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முன்னுதர
'எந்தை கநகோய்க்கும அடிப்பதடைக் ககோரணத்ததைக்
கண்டைறிந்து மருந்து சககோடுத்தைகோல்தைகோன்
குணமதடையும, குணப்படுத்து முன் தவத்தியன்
சசெய்ய கவண்டியதும அதுதைகோன். கநகோயின்
மூலத்ததையறிந்து மருந்து தைரும தவத்தியதனைப்
கபகோன்றுதைகோன் நகோமும நகோட்டு மக்களின்
அவதிக்கும அல்லலுக்கும எது மூலக்ககோரணம?
எதவ அடிப்பதடைக் கககோளகோறுகள எனை முதைலில்
கண்டைறிந்து அவற்தறைப் கபகோக்கி நல்ல
செமுதைகோயத்திதனை அதமத்து வருகிகறைகோம. இந்தை
முயற்சியில் எங்கதளத் தைவிர, திரகோவிடை
இயக்கத்தைவரும சுயமரியகோததைக் ககோரர்களுமகோகிய
எங்கதளத் தைவிர, இதுவதர ஈடுபட்டைவர் கவறு
யகோருகம கிதடையகோது' (அண்ணகோ - ஒளி விளக்கு)
தைமிழ்ச் செமுதைகோய அதமப்பிகல ககோணப்படும
சர்ககடுகள, சரழிக்கும மூடைநமபிக்தககள, செகோதி
கவற்றுதம, பகோர்ப்பனீயம விததைத்துளள நச்சுக்

கருத்துக்கள, சபகோருளகோதைகோர ஏற்றை தைகோழ்வுகள,
கடைவுள சபயரகோல் நதடைசபறும கருத்துக்கும அறிவுக்கும சபகோருந்தைகோ செடைங்குகள, விழகோக்கள
தைமிழ் மக்கதள வகோட்டி வததைத்து அவர்தைம
முன்கனைற்றைத்திற்கு முட்டுக்கட்தடைகளகோக
அதமந்து அணு அணுவகோக உயிர் குடித்து வரும
கநகோய்கள என்பதைதனைக் கண்டு, அவற்தறை
ஒழித்துச் செமுதைகோயம நலம சபறை அண்ணகோ சசெய்தை
மருத்துவ முதறைகளில் ஒன்று கததைவழி
கருத்தூட்டைல். தைமிழ்நகோட்தடைப் பிடித்தை பீதடைகள
ஒழிய கவண்டுமகோயின் "கநகோய் நகோடி கநகோய் முதைல்
நகோடி, அது தைணிக்கும வகோய்நகோடி வகோய்ப்பச்
சசெயல்" என்று வளளுவர் வகுத்தை மருத்துவ
முதறைதயத் தையங்ககோது தைமிழர் தகயகோளுதைல்
கவண்டும என்பது அண்ணகோவின் சககோளதக'
என்று சசெகோல்லின் சசெல்வர், கபரகோசிரியர் ரகோ. பி.
கசெதுப் பிளதள குறிப்பிடும கருத்து
எண்ணத்தைக்கது. உயர்ந்தை ஒப்பற்றை தைமிழ்ப்
பண்பகோடு உணர்த்தும, தைமிழ்ப் பற்றூட்டும,
நகோட்டுப் பற்றைளிக்கும, இனைப்பற்தறை இதையத்தில்
கதைக்கும கருத்துக்கதளக் கததை வழி, நகோடைக வழி

தைரும கபகோது மக்கள எளிதில் ஏற்றுக் சககோளவர்
என்று அவர் வழங்கிய இலக்கியச் சசெல்வங்கள
எண்ணில. அவற்றுள, அவர் சதைகோடைக்க ககோலத்தில்
எழுதிய பதடைப்புகளின் சதைகோகுப்பகோக அதமவது
இவ்கவடு. அண்ணகோ எழுதிய முதைல் சிறு கததை
சககோக்கரகககோவும, முதைல் குறுமபு தினைம
கககோமளத்தின் கககோபமும முதைன்முதைலகோக
நூல்வடிவில் சககோண்டு வரப்பட்டுத்
தைமிழறிந்கதைகோர்க்கு விருந்தைளிப்பது இந் நூலின்
தைனிச் சிறைப்பகோகும.
சககோக்கரகககோ. (11.2.1934). சசெசௌமியன் என்னும
புதனைப் சபயரில் அண்ணகோ கல்லூரிப்
பருவத்தில் எழுதிய முதைற் பதடைப்பு. ஆனைந்தை
விகடைன் இதைழில் (மகோதல : 9 : மணி 6. பக். 55-59)
சவளியிடைப் சபற்றைது.
பரிதைகோபம!... வகோரமும முதறைப் பத்திரிதக
நடைத்தித் கதைகோல்வியதடைந்து, பிறைகு மகோதைமிருமுதறைப் பத்திரிதக கபகோட்டு மூதள இழந்து,
கதடைசியில் தபத்தியக்ககோரனைகோகிக்

கீழ்ப்பகோக்கத்தில் வசித்து வரும விஷயம பிறைகக
சதைரிய வந்தைது. (பக். 59). என்று முடிவது கததை.
இதைழ் நடைத்தை கவண்டும என்னும அரிப்புக்கு
உட்பட்டு, இன்னைல்கதள ஏற்று, இருந்தை
தகப்சபகோருதளயும இழந்து, இறுதியில் அறிவு
நிதல கலங்கிச் செமுதைகோயத்துக்குக் கருத்தூட்டை
வந்தைவன் கதியற்றை தபத்தியமகோனைவன் ஓவியம
சககோக்கரகககோ. இக்கததை சவளிவந்தை ககோலத்தில்
இதில் தகயகோளப்பட்டுளள இலக்கியத் திறைன்
எவரும தகயகோளகோதை ஒன்று. தபத்தியம தைன்
நண்பனுடைன் உதரயகோடுவது, ககோவலர் இறுதியில்
அதழத்துச் சசெல்வது; அதைன்வழி அவள
நிதலயிதனைக் கததையிறுதியில் கூறிப்
படிப்பவதர வியப்பில் ஆழ்த்துவதைகோகும.
இக்கததையின் உயிர்ப்பகோனை பகுதி இறுதிப் பத்தி
என்பததை எவரும உணர முடியும. அண்ணகோவின்
மதறைவிற்குப் பின் ஆனைந்தைவிகடைன், இறுதி இரு
பத்திகதள நீக்கி சவளியிட்டைது. அந்தை
அதமப்பிகலகய சககோழுமபிலிருந்து சவளி
வரும தைமிகழகோதசெயும பதிப்பித்தைது. 1979 இல்

தைமிழ்நகோடு அரசு சசெய்தித் துதறை நடைத்தும
தைமிழரசு இதைழும அவ்வகோகறை சவளியிட்டுளள
குதறைபகோட்டிதனைக் கதளந்து இக்கததை 1934 இல்
சவளியிடைப் சபற்றை வடிவில் தைரப்படுகிறைது
என்பதைதனைக் குறிப்பிடுவதில் சபருதம
சககோளகிகறைன்.
கககோமளத்தின் கககோபம : 'பரதைன்' என்னும
புதனைசபயரில் குடி அரசு இதைழில் 16.7.39 முதைல்
6.8.39 முடிய சதைகோடைர் ஓவியமகோக வந்தை 'கற்பதனைச்
சித்திரம', இது 16.3.75 முதைல் 4.5.75 முடிய ககோஞ்சி
இதைழில் மறுபதிப்பகோக மலர்ந் தைது. எனினும நூல்
வடிவில் இதுநகோள வதர தைமிழ் மக்களுக்குக்
கிதடைக்கவில்தல. அக்குதறை கபகோக்கப்படுகிறைது.
பகோர்ப்பனீயத்தில் தகப்சபகோருள இழந்து,
தககட்டிப் பணியகோற்றும கூலியகோகி, கககோமளம
எனும பகோர்ப்பனைத்தியின் கமகோக வதலயில் சிக்கி,
சககோதலககோரனைகோகிக் சககோடுஞ்சிதறை சசென்று
விடுதைதல சபற்று வந்தை லிங்கத்ததைச் செமுதைகோயம
தைற்சககோதல சசெய்து சககோளளத் துரத்துகிறைது.

சிங்கப்பூரில் அவன் உடைன் பிறைந்தைகோள விட்டுச்
சசென்றை ஒரு கககோடி சசெல்வம, லிங்கத்ததை வகோழ
தவக்கிறைது. தைன்தனைப் பழித்தை பழிககோரி
கககோமளத்ததை லிங்கம பழிக்குப் பழி வகோங்க,
அவள சசெல்வம, மதிப்பு இழந்து,
விதலமகளகோகிவிடும முடிபிதனைக் ககோட்டுவது
இக்கததை. சபகோருதளயும கபகோகத்ததையும
சபற்றுத் துய்ப்பதைற்ககோகப் பகோர்ப்பனீயம சசெய்யும
சூழ்ச்சிகள படைம பிடித்துக் ககோட்டைப்
பயன்படுவது இக் கருத் கதைகோவியம.
லிங்கம தைற்சககோதல சசெய்து சககோளள முயற்சி
சசெய்யும ககோட்சியில் அவன் கபசும
தைனிசமகோழியின் நகோடைகப் பண்பு மனிதை
உளளத்திதனை எழுத்தில் வடித்துத்தைரும
அண்ணகோவின் பதடைப்புத் திறைதனை
விளக்குவதைகோகும. 'தைற்சககோதல சசெய்து
சககோளவகதை நல்லது, நகோன் ஏன் இருக்க
கவண்டும, சபகோருள இழந்கதைன், சபகோன்
இழந்கதைன், சபற்கறைகோதர இழந்கதைன், சககோதல
சசெய்கதைன், சிதறை புகுந்கதைன், இன்று சந்து-

வகோரில்தல. மண் தின்று வகோழ்வதைகோ? பிச்தசெ
எடுத்துப் பிதழப்பதைகோ? என் சசெய்வது, அதலயில்
அகப்பட்டை சிறு குழந்ததை, சநருப்பில் விழுந்தை
புழு, ஆடிக் ககோற்றில் சிக்கிய பஞ்சு
கபகோலவன்கறைகோ எனைது நிதல இருக்கிறைது. ஏன்
நகோன் வகோழ கவண்டும? இறைப்பகதை நல்லது.
இன்றிரகவ, இந்தைச் செகோவடிகய செரியகோனை இடைம.
இகதைகோ இக்கயிகறை கபகோதும, என் வதகயற்றை
வகோழ்தவ ஒரு முடிவுக்குக் சககோண்டு வர.
அவன் உளளத்தில் சபகோங்கி வரும இன்னைலின்
சககோடுதமயிதனைத் சதைளிவுபடுத்தை,
உவதமகதள அடுக்கித் தைரும அண்ணகோவின்
ஆற்றைல் தைமிழுக்குப் புதுவரவு. இக் குறுமபு
தினைத்ததைப் புதினைம என்று மயங்குவர் திரு. சமய்
கண்டைகோன்.
ககபகோதிபுரக் ககோதைல் : 'பரதைன்' என்றை
புதனைசபயரில் குடி அரசு இதைழில் 12.11.39 முதைல்
3.3.40 முடிய சதைகோடைர் ஓவியமகோக வந்தை
குறுமபுதினைம. இளதம நலமும மணமும

கமழும எழிலரசிதயச் செருககோகிவிட்டை பழுத்தை
கிழத்துக்கு மணமுடித்து, அவள ககோதைதலக்
கருக்குவகதைகோடு, விபசெகோரி ஆக்கிடும புண்ணுற்றை
செமுதைகோயத்ததைக் கருத்துக் கண்ணுளகளகோர் ககோணச்
சசெய்வது இக் கததை. கண்ணிழந்தை பின்னைமும
ககோதைல் ஒளி வீசெ, கற்பிழந்தைகோசளனினும
ககோதைலிக்கு வகோழ்வு தைரும புரட்சிப் சபகோறி வீசும,
கருத்துக்கதிர் பரப்பும பரந்தைகோமன் வகோழ்க்தகப்
பகோததைதய வதரகின்றைது இக் குறுமபுதினைம.
தைங்கத்தின் ககோதைலன் : 9.7.39. குடி அரசு இதைழில்
வதரயப் சபற்றை சிறுகததை. கருத்சதைகோருமித்தை
ககோதைலன் கபகோலக் கன்னியதரக் தகப்பிடித்து,
சபகோருளகோதசெ சககோண்டு, தகப்பிடித்தை
சபண்தணக் கடுந்துயரில் மூழ்கவிட்டு, தகயில்
குழந்ததையுடைன் ககோப்பகோற்றை துதணயின்றிப்
சபகோய்கய துதணயகோக சமய் கவடைம கபகோடும
கபகோலி உலகத்ததைக் கண்டு கலங்கும நிதலயில்
விட்டு, சசெல்வர் மகதளச் கசெர்ந்து, உண்தமக்
ககோதைலுக்கு சககோளளி தவக்கும சககோடிய
நஞ்சுளளம சககோண்டைவதர நகோடைறியச் சசெய்வது

இது.
'இன்சனைகோருவர் அதமத்துத் தைரும
பகோததையிகலகய நடைந்து நடைந்து நகோம
பழக்கப்பட்டுப் கபகோயிருக்கிகறைகோம. ககோதைல்
பகோததை என்பது, அவரவர்களின் சசெகோந்தை
அதமப்பகோக இரகோமல் சபற்கறைகோர் குறித்தைது,
கசெகோதிடைர் கணித்தைது என்பனைகபகோன்று ஏற்பட்டு
விடுவதைகோகலகய, வகோழ்க்தகச் சிக்கல்
ஏற்படுகிறைது. சிலர் 'செகிப்புத் தைன்தம' என்றை
சககோளதகயின் கபரில் பகோரத்ததைப் கபகோட்டு
விடுவர் சிலர். 'அவன் விட்டை வழி' என்று
கூறிவிடுவர். சிலர் மட்டுகம, என் வகோழ்க்தக
சிக்கலற்றைதைகோகவும, சுதவயுளளதைகோகவும
இருக்கும விதைமகோக அதமத்துக் சககோளளும
உரிதம எனைக்கு உண்டு என்று கூறிடுவர் ககோரியமுமகோற்றுவர். அவர்கள குற்றைவகோளிகளகோ,
அல்லவகோ, - தீர்ப்பளிப்பது 'உங்கள உரிதம'
(அண்ணகோ -- ககோதைல் பகோததையில்) கமகோகனைகோ,
ஏமலதைகோ, செரசெகோ மூவரும ககோதைல் பகோததை
கதைடினைவர்கள - ககோதைல் பகோததை அதமத்துக்

சககோண்டைவர்கள. அவர்கதள இனைங்ககோட்டிப்
சபண்ணடிதம கபகோக்க முயல்வனை வகோலிப
விருந்து, புகரகோகிதைரின் புலமபல், அவள மிகப்
சபகோல்லகோதைவள என்னும சிறுகததைகள.
அறிஞர் அண்ணகோ எந்தை கநகோய்கள தீர்க்கப்படை
கவண்டும என்று நகோளகதைகோறும எழுதியும
கபசியும வந்தைகோகர அந்தை கநகோய்கள மீண்டும
தைமிழ்ச் செமுதைகோயத்ததைப் பற்றிடும சககோடுதம
சதைரிகிறைது. எனைகவ அந் கநகோய்கதளப் கபகோக்க
இந்நூல் மருந்தூட்டும என்றை நமபிக்தகயில்
சதைகோகுத்தைளிக்க படுகிறைது. கருத்துக் கககோப்தப
உங்கள தகயில்!
அண்ணகோவின் இவ்வரிய பதடைப்புகதளத்
சதைகோகுத்து முன்னுதரயும வழங்கும
வகோய்ப்பிதனை நல்கிய பூமபுககோர் பிரசுர
நிறுவனைத்தைகோர்க்கு என் அன்பு கலந்தை நன்றி.
சசென்தனை -28.
ப. ஆறுமுகம /
சதைகோகுப்பகோசிரியர்
-------------------

1. கககோமளத்தின்
கககோபம
"விடுதைதல! வந்துவிட்டைது தைங்கத்திற்கு!
லிங்கத்தின் பகோடு சககோண்டைகோட்டைந்தைகோண்டைகோ. இனி
கமகல அவன் அவன் தைகோன் ; நகோமப நகோமபதைகோன்."
"நமதம எல்லகோம மறைந்து விட்டைகோலும,
நகோரகோயணதனை மகோத்திரம மறைக்கமகோட்டைகோன்.
அவங்க இரண்டு கபரும வந்தை நகோளகோ கஜேகோடி
கபகோட்டுக்கிட்டைகோங்க. என்னைகமகோ சூது இருக்கு."
"நகோரகோயணன் மந்திரக்ககோரனைகோச்கசெ! ஏதைகோகிலும
மந்திரம கிந்திரம கற்றுக் சககோடுத்திருப்பகோன்."
"மந்திரமகோவது தைந்திரமகோவது! மந்திரம
சதைரிந்தைவன். இங்கக கயண்டைகோ வந்து
மகோட்டிக்கிட்டு கமபி எண்ணிக்கிட்டு
கிடைக்கிறைகோன்"

"இங்ககன்னைகோ என்னைடைகோப்பகோ! இந்கதை சபரிய
வூடு உங்க அப்பங் ககோலத்திகல கண்சடையகோ?
நமம ரகோணியமமகோ செத்திரத்திகல மணியடிச்செகோ
கசெகோறு ; மயிர் முதளச்செகோ சமகோட்தடை"
"தைன்னைகோகனை தைகோசனைன்னை
தைன்னைகோனை தைன்னைகோகனை."
"செகோதலயிகல சரண்டு மரம
செர்க்ககோரு தவத்தை மரம..."
வகோர்டைர் நமபர் 9, சரகோமப முரட்டுப் கபர்வழி
"தபல், தபல்" என்று கூவினைகோல், எவ்வளவு
முரட்டுக் தகதியும, சபட்டியில் கபகோட்டை பகோமபு
கபகோலத்தைகோன்! அவனும வந்தைகோன் ! நகோம கமகல
தீட்டியபடி வமபளந்து சககோண்டும,
பகோடிக்சககோண்டுமிருந்தை தகதிகள, கபச்தசெ
நிறுத்திக்சககோண்டு சிமிட்டி திண்தண கமகல
சிவகனை என்று உட்ககோர்ந்து விட்டைகோர்கள.
சிதறையிகல எல்லகோ வகோர்டைரும, தகதிகளும
மனிதைர்கள தைகோகனை என்றைகோ எண்ணுவகோர்கள.
வீடுவகோசெல், குழந்ததை குட்டி, சபண்டுகதள

விட்டுப் பிரிந்து தைனித்து வந்து இருப்பவர் ஏகதைகோ
கபசிப் பகோடி ஆடி, சபகோழுததைப் கபகோக்கட்டும
என்று விட்டு விடுவகோர்களகோ?
அதிலும, சப் வகோர்டைரகோக கவண்டுசமன்றை ஆதசெ
9-க்கு அதிகம. ஆககவ, ஏகதைடைபுடைல். அதிககோரம!
தகதிகதள மிகக் கண்டிப்பகோக நடைத்துவது
வகோடிக்தக.
லிங்கத்துக்கு அன்று விடுதைதல! முக்ககோ
கபகோர்டிகல கபர் விழுந்தைது. ஐந்து வருடைம
தைண்டைதனை அவனுக்கு. உளகள வந்து மூன்று
வருஷமகோச்சு. இரண்டு வருஷ-மிருக்குமகபகோகதை
ஒரு அதிர்ஷ்டைம. விடுதைதல! அப்பகோ! இனி
சூரியதனையும, செந்திரதனையும, வகோனைத்ததையும,
நட்செத்திரத்ததையும பகோர்க்கலகோம ! வீதியிகல
உலகோவலகோம! கதடை வீதி சசெல்லலகோம.
கீதரயுந்தைண்டுகம மூன்று வருஷமகோகக் கண்டு
செலித்துப் கபகோனைவன் இனி வகோய்க்கு ருசியகோக
எததையகோவது உண்ணலகோம. ரகோஜேகோ அவன் இனி
கமகல! விடுதைதல வந்து விட்டைது. அகதைகோ வந்து

விட்டைகோன் வகோர்டைர்.
"கடை லிங்கம ! எங்கக எடு படுக்தகதய சுருட்டு!
கமபளிதய" என்றைகோன் லிங்கம. ஒரு
படுக்தகதயச் சுருட்டினைகோன்; குதித்தைகோன்.
கமபளிதய எடுத்துக் சககோண்டைகோன். அவதனைச்
சுற்றிலுமிருந்தை தகதிகதள கநகோக்கினைகோன் ஒரு
முதறை. அவர்கள தைதலதய ஆட்டினைகோர்கள.
இவன் பல்தலக் ககோட்டினைகோன்.
மூதலயில் உட்ககோர்ந்து சககோண்டிருந்தை
நகோரகோயணன் தைளளகோடி நடைந்து வந்தைகோன்
லிங்கத்திடைம! நகோரகோயணன். கிழவன் பகோபம.
சஜேன்ம தைண்டைதனை! உளகள வந்து எட்டு
வருடைத்திற்கு கமலகோயிற்று. உலகத்ததை அவன்
மறைந்கதை விட்டைகோன். லிங்கத்திடைம அவனுக்கு ஒரு
ஆதசெ. லிங்கத்துக்கும அப்படிகய.
"லிங்கம ! இனிகமகல புத்தியகோ பிதழ.
பகோர்த்தைகோகய. இங்கக படைறைபகோட்தடை" என்றைகோன்
நகோரகோயணன்.

லிங்கம பதில் சசெகோல்ல எண்ணினைகோன். ஆனைகோல்
துக்கம சதைகோண்தடைதய வந்து அதடைத்துவிட்டைது.
"வருகிறைவசனைல்லகோம இப்படித்தைகோன்
கபகோறைப்சபகோ புத்திகயகோடு இருப்பதைகோ கபசுவகோன்!
புத்தியகோவது வருவதைகோவது" என்றைகோன் வகோர்டைர்.
'மகோர்ச்' எனை உத்திரவிட்டைகோன் 9.
மூன்று வருஷமகோக வகோர்டைர் எத்தைதனைகயகோ
தைடைதவ, உத்திரவிட்டிருக்கிறைகோன்.
அப்கபகோசதைல்லகோம கதைகோன்றைகோதை ஒரு புதிய
செந்கதைகோஷம இந்தை உத்திரதவக் ககட்டைதும
வந்தைது.
மகோர்ச்! புறைப்படு ! கபகோ சவளிகய!
எங்கக? உலகத்துக்கு! சிதறைக்கதைவு திறைந்து
விட்டைது. கூண்தடைவிட்டுக் கிளமபு. கபகோ
சவளிகய! பகோர் உலதக! நீ பல நகோளும பகோர்க்ககோது
மனைம சவந்து, மண்தணத் தின்று

சககோண்டிருந்தைகோகய, இனி உலகத்துக்குப் கபகோ!
உன் மக்கதளப் பகோர் ! என்றைல்லகவகோ அந்தை
உத்தைரவு சசெகோல்லுகிறைது.
பகோர்க்குமகபகோகதை யமன் கபகோலத் கதைகோன்றும 9-ம
நமபர் கூடை அன்று லிங்கத்துக்கு கதைகோழனைகோகத்
கதைகோன்றினைகோன்.
சரகோமப குஷகோலகோகத்தைகோன் நடைந்தைகோன். வகோர்டைர்
சபகோழுது கபகோக்க கவண்டி, "கடை! லிங்கம
யகோரகோவது வந்திருப்பகோர்களகோ சவளிகய
உன்தனைப் பகோர்க்க" என்று ககட்டைகோன்.
லிங்கத்துக்கு துக்கம சபகோங்கிற்று! தகககோல்கள
நடுங்கினை. கககோமளத்ததை எண்ணினைகோன்.
கண்களில் நீர் தைதுமபிற்று.
மகோதைச் செமபளத்திற்கு மகோரடிக்கும அந்தை
வகோர்டைருக்கு லிங்கம சககோதலக்ககசில்
செமபந்தைப்பட்டு, 5 வருஷம தைண்டிக்கப்பட்டை
தகதி என்பது சதைரியுகம தைவிர லிங்கத்தின்

உளளம என்னை சதைரியும? லிங்கத்தின் மனைததை
அந்தை கநரத்தில் கலக்கிய அந்தை கககோமளத்ததைப்
பற்றித்தைகோன் என்னை சதைரியும.
உங்களுக்குத்தைகோன் என்னை சதைரியும? லிங்கம ஒரு
தகதி! ஆககவ அவன் சவறுக்கப்படை
கவண்டியவன் என்று வகோதைகோடுவீர்ககள தைவிர,
லிங்கம ஏன் தகதியகோனைகோன், எது அவதனை அந்தை
நிதலக்குக் சககோண்டு வந்தைது என்பது உங்களுக்கு
என்னை சதைரியும?
என்னை உலகமிது? ஏதழக்கு உலகமகோ? ஏதழயின்
மனைம புண்பட்டைகோல், அததை ஆற்றும உலகமகோ?
அல்ல! அல்ல! ஏதழயின் துயதரப்பற்றி
எளளத்தைதனை சிந்தைதனையும சசெய்யகோது ஏதழ மீது
ஏகதைனும பழி சுமத்தைப்பட்டைகோலும "ஆமகோம
அவன் துஷ்டைன்! சசெய்துதைகோன் இருப்பகோன்" என்று
செகோதிக்கும உலகமகோச்கசெ.
###
அன்று, ஒகர கருக்கல்! இருட்டுடைன் கமகம,
அடிக்கடி இடி, ககோது சசெவிடுபடுமபடி. மின்னைல்

கண்கதளக் குத்துவது கபகோல. பிசுபிசுசவனைத்
தூறைல். லிங்கம மகோட்டுக் சககோட்டிலுக்குப்
பக்கத்திகல தைனைக்சகனை விடைப்பட்டிருந்தை
அதறையிகல படுத்துத் தூங்கிக் சககோண்டிருந்தைகோன்.
அந்தை கநரத்திகல கககோமளத்ததைப் பற்றித்தைகோன்
கனைவு கண்டு சககோண்டிருந்தைகோன். இரவு 12
ஆயிற்று. அவன் அதறையின் கதைவு சமதுவகோகத்
திறைக்கப்பட்டு, கருப்புக் கமபிளியகோல் தைன்தனை
முழுதும மதறைத்துக் சககோண்டிருந்தை ஒரு உருவம
உளகள நுதழந்தைது. அதுதைகோன் கககோமளம.
மிஸ். கககோமளம செகோர், மிஸ் கககோமளம.
லிங்கத்தின் சின்னை எஜேமகோனி! வக்கீல்
வரதைகோச்செகோரியின் சசெகோந்தைத் தைங்தக சரகோமப அழகி,
மககோ தகககோரி! சூதுவகோது அறியகோதை லிங்கத்துக்கு
கமகோகசமனும அபினிதய நித்தை நித்தைம,
சிரிப்பகோலும, சிமிட்டைலகோலும ஊட்டிவந்தைவள.
லிங்கம ஒரு ககோலத்தில் அந்தை ஊருக்கக சபரிய
தைனைக்ககோரரகோக இருந்தை மண்டி மககோகதைவ
முதைலியகோரின் மகன். கககோமளத்தின்

தைகப்பனைகோர்தைகோன் முதைலியகோர் வீட்டுக்குப்
புகரகோகிதைர். புகரகோகிதைம சசெய்து கசெர்த்தை
பணந்தைகோன், வரதைகோச்செகோரிதய வக்கீலகோக்கிற்று.
புகரகோகிதைச் சசெலவுடைன் புது செகோத்திரம கட்டுதைல்,
கககோதைகோனைம அளித்தைகோல், குமபகோபிகஷகம சசெய்தைல்
முதைலிய தகங்கரியங்கதள 20 ஆண்டு விடைகோமல்
சசெய்து தைகோன் மண்டி மககோகதைவ முதைலியகோர், 10000
ரபகோய் சசெகோத்தும இருபதைனைகோயிரம கடைனும,
மகன் லிங்கத்துக்கு தவத்து விட்டு இறைந்தைகோர்.
கபகோனைகோல் கபகோகிறைது என்று வக்கீல் வரதைகோச்செகோரி,
கவதலயின்றி திண்டைகோடிக்சககோண்டிருந்தை
லிங்கத்துக்கு கட்டுத் தூக்கும கவதல சககோடுத்து
தைன் வீட்டிகலகய கசெகோறும, மகோட்டுக்
சககோட்டிலுக்கு மறு அதறையில் அவனுக்கு
இடைமும சககோடுத்தைகோர். லிங்கத்தின் தைகோய்,
மகனுதடைய நிதல, புகரகோகிதைர் மகனுக்கு
கபகோக்குவரத்து ஆளகோக மகோறும வதர இல்தல.
அந்தை அமதம அகிலகோண்டை நகோயகியின்
அனுக்கிரகத்தைகோல் கணவனுக்கு முன்னைதைகோககவ
இறைந்து விட்டைகோள. அப்கபகோது கூடை இருபது
பிரகோமணகோளுக்கு கவஷ்டி வகோங்கி தைகோனைம

சசெய்தைகோர். லிங்கத்தின் தைகப்பனைகோர்.
உளகள நுதழந்தை கககோமளம சமல்ல தைட்டி
எழுப்பினைகோள லிங்கத்ததை ! எப்படி இருக்கும
அவனுக்கு. தைகோன் கண்டு சககோண்டிருந்தை கனைவில்
அதுவும ஒரு பகுதிதைகோகனைகோ என்று எண்ணினைகோன்.
மிரள மிரள விழித்தைகோன். கண்கதளத் துதடைத்துக்
சககோண்டு பகோர்த்தைகோன். நிஜேமகோனை கககோமளம,
நிஜேமகோககவ தைன் எதிரில் நிற்கக் கண்டைகோன்.
லிங்கத்துக்கு கககோமளத்தின் மீது அளவற்றை
ஆதசெ! உதழத்து அலுத்து படுக்கப் கபகோகும
கநரத்திலும கககோமளம 'லிங்கம' என்று
கூப்பிட்டைகோல் கபகோதும; ஓடுவகோன், அவள என்னை
கவதல சசெகோன்னைகோலும சசெய்ய.
முதைலிகல அவன், சினிமகோவிகல கதைகோன்றும
சபண்கதளப் பகோர்த்து செந்கதைகோஷப்படுகிறை
அளவுக்குத்தைகோன் இருந்தைகோன். கககோமளமும, எந்தை
சினிமகோக்ககோரியின் செகோகசெம செல்லகோபத்திலும
குதறைந்தைவளல்ல.

'டைகோல்' அடிக்கிறைது உடைமபிகல என்பகோர்ககள,
அததை லிங்கம கககோமளத்திடைம தைகோன் கண்டைகோன்.
"கண்ணகோகல மயங்கி விடுவகோர்கள சபண்கள"
என்று லிங்கம கததையிகல படித்தைது,
கககோமளத்ததைக் கண்டை பிறைகுதைகோன் அவனுக்கு
உண்தமயகோகப்பட்டைது.
கககோமளம, சிவந்தை கமனியள ! சிங்ககோர உருவம!
சிரிப்பும குலுக்கும அவளுதடைய சசெகோந்தை
சசெகோத்து! கபச்கசெகோ, மிக செகோதுர்யம ! ஆதடை
அணிவதிகலகோ ஒருதைனி முதறை! கககோமளம,
லிங்கத்துக்குச் செரியகோனை மயக்க மருந்ததைக்
சககோடுத்து விட்டைகோள. லிங்கமும எட்டைகோதை கனி
என்று முதைலிகல எண்ணியவன், "இல்தல!
இல்தல! கககோமளத்திற்கு என் மீது சககோஞ்செம
ஆதசெதைகோன். இல்லகோவிட்டைகோல் ஏன் என்னிடைம
அடிக்கடி சககோஞ்சுவது கபகோல் இருக்கிறைகோள.
என்னை இருந்தைகோலும நகோன் என்னை பரமபதர
ஆண்டியகோ! பஞ்செத்து ஆண்டிதைகோகனை ' என்று
எண்ணத் சதைகோடைங்கினைகோன்!

அவன் மீது குற்றைமில்தல ! அவள மீது கூடை
அவ்வளவு குற்றைமில்தல. பருவம ! அதைன்
கசெட்தடை அது! லிங்கத்துக்கு உலகம சதைரியகோது
பகோபம. அதிலும கககோமளத்தின் உலகம
சதைரியகோது!
கககோமளத்தின் உலகம, மிக சபகோல்லகோதைது.
ஆனைகோல் பகோர்ப்பதைற்கு சஜேகோலிக்கும. எரிகிறை
சநருப்பிகல இல்தலயகோ ஒரு சஜேகோலிப்பு !
விஷப்பகோமபிகல தைதலசிறைந்தை நல்லபகோமபுக்
இல்தலயகோ ஒரு தைனி வனைப்பு! அததைப்கபகோல
கககோமளத்தின் உலகம.
அவள கண் பகோர்தவ, ஒரு மகோய வதல. யகோர் மீது
விழுந்தைகோலும ஆதள அப்படிகய சிக்க தவக்கும.
அதிலும லிங்கத்தின் மீது ஒவ்சவகோரு நகோளும
எத்தைதனைகயகோ முதறை விழுந்தைபடி இருந்தைது. என்
சசெய்வகோன் லிங்கம ! ஏமகோந்தைகோன் அவளிடைம.
தைன் ககோதைதலப்பற்றி ஒரு நகோளகோவது ஒரு

வகோர்த்ததையகோவது அவளிடைம கபசியதும
கிதடையகோது. அவன் தைன்னிடைம அப்படிகய
சசெகோக்கிக் கிடைக்கிறைகோன் என்பததைக் கககோமளம
சதைரிந்து சககோளளகோமலும இல்தல. அதைதனைத்
தைடுக்கவும இல்தல. மகோறைகோக, கவண்டுசமன்கறை
அதைதனை வளர்த்தைகோள. தைன் அழதகக் சககோண்டு
அவதனை அறிவிலி-யகோக்கினைகோள. தைன்
பிரககோசெத்தைகோல் அவன் கண்கதள மங்கச்
சசெய்தைகோள. அடிதம சககோண்டைகோள அவதனை. தைன்
இஷ்டைப்படி ஆட்டி தவத்தைகோள.
ரகோவ் பகதூர் ரகோமகோனுஜேகோச்செகோரியகோர் மட்டும
இவ்விதைம தைன்னிடைம அடிதமப்பட்டிருந்தைகோல்
கககோமளம ஏன் பிறைந்தை வீட்டிகலகய இருக்கப்
கபகோகிறைகோள. எத்தைதனைகயகோ கபருக்கு ஏக்கத்ததைக்
சககோடுத்தை அவள அழகும, செல்லகோபமும, அவள
கணவன், ரகோமகோனுஜேகோச்செகோரிக்கு ஒரு
மகோற்றைத்ததையும சககோடுக்கவில்தல. அவர் உண்டு,
கீததை உண்டு, சஜேர்மன் நிபுணரின் வீரிய விருத்தி
மருந்து ககட்லகோக் உண்டு.

ஊடைலிலிருந்து, உளளபடி செண்தடையகோகி,
பிரதிதினைம செண்தடை எனை வந்து, "இனி உன்
முகத்திகலகய நகோன் விழிக்க மகோட்கடைன் கபகோ"
எனை கண்டிப்பகோகச் சசெகோல்லிவிட்டு, வீடு வந்தை
கககோமளம, ரகோவ்பகதூதர பிறைகு கண்சணடுத்தும
பகோர்ப்பதில்தல. அவரும கயகோகத்தில்
இறைங்கிவிட்டைகோர். கீததையின் செகோரத்தில்
மூழ்கிவிட்டைகோர்.
###
"லிங்கம" என்றைகோள சமல்ல, அந்தை மகோது. குல
கதைவததைதய கநகோக்குவததைப் கபகோலப் பகோர்த்தைகோன்
லிங்கம!
"கககோபமகோ? இந்தை கநரத்தில் இங்கு ஏன் வந்கதைன்
என்று" எனைக் ககட்டைகோள கககோமளம. "கககோபமகோ!
எனைக்ககோ! வருமகோ கககோ..." அதைற்கு கமல் அவனைகோல்
கபசெமுடியவில்தல ; நகோக்கிகல ஒருவிதைமகோனை
பிசின் வந்துவிட்டைது.
"செரி! நகோன் ஒன்று சசெகோல்கிகறைன் ககட்கிறைகோயகோ,

ககட்பகோயகோ, மகோட்டைகோயகோ?" என்று சககோஞ்சினைகோள
கககோமளம.
தைதலதய அதசெத்தைகோன். தைன்தனை மறைந்தை லிங்கம.
ககோதிகல மந்திரம ஓதுவததைப் கபகோல ஏகதைகோ
சசெகோன்னைகோள மகோது. லிங்கத்தின் முகத்திகல ஒரு
மருட்சி ஏற்பட்டைது. "தபத்யகம! பயமகோ?" என்று
புன்சிரிப்புடைன் ககட்டைகோள கககோமளம.
அந்தை புன்சிரிப்பு, அவதனை ஒரு
வீரனைகோக்கிவிட்டைது.
"எனைக்ககோ பயம?" எனைக் கூறினைகோன், "நகோன்
கபகோகட்டுமகோ. அண்ணகோ எழுந்துவிடுவகோகரகோ
என்று பயம" என்றைகோள கககோமளம, லிங்கத்தின்
தைவதடைதயத் தைடைவிக் சககோண்கடை.
கண்கள திறைந்திருந்தும லிங்கத்துக்குப் பகோர்தவ
சதைரியவில்தல.
'சசெய்" என்று ஈனைக்குரலில் பதில் சசெகோன்னைகோன்.

செகரசலனை கககோமளம சவளிகய
சசென்றுவிட்டைகோள. லிங்கம மறுபடியும
கண்கதளத் துதடைத்துக்சககோண்டு பகோர்த்தைகோன்,
அவ்வளவும கனைவகோ நிதனைவகோ என்று. தைகோதடை
சசெகோல்லிற்று அவனுக்கு நடைந்தைது கனைவல்ல,
உண்தமதைகோன் என்று! அந்தைக் சககோடி இதடையகோள
கககோமளம, அவன் கன்னைத்தில் ஒரு முத்தைம
சககோடுத்துவிட்டுப் கபகோனைகோள. அந்தை முத்திதர
இருந்தைது அவன் கன்னைத்திலும; அததைவிடை
அதிகத் சதைளிவகோக அவன் மனைதிலும.
உலகம ஒரு துருமபு இனி! ஆபத்து ஒரு அணு
அவனுக்கு. கககோமளத்தின் முத்தைம அவனுக்கு
ஒரு கவசெம ! ஒண்டி ஆளகோக இருப்பினும,
உலகம முழுவததையும எதிர்க்கலகோம என்றை தீரம
வந்துவிட்டைது.
மங்தகயரின் தமயல், மனிதைனுக்கு
உண்டைகோக்கும மனை மகோற்றைந்தைகோன் என்கனை!
என்னை சசெகோல்லிவிட்டுப் கபகோனைகோள சதைரியுகமகோ

கககோமளம ! தைனைது கணவதனை எப்படியகோவது
அடித்துக் சககோன்று விடை கவண்டுசமன்று
சசெகோன்னைகோள. ஏன்? ரகோவ்பகதூர் உயில் எழுதி
தவத்திருந்தைகோர்; தைனைக்குப் பிறைகு தைன் சசெகோத்து,
கககோமளத்துக்கு என்று. சசெகோத்து கிடைக்கிறைது;
ஆனைகோல் ரகோவ் பகதூர் சசெத்தைபகோடில்தல.
கககோமளம எப்படியகோவது அவதர
ஒழித்துவிட்டைகோல், பணம கிதடைக்கும.
படைகோகடைகோபமகோக வகோழலகோம என்பது
கககோமளத்தின் எண்ணம. அதைற்ககோக தைனைது
கணவதனைக் சககோல்ல லிங்கத்ததைகய கத்தியகோக
உபகயகோகித்தைகோள.
"அவர் ஒருவர் குத்துக்கள கபகோல் இருப்பது தைகோன்
நமக்குள தைதடையகோக இருக்கிறைது. அவர்
ஒழியட்டும; உடைகனை நகோம உல்லகோசெமகோக
வகோழலகோம" என்று கூறினைகோள கககோமளம.
லிங்கம அது சககோதலயகோயிற்கறை. அததைச்
சசெய்தைல் தைவறைகோயிற்கறை, ஆபத்தைகோயிற்கறை
என்பததைப் பற்றி எண் ணகவ யில்தல.

கககோமளம மிக அழகி! தைன்தனை விருமபுகிறைகோள.
ஆககவ அவள சசெகோல்வததைச் சசெய்ய கவண்டும
என்று மட்டுகம எண்ணினைகோன்.
சககோதல! குதல நடுங்கும சசெகோல்லகோயிற்கறை!
ஆமகோம; ஆனைகோல் கககோமளமல்லவகோ சசெகோன்னைகோள,
அந்தைச் சசெகோல்தல! அதிகல பயசமன்னை
இருக்கிறைது.
"இவ்வளவுதைகோனைகோ நீ! தகயகோலகோககோதைவகனை! இகதைகோ
நகோன் என்தனை எடுத்துக் சககோள என்று
சசெகோன்கனைன். என்தனை உன்னிடைம
வகோழசவகோட்டைகோது தைடுக்கும ஒரு தைதடைக்கல்தல
நீக்கு என்று சசெகோன்கனைன். அது
முடியவில்தலகய உன்னைகோல்! நீயும ஒரு
ஆண்பிளதளயகோ" - என்றைல்லகவகோ கககோமளம
ககட்பகோள. அவள கபச்சின் 'குத்தைதல'ச்
சசெகோல்லவகோ கவண்டும.
கககோமளம, நமக்ககன் இந்தைத் சதைகோல்தல?

கபகோலீசில் மகோட்டிக் சககோண்டைகோல் வீண்
சதைகோந்திரவுதைகோகனை. நீயும நகோனும சிங்கப்பூர்
கபகோய்விடைலகோகம. அங்கு என் தைங்தக புருஷன்
சபரிய பணக்ககோரர். அவரிடைம எனைக்கு கவதல
கிதடைக்கும. நகோம சுகமகோக இருக்கலகோகம -- என்று
கககோமளத் திடைம கூறைகவண்டுசமனை
எண்ணினைகோன் லிங்கம.
அததை எண்ணும கபகோகதை அவனுக்கு ஒரு
இன்பம. நீல நிறைக் கடைல்! கப்பல் அதசெந்து ஆடிச்
சசெல்கிறைது! அவனும கககோமளமும சிங்கப்பூர்
சசெல்கிறைகோர்கள. லிங்கம கமகோகனை ரகோகம
பகோடுகிறைகோன். கககோமளம புன்சிரிப்புடைன் அவதனை
கநகோக்குகிறைகோள.
இசதைல்லகோம அவனுதடைய மனைக்கண் முன்பு
கதைகோன் றிய படைக்ககோட்சி. செரி! ஒருமுதறை
கககோமளத்திடைம இந்தை ஏற்பகோட்தடைச் சசெகோல்லிப்
பகோர்ப்பது என்று எண்ணினைகோன். இப்கபகோகதை
சசெகோல்வது எனை எண்ணம கதைகோன்றிற்று.
எழுந்தைகோன், கநரகோக கககோமளத்தின் படுக்தக

அதறைப்பக்கம சசென்றைகோன்.
கககோமளம சிரித்தை செத்தைம ககட்டைது! மணி ஓதசெ
கபகோன்றை குரல்.
"மகோட்டை தவத்துவிட்டைகோய் லிங்கத்ததை" என்று
மற்சறைகோரு குரல் கபசுவதும ககட்டைது.
திதகத்து அப்படிகய நின்றுவிட்டைகோன் லிங்கம.
படுக்தக அதறையிகல அந்தைப் பகோதைகி, பரந்தைகோமன்
என்னும வக்கீலின் கமகோட்டைகோர் டிதரவருடைன்
சககோஞ்சுகிறைகோள. "அந்தைக் கிழத்தின்மீது இந்தைக்
கிறுக்கதனை ஏவி விட்கடைன். இவனுக்கு தைதல
ககோல் சதைரியவில்தல. அவ்வளவு ஆதசெ இந்தைத்
தைடியனுக்கு என் கமகல. உனைக்குத்தைகோன் என்
கமகல அவ்வளவு ஆதசெ கிதடையகோது" என்றைகோள
கககோமளம.
"பகோவி! பகோதைகி! பழிககோரி! குடிசகடுக்கும
கககோமளம - திறைடீ கதைதவ -- ஐய்யகோ! வக்கீலய்யகோ,
எழுந்திருங்கள! வகோருங்கள ; இங்ககவந்து

பகோருங்கள, இந்தை நகோசெககோரி சசெய்யும கவதலதய.
கடைய், பரந்தைகோமகோ, வகோடைகோ சவளிகய! கமகோட்டைகோர்
ஓட்டைறையகோ கமகோட்டைகோர். கககோமளம! நகோன்
தைடியனைகோ, கிறுக்கனைகோ, சவறியனைகோ, திறை கதைதவ.
ரகோவ் பகதூதரக் சககோல்லச் சசெகோன்னைகோகய உன்
கழுத்ததை ஒடித்துவிட்டு மறு கவதல
பகோர்க்கிகறைன்..." எனை லிங்கம ஆகவசெம வந்தைவன்
கபகோல் அலறினைகோன். வீடு பூரகோவும
அமர்க்களமகோகி விட்டைது. அண்தடை எதிர்வீட்டுக்
கதைவுகள திறைக்கப்பட்டைனை. அதறைதயத்
திறைந்துசககோண்டு பரந்தைகோமன் பயந்து சககோண்கடை
சவளிகய வந்தைகோன். அங்சககோரு கட்தடை கிடைந்தைது.
தூக்கினைகோனை லிங்கம அதைதனை. சககோடுத்தைகோன் ஒரு
அடி பரந்தைகோமன் தைதலகமல், இரத்தைம குபீசரனை
சவளிகய வந்தைது. கககோமளம கககோசவனைக்
கதைறினைகோள. வக்கீல் வகோயிகல அதறைந்து
சககோண்டைகோர். சதைரு மக்கள கூடிவிட்டைனைர்.
ஆ! ஆ! என்னை அநியகோயம ! அகடை லிங்கம,
சககோதல ககோரகோ! பிடி, உததை, அடி! கபகோலீஸ்,
கபகோலீஸ்!!

எல்கலகோரும லிங்கத்தின் மீகதை பகோய்ந்தைனைர்.
###
"நகோன் விடியற்ககோதல சவளிகய
கபகோககவண்டுசமனை கமகோட்டைகோர் டிதரவதர
இங்கககய இரவு படுத்திருக்கச் சசெகோன்கனைன்
அவதனை அநியகோயமகோக இந்தைத் தைடியன் அடித்துப்
கபகோட்டு விட்டைகோகனை" என்றைகோர் வக்கீல்.
"நடு இரவில் என்தனை வந்து எழுப்பி, தைககோதை
வகோர்த்ததைகள கபசினைகோன். நகோன் கூவிகனைன்;
பரந்தைகோமன் ஓடி வந்தைகோன். இந்தைப் பகோவி அவதனை
அடித்து விட்டைகோன்" என்றைகோள கககோமளம.
பரந்தைகோமன் கககோர்ட்டுக்கு வர முடியவில்தல.
அடிபட்டை 25 நகோளில் அவன் அந்தை கலகோகம'
கபகோய்விட்டைகோன். லிங்கம ரிமகோண்டில்
இருந்தைகோன்.
வழக்கு முடிந்தைது. ஐந்து வருடைம கடுங்ககோவல்

தைண்டைதனை கிதடைத்தைது லிங்கத்துக்கு. அந்தை
கநரத்தில் கககோர்ட்டில் வந்திருந்தை கககோமளத்ததை
அவன் பகோர்த்தை பகோர்தவ அவதள அப்படிகய
அலறை தவத்துவிட்டைது.
சிதறையினின்று சவளிவரும கபகோது, லிங்கம
என்சனைன்னை எண்ணினைகோன். அவன் மனைம இருந்தை
நிதல என்னை என்பததைப்பற்றி
விவரிப்பசதைன்பது முடியகோது. அது மிக மிகக்
கஷ்டைம. கூண்டிலிருந்து விடுபட்டை கிளி, நீரில்
மூழ்கிக் கதர ஏறியவன், சிதறையினின்று
சவளிவந்தைகோன் ஆகி கயகோரின் மனைநிதலதயப்
படைசமடுப்பது முடியகோதை ககோரியம.
கடைலூர் மூன்று ஆண்டுகளுக்குள எப்படி எப்படி
மகோறி விட்டைகதைகோ ! வக்கீல் என்னை ஆனைகோகரகோ! அந்தை
வமபுக்ககோரக் கககோமளம என்னை ஆனைகோகளகோ?
பகோபம ! பரந்தைகோமனின் குடுமபம என்னை கதியில்
இருக்கிறைகதைகோ? தைனைது நண்பர்கள என்னை
எண்ணுகிறைகோர்ககளகோ, கபசுவகோர்ககளகோ,
சககோதலககோரன் சஜேயிலுக்குப்கபகோய் வந்தைவன்

என்று தைன்னிடைம கபசெவும சவட்கப்படு
வகோர்ககளகோ என்று எண்ணினைகோன்.
இனி பிதழப்பிற்கு கவறு மகோர்க்கம கவண்டுகம.
ஏதைகோவது கூலி கவதல சசெய்தைகோவது பிதழக்க
கவண்டும. வயறு ஒன்று இருக்கிறைகதை, என்னை
சசெய்வது. ஆனைகோல், யகோர். சககோதல சசெய்தை,
சஜேயிலுக்குப் கபகோய்வந்தை லிங்கத்ததை நமபி
கவதலக்கு தவத்துக் சககோளள முடியும.
சசெத்தை மனிதைனைகோக்கிவிட்டைகோகள பகோவி. என்
தைந்ததை தைன் சபகோருதள புகரகோகிதைப் புரட்டுக்கு
அழுதைகோர், நகோன் என் வகோழ்தவ இந்தைப் சபகோல்லகோதை
கககோமளத்தின் சபகோருட்டு பகோழகோக்கிக்
சககோண்கடைகனை. அவள பகோர்தவகய எனைக்கு
நஞ்செகோகி விட்டைகதை எனை லிங்கம எண்ணி
எண்ணிப் பரதைவித் தைகோன், பகோபம ! அவன் நிதல
தைகோன் உளளபடி என்னை? அன்று சபகோழுது
கபகோவதைற்குள, கடைலூதர ஒரு சுற்று சுற்றினைகோன்.
பல பதழய நண்பர்கள பகோர்த்தைகோன். கசெதிகள
சசெகோன்னைகோர்கள. ஆனைகோல் ஒருவர்கூடை, கதைகோழதம

சககோளளவில்தல.
"அகடை! பகோவி, லிங்கம. சவளிகய
வந்துவிட்டைகோயகோ? செரி! இனிகமலகோகிலும,
ஒன்றும தைப்பு தைண்டைகோ சசெய்யகோமல், ஏதைகோகிலும
கவதல சசெய்து பிதழ" என்றும,
"ஜேகோக்ரததை லிங்கம, ஊரிகல இனி எங்கக என்னை
நடைந்தைகோலும உன்பகோடுதைகோன் ஆபத்து. கபகோலீசெகோர்
உன் மீது எப்கபகோதும ஒரு கண் தவத்தைபடிதைகோன்
இருப்பகோர்கள" என்றும,
"நீதைகோன் அந்தை லிங்கமகோ ! மறைந்துவிட்கடைன். செரி!
சககோஞ்செம ஜேகோலியகோக நகோன் சவளிகய
கபகோகிகறைன். என் வீட்டுக்கு மட்டும
வரகோகதையப்பகோ' என்றும,
"கவதலயகோவது, கீதலயகோவது, மகோடு கபகோகல
உதழக்கிகறைசனைன்றைகோலும கவதல எங்ககயப்பகோ
இருக்கிறைது. என்தனைப் கபகோன்றைவனுக்கு கவதல
கிதடைக்கவில்தல என்றைகோல் உன்தனை யகோர்

கூப்பிடைப் கபகோகிறைகோர்கள" என்றும, அவரவர்
எண்ணத்திற்கு ஏற்றைபடி கபசினைர். ஒரு சிலர் ககோசு
சககோடுத் தைனைர். அன்தறையப் சபகோழுது கபகோயிற்று.
தைனைது உற்றைகோர் உறைவினைர் முகத்தில் விழிக்க
அவனுக்குத் துணிவில்தல. அன்றிரவு
செகோவடியில் படுத்துக் சககோண்டு, தைகோன் ககட்டை
கசெதிகதள எண்ணிப் பகோர்த்தைகோன்.
என்னை அச் கசெதிகள?
வக்கீல் வரதைகோச்செகோரி, எங்கககோ சபரிய
உத்திகயகோகத்திற்குப் கபகோய்விட்டைகோர். ரகோவ்பகதூர்
தைமது சசெகோத்ததை கககோமளத்துக்கக எழுதி
தவத்துவிட்டு கண்ணன் திருவடி கசெர்ந் தைகோர்.
கககோமளம, தைனிப்பங்களகோ எடுத்துக் சககோண்டு
எங்கககோ, சசென்தனையில் இருப்பதைகோகவும,
கககோமளத்தின் படைம அடிக்கடி பத்திரிதகயிகல
வருவதைகோகவும கசெதி. பரந்தைகோமன் வீட்டைகோர்
பரிதைகோப நிதலதமயில் இருப்பதைகோகவும
ககளவிப்பட்டைகோன்.

அன்று இரவு முழுவதும புரண்டு புரண்டு
படுத்தைகோன். மணிக்கு மணி வகோர்டைர் கூப்பிடுவது
கபகோன்றை கவனைம.
சபகோழுது புலர்ந்தைதும, கநரகோக பரந்தைகோமன்
இருந்தை வீட்டிற்குச் சசென்றைகோன்.
பரந்தைகோமனின் குழந்ததைகள சவளிகய புழுதியில்
புரண்டு சககோண்டிருந்தைனை. அந்தை ஏதழக்
குழந்ததைகளுக்கு அதுதைகோன் விதளயகோட்டு.
கதடையிகல சபகோமதமகளும, ஊது குழலும
இருக்கின்றைனை. ஆனைகோல் அமமகோ ககோசு சககோடுத்தைகோல்
தைகோகனை!
அமமகோதவக் ககோசு ககட்டைகோல்தைகோன் கபகோட்டு
அடித்து தைமதம அழதவத்துவிட்டு தைகோனும
அழுகிறைகோர்ககள. ககோசு இல்லகோதை
விதளயகோட்டுச்செகோமகோன், கல்லும,
மண்ணுந்தைகோகனை! ஆககவதைகோன் குழந்ததைகள
புழுதியில் புரண்டு விதளயகோடின். பரந்தைகோமன்
இறைந்தை பிறைகு அவனுதடைய மதனைவி மரகதைம

சிறு பலககோரக்கதடை தவத்துக் சககோண்டு
ககோலந்தைளளி வந்தைகோள.
"அமமகோ! யகோகரகோ ஒரு ஐய்யகோ வந்தைகோங்க" என்று
கூவினைகோன் குப்பன். அவன்தைகோன் மரகதைத்தின்
மூத்தை மகன்.
"யகோரய்யகோ! என்னை கவண்டும? இட்டிலி சூடைகோ
இருக்கிறைது" என்று கூறிக்சககோண்கடை சவளிகய
வந்தை மரகதைம, லிங்கத்ததைக் கண்டைகோள.
அப்படிகய ஸ்தைமபித்து நின்றைகோள ஒரு விநகோடி.
உடைகனை கககோசவனை ஆத்திரத்துடைன் கத்தினைகோள.
"ஆ! பகோவி! என் முகத்திலும விழிக்க
வந்துவிட்டைகோயகோ! என் குடிதயக் சகடுத்தைவகனை.
இங்ககன் வந்தைகோய்? கடை குப்பகோ, சின்னைகோ, செரசு,
அங்கக கபகோக கவண்டைகோம. அந்தைக் சககோதல
ககோரப்பகோவி, நமதமயும ஏகதைகோ சசெய்யத்தைகோன்
இங்கக வந் தைகோன். சஜேயிலிகல இருந்து ஓடிவந்து
விட்டைகோன். கூப்பிடு கபகோலீதசெ" எனைக்
கூக்குரலிட்டைகோள.

லிங்கம அந்தைச் கசெகோகக் ககோட்சிதயக் கண்டு
தைகோனும அழுதைகோன். பகோவி நகோன் சசெய்தை பகோபத்தின்
பயனைகோக, இந்தைப் பகோதவயும அவள மக்களும
வகோடுகின்றைனைகர, என் சசெய்கவன்! என்தனைச்
சித்திரவததை சசெய்தைகோலும தைகுகம எனை
எண்ணினைகோன் லிங்கம. பிறைகு, மரகதைத்ததை
கநகோக்கி, "அமமகோ! நகோன் சசெய்தைது தைப்புதைகோன்....."
என்று செமகோதைகோனைம சசெகோல்வதைற்குள, மரகதைத்தின்
கூச்செதலக் ககட்டு அங்கு குமபல் கூடிவிட்டைது.
"இங்ககண்டைகோ வந்தைகோய். என்னைகோ ததைரியண்டைகோ
இவனுக்கு. கபகோடைகோ சவளிகய. கூப்பிட்டு
கபகோலீசு கிட்டை சககோடுக்கணும" என்று பலர்
மிரட்டினைகோர்கள. லிங்கம பதிலுக்கு ஒரு
வகோர்த்ததை கபசெவில்தல. சிலர் அடித்தைகோர்கள.
பதிலுக்குக் தகதயத் தூக்கவுமில்தல. அவர்கள
துரத்தைத் துரத்தை ஓடினைகோன். அந்தை இடைத்ததைவிட்டு
ஓடி, பதழயபடி செகோவடியில் படுத்தைகோன். படுத்து
கண்கள சிவக்குமளவு, தைதல பளு வகோகு மட்டும
தைன் நிதலதயயும, தைன்னைகோல் பரந்தைகோமன்
குடுமபம பரிதைவிப்பததையும எண்ணி எண்ணி
அழுதைகோன். அழுது பயன் என்னை? அவதனைத்

கதைற்றை யகோர் இருக்கிறைகோர்கள. ஆம! ஒகர ஒரு
தைங்தக, சிங்கப்பூரில் சமகோட்டியகோக இருக்கிறைகோள.
சககோதலககோர லிங்கத்துக்கு, ஒரு தைங்தக
இருப்பததைக் கூடை உலகம ஒப்புகமகோ ஒப்பகோகதைகோ!
கமலும, தைங்தக மணம சசெய்து சககோண்டு
சிங்கப்பூர் கபகோனைது முதைல் வீடு வருவது மில்தல.
கடிதைம கபகோடுவதுமில்தல. தைகப்பனைகோர் இறைந்தை
கபகோது கசெதி கூடை அனுப்பப்படைவில்தல.
"சதைரியகோமல் ஆச் செகோரமற்றை அந்தைப் பயலுக்கு
கிளிதய வளர்த்துப் பூதனையிடைம பறி
சககோடுத்தைததைப் கபகோலத் தைந்துவிட்கடைன்.
அவனும என் முகத்தில் விழிக்கக்கூடைகோது. அந்தைப்
சபண்ணும வரக்கூடைகோது, என் பிணத்தைருகம"
என்று கூறிவிட்டு இறைந்தைவர் லிங்கத்தின்
தைகப்பனைகோர். அவருதடைய புகரகோகிதைப் பித்து,
சர்திருத்தை வகோதியகோனை சுந்தைரத்துக்குப்
பிடிக்கவில்தல. சுந்தைரம மகோமனைகோதரக் கடிந்து
கபசெலகோனைகோன். 'கபகோக்கிரிப்பயல்! என்னைகமகோ
எல்லகோம சதைரிந்தைவன் கபகோலப் கபசுகிறைகோன்!'
என்று மகோம னைகோர் ஏசுவகோர்; ககோந்தைகோ பகோடு மிகக்

கஷ்டைமகோகிவிடும. யகோர் பக்கம கபசுவது.
தைகப்பனைகோர் கூறுமகபகோது, தைன் கணவர் குற்றைம
சசெய்வதைகோகத்தைகோன் கதைகோன்றுகிறைது. கணவர்
விஷயத்ததை விளக்கும கபகோகதைகோ, தைகப்பனைகோர்
சசெய்வது ஆபகோசெம எனைத் சதைரிகிறைது. இந்தைச்
சில்லதறைச் செண்தடை முற்றி, கதடைசியில் ஒருவர்
முகத்தில் ஒருவர் இனி விழிப்பதில்தல என்று
செண்தடை கபகோட்டுக் சககோண்டு சுந்தைரம, தைன்
மதனைவி ககோந்தைகோவுடைன் சிங்கப்பூர் சசென்று,
வியகோபகோரம சசெய்து சபரும சபகோருள கசெர்த்தைகோன்.
கதடைசிவதர விகரகோதைம நீங்கவில்தல; அவர்கள
தைனியகோககவ வகோழ்ந்தைனைர்.
அவர்கதள எண்ணினைகோன் லிங்கம, அந்தைச்
செகோவடியில் படுத்துக்சககோண்டு.
எவ்வளவு சபரிய மகோளிதககயகோ. என் தைங்தக
புருஷனுக்கு என்னை அழககோனை கமகோட்டைகோகரகோ,
எத்தைதனை குழந்ததைககளகோ, ஒன்றும எனைக்குத்
சதைரிய மகோர்க்கமில்தலகய! நகோன் அங்கு
சசெல்லலகோமகோ? சசென்றைகோல் என்தனைக்

கவனிப்பகோர்ககளகோ, அன்றி சககோதல
சசெய்தைவனுடைன் கககோடீசுவரனைகோனை நகோன் கபசெ
முடியகோது என் சுந்தைரம சசெகோல்லிவிட்டைகோல் என்னை
சசெய்வது என்றும எண்ணினைகோன்.
கமகல பகோர்த்தைகோன் ஒரு கயறு கட்டித்
சதைகோங்கவிடைப் பட்டிருந்தைது. அவதனையும
அறியகோது அவன் தககள சநஞ்செருகக சசென்றைனை.
தைற்சககோதல சசெய்து சககோளவகதை நல்லது. நகோன்
ஏன் இருக்க கவண்டும? சபகோருள இழந்கதைன்,
சபகோன் இழந்கதைன், சபற்கறைகோதர இழந்கதைன்.
சககோதல சசெய்கதைன், சிதறை புகுந்கதைன். இன்று
சந்துவகோரில்தல. கவதலயில்தல, வகோழ
வதகயில்தல. மரியகோததை கிதடைப்பதில்தல.
மண் தின்று வகோழ்வதைகோ! பிச்தசெ எடுத்துப்
பிதழப்பதைகோ? என் சசெய்வது? அதலயில்
அகப்பட்டை சிறு குழந்ததை, சநருப்பில் விழுந்தை
புழு, ஆடிக் ககோற்றில் சிக்கிய பஞ்சு
கபகோலவன்கறைகோ எனைது நிதல இருக்கிறைது. ஏன்
நகோன் வகோழகவண்டும? இறைப்பகதை நல்லது.

இன்றிரகவ இந்தைச் செகோவடிகய செரியகோனை இடைம.
இகதைகோ இக்கயகறை கபகோதும, என் வதகயற்றை
வகோழ்தவ ஒரு முடிவுக்குக் சககோண்டு வர!
கககோமளம, பங்களகோவிகல வகோழுகிறைகோள; அவள
தூண்டு தைலகோல் சகட்டை நகோன் செகோவடியில்
புரளுகிகறைன்.
பரந்தைகோமன் ஏன் அடிபட்டு இறைந்தைகோன். அவன்
குடுமபம படுமபகோட்தடைப் பகோர்த்தைகோல் வயிறு
'பகீசரனை' எரிகிறைது.
வக்கீலகோம, வக்கீல். கககோமளத்தின்
கசெட்தடைகதளத் சதைரிந்தும கண்டிக்ககோது இருந்து
வந்தைகோர். அவருக்குப் சபரிய உத்திகயகோகம
கிதடைத்தைதைகோம. எனைக்கககோ கவதல யில்தல.
'நகோன் ஒரு சககோதலககோரன் ! சஜேயில் பறைதவ!
தீண்டைகோ தைகோன். நதடைப்பிணம ! கண்டைவர்
சவறுக்க, ககோலந் தைளளுவதைகோ? ஏன் இந்தைப்
பிதழப்பு, இன்கறை முடித்துவிடுகிகறைன் என்
கசெகோகமகோனை வகோழ்க்தகதய' என்று

தீர்மகோனித்தைகோன். விநகோடிக்கு விநகோடி அவனைது
உறுதி பலப்பட்டைது. வகோழ்க்தகயில் சவறுப்பு
அதிகரித்தைது. அது மட்டும பகற் சபகோழுதைகோக
இல்லகோதிருந்தைகோல், அவன் அப்கபகோகதை
தைற்சககோதல சசெய்து சககோண்டிருந்திருப்பகோன்.
பகோழகோய்ப்கபகோனை சூரியன் எப்கபகோது
மதறைவகோகனைகோ, என் வகோழ்வும எப்கபகோது
மதறையுகமகோ என்று வகோய்விட்டுக் கூறினைகோன்.
படுத்துப் புரண்டைகோன் செகோவடிப் புழுதியிகல.
சிவந்தை கண்கதளத் தூக்கம பிடித்து ஆட்டியது.
நீர் தைளுமபிய கண்களிகல நித்திதர புகுந்தைது.
அயர்ந்து தூங்கிவிட்டைகோன், துர்ப்பகோக்கியகம
உருசவனை வந்தை லிங்கம.
மணி பனிசரண்டுக்கு கமலகோகிவிட்டைது. நகோகரிக
உதடை அணிந்தை ஒரு ஆள அங்கு வந்தைகோன்.
படுத்துக் கிடைக்கும லிங்கத்ததைத் தைட்டி
எழுப்பினைகோன். கண்கதளத் திறைந்தைகோன் லிங்கம.
தைனைது நண்பர்களிகல ஒருவனும, முன்னைகோள
தைன்தனை வீட்டுக்கும வரகவண்டைகோசமனைக்
கடிந்துதரத்தைவனுமகோனை, வீரப்பன் சிரிப்புடைன்

நிற்பததைக் கண்டைகோன்.
"லிங்கம! எழுந்திரு. இது என்னை, புழுதியிகல
படுத்துப் புரளுகிறைகோகய. இகதைகோ பகோர் ! நகோன்
உனைக்சககோரு நல்ல கசெதி சககோண்டு
வந்திருக்கிகறைன் ! இனி நீ சபரிய சமகோன்"
என்றைகோன்.
லிங்கத்துக்கு அவ்வளவு கசெகோகத்திலும
சிரிப்புத்தைகோன் வந்தைது. "இவன் யகோரடைகோ பித்தைன்!"
என்று எண்ணினைகோன்.
"உன் தைங்தக புருஷர் சிங்கப்பூரிகல
இறைந்துவிட்டைகோ ரகோம. அதைற்கு இரண்டு
மகோதைத்திற்கு முன்கப உன் தைங்தகயும பிரசெவ
கவதைதனையகோல் இறைந்துவிட்டைதைகோம. ஒரு கககோடி
ரபகோய்க்கு கமற்பட்டை சசெகோத்ததை உனைக்கு எழுதி
தவத்திருக்கிறைகோர் சுந்தைரம பிளதள. இகதைகோபகோர்,
பத்திரிதகதய" என்று வீரப்பன் கூறினைகோன்.
பத்திரிதகதயப் பிடுங்கிப் பகோர்த்தைகோன் லிங்கம.

'உண்தமதைகோன்! வீரப்பன் சசெகோன்னைது நிஜேகம!'
என்பது விளங்கிற்று.
ஒரு கககோடி ரபகோய்க்கு கமற்பட்டை சசெகோத்து வந்து
விட்டைது, தகதி லிங்கத்திற்கு! சககோதலககோர
லிங்கம கககோடீசுவரர் இனி!
பணம! பணம! பஞ்தசெயகோய், பதைரகோய், பலரகோலும
தூற்றைப்பட்டு, பட்டினி கிடைந்து படுத்துப் புரண்டை
லிங்கம இனி பணக்ககோரன். ஒரு கககோடி ரடைகோய்!
ஒரு முழங்கயிற்றைகோல் உயிதரப் கபகோக்கிக்
சககோளள முடிவு கட்டிய கநரத்திகல, ஒரு கககோடி
ரபகோய் வருகிறைது. கயிறு ஏன்? கவதல ஏன்?
சவறுப்பு ஏன்? தைற்சககோதல ஏன்?
இகதைகோ ஒரு கககோடி ரபகோய். உலகம இனி உன்
ககோலடியில். உற்றைகோர் உறைவினைர் இனி உன்
சசெகோற்படி நடைப்பர். இகதைகோ உன்தனை ஒரு
நகோதளக்கு முன்பு சவறுத்தை வீரப்பதனைப் பகோர் !
விஷயம அறிந்தைதும வந்துவிட்டைகோன், உன்தனைத்
கதைடிக் சககோண்டு.

எழுந்திரு! எழுந்திரு லிங்கம! நகோன் இருக்கிகறைன்
உனைக்குத் துதண. இந்தை நகோனிலம முழுதும இனி
உன் அடிதம என்று கககோடி ரபகோய் சசெகோல்லகோமற்
சசெகோல்லிற்று.
கககோடி ரபகோய்க்குச் சசெகோந்தைக்ககோரனைகோனை லிங்கம
வீரப்பனுடைன், செகோவடிதய விட்டுக் கிளமபினைகோன்.
ஊரகோர் துரத்தைப்பட்டு ஓடிவந்து செகோவடியில்
படுத்தை லிங்கம ஒரு கககோடி ரபகோயின்
சசெகோந்தைக்ககோரனைகோகி, வீரப்பனுடைன் செகோவடிதய
விட்டுப் புறைப்பட்டு வீரப்பன் மகோளிதக
சசென்றைகோன்.
வீரப்பன் வீடு சசென்றை லிங்கம அங்கு
தைங்கியபடிகய, சிங்கப்பூர் கசெதியின்
முழுவிபரமும சதைரிந்து சககோண்டைகோன். பிரபல
வக்கீல்கள வலிய வந்து, எப்படி, அந்தை சசெகோத்ததை
எடுத்துக் சககோளவசதைன்பததையும, என்னை
சசெய்வசதைன்பததையும, சிரித்தை முகத்துடைன்

கூறினைர். வீரப்பன், வக்கீதல அதழத்துக்
சககோண்டு தைகோகனை சிங்கப்பூருக்குச் சசென்று
வருவதைகோகச் சசெகோன்னைகோன். செரி எனை ஒப்பினைகோன்
லிங்கம. ஆனைகோல் உடைகனை ஒரு பத்தைகோயிரம
கதைதவ என்றைகோன். கசெட்ஜி அதழக்கப் பட்டைகோர்.
"பத்தைகோயிரம கபகோதுமகோ பிளதளவகோள,
இருபதினைகோயிரம தைரட்டுமகோ" என்று
ககட்டைபடிகய, ஒகர தகசயழுத்ததைப்
சபற்றுக்சககோண்டு, பத்தைகோயிரம ரபகோய் தைந்தைகோன்.
ஆமகோம! ஒரு தகசயழுத்து என்றைகோலும அது ஒரு
கககோடீசுவரரின் தகசயழுத்தைல்லவகோ?
வீரப்பகோ, இனி மகோதை சமகோன்றுக்கு உனைக்கு 200
ரபகோய் செமபளம. பரந்தைகோமன் குடுமபத்துக்கு
மகோதைகோ மகோதைம 100 ரபகோய் தைரகவண்டும. கககோடி
ரபகோகயகோ, இரண்டு கககோடிகயகோ, எந்தை இழகவகோ
அது எனைக்குத் சதைரியகோது. அதைதனை கமகனைஜ்
சசெய்ய கவண்டியது நீ. நகோன் ககட்கும கபகோது
எனைக்குப் பணம கவண்டும," என்று லிங்கம
கூறினைகோன்.

வீரப்பனும ஒரு வக்கீலுமகோக சிங்கப்பூர்
சசென்றைனைர், சசெல்வத்ததைத் திரட்டிக் சககோண்டு வர.
லிங்கம, பத்தைகோயிரம ரபகோதய எடுத்துக் சககோண்டு
சசென்தனை சசென்று, தைனி விடுதியில்
செதமயற்ககோரன், கவதல ஆள அமர்த்திக்
சககோண்டு வகோழலகோனைகோன். கமகோட்டைகோர்
வகோங்கியகோகிவிட்டைது.
வகோழ்க்தகயின் இன்பத்திற்கு கவண்டிய
செகோதைனைங்கள எல்லகோம இருந்தைனை. உண்ண
உணவும, இருக்க இடைமும இன் றித் தைவித்தைவன்,
கககோடீசுவரனைகோனைதும அதிக ஆனைந்தைம
அதடைவகதை இயல்பு என்றை கபகோதிலும,
லிங்கத்துக்கு மகனைகோ பகோவம அப்படியகோக
வில்தல.
அடிக்கடி சபருமூச்சு விடுவதும, 'இது என்னை
உலகம! மின்னுவததைக் கண்டு மயங்குகிறைது.
கமகோசெக்ககோரர் வதலயில் இகலசெகோக விழுகிறைது.

பகோடுபடுகவகோதரப் பகோதுககோப்பதில்தல' என்று
முணுமுணுப்பகோன்.
எங்கக அந்தைக் கககோமளம? அவதளக் ககோண
கவண்டும. கண்டு, பழிக்குப்பழி வகோங்கி, பகோதைகி
என்று ககட்க கவண்டும. பரந்தைகோமனின்
மதனைவியின் பகோதைத்தில் இவள விழுந்து
மன்னிப்பு ககட்க கவண்டும.
ஏன் இததைச் சசெய்ய முடியகோது? கககோடி ரபகோய்
இருக்கும கபகோது இது கூடைவகோ கஷ்டைம.
பகோர்க்கிகறைன் ஒரு தக என்று தீர்மகோனித்தைகோன்
லிங்கம.
ஒரு தினைம, வழக்கப்படி லிங்கம தைனைது அழகிய
கமகோட்டைகோ ரிகல மகோதலக் ககோற்று வகோங்கப்
கபகோனைகோன். ககோற்றிலும கடு கவகமகோக கவசறைகோரு
கமகோட்டைகோர் வந்தைது. தைனைது கமகோட் டைகோதர
சநகோடியில் தைகோண்டிற்று. பகோர்த்தைகோன் லிங்கம.
"டிதரவர், யகோருதடைய ககோர் அது?" என்று

ககட்டைகோன். "அது குமகோரி கககோமளகோகதைவி
என்பவரின் ககோர்" என்றைகோன்.
"விடு கவகமகோக அதைன் பின்னைகோல். உம! சக்கிரம"
என்று உத்திரவிட்டைகோன்.
கககோமளத்தின் ககோதரத் துரத்திக் சககோண்டு
கககோடீசுவரனின் கமகோட்டைகோர் ஓடிற்று. கமகோட்டைகோர்
டிதரவர் அலுக்கிறை கநரத்திகல, கககோமளத்தின்
ககோர் ஒரு செகோதல ஓரமகோக நின்றைது. லிங்கத்தின்
ககோரும நிறுத்தைப்பட்டைது. கககோமளம, ககோரிலிருந்து
இறைங்கினைகோள. கூடைகவ ஒரு குச்சு நகோய் குதித்தைது.
கககோமளம கீகழ இறைங்கிய உடைகனை
புன்னைதககயகோடு, அங்கு மிங்கும கநகோக்கினைகோள.
தைன் கமகோட்டைகோரில் அமர்ந்தைபடிகய லிங்கம
அவதளப் பகோர்த்தைகோன். மூன்று ஆண்டுகள அவள
அழதகயும அலங்ககோரத்ததையும
அதிகப்படுத்தினைததைக் கண்டைகோன். மூன்று
ஆண்டுகள ஆயினைகவ சயகோழிய அவள
பருவத்திகல மூன்று அல்ல; பத்து ஆண்டுகள

குதறைந்தைவள கபகோலகவ ககோணப்பட் டைகோள.
கடைலூரில் இருந்தைததைவிடை அதிக அலங்ககோரம!
குலுக்கு நதடையிகல விகசெஷ அபிவிருத்தி. சககோடி
கபகோல வதளந்து நிற்பதிகல ஒரு புது முதறை
கற்றுக் சககோண்டிருந்தைகோள கககோமளம. கமகோட்டைகோர்
கதைவின் மீது செகோய்ந்தைபடி நின்றைகோள. அந்தை குச்சு
நகோய், அவளுதடைய சதைகோதடை மீது தைகோவிப்
பகோய்ந்தைது. 'சச்சி, கசெகோமு ! கீகழ படு. உம....
ஜேகோக்ரததை' என்று சககோஞ்சினைகோள கககோமளம.
குச்சுநகோய் கமலும ஒரு குதி குதித்து அவள
முகத்ததைத் சதைகோட்டைது.
'கசெகோமு ! கண்ணகோனை கசெகோமு!' என்று மறுபடியும
சககோஞ்சி அதைதனை முத்தைமிட்டைகோள கககோமளம.
அகதை கநரத்தில், லிங்கம அவள எதிரில் வந்து
நின்றைகோன்!
"ஒரு முத்தைம என்தனைக் சகடுத்தைது கபகோல,
கசெகோதமயும சகடுத்துவிடைப் கபகோகிறைது" என்று

கூறினைகோன் சிரித்துக் சககோண்கடை.
கககோமளத்துக்குத் தூக்கிவகோரிப் கபகோட்டைது
கபகோலகோகி விட்டைது. நகோதயக் கீகழ
கபகோட்டுவிட்டு, மிரள மிரள லிங்கத்ததைப்
பகோர்த்தைகோள.
"யகோர்..! லிங்கமகோ.. நீயகோ....?' என்று ககட்டைகோள.
"நகோகனைதைகோன் கதைவி! உன் லிங்கந்தைகோன். உன்
அழககோல் மதிகமகோசெம கபகோனைவகனை" என்று
புன்சிரிப்புடைன் லிங்கம கூறினைகோன்.
அவன் மிரட்டி இருந்தைகோல், கககோபித்துக்
சககோண்டிருந்தைகோல், அடிக்க வந்திருந்தைகோல் கூடை
கககோமளம பயந்திருக்க மகோட்டைகோள. ஆனைகோல்
அவனைது புன்சிரிப்பு அவளுதடைய மனைதிகல
ஈட்டி கபகோலப் பகோய்ந்தைது. துளியும கடுகடுக்ககோது,
மிக செகோவதைகோனைமகோக அவன் கபசிய கபச்சு
அவளுக்குப் சபரும பயத்ததை
உண்டைகோக்கிவிட்டைது. தைன்னைகோல் சிதறைக்கு

அனுப்பப்பட்டைவன் தைன்மீது சறி விழகோது, தைன்
எதிரில் நின்று சிரிக்கும கபகோது இது லிங்கமகோ?
அவனைது ஆவியகோ' என்று செந்கதைகிக்குமபடி
கதைகோன்றிற்று.
முகத்திகல பயங்கரமும, அசெடும தைட்டிற்று.
நகோக்கிகல நீரில்தல. சதைகோண்தடையிகல ஒரு
வறைட்சி. தைன்தனையும அறியகோமல் தகககோல்கள
நடுங்கினை.
கசெகோமு, கககோமளத்தின் ககோலடியில் படுத்தைது.
கசெகோமு "என்தனைப் கபகோலகவ உன்னிடைம மிக
அடைங்கி இருக்கிறைகோன். பகோபம! அவனுக்கு என்னை
கதிகயகோ" என்றைகோன் லிங்கம.
கககோமளத்தின் கண்களிகல நீர் தைதுமபிற்று.
"குமகோரி கககோமளகோ கதைவி! வருந்தைகோகதை இதைற்குள.
நகோன் உன் ககோதைலன் லிங்கமல்லவகோ! நகோன்
உன்னுதடைய எத்தைதனைகயகோ ககோதைலரில் நகோனும
ஒருவன். என் கபச்சு உனைக்கு கசெப்பகோக
இருக்கிறைதைகோ? இகதைகோ பகோர்! என்னிடைம பணமும

இருக்கிறைது. உன்னுதடைய நகோகரிக
வகோழ்க்தகக்குப் பணம கவண்டைகோமகோ!
அதைற்குத்தைகோன் என் கபகோன்றைவர்களிடைம பணம
வந்து கசெருகிறைது. என்னை கவண்டும உனைக்கு.
புதுகமகோஸ்தைர் கடைகோலக்கு, தவரத்தில் கதைதவயகோ?
பூனைகோகதர பட்டு கசெதல கவண்டுமகோ?
உதைட்டுக்கு உன்னைதைமகோனை செகோயம கவண்டுமகோ,
பகோரிஸ் நகரத்து சசெண்ட், லண்டைன் நகரத்து கசெகோப்,
சஜேர்மனி கமகோட்டைகோர், அசமரிக்க கதைசெத்து அத்தைர்,
எது கவண்டும கககோமளம? முன்பு நகோன் உன்
வீட்டு கவதலக்ககோரனைகோக இருந்கதைன். எனைகவ
என் ககோதைலுக்ககோக என் இதையத்ததை, உதழப்தப,
உணர்ச்சிதய உனைக்கு தைத்தைம சசெய்கதைன். இன்று
நகோன் பணக்ககோரன். மகோகனை, ஒரு கககோடிக்கு கமல்
என்னிடைம இருக்கிறைது. சககோட்டுகிகறைன் உன்
ககோலடியில். அதைன் மீது நீ தைகோண்டைவமகோடு . என்
மனைததை மிதித்து என் வகோழ்தவத் துதவத்தை
கககோமளம இன்று நீ எப்படி குமகோரி கககோமளகோ
கதைவியகோனைகோகயகோ அததைப்கபகோலகவ தகதியகோக
இருந்தை நகோனும கககோடீஸ்வரனைகோகி விட்கடைன்.
என் கநசெம கவண்டுமகோ உனைக்கு . கநரமிருக்குமகோ

என்தனையும கவனிக்க. இதுவதர எத்தைதனை
கபதர அடிதம சககோண்டைகோகயகோ" என்று அடுக்கிக்
சககோண்கடை கபகோனைகோன் லிங்கம. கககோமளம
அழுதைகோள. கண்ணீர் தைகோதடை வழியகோக ஓடி வந்தைது.
"அழகோகதை கதைவி! மகோதல எவ்வளகவகோ
கஷ்டைப்பட்டு முகத்ததை நீ சசெய்து சககோண்டை
அலங்ககோரம சகட்டுவிடும. உன் முக
அலங்ககோரத்ததை நமபி, இங்கு எத்தைதனைகயகோ கபர்
வருவகோர்கள. அவர்கள நல்ல ககோட்சிதயப்
பகோர்ப்பததைக் சகடுத்துவிடைகோகதை . கண்கதளத்
துதடைக்கட்டுமகோ?" என்று கிட்கடை
சநருங்கப்கபகோகும செமயம, "ஹகலகோ
கககோமளகோகதைவி' என்றை குரல் ககட்டைது. கண்கதள
அவசெர அவசெரமகோகத் துதடைத்தைபடிகய, கககோமளம
திருமபினைகோள. லிங்கமும பகோர்த்தைகோன்! ஆங்கில
உதடையுடைன் வகோயில் சிகசரட்டுடைன், முகத்தில்
புன்னைதகயுடைன், 25 வயதுளள சமகோன் வீட்டு
வகோலிபன் நிற்கக் கண்டைகோன்.
"ஏதைகோவது இரகசியமகோ? நகோன்

சகடுத்துவிட்கடைனைகோ?" என்றைகோன் வகோலிபன்
கககோமளத்ததை கநகோக்கி. எப்படிகயகோ புன்சிரிப்தப
வரவதழத்துக் சககோண்டு கககோமளம,
"ஒன்றுமில்தல பகோஸ்கர், இகதைகோ இவர் என்
நண்பர், மிஸ்டைர் லிங்கம என்று வந்தைவனுக்கு
லிங்கத்ததை அறிமுகப்படுத்தி தவத்தைகோள. "இவர்,
சிங்ககோரச் கசெகோதல சஜேமீன்தைகோர் பகோஸ்கர் ; எனைக்கு
நண்பர்" என்று லிங்கத்திடைம கூறினைகோள
கககோமளம.
"சரகோமப செந்கதைகோஷம" என்றைகோன் லிங்கம. அந்தைச்
சசெகோல், கககோமளத்தின் இருதையத்ததைப் பிளந்தைது.
பகோஸ்கரின் முகத்ததை மகோற்றிவிட்டைது. சிறிது
கநரம மூவரும சமசௌனைமகோக நின்றைனைர். திடீசரனை,
லிங்கம உரக்கச் சிரித்தைகோன். இருவரும
திடுக்கிட்டுப் கபகோனைகோர்கள.
"மிஸ்டைர் பகோஸ்கர் ! நகோதள மகோதல பகோர்க்கிகறைன்.
குமகோரி கககோமளம! நகோன் விதடைசபற்றுக்
சககோளகிகறைன். உனைக்குத் தைகோன் சதைரியுகம நகோன்
'பழிக்குப்பழி சககோட்டி' என்றை நகோவல் எழுதிக்

சககோண்டிருக்கிகறைன் என்று. திடீசரனை ஒரு
கருத்து வந்தைது. உடைகனை கபகோய் அததை எழுதை
கவண்டும" என்று கூறி விட்டு, அவர்கதள
விட்டுப் பிரிந்து, ககோரில் ஏறிக் சககோண்டைகோன்.
கமகோட்டைகோரும அவன் தைங்கியிருந்தை விடுதியில்
கபகோய்ச் கசெர்ந்தைது.
ஒரு வகோரம வதரயில், லிங்கம, பதழய
பத்திரிதககதளப் படிப்பதும, ஏகதைகதைகோ குறிப்பு
புத்தைகத்தில் எழுதிக் சககோளவதுமகோக இருந்தைகோன்.
யகோரகோகரகோ அவனிடைம வந்து கபசிக்
சககோண்டிருந்தைனைர். ஒரு வகோரத்திற்குப் பிறைகு செரி!
இனி பழிதீர்க்கும படைலம நமபர் 1 ஆரமபமகோக
கவண்டியது தைகோன் என்று எண்ணினைகோன்.
அன்றிரவு 10 மணிக்கு கமல் ஒரு முரட்டு
மனிதைன், லிங்கத்ததைத் கதைடிக் சககோண்டு வந்தைகோன்.
இருவரும சிறிது கநரம கபசிக்
சககோண்டிருந்தைனைர். 100 ரபகோய் சபற்றுக் சககோண்டு
அவன் கபகோய்விட்டைகோன்.
###

கடைலூதர விட்டு சசென்தனைக்கு வந்தை கககோமளம,
தைனைது கணவன் தவத்துவிட்டுப் கபகோனை
சசெகோத்ததை முதைலகோக தவத்துக்சககோண்டு ஆடைமபர
அலங்ககோர வகோழ்வு வகோழ்வததையும தைனைது
தைளுக்ககோல் பல சபரிய இடைத்து தமனைர்கதள,
சஜேமின் தைகோரர்கதள மயக்கிப் பணம பறித்து
சபரும சசெல்வம கதைடிக் சககோண்டைகதைகோடு, சபரிய
மனிதைர்களின் பழக்கத்தைகோல் செமுதைகோயத்திகல மிக
மதிக்கப்படை கவண்டியவர்களிகல ஒருத்தியகோகக்
கருதைப்பட்டு, பத்திரிதகக்ககோரர்களகோல்
புகழப்பட்டு அரசியல் தைதலவர்கள,
பகோங்கிக்ககோரர்கள, சபரிய வியகோபகோரிகள
ஆகிகயகோருடைன் செரிசெமமகோனை அந்தைஸ்துடைன் பழகத்
சதைகோடைங் கிய செகோதைகோரண கககோமளம, குமகோரி
கககோமளகோ கதைவி எனைக் சககோண்டைகோடைப்-பட்டு
செமூகத்தின் மணியகோக சஜேகோலிக்கலகோனைகோள
என்பததைத்தைகோன், லிங்கம அந்தை ஒரு வகோர
ககோலத்தில் பல ஆதைகோரங்கதளக் சககோண்டு கண்டு
பிடித்தைகோன். பல ஒற்றைர்கதள ஏற்படுத்தி
அவளுதடைய மூன்று ஆண்டு அலுவலர்கதளயும

திரட்டி குறித்து தவத்துக் சககோண்டைகோன். பதழய
பத்திரிதககள மூலமகோக அவள எவ்வளவு
மதிப்புக்குரியவளகோகக் கருதைப்பட்டைகோள என்பதும
சதைரியவந்தைது.
###
வகோரந்தைவறைகோது அவளது படைம ! எந்தை விருந்திலும
அவளுக்கு இடைம ! எந்தை அரசியல் கூட்டைத்திலும
அவளுக்குச் சசெல்வகோக்கு.
குமகோரி கககோமளகோ கதைவிதைகோன் சசென்தனைச்
சமகோட்டிகள செங்கத்தின் தைதலவி, கலகோபிமகோனை
மண்டைலியின் ககோரியதைரிசி, கீழ்த்திதசெக் கதலக்
கல்லூரியின் சகசௌரவ ஆசிரிதய, 'விழி மகோகதை'
என்னும பத்திரிதகயில் உதைவி ஆசிரிதய. ஆம!
அவள இல்லகோதை இடைகம இல்தல. அவதளக்
சககோண்டைகோடைகோதை கபர் வழியில்தல .
பரந்தைகோமனின் களளக் ககோதைலி லிங்கத்ததை
சிதறைக்கு அனுப்பிய ககோதைகி, சசென்தனையின்
சமகோன்கள - சமகோட்டிகள உலகிகல

சஜேகோலிக்கிறைகோள.
லிங்கம, அவளுதடைய உண்தம உருதவ
சவளிப்படுத் துவசதைன்பகதை அசெகோத்தியம. யகோர்
நமபுவகோர்கள. சசெகோன்னைகோல் இவன் ஒரு பித்தைன்
என்று கூறிவிடுவகோர்கள. அவ்வளவு உயர்ந்தை
இடைத்தில் தைங்கி நின்றைகோள, உருவத்தைகோல்
சபண்ணகோ கவும, உணர்ச்சியகோல் கபயகோகவும
வகோழ்ந்து வந்தை கககோமளம.
###
அவளுதடைய சசெல்வமும சசெல்வகோக்கும
அழிக்கப்பட்டைகோ சலகோழிய, கககோமளத்ததை,
என்னைகோல் பழிக்குப்பழி வகோங்க முடியகோது.
எனைகவ எனைது முதைல் கவதல, கககோமளத்தின்
பணக் சககோட்டைத்ததை அடைக்குவதுதைகோன்.
ஆம! முளதள முள சககோண்கடைதைகோன் எடுக்க
முடியும. பணத்ததை பணங் சககோண்கடை அடைக்க
முடியும. பகோர்க்கிகறைன் ஒருதக. அவதளப்
பரகோரியகோக்கினைகோல் தைகோன் அவள ஒரு பகோதைகி

என்பது விளங்கும. இல்தலகயல் நகோன்தைகோன்
பித்தைசனைனைப் கபசெப்படுகவன். எனைகவ சபகோறு
மனைகம சபகோறு என்று எண்ணி, ஒரு முடிவுக்கு
வந்தைகோன், வஞ்செந் தீர்த்துக் சககோளள
கவண்டுசமனை சசென்தனைக்கு வந்தை லிங்கம.
எனைக்கும அவளுக்கும வயது எவ்வளகவகோ
வித்தியகோசெந்தைகோன்! என்தனைவிடைக் குதறைந்தைது 10
ஆண்டுகளகோவது அவள சபரியவளகோகத்தைகோன்
இருப்பகோள. என்றைகோலும எனைக்சகன் னைகவகோ
அவள மீது ஆதசெ அவ்வளவு இருக்கிறைது.
"எததைக் கண்டு நீ ஆதசெப்பட்டைகோய் தைமபி!"
"எததைக் கண்டைகோ ? என்னை அப்பகனை, அப்படிக்
ககட்கிறைகோய்? உனைக்குக் கண்ணில்தலயகோ!
அவளுதடைய பகோர்தவ எப்படிப் பட்டைது?
வகோட்டுகிறைகதை என்தனை. அவள கமனி என்
மனைததை உருக்குகிறைகதை . அவள நதடையழதக
என்சனைன்கபன். உதடை அழதக
என்சனைன்கபன்? உடைற்கட்டு உளளத்திகல

சககோளதள எண்ணத்ததைக் கிளப்புகிறைகதை . அவள
கபச்சு எனைக்குத் கதைனைகோக இருக்கிறைகதை. நீ
கபசிப்பகோர், அவகளகோடு. சதைரியும உனைக்கு அந்தை
இன்பம. கவண்டைகோம நண்பகோ, கபசெக்கூடைகோது. என்
கண் எதிகர கவறு ஆளுடைன் அவள கபசெ நகோன்
செகிகயன். கண்கதளச் செற்று குறுக்கிக் சககோண்டு
கருத் துத் திரண்டு வதளந்துளள புருவத்ததை
சிறிதைளவு அதசெத்தை படி அவள கபசுமகபகோது நீ
கண்டைகோல் சதைரியும, அந்தைக் ககோட்சியின் அழதக!
என்தனை அந்தைச் சிங்ககோரி சசெகோக்க தவத்து
விட்டைகோள."
"ஆம! அதிகல அவள மககோ தகககோரி!"
"நண்பகோ, அப்படிச் சசெகோல்லகோகதை! அவதள
அதடைய நகோன் பட்டைபகோடு உனைக்சகன்னை சதைரியும.
இவ்வளவு பழக்கம ஏற்படை நகோன் எத்தைதனை
நகோட்கள, வகோரங்கள ககோத்துக் சககோண்டிருந்கதைன்
சதைரியுகமகோ. மகோன் குட்டி கபகோலவன்கறைகோ அவள
துளளி ஓடினைகோள! நகோன் முதைன் முதைல் அவள தகக
தளப் பிடித்து இழுத்தைகபகோது அததை

எண்ணுமகபகோகதை என் உளளம எப்படி
இருக்கிறைது சதைரியுமகோ?"
"கவதைகோந்தைம கபசெகோகதை நண்பகோ!'
"கவதைகோந்தைம அல்ல தைமபி, அனுபவம! நகோன்
பட்டை பகோடு. உனைக்கு வர இருக்கும ஆபத்து ககள
கதைகோழகோ! அவதள நமபகோகதை. அவள சிரிப்பிகல
சசெகோக்கி வீழ்ந்து சிததையகோகதை, அவதளத்
தீண்டைகோகதை . அவள ஒரு விபச்செகோரி. விபச்செகோரியின்
தைன்தமகயகோடு சககோதலககோரியின் மனைம
பதடைத்தைவள அவள"
பகோஸ்கரன், 'பளீர்' எனை ஒரு அதறை சககோடுத்தைகோன்
லிங்கத்தின் தைகோதடையில்.
"கககோமளத்ததைக் குதறை கூறும குண்டைகனை.
உன்தனைக் சககோல்கவன். என் எதிரில் கபசெகோகதை !
இனி முகத்தில் விழிக் ககோகதை . கபகோ சவளிகய
எழுந்து."

லிங்கம சிரித்துக் சககோண்கடை, பகோஸ்கரன்
வீட்டினின் றும சவளிகயறினைகோன்.
நகோன் கூண்டிகல கபகோவதைற்கு முன்பு இருந்தை
நிதலயில் இருக்கிறைகோன் பகோஸ்கரன், இவனைகோவது
அடித்தைகோன் தைகோதடை யில். இந்தைக் கககோமளத்தின்
தமயலகோல் சிக்கிய நகோன் ஆதள அடித்துக்
சககோன்கறை விட்கடைகனை! பகோதைகி, அப்படித்தைகோன்
ஆதள அடிகயகோடு தைன் அடிதமயகோக்கிக்
சககோளகிறைகோள. ஆடை வர் அழியகவ அழதகப்
சபற்றைகோள" என்று எண்ணினைகோன் லிங்கம.
பகோஸ்கரன் என்றை சமகோன் வீட்டு மகன்,
கககோமளத்ததைக் கண்டு அவள தமயலில்
சிக்கியததைக் கடைற்கதரயிகலகய கண்டை லிங்கம,
ஒருநகோள, பகோஸ்கரன் வீட்டுக்குச் சசென்று
அவதனைத் தைடுக்க எண்ணினைகோன். இருவரும
கபசிய செமபகோ ஷதணகய கமகல தைரப்பட்டைது.
செமபகோஷதணயின் கபகோது கககோமளத்ததைப் பற்றிய
உண்தமதய எடுத்துச் சசெகோன்னை
லிங்கத்ததைத்தைகோன், பகோஸ்கரன் அடித்தைகோன்.

###
ககோதைலகோல் கருத்ததை இழந்தை ககோதளயின்
கககோபத்ததைக் கண்டு லிங்கம வருத்தைப்படைவில்தல. அவனுக்கக சதைரியு மன்கறைகோ அந்தை
ஆத்திரம, ஆகவசெம பரந்தைகோமன் மீது பகோய்ந்தை
கபகோது, மனைம இருந்தை நிதல! எனைகவ கககோபம
வரவில்தல லிங்கத்துக்கு; கயகோசெதனைதைகோன்
வந்தைது. என்னை சசெய்வது, இந்தை இதளஞனுக்கு
வர இருக்கும ஆபத்ததை. எப்படி கககோமளத்தின்
நகோகரிகப் கபகோர்தவதயக் கிழித்சதைறிந்து,
அவளுதடைய நகோசெககோலத் தைன்தமதயக்
ககோட்டுவது என்பதிகலகய லிங்கத் தின்
கயகோசெதனை இருந்தைது.
###
கககோமளத்தின் சசெல்வத்ததைச் சிததைத்தைகோலன்றி
சசெல்வகோக்தகச் சிததைக்க முடியகோசதைன்பது
லிங்கத்துக்கு நன்கு சதைரியும. பணந்தைகோகனை,
பரகோரியகோக பகோழுஞ்செத்திரத்திகல உயிதர
மகோய்த்துக் சககோளள இருந்தை தைன்தனை,

பட்டினைத்துக்குப் புது குகபரனைகோக்கிற்று.
லிங்கத்துக்குப் பணத்தின் செக்தியகோ சதைரியகோது?
எனைகவ அந்தைப் பகோதைகிக்கு பணசமனும பலம
இருக்கும வதரயில் அவதளப் பதகத்து
ஒன்றும சசெய்ய முடியகோது என்று எண்ணிகய
கவறு ஏற்பகோடுகதளச் சசெய்து சககோண்டு வந்தைகோன்.
இதடைகய பகோஸ்கரனின் கவதல வந்து விட்டைது.
பகோபம பகோஸ்கரன் ! கககோமளத்ததைகய தைனைது உயி
ரகோக எண்ணினைகோன். தைனைது குடுமப சசெகோத்து மிக
விதரவகோ ககவ கதரத்துக் சககோண்டும வந்தைகோன்.
இந்தை ஆபத்ததைத் தைடுக்க கவண்டும என்று
எண்ணினைகோன் லிங்கம. தைன் வகோர்த்ததை பகோஸ்கரன்
ககோதில் ஏறுசமனை எண்ணிகய அவன் மகோளிதக
சசென்று மந்திரகோகலகோசெதனை கூறினைகோன். ஏறுமகோ
இவன் சசெகோல்! தைதலயதண மந்திரம ஏறிய பிறைகு
பிறிசதைகோரு மந்திரம சசெல்ல இடைமுமுண்கடைகோ ?
ததையலின் தமயலில் சிக்கிய பிறைகு, நண்பன்
சமகோழி என்னை சசெய்யும, நல்கலகோர் வகோர்த்ததை
எதுக்கு! மன்மதைனிடைம மண்டியிட்டை பிறைகு
மககஸ்வரனைகோலும மீட்க முடியகோகதை அந்தை
அடிதமதய!

###
ஒரு முரட்டு மனிதைதனை அதழத்து 100 ரபகோய்
சககோடுத்தைனுப்பினைகோன் லிங்கம எனை முந்திய
இதைழில் குறிப்பிட்டிருந் கதைகோமல்லவகோ! அவன்
லிங்கத்தின் சசெகோற்படி கககோமளத்தின்
கதைகோட்டைக்ககோரனைகோக கவதலக்கமர்ந்தைகோன்.
அவன்தைகோன் லிங்கத்துக்கு ஒற்றைன். கககோமளத்தின்
வீட் டில் நடைக்கும ஒவ்சவகோன்தறையும விடைகோது
கவனித்து கசெதி சசெகோல்பவன். விநகோடிக்கு விநகோடி
கககோமளம என்னை சசெய்கிறைகோள, யகோதரக்
ககோண்கிறைகோள என்பசதைல்லகோம லிங்கத்துக்குத்
சதைரியும. கககோமளம இததை அறியகோள.
லிங்கத்திடைம அவ ளுக்குப் பயமிருந்தைது. ஆனைகோல்
தைன் மீது வஞ்செம தீர்த்துக் சககோளள அவன்
விருமபுவது மட்டும அவளுக்குத் சதைரியகோது.
அவன் மட்டும 'ஜேகோதடை' ககோட்டி இருந்தைகோல்
கபகோதும, கககோமளம அவனுடைன் கூடிக்குலகோவத்
தையகோரகோக இருந்தைகோள. அவளுக்சகன்னை அந்தை
வித்ததை சதைரியகோதைகோ ? பழக்கமில்தலயகோ! அழகு

இருக்கிறைது, அததைவிடை அதிகமகோக 'செகோகசெம'
இருக்கிறைது. பகோழகோய்ப் கபகோனை பருவம
மகோறிவிடுகிறைகதை என்றை கவதலதைகோன்! அவளுக்கு
பவுடைரும, மினுக்குத் ததைலமும எத்தைதனை
நகோதள-குத்தைகோன் பருவத்ததை மதறைத்து
பகோதவயகோக்கிக் ககோட்டை முடியும? இளதம
மட்டும என்றுகம இருக்குமகோனைகோல் இகத்திகல
இவளுக்கு இதண யகோருமில்தல என்று
ஆகிவிடுவகோள கககோம ளம. அவ்வளவு தகககோரி!
ஆனைகோல் லிங்கம தைன்தனை அலட்சியம
சசெய்வததைக் கண்டைகோள. கமல்விழுந்து சசெல்ல
மட்டும பயமகோகத்தைகோன் இருந்தைது. கமலும,
பகோஸ்கரன் இருந்தைகோன், பணத்துடைன், பித்தைம
தைதலக்ககறி.
###
'செமகபகோ ! செதைகோசிவம!' - என்று உருக்கமகோகக் கூறிக்
சககோண்கடை, ஜேதடைமுடியுடைன் சநற்றியில் நீறு
துலங்க, நீண்டை சதைகோரு ககோவியகோதடை அணிந்து,
ஒரு செகோமி, கககோமளத்தின் வீடு சசென்றைகோர். பிச்தசெ
கபகோடை கவதலக்ககோரி வந்தைகோள. அரிசிதயக்

சககோட்டினைகோள தபயிகல. "அபதலகய! இந்தைகோ
அருட் பிரசெகோதைம" என்று கூறியபடி, தைன்
சவறுங்தகதய நீட்டினைகோர் செகோமி. கவதலக்ககோரி
விழித்தைகோள. "ஏன் விழிக்கிறைகோய், திறை வகோதய'
என்றைகோர் செகோமி. திறைந்தைகோள. தகதய வகோயருகக
சககோண்டு கபகோனைகோர். எங்கிருந்கதைகோ சனி வந்தைது.
சுதவத்தைகோள கவதலக்ககோரி. செகோமியின்
அற்புதைத்ததை ஓகடைகோடிச் சசென்று கககோமளத்துக்கு
கூறினைகோள. கககோமளம செகோமிதய நகோடை, செகோமி
பலவிதை அற்புதைங்கதளச் சசெய்து ககோட்டினைகோர்.
"செகோமி! தைங்களுக்கு கவறு என்சனைன்னை சதைரியும"
என்றைகோள கககோமளம. "ஆண்டைவனின் அடிதமக்கு
அனைந்தைம அற்புதைம சசெய்யத் சதைரியும.
தகதலயங்கிரியகோன் கடைகோட்செத்தைகோல் ககோணகோதை
சபகோருதளக் கண்சடைடுப்கபன் - இல்லகோதை
சபகோருதள உண்டைகோக்குகவன் - ஆககோதை
ககோரியத்ததை ஆக தவப்கபன் - கபகயகோட்டுகவன்
- பித்தைம சதைளிவிப்கபன் - இரசெவகோதைம சசெய்யவும
வல்கலன். ஆனைகோல் அததை மட்டும அடிக்கடி
சசெய்வதில்தல - என்று செகோமியகோர் கூறினைகோர்.

"எல்லகோச் செகோமிகளுந்தைகோன் இரசெவகோதைம
சசெய்யமுடியு சமனைக் கூறுவது. ஆனைகோல்
ஏமகோற்றைந்தைகோன்" என்றைகோள கககோமளம.
"இருக்கலகோம அணங்கக! என் கபச்சு செரிகயகோ,
தைப்கபகோ! பிறைகு பகோர்ப்கபகோம. நகோன் இன்று ஒரு
ஆரடைம சசெகோல்கிகறைன். நகோதள
வரச்சசெகோன்கனைன். ஆண்டைவன்றிய வருகிகறைன்.
நகோன் சசெகோன்னைது நடைக்கிறைதைகோ இல்தலயகோ என்று
பகோரும அப்கபகோது என்று செகோமியகோர் சசெகோன்னைகோர் .
"சசெகோல்லும" என்றைகோள கககோமளம.
"சுகமும துக்கமும மகோறிமகோறி வரும. அது
இயற்தக அமதமகய! இன்று சுகமகோக இருக்கும
உன் தைதமயன் நகோதள தகது சசெய்யப்படுவகோன்.
இலஞ்செம வகோங்கிய குற்றைத்திற்ககோக --" என்றைகோன்
செகோமியகோர் என்னை? என் அண்ணகோ தகது ஆவதைகோ?'
என்று திதகத்துக் ககட்டைகோள கககோமளம.

பகோபம ! சநஞ்சிகல பயம. குதல நடுக்கம!
மகோதைரசி மனைம சநகோந்து, "என்னை பயம? நடைப்பனை
நடைக்கும நகோனிலத்திகல. இதுகவ முதறை"
என்றைகோர் செகோமியகோர்.
"சுவகோமி! என்தனை கசெகோதிக்க கவண்டைகோம" என்று
சகஞ்சினைகோள கககோமளம. "மகோகதை! நகோன் ஏன்
கசெகோதிக்க கவண்டும. கசெகோகமசென்
என்தனையன்கறைகோ கசெகோதிக்கிறைகோர்" என்றைகோர்
செகோமியகோர்.
"என்னை அது?" என்றைகோள கககோமளம.
"உன் அண்ணதனைக் ககோப்பகோற்றி உன் மனைததைக்
குளிர தவக்க கவண்டுசமன்று ஒரு எண்ணமும
என் உளளத்திகல எழுகின்றைது. அகதை கநரத்திகல
அடைகோது சசெய்தைவர் படைகோதைபகோடு படுவதைன்கறைகோ
முதறை! நகோம ஏன் அதிகல குறுக்கிடை கவண்டு
சமனைவும கதைகோன்றுகிறைது. ஆண்டைவன் என்தனை
கசெகோதிக் கிறைகோன்" என்றைகோர் செகோமியகோர்.

"சுவகோமி! எப்படிகயனும என் அண்ணகோதவக்
ககோப்பகோற்றும. அவர் ஆபத்திகல சிக்கிக்சககோண்டை
சதைன்னைகமகோ உண்தமதைகோன். என்னை சசெய்வது
அதைற்கு' என்றைகோள கககோமளம.
"மகோகதை! ஒன்று சசெய். உன் அண்ணதனை
இங்குவரச் சசெகோல். நகோதள நகோம மூவருமகோகச்
சசெல்கவகோம. இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு கமல்
இடுககோட்டில் எம அண்ணல் ஏககோந்தைனுக்கு ஒரு
பூதஜே நடைத்துகவகோம. அவர் ககோப்பகோற்றுவகோர்.
உமது அண்ணன் தைகோன் இதுவதர சசெய்தை தைவதறை
ஒன்று விடைகோது எழுதி அததை இலிங்ககசென்
பகோதைத்திகல தவத்து வணங்ககவண்டும.
ஆண்டைவன் அருள புரிவகோர்" என்று கூறிவிட்டு
விதடைசபற்றுக் சககோண்டு கபகோனைகோர் செகோமியகோர் .
###
கவதலயுடைன் உளகள சசென்றை கககோமளம, தைனைது
படுக்தக யதறையில் ஒளிந்து சககோண்டிருந்தை தைனைது
அண்ணன் வக்கீல் வரதைகோச்செகோரியிடைம
செகோமியகோதரப் பற்றிச் சசெகோல்ல, அவனும

ஏற்பகோட்டுக்கு ஒப்பினைகோன்.
மறுநகோள இரவு 10 மணிக்கு செகோமியகோர் வந்தைகோர்.
வரகவற்று இருவரும வணங்கினைர். 'எழுதி
விட்டீகரகோ ஆண்டைவனுக்கு விண்ணப்பத்ததை'
என்று ககட்க, 'ஆம' என்று சசெகோல்லி ஒரு
கடிதைத்ததைக் சககோடுத்தைகோர். வக்கீலகோக இருந்தை
பிறைகு ஒரு சஜேமீனில் திவகோனைகோக இருந்து களளக்
தகசயகோப்பம, இலஞ்செம முதைலிய பல சசெய்து,
விஷயம சவளிவந்துவிடைகவ சசென்தனைக்கு
ஓடிவந்து தைங்தகயிடைம செரண் அதடைந்தை
வரதைகோச்செகோரி. செகோமியகோர் அததை வகோங்கி
படித்துக்கூடைப் பகோர்க்கவில்தல. சிறிது கநரம,
மூவரும ஆண்டைவதனைத் சதைகோழுதைனைர்.
மணி பனிசரண்டைடித்தைது. மூவரும சுடுககோடு
சசெல்லப் புறைப்பட்டைனைர். வீட்டு வகோயிதல
அதடைந்தைதும, எங்கிருந்கதைகோ கபகோலீசெகோர்
திடீசரனைத் கதைகோன்றினைர். வரதைகோச்செகோரிதயக் தகது
சசெய்தைனைர். செகோமியிடைமிருந்தை தபதயயும
பிடுங்கிக் சககோண்டைனைர். அதிகல தைகோன்

வரதைகோச்செகோரி தைன் குற்றைம பூரகோதவயும எழுதி
தவத்திருந்தை கடிதைம இருந்தைது. வரும கபகோலீஸ்
ஸ்கடைஷனுக்கு அதழத்துக் சசெல்லப்பட்டைனைர்.
அங்கு கபகோலீஸ் கமிஷனைகர இருந்தைகோர்.
"மிஸ்டைர் லிங்கம! செபகோஷ்! செரியகோனை கவதல
சசெய்தீர். ஆசெகோமி அகப்படைகோமகல மூன்று
மகோதைமகோகத் தைதல மதறைந்து கிடைந்தைகோன்" என்று
கூறி செகோமியகோதரத் தைட்டிக் சககோடுத்தைகோர்.
ஜேதடைமுடியுடைன் விளங்கி செகோகசெமகோக
கககோமளத்ததைச் வரதைகோச் செகோரிதயயும ஏய்த்தை
லிங்கம சிரித்தைகோன். சசெகோல்ல கவண்டுமகோ
கககோமளத்தின் கககோபத்ததை. கதைகோட்டைக்ககோரனைகோக
நடிக்கும ஒற்றைன் மூலமகோக வரதைகோச்செகோரி மீது
பலவிதை குற்றைமிருப்பததைக் கககோமளம
ககளவிப்பட்டு வருந்தினை கசெதியும, வரதைகோச்செகோரி
தைப்பு தைண்டைகோ சசெய்துவிட்டு தைதல மதறைந்தை
கசெதியும, திருட்டுத்தைனைமகோக வீடு வந்தை கசெதியும
ககளவிப்பட்டு, செகோமிகவடைம பூண்டு, லிங்கம,
வரதைகோச்செகோரிதயச் சிக்க தவத்தைகோன். கககோமளத்தின்
சககோட்டைம அடைங்கும இனி என்று எண்ணி

மகிழ்ந்தைகோன்.
###
வரதைகோச்செகோரியின் வழக்கு ஆரமபமகோனைதும,
கககோமளத்ததைக் சககோண்டைகோடி வந்தை கூட்டைம
சககோஞ்செங் சககோஞ்செமகோகக் குதறைந்து விட்டைது.
அண்ணதனைப் கபகோலத்தைகோன் இவளும
இருப்பகோள என்று கபசிக் சககோண்டைனைர்.
பகோஸ்கரன் மட்டும. அவதளயும, அவளுக்ககோக
வரதைகோச்செகோரிதயயும கூடைப் புகழ்ந்கதை கபசினைகோன்.
வழக்கு ககோரணமகோக, கககோமளத்தின் பணம
பஞ்செகோய் பறைந்தைது. அதலச்செல், மனைக்கலக்கம,
எவ்வளவு பணத்ததை வகோரி வீசியும ஒன்றும
பயனில்லகோமகல கபகோய்விட்டைது. வரதைகோச்செகோரிக்கு
ஏழு வருடைக் கடுங்ககோவல் தைண்டைதனை விதிக்
கப்பட்டைது.
###
வழக்கு முடிந்தை மறுதினைம...

"குமகோரி கககோமளகோ கதைவியின் அண்ணன்
வரதைகோச்செகோரிக்கு கமகோசெடி குற்றைத்திற்ககோக 7 வருடைம
கடுங்ககோவல் தைண்டைதனை விதிக்கப்பட்டைது" என்றை
சுவசரகோட்டி சசென்தனை முழுவதும
ஒட்டைப்பட்டைது. அதைற்ககோக லிங்கத்துக்குச் சசெலவு
இருநூறு ரபகோய். ஆனைகோலும இரண்டைகோயிரம
ரபகோய்க்கு கமலகோகச் சசெலவிட்டைகோலும வரகோதை
அளவு ஆனைந்தைம. பழி தீர்த்துக் சககோண்கடைகோம.
இனி அவள சவளிகய தைதல நீட்டை முடியகோது.
ஒழிந்தைது அவள பணம. மீதைமிருப்பது
அவளுதடைய டைமபத்துக்குக் ககோணகோது;
சசெல்வகோக்கு அற்றுவிட்டைது. சசெத்தைகோள அவள என்று எண்ணி எண்ணி மகிழ்ந்தைகோன்.
###
இவ்வளவு நடைந்தும பகோஸ்கரனின் மனைம
மகோறைவில்தல. முன்தனைவிடை கமகோகம
அதிகரித்தைது. கககோமளமும, உலகம தைன்தனை இனி
சவறுத்து ஒதுக்கும என்பததை நன்கு சதைரிந்து
சககோண்டைதைகோல் பகோஸ்கரதனையும விட்டு விட்டைகோல்
வீதியில் திண்டைகோடை கவண்டி வரும என்பததைத்

சதைரிந்து சககோண்டு, அவனிடைம அளவற்றை ஆதசெ
சககோண்டைவள கபகோல நடித்தைகோள. குடுமபகமகோ
சபருத்துவிட்டைது. வரதைகோச்செகோரியின் மதனைவி,
குழந்ததைகள, கககோமளத்திடைம வந்து விட்டைனைர்.
இந்நிதலயில் பகோஸ்கரனின் தைந்ததை
இறைந்துவிட்டைகோர். இந்தை துக்கச் கசெதி
கககோமளத்துக்கு புதிய ஆனைந்தைத்ததைக் சககோடுத்தைது.
ஏசனை னில், பகோஸ்கரன் தைந்ததையின் கீழ்
பிளதளயகோக இருந்தைதைகோல் அதிக தைகோரகோளமகோக
பணத்ததை இதறைக்க முடியகோதிருந்தைகோன். தைந்ததை
கபகோனைபின், பகோஸ்கரகனை சஜேமீன்தைகோர். எனைகவ
இனி கககோமளம ஒரு சஜேமீன் தைகோரணியன்கறைகோ !
பகோஸ்கரன் கககோமளத்ததை ரிஜிஸ்தைர் மணம சசெய்து
சககோளளவும ஏற்பகோடு சசெய்ய
ஆரமபித்துவிட்டைகோன். இச்கசெதி ககட்டு லிங்கம
துடிதுடித்தைகோன். எந்தைப் பகோடுபட்டைகோவது இந்தை
மணம நடைக்க ஒட்டைகோது தைடுத்கதை தீரகவண்டும
எனைத் தீர்மகோனித்தைகோன். பகோஸ்கரகனைகோ யகோர்
வகோர்த்ததைதயயும ககட்கமகோட்டைகோன். தைன்தனை ஒரு
பதகவனைகோககவ கருதிவந்தைகோன். என் சசெய்வது?

கககோமளத்தின் சகட்டை ககோலம மகோறி மறுபடியும
அவள சமகோட்டியகோக வகோழ்வததைக் கண்ணகோல்
ககோண்பததைவிடை, தைகோன் பதழயபடி பஞ்தசெயகோகிப்
கபகோவகதை கமல் என்று எண்ணினைகோன். ஆனைகோல்
வீரப்பன், கணக்குப்படி, எவ்வளகவகோ
சசெலவிட்டும, லிங்கத்தின் பணம
குதறையவில்தல . வீரப்பன் லிங்கத்தின்
சசெகோத்ததைக் சககோண்டு ஆரமபித்தை வியகோபகோரம
நல்ல லகோபத்ததைத் தைந்தைது. எனைகவ பணத்துக்குப்
பஞ்செமில்தல! ஆனைகோல் பகோதைகி கககோமளம
மறுபடியும சமகோட்டியகோவதைகோ. அதுதைகோகனை கூடைகோது
என்று எண்ணி எண்ணி வகோடினைகோன் லிங்கம.
அந்தை பகோஸ்கரன் மட்டும அவதள தகவிட்டைகோல்
கபகோதும, அவள சககோட்டைம அடிகயகோடு
அடைங்கும. அவகனைகோ அவதளக் கலியகோணம
சசெய்து சககோளகிறைகோனைகோகம. இதைற் சகன்னை
சசெய்வது என்று ஏங்கினைகோன்.
###
ஒரு நகோள இரவு கதைகோட்டைக்ககோர ஒற்றைன் ஓகடைகோடி
வந்து ஏகதைகோ கசெதி சசெகோல்லிவிட்டுப் கபகோனைகோன்.

உடைகனை கமகோட்டைகோதர ஓட்டிக் சககோண்டு லிங்கம
நகரின் கககோடியில் இருந்து ஒரு சிறு சதைருவுக்குச்
சசென்றைகோன். ஒரு வீட்டினுளகள கபகோனைகோன்.
ஒரு நடுத்தைர வயதுதடைய மகோது "வகோங்கய்யகோ, உட்
ககோருங்கககோ ! எங்கிருந்து வருகிறீர். அமமகோ,
அமபுஜேம ஏகதைகோ சவட்கப்படைகோகதை - தைகோமபூலம
எடுத்துவகோ" என்றைகோள. அது ஒரு தைகோசி வீடு.
அமபுஜேம என்றை சபண் தைகோமபூலத்ததை எடுத்து
வந்து தவத்துவிட்டு சவட்கப்பட்டைகோள. அது
அவளுதடைய வகோழ்க்தக வித்ததையிகல ஒரு
முக்கியமகோனை பகோகம.
"அமமகோ! நகோன் வந்தை விஷயம கவறு. நீங்கள
எண்ணுவது கவறு. அமபுஜேம, நகோட்டியம
ஆடுசமன்று ககளவிப் பட்கடைன். பிரபலமகோனை
கலகோ மண்டைபத்திகல பயிற்சியகோகம! எனைக்கு
நகோட்டியக் கதலயிகல சககோஞ்செம ஆதசெ"
என்றைகோன் லிங்கம. நகோட்டியம ஆடும; ஆனைகோல்
குழந்ததைக்கு இப்கபகோது சககோஞ்செம உடைமபு
செரியில்தல என்றைகோள தைகோய்.

'கலகோ மண்டைபத்திகல நல்ல பயிற்சிதைகோகனைகோ?' என்று ககட்டைகோன் லிங்கம.
'பயிற்சிதைகோன்' என்று இழுத்தைகோற்கபகோல் பதில்
கூறினைகோள அமபுஜேம.
'ஆயிரம ரபகோய் இப்கபகோகதை தைருகிகறைன்
அமபுஜேம, கலகோ மண்டைபத்தின் மர்மத்ததை
எனைக்குச் சசெகோல்லு. உங்களுக்கு ஒரு ஆபத்தும
வரகோதைபடி நகோன் பகோர்த்துக் சககோளகிகறைன்.
கககோமளம சசெய்தை சககோடுதமகதள மட்டும
சசெகோல்லு எனைக்கு. நீ கநற்று அவள வீடு சசென்று
அழுதைவதரக்கும விஷயம சதைரியும. ஆககவ
ஒன்தறையும ஒளிக்ககோகதை. நகோன் உன்தனை சிக்க
தவக்கமகோட்கடைன்; நடைந்தைததைக் கூறு' என்று
ககட்டைகோன் லிங்கம.
சவகு கநரம வதரயில் விஷயத்ததைக் கூறை
அமபுஜேம ஒப்பவில்தல. பிறைகு
சசெகோல்லிவிட்டைகோள.

"அந்தைப் பகோவி கககோமளம, எங்கதள எல்லகோம
வீணகோக வஞ்சித்து, சபரிய ஆட்களுக்கு அந்தை
கலகோமண்டைபத்ததை விபசெகோர விடுதியகோக்கி பணம
கசெர்த்தைகோள. இப்கபகோது அததைக் கதலத்து
விட்டைகோள. நகோங்கள கஷ்டைப்படுகிகறைகோம. அவள
அதுமட்டுமகோ சசெய்தைகோள. எத்தைதனைகயகோ
சபண்கதள, எங்கக வடைநகோட்டிகல ஒரு ஊர்
இருக்கிறைதைகோம. அங்கு விற்று வந்தைகோள. அவள
சசெய்தை சககோடுதம சககோஞ்செமல்ல" என்றைகோள
அமபுஜேம.
"எனைக்கு ருஜேஜு கவண்டுகம" என்று ககட்டைகோன்
லிங்கம.
"இததை எப்படி ருஜேஜு சசெய்வது. கநற்று கூடை
இவளகோல் விற்கப்பட்டை சபண் எனைக்கு கடிதைம
எழுதியிருக்கிறைகோள" என் றைகோள அமபுஜேம.
"அதுகவ கபகோதுகம! எங்கக எடு அக்கடிதைத்ததை"
என் றைகோன் லிங்கம.

அதிகல, 'பகோவி கககோமளம என்தனைக் சகடுத்துக்
குட்டிச் சுவரகோக்கி குடிககோரனுக்கு
விற்றுவிட்டைகோள. நகோன் இங்கு தைவிக்கிகறைன்.
அவள என்தனை கன்னிதக என்று சசெகோல்லி
ஏமகோற்றி, 2000 ரபகோய்க்கு விற்று விட்டைகோளகோம.
நகோன் கன் னிதக அல்ல என்று அவனுக்குத்
சதைரிந்து விட்டைது. என்தனைக் சககோல்லுகிறைகோன்
குடிககோரன்.'
என்று அந்தை அபதல தைன் கததைதய
எழுதியிருந்தைகோள. ஆயிரம ரபகோதயக் சககோடுத்து,
அக்கடிதைத்ததை வகோங்கிக் சககோண்டைகோன் லிங்கம.
இனி தீர்ந்தைது கககோமளத்தின் வகோழ்க்தக எனை
குதித்தைகோன்; வீடு வந்தைகோன்.
###
"மிஸ்டைர் பகோஸ்கர் ! கபசுவது லிங்கம. அடைகடை,
சககோஞ்செம இருப்பகோ. விஷயம முக்கியமகோனைது.
கககோபிக்ககோகதை! உனைக்கு எப்கபகோது கலியகோணம."

"உனைக்கு அததைச் சசெகோல்ல கவண்டிய
அவசியமில்தல"
"மிஸ்டைர் பகோஸ்கர் ! இன்றிரவு கககோமளம
என்னிடைம சககோஞ்சி விதளயகோடி முத்தைமிடுவததை
நீ கண்டைகோல் என்னை பரிசு தைருவகோய்..?"
"துப்பகோக்கியகோல் அவதளயும உன்தனையும
கசெர்த்துச் சுடுகவன்."
"துப்பகோக்கி இல்தலயகோனைகோல்---"
"விதளயகோடைகோகதை."
"ககள பகோஸ்கர் ! நகோதள இரவு பத்து மணிக்கு, நீ
இங்கு வர கவண்டும. இங்கு நகோன் சில
ககோட்சிகதளக் ககோட்டு கிகறைன். பிறைகு
தைகோரகோளமகோகக் கககோமளத்ததைக் கலியகோணம சசெய்து
சககோளளலகோம.
"செரி! வருகிகறைன்"

இந்தை சடைலிகபகோன் செமபகோஷதணக்குப் பிறைகு, …..
"கககோமளந்தைகோகனை கபசுவது."
"ஆமகோம, நீங்கள."
"பதழய ககோதைலன் ......"
"நகோன்சசென்ஸ்…."
"உன் கலியகோணத்துக்கு ஏதைகோவது பரிசு தைர
கவண்டைகோமகோ? லிங்கத்தின் பரிசு வரகோமல்
கலியகோணம நடைக்கலகோமகோ ......"
"என்னிடைம வீண் வகோர்த்ததை கபசெ கவண்டைகோம."
"இகதைதைகோன் கலகோ மண்டைலி அமபுஜேமகூடைச்
சசெகோன்னைகோள.'
"என்னை? அமபுஜேமகோ? அது யகோர்?"

"அவள தைகோன் உனைது கலகோ மண்டைல நட்செத்திரம.
கல்வி மண்டைபத்தில் சகட்டைவள. அவளுக்கு நீ
விற்றை சபண் கடிதைம எழுதினைகோள. ஆயிரம
ரபகோய்க்கு அததை விதலக்கு வகோங்கிகனைன்.
பகோஸ்கரனுக்கு அததைத்தைரப் கபகோகிகறைன்.
இன்றிரவு 9 மணி முதைல் 10 மணிவதர நீ
என்னுடைன் தைனித்திருக்கச் செமமதித்தைகோல் - கடிதைம
சககோளுத்தைப்படும. 'இல்தலகயல்
சககோடுக்கப்படும. 'லிங்கம .... லிங்கம ....
ஹகலகோ!'. சடைலிகபகோதனைக் கீகழ தவத்துவிட்டு
லிங்கம சிரித்தைகோன்.
###
இரவு 9 மணிக்கு லிங்கத்தின் வீடு கநகோக்கி
கககோமளம வந்தைகோள. என் சசெய்வகோள பகோபம. அந்தை
ஒரு கடிதைம அவளுக்கு எமனைன்கறைகோ ?
மலர்ந்தை முகத்துடைன் வரகவற்றைகோன் லிங்கம.
அவளுக்கு முகத்தில் ஈயகோடைவில்தல . பயம,

நடுக்கம, கண்களிகல நீர் தைதுமபிற்று. கநகர
இருவரும படுக்தக அதறை சசென்றைனைர்.
கடிதைத்ததைப் படித்துக் ககோட்டினைகோன் லிங்கம.
கககோமளம அழுதைகோள.
"லிங்கம! கபகோதைகோதைகோ நீ என்மீது வஞ்செந்தீர்த்துக்
சககோளவது? இந்தை உதைவி சசெய். கடிதைத்ததைக்
சககோளுத்தி விடு. பகோஸ்கரதனை நகோன்
மணக்ககோவிட்டைகோல் என் வகோழ்வு பகோழகோகி விடும.
"கககோமளம! உனைக்கு பகோஸ்கரன் மீது ககோதைலகோ?"
என்று ககட்டைகோன் லிங்கம.
"ஆம! தைதடையில்லகோமல் . கதடைசிவதர
சகட்டைவளகோகவகோ இருப்கபன். எனைக்கு புத்தி
வந்துவிட்டைது" என்றைகோள கககோமளம.
"அததைப் கபகோலகவ உன்மீதும எனைக்கு ஆதசெ
வந்து விட்டைது. அகதைகோ உன் அழகிய உதைடு
என்தனை அதழக்கிறைது. முத்தைம கவண்டும
கககோமளம ! மூன்று முத்தைங்கள சககோடு,

இக்கடிதைத்ததை உன்னிடைம சககோடுத்து
விடுகிகறைன்" என்றைகோன் லிங்கம.
"நிஜேமகோகவகோ! உளளபடி என் முத்தைம உமக்கு
கவண்டுமகோ" என்று ககட்டைகோள கககோமளம.
"ஆமகோம; சககோடு! ஆதசெயுடைன் சககோடு!" என்று
ஆகவசெம வந்தைவதனைப்கபகோலக் ககட்டைகோன்
லிங்கம.
அவன் மீது பகோய்ந்து விழுந்தைபடி கககோமளம,
ஒன்று, இரண்டு, மூன்று நகோன்கு ஐந்து எனை
முத்தைங்கதள சககோடுத்தை வண்ணமிருந்தைகோள.
"கபகோதுமடி உன் முத்தைம" என்று கூறியபடி
பகோஸ்கரன் அவள மயிதரப் பிடித்து இழுத்தைகோன்.
லிங்கம சிரித்தைகோன். கககோமளத்தின் கககோபம,
எப்படித்தைகோன் இருந்தைசதைன்று யகோரகோலும
சசெகோல்லமுடியகோது. வகோயில் வந்தைபடி திட்டிக்
சககோண்கடை ஓடிவிட்டைகோன். பகோஸ்கரன். "எனைக்கு
நீதைகோன் குரு" என்று லிங்கத்தின் அடி பணிந்தைகோள.

கககோமளத்தின் வகோழ்க்தக, கிடுகிடுசவனைக் கீகழ
வந்து விட்டைது. கதடைசியில் அவள பகிரங்கமகோனை
விபசெகோரியகோகி விபசெகோர செட்டைத்தின்படி
தைண்டிக்கப்பட்டைகோள.
லிங்கம தைனைது வியகோபகோரத்ததையும, சசெகோத்ததையும,
ஒரு பகுதி பரந்தைகோமன் குடுமபத்துக்கும,
மற்சறைகோரு பகுதி விபசெகோரிகள மீட்பு
செங்கத்துக்கும ஒதுக்கி தவத்துவிட்டு தைனைது
நண்பர்களிடைம விதடை சபற்றுக்சககோண்டு
தைகோனைகோகப் சபகோருள கதைடை சிங்கப்பூர்
சசென்றுவிட்டைகோன்.
--------------

2. தைங்கத்தின் ககோதைலன்
"என்னுதடைய ஜேகோதி எங்கக சதைரிகிறைது? ககோதைலகர!
நீர் என் கண்களிகல ஏகதைகோ உமது உளளத்ததை
உருக்கும ஒளிதயக் ககோண்பதைகோகச் சசெகோல்கிறீர்.
என் உதைட்தடைக் கககோதவக் கனி எனைக் கூறுகிறீர்.
பவளவகோய்! முத்துப் பற்கள ! பசும சபகோன்கமனி!
சிங்ககோர நதடை! கககோகில குரல்! கககோமளவல்லி!
என்று சககோஞ்சுகிறீர். அப்கபகோது என் ஜேகோதி
எங்ககயகோவது உமது கண்களில் சதைன்பட்டைதைகோ?
என் அழகும அததைவிடை என் இளதமயும உன்
கண்களுக்குப் பட்டைகதை தைவிர என் ஜேகோதி எங்கக
சதைரிந்தைது. நீர் என்தனைக் ககோதைலித்தீர். நகோன்
அந்தைக்கட்டிகல அகப்பட்கடைன். ஏகதைகதைகோ
படித்தைவர்! ஆககவ, உமது ககோதைதல ரசெமகோகப்
கபசினீர் . எனைக்குப் படிப்பு அவ்வளவகோக
இல்தல. ஆககவ, நகோன் உமதம எவ்வளவு
ககோதைலிக்கிகறைன் என்பததை எடுத்துக்
கூறைவில்தல."

"ஆம; நகோன் கபசெவில்தலகய தைவிர, என் கண்
பகோர்தவ அததை விளக்கவில்தலயகோ ! உமதம
கநகோக்குமகபகோது அந்தைக் கண்கள எவ்வளவு
பசிகயகோடு உமதமப் பகோர்த்தைனை. உமதமக்
கண்டைவுடைன் பசி எவ்வளவு விதரவில்
தீர்ந்துவிட்டைது. நீர் என் மீது ககோட்டிய
பிகரதமதயக் ககோணுமகபகோது என் சநஞ்சு
எவ்வளது துடித்தைது ! என் மகோர்பு எவ்வளவு
படைபடைசவனை அடித்துக் சககோண்டைது.
'உனைது புன்னைதக எனைக்சககோரு
பூந்கதைகோப்பகோகவன்கறைகோ இருந்தைது ! உமது சமகோழி
எனைக்குக் கற்கண்டைகோக இருந்தைது. உமது ஸ்பரிசெம
என்தனை களிப்புக் கடைலில் சககோண்டு
கபகோயல்லவகோ ஆழ்த்திற்று. ககோதைல் எனும
சுதவதய எனைக்களித்தை கண்ணகோளகோ ! நீகய
எனைக்குக் ககோதைதலயும தைருகிறைகோய். என்தனைத்
தைழுவிய கரங்கள இனி என் பிணத்ததைத்தைகோன்
தைழுவும. அதுவும ஊரகோர் அனுமதித்தைகோல் என்தனை
கட்டில் மீது தூக்கிப் கபகோட்டு கலகலசவனை
நதகத்தை நீர், இனி என்தனைச் செவக் குழியில்

தைளளி, செரசெசரனை மண்தணத் தூவ கவண்டும.
உமமகோல் தைகோன் உலதகக் கண்கடைன்.
உமமகோகலகய உலதக இழக்கிகறைன்.
இப்படிக்கு
உமது ககோதைலியகோககவ கதடைசிவதர இருந்தை,
இறைந்தை,
தைங்கம.
கடிதைத்ததைப் சபகோன்னைமபலம, செரியகோகக்கூடைப்
படித்து முடிக்கவில்தல . அவன் கண்களிகல
நீர்த் துளிகள ஆடினை. சநற்றியிகல வியர்தவ!
சநஞ்சிகல பததை பததைப்பு! நிதல கலங்கினைகோன்
இதளஞன். நகோற்ககோலிகயகோடு கீகழ செகோய்ந்தைகோன்.
மயக்கமகோனைகோன்.
அவனுக்கு அன்றுதைகோன் மணமகோயிற்று.
சபரியக்குடி சபண் சககோஞ்செம அழகும கூடை.
அததைவிடை அதிகமகோனை சசெல்வம! அவதனை
சதமப் படிப்புக்கு அனுப்ப, பணம தைரப் சபண்
வீட்டைகோர் முன்வந்தைனைர். சபகோன்னைமபலம பி. ஏ.

இனி மிஸ்டைர் சபகோன்னைமபலம ஐ.சி.எஸ்
ஆககவண்டும என்பதும கந்தைசெகோமி, பிளதளயின்
மகள கதைமபம கசலக்டைரின் மதனைவியகோக
கவண்டும என்பதும சபண் வீட்டைகோரின்
எண்ணம. அவர்களுக்குப் சபகோன்னைமபலம,
தைங்கம என்றை உபகோத்தியகோயினிடைம கநசெமகோய்
இருந்தைது சதைரியும. தைங்கம, கதைமபத்ததைக்
ககோட்டிலும அழகி என்பது சதைரியும.
சபகோன்னைமபலம யகோர் என்னை சசெகோன்னைகோலும,
தைங்கத்ததைத்தைகோன் மணம சசெய்து சககோளவகோன்
என்று அவர்கள பயந்தை ககோலம உண்டு. தைங்கம
இவர்கள ஜேகோதி அல்ல; அவள ஒரு அபதல.
யகோகரகோ சபற்றைகோர்கள! யகோகரகோ வளர்த்தைகோர்கள.
எப்படிகயகோ ஏதழ விடுதியில் கசெர்ந்து படித்து
உபகோத்தியகோயினி ஆனைகோள. ஏகனைகோ ஆண்டைவன்
அவளுக்கு அவ்வளவு அழதக - சபகோன் கபகோன்றை
குணம பதடைத்தை சபகோன்னைமபலத்ததைக்கூடை
மயக்கி விடைக் கூடிய அவ்வளவு அழதகக்
சககோடுத்தைகோன்.
சபகோன்னைமபலம ககோலம சசென்றை தைகோண்டைவரகோய

பிளதளயின் ஒகர மகன். மிரகோசுதைகோரர், ஊர்
பூரகோவிற்கும அவர் வீடு செத்திரம கபகோல் இருந்தைது.
சபகோன்னைமபலம படித்துக் சககோண்டிருக்தகயில்,
பருவத்தின் கசெட்தடைகளில் ஈடுபடைகோமல் தைகோன்
இருந்தைகோன். உணர்ச்சிகயகோ, செந்தைர்ப்பகமகோ
இல்லகோதைதைகோல் அல்ல! ஊரகோர் தைமமிடைம
தவத்திருக்கும 'மதிப்பு' சகட்டு விடுகம
என்பதைற்ககோக உணர்ச்சிதயக் கூடை அடைக்கிக்
சககோண்டு இருந்தைகோன். ஏதைகோவது மனைததை மயக்கும
ககோட்சிகள ககோண கநரிட்டைகோலும 'கசெதல கட்டிய
மகோதைதர நமபலகோககோது' என்றை பகோட்தடை
உச்செரித்துக் சககோண்கடை தைன் வழிகய கபகோய்
விடுவகோன்.
இவனுதடைய பி.ஏ. வகுப்பின் கபகோதுதைகோன்
தைங்கம, அந்தை ஊர் சபண் பளளியில் ஆசிரியரகோக
வந்தைது. எப்படிகயகோ இருவரும செந்திக்க
கநரிட்டைது. அன்று என்னைகமகோ
சபகோன்னைமபலத்திற்கு வழக்கமகோக வரும பகோட்டு
வரவில்தல. அவன் தைங்கத்ததைப் பகோர்த்தைகோன்.
அவள கண்கதளக் கண்டைகோன்! ஏகதைகோ ஒருவிதை

உணர்ச்சி மயக்கம வந்தைது. தைங்கம தைன் வழி
சசென்றைகோள பயத்துடைன். அவளுக்கு
சபகோன்னைமபலத்ததைத் சதைரியும. ஆககவதைகோன்,
ஊரகோர் என்னை சசெகோல்வகோர்ககளகோ என்றை அச்செம.
பளளிக்கூடைத்திகலகய, ஆசிரிதயகள அதைற்குள
தைங்கத்ததைப் பற்றிப் சபகோறைகோதம
சககோண்டிருந்தைகோர்கள.
"தைங்கம தைளுக்குக்ககோரி! கூந்தைதலப் பகோர், எத்தைதனை
கககோணல்!" என்பகோள ஒரு ஆசிரிதய.
"கககோணல் அல்லடி கககோமளம! கர்ல்ஸ் (curls)
மகோடைர்ன் கபஷன் Modern Fashion என்பகோள
பிறிசதைகோரு மகோது. உண்தமயில் அது
கர்ல்லுமல்ல, கபஷனு மல்ல! இயற்தகயகோக
வளர்ந்து, கருத்து, மினுக்கி, சுருண்டு, அடைர்ந்தை
கூந்தைல் தைங்கத்துக்கு! அததைக்கண்டு மற்றை
சபண்கள கண்ணகோடி முன் நின்று சககோண்டு
தகவலிக்க சவித்தைகோன் பகோர்த்தைகோர்கள! அந்தை 'சுருள
அழகு' அவர்களுக்கு வரவில்தல ; அந்தை
வயிற்சறைரிச்செலகோல் வமபு கபசெலகோயினைர்.

தைங்கமும இவற்தறை நன்கு அறிவகோள. தைன்
அழதக பரிமளிக்கச் சசெய்ய பணம இல்தல
என்பதும, தைன்தனைச் செமூகத்தில்
அறிமுகப்படுத்தி தவக்க நல்ல 'ஜேகோதி' தைனைக்கு
இல்தல என்பதும சதைரியும. ஆககவ, தைங்கம
செற்று ஒதுங்கிகய வகோழ்ந்து வந்தைகோள. மகோதைம
முப்பது ரபகோய் கிதடைத்தைது பளளியில்.
முனியமமகோ என்றை மூதைகோட்டி வீட்டுக்
ககோரியங்கதள கவனித்துக் சககோண்டைகோள.
தைங்கத்தின் சபகோல்லகோதை கவதளகயகோ, என்னைகமகோ
இகதை முனியமமகோள தைகோன் சபகோன்னைமபலத்ததைத்
தூக்கி வளர்த்து வந்தைகோள. அந்தைக் ககோலத்தில்
அவள சசெகோல்லித்தைகோன் தைங்கத்திற்குப்
சபகோன்னைமபலத்ததைப் பற்றித் சதைரியும.
"ஆயகோ, நகோன் சபண் ஜேகோதி" என்று தைங்கம
கூறுவகோள. 'யகோருக்கு – சபகோன்னைம-பலத்திற்ககோக?'
என்று குத்தைலகோகக் கிழவி ககட்பகோள. ககட்டைதும
அவளுதடைய சபகோக்தக வகோதயப் பிடித்து

இடிப்பகோள தைங்கம புன்சிரிப்புடைன்.
ஒருமுதறை செந்தித்து பிறைகு, பலமுதறை செந்தித்தைகோகி
விட்டைது இருவரும. புன்னைதககள அங்கிருந்து
இங்கும, இங்கிருந்து அங்கும கபகோய் கபகோய்
வந்தைனை. கண்கள தைமது கடைதமதய குதறைவறைச்
சசெய்துவிட்டைனை. ககோதைல் முற்றிவிட்டைது. மனைம
உண்டைகோனைகோல் மகோர்க்கமகோ உண்டைகோககோது.
தைங்கத்தின் அழகு, சபகோன்னைமபலத்திற்கு
பகோததைதயக் ககோட்டிவிட் டைது. இருவரும
வீதணயும நகோதைமும ஆயினைர். கதரயில்லகோ
களிப்பு ! எல்தலயில்லகோ இன்பம ! ஈடில்லகோ
மகிழ்ச்சி! தைங்கமும - சபகோன்னும ஒன்றுதைகோகனை .
இருவரும ஒருவரகோயினைர்.
ஊர் ஒன்று இருக்கிறைகதை, வமபளக்க! "என்னை செகோர்,
நமம சபகோன்னைமபலம, அந்தை வகோத்தியகோர் சபண்
இருக்ககோகள, அந்தை வீதி வழியகோக அடிக்கடி
கபகோகிறைகோள" என்று ஆரமபமகோனை வமபளப்பு,
"யகோர் என்னை சசெகோன்னைகோலும ககட்கமகோட்கடைன்"
என்கிறைகோனைகோம. தைங்கத்ததைத் தீண்டிய தகயகோல்

இன்சனைகோருவதளத் சதைகோடைமகோட்டைகோனைகோகம!
அவள கர்ப்பங்கூடைவகோம !!" என்று வந்து
முடிந்தைது.
உளளபடி சபகோன்னைமபலத்திற்கு உறுதி
அவ்வளவு இருந்தைது. ககோதைல் உலகில் குடிகயறி
இருவரும ஒருவதர ஒருவர் பிரிவகதை இல்தல
என்றை முடிவிற்குத்தைகோன் வந்தைனைர். அவர்களின்
ககோதைல் கனிந்தைது. தைங்கம கர்ப்பவதியகோனைகோள.
இன்னும ஒரு மகோதைத்தில் ககோதைலின் விதளவு,
களிப்பின் உருவம பிறைக்கப் கபகோகிறைது. அந்தை
நிதலயில் தைகோன் சபகோன்னைமபலத்திற்கு, சபண்
சககோடுக்க வந்து கசெர்ந்தைகோர் கந்தைசெகோமி பிளதள.
அவர் சபகோன்னைமபலத்தின் மகோமன்!
குடுமபத்தின் ஆண் திக்கு!
சபகோன்னைமபலம ஏகதைகதைகோ சசெகோன்னைகோன்
முதறைத்தைகோன்; மிடுக்கினைகோன்! தைங்கம கர்ப்பவதி
என்பததைக்கூடை சசெகோல்லி விட்டைகோன்.
கந்தைசெகோமிப்பிளதள ஒன்தறைக்கூடை ககோதில்
வகோங்கிக் சககோளளவில்தல.

"ஏகதைகோ நடைந்தைது நடைந்து விட்டைது. நீ சரகோமப நல்ல
பிளதள என்றுதைகோன் நகோன் எண்ணியிருந்கதைன்.
எப்படிகயகோ அந்தைப் சபண் உன்தனை மயக்கி
விட்டைகோள. கபகோகட்டும. அவளுக்கு ஒரு ஆயிரம
ரபகோய் சககோடுத்து விடுகிகறைன். அடுத்தை ஊர்
பளளிக்கு மகோற்றி விடுகிகறைன்" என்று கந்தை செகோமி
பிளதள கூறினைகோர்.
'முடியகோது' என்றைகோன் சபகோன்னைமபலம. மகோமன்
தைன் மீதசெதய முறுக்கினைகோன். ஒரு சிரிப்பு
சிரித்துக்சககோண்கடை ஒரு கடிதைத்ததை நீட்டினைகோன்
சபகோன்னைமபலத்திடைம. வகோங்கி படித்தைதும,
சபகோன்னைமபலத்தின் முகம கருத்து விட்டைது.
பயங்கரமகோனை நடுக்கம ஏற்பட்டைது. கபசெ நகோ
எழவில்தல . மகோமதனை கநகோக்கிபடிகய
நின்றைகோன்.
"என்னை சசெகோல்லுகிறைகோய் ? செமமதைந்தைகோகனை!" என்று
மகோமகோ ககட்டைகோர். ஆசமனைத் தைதலயதசெத்தைகோன்,
ஆபத்தில் சிக்கிய சபகோன்னைமபலம.

மணம நடைந்தைது. தைங்கமும அன்றுதைகோன் ஒரு
சபண் மகதவ சபற்றைகோள. அது தைங்கத்தின்
வயிற்றில் உதித்தை 'தவடூரியமகோ 'கப் பிரசெகோசித்தைது.
ஒரு கடிதைத்ததை எழுதி, முனியமமகோ மூலம
சபகோன்னைமபலத்திற்கு அனுப்பினைகோள தைங்கம.
அந்தைக் கடிதைந்தைகோன் கமகல தீட்டைப்பட்டைது.
அததைப் படித்கதை சபகோன்னைமபலம மூர்ச்தசெயகோகி
கீகழ வீழ்ந்தைகோன். கடிதைத்ததைத் தைந்துவிட்டுச்
சசென்றைகோள கிழவி. தைங்கம பிணமகோகத்
சதைகோங்குவதைகோகக் கண்டைகோள. ஒரு முழக் கயிறு,
தைங்கத்தின் அழதக, இளதமதய, வகோழ்க்தகதய
அப்படிகய பகோழகோக்கிவிட்டைது. பகோழகோய்ப் கபகோனை
கயிற்றுக்குக் கண்ணில்தல - தைங்கத்தின்
அழதகயும, இளதமதயயும கநகோக்க! அந்கதைகோ
இறைந்தைகோகள இளமங்தக! ககோதைல் பகோததையில்
சசென்றைவள. ககோதைல் எனும குழியில் விழுந்தைகோள.
"கலடிஸ் அண்டு சஜேன்டில்கமன்! இன்தறைய
தினைம நகோம இந்தை ஊரில் எதைற்ககோகக்
கூடியிருக்கிகறைகோம? இந்தை விபச்செகோர தைதடைச்

செட்டைத்ததைச் செரியகோனைபடி அமுல் நடைத்தை
கவண்டும என்பதைற்ககோகவும, அததைப்
சபகோதுமக்கள, பிரபலஸ்தைர்கள படித்தைவர்கள ஒரு
கமிட்டியகோக இருந்து, தைமது கடைதமதயச் சசெய்ய
கவண்டும என்று நகோன் உங்கதளக் ககட்டுக்
சககோளகிகறைன் (தகதைட்டைல்) தகதைட்டி விட்டைகோல்
மட்டும கபகோதைகோது. நகோம ககோரியத்தில் ககோட்டை
கவண்டும" என்று கசலக்டைர் சபகோன்னைமபலம
அழககோக பிரசெங்கம சசெய்தைகோர். கூட்டைத்திற்கு
வந்திருந்தை ஜேரிதகத் தைதலப்பகோதககள எல்லகோம,
கசலக்டைர் தைங்கதளப் பகோர்க்குமகபகோது தகதைட்டை
கவண்டும என்பதைற்ககோகத் தையகோரகோக தககதளச்
கசெர்த்து தவத்துக் சககோண்டைபடிகய இருந்தைனைர்.
இது இருபது வருஷங்களுக்குப் பிறைகு!
சபகோன்னைமபலம இதடையில் சதமக்குப் கபகோய்
ஐ.சி.எஸ். கதைறி, பல இடைங்களில் கசலக்டைரகோக
இருந்துவிட்டுத் தைதலமயிர் கூடை செற்று
நதரத்துவிட்டு, தைஞ்செகோவூரில் கசலக்டைரகோக வந்தை
செமயத்தில், விபசெகோர செட்டைத்ததை அமுலுக்குக்
சககோண்டுவர, நகர பிரமுகர்கதளக் சககோண்டை ஒரு

கமிட்டி நிறுவப்பட்டைது. அந்தைக் கூட்டைத்தில்
தைதலதம வகித்துதைகோன் கசலக்டைர்
சபகோன்னைமபலம இததைப் கபசினைகோர்.
விபசெகோரத்தைகோல் வரும ககடு, செமூகத்தில் அதைனைகோல்
விதளயும ஆபத்து என்பததைப் பற்றிப் பலர்
கபசினைர்.
அவர்களிகல அகநகர் அன்றிரகவ தைமது
தவப்பகோட்டி. மகோரிடைம விபசெகோரத்தின் ககட்தடைப்
பற்றியும, அததைத் தைகோங்கள ஒழிக்கக் கங்கணம
கட்டிக் சககோண்டைததைப் பற்றியும கபசுவகோர்கள
என்பசதைன்னைகமகோ நிச்செயம.
பலர் கபசி முடிந்தை பிறைகு, ஒரு இளமங்தக
எழுந்தைகோள. அவள அழககோக இருந்தைதுடைன் செற்று
அவசெரக்ககோரி கபகோலவும கதைகோன்றினைகோள.
ஆங்கிலம படித்தை மகோது என்பதும, செற்று நல்ல
நிதலயில் இருப்பவள என்பதும, நதடையிலும
உதடையிலும விளங்கினை.

"தைதலவர் அவர்ககள! சபரிகயகோர்ககள!
விபசெகோரம ஏன் ஏற்பட்டைது என்பததைப் பற்றி
கயகோசித்து ஆரகோய்ந்தைகோ லன்றி அதைதனை ஒழிக்க
முடியகோது. விபசெகோரம நடைக்கும இடைத்ததை
மட்டுமதைகோன் மகோற்றை முடியும. விபசெகோரம
உண்டைகோவதைற்குக் ககோரணம ஏழ்தம முதைலகோவது.
ஆனைகோல், அது மட்டும தைகோன் என்று எண்ண
கவண்டைகோம. பண ஆதசெகூடை விபசெகோரம
சசெய்யுமபடித் தூண்டும. அத்கதைகோடு, ஆடைவரின்
ஆணவச் கசெட்தடைகள தைகோன் விபசெகோரம
உற்பத்திக்கக ககோரணம. இததைக் கூறும கபகோது
மற்றைவர்களுக்கு வருவததைவிடை, தைதலவர்
அவர்களுக்கு அதிக கககோபம வரலகோம. ஆமகோம!
சுமமகோ என்தனை விதறைத்துப் பகோர்க்ககோதீர்கள.
ககோதைல் மணங்கள நிகழ்ந்து, கஜேகோடிகள செரியகோக
அதமந்து, ககோதைலுக்கு ஜேகோதிகயகோ - பீதிகயகோ மற்றை
ஏகதைகோதைதடையகோய் இல்லகோதிருப்பின், உளளபடி
நகோட்டில் விபசெகோரம வளரகோது.
மணம சசெய்து சககோளவது மகோடு பிடிப்பது கபகோல
இருக்குமவதர, வகோழ்க்தகயில் பூரகோ

இன்பத்ததையும நுகர முடி யகோது. அதைனைகோல் ககோதைல்
இன்பம சுதவத்தைறியகோதை ஆடைவரும,
சபண்டிரும, ககோமச் கசெற்றில் புரளகிறைகோர்கள.
அதில் விதளயும முட்புதைகர விபசெகோரம.
ஜேகோதி செனியதனைக் கண்டு மிரண்டை எத்தைதனைகயகோ
கபர் தைமக்கு உகந்தைவதர மணம புரிந்து
சககோளளகோது, அவர்கள வகோழ்தவக் சகடுத்து,
அவர்கதள விபசெகோரிகளகோக்கினைர். தைதலவர்
அவர்ககள! உமது தைங்கத்தின் மகள அப்படிகய
ஒரு விபசெகோரியகோனைகோள. என் சசெய்வகோள அந்தை
அபதல? உமமகோல் ககோதைலிக்கப்பட்டு மணம
சசெய்து சககோளளகோது பிணமகோக்கப்பட்டை
தைங்கத்தின் மகள, நீர் சதம சசென்று நகோட்தடை
ஆளும வித்ததைதய கற்றுக் சககோண்டிருந்தை
ககோலத்தில் ஒரு விபசெகோரியிடைம வளர்ந்தைகோள.
ஆடைல், பகோடைல், கற்றைகோள. அவதள ஒரு பிரமுகர்
ககோதைலித்துக் கலந்து வகோழ்கிறைகோர். அவதள மணக்க
மறுக்கிறைகோர். கபகோகம கவண்டுமகோம அவருக்கு !
சபகோறுப்பு மட்டும கூடைகோதைகோம; இன்று நீர்
கபகோடும கமிட்டி ஜேரரகோக கவதல சசெய்தைகோலும

அவதள அதசெக்க முடியகோது. ஏன்? சுந்தைரி எனும
அந்தை மங்தகதய தவப்பகோட்டியகோக தவத்துக்
சககோண்டிருப்பது. நீர் நிறுவியுளள கமிட்டியின்
தைதலவர் திருமதலசெகோமிதைகோன்! ஆககவதைகோன்,
அவள அகப்படை மகோட்டைகோள. உமக்கு அந்தை நகோள
கவனைம வருகிறைது கபகோலும ! தைங்கம என்னை
ஜேகோதிகயகோ என்பதைகோல், மருண்டு யகோர் கபச்தசெகயகோ
ககட்டு மயங்கி தைங்கத்ததைப் பிணமகோக்கினீர் .
ஆம! இன்று நீர் கபசுகிறீர், சபகோன்கபகோன்றை
சமகோழிகதள!" என்று ஆத்திரத்துடைன் அந்தைப்
சபண் கபசினைகோள.
"அமமகோ! என்தனைக் சககோல்லகோகதை! நகோன் பகோதைகன்.
என் தைங்கத்ததை இழந்கதைன். ஆனைகோல்
ஜேகோதிதயப்பற்றி கவதலப்படைவில்தல. என்
மகோமன் ககோட்டிய பீதிக்குத்தைகோன் பயந்கதைன்"
என்றைகோர் கசலக்டைர். "சதைரியுகம எனைக்கு அதுவும
தைங்கம ஒரு கிறிஸ்துவ மகோது. அவதள மணம
சசெய்து சககோண்டைகோல் குடுமபச் சசெகோத்தில்
ககோலணகோவும சபறை முடியகோதைபடி உமது
தைகப்பனைகோர் உயில் எழுதி தவத்தைகோர். அததைக்

ககோட்டித்தைகோகனை உமது மகோமன் உன்தனை
மிரட்டினைகோர். சசெகோத்துப் கபகோய்விடும என்றை
உடைகனை நீர் கசெகோர்ந்து விட்டீகர ! தைங்கம உமக்குச்
சசெகோத்தைகோகத் சதைரியவில்தலகயகோ" என்றைகோள அந்தை
மங்தக.
"மகோகதை! என்தனை மீண்டும சககோல்லகோகதை. நகோன்
அன்று ஜேகோதிப்கபயிடைம சிக்கிகனைன்.
அதைனைகோகலகய என் இன்பத்ததை இழந்கதைன்"
என்று கூறி கசலக்டைர், "தைங்கத்ததைப் பற்றியும,
என்தனைப் பற்றியும இவ்வளவு சதைரிந்து
சககோண்டுளள நீ யகோர்?" என்று ககட்டைகோர்.
"நகோன்தைகோன் சுந்தைரி!" என்றைகோள அமமங்தக. "ஆ!
என் மககள! தைங்கம தைந்தை மணிகய! உன் தைகோய்
எனைக்கு இன்பம தைந்தைகோள. நீ எனைக்கு அறிவு
தைந்தைகோய்" என்று கூறி, மகதள அருகில் அதழத்து
உட்ககோர தவத்துக் சககோண்டைகோர், கசலக்டைர்
சபகோன்னைமபலம. அடுத்தை வகோரத்தில் மிஸ்.
சுந்தைரிக்கும, மிஸ்டைர் திருமதலசெகோமிக்கும,
கசலக்டைர் சபகோன்னைமபலம சுயமரியகோததைத்

திருமணம நடைத்தி தவத்தைகோர்.
-------------------

3. வகோலிப விருந்து
வண்டிக்ககோர வரதைன் கவதலயினின்று
நீக்கப்பட்டைகோன். கணக்குப் பிளதள கந்தைசெகோமி
வீடுகபகோய்ச் கசெர்ந்தைகோன். கதைகோட்டைக்ககோரனின்
குடுமபம கதலந்தைது. அவன் மகோதல வதர
கவதல சசெய்துவிட்டு, வீடு சசென்று
விடைகவண்டும. செந்தைகோனை கிருஷ்ண ஐயர்
இவ்வளவு 'டிஸ்மிஸ்' ஆர்டைர் கபகோட்டைதைற்குக்
ககோரணம, சபயருக்ககற்றைபடி அன்றி, அவருக்குக்
குழந்ததைகய பிறைவகோதைதைகோல், முதைல் மதனைவிதய
தைகோய் வீட்டிற்குத் துரத்திவிட்டு கமகோகனைகோ எனும
இதளய மதனைவிதயத் கதைடிக் சககோண்டைதுதைகோன்.
அந்தைச் சிங்ககோரி பங்களகோ-வுக்குள நுதழந்தைதும
வீட்டிகல கவதலக்கிருந்தைவர்களிகல, வகோலிபப்
பருவ மகோனைவர் நீக்கப்பட்டைனைர். தைடிதைடியகோக
ஆண்கதள நடை மகோடை விட்டுவிட்டு, பிறைகு சபண்
சகட்டுவிட்டைகோல் தைதலமீது தகதவத்துக்
சககோளளும சில தபத்தியங்கள ! பகோமபு புற்றிகல
தகவிட்டைகோல் 'புஸ்' என்று சவளிவந்து

கடிக்கத்தைகோன் சசெய்யும. கமகோகனைகோகவகோ அழகும
இளதமயும தைழுவிக் சககோண்டிருந்தை
தைங்கக்சககோடி! அவள உலவும இடைகம, சுகந்தைம
வீசும. அந்தை வகோதடைதயப் சபற்றுப் சபற்று,
பித்தைம தைதலக் ககறினைகோல் தைடிப்பயல்கள
எஜேமகோனைரின் மதனைவியகோச்கசெ என்று
கயகோசிக்கவுமகோட்டைகோர்கள. எவனைகோவது
இளிப்பகோன். ஏகதைனும ஒன்று கநரிட்டுவிட்டைகோல்,
பிறைகு ககோலத்துக்கும தைதலகுனிந்து
வகோழகவண்டும. கிளி வளரப்கபகோகும
இடைத்திகல பூதனைகதள உலவவிடுவதைகோ?
கமகோகனைகோவின் உரிதம யகோளர், உல்லகோசெ
புரியகோக்கினைகோர் வீட்தடை. கரடிகயகோ ஒரு புறைம;
மற்கறைகோர் புறைத்திகல அந்தை வகோரம சவளியகோனை
கிரகோம கபகோன் பிகளட்டுகள,
நிதலக்கண்ணகோடிகள, கநர்த்தியகோனை
நகோற்ககோலிகள, கசெகோபகோக்கள, கமதஜே முதைலியனை .
அழகிய படைங்கள சுவதர அலங்கரித்தைனை.
ஹகோலிகல கீகழ விரிக்கப் பட்டிருந்தை
ஜேமக்ககோளகம, ஸ்சபஷலகோக, ககோஷ்மீரிலிருந்து
வரவதழக்கப்பட்டைது!

இந்தைச் சிங்ககோர கஜேகோடைதனையிகல, அந்தை
சசெகோகுசுக்ககோரி சிற்பிகள சிந்தைதனைதயயும
கவிகளின் கருத்ததையும கிளறிவிடும அழகுடைன்
உலவினைகோள. ஐயரின் ஆனைந்தைத்திற்கு
அளவில்தல. 'கமகோகனைகோ!' என்று முமமுதறை
கூப்பிடுவகோர், மூன்று ஸ்தைகோயியில் ! அவள ஒரு
முதறை புன்முறுவல் பூத்தைதும பூரித்துச்
கசெகோபகோவில் செகோய்வகோர். இரு வரின் இன்ப வகோழ்வு
இரண்டைகோண்டுகள தைங்கு தைதடையின்றி
நதடைசபற்று வந்தைது. ஆனைகோல் இளதம சமருகும
எழில் மணமும வீசிடை அவள உலவினைகோள. இவர்
ககோலத்தைகோல் கசெக்கப்பட்டு, முதுதம என்னும
முற்றைத்திகல கிடைந்தைகோர். ஐயருக்கு மட்டும
அறுபது கவலி நிலமும, அதர இலட்செம சரகோக்க
கலவகோகதைவியும இல்லகோவிட்டைகோல், இந்தைப்
கபத்தி, சபண்டைகோகியிருக்க முடியகோது.
கமகோகனைகோவுக்குத் தைன் புருஷனின் முதுதம, தைன்
இளதம இதவகள கதைகோன்றைவில்தல. அவள
உண்டு, ஆனைந்தைம உண்டு. அவ்வளவுதைகோன்! கவறு
அறியகோள அந்தை வனிததை. வகோழ்க்தக என்றைகோல்

இதுதைகோன் என்று எண்ணினைகோள. மனைதிகல அதல
கமகோதைகோதை நிதல! கருத்தும கண்ணும
கட்டுக்கடைங்கிய ககோலம ! அததைக் சககோடுத்தை
ஐயருக்கு வந்தைது ஜேஜுரம. ஜேஜுரம கண்டைவுடைகனை.
நல்ல டைகோக்டைரகோக வரவதழக்கவில்தல. எவன்
வருவகோகனைகோ என்றை செந்கதைகத்தைகோல் ஜேஜுர
கவகத்தைகோல் கண் திறைக்க முடி யகோதை நிதலயிலும,
கஷ்டைப்பட்டு விழித்துக் சககோண்டிருப்பகோர்,
கமகோகனைகோதவத் தூங்கச் சசெய்யுமவதர.
பிறைகு ஒரு முதறை அவளழதகப் பகோர்த்து,
சபருமூச்சுவிட்டு விட்டு, 'சககோடி ரமமியமகோக
வளர்கிறைது. மரம வதளகிறைது, வகயகோ திகத்தைகோல்'
என்றை நிதனைப்பு சநஞ்தசெ உறுத்தை, கவதல
சககோண்டு கண்தண மூடுவகோர்; தூக்கம வரகோது.
இதைனைகோல் செகோககோரண ஜேஜுரம தடைபகோயிட் ஜேஜுரமகோகி,
டைகோக்டைர் ரகுரகோமன், சிகசரட்டும சிரிப்பும
உடைனிருக்க, உளகள நுதழந்து ஐயரின் கநகோதயத்
தீர்க்க மருந்தும, அவளுக்கு கநகோயூட்டை பகோர்தவப்
பகோகும தைரும நிதல வந்துவிட்டைது. டைகோக்டைர்
ரகுரகோமன் தவத்தியக் கல்லூரியிகல கற்றை

எத்தைதனைகயகோ பகோடைங்கதள மறைந்துவிட்டைகோன்.
ஒன்று மட்டும மறைக்கவில்தல. அதுதைகோன்
நகோசுக்ககோக இருப்பது, கபசுவது. அததை கமகோகனைகோ
அதுவதர கண்டைதில்தல! அதுவதரயிகல ஐயர்
வகோயகோல் கபசினைததைக் கண்டைகோகள தைவிர கண்
கபசுவததைக் கண்டை தில்தல. டைகோக்டைர்
ரகுரகோமனின் கண்கள ஏகதைகதைகோ கபசெலகோயினை!
"ஐயர்வகோள ! ஒரு ஆறுமகோதைம ஓய்வகோக இருக்க
கவண்டும. வயதைகோகிவிட்டைது பகோருங்கள"
என்றைகோன்.
வயதைகோகிவிட்டைது! கமகோகனைகோவின் சிந்தைதனைக்குப்
புது கவதல கிதடைத்துவிட்டைது. கிழவர், நம
கணவர் என்றை சசெய்தி அவதளச்
கசெகோகத்திலகோழ்த்தைத் சதைகோடைங்கிற்று.
"ஓய்வகோகத்தைகோகனை இருக்கிறைகோர், அவருக்சகன்னை
குதறை? ஆள அமபு இல்தலயகோ, கவதல என்னை
இருக்கு?" என்று பதிலுதரத்தைகோள கமகோகனைகோ.

டைகோக்டைர் ரகுரகோமன் சிரித்துவிட்டு,
"விதளயகோட்டுப் பருவம. ஒன்றும
புரியவில்தலயமமகோ உங்களுக்கு" என்றைகோன்.
விதளயகோட்டுப் பருவம ! ஒன்றும புரியவில்தல!
கமகோகனைகோவின் சிந்தைதனைக்கு கவதல
அதிகரித்துவிட்டைது. வயதைகோகிவிட் டைது,
விதளயகோட்டுப் பருவம என்றை
இருவகோசெகங்களும மகோறி மகோறி மனைதிகல
தைகோண்டைவமகோடினை.
டைகோக்டைர் "வயதுக்ககற்றை கவதல
சசெய்யகவண்டும. இரத்தை ஓட்டைத்திற்கு
ஏற்றைவிதைமகோக வகோழ்க்தக இருக்க கவண்டும.
ஐயர் தைமது உடைமதப சரகோமப அலட்டிக்
சககோண்டு விட்டைகோர். ககோய்ச்செலுக்குக் ககோரணகம
அதுதைகோன். குடுமப பகோரத்ததைத் தைகோங்கும செக்தி
கவண்டுகம" என்றைகோன்.
கமகோகனைகோ ஓரளவு புரிந்து சககோண்டைகோள.
கநகோயின்றி இருந்தைகோல் பிரதிதினைம முகச் க்ஷவரம
நடைக்கும; நதர முகத்ததை நகோசெமகோக்ககோது;

முடுக்ககோககவ நடைப்பகோர்; முதியவர் என்பததை
சிததைக்க, ஒழுங்ககோக உடுத்திக் சககோளவகோர்.
வகோலிப வகோதடை வீசெட்டும என்று. படுத்தை
படுக்தகயகோக இருக்ககவ, இந்தை 'கமக்கப்' சசெய்து
சககோளள முடியவில்தல. வகயகோதிகம
கமகோகனைகோவின் கண்களுக்கு நன்கு சதைரிந்தைது.
ஐயரும அததை எண்ணி சநகோந்தைகோர்.
வயதைகோகிவிட்டைது பகோருங்கள! என்றை அந்தை
இன்சஜேக்ஷன், கமகோகனைகோவுக்கு டைகோக்டைர்
ரகுரகோமனைகோல் தைரப்பட்டைது அல்லவகோ! அதி
கவதல சசெய்யத் சதைகோடைங்கிற்று. "இசதைல்லகோம
ஏனைடி! கமகோகனைகோ! இந்தைக் கிழங்கள
இப்படித்தைகோன் சசெகோல்லும. விளக்ககற்றை
கவணும, விரதைம இருக்க கவணும என்று.
கககோயிகலகோ அருகில் இல்தல. மூன்று சதைரு
தைகோண்டிப் கபகோககவண்டும. நகோற்பது நகோள நீ
கபகோய் விளக்ககற்றை கவண்டுசமன்றைகோல் சிரமம.
யகோரகோவது கவதலக்ககோரரிடைம சசெகோல்லலகோம"
என்று புருஷனின் ஆயுள விருத்திக்ககோக கதைவி
கககோவிலுக்கு நகோற்பது நகோள திருவிளக்கு ஏற்றை
கவண்டுசமன்று யகோகரகோ சசெகோன்னைததைக் ககட்டுக்

சககோண்டு, அதுகபகோலகவ சசெய்ய
கவண்டுசமன்று கூறிய கமகோகனைகோதவ
கவண்டைகோம என்று தைடுத்துவிடை ஐயர் கபசினைகோர்;
முடியவில்தல. கமகோகனைகோ தகயிகல,
பூக்கூதடையுடைன் கதைவி பூதஜேக்குப் கபகோய்வரத்
சதைகோடைங்கினைகோள. கமகோகனைகோ தைரிசெனைத்துக்குப்
கபகோய்வரத் சதைகோடைங்கினைகோள. கமகோகனைகோ
தைரிசெனைத்துக்கு, மூன்று சதைருக்களிலும,
கககோயிலிலும பக்தைர்கள கூடிவிட்டைனைர்.
கதைவியின் திருவருள கிதடைக்குமுன்னைம,
கமகோகனைகோவுக்கு பக்தைர்கள, பகோர்தவப் பிரசெகோதைம,
அர்ச்செதனை கண்கனிவு ஆகிய பலவதககதளத்
தைரலகோயினைர். நகோற்பது நகோட்களுக்கும இந்தை 'ரசெம'
கமகோகனைகோவுக்கு ஒருவிதைமகோனை புது இன்பத்ததைக்
சககோடுத்துவிட்டைது. கமகோகனைகோ என்னை, கதைவிதயப்
கபகோல் கல்லுருவகோ ! ககோந்தியுடைன் கூடிய மகோது!
சககோஞ்செ நகோட்களுக்குப் பிறைகு, செந்தைகோனை
விருந்திக்குச் சூரணம தைந்தைகோர் சித்தை தவத்தியர் .
கமகோகனைகோ கவண்டைகோசமனை மறுத்தைகோள. அவர்
வற்புறுத்திச் செகோப்பிடை தவத்தைகோர். பசித்தை உளளம,

பயம நிதறைந்தை கண்கள, பருவ சகருவமுளள
அங்ககோதிகள ! அப் பகோதவக்கு சூரணம,
செந்தைகோனைத்துக்கு உதைவி சசெய்யவில்தல. ஆனைகோல்
ஆதள உருக்க ஆரமபித்தைது. கமனியின் சமருகு
மங்கத் சதைகோடைங்கிற்று. எலுமபும கதைகோலுமகோனைகோள
கமகோகனைகோ. கமகோகனைகோவுக்குச் செந்கதைகம
வலுத்துவிட்டைது. ஐயர் இல்லகோதை கநரத்திகல, ஒரு
சபகோட்டைலம சூரணத்துடைன் டைகோக்டைரிடைம சசென்று
தைன் பயத்ததைக் கூறினைகோள. டைகோக்டைர் அவளது
நகோடிதயப் பிடித்துப் பகோர்த்தைகோர். கண்கதள
திறைந்து, இரத்தைம செரியகோக ஓடுகிறைதைகோ என்று
கவனித்தைகோர். ஆதசெ தைதுமபிக் கிடைந்தை அளவு,
அந்தைக் கண்களிகல இரத்தை ஓட்டைம இல்தல!
கன்னைத்ததைத் தைடைவினைகோர். சபருமூச்சசெறிந்தைகோர்.
தைனி அதறை! அவளது கநகோய் டைகோக்டைருக்குத்
சதைரிந்துவிட்டைது. மருந்து அபூர்வமகோனைது.
அவரிடைம இருந்தைது. ஒரு 'கடைகோஸ்' சககோடுத்தைகோர்.
கட்டி அதணத்து ஓர் முத்தைம ! விரிந்தை இதைழுடைன்,
ஆச்செரியப் பகோர்தவயுடைன். கமகோகனைகோ டைகோக்டைதரப்
பகோர்த்து, "இசதைன்னை அக்ரமம" என்று ககட்டைகோள.
ஆனைகோல் அவள முகத்திகலகோ சதைகோனியிகலகோ

கககோபம இல்தல. 'உன் கநகோய் கபகோக இனி
இதுதைகோன் கமகோகனைகோ மருந்து' என்று சககோஞ்சினைகோர்
டைகோக்டைர். சூரணத்ததைக் ககோட்டி, இது ஊமத்ததை
கலந்தைது, சமளள சமளளச் செகோகடிக்கும.
உனைக்கிருக்கும வகோலிய உணர்ச்சிதயப் கபகோக்க
எவகனைகோ ஒரு நகோட்டு தவத்தியனிடைமிருந்து
இததைப் சபற்றைகோர், உன் கணவர். உன்தனைக்
சககோல்ல மருந்திட்டைதைகோகக் ககஸ்சதைகோடுத்தைகோல்
பத்தைகோண்டுகள சஜேயில் கிதடைக்கும"
என்றுதரத்தைகோர். அவள பயந்கதை கபகோனைகோள.
"விஷமகோ ! கிழட்டுப் பகோவி என்தனைக்
சககோல்லவகோ துணிந்தைகோன். டைகோக்டைகர! என்தனை
நீர்தைகோன் ககோப்பகோற்றை கவண்டும" என்று
சகஞ்சினைகோள. "உன்தனை இனி நகோன் தகவிடைப்
கபகோவதில்தலகய" என்று டைகோக்டைர் சககோஞ்சினைகோர்.
கமபவுண்டைருக்கு அன்று லீவ் தைரப்பட்டைது.
டைகோக்டைர் சவளிகய கபகோயிருக்கிறைகோர் என்றை
கபகோர்டு சதைகோங்கவிடைப்பட்டைது.
ஐயர், அலுத்து வீடுவந்தைகோர் ! கமகோகனைகோ
ககோணப்படை வில்தல. கதைகோட்டைம சசென்று

பகோர்த்தைகோர். அண்தடை அயல் வீடுகளில்
விசெகோரித்தைகோர். கிதடைக்கவில்தல. அச்செம பிறைந்து
விட்டைது. டைகோக்டைர் மீது தைகோன் கவனைம சசென்றைது.
அவசெர அவசெரமகோக அங்கு சசென்றைகோர் .
வகோயிற்படியிகல ககோல் தவக்கும கபகோகதை உளகள
இருந்து ஒகர சிரிப்பு, செரசெப்கபச்சு, ககோதிகல
நகோரகோசெம கபகோல விழுந்தைது. ஆத்திரம உளகள
கபகோகத் தூண்டிற்று. சவட்கமும, என்னை
கநருகமகோ என்றை பயமும, சவளிகய கபகோய்விடு!
இனி நீ கமகோகனைகோதவ மீட்க முடியகோது' என்று
கூறிற்று. சககோஞ்செ கநரம ஸ்தைமபித்து
கமகோகனைகோவின் குரல்! ஐயர் ஓடிவிட்டைகோர்
வீட்டுக்கு - சவட்கி, வியர்த்து, மருண்டு!
அவள சநடுகநரம கழித்து வந்தைகோள. "எங்கக
கபகோயிருந்தைகோய் இவ்வளவு கநரம?" என்று
அதிககோரத்துடைன் அவர் ககட்டைகோர். "டைகோக்டைர்
வீட்டுக்கு" என்று அவள துணிவகோகப் பதில்
கூறினைகோள. 'ஏன்?' என்று ககட்க அவருக்குத்
ததைரியம பிறைக்கவில்தல.

இந்தைச் செமபகோஷதண பிறைகு பிரதி தினைமும நடைக்க
ஆரமபித்தைது. வகோலிப விருந்ததை அவள ரசித்துக்
சககோண்டிருந்தைகோள! வகயகோதிகர் என்னை சசெய்வகோர் ?
------------

4. புகரகோகிதைரின்
புலமபல்
புகரகோகிதைர் புண்ணியகககோடீஸ்வர
கனைபகோடிகளுக்குப் பிரமபுரத்திகல அபகோரமகோனை
மதிப்பு! சகமபீரமகோனை உருவம - இனைத்தின்
இலட்செணப்படி! உலகம உருண்தடை
வடிவசமன்பததை விளக்கும சதைகோந்தி!
கட்டைகோந்தைதரயிகல இரண்கடைகோர் புற்கள
முதளத்துக் ககோய்ந்து கிடைப்பது கபகோன்றை தவதீகக்
குடுமி, பஞ்செ கச்செம, பட்தடை விபூதி, செந்தைனைப்
சபகோட்டு, செரிதக உத்தைரியும, சமருகிடைகோதை
சபகோன்கமனி, ஆதசெ தைதுமபும கண்கள, விரிந்தை
சசெவிகள, கூர்தமயகோனை நகோசி - செகோமுத்ரிககோ
இலட்செணம இது. குணகோதிசெயகமகோ, குல
தைர்மத்தின்படி அதமந்திருந்தைது. புன்சிரிப்புத்
தைவழ்ந்தைபடி இருக்கும. எவரிடைமும தைமக்குப்
பிரிவு இருப்பதைகோனை பகோவதனைதயப் கபச்செகோலும
சபருமூச்செகோலும ககோட்டுவகோர். வழியில்

சதைன்படுகவகோதரக் குசெலம விசெகோரியகோமலிரகோர்.
குறித்தை கதைதிப்படி, திதி வதககதளக்
கவனைப்படுத்தைத் தைவறைமகோட்டைகோர்.
இதடையிதடைகய, "இளநீர் ஒரு ஆறும, இஞ்சி
சககோஞ்செமும, வகோதழக்கச்செல் கிதடைக்குமகோனைகோல்
அதுவும, செமபகோகவகோ சிறுமணிகயகோ இரண்டு
மரக்ககோல் செகோத்தியமகோகத் கதைதவ" என்பததையும
கூறுவகோர். பல ககட்டுச் சில சபறுவகோர்.
வந்தைவதரயில் பகவத்கடைகோட் செந்தைகோகனை என்று
கூறுவகோர். குளிர்ந்தைதைகோகக் ககோட்டிக்சககோளவகோர்.
முகூர்த்தைம குறித்துக் சககோடுப்பதிலும, செடைங்கு
செமபிரதைகோயத்ததை அதமப்பதிலும
வகோடிக்தகக்ககோரரின் விருப்பந்தைகோன் அவருக்கு
கமஷம, ரிஷபம, மிதுனைம.
"முதைலியகோர் வகோள ! கககோர்ட்டுக்குப் கபகோக
கவண்டைகோமகோ ! ககோதலயிகல பத்து மணிக்குள
ககோரியத்ததை முடித்துவிடுகிகறைன். கரி நகோள என்று
சசெகோல்வகோ, அது ஒன்றும சசெய்யகோது. ஏன்
சதைரியுமகோ? முதைலியகோருதடைய ஜேகோதைகமிருக்கிறைகதை
அது அப்படிப்பட்டைது. செனிகூடை சுக்கிர ககோரியம

சசெய்யும" என்பகோர் செமயத்ததைத் சதைரிந்து.
தவதீகப் பித்தைரிடைம சசென்றைகோகலகோ, நகோள
சசெய்வததை நல்லவகோள சசெய்யமகோட்டைகோன்னு
சபரியவகோ வீணுக்ககோ சசெகோன்னைகோள. விஷக்கடி
கவதள கூடைகோது பகோருங்கககோ. தைருமபுத்ரர்,
சசெகோக்கட்டைகோன் ஆடை உட்ககோர்ந்தைகோகர செகுனியுடைன்,
அந்தை கவதள எவ்வளவு சபகோல்லகோதைது
சதைரியுகமகோ ! செனி பகோர்தவ பகோர்த்தைகோன்! தைருமரின்
ரகோஜ்யம, சசெகோத்து, திசரசௌபதி செகலமும கபகோச்சு.
செகுனியகோ சசெய்தைகோன். செனியன் கவதல.
விடியற்ககோலகம தைகோன் முகூர்த் தைம! ஜேகோம
ஜேகோசமனை இருக்கும' என்று கூறுவகோர்.
ஒவ்கவகோர் ரகத்துக்கும இஷ்டைமகோனை ரகம
கனைபகோடிகளுக்குத் சதைரியும. அதைற்ககற்றைபடிதைகோன்
நகோள, கிழதம, நட்செத்திரம, செடைங்கு
ஆகியதவகள அதமப்பகோர். ஆககவ,
பிரமபுரத்திகல அவருக்கு சசெல்வகோக்கு
இல்லகோவிட்டைகோல், புகரகோகிதைரின் ஏக புத்திரி
ஏமலதைகோதவ ஒரு எஞ்சினியரின் மகனுக்குக்
கலியகோணம சசெய்து தவத்து, சர் செமபிரமமகோகச்

சசெய்தைதுடைன், எல். எம. பி. படிக்க, கனைபகோடிகள
பணம தைந்திருக்க முடியுமகோ? ஏமலதைகோ,
ஆமதைகோபகோத் கசெதலயும, ஆர்கண்டி
ஜேகோக்சகட்டும. சகமபு வதளயும, பச்தசெ
மூக்குத்தியும, தவர கலகோலகோக்கும
கபகோட்டுக்சககோண்டு, வகோலிபர்களின் விழிகளுக்கு
விருந்தைகோக இருந்திருக்க முடியுமகோ? அவர்
தவதீகர். ஆனைகோல், அது வகோட்டைமகோ அவருக்குத்
தைந்தைது? கதைகோட்டைமும துறைவும, நில புலன்களும
தைந்தைது. அவர் ஏன் பின்பு அததைவிடைப் கபகோகிறைகோர்?
அவருதடைய குற்றைமல்ல, எல். எம. பி.
மகோப்பிளதள திடீசரன்று இறைந்துவிட்டைது.
அதைனைகோல் ஏமலதைகோவின் அழசககோன்றும
கபகோய்விடைவில்தல. அமங்கதலயகோனைகோகள
என்று அப்பகோவுக்கு வருத்தைந்தைகோன். பகோவம, அந்தை
மங்தகயும ஒரு சுகமும ககோணகோமல் மூதலயில்
உட்ககோர்ந்திருக்க 'விதி' கநரிட்டைது. கவதைதனைதைகோன்
தைந்தைது. தைகோயும இல்தல, அந்தை செகோய்ந்தை தைளிருக்கு!
சபண்ணின் பருவ வளர்ச்சியும எழிலின்
வளர்ச்சியும, கனைபகோடிகளுக்கு, அவளுக்குத் தைகோலி

மட்டும இருந்துவிட்டைகோல் பரமகோனைந்தைமகோக
இருக்கும. அமங்கதல அழககோகவும,
இளதமயகோகவும, நகோகரிகமகோகவும இருந்தைகோல்
அப்பகோவுக்கு அச்செந்தைகோகனை! இச்தசெதைகோன்
சபகோல்லகோதை நச்செர வகோயிற்கறை! எந்தைப் புற்றிகல
எந்தைப் பகோமபு இருக்குகமகோ யகோர் கண்டைகோர்கள.
ககோலம சகட்டுப் கபகோச்சு என்று பல எண்ணிப்
புலமபினைகோர் கனைபகோடிகள. அவகளகோ எண்ணி
விமமினைகோள சில ககோலம. பிறைகு வீதிவழிகய
சசெல்லும "கண் சிமிட்டிகள, கபகோகலகோ ககோலர்கள,
புன்சிரிப்புப் பகோண வீரர்கள, புதுப்
பகோர்தவயினைர்" ஆகிகயகோதரக் கண்டு ககோலந்
தைளளினைகோள. கண்டைதும சகட்டை எண்ணம
சககோண்டு விடைவில்தல. அவதரப் பகோர்த்தைகோல்,
என் ஆத்துக்ககோரர் கபகோகல இருக்கு; அகதைகோ அகதை
மகோதிரி ககோலர்தைகோன் அவர் கபகோடுவகோர்' என்று தைகோன்
முதைலிகல எண்ணினைகோள. பிறைகு, அந்தைப்
சபகோல்லகோதை உணர்ச்சி இருக்கிறைகதை அது ஆட்சி
சசெய்ய ஆரமபித்தைது. அந்தைப் கபததை அதைற்கு
அடிதமயகோனைகோள.

கனைகசுந்தைரம கட்டு இல்லகோதை ககோதள. சபற்கறைகோர்
சிறு பிரகோயத்திகல இறைந்துவிட்டைனைர்.
எப்படிகயகோ, படித்து யகோதரகயகோ அடுத்து, ஒரு
பளளியில் ஆசிரியரகோக அமர்ந்தைகோன். செகோப்பகோட்டு
விடுதியிகல ஜேகோதக. அந்தை ஜேகோதகயின் ஜேன்னைல்
தவதீகத்தின் சகட்டை ககோலகமகோ என்னைகமகோ
ஏமலதைகோவின் கதைகோட்டைத்துக்கு கநரகோக இருந்தைது.
முதைலிகல லஜ்தஜே; பிறைகு ஒருவிதைமகோனை செந்கதைகம
! அதைற்கடுத்தைபடி ஒரு வதகயகோனை செந்கதைகோஷம!
பிறைகு கண்டைதும முகமலர்ச்சி; ககோணகோவிட்டைகோல்
கவதல. பிறைகு, கண் கடிதைம. பின்னைர் கடிதைகம
புறைப்பட்டுவிட்டைது, அமங்கதல
ஏமலதைகோவுக்கும, வகோலிபன் கனைகசுந்தைரனுக்கும!
பகோழகோய்ப்கபகோனை பளளிக் கூடைம ஒன்று
இல்தலயகோனைகோல் ஜேன்னைலும அவனும இதணப்
பிரிந்திருக்கமகோட்டைகோர்கள ! ஜேலம சமகோளளும
கவதல ஏமலதைகோவுக்கு எப்கபகோதும
இருந்தைபடிகய இருக்கும.
அந்தை பச்தசெ நிறைப் பத்திரிக்தகயும அவனுக்குக்
கிதடைத்துவிட்டைது. கட்டுகதள அறுத்சதைறி,

சிதறைதய விட்டு சவளிகய வகோ, நகோட்டைகோரின் மூடை
ஏற்பகோட்தடை நீ மதியகோகதை என்சறைல்லகோம ஒரு
கிழவர் கூறினைகோல், ஒரு ககோதளக்கு உணர்ச்சி
சபகோங்ககோமலகோ இருக்கும? கடிதைத்துடைன் கசெர்த்துக்
குடி அரசுக் கட்டுதரகதளயும அனுப்பலகோனைகோன்.
ககோதைலுடைன் ககோலக் கண்ணகோடிதயயும சபறைகவ
ஏமலதைகோ ககோதைல் உளளத்துடைன் அச்செத்ததைத்
துதடைத்தை அணங்கு மகோனைகோள. இதளய உலகில்
நடைக்கும இதவ. கிழ தவதீக கனைபகோடிக்குத்
சதைரியகோது. விதைதவத்தைனைம அவளிடைம தைங்கி
விட்டைது என்று நமபினைகோர். அவள அந்தைச்
சிதறைதய விட்டுத் தைப்பித்துக்சககோண்டு சசெல்லச்
சிறைகுகதள அடித்துக் சககோண் டிருக்கும கிளி
என்பது அவருக்குத் சதைரியகோது. "செமகபகோ !
மககோகதைவகோ! எனைக்கு செகல செமபத்தும தைந்தைகோய்.
ஒகர ஒரு குதறைதய மட்டும தைந்துவிட்டைகோய்
கதைவகோ! ஏமலதைகோவின் கதிதய எண்ணினைகோல், என்
சசெகோத்து சுகம எல்லகோம சுடு சநருப்பகோகிறைகதை!
செர்கவஸ்வரகோ! ஏகனைகோ எனைக்கிந்தை தைண்டைதனை!"
என்று கூறி ஆயகோசெப்படுவகோர். ஏமலதைகோவின்
அலங்ககோரங்கதளக் கண்டைகோல் அவருக்குச்

செந்கதைகம வளரும. என் சசெய்வகோர் ?
செந்தியகோவந்தைனைத்ததை முடிக்கப் கபகோகும செமயம
தைன்தனை கநகோக்கி ஒரு வகோலியன் வருவததைக்
கண்டைதும, திறைந்தை கண்கதள மறுபடியும மூடிக்
சககோண்டைகோர் புண்ய கககோடீஸ்வரர். அது அவர்
முதறை! தியகோனைத்திகல ஐயருக்கு எவ்வளவு
அக்கதர சதைரியுகமகோ என்று ஊரகோர் கபசிக்
சககோண்டைது அந்தைத் தைந்திரத்தின் பயனைகோகத்தைகோன்.
வந்தை வகோலிபன் பத்து நிமிடைங்களுக்கு கமல் ஐயர்
எதிரிகல நின்றை பிறைகு, "பரகமஸ்வரகோ! தையகோநிகதை"
என்றை கபச்சுடைன், கண்கதளத் திறைந்தைகோர்
கனைபகோடிகள. வகோலிபதனைக் கண்டைகோர். புதுமுகம
அவருக்கு! இருந்தைகோசலன்னை. புது வகோடிக்தக
பிடிக்க கவண்டுகம! அதைற்ககோக வகோஞ்தசெயுடைன்
வகோலிபதனை கநகோக்கினைகோர்.
"அடுத்தை கிரகோமம நகோன் வசிப்பது . நகோதளக்கு
முகூர்த்தைம. எனைக்குத்தைகோன். சபண் என்தனைவிடை
உயர்ந்தை ஜேகோதி. அவள என்தனைக் ககோதைலிக்கிறைகோள.
எனைக்கும இஷ்டைந்தைகோன். ஆனைகோல், செகோஸ்திர

செமமதைமகோககோகதை என்பதைற்ககோகச் செஞ்செலப்
படுகிகறைன். முகூர்த்தைம உங்கதளக் சககோண்கடை
நடைத்தை கவண்டுசமன்று என் சபற்கறைகோர் கபசிக்
சககோண்டைனைர். அததைக் ககட்டு நகோன் ஓகடைகோடி
வந்கதைன். நீங்கள இந்தைச் செகோஸ்திர செமமதைமற்றை
கலியகோணத்துக்கு வரக்கூடைகோது என்று ககட்டுக்
சககோளளகவ இங்கு வந்கதைன். கிருதப சசெய்ய
கவணும" என்றைகோன் வகோலிபன்.
கனைபகோடி கயகோசித்தைகோர்! "அடுத்தை கிரகோமமகோ! யகோர்
வீடு?" என்று ககட்டைகோர்.
இடைத்துக்ககற்றைபடிதைகோகனை அவருதடைய
முகூர்த்தைம, செடைங்கு எல்லகோம!
"நகோங்கள சசென்தனை! இங்கக வந்து ஒரு
வகோரந்தைகோன் ஆகிறைது. என் அப்பகோவுக்கு
வியகோபகோரம. ஆண்டைவனை செகல செமபத்தும
சககோடுத்திருக்கிறைகோன். பங்களகோ, கமகோட்டைகோர்,
சின்னை ஜேமீன், இவ்வளவும உண்டு'
என்றுதரத்தைகோன் வகோலிபன். ஐயருக்கு சநஞ்சிகல
நதமச்செல் ஏற்பட்டுவிட்டைது. சபரிய இடைத்துக்

கலியகோணம, தைட்செதண சென்மகோனைம ஏரகோளமகோகக்
கிதடைக்குகம என்றை எண்ணம.
"இப்படி உட்ககோர் தைமபி ! செகோஸ்திர விகரகோதைம, தைர்ம
விகரகோதைம, ஆசெகோர விகரகோதைம ஆகியதவகள பகோபக்
கிருத் தைறியந்தைகோன். ஆனைகோல் அதவகளுக்குப்
பிரகோயச்சித்தைமும உண்டு, நிவர்த்தியும உண்டு.
சககோஞ்செம சசெலவகோகும. ஆனைகோலும
பகோதைகமில்தல ! பகவத் பிரீதி ஏற்பட்டுவிடும.
கமலும அந்தைப் சபண் உயர்ந்தை ஜேகோதி என்கிறைகோய்.
ககோதைலுக்கு ஜேகோதி ஏது! செந்தைனுவின் செரசெத்துக்குச்
சசெகோந்தைமகோனை சுந்தைரகோங்கி மீன் பிடிப்கபகோர் குலம.
மச்செகந்திகய பிறைகு பரிமளக்கந்தி
யகோகிவிடைவில்தலயகோ! சபண்ணுக்ககற்றைது
ஆணுக்குந்தைகோன். ஆதகயகோல் நீ ஆயகோசெப்படைகோகதை'
என்று கனைபகோடிகள செகோஸ்திகரகோக்தைமகோனை பதிகல
கூறினைகோர். வகோலிபன் பூரிப்புடைன் "மற்றுகமகோர்
விகசெஷம ! எங்களுக்குள ககோந்தைர்வ விவகோகமும
நடைந்துவிட்டைது" என்று சசெகோல்லித் தைதல
குனிந்தைகோன். கனைபகோடிகள "பகல! தகககோர
ஆசெகோமிதைகோன்! குட்டியுங் சகட்டிக் ககோரிதைகோன்!

இன்னைமும செகோஸ்திரமும கீஸ்திரமும குறுக்கக
நிற்பகோகனைன்? அததை நகோன் செரி சசெய்து
விடுகிகறைன். 150 ரபகோய் பிடிக்கும. இங்கககய
சசெய்ய முடியகோது. வீட்டிகல தைகோன் சசெய்ய
கவணும" என்றைகோர். வகோலிபன் கநகோட்டுக்கதளத்
தைந்தைகோன். கனைபகோடி களிப்கபகோடு வீடு சசென்றைகோர்.
விடியற்ககோதல மூன்று மணிக்கு முகூர்த்தைம!
ஐயர் இரண்டு மணிக்கக எழுந்துவிட்டைகோர்.
ஏமலதைகோ சவந்நீர் தையகோரகோக தவத்திருந்தைகோள. ஐயர்
குளித்தைகோர். கபகோர்க்கககோலம பூண்டைகோர்;
புறைப்பட்டைகோர். "புறைக்கதடைக் கதைவும, சதைருக்
கதைவும தைகோள கபகோட்டுண்டு இரு அமமகோ ! எட்டு
மணிக்கு வந்து விடுகிகறைன்" என்று
ஏமலதைகோவிடைம கூறிவிட்டுக் கலியகோண வீடு
சசென்றைகோர்.
கலியகோண வீட்டிகல ஆனைந்தைம ! புகரகோகிதைரும
அதிகல கலந்து சககோண்டைகோர். அதர மணி
கநரத்திற்குப் பிறைகு, கமகோட்டைகோரில் சபண்ணும
மகோப்பிளதளயும வந்து இறைங்கினைர். "செரிதைகோன்!
ஏற்சகனைகவ ககோந்தைர்வம நடைந்தைவள ! இப்படி

வருவதுதைகோன் முதறை. கமலும கநற்றிரவு நகோன்
இதைற்சகல்லகோம கசெர்த்கதை பிரகோயச்சித்தைம
சசெய்துவிட்கடைன்" என்று கனைபகோடி கூறினைகோர்.
கமளம ககோது சசெவிடுபடைக் கிளமபிற்று .
"இவ்வளவு நகோகரிகமகோகக் கலியகோணம
சசெய்யறைவகோ, மகோப்பிளதளக்கும, சபண்ணுக்கும
இதடைகய திதர கபகோடுவகோகனைன்? சுத்தை கர்நகோடைக
மன்கனைகோ !" என்று கனைபகோடிகய சர்திருத்தைம
கபசெலகோனைகோர். "அது எங்கள குல தைர்மம" என்று
கலியகோண வீட்டைகோர் கூறினைகோர். கலியகோண
வீட்டிகல கனைபகோடிகளுக்குத் சதைரிந்தைவர்கள பலர்
இருந்தைனைர்.
"ககோலம கபகோகிறை கபகோக்கின்படி சசெய்ய
முன்வந்தீர். இதுதைகோன் முதறை" என்றும,
"ஜேகோதிகபதைம ஒழியத்தைகோகனை கவண்டும. கலப்பு
மணம பரவகவண்டும. கனைபகோடிககள இதைற்குச்
செமமதித்தை பிறைகு, ஒரு தவதீகனைகோவது இனி வகோய்
திறைக்க முடியுமகோ" என்றும, "ஆதசெக்குத்தைகோகனை
செகோர் நகோயகி, ஆசெகோரத்துக்ககோக கவண்டி ஒரு

அழுமூஞ்சிதயயகோ கட்டிக் சககோளவது" என்றும,
பலரும கலப்பு மணத்ததை துவக்கி தவக்க
முன்வந்தை கனைபகோடிகதளப் பகோரகோட்டினைர். 150
ரபகோய் கிதடைத்தைது. இப்கபகோது 10 ரபகோயகோவது
படும என்றை கணக்கில் கனைபகோடி களித்தைகோர். ஓமம,
மணமக்கள மனைதிகல சககோழுந்து விட்சடைரியும
ககோதைல் ஜேஜுவகோதலதயப் கபகோல கிளமபிற்று.
இரகோகபகோவத்துடைன் மந்திரங்கதளக் கூறினைகோர்
புகரகோகிதைர். மகோங்கல்யதைகோரணம நடைந்தைது. சகட்டி
கமளம நடைந்தைது. திதரயும நீங்கிற்று.
மணப்சபண் "அப்பகோ! நமஸ்கரிக்கிகறைன்" என்று
கூறினைகோள. 'ஆ! யகோர் ? ஏமுவகோ? என்று அலறினைகோர்
புகரகோகிதைர்; மயக்கமுற்றைகோர்.
'அப்பகோ! அப்பகோ!' என்றை அன்பு சமகோழியும,
மகோமகோ! மகோமகோ!' என்றை கனிவகோனை சமகோழியும,
குளிர்ந்தை நீர் சதைளிக்கப் பட்டைபின் புகரகோகிதைர்
எழுந்தைகோர். நடைந்தைததை நிதனைத்தைகோர். சநஞ்சு
சநருப்புக்கூடைகோயிற்று. நீர் சபருகும
கண்களுடைன், "பகோதைகி! கல்தலப் கபகோட்டைகோகய
தைதலயிகல! உன்தனைப் கபகோல விதைதவகள

இப்படியகோ ககோரியம சசெய்கின்றைனைர்? இதல மதறை
ககோயகோக ஏகதைகோ நடைப்பதுண்டு. இப்படி விவகோகமகோ
! அதைற்கு நகோன் புகரகோகிதைமகோ! என்னை துணிவு!
எவ்வளவு அக்ரமம ! என் மதிப்பு என்னை ஆவது !
மதைம என்னை ஆவது! பிதழப்பும கபகோச்கசெடி
கபததைகய! இந்தைத் தைடிப்பயல் 150 ரபகோய்
சககோடுத்து என்தனை மயக்கிவிட்டைகோகனை! இதைற்கு
உடைந்ததையகோ! மண்தடைதய உதடைத்துக் சககோண்டு
இங்கககய செகோகிகறைன்! நகோக்தகப் பிடுங்கிக்
சககோளகிகறைன்" என்று துடித்தைகோர். |
"செகோஸ்திகரகோக்தைமகோக நீகர இருந்து திவ்வியமகோகத்
திருமணம நடைந்துவிட்டைது. இனி
விசெனைப்படுவகோகனைன்! உதடைந்தை பகோண்டைம என்று
எண்ணிக் சககோளளுங்கள" என்ப தைகோகச்
செமகோதைகோனைங் கூறினைர்.
அதைற்கு அவர், "கபகோக்கிரிககள! துஷ்டைர்ககள!
என்தனை ஏய்த்து விட்டீர்ககள, நகோன்
விடைமகோட்கடைன். ஏமலதைகோவுக்கு நடைந்தைது
விவகோகமல்ல!" என்று கதைறினைகோர்.

"ககோந்தைர்வ மணம முதைலிகல! இப்கபகோது அக்னி
செகோட்சியகோக, பிரமபுரத்துப் பிரபல புகரகோகிதைர்
முன்னிதலயில் திருமணம நடைந்கதைறியது"
என்றைகோன் மகோப்பிளதள கனைக சுந்தைரம.
மணப்சபண் ஏமலதைகோகவகோ, "இனிக் கிணற்றைங்
கதரக்குப் கபகோவதும வருவதுமகோக இருக்கத்
கதைதவயில்தல. கண்ணுக்கும கருத்துக்கும
இதசெந்தை கண்ணகோளன் கிதடைத்தைகோன் ; குலதைர்மம
சகட்டுவிட்டைகோல் குடியகோ முழுகிவிடும,
இயற்தக தைர்மம நிதலத்தைது" என்று எண்ணி
மகிழ்ந்தைகோள.
"நீ யகோரடைகோ, என் குடி சகடுத்தைவன்?" என்றைகோர்
கககோபத்துடைன் கனைபகோடி. மனைம கபகோல்
மகோங்கல்யம கிதடைத்தைதைகோல் மகிழ்ந்தை ஏமலதைகோ,
"நமம ஊர் பளளிக்கூடைத்துத் தைமிழ்
வகோத்தியகோரப்பகோ அவர். இருபது ரபகோய்
செமபகோதிக்கிறைகோர். முதைலியகோர் வகுப்பு. கவறு
மனுஷகோ கிதடையகோது" என்றைகோள.

"வகோத்தியகோ ! இருபது செமபளமகோ! அடைபகோவி!
ஜேமீன் இருக்கு, பங்களகோ இருக்கு, கமகோட்டைகோர்
இருக்கு என்றைகோகய. அதுவும இல்தலயகோ !
பஞ்தசெப்பயதைகோனைகோ?" என்று கூறிப் பிரலகோபித்தைகோர்.
"சபண் கபகோச்சு! பிதழப்பு கபகோச்சு ! மதிப் புப்
கபகோச்சு ! பணமும இல்தல இந்தைப் பயலிடைம"
என்று கூறி அழுதைகோர்.
"பணத்திற்கு குதறை ஏதைப்பகோ! நமமிடைம
இல்தலயகோ?" என்று ஏமலதைகோ கூறினைகபகோது
கனைபகோடியின் இருதையகம சவடித்துவிடும
கபகோலிருந்தைது.
"ஒரு ககோசு ககோணமகோட்டீர்கள ! எல்லகோம ஈஸ்வரன்
கககோயிலுக்கு எழுதி தவத்துவிடுகவன்,
ஜேகோக்கிரததை" என்று மிரட்டினைகோர் கனைபகோடிகள.
"இரண்டு ஜீவன்களுக்கும இருபது ரபகோய்
கபகோதும" என்றைகோன் கனைகசுந்தைரம.
"அடை! பகோவிப்பயகல! என் மகோனைத்ததை வகோங்க

கவண்டைகோம. இந்தை ஊதர விட்டு இவதளயும
இழுத்துக் சககோண்டு எங்ககோவது சதைகோதல.
இருநூறு ரபகோய் தைந்து விடுகிகறைன். இந்தை க்ஷணம
கபகோய்விடைகவண்டும. நகோன் சிவகனை என்று
இங்கககய கிடைக்கிகறைன். என் மககளகோடு திருப்தி
அதடை மகோனைத்ததையும பறிக்ககோகதை. பிரகோமணன்
நகோன்; உன்னிடைம சகஞ்சுகிகறைன்" என்றைகோர்
கனைபகோடி.
"அப்படிகய சசெய்கிகறைன் மகோமகோ! கமகோட்டைகோர்
அதைற்ககோகத்தைகோன் ஏற்பகோடைகோகி இருக்கிறைது. கநற்று
மகோதலகய புகரகோகிரகோம கபகோட்டுவிட்கடைகோம.
சபங்களூர் கபகோகிகறைகோம" என்றைகோன்
மகோப்பிளதள.
"இருநூறு ரபகோய் கவண்டைகோமப்பகோ. எனைக்ககோக
நீங்கள சசெய்துதவத்தை நதககள 2000 தைகோளுகம!
அது கபகோதும" என்றைகோள மகள. "அதுவும
கபகோச்செகோ!" என்று அழுதைகோர் புகரகோகிதைர். அவரது
புலமபதல யகோர் ககட்கிறைகோர்கள? ஊர் முழுவதும
வமபளப்புத்தைகோன்! அவர்கள சபங்களூரில் செரசெ

மகோக வகோழ்ந்து வந்தைனைர்.
அப்பகோவுக்கு அடிக்கடி கடிதைம கபகோடுகிறைகோள
ஏமலதைகோ. கனைபகோடிகளும வழக்கப்படி,
புகரகோகிதைம சசெய்கிறைகோர். கபரன் பிறைந்தைகோன் என்று
ககட்டும பூரித்தைகோர் . கசெருகிறை சசெகோத்து யகோருக்கு !
எல்லகோம அந்தைப் தபயனுக்குத்தைகோகனை ! கபரப்
பிளதளதயப் பகோர்க்க கவண்டும என்பது
கனைபகோடிகளின் விருப்பம, யகோரும அறியகோமல்
கபகோய்ப் பகோர்க்க கவண்டும என்று எண்ணினைகோர்.
சபங்களூரில் குழந்ததைதயத் சதைகோட்டிலிட்டு,
ஏமலதைகோ தைகோலகோட்டும கபகோது, "தைகோத்தைகோ வருவகோர் !
தைங்கமல்லவகோ தூங்கு! உனைக்கு பட்செணம
வகோங்கித் தைருவகோர், பட்டுச் சசெகோக்ககோ எடுத்து
வருவகோர் ! தைங்கச் செங்கிலி கபகோடுவகோர்" என்று
சககோஞ்சுகிறைகோள.
புண்ணிய கககோடீஸ்வரரின் புதைல்வி சபங்களூரில்
இருப்பது பற்றி, யகோகரனும துடுக்குத்தைனைமகோகப்
கபசினைகோல், புகரகோகிதைர், "அவ தைதலசயழுத்து

அதுகபகோலிருந்தைகோ, யகோரகோகல தைடுக்க முடியும"
என்று செமகோதைகோனைம கூறுவகோர். மனைதிகல
என்னைகவகோ திருப்திதைகோன்.
சர்திருத்தைப் பிரசெகோரம பலமகோக நடைக்க
ஆரமபித்தைது. புகரகோகிதைப் புரட்டு, மதை ஆபகோசெம,
சபகோருந்தைகோ மணம, விதைதவ மணத்தின்
அவசியம ஆகியவற்தறைப் பற்றிப் பலமகோனை
பிரசெகோரம நடைந்தைது. அது புகரகோகிதைரின் மனைததைப்
புண்ணகோக்கிற்று. "ககோலம எவ்வளவு சகட்டு
விட்டைது பகோர்த்கதைகளகோ ! ஆசெகோரம சகட்டுப்
கபகோச்சு! மதைத்தின் மதிப்பு கபகோகிறைது. ஜேகோதி
உயர்வு தைகோழ்வு பற்றிய செமபிரதைகோயம
கபகோயிண்டிருக்கு! கலியின் கூத்து" என்று கூறிப்
புலமபுகிறைகோர். சபங்களூர் நிதனைப்பு வந்தைகோல்
மட்டும புன்னைதக.
-----------

5.சககோக்கரகககோ'
ஒருநகோள மகோதல. நகோன் கடைற்கதர முன்பு
கண்மூடி சமசௌனியகோக உட்ககோர்ந்து
சககோண்டிருந்கதைன். கண் மூடுவதும,
சமசௌனியகோவதும, கனைவு ககோண்பதும
செகஜேந்தைகோகனை!
"தவஸ்ரகோதயப் பகோர்த்தைகோகயகோ, இல்தலகயகோ?"
என்று ககட்டுக் சககோண்கடை யகோகரகோ என் முதுகில்
ஒரு தைட்டுத் தைட்டைகவ, கண்விழித்துத் திருமபிப்
பகோர்த்கதைன். பல மகோதைங்களகோக என் கண்களில்
சதைன்படைகோதிருந்தை என் நண்பன் சுந்தைரம
சிரித்துக்சககோண்கடை நின்றைகோன்.
"இல்தல, சுந்தைரம. நீ பகோர்த்தைகோகயகோ?" என்று நகோன்
வினைவிகனைன்.
"அவர் என்தனைப் பகோர்க்ககோமல் கூடை இருப்பகோரகோ?
கபகோனைவகோரத்தில் கூடை 'வீரர் வில்லிங்டைன்' என்று

முதைல் தைரமகோனை தைதலயங்கசமகோன்று
எழுதிகனைகனை, சதைரியகோதைகோ?" என்றைகோன்.
எனைக்குத் தூக்கி வகோரிப் கபகோட்டைது. சுந்தைரம டிப்டி
கசலக்டைரகோக இருப்பதைகோகச் சசெகோன்னைகோல் கூடை
நகோன் நமபத் தையகோர். ஆனைகோல் பத்திரிககோசிரியரகோக
இருப்பதைகோகச் சசெகோன்னை கபகோது சககோஞ்செங்கூடை
நமப முடியகவ இல்தல.
"தைதலயங்கம யகோர் எழுதினைது?" என்று நகோன்
வினைவிகனைன்.
"அசரகர! செமகோசெகோரகம சதைரியகோதைகோ?" என்று
பீடிதக கபகோட்டுக் சககோண்டு, சுந்தைரம தைன்
சுயசெரிததைதயத் சதைகோடைங்கினைகோன். அதைற்குள
எனைக்கு அறிமுகமகோனை ஒரு கபர்வழி அவ்வழிகய
கபகோக, நகோன் அவருக்கு ஒரு செலகோம கபகோட்டுக்
சககோஞ்செம பற்கதள சவளிகய ககோட்டிகனைன்.
"யகோர் அந்தை ஆசெகோமி?" என்று ககட்டைகோன் சுந்தைரம.

"கரன்சி ஆபீசில் 600 ரபகோய்
செமபளத்திலிருக்கிறைகோர். அவர் சபரிய கபர்வழி"
என்கறைன்.
"உஷ்! இவர்கதளப் பகோர்த்தைகோகல எனைக்குப்
பிடிப்பதில்தல" என்று கூறிக் சககோண்கடை, அந்தை
உத்திகயகோகஸ்தைர் கபகோனை திக்தக கநகோக்கிச்
சுந்தைரம ககோறி உமிழ்ந்தைகோன்.
"சககோடுத்து தவத்தை ஆசெகோமிகள ! அந்தைக்
ககோலத்திகல சுலபமகோக அகப்பட்டை கவதலயின்
பயனைகோக இன்று சககோழுத்தை செமபளம
வகோங்குகிறைகோர்கள. இந்தைக் ககோலத்திகல கவதல
ஏது? சவட்டி ஏது? இருக்கும பணத்ததையும
படிப்பிற்கு அர்ப்பணம சசெய்து விட்டு, வரட்டு
நிலம முரட்டு மதனைவியுடைன் ககோலட் கக்ஷபம
சசெய்வது எவ்விதைம என்றை கவதல எனைக்கு
உண்டைகோயிற்று. சவகுகநரம கவதைதனைப்பட்டுக்
கதடைசியில் பத்திரி ககோசிரியர் ஆகலகோம என்று
தீர்மகோனித்கதைன்."

சுந்தைரம இந்தை இடைத்தில் தைன் செரிதைத்ததைச் செற்று
நிறுத்தி விட்டுக் சககோஞ்செம சபகோடி கபகோட்டுக்
சககோண்டைகோன். அவன் திடீசரன்று எப்படி
கமதைகோவியகோனைகோன் என்று நகோன் கயகோசித்துக்
சககோண்டிருந்கதைன். மறுபடி ஆரமபித்தைகோன்
கததைதய.
"எவ்வளகவகோ பத்திரிதககள ! எங்கக
திருமபினைகோலும பத்திரிதககள. இருந்தைகோலும என்
பத்திரிதகயின் சபயதரக் ககட்டைகோலுகம
கபகோதும. உன்னைகோல் அததை வகோங்ககோமலிருக்க
முடியகோது. நல்ல சுபதினைமகோகப் பகோர்த்து அததை
ஆரமபித்கதைன். தைகோளின் தைதலயிகல ஒரு கசெவல்!
அதைன் வகோயினின் றும வருகிறைது 'சககோக்கரகககோ'
என்னும செப்தைம. அதுகவ பத்திரிதகக்கும சபயர்.
செப்தைச் சுதவ ஒரு பக்கம கிடைக்கட்டும. அதில்
சவளியகோகும விஷயங்களின் சபகோருட்சுதவயின்
நயத்ததை என்னைகோல் சசெகோல்ல முடியகோது."
"சுந்தைரம, ஒரு ககளவி. அது என்னை, மகோதைப்
பத்திரிதகயகோ .... வகோரப் பத்திரிதகயகோ, அல்லது

தினைசெரியகோ?" என்று நகோன் ககட்கடைன்.
"அததை நகோன் ஏன் கூறை கவண்டும? விஷயம
முழுவததையும ககட்டு விட்டுப் பிறைகு நீகய
சசெகோல்லு. மற்றைப் பத்திரிதக
ஆசெகோமிகதளப்கபகோல, ரிசெர்வ பகோங்கி மகசெகோதைகோ,
சவளதளக் ககோகிதைத் திட்டைம, பிரிட்டிஷ்
செகோமரகோஜ்யம, செகோஸ்திரியகோர் செகோசெனைம
என்சறைல்லகோம நகோன் எழுதுவது கிதடையகோது.
'சககோக்கரகககோ' வில் சவளிவரும முக்கியமகோனை
விஷயங்கள என்னைசவன்றைகோல், திடுக்கிடும
செமபவங்கள, ஆகவசெத்ததை தைரக்கூடிய ஆச்செரிய
மர்மங்கள, விகநகோதை விசித்திரங்கள தைகோம. ஆனைகோல்
ஓசரகோரு செமயம பல சிக்கலகோனை
பிரச்தனைகதளப்பற்றிக் கூடை நகோன்
விவகோதிப்பதுண்டு.
"உதைகோரணமகோக மனிதைனுக்கு ஒரு தைதல
கபகோதுமகோ?" என்றை தைதலப்பின் கீழ் ஒரு ரசெமகோனை
கட்டுதர எழுதியிருந்கதைன். இவ்விஷயமகோக
இதுவதர ஒருவரும கவனியகோது இருப்பது

சுத்தைப் பிசெசகன்றும, அறிவுளகளகோர் இதைன்
உண்தமதய சதைரிந்து சககோண்டு, பகோமரருக்குக்
கூறை கவண்டுசமன்றும, சரவரண்டு ரகோமசிமித்
பிரசெங்கம சசெய்தைதைகோக எழுதிவிட்கடைன்.
அவ்வளவுதைகோன். அந்தை வகோரம பூரகோவும
அததைப்பற்றி விருத்தி உதரகளும,
வியகோக்கியகோனைங்களும, ஆரகோய்ச்சிகளும
'சககோக்கரகககோ' வில் சவளிவந்தைனை. பிறைகு ..."
"ஆமகோம சுந்தைரம, ரகோமசிமித் யகோர்?" என்று நகோன்
ககட்கடைன்.
சுந்தைரம கததை சசெகோல்லும உற்செகோகத்தில் என்
ககளவிதயக் கவனிக்ககவயில்தல. கமகல
சசெகோல்லிக் சககோண்கடை கபகோனைகோன்.
"மறுவகோரம மன்னிக்கவும" என்றை தைதலப்பின்
கீழ், "ரகோமசிமித் மனிதைனுக்கு ஒரு தைதல
கபகோதுமகோ?" என்றை பிரச்தனைதயக் கிளப்பகவ
இல்தலசயன்றும, 'மனிதைனுக்கு இருக்கும ஒரு
தைதலகய கபகோதும. இததை அறிவுளகளகோர்

கவனித்துப் சபகோது மக்களுக்குக் கூறுவது நலம'
என்று மட்டுகம அவர் கூறினைதைகோகவும
சவளியிட்டு, தைப்பகோகச் சசெய்தி அனுப்பினை
நிரபதர கவதலதய விட்டு விலக்கி
விட்டைதைகோகக் 'சககோக்கரகககோ'வில் பிரசுரம
சசெய்கதைன்."
எனைக்குச் சிரிப்பு சபகோங்கிற்று. சுந்தைரம அவ்வளவு
செகோமர்த்தியமகோகக் ககோரியங்கதளச் சசெய்வகோன்
என்று நகோன் எதிர்பகோர்க்ககவ யில்தல.
"கபஷ்! கபஷ்!" என்று சசெகோல்லிக் சககோண்கடை,
அவன் முதுதகத் தைட்டிக் சககோடுத்கதைன் .
'தைட்டுவது பிறைகு ஆகட்டும செங்கரகோ!
விஷயத்ததைக் ககள' என்று சுந்தைரம கததைதய
கமகல சசெகோல்லத் சதைகோடைங்கினைகோன்.
"தைத்தி விதளயகோடி, குழந்ததைப் பருவத்ததைக்
கடைந்து, 'சககோக்கரகககோ' வகோலிபப் பருவத்ததை
யதடைந்தைது. பல்லகோயிரக் கணக்ககோனை ஜேனைங்கள
'சககோக்கரகககோ'தவப் பகோர்க்ககோமல்

தூங்குவதில்தல. நகோனும விகநகோதை விஷயங்கதள
சவளியிட்டை வண்ணமகோககவ இருந்கதைன்.
அதைற்ககோக நகோன் சசெய்தை யுக்திகள எவ்வளவு ! ஒரு
தினைம விந்ததையகோனை விஷயம ஒன்றும
அகப்படைவில்தல. ஒரு பக்கங்கூடை
அச்செகோகவில்தல. மணிகயகோ மூன்று, நகோன்கு
என்று வளர்ந்து சககோண்கடை சசென்றைது. ஐந்து
மணிக்சகல்லகோம பத்திரிதக அச்செடித்தைகோக
கவண்டும. என் நிதலயில் நீ இருந்தைகோல் என்னை
சசெய்திருப்பகோய்?" என்று சுந்தைரம ககட்டைகோன்.
ஆனைகோல் நல்ல ககோலமகோக என் பதில்
வருமுன்னைகமகய தைன் செரிதைத்ததை ஓட்டினைகோன்.
"ககள செங்கரகோ! சுற்றி வதளத்துப் பகோர்த்கதைன்.
திடீசரன்று ஒரு யுக்தி கிளமபிற்று. எடுத்கதைன்
கபனைகோதவ. 'ஹிட்லர் பட்லரகோனைகோல்?' என்று
ககளவி ஒன்று கிளப்பிகனைன். மறுதினைம எனைது
சித்திரக்ககோரதரக் சககோண்டு, ஹிட்லருக்குப்
பட்லர் கவஷம கபகோட்டு, அவர்
ஐகரகோப்பகோவிற்குச் செகோப்பகோடு எடுத்துக் சககோண்டு
கபகோவது கபகோலவும, செகோப்பகோட்டுப் பண்டைங்கள,

துப்பகோக்கி, பகோம, புதக முதைலியதவககளகோடும,
ஒரு படைம பிரசுரம சசெய்கதைன்.
"விற்பதனை பலத்தைது. 32 பி. ஏக்கதள
நிருபர்களகோகவும பகோர்செல் குமகோஸ்தைகோக்களகோகவும
தவத்துக் சககோண்கடைன். நீயும வருவதைகோனைகோல் 33
பி.ஏக்களுக்கு நகோன் தைதலவனைகோக்குகவன். என்
மதனைவி மரகதைம சபண்கள பகுதிதய சவகு
திறைதம யகோக நடைத்திக் சககோண்டு வந்தைகோள. ஓர்
அழகிய சிறிய பங்க ளகோதவ விதலக்கு வகோங்கி
அதில் குடிகயறிகனைன். அடுத்தை பங்களகோவில்,
ககோர்த்திககயன் அடியகோர் கூட்டைத் தைதலவரும,
கங்ககோணிகள செங்கத்துப் சபகோக்கிஷதைகோரருமகோனை
ஸ்ரீமகோன் கருணப்பிளதள, தைன் மதனைவி
கமலகோமபிதகயுடைன் கூடி வசித்து வந்தைகோர்.
பலமுதறை நகோன் அவதர அணுகி, 'என்
பத்திரிதகதயப்பற்றி உம அபிப்பிரகோயம என்னை?
அதைற்கு ஏதைகோவது விஷயம தைரக் கூடைகோகதைகோ?' என்று
ககட்டுக் ககட்டு என் பகோடு கபகோதுசமன்றைகோகி
விட்டைது. எத்தைதனைகயகோ சபரிய ஆசெகோமிகள
விஷயதைகோனைம சசெய்திருக்கிறைகோர்கள. இந்தைக் கரு

தணப் பிளதளக்கு மட்டும ஏன் கடுகளவு
கருதணயகோவது இருக்கக்கூடைகோசதைன்று எண்ணி
ஏங்கிகனைன். ஆனைகோல் விட் கடைனைகோ ஆசெகோமிதய!
மரகதைமும நகோனும கலந்து கயகோசித்து அவதரத்
தைண்டிக்க ஓர் ஏற்பகோடு சசெய்கதைகோம.
"ஏற்பகோட்டின்படி கமலகோமபிதகதய என்
மதனைவி சிகநகம சசெய்து சககோண்டைகோள. ஒரு
தினைம இருவரும வழக்கம கபகோல் செந்தித்து
வமபளந்து சககோண்டிருந்தைனைர். இருந்தைகோற்
கபகோலிருந்து மரகதைம விழுந்து விழுந்து
சிரித்தைகோள. கமலகோமபி தகயின் முகத்தில் அசெடு
தைட்டிற்று. 'ஏன் சிரிக்கிறைகோய்? ககோர ணத்ததைச்
சசெகோல்லிவிட்டுச் சிரிக்கக் கூடைகோகதைகோ?' என்று
சகஞ்சினைகோள. மரகதைம சிரிப்தப நிறுத்திவிட்டு,
ஒன்றுமில்தல என் வீட்டுக்ககோரர் என்னிடைம
அதிக அன்புளளவர். நகோன் சசெகோல்வததைத்
தைட்டுவகதை கிதடையகோது. கநற்று நகோன் கவண்டு
சமன்கறை அவருதடைய அன்தபச் கசெகோதிக்க
எண்ணி, ஒரு பகோவகோதடைதயக் கட்டிக் சககோண்டு
நடைனைம சசெய்யச் சசெகோன் கனைன். அவரும தைதடை

சசெகோல்லகோது ஆடினைகோர். சரகோமப தைமகோஷகோக
இருந்தைது. அததை நிதனைத்துக் சககோண்டு தைகோன்
சிரிக்கி கறைன்' என்று கூறினைகோர்.
"அன்று மகோதல நகோன் ஆபீசிற்குச் சசெல்லகோது,
கருதணப் பிளதள வீட்டுத் கதைகோட்டைத்தில்
ககோமிரகோவுடைன் ஒளிந்து சககோண்டிருந்கதைன்.
அவரும அவர் மதனைவியும கதைகோட்டைத் திற்கு
வந்தைனைர்.
"இது என்னை முட்டைகோள தைனைம! ஆதசெயிருந்தைகோல்
ஆடை கவண்டுமகோ?" என்று பிளதள ககட்டைகோர்.
கமலகோமபிதக கண்கதளப் பிதசெந்து சககோண்கடை
'ஆமகோம. ஆடு என்றைகோல் ஆடைத்தைகோன் கவண்டும.
பகோடு என்றைகோல் பகோடைத்தைகோன் கவண்டும; பக்கத்து
வீட்டு ஆசிரியர் முட்டைகோளகோ? அவருதடைய
மதனைவி அவதர ஆடைச் சசெகோன்னைகோள. அவர்
ஆடினைகோர். சககோடுத்து தவத்தை புண்யவதிகளுக்கு
மனைங்கககோணகோது நடைக்கும புருஷர்கள
வகோய்க்கிறைகோர்கள' என்று கூறிக் சககோண்கடை விமமி
விமமி அழ ஆரமபித்தைகோள.

"செரி" என்று சசெகோல்லிக் கருதணப் பிளதள ஒரு
பகோவகோதடை தைரித்து வந்து நடைனைம சசெய்தைகோர்.
"நடைனைம மிக அற்புதைமகோக இருந்தைது. கருத்துப்
சபருத்தை உருவம, உருண்தடைத் சதைகோந்தி,
சமகோட்தடைத் தைதல - நடைனைம நன்றைகோகத்தைகோகனை
இருந்திருக்கும! நகோன் மதறைந்திருந்து அவர்
ஆடியததைப் கபகோட்கடைகோ பிடித்துக் சககோண்டு
பிறைகு அவர் எதிரில் திடீசரன்று வந்கதைன்.
"பரதை நகோட்டியத்ததைப் பற்றித் தைங்கள
அபிப்பிரகோயம என்னை?" என்று நகோன் ககட்கடைன்.
ஆள அப்படிகய ஸ்தைமபித்துப் கபகோய்விட்டைகோர்.
அன்தறைய 'சககோக்கரகககோ'வில் ---கருதணப்பிளதள நர்த்தைனைம
பரதைநகோட்டியம ஒரு பழங்கதல
என்று தைதலப்புப்கபகோட்டு,
கருதணப்பிளதளயின் கபகோட்கடைகோதவயும
பிரசுரம சசெய்கதைன். அன்று என்னைகமகோ எனைக்கு

ஒரு விந்ததையகோனை ஆதசெ ஏற்பட்டைது. நமது
பத்திரிதகதய நகோகம விற்க கவண்டுசமன்று
கதைகோன்றிற்று.
உடைகனை மகோறு கவடைம பூண்டு, பிரகோட்கவ
முதனையில் நின்று சககோண்டு, 'சககோக்கரகககோ ககோலணகோ' என்று கூவிக் கூவி விற்கறைன்."
"சுந்தைரம ! நிறுத்து, நிறுத்து. உன் செரிதைம
கிடைக்கட்டும; அந்தை மகோதிரிப் பத்திரிதகதய நகோன்
பகோர்த்தைகதையில்தலகய, ககளவிப்பட்டைது கூடை
இல்தலகய" என்று நகோன் ககட்கடைன்.
"நீ எப்படி பகோர்த்திருக்க முடியும? இந்தை ஊரில்
கபகோட்டைகோல்தைகோகனை, உனைக்குத் சதைரியப்
கபகோகிறைது?' என்றைகோன் சுந்தைரம.
"இந்தை ஊரில் கபகோடைவில்தலயகோ? எந்தை ஊரில்
கபகோடுகிறைகோய்?' ' என்று நகோன் வினைவிகனைன்.
"உங்களுக்குத் சதைரியகோதைகோ கீழ்ப்பகோக்கம

பத்திரிககோசிரியதர?" என்று பின்னைகோல் ஒரு குரல்
ககட்டைது. திருமபிப் பகோர்த்கதைன். ஒரு
கபகோலீஸ்ககோரன் என் நண்பன் கரத்ததைப் பற்றிக்
சககோண்டைகோன். என்தனைப் பகோர்த்துச் சிரித்துவிட்டு
அவதனை இழுத்துக் சககோண்டு கபகோனைகோன்.
"செங்கர் ! தவஸ்ரகோய் ஏகதைகோ கபசெ கவண்டுசமன்று
கூப்பிட்டைனுப்பி இருக்கிறைகோர். நகோன் கபகோய்விட்டு
நகோதள மகோதல உன்தனைப் பகோர்க்கிகறைன்.
இன்தறைய 'சககோக்கர கககோ'தவ அவசியம படி' '
என்று கூறினைகோன் சுந்தைரம.
###
பரிதைகோபம ! என் நண்பன் சுந்தைரம, இரண்டு தைரம
வகோர முமமுதறைப் பத்திரிதக நடைத்தித்
கதைகோல்வியதடைந்து, பிறைகு மகோதைமிருமுதறைப்
பத்திரிதக கபகோட்டு மூதள இழந்து, கதடைசியில்
தபத்தியக்ககோரனைகோகிக் கீழ்ப்பகோக்கத்தில் வசித்து
வரும விஷயம எனைக்குப் பிறைகக சதைரிய வந்தைது.
----------------

6. அவள மிகப்
சபகோல்லகோதைவள
"செரசெகோ மிகப் சபகோல்லகோதைவள ! படித்தை சபண்!
ஆககவ, அமமகோ - எததைச் சசெகோன்னைகோலும குற்றைங்
கண்டு பிடிக்கிறைகோள" என்று அந்தை ஊர்
குளத்தைங்கதரயில் குப்பமமகோள கூறினைகோள.
"ஆனைகோல், செரசெகோ, நல்ல அழகு ! தைங்கப்பதுதம
கபகோன்றைவள! தைகோய்க்கு ஒகர மகள !
தைகப்பனுமில்தல, பகோவம! அவர்கள சசெகோத்ததைப்
பகோர்த்துக் சககோளள, செரசெகோவிற்குப் புருஷன் எந்தைச்
சதமயிலிருந்து வருவகோகனைகோ சதைரியவில்தல"
என்றைகோள அன்னைமமகோள.
செரசுவின் கண்கதளப் பகோர்க்கும கபகோசதைல்லகோம
எனைக்கு சினிமகோவிகல, யகோரது, அந்தை
கதைவிககோரகோணிகயகோ என்னைகமகோ கபர்
சசெகோல்கிறைகோர்ககள, அகதை கவனைம வருகிறைதைடி"

என்றைகோள சசெகோர்ணம.
"கதைவிதககயகோ, கரணுககோமபகோகவகோ, எனைக்கு
என்னை சதைரியறைது, அந்தை இழசவல்லகோம.
சசெகோர்ணம, சககோஞ்செம படிச்செவ."
"இவளுக்குத் சதைரியுது" என்றைகோள குப்பமமகோள.
"என்தறைக்ககோவது செரசெகோ, குளத்துக்கு வந்தைகோல்,
எனைக்கு ஒரு பகோட்டு கவனைத்துக்கு வருவதுண்டு"
என்றைகோள சசெகோர்ணம.
'அது என்னை பகோட்டைமமகோ, சககோஞ்செம சசெகோல்கலன்"
என்று எல்கலகோருமகோகக் ககட்டைனைர்.
சசெகோர்ணம, "தைகோமதர பூத்தை குளத்தினிகல முகத்
தைகோமதர கதைகோன்றிடை வந்தைவகள!" என்று பகோடை
ஆரமபித் தைகோள !
"பகோட்தடைப் பகோர்த்தியகோ, சரகோமப ருசியகோ
இருக்கிறைகதை" என்றைனைர் யகோவரும.

"ஆமகோம, ஆமகோம! சக்கிரம வீடு கபகோனைகோல் தைகோன்
வீட்டிகல செகோப்பகோடு ருசியகோக இருக்கும.
எடுங்கள குடைத்ததை. கபகோகவகோம. செரசெகோ கபச்தசெப்
கபசுவசதைன்றைகோல் சபகோழுது கபகோவகதை சதைரியகோது"
என்று அன்னைம கூறிடை எல்கலகோருமகோக
குடைங்கதள எடுத்துக் சககோண்டு வீட்டிற்குச்
சசென்றைனைர்.
உளளபடிகய செரசெகோவின் கபச்தசெ யகோர் கபசெ
ஆரமபித்தைகோலும அன்னைம கூறியபடி சபகோழுது
கபகோவகதை சதைரியகோது.
நடுத்தைர உயரம! கண் கவரும சிகப்பு! ககோதுவதர
நீண்டு சசெவ்வரி படைர்ந்தை சிங்ககோரக் கண்கள !
கன்னைங்கள, கண்ணகோடி; புருவங்ககளகோ, மதைனைன்
வில்கல-சயன்னைலகோம! சககோவ்தவ இதைழ் !
அக்கககோமளவல்லிக்கு, முத்துப் பற்கள அதவ
எப் கபகோகதைகோ சில செமயங்ககள சவளிகய
சதைரிந்து ககோண்கபகோதர மயக்கிவிட்டு, மகோயமகோக
மதறைந்துவிடும!

இன்பத்தின் உருவம ! இயற்தகயின் சித்திரம!
ஆனைந்தை ஒளி! என்சறைல்லகோம செரசெகோதவப் பற்றிப்
கபசிப் புகழகோதைவர்ககள இல்தல எனைலகோம.
அந்தை சிற்றூருக்கு, செரசெகோதைகோன் தைகோஜ்மககோல்.
அவர்கள குடுமபத்தின் கககோகினூர் செரசெகோகவ.
செரசெகோ விற்கு வயது 18. இருக்கும. தைகப்பனைகோர்
செரசெகோ சிறு சபண்ணகோக இருக்குமகபகோகதை
இறைந்துவிட்டைகோர். தைகோய் செரசெகோதவக் கண்டு கண்டு
பூரித்து தைன் வகோழ்தவத் தைளளி வந்தைகோள.
செரசெகோவின் அழகு வளர்ந்து சககோண்கடை வந்தைது
கபகோலகவ, அறிவும வளர்ந்து சககோண்கடை வந்தைது.
அறிவு என்றைகோல், அல்லி அரசெகோணி மகோதலயும,
நல்லதைங்ககோள புலமபலும, அந்தைகதனை மணந்தை
அற்புதை வளளியின் கததையும படிப்பது என்றைல்ல
பகுத்தைறிவு!
பகோதவ சபகோன்கபகோல இருந்தைகோள ! அவளுதடைய

அறிவு, தவரம கபகோல மின்னிக் சககோண்டிருந்தைது.
தைகோய் அந்தைக் ககோலத்து நடைத்ததை, பழங்ககோலப்
கபச்சு கபசிவருவகோள. மகள, சிறு நதகயுடைன்,
'அமமகோகவ அமமகோ ! எங்கள அமமகோ
கிகரதைகோயுகத்திகல பிறைந்து வளர்ந்தைவர்கள.
ஏனைமமகோ! அண்தடை வீட்டு அகிலகோண்டைம, எந்தை
அரசெ மரத்ததை சுற்றினைகோர்கள. எனைக்கு
ககோட்டைமகோட்டீர்களகோ? பக்கத்து வீட்டு பகோலமமகோ,
புற்றுக்கு பகோல் ஊற்றைகவ ஒரு மகோடு வகோங்ககல
என்று ககட்டு ககலி சசெய்து சிரிப்பகோள, செரசெகோ.
"நீ கபகோடி அமமகோ ! கபகோக்கிரி! அரசெமரம,
ஆலமரம இசதைல்லகோம என்னை என்று
உனைக்சகன்னைடி சதைரியும. பவுடைரும, ரிப்பனும
வகோரகோதை ககோலத்திகல, கவப்ப மரத்துப் சபருதம
எல்கலகோருக்கும சதைரிந்துதைகோன் இருந்தைது. உங்க
அப்பகோ, இருக்கச்கசெ, இந்தை வீடு, கககோயில் மகோதிரி
இருக்கும சதைரியுமகோ ! நீ பிறைந்துதைகோன் அவதரயும
உருட்டிவிட்கடை. யகோரும இப்கபகோ இங்கக
வரக்கூடைப் பயப்படுகிறைகோர்கள. சவலகோத் தைமமன்
கககோயில் பூஜேகோரி, கநத்து நீ தூங்கிக்

சககோண்டிருக்கும கபகோது வந்தைகோன். இளநீர்
அபிகஷகம சசெய்யணுமகோம, அமமகோவுக்கு"
என்றைகோன்.
"சககோடுத்தைனுப்பினைகோயகோ அமமகோ! பத்தைகோ, ஐந்தைகோ?
எவ்வளவு ரபகோயமமகோ சககோடுத்தைகோய்' ' என்பகோள
செரசெகோ.
"செரசெகோ, சபகோல்லகோதை சபண். அது என்சனைன்னைகமகோ
புத்தைகம படித்துவிட்டு, எதுக்கு பகோர்த்தைகோலும
ககோரணம ககட்கிறைகோள" என்று செரசெகோவின் தைகோயகோர்,
புகரகோகிதைர் சுப்பய்யரிடைம சசெகோல்வதுண்டு.
சுப்பய்யர், அந்தை ஊர் புகரகோகிதைர். அந்தை
வட்டைகோரத்திகல இருந்தை எல்லகோ பணக்ககோரக்
குடுமபமும, அவருதடைய பஞ்செகோங்கத்தினுளகள
சுருட்டி மடைக்கி தவத்துக் சககோண்டிருந்தைகோர்.
எஸ்ட்கடைட் விஷயம முதைற்சககோண்டு, வீட்டிகல
எருதம வகோங்குகிறை விஷயம வதரயிகல, சுப்பு
செகோஸ்திரிதயக் கலக்ககோமல் ஒரு ககோரியமும
நடைப்பதில்தல. ஐயருக்கு அவ் வளவு

சசெல்வகோக்கு.
ககோதலயிகல குளித்துவிட்டு விபூதி பூசி,
கட்கத்திகல பஞ்செகோங்கக் கட்தடை தவத்துக்
சககோண்டு ஐயர் சவளிகய கிளமபினைகோல் வீடு
திருமபி வரும கபகோது 12- மணிக்கு கமகல
ஆகும. மடியிகல இரண்கடைகோ மூகணகோ பணமும
இருக்கும.
"கமலம! அடி அமமகோ கமலம! தூங்கிட்டைகயகோ '
என்று கதைதவத் தைட்டுவகோர், இருபத்ததைந்து
வயதைகோனை, அவளுதடைய ஒகர மகள - விதைதவ.
சககோட்டைகோவி விட்டுக் சககோண்கடை வந்து கதைதவத்
திறைப்பகோள.
###
செரசெகோதவப்பற்றி, சிங்ககோர கவலுப்பிளதள
ககளவிப் பட்டிருக்கிறைகோர். பகோர்த்துமிருக்கிறைகோர்.
செந்ததைப் கபட்தடை சஜேமீன்தைகோரர், சிங்ககோர
கவலருக்கு செரசெகோவின் கபச்தசெ எடுத்தைகோகல,
ககோயகல்பம செகோப்பிட்டைது கபகோல இருக்கும.

எப்படி யகோவது செரசெகோதவக் கலியகோணம சசெய்து
சககோளள கவண்டு சமன்பது அவர் எண்ணம.
மதனைவி தவசூரியகோல் மகோண்டு கபகோனை நகோள
முதைற்சககோண்டு அவர் இகதை எண்ணத்தில்
இருந்தைகோர். அவருக்கு கவதைவல்லி தவப்பு!
இருந்தைகோலும கவதைவல்லிக்கு வயது
நகோற்பதைகோகிவிட்டைது!
செரசெகோதவப்கபகோல சின்னைஞ்சிறு குட்டி, தைனைக்கு
மதனைவியகோக இருந்தைகோல், இந்திர கலகோகத்திலும
இல்லகோதை ஆனைந்தைமகோக இருக்கலகோம என்று அவர்
எண்ணினைகோர். வழக்கப்படி இததை
புகரகோகிதைரிடைமும சசெகோன்னைகோர்.
"குட்டி சரகோமப அழகுதைகோன்! ஆனைகோல், சபகோல்லகோதை
குட்டி. என் தைதலதயக் கண்டைதும. வந்தைகோரமமகோ
புகரகோகிதைர் ! வகோதழக்கககோ,
சவண்தடைக்ககோய்க்கககோ என்று ககலி சசெய்யும.
அவ, அமமகோவுக்கு நல்ல பக்தி. திதி திவசெத்தின்
கபகோது மனைங் குளிர தைருமம சசெய்வகோள.
கநமநிஷ்தடை தைவறுவதில்தல. அவ

அமமகோகிட்டை நகோனும ஏற்கனைகவ சசெகோல்லியுமிருக்கிகறைன். உமம ஜேகோதைகமும இப்ப நன்னைகோ
இருக்கு! உமக்கு ஒரு புது சபண்ணகோவது, புது
மகோடைகோவது, புது கவஷ்டியகோவது, இன்னும
சககோஞ்செ நகோளிகல தைகோனைகோ வந்து கசெரணும" என்று
புகரகோகிதைர் சிங்ககோர கவலருக்கு கதைன் சமகோழி
கூறிவந்தைகோர்.
"செகோமி! அந்தை அமபிதகதய நகோன் இந்தை ஐமபது
வருஷமகோ மறைந்தைதில்தல. குமபகோபிகஷகம ஒரு
தைடைதவகூடை சசெய்யகோது விட்டைதுமில்தல.
பகோர்ப்கபகோம, அமபிதகயின் அருள எப்படி
இருக்குசமன்று" என்பகோர்.
"நகோதளக்கு நகோனும உமம கபருக்கு ஒரு
இலட்செகோர்ச் செதனை சசெய்யறைதுன்னு
நிதனைச்சுண்கடை இருக்ககன்" என் பகோர் புகரகோகிதைர்.
கணக்குப் பிளதளதயக் கூப்பிட்டு, "ஐயருக்கு
கவண்டியததைக் சககோடு" என்று சிங்ககோரகவலு
பிளதள கூறிவிட்டு நல்ல நதரமயிர் கருக்கும

ததைலம எங்கு விற்கிறைது என்றை ஆரகோய்ச்சியிகல
இருப்பகோர்.
எப்படியகோவது இந்தை இரண்டு குடுமபங்கதளயும
பிதணத்து விட்டைகோல் தைன்பகோடு, சககோண்டைகோட்டைம
என்பது செகோஸ்திரிகளின் எண்ணம. இரண்டு
குடுமபத்திற்கும ஏஜேண்டைகோகவல்லகவகோ அவர்
இருப்பகோர்.
ஒருநகோள மகோதல செகோஸ்திரியகோர், செரசெகோவின்
தைகோயகோருக்கு தூபம கபகோட்டுக் சககோண்டிருந்தைகோர்.
ஜேகோதைகப் பலதனைப் பற்றி செரமகோரியகோகக் கூறிக்
சககோண்டிருக்தகயில், சபகோல்லகோதை செரசெகோ
வந்துவிட்டைகோள அங்கக. "உமது ஜேகோதைகக்
கணிதைத்தில், கமலகோ, கலியகோணமகோனை இரண்டைகோம
மகோதைம தைகோலி அறுப்பகோள என்பது சதைரியகோமல்
கபகோனைகதைன்?" என்று இடித்தைகோள. செகோஸ்திரிகள,
பச்தசெச் சிரிப்புடைன், "விதிவசெம அமமகோ ;
ஆண்டைவன் கூற்று" என்றைகோர் . "உமது மகளுக்கு
நடைக்கவிருந்தை வியத்ததைகய உமமகோல் கண்டு
பிடிக்க முடியகோதைகபகோது, என் ஜேகோதைகப் பலதனைப்

பகோர்த்துச் சசெகோல்ல வந்து விட்டீகர" என்று
குத்தைலகோகக் கூறினைகோள மங்தக.
"என்னைகமகோ! நடைந்தைது நடைந்துவிட்டைது. என் மகள
கமலம, இப்கபகோது ஏகதைகோ, ஆண்டைவதனைத்
துதித்துக் சககோண்டு, சிவகனை என்று
ககோலந்தைளளுகிறைகோள. அவள சககோடுத்து தவத்தைது
அவ்வளவுதைகோன்" என்று செற்று வருத்தைத்துடைன்
கூறினைகோர் செகோஸ்திரி.
"பகோபம! கமலகோதவப்பற்றி எண்ணினைகோல் எனைக்கு
துக்கம சதைகோண்தடைதய அதடைக்கிறைது.
சபண்ணின் குணத்திற்சகன்னை!
ரபத்திற்சகன்னை! எலுமிச்செம பழம கபகோல
இருக்கிறைது குழந்ததை ' என்றைகோள செரசெகோவின் தைகோய்.
செரசெகோ, புன்சிரிப்புடைன், "அப்புறைம, இன்னைம
சககோஞ்செம வர்ணியுங்கள, கமலகோதவப்பற்றி.
அவள கண்டைது இது தைகோகனை." என்றைகோள.
"கபகோடி, கபகோக்கிரி சிறுக்கி! கமலகோ எவ்வளவு
ஆச்செகோர அனுஷ்டைகோனைம தைவறைகோது இருக்கிறைகோள

பகோர்! ஒரு நகோளகோவது இவள கககோயில் கபகோய்
பூதஜே சசெய்யகோது இருக்கிறைகோளகோ? நீ நகோன் அந்தை
செங்கத்திற்குப் கபகோகிகறைன் ! இந்தை கசெரிக்குப்
கபகோகிகறைன்" என்று குலத்ததைகய சகடுத்துக்
சககோண்டு வருகிறைகோய்" என்றைகோள.
"கமலகோ, என் கதைகோழி! அவள விஷயத்தில்
உங்களுக்கு இருப்பததைவிடை எனைக்கு அக்கதர
அதிகம. நகோதள மகோதல மூன்று மணிக்கு, நகோன்
உங்களுக்கு ஒரு 'ககோட்சி' ககோட்டைப் கபகோகிகறைன்
செகோஸ்திரிவகோள. நீர் இரவு முழுதும குத்து
விளக்கடியில் உட்ககோர்ந்து சககோண்டு உமது
பஞ்செகோங்கக் கட்தடை எல்லகோம புரட்டிப் புரட்டிப்
பகோர்த்தைகோலும, நகோதள என்னை ககோட்டைப்கபகோகிகறைன்
என்பததைக் கண்டு சககோளள முடியகோது. 'கமலகோ,
அழகி! கமலகோ ஒரு யுவதி! கமலகோ, ஒரு விதைதவ!
அவள என் அருதமத் கதைகோழி! அவதள நீங்கள
முற்றும சதைரிந்து சககோளளவில்தல. நகோன்
சதைரிந்து சககோண்கடைன் இன்று கபகோய், நகோதள
வகோரும! உமது மனைம முதைலில் மருண்டு பிறைகு
குளிரும ககோட்சிதயக் ககோண்பீர்' என்று செரசெகோ கூறி

விட்டு, சபண்கள முன்கனைற்றை செங்கத்திற்குப்
கபகோய் விட்டைகோள.
"இகதைகோ பகோருங்கள ! கப் சிப்" என்று இந்தை
அதறையில் இருக்க கவண்டும. நகோன் அதறைதய
சவளிப்பக்கம பூட்டி விடைப்கபகோகிகறைன்" என்று
கூறி செரசெகோ செகோஸ்திரிகதள ஒரு அதறையில் பூட்டி
விட்டைகோள. மறுநகோள மகோதல செகோஸ்திரிகளுக்கு
சககோஞ்செம பயம, இந்தைப் 'கபகோக்கிரிப்சபண்'
என்னை சூது சசெய்வகோகளகோ என்று. சிறிது
கநரத்திற்குப் பிறைகு பக்கத்து அதறையிலிருந்து
இரு மங்தககள மகிழ்ச்சியுடைன் சிரிக்கும செத்தைம
ககட்டைது. உற்றுக் ககட்டைகோர் . ஆம!
செந்கதைகமில்தல. தைன் மகள கமலகோவின்
சிரிப்புதைகோன். இதுவதர, கமலகோ அப்படி சிரித்தைது,
அவர் ககட்டைதில்தல. விதைதவக்கு சிரிப்பும,
களிப்பும ஏது?
"கண்கண செரசெகோ, நகோன் இன்கறை
பகோக்கியசெகோலியகோகனைன். உன்தனை நகோன் என்றும
மறைகவன்" என்றைகோள கமலம.

"என்தனை மறைந்தைகோலும மறைப்பகோய் கமலகோ! 'எதுகுல
ககோமகபகோதி'தய மறைப்பகோகயகோ" என்றைகோள செரசெகோ.
"கபகோ, கமலகோ உனைக்கு எப்கபகோதும ககலி
சசெய்வது தைகோன் கவதல. எங்களவர், "எதுகுல
ககோமகபகோதி" ஆலகோபனைம சசெய்வததை ஒரு முதறை
ககட்டை யகோர்தைகோன் மறைந்துவிடுவகோர்கள" என்றைகோள
கமலகோ.
"பிகளட்டிகல சககோடுத்து விடைச் சசெகோல்லு . அவர்
சவளியிகல கபகோய் விட்டைகோலும, நீ கபகோட்டுக்
ககட்டுக் சககோண்கடை இருக்கலகோம" என்றைகோள
செரசெகோ.
பக்கத்து அதறையிகல இருந்தை செகோஸ்திரியகோருக்கு
ஒன்றுகம விளங்கவில்தல. நட்செத்திர பலன்,
நகோழிதகக் கணக்கு, தைர்ப்தபயின் மகிதம
சதைரியுகம தைவிர, எதுகுல ககோமகபகோதி, என்னை
சதைரியும?

என்னைடைகோ செனியன், எதுகுல ககோமகபகோதி!
எங்களவர் கிரகோமகபகோன் பிகளட் என்று எததை
எததைகயகோ குட்டிகள கபசுகின்றைனைகவ என்று
எண்ணித் திதகத்தைகோர்.
"செரசெகோ, என் விஷயம, எல்லகோ கபப்பரிலுமகோ
கபகோட்டு விடுவகோர்கள" என்று ககட்டைகோள கமலம!
"தைதடையில்லகோமல்! பிரபல செகோஸ்திரியின் மகள
ஸ்ரீமதி கமலத்திற்கும, சிவன் கககோயில் நகோதைஸ்வர
வித்வகோன் சுப்பிரமணியப் பிளதளக்கும
சர்திருத்தைமணம. ஸ்ரீமதி செரசெகோவின் முயற்சியகோல்
இனிது நடைந்கதைறியது. அதில் ஜில்லகோ முன்சப்,
கதைகோழர் கதிகரசென் அவர்கள தைதலதம
வகித்தைகோர்." எனைக் சககோட்தடை எழுத்தில்,
கபகோட்கடைகோவுடைன் சவளிவரும" என்று செரசெகோ கூறி
முடிப்பதைற்குள, செகோஸ்திரிகள, 'அடிபகோவி!
குடிசகடுத்தைகோகய! நகோன் என்னை சசெய்கவன்.
கமலகோ, என்னை கவதலயடி சசெய்தைகோய்" என்று
ஓசவனை அலறினைகோர்.
"ஒன்றுமில்தல! பயப்படைகோகதை கமலகோ! உங்க

அப்பகோ, சர்திருத்தைத்ததைக் கண்டு பயந்து
அலறுகிறைகோர். அவ்வளவு தைகோன். சககோஞ்செ கநரம
சசென்று செரியகோகிவிடும. செட்டைப்படி உன்தனை
ஒன்றும சசெய்ய முடியகோது" என்று செரசெகோ
கூறினைகோள. பக்கத்து அதறையில் கதைதவ, பகடைர்
பகடைர் எனை உததைத்தைகோர் செகோஸ்திரிகள. 'நகோசெககோரப்
சபண்கண, திறை கதைதவ . நகோதைஸ்வரக்ககோரதனைக்
கட்டிக் சககோண்டைகோயகோ! இதைற்குத்தைகோனைகோ நகோள
தைவறைகோமல் நீ சிவன் கககோயில் கபகோனைகோய்.
நகோசெமகோய்ப் கபகோனைவகள! எங்ககோவது குளத்திகல,
குட்தடையிகல விழுந்து செகோகக்கூடைகோதைகோ!
சககோண்டுவந்து தவத்தைகோகய என்குடுமபத்தில்
சககோளளிதய" என்று கககோசவனைக் கதைறினைகோர்.
"செகோஸ்திரியகோகர! செகோந்தைமதடையும. எல்லகோம
ஆண்டைவன் சசெயல்' என்றைகோள செரசெகோ.
"கபகோதுமமகோ, உன் கபச்சு. நீ சரகோமப நல்லவள.
பிறைந்தைகோகய இந்தை ஊரில், என் குடி சகடுக்க"
என்றைகோர் செகோஸ்திரியகோர்.

"ஓய் செகோஸ்திரியகோகர, உமது மகள சசெய்தைதில்
என்னை தைவறு கண்டுவிட்டீர்? அவள கவறு
ஜேகோதியகோதள மணந்து சககோண்டைதைற்ககோக இங்கு
மல்லுக்கு நிற்கிறீகர, உமது செங்கம என்னை!
கமலகோவுக்குத் சதைரியகோது - எனைக்குமகோ சதைரியகோது
என்று எண்ணுகிறீர். எங்கள செங்கத்து
கவவுககோரரிடைம உமது "ஜேகோதைகம' அத்தைதனையும
இருக்கிறைது. கபசுவது, கவதை
கவதைகோந்தைம! கவஷகமகோ, செனைகோதைனைம. நடைத்ததை
எப்படி? ஏன் செகோஸ்திரிககள, உமது தவப்பகோட்டி
வளளி, யகோர், எந்தை இனைம! சசெகோல்லட்டுமகோ
கமலகோவுக்கு!" என்று கககோபத்துடைன் ககட்டைகோள
செரசெகோ. செகோஸ்திரியகோர், "சிவ! சிவ! செமகபகோ
மககோகதைவகோ! உனைக்கு என்னை அபசெகோரம
பண்ணிகனைகனைகோ, என் தைதலயிகல இப்படி இடி
விழுகிறைகதை" என்று அழுதைகோர்.
"செரி, ககளும, கமலும சில கசெதிதய. கமலகோவும
சுப்பிரமணியமும இன்றிரகவ புறைப்பட்டு
சசென்தனை கபகோகிறைகோர்கள. அங்ககதைகோன் குடி
இருப்பகோர்கள. நகோனும அடுத்தைவகோரம அங்கக

கபகோகிகறைன்" என்றைகோள செரசெகோ.
"ஏண்டி, செரசு! இது என்னைடி சபரிய
வமபகோகிவிட்டைது' என்று கூறிக் சககோண்கடை,
செரசெகோவின் தைகோயகோர், செகோஸ்திரியகோதர அதறைதய
விட்டு சவளி ஏற்றினைகோர். கமலகோதவ
திருமபிக்கூடை பகோர்க்ககோது, அவர் வீடு சசென்றைகோர்.
அன்றிரகவ கமலகோவும அவளுதடைய ககோதைற்
கணவன் சுப்பிரமணியமும சசென்தனை
சசென்றைனைர்.
செரசெகோ புன்சிரிப்புடைன், தைகோதய கநகோக்கினைகோள.
"ஏனைமமகோ, விதைதவக்கு மணமுடித்து தவக்கிறை
திறைதம எனைக்கு இருக்கும கபகோது, என்தனை ஒரு
கிழவனுக்குக் சககோடுக்க, ஏற்பகோடு சசெய்தைகோகய"
என்று ககலி சசெய்துவிட்டு, "இகதைகோ பகோரமமகோ
படைத்ததை ! இவதரத்தைகோன் நகோன் அடுத்தை வகோரம
மணம சசெய்து சககோளளப் கபகோகிகறைன்" என்று
கூறிக் சககோண்கடை, ஒரு 'கபகோட்கடைகோ' தவக்
ககோட்டினைகோள.

செரசெகோவின் தைகோய், அததைப் பகோர்த்தைகோள. "படைம! ஒரு
வச கரமகோனை இதளஞனுதடையது! நகோகரிகமகோனை
உதடை! நல்ல கதைகோற்றைம. "
"யகோரமமகோ இது? என்னை ஜேகோதி" என்றைகோள தைகோயகோர்.
"இவர் தைகோனைமமகோ எனைக்கு கணவரகோக
வரப்கபகோகிறைவர். ஜேகோதி, ஆண் ஜேகோதிதைகோன் -எனைக்கு அவ்வளவுதைகோன் சதைரியும" என்று கூறிக்
சககோண்கடை தைகோயின் கன்னைத்ததை அன்கபகோடு
கிளளினைகோள.
"நீ சசெய்வது எனைக்சககோன்றும பிடிக்ககவ
யில்தல. குலத்ததைக் கககோத்திரத்ததை எல்லகோம
சகடுக்கிறைகோய்" என்றைகோள தைகோய்.
"எததைக் சகடுத்கதைனும நகோன் செந்கதைகோஷமகோக
இருக்க கவண்டுசமன்பதுதைகோகனை அமமகோ உன்
ஆதசெ ' என்று சககோஞ் சினைகோள செரசெகோ.

தைகோயகோரகோல் ஒன்றும பதில் சசெகோல்ல
முடியவில்தல.
"கபகோடி சபகோல்லகோதை சிறுக்கி! நீ எப்படிகயகோ
சுகமகோக இரு. பகோர்த்து மகிழ்கிகறைன் நகோன்" என்று
கூறினைகோள தைகோயகோர்.
--------------

7. ககபகோதிபுரக் ககோதைல்
ஜேல் ஜேல் ஜேல் ! ஜேல் ஜேல் ஜேல் ஜேல!
"உம! சககோஞ்செம கவகமகோ நடை. கவகறை சவய்யில்
வர்ரதுக்குளகள ஊர் கபகோகவகோம."
ஜேல் ஜேல், ஜேல் ஜேல, ஜேல் ஜேல், ஜேல ஜேல.
"சுமமகோ கபகோகமகோட்டைகோகய, நீ. உன் வகோடிக்தககய
அதுதைகோன் ! செவுக்கடி சககோடுத்தைகோல் தைகோகனை கபகோகவ
உம....."
"கவண்டைகோமப்பகோ, பகோவம, வகோயில்லகோதை பிரகோணி,
சவயில் கவதள. கபகோகட்டும சமதுவகோ.
அடிக்ககோகதை" என்று கவதைவல்லி சசெகோன்னைகோள,
மகோட்தடை செவுக்ககோல் சுரீல் எனை அடித்து வகோதலப்
பிடித்து ஒடித்து வண்டிதய ஓட்டியவதனைப்
பகோர்த்து. மணி ககோதல பதிசனைகோன்று ஆகிறைது. ஒரு
செகோதல ஓரமகோக வண்டி கபகோகிறைது. வண்டியிகல

இரு மகோதைர்', தைகோயும மகளும, தைதலக் குட்தடையும,
செந்தைனைப் சபகோட்டும. சபகோடி மட்தடையுடைன் ஒரு
ஆடைவர் . கவதைவல்லியின் புருஷர் வீரகோசெகோமிப்
பிளதள. ஆக மூவரும சசெல்லுகின்றைனைர். வண்டி
மகோடு சசெவிலி நிறைம. ஓட்டுகிறை ஆளும சிகப்பு .
மீதசெ கருக்கு விட்டுக் சககோண்டிருக்கிறை பருவம.
'என்னைகமகோமமகோ; நீங்க பகோவ புண்ணியத்ததைப்
பகோர்க்கறீங்க! மகோட்தடை அடிச்சு ஓட்டைகோகதைனு
சசெகோல்றீங்க. சில கபதர பகோர்க்கணுகம,
'என்னைடைகோ, மகோடு நகருது, அடிச்சு ஓட்கடைன்.
சககோடுக்கிறைது ககோசெகோ மண்ணகோ' என்று
கககோபிப்பகோர்கள" என்றைகோன் வண்டிக் ககோரன்.
"சிலகபரு அப்படித்தைகோன். ஓட்டைமும நதடையுமகோ
கபகோனைகோ கூடை, பனிசரண்டு மணிக்குளகள
கபகோயிடைலகோகம! மகோரிக்குப் பத்துக்கு உச்சி
கவதள பூதஜேக்குப் கபகோய்ச் கசெர்ந்துடை லகோகம"
என்று கவதைவல்லி கூறினைகோள.
"அதுக்குளகள கபஷகோ கபகோகலகோம. அடிச்சு
ஓட்டினைகோ அதர மணியிகல கபகோகலகோம. எதுவும

அப்படித்தைகோன். அடிச்சி ஓட்டைகோதை மகோடும, படிச்சி
வழிக்கு வரகோதை பிளதளயும எதுக்கு உதைவப்
கபகோவுது. என் கசெதிதயக் ககட்டைகோ சிரி சிரின்னு
சிரிப்பீங்கககோ! நகோன் படிச்செதும பிதழச்செதும
அப்படி" என்றைகோன் வண்டி ஓட்டி.
"நீ படிக்ககவ யில்தலயகோப்பகோ" என்று ககட்டைகோள
கவதைவல்லி. "படிச்கசென், ஆறைகோவது வதரயிகல.
அதுக்கு கமகல ஆட்டைசமல்லகோம ஆடிகனைன்.
இப்கபகோ மகோட்டு வண்டி ஓட்டைறை கவதலதைகோன்
கிதடைச்சுது. அதுவும நமம சிகநகிதைர் ஒருவர்
ககோட்டினைகோர். இந்தைப் பிதழப்தபயகோவது. உம!
எல்லகோம இப்படித்தைகோன். அந்தை சினிமகோவிகல கூடை
பகோடை றைகோங்ககள, 'நகோடைககம உலகம. நகோதள ....
என்று சமல்லிய குரலிகல பகோடைதலப் பகோடினைகோன்
பரந்தைகோமன் - அது தைகோன் அவன் சபயர். 'நகோடைககம
உலகத்திலிருந்து ... மகோயப் பிரபஞ்செத்துக்கு
வந்தைகோன். அதிலிருந்து 'ரகோகதை உனைக்குக் கககோபம
ஆககோதைடி' ஆரமபித்தைகோன். வீரசெகோமிப்பிளதள
கதனைத்தைகோர். 'தைமபி பகோட்டு பிறைகு நடைக்கட்டும;
ஓட்டு வண்டிதய' என்றைகோர். கவதைவல்லி, 'ரகோதைகோ !

என்னைமமகோ மயக்கமகோ இருக்ககோ ' என்று தைன்
மகதளக் ககட்டைகோன்.
அப்கபகோதுதைகோன் பரந்தைகோமனுக்குத் சதைரிந்தைது,
வீரகோசெகோமிப் பிளதள கதனைத்தைதைற்குக் ககோரணம.
தைமது சபண்ணின் சபயர் ரகோதைகோ! வண்டிக்ககோரன்,
ரகோகதை உனைக்குக் கககோபம ஆககோதைடி பகோடினைகோல்,
சுமமகோ இருப்பகோர்களகோ? தைனைக்குத் தைகோகனை சிரித்துக்
சககோண்டைகோன் பரந்தைகோமன்.
சககோஞ்செ கநரம சசென்றைதும வண்டிக்குளகள
கநகோக்கினைகோன். செகோரதைகோ, கவதைவல்லியின் கதைகோள
மீது கசெகோர்ந்து படுத்துக் சககோண்டிருந்தைகோள.
ஒருமுதறை அவதளக் கண்டைகோன்; ஓரகோயிரம
தைடைதவ, 'ரகோகதை உனைக்குக் கககோபம ஆககோதைடி.'
என்று பகோடைலகோமகோ என்று கதைகோன்றிற்று.
பரந்தைகோமன் உளளத்ததை அந்தைப் பகோதவ
சககோளதள சககோண்டைகோள. கண்கள மூடித்தைகோன்
இருந்தைனை; ஆனைகோலும அதிலும ஒரு வசகரம
இருந் தைது. ககோற்றினைகோல் அங்குமிங்குமகோக
அதலந்தைது. கருப்பு சபகோட்டு அந்தை சிகப்புச்

சிங்ககோரியின் சநற்றியிகல வியர்தவயில்
குதழந்து ஒருபுறைம ஒழுகிவிட்டைது. ஆனைகோல்
அதுவும ஒரு தைனி அழககோகத்தைகோன் இருந்தைது.
"மகோகதை உனைக்குச் கசெகோகம ஆககோதைடி" என்று பகோடை
எண்ணினைகோன். கசெகோகித்துச் செகோய்ந்திருந்தை அந்தை
சசெகோர்ண ரபீதய கநகோக்கி, "ஆ! நகோன் வண்டிதய
ஓட்டுபவனைகோக வன்கறைகோ இருக்கிகறைன். எனைக்கு
இவள கிட்டுவகோளகோ?" என்று எண்ணினைகோன்;
ஏங்கினைகோன். மகோடு தைளளகோடி நடைந்தைது.
பரந்தைகோமனுக்கு அததைத் தைட்டி ஓட்டை
முடியவில்தல. இஷ்டைங்கூடை இல்தல. அந்தை
ரமணி எவ்வளவுக்சகவ்வளவு அதிகமகோக
வண்டியில் இருக்கிறைகோகளகோ, அவ்வளவு
ஆனைந்தைம. வண்டிகயகோட்டுகிறை கவதளயிலும
இப்படிப்பட்டை செமபவம இருக்கிறைதைல்லவகோ
என்று கூடை எண்ணினைகோன்.
ரயில்கவ ஸ்கடைஷனிலிருந்து ஆறைகோவது தமலில்
மகோரிக் குப்பம ! அங்கு ஆடி
சவளளிக்கிழதமயிகல, குறி சசெகோல்வதும, பிசெகோசு
ஓட்டுவதும, குளிச்செம கட்டுவதும, முழுக்குப்

கபகோடுவதும வழக்கம. சுற்றுப் பக்கத்து
ஊரிலிருந்து திரளகோனை கூட்டைம வரும.
மகோரிக்குப்பம கககோயில் பூசெகோரி, மகோடி வீடு
கட்டியதும, அவன் மகன் மதைறைகோசிகல
மளிதகக்கதடை தவத் தைதும அந்தை மகமகோயி
தையவகோகல தைகோன். எத்தைதனைகயகோ ஆயிரம குளிச்செம
கட்டியிருப்பகோன் பூசெகோரி. அவதனைத் கதைடி
எத்தைதனைகயகோ ஆயிரம கபர் வந்திருப்பகோர்கள.
எவ்வளகவகோ கபதரப் பகோர்த்தைவன். எத்தைதனைகயகோ
பிசெகோதசெ ஓட்டினைவன். அந்தைப் கபர்வழிதயக்
ககோணவும, ரகோதைகோவுக்கு அடிக்கடி வருகிறை கசெகோகம,
ஏதைகோவது ககோத்து கசெஷ்தடையகோக இருக்கலகோம.
அதுகபகோக ஒரு குளிச்செம வகோங்கிப்
கபகோகலகோசமன்றும தைகோன் ஐமபது அறுபது தமல்
தைகோண்டி அழககோபுரிதய விட்டு
வீரகோசெகோமிப்பிளதள மதனைவிதயயும மகதளயும
அதழத்துக் சககோண்டு வந்தைகோர்.
ஆவணியிகல ரகோதைகோவுக்குக் கலியகோணம
நிச்செயமகோகிவிட்டைது. நல்ல சபரிய இடைத்திகல
ஏற்பகோடு. நூறு கவலிக்கு நிலம ; ஆடும மகோடும,

ஆளும அமபும, வண்டி யும அதிகம. அந்தை
அழககோபுரிக்கக அவர்தைகோன் ஜேமீன்தைகோர் கபகோல .
வயது சககோஞ்செம அதிகமதைகோன். அறுபது என்று
சசெகோல்லுவகோர்கள. ஆனைகோல் ஆள நல்ல உயரம,
பருமன், மீதசெ மயில் ரகோவணனுக்கு படைத்திகல
இருப்பது கபகோல. ஆசெகோமி கபசினைகோல் இடி
இடித்தை மகோதிரிதைகோன். அழககோபுரி யிகல மகோரியப்
பிளதள என்றைகோல் கபகோதும; கிடுகிடுசவனை
நடுங்குவகோர்கள. அவருக்கு மூன்றைகோந்தைகோரமகோக,
ரகோதைகோ ஏற்பகோடைகோகிவிட்டைது. ரகோதைகோவுக்கு வயது
பதினைகோறுகூடை நிரமப வில்தல . அவள அழகு,
அழககோபுரிக்கக அழகு சசெய்தைது. நல்ல
பஞ்செவர்ணக்கிளி என்றைகோலும கசெகோதலயில்
பறைக்க விடுகிறைகோர்களகோ? தைங்கக் கூண்டிகல
கபகோட்டுத்தைகோகனை அத்துடைன் சககோஞ்சுவகோர்கள.
அததைப் கபகோலத்தைகோன் ரகோதைகோவுக்கு, மகோரியப்ப
பிளதள கூண்டு. அவருதடைய பணம கபசுகம
தைவிர வயதைகோ கபசும? அதிலும வீரகோசெகோமிப்
பிளதள வறைட்சிக்ககோர ஆசெகோமி. கடைன் பட்டுப்
பட்டுக் சகட்டைவர். இந்தை செமபந்தைத்தினைகோல் தைகோன்
ஏதைகோவது சககோஞ்செம தைதல எடுக்க முடியும.

கவதைவல்லிக்குக் சககோஞ்செம கசெப்புத்தைகோன்.
இருந்தைகோலும என்னை சசெய்வது?
ரகோதைகோவுக்குத் சதைரியும, தைனைக்குப் சபற்கறைகோர்கள
சசெய்கிறை விபரீதை ஏற்பகோடு. அதைதனை எண்ணி
எண்ணி ஏங்கினைகோள, வகோடினைகோள. மகோரியப்ப
பிளதளதய மனைதைகோகல நிதனைத்தைகோகல பயமகோக
இருந்தைது, அவளுக்கு. எண்ணகோதை
எண்ணசமல்லகோம எண்ணியதைகோல் உடைல்
இதளக்க லகோயிற்று. ஐகயகோ அந்தை
ஆர்ப்பகோட்டைக்ககோரக் கிழவனுக்கு
வகோழ்க்தகப்பட்டு நகோன் எக்கதியகோவது? என்று
எண்ணி நடுங்கினைகோள அந்தைப் சபண். தைனைது
குடுமபத்திலுளள கஷ்டைமும அந்தைக்
கஷ்டைத்ததைப் கபகோக்கிக் சககோளளகவ, தைன்தனை
கிளிதய வளர்த்து பூதனையிடைம தைருவதுகபகோல,
மகோரியப்ப பிளதளக்கு மணம சசெய்து சககோடுக்கத்
துணிந்தைதும, அவளுக்குத் சதைரியும. தைனைது
குடுமபக் கஷ்டைத்ததைப் கபகோக்க கவண்டு
சமன்பதிகல ரகோதைகோவுக்குத் திருப்திதைகோன். ஆனைகோல்
கிழவனுக்குப் சபண்டைகோக கவண்டுகம

என்சறைண்ணும கபகோது, குடுமபமகோவது
பகோழகோவது- எங்ககனும ஒரு குளத்தில் விழுந்து
செகோகலகோகம என்று கதைகோன்றும. இது
இயற்தகதைகோகனை!
இப்படிப்பட்டை சபகோருத்தைமில்லகோதை கஜேகோடிகதளச்
கசெர்ப்பதைற்ககோக யகோர் என்னை சசெய்கிறைகோர்கள?
ஊரகோர் ககலியகோகப் கபசிக்
சககோளவகோர்ககளசயகோழிய, இவ்விதைமகோனை
வதகயற்றை ககோரியம நடைக்கசவகோட்டைகோது
தைடுக்கவகோ கபகோகிறைகோர்கள. கல்சலன்றைகோலும
கணவன், புல்சலன்றைகோலும புருஷன் என்று
பழசமகோழி இருக்க, கல்கலகோ, புல்கலகோ அல்லகோதை
மகோரியப்ப பிளதளகள ரகோதைகோதவ மணமுடித்துக்
சகடுக்ககோது இருப்பகோர்ககளகோ!
அதிலும மகோரியப்ப பிளதள ஒரு ஏதழயகோக
இருந்தைகோல் கிழவனுக்கு எவ்வளவு கிறுக்கு
பகோர்த்தீர்களகோ! ககோடு வகோவகோ என்கிறைது; வீடு கபகோ!
கபகோ! என்கிறைது; கிழவன் செரியகோனை சிறுகுட்டி
கவண்டுசமன்று அதலகிறைகோகனை. ககோலம

கலிககோல மல்லவகோ என்று ககலி சசெய்வகோர்கள .
மகோரியப்ப பிளதளகயகோ பணக்ககோரர். எனைகவ
அந்தை ரமணி, ரகோதைகோ, செமூகத்தில்
வளர்த்துவிடைப்பட்டை பழக்கத்துக்குத் தைனைது
அழதகயும இளதமதயயும பலி சககோடுக்கப்
கபகோகிறைகோள. இவ்விதைம அழிந்தை அழகுகள'
எவ்வளவு! கதைய்ந்தை இளதம எத்துதண? அந்கதைகோ
! அறிவற்றை மணங்கள, எத்தைதனை நடைக்கின்றைனை.
ரகோதைகோவுக்குப் பிசெகோசு பிடித்துக் சககோண்டைது என்று
அவளின் சபற்கறைகோர் எண்ணினைகோர்கள.
அவளுக்ககோ பிசெகோசு பிடித்தைது? அல்ல! அல்ல!
மகோரியப்ப பிளதள பிடித்துக் சககோளளப்
கபகோகிறைகோகர என்றை பயம பிடித்துக் சககோண்டைது.
பகோதவ அதைனைகோகலகய பகோககோய் உருகினைகோள.
அததைத்தைவிர கவறு என்னை சசெய்ய முடியும?
அவள புரட்சிப் சபண்ணல்ல; புத்துலக
மங்தகயல்ல!
மகோரி கககோயிலுக்கு மகோட்டு வண்டி வந்து
கசெர்ந்தைது. அமமன் தைரிசெனைமகோயிற்று. அந்தைப்

பூசெகோரி, ஏகதைகோ மந்திரம சசெய்தைகோன். மடித்துக்
சககோடுத்தைகோன் மகோரி பிரசெகோதைத்ததை வகோரத்திற்சககோருமுதறை முழுக்கு, ஒரு கவதள உணவு, ஒரு
நகோதளக்கு ஒன்பது முதறை அரசெமரம சுற்றுவது,
என்று ஏகதைகதைகோ நிபந்தைதனை' கபகோட்டைகோன்.
கககோயிலில் விற்றை கசெகோற்தறைத் தின்றைகோர்கள. மிச்செம
சககோஞ்செம இருந்தைது. 'பகோபம! வண்டிக்ககோர
பிளதளயகோண்டைகோ-னுக்குப் கபகோடை லகோமகோ'
என்றைகோள கவதைவல்லி. ஆமகோம, பகோபம" என்றைகோள
ரகோதைகோ.
ஒவ்சவகோரு உருண்தடையகோக உருட்டி
வண்டிகயகோட்டும பிளதளயகோண்டைகோன் தகயிகல,
ரகோதைகோ சககோடுத்தைகோள. அந் கநரத்திகல அவள
தைந்ததை சவகு சுவகோரசியமகோகப் பூசெகோரி யுடைன்
கபசிக் சககோண்டிருந்தைதைகோல், அதுவும நடைக்க
முடிந்தைது. அவர் மட்டும அததைப்
பகோர்த்திருந்தைகோல், ஒரு முதறைப்பு; ஒகர கதனைப்பு;
உடைகனை ரகோதைகோ நடுநடுங்கிப் கபகோயிருப்பகோள.
ரகோதைகோ, வண்டிகயகோட்டிக்குச் கசெகோறு கபகோட்டைதைகோக

அவன் கருதைவில்தல . அமிருதைம சககோடுத்தைகோள
என்கறை கருதினைகோன். அந்தை மங்தகயின் தகயகோல்
கிதடைத்தை உணவு, அவனுக்கு அவ்வளவு
இன்பமகோக இருந்தைது. அவளும அவனுக்கு
சவறும செகோதைத்ததைப் கபகோடைவில்தல. ஒவ்சவகோரு
பிடியிலும, தைனைது ககோதைல் ரசெத்ததைக் கலந்து
பிதசெந்து தைந்தைகோள. இவதரப் கபகோன்றைன்கறைகோ என்
புருடைன் இருக்ககவண்டும என்று எண்ணினைகோள.
அந்தை எண்ணம திடீசரனைத் கதைகோன்றியதைகோல்
துணிவும ஏற்பட்டைது அந்தைத் ததையலுக்கு .
எனைகவ அவனுக்கு செகோதைம கபகோட்டுக்சககோண்கடை
புன்சிரிப்பகோக அவதனைப் பகோர்த்துச் சிரித்தைகோள.
பூந்கதைகோட்டைத்தின் வகோதடை கபகோல அந்தைப்
புன்சிரிப்பு பரவிற்று. வகோலிபன் நகோடி
அத்தைதனையிலும அது புகுந்தைது. இந்தைக் ககோதைல்
ககோட்சிதயக் கதடைக்கண்ணகோல் கண்டைகோள
கவதைவல்லி ; சபருமூச்சுவிட்டைகோள.
மகோரி பிரசெகோதைம சபற்றைகோள ரகோதைகோ ! இனி கநகோய்
நீங்கு சமனை வீரகோசெகோமிப் பிளதள எண்ணினைகோர்.
ரகோதைகோ முன்கபகோல் முகத்ததைச் சுளித்துக்

சககோளளகோமல், செற்றுச் சிரித்தை முகமகோக
இருப்பததைக் கண்டு, வீரகோசெகோமிப் பிளதள தைம
மதனைவி கவதை வல்லிதய அருகக அதழத்து,
"கவதைம! பகோர்த்தைகோயகோ சபண்தண ! பூசெகோரி
கபகோட்டை மந்திரம கவதல சசெய்கிறைது.
முகத்திகல சதைளிவு வந்துவிட்டைது பகோர்" என்று
கூறினைகோர். கவதைவல்லிக்குத் சதைரியும, ரகோதைகோவின்
களிப்புக்கு ககோரணம. பூசெகோரியுமல்ல, அவன்
மந்திரமுமல்ல; ஆனைகோல் புதிதைகோகத் கதைகோன்றிய
பரந்தைகோமனும, அவன் ஊட்டிய ககோதைலும,
சபண்ணின் உளளத்திகல ஆனைந்தைத்ததைக்
கிளப்பிவிட்டை சதைன்பது.
மறுபடி அவர்கள, அகதை வண்டியிகலறி
ரயிலடிக்கு வந்தைனைர். வண்டிகயகோட்டியிடைம
கூறிவிட்டு, ரயிகலறும செமயம, கவதைவல்லி,
பரந்தைகோமதனைப் பகோர்த்து, 'ஏன் தைமபி, எங்க
ஊருக்கு வகோகயன் ஒரு தைடைதவ" என்று
அதழத்தைகோள. ரகோதைகோ வகோயகோல் அதழக்கவில்தல.
கண்ணகோல் கூப்பிட்டைகோள. கவதைவல்லி வகோயகோல்
கூப்பிட்டைது, பரந்தைகோமன் சசெவியில் புகவில்தல.

ரகோதைகோவின் கண்சமகோழி, அவனுதடைய நரமபு
அத்தைதனையிலும புகுந்து குதடைந்தைது. 'மகோடைகோவது,
வண்டி யகோவது, மகோரிக்குப்பமகோவது, கபசெகோமல்
ரகோதைகோதவப் பின் சதைகோடைர்ந்து கபகோககவண்டியது
தைகோன் என்று நிதனைத்தைகோன்! "எதனைக்கணம பிரிய
மனைம வந்தைகதைகோ? நீ எங்குச் சசென்றைகோலும உன்தனை
விடுகவனைகோ, ரகோகதை' என்றை பகோட்தடை
எண்ணினைகோன்.
மணி அடித்துவிட்டைகோர்கள ! வீரகோசெகோமிப் பிளதள
கதளத்துவிட்டைகோர். கவதைவல்லி
உட்ககோர்ந்தைகோகிவிட்டைது. ரகோதைகோவின் கண்கள,
பந்தைகோமதனை விட்டு அகலவில்தல. பரந்தைகோமன்,
பதுதமகபகோல் நின்றைகோன்.
வண்டி அதசெந்தைது. ரகோதைகோவின் தைதலயும
சககோஞ்செம அதசெந்தைது. அவளுதடைய சசெந்நிறை
அதைரங்கள செற்று அதசெந்தைனை. அலங்ககோரப் பற்கள
செற்று சவளிவந்தைனை. அவதளயும அறியகோமல்
புருவம வதளந்தைது கண் பகோர்தவயிகல,
ஒருவிதைமகோனை புது ஒளி ககோணப்பட்டைது. வண்டி
செற்று ஓடை ஆரமபித்தைது. பரந்தைகோமனின் கண்களில்

நீர் தைதுமபிற்று. வண்டி ரயிலடிதயவிட்டுச்
சசென்றுவிட்டைது. பரந்தைகோமன் கன்னைத்தில் இரு
துளி கண்ணீர் புரண்டு வந்தைது. கநகர,
வண்டிக்குச் சசென்றைகோன். தவக்கககோல் சமத்ததை
மீது படுத்தைகோன். புரண்டைகோன். ரகோதைகோதவ நகோன் ஏன்
கண்கடைன்? கலங்குவது ஏன்? என்று மனைததைத்
கதைற்றினைகோன்.
ரகோதைகோ, நீ ஏன் அவ்வளவு அழககோக இருக்கிறைகோய்?
என் கண்கதள ஏன் கவர்ந்துவிட்டைகோய் அழகி!
என் மனைததைக் சககோளதள சககோண்டைகோகய,
என்தனைப் பகோர்த்தைகதைகோடு விட் டைகோயகோ? எனைக்கு
அமிர்தைம அளித்தைகோகய . ரயில் புறைப்படும கபகோது
என்தனைக் கண்டு சிரித்தைகோகய. கபகோய்வருகிகறைன்
என்று தைதலதய அதசெத்து ஜேகோதடை சசெய்தைகோகய. நீ
யகோர்? ஏன் இங்கு வந்தைகோய் ? வண்டிகயகோட்டும
எனைக்கு ஏன் நீ . எததை எததைகயகோ எண்ணுமபடிச்
சசெய்துவிட்டைகோய். ரகோதைகோ! உன்தனை நகோன்
அதடையத்தைகோன் முடியுமகோ? எண்ணத்தைகோன்
படுகமகோ? என்று எண்ணினைகோன். இரண்டு நகோட்கள
பரந் தைகோமனுக்கு கவறு கவனைகம

இருப்பதில்தல. எங்கும ரகோதைகோ! எல்லகோம ரகோதைகோ!
எந்தைச் செமயத்திலும ரகோதைகோவின் நிதனைப்பு தைகோன்!
இதளஞனை படைகோதைபகோடுபட்டைகோன். பஞ்சில்
சநருப் சபனை ககோதைல் மனைதில் புகுந்து அவதனை
வகோட்டை ஆரமபித்து விட்டைது. அதிலும தககூடும
ககோதைலகோ? வண்டிகயகோட்டும பரந்தைகோமன்
அழககோபுரி முதைலகோளி மகோரியப்பபிளதளக்கு
வகோழ்க்தகப்படை இருக்கும ரகோதைகோதவ அதடைய
முடியுமகோ?
அழககோபுரி வந்து கசெர்ந்தை அழகிக்கு, பரந்தைகோமன்
நிதனைப்புதைகோன்! பரந்தைகோடினின் வகோட்டைம
ரகோதைகோவுக்கு வர மற் கபகோகவில்தல. ரகோதைகோவின்
கவதல பரந்தைகோமதனைவிடை அதிகம.
பரந்தைகோமனுக்ககனும ரகோதைகோ கிதடைக்கவில்தலகய
இன்பம வரகோகதை - என்றை கவதல
மட்டுகமயுண்டு. ரகோதைகோவுக்கு இரு கவதல.
பரந்தைகோமதனைப் சபறைமுடியகோகதை; இன்டைர் வகோழ்வு
இல்தலகய என்பது ஒன்று. மற்சறைகோன்று
மகோரியப்ப பிளதளதய மணக்க கவண்டுகம துன்பத்துக்கு அடிதமப்படை

கவண்டுகமசயன்பது. எனைகவ ரகோதைகோவின்
கசெகோகம' குதறைய வில்தல ; அதிகரித்தைது.
மகோரியப்ப பிளதளக்கு ஆத்திரம
அதிகமகோகிவிட்டைது. 'ஆச்சு! ஆவணி பிறைக்கப்
கபகோகிறைது. இந்தைப் சபண், கசெகோகம, கசெகோகம'
என்று படுத்தைபடி இருக்கிறைகோள. இவள கசெகோகம
எப்கபகோது கபகோவது? என் கமகோகம எப்கபகோது
தைணிவது?' என்று கககோபித்துக் சககோண்டைகோர்.
அழககோனை சபண்ணகோக இருக்கிறைகோகள என்று
பகோர்த்தைகோல் இப்படி 'சக்' கபர்வழியகோக
இருக்கிறைகோள. உடைல் கட்தடை மட்டும
கவனித்தைகோல், உருட்டி எடுத்தை கிழங்குகள கபகோல்
இருக்கின்றைனை' என்று கவதலப்பட்டைகோன்.
ரகோதைகோவுக்கு தவத்தியத்தின் கமல் தவத்தியம.
ஒரு மந்திரவகோதி உபகயகோக மில்தல என்று
சதைரிந்தைதும, மற்சறைகோரு மந்திரவகோதி என்று
சிகிச்தசெ நடைந்துவந்தைது. ஆனைகோல் அவளுதடைய
மனைகநகோய் மகோறினைகோல் தைகோகனை சுகப்படும.

வீரகோசெகோமிப் பிளதளக்கு விசெகோரம! கவதைவல்லிக்கு
விஷயம சவளிகய சசெகோல்ல முடியகோது. ஒரு நகோள
சமதுவகோக ரகோதைகோவிடைம மகோரியப்ப பிளதளதய
மணந்து சககோண்டைகோல் படிப்படியகோக கநகோய்
குதறைந்துவிடும என்று கூறினைகோள. "யகோர் கநகோய்
குதறையுமமமகோ? அப்பகோவிக்குளள பணகநகோய்
குதறையும. அந்தைக் கிழவனுக்கு ஆத்திரம
குதறையும" என்று அலறிச் சசெகோன்னைகோள ரகோதைகோ.
பிறைகு அவளுக்கக ஆச்செரியமகோக இருந்தைது.
தைனைக்கு எங்கிருந்து இவ்வளவு ததைரியம வந்தைது
என்று. கநகோய் தைகோனைகோகப்கபகோகும.
கலியகோணத்துக்கு நகோள
குறிப்பிடைகவண்டியதுதைகோன் என்று மகோரியப்ப
பிளதள கூறி விட்டைகோர். நகோள
தவத்துவிட்டைகோர்கள. கலியகோண கநகோட்டீசுகள
அடிக்கப்பட்டு, உறைவினைருக்கும,
சதைரிந்தைவர்களுக்கும அனுப்பப்பட்டைனை.
இரண்கடை நகோட்கள தைகோன் இருக்கின்றைனை
கலியகோணத்துக்கு. அந்தை கநரத்தில் தைகோன்
மகோரியப்ப பிளதளக்கு, தைனைது கபரனுக்கு
அதழப்பு அனுப்புவதைகோ கவண் டைகோமகோ என்றை

கயகோசெதனை வந்தைது. ஆககவ, தைமது ககோரியஸ்தைர்
கருப்தபயகோதவ அதழத்துக் ககட்டைகோர்.
"ஏ! கருப்தபயகோ! அந்தைப் பயலுக்குக் கலியகோணப்
பத்திரிதக அனுப்பலகோமகோ, கவண்டைகோமகோ?"
"யகோருக்கு எஜேமகோன்?" என்றைகோன் கருப்தபயகோ.
"அதைகோண்டைகோ அந்தை தைறுதைதல, பரந்தைகோமனுக்கு"
என்றைகோர் மகோரியப்ப பிளதள.
"ஒண்ணு அனுப்பித்தைகோன் தவக்கிறைது!
வரட்டுகம" என்று கயகோசெதனை சசெகோன்னைகோன்
ககோரியஸ்தைன்.
இந்தைச் செமபகோஷதணகதளக் ககட்டுக்
சககோண்டிருந்தை வீரகோசெகோமிப் பிளதள,
கமற்சககோண்டு விசெகோரிக்கலகோனைகோர். அப்கபகோது
சசெகோன்னைகோர், மகோரியப்ப பிளதள தைனைது பூர்கவகோத்
திரத்ததை.

"எனைக்கு 15 வயதிகலகய கலியகோணம
ஆகிவிட்டைது. மறு வருஷகம ஒரு சபண்
பிறைந்தைது. ஐந்து ஆறு வருஷத்துக் சகல்லகோம என்
முதைல் தைகோரம என்னிடைம செண்தடை கபகோட்டு விட்டு
குழந்ததையுடைன் தைகோய்வீடு கபகோனைகோள. நகோன் கவகறை
கலியகோணம சசெய்து சககோண்கடைன். என் சபண்
சபரியவளகோனைகோள. அவளுக்கு 12 வயதிகலகய
கலியகோணம ஆயிற்று. நகோன் அதைற்குப்
கபகோககவயில்தல. அவர்களும
அதழக்கவில்தல. அந்தைப் சபண் மறுவருஷகம
ஒரு பிளதளதயப் சபற்று ஜேன்னிகண்டு
சசெத்தைகோள. கககோர்ட்டில் ஜீவனைகோமசெம
கபகோட்டைகோர்கள. அவர்களகோல் வழக்ககோடை
முடியுமகோ? என்னிடைம நடைக்குமகோ? ஏகதைகோ
சககோஞ்செம பணம சககோடுத்து விடுதைதலப்
பத்திரம எழுதை வகோங்கிவிட்கடைன். இப்கபகோது
அவன், அந்தை ஊரிகல ஏகதைகோ கதடைதவத்துக்
சககோண்டிருக்கிறைகோன் என்று ககளவி" என்று
கூறிவிட்டு மகோரியப்ப பிளதள, "கருப்தபயகோ !
தபயனுக்கு இப்கபகோ என்னை வயதிருக்கும"
என்று ககட்டைகோர் ஏறைக்குதறைய 20 ஆவது

இருக்கும" என்று வீரகோசெகோமிப் பிளதள பதில்
கூறினைகோர். "உனைக்சகப்படி சதைரியும?" என்றைகோர்
மகோரியப்ப பிளதள . "அந்தைப் பிளதள
யகோண்டைகோன் மகோரிக் குப்பத்துக்கு நகோங்கள
கபகோனைகபகோது வண்டிதய ஓட்டிக்சககோண்டு
வந்தைகோன்" என்றைகோர், வீரகோசெகோமிப் பிளதள. பிறைகு
கவறு விஷயங்கதளப் கபசிவிட்டு,
வீரகோசெகோமிப்பிளதள வீடு வந்தைகோர்.
கவதைவல்லிதயத் தைனிகய அதழத்து
விஷயத்ததைச் சசெகோன்னைகோர் . ரகோதைகோ ககோதில்
விழுந்தைகோல் அவள ஒகர பிடிவகோதைம சசெய்வகோள.
கல்யகோணத்துக்கு ஒப்பகவ மகோட்டைகோள. சசெகோல்ல
கவண்டைகோம. என்று கவதைவல்லி கயகோசெதனை
கூறினைகோள. எனைகவ ரகோதைகோவுக்குத் தைகோன் மணக்கப்
கபகோவது தைன் ககோதைலனின் தைகோத்தைகோ என்பது
சதைரியகோது. விசெகோரத்துடைன் மகோரிகுப்பத்துக்கும
ரயில்கவ ஸ்கடைஷனுக்கும இதடைகய
வண்டிகயகோட்டிக் சககோண்டு வகோழ்ந்து வந்தை
பரந்தைகோமனுக்கும சதைரியகோது. தைன் ககோதைலிகய
தைனைக்குப் பகோட்டி ஆனைகோள என்பது சதைரிந்தைகோல்
அவன் மனைம என்னை பகோடுபடும !

"என்னைடைகோ பரந்தைகோமகோ! சரகோமப குஷியகோக
இருக்கிறைகோய்? செமபகோத்தியம சரகோமப ஜேகோஸ்தியகோ?"
என்று மற்றை வண்டிக்ககோரர்கள பரந்தைகோமதனைக்
ககட்டைனைர்.
"நகோன் அழககோபுரிக்குப் கபகோகப் கபகோகிகறைன்.
அங்கக ஒரு கலியகோணம. கடைய், யகோரும சிரிக்கக்
கூடைகோது. எங்க தைகோத்தைகோவுக்குக் கலியகோணம . ககோர்டு
வந்தைது வரச் சசெகோல்லி"
என்றைகோன் பரந்தைகோமன்.
"பகல! கபஷ்! செரியகோனை கபச்சு கபசினைகோனைப்பகோ
பரந்தைகோமன்! தைகோத்தைகோவுக்குக் கலியகோணமகோம.
கபரன் கபகோகிறைகோனைகோம!" என்று சசெகோல்லிச்
சிரித்துக் ககலி சசெய்தைகோர்கள.
பரந்தைகோமனும கூடைகவ சிரித்தைகோன். அவனுக்கு
உளளபடி மகோரியப்ப பிளதளக்கு அறுபதைகோம
கலியகோணம நடைக்க கவண்டி இருக்க, நிஜேமகோனை
கலியகோணகம சசெய்து சககோளளப் கபகோவதைகோகவும,

அதைற்கு வருமபடியும, ககோரியஸ்தைன் கருப்தபயகோ
ககோர்டு கபகோட்டைததைக் கண்டைதிலிருந்து
சிரிப்புதைகோன்! அழககோபுரியிகலதைகோகனை அந்தை ரகோதைகோ
இருக்கிறைகோள. கலியகோண செகோக்கிகல, அவதளக்
ககோணலகோகம என்று எண்ணித்தைகோன், தைன் தைகோத்தைகோ
கலியகோணத்துக்குப் கபகோக முடிவு சசெய்தைகோன்.
விஷயத்ததைச் சசெகோன்னைகோகல, எல்கலகோரும
சிரிக்கிறைகோர்கள! எவ்வளகவகோ சசெகோன்னைகோன்.
விழுந்து விழுந்து சிரித்தைகோர்ககள தைவிர,
ஒருவர்கூடை நமபவில்தல . கதடைசியில், மடியில்
தவத்திருந்தை ககோர்தடை எடுத்து கவறு ஆளிடைம
சககோடுத்துப் படிக்கச் சசெகோன்னைகோன். பிறைகுதைகோன்
பரந்தைகோமன் சசெகோல்வது உண்தம எனைத் சதைரிந்தைது.
உடைகனை சிரிப்பு கபகோய்விட்டைது.
ஒவ்சவகோருவரும, கண்டைபடி கபசெலகோயினைர்.
"என்னை கிறுக்குடைகோ கிழவனுக்கு? கல்லுப்
புளதளயகோர் கபகோலப் கபரன் இருக்கச்கசெ
மூணகோம தைகோரம சசெய்கிறைகோனைகோகம" என்று ஒரு
வனும, 'இதைகோண்டைகோப்பகோ கலிககோலம' என்று
மற்சறைகோருவனும, "கசெ! என்னைகோ இருந்தைகோலும

இந்தை மகோதிரி அநியகோயம கூடைகோது" என்று
பிறிசதைகோருவரும கூறி, எல்கலகோரு மகோக, 'நீ
கபகோககதைடைகோ, அந்தைக் கலியகோணத்துக்கு" என்று
சசெகோன்னைகோர்கள. "நகோன் கபகோறைது அந்தைக்
கலியகோணத்துக்கு மகோத்திரமில்தல; கவறு சசெகோந்தை
கவதல சககோஞ்செம இருக்கிறைது" என்று
பரந்தைகோமன் சசெகோன்னைகோன்.
###
தூக்கம சதைளியகோதை கநரம! முகூர்த்தைம அந்தை
கவதளயில் தைகோன் தவக்கப்பட்டிருந்தைது! கககோழி
கூவிற்று. கூடைகவ வகோத்தியம முழங்கிற்று. ரகோதைகோ !
கண்களிகல வந்தை நீதர அடைக்கிக் சககோண்டு
"கலியகோண கசெடிகளிடைம தைதலதயக்
சககோடுத்தைகோள! அவர்கள ததைலம பூசினைகோர்கள !
சவி முடித்தைகோர்கள ! கரகோஜேகோவும மல்லியும
சூட்டினைகோர்கள ! புத்தைகோதடை தைந்தைகோர்கள ! சபகோன்
ஆபரணம பூட்டினைகோர்கள! முகத்ததை அலமபச்
சசெய்தைகோர்கள. சபகோட்டு இட்டைகோர்கள! புறைப்படு
என்றைகோர்கள ! மகோரியப்ப பிளதளக்கு
மகோப்பிளதள கவடைத்ததைக் ககோரியஸ்தைர்

கருப்தபயகோ சசெய்து முடித்தைகோர் ! கமளம
சககோட்டினைகோர்கள, மணப்பந்தைலுக்கு ரகோதைகோ
வந்தைகோள. பரந்தைகோமன் அங்சககோரு பக்கம
உட்ககோர்ந்திருப்பததைக் கண்டைகோள. அவள ககோல்கள
பின்னிக் சககோண்டைனை. கண் மங்கிவிட்டைது.
கசெகோகம கமலிட்டைது. சுருண்டு கீகழ விழுந்து
விட்டைகோள. எல்கலகோரும 'என்னை, என்னை?' என்று
ககட்டுக் சககோண்டு ஓடினைகோர்கள ரகோதைகோ அருகில்,
பரந்தைகோமன் உட்ககோர்ந்தைவன் உட்ககோர்ந்தைவன்தைகோன்.
அவனைகோல் அதசெயக் கூடை முடியவில்தல.
அவ்வளவு திதகப்பு! என் ரகோதைகோ மணப் சபண்!
என் ககோதைலியகோ, இந்தைக் கிழவனுக்கு !
பகோட்டியகோகிறைகோகள என் பகோதவ! இந்தைக்
கககோலத்ததையகோ நகோன் ககோண கவண்டும என்று
எண்ணினைகோன்.
அவனைகோல் ஏதும சசெய்ய முடியகோது தைவித்தைகோன்.
யகோரிடைம கபசுவகோன்! என்னை கபசுவது! யகோர்
இவன் கபச்தசெக் ககட்பகோர்கள! எப்படி
இவனைகோல் தைடுக்க முடியும, சமளள எழுந்து ரகோதைகோ
படுத்திருந்தை பக்கமகோகச் சசென்றைகோன். கவதைவல்லி

கண்கதளப் பிதசெந்து சககோண்கடை, "தைமபி, கபகோய்
ஒரு விசிறி சககோண்டுவகோ!" என்றைகோள. விசிறி
எடுத்துக் சககோண்டு வந்தைகோன். "வீசு" என்றைகோள
கவதைவல்லி. வீசினைகோன். சில நிமிடைங்களில் ரகோதைகோ
கண்கதளத் திறைந்தைகோள. வீசுவததை
நிறுத்திவிட்டைகோன். இருவர் கண்களும செந்தித்தைனை.
கபசெ கவண்டியதவகள யகோவும தீர்ந்துவிட்டைனை!
சமல்ல எழுந்தைகோள மங்தக! தூர நின்றைகோன்
பரந்தைகோமன். வகோத்தியங்கள மறுபடி கககோஷித்தைனை.
புகரகோகிதைர் கதைறைலகோனைகோர். கருப்தபயகோ
வந்தைவர்கதள உபசெரித்தைபடி இருந்தைகோர். 'பலமகோக
கமளம' என்றைனைர். பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்தை
பதுதம கபகோன்றை ரகோதைகோவுக்கு, பரந்தைகோமனின்
பகோட்டைன், அவன் கண் முன்பகோககவ, தைகோலி
கட்டினைகோன். எல்கலகோரும 'அட்செததை' மணமக்கள
மீது கபகோட்டைனைர்!
பரந்தைகோமனும கபகோட்டைகோன்! கபகோடுமகபகோது
பகோர்த்தைகோன் ரகோதைகோதவ! அவள கண்களில் நீர்
தைதுமபியபடி இருந்தைது.

"புகரகோகிதைர் கபகோட்டை புதக கண்கதளக் கலக்கி
விட்டைது" என்றைகோள கவதைவல்லி. "அல்ல, அல்ல!
பகோழும செமூகக் சககோடுதம, அந்தைக் கககோமளத்தின்
கண்கதளக் கலக்கி விட்டைது," என்று
எண்ணினைகோன் பரந்தைகோமன்.
ஆம! ரகோதைகோதவ அவன் ககோதைலித்தைகோன். அவளும
விருமபினைகோள. அவகள, அவன்
பகோட்டியுமகோனைகோள. என் சசெய்வகோன் ஏங்கும
இதளஞன்?
###
ரகோதைகோவின் கசெகோகம, பரந்தைகோமனின் சநஞ்செம
பதைறினைது. கவதைவல்லியின் வகோட்டைம -இதவகதளப்பற்றி மகோரியப்ப பிளதளக்குக்
கவதல ஏன் இருக்கப் கபகோகிறைது?
வீட்டிலுளள கஷ்டைத்தினைகோல் - கழுத்தில்
அணியும நதகதய விற்றுவிட்டைகோல்,
வகோங்குகிறைவர்கள, விற்றைவர்களின் வகோட்டைத்ததை
எதைற்ககோகக் கவனிக்கப் கபகோகிறைகோர்கள. அந்தை

நதகதயத் தைகோங்கள அணிந்து சககோண்டைகோல்
அழககோக இருக்கும என்றை எண்ணம
மட்டுந்தைகோகனை இருக்கும. அததைப்கபகோலகவ
மங்தக மனைவகோட்டைம சககோண்டைகோலும, தைனைக்கு
மதனைவியகோனைவளல்லவகோ அதுதைகோன் மகோரியப்ப
பிளதளக்கு வந்தை எண்ணம. தைம இரண்டைகோம
மதனைவி இறைந்தைகபகோது ககோரியஸ்தைன் கருப்தபயகோ
கதைறுதைல் கூறும கபகோது "எல்லகோம
நல்லதுக்குத்தைகோன்; வருத்தைப் படைகோதீர்கள" என்று
கூறினைகோன்.
அன்றைலர்ந்தை கரகோஜேகோவின் அழகு சபகோருந்திய
ரகோதைகோதவ அதடையத்தைகோன் கபகோலும, அந்தை விபத்து
கநரிட்டைது என்று கூடை எண்ணினைகோர் மகோரியப்ப
பிளதள, கலியகோணம முடிந்து. விருந்து முடிந்து,
மகோதலயில் நடைக்ககவண்டிய ககோரியங்கள
முடிந்து ஒருநகோள 'இன்பம' பூர்த்தியகோயிற்று.
அன்றிரவு கவதைவல்லி, விமமி விமமி அழும
ரகோதைகோவுக்கு, என்னை சசெகோல்லி அடைக்குவது என்று
சதைரியகோது விழித்தைகோள . பரந்தைகோமன் பததைபததைத்தை
உளளத்தினைனைகோய் படுத்துப் புரண்டைகோன்.

மறுதினைம, ரகோதைகோவுக்குக் ககோய்ச்செல் வந்துவிட்டைது.
இரவு முழுதும அழுது அழுது கண்கள
சிவந்துவிட்டைனை. இருமலும செளியும, குளிரும
ககோய்ச்செலுமகோக வந்துவிட்டைது. மறுநகோள நடைக்க
கவண்டிய செடைங்குகள முடிந்து, உறைவினைர் கள
ஒவ்சவகோருவரகோக விதடை சபற்றுக் சககோண்டு
கபகோயினைர். பரந்தைகோமனுக்கும கபகோக
எண்ணந்தைகோன். ஆனைகோல் ரகோதைகோ வுக்குக் ககோய்ச்செல்
விட்டை பிறைகு கபகோகலகோம. ககோய்ச்செலகோக
இருக்குமகபகோகதை ஊருக்குப் கபகோய்விட்டைகோல்,
எப்படி இருக்கிறைகதைகோ, என்னை ஆயிற்கறைகோ என்று
கவதலப்படைத்தைகோகனை கவண்டும என்று
எண்ணியதைகோல், அவன் அங்கககய தைங்கி
விட்டைகோன்.
மகோரியப்ப பிளதள மகிழ்ச்சியின் கமலிட்டைகோல்
பரந்தைகோமதனை, "கடைய் பயகல! அங்கு
கபகோய்த்தைகோன் என்னை சசெய்யப் கபகோகிறைகோய்.
இங்கககய இருப்பதுதைகோகனை . பத்துப்
கபகரகோடுபதிசனைகோன்றைகோக இரு. இங்கக

கிதடைக்கிறை கூகழகோ தைண்ணிகயகோ, குடித்துவிட்டு
ககோலத்ததைத் தைளளு. ஏகதைகோ வயல் கவதலதயப்
பகோர்த்துக் சககோள. வண்டி பூட்டை, ஓட்டை ஆள
தவத்திருக்கிகறைன். அவதனையும ஒழுங்ககோக
கவதல வகோங்கு. இரு இங்கககய" என்று
கூறினைகோர். ககோரியஸ்தைன் கருப்தபயகோவும, இந்தை
கயகோசெதனைதய ஆதைரித்தைகோன். கவதைவல்லியும இது
நல்ல கயகோசெதனை என்றைகோள . பரந்தைகோமன், "செரி,
பகோர்ப்கபகோம" என்று கூறினைகோன். அவனுக்குத் தைகோன்
ககோதைலித்தை ரகோதைகோ, ஒரு கிழவனின் மதனைவியகோக
இருப்பததைக் கண்ணகோகல பகோர்த்துக்
சககோண்டிருக்க இஷ்டைமில்தல. ரகோதைகோவுக்கு
உடைமபு செரியகோகுமட்டும இருந்துவிட்டு, ஊர்
கபகோய்ச் கசெருவது என்று முடிவு சசெய்தைகோன்.
ரகோதைகோவுக்கு ஒரு நகோட்டு தவத்தியர் மருந்து
சககோடுத்து வந்தைகோர். ஜேஜுரம குதறையவில்தல.
இரண்டு நகோட்களுக்குப் பிறைகுதைகோன் ஜேஜுரம
விட்டைது. ஆனைகோல் கதளப்பும, இருமலும
அதிகமகோக இருந்தைது. அன்று மருந்து வகோங்கிக்

சககோண்டு வர, பரந்தைகோமதனைகய
அனுப்பினைகோர்கள. தவத்தியர் வீட்தடை
விசெகோரித்துக்சககோண்டு வந்து கசெர்ந்தைகோன்.
தவத்தியர், செற்று சவறியில் இருந்தைகோர். அவர்
சககோஞ்செம "தைண்ணீர்" செகோப்பிடும கபர் வழி.
எனைகவ, அவர் கிண்டைலகோகப் கபசினைகோர். இது
பரந்தைகோமனுக்குப் பிடிக்கவில்தல.
"வகோய்யகோ, வகோ! என்னை, மருந்துக்கு வந்தைகோயகோ!
யகோருக்கு, ரகோதைகோபகோய்க்குத்தைகோகனை' என்று
ஆரமபத்திகலகய கிண்டைலகோகப் கபசினைகோன்.
'ஆமகோம தவத்தியகர, பகோவம கலியகோணமகோனைதும
ககோய்ச்செல் இப்படி வந்துவிட்டைது ரகோதைகோவுக்கு"
என்றைகோன் பரந்தைகோமன்.
"ஏனைப்பகோ வரகோது, ஏன் வரகோது? சசெகோல்லு!
சபண்கணகோ பதுதமகபகோல ஜிலு ஜிலுன்னு
இருக்கிறைகோள. பருவகமகோ கஜேகோரகோனை பருவம.
புருஷனைகோக வந்தை ஆகளகோ ஒரு கிழம. இததைக்
கண்டை சபண்ணுக்கு வருத்தைம இருக்ககோதைகோ?"

என்றைகோன் தவத்தியன். "இசதைல்லகோம நமக்ககன்
தவத்தியகர. எல்லகோம ஆண்டைவன் எழுதி
தவத்தைபடிதைகோகனை நடைக்கும" என்றைகோன்
பரந்தைகோமன். ஆண்டைவதனை ஏனைப்பகோ இந்தை
கவதலக்கு அதழக்ககறை. அவர் தைன் வதரக்கும
செரியகோகத்தைகோன் சசெய்து தவத்துக் சககோண்டைகோர்.
பகோர்வதி பரமசிவன் கஜேகோடிக்கு என்னை குதறை?
லட்சுமி -விஷ்ணு இந்தை கஜேகோடிதைகோன் என்னை
இகலசெகோனைதைகோ? செகோமிகசளல்லகோம பகல
ஆசெகோமிகளப்பகோ ! அவர்கள கபதரச் சசெகோல்லிக்
சககோண்டு நகோமதைகோன் இப்படி இருக்கிகறைகோம"
என்று தவத்தியன் சசெகோன்னைகோன்.
பரந்தைகோமனுக்கு இந்தை கவடிக்தகப் கபச்சு
சிரிப்தப உண்டைகோக்கியது. பரந்தைகோமன் சிரித்தைதும,
தவத்தியருக்கு கமகல கபச்சு சபகோங்கிற்று.
உளகளயும "அது" சபகோங்கிற்று !
"ககளப்பகோ ககளு ! இந்தை மகோதிரி கஜேகோடி"
கசெர்த்தைகோல் ககோரியம ஒழுங்ககோக நடைக்ககோது.
என்னைகமகோ, மகோரியப்ப பிளதளக்குப் பணம

இருக்கிறைகதை என்று ஆதசெப்பட்டு, அந்தை
கவதைவல்லி இந்தை மகோதிரி
முடிச்சுப்கபகோட்டுவிட்டைகோள. பணமகோ சபரிசு !
நல்ல ஒய்யகோரமகோனை குட்டி ரகோதைகோ . அவதள ஒரு
ஒடிந்து விழுந்து கபகோகிறை கிழவனுக்குப்
சபண்டைகோக்கினைகோல், அந்தைக் குடுமபம
எப்படியகோவது? உனைக்கு சதைரியகோது விஷயம.
மகோரியப்ப பிளதள, ஆள சரகோமப முடுக்ககோகத்
தைகோன் இருப்பகோரு . ஆனைகோல், இந்தை சபகோமபதள'
விஷய சமன்றைகோல், நகோக்கிகல தைண்ணி சசெகோட்டும,
அந்தை ஆளுக்கு. சரகோமப செபலம, சரகோமப செபலம!
எப்படிகயகோ பகோர்த்து, கபகோட்டுட்டைகோன் செரியகோனை
சபண்தண, தைன் வதலயிகல என்றைகோன்
தவத்தியன்.
பரந்தைகோமன் பகோர்த்தைகோன் ; கமகல கபச்சு வளர
ஆரமபிக்கிறைது; தவத்தியர் சரகோமப வகோயகோடி
என்பது சதைரிந்து விட்டைது. "கநரமகோயிற்று.
மருந்து சககோடு தவத்தியகர, கபகோகிகறைன்" என்று
ககட்டைகோன். தவத்தியர், "மருந்து சககோடுக்கிகறைன்.
ஆனைகோல் மருந்து மட்டும கவதல சசெய்தைகோ

கபகோதைகோது. அந்தை சபண்ணுக்கு மகனைகோவியகோகூலம
இருக்கக்கூடைகோகதை . அதுக்ககோக என்னை மருந்து
தைரமுடியும. நகோன் ஜேஜுரம தீர மருந்து தைருகவன்.
குளிர்கபகோக குளிதக சககோடுப்கபன். ககோய்ச்செல்
கபகோக கஷகோயம தைருகவன். ஆனைகோல், ரகோதைகோவின்
மனைவியகோதிதயப் கபகோக்க நகோன் எந்தை மருந்ததைக்
சககோடுப்பது. தைமபி, செரியகோனை கஜேகோடி நீதைகோன்.
ரகோதைகோவுக்கு மருந்தும நீகய" என்றைகோன்
தவத்தியன்.
தைன் ரகோதைகோதவப் பற்றி இவ்வளவு கிண்டைலகோக ஒரு
தவத்தியன் கபசுவதைகோ? அதிலும தைன் எதிரிகல
கபசுவதைகோ என்று கககோபம வந்துவிட்டைது
பரந்தைகோமனுக்கு. ஓங்கி அதறைந்தைகோன்
தவத்தியதனை.
"படைவகோ! மருந்து ககட்க வந்தைகோல் வமபுந்துமபுமகோ
கபசுகிறைகோய். யகோர் என்று என்தனை நிதனைத்தைகோய்"
என்று திட்டினைகோன்.
தவத்தியன், சவறி சதைளிந்து "அகடை தைமபி! நகோன்

கவடிக்தக கபசிகனைன். கககோபிக்ககோகதை. இந்தைகோ
மருந்து" என்று சசெகோல்லிவிட்டு மருந்து
சககோடுக்கச் சசென்றைகோன்.
தவத்தியதனை கககோபத்திகல பரந்தைகோமன் அடித்து
விட்டைகோகனை தைவிர, அவனுக்கு நன்றைகோகத் சதைரியும,
தவத்தியன் சசெகோன்னைதிகல துளிகூடை தைவறு
இல்தல என்று. ரகோதைகோவின் கநகோய்
மனைவியகோதிதைகோன் என்பதிகல செந்கதைகமில்தல.
அது அவனுக்கும சதைரிந்தைதுதைகோன். பிறைர்
சசெகோல்லுமகபகோது தைகோன் கககோபம வருகிறைது.
அதிலும ரகோதைகோதவக் கிண்டைல் சசெய்வதுகபகோலக்
ககோணப்படைகவதைகோன் கககோபம மிக
அதிகமகோகிவிட்டைது. ஆழ்ந்து கயகோசிக்குமகபகோது,
அந்தை தவத்தியகோர் மட்டுமல்ல, ஊரில் யகோரும
அப்படித்தைகோகனை கபசுவகோர்கள. கநரில் கபசெ
பயந்து சககோண்டு இருந்துவிட்டைகோலும மதறைவில்
கபசுமகபகோது இததைப்பற்றிக் ககலியகோகவும,
கிண்டைலகோகவுந்தைகோகனை கபசுவகோர்கள என்று
எண்ணிய பரந்தைகோமன், "ஆ! இந்தை அழகி
ரகோதைகோவுக்கு இப்படிப்பட்டை கதி வந்தைகதை! ஊர்

முழுவதும இனி இவதளப் பற்றித்தைகோகனை
கபசுவகோர்கள. என்னிடைம தவத்தியன்
கிண்டைலகோகப் கபசியகதை எனைக்குக் கஷ்டைமகோக
இருந்தைகதை. ரகோதைகோவின் ககோதில், இப்படிப்பட்டை
ககலி வகோர்த்ததைகள விழுந்தைகோல், மனைம, என்னை
பகோடுபடுகமகோ! பகோவம எங்சகங்கு இகதை
கவதளயில் கிழவதனை மணந்தைகோள என்று ககலி
சசெய்யப்படுகிறைகதைகோ, எத்தைதனை கணவன்மகோர்கள,
தைமது மதனைவியிடைம "நகோன் என்னை மகோரியப்ப
பிளதளயகோ?" என்று கிண்டைலகோகப்
கபசுகிறைகோர்ககளகோ ! எத்தைதனை உணர்ச்சியுளள
சபண்கள, "நகோன் குளத்தில் குட்தடையில்,
விழுந்தைகோலும விழுகவன்; இப்படிப்பட்டை
கிழவதனைக் கலியகோணம சசெய்து சககோளள
மகோட்கடைன்" என்று கபசுகின்றைனைகரகோ? கசெச்கசெ!
எவ்வளவு ககலி பிறைக்கும; கிண்டைல் நடைக்கும.
இவ்வளதவயும என் பஞ்செவர்ணக்கிளி,
எப்படிப் சபகோறுத்துக் சககோளள முடியும. நகோன்
அவள கருத்ததைப் கபகோக்க என்னை சசெய்ய முடியும.
எனைக்கககோ அவள பகோட்டி!" என்று எண்ணிப்
பரந்தைகோமன் வகோட்டைத்துடைன் வீடு வந்து,

கவதைவல்லியிடைம மருந்ததைக் சககோடுத்தைகோன்.
"தைமபி! நீகய இந்தை கவதள, உன் தகயகோகலகய
மருந்ததைக் சககோடு. நீ சககோடுக்கிறை கவதளயகோவது,
அவளுக்கு உடைமபு குணமகோகட்டும" என்று கூறை
மருந்து சககோடுக்க பரந்தைகோமன், ரகோதைகோ படுத்துக்
சககோண்டிருந்தை அதறைக்குச் சசென்றைகோன்.
நல்ல அழககோனை பட்டு சமத்ததை ! அதைன் மீது ரகோதைகோ
ஒருபுறைமகோகச் செகோய்ந்து சககோண்டு படுத்திருந்தைகோள.
அவள படுத்துக் சககோண்டிருந்தை பக்கமகோக,
தைதலயதண, சிறிதைளவு நதனைந்து கிடைந்தைது,
கண்ணீரகோல் ! "ரகோதைகோ ! கண்கண ! இகதைகோ இப்படித்
திருமபு . இகதைகோ பகோர் ! பரந்தைகோமன் மருந்து
எடுத்து வந்திருக்கிறைகோர்" என்று கவதைவல்லி கூறிக்
சககோண்கடை, ரகோதைகோதவ எழுப்பினைகோள.
ரகோதைகோ, தைகோயின் குரதலக் ககட்டுத் திருமபினைகோள.
கண்கதளத் திறைந்தைகோள ; பரந்தைகோமன், மருந்துடைன்
எதிரில் நிற்பததைக் கண்டைகோள. அந்தை ஒரு விநகோடிப்
பகோர்தவ, ரகோதைகோவின் உளளத்தில் புரண்டு

சககோண்டிருந்தை கருத்துக்கள அத்தைதனைதயயும
ககோட்டி விட்டைது. தகநடுக்கத்துடைன் மருந்துக்
கககோப்தபதயப் பிடித்துக்சககோண்டு பரந்தைகோமன்
நின்றைகோன். "கவதைம ! கவதைம" என்று சவளிகய
கவதைவல்லியின் புருஷர் கூப்பிடும செத்தைம
ககட்டைது. கவதைவல்லி, "இகதைகோ வந்கதைன்" என்று
கூறிக் சககோண்கடை சவளிகய கபகோனைகோள. ககோதைல்
கநகோயகோல் கட்டில் மீது படுத்துளள மங்தகயும,
அவதளக் ககோதைலித்துக் கிதடைக்கப் சபறைகோது
வகோடிய பரந்தைகோமன், தகயில் மருந்துடைனும
இருவருகம அங்கு இருந்தைனைர்.
அந்தை அதறை ஒரு தைனி உலகம.
அங்கு இன்பத்திற்குத் தைதடை இல்தல! கட்டு
இல்தல! ககோவல் இல்தல! சபண்டு
சககோண்கடைன் எனை அதிககோரம சசெலுத்தை மகோரியப்ப
பிளதள இல்தல. 'மககள, என்னை கவதல
சசெய்கிறைகோய்' என்று மிரட்டை கவதைவல்லி இல்தல
; கதனைத்து மிரட்டை ரகோதைகோவின் தைகப்பன் இல்தல.

ககோவலற்றை, கட்டைற்றை உலகம ! ககோதைலர் இருவர்
மட் டுகம இருந்தை உலகம.
"மருந்ததைக் குடி, ரகோதைகோ" என்றைகோன் பரந்தைகோமன்.
ரகோதைகோ வகோதயக் சககோஞ்செமகோகத் திறைந்தைகோள. மருந்து
சநடியினைகோல் முகத்ததைச் சுளித்தைகோள. கட்டில்
ஓரத்தில் உட்ககோர்ந்தைகோன் பரந்தைகோமன். "ரகோதைகோ, திறை
வகோதய, இகதைகோ மருந்து குடித்துவிடு" என்று
மருந்ததை ஊற்றிவிட்டு வகோதயத் துதடைத்தைகோன்.
அந்தைத் 'தீண்டுதைல்' ரகோதைகோ அதுவதர கண்டைறியகோதை
இன்பத்ததை அவளுக்குத் தைந்தைது. முகத்திகல
ஒருவிதை சஜேகோலிப்பு, கண்டு சககோண்டைகோன்
பரந்தைகோமன். குனிந்து, அவளுதடைய சககோஞ்சும
உதைடுகளில் ஒரு முத்தைம சககோடுத்தைகோன்.
"ஆ ! என்னை கவதல சசெய்தைகோயடி களளி! என்னை
கவதலயடைகோ சசெய்தைகோய் மதடையகோ" என்று
கர்ஜித்தைகோர், மகோரியப்ப பிளதள வகோயிற்படியில்
நின்று சககோண்டு.

"மதடையகோ!" என்றை சசெகோல் ககோதில் விழுந்தை
உடைகனை, பரந்தைகோமன், ககோதைல் உலதக விட்டுச்
செகரசலனைக் கிளமபி, செகோதைகோரண உலகுக்கு
வந்தைகோன். மணமகோனை ரகோதைகோதவ, கணவன்
ககோணுமபடி, முத்தைமிட்டைதும, கபரன் சசெய்தை
சசெயதலப் பகோட்டைன் கண்டைதும அவள
நிதனைவுக்கு வந்தைது. அவகனைகோ, ரகோதைகோகவகோ,
கமற்சககோண்டு எண்ணகவகோ, எழகவகோ
கநரமில்தல! 'மதடையகோ!' என்று கர்ஜித்துக்
சககோண்கடை மகோரியப்ப பிளதள, எருது
கககோபத்தில் பகோய்வதுகபகோல, பரந்தைகோமனின் மீது
பகோய்ந்தைகோர். அவன் கழுத்ததைப் பிடித்தைகோர். அவன்
கண்கள சிவந்தைனை. மீதசெ துடித்தைது. தகககோல்கள
சவடைசவடைத்தைனை.
மகோரியப்பப் பிளதளயின் பிடியினைகோல்,
பரந்தைகோமனின் கண்கள பிதுங்கி சவளி வந்து
விடுவது கபகோலகோகிவிட்டைது. பரபரசவனைப்
பரந்தைகோமதனை இழுத்து எறிந்தைகோர். மகோரியப்ப
பிளதளயின் கரத்துக்குப் பரந்தைகோமன்
எமமகோத்திரம! அடியறுத்தை மரம கபகோல, சுருண்டு

சுவரில் கமகோதிக் சககோண்டைகோன் பரந்தைகோமன்.
குபீசரனை மண்தடையிலிருந்து ரத்தைம சபருகிற்று.
ஐகயகோ! என்று ஈனைக்குரலில் அலறினைகோள ரகோதைகோ!
'என்னை! என்னை!' என்று பரபரப்புடைன்
ககட்டுக்சககோண்கடை கவதைவல்லியும, அவள
புருஷனும, கருப்தபயகோவும வந்தைனைர்.
பரந்தைகோமன், இரத்தைம ஒழுக நிற்பததையும, ரகோதைகோ
கண்ணீர் சபருக நடுங்குவததையும, கககோபத்தின்
உருவசமனை, பிளதள உருமிக்
சககோண்டிருப்பததையும, கண்டைவுடைன்
வந்தைவர்களுக்கு விஷயம ஒருவகோறு விளங்கிற்று.
"நடைடைகோ, நடை! உண்டை வீட்டுக்கு இரண்டைகம
சசெய்யும பகோதைககோ! நடை! இங்கு நிற்ககோகதை" என்று
மகோரியப்ப பிளதள கூறிக்சககோண்கடை
பரந்தைகோமனின் தைதலமயிதரப் பிடித்து இழுத்து
அதறைதயவிட்டு சவளிகய சககோண்டு வந்தைகோர்.
"எஜேமகோனைருக்குத்தைகோன் சசெகோல்கிகறைன். இவ்வளவு
உரக்கக் கூவகோதீர்கள. அண்தடை அயலகோர் ககோதில்

ககட்கப் கபகோகிறைது" என்று கருப்தபயகோ
கூறினைகோன்.
"ககட்பசதைன்னை, சசெய்வசதைன்னை, என் கபகோறைகோதை
கவதள ஒரு சவட்கங்சகட்டை சிறுக்கிதயத்
கதைடிப் பிடித் துக் கட்டிக் சககோண்கடைன். என்
கசெகோறு தின்றுவிட்டு கசெகோரம சசெய்கிறைகோள, இந்தைக்
களளி. இன்று இருவரும சககோதல! ஆமகோம !
விடைமகோட்கடைன்! எடுத்துவகோ, அரிவகோதள!
இரண்டு துண்டைகோக இந்தைப் பயதலயும துண்டு
துண்டைகோக அந்தைக் களளிதயயும சவட்டிப்
கபகோடுகிகறைன். விடு, கருப்தபயகோ! தகதய விடு.
கடை கிழ ரகோஸ்கல்! நல்ல சபண்டுடைகோ! என் எதிகர
யகோரும நிற்க கவண்டைகோம ! யகோர் நின்றைகோலும
உததை, குத்து, சவட்டு, சககோதல! ஆமகோம !
விடைமகோட்கடைன்" என்று மகோரியப்ப பிளதள, இடி
முழக்கம கபகோலக் கத்தினைகோர். அவர் ஆயுளில்,
அததைப்கபகோல, அவர் கத்தியதில்தல.
ககோரியஸ்தைன் கருப்தபயகோ விடைவில்தல. அவர்
கரங்கதள, "எஜேமகோன்! எஜேமகோன் ! செற்று என்

கபச்தசெக் ககளுங்கள. ஊர், நகோடு சதைரிந்தைகோல்
நமக்குத்தைகோகனை இழிவு. கடை, பரந்தைகோமகோ
கபகோய்விடுடைகோ சவளிகய! கவதைமமகோ! நீங்களும
கபகோங்கககோ" என்று மிகச் செகோமர்த்தியமகோகக்
கூறிக்சககோண்கடை துடித்துக் சககோண்டு
சககோதலக்கும தையகோரகோக நின்று சககோண்டிருந்தை
மகோரியப்ப பிளதளதய, சமதுவகோகத் கதைகோட்டைத்
துக்கு அதழத்துச் சசென்றுவிட்டைகோர்.
மகோரியப்ப பிளதள கபகோனை உடைகனை, கவதைத்தின்
புருஷர், பரந்தைகோமதனை, தநயப் புதடைத்து. "பகோவி!
ஒரு குடுமபத்தின் வகோயிகல மண் கபகோட்டைகோகய"
என்று அழுதைகோன்.
"புறைப்பட்டி! கபகோக்கிரிச் சிறுக்கி. கபகோதும
உன்னைகோகல எனைக்கு வந்தை பவிசு" என்று ரகோதைகோதவ
கட்டிலிலிருந்து பிடித்து இழுத்து மூவருமகோகத்
தைமது வீடு கபகோய்ச் கசெர்ந்தைனைர்.
பரந்தைகோமன், இன்னைது சசெய்வசதைன்று கதைகோன்றைகோது
ஊர்க் கககோடியில் இருந்தை பகோழதடைந்தை

மண்டைபத்தில் புகுந்து சககோண்டைகோன். அன்றிரவு
ஊரில் கலசெகோக வதைந்தி பரவிற்று ! "ரகோதைகோ
வீட்டைகோருக்கும, அவள கணவனுக்கும, சபருத்தை
தைகறைகோரகோம ! ரகோதைகோதவக் கணவன் வீட்தடைவிட்டு
துரத்திவிட்டைகோர்களகோம" என்று கபசிக்
சககோண்டைனைர்.
வீடு சசென்றை ரகோதைகோ, நடைந்தை ககோட்சிகளகோல், நகோடி
தைளர்ந்து, கசெகோர்ந்து படுத்து விட்டைகோள. ஜேஜுரம
அதிகரித்து விட்டைது. மருந்து கிதடையகோது.
பக்கத்தில் உதைவிக்கு யகோரும கிதடையகோது. அவள
பக்கம கபகோனைகோல் உன் பற்கள உதிர்ந்து விடும;
இடுப்பு சநகோறுங்கிவிடும" என்று கவதைத்துக்கு
அவள கணவன் உத்தைரவு.
எனைகவ தைகோலி கட்டிய புருஷன் கதைகோட்டைத்தில்
தைவிக்க, ககோதைலித்தை கட்டைழகன் மண்தடை
உதடைப்பட்டு, பகோழ்மண்டை பத்தில் பதுங்கிக்
கிடைக்க பகோதவ ரகோதைகோ படுக்தகயில்
ஸ்மரதணயற்றுக் கிடைந்தைகோள.

இரவு 12 மணிக்குகமல், சமளள சமளள,
நகோதலந்து கபர், பரந்தைகோமன் படுத்திருந்தை
மண்டைபத்தில் வந்து பதுங்கினைர். செந்கதைகத்ததைக்
சககோடுத்தைது. வந்தைவர்களிகல ஒருவன்,
சமதுவகோக, பரந்தைகோமன் அருகக வந்து
தீக்குச்சிதயக் சககோளுத்தி முகத்ததைப் பகோர்த்தைகோன்.
பரந்தைகோமன் கண்கதள இறுக மூடிக்
சககோண்டிருந்தைகோன்.
"எதுகவகோ, பரகதைசி கட்தடை கபகோலிருக்கு" என்று
கசெகோதித்தை கபர்வழி, மற்றைவர்களுக்குக் கூறை
வந்தைவர்கள மூதலயில் உட்ககோர்ந்து சககோண்டு
கஞ்செகோ பிடித்துக் சககோண்டிருந்தைனைர். அந்தை சநடி
தைகோங்கமகோட்டைகோது பரந்தைகோமன் இருமினைகோன்.
வந்தைவர்கள குசுகுசுசவனைப் கபசினைர்.
அகதை கநரத்தில், 'டைகோர்ச் தலட்' சதைரிந்தைது. "ஆ!
கமகோசெம கபகோகனைகோமடைகோ முத்தைகோ. சின்னை
மூட்தடைதய மடியிகல தவத்துக் சககோள.
சபரிதசெ அந்தைப் பயல் பக்கத்திகல கபகோட்டுடு,
புறைப்படு, பின் பக்கமகோக," என்று

கூறிக்சககோண்கடை ஒருவன், மற்றைவர்கதள
அதழத்துக் சககோண்டு, இடிந்திருந்தை சுவதர
ஏறிக்குதித்து ஓடினைகோன். பரந்தைகோமன் பகோடு,
சபருத்தை பயமகோகிவிட்டைது. ஓடினைவர்கள,
களளர்கள என்பதும, செற்று சதைகோதலவிகல டைகோர்ச்
தலட் சதைரிவதும, கபகோலீசெகோரின் ஊதுகுழல்
செத்தைம ககட்டைதும, புலியிடைமிருந்து தைப்பி
பூதைத்திடைம சிக்கி விட்கடைகோம' என்று பயந்து
என்னை சசெய்வசதைனைத் சதைரியகோது திதகத்தைகோன்.
களளர்ககளகோ ஒரு மூட்தடைதயத் தைன் பக்கத்திகல
கபகோட்டு விட்டுப் கபகோயினைர். அது என்னை
என்றுகூடை பகோர்க்க கநர மில்தல. டைகோர்ச் தலட்
வரவர கிட்கடை சநருங்கிக் சககோண்கடை வரகவ
கவறு மகோர்க்கமின்றி திருடைர்கள, சுவகரறிக்
குதித்தைததைப் கபகோலகவ தைகோனும குதித்து
ஓடினைகோன். களளர்கள தைனைக்கு முன்னைகோல்
ஓடுவததைக் கண்டைகோன். அவர்கள சசெல்லும பகோததை
வழிகய சசென்றைகோன். அது ஒரு அடைர்ந்தை செவுக்கு
மரத்கதைகோப்பிகல கபகோய் முடிந்தைது. களளர்கள
எப்படிகயகோ புகுந்து கபகோய்விட்டைனைர். பரந்தைகோமன்
செவுக்குத் கதைகோப்பில் சிக்கிக் சககோண்டு விழித்தைகோன்.

அதுவதரயில் கபகோலீசெகோரிடைம சிக்ககோது தைப்பினைகதை
கபகோதுசமன்று திருப்தி சககோண்டைகோன். தைன்
நிதலதமதயப் பற்றிச் சிறிதைளவு எண்ணினைகோன்.
அவதனையும அறியகோமல் அவனுக்குச் சிரிப்பு
வந்தைது.
"என் பகோட்டிக்கு ஜேஜுரம. நகோன் அவளுக்கு மருந்து
சககோடுப்பததை விட்டு முத்தைம சககோடுப்பது,
பகோட்டைன் என் மண்தடைதய உதடைப்பது,
அவருக்குப் பயந்து, பகோழும மண்டைபத்துக்கு
வந்தைகோல் களளர்கள கசெருவது, அவர்கள
கிடைக்கட்டும என்று இருந்தைகோல் கபகோலீசெகோர்
துரத்துவது, அதைதனைக் கண்டு அலறி ஓடிவந்தைகோல்
செவுக்குத் கதைகோப்பில் சிக்கிக் சககோளவது, நரி
ஊதளயிடுவததைக் ககட்பது, நல்ல பிதழப்பு
என் பிதழப்பு!" என்று எண்ணினைகோன். செவுக்கு
மரத்திலிருந்து ஒரு சிறு கிதளதய எடுத்துத்
தையகோரகோக தவத்துக் சககோண்டைகோன் தகயில் .
ஏசனைனில், தூரத்தில் நரிகள ஊதளயிடுவது
ககட்டைது. அதவகள வந்துவிட்டைகோல் என்னை
சசெய்வது என்றுதைகோன். செவுக்கு மலகோர் தவத்துக்

சககோண்டு உட்ககோர்ந்தைபடி இருந்தைகோன். ஒரு மணி
கநரத்திற்குப் பிறைகு அவன் கண்கதள தைகோனைகோக
மூடிக் சககோண்டைனை. அவன் தூங்கி விட்டைகோன்
அலுத்து.
அகதை கநரத்தில் கணவனுக்குத் சதைரியகோமல்,
கவதைவல்லி சமதுவகோக எழுந்து ரகோதைகோ
படுத்திருந்தை அதறைக்குச் சசென்றைகோள. ரகோதைகோவின்
சநற்றியிலும, கழுத்திலும வியர்தவ முத்து
முத்தைகோகச் சசெகோட்டிக் சககோண்டிருந்தைது. ஜேகோக்சகட்
பூரகோவும வியர்தவயில் நதனைந்துவிட்டைது. ஜேஜுரம
அடித்தை கவகம குதறைந்து வியர்தவ சபகோழிய
ஆரமபித்திருப்பததைக் கண்டை கவதைம, தைன்
மகளின் பரிதைகோபத்ததை எண்ணி, கண்ணீர்
சபருகிக் சககோண்கடை தைன் முந்தைகோதனையகோல்
ரகோதைகோவின் முகத்ததையும, கழுத்ததையும
துதடைத்தைகோள. ரகோதைகோ கண்கதளத் திறைந்தைகோள. கபசெ
நகோசவடுத்தைகோள ; முடியவில்தல. சநஞ்சு
உலர்ந்து கபகோயிருந்தைது. உதைடு
கருகிவிட்டிருந்தைது. ஓகடைகோடிச் சசென்று சககோஞ்செம
சவந்நீர் எடுத்து வந்தைகோள. அந்கநரத்தில் அதுதைகோன்

கிதடைத்தைது. அததை ஒரு முழுக்கு ரகோதைகோவுக்கு
குடிப்பகோட்டினைகோள . ரகோதைகோவுக்கு பகோதி உயிர்
வந்தைது.
தைன்னைகோல் வந்தைவிதனை இதுசவனைத் சதைரியும
ரகோதைகோவுக்கு. ஆககவ அவள தைகோயிடைம ஏதும
கபசெவில்தல . தைகோயும ஒன்றும ககட்கவில்தல.
கவறு இரவிக்தகதயப் கபகோட்டுக் சககோண்டைகோள.
"என் சபகோன்கனை! உன் சபகோல்லகோதை கவதள
இப்படி புத்தி சககோடுத்தைதைடி கண்கண" என்று
அழுதைகோள கவதைம. ரகோதைகோ படுக்தகயில்
செகோய்ந்துவிட்டைகோள. தைகோயின் கரத்ததைப்
பற்றிக்சககோண்டு, அமமகோ! நகோன் என்னை சசெய்
கவன்? நகோன் எததை அறிகவன். என் நிதல
உனைக்கு என்னை சதைரியும" என்று சமல்லிய
குரலில் கூறினைகோள. தைகோய் தைன் மகதளத் சதைகோட்டுப்
பகோர்த்துவிட்டு, "ககோதலயில் ஜேஜுரம விட்டுவிடும.
இப்கபகோகதை வியர்தவ பிடிக்க ஆரமபித்து
விட்டைது,' என்று கூறினைகோள.
"என் ஜேஜுரம என்தனைக் சககோல்லகோதைகோ! பகோவி

நகோகனைன் இனியும உயிருடைன் இருக்க
கவண்டும? ஊரகோர் பழிக்க, உற்றைகோர் நதகக்க,
சககோண்டைவர் கககோபிக்க, சபற்றைவர் தகவிடை, நகோன்
ஏன் இன்னைமும இருக்ககவண்டும? ஐகயகோ !
அமமகோ! நகோன் மகோரி கககோவிலில் கண்டை நகோள
முதைல், அவதர மறைக்க வில்தலகய; எனைக்கு
அவர்தைகோகனை மணவகோளன் எனை நகோன் என் மனைதில்
சககோண்கடைன். என்தனை அவருக்கு நகோன் அன்கறை
அர்ப்பணம சசெய்துவிட்கடைகனை! அவருக்குச்
சசெகோந்தைமகோனை உதைட்தடை நீங்கள,
கவசறைகோருவருக்கு விற்கத் துணிந்தீர்கள. அவர்
ககட்டைகோர், அவர் சபகோருதள ; நகோன் தைந்கதைன்,
அவ்வளவுதைகோன். உலகம இததை உணரகோது; உலகம
பழிக்கத் தைகோன் பழிக்கும. என்தனைப் சபற்றைதைகோல்
நீங்கள ஏன் இப் பகோடு படைகவண்டும. அந்கதைகோ
மகோரியகோயி, மககஸ்வரி, நீ செக்தி வகோய்ந்தைவளகோக
இருந்தைகோல் என்தனை அதழத்துக்சககோள. நகோன்
உயிருடைன் இகரன், இகரன், இகரன்" என்று கூறி
அழுதைகோள.
நகோட்கள பல கடைந்தைனை. வகோரங்கள உருண்டைனை.

மகோதைங்களும சசென்றைனை. ரகோதைகோவின் ஜேஜுரம கபகோய்
பிட்டைது. ஆனைகோல் மகனைகோ வியகோதி நீங்கவில்தல.
அவதளக் கணவன் வீட்டுக்கு அதழத்துக்
சககோளளவில்தல. பரந்தைகோமன் மனைம உதடைந்து
சதைகோழிதலவிட்டுப் பரகதைசியகோகி ஊரரகோகச்
சுற்றினைகோன். ரகோதைகோவின் தைகோயகோர், தைனைது மருமகப்
பிளதளதயச் செரிப் படுத்தை எவ்வளகவகோ
முயன்றும முடியவில்தல.
இந்நிதலயிகல, ரகோதைகோதவப்பற்றி ஊரிகல
பழித்தும இழித்தும கபசெத் சதைகோடைங்கினைகோர்கள.
இதுவும அவள ககோதில் விழுந்தைது. அவள கவதல
அதிகமகோகி விட்டைது.
கதடைசியில், ககோரியஸ்தைன் கருப்தபயகோதைகோன் தக
சககோடுத்து உதைவினைகோன். சமளள சமளள, மந்திரம
சஜேபிப்பதுகபகோல சஜேபித்து, "ஏகதைகோ சிறு
பிளதளத்தைனைத்தில், துடுக்குத்தைனைத்தில்
நடைந்துவிட்டைது. இனி ஒன்றும நடைவகோது.
ரகோதைகோதவ அவள வீட்டிகலகய விட்டுதவத்தைகோல்
ஊரகோர் ஒரு மகோதிரியகோகப் கபசுகிறைகோர்கள" என்று

சமதுவகோக ரகோதைகோவின் புருஷனிடைம கூறினைகோன்.
ரகோதைகோவின் கணவன் உளளபடி வருந்தினைகோன்.
வருத்தைம கபகோக மருந்து கதைடினைகோன். அவனுக்கு
அபின்தின்னும பழக்கம கற்றுக் சககோடுக்
கப்பட்டுவிட்டைது! மகோதலயில் அபிதனைத்
தின்றுவிட்டு மயங்கி விழுந்துவிடுவகோன். இரவுக்
ககோலத்தில் கவதலயற்றுக் கிடைக்க, அபிகனை
அவனுக்கு உதைவிற்று.
கருப்தபயகோவின் முயற்சி சககோஞ்செம
சககோஞ்செமகோகப் பலிக்க ஆரமபித்தைது . 'ஊரில்
திருவிழகோ வந்தைது. திருவிழகோக் ககோலத்தில்
உறைவினைர்கள வருவகோர்கள. அந்தை கநரத்தில் ரகோதைகோ
வீட்டில் இல்லகோவிட்டைகோல், ககலியகோகப்
கபசுவகோர்கள," என்று கூறினைகோன். ஆனைகோல் 'நீகய
கபகோய் அவதள அதழத்து வகோ' என்று கூறினைகோன்.
ககோரியஸ்தைன் கருப்தபயகோ ரகோதைகோதவ
அதழத்துவந்து வீட்டில் கசெர்த்தைகோன். ரகோதைகோவும
மிக அடைக்க ஒடுக்கமகோகப் பணிவிதடைகள சசெய்து
சககோண்டு வந்தைகோள. புருஷனுக்கு மதனைவி சசெய்ய
கவண்டிய முதறையில் துளியும வழுவகோது

நடைந்தைகோள.
ரகோதைகோ வீடு புகுந்தைதும, வீட்டிற்கக ஒரு புது கஜேகோதி
வந்துவிட்டைது. செதமயல் கவதலயிகல ஒரு புது
ரகம. வீடு சவகு சுத்தைம. கதைகோட்டைம மிக
அலங்ககோரமகோக இருந்தைது. மகோடு கன்றுகள நன்கு
பரகோமரிக்கப்பட்டைனை. பண்டைங்கதளப்
பகோழகோக்குவகதைகோ, வீட்டு கவதலயகோட்களிடைம
வீண் வமபு வளர்ப்பகதைகோ, ரகோதைகோவின்
சுபகோவத்திகலகய கிதடையகோது. ரகோதைகோவின்
நடைவடிக்தகதயக் கண்டை அவள புருஷன்,
இவ்வளவு நல்ல சுபகோவமுளள சபண், அன்று
ஏன் அவ்விதைமகோனை துடுக்குத்தைனைம சசெய்தைகோள.
எவ்வளவு அடைக்கம, எவ்வளவு பணிவு, நகோன்
நின்றைகோல் உட்ககோர மகோட்கடைசனைன்கிறைகோள. ஒரு
குரல் கூப்பிட்டைதும, ஓகடைகோடி வருகிறைகோள.
வீட்டுக் ககோரியகமகோ, மிகமிக ஒழுங்ககோகச்
சசெய்கிறைகோள. இப்படிப் பட்டைவள அந்தைப்
பகோவியின் துடுக்குத்தைனைத்தைகோல் சகட் டைகோகள தைவிர,
இவள சுபகோவத்தில் நல்லவளதைகோன்," என்று
எண்ணினைகோன்.

ஆனைகோல் ரகோதைகோ சவறும யந்திரமகோகத்தைகோன்
இருந்தைகோள. கவதலதய ஒழுங்ககோகச் சசெய்தைகோள.
ஆனைகோல் பற்கறைகோ பகோசெகமகோ இன்றி வகோழ்ந்தைகோள.
வகோழ்க்தகயில் அவளுக்கு இன்பம என்பகதை
கதைகோன்றைவில்தல. புருஷனுக்கு அடைங்கி
நடைப்பதுதைகோன் மதனைவியின் கடைதம என்பததை
உணர்ந்து அவ்விதைம நடைந்தைகோகள தைவிர
புருஷனிடைம அவளுக்கு அன்பு எழவில்தல .
பயம இருந்தைது! மதிப்பு இருந்தைது! கடைதமயில்
கவதல இருந்தைது ! ககோதைல் மட்டும இல்தல!
ககோதைதலத்தைகோன் அந்தைக் களளன் பரந்தைகோமன்
சககோளதள சககோண்டு கபகோய்விட்டைகோகனை! அவள
தைனைது இருதையத்ததை, ஒரு முத்தைத்துக்ககோக,
அவனுக்குத் தைத்தைம சசெய்துவிட்டைகோள.
சிரித்து விதளயகோடிச் சிங்ககோரமகோக வகோழ்ந்தை ரகோதைகோ
கபகோய்விட்டைகோள. இந்தை ரகோதைகோ கவறு. பயந்து
வகோழும பகோதவ. இவள உளளத்திகல, ககோதைல்
இல்தல. எனைகவ வகோழ்க்தக ரசெம இல்தல .

இததை இவள கணவன் உணரவில்தல.
எவ்வளவுக் சகவ்வளவு அடைக்கமகோக
இருக்கிறைகோகளகோ அவ்வளவு அன்பு என்று
எண்ணிக்சககோண்டைகோன். உலகில் இதுதைகோகனை
சபருமபகோலும சபண்கள கடைதம என்றும,
புருஷனுக்கும சபண்டுக்கும இருக்க கவண்டிய
அன்பு முதறை என்றும கருதைப்பட்டு வருகிறைது.
"சபண் மககோ நல்லவள; உத்தைமி. நகோலு கபர்
எதிகர வரமகோட்டைகோள. நகோத்தி மகோமி எதிகர சிரிக்க
மகோட்டைகோள. செமயற்கட்தடைவிட்டு
சவளிவரமகோட்டைகோள. புருஷதனைக் கண்டைகோல்
அடைக்கம. உளகள கபகோய்விடுவகோள. கண்டைபடி
கபசிக் சககோண்டிருக்கமகோட்டைகோள' என்று
சபண்ணின் சபருதமதயப் பற்றிப்
கபசெப்படுவதுண்டு. அந்தைப் கபததைகள,
வகோழ்க்தகயில் ரசெமற்றை செக்தககளகோக இருப்பததை
உணருவ தில்தல. சவறும இயந்திரங்களகோகக்
குறிப்பிட்டை கவதல கதள, குறித்தைபடி சசெய்து
முடிக்கும, குடுமப இயந்திரம அந்தைப் சபண்கள.
ஆனைகோல் ககோதைல் வகோழ்க்தகக்கு அதுவல்ல

மகோர்க்கம.
சசெடியில் மலர் சிங்ககோரமகோக இருக்கிறைது.
அதைதனைப் பறித்துக் கசெக்கினைகோல், சகடும. வண்டு
ஆனைந்தைமகோக ரீங்ககோரம சசெய்கிறைது! அதைதனைப்
பிடித்துப் கபதழயிலிட்டைகோல் கீதைம கிளமபகோது.
கிளி, கூண்டிலிருக்கும கபகோது, சககோஞ்சுவதைகோகக்
கூறுதைல், நமது மயக்ககம தைவிர கவறில்தல.
கிளதள சககோஞ்செ கவண்டுமகோனைகோல், கககோதவக்
கனியுளள கதைகோப்பிகல கபகோய்க் ககோணகவண்டும.
மழதலச் சசெகோல் இன்பத்ததை மற்றைதில்
ககோணமுடியகோது. அதுகபகோன்றை இயற்தகயகோக
எழும ககோதைல், தைதடைப்படுத்தைப் படைகோமல்,
அதைற்குச் சுவர் கபகோடைப்படைகோமல், அது
தைகோண்டைவமகோடும கபகோது கண்டைகோல், அதைன்
சபருதமதயக் ககோண முடியுகம தைவிர கவறு
விதைத்தில் ககோண முடியகோது.
நமது குடுமபப் சபண்களிகல எவ்வளகவகோ கபர்
தைங்கள மனை விவககோரத்ததை மகோற்றை முகத்தில்
மஞ்செள பூசி, குங்குமமிட்டு வகோழுகின்றைனைர்.

எத்தைதனை சபண்கள, வகோழ்க்தகயின் இன்பம
என்றைகோல், செமயற்கட்டில் அதிககோரம
சசெலுத்துவதும, கட்டிலதறையில்
விளக்ககற்றுவதும, கலர் புடைதவ கல்கத்தைகோ
வதளயல், மங்களூர் குங்குமம, மயில் கழுத்து
ஜேகோக்சகட் ஆகியதவகதளப் பற்றிப்
புருஷனிடைம கபசுவதும,
சதைகோட்டிலகோட்டுவதுந்தைகோன் என்று
கருதிக்சககோண்டு வகோழுகின்றைனைர். ரசெமில்லகோதை
வகோழ்க்தக, பகோவம!
அப்படிப்பட்டை வகோழ்க்தகதைகோன் ரகோதைகோவுக்கு.
புருஷகனைகோ அபின் தின்று ஆனைந்தைமகோக
இருந்தைகோன். இந்நிதலயில் தைகோன் ககோரியஸ்தைன்
கருப்தபயகோவுக்கு ரகோதைகோவின் மீது கண் பகோய்ந்தைது.
ரகோதைகோவின் தைற்ககோல வகோழ்வுக்குத் தைகோகனை
ககோரணசமன்பதும அவனுக்குத் சதைரியும.
அதுமட்டுமல்ல! ரகோதைகோதவத் தைன் வதலயில்
கபகோடுவதும சுலபசமனை எண்ணினைகோன்.
நகோளகோவட்டைத்தில், கபச்சிலும நடைத்ததையிலும
தைன் எண்ணத்ததை, ரகோதைகோவுக்கு உணர்த்தை

ஆரமபித்தைகோன்.
தைகோகமில்லகோதை கநரத்திலும, ஒரு டைமளர் தைண்ணீர்
கவண்டும என்பகோன். ஓய்வு கிதடைக்கும
கநரத்தில் வலியச் சசென்று கபசுவகோன்.
கதைகோட்டைத்துப் பூதவப்பறித்து வந்து
சககோடுப்பகோன். விதைவிதைமகோனை கசெதல
வதககதளப் பற் றிப் கபசுவகோன். ரகோதைகோவின்
அழதக அவர்கள புகழ்ந்தைகோர்கள, இவர்கள
புகழ்ந்தைகோர்கள என்று கூறுவகோன்.
"உன் அழதகக் ககோண இரு கண்கள கபகோதைகோகதைகோ"
என்று பகோடுவகோன். ரகோதைகோதவக் கண்டைதும ஒரு
புன்சிரிப்பு
இவனுதடைய கசெட்தடைகள எதுவும ரகோதைகோவின்
புருஷனுக்குத் சதைரியகோது. ரகோதைகோ உணர்ந்து
சககோளவதைற்கக, சில நகோட்கள பிடித்தைனை. உணர்ந்தை
பிறைகு திதகத்தைகோள. விஷயத்ததை சவளியில்
சசெகோல்லகவகோ பயமகோக இருந்தைது. "மககோ
கயகோக்கியஸ்திதைகோன் கபகோடி! கலியகோணமகோனை

உடைகனை, எவதனைகயகோ கட்டி முத்தைமிட்டைகோய்.
பகோவம, அந்தை ககோரியஸ்தைன் உனைக்ககோக
எவ்வளகவகோ பகோடுபட்டு, கணவனுடைன் கசெர்த்து
தவத்தைகோன். இப்கபகோது அவன் மீது பழி
கபகோடுகிறைகோய்," என்று தைன்தனைகய தூற்றுவகோர்கள
என்று ரகோதைகோ எண்ணினைகோள. அதுமட்டுமகோ !
ககோரியஸ்தைதனைக் கககோபித்துக் சககோண்டைகோல், தைன்
கணவனிடைம ஏதைகோவது கூறி, அவர் மனைததைக்
சகடுத்துவிடுவகோன் என்று பயந்தைகோள. இந்தை
பயத்ததை ரகோதைகோவின் தைகோய் அதிகமகோக
வளர்த்துவிட்டைகோள. எனைகவ கருப்தப யகோவின்
கசெட்தடைதய முதளயிகலகய கிளளிவிடை,
ரகோதைகோவகோல் முடியவில்தல. கருப்தபயகோ பகோடு
சககோண்டைகோட்டைமகோகிவிட் டைது. "செரி! செரியகோனை
குட்டி கிதடைத்துவிட்டைகோள," என்று அவன்
தீர்மகோனித்துவிட்டைகோன்.
அவனுதடைய சவறி வினைகோடிக்கு வினைகோடி
வளர்ந்தைது. ரகோதைகோ "நமதமக் கவனிக்க
மகோட்டைகோகய, தையவு இல்தலகய" என்று
ககட்டைகோன், சிரித்துக் சககோண்கடை. "என்னை

கவண்டும கருப்தபயகோ, சசெகோல்கலன்," என்பகோள
ரகோதைகோ. கருப் தபயகோ சபருமூச்சு விடுவகோன்,
"சககோஞ்செம தைகோகந்தீர, உன் தகயகோல் தைண்ணீர்
சககோடைமமகோ" என்பகோன். ரகோதைகோ விசெகோரத்துடைன் நீர்
தைருவகோள. "ஏனைமமகோ முகம வகோட்டைமகோக
இருக்கிறைது" என்பகோன். "ஒன்றுமில்தலகய"
என்று கூறுவகோள ரகோதைகோ . "அமமகோ! நீ முகத்ததை ஒரு
மகோதிரியகோக தவத்துக் சககோண்டைகோல், என் மனைம
படைகோதைபகோடுபடுகிறைது" என்று தைன் அக்கதரதயக்
ககோட்டுவகோன் ககோரியஸ்தைன்.
"உன்னுதடைய சிகப்பு கமனிக்கு அந்தை
நீலப்புடைதவ கட்டிக் சககோண்டு, சவளதள
ஜேகோக்கட் கபகோட்டுக்சககோண்டு, ஜேவ்வகோது சபகோட்டு
தவத்து நிற்கும கபகோது, அசெல் ரவிவர்மகோ பிக்செர்
கபகோல இருக்கிறைது என் கண்களுக்கு" என்பகோன்.
இவ்விதைமகோக, கருப்தபயகோ, மிக விதரவில்
முன்கனைறிக் சககோண்கடை கபகோனைகோன். ஆனைகோல்
ஜேகோதடை சசெய்து, ரகோதைகோதவப் பிடிக்க அதிக
நகோட்களகோகும என்பததைத் சதைரிந்து சககோண்டு,

வகோய்திறைந்து ககட்டுவிடுவகதை கமல் எனை
எண்ணினைகோன். அதைற்கும ஒரு செமயம வகோய்த்தைது.
முதைலகோளி பக்கத்து ஊருக்குப் கபகோனைகோர். ஒரு
பகோகப் பிரிவிதனை மத்தியஸ்தைத்துக்ககோக . வர
இரண்டு நகோட்கள பிடிக்கும, அந்தை இரண்டு
நகோட்களில் ககோரியத்ததை எப்படியகோவது
முடித்துவிடைத் தீர்மகோனித்து விட்டைகோன்,
கருப்தபயகோ.
மகோதல கநரம ! கதைகோட்டைத்திகல ரகோதைகோ
பூப்பறித்துக் சககோண்டிருந்தை செமயத்தில்,
கருப்தபயகோ அங்குப் கபகோனைகோன். ரகோதைகோவுடைன்
கபசெ ஆரமபித்தைகோன். செற்று ததைரியமகோககவ "ரகோதைகோ!
நீ நல்ல செகோமர்த்தியசெகோலி" என்றைகோன்.
"நகோனைகோ! உம! என்னை செகோமர்த்தியம கருப்தபயகோ,
என் செகோமர்த்தியம சதைரியகோதைகோ! எட்டு மகோதைம
சந்துவகோரற்றுக் கிடைந்தைவளதைகோகனை"
"சந்துவகோரற்றைகோ! அப்படிச் சசெகோல்லகோகதை ! உன்

அழதகக் கண்டைகோல் அண்டை செரகோசெரத்தில் யகோர்தைகோன்
சசெகோக்கிவிடை மகோட்டைகோர்கள."
"கபகோ, கருப்தபயகோ, உனைக்கு எப்கபகோதும
ககலிதைகோன்"
"ககலியகோ இது! நீ கண்ணகோடி எடுத்து உன் முகத்
ததைக் கண்டைதில்தலயகோ?"
"செரி! செரி! நகோடைகம கபகோல் நடைக்கிறைகதை."
"ஆமகோம நகோடைகந்தைகோன். ககோதைல் நகோடைகம."
"இது என்னை விபரீதைப் கபச்சு கருப்தபயகோ. யகோர்
ககோதிலகோவது விழப் கபகோகிறைது"
"நகோன் செற்று முன் ஜேகோக்ரததை உளளவன்.
கதைகோட்டைக்ககோர முனியதனை, நகோலு மணிக்கக
அனுப்பிவிட்கடைன் கதடைக்கு."
"நீ ஏகதைகோ தைப்பு எண்ணம சககோண்டிருக்கிறைகோய்,
கருப்தபயகோ. தையவு சசெய்து அதைதனை விட்டுவிடு.

நகோன் அப்படிப் பட்டைவளல்ல."
"ரகோதைகோ ! நகோன் இனி மதறைக்கப் கபகோவதில்தல.
உன்தனை எப்படியகோவது கூடை கவண்டுசமனை நகோன்
தைவங்கிடைந்து வந்கதைன். இன்றுதைகோன் தைக்க செமயம."
இப்படி கூறிக் சககோண்கடை ரகோதைகோவின் கரத்ததைப்
பிடித்துக் சககோண்டைகோன். ரகோதைகோ திமிறினைகோள.
பூக்கூதடை கீகழ விழுந்தைது. மலர்கள சிதைறினை.
ரகோதைகோவின் கண்களிகல நீர் சபருகிற்று,
கருப்தபயகோவின் கரங்கள அவள உடைதலக்
கட்டிப் பிடித்துக் சககோண்டைனை. அவனுதடைய
உதைடுகள, அவள கன்னைத்தில் பதிந்தைனை. அந்தை
முத்தைங்களின் ஓதசெ ககட்டு, பறைதவகள
பறைந்தைனை. ரகோதைகோ, கருப்தபயகோவிடைம சிக்கி
விட்டைகோள.
"ரகோதைகோ, சஜேன்மம இப்கபகோதுதைகோன்
செகோபல்யமகோயிற்று. அடி தபத்தியகம, ஏன்
இவ்வளவு நடுங்குகிறைகோய்? பயப் படைகோகதை. இந்தை
கருப்தபயகோதவச் செகோமகோன்யமகோக எண்ணகோகதை.

நகோன் இந்தை இன்பத்துக்ககோக எவ்வளவு
பகோடுபட்கடைன். எத்தைதனை நகோள ககோத்துக்
சககோண்டிருந்கதைன் சதைரி யுமகோ? கதைகனை! நகோன்
இதைற்ககோகத்தைகோகனை உன்தனை தைகோய் வீட்டிலிருந்து
இங்கு வருமபடி சசெய்கதைன்" என்று களிப்பகோய்,
கருப்தபயகோ கூறினைகோன். ரகோதைகோவின்
ஆதடைதயப்பற்றி இழுத்தைகோன். கன்னைங்கதளக்
கிளளினைகோன். ஒகர ஒரு முத்தைம இன்னைம ஒன்று ஆம! இப்படி, பகல கபஷ்", என்று
சககோஞ்சினைகோன்.
ரகோதைகோ மயக்கத்தில் ஈடுபட்டைவள கபகோல, அவன்
இஷ்டைப்படி நடைந்தைகோள. அன்று கதைகோட்டைத்தில்
ரகோதைகோ தைனைது மூன்றைகோவது பிறைப்புப் சபற்றைகோள.
அவளுதடைய கன்னிப் பருவம ககோதைதலக்
கண்டைது; அது கருவிகலகய மகோண்டைது.
அவளுதடைய இரண்டைகோம பிறைப்பு, கணவனுக்கு
மதனைவியகோக வகோழ்க்தகயில் ரசெ மின்றி,
இயந்திரம கபகோல இருந்தைது. அன்று
கதைகோட்டைத்தில் செகோகசெக்ககோர கருப்தபயகோவிடைம

சிக்கியதைகோல் அவள மூன்றைகோம பிறைப்பு. சவளிக்குக்
கற்புக்கரசியகோகவும, மதறைவில் பிறைருக்குப்
சபண்டைகோகவும இருக்கும வகோழ்தவப் சபற்றைகோள.
கணவனுக்கும அவளுக்கும மணமகோயிற்று
என்பததைத் தைவிர கவறு பிதணப்பு இல்தல.
அவன், அவள கழுத்தில் தைகோலிதயக் கட்டினைகோகனை
தைவிர, மனைதிகல அன்பு என்றை முத்திதரதயப்
பதியதவக்கவில்தல. எனைகவ அவள
கணவனிடைம கலந்து வகோழ்வததைத் தைனைது கடைதம,
உலகம ஏற்படுத்திய கட்டு எனைக் சககோண்டைகோகள
தைவிர, அதுகவ தைன் இன்பம என்று
சககோளளவில்தல.
பரந்தைகோமதனை மணந்திருந்தைகோல், அவதளப்
பததைக்கப் பததைக்க சவட்டினைகோலும பகோழும
கிணற்றில் தைளளினைகோலும பயப்படைமகோட்டைகோள.
பிறைருதடைய மிரட்டைலுக்குக் ககோலடியில் கககோடி
கககோடியகோகப் பணத்ததைக் குவித்தைகோலும, நிமிர்ந்து
கநகோக்கியிருக்கமகோட்டைகோள மற்சறைகோருவதனை.
அவள ககோதைற் சசெல்வத்ததைப் சபறைவில்தல.

இவள இன்பக் ககணியில் புகவில்தல. எனைகவ
அவள வகோழ்க்தகயில் இவனிடைம எளிதில்
வழுக்கி விழுந்தைகோள.
உலகம தைன் குற்றைத்ததைத் சதைரிந்து
சககோளளகோதிருக்கு மட்டும கவதல இல்தல
என்று எண்ணினைகோள.
"இனி, இந்தை உலகில், கஜேகோரகோக வகோழகவண்டும.
சசெகோகுசெகோக உடுத்தி நல்ல நல்ல நதகள கபகோட்டுக்
சககோண்டு கணவர் சககோண்டைகோடை, ஆனைந்தைமகோக
வகோழகவண்டும. அதைற்குக் ககோரியஸ்தைன்
தையவிருந்தைகோல், கணவதனைச் செரிப்படுத்தை முடியும.
ககோரியஸ்தைகனைகோ தைன் ககோலடியில் கிடைக்கிறைகோன்.
இனித் தைனைக்சகன்னை குதறை!" என்று எண்ணினைகோள
ரகோதைகோ. ரகோதைகோ புது உருசவடுத்தைகோள. உதடையிகல,
கதைடித் கதைடி அணிந்தைகோள. நதககள புதிதைகோகப்
கபகோட்டைகோள. ஒரு நகோதளக் குப் பத்து முதறை
முகத்ததை அலமபுவகோள, நிமிடைத்திற்சககோரு
முதறை கண்ணகோடி முன் நிற்பகோள. வலியச்சசென்று,
புருஷனிடைம சககோஞ்சுவகோள. அவள செரஸம

புரியத் சதைகோடைங்கினைகோள. கிழக்கணவன், அவள
வதலயில் வீழ்ந்தைகோன். ககட்டைததைத் தைந்தைகோன்.
ரகோதைகோகவகோ கண்கண்டை சதைய்வம என்றைகோள.
ஆனைகோல் அவன் அறியகோன், பகோபம, அவள கற்தப
இழந்தை சிறுக்கியகோனைகோள என்பததை !
மயிலும மகோதைரும தைமது அழதகப் பிறைர்
ககோணகவண்டு சமன்றை எண்ணத்துடைன்
இருப்பதைகோகக் கவிகள கூறுவர். மயிலின் கதைகோதக
அவ்வளவு வனைப்புடைன் இருக்கும கபகோது அது
பிறைர் கண்களுக்குத் சதைரியகோமல் மதறைந்து
கிடைப்பின் பயன் என்னை? கண்கடைகோர் மனைதில்
களிப்தப உண்டைகோக்கும ஒப்பற்றை பணிதய
அழகு சசெய்கிறைது. அந்தை அழகு, அன்றைலர்ந்தை
பூவிலுண்டு ! அந்தி வகோனைத்திலுண்டு. அதைரத்தில்
தைவழும அலங்ககோரப் புன்சிரிப்பிலுண்டு,
கிளியின் சககோஞ்சு தைலில், குயிலின் கூவுதைலில்,
மயிலின் நடைனைத்தில், மகோதைரின் செகோயலில் உண்டு !
சிற்பத்தில் உண்டு. ஆனைகோல் அதைன் சிறைப்தப
முழுவதும ககோணவல்லகோர் மிகச்சிலகர. ஆனைகோல்
மகோந்தைரின் எழில் அத்தைதகயதைன்று. அது

கண்டைவதர உடைகனை களிக்கதவக்கும
தைன்தமயது. "ககோற்று வீசுமகபகோது குளிர்ச்சி
தைருகிகறைன் பகோரீர்" எனைக் கூவுமகோ? அதைன் சசெயல்
நமக்கு அந்தை இயற்தகயகோனை எண்ணத்ததை
உண்டைகோக்கும. அது கபகோலகவ, எந்தை மகோதும என்
அழதகக் கண்டைகோகயகோ' எனைக் ககளகோர். ஆனைகோல்
தைம அழதகப் பிறைர் கண்டைனைர், களித் தைனைர்,
என்பது அவர்களுக்குத் சதைரியும. அதிகல
பூரிப்பும, சபருதமயும அதடையகோதை சபண்கள
மிகமிகச் சசெகோற்பம.
ஆனைகோல், அழகு, களிப்பதைற்கு எங்ஙனைம
உதைவுகிறைகதைகோ அததைப்கபகோலகவ பிறைதர
அழிக்கவும சசெய்கிறைது; எனைகவதைகோன், புலவர்கள,
மகோதைர்களின் விழியிகல அமிர்தைமும உண்டு;
நஞ்சும உண்டு என்றைனைர்.
இதசெந்தை உளளத்ததை எடுத்துக்ககோட்டும விழி,
அமிர்தைத்ததை அளளி அளளி ஊட்டும! 'இல்தல
கபகோடைகோ ! மூடைகோ! எட்டை நில்!' என்றை
இருதையத்துக்கு ஈட்டி கபகோன்றை பதிதலத் தைரும

விழிகள, நஞ்சுதைரும! ஆம! அமிர்தைம உண்டு
ஆனைந்தைப்பட்டைவர்களுமுண்டு. நஞ்சு கண்டு
நலிந்தைவர்களுமுண்டு! ஒகர சபகோருள,
இருவதகயகோனை, சசெயலுக்குப் பயன்படுகிறைது!
ஆனைகோல் ரகோதைகோவின் கண்கள, அமிர்தைத்ததையும
ஊட்டைவில்தல, நஞ்தசெயும தைரவில்தல!
இயற்தகயகோக எழும எண்ணத்ததை அடைக்கி
மடைக்கி, மகோற்றிக் ககோட்டை அவளது கண்கள கற்றுக்
சககோண்டைனை!
உண்தமயகோனை அன்பு கனிந்திருந்தைகோல்
அக்ககோரிதக, தைன்தனைக் ககோதைலன் கநகோக்கும
கபகோது, தைதலகுனிந்து நிற்பகோள ; பளிங்குப்
கபதழயின் மூடிதய சமதுவகோகத் திறைப்பகோள.
கண் செகரசலனைப் பகோயும ககோதைலன் மீது!
சநகோடியில் மூடிக் சககோளளும ! இதடைகய ஒரு
புன்சிரிப்பு - மின்னைசலனைத் கதைகோன்றி மதறையும !
ககோதைலற்று, கவறு எதைனைகோகலனும, சபகோருள
ககோரணமகோககவகோ, கவறு கபகோக்கு இல்தல என்றை
ககோரணத்தைகோகலகோ, கட்டுப்பட்டை ககோரிதக,

தைன்னுடைன் பிதணக்கப்பட்டுளளவன் தைன்தனைக்
ககோணுமகபகோது, உளளத்தில் களிப்பு இருப்பினும
இல்லகோது கபகோயினும, பற்கதள சவளிகய
ககோட்டியும, அவன் அப்புறைம சசென்றைதும,
முகத்தில் சமருகு அற்று கசெகோர்வதும உண்டு,
தைகோனைகோக மலர்ந்தை மலருக்கும, அருமதப எடுத்து
அகல விரித்தைதைற்கும உளள வித்தியகோசெம இங்கும
உண்டு.
ரகோதைகோ, மலரகோதை மலர் ! அருமபு! முளகவலியில்
கிடைந்தைது. கருப்தபயகோ, அதைதனை அகல
விரித்தைகோன்! அவன் ஆனைந்தைமதடைந்தைகோன். ரகோதைகோ
ஆனைந்தைமதடைந்தைதைகோக் நடித்தைகோள ! அந்நடிப்கப
அவனுக்கு நல்லசதைகோரு விருந்தைகோயிற்று! நடிப்பும
ஒரு கதல தைகோகனை!
கருப்தபயகோவுக்கும ரகோதைகோவுக்கும களள நட்பு
சபருகி வருவததைக் கணவனைறியகோன். நல்ல
கதைகோட்டைம, அழககோனை மகோடு கன்று இருப்பது
கண்டும, சபட்டிதயத் திறைந்தைதும பணம நிரமபி
இருப்பததைப் பகோர்த்தைதும சபருதம அதடை

வததைப் கபகோலகவ தைன் அழகிய மதனைவி
ரகோதைகோதவக் கண்டு சபருதம அதடைந்தைகோன்.
"என் ரகோதைகோ குளித்துவிட்டு, கூந்தைதலக் கககோதி
முடிக்ககோது சககோண்தடையகோக்கி, குங்குமப்
சபகோட்டிட்டு, கககோயில் கபகோகுமகபகோது
லட்சுமிகயகோ, பகோர்வதிகயகோ என்று கதைகோன்றுகிறைது.
பூஜேகோ பலன் இல்லகோமலகோ எனைக்கு ரகோதைகோ
கிதடைத்தைகோள" என்று அவள கணவன்
எண்ணினைகோன்.
அந்தை லட்சுமி தைனைது சசெல்வத்ததை, இன்பத்ததை,
கருப்தபயகோவுக்குத் தைருவததை அவன் அறியகோன்.
அறியகோ சவகோட்டைகோது அபின் தைடுத்தைது. நகோளுக்கு
நகோள அபினின் அளவும அதிகரித்தைது. களள
நட்பும சபருகிவந்தைது. இவ்வளவு கசெதியும
பரந்தைகோமன் சசெவி புகவில்தல.
அவன் சசெவியில்,
"ககோயகம இது சபகோய்யடைகோ! நல்ல ககோற்றைதடைத்தை

தபயடைகோ," எனை, கருணகோனைந்தைகயகோகீசுரர்
சசெய்துவந்தை ககோனைகம, பரந்தைகோமன் ஒரு
பகோலசெந்யகோசியகோகக் ககோலந்தைளளி வந்தைகோன்.
ககோதைதலப் சபறைமுடியவில்தல. கருத்திலிருந்து
ரகோதைகோதவ அகற்றை முடியவில்தல. அன்று
மருண்டு, ஊதர விட்கடைகோடி, பகோழும செத்திரத்தில்
படுத்துப் புரண்டு, களளதரக் கண்டு கலங்கி,
கடுகி நடைந்து, கதைகோப்புக்குள புகுந்து துயின்றை நகோள
சதைகோட்டு, பரந்தைகோமன் ஊர் ஊரகோக அதலந்தைகோன் !
ககோவி கட்டியவர்கதள எல்லகோம அடுத்தைகோன்!
"செகோந்தி கவண்டும சுவகோமிககள ! உலக
மகோதயயினின்றும நகோன் விடுபடை அருளும என்
ஐயகனை! உண்தம சநறி எது சவனைக் கூறும
கயகோகிகய" என்று ககட்டைகோன் பலரிடைம.
கருணகோனைந்தை கயகோகீசுரர், "தைமது சடைரகோக
இருப்பின், சின்னைகோட்களில், தகதலவகோழ்
ஐயனின் ககோட்சியும ககோட்டுகவகோம" எனைக்
கூறினைகோர். பரந்தைகோமன், சிதக வளர்த்தைகோன். சிவந்தை
ஆதடை அணிந்தைகோன். திருகவகோட்தடைக்
தகயிசலடுத்தைகோன்.

'செங்கர செங்கர செமகபகோ . சிவ செங்கர செங்கர செமகபகோ
என்று கீதைம பகோடியகோடி, கிரகோமங் கிரகோமமகோக
கயகோகீசுரருடைன் சசென்றைகோன்.
###
"ரகோதைகோ! ஒரு விகசெஷம!"
"என்னை விகசெஷம!"
"நம வீட்டுக்கு விருந்தைகோளிகள வருகின்றைனைர்
நகோதளக்கு!"
"யகோர் வருகிறைகோர்கள!"
"சசென்தனையிலிருந்து எனைது உறைவினைர் ஒருவர்
வருகிறைகோர். சிங்ககோரகவலர் என்பது அவர் சபயர் .
அவருடைன் கககோகிலம என்றை அவர் தைங்தக
வருகிறைகோள. அவர்கள மககோ நகோசுக்ககோனை கபர்
வழிகள. சபரிய ஜேமீன் குடுமபம."

"வரட்டுகம, எனைக்கும சபகோழுது கபகோக்ககோக
இருக்கும."
"கககோகிலத்ததை நீ கண்டைகோல் உடைகனை உன் சிகநகிதி
யகோக்கிக் சககோளவகோய். நன்றைகோகப் படித்தைவள
கககோகிலம."
"படித்தைவளகோ ! செரி, செரி ! எனைக்கு அல்லியரசெகோனி
மகோதல தைவிர கவறு என்னை சதைரியும? என்தனைப்
பகோர்த்தைதும அந்தைமமகோள, நகோன் ஒரு
பட்டிக்ககோட்டுப் சபண்" என்று கூறி
விடுவகோர்கள."
"கட்டிக் கருமகப! நீயகோ பட்டிக்ககோட்டுப் சபண்"
என்று கூறிக்சககோண்கடை ரகோதைகோவின் ரமமியமகோனை.
கன்னைத்ததைப் பிடித்துக் கிளளினைகோன் கணவன்.
"இதுதைகோகனை உங்கள வழக்கம ! இது என்னை
தைவதடை யகோரப்பர் பந்தைகோ, இப்படிப் பிடித்துக்
கிளளுவதைற்கு. வரட்டும அமமகோ,
சசெகோல்லுகிகறைன், நீங்கள சசெய்தை கவதலதய ....."

என்று சககோஞ்சினைகோள ரகோதைகோ.
"அடைடைகோ! பகோபம ! கன்னைம சிவந்துவிட்டைகதை !
ரகோதைகோ, கிளளினைதைற்கக இப்படிச் சிவந்துவிட்டைகதை
...."
"கபகோதும நிறுத்துங்கள விதளயகோட்தடை. நகோன்
பூப்பறிக்கப் கபகோக கவண்டும" என்று
கூறிவிட்டு, ரகோதைகோ, தைன் கணவன் தைன்னிடைம
வசியப்பட்டு இருப்பததை எண்ணிப் சபருதம
அதடைந்தைபடிகய கதைகோட்டைத்துக்குச் சசென்றைகோள.
அங்குக் கருப்தபயகோ ககோத்துக் சககோண்டிருந்தைகோன்.
"ஏது சரகோமப குஷிதைகோன் கபகோலிருக்கு!" என்று
கூறிக் சககோண்கடை, ரகோதைகோவின் கரங்கதளப் பிடித்து
இழுத்தைகோன். "இது என்னை வமபு! விடு
கருப்தபயகோ, அவர் வந்துவிட்டைகோல் என்னை
சசெய்வது" என்று கூறி தகதய இழுத்துக்
சககோண்டைகோள. அந்தை கவகத்தில் வதளயல்
உதடைந்தைது, கீறிக் சககோண்டைதைகோல், சபகோன்னிறை
கமனியில், சசெந்நிறை இரத்தைம துளியும வந்தைது.

"பகோர்! நீ சசெய்தை கவதலதய" என்று கரத்ததைக்
ககோட்டினைகோள.
"சூ மந்திரக்ககோளி ! ஓடிப்கபகோ" என்று
கூறிக்சககோண்கடை, கருப்தபயகோ, அந்தைக் கரத்திற்கு
முத்தைமிட்டைகோன். அவன் அறிந்தை மந்திரம அது!
"ஒரு செங்கதி! கருப்தபயகோ, நகோதளக்கு
விருந்தைகோளிகள வருகிறைகோர்கள, நகோம செற்று
ஜேகோக்ரததையகோக நடைந்து சககோளள கவண்டும.
யகோகரகோ ஜேமீன்தைகோரகோம ! அவர் தைங்தகயகோம!
இருவரும வருகிறைகோர்களகோம" என்று எச்செரித்தைகோள.
அன்றிரவு ரகோதைகோவுக்கு நகோதளக்கு எந்தைக்
கலர்புடைதவ உடுத்திக் சககோண்டைகோல் அழககோக
இருக்கும. ககோர்டு கலர்ச் கசெதலயகோ, ரிப்பன்
பகோர்டைர் கசெதலயகோ, மயில் கழுத்துக் கலரகோ,
மகோதுளம பழநிறைச் கசெதலயகோ, ஜேவ்வகோது இருக்
கிறைதைகோ, தீர்ந்துவிட்டைதைகோ என்றை கயகோசெதனைதைகோன்.

மகோதுளமபழ நிறைச் கசெதல கட்டிக் சககோண்டைகோல்
தைகோன் நன்றைகோக இருக்கும எனை முடிவு சசெய்தைகோள.
உடைகனை முகம மகோறிற்று. ஆம! முதைன் முதைலில்
பரந்தைகோமதனைக் ககோணும கபகோது மகோதுளம பழ
நிறைச் கசெதல தைகோன் கட்டிக் சககோண்டிருந்தைகோள
ரகோதைகோ!
பதழய நிதனைவுகள, கதைகோணி ஓட்தடையில் நீர்
புகுவது கபகோல விதரவிற் புகுந்தைனை. கதைகோணி
கடைலில் அமிழ்வததைப் கபகோல, அவள துக்கத்தில்
ஆழ்ந்தைகோள. தைதலயதணயில் நீர். கண்கள
குளமகோயினை! அவளது வகோசெதனை திரவியப்
பூச்சுகவதல கசெறைகோகிவிட்டைது. ரகோதைகோ தைனைது
உண்தமக் ககோதைதல நிதனைத்து உளளம கசிந்தைகோள.
உறைக்கமற்றைகோள ! மறுநகோள ககோதல
முகவகோட்டைத்துடைன் விருந்தைகோளிகதள வர
கவற்றைகோள.
சிங்ககோரகவலுக்கு, அந்தை முக வகோட்டைகம ஒரு புது
கமகோஸ்தைர், அழககோகத் சதைரிந்தைது. கககோகிலம,
கத்தைரிப்பூக் கலர் கசெதலதைகோன் ரகோதைகோவுக்கு ஏற்றைது

என்று கயகோசெதனை கூறினைகோள. விருந்தைகோளிகள வந்து
ஒரு மணி கநரத்திற்குள ரகோதைகோவிடைம
வருஷக்கணக்கில் பழகினைவர்கள கபகோல் நடைந்து
சககோண்டைனைர். ஒகர கபச்சு ! சிரிப்பு !
கககோகிலத்தின் குட்டிக் கததைகளும,
சிங்ககோரகவலனின் ஹகோஸ்யமும, ரகோதைகோவுக்குப்
புதிது! அதவகள அவளுக்குப் புதியசதைகோரு
உலதகக் ககோட்டிற்று. அதிலும அந்தை மங்தக
புகுந்தைகோள.
ஒருமுதறை வழி தைவறிவிடின் பிறைகககோ
எவ்வளகவகோ வதளவுகளில் புகுந்தைகோகத்தைகோகனை
கவண்டும.
அத்தைதகய ஒரு வதளவு! சிங்ககோரகவலர்-கககோகிலகோ பிரகவசெம!
கககோகிலகோ அழகியல்ல! ரகோதைகோ அததைத் சதைரிந்து
சககோண்டைகோள. என்றைகோலும, கககோகிலத்தின் நதடை
உதடை கபச்சில் ஒரு தைனி வசகரம கண்டைகோள.
கககோகிலத்தின் கண்கள சில மணி கநரங்களில்

ரகோதைகோ கருப்தபயகோ நட்தபக் கண்டுவிட்டைனை.
அவள வகோய், ஒரு சநகோடியில் விஷயத்ததைச்
சிங்ககோர கவலருக்குக் கூறிவிட்டைது. அவனைது
மூதள உடைகனை சுறு சுறுப்பகோக கவதல சசெய்ய
ஆரமபித்துவிட்டைது.
சிங்ககோரகவலரும, கககோகிலமும சசெல்வக்குடி
பிறைந்கதைகோர். சசெல்வத்ததை வீண் ஆட்டைத்தில்
சசெலவிட்டுப் பிறைகு, உல்லகோசெக் களளரகோயினைர் !
கககோகிலம தைம கணவன் வீட்டுக்கு வரகவ
கூடைகோது எனைக் கண்டிப்பகோக உத்தைரவிட்டு
விட்டைவள! சிங்ககோரகவலர் முதைல் மதனைவி
பிரிந்தை துக்கத்ததை மதறைக்க முடியுமகோ என்பவர் .
தைகோரமிழந்தைவர், இருவருமகோக பதழய ஜேமீன்
சபருதமதயக்கூறி, ஊதர ஏய்ப்பதும உலவுவது
மகோககவ இருந்தைனைர்.
ரகோதைகோ கருப்தபயகோ உறைவு நல்லசதைகோரு தைங்கச்
சுரங்கம என்று சிங்ககோரகவலன் எண்ணினைகோன்.
அவனுதடைய சிந்தைதனையில் சூதுவதல உடைகனை
வளர்ந்தைது; கககோகிலத்திடைம கலந்தைகோன்.

"கபஷகோனை கயகோசெதனை அண்ணகோ! செரியகோனை
கயகோசெதனை!"
"நம கயகோசெதனை எது செரியகோனைதைகோக இரகோமற் கபகோய்
விட்டைது கககோகிலம?"
"இந்தை விடுமுதறை வியகோபகோர கதைகோரதணயில்
நமக்கு மிகச் சிறைந்தைது."
"ஆமகோம! நகோம கபகோடைப்கபகோகும 'முதைல் சதைகோதக'
மிகச் சசெகோற்பம. கககோடைகோக் நகோதைனின்
கருதணயகோல், நமக்குக் குதறைகவ ஏற்படைகோது"
என்றைகோன் சிங்ககோரகவலன்.
கககோகிலம அண்ணனின் செமர்த்ததை எண்ணிச்
சிரித்தைகோள.
அண்ணனும தைங்தகயுமகோகச் சிரிக்கும
கநரத்திகல, ரகோதைகோ, அங்கு வந்தைகோள. "சிரிக்கும
ககோரணம என்னைகவகோ?" என்று ககட்டைகோள.

"நகோங்களகோ ! சிரிப்பதைகோ ! ஏன் அண்ணகோ நகோம
எதைற்ககோகச் சிரித்கதைகோம" - என்று கககோகிலம
ககட்டைகோள. அவள ககட்டை ககளவியும, கபசிய
விதைமும, ரகோதைகோவுக்கும சிரிப்தப
உண்டைகோக்கிவிட்டைது.
மூவருமகோக, விழுந்து விழுந்து சிரித்தைனைர் !
"கபததைப் சபண்கண, சிக்கினைகோயகோ" என்று
சிங்ககோரகவலன் எண்ணினைகோன்!!
"குட்டி மககோ சகட்டிக்ககோரியகோக இருக்கிறைகோள.
எங்கக நமது கண்களுக்கு விஷயம
சதைரிந்துவிடுகிறைகதைகோசவன்று மிக ஜேகோக்ரததையகோக
நடைந்து சககோளகிறைகோள. அவனைகோவது
பரவகோயில்தலசயன்று எண்ணிக்சககோண்டு சில
செமயங்களில் அவதள கநகோக்கிச் சிரிக்கிறைகோன்,
சககோஞ்சுகிறைகோன். இருவரும தகப்பிடியகோகக்
கிதடைக்ககவண்டும. அது கபகோட்கடைகோ
எடுக்கப்படை கவண்டும. அதுதைகோன் என் பிளகோன்.
செமயம வகோய்க்க வில்தலகய' என்றைகோன்
சிங்ககோரகவலன், கககோகிலத்திடைம.

"அண்ணகோ! சபண்கள எப்கபகோதும நிதறைகுடைம
கபகோன்றைவர்கள. உணர்ச்சிதயத்
தைதுமபவிடைமகோட்டைகோர்கள. ஆண்கள
அப்படியல்லகவ, நிழலதசெந்தைகோலும, அவள
அதசெந்தைகோள என்று எண்ணிக் சககோண்டு
அவதிப்படுவகோர்கள. இது இயற்தகதைகோகனை"
என்றைகோள கககோகிலம.
"அது எப்படியகோவது சதைகோதலயட்டும. நமக்கு
கவண்டியது நடைக்க கவண்டுகம" என்றைகோன்
கவலன். "இது ஒரு பிரமகோதைமகோ! நகோதள மகோதல,
ரகோதைகோ, கருப்தபயகோவின் கதைகோதளப் பிடித்திழுத்து
முத்தைமிடும ககோட்சிதய நீங்கள கபகோட்கடைகோ
எடுக்கலகோம. அந்தைக் ககோட்சிதய நகோன் தடைரக்டு
சசெய்கிகறைன்" என்றைகோள கககோகிலம.
சிங்ககோரகவலன் முகம செற்றுச் சுளித்தைது.
கககோகிலம சிரித்துக்சககோண்கடை, "ஏன் அண்ணகோ,
உமக்கும ரகோதைகோ மீது ...." என்று ககலி சசெய்தைகோள.

"தூ! தூ! நகோன் சபண்கள மீது ஆதசெதவப்பததை
விட்டு வருஷங்களகோகிவிட்டைனை" என்றைகோன்
கவலன்.
"செரி! நகோன் நமது சினிமகோ ககோட்சிக்கு கவண்டிய
ஏற்பகோடு சசெய்கிகறைன்" என்று சசெகோல்லிவிட்டுக்
கககோகிலம கருப்தபயகோதவத் கதைடிக் சககோண்டு
கதைகோட்டைத்துக்குச் சசென்றைகோள.
"கருப்தபயகோ ! நகோதளக்கு நகோங்கள ஊருக்குப்
கபகோகிகறைகோம ' என்று செமபகோஷதணதயத்
துவக்கினைகோள.
"ஏனைமமகோ ! எங்கள ஊர் பிடிக்கவில்தலகயகோ ",
என்று கருப்தபயகோ ககட்டைகோன்.
"பிடிக்கவில்தலயகோ ! செரிதைகோன், சரகோமப
அதிகமகோகப் பிடித்துவிட்டைது. இன்னும
சககோஞ்செநகோள கபகோனைகோல் என் அண்ணனுக்குப்
பித்தைம பிடித்துவிடும கபகோல் இருக்கிறைது"
என்றைகோள கககோகிலம.

"நீங்கள சசெகோல்வது எனைக்சககோன்றும
விளங்கவில்தலகய" என்றைகோள கருப்தபயகோ.
"கருப்தபயகோ, நீ எங்கும சவளிகய சசெகோல்லக்
கூடைகோது. மிக ரகசியம. சவளிகய சதைரிந்தைகோல்
தைதல கபகோய்விடும" என்றைகோள கககோகிலம.
"என்னை இரகசியம?" என்று ககட்டைகோள
கருப்தபயகோ.
கககோகிலம, அவன் ககோதில் 'குசுகுசு' சவனை ஏகதைகோ
கூறினைகோள. கருப்தபயகோவின் கண்களில்
தீப்சபகோறி பறைந்தைது.
"அதைனைகோல்தைகோன் கருப்தபயகோ, வமபு
வளருவதைற்குள நகோங்கள கபகோய்விடுகிகறைகோம.
அவகளகோ பகோவம! கிழவனின் மதனைவி! என்
அண்ணகனைகோ, மககோ கஷகோக் கபர்வழி. பஞ்சு
அருகக சநருப்தப தவத்துவிட்டு, பற்றி
எரிகிறைகதை என்று பிறைகு சநகோந்து சககோளவதில்
என்னை பயன்." என்று கவதைகோந்தைம கபசிவிட்டு,

விஷயத்ததை எங்கும மூச்சுவிடைக்கூடைகோது என்று
கககோகிலம ககட்டுக் சககோண்டைகோள.
கருப்தபயகோவுக்குக் கவதல அதிகரித்து விட்டைது.
'அடைடைகோ! கமகோசெம வந்து விடும கபகோலிருக்கிறைகதை,'
என்று கலங்கினைகோன். ரகோதைகோ மீது அளவு கடைந்தை
கககோபம அவனுக்கு. 'சுமமகோ விடைக்கூடைகோது;
ககட்டுத் தீரகவண்டும. சிறுக்கி இவ்வளவு தூரம
சகட்டு விட்டைகோளகோ!' என்று எண்ணி ஏங்கினைகோன்.
கககோகிலத்துக்கு தைகோன் மூட்டிவிட்டை கலகம
கவதல சசெய்யுசமன்று சதைரிந்துவிட்டைது. தைன்
செகோகசெப்கபச்சில் கருப்தபயகோ கபகோன்றை ககோட்டைகோன்
ஏமகோறுவது சுலபந்தைகோகனை எனை எண்ணி,
அண்ணனிடைம தைன் சவற்றிதயக் கூறைவும,
ரகோதைகோவும, கருப்தபயகோவும தைனியகோகச் செந்திக்கும
கநரத்தில், ரசெமகோனை ககோட்சி நடைந்கதை தீருசமனைச்
சசெகோல்லவும சசென்றைகோள.
சசெல்வம ஒருவருக்கு இருந்து மற்சறைகோருவருக்கு
இல்லகோது கபகோவது அவ்வளவு அதிகமகோனை
சபகோறைகோதமதயக் கிளப்புவதில்தல. அது

சககோடுத்து தவத்தைவள", "ஆண்டைவன் அருள",
"பூர்வ சஜேன்ம புண்ய பலன்" என்றை
செமகோதைகோனைங்களகோல் செகோந்தியகோகிவிடும. ஆனைகோல்
ககோதைல் சசெல்வத்தின் விஷயம அங்ஙனைம அன்று.
'உருகி, உடைல் கருகி, உளளீரல் பற்றி விடும'
ககோதைல், செமமதைக் கண்சணகோளியகோல்
தைணிக்கப்பட்டு, ககோதைல் விதள யகோட்டுகளகோல்
செகோந்தியகோக்கப்பட்டு இன்ப சவளளத்தில் மூழ்கி
இருக்கும ஒருவருக்குத் தைன் ககோதைலில்
பிறைசனைகோருவன் புககவகோ, சகடுக்ககவகோ
கண்டைகோல், கககோபமும, சககோதிப் பும உளளத்தின்
அடிவகோரத்திலிருந்து கிளமபும.
பசியினைகோல் கதளத்துப் படுத்துத் துயிலும
புலியின் வகோதல கவண்டுமகோனைகோலும வதளத்து
ஓடிக்கலகோம. ஆனைகோல் ககோதைல் கநகோயில் சிக்கிக்
சககோண்டைவதனைத் சதைகோந்தைரவு சசெய்தைகோல், அவன்
புலியினும சறுவகோன்; எதுவுஞ் சசெய்வகோன்,
எவர்க்கும அஞ்செகோன், எததையுங் கருதைகோன். ஆம!
இன்னைமும மனிதைன் மகோடை மகோளிதக

கூடைகககோபுரத்ததைவிடை, மங்தகயின் அன்தபகய
சபரிசதைனை எண்ணுகிறைகோன். சபகோன்மணி
சபகோருதளவிடைத் தைனைது பிரிதயயின் புன்சிரிப்கப
சபரிசதைனைக் கருதுகிறைகோன். எததையும இழப்பகோன்;
ககோதைதல இழக்கத் துணியகோன். எது இல்லகோமற்
கபகோய்விடினும, இதுதைகோன் நம நிதல, என்
சசெய்வது," எனைத் தைன்தனைத்தைகோகனை கதைற்றிக்
சககோளவகோன். ஆனைகோல் மனைதில் குளிர்ச்சி ஊட் டும
மகனைகோகரி ஒருவள இல்தலசயனில் அவன்
சசெத்தை வகோழ்வு வகோழ்வதைகோககவ கருதுவகோன்.
பருவமும, பழக்க மிகுதியகோல் வரும செலிப்பும
ஒரு சிறிது இக்குணத்ததைக் குதறைக்கலகோம.
அடிகயகோடு மகோற்றுவசதைன்பகதைகோ, அந்தைக்
குணகம வரசவகோட்டைகோது
தைடுத்துவிடுவசதைன்பகதைகோ முடியகோதை சசெயல்
ஆகும. கிதடைக்ககோவிட்டைகோல் கிகலசெப்படும
உளளம, கிதடைத்தைததைக் சகடுக்க யகோகரனும
முற்பட்டைகோல், அவர்கதளக் ககோலடியில் கபகோட்டு
மிதித்துத் துதவத்துவிடைகவ எண்ணும.
கருப்தபயகோ அந்நிதலயில் தைகோன் இருந்தைகோன்.

அவன் சககோண்டை நட்பு, களளத்தைனை-மகோனைதுதைகோன்.
துகரகோகத்தின் மீது கதைகோற்றுவிக்கப்பட்டைதுதைகோன் ;
மருண்டை இளமனைததை மிரட்டிப் சபற்றைதுதைகோன்
என்றைகோலும 'தைகோன் சபற்றை இன்பம' பிறைனுக்குச்
சசெல்வசதைன்றைகோல் அவமகோனைம சபகோறுக்க
வில்தல. சிங்ககோரகவலனுக்கும ரகோதைகோவுக்கும
ஏகதைகோ நடைக்குமகபகோலத் கதைகோன்றுகிறைது எனைக்
கககோகிலம கயிறு திரித்தைகோள. அது
கருப்தபயகோவின் மனைததைக் கலக்கிவிட்டைது.
மறுநகோள மகோதல! கதைகோட்டைத்தில் கககோகிலம
குறிப்பிட்டைபடிகய ஊடைல் ககோட்சி
ஆரமபமகோயிற்று. கருப்தபயகோ கருத்து,
வியர்க்கும முகத்துடைன் சபருமூச்சு விட்டுக்
சககோண்டு, கவலிதயச் செரிப்படுத்திக்
சககோண்டிருந்தை கநரத்தில் ரகோதைகோ வந்தைகோள. அவள
கககோகிலம சசெய்துவிட்டுப் கபகோனை குட்டிக்
கலகத்ததையும அறியகோள. கககோடியில் மர
மதறைவில் கககோடைகோக் குடைன் ஒளிந்து சககோண்டு
சிங்ககோர கவலன் இருப்பததையும அறியகோள.
அன்சறைல்லகோம கருப்தபயகோ முகத்ததைக்

கககோணலகோக்கிக் சககோண்டும, சிடுசிடு சவனைப்
கபசிக் சககோண்டும இருந்தைது கண்டு ஒன்றும
புரியகோது தைத்தைளித்தைகோள. அதைதனை விசெகோரிக்ககவ
அங்கு வந்தைகோள.
"கருப்தபயகோ "
பதில் இல்தல .
"கருப்தபயகோ ...... "
"கந்தைன் ஒரு கவதலயும செரியகோகச் சசெய்ய
மகோட்கடைன்" என்கிறைகோன். ஆமகோம அவனுக்கு
நிதலதம மகோறிவிட்டைது. புது கிரகோக்கி" என்று
கதைகோட்டைக்ககோரக் கந்தைதனை செகோக்ககோக தவத்துக்
சககோண்டு கருப்தபயகோ கபசினைகோன். ரகோதைகோவுக்கு
அப்கபகோதுதைகோன் கருப்தபயகோ ஏகதைகோ தைன் மீது
செந்கதைகங் சககோண்டிருக்கிறைகோன் என்பது சதைரிந்தைது.
உடைகனை கககோபமும வந்தைது. இருவரும
கககோபித்துக் சககோண்கடை இருந்தைகோல் என்னை
சசெய்யமுடியும! அதிலும அவள ஒரு சபண்! வழி

தைவறி நடைந்தை சபண்!! எனைகவ, பணிந்து கபகோக
கவண்டியவள தைகோகனை எனை எண்ணினைகோள.
அந்தை ஒரு விநகோடியில் அவள மனைக்கண் முன்பு,
தைனைது முன்னைகோள நிதலயகோவும படைசமடுத்தைது
கபகோல் கதைகோன்றிற்று.
ஒருமுதறை தைவறினைகோள - சபற்கறைகோர்கள
தைவறைவிட்டைகோர் கள - அதுமுதைல் செருக்கு மரத்தில்
சசெல்வது கபகோல, நழுவி நழுவி, வழுக்கி வழுக்கி
கீழுக்கு வந்து, கதடைசியில் திருட்டுத்தைனைமகோகப்
சபற்றை ஒரு முரட்டு ஆளுடைன், சககோஞ்செ
கவண்டிய நிதலயும வந்தைதைல்லவகோ.
ககோரணமின்றி அவள சககோண்டை கககோபத்துக்கும
செமகோதைகோனைம கூறை கவண்டி வந்தை தைல்லவகோ - என்று
எண்ணியதும ரகோதைகோவின் கண்கள தைகோனைகோகக்
கலங்கினை.
சமளள நடைந்து கருப்தபயகோதவ அணுகினைகோள.
அவள அங்கு மரசமனை நின்றைகோன். "சசெகோல்லு
கருப்தபயகோ! என் மீது ஏன் உனைக்குக் கககோபம.

நகோன் என்னை சசெய்கதைன்" என்று வீட்டு எஜேமகோனி
ரகோதைகோ ககோரியஸ்தைன் கருப்தபயகோதவக் ககட்டைகோள ககோதைலகோல் கட்டுப்பட்டு அல்ல, அவனிடைம
கண்முடித்தைனைத்தைகோல் கட்டுண்டை ககோரணத்தைகோல்.
"எனைக்சகன்னைமமகோ உங்கள மீது கககோபம. நீங்கள
வீட்டு எஜேமகோனியமமகோ. நகோன் கணக்கு எழுதி
ககோலந்தைளளு. பவன்" என்று எரிகிறை சநருப்தப
ஏறைத்தைளளினைகோன் கருப்தபயகோ.
"இகதைகோ, இப்படிப்பகோர். விஷயத்ததைச் சசெகோல்லு.
வீணகோக என் மனைத்ததைப் புண்ணகோக்ககோகதை"
என்றைகோள ரகோதைகோ, கருப்தபயகோவின் கதைகோதளப்
பிடித்து இழுத்துக் சககோண்கடை.
கககோடியில் இருந்தை சிங்ககோரகவலன்,
பதுங்கியபடிச் செற்று அருகிலிருந்தை மரத்தின்
பின்புறைம நின்று சககோண்டு, கககோடைகோக்தகச்
செரிப்படுத்திக் சககோண்டைகோன்.
"மனைம புண்ணகோகுமகோ! மகரகோஜி நீ. நகோன் இங்கு

மகோதைச் செமபளத்துக்கு இருப்பவன். என் கககோபம
உன் மனைததைப் புண்ணகோக்குமகோ" என்றைகோன்
கருப்தபயகோ.
"விஷயத்ததைச் சசெகோல்லுகிறைகோயகோ? நகோன்
விழுவதைற்கு குளம குட்தடை கதைடைட்டுமகோ" என்று
உறுதியுடைன் ககட்டைகோள ரகோதைகோ .
"ஐகயகோ! அமமகோ! அப்படி ஒன்றும
சசெய்துவிடைகோகதை! சிங்ககோரகவலருக்கு யகோர்
செமகோதைகோனைங் கூறுவது" என்று கிண்டைல் சசெய்தைகோன்
கருப்தபயகோ.
ரகோதைகோவுக்கு விஷயம விளங்கிவிட்டைது. தைனைக்கும
சிங்ககோரகவலுவுக்கும ஏகதைகோ சதைகோடைர்பு
ஏற்பட்டைதைகோக எண்ணிக் சககோண்டுதைகோன்
கருப்தபயகோ கககோபித்தைகோன் என்பது சதைரிந்து
விட்டைது. அவதளயும அறியகோமகல சிரிப்பு
வந்தைது.
"கருப்தபயகோ! விஷயம சதைரிந்து சககோண்கடைன். நீ

நிதனைப்பது தைவறு. ஆண்டைவன் அறியக்
கூறுகிகறைன். சிங்ககோரகவலுவுக்கும எனைக்கும
துளியும கநசெம கிதடையகோது. நீ இதைதனை நமபு.
வீண் செந்கதைகம கவண்டைகோம' என்றைகோள ரகோதைகோ
உறுதியுடைன்.
துளியும தைட்டுத் தைடைங்கலின்றி நிதைகோனைமகோக ரகோதைகோ
கூறியததைக் ககட்டை கருப்தபயகோவுக்கு பகோதி
செந்கதைகம கபகோய் விட்டைது.
"கககோகிலம சசெகோன்னைகோகள ...." என்று
ஆரமபித்தைகோன்.
"கககோகிலம குறுமபுக்குச் சசெகோல்லி இருப்பகோள"
என்று கூறிக்சககோண்கடை, ரகோதைகோ, கருப்தபயகோவின்
இரு கதைகோள பட்தடைகதளயும பிடித்துக்
சககோண்கடை அவன் முகத்ததை கநகோக்கியபடி,
"கருப்தபயகோ! நகோன் ஏகதைகோ இப்படிக்
சகட்டுவிட்கடைகனை தைவிர, நகோன் சுபகோவத்தில்
சகட்டைவளல்ல" என்றைகோள. கருப்தபயகோவின்
மனைம இளகிற்று; ரகோதைகோவின் தைதலதயத்

தைடைவினைகோன்.
"ரகோதைகோ ! கண்கண, உன்தனை நகோன் இழக்க
மகோட்கடைன். உயிர் எனைக்கு நீதைகோன்" என்று
சககோஞ்சினைகோன். ரகோதைகோ சிரித்தைகோள. கருப்தபயகோ
அவதள அருகிலிழுத்து முத்தைமிட்டைகோன்.
"கடைக்" என்றை செப்தைமும, 'செபகோஷ்' என்றை கபச்சும
ககட்டு இருவரும திடுக்கிட்டுத் திருமபிப்
பகோர்த்தைனைர். தகயில் ககோமிரகோவுடைன் சிரித்தைபடி
சிங்ககோரகவலன் நிற்கக் கண்டைனைர்.
"ஆ ! ஐகயகோ ."
"என்னை! நீயகோ?"
"பதைறை கவண்டைகோம."
சபருமூச்சுடைன் கருப்தபயகோ நின்றைகோன். உடைல்
துடிக்க ரகோதைகோ நின்றைகோள. சிரித்துக் சககோண்கடை
சிங்ககோர கவலன் நின்றைகோன்.

"நகோன் உல்லகோசெப் பிரயகோணம சசெய்வகதை, இவ்விதை
மகோனை அழகு தைதுமபும ககோட்சிகதள கபகோட்கடைகோ
எடுப்பதைற்குத் தைகோன். இயற்தகயின் அழகுகள
எனைக்கு சமத்தைப் பிரியம. அதைதனைவிடை
உணர்ச்சிதைரும உல்லகோசெக் ககோட்சிகள என்றைகோல்
நகோன் விடைகவமகோட்கடைன். மலர் அழகுதைகோன்.
கபகோட்கடைகோ எடுத்தைகோலும அழககோகத்தைகோன்
இருக்கும. ஆனைகோல் அந்தை மலரிடைம வண்டு
பறைந்து சசென்று கதைன் உண்டு களிக்கும ககோட்சி
இருக்கிறைகதை, ஆ! நகோன் என்னை சசெகோல்கவன், அதைன்
ரமமியத்ததை ..." என்று கவலன் பிரசெங்கம சசெய்ய
ஆரமபித்தைகோன்.
சிவபூதசெயில் கரடி புகுந்தைதுடைன், கவி கவறு
பகோடினைகோல் எப்படி இருக்கும!
"ரகோதைகோ, இந்தை ஒரு கதைகோட்டைக் ககோட்சிக்கு மட்டும,
நியூ திகயட்டைர்செகோர், பத்தைகோயிரம சககோடுப்பகோர்கள.
கதைகோநகோயகதனைத்தைகோன் மகோற்றைகவண்டும.
ககோட்சியில் குற்றைமில்தல; நீ மிக அழகு படை

நடித்துளளகோய்? திதகக்ககவண்டைகோம.
கருப்தபயகோ, முட்டைகோளுக்கு முத்து
கிதடைத்தைததைப்கபகோல உனைக்கு இந்தை மங்தக
கிதடைத்தைகோள. நீ அதிருஷ்டைசெகோலிதைகோன். ஆனைகோல்
உன்தனைவிடை அதிர்ஷ்டைசெகோலி நகோ. உறுமகோகதை .
ஊரகோர் அறியுமபடி இந்தைப் படைத்ததை
சவளியிட்டைகோல் உன் கதி என்னைகோகும? இந்தை
உல்லகோசியின் நிதல என்னைகோகும?
"கப்சிப்!! இங்கக நிற்ககவண்டைகோம. அகதைகோ
யகோகரகோ வரும ககோலடிச்செத்தைம ககட்கிறைது. இன்று
இரவு 12 மணிக்கு ரகோதைகோ, நீ என் அதறைக்கு
வரகவண்டும. கவண்டைகோம, கவண்டைகோம! நீ
வரகவண்டைகோம; உன்தனை நகோன் தைனியகோகச்
செந்திக்க மகோட்கடைன். கருப்தபயகோ, நீ வகோ, சில
நிபந்தைதனைகள கூறுகிகறைன். அதைன்படி நீங்கள
நடைக்க கவண்டும" என்று கண்டிப்பகோகக்
கூறிவிட்டுச் சிங்ககோரகவலன் கபகோய்விட்டைகோன்.
ரகோதைகோவும கருப்தபயகோவும ஒருவர் முகத்ததை
ஒருவர் பகோர்த்தைனைர்.

"விதிகய! தைதலவிதிகய!" என்று ரகோதைகோ
விமமினைகோள.
"ரகோதைகோ ! யகோகரகோ வருகிறைகோர்கள. கவதலப்படைகோகதை.
நகோன் பகோர்த்துக் சககோளகிகறைன்" என்று கூறினைகோன்
கருப்தபயகோ.
"என்னைடி! சமத்தை தைளுக்குக் ககோட்டுகிறைகோய்" என்று
இனிய குரலில் இதசெத்துக்சககோண்கடை கககோகிலம
அங்கு வந்து கசெர்ந்தைகோள.
இரவு கருப்தபயகோ, சிங்ககோரகவலன் அதறைக்குச்
சசென்றைகோன். மடியில் கூரகோனை ஈட்டியுடைன்,
ரகோதைகோவின் மகோனைத்ததையும தைன் மரியகோததைதயயும
வகோழ்தவயும அழிக்கக் கூடிய அந்தை கவலனின்
உயிதரப் கபகோக்கிவிடுவது என்றை முடிவுடைன்.
ஒரு சககோதல சசெய்வதைற்கு கவண்டிய அளவு
உறுதி அவன் முகஜேகோதடையில் ககோணப்பட்டைது.

கவலன், "வகோ கருப்பகோ! சசெகோன்னைபடி வந்துவிட்
டைகோகய" எனைத் துளியும தைடுமகோற்றைமின்றி
கபசினைகோன்.
கருப்தபயகோவின் கரம, மடியில் சசெகோருகி
தவக்கப்பட்டிருந்தை ஈட்டி மீது சசென்றைது.
கவலனின் கூரிய பகோர்தவ, ஏகதைகோ ஆபத்து
இருக்கிறைது என்பததை உணர்த்திற்று. ஆனைகோல்
அவன் துளியும அதசெயவில்தல; படுக்தக மீது
உட்ககோர்ந்தைபடிகய ஒரு முடிவுக்கு வந்தைகோன்.
செகோமர்த்தியமகோக கருப்தபயகோதவ ஏமகோற்றை
கவண்டும.
"ஓ! கககோகிலகோ, வகோகயன் உளகள ' ' என்று
கூறினைகோன். கககோகிலம வருவததைப்கபகோல
பகோசெகோங்கு சசெய்து சககோண்கடை.
முரட்டுக் கருப்தபயகோ, செகரசலனைத்
திருமபினைகோன். கதைவுப் பக்கம. கவலன் புலிகபகோல

அவன் மீது பகோய்ந்து மடி யில் இருந்தை ஈட்டிதயப்
பிடுங்கிக் சககோண்டைகோன்.
செட்தடை கிழிந்துவிட்டைது கருப்தபயகோவுக்கு. தைகோன்
முட்டைகோள தைனைமகோக நடைந்து சககோண்டைததை
எண்ணினைகோன்.
கவலன் இளித்தைகோன். "கருப்தபயகோ! நகோன்
சசெகோல்வததைக் ககள. என்னிடைம உன்
முரட்டுத்தைனைம பலிக்ககோது. மூடு கதைதவ . இப்படி
உட்ககோர்" என்று கட்டைதளயிட்டைகோன்.
சபட்டியிலிட்டை பகோமசபனை அடைங்கிய
கருப்தபயகோ மிகப் பரிதைகோபத்துடைன், "ஐயகோ,
என்தனைப் பற்றிக்கூடை கவதலயில்தல. அந்தைப்
சபண்ணின் மகோனைம, அததைக் ககோப்பகோற்றும.
அவசெரப்பட்டு எதுவும சசெய்யகவண்டைகோம"
என்று சகஞ்சினைகோன்.
"கருப்தபயகோ, நகோன் அவசெரப்படுகிறை வழக்ககம
கிதடையகோது. கதைகோட்டைத்தில் உங்கள

செல்லகோபத்ததைக் ககோண எவ்வளவு கநரம
சபகோறுதமயகோக இருந்கதைன் சதைரியுமகோ?
இன்றுந்தைகோன் என்னை, ஈட்டிமுதனைக்கு எதிரில்
கூடை நகோன் அவசெரப் படைவில்தலகய என்றைகோன்
கவலன்.
"அந்தைப் கபகோட்கடைகோ - அதைதனைக் சககோடுத்துவிடு.
உனைக்குக் கககோடி புண்ணியம உண்டு . உன்
பிளதளக் குட்டிகளுக்குப் புண்ணியம. ஒரு
குடுமபத்ததைக் சகடுக்ககோகதை" என்று கருப்தபயகோ
கவண்டினைகோன். "உளறைகோகதை கருப்தபயகோ !
குடுமபத்ததை நகோனைகோ சகடுத்கதைன்" என்று
கககோபித்தைகோன் கவலன்.
கருப்தபயகோ, கவலன் ககோலில் விழுந்தைகோன்.
கவலன், "செரி. செரி, செர்வமங்களம உண்டைகோகட்டும!
எழுந்திரு . நகோன் சசெகோல்வததைக் ககள. முடியகோது
என்று சசெகோல்லக் கூடைகோது. நகோதளக் ககோதலக்குள
எனைக்கு ஆயிரம ரபகோய் கவண்டும. சககோடுத்தைகோல்
நகோங்கள கபகோய்விடுகிகறைகோம. இல்தலகயல் நீயும
ரகோதைகோவும கபகோக கவண்டிய இடைத்துக்குப்

கபகோகத்தைகோன் கவண்டும" என்றைகோன் கவலன்.
"ஆயிரம ரபகோயகோ ... என்னிடைம இருப்பகதை
சககோஞ்செந் தைகோகனை," என்றைகோன் கருப்தபயகோ.
"கிதடைத்தைற்கரிய சசெல்வத்ததைப் சபற்றை நீயகோ ஒரு
ஆயிரம ரபகோய்க்கு அஞ்சுவது," என்றைகோன்
கவலன்.
"செரி," எனை ஒப்புக் சககோண்டைகோன் கருப்தபயகோ.
ஆனைகோல் ஆயிரம ரபகோய் தைந்தைதும
கபகோட்கடைகோதவத் (சநகடிவுடைன்) தைன்னிடைம
தைந்துவிடை கவண்டுசமனைப் கபரம கபசினைகோன்.
"அது முடியகோது. ஆயிரம ரபகோய், நகோன் சவளிகய
கபகோவதைற்கு ! படைத்ததை நகோன்
சவளியிடைகோதிருப்பதைற்கு, மகோதைகோ மகோதைம 200
ரபகோய், தைவறைகோமல் என் சசென்தனை விலகோசெத்துக்கு
அனுப்பிக் சககோண்டு வரகவண்டும. நகோன்
கண்டிப்பகோனை கபர்வழி. ஒருமுதறை பணம
வருவது தைவறினைகோலும, படைம சவளிவந்தைகோல்,

என்னை ஆகும என்பது உனைக்கக சதைரியும. ரகோதைகோ
கர்ப்பவதியல்லவகோ! அவள பிளதள சதைருவில்
அதலய கவண்டித்தைகோன் வரும" என்று கவலன்
கண்டிஷன்கள" கபகோட்டைகோன்.
"ஐயகோ! உனைக்குக் கருதண இல்தலயகோ" என்று
சகஞ்சி னைகோன் கருப்தபயகோ.
"கருதண இருந்தைது சில வருஷங்களுக்கு முன்பு.
இப் கபகோது கருதண இல்தல. இப்கபகோது
உலகமும உல்லகோசெமும எதிகர இருக்கிறைது,"
என்றைகோன் அந்தை உல்லகோசெக் களளன்.
கவறு வழியின்றி கருப்தபயகோ ஒப்புக்
சககோண்டைகோன்.
மறுதினைம ஆயிரம ரபகோய். (பகோங்கியில் அவன்
கபகோட்டு தவத்திருந்தை பணம அதுதைகோன்)
சககோடுத்தைகோன்.
உல்லகோசெக் களளர்கள, வீட்டில் எல்கலகோரிடைமும

விதடை சபற்றுக்சககோண்டு, ஊருக்குப்
பிரயகோணமகோயினைர்.
கவலகனைகோ, கககோகிலகமகோ, கபச்சிகலகோ,
நடைவடிக்தகயிகலகோ, ரகோதைகோ கருப்தபயகோ, மர்மக்
ககோதைதலப் பற்றிக் கண்டு சககோண்டைதைகோக,
ரகோதைகோவின் புருஷனுக்குக் ககோட்டிக் சககோளளகவ
யில்தல.
"கண்கண ரகோதைகோ, கபகோய்வரட்டுமகோ? ஆண்
குழந்ததை பிறைந்தைகோல் பிரபகோகரன் என்று சபயரிடு;
சபண் பிறைந்தைகோல் பிருந்தைகோ ! கவனைமிருக்குமகோ,"
என்று சககோஞ்சினைகோள கககோகிலம ரகோதைகோவிடைம.
ரகோதைகோவின் புருடைன், விருந்தைகோளிகதள மிக
மரியகோததையுடைன் அனுப்பிதவத்தைகோர். பின்
உலகில் அதலயும அவருக்கு மர்ம செமபவங்கள
என்னை சதைரியும, பகோபம!
###
கருப்தபயகோவுக்கும, ரகோதைகோவுக்கும மகோதைகோமகோதைம

200 ரபகோய் கசெகரிப்பது தைவிர கவறு கவதல
கிதடையகோது.
கருப்தபயகோ ஓய்ந்தை கவதளயில் எல்லகோம, எந்தைக்
கணக்தக எப்படி மகோற்றுவது, எப்படி சூது
சசெய்வது என்றை கயகோசெதனையிகலகய இருந்தைகோன்.
வீட்டில் தைன் புருஷனின் பரமபதரச்
சசெகோத்துக்கதளக் சககோஞ்செங் சககோஞ்செமகோக
கணவனுக்குத் சதைரியகோமல் திருடித் திருடி
கருப்தபயகோவிடைம தைந்து வந்தைகோள ரகோதைகோ.
சசெக்கு இழுத்து இழுத்து மகோடுசகடை,
எண்சணதயத் தைடைவித் தைடைவிப் பிறைர்
மினுக்குவததைப் கபகோல ரகோதைகோவும
கருப்தபயகோவும பகோடுபட்டு, திருடி, சூது, சூழ்ச்சி
சசெய்து பணம கசெர்த்துச் கசெர்த்து அனுப்பி
அதைதனை தவத்துக் சககோண்டு ஆனைந்தைமகோக
விஸ்கியும பிரகோந்தியும வகோங்கிக் குடித்துச்
சிரித்தைகோன் சிங்ககோரகவலன்.

"இப்படியும எனைக்குத் சதைகோல்தல வருமகோ? நீ
சசெய்தை கவதலதைகோகனை! பகோவி! உன்னைகோல் தைகோகனை
நகோன் இப்பகோடுபடுகிகறைன். திருடுகிகறைன் ! அவர்
என்தறைக்ககனும கண்டுவிட்டைகோல், எங்கக
பச்தசெக்கல் பதைக்கம என்று ககட்க ஆரமபித்தைகோல்
நகோன் என்னை சசெய்கவன்" என்று சிந்ததை சநகோந்து
கருப்தபயகோதவக் ககட்பகோள. அவன் பலமுதறை
செகோதைகமகோககவ பதில் கூறினைகோன். செஞ்செலமும
செலிப்பும அவனுக்கும ஆத்திரத்ததை மூட்டி
விடுமல்லவகோ? "செரி ! என்தனைப்பற்றிக்
கவதலப்படை கவண்டைகோம. அவன் படைத்ததைக்
ககோட்டி விடைட்டும. நகோன் ஒன்றும செந்நியகோசி
அல்ல! உனைக்குத்தைகோன் ஆபத்து.
ஓடைகவண்டியதுதைகோன் நீ வீட்தடை விட்டு" என்று
மிரட்டினைகோன்.
"படுபகோவி! என்தனைக் சகடுத்தைதுமின்றி,
மிரட்டியுமகோ பகோர்க்கிறைகோய். நீ நகோசெமகோய்ப் கபகோக;
உன் குடிமுழுக", என்று ரகோதைகோ தூற்றினைகோள.
ஆனைகோல், மகோதைம முடிகிறைது என்றைதும, இருவரும
தைகரகோறுகதள விட்டுவிட்டு, பணத்ததைச் கசெர்த்து

அனுப்புவதிகல அக்கதரயகோக இருப்பகோர்கள.
ஏன்! வயிற்றிலுளள குழந்ததை வகோழ்க்தகயில்
இழிச்சசெகோல்கலகோடு இருக்கக்கூடைகோகதை !
அதைற்குத்தைகோன்!
"பகோவி, படைத்ததைக்ககோட்டி, என் முரட்டுக் கணவன்
என்தனைத் துரத்திவிட்டைகோல் என் குழந்ததையின்
கதி என்னைவகோகும. கண்டைவர் ஏசுவகோர்ககள!
அகதைகோ, அந்தைப் பிளதள வீட்தடைவிட்டு
ஓடிவிட்டைகோகள ரகோதைகோ, அவள பிளதள,"
என்றுதைகோகனை தூற்றுவகோர்கள.
"நகோன் சசெய்தை குற்றைம, என் குழந்ததையின்
வகோழ்க்தகதயக் சகடுக்குகம' என்று
எண்ணுமகபகோது ரகோதைகோவின் சநஞ்சு "பகீர்"
என்றைகோகும. மகோதைங்கள ஆறு பறைந்தைனை. மகோதைம
தைவறைகோது பணம கபகோய்ச் கசெர்ந்தைது. ஒரு ஆண்
குழந்ததையும ரகோதைகோவுக்குப் பிறைந்தைது.
கருப்தபயகோவின், கணக்குப் புரட்டுக்களும,
ரகோதைகோவின் திருட்டுகளும அதிகரித்தைனை.
இருவருக்கும இதடைகய செச்செரவுகள

அதிகரித்தைது. இவர்களின் நல்ல ககோலத்திற்கு
அதடையகோளமகோக, ரகோதைகோ புருஷனின் அபின்
தின்னும வழக்கம அதிகமகோகிக் சககோண்கடை
வந்தைது.
இகதை கநரத்தில் கருணகோநந்தை கயகோகீசுரருக்கும,
பரந்தைகோமனுக்கும செச்செரவு வளர்ந்தைது.
மனைகசெகோகத்ததை மகோற்றை ககோவியணிந்தை கயகோகியின்
கசெதவதய நகோடிய பரந்தைகோமன் ககோவி பூண்டு
கருணகோநந்தைன், ககோசெகோதசெ பிடித்தை கயவன்
என்பததை உணர்ந்தைகோன். அவனுக்குத் தைன்
நிதலதமயில் சவறுப்பு ஏற்பட்டைது.
கயகோகிதயக் கண்டிக்கத் சதைகோடைங்கினைகோன். 'ஊதர
ஏய்க்க, உருத்திரகோட்செமகோ? கண்டைவதர மயக்க
ககோவியகோ? விபூதி பூசிக் சககோண்டு, விபரீதைச் சசெயல்
புரிவதைகோ?' என்று ககட்க ஆரமபித்தைகோன். கயகோகி
ஒரு திருட்டு கபகோகி என்பது பரந்தைகோமனுக்குத்
சதைரிந்தைகோலும இப்படிப்பட்டைவனிடைம சிக்கி,
வகோழ்க்தகதயக் சகடுத்துக் சககோண்கடைகோகம,
வீணுக்கு உதழத்கதைகோகம' என்று வருந்தினைகோன்.

நகோன் என் நிதலதமதயப் பற்றி மட்டுகம
கவனித்கதைன். என் சுகம மனை ஆறுதைல்! என்
அதமதிதயப் பற்றி அக்கதர
சககோண்கடைகனையன்றி, என்னிடைம ககோதைல்
சககோண்டு கட்டுகளில் சிக்கிக் கலங்கிய
ககோரிதகயின் கஷ்டைத்ததைப் கபகோக்க நகோன் என்னை
சசெய்கதைன். அவள எக்கதியகோனைகோள? அவள
பக்கத்தில் அல்லவகோ நகோன் நின்று பகோதுககோத்திருக்க
கவண்டும? அதுதைகோகனை வீரனுக்கு அழகு. நகோன்
ஒரு கககோதழ! எனைகவதைகோன், கககோணல் வழி
புகுந்கதைன்" என்று மனைங் கசிந்தைகோன்.
நகோளகோகவகோக, பரந்தைகோமனுக்குக் கருணகோ நந்தை
கயகோகியினிடைம சவறுப்பும கககோபமும
வளர்ந்தைது. உலகின் முன் அவதனை இழுத்து
நிறுத்திவிடை கவண்டுசமன்று எண்ணினைகோன்.
இந்நிதலயில், சசென்தனை வந்து கசெர்ந்தைகோர்
கருணகோ நந்தைர் . தைமக்சகனைப் புதிதைகோகத்
தையகோரிக்கப்பட்டிருந்தை மடைத்தில் தைங்கினைகோர்.

சசென்தனை, நகோகரிகத்திலும படிப்பிலும மிக
முன்கனைறிய நகரமகோயிற்கறை, இங்கு கயகோகியின்
தைந்திரம பலிக்ககோது என்று பரந்தைகோமன்
எண்ணினைகோன். ஆனைகோல் சசென்தனைதயப் கபகோல
கருணகோநந்தைருக்கு ஆதைரவு தைந்தை ஊகர
இல்தலசயனைலகோம. அவ்வளவு ஆதைரவு
தைந்துவிட்டைது சசென்தனை.
சமகோன்கசளல்லகோம சடைர்களகோயினைர். கமனைகோட்டுப்
படிப்பில் கதைறியவர்கள, கல்லூரி ஆசிரியர்கள,
பத்திரிதகக் ககோரர்கள யகோவரும சடைர்களகோயினைர்.
கருணகோநந்தைரின் கதைகோழசரகோருவர், ஒரு பிரபல
பத்திரிதகயில் இருந்தைகோர் . அவர் கயகோகியின்
குணகோதிசெயங்கதளப் பற்றி, கட்டுதரகள
சவளியிட்டைகோர். அவருதடைய 'தைத்துவகம உலகில்
இனி ஓங்கி வளரு சமன்றைகோர். அவர் செர்வ மதை
செமகோஜேத்ததை உண்டைகோக்குவகோர்' என்று கூறினைகோர்கள
பலர்.

'அவருதடைய சககோளதகக்கும, அரவிந்தைர்
சககோளதகக்கும அதிக வித்தியகோசெமில்தல' என்று
கவசறைகோருவர் கூறினைகோர்.
மடைத்தின் வகோயிலில் மணி தைவறைகோது
கமகோட்டைகோர்கள வரும. விதைவிதைமகோனை சமகோன்கள
அவருதடைய பக்தி மகோர்க்கத்ததைக் ககட்டு
ஆனைந்திப்பர்.
பரந்தைகோமன் திடுக்கிட்டுப் கபகோனைகோன்.
சசென்தனையின் நகோகரிகம அதைன்
கட்டைடைங்களிலும, மக்கள உணவிலும உல்லகோசெ
வகோழ்விலும ககோணப்பட்டைகதையன்றி,
உளளத்திகல மிக மிக குருட்டுக் சககோளதகககள
இருப்பததைக் கண்டைகோன். உலதக ஏமகோற்றும ஒரு
வஞ்செகனிடைம "வரம" ககட்க பலர் வருவது
கண்டு சிந்ததை மிக சவந்தைகோன்.
! ஆ ! பகட்டு கவஷத்துக்குப் பகோழும உலகம
இப்படிப் பலியகோகிச் சரழிகிறைகதை' என்று
வகோடினைகோன். இனி இந்தை வஞ்செக நகோடைகத்தில் தைகோன்

பங்கு சககோளளக்கூடைகோது என்று தீர்மகோனித்தைகோன்.
நகோள முழுவதும அத்தீர்மகோனைம வளர்ந்து
வலுப்பட்டைது. ஒருநகோள நடுநிசியில்
பரந்தைகோமனின் உளளம பததைபததைத்தைது.
கநகர கபகோகியின் அதறைக்குச் சசென்று,
எச்செரித்துவிட்டு மடைத்ததைவிட்டு விலகிவிடுவது
என்று முடிவு சசெய்து சககோண் டைகோன்.
கககோபத்துடைன் எழுந்தைகோன்! சககோத்துச்செகோவிதய
எடுத்தைகோன். சபட்டிதயத் திறைந்தைகோன். இரண்டு
சவளதள கவட்டிகதள எடுத்துக் சககோண்டைகோன்.
ககோவிதயக் கதளந்து வீசினைகோன். சவளதள
கவட்டிகதளக் கட்டிக் சககோண்டைகோன்.
உருத்திரகோட்செ மகோதலகதள எடுத்சதைறிந்தைகோன்.
கநகர கயகோகி படுத்துறைங்கும அதறைக்குச்
சசென்றைகோன். கதைவு செகோத்தைப்பட்டிருந்தைது. ஆனைகோல்
கதைவிடுக்கில் சவளிச்செம சதைரிந்தைது.
அடிகமல் அடி எடுத்து தவத்து, கதைவருகக

சசென்று உளகள நடைப்பததை கநகோக்கினைகோன்.
கயகோகி, மங்தகசயகோருவளுடைன் செல்லகோபித்துக்
சககோண்டிருப்பததைக் கண்டைகோன்.
"கககோகிலகோ ! நீ உன்தனை உதைவகோக்கதர என்று
ஒதுக்கித் தைளளினைகோகய பகோர் இப்கபகோது" என்று
கயகோகி கூறிடை, 'இவ்வளவு செமர்த்து உமக்கு
இருப்பததைக் ககோணகவ நகோன் உமதம முன்னைம
சவறுத்கதைன்" என்று கககோகிலம என்று
அதழக்கப் பட்டை சபண் கூறினைகோள.
பரந்தைகோமனுக்கு ஆத்திரம சபகோங்கிற்று. கதைதவக்
ககோலகோல் உததைத்து உளகள சசென்று கயகோகியின்
கன்னைத்தில் அதறையலகோமகோ என்று கதைகோன்றிற்று.
"சபகோறு, மனைகம சபகோறு" என்று நின்றைகோன்.
"அழககோபுரி உமக்குத் சதைரியுகமகோ" என்றைகோள
கககோகிலம.
"அங்கக என்னை அதிசெயம" என்றைகோர் கயகோகி.

"அங்கக, ரகோதைகோ என்சறைகோரு சபண் ..." என்று
கககோகிலம கூறைலகோனைகோள.
தைன் ககோதைலி ரகோதைகோவின் சபயர்
உச்செரிக்கப்பட்டைவுடைன் பரந்தைகோமன் மிக
ஜேகோக்ரததையகோக உளகள என்னை கபசுகிறைகோர்கள
என்பததை உற்றுக் ககட்கத் சதைகோடைங்கினைகோன்.
கயகோகியின் மடி மீது செகோய்ந்தைபடிகய, அவள
ரகோதைகோவின் ரசெமுளள கததைதயக் கூறைலகோனைகோள.
கககோகிலம, ரகோதைகோவின் கசெதி பூரகோதவயும, ஒன்று
விடைகோது கூறினைகோள. ஒரு "கபகோட்கடைகோ" மூலம தைன்
அண்ணன், அவதள மிரட்டுவததைக்
கூறியகபகோது, 'இது ஒரு பிரமகோதைமகோ? இருப்பததைக்
ககோட்டி உன் அண்ணன் மிரட்டுகிறைகோன். யகோரவள,
ரகோதைகோவகோ, கட்டைழகி" என்று சககோஞ்சினைகோன் கயகோகி
கவடைம பூண்டை கபகோகி.
"உன் செமர்த்ததை உதரக்க ஒரு நகோக்கும
கபகோதைகோகதைகோ" என்று இதசெத்தைகோள கககோகிலம

கிண்டைலகோக.
"ககள கககோகிலகோ! இருப்பததைக் கண்டு மிரளவது
இயல்பு. இல்லகோதைததைக் கண்டு மிரளவததை
என்சனைன்கபன் கபததை மக்களிடைம
பிடிப்பகோன், அடிப்பகோன், கடிப்பகோன், உததைப்பகோன்
கபசினைகோயகோ நமச்சிவகோயகோ. என்பகோன்
பூசிதனைகயகோ திருநீறு எனைக்ககட்பகோன்.
என்று ககட்டு, பற்கதள நறைநறைசவனைக் கடித்து,
மீதசெகள படைபடைசவனைத் துடிக்க, அந்தை
நரககலகோகத் தூதைர்கள, சிவ பக்தி அற்றைவனின்
சிரத்தில் குட்டி, கரத்தில் சவட்டி, எரிகிறை
சககோப்பதரயில் எறிந்து, சுடுகின்றை மணலில்
உருட்டி, சசெந்கதைள கருந்கதைள விட்டுக்
சககோட்டைதவத்து சித்திரவததை சசெய்வகோர். எனைகவ
சமய்யன்பர்ககள.
"மந்திரமகோவது நீறு; வகோனைவர் கமலது நீறு"
என்றை மணிசமகோழிப்படி, விபூதி ருத்திரகோட்செ
மணிந்து வில்வகோ பிகஷகதனை கவண்டிடை

கவண்டும" எனை நகோன் நரககலகோக ககோட்சி பற்றி
பிரசெங்கிக்கும கபகோது அட்டைகோ, இந்தை மக்கள தைகோன்
எவ்வளவு நமபுகிறைகோர்கள. எத்தைதனைப் பயம!
இததை விடை ரகோதைகோவின் பயத்ததை நகோன் கண்டு
ஆச்செரியப்பட்கடைன்' - என்றைகோன் கயகோகி.
"அதுவுஞ் செரிதைகோன்" என்றைகோள கககோகிலம.
"ஆககவ நீ என்தனை அதணத்திடை வகோடி.
அதணத்திடை வகோடி ஆனைந்தைத் கதைகோடி பகோடி"
என்று கயகோகி ஜேகோவளி பகோடினைகோன்; செரசெமகோடினைகோன்;
ஜேதடைதயப் பிடித்திழுத்தைகோன். அவள இவன்
ருத்திரகோட்செ மகோதலதயப் பிடித்திழுத்தைகோள.
சபகோட்தடைக் கதலத்தைகோன் இவன். அவள
திருநீதறைத் துதடைத்தைழித்தைகோள. கிளளினைகோன்!
கிளளி னைகோள; சநருங்கினைகோன்! நில் என்றைகோள.
சிரித்தைகோன்! சறு வதுகபகோல் நடித்தைகோள. எழுந்தைகோன்!
அவள படுத்தைகோள.
எட்டி உததைத்தைகோன் கதைதவப் பரந்தைகோமன்,
ஆத்திரம தைகோளமகோட்டைகோது!! "மட்டி மதடையகோ!"
எனைத் திட்டினைகோன். மகோது கககோகிலம மருண்டைகோள .

மகோனைத்ததைப் பறித்திடுகவன், உன் சூது
மகோர்க்கத்ததை அழித்திடுகவன், ஊதர இகதைகோ
எழுப்பிடுகவன், உன் கசெதி உதரத்திடுகவன்"
என்று கககோபத்துடைன் கூறினைகோன் பரந்தைகோமன்.
"பரந்தைகோமன் ! சபகோறு சபகோறு! பதைறைகோகதை! ஏகதைகோ
நடைந்தைது நடைந்துவிட்டைது. இவள என் சசெகோந்தை
மதனைவி கககோகிலம ! கூறைடி உளளததை. நகோன்
குடுமபம நடைத்தை முடியகோது திதகத்கதைன்;
பகோடுபடை முயற்சித்கதைன். உலகம ஏற்றுக்
சககோளளவில்தல. எனைகவ இவ்கவடைம
பூண்கடைன். என் மகோனைத்ததைக் ககோப்பகோற்று. உன்
ககோலடி விழுகவன்" என்று கருணகோகரன்
அழுதைகோன்.
மடைத்துக்சகனை வரும ககோணிக்தகதய
எண்ணினைகோன்! "ஐகயகோ, அது வரகோவண்ணம
இப்பகோவிப் பரந்தைகோமன் சசெய்திடுவகோகனை, என்
சசெய்வது" என்று பயந்தைகோன்.
"கமகோசெக்ககோர கவடைதைகோரிகய ககள ! இனி உன்

முடிவு ககோலம கிட்டிவிட்டைது. நீ பிதழக்க
கவண்டுமகோனைகோல், அந்தை ரகோதைகோ கபகோட்கடைகோதவ
என்னிடைம தைந்துவிடை ஏற்பகோடு சசெய்.
இல்தலகயல் உன்தனை, கருமபுளளி, சசெமபுளளி
குத்திக் கழுததை மீது ஏற்றி ஊர்வலம வருமபடிச்
சசெய்கவன், உஷகோர்" என்றைகோன் பரந்தைகோமன்.
"ரகோதைகோவின் கபகோட்கடைகோவிகல என்னை ரசெம
கண்டீர்" எனைச் செகோகஸமகோகக் ககட்டைகோள
கககோகிலம..
" அதிரசெம" என்று அலட்சியமகோகப்
பதிலளித்தைகோன் பரந்தைகோமன்.
கயகோகி, மங்தகயின் மலரடி சதைகோழுதைகோன். அவள
முதைலில் மறுத்தைகோள. பிறைகு திதகத்தைகோள.
கதடைசியில் அண்ணனிடைமிருந்து அப்படைத்ததைத்
திருடிக் சககோண்டு வருவதைகோகக் கூறினைகோள.
"புறைப்படு" என்றைகோன் பரந்தைகோமன்.

"கபகோகவகோம" என்றைகோள கககோகிலம.
நளளிரவு! கககோகிலமும பரந்தைகோமனும சமளள,
சிங்ககோரகவலன் ஜேகோதக சசென்றைனைர்.
கககோகிலம, படைத்ததை அதைன் "சநகடிவ்" உளபடை,
திருட்டுத்தைனைமகோக எடுத்து, பரந்தைகோமனிடைம
சககோடுத்து விட்டு, "நீ மிரட்டினைதைற்ககோக நகோன்
இதைதனைத் தைருவதைகோக எண்ணகோகதை . முன்னைகோளில் நீ
ரகோதைகோவிடைம சககோண்டை ககோதைல் இவ்வளவு
ககோலத்துக்குப் பிறைகும அதணயகோதிருப்பது
கண்டு, மகிழ்ந்கதை இதைதனைத் தைருகிகறைன். நகோன்
அறிகவன் உன் கசெதி யகோவும. அன்சறைகோருநகோள
கதைகோட்டைத்தில் அவள எல்லகோம என்னிடைம
கூறினைகோள. ஆனைகோல் நகோன் நீ ககோதைல் இழந்தைதுடைன்,
கவறு வகோழ்வில் புகுந்திருப்பகோய் என்கறை
எண்ணிகனைன். இன்றுதைகோன் கண்கடைன், அன்று
அவள தீட்டிய சித்திரம இன்னைமும இருப்பததை"
என்று மிகுந்தை வகோஞ்தசெயுடைன் கூறினைகோள.
பரந்தைகோமனின் கண்களில் பல துளி நீர் செகரசலனை

வந்தைது.
"ஐதயகயகோ! புளிய மரத்ததைப் பகோருடைகோ
சபகோன்னைகோ" என்று அலறினைகோன் சபகோமமன்.
"பிணம சதைகோங்குகதைடைகோ, பிடிடைகோ ஓட்டைம
தைதலயகோரி வீட்டுக்கு" என்று கூறினைகோன்
சபகோன்னைன். கரியகோ, வரகோதைகோ ககோத்தைகோ, முத்து எனைக்
கூக்குரல் கிளமபிற்று. அமிர்தைம, கமலம, ஆச்சி,
அகிலகோண்டைம என்கிறை பதடைகள வந்தைனை.
மரத்திகல சதைகோங்கிய பிணம, ககோற்றிகல
ஊசெலகோடிற்று. அததைக் கண்டைவர்களின் குடைல்
பயத்தைகோல் நடுங்கிற்று.
கூவகோகதை ! கிட்கடை கபகோககோகதை!' என்றைனைர் சிலர்.
"அடி ஆறுமகோதைம கர்ப்பக்ககோரி. அகிலகோண்டைம
இததைப் பகோர்க்கக் கூடைகோது," என்று புத்தி
புகட்டினைகோள ஒரு மகோது.
"ஐதயகயகோ! இது என் அக்ககோ புருஷனைகோச்கசெ' '
என்று அலறினைகோள கவசறைகோரு வீரி.

"ஆமகோம! ஆமகோம! கருப்தபயகோதைகோண்டைகோ !
அடைடைகோ! இது என்னைடைகோ அநியகோயம?" என்றைகோன்
சபகோமமன்.
தைதலயகோரி வந்தைகோன். ஊர் கூடிற்று.
கருப்தபயகோவின் மதனைவியும, மக்களும,
மகோர்பிலும, வயிற்றிலும அடித்துக் சககோண்டு
கூடிவிட்டைனைர்.
கருப்தபயகோ புளியமரத்துக் கிதளயில்
பிணமகோகத் சதைகோங்குவது ககட்டை ரகோதைகோவின் முகம
சவளுத்துவிட்டைது.
அவள புருஷன் அழுகதைவிட்டைகோன்.
ஊர் முழுவதும ஒகர அமர்க்களந்தைகோன்.
ஏன் கருப்தபயகோ தைற்சககோதல
சசெய்துசககோண்டைகோன் என்பததை ஊர் அறியகோது.

வருடை முடிவில், வீட்டுக்கணக்குப் பகோர்ப்பகோர்.
அதிகல ஆயிரத்துக்கு கமகல துண்டு
விழுந்துவிட்டைது. தைன் கமகோசெம சவளிக்கு வரும.
தைன்பகோடு பிறைகு நகோசெந்தைகோன். இந்நிதலயில் மகோதைக்
கப்பம கட்டைத் தைவறிவிட்டைது. மருட்டி உருட்டிக்
கடிதைம வந்தைது. ரகோதைகோ தகக்கு எப்சபகோருளும
சிக்கவில்தல. இருவருக்கும செண்தடைகயகோ
நிற்கவில்தல. ரகோதைகோ, செற்று கடுதமயகோகப்
கபசிவிட்டைகோள. கருப்தபயகோவின் சித்தைம
கலங்கிவிட்டைது. "ஒரு முழம கயிறுக்குப்
பஞ்செமகோ. ஊரில் ஒரு மரமும எனைக்கில்தலயகோ"
எனை ரகோதைகோவிடைம சவறுத்துக் கூறினைகோன்.
அப்படிகய சசெய்தும விட்டைகோன். பிணமகோனைகோன்!
இரண்சடைகோரு மகோதைத்தில் புளிய மரத்துப்
பிசெகோசுமகோவகோன்.
ரகோதைகோவின் நிதலதமதைகோன் என்னை!
சிங்ககோரகவலனின் மிரட்டைல் கடிதைம அவதளச்
சிததைக்கத் சதைகோடைங்கிற்று.
ஊர்க்கககோடியில் ஒரு மகோந்கதைகோப்பு. அதில் உளள

கிணறு ஆழமுளளது. அதுதைகோன் தைனைக்குத் துதண
எனை முடிவு சசெய்தைகோள ரகோதைகோ. அந்தை முடிவு
சசெய்தைது முதைற்சககோண்டு அவள முகத்தில்
கவதைதனை தைகோண்டைவமகோடிற்று. விதி என்தனை
இப்படியும வகோட்டுகமகோ என்சறைண்ணுவகோள.
கவதைதனைக்கககோ நகோன் சபண்ணகோய்ப்
பிறைந்கதைகனைகோ என்பகோள. கணவன் தைன்
மதனைவியின் கலக்கத்ததை அறியகோன்; அவள
உடைல் இதளப் பது கண்டு, மருந்து சககோடுத்தைகோன்.
###
பரந்தைகோமன் கபகோட்கடைகோதவ எடுத்துக்சககோண்டு
அழககோ புரிக்குப் புறைப்பட்டைகோன். இரவு கநரத்தில்
ஊருக்குள புகுந்தைகோன். இடியும மதழயும
இதணபிரியகோது அழககோபுரியில் அவதி தைந்தைது.
குளம குட்தடை நிரமபி வழிந்து ஓடிற்று.
சபருங்ககோற்று அடித்தைது. செகோதல கசெகோதலதய
அழித்தைது. மரங்கள கவரற்று வீழ்ந்தைனை.
மண்சுவர்கள இடிந்தைனை. மகோடு கன்றுகள மடிந்தைனை
. சவளளம சபருக்சகடுத்து ஓடிற்று. ஊர்
தைத்தைளித்தைது. வந்துளள சவளளம, தைன்தனைக்
சககோளதள சககோண்டு கபகோககவண்டும எனை ரகோதைகோ

மகோரிதய கவண்டினைகோள.
இருட்டும வதர ஊர்ப்புறைத்கதை ஒளிந்திருந்து,
பிறைகு சமளள நடைந்து ரகோதைகோவின் தைகோய்வீட்தடை
அதடைந்தைகோன் பரந்தைகோமன்.
நதரத்து நதடை தைளர்ந்துகபகோனை அமமகோது,
விதைதவக் கககோலத்துடைன் இருந்தைகோள.
கருத்து மிரட்டும கடு மதழயில் "எங்கிருந்து
தைமபி நீ வந்தைகோய்" என்றைகோள. "வந்கதைன் ஒரு
முக்கியமகோனை கவதலயகோக. நகோன் ரகோதைகோதவப்
பகோர்க்க கவண்டும," என்றைகோன் பரந்தைகோமன்.
"ரகோதைகோதவயகோ? நீ பதழய ரகோதைகோசவனை எண்ணகோகதை
யப்பகோ . அவள என் மகள தைகோன். ஆனைகோலும
சபரிய பகோவியகோனைகோள. அவள முகத்தில் நகோன்
விழிப்பகதை இல்தல. ஊர் சிரித்துவிட்டைது" என்று
செலிப்புடைன் தைகோய் கூறினைகோள.
"ரகோதைகோ என்னை சசெய்தைகோள?" என்றைகோன் பரந்தைகோமன்

"என்னை சசெய்தைகோளகோ? நல்ல ககளவிதைகோன்!" என்று
சவறுத்துக் கூறினைகோள தைகோய்.
"இகதைகோ, இததைப்பகோர். இததைத்தைகோகனை நீ
கூறுகிறைகோய் என்று கூறிக்சககோண்கடை,
கபகோட்கடைகோதவக் ககோட்டினைகோன் தைகோயிடைம.
'ஆ! படைமும எடுத்தைகோர்களகோ!" என்று திதகத்தைகோள
தைகோய்.
"பயப்படைகோகதை அமமகோ, இதைதனைக் ககோட்டைத்தைகோன்
நகோன் ரகோதைகோதவப் பகோர்க்க கவண்டும" என்றைகோன்
பரந்தைகோமன் "அநியகோயம! நீயகோவது இந்தைப்
படைத்ததையகோவது அவளிடைம ககோட்டுவதைகோவது,
சவட்கக்ககடு" என்றைகோள தைகோய்
"அமமகோ! நீ விஷயகமதுமறியகோய். இந்தைப்
படைத்ததை ஒரு கபகோக்கிரி தவத்துக்சககோண்டு,
ரகோதைகோதவ மிரட்டிக் சககோண்டிருந்தைகோன். பகோவம,
நம ரகோதைகோ, எவ்வளவு பயந்தைகோகளகோ,

பததைத்தைகோகளகோ, அழுதைகோகளகோ, நமக்சகன்னை
சதைரியும. என்னிடைம இது தைற்சசெயலகோகச்
சிக்கிற்று. இதைதனை ரகோதைகோவிடைகம
சககோடுத்துவிட்டைகோல் அவள மனைம
நிமமதியகோகும!" என்றைகோன் பரந்தைகோமன்.
"தைமபி, பரந்தைகோமகோ! உனைக்குத்தைகோன் அவள மீது
எவ்வளவு ஆதசெ. உம! உன்தனைக் கட்டிக்
சககோண்டிருந்தைகோல் அவளுக்குப் பகோடும இல்தல,
பழியும இல்தல " என்றைகோள தைகோய்.
"ஆமகோம! எனைக்கு ரகோதைகோ கிட்டைகோது கபகோனைதைகோல்
தைகோன் வகோழ்வுமில்தல, வதகயுமில்தல' என்று
அழுதைகோன் பரந் தைகோமன்.
"நகோதளக் ககோதலயில் நகோன் கசெதிவிடுத்து,
அவதள இங்கு வரவதழக்கிகறைன். நீ
உதடைதயக் கதளத்துவிட்டு, கவறு துண்டு
உடுத்திக்சககோண்டு படுத்துறைங்கு" என்று
கவதைவல்லி யமதம கூறினைகோள.

"ஆகட்டும" என்றைகோன்; ஆனைகோல் அழுதை
கண்களுடைனும நதனைந்தை ஆதடையுடைனும
படுத்துப் புரண்டைகோன். அதலச்செலகோலும,
அதடைமதழயில் நதனைந்தைதைகோலும, மனை மிக
சநகோந்தைதைகோலும, பரந்தைகோமனுக்குக் ககோய்ச்செல்
வந்துவிட்டைது. கண் திறைக்கவும முடியகோதைபடி
ககோய்ச்செல். ஊரில் மதழயும நிற்க வில்தல.
உடைலில் சுரமும நிற்கவில்தல . ஆறுகள பகோலங்
கதள உதடைத்துக் சககோண்டு ஓடினை! வயல்கள
குளமகோயினை. சசெயல் மறைந்து படுத்திருந்தைகோன்
பரந்தைகோமன்.
ஜேஜுரம முற்றிற்று. உடைலும திடீசரனை சிவந்தைது.
கவதை வல்லி தைனைக்குத் சதைரிந்தை சில்லதர
தவத்தியசமல்லகோம சசெய்து பகோர்த்தைகோள.
ஒன்றுக்கும ஜேஜுரம ககட்கவில்தல.
பரந்தைகோமன் அலறை ஆரமபித்தைகோன். கவதைம அழுது
சககோண்டிருந்தைகோள. ரகோதைகோவுக்குச் சசெகோல்லி
அனுப்பிப் பயனில்தல. 'எப்படி நகோன் அவர்
முகத்ததைப் பகோர்ப்கபன்' என்று இடிந்து கபகோனைகோள

ரகோதைகோ. பரந்தைகோமனுக்கு ஜேஜுரம குதறைந்தைது கபகோல்
ககோணப்பட்டைது. ஆனைகோல் அமதம
வகோர்த்துவிட்டைது. சிவந்தை அவன் கமனியில்
சிவப்புச் சித்திரங்கள பல நூறு ஆயிரம திடீர்
திடீசரனைத் கதைகோன்றினை. மயக்கமும, மருட்சியும
அதிகரித்தைனை. குளறைலும குதடைச்செலும
ஆரமபமகோயிற்று. புரண்டு புரண்டு படுத்தைதைகோல்
அமதம குதழந்துவிட்டைது. பகோர்க்ககவ
பயங்கரமகோக இருந்தைது பரந்தைகோமதனை.
கவதைவல்லி கவப்பிதலயும தகயுமகோக அவன்
பக்கத்தில் வீற்றிருந்தைகோள.
அமதமயின் கவகம அதிகரிக்க அதிகரிக்க,
பரந்தைகோமனின் நிதல கமகோசெமகோகிக் சககோண்கடை
வந்தைது. கவதைவல்லி கவப்பிதல சககோண்டு வீசி,
உபசெகோரம சசெய்தைகோள. மகோரிகயகோ ககட்கவில்தல;
பரந்தைகோமனின் கமனியில் துளி இடைங்கூடைப்
பகோக்கி இல்தல. எங்கும சிகப்புப் சபகோட்டுகள,
பூரித்துக் சககோண்டிருந்தைனை. பரந்தைகோமனின் உடைல்
எரிச்செல் சசெகோல் லுந்தைரமன்று. அவன் அமதமத்

தைழுமபுகதளத் கதைய்த்து விடுவகோன், தைழுமபுகள
குதழந்துவிடும. கவதைவல்லி "ஐகயகோ அபசெகோரம,
அபசெகோரம மகோரி ! கககோபிக்ககோகதை- மகன் மீது
சறைகோகதை. மகோவிளக்கு ஏற்றுகிகறைன்" என்று
கவண்டுவகோள. மகோரிக்கு என்னை கவதல.
இரவு பத்து மணிக்கு, ஒரு உருண்தடை
அபிசனைடுத் தைகோள ரகோதைகோ. பகோலில் கலக்கினைகோள.
கநகர படுக்தகயதறை சசென்றைகோள. பகோதி
மயக்கத்தில் படுத்திருந்தை அவள கணவன் 'ரகோதைகோ!
எனைக்ககண்டி கண்கண இவ்வளவு பகோல்! நீ
சககோஞ்செம செகோப்பிட்டைகோல் தைகோன்" என்று கூறினைகோன் ;
சகஞ்சினைகோன். "கவணகோமுங்கககோ, சசெகோல்றைததைக்
ககளுங்க. நகோன் இப்கபகோதைகோன், சபரிய டைமளர்
நிதறைய பகோல் செகோப்பிட்கடைன்' என்று செகோக்குக்
கூறினைகோள ரகோதைகோ.
அந்தை கநரத்திகல அவனுக்கு ஏகதைகோ குஷி!
விதளயகோடை கவண்டுசமன்று கதைகோன்றிவிட்டைது.
"நீ குடித்தைகோல் தைகோன் நகோன் குடிப்கபன்" என்று கூறி

விட்டைகோன்.
"பகோல் ஆறிப்கபகோய் விடுகிறைகதை"
"ஆறைட்டுகம, யகோருக்சகன்னை?"
"விதளயகோடை இதுதைகோனைகோ செமயம."
"செரசெத்துக்குச் செமயம கவண்டுகமகோ"
"சின்னை பிளதளகபகோல் விதளயகோடை கவண்டைகோம.
எனைக்குத் தூக்கம வருகிறைது. நீங்கள பகோல்
குடித்துவிட்டைகோல் படுத்துத் தூங்கலகோம."
"தூங்க கவண்டுமகோ! ஏன் நகோன் ஆரகோகரகோ
ஆரகோரிகரகோ பகோடைட்டுமகோ ! சதைகோட்டிலிகல படுக்க
தவக்கட்டுமகோ" என்று கூறிக்சககோண்கடை
ரகோதைகோதவத் தூக்க ஆரமபித்துவிட்டைகோன், கணவன்.
ரகோதைகோவுக்குத் தைன்தனையும அறியகோமகல ஒரு
சிரிப்பு வந்துவிட்டைது.

"ஐதயகயகோ! இகதைது இவ்வளவு செரசெம. என்னை
செங்கதி! பகோல்யம திருமபிவிட்டைகதைகோ" என்று
ககட்டுக் சககோண்கடை "இகதைகோ பகோருங்கள இப்படி.
என் மீது உமக்கு ஆதசெ தைகோகனை' என்றைகோள.
தைதலதய கவகமகோகக் கிழவன் அதசெத்தைகோன்.
"செத்தியமகோக, ஆதசெதைகோகனை" என்று ககட்டைகோள
ரகோதைகோ.
"செகோமுண்டி செகோட்சியகோக நிஜேம" என்றைகோன் கிழவன்.
"அப்படியகோனைகோல் நகோன் சசெகோல்வததைக் ககட்க
கவண்டும. பகோதலக் குடித்துவிட்டுப் பிறைகு
கபசுங்கள" என்றைகோள ரகோதைகோ.
"ஊ... ஊம நகோன் மகோட்கடைன். நீ சககோஞ்செமகோவது
குடிக்க கவண்டும" என்றைகோன் கிழவன். சசெகோல்லிக்
சககோண்கடை பகோல் சசெமதப, ரகோதைகோவின் வகோயில்
தவத்து அழுத்திக்சககோண்கடை விதளயகோடினைகோன்.
சககோஞ்செம பகோல் உளகளயும, சககோஞ்செம அவள

கமலகோதடையிலும விழுந்தைது.
"இப்கபகோ செரி! உன் உதைடுப்பட்டை உடைகனை இந்தை
பகோல் அமிர்தைமகோகிவிட்டைது. இனி ஒரு சசெகோட்டுப்
பகோல் கூடை விடை மகோட்கடைன்" என்று கிழவன்
சககோஞ்சுசமகோழிக் கூறிக் சககோண்கடை பகோதலக்
குடித்தைகோன். பக்கத்தில் படுத்தை ரகோதைகோதவ கநகோக்கிச்
சிரித்தைகோன்.
"ஆலமர மறைங்கக் குட்டி அடிமரத்தில்
வண்டுறைங்க, உன் மடிகமகல நகோனுறைங்க. குட்டி
என்னை வரம சபற்கறை கனைகோடி" என்று பகோடைத்
சதைகோடைங்கினைகோன். ரகோதைகோ, தைனைக்குத் தூக்கம
வருவதைகோகக் கூறினைகோள. "பகோர்க்கலகோமகோ ! யகோர்
முதைலில் தூங்குவசதைன்று' என்று பந்தையங்
கட்டினைகோன் கணவன்.
இரண்சடைகோரு விநகோடிகளில் ரகோதைகோ குறைட்தடை
விட்டைகோள. அது சவறும பகோசெகோங்கு . கிழவன்
அவள பகோசெகோங்கு சசெய்வததைக் கண்டு
சககோண்டைகோன். அவளுதடைய ககோதில் சிறு

துருமதப நுதழத்தைகோன். அவள
சிரித்துக்சககோண்கடை எழுந்து விட்டைகோள!
"என்தனை ஏமகோற்றை முடியுகமகோ குட்டி, என்னிடைம
செகோயு கமகோடி என்று பகோடினைகோன். இரண்சடைகோரு
விநகோடியில் குறைட்தடை விட்டைகோன். பகோசெகோங்கு
அல்ல! நிஜேம. பகோலில் கலந்திருந்தை அபின்
கவதல சசெய்யத் சதைகோடைங்கிவிட்டைது. ரகோதைகோ,
கணவதனைப் புரட்டிப் பகோர்த்தைகோள. எழுந்திருக்க
வில்தல. பிறைகு, அவள படுக்தகதய விட்டு
எழுந்து, சபரிய பச்தசெ செகோல்தவசயகோன்தறை
எடுத்துப் கபகோர்த்திக் சககோண்டு புறைக்கதடை
கதைதவத் திறைந்து சககோண்டு, கழனிப் பக்கம
நடைந்தைகோள. இருட்டு! தைவதளயின் கூச்செல் ககோததைத்
துதளத்தைது. கசெரும நீரும கலந்தை வழி! சதைகோதல
தூரத்தில் நரியின் ஊதள. ஆங்ககோங்கு, வீட்டுப்
புறைக்கதடைகளில் கட்டி தவக்கப் பட்டிருந்தை
மகோடுகள அதசெவதைகோல் உண்டைகோகும மணி ஓதசெ,
மர உச்சியில் தைங்கி ஆந்ததை கூச்செலிட்டைது. ரகோதைகோ
பயத்ததையும மறைந்து நடைந்தைகோள. கணவனின்
பிடிவகோதைத்தைகோல், பகோதலக் சககோஞ்செம பருகியதைகோல்,

அபின் அவளுக்கு மயக்கத்ததைத் தைந்தைது.
அததையும அவள உணர்ந்தைகோள. ஆனைகோல்
எததைப்பற்றியும கவதலப்படைகோமல் நடைந்தைகோள.
எங்கக ? தைன் தைகோய் வீட்டுக்கு . ஏசனைனில்
பரந்தைகோமன் பிதழப்பகதை கஷ்டைம. அவன் உயிர்
கபகோகும முன்னைம ரகோதைகோ வந்து பகோர்த்துவிட்டுப்
கபகோனைகோல் தைகோன் கபகோகிறை பிரகோணனைகோவது செற்று
நிமமதியகோகப் கபகோகும எனை ரகோதைகோவுக்கு அவள
தைகோய் கசெதி விடுத்திருந்தைகோள. எனைகவதைகோன் ரகோதைகோ
பததைத்துக் கணவனுக்கு அபின் கலந்தை பகோல்
சககோடுத்துவிட்டுப் பறைந்தைகோள, தைன் ககோதைலதனைக்
ககோண.
"ரகோதைகோ வரவில்தலகய, ரகோதைகோவுக்கு என் மீது
கககோபமகோ? ஆம! நகோன் அவள வகோழ்விற்கக ஒரு
செகுனைத் தைதடைகபகோல வந்கதைன். ரகோதைகோ என்
மனைததைக் சககோளதள சககோண்டை ரகோதைகோ" என்று
பரந்தைகோமன் அலறிக் சககோண்டிருந்தைகோன்.
கண் இரப்தப மீதும அமதம இருந்தைதைகோல்
பரந்தைகோம னுக்குக் கண்கதளத் திறைப்ப-

சதைன்றைகோலும கஷ்டைம. திறைந்தைதும வலிக்கும.
வலித்தைதும மூடுவகோன். "வந்தைகோளகோ ரகோதைகோ?" என்று
ககட்பகோன்.
"தைமபி, வருவகோள சபகோறு; செற்றுத் தூங்கு" என்
பகோள ரகோதைகோவின் தைகோய்.
"தூக்கம ! எனைக்ககோ? அமமணி நகோன்
சசெகோல்கிகறைன். ரகோதைகோ இங்கு வரமகோட்டைகோள; நகோகனை
அங்கு சசெல்கிகறைன்."
"கபகோனைகோல் என்னை! அவள கணவன் என்தனைக்
சககோல்வகோனைகோ! சககோல்லட்டுகம! நகோன் சசெத்துதைகோன்
பல வருஷங்க ளகோயிற்கறை.
"எனைக்கு இல்லகோதை சசெகோந்தைம அவனுக்ககோ?"
"தைகோலி கட்டியவன் அவன் தைகோன்! ஆனைகோல்
அவளுதடைய கழுத்தின் கயிறுதைகோகனை அது! நகோன்
அவள இதையத்தில் என் அன்தபப்
சபகோறித்துவிட்கடைன். எனைக்கக அவள சசெகோந்தைம"

"ஓ! ஊதரக்ககள, ரகோதைகோ யகோர் என்று என்பகோகனைகோ!
ஊதரக் ககட்டைகோல், ஊரகோருக்கு என்னை சதைரியும?
உளளத் ததைக் ககட்டுப் பகோர்க்கட்டுகம! ஏகதைகோ
இங்கக வகோ அமமகோ இப்படி. நீகய சசெகோல், ரகோதைகோ
எனைக்குச் சசெகோந்தைமகோ? அந்தைக் கிழவனுக்ககோ ?"
"யகோருக்கமமகோ சசெகோந்தைம ! சககோண்டுவகோ ரகோதைகோதவ!
ஒரு க்ஷணம விட்டு தவக்க மகோட்கடைன். என்
ரகோதைகோ, என்னிடைம வந்கதை தீரகவண்டும" என்று
பரந்தைகோமன் அலறினைகோன். கப்பல் முழுகுவதைற்கு
முன்பு, கடைல் நீர் அதிகமகோக உளகள புகும.
அதுகபகோல, பரந்தைகோமன் இறைக்கப் கபகோகிறைகோன்;
ஆககவ தைகோன் அவன் எண்ணங்களும மிக
கவகமகோக எழுகின்றைனை எனை கவதைவல்லி எண்ணி
விசெனித்தைகோள.
ரகோதைகோதவப் சபற்றைவள அவள. அவகள ரகோதைகோதவ
கிழவனுக்குக் கலியகோணம சசெய்து சககோடுத்தைகோள .
பரந்தைகோமகனைகோ, 'ரகோதைகோ யகோருக்குச் சசெகோந்தைம கூறு'
எனைத் தைன்தனைகய ககட்கிறைகோன். கவதைவல்லி

என்னை பதில் சசெகோல்வகோள?
"கதைதவத் தைட்டுவது யகோர்?"
"அமமகோ! நகோன்தைகோன் ரகோதைகோ! "
"வந்தைகோயகோ! கண்கண வகோ, வந்து பகோரடி அமமகோ
பரந்தைகோமனின் நிதலதய" என்று கூறி, ரகோதைகோதவ
கவதைவல்லி அதழத்து வந்தைகோள.
பரந்தைகோமதனைக் கண்டைகோள ரகோதைகோ ! அவள
கண்களில் நீர் சபருகிற்று.
உளளம, ஒரு கககோடி ஈட்டியகோல் ஏகககோலத்தில்
குத்தைப் பட்டைது கபகோல் துடித்தைது. குனிந்து
அவதனை கநகோக்கினைகோள.
அந்தை கநரத்தில் பரந்தைகோமனின் எண்ணம,
அன்சறைகோரு நகோள ஜேஜுரமகோக இருந்தைகபகோது
ரகோதைகோவுக்கு முத்தைமிட்டை ககோட்சியில்
சசென்றிருந்தைது. அதைதனை எண்ணிப்

புன்சிரிப்புடைன், அவன் மீண்டும உளறினைகோன்.
"ரகோதைகோ! நகோன் உன்தனைக் ககோதைலிக்க, நீ என்
பகோட்டைனுக்குப் சபண்டைகோனைகோகய, உன்தனை
விடுகவகனைகோ ! ஒரு கயறு உன்தனை
என்னிடைமிருந்து பிரித்து விடுமகோ ! என்தனைவிடை
அக்கயறு என்னை பிரமகோதைமகோ? வகோ! ரகோதைகோ !
வந்துவிடு!" என்று உளறினைகோன்.
"'தைமபி பரந்தைகோமகோ, இகதைகோ இப்படிப் பகோர். ரகோதைகோ
வந்திருக்கிறைகோள" என்று கவதைவல்லி கூறினைதும,
பரந்தைகோமன், "யகோர் ரகோதைகோவகோ, இங்ககயகோ" என்று
ககட்டுக் சககோண்கடை கண்கதளத் திறைந்தைகோன்,
ரகோதைகோதவக் கண்டைகோன். படுக்தகயிலிருந்து தைகோவி,
தைன் கரங்களகோல் ரகோதைகோதவ இழுத்தைகோன். ரகோதைகோ
தைழுதைழுத்தை குரலுடைன் கண்களில் நீர் தைதுமப,
"கவண்டைகோம, கவண்டைகோம ! என்தனைத்
சதைகோடைகோதீர்கள" என்றைகோள.
பரந்தைகோமனின் விசெனைம அதிகமகோகிவிட்டைது.
கரங்கதள இழுத்துக் சககோண்டைகோன்.
"மறைந்துவிட்கடைன் ரகோதைகோ ! அமதம சதைகோத்து கநகோய்

என்பததை மறைந்துவிட்கடைன். என் பிரதமயின்
பித்தைத்தில், எனைக்கு எதுதைகோன் கவனைத்துக்கு
வருகிறைது" என்று செலிப்புடைன் கூறினைகோன். ரகோதைகோ
பததைபததைத்து, "பரந்தைகோமகோ, தைப்பகோக எண்ணகோகதை.
நகோன் உன்தனைத் சதைகோட்டைகோல் அமதம கநகோய்
வந்துவிடுசமன்பதைற்ககோகக் கூறை வில்தல. நீ
சதைகோடும அளவு பகோக்கியம எனைக்கில்தல. நகோன்
ஒரு பகோவி" என்றைகோள. புன்னைதகயுடைன் பரந்தைகோமன்
"நீயகோ பகோவி? தைப்பு, தைப்பு. ரகோதைகோ நகோன் பகோவி, நகோன்
கககோதழ, என்னைகோல் தைகோன் நீ துயரில் மூழ்கினைகோய்"
என்று கூறிக்சககோண்கடை
சிங்ககோரகவலனிடைமிருந்து வகோங்கிக்சககோண்டு
வந்தை கபகோட்கடைகோதவ ரகோதைகோவிடைம சககோடுத்தைகோன்.
ரகோதைகோ சிறிதைளவு திடுக்கிட்டுப் கபகோனைகோள .
பரந்தைகோமதனைப் பகோர்த்து "இந்தைப் படைத்ததைக்
கண்டை பிறைகுமகோ, என் மீது உனைக்கு இவ்வளவு
அன்பு. நகோன் கசெகோரம கபகோனைததைக் ககோட் டும
சித்திரங்கூடை உன் ககோதைதல மகோற்றைவில்தலயகோ"
என்று ககட்டைகோள .
"ரகோதைகோ, கல்லில் சபயர் சபகோறித்துவிட்டைகோல்,

ககோற்று அதைதனை எடுத்து வீசி எறிந்து விடுமகோ!"
என்றைகோன் பரந்தைகோமன். அவனுதடைய இருதைய
பூர்வமகோனை அன்பு கண்டை ரகோதைகோவகோல் அழுதகதய
அடைக்க முடியவில்தல. இவ்வளவு அன்பு
கனியும பரந்தைகோமனிடைம வகோழகோது
வகோழ்க்தகதயப் பகோழகோக்கிக் சககோண்டு வழுக்கி
விழுந்தைததை எண்ணினைகோள. ஆனைகோல் அவள என்
சசெய்வகோள?
செமுதைகோயத்தில் ஆயிரமகோயிரம ஆண்டுகளகோக
உருக்கி ஊற்றைப்பட்டிருக்கும பழக்க வழக்கம
செமூகத்ததை ஒரு செருக்கு மரமகோக்கிவிட்டைது. அதில்
தைமமிஷ்டைப்படி சசெல்ல விருமபிச் செருக்கி
விழுந்து செகோய்ந்தைவர், கககோடி கககோடி! இதில் ரகோதைகோ
ஒருத்தி.
"ரகோதைகோ ஒகர ஒரு ககளவி. என் மீது
கககோபிப்பதில்தல யகோனைகோல் ககட்கிகறைன்"
என்றைகோன் பரந்தைகோமன்.
"குணசலகோ, உன் மீது எனைக்குக் கககோபமகோ வரும?

ககள, ஆயிரம ககளவிகள" என்றைகோள.
"அந்தைப் படைத்திலுளள கருப்தபயகோவுடைன் நீ
ககோதைல் சககோண்டிருந்தைகோயகோ?' என்று செற்று
வருத்தைத்துடைன் ககட்டைகோன் பரந்தைகோமன்.
"கருப்தபயகோவிடைம ககோதைலகோ ! வதல வீசும
கவடைன் மீது புளளிமகோன் ஆதசெ சககோண்டைகோ
வதலயில் விழுகிறைது" என்றைகோள ரகோதைகோ.
"சதைரிந்து சககோண்கடைன். ஆம! நகோன் எண்ணியபடி
தைகோன் இருக்கிறைது. நீ அவன் மீது ககோதைல்
சககோளளவில்தல. அவன் உன் நிதல கண்டு
உன்தனைக் சககோடுத்தைகோன். நீ என்னை சசெய்வகோய்?
பருவத்தில் சிறியவள' என்று பரந்தைகோமன் கூறிக்
சககோண்கடை ரகோதைகோவின் கரத்ததைப் பிடித்துத் தைன்
மகோர்பின் மீது தவத்துக் சககோண்டு, "ரகோதைகோ! நீ
இதைனுளகள எப்கபகோ தும இருந்து வந்தைகோய்.
அன்று உன்தனை முந்திரிச்கசெகோதலயில்
கண்டைகபகோது உன் முத்திதர என் இருதையத்தில்
ஆழப் பதிந்தைது. அதைதனைப் பின்னைர் அழிக்க

யகோரகோலும முடிய வில்தல. நகோசளகோன்றுக்கு
ஆயிரம தைடைதவ அரகரகோ சிவசிவகோ!
அமபலவகோணகோ' என்று சசெகோல்லிப் பகோர்த்கதைன் .
உன் கவனைம மகோறைவில்தல. தில்தல,
திருவகோதனைக்-ககோவல், ககோஞ்சி எனும
ஸ்தைலங்கசளல்லகோம சசென்கறைன். என் ககோதைல்
கதரயவில்தல; எப்படிக் கதரயும? "உதம ஒரு
பகோகன்' 'இலட்சுமி நகோரகோயணன்' ' 'வளளி
மணகோளன் முருகன்" "வல்லதப கலகோலன்"
என்றுதைகோன் எங்கும கண்கடைன். நகோன் கதைடிய
உதம நீதைகோகனை!' என்று பரந்தைகோமன் கபசிக்
சககோண்கடை இருந்தைகோன்.
ககட்கக் ககட்க ரகோதைகோவின் உளளம கதைன்
உண்டைது. ஆனைகோலும, கடுதமயகோனை அமதமயின்
கபகோது, கபசி, உடைமபுக்கு ஆயகோசெம வருவித்துக்
சககோளளக்கூடைகோகதை என்று அஞ்சி, 'பரந்தைகோமகோ
கபகோதும; பிறைகு கபசுகவகோம. உன் உடைமபு
இருக்கும நிதலதம சதைரியகோது கபசிக்
சககோண்டிருக்கிறைகோகய" என்று கூறி ரகோதைகோ அவன்
வகோதய மூடினைகோள.

"உடைமபு ஒன்றும கபகோய்விடைகோது. கபகோனைகோலும
என்னை! உன்தனைக் கண்டைகோகிவிட்டைது. உனைக்கு
இருந்துவந்தை ஆபத்ததைப் கபகோக்கியுமகோகி
விட்டைது. இனி நகோன் நிமமதியகோக .....' என்று கூறி
முடிப்பதைற்குள ரகோதைகோ மீண்டும அவன் வகோதய
மூடி, "அப்படிப்பட்டை கபச்சு கபசெக்கூடைகோது. நகோன்
செகோகலகோம, ஆனைகோல் உங்களுக்கு ஒரு சகடுதியும
செமபவிக்கலகோககோது" என்று கூறினைகோள. ரகோதைகோதவக்
கண்டை ஆனைந்தைம அவளிடைம கபசியதைகோல்
ஏற்பட்டை களிப்பு பரந்தைகோமனின் மனைதில் புகுந்
தைது. அயர்வு குதறைந்தைது. கபசிக் சககோண்கடை
கண்கதள மூடினைகோன். அப்படிகய
தூங்கிவிட்டைகோன்.
அவன் நன்றைகோகத் தூங்கும வதர பக்கத்தில்
உட்ககோர்ந்து சககோண்டிருந்தைகோள ரகோதைகோ. சமல்ல
குறைட்தடை விட்டைகோன் பரந்தைகோமன். ரகோதைகோ
சமதுவகோக எழுந்தைகோள. தைகோதய அதழத்தைகோள.
இருவரும செமயலதறை சசென்றைனைர். அடுப்பில்
சநருப்தப மூட்டினைர். பரந்தைகோமன் தைந்தை

கபகோட்கடைகோதவ எரியும சநருப்பில் கபகோட் டுக்
சககோளுத்தி விட்டைனைர். பின்னைர் ரகோதைகோ சமல்ல
நடைந்து வீடு சசென்றைகோள. படுத்துறைங்கும கணவன்
பக்கத்தில் படுத்தைகோள பூதனை கபகோல், சில
நிமிடைங்கள வதர ரகோதைகோவின் கவனைம முழுவதும
பரந்தைகோமன் மீகதை இருந்தைது. திடீசரனை அவள
திடுக்கிட்டைகோள. ஏன்? தைன் கணவன்
குறைட்தடைவிடும செத்தைகம ககட்கவில்தல.
என்றுமில்லகோதை அதிசெயமகோக இருக்கிறைகதை என்று
எண்ணி சமதுவகோகக் கணவன் மீது ஒரு தகதய
தவத்தைகோள ! பனிக்கட்டி கபகோல ஜில்சலனை
இருந்தைது. அலறிக் சககோண்கடை, அவர் உடைதலப்
பிடித்து அதசெத்தைகோள. பிணம அதசெந்தைது. அபின்
அதிகம ; மரணம.
ரகோதைகோ விதைதவயகோனைகோள. குங்குமம இழந்தைகோள .
கூடினை பந்துக்கள தைமது அனுதைகோபத்ததை
சதைரிவித்தைனைர். கவதைவல்லி தைன்தனைப் கபகோலகவ
ரகோதைகோவும ஆனைது கண்டைகோள; மனைம சநகோந்தைகோள.
ரகோதைகோ விதைதவயகோனைகோள; பரந்தைகோமன்

குருடைனைகோனைகோன். அமதமயிலிருந்து அவன்
தைப்பித்துக் சககோண்டைகோன். ஆனைகோல் அவனைது
கண்கள தைப்பவில்தல. பகோர்தவதய இழந்தைகோன்,
பரந்தைகோமன். ரகோதைகோவுக்கு கநரிட்டை விபத்ததைக்
ககட்டைகோன். மனைம சநகோந்தைகோன். ஏன்? ரகோதைகோவுக்கு
இதைனைகோல் மனைக்கஷ்டைம வருகம என்பதைனைகோல் .
அமதம கபகோயிற்கறை தைவிர, எழுந்து நடைமகோடும
பலம பரந்தைகோமனுக்கு வருவதைற்கு ஒரு
மகோதைத்துக்கு கமல் பிடித்தைது.
ஒரு மகோதைத்துக்குப் பிறைகு பரந்தைகோமன் ரகோதைகோதவக்
ககோணச் சசென்றைகோன். கண் இழந்தைவன் ககபகோதி .
எனினும அவதளக் ககோணமுடியும அவனைகோல்.
கண் இழந்தைகோன்; கருத்ததை
இழக்கவில்தலயல்லவகோ!
ரகோதைகோ, தைகோலிதய இழந்தைகோள ; பிறைரகோல் பிதணக்கப்
பட்டை கணவதனை இழந்தைகோள; தைன் வகோழ்க்தகயில்
அதைதனை ஒரு விபத்து எனைக் சககோண்டைகோள.
ஆனைகோல், அதைனைகோகலகய தைன் வகோழ்க்தகயில்
இருந்து வந்தை இன்ப ஊற்று உலர்ந்து

விட்டைதைகோகக் கருதை முடியவில்தல.
துக்கம விசெகோரிக்க வந்தைவர்கசளல்லகோம, தைனைக்கும
மகோண்டு கபகோனை தைன் கணவருக்கும இருந்தை
சபகோருத்தைம, ஒற்றுதம, கநசெம
முதைலியதவகதளப் பற்றிப் கபசினைர். அது
வகோடிக்தகயகோனை கபச்சுத்தைகோகனை! யகோருக்குத்
சதைரியும - தைன் ககோதைலதனைக் ககோணப் கபகோக
கவண்டும என்பதைற்ககோகக் கணவனுக்கு அபின்
ஊட்டை, அது அளவுக்கு மீறிப் கபகோனைதைகோல், அவன்
இறைந்தைகோன் என்றை உண்தம.
தைன் கணவதனைத் தைகோகனை சககோன்றைததை
எண்ணுமகபகோது ரகோதைகோவுக்கு இருதையத்தில் ஈட்டி
பகோய்வது கபகோலத்தைகோன் இருந்தைது. நகோன் அவர்
செற்று தூங்க கவண்டும என்று அபின்
சககோடுத்கதைகனை சயகோழிய அவர் இறைக்க
கவண்டும என்றைகோ சககோடுத்கதைன். இல்தல!
இல்தல! நகோன் எததைச் சசெய்தைகோலும
இப்படித்தைகோகனை "வமபகோக" வந்து முடிகிறைது. என்
எழுத்து கபகோலும" என்று கூறி தைன்தனைத்தைகோகனை

கதைற்றிக் சககோண்டைகோள.
தைன் வீட்டின் கடைதனைத் தீர்க்கத்தைகோன், ரகோதைகோவின்
தைகப்பன் பணக்ககோரனுக்குத் தைன் சபண்தண
மணம சசெய்து சககோடுத்தைகோர். கவதைவல்லியும தைன்
மகள, நல்ல நதக நட்டுடைன் நகோலு கபர்
கண்களுக்கு அழககோக வகோழகவண்டும என்றை
விருப்பத்துக்-ககோகத்தைகோன் ரகோதைகோதவ மணம சசெய்ய
ஒப்பினைகோள. ஆனைகோல் அந்தை மணம
மரணத்ததைத்தைகோன் கணவனுக் குத் தைந்தைது. என்
சசெய்வது? ஓட்தடைப் படைககறினைகோல் கதர ஏறு
முன்னைம கவிழ்ந்தைகோக கவண்டுமல்லவகோ!
ரகோதைகோவுக்கு அவள சபற்கறைகோர்கள அதமத்துக்
சககோடுத்தை வகோழ்க்தகப் படைகு ஓட்தடையுளளது.
அதில் எத்தைதனை நகோதளக்குச் சசெல்ல முடியும.
அந்தை ஓட்தடை படைகுக்கு கருப்தபயகோ ஒட்டுப்
பலதக! ஆனைகோல் ஒட்டுப் பலதகதைகோன் எத்தைதனை
நகோதளக்குத் தைகோங்கும. அதுவும பிய்த்துக்
சககோண்டு கபகோய் விட்டைது ஒருநகோள. பிறைகு படைகக
கவிழ்ந்துவிட்டைது. கண வகனை மகோண்டைகோன்! இனி
ரகோதைகோ கதரகசெருவது எப்படி முடியும?

"முடியுமகோ? முடியகோதைகோ?"
"நகோன் என்னை பதில் கூறுகவன்"
"உன் உளளத்தில் கதைகோன்றுவததை, உண்தமதயக்
கூறு. ஊரகோர் ......."
"ஊரகோர் ! பகோழகோய்ப்கபகோனை ஊரகோருக்குப் பயந்து
பயந்துதைகோகனை நகோம இக்கதிக்கு வந்கதைகோம.
அறுபட்டைதைகோலி, சபகோட்தடையகோனை கண், மரத்தில்
சதைகோங்கிய பிணம இதவ கள ஊரகோர் ஊரகோர் எனை
வீண் கிலி சககோண்டைதைகோல் வந்தை விதளவுகள
என்பது ஊரகோருக்குத் சதைரியுமகோ? உன்
ககோரியத்துக்கு, ஊரகோர் ஒருவதரயும பகோதிக்க
முடியகோதைகோ? உன் ககோரியத்ததை நீ சசெய்து சககோள.
உன் உளளம, உனைக்கு அதிககோரியகோ, ஊரகோரகோ?
ஊரகோருக்சகன்னை ரகோதைகோ? இது ஆகுமகோ அடுக்குமகோ?
தைகோலி அறுத்தை முண்தடைக்குக் கண் இழந்தை
ககபகோதியகோ?" என்றுதைகோன் கூறுவர், ஏளனைம
சசெய்வர், எதிர்ப்பர். நீ ஏதழப் சபண்ணகோக

இருந்தைகோல், உன்தனை செமூகம பகிஷ்ககோரம
சசெய்வர். ஆனைகோல், அதைதனைப் பற்றி நீ ஏன் கவதல
சககோளளகவண்டும. ரகோதைகோ, ககள நகோன்
சசெகோல்வததை! நகோன் கண்ணிழந்தைவன்; ஆனைகோலும,
உனைக்குப் பகோர்தவ சதைரிந்தை ககோலத்தில் நகோன்
கண்டை ககோட்சிகள இந்தைச் செமூதைகோயத்தின்
சித்திரங்கள. எனைக்குப் புகட்டும பகோடைம இது
தைகோன் ! செமூகம திடைமுடைன் யகோர் எததைச்
சசெய்யினும சபகோறுத்துக் சககோளளும. தையங்கிப்
பதுங்கினைகோல் அவர்கள மீது பகோய்ந்து,
அவர்கதளப் பததைக்க தவக்கும."
"ரகோதைகோ, கழுததையின் பின்புறைம நின்றைகோல்
உததைக்கும; முன்னைகோல் சசென்றைகோல் ஓடிவிடும."
"பழக்கவழக்கசமனும சககோடுதமதயத்
தீவிரமகோக எதிர்த்தைகோல் தைகோன் முடியும" - எனைப்
பரந்தைகோமன் ரகோதைகோவிடைம வகோதைகோடினைகோன், தைன்தனை
மறுமணம சசெய்துசககோளளுமபடி.
ரகோதைகோவுக்கு, மறுமணம - தைகோன் கதைடிய

பரந்தைகோமதனை நகோயகனைகோகப் சபறுவது என்றை
எண்ணகம அமிர்தைமகோகத்தைகோன் இருந்தைது. அவள
மனைக்கண் முன்பு எதிர்ககோல இன்பச் சித்திரங்கள
அடுக்கடுக்ககோகத் கதைகோன்றினை. அவனுதடைய
அன்பு தைன்தனைச் சூழ்ந்து தூக்கிவகோரி இன்ப
உலகில் தைன்தனை இறைக்குவதைகோகக் கண்டைகோள.
அவனுதடைய கருவிழந்தை கண்களில் ககோதைல் ஒளி
சவளிவரக் கண்டைகோள. சிங்ககோரத் கதைகோட்டைத்தில்
அவன் தகப் பிடித்து நடைக்க, ககோலடி செத்தைம
ககட்டு, மரக்கிதளகளில் அமர்ந்திருந்தை கிளி,
சககோஞ்சுசமகோழி புகன்று, பறைக்கக் கண்டைகோள.
அவள ஏகதைகதைகோ கூறைவும அதவ. அதணப்பு,
அவன் முத்தைம, அவன் சககோஞ்சுதைல், அவன்
கூடிவகோழ்தைல், அவனுடைன் குடுமபம நடைத்துதைல்
இதவ யகோவும, அவள மனைக்கண் முன்பு
கதைகோன்றினை.
"ரகோதைகோ, இகதைகோ உன் உலகம. நீ கதைடிக்
சககோண்டிருந்தை கதைன் ஓடும கதைசெம ! நீ நடைந்து
சசென்று வழி தைவறி, கசெர முடியகோது
தைத்தைளித்தைகோகய, அகதை நகோடு. ககோதைல் வகோழ்க்தக,

பரந்தைகோமனுடைன் இதணந்து வகோழும இன்பபுரி .
கபகோ, அவ் வழி அந்தை நகோட்டில்! ஒருமுதறைதைகோன்
தைவறிவிட்டைகோய். அதைற்குக் ககோரணம உன் தைந்ததை.
இமமுதறை தைவறைவிடைகோகதை"
"முன்பு நீ கபததைப் சபண்! உன்தனை அடைக்க
மடைக்க சபற்கறைகோரகோல் முடிந்தைது. இப்கபகோது நீ
உலதகக் கண்டைவள. இமமுதறை உணர்ச்சிதய
அடைக்ககோகதை . நடை இன்பபுரிக்கு! செமமதைங்சககோடு,
பரந்தைகோமனுக்கு. அவன் உனைக்குப் புத்துலக
இன்பத்ததை ஊட்டுவகோன். அவனுக்கு நீ கதைதவ ;
உனைக்கு அவன். நீங்கள இருவரும தைனி உலகில்
வகோழுங்கள. செகோதைகோரண உலதகப்பற்றிக் கவதல
ஏன்? பழிக்கும சுற்றைத் தைகோர், இழித்துப் கபசும
பதழய பித்தைர்கள, ககலி சசெய் யும குண்டைர்கள,
ககவலமகோக மதிக்கும மதறைகயகோர், என்
சசெகோல்வகோகரகோ என்பததைப் பற்றி நீ
கவதலப்படைகோகதை."
"அவன் ககபகோதிதைகோன்! ஆனைகோல் அவனுக்குத்தைகோன்
சதைரியும, உன்தனை இன்பபுரிக்கு அதழத்துச்

சசெல்ல. பிடித் துக்சககோள, அவன் கரத்ததை. அவன்
குருடைன்! எனைகவ உலகின் ககோட்சிகள எதுவும
அவனுக்கு இனித் சதைரியகோது. ஆனைகோல் உன்தனை
மட்டும அவன் அறிவகோன். பிறைவற்தறைப் பகோர்க்க
சவகோட்டைகோதைபடித் தைடுக்ககவ பகோர்தவ அவதனை
விட்டுச் சசென்றுவிட்டைது" - எனை ரகோதைகோவுக்கு
விநகோடிக்கு விநகோடி ககோணும ககோட்சிகள யகோவும
உணர்த்துவித்தைனை.
விதைதவ ரகோதைகோவுக்கும விழியிழந்தை
பரந்தைகோமனுக்கும மணம நடைந்கதைறியது.
வீதி மூதலகளில் வீணர்கள வமபு கபசினைர்.
செதமயற் கட்டுகளில் சபண்டுகள செகலமும
சதைரிந்தைவர்கள கபகோலக் ககலி சசெய்தைனைர்.
தவதீகர்கள வந்தைது விபரீதைம எனைக் தககதளப்
பிதசெந்தைனைர். உற்றைகோர் உறைவினைர் உறுமினைர்.
ஆனைகோல் ககபகோதிபுரக் ககோதைதல, இனி யகோரகோலும
தைடுக்கமுடியகோது. அவர்கள இன்பபுரி சசென்று
இன்பத்துடைன் வகோழ்ந்து வரலகோயினைர்.

கபரறிஞர் அண்ணகோவின் வகோழ்க்தகக்
குறிப்புகள :
15-9-1909 - கதைகோற்றைம: சி. என். அண்ணகோதுதர
தைந்ததை : நடைரகோசென்
தைகோய் : பங்ககோரு அமமகோள
சிறிய தைகோயகோர் (சதைகோத்தைகோ) ரகோஜேகோமணி அமதமயகோ
பிறைந்தைகம - சின்னை ககோஞ்சிபுரம
வகோழ்க்தகத்துதண - இரகோணி அமதமயகோர்
சதைகோழில் - நகோட்டுத் சதைகோண்டு - எழுத்தைகோளர்
புதனைசபயர் : சசெசௌமியன், வீரன், செமதைர்மன்,
குறிப்கபகோன், செமமட்டி, ஒற்றைன், செகோவடி, ஆணி,
பரதைன்
1929-1934 -- சசென்தனைப் பச்தசெயப்பன்
கல்லூரியில் பி. ஏ . ஆனைர்சு பட்டைப்படிப்பு
26-5-1933 - கககோதவ மகோவட்டைம ககோங்ககயத்தில்
முதைலகோவது சசெங்குந்தைர் இதளஞர் மகோநகோட்டில்
திருச்சி சி. என். சனி வகோசென் தைதலதமயில் தைந்ததை
சபரி யகோர் துவக்க உதர ஆற்றை, அறிஞர் அண்ணகோ
- மகோணவர் அண்ணகோதுதர சசெகோற்சபகோழிவு
நிகழ்த்தை, ககட்டு வியப்புற்று, கண்டு கபசெ தைந்ததை

சபரியகோர் முயன்று இயலகோது கபகோனைதம
(குடி அரசு 23-7-1933)
11- 2-1934 - முதைல் சிறுகததை "சககோக்கரகககோ"
ஆனைந்தை விகடைனில் சவளியிடைப் பட்டைது
1-2-1936 - சசென்தனை பச்தசெயப்பன் மண்டைபத் தில்
கல்வி அதமச்செர் குமகோரசெகோமி சரட்டியகோர்
தைதலதமயில் பகோர்ப்பனைர் அல்லகோதைகோர்
இயக்கமும ககோங்கிரசும பற்றிச் சசெகோற்சபகோழிவு.
ஆகஸ்டு 1936 - தைந்ததை சபரியகோருடைன்
வடைகோர்க்ககோடு மகோவட்டைச் சுற்றுப் பயணம கமற்
சககோளளல்
1936 - சசென்தனை மகோநகரகோட்சித் கதைர்தைலில்
நீதிக்கட்சி உறுப்பினைரகோக நிற்றைல்.
1937 - நவயுகம ஆசிரியர்.
3-1-1937 - சசென்தனைத் தைன்மகோனை இயக்க இதளஞர்
மன்றை ஆண்டுவிழகோத் தைதலதம ஏற்றைல்
11-4-1937 - நீதிக்கட்சி சசெயற்குழு
உறுப்பினைரகோதைல், நீதிக்கட்சி பிரச்செகோரக் குழு
உறுப்பினைரகோதைல்.
1937 - விடுதைதல, குடி அரசு இதைழ்களில் துதண
ஆசிரியர் பணி ஏற்றைல்.

29-8-1937 - முசிரி தைகோலுக்ககோ தைன்மகோனை இயக்க
மகோநகோட்டுத் தைதலதம உதரயகோற்றைல்
9-12-1937 - முதைற்கவிததை, 'ககோங்கிரஸ் ஊழல்'
விடுதைதலயில்
2-9-1938 - முதைல் மடைல் பரதைன் பகிரங்க கடிதைம',
விடுதைதல.
26-9-1938 - இந்தி எதிர்ப்புப் கபகோரகோட்டைத்தில்
மக்கதளத் தூண்டிவிட்டை குற்றைம செகோட்டி
எழுமபூர் நீதிமன்றைத்தில் நீதிபதி குன்னி
கிருஷ்ணநகோயர் நகோன்கு மகோதை சவறுங்ககோவல்
தைண்டைதனை வழங்கினைகோர். இரகோணி அமதமயகோர்
சிதறை சசெல்லும அண்ணகோதவ வகோழ்த்திய
வகோழ்த்துச் சசெய்தி குடி அரசு, விடுதைதலயில்
சவளி வந்தைது.
13-1-1939 - தைமிழுக்ககோக உயிர்நீத்தை நடைரகோசென்
இறுதி ஊர்வல நகோள - அண்ணகோ இரங்கற்
கூட்டைத்தில் உதர.
18-1-1939 - தைமிழர் திருநகோள - சசென்தனை உயர்
நீதிமன்றை கடைற்கதரயில் டைகோக்டைர் சி. நகடைசெனைகோர்
படைம திறைந்து தவத்தைல்.
10-2-39 -- சசென்தனைக் கிறித்துவக் கல்லூரியில்

இந்தி எதிர்ப்புச் சசெகோற்கபகோர்
1939 - முதைல் குறுமபுதினைம "கககோமளத்தின்
கககோபம" சதைகோடைக்கம - குடி அரசில்
6-1-1940 - பமபகோயில் சபரியகோர் அமகபத்ககோர்
உதரயகோடைல்; சமகோழிசபயர்ப்பு
23-3-1940 - முதைல் புதினைம, ' 'வீங்கிய உதைடு"
சதைகோடைக்கம குடி அரசில்.
2-6-1940 - ககோஞ்சியில் திரகோவிடை நகோடு பிரிவிதனை
மகோநகோடு
8-11-1940 - விடுதைதலயில் தி. க. செண்முகம நடித்தை
"குமகோஸ்தைகோவின் சபண்' நகோடைகத் திறைனைகோய்வு.
7.3-1942 - திரகோவிடைநகோடு கிழதம இதைழ் சதைகோடைக்
கம. தைதலயங்கம ' 'சககோந்தைளிப்பில் புரட்சிக்
கவிஞர் 'தைமிழுக்கு அமு சதைன்று கபர்' எனும
பகோடைல் முகப்பில்.
14-3-1943 - கசெலத்தில் நகோவலர் பகோரதியகோர் உடைன்
அண்ணகோ கமபரகோமகோயணச் சசெகோற் கபகோர்.
5-6-1943 - செந்திகரகோதையம' நகோடைகம புரட்சிக்
கவிஞர் பகோரதிதைகோசென் தைதலதமயில் நடைத்தைல்.
19-8-1944 - கசெலம நீதிக்கட்சி மகோநகோடு - அண்ணகோ
துதரத் தீர்மகோனைம - நீதிக்கட்சி, திரகோவிடைர் கழகம

எனைப்சபயர் மகோற் றைம சபற்று மக்கள
இயக்கமகோக மலர்தைல்.
15-12-1945 - சசென்தனை சசெயின்ட் கமரி ஆலில்
சிவகோஜி கண்டை இந்துரகோஜ்யம நகோடைக
அரங்ககற்றைம - அண்ணகோ ககோகப்பட்டைரகோக
நடித்தைல்.
13-1-46 - "பணத்கதைகோட்டைம" கட்டுதர.
கம 1946 - கருஞ்செட்தடைப்பதடை மகோநகோடு - தைந்ததை
சபரியகோருடைன் கருத்து மகோறுபகோடு முகிழ்ப்பு.
29-7-46 - நகோவலர் கசெகோமசுந்தைர பகோரதியகோர்
தைதலதமயில் பகோகவந்தைருக்குப் சபகோற் கிழி
அளித்தைல்.
25-4-47 - "கவதலக்ககோரி' திதர நகோடைகம.
1-6-47 - "நீதிகதைவன் மயக்கம" நகோடைகம.
15-8-47 - திரகோவிடை நகோட்டில் ஆகஸ்டு பதிதனைந்து' '
கட்டுதர - தைந்ததை சபரியகோர் 'துக்கநகோள' எனைல்
சபகோருந்தைகோது - அது 'விழகோநகோகள' எனைக் கருத்து
விளக்கம தைருதைல் .
29-8-47 - தைந்ததை சபரியகோர் 69 வது பிறைந்தை நகோள
விழகோ சிறைப்புக் கட்டுதர "இப் பதடை கதைகோற்கின்
எப்பதடை சஜேயிக்கும."

14-1-48 - 'நல்ல தைமபி' திதரயிடைல்.
4/18 4-48 - திரகோவிடை நகோடு கட்டுதர கட்குத்
தைண்டைதனை ர 3000. இதைன் விதல மூவகோயிரம"
நூலகோதைல்.
18-6-49 - தைந்ததை சபரியகோர் மணியமதம திரு
மணம. அண்ணகோ பிரிந்து நிற்றைல்.
10-8-49 மகோதலமணி' - முதைல் நகோளிதைழ் ஆசிரியர்
17-949 - தி.மு.க. கதைகோற்றைம "ஒட்டு மகோஞ் சசெடி"
தி.மு.க. துவக்க உதர. ரகோபின்சென் பூங்ககோ,
ரகோயபுரம.
18-9-49 - திரகோவிடை நகோடு இதைழில் 4, 18-4--48 இல்
வதரந்தை கட்டுதரக்ககோக வழக்கு. நகோன்கு மகோதைச்
சிதறைத் தைண்டைதனை ஏற்றைல். எதிர்ப்பு கண்டு
பத்தைகோம நகோள விடுதைனைல .
12-1-50 - நகோசடைங்கும சபகோங்கல் விழகோ அறுவதடை விழகோ - உழவர் விழகோ எடுக்க
அறிக்தக விடைல்
1951 - திருச்சிச் சிதறையில் 'இலட்சிய வரலகோறு'
எழுதுதைல்.
1951 - 'ஆரிய மகோதய' நூலுக்குத் தைதடை
17-9-51 - திரகோவிடை நகோடு பிரிவிதனை நகோள எடுத்தைல்.

13/16-12-51 - தி.மு.க. முதைல் மகோநில மகோநகோடு,
சசென்தனையில்
1-8-52 - இந்தி எதிர்ப்பு அறைப்கபகோர் - இந்தி
எழுத்துக்கதள அழித்தைல்.
25-4-53 - திருச்சி மகோவட்டை மகோநகோட்டில் ககோதைல்
கஜேகோதி' நகோடைகம அரங்ககற்றைம.
15-6-53 - 'நமநகோடு ' நகோளிதைழ் சதைகோடைக்கம.
18-7-53 - முமமுதனைப் கபகோரகோட்டைம --முன்
முதனைப் கபகோரகோட்டைத் தூண்டிய குற்றைம செகோட்டி
மூன்று மகோதைம சிதறையிடைல்
15-7-53 - முமமுதனைப் கபகோரகோட்டைம - கழகத்
தைதலவர்கள சதைகோண்டைர்கள தகதைகோதைல்.
3-5-54 - சமகோழிவழி மகோநில அதமப்பு அறிக்தக
சவளியிடைல்
14-1-55 - சசெகோர்க்கவகோசெல் திதரயிடைல்
20-2-55 - கதைவிகுளம பீர்கமடு இதணப்புக்ககோகப்
சபகோதுகவதல நிறுத்தைம.
29-4-57 - தைமிழ்நகோடு செட்டைமன்றை தி. மு. கழகத்
தைதலதம ஏற்று, எதிர்க்கட்சித் தைதலவர் ஆதைல்.
9-6-57 - 'ஓம கலண்டு ஆங்கிலக் கிழதம இதைழ்
சதைகோடைங்கல்

3-1358 - அண்ணகோ தகதைகோதைல் தி.
2-3-58 - தி .மு.கழகத்திதனை மகோநிலக்
கட்சியகோகவும உதையசூரியன் சின்னைமகோகவும
இந்திய அரசு ஒப்புதைல் அளித்தைல்.
24-4-59 - அண்ணகோவின் தைமபியர் சசென்தனைப்
சபருநகர் மன்றை ஆட்சிப் சபகோறுப்பிதனைப்
சபறைல்.
1-8-60 - இந்தி எதிர்ப்பு மகோநகோடு சசெங்தக யில்
அண்ணகோ தைதலதம உதர நிகழ்த்தைல்.
1962 - 'செமபத் ' விலகல் குறித்து அண்ணகோ வருந்தி
அறிக்தக வதரதைல்.
25- 2-62 - செட்டை மன்றைத்திற்குத் தைமபியர் ஐமப
தின்மர் சசெல்ல, அண்ணகோ, பகோரகோளுமன்றை
கமலதவ உறுப்பினைரகோதைல்.
2-8-62 - விதலவகோசி உயர்வுப் கபகோர் - கவலூர்
சிதறையில் பத்து வகோரம.
7-1-63 - சனைப்கபகோர் குறித்துச் சசென்தனை
வகோசனைகோலியில் ஆங்கிலப் கபருதர.
17-11-63 - கட்டைகோய இந்தி - 17 வது சமகோழிப் பிரிவு
செட்டைம எரித்தைல் - 16-11-63 அன்கறை தகதைகோகி,
ஆறுமகோதைம சிதறைத்தைண்டைதனை ஏற்றைல்.

1-3-67 - தைமிழ்நகோட்டுச் செட்டை மன்றைத்தில்
தைமபியருடைன் 138 கபர் அமர்ந்திடை, அண்ணகோ
தைமிழக முதைல்வர் சபகோறுப் கபற்றைல் (6-3-67)
14-3-67 - முதைலதமச்செர் வகோசனைகோலிச்
சசெகோற்சபகோழிவு
14-4-67 - தைமிழ்நகோடு' சபயரிட்டுப் சபருதம தைரல்
–
10-1-68 - இரண்டைகோவது உலகத்தைமிழ் மகோநகோடு
எடுத்து உலகத்தைகோர் உளளத்துள எல்லகோம நிற்றைல்.
8-9-68 - அண்ணகோமதலப் பல்கதலக் கழகம
கபரறிஞர் அண்ணகோவுக்கு டைகோக்டைர் பட்டைம
வழங்கி சபருதம சபறைல்.
4-1-69 - கதலவகோணர் என். எஸ். கிருஷ்ணன்
நடிகள சிதல திறைப்பு விழகோவில் சபகோழிந்தை
சிறைப்புப் சபகோழிவு.
2-2-69 - தைமிழ் மக்கள கபரறிஞர் அண்ணகோதவ
இழந்து துன்பக்கடைலில் மூழ்கல்
------------

