிஞ்சிக்
குடித்தக்லகணாண்ஜடையிருந்தைணாள. மணாசிலெணாமணி அவறளைப் பணார்த்தக்லகணாண்ஜடை லசணான்னைணார்: 'உங்க
வணாப்பணாகிட்டை லசணால்லி நிறறையப் பணம ஜசக்கச் லசணால்லு. அப்பத்தைணான் நல்லெ மணாப்பிளையணாப் பணாக்கலெணாம!’
நணாயக்கர் குறுக்ஜக விழுந்த லசணான்னைணார். ’அத என்னை லபரிய கணாசு பணமனுகிட்டு? இருக்கஜவ இருக்கணான்
பணாண்டித்தறர மவன் - அப்பப்ப வந்த டைணாவடிச்சுக்கிட்டு இருக்கணான். அப்புறைம எதக்குக் கணாசு பணம?'
'அப்படிச் லசணால்லெ முடியுமணா? பணாண்டித்தறர அவ்வளைவு ஏமணாளியணா? இல்ஜலெ அவரு லபணாண்டைணாட்டிதைணான்
விட்டுக் குடுத்தருவணாளைணா? ’ லவளிஜய நின்றைபடித் தைறலெறய நீட்டிக்லகணாண்ஜடை ஜபசினைணான் விநணாயகம.
'நீ சுமமணாக் லகடைலெ, சணாய்புமணாருங்களுக்கும, ஜதைவமணாருங்களுக்கும மணாமணா - மச்சணான் உறைவு
முறறைலயல்லெணாம உண்டு. நணாம இப்பச் லசணால்லெணாட்டிக்கூடை அவங்களைணாஜவ முந்தனைணாலும முந்திருவணாங்க'
என்று ஆஜமணாதித்தைணார் முதைலியணார்.
'இப்பஜவ தையணாரணாயிடுங்க, பிரியணாணி உண்டு வயிறு முட்டை, ' என்று மணாசிலெணாமணி தைன் ஆறசறய
லவளியிட்டைணான்.
மகிழ்ச்சி நிரமபி வழிந்தைத. தினைமும இனிறமயுறைப் ஜபசி இதையத்றதை பலெப்படுத்தி ஜநயமிக்க உறைவுகறளை
லவளிப்படுத்திப் பிரிவணார்கள. ஒரு நணாளும தைவறியதில்றலெ. ஏதைணாவத ஒரு கணாரணம லகணாண்டு அவர்களில்
ஒருவர் ஒரு நணாள இங்கு ஆஜேரணாகவில்றலெ என்றைணாலும கூடை எறதைஜயணா வலியப் பறி லகணாடுத்தைவர்கள
ஜபணால் ஆகிவிடுவணார்கள. ஒரு மணாதை கணாலெம கணானைகத்தில் வசித்தைதைணானை ஏக்கம வந்த ஜசர்ந்த விடும. கணாலெம
முழுவதம இவர்களின் சங்கமத்தில் கவிறதை தீட்டைப்பட்டுக் லகணாண்ஜடை வருகிறைத.
லதைணாறடைவறரக்கும விலெகிப்ஜபணாயிருந்தை பணாவணாறடைறய இழுத்தவிட்டு மகள பணானுறவ எழுப்பினைணாள
லஜேய்லெணானி. அவள விழித்தப் பணார்த்தவிட்டு மீண்டும ஒருக்களித்தப் படுத்தைணாள. எழுந்திருக்கிறை மணாதிரித்
லதைரியவில்றலெ. ’இந்தைணா... எழுந்திருடி, ஜநரமணாச்சு' என்று ஜலெசணானை கண்டிப்பில் கூறினைணாள தைணாய். அவள
தூக்கத்றதை மறுதைலிக்கிஜறைணாஜமணா என்று மனைம சங்கடைப்பட்டைணாலும ஜவறு வழியில்றலெ. ஒவ்லவணாரு
நணாளும இப்படித்தைணான். ஆனைணாலும மனைஜவதைறனையும சங்கடைமும தினைமும புதிய புதிய ரூபத்தில்
ஜதைணான்றிக்லகணாண்ஜடை உளளைனை. இறவ கணால்பணாவி நிற்க அவர்கள வணாழ்க்றகயில் இடைமில்றலெ. 'ம...
லசணால்லெச் லசணால்லெக் ஜகக்க மணாட்ஜடைங்குறிஜய. இட்லி ஜதைணாறச எல்லெணாம லரடியணாச்சி. நீ வந்த சட்னி
அறரச்சு தைரஜவண்டியததைணான் பணாக்கி!' என்று லஜேய்லெணானி கூறிவிட்டு நகரவும தைறலெறயப்
பிறைணாண்டியவளைணாய்ச் சிணுங்கிக்லகணாண்ஜடை எழைலெணானைணாள பணானு.
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சூரியன் ஜமற்கில் தைறலெ சணாயவும இருள தணிகரமணாகப் பரவத் லதைணாடைங்கியத. வியணாபணாரம முடிவுறும
ஜநரம பணாத்திரங்கறளைக் கழுவிச் சுத்தைப்படுத்திக் லகணாண்டிருக்குமஜபணாத, லபங்களூரிலிருந்த வந்தை
நணாயக்கரின் மருமகன் மறனைவிறயயும குழைந்றதைறயயும அறழைத்தக்லகணாண்டு ஜபணாவதைணாக வழி
லசணால்லிவிட்டுப் ஜபணானைணார். வீடு கிறடைக்க மூன்று மணாதைம ஆகிவிட்டை ஜசணாகக்கறதைறய ஜவறு
லசணால்லிவிட்டுப் ஜபணானைணார். மூங்கில் தைட்டிறய எடுத்த முன்வணாசறலெ அறடைத்தவிட்டுத் லதைருவிற்குள
இறைங்கினைணார் யணாக்கூப். லஜேய்லெணானி ஜசணாப் டைப்பணாறவக் லகணாண்டுவந்த நீட்டினைணாள. லதைருவின் முறனையில்
குமபலெணாகச் சிலெர் ஜபசிக்லகணாண்டு நின்றைணார்கள. சிலெர் கூச்சல் எழுப்பிக்லகணாண்டிருந்தைணார்கள. அவர்கள
என்னை லசணால்லிக் லகணாண்டிருக்கிறைணார்கள என்பத கணாதில் விழைவில்றலெ. இருவரும கூர்றமயணாய்ப்
பணார்த்தக்லகணாண்டு நின்றைனைர். ஜநரம விறரந்தைத. 'சரி பணாத்தக்க, குளிச்சுட்டு வணாஜரன். ஜபணாறை வழியில்
என்னை தைகரணாறுன்னு பணாத்தட்டுப் ஜபணாஜறைன்' என்று அவர் புறைப்படைவும முறனையில் நின்றை குமபல்
ஆஜவசமணானை ஜகணாஷங்கள எழுப்பியபடிக் கிளைமபவும சரியணாக இருந்தைத. அந்தைக் ஜகணாஷங்களும எழுந்தை
கூச்சல்களும கணவன் மறனைவி இருவறரயுஜம அதிர்ச்சி லகணாளளை றவத்தைனை. இனைமறியணா
அச்சவுணர்வுகள சுற்றிச் சூழ்ந்தைனை. அவளுக்குப் பீதியில் முகம லவளிறியத. றககணால்கள நடுங்க
ஆரமபித்தைனை. யணாக்கூப்புக்கும என்னை லசய்வலதைன்று புரியவில்றலெ. வகுப்பு ஜவறுபணாட்றடை
வணாழ்க்றகயில் ஜநரடியணாய்ச் சந்திக்கிறை முதைல் அனுபவமணாய் அத இருந்தைத. இருந்தைணாலும ஜதைணான்றிய
அச்சத்றதை லவளிக்கணாட்டை விருமபணாதைவரணாக, 'ஏய், முதைல்லெ நீ உளஜளை ஜபணா!' என்று அவறளை உளஜளை
தைளளிவிட்டு மூங்கில் தைட்டியின் முன்ஜனை லபருகிவரும பீதிஜயணாடு நின்றைணார். குமபல் அவறர
லநருங்கிக்லகணாண்டிருந்தைத.
’நீங்க உளளை வணாங்க, வணாங்க' என்று அலெறியபடி தைட்டியின் இறடைலவளிஜயணாடு றகறய நீட்டி அவறர
இழுத்தைணாள. குழைந்றதைகள ஓடிவந்த அவறளைக் கட்டிக்லகணாண்டு மலெங்க மலெங்க விழித்தைனை. ’நீங்க
ரூமுக்குளளை ஜபணாங்கமமணா!' என்றைபடி அவர்கறளை உளஜளை இழுத்தச்லசன்று விட்டுவிட்டு ஜவகமணாய்
முன்வந்தைணாள. ஆனைணாலும அவர் உளஜளை வரவில்றலெ . அவள நீரில் தைத்தைளிக்கும குழைந்றதைறயப் ஜபணாலெக்
றகறய நீட்டி இழுத்தக்லகணாண்ஜடையிருக்க குமபல் அவர்கறளைச் சமீபத்திருந்தைத. அவள பயந்தைபடிஜய
ஒடுங்கிக் லகணாண்டைணாள. கறடையின் முன் நின்றை குமபல் ஆஜவசமணாய்க் கத்தியத. சிலெர் அவறரப் பணார்த்தக்
ஜகலி புரிந்தைனைர்.
யணாக்கூபுக்குக் கண்கள மருண்டைனை. எனினும அவரத அச்சம விலெகிச்லசல்லும வண்ணம
மணாசிலெணாமணிறய அந்தைக் குமபலில் கண்டைணார். ஆனைணால் மணிக்கும இந்தைக் குமபலுக்கும என்னை உறைவு?
எத்தைறனை நணாளைணாக? எப்பவணாவத ஒரு முறறை வந்தைணாலும அன்புடைன் ஜபசிப் பழைகிச் லசல்லும
கருப்பசணாமியும ஆஜவசமணாய் நின்றிருப்பத லதைரிந்தைத. சிலெ லபரியவர்கள, வணாலிபர்கள..... பஜேணாரிலும
டூரிங் டைணாக்கீசியிலும அடிக்கடி பணார்க்கின்றை முகங்களைணாய் அவர்கள!
மணாசிலெணாமணி இன்லனைணாரு நபஜரணாடு அவறர லநருங்கி வந்தைணான். அதிர்ச்சியுடைன் ஜநணாக்கினைணார் யணாக்கூப்.
'கணாக்கணா, பஜேணார்லெ நணாறளைக்கு எல்லெணாக் கறடையும அறடைப்பு. நீங்களும அறடைச்சிறைணும.'
“என்னை மணி, திடீர்னு வந்த நின்னுக்கிட்டுக் கறடைய அறடைக்கச் லசணால்றீங்க?'
"பக்கத்தூருலெ உங்க ஆளுங்கல்லெணாம ஜசர்ந்த எங்க றபயங்க லரண்டு ஜபரு வயல்லெ
திருடிப்ஜபணாட்டைணான்னு லசணால்லி அடிச்சு லநணாறுக்கிப் ஜபணாட்டைணானுங்க, லதைரியுமில்லெ?'
'பதிலுக்கு அவங்க வணாறழைத்ஜதைணாப்றப அழிச்சுப் ஜபணாட்டைணாங்கன்னும ஜகளவிப்பட்ஜடைஜனை?'
'அதைப்பத்தி நீங்க ஒண்ணும ஜபச ஜவண்டைணாம. அடிச்சறதைக் கண்டிச்சு நணாறளைக்கு எல்லெணாக் கறடைறயயும
அறடைக்கச் லசணால்லியணாச்சு!'
'மீறித் லதைணாறைந்தீங்கண்ணணா என்றனைக்கும இந்தைத் லதைணாழில் நடைத்தை முடியணாதைபடிக்கு ஆக்கிடுஜவணாம' என்று
குறுக்கிட்டு வந்த லசணான்னைணான் கருப்பசணாமி. அவர் ஸ்தைமபித்த நின்றைணார்.
குமபலெணாய் நின்றைவர்கள மீண்டும ஜகணாஷங்கள எழுப்பியபடி நகர்ந்தைணார்கள. புயல் வீறுலகணாண்டு
எல்லெணாவற்றறையும அடித்த லநணாறுக்குவதஜபணால் இருந்தைத. நிறை ஜபதைமற்றை வணாழ்க்றகறய இந்நணாள வறர
ஆண்டைனுபவித்தை பின், அவருக்லகன்று ஒரு நிறைம, வகுப்பு ஒதக்கப்பட்டு, பிரித்த விட்டைணாயிற்று. ஜகணாடு
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கிழித்த, பறகக்குமபடி என்னை சமபவித்த விட்டைத? மணாசிலெணாமணியுமணா ..? குளிக்கப்ஜபணாக மனைமின்றிப்
புழுக்கத்தில் தைவித்தைணார். தண்டைணால் விசிறி விசிறிப் பணார்த்தைணார். அனைல்; ஜமலும அனைல். சூடு தைணாங்க
முடியவில்றலெ. ஜவகமணாக விறரந்த ஜபணாய் வணாய்க்கணாலுக்குள விழுந்தைணார்.
குழைந்றதைகறளை அரவறணத்தைபடி சணாப்பிடை மனைமின்றி, உட்கணார்ந்திருந்தைணாள லஜேய்லெணானி. குழைந்றதைகள
அரண்டு ஜபணாய் ஒருவர் முகத்றதை ஒருவர் பணார்த்தக் லகணாண்டிருந்தைனை. நடைப்பதைற்குக் கணால்களின்றி
இரவுப்லபணாழுத அப்படிஜய ஜதைங்கி விட்டைறதைப் ஜபணாலிருந்தைத.
திடுலமனை உணர்வு வந்தைவரணாய் எழுந்தைணார் யணாக்கூப். முழைங்கணால்கறளைக் கட்டியபடி அதில் தைறலெறயச்
சணாய்த்தத் தவண்டு ஜபணாயிருந்தைணாள லஜேய்லெணானி. ஒருவர் முகத்றதை ஒருவர் உற்றுப் பணார்த்தைனைர். அந்தை
இருளிலும ஒருவர் முகத்தின் பீதி மற்றைவர்க்குத் லதைரிந்தைத.
“எப்ப முழிச்ஜச ?'
'தூங்குனைணாத் தைணாஜனை?'
யணாக்கூப் அவள ஜதைணாள மீத றகறயப் ஜபணாட்டைணார். றதைரியத்றதை லவளிப்படுத்தைக் றகறயப் ஜபணாட்டைணாலும
அதிலும நடுக்கத்றதை உணர்ந்தைணாள அவள.
'எனைக்குப் பயமணாயிருக்கு' - அவள குரல் லவடைலவடைத்தக் கமமியத.
'பயந்த என்னை ஆகப்ஜபணாறைத? எல்லெணாம ஆண்டைவன் வச்சபடிதைணான் நடைக்கும.'
சற்று லமளைனித்தை பின் அவள ஜகட்டைணாள: 'எல்லெணாருமணா ஒஜர ஆண்டைவறனைத்தைணானை வணங்குகிஜறைணாம. ஜபரு
மட்டும தைணான் ஜவறை. அப்ப ஏன் இப்படிலயல்லெணாம பிரிச்சு லவச்சுப் ஜபசுறைணாங்க?
அவன் குழைமபியபடி லசணான்னைணான்: 'ஆண்டைவறரப்பத்தி யணார் ஜபசுறைணா? மதைத்றதைப் பத்தில்லெணா ஜபசுறைணாங்க?'
ஜபச்சு முடிவில்லெணாமல் நீண்டைத - ஆண்டைவனின் திருநணாமங்கள ஜபணாலெ! ஆனைணால் மனைங்கள ஜசணார்ந்த
விட்டைனை.
திடீலரன்று 'யணாக்கூப்! யணாக்கூப்!'' என்று குரல் ஜகட்டைத. இருவரும பமமினைணார்கள. ஆனைணால் அத
முதைலியணார் குரல்தைணான்.
'லஜேய்லெணானியமமணா.... லஜேய்லெணானியமமணா!' கரகரத்தை குரலில் நணாயக்கர் அறழைத்தைணார்.
'என்னை இத சத்தைத்றதைஜய கணாஜணணாம!' அவர்களின் குரல்களில் பதைற்றைம லதைன்பட்டைத.
'ஏஜலெ பணாண்டி, எனைக்லகன்னைஜமணா சந்ஜதைகமணாயிருக்கு. அதங்க பயந்த ஜபணாயி ஒண்ணுலெணாட்டைணா ஒண்னு
பண்ணிக்கிட்டைணா? அந்தைத் தைட்டியப் பிச்சிலயறி ஜவ. முதைல், டைணார்ச்றச அடியும முதைல்லெ... உளளை ஜபணாயி
பணார்ப்ஜபணாம' - நணாயக்கர் உத்தைரவிட்டைணார்.
லசணான்னை மணாத்திரத்தில் ஜவகமணாய்த் தைட்டிறயப் பிய்த்லதைறிந்த புயல் ஜபணாலெச் சணாடினைணார் பணாண்டித்தறர.
அவர்களின் உணர்றவயும ஜவகத்றதையும புரிந்தலகணாண்டு முன்பகுதிக்கு வந்த விளைக்றகப்ஜபணாட்டு
அச்சத்தடைன் நின்றைனைர் இருவரும. ஜவகமணாய் உளஜளை நுறழைந்தைவர்கள அவர்கறளை ஒருஜசரக் கண்டைதம
நிமமதிப் லபருமூச்சு விட்டைணார்கள. அவர்கள விறுவிறுத்தப் ஜபணாயிருப்பறதைக் கண்டைனைர்.
'அடைப் பணாவிங்களைணா! எவ்வளைவு சத்தைம ஜபணாட்ஜடைணாம? கல்ஜலெணா மரஜமணான்னு இருந்திட்டீங்கஜளை!' ஜகணாபமணாய்க் ஜகட்டைணார் முதைலி.
நணாயக்கர் பக்கமணாய் லநருங்கி வந்த ஜகட்டைணார்: 'இப்ப என்னை ஆயிப்ஜபணாச்சுன்னு இப்படிக் லகடைந்த
பயந்த சணாவுறீங்க?'
'மணாப்ளை, இலதைல்லெணாம ஒரு ஆமபறளைக்கு அழைகணா? நீங்கஜளை இப்படிப் பயந்தீங்கன்னைணா... எங்களைப்பத்தி
நீங்க என்னைதைணான் முடிலவடுத்திருக்கீங்க? எதைப்பத்தியும இனிய ஜயணாசிக்க ஜவண்டைணாம. வந்த பணாய்லெரப்
பத்தை றவயிங்க. நணாங்களைணாச்சு தறணக்கு' என்று கனிவுறைக் கூறினைணார் பணாண்டித்தறர.
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'ஜவண்டைணாம... ஜவண்டைணாம...! நணாங்க ஊறர விட்டுப் ஜபணாயிடைஜறைணாம. ஜபணாயி எங்க ஜேணாதி ஜேனைங்கஜளைணாடை
ஜசர்ந்த வணாழுஜறைணாம' என்று யணாக்கூப் கூறைவும ஆத்திரம மூண்டை குரலில் நணாயக்கர் கூறினைணார்:
'அத என்னைஜவ உமம ஜேணாதி ஜேனைம..... எங்க ஜேணாதி ஜேனைமனு. புதசணாப் ஜபசுறீரு. ஜபணாக்கிரிப் பசங்க ஏஜதைணா
லசணான்னைணானுங்கன்னைணா உமம புத்தியுமணா இப்படிப் ஜபணாவும?... அவர் லதைணாடைர்ந்த கூறினைணார்.
'ஏ பணாண்டித்தறர ஜபணா - பணாய்லெரப் பத்தை றவயி. இந்தைணா விநணாயகமும வந்தட்டைணான். நணானும அவனுமணாப்
ஜபணாய்ப் பணால் வணாங்கிட்டு வந்தடைஜறைணாம. நணாயக்கரு உனைக்குத் தறணயணா இருப்பணாரு. எவன் வந்த
இன்றனைக்கு என்னை ஆயிடைப்ஜபணாவுதன்னு பணார்ப்ஜபணாம!' என்றைபடி விநணாயகத்றதை இழுத்தக்லகணாண்டு
புறைப்பட்டைணார் முதைலியணார்.
இவ்வளைவுக்கும பின் அச்சம நீங்கிய தைமபதிகள அவர்களின் தறணயில் தைங்கள மணாமூல் வணாழ்க்றகயில்
கணால் பதிக்கலெணானைணார்கள.
இருறளை வீழ்த்திய லவற்றிப் புன்னைறகஜயணாடு சூரியன் ஜமலலெழுந்தைணான். வழைக்கமஜபணால் அந்தைக் கிரணாமம
சுறுசுறுப்பின் எல்றலெறயத் லதைணாட்டைத. வழைக்கத்திற்கு மணாறைணாக பணாண்டித்தறர, கஜஜேந்திர முதைலியணார்,
சனிவணாச நணாயக்கர், விநணாயகம உட்படை மற்றும சிலெர் அங்ஜகஜய உட்கணார்ந்த ஜபசிக் லகணாண்டிருந்தைனைர்.
சிறித ஜநரத்தில் கூச்சலும ஆரவணாரமும ஜகட்டைத.
'அவங்க இந்தைப் பக்கமணாத்தைணான் வந்தக்கிட்டு இருக்கணாங்க!' என்று ஒரு றபயன் லசணால்லிவிட்டு ஓடினைணான்.
அந்தை வணார்த்றதைறயக் ஜகட்டைதம யணாக்கூபுக்கும லஜேய்லெணானிக்கும பயம வந்த பிடித்தைணாட்டியத. சறி
எழுந்தைணார் பணாண்டித்தறர. 'விநணாயகம எல்லெணாறரயும உஷணார் பண்ணு. முதைலியணாஜர .... நணாயக்கஜர இத
இன்னிக்கு மட்டும உளளை ஜவறலெ இல்லெ. எந்தைக் கணாலெத்திஜலெயும இதைமணாதிரி ஒண்ணு நடைக்க நணாம இடைம
லகணாடுக்கக் கூடைணாத’ என்றைபடி லவளிஜய வந்தைணார் பணாண்டித்தறர. கறடையின் முன்பிருந்தை அத்தைறனை
ஜபரும புத ஜவளவிக்குத் தைங்கறளைத் தையணார்படுத்திக்லகணாண்டு எழுந்தைனைர். முதைலியணாரும நணாயக்கரும
எல்லெணாருக்கும முன்னைணால் வந்தைனைர். இப்ஜபணாத குமபல் லதைரு முறனையில் திருமபியறதைப் பணார்த்தைணார்கள.
அந்தைப் பரபரப்பினூஜடை முதைலியணார் லசணான்னைணார்: 'சுதைந்திரப் ஜபணாரணாட்டை கணாலெத்திஜலெஜய
லவளறளைக்கணாரன்கிட்ஜடை அடிபட்டு மிதிபட்டுப் ஜபணாரணாடுஜவணாம. எலுமபு முறிஞ்சறதைப் பத்திக்கூடைக்
கவறலெப்படைணாம லவளறளைக்கணாரறனை விரட்டியடிச்ஜசணாம. நணாயக்கரும நணானும எவ்வளைவு நணாள
கஷ்டைப்பட்டிருக்ஜகணாம. அப்படி வணாங்கினை சுதைந்திரம இன்றனைக்கு இப்படியணாயிடுச்சணா? எத்தைறனை
ஜேணாதிக்கணாரங்க, எத்தைறனை மதைத்தக்கணாரங்க, எத்தைறனை லமணாழி ஜபசினைவங்க... எல்லெணாருமணா ரத்தைம சிந்திப்
லபற்றை சுதைந்திரம இன்றனைக்கு இவங்களுக்கு ஜவட்றடைக்கணாடைணாப் ஜபணாகணுமணா?’
'நணாம லநனைச்ச இந்தியணாவும தைமிழ்நணாடும இத இல்லெ. ஜபணாரணாடை ஜவண்டிய கணாலெம, இங்க இன்னும
முடியலெ!' என்று ஆஜவசமணாய் மீறசறயத் திருகியபடி ஊறினைணார் சனிவணாச நணாயக்கர்...
'நமமுறடைய வலிறம என்னைங்குறைறதை மட்டும அவங்களுக்கு உணர்த்தைணும. அததைணான் நமம ஜவறலெ!'
என்று பணாண்டித்தறர கூறை அறனைவரும ஆஜமணாதித்தைனைர் தைத்தைமத உற்சணாகக் குரல்களைணால்
அந்தைக் குமபல் கலெகக்குரஜலெணாடு வந்தலகணாண்டிருந்தைத. ஆஜவசம ஊட்டைப்பட்டைவர்களைணாய்த் லதைருவில்
புழுதிறயக் கிளைப்பிய வண்ணம ஜநற்றறைய ஜகணாஷங்கஜளைணாடு வந்த லகணாண்டிருந்தைனைர். ஆனைணால்,
அவர்கறளை
எதிர்லகணாண்டைபடி கண்களிஜலெ சத்திய ஆஜவசம ஒளிர, லநஞ்சிஜலெ உரம ஏறை, புத றவரணாக்கியம
உடைலலெங்கும பணாயத் தைங்களைத உணர்வும, ஜபணாரணாட்டைமும சகலெ ஜீவரணாசிகளுக்கும உரியறவ எனும
லநறிஜயணாடு இவர்கள இமயம ஜபணால் எழுந்த விசுவரூபம லகணாண்டைனைர். குமபல் இவர்கறளை
அண்மித்தைஜபணாதம ஒரு சிறு புளளியணாக - ஊதினைணால், பறைந்த ஜபணாகும பஞ்சணாகஜவ சிறுத்தப்
ஜபணாய்க்லகணாண்டிருந்தைத.
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6. நிறலெகள
சல்மணா கிறரண்டைரில் அரிசிறயப் ஜபணாட்டு நிரப்பிவிட்டு 'ஆன்' பண்ணுமஜபணாததைணான் சலெணாகுத்தீன்
வீட்டுக்குள நுறழைந்தைணார். ஆனைணால் அவர் நுறழைறவ முதைலில் பணார்த்த ’வணாங்க மணாமணா’ என்று வணாயணார
வரஜவற்றைவள அலிமுத்த தைணான். ஒற்றறை மருமகள, அவளுக்லகன்ஜறை ஆறசயணாய் வணாங்கிவந்தை மிட்டைணாய்ப்
லபணாட்டைலெத்றதைக் லகணாடுத்தைணார். 'வணாங்க கணாக்கணா' என்று பின்னைர்தைணான் சல்மணா லசணால்லியபடிஜய
அடுப்படிக்குள நுறழைந்தைணாள. 'ஏலெணா அலிமுத்த! மணாமணாவுக்குப் பணாறய எடுத்தப் ஜபணாடுலெணா' என்று மகறளை
ஏவினைணாள தைணாய். அவள லசணால்வதைற்கு முன்னைணாடிஜய பணாறய உருவி எடுத்த கீஜழை விரித்திருந்தைணார்
சலெணாகுத்தீன். 'லகணாஞ்சம தைண்ணீர் தைணாமமணா!' என்று மருமகறளைக் ஜகட்டைணார். அவள தைண்ணீர் லகணாடுத்தைதம
அதைறனை மடைக்மடைக் என்று நன்றைணாகக் குடித்தவிட்டு மடியிலிருந்த ஒரு பீடிறய எடுத்தப் பற்றைறவத்தக்
லகணாண்டைணார். கூடைஜவ இருமலும ஜசர்ந்த வந்தைத. லகணாஞ்சம அருவருக்குமபடியணாகஜவ இருமிக்
லகணாண்டைணார். பணாயிலிருந்த எழுந்த லவளிஜய லசன்று கணாறைறலெத் தப்பிவிட்டு வந்த மீண்டும பணாயில்
சமமணம கட்டி வசதியணாக உட்கணார்ந்த லகணாண்டைணார். கிறரண்டைர் ஜவகஜவகமணாகச் சுற்றி மணாறவ
அறரத்தக் லகணாண்டிருந்தைத. அலிமுத்த ’ஜசணாறலெக்குயிஜலெ...'றயப் பணாடைணாமல் நிறுத்திவிட்டு வந்தைணாள.
இஜதை சமயத்தில் உளஜளை நுறழைந்தை சல்மணா, தைன் கணாக்கணாவின் முன் கணாபிறய றவத்தவிட்டுக் ஜகட்டைணாள,
'என்னை கணாக்கணா! வீட்டுலெ எல்லெணாரும லசணாகமணாயிருக்கணாங்களைணா?'
'ஆமணாமமணா! நீங்க எல்லெணாரும நல்லெ சுகமதைணாஜனை?' என்றை சலெணாகுத்தீன் வணார்த்றதைறயஜயணா இந்தைக்
ஜகளவிறயஜயணா முடிக்கணாமல் 'கிறரண்டைர் எப்பமமணா வணாங்கிஜனை?' என்று ஜகட்டைணார்.
'அத வந்த ஒரு மணாசம கிட்ஜடை ஆகப் ஜபணாவுஜதை கணாக்கணா!' என்று கூறினைணாள சல்மணா.
எதிஜர மணாட்டியிருந்தை மணாதைக் கணாலெண்டைரில் நணாட்கறளை ஜநணாட்டைம விட்டைணார் அவர். 'இங்க நடைந்தை ஜசவு
மணாமணா வூட்டுக் கல்யணாணத்தக்கு வந்த ஜபணாயி சரியணா முப்பத்த நணாலு நணாளுதைணான் ஆவுத. அப்ஜபணாதகூடை
கிறரண்டைர் வணாங்குவதைணானை எண்ணமபற்றிஜயணா அல்லெத அத வந்தவிடைப் ஜபணாவத பற்றிஜயணா தைங்கச்சி
தைன்னிடைம ஒன்றுஜம லசணால்லிக் லகணாளளைவில்றலெஜய' என்று எண்ணிக் லகணாண்டைணார். ’அத என்னை மணாதிரி
வந்தைத? தைமபி ரூபணா அனுப்பிக் குடுத்திருப்பணான்' என்று ஜகளவிறயயும பதிறலெயும ஒஜர வரியில்
இறணத்த எண்ணிக்லகணாண்டைணார். ஆனைணால் சல்மணாவிடைம எதவும ஜகட்டுக்லகணாளளை விருமபவில்றலெ.
முன்ஜனை றவத்தை கணாபிறய எடுத்தக் குடிக்கப் ஜபணானைஜபணாத அவர் வணாங்கி வந்திருந்தை மிட்டைணாய்ப்
லபணாட்டைலெத்றதை அவிழ்த்த சிறித மிட்டைணாயும கணாரச்ஜசவும எடுத்த ஒரு தைட்டில் றவத்தைணாள. அவர்
அறதையும எடுத்தக் லகணாறித்தக் லகணாண்டைணார். மீண்டும இருமல் தைணாக்கியத. 'ஏன் கணாக்கணா? இன்னும நூடிய
பீடியக் குடிச்சி உடைமறபக் லகடுத்தக்கிறீங்க?’ எத்தைறனைஜயணா முறறை அலுக்கணாமல் சலிக்கணாமல்
ஜகட்கப்பட்டு, அத்தைறனை முறறையும பதிஜலெ வரணாமல் ஜபணாய்விட்டை ஜகளவி. நிரந்தைர ஜகளவியும நிரந்தைர
பதிலின்றமயும.
'அலதைல்லெணாம இருக்கட்டுமமணா! தைமபி கடிதைலமல்லெணாம வந்தக்கிட்டு இருக்குல்லெ?'
'ம. வந்தக்கிட்டு ஜபணாய்க்கிட்டுத்தைணான் இருக்கு.'
’ரூபணால்லெணாம ஒழுங்கணா அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருக்கணாமலெணா?'
'முன்னைப்ஜபணாலெ இல்ஜலென்னைணாலும அப்பப்ப பணம வரத்தைணான் லசய்யுத.'
'சரி, எப்படிஜயணா பணம வந்தக்கிட்டு இருக்குல்லெணா, அதக்கணாவ சந்ஜதைணாசப்படும. இப்ப அவனும லரண்டு
மூணு லபணாட்டைப்புளளைங்களுக்குத் தைகப்பனைணாயிட்டைணான். நணாம அறதையும கவனைத்தலெ லவச்சுக்கிடைத்தைணான்
லசய்யணும.'
இதைற்குப் பிறைகு இவர்களைத சமபணாஷறணயில் சிறித ஜநர இறடைலவளி விழுந்தைத. இந்தை
இறடைலவளிறய சற்ஜறை நணாம பயன்படுத்திக் லகணாளஜவணாம. சலெணாகுத்தீனுக்கு ஜநர் இறளையவரணாகவும
சல்மணாவுக்கு ஜநர் மூத்தைவரணாகவும உளளை உஸ்மணான் தைற்ஜபணாத ஏஜதைணா ஒரு அரபு நணாட்டில் சமபணாத்தியம
பண்ணிக்லகணாண்டு இருக்கிறைணார். அவருக்கும பக்கத்த ஊரணானை லபட்றடைக்குளைத்தில் குழைந்றதைகள - சமசணார
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சகிதைமணாகக் குடுமபம உண்டு. கல்யணாணம ஆனை பின்னைர் மணாமனைணார் வீட்ஜடைணாஜடைஜய தைங்கியிருக்க
ஜவண்டியதைணானை நிர்ப்பந்தைத்தில்தைணான் குடுமபஜம அங்ஜக இருந்தைத. லரணாமப கணாலெ கஷ்டைஜீவனைத்தக்குப்
பிறைகு அவர் தபணாய் ஜபணாய்ச் ஜசர்ந்தைணார். ஏஜதைணா ஒரு அரபு நணாடு என்று லசணால்லிவிட்டு, பின்பு தபணாய் எனைக்
குறிப்பிடுவதைணால் ஒன்றும லகட்டு விடைவில்றலெ. அவர்கள எந்தை அரபு நணாட்டில் ஜவறலெ பணார்த்தைணாலும
இங்ஜக தபணாய் அல்லெத குறவத்த தைணான். தைன் தைங்றகயின் புருஷன் உருப்படைணாதைவன் என்பதைணாலும, தைன்
அண்ணன் மிகுந்தை கஷ்டைப்பட்டு ஜீவனைம நடைத்தகிறைணார் என்பதைணாலும குடுமபப் பணாச எல்றலெறய விட்டு
லவளிஜயறைணாமல் கூடைப் பிறைந்தைவர்களுக்குத் தைணாரணாளை சிந்றதைஜயணாடு பணம அனுப்பி வருகிறைணார்.
மூத்தைவரணானை சலெணாகுத்தீன் நிரந்தைரமணானை ஜவறலெயும வருமணானைமும இன்றி வறுறமக்ஜகணாட்டின்
கறடைசிப்புளளியில் சுழைன்றைணார். மூன்று ஜநரமும
வீட்டில் அறனைவரும சணாப்பிட்டைதைணானை வரலெணாறு அஜநக வருசங்களுக்கு முன் நடைந்தை அதிசயம.
'மணாமணா! இப்ப ஜநரணா ஊர்ஜலெருந்தைணா வணாறீங்க?' அலிமுத்த ஜகட்டைதம அவர் அவளுக்குப் பதில் லசணால்லெத்
தவங்கினைணார். 'ஆமணாமணா! கணாறலெலெ முதை பஸ்ஸைஜுக்குப் புறைப்பட்ஜடைன். நணாங்குஜனைரி வந்த அங்ஜகர்ந்த
வளளியூர் டைவுன் பஸ்றஸைப் புடிச்சி இங்ஜக வந்ஜதைன். என்னைணா லவயிலு? தைணாங்க முடியலெ’ ஏஜதைணா ஒன்றறை
சூசகமணாகச் லசணால்லிவிட்டைத ஜபணால் இருந்தைத.
சல்மணா கிறரண்டைரிலிருந்த மணாறவ அளளி அளளி ஒரு எவர்சில்வர் பணாத்திரத்தில் ஜபணாட்டைணாள. நன்றைணாக
வழித்த முடிந்தைபின் இன்லனைணாரு பணாத்திரத்திலிருந்த அரிசிறய எடுத்த லமஷினில் ஜபணாட்டு சுவிட்றசத்
தைட்டினைணாள. அத நல்லெபடியணாகக்கூடை ஒய்லவடுக்கணாமல் மீண்டும அரிசிறய அதைன் உருத்லதைரியணாமல்
சிறதைக்க ஆரமபித்தைத.
'ஏலெணா அலிமுத்த! சுந்தைரி அக்கணா வூட்டு அரிசி எதலெணா? மணாறிப்ஜபணாயிருக்கும ஜபணாலெத் லதைரியுஜதை?' என்று
குழைப்பத்தினூஜடை ஜகட்டைணாள
தைணாய்.
'நீந்தைணான் வரிறச வரிசணாயணா எல்லெணாப் பணாத்திரத்றதையும வச்ச. இப்ப எங்கிட்டை என்னை ஜகக்குறை?
'ஜகட்டைணா ஒழுங்கணா பதிலெச் லசணால்ஜலென். அதக்கு ஏன் வரிச்சுக் கட்டிக்கிட்டு சண்றடைக்கு வர்றைவ மணாதிரி
ஜபசுஜதை?'
'நணான் ஒண்ணும சண்றடைக்கு வரலெப்பணா!' என்று இவளும நழுவினைணாள.
கிறரண்டைர் எந்தைக் கணாரணத்ஜதைணாடு இந்தை வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறைத என்பறதைப் புரிந்த லகணாண்டைணார்
சலெணாகுத்தீன். கணாறலெயில் லவறும வயிற்ஜறைணாடு பஸ் ஏறி வந்தை மயக்கம அவருக்கு ஜவகமணாக இருந்தைத.
லவறும பச்றசத் தைண்ணீர் தைணான் முதைல் ஆகணாரம. நணாங்குஜனைரிக்கு வந்தைபின் ஜயணாசித்தத்தைணான் ஒரு டீ
சணாப்பிட்டைணார். இங்ஜக ஒரு கணாபி கிறடைத்தைத. சூசகமணாகச் லசணான்னை பின்னும இங்ஜக டிபனுக்கு
வழியில்லெணாமல் ஜபணாய்விட்டைத. இனி இங்கிருந்த ஊர் திருமபுவதைணாயிருந்தைணால் கூடை மத்தியணானைச்
சணாப்பணாட்டுக்கு அப்புறைம மூன்று மணி அல்லெத நணான்கு மணி வணாக்கில்தைணான் புறைப்படை ஜவண்டும எனைத்
தீர்மணானித்தக் லகணாண்டைணார். தைங்கச்சி வீட்டுக்கு வரும வழியில் பக்கீரப்பணா கறடையில் ஜபயன் பழைமும
கதைலிப் பழைமும நன்கு பழுத்தை நிறலெயில் லதைணாங்கிக் லகணாண்டிருந்தைறதைப் பணார்த்தத்தைணான் வந்தைணார். பழைம
சணாப்பிடைப்ஜபணாறைத இங்ஜக லதைரிய ஜவண்டைணாம எனை எண்ணிக்லகணாண்டை சலெணாகுத்தீன் சல்மணாறவ
வினைவினைணார்: 'ஆத்தலெ தைண்ணி வருதைணாமமணா?'
'லகணாஞ்சுக்கணாணும வருத கணாக்கணா!
'இந்தை லவயில்லெ அதைணாவத வருஜதை' என்று திருப்திப்பட்டைவரணாய், 'நணான் ஆத்தக்குப் ஜபணாயிட்டு
வந்தடைஜறைமமணா...' என்று கூறியபடிக்ஜக எழுந்தைணார். 'தைம' பற்றை றவத்தக் லகணாண்டைணார். ஜநரணாகத் லதைற்கு
ஜநணாக்கி வந்தைவர் ஆற்றறை லநருங்கினை வழியிஜலெஜய நறடைறயக் கிழைக்குப் பக்கமணாகத் திருப்பி ஒரு
வீச்சில் பக்கீரப்பணா கறடைக்கு வந்தைணார். மீண்டும அந்தைப் பழைங்கள ஆறசறய விருத்தி லசய்வனைவணாய்த்
லதைணாங்கிக் லகணாண்டிருந்தைனை. கணிசமணாக இரண்டு ஜபயன் பழைங்கறளை உரித்த வணாயில் ஜபணாட்டு ஒரு
சிசர்ஸைஜும வணாங்கிப் றபக்குள பத்திரப் படுத்திக் லகணாண்டைணார். இந்தைப் பத்திரத்தக்கு உத்தைரவணாதைமணாய்
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சல்மணா வீட்டில் கிறரண்டைர் சுழைற்சி இருந்தைத. அவருக்குத்தைணான் வந்தை விஷயம குறித்த கவறலெ லகணாளளைத்
ஜதைணான்றைவில்றலெ.
மத்தியணானைச் சணாப்பணாட்டில் பிரியமணானை அமசமணாகக் கருவணாட்டுக் குழைமபு மணத்தைத. ருசி பணார்க்கும
தைன்றமறயத் தைன் நணாக்கு இன்னைமும றவத்தக் லகணாண்டிருக்கத் தைணாஜனை லசய்கிறைத எனை
வியந்தலகணாண்டைணார். சணாப்பணாட்டின் ஊடைணாக அறதைப் பரிமணாறிய மருமகளிடைம ஜகட்டைணார்: 'இந்தை மணாவு
அறரக்குறைதலெ ஒங்களுக்கு ஒரு நணாறளைக்கு எவ்வளைவுமமணா லகறடைக்கு?' அவள பதில் லசணால்லும முன்
சல்மணா முந்திக்லகணாண்டைணாள. 'அதை சரியணாச் லசணால்லெ முடியணாத கணாக்கணா. அஞ்சும லகறடைக்கும லரண்டும
லகறடைக்கும. சமயத்தலெ அதவும இல்லெணாமப் ஜபணானைணாலும ஜபணாயிடும.'
'சின்னை ஊருதைணானைமமணா. ஜபணாவப் ஜபணாவ லசல்லெணாம சரியணா வந்திடும.'
'கணாக்கணா, ரணாதைணாபுரத்தல் யணாஜரணா ஒரு கறடைக்கணாரரு லமட்ரணாசுஜலெ உளளை கறடைக்குக் கூப்புடுறைணாரு,
ஜபணாவணுமனு லசணான்னீங்கஜளை! என்னை ஆச்சு அந்தை விசயம?'
'அவரு இன்னும ஜபணாவலெ. எப்பப் ஜபணாறைணார்னும லதைரியலெ. இப்ப நணான் பூச்சிக்கணாட்டுலெதைணான் ஒரு
பலெசரக்குக் கறடையில் நின்னுக்கிட்டு இருக்ஜகன்.'
'அந்தை வருமணானைத்தை வச்சிக்கிட்டு எப்படித்தைணான் சமணாளிச்சிட்டு இருக்கீங்க? இறதைச் லசணால்லிவிட்டு
நணாக்றகக் கடித்தக் லகணாண்டைணாள. அனைணாவசியமணாகத் தைணாஜனை முந்திக்லகணாண்டு விட்டைதைணாகத் தைன்றனைஜய
அவள கடிந்த லகணாண்டைணாள. அவளைத அந்தைச் லசணால்றலெஜய பற்றுக்ஜகணாடைணாக றவத்த, 'என்னை லசய்யமமணா,
ஒரு ஜவறலெயும அறமய மணாட்ஜடைங்குத, புளளைங்களுக்கும ஒண்ணுலெணாட்டைணா ஒண்ணு வந்த லரணாமபவும
லதைணாந்தைரவு பண்ணுத. ஜநத்தக்கூடை மூணணாவத புளளைக்கு ஒஜர சதைஜபதியணா ஆயிட்டுத. அவன்
லபரியவன், நணான் எப்படியும கணாஜலெஜில் ஜசர்ந்திடைணுமனு ஒத்தைக்கணால்லெ நின்னுட்டு இருக்கணான். நல்லெணாப்
படிக்கிறை றபயன் சுமமணாக் கறடை கண்ணிக்குன்னு ஜவலெ பணாக்க வச்சுக் லகடுத்திடைணாதீங்கன்னு அவன்
வணாத்தியணாமணாரும லசணால்றைணாங்க. தைமபிக்கும இறதை எல்லெணாம விளைக்கிக் கடிதைம ஜபணாட்ஜடைன். இன்னும
பதிலெக் கணாஜணணாம. ஊருலெயும ரண்டு மூணு
ஜபருக்கிட்டைக் ஜகட்ஜடைன். யணாரும உதைவுறை ஆளைணாத் லதைரியலெ. அதைணான் நணான் இங்க வந்ஜதைன்.'
'ம... அப்படியணா' என்று இழுத்தைணாள, சுரத்தில்லெணாதைபடிக்கு,
சலெணாகுத்தீனுக்கு இந்தை இழுப்றபப் புரிந்தலகணாளளை ஒன்றும சிரமப்படைவில்றலெ . அதைனைணால் வலியஜவ,
'தைமபி பணம வந்தைதம உனைக்கு எப்படியும திருப்பி அனுப்பிடைஜறைமமணா. நீ இப்ப ஒண்ணும
ஜயணாசிக்கணாஜதை’ என்று கூறினைணார்.
'இப்படித்தைணான் முன்னைணாலெயும ஒருக்கத் திருப்பித் தைந்தடைஜறைன் அப்படீன்னு லசணால்லி வணாங்கிட்டுப்
ஜபணானைணாங்க. இதநணா வறரக்கும அதை நீங்க திருப்பிஜய தைரஜலெ. எனைக்கும இப்ப லமஷின் எடுத்தை வறகயில்
லநறறைய லசலெவணாயிப் ஜபணாச்சு' என்று சல்மணா தையங்கணாமல் பதிலெளித்தைஜபணாத அவர் மிகவும
சங்ஜகணாஜேப்பட்டைணார்.
திருப்பி அனுப்ப முடியணாதை சூழ்நிறலெறய அவளிடைம எப்படிச் லசணான்னைணாலும அறதை அவள நமபுவத
சிரமஜம. அவள இப்ஜபணாதம இறதை ஞணாபகத்தில் றவத்திருப்பதம அறதைச் லசணால்லிக் கணாட்டுவதம
தைனைக்குரிய தைண்டைறனைதைணான். அவர் மனைசிலிருந்த இறழைகள பிரிந்தைனை.
'என் புளளை லபரிய மனுஷியணானைணாள; அதக்குத் தைணாய்மணாமங்குறை முறறையிஜலெ என்னை லசஞ்சங்க? நீங்க
லசய்யஜலெங்குறைதக்கணாக நணாங்க ஏதம தைப்பணாவணா நடைந்தக்கிட்ஜடைணாம? உங்க லநலெம அவ்வளைவுதைணான்ன்னு
நணாங்களும ஜபசணாம இருந்தட்ஜடைணாம. அதமணாதிரி நீங்களும எங்களைத் லதைணாந்தைரவு பண்ணணாம விட்டுடை
ஜவண்டியததைணான். எப்பப் பணார்த்தைணாலும ரூபணா ரூபணான்னு அடிச்சுக்கிறீங்கஜளை!' என்றைணாள சல்மணா.
சலெணாகுத்தீன் சிறதைந்தைணார்.
தைணான் ஜநசமணாய்க் லகணாண்டு திரிந்தை அன்புத் தைங்கச்சி - தைந்றதைக்கும தைணாய்க்கும பின்னைர் மறனைவிறயக் கூடை
ஜநசிக்கத் லதைரியணாமல் கூடைப் பிறைந்தைவறளைஜய ஜநசித்தை அருறம அண்ணன், உறைவுகள சணாசுவதைமில்றலெ.
நிச்சயமணானை உதைவிறய எதிர்பணார்த்த வந்தைவர், அவளைத வணாழ்க்றகக்கு ஜமலும ஒரு ஆதைணாரம இங்கு
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வந்தைபின் கண்டைவர், இப்ஜபணாத வணார்த்றதைச் சுறமகளைணால் தவளைலெணானைணார். மூன்று மணிக்கு ஜமல்தைணான் சணாப்பணாட்டுக்குப் பின்னைர் ஒரு குட்டித் தூக்கம ஜபணாட்டுவிட்டு சுகமணாக ஊர் புறைப்படை ஜவண்டும என்று
திட்டைமிட்டைணார். எல்லெணாவற்றறையும ஒரு நிமிசத்தில் பறிலகணாடுத்தவிட்டு எழுந்தைணார், புறைப்படுவதைற்கணாக.
கண்களில் லபணாங்கிவந்தை கண்ணீறரக் றகத்தண்டைணால் தறடைத்தவிட்டு, ஜதைணாளின் ஜமல் அறதைப்
ஜபணாட்டுக்லகணாண்டு, 'சல்மணா! நணான் ஜபணாய்ட்டு வர்ஜறைமமணா!' என்றைணார்.
சல்மணா ஓஜடைணாடிப்ஜபணாய் பீஜரணாறவத் திறைந்தைணாள. அலிமுத்த எல்லெணாத்தக்கும சணாட்சியணாக நின்றைணாள.
எறதைஜயணா எடுப்பத ஜபணாலெத் லதைரிந்தைத. 'அலிமுத்த! ஜபணாயிட்டு வஜரமமணா!' என்று அவறளைப் பணார்த்தைணார்.
அவள நின்றை இடைத்தில் இல்றலெ. 'இங்க தைணான் அவ நின்னுக்கிட்டு இருந்தைணா... திடீர்னு ஆளைக் கணாணஜம!'
என்று எண்ணமிட்டைவரணாய் வணாசல் பக்கம லசன்று லசருப்றப மணாட்டிக்லகணாண்டு புறைப்படைலெணானைணார். சல்மணா
ஜவகமணாகக் கணாக்கணாவின் முன் வந்த, 'வருத்தைப்படைணாதீங்க கணாக்கணா. இந்தைணாங்க இந்தை இருபத ரூபணாறவயும
வச்சிக்கிடுங்க. மச்சிறயயும மணாமிறயயும நணான் ஜகட்டைதைணால் லசணால்லுங்க' என்றைணாள. ஆனைணால் அவர்
திருமபிப் பணாரணாமல் கீஜழை இறைங்கி விட்டைணார். சல்மணாவுக்கு இவ்வளைவு விறரவணானை சமபவம அதிர்ச்சிறய
அளித்திருக்க ஜவண்டும. வணாசலில் பிரமிப்ஜபணாடு நின்றைணாள.
சிலெ வீடுகள தைணாண்டி அவர் வந்தைதம 'மணாமணா' என்று குரல் ஜகட்டைத. அலிமுத்த அவளைத சின்னைணாப்பணா
வீட்டில் நின்று லகணாண்டிருந்தைணாள.
'நீ இங்ஜகயணாமணா நிக்குறை! வீட்டுஜலெர்ந்த திடீர்னு கணாணணாமப் ஜபணாயிட்டிஜய. நணான் ஜபணாயிட்டு வர்ஜரமமணா!'
என்று லசணான்னைணார் சலெணாகுத்தீன்.
'லகணாஞ்சம இங்கு வந்தட்டுப் ஜபணாங்க மணாமணா!' வீட்டுக்குள யணாருஜம இல்லெணாதைத ஜபணால் ஜதைணான்றியத.
'என்னைமமணா' என்றைபடி உளஜளை ஜபணானைணார்.
'இந்தைணாங்க மணாமணா! இந்தை நூறு ரூபணாயச் லசலெவுக்கு வச்சுக்கிடுங்க ' என்று நீட்டினைணாள. சலெணாகுத்தீன்
ஜகளவிக்குறியணாய்ப் பணார்த்தைணார். ஆச்சரியமும அன்பும ஜதைணான்றியத. 'மணாமணா! நணான் லகணாஞ்சம லகணாஞ்சமணா
ஜசத்த வச்சத. ஜவறு யணாரு பணத்றதையும நணான் எடுத்தட்டு வரலெ. என் லசணாந்தைப் பணமணாக்கும' என்று
எடுத்தறரத்தைணாள.
தைணான் அனைணாறதையணாகிவிட்ஜடைணாஜமணா என்றை அவசரத்தில் உலெறக இழைந்த லவறும நறடைஜபணாட்டை
சலெணாகுத்தீனுக்குத் தைன் முன்ஜனை ஆதைரவுக் றககள நீண்டைறதைப் லபணாங்கும மகிழ்ச்சியினூஜடை கண்டு
அவறளை அப்படிஜய கட்டி அறணத்தக் கண்ணீர் லபணாங்கியவர் மறு நிமிசஜம லதைருவில் இறைங்கி
'விருட்’லடைன்று நடைக்கலெணானைணார்.
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7. ஒரு தைணாய் வயிற்றுப் பிளறளைகள
பிஜலெணாமினைணா அழுக்குத் தணிகறளைப் பக்லகட்டில் ஜபணாட்டுக்லகணாண்டு, அந்தைத் தைர்கணாறவத் தைணாண்டி
ஜதைணாழி ஆக்ஸிலியணாவுடைன் எறதைஜயணா ஜபசிக்லகணாண்டு ஜபணானைஜபணாததைணான் ஒரு கலெகத்தக்கணானை வித்த
விழுந்தைத என்று லசணால்லெ ஜவண்டும. இந்தை அழைகியல்லெணாதை அழைகி (எப்படித்தைணான் இருந்தைணாலும 'அழைகி'
என்றுதைணாஜனை தினைசரிப் பத்திரிறககள லசய்திகறளை லவளியிடும). பிஜலெணாமினைணாவும ஆக்ஸிலியணாவும
கீழ்வணானைக் கிணற்றிலிருந்த கதிரவன் எழுமுன்னைஜமஜய குளிக்கப் ஜபணாய்விட்டுத் திருமபி விடுகிறை
வழைக்கம உளளைவர்கள. இன்று ஜலெட்; சிறித ஜநரம தைணான். ஆனைணால் வழைக்கமில்லெணாதை வழைக்கமணாக மஸ்தைணான்
இன்றறைக்லகன்று சக்கிரமணாகக் குளிக்கப் ஜபணாயிருந்தைணான். அவனுக்குப் பலெ அடி தூரத்தில் குளித்தவிட்டு
வந்த லகணாண்டிருந்தைணாள நசமணா. தைறலெறய டைவலெணால் உலெர்த்தியபடிக்கு வந்தலகணாண்டிருந்தைவன்
பிஜலெணாமினைணாவும ஆக்ஸிலியணாவும எதிஜர வருவறதைக் கண்டைணான். சமயணா சமயங்களில் இருவரின்
அழைறகயும கண்டு ரசித்திருக்கிறைணான். யணாறரத்தைணான் ரசிக்கணாமல் விட்டிருந்தைணான்? அப்ஜபணாலதைல்லெணாம அத
ரசறனை என்கிறை அளைவில்தைணான் நின்றிருந்தைத. இவர்கறளைக் கண்டைதம குஷியணாக விசிலெடித்தக்லகணாண்ஜடை
எதிர்த்திறசயில் அவர்கறளை லநருங்கினைணான். இவறனை அவர்கள சமீபித்தைஜபணாத ஜலெசணாய்ப் பணார்த்தச்
சிரித்தைணான்.
ஆக்ஸிலியணா ஜவகமணாக நறடைஜபணாடை ஆரமபித்தைணாள. பிஜலெணாமினைணா இவறனைப் பணார்த்த
முறறைத்தக்லகணாண்ஜடை ஆக்ஸிலியணாறவ ஜவகமணாய்த் லதைணாடைர்ந்தைணாள. இவஜனைணா விடைவில்றலெ. 'என்னைடி
லபரிய இவ கணக்கணாதைணான் முறறைக்கிறை?’ உண்றமயிஜலெஜய இருவருக்கும அச்சம வந்தவிட்டைத.
'சணாயங்கணாலெமணா வணாய்க்கணாப் பக்கம வணாங்க லரண்டு ஜபருக்கும பூ வணாங்கித் தைர்ஜறைன்.'
'நணாசமணாப் ஜபணாறை பயலெ; பல்லெ ஒறடைச்சிருஜவன்' என்றைபடி ஆக்ஸிலியணாவும பிஜலெணாமினைணாவும ஓடினைணார்கள.
பின்னைணாஜலெ வந்த லகணாண்டிருந்தை நசமணாவுக்கு அவன் லசணான்னைத லதைளிவணாய்க் ஜகட்டைத. ’அடை கிறுக்கு
மணாடைன். இவனுக்கு என்னை றபத்தியமணா புடிச்சிருக்கு. புளளையும குட்டியுமணா இருக்கிறை பயலுக்கு
இப்படிலயணாரு ஆறசயணா?'
அவசரம அவசரமணாய் பிஜலெணாமினைணாவும ஆக்ஸிலியணாவும குளித்தவிட்டுத் தைங்கள கிரணாமத்தில் புகுந்தைதம
பிரச்சிறனை லகணாழுந்தவிட்டு எரியலெணாயிற்று. அவள தைன் கணவனிடைமதைணான் முதைலில் லசணான்னைணாள.
பீட்டைருக்கு அந்தை லநணாடியிஜலெஜய இரத்தைம லகணாதித்தவிட்டைத. அத்றதையின் கணாதிலும மணாமனைணாரின்
கணாதிலும அவள அழுதலகணாண்ஜடை இறதைச் லசணான்னைத சரியணானைபடிக்குக் கணாதில் விழுந்தைத. மூவரும
ஜசர்ந்த கணாட்டுக்கத்தைலெணாய்க் கத்தைத் லதைணாடைங்கினைணார்கள. ஆக்ஸிலியணாவின் வீட்டுக்கு ஓஜடைணாடிச் லசன்றைணான்
பீட்டைர். பக்கமதைணான் வீடு. நடைந்த ஜபணாயிருக்கலெணாம. ஆனைணால் அவனுக்கு ஓடிச்லசல்வறதைத் தைவிர ஒன்றும
லதைரியவில்றலெ. அவன் ஜவகத்றதையும ஜகணாபத்றதையும கண்டு அவள அரண்டு ஜபணானைணாள. 'இப்பிடி ஒரு
தைறுதைறலெப்பய ஜகட்டிருக்கணான். அவன் முகத்தலெ கணாறித் தப்பணாமயணாட்டி லரண்டுஜபரும வந்திருக்கீங்க?'
ஆக்ஸிலியணாவின் தைணாய் ஆத்திரஜமறிக் ஜகட்டைணாள.
ஜேனைங்கள அங்குமிங்குமணாய்க் கூடிவிட்டைணார்கள. பலெரும பலெ மணாதிரிக் லகணாந்தைளித்தைணார்கள.
அவன் என்னை தைறலெய லவட்டிக் லகணாண்டு ஜபணாயிடைப் ஜபணாறைணாஜனைணா? ஜகடுலகட்டை லபணாமமனைணாட்டிங்களைணா
வந்த அழுவுறீங்கஜளை?
'இதநணா வறரக்கும இப்படி ஒரு பய கல்யணாணமணானை லபணாண்ணணா இருக்கட்டும, வயசுக்கு வந்தை
லபணாண்ணணா இருக்கட்டும, நணாக்குஜலெ லகணாழுப்ஜபறி இப்படிக் ஜகட்டிருப்பணானைணா? ’
'லசணான்னைவன் எவமலெ? அவனைக் கண்டைம தண்டைமணா லவட்டிர்ஜரன் லவட்டி! யணாருமமணா லசணால்லு?’
ஆக்ஸிலியணாறவ லநருங்கி நின்று ஒருவன் ஜகட்டைணான்.
ஊரிலுளளை அத்தைறனைஜபரும ஒரு நிமிசத்தில் கூடிவிட்டைத ஜபணால் இருந்தைத. பலெ வறகயணானை கணாரசணாரமணானை
வணார்த்றதைகள லவளிப்பட்டு வரலெணாயினை. இலதைல்லெணாம ஜசர்ந்த பீட்டைறர உச்சணாணிக் லகணாமபிற்குக்
ஜகணாபம லகணாண்டுஜபணாய் விட்டைத. மீண்டும தைன் வீட்டுக்கு ஓடினைணான். ஓடிய ஜவகத்தில் றகயிஜலெ
அரிவணாறளை எடுத்தக்லகணாண்டு லதைருவுக்ஜக வந்தைணான். பிஜலெணாமினைணாறவயும றகறயப் பிடித்த
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ஆஜவசமணாகத் லதைருவுக்கு இழுத்த வந்தைணான். 'ஏட்டி இங்க பணாரு! ஒண்ணு நணான் இருக்கணும இல்ஜலெ,
அவன் இருக்கணும. யணாரடி அந்தைச் லசருக்கிப்பய புளளை! யணாரு? லசணால்லு! லசணால்லு!' என்று
உலுப்பினைணான். அவளுக்கு அழை முடிந்தைத. அந்தை அழுறகயினூஜடை அவன் இன்னின்னை மணாதிரி இருப்பணான்
என்று அறடையணாளைம லசணால்லெ முடிந்தைத. ஆனைணால் அங்கிருந்தை கூச்சலிலும அவள ஜகவிக் ஜகவி
அழுதலகணாண்டு லசணான்னை முறறையிலும 'இன்னைணார்தைணான்' என்கிறை சித்திரம சிறதைந்த ஜபணாய்த் தைணாறுமணாறைணாகக்
கிடைந்தைத.
ஆனைணால் ஆக்ஸிலியணாவுக்குத் தைறலெகீழ்ப்பணாடைம! யணார்? எவர் யணாருறடைய பிளறளை என்பறதைலயல்லெணாம
இன்ஸ்டிடியூட் ஜபணாகிறை - வருகிறை வழியிலும பளளிக்கூடைத்தில் லகட்டிக்கணார மணாணவியணாய் விளைங்கி
அறிந்தலகணாண்டைதைணாலும அத்தைறனை முஸ்லீம வீடுகளின் பட்டைப்லபயர் முதைற்லகணாண்டு லதைரியும. கூடைஜவ
அவளுக்கு முஸ்லீமகளிடைத்தில் ஒரு தைனிப்பட்டை பிரியம உண்டு. ஏதைணாவத ஒரு வறகயில்
ஒவ்லவணாருவருடைஜனைணா அல்லெத குறிப்பிட்டைவர்களுடைஜனைணா அவளுக்கு நல்லெ அறிமுகம இருந்தைத.
அதைனைணால் அறனைவரும அவறளைச் சூழ்ந்த லகணாண்டைணார்கள. 'யணாருடி அவன்? யணாருமமணா அவன்?
நல்லெணாருப்ஜப லசணால்லிடுமமணா!’ ஒவ்லவணாருவரின் தைரத்திற்ஜகற்பவும ஜகளவிகள இவறளைச் சுற்றினை.
இன்னைணார் என்பறதைத் தைணான் அறடையணாளைம கணாட்டிவிட்டைணால் இந்தை ஞணானைபுரம கிரணாமத்திற்கும
முஸ்லீமகளுக்கும இறடையில் லபரிய ரணகளைம ஏற்பட்டு உயிர்ப்பலி ஏற்பட்டுவிடும என்று அச்சம
உண்டைணாயிற்று. திடீலரன்று அவள கண்களின் முன்ஜனை தைணான் இன்ஸ்டிடியூட் ஜபணாய்வருமஜபணாத தளளி
விறளையணாடித் திரிகிறை முஸ்லீம குழைந்றதைகளின் முகம நிழைலெணாடிற்று. ஐஜயணா? இவர்களில் யணாரணாவத
ஏன்னைணா ...? அப்படிஜய குறலெநடுக்கம உண்டைணாயிற்று. ’ஹஜும மணாட்ஜடைன்.... எனைக்குத் லதைரியணாத.'
பணாசணாங்கு பண்ணினைணாள. லதைரியணாதைதஜபணால் நடிக்க ஆரமபித்தைணாள. யணாருஜம அவறளை நமபத் தையணாரணாக
இல்றலெ. 'உனைக்குத் லதைரியும. லசணால்லு! லசணால்லு!' என்று குரல்கள கர்ஜித்தைஜபணாலதைல்லெணாம அவள பதங்கி
ஊறமயணாகக் கிடைந்தைணாள.
'இவகிட்டை மயிஜலெ எறைகு ஜபணாடுன்னைணா ஜபணாடைமணாட்டைணா! நணாலு அறறை அறறைஞ்சணாத்தைணான் சரிப்படுவணா!'
என்று யணாஜரணா ஒருவர் அபிப்ரணாயம லதைரிவித்தைணார்.
'ச! லபணாட்டைபுளளையக் றக நீட்டி அடிக்கிறைதைணாவத? சுமமணாக் லகடைங்கப்பணா! அவன் இப்ப லசணால்லிடுவணா
பணாஜரன்!' இப்படி ஒரு நயமணானை ஜபச்சு லதைறித்த விழுந்தைத. அவஜளைணா மனைறச இறுக்கிக்லகணாண்டு
அழுதைணாள. 'அடி, ஜகடுலகட்டை முண்டைச்சி! இத்தைனை ஜபரணா நின்னு உன்னைத் தைணாங்கு தைணாங்குன்னு
தைணாங்குஜறைணாம. வணாயவணா லதைணாறைக்க மணாட்ஜடைன்கிஜறை? உன் மனைசுலெ என்னை இருக்குங்குறைத எனைக்குத்
லதைரியும. அததைணான் இப்படி நிக்குறை, ஏலெ, ஆளுக்லகணாரு கத்தியும அரிவணாளுமணா ஊருக்குளளை
ஜபணாஜவணாமுலெ. அப்பத் லதைரியும சங்கதி' என்று உரக்கக் கூறினைணான் அவள அண்ணன் கிளைலமண்ட்.
'அததைணான் சரி, நணாலுஜபறரப் புடிச்சு அடிக்குறை அடிலெ தைணானைணா வந்த விழுந்தறைதைணா எந்தைக்
களைவணாணிப்பயன்னு?' என்று ஜசவியர் கூறினைணான். இப்ஜபணாத அவள கண் முன்ஜனை எல்லெணா ஆண்களும
லபண்களும குழைந்றதைகளும திடீர்த் தைணாக்குதைலினைணால் ரத்தைம சிந்தி... ஓலெமிட்டுக் குற்றுயிரும
குறலெயுயிருமணாய்... கீஜழை விழுந்த தடிதடித்த....
'ஐஜயணா! ஜவண்டைணாண்ஜண ஜவண்டைணா! நணான் உண்றமறயச் லசணால்லிடைஜறைன். நம பிச்றசக்கனி ரணாவுத்தைரு
மகன் மஸ்தைணான் தைணான் அப்படிச் லசணான்னைணான்.
'இதை அப்பஜவ லசணால்லித் லதைணாறலெக்குறைதக்லகன்னை கழுறதை?' என்று ஓங்கி ஒரு அறறை அறறைந்தவிட்டுப்
பறைந்தைணான் கிளைலமண்ட். அத்தைறனை ஜபரும அவஜனைணாடு ஓடைலெணானைணார்கள. 'குத்தலெ; லவட்டுலெ. அந்தைப் பய
இன்னிஜயணாடை லசத்தைணான்' என்றைபடி 'ஏலெ, அவன் அப்படிஜய மடைக்கி ஆளுக்லகணாரு பீஸைணா உருவிடைணும'
என்றைபடி லவவ்ஜவறு ஜகணாபணாஜவச அபிப்ரணாயங்களுடைனும கட்டுக்குளளில்லெணாதை கூச்சலுடைனும
ஓடைலெணானைணார்கள. சின்னைக் குழைந்றதைகள குஷி தைணாங்கணாமல் 'ஜஹ! ஜஹ!' என்று கூச்சலிட்டு அவர்களும
ஓடினைர். மதையணாறனைகள ஜபணால் திமிர்ந்லதைழுந்த ஒடுகிறை கூட்டைம கண்டு அச்சம லகணாண்டு வயிற்றில்
புளிறயக் கறரத்தைபடி அங்குளளை லபரியவர்களும தைணாய்மணார்களும 'ஏ, ஏ, ஜபணாவணாதீங்கடைணா! நில்லுங்கடைணா!
நில்லுங்கடைணா' என்று கூறிக்லகணாண்ஜடை ஓடினைர். ஒரு ஆஜவசத்தின் லபணாருட்டு கன்னிப் லபண்கறளைத் தைவிர
ஞணானைபுரம கிரணாமஜம கணாலியணாகிக் லகணாண்டிருந்தைத ஜபணாலிருந்தைத. வீட்டில் கிடைந்தை ஆயுதைங்களுக்கும
அஜதை நிறலெ தைணாஜனை?
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முஸ்லீமக்கள வணாழும அந்தைக் ஜகணாவஜனைரிப் பகுதி எதிர்ஜநணாக்கி வருகிறை எந்தை ஆபத்றதையும
அறியணாதைபடிக்கு எப்ஜபணாதமஜபணால் அறமதியணாகக் கிடைந்தைத. இன்னும பளளிக்கூடைம அலுவலெகம
லசல்லும ஜநரம ஆகவில்றலெ. ஆதைலெணால் குளிக்கப் ஜபணாவதம குளித்த வருவதமணானை லசயறலெயன்றி
லவளிப்பறடையணாய் ஜவஜறைதவும லதைரியவில்றலெ.
திடீலரன்று கூச்சலும ஆரவணாரமும 'குத்தடைணா, லவட்டுடைணா' என்றை சத்தைமும ஜகட்க ஆரமபித்தைதம என்னை
ஏதலவன்று எட்டிப் பணார்க்க ஆரமபித்தைணார்கள சிலெர். ஓடிவரக்கூடிய கூட்டைத்றதைக் கண்டு சின்னைப்
பிளறளைகள 'அய்ஜயணா! அமமணா' என்றைலெறியபடித் தைத்தைமத வீட்றடை ஜநணாக்கி ஓடினை. வணாய்க்கணாலில்
குளித்தக்லகணாண்டு இருந்தைவர்கள மத்தியிலும இந்தை ஆரவணாரம விழை அவசரம அவசரமணாய் அப்படி
அப்படிஜய தணிமணிகறளைலயல்லெணாம வணாய்க்கணால் படிக்கட்டுக்களில் ஜபணாட்டுவிட்டு
ஓடிவரலெணானைணார்கள. அலெறிப் ஜபணானை லபண்கள கதைவுகறளையும ஜேன்னைல்கறளையும எந்திரஜவகத்தில்
சணாத்தித் தைங்கள குழைந்றதைகறளை மணார்ஜபணாடு கட்டியறணத்தக் லகணாண்டைணார்கள. சிலெர் அழை ஆரமபித்தைணார்கள.
லவளிஜய ஜபணாயிருக்கிறை நிர்க்கதியணானை ஆண்கறளைப்பற்றி எண்ணி ஜவறு சிலெர் ஒப்பணாரி
றவக்கலெணானைணார்கள. ஆனைணாலும அந்தைக் குமபல் தைனைக்குள ஒரு நியதிறய உணர்வுபூர்வமணாகஜவ
வகுத்தக்லகணாண்டைதஜபணால் இரண்டைணாம லதைருவின் கறடைக்ஜகணாடியிலிருக்கும பிச்றசக்கனி ரணாவுத்தைர் வீடு
ஜநணாக்கிஜய ஓடியத. இந்தைக் கூச்சறலெயும பணாறஷகளின் ஜகணாரத்றதையும மஸ்தைணானின் லசவிகள உணர
ஆரமபித்தைதம தைன் உயிர் அக்கணஜம பறைந்ஜதைணாடி விட்டைதைணாக உணர்ந்தைணான். ஒஜர விநணாடியில்
வியர்றவயணால் முழுக்கக் குளித்த விட்டைணான். தைன் உயிறர வணாங்க என்ஜறைணா ஒரு நணாள ஒரு எமன் தைணான்
வருவணான் என்று எண்ணிக்லகணாண்டிருந்தைவனுக்கு ஒரு கிரணாமஜம எமன் உருக்லகணாண்டு பணாய்ந்த
வருவறதை அறிந்த பதைறினைணான்; சமமணமிட்டு
சணாப்பிட்டுக்லகணாண்டு இருந்தை கணால்கள கட்டிப் ஜபணாடைப்பட்டு விட்டைதைணா? மூச்சு திணறியத.
குழைந்றதைக்குப் பணாலூட்டிக்லகணாண்டிருந்தை அவன் மறனைவிக்கு ஒன்றுஜம புரியவில்றலெ.
மணார்பகத்திலிருந்தை குழைந்றதைறய அப்படிஜய பிடுங்கித் தைறரயில் படுக்க றவத்தவிட்டு ஜவகமணாய்ப்
ஜபணாய்க் கதைறவச் சணாத்தைலெணானைணாள. ஆனைணாலும அத தைன் வீட்டுக்குரிய அபணாயம அல்லெ
என்லறைண்ணியவளைணாய்த்தைணான் அறதைச் லசய்தைணாள. திருமபியஜபணாத மஸ்தைணாறனைக் கணாணவில்றலெ. அவன்
புழைக்கறடைப் பக்கமணாய் மண் சுவறரயும லதைன்னைந்தைட்டிகறளையும அசுர பலெத்தைணால் பிய்த்தக்லகணாண்டு
ஓடிப்ஜபணாவறதைக் கண்டை அவன் உமமணா, 'வணாப்பணா வணாப்பணா எங்ஜகப்பணா ஓடுறை?' என்றைணாள. ஜநரணாக
ஜரணாட்டுக்கு வந்தைவன் எதிஜர வந்தை டைவுன் பஸ்றஸை நடுஜரணாட்டிஜலெ நின்று மறித்த உளஜளை தைணாவினைணான்.
வயலிலிருந்த வீட்டுக்குப் ஜபணாய்க்லகணாண்டு இருந்தை அவனைத தூரத்த உறைவினைர் லசய்யத ஒன்றும
புரியணாமல் திருதிருலவன்று விழித்தைபடி மீண்டும றசக்கிறளை அழுத்தினைணார். கூச்சலும குழைப்பமும
வீட்றடை லநருங்க லநருங்க அதிகரிக்கஜவ அவர் மருண்டுஜபணாய் உறடைமரக் கணாட்டில் பத்திரமணாகிக்
லகணாண்டைணார்.
ஓடிவந்தை கட்டுக்கடைங்கணாதை கூட்டைமும பிச்றசக்கனி ரணாவுத்தைர் வீட்டு முன் நின்று கூச்சலிடைவும கற்கறளை
விட்லடைறியவும ஆரமபித்தைனை. 'ஜடைய் மஸ்தைணான் பயலெ! லவளிய வணாடைணா! உன்றனை இங்குனைஜய லவட்டிப்
லபணாறதைச்சிர்ஜறைணாம!'
'ஓய் பிச்றசக்கனி ரணாவுத்தைஜர! லவளிஜய வணாருமஜவ! புளளையவணா லபத்த வச்சிருக்கீரு! உமறமயும ஒரு
றக பணாத்தடைஜறைணாம!'
'மரியணாறதையணா கதைறவத் லதைணாறைந்திரும! இல்ஜலெ கதைறவ உறடைச்சிக்கிட்டு உளஜளை பூந்தருஜவணாம.'
'உமம உயிரு உமம உடைமபுலெ இருக்கணுமணா, கூடைணாதைணா?'
ஜவகமணாய்க் கதைறவத் தைட்டினைணார்கள. அந்தைக் கணாலெத்தக் கதைவு என்பதைணால் தைணாக்குப் பிடித்தக்லகணாண்டிருந்தைத
ஜபணாலும. உளஜளை இருந்தை அவன் உமமணா அப்படிஜய மயக்கம ஜபணாட்டு விழுந்த விட்டைணாள. அவன்
மறனைவிஜயணா குழைந்றதைறயத் ஜதைணாளில் ஜபணாட்டுக்லகணாண்டு பின்புறைமணாகஜவ தைன் வீட்றடை ஜநணாக்கி
ஓடைலெணானைணாள. வழியிஜலெஜய படைபடைத்தப்ஜபணாய்க் றகக்குழைந்றதைஜயணாடு கீஜழை விழுந்த மூர்ச்றசயணானைணாள.
வீல்வீலலென்று குழைந்றதை கதைறை ஆரமபித்தைத. யணாஜரணா அவறளை லநருங்கிக் லகணாண்டிருந்தைணார்கள.
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ஊர்ப் லபரிய மனிதைர்களைணாய் இப்ஜபணாத பலெர் விறரவணாகச் ஜசர்ந்த பிச்றசக்கனி ரணாவுத்தைர் வீட்டு
முன்னைணாலுளளை குமபறலெ ஜநணாக்கி ஓடைலெணானைணார்கள. இதைறனைக் கண்ணுற்றை இன்னும சிலெரும,
இறளைஞர்களும அவர்கஜளைணாடு ஜசர்ந்த விறரந்தைணார்கள. அஜதை சமயம கிறிஸ்தைவப் லபரிஜயணார்களும
லபண்களும ஒன்றைணாய் விறரந்ஜதைணாடி வந்தைணார்கள. இப்ஜபணாத ஒருவஜரணாலடைணாருவர் ஜமணாதிக்லகணாளகிறை
சூழைல் ஜதைணான்றியத. ஆனைணால் ஜதைவசகணாயம, டிலபட்ரியஸ், ஆசிர்வணாதைம, ஜமணாசஸ் ஜபணான்றை லபரிய
மனிதைர்கள எல்லெணாம இறடையில் நின்று வழிமறித்த இரு சணாரணாறரயும பிரித்தைணார்கள.
'நீங்க யணாரும இப்ப இங்க வர ஜவண்டைணாம. அங்க ஒதங்கிடுங்க. அந்தைப் பயறலெ மட்டும லரண்டுலெ
ஒண்ணு பணாத்தட்டுத் திருமபிடைஜறைணாம. ஜவறை யணாறரயும எதவும லசய்ய மணாட்ஜடைணாம. எங்களைத்
தைடுக்கணாதீங்க' என்று ஆளுக்கணாளைணாய்ச் லசணான்னைணார்கள.
'என்னைப்பணா? என்னை விசயம? என்னை நடைந்தைதன்னு லசணால்லுங்கஜளைன்? என்று ஜகட்டைணார்கள.
லலெப்றபக்குட்டி ஹணாஜேணா முறகதீன், பதருதீன் ஜபணான்றை லபரியவர்கள. ஆனைணால் விறடை
கிறடைக்கவில்றலெ. விறடை கிறடைக்கவும லசய்யணாத ஜபணாலிருந்தைத. என்னை மணாதிரி இவர்கறளை வழிக்குக்
லகணாண்டுவருவத என்று லதைரியவில்றலெ.
கூட்டைம இப்ஜபணாத திமிறிக்லகணாண்டு வீட்டின் கதைறவ ஜவகமணாய்த் தைளளை ஆரமபித்த விட்டைத.
டிலபட்ரியஸ், ஜமணாசஸ், ஜதைவசகணாயம ஆகிஜயணார் தைங்கள புஜேபலெ பரணாக்கிரமங்கறளைக் கூடுமணானை மட்டும
வளைறமயணாய்ப் பிரஜயணாகித்தத் திண்றணக்கும கீஜழை தைளளி விட்டைணார்கள.
'லபரியப்பணா! இதலெ மட்டும தைறலெயிடைணாதீங்க! நணான் லஜேயிலுக்குப் ஜபணாயிட்டைணாலும பரவணால்ஜலெ !
எனைக்குக் கவறலெ இல்ஜலெ! என் லபணாண்டைணாட்டி எப்படியும லபணாறழைச்சிக்கிடுவணா! ஆனைணா இப்ஜபணா
அவறனை நணான் குஜளைணாஸ் பண்ணிடைனும!” என்று பீட்டைர் ஜமணாசறஸைப் பணார்த்த கர்ஜித்தைணான்.
லசணால்லிக்லகணாண்ஜடை அருவணாறளைத் தூக்கிக் கதைவின்மீத வீசினைணான். அவஜனைணாடு இன்னும சிலெ
இறளைஞர்கள ஜசர்ந்த திண்றண மீத ஏறை முயன்றைனைர். இப்ஜபணாத றலெப்றபக்குட்டி, பதருதீன், ஹணாஜேணா
முறகதீன், மீரணான்... ஜபணான்றை லபரியவர்களும ஜேணான்சன், ஆசிர்வணாதைம, ரணாபின் ஜபணான்றைவர்களும இந்தை
இறளைஞர்களின் ஜவகத்றதை மிஞ்சித் திண்றணயில் நின்று றகஜகணார்த்தைபடி வழிமறித்த அவர்கறளை
ஏறைலவணாட்டைணாமல் தைடுத்தைணார்கள.
'சணாச்சணாமணார்கஜளை! வணாருங்கப்பணா, என்னை விசயமனு ஒக்கணாந்த ஜபசுஜவணாம. எங்களுக்கு என்லனைன்னை
விசயம புரியலிஜய. அறதையணாவத லசணால்லித் லதைணாறலெங்கஜளைன்' என்றைணார் லலெப்றபக்குட்டி.
'அலதைல்லெணாம ஒன்கிட்ஜடை லசணால்லெ ஜவண்டிய அவசியம இல்லெ. மரியணாறதையணா விலெகிடும. இல்ஜலென்னைணா
முதை லவட்டு உமக்குத்தைணான். அனைணாவசியமணா லசத்தகித்தப் ஜபணாயிடைணாஜதையும!” என்றைணான் ஆக்ஸிலியணாவின்
அண்ணன் கிளைலமண்ட்.
'ஏஜலெ! என்னைஜலெ லசணான்னை?' என்று கூறியபடிஜய ஜமணாசஸைஜும கூடைஜவ ஜதைவசகணாயமும அவன் மீத
ஜவகமணாய் ஜமணாதி, ஜமணாதிய ஜவகத்தில் அரிவணாறளைத் தைட்டிவிட்டு அவறனைக் கீஜழை தைளளினைணார்கள.
ஆசர்வணாதைம ஓடிச்லசன்று அவனைத றகறய மடைக்கிப் பிடித்த மணாறிமணாறி அறறைந்தைணார். எல்ஜலெணாருஜம
சிறலெஜபணான்று அறசயணாதிருந்தைணார்கள. அவர்களைணால் என்னை நடைக்கிறைத, என்னை லசய்ய ஜவண்டும
என்பறதைக்கூடை ஊகிக்க முடியவில்றலெ.
'தைப்பு லசஞ்சுத ஒருத்தைன். அதக்குத் தைண்டைறனை வணாங்கறைத இன்லனைணாருத்தைரணா?' என்று ஜகட்டைணார் ஜமணாசஸ்.
'தைப்பு லசஞ்சவனைத்தைணானை பழிவணாங்கப் ஜபணாஜனைணாம. இவரல்லிலய. அப்ப இவரு வந்த ஏன் தைடுக்கணும?
தைன்ஜனைணாடை மதைத்த ஆளுன்னுதைணானை?' - கிளைலமண்ட் இப்படிச் லசணான்னைதம,
'சச்ச! ஜபணாங்கடைணா ஜபணாக்கத்தைவனுங்களைணா! ஏஜலெ, இவ்வளைவு நணாளைணாச்சுல்ஜலெ, என் மதைமனு நணாம
எண்ணிக்கில்லெ பிரிச்சு வச்சுப் பணார்த்ஜதைணாம - மடைப்பசங்களைணா! இன்றனைக்குத்தைணான் மதைம கண்ணுக்குத்
லதைரியுதைணால்ஜலெ. எல்ஜலெணாரும வீட்டைப் பணாத்தத் திருமபுங்கஜளை! அப்புறைமணா கூடி உட்கணார்ந்த ஜபசுஜவணாம!'
என்று கூறினைணார் டிலபட்ரியஸ்.
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'லரண்டுஜலெ ஒண்ணு. அதக்கு இறடையிஜலெ ஜபச்சும இல்லெ; ஒரு மண்ணணாங்கட்டியும இல்லெ!'
கூட்டைத்திலிருந்த யணாஜரணா குரலலெடுத்தைணான்.
'லசணால்றைவன் எவமலெ? றதைரியமணா முன்னை வந்த நில்லுலெ பணாப்பம. அததைணான் உங்க முடிவுன்னைணா முதைல்லெ
என்னையத் தைணாண்டிக்கிட்டு இந்தை வீட்டுக்குளளை நுறழையுங்கள!' என்றைபடி மண் தைறரயில் அப்படிஜய
படுத்தைணார் ஆசர்வணாதைம. கூடைஜவ டிலபட்ரியஸைஜும படுத்தக்லகணாண்டைணார்.
கசணாப்புக்கறடை றவத்திருந்தை கணாஜேணா முறகதீன் அவர்கள அறனைவறரயும பணார்த்தச் லசணான்னைணார்:
'சணாச்சணாமணாருங்கஜளை! உங்க எல்லெணாறரயும நணான் றகலயடுத்தக் குமபிட்டுக்கிட்டு ஜகக்குஜறைன். இத என்னை
குழைப்பமஜனை லமணாதைல்ஜலெ லதைரியல்லெ. அத லதைரியணாம நணாங்க எப்படி இந்தை விசயத்தலெ விசணாரிக்க
முடியும? முதைல்லெ அதைச் லசணால்லுங்க’ என்று கூறிவிட்டு ஆசர்வணாதைத்றதையும டிலபட்ரியறஸையும
எழுந்திருக்கச் லசணான்னைணார். மற்றைவர்களும வற்புறுத்தினைணார்கள. ஆனைணால் அவர்கஜளைணா
எழுந்திருக்கவில்றலெ.
'கல்யணாணமணாகிக் குழைந்றதைறயப் லபறைப்ஜபணாறை ஒரு லபணாண்ணப் பணாத்த, குளிக்கப்ஜபணாகுமஜபணாத இந்தைப்
பிச்றசக்கனி ரணாவுத்தைரு மவன் முறறைச்சுப் பணார்த்தைதம கணாணணாதன்னு சணாயங்கணாலெம வணா, பூ வணாங்கித்
தைணாஜரன்னு லசணால்லியிருக்கணான். இதக்கு என்னை அர்த்தைம? லசணால்லுங்க என்னை அர்த்தைம? இந்தைப் பயலும
கல்யணாணம முடிஞ்சவன் தைணான். இவன் லபணாண்டைணாட்டியப் பணார்த்த ஜவறை எவனைணாவத அப்படிச் லசணான்னைணா
அவன் லபணாறுத்தப்பணானைணா? மணானைமுளளை எவனைணாவத விட்டு றவப்பணானைணா அவன்? அந்தைப் லபணாண்ண இந்தை
இடைத்தக்குக் கூட்டிட்டு வர்ஜரணாம. மீறச முறளைச்ச பயலெணா இருந்தைணா எங்கிட்டை வச்சு அவகிட்டை லசணால்லிப்
பணாக்கட்டும' என்று கூறினைணான் ஜசவியர். இவறனை மணமுடிக்கப் ஜபணாவதைணாகப் பிஜலெணாமினைணாவும,
பிஜலெணாமினைணாறவஜய மறனைவியணாக்கப்ஜபணாவதைணாக ஜசவியரும ஒரு கணாலெத்தில் கனைவுக்ஜகணாட்றடை கட்டி
அத தைகர்ந்தம ஜபணாய்விட்டைத.
இந்தை விசயத்றதைக் ஜகட்டைதம அங்கிருந்தை முஸ்லீமகளுக்கு ஆத்திரமும ஜகணாபமும லபணாங்கிற்று. இத
என்னை சுத்தைப் லபணாறுக்கித்தைனைமணானை ஜபச்சு? எல்ஜலெணாருக்கும இப்படிலயணாரு எண்ணம உண்டைணாயிற்று.
'இத எப்ப நடைந்தச்சு ஜசவியர்?’ - லலெப்றபக்குட்டி அவறனைப் பணார்த்தக் ஜகட்டைணார்.
'இன்றனைக்குக் கணாறலெலெ.'
'இந்தைப் றபயன் தைணான்னு நல்லெணாத் லதைரியுமணா?'
"ஓ! நல்லெணாஜவ லதைரியும. ஆக்ஸிலியணாவும கூடைத்தைணான் வந்திருக்கணா. அவறளையும ஜசர்த்தத்தைணான் கிண்டைல்
பண்ணியிருக்கணான் இந்தைப் பரஜதைசிப் பய மவன்!'
இப்ஜபணாத எவருக்குஜம சந்ஜதைகம இல்றலெ. ஏலனைனில் ஆக்ஸிலியணா சிறு லபண்ணணாக இருந்தைணாலும
அங்கு அத்தைறனை ஜபரின் மத்தியிலும அவளுக்கு நல்லெ லபயர் இருந்தைத. அவள வணார்த்றதைக்கு மதிப்புக்
லகணாடுப்பத என்பத அவசியமணானைலதைணாரு விசயம.
அப்தல்லெணா முன்ஜனை வந்த கணாஜேணா முறகதீன் அவர்கறளை லநருங்கிச் லசணான்னைணான்: 'மணாமணா! இத
லரணாமபவும அசிங்கமணானை விசயம. இஜதை மணாதிரி நமம லபணாண்ணுங்களுக்கும நணாளைக்கி நடைக்கும.
அதனைணாலெ இதை உடைஜனை தைட்டிக் ஜகக்கணும. பணாரபட்சஜம கணாட்டைக்கூடைணாத! நமம இரண்டு
ஊருக்குளஜளையும இதவறரக்கும இப்படி ஒரு அசிங்கம புடிச்ச கணாரியம நடைந்தைதில்ஜலெ. இனிஜமலும
நடைக்கக்கூடைணாத. நீங்க லபரியவங்களைணா ஜசர்ந்த உடைஜனை ஒரு நல்லெ முடிவணா எடுக்கணும! அவங்க
உணர்ச்சிக்கு மதிப்புக் லகணாடுக்கணும!’' என்று தைணாழ்றமயணாகச் லசணான்னைணான் அப்தல்லெணா.
'அப்தல்லெணா லசணால்றைததைணான் சரி. லமணாதைல்லெ அவனைக் கூப்புட்டு விசணாரிங்க. படுவணாப் பயலெ நணாலு சணாத்த
சணாத்தனைணாதைணான் சரிப்படுவணான். கல்யணாணமணாகிக் குழைந்றதை லபத்தை பயலுக்கு இப்படி ஒரு கணாட்டுமிரணாண்டிக்
குணமணா? அந்தை ரணாஸ்கலெ ஒடைஜனை லவளிஜய இழுத்தப் ஜபணாடுங்க!' என்று இரண்டு மூன்று ஜபரணாய்த்
தைங்கள கருத்றதை லவளியிட்டைணார்கள.
உடைஜனை டிலபட்ரியஸைஜும ஆசர்வணாதைமும எழுந்தலகணாண்டைணார்கள. 'ஜகட்டீங்களைணாடைணா - ஜகட்டீங்களைணாடைணா
மடைப் பசங்களைணா! அவங்களுக்குளஜளையும எவ்வளைவு ஆஜவசம இருக்குன்னு பணாருங்கடைணா! தைன்
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இனைத்தைணாளு, மதைத்தைணாளுன்னைணா அவங்க ஜபசுறைணாங்க? நியணாயம எத அநியணாயம எதன்னு லதைரிஞ்சு
ஜபசுறைணாங்கடைணா! இப்படி ஒக்கணாந்த ஜபசுனைணா நணாம மறுபடியும எவ்வளைஜவணா சந்ஜதைணாஷமணா நிமமதியணா கணாலெம
பூரணாவும ஜசர்ந்த வணாழை முடியும! அறதை விட்டுப்ஜபணாட்டு கத்தி - கப்டைணான்னு தூக்கிட்டு வந்த
எல்லெணாத்றதையும நணாசம பண்ணப்பணாத்தீங்கஜளைடைணா? ஒங்க றகயில் உளளைறதைலயல்லெணாம கீஜழை ஜபணாடுங்க
லமணாதைல்லெ' என்றைணார் டிலபட்ரியஸ்.
சிலெர் கீஜழை ஜபணாட்டைனைர். சிலெர் இன்னும ஜபணாடைணாமல் இருந்தைணார்கள. ஏற்லகனைஜவ தைங்கள பிளறளைகள
என்னை லசய்வணார்கஜளைணா என்று அஞ்சியவண்ணம பின்னைணாஜலெஜய ஓடிவந்தை தைணாய்மணார்கள தைத்தைம
பிளறளைகளிடைமிருந்தம மற்றைவர்களிடைமிருந்தம வலுக்கட்டைணாயமணாகப் பிடுங்கி எறிந்தைணார்கள. ஆனைணால்
பீட்டைர் மட்டும இன்னும ஆஜவசம தைணியணாதைவனைணாய், ஆயுதைத்றதைக் கீஜழை ஜபணாடைணாதைவனைணாய் நின்று
லகணாண்டிருந்தைணான். லலெப்றபக்குட்டியும கணாஜேணா முறகதீனும அவன் பக்கமணாய் லநருங்கி 'தைமபி
அறமதியணாயிருங்க, ஜகணாபப்படைணாதீங்க. அவறனை முழுறமயணா விசணாரிச்சு நீங்க என்னை தைண்டைறனை
லகணாடுக்கணுமனு லசணால்றீங்கஜளைணா அறதைக் லகணாடுத்திடுஜவணாம. பிஜலெணாமினைணா ஜவறை, என் மகள ஆமீனைணா
ஜவறை இல்லெ! எனைக்கு லரண்டு ஜபருஜம ஒண்ணுதைணான், ஜபணாடு தைமபி ஜபணாடு!' என்று லலெப்றபக்குட்டி
லசணான்னைதம அவன் அரிவணாறளைக் கீஜழை ஜபணாட்டுவிட்டு கணாஜேணா முறகதீனின் ஜதைணாறளைப் பற்றிக்லகணாண்டு
குலுங்கிக் குலுங்கி அழை ஆரமபித்தைணான். அவருக்கும அழுறக வந்தைத. கண்கறளைத் தறடைத்தக்
லகணாண்டைணார். லலெப்றபக்குட்டி அவறனை ஆதைரவணாகப் பற்றி உட்கணாரறவத்தத் தைணானும அவன் பக்கமணாய்
உட்கணார்ந்த அரவறணத்தக் லகணாண்டைணார்.
சிக்கந்தைர் முன்வந்த கதைறவத் தைட்டினைணார். 'மஸ்தைணான்! மஸ்தைணான்!'
அவன் எங்க இங்ஜக இருக்கணான்? அப்பலெஜய அவன் பணாஞ்சி ஜபணாயி பஸ்றஸைப் பிடிச்சு ஸ்ரீறவகுண்டைம
ஜபணாயிட்டைணாஜனை! எனைக்கும ஒங்களைப்ஜபணாலெ விசயம லதைரியணாத. லதைரிஞ்சிருந்தைணா நணாஜனை ஜபணாயி இளுத்த
வந்திருப்ஜபஜனை!' என்றைணார் லசய்யத.
'அப்ப வீடு பூட்டிக்கிடைக்க, உளளுக்குளளை யணாரு இருக்கணா?' என்று கதைறவத் தைட்டினைணார்கள. பதிலில்றலெ.
உடைஜனை இரண்டு ஜபர் பக்கத்த வீடு வழியணாகச் லசன்று ஜதைணாட்டைத்தில் நுறழைந்த பின்வணாசல் வழியணாக
நுறழைந்தைணார்கள. அங்ஜக அவன் தைணாயணார் மூர்ச்றசயணாகிக் கிடைந்தைணாள. ஓஜடைணாடிச் லசன்று முன்புறைக் கதைறவத்
திறைந்தைணார். முகத்தில் தைண்ணீர் லதைளித்த மயக்கம நீக்கிய பின், ஸ்ரீறவகுண்டைத்திற்கு இருவர் லசன்று
அவறனைத் ஜதைடிக் கண்டுபிடித்த வந்த, இரவில் கூட்டைம ஜபணாட்டு விவகணாரத்றதைப் ஜபசி முடிப்பதைணாகத்
தீர்மணானைம ஆயிற்று. ஆத்திரப்பட்டு வந்தை இறளைஞர்கலளைல்லெணாம தைங்கள ஆத்திரத்றதைத் தீர்க்க
வழியில்லெணாத மிகவும சிரமப்படுவத லதைரிந்தைத. 'இந்தைக் கிழைங்க வந்தைணாஜலெ இப்படித்தைணான்' என்று
ஒருவன் சலித்தக்லகணாண்டைணான்.
'சுமமணா இரியமலெ, அததைணான் ரணாத்திரி என்னை முடிவு எடுக்கணாங்கன்னு பணாப்பஜம! அவசரக்குடுக்றக
மணாதிரியில்லெணா இருக்ஜக!' என்று இன்லனைணாருவன் சமணாதைணானைம லசணான்னைணான். அவர்கள கிரணாமம
லசன்றைறடையும வறர லலெப்றபக்குட்டியும ஹணாஜேணா முறகதீனும இன்னும சிலெ முஸ்லீம இறளைஞர்களும
கூடைஜவ லசன்றுவிட்டு வந்தைனைர். 'லதைணாழுறக ரணாத்திரி எட்டு மணிக்கு முடிஞ்சிடும. அவறனையும
எப்படியணாவத கண்டுபிடிச்சுட்ஜறைணாம. நீங்க எல்லெணாம அந்தைச் சமயத்தக்கு வணாங்க!' என்று லசணால்லிவிட்டுத்
திருமபினைணார்கள. மூடிக்லகணாண்டை கதைவுகள இப்ஜபணாத திறைந்த லகணாண்டைனை.
ஊரிலுளளை ஆண்கலளைல்லெணாம வயத வித்தியணாசமின்றிப் பளளிவணாசலுக்கு வந்தைணார்கள. எல்ஜலெணாரும
லதைணாழுதைணார்கள என்று லசணால்வதைற்கில்றலெ. அதைற்கு முன்ஜப வந்த கணாத்தக்லகணாண்டிருந்தை ஞணானைபுரம
கிறிஸ்தைவர்கறளைப் பளளிவணாசலின் முன்புறைமணாய் உட்கணாரச் லசணான்னைணார்கள. அறமதியணாக
உட்கணார்ந்தைணார்கள. குளுறமயணானை சுகமணானை கணாற்று வீசி உடைமறப நீவிவிட்டை ஜபணாதம இதையங்கள
என்னைஜவணா எரிமறலெப் ஜபணாலெத்தைணான் குமுறிக்கிடைந்தைனை. லதைணாழுறக ஆரமபமணானைதம அதைறனைக்
கண்டுலகணாளளைணாமல் பணார்த்தக்லகணாண்டு இருந்தைணார்கள. ஜவறு சிலெர் இங்கு என்னை மணாதிரியணானை முடிவு
உருவணாகும என்று ஜயணாசித்தக்லகணாண்டும, அதபற்றி பிரஸ்தைணாபித்தக்லகணாண்டும இருந்தைணார்கள.
ஆக்ஸிலியணா தைன் அண்ணஜனைணாடு வந்திருந்தைணாள. மற்றை லபண்கலளைல்லெணாம வயத முதிர்ந்தைவர்கள.
நடுப்பிரணாயம தைணாண்டியவர்கள மஸ்தைணான் ஸ்ரீறவகுண்டைம அக்கணாள வீட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு
வீட்டுக்கு அறழைத்த வரப்பட்டு விட்டை லசய்தியும
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அவர்களுக்கு நிறறைறவ அளித்தைத.
லதைணாழுறகறய முடித்தக்லகணாண்டு லலெப்றபயும ஜமணாதினைணாரும லவளிஜயறிய பின் மற்றைவர்கள
அமர்ந்தைனைர். லநருக்கியடித்தக்லகணாண்டைணார்கள. கிழைக்கு ஜநணாக்கியிருந்தை முஸ்லீமகறளை ஜமற்கு
ஜநணாக்கியவண்ணம கிறிஸ்தைவர்கள எதிர்லகணாண்டிருந்தைணார்கள. விசணாலெமணானை பளளிவணாசல் என்பதைணால் பணாதி
கிறிஸ்தைவர்கறளைப் பளளிவணாசலின் முன்பகுதியில் அமரச் லசய்தைணார்கள.
'எல்ஜலெணாரும வந்தட்ஜடைணாம. இன்னும தறரயக் கணாணலிஜயணா. குதிறர பூட்டினை சணாரட்டு வண்டி வந்த
அறழைச்சிட்டுப் ஜபணாவுமனு லநனைச்சிகிட்டு இருக்கணாரு ஜபணாலெ இருக்கு. ஜபணாயி லபணாடைதில் நணாலுஜபணாட்டு
அவறனை இழுத்தட்டு வணாங்கஜடை!' என்று ஹணாஜேணா முறகதீன் ஆறணயிட்டைணார். லபருமபணாலெணாஜனைணார்
எழுந்த ஓடை ஆரமபித்தைணார்கள. 'ஏஏ , எதக்குப்பணா இத்தைறனை ஜபரு? லரண்டு மூணு ஜபரணா ஜபணானைணா
ஜபணாதம' என்று லசய்யத லசணால்லி முடிப்பதைற்குள பணாதிப்ஜபர் ஓடிப்ஜபணாயிருந்தைணார்கள. சிலெர் 'சரிதைணான்'
என்றைபடி அமர்ந்த லகணாண்டைணார்கள. மஸ்தைணானும அவன் வணாப்பணா பிச்றசக்கனியும அறழைத்த
வரப்பட்டைஜபணாத தைவிர்க்க முடியணாதைபடி சலெசலெப்பு எழுந்தைத. வந்தைவர்கறளைச் சறபயின் நடுஜவ உட்கணாரச்
லசணான்னைணார்கள. தைறலெறயக் குனிந்தைபடி மஸ்தைணான் அப்படிஜய கல்லெணாய்ச் சறமந்தவிட்டைணான்.
லலெப்றபக்குட்டி பிச்றசக்கனிறயப் பணார்த்தச் லசணான்னைணார், ’பிச்றசக்கனி! எல்லெணா விஷயமும நீ
ஜகளவிப்பட்டிருப்ஜபன்னு லநறனைக்கிஜறைணாம. இன்னிக்குக் கணாறலெலெ உன் மகன் லகணாஞ்சமகூடைத் தைகணாதை
முறறையில் நடைந்தகிட்டைணான்னு லதைரியுத. இத ஏஜதைணா நமம ஜேணாதி ஜேனைங்களுக்குளஜளை நடைந்திருந்தைணாக்கூடை
பிரச்சிறனை ஜவறை மணாதிரி ஜபணாயிருக்கும. ஆனைணா நடைந்தைத நமக்கும நமம ஜவதைக்கணாரங்களுக்கும மத்தியில்
சணாச்சணாமணாரும சணாச்சிமணாருமணா உறைவு வச்சிருந்தை நமக்குளஜளைஜய நடைந்த முடிஞ்சிருக்கு. இததைணான் லபரிய
சிக்கல். அந்தைக் கணாலெம லதைணாட்டு இந்தைக் கணாலெம வறரக்கும நமப லரண்டு ஊருக்கிறடையில் இப்படி ஒரு
சமபவம நடைந்தைத கிறடையணாத. ஒருத்தைர் மணாத்தி ஒருத்தைர்தைணான் விட்டுக்லகணாடுத்த வச்சுத்தைணான் லகணாஞ்ச
கணாலெத்தக்கு முன்னைணாலெ வறரக்கும பஞ்சணாயத்த ஜபணார்டுக்குத் தைறலெவரணாகவும லமமபரணாகவும ஜபணாயி
வந்திருக்கிஜறைணாம. இன்றனைக்கு என்னைடைணான்னைணா ஒரு நிமிசத்தலெ உன் புளளை லசஞ்ச ஜவறலெயில்
எல்லெணாஜம மணாறிப்ஜபணாச்சு. தீரணாதை கசப்பு உண்டைணாயிடுச்சி. இதக்கு என்னை லசணால்றீங்க?'
'நீங்க எல்லெணாருமணா ஜசர்ந்த என்லனைல்லெணாஜமணா லசணால்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க. எமபுளளை அப்படிலயல்லெணாம
லசய்ய மணாட்டைணான். ஜவணுமின்ஜனை யணாஜரணா இப்படிலயல்லெணா புரளி கிளைப்பிவிட்டிருக்கணாங்க.'
'ஷ்! சின்னைப் புளளைங்க மணாதிரி முன்னை பின்னை ஜயணாசிக்கணாம இப்படிலயல்லெணாம ஜபசணாதீங்க பிச்றசக்கனி!
ஒருத்தைறர ஒருத்தைர் அடிச்சிக்கிட்டு லவட்டிக்கிட்டு பலி விழுறை லநலெறமக்கு வந்தைணாச்சுஜவ! ஆத்திரத்தலெ
அவசரத்தலெ ஜபசி எந்தைப் பலெனும இல்லெ' என்றைணார் ஹணாஜேணா முறகதீன்.
'ஹணாஜேணா முறகதீன்! நீரு எனைக்கு ஒரு வறகயில் மச்சினைன் முறறை. என்னைப் பணாத்த சின்னைப் புளளைன்னு
லசணால்றீரு. லகணாஞ்சம முன்னை பின்னை ஜயணாசிச்சு நீரும ஜபசும. என்னைஜவணா எமபுளளை அஜயணாக்கியன்;
மத்தைவலனைல்லெணாம ஜயணாக்கியங்குறை மணாதிரியில்லெணா எல்லெணாரும ஜபசுறீங்க!' '
ஆமணாஜவ அப்படித்தைணான்ஜவ!; என்று ஆஜவசமணாய் எழுந்தைணான் பக்கீர் முறகதீன். 'உமம மவனை விசணாரிச்சணா
எல்லெணாம லதைருஞ்சிடைப்ஜபணாவுத!'
'ஏ உக்கணாரு! உக்கணாருப்பணா!' என்று பக்கத்திலிருந்தைவர்கள எல்லெணாரும அவறனை இழுத்த உட்கணார
றவத்தைணார்கள. 'லபரியவங்களைணாப் ஜபசி முடிக்கட்டுஜம! நீ ஏன் அவசரப்படுஜறை?'
'மஸ்தைணான், நீ லசணால்லுப்பணா உன் வணாக்குமூலெத்றதை ' என்றைணார் சிக்கந்தைர்.
'நணான் குளிக்கப்ஜபணானைத வந்தைத எல்லெணாம வணாஸ்தைவம தைணாங்க! ஆனைணா நணான் நீங்களலெணாம லசணால்றை மணாதிரி
அவங்களைப் பணாக்கவுமில்றலெ; ஏதம லசணால்லெவுமில்லெ!'
'உண்றமயணாகவணா?'
“உண்றமயணாதைணான்!'
ஹணாஜேணா முறகதீன் எழுந்த, 'சணாச்சணா! ஆக்ஸிலியணா வந்திருக்கணாளதைணாஜனை! அவள முன்னைணாஜலெ
வரச்லசணால்லுங்க!’
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ஆக்ஸிலியணா சற்று சிரமத்தடைஜனைஜய எழுந்தைணாள. அவள கணால்கள ஜமற்லகணாண்டு நடைக்க
ஆயத்தைமணாகவில்றலெ. சங்ஜகணாஜேப்பட்டைணாள.
“வணாமமணா ஆக்ஸிலியணா சுமமணா வணா! எல்லெணாம நணாம தைணான் இருக்ஜகணாம. பயப்படைணாம முன்னைணாலெ வணா!'
அவள முன் வந்தைணாள. மஸ்தைணானும பிச்றசக்கனியும சற்றுத் தைறலெறயத் தூக்கி அவறளைப் பணார்த்தைணார்கள.
இவன் ஒரு லமணாறறை லமணாறறைத்தைணான்.
அவஜளைணா கண்டுலகணாண்டைதைணாகஜவ கணாட்டிக்லகணாளளைவில்றலெ.
'மஸ்தைணான்! உனைக்கு ஆக்ஸிலியணாவ நல்லெணாத் லதைரியும. பளளிக்கூடைத்தலெ அவ படிச்ச படிப்பு நமம
புளளைங்களுக்குக் கூடை வந்தைதில்லெ. அவளுக்கு நணாம எவ்வளைவு மதிப்புக் குடுத்த வச்சிருக்ஜகணாம. அஜதை
மணாதிரி அவ நமமளை எந்தை அளைவுக்கு மதிச்சு வந்திருக்கணாங்கிறைலதைல்லெணாம நணான் லசணால்லித்தைணான் நீஜயணா உன்
வணாப்பணாஜவணா லதைரிஞ்சுக்க ஜவணுமகிறை அவசியமில்லெ. அவஜளை லசணால்றைணா இப்ப! அவ முகத்றதைப் பணாரு!
பணாத்த நல்லெணா லசணால்லு!' என்றைணார் லலெப்றபக்குட்டி. ஜதைணாளில் இருந்த நழுவி விழுந்தை ஜநரியறலெ
இழுத்தவிட்டுக் லகணாண்டைணார்.
அவன் முகத்றதைத் திருப்ப மறுத்தைணான். 'லபணாட்டைச்சின்னு லசணால்லி யணாரு எத லசணான்னைணாலும அதை
அப்படிஜய நமபிக்கிருவீங்கஜளைணா?' என்று கணாரமணாய்க் ஜகட்டைணார் பிச்றசக்கனி.
ஆக்ஸிலியணாவுக்கு அதிகம ஜபச ஜவண்டிய அவசியம இல்லெணாதைபடி 'ஜவணுமின்னைணா மூணணாம லதைருவுலெ
இருக்கிறை நசமணா சணாச்சியக் கூப்பிட்டு விசணாரிங்க. உண்றமயணா லபணாய்யணான்னு லதைரியும.'
இந்தை உண்றம இப்ஜபணாததைணான் இவர்களைறனைவர்க்கும லதைரிய வந்தைத. நசமணாவும இதவறர
மூச்சுவிடைணாமஜலெ இருந்தைணாள. ஆக்ஸிலியணாவும இதவறர நசமணா லபயறர இழுக்கவில்றலெ.
ஆக்ஸிலியணாவின் மீத உண்டைணானை நமபிக்றகயின் ஜபரிஜலெஜய இந்தைச் சமபவம உண்றமயணாயிருக்கும
என்று இங்குளளை முஸ்லீமகள நமபினைணார்கள. ஆனைணால் இப்ஜபணாத தைங்கட்குளஜளைஜய நசமணா என்கிறை சணாட்சி
இருக்கிறைத என்னுமஜபணாத ஒரு ஆச்சரியமும மகிழ்ச்சியும கிறடைத்தைத. பிரச்சிறனைக்கு லவகு சக்கிரமணாய்
ஒரு நல்லெ தீர்றவக் கணாண நசமணாவின் சணாட்சியம உதைவும என்றை நமபிக்றக ஏற்பட்டைத. ஆரவணாரம
ஏற்பட்டைத. லலெப்றபக்குட்டியும ஹணாஜேணா முறகதீனும ஜசர்ந்த கலெந்த ஜபசி குப்றப மீரணான், ஈசணா
வணாத்தியணார், இன்னும ஜசவியர் மூவறரயும அனுப்பி நசமணா அமமணாளிடைம உண்றமறயக் ஜகட்டு வர
ஜவண்டும என்று தீர்மணானித்தைனைர். அதைன்படி மூவறரயும அறழைத்த நசமணா வீட்டுக்குப் ஜபணாய் விசணாரித்த
வருமபடிக் ஜகட்டுக்லகணாண்டைணார்கள. அவர்கள லவளிஜயறியதம ஒருவர் எழுந்தைணார்.
அவர் ஒரு கல்லூரிப் ஜபரணாசிரியர். மதைத்தின் மகிறம பற்றியும ஷரத்தக்கள பற்றியும முஸ்லீம
பத்திரிறககளுக்குக் கட்டுறர அனுப்புகிறை ஜபர்வழி. இறளைஞர்கறளை எல்லெணாம திரட்டி மதைத்தின்
லபயரணால் ஒரு மன்றைம தவக்க ஆறசப்பட்டுக் லகணாண்டிருந்தைணார். தவக்கமணாகத் ஜதைணாரறணயணாக லசண்ட்
மணம கமழுமபடியணாக எண்லணய்ப் பிசுக்கற்றை முகத்ஜதைணாஜடைஜய திவ்யமணாய்க் கணாட்சி தைரக்கூடியவர்.
புசுபுசுலவன்று ஒரு குல்லெணாறவத் தைறலெயில் மணாட்டி அவர் என்னைஜவணா பணார்க்க நன்றைணாகத்தைணான் இருந்தைணார்.
அவர் இயற்லபயறர அறிந்த லகணாளளை முடியணாதைபடி ஒரு புறனைலபயர் இருந்தைத. அதைன் ஜபரில்தைணான்
கவிறதையும கட்டுறரயும லவளிவந்தைனை.
'அஸைலெணாமு அறலெக்கும!'
'அறலெக்கும ஸைலெணாம!' என்று கூட்டைத்திலிருந்தைவர்கள திருப்பிச் லசணால்லிக் லகணாண்டைணார்கள. எல்ஜலெணாரும
தைங்கள கவனைத்றதை அவர்ஜமல் பதித்தைணார்கள. ஒரு படிப்பணாளியின் ஜயணாசறனை இந்தைத் தீறய
அறணத்தவிடும என்று கருதிக் லகணாண்டைணார்கள.
'நணாம தைனி வழியிலெ தைணான் நமம கடைறமறயச் லசஞ்சு வர்ஜறைணாம. நமக்கு ஒவ்லவணாரு விசயத்தலெயும
ஆண்டைவன் இறைக்கி வச்ச மறறையிலெ தீர்வு கணாண முடியும. இன்னின்னை விஷயங்களலெ இன்னின்னை
மணாதிரிதைணான் நடைக்கணும, தீர்ப்பு வழைங்கணுமனு ரசூலுல்லெணா மூலெமணா நமக்கு அறிவிச்சிருக்கணான். பின்
விறளைவுகள என்னை ஏதங்குறைதைப் பத்தி எந்தைவிதைமணானை கவறலெயும படைணாம மறறை வழி நின்னுதைணான் நணாம
தீர்ப்புக் கூறைணும. அதலெ உயிஜர ஜபணானைணாலும சரிதைணான். அறதை விட்டுட்டு மத்தை வழியிலெ
இறைங்குறைவங்களுக்கு அநீதைமதைணான் ஆண்டைவன் லகணாடுப்பணான். லசணார்க்க வணாசல் மூடிடுவணான்! ’
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'நீங்க லசணால்றைலதைல்லெணாம சரிதைணான் லெத்தீபு. ஆனைணா எதக்கணாக இந்தைப் ஜபச்றச எடுக்கறீங்கன்னு எங்களுக்குப்
புரியலிஜய!' என்று சிக்கந்தைர் ஜகட்டைணார். ’அறதைக் லகணாஞ்சம விவரமணாச் லசணால்லுங்க தைமபி!' என்று
இன்லனைணாரு நபர் ஜவண்டுஜகணாள விடுத்தைணார்.
உடைஜனை லெத்தீபு ஆக்ஸிலியணாவின் பக்கம திருமபி, 'ஏமமணா! இந்தை மஸ்தைணான் இருக்கணாஜனை, இவன் அந்தைப்
லபணாண்ணப் பணார்த்த முறறைச்சணான்னு உனைக்கு எப்படித் லதைரியும?’
'நல்லெணாக் ஜகட்டீங்க சணார் ஜகளவி! நணாங்க லரண்டு ஜபரும தைணான் ஒண்ணணா குளிக்கப் ஜபணாஜனைணாம. எங்க
லரண்டு ஜபறரயும பணாத்தத்தைணான் அவன் லமணாறறைச்சணான். கண்ணச் சிமிட்டி விசிலெடிச்சணான். யணாரும
இல்ஜலெங்குறை றதைரியத்தலெ அப்புறைமணா சணாயங்கணாலெம வணா - பூ வணாங்கித் தைணாஜரன்னைணான்.'
'ஒங்க லரண்டு ஜபறரயும ஜகலி பண்ணுனைதக்கு யணாரு சணாட்சி?'
'நசமணா சணாச்சி!’
'ஜவறை?'
'ஜவறை யணாரும இல்லெ. அவங்க மட்டுமதைணான் அவன் பின்னைணாடி வந்தகிட்டு இருந்தைணாங்க.'
இனி இவர்கறளை விசணாரிப்பத ஜதைறவயில்றலெ என்பறதைப் ஜபணால் மற்றைவர்கறளைப் பணார்த்தப்
ஜபசலெணானைணார்.
’ஆக்ஸிலியணா லசணால்றைபடி இவங்க லரண்டு ஜபறரயும அவன் ஜகலி பண்ணுனைறதையும,
விசிலெடிச்சறதையும ஒஜர ஒரு லபணாமபளை மட்டுமதைணான் பணாத்திருக்கணாங்க. ஜவஜறை யணாரும இல்ஜலெ.
ஆக்ஸிலியணாவும இறதை ஏத்தக்கிட்டைணா. இப்ப நணான் லசணால்றைதை லரணாமப நல்லெணாக் ஜகளுங்க. குர் ஆன்லெ
லரணாமபத் லதைளிவணாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும. ஒரு சமபவத்தை ஒஜர ஒரு லபண் மட்டும பணார்த்தைதைணாகச்
லசணான்னைணா அந்தைச் சணாட்சியத்தை ஏத்தக்க முடியணாத. லரண்டு லபண்ணுங்களைணா பணார்த்த லசணான்னைணாத்தைணான்
அறதை நணாம விசணாரறணக்கு ஏத்தத் தீர்ப்றபச் லசணால்லெ முடியும. அப்படி இல்ஜலெ, ஒரு ஆமபறளை
ஜபணாதம. நமம மதைத்தைப் லபணாறுத்தை மட்டும ஒரு ஆணும சரி, இரண்டு லபணாண்ணும சரி. ஆகக்கூடி இந்தை
வழைக்குலெ சணாட்சியணாக எந்தை ஆணும இல்லெ; லரண்டு லபணாண்ணும இல்லெ. அப்படி இருக்கறைப்ஜபணா ஒரு
லபணாமபளை லசணால்றைதை சணாட்சியணா வச்சுக்கிட்டு நீங்க தீர்ப்பு லசணால்லெக்கூடைணாத. அறதை நணான் வன்றமயணா
ஆட்ஜசபிக்கிஜறைன்!'
சுமுகமணாய்ப் ஜபணாய்ச் சக்கிரமணாய் முடியவிருந்தை ஒரு விஷயத்தில் லெத்தீப் ஆசிரியரின் ஜபச்சு ஒரு சிக்கறலெ
உண்டைணாக்கியத ஜபணாலிருந்தைத. அறதை அப்படித்தைணான் லசணால்லெ ஜவண்டும. பிச்றசக்கனிக்கும
மஸ்தைணானுக்கும அதிகத் லதைமபு உண்டைணாயிற்று. லகணாஞ்சம முகம மலெர்ந்த லகணாண்டைணார்கள. கூட்டைத்தில்
மீண்டும சலெசலெப்பு உண்டைணானைத. கிறிஸ்தைவர்கள மத்தியில் இனைம கணாண ஏலெணாதை பதைற்றைம உண்டைணாகி
விட்டைத. யணாருக்கு என்னை லசய்வத அல்லெத ஜகட்பத என்று புரியவில்றலெ. லலெப்றபக்குட்டி, ஹணாஜேணா
முறகதீன் ஜபணான்றை லபரியவர்களுக்குக்கூடை இதில் தைர்மசங்கடைம ஏற்பட்டு விட்டைத.
இந்ஜநரம ஒருவர் எழுந்த ஜகட்டைணார்: 'அப்ப இதக்கு என்னைதைணான் லசய்யணுமனு லசணால்றீங்க? அறதை
முதைல்லெ லசணால்லுங்க!'
'நசமணாஜவணாடை வணாக்குமூலெத்தை வச்சி தீர்ப்பு லசணால்றைத அநீதைம. அத நணாம ஏத்தக்லகணாண்டை இஸ்லெணாத்தக்ஜக
விஜரணாதைமணானைத. இதலெ யணாரும யணாருக்கும பயப்படை ஜவண்டைணாம. றதைரியமணா இருங்க அத ஜபணாதம' என்று
உறரத்தைணார் லெத்தீப்.
'நணான்லசன்ஸ்! சுத்தைப் ஜபத்தைல் இத. ஒரு தைப்பு நடைந்திருச்சி, சணாட்சிய வச்சுக்கிட்டு எவனைணாவத தைப்பு
லசய்வணானைணா? தைப்பு நடைக்கப்ஜபணாறைதன்னு லதைரிஞ்சு நணாமதைணான் லரண்டு லபணாண்ணு ஒரு ஆணுன்னு
சணாட்சிய அனுப்ப முடியுமணா? தைணாயும புளறளையுமணா கணாலெம கணாலெமணா வணாழ்ந்தகிட்டிருக்ஜகணாம. 'லசருக்கி
புளஜளை, ஏசணாமவஜனை'ன்னு கூடை ஒருத்தைறர ஒருத்தைரு திட்டி சந்ஜதைணாசப்பட்டிருக்ஜகணாம. நமம ஊருலெ
லகணாடிஜயத்தைம, கந்தூரின்னைணா அவங்களும தைங்கஜளைணாடை கணாரியமனு நமம கூட்டை நணாட்டைங்களளை
கலெந்திருக்கணாங்க. இவ்வளைவு ஜநசமும பணாசமுமணா ஒரு தைணாய்ப் புளறளையணா வணாழ்ந்தை நமக்கு ஒரு ஜசணாதைறனைக்
கணாலெம விடிஞ்சிருக்கு. இன்றனைக்கு இதக்கு ஆக்கபூர்வமணானை முறறையில் நறடைமுறறைய ஜயணாசிச்சி எப்படி
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நடைக்கணுஜமணா அப்படி நடைக்குறைததைணான் முறறை. அததைணான் உத்தைமம. அறதை விட்டுப்ஜபணாட்டு நமம
சட்டைப்படி, குர் ஆன்லெ உளளைபடிதைணான் கறைணாரணா நடைக்கணுமனைணா இங்ஜக இரத்தைக்கணாடுதைணான் மிஞ்சும. பழி
பணாவமறியணாதை குழைந்றதைகளும ஜேனைங்களும மடிய ஜவண்டியததைணான். இறதைத்தைணான் நமம மணார்க்கம, நமம
வழிமுறறைங்குறை ஜபருலெ நீங்க விருமபுறீங்களைணாக்கும?' என்றைணார் ரசணாக். உடைஜனை எல்ஜலெணாரும
ஆரவணாரித்தைணார்கள. றக தைட்டினைணார்கள.
'தைமபி! நீங்க இளைரத்தைம இப்ப அப்படித்தைணான் ஜபசுவீங்க. அல்லெணா மீதம நணாயகம மீதம நணாம ஈமணான்
லகணாண்டிருக்ஜகணாம. அறதை மறைந்தடைணாதீங்க.'
’லெத்தீப் நீங்க லசணால்றைதை இப்ப யணாரு இல்ஜலென்னைணா? குர் ஆன்லெ உளளைபடிதைணான் நடைக்கணுமின்னு நணாம
மனைசணார விருமபுஜறைணாம. அஜதை மணாதிரி அவங்களும றபபிளலெ உளளைத மணாதிரிதைணான் தீர்ப்பணாகணுமனு
விருமபுவணாங்க. அதைனைணாலெ இதலெ எந்தை விதைத்திலெயும தீர்வு கணாண முடியணாத. நல்லெணா ஜயணாசிச்சுப் பணாருங்க.
சிலெ இடைங்களலெ சிலெ விசயங்களலெ விட்டுக் லகணாடுத்திடை ஜவண்டியததைணான். எல்லெணாம மணாறுமஜபணாத
நணாமளும லகணாஞ்சம மணாறிக்கிடை ஜவண்டியததைணான். அதமட்டுமணா? ஒங்க வீட்டுப் லபணாண்ணும எங்க
வீட்டுப் லபணாண்ணும இஜதை மணாதிரி மஸ்தைணான்கஜளைணாடைதைணான் வணாழை ஜவண்டியிருக்கு. இன்றனைக்குக்
கிறடைச்ச இந்தை ஒரு நசமணாவும நணாறளைக்கு நமம வீட்டு புளறளைங்க விசயத்தலெ லகறடைக்கஜலென்னைணா.....
ஆண்டைவன் ஜபரணாலெ நமம வீட்டுப் புளளைங்கள நணாமஜளை அனைணாதைரவணா விட்டுறை ஜவண்டியிருக்கும.
அப்படிஜய சணாட்சியம லகடைச்சிட்டைணாலும நமம ஷரீ - அதில் உளளைபடிதைணான் நணாம தைண்டைறனை குடுத்திடைப்
ஜபணாஜறைணாமணா? இப்படிலயல்லெணாம முன்னை பின்னை ஜயணாசிக்கணாம ஜபசி நமமகிட்டை இருக்குறை
லசமௌஜேன்யத்றதைக் லகடுத்தட்டுப் ஜபணாயிடைணாதீங்க!' என்று விஸ்தைணாரமணாகப் ஜபசினைணார் ஹணாஜேணா முறகதீன்.
லெத்தீபுக்கு என்னை லசணால்வலதைன்ஜறை லதைரியவில்றலெ. இதைற்குள ஈசணா, குப்றபமீரணான், ஜசவியர் மூவரும
திருமபி வந்த ஆக்ஸிலியணா லசணான்னைறதை உறுதிப்படுத்தினைணார்கள. ஒரு கலெங்கல் நீங்கித் லதைளிவு
உண்டைணாயிற்று ஜபணால் இருந்தைத. என்றைணாலும லெத்தீப் விடைவில்றலெ. 'மறுபடியும லசணால்ஜறைன்.
இதைலயல்லெணாம வச்சுத் தீர்ப்பு வழைங்கிடைணாதீங்க. தீரணாப் பழிக்குத்தைணான் ஆளைணாஜவணாம.'
உடைன் ஆஜவசமணாய் சிலெர் எழுந்தைனைர். அவர் ஒரு ஜபரணாசிரியர் என்பறதையும மறைந்த, மணார்க்கக் கட்டுறரகள
எழுதிப் லபயர் வணாங்கினைவர் என்பறதையும மறைந்த 'ஜவ, நீருமணாச்சு; உமம படிப்புமணாச்சு. கண்ணிருந்தம
குருடைனைணாயிருக்கீரணாஜவ; நீலரல்லெணாம ஒரு மனுசனைணாஜவ - ஜபணாஜவ. ஜபணாவும. ஒமம மணாதிரி
ஆட்கறளைலயல்லெணாம வச்சுக்கிட்டிருந்தைணா ஊரு உருப்பட்டை மணாதிரிதைணான்' என்றைபடி ஆஜவசமணாய்ச்
சூழ்ந்தைணார்கள. லபரிய மனிதைர்கள அறனைவரும சடைணாலரன்று எழுந்த அவர்கறளைப் படைணாதை பணாடுபட்டு
அடைக்கி உட்கணார றவத்தைணார்கள. தைனைக்கு ஜநர்ந்தை அவமணானைம லபணாறுக்க மணாட்டைணாமல் பளளிவணாசறலெ விட்டு
லெத்தீப் கீஜழை இறைங்கினைணார். சிலெர் ஜகலி லசய்தைனைர் தைணான் சமபணாதித்தை அத்தைறனை ஜபரும புகழும அந்தை
இடைத்தில் சிதைறு ஜதைங்கணாயணாகி விட்டைறதைக் கண்டு தைறலெ குனிந்தைபடிஜய நடைக்கலெணானைணார். அவர்
லவளிஜயற்றைத்றதை ஒரு லபணாருட்டைணாகக் கருதம அளைவுக்கு இப்ஜபணாத சூழ்நிறலெ இல்றலெ.
ஆசர்வணாதைம எழுந்தைணார், அவர்களைறனைவறரயும றககூப்பித் லதைணாழுதைணார். உணர்ச்சியின் ஜவகத்தில் விமமி
விமமிப் ஜபசலெணானைணார். 'சணாச்சணா மக்கஜளை! எவ்வளைவு ஜநர்றமயணா சறபய நடைத்திட்டீங்க!
உங்களுக்குளஜளைதைணான் எத்தைறனை கருறணயும அன்பும இருக்கு. எத்தைறனைஜயணா பணாரமபரியமணா நணாம கட்டி
வச்ச ஜகணாட்றடைத் தைகர்ந்த விழுந்த நணாசமணாயிடுஜமணா, தீரணாதை பறக வந்தடுஜமணான்னு எவ்வளைஜவணா
பயந்தகிட்டிருந்ஜதைணாம. அதக்கணாகத்தைணான் நீங்க ஜபசி முடிவு எடுக்குறை வறரக்கும ஆத்திரப்பட்டு
அனைணாவசியமணா எங்க புளளைங்க யணாரும இறடையில் குறுக்கிட்டு வீணணா நிறலெறமய சிறதைச்சிறைக்
கூடைணாதன்னு லசணால்லி வச்சிருந்ஜதைணாம. நணாங்களைணா எதவுஜம லசணால்லெணாதைபடிக்கு நல்லெ முறறையில்
நடைந்தக்கிட்டீங்க, குமபுடுஜறைன் ஐயணா உங்க எல்லெணாத்றதையும!’
லலெப்றபக்குட்டி எழுந்த லசணான்னைணார்: 'எவ்வளைஜவணா பண்பட்டை மனைஜசணாடை இத வறரயிலும நணாம
நடைந்தக்கிட்டு வந்திருக்ஜகணாம. இன்னிக்கு ஒரு சின்னை முளளு நமம எல்லெணாருறடைய லநஞ்சிலும
குத்திட்டு மஸ்தைணான் நடைந்தக்கிட்டை முறறைக்கணாக எங்க ஜேமணாத் சணார்பணாக சணாச்சணாமணாருங்க சணாச்சிமணாருங்க
இளைவட்டைங்க எல்லெணாத்தக்கிட்ஜடையும நணாங்க மன்னிப்புக் ஜகட்டுக்குஜறைணாம. இனிஜமலும இப்படி
நடைக்கணாதன்னு நணாங்க உறுதிபடைக் கூறுஜறைணாம. நமக்குளளை எந்தை விசயஜமணா அறதைக் ஜகணாபப்படைணாம
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ஆத்திரப்படைணாமதைணான் ஜபசி முடிலவல்லெணாம எடுக்கணும. இப்ப இதக்கு என்னை தைண்டைறனை
லகணாடுக்கணுமனு நீங்க விருமபுறீங்க. அதைச் லசணால்லுங்க.'
'இதக்குஜமலெ என்னைங்க இருக்கு? எல்லெணாருமணா இனிஜம இதை மறைந்தடை ஜவண்டியததைணான். ஒரு அமபத
ரூபணா அபரணாதைம ஜபணாட்டு, உங்க உண்டியல்லிஜலெ ஜபணாடைச் லசணால்லுங்க' - டிலபட்ரியஸ் லசணான்னைணார்.
அங்குளளை முஸ்லீமகள அறனைவருஜம ஆச்சரியப்பட்டைணார்கள. எவ்வளைவு தையணாளைமணானை - சரணானை
பண்பணாயிருந்தைணால் அவர்கள தைங்களுக்குள கூடிப் ஜபசி இப்படி ஒரு முடிறவ எடுத்திருக்க ஜவண்டும?
இதைற்கணாகஜவ மஸ்தைணாறனைக் கடுறமயணாகத் தைண்டிக்கலெணாம.
சிலெ இறளைஞர்களைணாய்க் கூடிப்ஜபசி அவர்கள சணார்பணாக ரசணாக் எழுந்த நின்றைணான். ‘அத மட்டும ஜபணாதைணாதங்க.
தைப்பு லசஞ்சும அறதை ஜவணுமஜனை மறறைச்சிட்டைணான். அதைனைணால் நமக்கு இறடையில் ஒரு லபரிய
புயறலெஜய உண்டைணாக்கிட்டைணான். இந்தைக் கசப்பு எப்பவும நமம மனைசுலெ தைங்குமபடியணா வச்சுக்கிட்டைணான்.
அதக்கணாக இன்லனைணாரு அமபத ரூபணாய் அபரணாதைம ஜபணாட்டு அவங்க மணாதைணா ஜகணாயில் உண்டியல்லெ
நணாறளைக்ஜக ஜபணாட்டுடைணும' என்று கூறினைணான். சறபயில் இருந்தை அத்தைறனை ஜபரும ஏகமனைதைணாக 'சரிதைணான் சரிதைணான்' என்றைபடி தைங்கள ஆஜமணாதிப்றப வழைங்கினைணார்கள. இருண்டை ஜமகங்கள எல்லெணாம மறழைறயக்
லகணாட்டிவிட்டு நிர்மலெமணாகி விட்டைனை.
சந்ஜதைணாஷம ஜமலிட்டைத. லவளிஜய இறைங்கிய முஸ்லீமகளும கிறிஸ்தைவர்களும பரஸ்பரம
ஒருவறரலயணாருவர் கட்டி அறணத்த சிறிதைணாக இருந்தை தைங்கள மகிழ்ச்சிறய இரட்டிப்பணாக ஆக்கிக்
லகணாண்டைணார்கள. முத்தைங்கறளைப் பரிமணாறிக் லகணாண்டைணார்கள. இப்ஜபணாத இரவுகூடைப் பகலெவன் பூத்தைத
ஜபணாலெணாகிவிட்டைத.
மறுநணாள கணாறலெயில் மஸ்தைணாறனை அறழைத்தக்லகணாண்டு அங்குளளை லபரியவர்களும சிறியவர்களும
இறளைஞர்களுமணாய் ஞணானைபுரம மணாதைணாஜகணாயிறலெ ஜநணாக்கி நடைக்கலெணானைணார்கள. இந்தை வட்டைணாரத்தின்
சரித்திரத்தில், இந்தை நணாள அதீதைமணானை லபருறமகறளைச் சுமந்தலகணாண்டு கர்வத்ஜதைணாடு நிமிர்ந்தைத.
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8. லசணால்லிலும லசயலிலும
ஆனைணாலுமகூடை ஜேமணாத்தைணாரின் முடிவுப்படித்தைணான் மூன்றைணாம லதைருவில் அந்தை ஜவறலெ ஆரமபமணானைத.
ஜவறலெகள ஆரமபமணானைதம, முசணாபர் அந்தை இடைம வந்த ஆவல் லபணாங்கிடும உளளைமணாக உன்னிப்பணாய்ப்
பணார்த்தைபடி நின்றைணான். இப்ஜபணாதம கூடைத் தைன் வயிற்றுப்பணாட்டுக்கணாகக் கூப்பிட்டு விட்டிருந்தை சிலெரின்
வீட்டுக்குப் ஜபணாகஜவண்டி இருந்தைத. அவனுக்கணாகக் கணாத்திருந்ஜதைணார் அவனைத ஞணாபகத்தில் வர
முடியவில்றலெ. இரண்டு வருஷக் கணாலெமணாகக் கண்களில் ஜதைங்கிக்கிடைந்தை கனைவுகள ஜநர் லசயலுருவம
அறடையுமஜபணாத அந்தை ஆனைந்தைத்றதையும அதைனைணால் உண்டைணாகிறை சிலிர்ப்றபயும அடைக்கிக்லகணாளளை
அவனுக்குத் லதைரியவில்றலெ. ஜேமணாத் தைறலெவரணாகப் புதிதைணாகப் லபணாறுப்ஜபற்றை மீரணான் கணாக்கணாவிடைம
பறழைய தீர்மணானை விவரங்கறளை ஞணாபகப்படுத்தி, தைன் கஷ்டை கணாலெத்றதைப் ஜபணாக்குமபடி விண்ணப்பித்தக்
லகணாண்டைணான். தீர்மணானைம நிறறைஜவறிய கணாலெத்தில் அவரும இருந்தைவர்தைணாஜனை! அவனைத குறறைகறளை
அனுதைணாபமணாய்ச் லசவிமடுத்த, பறழைய தீர்மணானைத்றதைத் தூசிதைட்டி எடுத்த, நிதி நிலெவரங்கறளை ஆரணாய்ந்த,
ஜவறலெ லதைணாடைங்க ஆவனை லசய்தைணார் மீரணான் கணாக்கணா.
லநணாமபலெப்பட்டுப் ஜபணானை அவனை அறலெச்சல்கள எல்லெணாம ஒரு முற்றுப்புளளிறயப் லபறுகின்றைனை. ஒரு
வணாரத்தில் இந்தை ஜவறலெ முடிந்தவிடும. பின் அவனைத சணாமரணாஜ்யம இங்ஜக இருக்கும. யணார் யணாலரல்லெணாம
அவன் மீத குறறை கூறும புகணார்ப்பட்டியல் றவத்திருந்த வணாசித்தைணார்கஜளைணா, அவர்கஜளைதைணான் இந்தைச்
சணாமரணாஜ்யம நிறுவப்படைக் கணாரணமணாகிவிட்டைணார்கள. வீட்டுக்கு வருவதில்றலெ என்று புகணார் வந்தைணாலும
கணாத்திருப்பதில்றலெ. முதைல் லதைருவில் சணாயிபு கூப்பிட்டைணார்; மூன்றைணாம லதைருவில் முறகதீன் கூப்பிட்டைணார்
என்று பரபரக்கிறைணானைணாம. கணாலில் சுடுநீறர ஊற்றிக்லகணாண்டைவன் ஜபணால் தைணான் எப்ஜபணாதம வீட்டுக்கு முன்
வந்த நிற்கிறைணான் என்று அவறனை ஜநணாக்கிக் குற்றைம சணாட்டிய விரல்கள. முசணாபறரக் கண்டித்த ஒரு
கட்டுக்குள நிறுத்திறவக்க ஜசவகம லசய்யறவக்க ஜவணும என்பதைற்கணாக ஜேமணாத் கூட்டைத்தில்
வந்தைவர்கள அவறனைக் கடித்தக் குதைறினைணார்கள. புகணார்க் கணாண்டைம நடைந்தைஜபணாத அவஸ்றதை தைணாங்கணாமல்
அவன் லகணாஞ்சம றதைரியம லகணாண்டு லசணான்னை லசணாற்களின் பலென் எப்படி ஆயிற்லறைன்றைணால் லெகணான்
ஜபணாடை வந்தைவர்களுக்ஜக லெகணான் ஜபணாடைப்பட்டை மணாதிரி ஆகிவிட்டைத. விஷயம இப்படிக் கணாறலெ
வணாரிவிடும என்று கற்பறனையிலும கருதியதில்றலெ. தைங்கள ஜகணாஷ்டியினைரின் எண்ணிக்றகறயச்
சரியணாகக் கணக்கிடைணாமல் இப்படி ஒரு பிரச்சிறனைறய ஜேமணாத்தில் எழுப்பியதைற்குத் தைங்கறளைஜய
லநணாந்தலகணாண்டைனைர். வணால் முறளைத்தைவர்களும நணாடு - நகரம சுற்றிவிட்டு வந்தைவர்களும அங்கு
இருந்தைறதைக் கவனிக்கணாமல், சறபயில் ஜபசியிருக்கக் கூடைணாத என்று முடிவு கண்டைணார்கள. தைங்களைத
முயற்சி தைவிடு லபணாடியணானைறதை விடை அவர்களுக்கு இன்னும வியப்பணாகவும கலெக்கமணாகவும இருந்தை
விஷயம ஒன்று இருந்தைத. 'இவனுக்கு இந்தை மூறளைய யணாரு குடுத்திருப்பணா?' என்பஜதை அத. அவர்களைத
புகணார்ப் பட்டியறலெ அவன் அப்படித்தைணாஜனை நீர்த்தப்ஜபணாகச் லசய்தைணான். ‘நணான் வீட்டுக்கு வர்றை
ஜநரலமல்லெணாம நீங்கதைணான் என்றனை இழுத்தைடிக்கிறீங்க... ஜபசணாம எனைக்கு ஊருக்குளளை ஒரு கறடைறயக்
கட்டித் தைந்திட்டீங்கன்னைணா நணான் எல்லெணாருக்கும லபணாதவணா இருந்த லதைணாழில் நடைத்திக்கிடுஜவன்...' என்று
அவன் விளைக்கம லகணாடுத்தக் லகணாண்டிருந்தைஜபணாஜதை இறடையில் ஒரு குரல் விழுந்தைத. 'அவன் லசணால்றைதம
சரிதைணான். அவறனையும பந்த மணாதிரி அங்ஜகயும இங்ஜகயுமணா உறதைச்சணா அவந்தைணான் என்னை பண்ணுவணான்?
ஜபசணாம ஒரு நல்லெ இடைமணாப் பணாத்த ஒரு கறடை கட்டிக் குடுத்திடுஜவணாஜம!' ஒரு அதிசயமதைணான் நடைந்தைத.
நிறறையக் குரல்கள ஆஜமணாதித்த விட்டைனை. இப்படித் தைங்கறளை லவற்றிலகணாளளும ஒரு ஜயணாசறனைறய
அவன் றவத்திருப்பணான் என்பஜதை நமப முடியணாமல் ஜபணாயிற்று. எப்படிஜயணா இரண்டு வருஷ கணாலெமணாகக்
கறடை கட்டும ஜவறலெறய நடைக்க விடைணாமல் தைடுத்தைத மட்டுமதைணான் அவர்களைத லவற்றியணாக அறமந்தைத.
முசணாபரும லபணாறுத்திருந்த கணாரியம சணாதித்தைத ஜபணால் ஆனைத. ஒரு வணாரத்தில் முடிவறடையப்ஜபணாகும
அவனைத தைற்கணாலெ வணாழ்க்றக நிலெவரம இப்படியணாக இருந்தைத...
வறளைந்தம லநளிந்தம ஜபணானை ஒரு தைகரப்லபட்டியில் எல்லெணாச் சணாமணான்கறளையும றவத்தக்லகணாண்டு
லலெணாடை லலெணாடை கீச் கீச் ... என்பனை ஜபணான்று சிறிய நணாரணாச சப்தைங்கள அவன் வருறகக்குப் பின்னைணி
ஜபணான்று அறமய, அடைர்த்தியணானை கலெர்ச்சணாரமும - எப்ஜபணாஜதைணா யணார் யணாஜரணா லகணாடுத்தை அல்லெத யணார்
யணாரிடைஜமணா பலெ நணாளும ஜகட்டுக் ஜகட்டுச் சலித்தப் ஜபணானைபின் அவரிடைமிருந்த லபற்றை சட்றடையும
அணிந்தலகணாண்டை ஜதைணாரறணயில் கூப்பிட்டை ஜநரத்திற்குப் ஜபணாய் நிற்க ஜவண்டியததைணான் முசணாபரின்
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பணி. தினைசரிப் பணி சணாப்பணாட்டுக்கு ஆதைணாரம. எல்ஜலெணாரும மத்தியணானைச் சணாப்பணாடுக்குப் ஜபணாகிறை
ஜநரத்திலும கூடை இவன் கணாறலெ நணாஷ்டைணாறவ முடிக்கணாமல், முடிக்க வழியில்லெணாமல் அறலெவணான். கணாறலெ
ஏழு மணிக்கு வீட்டுக்கு வரச்லசணால்லிக் கூப்பிட்டிருந்தை நபர்கள அவன் கண்களிஜலெலய அகப்படைணாதை
ஜஜேணாலியும அறலெச்சலுமணாக இருப்பணார்கள. கண்களில் படுகிறை மணாதிரி விட்டிஜலெஜய இருந்தைணாலும,
'லகணாஞ்சம கழிச்சு வணாஜயன்’ என்ஜறைணா அல்லெத 'திண்றணயில் இரி.. இன்னைணா வந்தர்ஜறைன்' என்ஜறைணா
கூறிவிட்டு அவறனை மறைந்தவிடுவணார்கள. 'யணா ரஹ்மணாஜனை...' என்று மனைதில் கசங்கி லநரிபடுதைல் தைவிர
ஜவலறைணான்றும வழியில்றலெ. இவன் தைனைக்கணாக மட்டுஜம இந்தைப் லபட்டிறயத் தூக்கிக்லகணாண்டு
அறலெகிறைணான் என்பஜதை ஜபணாலும அவரவர் எண்ணம. ஜநரமும லபணாறுறமயும கணாலியணாகிவிடும. அடுத்தை
லதைரு ஓடுவணான். பளளிக்கூடைம ஜபணாகும றபயறனை இவன் வருறகக்கணாகக் கணாக்க றவப்பதில்றலெ.
'இவ்வளைவு ஜலெட்டைணா வந்தைணா எப்படிஜடை? அவன் பளளிக்கூடைம லபணாஜவண்டைணாமணா? ஜபணாய்ட்டு நணாறளைக்கி
வணா' என்பணார்கள.
இவன் அவர்களுக்குப் பதில் லசணால்லுவணான், 'அங்க சமசு கணாக்கணா கூப்புட்டைணாங்கன்னு ஜபணாயி
கணாத்திருந்ஜதைன். என்றனை வரச் லசணால்லிட்டு அவங்க வயக்கணாட்டுக்குப் ஜபணாயிட்டைணாங்களைணாம. வந்தைணா
உன்னை உக்கணாரச் லசணான்னைணாங்கன்னு லசணால்லி உக்கணார வச்சுட்டைணாங்க. நமம ஆளுங்க கூத்தத் லதைரியணாதைணா
உங்களுக்கு? உடைஜனை நணான் இங்ஜக ஓடியணாந்தட்ஜடைன்னு வய்யிங்க. சுமமணா புருபுருன்னுட்டு வருவணாங்க.
அதக்கணாவ இமபுட்டு ஜநரமும உக்கணாந்த பணாத்தம வரணாமத்தைணான் அவங்களைட்டை லசணால்லெணாமக்
லகணாளளைலெணாம ஓடியணாந்திட்ஜடைன்' தைணான் அப்படி ஓடி வந்தைஜதை ஒரு சணாதைறனை என்று பிறைர்க்குத் லதைரியணாத.
'உனைக்கு மூறளை லகணாஞ்சம கணாணணாதஜடை! வயலுக்குப்ஜபணானை மனுஷங்க உடைஜனை வந்தைணாங்கன்னு கதை
உண்டுமணா? நீ அந்தைணானைக்கி இங்க பணாக்க வந்த கணாரியத்தை முடிச்சுட்டுப் ஜபணாயிருக்க ஜவண்டியததைணாஜனை!'
'கணாக்கணா! நீங்க லசணால்றைத ஞணாயமதைணான். ஆனைணா அப்படி நணான் வந்தட்ஜடைன்னைணா மணானைணாங்கன்னியணா புடிச்சு
ஏசுதைணாங்க கணாக்கணா... கவர்னைர் உத்திஜயணாகம ஜபணாயிடுமனைணாஜடை இப்படிக் லகடைந்த ஓடுஜறைன்னு கிண்டைல்
பண்ணுதைணாங்க... மனைதில் லபணாங்கிய ஜசணாகம கண்களில் முட்டிக்லகணாண்டு நிற்கும. ஆனைணால் வணாய்
என்னைஜவணா சிரித்தைபடி ஜபசும.
'சரி சரி... உன் கதைய எங்கிட்டைச் லசணால்லி அழைணாதை... நீ லசணால்லி என்னைணாவப் ஜபணாவுத? நணான் ஜகட்டு
என்னைணாவப் ஜபணாவுத? நணாறளைக்கி விடியகணாஜலெல்லெ வந்திரு!' என்பணார்கள. மீண்டும சமசு கணாக்கணா
வீட்டுக்குத்தைணாஜனை ஜபணாக ஜவண்டும! அவர் வயலிலிருந்த வந்திருக்கலெணாம. முசணாபர் ஜபணாய் நின்றைதம
அவர் ஏறை இறைங்கப் பணார்க்க ஜவண்டும; ‘வீட்டுலெ இருக்கச் லசணான்னைணாங்களைணாஜம! நீரு வணாட்டுலெ
புடிச்சிக்கிட்டுப் ஜபணாயிட்டீரு! லகணாஞ்சம கணாத்திருக்க முடியணாஜதைணா? லசணால்லெ பதில் இல்லெணாமல்
இருப்பணான். 'ம... ம... உக்கணாரு வர்ஜரன்' என்று லசணால்லி வீட்டுக்குள அறடைந்தவிடுவணார். தைண்டைறனை
நிமிஷங்கள பத்திலிருந்த பதிறனைந்த வறர. இவன் உத்தைரவு வந்தைஜதை என்று ஆர்வமணாய்த் தண்றடை
எடுத்த விரிப்பணான். தைகரப் லபட்டிறயத் திறைப்பணான். ஒவ்லவணான்றைணாக எடுத்த றவப்பணான். விரிக்கப்பட்டை
தண்டின்முன் குத்தைறவத்த உட்கணார்ந்த இரண்டு றககறளையும கன்னைத்றதைத் தைணாங்குமபடி றவத்தக்
லகணாளவணான். பணார்றவயில் வீசும லகணாந்தைளிப்பு அவர் வந்த உட்கணாரத்தைணான் ஜவண்டும - இவன்
தையணாரணாவணான் தைனைத நணாவிதைத் லதைணாழிலுக்கு.
ஏழு மணி லதைணாழிலுக்கு வந்தைவனின் முதைல் சமபணாத்தியம இப்படியணாக ஒன்பத மணி லதைணாடைக்கம பத்த
மணிக்குள ஆரமபமணாகும சணாத்தியக்கூறுகள உண்டு. இதில் சமசு கணாக்கணா என்றை நபறரஜயணா லபயறரஜயணா
மணாற்றி ஜவறு எந்தை நபரின் லபயறரஜயணா ஜபணாட்டுக் லகணாளளைலெணாம. ஆனைணால் கணாரியங்கள மட்டும அச்சில்
வணார்த்தை மணாதிரி தினைமும இப்படிஜய.
லதைருவில் லபரும பகுதியில் பூவரசு மரங்களும முருங்றக மரங்களும அடைர்த்தியணாகக் றகஜகணார்த்த
வளைர்ந்த தைனி ஜசணாறப தைரும. நிழைல் இருக்குத் திட்டுகளைணாகப் பரவிக் கிடைக்கும. கணாற்று ஜிலு ஜிலு என்று
வீசும. கணாரியம நடைக்க ஆரமபித்தவிட்டைணால் மட்டும எங்கிருந்த வந்த இந்தை அன்ஜயணான்யம
ஒட்டிக்லகணாளகிறைத என்று கண்டுபிடிக்க முடியணாத. ஜபச்சு கறளைகட்டும. உலெறக ஒரு சுற்றுச் சுற்றும.
உளளுறர அலெசும. ஒருவரின் வணார்த்றதைக்கு மற்றைவரின் ஆஜமணாதிப்பு பலெமணாகக் கிறடைக்கும.
மறைந்தஜபணாய்த் தைறலெ ஆட்டுகிறைவர்களுக்குக் கத்தி தைன் பணாறஷறய எழுதிவிட்டுச் லசல்லும. இந்தை
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சுகத்தக்கணாக ஜவண்டித்தைணான் இந்தைக் கணாரியம இங்ஜக நடைக்கிறைஜதைணா என்று எண்ணத் ஜதைணான்றும. அவறனை
மதிக்கிறைவர்களின் வீட்டில் ஒரு கிளைணாஸ் சர்பத் தைண்ணி ஜபணானைஸைணாகக் கிறடைக்கும....
இறவகறளை ஓரம கட்டைப்ஜபணாகிறை சலூன் இஜதைணா எழுமபிக் லகணாண்டு இருக்கிறைத. மீரணான் கணாக்கணாறவயும
முன்பு தீர்மணானைம நிறறைஜவற்றித் தைந்தைவர்கறளையும மனைம சுற்றிச் சுற்றி வருகிறைத. பளளிவணாசறலெ அடுத்தை
கணாலிமறனையில்தைணான் அந்தைக் கறடை எழுமபுகிறைத. மூன்றைணாம லதைரு வணாசிகள சிலெர் அத கண்டு கூடிப்
ஜபசினைணார்கள. ஜமலும சிலெறரக் கூட்டிப் ஜபசினைணார்கள. ஆனைணால் சிறித ஜநரத்தில் கூடிப் ஜபசியவர்களின்
கூட்டைம குறறைந்த ஜபணாயும இருந்தைத. மீதைமிருந்தை ஐந்தைணாறு நபர்கள மட்டும பளளிவணாசல் அருகில்
வந்தைணார்கள. ஜவறலெ நடைந்தை இடைத்தின் பக்கமணாய்ச் லசன்று ஏஜதைஜதைணா ஆஜவசமணாய்ச்
சத்தைலமழுப்பினைணார்கள. ஜவறலெறய நடைத்தை எதிர்ப்புத் லதைரிவித்தைணார்கள. லகணாத்தைனைணாரும சித்தைணாளகளும
ஒன்றும விளைங்கணாமல் ஜவறலெறய நிறுத்தி விட்டைணார்கள. பணார்த்தக் லகணாண்டிருந்தை முசணாபருக்கு அதிர்ச்சி.
அவனைத கனைறவ யணாரும கறலெக்க முடியணாத. தீர்மணானைம தீய்ந்த ஜபணாகக்கூடியதைணா? றககள நடுநடுங்க
படைபடைத்தப் ஜபணாய்க் ஜகட்டைணான், 'ஏன் கணாக்கணா எதக்கு நிறுத்தைச் லசணால்றீங்க?'
'வணாய மூடுல், கறடை கட்டித் தைரல்ஜலென்னைணா வந்த ஜவறலெயச் லசய்ய மணாட்டீஜரணா?’
'ஏற்லகனைஜவ ஜபசி முடிச்சுத் தீர்மணானைம ஜபணாட்டைத தைணாஜனைங்க?'
'வணாய மூடுஜலெங்கிஜறைன். மறுபடியும ஜகளவி ஜவறையணா ஜகளவி? தீர்மணானைம லபரிய தீர்மணானைம. அதைத் தீயில்
தூக்கிப் ஜபணாடு! இதக்குப்ஜபணாயி ஒரு தீர்மணானைமணாக்கும?'
'கணாக்கணா, நீங்க அப்படிச் லசணால்லெக்கூடைணாத. தையவு லசஞ்சு லபரிய மனைசு பண்ணுங்ஜகணா கணாக்கணா.'
'லபரிய மனைசு ஜவணுஜமணா லபரிய மனைசு. இப்ஜபணா லசணால்ஜறைணாம பணாரு. கணாதைணாரக் ஜகட்டுக்ஜகணா. இந்தை
லஜேன்மத்தலெ உனைக்குக் கறடை லகறடையணாத பணாத்தக்ஜகணா. லபட்டியத் தூக்கிட்டுப் ஜபசணாம ஓடிரு... ஓடுலெ...'
ஒன்றும ஓடைணாமல் அவன் திறகப்புற்று நின்றிருந்தைணான். தைடுத்த நிறுத்தியவர்கள லவற்றிகரமணாகத்
லதைருவுக்குள நுறழைந்தைணார்கள. எல்லெணாவற்றறையும வீட்டுத் திண்றணயில் நின்றைபடிஜய பணார்த்தை ஒருவர்
ஜகட்டைணார். 'பணாத்தீங்களைணா கணாலெம லகடைக்குறை லகடைப்ப. இவன்கூடை தைணாசில்தைணாரு மணாதிரிக் கணாலுக்கு ஜமல்
கணாலெப்ஜபணாட்டு உத்திஜயணாகம பணாக்கணுமுன்னு ஆறசப்படுறைதை.... அவரு நமம வீட்டுக்கு அலெஞ்சதஜபணாக,
இப்ப நணாம அவன் கறடைக்கு அறலெயணுமனு லநனைக்குறைதைப் பணாத்தீங்களைணா.... தறரக்கு அறலெஞ்சு
அறலெஞ்சு கணாலு ஜதைஞ்சு ஜபணாச்சுஜதைணா?' முசணாபருக்குச் சகித்தக் லகணாளளை முடியவில்றலெ. லபட்டியும
றகயுமணாக ஜேமணாத் தைறலெவர் வீட்டுக்கு ஓடினைணான்; விபரம லசணான்னைணான். எழுந்தைணார் மீரணான் ஜகணாபமணாக.
ஜவறலெறய விட்டு விட்டுக் லகணாத்தைனைணாரும சித்தைணாளகளும பூவரச மரத்தைடியில் உட்கணார்ந்த
ஜபசிக்லகணாண்டு லவற்றிறலெ குதைப்பினைணார்கள. தைம அடித்தைணார்கள. அறதையும கணாணப் லபணாறுக்கவில்றலெ.
சிலெர் வந்தைனைர். 'இப்ப நீங்க எதக்கு இங்ஜக உக்கணாந்திட்டிருக்கீங்க? எழுந்திச்சிப் ஜபணாங்க. ஜவறை
எங்கனைணாச்சும ஜவறலெ இருக்கும. ஜபணாய்ச் ஜசருங்க' என்று அவர்கறளையும விரட்டி அடித்தைணார்கள.
பயந்தஜபணாய் எழுந்த தண்டுகறளை ஜமஜலெ ஜபணாட்டுக்லகணாண்டு அவர்கள லகணாண்டுவந்தை லகணாத்தச்சட்டி,
மண்லவட்டி, கடைப்பணாறர என்கிறை தைட்டுமுட்டுச் சணாமணான்கஜளைணாடு நறடைறயக் கட்டினைணார்கள. எதைற்கும
மீரணான் கணாக்கணாறவப் பணார்த்த விஷயம லசணால்லிவிட்டுப் ஜபணாவஜதை நல்லெத என்கிறை மணாதிரியணானை
எண்ணமணாகச் லசன்றை வழியிஜலெஜய, எதிர்த்திறசயில் இருந்த மீரணான் கணாக்கணாவும முசணாபரும விறரந்த
வந்தைனைர். ஜவறலெறயயும லசய்யவிடைணாமல், வந்தை ஜவறலெயணாளகறளைத் தைன்னிச்றசயணாக விரட்டியும
அடித்தைத அவரத ஜகணாபமும லவறியும அதிகமணாகிடை உதைவிபுரிந்தைனை. அவர் திருமபவும அவர்கறளைத்
தைன்ஜனைணாஜடை வழிநடைத்திச் லசன்றைணார்.
பளளிவணாசலுக்கு முன்ஜபணாய் நின்று மூன்றைணாம லதைருறவப் பணார்த்தைணார். அஜனைகமணாக ஆண்கள
யணாருமில்றலெ. சிறு குழைந்றதைகளதைணான் லதைருவுக்கு உயிர் இருப்பறதை உணர்த்தினை. பளளிவணாசலுக்குச் சற்று
விலெகியிருந்தை பமபடியில் ஒரு லபண் தைண்ணீர் அடித்தக்லகணாண்டிருந்தைணாள. அவர் பின்னைணால் வந்தை
முசணாபர், லகணாத்தைனைணார், சித்தைணாளகள அவறரஜய ஜநணாக்கினைர். மீறசறயத் திருகினைணார். அத கமபீரமணாக அவர்
முகத்றதை ஆக்கிரமித்திருந்தைத. இடைக்றகயணால் மீறசறய அங்கும இங்கும திருகி விட்டைபடி, வலெத
றகறய இடுப்பில் றவத்தக்லகணாண்டு பணார்த்தைவணாஜறை இருந்தைணார். திருமபிப் பணார்த்தச் லசணான்னைணார். 'ம...
ஜவலெய நடைத்தங்க. எவன் வணாரணாமனு பணாப்ஜபணாம.’ சுவிட்ச் தைட்டிவிட்டை லமஷினைணாக ஜவறலெ நடைந்தைத.
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முசணாபரும தைகரப் லபட்டிறய ஒரு ஓரமணாக வித்தக் றகயணாளைணாக மணாறி ஜவறலெயணாளகஜளைணாடு கலெந்தைணான்.
மீரணான் நிமிஷத்தக்லகணாரு தைரம லதைருறவ ஜநணாக்கி முகம திருப்பினைணார். யணாரும வரக் கணாஜணணாம.
பளளிவணாசல் முகப்பில் உட்கணார்ந்தைணார். ஜகணாபம, உட்கணாருவத. சரிப்படைணாத என்பத ஜபணாலெ அவறர
எழுப்பிவிட்டைத. ஜவறலெறயப் பணார்ப்பதம திருமபுவதம அங்ஜகஜய சின்னைச் சுற்றைணாய்ச் சுற்றுவதமணாக
இருந்தைணார்.
திருமபியஜபணாத லதைருவின் நடுவில் இரண்டு ஜபர் நின்று இங்ஜகஜய பணார்த்தப் ஜபசுவத லதைரிந்தைத.
அவர்கள இன்னைலரன்றும புரிந்தைத. றக தைணானைணாகஜவ லசன்று மீறசறயத் தைடைவியத. இவரும
அவர்கறளைத்தைணான் பணார்த்த நின்றைணார். இன்னும சிலெ நிமிஷங்களில் ஜமலும சிலெர் அவர்கறளைச் லசன்று
ஜசர்ந்த நிற்பதம கூடிப்ஜபசுவதம லதைரிந்தைத. அவர்கள ஒருமித்தத் பளளிவணாசறலெ ஜநணாக்கி நகரத்
தவங்கினைர். பின்பு அவர்கள நடுத்லதைருவிஜலெஜய சத்தைம ஜபணாட்டு யணாறரலயல்லெணாஜமணா கூப்பிடுவதம
இங்ஜக ஜகட்டைத. சிலெர் வீட்டுத் திண்றணயில் வந்த எட்டிப் பணார்த்த நின்றைணார்கள. சிலெர் லதைன்பட்டை
நிமிஷத்திஜலெஜய மறறைந்த ஜபணானைணார்கள. வந்தைவர்கள லமதவணாகஜவ வந்தைனைர். இவர் சணாவதைணானைமணாக
வந்த மரத்த நிழைலில் நின்றைணார். ஆனைணால் அவர்கறளைக் கவனிக்கணாதைத மணாதிரியும இருந்தைணார். வந்தைவர்கள
சற்று ஜநரம எதவும ஜபசணாமல் அவறரயும ஜவறலெ நடைப்பறதையும மணாறிமணாறிப்
பணார்த்தக்லகணாண்டிருந்தைணார்கள. ஆனைணால் ஜவறலெ லசய்த லகணாண்டிருந்தைவர்களுக்கு ஒரு வறகயணானை பயம
உண்டைணானைத. இருந்தைணாலும மீரணான் நிற்கிறை றதைரியத்றதை மனைதில் ஏற்றிக்லகணாண்டு லதைணாடைர்ந்தைனைர். ஒருவர்
மட்டும மீரணாறனை லநருங்கினைணார்.
'கணாக்கணா இத என்னை திடீர்னு ஜவலெ நடைக்குத?' என்றைணார்.
மீரணானுக்கு எக்கச்சக்கமணானை ஜகணாபம; ஆனைணாலும சமணாதைணானைப்படுத்திக் லகணாண்டைணார். 'ஜபசி முடிச்ச ஜவலெ
தைணான்.'
'அத லரண்டு வருஷத்தக்கு முன்னைணாஜலெ ஜபசி முடிச்சுத. அதை எல்லெணாருஜம மறைந்திட்ஜடைணாம. இப்ப என்னை
அதக்கு அவசரம?’
'ஆனைணாலும நமம ஜபசுனைத தைணான்’. அவர் பணார்றவயில் அனைல் ஏறிக்லகணாண்ஜடை இருந்தைணாலும, அவர் ஏஜதைணா
எங்கஜயணா ஜபசிக் லகணாளபவர் ஜபணாலெப் ஜபசினைணார். இப்ஜபணாத மற்றைவர்களும அவரருகில் வந்த நின்றைனைர்.
அதிலிருந்தை இன்லனைணாருத்தைர் லசணான்னைணார். ‘இருந்தைணாலும அதை ஏன் இங்க வந்த கட்டைணும? ஜவறை இடைமணாப்
பணாத்தக் கட்டை ஜவண்டியத தைணாஜனை?'
“இத வசதியணானை இடைம. '
'கறடை கட்டைலெணாமனு ஜபசியிருந்தைணாலும எந்தை இடைத்திஜலெ கட்டுறைதங்கிறைதைப்பத்தி அப்ஜபணா யணாரும
ஜபசிக்கலெ. முடிவும எடுக்கலெ. அப்படி இருக்குமஜபணாத இங்க யணாருகிட்டைக் ஜகட்டுக் கட்டைறீங்க?'
அவர் ஜகளவி ஜகட்டைவன்மீத அலெட்சியப் பணார்றவறய றவத்தைணார். 'அதக்கு அவசியம இல்ஜலெ.'
'நணாங்க என்லனைல்லெணாஜமணா ஜகக்கிஜறைணாம. நீங்க கலலெக்டைர் மணாதிரி பதில் லசணால்றீங்க. முறறையணானை பதிலெணா
இல்ஜலெ!’
அவர் சிரித்தக் லகணாண்டைணார். ஜவறலெ நடைக்கிறைதில் ஜதைக்கம உண்டைணாகியிருப்பறதைக் கண்டைணார். லமதவணாக
ஜவறலெயணாளகள பக்கம என்று ஜவறலெ நடைப்பத பற்றி ஆஜலெணாசறனை கூறி ஜவகம ஊட்டினைணார். ஒரு
பணார்றவக்குச் சுற்றி வந்தைணார். வந்தைவர்களின் லநஞ்சங்களில் விறச லகணாண்டைத ஜகணாபம. தைங்கறளை
இவ்வளைவு ஜகவலெமணாகவும ஒருத்தைரணால் நடைத்தை முடிகிறைத.
ஒருத்தைர் ஜவகமணாய் வந்தைணார். 'கணாக்கணா! இந்தை இடைம சரியில்லெ. தைர்கணா பக்கம இடைம லகடைக்கு லநறறைய. அங்க
ஜபணாயிக் கட்டைலெணாம’ என்றைணார் அவசர அவசரமணாக.
அத கணாடு, நீ ஜவண்ணணா ஒரு கறடை கட்டிக்க!' என்று சிரித்தைணார். லநருப்பில் ஊற்றிய லநய் அந்தைச் சிரிப்பு.
அவர் ஜவண்டுலமன்ஜறைதைணான் அறதைச் லசய்தைணார்.
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'இத லபணாமபளைங்க தைண்ணி புடிக்க வணார இடைம. லதைரியுமல்லெ இங்குனை கட்டுறைத முறறையணாகணாத.'
'அறதையும ஜயணாசிச்சுதைணான் லசய்ஜறைணாம.'
'இப்படி வமபு, தமபணா ஏதைணாவத ஜபசிகிட்ஜடை இருந்தைணா அப்புறைம எல்லெணாஜம அப்படித்தைணான் நடைக்கும!’
அவர் மீறசறயத் திருகியவணாறு ஜகட்டைணார். 'என்னை நடைக்கும?'
'கறடைய இடிப்ஜபணாம, இல்லெணாஜம ஆக்கிடுஜவணாம.'
'நணான் முதைல்லெ கறடையக் கட்டுஜறைன். அப்புறைமணா நீ வந்த உன் திறைறமறயக் கணாட்டு. சரிதைணானைணா? பிறைகு
எதக்கு வீண் ஜபச்சு? எல்லெணாருமணா ஜபணாய்ட்டு வரலெணாம.'
அவர்கள நிறலெ லதைரியணாமல் தைவித்தைணார்கள. பின் அவர்கள மறுபடியும தைங்களுக்குள ஜபசிக்லகணாண்டைனைர்.
நின்றை இடைத்தில் இருந்தைபடிஜய ஒருவர் லசணான்னைணார், 'கணாக்கணா! நணாம மறுபடியும ஜேமணாத்தை கூட்டுஜவணாம.
எங்ஜக எப்படிக் கட்டுறைதன்னு ஜயணாசிப்ஜபணாம. அதவறரக்கும ஜவறலெய நிப்பணாட்டி றவங்க.'
'இந்தைப் ஜபச்சு இந்தை ஆர்டைர் எல்லெணாம இங்ஜக வச்சுக்கணாதீங்க. முதைல்லெ இடைத்தைக் கணாலி பண்ணுங்க
எனைக்குக் லகட்டை ஜகணாவம வந்திரும.'
'என்னை, எதக்லகடுத்தைணாலும இப்படி எடுத்லதைறிஞ்சு ஜபசுறீங்க?'
'இவ்வளைவு தூரம உங்ககிட்டை ஜபசிட்டிருந்ஜதைன் பணாருங்க. அதஜவ தைண்டைம.'
'உங்க இஷ்டைத்தக்கு லசய்வீங்க. ஆனைணா யணாரும எதத்தப் ஜபசக்கூடைணாத. அப்படியணா?'
'ஜேமணாத் தைறலெவருக்கு அதிகணாரம இருக்கு. அதைனைணால்தைணான் லசய்ஜறைன். அப்பவும நணாலு ஜபரக் கலெந்த
ஜபசித்தைணான் முடிவு எடுத்திருக்ஜகன்.'
'ஆனைணா எங்களைக் ஜகட்டுக்கல்லெ. எங்க லதைருவுலெ கட்டைறைதைணா இருந்தைணா எங்களைக் ஜகக்க ஜவண்டைணாமணா?’
'என்னைடைணா உங்க லதைரு, எங்க லதைருவுன்னு பிரிச்சுக்கிட்டு. ஜேமணாத்தக்குத் தைறலெவர்னைணா எல்லெணாத்
லதைருவுக்கும ஜசத்தத்தைணாண்டைணா.... ஜபணாடைணா..''
உக்கிரம லபற்றைதம ஒவ்லவணாருத்தைனின் குரலும உயர்ந்தைத. ஜவறலெ நின்றைத. முசணாபர் படைபடைத்தைணான்.
அவறனை உயிருடைன் வறதைப்பத மணாதிரி ஆகிவிட்டைத. ஏற்லகனைஜவ ஓரிருவரணாய் வந்திருந்தைவர்கள
இப்ஜபணாத ஒரு கூட்டைமணாகி விட்டைணார்கள. இரண்டு ஜகணாஷ்டிகள ஏற்பட்டைனை. ஒவ்லவணாரு ஜகணாஷ்டியும
பலெம லபற்றுவிட்டைனை. றக கலெக்கும விபரீதைம. அதைற்கணானை வித்த விழுந்தவிட்டைத. ஜமணாதகிறை இரண்டு
தைரப்பினைறரயும அங்கும இங்குமணாகப் பலெர் தைளளிக்லகணாண்டு ஜபணானைணார்கள. தைளளிக்லகணாண்டு
ஜபணானைவர்கறளையும தைளளிக்லகணாண்டு சிலெர் குறுக்கு சணாலில் பணாய்ந்தைனைர். இதவும ஜபணாதைணாலதைன்று சற்று
வயத ஜபணானை லபண்மணிகளும தைத்தைமத உறைவினைர்கறளைக் கலெகத்தில் இருந்த மீட்கும லபணாருட்டு
முட்டைணாக்குகள நழுவி விழுந்தைனை. லகட்டை வணார்த்றதைகள உரசினை. லகட்டை வணார்த்றதை ஜபசி முசணாபர்
றகயிலிருந்தை தைகரப் லபட்டிறய ஒருத்தைன் பிடுங்கினைணான். வணானைத்தில் வீசினைணான். லபட்டிச் சிறறைறய
உறடைத்தக்லகணாண்டு விழுந்தைனை சணாமணான்கள. முசணாபர் லகட்டை வணார்த்றதைகறளை உதித்தக்லகணாண்டு
லதைணாண்றடை கிழியக் கத்தினைணான். கண்களில் கண்ணீர் லபணாங்கியத. லபட்டிறய வீசியவறனைப்
பிடித்தக்லகணாண்டைத இருவர்; அவறனைக் குனிய றவத்தக் குத்த விட்டுத் தைறரஜயணாடு தைறரயணாக
வீழ்த்தியத ஒருவர். ஆக லமணாத்தைம மூவரின் பலெத்தில் கிஜழை விழுந்தைவன்ஜமல் தைப்பிக்கிறை சிலெர் அவறனை
மிதித்தக்லகணாண்டு ஓடை ஜவண்டியதைணாயிற்று. அவன் எழுந்திருக்கஜவ முடியவில்றலெ . முசணாபர் லவறி
பிடித்தைவன் ஜபணாலெ ஓடிவந்த அவன் வணாயில் மண்றண அளளித் திணித்தைணான். அதைன் பின் கீஜழை விழுந்தை
சணாமணான்கறளைத் ஜதைடிய ஜபணாத அவன் மீதம ஒரு அடி மர்மமணாய் விழுந்தைத. அவன் திருமபியஜபணாத யணார்
என்ஜறை லதைரியவில்றலெ . ஆதைரவு - எதிர்ப்பு நபர்கறளை அந்தைக் கூட்டைத்தில் இனைம கணாணுதைல் சிரமமணானைத.
பறழைய ஜேமணாத் தைறலெவரும ஜவறு பலெரும அவ்விடைம ஓடி வந்த மிகுந்தை சிரமத்திற்கிறடையில் சமணாதைணானைம
லசய்தைபடி இருந்தைணார்கள. ஆத்திரத்திலும கடுங்ஜகணாபத்திலும இருந்தை மீரணான், ஏற்லகனைஜவ சிலெ நபர்கறளை
நன்கு தைணாக்கி விட்டைணார். நணாலு முழைக் கதைர் ஜவஷ்டிறய மடித்த விட்டுக்லகணாண்டு அவர் பலெ சணாகசங்கள
லசய்த விட்டைணார். அவறரப் பிடித்த ஒரு நிறலெப்படுத்தைப் லபரும பணாடைணாயிற்று.
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'ஜலெ, உப்புக்குப் லபணாறைணாதை விஷயமஜலெ. இதக்கணாவ ஜபணாட்டு றகயக் கணாலெ உறடைச்ஜசணாமனைணா லவளியிஜலெ
இருந்த பணாக்குறைவன் நமமளைப் பணாத்த சிரிப்பணாஜலெ. ஜபணாங்க... ஜபணாங்கப்பணா எல்ஜலெணாரும வீட்டைப் பணாத்த'
என்று வயதைணானை லபண்மணி தைனைத லசணாந்தைக்கணாரறனைப் பிடித்தத் தைளளினைணாள.
ஆஜவசமணாய் அவறளைப் பிடித்தத் தைளளிய அவன் லசணான்னைணான்:
'வணாய மூடுலெணா விவரம புரியணாம ஜபசிக்கிட்டு. இன்றனைக்கு நணாசுவனுக்குக் கறடை கட்டிக் குடுத்தைணா
நணாறளைக்கி நமம லதைருவப் பணாத்த எல்ஜலெணாரும என்னை லசணால்லுவணானுஜவணா லதைரியுமணா? நணாசுவன்
லதைருன்னு லசணால்லுவணானுஜவணா. அப்படின்னைணா உன் புளளை நணாசுவன் நீ நணாசுவத்தி நணான் நணாசுவன். உன்
ஜபரன், ஜபத்தி மக்க எல்லெணாரும நணாசுவங்க... சச்ச... நணாசுவன் லதைருக்கணாரன்னு நமமளை பட்டைம கட்டி
விடுறைதம கணாணணாதன்னு எல்லெணாறரயும அப்படிஜய ஆக்கிடை வச்சிருவணானுஜவணா. இந்தை மணாடைதக்கணாச்
சுட்டிதைணான் கறடை இங்கு ஜவண்டைணாமனு லசணால்றைத. அத லதைரியணாம நீ ஜவறை இறடையிஜலெ வந்த
விழுந்தக்கிட்டு.'
அவன் லசணான்னைத எல்ஜலெணாருறடைய கணாதிலும விழுந்தைத. அப்படிச் லசணான்னைவறனைஜய அந்தை அமமணா
பணார்த்தைபடி நின்றைணாள. பின்பு லபணாங்கி வந்தை சிரிப்பினூஜடை லசணான்னைணாள. ‘அடை றபத்தைணாரப்பயஜலெ.... நணாலு
தைறலெமுறறைக்கு முன்னைணாஜலெ நீயும...'
இப்ஜபணாத நின்றைவர்கள எல்லெணாம சிரிக்க ஜவண்டியதைணாயிற்று. சிலெ தைறலெகள அந்தை நிமிஷஜம
மறறையலெணாயினை. சிலெ ஆதைரவில்லெணாமல் வணாய் மூடினை. முசணாபருக்கு சணாமரணாஜ்யம கட்டும றககள
வலுக்லகணாண்டு இயங்கினை.

தைணாமறர, பிப்ரவரி 1982
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9. அமமணா வருகிறைணாள
கண்களுக்கு முன் லவயிலின் உக்கிரம அறலெ அறலெயணாய் ஊர்ந்தைத. ஜபருந்த நிறலெயம
லவறிச்ஜசணாடித்தைணான் ஜபணாகும. பஸ்கள நின்றிருந்தை அளைவுக்குப் பயணிகள இல்லெணாமல் இருந்தைறதை
இப்ஜபணாததைணான் பணார்க்க முடிகிறைத. தைணாஹிர் குழைந்றதைறயத் ஜதைணாளிஜலெ தூக்கிப் ஜபணாட்டுக்லகணாண்டு
அவ்விடைமணாய் வந்த நின்றைணான். ‘நணானும வருஜவன்' என்று அடைம பிடித்த அழுதை குழைந்றதை சுகமணாகத்
தூங்கிப் ஜபணாயிருந்தைத. ஆனைணால் தைணாஹிஜரணா உச்சமணானை லவயிலில் குழைந்றதைறயயும சுமந்தலகணாண்டு
வீட்டிலிருந்த இங்கு வருவதைற்குள கறளைத்தப் ஜபணானைணான். புதிதைணாக நீளைவணாக்கில் கட்டைப்பட்டிருந்தை
ஜபருந்த நிறலெயத்தின் புதிய கட்டிடைத்தின் சிலமண்ட் லபஞ்சில் உட்கணார்ந்தைணான். அவன்
கண்லணதிஜரயுளளை கிழைக்குத் திறச விரிந்த பரந்தை லபரிய அளைவிற்குச் லசடிகளைற்றை, லகணாடிகளைற்றை,
மரங்களைற்றை லவட்டைலவளியணாகஜவ இருந்தைத. சிறித வலெக்றகப் பக்கமணாய் முகம திருப்பினைணால் ஆலெய
ஜகணாபுரம வணானைத்றதைக் கீறி வளைர்ந்தவிட்டைஜதைணா என்னுமபடி கனைகமபீரமணாய்ப் புதிதைணாய்த் தீட்டைப்பட்டை
வர்ணங்களுடைன் நின்று லகணாண்டிருந்தைத. ஜகணாபுரத்தின் கீஜழை சுற்றிச் சூழைவும பச்றசப் பஜசல் என்றிருந்தை
மரங்களும மரங்களுக்குளஜளைஜய அமிழ்ந்தஜபணாய் லவஜறைறதைஜயணா தைறலெ நீட்டி ரசிக்க வந்தைறவ ஜபணாலெத்
ஜதைணான்றுகிறைதைணானை வீடுகளும! ஒரு றகஜதைர்ந்தை ஓவியன் கணாலெம கணாலெமணாய் ஜமணானைத் தைவமிருந்த வணானைளைணாவ
உயர்ந்த நின்று அருமபணாடுபட்டுத் தீட்டிய அற்புதைமணானை சித்திரம ஜபணாலெஜவ இருந்தைதின்றி, நிஜேமணானை
நிஜேமதைணான் என்று அறமதியறடைய முடியவில்றலெ. ஒரு மூறலெயில் திரண்டுஜபணாய் ஒளிந்திருந்தை
கணாற்றுத்தைணான் தைங்குதைறடையில்லெணாமல் இப்ஜபணாத வீசுகிறைஜதைணா எனுமபடிச் சுகமுறை, இருந்தை அறனைவறரயும
தைழுவிச் லசன்றைத. குழைந்றதையின் மீதம கணாற்று நன்கு தைழுவட்டும என்பதைற்கணாகச் சற்றுக் கணால்கறளை நீட்டி
குழைந்றதைறயச் சணாய்த்தைதம, ஒழுங்கணாய்க் கிறடைத்தை சணாய்மணானைம கறலெந்த ஜவலறைணாரு நிறலெ அறமந்தைதைணால்
தூக்கத்திலிருந்த விடுபட்டுவிட்டைத. அவறனைப் பணார்த்தத் திருதிருலவன்று முழித்தைத. குழைந்றதை எழுந்த
உட்கணார்ந்த ஜேனைங்களைற்றை பஸ்கள நிரமபிய அந்தை இடைத்றதை ஒருவிதை மருட்சியுடைன் ஜநணாக்கியத. எதிரில்,
லதைன்பட்டை குளிர்பணானைக்கறடையின் மிட்டைணாய்கள நிரமபிய பணாட்டில்கறளை ஜநணாக்கிக் றகறய நீட்டியத.
எழுந்த லசன்று ஒரு மிட்டைணாய் வணாங்கிக் லகணாடுத்தைபடிஜய ஜகட்டைணான்: 'களைக்கணாட்டிஜலெருந்த வருஜம
லபவின் பஸ்ஸைஜு... அத எப்பங்க வரும? றகக்கடிகணாரத்றதைப் பணார்த்தை கறடைக்கணாரர் வந்திருக்க ஜவண்டிய
ஜநரமதைணான். லரணாமபத் தூரமணா இருந்த வர்றை பஸ்ஸில்லியணா? லகணாஞ்சம முன்னை பின்னை ஆவலெணாம!' என்றைணார்.
அவர் லசணான்னைத சரிதைணான். அறுபத றமல்களில் உளளை ஊறர ஜமலும இருபதக்கும ஜமற்பட்டை றமல்
கணக்கில் கணாட்டுப்பணாறதைகளிலும லசமமண் பிரஜதைசங்களிலும சுற்றிவர ஜவண்டி இருப்பதைணால் அப்படிக்
குறிப்பிட்டை ஜநரத்தக்கு முன்னைதைணாக வந்தவிடை முடியணாததைணான். ஆனைணால் மமணாதைணான் எதிர்பணார்த்தை
சமயத்றதைவிடை முன்னைஜமஜய வருபவளைணாய் இருக்கிறைணாள. அததைணான் அவனைத கவறலெறயப்
பன்மடைங்கணாய்ச் லசய்தைத. தைணாஹிருக்கும அவன் மறனைவி அலிமணாவுக்குமகூடை இன்றறைக்கு அவள வருவத
விருமபக்கூடியதைணாகஜவணா சந்ஜதைணாஷமணாகஜவணா இல்றலெ. மமணாறவ விட்டு லரணாமப தூரமணாய்ப் பிரிந்தஜபணாய்
கணாஜலெஜில் படித்தை நணாளகளில், ஊர் திருமபும ஜவறளையில் மமணாறவக் கணாணும ஜவகமணாய் வினைணாடிகள
ஜதைணாறும அறசஜபணாட்டுச் லசல்கின்றை ஆறச மனைம, இந்தை வயசில் அறமயணாத ஜபணாலும. இப்ஜபணாத
தைனித்தைனி வணாழ்க்றகயும வணாழ்விடைங்களும ஆகிவிட்டைனை. தைணாஹிர் ஜவறலெ பணார்த்தவந்தை
லதைணாழிற்சணாறலெறய சணாக்கு ஜபணாக்குச் லசணால்லி மூடியதம, அவஜனைணாடு தைங்கியிருந்தை மமணா களைக்கணாட்டிஜலெ
உளளை மற்றை மகன் - மகள வயிற்றுப் ஜபத்திகறளைக் கணாண ஜவண்டும என்கிறை ஆவலெணாய் ஓடியதம ஒஜர
சமயத்தில் நிகழ்ந்தைனை. வருமணானைம பறிஜபணாய் நிர்க்கதியணாய் நின்றை ஜநரத்தில் ஜபரன் - ஜபத்திகறளைக்
கணாணப்ஜபணாகிஜறைன் என்று மமணா களைக்கணாடு புறைப்பட்டுச் லசன்றைத மதி நிறறைந்தை விஜவகமணானை லசயல்தைணான்.
எல்லெணா மகன்களின் வீட்டிலும ஒரு குறிப்பிட்டை அட்டைவறணப்படி மமணா தைங்கியிருப்பததைணான். அந்தைக்
கணக்கில், தைணாஹிரின் வீட்டில் இன்னும அதிக நணாளகள இருக்கலெணாம. ஆனைணால் மறுப்ஜபதம லசணால்லெணாமல்
அங்ஜகயணாவத ஜபணாய் இந்தை வயசுக் கணாலெத்தில் நிமமதியணாய்ச் சணாப்பிட்டுப் ஜபத்திகஜளைணாடும
ஜபரன்கஜளைணாடும சந்ஜதைணாஷமணாய் இருந்தவிடைட்டும என்கிறை எண்ணமணாகஜவ தைணாஹிரும அலிமணாவும
இஜதை பஸ்ஸில் வழியனுப்பி றவத்தைணார்கள. அப்படி ஊர் ஜபணாய் ஒரு மணாதைஜம ஆகிறைத. எதைனைணால்
அவசரப்பட்டுக் குறுகிய கணாலெத்தில் மீண்டும இங்ஜக வர ஜவண்டும? லபரிய - சின்னைக் கணாக்கணாமணார்களும
தைணாத்தைணா (அக்கணா)வும அங்கும இங்குமணாய்ப் பமப்லசட் விவசணாயமும வியணாபணாரமுமணாய் இருக்கிறை
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லசல்வச்சூழைலில் இருந்த இங்ஜக - இன்னைமும ஜவறலெக்கு வழியில்லெணாதை தைணாஹிரின் வீட்டுக்கு ஓடிவர
ஜவண்டிய அவசரம என்னை? இந்தை ஊர்த் திருவிழைணாக் கணாணக் களைக்கணாட்டிலிருந்த வந்தை தைச்சு ஆசணாரி
பிச்சமுத்த சின்னைனியணாவிடைமும அவர்கள மறனைவி சதைணா சித்தியிடைமும இப்ஜபணாறதைய நிலெவரங்கறளை
எல்லெணாம லசணால்லி அனுப்பிய பிறைகும கூடை மமணாவுக்குப் புரியணாமல் ஜபணானைதில் தைணாஹிருக்கு இன்னும
அதிக வருத்தைம உண்டைணானைத. அப்பணாவும கூடை இவளைத நிறலெறயச் லசணால்லி கணாக்கணாமணார்களும தைணாத்தைணாவும
தைங்களுடைஜனைஜய தைங்குமபடிச் லசணால்லியிருக்க ஜவண்டும. அறதை விட்டுவிட்டுப் லபரிய கணாக்கணாதைணான்
தைணாஹிருக்குக் கடிதைம அனுப்பியிருக்கிறைணார். 'நணாறளைக் கணாறலெ 9 மணிக்குப் புறைப்படும பஸ்ஸில் மமணா
அவ்விடைம புறைப்பட்டு வருகிறைணார்கள. எதிர்பணார்க்கவும.’ இந்தை மனிதைர்களுக்குக் கடிதைம எழுதவதகூடை
சிரமமணானை ஜஜேணாலிதைணான் ஜபணாலும. பதிறனைந்த றபசணா ஜபணாஸ்ட் கணார்டில் தைந்தி வணாசகம ஜபணாலெச் சுருக்கமணாய்
விஷயங்கள. இவனுக்கு இவ்வளைவுதைணான் எழுதைணும என்பத ஜபணாலெவும இருந்தைத கணாக்கணாவின் கடிதைம.
அவருக்கு ஆயிரத்லதைட்டு ஜஜேணாலிகள. வயலுக்கும கறடைக்கும ஓடியணாடி அறடையஜவ வணாழ்வும
லபணாழுதம சரியணாயிருக்கும.
ஜநற்று அவர் அனுப்பிய கடிதைம இன்றறைக்கு - நல்லெ ஜவறளையணாக வந்த ஜசர்ந்தைத. தைணாஹிருக்குக் கடிதைம
றகயில் கிறடைத்தை ஜநரத்திற்கும முன்பணாகஜவ மமணா பயணத்றதைத் தவங்கியிருப்பணாள. 'இப்ப வரணாங்கஜளை!
நமமணால் எப்படி கவனிக்க முடியும?' என்று அலிமணா லவளிப்பறடையணாகத் தைன் அதிருப்திறயயும
கவறலெறயயும கணாட்டிக்லகணாண்டைத ஜபணால் இவனைணால் முடியணாத. தைன் மமணாறவப் லபணாறுத்தைமட்டில்
அலிமணா ஒருஜபணாதம பணாரபட்சமணாக நடைந்த லகணாளவதில்றலெ என்பத தைணாஹிர் லதைளிவணாய்த் லதைரிந்த
லகணாண்டை விஷயம. இப்ஜபணாறதைய அவளைத ஜவதைறனைக்கும இயலெணாறமக்கும தைணான் தைணாஜனை கணாரணம?
முதைன் முதைலெணாக அவளைத அதிருப்திக் குரறலெ அறிய ஜநர்ந்தைதில் வருத்தைஜமலயணாழிய, ஜகணாபம இல்றலெ.
இன்னும மமணாவுக்கும அலிமணாவுக்கும இறடையில் லவகு லசமௌஜேன்யமணானை உறைவுகள உண்டு. தைணாயும
மகளும ஜபணாலெத்தைணான். மருமகளகளிஜலெஜய அலிமணாறவத்தைணான் மமணா அதிகமணாய் ஜநசிக்கிறைணாள என்பத
மற்றை மருமகளகளுக்குச் சற்றுக் கசப்பணானை விஷயமதைணான். மமணாவுக்கும மறனைவிக்கும இறடையில் கிடைந்த
ஊசலெணாடும அவஸ்றதைகள, தைர்மசங்கடைங்கள தைணாஹிருக்கு ஜநர்ந்தைதில்றலெ. அதைனைணால்தைணான் இன்று அவள
தைன் அதிருப்திறய லவளியிட்டைதம மமணாவின் வருறகயில் ஆர்வஜம இல்லெணாமல் ஜபணானைணான்.
பஸ் உளஜளை வந்தலகணாண்டிருந்தைத. டிறரவருக்கு அடுத்த உளளை சட்டில் மமணா உட்கணார்ந்திருப்பத
இங்கிருந்த பணார்த்தைணாஜலெ லதைரிந்தைத. இவன் தைன் மகறளை 'அங்க பணாரு' என்று சுட்டிக் கணாட்டினைணான். பஸ்
லநருங்கி வந்தவிடைவும குழைந்றதையும மமணாறவ அறடையணாளைம கண்டு 'ஐ... வணாப்புமமணா' என்றைத.
றகலகணாட்டிச் சிரித்தைத. மகனும ஜபத்தியும நின்று லகணாண்டிருப்பறதை மமணா இன்னும கவனிக்கவில்றலெ.
பஸ் அருகில் ஜபணானைணான். எல்ஜலெணாரும இறைங்கவிட்டுத்தைணான் மமணா இறைங்கினைணாள. கறளைப்பணாய் இருந்தைணாள.
'வணாப்புமமணா' என்றை குரல் ஜகட்டைதமதைணான் அவள திருமபிப் பணார்த்தைணாள. ஜபத்திறயக் கண்டைதம
கறளைப்பும ஜசணார்வும நீங்கி முகம மலெர்ந்தைணாள. 'லசணாகமணாயிருக்கீங்களைணா...'' என்றைபடிஜய ஜபத்திறய
ஜநணாக்கிக் றக நீட்டினைணாள. ஆவலெணாய்ப் பற்றிப் படைர்ந்த லகணாண்டைத குழைந்றதை. இவன் பஸ்ஸினுள இருந்தை
தணிப்றபகள இரண்றடையும எடுத்தக்லகணாண்டைணான். ஊர் ஜஷம நலென்கறளை விசணாரித்த அறிந்தைணான்.
ஜபத்திறயத் தூக்கிக்லகணாண்டு, இந்தை லவயிலில், மமணாவணால் பத்தைடி தூரமகூடை நடைந்தவிடை ஏலெணாத.
தணிப்றபகளும கனைமணாக இருந்தைனை. எப்படி அமமணாறவயும ஜபத்திறயயும வழிநடைத்திச் லசல்வத
என்று லரணாமபஜவ ஜயணாசிக்கலெணானைணான்.
வீட்டுக்குச் லசன்றுலகணாண்டிருப்பத பணாறலெவனைப் பயணம ஜபணாலெஜவ ஆகிவிட்டைத. நிழைறலெக்
கண்டைதம ஒதங்கி நிற்பதம, லவயிலில் விறரந்த ஓடி வருவதமணாய் மமணா நடைந்தைணாள. எதிஜர குதிறர
வண்டிக்கணாரர்கள யணாரணாவத லதைன்பட்டைணால் ஜதைவலெணாம என்றிருந்தைத. தைணாஹிர் தைனைத கட்சியின்
லதைணாடைர்பணால் குதிறர வண்டிக்கணாரர்கள சங்கத்தக்குத் தறணத் தைறலெவரணாகக் கூடை இருக்கிறைணான். ஆனைணால்
ஒருஜபணாதம அதைன் மூலெமணானை வசதிகறளைப் லபற்றுக் லகணாளவதில்றலெ. இன்று அவர்கள யணாரும
லதைன்படைணாமல் ஜபணானைத ஆச்சரியமணாகஜவ இருந்தைத. வீட்றடை லநருங்கியஜபணாததைணான் ஒரு குதிறர வண்டி
எதிரில் வந்தைத. அவன் சலெணாம ஜபணாட்டுவிட்டுப் ஜபணானைணான்.
இன்முகத்ஜதைணாடுதைணான் அலிமணாவும வரஜவற்றைணாள. குழைந்றதைஜயணாடு மூவரும சணாப்பிடை உட்கணார்ந்தைணார்கள.
'நீங்க முதைல்லெ சணாப்பிட்றை ஜவண்டியததைணாஜனை! எனைக்கணாக ஏன் பசி வயித்ஜதைணாடை கணாத்தக்கிட்டிருக்கணும?'
என்று மமணா ஜகட்டைணாள. 'கூடைஜவணா லகணாறறையஜவணா இதன்னைணா எல்லெணாரும அனுசரிச்சு சணாப்டுக்கலெணாம
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இல்லியணா?' என்றைணாள அலிமணா. மமணாவுக்கு ஜவதைறனை ஜமலலெழுந்த வர ஆரமபித்தைத. 'இன்னும எத்தினி
நணாறளைக்குத்தைணான் ஆண்டைவன் நமமளை இப்படி வச்சிருக்கப் ஜபணாறைணாஜனைணா லதைரியலிஜய!' என்றைபடிஜய ஒரு
கவளைம ஜசணாற்றறை எடுத்தப் ஜபத்தியின் வணாயில் ஊட்டினைணாள. 'மணாமி லமலிஞ்சுஜபணானை மணாதிரித் லதைரியுஜதை'
என்றைணாள அலிமணா. ’லகணாஞ்ச நணாளைணா உடைமபுக்குக் லகதியில்லெணாம இருந்த என்னைணா பணாடுபட்ஜடைன்கிஜறை! உன்
மச்சணான்மணாருதைணான் டைணாக்டைரக் கூட்டிட்டு வந்த கணாண்பிச்சு மருந்த, மணாத்திறர, டைணானிக்குன்னு வணாங்கித்
தைந்தைணானுஜவணா!’ தைணாஹிரும அலிமணாவும கூர்ந்த பணார்த்தைணார்கள. தைட்டில் ஜசணாற்றறை
அறளைந்தலகணாண்ஜடையிருந்தைணார்கள. சணாப்பிடும ஆர்வஜம இல்றலெ. சிறித ஜநரம கழித்தச் லசணான்னைணாள.
நணான் இப்ப இங்ஜக வர்றைதக்ஜக அவங்க யணாரும சமமதிக்கஜலெ ஜமலும எறதைஜயணா லசணால்லெ நிறனைத்த
நிறுத்திக் லகணாண்டைணார்கள.
'வணாப்புமமணா ஜபசிக்கிட்ஜடை இருக்கிஜய! எனைக்கு மிட்டைணாயி தைணாஜயன்!' என்று றகறய அபிநயித்த
நீட்டியத குழைந்றதை.
'சணாப்புட்டு முடிங்க ரணாசணாத்தி தைர்ஜறைன்.'
சணாப்பிட்டு ஊர்க்கறதைலயல்லெணாம ஜபசிக்லகணாண்டிருந்தைஜபணாத தணிப்றபறய எடுத்த ஒவ்லவணான்றைணாய்
லவளியில் றவத்தைணாள. அல்வணா லபணாட்டைலெம, மிக்சர், ஆப்பிள, மணாமபழைங்கள என்று நிறறைய இருந்தைனை.
லபணாட்டைலெத்றதைப் பிரித்த அல்வணாறவப் பிய்த்தப் ஜபத்தியின் வணாயில் திணித்தைணாள. சப்புக்லகணாட்டி
ஆர்வமணாய்த் தின்றைத. இடுப்பில் லதைணாங்கிய சிறு சணாவிக்லகணாத்றதை எடுத்த அதில் லதைணாங்கிய சிறு கத்தியணால்
ஒரு மணாமபழைத்றதைத் ஜதைணால் சவினைணாள. தைணாஹிருக்குக்கூடை இப்படித் ஜதைணாறலெ மட்டும லெணாவகமணாக
லவட்டிலயறியத் லதைரியணாத. மமணாவுக்கு இத பல்லெணாண்டுக் கணால் அனுபவம.
’ஊருலெ நல்லெ லசழிப்பணாயிருக்கு. மறழை லபஞ்சு ஆறு லநறறையத் தைண்ணி ஓடி விவசணாயலமல்லெணாம
லசழிச்சு நல்லெணாயிருக்கணாங்க எல்ஜலெணாரும. லபரியவனுக்கும சரியணானை விறளைச்சல் . மணாமபழைம, லகணாய்யணா,
லநல்லுன்னு வீஜடை நிறறைஞ்சு ஜபணாய்க் லகடைக்கும. சின்னைவனுக்கும வியணாபணாரம ஜபணாடு ஜபணாடுன்னு
ஜபணாடுத. மீனு, முட்றடை, கறி, ஜதைங்கணாச் ஜசணாறுன்னுதைணான் இரண்டு ஜபரு வீட்லெயும சணாப்பணாட்டுக் கணாரியம
நடைக்குத. என்னை சணாப்புட்டு என்னை லசய்ய? அங்குளை இருக்கிறை புளளைங்களும ஜபத்தியும
சணாப்புட்டைணாங்களைணா சணாப்புடைலியணான்னுதைணான் மனைசு லகடைந்த அடிக்குத. கூடைச் சணாப்பிட்டைணாலும லகணாறறையணாச்
சணாப்புட்டைணாலும உங்கஜளைணாடைஜய லகடைந்தடுஜவணாமனுதைணான் எல்ஜலெணாரும றகறயப் புடிச்சு இருக்கச்
லசணால்லியும ஜகக்கணாம ஓடியணாந்தட்ஜடைன் இங்ஜக!' என்றைபடி, ஜபத்திறய இறுக அறணத்த
முத்தைமீந்தைவளைணாகப் பழைத்தண்டுகறளைப் ஜபத்தியின் வணாயில் ஊட்டைலெணானைணாள.
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10. சணாமரணாஜ்யம
வீட்டுக்கு முன்னிருந்தை ஜவப்ப மரத்தில் நின்று கணாகம ஓயணாமல் கறரந்தைத. திடுமலமன்று உணர்வு
தைட்டியவள ஜபணால் பதைறி எழுந்த 'லரணாமப ஜநரமணாத் தூங்கிட்ஜடைஜனைணா' என்று முணுமுணுப்பணாய்ச்
லசணால்லிவிட்டு அப்படியுமணாகப் பரக்கப் பரக்கப் பணார்த்தவிட்டு அடுக்கறளை ஜபணானைணாள நஸிமணா.
பணாத்திரங்கள தலெக்கிக்லகணாண்டு இருக்குமஜபணாத கூடைக் கணாகம கறரயஜவ லசய்தைத. மற்றை
நணாளகலளைன்றைணால் இந்ஜநரம சணாயணாப் ஜபணாட்டு முடித்திருப்பணாள. இன்றறைக்குத் தைணான் இப்படித் தூக்கம
அவறளை லவன்லறைடுத்திருக்கிறைத. ஆனைணாலும இவ்வணாறு கணாலெதைணாமதைணாகமணாக எழுந்தைதைணால் யணாரும
அலுவலெகம ஜபணாவஜதைணா அல்லெத ஆயிரம ஆயிரமணாய்ப் பணம சமபணாதிப்பஜதைணா லகட்டுப்ஜபணாய் விடைணாத.
அப்படி எல்லெணாம பரபரப்ஜப வணாழ்க்றக எனைக் லகணாண்டை மனிதைர்கறளை இந்தை வீடு லகணாண்டிருக்கவும
இல்றலெ. லகணாடுத்த றவத்தை வீடு. இவளின் கணாரியமும முக்கிதைக்கிப் ஜபணாகணாத. ஆனைணால் என்னைலவன்றைணால்,
அதிக ஜநரம உணர்வுகள விழிப்புற்று இருந்தம கண்கள லபணாய்த்தூக்கம லகணாண்டு தைன்றனை
அசமந்தைமணாக்கி விட்டைஜதை என்றை ஆதைங்கமதைணான் அவளுக்கு.
ஒரு கடைறமயணாகக் லகணாண்டுவிட்டைறதைப் ஜபணாலெ கணாகம கறரந்த லகணாண்ஜடை இருக்கவுமதைணான் நஸிமணாவின்
கவனைம அதில் ஜபணாய் விழுந்தைத. பணாத்திரங்கள தலெக்குவறதைக் றக தைணானைணாகஜவ நிறுத்திவிடை, கணாதகளின்
கவனைம முழுவதம அந்தைச் சத்தைத்தில் பதிந்தைத. வயிற்றறை ஒரு கலெக்குக் கலெக்கியத. ’விடிஞ்சும
விடியணாமக் கணாகம கத்தச்சுன்னைணா வீட்டுக்கு விருந்தைணாளிங்க வருவணாங்கன்னு லசணால்லுவணாங்கஜளை. 'இதைற்குச்
சணான்றைணாகப் பலெரும பலெவிதைமணானை அனுபவங்கறளை வக்கறணயணாகக் கூறியிருந்தைறதை வரிறசயணாக அவள
ஏஜனைணா ஞணாபகம லசய்த பணார்த்தைணாள. முன்னைர் கூறியிருந்தைறவ அறனைத்தம ஞணாபகம லபறைப்பட்டைதைணால்
உளளைத்தில் தைணாஜனை கவறலெ இறழைகள பின்னின். தைன் வீட்டுக்கு வருகிறை மணாதிரி யணாரணாவத இப்ஜபணாத
இருக்கிறைணார்களைணா என்று குளிக்குமஜபணாஜதை ஜயணாசறனையணாய்க் குளித்தைணாள. அவள ஏற்லகனைஜவ
சமசயப்பட்டு இருந்தைதைற்கு ஏற்ப, கணாக்கணாவினுறடையவும மச்சியினுறடையவும முகங்களதைணான் மீண்டும
மீண்டும கண்களின் முன் ஜதைணான்றினை. அமமணாடி! வந்தைணால் ஒருத்தைரணாக அல்லெ - இரண்டு ஜபரணாக!
கவறலெயின் சுறம அடுத்தை விநணாடிக்குள இரட்டிப்பணாகி விட்டைத. கணாக்கணாவுக்கும மச்சிக்குமதைணான் ஒரு
'லபணாட்றடை' இருக்கிறைத - எந்தை நிமிஷத்திலும 'உட்கணார்ந்த’ விடுமபடியணாக மூன்று மணாதைத்தக்கு முந்தி
ஊருக்குச் சின்னைணாப்பணா வீட்டுக் கல்யணாணத்தக்குப் ஜபணாயிருந்தைஜபணாத அவள குதிர் மணாதிரி வளைர்ந்த
லபரிய மனுஷி ஜதைணாரறணயில் 'விறடைப்பணாக’ நின்றுலகணாண்டிருந்தைணாள. நஸீமணாவின் கவனைம பலெ முறறை
அன்ஜறை அவளமீத திருமபத் திருமபப் ஜபணாய் விழுந்தைத. அதஜவ ஒரு சந்ஜதைணாஷமும ஒரு கவறலெயும
தைணான். அப்ஜபணாஜதை அவள கணக்குப்ஜபணாட்டைணாள. 'சின்னைணாப்பணா வீட்டுக் கல்யணாணம முடிஞ்சு ஊருக்குப்
லபணாறைப்படைறைதக்கு உளஜளைஜய இவ உக்கணாந்தைணாலும உக்கணார்ந்திருவணா ஜபணாலெ இருக்ஜக! ’
இவ்வளைவு நணாளும தைப்பிப் ஜபணாய்விட்டைனை. ’அவ லபரிய மனுஷி ஆயிருப்பணா. இன்றனைக்குக் கணாக்கணாவும
மச்சியும சடைங்குக்குக் கூப்புட்டு வந்தைணாலும வருவணாங்க ஜபணாலெத் லதைரியுத. அதைணான் ஒரு நணாளும இல்லெணாதை
திருநணாளைணா கணாக்கணாச்சி இப்படிக் லகடைந்த கத்தத.’ விஷயம நல்லெதைணாய் இருந்தைணாலும பயமணாகவும
இருக்கிறைத. கவறலெயும பயமுமதைணான் எவ்வளைவு ஜவகமணாய்ப் லபருகிவிடுகின்றைனை?
மறழையணால் வியணாபணாரம பணாதித்த, வீட்டுச் லசலெவிஜலெ றகயிருப்புக் கறரந்த ஜபணாக, லகணாஞ்சமணாக
இருக்கிறைத பணம. அறதை எடுத்தத்தைணான் ரணாத்திரிஜய திருலநல்ஜவலிக்குப் ஜபணானைணான் கலீல். சரக்கு
வணாங்கக் கணாசு பத்தைணாஜதை என்று முணுமுணுத்தைவனைணாய்க் கவறலெ படியப் ஜபணானைணான் அவன். இப்ஜபணாஜதை
புருஷன்கணாரன் வீடு திருமபி, சரக்கு விற்று வர றசக்கிளில் ஏறிப்ஜபணானைணாலும ஆடி அறசந்த வீடு வந்த
ஜசர சணாயங்கணாலெம ஆகிவிடும. அத வறரக்கும வீட்டுக்கு விருந்தைணாடை வந்தைவர்கறளை றவத்தக்லகணாண்டு
என்னை பண்ண? கணாரணம கூறிப் பணம ஜகட்டைணாலுமகூடை கலீல் என்னை லசணால்வணான் லதைரியுமணா? 'இன்னைணா
இருக்கு ஆரஞ்சு மிட்டைணாயி - கடைறலெ மிட்டைணாயி பணாக்லகட்டு. தைட்டு லநறைய்ய எடுத்த வச்சு வயிறைணாரச்
சணாப்புட்டுப் ஜபணாவச் லசணால்லு’ என்று சிரிக்கணாமல் கூறிவிடைக் கூடியவன்.
லதைரிந்ஜதைதைணான் இருந்தைத! இருந்தைணாலும ஒரு ஆத்மதிருப்திக்கணாக ஜவண்டித் திறைந்தைணாள. அரிசிப்பணாறனை.
உற்றுப் பணார்த்தைணாள. றகறய விட்டு அறளைந்தம பணார்த்தைணாள. அத எப்ஜபணாதஜம றவறக ஆறு. கூடை மச்சி
வரணாமல் கணாக்கணா மட்டும வந்தைணால்..... அப்பவும சரிப்படைணாத. ஆனைணால் கணாகம நீண்டை ஜநரமணாய்க்
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குறிறவத்தக் கறரந்தைறதைப் பணார்த்தைணால் விருந்தைணாள எண்ணிக்றக ஒன்றுடைன் நின்று விடைணாத என்ஜறை அவள
புத்தி அவளுக்குச் லசணால்லிக் கணாட்டிற்று.
வீட்டுக்கணாரர் ஜேவுளிக்கறடை ஜபணாவதைற்கணானை சறமயறலெத் தவக்கி இருந்தைணார் சஜரணாஜேணா அமமணாள. நிழைலின்
அறசவு கண்டு எட்டிப்பணார்த்தைஜபணாத நஸிமணா நின்றைறதைப் பணார்த்த ஆச்சரியம உண்டைணாயிற்று.
அவசியமின்றி நஸீமணா வரமணாட்டைணாள. அதவும கணாறலெப்லபணாழுதில். லபணாதவணானை ஜபச்சு என்பத
இருவருக்கும தைத்தைமத அடுப்படியிஜலெ இருந்த ஜபசினைணாஜலெ ஜபணாதம. அந்தை அடுப்படியின் ஜகளவிக்கு
இந்தை அடுப்படி பதில் கூறும. ஊர்க்கறதைகள, உலெகக் கறதைகள, படு விஜசஷமணானை ரகசியங்கறளைக்கூடை
இப்படிஜய இருந்த ஜபசித் தீர்த்த விடை முடியும. அறதையும மீறி நஸீமணாவுக்கு எத ஜதைறவ என்றைணாலும,
ஜபச்சுப் ஜபணாகும ஜபணாக்கினிஜலெஜய தைன் ஜதைறவறயக் குறிப்பிட்டு விடுவணாள. அப்ஜபணாத கிறடைக்கும
பதிறலெப் லபணாறுத்தத்தைணான் சஜரணாஜேணா அமமணாளின் வீட்டுக்குள நுறழைவதம நுறழையணாதைதம. அதவும
தைறலெஜபணாகிறை அவசியம இருந்தைணாலும கணாறலெப்லபணாழுதில் சஜரணாஜேணாமமணாளின் வீட்டில் நுறழைய கனை
பணாடுபட்டு ஜயணாசறனை பண்ணி வருவததைணான் வழைக்கம. சஜரணாஜேணா அமமணாள வீட்டுக்கணாரர் றகறயயும
கணாறலெயும சிலுறவயில் தைன்றனைத்தைணாஜனை அறறைந்த லகணாண்டைவர் மணாதிரி விரியப்ஜபணாட்டுத்
தூங்கிக்லகணாண்டிருக்கலெணாம.அடுக்கறளைறயலயணாட்டி லவறும ஜேட்டிஜயணாடு என்றுதைணான் நஸீமணா தைன்
அதிரடி நுறழைறவத் தைடுத்த றவத்தக்லகணாண்டு இருக்கிறைணாள. இருவரின் வயதம வித்தியணாசப்பட்டுக்
கிடைப்பினும சஜரணாஜேணா அமமணாளும நஸீமணாவும சஜகணாதைரிகள ஜபணாலெஜவ! அதிரடியணாய் வரணாதை நஸீமணா
இப்ஜபணாத வந்த நிற்கிறைணாள.
'என்னை நஸீமணா? ஜபச்சு மூச்சு இல்லெணாஜம வந்தட்ஜடை!'
'நமம லபணாழைப்ஜப ஜபச்சு மூச்சு இல்லெணாமத்தைணானை லகடைக்குத!
'அப்படிச் லசணால்லு தைங்க வணாயணாலெ’ என்று கலெகலெலவனைச் சிரித்தைபடி உடைஜனை ஆஜமணாதித்தைணார் சஜரணாஜேணா
அமமணாள.
'ஆமணா.. கணாறலெஜலெருந்த உன் வீட்டு முன்னைணால் கணாக்கணா கத்திக்கிட்ஜடை இருக்ஜக! கவனிச்சியணா நீ! வீட்டுக்கு
விருந்தைணாளிங்க வந்தைணாலும வரும.' என்று சஜரணாஜேணா அமமணாஜளை எடுத்தக் லகணாடுத்தைணார் பிடிறய.
'நீங்களும இப்ஜபணா அதைத்தைணான் லசணால்லெ வணாரீங்களைணா? என் மனைஜச இப்ஜபணா அஜதைணாடைதைணான் லகடைந்த
படைபடைக்குத!'
'ஆங்... புரியுத.... புரியுத... றகயிலெ பூஜியமணா இருக்கிறை ஜநரத்தலெதைணான் எல்லெணாச் சனியனும ஒண்ணணா வந்த
ஜசரும!' என்று சஜரணாஜேணாமமணாள லசணால்லிவிட்டுத் தைணாஜனை சிரித்தைணார். கணாறலெயின் பிரகணாசம இல்லெணாமல் தயர்
படைர்ந்தை நஸீமணாவின் முகம கண்டைணார். 'நஸீமணா! என் வணாயி தைவறி சனியன்னு லசணால்லிட்ஜடைன் பணாத்தக்ஜகணா.
மனைசுலெ வச்சுக்கணாஜதை! ஒரு ஜபச்சுக்குத்தைணான் லசணால்லுஜதைன். றகயில் கணாசு பணம இல்லெணாதை ஜநரத்தலெ
ஒண்ணுலெணாட்டைணா ஒண்ணு நடைந்தச்சுன்னைணா மனுஷிக்குப் லபணாசமுட்டித்தைணான் ஜபணாவும. நமம கஷ்டை
நஷ்டைங்கள வீட்டுக்கு வணாறைவணா ஜபணாறைவணா கிட்ஜடை லயல்லெணாம லசணால்லிக்கிட்டைணா இருக்க முடியும?' என்று
ஆறுதைல் ஜபணாலெ சஜரணாஜேணாமமணாள லசணான்னைதம,
'சரிதைணாஜனை நீங்க லசணால்றைதம. ஒரு ஜவள இன்னிக்கு எங்க அண்ணனும அண்ணியும வருவணாங்கஜளைணான்னு
லநனைக்கிஜறைன். ரணாத்திரி டைவுணுக்குப் ஜபணாயி சரக்கு வணாங்கிட்டு வரப்ஜபணாஜறைன்னு லசணால்லிட்டுப் ஜபணானை
மனுஷன் இன்னும ஆளைக் கணாஜணணாம. அவங்க வந்தைணாலுஜம சரக்கு வித்த சணாயங்கணாலெமதைணான் ரூபணா றகக்கு
வந்த ஜசரும. அப்படி தைப்பித்தைவறி வீட்டுக்கு யணாரும வந்தைணாங்கன்னைணா லகணாஞ்சம அரிசி
தைருவீங்களைணாமமணா?’
சஜரணாஜேணாமமணாவுக்கு லரணாமபக் கஷ்டைமணாகிவிட்டைத. 'ஏ நஸீமணா! என் வீட்டு அரிசிப்பணாறனைய வந்த பணாஜரன்.
ஒங்க வீட்டுக் கறதைதைணான் இங்ஜகயும,' என்று அவசரமணாய் எழுந்த நஸிமணாவின் றகறயப் பற்றினைணார்.
'ஜவண்டைணாமமணா ஜவண்டைணாம! யணாரு யணாருகிட்ஜடை லபணாய்யி லசணால்லெப்ஜபணாஜறைணாம?’ எவ்வளைவு லபரிய
ஏமணாற்றைம! நஸிமணா தவண்டு ஜபணானைணாள.
'நணானும இவங்களட்டை லசணான்ஜனைன் பணாத்தக்க. கணாதஜலெஜய விழைமணாட்ஜடைங்குத. நணாம லகணாடுத்தைணாலும
லகணாடுக்கணாட்டைணாலும லபணாமபளைதைணான் - எப்படியும ஜசணாறைணாக்கிப் ஜபணாட்டுருவணான்னு இந்தை
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ஆமபளைங்கிளுக்கு ஒரு மதை மதைப்புத்தைணான் எப்பவும. நணானும இன்றனைக்கு ரணாத்திரி இவங்க ஜவலெ முடிஞ்சு
வரட்டுமனுதைணான் கணாத்தக்கிட்டு இருக்ஜகன். ஜபசணாம உப்புமணாவக் கிண்டி முன்னுக்க வச்சிரணுமணு
பிளைணானு பண்ணிக்கிட்டு இருக்ஜகன். அப்படிச் லசஞ்சு வச்சணாத்தைணான் அவங்க மூறளையில் நல்லெணா
உறறைக்கும. அதைச் லசஞ்சுட்ஜடைணாமனு வய்யி. சணாப்புட்டை றகயும சணாப்புடைணாதை றகயுமணாப் றபய
எடுத்தக்கிட்டு ஒஜர ஓட்டைமணா ஓடி அரிசி வணாங்கப் ஜபணாயணாவும. இன்றனைக்கு ரணாத்திரில்லெணா இருக்கு
ஜவடிக்றக' என்று சஜரணாஜேணா அமமணாள தைன் கணவனுக்கு எதிரணானை சதித்திட்டைத்றதை லவளியிடைவும - அத
அப்படிஜய நடைந்தைத ஜபணாலெ, அய்யணா ஜவறலெ முடிந்த வந்தை கறளைப்றபயும லபணாருட்படுத்தைணாமல்
அப்ஜபணாஜதை றபறயத் தூக்கிக்லகணாண்டு ரணாத்திரிஜயணாடு ரணாத்திரியணாகத் தைட்டுத் தைடுமணாறி கறடைக்கு
ஓடிப்ஜபணாய் ஜவர்க்க விறுவிறுக்க அரிசி வணாங்கி வருகின்றை கணாட்சிறய எண்ணிப்பணார்க்க, சிரிப்பணாணி
லபணாத்தக்லகணாண்டு வந்த இருவரும மனைம ஜபணானைபடிக்கு சிரித்தக் களித்தைணார்கள.
மனைம அறமதிப்படைணாத வீட்டுக்குத் திருமபினைணாள. குழைந்றதைகள இரண்டும முழித்த லகச்சக்கணால்
அடித்தக் லகணாண்டிருந்தைனை. 'சரக்கு வணாங்கப்ஜபணானை மனுஷனைணாவத ஜபணாஜனைணாம - வந்ஜதைணாமனு இருக்கணாரணா?
ஜபணானைணாப் ஜபணானை இடைம, வந்தைணா வந்தை இடைம. எல்லெணா ஆமபுளைங்களுஜம இப்படித்தைணான் இருப்பணாங்க
ஜபணாலெருக்கு. லகணாஞ்சமணாவத வீட்டுக் கவறலெஜய கிறடையணாத. எந்தைக் கணாரியமனு திருலநல்ஜவலிக்குப்
ஜபணானைணாலும ஏதைணாவத சினிமணா பணாத்தைணாவணும இவுங்களுக்கு. இல்ஜலென்னைணா தைறலெ லவடிச்சுப்
ஜபணாயிடுமஜமணா என்னைஜமணா? ச...' என்று மமணா வீட்டுக்குள அங்குமிங்குமணாய்ப் புலெமபித் திரிந்தைறதைக்
குழைந்றதைகள ஜவடிக்றக பணார்த்தச் சிரித்தைனை.
சணாயணா ஜபணாட்டைணாள. 'அறதையணாவத கணாலெணா கணாலெத்தல் குடிப்ஜபணாம' என்று அடுப்படி முன் உட்கணார்ந்தைதம
குழைந்றதைகளும மமணாவின் முகம பணார்த்தை வண்ணம அங்ஜகஜய உட்கணார்ந்தைனை. 'உங்களுக்கும
ஜவடிக்றகயணாப் ஜபணாச்சு என் லபணாழைப்பு. ஜபணாயி குளிச்சிட்டு வணாங்க. முழிச்சும முழிக்கணாம டீ
ஜகக்குதைணாக்கும டீ' என்றைணாள. யணாருக்ஜகணா வந்தை ஜபச்சு என்பனை ஜபணாலெக் குழைந்றதைகள அறமதி கணாத்த
சணாதஜபணாலெ அமர்ந்திருந்தைனை.
சணாயணாறவ இறைக்கவும சஜரணாஜேணாமமணாள வந்தைணார். ’நஸீமணா! கவலெப்படைணாஜதை! நணான் அரிசி தைணாஜரன் உனைக்கு!'
என்று புன்னைறக முகமணாய்ச் லசணான்னைணார். நஸீமணா சந்ஜதைணாஷமணாய் ஏறிட்டுப் பணார்த்தைணாள. 'நீ வீட்டுக்கு வந்த
ஜபணானைதைத் லதைருவுலெ வருமஜபணாஜதை அவுங்க பணாத்தட்டு வந்திருக்கணாங்க. நஸீமணா வந்தட்டுப் ஜபணாறைணாள
என்னை விஷயமனு ஜகட்டைணாங்க. லசணான்ஜனைன். அவங்க கறடைக்குப் ஜபணானைவுடைஜனை முதைலெணாளிட்டை ரூபணா
ஜகட்டு கறடைப்றபயன்ட்டை அரிசி
வணாங்கிக் குடுத்த அனுப்புஜறைன்னுட்டைணாங்க.'
நஸீமணாவுக்குச் சற்றுத் லதைமபு வந்தைத. ஒரு கடைல் தைணாண்டி வந்தை ஜசணாதைறனை. ஆனைணாலும இன்னும
எவ்வளைஜவணா இருக்கிறைஜதை! ஜசணாறைணாக்கி, வணாய்க்கும ருசியணாக றவத்தைணால்தைணாஜனை திருப்தி லகணாளளை முடியும,
கடைற்கறர ஊர் வருகிறை யணாருக்கும மீன் திங்க ஜவண்டும என்றுதைணான் ஆறச இருக்கிறைத. கறி என்றைணால்
எங்கும சணாப்பிட்டுக் லகணாளளை முடியும. ஆனைணால், 'என்னை லகணாளளை ஜபணாச்சுன்னு லதைரியல்லெ. றகயில்
லரண்டு மீன் வச்சுக்கிட்டு ஆனைவில் குதிரவிலெ லசணால்லுதைணானுஜவணா. சணாறளை, முரலும, வணாறழைன்னைணா
நல்லெணாருக்கணாத - மணாவுலெணா - லநய்மீனுன்னு வச்சணாத்தைணான் வசுப்பணா இருக்கும அரிசிக்கி முட்டி, முட்டி
ஜபந்த ஜபணாச்சு. இப்ப கறிக்கு என்னை பண்ணன்னு லதைரியல்லெ. கணாக்கணாவும மச்சியும ஒண்ணுஜபணாலெ
வந்தட்டைணாங்கன்னைணா லநய்மீனு லபணாறிக்க லவக்கணும! அப்படி வச்சணா எப்படியிருக்கும?
பிரியணாணியக்கூடை எங்ஜக வந்ஜதைன்னு ஜகட்டுருஜம! அவுங்களுக்கும லநய்மீனுன்னைணா ஒரு மணாதிரி
ஆசதைணான்.'
ஜயணாசறனைகளதைணான் பலெவும வருஜம! கணாசணா? பணமணா? வந்தை ஜயணாசறனைகள கலீல் மீத ஜகணாபம தைந்த
லசன்றைனை. ’நணாலமல்லெணாம ஜேடைமணாப் ஜபணாஜனைணாம அவுங்க கண்ணுக்கு. வீட்டுலெ இருக்குறைவ ஒரு
மனுஷிதைணாஜனைன்னு லநறனைப்ஜப லகறடையணாத. ரணாத்திரிக்குப் ஜபணானைவரு விடிஞ்சி இமபுட்டு ஜநரம
வறரக்கும வரஜலென்னைணா என்னை மனுஷன்? கமலபனிய கமலபனியச் சுத்தி வந்தைணா இங்க இருக்குறைவதைணான்
என்னை பண்ணுவணா? சரக்கு வணாங்கப் ஜபணாஜறைன்னு ஜபணாயி, ரணாத்தைங்கிட்டு நல்லெணா ஜஜேணாக்கணா கண்டை கண்டை
படைலமல்லெணாம பணாத்தட்டு வர்றைதக்லகல்லெணாம றகயில் கணாசு இருக்குமஜபணாலெ. வரட்டும இன்னிக்கு நணாலு
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ஜகளவி ஜகட்டைணாத்தைணான் மனைசு ஆறும. நமமகிட்டையும தைணான் நணாலு கணாசு தைந்தட்டுப் ஜபணானைணா என்னை?' என்று
தைணாஜனை தீர்மணானைம ஜபணாட்டு அறதை நிறறைஜவற்றியும லகணாண்டைணாள.
குழைந்றதைகள கணாரியங்கறளை ஒப்ஜபற்றி பளளிக்கூடைம அனுப்பிறவத்தைணாள. தைனிறம அவள தறணயணாகி
வந்தைத. யணார் எப்ஜபணாத வரப்ஜபணாகிறைணார்கள என்று சித்திரங்கள ஜபணாட்டுப்ஜபணாட்டு அழித்த ஜவடிக்றக
கணாட்டியத அவளுக்கு உறுதறணயணாக இருக்க மறுத்தை கணம. அடிக்லகணாரு தைரம எழுந்த வந்த வணாசலில்
நிற்பதம, லதைருவில் ஜநர் வடைக்கணாய்ப் பணார்ப்பதம அவள நடைத்திவந்தை கணாரியங்கள. கணாறலெ
உன்னிக்லகணாண்டு தைறலெறய அசணாத்தியமணாக உற்றுப் பணார்க்கிறை வறகயில் நீட்டிக்லகணாண்டு,
வருகிறைவர்கள யணாரணாய் இருக்கும என்று ஜநணாக்குவணாள. லதைளிவணானைறவ அவள கண்கள; எப்படி
நமபிக்றக இழைந்த ஜபணாயினை? ஜஜேணாடிஜபணால் வருகிறைதைணாய்த் லதைரிந்தைணால் இன்னும கூடுதைலெணானை இருதையத்
தடிப்புகஜளைணாடு, அவர்களின் உருவம நன்கு புலெனைணாகின்றை வறரக்கும, பக்கமணாய் வந்த தைன்றனைக்
கடைந்தஜபணாகிறை வறரக்கும பணார்த்த நிமமதிப் லபருமூச்சு விட்டைணாள.
வீட்டுக்குள வந்தைணாள. ஓரிடைத்தில் தைரிக்க மறுத்தை கணால்கள அவள உடைமறபச் சுமந்தலகணாண்டு சுற்றி
வந்தைனை. படைபடைப்பு ஓய மறுத்தைத. ட்ரணான்சிஸ்டைறரத் திருகினைணால், சணாந்தைம கிறடைக்கும. நீங்கள
ஜகட்டைறவ ஜநரம. தைமிழ்ப் பணாட்டுகள கரகரப்புடைன் வந்தைனை சிஜலெணானில் இருந்த. மனைசுக்குப்
பிடித்தைமணானை பறழைய பணாடைல்கள. லதைன்றைல்ஜபணால் உளளைம தைடைவிச்லசன்றைனை. அப்ஜபணாதம கண்கள
அறலெபணாயத் தைவறைணாத. 'கணாக்கணாச்சிக்கு என்னை இமபுட்டு மருவணாதி? நமமளை நணாஜம றபத்தியமணாக்கி
விட்டுருஜவணாஜமணா?’
'வர்றைவங்க வரட்டும. அதவறரக்கும லகணாஞ்சம தைறலெ சணாய்ப்ஜபணாம. யணார் வர்றைணாங்கன்னு
பணாத்தட்டுத்தைணான் சமயக்கட்டுலெ ஜபணாயி உக்கணாரணும' என்று தைனைக்குள லசணான்னைவளைணாய், விறடைலபற்றுக்
கிடைந்தை நணார்க் கட்டிலில் தைறலெ சணாய்த்த, வணாசலுக்கு ஜநஜர பணார்றவ றவத்த, தூங்குவத ஜபணாலெவும தூங்கணாமல் ஓய்லவடுப்பத ஜபணாலெவும கிடைந்தைணாள. அவள நிறலெ அப்படி ஆகவுட்டுத்தைணான்
திடுதிப்லபன்று ஏறி வந்தைணான் கலீல். கடைன் லசணால்லி வணாங்கி வந்திருப்பணாஜனைணா என்று எண்ணுமளைவுக்கு
நிறறைய இருந்தைனை சரக்குகள. அவன் கறளைத்த, கசகசத்த அட்டுப்பிடித்த வந்தைணான். இவள இப்படிப்
படுத்தக் கிடைந்தைணாள. 'சச்ச! எந்திரி... எந்திரி. இத என்னை லபணாமபளை. இப்படிக் கணாறலெலெ லசணாகுசணாப்
படுத்தத் தூங்கிக்கிட்டு.... அய்யய்யய்ய... அசமந்தைம புடிச்சுக் லகடைக்குறைதைப் பணாஜரன்...... கணாறலெயிஜலெஜய
இப்படிக் கிடைந்தைணா மூஜதைவி தைணானைணாஜவ வீட்டுக்குளளை வந்தருவணாள!.... ம......ம.... எந்திரி...’ அவன் இட்டை
ஆறண தூள பறைந்தைத.
அடித்தப் பிடித்த எழுந்தைணாள.
'ஆமணா! மூஜதைவி வருவணா...? தைன்னை மறைந்த வருவணாளைணாக்கும? ரணாத்திரி ஜபணானை ஆளைணா நீங்க? ஜபணாயி
ஜசந்தீங்கன்னு கண்டைத யணாரு? ஜசரஜலென்னு கண்டைத யணாரு? ஜபணாஜனைணாமணா வந்ஜதைணாமணான்னு இருக்கத்
லதைரியலிஜய இந்தை ஆமபிளைங்களுக்கு? இங்க லபணாமபளை லகடைந்த படுறை பணாடு உங்களுக்கு என்னை
லதைரியும?' என்றைபடிக்ஜக எழுந்த நணார்க்கட்டிறலெச் சணாய்த்தப்ஜபணாட்டு ஜசறலெறயச் சரிப்படுத்தி
முகத்றதைச் சுறுசுறுப்பணாக்க இரண்டு றககளைணாலும தைடைவி விட்டைணாள.
ஜகணாபஜமணா அல்லெத மனைசுக்குள வந்தை சலிப்ஜபணா ஓடிப்ஜபணாக அவறளைப் ஜபணாய்க் கட்டிப் பிடித்தைணான்.
அவனைத வியர்றவக் கசகசப்புக்குள சிக்கிப் ஜபணானைணாள. அப்படிச் சிக்கியதிஜலெணார் சுகம. புலென்கறளை
எல்லெணாம படைபடைப்பில் இருந்த இழுத்தப் ஜபணாட்டு ஜவறு வறக அறமதிக்குள அறழைத்தப் ஜபணானை சுகம.
எல்லெணாம ஜநரணாகி விட்டை மணாதிரி.
இவன் இருக்குமஜபணாஜதை விருந்தைணாளிகள வந்தவிட்டைணால், மல்லுக்கட்டி இவஜனைணாடு ஜபச்றசயும
ஆவிறயயும லதைணாறலெப்பததைணான் மிச்சம.
'தைண்ணி அடிச்சு வச்சிருக்கியணா? குளிக்கணும. ஜவணணா லவயில்லெ இன்னிக்கு லரணாமப தூரம ஜபணாவ
ஜவண்டியிருக்கு' என்று தரிதைப்படுத்தினைணான். அவனுக்கணானை எல்லெணாஜம தையணாரணாகத்தைணான் இருந்தைனை.
அவனைத கணாறலெக் கடைன்கள முடிந்தைனை.
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றசக்கிளில் சரக்குகறளை எப்ஜபணாதமஜபணால் பயம பத்திரமணாக றவத்தைணான். அவறனை அவள லநருங்கி
லமலிதைணானை குரலில் 'றகயிலெ கணாசு ஏதம இருந்தைணா தைந்தட்டுப் ஜபணாங்கஜளைன்' என்றைணாள. ஒரு வணாரத்திற்குப்
பின் வியணாபணாரத்தக்குப் புறைப்படுமஜபணாஜதை நஸீமணா இப்படிக் ஜகட்டைத கலீலுக்குக் கடுப்படித்தைத.
'இன்றனைக்கு என்னை புதப் பழைக்கமணா இருக்கு? சரக்கு வணாங்கியணார்றைதக்ஜக படைணாதை பணாடுபட்டு, நணாடி தைணாங்கி
நல்லெ வணார்த்தை லசணால்லி வணாங்கியணாந்திருக்ஜகன். சல்லிக்கணாசுகூடை இப்பக் றகயில் இல்ஜலெ பணாத்தக்ஜகணா.
ஜபசணாமப் ஜபணாயிரு!’
இவளுக்கும ஆத்திரம, அவசரம எல்லெணாம இருக்கிறைத. 'ஏன் லசணால்லெ மணாட்டீங்க? எல்லெணாம
லசணால்லித்தைணான் லசய்வீங்க. மத்தியணானைத்தக் என்னைதைணான் லசய்யிறைத?'
'சுமமணா வமபளைந்திட்டு நிக்கணாதை. என்னை லகச்சக்கரணம ஜபணாட்டைணாலும றபசணாக் கணாசும ஜபரணாதடி. சுமமணாத்
லதைணாறவயலு அறரச்சி வய்யி. கருவணாஜடைணா கத்திரிக்கணாஜயணா நணாளைக்கிப் பணாத்தக்கலெணாம.'
எவ்வளைவு சுலெபமணாகச் லசணால்லிவிட்டைணான்? அவள லநய்மீன் வணாங்கவும, முடிந்தைணால் லபணாறித்த
றவக்கவும ஆறசப்பட்டுக் கிடைக்கிறைணாள. தறவயலெணாம தறவயல். அவனிடைம கணாகம கறரந்தைதம,
அதைற்கணாக விருந்தைணாளி வரப்ஜபணாகிறை கறதையும லசணான்ஜனைணாலமன்றைணால் ஜகலியும கிண்டைலும பண்ணுவணான்.
அவன் கிண்டைல் பண்ணினைணால் வணாயில் இன்னை வணார்த்றதை வரும என்று லசணால்லெ முடியணாத. அவன் ஏதம
தைர மனைத்தைளைவில் எண்ணி இருந்தைணாலும இப்படி ஒரு கணாரணம கூறி கறதை ஜஜேணாடித்தைணால் அத ஜவண்டும
என்ஜறை கணாரியத்றதைக் லகடுத்தை மணாதிரி. ஜவறு இவனிடைம எப்படித்தைணான் ஜகட்பத என்றும புரியவில்றலெ.
அவஜனைணா இவள ஜகட்டைத, அதைற்கு அவன் பதில் லசணான்னைத என்று எல்லெணாவற்றறையும எப்ஜபணாஜதைணா
மறைந்தவிட்டைத ஜபணாலெ கணக்கு ஜநணாட்றடை எடுக்கவும, பணப்றபறயத் ஜதைடுவதமணாக உளஜளைஜய
அறலெபணாய்ந்த தைடைபுடைல் பண்ணிக்லகணாண்டிருந்தைணான்.
அவள றதைரியம வரவறழைத்த லசணான்னைணாள, 'இன்றனைக்கி என் கணாக்கணாவும மச்சியும வந்தைணாலும வருவணாங்க
ஜபணாலெத் லதைரியுத.'
அவன் அதிசயமணாகத் திருமபிப் பணார்த்தைணான். 'வரப்ஜபணாஜறைணாமனு நமம வீட்டுப் ஜபணான்லெ ஜபசுனைணாங்களைணா?
எப்ப வந்தச்சு ஜபணானு?'
'இந்தைக் கிண்டைல்தைணான் ஜவண்டைணாங்குறைத! சுமமணா வணாய மூடுங்க!'
'சரி... மூடிட்ஜடைன்.'
'என்னை சரி.. சரின்னுகிட்டு! எங்கியணாவத ஜபணாயி முட்டிக்கலெணாமனு ஜதைணாணுத.'
’அப்ப முட்டு! எங்க ஜபணாயி முட்டைப் ஜபணாறை?'
'யணா அல்லெணா! அல்லெணா! ஜபணாதமபணா உங்கஜளைணாடை லகடைந்த மனுஷி அவஸ்றதைப்படைறைத?'
'அப்பச் லசணால்லு. எப்படி அவ்வளைவு கலரக்டைணா லசணான்ஜனை?'
'ரணாத்திரி கனைவு கண்ஜடைன். லபரிய புளளை சடைங்கணாயிட்டைணா. அதக்கு நமமளை கூப்புட்டு வர்றைமணாதிரிக் கனைவு
வந்தச்சு. '
'அதக்கு முதைல்லெ கடிதைம வரட்டும. மத்தைதைப் பின்னைணாஜலெ பணாத்தக்கலெணாம. '
'கடிதைம ஏன் வரணும? அதைணான் ஜநர்லெஜய வரப்ஜபணாறைணாங்கஜளை!'
'யணாரு? உங்க அண்ணணாச்சி? அஜடையப்பணா.... பணாசம லபணாத்தக்கிட்டு வழியுத.'
'அத எதக்குங்க வீண் ஜபச்சு? அவுங்க வந்தைணா ஏதைணாச்சும வணாய்க்கு ருசியணா லவக்க ஜவண்டைணாமணா? லவறுஞ்
சணாதைத்றதையணா அளளித் திங்கச் லசணால்றைத?’
'ஆனைணா உங்க அண்ணனுக்கு அப்புடிக் குடுக்கலெணாம.... வந்தைவருக்கு எதவும இல்ஜலென்னு லசணால்லெணாம
ஜசணாறைணாவத குடுத்த அனுப்புறைஜம! அதைச் லசணால்லு.'
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நஸிமணாவுக்குக் ஜகணாபமணாகி விட்டைத. எறதைப் ஜபசினைணாலும எந்தை வழி ஜபணானைணாலும பிடி லகணாடுக்கிறைணாரணா?
எக்கணாளைமும ஜவடிக்றகயுமணாத்தைணாஜனை ஜபணாச்சு!
'ஜநத்த டைவுன்லெ ஜபணாயி சினிமணா பணாக்குறைதக்கு மட்டும கணாசு இருந்தச்சணா?'
’மூஞ்சிலெ ஓங்கி ஒரு குத்த விட்ஜடைன்னைணா எப்படியிருக்கும லதைரியுமணா? மனுஷன் வியணாபணாரத்தக்குப்
ஜபணாறை ஜநரத்தலெ மூட் அவுட்டைணாக்கிட்டு நிக்கணாஜதை!’
அவன் லசணான்னை ஜவகமும புறைப்பட்டை ஜவகமும சரியணாக இருந்தைத.
அவளுக்கு ஆத்திரமணானைணால் லசணால்லெ முடியணாதை ஆத்திரம. எப்படியும அவன் லஜேயித்தவிட்டைணாஜனை. 'என்னை
மனுஷன் இவுரு?'
அவளுக்கு விருப்பம இல்லெணாமஜலெஜய அவள அழுதவிடுவணாளஜபணாலெ இருந்தைத. தைணான் அழை
ஜநரிடுமஜபணாத யணாரும வந்தவிடைக் கூடைணாஜதை என்றை அச்சமணாக லவளிஜய வந்த நீர்மல்கிய கண்களுடைன்
கண்ஜணணாட்டைம விட்டைணாள. அப்ஜபணாஜதை மணி பதிலனைணான்றறைத் தைணாண்டிவிட்டிருந்தைத. ஊரில் இருந்த யணார்
புறைப்பட்டு வந்தைணாலும கிட்டைத்தைட்டை வரக்கூடிய ஜநரந்தைணான் இத. கணாறலெயில் கணாகம கறரந்தைத மனைதில்
இருந்த அந்தை எண்ணத்றதை மட்டும பிடுங்கிப்ஜபணாடை முடியவில்றலெ. ஜநரம விறரந்தம, ஓஜரணார் சமயம
லமதவணாயும கறரயக் கறரய கலீல் மீதைணானை ஜகணாபம கறரந்த பலெவீனைமணானை நிறலெயில் கிடைந்தைத.
'பணாவம! அவருந்தைணான் என்னை லசய்வணாரு? றகயில் வச்சுக்கிட்டைணா இல்லலெங்குறைணாரு? யணாரு வந்தைணாலும
ஜபணாதம ஜபணாதமனு அவுங்களைணா இவுங்க றகயப் புடிச்சி வலுக்கட்டைணாயமணாக் லகஞ்சுறைவறரக்கும
உபசரிக்கத்தைணான் லசய்யறைணாரு. ஜவண்டைணாதை ஆளு - ஜவண்டிய ஆளுன்னு கணக்குப் ஜபணாட்டுப் பணாத்தை நணாளு
உண்டுமணா? இந்தை வீட்டுலெ கணால் வச்சு வந்தைவங்க யணாறரயுஜம என்றனைக்குஜம பிரிச்சுப் பணார்த்தை நணாஜளை
லகறடையணாஜதை! இப்படி மனுஷணாளுங்களைணா எத்தைனை வீட்டுலெ பணாக்க முடியும? என்னை ஒண்ணுன்னைணா
எறதைலயடுத்தைணாலும ஜகலி லசஞ்சணாத்தைணான் அரிப்பு தீருமகுறை மணாதிரி நடைந்தக்கிடுவணாரு. அததைணான்
பத்திக்கிட்டு வருத! லசணால்லுறை மனுஷன் எறதையும பக்குவமணாச் லசணான்னைணா என்னை? குடியணா முழுவிப்
ஜபணாயிரும?'
பறழைய மனுஷியணானைணாள - லகணாஞ்ச ஜநரம சுவரில் சணாய்ந்த ஆசுவணாசப்பட்டைணாள. கண்கறளை வணாசலில்
நிறலெக்கச் லசய்தைணாள. நீண்டை ஜநரமணாய் நிறறைய மனுஷர்களும மனுஷிகளும கண்களில் பட்டு, பின்
நழுவினைர்.
'என்னைஜமணா ஒரு ஜநரம இப்படி மணாட்டிக்கிட்ஜடைணாம. எல்லெணாக் கணாலெமும இப்படிஜயவணா இருந்தறைப்
ஜபணாஜறைணாம? கஷ்டைப்படுஜறைணாமனு யணாரும ஜவண்டைணாமனைணா ஆயிருச்சி? மனைசு லகடைந்த இப்படிக் கழுதைப்
லபணாரட்டுப் பண்றை அளைவுக்கணா நணாம ஜமணாசமணாப் ஜபணாயிட்ஜடைணாம? கண்டிப்பணா இன்றனைக்கு யணாரணாவத நமம
வீட்டுக்கு வரணும!'
அடுக்கறளை ஜவறலெயினூஜடை எட்டி எட்டிப் பணார்த்தைணாள. உச்சிறய அறடைந்தை சூரியன் ஜமற்குத் திறசப்
பிரியமணாய் நகரலெணானைணான்.
உளளூரிஜலெஜய ஒரு ரவுண்டு ஜவக ஜவகமணாக முடித்த விட்டு பக்கத்தக் கிரணாமங்களுக்குப் ஜபணாகிறை
வழியில் வீட்டுக்கு வந்தைணான் கலீல். றசக்கிறளை லவளிஜய நிறுத்திவிட்டு உள நுறழைந்த அரக்கப் பரக்கப்
பணார்த்தைணான். எவருஜம வந்த ஜசரவில்றலெ. ஏலனைன்றும புரியவில்றலெ. நட்டை நடு வீட்டில் இருப்பின் மீத
இரு றககறளையும றவத்த அறசயணாமல் நின்று, நிறலெகுத்திய பணார்றவஜயணாடு என்னைஜவணா ஜயணாசறனையணாக
இருந்தைவன் முந்திறய அவிழ்த்த இருபத ரூபணாறய எடுத்தக் லகணாடுத்தைணான். 'இன்னும லகணாஞ்சம
லபணாறுத்தப் பணாரு. ஜஹணாட்டைல்லியணாவத எறதையணாவத வணாங்கிக்குடு. நணான் ஜபணாயிட்டு லவரசலெணா
வந்தருஜதைன்' என்றைணான். அவளுக்கு இன்று வணாழ்க்றக பூரணமணாகக் கிறடைத்தைறதைப்ஜபணாலெ இருந்தைத.
மீண்டும லவளிஜய வந்த லவயிலின் ஜகணாரத்றதைப் புறைந்தைளளிவிட்டு றசக்கிறளை மிதித்தப் பறைந்தைணான்.
லசணான்னைபடிக்ஜக அஜனைகக் கணாடு கறரகளுக்கும ஜபணாய்விட்டு வீட்டுக்கு வந்திருக்கும விருந்தைணாளகள
பற்றிய சிந்தைறனைஜயணாடு கனைஜவகமணாய் வந்தம யணாரும வந்திருக்கணாதை வீட்றடைஜய கணாண முடிந்தைத. அன்று
மட்டுமல்லெ; அதைன்பின் பலெ நணாட்களுக்கும கூடைத்தைணான்.
தைணாமறர, அக்ஜடைணாபர் 1992
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11. நிறை மணாற்றைம
எடுத்தை எடுப்பிஜலெஜய தைகரணாறு மூண்டு விட்டைத. கனைத்தை உரத்தை குரல்களைணால் அந்தை இடைஜம சந்றதை
ஜபணாலெணாகிவிட்டைத. ஜேப்பணார் சற்ஜறை பயத்ஜதைணாடும லவட்கத்ஜதைணாடும நடுங்கிக் லகணாண்டிருந்தைணான்.
பணாலெகிருஷ்ணன் தைன் நிறலெறமயிஜலெஜய நின்றைபடி ஜேப்பணாஜரணாடும அவனைத தைணாலுகணா அலுவலெக
நண்பர்கஜளைணாடும தைர்க்கித்தக் லகணாண்டிருந்தைணான். எதிஜர கண் சிவக்க நின்றிருந்தை கணாவன்னைணா முதைலெணாளி
பணாலெகிருஷ்ணறனை எரித்த விடுவத ஜபணாலெப் பணார்த்தைணார். இந்தை விஷயத்தில் அவனைத ஜவறலெ, அந்தைஸ்த,
பரஸ்பர நமபிக்றக, கணாவன்னைணா முதைலெணாளிக்கும அவனைத அப்பணா ஜவல்சணாமிக்கும உளளை உறைவு என்று
எல்லெணாஜம அகன்று ஜபணாய்விடும.
பரிதைணாபமணாய் நின்றைபடி ஜேப்பணார், பணாலெகிருஷ்ணறனை ஜநணாக்கிக் கூறினைணான். 'மனைசறிஞ்சு லபணாய்
லசணால்லெணாஜதை, பணாலு!’
'நணான் லபணாய் லசணால்லெஜலெ சணார்! நீங்கஜளை நல்லெணா ஜயணாசிச்சுப் பணாருங்க. சத்தியமணா என் றகயில் ரூபணாயத்
தைரஜவயில்லெ. தைந்திருந்தீங்கன்னைணா உடைஜனை ஒங்க கணக்குலெ வரவு வச்சிருப்ஜபன் சணார். தையவு லசய்த என்
லபணாறழைப்புலெ மண்ண வணாரிப் ஜபணாட்டுறைணாதீங்க!' என்று பணாலெகிருஷ்ணன் லகஞ்சினைணான்.
'என்னை பணாலு இப்படிலயல்லெணாம வணார்த்றதையப் ஜபணாட்டு முகத்றதை முறிக்கிறை மணாதிரிப் ஜபசுறை? நல்லெணா
ஜயணாசிச்சுப் பணாரு. ஊருக்குப் ஜபணாறை அவசரத்தலெ உன் றகயில் ரூபணாயத் தைந்தட்டு வரவு வச்சுக்ஜகணாண்ணு
லசணால்லிட்டுப் ஜபணாஜனைன். இந்தைளைவுக்கு நீ மறைந்த ஜபணாயிடுஜவன்னு லதைரிஞ்சணா நணாஜனை என் றகயணால்
வரவு வச்சிட்டுப் ஜபணாயிருப்ஜபஜனை! இப்ப வந்த இப்படிலயல்லெணாம லபணாய் ஜபசுறீஜய!’ ஜேப்பணார்
லதைவிங்கி லதைவிங்கிப் ஜபசினைணான். வணார்த்றதைகறளை ஒழுங்கணாய் அவனுக்கு அடுக்க முடியவில்றலெ.
தைன் வணாதைமும முயற்சியும இப்படிப் பலெரடைங்கிய ஒரு அந்தைஸ்த மிக்க கூட்டைத்தின் முன் லகணாஞ்சமும
எடுபடைணாமல் லநணாறுங்கி விழுவறதைப் லபணாறைணாமல் கணாவன்னைணா முதைலெணாளியிடைஜம பணாலெகிருஷ்ணன்
லகஞ்சினைணான். 'முதைலெணாளி என்னைய நீங்க அப்படிப் பணார்க்கணாதீங்க. லநசமமணாஜவ இவரு என்கிட்டை ரூபணாயத்
தைரவுமில்லெ; நணான் லபணாய் லசணால்லெவுமில்றலெ. அவருதைணான் எங்கிஜயணா பணத்தை விட்டுப்ஜபணாட்டு இப்ப
என்னைப்பணாத்தக் குத்தைம சுமத்தறைணாரு!’' அவன் குரல் நடுங்கியத. கண்களில் மருட்டு லதைன்பட்டைத.
'படுவணா, ரணாஸ்கல்! நீ வரவரப் லபணாய் ஜபச ஆரமபிச்சுட்ஜடை! எனைக்கு நீ கணாட்டுறை விசுவணாசமணா இத?
எவ்வளைஜவணா கஷ்டைப்படுறிஜயன்னு தைணான் இந்தைக் கல்லெணாவுலெ உன்னைப் லபணாறுப்புலெ வச்ஜசன், லபணாய் ஜபச
ஜவண்டிய அளைவுக்கு அவங்க யணாரும ஜவறலெயிலிஜயணா அந்தைஸ்திலிஜயணா லகணாறறைஞ்சு ஜபணானைவங்க
இல்லெ. அதை முதைல்லெ லதைரிஞ்சிக்கிடைணா சின்னைப் பயஜலெ!' என்றைபடி ஆஜவசமணாய்ப் பணாலெகிருஷ்ணனின்
சட்றடைறயப் பிடித்த உலுக்கினைணார். அவன் திணறினைணான்.
'முதைலெணாளி, நணான் எந்தைப் பளளிவணாசலுக்கும இல்ஜலெ ஜகணாயிலுக்கும வந்த சத்தியம பண்ஜறைன். அதை மணாதிரி
அவரும வந்த றதைரியமணா சத்தியம பண்ணட்டும பணாப்ஜபணாம!' என்று ஜேப்பணாறர முறறைத்தைபடிஜய ஓங்கிய
குரலில் கூறினைணான்.
'இவ்வளைவு தூரம ஜபச வந்தட்டியணா லபணாறுக்கிப் பயஜலெ!' என்றைபடி ஜேப்பணாருக்குப் பின்னைணால் நின்று
லகணாண்டிருந்தை மணாயணாண்டி ஆஜவசத்தடைன் முன்ஜனை வந்த பணாலெகிருஷ்ணனின் கன்னைத்தில் ஓங்கி அறறை
விட்டைணான். ஒரு கணம அவன் அதிர்ந்த விட்டைணான். கண்முன் பூச்சிகள லநளிந்தைனை. உஷணார் நிறலெக்குத்
திருமபியதம அவனும மணாயணாண்டிறயக் கன்னைத்தில் அறறைய முயன்றைஜபணாத ஜேப்பணானின் நண்பர்களும
கறடையில் சணாப்பிடை வந்த ஜவடிக்றகப் பணார்த்தக் லகணாண்டிருந்தைவர்களுமணாய்க் கூடி அப்படிலயணாரு
அசமபணாவிதைம நிகழைணாமல் தைடுத்தைணார்கள. அவன் தைளைரணாமல் முண்டிக் லகணாண்டிருந்தைணான். கூட்டைத்திலிருந்தை
யணாஜரணா ஒருவர் 'இவனுங்களைக் கல்லெணாவுலெ லபணாறுப்பணா வச்சிருந்தைணா முதைலெணாளிக்குப் பட்றடை நணாமம
ஜபணாட்டுறுவணானுங்க. முதைலெணாளி அமஜபணான்னு ஜபணாயிடை ஜவண்டியததைணான்.'
ஜஹணாட்டைல் கல்லெணாவின் முன் நிகழ்ந்தை இந்தை அசமபணாவிதைத்தைணாலும, ஜேப்பணார் பணத்றதைத்
தைரவில்றலெலயன்று லபணாய் கூறி விட்டைணாஜனை என்கிறை ஆத்திரத்தைணாலும, எல்ஜலெணாரும கூடி நின்று
ஜவடிக்றக பணார்க்கவும, வியணாபணாரம பணாதிக்கவுமணாச்ஜச என்கிறை எரிச்சலினைணாலும கணாவன்னைணா முதைலெணாளி
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பணாலெகிருஷ்ணறனைக் கழுத்றதைப் பிடித்த ஜவகமணாய் லவளிஜய தைளளினைணார். 'இந்தைப் பணத்ஜதைணாடை ஜபணாய்ச்
ஜசருடைணா- நன்றி லகட்டைவஜனை!’ பலெரின் முன்னிறலெயில் அடிபட்டு, அவமணானைமறடைந்த ஜவறலெயும
இழைந்தை குரூரத்தினைணால் ஏலறைடுத்தப் பணார்க்கவும வறகயற்றைவனைணாய்ச் சுவடு இல்லெணா ஜவகமணாய்ப்
ஜபணானைணான் அவன். ஜஹணாட்டைலிலும ஜரணாட்ஜடைணாரத்திலும நின்று ஆவலுறைப் பணார்த்தை அறனைவரும
பணாலெகிருஷ்ணன் லவளிஜயறிய பின் கணாட்சிகள எதவுமில்றலெலயன்று கறலெந்த ஜபணாயினைர்.
'ஜேப்பணார்! நடைந்தைறதை மறைந்தடுங்க. அவன் கணக்குலெ நணான் சரிக்கட்டி
சிடைஜறைன். வழைக்கமஜபணால் நீங்க சணாப்பிடை வணாங்க. மனைசுலெ வருத்தைம வச்சுக்கணாதீங்க' என்று கணாவன்னைணா
முதைலெணாளி அவன் றகறயப் பற்றியவணாறு ஜகட்டுக் லகணாண்டைணார்.
லவளிஜய வந்தைதம மணாயணாண்டி ஜகட்டைணான், 'ஜேப்பணார்! நல்லெணா ஜயணாசிச்சுப் பணாரு. உண்றமயணாகஜவ நீ ரூபணா
குடுத்தியணா? ஏன்னைணா பணாலெகிருஷ்ணனும லதைவுங்கிட்டைணான். அவன் லபணாய் ஜபசுறை றபயனைணாவும லதைரியலெ!'
'மணாயணாண்டி! நீயுமணா என்னைய சந்ஜதைகிக்கிறை?' என்று பரிதைணாபமணாய்க் ஜகட்டைணான்.
கூடை வந்திருந்தை பணார்த்திபன் லசணான்னைணான், 'தைப்பணா எடுத்தக் கிடைணாதை ஜேப்பணாரு! உனைக்கும உன் குழைந்றதை
படுறை கஷ்டைத்தலெ மறைதியணாயிருக்கலெணாமில்லியணா. அதைனைணால் தைணான் மணாயணாண்டி அப்படிக் ஜகக்கிறைணான்.'
மற்றை நண்பர்கள ரணாமுவும குமணாரும அவறனை நன்கு ஜயணாசித்தப் பணார்க்குமபடியும அனைணாவசியமணாய்
ஒருவனின் ஜவறலெ லகட்டுப் ஜபணாகக் கூடைணாத என்றும ஜேப்பணாரிடைம அபிப்ரணாயம லதைரிவித்தைணார்கள.
ஜமன்றம மிக்க ஸ்தைணானைத்திலிருந்த கீஜழை கீஜழை நழுவி வருவறதைப் ஜபணால் இருந்தைத.
அவறனை பஸ் ஸ்டைணாண்டில் விறடை லகணாடுத்த நண்பர்கள பிரிந்த லசன்றைதம தைனியணாளைணானைணான். எல்லெணா
நிறலெகளிலும தைணான் தைனியணாளைணாகி விட்ஜடைணாஜமணா எனை ஜேப்பணார் ஐயுற்றைணான். விறடை லபறுறகயில் மீண்டும
மணாயணாண்டி லசணால்லிவிட்டுச் லசன்றைத ஞணாபகம வந்தைத. 'எப்பணாடு பட்டைணாவத உன் குழைந்றதைய நல்லெணா
கவனிச்சுக்ஜகணா. உனைக்கு அந்தைக் குழைந்றதை ஞணாபகத்தைணாஜலெஜய எல்லெணா வறகயிலும நீ ஜசணார்ந்திட்ஜடை
இருக்கிறைத ஒஜர ஒரு ஆண் குழைந்றதை. நல்லெணா கவனிச்சுக்ஜகணா. என்னை லசலெவணானைணாலும பரவணால்லெ.
பணார்க்கஜவ பணாவமணாத் ஜதைணாணுறை!'
'பணாவம - பணாவம! யணாறரப் பணாத்தப் பணாவமனு லசணால்றை? நணான் யணாரு லதைரியுமணா? லபணாட்றடை குளைம, ஹணாஜி
ஆனைணா லசனைணா சணாகிஜபணாடை ஜபரனைணாக்கும! என்னைப் பணாத்தைணா பணாவமனு லசணால்றை!' அவனிடைம இதைறனைச்
லசணால்லெணாமல் விட்ஜடைணாஜம என்னும கூடுதைலெணானை ஆத்திரத்தைணால் மனைம இன்னும குமுறியத. குமுறி என்னை
லசய்ய? எப்படிப் பணார்த்தைணாலும இன்றறைக்குப் பழைம லபருறம ஜபசித்தைணாஜனை ஜேமபம அடிக்க
ஜவண்டியுளளைத! லநஞ்றச நிமிர்த்தி லகளைரவமணாய் வணாழும வணாழ்க்றக அற்றுப் ஜபணாச்ஜச!
ஜேப்பணாரின் நறடை லதைணாய்ந்த ஜபணானைத. ஆபீஸ் முடிந்த ஜஹணாட்டைலில் தைணாவணா பண்ணிய பின் ஊர் வந்த
ஜசர்ந்தை பிறைகும அறமதியுறைணாமல் தைவித்தைத. தவண்டைத. தைன் மீததைணான் எல்ஜலெணாருக்கும சந்ஜதைகம
முறளைவிடுகிறைதைணா? தைன் முகமும தைன் ஜபச்சுஜம தைணான் தைணான் குற்றைமுளளைவன் எனை உணர்த்தகிறைதைணா! ஜச!
என்னை வணாழ்க்றக?
அறரக்கணாசு உத்திஜயணாகமணானைணாலும அரசணாங்க உத்திஜயணாகம என்று லபருறமயடிக்கவணா முடிகிறைத?
வணாய்க்கும றகக்கும தைணான் சரியணாகிப் ஜபணாகிறைஜதை; அவன் இப்ஜபணாத பச்சணாதைணாபப்பட்டைன் தைன் மீஜதை.
'என்னைங்க ஜசணார்வணாயிருக்கீங்க?' குழைந்றதைறய இடுப்பில் றவத்தக் லகணாண்டிருந்தை நஸ்ரின், அவன்
வீட்டில் நுறழைந்தை மறு நிமிஷஜம இந்தைக் ஜகளவிறயத்தைணான் ஜகட்டைணாள. எப்ஜபணாதம வருகிறைணாற் ஜபணால்
இப்ஜபணாத அவன் வரவில்றலெ என்று அவளுக்குப் புரிந்தைத. வணாரத்தின் லவளளிக்கிழைறம இரவில் ஊர்
வந்த பின் திங்கள கணாறலெ ஜவறலெக்குப் பயணமணாவணான். ஜவறலெ பணார்க்கும ஊரில் வசதியணாய் வீடு
கிறடைக்கணாதைதம, லசணாந்தை ஊறர விட்டு அப்படி ஒன்றும லபரிய தூரமல்லெ என்லறைண்ணியும தைணான்
அங்குமிங்குமணாய் அறலெய ஜநரிட்டைத. குழைந்றதைக்கு சுகமில்றலெ என்றைணானை இந்தை ஒரு மணாதை கணாலெமும
அவன் ஜவறலெக்குப் ஜபணாகஜவ ஜவண்டும. அவன் நிறலெ அப்படி கிடைந்தைத. அதிலும இன்று மணாறலெ ஒரு
கருப்பு அத்தியணாயம ஜநர்ந்த விட்டைத.
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'ஜசணார்வுன்னு ஒண்ணுமில்லெ. றபயனைப் பத்திதைணான் மனைசு இன்னும அறலெபணாஞ்சிட்டு இருக்கு ! தைன்
குழைந்றதையின் மீத ஜநணாய் லதைணாடுத்திருக்கும தைணாக்குதைறலெ எப்படிஜயனும முறியடித்தவிடை ஜவண்டும
என்றை லதைணானியினைணால்தைணான் அவனைணால் ஜபச முடிந்தைத; ஆனைணால் ஒரு பணாதி உண்றமறயத் தைணான் நஸ்ரின்
நமபினைணாள.
'ஜநரமணாயிட்ஜடை இருக்கு. உங்கறளைத்தைணான் எதிர்பணார்த்தக்கிட்டு இருந்ஜதைன். வணாங்க டைணாக்டைர் கிட்டை
ஜபணாய்ட்டு வருஜவணாம!' என்று படைபடைப்பணாய் அவள அவறனை அறழைத்தைணாள.
ஓடியணாடித் திரிந்தை குழைந்றதைக்கு என்னைதைணான் ஆகிவிட்டைத? கணாய்ச்சல், வயிற்றுப்ஜபணாக்கு என்று உடைல்
தைளைர்ந்த ஜநணாய் வளைர்ந்த இப்ஜபணாத ஒஜரயடியணாகப் படுத்தவிட்டைத. இறளைப்பு ஜசர்ந்த லகணாண்டைத.
எத்தைறனைஜயணா டைணாக்டைர்கறளை உளளூரிலும சுற்று வட்டைணாரத்திலும பணார்த்தைணாயிற்று. சரிப்பட்டு வரவில்றலெ.
லசலெஜவணா வணாரிக்லகணாண்டு ஜபணாய்விட்டைத. இப்படிஜய விட்டுக்லகணாண்டிருந்தைணால் குழைந்றதை எப்படி
உருப்லபறும? லபண் குழைந்றதையல்லெணாமல் ஆண்டைவன் தைன்மீத கருறணப்பட்ஜடை லகணாடுத்தை இந்தை ஆண்
குழைந்றதையும பிரிந்த விட்டைணால்...? அவனைணால் நிறனைத்தப் பணார்க்க முடியணாதை அளைவுக்கு ஜவதைறனைகள
உருக்லகணாண்டு வளைர்ந்திருந்தைனை. அதைன் லபணாருட்ஜடை பலெவிதைமணாகவும கசிந்தஜபணாய், பிறைரின் தன்ப
தயரங்கறளையும மனைத்திலலெண்ணணாத லபணாய் புகன்றும, மணாசில்லெணாதை தைன் ஜவறலெயில் சமீப கணாலெங்களில்
மணாசிறனை உண்டைணாக்கியும உருண்டு லகணாண்டிருந்தைணான். ஆயினும கூடை இன்னைமும ஓர் அரசணாங்க
குமணாஸ்தைணாவின் எல்றலெக்கும தைகுதிக்கும மீறிய லசலெவினைஜம.
'லபணாறுத்தைஜதை லபணாறுத்தை நஸ்ரின்! கணாறலெலெ வறரக்கும லபணாறுத்தக்ஜகணாஜயன். றஹகிரவுண்டுலெ ஒரு
நல்லெ டைணாக்டைர் இருக்கணாரணாம. எப்ஜபர்ப்பட்டை ஜநணாயணாயிருந்தைணாலும அவரு குணப்படுத்திடுறைணாரணாம.
கணாறலெலெ லமணாதை பஸ்ஸில் நணாம புறைப்பட்டுருஜவணாம.'
நஸ்ரினுக்கு லரணாமபவும சந்ஜதைணாஷமணாக இருந்தைத. குழைந்றதைக்கு நலெம வந்த ஜசரும என்றை நமபிக்றகயும
உண்டைணாயிற்று. விடியறலெ ஜநணாக்கிக் குழைந்றதைறய மடியில் றவத்தத் தைணாலெணாட்டியபடிஜய கணாத்திருந்தைணாள.
பஸ்ஸில் லசன்று லகணாண்டிருந்தை அந்தை அதிகணாறலெ ஜவறளையிலுமகூடை அவனைத இருப்பும முகபணாவமும
அவளுள பல்ஜவறு குழைப்பங்கறளை உண்டுபண்ணிய படிக்ஜக இருந்தைத. வணாறயத் திறைந்த ஜகட்க
நிறனைத்தப் பின் அவன் எரிச்சலெறடைவணாஜனைணா, ஜகணாபப்படுவணாஜனைணா என்கிறை எண்ணத்தில் பலெ முறறை
ஜகட்கணாமஜலெஜய விட்டு விட்டைணாள. ஆனைணாலும மனைம லபணாறுக்க வழியில்லெணாமல் இறுதியணாக அவள நணாக்கு
அறசந்தைத. நணானும கவனிச்சிட்ஜடைதைணான் இருக்ஜகன். ஜநத்த நீங்க வந்தைதிஜலெருந்த லரணாமபவும ஜசணார்ந்ஜதை
ஜபணாய் இருக்கீங்கஜளை, என்கிட்டை என்னைன்னு லசணால்லெக் கூடைணாதைணா?’
அவன் லசணால்லெவில்றலெ. ஆத்திரத்தடைன் ஜகட்டைணாள. ‘அந்தை அளைவுக்கு நணான் அன்னிய ஆளைணா?'
இப்ஜபணாத அவள அன்னியளைணாகத்தைணான் பட்டைணாள. இந்தைக் கூறுபட்டுப் ஜபணாயிருக்கிறை உளலவளி
மணானைங்களிலிருந்த எந்தை உறடைந்தை பகுதிறயத் தூக்கி இவள முன்பு கணாட்டுவத? எவ்வளைஜவணா உயர்வணாய்
மதித்தக் லகணாண்டு நடைந்த வருகிறைணாஜளை! தைன் இன்லனைணாரு முகத்றதைக் கணாட்டினைணால், அதைன் நிஜே ரூபத்றதை
லவளிப்படுத்தினைணால் கணாறித்தப்ப மணாட்டைணாளைணா இவள? ஜநணாய்ப்பட்டை குழைந்றதையின் லபணாருட்டுத்தைணான்
இன்னின்னை மணாதிரிலயல்லெணாம நடைக்க ஜவண்டியதைணாயிற்று என்று லசணான்னைணால் இவள தைன்ஜனைணாடு இறசந்த
விடுவணாளைணா?
ஒருத்தைன் குடுமபத்றதைப் பரிதைவிக்க விட்டுட்டு நமப குழைந்றதைறய எப்படிங்க சுகப்படுத்தறைத?
ஆண்டைவனுக்ஜக லபணாறுக்கணாஜதை என்று தைணான் அவளைணால் ஜகட்க முடியும. பிறை பணாவ புண்ணியங்களின்
லபணாருட்ஜடைதைணான் தைன் குடுமப வணாழ்க்றகயின் ஏற்றைமும இறைக்கமும என்லறைண்ணி வருகிறை லபண்களின்
மத்தியில்தைணான் அவளும அவளைத நியணாய ஒழுங்குகள கூடை இவ்வணாறைணானை நமபிக்றகயின்
அடிப்பறடையில்தைணான் இயங்க முடியும எனை நமபுவதைற்கில்றலெ. இயல்பணாகஜவ அவளைத நல்லெ மனைம
‘நமக்குளளை பணக் கஷ்டைத்தலெதைணான் இப்படி லசஞ்சுட்டீங்க. நணாறளைக்ஜக ஜபணாயி உண்றமறய
ஒத்தக்கிட்டு பணத்றதைக் குடுத்தட்டு வந்திடுங்க' என்று அவள லசணான்னைணால் அவன் என்னை லசய்ய
முடியும? பணமும உண்டைணா? இத்தைறனை அசமபணாவிதைமணானை சமபவங்கறளை நிகழைச் லசய்தவிட்டு
ஒருவறனைத் திருட்டுப் பட்டைம சுமக்க விட்டு, இனிப் ஜபணாய் உண்றமறய ஒத்தக் லகணாண்டைணால்
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இன்னைமும களைங்கப்பட்டுப் ஜபணாகும வணாய்ப்பு தைணாஜனை. ஒரு மணாயத்திறர இப்ஜபணாத அத ஜமன்றமறயத்
தைருவதைணாயிருக்றகயில், அறதை அப்படிஜய விட்டு விடுவததைணாஜனை சிறைப்பு. உண்றமறய ஒப்புக்
லகணாளளும பட்சத்தில் அதைன் சரியணானை ஜகணாணத்றதை எல்லெணாரணாலும உணர்ந்தைறியும திறைன் இருக்குலமனை
அவன் நமபவில்றலெ. ஒரு பக்திமணானைணாக இருந்தம அடுத்தைவன் வணாழ்க்றகறய நணாசப்படுத்தை முதைல்லெ
மனைசு எப்படி வந்தைத என்று யணாரணாவத ஒருவர் ஜகட்டுவிடை மணாட்டைணார் என்பத என்னை உத்தைரவணாதைம?
எண்ண எண்ண அவமணானைப் பணாமபுகள சூழை நின்று சறிப் பணாய்வனை ஜபணால் பயந்தைணான். மறனைவியின் முகம
பணார்க்கவும மனைமில்லெணாமல் சட்டில் தைறலெ சணாய்ந்தைணான். களளைங்கறளையும கணாடுகறளையும ஒருவன்
புரியவிட்டு விட்டு, களளைங் கபடுகள இல்லெணாதை குழைந்றதை அவள மடிமீத சயனித்திருந்தைத. நஸ்ரின்
அவறனைக் கூர்ந்த ஜநணாக்கியபடிஜய இருந்தைணாள. அவனைத ஒவ்லவணாரு அறசவினிலும வித்தியணாசம
லதைரிகிறைத. அவன் அவனைணாகஜவ இல்றலெ என்பதம புரிகிறைத. எந்தை விஷயம லகணாண்டு அவன் இப்படி
ஆனைணான்? அவளைத கனைத்தை குழைப்பத்திற்கு விறடை கிறடைக்க முடியணாதைபடி றஹகிரவுண்ட் ஸ்டைணாப்றப பஸ்
எட்டிப் பிடித்திருந்தைத.
டைணாக்டைர் மிகுந்தை லதைமறபயும மனைச்சணாந்திறயயும லகணாடுத்தைணார். குழைந்றதை எவ்வளைவு அவஸ்றதைப்பட்டுப்
ஜபணாயிருந்தைணாலும ஜநணாய் முற்றைணாதை ஓர் இறடை நிறலெக் கட்டைமதைணான் என்றும லதைணாடைர்ந்த இரண்டு
மணாதைங்கள வறரக்கும மணாத்திறரகளும டைணானிக்கும லகணாடுத்த வந்தைணால் பூரண சுகம கிறடைத்த
விடுலமன்றும அவர் நமபிக்றக சுடைர்வீசச் லசணான்னைஜபணாத ஒரு சிதிலெமறடைந்தை உலெகம
புதப்பிக்கப்பட்டு, றகமீத தைரப்பட்டை புத்தைமபுத உற்சணாகம கறர புரண்டு லபருகிப் பணாய்ந்தைத.
ஆஸ்பத்திரிறய விட்டு மலெர்ச்சியணானை முகத்ஜதைணாடு உற்சணாக நறடைஜபணாட்டு இருவரும லவளிவந்தைஜபணாத
இனிய லதைன்றைல் அவர்கறளைத் லதைணாட்டுத் தைழுவிக் கவிறதை பணாடிச் லசன்றைத. திடீலரன்று
பணாலெகிருஷ்ணனின் முகத்தில் மணாயணாண்டி அறறைகிறை கணாட்சி விசுவரூபலமடுத்தைத. திறச நணான்கிலிருந்தம
கூரிய அமபுகள ஜேப்பணாறர ஜநணாக்கிப் ஜபரிறரச்சஜலெணாடு பணாய்ந்தைனை. விண்விண் என்று நரமபுகள
லதைறித்தைனை. தைறலெமீத லபரும பணாறைணாங்கல் ஏறி அமர்வறதைப் ஜபணான்றிருந்தைத. ஒரு கணம தைறலெறய
ஜவகமணாகச் சிலுப்பிக்லகணாண்டைணான். நஸ்ரின் குழைந்றதையின் முகத்தில் மணாறிமணாறி முத்தைங்கறளைப் லபணாழிந்தை
வண்ணம இருந்தைணாள. மனைறதை எதிலும நிறலெநிறுத்தை முடியணாமல் இவன் திணறியஜபணாத லநஞ்சுக்குள
வலிறம லகணாண்டை வலி தைணாக்கிற்று. சட்றடைப் றபயிலிருந்த ஜவகமணாய்க் றகத்தண்றடை உருவி முகத்றதை
மூடிக்லகணாண்டும, லநஞ்றசப் பிடித்தக்லகணாண்டும ஜவப்பமர நிழைலில் உட்கணார்ந்தைணான். எறதையும வணாய்
திறைந்த லசணால்லெ முடியணாமல் மரத்தின் அடிப்பகுதியில் சணாய்ந்தைணான். தைன் எதிரியணாகத் தைணாஜனை எதிரில்
நிற்பதஜபணால் ஜதைணான்றியத. ஜவலறைதிலும கவனைமின்றி, நிழைறலெ அநுபவித்தக்லகணாண்ஜடை குழைந்றதைக்கு
முத்தைங்கறளைப் லபணாழிந்தைவண்ணம பஸ்ஸைஜுக்கணாகக் கணாத்திருந்தைணாள அவள.
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ஆசிரியர் குறிப்பு
திருலநல்ஜவலி மணாவட்டைம களைக்கணாட்றடைச் ஜசர்ந்தைவர் களைந்றதை பீர் முகமமத. 30 ஆண்டுகளைணாக
கறதைகளும, கட்டுறரகளும எழுதி வருகிறைணார். இந்தியணா டுஜடை, கணாலெச்சுவடு, குமுதைம, அவள விகடைன்,
தீரணாநதி, ஸைன்ஜடை இந்தியன், தைணாமறர, லசமமலெர், கறணயணாழி, புதிய பணார்றவ, ஓம சக்தி, ஜேனை சக்தி,
தீக்கதிர், கல்கி, தைமிழைர் கண்ஜணணாட்டைம ஜபணான்றை பத்திரிக்றககளில் இவருறடைய பறடைப்புகள
லவளிவந்தளளைனை. தைமிழ்நணாடு கறலெ இலெக்கியப் லபருமன்றைத்தின் வழியணாக உருவணானை பறடைப்பணாளி
இவர். கணாலெச்சுவடு மணாதை இதைழில் ஆஜலெணாசறனைக் குழு உறுப்பினைரணாக இருக்கின்றைணார். கறலெ இலெக்கிய
லபருமன்றைம, முற்ஜபணாக்கு எழுத்தைணாளைர் சங்கம, இலெக்கிய சிந்தைறனை, திருப்பூர் தைமிழ்ச்சங்கம, இஸ்லெணாமிய
இலெக்கியக் கழைகம ஜபணான்றை அறமப்புகளில் தைன்னுறடைய பறடைப்புகளுக்கணாக பரிசுகறளைப்
லபற்றிருக்கிறைணார். ஜகணாறவ லில்லி ஜதைவசிகணாமணி நிறனைவு பரிசு, ஜஜேணாதி விநணாயகம நிறனைவுப்
பரிசுகறளையும லபற்றை லபருறம இவருக்கு உண்டு. 60 க்கு ஜமற்பட்டை சிறுகறதைகறளை எழுதியிருக்கிறைணார்.
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