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(1)
அது சின்னஞ்சிறு கிரராமம.
பபேருந்து நிறுத்தின் மரத்தடி சிமமண்டு மபேஞ்சில்
ஒரு குமபேல் அமர்ந்து வராட்ச்சசையும, சைராசலைசயையும
பவடிக்சகைப் பேரார்த்தது.
மவள்சளை பவட்டி அழுக்கைராகிவிடும என்று
சைராமிநராதன் நின்றிருந்தரார்.
ஓசலை பவய்ந்த டீக்கைசடையில் அரசியைல் விவராதம
நடைந்தது. கைராசலைச் மசைய்தித்தராள் பேக்கைம பேக்கைமராய்
பேடிக்கைப்பேட்டு விலைராவராரியைராகைப் பபேசைப்பேட்டைது.
குடிநீர்க் குழராயில் கைராலிக் குடைங்கைள் நிரமபின.
கைலைப்சபே, எருசம மராட்டுச் சைவராரி,
பவப்பேங்குச்சியைரால் பேல் துலைக்குவது என்று கிரராமம
இன்னுமும பேசழயைசத மறப்பபேனரா என்றிருந்தது.
``தமபி.... எத்தசன மணிக்கு வருது?’’

மபேரியைவர் ஒருவர் பகைட்டுவிட்டுத் துமமினரார்.
``அமமராடி! இப்பபேராதுதரான் அசடைப்பு சைரியைராச்ச!
பகைராபி தமபிசயைத்தரான் பகைட்படைன். விமரானம
எத்தசன மணிக்கு?’’
``திருச்சிக்கு பேத்து மணி, அப்புறம மவளிபயை
வந்து வண்டி புடிச்ச வரணுபம!’’
``கைராரரா...?’’
```ஆமரா. துபேராயில் பவசலை பேரார்த்துட்டு
பேஸ்பலையைரா வர முடியும?’’
``ஆமராமரா...’’
சைராமிநராதனுக்கு இளைசகைளின் ரகைசளைசயைத்
தராங்கை முடியைவில்சலை. கைராரில் வரும பநரராகை வீட்டில்
வந்து இறங்கைப் பபேராகிறரான். அப்புறம எதற்கைராகை
பபேருந்து நிறுத்தத்தில் கைராத்திருக்கை பவண்டும? என
நிசனத்தரார். பவட்டிசயை மடித்துக் கைராட்டிக்
மகைராண்டு கிளைமபினரார்.
வழியில் விசைராரிப்பேதற்மகைன்பற அவதராரம
எடுத்த மராதிரி , ```பகைராபி இன்னிக்குத்தராபன

வருது...? வந்திருச்சைரா? எப்பபேரா?’’ என்று மரராமபே
கைரிசைனம கைராட்டினவர்கைளுக்கு பேதிலைளித்து மதருசவ
அசடைந்தபபேராது வீட்டின் முன் கைரார் நிற்பேது
மதரிந்தது.
மபேட்டிகைள் பவகைமராகை
இறக்கைப்பேட்டைன,``வந்துட்டைரானரா... எனக்குத்
மதரியைராமரால் எப்பேடி?’’ என்று பயைராசித்தபேடி
பவகைமராய் நடைந்தரார்.
அதற்குள் வராசைலுக்கு ஓடிவந்த கைவுல்யைரா, ``ஏங்கை
அங்பகை என்ன வராய் பேரார்த்துட்டு.... மபேட்டிசயைப்
பிடியுங்கை!’’ என்று உத்துரவிட்டைராள்.
``பேரார்த்து ...பேத்திரம!’’ சைராமிநராதன், மபேட்டிசயை
இறக்கி வீட்டிற்குல் சவத்து மூச்ச வராங்கினரார்.
அவருக்கு எப்பபேராதுபம அப்பேடிப்பேட்டை ரராசிதரான்
மராய்ந்து மராய்ந்து பவசலைகைள் பேரார்ப்பேரார். ஆனரால்
கைசடைசியில் மகைட்டை மபேயைர்தரான் மிஞ்சம.
இப்பபேராதும அந்த விதி தப்பேவில்சலை.
பகைராபியிடைம மசைரான்னரார்.``நரான் உனக்கைராகைக்
கைராத்திருந்பதன். நீ எந்த வழியைரா வந்பத?’’ என்றரார்

ஆர்வத்துடைன்.
``ஆமரா.. இப்பபேரா அதுதரான் முக்கியைம! அவன்
கைசளைப்பேரா இருப்பேரான். மகைராஞ்சைம ஓய்வு
எடுக்கைட்டும!’’ என்று கைவுசைல்யைரா அவசளை அசழத்துப்
பபேராய் அமர சவத்து, ``எப்பேடி இருக்பகை....?
சைராப்பேராடு தண்ணிமயைல்லைராம ஒத்திக்கிச்சைரா..அங்பகை
மவயில் கைடுசமயைராபம!’’ என்று கைண்கைலைங்கினரால்.
``ஆமராமமரா.. பகைராசடையில் கைடுசமயைரா மவயில்
அடிக்கும. சைரி மபேட்டிமயைல்லைராம வந்திடுச்சைரா.....?’’
``ஆச்ச, எத்தசன உருப்பேடி ... நராலுதராபன....!’’
``ஆமராமப்பேரா.....’’
``டைராக்சிச்கைராரன் கைராத்துட்டிருக்கைரான்...
அனுப்பிட்படைன்..!’’
பகைராபி பவகைமராய் மவளிபயை வந்தரான்.
``மன்னிக்கைணும! அமமராசவப் பேரார்த்ததும
எல்லைராத்சதயும மறந்துட்படைன்!’’
டைராக்சி புழுதிசயைக் கிளைப்பிக்மகைராண்டு பபேராகை,
கிணற்றடியில் இருந்த மபேண்கைளின் கைண்கைள்

அவசன மமராய்க்கைத் மதராடைங்கின. தண்ணீர்
இசரப்பேதும, குடைம நிரமபுவதுமராயிருக்கை, ``ஏய்....
உங்கை ஆள்டி...!’’ என்று தராவணி ஒன்று இடிக்கைஅகைல்யைராவிற்குச் சிலிர்த்துப் பபேராயிற்று. உடைன்
ஈரக் கூந்தல் நர்த்தனம ஆடை, இரவிக்சகை இறுகிற்று.
அப்பபேராதுதரான் குடைத்துடைன் அங்பகை நுசழந்தவள்
முகைம சிவந்து ,``எங்பகை?’’ என்றராள் கிசகிசப்பேராய்.
``அபதரா... வராசைலில்!’’
அவள் கைராட்டின பேகுதியில் டைராக்சி பேரப்பியை
புழுதிதரான் மிச்சைமிருந்தது. அதனிசடைபயை பகைராபி
சைற்று சைசத பபேராட்டு, தங்கைமூலைம பூசியை கைடிகைராரம,
மசையின் என்று பேளைபேளைப்பேராகை யைராரிடைபமரா
பபேசிக்மகைராண்டிருந்தரான்.
அகைல்யைராவிற்குப் பேடைபேடைப்பேராயிற்று. அவன்
தன்சனப் பேரார்க்கைமராட்டைரானரா? தன் பேக்கைம
திருமபேமராட்டைரானரா? என்றிருந்தது.
இபதரா-திருமபுகிறராள்! என்சனப்
பேரார்க்கிறரானரா.... பேரார்த்துவிட்டைரானரா? உடைபன
உள்பளை பபேராகிறராபன! ஒரு பவசளை என்சனக்

கைவனிக்கைவில்சலைபயைரா! அல்லைது கைவனித்தும,
கைவனிக்கைராதது பபேராலைப் பபேராகிறராபனரா? ஏன்? ஏன்
அப்பேடி?
மவளிநராட்டுக்குப் பபேராய் பேணம சைமபேராதித்ததும
என்சன மறந்திருப்பேராபனரா? நிசனத்தவளின்
முகைத்தில் சிகைப்பு மசறந்து, கைவசலை பேடைர்ந்து,
அதுவசரயிருந்த பவகைம குசறந்தது.
பகைராபி, வருகிறரான் என்று பகைள்விப்பேட்டைதுபம
பதராழிகைள்,``உங்கைராளு வருதராபம!’’ என்று சீண்டைத்
மதராடைங்கியிருந்தனர். அவளுக்கு அது
சகைமராயிருந்தராலுமகூடை மவளிபயை, ``சீ....!’’ என்று
மவட்கைப்பேடுவராள்.
`அவரு எப்பேடி எங்கைராள்ன்னு மசைரால்றீங்கை....?
என்ன நிச்சையைமரா பேண்ணினராங்கை.....?’’
``நிச்சையைமதரான் உங்கைளுக்குள்பளை
பேண்ணிட்டீங்கைபளை! ஏய்...உங்கைபளைராடை
திருட்டுத்தனம எங்கைளுக்குத் மதரியைராதரா என்ன?
அவள் பேரார்க்கை, நீ பேரார்க்கை, பகைராவில்-திபயைட்டைர்
எல்லைராம உங்கைபளைராடை திருவிசளையைராடைல்கைசளை

எடுத்துச் மசைரால்லுபம! எல்லைராம பேண்ணிட்டு
இப்பபேரா நழுவினரால் சமமரா விட்டிருபவராமரா
என்ன?’’
``ஆமரான்டி! மராப்பிள்சளை பேறந்து வர்றரார்..
மபேண்சணப் மபேரான்னரால் அலைங்கைரிச்ச கைட்டிக்கிட்டு
துபேராய்க்குத் தூக்கி பபேராயிடைப் பபேராறரார்!’’
``சீ...’’
``என்னடி சீ! உன்சனக் கூட்டிட்டுப்
பபேராகைத்தராபன வர்றரார்!’’
``ஏய்...அகைல்யைரா! அங்பகை பபேரானதும எங்கைசளை
மறந்துடைராதடி! மறந்துடுவியைரா...?
``ஊகூம....’’ என்று ஓடுவராள். அவர்கைள்
விடைமராட்டைரார்கைள்.
பின்னராபலைபயை துரத்திவந்து, ``பகைராபி கைடிதம
பபேராட்டைராரரா...?’’ என்பேரார்கைள்.
``எங்கை வீட்டுக்குப் பபேராடை முடியைராபத...!’’
``அப்பபேரா என் விலைராசைம மகைராடு!’’ என்று மகிளைரா

மகைராடுத்திருந்தராள்.ஆனரால் அங்கும கைடிதம
வரவில்சலை.
``ஏண்டி ...ஏன் அவர் கைடிதம பபேராடைசலை’’ என்று
அவர்கைள் நச்சைரிக்கைபவ, ``அவருக்கு மரராமபே
பவசலையைராம... அதனராலை பபேரான்லை பபேசறபதராடு சைரி!’’
என்று அகைல்யைரா மபேராய் மசைரால்லி சைமராளிப்பேராள்.
``பபேரான் எங்பகை பபேசினரார்... உங்கை
வீட்டுக்கைரா...?
``ஆமரா...’’
``வீட்டில் யைராரும எதுவும மசைரால்லைசலையைரா...?
`` ``இல்சலை...பபேசறது பகைராபின்னு அவங்கைளுக்கு
மதரியைராபத! நரான் ஏபதரா பதராழியிடைம
பபேசறமராதிரிதராபன பபேசபவன்!’’
``அவர் என்ன மசைரான்னரார்? என்ன பபேசினரார்?’’
``உம...அமதல்லைராம தனிப்பேட்டை விசையைம!
அமதல்லைராம உங்கைளுக்கு ஏன்?’’
``பேராத்தியைரா ...பயைராசைசன மசைரான்னது நராங்கை!

துசணக்கும தூதுக்கும நராங்கை பவணும...
மத்ததுக்கும பவணராமரா?’’
பதராழிகைள் விடைமராட்டைரார்கைள். அகைல்யைரா அதற்கும
ஏதராவது மசைரால்லி சைமராளிப்பேராள். அவர்கைள்
திருப்தியைசடைந்து பபேராய்விடுவரார்கைள்.
அடுத்தவர்கைளின் அந்தரங்கைத்சதத்
மதரிந்துமகைராள்வதிலும, அசதக் பகைட்டு, கிண்டைல்
பகைலி பேண்ணுவதிலுமதரான் எத்தசன ஆர்வம!
இமதல்லைராம இயைற்சகையிபலைபயை ஊறிப்
பபேராய்விட்டைபதரா!
பகைராபி பபேசினதராகை மசைரால்வமதல்லைராம மபேராய்
என்பேது அவர்கைளுக்குத் மதரியைராது. பதராழிகைளின்
நச்சைரிப்பிலிருந்து தப்பிக்கைபவண்டி –பகைராபி பேற்றி
கைசத கைட்டியிருந்தராலுமகூடை அந்தப் மபேராய்,
அகைல்யைராசவ மநருப்பேராய்ச் சடும.
`பகைராபி மமய்யைராலுபம எனக்கு ஏன் பபேரான்
பேண்ணவில்சலை?’’’ என்று பதரான்றும.
அவன் ஆண், நிசறயை சைமபேராதிக்கிறரான்.
மவளியூரில் சதந்திரமராய் இருக்கிறரான். கைடிதம

பபேராடை பநரம இல்லைராமபலைரா, பசைராமபபேறியைராகைபவரா
இருக்கைலைராம.
`பபேரான் பேண்ணுவதில் என்ன பிரச்சிசனயைராம?
எங்கைள் வீட்டிற்குப் பேண்ணலைராம. அப்பேரா-அமமரா
எடுத்தரால் சவத்து விடைலைராம. மசைலைசவப்
பேரார்க்கிறரானரா? மசைலைசவப் பேரார்க்கிற
அளைவிற்குத்தரான் எங்கைளுக்குள் பேழக்கைம
இருக்கிறதரா? அப்பேடிக் கைணக்குப் பேரார்க்கிறவனரா
இவன்?’ அவளுக்கு எதுவும விளைங்கைவில்சலை.
பேணம கைராச வந்ததும என்சன
மறந்துவிட்டைராபளைரா? அல்லைது பவறு யைராசரயும
நிசனக்கைத் மதராடைங்கிவிட்டைராபனரா என்கிசற
இயைல்பேரான சைந்பதகைம அவளுக்குள் எழுந்து
மநஞ்சசைக் குசடைந்தது.
இப்பபேராது அசத அதிகைப்பேடுத்துகிற மராதிரி –
பகைராபி அவசளைக் கைண்டு மகைராள்ளைவில்சலை.
`அலைட்சியைம! ஏன்? ஏன் இப்பேடி மராறிவிட்டைரான்?’
அகைல்யைராவிற்கு அழுசகை அழுசகையைராய் வந்தது.

(2)
பகைராபி குளித்துவிட்டு வருவதற்குள் சதரா,
மபேராருட்கைசளைப் பிரித்து கைசடைபேரப்பிக்
மகைராண்டிருந்தராள். அவளுக்கு மபேராறுசம கைராக்கை
முடியைவில்சலை. அதுவில்லைராமல் கைசடைக்குட்டி;
அதிலும மபேண் என்கிற மசைல்லைம!.
அப்பேரா பேயைந்து பேயைந்து ``அண்ணன் வரட்டுபம!
அதுக்குள்பளை என்ன அவசைரம?’’ என்று
பகைட்டுவிட்டு,``அது என்னமமரா.... பரடிபயைராவரா?’’
``இல்சலைப்பேரா....சைராக்பலைட்.’’
``ஓ...புதுச புதுசைராய் என்மனன்னபமரா வருது!’’
சதரா, பசைசலைகைசளை எடுத்து தன் உடைலில்
சவத்து அழகு பேரார்த்தராள். நசகைகைசளை எடுத்து,``ஐ!
மசையின்! அடை! கைமமல்! அமமரா! இங்பகை பேராபரன்!
அண்ணபனராடை மசைலைக்ஷன் சூப்பேர்!’’ என்று
நசகைகைசளைப் பபேராட்டு கைண்ணராடியில் அழகு பேரார்த்து

குதித்தராள். குதூகைலித்தராள்.
ஒவ்மவரான்றின் பநர்த்திசயையும பேரார்த்து
ஆச்சைரியைப்பேட்டைவள், ஏபதரா ஒன்சறப் பிரித்தபபேராது
பகைராபி தசலைசயை துவட்டிக் மகைராண்டு வர, ``இது
என்னண்ணரா?’’ என்றராள்.
அசற முழுக்கை இசறந்து கிடைந்த சைராமரான்கைசளைப்
பேரார்த்தவனுக்குச் சைட்மடைன பகைராபேம வந்தராலும அசத
அடைக்கிக் மகைராண்டு, ``பிஸ்கைட்’’ என்றரான்.
``பிஸ்கைட்டைரா...நல்லை கைனமரா இருக்கு!’’
``கைழுசத! அது சைராதரா பிஸ்கைட் இல்சலை, தங்கைம!’’
`` தங்கைமரா....?’’ சதரா பகைட்டுவிட்டு
உருகிப்பபேரானராள்.
``ஆமராம. இருபேத்து நராலு பகைரட் தங்கைம.’’
அதற்குள் அமமராவும வந்து கைண்விரித்து,
``அமமராடி! சினிமராவுலைதரான் இது மராதிரி கைட்டிக்
கைட்டியைரா பேரார்த்திருக்பகைன். இவ்பளைராவும நமக்கைரா
பகைராபி?’’

அந்தக் பகைள்வியில் இருந்த எதிர்பேரார்ப்பும
ஏக்கைமும அவசன உஷராரராக்கிற்று. ``இல்சலைமமரா.
என் நண்பேன் ஒருவபனராடைது. அவங்கை வீட்டுக்கு
வராங்கிக் மகைராடுத்திருக்கைரான்.’’
``இமதல்லைராம எத்தசன லைட்சைம மபேறுமனரான்?’’
``சைரியைரா மதரியைசலை. நிசறயை இருக்கும. அமமரா!
எனக்குப் பேசிக்குது. சதரா! என்சனக் பகைட்கைராம இனி
எசதயும மதராடைராபத!’’
அந்தக் கைண்டிப்பு அவளைது முகைத்சதக் கைறுக்கை
சவத்தது.
இதுவசர வீட்டில் யைராரும சதராசவக் கைடித்து
பபேசினதில்சலை. பகைராபியும அப்பேடித்தரான். இப்பபேராது
அவனுக்கு என்னராச்ச? பேணம வந்ததும
மராறிவிட்டைரானரா என்று நிசனத்தபபேராது சதராவின்
கைண்கைள் கைலைங்கிவிட்டைன.
அவள், துணிமணிகைசளையும மபேட்டிசயையும
அப்பேடிபயை பபேராட்டுவிட்டு அசறக்குள் பபேராய்
கைதசவ மூடிக்மகைராண்டைராள். சைராப்பேராடு எடுத்து
சவத்து பேரிமராறிக்மகைராண்டிருந்த கைவுசைல்யைராவிற்கு

மனது இளைகிப் பபேராயிற்று.
பகைராபி எசதப்பேற்றியும சிந்திக்கைராமல்
சைராப்பேராட்டில் கைவனமராகை இருந்தரான்.
வீட்டுச் சைராப்பேராடு சைராப்பிட்டு இரண்டு
ஆண்டைராயிற்று. துபேராயில் எப்பபேராதராவது
நண்பேர்கைளின் வீட்டில் சைராப்பிடுவதுண்டு. மற்ற
பநரங்கைளில் மமஸ்! மகைட்டியைரான இட்லி,
கைடினமரான பூரி, புட்டு, ப்பரராட்டைரா என்று வயிறு
மரத்துப் பபேராயிருந்தது. நராக்கில் உணர்வில்சலை.
பவசலைக்குப் பபேரானரால் `குட்பூஸ்’ எனப்பேடும
பிரட்! மிகை மலிவராகைக் கிசடைக்கும. அதுதரான் அங்கு
வசைதியில்லைராத –சைமபேளைம குசறந்த
மதராழிலைராளிகைளுக்கு உணவு. உயிருமகூடை.
அங்பகை உடைலும மனமும வசைதிகைள்
பதடுவதில்சலை. அதிகைபேட்சை மவயிபலைரா அதிகைபேட்சை
குளிபரரா எதுவரானராலும ஏற்று அடிசமயைராகை
நடைத்தப்பேட்டைராலுமகூடை பேணம வருகிறதரா –அது
பபேராதும என்கிற பேக்குவம. நராம சகைம பதடை
வரவில்சலை. சைமபேராதிக்கை, சைமபேராதித்து ஊருக்கு

அனுப்பே அங்பகை நமசம நமபிக் குடுமபேம! தராய்தந்சத, சைபகைராதரிகைள் என்ற நிசனப்பும எழும.
மபேருமபேராலைரான மதராழிலைராளிகைளின் கைனவும,
கைற்பேசனயும இப்பேடிதரான் இருக்கின்றன.
``இன்னும மகைராஞ்சைம மபேராரியைல் பபேராடைட்டுமரா?’’
``என்னடி பகைட்டுகிட்டு... அவனுக்குத்தரான்
வராசழக்கைராய் பிடிக்குபம. பபேராடு!’’ சைராமிநராதன்
அசதத் தனக்குக் கிசடைத்த மபேரியை வராய்ப்பேராகைக்
கைருதி மசனவிசயை விரட்டினரார்.
``அப்பேடிபயை எனக்கும மகைராஞ்சைம பபேராடு!’’
பகைராபிக்கு சிரிப்புதரான் வந்தது. அப்பேராவுக்கு
பவண்டும என்றரால் பநரராகைக்
பகைட்கைபவண்டியைதுதராபன? பேயைம, தயைக்கைம!
இதற்கிசடையில் கைவுசைல்யைரா, சசைசகையில் அவரிடைம
என்னபவரா மசைரால்வதும, அவர் கைண்கைளைராலும
உதடுகைளைராலும மறுப்பேதும அவனுக்குப் புரிந்தது.
அவன் சைட்மடைன நிமிர அமமரா பேல்சலைக்
கைடித்துக்மகைராண்டு சைமராளித்து அடுப்பேடிக்கு
நழுவினராள்.

`` ``என்னப்பேரா?’’
``வந்து...நீ சைராப்பிடு.”
``பேரவராயில்சலை...மசைரால்லுங்கைப்பேரா!’’
``ஏரிக்கைசர பேக்கைத்துலை ஒரு இடைம வராங்கி வீடு
கைட்டிபனராமில்பலை. அது இன்னும பூர்த்தியைராகைபலை. நீ
திருமபிப் பபேராறதுக்குள்பளை முடிச்ச கிரகைப்பிரபவசைம
பேண்ணிட்டைரா பதவசலை...’’
``முடிச்சடுங்கைபளைன். அதுலை என்ன சிக்கைல்?’’
``பேணம...’’
``அதரான் அனுப்பியிருந்பதபன!’’
``அது பேத்தசலை. மராடிசயையும பசைர்த்து
முடிக்கைணும... இன்னும மரண்டு மூணு லைட்சைம
அதிகைமராகும பபேராலிருக்கு...’’
பகைராபி அதற்குப் பேதில் மசைரால்லைவில்சலை. சகை
கைழுவி எழுந்தரான். அமமரா சசைசகை கைராட்டை, அப்பேரா
அவனிடைம தன் துண்சடை நீட்டி,``அதுமட்டுமில்லைராமஅந்த வீட்படைராடு பசைர்ந்த நிலைத்சதயும பபேசி

அட்வரான்ஸ் மகைராடுத்திருக்பகைராம. நீ
மவளிநராட்டுக்குப் பபேரானபின்னரால் நமம
குடுமபேத்பதராடை கைவுரவம, அந்தஸ்து எல்லைராபம
உசைந்துபபேராச்ச! ஊபர உன்சனப் பேற்றிப்
மபேருசமயைரா பபேசது!’’
பகைராபிக்கு அந்த வரார்த்சதகைள் மகிழ்ச்சி
தரவில்சலை. `தறுதசலை... மபேராறுப்பில்லைராதவன்
குடுமபேத்துக்கு கிசடைத்த சூனியைம. மபேத்தவங்கைபளைராடை
உயிசர வராங்குறரான்’ என்று இதற்குமுன்பு சைபித்த
அபத வராய் இப்பபேராது பபேராற்றுகிறது. அதற்குக்
கைராரணம –பேணம!
பேணம பதசவதரான். ஆனரால் அதுபவ ஒருவனின்
தரராதரத்சத எசடை பபேராடுவதராகை
அசமந்துவிடைக்கூடைராது! அவனுக்குப் புரிந்தது –
இந்தப் பேராரராட்டும புகைழ்ச்சியும தனக்கில்சலை. தனது
பேணத்திற்கு என்று.
ஒருவன் என்சறக்குபம மகைட்டைவனராகை இருந்து
விடுவதில்சலை.மகைட்டைவன் திருந்தலைராம.
நல்லைவனராகைலைராம. சைந்தர்ப்பேச் சூழ்நிசலையில்
நல்லைவர்கைள்கூடை மகைட்டுப் பபேராகைலைராம. ஊரரார்

அசதக் குற்றம மசைரால்லைலைராம. புரளி பபேசைலைராம.
ஆனரால், மபேற்பறரார் அப்பேடிச் மசைய்யைக்கூடைராது.
தளைர்ந்து பபேராகுமபபேராது சதரியைம மசைரால்லைணும.
மதமபு தரணும. ஊக்கைமும உற்சைராகைமும தந்து
தூக்கிவிடைணும.
எத்தசன மபேற்பறரார்கைள் இசதச்
மசைய்கிறரார்கைள்? ஊக்கைம தரராமலிருந்தராலும
பேரவராயில்சலை.... ஏச்சம பபேச்சம
மகைராட்டைராமலிருந்தராபலை பபேராதும!
மபேற்பறரார்கைள், பவண்டும என்பற
பிள்சளைகைசளை வசதப்பேதில்சலை.அதிகை எதிர்பேரார்ப்பு,
ஆசசைகைசளை, கைனவுக் பகைராட்சடைகைள், சைந்தர்ப்பே
சூழ்நிசலைகைள் அவர்கைள் அப்பேடிப் பபேசை
சவத்துவிடுகின்றன. அவற்சறப்
மபேரிதுபேடுத்தக்கூடைராது. என்சனத் திட்டினராலும,
எப்பேடி பகைராபித்துக் மகைராண்டைராலும அது அந்தந்த
பநரத்துக்குதரான். எந்தப் மபேற்பறராரும தங்கைள்
பிள்சளைகைள் வீணராகைப் பபேராகைபவண்டும என்று
நிசனப்பேதில்சலை.
அவன் முன் அசறக்கு வர, மதராசலைக்கைராட்சியில்

மசைய்தி ஒளிபேரப்பேராகிக் மகைராண்டிருந்தது.
சைராமிநராதன், மகைனுக்மகைதிபர அமர்ந்து,``நீ இன்னும
பேதில் மசைரால்லைபலை?’’ என்றரார்.
``எதுக்கு...?
``நிலைம..வீடு!’’
கைவுசைல்யைரா, ஈரக் சகைசயைத் துசடைத்தபேடி வந்தராள்.
``அவன் வந்தராலும வரராததுமராய் ஏன் இப்பேடி
மதரால்சலை பேண்றீங்கை! அவன் என்ன முடியைராதுன்னரா
மசைரான்னரான்? நீ ஓய்வு எடுத்துக்பகைரா! அந்த
அசறயில் பேடுத்துக்பகைரா!’’
``அங்பகை சதரா, பேடுத்து அழுதுட்டிருக்கைரா!’’
``அவ ஏன்...அழணும...?
``நீதரான் அவசளைத் திட்டிட்டிபயை!’’
``நரான் திட்டிபனனரா...எப்பபேரா...? அமமரா! அந்தக்
கைழுசதசயை இங்பகை கூப்பிடு!’’
``ஏய் ... சதரா! அண்ணன் கூப்பிடுறரான் பேராரு...!
அவளிடைமிருந்து பேதிலில்லைராமல் பபேராகைபவ

கைவுசைல்யைரா, அசறக்கைதசவத் திறந்து உள்பளை
பபேராய்,``ஏய் ...என்ன இது சின்னப்
பிள்சளையைராட்டைம! முகைத்சதத் துசடைச்சகிட்டு
மவளிபயை வரா!’’
அவள் என்னபவரா முணுமுணுப்பேதும,
விசமபுவதும பகைட்டைது. ``ஏய்! அதரான்
மசைரால்பறன்லை..... நமம அண்ணன்தராபன!
உனக்கில்லைராம பவறு யைராருக்குடி அவன் வராங்கித்
தரப்பபேராறரான்? மனசலை எசதயும வச்சக்கைராம
மவளிபயை வரா!’’

கைவுசைல்யைரா மவளிபயை வந்ததும சதரா முகைத்சதச்
சருக்கிக் மகைராண்டு மவளிபயை வந்து மதருசவப்
பேரார்த்தபேடி நின்றராள்.
``பகைராபி! ஆனராலும உனக்குக் பகைராபேம மரராமபேபவ
வருது. மபேராட்சடைப்புள்ளை ஏபதரா ஆர்வக்பகைராளைராறுலை
சைராமரான்கைசளை எடுத்துட்டைரான்னரா அதுக்கைராகை
இப்பேடிதரான் பபேசறதரா? அவ யைராரு. அன்னியைமரா?
உன் தங்சகைதராபன! அவசளைக் கூப்பிட்டு ஆறுதல்

மசைரால்லு!’’
``ஏய் ..கைழுசத! இங்பகை வரா! நரான் அப்பேடி
என்ன உன்சனத் திட்டிட்படைன்? மபேட்டியில்
இருக்கிறமதல்லைராம நம மபேராருள் இல்சலை. யைரார்
யைராருக்பகைரா மகைராடுக்கைச் மசைரால்லி வராங்கிக்
மகைராடுத்தனுப்பினது. மத்தவங்கை மபேராருட்கைசளை நீ
பேராட்டுக்குப் பிரித்து, வீணராக்கிட்டைரா அப்புறம அசத
எப்பேடி அவங்கைகிட்டை மகைராடுக்கை முடியும? நமசமத்
தப்பேரா நிசனக்கை மராட்டைங்கை....?’’
``அது மத்தவங்கை மபேராருள்னு எனக்மகைப்பேடி
மதரியுமராம!’’’’
``அதராபன நரானும மசைரான்பனன்! மத்தவங்கை
சைராமரான் எல்லைராம இருக்கு. கைசலைக்கைராபத! நரான்
வந்து எடுத்துத் தர்பறன்னு...சைரி, இங்பகை வரா!’’
என்று பகைராபி அவசளை அசழத்துத் தசலைசயைக்
கைட்டிக்மகைராண்டு வருடினரான்.
அசதப் பேரார்க்கைப் பேரார்க்கை சைராமிநராதனுக்கும,
கைவுசைல்யைராவிற்கும கைண்கைலைங்கிப் பபேராயிற்று.
பகைராபி மராறவில்சலை, எசதயும மறக்கைவில்சலை

என்கிற மபேருமிதம ஏற்பேட்டைது.
``ஏய் ...சதரா! இப்பபேரா சைமராதரானமராயிடுச்சைரா....
என்னபவரா மபேரிசைரா பிணக்கிகிட்டுப் பபேரானிபயை!’’
என்று அப்பேரா சீண்டினரார்.
``அப்பேரா! அவ பிணக்கினரா...யைராருக்கு நஷ்டைம!
இந்த ஜப்பேரான் பசைசலை! மகைராலுச,
மநக்லைமசைல்லைராம....’’
சதரா, `பபேராண்ணரா!’’ என்று சிணுங்கியைபேடி
அவனது மநஞ்சில் மபேராய்யைராய்க் குத்தினரான்.
அவனது மரார்பிலும,கைழுத்துப் பேகுதியிலும கைறுப்பு
கைறுப்பேராய் தழுமபுகைள் மதரியை ``என்னண்ணரா இது....
அமசம பபேராட்டை மராதிரி...?
``அமசம இல்பலை ...அங்பகை மவயில் நராள்லை சூடு
தராங்கைராம வரும சூட்டுக் மகைராப்புளைங்கைள்!’’
``அங்பகை அவ்பளைரா மவயிலைரா...?’’
``ஆமரா....!’’
``ஏசி இருக்குபம!’’

``கைரார் ஏசி ,வீடு ஏசி, கைசடைகைள், அலுவலைகைங்கைள்
ஏசி ...ஆனரா மதராழிற்சைராசலையில் சத்தணுபம!
அமதல்லைராம பபேராகைட்டும ...அமமரா... இந்தச்
சைராமராசனமயைல்லைராம எடுத்து சவ!’’ என்று பகைராபி
அசறக்குள் பபேரானரான். ``சதரா கைழுபத! நீ என் கூடை
வரா....!’’
பகைராபி, கைட்டிலில் தசலையைசணசயை சவத்துச்
சைரிந்து அமர்ந்து, ``அப்புறம..? உன் பேடிப்மபேல்லைராம
எப்பேடியிருக்கு?’’ என்றரான்.
``அது அப்பேடிபயைதரான் இருக்குண்ணரா.. இது
பதறராத பகைஸ்!’’
``ஏன் ...என்னராச்ச? பீஸ் கைட்டைணம... புத்தகைம
வராங்கைணுமனு பேணம பகைட்டுக் பகைட்டு
வராங்கிபன....’’
``அதுக்மகைன்ன பேண்றது.... பேணம மகைராடுத்தரால்
புத்தகைம கிசடைக்குது. மூசளை கிசடைக்குமரா? இந்த
அமமரா பவற அப்பேப்பபேரா .... பேடிச்ச என்ன
கிழிச்சறப் பபேராற... சைசமக்கைக் கைத்துக்பகைரா.. துசவக்கை
.. பகைராலைம பபேராடைக் கைத்துக்பகைரான்னு ஒபர இமசசை!

எப்பபேரா பேரார்த்தராலும என் கைல்யைராணப்
பபேச்சத்தரான்!’’
அசதச் மசைரால்லுமபபேராது அவளிடைம மவளிப்பேட்டை
மவட்கைத்சதக் பகைராபி, கைவனித்து ரசித்து,`` அமமரா
மசைரால்றதும சைரிதராபன! வராழ்க்சகையில் கைல்யைராணமும
முக்கியைமரான ஒண்ணுதராபன! அதுபபேராகைட்டும! ஊரில்
பவற என்ன விபசைஷம?’’
``பவறு என்ன....? என் பதராழிகைளுக்மகைல்லைராம
என்சனப் பேரார்த்தரா மபேராறராசம...உன் அண்ணன்
வந்ததும விருந்து தரணும, சினிமராவுக்குக் கூட்டிப்
பபேராகைணுமனு மதரால்சலை பேண்றராளுங்கை.’’
``உம..அப்புறம?’’
``சினிமராபவராடை பபேராச்சைரா? சைராப்பேராடும....’’
``ஏய் ...மண்டு ‘’என்று பகைராபி தசலையில்
மசைல்லைமராய்க் குட்டி’’ அப்புறம ஊரில் பவறு என்ன
விபசைஷம?’’
``அப்புறம பவறு என்ன? பேஞ்சைராயைத்துலை நூலைகைம
மதராடைங்கை இருக்கைராங்கை. புதுசைரா டி.வி.வராங்கி

வச்சிருக்கைராங்கை. வந்து...மசைரால்லை மறந்துட்படைபன!
உன்பனராடை வரசவ எதிர்பேரார்த்து நராசலைஞ்ச
ஆசைராமிங்கை கைராத்திருக்கைராங்கை!’’
``எதுக்கு?’’
``பவறு எதுக்கு? ஒபர அமுக்கைராய் அமுக்கைத்தரான்!
அதுலை ஒருத்தர் வராத்தியைரார். பேள்ளிக்கூடைத்துக்கு
ஏபதரா பவணுமராம. அப்புறம பகைராவில் தர்மகைர்த்தரா...’
``உதவிதராபன ...பேண்ணினராப் பபேராச்ச!’’
``எல்லைராத்துக்கும பேண்ண உன்கிட்டை ஏது பேணம?
பநராட்டு அடிக்கிறியைரா?’’
பகைராபி சிரித்து, ``அப்புறம பவறு எதுவுபம
விபசைஷமில்சலையைரா?’’
``பவறு என்ன? உம....’’என்று சதரா தன்
விரலைரால் உதட்டில் தட்டி பயைராசித்தராள்.
``பவறு எதுவும இல்சலைபயை.’’
``அக்கைம பேக்கைம ....?’’
``அக்கைம பேக்கைம?உம...பேக்கைத்து வீட்டுலை ஒரு

டிரராக்டைர் வராங்கி இருக்கைராங்கை. நமம பேச, கைன்று
பபேராட்டிருக்கு.’’
`ச்சசை! பேச கைன்று பபேராட்டிருக்கு... பேன்றி குட்டி
பபேராட்டிருக்கு! இதுவரா எனக்கு முக்கியைம? பவற
ஏதராவது...’’ என்று அவன் கைண்சிமிட்டினரான்.
``ஓ....ஓ...இப்பபேரா புரியுது’’ என்று சதரா
சிரித்தராள்.
``இப்பபேராவராச்சம புரிஞ்சபத! மசைரால்லு! உன்
பதராழி எப்பேடியிருக்கைரா?’’
``என் பதராழியைரா....அது யைராரு?’
``ஏய் ... இந்தக் குசமபுதராபன பவணராங்கிறது!’’
என்று அவளைது கைராசதப் பிடித்துத் திருகினரான்.
``அ...ம...மரா..’’
``ஏய் ..எதுக்கு இப்பபேரா கைத்துபற?’’
``அப்பபேரா பேயைமிருக்கு’’
``பேயைப்பேடைராம முடியுமரா?’’

``அப்பே முதல்லை சகைசயை எடு!’’
``எடுத்துட்படைன். மபேராறுசமசயைச் பசைராதிக்கைராம
மசைரால்லு. அகைல்யைரா எப்பேடியிருக்கைரா?’’
``ஓ..பஜராரரா! நராலு கிபலைரா எசடை
ஏறி...விதவிதமரா சடிதரார் பபேராட்டு,
அவங்கைளுக்மகைன்ன? பேரமசகைம!’’
``ஏன் உனக்குப் மபேருமூச்ச?’’
``அண்ணரா!அகைல்யைராசவப் பேற்றி பபேசறபத
வீண்... பவறு பவசலை இருந்தரா பேராரு!’’
``ஏய்..ஏன் இப்பேடி மசைரால்பற?’’
``ஆமராண்ணரா. அவளுக்கு பவறு வரன்
நிச்சையிக்கைப் பேட்டுட்டைதரா பகைள்வி!’’ சதரா
மசைரால்லிவிட்டு அங்கிருந்து மவளிபயைறினராள்.

(3)
பமராட்டைரார் சசைக்கிள் நகைரத்சத பநராக்கி ஓடிக்
மகைராண்டிருந்தது. மதியின் தசலைமுடி கைராற்றில்
சிலுசிலுத்தது. அவனும மகிழ்ச்சியில் பேறந்து
மகைராண்டிருந்தரான். மதியும பகைராபியும
பேரால்யைகைராலைமமதராட்படை நண்பேர்கைள்.
பகைராபி வருகிறரான் என்றரால் மதி, தன்
பவசலைமயைல்லைராம பபேராட்டுவிட்டு துசணக்கு
வந்துவிடுவரான். அவன் விடுப்பு முடிந்து
பபேராகுமவசர இருவரும ஒன்றராகைபவ சற்றுவரார்கைள்.
பின் இருக்சகையில் அமர்ந்திருந்த பகைராபி, ``நராட்டு
நடைப்மபேல்லைராம எப்பேடி?’’ என்றரான். சைராசலையில்
இரண்டு பேக்கைமும கைராவிரியின் ஊட்டைத்தில்
மதன்சனயும மநல்லும பேசசம பேரப்பியிருந்தன.
``ஏய்....எதுக்கு இந்த சத்திவசளைச்ச பகைள்வி?
பநரராய் உன் அகைல்யைரா எப்பேடியிருக்கைரான்னு
பகைபளைன்!’’

``புரிஞ்சக்கிட்டைரா சைரி!’’
``நரான் புரிஞ்ச வச்ச என்ன பேண்றது? அவ
புரிஞ்சக்கைலிபயை! பகைராபி! இனி அவசளை நிசனக்கைராம
இருக்கிறது நல்லைது!’’
``என்ன மசைரால்பற... அவளுக்கு பவறு
வரன் நிச்சையைமராச்சன்னு சதரா மசைரான்னது?’’
``உண்சமதரான்.’’
``ஏன்டைரா...ஏன்டைரா இப்பேடி? என்னரால் நமபே
முடியைசலை ...அவ எப்பேடி?’’
``என்சனக் பகைட்டைரால்? நீ பகைராபிக்கைபலைன்னரா
ஒரு விஷயைம மசைரால்பறன்.
``மசைரால்லு.’’
``அகைல்யைரா நல்லை மபேராண்ணுதரான்டைரா. அவங்கை
வீட்டிலுமகூடை பிரச்சிசனயில்சலை.
``அப்புறம? அவளுக்மகைன்ன அவசைரமராம?
என்பபேர்லை நமபிக்சகையில்சலையைரா?’’
``உண்சமசயைச் மசைரால்லைணுமனரா எனக்பகை

உன்சன நமபேமுடியைராம இருந்தது. ஊரில் அந்த
அளைவுக்கு புரளி. உன் பபேரில் புழுதி.’’
``என்னன்னு?’’
``நீ அங்பகை யைராசரபயைரா கைட்டிக்கிட்படைன்னு!
உன்சனப் பேற்றி நல்லைவிதமரா இதுவசர ஏதராவது
உண்டைரா?’’
``அடைப்பேராவிகைளைரா... இமதல்லைராம திரிச்சைது யைரார்?’’
``அப்பபேரா நீ அங்பகை யைராசரயும கைட்டிக்கைலியைரா?’’
``பகைராபி, ஓங்கி அவனது முதுகில் இடித்து,
``வண்டிசயை நிறுத்து!’’ என்று கைத்தினரான். `சபேக்’
தடுமராறி –தளைர்ந்து, கிறீச்சிட்டு –சைராசலை ஓரத்தில்
இளைநீர் விற்கும மீசசைக்கைரார நபேசர மிரட்டி நின்றது.
``மகைரா பேராவி! நீயுமரா அசத நமபிபன? யைரார்
இப்பேடி ஒரு வதந்திசயை பேரப்பினது?’’
``மதரிலை, வதந்தி-பபேரு, முகைவரி எழுதி வச்சட்டைரா
வரும?’’
இளைநீர்க்கைராரன், இதுதரான் சைந்தர்ப்பேம என்று

``இளைநீர் சைராப்பிடுங்கை சைரார்!’’ சைந்தில் சிந்துபேராடி –
அவர்கைளின் அனுமதிக்கு கைராத்திரராமபலைபயை
சீவினரான்.
``இளைநீர் எவ்வளைவு?’’
``பேத்து ரூபேரா.’’
இளைநீர் குடிச்சிக் கிளைமபுமபபேராது, ``மதி! இளைநீர்
பேத்து ரூபேரான்னரா அநியைராயைமில்பலை?’’
``உன்சன மராதிரி நராலு துபேராய்க்கைராரன்
இருந்தரால் ஏன் விசலை ஏறராது?’’
``என்னடைரா மசைரால்பற ... நரான் என்ன
மசைய்பதன்?’’
``நீ எதுவும பேண்ணராம இருக்கைலைராம. ஆனரா உன்
குடுமபேத்தினர்! பகைராபி நீ வருத்தப்பேட்டைராலும சைரி,
ஒரு விசையைத்சத நரான் மசைரால்லிபயை ஆகைணும. உங்கை
அப்பேரா, மராமராபவராடை மதரால்சலை தராங்கைபலை...’’
``ஏய்...அவங்கை என்ன பேண்ணினராங்கை....?’’
``நீ துபேராயில் சைமபேராதிச்சைராலும சைமபேராதிக்கிறராய்!

ஊரில் விசலைவராசி ஏத்துறபத அவங்கைதரான்! கூலி
ஆட்கைளுக்கு மவளிபயை அமபேது ரூபேராய்
சைமபேளைமுன்னரா இவங்கை அறுபேதுன்னு மசைரால்லி
கூப்பிடுவராங்கை. அப்புறம மத்தவங்கைளும அபத கூலி
தரபவண்டியிருக்கும. உங்கைளுக்கு துபேராய் பேணம
வருது, சைமராளிக்கைலைராம, வயைசலையும, மசழசயையும
நமபி இருக்கும ஏசழங்கை என்ன பேண்ணுவராங்கை?’’
``...........................’
``இதுமட்டுமரா ...மநல்லுக்கு விசலை ஏத்துறது,
ஒண்ணுக்கும உதவராத நிலைத்சத மூணு பேங்கு
விசலைவச்ச பபேசி முடிச்சிருக்கைராங்கை. பகைட்டைரால்
சைவடைரால்! முடிஞ்சைரா நீங்கைளும அந்த விசலை
மகைராடுத்து வராங்குங்கைன்னு ஊர்க்கைராரங்கைபளைராடை
சைண்சடை!’’
``........................’’
``இந்தப் பபேராக்கு அத்தசன சைரியில்சலை. பேணம
கைராச வரலைராம. பபேராகைலைராம, அதுக்கைராகை இப்பேடிக்
குதிக்கிறதரா....’’
``................................’’

``என்ன சைத்தத்சதபயை கைராபணராம?’’
``இல்சலை ....என்னராலை நமபே
முடியைபலை....எங்கைப்பேராவரா இப்பேடி....? மராமரா
பபேராகைட்டும! அவர் எப்பேவுபம அப்பேடித்தரான். அவரது
பபேச்சசை யைராரும மபேராருட்பேடுத்துவதில்சலை. அப்பேரா.....
எப்பேடி மராறினரார்? வீட்டில் பேரமசைராதுவராய்
இருக்கைரார். அமமரா கிழிச்சை பகைராட்சடைத்
தராண்டுவதில்சலை!’’
``அங்பகை முடியைபலை....அதரான் மவளிபயை
மரராமபேவும தராண்டுறரார். இந்தச் சைவடைரால்
விசையைத்துலை உங்கைப்பேரா மட்டுமில்சலை, உங்கை
அமமராவும ஒண்ணும குசறச்சைலில்சலை.
அவங்கைளுக்கும பபேரராசசை! ஊர் முழுக்கை வராங்கிப்
பபேராட்டுடைணுமங்கிற மவறி! இமதல்லைராம
நல்லைதுக்கில்சலை. மகைராஞ்சைம கைட்டுப்பேடுத்திசவ.
இல்பலைன்னரா யைராரராச்சம பேதம பேரார்த்திருவராங்கை.
பேணம இருக்கைலைராம. சகை –கைராபலைரா –உசிபரரா
பபேராச்சன்னரா பபேரானது பபேரானதுதராபன. அப்புறம
என்ன பேண்ண முடியும! ஆனரா ஒண்ணு...’’
``என்ன....?’’

``தயைவுமசைஞ்ச நரான் மசைரான்னதரா அவங்கைளுக்குத்
மதரிஞ்சிடை பவணராம!’’
``சீ ...எதுக்குடைரா பேயைம?’’
``ஆமரா. பேயைப்பேடைராம முடியுமரா?
பேணக்கைராரங்கைளைராச்பசை! மராடி பமபலை மராடி
கைட்டுறீங்கை! எனக்மகைராரு சைந்பதகைமடைரா.... நீ அங்பகை
பவசலை பேரார்க்கிறியைரா இல்சலை, ரகைசியைமராய் பவற
எதுவும பேண்றியைரா?’’
பகைராபி சிரித்து, ``உனக்கு சைந்பதகைமரா? அது
பபேராகைட்டும, நரான் அகைல்யைராசவச் சைந்திக்கை என்ன
வழி? முதல்லை அசதச் மசைரால்!’’ என்றரான்.
`அதுக்கு வராய்ப்பபேயில்சலை. பதசவயுமில்சலை.’’
``ஏன்? நரான் சைந்திச்சைரா என்னவராம?’’
``பவற ஒருத்தசன கைட்டிக்கைப் பபேராறவசளை
சைந்திச்ச நீ என்ன பேண்ணப் பபேராறியைராம...சைரி, சைரி
முசறக்கைராபத! உன் பிடிவராதம இன்னும
மராறபவயில்சலை. அவசளை வீட்டில் சைந்திக்கை
முடியைராது. மவளிபயை கிணற்றடி, ஏரி... ஊகூம...

பவணுமரானரால் பகைராவில்லை சைந்திக்கைலைராம.
மவள்ளிக்கிழசம பதராறும அங்பகை வருவரா! முயைற்சி
பேண்ணு!’’

(4)
ஏரிக்கைசரசயை ஒட்டி நராவல் மரங்கைளும,
அரசைமரம, ஆலைமரம என எல்லைராம மபேருகித்
தசழத்திருந்தன. அதில் குரங்கைள் ஊஞ்சைலைராடை,
கைராக்சகைகைள் அவற்சறத் துரத்த, குருவிகைள்
இன்னிசசை பேராடை, ஏரிக்குள் இருந்த மசைராற்பே
தண்ணீரில் மீன்கைளும, வராத்துகைளும நீச்சைலைடித்தன.
ஆலை மரத்தடியில் பிள்சளையைரார். அதன் கைற்சவர்கைள்
மபேயைர்ந்து, மசைடிகைளும புதர்கைளும மண்டியிருந்தன.
மகைராஞ்சைம தள்ளி பேராலைர் பேள்ளி!
அதற்கு பின்புறம நரான்கு ஏக்கைரில் முள் பவலி
பபேராடைப்பேட்டு நடுவில் அந்தக் கைட்டிடைம வளைர்ந்து
மகைராண்டிருந்தது. கிரராமத்தில் இத்தசன மபேரியை
பேங்கைளைரா எதற்கு? என்று யைராரும பகைட்கைத்
துணியைவில்சலை.
பகைராபிக்பகை அசதப் பேரார்க்கை பிரமிப்பேராகைத்தரான்
இருந்தது.

அவன் பயைராசைசனயுடைன் நடைக்கை ``இடைம
நல்லைராயிருக்கைரா?’’ என்று சவராமிநராதனும,
கைவுசைல்யைராவும ஒபர குரலில் பகைட்டைனர்.
அவர்கைளுக்குப் பின்னரால் வந்த மதி,`` இந்தப்
பேசசமயும, குளுசமயும பகைராபிக்கு பிடிக்கைராம
பபேராகுமரா....? என்று ஒத்தூத, பகைராபி திருமபி
முசறக்கை, அவன் வராசயை மூடிக்மகைராண்டைரான்.
``பகைராபி! இந்த பேங்கைளைராவுக்கு அமமரா மபேயைசர
வச்சிடைலைராம. இதுலை சதராவுக்கு ஒரு வீடு. உனக்கு
ஒண்ணு, எங்கைளுக்கு ஒண்ணு, அப்புறம இந்தப்
பேக்கைம மகைராட்டைசகை பபேராட்டு மராட்டுப் பேண்சண
சவக்கைலைராம. மராட்டுத் தீவனத்துக்குப் புல் வளைர்க்கை
அந்த மரண்டு ஏக்கைர்! மீதி உள்ளைதுலை கைருமபு, பேழ
மரங்கைள்! கைசரபயைராரம பதக்கு பேயிரிடைலைராம! என்ன
மசைரால்பற...? எல்லைராம பேணப் பேயிர்!’’
பகைராபி எதற்குபம வராய் திறக்கைவில்சலை.
அவனுக்கு அவற்சற ஜீரணிக்கை முடியைவில்சலை.
அங்கு மதரிந்த பிரமிப்சபே விடை, அவனது மநஞ்ச
முழுக்கை அகைல்யைராதரான் நிரமபியிருந்தராள்.

அவளைது அந்த ஒரப் புன்னசகை! அழகைரான
பகைசைம, தராவணியின் லைராவகைம!
மதி அவனது மவுனத்சதக் கைசலைக்குமவண்ணம,
``சைராமி மராமரா!உங்கைசளை அடிக்சக்கை இனி இந்த ஊர்லை
யைராருமில்சலை. சினிமரா பேடைப்பிடிப்பு நடைத்தலைராம
பபேராலை கைண்மகைராள்ளைராக் கைராட்சியைரா இருக்கு.’’
``சைரியைராச் மசைரான்பன மதி! உனக்குப் புரியுது.
இந்த ஊர்க்கைராரனுங்கைளுக்குப் புரியைபலை.... நரான்
ஒண்ணும மூசளை இல்லைராதவனில்சலை. விபேரம
புரியைராதவனுங்கை இவ்பளைரா மபேரியை வீட்சடை டைவுன்லை
கைட்டினரா நல்லை வராடைசகை வருபமன்னு
பகைட்கிறரானுங்கை. என்பனராடை பநராக்கைபம
சினிமராதரான். இசதக் கைட்டி முடிச்சட்படைராமனு
வச்சக்பகைரா ..அப்புறம ஒரு பேயைலும
மபேராள்ளைராச்சிக்குப் பபேராகை மராட்டைரான். எல்பலைராரும
பேடைம எடுக்கை இங்பகை வந்திடுவரானுங்கை!
அதுக்கைராகைதரான் இந்த ஏற்பேராடு.’’
கைவுசைல்யைரா,``ஆமரா பகைராபி, இது எங்கை கைனவு!
இசத நீ நிசறபவற்றி சவச்ச..... இந்த ஊபர
கைராலைரா கைராலைத்துக்கும எங்கை பபேசரச் மசைரால்லைணும!’’

என்று உருகினராள்.
``மபேத்தவங்கைபளைராடை கைடைசம பிள்சளைகைளுக்கு
நல்லை வராழ்க்சகை மகைராடுக்கிறதுதரான்! எங்கை பபேச்சசை
நீ தட்டை மராட்படைன்னு மதரியும. இருந்தராலும
மசைரால்லி சவக்கிபறராம. இது எங்கை மபேயைர் மசைரால்லை
மட்டுமில்சலை. நம வமசைம கைராலைரா கைராலைத்துக்கும
மசைழிக்கைவுமதரான். அதுக்கைராகை நராங்கை சிலை ஏற்பேராடுகைள்
மசைஞ்சிருக்பகைராம. நீயும அதுக்குத் தட்டை
மராட்படைன்னு நிசனக்கிபறன்!’’
``என்ன ஏற்பேராடுமமரா....?
``பநரம வருமபபேராது அசதச் மசைரால்பறராம!’’
என்று மதிசயை ஓரக்கைண்ணரால் சைராமிநராதன் பேரார்க்கை,
அவனுக்கு என்னபவரா பபேராலிருந்தது.
`ரகைசியைமரா...எனக்குத் மதரியைராமலைரா? நீ உன்
மவன்கிட்டை மசைரான்னரா அது என் கைராதுக்கு வரராமலைரா
பபேராயிடும!’ என்று மனதுக்குள் அவன்
மகைக்கைலித்தரான்.

(5)
கிரராமத்துப் மபேண்கைளுக்கு, பகைராயிலும,
குழராயைடியுமதரான் சதந்திரமராய் அனுமதிக்கைப்பேட்டை
மவளியிடைங்கைள். மற்ற இடைங்கைளுக்கு அவர்கைள்
தனியைராகைப் பபேராகை முடியைராது. பபேரானராலும அவற்றிற்கு
விபேரீத அர்த்தங்கைள் கைற்பிக்கைப்பேடும.
அகைல்யைராவின் வீட்டினர் மபேரியை
வசைதிபேசடைத்தவர்கைள் என்று மசைரால்லை முடியைராது.
அப்பேரா –வராத்தியைரார், ஓய்வு மபேற்றவர், பேட்டைப்
பேடிப்பபேராடு நிறுத்தப்பேட்டு, ஆசிரியைர் பேயிற்சிக்கைராகை
அகைல்யைரா கைராத்திருந்தராள்.
என்னதரான் பேடித்திருந்தராலும, மகைளின்
நடைத்சதயின் பமல் எந்தவித அவதூறும
பேரப்பேப்பேட்டு விடைக்கூடைராது என்று வராத்தியைரார்
கைவனமராயிருந்தரார். அகைல்யைரா பமற்மகைராண்டு
பேடிக்கிபறன் என்ற பபேராது , ``பபேசைராம ஆசிரிசயை
பேயிற்சி பேடிப்புக்குப் பபேரா..... எப்பேடியும நரான்சகைந்து
ஆண்டுலை பவசலை வராங்கிடைலைராம’’ என்று

விண்ணப்பேம பபேராட்டிருந்தரார்.
`ஆசிரிசயை பவசலைதரான் பேராதுகைராப்பேரானது,
குழந்சத, குடுமபேத்சதப் மபேராறுப்பேராய்
பேரார்த்துக்மகைராள்ளைவும வசைதியைரா இருக்கும. மராதம
பிறந்தரால் சைமபேளைம! பவசலையும கைடினமராய்
இருக்கைராது’ என்றும மசைரால்லியிருந்தரார்.
ஊரில் எத்தசனபயைரா சைராமிகைள் இருந்தராலும,
வயைலின் நடுபவ இருந்த அந்த எல்சலைச்சைராமிக்கு
கிரராமத்தில் எப்பபேராதும தனி மவுச, வீட்டில் எந்த
விபசைஷம என்றராலும, அங்கு பூசஜ பபேராடைப்பேடும.
அகைல்யைரா அங்பகை கிளைமபுமபபேராது, `நீ
உறுதியைராத்தராபன மசைரால்பற... மராப்பிள்சளை
வீட்டுக்கு சைமமதம மசைரால்லிடைலைராமில்பலை .....?’’
என்றரார்.
``மசைரால்லிடைலைராமப்பேரா....!’’
``இசத என் மகிழ்ச்சிக்கைராகைபவரா, இல்சலை
நிர்பேந்தத்திற்கைராகைபவரா மசைரால்லைலிபயை!’’
``இல்சலைப்பேரா...நல்லைரா

பயைராசிச்சதரான்...முழுமனபதராடு மசைரால்பறன்!’’
``அகைல்யைரா, இது வராழ்க்சகைப் பிரச்சிசன!
வராக்கு மகைராடுத்தரால் திருமபே மராறக்கூடைராது!
விருமபினது கிசடைக்கைபலைன்னரா கிசடைக்கிறசத
விருமபேணுமங்கிற தத்துவம உன்னதமரான
ஒண்ணு..இப்பபேரா சைரின்னு மசைரால்லிட்டைரா... அவங்கை
பததி குறிச்ச.... மண்டைபேம பேரார்த்து...பேத்திரிசகைகூடை
அடிச்சிடுவராங்கை!’’
``எல்லைராத்துக்கும சைமமதமப்பேரா....’’
வயைலுக்கு நடுபவ ஒத்சதயைடிப் பேராசதயைராய்
வரப்பு. சற்றிலும மநல் வயைல்கைள். அதன் நடுபவ
தீவுப்பபேராலை அந்தக் பகைராவில் அசமக்கைப்பேட்டிருந்தது.
பவப்பேமரத்தின் அடிப்பேராகைத்தில் மஞ்சைளும,
குங்குமமும எண்மணயும கைலைந்து
தடைவப்பேட்டிருந்தன.
பவப்பேமரக் கிசளைகைளில் விதவிதமராய் மணிகைள்
மதராங்கின. கைராற்றி அசவ ஆடி அசசைந்து
ஒன்றுக்மகைரான்று பபேசிக் மகைராண்டைன. சைராமி
சிசலைகைள் புத்துணர்ச்சியுடைன் சிகைப்புத்துண்டு

பபேரார்த்தப்பேட்டு ஆங்கைங்பகை எலுமிச்சைமபேழ
விளைக்குகைள்.
பூசைராரி மதியைபம வந்து பபேராயிருக்கை பவண்டும!
அகைல்யைரா பபேரானபபேராது அங்கு யைராரும
மதன்பேடைவில்சலை. அவளைது மனது
இறுக்கைமராயிருந்தது. நரான்தரான் முடிவு
பேண்ணிவிட்படைபன! அப்பேரா திருமபேத் திருமபே ஏன்
பகைட்கிறராரராம!
பகைராபி எனக்கில்சலைமயைன்று ஆகிவிட்டைது.
எனக்கு ஆசசை கைராட்டிவிட்டு துபேராயில் பவறு
மபேண்பணராடு வராழ்க்சகை என்கிறரார்கைள். இங்பகை
டைவுனில் பவறு மபேண் பேரார்த்தராயிற்று என்கிறரார்கைள்.
அப்பேடி இருப்பேவருடைன் நரான் எப்பேடி வராழ முடியும?
வந்து இரண்டு வராரங்கைளைராகிறது. என்சனப் பேரார்க்கை
வரவில்சலை. என்னுடைன் பபேசைவில்சலை. இன்னமும
இவசர நரான் எப்பேடி நமபே முடியும?
அகைல்யைரா, விளைக்கு ஏற்றி சவத்து, சூடைம கைராட்டி
விழுந்து குமபிட்டு, பகைராவிசலை விட்டு மவளிபயை
வந்தபபேராது எதிபர பகைராபி வருவது மதரிந்தது.

அவனுக்குப் பின்னரால் ஒத்சதயைடி பேராசதயில்
மதியும நின்றிருந்தரான்.
``பகைராபி! பபேரா! பபேராய் பபேச!’’ என்று அவன்
பின்னராலிருந்து தள்ளை.
``கிட்படை வரட்டுமடைரா....! என்று அவன் ஓங்கிக்
குரல் மகைராடுத்தரான்.
பகைராபிசயைப் பேரார்த்ததும அகைல்யைராவிற்கு
உள்ளுக்குள் ஆசசை மபேராங்கினராலும கூடை அசத
அடைக்கிக்மகைராண்டைரான்.
அவனராகைப் பபேசைட்டும என்கிற சவரராக்கியைம.
வீமபு மபேண்கைளுக்பகை உரியை அழுத்தம.
அவன் ஏதராவது பபேசவரான் என்று எதிர்பேரார்த்து,
உடைல் வியைர்த்து, எந்தவிதச் சைமபேவமும நடைக்கைராமல்
பபேராகைபவ ஏமராற்றம ஏற்பேட்டு, அசத
மசறத்துக்மகைராண்டு அவசன ஏறிடும ஆவலுடைன்
நிமிர்ந்தபபேராது எதிபர பேள்ளி தசலைசம ஆசிரியைரும,
பேஞ்சைராயைத்துத் தசலைவரும வருவது மதரியைபவ
முகைத்சதத் திருப்பிக் மகைராண்டு நடைந்தராள்.

பகைராபி அசத எதிர்ப்பேரார்க்கைவில்சலை, வதந்தி,
இரண்டு ஆண்டு இசடைமவளிக்குப் பிறகு, எழும
இயைல்பேரான தயைக்கைத்தில் அவனிடைமிருந்து பபேச்ச
வரவில்சலை என்பேசத உணரராமல்.
பகைராபிக்குத் தன்சனப் பிடிக்கைவில்சலை, பவறு
மபேண் பேரார்த்துவிட்டைரார்கைள். அதனரால்தரான் அவன்
தன்னுடைன் பபேசைவில்சலைமயைன்று அகைல்யைரா
நிசனத்தராள்.
அபதமராதிரி –அகைல்யைராவிற்கு பவறு
மராப்பிள்சளை முடிவு மசைய்துவிட்டைரார்கைள்.
அதனரால்தரான் அவள் என்சனப் பேரார்க்கைராமல்
முகைத்சதத் திருப்பிக்மகைராண்டு பபேராகிறராள் என்று
பகைராபியும நிசனக்குமபேடியைராயிற்று.
`ஒரு மபேண்ணிற்கு இத்தசன சவரராக்கியைமும,
திமிரும கூடைராது! நரான் என்ன எதிரியைரா?
எதிரிமயைன்றராலுமகூடை –பபேசைபவணராம –நலைம
விசைராரிக்கை பவணராம? முகைம மகைராடுத்துப் பேரார்க்கைவுமரா
கூடைராது? இந்த அளைவிற்கு மவறுப்பேதற்கு இவளுக்கு
நரான் என்ன மகைடுதல் மசைய்பதன்?

வந்து இரண்டு வராரங்கைள் இவளுக்கைராகை
ஏரிக்கைசர, பகைராயில்,பபேருந்து நிறுத்தம எனக்
கைராத்திருந்து, ஏமராந்து, மதராசலைபபேசியில்
அசழத்தபபேராமதல்லைராம இவளின் அமமரா எடுக்கைபவ,சவக்கை பவண்டியைதராயிற்று.
சைரி, இங்கைராவது பபேசைலைராம என்று பேரார்த்தரால்....
``ஏய் ...பபேராறராடைரா, கூப்பிடு! கூப்பிட்டுப் பபேச’’
என்று மதி தூண்டிவிடை, பகைராபி தன் ஆதங்கைத்சத
அடைக்கிக்மகைராண்டு அவசளை அசழக்கைலைராம என்று
திருமபியைபபேராது.
``பகைராபி தமபி! மசைளைக்கியைமரா .....எப்பபேரா
வந்தீங்கை?’’
பேள்ளிக்கூடைத் தசலைசம ஆசிரியைரும,
பேஞ்சைராயைத்துத் தசலைவரும அவசன மடைக்கிக் குசைலைம
விசைராரித்தனர்.
பகைராபிக்கு ஏமராற்றம, நண்பேன் மதிக்குக்
கைடுப்பேராகை இருந்தது. குசைலைம விசைராரிக்கை சைரியைரான
பநரம பேரார்த்தரார்கைபளை!

பேஞ்சைராயைத்துத் தசலைவர், ``நல்லைராயிருக்கியைராப்பேரா?
மகைராஞ்சைம குண்டு பபேராட்டிருக்கைராப்லை இருக்கு’’ என்று
வழிந்தரார்.
``துபேராய்லை மவயில், மசழமயைல்லைராம எப்பேடி?’’
தசலைசம ஆசிரியைர் மதராடைர்ந்தரார்.
`ஆமராம! துபேராயின் மசழதரான் இப்பபேரா மரராமபே
முக்கியைம! அங்பகை மசழசயைப் பேற்றி யைரார் கைவசலைப்
பேடுகிறரார்கைள்? அப்பேடிபயை அங்கு மசழ மபேய்தராலும
அசத இங்கு மகைராண்டு வரவரா முடியும? ஏதராவது
பபேசைபவண்டும என்பேதற்கைராகைப் பபேசி –
இருப்பேவர்கைளின் கைழுத்சத அறுக்கை பவண்டியைது!
ஊரில் இப்பேடி எத்தசன பபேர்
கிளைமபியிருக்கிறரார்கைபளைரா மதரியைவில்சலை!’
மதி கைடுகைடுமவன நின்றிருந்தரான். ``பகைராபி!
சீக்கிரம சைராமி குமபிட்டு வரா, மசழ வர்ற மராதிரி
இருக்கு!’’
``மசழமயைல்லைராம இன்னிக்கு இல்சலை. பகைராபி!
உன்கிட்டை ஒரு விசையைம பபேசைணும. இப்பேடி உட்கைரார்!’’
என்று தசலைசம அமர்த்தினரார். பகைராபியின் பேரார்சவ

–சிந்சதமயைல்லைராம அகைல்யைராவின் பமலிருந்து அவள்
பபேராபயை பபேராய்விட்டைராள்!
``தமபி! பவறு
ஒண்ணுமில்சலை....பேள்ளிக்கூடைத்துக்கு பபேரானவராட்டி
தண்ணி வசைதிமயைல்லைராம பேண்ணிக் மகைராடுத்தீங்கை.
இப்பபேரா பிள்சளைங்கை உட்கைரார்ந்து பேடிக்கை மபேஞ்சம,
மகைராஞ்சைம விசளையைராட்டுச் சைராமரான்கைளும பவணும!’’
``ஆகைட்டும சைரார்’’
உடைபன பேஞ்சைராயைத்துத் தசலைவர், ``தமபி...நமமூர்
பகைராவிசலை மரராமத்து பேண்ணணும. குமபேராபிபஷகைம
நடைத்தணும. அப்புறம ஆழ்குழராய் கிணறு...’’
தன் பகைராபேத்சத அடைக்கிக்மகைராண்டு,
``இவ்பளைராதரானரா இன்னும பவறு இருக்கைரா?’’ என்று
சிரித்தரான், பகைராபி.
``அப்புறம மதருவிளைக்கு...’’
பகைராபி அங்பகை ஒரு யுத்தம மூண்டுவிடை
பவண்டைராம என்று நிசனத்தரான்.``ஊருக்கு உதவி
பேண்ணுறதலை எனக்கும மகிழ்ச்சிதரான். இப்பபேராசதக்கு

என்மனன்ன அவசியைத் பதசவன்னு பேட்டியைல்
பபேராட்டு அதுக்கு எவ்வளைவு ஆகுமனு குறிச்ச
மதிகிட்படை மகைராடுங்கை. என்னரால் முடிஞ்சைசத
நிச்சையைம மசைய்யிபறன்’’ என்று அவர்கைசளை அனுப்பி
சவத்தரான்.
அவர்கைள் பபேரானதும மதி, ``ஏன்டைரா படைய்! நீ
என்ன மந்திரியைரா? அவங்கை மனு மகைராடுப்பேரானுங்கை....
நீங்கை பேரிசீலிப்பீங்கைளைரா....நடைக்கிற கைராரியைமரா
இமதல்லைராம? இபதரா.... இன்மனராரு பகைராஷ்டி வருது
பேரார்! ஆகைரா...என்ன ஒரு மரியைராசத! வருமபபேராபத
பேலைமரான குமபிடு!’’
அவன் முணுமுணுக்கை, வயைலிலிருந்து வந்த
அவர்கைள். பகைராபிசயை நலைம விசைராரித்து, `எங்கை
பேசைங்கைளுக்கும துபேராய்லை ஏதராவது பவசலை வராங்கிக்
மகைராடுத்தீங்கைன்னரா நல்லைரா இருக்கும!’’
`நல்லைராத்தரானிருக்கும’ என்று மனதுக்குள் கைறுவிக்
மகைராண்டு,``பகைராபி! பேராவம இவங்கை! பேசைங்கைசளை
உன்பனராடை அசழச்சப் பபேராய் சவச்சக்பகைராபயைன்!
அவங்கைளும நமமூரில் பேங்கைளைரா கைட்டைட்டும!’’
என்றரான் மதி.

அவர்கைளிடைம பேக்குமராய் பபேசினரான், பகைராபி,
மசைரால்பறன்னு தப்பேரா நிசனச்சக்கைராதீங்கை. முந்தி
மராதிரி இப்பபேரா அங்பகை வராய்ப்பு இல்சலை.
சைமபேளைமும இல்சலை. சைமபேளைத்சதக் குசறச்சைபதராடை
இல்லைராம அடிசம மராதிரி பவசலை
மசைய்யைபவண்டியிருக்கு. அங்பகை மசைலைவு பேண்ணிப்
பபேராய் குடுமபேத்சதப் பிரிஞ்ச மவயிலில்
கைஷ்டைப்பேடுறதுக்கு இங்பகைபயை பமல்! இங்பகைபயை
ஏதராவது மசைய்யைச் மசைரால்லுங்கை’’ என்று நழுவினரான்.

(6)
குழராயைடிச் சைண்சடை, பபேருந்துகைளின் உறுமல்,
வராகைனங்கைளின் புசகை, சவமரராட்டிகைசளை பமயும
ஆடு மராடுகைள் என்று அமளிப்பேடும மசைன்சனயின்
புகைழ்மபேற்ற திருவல்லிக்பகைணி.
அதன் சைந்துக்குள் சைந்து சைந்தராகை இருந்து தங்கும
விடுதி ஒன்றின் அசறயில் –மின்சைராரம இல்லைராமல்
–ஓடைராமல் அழுக்குடைன் மதராங்கிக் மகைராண்டிருந்த
மின்விசிறிசயை மவறித்தபேடி பேடுத்திருந்தரான், பகைராபி.
அவனது முகைத்தில் மூன்று வரார தராடி
மிச்சைமிருந்தது. ஊருக்குப் பபேராகைபவ
மவறுப்பேராயிருந்தது.
பயைராசித்துப் பேரார்த்தரால் எல்பலைராருபம
சயைநலைத்துடைன் மசையைல்பேடுவதராய்த் மதரிந்தது, துபேராய்
பபேராகுமமுன்பு வசர என்சன எப்பேடிமயைல்லைராம
கைரித்துக்மகைராட்டி இருப்பேரார்கைள்! வீட்டினருக்பகை
நரான் ஒரு பேராரமராகை இருந்பதன்.

எனக்குக் கைஷ்டைம வந்த பபேராது
விலைகியிருந்தவர்கைள் இப்பபேராது மநருக்கைம
கைராட்டுகிறரார்கைள். மகைட்டை மபேயைருடைன் ஊரில்
இருந்தபபேராது ஆதரவு மகைராடுத்த அகைல்யைரா, நன்றராகை
இருக்குமபபேராது விலைகிப் பபேராகிறராள்.
அதுதரான் அவனுக்குப் புரியைவில்சலை.
ஜீரணிக்கைவும முடியைவில்சலை. அவளுடைன் நரான்
எத்தசன மநருக்கைமராகை இருந்பதன்! ஏன் இந்த
விரிசைல்?
அசதத் மதளிவுபேடுத்த முடியைவில்சலை. இபத
பேசழயை பகைராபியைராகை இருந்திருந்தரால், பநரராய்
வீட்டுக்குள் பபேராய் அவளைது சகைசயைப் பிடித்து
இழுத்து வந்து தராலிகைட்டி இருப்பேரான்.
இப்பபேராது பேணம மட்டுமில்சலை, பேக்குவமும
வந்திருக்கிறது. மவளிபயை பபேராய் கைஷ்டைப்பேட்டை பிறகு
உலைகைம புரிகிறது. ஊரில் இருக்குமவசர குறுகியை
சிந்தசன! அதுதரான் உலைகைம என்கிற தப்பேரான
கைண்பணராட்டைம.
பேடித்து முடித்த சைமயைத்தில் பகைராபி மிகைவும

உணர்ச்சி வசைப்பேடுபேவனராகை இருந்தரான். சைட்மடைன
அவனுக்குக் பகைராபேம வரும.
யைராரராவது தவறு மசைய்தரால் மசைரால்லிப்
பேரார்ப்பேரான். பகைட்கைவில்சலை என்றரால் –ஒபர அடி!
யைராருக்கும அஞ்சவதில்சலை.
பரஷன் கைசடைக்குப் பபேராவரான். அங்பகை
எசடைக்கைல்லில் ஏமராற்று நடைக்கும. அரிசி
கைடைத்தப்பேட்டு மளிசகைக்கைசடைக்கு
விநிபயைராகிக்கைப்பேடும. கைராத்திருந்து அசதப் பிடித்து
அதிகைராரியிடைம ஒப்பேசடைப்பேரான்.
பேஞ்சைராயைத்துப் பேணத்சதப் மபேராய்க் கைணக்கு
எழுதும தசலைவருக்கு இவன் எதிரி.
ஊரில் பபேருந்சத நிறுத்தராமல் பபேராகும
டிசரவருக்கு மண்டைகைப்பேடி! பகைராவிலில் பூசஜ
பேண்ணராமல் சைமபேளைம மட்டும வராங்கும பூசைராரி
இவசனக் கைண்டு அஞ்சவரார்.
இப்பேடி தபேரால் பேட்டுவராடைரா பேண்ணராத
தபேரால்கைராரர், சைராரராயைம கைராய்ச்சம ரவுடி என்று
அநியைராயைங்கைசளைத் தட்டிக் பகைட்பேரான். இளைம

ரத்தத்தில் மதராடைக்கைத்தில் இமதல்லைராம
நன்றராகைத்தரானிருந்தன.
ஆனரால், பபேராகைப் பபேராகை மதரால்சலைகைளும,
தசலைவலிகைளும அதிகைமராயின, அவசனக்
கைவிழ்க்கைவும, வீழ்த்தவும தருணம பேரார்த்திருந்தனர்.
அதற்குப் பேஞ்சைராயைத்து தசலைவரும உடைந்சத.
அரிசி கைடைத்தும நபேர் ஒருநராள் ஆள் சவத்து –
திண்சணயில் பேடுக்கும பகைராபிசயை அடிக்கை ஏற்பேராடு
மசைய்திருந்தரார். அன்று பேரார்த்து –மகைராசத்
மதரால்சலை என்று பகைராபி உள்பளை பேடுத்திருந்தரான்.
மவளியூர் பபேராய்விட்டு தராமதமராகை வந்த
சைராமிநராதன் வீட்டினசர எழுப்பே பவண்டைராம என்று
அன்று அங்பகை பேடுத்திருக்கை –வந்த ரவுடிகைள்
பகைராபி என நிசனத்து அவசரச் சைராத்திவிட்டு
ஓடிவிட்டைனர். அந்தத் தராக்குதலில் சைராமிநராதன்
பபேச்சமூச்சில்லைராமல் இரண்டு வராரம பேடுக்சகையில்
கிடைக்கை பவண்டியிருந்தது.
பகைராபி ஆபவசைப்பேட்டு,`அப்பேரா! உங்கைசளை
அடிச்சைது யைராரு? மசைரால்லுங்கை. சகை கைராசலை

வராங்கிடுபறன்!’ என்று கிளைமபினரான்.
கைவுசைல்யைரா, அவசன அடைக்கி, `நீ சகை கைராசலை
வராங்கிட்டைரா அப்பேவுக்கு வலி பபேராயிடுமரா? ஏன்டைரா....
ஏன்டைரா இப்பேடி எங்கைசளை வசதக்கிபற?’ என்று
கைரித்துக் மகைராட்டினராள்.
`நரான் என்னமமரா தப்பு பேண்ணிபனன்?’
`எவபனரா மகைராள்சளையைடிச்சைரா
உனக்மகைன்னவராம?’
`இப்பேடி எல்பலைராரும இருக்கிறதரால்தராமமரா நராடு
வீணராப் பபேராகுது, அரராஜகைம அதிகைமராகிப்பபேராச்ச!’
`ஆமராம ....நீ தசலைமயைடுத்துதரான்
அசதமயைல்லைராம அழிக்கைப்பபேராறியைராக்கும! ஒழுங்கைராய்
பபேராய் பிசழக்கைப் பேரார்! ஒரு பவசலை பதடிக்கைத்
துப்பில்சலை. இவமனல்லைராம நியைராயைம பபேசை
வந்துட்டைரான்.’
`அமமரா! நரான் பவசலை பதடைராமலைரா இருக்பகைன்?’
`ஆமரா... பதடி என்ன பேயைன்? பபேராகிற
இடைத்திலும தகைரராறு அப்புறம யைரார் பவசலை தருவரா?’

`என்னமமரா? சைமபேந்தமில்லைராம `முயைலுக்கு
எத்தசன கைரால்! உன் தங்கைச்சி முடி எத்தசன அடி’
ன்மனல்லைராம, பகைட்டைரால் பகைட்டுகிட்டு சமமரா
இருக்கைணுமகிறியைரா?’
`ஆமரா...நீ சமமராயிருக்கை பவணராம! இப்பேடிபயை
ஊர் முழுக்கை சைண்சடை பபேராட்டு எதிரிகைசளைச்
சைமபேராதிச்சிகிட்டுரு. மதருவுலை பபேராறவன்
வர்றவமனல்லைராம எங்கைசளை அடிச்சப் பபேராட்டுட்டு
பபேராகைட்டும. அப்புறம எங்கைபளைராடை சைமராதிபமல் நீ
பநர்சம –நியைராயைம பபேசிகிட்டிருக்கைலைராம.’
`ஏமமரா...ஏமமரா இப்பேடிச் மசைரால்பற? உங்கை
பமலையும குடுமபேத்து பமலையும எனக்கு
அக்கைசறயில்சலையைரா?’
`அக்கைசறயிருந்தரா முதல்லை நீ பவசலை
பதடிக்கைணும. இந்த ஊசரவிட்டுப் பபேராயிடைணும.’
`என் பபேர்லை இத்தசன மவறுப்பேரா?’
`ஆமரா, மபேத்த கைடைனுக்கு வளைர்த்துப் பேடிக்கை
வச்சைராச்ச, இனி சைமபேராதிச்சப் பபேராடைராட்டியும
பேரவராயில்சலை, உபேத்திரவம மகைராடுக்கைராம இருந்தரா

பபேராதும. இல்லைராட்டி எங்கைளுக்கு மகைன் பிறக்கைசலை,
சதரா மட்டுமதரான் பிள்சளைன்னு நிசனச்சட்டு
இருப்பபேராம.’
மபேற்றவர்கைபளை தன்சனப்
புரிந்துமகைராள்ளைவில்சலைபயை என்று அவன் மவந்து
மநராந்துமபேராயிருந்தபபேரா அவனுக்கு ஆறுதல் தந்தது
இரண்டு பபேர்தரான்.
ஒருவன் –மதி. அடுத்தது –அகைல்யைரா. பேடிக்கும
கைராலைத்திலிருந்பத அவனுக்கு அவள் மீது அன்பு
உண்டு. பகைராபி, பேடித்தது. அவளைது
அப்பேராவிடைமதரான். அவர் பநர்சமயைரானவர். அந்த
பநர்சம அவனது மனதில் பேதிந்து வராழ்வில்
முசறபகைடுகைசளைச் சைகிக்கை முடியைராமல்
திண்டைராடினரான்.
அவன் பசைரார்ந்துபபேராய் ஏரிக்கைசரயில்
அமர்ந்திருக்கும பபேராமதல்லைராம அகைல்யைராதரான் வந்து
ஆறுதல் மசைரால்வராள். அப்பபேராது அவள் பிளைஸ் -2
மராணவி.
அவசனப் பேரார்க்குமபபேராது அவளுக்குள் மின்சைராரம

பேராயும.
`இதுக்மகைல்லைராம பசைரார்ந்துவிடைலைராமரா?
விநராயைருக்குத் துசணயைராய் ஆலைமரத்தடியில் பபேராய்
அமர்ந்திடைலைராமரா?’ என்று அவனுக்கு பின்னரால்
நின்று கிச்சக்கிச்ச மூட்டுவராள்.
``ஏய்....உசதபேடுபவ நீ!’
`பேரார்த்தீங்கைளைரா! மறுபேடியும உசத! எதுக்கு
பகைராபேம?’
`அசமதியைரா மசைரான்னரா எவன் பகைட்கிறரான்?’
`பகைட்கைராட்டி பபேராறரான்! நீங்கை உங்கை
பவசலைசயைப் பேரார்க்கிறது!’
`எனக்கு ஏது பவசலை?’
`பதடைணும, முயைற்சிக்கைணும!’
`பதடைராமயைரா இருக்பகைன்! விண்ணப்பேம பபேராடை
வீட்டுலை பேணம தரதில்சலை. அப்புறம பவசலை எப்பேடி
கிசடைக்கும?’
`சைராருக்கு அதரான் பிரச்சிசனயைரா? இனி கைவசலை

பவண்டைராம! நரான் பேணம தபரன்!’
`உனக்பகைது?’
`அசதப்பேத்தி சைரார் சிந்திக்கை பவணராம, எங்கை
அப்பேராகிட்டை வராங்கித் தருபவன்!’
`உனக்பகைன் அக்கைசற?’
`எல்லைராம கைராரணமராதரான்!’
`என்ன கைராரணம?’
`அமதல்லைராம மசைரான்னரா இந்த மரமண்சடைக்குப்
புரியைராது. அதுவும இப்பபேரா சத்தமரா புரியைராது!’ என்று
சிரிப்பேரான்.
கைலைகைலை, மவகுளிச்சிரிப்பு, அந்தக் கைள்ளைமில்லைரா
உள்ளைம, அவசன ஈர்க்கும. மயைக்கும. `இந்த வயைதில்
இவளுக்கு இத்தசன வசீகைரமரா?’ என வியைக்கை
சவக்கும.
மசைரான்னபேடிபயை அவ்வப்பபேராது பேணம தருவராள்.
அகைல்யைராவின் உதவியைராலும, ஊக்கைத்தராலும
அவனுக்கு பவசலை கிசடைத்தது. அதுவும பேக்கைத்து

நகைரத்தில்.
பவசலைக்குப் பபேரானரால் பகைராபி மராறிவிடுவரான்
என்று பேரார்த்த அமமராவுக்கு ஏமராற்றம. பவசலை
கிசடைத்தும கூடை வீட்டில் மகிழ்ச்சியில்சலை . அவன்
இன்னும அதிகைமராகை ஊர்க்கைராரியைங்கைளில் ஈடுபேடைத்
மதராடைங்கினரான்.
பவசலை முடிந்து வந்தரால் பேசைங்கைளுடைன் சற்றக்
கிளைமபி விடுவரான். ஏரிக்கைசர, பதநீர்க் கைசடையில்
அமர்ந்து பேஞ்சைராயைத்து பேண்ணுவரான்.
இது பேசகைசயை வளைர்த்தது. ஒரு சைந்தர்ப்பேத்தில்
அவனது பவசலைக்கும உசலை சவத்தது.
திருமபேவும பவசலை பதடும பேடைலைம.

(7)
இருள் பேரவியிருந்தது. மதருவில்
கைராரணபமயில்லைராமல் எதற்பகைரா சைண்சடை பபேராட்டுக்
மகைராண்டிருந்தனர்.
எழுந்து லுங்கிசயைச் சைரி மசைய்தரான், தண்ணீர்ப்
பேராசனசயைப் பேரார்த்தரான். வறட்சியைராகை இருந்தது.
மணியைடிக்கை, உதவியைராளைன் ஓடிவந்து, ``டீயைரா
சைரார்....? என்றரான்.
``முதலில் தண்ணீர்!’
தண்ணீர் வந்ததும குடித்தரான். கைண்ணராடியின்
முன் பபேரானரான். அவன் கைன்னத்துத் தராடி
அவனுக்பகை அருமவறுப்பேராய் மதரிந்தது. `இமதல்லைராம
பதசவயைரா? இப்பபேராது என்ன நடைந்துவிட்டைது?
எதற்கு இந்தக் பகைராலைம?’
``என்ன நடைக்கைவில்சலை?’

`எல்பலைராருக்கும நரான் பபேராகைப்மபேராருள்
ஆகிவிட்படைபனரா! எனக்கும எனது உணர்வுகைளுக்கும
இங்கு மதிப்பிசலைபயைரா! நரான் ஓட்டைராண்டியைராகை
இருந்தபபேராது மிதிக்கைப்பேட்படைன். பேணம வந்ததும
மதிக்கைப்பேடுகிபறன்.
நராசளைக்பகை பேணம இல்லைராவிட்டைரால் திருமபேத்
தூற்றப் பேடுபவபனரா?’
`மதிப்பு-மரியைராசத –கைவுரவம-அன்பு –பேராசைம –
பநசைம –நட்பு-உறவு எல்லைராபம பேணத்தின்
அடிப்பேசடையில்தரானரா? பேணமதரான் எல்லைராவற்றுக்கும
பேராலைமரா?
`அதுதரான் பிரதரானம என்றரால் நரான் ஏன் அசத
மவறுக்கை பவண்டும?’
`எனக்குத் பதசவ நிமமதி. சற்றியிருப்பேவர்கைளின்
மகிழ்ச்சி!’
`இல்சலை –எக்கைராரணம மகைராண்டும நரான்
அவற்சற இழக்கைக்கூடைராது!’ முடிமவடுத்தரான். உசடை
மராற்றினரான். மபேட்டிசயை எடுத்தரான்.

அசறசயைப் பூட்டி மவளிபயை வந்தரான்.
மதருவில் இறங்கி ஆட்படைரா பிடித்து மநரிசைலில்
கைராணராமல் பபேரானரான்.

(8)
இரவு ஒன்பேது மணிக்கு நண்பேன் மதி, விடுதிக்கு
ஆட்படைராவில் வந்து இறங்கினரான். மராடிக்கு
பபேரானரான். அந்த அசறயில் பூட்டு மதராங்கியைது.
`பகைராபி இல்சலையைரா....?’ என்று பகைட்டைரான்.
`அவர் மவளிபயை பபேரானரார்.’
`எப்பபேரா வருவரார்?’
`மதரியைசலை சைரார்...நீங்கை யைராரு...?’
`நீ புதுசைரா...?’ என்று அவனது வராசயை
அடைக்கிவிட்டு பசைராபேராவில் அமர்ந்து, அதில் கிடைந்த
பேத்திரிசகைசயைப் புரட்டினரான்.
பகைராபி வர இரவு பேதிமனராரு மணி
ஆகிவிட்டைது. மதி அவசனப் பேராய்ந்து பிடித்து,``இது
உனக்பகை நல்லைராயிருக்கைரா ...?’’ என்று கைடிந்தரான்.
``எது..?’’

``இப்பேடி யைராருக்கும மதரியைராம ஊசர விட்டு
வந்து அசற எடுத்து .... இது பதசவயைரா...?
``யைராருக்கும மதரியைராதுன்னு எப்பேடிச் மசைரால்லை
முடியும? உனக்குத் மதரிஞ்சிருக்பகை!’’
``மதரிஞ்ச என்னடைரா பேயைன்? மசைல்பபேரானில்
பபேசைலைராமனு பேரார்த்தரால் எடுக்கைமராட்படைன்கிறராய்!’ ’
``மதரால்சலை பவணராமனுதரான்!’’
``பகைராபி! நரானும உனக்கு மதரால்சலையைரா
பபேராயிட்படைனரா? ஏன்டைரா இப்பேடி நடைந்துக்கிபற? நீ
ஊரில் இல்சலைன்னதும... எங்பகை என்பகைன்னு....?’’
``எல்பலைராரும பகைட்கிறராங்கைளைரா.....?’’ என்று
நராற்கைராலி எடுத்துப் பபேராட்டைரான்.
``எல்பலைராரும இல்பலைன்னராலும பேஞ்சைராயைத்துத்
தசலைவரும, தசலைசம ஆசிரியைரும பகைட்கிறராங்கைபளை!’’
``மரராமபே மகிழ்ச்சி, அவங்கைளுக்கைராவது என்சன
நிசனக்கை பதராணுச்பசை! சைரி ...நீ சைராப்பிட்டையைரா...?’’
``இல்சலை ..உனக்கைராகைக் கைராத்திருந்து, கைராத்திருந்து

மகைராசக்கைடிதரான் மிச்சம! உனக்கு பவறு அசறபயை
கிசடைக்கைலியைரா....?
``இது பபேராதும!’’ என்ற பகைராபி மவளிபயை
பபேரானரான்.
``டிபேன் வராங்கிவரா!’’ என்று ஒரு சிறுவசன
அனுப்பினரான்.
``பகைராபி! உன்சன நிசனச்சைரா எனக்கு
பேயைமராயிருக்குடைரா....அகைல்யைராசவ நீ எத்தசன
பநசிச்பசைன்னு எனக்குத் மதரியும. அதுக்கைராகை? தராடி,
பசைராகைம இமதல்லைராம பதசவயைரா...?
``இது அதுக்கைராகை இல்சலை!’’
``அப்புறம?’’
``உனக்கும மசைரான்னபுரியைராது. எனக்குள்பளைபயை
சிலை விசையைங்கைள் அடைங்கிக்கிடைக்கு. அசத ஆத்திக்கை
அவகைராசைம பவணும.’’
``அதுக்கு ஏன் உன்சன வருத்திக்கைராணும? நல்லை
பவசலை! சைமபேளைம இருக்கு. இவ பபேரானரா பபேராகைட்டும
இன்மனராருத்தி வருவரா!’’ என்று ஆறுதல்

மசைரான்னரான்.
அதற்குள் சைராப்பேராடு வந்தது. மதி சைராப்பிட்டைபேடி,
``இவ்வளைவு பநரம உனக்கு மவளிபயை என்ன
பவசலை?’’ என்றரான்.
``உம ...? அவசியைம நீ மதரிஞ்சக்கைணுமரா....?
``சைரி ....நீ வந்த கைராரணத்சதச் மசைரால்லு?’’
மதி,சைட்மடைனக் கைண் கைலைங்கினரான். ``பகைராபி!
எனக்கு மனச பகைட்கைபலை ...அகைல்யைரா
கிசடைக்கைபலைன்னதும நீ மனம மவறுத்து மது –
மராதுன்னு கிளைமபிட்டிபயைரான்னு சைந்பதகைம, அதரான்
வந்பதன்’’ என்றவன், எழுந்து இசலைசயை சருட்டி
கூசடையில் எறிந்து சகை கைழுவினரான்.
``இப்பபேரா எனக்கு திருப்தி , நீ வீணராப்பபேராகைபலை,
அப்பேடிபயைதரான் இருக்கைராய் சைரி, கிளைமபு –
கைராசலையிலை ஊருக்குப் பபேராகைலைராம.’’
``நரான் வரபலை’’
`` ஏன்...ஊருக்கு வந்தரால் அகைல்யைராபவராடை
நிசனவு உன்சனக் கைஷ்டைப்பேடுத்துமரா...?

``இல்சலை மதி! அகைல்யைரா பேறிபபேரானராதரா நரான்
நிசனக்கைபலை, அவ இந்த நிமிடைம வசர எனது
உசடைசமதரான்!’’
``என்னடைரா மசைரால்பற ..அவளுக்கு நிச்சையைம
பேண்ணிட்டைராங்கை. இன்னும மரண்டு மராசைத்துலை
கைல்யைராணம!’’
``இன்னுமதரான் மரண்டு மராசைம இருக்பகை! நீ
பபேசைராம பேடு....எனக்குத் தூக்கைம வருது!’’ என்று
கைட்டிலில் சைரிந்தரான், பகைராபி.
தூக்கைம வருகிறது என்று மசைரான்னராபன
தவிர,அவனரால் தூக்கைத்சத வரவசழக்கை
முடியைவில்சலை.
கைண்கைசளை மூடினரால் அகைல்யைரா சிரித்தராள்,
அவளைது மமன்சம! புன்னசகை! அவளுடைன் பேழகின
பேசழயை சைமபேவங்கைள் திருமபே திருமபே மனதில் வந்து
மின்னல் அடித்தன.

(9)
முன்பு ஊரில் இருக்குமபபேராது –பகைராபிக்கு
வீட்டுக்குப் பபேராகைபவ பிடிக்கைராது பவசலைசயை
இழந்து வருமரானம இல்லைராமல் வீட்டுக்குள் அடைங்கிக்
கிடைக்கை முடியைராது.
அமமரா –எசதயைராவது முணுமுணுப்பேராள், இவன்
பபேரில் இருக்கிற பகைராபேத்சதச் சதரா பபேரில்
கைராட்டுவராள். ``இந்த வீட்டுலை என் பபேச்சசை யைரார்
பகைட்கிறரா!’’ என்று பேசமராட்சடை அடிப்பேராள்.
அமமராவுக்கு அவன் பபேரில் அன்பில்லைராமலில்சலை.
அளைவுக்கைதிகைமரான அன்பபே ஆபேத்தராகிவிடுகிறது.
பிள்சளையின் எதிர்கைராலைம பேராழராய்ப் பபேராகுபமரா
என்கிற கைவசலையின் மவளிப்பேராடு இது. அவன் சைதரா
மபேராதுகைராரியைம –பிறருக்கு உதவி எனத் திரிந்து
மசைராந்தத் பதசவகைசளை மறக்கிறரான். அவனது
எதிர்கைராலைத்திற்கு பவண்டியை வசைதிசயையும
வராய்ப்சபேயும பதடிக்மகைராள்ளைவில்சலைபயை என்கிற

ஆதங்கைம.
`மபேராதுக்கைராரியைமமல்லைராம மசைய்றது சைரிதரான் –
நராசளைக்கு ஒரு கைஷ்டைமனரா திருமபிப் பேரார்க்கை ஆள்
இருக்கைராது’ என்று எச்சைரிப்பேராள்.
`எல்பலைராருமரா அப்பேடியிருப்பேரார்கைள்? எனக்கு
உதவி மசைய்யைவும யைராரராவது வருவரார்கைளைமமரா...’
`நிசனச்சகிட்படை இரு. உதவி பேண்ண மனச
இருந்தரா மட்டும பபேராதராது. வசைதி பவணும. அவங்கை
அவங்கைளுக்கு அவர்கைளுசடையை பவசலைபயை மூச்ச
மூட்டுமபபேராது, அடுத்தவர்கைசளைக் கைவனிக்கை எங்பகை
பநரம? வீண் தர்க்கைம பவணராம, பபேசைராம
பிசழப்சபேப் பேரார்!’ என்று விரட்டுவராள்.
அவனரால் ஏற்றுக்மகைராள்ளை முடியைராது. மவளிபயை
வந்து விடுவரான் இரவில் கூடை தராமதமராகை
வீட்டுக்குப் பபேராவரான் சைராப்பேராடு பபேராடுமபபேராது
அமமராவின் அர்ச்சைசன கிசடைக்கும.
`பநரத்துக்கு வந்து சைராப்பிடை முடியைராதரா? நரான்
தூக்கைத்சத விட்டுட்டுக் கைராத்திருக்கைணுமரா?’

அவளைது பகைள்வியில் உள்ளை நியைராயைம அவசனச்
சடும. பவசலை இல்சலை என்று குத்திக் கைராட்டுவது
அவளைது பநராக்கைம இல்சலை என்றராலும கூடை
அதுதராபன உண்சம?.
வீட்டிற்கு எந்தப் பேயைனும இல்லைராமல்,
சைராப்பேராட்டுக்கைராகை மட்டும வீட்டுக்குப்
பபேராகைபவண்டுமரா? என்று சிலை நராட்கைளில் பகைராவில்
மண்டைபேத்திபலை பேடுத்துவிடுவரான்.
பகைராவில் மண்டைபேத்தில் தூக்கைம என்பேது
கிரராமத்தில் ஒன்றும புதியை விசையைமில்சலை.
கைராற்பறராட்டைமராய், ஊர்க் கைசத பபேசி, தூங்குவதற்கு
அங்பகை மபேரியை குமபேபலை கைராத்திருக்கும.
இவன் அங்பகை தூங்குகிறரான் என்று மதரிந்ததும
அகைல்யைரா ஓடிவருவராள்.``சைராப்பிட்டீங்கைளைரா....’’
என்பேராள்.
``உம..’’ என்று தராசடைசயைச் மசைராறுவரான்.
வயிற்றுக்குள் பேசி கிள்ளும. அசதக் கைண்கைள்
கைராட்டிக் மகைராடுத்துவிடும.
`ஏன் மபேராய் மசைரால்றீங்கை?’ என்று முசறப்பேராள்.

`நரான் மபேராய் மசைரால்லைலிபயை?’
`உண்சமயைரா சைராப்பிட்டீங்கைளைரா?’
`ஆமரா.’
`எப்பபேரா?’
`மதியைம.’
`நரான் பகைட்டைதும உம மகைராட்டினீங்கை!’
`சைராப்பிட்படைனரான்னு பகைட்டைராய். எப்பபேரான்னு
பகைட்கைலிபயை.’
`ஓ...அப்பேடிக் பகைட்கைணுமராக்கும?’ என்று
மசைல்லைமராய் கைன்னத்தில் இடிப்பேராள்.
அது இனிக்கும. சகைமராகை இருக்கும. மகைராஞ்சை
பநரத்தில் சைராப்பேராடு மகைராண்டுவந்து மகைராடுப்பேராள்.
அல்லைது அவளைது அப்பேரா எடுத்து வருவரார்.
அவனுக்குச் சைங்கைடைமராயிருக்கும.
`அய்பயைரா...நீங்கை எதுக்கு? உங்கைளுக்கு எதுக்கு
சிரமம?’

`எனக்கு எந்த சிரமமுமில்சலை. சைராப்பிடு ஒரு
பவசலையில்லைராப் பேட்டைதராரியின் கைஷ்டைம எனக்குப்
புரியும மனசலை எசதயும வச்சக்கைராம சைராப்பிடு!’ ஒரு
பவசலையில்லைராப் பேட்டைதராரியின் கைஷ்டைம எனக்குப்
புரியும. மனசலை எசதயும வச்சக்கைராம சைராப்பிடு!’
ஒரு சைமயைம அகைல்யைரா சைராப்பேராடு பேற்றிக் பகைட்கை,
`எனக்கு பவணராம’ என்றராள்.
`ஏன் துசரக்கு என்ன பகைராபேமரா?’
`ஆமரா, நரான் பகைராபேமராதரானிருக்பகைன். சைராப்பேராடு
எதுக்கு வராத்தியைரார்கிட்டை அனுப்புபற? உங்கைப்பேரா
உனக்கு பவசலைக்கைராரரரா?’
`ஏன் ...அவர் மகைராண்டுவந்தரா என்னவராம?
பேசிக்குச் பசைராறுதராபன முக்கியைம?’
`என் பேசி பபேராக்கை நீ யைரார்? உனக்மகைன்ன
அக்கைசற?’
`ஏன் ... எனக்கு அக்கைசற இருக்கைகூடைராதரா?’
என்று அவனது கைவனத்சதத் திருப்பி தன்
கைண்கைளைரால் கைவருவராள். அன்மபேனும அமபு வீசவராள்.

அவள் இசமகைள் பேடைபேடைக்கும.
உடைன் சதராரித்துக்மகைராண்டு, `அதசன அக்கைசற
இருக்கிறவங்கை. அவங்கைபளை சைராப்பேராடு
மகைராண்டுவரணும.’
`ஓபகைரா...அப்பேடிப் பபேராடு அரிவராசளை! பநராக்கைம
அதுதரானரா? ஆசசை! பதராசசை!’
`எங்பகை இன்மனராருவராட்டி மசைரால்லு!’
அவள் முதல் தடைசவ சசைசகைபயைராடு மசைரால்வராள்.
அடுத்த முசற வசைனம மட்டுமதரான் வரும. அவளைது
குறுமபுப் பேரார்சவயின் முன் வரார்த்சத பிசிறும.
`இன்மனராருவராட்டி...’
`ஊகூம...’
`என்ன...என்னராச்ச?’
`அக்கைம பேக்கைம பேரார்க்கைறராங்கை.’
`பேரார்க்கைட்டும! அகைல்யைரா நரான் சைராப்பிடைராம
இருக்கிறபத உன் சகையைரால் சைராப்பிடைணுமனுதரான்!’

`அதுக்கு என்சனக் கைட்டிக்கைணும!’
`கைட்டிக்கிட்டைராப் பபேராச்ச’ என்று அவள் சகைசயைத்
மதராடை முற்பேடுவரான். அவள் பேட்டைராமபூச்சியைராய்ப்
பேறந்து விடுவராள். அந்தச் சிரிப்பு... அந்த பநரம
கைன்னத்தில் விழும குழி, அவனது மநஞ்சில் விழுந்த
ஆழி!
அவர்கைளுசடையை சைந்திப்சபேப் பேற்றி முதலில் ஊரில்
அத்தசன பபேச்ச எழவில்சலை. பிறகு பபேச்ச
புசகைந்து, வராத்தியைரார் அசதப்பேற்றிக்
கைவசலைபேடைவில்சலை. யைரார் யைராபரரா அவசனப் பேற்றிப்
பேற்ற சவத்தனர்.
அவன் பவசலையில்லைராதவன் முகைடு. சைண்சடைக்
பகைராழி அது-இது என்று மசைரான்னரார்கைள்.
அவர் `பேரவராயில்சலை. அவன்தரான் என் மருமகைன்
என்று எழுதியிருந்தரால் அசத யைராரரால் மராற்ற
முடியும? நடைக்கிறபேடி நடைக்கைட்டும’ என்று
அவர்கைளின் வராசயை அசடைப்பேரார்.
அவரின் அந்தப் மபேருந்தன்சமயும, பகைராபியின்
பமல் அவர் சவத்திருந்த நமபிக்சகையும அவசன

மநகிழச் மசைய்யும. அந்த நமபிக்சகைக்கு எந்தவித
இசடையூறும பநர்ந்து விடைராதபேடி அவன் கைவனமராகை
அகைல்யைராவுடைன் பபேசவரான் பேழகுவரான்.
அவனது வீட்சடைப் மபேராறுத்தவசர –பகைராபி
`தண்ணி மதளிக்கைப்பேட்டைவன்!’ பவசலையில்லைராமல் –
மசைராரசண இல்லைராமல் சற்றுபேவனுக்கு யைராரும மபேண்
தரமராட்டைரார்கைள். யைராரும தரராததற்கு வராத்தியைரார்
மகைள் பேரவராயில்சலை. சமராரரான வசைதி உண்டு.
அகைல்யைராவும பேடித்திருக்கிறராள். பேண்பேரானவள்.
இவனுக்கு அவள் கிசடைத்தரால் –அது அவனது
அதிஷ்டைம! என நிசனத்தரார்கைள்.
அசத ஏன் நராம தடுக்கை பவண்டும என்று எந்த
எதிர்ப்பும மதரிவிக்கைராமல் இருந்தனர்.
வராத்தியைரார் முன்னின்று கைல்யைராணத்சத நடைத்தி
சவத்தரால் நமக்கும மசைலைவு மிச்சைம என்பேதும
அவர்கைளைது கைணக்கைராகை இருந்தது.
இசதப்பேற்றிமயைல்லைராம பகைராபி
கைவசலைப்பேடைவில்சலை. பேந்தபேராசைம மறந்து வீட்டினர்
நடைந்துமகைராள்ளும விசையைங்கைளில்

உடைன்பேராடில்லைராவிட்டைராலுமகூடை அவன் அவற்சறப்
மபேரிது பேடுத்த விருமபேவில்சலை.
குடுமபேம என்றிருந்தரால் கைருத்து பபேறுபேராடுகைள்,
மனத்தராங்கைல்கைள் இருக்கைத்தரான் மசைய்யும.
அமதல்லைராம பபேராகை பபேராகை சைரியைராகிவிடும.
பவசலைமவட்டியில்லைராத பகைராபிக்கு
அசமயைப்பபேராகும திருமணமும ஊரில் புசகைச்சைசலை
ஏற்பேடுத்திற்று. இந்தத் திருமணம நடைந்துவிட்டைரால்
அப்புறம அவன் ஊசரவிட்படை பபேராகைமராட்டைரான்
நமக்கு இசடைஞ்சைலைராய் இருப்பேரான் என்று அவனது
எதிரிகைள் சைதிச் மசையைலில் இறங்கினர்.
ஒரு முசற மவளியூர் பபேராய்விட்டு
பபேருந்துக்கைராகைக் கைராத்திருந்தபபேராது ஒபர கூட்டைம.
மபேட்டியுடைன் பவகைமராய் வந்த ஒருவர். `இசதக்
மகைராஞ்சைம பேரார்த்துக்கிறீங்கைளைரா? என்று மகைஞ்சம
பேராவசனயில் மசைரான்னரார்.
`நரானும பேஸ்சக்கைராகைத்தரான் கைராத்திருக்பகைன். பேஸ்
வந்தரால் உடைபன பபேராயிடுபவன்.’

`பிளீஸ் சைரார்... வயித்துலை ஒபர கைலைவரம!’ என்று
அவர் மநளிந்தரார்.
பேராவமராயிருந்தது. மறுக்கை முடியைவில்சலை.
வலியைப் பபேராய் யைரார் யைராருக்பகை உதவி மசைய்கிபறராம.
ஒருவர் சின்ன உதவி பகைட்கிறரார். இசதச்
மசைய்யைராவிட்டைரால் எப்பேடி என்று சைமமதித்தரான்.
`முன்பின் மதரியைராத தன்னிடைம மபேட்டிசயைக்
மகைராடுத்து விட்டு பபேராகிறரார் என்றரால் அவர்
அப்பேராவி! சைரி, வரட்டும’ என்று பகைராபி
கைராத்திருந்தரான்.
பேத்து நிமிடைமராயிற்று...பேதிசனந்து ...இருபேது...
ஊகூம ...ஆசளைபயை கைராபணராம.
இரண்டு பபேருந்துகைசளைத் தவறவிட்டைரான். `இந்த
ஆளுக்கு என்னராயிற்று? கைழிவசறயிபலைபயை
குடியிருக்கிறரானரா? எதற்கும பபேராய் பேரார்க்கைலைராம’
என்று அந்தப் மபேட்டிசயை எடுத்துக் மகைராண்டு
நடைந்தபபேராதுதிடீமரன அலைறிமகைராண்டு பபேராலீஸ் ஜீப் வந்து
நின்றது.

அதிலிருந்து கைராவலைர்கைள் சைட்மடைன குதித்து
மசைரால்லி சவத்ததுபபேராலை அவசன பநராக்கி
ஓடிவந்து, ``நீதராபன பகைராபி?’ என்றனர்.
`ஆமராம சைரார்’ என்று மிரண்டைரான்.
அவ்வளைவுதரான், `ஏறுடைரா!’ என்று அவசனயும
மபேட்டிசயையும அள்ளிப் பபேராட்டுக்மகைராண்டுபபேராய்
`லைராக்-அப்’பில் தள்ளினர். பகைராபிக்கு எதுவும
விளைங்கைவில்சலை. `நரான் என்ன தப்பு பேண்ணிபனன்?
என்சன எதுக்கு...?’ என்று அவன் எச்சில்
விழுங்கினரான்.
`எதுக்கைரா...ரராஸ்கைல்!’ என்று ஓங்கி அசறந்து
மபேட்டிசயைத் திறந்தனர். உள்பளை அழுக்குச்
சைட்சடையுடைன் கைட்டுக்கைட்டைராய் பேண பநராட்டுகைள்!
உடைன் பபேராலீஸ்கைராரர், `இபதரா சைரார்! மகைராள்சளை
பபேரான பேணம சிக்கிருச்ச! நமக்குக் கிசடைச்சை தகைவல்
சைரிதரான்!’ என்று குதூலிக்கை –இன்ஸ்மபேக்டைருக்கு
மகிழ்ச்சி தராளைவில்சலை. அவர் மளைமளைமவன
பமலிடைத்திற்குத் மதரிவித்தரார்.
`சைரார்...இது என் மபேட்டியில்சலை.’

`ஆமரா. மராட்டிக்கிட்டைரா அப்பேடித்தரான்
மசைரால்வீங்கை, வராசயை மூடுடைரா!’ என்று பகைராபிசயை
அடித்து அமர்த்தினர்.
சைற்று பநரத்தில் அந்தச் மசைய்தி மராசலைப்
பேத்திரிசகைகைளில் பேடைத்துடைன் சடைச்சடை
மவளியைராயிற்று.
ஊரில் ஒபர புசகைச்சைல்! வீட்டில் ஒபர
அமளியைராயிற்று.
`இவனரால் நமக்குத் தசலைகுனிவு!
பவசலையில்லைராட்டியும பேரவராயில்சலை. ஒழுங்கைராய்
வீட்டில் முடைங்கிக் கிடைக்கை பவண்டியைதுதராபன!
எதற்கைராகை மகைராள்சளையைடிக்கைப் பபேராகை பவண்டும?
இவசனப் மபேற்றதற்கு கைல்சலைப்
மபேற்றிருக்கைலைராம. இவனரால் இனி என்மனன்ன
பிரச்சிசனகைள் வருபமரா? சதராவிற்கு வரன்
கிசடைக்கைராமல் பபேராய்விடுபமரா? கைலைங்கினரார்கைள்.
என்ன மசைய்வமதன்று மதரியைராமல் வீட்டினர்

கைதவசடைத்து உள்பளைபயை முடைங்கிக் கிடைந்தனர்.
அகைல்யைராவிற்கும வராத்தியைராருக்கும அந்தச்
மசைய்திசயை நமபே முடியைவில்சலை. பகைராபி
அப்பேடிப்பேட்டைவன் இல்சலை என்பேது உறுதியைராகை
மதரிந்தரால், அந்தக் கைராவல் நிசலையைத்திற்குப் பபேராய்
அவசனச் சைந்தித்து விபேரம பகைட்டைனர்.
அசத இன்ஸ்மபேக்டைரிடைம மதரிவிக்கை, அவருக்குத்
தர்ம சைங்கைடைமராயிற்று.
ஒரு அப்பேராவிசயைப் பிடித்து அவசைரப்பேட்டு
மசைய்தி பேரப்பியைராயிற்று. இனி அதில் இருந்து
பின்வராங்கினரால் சிக்கைல் என்று பயைராசித்தரார்.
`இல்சலை.. உங்கைள் தவறரால் ஒரு அப்பேராவியின்
எதிர்கைராலைம பேராதிக்கைக்கூடைராது!’ என்று வராத்தியைரார்
மகைஞ்சினரார், ஆனராலும, பேலைனில்லைராமல்
பபேராய்விட்டைது.
இரண்டு வராரம பகைரார்ட்டுக்கு அசலைந்து ஜராமீன்
மபேற்றரார்கைள்.
அப்புறம விசையைம அடைங்கி மறுக்கைப்பேட்டைதும,

மூன்று மராதம கைழித்து பகைராபி நிரபேராரதி என்று
தீர்ப்பு வந்தது. அதன் பிறகு ஊர் திருமபே
மனமில்சலை.
மனமமராடிந்து பபேராயிருந்த பகைராபிக்கு அப்பபேராதும
அகைல்யைராதரான் ஆறுதலைராகை இருந்தராள். அவனது
மனசதத் பதற்றினராள். துபேராய்க்கு அனுப்பே,
மதரிந்தவர் மூலைம விசைரா மபேற்றராள்.
அதுவசர கிட்படை வரராத அப்பேராவும, அமமராவும
மனம மராறி வந்தனர். ``எங்கைசளை மன்னிச்சிடு
பகைராபி! நராங்கை உன்சனத் தப்பேரா பபேசிட்படைராம!
எசதயும மனசலை வச்சக்கைராபத!’’ என்று
உருகினபபேராது அவனது மனதும கைசரந்துபபேராயிற்று.
``எல்லைராம உன் ஜராதகை பதராஷம. குருக்கைளிடைம
பகைட்படைராம. உன் சைனி தசசை மராறி குருபேலைன்
மதராடைங்கிடுச்சைராம. இனி நீ சபிட்சைமராய் வருவராய்.
பகைராபி! நீ நல்லைரா வரணும. எங்கைளுக்கு உன்
சைமபேராத்தியைம பவணராம. ஊசரவிட்டுப் பபேராய் நல்லைரா
இருக்கைராய்னு பகைள்விப்பேட்டைரால் பபேராதும’’ என்று
அவசளை அனுப்பி சவத்தனர்.

இரண்டு ஆண்டு கைழித்து மசைன்ற முசற
விடுப்பில் வந்தபபேராது பேசழயை விஷயைங்கைள்
மறக்கைப்பேட்டு அவன்பபேரில் ஊரில் கைரிசைனம
பிறந்திருந்தது. எல்லைராபம தசலைகீழ் மராற்றம.
அது தரான் உலைகைம!
மசைன்ற முசற விடுப்பில் வந்தபபேராது பகைராபிக்கும
அகைல்யைராவிற்கும முன் அனுமதி மகைராடுத்தது பபேராலை
எந்தப் பிரச்சிசனயுமில்லைராமல் பேழகினர். மவளிபயை
சற்றினர்.
`கைல்யைராணம பேண்ணிக்கைப் பபேராகிறவர்கைள்தராபன’
என்று வமபு பபேசம ஊர் வராயுமகூடை அடைக்கிபயை
வராசித்தது.
அப்பபேராது அகைல்யைரா, `கைல்யைராணம முடிஞ்ச
என்சன துபேராய்க்கு அசழச்சப் பபேராவீங்கைளைரா?’
என்று பகைட்டைராள்.

`ஏன் அதுவசர கைராத்திருக்கைணும. இப்பபேராபத
வராபயைன்!’ என்று சிரித்தரான்.
`இப்பபேரா வந்து...எதுக்கு? கைல்யைராணம பேண்ணிக்கை
முடியுமரா?
`ஏன் முடியைராது? தூதரகைத்துலை வச்ச தராரராளைமராய்
பேண்ணிக்கைலைராம. அங்பகை துபேராயிபலை பவசலை
பேரார்க்கிற இந்தியைர்கைள் கைராதலிச்ச கைல்யைராணம
கைட்டிக்கிறராங்கைபளை!’
`அது எப்பேடி...சைட்டைப்பேடி மசைல்லுபேடியைராகுமரா?’
`தூதரகைத்துலை நடைக்குமபபேராது அது அதிகைராரபூர்வம
தராபன! அதுக்குன்னு சிலை விதிமுசறகைள் இருக்கு.
கைல்யைராணம பேண்ணிக்கை விருமபுபேவர்கைள் மனுக்
மகைராடுக்கைணும. அசதத் தூதரகைம புசகைப்பேடைத்துடைன்,
`இவர்கைள் திருமணம மசைய்து மகைராள்வதில்
யைராருக்கைராவது ஆட்பசைபேம உண்டைரா?’ என்று பகைட்டு
அறிவிப்பு பபேராடும.’
`அப்புறம...?’

இரண்டு வராரங்கைளுக்குள்பளை எந்தவித மறுப்பும
வரவில்சலை என்றரால் திருமணம மசைய்து சவத்து
பேராஸ்பபேரார்ட்டுலை மசனவி மபேயைசரச்
பசைர்த்துவிடுவராங்கை.’
`எதுக்கு?’
`எல்லைராம ஒரு பேராதுகைராப்புக்கைராகைத்தரான்! நமம
ஆளுங்கை ஊர்லை ஒண்ணு வச்சட்டு துபேராயிபலையும
கைல்யைராணம பேண்ணிக்கைக்கூடைராது இல்பலை.
அதுக்குத்தரான்!’
பகைராபி அந்த விஷயைத்சதச் மசைரால்லிவிட்டு
அப்பபேராபத மறந்துவிட்டைரான். இரண்டு வராரம
கைழித்து அகைல்யைரா, மமல்லை அவனிடைம`பேராஸ்பபேரார்ட்
எப்பேடியிருக்கும? மகைராடுங்கை பேரார்க்கைணும!’ என்றராள்.
`என்ன பேரார்க்கைப் பபேராகிறராய்?’
`சமமராதரான்..ஐபயை! மவளிநராட்டு
மராப்பிள்சளைசயைக் கைட்டைபபேராகிறராய். பேராஸ்பபேரார்ட்டு
கூடை இன்னும பேரார்த்ததில்சலையைரான்னு பதராழிகைள்
கிண்டைல் பேண்ணுறராங்கை!’ என்று மசைரால்லி அவனது
பேராஸ்பபேரார்ட்சடை வராங்கிப் புரட்டிப் பேரார்த்தபின்தரான்

திருப்தியைசடைந்தராள்.
`இப்பபேரா என்ன மதரிஞ்சக்கிட்டைராயைராம?’
`நிசறயை.’
`ஒண்பண ஒண்ணு மசைரால்பலைன்!’
`மசைரால்லைட்டுமரா? உங்கைளுக்கு இன்னமும திருமணம
ஆகைபலை!’
`ஆகைரா.... பேயைங்கைரமரான கைண்டுபிடிப்பு! அது
உனக்கு எப்பேடி மதரியுமராம?
`அதரான் பேராஸ்பபேரார்ட்டுலை மசனவி மபேயைர்
இல்சலைபயை! இனி நரான் என் பதராழிகைசளை விளைராசைப்
பபேராபறன்! எங்கைராளு பமலை எப்பேடி நீங்கை
சைந்பதகைப்பேடைலைராமனு!’

(10)
ஒரு வராரம கைழித்துமதியிடைமிருந்து மதராசலைபபேசி வந்தது. அவன்
ஓடி வந்து மூச்சவராங்கி ஆதங்கைத்துடைன்,``பகைராபி!
உனக்கு விசையைம மதரியுமரா?’’ என்று பேடைபேடைத்தரான்.
`என்ன....?
``அகைல்யைராவுடைன் மதராடைர்ந்த கைராதல் முறிவுக்கு
உன் துபேராய் கைட்டுக்கைசத மட்டும கைராரணமல்லை.
எனக்கு இப்பபேராதரான் உண்சம மதரிஞ்சைது. எல்லைராம
உங்கைப்பேராவும, அமமராவும மசைய்த சைதி. அவர்கைபளை
உனக்கு துபேராய் மபேண்ணுடைன் கைல்யைராணம முடிந்து
விட்டைதுன்னு கைசத கைட்டிவிட்டு நகைரத்து நசகைக்
கைசடைக்கைராரரின் மபேண்சண உனக்குப் பபேசி
முடிச்சிருக்கைராங்கை! அது இப்பபேராதரான் மவளிபயை
வந்திருக்கு!’’
`அப்பேடியைரா...!’’

`ஆமராம, அதுக்கு பிரதிபேலைனராதரான் இந்த
பேங்கைளைரா உருவராகுது. நீ துபேராய்லை இருக்கிறதராலை
இதுக்கு நீதரான் பேணம அனுப்பேபறன்னு ஊர்
முழுக்கை நமபிகிட்டிருக்கு. ஆனரா நசகைக்கைசடை
கைராசிநராதன்கிட்டை மபேரியை மதராசகை சீதனம
வராங்கிதரான் இசதக் கைட்டுறராங்கை. பேணமகூடை
பேரவராயில்சலைடைரா.. அந்தப் மபேராண்சணப் பேற்றிதரான்
என் கைவசலை, அபதராடை நடைத்சத சைரியில்சலையைராம.
நரான் பபேராய் விசைராரிச்சைப்பபேரா பேகீர்ன்னு ஆயிடுச்ச,
அகைல்யைரா பவணராமனரா பவறு நல்லை மபேண்ணரா
பேரார்க்கைலைராபம! பேணத்துக்கைராகை உன் வராழ்க்சகைசயைக்
கைராவு மகைராடுக்கைணுமரா?’’
``அது பமராசைமரான மபேராண்ணுன்னு உனக்கு
எப்பேடித் மதரியும?’’
``மதரியும. நீ இப்பேடி பகைட்பேராய்ன்னுதரான் –
திருச்சிக்கு பநரராய் பபேராய் அக்கைம பேக்கைமமல்லைராம
விசைராரிச்சட்படைன். மகைட்டுப் பபேரானவள் என்றரால்
சமமரா இல்சலை... கைர்ப்பேம வசர பபேராயிருக்கு.
அதுவும ஒரு தடைசவயில்சலை...இரண்டு தடைசவ!
கைருக்கைசலைத்த ஆஸ்பேத்திரியிபலைபயை எல்லைராத்சதயும

ஒத்துக்கிட்டைராங்கை... மசைரால்லுடைரா! உனக்கு இப்பேடி
ஒரு மபேண் பதசவயைரா....?’’ மதி பேத்த சவத்துவிட்டு
மதராசலைபபேசிசயை சவத்தரான்.
உடைன் பேசழயை பகைராபி, விசவரூபேம எடுத்து
மனதிற்குள் தீசயை உமிழச் மதராடைங்கினராள்,
மனசைராட்சி, `அடைக்கு’ ஆபவசைம பவணராம. வன்முசற
பவணராம’ என்று அடைக்கிற்று.
நசகைக்கைசடை கைராசிநராதன், சகைபதர்ந்த வியைராபேராரி
என்று முன்பபே பகைராபி பகைள்விப்பேட்டிருந்தரான்.
அவனது வியைராபேராரத்சத எங்கைள் வீட்டிலும
கைராட்டியிருக்கிறரான். என் மபேற்பறராருக்கு
ஆசசைகைராட்டி, வீழ்த்திவிட்டைரான்.
அவர்கைளும –இவனது பபேச்சசை நமபி மகைட்டுப்
பபேரானவசளையும மருமகைளைராகை ஏற்று
சைமமதித்திருக்கிறரார்கைள்! மகைசனவிடை, திடீர் வசைதி,
கிரராமத்தில் பேங்கைளைரா என்கிற ஆசசைகைள், அவர்கைளைது
கைண்கைசளை மசறத்துவிட்டைனபவரா?
எதற்கும அவர்கைசளை ஒரு வரார்த்சத
பகைட்டுவிடைலைராம என்று மதராசலைபபேசியில் அசழத்து

விபேரம பகைட்கை``ஆமராப்பேரா....’’
``அவர் எதுக்கு நமக்குப் பேணம தரணும?’’
``அது வந்து ....’’ என்று அப்பேரா தடுமராற
கைவுசைல்யைரா, `நீங்கை சமமராயிருங்கை!... என்று ரிசீவசர
வராங்கி, பபேச்சசைத் மதராடைர்ந்தராள். ``நசகைக்கைசடை
கைராசிநராதனுக்கு ஏகைப்பேட்டை வியைராபேராரம! மசைராத்து,
நசகை நட்டுன்னு இருந்து என்ன பேயைன்?
கைவனிச்சக்கை ஆண் வராரிசில்சலை...ஒபர மபேராண்ணு...
பதவசத மராதிரி அழகைரா இருப்பேரா....’’
``அவர் மபேராண்சண இங்பகை எதுக்கு
அனுப்பேணும?’’
``நல்லைரா பகைட்படை பபேரா! உனக்குக் கைட்டிவச்சைரா
அப்புறம அவ இங்பகைதராபன இருக்கைணும....’
``நரான் ..’
``பகைராபேப்பேடைராபதப்பேரா.... கைல்யைராணத்துக்கைப்புறம
மருமகைள் எங்கைகூடைதரான் இருக்கைணுமனு நரான்
உறுதியைராச் மசைரால்லிட்படைன். சைமமந்திக்கு உன்சன

வீட்படைராடை மராப்பிள்சளையைரா வச்சக்கைணுமனு ஆசசை.
நரான் ஒத்துக்கைபலை .. எங்கைளுக்கு ஒபர சபேயைன்னு
மறத்துட்படைன்....’’
பகைராபி வராயைசடைத்து நின்றிருந்தரான்.
``ஆமரா, பகைராபி.உன் நன்சமக்குத்தரான். உனது
எதிர்கைராலைம நல்லைரா அசமயைணுமனுதரான். இந்த ஒட்டு
வீட்டுலையும, சைந்துலையும வராழணுமனு நமக்மகைன்ன
தசலைமயைழுத்து! நீ அதிஷ்டைக்கைராரன்! ரராஜராவராட்டைம
வராழபவண்டியைவன்! அசதமயைல்லைராம பயைராசிச்சதரான்
நராங்கை இந்த முடிவுக்கு வந்பதராம. இந்த பேங்கைளைரா
–வயைல்- பேண்சணவீடு –எல்லைராம எங்கைபளைராடை
கைனவு. இசத நீ நிச்சையைம நிசறபவத்துபவன்னு
நமபேபறராம. நீ நல்லைவன் எங்கைபளைராடை பபேச்சசைத்
தட்டைமராட்படைன்னு மதரியும! என்ன மசைரால்பற...?
அவன் பேதில் எதுவும மசைரால்லைவில்சலை.
வரார்த்சதகைள் எதுவும வரவில்சலை.
`எல்லைராவற்சறயும முடிவு பேண்ணி மசையைல்பேடுத்தி,
ஒப்பேந்தம பபேராட்டு பேராதி கிணறு தராண்டும
நிசலையில் நரான் என்ன மசைரால்லை முடியும?’

அவனுக்குக் பகைராபேம பகைராபேமராய் வந்தது.
இதுபவ பேசழயை பகைராபியைராகை இருந்திருந்தரால் –
நடைப்பேபத பவறு, இது புதியை பகைராபி, பேக்குவம –
நராகைரிகைமும வந்துவிட்டைரால், மனசதக் கைட்டுப்பேடுத்திக்
மகைராண்டைரான்.
தீசயை கைண்டு மபேராங்கி எழுந்து, துவமசைம
பேண்ணின கைராலைம ஒன்று இருந்தது.
அது பேசழயை கைசத. புதியை அத்தியைராயைத்தில்
பநர்சம –நராணயைம பவண்டும என்று
நிசனக்குமபபேராது இது என்ன பசைராதசன!
``பகைராபி! இது எங்கை கைவுரவப் பிரச்சிசன.
சைமபேந்திகிட்டை சகைநீட்டி பேணம வராங்கியைராச்ச. வராக்கு
மகைராடுத்தராச்ச. இனி-இது இல்பலைன்னு ஆச்சன்னரா
அப்புறம எங்கைசளை நீ உயிபரராடு பேரார்க்கை முடியைராது!
ஆமரா மசைரால்லிவிட்படைராம!” என்று மதராசலைபபேசிசயை
சவத்தரார்கைள்.
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மராக்பகைராலைம, வராசைலுக்கு அழசகைத் தருகிறது.
எறுமபுகைளுக்கு உணவளிக்கிறது. மபேண்கைளின் கைசலை
உணர்சவ வளைர்ப்பேதுடைன், அதிகைராசலையில் எழுந்து
மசையைல்பேடை பவண்டும என்கிற சறுசறுப்சபேயும
தருகிறது.
இந்தக் பகைராலைம பபேராடுகிற பவசலை மட்டும
இல்லைராவிட்டைரால் சதரா, கைராசலை எட்டு மணி வசர
பேடுக்சகையிபலைபயை கிடைப்பேராள்.
அன்று அவள், பேனிக்கைராகை தசலையில் முண்டைராச
கைட்டி - வராளியும, துசடைப்பேமும அருகில் கைராவலுக்கு
இருக்கை –பரராஜராப்பூக் பகைராலைம பபேராட்டு எழுந்து
அழகு பேரார்க்கும பபேராது, `சதரா! இன்னுமரா
முடியைபலை?’’ என்றராள், கைவுசைல்யைரா.
``இபதரா ஆச்சமமரா!’’ என்று தராவணிசயைச் சைரி
பேண்ணிக் மகைராண்டு வராளிசயை எடுத்து சைந்து வழி
நடைந்த பபேராது அசறக்குள் மசைன்ற பேரார்சவசயை

அவளைரால் தவிர்க்கை முடியைவில்சலை.
உள்பளை கைட்டிலில் முழு உடைசலையும
பபேரார்த்தியைபேடி ஒரு உருவம மசறந்திருந்தது.
பின்பேக்கைம பபேரானதும, கிணற்றடியில் பேராத்திரம
பதய்த்துக்மகைராண்டிருந்த அமமரா, `உங்கை அண்ணன்
என்ன ஆனரான்? பபேராய் எவ்வளைவு நராள் ஆகுது?
இன்னும கைராணபலை .....? என்று கைவசலைப்பேட்டைராள்.
``மமல்லை பபேசமமரா..வந்திருக்கிற விருந்தராளிபயைராடை
கைராதுலை விழப்பபேராகுது!’’
``இது யைராபரரா –எவபரரா –வந்து நராலு நராள்
ஆகுது. உங்கை அண்ணனுக்கு மகைராஞ்சைன்னராலும
மபேராறுப்பிருக்கைரா? அந்த நசகைக்கைசடைக்கைராரரும பேணம
அனுப்புபறன்னு மசைரால்லிவிட்டு அனுப்பேபலை!’’ ’’
``அதுக்கு அண்ணன் என்ன பேண்ணுமராம?’’
``அவன் இருந்தரா... என்னராச்சன்னு பேரார்த்துவர
அனுப்பேலைராபம!’’
``அண்ணனுக்கு என்ன பிரச்சிசனபயைரா!’’
``என்ன பிரச்சிசன...? எனக்மகைன்னபவரா

பேயைமராயிருக்கு சதரா!’’
``என்னமமரா...?
``பேசழயை குணங்கைள் அண்ணனுக்குத் திருமபே
வருபதரான்னு!’’
``ஏன் ...வந்தரா என்னவராம? இதற்கு முன்பும
அண்ணன் யைராசரயும மகைடுத்ததில்சலை. யைரார்
மபேராருளுக்கும ஆசசைப்பேட்டைதில்சலை. அண்ணபனராடை
பசைசவ மனப்பேரான்சமயும தயைராளைகுணமும பவறு
யைராருக்கும வரராதுமமரா...!’’
``என் பேயைத்துக்கு கைராரணபம அதுதராண்டி! முன்பு
அவன் சகையில் எதுவுமில்சலை. ஆனரா இப்பபேரா
சைமபேராதிக்கிறரான். சகையில் பேணம வச்சிருக்குமபபேராது
யைராரராவது பகைட்டைரால் தூக்கிக் மகைராடுத்து
ஊதராரித்தனம பேண்ணிடுவரான். அது மட்டுமில்லைராம
–சைமபேந்தி வீட்டுக்குப் பபேராய் பேரார்க்கைணுமனு
பதராணுச்சைரா அவனுக்கு? அது என்ன மரியைராசத?
அசத மனசலை வச்சகிட்டுதரான் அவர் பேணம
அனுப்பேராம இருக்கைராபரரா என்னபவரா! கைட்டிடைத்துக்கு
கைமபிக்கும சிமமண்டுக்கும பேராக்கி நிக்குதுன்னு

பமஸ்திரி மசைரால்லிவிட்டுப் பபேராறரான்!’’
``அமமரா! எப்பபேரா பேரார்த்தராலும உனக்குப் பேணம!
பேணமதரானரா? பபேராய் கைராபி பபேராடு...விருந்தராளி
எழுந்திடைப் பபேராறரார்!’’ என்று சதரா, விரட்டினராள்.
அவள் விருந்தராளி என்று மசைரான்னது –
குமபரசைசன.
அவன் பகைராபியின் நண்பேனராம. துபேராயில் பேணி
புரிந்தவனராம. இருபேத்மதட்டு வயைதுதரான் இருக்கும.
மராநிறம என்றராலும கூடை அவனிடைத்தில் ஒரு ஈர்ப்பு
இருக்கைபவ மசைய்தது. அவசனப் பேரார்க்குமபபேராது
உள்ளுக்குள் அவளுக்கு பேடைபேடைப்பு. கைண்கைள்
அசலைபேராயும.
குமபரசைன், அந்த அசறசயைவிட்டுத்
பதசவயில்லைராமல் மவளிபயை வருவதில்சலை. ஏதராவது
பேடித்துக் மகைராண்டிருப்பேரான். அல்லைது
டி.வி.பேரார்ப்பேரான். அவள் பேக்கைம நராட்டைம
கைராட்டுவதில்சலை. அதுபவ அவளுக்கு
ஏமராற்றமராயிருந்தது.
வயைசக்கு வந்த மபேண் வீட்டிலிருக்கிறராள்.

அலைங்கைரித்துக் மகைராண்டு வசளையைவருகிறராள்.
மல்லிசகைப்பூ சூடி மணக்கை சவக்கிறராள். மகைராலுசக்
கைரால்கைளைரால் இசசைக்கிறராள். அவனது கைவனத்சதக்
கைவர –அமமராவிடைம சைப்தமராகைப் பபேசகிறராள்.
மசைருமுகிறராள். ஆனராலுமகூடை அவன் அவசளைப்
மபேராருட்பேடுத்துவதில்சலை.
கைராபி மகைராடுக்கைப் பபேரானரால், ``நன்றி! அப்பேடி
வச்சிடு!’’ என்பேரான், அசறசயைக் கூட்டிப்
மபேருக்கைலைராம என்று பபேரானரால், `நல்லைராதராபன
இருக்கு. எதுக்கு உனக்கு சிரமம!’’ என்பேரான்.
``தினம ஒரு முசறயைராவது சத்தம
பேண்ணபலைன்னரா அமமராவுக்கு மபேராறுக்கைராது.
``பசைராமபபேறிக் கைழுசத’ன்னு திட்டுவராங்கை!’’
``அப்பபேரா சைரி, என்னரால் குடுமபேக் கைலைகைம
பவணராம. சீக்கிரம ஆகைட்டும’’. என்று அசறவிட்டு
மவளிபயை வந்துவிடுவரான். அவளுக்கு
ஏமராற்றமராயிருக்கும. அவன் யைராபரரா எவபரரா
என்கிற தயைக்கைம, முதலில் இருந்தது. ஆனரால்
பபேராகைப் பபேராகை- `யைராரரா இருந்தரால் என்ன?
அண்ணனின் நண்பேன்! அண்ணசனப்

பேரார்க்கைபவண்டி மவளியூரிலிருந்து வந்திருக்கிறரான்.
இவசனக் கைவனிக்கை பவண்டியைது நம கைடைசம.
சைரியைராய் கைவனிக்கைசலை என்று மதரிந்தரால்
அண்ணனுக்கு பகைராபேம வரும.’
அறிமுகைபம இல்லைராதவர்கைள்கூடை வீட்டுக்மகைன்று
வந்து விட்டைரால் அவர்கைசளை உபேசைரித்து
அனுப்பேபவண்டும என்பேது பகைராபியின் மகைராள்சகை.
அமமரா, `ஏன் இப்பேடிப் பேண்பற.....?’’ என்று
முசறப்பேராள்.
`அமமரா! நராம பபேராகுமபபேராது என்னத்சதக்
மகைராண்டு பபேராகைப் பபேராகிபறராம? நமமரால் முடிந்த
உதவி, அல்லைது மகிழ்ச்சிசயை பிறருக்குக் மகைராடுத்துப்
புண்ணியைத்சதத் பதடிக் மகைராள்ளைலைராபம!’ என்பேரான்.
`அதுசைரி, நீ கைராலைராட்டிக் கிட்டு
உட்கைரார்ந்திருப்பேராய்! வீட்டுலை உள்ளை பவசலை
பேத்தராதுன்னு பபேராற வரவங்கைளுக்மகைல்லைராம நராங்கை
அடுப்பேடியில் சைராகைணுமராக்கும!’
அமமராவின் வரார்த்சதகைளில் உள்ளை உண்சம,
அவசனச் சடும. ஆமராம, பிறசர உபேசைரிக்கைபவண்டி

வீட்டிலுள்ளைவர்கைசளை ஏன் கைஷ்டைப்பேடுத்த பவண்டும.
என்று மவளிபயை டீக் கைசடைக்கு அசழத்துப்
பபேராய்விடுவரான். அப்பேடியுமகூடை பிரச்சிசன தீரராது.
அவன் விருந்தினசர அனுப்பிவிட்டு வந்ததும
அமமரா,`டீக்கைசடையில் எவ்வளைவு ஆச்ச?’ என்பேராள்.
`பேதிசனஞ்ச ரூபேரா....’
`பேதிசனஞ்சைரா ...?’’ என்று அமமராவிற்கு மயைக்கைம
வரும வீட்டில் டீ பபேராட்டுக் மகைராடுத்திருந்தரால்,
வீட்டிபலைபயை பேரால் இருக்கிறது. சைர்க்கைசர, டீத்தூள்
இருக்கு, இரண்டு நிமிடை பவசலை! ஒவ்மவரான்றுக்கும
கைணக்கு பேரார்த்தராலும ஐந்து ரூபேராய்க்கு பமல்
பபேராகைராது!
அவள் உடைபன, `இனி யைரார் வந்தராலும மவலிபயை
அசழச்சப் பபேராகைபவணராம. வீட்டுலைபயை
கைவனிச்சக்கைலைராம’என்று பேசழயைபேடி பபேச்சசைத்
திருப்புவராள்.
பகைராபியும மிகைவும அடைக்கைமராய், `சைரிமமரா’
என்பேரான். சதராசவப் பேரார்த்து புருவத்சத
உயைர்ந்துவரான். அவளுக்குச் சிரிப்பேராய் வரும.

அமமரா முன்னராடி சிரித்தரால் கைடுப்பேடிப்பேராள்,
`மபேராட்சடைப் புள்சளைக்கு என்னராடி சிரிப்பு?’ என்று
மசைரால்லி, `இந்தரா ....மசைமசைன்னு நிக்கைராம பபேராய்
துணிசயை அலைசிப் பபேராடு!’ என்று தண்டைசன
தருவராள்.
அதரானரால் பின்பேக்கைமராய் ஓடிப்பபேராய்
சிரிப்பேராள்.
அதரானல் விருந்பதராமபேலில் குசற சவக்கைக்கூடைராது
என்று குமபரசைசன நன்கு கைவனித்து வந்தரார்கைள்.
கைவுசைல்யைரா, சைராமிநராதசன அசழத்து,`தமபி எதுக்கு
வந்திருக்குன்னு மமல்லை விசைராரியுங்கைபளைன்!’’
என்றராள்.
அவர் அதற்கு லைராயைக்கில்சலை என்று மதரியும.
இருந்தராலுக் கூடை ஒரு முயைற்சி. அவர் பபேரான
பவகைத்திபலைபயை திருமபி வந்தரார். ``சபேயைன் மகைட்டி.
வராபயை திறக்கை மராட்படைங்கிறரார். பகைராபி
வந்திடைட்டுபம!’’ என்று மமன்று விழுங்கினரார்.
``வயைசக்கு வந்த மபேண் வீட்டுலை இருக்குமபபேராது
மதராடைர்ந்து வீட்டுலை எப்பேடி... ஊர் தப்பேராப்

பபேசைராதரா?’’
``ஊர் எதுக்குத்தரான் பபேசைசலை? நராம
வீடுகைட்டைறதுக்குப் பபேசைசலையைரா... இல்சலை
நசகைக்கைசடை கைராசிநராதன் மபேராண்சணப் பேற்றிப்
பபேசைசலையைரா.....? பபேசவறவங்கை ஏதராச்சம
பபேசிகிட்டுதரான் இருப்பேராங்கை. நீ உன் பவசலையைராப்
பேராரு!’’
சதரா, அந்த உசரயைராடைசலைக் பகைட்டுவிட்டு,
``அண்ணனுக்கு பேரார்த்த மபேராண்ணு பமராசைமனு எங்கை
கைராபலைஜிலைகூடை பபேசிக்கிறராங்கைமமரா’’ என்றராள்.
``சமமரா இருடி! கைராபலைஜிலை உங்கைளுக்கு பவற
பவசலை இல்சலையைரா ...ஊர் வமபு பபேசைத்தரான்
பபேராறீங்கைளைரா... அவ மகைட்டுப் பபேரானவள்னு உங்கை
கைராபலைஜீக்கு எப்பேடித்
மதரியுமராம?’’
``வந்து.... கைராபலைஜ் வராத்தியைரார் ஒருத்தர்கூடைதரான்
அவ சத்தினராளைராம! பவணராமமரா...அந்தப்
மபேராண்பண பவணராம. அண்ணபனராடை மிடுக்குக்கும,

சைமபேராத்தியைத்துக்கும பவறு மபேராண்ணு பேரார்த்து....’’
``ஏய் ....அதிகைப்பிரசைங்கி! உன்கிட்படை நரான்
பகைட்படைனரா! நீ வராசயை மூடு! என்னபவரா மபேரியை
கிழவியைராட்டைம உபேபதசைம பேண்ண வந்துட்டைரா! பவற
மபேராண்ணு பேரார்க்கைணுமராம! கிசடைக்குமராடி...லைட்சைம,
லைட்சைமராய் எவன் தருவரான்? இப்பபேரா –கிரராமத்துலை
பேங்கைளைரா கைட்டுபறராம. அப்புறம சைமபேந்திபயைராடை
கைராலைத்துக்குப் பின்னராடி நசகைக்கைசடையும நமக்பகை
வரப்பபேராகுது!’’

``இருந்தராலும...மகைட்டுப் பபேரானவசளை அண்ணன்
தசலையில் கைட்டுறது அநியைராயைம!’’
``இனி ஒரு வரார்த்சத பபேசினரா அசறபவன்
கைழுசத! ஏது...மகைராஞ்சைம இடைம மகைராடுத்தரால் வராய்
நீளுது! நியைராயைம அநியைராயைம பேரார்த்தரா உன்
கைல்யைராணம நடைக்குமராடி? உனக்குப் பேவுன் பபேராட்டு
சீதனம மகைராடுத்து அனுப்பே பவணராம? உங்கைப்பேரா
அதுக்மகைல்லைம சைமபேராதிச்ச மகைராட்டி வச்சிருக்கைராரரா?’’
என்று சைராமிநராதன் பேக்கைம பீரங்கிசயைத்

திருப்பினராள்.
அவர், `என்னடைரா இது வமபு?’ என்று சதராசவ
மகைஞ்சகிற மராதிரி பேரார்க்கை, சதரா அப்பேராசவப்
பேலிகைடைரா ஆக்கை பவண்டைராம என்று, ``சைரிமமரா...நரான்
இனி பபேசைசலை’’ என்று நழுவினராள்.
அவளுக்குத் மதரியும –கைவுசைல்யைராவின்
பிடிவராதம.அவளிடைம பபேசி மவற்றிமபேற முடியைராது.
அப்பேடி பதராற்கிற மராதிரி பபேச்ச நகைர்ந்தரால் உடைன்
அழத் மதராடைங்கிவிடுவராள். அது அசதவிடைக்
மகைராடுசம! அந்த அழுசகைக்குப் பேயைந்பத யைராரும
அவளிடைம தர்க்கைம பேண்ணுவதில்சலை.
அவளுக்கைராகைபவ விட்டுக்மகைராடுத்து விடுவரார்கைள்.
இந்தப் பபேச்சகைள், அரசைல் புரசைலைராய்க் கைராதில்
விழுந்திருக்குபமரா என்னபவரா மதரியைவில்சலை.
குமபரசைன் பேடுக்சகையிலிருந்து பேல் துலைக்கை வந்தவன்,
`நரான் ஊருக்குப் புறப்பேடுகிபறன்!’’ என்றரான்.
சைராமிநராதன், கைவுசைல்யைராசவப் பேரார்க்கை, அவள்,``ஏன்
தமபி...என்ன அவசைரம? பகைராபிசயை நீக்கை பேரார்க்கை
பவணராமரா?’ என்றராள்.

``இல்சலை.எனக்கு ஊரில் தசலைக்கு பமலை பவசலை,
அவன் எப்பபேரா வர்றது...நரான் பேரார்க்கிறது?’’
``இன்னும மரண்டு நராள் இருங்கை, வந்திடுவரான்.
நரான் தகைவல் மசைரால்லி இருக்பகைன்!’’ என்று
அவசனச் சைமராதரானப்பேடுத்தினராள்.
அவன் குளியைலைசறக்குள் நுசழந்ததும, சதரா
கிசகிசப்பேராய்,`` அண்ணன் எங்பகை இருக்கைராருன்னு
மதரியுமரா உனக்கு?’’ என்றராள்.
``ஊகூம...’’
``அப்புறம தகைவல் மசைரால்லி இருக்பகைன்னுது....?’
``சமமராதரான் நீ பபேராய் பேடிக்கிற பவசலையிருந்தரா
பேராருடி!’’ என்று அவசளை விரட்டினராள்.

(12)
ஒரு மராதம கைழித்து ஊருக்குத் திருமபுமபபேராது
பகைராபி, தராடி வழித்து, வழபேழப்புடைன்

கைராணப்பேட்டைரான். தனக்கு எந்தவித வருத்தபமரா,
சைங்கைடைபமரா இல்சலை என்று மவளிக்கைராட்டிக்
மகைராள்ளும முயைற்சியில் இருந்தரான். ஆனரால்,
கைண்கைள் மட்டும ஒத்துசழக்கை மறுத்தன.
அகைல்யைராவின் வீட்சடைக் கைடைக்குமபபேராது மநஞ்சைம
மகைராஞ்சைம கைனத்தது. `எங்கைராவது அவள் மதன்பேடை
மராட்டைராளைரா?’ என்கிற ஏக்கைம. அசதப்
புரிந்துமகைராண்டைது பபேராலை குடைம சமந்த மபேண்கைள்
நமட்டுச் சிரிப்பு சிரிப்பேது மதரிந்தது.
`அகைல்யைராசவ ஏன் இன்னும நிசனக்கை
பவண்டும? பவறு ஒருவனுக்கு நிச்சையிக்கைப்பேட்டை
பின்பு அவசளை நிசனக்கை நரான் யைரார்? எனக்மகைன்ன
உரிசம?’ ஊசர விட்டுத் தள்ளியிருந்துமகூடை
எசதயும மறக்கை முடியைவில்சலை.
ஆண்டுக்கைணக்கைராய் பிரிந்து துபேராயில்
இருந்திருக்கிபறன். அப்பபேராது பதரான்றராத துக்கைம
இப்பபேராது ஏன்? அன்று தள்ளியிருந்துமகூடை –
அகைல்யைரா என்னவள் –எனக்கைராகைக் கைராத்திருப்பேராள்
என்கிற சைமராதரானமிருந்தது. அதனரால்
ஆர்ப்பேரிப்பில்சலை. கிணற்று நீர் எங்பகை பபேராய்விடைப்

பபேராகிறது’ என்கிற ஆசவராசைம இருந்தது.
அவன் மதருமுசனயில் நுசழயுமபபேராபத –
வராசைலில் பேடைர்ந்திருந்த மல்லிசகைப் பேந்தலில்
பூப்பேறித்துக் மகைராண்டிருந்த சதரா
கைவனித்துவிட்டைராள். பூரித்தராள், `அய்....அண்ணன்’’
என்று தராவிக் குதித்தராள்.
மடியில் பசைகைரித்திருந்த மமராட்டுகைசளைக்
கூசடையில் மகைராட்டிவிட்டு, உள்பளை ஓடி,``அமமரா!
அண்ணன் வந்தராச்ச ‘’ என்று தந்தியைடித்தராள்.
``வரட்டுபமடி! அதுக்கு ஏன் சைராப்பேராடு
பபேராடுபற?’’ என்று கைவுசைல்யைரா தன் ஈரக் சகைசயை
முந்தராசனயில் துசடைத்துக் மகைராண்டைராள்.
`நரான் அப்பேபவ மசைரால்லைபலை.....அண்ணன்
வந்திடுமனு!’ சதரா திருமபேவும வராசைலுக்கு ஓடி,
``வராண்ணரா!’’ என்று குதூகைலித்து அவனது
மபேட்டிசயை வராங்கி, ``உனக்மகைராரு அதிர்ச்சி மசைய்தி’’
என்றராள்.
``என்னது?’’

``உனக்கைராகை நம வீட்டில் ஒரு ஆள்
கைராத்துக்கிட்டிருக்கு.’’
``ஆளைரா?’’’’
``ஆமரா. உன் நண்பேர்!’’
``நண்பேரரா?’’ என்று அவன் பயைராசைசனயுடைன்
முன்னசறக்குள் நுசழந்தரான் `யைராரராகை இருக்கும?’
பயைராசித்தரான். பிடிபேடைவில்சலை.
``ஏய் ...வந்ததும வரராததுமராய் எதுக்குடி புதிர்?’’
``பகைராபி! என்ன இது? இப்பேடிதரான்
ஒபரயைடியைராய் தசலைமசறவராயிடைறதரா?’’
``தசலைமசறவரா...அப்பேடிமயைல்லைராம
எதுவுமில்பலைமமரா. மகைராஞ்சைம பவசலை இருந்தது!’
என்று அவன் இங்குமங்கும கைண்கைசளை
அசலையைவிட்டைரான்.
சதரா, அசதப் புரிந்துமகைராண்டு, ``நீ யைராசர
பதடுபறன்னு மதரியும. அவசரத்தராபன! அவர் இந்த
அசறயில்தரான்’’ என்று அந்த அசறசயைத்
திறந்தராள். உள்பளை கைட்டில் கைராலியைராகை இருக்கைபவ,

`அமமரா! அதுக்குள்பளை அவர் எங்பகை பபேரானரார்?’’
பேடைபேடைப்பேராய் பகைட்டைராள்.
``பதராட்டைத்துலை ஊஞ்சைலைராடுறரார்!’’
``ஊஞ்சைலைரா.....ஆடைட்டும! ஆடைட்டும!
அண்ணரா! அந்த ஆள் கைல்லுளிமங்கைன்! வராசயைத்
திறப்பேதில்சலை. ஆமராம.... உன் நண்பேர் யைரார்?’’
என்று அவனுக்குப் பின்னராபலைபயை நடைந்தராள்.
``எனக்மகைராரு சைந்பதகைமண்ணரா....’’
``என்ன?’’
``துபேராய் ஆசைராமிகைமளைல்லைராம இப்பேடிதரான்
மவுனச் சைராமிகைளைராய் இருப்பேரார்கைளைரா?’’
``சதரா! மதராடைங்கிட்டியைரா? உன்பனராடை மபேரியை
பரராதசன’’ என்று கைவுசைல்யைரா அவசளை
அடைக்கி,``அங்பகை என்ன பேண்பற.... இங்பகை வந்து
இந்த பவசலைசயைக் கைவனி’’ என்று தசடை
பபேராட்டைராள்.
பகைராபி, சிந்தசனயுடைன் பின்பேக்கைம பபேரானரான்.

கிணற்றடி தராண்டி, மராட்டுத் மதராழுவம! அதற்கு
அப்பேரால் சவக்பகைரால் பபேரார்! அதில் கைன்றுக்குட்டி
முண்டிக் மகைராண்டிருந்தது.
பதராட்டைத்தில், மதன்சனகைள் கைழுத்து வலிக்கை
உயைர்ந்து மட்சடைகைசளை உதிர்த்துக்மகைராண்டிருந்தன.
அங்கு ஓரமராயிருந்த புங்கைமரத்தின் பேலைசகை
ஊஞ்சைலில் முதுகு கைராட்டியைபேடி இருந்த இசளைஞசன
அசடையைராளைம கைண்டுமகைராள்ளை முடியைவில்சலை.
மநஞ்சக்குள் பேடைபேடைப்புடைன் முன்பனறினரான்.
அதற்குள் கிணற்றடியிலிருந்து சதரா,
`அபலைரா...மிஸ்டைர் குமபரசைன்! அண்ணன் வந்துட்டைரார்.
இன்னும எதுக்கு முதுசகைக் கைராட்டிக்கிட்டு?
முகைத்சதக் கைராட்டுங்கை’’ என்று கைத்தி விட்டு உள்பளை
ஓடினராள். அவளுக்கு அவசைரம தராங்கைவில்சலை.
தராபன முன்னின்று அவர்கைசளை அறிமுகைப்பேடுத்தி
விடும ஆர்வம.
அடுப்பில் பேரால் மபேராங்கி வழியைபவ, தராவணிசயை
உதறி பேராத்திரத்சத பிடித்து இறக்கினராள்.
அலைமராரியில் கைராபி தூள் இல்சலை. ``அமமரா! கைராபி

தூள் எங்பகை?’’ என்று கைத்தினராள்.
அசறக்குள் பசைசலை மராற்றிக்மகைராண்டிருந்த
கைவுசைல்யைரா, ``அங்பகைதரான் அமமி பமலை சவச்பசைன்
பேராரு’’.
``பசை...கைராபிதூள் எதுக்கு அமமிகைல்லுக்குப்
பபேராகுது! இந்த அமமராவுக்கு விவஸ்சதயில்சலை!’’
என்று எடுத்து தமளைரில் பபேராட்டு ஆற்றி, சைர்க்கைசர
சைரியைராய் இருக்கிறதராமவன பேரார்த்து, ``உம...அருசம!
அருசம!’’ என்று தன்சனத்தராபன மமச்சிக்
மகைராண்டு, தராவணிசயைச் சைரிபேண்ணிக் மகைராண்டைரான்.
`லை......லைரா.....லைரா...’’ என்று மமட்டு பபேராட்டைபேடி
தமபேளைர்கைசளைப் பிடித்தபேடி பின்பேக்கைம வந்தராள்.
அங்பகை ஊஞ்சைலைராருபகை – பகைராபியும, குமபரசைனும
இசடைமவளிவிட்டு நின்று என்னபவரா பபேசிக்
மகைராண்டிருப்பேது மதரிந்தது.
``பகைராபி எங்பகை பகைராபி எங்பகை’ என்று ஆலைராய்
பேறந்த குமபரசைனிடைம அவசனப் பேரார்த்ததும
உற்சைராகைம பிய்த்துக் மகைராண்டு பபேராகைபவணராமரா?
அவனது முகைம இறுகி இருந்தது.

பகைராபியின் முகைத்தில் அசதவிடை அதி இறுக்கைம,
சதராவுக்கு எதுவும விளைங்கைவில்சலை. `இவர்கைளுக்குள்
என்னராயிற்று?’
``அண்ணரா! கைராபி!’’
அவளைது குரசலைக் பகைட்டைதும பகைராபி
வலுக்கைட்டைராயைமராகைப் புன்னசகைசயை வரவசழத்து,
``அப்புறம ....இவதரான் என்று தங்சகை.’’

`வராலில்லைராத’ என்று மசைரால்லை வந்த குமபரசைன்,
அசத அடைக்கிக்மகைராண்டு புன்னசகைத்தரான்.
``அண்ணரா! உங்கை நண்பேர்கூடை ஆசசைதீர பபேசி
முடிச்சைராச்சைரா? `பகைராபி எப்பபேரா வருவரார் எப்பபேரா
வருவரார்’னு எங்கைசளைக் பகைட்டு மதரால்சலை
பேண்ணிட்டைரார்!’’
சதரா மசைரால்லிவிட்டு குமபரசைசனப் பேரார்த்து கைண்
சிமிட்டினராள். அசத ரசித்தராலும கூடை மவளிக்
கைராட்டிக் மகைராள்ளைராமல் ``பகைராபி! அப்பபேரா என்சனக்
கிளைமபேச் மசைரால்கிறராய்?’’ என்றரான்.

``ஆமராம. நரான் எல்லைராம பேரார்த்துக்கிபறன். நீ
சதரியைமரா புறப்பேடு!’’
``சைரி, நராம பபேசினபேடிபயை நடைக்கைட்டும. அதுலை
ஒண்ணும மராற்றமில்சலைபயை?’’
``இல்சலை. நீ புறப்பேடு’’.
குமபரசைன் கிளைமபுகிறரான் என்பேசத ஆறிந்ததும
சதராவுக்கு ஏக்கைமராயிற்று.
அவன் வந்தபபேராது அந்நியைனராகைத் மதரிந்தரான்.
ஆனரால், நரான்கு நராளில் அவன்பபேரில் ஈடுபேராடு
ஏற்பேட்டு மநஞ்சசை என்னபவரா பேண்ணிற்று.
இந்த நரான்கு நராளும அவனுக்கைராகை உசடை
உடுத்தி அவனுக்கைராகை அலைங்கைராரம மசைய்து,
அவனுக்கைராகைக் பகைராலைம! புதுப்புது சைசமயைல்!
இனமபுரியைராத துள்ளைலுடைன் திரிந்தவளுக்கு துக்கைம
மதராண்சடைசயை அசடைக்கிற மராதிரி இருந்தது.
யைராரராவது அவசனத் தடுத்து
நிறுத்தமராட்டைரார்கைளைரா? என்கிற எதிர்ப்பேரார்ப்பு.
குமபரசைன் அசறக்குள் பபேராய் தன்

துணிமணிகைசளைப் மபேட்டியில் எடுத்து
அடுக்கை,``அவசர இருந்துட்டுப் பபேராகைலைராமனு
மசைரால்லுமமரா’’ என்று கைவுசைல்யைராவிடைம கிசகிசத்தராள்.
ஏறக்குசறயை அபத எண்ணத்தில் இருந்தராள்
அவளும, குமபரசைனின் பேழக்கைமும, பேண்பும , பபேச்சம
அவசளையும கைவர்ந்திருந்தன. அவனும துபேராயில்
பவசலை பேரார்ப்பேவன் என்கிறபபேராது நிச்சையைம
வசைதியுள்ளைவனராகைத்தரான் இருப்பேரான். பபேசைராமல்
சதராவுக்கு இவசன முடித்துவிட்டைரால் என்ன?
இவளும அவசனச் சற்றிச் சற்றி வருகிறராபளை!
``பகைராபி! நீ வந்தவுடைபனபயை தமபிசயை
அனுப்பேணுமரா? இன்னும மரண்டு நராசளைக்கு
இருந்துட்டுப் பபேராகைட்டுபம.’’
``அமமரா....அவன் இங்கிருந்து என்ன பேண்ணப்
பபேராறரான்?’’
``தமபி இதுவசர அசறக்குள்பளைபயை
இருந்துட்டுது. அப்பேடிபயை ஊசரச் சத்திப்
பேரார்த்துட்டு...’’
`சத்திப் பேரார்க்கை இங்பகை என்ன இருக்குமமரா?’’

``ஏன் ...நமம புதுக் கைட்டிடைம இருக்பகை’’ என்று
வரார்த்சதகைசளைக் மகைராட்டின சதரா, சைட்மடைன
கைவுசைல்யைராவுக்குப் பின்னரால் மசறந்தராள்.
``அசதமயைல்லைராம அப்புறமராப் பேரார்த்துக்கைலைராம.
அவனுக்கு நிசறயை பவசலை இருக்கு. ஏற்கைனபவ ஒரு
வரார பவசலை நிக்குது!’’ என்று பகைராபி
வலுக்கைட்டைராயைமராய் அவசன அசழத்துப் பபேராய்
பபேருந்து ஏற்றிவிட்டு வந்தரான்.
சைராமிநராதன், ``பகைராபி! நீ நடைந்துக்கிறது
மகைராஞ்சைமகூடை நல்லைராயில்பலை! வந்த விருந்தராளிசயை
இப்பேடித்தரான் கைழுத்சதப் பிடிச்ச தள்ளுற மராதிரி
அனுப்பி சவப்பேராங்கைளைரா?’’ என்றரார்.
மபேரியை மனித பதராரசனயில் பகைட்டுவிட்டு
கைவுசைல்யைராசவப் பேரார்த்து `சைரியைராய்க் பகைட்படைனரா?’
என்று பேரார்சவயைரால் பகைட்டைரார், அவள் அதற்கு
திருஷ்டு சற்றராத குசறதரான்.
பகைராபி, அவசரப் மபேராருட்பேடுத்தராமல் அசறக்குள்
பபேராகை, பின்னராபலை வந்தவசர நிறுத்தி,`இப்பபேரா
என்ன பவணும?’’ என்றரான்.

``அதில்சலை...அந்த தமபிசயைப் பேற்றி எதுவும
மசைரால்லைலிபயை? சபேயைன் எப்பேடி? உனக்கும
அவனுக்கும எப்பேடி உறவு?’’
``நல்லை உறவுதராமப்பேரா. எனக்குக் கைசளைப்பேரா
இருக்கு. நரான் மகைராஞ்சைம ஓய்வு எடுக்கைட்டுமரா?’’
``ஓ....ஓய்வு எடுத்துட்டு அப்புறமரா மசைரால்லு
பபேராதும, அவசைரமில்சலை!’’
பகைராபி, கைட்டிலில் பேடுக்சகைசயை விரித்துப்
பேடுக்கை, கைவுசைல்யைரா, ``அந்த நசகைக்கைசடை
கைராசிநராதனுக்கு என்ன வந்தபதரா மதரியைசலை!
நமமகிட்படை முகைம மகைராடுக்கைராமல் நழுவுகிறரார்.
முன்சனப் பபேராலை அவர் இல்சலை, கைல்யைராணப் பபேச்ச
எடுத்தராலும பேதில் பபேசறதில்சலை, என்ன கைராரண
பமரா மதரியைலிபயை!’’ என்று புலைமபிக் மகைராண்டிருக்கை
–
பகைராபி,`எல்லைராத்துக்கும நரான்தரான்மமரா கைராரணம!’
என்று தனக்குள் மசைரால்லிக்மகைராண்டு
புன்னசகைத்தரான், அவனுக்கு கைராசிநராதசன பேரார்க்கைப்
பபேரான விஷயைம ஞராபேகைத்திற்கு வந்தது.

(13)
சிலை நராட்கைளுக்கு முன்பு...
திருச்சி மபேரியைகைசடை வீதியில் மசலைக்
பகைராட்சடைசயைத் தரிசித்தபேடி அந்த நசகைக்கைசடை
இருந்தது. எப்பபேராதும மநருக்கைடியைராய் இருக்கும
அந்தக் கைசடைவீதியில் எத்தசன துணிக்கைசடை,
எத்தசன நசகைக்கைசடை என்றராலும கூட்டைம பசைர்ந்து
மகைராண்டிருந்தது.
பகைராபி அங்கு பபேரானபபேராது கைசடைக்குள்
பேளைபேளைப்பேராகைவும மினுமினுப்பேராகைவும விளைக்குகைள்
ஜராலைம பேண்ணிக்மகைராண்டிருந்தன.நசகையும
சைசதயுமராய் மபேண்கைள். கைராசைராளைரிடைம,
`கைராசிநராதசனப் பேரார்க்கைணும’’ என்றரான்.
`நீங்கை?’’
``வந்து... பகைராபின்னு மசைரால்லுங்கை.’’
சைற்று பநரத்தில் இண்டைர்கைராமில் மசைய்தி மபேற்ற

கைராசிநராதன், தசலையில் பேராதி முடியுடைனும, சகை –
கைழுத்தில் தங்கைம மின்ன மராடியிலிருந்து இறங்கி
வந்து கூட்டைத்தில் அவசனத் பதடினரார்.
கைராசைராளைர், ``அபதரா அவர்தரான்’’ என்று
பசைராபேராவில் அமர்ந்திருந்தவசனக் கைராட்டை, அன்பு
மபேருக்மகைடுத்து ஓடி வந்தரார். ``வராங்கை மராப்பிள்சளை’’
என்று அவனது சகைகைசளைப் பிடித்துக் மகைராண்டைரார்.
``பபேராட்படைராவுலை பேரார்த்தது. சைட்டுன்னு
அசடையைராளைம கைண்டுபிடிக்கை முடியைசலை. வரீங்கைன்னு
மசைரால்லைபவ இல்சலைபயை ..வராங்கை, மராடிக்குப்
பபேராகைலைராம’’ –அசழத்துப் பபேரானரார். அங்குதரான்
அவர் வீடு.
தனது ஏசி அசறசயைத் திறந்து, அமர்ந்தரார்.
``உட்கைராருங்கை மராப்பிள்சளை’’ என்றவர், மசனவிசயை
அசழத்து, `ஏய்..... மராப்பிள்சளை வந்திருக்கைரார்.
மபேராண்சண அசழச்ச வரா’’
``என்ன சைராப்பிடுறீங்கை மராப்பிள்சளை?’’ என்றரார்
பேரிவுடைன்.
``முதல்லை இந்த `மராப்பிள்சளை’சயை `கைட்’

பேண்ணுங்கை’’ என்றரான், பகைராபி சூடைராகை.
கைராசிநராதன், அவன் தமராஷ் பேண்ணுகிறரான்
என்று நிசனத்து, ``அது மரியைராசதயைரா இருக்கைராபத
தமபி!’’ என்று வழிந்தரார்.
`இல்பலைன்னரா அசதவிடை அதிகைமராய் மரியைராசத
மகைட்டுப் பபேராகும.’’
அதற்குள் மதராசலைபபேசி ஒலிக்கை, எடுத்துப்
பபேசினரான். ``தமபி இங்பகைதரான்
வந்திருக்கு...பபேசறீங்கைளைரா..?’’ என்று பகைட்டைவர்,
உடைபன ரிசீவசர சவத்தரார்.
``உங்கைளுக்குப் மபேராண்சணப் பேரார்க்கைணுமனு
ஆவலைரா இருக்கும. மகைராஞ்சைம மபேராறுங்கை!’’
பகைராபிசயைப் பேரார்த்து மசைரான்னரார்.
``இல்சலை, நரான் மபேராண்சணப் பேரார்க்கை வரசலை.
நரான் உங்கைசளைப் பேரார்க்கைதரான் வந்பதன்!’’
``என்ன மசைரால்றீங்கை?’’
பகைராபி எழுந்து கைதசவ மூடிவிட்டு, அவரிடைம
வந்து, ``என்சனப் பேற்றி உங்கைளுக்கு என்ன

மதரியும....?’’ என்றரான்.
``நல்லைவர். துபேராயில் பவசலை!’’
``அதுதராபன மதரியும.....? அதுக்கு முந்தி நரான்
ரவுடியைரா இருந்தது. மதரிஞ்சிருக்கை வராய்ப்பில்சலை!
என்சனத் திருமபேவும ரவுடியைராக்கிடைராதீங்கை! நரான்
மஜயிலுக்குப் பபேரானவர்ன். பபேராகைவும அஞ்சைராதவன்!’’
``தமபி ....என்மனன்னபவரா பபேசறீங்கை! எதுவுபம
எனக்குப் புரியைசலை!’’ என்று அவரது வராய்
குழறிற்று. மநற்றியில் வியைர்சவ அருமபே
கைராசிநராதன், மிரளை மிரளைப் பேரார்த்தரார்.
``இபதரா பேரார்! நீ பேணக்கைராரனரா இருக்கைலைராம.
மபேரியை வியைராபேராரியைரா இருக்கைலைராம. அதுக்கைராக் என்
வராழ்க்சகைசயை வியைராபேராரமராக்கிடுறதரா?’’

``நரான் வியைராபேராரமராக்கிபனனரா ....என்
மகைசளைத்தராபன உங்கைளுக்கு..’
``மகைட்டுப் பபேரானவசளை!’’

``இல்சலை, அது புரளி. நமபேராதீங்கை!’’
``பவணராம, மபேராய், பித்தலைராட்டைம பவணராம,
என்சன மிருகைமராக்கிடைராம உண்சமசயை
ஒத்துக்கைணும. அவ கைர்ப்பேமரானது, கைரு
கைசலைச்சைதுக்கைரான ஆதராரமமல்லைராம திரட்டிட்டுதரான்
வந்திருக்பகைன். உன் மகைசளைப் பேற்றி பபேசம முன்பு
என்சனப் பேற்றி விசைராரிச்சியைரா....?
``உங்கை மபேத்தவங்கை சைமமத்பதராடைதராபன.. இந்த
ஏற்பேராடு! அதுக்கைராகைதராபன இத்தசன லைட்சைங்கைசளை
முடைக்கிபனன்!’’
``லைட்சைங்கைள் உன் சயைநலைம. பபேராலி கைணக்கு
கைராட்டை இடைம பதடினராய். ஏமராளிங்கை கிசடைச்சைராங்கை.
அமதல்லைராம பபேராகைட்டும. இந்தக் கைல்யைராணம
நடைக்கைராது. நடைக்கைக்கூடைராது!’’
``ஏன்?’’
``எனக்கு துபேராயில் ஏற்கைனபவ
கைல்யைராணமராயிடுச்ச....!
அவர் சதராரித்து, ``இவ்வபளைராதரானரா....?’’ என்று

நராற்கைராலியில் சைரிந்தரார்.
``பேரவராயில்சலை..அது பேராட்டுக்கு அங்பகை
இருக்கைட்டும. இங்பகை ஊரில் என் மகைள்...!
``பயைராவ்! இப்பேடிப் பபேசை மவட்கைமராயில்பலை
உனக்கு? நீமயைல்லைராம ஒரு அப்பேரான்! மபேத்த
மகைபளைராடை கைராரியைத்துலைபயை இத்தசன அசிங்கைம!’’
``பகைராபி தமபி! ஆபவசைப்பேடைராம அப்பேடி பபேராய்
உட்கைரார். சைமராதரானமராய்ப் பபேராகைலைராம.
மவட்கைப்பேடைவும, அசிங்கைப்பேடைவும இதிலை என்ன
இருக்கு? என் பபேச்சசை மீறி, எவபனராடைபயைரா
ஓடினரா. கைர்ப்பேத்பதராடை வந்தரா. கைசலைச்ச –
கைண்டிச்ச- புத்தி மசைரால்லி வீட்டுலை வச்சிருக்பகைன்.
அவள் திருந்திட்டைராப்பேரா. இனி எந்த தப்பு
தண்டைராவுக்கும பபேராகை மராட்டைரா!’’
``அடைச்சீ ...மனுசைனரா நீ மகைட்டுப்பபேரான
மபேராண்ணு யைராருக்குய்யைரா பவணும...’
``அப்பபேரா என் பேணம?’’
``யைரார்கிட்டை மகைராடுத்தராபயைரா....அவங்கைகிட்டைபயை

பபேராய் வராங்கிக்கை!’’
``யைராரு... உங்கை அப்பேரா –அமமராகிட்படையைரா...
அவங்கைகிட்டை வராங்கை என்ன இருக்கு? உயிருதரான்!’’
``ஏய் ...மதராசலைச்சிடுபவன் மதராசலைச்சி!
எனது எதிர்கைராலைத்சதக் மகைடுத்ததுமில்லைராம
எகைத்தராளைமரா பேண்பற?’’
``இல்சலை.....உண்சமசயைப் பபேசபறன். இதுவசர
அங்பகை பேத்து லைட்சைம வசர முதலீடு
மசைஞ்சிருக்பகைன்!’’
``உன் முதலீடு யைராருக்கு பவணும?எடுத்துட்டுப்
பபேரா!’’
``அதுலை மகைராஞ்சைம சிக்கைல்! ஒண்ணு –
வருமரான வரிக்கு `படைக்கைரா’ மகைராடுக்கைபவண்டி உன்
பபேர்லை இடைம வராங்கி இருக்பகைன். அடுத்தது. –என்
மகைசளை நீ கைட்டிக்கைப் பபேராவதராகை எனது
சற்றங்கைளுக்குத் மதரிவித்துவிட்படைன்.’’
``மன்னிக்கைணும. உங்கை மகைசளை நரான் கைட்டை
இயைலைராது. அசத மறந்துடைலைராம. அதுக்கைராகை –அந்த

இடைத்சத உனக்குத் தரணுமங்கிற அவசியைமில்சலை.
கைராரணம-அசத இழந்தரால் அப்புறம என் மபேற்பறரார்
மசைத்துப் பபேராவராங்கை! அசதயும மீறி உன் மகைசளைக்
கைட்டைணுமனரா –கைட்டைலைராம –அதன்பிறகு
அவசளைக் மகைராடுசம பேண்ணி, மகைராடுசம
பேண்ணிபயை சைராகைடிப்பபேன்!’’
``அப்பபேரா பேணம முடைக்கின நரான் மசடையைன்!
மபேராண்சணயும கைட்டைமராட்டீங்கை! பேணமும
தரமராட்டீங்கை!’’
``அப்பேடி நரான் மசைரால்லைபலை... முழு மதராசகையும
என்னராலை இப்பபேரா தரமுடியைராது. பேராதி இப்பபேராது,
இதற்கிசடையில் என் மபேற்பறராருடைன் உள்ளை உங்கை
மதராடைர்சபே முறிக்கைணும. நரான் வந்தபதரா, நமக்குள்
நடைந்த பபேச்பசைரா மவளிபயை வரக்கூடைராது.
அவர்கைளுக்கும மதரியைக்கூடைராது. பநரம பேரார்த்து உன்
மகைசளை எனக்குக் கைட்டி சவக்கை முடியைராதுன்னு
நீங்கைபளை மதரிவித்துவிடை பவண்டும.’’
``அவங்கை பகைட்டைரா-நரான் என்ன கைராரணம
மசைரால்றது?’’

``ஏதராவது மசைரால்லுங்கை..... பகைராபி ரவுடி! ஒரு
ரவுடிக்கு என் மகைசளைக் மகைராடுக்கை முடியைராதுன்னு
மசைரால்லுங்கை......’’
``அது என்னரால் முடியைராது. நரான்
விடைமராட்படைன்.’’
``பவணராம மராமனராபர! எந்த விபேரீத
சிந்தசனயும பவணராம. மீறி ஏதராவது முயைன்றரால்
விசனயைராகிவிடும! அந்த இடைம என் மபேயைரில்
இருக்கு. உங்கைப் பேணம முழுக்கை பகைராவிந்தரா! அது
மட்டுமின்றி என்சனப் பேசழயைபேடி ரவுடியைராக்கி
மஜயிலுக்குப் பபேராகை சவச்சிடை பவண்டைராம. நரான்
ஏற்கைனபவ மசைரான்னபேடி மஜயில் எனக்கு
புதுசமில்சலை, அதற்கைராகைப் பேயைப்பேடுறவனும இல்சலை.
ஜராக்கிரசத.’’
பகைராபி அன்று பபேராட்டை பபேராடு, இன்று பவசலை
மசைய்தது. அது அவனுக்கு நன்றராகைப் புரிந்தது.
பேணிந்து பபேராவசதத் தவிர, கைராசிநராதனுக்கு பவறு
வழிபயையில்சலை, சமூகைமராய் பபேரானரால் பேணமராவது
திருமபேக் கிசடைக்கும என்கிற புத்திசைராலித்தனமரான
முடிவுக்கு அவர் வந்திருக்கைலைராம என்று நிசனத்து

பகைராபி அதற்கைராகை மகிழ்ந்தரான்.

(14)
பகைராபியும, மதியும இப்பபேராது கைராவிரிக்கைசரயில்
அமர்ந்திருந்தனர். பேடித்துசறயில் சிலைர் சிலிர்ப்புடைன்,
தூரத்தில் கைல்லைசணயின் சைலைசைலைப்பு பகைட்டைது.
தரார்ச் சைராசலையில் பபேருந்துகைள்
உறுமிக்மகைராண்டு ஓடின, பகைராபி.கைல் மபேராறுக்கிஆற்றில் எறிந்துமகைராண்டிருந்தரான். மநஞ்சில்
அகைல்யைராவின் நிசனபவ ஓடியைது. அவனது முகைத்தில்
வராட்டைமில்சலை.
மதி அவனது சகைசயைத் தடுத்து, `ஏய்....கைல்
மபேராறுக்கிப் பபேராடைணுமனு என்ன பிரரார்த்தசனயைரா?’’
என்று புன்னசகைத்தரான்.``இப்பபேரா என்ன மசைய்யைப்
பபேராகிறராய்? அகைல்யைராசவப் மபேண் பேரார்க்கை
இன்னிக்கு வரராங்கை. பததியும நிச்சையைம
பேண்ணிடுவராங்கை, அதுக்கு முன்னராடி ஏதராவது
மசைஞ்சைராகைணும.’’
``உம....’’

``இன்னும ஏன் தராமதம? வராத்தியைரார்
உனக்மகைன்ன அந்நியைமரா? பநரராய் அவங்கை
வீட்டுக்குப் பபேரா. பபேச, இல்லைராட்டி வர்ற
மராப்பிள்சளைகிட்படை வழியிபலைபயை விபேரம மசைரால்லி
கைல்யைராணத்சத நிறுத்து!’’
``எதுக்கைராகை நிறுத்தணும?’’
``அசத நிறுத்தினராதராபன அகைல்யைரா உனக்குக்
கிசடைப்பேராள்?’’
``நிறுத்தினராலும கிசடைக்கை வராய்ப்பில்சலை!’’
``ஏய் ...என்ன மசைரால்பற நீ?’’
``ஆமராம மதி, எங்கை வீட்டுலை பேங்கைளைரா
மட்டுமில்சலை, மபேரியை கைனவுக் பகைராட்சடையும
கைட்டிகிட்டிருக்கைராங்கை. என்னரால் அதுக்கு முன்னராடி
அவங்கைளுக்கு எந்தச் சகைமும கிசடைக்கைபலை. பேடிக்கை
வச்சைதுக்கு எந்த பிரதிபேலைனும தரராம மகைட்டை
மபேயைரும, மதராந்தரவும தரான் தந்திருக்பகைன். இப்பபேரா
அவங்கைசளை மகிழ்ச்சிப்பேடுத்த ஒரு வராய்ப்பு
கிசடைச்சிருக்கு. அசத ஏன் மகைடுக்கைணும? அதனரால்
அகைல்யைரா கைல்யைராணம நடைக்கைட்டும. அசத நிறுத்தி

அந்தப் பேராவத்சத பவறு சமக்கைணுமரா?’’
``அப்பபேரா ....நசகைக்கைசடைக்கைராரனின்
மகைட்டுப்பபேரான மகைசளைக் கைட்டிக்கை
முடிவுபேண்ணிட்டியைரா? ஏண்டைரா...உனக்கு புத்தி
பிசைகிப்பபேராச்சைரா? பேணமதரான் முக்கியைமனரா துபேராயிலை
சைமபேராதிச்ச அனுப்பு. பேங்கைளைரா கைட்டிக்மகைராடு.’’
``இல்சலை நீ நிசனக்கிற மராதிரி துபேராயிலை நரான்
சபிட்சைமராயில்சலை. அந்த பவசலை நிரந்தரமில்சலை.
எல்லைராத்சதயும உதறிட்டு வந்திடைலைராமனுதரான்
இருக்பகைன்.’’
``அதுக்கைராகை? அந்தக் பகைடு மகைட்டைவசன
கைட்டிக்கிட்டு உன் வராழ்க்சகைசயை நீ
பேராழராக்கிக்கைணுமரா?’’
``இல்சலை. அவசளையும நரான்
கைட்டிக்கைப்பபேராறதில்சலை.’’
``நீ என்னடைரா மசைரால்பற?
நசகைக்கைசடைக்கைராரபரராடை பேணம பவணும, பேங்கைளைரா
பவணும, ஆனரா, அவர் மகைசளைக் கைட்டிக்கை
மராட்டைராய்! இதுக்கு என்ன அர்த்தம? எனக்கு

எதுவுபம புரியைபலை!’’
``பபேராகைப் பபேராகை புரியும.’’
``பகைராபி! உன்சன நிசனச்சைரா எனக்கு பேராவமரா
இருக்கு. நீ இயைல்பேராயில்சலை. மனசலை எசதபயைரா
வச்சகிட்டு அல்லைராடுறது புரியைது. ஆனரா என்னன்னு
மதரியைசலை. என்ன பிரச்சிசனன்னராலும மசைரால்லு.
என்னரால் முடிஞ்சை அளைவு உதவி பேண்பறன்!’’
``மதி! உன்பனராடை உணர்வுக்கும அன்புக்கும
நன்றி! நீ மசைரால்ற மராதிரி நரான் ஒரு
பிரச்சிசனயில், சிக்கைல்லை மராட்டியிருப்பேது உண்சம.
இதுக்கு முன்னராடிமயைல்லைராம
அடுத்தவங்கைளுக்கைராகைத்தரான் பிரச்சிசனகைசளை
ஏற்றுக்கிட்டு இருந்பதன். முதன்முதலைரா எனக்கைராகை
–என் குடுமபேத்துக்கைராகை ஒரு விபேரீத சைவரால்! இது
நராபன விருமபி ஏற்றுக்கிட்டைது. இதுலை நீ
உதவுறதுக்கு எதுவுமில்சலை!’’
``ஐபயைரா...மரராமபேபவ குழப்புகிறராய் நீ!’’
``சீக்கிரம எல்லைராபம மதரியும!’’

``ஆமராம. மதரியும! அது எப்பபேரா மதரியுமனுதரான்
நரானும கைராத்துகிட்டிருக்பகைன். அதுக்குள்பளை பவறு
சிலை விபேரீதங்கைள் நடைந்துடுபமரான்னு எனக்கு பேயைமரா
இருக்குடைரா!’’
``இப்பபேரா ஏன் புதிர் பபேராடுபற? விளைக்கைமரா
மசைரால்லு.’’
``மசைரான்னரால் என்சனத் தப்பேராய்
நிசனக்கைமராட்டிபயை?’’
``நிசனக்கை மராட்படைன். தப்புன்னரா –ஒபர
அடிதரான்! ஆல் கைராலியைராயிடுபவ!
அடைச்சீ....மசைரால்லுடைரா!’’
``வந்து ...’’ என்றவன், வந்து நின்ற பபேருந்சதப்
பேரார்த்தரான். அதிலிருந்து இறங்கின மராணவிகைசளைக்
கைவனித்து பபேச்சசை நிறுத்தினரான். பபேருந்திலிருந்து
சதரா இறங்கினராள். அவள் மிகைவும தளைர்வராகைத்
மதரிந்தராள். மரார்பபேராடு புத்தகைங்கைசளை அசணத்துக்
மகைராண்டு நடைக்கை,``பேரார்! அவளுக்கு நூறு ஆயுச!
அவசளைப் பேற்றிதரான் பபேச்மசைடுத்பதன். அவபளை
இறங்கிட்டைரா.’’

``அவசளைப் பேற்றி....?
``ஆமராம. பகைராபி! உன் தங்சகைக்கைராகை நீ உன்
கைராதசலை விட்டுக் மகைராடுக்கைவும முன்வந்திருக்கிறராய்.
ஆனரா, சதராபவராடை பபேராக்கு அத்தசன சைரியைராகைப்
பேடைபலை....’’
``என்னடைரா மசைரால்பற?’’
``ஆமரா பகைராபி. இசத உங்கிட்டை எப்பேடி
மசைரால்றதுன்னு தவிச்சக்கிட்டிருந்பதன். உங்கை
வீட்டுக்கு வந்திருந்தராபன-குமரபனரா
..குமபரசைபனரா...அவன் யைராரு?’’
``ஏன்? எனக்கு பவண்டியைவன்தரான்!
அவனுக்மகைன்ன இப்பபேரா..?
``அவன் ஆள் எப்பேடி? நல்லைவனரா? உனக்கு
நல்லைரா மதரியுமரா? எப்பேடித் மதரியும? அவபனராடை
ஊர் எது? என்ன மதராழில் பேண்றரான்? ஜராதகைம
என்ன?’’
``...........................’’
``ஏய்............ஏய்....! முசறக்கிபற பேரார்!

அவன்கூடை இவளுக்மகைன்ன பபேச்ச....?’’
``வீட்டுக்கு வந்தவன்கிட்டை பபேசறது
தப்பேராடைரா.......?’’
``வீட்டுலை சைரி.....மவளிபயை?’’
``மவளிபயைவரா.......எங்பகை?’’
``பகைராபி! உனது பகைராபேமும அதிர்ச்சியும
புரிகிறது. ஆனரால் உண்சமசயை நீ பேரார்க்கைணும,
ஜீரணிச்சக்கைணும. ஏற்கைனபவ மரண்டு பபேர்
எங்கிட்டை மசைரான்னராங்கை. நரான் நமபேபலை,அப்புறம
,திருச்சி மராமபேழச்சைராசலை பேக்கைம மரண்டு பபேசரயும
ஒண்ணரா பேரார்த்ததரால்தரான் இத்தசன வற்புறுத்திச்
மசைரால்பறன். சதரா பேடிக்கைப்பபேராபறன்னு மசைரால்லிட்டு
அவன்கூடை சத்தறராடைரா! தப்பு நடைக்கிறதுக்குள்பளை
நீ......’’
பகைராபி, அவனுக்குப் பேதில் எதுவும
மசைரால்லைவில்சலை, அப்பேடிபயை ஸ்தமபித்து
அமர்ந்திருந்தரான். அவனது கைண்கைளில்
கைராட்டைமிருந்தது.

(15)
குமபரசைன், திருச்சி ஓட்டைல் ஒன்றில்தரான்
தங்கியிருந்தரான். பகைராபி பபேரானபபேராது அசறக்குள்
புசகைத்துக் மகைராண்டிருந்தரான். குறுபமசசையில் மது,
பசைராடைரா புட்டிகைள் கைராலியைராகை இருந்தன.
பகைராபி, பகைராபேத்சத அடைக்கிக்மகைராண்டு,``குமபரசைரா!
உன் பநராக்கைம என்ன...? என்றரான்.
அவன் சிரித்தபேடி, `என் பநராக்கைம? உனக்குத்
மதரியைராதரா ...என்ன?’
``நீ எதுக்கு இங்பகை தங்கியிருக்கைணும? அதரான்
ஊருக்குப் பபேரான்னு மசைரான்பனனில்பலை...?
``அமதப்பேடி ...நீ பபேரான்னரா பபேராயிடைணுமரா?
ஏன்? உன் வீட்டுலை இருக்கைக்கூடைராதுன்பன....அது
உன் வீடு..என்சனத் துரத்த உனக்கு உரிசம
இருக்கு! ஆனரா இது ஓட்டைல்! கைராச மகைராடுத்தரால்
யைரார் பவண்டுமரானராலும இங்கு தங்கைலைராம!’’

``உங்கிட்டை கைராச இருக்குங்கிறதுக்கைராகை என்ன
பவணராலும மசைய்வியைரா?’’ பகைட்டைவன், பகைராபேத்துடைன்
அவன் சைட்சடைசயைப் பிடித்து உலுக்கினரான்.
``சகைசயை எடுடைரா...! நரான் என்ன அப்பேடி தப்பு
மசைஞ்சட்படைன்?’’
``குமபரசைரா! தயைவுமசைய்து என்சனச் சித்திரவசத
மசைய்யைராபத! நரான் மசைஞ்சைது தப்பு. ஒத்துக்கிறன்.
அதுக்கு நரான் தரான் பேரிகைராரம மசைய்யைணும.
தண்டைசன தர்றதரானராலும எனக்குதரான் தரணும.
அசதவிட்டு...என் குடுமபேத்தில் சகை சவப்பேது எந்த
விதத்தில் நியைராயைம....?’’
``தப்பு நீ பேண்ணியிருக்கைலைராம. ஆனரால்,
அனுபேவிப்பேது அவங்கைதராபன! எனக்கு உன்
நிசலைசம மதரியும! தர்மசைங்கைடைம புரியைது! நீ
ரராசியில்லைராதவன்டைரா! குடுமபேத்துக்கு நல்லைது
ஏதராவது பேண்ணணுமனு நிசனக்கிறராய் பேரார்...நீ
மபேரியை மனுசைன்! நீ நல்லைது பேண்ணு! அசத நல்லை
வழியில் பேண்ணணும.. இன்மனராருத்தவனுக்கு
துபரராகைம மசைஞ்ச, நல்லைது மசைய்யைக்கூடைராது!
நயைவஞ்சைகைம, நமபிக்சகை துபரராகைம கூடைராது!’’

``சைரி....சைரி..நரான் ஒத்துக்கிபறன்! ஆனரா அதுக்கைராகை....
என் தங்சகை பேராவமடைரா...அவ அப்பேராவி!’’
``அப்பேடின்னு நீ நிசனச்சக்கிட்டிருக்பகை...நீ தரான்
ஏமராளி! மபேராண்ணுங்கைளுக்கு வயைச
வந்துட்டைரா....அப்புறம பேராவமராவது அப்பேராவியைராவது!
நமசமவிடை அவங்கை பவகைமராகைவும, விவரமராகைவும
இருக்கைராங்கை. கைவசலைப்பேடைராபத! அவள் விவரமராபவ
இருக்கைரா! என்சன மயைக்குறரா....மயைங்குறரா....!’
``குமபரசைரா! பவணராம... இந்த விசளையைராட்டு!
அவசளை ஒண்ணும பேண்ணிடைராபத!
ஏமராத்திடைராபத.....!’’
``பபேராடைரா, மசடையைரா! அதரான் மசைரான்பனனில்பலை...
சதரா விவரமரா இருக்கைரான்னு! அவள் மரராமபே
உஷரார்...கைறரார்..இதுவசர நரானும அவசளைத்
மதராட்டைதில்சலை. அவளும மதராடைச் சைமமதிச்சைதில்சலை.
அவளுக்கு என்சனப் பிடிச்சிருக்கைராம. எனக்கும
மமல்லை மமல்லை பிடிச்சிகிட்டிருக்கு.அவசளைபயை ஏன்
கைட்டிக்கைக்கூடைராதுன்னு பதராணுது!’’
``கைட்டிக்கைவரா...இதுக்கு நரான் சைமமதிக்கை

மராட்படைன்!’’
``ஏமப்பேரா.... எனக்மகைன்ன குசற?’’
``புசகைபிடிக்கிறராய் ....குடிக்கிறராய்...!’’
``இது மகைட்டைபேழக்கைமதரான்
இல்பலைங்கைபலை....ஆனரால் இதுக்கைராகை கைல்யைராணம
பவணராமனு சவத்தரால் உன் தங்சகைக்கு வரன்
கிசடைப்பேபத அபூர்வமராயிடும! அவ்பளைராதரான்! நரான்
ஒண்ணும உங்கிட்டை மசறக்கைலிபயை! நீதரான்
மசறத்தராய்! எனக்குத் துபரராகைம பேண்ணினராய்!
இதுபவ, உன் தங்சகைசயை கைட்டிக்கை வர்றவன்
கைல்யைராணத்துக்குப் பிறகு குடிச்சைரால் என்சன
பேண்ணுபவ? எனது பநர்சமசயை நீ ஏத்துக்கைணும!
எங்கிட்டை பவற என்ன குசற இருக்கு?’’
``யைராருக்குத் மதரியும! உன்சனப் பேற்றி இதுக்கு
முன்னராடி எனக்கு எதுவுபம மதரியைராது. ஏபதரா
எனது பபேராதராத கைராலைம!’’
`சீச்சி....மரராமபே சைலிச்சக்கிறிபயை....! இப்பேவும
ஒண்ணும பமராசைம பபேராயிடைசலை...உன் தங்சகை
உடைலைளைவுலை பேரிசத்தமராதரான் இருக்கைரா. மனசைளைவுலை

அது இல்சலை. அவள் என்சனக் கைராதலிக்கிறதரா!
கைல்யைராணத்துக்கு என்சன நிர்பேந்திக்கிறரா...’’
``அவகிட்டை நரான் பபேசபறன். இது நடைக்கைராது!’’
``அப்பபேரா எனக்குப் பேரிகைராரம? பேண்ணிடு...
பபேராயிடுபறன்...!’’
``என்ன...என்ன பேரிகைராரம? மசைரால்லு ...உடைபன
மசைய்யிபறன்!’’
``வந்து ...பவற எதுமில்சலை...புதுசைரா கைட்டுற உன்
பேங்கைளைரா....!’’
குமபரசைன் பகைட்டைதும பகைராபி, வராயைசடைத்துப்
பபேரானரான். `இவன் நராம நிசனப்பேது பபேராலை
சைராதராரண ஆளில்சலை, விசளைந்தவன். நன்றராகைத்
திட்டைமிட்டுதரான் உள்பளை நுசழத்திருக்கிறரான். நரான்
தவறு மசைய்தது உண்சம என்கிற பபேராதும அதற்குப்
பேரிகைராரம பதடும மபேராறுப்பும எனக்கிருக்கிறது.’
நல்லைபதரா மகைட்டைபதரா மபேற்பறரார் இந்த
பேங்கைளைராவுக்கு ஆசசைப்பேட்டுவிட்டைரார்கைள். அசத
நிசறபவற்றும கைடைசமசயை ஏற்றிருக்குமபபேராது அடி

மடியிபலைபயை சகை சவக்கிறரான்.
இவன் பகைட்கும விசலை அதிகைமதரான்.
ஆனரால், அசதவிடை இவனுக்கு நரான் அதிகை
துபரராகைம பேண்ணியிருக்கிபறன்! பகைராபி அப்பேடிபயை
நராற்கைராலியில் முகைத்சத மூடிக்மகைராண்டு குனிந்து
அமர்ந்தரான்.
சிலை நிமிடைங்கைளில் அவனது மனது மதளிவு
மபேற்றிருந்தது. முகைத்தில் ஒரு மலைர்ச்சிசயை
வரவசழத்துக்மகைராண்டு, ``சைரி, ஒத்துக்கிபறன்!
ஆனரால், அதற்குப்பிறகு என் தங்சகைசயை
மறந்திடைணும. அவசளைத் திருமபிக்கூடை பேரார்க்கைக்
கூடைராது!’’

``சைரி!’’
``பமலும ஒரு விசையைம...!’’
``என்ன...?’’
``இந்த ஒப்பேந்தம இப்பபேராசதக்கு நமக்குள்பளை
இருக்கைட்டும. மவளிபயை எங்கைள் வீட்டில் யைராருக்கும

மதரியைபவணராம!’’
``பின்னரால் மதரியுமபபேராது உன் மபேற்பறராரும
தங்சகையும உசடைந்து பபேராகைமராட்டைரார்கைளைரா....?’’
``பேரார்த்தராயைரா ...மறுபேடியும என் தங்சகைக்கைராகைக்
கைவசலைப்பேடுகிறராய். என் மபேற்பறரார் பேற்றி
உனக்பகைன் அக்கைசற...நீ வழிப்பபேராக்கைன்! வந்த
பவசலை முடிந்தரா.... பபேராய்க்மகைராண்படை
இருக்கைபவண்டியைராதுதராபன!’’
உறுதியைராகைச் மசைரால்லிவிட்டு பகைராபி அங்கிருந்து
மவளிபயைறினரான். பேராரத்சத இறக்கி சவத்த மராதிரி
அப்பபேராது அவன் உணர்ந்தராலும, பேராரம
இறக்கைப்பேட்டைதரா? இல்சலை, ஏற்றப்பேட்டைதரா?
என்பேசத அவனரால் அனுமரானிக்கை முடியைவில்சலை.
எல்லைராபம பவண்டைராத விசளையைராட்டுகைள்!
பபேரராசசை பிடித்த மபேற்பறரார். கைலைங்கை சவக்கும
சதரா! வராழ்க்சகைசயையும வியைராபேராரமராகைப் பேரார்க்கும
நசகைக்கைசடை கைராசிநராதன்! அவருக்குக் மகைராடுத்த
வராக்சகை நிசறபவற்றும முன்பு நந்தியைராகைக் குறுக்பகை
நிற்கும குமபரசைன்!

இவற்றுக்கிசடையில் அகைல்யைரா இல்சலை. மதியும
இப்பபேராமதல்லைராம சைரியைராய் வருவதில்சலை. அவன்
இஷ்டைத்திற்கு ஏபதரா மசைய்துமகைராண்டிருக்கிறரான்.
நரான் மட்டும பிரச்சிசனகைசளை புசதத்துக்மகைராண்டு
மசைக்குமராடு பபேராலை சற்றிக்மகைராண்டிருக்கிபறன்.
உள்பளை புழுங்கினராலுமகூடை மவளிபயை பபேராலி –
பேகைட்டுச் சிரிப்பு.
இமதல்லைராம இன்னும எத்தசன நராட்கைளுக்கு?

(16)
ஒரு வராரம ஓடிப்பபேராயிற்று.
பேங்கைளைராவிற்கைராகை வந்து இறக்கைப்பேட்டிருந்த கைமபி,
சிமமண்டு எல்லைராம திருமபே ஏற்றப்பேட்டுக்
மகைராண்டிருக்கை –தகைவலைறிந்து வீட்டினர்
ஓடிப்பபேராய் மறித்தனர்.
``இமதல்லைராம எங்பகை மகைராண்டுபபேராறீங்கை....நீங்கை
எல்லைராம யைராரு....? என்று அலைறினராள், கைவுசைல்யைரா.
``நசகைக்கைசடை முதலைராளிதரான் எங்கைசளை
அனுப்பிச்சைரார்.....’’
``அவர் எதுக்கு உங்கைசளை அனுப்பேணும?’’
``கைமபி, சிமமண்டுக்கு பேணம தரசலையைராபம...
அதனராலை திருப்பி அனுப்புமபேடி உத்தரவு.....”
``ஐபயைரா....ஐபயைரா...! இந்த அநியைராயைத்சதக்
பகைட்பேரார் இல்சலையைரா....? என்று கைவுசைல்யைரா மரார்பில்

அடித்துக்மகைராள்ளை, ஊர் மக்கைள், பவடிக்சகை
பேரார்த்தனர். `இந்த மபேராமபேசளை ஆடின ஆட்டைம
என்ன...நல்லைரா பவணும!’ என்று நிசனத்தனர்.
சைராமிநராதன் என்ன மசைய்வமதன்று மதரியைராமல்
சகைகைசளைப் பிசசைந்துமகைராண்டு –மசனவிக்கு
பேயைந்து ,``ஏய்....நிறுத்துங்கைப்பேரா! என் மகைன் வந்ததும
பேணம அனுப்புபறன்!’’ என்றரார்.
``அவன் எப்பபேரா வர்றது...?’’
``மவளியூர் பபேராயிருக்கைரான் ..வந்திடுவரான்...’’
``அதுவசர எங்கைளைராலை கைராத்திருக்கைமுடியைராது’’
என்று அவர்கைள் பமகைமராகைச் மசையைல்பேடை, சதரா
ஓடிவந்து கைவுசைல்யைராவின் கைராதுகைளில் கிசகிசத்தராள்.
உடைன் அவளைது முகைம மலைர்ந்தராலும, சைந்பதகைம
வரப்மபேற்று, ``மசைய்வராரரா..?’’
``நரான் பபேசைபறமமரா...”
``குமபரசைன் இப்பபேரா எங்கிருக்கைரார்? அதரான்
ஊருக்குப் பபேராயிட்டைராபர!’’

``இல்சலை...இங்பகை இருக்கைரார்.நரான் பேரார்த்பதன்!’’
குமபரசைசன சதரா ஏன் பேரார்க்கைணும..அவனது
இருப்பிடைம இவளுக்மகைப்பேடி மதரியும என்மறல்லைராம
அவள் பயைராசிக்கைவில்சலை. அவளுக்கு அப்பபேராது
பதசவ பேணம! அசத யைரார் மகைராடுத்தரால் என்ன...?
நமது கைவுரவம கைராக்கைப்பேடை பவண்டும என்பற
நிசனத்தராள்.
``சதரா! பபேரா....அவசரப் பேரார்த்துப் பபேச!’’
அவள்,குமபரசைசனத் மதராசலைபபேசியில் அசழத்து
விவரம மசைரான்னராள்.
``அப்பேடியைரா...நீ எதுக்கும கைவசலைப்பேடைராபத!
இன்னும ஒரு மணி பநரத்துலை நரான் அங்பகை
பேணத்பதராடு வர்பறன்!’’
சதரா மகிழ்ச்சியுடைன் திருமபே வந்து, ``ஏய்....!
எல்பலைராரும தள்ளிப் பபேராங்கை..! யைராரும எசதயும
இனி மதராடைக்கூடைராது. ஒரு மணி பநரத்துலை உங்கை
பேணம வரும. வராங்கிட்டு இடைத்சதக் கைராலி
பேண்ணணும....ஆமரா மசைரால்லிட்படைன்!’’ என்று
விரட்டினராள்.

கைவுசைல்யைரா, அவசளை மசலைப்புடைனும,
மபேருமிதத்துடைனும பேரார்த்துக்மகைராண்டிருந்தராள்.

(17)
நண்பேன் மதி, மசைல்பபேரானில் பகைராபிசயை
அசழத்து, ``ஏய் ....நீ என்ன ஊசரபயை
மறந்துட்டியைரா...?’’ என்றரான்.
``இங்பகை என்மனன்னபவரா நடைக்குது. நீ
என்சன மறந்தராலும பேரவராயில்சலை. வீட்சடையும
சதராசவயுமகூடை மறந்துவிட்டைராயைரா?’’
``பசை! எப்பேவும புதிர் பபேராடுறபத உன்
பவசலையைராப் பபேராச்ச! சத்தி வசளைக்கைராம பநரரா
விசையைத்துக்கு வரா!’’
``ஆமராம. ஆ...ஊன்னு என்பமலை பேராய்பற!
அத்தசன மசைரால்லியுமகூடை, பகைராட்சடைவிட்டுட்டு
நிக்கிறிபயை!’’
``யைராசர .....அகைல்யைராசவயைரா.....?’’’’
``இல்சலை...அவசலை நரான் கைவனிச்சக்கிபறன்.
குமபரசைசன! அதரான்பேரா உன் துபேராய் நண்பேசன!
வந்து வந்து கைசடைசிலை வீட்டுபலைபயை

ஐக்கியைமராயிட்டைரான்!’’
``ஏய்...என்ன மசைரால்பற நீ? அதுக்கு வராய்ப்பபே
இல்சலை.’’
``சைரி, வந்து பநரராப் பேராரு. அப்பபேராதரான்
ஒத்துக்குபவ. என்ன ஒரு உபேசைரசண! என்ன ஒரு
அன்னிபயைரான்யைம!’’
மதி அனராவசியைமராய் மபேராய் மசைரால்லைமராட்டைரான்
என்று மதரியும. இத்தசன மசைரால்லியுமகூடை
வீட்டுக்குப் பபேராகிறரான். சதராவுடைன் பபேசகிறரான்
என்றரால்....என்ன அர்த்தம?
அந்தக் குமபரசைசன சமமராவிடைக்கூடைராது!
பேயைங்கைரமராகைப் மபேராங்கியை ஆத்திரத்சத அடைக்கிக்
மகைராண்டு பகைராபி வீட்டுக்குப் பபேரானபபேராது,
குமபரசைன் முன்னசறயில் அமர்ந்திருந்தரான்.
அவனுக்கு அருகில் கைவுசைல்யைரா நின்றிருக்கை, சதரா,
அவசனப் பேடைமபிடித்துக்மகைராண்டிருந்தராள்.
அது, பகைராபி வராங்கி வந்த பகைமிரரா.
`இதற்கைராகைவரா இவளுக்கு நரான் பகைமிரரா வராங்கிக்

மகைராடுத்பதன்?’’
``சதரா! இங்பகை என்ன பேண்பற...?’’
``பேடைம எடுக்கிபறன்...!’’
``கைராபலைஜிக்குப் பபேராகைலியைரா.....? என்று பகைராபி,
பகைமிரராசவப் பிடுங்கிக்மகைராண்டு குமபரசைசனப்
பேரார்த்து முசறத்தரான்.
குமபரசைன், அசதப் மபேராருட்பேடுத்தராமல்,
``பகைராபி! மகைராஞ்சைம நகைரு! டி.வி. மசறக்குது, நல்லை
கைராட்சி!’’ என்று சிரித்தரான்.
``சிரிப்புக் கைராட்சி! இப்பபேரா இதுதரான்
முக்கியைம! சதரா வகுப்பு இல்லியைரா உனக்கு? பபேராய்
பேடிக்கிற பவசலைசயைப் பேரார்!’’
`இந்த அண்ணனுக்கு என்னராச்ச....ஏன் இப்பேடி
குசலைக்குது?’ என்று முனகியைபேடி அவள் உள்பளை
பபேராகை, அமமரா எழுந்து, ``பகைராபி! ஏன் இப்பேடி
நடைந்துக்கிபற? வரவர உன் பபேராக்பகை சைரியில்பலை!
நல்லைவனரா மராறிட்படைன்னு பேரார்த்தரா, பேசழயை
நிசலைக்பகை திருமபிடுபவ பபேராலிருக்பகை!’’என்றராள்.

``நரான் அப்பேடி என்ன தப்பு பேண்ணிட்படைன்?’
பேடிக்கைப் பபேரா’ன்னு மசைரான்னது தப்பேரா? அவபமலை
எனக்கு அக்கைசற இல்சலையைரா? உரிசமயில்சலையைரா?’’
``அத்தசன உரிசமயிருக்கிறவன், ஒரு வராரமராய்
எங்பகை பபேராய் இருந்தராயைராம?’’
``ஏன் என்ன விஷயைம?’’
``இங்பகை நராங்கை வராழுறதரா இல்சலை சைராவதரான்னு
பயைராசிச்சக்கிட்டிருந்தப்பபேரா... இந்த தமபி வந்து
தரான் பேணம மகைராடுத்து உதவிச்ச! இவர்
மட்டுமில்பலைன்னரா நராங்கை மூணு பபேரும....’’
கைவுசைல்யைரா மசைரால்லிவிட்டு கைண்கைசளைக் கைசைக்கிக்
கைண்ணீசரப் பிழிந்மதடுத்தராள். பகைராபியின் ஆத்திரம
இன்னும அதிகைமராயிற்று. `இவன் எதற்குப் பேணம
தரபவண்டும? பேசைப்புகிறரானரா?’ பயைராசித்தரான்.
``பகைராபி! அந்தக் கைராசிநராதசன நல்லைவருன்னு
நிசனச்சிருந்பதன். ஊர் மக்கைள் அப்பேபவ
மசைரான்னராங்கை. அவர் ஏமராற்றுப் பபேர்வழி –
அவபரராடை நசகைக்கைசடையும பபேராலின்னு. நரான் தரான்
அசதப் புரிஞ்சக்கைராம நமபி ஏமராந்துவிட்படைன். அவர்

ஆள் அனுப்பி மிரட்டுறரார். சைராமரான்கைசளைமயைல்லைராம
திருப்பி எடுத்துட்டுப் பபேராறரார். இதுக்கைராகை நராங்கை
இவ்வளைவு பேராடுபேட்படைராம? ஊகூம... அந்த சைமபேந்தம
நமக்கு சைரிப்பேட்டு வருமனு பதராணபலை.’’
கைவுசைல்யைரா, முந்தராசனயைரால் கைண்கைசளை
ஒற்றிக்மகைராண்டு, ``நீ பபேராய் என்ன பசைதின்னு
அந்தராள்கிட்டை பகைளு!’’
``சைரி, பகைட்கிபறன், குமபரசைரா! இப்பேடி வரா!
உங்கிட்டை மகைராஞ்சைம பபேசைணும’’ என்று பகைராபி,
அவசன இழுத்துக் மகைராண்டு பின்பேக்கைம பபேரானரான்.
``ஏய்...எதுக்கு இங்பகை வந்பத?’’
````பகைராபி! முதல்லை சைட்சடையிலிருந்து சகைசயை
எடு! நரான் ஒண்ணும விருமபி வரசலை. உங்கை
அமமராவும சதராவும தரான் கூப்பிட்டைராங்கை!’’
``கூப்பிட்டைரா.... உடைபன வந்துடுறதரா? நீ
எதுக்கைராகைப் பேணம தரணும?’’
``பேங்கைளைரா வளைர

பவணராமரா?’’

`` அதுதரான் நீ எதுக்கு தரணுமுன்னு

பகைட்படைன்!’’
``என்னடைரா இது...பேங்கைளைராசவ எனக்குத்
தபரன்னு மசைரான்பன. அதுக்குச் மசைலைவு பேண்ண
எனக்கு உரிசமயில்சலையைரா?’’
``பேங்கைளைராசவத்தரான் இன்னும எழுதித்
தரலிபயை! அப்புறம அதுக்குள்பளை உனக்மகைன்ன
உரிசம?’’
``ஓபகைரா.. அப்பபேரா அன்சனக்குச்
மசைரான்னமதல்லைராம? மவறும வராக்குதரானரா? நரான்
என்ன இளிச்சைவராயைன்னு நிசனச்சியைரா? எனக்கு
இப்பபேரா முடிவு மதரிஞ்சைராகைணும. அசத இப்பேபவ
என் பபேருக்கு மராத்தித் தரணும!’’ என்று குமபரசைன்
உரக்கைப் பபேசை``ஏய் ....ஏண்டைரா கைத்துபற? மமதுவரா பபேச.’’
``..............................’’
``இன்னும ஒரு வராரம அவகைராசைம மகைராடு.’’
``அதுவசர நரான் இங்பகைதரான் இருப்பபேன்.’’

அவர்கைள் தனியைராய் பபேசிக்மகைராள்வது
என்னமவன்று அறியும ஆவல் சதராவுக்கு எழபவ.
அசறக்குள்ளிருந்து ஜன்னல் வழியைராகைக்
கைவனித்துக்மகைராண்டிருந்தரான்.
`அண்ணனிடைம ஏபதரா பிசழ இருக்கிறது.
அதனரால்தரான் திடீர் திடீமரன பகைராபேம வருகிறது!
அமமரா மசைரான்ன மராதிரி பேசழயைபேடியும அண்ணன்
தப்பு தண்டைராவுலை இறங்கிருச்சைரா?’
அப்பபேராது வராசைலில் அரவம பகைட்டைது. வராகைனம
வந்து நிற்பேதும,புழுதி பேறப்பேதும மதரிந்தது.
மதராடைர்ந்து தட்டைப்பேட்டைது.
கைவுசைல்யைரா, பயைராசைசனயுடைன் பபேராய் திறக்கை –
மவளிபயை பபேராலீசைரார் இருவர்,``இது பகைராபிபயைராடை
வீடுதராபன?’’ என்று அதட்டினர்.
அவள் மிரண்டு,``ஆமரா...எ..என்ன விஷயைம?’’
``அவன் இருக்கைரானரா?’’ என்று பகைட்டு
பேதிலுக்குக் கைராத்திரராமல் உள்பளை நுசழந்தனர்.
``எங்பகை அவன்?’’

அவள் வரார்த்சத வரராமல் தடுமராறி, ``சைரார்...என்
மகைன் என்ன தப்பு பேண்ணினரான்?’’ என்றராள்.
`` அசத ஸ்படைஷன்லை வந்து பகைட்டுக்குங்கை!
அவசன எங்பகை ஒளிச்ச வச்சிருக்கீங்கை?’’
``இல்சலை. நராங்கை ஒளிச்ச சவக்கைசலை. அவன்
இங்பகை இல்சலை’’ என்று பதராட்டைத்சத மறித்தபேடி
மபேராய் மசைரான்னராள்.
அதற்குள், குமபரசைன் பபேராலீசசைக் கைவனித்து,
`பகைராபி! பபேராலீஸ்....பபேராலீஸ்....’’ என்று
கிசகிசத்தரான்.``உன்சனத்தரான் பதடுது.’’
``என்சனயைரா...எதுக்கு?’’
``அசத அப்புறமரா மசைரால்பறன். முதல்லை நீ
தப்பிச்ச பபேராயிடு!’’
`` நரான் ஏன் பபேராகைணும? நரான் என்ன தப்பு
பேண்ணிபனன்?’’
``விபேரம புரியைராம பபேசைராபத? என் பபேர்லை நரான்
புகைரார் மகைராடுத்திருந்பதன். மரண்டு வராரம கைழிச்ச
அவங்கை சைராவகைராசைமரா இப்பபேராதரான் வர்றராங்கை!’’

``என் பபேரில் எதுக்கு புகைரார்? அதரான் நரான்
சைரின்னு மசைரான்பனபன!’’
``அதுக்கு முன்னராடி மகைராடுத்த புகைரார்!
மசைரால்றசதக் பகைளு. சீக்கிரம பபேராயிடு!
இல்பலைன்னரா வீட்டுக்கு விஷயைம மதரிஞ்சிடும!’’
``நரான் எங்பகை பபேராபவன்?’’
``என் அசறயில் இரு. இவங்கைசளைப் பபேசி
சைமராளிச்ச அனுப்பிட்டு நரானும வர்பறன்!’’

(18)
அந்தச் சைமபேவம, குமபரசைசன அந்த வீட்டின்
நராயைகைனராகைவும, பேராதுகைராவலைனராகைவும உருவகைப்பேடுத்தி
இருந்தது, சைராமிநராதனுக்கும கைவுசைல்யைராவிற்கும
மகைசனவிடை அவன் பபேரில் அத்தசன மதிப்பும
மரியைராசதயும வந்திருந்தது.
மபேற்று வளைர்த்த மகைன் – உதவராக்கைசரயைராகை
இருக்கிறரான். திருமபேத் திருமபே குடுமபேத்திற்கு
அவனரால் மகைட்டை மபேயைர். எங்கிருந்பதரா வந்தவன்
நமசமக் கைராக்கிறரான். இது மராதிரி நமக்கு ஒரு
பிள்சளை இல்லைராவிட்டைராலும மருமகைனராவது
கிசடைத்தரால் பதவலைராம என அவர்கைள் பயைராசித்துக்
மகைராண்டிருந்தனர்.
அன்று பபேராலீசசைப் பேரார்த்து வீட்டினர் மிரண்டு
பபேராயிருக்கை, குமபரசைன் மகைராஞ்சைமும
அலைட்டிக்மகைராள்ளைராமல் அவர்கைசளை அணுகினரான்,
அவர்கைள் அவசனப் பேரார்த்ததும பேயைம தணிந்து

பேணிவுடைன் பபேசினர்.
இவன் நிச்சையைம மபேரியை ஆள்தரான். சதராவுக்கும
இவசனப் பிடிக்கிறதரால் மருமகைனராகை கிசடைத்தரால்
நமது பேராக்கியைம! மகைசன பபேராலீஸ் பதடுகிறது.
அவன் எங்பகை ஓடினரான் என்கிற கைவசலைசயை விடை
`பேசசை’யுள்ளை இவனது பேக்கைபம அவர்கைளின் நராட்டைம
பபேராயிற்று.
குமபரசைனுடைன் தனியைராகைப் பபேசியைபின்
பபேராலீஸ்கைராரர்கைள் சைமராதரானமராகி, ``இவர்
மசைரால்வதரால் இப்பபேரா பபேராகிபறராம. உங்கைள்
சபேயைசனக் கைண்டிச்ச சவயுங்கை’’ என்று
கிளைமபினரார்கைள்.
சதராவுக்கு அசதக் பகைட்கை பூரித்துப்பபேராயிற்று;
அண்ணசனத் தராழ்த்தின வருத்தத்சதவிடை பநற்று
வந்தவசனப் புகைழ்வசதப் பேரார்த்து மனது மகிழ்வதன்
பநராக்கைம அவளுக்குப் புரியைவில்சலை.
கைவுசைல்யைரா, பேயைம மதளிந்து,``சைரார் ...கைராபி
குடிச்சிட்டுப் பபேராங்கை’’ என்று மகைஞ்சி, ``சதரா
...சீக்கிரம பபேராய் பேராசலைச் சடை சவ’ என்று

விரட்டினராள்.
பபேராலீஸ்கைராரர்கைள், குமபரசைசனப் பேரார்க்கை,
``ஆமரா சைரார்...இவங்கைபளைராடை மகிழ்ச்சிக்கைராகை’’ என்கை.
`சைரி’ என்று அமர்ந்தனர். கைராபி கூடை இவசரக்
பகைட்டுவிட்டுதரான் குடிப்பேரார்கைள் பபேராலை என அவளை
நிசனத்தராள்.
தமபி பபேராலீஸ்லை மபேரியை பவசலையிலை
இருக்குபமரா!
அவர்கைள் பபேரானதும, ``தமபி! பபேராலீஸ் ஏன்
பகைராபிசயை....’’
``அது வந்து... அது ஒண்ணுமில்சலை. அதரான்
சைரிபேண்ணி அனுப்பிட்படைபன!’’
``சைரிபேண்ணினது உங்கைளைது திறசம!
மபேருந்தன்சம. அதுக்கு நராங்கை மரராமபே மகைராடுத்து
சவச்சிருக்பகைராம. ஆனரா, என்ன விசையைமனு
மதரிஞ்சைராகைணுமில்பலை?’’
``மதரிஞ்ச என்ன பேண்ணப் பபேராறீங்கை? அதரான்
பிரச்சிசன முடிஞ்சபபேராச்பசை.”

``இல்சலை தமபி.... இந்த பிரச்சிசன
முடிஞ்சிருக்கைலைராம. உடைபன இன்மனரான்ண்ணு
கிளைமபேராதுன்னு என்ன நிச்சையைம? பிரச்சிசன
வருமபபேராமதல்லைராம உங்கைசளைத் மதராந்தரவு
பேண்ணிகிட்டிருக்கை முடியுமரா?’’
``உங்கைள் மதராந்தரவுக்கைராகை மகிழ்ச்சிபயைராடு
கைராத்திருக்கிபறன்.’’
``அதுக்கில்சலை தமபி, பகைராபிசயை நிசனச்சைரா
எங்கைளுக்கு பேயைமராயிருக்கு. துபேராய் பபேராறதுக்கு
முன்னராடி யைராருக்கும பேயைனில்லைராம தறுதசலையை
சத்திகிட்டிருந்தரான். அங்பகை பபேரானதும
திருந்திட்டைரான்னு நிசனச்ச அவனுக்கைராகை இடைம
வராங்கி, பேங்கைளைரா கைட்டி, மபேரியை இடைத்துலை மபேண்
ஏற்பேராடு பேண்ணிபனராம. அவசனப் பேற்றி
சைமபேந்திக்கு மதரிஞ்ச பபேராச்பசைரா என்னபவரா
மதரியைசலை..... எங்கைபளைராடை உறசவ
முறிச்சக்கிட்டைரார்.’’
``...........................’’
``அவன் திருமபே பேசழயை ரவுடித்தனத்சதக்

கைராட்டைத் மதராடைங்கிட்டைராபனராங்கிற
பேயைம...மசைரால்லுங்கை, அவன் ஏன்
தசலைமசறவராகைணும? தப்பு பேண்ணிபலைங்கிறப்பபேரா
எதுக்கைராகை பபேராலீசசைப் பேரார்த்து ஓடைணும?’’
``அதரான் மசைரால்பறபன! வீட்டுலை இத்தசன பபேர்
முன்னராடி பபேராலீஸ் அவசனப் பிடிச்சட்டுப்பபேரானரா
ஊர் பகைவலைமரா பபேசைராதரா? அதனரால் நரான் தரான்
அவசன ஓடிப்பபேராகைச் மசைரான்பனன். அது
சைமபயைராசித நடைவடிக்சகை! அப்புறம அவன் தப்பு
பேண்ணலியைரான்னு பகைட்கிறீங்கை?’’
``ஆமரா...’’
``தப்பு அவன் பேண்ணபலைன்னு நரான் மபேராய்
மசைரால்லை விருமபேபலை. தப்பு மசைஞ்சிருக்கைரான். அது
அவசனயும மீறின தவறு. அவபன எதிர்ப்பேரார்க்கைராம
–அவனது தசலைக்குபமல் பபேரான விசையைம...அதுகூடை
அவன் தனக்கைராகைப் பேண்ணசலை, பிறருக்கைராகைத்தரான்!’’
``மதரியும –அவசனப் பேற்றி! தனக்கைராகைப்
பேண்ணிக்கிட்டைராதரான் பேரவராயில்சலைபயை! இவனுக்கு
எப்பபேராதரான் நல்லை புத்தி வருபமரா மதரியைசலை’’

என்று பகைராபிசயை கைரித்துக் மகைராட்டினர்.
கிரராமத்தில் சின்ன விஷயைமகூடை ஊர் முழுக்கை
பவகைமராய் பேரவிவிடுவது இயைல்பு.
பகைராபிசயைத் பதடி பபேராலீஸ் வந்த மசைய்தியும
சவராரசியைமராய் பேரப்பேப்பேட்டைது.
ஏற்கைனபவ சைராமிநராதன் –கைவுசைல்யைராவின்
அலைட்டைல் தராங்கைராமல் மபேராறராசமயில்
தகித்திருந்தவர்கைளுக்கு இப்பபேராது நல்லை தீனி
கிசடைத்தது.
`என்னபவரா மபேரிதராய் துபேராய் பேணம
என்றரார்கைள். இத்தசன மபேரியை பேங்கைளைரா
கைட்டுவதற்கு பகைராபி என்ன எண்மணய் கிணறரா
சவத்திருக்கிறரான்? நசகைக்கைசடைக்கைராரசன ஏமராத்தி
பேணம பிடுங்கினரார்கைள். பகைராபியும என்ன குறுக்கு
வழியில் பேணம சைமபேராதித்தராபனரா மதரியைவில்சலை.
வசைமராய் சிக்கிக்மகைராண்டைரான்!’ என்றரார்கைள்.
கிரராமத்தில் அன்பு –பேராசைம –பநசைம-பேற்றுதல்
மனிதராபிமரானம –உதவும குணம எல்லைராபம
அதிகைம. அசதவிடை அதிகைமராய் மபேராறராசமயும!

அருகிலிருப்பேவரின் வளைர்ச்சிசயையும உயைர்சவயும
சைகித்துக்மகைராள்ளைமுடியைராத அவலைத்தரால் பேலைரும
பேலைமராதிரி பபேசிக்மகைராண்டிருந்தனர்.
அதனரால் கூச்சைப்பேட்டு, பபேச்ச அடைங்கைட்டும
என்று பகைராபி நகைரத்திபலை தங்கியிருந்தரான். அது
பமலும ஊர் மக்கைளுக்கு பபேசை வசைதியைராயிற்று.
`அவன் மஜயிலில் இருக்கிறரான். அதனரால்தரான்
வரவில்சலை. இனி வரபவ முடியைராத மராதிரி உள்பளை
பபேராட்டு விட்டைரார்கைள். ஜராமீன்கூடை கிசடைக்கைவில்சலை’
என்றரார்கைள். அசத வீட்டில் உள்ளைவர்கைளும நமபே
பவண்டியைதராயிற்று. அமதல்லைராம குமபரசைனுக்கு
மிகைவும பேயைனுள்ளைதராகை இருந்தது.

(19)
``ஏண்டைரா! சத்தமரா அழிஞ்ச குட்டிச்சவரராப்
பபேராறதுன்பன நீ முடிவு பேண்ணிட்டியைரா.....?’’ மதி,
கைடுங்பகைராபேத்துடைன் மதராசலைபபேசியில் பகைராபிசயைப்
பிடித்து விளைராசினரான். இவன் பேதில் பபேசைவில்சலை.
``உன் மனசலை நீ என்ன நிசனச்சகிட்டிருக்பகை!
ஊர்லை என்மனன்னபவரா புசகையுது. எசதப்பேற்றியும
கைவசலைப்பேடைராம அங்பகை என்ன பேண்ணுபற?
மதரியைராமத்தரான் பகைட்கிபறன்...’’
அதன்பிறகும பகைராபி எதுவும மசைரால்லைராமல்
மவுனமரா இருந்தரான்.
``பகைராபி! மவள்ளைம தசலைக்கு பமல் பபேராயிடுச்ச,
அப்பேபவ உனக்கு நரான் பகைராடிட்டுக் கைராட்டிபனன்.
நீ எதுவும பேண்ணபலை....உன் தங்கைச்சிசயை அந்தக்
குமபரசைனுக்குக் கைட்டி சவக்கைப் பபேராறதரா ஊர்
முழுக்கைப் பபேச்ச!’’
``அந்தப் பபேச்சக்கு பேயைந்துதராபன....நராபன
ஒதுங்கியிருக்பகைன்!’’

``இது பகைராசழத்தனம....பிரச்சிசனகைசளை
எதிர்மகைராள்வசத விட்டுட்டு.....ஒடி ஒளிஞ்சைரா
எல்லைராம சைரியைராயிடுமரா? உடைபன புறப்பேட்டு
வராடைரா....!’’

(20)
பகைராபிசயைப் பேரார்த்ததும கைவுசைல்யைரா முகைத்சதத்
திருப்பிக்மகைராண்டைராள். சதராவின் முகைத்திலும
அலைட்சியைம மதரிந்தது. யைராருசடையை தயைவும
இல்லைராமல் பேணக்கைரார -வசீகைர இசளைஞசனக்
கைட்டிக்மகைராள்ளைப் பபேராகும கைர்வம மிளிர்ந்தது.
மபேராதுவராகைபவ மபேண் என்பேவள் –பேடிப்பு,
பேணம, கைல்யைராணம எல்லைராவற்றிற்குபம வீட்டில்
மபேற்பறரார் அல்லைது சைபகைராதரசன எதிர்பேரார்த்திருக்கை
பவண்டும. அவர்கைசளை அனுசைரித்துப் பபேரானரால்தரான்
கைராரியைம நடைக்கும.
இங்பகை குமபரசைசன –அவள் தன்சனத்தராபன
பதடிக் மகைராண்டைதராகைவும, இனி பவறு யைராருசடையை
தயைவும தனக்குத் பதசவயில்சலை என்கிற மராதிரியும
அவள் நிசனத்தராள். அது அவளைது நடைத்சதயிலும
பிரதிபேலித்தது.
``சதரா! நரான் பகைள்விப்பேட்டைமதல்லைராம

உண்சமயைரா.....?’’
``என்ன பகைள்விப்பேட்படைன்னு மசைரான்னராதராபன
மதரியும!’’
``உனக்கும குமபரசைனுக்கும திருமணம நிச்சையைம
பேண்ணப் பபேராறராங்கைன்னு...’’
``ஆமராம...உண்சமதரான். அதில் என்ன தப்பு?
அவசர நரான் பநசிக்கிபறன். நமம குடுமபே
மரானத்சதக் கைராத்தவர். எல்லைராத்துக்கும பமலைராகை உன்
நண்பேர்!’’
``சதரா! நரான் உனக்கு எப்பேடி எடுத்துச்
மசைரால்பவன்! நண்பேன்னரா அத்தசன மநருக்கைம
ஒண்ணுமில்சலை. அவன் யைராபரரா எவபனரா! அவனது
குடுமபேப் பின்னணி என்னன்னு கூடைத் மதரியைராது!’’
``அதனராலை என்ன? குடுமபேப் பின்னணி
மதரிஞ்ச கிட்டைரா கைராதலிக்கை முடியும? எனக்கு
மனசக்கு பிடிச்சிருக்கு. பேழகிபனன். பேழகுமபபேராது
இன்னும அதிகைமராய் அவசரப் புரிஞ்சக்கை முடிஞ்சைது.
அதனராலை என்சனப் பேற்றி நீ கைவசலைப்பேடை
பவண்டியைதில்சலை. நரான் ஒண்ணும பேராப்பேரா இல்சலை.

அந்தக் கைராசிநராதன் மபேராண்ணு மராதிரி
ஓடிப்பபேராகைசலை!’’
``சதரா! இபதரா பேரார்! நரான் உன் அண்ணன்....
உனக்கு நல்லைசதபயை நிசனப்பேவன்...’’
`சைரிண்ணரா ...நரான் மறுக்கைபலை ....நல்லைசத
நிசனக்கிறராய்.....ஆனரால் மசையைல்பேடுத்துமபபேராது
பகைராட்சடை விட்டுவிடுகிறராய்.... நல்லைசத நிசனத்துக்
மகைடுதசலை வரவசழத்துக்மகைராள்கிறராய். நல்லைது
நிசனத்தரால் மட்டும பபேராதராது... அசதச்
மசையைல்பேடுத்துவதற்கு ஒரு துணிவும, பேக்குவமும
பவண்டும. பகைராசழத்தனம கூடைராது. உங்கிட்டை
அதுதரான் அதிகைமரா இருக்கு. உதராரணத்துக்கு
அகைல்யைரா விசையைம.... பேலை ஆண்டைராகைச் சற்றினீர்கைள்....
கைசடைசியில் கைல்யைராணம என்று வருமபபேராது பிரிவு...
ஒதுங்கிவிட்டைராய்!’’
``சதரா! மனசைராட்சி இல்லைராம பபேசைராபத! நரானரா
ஒதுங்கிபனன்? நம மபேற்பறரார்தராபன? பேணம,
பேங்கைளைரா, பேகைட்டுன்னு மயைங்கி என் வராழ்சவக் கைராவு
மகைராடுத்தராங்கை?’’

`எல்லைராம எனக்குத் மதரியும. மபேற்பறரார்கைள்
பேலைதும மசைரால்வரார்கைள், மசைய்வரார்கைள். அவர்கைளின்
கைண்பணராட்டைமும அவர்கைளின் சிந்தசனயும பவறு.
நீ மமய்யைராலுபம அகைல்யைராசவ விருமபி இருந்தரா....
அவசளை விட்டிருக்கைக்கூடைராது....’’
``சதரா! நீயும இப்பேடி பபேசகிறராய்? அதுவும
என்சனப் பேரார்த்து? பேராவி! சின்ன வயைசிலைருந்து
எனக்கைராகை நரான் எதுவும பகைட்டிருக்கிபறனரா?
உனக்கைராகை! உனக்கைராகை எத்தசன
கைஷ்டைப்பேட்டிருப்பபேன்! உன்சகைம! உன்பதசவகைள்!
உனக்குப் பிடித்தசவகைள்! உன் நல்லைதுக்கு என்று
வராழ்ந்பதபன.... எல்லைராவற்சறயும மறந்துவிட்டு
தூக்கி எறிஞ்ச பபேசறிபயை....., இது நியைராயைமரா...?
``..........................’’
``இப்பபேரா ....இங்பகை இந்தக் கைராசிநராதன்
மபேராண்சணப் பேற்றிச் மசைரான்னிபயை! அவள்
மகைட்டுப் பபேரானவன்னு மதரிஞ்சமகூடை எல்பலைராரும
பசைர்ந்து என் தசலைவலியில் கைட்டி சவக்கைப்
பேரார்த்தீங்கைபளை! நரான் ஏன் அதற்கு மவுனம
கைராத்பதன்.....மதரியுமரா.....?’’

``ஏன் ......பேணம வருதுன்னுதராபன!’’
``அடி சபேத்தியைபம! இந்த அண்ணசன நீ
புரிஞ்சகிட்டைது இவ்வளைவுதரானரா? இப்பேடி அமிலைத்சத
உமிழ்கிறராபயை....? இது உனக்பகை நியைராயைமரா
இருக்கைரா..?’’
``...........................’’
``நசகைக்கைசடைக்கைராரன் பேணம
மகைராடுத்தரா........அசத வச்ச உனக்கு ஒரு நல்லை
வராழ்வு மதராடைங்கைலைராம என்றுதரான், எனது
மனசைராட்சிசயையும அடைக்கி மவச்சிருந்பதன்.
அகைல்யைராசவயும துறக்கை முன்வந்பதன். எல்லைராம
உனக்கைராகைத்தரான்.....’’
``அண்ணரா..! எனக்கைராகை ....எனக்கைராகைனு மரராமபே
பீத்திக்கைராபத எல்லைராத்துக்கும ஒரு அளைவு இருக்கு.
வசரமுசற இருக்கு. எனக்கைராகை நீ சைராப்பிடை
முடியுமரா? எனக்கைராகை நீ பேடிக்கை முடியுமரா?
இல்சலை....எனக்கு பநராவுன்னரா நீ மருந்து
சைராப்பிடைமுடியுமரா? சீரராட்டி, பேராரராட்டி
வளைர்க்கிறதுக்கும ஒரு பேருவம இருக்கு, அதுக்குபமலை

வருமபபேராது அவரவர்கைளின் ஆசைராபேராசைங்கைளுக்கு
மதிப்புக் மகைராடுத்து முடிவு எடுக்கைணும.’’
``..........................’’
``உன்கிட்டை அன்பு இருக்கு.... ஆனரா
அக்கைசறயில்சலை! திறசம இருக்கு.... ஆனரா
உறுதியில்சலை! இமதல்லைராம
இருந்திருந்தரா....உன்சனபயை நமபியிருந்த
அகைல்யைராசவ இப்பேடி நட்டைராற்றில் விடுவராயைரா?
அவளும ஒரு மபேண்தராபன! தங்சகைக்கைராகை தியைராகைமரா?
இந்த தியைராகைம யைராருக்கு பவணும?’’
``என்ன மசைரால்பற?’’
``ஒண்சண அழிச்ச இன்மனராண்சண
உருவராக்குறதரா? இல்சலை....ஒண்ணு இருக்குமபபேராபத
இன்மனராருண்சணயும ஆக்கைணும! அதுதரான்
திறசம... சைராமரார்த்தியைம! இங்பகை எனக்கைராகை
அகைல்யைராசவக் கைராவு மகைராடுத்பதன் என்று
மசைரான்னசதபயை நரான் அவமரானமராய்
நிசனக்கிபறன். அது உண்சம என்றரால்...... அந்தப்
மபேண்ணின் மனச எத்தசன பேராடுபேட்டிருக்கும?

அவளுசடையை கைனவு, உணர்வுகைள், ஆசைராபேராசைங்கைள்
எல்லைராத்துக்கும என்சன எதிரியைராக்கி விட்டைராய்!’’
``............................’’
``எதுக்கு எனக்கு இந்தப் மபேரால்லைராப்பு? அந்தப்
பேழிபேராவம ....அது என்சன வராழ்நராள் முழுக்கை
துரத்தராது? அகைல்யைரா மனது மவறுத்து சைபித்தரால்
நரான் எப்பேடி நிமமதியைரா இருக்கை முடியும?’’
சதரா பபேசைப் பபேசை, பகைராபி வராயைசடைத்துப் பபேராய்
நின்றிருந்தரான்.
`இவளைரா....என் தங்சகையைரா பபேசகிறராள்?
கைசடைசியில் நரான் மசைய்தமதல்லைராம தவறராகைப்
பபேசைப்பேடுகிறபத! எனது பநராக்கைம, உணர்வுகைள்,
ஆத்மரார்த்தம எல்லைராபம சைரியைராய்
புரிந்துமகைராள்ளைப்பேடைராமல் அசிங்கைப்பேடுகிறபத!
இதற்கைராகைவரா நரான் இத்தசன கைஷ்டைப்பேட்படைன்?’’
``சதரா! நீ மரராமபே பபேசகிறராய்..... நன்றராபவ
பபேசகிறராய்....மகிழ்ச்சி! நரான் மசைய்தமதல்லைராம
தப்பேராகைபவ இருந்துட்டுப் பபேராகைட்டும. எல்லைராப்
பேழிபேராவங்கைசளையும நராபன ஏத்துக்கிபறன். ஆனரால்

அதுக்கைராகை உன் வராழ்க்சகைசயை நீ மகைடுத்துக்கை
பவணராம.... நரான் மசைரால்வசதக் பகைள்....... அந்தக்
குமபரசைன், நீ நிசனக்கிற மராதிரி நல்லைவனில்சலை.
அவசனப் பேற்றி முழுசமயைராகைத் மதரிந்தரால், அவனது
சயைநலைம புரியும. கைராசிநராதனுக்கு இவன்
சைசளைத்தவனில்சலை. இவனும ஒரு ஏமராற்றுப்
பபேர்வழி! மிரட்டைல்கைராரன்!’’
``அப்பபேரா நீ......?’’
``நரா....நரான்....வந்து....’’
``அண்ணரா! எதுக்கு இந்த பவஷம? இன்னும
எத்தசன நராளுக்கு மசறத்து சவத்து, உன்
மனசபலைபயை பபேராட்டு புசகைஞ்சகிட்டிருப்பேராய்?’’
``சதரா! கைஷ்டை நஷ்டைம என்பனராபடை பபேராகைட்டும.
அது எதுக்கு உனக்கு?’’
``அண்ணரா தர்க்கைம பபேராதும. நீ நிசனக்கிற மராதிரி
நரான் ஒண்ணும குழந்சதயில்சலை. குமபரசைசனப்
பேற்றி நீ என்ன மசைரால்லை வர்றிபயைரா அது எல்லைராம
எனக்குத் மதரியும.’’

``எப்பேடி?’’
``அவபர மனமதிறந்து எல்லைராம மசைரான்னரார்.
அதன்பிறகுதரான் எனக்கு அவர்பபேரில் மரியைராசதபயை
வந்தது. எல்லைராம மதரிஞ்சை பின்புதரான் நரான் இந்த
முடிவுக்கு வந்பதன்!’’
``சதரா ! உன்சன என்னரால் புரிஞ்சக்கை
முடியைபலை. இந்த சின்ன வயைசலை இத்தசன
பேக்குவமரா?’’
``நரான் இவ்வளைவு பநரம பபேசினது தப்பு
இருந்தரா மன்னிச்சக்கை. எப்பபேராதும பிறருக்குன்னு
இல்லைராம உனக்கைராகைவும வராழணும.
மபேராதுநலைத்திற்கிசடைபயை சயைநலைத்சதயும அடிபயைராடு
மறந்திடைக்கூடைராது. குமபரசைன் மசைரால்றதுக்கு
முந்திவசர நரானுமகூடை உன்சனத் தப்பேராகைத்தரான்
நிசனத்திருந்பதன். அவர் மசைரான்ன பின்புதரான் –நீ
நம குடுமபேத்துக்கைராகை எவ்வளைவு சசமகைசளைச் சமந்து
கிட்டிருக்பகைன்னு புரிஞ்சது. சசமகைசளை ஏன் நீ
மட்டும சமக்கைணும –மகைராஞ்சைம நராமும
பேகிர்ந்துக்கைலைராபமன்னுதரான் இந்தத் திருமணத்துக்குச்
சைமமதிச்பசைன். குமபரசைனுக்கு இந்த பேங்கைளைரா –

இடைமமல்லைராம எழுதிக் மகைராடுத்தராலும
தப்பில்பலைண்ணரா.’’
``.............................’’
``ஒரு நல்லைவருக்குத்தரான் உன் தங்சகைசயைக்
மகைராடுத்திருக்கிறராய் என்று நீ மகிழலைராம.
திருப்தியைசடையைலைராம. நீ பேட்டை கைஷ்டைமமல்லைராம
பபேராதுமண்ணரா. என்ன மசைரால்பற? இந்தத் தங்கைச்சி
எடுத்த முடிவு சைரிதராபன?’’
``மரராமபே சைரி’’ என்று பகைராபி தன் கைலைங்கியை
கைண்கைசளைத் துசடைத்துக் மகைராண்டைரான்.
`பசை....என்னபவரா நரான் மபேரிசைராய் சைராதிக்கிற
மராதிரியும, தியைராகைம பேண்ணுகிற மராதிரியும
நிசனத்துக்மகைராண்டிருந்பதன். இவள்
எல்லைராவற்சறயும உசடைத்துவிட்டைராள். நரான்
குமபரசைனுக்கு மசைய்த நமபிக்சகை துபரராகைத்திற்கு
பேங்கைளைராசவக் மகைராடுத்தரால் மட்டும பபேராதராது.
சதராசவயும மகைராடுப்பேதுதரான் சைரியைரான பேரிகைராரமராய்
இருக்கும. எப்பேடிபயைரா –என் பபேர்
பேழுதசடைந்தராலும பேரவராயில்சலை. இந்த

நிச்சையைதரார்த்தமும திருமணமும எந்தவித
பிரச்சிசனயுமின்றி நன்றராகை நடைக்கை பவண்டும!
பகைராபி, அதற்குக் கைடைவுளிடைம பவண்டினரான்.

(21)
ஆனரால், அந்தத் திருமணம நடைக்கைக் கூடைராது.
அவர்கைள் நிமமதியைராகைவும, மகிழ்ச்சியைராகைவும
இருக்கைக்கூடைராது என்று நசகைக்கைசடை கைராசிநராதன்
கைங்கைணம கைட்டிக்மகைராண்டிருந்தரார்.
`நரான் என்ன இளிச்சைவராயைனரா? பகைராபி –
பநற்று பிறந்தவன்! என்சன எப்பேடி
அவமரானப்பேடுத்திவிட்டைரான்! என் மகைள்
மகைட்டுப்பபேரானவள்தரான். மறுக்கைசலை, அதற்கு
அவசளை பவண்டைராம என்று மசைரால்.
ஆனரால், நரான் திட்டைமிட்டு, முதலீடு மசைய்த
அந்த பேங்கைளைரா எனக்குக் கிசடையைராது என்று
மசைரான்னரால் அதற்கு என்ன அர்த்தம?
நரான் என்ன மசடையைனரா?
எனது உசழப்பு –திட்டைம –முயைற்சிக்மகைல்லைராம
என்ன விசலை? இது கைவுரவப் பிரச்சிசன! எனது
தந்திர முசளைக்கு விடைப்பேட்டை சைவரால்! நரான்
பேரார்த்துப் பேரார்த்து வளைர்ந்த கைட்டிடைம! அத்தசன

எளிதராய் இன்மனராருத்தனுக்குத் தராசர வரார்த்துவிடை
முடியுமரா?
எனக்கில்லைராமல் அசத பவறு எவரும
அனுபேவிக்கைக் கூடைராது!
அவரது மநஞ்சில் குரூரம உதித்தது. உடைன்
அடியைராட்கைசளை அசழத்தவர். ``அந்த பேங்கைளைராசவ
மவடிகுண்டு வச்ச தகைர்த்துடுங்கைடைரா’’ என்று
விரட்டினரார்.

(22)
மறுநராள் குமபரசைனுக்கும சதராவுக்கும
நிச்சையைதரார்த்தம. அன்று ரராத்திரி, வீட்டில்
விருந்துகைளின் பகைராலைராகைலைம! அதிகைராசலையில் எழ
பவண்டும என்று பவசலைசயைச் சீக்கிரம முடித்து ,
அசனவரும பேடுக்கைப்பபேராயிருந்தனர்.
மவளிபயை கைட்டிலில் பகைராபி, அகைல்யைராசவ
நிசனத்தபேடி தூக்கைம வரராமல் வரானத்து
நட்சைத்திரங்கைளிடைம தனது எண்ணங்கைசளைப்
பேகிர்ந்துமகைராண்டிருந்தரான். அப்பபேராது நண்பேன் மதி
ஓடிவந்து,``பகைராபி, சீக்கிரம வரா’’ என்று பேரபேரந்தரான்.
``என்னடைரா ...என்ன விஷயைம?’’
``அந்த கைராசிநராதன், ஆட்கைசளை அசழச்ச வந்து
பேங்கைளைராசவத் தகைர்த்துக்கிட்டிருக்கைரார்.’’
``என்னது..?’’
உடைன் பகைராபியின் ஆபவசைம மபேராங்கி எழுந்தது,
அவனுக்குள் அடைங்கிக் கிடைந்த ஆத்திரம மவடித்தது.

லுங்கிசயைத் தூக்கிக் கைட்டிக்மகைராண்டு
முகைட்டுவசளையில் மசைருகைப்பேட்டிருந்த மகைராடுவசளை
எடுத்துக்மகைராண்டு ஓடினரான்.(23)
அதிகைராசலை.
சதரா, ஐந்து மணிக்மகைல்லைராம குளித்து,
அலைங்கைராரம பேண்ணிக்மகைராண்டிருந்தரான்.
விருந்தினர்கைள் பேராதி பபேர் வீட்டிலும, ஆண்கைள்
எல்லைராம கைராவிரியிலும குளிக்கைச் மசைன்றிருந்தனர்.
சதரா அலைங்கைரித்து, நசகைகைசளைப்
பபேராட்டுக்மகைராண்டு அண்ணனிடைம கைராட்டை பவண்டும
என்று பகைராபிசயைத் பதடியை பபேராதுவராசைலில் சைலைசைலைப்பு பகைட்டைது.
என்னமவன்று எட்டிப் பேரார்க்கை –மதி அவசைர
அவசைரமராய் சசைக்கிளில் வந்து இறங்கி,``சதரா! ஒரு
விஷயைம. யைராருக்கும மதரியைபவணராம. இங்பகை வரா’’
என்று அசழத்து ``உங்கை அண்ணசனப் பபேராலீஸ்
பிடிக்கைபபேராயிருச்ச’’ என்றரான்.
``ஐபயைரா.....ஏன்?’’

``அந்தக் கைராசிநராதபனராட் சகைசயை
மவட்டிட்டைரான்!’’
அந்தக் தகைவசலை அந்தப் பேக்கைமராய் வந்த
கைவுசைல்யைரா பகைட்டுவிட்டு, ``கைடைவுபளை.....மறுபேடியும
இவன் அரிவராசளை எடுத்துட்டைரானரா? நராங்கை
பேட்டைமதல்லைராம பபேராதராதரா?’’ என்று ஒப்பேராரி
சவத்தராள்.
``இவன் திருத்தபவ மராட்டைரானரா? இவனரால்
எங்கைபளைராடை நிமமதி பபேராச்ச’’ என்று அவள் மராரில்
அடித்துக்மகைராண்டு அழுதராள்.
``என்ன இது கைலைராட்டைரா?’’ என்று மதி
அவசளைப்பிடித்து நராற்கைராலியில்
தள்ளினரான்.`விஷயைம புரியைராம நீ பேராட்டுக்கு
உளைறுபற! இதுவசர என்மனன்ன நடைந்ததுன்னு
அவசனக் கைரிச்சமகைராட்டினராய். அவன்
மட்டுமில்பலைன்னரா உன் குடுமபேபம
அழிஞ்சபபேராயிருக்கும!’’
சதரா இசடைபேட்டு, ``மதி பவணராம. பபேசைராம
இருங்கை’’ என்று தடுத்தராள்.

``நீ சமமராயிருமமரா. என்சனக்கிருந்தராலும
உண்சம மவளிபயை வந்துதராபன ஆகைணும? அவனும
மனுசைன்தராபன! அவன் யைராருக்கு என்ன மகைடுதல்
பேண்ணினரான்? ஊருக்கு நல்லைது பேண்ணினதுக்கு
யைராபரரா பேழிவராங்கினராங்கை. நீங்கைளும அவசன
சைபிக்கை விரட்டைபவ அகைல்யைராபவராடை உதவிபயைராடு
துபேராய்க்கு பபேரானரான்.””
``.................................’’
``அங்பகை பபேராய் சைமபேராதிச்சைதும அதன் பேலைசன
அனுபேவிச்சைது பேத்தராதுன்னு அகைல்யைராசவ
அவன்கிட்படையிருந்து பிரிச்சீங்கை. சைமபேராத்தியைத்துக்கு
ஆசசைபேட்டு, நசகைக்கைசடை கைராசிநராதபனராடை ஒப்பேந்தம
பபேராட்டு பேங்கைளைரா கைட்டைத் மதராடைங்கினீங்கை.’’
``......................................’’
``அகைல்யைராசவப் பிரிச்சைசதக்கூடை அவன்
தராங்கிக்கிட்டைரான். ஆனரா, மகைட்டுப்பபேரான
மபேண்சண அவனுக்குப் பபேசி முடிச்சைசத அவனரால்
ஏத்துக்கை முடியைபலை. கைராசிநராதன் கிட்டை பபேசினப்பபேரா
–பேங்கைளைராவுக்கு அவர் மகைராடுத்த பேணத்சத

எல்லைராம வட்டிபயைராடை திருப்பித் தரபலைன்னரா, அந்த
இடைம, பேங்கைளைரா எல்லைராத்சதயும அபேகைரிச்சடுபவன்னு
மிரட்டினரார். அப்பபேராது அவன் உங்கை ஆசசை –
கைனவு-தங்சகைபயைராடை எதிர்கைராலைத்சதத்தரான்
நிசனத்தரான். பேணத்சத திருப்பித் தரத் தீர்மரானம
பேண்ணி வழி பதடினப்பபேரா –ஒபர ஒரு
மரார்க்கைமதரான் மதரிஞ்சது.’’
``அது –துபேராயிலிருந்து குமபரசைனின்
அண்ணன், பகைராபிகிட்டை மகைராடுத்தனுப்பியிருந்த
தங்கை பிஸ்கைட்டுகைள்! லைட்சைங்கைள் மபேறும அசதக்
குமபரசைன்கிட்டை உடைபன பசைர்க்கைராம –அவசைரத்துக்கு
அசத கைராசிநராதன்கிட்டை மகைராடுத்து சைரி
பேண்ணினரான், குமபரசைனுக்கு துபரராகைம
பேண்ணினராலும கூடை, உங்கைபளைராடைரா ஆசசை
நிசறபவறணும –துபேராய் பபேராய் குமபரசைனுக்குக்
மகைராஞ்சைமமகைராஞ்சைமரா பேணம அனுப்பிடைலைராமனு
நிசனச்சைரான்.’’
``...............................’’
``ஆனரா, அதுக்குள்பளை குமபரசைன் வந்து
அவசைரப்பேடுத்தபவ, அந்தப் பேங்கைளைரா மவளிபயை

எங்பகையும பபேராகைபலை, தங்சகைபயைராடை
கைணவனுக்குத்தராபன பபேராகுதுன்னு அவனுக்குக்
மகைராடுக்கை சைமமதிச்சைரான்.’’
``................................’’
``இமதல்லைராம உங்கைளுக்குத் மதரிஞ்சைரா
வருத்தப்பேடுவீங்கை. ஆசசையைராய் கைட்டின
பேங்கைளைராசவயும பவணராமனு ஒதுக்கிடுவீங்கை.
மபேத்தவங்கைபளைராடை ஆசசைசயை எப்பேடியைராவது
நிசறபவத்தணுமனுதரான் எல்லைராத்சதயும மசறச்ச
வச்சைரான்.’’
``.............................’’
``ஆனரா, அந்த பேங்கைளைராசவபயை கைராசிநராதன்
அழிக்கை வருமபபேராது அவனரால் பேரார்த்துகிட்டு எப்பேடி
சமமரா இருக்கை முடியும? தசலைசயை மவட்டுறதுக்குப்
பேதில் சகைசயை மவட்டிட்டுப் பபேராயிருக்கைரான்!
எல்லைராத்துக்கும கைராரணம –உங்கைபளைராடை பபேரராசசை!
அசத மறந்துட்டு கைசடைசியிலை பகைராபி பமபலை
பேழிபபேராடுறீங்கை.’’
மதி ஆதங்கைத்துடைன் முழங்கை, வீட்டினரும

மதருவராசிகைளும விக்கித்து நின்றிருந்தனர்.

(24)
கைராவல் நிசலையைம.
`என்னதரான் நல்லைசத நிசனத்து –நல்லைசதபயை
மசைய்யை முயைன்றராலும. கைசடைசியில் மகைட்டைமபேயைரும
–மகைட்டைதுமராகைபவ நிகைழ்கிறபத’ என்கிற
மனவருத்தத்துடைன் பகைராபி, சகைதி அசறக் கைமபிக்குள்
அடைங்கியிருந்தரான்.
எப்பபேராதும பிறருக்கைராகைபவ சிந்திக்கும
எனக்குத்தரான் யைராருமில்சலை’ என்று
கைலைங்கிக்மகைராண்டிருக்குமபபேராது``இபதரா நரானிருக்கிபறன்’என்று மசைரால்லைராமல்
மசைரால்கிற மராதிரி அகைல்யைரா, கைராரில் வந்து
இறங்கினராள், அவளுடைன் அவளைது அப்பேரா
வராத்தியைராரும வந்தரார்.
பகைராபி, வியைப்புடைன் பேரார்க்கை –ஆய்வராளைரின்
அனுமதிபயைராடு அவனிடைம பபேசினராள்,
``என்ன....அப்பேடிப் பேரார்க்கிறீங்கை? என்

திருமணம நடைக்கைபலை. அதுக்குக் கைராரணம –உங்கை
நண்பேர் மதி அவர்தரான் எனக்குப் பபேசின வரன்கிட்டை
உங்கைசளைப் பேற்றி எடுத்துச்மசைரால்லி பின்வராங்கை
சவச்சட்டைரார்! என்சன மன்னிச்சடுங்கை. உங்கைசளைத்
தப்பேரா புரிஞ்சகிட்டு....’’ என்று பகைராபியின் சகைசயைப்
பிடித்துக் மகைராண்டு உருகினராள்.
பமற்மகைராண்டு அங்பகை இசடைஞ்சைலைராகை இருக்கை
விருமபேராமல், வராத்தியைரார்,``ஜராமீன் எடுக்கை வக்கீசலை
அசழச்ச வர்பறன்’’ என்று கிளைமபினரார்.
பகைராபி, அகைல்யைரா இருவர் முகைத்திலும நிசறந்த
நிமமதி பூத்தது.
(முடிந்தது)

