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1. மவெரலாக்கிய மவெரி

வநல் பிரிந்து அரிசியலாகவும உமியலாகவும மலாறியதுசபலால் தலாயும, மகளும தத்தம
சபலாக்கில் ஊருக்குள நுமழந்து வகலாண்டிருந்தலார்கள. வசல்லலாத்தலாவின் வெலது மகயில்
அகத்திக்கீமரக் கட்டு இருந்தது. மகள ரலாஜகுமலாரியின் தமலயில் ஒன்றிற்கு சமல் ஒன்றலாக
இரண்டு புல்கட்டுக்கள. சற்றத் வதலாமலவில் அமமலாவெலால் புல்லுக்கட்டுடன் மல்லுக்
கட்ட முடியலாமல் சபலானசபலாது அமதயும தலாசன சுமந்து வகலாண்டு மகயில் இருந்த
அகத்திக் கீமரக்கட்மட அமமலாவிடம வகலாடுத்தலாள. தமலச்சுமம வபரிதில்மல என்று
வசலால்லலாமல் கலாட்டுவெதுசபலால் அனலாயசமலான லலாகவெத்துடன் ரலாசகுமலாரி நடந்து
வகலாண்டிருந்தலாள. வபயருக்சகற்ற கமபீரம, நமனத்து மவெத்த மக்கலாச்சசலாளம சபலான்ற
நிறம. வெயல்கிணற்றில் குளித்து விட்டு முடித்துவிடப்பட்ட கூந்தலின் பின்புறம
வசருகப்பட்ட ஒற்மற சரலாஜலா. கருப்புக் கூந்தலுக்கும, பச்மசப் புல்லுக்கும இமடசய
சதலான்றிய பின்னணியில் மமழசமகத்திற்கும மமலக்கும இமடயிமடசய சதலான்றிய
சூரியத் சதலாற்றம கலாட்டியது.
அல்லலாடி வெந்த வசல்லலாத்தலாவும, அடிபிசகலாது நடந்த ரலாசகுமலாரியும மந்மதப் பக்கம
வெந்து சுற்றுமுற்றும பலார்த்தலார்கள. மமலயில் இருந்து விறகுக் கட்டுக்கமளக் வகலாண்டு
வெந்திருந்தவெர்கள கவுண் கமபுகளில் அவெற்மற மவெத்துக் வகலாண்டு கண்விரிய
நின்றலார்கள. அருசக ஒருசில கலாய்கறி வியலாபலாரிகள. இன்வனலாரு பக்கம, 'எள' அடிக்கப்
பட்டது. மற்வறலாரு பக்கம சீட்டு விமளயலாட்டுக் குமபல். ஆங்கலாங்சக சிறுவெர் சிறுமியரின் வதல்லலாங்குச்சி விமளயலாட்டும, கிளித்தட்டு விமளயலாட்டும நடந்தபடி
இருந்தன.
வெலாடிக்மகயலான இடத்தில் புல் கட்டுக்கமளப் சபலாட்டு விட்டுத் தலாயும, மகளும
ஒருவெமர ஒருவெர் பலார்த்துக் வகலாண்டலார்கள. இரண்டு கட்டுக்களும நலான்கு ரூபலாய்க்குப்
சபலாகும. அன்மறய அடுப்பு எரியும. ரலாசகுமலாரி வெழியில் ஒரு மபயன் மசக்கிளலால்
சமலாதிய கலால்பலாதத்மதத் தூக்கிப் பிடித்து அழுத்தினலாள. வசல்லலாத்தலா மகளருசக வசன்று
அவெள கலாமலத் தூக்கி தன் இடுப்பில் மவெத்துக் வகலாண்சட, “அடி பலமலாப் பட்டுட்டலா..?
கண்ணு மண்ணு வதரியலாத கலாவெலாலிப் பய... மசக்கிமள அவென் ஓட்டுனலா இல்ல...
அவெமன மசக்கிள ஓட்டுச்சுதலா...?” என்றலாள.
ரலாசகுமலாரி பூவிரிந்ததுசபலால் சிரித்தலாள. மகள கண் சிவெப்பலாக இருப்பமதப்
பலார்த்ததும தன் முகம சிவெக்க. “கண்ணுல தூசி கீசி விழுந்துட்டலா? நலான் சவெணுமுன்னலா
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ஊதட்டுமலா...” என்று வசலால்லிக் வகலாண்சட வசல்லலாத்தலா மகளின் இமமகமள விலக்கப்
சபலானலாள.
உடசன ரலாசகுமலாரி, “சபலாமமலா. நலாலுசபரு நிக்கிற இடத்துல ரகள பண்ணப்படலாது.”
என்று சிணுங்கிய படிசய வசலால்லிவிட்டுச் சிறிது நகரப் சபலானலாள. இதற்குள
விறகுக்கலாரர் ஒருவெர் சிரித்தபடிசய சகட்டலார்.
“வசல்லலாத்தலா, அத்த! சபருக்கு ஏத்தபடி வபலாண்ணப் வபத்சத. எட்டலாவெது வெகுப்புல
நல்லலாப் படிச்ச வபலாண்ணயும நிறுத்திட்டுப் புல்லு வவெட்டப் சபலாட்டுட்சட...
கண்ணுலகூட முள குத்தும... கலாலுட பட்டுட்டுன்னு கலங்கினலா என்ன அர்த்தம....”
வசல்லலாத்தலா, வசலான்னவெமரப் பலார்த்தலாள. அந்த பலார்மவெயில், முன்பு இசதமலாதிரி
சகளவி சகட்டவெர்களுக்கு, “வெயித்துல மூசதவி இருக்குமசபலாது வெலாயில எப்படி சரஸ்வெதி
நிப்பலாள..? அந்த மனுஷன் வசத்த பிறவு இந்த மவெள எப்படிப் படிக்க முடியும?” என்ற
பதில் மண்டிக் கிடந்தது.
இதற்குள மனம வபலாறுக்கலாத இன்வனலாரு மனிதர், “சபலாக்கலா... நமம ஊருக்கு
ஒருதடவெ கவலக்டரமமலா வெருமசபலாது, நலான் நமம ரலாசகுமலாரியத்தலான் நிமனச்சசன்.
இவெளும படிச்சிருந்தலால் கவலக்டரலா வெந்திருப்பலாள” என்றலார்.
எல்சலலாரும ரலாசகுமலாரிமயசய பலார்த்தலார்கள. அவெளுக்கு வவெட்கமலாகப் சபலாய்
விட்டது. கலாடு, மமலகளில் புல்வவெட்ட விறகு வவெட்டப் சபலானலாலும, உடமபில்
எந்தவிதச் சுவெடும பதியலாமல் சதலான்றும அந்த சசதலாரம இல்லலாத சிறுமசசய
பலார்த்தலார்கள. இதர வபண்கமளப்சபலால், ‘என்ன சின்னய்யலா.. கத்தரிக்கலாய் வித்ததுல
எவ்வெளவு கிடச்சது’ என்று சகட்கவும மலாட்டலாள. அப்படிக் சகட்ட வபண்கள தகரலாறு
என்று வெந்துவிட்டலால் "வசலாத்தக் கத்தரிக்கலாமயயலா வகலாடுத்சத... ஒன் மகயில கமரயலான்
அரிக்க..."

என்பதுசபலால்

திட்டவும

மலாட்டலாள.

பலார்மவெயிசலசய

மரியலாமத

வகலாட்டுபவெள குறுஞ்சிரிப்பிசலசய பண்பலாட்மடக் கலாட்டுபவெள.
அந்தப் பக்கமலாக 'கமள' வவெட்டிவிட்டு வெந்த முத்துமலாரி, "வசல்லலாத்தலா சித்தி! ஒன்
மவெளுக்குக் கல்யலாணமலாம. வமட்ரலாஸ் மலாப்பிளமளயலாம... வசலான்னலால் சலாப்பலாடு
சபலாடணுமுன்னு நிமனச்சு வசலால்லலியலா..." என்றலாள. வசல்லலாத்தலா ஆதங்கத்சதலாடு
வசலான்னலாள.
"கண்கலாணலாத சீமமக்கு இவெள அனுப்பப் சபலாறத வநனச்சலா எனக்கு கலாலும ஒட
மலாட்டக்கு மகயும ஒடமலாட்டக்கு... இவெள விட்டுட்டு எப்படித்தலான் பிரிஞ்சிருக்கப்
சபலாசறசனலா..."
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தலாயும,

மகளும

ஒருவெமர

ஒருவெர்

பலார்த்துக்

வகலாண்டலார்கள.

பிரிவுத்துயர்

பிழிந்வதடுத்தது. ரலாசகுமலாரி கண்கமள மமறக்க சவெறு பக்கமலாகத் திருமபியசபலாது
வசல்லலாத்தலா, "புல்லுக்கட்டுல உட்கலாரண்டி ஏன் நிக்சக? இல்லன்னலா வீட்டுக்குப்
சபலாசயன். உட்கலாருடி...?" என்று வசலால்லிக்வகலாண்சட மகளருசக சபலானசபலாது, அவெள,
"ஒனக்கு சவெற சவெல இல்ல இப்சபலா? நின்னலா கலால் ஒடுஞ்சுடுமலா..." என்று வமல்ல
முணுத்தசபலாது, வசல்லலாத்தலா, "பலாரு இவெள..." என்பது மலாதிரி முத்துமலாரிமயப் பலார்த்தலாள.
உடசன முத்துமலாரி "இவெள வெயித்துலயும ஒரு பூச்சி புழு பிறந்த பிறவுதலான்,
ஒன்சனலாட துடிப்பு இவெளுக்குத் வதரியும. ஒனக்குத் வதரியலாதலா? ஒருத்தி தலாயலாவும
சபலாதுதலான் அவெள தன்சனலாட அமமலாவுக்கு மகளலாகிறலாள. ஏட... ரலாசகுமலாரி... உடசன ஒன்
அமமலாவுக்குப் சபரனக் குடுடி அவெசள வெளர்த்துக்கட்டும."
ரலாசகுமலாரி எல்சலலாமரயும கூச்சமலாகப் பலார்த்துக் வகலாண்டலாள. பிறகு கல்யலாண
விமளவுகமளக் கற்பமன வசய்ய நிமனத்தவெளசபலால் புல்கட்டில் உட்கலார்ந்தலாள.
வசல்லலாத்தலா வெயிறலாற வபற்ற மகமள வெலாயலாரப் பருகிக் வகலாண்டிருந்தலாள.
திடவரன்று பன்றி உறுமுவெதுசபலால் சத்தம சகட்டது. எல்சலலாரும நிமிர்ந்து
பலார்த்தசபலாது, மிரலாசுதலார் மமனவி பூவெமமலா, என்னடிவநனச்சிக்கிட்டிய இரப்பலாளிபய
வபண்டலாட்டிவெளலா.." என்று கத்திக்வகலாண்சட ஓடிவெந்தசபலாது அங்கிருப்பவெர்களில்
யலாமரயும அவெளலால் திட்ட முடியும என்பதலால் எல்சலலாரும குழப்பத்துடன் நின்றலார்கள.
பூவெமமலா, சநரலாக வசல்லலாத்தலாவின் மகமயயும அசதலாடு இருந்த அகத்திக்கீமரக்
கட்மடயும மகப்பற்றியபடிசய, "யலாமரக்சகட்டுடி என் வெயலுல கீமர பறிச்சச? ஒன்
களளப் புருஷன் வெயலலாடி?" என்றலாள.
வசல்லலாத்தலாக் கிழவிக்கு எதுவும ஓடவில்மல. இந்த அனுபவெத்திற்கு அவெள
புதியவெள. ஒரு தடமவெ பூவெமமலா தன் வெயல்சவெமல வசய்யக் கூப்பிட்டசபலாது தலான்
வெரமறுத்ததலால்தலான், இப்சபலாது அவெள வெலாயலால் சகட்டமத மகயலால் கலாட்டுகிறலாள
என்பது வதரியலாதவெள - அதிர்ச்சியலால் வெலாயமடத்துப் சபலானவெள, பிறகு, "சுப்மபயலா
வெயலுல

அவென்கிட்டச்

வசலால்லிக்கிடலலாமுன்னு

பறிச்சசன்.

சவெணுமுன்னலா...

மருதமுத்துக்கிட்ட சகட்டுப் பலாரு..." என்று முனங்கினலாள. பூவெமமலாவுக்கு சுருக்வகன்றது.
அசதசமயம பற்றிய மகமய எடுக்க வகளரவெம விடவில்மல. "எங்க சித்தி மவென் வெயலு
மட்டும திறந்தலாடி கிடக்கு? கிழட்டு முண்ட... வெலா... வெந்து அவென் கிட்டப்சபசு" என்று
வசலால்லிக் வகலாண்சட வசல்லலாத்தலாமவெப் பரபரவவென்று இழுத்தலாள. இழுத்த சவெகத்தில்
இழுக்கப்பட்டவெளின் கலால்கள தமரயில் உரலாய்ந்து கலால்கள தமரயில் உரலாய்ந்து கலால்கள
நிலத்திற்கும நிலம - கலால்களுக்கும சகலாடுகள சபலாட்டன.
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ரலாசகுமலாரிக்கு அவெமலானமலாக இருந்தது. அமமலாமவெ, இந்த

மலாதிரி எவெரும

அவெமலானப்படுத்தியது இல்மல. ஏசதலா ஒரு சவெகத்துடன் இழுபறி நடந்த இடத்திற்குத்
தலாவினலாள. அப்சபலாதுகூட அச்சத்தலாசலலா என்னசவெலா இழுத்த லட்சுமிமயப் பிடிக்கலாமல்
இழுபட்ட அமமலாவின் முதுமகப் பிடித்தலாள. வசல்லலாத்தலா முன்னலாலும பின்னலாலும
சமனி இழுபட்ட சவெதமனயில் அலறியசபலாது ஆசவெசமமடந்த ரலாசகுமலாரி அமமலாமவெ
விட்டுவிட்டு பூவெமமலாவின் மககமளப் பிடித்து விலக்கப் சபலானலாள. உடசன அவெள,
"எச்சிக்கலநலாய்களலா... தலாயும மகளும சசர்ந்தலாடி சண்மடக்கு வெலாரீய... என்மனத் வதலாடுற
அளவுக்கு திமுரு வெந்துட்டலாடி..." என்று யலாமன பிளிறுவெதுசபலால் கத்தியசபலாது சீட்டு
விமளயலாடிக்வகலாண்டிருந்த அவெளின் இருபத்மதந்து வெயது மகன் முத்துப்பலாண்டி,
ஒசடலாடி வெந்தலான். வெந்த சவெகத்தில், ரலாசகுமலாரிமயக் கலாலலால் இடறிக் கீசழ தளளினலான்.
மல்லலாந்து விழுந்தவெளின் தமலமுடிமயப் பிடித்துத் தூக்கி நிறுத்தி கன்னத்தில் தன் மக
சிவெக்கும வெமர அடித்தலான். அவெள கலாமல கலாலலால் முட்டினலான். அவெமனத் தடுக்க வெந்த
வசல்லலாத்தலாமவெ இடதுமக முட்டியலால் தட்டிவிட்டலான்.
ரலாசகுமலாரிமய இன்னும அடித்திருப்பலான். அதற்குள நிமலகுமலந்து நின்ற சில்லமற
வியலாபலாரிகளும விறகு வவெட்டிகளும அவெமனப் பிடித்துக் வகலாண்டலார்கள. ஒரு சில
ஏமழபலாமளகள எதிர்ப்புக் கலாட்டப் சபலானலார்கள. அதற்குள அவென், "என்கிட்ட எவென்
வெலாரலாமுன்னு பலாக்கலலாம" என்று கர்ஜித்தசபலாது அந்த அன்றலாடம கலாய்ச்சிகள அடங்கிப்
சபலானலார்கள. மனதிற்குள திட்டிக் வகலாண்டலார்கள.
பத்து நிமிடத்திற்குள நடந்து முடிந்த இந்த நிகழ்ச்சிமயப் பலார்க்கக்கூடிய கூட்டம
எந்தவிதமலான கருத்மதயும வசலால்லலாமல் கமலந்து வகலாண்டிருந்தது. ரலாசகுமலாரியும
அந்தக் கூட்டத்மதப்சபலால் கமலந்துசபலானலாள. கிழிந்த ஜலாக்வகட்மட மமறக்கலாமல் வநலாறுங்கிய வெமளயல்கமளக் கழற்றலாமல், நிமலயிழந்த சகலாலத்சதலாடு - கமளயிழந்த
முகத்சதலாடு - கண்நிமறந்த நீசரலாடு புல்லுக்கட்டில் சலாய்ந்து கிடந்த மகமள சநலாக்கி
முத்துப்பலாண்டியின் கனத்த உமதயில் கீசழ விழுந்து கிடந்த வசல்லலாத்தலா வமளள எழுந்து
மகளருசக வநலாண்டியடித்துச் வசன்றலாள. பிறகு அவெமளக் கட்டிப் பிடித்துக் கதறினலாள.
எல்சலலாரும இருவெமரயும பரிதலாபமலாகப் பலார்த்தசபலாது ரலாசகுமலாரி மலங்க, மலங்க
விழித்தலாள. வசல்லலாத்தலா மகமள விட்டு விட்டு நிமிர்ந்து நின்று சபதமிட்டலாள.
"கவெலப்படலாதடி... ஒன்மனக் மகநீட்டி அடிச்சவெமனப் பழிக்குப் பழி வெலாங்குசறனலா
இல்லியலான்னு பலாரு. ஒன்மனத் தமலகுனிய வெச்சவெமனத் தமலநிமிர முடியலாமச்
வசய்யுசறன் பலாரு எழுந்திருடி..."
அமமலாவின் சபலார்க்குரலுக்குக் கட்டுப்படலாமல் ரலாசகுமலாரி வவெறித்துப் பலார்த்தசபலாது,
யலாசரலா இருவெர் அந்த இளங் கன்மறப் பிடித்துத் தலாயிடம விட்டலார்கள. இதற்குள
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எதுவுசம நடக்கலாததுசபலால் மீண்டும சீட்டு விமளயலாட்டில் ஈடுபட்ட முத்துப்பலாண்டி
வசல்லலாத்தலாவின் குரல் உயர்ந்ததலால் அங்கிருந்து திமிறினலான். சீட்டுச் சகலாகள அவெமனப்
பிடித்துக் வகலாண்டலார்கள. 'துருப்பு' வதரிஞ்ச பிறவு அவென் சபலாவெலலாமலா...?
தலாயும, மகளும வெலாய் வசத்த ஊர்த் வதருவெழியலாகத் தமல குனிந்த படி நடந்து
குடிமசக்கு வெந்தலார்கள. ரலாசகுமலாரி வீட்டுக்குள சபலானவுடசனசய சவெகமலாக ஒடி
நலார்க்கட்டிலில் குப்புறப் படுத்துக் வகலாண்டலாள. "எய்யலா... என்னப் வபத்த அய்யலா ஒரு
தடவெ வெந்து எங்களப் பலாத்துட்டுப் சபலாங்க... ஒசர ஒரு தடவெ" என்று கூறியபடிசய
கூப்பலாடு சபலாட்டலாள.
வசல்லலாத்தலாவுக்கு ஏசதலா ஒரு மவெரலாக்கியம, புடமவெமய இறுக்கிக்கட்டியபடிசய
வவெளிசய புறப்பட்டலாள. அப்சபலாது பக்கத்துக் குடிமசக்கலாரர் வெந்தலார்.
"எங்க அக்கலா சபலாசற..."
"சபலாலீஸ் ஸ்சடஷனுக்கு. என் மகள மக வதலாட்டு அடிச்ச பய மகயில விலங்கு
மலாட்டுறத நலான் பலாக்கணும. அவெனப் சபலாலீஸ்கலாரங்க நலாய் மலாதிரி நடுசரலாட்ல
இழுத்துட்டுப் சபலாறத என் மவெள கண்ணலால பலாக்கணும. நீயும துமணக்கி வெலாரீயலா..."
"வசலால்சறன்னு தப்பலா நிமனக்கலாத... இங்க நடக்கிற அநியலாயத்துக்கலாவெ அங்க
சபலாசற, அங்க நடக்கிற அநியலாயத்துக்கு எங்க சபலாசவெ..? உன் மகள அடிச்சதுக்கு யலார்
சலாட்சி வசலால்லுவெலாவெ? சகலார்ட்டுக்குப் சபலாவியலா? புல்லு வவெட்டப் சபலாவிய? உன் மகளக்
கூண்டுல நிறுத்தி வெக்கீல் பச்ச பச்சயலா சகப்பலான். அந்தச் சின்னஞ் சிறிசலால தலாங்க
முடியுமலா...?"
வசல்லலாத்தலா, மருவினலாள. மருவி மருவி கருவிக்வகலாண்சட சகட்டலாள.
"அப்படன்னலா அடிச்சவென் மகயில விலங்கு சபலாட முடியலாதலா?”
"உன் மகக்கு விலங்கு சபலாடலாம இருந்தலால் சரி...! முத்துப் பலாண்டி அடிச்சதுனலால மக
வெலிக்குன்னு உன்கிட்ட நஷ்ட ஈடு சகக்கலாம இருந்தலா சரி! சபசலாம நலாலு வபரிய
மனுஷங்கன்னு

இருக்கவெங்ககிட்ட

நியலாயம

சகளு..." வசல்லலாத்தலா

நிதர்சனத்தின்

புலப்படலாத - அசதசமயம புரியக் கூடிய கரம ஒன்று தமலயில் அழுத்தியதுசபலால்
தமரயில் உட்கலார்ந்தலாள. உளசள ரலாசகுமலாரி, "ஏமமலா.. எனக்கு ஒரு அண்ணசனலா
தமபிசயலா இருந்தலால் இப்படி ஆவுமலா... ஆவுமலா..?" என்று குமுறிக் குமறி அழுதலாள.
வசல்லலாத்தலா எழுந்தலாள. ஊருக்குள ஓடினலாள. மகளும, தலானும அடிபட்ட அசத
இடத்தில்

கூடிக்கூடிப்

சபசிக்

வகலாண்டிருந்த

வபலாதுப்பமடயலாகப் சபசினலாள.
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வபரிய

மனிதர்கமளப்

பலார்த்து

"அய்யலாமலாசர... நலான் கூட என் வபலாண்ண அமணக்கதுக்கலாவெ வதலாட்டிருக்சகசன
தவிர அடிக்கத் வதலாட்டதுல்ல. அப்படிப்பட்ட என் அருமம மவெள முத்துப்பலாண்டி
மகநீட்டி அடிச்சிட்டலான்யலா... இந்த அநியலாயத்தக் சகட்டுத்தலாங்கய்யலா..."
ஒருவெரும சகட்டுத் தரவில்மலயலானலாலும ஒருவெர் சகட்டலார்.
'சபசலாம சபலாமமலா... அசதலா முத்துப்பலாண்டி வெலாரலான். அனலாவெசியமலாய் பமழயபடியும
சண்மட வெரும. நலாங்க கூப்பிட்டுக் கண்டிக்சகலாம. நீ சபலா..."
"என்னய்யலா இது? அடிச்சவெமன அடிக்கலாம அடிபட்டவெமளப் சபலாகச் வசலால்றீய...
உங்க வபலாண்ண இப்படி யலாரலாவெது அடிச்சலா..."
"இசதலா பலாரு. அனலாவெசியமலாய் வீட்ல இருக்கிற வபலாண்ணுங்கள இழுக்கலாத..."
"வதருவுல நின்ன வபலாண்ண அடிச்சிட்டலாசன... அடிச்சிட்டலாசன..."
"இப்சபலா அவெமனக் வகலாமல பண்ணச் வசலால்றியலா. நடந்தது நடந்துட்டு. அவெனச்
சத்தந்தலான் சபலாட முடியும. நீயும, அகத்திக்கீமரய, சகட்டுட்டுப் பறிச்சிருக்கணும. வெயல்
வெயக்கலாட்ல ஒசர திருட்டலாப் சபலாச்சு... அருணலாசலம மச்சலான்! நலாம ஏதலாவெது
பண்ணணும. சநத்துக்கூடி... என் வதன்ன மரத்துல... சரி... நீ சபலாமமலா..."
வசல்லலாத்தலா சபலாவெதற்கு முன்சப முத்துப்பலாண்டி சவெட்டிமய முட்டிக்குசமல்
தூக்கிப் பிடித்துக்வகலாண்டு கமபீரமலாக வெந்து நின்றலான். வசல்லலாத்தலா கூனிக்குறுகி
வீட்டுக்கு வெந்தலாள. இரவில் தலாயும, மகளும சலாப்பிடவில்மல. அடுப்சபலாடு சசர்ந்து
விளக்கும எரியவில்மல. இருவெரும புரண்டு படுத்தலார்கள. ஒருவெமர ஒருவெர் இறுகத்
தழுவிக் வகலாண்டலார்கள. ஏங்கி ஏங்கி அழுதுவகலாண்டலார்கள. அடிபட்ட இடங்கமள
அழுத்திக் வகலாண்டலார்கள.
இருவெருக்கும விடிவு இல்லலாமசல வபலாழுது விடிந்தது.
ரலாசகுமலாரி இன்னும சுயத்திற்கு வெரவில்மல. பழக்க சதலாசத்தில் எழுந்தவெள
பழக்கமில்லலாத நிகழ்ச்சிமய நிமனத்தலாள. நிமனவு அவெமள வநருப்பலாக்கிக் கட்டிலில்
சபலாட்டது. என்ன வசய்வெது என்று புரியலாமல் வசல்லலாத்தலா மகமளயும, ஆகலாயத்மதயும
மலாறி மலாறிப் பலார்த்தசபலாது முத்துமலாறி வெந்தலாள.
"சபசலாமக் கலாளியலாத்த கிட்ட முமறயிடு, இன்மனக்கு வவெளளிக்கிழம. நல்ல நலாளு
கலாளியலாத்தலா பழி வெலாங்கிக் கலாட்டுவெலாள."
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வசல்லலாத்தலா,

முத்துமலாரிமயப்

பலார்க்கலாமலும

-

பதிலளிக்கலாமலும

கலாளி

சகலாவிலுக்குப் சபலானலாள. சிங்க வெலாகனத்தில் திரிசூலத்துடன் கலாட்சியளித்த கலாளியின்
களிமண் சிமலயின் முன்னலால் நின்று கூப்பலாடு சபலாடுவெதுசபலால் கூக்குரலிட்டலாள.
"கலாளியலாத்தலா... என்சனலாட மகள இல்லல்ல... ஒன்சனலாட மகள முத்துப்பலாண்டி
அடிச்சு அவெமலானப்படுத்திட்டலான். அவென் மகயில கமரயலான் அரிக்கணும. என் மகசளலாட
குனிஞ்ச தமல நிமுறணும. ஒரு அறிகுறி கலாட்டு தலாசய... அடுத்த வவெளளிக்
கிழமமக்குளள அவென் நலாசமலாப் சபலாவெனும"
வசலால்லி மவெத்தலாற்சபலால் கவுளி அடித்தது. ஏவழட்டுத் தடமவெ, கலாளியமமன்
சிமலயின் பின்புறம 'டக்டக்'வகன்ற சத்தம. வசல்லலாத்தலா குலுங்கக் குலுங்க அழுதலாள. "நீ
இருக்சக தலாசய இருக்சக" என்று வசலால்லியபடிசய உமடந்த சட்டி ஒன்றில் இருந்த
குங்குமத்மத எடுத்துத் தன் வநற்றியில் பூச மறந்தவெளலாய் சநரலாக வீட்டுக்கு வெந்தலாள.
கட்டிலில்

அமலசமலாதிக்

திலகமிட்டபடிசய,
வவெளளிக்கிழமமக்குளள

வகலாண்டிருந்த

"கலாளியலாத்தலா
என்ன

ரலாசகுமலாரி

வெரம

நடக்குதுன்னு

வநற்றியில்

குங்குமத்

வகலாடுத்துட்டலாடி...

அடுத்த

பலாரு"

என்றலாள

கமபீரமலாக.

ரலாசகுமலாரியும, ஆறுதலமடந்தவெள சபலால் எழுந்து உட்கலார்ந்தலாள. வசல்லலாத்தலா நலாட்கமள
எண்ணிக் வகலாண்டிருந்தலாள. ஒவ்வவெலாரு நலாளும வினலாடி வினலாடியலாக எண்ணினலாள.
பலதடமவெ கலாளியமமன் சகலாவிலுக்குப்சபலாய் 'நீ பதிலளிச்சது பலிக்குமலா தலாசய?' என்று
சகட்டுக் வகலாண்டலாள. ஒரு வெரலாத்தில் எதுவும நடக்கவில்மல என்று வசலால்ல முடியலாது.
மசக்கிளில் டவுனுக்குப் சபலாகும முத்துப்பலாண்டி மபக்கில் சபலானலான். வசல்லலாத்தலாசவெ
கண்ணழுகக் கண்டலாள.
சனிக்கிழமம வசல்லலாத்தலாவும மகசளலாடு சசர்ந்து முடங்கிப் சபலானலாள. திடவரன்று
குடுகுடுப்மபச் சத்தம.
"நல்லகலாலம வபலாறக்குது... இந்த வீட்ட அவெமலானப் படுத்துணவென் ஒடுறலான்...
ஒடுறலான்... தமலவதறிக்க ஒடுறலான் வசக்கமமலாவெலால... நலாலு நலாளல நலாசமலாப் சபலாவுறலான்."
வசல்லலாத்தலா எழுந்தலாள. "நலாலு நலாளனலா... அடுத்த வசவ்வெலாய். அதுக்குளள ஏதலாவெது
நடக்கும. கலாளியலாத்தலா... சீ... அவெள இனிசமல் குமபிடப்படலாது. வசக்கமமலா... நீ வசலால்றத
நமபுசறன்."
வசக்கமமலா வசலான்ன பிறகும அவெமள நமபலாததுசபலால் - வெயல் வவெளிக்குப்
சபலாகலாமல் முடங்கிக் கிடந்து வதய்வெ நிந்தமனக்கு ஆளலாக விருமபலாதவெளசபலால் கமள
வகலாத்திமயயும, ஓமலப் வபட்டிமயயும தூக்கிக் வகலாண்டு வசல்லலாத்தலா புல்வவெட்டப்
புறப்பட்டலாள.
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சனிக்கிழமமயில்

சதலான்றிய

நமபிக்மக,

ஞலாயிறில்

கமபீரமலாகி,

திங்களில்

சந்சதகமலாகி, வசவ்வெலாயில் படபடப்பலாகியது. அவெளலால் அன்று புல்வவெட்டப் சபலாக
முடியவில்மல. வசல்வெலாய் இரவில் ஊரில் பரபரப்பு. வசல்லலாத்தலா விமரந்து சபலானலாள.
முத்துப்பலாண்டிக்கு நிச்சயத் தலாமபூலமலாம.
ரலாசகுமலாரி எலுமபும சதலாலுமலாகிவிட்டலாள. உடலுக்கலாக உண்டவெள. உயிருக்கலாக
கஞ்சி குடித்தலாள. குடித்தது குடலில் தங்கவில்மல. வெலாந்தியலானது. கண்களில் வவெளுப்பு
ஏற்பட்டது. ஒருநலாள யசதச்மசயலாக வவெளிசய சற்று உலவிய ரலாசகுமலாரி திடவரன்று,
"எமமலா... எய்யலா... இந்த ஊர்ல வதய்வெம இல்லியலா... மனுஷங்க மலாதிரி அதுவும
வசத்துட்டலா...?" என்று புலமபிக் வகலாண்சட முற்றத்திற்கு வெந்து தன் தமலமய மவெத்துச்
சுவெரில் இடித்தலாள. மகளின் அழுமகக்கலான கலாரணத்மத அறிய வவெளிசய ஒடிய
வசல்லலாத்தலா முத்துப்பலாண்டி தன்னுடன் சபலாகும சதலாழர்களுடன் தன் வீட்மடத்
திருமபத்

திருமபப்

பலார்த்துக்வகலாண்சட சிரித்தபடி

சபசிக்வகலாண்டு

சபலாவெமதக்

கண்டலாள. உடசன அவெளும ஓடிவெந்து அழுதலாள. சுவெரில் சமலாதிய மகமளப் பிடிக்கப்
சபலானலாள. முடியவில்மல. தலானும தன் பங்கு சுவெரில் சமலாதியசபலாது ரலாசகுமலாரி
நிதலானப்பட்டலாள.
வசல்லலாத்தலா,

நமபிக்மக

இழந்தவெளலாக

புல்வவெட்டப்

புறப்பட்டலாள.

எதிசர

சுடமலமலாடச்சலாமியலாடி வெந்தலார். அவெளலால் தலாளமுடியவில்மல. ஏசதலா வசலால்லப்
சபலானலாள. அதற்குள சலாமியலாடி, "எனக்கு எல்லலாம வதரியும. இன்னும பத்து நலாளல பலாரு,
ஒன் மகள அடிச்சவென் அக்குசவெறு... ஆணிசவெறலா ஆகப்சபலாறலான் பலாரு... வசலாளளமலாடன்
வசலால்லிட்டலான்" என்றலார்.
வசல்லலாத்தலாவுக்குப் பலாதி நமபிக்மக வெந்தது. கமமலாக்கமரயில் நடந்தசபலாது,
"வசலாளளமலாடலா... சலாமியலாடி... வசலான்னது சரிதலான்னலா இப்பசவெ அசரீரியலா ஏதலாவெது
சகக்கணும" என்றலாள. அந்தச் சமயத்தில் அவெளுக்கு முன்னலால் சபலான இரண்டுசபர்,
"உப்பத் தின்னவென் தண்ணியக் குடிச்சுத்தலான் ஆகணும. சவெணுமுன்னலால் பலாரு" என்று
சபசிக்வகலாண்டு சபலானலார்கள. வசல்லலாத்தலா மதரியப்பட்டலாள.
பத்து நலாட்களில் ஐந்து கழிந்தன. வசல்லலாத்தலாவுக்கு நமபிக்மக சந்சதகமலாகியது.
வீட்டுக்குத் திருமபும வெழியில் எதிசர ஒரு நலாய் வெந்தது. "இந்த நலாய் திருமபி நடந்தலால்
நலான் நிமனச்சது நடக்கும" என்று நிமனத்துக் வகலாண்டலாள. நலாய் திருமபி நடந்தது. அவெள
திருப்திசயலாடு நடந்தலாள. எட்டலாவெது நலாள, ஒரு சின்னப்மபயன் எதிசர வெந்தலான்.
அவெளலால் தலாள முடியவில்மல. "ரலாசலா... பலாட்டி நிமனச்சது நடக்குமலா? வதய்வெ வெலாக்கலாய்
வசலால்லுடலா ரலாசலா..." என்றலாள. மபயன் பயந்துசபலாசயலா என்னசவெலா, "நதக்கும...
நதக்கும..." என்றலான்.
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வசல்லலாத்தலாவுக்குப் பூரிப்பு. நலாட்கள நகர்ந்தன. "கலாளியலாத்தலா... வசக்கமமலா...
வசலாளளமலாடலா... என் மகசளலாட குனிஞ்சதல நிமுறணும... நிமுறணும" என்று வசலால்லிக்
வகலாண்டலாள. நலாட்கள கூடியதுசபலால் அவெள விண்ணப்பித்துக் வகலாண்ட வதய்வெங்களின்
பட்டியல்தலான் கூடியது. பத்து நலாட்களும கழிந்து பதிசனலாரலாவெது நலாள வெந்தது.
முத்துப்பலாண்டி வீட்டில், பங்கலாளிகளின் 'ஆக்கிப் சபலாடும' கூட்டம.
வசல்லலாத்தலா ஆசவெசத்துடன் வீட்டுக்கு வெந்தலாள. ரலாசகுமலாரி மூமலயில் சலாய்ந்தபடிசய
ஒரு

கடிதத்மதப்

பலார்த்துவிட்டு

உதட்மடப்

பிதுக்கிக்

வகலாண்சட

யலாருக்சகலா

வசலால்வெதுசபலால், தலாயிடம வசலான்னலாள.
"என்மனக் கட்டிக்கப்சபலாறவெருக்குக் கடுதலாசி சபலாட்சடன். நடந்தமத எழுதிசனன்.
என் அவெமலானத்தத் துடச்சிட்டுத்தலான் தலாலி கட்டணுமுன்னு எழுதிசனன். அதுக்கு அவெரு,
'இவ்வெளவு நடந்த பிறகு கல்யலாணம பண்ண முடியலாது'ன்னு எழுதியிருக்கலார்.
வசல்லலாத்தலா மகளின் மகயில் இருக்கும கடிதமசபலால் கசங்கிப் சபலானலாள. பத்து
நலாட்களுக்கு முன்பு ரலாசகுமலாரி பக்கத்து வீட்டுப் மபயன் மூலம கவெர் வெலாங்கிக் கடிதம
எழுதியமதப் பலார்த்தலாள. இளமமயில் தன்சனலாடு படித்து இப்சபலாது பல இடங்களில்
நல்ல சவெமளயில் இருக்கும சிசநகிதிகளுக்கு மகள கடிதம எழுதுவெதுண்டு. அந்தக்
கடிதத்மதயும அப்படித்தலான் எடுத்துக்வகலாண்டலாள. ஆனலால்..?
ரலாசகுமலாரிக்குக் கல்யலாணம நடந்து வசன்மனக்குப் சபலாய்விட்டலால் அவெளுக்குப்
பட்ட அவெமலானம மறந்து சபலாகலலாம என்றம, தலானும ஒருசவெமள அங்சக சபலாய்
ஒதுங்கிக் வகலாளளலலாம என்றும நிமனக்கத் துவெங்கிய வசல்லலாத்தலா, உடல்சபலாய் உயிர்
மட்டும பிடிதலாரம இல்லலாமல் நிற்பதுசபலால் நின்றலாள. மகமளப் பலார்த்தலாள. அவெசளலா
முடங்கிக் வகலாண்டலாள.
வசல்லலாத்தலாவின் தமலக்குள ஏசதலா ஒன்று குமடந்தது. யலாரலாவெது ஒருவெர் அவெளிடம
'கவெமலப்படலாசத' என்று வசலால்ல சவெண்டும சபலாலிருந்தது. வவெளிசய ஓடினலாள. வவெறி
பிடித்தவெளசபலால் ஓடினலாள.
கண் பலார்க்கலாப் பலாமதயில் மண்புழுசபலால் நகர்ந்தலாள. மரணக் கிணமறத் தலாண்டும
யந்திர வெண்டிசபலால் தலாவினலாள. எதிசர சுடமலமலாடச் சலாமியலாடி வெந்தலார். ஆறுதமல
விருமபினலாள. அமடக்கலம நலாடினலாள. நல்லது நடக்கும என்ற நப்பலாமச.
"என்னய்யலா... ஒருவெலாரத்துல நீரு நன்மமயலாய் ஆரமபிக்குமுன்னு வசலான்னது
தீமமயலாய் முடிஞ்சிருக்கு... வசலாளளமலாடன் இப்சபலா என்ன வசலால்லதலார்?"
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சலாமியலாடிக்கு அப்சபலா ஏசதலா கஷ்டகலாலம. கத்தினலார். 'வசலாளளமலாடன்னு கிமடயலாது.
அப்படி இருந்தலால் அவெமன நலான் வகலால பண்ணிப்பிடுசவென். நீ சவெற! இனிசமல்
மலாடனப் பத்திக் சகட்கலாத... அது வவெறும கல்லு...!"
சலாமியலாடி, தன் பலாட்டுக்குப்சபலான சபலாது வசல்லலாத்தலா ஏசதலா ஒரு குறுக்குத் வதருவில்
இலக்கு இல்லலாமல் நடந்தலாள. அந்த வெழியலாக வெந்த முத்துப்பலாண்டியின் தலாய்மலாமன்
அவெமள எச்சரித்தலார்.
வசல்லலாத்தலா,

தன்பலாட்டுக்கு

நடந்தலாள.

உயிசர

எந்திரமலாகி,

உடசல

ஒரு

ஜடமலானதுசபலால் யலாசரலா தன்மன இழுத்துக்வகலாண்டு சபலாவெது சபலால நடந்து நடந்து
ஊர்க் கச்சசரியின் முகப்பிற்கு வெந்தலாள. அங்சக திரண்டு நின்ற கூட்டசமலா, கசலாமுசலா
சத்தங்கசளலா, அவெள கலாதில் பதிவெலாகவில்மல.
சகலாயில் விழலாக்களிலும, கல்யலாணம கருமலாந்திரங்களிலும அவெசர அவெசரமலாக
வெந்துவிட்டு பிமழப்புக்கு ஒடும அன்றலாடம கலாய்ச்சிகள, நலாட்டலாண்மமக்கலாரரின்
வசலால்லுக்கு

கட்டுப்பட்டு,

அன்று

கத்தி

கமபுகசளலாடு

திரண்டு

நின்றலார்கள.

எல்சலலாருக்கும ஏசனலாதலாசனலாவெலாய் வதரிந்த ஒரு சசதிமய, தமல நமரத்தலாலும உடல்
நமரக்கலாத நலாட்டலாண்மம எடுத்துமரத்தலார்.
"இவ்வெளவு நலாளலா... நலான் உங்களுக்கு தீர்ப்பளிச்சசன். இப்சபலா நீங்க எனக்குத்
தீர்ப்பளிக்கணும. வவெட்டலாமபட்டிக்கு என் மகன் சபலாயிருக்குமசபலாது, நமம ஊமர
சகவெலமலா சபசியிருக்கலாங்க. அத தட்டிக்சகட்ட என் மகன் ரலாசதுமரய. அந்த ஊரு
பயலுவெ அடி அடின்னு அடிச்சிருக்கலாங்க. இந்த பதிவனட்டு பட்டிகளும பலாத்து
பயப்படுற பட்டி நமமபட்டி இத என் விவெகலாரமலா நிமனக்கலாம, நமம ஊர் மலானமலா
வநனச்சு, அந்த ஊருக்குசபலாயி அடிச்ச பயலுகள பிடிச்சிக்கிட்டு வெரணும. உங்கசளலாட
இன்னய வபலாழப்புக்கு நலான் வபலாறுப்பு. ஏதலாவெது ஏடலாகுடமலா நடந்தலாலும சகலத்மதயும
நலான் பலார்த்துக்கிடுசவென். வபலாறப்படுங்க."
சில சவெல் கமபுகள ஆசவெசமலாய் உயர்ந்தன. அரிவெலாளகள முதுகிலிருந்து முன்பக்கம
வெந்தன. சவெல் கமபில்லலாத ஏமழ பலாமழகளின் மககளில் சலாட்மடக்கமபுகள ஓங்கி
நின்றன. ஆங்கலாங்சக வபண்களின் ஒப்பலாரிகள. இந்தப் பின்னணியில், அமமலாமவெ
சதடிவெந்தவசல்லலாத்தலாவின் மகள ரலாசகுமலாரி, கூட்டத்தின் முகப்பிற்கு வெந்தலாள. சபய்
அமறந்தவெளலாய் நின்ற தலாமய இழுத்துக்வகலாண்டு சபலாய் நலாட்டலாண்மமக்கு முன்சன
நிறுத்தினலாள. அப்சபலாதுதலான், சுய உணர்வு வபற்றதுசபலால் வசல்லலாத்தலா "இவ்வெளவு
வபரிய

சமபயில்

என்

மவெளுக்கு

நடந்த

அநியலாயத்த

சகப்பலாரில்மலயலா.

சகப்பலாரில்மலயலா..." என்று தன் தமலயிசலசய அடித்துக் வகலாண்டலாள.
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ஆளிருக்கு என்பதுசபலால் இரண்டு மூன்று வபண்களும, ஒரு ஆணும. அவெள
மககமள தமலயிலிருந்து விடுவித்தலார்கள. அவெசளலாடு கூலி சவெமலக்கு ஒன்றலாக
சபலாகிறவெர்கள. ஒருத்தி ஆசவெசமலாக கத்தினலாள.
"ஒரு வெயசுப் வபலாண்ண மக நீட்டி அடிக்கிறது கற்பழிக்கிறது மலாதிரி. ரலாசகுமலாரிக்கு
நடந்தது

நலாமளக்கு

என்

மகளுக்கு

நடக்கலலாம.

மறுநலாமளக்கு

இசதலா

இந்த

பறட்மடச்சிக்கு நடக்கலலாம. முதல்ல முத்துப்பலாண்டிய தட்டிக் சகப்சபலாம. என்ன
வசலால்றீய?

நீங்களலலாம

அநியலாயத்துக்கு

சவெட்டி

வமலாதல்ல

சசமல

நியலாயம

கட்டின

சகட்சபலாம.

வசனங்கன்னலா
அப்புறம

நமம

ஊரு

சவெணுமுன்னலா

வவெட்டலாமபட்டிக்கு சபலாகலலாம."
'அதலாசன... அதலாசன'
ஆசவெசப்பட்ட கூட்டத்மத நலாட்டலாண்மம மகயமர்த்தப் சபலானலார். அதற்குள
கூட்டத்தில் வபருமபலாசலலார் குமபலலாகி சலாட்மடக் கமபுகசளலாடும. அரிவெலாளகசளலாடும,
முத்துப்பலாண்டி வீட்மடப் பலார்த்து ஓடினலார்கள.
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2. பலாமபுக் கயிறு

"இவெருல்லலாம கிளலாஸ் ஒன் ஆபீசரலாம... வபலால்லலாத கிளலாஸ் ஒன்."
"அதிவலன்னடி சந்சதகம? ஒண்ணலாவெது கிளலாஸ் மபயன் மலாதிரி நடந்துக்கிறலாசரலா
இல்லிசயலா..."
அலுவெலக வெலாசல் படியில், திமரத்துணி மூடிய இரட்மடக் கதவுகளசபலால நின்றபடி
வெலாயலாடிக்

வகலாண்டிருந்த

'சகஷியர்'

வெசந்தலாவும,

வெமபலாடிக்

வகலாண்டிருந்த

அஸிஸ்வடண்ட் மங்மகயும, மூன்றடிக்கு அப்பலால், கலாட்டுப் பன்றி மலாதிரி, முகத்மத
நீட்டியபடி,

மூக்கலால்

சத்தம

எழுப்பிக்

வகலாண்டிருந்த

அதிகலாரி

அர்ச்சுனமனக்

கவெனிக்கவில்மல. வெசந்திக்குப் பதிலளிக்கும வெமகயிலும, தனக்கு சிசலமட வெரும
என்று கலாட்டிக் வகலாளளும கங்கணத்சதலாடும மங்மக, ஒரு சபலாடு சபலாட்டலாள.
"இந்த அர்ச்சுனமனப் பலாரு, வசலால்லுக்குச் வசலால் 'நலான் குரூப் ஏ அதிகலாரியலாக்கும'
என்கிறலார்.

அதுவும

சரிதலான்.

சலடஸ்

இருக்கிறமதப்

பற்றித்

துளிக்கூடக்

கவெமலப்படலாமல் அவெர் வெலாயில் 'ஏ' வெலார்மதகளதலாசன வெருது."
கமனப்புச் சத்தம சகட்டுத் திருமபிய இரண்டு இளம வபண்களும, புலிமய சநருக்கு
சநரலாய் சந்தித்ததலால் ஸ்தமபித்துப் சபலான மலான்களசபலால், அவெமரசய மருண்டு மருண்டு
பலார்த்தலார்கள. ஐமபது வெயதிலும, எண்பது கிசலலா எமட வகலாண்ட உடமபில், முன்
தளளிய அவெரின் வெயிறும, பின் தளளிய கழுத்தும சிவெப்சபறிய கண்களும, அவெர்கமளப்
பயமுறுத்தின. 'இந்தக் கிரலாதகனுக்கு. சபசுனது சகட்டிருக்குசமலா... இல்லலாட்டலா ஏன்
அப்படிப் பலார்க்கிறலார்? அய்யய்சயலா.... அமமமசமலா....'
உரத்த

சத்தத்தில்

மூச்சு

முமறத்துக்வகலாண்டிருந்த

விட்டபடி

அர்ச்சுனமனப்

ஒன்றும
பலார்த்து,

சபசலாமல்,
வெசந்தலா,

அவெர்கமளசய

தட்டுத்

தடுமலாறி,

"குட்மலார்னிங் ஸலார்" என்றலாள. மங்மக "கும சமலார்னிங் ஸலார்" என்றலாள. அர்ச்சுனன்,
அட்டகலாசமலாகக் சகட்டலார்.
"என்னமமலா நீங்க.. கலாலங்கலாத்தலால வெழிமறிச்சுக்கிட்டு? நிற்கறசத நிற்கிறீங்க
ஆபீஸஸுக்கு உளசள நின்னு வதலாமலயுங்கசளன். சவெமல வவெட்டி வசய்யலாட்டியும
வபலாமபிமளங்க ஆப்ஸஸூக்கு உளசள இருக்கணும. படிதலாண்டி வதருவுக்கு வெரப்படலாது."
வெசந்தலா வெலது மகயலால் இடது மணிக்கட்மடத் தடவி விட்டபடி வமளனமலாகி
நின்றலாள. மங்மக, அர்ச்சுனமன மலங்க மலங்கப் பலார்த்தலாள.
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அர்ச்சுனன், தனது எண்பது கிசலலா எமடமய குரலில் கலாட்டினலார்.
"என்னமமலா கலாட்வடருமம மலாதிரி நின்னுக்கிட்டு? உளசள சபலாங்க இல்லன்னலா
எனக்கலாவெது வெழி விடுங்க, ஐ சஸ... ஒங்கமளத்தலான். ஒரு கிளலாஸ் ஒன் ஆபீசர்கிட்சட
நடந்துக்கிற முமறயலா இது? அட வெழி விடுங்கமமலா."
இந்த

இரண்டு

வபண்கள,

பக்கமலாய்ப்

பிரிந்தசபலாது,

அதிகலாரி

அர்ச்சுனன்.

அவெர்களுக்கு இமடசய புகுந்தலார். பத்தடி நடந்துகூட முடித்தலார். அந்தப் வபண்கள
நிமமதி மூச்சு விட்டசபலாது, அர்ச்சுனன், திருமபி நடந்து வெந்து அதட்டினலார்.
'எதுக்குமமலா... இங்சக நிற்கிங்க... பதில் வசலால்லுங்க. வசலால்றிங்களலா.. இல்ல, வசலால்ல
மவெக்கணுமலா?"
வெசந்தலா, வெலாய் தவெறி 'சகன்டனுக்கு ஸலார்' என்று வசலால்லி விட்டலாள. பிறகு, வசலான்ன
வெலார்த்மதமய திருமபப் வபறப் சபலாவெதுசபலால், உதடுகமளக் குவித்தலாள. மங்மக,
அவெமள எரித்துப் பலார்த்தலாள.
அர்ச்சுனன், தமலமய முளளம பன்றி மலாதிரி உசுப்பிக் வகலாண்சட, ஒரு சிரிப்புச்
சிரித்தலார். அது சகலாபச் சிரிப்பலா, சலாதலாச் சிரிப்பலா அல்லது சசலாதலாச் சிரிப்பலா என்று அந்தப்
வபண்கள

அனுமலானிக்க

முடியலாமல்

அல்லலாடியசபலாது,

அர்ச்சுனன்

ஆமணயிட்டலார். "சபலாங்கமமலா. சபலாய்த் வதலாமலயுங்க. அப்படிசய எனக்கும ஒரு
மசலால்சதலாமச வெலாங்கிட்டு வெலாங்க, அட சபலாங்கமமலா. ஆபீஸ்ல, சலாப்பிடுறதுக்கலாகத்தலாசன
சவெமல பலார்க்கிசறலாம. அதனலால சலாப்பிடுறமதசய ஒரு சவெமலயலா வெச்சலால் என்ன தப்பு?"
அந்தப் வபண்களுக்கு மரித்வதழுந்தது சபலான்ற உற்சலாகம. அப்புறம சலசலாய் பயம.
அதிகலாரி அர்ச்சுனன், இளக்கலாரமலாய் கிண்டல் வசய்துவிட்டுப் சபலாகிறலாரலா? சகன்டனுக்கு
சபலாகலலாமலா? சபலானலால் 'அது' திட்டுமலா... இல்சல சபலாகலாட்டி திட்டுமலா. அர்ச்சுனனிடம
சகட்கலலாம என்பதுசபலால் குதிகலாமலத் தூக்கிய மங்மகயின் கரத்மத வெசந்தலா பற்றிக்
வகலாண்டலாள. அவெளுக்கு அசகலாரப் பசி, இந்தச் சமயத்தில், அதிகலாரி அர்ச்சுனன், உளசள
இருந்த

ஊழியர்கமள

சட்மட

வசய்யலாமல்,

தனது

அமறயின்

புஷ்

சடலாமர

சவெகசவெகமலாகத் திறந்து நுமழந்தசபலாது"
‘பி.ஏ.' சண்முகம உளசள வெந்தலான்.
அர்ச்சுனன் ஆமணயிட்டலார்.
"டில்லிக்கு எஸ்.டி.டி. சபலாட்டு வடப்டி மடரக்டருக்குக் கவனக்ஷன் வகலாடு. சதர்ட்
புசளலார்ல அஸிஸ்வடண்ட் சலால்ட் கமிஷனர் டூர் சபலாயிட்டு எப்சபலா வெருவெலார்னு
சகட்டுட்டு வெலா... குயிக்"
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"பர்ச்சசஸ் அஸிஸ்வடண்ட்' தண்டலாயுதபலாணி, சபசிக் வகலாண்சட உளசள வெந்தலான்.
"ஸலார். நீங்க சநற்று வசலான்னபடிசய ரலாம அண்ட் சீதலாவுக்கு சபலான் வசய்து
இன்மனக்சக சரக்மக லலாரியிசலசயலா வடமசபலாவுலசயலா வகலாண்டு வெந்து வடலிவெரி
வசய்யணுமுன்னு வசலால்லிட்சடன் ஸலார். இப்பவும வடலிசபலான் வசய்சதன் ஸலார்...
லலாரியில ஏத்திக்கிட்டு இருக்கலாங்களலாம."
"நீதலான் வசலால்லப் வபலாறுக்க மலாட்டிசய! ஒனக்கு ஏதும கமிஷன் கிமடக்குறதலா?"
"ஸலார்"
"ஏய்யலா,

குரமல

உயர்த்துசற?

சநத்து

சபச்சுவெலாக்குல,

அதுவும

ஈவினிங்ல

வசலான்சனன். இன்மனக்கு ஒரு வெலாட்டி என்கிட்சட வசக்கப் வசய்துட்டு, சபலான்
வசய்திருக்கலலாசம. ரலாம அண்ட் சீதலாமவெவிட சகலாவிந்தலா அண்ட் சகலா, சீப் சரட்டுக்குத்
தசரன்னு எனக்கு சநத்து மநட்சல சபலான் வசய்தலாங்க. அதனலால சரக்மக அனுப்ப
சவெண்டலாமுன்னு ரலாம அண்ட் சீதலாவுக்கு சபலான் சபலாட்டுச் வசலால்லிடு."
"ஸலார். சரக்மக இந்சநரம லலாரியில் ஏற்றி..."
"எத்தன வபர்சண்டுய்யலா?"
"என்னது ஸலார்?"
"ஒனக்குக் கமிஷன் எத்தமன வபர்சண்டுன்சனன்.
"இயல்பிசலசய முன்சகலாபமும முரட்டுத்தனமும, சபலாதலாக் குமறக்கு சநர்மமயும
வகலாண்ட தண்டலாயுதபலாணி, அர்ச்சுனனிடம, அசத சகளவிமயத் திருப்பிக் சகட்கப்
சபலானலான். அப்சபலாது, அவென் வெலாய்க்கும, வெயிறுக்கும இமடசய கடுமமயலான சபலார்.
இறுதியில் வவெற்றிவபற்ற வெயிற்மறக் மகயலால் குத்தியபடிசய, அவென் சபசலாமல்
இருந்தசபலாது அர்ச்சுனன் அதட்டினலார்.
"சபலாய்யலா.

வமலாதல்ல

வசலால்றமதச்

வசய்...

ஒங்களுக்வகல்லலாம

வமசமலா

வகலாடுத்தலால்தலான் புத்தி வெரும."
இவெமரப்சபலால்,

பல்சவெறு

கலாரணங்களுக்கலாக,

பலப்பலவெலான

அதிகலாரிகமள

எதிர்த்துப்சபசி, பல்லுக்கு ஒன்று வீதம சுமலார் முப்பத்திரண்டு வமசமலாக்கமள
வெலாங்கியிருக்கும தண்டலாயுதபலாணி, தண்டமலான முண்டமசபலால் வவெளிசயறினலான். அமற
வெலாசலில் அந்தப் வபண்கள நீதலான் வகலாடுக்கணும என்று மசலால் சதலாமசமய ஒருவெருக்கு
ஒருவெர் மலாற்றி மலாற்றித் திணித்துக் வகலாண்டிருந்த சபலாது, இன்னும இருக்மகயில்
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உட்கலாரலாத அர்ச்சுனன், அவெர்கமள இடித்துக்வகலாண்சட வவெளிசய வெந்து பி.ஏ.
சண்முகத்திடம கர்ஜித்தலார்.
"சயலாவ்... இன்னுமலாய்யலா... டில்லிக்கு மலன் கிமடக்கல?"
"இப்சபலாதலான் சதர்ட் புசளலார். அஸிஸ்வடண்ட் சலால்ட் ஆபீசுக்குப் சபலாயிட்டு
வெர்சறன் ஸலார். இன்னும அமர மணி சநரத்துல ஏ.ஸி. வெந்துடுவெலாரலாம."
அர்ச்சுனன் ஏசினலார். "ஒனக்கு அறிவிருக்கலாய்யலா? டில்லி முக்கியமலா? சதர்ட் புசளலார்
முக்கியமலா? நீ சரியலான சதர்ட் சரட் வபல்சலலா வமலாதல்ல வடல்லிக்கு எஸ்.டி.டி
சபலாடுய்யலா"
பல்சலலார் முன்னிமலயில் தன்மனப் படலாத பலாடுபடுத்திய அர்ச்சுனனின் வெலாயில்
மலானசீகமலாய்

இரண்டு

குத்துக்கமள

விட்டபடிசய,

சண்முகம

வடலிசபலாமனச்

சுழற்றியசபலாது, அர்ச்சுனன், தமலமய ஒரு சுழற்றுச் சுழற்றியபடி தனது அமறக்குப்
சபலானலார். வெலாசலில், அந்த மசலால் சதலாமசப் வபண்கள இருப்பமதப் பலார்க்கலாமல், அசத
சமயம அவெர்கமள இடித்தபடிசய இருக்மகயில் வெந்து வதலாப்வபன்று உட்கலார்ந்தலார்.
அந்த அர்ச்சுனப் பூமனயிடம, யலார் மசலால் சதலாமசமயக் கட்டுவெது என்று வெலாதம
வசய்த வெசந்தலாவும மங்மகயும இறுதியில் சமரசப்பட்டு அந்தச் சின்ன சதலாமசமய,
ஆளுக்வகலாரு பக்கமலாகப் பிடித்தபடி, ஏசதலா எலிமயத் தூக்கிக் வகலாண்டு வெருவெதுசபலால்
அவெர் சமமஜ முன்னலால் சபலாட்டலார்கள. அர்ச்சுனன், வகலாடுத்தவெர்கமளப் பலார்க்கலாமல்,
வகலாடுத்தமதசய பலார்த்தலார். பிறகு, ஐந்து நிமிடத்தில், இமலமயத்தலான் விட்டு மவெத்தலார்.
அவெர் சலாப்பிடுவெது வெமரக்கும அந்தப் வபண்கள அங்சகசய நின்றலார்கள. அர்ச்சுனன்
வெலாஷ்

சபசினுக்குச்

வசன்று

வெலாமயக்

கழுவெலாமல்,

மகக்குட்மடயில்

அமத

துமடத்தசபலாது, வெசந்தலா உதடுகமள ஈரமலாக்கியபடி சகட்டலாள.
"ஸலார்... மசலால் சதலாமச ஒன் பிப்டி. கலாசு வகலாடுக்கிறீங்களலா?"
அர்ச்சுனன், மீண்டும சகலாபமலாக இருக்மகமய விட்டு எழுந்தலார். மசலால் சதலாமசமய
திண்பது சபலால் வெலாமய மவெத்துக்வகலாண்டு பயங்கரமலாய்க் கத்தினலார்.
"ஏமமலா வெசந்தலா ஏமமலா மங்மக நலான் ஒரு கிளலாஸ்-ஒன், குரூப் ஏ ஆபீசர். ஒரு மசலால்
சதலாமசக்குப் வபறமலாட்சடனலா? ஆப்டர் ஆல், ஒன் பிப்டி சீ... இந்தலாங்கமமலா. வரண்டு
ரூபலாய், ஒன் பிப்டி சதலாமசக்கு. பிப்டி மபசலா அமத நீங்க வகலாண்டு வெந்ததுக்குக் கூலி.
ஏமமலா வபலாமமம மலாதிரி நிற்கிறீங்க? பிமசயற மகமய எடுத்து அந்த வரண்டு ரூபலாமயத்
தூக்குங்கமமலா. ஐ சஸ சடக் தி டு அண்ட் வகட் அவுட் ஒன் திங்... யூ அண்டர்ஸ்டலாண்ட்.
நீங்க இவ்வெளவு சில்லியலா நடந்தலாலும, நலான் சில்லியலாய் நடந்துக்க மலாட்சடன். ஏசதலா
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ஈவினிங்ல எங்சகசயலா சபலாய்த் வதலாமலயுறதுக்கு ஒன் அவெர் வபர்மிஷன் சவெணுமுன்னு
சநத்து சகட்டிங்கசள... தலாரலாளமலாய் சபலாகலலாம... அதுக்கு முன்னலால. வரண்டு ரூபலாமயப்
வபலாறுக்கிறீங்களலா? இல்ல டிஸிபிளினரி ஆக்ஷன் எடுக்கணுமலா... என்னசமலா வசலான்னலான்
கமதயில... எவெசளலா ஒருத்தி சசமலமய அவிழ்த்து..."
வெசந்தலாவும. மங்மகயும ஒரு மூமலயில், மின்விசிறி கலாற்றில் பட்வடலாளி வீசிப்
பறந்து வகலாண்டிருந்த இரண்டு ரூபலாய் சநலாட்மடப் வபலாறுக்கி எடுத்துக்வகலாண்டு,
ஒருவெமர ஒருவெர் அர்த்தத்சதலாடு பலார்த்தலார்கள. சபலானவெலாரம, இசத மலாதிரி பூரி கிழங்கு
வெலாங்கி வகலாடுத்துவிட்டு, கலாசு சகட்கலாமல் சபலானசபலாது, இசத இது "ஏமமலா நலான் இன்ன
பிச்மசக்கலாரனலா? கலாசு சகட்கலாம சபலாறீங்கசள என்று கத்தியது. அந்தப் வபண்கள ஒன்றும
புரியலாமல்

நகர்ந்த

சபலாது,

அர்ச்சுணன்

அவெர்கமளப்

பலார்த்து

'சண்முகத்த

வெரச்வசலால்லுங்க.... உங்கள மலாதிரி அவெனும ஒரு தண்டம என்றலார்.'
சண்முகம வெந்தலான். அர்ச்சுனன், அதட்டிக் சகட்டலார்.
"சதர்ட் புசளலார் சபலானியலா?"
"இல்ல ஸலார். டில்லி கலால் டிமர பண்சறன்."
"ஒனக்கு அறிவிருக்கலாய்யலா... டில்லி அபிஷியல்... சதர்ட் புசளலார் வபர்சனல். இந்தக்
கலாலத்துல.

வமலாதல்ல

வபர்சனல்

சமலாசலாரத்மதக்

கவெனிக்ணும.

கவெர்வமன்ட்ல

கழுமதயும குதிமரயும ஒன்றுதலான். அதனலால சதர்ட் புசளலாருக்குப் சபலாய்யலா... சபலாய்த்
வதலாலய்யலா."
சலாதுவெலான சண்முகத்திற்குக் கலாடு தலாங்கலாத சினம வெரப்சபலானது. வசலாந்த சவெமலக்கு
என்ன விரட்டு விரட்டுகிறலார்? விடுவிடுன்னு விடணும... சண்முகம குத்தலலாய்க் சகட்கப்
சபலானசபலாது, அர்ச்சுனன் முந்திக் வகலாண்டலார்.
"சயலாவ்... சலால்ட் டிபலார்ட்வமண்ட்ல... நீ ஒரு வடபுசடஷன் சபலாஸ்ட்டுக்கு அப்மள
வசய்திருக்சக பலாரு! ஒனக்சக அமதக் வகலாடுக்குமபடி... அலிஸ்வடண்ட் சலால்ட்
கமிஷனர்கிட்சட

வசலால்லணும. அவென்

சபலான்

அவுட்

ஆப்

ஆர்டர்.

அதனலால

வெந்துட்டலானலான்னு பலார்த்துட்டு வெலா. நலான் சபலாய்... கலாதும கலாதும வெச்சு முடிச்சுடுசறன்.
சபலாய்யலா... ஏய்யலா... ஆந்மத மலாதிரி பலார்க்கசற? சபலாற வெழியில... தண்டலாயுதபலாணிமய
வெரச் வசலால்... அவெனும ஒன்மன மலாதிரி ஒரு உதவெலாக்கமர."
சண்முகம, பரம சலாதுவெலாகி, அவெருக்கு ஒரு குமபிடு சபலாட்டபடிசய சபலானலான். சிறிது
சநரத்தில், தண்டலாயுதபலாணி வெந்தலான். அர்ச்சுனன் சகட்குமமுன்சப பதிலளித்தலான்.
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“ரலாம... அண்ட் சீதலாவுக்கு சபலான் சபலாட்சடன். சரக்கு சவெண்டலான்சனன். 'லலாரில
சலலாட் பண்ணிட்சடலாம. சலலாடிங் அண்ட் அன்சலலாடிங்கிற்கு ஒங்கப்பனலா பணம
வகலாடுப்பலான்'னு கத்தறலான் ஸலார். கமடசியில. எப்படிசயலா சமமதிச்சுட்டலான் ஸலார்."
சண்முகம சபச்மச, கண் துடிக்கக் சகட்ட அர்ச்சுனன், அவென் கலாது துடிக்க
ஆமணயிட்டலார்.
"சகலாவிந்தலா அண்ட் சகலாமவெப் பற்றி சரியலாய்த் வதரியலாது... அதனலால வதரியலாத அந்த
சதவெமதமயவிட... வதரிந்த இந்த திருட்டுக் கமவபனியலான ரலாம அண்ட் சீதலா சதவெல...
இப்பசவெ சரக்மக அனுப்பச் வசலால்லி சபலான் சபலாடு."
"இந்சநரம... அன்சலலாட் வசய்திருப்பலாங்க ஸலார்... வெலாயில் வெந்தபடி திட்டுவெலாங்கசள
ஸலார்."
அர்ச்சுனன், வெலாயில் வெந்தபடி சபசினலார்.
"நலான் வசலால்றமதக் சகட்கத்தலான் நீ இருக்சக. நீ வசலால்றமதக் சகட்க நலான் இல்ல...
வெரவெர ஒனக்கு வகலாழுப்பு ஜலாஸ்தியலாகுது. நூற்று நலாலு டிகிரி வவெயிலடிக்கிற இடத்துக்கு
மலாத்தினலால்... வகலாழுப்பு கமரஞ்சிடும. சபலாய்யலா... சபலாய் சபலான் சபலாடுய்யலா. ஒரு
கிளலாஸ் ஒன் ஆபீசர் வசலால்சறன். நீ பலாட்டுக்கு நிற்கிறிசய சபலாய்த் வதலாலய்யலா."
ஆஜலானுபலாகுவெலான தண்டலாயுதபலாணி, கூனிக்குறுகி வவெளிசய வெந்து இருக்மகயில்
உட்கலார்ந்தலான். எல்லலாவித அவெமலானங்கமளயும வெலாங்கிக் கட்டிக்வகலாண்டு எதுவுசம
நடக்கலாததுசபலால் சபசிக்வகலாண்டிருந்த அலுவெலக ஊழியர்கமளக் சகலாபங் சகலாபமலாய்
ஏசினலான். "இந்த ஆசலாமி எல்லலாமரயும ஆடு மலாட்மடப் விரட்டுறதுமலாதிரி விரட்டுறலான்.
வபண்டலாட்டிமயத் திட்டுறது மலாதிரி திட்டுறலான். யலாரலாவெது எதிர்த்துப் சபசுறிங்களலா?
வெரவெர நமக்கு மலானங்வகட்ட பிமழப்புல ரசமன வெந்துட்டுது. என்ன சபச்வசல்லலாம
சபசறலான். யலாரலாவெது ஒரு வெலார்த்மத எதிர்த்துப் சபசுறிங்களலா..."
வெசந்தலா, எதிர்க் சகளவி சபலாட்டலாள.
"உங்கமள யலார் சகட்க சவெண்டலான்னது? வசலால்லப் சபலானலால் ஒங்கமளத்தலான்
அதிகமலாய் ஏசுறலார்."
"ஏற்கனசவெ, பல மலாசனஜர்களுக்கும எனக்கும தகரலாறு. இது கூடயுமலா..."
"அப்படியும நீங்கதலாசன வஜயிச்சிங்க? ஒங்க சநர்மம முன்னலால நிற்க முடியலாமல்
ஒரு மலாசனஜமர... அந்தமலானுக்கு மலாத்துனலாங்க. இன்வனலாருத்தி திருச்சிக்குப் சபலானலாள.
ஒருத்தன் டில்லிக்கு. ஓங்க மதரியம யலாருக்கு ஸலார் வெரும? ஆனலால் ஒன்று. இந்த
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மலாசனஜமர ஒங்களலால வஜயிக்க முடியலாது. முடியசவெ முடியலாது. பந்தயத்துக்கு
வெர்நீங்களலா.."
"எவ்வெளவு பந்தயம."
"இருநூறு ரூபலாய்."
"மலாறப்படலாது. அப்புறம வகட்ட சகலாபம வெரும."
"எனக்கு மட்டும என்னவெலாம?"
இதற்குள, உளசள இருந்து, "தண்டலாயுதம... தண்டலாயுதம" என்று அர்ச்சுனக்குரல் இடி
முழக்கமிட்டது.

தண்டலாயுதபலாணி,

"இன்மனக்கு

'அமத'

எப்படிக்

தன்

சகலாக்கமள

வீறலாப்பலாய்ப்

சகட்கப்சபலாசறன்.

பலாருங்க.

பலார்த்தபடி,
உங்களுக்குக்

சகட்குமபடியலாய் சகட்கப்சபலாசறன் பலாருங்க.." என்று சவெலாலிட்டபடிசய உளசள
சபலானசபலாது, சகலாக்கள கலக்கத்சதலாடு நின்றலார்கள. ஏவனன்றலால், இந்த தண்டலாயுதபலாணி
சகலாபம வெந்தலால் மக மவெக்கவும தயங்கலாதவென். மங்மக பந்தயம சபலாட்ட வெசந்தலாமவெ
முமறத்தலாள.

மீனலா,

அசமபலாவிதத்மதத்

பியூன்

ஏகலாமபரத்மத.

தடுக்குமபடி

மசமக

அர்ச்சுனன்

அமறக்குள

வசய்தலாள. தண்டலாயுதபலாணி,

சபலாய்.
அதிகலாரி

அர்ச்சுனமன முமறத்த படிசய, அடிசமல் அடி மவெத்து முன்சனறினலான். அவெர்
முன்னலால், கண்ணில் விரமலவிட்டு ஆட்டக்கூடிய தூரத்தில் நின்று வகலாண்டு,
கர்ஜித்தலான்.
"ஸலார்... வமலாதல்ல ஒரு விஷயத்மத நிர்வெலாகத்துல வதரிஞ்சுக்கணும. முதல்ல, ரலாம
அண்ட் சீதலா என்கிறது. அப்புறம சகலாவிந்தலா அண்ட் சகலா என்கிறது. அப்புறம
பமழயபடியும ரலாம அண்ட் சீதலாதலான் வடலிவெரி வசய்யனும என்கிறது. இதுல்லலாம
துக்ளக் மலாதிரி..."
சமற்வகலாண்டு

ஆணித்தரமலாகப்

சபசப்சபலான

தண்டலாயுதபலாணிமய,

அதிகலாரி

அர்ச்சுனன், அப்பலாவித்தனமலாய்ப் பலார்த்தபடி, இமடமறித்துப் சபசினலார்.
"சயலாவ்... சீதலாதலான், வடலிவெரி வசய்யனுமுன்னு நீ வசலான்னதும, பல நலாளலாய்
ஒன்கிட்சட வசலால்ல நிமனத்தது. இப்சபலா ஞலாபகத்துக்கு வெருதுய்யலா... ஒன் ஒய்ப்
வடலிவெரிக்குப் சபலானதலால, நீ சலாப்பலாடு கிமடக்கலாமல் வதருவுல நிற்கல்ல? நலாமளக்கு
மட்டும அப்படி நிற்க சவெண்டலாம. என் வீட்ல ஒனக்கு டின்னர், ஒன் மூஞ்சிக்கலாகப்
சபலாடல,

ஒன்

வீட்டு

கிரகப்பிரசவெசத்துல,

ஒன்

ஒய்ப்

சீதலா

என்

தட்டுல

என்னவவெல்லலாசமலா வகலாட்டியபடிசய 'அங்கிள... அங்கிள’னு என் வசலாந்த டலாட்டர்
மலாதிரி அன்மபக் கலாட்டினலாளபலாரு, தின்னமத சத்தியமலாய் மறந்துட்சடன். ஆனலால்
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அவெசளலாட அன்மப மறக்கலய்யலா. மட்டனலா, சிக்கனலா, எது ஒனக்குப் பிடிக்கும? ஏய்யலா...
வரண்டும சவெணும என்கிற மலாதிரி பலார்க்கிசற? நலான் கிளலாஸ் ஒன் ஆபீசர்தலான். ஆனலாலும
என்னலால ஒண்ணுதலான் தர முடியும. வசலால்லுய்யலா. வசலால்லி வதலாலய்யலா..."
ஆயுதபலாணியலாய் வெந்த தண்டலாயுதபலாணி நிரலாயுதபலாணியலாகி கண்ணிர் மல்கக் குரல்
கமமக் சகட்டலான்.
“ஸலார் எனக்கு சலாப்பலாடு சபலாடுறிங்கசளலா, இல்மலசயலா இருநூறு ரூபலாய் கடனலாய்
தலாங்க ஸலார். அடுத்த மலாதம தந்துடசறன். ஸலார்!”
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3. பலால் பயணம
அந்த நகரத்தின் பிரதலான வீதியில் கலக்கும குறுக்குச் சந்து மூமலயில், கலாய்கறிகமளப்
சபரம சபசியபடிசய தரலாசில் அளளிப் சபலாட்டவெமள, சமபந்தம சற்றுத் வதலாமலவில்
நின்றபடி சநலாட்டம சபலாட்டலார். அவெர் சபலாட்ட கணக்கில் ‘சதறுகிறவெள’ சபலால்
வதரிந்தலாள; ஆமகயலால் - சமபந்தமும அந்தக் கமடக்குப் சபலானலார்.
“உருமளக் கிழங்கு கிசலலா என்னப்பலா...? அவெங்களுக்குக் வகலாடுக்கிற மலாதிரிசய
எனக்கும கிழங்கு இருக்கணும. அவெங்க வகலாடுக்கிற கலாசுதலான் நலானும வகலாடுப்சபன்...”
கலாய்கறிக்கலாரர் மட்டும அவெமளப் பலார்க்கவில்மல. அவெளும பலார்த்தலாள. சிறிது
அழுத்தமலாகசவெ பலார்த்தலாள. பிறகு சலசலாய்ச் சிரித்துக் வகலாண்டலாள. சமபந்தத்திற்கு
கிளுகிளுப்பலாகியது. சிவெப்பு, வவெளமளக் சகலாடுகள சபலாடப்பட்ட டி-சட்மடமய
இழுத்து விட்டுக்வகலாண்டலார். மகக்குட்மடமய எடுத்து முகத்மத முழுமமயலாகத்
துமடத்துக் வகலாண்டலார். இதற்குள, கமடக்கலாரர் அமரக்கிசலலா உருமளக்கிழங்மக
கலாகிதப் மபயில் சபலாட்டு அவெரிடம நீட்டினலார். சஹலாட்டலில் சலாப்பிடும அவெர், அமத
வெலாங்கிக்வகலாண்டு, ஸ்மடலலாக மசட் பலாக்வகட்டிற்குள மகமய விட்டுப் பத்து ரூபலாமய
நீட்டினலார். கலாய்கறிக் கமடக்கலாரர். அங்சக இருப்பவெர்களிடம சில்லமற சகட்டலார்.
எல்சலலாரும மக விரித்ததும, பக்கத்தில் இருந்த வெலாடமகச் மசக்கிள மபயனிடம பத்து
ரூபலாமய நீட்டி, சில்லமற சகட்டலார். அவென் வமயின் பஜலாருக்குள, டவுசமரக் மககளலால்
தட்டியபடி, நிதலானமலாகப் புறப்பட்டலான். வெலக்மகயில் தூக்குப் மபமயப் பிடித்தபடி,
சமபந்தத்மதச் சமமதமலாய்ப் பலார்த்தபடிசய நடந்தலாள. பிரதலான வெழியில் நின்றலாள.
எவெருக்சகலா கலாத்து நிற்பதுசபலான்ற சதலாரமண.
சமபந்தத்துக்கு எரிச்சலுக்கு சமல் எரிச்சல், மசக்கிள பயமலக் கலாணவில்மல.
கமடக்கலாரரிடம சகலாபமலாகப் சபசப் சபலானலார். அது. அவெர் இயல்புக்கு இயலலாதது.
சகலாபத்மதக் குளுமமயலாக்கியபடிசய, "நலாமளக்குச் சில்லமற வெலாங்கிக்கிசறன்" என்றலார்.
கமடக்கலாரர் கலாதில் அந்த வெலார்த்மதகள விழுந்தனவெலா இல்மலயலா என்பமதப் பற்றிக்
கூடக் கவெமலப்படலாமசல அவெர் நடந்தலார். நமட மலாதிரியலான ஓட்டம. ஒட்டம
மலாதிரியலான நமட.
சமபந்தம, பிரதலான வீதிக்கு வெந்து, சுற்றுமுற்றும பலார்த்தலார். கூட்ட வநரிசலில்
அவெமளக் கலாணலாததலால், கலார்ப்பசரஷன்கலாரர்கள கலாய்கறிகமளயும வெலாரிக் வகலாண்டு
சபலாகசவெண்டும என்று விருப்பப்பட்டலார். பிறகு சீச்சி. இப்படிவயல்லலாம நிமனக்கப்
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படலாது என்று தமக்குத்தலாசம வசலால்லிக்வகலாண்டலார். கலாரணம அசத வீதியில் அந்தப்
வபண் இப்சபலாது வதன்பட்டலாள. எவெளிடசமலா சபசிக் வகலாண்டிருந்தலாள.
சமபந்தம வபலாறுமமயலாக நின்றசபலாது அவெள நடந்தலாள. மகயில் பிடித்த தூக்குப் மபமயத் சதலாளில் வதலாங்கப்சபலாட்டுக்
வகலாண்டு, சரலாசரி நமடயலாய் நடந்தலாள. கலாலில் வகலாலுசுச் சத்தம, அவெமரயும சுண்டி
இழுத்து நடக்க மவெத்தது. அவெளுக்குச் சுமலார் நூறடி தளளி மனித நடமலாட்டத்திற்கலாகக்
கட்டப்பட்ட பிளலாட்டலார விளிமபில் அவெரும அவெள நமடக்கு ஏற்ப நடந்தலார். அவெளுக்கு
பின்னலால்,

தலான்

வசல்லவில்மல

என்று

எல்லலாரும

அனுமலானிக்க

சவெண்டும

என்பதுசபலால், ஆங்கலாங்சக நின்றுயலாமரசயலா சதடுவெதுசபலால் நின்றலார். மகக்கடிகலாரத்மத
பலார்த்துக் வகலாண்டலார். பிறகு சதடியவெர் கிமடக்கவில்மல என்பதுசபலால் பலாசலாங்கலாய்
நடந்தலார். அசதசமயம எதிசர வதன்பட்ட ஒசர ஒரு நண்பமரப் பலார்க்கலாததுசபலால்
முகத்மதத் திருமபியபடிசய நடந்து அவெமள வநருங்கி விட்டலார். பத்தடி வித்தியலாசத்தில் நடந்தசபலாது, சலசலாக
இருமினலார். அவெள திருமபிப் பலார்த்தலாள. சலசலாய் நின்று பலார்த்தது மலாதிரிகூட அவெருக்குத்
சதலான்றியது.

அவெருக்குள

திருப்தி.... 'சதறலாதவெளலாக'

இருந்தலால்,

இந்சநரம,

மடமடவவென்று நடந்திருப்பலாள. இல்மலயலானலால் சலாமலமயக் குறுக்கலாய் கடந்து
எதிர்ப்புக்கம வசன்று. நடந்திருப்பலாள வகலாஞ்சம திமிர் பிடித்தவெளலாய் இருந்தலால், கலாறித்
துப்பியிருப்பலாள. ஆனலால் இவெசளலா கலாறவும இல்மல. துப்பவும இல்மல. நமடமய
மலாற்றவும இல்மல.
சமபந்தம, அவெசளலாடு சமபந்தப்பட்டவெர்சபலால், இப்சபலாது அவெளுக்கு இமணயலாக
நடந்தலார். "நலான் நடக்கிசறனலாக்கும" என்பதுசபலால், கலால் வசருப்மபத் தமரயில்
சதய்த்தலார். அவெள, அவெமரத் சதலாளுக்கு சநரலாய்ப் பலார்த்தலாள. பிறகு, சர்வெசலாதலாரணமலாய்
நடந்தலாள. சமபந்தத்திற்குச் சந்சதலாஷம தலாங்க முடியவில்மல. நலாட்டுக் கட்மடதலான்.
ஆனலால் கீமரத்தண்டு மலாதிரி நிறமும, உடல்வெலாகும உளளவெள. அவெர் கலாதளவு உயரம.
அவெருக்குப் பிடித்தமலான சுருட்மட முடி சரியலாமல், வசழுத்த மலார்பகம. ஏசதலா
ஒருவிதமலான கிறக்கப் பலார்மவெ.
சமபந்தம, அவெளிடம சபச்சுக் வகலாடுக்கப் சபலானலார். அவெர் வெலாவயடுக்குமசபலாதுதலான்,
எதிசர மசக்கிசளலா. மக்கள கூட்டசமலா வெரும. ஆனலாலும அவெர் தளரவில்மல. சமலாதுவெது
மலாதிரி ஒரு மசக்கிள அவெர்கமளக் கடந்தசபலாது "சீ. சரலாட்மடக் குத்தமகக்கு எடுத்தவென்
மலாதிரி சபலாறலான் பலாரு" என்று வபலாதுப்பமடயலாகப் சபசினலார். அவெள, அவெமர ஏறிட்டுப்
பலார்த்துவிட்டு, வதலாமலவில்சபலான மசக்கிள கலாரமனயும பலார்த்துவிட்டு நிதலானமலாக
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நடந்தலாள. பிறகு பின்னலால் திருமபிப் பலார்த்தலாள. அவெருக்கு மகிழ்ச்சி. ஆள இல்லலாத
இடமலா என்று திருமபிப் பலார்க்கிறலாள. சபலாஷ்...!
சமபந்தம, அவெமள இடிப்பதுசபலால் நடந்தபடிசய, "எதுவெமரக்கும சபலாறலாப்சபலால?"
என்றலார். அவெள பதில் வசலால்லலாமசல நடந்தலாள. அமத வமளனச் சமமதமலாக
எடுத்துக்வகலாண்டு, "ஒன்மனத்தலாமமலா... பதில் வசலால்லப்படலாதலா?" என்றலார்.
அவெள, நமடக்கு முற்றுப்புளளி மவெத்துவிட்டு நின்றலாள. அவெமர ஏற இறங்கப்
பலார்த்தலாள. சமபந்தம, சந்சதலாஷம தலாங்க, முடியலாமல் சமலும ஏசதலா சபசப்சபலானசபலாது,
அவெள வவெடித்தலாள. அவெமரப் வபலாறுத்த அளவில், அது அணுகுண்டு, ரசலாயன ஆயுதம,
கண்ணி வவெடி.
"ஏண்டலா கிழட்டுப் பயசல... இந்த வெயசிசல... ஒனக்கு என்னடலா சகடு...? நலானும நீ
என்னதலான் வசய்சவென்னு பலார்த்துடலலாமுன்னுதலான் நடக்சகன்... ஏசதலா எங்க நலாய்னலா
சபலால இருக்கிசயன்னு பலார்த்தலால்.... சஜலாடி சபலாட்டலா நடக்சக...? வபலாறுக்கிப் பயசல....
ஒண் வியசுக்கு இது தகுமலாடலா? ஒன்ன விடப் சபலாறதலாய் இல்ல. சதலா.. எங்கண்ணலா
மசக்கிளல வெந்துட்சட இருக்கலான், நீ ஆமபுமளன்னலா இங்சகசய இருடலா... சடய்...
ஏண்டலா ஒடுசற...? நீ எங்சகதலான் சபலாயிடப் சபலாசற. ஒன்மன விடப் சபலாற்தில்லடலா..."
சமபந்தம, அக்கமபக்கத்மதப் பலார்த்தபடிசய சலசலாய் நடந்தலார். சவெறு யலாமரசயலா
அவெள திட்டுவெதுசபலால், கலாதில் வெலாங்கலாதவெர்சபலால் வமளள நடந்தலார். அசத நமட...
ஆகலாய விமலானம புறப்படுவெதற்கு முன்பு ஒடுவெது சபலான்ற நமட... அந்த நமடயும
ஒட்டமலாயிற்று. ஆனலால் சலாமலசயலா அங்குமிங்கும பிரியலாமல் சநரலாய்ப் சபலாயிற்று.
அந்தப் பக்கம, இந்தப் பக்கம ஓடிப் சபலாக எந்தத் வதருவும இல்மல. சலாமலயின் இரண்டு
பக்கமும வபரிய வபரிய கட்டிடங்கள. மூன்று கிசலலா மீட்டர் வித்தியலாசத்தில்
ஓடினலால்கூட, அவெமர, மசக்கிள மடக்கி விடலலாம. அவெள. இப்சபலாது கண்ட கண்ட
வெலார்த்மதகமள

ஏவுகமணகளலாக்கி

ஏவிக்

வகலாண்டிருந்தலாள.

'ஒனக்கு

ஒன்

வபலாண்டலாட்டிக்கும, மகளுக்கும வித்தியலாசம வதரியுமலாடலா?' என்பதுதலான் அவெளின்
குமறந்த சக்தி ஏவுகமண.
சமபந்தம தமலவிரி சகலாலமலாக ஓடினலார். குதிகலால் தமரயில் படுகிறதலா, அதற்குசமல்
தலாவுகிறதலா என்று கண்டுபிடிக்க முடியலாதபடி புயல் சவெகமலாய் ஓடினலார். திருமபிப்
பலார்த்தபடிசய ஓடினலார். ஒரு மசக்கிள... சிங்கிள... சிறிது நிமமதி. இன்வனலாரு மசக்கிள,
டபுளஸ். கலக்கத்சதலாடு பலார்த்தலால். பின்னலால் ஒரு மபயன். சலசலாய்த் வதளிவு.
அய்ய்சயலா... அது என்ன, மசக்கிள பின்னலால் ஒரு வபண். யலாரது... அவெசளதலான்... மகமய
நீட்டி நீட்டிக் கலாட்டுகிறலாள... அவென் அசல் வரளடி மலாதிரிசய இருக்கலான். அய்சயலா...
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அய்யய்சயலா... சீட்டில் இருந்து எழுந்து... மசக்கிளபலாருக்கு சமல வெந்து... பிடமல
என்னமலாய் மிதிக்கிறலான். நலானும, பிடல் மலாதிரி ஆயிடுசவெனலா. தனியலாய் அடித்தலால்கூட...
மகவயடுத்துக் குமபிட்டுத் தப்பிக்கலலாம... நட்ட நடு வீதியில், பல சபர் முன்னலால்
அடிபட்டு, பத்திரிமககளிசல வபரிய வபயரலாய் வெலாங்கி... சீசி... இவெவளல்லலாம குடுமபப்
வபண்ணலா... இஷ்டமில்சலன்னலா எதிர்பக்கமலாய்ப் சபலாக சவெண்டியதுதலாசன... அய்சயலா...
மசக்கிள... அவெள இருக்கிற மசக்கிள...
சமபந்தத்திற்கு, அந்த மூடுபனி உச்சி வவெயிலலாகியது. அந்த ஒட்டம உயிசரலாட்டமலாகி
விட்டது. அந்தச் சலாமலயில் என்னதலான் ஓடினலாலும தப்பிக்க முடியலாது. என்ன
வசய்யுறது... ஒரு சின்னச் சந்துகூட இல்லலாமல் சபலாயிட்டசத. சந்து சந்தலாய்க்
கிழிச்சுடுவெலாசன...
ஒடிய சமபந்தத்தின் கலால் இடறியது. அந்த சவெகத்தில் கீசழ விழுந்தவெர் மகமய
ஊன்றி எழுந்து நிமிர்ந்தலார். என்னது... கிளினிக்...
சமபந்தம அந்த சலாமலசயலாரக் கிளினிக்கின் படிகளில் ஏறி உளசள சபலானலார்.
பரபரப்பலாய்-படபடப்பலாய்

அதற்குள

ஓடினலார்.

எவெரும

அவெமரப்

பலார்த்து

ஆச்சரியப்படவில்மல. கமபவுண்டரிடம குட்டுப்படும ஒரு சின்னப் மபயன்தலான்
அவெமர ஒரு நலாற்கலாலியில் உட்கலார மவெத்தலான். மசக்கிளில் சபலாகிறவெர்களுக்குத்
வதரியக்கூடிய நலாற்கலாலி. சமபந்தம அந்த நலாற்கலாலிமயத் தூக்கிக் வகலாண்சட ஓடினலார்...
ஓடினலார்... அந்த அமறயின் ஓரத்திற்சக ஓடினலார்...
அமரமணி சநரம ஆடியடங்கி விட்டது. சமபந்தம, ஓரளவு நிதலானத்திற்கு வெந்தலார்.
எப்படியலாவெது

சலாக்குப்

சபலாக்குச்

வசலால்லிவிட்டு,

அந்த

இடத்மத

விட்டு

வவெளிசயறுவெதற்கலாக எழுந்தலார்... எழுந்த சவெகத்திசலசய அமர்ந்தலார்... ஒருசவெமள
அந்தச் மசக்கிளகலாரன் வவெளிசய கலாத்து நின்றலால்... உளசள வெந்தலால் தன்மன அடிப்பது
தமடபடலலாம என்று நிமனத்து வவெளிசய கலாத்திருந்தலால்...
சமபந்தம கூனிக்குறுகி உட்கலார்ந்தலார்... நடந்ததற்கு வெருத்தப்படுவெதுசபலால் தமல
குனிந்தலார். அது "ஜலானகி நகுவெலாள" என்று ரலாவெணன் வெருத்தப்பட்டலானலாசம. அதுசபலால்
அந்தஸ்மதப் பற்றிசயலா, சமூகத்மதப் பற்றிசயலா கவெமலப்படலாத வெருத்தம. அவெள சகட்ட
சகளவிமயச் சுற்றி வெந்த வெருத்தம. அவெரது பலால்பயணத்தில் இப்படிப்பட்ட பல
கசப்பலான அநுபவெங்களும கிமடத்ததலால், அவெரது பலவீனமும வதலாடர்ந்தது. ஆனலால்
இன்று ஏற்பட்டசதலா வகலாடிய அநுபவெம.... வகலாடுரமலாகப் சபலாகவிருந்த அனுபவெம.
இப்படி இதுவெமர நலாய் மலாதிரி நடுசரலாட்டில் ஓடியதில்மல. அப்படி ஓடியதுகூடப்
பலாதகம இல்மல. ஆனலால் என்னமலாய்க் சகட்டு விட்டலாள. 'கிழட்டுப் பயலலாசம... இந்த
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ஐமபத்மதந்து வெயது ஒரு கிழடலா... இல்மல. ஒருசவெமள நலான் கிழவென்தலாசனலா...
இதனலால்தலான் நலான் எந்தப் வபண்சணலாடவெலாவெது சரசமலாக நடக்குமசபலாது, சிலர்
சிரிப்பலார்கசள... அந்தச் சிரிப்புக்களுக்கு எனக்கு வெயதலாகி விட்டது என்று அர்த்தசமலா?
சமபந்தத்தின் தமல, தமரமயத் வதலாடப்சபலாதுவெது சபலால் வதலாங்கியது. நலாற்கலாலியில்
இருந்து கீசழ விழப் சபலாகிறவெர்சபலால் இருந்தவெமரக் கிளினிக் மபயன் உசுப்பினலான்.
அவெர் மகயிசலசய ஒரு சடலாக்கமனத் திணித்தபடிசய கூறினலான்.
'உளசள டலாக்டர்கிட்சட சபலாங்க ஸலார்...
'இல்லப்பலா, எனக்குச் சரியலாயிட்டு... வவெளிசய சபலாசறன்...
'இப்படித்தலான், வமலாதல்ல வெரும முமளயிசலசய கிளளிவிட்டலால் நல்லது... எங்க
டலாக்டர் மகரலாசி டலாக்டர். சபலாங்க ஸலார்."
சமபந்தம, கலாலத்மத வீணலாக்குகிறலார் என்பதுசபலால், அவெருக்குப் பிறகு உளளவெர்கள
எரிச்சல்பட்டுப் பலார்த்தலார்கள. அவெரும சயலாசித்தலார். இவ்வெளவு சநரமும இங்சக
உட்கலார்ந்ததுக்கு, வெலாடமகப் பணம வகலாடுப்பதுசபலால் வகலாடுத்துவிட்டுப் சபலாகலலாம...
அசதலாடு பத்து நலாளலாய் சலசலாய் வெயிற்று வெலி வெந்து சபலாகுது...
டலாக்டரின்

அமறக்குள

நுமழந்த

சமபந்தத்திற்கு,

அந்த

அமற

வித்தியலாசமலாகப்பட்டது. வெழக்கமசபலால் தமலமயத் வதலாங்கவிட்டபடிதலான் டலாக்டர்கள
எமதசயலா கிறுக்கிக் வகலாண்டிருப்பலார்கள. ஆனலால், இந்த டலாக்டர் நிமிர்ந்து இருக்கிறலார்.
சற்றுத் தளளிச் சின்ன மடிப்புக்கூட இல்லலாத ஒரு பட்டு வமத்மதக் கட்டில். அதன்
விளிமபு படும சுவெரில் ஐந்தடிக்குசமல் பல்சவெறு வெட்டக் சகலாடுகள... ஒரு வெட்டத்மதச்
சுற்றி இன்வனலாரு வெட்டம. மமயத்தில் ஒளிப்பந்தம சபலான்ற வசஞ்சுடர்... டலாக்டர்
நலாற்கலாலிக்கு எதிசர ஏவழட்டு சபர் உட்கலாருமபடியலான சசலாபலா வசட் என்ன
இவதல்லலாம...?
சமபந்தம திமகத்தசபலாது, டலாக்டர் நிதலானமலாகப் சபசினலார்.
"அந்தச் சசபலாவுல உட்கலாருங்க. இசதலா வெர்சறன்..."
"எனக்கு வெயிற்று வெலி டலாக்டர்."
"எந்த வெலிசயலா... பலார்த்துடலலாம... வமலாதல்ல உட்கலாருங்க..."
சமபந்தம, தயங்கியபடிசய டலாக்டமரப் பலார்த்தலார். அந்த முகத்தில் சதலான்றிய அன்புப்
பிரவெலாகத்திற்குக் கட்டுப்பட்சடலா என்னசவெலா, வமளள நடந்து, சிறிது நின்று, டலாக்டர் மீது
மவெத்த கண்கமள விலக்கலாமசலசய சசலாபலா வஸட்டில் உட்கலார்ந்தலார். சிறிது சநரத்தில்
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டலாக்டரும வெந்தலார். சமபந்தம உட்கலார்ந்த சசலாபலாவிற்கு எதிர் சசலாபலாவில் உட்கலார்ந்தலார்.
கரத்மத நீட்டி, சமபந்தத்தின் மகமயப் பிடித்துக் குலுக்கியபடிசய தமமம அறிமுகம
வசய்து வகலாண்டலார்.
"நலான் மசக்கலாட்ரிஸ்ட் டலாக்டர் ரகுரலாமன்... நீங்க..."
"எனக்கு எதுவும இல்மல. டலாக்டர் ஏசதலா வதரியலாத்தனமலாய்..."
"பல கலாரியங்கமளத் வதரியலாத்தனமலாய்த்தலான் வசய்கிசறலாம. கலாரணம. ஏரலாளம...
ஏன்... வசய்கிசறலாமுன்னு நமமம நலாசம சகட்டலால், வதரியலாத கலாரியங்களுக்கலான
கலாரணங்கள வதரிந்து விடும. சபலாகட்டும... ஏன் ஒசர வடன்ஷனலாய் இருக்கீங்க... எந்தப்
பிரச்மனக்கும ஒரு தீர்வு உண்டு. சுமமலாச் வசலால்லுங்க... மனசுக்குளசள என்ன வசய்யுது?"
சமபந்தம, டலாக்டமரசய வவெறித்துப் பலார்த்தலார். சவெதமனசயலாடு பலார்த்தலார். அவெமரப்
பலார்ப்பதுசபலால் தன்மனத்தலாசன, தனக்குத்தலாசன... பலார்த்துக் வகலாண்டலார். திமரப்படச்
சுருளசபலால்,

மூமளயில்

உணர்வுகளலாகச்

சசகரிக்கப்பட்டிருந்த

நிகழ்ச்சிகளின்

நிமனவுகள மனத்திமரயில் பிமபங்களலாயின. சவெக சவெகமலாகவும, வமல்ல வமல்லவும,
முன்னலாலும பின்னலாலுமலாகவும வெந்தன. ஓடின, நிழலலாடின. ஏழு வெயதில் அமமலாமவெப்
பறி வகலாடுத்தது. எட்டு வெயதில் சின்னமமலா வெந்து சசர்ந்தது. வெந்து சசர்ந்த மூன்று மலாத
கலாலத்திற்குளசளசய தமலயில் குட்டத் துவெங்கியது. தந்மதமயயும குட்ட மவெத்தது.
வெயிற்மறக் கலாயப் சபலாட்டது. ஊரலாரிடம தலான் ஒரு ஊதலாரிப் பிளமள என்று விளமபரம
வசய்தது. பளளிக் வசன்ற தன் படிப்மப நிறுத்துமபடி வெலாதிட்டது. அமதயும மீறி,
படித்தது. அப்புறம சவெமலயில் சசர்ந்தது. அப்பலா ஒரு வபரிய இடத்துக்குத் தன்மனக்
வகலாடுத்துவிட்டுப் பத்தலாயிரம ரூபலாய் பணத்மதி வெலாங்கிக் வகலாண்டது, எல்லலா அரசு
ஊழியர்கமளயுமசபலால் தன் கணவெனும சமபளமும, கிமபளமுமலாய்த் தன்மன வெலாழ
மவெப்பலார் என்று நமபிய வபரிய இடத்து மமனவி, நலாளமடவில் தன்மன நலாலுசபர்
முன்னலால்

அடிக்கடி

நலாறடித்தது.

அலுவெலகப்

பணி

மலாற்றத்திற்கு

உளளலாகி,

மமனவிமயயும, இரண்டு குழந்மதகமளயும வசன்மனயில் மவெத்துவிட்டு, தலான்
மட்டும டில்லி, கல்கத்தலா, பமபலாய் என்று சுற்றிவிட்டு, இப்சபலாது இந்தத் திருச்சியில்
பணியலாற்றுவெது, அமமலாவின் சபலாதமனயலாசலலா என்னசவெலா வபற்ற மகளும, மகனும
பலாரலாமுகமலாய் இருப்பது-ஆகிய கடந்தகலால வவெறுப்பு நிகழ்ச்சிகளும, அதற்கலாக அவெர்
சமற்வகலாண்ட விருப்பு நிகழ்ச்சிகளும அவெர் மனதிசல கலாட்சிகளலாகவும, கண்ணிசல
நீரலாகவும உருவவெடுத்தன. எல்லலாவெற்றுக்கும சமலலாக, அந்தச் பலாலியல் சிந்தமன அதமன மட்டுசம பற்றி நிற்கும மனம, அதில் மட்டுசம ஈடுபடும குணம... இழி குணம...
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சமபந்தம, திடவரன்று குலுங்கிக் குலுங்கி அழுதலார். முகத்மதக் கரங்களலால்
மூடியபடிசய

கலாலலாட,

மகயலாட

குழந்மதசபலாலக்

கத்தினலார்.

வெலாலிபன்சபலால்

சதமபினலார். சதலாளில் ஆதரவெலாய் விழுந்த டலாக்டரின் மககமள எடுத்துத் தன் முகத்தில்
மவெத்தபடிசய விமமினலார். டலாக்டரும, அவெமர அழுமவெமர அழவிட்டலார். பிறகு, அவெர்
முகத்மத நிமிர்த்தி, தமலமயக் சகலாதிவிட்டபடிசய அறிவுறுத்தினலார்.
"டலாக்டர்கிட்சட உடமமப நிர்வெலாணப்படுத்திக் கலாட்டுறது எப்படித் தப்பில்மலசயலா,
அப்படி மசனலாதத்துவெ டலாக்டரிடம உளளத்மத நிர்வெலாணப்படுத்திக் கலாட்டுறதுல
தப்பில்ல ஸலார் ஒங்க மனசுல உலகசம ஒங்களுக்கு எதிரலாய் இருக்குது மலாதிரி எண்ணம
வெருதலா? முதலமமச்சரலாயும சபட்மட வரளடியலாகவும உங்கமள நீங்கசள கற்பமன
வசய்து பலார்க்கிறீர்களலா..? அல்லது எப்சபலா பலார்த்தலாலும வபண் சிந்தமனசய வபரிதலாய்
வெருதலா. வசலால்லுங்க ஸலார்..."
சமபந்தம, வீறிட்டலார்.
"கமடசில வசலான்னதுதலான் டலாக்டர்.... கவரக்ட்... கமடசில வசலான்னதுதலான்... விவெரம
வதரிந்த நலாளில் இருந்சத, என் மனசில் ஒசர ஒரு எண்ணந்தலான். ஏப்சபலாதும ஏசதலா ஒரு
வபண்சணலாடு இருக்க சவெண்டும... முத்தமிட்டபடிசய முழு நலாமளயும கழிக்க
சவெண்டும. கனவுகளகூடக் கலாதல் - கலாதல் கமதகளலாய், கூடல் கமதகளலாய்த்தலான் வெரும.
கலாமலயில் எழுந்தவுடசன முதல் சிந்தமனசய ஏதலாவெது ஒரு வபண்மணப் பற்றித்தலான்
இருக்கும. எந்த அலுவெலகத்திற்குப் சபலானலாலும, முதலில் ஆபீஸ்மரப் பலார்க்க சவெண்டிய
நலான் அங்சக இருக்கிற வபண்கமளத்தலான் பலார்ப்சபன் டலாக்டர் அப்படிப் சபலான ஒரு
நிமிஷத்திற்குளசள, எந்தப் வபண்ணலாவெது, இன்வனலாரு ஆடவெனிடம சபசி விட்டலால்,
நலான் இருக்குமசபலாது அவெள எப்படிப் சபசலலாம என்பது மலாதிரியலான சபவயண்ணம
வெரும.
"பன்னிரண்டு வெயசுல இருந்து இந்த ஐமபத்மதந்து வெயசு வெமரக்கும. மூச்சு எப்படி
நிரந்தரமலாய் இருக்குசதலா அப்படிப் வபண் பித்சத எனக்கு மனம முழுதும வியலாபித்து
விட்டது டலாக்டர்... கலாமலயில டி சலாப்பிடப் சபலாகுமசபலாது... ஒரு வபண்மணப்
பலார்த்தலால், அவெள பின்னலால் டி சலாப்பிடலாமசல சபலாசவென். ஆபீஸஸுக்கு முக்கியமலான
விஷயத்மதக் கவெனிக்கிறதுக்கலாக, அவெசரமலாய்ப் சபலாகுமசபலாதுகூட வெழியில் ஒருத்தி,
ஓரிடத்தில்

வதரிந்தலால்,

அவெமள

நிமனச்சு

ஆபீமஸ

விட்டுடுசறன்

டலாக்டர்.

வவெளியூருக்கு ஆபீஸ்ல இருந்து அனுப்புமசபலாதுகூட, அங்சக வபண்கள கிமடப்பலார்கள
என்கிற எதிர்பலார்ப்சபலாடு தலான் சபலாசவென் டலாக்டர். பஸ் நிமலயத்திசலசய ஒருத்தி
கிமடத்துவிட்டலால் பயணத்மத விட்டுடுசவென் ஸலார். இப்சபலாகூட ஒருத்திமய ஃபலாசலலா
வசய்சதன். அவெள வரளடி துரத்தினலாள. அவெளுக்குப் பயந்து ஒடி ஒளியத்தலான் இங்சக
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வெந்சதன்

டலாக்டர்.

வபண்

பித்தனலாய்ப்

சபலாயிட்சடன்

டலாக்டர்.

நண்பர்கள

மமனவிகமளக்கூட தப்பலாய் நிமனத்து நிமனத்து வபண் சலலாலனலாய் ஆயிட்சடன்
டலாக்டர். ஒசரயடியலாய் உதவெலாக்கமரயலாய்.... மனித மிருகமலாய்ப் சபலாயிட்சடன் டலாக்டர்
என்மன விஷ ஊசி சபலாட்டு வகலான்னுடுங்க டலாக்டர்."
சமபந்தத்தின் உடவலல்லலாம குலுங்கியது. தமல முடி குத்திட்டு நிற்பதுசபலால்
சதலான்றியது. அவெர் அந்த அமறக்குள அங்குமிங்குமலாய் அலங்சகலாலமலாய்ச் சுற்றினலார்.
டலாக்டர் அவெமரச் சிறிது சநரம அப்படிசய விட்டுவிட்டு, பின்பு சசலாபலாவில் உட்கலார
மவெத்தலார்.
"உங்க வபயர்?"
"மலானங்வகட்டவெனுக்குப் வபயர் எதற்கு டலாக்டர்? வபண் பித்தன்னு சவெணுமுன்னலால்
கூப்பிடுங்கள."
"நீங்க சவெற... நீங்க வவெளிப்பமடயலாய்ச் வசலால்லிட்டிங்க மத்தவெங்க வசலால்ல
மலாட்டலாங்க அவெவ்ளவுதலான் வித்தியலாசம வபயர் என்ன ஸலார்?"
"சமபந்தம, அப்பலா வபயர் தங்மகயலா. அதனலால த. சமபந்தம. அதுசவெ தறுதமல
சமபந்தமலாய் ஆயிட்சடன்."
டலாக்டர். அவெர் சதலாளில் ஆதரவெலாகக் மக சபலாட்டபடிசய சபசினலார்.
"இசதலா பலாருங்க சமபந்தம ஸலார். சிகவரட் பழக்கம, குடிப் பழக்கம, சூதலாட்டப்
பழக்கம.

மலாதிரி,

வபண்

பித்து

என்பதும

ஒரு

அடிக்ஷன்

-

அதலாவெது

ஒரு

கண்மூடித்தனமலானப் பிடிப்பு... உடமபில் ஏதலாவெது கலாயம ஏற்பட்டலால், வதலாமடயில்
எப்படி வநரி கட்டுசதலா - அப்படி மனசுசல வெரும கலாயங்கள... சில சமயம பலாலியல்
உணர்வு ரூபங்களலாக வெரும. இது சமூகத்துக்கு ஒருத்தமரக் கலாமுகனலாய்க் கலாட்டினலாலும,
எங்கமள மலாதிரி மசனலாதத்துவெ நிபுணர்களுக்குத்தலான், இது வெயிற்று வெலி, தமலவெலி
மலாதிரி, நீங்கசள சகட்டு வெலாங்கலாமல், உங்களிடம வெந்த மசனலாவியலாதின்னு வதரியும.
வெலாழ்க்மகயில் - குறிப்பலாய் இளமமயில் அதிகச் சுமமகமளச் சுமந்தலால். தண்ணீர்
இமறக்கிறவென், கல் சுமக்கிறவென் 'ஏசலசலலா' பலாடுவெது மலாதிரி... கஷ்டம சுமக்கிறவென்
வபண் சுகத்மதக் கற்பமன வசய்து பலார்ப்பலான். சகலாபம வெருமசபலாது எப்படி ஒருத்தன்
சிகவரட் பிடிக்கிறலாசனலா, அப்படித்தலான் இந்தப் வபண் பித்தும. இதனலாசல, இதில் சுய
இரக்கம சதமவெயில்மல. ஒங்களுக்கு வெந்திருப்பது நலாமளக்கு எனக்குக்கூட வெரலலாம.
உடல் எப்படி வபளதிக - ரசலாயன விதிகளின்படி இயங்குசதலா, அப்படி மனமும
சில விதிகளின்படி இயங்கும. மனம தன் வெசத்தில் நிற்கலாது. ஓர் உணர்மவெ இன்வனலாரு
உணர்வெலால்தலான் மலாற்ற முடியும. ஒரு வபண்மணப் பலார்க்குமசபலாது, அவெமள உங்கள
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மகளலாக

நிமனத்துப்

பலாருங்கள.

'என்

அமமலா

இந்த

வெயதில்

இப்படித்தலான்

இருந்திருப்பள' என்று கற்பித்துப் பலாருங்கள. ஒரு வபண்மண கலாமுக சிமறயில் இருந்து
விடுவித்து. அவெமளத் தலாயலாக்கிப் பலாருங்கள. அவெமள, அரூபமலான ஆதிபரலாசக்தியின்
உருவெமலாக

ஆக்கிப்

பலாருங்கள.

வபண்கமளவயல்லலாம.
இனிமமயலான

உங்கள

எண்ணத்தில்

மகளலாக்கிப்

பலாருங்கள.

கண்ணில்

படும

வபண்களலாகப்

பலாவித்துப்

பலாருங்கள.

அந்த

அந்தத்

தூய

தரிசனத்தில்

நீங்கள

தந்மதயலாக

இருந்துவகலாண்சட பிளமளயலாகலலாம, பிளமளயலாக இருந்துவகலாண்சட தந்மதயலாகலலாம.
சமபந்தம

கண்கமள

மூடி

மனமசத்

திறந்தலார்.

சில்லிட்ட

சிந்தமனமயக்

கற்பமனயலால் உலுக்கினலார். அவெருக்கு ஆயிரமலாயிரம மகளகள. கறுப்பிகள, சிவெப்பிகள,
இரண்டுக்கும இமடப்பட்டவெர்கள. அத்தமன சபரும வபறலாமல் வபற்ற மகளகள.
அவெமரத் துரத்திய அவெளும ஒரு மகள தலான்.
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4. உப்மபச் தின்னலாதவென்
அந்த அலுவெலகம, 'சகலாரப்பட்ட' சநரம - அதலாவெது கலாமல பதிசனலாரு மணி
ஊழியர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர், சவெமலமயத் துவெக்கவில்மலயலானலாலும,
சவெமலக்கலாக கூடிவிட்ட சவெமள...
இவெர்களுக்கலாக, 'கலாபி' வெலாங்கிக் வகலாண்டு திருமபிய சவெதமுத்து, அலுவெலக
வெளலாகத்திற்குள நுமழந்தவுடசனசய, என்னசமலா - ஏசதலாவவென்று எக்கி எக்கி ஓடினலான்.
யூனிபலார பழுப்பு சட்மடக்கு சமல், பூணுல் சபலாட்டது மலாதிரியலான வவெளமள பிளலாஸ்டிக்
பட்மடயின் அடிவெலாரத்தில் வதலாங்கிய 'இரண்டு லிட்டர்' பிளலாஸ்க். கிட்டத்தட்ட அறுந்து
விழப்சபலானசபலாது, அவென் வெலாசற்படிக்கு வெந்துவிட்டலான். அங்சக கண்ட கலாட்சிமயப்
பலார்த்ததும, ஒரு கலாமல வெலாசல் படியில் மவெத்து, தூக்கிய மறுகலாமல, தமலயில் பதிய
மவெக்கலாமல், நிமலப்படியிமன ஆதலாரமலாய் பிடித்தபடி அவென், ஒற்மறக் கலாலில்
நின்றசபலாது அந்த அலுவெலகத்திற்குள ஏறிக் வகலாண்டிருந்த ஒற்மறக் குரல், இப்சபலாது எகிறியது.
'என்னமமலா... கலாது குத்தசற. ஒருத்தன் சபலாயிட்டலா... ஆபீசல சபலாயிடுமலா என்ன...
முதலமமச்சர், கவெர்னமர வீட்டுக்கு அனுப்பினலாலும கவெர்னர், முதலமமச்சமர வீட்டுக்கு
அனுப்பினலாலும

சர்க்கலார்னு

ஒண்ணு

இருக்கத்தலானமலா

வசய்யும?

இந்திரலாகலாந்தி

வசத்துட்டதலால கவெர்ன்வமண்ட் வசத்துட்டலா என்ன? அப்படி இருக்மகயிசல... இவென்
சுண்டக்கலாய் ஆபீஸரு... பிளமளக்கலாப் பயல்... இவென் சபலாயிட்டலால்... எங்க பணமும
சபலாகணுமனு அர்த்தமலா... வதரியலாமத்தலான் சகக்சகன். விமளயலாடுறதுக்கு ஒனக்கு சவெற
ஆளு கிமடக்கமலயலா...'
வசமமண் நிறத்திலலான திமரத் துணியலால் 'சகலாஷலா' சபலாடப்பட்ட கிழக்குப் பக்கத்து
ஆபீஸர் அமறக்கும, கலாலிழந்த நலாற்கலாலிகமளயும, ஒட்மட ஒடிசல் சமமஜகமளயும
வகலாண்ட சமற்கு பக்கத்து மூளி அமறக்கும இமடப்பட்ட வசவ்வெக அமறக் கூடத்தில்,
கடற்கமரப் பலாண்டி, நர்த்தனசம ஆடினலார். கலாலில் சலங்மகயில்லலாக் குமறமயப்
சபலாக்குவெது சபலால், இருபக்கமும சபலாடப்பட்ட சமமஜ நலாற்கலாலிமய தட்டியபடிசய
அங்கும இங்குமலாய் ஆடியும 'பலாடியும' அவெர் சுழன்றசபலாது அதிகலாரி அமறக்கு வவெளிசய, நலான்கு அடி இமடவவெளியில், அதன் வெலாசலுக்கு
முன்பக்கமலாய்

சபலாடப்பட்ட

'எஸ்'

நலாற்கலாலியில்

நுனிக்கு

நகர்ந்துவிட்ட

அக்கவுண்டண்ட் பலாத்திமலா, சமமஜயில் மகயூன்றி, அதன்சமல் முகம சபலாட்டுக்
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கிடந்தலாள. கடற்கமரப் பலாண்டியின் குரல் ஏற ஏற, அவெருக்கு பயப்படவில்மல
என்பதுமலாதிரி முகத்மத நிமிர்த்தினலாள. அசதசமயம, உடல் எதிர் விகிதலாச்சலாரத்தில்
கூனிக் குறுகியது. கூடசவெ, ஜன்னலுக்கு வவெளிசய, பிற அலுவெலக வெலாசிகளும,
'பப்ளிக்கும' ஜன்னல்கமள வமலாய்த்தலார்கள.
சபலாதலாக்குமறக்கு. அவெள ஏசதலா வசய்யத்தகலாத தப்மபச் வசய்து விட்டதுசபலான்ற
பலார்மவெ...
இதனலால் பலாத்திமலா, தனது பச்மசச் சசமலயலால் தமலக்கு முக்கலாடு சபலாட்டு,
வதன்மன ஓமலகளுக்குள மின்னிய வசவ்விளணி சபலால் முகங்கலாட்டி தன்மன
சவெடிக்மகப் பலார்த்த கூட்டத்திற்கு ஒரு தன்னிமல விளக்கமசபலால் கடற்கமரப்
பலாண்டிமயப் பலார்க்கலாமல், அந்தக் கூட்டத்மத ஓரங்கட்டிப் பலார்த்தபடிசய சபசினலாள.
'அவெர் டிரலான்ஸ்பரில் சபலானலாலும... இன்னும வீட்மடக் கலாலி பண்ணல... எப்படியும
வெருவெலாரு... வெந்துதலான் ஆகணும... அசநகமலாய் ஒரு வெலாரத்துல...'
'ஒரு

வெலாரம...

ஒரு

வெலாரமுன்னு

மூணுமலாசமலா...

இப்படித்தலான்

சப்பக்கட்டு

கட்டுசறமமலா... மூணு மலாசமலா சமபளம வெலாங்கலாமல் இருந்திருப்பலானலா... மூணுமலாசமலா
வீட்டுக்கு

வசலவெழிக்கலாமல்

இருந்திருப்பலானலா...

மூணுமலாசமலா...

வபண்டலாட்டிகிட்சட...' 'வபரியவெசர...
பலாத்திமலா, கலாதுகமளப் வபலாத்திக்வகலாண்டு, தமலமயக் குனிந்து வகலாண்டலாள.
அழுதலாசளலா இல்மலசயலா, அழுவெதுசபலால் முகத்மத அப்படி பண்ணினலாள. இவெளுக்கு
சவெண்டியதுதலான், என்பதுமலாதிரி இதுவெமர சவெடிக்மகப் பலார்த்த சகலாக்களில் அருதிப்
வபருமபலான்மமயினருக்கு அந்த ஆசலாமியின் சபச்சு அதிகப்படியலாய் சதலான்றியது. 'கிசரட்
ஒன்' கிளலார்க் சஜலாதியமமலா, பலாத்திமலாவின் பக்கத்தில் சபலாய் நின்று வகலாண்டலாள. அவெள
சபலானதலாலசய, 'கிசரட் டு' ஆறுமுகமும, அவெமள

பின் வதலாடர்ந்தலான். எந்த

பலாத்திமலாவுக்கு பலாதுகலாவெலலாய் நிற்க சபலாவெதுசபலால் சபலானலாசனலா, அந்த பலாத்திமலாமவெ
விட்டு விட்டு, பழகுதற்கு 'இனிய' சஜலாதிக்கு வமய்க்கலாவெலன்சபலால் வமய்சயலாடு
வமய்பட நின்றலான். அந்த ஆசலாமியின் ஆட்டத்திற்கு ஜலால்ரலா சபலாடுவெதுசபலால் அரசலாங்க
கவெர்களில் சலாப்பலா சபலாட்டுக் வகலாண்டிருந்த 'வடப்திரி' சலாமிநலாதன், அங்கிருந்தபடிசய,
கடற்கமரப் பலாண்டியன் முதுமகப் பலார்த்து முமறத்தலான். 'பரலாஸ்' (சமமஜ நலாற்கலாலி
கமள துமடப்பவெர்) சண்முகம, மகயில் பிடித்த ஈரத் துணிமய பிழிந்தபடிசய, தகரலாறுக்கு
உரிய இடத்மத சநலாக்கி பலாய்ந்தலான். வவெளிசய கூடிய கூட்டத்மத துரத்திவிட்டு உளசள
வெந்த பியூன் சவெதமுத்து. அந்த ஆசலாமிமய மகமயப் பிடித்து வவெளிசய வகலாண்டு
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விடலலாமலா என்பதுசபலால் சயலாசித்தலான். இதற்குள, அந்த ஆசலாமியலான கடற்கமரப்
பலாண்டி சவெலாலிட்டலார்.
'நீ அழுதலாலும சரி... இந்த பயலுக அடிச்சலாலும சரி... சபலாவெதலாய் இருந்தலால்,
மூவெலாயிரத்து முந்நூறு ரூபலாசயலாடத்தலான் சபலாசவென். இல்லலாட்டலா, இங்கிருந்து இமமியும
நகரமலாட்சடன்... ஒங்களலால ஆனமத நீங்க பலாருங்க... என்னலால ஆனமத நலான் பலாக்சகன்...'
அந்த அலுவெலகவெலாசிகள, ஆடிப்சபலானலார்கள. ஏற்கனசவெ அடிபட்டதுசபலாலசவெ
அரற்றும கடற்கமரப் பலாண்டிமய விட்டு, சிறிது விலகி நின்றலார்கள. கிசரட் டு ஆறுமுகம,
கிசரட் டு சஜலாதிமய சதலாமளப் பிடித்து இருக்மகமய சநலாக்கி, வமல்லத் தளளிவிட்டு,
அந்த சலாக்கில் அவெனும நடந்தலான். ஆக வமலாத்தத்தில், எல்சலலாரும மூச்மசக்கூட வமல்ல
விட்டலார்கள. ஆனலால், சவெதமுத்துதலான், பலாத்திமலாவிற்கு சகடயமசபலால், நின்றுவகலாண்டு
'சயலாவ்' என்று ஊமளயிட்டலான். இது எரிகிற தீயில் எண்வணய் ஊற்றியதுசபலால்
ஆகிவிட்டது. இதனலாசலசய, கடற்கமரப் பலாண்டி ஒரு கலாரியம வசய்தலார்.
கடற்கமரப் பலாண்டி, திடவரன்று. ஆபீஸர் அமற முக்கலாட்டுத் துணிமய சுருட்டி
நிமலப்படிக்கு சமசல உளள பக்கவெலாட்டு கமபியில் வசலாருகிவிட்டு, அந்த அமறக்குள
ஓடினலார். அங்சக உளள சன்மமகலா சபலாட்ட வெமளவு சமமஜமய ஒரு பக்கமலாய்
இழுத்துப்சபலாட்டுவிட்டு, அதற்குப் பின்னலால், புத்தம புதிதலாய் கிடந்த வமத்மத
நலாற்கலாலிமய இழுத்தசபலாது, சக்கரச் வசருப்புகள சபலாட்ட அதன் கலால்கள, அவெர்
பக்கமலாய் நகர்ந்தன. நீலக் கலர் நலாற்கலாலி. பின் வெமளவெலாய் வெமளந்து, இரு பக்கமும
யலாமனத்தந்தம சபலால் வெழுவெழுப்பலான மகப்பிசரமகள வகலாண்ட கமலவெடிவு. ஒருவெர்
படுக்க இருவெர் உட்கலாரும அளவிற்கலான சுகமலான இருக்மக. உட்கலார்ந்திருப்பவெர்
பின்னலால் சலாயச் சலாய, அதற்கு ஏற்ப அது வெமளந்து வகலாடுக்கும. முன்னலால் நகர நகர,
தன்மனத் தலாசன முன்பக்கமலாய் மலாற்றிக்வகலாளளும. அப்படிப்பட்ட முதுகு வமத்மத.
இப்படிப்பட்ட இந்த நலாற்கலாலிமய, வெலாசல் முமனக்கு வகலாண்டு வெந்துவிட்ட
கடற்கமரப்பலாண்டி, அதன் உச்சிமய, ஆபீஸரின் தமலயலாய் அனுமலானித்து, வெலது
மகயலால் அமத திருகியபடிசய, இடது மகமய ஆட்டி ஆட்டிப் சபசினலார்.
'இது எவென் அப்பன் வீட்டுச் வசலாத்து? பணம வகலாடுக்க வெக்கில்ல... வெமகயில்ல. இந்த
லட்சணத்துல. நீ சவெற, இதுல கலால்சமல் கலால் சபலாட்டு உட்கலார்ந்சத. இசதலா இந்த
ரூமுக்குளள, மல்லலலாக்கப்படுத்து உட்கலார நல்லலா இருக்சக வபரியவெசரன்'னு வசலான்ன
வெலாயி. இப்ப ஏமலா சபச மலாட்சடங்குது.'
பலாத்திமலாவுக்கு வவெட்கமலாகி விட்டது. கண்கமளக் குறுமபுத்தனமலாய் படரவிட்ட
வவெட்கமல்ல. நிர்வெலாணப் பட்டது மலாதிரியலான அவெமலானகரமலான வவெட்கம. அலுவெலக
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சகலாக்கமளப் பலார்க்கலாததுசபலால் பலார்த்தலாள. அவெர்கள தன்மனசய தரம தலாழ்த்திப்
பலார்ப்பதுசபலால் இருந்தது.
வபலாதுவெலாக, ஒரு அதிகலாரியின் நலாற்கலாலியில், அலுவெலர்கள உட்கலாருவெது இல்மல.
கூடலாது. அப்படி உட்கலார்ந்தலால் அது இன்டிஸ்ஸிப்ளின். ஆனலால், இந்த பலாத்திமலாசவெலா
அலுவெலகத்தில் எவெரும இல்லலாத சமயங்களில், மூட்மடப்பூச்சிகள வெலாழும தனது
நலாற்கலாலிக்கு கலாலலால் ஒரு உமத வகலாடுத்துவிட்டு, அசதலா அந்த அமறக்குள சபலாய் இந்த
அரியலாசன நலாற்கலாலியில் உட்கலாருவெலாள. முதுமகப் பின்னலால் வெமளத்து, கலால்கமள
முன்னலால் நீட்டி அந்த நலாற்கலாலிமயசய கட்டிலலாக்கி, வமய்மறந்து கிடப்பலாள. பிறகு
நிமிர்ந்து உட்கலார்ந்து, தலாசன ஆபீஸரலானதுசபலால் கற்பமன வசய்துவகலாண்டு. எதிர்ச்
சுவெரில் வபலாருத்திய கண்ணலாடிமய எழுந்து நின்று பலார்ப்பலாள. பிறகு மீண்டும கமபீரமலாய்
உட்கலார்ந்து, சமமஜயில் உளள வபன் வசட்டில் பச்மசப் சபனலாமவெ எடுத்து, சபடில்
மகவயழுத்துப் சபலாடுவெலாள. பச்மசயலாய் இனிஷியலிட்டு ரசிப்பலாள. (பச்மச இங்க்
சபனலாமவெ ஒரு ஆபீஸர் மட்டுசம பயன்படுத்தலலாம. இப்படி பல நலாள நடக்கும
சங்கதிமய இந்தக் கிழம, வெழக்கமலாய் பலாக்கி சகட்க வெந்த ஒரு நலாள பலார்த்துவிட்டது...
என்ன வசய்வெது என்று புரியலாமல் அவெள தடுமலாறிசபலாது கடற்கமரப் பலாண்டிக்கு
அதுசவெ வவெல்லக்கட்டியலாகியது. வீறிட்டுக் கத்தினலார்.
'ஏமமலா நீயும... அவென் கூட ஜீப்பில ஏறி வெந்திசய... அவெனுக்கு இந்த நலாற்கலாலிய
வசலக்ட் வசய்து வகலாடுத்தது நீதலாசன. அப்சபலா ஒனக்கும கலாசு வகலாடுக்கிறதுல ஒரு
வபலாறுப்பு இருக்குதுல்ல? ஏன் சபசலாமல் அப்படி பலாக்கிற வதரியலாமத்தலான் சகட்சகன்...
எதுக்கலாக நலாம சவெட்டி... சசமல உடுத்துசறலாம."
அலுவெலக சகலாக்களுக்கு பலாத்திமலா, ஜீப்பில் ஆபீஸ்சரலாடு சபலான விபரம மட்டுமதலான்
சகட்டது. அந்த விவெரத்திசலசய அவெர்கள நின்று நிதலானித்து சுமவெஞர்களலாகி விட்டதலால்,
அவெர் வசலான்ன 'சவெட்டி சசமல' விவெகலாரம சகட்கவில்மல. 'ஜீப்பில இவெள ஆபீஸசரலாட
முன்னலால

உட்கலார்ந்திருப்பலாளலா,

இல்ல

பின்னலால

இருந்திருப்பலாளலா..'

என்ற

ஆரலாய்ச்சியில் அவெர்கள மூழ்கியசபலாது, சவெதமுத்து ஒருவென் மட்டுசம சுயமலாய் நின்றலான்.
நிமலமம 'கட்டுக்கு' மீறிப் சபலாவெமத புரிந்து வகலாண்டு, கடற்கமரப் பலாண்டிமய
அதட்டினலான்.
'சயலாவ்... இதுக்கு சமல... ஒனக்கு மரியலாதி இல்ல... வமலாதல்ல எமதக் சகட்டலாலும,
முமறயலாய்க் சகட்க வதரிஞ்சிக்கணும?
சவெதமுத்து, கடற்கமரப் பலாண்டிமய கழுத்மதப் பிடித்து தளளலாத குமறயலாக,
வநருங்கிப் சபலானலான். ஆனலால், அவெசரலா, அவெமனப் பலார்ப்பதற்கு முகத்மதகூட
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நிமிர்த்தவில்மல. எவெசனலா ஒருத்தன் எதிரில் நிற்கிறலான் என்ற அனுமலானத்துடன்
கத்தினலார்.
'என்னய்யலா... வமலாமறயக் கண்ட.. வபலால்லலாத வமலாமறய வமலாதல்ல என்ன
விஷயமனு சகளு... அதுதலான் முமற... மூணு மலாசத்துக்கு முன்னலால. இங்சக ஒருத்தன்
இருந்தலாசன... சூட்டும சகலாட்டுமலாய்... வசலாட்டத் தமலயன்... ஆபீஸரலாம ஆபீஸ்ரு...
இவெனுவெல்லலாம ஆபீஸரலானதலால்தலான் இப்சபலா இந்தியலாசவெ நலாறுது, அவெனும, இந்த
வபலாண்ணும.

எங்க

பர்னிச்சர்

கமடக்கு

ஜீப்புல

வெந்தலாங்க...

இந்த

நலாற்கலாலி

சவெணுமுன்னலாங்க. இமத மூவெலாயிரத்தி முன்னுறு ரூபலாய்க்கு சபசி முடித்து அங்சகசய
அசசலாக முத்திரத் தலாளுல ஆர்டர் வகலாடுத்தலாங்க 'கிரிடிட் பில்' தந்திங்கன்னலா... அமத
வஹட் ஆபீசுக்கு அனுப்பி அங்சக இருந்து வசக் வெந்து... அமத மலாத்துறத்துக்கு நலாளலாகும...
அதனலால சகஷ் பில்லலா வகலாடுங்க... ஒரு வெலாரத்துல பணம வெந்துடுமுன்னு வசலான்னலாங்க...
நலானும. அந்த ஜீப்மபயும... அதுல வெந்த மூஞ்சிகமளயும பலார்த்து நமபிட்சடன். மூணு
மலாசமலாயிட்டது... இன்னும பணம வெந்தபலாடில்ல. வெரும என்கிறதுக்கு அத்தலாட்சியும
இல்ல... சீவி சிங்கலாரிக்க வதரியுது... வசலான்ன வெலாக்மக கலாப்பலாற்ற வதரியல்ல... தூ...."
எல்சலலாரும சுமமலா நின்றசபலாது, கடற்கமரப் பலாண்டியிடமும ஒரு நியலாயம
இரப்பமத புரிந்துவகலாண்ட சவெதமுத்து, இப்சபலாது இதமலாகப் சபசினலான்.
'வபரியவெசர உங்களுக்கு மனசு சரியில்ல. இன்னிக்கு சபலாயிட்டு நலாமளக்கு வெலாங்க...
சபசிக்கலலாம...'
ஒனக்கு ரலாமபிரலான்னு வநனப்சபலா... என் நிலம ஒனக்கு வதரியுமலாய்யலா? ஒங்கள
மலாதிரி. நலான் சர்க்கலார் மலாப்பிளமள இல்லய்யலா...கலாமலயில எட்டு மணிக்கு கமடக்குப்
சபலாய்... கூட்டிப் வபருக்கி, தண்ணி வதளிச்சு, ஒவ்வவெலாரு சமமஜயலாய் நகர்த்தி... திங்கள
கிழமமயிலிருந்து

ஞலாயிற்றுகிழமம

மத்தியலானம

வெமரக்கும

உழச்சும

இருபது

வெருஷத்துல வதலாளலாயிர ரூபலாய் சமபளத்துல கஷ்டப்படுற வதலாழிலலாளிய்யலா... முதலலாளி
இல்லலாத சமயத்துல சகஷ் பில் சபலாட்டு இந்த நலாற்கலாலிய வகலாடுத்சதன். இப்சபலா, எங்க
முதலலாளி நலானும கூட்டுக் களவெலாணி என்கிறலான். பணத்மத வெட்டிசயலாட கட்டலாட்டலால்
சபலாலீஸ்ல ஒப்பமடப்பலாரலாம. சர்க்கலார் முத்திமரசயலாட ஒரு ஏமழய ஏமலாத்துறது
நியலாயமலாய்யலா..? சபச வெந்துட்டலான் சபச. நலான் லலாக்கப்புக்கு சபலானலா, எவென்யலா ஜலாமீன்
எடுப்பலான்? என் குடுமபம நடுத்வதருவுல நிக்கப் சபலாவுது. சவெணுமுன்னலா வெந்து
சவெடிக்க பலாருய்யலா...'
இப்சபலாது கடற்கமரப் பலாண்டியின் ஓங்கலாரக் குரல், உமடந்து ஒலமிட்டது.
எல்சலலாரும, அவெமர ஒருமித்தும, ஒசர முமனப்பலாகவும பலார்த்தலார்கள. உயரத்துக்கு ஏற்ற
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உடமபில்லலாதவெர்...

மபசலா

நகரமசபலால்

ஒடிந்து

விழப்

சபலாவெது

மலாதிரியலான

முன்வெமளவு. வவெடு வவெடுப்பலான பலார்மவெ... முண்டலா பனியமனக்கலாட்டும கலாட்டலா
சமலாட்டலா கிழிசல் சட்மட. நலார் நலாரலாய் சபலான நலாலுமுழ சவெட்டி...
தமலயில் மகமவெத்தபடிசய. தமரயில் உட்கலார்ந்த கடற்கமரப் பலாண்டிமய பலார்க்க
சகிக்கலாத சவெதமுத்து, பலாத்திமலாவிடம கிசுகிசுத்தலான்.
சமடம... ஓங்க பணத்துல இருந்து வகலாடுத்துடுங்க. அப்புறமலாய் ஆபீஸர்கிட்ட
வெலாங்கிக்கலலாம.'
'ஒன்கிட்ட வசலால்லக் கூடலாது... ஆனலாலும வசலால்ல சவெண்டிய கட்டலாயத்துல
வசலால்சறன் முத்து... ஆபீஸ் சமபளத்மத 'அவெர்'கிட்ட அப்படிசய வகலாடுத்திடணும.
அப்புறம தினமும பஸ் சலார்ஜ்க்கும, ஒரு கப் கலாபி குடிக்கிறதுக்கும அவெர்கிட்ட மகசயந்தி
பிச்மச வெலாங்கணும... இதுதலான் என்சனலாட பிழப்பு...
பலாத்திமலா ஏசதலா பணம வகலாடுப்பலாள என்பத மலாதிரி சவெதமுத்துவின் கிசுகிசுப்பின்
மூலம நமபிக்மகப் வபற்ற கடற்கமரப் பலாண்டி, அவெள மகமய விரித்து பதிலுக்கு
கிசுகிசுப்பதில், ஏமலாற்றமமடந்து ஒப்பலாரி சபலாடுவெதுசபலால் சபசினலார். ஏமலா... உனக்கும
புளளக்குட்டி இருக்கு... என் வெயிற எரியவிடலாசத
பலாத்திமலாவுக்கு திடவரன்று, இன்னும மஞ்சள கலாமலாமல சுகமலாகலாத தனது மூன்று
வெயது மகளின் நிமனவு மனமத உடனடியலாய் அரித்தது. இந்த ஆசலாமியின் சலாபத்தலால்,
மரணம மகமள பறித்துவிடக் கூடலாது என்கிற பயம. அப்படி பயப்பட பயப்பட அதுசவெ
சகலாபமலாய் குணமலாறியது. ஆபீஸ்மரக் கலாட்டிக் வகலாடுத்தலால், அவென் தனது அந்தரங்க
குறிப்சபட்டில் வில்லங்கம வசய்து, அதனலால் வநருங்கி வெரும பதவி உயர்வு ஓடிவிடக்
கூடலாசத என்று இதுவெமர பல்மலக் கடித்து வபலாறுத்தவெள. இப்சபலாது வெட்டியும
முதலுமலாய் முழங்கினலாள ஆபீஸ் ரகசியத்மத எல்சலலாருக்கும சகட்குமபடி கத்தலலாகச்
வசலான்னலாள.
'நலாளகலாலி பணம மூணு மலாசத்துக்கு முன்னலாடிசய வெந்துட்டுது. இங்க இருந்த
ஆபீஸ்ருதலான் முழுங்கிட்டலான். கவெலப்படலாதிங்க வபரியவெசர... இப்பசவெ வமட்ரலாசுல
இருக்கிற

எங்க

வடப்டி

மடரக்டருக்கிட்ட

வடலிசபலான்ல

சபசி,

நடந்தமதச்

வசலால்சறன்... உங்க வமலாதலலாளிக்கும வடலிசபலான்ல விஷயத்மத வசலால்சறன்...'
'சலாகப் சபலாறவெனுக்கு பலாலு சகட்டலால், பசுமலாடு குட்டி சபலாடட்டுமனு வசலால்ற கமத
மலாதிரி இருக்கு...'
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பலாத்திமலாவின் முகம இறுகியது. கடற்கமரப் பலாண்டி வசலான்னமத கலாதுகள
உளவெலாங்கவில்மல. மஞ்சள கலாமலாமல மகள வடலிசபலான் குமிமழ எடுத்துக்வகலாடுப்பது
சபலான்ற பிரமம, சுழற்றினலாள. ஏழு அதிசயங்கள எட்டலானதுசபலால் வசன்மனக்கு
மலனும கிமடத்து விட்டது. அதுசவெ ஒன்பது ஆனதுசபலால் 'ஊர் சுற்றி' வடப்டி
மடரக்டரும உடசன கிமடத்து விட்டலார். அவெர், தன் கண் முன்னலால் நிற்பது சபலால்
அனுமலானித்து எல்லலா விவெரத்மதயும விளக்கமலாய்ச் வசலான்னலாள. இமடயிமடசய
சபசலாமல் சகட்டலாள. பிறகு வடலிசபலாமன மவெத்துவிட்டு வபலாதுப்பமடயலாக ஒரு
விவெரம வசலான்னலாள.
'நமம

வடப்டி

மடரக்டருக்கு

மூமளசய

இல்மல.

நலான்

ஆப்ட்ரலால்

ஒரு

அக்கவுண்டன்ட். ஒரு கிளலாஸ் ஒன் அதிகலாரிமயப் பற்றி எப்படி கமப்மளன்ட் வசய்திருக்க
முடியும... எனக்கும 'வமசமலா' வகலாடுக்கப் சபலாறலாரலாம... சகட்டலால், 'தமலக்கு வெந்தது
பூசவெலாட சபலாச்சுதுன்னு நிமனச்சுக்சகலானு சிரிக்கிறலார்...'
பலாத்திமலா

அழுமகயும,

சிரிப்புமலாக

வசலால்லி

முடிக்குமுன்சப,

இப்சபலாது

வசன்மனயிலிருந்சத வடலிசபலான் வெந்தது. அமத எடுத்து வெலார்த்மதக்கு வெலார்த்மத, எஸ்
சலார்

சபலாட்ட

பலாத்திமலா,

வடலிசபலாமன

மவெத்ததும

கடற்கமரப்

பலாண்டிமய

ஆற்றுப்படுத்தினலாள.
'கவெமலப்படலாதிங்க வபரியவெசர... நடந்த விஷயத்மத விளக்கி... நீங்களும ஒரு புகலார்
வகலாடுங்க... ஒரு வெலாரத்துல வசட்டிலலாகிவிடும.
'எமமலா... ஒன்மனக் மகவயடுத்துக் குமபிடுசறன்... அஞ்சு நலாள இல்ல பத்து நலாளுன்னு
வசலால்லு ஒரு வெலாரமுன்னு புளிச்சிப்சபலான வெலார்த்மதமய மட்டும வசலால்லலாசத.'
'கமடசியில புலி வெந்துட்டுப் வபரியவெசர... ஒங்கப் பணத்மத வெலாயில சபலாட்டவெரு
சஸ்வபண்ட் ஆகப்சபலாறலாரு. சவெணுமுன்னலா பலாருங்க."
'கமடப் பணம வெந்தலால் சபலாதுமமலா. அவென் வகட்டுப் எனக்கு ஒண்னும ஆக
சவெண்டியதில்ல...'
'சரி சரி இந்தப் பக்கமலா வெலாங்க... இந்தலாங்க சபப்பர்... இந்தலாங்க சபனலா... எழுதுங்க...
ஏன் தயங்கறீங்க... எழுதிக் வகலாடுக்கலாட்டலால் பணம வெரலாது. நலான் வசலால்ற மலாதிரி
எழுதுங்க...'
பலாத்திமலாவுக்கு சந்சதலாஷமதலான். இந்த பமழய ஆபீஸர் சஸ்வபண்ட் ஆகி, விசலாரமண
முடிய ஒரு வெருஷம ஆகலலாம. அதுவெமரக்கும. இவெசள இன்சலார்ஜ் ஆகி, அவெள
ஆமசப்பட்ட அந்த நலாற்கலாலியில் பகிரங்கமலாகசவெ உட்கலாரலலாம. அதற்குள புரசமலாஷன்
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வெந்துவிடும.

இங்சகசய

வெரலலாம.

வெருசதலா

வெரமலசயலா

மகளுக்கு

இருக்குற

மஞ்சக்கலாமலாமல சபலாயிடும...
சவெதமுத்துக்கு என்னசவெலா சபலாலிருந்தது. இன்னும பிளலாஸ்மக திறக்கவில்மல.
அமதத் திறக்கும எண்ணமும அவெனுக்கு இல்மல. உளசள இருந்த கலாபிமயப்சபலால்,
அவென் மனமும மண்டிவிட்டது. பமழய அதிகலாரியலான பலால் வெண்ணன், அடுத்த
திங்கட்கிழமம அலுவெலகம வெந்து எல்சலலாருமலாய் எனக்கு சஸ்வபன்ஷன் வெலாங்கிக்
வகலாடுத்துட்டிங்கசள. ஒங்களுக்கு சந்சதலாஷமதலாசன! ன்னு அழத்தலான் சபலாறலான். அமத
எப்படி தலாங்கிக்க முடியும.... பலாவெம புளளக்குட்டிக்கலாரன்....'
சவெதமுத்து,

எழுதிக்

வகலாண்டிருக்கும

கடற்கமரப்

பலாண்டிக்கும,

வசலால்லிக்

வகலாண்டிருக்கும பலாத்திமலாவுக்கும இமடசய சபலாகப் சபலானலான். பிறகு, முன் மவெத்த
கலாமல பின் மவெத்தலான். அங்சக எழுதப்படுவெமத சகட்கசவெலா அல்லது படிக்கசவெலா
மனங்சகட்கலாமல் வவெளிசய வெந்தலான். உப்புத் தின்றவென் தண்ணீமரக் குடித்துத்தலான்
ஆகசவெண்டும என்ற பழவமலாழிமய நிமனத்துப் பலார்த்தலான். ஆனலாலும மனம, கடல்
உப்பலாய் அரித்தது. அலுவெலகத்தில் இந்த பலாத்திமலா உட்பட எல்லலா ஊழியர்களும இந்த
சவெதமுத்துமவெ 'வெலா சபலா' என்று சபசுமசபலாது, அதிகலாரி பலால்வெண்ணன்தலான் 'நீங்க' என்று
அமழப்பலான். ஆசலாமி சஷலாக் சபர்வெழிதலான். ஆபீஸிசலசய 'குவெலார்ட்டர்' சபலாடுகிற
வென்தலான். ஒருதடமவெ இவெமனக்கூட வெலாங்கிவெரச் வசலான்னவென்தலான். ஆனலால், இவென்
முமறத்த முமறப்பில், அவென், அன்று சபலாடவில்மல. இவெமனயும அதற்கு பிறகு
அப்படிக் சகட்டதில்மல. மரியலாமத வகலாடுப்பதில் பின்வெலாங்கவும இல்மல. அசதலாடு,
அதிகலாரியின் மமனவி அசல் லட்சுமி. லட்சுமி பக்தர்கமள எப்படி நடத்துவெலாசளலா
ஆனலால், இந்த மலானுட லட்சுமி, ஓரிரு தடமவெ, இந்த பியூன் சவெதமுத்துமவெ மடனிங்
சடபிளில், தன் குழந்மதகசளலாடு சரி நிகர் சமலானமலாய் மவெத்து சலாப்பலாடு சபலாட்டவெள.
இவென், தட்மடக் கழுவெ எழுந்தசபலாது அமத தடுத்தலாட் வகலாண்டவெள. அப்படிப்பட்ட
அந்த உத்தமிமய கணவென் வசய்த கலாரியத்திற்கலாக சவெதமனபட மவெப்பதலா... கூனிக்
குறுகி வீட்டுக்குளசளசய முடங்க மவெப்பதலா... ஒருசவெமள அந்த அமமலாவிடசம
விஷயத்மத

வசலால்லலலாமலா...

சவெண்டலாம.

ஒரு

வபண்ணுக்கு

நிமமதிசய-அவெள

புருஷமனப் பற்றி வதரியலாத வெமரக்கும தலான்.
சவெதமுத்து.

ஒரு

முடிசவெலாடு

அலுவெலகத்திற்கு

வவெளிசய

வெந்தலான்.

பலால்வெண்ணனிடம விஷயத்மத வசலால்லிவிட்டலால் சபலாதும சமலாளித்து விடுவெலான். அசல்
இந்திரஜித்.
சவெதமுத்து, சவெகசவெகமலாய் நடந்து, கண்ணலாடிக் குடில் மலாதிரி இருந்த ஒரு எஸ்.டி.டி.
பூத்துக்கு சபலானலான். நல்ல சவெமளயலாக பக்ரீத்வகலாண்டலாடப் சபலாவெதலாக அவென் சபலாட்ட
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(சவெதமுத்து இந்துவெலாக்கும) வபஸ்டிவெல் அட்வெலான்ஸ் ஏற்றுக்வகலாளளப்பட்டு முன்னுறு
ரூபலாய் இன்மறக்குத்தலான் கிமடத்தது. வடலிசபலான் கட்டணம நூறு ரூபலாய்க்கு சமல்
சபலாகலாது. ஆனலாலும, இந்தப் பணத்மத மவெத்து பசங்களுக்கு ஸ்கூல் யூனிபலார்ம
வெலாங்கலலாம என்று நிமனத்திருந்தலான். பரவெலாயில்மல. தமலமம ஆசிரியரிடம வகஞ்சி
கூத்தலாடி ஒரு வெலாரத்மத தளளிவிடலலாம. பலால்வெண்ணனிடசம வடலிசபலான் கட்டணத்மத
வெலாங்கலலாம. சீ... சீ... அது தப்பு உதவி வசய்தலால், அமத உருப்படியலாய் வசய்யனும, அவுரு
பிழச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு நூறு ரூபலாய் வசலவெழிக்கிறதுல தப்பில்ல...
நல்லசவெமளசயலா - வகட்ட சவெமளசயலா, மலன் கிமடத்துவிட்டது. பலால்வெண்ணசன
சபலாமன எடுத்தலான். எடுத்த எடுப்பிசலசய மறுமுமனக்கலாரன் 'உஷலாவெலா' என்றசபலாது,
இவென் 'வீட்டிலிருக்கும லட்சுமிக்கு துசரலாகம வசய்யலலாமலா சலார்' என்று கூட உபசதசிக்கப்
சபலானலான். பிறகு வடலிசபலான் கட்டணத்மதக் கருதியும, அப்சபலாமதமய சூழமல
நிமனத்தும அசத சமயம அந்த உஷலா யலாரலாக இருப்பலாள என்ற அடி மன உந்தசலலாடும,
அவென் வவெளிமனம, நடந்த விஷயங்கமள, அவென் வெலாயில் மீன் துளளமலப் சபலால்,
வெலார்த்மதகளலாகப் சபலாட்டது. இவென் விஷயத்மத திருக்குறளலாய் வசலான்னலாலும,
எதிர்முமன பலால்வெண்ணன் வபரிய புரலாணமலாய் விளக்கம சகட்டலான். இவெசனலா, பில்
சபலாட்டு கலாட்டப்சபலாகிற அந்த சின்ன பிசலாமசசய பயந்து பலார்த்து, விவெரம வசலான்னலான்.
பிறகு உஷலாவும. கட்டண நிமனப்பும அற்றுப்சபலாக சபச்சு வெலார்த்மதயில் ஈடுபட்டலான்.
'அழலாதிங்க... அழலாதிங்க... சலார்' என்று அழுதழுது வசலான்னலான். நீண்ட சநர தயக்கத்திற்குப்
பின், 'சரி சலார்... நலானலாச்சு... நலானலாச்சு...' என்று மறுமுமறக்கலாரனுக்கு சகட்குமபடி
மலார்த்ட்டிக்கூட உறுதியளித்தலான்.
எப்படிசயலா, அவென் மவெத்திருந்த பணத்தில் பஸ் சலார்ஜஸுக்கு கலாசு இருந்தது.
அவ்வெளவு பணம வசலவெலானது கூட வபரிதலாகத் வதரியவில்மல. ஆனலால் பலால்வெண்ணன்
வசலான்னமத எப்படி நிமறசவெற்ற முடியும. ஜி.பி.எப். பணம, ஆயிரத்து ஐநூறு
இருக்கத்தலான் வசய்யுது. ஆனலால், அது இன்சறலா... நலாமளக்சகலா என்று இருக்கும கர்ப்பிணி
மமனவிக்கலாக உளள பணம. ஏற்கனசவெ, அவெளுக்கு சிசசரியன் ஆப்பசரஷன்.
டலாக்டர்கள, ஸ்சகன் எடுத்துப் பலார்க்க சவெண்டும என்கிறலார்கள. மீதிப்பணம, சவெறு
திரட்ட சவெண்டும. ஆனலாலும பலால்வெண்ணன் அடுத்த திங்கட்கிழமம வெந்து அவ்வெளவு
பணத்மதயும வகலாடுக்கிறதலா உறுதியளித்திருக்கலார். மலார்த்தட்டி வசலால்லி விட்டு, முதுமக
கலாட்டுவெது தப்பிலும தப்பு... வபரிய தப்பு.
சவெதமுத்து, வீட்டுக்கு சபலானதும, மமனவிமய குசலம விசலாரித்தலான். இனிசமல்
மத்தியலானத்திற்கும அவெள மகப்பட சமமக்கும சலாப்பலாட்டுப் வபலாட்டலத்மத எடுத்துப்
சபலாவெதலாக வெலாக்களித்தலான். அடுத்தலாண்டு 'எல்.டி.சி.' எனப்படும அரசலாங்க பணத்துடன்,
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அவெமளயும பிறந்த சபய்கமளயும, பிறக்கப்சபலாகும சதவெமதமயயும கூட்டிக்வகலாண்டு,
பத்ரிநலாத்,

சகதலார்நலாத்,

தலாஜ்மஹலால்

சபலான்ற

இடங்கமள

கலாட்டப்சபலாவெதலாக

வெலாக்களித்தலான்.
சவெதமுத்துவின் மமனவிக்கு ஒசர வகலாண்டலாட்டம. மகிழ்ச்சிமய மனதிற்குள
மவெக்கலாமல் அமத அவென் கழுத்தில் மகசபலாட்டுக் கலாட்டினலாள. அவென் அந்த மககமள
நீவிவிட்டலான். அவெற்றில் கிடந்த இரண்டு தங்க வெமளயல்கமளயும உருட்டி விட்டலான்.
பிறகு தர்மம தமலகலாக்கும என்பதற்கு ஒரு கமதமயச் வசலான்னலான். அப்புறம விவெரம
வசலான்னலான். அவென் எதிர்பலார்த்தது சபலால், அவெள குமுறவில்மல. வகலாந்தளிக்கவில்மல.
சிறிது சயலாசிக்கத்தலான் வசய்தலாள. பிறகு வெமளயல்கமள அவெனிடம கழற்றி வகலாடுத்தலாள.
இவென், வவெளளிக்கிழமம ஆயிற்சற என்று இழுத்தசபலாது, அவெசளலா நலாளும கிழமமயும
பலால்வெண்ணணுக்கு

கிமடயலாது

என்றலாள.

அப்சபலாசத,

அடகு

மவெத்து,

அந்த

சவெகத்திசலசய பணத்மதக் கட்டச் வசலான்னலாள. அசதலாடு அவெனுக்குத் சதலான்றலாத
ஒன்மறயும வசலான்னலாள. பமழய ஆபீஸர் வடலிசபலானில் (பக்கத்து வீட்டு வடலிசபலான்)
வெருவெது வெமரக்கும கலாத்திருக்க சவெண்டலாமலாம. இன்மறக்சக பணம கட்டிய விவெரத்மதச்
வசலால்லி, அதற்கலாக ரசீமதயும கூரியசரலா, சகரியசரலா அதுல வெச்சு அனுப்பிடனுமலாம.
இவெனலாவெது பமழய ஆபீஸருக்கு விசுவெலாசமலாய் இருக்கனுமலாம. சவெதமுத்து, மமனவிமய
மகவயடுத்து குமபிட்டபடிசய எழுந்தலான்...
மறுநலாள, இரண்டலாம சனி... அப்புறம ஞலாயிறு... திங்கட் கிழமம அரசலாங்கசம
'பந்தலாடிய' விடுமுமற.
வசல்வெலாய் கிழமம, மமனவி நீட்டிய சலாப்பலாட்டுப் வபலாட்டலத்மத (பரலாஸ்
சண்முகத்திடம வகலாடுத்திடணும... ருசி வதரியலாமசலசய சலாப்பிடுறவென்) பயபக்தியலாய்
வெலாங்கி, தூக்குப் மபயில் சபலாட்டுக்வகலாண்டு, பஸ் நிமலயம சநலாக்கி நடந்தலான். வவெயில்
சுட்ட சூட்டில் அடுத்த மலாதமலாவெது தவெமண முமறயில் ஒரு மசக்கிள வெலாங்க சவெண்டும
என்று நிமனத்துக் வகலாண்டலான். கலால் சுட்டலாலும, மனம குளிர்ந்தது. ஒரு குடுமபத்மதக்
கலாப்பலாற்றிவிட்ட தமல நிமிர்வு. மனம பூரணப்பட்ட வபருமிதம.
சவெதமுத்து, அலுவெலகத்திற்குள நுமழந்ததும நுமழயலாததுமலாக பமழய ஆபீஸருக்கு
தலான்

வசய்த

பசரலாபகலாரத்மத

எல்சலலாரிடமும

வசலால்லப்சபலானலான்.

பிறகு

கலாமலயிசலசய சண்முகத்திடம வசலான்னமத மீண்டும வசலால்வெது தற்வபருமமயலாகி
விடும என்றும எண்ணினலான். இந்த சண்முகம நல்ல வசய்திகமளச் வசலால்ல தவெறியசத
இல்மல.

இவெசன

வசலால்லியிருப்பலான்

என்று

நிமனத்து,

குவிந்த

உதடுகமள

உளபலாய்ச்சிய படிசய அவெமனப் பலார்த்து அர்த்தம அர்த்தமலாய் சிரித்தலான். இந்த சண்முகம
இவெனுக்கு வபஸ்டிவெல் அட்வெலான்ஸ் வெந்திருப்பது வதரிந்து, கலாமலயிசலசய இவென்
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வீட்டுக்கு கடன்பமட எடுத்தலான். அடுத்த வெலாரம, ஏசதலா ஒரு கிறிஸ்த்துவெ பண்டிமகமய
வகலாண்டலாடுவெதற்கு தலான் சகட்டு இருக்கும அரசலாங்க அட்வெலான்ஸ் வெந்துவிடும என்றும,
அதுவெமரக்கும நூசற நூறு ரூபலாய் தருமபடியும சகட்டலான். சவெதமுத்து பதில்
வசலால்வெதற்கு முன்சப அவென் மமனவி சதநீர் டமளமர நீட்டியபடிசய விளக்கினலாள.
பணம சபலான கலாரணத்மதயும, கணவெனின் தயலாள குணத்மதயும விளக்கும வெமகயில்
வபருமம

பிடிபடலாமல்

சபசினலாள.

இறுதியில்

சண்முகத்திற்கு

மகவிரிக்க

சவெண்டியிருக்கிறசத என்று குரமல வெருத்தத்சதலாடு முடித்தலாள. அப்சபலாது இந்த
சண்முகம வெருத்தப்படலாமல் 'வெலாழ்க' சபலாட்டலான். ஊரலான் கடமன அமடத்தலாள, தன்
கடன் தலானலாக அமடபடும என்று தமர்ஷ்கூட வசய்தலான். ஆனலால் அசத வடப்திரி
சண்முகம, இப்சபலாது ஏன் இப்படி கத்துறலான்?.
'பலாவிப் பயசல!... நடுத்வதருவுக்கு வெந்துட்டியடலா உனக்கு மூமள எங்கடலா சபலாச்சு.'
சவெதமுத்து திக்கித் திணறியசபலாது, பலாத்திமலாவும கத்தினலாள.
'ஒன்மன யலாருய்யலா... அவெனுக்குப் சபலாய் பணம கட்டச் வசலான்னது...'
சவெதமுத்து திருப்பிக் கத்தினலான்.
'ஒங்கள... மலாதிரி என் மனசு கல் இல்ல...'
'அய்யலா புண்ணியவெலாசன... அதுக்கு ஒரு பரிசும வெந்திருக்குது வதரியுமலா.. மூன்று
மலாதத்துக்கு முன்னலால, டிரலான்ஸ்பர் வெந்த அவெசரத்துல, உன்கிட்டசய மூவெலாயிரத்து
முன்னூறு ரூபலாமயக் வகலாடுத்து நலாற்கலாலி கடமன அமடக்குமபடி பலால்வெண்ணன்
வசலான்னலானலாம. நீதலான் பணத்மதக் கட்டலாமல் மகயலாடல் வசய்துட்டியலாம. இதுக்கு நீ
அனுப்புன ரசீமதயும ஆதலாரமலாக் கலாட்டி உன் சமசலசய ஒரு புகலார் வகலாடுத்திருக்கலான்,
நமம பமழய ஆபீஸர்.'
'துசரலாகிப் பயல்... நலான்தலான் அவெனுக்கு வடலிசபலான்ல விஷயத்மத வசலான்சனன்...'
'நீ ஆயிரம வசலால்லுசவெ... அமத சமலிடம நமபணும' என்கிறது கட்டலாயமலா...
அப்படிசய நமபினலாலும... நீ ஆபீஸ் ரகசியத்மத வவெளியிட்டதுக்கலாக சமற்வகலாண்டும...
ஒன்சமல் ஆக்ஷன் எடுக்கலலாம இல்மலயலா... பணத்மத கடன் வகலாடுக்கலலாம... ஆனலால்
மூளய கடன் வகலாடுக்கலலாமலா...'
'எதுக்கலாகமமலா இப்படி சுத்தி வெமளச்சு சபசுறீங்க..' என்னலால எப்படி வசலால்னுமசன
வதரியல...

துஷ்டனுக்கு

உதவுற

ஒரு

நல்லவெமனயும

உலகம

துஷ்டனலாத்தலான்

நிமனக்கும. சண்முகம எனக்கு வசலால்றதுக்கு வெலாய் வெரமலாட்சடங்குது. நீயலாவெது
வசலால்லு...
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பலாத்திமலாவின், கண் கலங்கலுக்குக் கட்டுப்பட்டதுசபலால், 'வடப்திரி' சண்முகம,
பியூன் சவெதமுத்துமவெக் கட்டிப் பிடித்தபடிசய கண்ணிர் மல்க வசலான்னலான்.
'ஒன்மன சஸ்வபன்ட் வசய்திருக்கலாங்கடலா... சமலதிகலாரியிடம நமபிக்மக சமலாசம
வசய்து... அரசலாங்க பணத்மத தவெறலாப் பயன்படுத்தி, டிபலார்ட்வமன்டுக்கும... வகட்ட சபர்
வெலாங்கிக் வகலாடுத்ததுக்கலாக, ஒன்ன சஸ்வபன்ட் வசய்திருக்கலாங்கடலா...'
வடப்திரி சண்முகம, சகவிக் சகவி அழுதலான். சவெதமுத்துதலான், அப்படிசய அழலாமல்
நின்றலான்.
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5. இந்நலாட்டு மன்னர்கள
திரிசூலமசபலால், மூன்று சலாமலகள சந்திக்கும கூட்டுசரலாடு. கிழக்கு-சமற்கலாகச்
வசன்ற சதசிய சலாமலயில் இருந்து கிமளவிட்டு, வதற்கு சநலாக்கிச் வசல்லும சலாமல
பிரிவெதலால் ஏற்பட்ட அமரக்சகலாணம சபலான்ற பகுதியில் நலான்மகந்து டக்கமடகள,
ஒவ்வவெலாரு கமடயிலும, உரிமமயலாளருக்கு இஷ்டப்பட்ட அரசியல் கட்சியின்
சதர்தல் சின்னம, சின்னலா பின்னமலாக கலாட்சியளித்தன. வெலாசல்களுக்கு இருபுறமும
சதர்தல் தட்டிகள. சுவெர்களில் சபலாஸ்டர்கள. கமடகளுக்குளசள, கூமரப்பகுதியில் கட்சிக்
வகலாடிகளின் சதலாரணங்கள.
அந்த கூட்டு சரலாட்டின் கிழக்குப் பகுதியிலும, வெடக்குப் பகுதியிலும இரண்டு
சின்னஞ்சிறு

கிரலாமங்கள.

அவெற்மற

மமறப்பதுசபலால்,

புளியமரங்களும,

ஆல

மரங்களும வநருங்கி நின்றன.
இங்சக, சலாமலகள, கூட்டணி மவெத்து பிரிவெதுசபலால், அரசியல் கூட்டணிகளின்
சதர்தல் கலால அலுவெலகங்களலாகச் வசயல்பட்ட இரண்டு ஒமலக் வகலாட்டமககள. ஒன்று
வெடசமற்கிலும, இன்வனலான்று வதன்கிழக்கிலும இருந்தன. சலாமலகளதலான் கூடுசம
அன்றி. மனிதர்கள அல்ல என்பதுசபலால், இந்த ஒமலக் வகலாட்டமககளில் இருந்து.
மமக்குகள அலறின. பக்கத்து டவுனில் இருந்து வெரவெமழக்கப்பட்ட வெலாடமகத்
தமலவெர்கள, மமக்குகள மூலம வெலாயில் வெந்தமதவயல்லலாம தத்துவெங்களலாகவும,
வெலாக்குறுதிகளலாகவும, உளறல்களின் உருவெங்களலாகி, ஒலிவெடிவெங்களலாக முழங்கினர்.
ஆரமபத்தில்,

'லலாவெணி'

மலாதிரி

சபலாட்டி

சகலாஷங்கள

முழங்கினர்.

ஒருவெர்

நிறுத்தியதும. இன்வனலாருவெர் சபசுவெலார் வகலாட்டமகமயசய. மனித உருப்வபற்று
சபசுவெதுசபலாலவும,

அதன்

வெலாசசல,

வெலாயலாகப்

சபலானது

சதலான்றும. 'அகப்பட்டமதச் சுருட்டும கட்சிக்கலா உங்கள ஒட்டு?
'அகப்படலாதமதயும சுருட்டும கட்சிக்கலா உங்கள ஒட்டு?
'எங்கள தமலவெர் சிங்கம'
'இல்மல... இல்மல... அசிங்கம'
'கருப்பட்டி விற்ற சவெட்பலாளருக்கலா உங்கள ஒட்டு?'
'கலாண்டிரலாக்ட்ல வகலாளமள சபலாட்டவெனுக்கலா உங்கள ஒட்டு?'
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சபலாலவும

'பஞ்சலாயத்து யூனியனில் பலாதிமயச் சலாப்பிட்ட பலாரலாங்குசத்திற்கலா சவெலாட்டு?'
'முனிசிபலாலிட்டியில் முக்கலால்வெலாசிமய ஏப்பம சபலாட்ட முத்மதயனுக்கலா சவெலாட்டு?'
'பலாரலாங்குசத்திற்கு

வெலாக்களிக்குமுன்னலால்,

அபமலப்வபண்

அஞ்சமலமயக்

சகளுங்கள'
'சவெமல கிமடப்பதலாக நமபி, குழந்மதமயப் வபற்றுக் வகலாண்ட ஆசிரிய பயிற்சி
வபற்ற பலார்வெதிமயப் பலாருங்கள. பலாரலாங்குசத்தின் சுயரூபம வதரியும'
'ஒழிக ஒழிக.'
'முத்மதயன் ஒழிக... வெலாழ்க... வெலாழ்க...'
பலாரலாங்குசம வெலாழ்க...'
விட்டு, விட்டு, சபசிக் வகலாண்டிருந்த மமக்குகள. இப்சபலாது விடலாமல் ஒசர
சமயத்தில் முழங்கின. இரண்டு வகலாட்டமககளில் இருந்து வவெளிப்பட்ட ஒலங்கள,
சதர்தல் ஒப்பலாரியலாகி, திரண்டு நின்ற இருபக்கத்துத் வதலாண்டர் கமளயும. புறநலானூற்று
வீரர்களலாக சிலி ர்ப்பமடயச் வசய்தது. இருப்பினும, யலாமனக்கு புலியிடம பயம. புலி
க்கு. யலாமனயிடம பயம என்பலார்கள. பரஸ்பரப் பயத்தில், இரண்டு சகலாஷ்டிகளும, நின்ற
இடத்திசலசய

நின்றன.

சிறுவெர்கள

மட்டும,

அந்த

வகலாட்டமகக்கும.

இந்த

வகலாட்டமகக்குமலாகப் சபலாய்க் வகலாண்டிருந்தலார்கள.
டக்கமடகளுக்கு எதிர்த்தலாற்சபலால், வபட்சரலால் பங்கிற்கு அருசக உளள தன்
வபட்டிக் கமடயில் இருந்து, கலாதுகமளப் வபலாத்திக்வகலாண்டு, கண்கமள வவெறித்து
மவெத்துக் வகலாண்டிருந்த ரலாமமயலா, கமடக்கு முன்னலால், திரலாட்மசப் பழங்களில்
அழுகியமத அப்புறப் படுத்திக் வகலாண்டிருந்த மமனவிமயப் பலார்த்து அன்னலாசிப்
பழத்மத. எடு என்றலான்.
டவுனில்

சபலாய்,

பழங்கமள,

அப்சபலாதுதலான்

அவெள

வெலாங்கிக்

வகலாண்டு

வெந்திருந்தலாள. கமடயில் 'மிக்ஸி' இருந்தது. சவெர்க்க மவெத்து விழுங்குவெதுசபலால்
பயமுறுத்தும வவெயில் கலாலத்தில், லலாரிக்கலாரர்கள, இந்த கமடயில் வெந்து 'ஜஸூஸ்'
சலாப்பிடுவெது உண்டு. பலாதிக்குப் பலாதி லலாபம கிமடக்கும. கமடயில் விற்பமனயலான
மிட்டலாய், சிகவரட் வெமகயறலாக்களில் கிமடத்த வசலாற்ப லலாபத்மதயும, மமனவியின்
மூத்குத்திமய அடகு மவெத்து கிமடத்த பணத்மதயும வகலாண்டு ஒரு வெலாரத்திற்கு
முன்புதலான் ஆயிரம ரூபலாயில், இந்த மிக்ஸிமய வெலாங்கினலான். 'கல்லலா'வில் கணக்குப்
பலார்க்குமசபலாது, ஐந்தலாறுரூபலாய் அதிகமலாக விழுகிறது. கடனுக்கு வெட்டி கட்டி விடலலாம.
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சதர்தல் வகலாட்டமககளில், சகலாஷங்கள சகவெலமலாக சபலாய்க் வகலாண்டிருந்தன.
கமடயில் சிகவரட் வெலாங்க வெந்த நலான்மகந்து கட்சிக்கலாரர்களிடம 'ஏமபலா... இப்படி
வகட்டுப் சபலாறீங்க... சதலாற்றவெனும, வஜயித்தவெனும ஒண்ணலாய் சசருவெலாங்க... கல்யலாண
வீட்ல மககுலுக்கிக்குவெலாங்க... கமடசில... மண்மடய உமடச்சிக்கிடுறது நீங்கதலான்...
ஆயிரந்தலான் இருந்தலாலும நலாம அண்ணன் தமபிங்க... தமலவெருங்க சமல பலாசம
மவெயுங்க... அதுக்கலா, நமக்குளள இருக்கிற பலாசத்மத குமறக்க சவெண்டலாம... பலாசத்மத
குமறத்தலாலும

பரலாவியில்ல...

பமகமய

வெளர்க்க

சவெண்டலாம..."

என்று

வசலால்லப்சபலானலான். வெலாய்க்கு வெந்ததமத, வதலாண்மடக்குள சபலாட்டுக் வகலாண்டலான்.
மமனவியின் முகம கூட எதிரியின் முகமசபலால் சதலான்றும கலாலம. நல்லதலாகச்
வசலான்னலாலும, வகட்டதலாக எடுத்துக் வகலாளவெலார்கள. எதிர்கட்சிமய ஒழிக என்றும. தன்
கட்சிமய வெலாழ்க என்றும வசலால்லலாத எந்த வெலார்த்மதயும, அவெர்களுக்கு நன்றலாகத்
வதரியலாது.
ரலாமமயலா, வதலாண்டர்கள சகட்ட சிகவரட்டுகமள, மவுனமலாக எடுத்து நீட்டினலான்.
அவெர்கள

சிகவரட்டுக்கமள

வெலாங்கி

வகலாண்டிருந்தசபலாது,

இரண்டு வகலாட்டமக

முன்னலாலும நின்றவெர்கள, ஒருவெமர ஒருவெர் சநலாக்கி ஓடினலார்கள. மககளில் கமபுகள,
கத்திகள, மசக்கிள வசயின்கள. கமடமுன்னலால் நின்ற வதலாண்டர்களும, அங்சக இருந்த
கலர் பலாட்டில்கமளயும, சசலாடலா பலாட்டில்கமளயும எடுத்துக் வகலாண்டு ஓடினலார்கள.
ஒசர அமளி... யலார், யலாமர அடிக்கிறலார்கள என்று வதரியவில்மல. அந்தரத்தில் தலாவிய
கற்கள, எங்சக இருந்து எங்சக சபலாகின்றன என்று வதரியவில்மல. 'வவெண்மட'
வெலார்த்மதகள, அமரசவெக்கலாடுகளின் லட்சிய முழக்கங்கள. ஐந்து நிமிடத்தில், தமலயில்
ரத்தம வகலாட்டும இருவெமர ஒரு தரப்பும, மயங்கி விழுந்த ஒரு வதலாண்டமர,
இன்வனலாருவெரும தூக்கிக் வகலாண்டு சபலானலார்கள. மயங்கி விழுந்தவெருக்கு உயிர்
இருக்கிறதலா இல்மலயலா என்று வதரியவில்மல. ஒலங்கள சகட்டன. உறவினர் ஒலங்கள.
கமடக்குள வெந்த ரலாமய்யலா, ஒரு அன்னலாசிப்பழத்தின் கலாமபுகமள வவெட்டிவிட்டு,
அவெற்றின் முட் பகுதிமயச் சீவிக் வகலாண்டிருந்த மமனவிமயசய பலார்த்தலான். இந்த
பழத்மதச் சீவினலால் சலாறு கிமடக்கும. மனிதமன சீவினலால் என்ன கிமடக்கும...
ஒருவெனின்

உடமபுக்குள

ஒட்டுக்கள

இருப்பதுசபலால்,

அவெமனச்

சீவும,

இந்த

பயித்தியக்கலாரக் கூட்டத்மத என்ன வசலால்வெது... ஒருவெருக்குப் பதவி கிமடப்பதற்கலாக,
கூட்டங் கூட்டமலாகப் பிரிந்து ஒருவெமர ஒருவெர் அடித்துக் வகலாளளும, இந்த அப்பலாவித்
வதலாண்டர்கள, கட்சி சலார்பற்ற முமறயில் அக்கிரமங்களுக்கு எதிரலான நியலாயக் கூட்டணி
மவெத்தலால், அக்கமபக்கம எப்படிச் சீர்படும...
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சகலாவில் நிலம முப்பது ஏக்கமர வெமளத்துப்சபலாட்டு, அதில் உமழக்கலாமசல,
குத்தமகக்கு விடும வீரரலாகவெமனக் சகட்க ஆளில்மல... வெரிப்பணம பிரித்தலாலும,
வெசூலிப்புக்கு ரசீது வகலாடுக்கலாத முன்சீப்மபக் சகட்க ஆளில்மல... சபலானவெலாரம,
பமனசயறுமசபலாது தவெறி விழுந்து தங்கப்பன் வசத்ததலால் அதுக்கு பத்தலாயிரம ரூபலாய்
அரசலாங்கம வகலாடுக்கலாம... இமத வெலாங்கி வசத்துப் சபலானவெனின் பிளமள குட்டிகளுக்குக்
வகலாடுக்க ஆளில்மல. மசக்கிளில் சபலாகுமசபலாது, லலாரியலால் அடிபட்டு பலாதியிசல
சபலான முனுசலாமி குடுமபத்திற்கு, லலாரி முதலலாளிமயப் பிடித்து நஷ்ட ஈடு சகட்க
நலாதியில்மல...
வசலாந்தச் சசகலாதரர்கள, துன்பத்தில் சிக்குமசபலாது, சபலார் வதலாடுக்க மனமில்லலாத
இந்தத் வதலாண்டர்கள, இப்சபலாது எப்படி சபலார் வதலாடுக்கிறலார்கள. எப்படி அடித்துக்
வகலாளகிறலார்கள!... சமபந்தப்பட்ட கர்ணமும, சகலாவில் வசலாத்மத மடக்கிப்சபலாட்ட
வீரரலாகவெனும, எதிர் எதிர் கட்சிகளில் இருந்துவகலாண்டு, தங்களின் பலாவெங்கமள,
புண்ணியங்களலாக்க முடிகிறது... ஏமழ பலாமழகமள, 'சக்கரலாயுதத்தலால் வகலால்லும லலாரி
முதலலாளி, இருதரப்பும நன்வகலாமட வகலாடுத்து. நல்ல சபர் வெலாங்க முடிகிறது.
அநியலாயக்கலாரர்கள முகலாம வகலாண்ட அமமப்புக்களிசலசய, நியலாயங்கமள, விற்கவும,
வெலாங்கவும. விசுவெலாசமலாக முயற்சி வசய்யும இந்தத் தடிரலாமன்கமள, எப்சபலாது
திருத்துவெது? யலார் திருத்துவெது?...
'ஏன் பித்துப் பிடிச்சு பலார்க்கசற?' என்று மமனவி வசலான்ன பிறகுதலான், ரலாமமயலா
சிந்தமனமய உதறுவெதுசபலால், தமலமய, அங்குமிங்குமலாக ஆட்டி வகலாண்டு. கமடக்கு
வெந்த இரண்டு வெலாடிக்மகயலாளர்கமள, கவெனிக்கத் தமலப்பட்டலான்.
'மலாமபழ ஜஸூஸ் வகலாடு...'
ரலாமய்யலா,

இரண்டு

'கிளிமூக்கு'

மலாமபழங்கமள

சதலாலுரித்துவிட்டு,

பலாளம

பலாளமலாகச் சீவி, மிக்ஸியில் சபலாட்டலான். ஸ்விட்மச, தட்டிவிடப்சபலானசபலாது, ஒரு
அணியின் வதலாண்டர்க்ள சதர்தல் சுவெவரலாட்டி ஒன்மறக் வகலாண்டு வெந்தலார்கள.
ரலாமமயலாவின் கமடயின் நடுப்பக்கம சலாய்த்து மவெத்தலார்கள. இன்வனலாரு வதலாண்டன்,
சவெவறலாரு சுவெவரலாட்டிமயக் வகலாண்டுவெந்தலான். முத்மதயன் கட்சியினரின் வவெறித்
தலாக்குதலலால் ஒரு வதலாண்டனின் உயிர், ஆஸ்பத்திரியில அல்லலாடுகிறது என்று அதில்
எழுதப் பட்டிருந்தது. அந்த தட்டிமய ஒரு வதலாண்டன், சதர்தல் சுவெவரலாட்டிசயலாடு
சசர்த்து மவெத்தலான். ரலாமமயலா, பக்குவெமலாகப் சபசினலான். 'ரலாஜஸு... ஒனக்சக வதரியும...
நலான் எந்தக் கட்சியிலயும இருக்க விருமபல... ஒங்க கட்சிகமள... விமர்சிக்கிற அளவுக்கு
அறிவு கிமடயலாது... ஆனலால் இங்சக சதர்தலுல நிற்கி இரண்டுசபருசம ஒருமலாதிரி...
அதனலால தயவு வசய்து. என் கமட முன்னலால இவதல்லலாம சவெண்டலாம. கமடயில...
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அவெங்களும தட்டி வகலாண்டு வெந்தலாங்க. நலான் இப்சபலா வசலான்னமதத்தலான் வசலான்சனன்...
ஒங்க

வெமபுல

என்மன

மலாட்ட

மவெக்கலாதீங்க...

நலான்

வரண்டு

சபருக்குசம

வபலாதுப்பிளமளயலாய் இருக்க விருமபுசறன்..!
ரலாமய்யலா, கமடக்கு வவெளிசய வெந்து, இரண்டு தட்டிகமளயும எடுத்து, அவெர்களிடம
வகலாடுப்பதற்கலாக குனியப் சபலானலான். ரலாஜஸூ முன்வபல்லலாம, இசத இந்த ரலாமய்யலாவிடம
'அண்சண அண்சண' என்று குமழகிறவென்; அசத அந்த ரலாஜஸூ இப்சபலாது, முகம
விகலாரப்பட அவெமனத் தட்டினலான்.
'என்ன ரலாமய்யலா... ஒனக்குத் வதனலாவெட்டு... எங்க தமலவெர் படம சபலாட்ட
தட்டிமயயும... எங்க கட்சிக்கலாரன் உயிமரப் பற்றி எழுதியிருக்கிற தட்டிமயயும எடுக்கிற
அளவுக்கு வெந்துட்டியலா? ஒன்மன இதுவெமரக்கும சுமமலா விட்டது தப்பலாப் சபலாச்சு...
தட்டிங்கள வதலாட்டியலானலா... தமரயில் ஒன் தமல விழும...'
'என்னப்பலா. வபரிய வபரிய வெலார்த்மதகமள எல்லலாம...'
'பின்ன என்ன? நலான் தட்டிங்கள வெச்சிருக்சகன்... நீ... மரியலாமத இல்லலாமல் எடுக்க
வெர்சர... சரி, ஒன்கிட்ட சபச எனக்கு சநரமில்ல... இன்னும ஒரு மணி சநரத்துல இங்க
வெந்து பலார்ப்சபன்... தட்டிங்க மட்டும இல்லன்னலா... ஒன் உடமபுல தமலயும இருக்கலாது...'
ரலாமய்யலா, ரலாஜஸூமவெ ஏறிட்டுப் பலார்த்தலான். அதில் சகலாரமலான வகலாமலவவெறிச்
சுருக்கங்கள வதரிந்தன. 'உளளுர்க்கலாரன்... சதர்தலுக்கு ஒரு வெலாரத்திற்கு முன்புவெமர
அண்ணன், தமபியலாக இருந்தவென்' என்ற நிமனவுக்குரிய அமடயலாளத் தடயங்கள ஏதும,
அந்த முகத்தில் வதரியவில்மல. அந்தக் கலாலத்தில், அஸ்வெசமத யலாகம வசய்து, இதர
நலாடுகளுக்கு, சக்கரவெர்த்தி குதிமரமய அனுப்புவெலார். பிற நலாட்டு மன்னர்கள, அந்தக்
குதிமரக்கு

மரியலாமத

வசலுத்தி

தங்கள அடக்கத்மதக்

கலாண்பிக்க

சவெண்டும.

சக்கரவெர்த்தியின் சவெலால் குதிமரமய, எந்த மன்னரும கட்டிப் சபலாட்டலால், அது சபலார்ப்
பிரகடனமலாக எடுத்துக் வகலாளளப்படும. அசத அந்த குதிமர, இப்சபலாது சதர்தல்
யலாகத்தில், தட்டியலாக வெந்து ரலாமமயலாவின் கமடயில் நிற்கிறது. இவெனலால் தட்டிகமளத்
தட்டிப் பலார்க்க முடியுமலா...
ரலாஜஸு

சபலாய்விட்டலான்.

ரலாமய்யலா,

எதுவும

புரியலாமல்,

மிக்ஸியில்

சிதறும

கனிச்சமதகள சபலால் குழமபிப் சபலானலான். 'சரி கமடக்கு வெலா... தட்டி இருந்தலால்
இருந்துட்டுப் சபலாட்டும...' என்றலாள.
ரலாமய்யலா வவெளிசய இருந்சத குரல் வகலாடுத்தலான்.
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'கலாமலயில் அவெங்கமள... தட்டிமய - மவெக்கக் கூடலாதுன்னு வசலான்சனன்.
அவெங்களுக்கு என்ன ஜவெலாப்பு வசலால்றது?'
'என்னத்மதச் வசலால்ல... அவெங்களும மவெச்சலால் வெச்சுட்டுப் சபலாகட்டும... கலாலத்த
அனுசரித்து நடக்கணுமுன்னு ஒனக்கு ஏன் வதரியமலாட்டலாக்கு? இந்தக் கலாலத்துல...
நல்லதுல

கலந்துக்கலாட்டலா

விட்டுடுவெலாங்க...

வகட்டதுல

கலந்துக்கலாட்டலா

விடமலாட்டலாங்க. சரி சரி... உளள வெலா...'
ரலாமய்யலா, உளசள சபலானலான். எல்சலலாரும இந்நலாட்டு மன்னர் என்று இருதரப்புசம
சகலாஷங்கள சபலாட்டலாலும, தன்னுமடய வசலாந்த இடத்தில், அரசியல் சகலாஷங்கள
நுமழய முடியலாமல் தடுக்கும உரிமம தனக்கு இல்மல என்பமத விசித்திரமலாக உணர்ந்து,
விரக்தியலாகச் சிரித்துக் வகலாண்டலான்.
மறுநலாள பிறந்தது.
ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த பலாரலாங்குசம கட்சியின் வதலாண்டனின் உயிர்
அபலாயக் கட்டத்திசலசய இருந்ததலாகச் வசய்தி வெந்தது. உடசன அந்தக் கட்சியின்
வதலாண்டர்கள, ஆஸ்பத்திரிக்கு முன்னலால் கூடி, பிறகு தமலவெரலாக விருமபிய ஒரு
தமலவெரின் தூண்டுதலில், வென்முமறமய கண்டிக்கும வெமகயில், அதற்கு அமமதியலாக
எதிர்ப்புத் வதரிவிக்கும வெமகயில், ’கறுப்புப் சபட்ஜ்கமள' அல்லது கறுப்பு சட்மடகமள
அணிந்துவகலாண்டு,

டவுனுக்குள

ஊர்வெலமலாகப்

சபலானலார்கள.

கண்ணில்

வதன்பட்ட எதிர்க்கட்சித் வதலாண்டர்கமள உமதத்தும, கட்சிக்வகலாடிகமளக் கிழித்தும.
வென்முமற எதிர்ப்மப வெலாஞ்மசசயலாடு கலாட்டினலார்கள. எதிர்க்கட்சித் வதலாண்டர்கள ஒடி
ஒளிந்தலார்கள.
எப்படிசயலா, இவெர்கள, அடித்ததில் கமளப்பும, உமதத்ததில் இமளப்பும ஏற்பட்டு,
ஒரு மணிசநர சகலார தலாண்டவெத்திற்குப் பிறகு, ஆளுக்வகலாருவெரலாகச் சிதறிப் சபலானலார்கள.
இவெர்கள சபலானதும, அவெர்கள திரண்டலார்கள. ஒடி ஒளிந்தவெர்கள, ஒன்றுதிரண்டு, 'கறுப்பு
சபட்ஜ்' அணிந்தவெர்கமள சதடிப் பலார்த்தலார்கள. யலாரும கிமடக்கவில்மல. அவெர்களலால்
அமடயலாளப்படுத்த முடியலாதபடி, ஆங்கலாங்சக சபலாய்க் வகலாண்டிருந்த எதிர்க்கட்சித்
வதலாண்டர்கள, கறுப்பு சபட்ஜ்கமள கழற்றி மவெத்துக் வகலாண்டலார்கள.
ஆள கிமடக்கலாததற்கு சதர்தல் அலுவெலகங்கள கிமடத்தன. அவெற்றிற்கு தீமவெத்த
வதலாண்டர்கள, ஒரு ஆளகூட கிமடக்கலாத ஆத்திரத்திலும, ஒரு வதலாண்டமனயலாவெது
உமதக்க சவெண்டும என்ற லட்சியப் பிடிப்சபலாடும. டவுனுக்குள இருந்த பழக்கமட
பக்கமலாக வெந்தலார்கள. அங்சக, ரலாமமயலா. ஒரு கறுப்புச் சட்மடயுடன், பழக்கலாரர்
ஒருவெரிடம 'சபரம' சபசிக்வகலாண்டிருந்தலான். 'இப்சபலாதுததலான் ஜஸூஸ் விற்கிற சநரம...
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பஸ் சபலாற சநரம... சீக்கிரமலாக கமடக்குப் சபலாகணும... கட்டுபடியலாகிற விமலயலாச்
வசலால்லுங்க' என்று அவென் வசலால்லிக் வகலாண்டிருந்தசபலாது, அணிவெகுத்து வெந்த
வதலாண்டர் கூட்டம, அவெமன எதிர்க் கட்சிக்கலாரனலாய் நிமனத்து, வதருவுக்கு இழுத்து
வெந்தலார்கள. பின்னலால் தளளி, முன்னலால் உமதத்தலார்கள.
'நலான் என்ன தப்பு பண்ணிசனன்... என்மன ஏன் அடிக்கீங்க' என்று ஒன்றும புரியலாமல்
கத்திய ரலாமமயலாவின் வெலாய், கமடசியில் ரத்தத்மதக் கக்கியது. அவெமன, அங்சகசய
குற்றுயிரும, வகலாமலயுயிருமலாய் சபலாட்டுவிட்டு, வதலாண்டர்கள, ஒரு லலாரியில் ஏறிக்
வகலாண்டலார்கள. கூட்டு சரலாட்டில் வெந்தலார்கள.
லலாரி வெலாகனலாதிபதிகமளப் பலார்த்த பலாரலாங்குசத்தின் ஆட்கள சதர்தல் அலுவெலகத்மத
அப்படிசய சபலாட்டுவிட்டு, ஒடி விட்டலார்கள. சதர்தல் தட்டிகமள மவெத்திருந்த
டக்கமடக்கலாரர்கள. அவெற்மற உளசள எடுத்து ஒளித்து மவெத்துக் வகலாண்டலார்கள.
பழம வெலாங்கப்சபலானவெமர இன்னும கலாணுசம என்று கமடயில் இருந்தபடிசய, பஸ்
வெரும திமசமயசய பலார்த்துக் வகலாண்டிருந்தவெள. லலாரியில் வெந்திறங்கியவெர்களில்
யலாரலாவெது

ஜஸூஸ்

சலாப்பிடுவெலார்கள

என்று.

ஆனந்தமலான

எதிர்பலார்ப்புடனும,

அப்பலாவித்தனமலாகவும சிரித்தசபலாது
லலாரியில் இறங்கியவெர்கள, அந்தக் கமடமயப் பலார்த்தலார்கள. என்ன திமிர்...
பலாரலாங்குசத்தின் சதர்தல் சுவெவரலாட்டிமய வெச்சிருக்கலாள... நமமம குண்டர்கள என்று
வசலால்லி அமழக்கும இன்வனலாரு தட்டிமயயும வெச்சிருக்கலாள... இதுவும பத்தலாது என்று,
நமமமப் பலார்த்துச் சிரிக்கிறலாள... ஆமபுமளகள எல்லலாம ஒடி ஒளிந்து வகலாண்டசபலாது,
ஒரு வபலாமபிமள சிரிக்கிறலாள... என்னதலான் நிமனச்சிக்கிட்டலாள... இவ்வெளவு திமிரலா...
லலாரித் வதலாண்டர்கள அந்தக் கமடமய சநலாக்கிப் பலாய்ந்தலார்கள. கலர் பலாட்டல்கமள
எடுத்து, மிக்ஸி யந்திரத்மத அடித்தலார்கள. வபட்டிக்கமடமய, கீசழ இழுத்துப்
சபலாட்டலார்கள. கண்ணலாடிப் பீங்கலான்கமள தூக்கிப்சபலாட்டு உமடத்தலார்கள. மிக்ஸி
யந்திரத்மத தனியலாக எடுத்து, ஒரு கல்மல மவெத்து அடித்து அடித்து கமடசியில்
உருத்வதரியலாமல் ஆக்கினலார்கள. ஒன்றும புரியலாமல் வவெளிசய ஓடிவெந்த ரலாமமயலாவின்
மமனவியின் தமலமுடிமயப் பிடித்திழுத்து மல்லலாக்கத் தளளினலார்க்ள. 'அவ்வெளவு
திமுறலாடி' என்று வசலால்லிக்வகலாண்சட இடுப்மப மிதித்தலார்கள. அந்த சவெகத்தில்
குப்புறப் புரண்டவெளின், தமலயில் மிதித்தலார்கள. முதுகில் ஏறி நின்று, கழுத்மத
உமதத்தலார்கள.
எத்தமனசயலா சபருக்கு தலாய்மமயின் கனிசவெலாடு, 'ஐஸ்' சபலாட்டு, 'ஜஸூஸ்' சபலாட்டுக்
வகலாடுத்த ரலாமமயலா மமனவியின் சமனி முழுவெதும சலாறுதிரண்ட சக்மகயலாகியது.
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வெலாயில் நுமர தளளியது. உடமபு, அவெள சபலாடும 'ஐஸ்' மலாதிரி குளிர்ந்து வகலாண்சட
சபலானது.
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6. கலாவெலலாளி
வகலாளமள இருட்டு வகலாளமளயர்கசள சவெட்மடக்கு வெரத்தயங்கும இருள மயம...
அந்த கட்டிடத்திற்கு பின்னணியலாக உளள பலாமறப் வபலாந்துகளும, அமவெகளின்
பின்புலமலான மமலக் குவியல்களும, மரம, வசடி, வகலாடிகளும, மங்கிப் சபலாகலாமசல
மமறந்து சபலாய் விட்டன. சலாமலயில் ஒளி உருமளகளலாய் வசல்லும வெலாகனங்கமளக்கூட
கலாண முடியவில்மல. ஒப்புக்குக்கூட ஒரு மின்மினிப் பூச்சி இல்மல...
கதிர்சவெலுக்கு சலசலாய் பயம பிடித்தது. உடமல சல்லமட வசய்வெதுசபலால் அரித்தத
வகலாசுக்கமளக்கூட 'ஆள துமணயலாக,' அவென் விட்டு மவெத்தலான். அமவெ அவென் கலாதுகளில்
ஏறி நின்று சபலாட்ட சத்தம கூட அவெனுக்கு ஒரு துமணயலாகத் சதலான்றியது.
இப்படிப்பட்ட இருமள அவென் எப்சபலாதுசம பலார்த்ததில்மல... உடலில் சசலார்வு
தட்டியது. இன்று கலாமல ஐந்து மணிக்சக எழுந்து அந்த சுற்றுலலா மலாளிமகயின் நலான்கு
அமறகமளயும வபருக்கி முடித்துவிட்டு, வசடி வகலாடிகளின் நீர்தலாகத்மத தணித்துவிட்டு,
கரடு முரடலான சமட்டுப் பகுதிமய, வகலாத்திப் சபலாட்டு, சமற்பலார்மவெயலாளரின் கூப்பிட்ட
குரலுக்வகல்லலாம ஒடி ஒடி, டவுனுக்கும இந்த மலாளிமகக்கும அமலந்து, அமலந்து,
இறுதியில், 'இது நலான்தலானலா'... என் வபயர் கதிர் சவெலலா... என்ற பிரமம வெந்தசபலாது,
வெழக்கமலாக வெரும மின்சலாரம கட்டறுந்து, இருள கட்டவிழ்க்கப்பட்டது. கதிர்சவெலு தன்
உடல் சசலார்மவெ, நியலாயப்படுத்திக் வகலாண்டலான். இரண்டு வெலாட்ச்சமன் சவெமலகமள
மட்டுமில்லலாமல், சதலாட்டி கலார்டனர் ஆகிய அத்தமன சவெமலகமளயும அவென்
ஒருவெசன வசய்கிறலான். அதுவும தினக் கூலி நலாற்பது ரூபலாய்க்கலாக... இதுக்கலாக மட்டுமலா...
இல்மல... இந்த தற்கலாலிக பணி நிரந்தரமலாகனும... அதுக்கு பலாடுபட்டலால்தலான் முடியும...
கூடசவெ ஒரு வபரிய அரசு மலாளிமகயின் ரலாத்திரி ரலாசலாவெலாக, தன்மனப் பலாவித்துக்
வகலாண்டதில் ஒரு வபருமிதம... அத்தமன அதிகலாரிகளும அவெமன நமபி இந்த
மலாளிமகயின் இரவு சநரப் வபலாறுப்மப வகலாடுத்திருப்பதில் ஒருவித வபலாறுப்புணர்வு...
பங்களலா படிக்கட்டுகளில், கலால் பரப்பிக் கிடந்த கதிர்சவெலு எழுந்தலான். சவெகமலா ஒரு
நமட

நடந்து,

வீட்டுக்கு

சபலாயிட்டு

வெரலலாமலா.

இவென்

சபலாகலாமல்

தங்மக

சலாப்பிடமலாட்டலாள. ஒருசவெமள அலறியடித்து இந்தப்பக்கம வெந்திடக்கூடலாது. இரவு சநர
சபலாக்கிரிகளுக்கு சபர்சபலான இடம இது...
சவெக, சவெகமலாய் நடக்கப்சபலான கதிர்சவெலு, அந்த மலாளிமகயின் வவெளிவெலாசல்
முண்னக்கு வெந்ததும, பின்வெலாங்கினலான். திருடர்கள வகலாளமளயடித்துப் சபலாகிற
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அளவிற்கு எதுவும இல்மலதலான். வதலாட்டலால் பிய்யும கதவுகள. தட்டினலால் உமடயும
சுவெர்கள.
எந்த திருடனும பகலில் சநலாட்டம பலார்க்கலாமல் இரவில் திருடமலாட்டலான். சநலாட்டம
பலார்த்தவெசனலா வெரசவெ மலாட்டலான். ஆனலாலும மூணு கிசலலாமீட்டர் டவுனில் சினிமலா
பலார்த்துவிட்டு

வெருகிறவெர்கள,

குறுக்கு

வெழியலாக

இந்த

பங்களலாப்

பலாமதமய

பயன்படுத்தியதுண்டு. இந்த இருட்டில் வெழக்கமசபலால் வெந்து கண் மண் வதரியலாமல்
அவென் ஆமசசயலாடு சீவி சிங்கலாரித்த வசடி வகலாடிகமள மிதித்து விடக்கூடலாசத...
கதிர்சவெலுக்கு தூக்கம வெந்தது. ஆனலாலும தூக்கம கமலக்க அவென் சுற்றிச் சுற்றி
நடந்தலான்.
உலலாத்திக் வகலாண்டிருந்த கதிர்சவெலு, அப்படிசய நின்றலான். அந்த சதசியச்
சலாமலயிலிருந்து உருவெம வதரியலா ஒன்மற இரண்டு உருமள விளக்குகள இபத்துக்
வகலாண்டு வெருகின்றன. இவென் எட்டிப் பலார்ப்பதற்கு முன்சப அது அவென் முன்னலால் வெந்து
நிற்கிறது. அந்தக் கலாரின் முன்கதவு வெழியலாக ஒரு ஒட்டமடக் கமபன் இறங்குகிறலான். பின்
கதமவெ திறக்கிறலான். கதிர்சவெலுக்கு பரிச்சயமலான அவெர், கலாரிலிருந்து இறங்ககிறலார்.
நலாற்பது வெயதுக்கலாரர் கழுத்து இருக்க சவெண்டிய இடத்தில் தமல இருக்கிறது. முட்டிக்
கலால்கமள வெயிறு மமறக்கிறது. டலாவெடிக்கும வசயின் தமரயில் கலாலூன்னும முன்சப
கதிர்சவெலிடம குசலம விசலாரிக்கிறலார்.
"என்ன கதிரு... சுகமலா இருக்கியலா?
"கதிர் சவெலுக்கு அந்த இருசள ஒளியலானது சபலான்ற உணர்வு..." அவெமரத் வதரியலாதவெர்
யலாருமில்மல. அப்சபர்ப்பட்ட அவெர் இவெமனத் வதரிந்து மவெத்திருக்கிறலார். அது
மட்டுமல்ல... பதிமனந்து நலாமளக்கு முன்பு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கலாக கவலக்டர் இங்சக
வெந்தசபலாது, சூப்பர்மவெசர் அய்யலா. இவெமனக் கூட்டிக் வகலாண்டு இவெரிடமதலான்
சபலானலார். உடசன, இவெர் கவலக்டருக்கு முன்னலால் இவெமன இழுக்கலாத குமறயலாய்
கூட்டிக்வகலாண்டு சபலானலார். 'இவென் தங்கமலான மபயன் சலார். இப்சபலா இங்சக
என்.எம.ஆர்.ஆக இருக்கலான். இவெமன உடனடியலாய் நீங்க வபர்மனன்ட்டலாக்கணும...
இவெனுக்கு நீங்க வசய்யுற உதவி எனக்கு வசய்யுறமலாதிரி' என்று அடித்துச் வசலான்னவெர்.
கவலக்டமர தமலயலாட்ட மவெத்தவெர். இவெசனலாட சமற்பலார்மவெயலாளருக்கு ஜஸூனியர்
இன்ஜினியர், பங்களலா வதய்வெம. அந்த டி.இக்சக கலாவெல்வதய்வெம கவலக்டரய்யலா... அந்த
வதய்வெத்துக்சக வதய்வெமலான வதய்வெம இந்த அய்யலா... கூட்டங்களில் நீட்டி முழக்கி
சபசுகிறவெர் அதிகலாரிகமள நடுங்க மவெப்பவெர். எமமலாடி... எப்சபர்பட்ட மனுசன்
நமமகிட்ட சபசுறலார்... கதிர்சவெலு அவெரிடம சபசப் சபலானலான். குரல் வெயிற்றுக்குள
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சபலானதும, நலாக்கு வவெளிசய வெந்ததுமதலான் மிச்சம. ஆனலாலும அவெர் மனங்சகலாணலாமசல
மீண்டும சபசினலார்.
அப்புறம, 'உன்ன நிரந்தரமலாக்கி அவெரு, டிவிஷனல் என்ஜினியர்கிட்ட சபசினலாரு.
இப்பக்கூட சிரிப்பு வெருது... கவலக்டர் வெடநலாட்டுக்கலாரறலா... ஒன் சபமர அவெர் கடிச்சகடி
இருக்குசத இப்ப கூட சிரிப்பு வெருது... கண்டிப்பலா வசலான்னலார்... டி.இ.யும சமமதிச்சதலா
வசலான்னலார். இருக்கட்டும. இருக்கட்டும... கவெனிக்கிற விதமலா கவெனிக்கணும... ஒனக்கு
ஒரு வெலாரத்தில் ஆர்டர் வெரலாட்டலால் ஒன்று நலான் இருக்கணும. இல்ல கவலக்டர்
இருக்கணும..."
கதிர்சவெலு வெலாயகல நின்றலான்... அந்தக் கலார் வவெளிச்சத்தில் அவெமரப் பயபக்திசயலாடு
பலார்த்தலான். எமமலாடி... ஈஸ்வெரன் கல்லுக்குள இருக்கிற சதமரக்கும உதவுறலாசற...
அப்படிப்பட்ட உதவி... அய்யலா சவெமல நிரந்தரம ஆனலாலும. இல்லலாவிட்டலாலும ஒங்க
அன்சப சபலாதுமப்யலா..."என்று வசலால்லப்சபலானலால் அழுமக வெருமசபலால் இருந்தது.
அப்படியும சபசப் சபலானலான். அதற்குள ஒட்டமடக்கமபன் ஒண்டிக் வகலாண்டலான்.
"கவலக்டரும

நல்லவெரு...

டிவிசனரும

நல்லவெரு..."

இங்சக

இருக்கிற

சூப்பர்மவெசர்தலான் விளங்கலாதவென்... இவெனுக்கு ஆர்டர் வெந்திருந்தலாலும கிழிச்சுப்
சபலாட்டிருப்பலான். அவென தண்ணியில்லலாக் கலாட்டுக்கு மலாத்தணும... 'வகலாஞ்ச இரு... இப்ப
எல்லலா இடத்திலும மமழ வபய்யுது..."
'அவெர்',

சிரித்தசபலாது,

கதிர்சவெலுக்கு வெலாய் வெந்தது... ஒட்டமடக்

கமபமன

முமறத்தபடிசய ஒப்பித்தலான்.
'எங்க சூப்பர்மவெசரு வரலாமப, வரலாமப நல்லவெருங்கய்யலா' அவென் நல்லசவெனலா...
வகட்டவெசனலா... எல்லலாருக்கும சசர்த்து நீ நல்லவெனலா இருக்சக... அதனலாலதலான் ஒன்ன
வபர்மனண்ட் ஆக்க குதிக்சகன்...
கதிர்சவெலுக்கு மீண்டும சபச்சு தட்டுப்பலாடலானசபலாது ஒட்டமடக் கமபன் கரடு
முரடலாக ஆமணயிட்டலான்.
"சரி.. சரி... அய்யலாவுக்கு ரூமம திறந்து விடு..."
கதிர்சவெலு சயலாசித்தலான். சூப்பர்மவெசர் வசலான்னமத நிமனத்துப் பலார்த்தலான்.
ரிசர்சவெசன் ஆர்டர் இல்லலாம கடவுசள வெந்தலாலும ரூமமத் திறக்கப்படலாதுப்பலா.
'கதிர்சவெலலா, கடவுளுக்கு கதவெமடக்க முடியும. ஆனலால் கண்கண்ட கடவுளுக்கு
எப்படி முடியும... சட்டம முக்கியமலா... அதன் சலாரமலா...
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அவெர் கிழக்கு அமறமய வநருங்கியசபலாது கதிர்சவெலு, அஸ்வெத்தமலா புகழ்,
தர்மர்சபலால தன்மனத்தலாசன சமலாதலானம வசய்து வகலாண்டு சமற்கில் உளள அமறமயத்
திறக்கப்சபலானலான்... கிழக்கு அமற அமமச்சர்களும, ஆட்சித் தமலவெர்களும வெரலாத
வெருடத்தில்

முன்னுற்றி

வதலாமலக்கலாட்சி

வபட்டி,

இருபது
கமபள

நலாட்களில்
விரிப்பு.

மூடிக்கிடக்கும.
கண்கவெர்

சசலாபலா

படங்கள

வசட்டு.

ஆகியவெற்மற

உளளடக்கிய வெரசவெற்பு அமற. பத்துசபர் புரளக்கூடிய இரட்மடப் படுக்மக அமற,
ஒப்பமன அமற, குளியலமற, கழிவெமற என்று பஞ்சபலாண்டவெ அமறகமளக்
வகலாண்டது.
ஒவ்வவெலாரு நலாளும, அமமச்சசரலா அல்லது ஆட்சித் தமலவெசரலா வெருவெலார்கள என்ற
அனுமலானத்தில் சுத்திகரிக்கப்படும அமற. சமற்கு அமற, ஒற்மற அமறயிலிசயலா
ஒப்புக்கு ஒரு கழிவெமற, படுத்தலால் கத்தும வமத்மதக் கட்டிமலயும, மூளியலான நலாற்கலாலி
சமமஜகமளயும வகலாண்ட அமற...
கதிர்சவெலு, திறந்துவிட்ட அந்த அமறக்குள அவெமன ஏற இறங்க பலார்த்தபடிசய
உளசள சபலானலார்.
அந்தச் சமயம பலார்த்து மின்சலார விளக்குகள வவெளிச்சம சபலாட்டன... அவெருடன்
உளசள சபலான ஒட்டமடக் கமபன் ஒரு சபலாடு சபலாட்டலான்.
"அய்யலா, எலக்ட்ரிசிட்டிகலாரமன விரட்டுன விரட்டுல மலட்டு வெந்துட்டு பலாருங்க...
அவெனுகளுக்கு வதரியலாதலா என்ன... அய்யலா, வசலால்கிறபடி வசய்யணுசம தவிர, வசய்யுற
படி வசலால்லக் கூடலாதுன்னு, எவெனுக்கு தர்மபுரிக்சகலா, ரலாமநலாதபுரத்துக்சகலா சபலாக மனசு
வெரும..."
"ஆக்கத் வதரிஞ்சவெனுக்கு அழிக்கவும வதரியுண்டலா மமடயலா..."
அவெருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும சகலாபம, புரியலாமசல, கதிர்சவெலு வவெளமளத் துணிகமள
சுருக்கிக் வகலாண்டு, சமமயல் கூடத்திற்கு சபலாய் புதிய துணிகமள வமத்மதயில்
பரப்பினலான். தமலயமண உமறகமள கழற்றிவிட்டு, மகசயலாடு வகலாண்டுவெந்த புதிய
உமறகளுக்குள அவெற்மற திணித்துக் வகலாண்டிருந்தலான். அப்சபலாதுவவெளிசய சபலான ஒட்டமடக் கமபன், கலாருக்குள இருந்த ஒருத்தியுடன் உளசள வெந்து
அவெமள விட்டுவிட்டு, வவெளிசயறி விட்டலான். அவெசளலா கதிர்சவெமல ஒரு புழுமவெப்
பலார்ப்பதுசபலால பலார்த்தபடி கட்டிலில் மல்லலாக்க சலாய்ந்து, தமலயமனமய வசங்குத்தலாக
மவெத்து அதில் தமலமயச் சலாய்த்தலாள. சந்சதகமில்மல... 'அவெசள'தலான். பல சமமடகளில்
அவெசரலாடு, 'வவெண்மடயலாகப்' சபசுகிறவெள. அவெருக்கு வெரும விண்ணப்பங்கமள வெலாங்கி
வெமகப்படுத்துகிறவெள. ஒரு

டப்பலா

புருஷனும
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இருக்கிறலான்.

உதடுகளின்

தடிப்புக்கமளவிட சலாயத்தின் தடிப்சப அதிகம. சபசுவெமதவிட கண்ணடித்துச் சிரிப்பசத
அதிகம. அவெமரப் பகல் சநரத்தில், 'அண்சண... அண்சண' என்கிறவெள.
அவெள,பச்மசமம புருவெங்கள உயர, இரண்டு கரங்கமளயும தூக்கி வநட்டி முறித்து,
வகலாட்டலாவியலான

வெலாய்க்குள

வகலாடுக்கு

விட்டு

விட்டு,

வெலாவனலாலி

சுவிட்மச

தட்டிவிட்டலாள. அந்த பலாட்டிற்கு ஏற்ப உடமமப அங்கு மிங்கும ஆட்டினலாள. பிறகு,
'அந்த ரூமு என்னலாச்சு', அங்சகதலான் மூடு வெரும'... என்று வசலால்லிவிட்டு 'களுக்கு'
சிரிப்பலாய் சிரித்தலாள. அவெர், அந்த அமறக்குள அவெள எவெசனலாடு சபலாயிருப்பலாள என்று
அவெமளயும இன்வனலாருத்தமனயும கடந்த நிகழ்ச்சிகளுக்குள சதடிக் வகலாண்டிருந்தலார்.
அப்படி சதடத்சதட அவெமர சகலாபம சதடிக் வகலாண்டிருந்தது. கதிர்சவெசலலா அவெள
சபலாக்மகயும, சநலாக்மகயும தன்மலானத்திற்கு விடப்பட்ட சவெலாலலாக நிமனத்தலான்.
விடுதிகளில் உளள மலாமலா மபயன்களுக்குக் கூட வகலாஞ்ச மரியலாமத கிமடக்கும.
அதற்குள அவெர் சர்வெசலாதலாரணமலாக ஆமணயிட்டலார்.
"சரி

கதிர்,

சலாப்புடனுமுன்னலா

சலாப்பிடு...

துங்கணுமுன்னலா

தூங்கு...

உன்ன

வபர்மனன்ட்டு ஆக்குறது என்சனலாட வபலாறுப்பு... கவெமலப்படலாசத..."
கதிர்சவெலு கவெமலப்பட்டபடிசய கலால், மக நகர்த்தினலான். ஒரு கலாமல மட்டும
வெலாசலுக்கு வவெளிசய மவெத்தசபலாது, அவெர் கதமவெச் சலாத்தினலார். இவென்தலான் கதவிடுக்கில்
அடுத்தகலால்

சிக்கலாமலிருக்க

அமத

அவெசரமலாக

வவெளிசய

எடுத்தலான்.

பித்துப்

பிடித்ததுசபலால் நடந்து புல்வவெளித் தமரயில் முட்டுக்கலாலிட்டு, முகத்மத அதில்
சலாத்தினலான். அவெனுக்குள மனம எரிந்த கட்சிக்கும, மூமள எரியலாத கட்சிக்கும வெலாதலாடி
பட்டி மண்டபம நடந்தது. அவெனது சூப்பர்மவெசர் மலானசீக மனசலாட்சி நடுவெரலானலார்.
கண்டுக்கலாமல் விட்டலால் அரசலாங்கத்தில் நிரந்தர ஊழியனலாகலலாம. அந்த அந்தஸ்த்தில்
கடன்பட்டும, உடன்பட்டும தங்மகமயக் கமரசயற்றலலாம. ஏவழட்டு மலாதங்களலாய்,
அல்லும பகலும பலாடுபட்ட உமழப்பு வீணலாகக் கூடலாது. எல்லலா இடத்துலயும
நடக்கிறதுதலான்

இங்சகயும

நடக்குதுன்னு

இருக்கலலாம.

ஆனலால்

இந்த

இடத்தில் இவெனிருக்கும இடத்தில் நடக்கலலாமலா... எப்படி இந்த சவெமலக்கு வெந்தலான்?
இந்த மலாதிரி சங்கதிகளுக்கு உடன்பட்டதற்கலாக நிரந்தர வெலாட்ச்சமன் மலாற்றப்பட்ட
சமயம... இவென் கிரலாமத்தில் மனுநீதி நலாள... சப்கவலக்டர் வெந்தலார். பலர் அவெரிடம
மனுக்கள வகலாடுத்தசபலாது, இவென் மனுநீதிச் சசலாழனலாகசவெ சபசினலான். எப்படி..
'நீங்க

இங்க

வெருவெதுல

ஒரு

பிரசயலாசனமும

கிமடயலாது

சலார்.

வெயதலான

அனலாமதகளுக்கு எழுதப் படிக்கத் வதரியலாது. அவெங்களப் சபலாய் 'முதிசயலார் வதலாமக'
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சகட்டு அப்ளிசகசன் சபலாடச் வசலால்றீங்க... அது முடியுற கலாரியமலா... வமனக்கட்டு நீங்க
ஒவ்வவெலாரு கிரலாமத்துக்கும சபலாக முடியுமலா.'
'அப்ப என்னதலான் வசய்யணுங்கிற...'
'வசலால்சறன் சலார்...' மமலமயத் சதடி மகமமது சபலாகணும... மகமமதுகிட்ட
மமலமய

எதிர்பலார்க்கப்படலாது.

கிரலாமத்திசலயலாவெது,

ஒரு

நீங்க

வசய்யுறது

கிழவிக்சகலா,

ஒரு

இரண்டலாவெது

கலாரியம.

விதமவெக்சகலா

எந்த

உதவிப்பணம

கிமடக்கலன்னலா, சமபந்தப்பட்ட அதிகலாரிசமல் நடவெடிக்மக எடுக்கிறமலாதிரி, ஒரு முமற
இருக்கணும...'
'நீ ஊரலாட்சி சதர்தல்ல நின்னுருக்கலலாசம...'
'யலார் சலார் ஒட்டுப் சபலாடுவெலாங்க? யதலார்த்தவெலாதி வவெகு ஜன விசரலாதி.”
"இந்தலாப்பலாரு தமபி... ஒன் சபவரன்ன... கதிர்சவெலலா... அருமமயலான வபயர்... ஒன்மற
மட்டும விடலாப்பிடியலா நிமனச்சுக்சகலா... தர்மத்துக்கு துமணயலா யலாருக்கும, அல்லது
எதுக்கும விசரலாதி ஆகிறது வபருமமப் படுற விசயம. அசதலாட ஒன் பழவமலாழியில வெர்ற
வவெகுஜனம என்கிறது. மிட்டலா மிரலாசுகள, உளளுர்த் தமலவெர்கள... இவெர்கள ஜனங்களலாகி
விடமலாட்டலார்கள. அதனலால மனிதன் என்கிறவென் அநியலாயத்துக்கு எதிரலா சபலாரலாடணும.
கலாரணம எந்த பதவியும, 'மனிதப் பதவிக்கு' சமல் வபரிய பதவி இல்ல.”
கதிர்சவெலு. இப்சபலாது அந்த சப்-கவலக்டமர முகத்திற்கு முன்னலால் நிறுத்தினலான்.
சயலாகப் பயிற்சிசயலா அல்லது களங்கமற்ற இதயசமலா நலாற்பது வெயதிலும முப்பது வெயது
சதலாற்றக்கலாரர்... எடுபிடி ஆட்கமளக்கூட, என்னங்க சபலாட்டு சபசுகிறவெர்... அசத சமயம
குவெலாரிகளுக்கு, திருட்டுத்தனமலாய் சபலாகும லலாரிகமள மடக்கிப் பிடிப்பவெர்... அரிசி
கடத்தலுக்கு அதிர்ச்சி மவெத்தியம வகலாடுத்தவெர். உமழப்புக் ஒரு உருவெம கலாட்ட
சவெண்டுவமன்றலால் அவெர்தலான்.
கதிர்சவெலு தனக்குத்தலாசன வசலால்லிக் வகலாண்டலான்... எந்தப் பதவியும மனிதப்
பதவிக்கு சமலலான பதவி இல்மல.
கதிர்சவெலு, அவெசர அவெசரமலாய் எழுந்து, சமமயல் கூடத்திலுளள அலமலாரியில் உளள
ரிஜிஸ்தமர எடுத்துக் வகலாண்டு, அவெர் தங்கிய அமறமயத் தட்டினலான். உளசள சகட்ட
அதட்டல் குரல் ஏற ஏற இவெனது தட்டலும ஏறியது. இறுதியில் அவெர் லுங்கிசயலாடு,
வவெளிப்பட்டலார். அவெள குப்புறக் கிடந்தலாள.
'என்ன கதிர்சவெலு... என்ன விசயம... எதுக்கலாக இப்படி லுட்டி அடிக்க...'
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அப்படிவயல்லலாம ஒண்னும இல்மலங்கய்யலா. இந்த ரிஜிஸ்தர்ல அய்யலாசவெலாட சபரு
அமமலாசவெலாட சபரு வெந்ததுக்கலான கலாரணம எழுதி ஒரு மகவயழுத்து சபலாடுங்க...'
"சபலாடலாட்டலா..?"
'இடத்தக்கலாலி பண்ணுங்க...'
'பண்ணலாட்டலா...'
'என் உடமபுல பலம இருக்குது.'
அவெள உடல் சுருட்டி எழுந்தலாள. ஒட்டமடக் கமபன் உதறல் எடுத்து நின்றலான்.
கதிர்சவெலு அழுத்தம திருத்தமலாகச் வசலான்னலான்.
'இது அரசலாங்கத்சதலாட வகளரவெமலான மலாளிமக. பிரலாத்தல் ஹவுஸ் இல்ல... ஒண்னு
மகவயழுத்து சபலாடுங்க... இல்லலாட்டலா நமடமயக் கட்டுங்க..'
கதிர்சவெல், ரிஜிஸ்தமர நீட்டியபடிசய அவெமர வநருங்கிக் வகலாண்டிருந்தலான்...
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7. ஒருவெழிப் பலாமத
அலுவெலகசம அல்சலலால கல்சலலாலப் பட்டது. வகலாடியவென் என்று வகலாடிகட்டிப்
பறந்த பமழய சசல்ஸ் மலாசனஜர் கழிவெதலாலும, புதிய சசல்ஸ் சமசனஜர் புகுவெதலாலும
அலுவெலகத்தினர் அமனவெரும மகிழ்ச்சியில் திமளத்தலார்கள. பமழயவெமரவிட எவெரும,
சமலாசமலானவெரலாக இருக்க முடியலாது என்ற அனுமலானசம, புதியவெருக்கு, ஒரு தகுதியலாக
வெலாய்ந்தது. மலாசனஜிங் மடரக்டர், “திஸ் இஸ் யுவெர் பிரலாஞ்ச். ஹி ஈஸ். வஹட் கிளலார்க்
சசலாணலாசலம..." என்று வசலால்லி விட்டு, புதியவெமர அங்சக புகுத்திவிட்ட திருப்தியில்
சபலாய்விட்டலார்.
வசக்ஷன்

ஆட்கள

அமனவெருசம

எழுந்து

நின்றலார்கள:

மடப்பிஸ்ட்கலாரி

வகலாண்மடமய சரிவசய்து வகலாண்டலாள. சசல்ஸ் - அசிஸ்டண்ட் முத்துசலாமி, சட்மடப்
பித்தலாமனப் சபலாட்டுக் வகலாண்டலான். 'மலாடர்னலாக' இருப்பதலாய் கலாட்டிக்வகலாளள
விருமபிய வபண்கள, 'வபளவியமலாய்' இருப்பதலாய் நிமனத்துக் வகலாண்ட வபண்கள,
'கிளலாட் டு மீட் யூ ஸலார்' என்ற வெலார்த்மதகமள அறிமுகப்படுத்தப் பட்டவுடசனசய
வசலால்லியலாக சவெண்டும என்பதற்கலாக, அவெற்மற மனதுக்குள ஒத்திமக பலார்த்துக்
வகலாண்டிருந்த

ஆண்கள

-

இப்படி

அலுவெலகம,

சரஸ்வெதி

பூமஜமய

வகலாண்டலாடுவெதுசபலால் புதுமமயலாகத் சதலான்றியது.
சசல்ஸ் மலாசனஜர் சதலாசிவெத்திற்கு இருபத்வதட்டு வெயதிருக்கலலாம. டூவிட்சபண்டும.
சிலலாக்கும. உடமபில் ஒட்டியும ஒட்டலாமலும மின்விசிறியில் சலசலாக ஆடியது.
கூர்மமயலான பலார்மவெயும, அறிமுகப்படுத்தப்படுசவெலாரின் கண்கமள, அவென், சநரலாகப்
பலார்த்ததில், அப்படிப் பலார்க்கப்பட்டவெர்கள பலாவெம வசய்தவெர்களசபலால், தமலகமள
குனிந்து வகலாண்டலார்கள. தமலமம குமலாஸ்தலா சசலாணலாசலம, ஒவ்வவெலாருவெமரயும
அறிமுகம வசய்யுமசபலாது, அலுவெலகத்திற்கு அப்சபலாதுதலான் வெந்த அக்வகளண்டன்ட்
சிங்கலாரம தலான் சலட்டலாக வெந்ததற்கு மற்றவெர்கள தலான், வெருத்தப்பட சவெண்டும என்று
நிமனத்தவென்சபலால், மதர்ப்புடன், அடிசமல் அடி மவெத்து நிதலானமலாக நடந்து வெந்தலான்.
தமலமம குமலாஸ்தலா, தலான் அறிமுகப்படுத்திக் வகலாண்டிந்த மடப்பிஸ்ட் வபண்மண,
அமசபலா

என்று

விட்டுவிட்டு,

சிங்கலாரத்மதப்

பலார்த்தலார்.

அவெமன

முதலில்

அறிமுகப்படுத்தியலாக சவெண்டும. இல்மலவயன்றலால் திட்டுவெலான்.
"ஹி ஈஸ். சிங்கலாரம. லலார்" என்றலார் சசலானலாச்சலம, "கிளலாட் டு மீட் யூ மிஸ்டர்...
சதலாசிவெம"

என்று

வசலால்லிக்

வகலாண்டு,
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மலாசனஜர்

சதலாசிவெத்தின்

கரங்கமளக்

குலுக்கினலான் சிங்கலாரம. எல்சலலாரும 'ஸலார்' சபலாடுமகயில், இவென் மட்டும மிஸ்டர்
என்று சபலாட்டமத சதலாசிவெம கவெனிக்கத் தவெறவில்மல. அசதலாடு, அவென் சபசிய்
சதலாரமண, அவென் என்னசமலா மலாசனஜர் மலாதிரியும, தலான்தலான் அக்வகளண்டண்டலாக
வெந்திருப்பது சபலாலவும நிமனப்பதலாகத் சதலான்றியது. முதியவெர்களகூட பதவிக்குரிய
மரியலாமதமயக்

வகலாடுக்குமசபலாது,

சம

வெயதுளள

ஒருவென்,

'ஆப்டர்ஆல்'

ஒரு

அக்வகளண்டண்ட் நடந்து வகலாண்ட விதம, மலாசனஜர் இமளஞனுக்கு பிடிக்கவில்மல.
அவென், இந்த இடத்தில், ஏதலாவெது சபசி, தனது சுப்பீரியலாரிட்டிமய கலாட்டியலாக சவெண்டும.
கலாட்டினலான்.
"கிளலாட் டு மீட் யூ... ஒர்க் ஈஸ் கலாட்.. உங்களுக்கு எந்த பிரச்சிமன என்றலாலும...
என்கிட்ட வெரலலாம... பட்... டிஸ்லிபிளின் இஸ் வரலாமப முக்கியம... நலான்... லண்டன்ல
பிஸினஸ் அட்மினிஸ்டிசரஷன் சகலார்ஸ்... படிக்கும சபலாது... அங்சக ஒரு சமபவெத்மத
வசலான்னலாங்க. அங்சக ஒருவெர்...
அலுவெலக ஊழியர்கள அமனவெரும, மலாசனஜர் விளக்கப்சபலாகும சமபவெத்மத
அறியத் துடிப்பவெர்களசபலால், கண்வகலாட்டலாமல், அவெர் வெலாமயசய பலார்த்தலார்கள. அதிசல
சில பலாவெலலாப் சபர்வெழிகளும இருக்கலலாம.
ஆனலால் அக்வகளண்டண்ட் சிங்கலாரம, அலட்சியமலாக சமசல ஓடும மின்சலார
விசிறிமயப் பலார்த்தலான். பிறகு மகயில் மவெத்திருந்த ஒரு பத்திரிமகமய அலட்சியமலாக
புரட்டினலான். இந்த அலட்சியத்மத மலாசனஜர் இமளஞன் லட்சியம வசய்தவென்சபலால்,
சகலாபமலாகக் குறிப்பிட்டலான்.
'சலட்கமமிங் ஒரு சமூக விசரலாத வசயல்..." நலான் சுமமலா இருக்கமலாட்சடன்.
ஊழியர்கள, மலாசனஜருக்குப் பயப்படுவெதுசபலால், தத்தம மககலால்கமள ஆட்டிக்
வகலாண்டலார்கள. சிங்கலாரம மட்டும 'ஒனக்கு ஒரு திறமம இருந்தலால்... எனக்கும ஒரு
திறமம இருக்கு... நீ என்ன வசலால்றது... நலான் என்ன சகட்கிறது' என்று தனக்குத்தலாசன
வசலால்லிக்வகலாண்சட, அலட்சியமலாக பத்திரிமக ஒன்மறப் புரட்டினலான்.
மலாசனஜரின்

பலார்மவெ,

பலார்த்துவிட்டலார்கள.

அவென்சமல்

மலாசனஜர்

வெலாலிபன்

அடிக்கடி

விழுவெமத

'அட்மவெஸ்'

ஊழியர்களும

முடித்துவிட்டு,

தனது

ஏர்கண்டிஷன் அமறக்குள சபலானலான். அவெமன எப்படி மடக்கலலாம என்று மலாசனஜரும,
ஆசலாமி மீது எப்படி வமலாட்மடப் வபட்டிஷன் சபலாடலலாம என்று அக்வகளண்டண்டும
நிமனத்துக் வகலாண்டதலால் அன்று இருவெருசம எந்த ஃமபமலயும பலார்க்கவில்மல.
இரண்டு மூன்று நலாட்கள ஓடின.
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அக்வகளண்டண்ட் சிங்கலாரம, தலான் நடந்து வகலாண்டதற்கு வெருத்தப்பட்டலான். என்ன
இருந்தலாலும எவ்வெளவு திறமம அவெனிடத்தில் இருந்தலாலும, அவென் சமசனஜருக்கு
கிசழ சவெமல பலார்ப்பவென். ஆமகயலால், அடுத்த தடமவெ அவெமரப் பலார்க்குமசபலாது,
மிகமிகப் பணிவெலாக நடந்து வகலாளவெவதன்று தீர்மலானித்தலான்.
'அடுத்த' தடமவெ வெந்தது. கமவபனியின் நுமழவெலாயிலில் கலாரில் இருந்து இறங்கிய
சமசனஜமரப் பலார்த்து, ஸ்கூட்டரில் இறங்கிய சிங்கலாரம, 'குட்மலார்னிங் ஸலார். ஆபீஸிற்கு
வெலாரீங்களலா' என்று சகட்டு மவெத்தலான். மலாசனஜர் இமளஞன், அவெமன ஏற இறங்கப்
பலார்த்தலான். ஆபீஸிற்குள, தலான் நுமழவெமதப் பலார்த்த பிறகும 'ஆபீஸிற்கு வெலாரீங்களலான்னு'
சகட்டலால் என்ன அர்த்தம? இவென், திமிமர அடக்கலாமல் விட்டலால், பிஸினஸ்
அட்மினிஷ்ட்சரஷன் சகலார்ஸ் படித்ததில் அர்த்தசம இல்மல.
சிங்கர்ரத்திற்கு பதில் வெணக்கம வசலுத்தலாமல் 'யூ மீட் மி இன் மம ரூம' என்று
சகலாபமலாகச் வசலால்லிவிட்டு, சவெகமலாக லிப்டிற்குள நுமழந்தலான்.
அக்வகளண்டண்ட் சிங்கலாரத்தின், ரத்தம வகலாதித்தது. மரியலாமத வகலாடுத்தலால், இந்த
சமசனஜருக்கு மரியலாமத வதரியவில்மலசய! இருக்கட்டும... இருக்கட்டும... இரண்டில்
ஒன்மற பலார்த்துவிடலலாம.
மலாசனஜர் வசலான்னபடி அவென் பலார்க்கவில்மல. பியூன் வெந்து வசலான்னபிறகு,
கலால்மணி சநரம கழித்து, மலாசனஜர் அமறக்குப் சபலானலான். அப்சபலாது, மலாசனஜர்,
அவெமனக் கூப்பிட்டமத மறந்தவென்சபலால், ஒரு இளம வபண்ணுடன் வமய்மறந்து
சபசிக் வகலாண்டிருந்தலான்.
"சரண் சிங், சநருவின் வபலாருளலாதலாரக் வகலாளமகமய தலாக்கியிருந்தலார் பலார்த்திங்களலா?
உங்க அபிப்ரலாயம என்ன சமடம?"
அந்தப் வபண் அழகலானவெள மலாசனஜரிடம ஏசதலா சபசப் சபலானலாள. அதற்குள அங்சக
நின்று வகலாண்டிருந்த, அக்வகளண்டண்ட் சிங்கலாரம ஒரு நலாற்கலாலியில் இழுத்துப்
சபலாட்டு உட்கலார்ந்துவகலாண்சட “நம நலாட்டுக்கு வஹவி இண்டஸ்ரிஸஸும முக்கியமதலான்.
அசதமலாதிரி கலாட்சடஜ் இண்டஸ்ரிஸஸும..." என்று சபசிக் வகலாண்சட சபலானலான்.
அந்த இளமவபண், மலாசனஜமர விட்டு விட்டு சிங்கலாரத்மதப் பலார்த்தலாள. எதிசர
உளள நலாற்கலாலியில், கலால்சமல் கலால்சபலாட்டு உட்கலார்ந்து வகலாண்டு, அக்வகளண்டண்ட்
சிங்கலாரம சபசியமத மலாசனஜர் சதலாசிவெத்தலால் சகிக்க முடியவில்மல. சபலாதலாக்குமறக்கு
அந்தப் வபண் அவெமனசய பலார்க்கிறலாள. இப்சபலாது அவெர், அவெமள 'இமப்ரஸ்' வசய்தலாக
சவெண்டும. 'இமப்ரஸ்' வசய்தலார்.
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'மிஸ்டர் சிங்கலாரம நலான் உங்கமள கவெனிச்சுக்கிட்சட வெசரன். பத்து மணிக்கு ஆபீஸ்.
வெழக்கமலாய் பத்தமர மணிக்கு வெந்தலால் வெலாட் டஸ் இட் மீன்?'
"நீங்க வெர்ற சமயத்துல நலானும வெந்துடுசறசன.'
'அந்த இளம வபண், அக்வகளண்டண்டின் பதிலில் ஒளிந்திருக்கும கிண்டமல
ரசித்தவெளசபலால், சலசலாக சிரித்துத் வதலாமலத்தலாள.
மலாசனஜருக்கு, ரத்தம வகலாதித்தது. ஒரு வபண்ணின் முன்னலால், வபரிய பதவியில்
இருக்கும அவெமர, ஒரு சின்னப் பதவிக்கலாரன், அவெமலானப் படுத்துவெதலா? முடியலாது விட
முடியலாது.
'மிஸ்டர் சிங்கலாரம! சடலான்ட் யூ சநலா சமனர்ஸ்? பிளீஸ் வகட் அப். எழுந்து நின்னு
பதில் வசலால்லுங்க. ஏன் சலட்டலாய் வெந்திங்க? ஐ சஸ ஒய் ஆர் யூ சலட்?"
அக்வகளண்டண்ட் சிங்கலாரம, எழுந்தலான். ஒரு வபண்ணின் முன்னலால் அவெமன
அவெமலானப்படுத்துவெதலா? மலாசனர்ஸ் இல்லலாமல் சபசுவெதலா? அவென் பதில் வசலால்லலாமல்
இருந்தலால், அவெமனப்பற்றி இந்தப் வபண் என்ன நிமனப்பலாள?
ஆமகயலால் அவென் பதிலடி வகலாடுத்தலான்.
"மிஸ்டர் சதலாசிவெம ஏன் அனலாவெசியமலாய் 'பஸ்' பண்றிங்க? இப்சபலா சலட்டலாய்
வெந்ததுனலால என்ன குடி முழுவிப் சபலாச்சு? நீங்களுந்தலான் சலட்டலாய் வெந்திங்க"
"எதிர்த்தலா சபசுற... யூ ஆர் சசலஞ்சிங் மம பவெர்"
"சநலா... சநலா... யூ ஆர் பலாஸிங் ஓவெர் டு மச் வபரிய பதவிக்கு சின்ன புத்தி கூடலாது."
"ஓட்... அட்சரலாஷியஸலா சபசுசற... வகட் அவுட் ஐ சல பூ வகட் அவுட்"
"சபலாகிசறன். வகலாஞ்சம மலாசனர்ஸ் கத்துக்கங்க" "இங்க எதுக்கு சமன் வெந்திங்க?"
"நீங்க எதுக்கு கூப்பிட்டு அனுப்பினிங்க?"
"எதிர்த்தலா சபசுற"
"நீ நலான்னு சபசினலா... நலானும, நீன்னு சபச சவெண்டியது வெரும..."
"ஐ சஸ யூ வகட் அவுட்"
"ஐ சஸ யூ ஷட் அப்"
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மலாசனஜர் சதலாசிவெம, நலாற்கலாலியில் இருந்து வகலாண்சட குதித்தலான். அப்படி குதித்துக்
வகலாண்சட கத்தினலார். ஒரு இளம வபண் முன்னலால், தன் அதிகலாரம 'சசலஞ்ச்'
வசய்யப்பட்டமத, அவெர் விடத் தயலாரலாகயில்மல.
அக்வகளண்டண்ட்

சலாமபசிவெம,

வவெளிசய

வெந்து,

மகக்குட்மடமய

எடுத்து

முகத்மதத் துமடத்துக் வகலாண்டலான். ஒரு வபண்ணின் முன்னலால், அவெமன அவெமலானப்
படுத்துவெதலா. அவெள கமடக்கண்பலார்மவெயில், மண்ணில், அக்வகளண்டண்டலான அந்த
மலாமமல மலாசனஜரும, ஒரு கடுகலாம.
மலாசனஜரின் பயங்கரமலான இமரச்சமலக்சகட்டு ஊழியர்கள அங்சக ஓடி வெந்தலார்கள.
ஏர்கண்டிஷன் அமறக்குள வியர்மவெ வகலாப்பளிக்க பல்மலக் கடித்துக் வகலாண்டிருந்த
மலாசனஜமர

ஆசுவெலாசப்படுத்திய

அவெர்கள,

சிங்கலாரத்தின்

மகமயக்

குலுக்கவும

தவெறவில்மல.
மலாசனஜிங் மடரக்டரும குலுக்கினலார். சதலாசிவெம, சிங்கலாரத்மதப் பற்றியும, சிங்கலாரம
சதலாசிவெத்மதப் பற்றியும எழுதிய புகலார்களின் சிக்கல்கமள தீர்க்க, சிக்கல் சிங்கலார
சவெலமன சவெண்டினலார். மலாசனஜர், ஆபீஸர்சகடர் அவெர் புகலாருக்கு வவெயிட் வகலாடுத்தலாக
சவெண்டும. சலாமபசிவெம யூனியனில் வசல்வெலாக்குளளவென். அவெமனயும அலட்சியம
வசய்ய முடியலாது.
'ஆக்ஷன்' எடுக்கவில்மலயலானலால் ரலாஜினலாமலா வசய்யப் சபலாவெதலாக மலாசனஜரும,
ஆக்ஷன் எடுத்தலால் சவெமல நிறுத்தம வசய்யப்படும என்று அக்வகளண்டண்டும
ஃபீலர்ஸ்' விட்டலார்கள. விவெகலாரத்மத மழுப்பிவிடலலாம என்று நிமனத்த மலாசனஜிங்
மடரக்டர். இறுதியில் இருவெருக்குசம 'வமசமலா' வகலாடுத்தலார். அக்வகளண்டண்டுக்கு
'சிவியர் வமசமலா'.
சசல்ஸ் - மலாசனஜரலாக இருந்தும, தனக்கு கீசழ சவெமல பலார்க்கும ஒருவெனுக்கு
சஸ்வபன்ஷன் வெலாங்கிக் வகலாடுக்க முடியவில்மல என்று சதலாசிவெமும, எத்தமனசயலா
சசல்ஸ் சமசனஜமர மிரட்டிய தன்னலால் இவெமன மிரட்ட முடியவில்மலசய என்று
சிங்கலாரமும அதிருப்தி அமடந்தலார்கள. எப்படிசயலா இருவெருக்குமிமடசய ஒருவித
'டிவடண்ட்' நிலவி வெந்தது.
அமதக் கமலக்கும, ஒரு நிகழ்ச்சியும விமரவில் வெந்தது.
ஊழியர் பிரதிநிதிக்குழு ஒன்று சசல்ஸ் மலாசனஜர் சதலாசிவெத்தின் முன்னலால் வெந்து
நின்றது. அவெனும, தலான் ஒன்றும சர்வெலாதிகலாரி இல்மல என்பமத கலாட்டும 'ஹமபிள
பிமரட்' (எளிமமயில் கர்வெம வகலாளவெது) உந்தப்பட்டவெனலாய் அவெர்கமள உட்கலாரச்
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வசலான்னலார்.

பியூன்

வகலாண்டு

வெந்த

கலாபி

டமளர்கமள,

அவெசன

எடுத்து

ஒவ்வவெலாருவெருக்கும வகலாடுத்துவிட்டு சபச்மசத் துவெக்கினலான்.
"என்ன விஷயம?"
"வெந்து ஸலார். நம கமவபனி ஊழியர்கள எல்லலாம சசர்ந்து வெழக்கமலா இந்த வெருஷமும
நலாடகம நடத்த சபலாசறலாம".
மலாசனஜர் உச்சி குளிர்ந்தலான். கமவபனி சலாவெணிர்களிலும, அவென் வகலாடுக்கும
விளமபரத்மத வெலாங்கிக் வகலாண்டு, அவென் எழுதியமத அப்படிசய பிரசுரிக்கும இதர
கமவபனி மலர்களிலும, அவென் கமதகள எழுதியிருந்தலான். அந்த கமதகமளப்
படித்துவிட்டு, இவெர்கள. தன்னிடம 'ஸ்கிரிப்ட்' சகட்க வெந்திருக்கிறலார்கள. வவெரிகுட்...
வெந்தவெர்கள 'ஸ்கிரிப்மட விட்டுவிட்டு, நன்வகலாமட சமலாச்சலாரங்கமள சபசினலார்கள.
மலாசனஜருக்கு எரிச்சலுக்கு சமல் எரிச்சல், வெலாய்விட்சட சகட்டலான்.
"டிரலாமலாவுக்கு கமத வெசனம யலார் எழுதறது".
"நமம அக்வகளண்டண்ட் சிங்கலாரம ஸலார். நீங்க தமலமம தலாங்கணும".
"நலான் தமலமம தலாங்கணுமுன்னலா முதல்ல ஸ்கிரிப்மட பலார்க்கணும. கமவபனிய
தலாக்குறது மலாதிரி இருக்கலா? தனிப்பட்ட மனிதமர தலாக்குறது மலாதிரி இருக்கலான்னு
பலார்க்கணும."
ஊழியர்கள, சிங்கலாரத்திடம விவெரத்மதச் வசலான்னலார்கள. அவென் முதலில் குதித்தலான்.
பிறகு, தன் திறமமமய, சசல்ஸ் மலாசனஜருக்கு வதரியப்படுத்த விருமபியவென்சபலால்,
ஸ்கிரிப்மட வகலாடுத்தலான்.
சிங்கலாரத்தின் 'ஸ்கிரிப்மட' சதலாசிவெம படித்தலான். அவெருக்கு உடமவபல்லலாம பற்றி
எரிந்தது. இதுவெமர, தன்னலால் மட்டுசம நன்றலாக எழுத முடியும என்று நிமனத்த
அவெனுக்கு, அந்த ஸ்கிரிப்ட் நன்றலாக இருப்பதுசபலால் சதலான்றியது. ஆமகயலால், அந்த
கமத வெசனத்மத அடிசயலாடு வவெறுத்தலான். அமத எழுதிய சிங்கலாரத்மத இன்னும
அதிகமலாக வவெறுத்தலான். ஸ்கிரிப்டில் இருந்த நுணுக்கங்களும, ஜனரஞ்சக நமடயும,
அவென் உளளத்மதக் குமடந்தன.
'ஸ்கிரிப்ட் எப்படி லலார் இருக்கு" என்று சகட்டுக் வகலாண்சட ஊழியர்கள வெந்தலார்கள.
"இதுக்கு சபரு ஸ்கிரிப்டலாயலா? கமத இல்ல... வெசனம, மட்டத்திலும மகலா மட்டம.
சமபவெக்சகலார்மவெ என்கிற சபர்ல சமசபலாக சகலார்மவெ... சீச்சி... இமதவிட நீங்க நலாடகம
சபலாடலாமசல இருக்கலலாம. சவெற ஸ்கிரிப்ட்மட சவெற ஆளகிட்ட வெலாங்குங்க"
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"டு சலட் ஸலார். ஆள கிமடக்கிறது கஷ்டம. இவென் பணம வெலாங்கலாம எழுதிக்
வகலாடுத்தலான். மத்தவெங்க பணம சகட்பலாங்க."
"நலான் பணமும தலாசரன், ஸ்கிரிப்டும எழுதித்தலாசரன். ஏன் சயலாசிக்கிறீங்க? என்
கமதகள நீங்க படிச்சதில்மலயலா?" ஊழியர்கள வமளனமலாக நடந்தலார்கள. நடந்தமத
சிங்கலாரத்திடம வசலான்னலார்கள-அவென் கத்துவெலான் என்று எதிர்பலார்த்து. அவென் கத்தலாததலால்
இவெர்கள கத்தினலார்கள.
"சிங்க்! எப்படிடலா உன்னலால சகலாபப்படலாம இருக்க முடியுது?"
"சசல்ஸ் மலாசனஜர் ஆமசமய எதுக்குப்பலா வகடுக்கனும?"
அக்வகளண்டண்ட்

தலான்

யவபருந்தன்மமயலானவென்'

என்பமதக்

கலாட்டிக்

வகலாண்டதில் வபருமிதப் பட்டலான். இதுசபலால், சசல்ஸ் மலாசனஜரும, நலாடகத்மத,
சிங்கலாரம 'மடரக்ட்' வசய்ய 'வபருந்தன்மமசயலாடு' சமமதித்தலான்.
ஒத்திமககள நடந்தன. இறுதி ஒத்திமகமயப் பலார்க்க சசல்ஸ் மலாசனஜர் சதலாசிவெம
வெந்திருந்தலான். இரண்டு மூன்று கலாட்சிகமளப் பலார்த்தலான். முதல் கலாட்சியில் அவென்
எழுதியசத

இல்மல.

இரண்டலாவெதில்,

பல

மலாறங்கள.

மூன்றலாவெது,

முழுசலாய்

இன்வனலான்று. சதலாசிவெத்தலால், கத்தலாமல் இருக்க முடியவில்மல.
"நிறுத்துங்க. இந்த நலாடகத்மத நலான் அனுமதிக்க முடியலாது. என் ஸ்கிரிப்மட திருத்த
எவெனுக்கும உரிமம கிமடயலாது."
அக்வகளண்டண்டும, நலாடக மடரக்டருமலான சிங்கலாரமும விடுவெலானலா? விடவில்மல.
"வசலால்லுங்கசளண்டலா... ஸ்கிரிப்மட திருத்த மடரக்டருக்கு உரிமம உண்டு."
"அதுக்கலாக எல்லலா கலாட்சியிசலயும மக மவெக்கிறதலா?"
"எல்லலாக்கலாட்சியும மட்டமலாக இருந்தலால் என்ன பண்றது?"
"என் ஸ்கிரிப்டலா மட்டம. நலான்வசன்ஸ், மடரக்ஷன்தலான் மகலாமட்டம"
"என் மடரக்ஷனலா? இடியலாட்டிக். மட்டமலான ஸ்கிரிப்மடயும மவெத்து சிறந்த நலாடகம
தயலாரிக்க முடியும என்கிறதுக்கு என் மடரக்ஷன் ஒரு உதலாரணம".
"மிஸ்டர் சிங்கலாரம! நீ வரலாமபத்தலான் சபசுற"
"மிஸ்டர் சதலாசிவெம! இங்க நீங்க மலாசனஜர் இல்ல. மரட்டர். நலான் அக்வகளண்டண்ட்
இல்சல. மடரக்டர். சடலாண்ட் பீ ஸில்லி"

67

"வெலார்த்மதமய அடக்கிப் சபசு. இந்த மலாதிரி மடரக்ஷன் பண்ணியிருக்கிசய.
இமதவிட நீ எருமம மலாடு சமய்க்கலலாம."
"எருமமமலாடு எழுதின ஸ்கிரிப்மடவிட, மடரக்ஷன் எவ்வெளசவெலா சமல்."
"சடய் என்னடலா நிமனச்சிக்கிட்சட?”
"டலாய். என்ன நிமனக்கணுங்றடலா?"
"இப்படி சபசினலா பல்மல உமடப்சபன்"
"இசதலா நலாசன உமடக்கிசறன் பலாரு."
ஊழியர்கள, இருவெமரயும விலக்கிவிட்டலார்கள. பிறகு இரண்டு சகலாஷ்டிகளலாகி
தங்களுக்குளசள அடித்துக் வகலாண்டலார்கள. நலாடகம சபலாடலாமசல அங்சக சண்மடக்
கலாட்சிகள நிமறந்த நலாடகம ஒன்று தத்ரூபமலாக அரங்சகறியது.
விவெகலாரம, மலாசனஜிங் மடரக்டருக்கு மட்டுமல்ல பத்திரிமககளுக்கும சபலானது.
சமயம

பலார்த்து

வகலாண்டிருந்த

எம.டி.

சதலாசிவெத்மதயும,

சிங்கலாரத்மதயும

'சஸ்வபன்ஷனில்' மவெத்திருக்கிறலார். அசனகமலாக இருவெருக்கும டிஸ்மிஸல் ஆகும
என்கிறலார்கள.
கடற்கமரயில் கண்ணகி சிமலக்கருசக உளள வபஞ்சில் உட்கலார்ந்துவகலாண்டு
மசனலாதத்துவெ

புத்தகம

ஒன்றில்

ஒரு

பக்கத்மத

விழுங்கி

விடுபவென்சபலால்,

அக்வகளண்டண்ட் சிங்கலாரம படித்துக் வகலாண்டிருந்தலான்.
"உலகத்தில் எல்சலலாருசம ஒசர மலாதிரி குண இயல்பு உளளவெரலாய் இருந்தலால்,
கலகந்தலான் மிஞ்சும. ஒருவெர் தன்னிடம இருக்கும குமறகமள, பிறரிடம கலாணுமசபலாது,
அவெமர வவெறுக்கிறலார். உண்மமயில், இது ஆழ்மனத்தில் உளள சுய வவெறுப்பின்
சலாமர்த்தியமலான வவெளிப்பலாடு. சுய குமறகமளக் கண்டு, தன்மன வவெறுக்கவிடலாமல்
ஒருவெரது அடிமனம அந்த குமறகமள வகலாண்ட இன்வனலாருவெமர வவெறுக்கிறது. 'ஈத்'
தடுக்கிறது. 'ஈசகலா' அவெற்மற சலாமர்த்தியங்களலாகக் கூட நிமனக்க மவெக்கிறது. இசத
குமறகள

இன்வனலாரு

மனிதனிடம

பிரதிபலிக்குமசபலாது,

ஒருவென்,

அவெமன

வஜன்மப்பமகவெனலாய் கருதுகிறலான். வவெறுப்பத மூலம இவென், தன் வஜன்மத்தில் உளள
குமறகமள மமறமுகமலாக வவெறுக்கிறலான். இதனலால் தலான் சலான்சறலார்கள தன்மன உணரச்
வசலான்னலார்கள. திருமூலர், 'மரத்மத மமறத்தது மலாமத யலாமன' என்றதுக்கும, சலாக்ரடஸ்
'உன்மனசய நீ அறிவெலாய்' என்று வசலான்னதுக்கும. மபபிளில் 'உன்மனப்சபலால்
மற்றவெமன சநசி' என்று வசலான்னதுக்கும இதுதலான் கலாரணம. பிறமர வவெறுக்கும ஒருவென்
தன்சன தலாசன சசலாதித்துக் வகலாளள சவெண்டும."
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படித்தமத நிறுத்தி விட்டு, திடுக்கிட்டவென்சபலால், புத்தகத்திற்கு வவெளிசய விழித்துப்
பலார்த்த சலாமபசிவெத்தின் உடல், ஒருமுமற குலுங்கியது. மலாசனஜர் சதலாசிவெத்மத தன்மன
கண்ணலாடியில் பலார்ப்பதுசபலால் பலார்த்தலான்.
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8. சலாமந்தி சமபங்கி ஓணலான் இமல
அந்தப் பிளமளயலார் சகலாவிலுக்கும - அதற்கு எதிசர இருந்த பூக்கமடகளுக்கும,
கலாய்கறிக் கமடகளுக்கம இமடசய ஏசதலா ஒரு வபலாருத்தம இருக்க சவெண்டும. மலாமல
பிறந்த சநரம, அந்த சகலாவிலில் அர்ச்சகர் பூக்கமள மவெத்துக் வகலாண்டு 'ஓம வெக்ர
துண்டலாயலா' பன்றசபலாது, கீமரக்கலாரி மலாரியமமலாள. தண்டங்கீமர தண்டு ஒன்மற ஒடித்துக்
வகலாண்டிருந்தலாள. அவெர் 'ஓம விகடலாயநம' என்று வசலால்லி, ஒரு பூமவெப் சபலாட்டசபலாது,
பூக்கலாரர் ஒருவெர், சுமமலா 'கும'முன்னு ஆடினலார். இன்னும வசலால்லப்சபலானலால், அவெர்
ஆடவில்மல. அவெர் ரத்த ஓட்டத்மத நீக்கிவிட்டு, அதற்குப் பதிலலாக நலாடி நரமபு எங்கும
ஒடிக் வகலாண்டிருந்த 'தண்ணி' அப்படி ஆட்டி விட்டது! கமடகளும, மனிதர்களும
ஒன்றலான சவெமள.
மத்தியலான வவெயிலுக்கலாக சற்று வதலாமலவிலுளள துங்குமூஞ்சி மரத்தருசக நிறுத்தி
மவெத்திருந்த பழ வெண்டிமய தளளிக் வகலாண்டு சின்னலானும, அவென் மமனவி
பலார்வெதியும, பஸ் நிமலயத்திற்கு அருசக வெந்தசபலாது, "சதலா.. அந்த சசலாமலாறி வநஞ்மச
பலார்த்து நீட்டலா உருட்டுப்பலா... தத்சதரி கயிசத... இந்தண்ட வெலான்னலா கலாதுல ஏறல..."
என்றலாள பூக்கலாரி தலாயமமலாள. வெலாய் சபசினலாலும, மககள அமவெ பலாட்டுக்கு
சலாமந்திப்பூமவெக் கட்டிக் வகலாண்டிருந்தன. உடசன சின்னலான் மமனவி, "நலானுந்தலான்
உன்கு எத்தமனவெலாட்டி வசலால்றது? ஆறுவெயசு மபயமன அமமணமலா விட்டலா எப்பிடி...
சடய் சசலாமலாறி வநஜலார் பூடலாண்டலா.." என்று வசலால்லியபடிசய வெலாமழப் பழங்கமள
வெண்டியில்

பரப்பினலாள.

நிஜலார்

சபலாடலாத

அந்தச்

சிறுவெனின்

உடமமபப்

பலார்த்ததும பலார்வெதி எசதச்மசயலாக தன் கிழிந்த ஜலாக்வகட்மட மநந்த புடமவெயலால் மூடிக்
வகலாண்டலாள.
நிஜலார் சபலாடலாத அல்லது சபலாட விருமபலாத அந்தச் சின்னப்மபயன், "நமம கிட்ட ரலாங்
கலாட்சன கத்தியலாசல கீச்சிப்புடுசவென்." என்று வசலால்லிவிட்டு, பிறகு எல்லலா வமட்ரலாஸ்
ரவுடிகமளயுமசபலால ஓடினலான். சலாமலயின் பிளலாட்பலாரத்துக்குக் கீசழ பளளமலான ஓர்
இடத்தில் வசருப்புக்கமள மதத்துக் வகலாண்டிருந்த சீனன் (அதலாவெது சீனிவெலாசன் என்ற
வபயரின் சுருக்கம) சபலாமதயில் ஆடிக் வகலாண்டிருந்த தலாயமமலாவின் ஆமபுமடயலாமனப்
பலார்த்தலான். தலாயமமலா கணவெமன கடிந்து வகலாண்டிருந்தலாள...
"இனிசம கலாட்டி. இந்தப் பிளமளயலாரப்பன்தலான் ஒன்மனக் சகட்கணும. நலான்
பூவிசல சமபலாதிக்கிறத, நீ தண்ணியிசல விடற."
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தண்ணிக்கலாரர் பதிலடி வகலாடுத்தலார்.
"இன்னலாசம... படலாப் சபஜலார் பண்சற... ஒன்கலாக கலாலங்கலாத்தலாசல வமலாந்மத
வமலாந்மதயலா பூ வெலாங்கிக்கினு வெரணும. நீ ஆருகிட்சடயலாவெது 'மபட்டு'க்குப் சபலானலால்
நலான் உமதக்கப் சபலாணும... சுமமலா ஒரு கிளலாஸ்பூட்டலா இன்னலாசம... ஏய், வுன்மன..."
மமனவிமயப் பலார்த்து சநலாக்கி நடந்த பூக்கலாரமர, சின்னலான், தரதரவவென்று இழுத்துக்
வகலாண்டுசபலாய், துங்குமூஞ்சி மரத்துக்குக் கீசழ வகலாண்டுசபலாய் புரள மவெத்தலான்.
தலாயமமலாவிற்கு அருசக, பிளலாட்பலார சுவெருக்கம - ஒரு மரத்திற்கும இமடசய
மவெக்கப்பட்டிருந்த

சதுரப்வபட்டியில்

ஓணலான்

இமலகமள

தவெமள

மலாதிரி

மடித்துக்கட்டி அதற்கு சமல் துலுக்கச் சலாமந்தி, சமபங்கி, வசவ்வெரளி முதலிய பூக்கமள
அடுக்கடுக்கலாக - அழகலாக கட்டிக்வகலாண்டிருந்த ரலாமன் கீசழ குனிந்து அதட்டினலான்.
"உங்க வபலாழப்ப பலாருங்கசளசம... இது என்ன புச்சலாவெலா குடிக்கறலாரு..."
கீசழ சமமணம சபலாட்டபடி பூக்கட்டிக் வகலாண்டிருந்த சலாந்தியும, ஒரு கலாமல
தூக்கிமவெத்து, அதிசல முகம பதித்து. ஆள உயர மலாமல ஒன்றிற்கு சரலாஜலாப் பூக்களலால்
அச்சலாரம சபலாட்டுக் வகலாண்டிருந்த துலுக்கலாணமும, தங்கள புருஷமன அண்ணலாந்து
பலார்த்தலார்கள. ஒருத்திக்கு இப்சபலாதுதலான் அபலார்ஷன் ஆனது. இன்வனலாருத்திக்கு ஏழு
மலாதம.

அவெர்களின்

பலார்மவெமயப்

புரிந்து

வகலாண்ட

அந்த

இரண்டு

வபலாண்டலாட்டிக்கலாரன், "மன்ஷன்னலா குடிக்கத்தலான் வசய்வெலான்" என்று தன்பலாட்டுக்குச்
வசலால்லிக்வகலாண்டு, எதிசர நின்ற வெலாடிக்மகயலாளமரப் பலார்த்தலான்.
"எத்தமன முயம சலாமி?"
"முழம எவ்வெளவு?"
"சலாமந்தி அமபது மபசலா. சமபங்கி அறுபது மபசலா."
"சநத்து முப்பது மபசலாதலாசன."
"இன்னிக்கு சிவெரலாத்திரி சலாமி!"
"அதுக்கலாக இப்படி அநியலாய விமலயலா?"
புரண்டு வகலாண்டிருந்த புறநலானூற்று வீரனலான புருஷமன பலார்த்தபடிசய தலாயமமலா
இமடமறித்தலாள.
"எங்க வபலாயப்பு அப்படி சலாமி மமழ வெந்திட்டலா அமபுட்டும அழுகிடும... அப்சபலா
எங்க சபலாய் முட்டிக்கிறது...?"
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வெலாடிக்மகயலாளர் தயங்கிக் வகலாண்டிருந்தசபலாது, "இங்சக வெலா சலாமி எங்கிட்சட
சரலாஜலாப்பூக் கீது. தலாமமர கீது. உன்சனலாட சட்மடக்கு இந்த சரலாஜலா மலாட்ச்சலாகும" என்ற
குரல் சகட்டது.
எல்சலலாரும திருமபிப் பலார்த்தலார்கள.
தலாயமமலாவின் பலமகக் கமடக்கு பத்தடி தளளி, ஒட்மட சமமஜ ஒன்றில் வெண்ண
வெண்ண பூக்கமள மவெத்தபடி கண்கமள வவெட்டிக் வகலாண்டிருந்த கலாந்தலா, ஒய்யலாரமலாகச்
சிரித்தலாள. இருபத்திவரண்டு வெயதுக்கலாரி, வவெளுத்த வசவ்வெரளி நிறம. சமபங்கிப் பூவின்
சலாயல்,

சலாமந்திப்பூ

குவியல்

சபலான்ற

அடர்த்தியலான

தமலமுடி.

அவெள

பலார்மவெ தலாளமலாட்டலாது வெலாடிக்மகக்கலாரர். ரலாமமன விட்டுவிட்டு, அவெள அருசக சபலாய்
நின்று, ஆண்டவெனுக்கலாக பூ வெலாங்கலாமல், தன் சட்மடக்கு சமட்சலாக சரலாஜலாப் பூமவெயும,
உதட்டுக்கு

சமட்சலாக...

அவெள

கன்னத்மதயும

மலாறி

மலாறிப்

பலார்த்தலார்;

பலார்த்துக்வகலாண்சட நின்றலார்!
தலாயமமலா, சின்னலாமன அர்த்தத்சதலாடு பலார்த்தசபலாது, சின்னலான் ரலாமமனப் பலார்த்தலான்.
கலாந்தலா, அந்த வெலாடிக்மகயலாளர் சட்மடயில் ஒரு சரலாஜலா இதமழ தன் மகபட மலாட்டினலாள.
எல்சலலாரும

கண்கமள

சிமிட்டியபடி

ஆகலாயத்மதப்

பலார்த்தலார்கள.

வபலாதுவெலாக,

ரலாமனிடம பூ இல்லலாவிட்டலால், சவெண்டிய பூக்கமள அவெள ரலாமனிடசம வகலாடுத்து
வெலாடிக்மகயலாளரிடம வகலாடுக்கக் வசலால்வெலாசளதவிர, அவெள ரலாமன் 'கிரலாக்கிமய'
கூப்பிடமலாட்டலாள. ரலாமனும இப்படித்தலான் ஒரு தடமவெ பூசவெலாடு பூவெலாக விற்கட்டும
என்று வெலாமழப் பழங்கமள வெலாங்கி மவெத்திருந்தலான். 'வெண்டிக்கலார' சின்னலான். 'என்சனலாட
சசல்ஸ் பூடுமபலா' என்று வசலான்னசபலாது, ரலாமன்தலான் வெலாங்கிவெந்த பழங்கமளச்
சின்னலானிடசம வகலாடுத்து விட்டலான்.
இப்படி எழுதப்படலாத ஒரு வதலாழில் தர்மம அங்சக நடந்து வெருமசபலாது, இந்த கலாந்தலா
நடந்துவகலாளளும

விதம,

அவெர்களுக்குப்

பிடிக்கவில்மல.

இவ்வெளவுக்கும

ஒரு

மலாதத்திற்கு முன்பு வெந்தவெள. அங்சக கமட சபலாட்டிருந்த வசருப்புக்கமட சீனன்,
அவெளுக்கலாக இடம விட்டு, பளளத்மதப் பலார்த்துப் சபலானலான். ஆனலால், இந்த கலாந்தலாசவெலா
இப்சபலாது

எல்சலலாருக்கும

பளளம

வவெட்டிக்

வகலாண்டிருக்கிறலாள.

அவெமளக்

கண்டிக்கவும முடியவில்மல. அவெள சசர்ந்திருக்கும இடம அப்படி..
ஒரு மணிசநரம ஓடிவிட்டது.
மலட் இல்லலாத மசக்கிளில் கலாக்கி யூனிபலாரம சபலாட்ட ஒருவெர் லலாவெகமலாக வெந்தலார்.
பிளலாட்பலாரச் சுவெரில் ஒரு மகமய , மவெத்துக்வகலாண்டு, மசக்கிமள அங்குமிங்குமலாக
ஆட்டியபடிசய

கமடகண்கமள

சநலாட்டமிட்டலார்.
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ஆஜலானுபலாகுவெலான

சதலாற்றம.

மசக்கிளின் ஹலாண்ட் பலாரில் வதலாங்கிய லத்திக் கமபு மலாதிரி அமமந்த, அழுத்தம
திருத்தமலான உடற்கட்டு. குதறுவெதுசபலால் இருந்த கண்கள. கலாய்ப்பு ஏறிய மககள.
ஆசலாமிக்கு நலாற்பது வெயது இருக்கலலாம. எல்சலலாமரயும ஒட்டுவமலாத்தமலாக அதட்டினலார்:
"ஏண்டலா... சசலாமலாறிங்களலா... டிரலாஃபிக் இமடஞ்சலலாகல? சடய் சின்னலான்... இங்சக
ஏண்டலா வெண்டிமய நிறுத்தற... ஒரம கட்டுடலா கயிசத!"
சின்னலானும, அவென் மமனவியும எதுவும சபசலாமல், வெலாமழப்பழ வெண்டிமய
முன்னலால் நலான்கு அடி நகர்த்தி, பிறகு பின்னலாலும நலான்கு அடி நகர்த்தி, அமத இருந்த
இடத்திசல நிறுத்திக் வகலாண்டிருந்தசபலாது
சபலாலீஸ்கலாரர் சீனமன அதட்டினலார்.
"என்னடலா சீனலா, குசரலாமசபட்மட பலாக்டரியிலிருந்து திருட்டுத்தனமலா சதலால்
வெலாங்கிறியலாம... மலாமியலார் வீடு சகட்குதலா..."
"அப்படில்லலாம ஒண்ணம கிமடயலாது சலாமி... வெலாணுமனலா வெந்து பலாரு" என்று
வசலால்லியபடிசய, சீனன் அத்தமன வசருப்புக்கமளயும எடுத்து, அவெர் முகத்துக்கு எதிசர
ஆட்டினலான்.

சபலாலீஸ்கலாரர்

திருப்தி

அமடந்தவெரலாய்

பிளலாட்பலார

சுவெரில்

மக

மவெத்தபடிசய, மசக்கிமள தளளியபடிசய, கலாந்தலா பக்கம சபலானலார். பிறகு அவெள சமமஜ
சமசல ஒரு மகமய ஊன்றிக் வகலாண்டு அவெமளப் பலார்த்தலார்.
கலாந்தலா சபசவில்மல. சிரிக்கக்கூட இல்மல. ஒரு வவெளமள சரலாஜலாமவெ எடுத்து அவெர்
கலாக்கிச்

சட்மடயில்

மவெத்தலாள.

அதற்குப்

பிறகுதலான்

இருவெரும

சிரித்தலார்கள.

என்னவவெல்லலாசமலா 'கிசுகிசு' சபச்சுக்கள. அவெள யலாமரப் பற்றிசயலா சபசியிருக்க
சவெண்டும. இல்மலவயன்றலால், சபலாலீஸ்கலாரர், அவெள சபசப்சபச அப்படி திருமபிப்
பலார்த்திருக்க மலாட்டலார். சிறிது சநரத்திற்குப் பிறகு, கலாந்தலா அவெசர அவெசரமலாக கமடமய
எடுத்து மவெத்தலாள. "கமடமய வகலாஞ்சசநரம பலார்த்துக்கணும" என்று எல்சலலாருக்கும
ஒட்டுவமலாத்தமலாக உத்தரவு சபலாடுவெதுசபலால் சபசிவிட்டு, சபலாலீஸ்கலாரரின் மசக்கிளில்
பின்னலால் ஏறிக் வகலாண்டலாள.
அந்த சில்லமறக் கமடக்கலாரர்களின் தமலகளசபலால், மசக்கிள சக்கரங்களும
சுழன்றன. கீமரக்கலாரி மலாரியமமலாள வகலாதித்தலாள:"இப்டிசய விட்டுக்குனு சபலானலால்,
அவென் எல்லலாமரயும படுக்கச் வசலால்வெலான். அவெள மட்டும கவெனிக்கப்படலாது.
அவெமனயும

சசர்த்துக்

கவெனிக்கணும...

தட்டுக்வகட்ட

மூசதவியலாசல

நமம

எல்லலாருக்குசம ஆபத்து வெந்திருக்கு... சநத்து பலார்வெதிமயக் கூப்பிட்டலான். நலாளிக்கு
துலுக்கலானத்மதக் கூப்பிடுவெலான்... அப்பலாசல சலாந்திமயக் சகட்டலான்... இந்த கலாந்தலா
மூசதவி பண்றதனலாசல, அவென் எல்லலா ஏமழப் வபலாமமனலாட்டியும கூப்பிட்டலா
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வெந்திருமுன்னு நிமனக்கலான். இந்த வநனப்மப நலாம மலாத்திக் கலாட்டணும. அவென்
வநஞ்சிசல கீற மஞ்சலாசசலாத்மத எடுத்து, அவென்கிட்டசய தின்னக் வகலாடுக்கணும.
அப்சபலாதலான், என் மனசு ஆறும..."
சபசிய வெலாய்கள மூடிக் வகலாண்டன - வவெடித்த எரிமமல சிறிது விட்டுக்
வகலாடுப்பதுசபலால்.
மசக்கிளில் கலாந்தலாவும சபலாலீஸ்கலாரரும வெந்து வகலாண்டிருந்தலார்கள. அவென் பின்
இருக்மகயில் இருந்து இறங்கி, கலாமபவுண்ட் சுவெமர லலாகவெமலாகத் தலாண்டி, சமமஜமீது
பூக்கமளப் பரப்பியசபலாது சபலாலீஸ்கலாரர் அவெள மககமள வசல்லமலாக வெருடினலார். அவெள
கன்னத்தின் அருசக அவெர் மக சபலானசபலாது, கலாந்தலா தன் சமலாவெலாயலால் அவெர் மகமயத்
தட்டி

விட்டலாள.

"சீ!

அக்கமபக்கத்துசல..."

என்று

வசல்லமலாக

சிணுங்கினலாள.

அப்சபலாதுதலான் அவெருக்கும மற்றவெர்கள மனிதர்களலாகத் வதரிந்தது.
மசக்கிமளவிட்டு இறங்கியபடிசய சின்னலான் அருசக சபலானலார்.
"ஏண்டலா சின்னலா... சீக்கிரமலா வெண்டிமய வகலாண்டு சபலாசயண்டலா. டிரலாஃபிக்கு
ஏண்டலா இமடஞ்சலலா நிறுத்தசற? கயிசத... சபலாக்குவெரத்துக்கு இமடஞ்சலலா இருக்குது..."
"எந்தப் சபலாக்குவெரத்துக்கு சலாமி...?"
"என்னடலா, எதிர்க்சகளவி சபலாடற? பஸ் ஸ்டலாண்ட் பக்கமலா வெண்டி நிக்கப்படலாது.
சவெணுமுன்னலா அந்தப் பக்கமலா சபலா... சடய் வசருப்பு கண்ணு வதரியலாத சநரத்திசல
என்னத்தடலா மதக்கிற? ஏய் கீமர வெழிமய அமடக்கிறலாசபலால ஏன் வநப்புற...?" சின்னலான்,
வெண்டிசயலாட வெண்டியலாய் நின்றலான். சீனன் வசருப்சபலாடசவெ இருந்தலான். கீமரயமமலா ஒரு
சுண்டு விரமலகூட நீட்டவில்மல.
சபலாலீஸ்கலாரருக்கு பிரச்சிமன தன்மலானமலாகியது.
"வசலால்றது கலாதுசல விழசல. சடய், வெண்டி கயிசத... வெண்டிமயத் தளறியலா,
இல்லியலா?"
சின்னலான். இப்சபலாது சவெலால் விட்டலான்.
"அட சுமமலா நிறுத்து சலாசர... நீ யூனிபலாரத்துக்கு சதலாதுவெலா நடந்துக்கினலால், நலாங்களும
அதுக்குத் சதலாதுவெலா நடந்துக்குசவெலாம. நீ இன்னலாடலான்னலா..."
சபலாலீஸ்கலாரருக்கு ரத்தம வகலாதித்தது. மிரட்டசலலாடு சபசினலார்.
"இன்னலாடலா, திட்டமசபலாட்டு பண்றீங்களலா? நலாமளக்குப் பலார்த்துக்கலலாம. இந்த
இடத்துசல உங்க கமட இருந்தலா நலான் வதலாப்பிமய கழட்டி வெச்சுசறன்!"
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சபலாலீஸ்கலாரர், எல்லலா விவெரங்களிலுசம அனுபவெஸ்தர். புரிந்து வகலாண்டலார். இது
தனியலாக கவெனிக்கிற சமலாச்சலாரமில்சல. கலாந்தலாமவெப் பலார்த்தபடிசய மசக்கிமள உருட்டி,
பிறகு அதில் ஏறிக் வகலாண்டு வபடல்கமள அழுத்தினலார்.
மறுநலாள.
பூக்கமடக்குப்

சபலாய்விட்டுத்

திருமபிய

தலாயமமலாவும,

சின்னலானும

ஆச்சரியப்பட்டலார்கள. கலாந்தலா பிளமளயலார் சகலாவில் முகப்பில், கமட சபலாட்டிருந்தலாள.
தலாயமமலா கண்மணச் சிமிட்டியபடிசய, "சகலாவில் பக்கம கமட சபலாடக் கூடலாதுன்னு
வசலான்னலாங்கசள... இவெ எப்படிப் சபலாட்டலா? ஒருசவெமள, சகலாவில்கலாரன் எவெமனயலாவெது
வெமளச்சுப் பூட்டிருக்கலாளலா...? எக்சகடும வகடட்டும தத்சதரி கயிசத..." என்றலாள.
ஒவ்வவெலாருவெரும தத்தம சவெமலகமளக் கவெனிக்கத் வதலாடங்கினலார்கள. தலாயமமலா
உதிரிப் பூக்கமள பிளலாஸ்டிக் சபப்பரில் இருந்து விடுவித்துக் வகலாண்டு இருந்தலாள.
சின்னலான் வெலாமழப்பழ வெண்டிமய முன்னலால் இழுக்க, பலார்வெதி அமத பின்னலால் இருந்து
தளளிக் வகலாண்டிருந்தலாள. துலுக்கலாணமும, சலாந்தியும ரலாமசனலாடு சண்மட சபலாட்டுக்
வகலாண்டிருந்தலார்கள. மலாரியமமலாள தனது கீமரகமளக் கிளளிக் வகலாண்டு இருந்தலாள...
திடவரன்று சபலாலீஸ் சவென் வெந்து நின்றது.
பல சபலாலீஸ்கலாரர்கள கீசழ குதித்தலார்கள. அப்படி குதித்தவெர்களில் 'கலாந்தலா புகழ்'
ஆசலாமியும ஒருவெர்! அப்சபலாது அவெர் கலாந்தலாமவெப் பலார்க்கவில்மல. அவெள யலாசரலா, தலான்
யலாசரலா என்பது சபலால் ஆகலாயத்மதப் பலார்த்துக் வகலாண்டு நின்றலார். அவெசரலாடு வெந்த இதர
சபலாலீஸ்கலாரர்கள ஆளுக்கு ஒரு பக்கமலாக ஓடி, கீமரகமளக் கூமடசயலாடும, பூக்கமள
அதன் சமமஜசயலாடும சவெனுக்குள திணித்தலார்கள. சின்னலானின் பழ வெமககமள உளசள
தூக்கி எறிந்தலார்கள. சீனமன வசருப்புப் வபட்டிசயலாடு ஏற்றினலார்கள.
தமலமம சபலாலீஸ்கலாரர் அதட்டினலார்.
"இங்சக கமட சபலாடப்புடலாதுன்னு எத்தமன தடமவெ வசலால்லியும சகட்கல. உம...
ஏறுங்க..."
தலாயமமலா வபலாறுக்க முடியலாமல் சகட்டலாள. கலாந்தலாவின் கமடப்பக்கம மகமய
நீட்டியபடிசய சகட்டலாள.
"அசதலா, அந்தக் கமட இருக்சக சலாமி?"
"எந்தக் கமட இருந்தலா உனக்வகன்ன? அது சகலாவில் பக்கத்துசல இருக்குது;
இருக்கலலாம. வமலாதல்ல நீ வெண்டிசல ஏறு சட்டமலா சபசசற..."
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சின்னலான் கலாந்தலாமவெப் பலார்த்தபடிசய முனங்கினலான்.
"மட்டமலான ஒரு விவெகலாரத்துக்கலாக சட்டம வெந்தமத நிமனச்சு தலாயமமலா புலமபுது
சலாசர... புலமபினலாலும தப்பலாப் புலமபல!"
"ஏண்டலா சசலாமலாறி... கயிசத... எதிர்த்தலா சபசசற? உனக்கு ஆறு மலாசம வெலாங்கிக்
வகலாடுக்கசறன். பலார்..."
சின்னலானின் பிடறியில் பட்டு பட்வடன்று பிரமபடி விழுந்தது. சவெனிற்குள இருந்த
இன்வனலாரு சபலாலீஸ்கலாரர் அவென் தமலமுடிமயப் பிடித்து உளசள இழுத்துப் சபலாட்டலார்.
சவெவறலாருவெர், சீனனின் மகமய முறுக்கியபடி அவெமன வெண்டிக்குள குப்புறத் தளளினலார்.
தலாயமமலா,

மலாரியமமலாள.

துலுக்கலாணம,

சலாந்தி

ஆகிய

அத்தமனசபரும

அழுகிப்சபலான பூக்களசபலால சவெனிற்குள எறியப்பட்டலார்கள. வெண்டிக்குள இருந்த
தலாயமமலா, கீசழ ஒன்றும புரியலாமல் விழித்துக் வகலாண்டிருந்த தன் மகமனப் பலார்த்து
"நயினலா வெந்துடம. விசயத்மதச் வசலால்லிட்டு, இங்சகசய இரு" என்று விழியலாட்டிப் சபச
- சின்னலான், 'பயப்படலாசத' என்பதுசபலால் மமனவியின் முதுமகத் தட்டிக் வகலாடுக்க,
சீனன், தன் முகத்தில் பதிந்த சபலாலிஸ் கீறமலப் வபருவிரலலால் அழுத்த துலுக்கலாணமும,
சலாந்தியும, ரலாமமன ஆளுக்வகலாரு பக்கமலாக பலார்க்க, கீமரக்கலாரி மலாரியமமலாள சிதறிக்
கிடந்த வபலாருட்கமளயும, சகலாவில் முகப்பில் பட்டும படலாததுமசபலால் பலார்த்துக்
வகலாண்டிருந்த கலாந்தலாமவெயும வவெறுமமயுடன் சநலாக்க...
சபலாலீஸ்சவென் புறப்பட்டது. சவெக சவெகமலாக ஓடியது. சுதந்திரமும சுய மரியலாமதயும
சவெறு சவெறு என்று உணரலாத அந்த நிஜலார் சபலாடலாத சின்னப்பயல் சிறிதுசநரம திமகத்து
நின்று விட்டு, பிறகு அந்த சவெனுக்குப்பின்னலால் ஒடினலான். அந்த சபலாலீஸ்சவென்
கிளப்பிய புழுதிசயலா பிளமளயலார் சகலாவிமல மமறத்தது.
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9. அமரமணி சநர அறுமவெ
கல்வி, விவெசலாயம, சகலாழி விஸ்தரிப்பு அதிகலாரிகள உட்பட எண்ணக்கூடிய
அதிகலாரிகளும, எண்ணில்லலா இதர ஊழியர்களும, ஃபீல்ட் ஒர்க்கர்களும, அந்தப்
பஞ்சலாயத்து யூனியன் அலுவெலகத்திற்கு உளசளயும வவெளிசயயும மலார்ச் பண்ணிக்
வகலாண்டிருந்தலார்கள. கலாரணம, நடப்பு நிதியலாண்டு முடியும 'மலார்ச்' மலாதத்திற்குள,
சவெமல நடக்கிறசதலா இல்மலசயலா, ஒதுக்கீடு என்ற பணத்மத எப்படியலாவெது வசலவு
வசய்தலாக சவெண்டும. எப்படிச் வசலவு வசய்தலாலும, 'இப்படித்தலான் வசலவு வசய்சதலாம'
என்று கலாட்டியலாக சவெண்டும. இல்மலவயன்றலால், கவலக்டர். அவெர்கமள இந்த
வெசதியலான இடத்திலிருந்து துரத்தி, வெசதியற்ற இடங்கமளக் கலாட்டிவிடுவெலார். ஆமகயலால்,
எல்சலலாரும

ஆமணயலாளமரப்

பலார்த்து

ஆசலலாசமன

சகட்க,

அமலசமலாதிக்

வகலாண்டிருந்தனர்.
ஆமணயலாளர் ஐயப்பன், தன் அமறக்குள சில பஞ்சலாயத்துத் தமலவெர்களிடம
கலாரசலாரமலாகப் சபசிக் வகலாண்டிருந்தசபலாது, 'வவெத்துமலாஞ்சலாவெடி' ஊரலாட்சித் தமலவெர்
ஒப்பிலியப்பன் "வெணக்கம!" என்று வசலால்லிக் வகலாண்சட உளசள வெந்தலார்.
அவெமரக் கிளளுக்கீமர சபலால் கமடக்கண் பலார்மவெயலால் அலட்சியப்படுத்திவிட்டு,
வெலாடலாதபட்டித் தமலவெர் மவெரவெனிடம ஆமணயலாளர் ஆசவெசமலாகப் சபசினலார் :
"தமலவெசர....! நீங்கசள வசலால்லுங்க... இவெசரலாட வவெத்துமலாஞ்சலாவெடில, சமல்நிமலக்
குடிநீர் திட்டத்மதக் வகலாண்டு வெந்தசத நலான் பில்டிங் கட்டியலாச்சு. யந்திரங்களும
வெந்தலாச்சு. ஆனலா அந்தக் கட்டடத்துல சமல் பலாகம மபசலா நகரத்துக் சகலாபுரம மலாதிரி
இரண்டு அங்குலம வெமளந்து நிக்குது. கட்டிடம விழுந்துடக் கூடலாதுங்கறதுக்கலாக ஒரு
அமணப்புச் சுவெர் கட்டலலாமலான்னு சயலாசிக்கிசறலாம. அதுக்கு எப்படியும எட்டலாயிரம
ரூபலாய்

சவெணும.

இந்த

மலார்ச்சுக்குளள

நடக்கலாது.

ஏப்ரல்

சம

வெரட்டும.

முடிச்சிடலலாமுன்னு முந்தலாநலாளதலான் ஒப்பிலியப்பன்கிட்ட வசலான்சனன். இவெரு சநத்து
என்ன வசய்திருக்கலார் வதரியுமலா? அமமச்சமரப் பலார்த்து, குடிநீர் திட்டத்மத இந்தமலாதம
இருபத்வதட்டலாம சததி வசயல்படுத்த 'சடட்' வெலாங்கிட்டு வெந்திருக்கலார், பலாத்திங்களலா
இவெரு வசய்த கலாரியத்மத, குறுக்குச் சுவெர் இல்லலாட்டலா கட்டடம குறுக்சக விழுந்தலாலும
விழலலாம. அசதலாட என் தமலயும விழுந்துடும. நலான் இப்சபலா என்ன பண்ணட்டும..?"
"நலான் என்ன அண்ணலா பண்றது? சுமமலா வசகவரட்சடரியட் பக்கமலா சபலானப்சபலா,
அமமச்சர் தற்வசயலலாய் என்மனப் பலார்த்துட்டு, 'ஏய்யலா நலான் ஒங்க ஊருக்கு வெர
சவெண்டலாமலா'ன்னு சகட்டலார். உடசன அமமச்சர்கிட்ட சபசுற படபடப்புல 'குடிநீர்
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குழலாய திறந்து மவெங்க'ன்னு வதரியலாத்தனமலா வசலால்லிட்சடன். அவெரு என்னடலான்னலா
பி.ஏ.-மயக் கூப்பிட்டு குறிச்சிக்கிட்டலார். நலான் என்ன பண்ணட்டும? நீங்க அமமச்சர்
வெலாரத விருமப மலாட்டிங்கன்னு எனக்குத் வதரியலாமப் சபலாச்சு. குடிநீர் வெரலாததனலால குடி
முழுகிடப் சபலாயிடலாது... சவெணுமுன்னலா இப்பசவெ அண்ணங்கிட்ட சபலாயி சகன்ஸல்
பண்ணிடுசறன்..."
ஆமணயலாளருக்கு ஒப்பிலியப்பன் தன்மன, பிடிக்க சவெண்டிய இடத்தில் பிடிப்பது
புரிந்துவிட்டது. விவெகலாரத்திற்கு சவெறு கலர் வகலாடுக்கப்படுவெதலால் அவெரது முகத்தின்
கலர்கூட மலாறிவிட்டது.
"நலான் அதுக்கலாகச் வசலால்லல... தமலவெசர! நமம அமமச்சமர நலான் வெரலாண்டலாமுன்னு
வசலால்லுசவெனலா..? ஆல்மரட்... பி. டபிளயூ. டி. என்ஜினியருக்கு எழுதிடுசறன். வெலாட்டர்
சபலார்டு ஆசலாமிகளுக்கும எழுதிடுசறன். இருப்பத்தஞ்சலாம சததிக்குள குறுக்குச் சுவெர்
எழுப்பிடலலாம. தமலவெசர! சடலாண்ட் ஒர்ரி... ஜமர்ச்சிடலலாம... அப்புறம சபச்சலாளர்
லிஸ்மட சபலாட்டுக்குசவெலாமலா, இல்ல. நீங்கசள..."
"அது எப்படி ஸலார்... உங்கமளக் சகட்கலாம..."
"ஆல்மரட்... கவலக்டர் தமலமம தலாங்குவெலார்..." "இல்சல ஸலார்... எம.எல்.ஏ-தலான்
தமலமம தலாங்கணும."
"ஆமச யலாமர விட்டுது? உமக்கு பமழயபடியும பிரஸிவடன்டலா ஆகணும என்கிற
ஆமச. எனக்கு இந்த ஜில்லலாவிசலசய இருக்கணுங்கற ஆமச... கவலக்டசர இருந்துட்டுப்
சபலாகட்டும."
"இல்ல... எம.எல்.ஏ-தலான் இருக்கணும."
வெலாடலாதபட்டித்தமலவெர் சமரசம வசய்தலார்.
"முன்னிமலன்னு ஒண்ணு இருக்கு... அமத மறந்துட்டிங்கசள! எம.எல்.ஏ-மய
முன்னிமலன்னு சபலாட்டுடலலாம."
"அப்புறம அண்ணன் எம.பி-க்கு?"
"ஒ...! அவெர மறந்துட்சடன். அவெரு சிறப்புச் வசலாற்வபலாழிவு..."
"பமழய சசர்மனுக்கு என்ன வகலாடுக்க?"
"அவெரு. அமமச்சர் குழலாயத் திறக்குமசபலாது மலாமல சபலாடுவெலாரு"
"குழலாய்க்கலா..?"
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"இல்ல... அமமச்சருக்கு."
"எங்க டிவிஷனல் ஆபீசருக்கு ஏதலாவெது வகலாடுங்கய்யலா?"
"அவெருக்கலா... அவெரு நன்றியுமர வசலால்லிடட்டும."
"அப்சபலா நலான் ஆமணயலாளர்னு பதவியிலிருந்து அமசபலான்னு இருந்துடனுமலா..?"
"சவெண்டலாம. நீங்க... டி.டி.ஓ. நன்றி வசலால்வெலார்னு அறிவிச்சிடுங்க"
ஆமணயலாளருக்கு ஒன்று புரிந்தது. ஏப்ரல் முதல் சததி வெருமுன்னலாசலசய
ஒப்பிலியப்பன் தன்மன முட்டலாளலாக்கி விட்டலார் என்பது. இமத விடக்கூடலாது.
எப்படியலாவெது குறுக்குச் சுவெமரக் கட்டி, அமழப்பிதழ் அடித்து அமமச்சரிடம தலாசன
வகலாடுத்துவிட சவெண்டும.
ஆமணயலாளர் ஐயப்பன், வெலாட்டர் சபலார்டு அதிகலாரிகமளயும, பி. டபிளயூ. டி
என்ஜினியர்கமளயும நலாட்கணக்கலாகச் சந்தித்து கலாலில் விழலாக் குமறயலாக விழுந்து,
சமலாவெலாய்கமளத் வதலாடலாக் குமறயலாகத் வதலாட்டு குறுக்குச் சுவெமர எழுப்பி விட்டலார்.
இதற்குள, அமமச்சர் வெருவெசத வெருகிறலார், சவெறு சில பளளிக் கட்டிடங்கமளயும திறந்து
மவெக்கசவெண்டும என்று இதர ஊரலாட்சித் தமலவெர்கள வசலான்னமத ஆமணயலாளர்
உடனடியலாக ஒப்புக் வகலாண்டலார். ஒப்பிலியப்பனுக்கு மட்டும சபர் சபலாகலலாமலா?
விழலா நலாள பிறந்தது.
ஒப்பிலியப்பனின் வவெத்துமலாஞ்சலாவெடியில் குடிநீர் குழலாய்க்கருசக, எவெர்சில்வெர்
குடங்களுடன் ஏகப்பட்ட சமக்கப்புடன் உளளுர் தமலவெர்களின் மமனவிகளும
மகளகளும கலாத்திருந்தலார்கள. சமமடயில், அந்தப் பகல் சநரத்திலும, இரவில் எரியலாத
மின்சலார விளக்குகளும எரிந்தன.
அமமச்சர் இன்வனலாரு ஊரில் ஒரு பளளிக்கூடத்மதத் திறந்து மவெப்பதற்கலாக
வெலாணசவெடிக்மககள சூழ சமமடக்குப் சபலானலார். ஆட்சித் தமலவெர், அவெர் இவெர் என்று
கூட்டத்தில் பலாதிப்சபர் சமமடயில் இருந்தலார்கள. சமமடக்கு முண்டியடித்துப் சபலான
பப்ளிசிட்டி ஆபீசமர ஆமணயலாளர் வெழி மடக்கினலார். அவெரது கலாமத வெலாயருசக
வகலாண்டு வெரச்வசய்து, ஏசதலா கிசுகிசுத்தலார். பப்ளிசிட்டியலார் குதித்துத் துளளினலார் :
"அய்யய்சயலா...! நமமலால முடியலாது ஸலார்..."
"பப்ளிசிட்டி லலார்! நலான் ஒங்களத்தலான் மமல சபலால நமபியிருக்சகன்... பிளிஸ்
எனக்கலாக... எனக்கலாக...!"
"நலான். எப்படி லலார் அப்படி? வகளரவெமுன்னு ஒண்னு இருக்சக"
79

"அப்படிச் வசலால்லப்படலாது... ஒங்கள மலாதிரி ஆட்களுக்கு வகளரவெம சதமவெயில்ல.
நலான் ஒங்களுக்கு எவ்வெளசவெலா வசய்திருக்கிசறன். நீங்க அனுப்புற நலாடக சகலாஷ்டிகளுக்கு
இடம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக் வகலாடுத்திருக்சகன். திமரப்படம கலாட்டுறதுக்கு... கிரலாம
சசவெக்மக அனுப்பியிருக்சகன். இப்படி உதவி வசய்த எனக்கு உதவி வசய்ய ஒங்க
வெலாழ்நலாளலசய முதல் சந்தர்ப்பம வெந்திருக்கு பிளீஸ்... பிளீஸ்...!"
"சரி, பலார்க்கலலாம."
'நீரலாருங் கடலுடுத்து' - விழலா துவெங்கியது. நலாமலந்து சபர் சபசினலார்கள. இதற்குள
நிகழ்ச்சி நிரமலப் பலார்மவெயிட்ட அமமச்சர், சநர்முக உதவியலாளரிடம ஏசதலா வசலால்ல,
அவெர் அலுவெலரின் கண்ணில் படுமபடியலாக முதல் வெரிமச நலாற்கலாலி ஒன்றில்
அமர்ந்திருந்த பப்ளிசிட்டியிடம வெந்தலார்:
"பப்ளிசிட்டி ஸலார்! அமமச்சருக்கு ஒங்க சபச்சுன்னலா வரலாமப பிடிக்கும."
"ஹி... ஹி... வெசிஷ்டர் வெலாயலால பிரமமரிஷின்னு வசலால்ற மலாதிரி இருக்கு."
“என்மன நீங்க வெசிஷ்டர்னு வசலான்னதுல சந்சதலாஷம. இருந்தலாலும இன்மனக்கு
ஒங்க வசலாற்வபலாழிமவெக் சகட்கிற அதிர்ஷ்டம அமமச்சருக்கு இல்மல. ஏன்னலா. அவெரு
அவெசர அவெசரமலா டில்லில ஒரு கலான்பரன்ஸஸுக்கு பிசளன்ல என்கூட வெரலார். அதனலால
ஓங்க சபச்மச மூணு நிமிஷத்துல முடிக்கச் வசலான்னலார். இன்வனலாரு விழலா இருக்கு
பலாருங்க..."
சநர்முக உதவியலாளர் சபலாய் விட்டலார். விழலாத் தமலவெரலான கவலக்டர் "பப்ளிசிட்டி
அதிகலாரி திரிசங்கு ஐந்து நிமிடம சபசுவெலார்" என்று கறலாரலாக அறிவித்துவிட்டு அமர்ந்தலார்.
பப்ளிசிட்டி அதிகலாரி திரிசங்கு சமமடக்கு வெந்தலார். அமமச்சருக்கு ஒரு வபரிய
குமபிடு சபலாட்டுவிட்டு "மலாண்பு என்ற வெலார்த்மதக்கு மலாண்பு வகலாடுத்த மலாண்புமிகு
அமமச்சர் அவெர்கசள! திருக்குறளில் ஆட்சியதிகலாரத்தில் வசலான்னபடி ஆட்சி வசலுத்தும
ஆட்சித் தமலவெர் அவெர்கசள! அன்றும... இன்றும... என்றும... மக்களின் இதயபீடத்தில்
அமர்ந்திருக்கும முன்னலாள சசர்மன் முனிரத்தினம அவெர்கசள...! என்று இழுத்தசபலாது,
"சட்டுபுட்டுனு ஒட்டு வமலாத்தமலா வசலால்லி முடிங்க!" என்றலார் கவலக்டர்.
பப்ளிசிட்டி

ஒட்டுவமலாத்தமலாகப்

சபசவில்மல.

சமமடயில்

இருந்த

அத்தமனசபமரயும அமடவமலாழி வகலாடுத்து விழித்தலார். வபலாதுமக்களபகுதியில் தனக்கு
அமடயலாளம வதரிந்த ஒரு சிலமரயும வபயரிட்டு (அமடவமலாழியுடன்!) விழித்தலார்.
வபலாதுமக்கள பகுதியில் வமஜலாரிட்டியினரலாய் இருந்த மபயன்கமள சநரிமடயலாக
அமழத்தலார்.
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"சடய்! பசங்களலா. இவெரு யலாரு வதரியுமலாடலா..? வதரியலாதலா. இவெருதலான் கவலக்டர்.
ஆனலால் இவெமரப் பலார்த்தலா கவலக்டர் மலாதிரி வதரியுதலா? இவெர யலாரலாவெது கவலக்டர்னு
வசலான்னலா நமபுவெலாங்களலா? நம ஆட்சித் தமலவெர் அவெர்கள அவ்வெளவு எளிமமயலானவெர்...
அவ்வெளவு அடக்கமலானவெர், இவெரு மலாதிரிசய நீங்களும படித்து முன்னுக்கு வெரணும.
இவெமரப்சபலால புன்னமக தவெழ... கமபீரமலாக அசதசமயம எளிமமயலாக, சநர்மமயலாக.
இனிமமயலாக இருக்கணும."
எப்படிசயலா பதிமனந்து நிமிடம ஆகியது. கவலக்டர், இப்சபலாது 'கண்டுக்க'வில்மல.
ஆனலால் அமமச்சரலால் அப்படி இருக்க முடியவில்மல. அவெர் புருவெத்மத உயர்த்தியசபலாது
சபச்சலாளர் திரிசங்கு சுருதிமய மலாற்றினலார்.
"அடக்கத்தில் சிறந்தவெர் அமமச்சரலா அல்லது ஆட்சித் தமலவெரலா என்று ஒரு
பட்டிமன்றசம நடத்தலலாம. அந்த அளவுக்கு எளிமமமயசய ஒரு இயல்பலாகக்
வகலாண்டவெர் நம அமமச்சர். தமிழ்கூறும நல்லுலகின் தளநலாயகர். எடுத்தமத முடிப்பவெர்
முடித்தமத எடுப்பவெர். எதிரிக்கு அஞ்சலாதவெர்... ஏவனனில் எதிரிசய இல்லலாதவெர். இவெர்
நமக்கு அமமச்சரலாகக் கிமடத்ததற்கு நலாம அருந்தவெம..."
ஆட்சித் தமலவெர் சகலாபத்சதலாடு அவெமரப் பலார்த்தலார். ஆனலால் பப்ளிசிடி திரிசங்கு
விடவில்மல. ஆட்சித் தமலவெமரயும. அமமச்சமரயும மலாறி மலாறிப் புகழ்ந்தலார்.
இமடயிமடசய, ஐந்தலாண்டு திட்டங்களுக்குளளும சபலானலார், சபலானலார், சபலாய்க்
வகலாண்சட இருந்தலார்.
எப்படிசயலா அமர மணி சநரம ஆகிவிட்டது. அப்சபலாது சலசலாக இருமிய
திரிசங்குமவெ, அமமச்சர் கனிவுடன் பலார்த்துக் வகலாண்சட "முதலில் உடல் நலத்மதப்
பலாருங்க. சபசிப் சபசிசய உடமமபயும வகடுத்துக்கிட்டிங்க. வவெத்துமலாஞ்சலாவெடில நீங்க
சபசக் கூடலாது. இது என்சனலாட அன்புக் கட்டமள. அங்சகயும சபசி உடல்
நலத்மதக் வகடுத்துக்கக் கூடலாது. ஒங்களுக்கு ஒண்ணுன்னலா என் மனசு சகக்கலாது" என்றலார்.
"மிஸ்டர் திரிசங்கு நீங்க இங்சகசய இருந்து இப்சபலா நடந்த விழலாவுக்கு நியூஸ்
எழுதுங்க. நலான் உங்கமள வெந்து பிக்கப் பண்ணிக்கிசறன். வெண்டிய எடுய்யலா..." என்றலார்
கவலக்டர்.
தனித்து விடப்பட்ட பப்ளிசிட்டி ஆபீசருக்கு, ஆமணயலாளர் வநகிழ்ந்த குரலில் நன்றி
வசலான்னலார்.
"நீங்க மட்டும நலான் வசலான்னது மலாதிரி அமர மணி சநரம இழுத்துப் பிடிச்சுப்
சபசலலான்னலா நலான் அசரலாகரலா தலான்... கமடசி நிமிஷத்துல வவெத்துமலாஞ்சலாவெடில
வமஷின்ல சகலாளலாறு ஏற்பட்டிருக்கு. இன்வனலாரு இடத்துல மலார்ச்சுக்குளள சவெமலமய
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முடிக்கணுங்கற

அவெசரத்துல

இந்த

சவெமலமய

அமரகுமறயலா

சபலாட்டுட்டு

என்ஜினியருங்க ஓடிப் சபலாயிட்டலாங்க. அமர மணி சநரத்துக்கு முன்னலால அமமச்சர்
சபலாயிருந்தலால் அங்சக தண்ணீர் வெந்திருக்கலாது. நல்லசவெமள, நீங்க சபசிக்கிட்டிருக்கிற
சமயத்துல எப்படிசயலா ஒரு வமக்கலானிக்மகப் பிடிச்சு ரிப்சபர் பண்ணிட்டலாங்க அமமச்சர்
அந்த ஊர்ல இருக்கற வெமரக்கும வமஷின் சவெமல வசய்யும. வரலாமப நன்றி! உங்க
உதவிமய நிச்சயம மறக்க மலாட்சடன். அசடயப்பலா அர்த்தம இல்லலாமசல அமர மணி
சநரம சபசிட்டிங்கசள... அது எப்படி ஸலார் முடியுது? நீங்க உண்மமயிசலசய நல்ல
சபச்சலாளர்தலான்."
ஆமணயலாளர் திருப்தியுடன் சிரித்து விட்டு, தயலாரலாக இருந்த ஜீப்பில் ஏறி, கவலக்டர்
கலாருக்குக் கட்டியங்கூறுவெது சபலால் பறந்தலார்.
பப்ளிசிட்டி திரிசங்கு 'இருப்பதலா, சபலாவெதலா என்று வதரியலாமல், ஒரடி முன்னலாலும,
இரண்டடி பின்னலாலுமலாக நடமலாடிக் வகலாண்டிருந்தலார்.
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10. வெலாழ்க்மகப் பலாக்கி
'என் மக்கலா!... நலான் இன்னும முழுசலா சலாகல... டலாக்டர் கலாந்தரலாசு வசலால்லுறதக் நல்லலா
சகளுங்க'...
கனகமமலா பலாட்டி, இப்படிச் வசலால்லத்தலான் நிமனத்தலாள. ஆனலாலும, அந்தக் கருத்து
வசலால்லலாக வில்மல. வசலால்லின் ஏவுகமணயலான நலாக்கு எங்சக உளளது என்று கூட
கண்டறிய முடியவில்மல. அபிநயமலாய் வசலால்வெதற்சகலா, கலாசலலா மகசயலா தன்சனலாடு
இருப்பது சபலான்ற உணர்வும இல்மல. அசதலாடு அந்த டலாக்டர் எங்சகயிருந்து வசலால்லு
கிறலார்

என்பதும

துல்லியமலாகத்

வதரியவில்மல.

இன்னும

வசலால்லப்சபலானலால்,

அவெளுக்கு தலான் எங்சக இருக்கிசறலாம. எப்படி இருக்கிசறலாம என்ற குழப்பம. கனவெலா.
நனவெலா.

உயிருலகமலா...

மரணசலலாகமலா...

வீடலா...

அல்லது

கலாடலா...

என்று

அமடயலாளப்படுத்த முடியலாத மரண மயக்கம... தற்கலாலிக தூக்கத்திற்கும நிரந்தர
துக்கத்திற்கும இமடசவெமளயலான இமடக்கலால மரணம அல்லது உயிர்ப்பு... தமலயும
கழுத்துசம தலானலாகிப் சபலான பிரமமம...
இந்தச் சமயத்தில், எங்சகசயலா சபலாய்விட்டு, அப்சபலாதுதலான் வெந்த பலாட்டியின் மகன்
ரலாமய்யலா விற்கு, டலாக்டர் கலாந்தரலாஜ் மற்றவெர்களிடம வசலான்னமதசய மீண்டும
வசலான்னலார். டலாக்டரலாக இருந்தலாலும, மனித உடமமப சமத இயந்திரமலாய் பலார்க்கலாத
மனிதலாபிமலானி.
”பலாட்டிக்கு இருதயம நின்னுசபலாய் இருக்கு. ஆனலாலும மூமள சவெல வசய்யுது.
வபலாதுவெலா ஒருத்தருக்கு முதலலாவெது மூமள நின்னுடும. அதுக்கு பிறகுதலான் இருதயம
அடங்கும. இமதத்தலான் கிளினிக்கல் சலாவு என்கிசறலாம. ஆனலால், நூற்றில் ஒரு சகஸலாக
பலாட்டிக்கு, இன்னும மூமள சவெல வசய்யுது. அதற்கு முன்னலாசலசய இருதயமதலான்
நின்னுட்டு. அதனலால உங்கமமலாமவெ... பக்கத்து டவுன் ஆஸ்பத்திரிக்கு இப்பசவெ
எடுத்துட்டுப் சபலாய், அங்சக டிரிப் ஏற்றி.... மூமளக்கு சபலாசலாக்குக் வகலாடுத்தபடிசய,
இருதயத்த இயக்கிப் பலார்க்கலலாம... ஒரு சவெமள, பலாட்டி பிமழச்சுக்கலலாம... அப்படி
பிமழக்க மவெக்கிறது சிரமமதலான். ஆனலா முடியலாதுன்னு இல்ல... வீட்ல ஒரு வபரியவெங்க
இருக்கிறது நல்லது தலாசன... என்ன வசலால்றீங்க? ணி
எமமலா.. என்னப் வபத்த அமமலாணி...
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ரலாமய்யலாமவெ, டலாக்டர் புரிந்து வகலாண்டலார். அமமலாமவெ வெழியனுப்பி மவெக்கத்
தயலாரலாகி விட்டலார். இதுக்கு சமலயும சபசினலால், கலாசு கரக்கப் பலார்ப்பதலாக நிமனப்பலார்.
நல்லவெருக்கு அமடயலாளம வசலால்லலாமல் சபலாகணும. சபலாய்விட்டலார்.
கனகமமலா பலாட்டிக்கு மகனின் அழுமகச் சத்தம, பலாசச் சத்தமலாகக் சகட்டது. ஆறுதல்
வசலால்லுவெது சபலால், அவெள மூமள துடித்தது. அழலாதடலா. என் ரலாசலா.. ஆஸ்பத்திரிசல.
அமமலா பிமழச்சுக்குசவெண்டலாணி...
பிமழக்க நிமனத்த பலாட்டிக்கு அவெள பிமழமய உணர்த்துவெது சபலால், கண்ணில் சிறு
வெலி. வெலாயில் ஒரு வெலாமத, எவெசரலா... சவெறு யலாரும இல்மல. அவெள வபற்ற ரலாமய்யலாவின்
மகதலான்... அதன் வெலாசமன அவெளுக்குப் புரிகிறது. பஞ்சிலிருந்து இருமபலாவெது
வெமரக்கும, அவெள கழுத்மதச் சுற்றி முத்தமிட்ட மகதலான்... அசத மக, தனது விழிகமள
இமமகமள இழுத்து நமடசலாத்துவெது சபலால் சதலான்றியது. அந்த மகனுக்கு ஒத்தலாமசயலாக
இன்சனலாரு கரம. வெமளயல் குலுங்கும கிண்கிணி சத்தத்சதலாடு 'எத்சத... எத்சத' என்று
புலமபியபடிசய,

வவெளமளயும,

வசலாளமளயுமலாய்

வதரிந்த

பலாட்டியின்

வெலாமய

மூடுகிறலாள. மரணக் சகலாரத்மத அழகலாக்கிப் பலார்க்க நிமனத்தலார்கசளலா... அல்லது
சின்னஞ்சிறு பிளமளகள, பலாட்டிமய வபண் பூச்சலாண்டியலாய், பலார்த்தும பயந்தும
படுக்மகயில் விழக்கூடலாது என்கிற முன்வனச் சரிக்மகசயலா...
கனகமமலாவிற்கு புரிந்து விட்டது... அவெளுக்கு மயக்கசலலாகம கமலந்து மரணசலலாகம
எதிரில் சதலான்றியது. 'சபலாக மவெக்கும முன்சப சபலாயலாக சவெண்டும'. ஆனலாலும இந்தப்
பலாழலாப் சபலாற மூமள சகட்கமலாட்சடங்குசத. என்மனயும புலமப மவெக்குசத. நலான்
வபத்த மக்கலா! அமபது வெருசமலா, ஒங்கள முதல்ல இடுப்புலயும அப்புறம மனசுசலயும
தூக்கிச் சுமக்கிற என்மன ஆஸ்பத்திரிக்குக் கூட வகலாண்டு சபலாக சவெண்டலாம. இந்த பலாவி
மூமள, நலான் பலாத்தறியலாத வவெளளக் கட்டி சவெல வவெட்டிய நிறுத்தற வெமரக்கும, ஒரு
அமர நலாழிமக வபலாறுக்கப்படலாதலா... ஒப்பலாரிசயலாட ஒப்பலாரியலா பிணத்த தூக்கிக்
குளிப்பலாட்டுங்கன்னு கூசலாம வசலால்லுறியசள. பயமலா இருக்சக. சலாவுக்கு பயப்படல
மக்கலா... என்மன உயிசரலாட எரிச்சிடுவி கசளலா என்கிற பயந்தலான். வகலாஞ்ச வபலாறுங்க
மக்கலா... நலான் சபலாயிடுசவென்... உலகத்துசல இருக்கிறவெங்க சபலானலாத்தலான் இல்லலாதவெங்க
இருக்க முடியுமுன்னு எனக்கும வதரியும மக்கலா'.
கனகமமலா பலாட்டி, தனக்குளசள அப்படிப் சபசிப் பலாரத்தசள தவிர அவெமள, ஏசதலா
ஒன்று கவ்வியது. பயத்தின் பயங்கர உணர்வெலான பீதியலா... திகிலலா... வவெறுமமயலா...
பிரமமமயலா... அல்லது இமவெ அமனத்தும ஒன்றலான வபருமசபர் உணர்வெலா... ஒரு
பிசலாசின் புலமபலலா... அவெளுக்சக இப்சபலாது புரியவில்மல. ஆனலாலும வநற்றிக் கூட்டின்
பின் பக்கம வவெண்பனி சபலால் அப்பிக் கிடந்த அவெள முன் மூமளயில் பமழய பதிவுகள
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இப்சபலாது துடித்தன. அமபது அமபமதந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னலால், முகமறியலாத
மனிதனுக்கு கழுத்மத நீட்டி, இடமறியலாத ஊருக்குப் வபற்சறலாமரப் பிரிந்து, வில்
வெண்டியில் ஏறும சபலாது, எப்படி சபதலித்தலாசளலா, அப்படிப் பட்ட சபதலிப்பு. கூடசவெ,
ஏற்பட்டசத ஒரு இனிய எதிர்பலார்ப்பு... அசதசபலான்ற எதிர்ப்பலார்ப்பு இப்சபலாதும
அவெளது உணர்வுகளில் ஊடலாடியது. அது வெலாழ்க்மக துவெக்கிய வெலாழ்வு வெண்டி. இதுசவெலா
அமத முடித்துவிட்டு அமழத்து வசல்லும மரண வெண்டி. இது எப்படி இருக்குசமலா...
யலாவரல்லலாம இருப்பலார்கசளலா... தனியலா சபலாகணுசமலா... தவியலா தவிக்கணுசமலா...
பூசலலாகத்த பிரிஞ்ச வவெறுமமயில் குதியலா குதிக்கணுசமலா... அமமலாவெ பலார்க்கலலாமலா...
வசத்து மடிஞ்சி சிவெசலலாகம சபலான மகள பலாக்கலலாமலா... அவெசளலாட மவெரலாசன்
கிமடப்பலாரலா... இல்சலன்னலா கடவுளகிட்டத் தலான் சபலாசவெலாமலா... அவெர் எப்படி
இருப்பலார்... முருகனலா... அமமனலா... அல்லலாவெலா... ஏசுவெலா... இல்ல சூன்யமலா... வசலார்க்கமலா...
அய்யசயலா நரகமலா... பலாக்கலலாம... வகலாஞ்ச சநரத்துல முடிச்சு அவிழும.
மூமளக்குளசள முடிச்மச அவிழ்க்கப் சபலான பலாட்டிக்கு அவெள மகன் ரலாமய்யலா
சபலாட்ட கூப்பலாடு, கிணத்துச் சத்தமலாய் சகட்டலாலும, அவெளும அதில் குடியிருக்கும
தவெமளயலானலாள.
'என்மன வபத்த அமமலா.. என்மன அநலாமதயலா விட்டுட்டு சபலாயிட்டிசய... எமசமலா'....
ரலாமய்யலாமவெ, நலான்கு சபர் வசல்லமலாக அதட்டுவெது சகட்டது. மகனின் தமல, தனது
தமலயில் சமலாதுவெமத பலாட்டி, வெலாமதயலாக உணர்ந்தலாள. அப்சபலாதுதலான் தனக்கு தமல
இருப்பது வதரிந்தது. அப்படித் வதரியத் வதரிய மூமளயில் ஏசதலா ஒன்று புதிதலாய் பதிவு
வசய்தது. மலானசீகமலாகப் சபசியது.
'அழலாசதடலா... என் ரலாசலா... நீ அநலாமத இல்லடலா... என்ஜினியர் மகனும, டலாக்டர்
மருமகனும... சின்னச்சிறு சபரக் குட்டிகளுமலாய்... வசலாத்சதலாடும பத்சதலாடும இருக்கிற நீ
அநலாமத இல்மலடலா... அப்படிப் பலார்த்தலா, இந்த அமமலாதலாண்ட் நலாதியத்த மூளி... ஆனலா
ஒண்ணுடலா...

டலாக்டர்

கலாந்தரலாசு

வசலான்னது

மலாதிரி...

ஆஸ்பத்திரிக்கு

என்மன

எடுத்துட்டுப் சபலாயிருக்கலலாம... சலாவுக்குப் பயந்து இப்படி சபசலப்பலா... நலான் வபத்த
மவென், கலாசு பணத்த பத்தி கவெலப்படலாம, இந்த அமமலாவெ.... கமடசி வெமரக்கும பிமழக்க
மவெக்கப் பலார்த்தலான்னு திருப்திசயலாட வசத்துருப்சபன். சிரிச்சிக்கிட்சட நிமறவெலா
சபலாயிருப்சபன். அழலாசதடலா. வெலாய் வெலிக்கும'....
ரலாமய்யலாவின் அழுமக முடிந்தசபலாது, இன்வனலாரு அழுமக தனித்து ஒலித்தது.
பலாட்டிக்கும

பட்டும

படலாமலும

சகட்டது.

உமரநமடசயலாடு கூடிய ஒப்பலாரி அழுமக....
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அழுமக

வெந்துட்டிங்களலா அப்பலா! இசதலா பலாருங்க அப்பலா! நலான் மலாமியலாருன்னு மருந்துக்கும
நிமனக்கலாமல்... தலாய்க்கும தலாயலா நிமனச்ச என் வதய்வெம. வசத்துக்கிடக்கத பலாருங்கப்பலா .
வெலாய் மட்டும வசயல்பட்டு இருந்தலால், பலாட்டி வவெளிப்பமடயலாகசவெ சிரித்திருப்பலாள
அப்பன்கரலான் வெந்துருக்கணும... அவெசனலாட சலாதி சனமும வெந்துருக்கும... அவெங்க
வமச்சறதுக்கலாக இப்படி அழுகிறலாள.... அடிக்கிறலாள... 'எமமலா எமமருமவெசள... இப்படி
மலாரமடச்சி அழதமமலா. அப்புறம அந்தக் கிழட்டு முண்மடக்கு அடிச்சழுது வதலாண்டக்
கட்டிட்டு... தமல வெலிக்குன்னு' திட்டப்சபலாற... நீ மருந்துக்கும என்ன மலாமியலாரலா
நிமனக்கசலங்கறது நிசந்தலாமமலா... இல்லலாட்டலா... மருந்து வகலாடுக்க வெந்த எமசபத்தி
ஆடலரசிய மலாட்டுத் வதலாழுவெத்துக்குத் வதலாரத்தி இருக்கமலாட்சட... ஆமலா.. எமசபத்தி
ஆடலரசிசயலாட சத்தத்மதத் கலாணுசம... ஒரு சவெமள நலாவிதற்குப் பதிலலா அவெமளசய
துட்டி வசலால்ல அனுப்பி இருப்பலாகசளலா.. மருமகக்கலாரி அப்படிப் பட்டவெதலாசன...
எமமலா!... எமமருமகசள! உனக்கும ஒரு மருமகள வெரத்தலான் வசய்வெலாள... அய்சயலா...
கடவுசள... என்மன சலாபம சபலாட மவெக்கலாசத... அவெளும நல்லலா இருக்கட்டும...
ஆனலாலும எமமகன் என்ன மலாதிரி முந்திக்கிட்டலா... அவெள 'என்மன பலாடலாபடுத்தின
மலாதிரி அவெமனயும படுத்தப்படலாது... கடவுசள... கடவுசள... இந்த வெரத்மத வகலாடு
வதய்வெசம... நலான் உங்கிட்ட சீக்கிரமலா வெரணும...'
திடவரன்று ஒருமித்த ஒப்பலாரி: அந்த அமறமய பூகமபமலாகியது. பலாட்டி சரியலாகத்
தலான் யூகித்தலாள. துட்டிஷ சகக்க ஊர் சனம வெந்துருக்கு... தலாழ்வெலாரம வெமரக்கும,
கிண்டலும சகலியுமலாய் சிரிச்சிப் சபசிக்கிட்டு வெந்த ஊர்க்கலாளிக, உளசள வெந்ததும
மலாரடிச்சி அழுகிறலாளுக... அதுவும ஒருத்திய ஒருத்தி கண்ணடிச்சிக்கிட்டும. நமக நட்ட
பலார்த்துக்கிட்டும அழுவெலாளுங்க... எத்தமன எழவு வீட்ட பலாத்துருக்சகன்.. ஆனலாலும
இங்க எழவு விழலாமசல எழவு நடக்குது.. ஒருசவெமள நலான் வசத்துப் சபலாயிருப்சபசனலா...
கனகமமலா பலாட்டி குழமபிப் சபலான சபலாது, ஒரு வபரிய அதட்டல் அந்த ஒப்பலாளிக்
கூத்தும, உடனடியலாக அடங்கியது. அப்படி அடங்கியதும ஒரு உமரயலாடல்.
ரலாமய்யலா... ஒன் வபரிய தங்கச்சிய கலாணுசம ...
'அவெள கமத உமக்குத் வதரியலாதலா? சின்னத் தங்கச்சி கல்யலாணத்துக்கு இவெளுக்கு
சபலாட்டத விட பத்து பவுன் அதிகமலா சபலாட்சடன். இவெள குதியலா குதிச்சலாள. தங்கச்சிக்கு
சபலாட்ட

அதிக

நமக

தனக்கும

சபலாடணுமுன்னு

கத்தினலாள...

நலான்,

இந்தக்

கலாலத்து விமலவெலாசிய கணக்குல எடுக்கச் வசலான்சனன். உடசன கணக்கு தீர்த்துட்டலாள...
இனிசம இந்த வீட்ல கலால் மவெக்க சபலாறதில்மலன்னு சபதம சபலாட்டலாள. அமமலா, அவெள
நிமனவெலா கிடக்கிறமத ஒரு ஆள மூலம வசலால்லி அனுப்பிசனன்... அப்படியும வெரல...
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ஒரு

இமடசவெமள...

ஒப்பலாரிமய

விட்டுவிட்டு

உற்றுக்

சகட்டவெர்களின் கசலாமுசலா சத்தங்கள... சத்திரஞ்சலாவெடி முணுமுணுப்பு... கனகமமலா
பலாட்டியும, மகமள மலானசீகமலாக மூமளத்திமரயில் ஏற்றி, நியலாயம சகட்டலாள. 'நலான் வபத்தமகசள... என்மன விட்டுநீபிரியப்படலாதுன்னுஉளளுர்சலசய உன்மனப்
வபத்த

இந்த

அமமலாசவெலாட

எமட

பத்து

பவுன்

எமடய

விட

வகலாமறஞ்சு

சபலாயிடுச்சசட... இதுக்கு சமலயும நலான் அமரகுமறயலாய் இருக்கணுமலா?.. இன்னும
இந்தப்சபய்ப்பயமூமள என்மனவிடமலாட்சபங்குசத'..
ஒப்பலாரி பலாடல்கள, கிண்டலும சகலியுமலான வெசனங்களுடன் உச்சத்திற்கு சபலான
சபலாது மீண்டும ஒரு அதட்டல், ஒப்பலாரிக்கலாரிகள மீண்டும கமத சகட்க, வெலாய்கமள மூடி,
கண்கமளச் சிமிட்டி, கலாதுகளில் கவெனத்மத ஒன்றித்தசபலாது 'ரலாமய்யலா.. ஒன் தமபிமலாருக்கு சசதி வசலால்லிட்டியலா?'...
'வமட்ரலாஸ்கலாரன்,

நலாமளக்குத்தலான்

வெர

முடியுமலாம..

பிசரதத்த

பலாதுகலாக்க

முடியலாட்டலால், அடக்கம வசய்யச் வசலால்லிட்டலான். கலாரியத்துல கலந்துக்குவெனலாம. இந்தச்
சந்தர்ப்பத்தில,

பலாகப்

பிரிவிமனயும

வெச்சுக்கணுமலாம.

பதிமனஞ்சு

நலாமளக்கு

முன்சனசய சசதி வசலால்லியும, வபத்த தலாமய எட்டிப் பலாரலாத பயலுக்கு வசலாத்து
சவெணுமலாம வசலாத்து வகலாடுத்துடுவெனலா?'
'அப்புறம அவமரிக்கலாக்கலாரன்?'
'வபரிய

தமபியலா.

பலாவெம

இப்பதலான்,

அவமரிக்கலாவுல

புதுக்

கமவபனி

ஆரமபிச்சுருக்கலானலாம. அப்படி இருக்கயில எப்படி வெரமுடியும? ஆனலாலும, சபலான
வெலாரசம வசலால்லிட்டலான். எவ்வெளவு டலாலர் சவெணுமுன்னலாலும அனுப்புவெனலாம.
அமமலாசவெலாட சமலாதிய சகலாயில் மலாதிரி கட்டணுமலாம. அடுத்த வெருசம மகளுக்கு
மலாப்பிளமளப் பலார்க்க வெருமசபலாது, அமமலா சமலாதியில பூமச நடத்துவெனலாம.. அசடய்
கலார்த்தி. அவமரிக்க சித்தலாப்பலாவுக்கு, பலாட்டி இறந்த வசய்தியச் வசலால்லி கல்லமற
சகலாயில் கட்ட குமறஞ்சது மூவெலாயிரம டலாலர் ஆகுமுன்னு வடலிசபலான் சபலாடு'...
கனகமமலா. தனது மூமளமய, ஆட்டு மூமளமயப் சபலால் அரிவெலாள மமணயில்
மலானசீகமலாக அறுத்தலாள. பலாட்டி புலமபினலாசளலா.. இல்மல மூமள புலமபியசதலா...
'நலான் வபத்த மக்கலா. குடிமசயலாய் இருந்த இந்த வீட்மட சகலாபுரமலா ஆக்கின எனக்கு
கல்லமற சதமவெ தலாண்டலா... உங்கள வபத்த வெயித்த. அது எங்சக இருக்சகலா. சதடிப்
பிடிச்சி வரண்டலாக் கீறி அதுல கல்லமற கட்டுங்கடலா... அவெசர ஆபத்துக்கு வசலாந்தப்
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பந்தத்மத வெரவெமழக்கத்தலான், வடலிசபலான் இருக்கிறதலா வநனச்சசன்... இப்பத்தலான்
புரியது மக்கலா. தலாய் பிளள உறவும வடலிசபலான் சிசநகிதமுன்னு'.
திடவரன்று ஒரு கூக்குரல். அது முடியும முன்சப, ரலாமய்யலாவின் அதட்டல். அவெர்
மமனவியின் பிளிறல்.
'பலாட்டிமமலா... நீ இல்லலாம நலான் எப்படி இருப்சபன் பலாட்டிமமலா?
'மலாட்டுக்கு மவெக்சகலால் சபலாடலாம. இங்க வெந்து பிலலாக்கணமலா பலாடுற? மூசதவி...
சவெணுமுன்னலா உன் பலாட்டிகூட சபலாறியலா?'
'தலாயில்லலாப் வபலாண்ணுப்பலா... இப்படியலா தமலயில குட்டுறது?'
'ஓங்களுக்கு என்ன வதரியும மலாமலா? இந்தக் சகணச்சி எப்சபலா இந்த வீட்டுக்குளள
கலாலடி வெச்சலாசளலா அப்பசவெ இவுக நலாய் படலாத பலாடுதலான்.'
சலனத்மதக குமறத்துக் குமறத்து, சன்னஞ் சன்னமலாய், அடக்கமலாகிக் வகலாண்டிருந்த
கனகமமலாவின் மூமளயில் பமழய நிகழ்வுகளின் பதிவுகள முட்டின; சமலாதின... மனிதக்
கலாட்சிகளலாய் படவமடுத்தன.
பலாட்டியின் தமலமகள - முதலிரவு சபலால் மறக்க முடியலாத முதல்மகள வசலார்ணத்மத,
வவெளியூரில் ஒரு வரவின்யூ இன்ஸ்வபக்டருக்கு, சீசரலாடும சிறப்சபலாடும கட்டிக்
வகலாடுத்தலாள. அந்த மகளுக்கு, நீண்ட இமடசவெமளக்குப் பிறகு, மலடிப் பட்டத்மத
மறுக்கப் பிறந்தவெள இந்த ஆடலரசி. அய்ந்து வெயதிசலசய, பச்மச அமரப்பவெலாமட,
வவெளமளச் சட்மடயுமலாய் இங்கிலீஸ் பளளிக் கூடத்துக்குப் சபலானவெள. ஏறும சபலாதும
சவெனு..

இறங்கும

சபலாதும

சவெனு..

குவியலாமலும,

கவியலாமலும,

நீளலாமலும,

சுருங்கலாமலும உளள அவெள முகத்தில், கண்மன மட்டும பலார்த்து முடிக்க கலால்யுகமலாகும;
மூக்மகப் பலார்த்து முடிக்க முழு யுகமலாகும. அப்சபர்ப்பட்ட நளினம. ஆனலாலும,
இவெளுக்கு பன்னிவரண்டு வெயசு வெந்த சபலாது, அப்பன்கலாரன், லஞ்சத்துல மலாட்டி,
வஜயிலுக்கு சபலாயிட்டலான். அவெமலானம தலாங்கலாமல் வசலார்ணமும, துக்குப் சபலாட்டு
தன்மனத் தலாசன வகலான்னுக்கிட்டலாள. தலாய் மலாமசன அமடக்கலமுன்னு, இந்தச் சின்னச்
சிட்டு, இங்க வெந்தது. ஆனலாலும இவெமள மலாட்டுத் வதலாழுவெத்துசலசய மலாடலாய்
சபலாட்டுட்டலாக, தினம ஒரு குட்டு... மலாதம ஒரு சூடு... இவெளும பலாட்டியும, ஒருத்தருக்கு
ஒருத்தர் முட்டுக் வகலாடுத்தலார்கள. இரவில் படுக்மகயில் பலாட்டிமய சிக்கவனப் பிடித்துக்
வகலாளவெலாள. பலாட்டிமமலா! என்று ஒமசயிட்டபடிசய, தூக்கம கமலப்பவெள. இன்மறக்சகலா
நலாமளக்சகலா வபரிய வெளலாய் ஆகப்சபலாகிற மதர்ப்பு... அதற்கலாகசவெ மகனும மருகளும
கலாத்திருக்கிறலார்கள. மருமகளின் புத்தி பிசகிய மலாமலா மகனுக்கு, இவெமள வகலாடுக்க
சபலாவெதலாக ஒருநலாள சபச்சு அடிபட்டது. பலாட்டியின் கலாதுபடசவெ சபசிக் வகலாண்டலார்கள.
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உடசன கலாமலாட்சியலான பலாட்டி, கலாளியலானலாள. 'உனக்கும வபண் இருக்குடலா என்று
அதட்டினலாள. என் உயிர் இருக்கிறவெமரக்கும. இப்படிப்பட்ட வபலாருந்தலாக் கல்யலாணம
நடக்கலாதுடலா...' என்று சபதம சபலாட்டலாள. 'இப்சபலா இந்தச் சின்னச்சிறுக்கி, என்ன
ஆவெலாசளலா? எப்படி சபலாவெலாளலா? கடவுசள. கடவுசள. கண்ணில்லலாத கடவுசள...'
கனகமமலா பலாட்டியின் மூமள, பமழய பதிவுகமள புதுப்பித்துக் வகலாண்டிருந்தசபலாது
'பலாட்டிமமலா என்னத் தனியலா விட்டுட்டு சபலாகலாசத. பலாட்டிமமலா. என்மனயும
கூட்டிட்டுப் சபலா. நலான் உயிசரலாடு இருக்க மலாட்சடன்'.
முதல் தடமவெயலாக, தலாய் மலாமனின் கட்டமளமய மீறி, மலாட்டுத் வதலாழுவெத்திற்குப்
சபலாகலாமல், நின்ற இடத்திசலசய நின்றபடி பீறிட்ட ஆடலரசியின் புலமபல், பலாட்டியின்
மூமளயில் ஒரு புதிய பதிமவெ ஏற்படுத்தியது. கூடசவெ வவெளிசய இழவுச் சங்கின்
ஓங்கலாரம. உளசள ஒப்பலாரியின் உச்சம. இந்த இரண்டும ஒன்மற ஒன்று கூட்டிக்
வகலாண்டும, குமறத்துக் வகலாண்டும, இருந்த சபலாது, 'சீக்கிரமலா குளிப்பலாட்டுங்க' என்ற
ஆமணகள... மீண்டும ஆடலரசியின் ஒலம. 'பலாட்டிமமலா என்மன கூட்டிப் சபலா
பலாட்டிமமலா.. இல்லலாட்டலா திருமப வெந்துடு பலாட்டிமமலா’...
கனகமமலா பலாட்டியின் மூமள உக்கிரமலானது, உஷ்ணமலானது. பின்னர் ஒளியலானது.
வெலாழ்ந்தலாக சவெண்டும என்ற மவெரலாக்கியம, அவெள உடல் முழுக்க எண்ண அமலகமள
எழுப்பின. வெலாழ்வெனுக்கள ஒன்றலாய் திரண்டு, உயிர்த்திரளலானது. ஈஸ்வெரன், எமமன
உமதப்பது சபலான்ற ஒரு கலாட்சி, அவெள உச்சிமுமன கபலாலத்தில் சதலான்றியது. உடசன
தமலசிமமலாசினத்தில் உளள முன், பின், பக்கவெலாட்டு மூமளப்பகுதிகள அத்தமனயும
ஒன்று

சசர்ந்து,

தங்கள

அதிகலாரத்மத,

உடல்சதசத்தின்

மீது

நிமலநலாட்டிக்

வகலாண்டிருந்தசபலாது கனகமமலா பலாட்டியின் கண்கள. இமமச்சிமறயில் இருந்து விடுதமல வபற்று
சுழன்றன. வெலது கலால் சிறிது சமல் சநலாக்கி எமபியது. இடது கலால் பலாட்டிமய எழுப்பும
முயற்சியலாக கட்டில் சத்தத்தில் அழுந்தப் பதிந்தது. இரண்டு மககளும பக்கவெலாட்டுச்
சட்டங்கமள கல்விக்வகலாண்டன.
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11. வவெளளித் திமரயும விதித் திமரயும
அந்த ரயில் வெண்டியின் குளிர்சலாதனப் வபட்டியின் வெலாசலில், அக்னிநலாத், உடமலக்
கலாட்டலாமல், தமலமய மட்டுந்தலான் கலாட்டியிருப்பலான். அதற்குள, கூட்டம அமல
அமலயலாய் சமலாதியது. ரயில் இமரச்சமல தவிடுவபலாடியலாக்கும மனித இமரச்சல்,
சகலாஷக் கூச்சல்கள. துங்கி எழுந்ததும வவெளிப்படுசம மிருகச் சத்தங்கள - அப்படிப்பட்ட
வபருஞ் சத்தம. அந்த மலாவெட்டத் தமலநகரில் சந்து வபலாந்துகமளயும சலாக்கமட
மூடிகமளயுமகூட விட்டுமவெக்கலாமல், ஒட்டப்பட்ட கட்டப்பட்ட சபலாஸ்டர்களில்
கலாணப்பட்ட
நலாடு சபலாற்றும நலாயகசன!
நலாமளய முதலமமச்சசர!
இன்மறய இளவெரசச!
கனவின் நனசவெ!
நினவின் கனசவெ!
முத்தமிழின் முக்கலாலசம!
முக்கலாலத்தின் முத்தமிசழ!
என்பன

சபலான்ற

வதருவெலாசகங்கள,

இப்சபலாது

வசலால்லிழந்து,

வபலாருளிழந்து,

அத்தமனசபர் வெலாயிலும கூச்சல்களலாய் வவெளிப்பட்டன.
நடிப்புச் சக்கரவெர்த்தி அக்னிநலாத்மத வெரசவெற்பதற்கலாக கூட்ட முகப்பில் நின்ற மலாநில
அக்னிநலாத் நற்பணி மன்ற தமலவெர் அக்னிதலாசன் எம.ஏ. பில், துமணத் தமலவெர்களலான
அக்னி

அடியலான்

எம.கலாம,

டலாக்டர்

அக்னிரலாஜன்,

அக்னிதுமர,

மலாவெட்டத்

தமலவெரலான பலாண்டியன் அக்னி பி.ஏ. பி.இடி., வபலாதுச் வசயலலாளர் மலாரிமுத்து அக்னி
பி.எஸ்.சி., ஆகிசயலார், அக்னிமயப் பலார்த்து ஓடியசபலாது அவெர்கள கூட்டிவெந்த கூட்டசம,
அவெர்கமள ஒரங்கட்டிவிட்டு, பலாய்ந்தது. அதற்குள முழு உடமமபயும கலாட்டிய
அக்னிநலாத்மத, அலலாக்கலாகத் துர்க்கி தமலயில்சபலாட்டு கூத்தலாடியது. அவென் நடித்துப்
பலாடிய 'அசட மபக்கலா... பசட சுக்கலா' என்ற பலாடமல ஆடி ஆடி இமசத்தது.
அக்னிநலாத், கூட்டத்தில் மிதந்தலான். மகசவெறு கலால்சவெறலாகவும, தமல தனியலாய்க்
கிடப்பது சபலாலவும கலாணப்பட்டலான். அந்தக் குமபலில் அடிக்கடி மூழ்கியும சபலானலான்.
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யலார் யலாசரலா கிளளுகிறலார்கள. முடிமயப் பிடித்து இழுக்கிறலார்கள. கன்னங்கமள
வெருடுகிறலார்கள. அமவெ அத்தமனயும உபலாமதயின் உச்சம. ஆனலாலும வெழக்கமலான
புன்னமகமயப் படரவிட்டபடிசய சிக்கிக் வகலாண்டிருந்த மககமள சமசல தூக்கி,
அங்குமிங்குமலாய் ஆட்டினலான். இதற்குள 'இயக்குநர் பிரமிப்பு' ஏகன், சபலாலீசலாமர
கூட்டிவெந்தலான். அமமச்சருக்கலாக பலாரலாவெலாய் வெந்தவெர்கள ஆரமபத்தில் சயலாசித்தலார்கள.
இவென்,

நீலகிரி

மலாவெட்டத்தில்

கன்னட

நடிகர்

ரலாஜ்குமலாருக்கு,

பலாதுகலாப்பு

வகலாடுக்கவில்மல என்ற கலாரணத்தில் ஒரு சபலாலீஸ் டி.எஸ்.பி.மய, புரட்சித் தமலவெர்
சஸ்வபண்ட் வசய்தமத, ஏகன் அவெர்களுக்கு நிமனவுப்படுத்தினலான். உடசன அவெர்கள
அவெனுக்கு முன்னலாசலசய ஓடினலார்கள. ரசிகப் வபருமக்கமள லத்திக் கமபுகளலால்
வநமபிவநமபி, அக்னிநலாத்மத வவெளிப்படுத்தி, அவெமனச் சுற்றி பலாதுகலாப்பு வெமளயமலாய்
நின்றுவகலாண்டலார்கள. அப்படியும பலாய்ந்து வெந்த ரசிகர்கமள சநலாக்கி, லத்திக் கமபுகமள
ஆட்டினலார்கள. ரசிகப் வபருமக்கள ஓரளவு அமமதிப்பட்டு, அக்னிநலாத்மத அண்ணலாந்து
பலார்த்தலார்கள.

அவெனது

திமரப்படப்

பிமபங்களில்

முக்கலால்வெலாசிசய

அவென்

கலாணப்பட்டதில், திமரப்பட வித்மத வதரியலாத அவெர்களுக்கு சிறிது ஏமலாற்றந்தலான்.
ஆனலாலும அவென்மீது பதியம சபலாட்ட கண்கமள எடுக்கவில்மல. சரலாசரிக்கும
அதிகமலான உயரம கமளயலான சதலாற்றசமலா இல்மலசயலா கமலயலான சதலாற்றம. வதலாப்புள
வெமர பட்டன்சபலாடலாத சட்மட.. நிர்வெலாண மலார்பு... அதற்கு சகலாவெணமசபலாலலான டலாலர்
வசயின்.... கலாதுகளில் இருந்து வதலாங்கிய தங்கச் வசயினின் இரு முமனகமளயும
இமணத்து மலார்பில் கவிழ்ந்த மூக்குக் கண்ணலாடி சபலார்வீரர்கள அணியும இமழதமழ
சபண்ட். அவென் உருவெங்கமளசய பல்சவெறு சகலாணங்களில் டிமசன் வசய்த வபலாமமமச்
வசலாக்கலா...
அக்னிநலாத், சபலாலீஸ் பலாதுகலாப்சபலாடு ரசிகக் கூச்சசலலாடு நடந்தலான். 'வபலால்லலாதப்
பயலுக... இவெனுகள வநருங்க விடலாதிங்க...' என்று இன்ஸ்வபக்டரிடம கீசழ குனிந்து,
அவெர் கலாதுகளில் கிசுகிசுத்துவிட்டு, மீண்டும தமலமய நிமிர்த்தி, ரசிகர்கமளப் பலார்த்து,
தன்பக்கம வெருமபடி மகமய ஆட்டினலான். இதனலால் சில ரசிகர்கமள லத்தி, குத்தியது.
அவெர்களது அமமலாக்களும அக்கலாக்களும வெமபுக்கு இழுக்கப்பட்டலார்கள. அக்னிநலாத்,
அந்த லத்தித்தன்மலான வெலார்த்மதகள, தன் கலாதில் விழலாததுசபலால் பரலாக்குப் பலார்த்தபடிசய
நடந்தலான். அந்த ரயில் நிமலயத்தின் சிரங்கு பிடித்த சுவெர்களில் ஒட்டப்பட்ட தனது
பல்சவெறு உருவெப்படங்கமள ரசித்துப் பலார்த்தலான். கரலாத்சத அக்னிநலாத்... சிலமபன்
அக்னிநலாத்...

படுக்மகயமறக்

கில்லலாடி

அக்னிநலாத்...

அக்னிநலாத்... முரட்டுக் வகலாளமளக்கலாரன் அக்னிநலாத்...
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துப்பலாக்கி

இன்ஸ்வபக்டர்

இந்த நிமலயத்திற்கு அப்பலால், இருபதடி உயரத்திற்குசமல், ஒரு கழுமதயின்
உயரத்திற்கும ஒரு பன்றியின் அகலத்திற்குமலான 'கட்-அவுட்மட' ரசித்துப் பலார்த்தபடிசய
நடந்தலான். ஆனலாலும, ஒரு வித்தியலாசமலான சபலாஸ்டர், அவென் கண்மண உறுத்தியது.
'எதிர்கலால ஆளுநசர... எங்கள அக்னிநலாத்சத' என்ற வெலாசகத்சதலாடு, தமலயில் கிரீடமும,
மகயில் வசங்சகலாலுமலாய் சதலான்றிய தனது உருவெத்மதப் பலார்த்து, அவென் மூட்-அவுட்ஆகி
அப்படிசய நின்றலான். அந்தச் சமயம பலார்த்து ஒரு துடுக்கலான இமளஞர், சில மினுக்கமலான
மனிதர்கசளலாடு வெந்து, லத்திக் கமபு வெமளயத்தின் ஒரு பக்கத்மத அலட்சியமலாகத்
தளளியபடிசய,

உளசள

சபலானலார்.

அக்னிநலாத்தின்

நீட்டப்படலாத

மககமள

இழுத்துப்பிடித்து ஒரு குலுக்கு குலுக்கியபடிசய இப்படிப் சபசினலார்.
"நலான்... சமக நலாதன் ஐ.ஏ.எஸ்.... இந்த மலாவெட்ட ஆட்சித் தமலவெர். மலாண்புமிகு
அமமச்சர் அற்புதன் அவெர்கள, உங்கமளப் பலார்க்க விருமபுகிறலார். அசதலா முதலலாம
வெகுப்புப் பயணிகள விடுதியில் வசய்தியலாளர்களுக்கு சபட்டி வகலாடுக்கிறலார். இந்த
மலாவெட்டத்தில்

நடக்கிற

விளக்கிக் வகலாண்டிருக்கிறலார்.

ஜலாதிக்

கலவெரங்கமளக்

இத்தமன

கண்டறிந்து,

வநருக்கடியிலும

இப்சபலாது

உங்கமளக்

கலாண

விருமபுகிறலார். மகசயலாடு கூட்டி வெரச்வசலான்னலார்... சபலாகலலாமலா?..."
அக்னிநலாத் வெழக்கமசபலால், இயக்குநர் பிரமிப்பு ஏகமன. வெமளத்துப் பலார்த்தலான்.
அவென் பலார்மவெகமள அர்த்தப் படுத்துவெதற்கலாகசவெ பிறவி எடுத்ததுசபலால், அவென்
முகத்மதசயப் பலார்த்த இயக்குநர் பிரமிப்பு, ஆட்சித் தமலவெருக்கு விட்டலான் ஒரு விடு.....
"எங்க அண்ணன்தலான், உங்க அமமச்சருக்குத் சதமவெ. உங்க அமமச்சர் எங்க
அண்ணனுக்குத் சதமவெயில்மல... இன்னும ஐந்து நிமிடம மடம வகலாடுக்சகன்...
சவெணுமின்னலா ஓங்க அமமச்சர இங்க வெந்து, அண்ணனப் பலார்க்கச் வசலால்லுங்க...
என்னய்யலா இது... நலாட்டுல தரலாதரசம இல்லலாமப் சபலாயிட்டு..."
அக்னிநலாத், ஆசமலாதிப்பலாய், தமலயலாட்டியசபலாது, புலியலாய் வெந்த மலாவெட்ட ஆட்சித்
தமலவெர் இப்சபலாது சூடுபட்ட பூமனயலாய், திருமபிப் பலாரலாமசல நடந்தலார். அவெரது
பரிவெலார

மனிதர்களும

ஆட்சித்

தமலவெர்

திருமபிப்

பலார்க்கலாததலால்,

சநரலாகப்

பலார்த்தபடிசய நடந்தலார்கள.
அக்னிநலாத், அமமச்சரின் வெருமகக்கலாகக் கலாத்திருப்பதுசபலால், அங்குமிங்குமலாய்
பரலாக்குப் பலார்த்தலான். அந்தச் சமயம பலார்த்து ரயில் நிமலயத்தில் ஒரு பூவெரசு மரத்துக்கு
அடியில், அக்னிநலாத்மத எதிர்பலார்த்து குமபலலாய் கூடி நின்ற கல்லூரி மலாணவிகள, அவென்
நின்றமதப் பலார்த்ததும, தமலவிரி சகலாலமலாக ஓடிவெந்து கூட்டத்துள கலந்தலார்கள.
வமலாட்மட மரமலாய்த் சதலான்றிய ஆடவெர் கூட்டத்தில், வபண் பூக்களலாய்ப் மலர்ந்தலார்கள.
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சதர்வு சநரந்தலான். அது வெரும... சபலாகும. ஆனலால், கலாதல் சிங்கலாரன் அக்னிநலாத் அப்படி
அல்லசவெ... எப்சபலாசதலா வெருகிறவென். விட முடியுமலா....? "சலார் சலார்... அக்னிசலார்....
ஆட்சடலாகிரலாப் சபலாடுங்கசலார்... ப்ளீஸ் அக்னி.... சபலாட்டுத்தலான் சபலாகணும அக்னி...
இல்லலாட்டலா நடிமக

கமபலா,

உங்கள

'கலாதசலலா

கலாதல்' படத்தில வெழிமறிப்பு

வசய்ததுசபலால வெழிமறிப்புமலாக்கும..."
எதிர்கலால அமமச்சருக்குரிய அத்தமனத் தகுதிகமளயும வகலாண்ட ஒருத்தி, உரக்கச்
வசலான்னதும ஒசர சிரிப்பு.... ஒசர முட்டல்சமலாதல்... ஒவ்வவெலாருத்தியின் மகயிலும ஒரு
சநலாட்டுப் புத்தகம, தமலக்கு சமல் சபலாய் பறமவெயலாய் சிறகடித்தது.... விசிறியலாய்
விரிந்தது... அக்னிநலாத்தும சிரித்தபடிசய மகவயழுத்துப் சபலாடப் சபலானலான்... அந்தச்
சமயத்தில் - வகடுமுடிவெதற்கு ஒரு நிமிடத்திற்கு முன்பலாகசவெ ஒரு தடித்த மனிதர், தனது
மகத்தடி மனிதர்கசளலாடு ஓடிவெந்தலார். கமரசவெட்டி.... கமரத்துண்டு... ஆங்கலாங்சக
கமரகளும வகலாண்ட முகம.... கூட வெர மறுத்த மலாவெட்ட ஆட்சித் தமலவெமர,
வசன்மனயில் அரசுத் தமலமமச் வசயலகத்தில் ஒரு துருப் பிடித்த நலாற்கலாலியில் துமணச்
வசயலலாளரலாக அமர்த்திவிடுவெது என்ற ஆசவெசத்சதலாடு வநருப்பலாய் வெந்தவெர், நீரலாய்ச்
வகலாட்டினலார்... அக்னிநலாத்மத ஆரத் தழுவியபடிசய ஆனந்தக் கூச்சலிட்டலார்.
'என் வபயர் அற்புதன்.... அமமச்சரலாய் இருக்சகன்... ஒங்க எல்லலாப் படங்களுசம
எனக்கு அத்துபடி என் மமனவிக்கும ஒங்கள வரலாமபப் பிடிக்கும... இந்தலாப்பலா சகமரலா...
எங்க வரண்டு சபமரயும சசர்த்து ஒரு படம எடு... பி.ஆர்.ஓ! நலானும தலாமனத்தளபதி
அக்னிநலாத்தும இருக்கிற படங்கமள பத்திரிமககளுக்கு அனுப்பிடு. ஒங்களப் பலார்த்தசத
என் கண்கள வசய்த பலாக்கியம!
அமமச்சரின் சபட்டிக்கலாக வெந்திருந்த அத்தமன வசய்தியலாளர்களும, வதலாமலக்கலாட்சி
நிபுணர்களும, நிபுணிக்ளும, அமமச்சமர விட்டுவிட்டு, அக்னிநலாத்மத வமலாய்த்தலார்கள.
அவெசனலா, தன் கலாலடியில் கண்கமளக் குவித்த அமமச்சர் அற்புதமன கட்டியமணத்து,
பிற்கு வநஞ்சுக்கு சநரலாய் நிமிர்த்தி, ஒரு மகமய மட்டும தூக்கி ஆட்டிக்கலாட்டி அவெமர
ஆசீர்வெதித்தலான்.

அதுவெமரக்கும

கலாத்திருந்த

வசய்தியலாளர்கள

அடுக்கடுக்கலாகக்

சகட்டலார்கள...
'அக்னிநலாத்!... ஒங்க மலாநில அக்னிநலாத் நற்பணி மன்ற மகலாநலாட்டில், மன்றத்மத ஒரு
அரசியல் கட்சியலாய் அறிவிக்கப் சபலாறீங்களலாம... இது உண்மமயலா?'
அக்னிநலாத், அமமச்சமர ஒரு தளளு தளளிவிட்டு வசய்தியலாளர்கமள வநருங்கி
சிரித்தபடிசய பதிலளித்தலான்.
'மலாநலாடு மலாமலயில் துவெங்குகிறது... வபலாறுத்திருந்து பலாருங்கள...
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'அப்புறம

மிஸ்டர்

அக்னி...!

இந்தச்

சலாதிக்கலவெரங்களப்

பற்றி

என்ன

நிமனக்கிறீங்க?...
'சலாதி என்றவுடன், எனக்கு நிமனவுக்கு வெரும வெலார்த்மத 'வபண்சலாதி'தலான். அந்த
நிமனப்சபலாடதலான் என் தலாய்மலாமலா வீட்டுக்கு சபலாய்கிட்சட இருக்சகன்.'
'மண் வெலாசமனய தூளலாக்கிட்டிங்க அக்னி... இப்பவும கிரலாமங்களுல மமனவிய
'வபண்சலாதி'ன்னுதலான் கூப்பிடுவெலாங்க. ஆமலா அங்க என்ன விசசஷம?'
'என் மலாமலா மகள கயல்விழிமய கட்டிக்கப் சபலாசறன்...'
வசய்தியலாளர் கூட்டம முண்டியடித்தது. வபலாக்கலாரலான் அணுகுண்டு வவெடிப்பு
அறிவிப்பு சபட்டியில்கூட, அப்படி முண்டியடித்திருக்க மலாட்டலார்கள... சகமரலாக்கள
பளிச்சிட்டன... வதலாமலக்கலாட்சி வீடிசயலாக்கள ஒளியிட்டன... மிக முக்கியமலான
நிகழ்ச்சி.... அதுவும தமலப்புச் வசய்தி... ஏசனலாதலாசனலான்னு இருக்க முடியலாது...
'வெலாழ்த்துக்கள அக்னிசலார்! இது கலாதல் திருமணமலா?'
'சநலா... சநலா... எங்க மலாமலா வபலாண்ண, பத்து வெயசுச் சிறுமியலா பலார்த்தது... அதுக்குப்
பிறகு

பத்து

வெருடமலா

விட்டுடப்படலாதுன்னும

பலார்க்கசவெ
என்மன

இல்ல...

சின்ன

என்சனலாட

வெயதில்

கிரலாமத்து

ஆதரித்த

சவெர்கள

தலாய்மலாமலாவுக்கு

நன்றிக்கடனலாயும கயல்விழியக் கட்டிக்கப்சபலாசறன்.'
'தப்பலா நிமனக்கப்படலாது. ஒங்களுக்கும நடிமக கமபலாவுக்கும வநருக்கமுன்னும,
நீங்க அவெங்கள கட்டிக்கப் சபலாறதலாயும ஒரு கிசுகிசு அடிபட்டசத...'
'அந்தக்

கிசுகிசுவெக்

கிளப்பிவிட்டசத

பிரஸ்தலான்

நலானும,

கமபலாவும

நல்ல

நண்பர்கள... ஒரு ஆணும வபண்ணும படுக்மகமயக்கூட அது இல்லலாமசல பகிர
முடியும.'
'வகலான்னுப்பிட்டிங்க

அக்னி...

வபண்ணியத்மத

இந்த

அளவுக்கு

யலாரும

வபருமமப்படுத்தி சபசல...'
'சலார்... நலாங்க அமலாவெலாமச வதலாமலக்கலாட்சிசயலாட டிம... ஒங்க சமடத்த... அதலான்
கயல்விழிய சநர்கலாணல் வசய்யணும... நீங்கதலான் ஏற்பலாடு வசய்யனும சலார்...'
'அதுக்வகன்ன... வெலாங்கிக் வகலாடுக்கிசறன்... கருமபு தின்ன கூலி சகட்பலாளலா என்ன...'
அக்னிநலாத், சிரித்தபடிசய நடந்தலான். முண்டியடித்த வசய்தியலாளர்களிடமிருந்து
தப்பிப்பதற்கலாக நமட மன்னன் ஆனலான். அவென் சவெகத்துக்கு ஈடு வகலாடுக்கமுடியலாமல்
'இயக்குநர் பிரமிப்பு' ஏகனும, மன்ற நிர்வெலாகிகளும நலாலுகலால் பலாய்ச்சலில் ஓட
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சவெண்டியதலாயிற்று. விரட்டிவெந்த கூட்டத்மத மகயமர்த்தியபடிசய, அக்னிநலாத், தயலாரலாக
நிறுத்திமவெக்கப்பட்ட ஒரு வசலாகுசுக் கலாரின் பின்னிருக்மகயில் ஏறிக்வகலாளள, இயக்குநர்
பிரமிப்பு முன்னிருக்மகயில் ஏறிக்வகலாண்டலான். மன்றத் தமலவெர்கள குறிப்பலாக்
அக்னிதலாசன் எம.ஏ. பி.எல், தனது தமலமய மட்டும சட்வடன்று எடுக்கலாதிருந்தலால், கலார்
கதவுக்குள அது நசுங்கியிருக்கும.
கருஞ் சிவெப்பு வெண்ணத்திலலான அந்த வசலாகுசு கலார், குட்டலாமபட்டிக்கு இட்டுச்
வசல்லும கப்பிச் சலாமலயில் ஒடிக் வகலாண்டிருந்தது. இயக்குநர் பிரமிப்பு சகட்டலான்.
'நீங்க மூட்அவுட் ஆனது மலாதிரி வதரிஞ்சுதுண்சண!'
பின்சன என்னடலா... என்மன எதிர்கலால முதலமமச்சசரன்னு சபலாஸ்டர்ல சபலாடலாமல்,
ஆளுநசரன்னு சபலாட்டலா என்னடலா அர்த்தம? மன்றத் தமலவென மலாற்றணுன்டலா...
வெலாங்குற கலாசுக்கு சமலாசம பண்ணிட்டலாண்டலா... எச்சிக்கலப் பய....'
'யதலார்த்தமலா சபசுங்கண்சண... சூப்பர் ஸ்டலார் ரஜினிகலாந்த்தலான் முதலமமச்சர்னு
முடிவெலாயிட்டு...

அதனலாலதலான்,

ஒங்கள

ஆளுநரலா

நியமிச்சிருக்கலாங்க..

கவெலப்படலாதிங்கண்சண... முதலமமச்சமரசய பதவி நீக்கம வசய்யிற பதவிண்சண...
முதலமமச்சர் ரஜினிகலாந்த்தலான் ஒங்கள அனுசரிச்சுப் சபலாகணும...'
குட்டலாமபட்டியில், தலாய்மலாமலா வீடு, ஊர் முமனயிசலசய இருந்தது நல்லதலாய்ப்
சபலாயிற்று. அந்த ஊர் வதருக்கள, இந்தக் கலாமரவிட குறுகலலானமவெ. ஊர் முமனயில்
அதன் அத்தமன ஜனத்வதலாமகயும, திரண்டு நிற்பமதப் பலார்த்துவிட்டு, அக்னிநலாத்
குழப்பத்சதலாடு

இறங்கினலான்...

தலாய்மலாமலா

முத்துலிங்கம,

அவென்

மககமளப்

பிடித்துக்வகலாண்டு விமமினலார்... வெயிறு எக்கிய மனிதர். சமதமய சட்டம சபலாட்டு
மவெத்திருப்பதுசபலான்ற எலுமபுக்கூடுகள... அத்மதக்கலாரிதலான் அவெரது விமமலுக்கு
வெர்ணமன வகலாடுத்தலாள.
'எப்பவும வசலால்லுக்குச் வசலால்லு 'எங்க அக்கலா மகன் முனுசலாமி படிசயறி வெந்து நமம
கயல்விழியப் வபண் சகப்பலான்'னு ஒவ்வவெலாரு நலாளும சபசுற மனுசன்.. நீ இப்படி
ஆனதுல இந்த அத்மதக்கு எவ்வெளவு சந்சதலாஷம வதரியுமலா முனுசலாமி!
அக்னிநலாத்திற்குள பதுங்கியிருந்த முனுசலாமி திடுக்கிட்டலான். ஆனலாலும இப்சபலாது
அசல் முனுசலாமியலாசவெ சகட்டலான்.
'நலான், கயல்விழியக் கட்டிக்கப்சபலாறது ஒங்களுக்கு எப்படித் வதரியும? ஒங்களுக்கு
சநரில் இந்தச் வசய்திய சந்சதலாஷ அதிர்ச்சியலாத் தரணுமுன்னு நிமனச்சசன்...'
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அவென் மகயில், ஒரு சநலாட்மடத் திணித்தபடிசய ஒரு சலலாக்கல் விடமல விவெரம
வசலான்னலான்.
'வபளர்ணமி வதலாமலக்கலாட்சி வசய்தியில நீங்க கயல்விழிய கட்டிக்கப்சபலாறதலா ஒங்க
படத்சதலாட வசய்தி வசலான்னலாங்க...'
அக்னிநலாத்

திடுக்கிடவில்மலயலானலாலும,

வதலாமலக்கலாட்சிக்கலாரன்

திடுக்கிட்டலான்.

அவெசனலாடு

அப்புறம

வெந்த

அமலாவெலாமசத்

வெருந்தினலான்...

பிறகு

உறுதி

பூண்டலான். எஸ்.டி.டியில சபசி வசய்தி வசலால்லலாதது தப்புதலான். தலாளிக்கப் சபலாறலாங்கதலான்.
ஆனலாலும

அக்னிநலாத்சதலாட

திருமண

ஏற்பலாடுகமளசய

ஒரு

அமரமணி

சநர

புசரலாகிரலாமலா ஆக்கிக்கலாட்டி அந்தப் வபளர்ணமி வதலாமலக்கலாட்சிப் பயல சதய்பிமற
ஆக்கணும. சலாதிக்கலவெரத்த படமபிடிக்க வெந்தது நல்லதலாப் சபலாயிற்று...
அக்னிநலாத், தலாய்மலாமலா வீட்டிற்குள பரிசக்கலாரனலாய் நுமழவெதலால், வெலது கலாமல தூக்கி
படிதலாண்டினலான். இயக்குநர் பிரமிப்பும, உளளுர் பிரமுகர்களும இரண்டு கலால்கமளயும
துக்கிப் சபலாட்டு உளசள சபலானலார்கள. அவெமரக்வகலாடியும, பலாகற்கலாய் வகலாடியும
பந்தலிட்ட முற்றத்தில் ஏற்பலாடலாய்ப் சபலாடப்பட்ட நலாற்கலாலிகளில் எல்சலலாரும
உட்கலார்ந்தலார்கள. தயலாரலாய் மவெக்கப்பட்ட சமலார் டமளர்கமள தூக்கிக் வகலாண்டு சிறுவெர்
சிறுமியர் ஓடிவெந்தனர். அக்னிநலாத்மத பலார்த்ததும ஒரு சிறுமி 'ஹலாய் அக்னி' என்று ஒரு
குதி குதித்தலாள. அவென் வெலாயில் சமலார் டமளமர வபலாருத்தினலாள. ஆங்கிலப் பளளியில்
படிப்பவெள. இப்சபலாசதலா நலாமளக்சகலா என்று இருப்பவெள.
அக்னிநலாத். மீண்டும இயக்குநர் பிரமிப்மபப் வபலாருளபட பலார்த்தலான். சமலாவெலாமய
நிமிட்டி கலாட்டினலான். உடசன, அவென் இரண்டு பலார்சல்கமள, அவெனது தலாய்மலாமலாவிடம
நீட்டினலான். அவென் நீட்ட நீட்ட அக்னிநலாத் பின்னணிக் குரல் வகலாடுத்தலான்.
'இந்தப் வபரிய பலார்சலுல முப்பதலாயிரம ரூபலாய்க்கு வெலாங்கின பரிசப் புடமவெ
இருக்குது... சின்ன பலார்சலுல பத்து லட்சத்துக்குரிய நமககள இருக்குது... எடுத்திட்டுப்
சபலாய் எல்லலாத்மதயும சபலாட்டுக்கிட்டு கயல்விழிய சீக்கிரமலா வெரச்வசலால்லுங்க அத்சத...
எனக்கு

மலாநலாட்டுக்கு

சநரமலாகுது.

அப்புறம

அடுத்த

மலாதம

இந்தப்

பக்கம

படப்பிடிப்புக்கு வெலாசரன். அப்சபலா கல்யலாணத்த வெச்சுக்கலலாம.'
அந்தப்

பலார்சல்கமள

மகமடிப்பில்

சுமந்தபடி

உளளமறக்குள

அத்மதக்கலாரி

சபலாய்விட்டலாள. ஊர்ப் பிரமுகர்களின் சகளவிகமளக்சகட்கலாமசல தமலயலாட்டிக்
வகலாண்டிருந்த அக்னிநலாத்தின் சட்மடக்கலாலரில், அமலாவெலாமசக்கலாரன். ஒரு மமக்மகச்
வசலாருகினலான். இரண்டு கலால்கமள விரித்துப் சபலாட்டு உச்சியில் சவெலாரி வசய்த கலாமிரலாத்
தமலமய

சகலாணப்படுத்தினலான்.

அக்னிநலாத்தும,
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தலான்

தலாய்மலாமலா

மகமள

கட்டிக்வகலாளளப் சபலாவெதற்கலான கலாரண கலாரியங்கமள, ஏற்ற இறக்கமலான குரசலலாடு ஒசர
சடக்கில் சபசிவிட்டலான். பதிமனந்து நிமிடம பறந்து விட்டது. இனி அக்னிநலாத்மத கட்
பண்ணி,

இமடயிமடசய

கயல்விழிமயயும

கட்பண்ணி,

மிக்ஸ்

பண்ண

சவெண்டியதுதலான் பலாக்கி.
உளளமறயிலிருந்து தளளலாடி வெந்த அத்மதக்கலாரி, திண்மணயில் நின்றபடிசய.
கணவெமன கண்ணடித்து கூப்பிட்டலாள. அவெர் பலார்க்கலாததலால், பிறகு மகயடித்துக்
கூப்பிட்டலாள. ஓடிவெந்து ஒட்டிக் வகலாண்ட கணவெரின் கலாதில் கிசுகிசுத்தலாள. அவெர் வெலி
வபலாறுக்கலாதவெர்சபலால் 'முனுசலாமி! வகலாஞ்சம வெலாரியலாப்பலா...' என்று ஊமளயிட்டலார்.
கூடசவெ எழுந்த இயக்குநர் பிரமிப்மப, ஒரு குட்டு குட்டி, உட்கலாரமவெத்துவிட்டு,
அக்னிநலாத், தலாய்மலாமலாமவெ வநருங்கி, அத்மதமய வநருக்கினலான்.
'கற்பூர வெலாசமன அந்தக் கழுமதக்குத் வதரியலிசய!'
'என்ன மலாமலா வசலால்றீங்க?'
'ஒன்னக் கட்டிக்க மலாட்டலாளலாம. வெலிய வெந்த சீசதவிக்கு கதவெச் சலாத்துறலாள மூசதவி.'
அக்னிநலாத் ஆடிப்சபலானலான். ஐந்சதமுக்கலால் அடி உடமபுக்கு சமல் ஊடுருவி ஆகலாய
முட்டியும பலாதங்களுக்குக் கீசழ அகலபலாதலாளம தட்டியும விஸ்வெரூபமலாய் எழுந்துநின்ற
அவென் வபருமிதம அமரயங்குலமலாய் சுருங்கியது. அதுவும அழுகிப்சபலாவெதுசபலால்
நசிந்தது. ஆத்திரம தமலச் சுற்றலலாய், ஆசவெசம கலாதிமரச்சலலாய், அதிர்ச்சி இருளமயமலாய்
அவெமன ஆக்கிரமித்தன. சிறிது சநரம எதுவும சபசலாமல் உடமமபக் தமரமய சநலாக்கி
சுருக்கிக் வகலாண்சட சபலானலான். அந்த சுருக்கத்மத சரி வசய்யலாமசல, யலாசரலா யலாருக்சகலா
சபசுவெதுசபலால் சபசினலான். 'நலான் சபலாய் சபசிப்பலார்க்கட்டுமலா?'
சபசிப் பலாருப்பலா... கலாளியமமலா! கலாளியமமலா! மகக்கு எட்டினத வெலாய்க்கு எட்டலாமச்
வசய்திடலாதடி பலாவி'
அக்னிநலாத், உளளமறக்குள கிட்டத்தட்ட ஒடிப்சபலானலான். திமரப்படங்களில்,
இப்படிப்பட்ட கலாட்சிகளில் வகக்வகலாலி வகலாட்டிச் சிரித்தவென். நிச வெலாழ்க்மகயிலும
இப்படி கலாதல் சவெலாலிட்ட பல வபண்கமள படுக்மகயமறயில் வீழ்த்தியவென். ஆனலால்
இப்சபலாசதலா படுத்துப் சபலானவெனலாய் நடந்தலான்.
முக்கலாலியில் உட்கலார்ந்தபடிசய, வெட்டக் கண்ணலாடியில் முகம பலார்த்து, தமல வெலாரி
முடித்த கயல்விழி, அவெமனப் பலார்த்து 'வெலாங்கத்தலான்' என்று வசலால்லியபடிசய எழுந்து
வகலாடியில் வதலாங்கிய கருநீல துப்பட்டலாமவெ, நீலநிற சுடிதலாருக்குசமல் சபலாட்டுக்
வகலாண்டலாள. நிறமற்ற நிறம... அசதசமயம அழுத்தந் திருத்தமலான முகம... ஒளியச்சு
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லலாவெகம... அவெமன வெரசவெற்பதுசபலால் சிரித்தலாள. அந்தச் சிரிப்பு அவெமன உற்சலாகப்
படுத்தியது. முதல் பலார்மவெயிசலசய அவெமள அசத்தியலாச்சு. சபச்சிலயும அசத்திட்டலால்
சதலாப்புக்கரணம சபலாடுவெலாள.
'எப்பலா... எப்படி வெளந்துட்சட... எப்படி வஜலாலிக்கிசற... உன்ன அப்படிசயக் கடிச்சுத்
தின்னுடலலாம சபலால இருக்கு...
'நீங்க என்ன மிருகமலா?...
அக்னிநலாத்

திக்குமுக்கலாடினலான்...

அவெமள

சநருக்கு

சநர்

பலார்க்கமுடியலாமல்

அல்லலாடினலான். பல திமரப்படங்களில் வெசனகர்த்தலாக்கள இவெனுக்கு எழுதிக்வகலாடுத்த
சவுக்கடி உமரயலாடல்கமள முதல் தடமவெயலாக வெலாங்கிக் கட்டுவெதுசபலால் வநளிந்தலான்.
கண்கமள மூடினலான். மீண்டும அவெள சிரிப்புச் சத்தம சகட்டு கண்திறந்தலான். அவெள
பலார்மவெ உற்சலாகப் படுத்தியது.
ஆமலா! நலான் மலாறியிருக்கனலா?... என்மனப் பத்து வெருஷமலாப் பலார்க்கலாமசலசய
அமடயலாளம கண்டுபிடித்தியலா... இல்ல நலான்தலான்னு யூகிச்சியலா..?'
'ஒங்களத்தலான் தினமும பலார்க்சகசன... வதலாமலக்கலாட்சியில நீங்க நடித்து நூறு நூறு
விழலாக்கமளக் கண்ட 'அவெசனலாட ரலாத்திரிகள'.... 'வபண் வபண்தலான்' - 'ஆண் ஆண்தலான்'....
'வகலாமலயும வசய்வெலாள பத்தினி'.... 'சநற்று ரலாத்திரி எமமலா'... இப்படி எத்தன படங்கள...
நலானலா பலார்க்கிறது இல்ல... அப்பலாமமலா... ஒங்கள ரசிச்சுப் பலார்க்குமசபலாது, என்னலால அத
ஆபலாசமுன்னு வசலால்ல முடியல... என்வெமரக்கும ஒதுங்கிக்குசவென்... ஒங்கசளலாட சமூகக்
கருத்துக்களும, ஒங்கமளப் பற்றிய கிசுகிசுக்களும அடிக்கடி கலாதுலயும கண்ணுலயும
அடிபட்டதுண்டு. முனுசலாமி என்கிற கிரலாமத்துப் வபயர மலாற்றிக்கிட்டது. நீங்க
கிரலாமங்களுக்சக வசய்த சசமவெ.'
அக்னிநலாத்,

ஒன்றுமபுரியலாமல்

விழித்தலான்.

சலாட்மடயடி

வகலாடுத்தபடிசய

சிரிக்கிறலாள. அழுத்தமலாகப் பலார்க்கிறலாள... அதுவும சநருக்கு சநரலாய், கண்ணில்
கண்விட்டு சபசுகிறலாள... இவெள எந்த வெமகயில் சசர்த்தி... அக்னிநலாத் விவெகலாரத்திற்கு
வெந்தலான்.
'ஆமலா... நீ என்மன கட்டிக்க மலாட்சடன்னு வசலான்னியலாம... என்மன இங்க
வெரவெமழச்சு என் வெலாயலால அந்த நல்ல வெலார்த்மதய சகக்கத்தலாசன இப்படி தந்திரமலாப்
சபசியிருக்சக...'
'இந்தமலாதிரி சினிமலாத்தனங்கள எல்லலாம எனக்குச் வசலால்லிக் வகலாடுத்தலாலும வெரலாது
அத்தலான், ஒங்களக் கட்டிக்க விருப்பம இல்ல... அவ்வெளவுதலான்.'
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'இந்தலாபலாரு கயல்... எனக்குப் சபரும புகழும இருக்குது. எட்டுப் பங்களலா இருக்குது.
கறுப்புப் பணசம சகலாடி சதறும... நல்லலா சயலாசித்து பலாரு... அப்புறமலா வெருத்தப்படலாசத...
என்ன இல்ல என்னிடத்தில்?... நிமறவெலாசவெ இருக்சகன்...'
'நீங்க வசலால்ற நிமறவுகள, எனக்கு குமறவுகளலாத் வதரியலலாம இல்லியலா...'
'அப்சபலா எவெனயலாவெது கலாதலிக்கிறியலா?... அமதயலாவெது வசலால்லு... நலாசன அவெனுக்குக்
கட்டி மவெக்கிசறன்...'
'இதுவெமரக்கும இல்ல...'
'அப்சபலா என்னக் கட்டிக்க விருமபலாததுக்கு கலாரணமலாவெது வசலால்லு...'
'கலாரணம இருக்கலலாம... இல்லலாமலும இருக்கலலாம. விருப்பம இல்ல... நீங்க ஆயிரம
தடவெக் சகட்டலாலும இசத பதில்தலான்.'
ஒன்மன நமபி டி.வி.கலாரணக்கூட கூட்டிக்கிட்டு வெந்திட்சடன். நலாடு முழுக்க வசய்தி
சபலாயிட்டுது. கமடசில ஒன்னலால நலான் தமலகுனிஞ்சு...'
'நிறுத்துங்கத்தலான்.

ரலாமன்

வகட்டதும

வபண்ணலால.

ரலாவெணன்

வகட்டதும

வபண்ணலால என்கிறது மலாதிரி சபசலாதிங்க...'
'சகலாபப்படலாசத கயல்விழி... இந்தக் கல்யலாணம நடக்கலாட்டலால் நலான் திமரயுலகத்தில
தமல நிமிர்ந்து நடக்க முடியலாது... எப்படிச் சமலாளிக்கிறதுன்னு எனக்சக வதரியல...'
'ஒங்களுக்குத் வதரியலாத சினிமலா வெழியலா?... 'என் மலாமலா மகள, சின்ன வெயசிலிருந்சத
என்மன சசகலாதரனலா வநனச்சு பழகிட்டலாளலாமுன்'னு வசலால்லிடுங்க... ஒங்களுக்கும
நல்லது... எனக்கும நல்லது...'
'ஆனலாலும கலாரணத்த...'
அக்னிநலாத்துக்கு புரிந்தசதலா

புரியவில்மலசயலா. கயல்விழி வசலான்னதில் பல

கலாரணங்கள இருப்பதுசபலால் பட்டது. தமரயில் அழுத்தமலாகக் கலால் பதித்தப்டிசய
ஒவ்வவெலாரு வெலார்த்மதயும ஒலி குமறயலாமல் முழுமமயலாய் வவெளிப்பட இயல்பலாகப்
சபசினலாள.

'சரியத்தலான்... எனக்கு சநரமலாகுது... இந்தப் பகுதியில ஒசர சலாதிக்கலவெரம... அண்ணன்
தமபியலாப் பழகுனவெங்க... கவுரவெர்களலாயும, பலாண்டவெர்களலாயும ஆயிட்டலாங்க... அதனலால
மத நல்லி ணக்கத்மதயும, வெகுப்பு ஒற்றுமமமயயும வெலியுறுத்தி, இன்மனக்கு
வவெட்டலாமபட்டியில வீதி நலாடகம சபலாடப்சபலாசறலாம. நலாயகர் நலாயகி இல்லலாத நலாடகம...
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ஒருத்தன வீரனலாக்குறதுக்கலாக முப்பது சபமர சபடியலாக்கலாத நலாடகம என்சனலாட
வெலாழ்க்மகக்கு அர்த்தத்மத வகலாடுக்கிற கமல வெலாழ்வு. இப்சபலா சபலானலால்தலான் சரியலான
சநரத்திற்குப் சபலாக முடியும... வெலாசரன் அத்தலான்... இந்தலாங்கத்தலான் உங்க நமககளும,
புடமவெயும...
அக்னிநலாத் கூனிக் குறுகி, அந்த அமறக்குளசளசய நலாட்டப்பட்ட கமபமலாய்
நின்றசபலாது, கயல்விழி அந்த அமறயின் பின்வெலாசல் வெழியலாக வவெளிசயறி, வீட்டின்
முன்பக்க வெழியலாய் வெந்தலாள. வீட்டு வெலாசமல இருட்டலாக்கி மமறத்த, அக்னிநலாத்தின்
வசலாகுசு கலாருக்கருசக நிறுத்தி மவெக்கப்பட்ட தனது மசக்கிமள உருட்டினலாள.
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12. நலான்கலாவெது குற்றச்சலாட்டு
பர்வின், மலாணிக்கத்திடம சிறிது கடிந்துதலான் சபசப்சபலானலாள. 'இங்சக வெரப்படலாதுன்னு
வசலான்சனசன' என்று வசலால்வெதற்கலாக குவிந்த உதடுகள, வசவ்வெரளி பூ வமலாட்டலாய்
சதலான்றின. ஆனலாலும அவெமர, - முகம வதலாமலத்த மனிதரலாய், கண்கமள மட்டுசம
வகலாண்டவெரலாய் பலார்த்ததில், அந்த வமலாட்டுப் பூ மலர்ந்தது. அவெரிடம, வீட்டில்
அல்லலாவின் சபரில் வசலான்ன ஆறுதமல, இப்சபலாது, தலான் மவெத்திருக்கும சகலாப்பின்
ஆமணயலாக ஆறுதலலாக்கினலாள.
'கவெலப்படலாதீங்க... எல்லலாம நல்லபடியலாசவெ முடியும... அதுவும இன்மறக்சக
முடிந்துவிடும'.
மலாணிக்கத்தின் பலார்மவெ, அவெள வெழியலாய் தலாவி அந்தக் சகலாப்புக்குள பயபக்தியுடன்
பலாய்ந்தது. 'ரகசியம' என்று தடித்த எழுத்துக்களலால் வபலாறிக்கப் பட்ட வவெளமளக் கலாகித
அட்மட ஒட்டிய சிவெப்புக் சகலாப்பு... அந்தச் சித்திரக் குப்தக் குழந்மதமய, மலார்சபலாடு
சலாத்தி வெலது மகயலால் அமண வகலாடுத்திருந்தலாள. அந்தக் சகலாப்புக் குழந்மதக்கு
விமளயலாட்டுப் வபலாமமமகளலான 'அரசு ஊழியர் நன்னடத்மத விதிகள!' , 'நிறுவெனம நிர்வெலாகம' . 'இமடக்கலால பதவி - நீக்கம' , 'விசலாரமண - தண்டமண மறுநியமனம' ஆகிய
தமலப்புகளிட்ட முப்வபரும புத்தகங்கமள இடதுமக பிடித்திருந்தது. அந்தப் புத்தகப்
பக்கங்களுக்குள அமபுவெடிவெக் கலாகிதங்கள புத்தக வெலால்களலாக நீண்டு இருந்தன.
மலாணிக்கம, குரல் கணக்கப் சபசினலார்.
'எமமலா! நீ... நீங்க என் மகமளவிட சின்ன வெயசு, ஆனலாலும எனக்கு நீங்கதலாமமலா
தலாய்.... வபறலாமல் வபற்றத் தலாய்'.
மலாணிக்கம கண்களில் உருண்டு திரண்ட, நீர் கன்னக்கதுப்புகளில் உருண்சடலாடி
விழலாமல் இருப்பதற்கலாக, முகத்மத பின்சனலாக்கிச் வெமளத்தலார். வெமளந்துசபலான
வெலாழ்க்மகமய வசலால்லலாமல் வசலான்ன வெமளவு. ஆனலாலும அது வெலாழ்விற்கலாக
குமபிடுசபலாடும முன் வெமளவெலாகலாமல், அதன்சமல் அமவபய்யும பின்வெமளவெலாய்
சதலான்றியது. சமல் சநலாக்கி எழுந்த வவெளமளக் கலமவெயலான கருந்தலாடி, கடற்கமர
கலாற்றில் நலாற்றுகளலாய் ஆடின. உளளடங்கிய கண்கள கண்ணிரில் மிதந்தன.
மலாணிக்கத்மதப் பற்றி அவெருக்குத் வதரிந்தமதவிட, தனக்சக அதிகமலாகத் வதரியும
என்பது சபலால், பர்வின் அவெமர கனிசவெலாடு பலார்த்தலாள. இ.ஆ.ப. - அதுதலான்
சகலகலலாவெல்ல

ஐஏஎஸ்

சதறி,

தமிழக
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அரசிற்கு

மலாநில

ஒதுக்கீடலாகி,

ஒரு

மலாவெட்டத்திற்கு, களப்பணிப் பயிற்சிக்கலாக இந்த பர்வின் அனுப்பப்பட்டசபலாது, இந்த
மலாணிக்கத் மதத்தவிர, அத்தமன மலாவெட்ட அதிகலாரிகளும, தங்களது எதிர்கலால ஆட்சித்
தமலவெர், இப்சபலாசத, தங்கமள ஆட்டிப் பமடக்கலலாம என்பதுசபலால் தமலகமள
கவிழ்த்து, பலாதி வெலாமய உளளங்மகயலால் மமறத்து 'பயிற்சி' வகலாடுத்த சபலாது, இந்த
மலாணிக்கமதலான்,

இவெளிடம

வகஞ்சலாமலும

மிஞ்சலாமலும,

பல்சவெறு

அரசு

வசயல்பலாடுகளில் பயிற்றுவித்தவெர். வீட்டிற்கு கூட்டிப் சபலாய், கணிப்வபலாறி மகமள
சதலாழியலாக்கியவெர். அளவவெடுத்த வெலார்த்மதகள... அதற்சகற்ப கமபீரமும குமழவும
சரியலான விகிதலாச்சலாரத்தில் கலந்த குரல். குரலுக்கு ஏற்ற பலார்மவெ. 'வெலாங்க' என்ற ஒற்மறச்
வசலால்லில், தலாயின் பரிவும, தனயனின் துமணயும உளளடங்கி இருக்கும. நிற்கசவெண்டிய
ஊழியர்கமளயும உட்கலார மவெப்பலார். ஒரு வசயல்பலாடு சலாதமனயலானலால், சமலதிகலாரிக்கு
எழுதும கடிதங்களில், உதவிய ஊழியர்கமள 'மற்றும பலர்' ஆக்கலாமல், அவெர்களது
வபயர்கமளயும வதரிவிப்பவெர். அந்த மனிதர் இப்சபலாது கூனிக்குறுகி முகம பழுத்து
சதலாளகள வதலாங்கி, எலுமபுக்கூடலாய் நிற்கிறலார். சிறியன சிந்தியலாதவெர்கள, சிறுமமப்
படுமசபலாது, அமதப் பலார்ப்பசத ஒரு தண்டமண. அந்தத் தண்டமனமய அனுபவித்துக்
வகலாண்சட, பர்வின், அந்தக் சகலாப்புக்கமளக் தட்டிக்வகலாடுத்து அவெமர ஆற்றுப்
படுத்தினலாள.
'கண்

கலங்கலாதீங்க...

விசலாரமண

அதிகலாரி,

உங்கள

மீது

சலாட்டப்பட்ட

குற்றச்சலாட்டுகளுக்கு ஆதலாரம இல்லன்னு வதளிவெலாகசவெ எழுதி இருக்கலார். அதனலால
உங்க சஸ்வபன்சன ரத்து வசய்வெதற்கலான குறிப்மபயும வகலாண்டு சபலாசறன். வசயலலாளர்
சுமமலா ஒப்புக்கு ஒரு மகவயழுத்துப் சபலாடணும... சபலாட்டலாகணும. மீதிமய நலான்
பலார்த்துக் வகலாளசவென். அசதலா அங்சக இருக்கிற பலார்மவெயலாளர் அமறயில் உட்கலாருங்க
கலால் மணிசநரத்துல திருமபி வெந்து, அமரமணி சநரத்துல, என் மகயலாசலசய உங்களுக்கு
மறுநியமன ஆர்டமர வகலாடுத்துடுசறன்.'
மலாணிக்கம, உயிர்த்வதழுந்தலார். அவெமள மகவயடுத்துக் குமபிட்டலார். சகலாவிலில்
அமபலாமளக் கூட அப்படி குமபிட்டி இருக்கமலாட்டலார். அந்த அடுக்கு மலாடி அரசு
கட்டிடத்தின்

இந்த

ஐந்தலாவெது

நீண்ட

வநடிய

விதலானம,

அவெருக்கு

ஆலயப்

பிரகலாரமலாகவும, அவெள கற்சிமலயிலிருந்து பர்வினலாய் வவெளிப்பட்ட துர்க்கலாகவும
சதலான்றியது. ஆறுமலாத கலாலமலாக, சஸ்வபன்சன், முமறயீடு, நடுவெர் மன்றம, விசலாரமண
என்று அமலயலாய் அமலந்த வெனவெலாசம, முடிகிறது. நிமமதியலாக இன்னும ஆறு மலாதத்தில்
ஓய்வுப் வபற்று. அவெரது சஸ்வபன்சன் சபலால் இமடக்கலாலமலாய் தமடபட்ட மகளின்
திருமணத்மத நடத்திவிடலலாம. அப்படியும இந்த சஸ்வபன்சன் விவெகலாரம திருமணக்
கூட்டத்தில் அடிபடத்தலான் வசய்யும. அவெர் மீது அனுதலாபப் பலார்மவெகள பலாயும. இந்த
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லட்சணத்தில் இமடக்கலால பதவி நீக்கம, தண்டமண ஆகலாது என்று சட்ட விதிகள
கூறுகின்றன.
சுகுமலார் இ.ஆ.ப. - வசயலலாளர் என்ற வபலான் முகலாமில் வபலாறிக்கப்பட்ட வபயர்ப்
பலமகமய பலார்த்தபடிசய தளளுகதமவெத் தளளிய பர்வின், பின்சனலாக்கி நடந்து,
மலாணிக்கத்திடம கிசுகிசுப்பலாய் சபசினலாள.
'அப்புறம..... நலான் உங்களுக்கு சவெண்டியவெள என்பது யலாருக்கும வதரிய சவெண்டலாம.
வதரிந்தலால்,

முதலமமச்சருக்கும,

தமலமமச்

வசயலலாளருக்கும

வமலாட்ட

மனு

சபலாய்விடும. வமலாட்மடமனு எழுதுறதுல, பியூனுக்கும. ஐ.எ.எஸ் அதிகலாரிக்கும
வித்தியலாசம கிமடயலாது. என்ன வசய்யுறது?. கல்லூரிப் படிப்புக்கு எதிர் படிப்மப இந்த
வசக்கரட்சடரி யட்டில் வசலால்லிக் வகலாடுக்கலாங்க. எனக்கும சிக்கல் வெரக்கூடலாது பலாருங்க.'
'ஒங்களுக்கு சிக்கல் வெந்தலால், அது எனக்கு இன்வனலாரு சஸ்வபன்சன் மலாதிரிமமலா. இது
சத்தியமலான வெலார்த்தமமலா... உங்க தமலமமயிலதலான் என் வபலாண்சணலாட கல்யலாணம
நடக்கும.
பர்வின், கரிசமணி இல்லலாத தன் கழுத்மதத் தடவியபடிசய, வசயலலாளர் அமறக்குள
நுமழந்தலாள. ஒரு முமனயில் தமலதலாங்கும. நலாற்கலாலியும, பளபளக்கும அமரவெட்ட
சமமஜயும, மறுமுமனயில் சசலாபலா இருக்மககளுமலான, அந்த விசலாலமலான அமறக்குள,
வசயலலாளருக்கு தமல தலாழ்த்தி வெணக்கம வதரிவித்தபடிசய, எதிர் நலாற்கலாலியில்
உட்கலார்ந்தலாள. வதலாமலசபசி கூச்சல்கள. இன்டர்கலாம அலறல்கள, கணிப்வபலாறி
மலாய்மலாலங்கள,

சபக்ஸ்

கருவிக்குள

இருந்து

விடுபடத்துடிக்கும

கலாகிதம,

வதலாமலக்கலாட்சிப் வபட்டியின் கிரிக்வகட் லுட்டிகள என்று பல்சவெறு அவெதலானங்கமள
ஒசரசமயத்தில்

கவெனித்த

வசயலலாளரின்

சபலாய்விட்டது. உடசன, வசயலலாளர்

புருவெச்சுழிப்பு

வதலாமலக்கலாட்சிப்

இவெள

புன்னமகயலால்

வபட்டிக்குள

சத்தத்மத

நீக்கிவிட்டு, கலாட்சிகமள ஊமமயலாக்கி, அவெமளயும ஊமமயலாய்ப் பலார்த்தலார்.
'மலாணிக்கத்திற்கு எதிரலான குற்றச்சலாட்டுக்கமள விசலாரித்த விசலாரமண அதிகலாரி
அறிக்மகயில் சநரில் சபசவுமு'ன்னு எழுதியிருக்கிங்க சலார். அதனலால வெந்சதன்.
'நலாமளக்கு வெச்சுக்கலலாசம, வடன்டுல்கர் என்னசபலாடு சபலாடுறலான் பலாருங்க.'
'நன்சற வசய்க - அதுவும இன்சற வசய்க'ன்னு நீங்க வசலால்வீங்க சலார். ஒரு ஐந்சத ஐந்து
நிமிடம சலார்.
'சரி. முடியலாதுன்னலா விடுவிங்களலா.'
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அந்த அரசுச் வசயலலாளர். ஒரு 'புசரலாசமலாட்டி' துமணச் வசயலலாளர். இப்படிப்
சபசியிருந்தலால், இந்சநரம உப்புமவெத்து ஊற மவெத்திருப்பலார் வெந்திருப்பவெசளலா வசலாந்த
சலாதி.... அதலாவெது சநரடி ஐ.ஏ.எஸ். சலாதி. சகலாப்மப நீட்டிய பர்வினிடம 'நீங்கசள படித்துச்
வசலால்லுங்க'

என்றலார்.

-

ஒரு

பலார்மவெயில்

வதலாமலக்கலாட்சிப்

வபட்டிமயயும

மறுபலார்மவெயில் அவெமளயும தலாங்கிக் வகலாண்டு.
பர்வின், சகலாப்மபப் படிக்கலாமல், அதன் விவெரங்கமள, சுருக்கமலாக எடுத்துமரத்தலாள.
'முதலலாவெது குற்றச்சலாட்டு சலார்... மலாணிக்கம என்கிற அரசு அதிகலாரி அலுவெலக ஜீப்மப
நூறு கிசலலாமீட்டர் வெமர தவெறலாக வசலாந்தக் கலாரியத்திற்குப் பயன்படுத்தினலார் என்பது.
நிசமலாசவெ,

அவெர்

கலாரியத்திற்குத்தலான்

பயன்படுத்தி

இருக்கலார்.

அதலாவெது,

ஒரு

குக்கிரலாமத்தில் அவெர் சமற்பலார்மவெப் பணிக்குப் சபலானசபலாது, தந்மத இறந்துவிட்டதலாக
நளளிரவில் வசய்திவெந்தது. சபருந்து வெசதி இல்லலாத அந்த சநரத்தில், ஜீப்மப எடுத்துக்
வகலாண்டு

சபலாயிருக்கலார்.

இப்படி

அவெசரத்திற்கு

அரசு

வெலாகனத்மத

எடுத்துக்

வகலாளளலலாமுன்னு. இசதலா இந்த விதி கூறுகிறது. அந்த ஜீப்மப எடுத்த மறுநலாசள,
மலாணிக்கம, நிமலமமமய விளக்கி அதற்கலான இப்சசலா சபக்ட்சடலா அனுமதி சகட்டு,
விண்ணப்பித்து இருக்கலார். கூடசவெ ஜீப்மப எடுத்ததற்கலான பணத்மதயும அனுப்பி
இருக்கலார். இதற்கலான கடித நகலும மணியலார்டர் ரசீதும உளளன. அசதலாடு மறுநலாள
விடுமுமற என்பதலால் அரசுப்பணியும பலாதிக்கப்படவில்மல. விசலாரமண அதிகலாரி இந்தக்
குற்றச்சலாட்டில் இருந்து இவெமர விடுவித்து இருக்கிறலார்'.
'சரி, ஏற்றுக்வகலாளகிசறன். அப்புறம... அடுத்தது....'
பர்வின், மலாணிக்கம தன்மன எப்படிப் பலார்த்தலாசரலா அப்படி சுகுமலாமரப் பலார்த்தலாள.
அந்த சுகுமலாசரலா, அரசலாங்க குளிர்சலாதனக் கலாரில் தன் மகளகமள கல்லூரிக்கு
அனுப்புவெமத நிமனத்து சலசலாய் நிமலகுமலந்தலார். பர்வின் வதலாடர்ந்தலாள.
'இரண்டலாவெது குற்றச்சலாட்டு சலார், ஆதிதிரலாவிட ஊழியர் ஒருவெமர, இந்த மலாணிக்கம,
சலாதிப் வபயமரச் வசலால்லி திட்டினலார் என்பது ஒருநலாள, அந்த ஊழியமரப் பலார்த்து 'உன்
புத்திமயக் கலாட்டுறிசய... உட்கலார்' என்று சிரித்தபடிசய மலாணிக்கம சகட்டிருக்கிறலார்.
அதலாவெது,அலுவெலகத்துக்கு வெழக்கமசபலால் தலாமதமலாக வெரும புத்திமய எவ்வெளசவெலா
எடுத்துச் வசலால்லியும அந்த ஊழியர் புறக்கணிப்பதற்கலாக, அப்படிக் கடிந்திருக்கிறலார்.
இமத, அந்த ஊழியர். தன் சலாதிப் புத்திமய கலாட்டுவெதலாக மலாணிக்கம குறிப்பிட்டதலாய்,
தர்க்கமலாகசவெலா, குதர்க்கமலாகசவெலா எடுத்துக்வகலாண்டு, புகலார்வசய்துவிட்டலார். மலாணிக்கம,
தலான்

அப்படிப்பட்டவெர்

அமுல்படுத்துகிறவெர்

இல்மலவயன்றும,

என்றும,

பல்சவெறு
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இடஒதுக்கீடுகமள

ஆதிதிரலாவிட

ஊழியர்

ஒழுங்கலாக
கூட்டங்களில்

சசரிக்குடிமசயும, சலாதிக்குடிமசயும ஒன்றலாக சவெண்டுவமன்று சபசியிருப்பமதயும,
சலாட்சியங்களலாக மவெத்தலார். அந்த அலுவெலக ஆதிதிரலாவிட நல ஊழியர் சங்கமும,
மலாணிக்கம ஆதிதிரலாவிட விசரலாதியல்ல, நண்பசர என்று எழுதிக் வகலாடுத்திருக்கலாங்க'.
'அவெங்க பயந்துகூட எழுதி வகலாடுக்கலலாம.'
'அப்படியும வசலால்ல முடியலாது சலார்... இமடக் கலால பதவி நீக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு
அதிகலாரிமய, அவெர் வகட்டவெரலாக இருந்தலால் ஒழித்துக் கட்டுறதுக்கு இதுதலாசன
சந்தர்ப்பம?

விசலாரமண

அறிக்மக

மலாணிக்கத்மத

இந்தக்

குற்றச்சலாட்டிலிருந்து

விடுவிக்கிறது.'
'நலானும விடுவிக்கிசறன். அப்புறம அடுத்தது'.
'மூன்றலாவெது குற்றச்சலாட்டு, ஒரு பலாடகியிடம, மலாணிக்கம, முமறதவெறி நடக்கப்
சபலானலார் என்பது. எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னலால், இந்த மலாணிக்கம மலாவெட்ட
துமணஅதிகலாரியலாய் இருக்கும சபலாது, மலாநில குடுமப நலத்துமற. ஒரு இமசக் குழுமவெ
இவெர்களது துமறக்கு அனுப்பி மவெத்திருக்கு இந்த மலாணிக்கம, கமல நிகழ்ச்சிமய
பலார்மவெயிட சமபந்தப்பட்ட கிரலாமத்திற்கு சபலாயிருக்கலார். ஆனலால், அவெர் சபலாய்ச்
சசர்வெதற்கு முன்சப, அந்த இமசக்குழு ஒரு கல்யலாண வீட்டில் இமசத்துவிட்டு,
அதற்கலாகப் பணத்மதயும வெலாங்கிக் வகலாண்டு சபலாய்விட்டது. மறுநலாள, இவெர், அந்தக்
கமலக்குழு

தமலவெரிடம

இதுபற்றிக்

சகட்டிருக்கலார்.

சமலதிகலாரிகளுக்கு

எழுதப்சபலாவெதலாக வதரிவித்திருக்கிறலார். உடசன கமலக்குழுத் தமலவெர். பயந்து சபலாய்,
இவெரது மலாவெட்ட அதிகலாரிமய அணுகியிருக்கிறலார். ஏற்கனசவெ இந்த மலாணிக்கத்மத
எப்படி ஒழித்துக் கட்டலலாம என்று சயலாசித்துக் வகலாண்டிருந்த அந்த சமலதிகலாரி,
கமலக்குழுவின பலாடகி, சமற்பலார்மவெ என்ற சலாக்கில் இந்த மலாணிக்கம தன்னிடம
முமறதவெறி நடந்ததலாக புகலார் வதரிவிக்க சவெண்டும என்றும, இல்மலவயன்றலால் அந்தக்
கமலக்குழு அரசுப் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படும என்றும மிரட்டியிருக்கிறலார்.
சவெறுவெழியில்லலாமல் அந்தப் பலாடகி வகலாடுத்த புகலார் விசலாரமணக்கு வெந்தது. இந்தப்
புகலார் உளசநலாக்கம வகலாண்டது என்றும, மலாணிக்கம அப்படி நடந்து வகலாளளவில்மல
என்றும தளளுபடி வசய்யப்பட்டது. எட்டலாண்டுகளுக்கு முன்பு, குடுமப நலத்துமற
இயக்குநர் விசலாரித்து, நிரலாகரித்த இந்தப் புகலாமர இப்சபலாது பிணத்மதத் சதலாண்டி எடுத்து
ஒப்பலாளி சபலாடுவெதுசபலால் சபலாடுகிறலார்கள'.
'நீங்க... இப்படிச் வசலால்l ங்களலா..? இல்ல விசலாரமண அறிக்மகயலா?
'விசலாரமண அறிக்மகதலான் சலார்'.
'சரி. இந்த பரிந்துமரமயயும அரசு ஏற்றுக் வகலாளகிறது'.
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'சலார்... நிசமலாசவெ ஒரு இருண்டுசபலான விட்டுக்கு நீங்க விளக்சகற்றி மவெக்கிங்க சலார்'
'விளக்சகற்றினலால் மட்டும சபலாதலாது... எண் வணய்யும ஊற்றணும. அடுத்தக்
குற்றச்சலாட்டு...?
'அது குற்றச்சலாட்சட இல்ல சலார்'.
'நீங்கசள வசலான்னலால் எப்படி? சகலாப்மபப் படிங்க'.
'நலான்கலாவெது குற்றச் சலாட்டு என்னவவெனில், சமபந் தப்பட்ட மலாணிக்கம. சமசல
குறிப்பிட்ட மூன்று குற்றங்கமளப் புரிந்து, அரசு ஊழியர் நன்னடத்மத விதிகமள மீறி,
ஒழுக்கக்சகடு புரிந்திருக்கிறலார்'.
'இந்தக் குற்றச்சலாட்டுக்கு விசலாரமண அறிக்மக என்ன வசலால்லுது'
'இது குற்றச்சலாட்சட இல்மல சலார். ஆதனலால அறிக்மகயில் இதுபற்றி குறிப்பிடல'.
'என்ன பர்வின்!

நீங்க

ஒரு

ஐ.ஏ.எஸ்.

ஸலா?

நலாலலாவெது

குற்றச்சலாட்டுத்தலான்

முக்கியமலானது. மற்ற மூன்று குற்றச்சலாட்டுகளுக்கும ஊதிய உயர்வு முடக்கம.
இல்லலாட்டலால் பதவி இறக்கந்தலான் தண்டமண, ஆனலால் இந்த நலாலலாவெது குற்றச்சலாட்டு
இருக்சக, அதுக்கு பதவி நீக்கம தலான் தண்டமண,
'சலார்... மூன்று குற்றச்சலாட்டுக்களலால் எழுந்ததுதலான் நலாலலாவெது குற்றச்சலாட்டு. அந்த
மூன்றும வபலாய்யலாகும சபலாது. நலாலலாவெதும வபலாய்தலாசன'.
'இப்படி நீங்கதலான் வசலால்றீங்க. விசலாரமண அதிகலாரி வசலால்லலிசய'.
'குதிமரப்படம வெமரந்து, அதில் குதிமரன்னு சவெற எழுதணுமலா? வபலாய்யலான மூன்று
குற்றச்சலாட்டு களலால் எழுந்த நலாலலாவெது குற்றச்சலாட்மடப் பற்றி வசலால்லசவெண்டிய
அவெசியம இல்ல'.
'அவெசியம இருக்குது. வசலால்லி இருக்கணும'.
'உங்களுக்கு எப்படி விளக்குறதுன்சன எனக்குப் புரியல. சலார். அந்த கமயூனிசகஷன்
திறமம எனக்கில்மல. ஆனலாலும நியலாயம நியலாயமதலான். விபத்சத நடக்கலாதசபலாது,
கலாயம என்கிற சகளவிசய இல்மல. மூன்று குற்றச்சலாட்டுகளும வபலாய்யலாகுமசபலாது,
அவெற்றலால்எழுந்த நலாலலாவெதும வபலாய்தலான் என்கிறமத எழுதிக்கலாட்ட சவெண்டியதில்மல'.
'அப்படின்னலா... அமதக் குற்றச்சலாட்டலாய் சலாட்டியிருக்க சவெண்டலாசம? நலாலலாவெது
குற்றச் சலாட்டலாய் நமபர் சபலாட்டு இருக்க சவெண்டலாசம?. நலாலலாவெது குற்றச்சலாட்டு
நலாலலாவெது குற்றச்சலாட்டுதலான்.'
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'சலார்... நலாம இப்படி வசந்தில் - கவுண்டமணி மலாதிரி விவெகலாரத்மத வெலாழப்பழமலா
ஆக்கணுமலா?.'
அரசுச் வசயலலாளரலான சுகுமலாரின் முகம சிவெந்தது. நலாற்கலாலியில் சலாய்வெலாய் கிடந்தவெர்,
முதுமக நிமிர்த்தி முகத்மதயும நிமிர்த்தினலார். பர்விமன ஐ.ஏ.எஸ். சலாதியில் இருந்து
தளளிமவெத்துவிட்டு, ஒரு துமணச்வசயலலாளரிடம, வசயலலாளர் எப்படி சபசசவெண்டும
என்று நிமனத்தலாசரலா, அந்த நிமனப்மபப் சபச்சலாக்கினலார்.
'நீங்க வெரமபு மீறி சபசுறிங்க மிஸ் பர்வின்... ஒரு மூத்த அதிகலாரிகிட்ட சபசுமசபலாது
சபச்சுல கண்ணியம சவெண்டும. குரல உயர்த்தக் கூடலாது... மகமய ஆட்டக் கூடலாது....
நீங்க சபசுன முமறயும, அரசு ஊழியர் நன்னடத்மத விதிமய மீறிய வசயல் தலான்.
முதல்தடமவெ என்கிறதலால வெலாய்வமலாழியலாய் எச்சரிக்கிசறன்'.
'மன்னிக்கணும சலார் வகலாச்மசயலான உதலாரணத் மதச்வசலான்னது தப்புத்தலான் சலார்,
ஆனலாலும நலான்கலாவெது குற்றச்சலாட்டு என்பது...'
'இதுக்கு சமசல சபசலாதீங்க பிளீஸ்.'
'சபசல சலார்..... ஆனலாலும நலான் நலான்கலாவெது குற்றச்சலாட்மடப்பற்றி, சட்டத்துமறசயலாட
கருத்மதக் சகட்கலலாம சலார்.'
'நலான்கலாலாவெது குற்றச் சலாட்டு நலான்கலாவெது குற்றச் சலாட்டுத்தலான். சகலாப்மப மவெத்துட்டுப்
சபலாங்க. சகலாப்புல என்ன உத்திரவு சபலாடுறசனலா, அமதமட்டும வசயல்படுத்துங்க. நீங்க
சபலாகலலாம. என் சநரத்மத இதுக்கு சமல வீணலாக்கலாதீங்க.'
அரசுச் வசயலலாளர், இருக்மகமய விட்டு எழுந்து பர்விமனயும எழமவெத்தலார்.
பர்வின், தனக்குளசள முனங்கிக்வகலாண்டு ஒவ்வவெலாரு முனங்கலுக்கும கண்கள
ஒவ்வவெலாரு விதமலாய் சுழல. அந்த அமறக்கு வவெளிசய வெந்தது வதரியலாமசலசய
வெந்துவிட்டலாள.

அமரநலாள

விடுமுமற

சபலாட்டுவிட்டு,

மலாணிக்கம

இருக்கும

பலார்மவெயலாளர் அமறப் பக்கம தமலகலாட்டலாமல், வீட்டுக்கு, எப்படித் தமல மமறவெலாய்ப்
சபலாவெவதன்று சயலாசித்துக் வகலாண்டிருக்கிறலாள.
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13. அவெள... அவெளலாக....
அமறக்குளசள அகமும புறமுமலாய் இயங்கிய வெர்த்தினி, அந்த அமறயின் எல்மலக்
கதமவெ இழுத்துச் சலாத்திவிட்டு, ஒரு மகயில் சின்ன சூட்சகசஸலாடு வெரலாந்தலாவிற்கு
வெந்தலாள. சுவெருக்கு மதில் சபலால, சுவெசரலாவிய வெண்ணக் கலாகித நிறத்தில் சதலாற்றம
கலாட்டிய சசலாபலா வசட்டில் உட்கலாரலாமல், ஒரு மூமலயில் கிடந்த பிளலாஸ்டிக் நலாற்கலாலியில்
அமர்ந்து, விரித்துப் பிடித்த வசய்திப் பத்திரிமக ஒன்றிற்குபடி "தமலமமறவெலான"வெமனப்
பலார்த்து வெர்த்தினி சிறிது பரபரப்சபலாடு சபசினலாள.
"ரலாமசலாமி. சநரமலாயிட்டு"
அரசியல் சட்டம 356 - சமபந்தப்பட்ட வசய்தி நிகழ்வுகமள ஒதுக்கித் தளளிவிட்டு,
இ.பி.சகலா சமபந்தப்பட்டதும, சுமவெ படுத்தப்பட்டதுமலான சமபவெங்கமள படுசுமவெயலாக
படித்துக் வகலாண்டிருந்த டிமரவெர் ரலாமசலாமியின் கலாதுகளில், ஒரு நடிமகக்கும, அவெளது
கலாதலனுக்கும இமடசய நடக்கும மகலா யுத்தசம முரவசலாலி த்துக் வகலாண்டிருந்தது.
ஆமகயலால் ரலாமசலாமிக்கு, வெர்த்தினி "ரிமமண்டர்" சபலாட்டலாள.
'ரலாமசலாமி...

ஒன்னத்தலான்

ரலாமசலாமி...

இந்சநரம

நலாம

ஆழ்வெலார்சபட்மட

சபலாயிருக்கணும...'
இளம டிமரவெரலான ரலாமசலாமி, அலறியடித்து எழலாமல், நிதலானமலாக எழுந்து, வசய்தி
பத்திரிமகமய மிடித்து மவெத்துவிட்டு, வெர்த்தினியிடமிருந்து சூட்சகமஸ வெலாங்கிக்
வகலாண்டு, வவெளிசயறப் சபலானவென், ஏழு சகலாணங்களில் எட்டு சகலாணல்களலாய்
வநளிந்தலான். அவெசர அவெசரமலாக சட்மடயின் முதலலாவெது வபலாத்தலாமன மலாட்டினலான்.
சட்மடக் கலாலர் தற்வசயலலாகக் கூட நிமிர்ந்திருக்கக் கூடலாது என்பதுசபலால் இடது மகமய
வெமளத்து பிடரிமயத் தடவி விட்டபடிசய சூட்சகமஸ கவ்விய வெலது மகமயத் துக்கி
வநற்றி மட்டத்திற்கு வகலாண்டு வெந்து, சல்யூட் அடித்தலான். இப்ப்டி அவெமனக் கலாரியப்
படுத்திய

கலாரணகர்த்தலாவெலான

நிர்வெலாக

அதிகலாரி

சபலாடுறதில்லியலா... அரசலாங்கம பணம வகலாடுத்து
மதக்கிறதுக்கு

கலாசும

தருது.

அந்தத்

தனசிங்

'ஏய்யலா..

துணி வெலாங்கிக்

துணிமயயலாவெது

யூனிபலாரம
வகலாடுக்குது.

மவெத்திருக்கியலா,

இல்ல

வித்திட்டியலா...' என்று சகட்டபடிசய உளசள வெந்தலார். ரலாமசலாமி ஏசதலா மதத்தது சபலால்
படியிறங்கி ஓடினலான்.
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வெர்த்தினிக்கு, நிர்வெலாக அதிகலாரி, ரலாமசலாமிமய அவெமலானப் படுத்துவெதுசபலால் சபசியது
பிடிக்கவில்மல.

கண்டித்தலாக

சவெண்டும.

ஆனலாலும

வமன்மமயலான

கண்டன

வெலார்த்மதகமள விடுவெதற்கு முன்பலாக வில்லலாய் வெமளந்து சகட்டலாள.
'என்ன மிஸ்டர் தனசிங் திடுதிப்புன்னு...
'ஊர்ல இருந்து மலாமனலார் வெந்திருக்கலார்... ஒரு நலாள லீவு சவெணும சமடம'.
'மலாமனலாருக்கலாக லீவு சபலாடுற ஒசர மலாப்பிளமள நீங்கதலான்னு நிமனக்சகன்'.
"அவெசரலாட மலாமனலார் வவெறுங்மகசயலாட வெந்திருக்க மலாட்டலார்".
சமற்குப் பக்கமலாக உளள அமறயிலிருந்து சூட்டு சகலாட்சடலாடு வவெளிப்பட்டு,
அக்கலாவின் அருசக சபலாய் நின்றபடிசய, தனது "வவெறுங்மக" தந்மதமய விமர்சித்த
கணவெனுடன் வசலால்லலாட, சமமயல் கட்டிலிருந்து கீதலா வவெளிசய வெந்தலாள. கமப்யூட்டர்
இன்ஜீனியர் மலாதம முப்பதலாயிரம சமபளம. அப்படியும மலாமனலார் மகமய எதிர்பலார்க்கிற
பிச்மசக்கலாரத்தனம.

மமனவியலானவெள.

முகபலாவெமனகளலால்

கணவெனுடன்

சபலார்

வதர்டுத்தசபலாது, வெர்த்தினி, நிர்வெலாக அதிகலாரிமய புன்னமகக்கலாமசல சகட்டலாள.
'ரலாமசலாமிமய நீங்க இவ்வெளவு கடுமமயலா சபசியிருக்கப்படலாது...
நிர்வெலாக அதிகலாரியலான தனசிங், இன்கிரிவமன்ட் கட்டலானதுசபலால் பதறியசபலாது,
அவெனுக்குப் பதிலலாக வெர்த்தினியின் தமபி ரவிக்குமலார், பதிலளித்தலான்.
வசலால்சறன்னு

தப்பலா

நிமனக்கலாதக்கலா...

தனசிங்

சலார்!

நீங்களும

தப்பலா

நிமனக்கப்படலாது. இந்த தனசிங் உங்களுக்கு அடுத்த நிமலயில் இருக்கிற அதிகலாரி.
ஆனலாலும நீங்க உட்கலாருவெது வெமரக்கும உட்கலார மலாட்டலார். அப்சபர்ப்பட்ட இவெரப்
பலார்த்துட்டு குமல நடுங்கிப் சபலாகிற டிமரவெர் ரலாமசலாமி, உங்களப் பற்றிக் கவெமல
படலாமல், கலால்சமல் கலால்சபலாட்டு அலட்சியமலாய் உட்கலாருறலான்... அவென் மட்டும
டிமரவெர் சீட்ல இருக்கலாட்டலால் இந்த வதருக்கலாரங்களுக்கு நீ ஆபீசரலா. அவென் ஆபீசரலான்னு
சந்சதகம வெந்துடும...'
'என்னடலா ரவி... சின்ன வெயசுல எங்கிட்ட வெமபுக்கு வெந்தது மலாதிரிசய இப்பவும
வெலாரிசய...

நலாம

எல்லலாரும

அடிப்பமடயில்

மனுசங்கடலா...

டில்லியில்

இந்த

மலாதிரிவயல்லலாம அந்தஸ்து சபதம கிமடயலாது. சமலதிகலாரிகிட்சட, பியூசன, சிகவரட்
பற்றமவெக்க மலட்டர் சகட்பலான். அந்த அளவுக்கு ஒரு சதலாழமம...'
'இது டில்லி இல்ல அண்ணி... தமிழ்நலாடு, வகஞ்சினலால் மிஞ்சுவெலான் -- மிஞ்சினலால்
வகஞ்சுவெலான். தமலமயப் பிடித்தலா கலாமலப் பிடிப்பலான் - கலாமலப் பிடித்தலால் தமலமயப்
பிடிப்பலான். நீங்க மலாநில அதிகலாரி. இருபது ஆபீசுகமள சமற்பலார்மவெ வசய்கிறவெர். அவென்
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சகவெலம டிமரவெர். வரலாமபத்தலான் இடம வகலாடுக்கிங்க. நீங்க வபரிய அதிகலாரியலா
இருந்தலாலும அவெனுக்கு வபண்ணுன்னு இளக்கலாரம'.
இந்த மலாதிரியலான இனிய சந்தர்ப்பத்திற்கலாக ஏங்கி நின்ற தனசிங் புன்னமகப்
வபலாங்கப் சபசினலார். தன்மனயும இளக்கலாரப் பட்டியலில் சசர்த்து விடக் கூடலாசத
என்கிற எச்சரிக்மகயும கூட. கணவெமன எளளும வகலாளளுமலாகப் பலார்த்த கீதலாவிடம
சபசுவெது சபலால், வெர்த்தினிக்கு சசதி வசலான்னலார்.
'நீங்க நிமனக்கிறது மலாதிரி வபரிய வபரிய அதிகலாரிகள ஆண் வபண்ணுன்னு பிரிச்சு
பலார்க்கிறது கிமடயலாது. அதனலால இளக்கலாரமும இல்ல. அடுத்தவதரு அபிரலாமி
இருக்கலாங்கசள. அவெங்க வபல்லடிச்சலால் சலாப்பிடறவெங்ககூட வெலாமயத் வதலாடச்சிக்கிட்சட
உளசள சபலாகணும. இல்லன்னலா தண்ணி இல்லலாக் கலாடுதலான். நமம சமடத்துக்குத்தலான்
வவெளுத்தவதல்லலாம பலால். பலாலுல களளிப் பலால், எருக்கமலப் பலால் இருக்கது வதரியல.
இங்சக உளளவெங்களுக்கு தரலாதரம வதரியலாது என்கிறதும சமடத்துக்கு வதரியலாது'.
வெர்த்தினி இரண்டு மககமளயும விரித்துக் கலாட்டி, சதலாளகமளக் குலுக்கியபடிசய
சலிப்சபலாடு பதில் வசலான்னலாள.
"என்மன விடுங்கப்பலா... புரசமலாஷனலாச்சசன்னு வசன்மன வெந்சதன். இப்பசவெ அவெரு
'தமபி வீடு வெசதியலா இருக்குதுன்னு அங்கசய இருக்க திட்டமிட்டிட்டியலான்'னு
வடலிசபலான்ல கிண்டலடிக்கலார்... இன்னும மூணு மலாதத்தில வடல்லிக்குப் சபலாகப்
சபலாசறன்"
'ஒரு நலாசள இருக்கட்டும அக்கலா. அதிகலாரி அதிகலாரியலாத்தலான் நடக்கணும. இந்த
தமிழக அரசுல கவலக்டரப் பலார்த்து கீசழ இருக்கவெர் நீங்கன்னு வசலால்ல முடியலாது.
கவலக்டர்

வசலான்னலார்னுதலான்

கவலக்டர்கிட்டசய

வசலால்லணும.

இதனலாலதலான்

தமிழ்நலாட்டு அரசலாங்க யந்திரத்துக்கு நலாடு முழுக்க நல்ல சபரு. எவென எங்க
மவெக்கனுசமலா, அவென அங்கதலான் மவெக்கணும. உன்னவிட நலான் வெயசுல ஜஸூனியர் ஆனலால் தமிழ் நலாட்டு அனுபவெத்தில சீனியர். யலாமனமயக் கூட தவெமளகள கிண்டல்
அடிக்கிற மலாநிலம இது. வசலால்ல சவெண்டியதச் வசலால்லிட்சடன். ஏன்னலா உன்ன அவெங்க
இளக்கலாரமலாப் பலார்க்கிறது என்மன என்னசமலா வசய்யுது'.
வெர்த்தினியின் புருவெங்கள சுழித்தன. தமல தலானலாய் நிமிர்ந்தது. உடமபில் ஒரு
முறுக்கு தமபி வசலால்றதும ஒரு வெமகயில சரிதலான். இந்தத் தமபி, அக்கலா வபரிய
அதிகலாரியலா இருக்கிறதுல வபருமிதப்படுறதலா நிமனத்தது தப்பலாப் சபலாச்சச, இந்த
தனசிங்கிட்ட மககட்டி நிற்கிற ஊழியருங்க என்மன சிரிப்பும குமமலாளமுமலாத்தலாசன
பலார்க்கிறலாங்க?

இவெங்களுக்கு

அதிகமலா

இடம
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வகலாடுத்திட்சடசனலா.

ஆனலாலும

அலுவெலகத்தில

கறலாரலாத்தலாசன

இருக்சகன்.

களள

பில்லுகள

கண்டுபிடிச்சு

திட்டியிருக்சகசன. இப்ப அவெங்க திருந்தினது மலாதிரி வதரியுசத... திருந்துனலாங்கசளலா
திருந்தசலசயலா... நலான் என்சனலாட அந்தஸ்த கட்டிக்கலாத்தலாகணும....
வெர்த்தினி, மடமடவவென்று படியிறங்கித் தமரயிறங்கினலாள. இருமபுக்கிரலாதிக் கதமவெ
இருபிரிவெலாக்கி கிரீச்சிட மவெத்து, கலாரருசக சபலானலாள. அவெமளப் பலார்த்தும இருக்மகயில்
இருந்து இறங்கலாத ரலாமசலாமிமய ஏற்ற இறக்கமலாய் பலார்த்தபடிசய முன்னிருக்மகயில்
ஏறிக்

வகலாண்டலாள.

வெழக்கம

சபலால்,

பின்பக்கம

சலாயலாமல்

தமலமய

நிமிர்த்தி, கண்களுக்கு மலானசீகமலாக லகலான் சபலாட்டு, குதிமர மலாதிரி எமதயும
பலார்க்கலாமல் சூனியத்மத மட்டுசம முன்னிறுத்திக் வகலாண்டலாள. அந்தக் கலாமர, முதலில்
நகர்த்தி, பிறகு நடத்தி வதரு முமனயில் நிறுத்தி, பின்னர் பிரதலானச் சலாமலயில் திருப்பி,
வெண்டிமய சீரலாக ஒட்டியபடிசய, ரலாமசலாமி சலாவெகலாசமலாகக் சகட்டலான்.
'அய்யலாவும

தமபியும

டில்லியிலிருந்து

வெரப்

சபலாறதலாய்

வசலான்னிங்கசள.

எப்சபலாமமலா வெலாரலாங்க'.
'இமதவயல்லலாம உன்கிட்ட வசலால்லியலாகணுமலா?... அப்புறம இன்வனலாரு விஷயம நலாமளயிசலருந்து யூனிபலார்ம இல்லலாம ஆபீஸ் வெரப்படலாது'.
ரலாமசலாமி, தன்மனயறியலாமசல இருக்மகயில் இருந்து அமரயடி சமசல சபலானலான்.
இதனலால் தலாறுமலாறலாக ஓடி, அந்தக் கலார் பலாதசலாரிகமள வநருங்கி விட்டது. எப்படிசயலா
அமத சரியலாக்கிவிட்டு, வெர்த்தினிமயப் பலார்த்தலான். இன்னும இளமம சபலாகலாத
வெயதுதலான்.

ஆனலாலும

சதலாரமணக்கலார

அமமலா.

அந்த
வெட்ட

இளமமமய,
வெடிவெமலான

தலாய்மமயலால்
முகத்தின்

சுமப்பது

பின்தளத்தில்,

சபலான்ற
அதற்கு

முரண்பலாட்டு எழிமலக் வகலாடுக்கும நீள வெலாக்கிலலான சமலாவெலாய். அது உயரும சபலாதும,
தலாழுமசபலாதும கருமணமய உருவெகப் படுத்திக் வகலாளளலலாம. எமதயும தமலயலாட்டிக்
சகட்கும லலாகவெம. சபசும சபலாது சமபந்தப்பட்டவெமர சநருக்கு சநரலாய் பலார்க்கும
புன்னமக முகம. ஆனலால் இப்சபலாசதலா அபயம அளிக்கும அந்த முகம, அபலாயகரமலாய்
சதலான்றியது. கழுத்தில் ஏன் அத்தமன நரமபுகளும புமடத்து நிற்கின்றன. உள முகமலாய்
வசல்லும உதடுகள இப்சபலாது ஏன் துருத்தி நிற்கின்றன? ஒருசவெமள குடுமபத்மத விட்டு
பிரிந்து இருப்பதலால் அமமலா வமன்டலலாகி இருப்பலாங்கசளலா -- அமமலாக்கிட்சடசய
சபச்சுக் வகலாடுத்துப் பலார்க்கலலாம
'கலாமர சர்வீஸஸுக்கு விடணும அமமலா'.
'எது சபசணுமுன்னலாலும ஆபிஸஸுல வெந்து சபசு.'
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வபண் கலான்ஸ்டபிள மலாதிரி சபசிய வெர்த்தினிமயப் பலார்த்து ரலாமசலாமி பயந்து
விட்டலான். அவெள சமடமலானதலால், இவெனும டிமரவெர் ஆகி விட்டலான். அந்த வெண்டிகூட
இந்த மலாற்றத்மத அவ்வெப்சபலாது கலாட்டிக் வகலாண்டிருந்தது.
சலாஸ்திரி பவெனின் பின் தளத்தில் உளள அலுவெலக வெளலாகத்திற்குள வெந்த வெர்த்தினி,
வெழக்கம சபலால் பரலாக்குப் பலார்க்கலாமல், வெணக்கம சபலாட்ட ஊழியர்களுக்கு ஒரு விரமலக்
கூட அமசக்கலாமல், தனக்கலாக ஒதுக்கப்பட்ட அமறக்குள கமபீரமலாய் ஊடுறுவி, அழுத்தம
திருத்தமலாய் நடந்து தமலக்கு சமல் பலாமபலாய் சுருண்ட சுழல் வமத்மத நலாற்கலாலி யில்
சலாய்வெலாய் உட்கலாரலாமல் அமத சலாய்த்து உட்கலார்ந்தலாள. இந்த இமடக்கலால மலாற்றத்தில்
இன்பம இல்மலயலானலாலும, ஒரு கமபீரம. இவ்வெளவு நலாளும இப்படி இல்லலாமல்
சபலாசனலாசம என்கிற குற்றவுணர்வு. இதற்கு வெட்டியும முதலுமலாய் கணக்குத் தீர்க்க
சவெண்டும என்கிற மவெரலாக்கியம. ஒரு ஐ.ஏ.எஸ் அதிகலாரிக்கு, தலான் எந்த விதத்திலும
சமளத்தவெலில்மல என்பமத கலாட்டத் துடிக்கும கங்கணம.
அந்தச் சமயம பலார்த்து கமடநிமல ஊழியரலான சகசவென் மககளில் ஒரு சுமம கலாகிதக்
குவியசலலாடு

வெந்தலார்.

வெந்ததும

வெரலாததுமலாய்

அப்படி

வெந்ததுக்கு

விளக்கமும

வெழங்கினலார். உமடயும சரி, உடமபும சரி யூனிபலாரம அற்றவெர்...
'எல்லலாம

தீபலாவெளி

சலலான்

விண்ணப்பங்க

--

சீக்கிரமலா

மகவயழுத்துப்

சபலாடுங்கமமலா. இன்னிக்குப் சபலானலாத்தலான், பி.ஏ.ஓ ஆபீஸ்ல பில் சபலாடுவெலாங்களலாம'.
'இந்தலா பலாருங்க சகசவென் ஒங்கசளலாட தீபலாவெளி அட்வெலான்ஸ், ஸ்கூட்டர் அட்வெலான்ஸ்,
எல்.டி.சி அட்வெலான்ஸ், டி.ஏ. அட்வெலான்ஸ், டிரலான்ஸ்சபலார்ட் அட்வெலான்ஸ், சபங்க் கடன்,
கூட்டுறவு சங்கக் கடன், வீடு கட்டும கடன், இதுங்களுல மகவயழுத்துப் சபலாடுறதுக்கு
மட்டுமதலான் இருக்சகன்னு நிமனக்கிங்களலா? இனிசம அந்த நிமனப்சப சவெண்டலாம.
நிர்வெலாக அதிகலாரி சமமஜயில மவெயுங்க... அவெரு குறிப்வபழுதி அனுப்புவெலார்'.
'அவெரு மகவயழுத்து சபலாடும முன்னலால அடுத்த தீபலாவெளி வெந்துடுமமலா'.
'இப்படி

ஏடலாகூடமலா

சபசினலால்,

உங்கள

ரலாமனலாதபுரத்துக்கு

மலாற்ற

சவெண்டியதிருக்கும. அப்புறம. இதுக்கு சமல ஆபீசுக்கு வெலாரவெங்கள என்மனப் பலார்க்கச்
வசலால்லுங்க. நீங்க சபலாகலலாம'.
'அமமலாவுக்கு உடமபுக்கு ஏதலாவெது...
'நலான் நல்லலாத்தலான் இருக்சகன். உங்களுக்குத்தலான் குளிரு விட்டிட்டு. சரி நீங்கப்
சபலாகலலாம'.
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சகசவென், வெர்த்தினிமய அதிர்ந்து பலார்த்தலார். பிற்கு அளந்து பலார்த்தலார். 'வெலாங்குற
சமபளத்தில குப்மப வகலாட்ட முடியலாதுன்னு வதரியும. தீபலாவெளி விண்ண்ப்பங்கள சநரலா
எங்கிட்ட வகலாண்டுவெலாங்க என்று முந்தலா நலாள வசலான்ன அமமலாவுக்கு என்னலாயிட்டு?
கடவுசள... கடவுசள... இவெங்களுக்கு ஏதும ஆயிடப்படலாது'.
'சகசவென். நீங்க சபலாகலலாமுன்னு தமிழிலதலாசனச் வசலான்சனன்'.
சகசவென் தமலயற்ற முண்டமசபலால் நடந்து உளசள வெந்த நந்தினியின் சமல்
முட்டியசபலாது, அவெள ஒங்களுக்கு என்னலாச்சு நலாயினலா வசல்லமலாக சகட்டபடிசய,
வெர்த்தினியின் முன்னலால் வெந்து நின்றலாள. சமடசமலா எளளும வகலாளளுமலாய் சகட்டலாள.
'ஏன் சலட்டு'
'அப்பசவெ வெந்துட்சடமமலா. வீட்ல அவெரும மலாமியலாரும கூட்டணி வெச்சு என்னப்
படலாதபலாடு படுத்திட்டலாங்க'.
'ஆபீஸ் விஷயத்த மட்டும சபசுசவெலாமலா, ஏன் சலட்டு'
'சகன்டின் சபலாசனமமலா'.
'சமபளம வெலாங்கிறது சவெமல பலார்க்கத்தலான். சலாப்பிடறதுக்கு இல்ல. அப்புறம ஒரு
விஷயம. இது தமலமம அதிகலாரிசயலாட அமற இங்சக நின்னுக்கிட்டு சகஊழியர்கிட்ட
நயினலா கியினலான்னு குசலம விசலாரிக்கப்படலாது. நலாமளமுதல் சரியலான சநரத்தில வெரணும.
நீங்க சபலாகலலாம. அப்புறம யலாரும, இண்டர்கலாமல என்கிட்ட அனுமதி வெலாங்கலாம உளசள
வெரப்பிடலாது. எல்லலார்கிட்டயும வசலால்லிடு, சலாரி வசலால்லிடுங்க...
சரலாசரி உயரத்துக்கும அதிக உயரமலான நந்தினி, குளளப் வபண்ணலாய் குமமந்தபடிசய
கலால்கமள நகர்த்தினலாள. மலாமியலார் படுத்தும பலாட்மட இவெள வசலால்லலாமசல இந்த
அமமலாசவெ சகட்டு ஆறுதல் வசலால்கிறவெர். தனது மகமனப் பற்றி அடிக்கடி விசலாரிப்பவெர்.
இந்த அமமலாவுக்கு என்னலாச்சு?
வெர்த்தினி, சகலாப்புக்கமள கடிகலாரத்தின் வபரிய முளளலாக பலார்த்து. வினலாடி முளளலாக
இயங்கிக் வகலாண்டிருந்தலாள. பகல் உணவு சவெமள வெந்தது. சகன்டினில் சகட்ட
ஒமசயினலால் மட்டுசம புரிந்தது.
வெர்த்தினி, உணவு பறிமலார வெந்த சகசவெமன மகயலாட்டிப் சபலாகச் வசலால்லிவிட்டு,
சகரியமரத் தூக்கிக் வகலாண்டு அந்த அமறக்குளசள குட்டி சபலாட்ட இமளப்பலாரும
அமறக்குள சபலானலாள. அவெமள அவென்ளயும மீறி கடந்த கலால நிகழ்ச்சிகள நிமனவு
படுத்தின. இந்சநரம நந்தினி ஒரு சப்பலாத்திமய வகலாண்டு வெந்து வகலாடுப்பலாள. பட்டிலும
வமன்மமயலானது. சகசவென் அவெளுக்குப் பிடித்த நலார்த்தங்கலாய் ஊறுகலாமய வகலாண்டு
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வெருவெலார். ரலாமசலாமி ஒரு மகப்பிடித் தயிர்ச் சலாதத்மத வகலாண்டு வெந்து தட்டில் மவெப்பலான்.
அவென் மமனவிக்கு என்ன மலாயம வதரியுசமலா, மந்திரம வதரியுசமலா பலார்ப்பதற்கு பரம
சலாதுவெலாக வதரியும தயிர்ச் சலாதம, வெலாய்க்குள சபலானவுடன் கலாரமலாகும... மணமலாகும...
உண்டறியலாச் சுமவெயலாகும. 'சலாப்பிடுங்கமமலா... சலாப்பிடுங்கமமலா...' என்ற வகஞ்சல்கள
எழும.
சமடம வெர்த்தினி சுதலாரித்துக் வகலாண்டலாள... அவெள சலாப்பலாட்டு ரலாணியல்ல.
அலுவெலக அரசி. அதுகள சலாப்பலாடு சபலாட்சட தன்மனச் சலாப்பிட அனுமதிக்க முடியலாது சலாப்பலாட்மட விட முக்கியம அந்தஸ்து. ஒப்புணர்மவெவிட வபரியது பதவி - அதன்
கவுரவெத்த கலாப்பலாத்தனும,
வெர்த்தினி, சுழல் நலாற்கலாலியில் மீண்டும உட்கலார்ந்தலாள. அந்தக் குளிர்சலாதன
அமறயிலும அவெள உடல் சவெர்த்தது. சநரம ஆகஆக, எமதசயலா ஒன்மற இழந்தது
சபலான்ற பலாதிப்பு. சுதந்திரமலாய் சக இனத்துடன் உயரப் பறந்து திரிந்த பறமவெ ஒன்று,
திடவரன்று புலியலாக உருமலாற்றம வபற்று குமகக்குள இருபபது சபலால் ஒரு பிரமம, அந்த
அமறசய

அவெளுக்கு

ஒரு

கலாடலானது.

ஆள

அரவெமற்ற

சூனியம.

ஆனலாலும

சூனியத்தில்தலான் சூட்சுமம இருப்பமத கண்டதுசபலான்ற பிடிவெலாதம...
இதற்குள வதலாமலசபசி குரலிட்டது. அந்தக் குரமல மகயலால் அடக்கியபடிசய
வெர்த்தினி சபசினலாள.
'இது அரசலாங்க சபலான். வசலாந்த விஷயங்கள சபசக்கூடலாது. சரி இதுதலான்... கமடசித்
தடமவெ. என்ன விஷயமுன்னு வசலால்லுங்க. நலான் நந்தினிகிட்ட பலாஸலான் வசய்கிசறன்.
என்ன - ரலாமுவுக்கு வெலிப்பலா - என்ன மலாமியலார் நீங்க - ஆஸ்பத்திரியில சசர்க்கலாமல்
மருமகளுக்கலாக கலாத்துக் கிடக்கிறீங்கசள. சபரனுக்கு என்ன ஆனலாலும பரவெலாயில்ல -மருமகள சீரழிஞ்சலா சபலாதும என்கிற நிமனப்பலா? சரி சரி சபலான மவெயுங்க'.
வெர்த்தினி, சசதி வசலால்வெதற்கலாக இண்டர்கலாமம வதலாட்ட கரங்கமள சுருக்கிக்
வகலாண்டலாள. நந்தினிசயலாட ஐந்து வெயதுப் பயல் ரலாமுவுக்கு வெலிப்பலாம - சரியலான சுட்டிப்
பயல். விஜயதசமிசயலாட, நந்தினி இந்தப் பயல இங்சக கூட்டி வெந்தலாள. சநத்திரம பழ
சநர்த்தி, வகலாடி முல்மல சபலான்ற லலாவெகம - அழகலான மனிதக் குட்டி. இசத சமமஜயில்
ஏறி உட்கலார்ந்த படிசய 'ஆன்டி... ஆன்டி.. - நீ நல்லவெளனு மமமி வசலால்றலாள -வநசமலாவெலா?' என்று சகட்டு அவெமள குறுக்கு வவெட்டலாய் பலார்த்த பயல். டில்லியில்
வபலாறியியல் கல்லூரியில் படிக்கும மகனின் ஐந்து வெயது சலாயல்.
வெர்த்தினி, துண்டித்துக் கிடந்த தனியமறயிலிருந்து வவெளிசயறி, பரந்து விரிந்த
அலுவெலகத்திற்குள சபலானலாள. பயத்சதலாடு எழுந்த அத்தமன சபமரயும மகயமர்த்தி
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உட்கலார மவெத்துவிட்டு, நந்தினியின் முன்னலால் சபலாய் நின்று சமமஜசமல் மகயூன்றி
குவிந்தபடிசய சசதி வசலான்னலாள. உடனடியலாய் எழுந்து கீசழ விழப்சபலான நந்தினிமய
தலாங்கிக் வகலாண்டலாள. அவெள மீது சபலாட்ட பிடிமய விடலாமசல சுற்று முற்றும பலார்த்து
ஆமணயிட்டலாள. அவெமள அவெளலாக்கிய ஆமண.
'அழலாசத நந்தினி. இப்ப வெலிப்பு நின்னுட்டலாம. ஆனலாலும ஆஸ்பத்திரியில
சசர்த்துடுசவெலாம --- இந்தலாப்பலா ரலாமசலாமி கலாமர வரடி பண்ணு - இந்தமலாதிரி சமயத்துல
ஆபீஸ் கலாமர பயன் படுத்துறதுக்கு விதிகள இருக்கு. சகசவென் நீங்களும என்சனலாட
வெலாங்க. சீதலா நந்தினிமய கூட்டி வெலா. இந்தலாப்பலா நலாடிமுத்து - தீபலாவெளி விண்ணப்பங்கள
என் சடபிளல வெச்சுடு'.
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14. திருப்பம
நீலலா, தனது சபதத்மத இப்ப்டி நிமறசவெற்றிக் கலாட்டுவெலாள என்று ரலாமலிங்கம
நிமனக்கசவெ இல்மல. அரசுப் பயணமலாய், டில்லி வசன்ற இருவெலாரக் கலாலத்திலும, அவெள
சபதம ஒரு வபலாருட்டலாக சதலான்றவில்மல. அப்படிசய சிற்சில சமயம வெந்சபலாது
'மபத்தியக்கலாரப் வபலாண்ணு' என்று மனதிற்குளசபச, அந்தப்சபச்சச வெலாய் மத்தியில்
சகலாடிட்டது. வீட்டுக்கு வெந்ததும, அவெமளச் சமலாதலானப் படுத்தசவெண்டும என்றுகூட
நிமனத்திருந்தலார். அந்தப் புறலா, தனது குஞ்சுகசளலாடு, பறந்துசபலானமத, இன்னும
அவெரலால் நமப முடியவில்மல.
நமபித்தலான் ஆகசவெண்டும என்பது சபலால் அந்த வபரிய கதவில் ஒரு சின்னப் பூட்டு,
ஒரு வபரும உறமவெ, ஒரு சின்ன விவெகலாரம சிமதத்து விட்டது என்பது சபலால் கலாட்டும
கலாய்ப்பு பிடித்த பூட்டு. மூன்றடுக்கு சதக்குத் தலாமமரப்பூக்கள வபலாறித்த அந்த கதவிற்கு
வெலது பக்கமலாய் திறந்திருந்த ஒற்மறச் சன்னல் வெழியலாய் கண்கமள ஊடுருவெவிட்டலார்.
முன்னமற முழுவெதும விதவிதமலான கலாகிதச் சுருளகள.... துண்டுப்பட்ட சணல்கயிருகள.
எல்லலாவெற்றிற்கும சமலலாய், முன்னலால் - துருத்தி, பின்னலால் வெமளந்து கமலப்பலாடலாய்த்
சதலான்றும சீனப் வபலாமமமமயப் சபலால் சதக்குச் சட்ட சவெலியிட்ட கண்ணலாடிப் சபமழ
வவெறுமமயலாய் சதலாற்றம கலாட்டியது.
ரலாமலிங்கம, அந்தச் சலாளரத்தின் இருமபுப் புருவெங்கமள ஒரு குத்துக்குத்தியபடிசய.
கலாரில் சூட்சகஸ், வபட்டிப்படுக்மக வெமகயறலாக்கமள, முதமலசபலால் வெலாய் திறந்த
டிக்கியிலிருந்து எடுத்துக்வகலாண்டிருந்த டிமரவெருக்கு. மகவகலாடுக்கும வெழக்கத்மத
மறந்தவெரலாய்,

மலாடிப்படிகளில்

குதித்

சதலாடினலார்.

வீட்டுக்குள

நுமழந்ததும

நுமழயலாததுமலாக 'நீலலா' என்று அவெர் இழுத்தசபலாது, மங்மகயர்க்கரசி 'இப்சபலா
உங்களுக்கு திருப்திதலாசன' என்று வசலால்லிவிட்டு, அவெர் ஏறிட்டுப் பலார்க்கக்கூட
தகுதியற்றவெர் என்பதுசபலால் உளசள சபலாய்விட்டலாள.
ரலாமலிங்கம, ஒற்மறச்சசலாபலா இருக்மகயில் வதலாப்வபன்று விழுந்தலார். பின்னர்
அதிலிருந்து எழுந்து நீண்ட சசலாபலாவில் மகவிரித்து கலால்விரித்துக் கிடந்தலார். அந்தமமலா
தண்ணீசரலா சமலாசரலா வகலாண்டுவெந்து, அந்தத் தமளமர அவெரது கரங்களில் திணிக்கலாமல்
வடலாக்வகன்று டிபலாயில் மவெத்தலாள. நீலலா, வசன்மனயில் இருக்கிறலாளலா அல்லது
சகலாமவெக்குப் சபலாய்விட்டலாளலா என்று அவெர் சகட்கப் சபலானலார். அவெள சகலாமவெக்குப்
சபலாகவில்மல என்று பதில் கிமடக்கசவெண்டும என்பதற்கலாக, எதிர்ப் பதிமல, தலாங்க
முடியலாதவெர் சபலால், அந்தக் சகளவிமயத் தளளிப்சபலாட்டலார்.
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இவ்வெளவிற்கும,

நீலலா

அவெர்களுமடய

மகளல்ல.

ஒட்டுப்புல்லலாய்

ஒட்டிக்

வகலாளளும உறவுப் வபண்ணும அல்ல. கீழ்த்தளத்து வீட்டின் வெலாடமகக் கலாக
வெந்தவெளதலான். இரண்டலாண்டுகளுக்கு முன்பு, பத்திரிமக விளமபரத்மதப் பலார்த்துவிட்டு
ஏழுவெயது மகசனலாடும, நலாலு வெயது மகசளலாடும. இந்த வீட்டிற்குள வெந்தலாள. 'எவ்வெளவு
சலார் வெலாடமக... எவ்வெளவு சலார் முன்பணம’ என்று வெலாசலில் நின்றபடிசய கறலாரலாகச்
சகட்டலாள. கட்டுபடி ஆகவில்மலயலானலால், அப்படிசய சபலாய்விடலலாம என்பதுசபலால்
நின்று வகலாண்டிருந்தலாள. இவெர், அவெமள உட்கலாரச் வசலான்னலார். அவெசர எழுந்து
பிளமளகமள உட்கலார்த்தினலார். ஆனலாலும ஒரு வீட்டுக்கலாரர், குடித்தன வீட்மட, சகளவி
முமறயில்லலாமல் விட்டுவிட முடியுமலா?. எதிர் வீட்டுக்குண்டன், மலாடிவீட்மட வெயதலான
கிழவி என்று ஒருத்திக்குவிட, அவெள ஏவழட்டு சபத்திகமளக் கூட்டிவெர, அப்புறம
மலாமூல் பலாக்கியலால், சபலாலீஸ் சசலாதமன, ஏற்பட்டு அந்தப் வபண்களில் சிலர்
அலறியடித்துக் வகலாண்டு, இந்த வீட்டிற்குள ஓடிவெந்த சபலாது, இவெசர அப்படிவயலாரு
வதலாழில் வசய்வெதுசபலால, கலாவெலர்கள அதட்டினலார்கள.
ரலாமலிங்கத்தின் அத்தமனக் சகளவிகளுக்கும, நீலலா சயலாசமன வசய்யலாமசலசய
பதிலளித்தலாள. நலாசூக்கலானக் சகளவிகளுக்கு வவெளிப்பமடயலான பதில்கள.... வபரிய
இடத்துப்வபண்... கலாதல் திருமணம.... வபற்சறலார் தண்ணீர் வதளித்தல்.... அசத
சமயம வசன்மனயில் உளள ஒரு சின்னத் வதலாழிற் சலாமலமய விட்டுக்வகலாடுத்தல்....
ரலாமலிங்கம, 'இவதல்லலாம சகஜமமலா', என்று வசலான்னபடிசய, அவெளுமடய மஞ்சள
கயிமர சநலாட்டமிட்டலார். அவெள முகத்மதயும அதமனயும மலாறிமலாறிப் பலார்த்தலார்.
அமதப்புரிந்து வகலாண்டது சபலால், அவெள தமல கவிழ்ந்தலாள. வீடு கிமடக்கலாது என்ற
அனுமலானத்தில் எழுவெதற்கு முயற்சியலாய் இருக்மகயில் மகயூன்றினலாள. ஆனலால் ரலாமலி
ங்கம, அவெமள ஆசுவெலாசப்படுத்திய படிசய அகமகிழ்ந்தலார். 'ஆண் துமணயற்ற அனலாதரவெலான - அசத சமயம வெலாடமக பலாக்கி மவெக்கலாத ஒரு குடித்தனம எந்த
வீட்டுக்கலாரருக்கும ஒரு வெரப்பிரசலாதம அல்லசவெலா?' இப்படித்தலான், வதற்கு வீட்டுக்கலாரன்,
தீரவிசலாரிக்கலாமல், அதிக வெலாடமகக்கு ஆமசப்பட்டு, ஒருத்தனுக்கு வீட்மட விட அந்த
ஒருத்தன். பின்பத்தியிலிருந்து, இரண்டு கிசலலா மீட்டர் வதலாமலவிலுளள தபலால்
அலுவெலகத்திற்கு நடந்து சபலாய், முன்பத்தியிலுளள வீட்டுக்கலாரருக்கு, மணியலார்டர்
வசய்கிறலான். அந்த ரசீது நகல்கமள கண்வகலாத்திப்பலாமபலான மலாநகரலாட்சிக்கும, கழுகுக்
கலார

வெருமலானவெரித்துமறக்கும

அனுப்பப்

சபலாவெதலாக

மிரட்டுகிறலானலாம.

இந்தப்

பின்னணியில், நீலலாவுக்கு வெரசவெற்பு வெமளயம கூட மவெக்கலலாம.
என்றலாலும, கீழ் வீட்டிற்கு குடித்தனமலாய் வெந்த ஒருமலாத கலாலத்திற்குள, நீலலா
இவெர்களுடன் ஒன்றி விட்டலாள. பளளிக்கூடம அற்றுப்சபலான நலாட்களில், அவெள
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பிளமளகள, இசத இந்த சசலாபலா வசட்டில் உருண்டு புரளவெசதலாடு, மங்மகயர்கரசிமய
டிஸ்சகலாவுக்கு கூப்பிடுவெலார்கள. உடசன அந்தமமலா நலாணிக்சகலாணி இவெமரப் பலார்ப்பது.
அந்த டிஸ்சகலாவிற்கு இவெமரயும கூப்பிடுவெதுசபலால் இருக்கும. அசதலாடு, யலார் வீட்டில்
யலார், அதிகமலாக சலாப்பிட்டு இருப்பலார்கள என்று ஒரு பட்டிமன்றசம நடத்தலலாம.
நீலலாவுக்கு 'சலார்' அப்பலாவெலானலார். 'சமடம' , அமமலாவெலானலாள. ஒரு தடமவெ 'எப்பலா, எமமலா நலான் உங்களுக்கு வெலாரிசு இல்லலாத மகள' என்றலாள. பிறகு ஒரு குமிழ்ச் சிரிப்சபலாடு.
'கவெமலப்படலாதீங்க அப்பலா... அமமலாவுக்கு இப்பகூட குழந்மதப் பிறக்கலலாம.... ஐமபது
வெயதிலும வபண்களுக்கு குழந்மத பிறந்திருக்கு’ என்ற சபலாது, அந்த உச்ச வெரமபு
வெயமதத்தலாண்டிப்சபலான மங்மகயர்கரசிக்கு, அதிலும ஒரிரு ஆண்டுகள விலக்குக்
கிமடக்கும என்று நிமனத்துக் வகலாண்டலாள. அதிலிருந்து இந்த ரலாமலிங்கத்மத தனியலாக
படுக்கவிடுவெசத இல்மல.
ரலாமலிங்கம, அவெசர
இடத்திசலசய

திருமபி

அவெசரமலாய், பல் சதய்த்து
உட்கலார்ந்து,

விட்டு, மீண்டும இருந்த

அனிச்மசயலாய்

குமடசலாய்ந்த

மககமள

வவெறுமமயலாய் வீசிப் சபலாட்டலார். அந்தக் கமககள சலாய்வெதற்கு, நீலலாவின் குழந்மதகள
இல்மல. வசவ்வெரளி வமலாட்டுக்களலாய் அவெரது சதலாளுக்கு ஒன்றலாய் தமலசபலாட்டு
கங்கலாரு

மலாதிரி

தமலயலாட்டும

பிளமளகள.

அவெமர

தலாத்தலாவெகலாமசலசய

தலாத்தலாவெலாக்கியப் பிளமளகள.
ரலாமலிங்கம, மலரும நிமனவுகமள கருக்கிக் வகலாண்டிருந்தசபலாது, திமரமமறவில்
உளள சலாப்பலாட்டு சமமஜயில் பல தடமவெ வடலாக்குச் சத்தங்கள... இவெர் சலாய்ந்து
பலார்த்தலால்,

மங்மகயர்கரசி,

அவெமர

கூப்பிடலா

மசலசய

வெலாமழயிமலயில்

பறிமலாறியபடிசய தன் பலாட்டுக்குச் வசலால்வெதுசபலால் வசலான்னலாள.
'எமதயுசம நிமனத்துப் பலார்க்கணும... வீடு... 'ஆபிஸ் இல்ல.... குடித்தனக்கலார்ங்க...
சபலார்டிசனட்டும இல்ல... அசதலாட, அந்தப் பலாவிப்வபலாண்ணு, குடித்தனக்கலாரி மலாதிரியலா
நடந்துக்கிட்டலாள?. சகலாயமபத்துர்ல வபத்தவெங்க, தங்கசளலாட வெந்து இருக்குமபடி கடந்த
ஆறுமலாசமலா வெற்புறுத்துனலாங்களலாம. இவெளதலான் 'எங்க அப்பலாமமலா, வமட்ரலாஸ்ல
இருக்கலாங்கன்னு' வசலான்னலாளலாம. அப்படிப்பட்ட வபலாண்ண, துரத்தியலாச்சு.... இனி இந்த
வீட்டுல என்மனத் துரத்த சவெண்டியதுதலான் பலாக்கி....'
வெலாமழயிமலயில் குவியலலாய்ப் சபலாட்ட அரிசிச் சசலாற்மற சமப்படுத்தியபடிசய,
மங்மகயர்கரசி, சபசிக்வகலாண்சட சபலானலாள. சபலாயும சபலாயும ஒரு நலாய்தலானர் எதிரி
என்று ஒரு சகளவிமயப் சபலாட்டு, அதற்குப் பதிமலயும வசலால்லிக்வகலாண்டிருந்தலாள ஒரு
நலாய்க்குரிய நல்ல குணங்கமளயும, மனிதனுக்கு குறிப்பலாக இந்த ரலாமலிங்கத்திற்கு உளள
வகட்ட குணங்கமளயும ஒப்பிட்டுக் வகலாண்சட சபலானலாள.
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அநியலாயமலான

சகலாபத்திற்குப்

பழக்கப்பட்ட

ரலாமலிங்கத்திற்கு,

இப்சபலாது

நியலாயமலான சகலாபம, வெலாய் புரண்சடலாடப் சபலானது. ஆனலாலும அடக்கிக் வகலாண்டலார்.
புதுடில்லியில் இந்த டூரில், ஓர் இரவில், அவெர் 'மப்பில்' இருந்தசபலாது, இவெர் நீட்டிய
கிளலாமச வெலாயில் கவிழ்த்துக்வகலாண்சட, இவெரது உதவியலாளர் 'சலார் நீங்க நல்லவெர்தலான்...
ஆனலாலும வடன்ஷன் பிடிச்ச ஆசலாமி... சின்ன விஷயத்துக்கும குதியலாய் குதிப்பிங்க'
என்று வசலான்னமத நிமனத்துக் வகலாண்டலார். 'இசதலா இவெள சபசுகிற வபரிய
விஷயத்துக்குக்கூட வடன்ஷன் ஆகல... பலாருடலா' என்று கிளலாஸ்சமட்டிடம மலானசீகமலாகப்
சபசிக்வகலாண்டலார். அந்தமமலாவின், ஏச்சுக் கலந்த சபச்சு, சமசல சமசல, சபலாக இவெரும,
தலான்_வபருந்தன்மமயலானவென், வபலாறுமமசலாலி என்று தன்மனத்தலாசன சமசலசமசல
நிமனத்துக்

வகலாண்டலார்.

வபலாறுமமயிழந்து,

பலூன்

மலாதிரி

அவெர்

வவெடிக்கப்

சபலானசபலாது, அந்த அமமலா ஆறிப்சபலான குழமமப சுட மவெப்பதற்கலாக சமமயல்
அமறக்குள

சபலாய்விட்டலாள.

நிமனத்துப்பலார்க்கணும.

'நலாமளும

வதரு

நலாயின்னு

ஒரு

கலாலத்துல

இளக்கலாரம

வதருவுல

கூடலாது'

கிடந்தமத

என்று

அவெமர

எதிரித்தனமலாய் பலார்த்துப் சபசியபடிசயதலான், உளசள சபலானலாள.
ரலாமலிங்கம,

தனக்குத்தலாசன

சமலாதலானம

வசய்து

வகலாண்டலார்.

நலாய்கமள

வவெறுப்பதில், அவெருக்கு வெர்க்கசபதம கிமடயலாது. எல்லலா நலாய்களுசம இனத்துசரலாகிகள.
இந்தப் பட்டியலில் 'மலானமிகு பங்களலா நலாயும, மலாண்பற்ற வதரு நலாயும இடம
பிடித்தமவெ.' இன்னும வசலால்லப்சபலானலால், முதலலாளித்துவெ பங்களலா நலாய்கமளசய
அதிகமலாக வவெறுத்தலார். இப்படித்தலான் அடுத்தத் வதருப்பயல் - முடிசய இல்லலாத உரித்தக்
சகலாழி நிறத்திலலான ஒரு வமலாக்மக நலாமய இருமபுச் சங்கிலி யலால் பிடித்துக் வகலாண்டு,
இந்தத் வதருவுக்கு வெருவெலான். சரியலாக இவெர் வீட்டு வெலாசலுக்கு முன்னலாசலசய அந்த
நலாமய 'வவெளிக்கிப்' சபர்க மவெப்பலான். இவெர் ஒரு நலாள தட்டிக் சகட்டலார். உடசன இவெமர
பமகயலாய் பலார்த்தபடிசய 'உன் வீட்டுக்குளளயலா வெந்து விடுசறன்.' இது 'பப்ளிக் சரலாடு'
என்றலான். இளமமயிசலசய, பஸ்கி, தண்டலா எடுத்தவெர் ரலாமலிங்கம, அப்சபலாவதல்லலாம,
வதருவில் எவெனலாவெது உருண்டு திரண்டவென் எதிசர வெந்தலால் அவெமன தன்னலால்
அடித்து விடமுடியுமலா என்று சயலாசிப்பலார். எப்படி அடித்து அவெமன வீழ்த்தலலாம
என்றுகூட

நிமனப்பலார்.

இப்சபலாதும

அடுத்தத்

வதருப்

பயமல

அப்படித்தலான்

நிமனத்தலார். அசதசமயம வெளளுவெர் வெலாக்கலாக்கிய மலாற்றலானின் துமணவெலிமய - அதலாவெது
இன்னும வவெளிக்கி சபலாய்க்வகலாண்சட இருக்கும அந்த நலாய் வெலிமய நிமனத்து,
பின்வெலாங்கி

விட்டலார்.

ஒரு

நலாய்

வெளர்க்க

வசலான்னசபலாது, நிரலாகரித்தவெர்.
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சவெண்டும

என்று

மங்மகயர்கரசி

சூடலான குழமமப சுமந்த கிண்ணத்துடன், சலாப்பலாட்டு சமமஜக்கு மீண்டும வெந்த
மங்மகயர்கரசி, விட்ட இடத்மதத் வதலாடர்ந்தலாள.
'எத்தமன தடவெ வசலாந்தக் கலார்ல சகலாவில் குளத்திற்கு கூட்டிப்சபலாயிருப்பலாள?
எத்தமன தடமவெ, நலான் முடியலாம முடங்குமசபலாவதல்லலாம, என்மன ஆஸ்பத்திரிக்கு
கூட்டிப்சபலாறதும,

இந்த

வீட்டுல

இருக்கிறவெருக்கு

ஆக்கிப்

சபலாடறதுமலா

இருந்திருப்பலாள? சகலாயமபுத்துருக்கு சபலாகுமசபலாது, என் கழுத்மத கட்டிக்கிட்டு...
அவெள அழுத அழுமக இருக்குசத... அந்த பிளமளகள துடித்த துடிப்பு இருக்குசத... அது
பிளளக்குட்டி வபத்தவெங்களுக்குத்தலான் வதரியும.'
பிளமளக்குட்டி வபறலாத நிமலமமக்கு, அவெர் மட்டுசம வபலாறுப்பு என்பதுசபலால
அந்தமமலா சபசப்சபச, ரலாமலிங்கம தனக்குத்தலாசன சிரித்துக் வகலாண்டலார். பின்னர், அந்தப்
வபலாண்ணு, சகலாமவெக்குப் சபலாய்விட்டலாள என்ற தகவெல் அறிந்து, குற்றவெலாளிசபலால்
குமுறினலார்.

நீலலாவுக்கும

அவெருக்கும

ஏற்பட்ட

நலாய்

விவெகலாரம,

இப்சபலாது,

நலாய்த்தனமலாகத் வதரிந்தது. நடந்து சபலான நிகழ்வுகமள பலாதி நிமனத்து மீதிமயத்
வதலாடரமுடியலாமசலசய அவெர் கண்கமள மூடினலார்.
எந்த நலாயும இல்லலாத அந்த வதருவிற்கு, எங்கிருந்சதலா வெந்தது ஒரு வதருநலாய். கருப்புத்
சதலாலும வவெளமளத் திட்டுக்களும வகலாண்ட அனலாமத நலாய். ஆரமபத்தில் எந்த
வீட்டிற்குளளும

நுமழயலாமல்,

அந்த

வதருவிற்குளசளசய

ஒரு

எல்மலமய

வெகுத்துக்வகலாண்டு, உலலா வெந்தது. நீலலாவிற்கு, இந்த நலாய் பிடித்துப் சபலாய்விட்டது.
வதருவவெங்கும

சுற்றி

இந்த

நலாமயத்

சதடிப்பிடித்து

மூன்று

சவெமளயும

உணவுக்குவியமலப் சபலாடுவெலாள. இதுவகட்டக் சகட்டிற்கு சரலாஸி என்று சவெறு
வபயரிட்டலாள அந்தச்சலாக்கில், அந்த நலாய் இந்த வீட்டு வெளலாகத்திற் குளசளசய
வெந்துவிட்டது. கலாருக்கு அடியில் கிடக்கும. கலார் மக்கலார்டில் படுத்தபடி வெலாமல
கலார்க்கண்ணலாடியில் மவெபர் மலாதிரி ஆட்டும. வீட்டு ஒனரலான இவெமரப்பலார்த்சத
குமலக்கும. இவெரலால் கண்டுக்கலாமல் இருக்கமுடியவில்மல. ஒரு சின்னக் கல்லலாய்
எடுத்து எறிவெலார். குறி தவெறுமசபலாது, நலாய்மலாதிரிசய பல்மலக் கடித்து உறுமுவெலார்.
சபலாகப்சபலாக, அந்த நலாயும அவெமரப்பலார்த்ததும பயப்பக்திசயலாடு, ஒரு தடமவெ மட்டும
வெலாலலாட்டிவிட்டு கலாமவபளண்ட் சுவெரில் குதித்து வதருவுக்குத் தலாவிவிடும.
இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில், இவெர், நீலலாவிடம, இது கடித்தலால், வதலாப்புளில்
நலாற்பது தடமவெ ஊசி சபலாட சவெண்டும என்றும, இல்மலவயன்றலால் நலாய் மலாதிரிசய
குமரக்க சவெண்டியது இருக்கும என்றும விளக்கினலார். நீலலா சிரித்து மழுப்பினலாள. சரலாஸி
நல்ல வபண் என்று சலான்றிதழ் வகலாடுத்தலாள. அது நல்ல வபண்சணலா... வகட்ட
வபண்சணலா... வபண் என்பது நிரூபணம ஆகிவிட்டது. இரவில் ஏவழட்டு ஆண் நலாய்கள,
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இந்த வெளலாகத்திற்குளசள வெந்து விடும. அமவெகளுக்கும இந்த நலாய்க்கும இந்த இடம
மன்மத பூமியலானது. இமவெ வவெளிப்படுத்துகிற கலாதல் சத்தங்களும, சமிக்மஞகளும,
இவெமர படலாத பலாடுபடுத்தும. இவெரது தூக்கம வகட்டசதலாடு, ஐமபமதத் தலாண்டிய
மங்மயர்கரசியின் தூக்கமும வகட்டது. இனிப் வபலாறுப்பது இல்மல என்ற முடிவுக்கு
வெந்தலார்.
இப்படித்தலான்

ஒரு

நலாள.

சலசலான

மமழத்துரல்....

வெலானம

நீர்த்துளிகமள

ஒளித்துளிகளலாக இறக்கிக் வகலாண்டிருந்தத சவெமள.... ரலாமலிங்கம, ஒரு குமடசயலாடு
கீசழ இறங்கினலார். கீழ்வீட்டுப் படிக்கட்டில், வசமத்மதயலாக மவெக்கப்பட்ட உணவு
வெமகயறலாக்கமள, அந்தத் வதருநலாய், கவெளம களவெமலாய் கவ்வி, தமலமய சமலும
கீழுமலாய் ஆட்டி உளசள அனுப்புகிறது. சகலாழித்துண்டுகள வெலாய்க்குள சபலாகுமசபலா
வதல்லலாம, வெலாசல் படியில் சலாய்ந்தபடிசய ஒரு தலாயின் பூரிப்சபலாடு பலார்க்கும நீலலாமவெப்
பலார்த்து வெலாலலாட்டியது. ரலாமலிங்கத்திற்கு, சகலாபம வெந்தது. இதன் வெயிறு இருபக்கமலாய்
புமடத்து

வநளிவெமதப்

பலார்த்தலால்

அது

சலாப்பலாட்டலால்

மட்டும

அப்படி

உப்பிப்சபலாகவில்மல என்பதும புரிந்தது. இரவுசநரக் களியலாட்டத்தின் பகல் சநரச்
சலாட்சிள. இது, ஐந்தலாறு குட்டிகமளயலாவெது சபலாடும. அந்த ஐந்தலாறுக்கும இந்த நீலலா
ஸ்வீட்டி, ரலாமு, ரலாணி, ஜலானி, சமலானி சபலான்ற வபயர்கமளச் சூட்டி மகிழ்வெலாள.
வபயரிட்டவெள

என்பதற்கலாக

அந்த

நலாய்க்

குட்டிகளுக்கும

உண்டி

வகலாடுத்து

உயிர்வகலாடுப்பலாள. மலாநகரலாட்சி நலாய் வெண்டியின் உபயத்தலால். இந்தத் வதரு, இந்த நலாய்
வெருவெதற்கு முன்பு வெமர துப்புரவெலாக இருந்தது. இது குட்டிகமளப் சபலாட்டுவிட்டலால்,
இந்த இரண்டலாவெது கிரலாமஸ, நலாய்வதரு என்சற கூப்பிடப் சபலாகிறலார்கள.
ரலாமலிங்கத்திற்கு வதருப் பக்தி தீவிரமலானது. அந்த நலாய் அளவிற்கு சிறிது குனிந்து
சபலாப்சபலா

என்றலார்.

அது

கண்டு

வகலாளளவில்மல.

அவெமரக்

கண்டவுடன்

மரியலாமதசயலாடு விலகிக்வகலாளளும அந்த நலாய், 'நீ என்னடலா வசலால்வெது' என்பது சபலால்
ஒரு தடமவெ அவெமர அலட்சியமலாகப் பலார்த்து விட்டு, மறுதடமவெ, நீலலாமவெ பலார்த்து
வெலாமல ஆட்டியது. இது. ரலாமலிங்கத்திற்கு அவெமலானமலாகப்பட்டது. அவெமர சினக்க
மவெத்தது. உடசன, குமடக்கமபலால் அதன் தமலமய ஒரு தட்டுத் தட்டினலார். கழுத்தில்
ஒரு இடி இடித்தலார். அவ்வெளவுதலான்.... அந்த நலாய் சரணமடந்ததது சபலால், வெலாமல
பின்னங் கலால்களுக்கு இமடசய வசலாருகிக் வகலாண்டு, வெலி தலாங்க முடியலாமல், சுற்றிசுற்றி
வெந்தது. ரலாமலிங்கம வவெற்றிப் வபருமிதத்தில், அதன் கலாலில் ஒரு தட்டுத்தட்டினலார். அந்த
நலாய் வநலாண்டியடித்து நீலலாமவெ அனுதலாபம சதடிப்பலார்த்துவிட்டு, சுற்றுச் சுவெரில் தலாவெப்
சபலானது. இயலலாது சபலாகசவெ சலசலாய்த் திறந்திருந்த இருமபுக் கிரலாதிக் கதமவெ
தளளியபடிசய ஓடியது.
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நீலலாவிடமிருந்து, வெலார்த்மதகள சிவெந்து விழுந்தன.
'என்னப்பலா நீங்க..... இடுவெலார் பிச்மசமய வகடுவெலார் வகடுப்பலார் மலாதிரி.... ஒரு
வெலாயில்லலாப் பிரலாணிமய இப்படி அடிச்சிட்டிங்கசள. அது சகலாபத்தில கடிச்சலா என்ன
வசய்வீங்களலாம?'
'சபலாகிற சபலாக்மகப் பலார்த்தலால், நீசய நலாமய ஏவி, என்மன கடிக்க வசய்வெ
சபலாலிருக்குசக'
'ஏன் சகலாபம சகலாபமலாக சபசுறீங்க',
'நலான்

வகடுவெலார்

இல்ல.

சலன்ட்

லலார்டு.

இந்த

வீட்சடலாட

ஒனர்.

சில

கட்டுப்பலாடுகமள விதிக்க, எனக்கு உரிமம உண்டு'.
'அப்படிங்களலா சலார்.... ஒரு பதிமனந்து நலாள மடம வகலாடுங்க. நலாசன வீட்மடக்
கலாலிவசய்து விடுசவென். எனக்கும சுயமரியலாமத இருக்குது.
'அவெரவெர் இஷ்டம'
ஆக்குவெதற்கு வெருடங்கள, அழிப்பதற்கு நிமிடங்கள என்பது கண் முன்னலாசலசய
நிகழ்ந்து விட்டது. அச்சலாணி கழன்ற சதர்சபலால அப்பலா - மகள உறவு, ஒரு சின்ன
விவெகலாரத்தில் சிமதந்து சபலானது. ஐந்து நிமிடங்களிசலசய, அன்னிசயலானியமலாய் பழகிய
இருவெரும அந்நியர் ஆனலார்கள. அவெள கதவ்மவ்ைச் சலாத்தினலாள. இவெர் குமடவிரிக்க மறந்து
மமழயில் நமனந்தபடிசய வதருவில் நடந்தலார்.
இப்சபலாது நிமனத்துப் பலார்க்கும ரலாமலிங்கத்திற்கு, மனம தலாளவில்மல. அந்த
மனமத மழுப்புவெதற்கலாக, 'வசலாந்த மகளலாக இருந்தலால் இப்படிப் சபலாயிருப்பலாளலா' என்று
மனம சகட்டது . 'உன் மகளலாக இருந்தலால் இப்படிப் சபசியிருப்பலாயலா' என்று மூமள
பதிலடி வகலாடுத்தது. மனம, மூமளமயயும, மூமள மனமதயும சீண்டிக் வகலாண்டன.
மககள உதறிக் வகலாண்டன. கண்கள வசலாருகிக் வகலாண்டன.
மங்மகயர்கரசி.

வெலாமழயிமலச்

சசலாற்றில்,

மீன்குழமமப

ஊற்றினலாள.

அது

பருக்மககளில் ஊடுறுவி, வசஞ்சிவெப்பலாய் கசிந்தது. அவெள மகயில் இருந்த மீன்
துண்டுகள, பலாளமபலாளமலாய் இமலயில் இறங்கின. பச்மசத் தளத்தில் அந்த வசந்நிறத்
துண்டுகள

இமலமய

மரகதப்பச்மசயலாக

கலாட்டின.

மங்மகயர்கரசி

அவெமர

அமழப்பதற்கலாக திருப்பினலாள. அப்சபலாது பல்சவெறு குமுறல்கள. அவெளிடமிருந்து
வவெளிப்பட்டன. ஒவ்வவெலாரு குமுறலும, அவெமர பல வசக்ஷன்களில் குற்றஞ்சலாட்டி
கூண்டில் ஏற்றியது. பிரலாணிகமள வெமத வசய்த குற்றம. ஒரு வபண்ணின் மனமத
புண்படுத்தி வவெளிசயற்றிய குற்றம. வீட்டுக்கலாரர் என்ற நிலப்பரப்பத்துவெ மசனலாபலாவெம.
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அதிகலாரி என்ற பூர்ஷ்வெலாத்தனம. இப்படி விதவிதமலான குற்றச்சலாட்டுகமள அந்தக்
கலாலத்திசலசய பட்டதலாரியலான அந்தமமலா அடுக்கிக்வகலாண்சட சபலானலாள. இறுதியில் ஒரு
எச்சரிக்மகயும விடுத்தலாள.
"நீலலா சபலானபிறகு, அந்த நலாய் துடித்தத் துடிப்பு. மனுசங்களுக்குத்தலான் புரியும.
வரண்டு நலாள, இந்த வீட்மடசய சுற்றிச்சுற்றி வெந்தது. ஊமளயிட்டு அழுதது. அப்புறம
பத்து நலாளலா இந்த வீட்மடசய வவெறிச்சப் பலார்த்துக்கிட்டு அந்த குப்பசமட்டுல, வெலாடி
வெதங்கிக் கிடக்குது. அந்தப் பலாவெம, இந்த வீட்மட என்வனல்லலாம வசய்யப்சபலாகுசதலா..."
ரலாமலிங்கம, துளளி எழுந்தலார். இவ்வெளவு அக்கமறயலாகப் சபசுகிறவெள. நீலலா
கலாலிவசய்கிறதுக்கு

ஒரு

நலாமளக்கு

முன்னலாலலாவெது,

விவெகலாரத்மத

தன்னிடம

வடலிசபலானில் வசலால்லலாததில் ஒரு சகலாபம. அந்த சலாப்பலாட்டு சமமஜமய சநலாக்கி,
மகவீசி கலால்வீசி நடந்தலார். அந்தமமலாள பயந்து சபலானலாள. சபச்மச நிறுத்திவிட்டு,
அவெமர

பீதிசயலாடு

பலார்த்தலாள.

கலாட்டுத்தனமலாய்

கத்துவெலாசரயன்றி,

இதுவெமர

மகநீட்டியதில்மல. அந்தக் குமறமயயும நீக்கிவிடுவெலாசரலா, என்ற அச்சம.
ரலாமலிங்கம, மீன் மயமலான வெலாமழயிமலமய வெலாரிச்சுருட்டி எடுத்து, பட்மட மலாதிரி
ஆக்கிக் வகலாண்டு, அந்தமமலாமவெ திருமபிப் பலாரலாமசலசய திருமபி நடந்தலார். அவெள
பலால்கனி வெழியலாக எட்டிப்பலார்க்கும சபலாது இவெர் குப்மப சமட்டுற்குப் சபலாய்விட்டலார்.
இருபக்கத்து நிலத்திலும வீடுகட்டத் சதலாண்டப் பட்ட மண்குவியல்கள அந்த
நடுநிலத்மதப் புமதத்துவிட்டது. அதன் சமல் மண் சமலாதி உருவெலாகி அதுசவெ குப்மப
சமடலானது. அந்த உரத்தில் தமழத்த எருக்கஞ் வசடிகளின் வெமளவுக்குள, அசத நலாய்
முன்னங்கலால்கமள நீட்டி அதில் முகம புமதத்து கிடந்தது. அதன் வெயிறு விமமிப்
புமடத்து அங்குமிங்குமலாய் வநளிந்தது. ரலாமலிங்கம, அதன் முன்னலால் சபலாய், அந்த
வெலாமழயிமலமய கீசழ மவெத்தலார். அந்தச் சசலாற்றின் மீன்வெலாசமன அவெமரசய உட்கலார
மவெக்கப்சபலானது. ஏகப்பட்டக் கலாகங்கள, நலாய்க்கும அவெருக்கும பயந்து, குய்சயலா
முமறசயலா என்ற பசி ஒலத்துடன் அமர வெட்டமலாய் பறந்தன. கலால் முமளத்த
சமகமசபலால் ஒன்றலாய் திரண்ட கலாகங்கமள துரத்தியபடிசய, அந்த நலாய் அருசக சபலாய்
'சதலா... சதலா.... சசலா... சசலா... சுச்சுச்சு... சலாப்பிடுப்பலா, சலாப்பிடு, சசலாச்சசலாச்சசலா.... சலாச்சசலா..'
என்றலார். அந்த நலாய்க்கு முன்னலால் மகமயக் வகலாண்டு சபலாய், சுமவெயலான சசலாறிருக்கும
இமலமய சுட்டிக்கலாட்டினலார்.
அந்த நலாசயலா, வெலாயருசக உளள அந்த சலாதத்மதப் வபலாருட்படுத்தலாமல் அப்படிசய
கிடந்தது. மீன் வெலாசமனக்கு தமடவிதிப்பது சபலால் அதன் மூக்குத் துவெலாரங்கள இடுக்கிக்
வகலாண்டன. அவெர் அங்சக இல்லலாதது சபலால் கண்கமள மூடிக்வகலாண்டன.
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ரலாமலிங்கம நின்று பலார்த்தலார். வசலால்லிப் பலார்த்தலார். கலாகங்கமள விரட்டிப் பலார்த்தலார்.
அந்த நலாயின் கண்படும வதலாமலவில் சபலாய்ப்பலார்த்தலார். அக்கம பக்கம சவெடிக்மகப்
பலார்த்தவெர்கமள வபலாருட் படுத்தலாது அந்த நலாமய மட்டுசம வபலாருட்படுத்தினலார்.
ஆனலாலும அந்த நலாய், அவெர் வெரமவெ அங்கீகரிக்கலாமல் அப்படிசய கிடந்தது.
அதிர்ச்சியுற்ற ரலாமலிங்கத்திற்கு, ஒரு கிரலாமத்துச் வசலால்வெமட, அவெமரமீறி, ஒரு சுய
பரிசீலமனயலாக, மனதிற்குள வபருக்வகடுத்தது.
அவெமன நலாய்கூட திருமபிப் பலார்க்கலாது என்பர்கசள.... அந்த அவென் நலான்தலாசனலா...!
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15. வகலாடி(ய)ப் பருவெம
மலார்த்தலாண்டம, அந்தத் வதருமவெ குறுக்கும வநடுக்குமலாய், இடதுபக்கம நடந்து
வெலதுபக்கம திருமபியுமலாய், பலதடமவெ நடந்து விட்டலாலும, இன்னும நமடமய
நிறுத்தவில்மல. பனியன் சபலாடலாததலால், அவெரது வவெளமளச் சட்மட சவெர்மவெ
வபருக்கில் முதுகில் சரிமகசபலால் ஒட்டி, இடுப்பிற்கும கழுத்திற்கும இமடப்பட்ட
பகுதிமய சகரிசபக்கில் மவெக்கப்பட்ட சமதப்பிண்டமலாய் கலாட்டியது. பலதடமவெ
அந்தத் வதருமவெ அளவவெடுத்து விட்டதலால், அவெர் உடமபில் துருப்பிடித்த முதுமம,
கலால்கமள நடக்க மவெக்கலாமல், நகர்த்திக் வகலாண்டிருந்தது. ஆனலாலும, உடமமப
சுமக்கமுடியலாமல் சுமந்தபடிசய, வதலாடர் நமடயலாய் நடந்தலார். அந்த குறிப்பிட்ட
இடத்தருசக வெருமசபலாது மட்டும, சிறிது நிற்பலார். பல்மலக் கடித்து சலாமட மலாமடயலாய்ப்
பலார்ப்பலார். பின்னர் அங்சக கலாணும கலாட்சிமய கண்வெலாங்கினலாலும, மனம வெலாங்க
முடியலாமல், முணுமுணுத்தபடிசய நகருவெலார். கலால்கள நகர்ந்து வகலாண்டிருந்தலாலும
சிந்தமன அமலகள, அந்த இடத்மதச் சுற்றிச் சுற்றிசய வெந்தன. சயலாசித்து சயலாசித்து
சயலாசமனசய ஒரு வசயலலாகிவிட்டது.
அந்த பச்மச மழமலமய எப்படியலாவெது கலாப்பலாற்றியலாக சவெண்டும. அந்தப் பலாமபுப்
பயலும

ஒரு

வெழியலாக

சவெண்டும.

அந்தச்

சிறுமியும

சசதலாரம

இல்லலாமல்

வெழிப்படுத்தப்படசவெண்டும. எப்படி என்பதுதலான் பிரச்சமன. அமதக் கண்டுபிடிக்கசவெ
இந்த நமட.
மலார்த்தலாண்டம, குறிப்பிட்ட அந்த இடத்தருசக வெழக்கம சபலால் மூச்சிமளக்க
நின்றலார். உளசள ஓரங்கட்டிப் பலார்த்தலார். இப்சபலாது பலார்க்க முடியலாத அளவிற்கு
நிமலமம மலாறிவிட்டது. இவெர் கண்கமள மூடிக்வகலாண்சட சிந்தித்தலார். இப்சபலாது
வசயல்படவில்மலயலானலால், எப்சபலாதும வசயல்பட முடியலாது. ஆனலாலும, அவெர்,
மசனலாசவெகத்திற்கும,

உடல்

தளர்ச்சிக்கும

இமடசய

அல்லலாடிக்

வகலாண்டிருந்தலார். இருபக்கமும விதவிதமலான கட்டிடங்கமள, அலங்கலார சவெலியலாகக்
வகலாண்ட அந்தத் வதருவில், ஒசர ஒரு வமலாக்மகயலான கலாலி மமன... அதன் முன்பக்க
கலாமவபளவுண்ட் சுவெர் மத்தியில் சகட் இல்மல. அதன் வெலாசல் வவெளியில் நின்று
பலார்த்தலால், நன்றலாகசவெ வதரிகிறது. அமரகுமற ஆமடசபலான்ற வசடிவகலாடிகளலான
குட்மடப் புதர் மத்தியில், ஒரு ஆட்சடலா... அதன் முன்னிருக்மகயில் அலுமினிய டிபன்
டப்பலா... பின்னிருக்மகயில், ஒரு சிறுமி. பதிமூன்று வெயது இருக்கலலாம. வபரியவெளலாகி
விட்டலாசளலா... ஆகப்சபலாகிறலாசளலா... சிறிது சநரம வெமர, அருசக இருக்கும கலாக்கிச்
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சட்மடக்கலாரன் மீது குமழவெலாய் சலாய்ந்திருந்தவெள. இப்சபலாது இருக்மகயின் ஒருபுறத்து
விளிமபுப் பிடியில் புத்தகப் மபமய தமலயமணயலாய் சரித்து, அதில் மல்லலாக்க சரிந்து
கிடக்கிறலாள. அவெளது நீலநிற குட்மடப் பலாவெலாமட, சமலும குட்மடயலாகிப்சபலானது.
அவெளது நிர்வெலாணக் கலால்கள அந்தப் பயலின் மடியில் சமசலலாங்கி கிடக்கின்றன.
அவெளது வவெளமளச்சட்மடமய வபருக்கல் குறியலாய் அழுத்திய வபல்ட் துணி,
முறுக்சகறி கிடக்கிறது. கழுத்தில் கட்டப்பட்ட ஊதலாநிற மட சிறிது அகன்று, துக்கு
வெமளயம சபலால் சதலான்றுகிறது. இவ்வெளவுக்கும, பட்டப்பகல் பதிசனலாறு மணி....
ஆங்கலாங்சக ஆட்கள நடமலாட்டம... சிலநடமலாடிகள, அந்த இடத்திற்கு வெந்ததும,
மமலத்துப் பலார்க்கிறலார்கள... சிலர் ரசித்து வநளிகிறலார்கள... வபண்களில் வபருமபலாசலலார்
கூனிக்குறுகி ஓடுகிறலார்கள. சில மூதலாட்டிகள தமலகளில் வெலிவதரியலாத அளவிற்கு
அடித்துக் வகலாளகிறலார்கள.
மலார்த்தலாண்டத்திற்கு, அந்தக் கலாட்சி அநியலாயமலாகப்பட்டது. அதற்கு தடங்கல்
ஏற்படுத்த சவெண்டியது அவெசியமலாகவும சதலான்றியது. மலங்கலலான பலார்மவெ வகலாண்ட அசதசமயம கலக்கலலான சமனிவகலாண்ட சிறுமி... உடல் தலாகத்மத, கலாதல் தலாகமலாய்
நிமனக்கும பலாசலாங்குப் பருவெம... கல்லிலும முளளிலுங்கூட, படரும வகலாடிய பருமலான
வகலாடிப்பருவெம. முட்டலாளின் வசலார்க்கம சபலான்ற மூடத்தனமலான கற்பமனயில் வெலாழும
பிஞ்சுப் பருவெம, கலாயலாகலாமசலசய பழமலாக நிமனக்கும பலாழும பருவெம. ஆனலால் அந்தப்
பயல் அப்படியில்மல, முப்பது வெயமத வநருங்கியவென்... அவெனது வெட்டமலான முகத்தில்
கண்களில் சூழ்ச்சிவெமல.... உதட்சடலார குறுநமக... மலான்கூட்டத்தில், ஒன்மற மட்டும
தனிப்படுத்தி தலாக்கும கழுமதப்புலி சபலால, இந்த குட்டி மலானுக்கு, ஒருசவெமள
ஏற்பட்டிருக்கக் கூடிய தனிமம- வவெறுமமமய, இவென் சலாதகமலாக்கி பலாதகம வசய்கிறலான்.
மலார்த்தலாண்டம, தனக்கு மட்டும சகட்குமபடியலாக சபசிக்வகலாண்டலார். வபண்ணின்
திருமண வெயமத இருபத்தி ஒன்றலாக வெமரயமற மவெத்திருப்பதுசபலால், ஒருவபண்,
கலாதலிப்பதற்கும வெயது வெரமமப நிச்சயிக்கணும... பலால்ய விவெலாகத்மத அந்தக் கலாலத்தில்
தமட வசய்தது சபலால், இந்தக் கலாலத்தில், பலால்ய கலாதமலயும தமடவசய்ய சவெண்டும...
சபலாகட்டும. இந்தப் வபண்மண அவெள வபற்சறலாரிடம எப்படியலாவெது வகலாண்டுசபலாய்
விடசவெண்டும. சதமவெப்பட்டலால், அவெர்கசளலாடு சசர்ந்து, தலானும இவெளுக்கு அறிவுமர
வசலால்லசவெண்டும. ஆனலால் எப்படி அவெமள மீட்பது? அங்சக சபலாய் அந்தப் பயமல ஒரு
அதட்டுப் சபலாடலலாமலா? சபலாடணும... சபலாட்சட ஆகணும....
மலார்த்தலாண்டம, அந்த 'கலாலி' மமனயின் வெலாய்க்குள பலாதி நுமழந்து விட்டலார். உடசன
அந்தச் சிறுமி அலறியடித்து, படுத்தசகலாலத்மத, இருந்த சகலாலமலாக்கினலாள. இருக்மகயில்
உட்கலார்ந்து அவெமர எட்டிப் பலார்த்தபடிசய, மககமள உதறினலாள. பயத்சதலாடு பலார்த்தலாள.
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இவெள சமல் மககமள இயக்கி, கண்கமள எங்சகலா மவெத்திருந்த அந்தப் பயமல,
உசுப்பிவிட்டலாள. இவெர் நின்ற சதலாரமணமயக் கண்டு பயந்துசபலாய், அவெமன
முன்புறமலாய்த் தளளி பின்புறமலாய் அவென் முதுகுக்கும இருக்மகக்கும இமடப்பட்ட
வவெளியில் வநருப்புக்சகலாழியலாய் மூழ்கிக்வகலாண்டலாள. அவென், அவெள முதுமக தட்டிக்
வகலாடுத்தபடிசய வெர்த்மதயில் அடங்கலாத ஏச்சலாய் ஒரு கத்துக் கத்தினலான். ஆட்சடலாவில்
இருந்து துளளிக் குதித்து தமரக்கு வெந்து, மலார்த்தலாண்டத்மத ஒரு பலார்மவெயும, இவெமள
மறுபலார்மவெயுமலாய் பலார்த்தபடிசய சவெடலாலலாய் சபசினலான்.
"நலான். இருக்குமசபலாது... நீ ஏன் பயப்படுசற...? ஒன்ன கலாப்பலாத்துறதுக்கு நலான்
வகலாமலகலாரனலாகூட மலாறத்தயலார்..."
அந்தப்

பயல்,

மலார்த்தலாண்டத்மத

பமகப்பலார்மவெயலாய்,

கரலாத்சத

பலாணியில்

பலார்த்தலான். அவென் அளவிசலசய, அவெர் வசயமல அனுமலானித்தலான். கிழட்டுப் பயல்
பங்கு சகட்க வெந்திருப்பலாசனலா...
இதற்குள, அந்தச்சிறுமியும ஆட்சடலாவில் இருந்து வவெளிப்பட்டு ஓடப்சபலானலாள
பயல் அவெள மகமய பிடித்து, தன் பக்கமலாய் இழுத்துக் வகலாண்டலான். அப்படியும அவெள,
தனது

மககள

இரண்மடயும

இறக்மககளலாய்

சமலுமகீழுமலாய்

ஆட்டியபடிசய

வெமலயில் சிக்கிய குருவிசபலால் துடித்தலாள. விதவிதமலான அவெலக்குரல் எழுப்பினலாள.
இமதப்வபலாறுக்கலாத அந்தப் பயல், மலார்த்தலாண்டத்மத, சினிமலாக் கதலாநலாயகன் சபலால்
மிரட்டினலான்.
'ஏய்.... வபருசு... உனக்கு அறிவு இருக்குதலா. உன் ஆமசக்கும ஒரு அளவு சவெண்டலாமலா?
என்கிட்ட சமலாதலாசத... மரியலாமதயலா சபலாயிடு... எதலாவெது ஏடலாகூடமலா கிட்டவநருங்குன...
மவெசன ஒசர சபலாடுதலான்... அசதலாட வவெளிலசபலாய் ஏதலாவெது ஏடலாகூடமலாச் வசய்சத...
நலாள குறிச்சு உமதப்சபன்... சர்த்தலான் சபலாடலா...'
ஒருகலாலத்தில் பயப்படலாத மலார்த்தலாண்டம, பயந்துதலான் சபலானலார். 'இப்படிபட்ட
வெசனலாடலா உன் சகவெலாசம?' என்பதுசபலால அந்தச் சிறுமிமய ஓரங்கட்டியும பலார்த்தலார்.
இரட்மடச் சமட சபலாட்டிருக்கிறலாள. அதற்கு சமல் ரிப்பன் கட்டியிருக்கிறலாள. கலாதுகளில்
சின்னச் சின்ன மினுக்கந்தலான். ஆகசவெ ஏமழப் வபண்ணலாகத்தலான் இருப்பலாள.
வரண்டுங்வகட்டலான் வெறுமமச் சூழலில், வெலாழும வபற்சறலார். இவெமள, தமிழ் வகடுத்தலான்
பளளிக்கு அனுப்பிப் பலார்த்து ஆனந்தப்பட்டுக் வகலாண்டிருப்பலார்கள. ஆனலாலும,
வெறுமமயின் வவெளிப்பலாடலாய், அமமலாக்கலாரி, இவெள தமலயில் குட்டியக் குட்டு, இவெமள
இவெனிடம முத்தம வபறவும தரவும தூண்டியிருக்கும. அப்பலா திட்டியத் திட்டும.
இவெனது ஆமசவெலார்த்மதகளில் மயங்க மவெத்திருக்கும.
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அந்தப்பயல், இப்சபலாது இவெமர சநலாக்கி நகருவெதுசபலால் சதலான்றியது. சவெறு
வெழியில்லலாமல், மலார்த்தலாண்டம பின்வெலாங்கினலார். மசனலாபலத்திற்கு ஏற்ப தனக்கு உடல்
பலம இல்மல என்பமத அறிந்து துடித்துப்சபலானலார். அசதசமயம, அந்த ஆட்சடலா
எண்கமள கண்கள வெழியலாய் மூமளயில் பதிவுவசய்து வகலாண்சட திருமபி நடந்தலார்.
கலாவெல் நிமலயத்தில் புகலார் வசய்ய சவெண்டும.... அய்யய்சயலா.. அதுகூடலாத வசயல்....
யலாமன வெலாய்க்குள சபலான கருமபும, கலாவெல் நிமலயம சபலான வபண்ணும சக்மகயலாகும.
அப்சபலா என்ன வசய்யலலாம?
மலார்த்தலாண்டம, புறமுதுகு கலாட்டி நடந்து வகலாண்டிருந்தலார். வசலால்லி மவெத்தது சபலால்,
இரண்டுசபர் எதிர்பட்டலார்கள. முதியவெர் நண்பர். இமளயவென் வதரிந்தவென். அவெர்கள
கலாதுகளில் இவெர் கிசுகிசுத்தலார். மூவெருமலாய் சபலாய், அவெமன அதட்டி அந்தப் வபண்மண
மீட்க சவெண்டும என்று அபிநயமலாய் மகயலாட முகமலாட சகட்டுக் வகலாண்டலார். அவெர்
கிசுகிசுப்மப ரசித்துக் சகட்ட அவெர்கசளலா சிரித்தலார்கள. பின்னர் இந்தக் கலாட்சிமய,
தலாங்கள இசதவதருவில் மலார்னிங், சமட்னி, மநட்டலாக பலதடமவெ பலார்த்ததலாய்
பதிலுக்குக் கிசுகிசுத்தலார்கள. முதியவெர், தன் சமலாவெலாமயத் தலாங்கிய மலார்த்தலாண்டத்தின்
மககமள விலக்கியபடிசய, யதலார்த்தத்மதச் சுட்டிக் கலாட்டினலார்.
"நீங்க வசலால்றதுசபலாலசவெ... அந்தப் பயல விரட்டிட்டு, அந்தப் வபண்மண மீட்டி,
அவெள வீட்டுல ஒப்பமடக்கிறதலா வெச்சுக்குசவெலாம. அப்புறமும, இந்தப் வபலாண்ணு
இவெசனலாட சரசமலாட மலாட்டலாள என்பது என்ன நிச்சயம? ருசிகண்ட பூமண பலாருங்க...
சரி... அப்படிசய இவெமள, அவென்கிட்ட இருந்து நிரந்தரமலாக பிரிச்சுட்சடலாமுன்னு
வெச்சுக்குசவெலாம. இந்தப் பயல், அவெள கிமடக்கலாத வவெறுப்புல, நமமமயும நடுசரலாட்டுல
வவெட்ட மலாட்டலான் என்கிறதுக்கு என்ன உத்தரவெலாதம? ஜலாமின் கிமடக்கிற மதரியத்துல
நமம வீட்டுப் வபண்கமளயும மலானபங்கப் படுத்தமலாட்டலான் என்பதற்கு என்ன
கியலாரண்டி? அதனலால, சபசலாம வீட்டுப் சபலாங்க இது கலிமுத்துன வடலிவிஷன் கலாலம
வபத்தவெங்க சரியலா வெளர்க்கலாட்டலால், மத்தவெங்க என்ன வசய்ய முடியும?"
மலார்த்தலாண்டம, சமவெயது நண்பமர விட்டு விட்டு, அந்த இமளஞமனப் பலார்த்தலார்.
ஒரு கமவபனியில் கலாசரலாடும சீசரலாடும சவெமலபலார்ப்பவென். அவெனும தன்பங்குக்கு
விவெகலாரத்தில் சிறிது மண்ணளளிப் சபலாட்டுப் சபசினலான்.
"அந்தப் வபலாண்ணு சமமதிச்சுத்தலாசன வெந்திருக்கலாள. உங்களுக்கு என்ன அங்கிள?
அனுபவிக்க சவெண்டிய வெயது அனுபவிக்கட்டுசம. வலட் வதம என்ஜலாய். சடலான்ட் பீ எ
கில் ஜலாய்."
மலார்த்தலாண்டம அழலாக்குமறயலாய் முமறயிட்டலார்.
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"என்ன சவெற, அடிப்சபன் பிடிப்சபன்னு அடலாவெடியலாய் திட்டுனலாப்பலா",
"உங்களுக்கு அங்சக என்ன சவெமல அங்கிள? அடிக்கலாம விட்டலாசன. அதுவெமரக்கும
சந்சதலாஷப்படுங்க"
மலார்த்தலாண்டம துக்கப்பட்டலார். அதிலும ஒரு ஆறுதல். அவெமரப் பலார்த்த அந்தப்
வபண், அந்த பயல் வெற்புறுத்தினலாலும இடங்வகலாடுக்க மலாட்டலாள. அந்த ஆட்சடலா
விமரவில் வவெளிப்படும... நலாமளயில் இருந்து சவெறு இடம சதடிப்சபலாவெலார்கள.
ஒருசவெமள அது மனித நடமலாட்டம இல்லலாத கலாடலாகவும இருக்கலலாம. அந்த
ஆட்சடலாசவெ, ஒரு நடமலாடும படுக்மக அமறயலாச்சச ஆனலால் ஏன் இன்னும அந்த
ஆட்சடலா புறப்படல? ஒருசவெமள, அவெள ஆமடகமள சரிவசய்வெதற்கு அவெகலாசம
சதமவெப்பட்டு இருக்கும...
மலார்த்தலாண்டம, வவெறுப்சபலாடு நடந்தலார். அந்த இடத்திற்கு திருமபப்சபலாவெதில்மல
என்பது சபலால் சவெக சவெகமலாய் நடந்தலார். அசதசமயம, அந்த ஆட்சடலா தன்மன
'விபத்தலாய்'

சமலாதிவிடக்கூடலாசத

என்பதுசபலால்

திருமபித்திருமபி

பலார்த்தபடியும

நடந்தலார். யலாரும எக்சகடும வகடட்டும. ஆன்வ்ைலாலும மனசு சகட்கமலாட்டுக்குசத சகட்சட
ஆகனும, அந்தப்பயல அதட்டுனலால் அவென், அடிச்சு சரலாட்டுல வீசுவெலான். கூட்டம
கூடும...

வதரிஞ்சக்

கூட்டமலாசவெ

இருக்கும.

ஆனலாலும,

அந்த

ஆட்சடலாவுக்கு

பயபக்திசயலாட வெழி விட்டுவிட்டு, இவெமரத்தலான் சவெடிக்மகப் பலார்க்கும. இவெமர
மக்கலாகவும தன்மன புத்திசலாலியலாகவும அனுமலானிக்கும. சபலாதலாக்குமறக்கு இவெருக்கு
புத்திமதி

வசலால்லும.

இன்னும

ஒரு

படி

சமசல

சபலாய்

'இவெருக்கும

அந்த

ஆட்சடலாக்கலாரனுக்கும ஒரு வபலாமபள விவெகலாரமலா அடிதடியலாம' என்று முதுகுக்கு
பின்னலால் சபசினலாலும சபசும. ஊவரல்லலாம தூங்குமசபலாது நமக்சகன் விழிப்பு?
மலார்த்தலாண்டத்திற்கு, தனது வீடு இருக்கும அந்தத் வதருமவெவிட்டு. அப்சபலாமதக்கு,
எங்சகயலாவெது வதலாமலந்து சபலாகசவெண்டும என்பது சபலால் சதலான்றியது. பலாமதயில்
கண்மவெக்கலாமல் கலால்கமள மட்டும மலாற்றிமலாற்றிப் சபலாட்டலார். ஒரு சவெப்பமர தூரில்
முட்டலாக் குமறயலாக நின்றலார். சவெப்ப இமலகள சரவிளக்குகளலாய் மின்னிய மரம...
தமரயில் சவெப்பங்வகலாட்மடகள... ரத்தம சிந்திய மனிதர் சபலால் பலால்சிந்திகிடந்தன.
அதன் சமல் அசதமரத்துப் பூக்கள ஆமடகள சபலால் வியலாபித்து இருந்தன. இமத ரசித்து
பலார்க்கலாமல், சமற்வகலாண்டு நடக்கப் சபலானவெர், தமலயில் ஒரு குட்மட உணர்ந்தலார்.
வெழுக்மகத்தமல என்பதலால் வெலி தலாங்க முடியவில்மல. ஏறிட்டுப் பலார்த்தலால், ஒரு கலாகம,
அவெர் தமலக்கு சமல் வெட்ட வெட்டமலாய் பறக்கிறது. உடசன இவெர், அங்சக வசல்லலாத
சகலாபத்மத, இங்சக வசல்லுபடியலாக்கப் சபலானலார். கீசழ குனிந்து, ஒரு குச்சிமய எடுத்தலார்.
சமசல பறந்த கலாக்மகக்கு குறிமவெத்தும தற்கலாப்பலாகவும அந்தக் குச்சிமய தமலக்குசமல்
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சுழற்றினலார். உடசன அந்தக் கலாகம அங்குமிங்குமலாய் பறந்து வீறிட்டுக் கத்தியது.
அவ்வெளவுதலான்... அத்தமன கலாகங்களும, எங்கிருந்து வெந்தனசவெலா, அவெமரச்சுற்றி வியூகம
வெகுத்து தலாழப் பறந்தன. இறக்மககளலால் சிலமபலாடின. கலால்கமள ஆயுதங்களலாய் நீட்டின.
அவெற்றின் சவெகசவெகமலான கூக்குரல் அமவெ தங்சமகய கலாக்கலா கலாக்கலா என்று அமழத்துக்
வகலாளவெதுசபலால் சதலான்றின.
மலார்த்தலாண்டம புரிந்து வகலாண்டலார். சவெப்பமரத்தில் கலாக்மகக்கூடு இருக்கும.
அதற்குள கண்விழிக்கலாத குஞ்சுகளும இருக்கும. இவெற்மறப் வபற்ற கலாகங்கள, வபறலாத
கலாகங்கள என்ற சவெறுபலாடு இல்லலாமல், அத்தமன கலாகங்களும அந்தக் குஞ்சுகளுக்கலாக
துடிக்கின்றன.
கருமபறமவெகள

எந்தச்

சந்தர்ப்பத்திலும

இப்சபலாசதலா

மனிதனுக்குப்

பயந்து

வீரப்பறமவெகளலாகின்றன.

ஒதுங்கும

இந்த

பயப்படுபமவெ,

பயமுறுத்துகின்றன. பிரிந்து பறந்தமவெ ஒன்றுபடுகின்றன.
மலார்த்தலாண்டம, அந்த கலாக்கலாக் கூட்டத்திலிருந்து லலாவெகமலாய் தப்பித்தபடிசய
வதலாடர்ந்து நடக்கிறலார். அந்தத் வதருமுமனயில் ஏவழட்டு ஆட்சடலாக்கள. ஒரு யூனியன்
வகலாடியின் கீழ் நிற்கின்றன. ஒற்மறச் சக்கரப்பல்மல மமறக்கும ஒற்மற உதட்சடலாடு,
அதற்குசமல் மின்னும பல்மப மூக்குத்திகளலாய் வகலாண்ட வெலாகனங்கள... ஒருவெர்
ஆட்சடலாமவெ குமடகிறலார். சிலர் இரவு டுட்டி என்பதலாசலலா என்னசமலா பயணிகள
இருக்மகயில்

துங்குகிறலார்கள.

எஞ்சியவெர்கள

-

ஆங்கலாங்சக

சபசிக்வகலாண்டிருக்கிறலார்கள. மலார்த்தலாண்டம, அங்சகசய நின்று அவெர்கமள அழுத்தம
திருத்தமலாய் பலார்ப்பமத கண்ட ஒரு ஆட்சடலா இமளஞன் சகட்கிறலான்.
'என்ன சலார் சவெலாரியலா?'
'ஒங்களமலாதிரி ஆட்சடலா ஒட்டுற ஒருத்தன. அசதலா அந்த பதுக்கலலான இடத்துல ஒரு
அப்பலாவிப் வபலாண்ண...
"சபசலாம அந்த இடத்திற்கு கலாதலர் பூங்கலான்னு சபரு மவெச்சிடுங்க.."
"விமளயலாடுறதுக்கு சநரம இல்லப்பலா... அது பிஞ்சுப் வபலாண்ணுப்பலா..."
"எங்கள என்ன வசய்யச் வசலால்லுறீங்க? உங்க வதருக்கலாரங்கக்கிட்ட வசலால்லி ஒழுங்கு
பண்ணுங்க"
"அவெங்க சபடிங்கப்பலா..."
"ஒரு ரூபலாய் அதிகமலாக சகட்டலாசல சவெடலாலலாப் சபசறலாங்க"
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"சபடிங்க அப்படித்தலான் சபசுவெலாங்க. ரத்தம வகட்ட மனுசங்கப்பலா. ஆனலால், நீங்க
அப்படி இல்ல. உமழப்பலாளிங்க. நல்ல உடமபுலதலான் நல்ல புத்தி இருக்கும. அதனலால
அந்த ஆட்சடலாக்கலாரன மடக்கி... அந்தச் சின்னப் வபலாண்ண...."
ஆட்சடலாக்கலாரன் கலாதல் பண்ணக்கூடலாதலா?
"பண்ணலலாம. ஆனலால் ஆட்சடலாவுக்குளள பண்ணக்கூடலாது. அதவிட முக்கியம ஒரு
அப்பலாவி சிறுமிமய சிமதக்கக்கூடலாது. இது உங்க ஆட்சடலா தர்மத்துக்சக அவெமலானம.
எனக்கும வபலாண்ணு இருக்கு. உங்களுக்கும அக்கலா, தங்மக இருக்கும."
"எங்களுக்சக சூடு மவெக்கிறியலா. ஏண்டலா ரலாமு! எவெண்டலா அந்தக் கமமனலாட்டி?"
"ஒனக்குத் வதரியலாதலா.... அதலான்... நமமக்கிட்ட உமத தின்னுட்டுப் சபலானலாசன....
அந்த

சசலாமலாறிப்பய

குமலார்...

அந்தப்பயதலான்.

அவெனுக்கு

என்ன

ரலாசிசயலா

வபலாமமனலாட்டிகளுக்கு அவென் முகம மட்டுமில்ல... சபச்சச சபலாமதயலா இருக்கும...
அப்படியும வெசியலாட்டலால், கஞ்சலா அபினுன்னு வகலாடுத்து சின்னப்வபலாண்ணுங்கள
சிக்கமவெப்பலான். பசல கில்லலாடி..."
"அல்பம... அல்பம.... இது சிரிச்சுப் சபசுற விஷயம இல்லடலா. அடிச்சு வநலாறுக்குற
விவெகலாரம. நமம ஆட்சடலா வதலாழிலுக்சக சகவெலமலான சமலாச்சலாரம. வபரியவெசர!, நலாங்க
பலாத்துக்கிசறலாம. அவெனுக்கு நலாளும கிழமமயும இன்மனக்குத்தலான் வெந்திருக்கு.
புறப்படுங்கடலா! பயமலாய் இருந்தலால் நீங்க வீட்டுக்கு சபலாங்க சலார்... இனிசமல் இது எங்க
சமலாச்சலாரம"
அதுவெமர

ஆட்சடலாவுக்குள

முடங்கிக்

கிடந்து,

அங்கிருந்து

எமபிக்குதித்து

ஆசவெசமலாய்சபசும அந்த நடுத்தர ஆட்சடலாக்கலாரரிடம மலார்த்தலாண்டம மககூப்பிய
படிசய சபசினலார்.
"உங்கள பலார்த்ததும என் பயம பஞ்சலா பறந்து சபலாய்ட்டு. அப்புறம ஒரு விஷயம...
அந்த அற்பப் பயல இவெங்க எப்படி கனிச்சுக்கனுசமலா அப்படி கவெனிக்கட்டும. நீயும
நலானும, அந்தப் வபலாண்ண, அவெள வீட்டுல ஒப்பமடச்சிட்டு வெரணும. அசதலாட
அந்தப்பயல ரகமள இல்லலாம பக்குவெமலா மடக்கணும. இல்லலாட்டி, அந்தப் வபலாண்ணு
அவெமலானம தலாங்கலாம தற்வகலாமல பண்ணிக்கக் கூடலாது பலாருப்பலா"
அந்த ஆட்சடலா தமலவெர் மலார்த்தலாண்டம வசலால்வெமத ஆசமலாதிப்பது சபலால்
தமலமய ஆட்டுகிறலார். அவெர் சகளவிக் குறிக்குப்பதிலலாக அத்தமன சபரும வீரப்பலாய்
நிற்கிறலார்கள. அந்தச் சமயத்தில் -
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கலாலி மமனயில் இருந்து, அந்த ஆட்சடலா தளளலாடித்தளளலாடி வவெளிப்படுகிறது.
அந்தப் பயலின் ஒரு மக, பின்புறமலாய் வெமளந்திருக்க, இன்வனலாருமக ஆட்சடலாமவெ
இயக்குகிறது.
மசனலாபலத்திற்கு

இமணயலாக

உடல்பலம

வபற்றமதப்சபலால்

உணர்ந்த

மலார்த்தலாண்டம, அந்த ஆட்சடலாக்கலாரர்களுடன் இரண்டறக் கலக்கிறலார். அத்தமனசபரும
அந்த ஆட்சடலாமவெ எதிர்சநலாக்கி, அமமதியலாய் நிற்கிறலார்கள. - புயலுக்கு முன்
அமமதியலாய்.
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16. சிக்கமுக்கிக் கற்கள
கலாடுவகலான்று நடலாக்கலாமல், நலாடுவகலான்று, கலாடலான மமலக்கலாடு........
பலார்வெதி,

படுக்மகயலாய்

பயன்பட்ட

சகலாணிப்மபயின்

இருமுமனகமளயும,

வீட்டுக்கூமரயின் அடிவெலாரமலான மூங்கில் கழியில் வசலாருகினலாள. புறத்சத கதவெலாகவும,
அகத்சத

படுக்மகயலாகவும

ஆகிப்சபலான

அந்தக்

சகலாணி,

இந்த

இரண்டிற்கும

தலாரலாளமலாகசவெ இருந்தது. மூங்கில் நிமலவெலாசலில் வதலாங்கி, இந்தக் சகலாணிக்கதவு,
தமரயில் மடிந்தும படிந்தும தவெழும வெமகயிலலான வபலாந்து வெலாசல்: அதுசவெ
படுக்மகயலாகுமசபலாதும அப்படித்தலான். முன்தமலமயயும முட்டிக்கலால்கமளயும முட்ட
மவெத்தலால் மட்டுசம படுக்கக்கூடிய தமல. ஆமகயலால், சகலாணிக்குச் சிக்கல் இல்மல.
அவெனும இவெளும சசர்ந்து படுக்குமசபலாதுதலான் இடச்கிக்கல். ஒருவெமரவயலாருவெர்
கிட்டத்தட்ட படுக்மகயலாக்கிக் வகலாளவெமதத் தவிர சவெறு வெழியில்மல. வபருமபலாலும
அசல் படுக்மககளலாகத்தலான் கிடப்பலார்கள.
"யலாருமமலா உளசள இருக்கறது?"
பலார்வெதி, ஆவெசலலாடு வவெளிசய வெந்தலாள. வபலாந்து வெலாசலில் இருந்து மனிதப்
வபருச்சலாளியலாய் தவெழ்ந்து வெந்தலாள. அது ஜலாமீனில் வெந்திருக்கும என்ற அனுமலானத்துடன்
வவெளிப்பட்டலாள. அந்த அனுமலான சவெகத்தில் வபண்குரல் கூட ஆண்குரலலாக - அதுவும
அவெனுமடய குரலலாகசவெ சகட்டது. உதட்மடக் கடித்தபடிசய, எதிர் நின்றவெமளயும
அவெளது இடுப்மபயும மகமயயும பற்றி நின்ற சின்னஞ்சிறுசுகமளயும பலார்த்தலாள.
இந்தச் சிறுசுகமள வெரிமசயலாக நிறுத்தினலால் இவெர்களின் தமலகள படிக்கட்டுகளசபலால்
சதலான்றும. இப்படிப்சபலான்றவெற்மற ரசித்துப் பலார்க்கும பலார்வெதிக்கு இப்சபலாது அவெளும
அந்தக் குழந்மதகளும வவெறும பிமபங்களலாக மட்டுசம வதரிந்தன. குரல்வகலாடுத்தவெமள
ஏறிட்டுப் பலார்த்தலாள புளியமபழம சபலால் சதலால்சவெறு. எலுமபு சவெறலாய் சதலான்றிய
முப்பது வெயதுப்வபண். இவெளுக்கு அவெள, தன் வெருமகயின் சநலாக்கத்மதச் வசலான்னலாள.
"எங்கள இந்த வீட்டுல குடியிருக்கச் வசலான்னலாங்சக... நீ நலாட்டுப்புறத்துக்குப்
சபலாறீயலாசம... சவெணுமுன்னலா நலான் ஒரு நலாள கழிச்சு வெரட்டுமலா..... அதுவெமரக்கும அந்த
மரத்தடியில இருந்துக்கிசறலாம."
பலார்வெதி, சவெண்டலாம என்பதுசபலால் தமலமய ஆட்டி, அவெள முன்னலால் விசிறிசபலால்
மகமயயும ஆட்டினலாள. வெந்தவெளும, அவெளது குட்டிக்குருமலாக்களும உளசள சபலாகலலாம
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என்பது சபலால் மகமய துடுப்பு சபலால் ஆக்கிக் கலாட்டினலாள. வெந்தவெள. நின்றவெமள
தயங்கித் தயங்கி சகட்டலாள.
"ஒன் சலாமலான் வசட்ட எடுக்கலியலாமமலா? பரவெலாயில்ல. அப்புறமலா வெந்துகூட..."
பலார்வெதிக்கு

இப்சபலாது

சபசியலாக

சவெண்டிய

கட்டலாயம.

முகம

திருப்பி,

கண்துமடத்து மீண்டும முகம வகலாடுத்துப் சபசினலாள.
"ஒரு பிளலாஸ்டிக் குடமும..... வவெண்கலச் வசமபும இரண்டு, ஈயத்தட்டுந்தலான்
இருக்குது..... நீசய வெச்சுக்க தமலச்சுமம மிச்சம"
"எங்களுக்கும வவெளியூர்தலான். திருவெண்ணலாமமல பக்கம. சநற்றுதலான் வெந்சதலாம.
அவெரு மமல சமஸ்திரிமயப் பலார்த்துட்டு, அப்படிசய வெவுத்த கழுவுறதுக்கு ஏதலாவெது
வெலாங்கிட்டு வெர சபலாயிருக்கலாரு..... ஒனக்கு எந்த ஊருமமலா?"
"எந்த ஊருசம வசலாந்தமில்ல."
பலார்வெதி,

கண்ணிர்த்திவெமலகளுக்கு

இமடசய,

நிழல்

உருவெமலாய்

வதரியும

புதியவெமள ஏறிட்டுப் பலார்க்கலாமசலசய நடந்தலாள. வீடு பறிசகலாகும நிமலமமயிலும
அசத்தலலாய்

நின்றவெளதலான்.

ஆனலால்,

புதியவெள.

தன்

வீட்டுக்கலாரமரப்

பற்றிச்

வசலான்னதும, அவெளுக்கு அவென் ஞலாபகம, வநஞ்சில் முட்டி சமலாதியது. வீடு சபலாகலலாம.....
வீட்டுக்கலாரன் சபலாகலலாசமலா... பத்தில் மூன்றலாக கனத்த அடிவெயிற்மறப் பிடித்தபடிசய,
பலார்வெதி நிற்பதும நடப்பதுமலாய் சபலானலாள. அண்ணலாந்தும கவிழ்ந்தும பலார்த்தவெள.
பின்னர், சுற்றுமுற்றும சநலாக்கி, சூன்யமலாய் நின்றலாள. அந்த சூன்ய்த்மத சுற்றுச்சூழல்
வெக்கரித்துப் பலார்த்தது. சிறிது வதலாமலவில் உளசநலாக்கிப் பலாய்ந்த மமலப்படுமக.
மமலயின் அடிவெலாரத்துக்குக் கீசழ சபலான பலாமறப் பளளத்தலாக்கு.... அந்தப் பகுதிசமல்,
அப்படிசய கவிழ்ந்த ஆகலாயம. மண்சட்டியில் வவெளமளக்கிண்ணத்மத தமலகீழலாய்
கவிழ்த்த சதலாரமண. இவெள நிற்கும பலாமதயும, நீள நடந்து, அசத பலாதலாள படுமகயில்
கீழ்சநலாக்கி விழுகிறது. அது விழுந்த இடத்தின் எதிர்ப்புறம, ஒரு கலாலத்தில் கமபீரமலாய்
நின்று. இப்சபலாது படுத்துக்கிடக்கும குற்றுயிரும குமலயுயிருமலாய் துடிக்கும மமல.
இதன்மீது, ஆண்டுக்கணக்கில் நடத்தப்பட்ட சித்திரவெமதகள, அதன் வசடிவகலாடி
சரலாமங்கமளக் வகலாண்ட மண் தமலமய வகலாய்துவிட்டன. ஆங்கலாங்சக அதன் கருநீல
எலுமபுகள
கிடக்கின்றன.

உமடபட்டு,

நலாடிநரமபுகள

இப்சபலாதும,

அதன்

வவெளமள

அடிவெயிற்றில்

வவெளமளய்வ்ைலாய்
வவெடிகள

மநய்ந்து

மவெக்கப்பட்டு

பலாமறச்சமதகள பிய்ந்து விழுகின்றன. குய்சயலா முமறசயலா என்கிற கூக்குரசலலாடு கற்கள
பறக்கின்றன. அந்த மமலசய குலுங்கி அழுவெதுசபலான்ற ஒலம. அந்த அழுமகக்கு
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இமடசய ஏங்குவெது சபலான்ற இயந்திரச்சத்தங்கள.... அழுதழுது கமளத்துப்சபலாய்,
ஆசுவெலாசப் படுவெது சபலான்ற சமமட்டிச் சத்தங்கள.
பலார்வெதியின் உடமமப, அவெள கலால்கள இழுத்துக்வகலாண்டு சபலாகின்றன. நடக்க
நடக்க, மனமும நடக்கிறது. முன்சனலாக்கியும பின்சனலாக்கியும அமலபலாய்கிறது.
ஒவ்வவெலாரு நிமனவுக் வகலாடுரமும, தனித்தனியலாய் வெரலாமல், கூட்டலாய், கலப்பலாய், குமபல்
குமபலலாய் ஒன்சறலாடு ஒன்று பின்னியபடிசய தமல கலால் கலாட்டலாமல் சலாயலாய்கிரகமலாய்
நிழலலாடுகிறது.
முதலிரவுக்கு மறுநலாள அவெளும அவெனும விவெசலாயக்கூலிகளலாய், ஆளுக்வகலாரு
வெரப்பில் வெலாய்க்கலால் இமடவவெளிசயலாடு நடக்கிறலார்கள. அவென் சதலாளில் மண் வவெட்டி
கவ்விக்கிடக்கிறது. இவெள மகயில் பன்னருவெலாள விமளயலாட்டுத்தனமலாய் சுழல்கிறது.
சிறிதுதலான் நடந்திருப்பலார்கள. சசலாளத்தட்மடகளுக்குள பதுங்கிக் கிடந்த ஒரு குமபலில்,
அமடயலாளம வதரியலாத ஒரு முகம, இவெர்கமளப் பலார்த்து அந்தக் குமபலுக்கு
அமடயலாளப்படுத்துகிறது. உடசன, பத்து பதிமனந்து சபர், கத்தியும சவெல்கமபுமலாய்
இவெர்கமள துரத்தியதும, இவெர்கள தமல வதறிக்க ஓடியதும, இப்சபலாதும கண்முன்னலால்
நடப்பதுசபலால் சதலான்றுகிறது. உடனடியலாய் அந்தத் சதலாற்றம, மலாய்ந்து இன்வனலாரு
நிமனவுக்

வகலாடுரம

கலாக்கிச்சட்மடக்கலாரர்கள.

முன்னிமலயலாகிறது.
அவெள

நலான்கு

வீட்டுக்கலாரமன,

நலாட்களுக்கு

விலங்குசபலாட்டு

முன்பு,
இழுத்துப்

சபலாகிறலார்கள. இவெள, தன் தமலயில் அடித்துக் வகலாளகிறலாள. கூமரக்கமபில் சமலாதி
சமலாதி ரத்தம சிந்துகிறலாள. அசதலாடு அந்த நிமனவும அறுபட்டு வெயல்கலாட்டு நிமனவு
மீண்டும வெருகிறது. துரத்தும குமபலில் ஒருத்தன், இவெர்கமள வநருங்கி, இவெள
கழுத்துக்வகதிசர,

அரிவெலாமள

ஒங்குகிறலான்.

உடசன

பலார்வெதியின்

கணவென்,

அனிச்மசயலாகசவெலா அல்லது உத்தி வதரிந்சதலா சதலாளில் வதலாங்கிய மலாப்பிளமளத்
துண்மட எடுத்து, வவெட்டரிவெலாளகலார்ன் முகத்மத முக்கலாடு சபலாடுகிறலான். சலாதிக்கலவெர
எதிரியின் முகம பன்னலாமடக்குள சிக்கிய பனங்கலாயலாய் ஆனசபலாது, இன்வனலாருத்தன்
வநருங்கி வெந்து, அவென் தமலக்கு, சவெல் கமமப குறிமவெக்கிறலான். உடசன இவென் இடது
சதலாமள அப்பிப்பிடித்த மண்வவெட்டியலால், சவெல்கமமப வீழ்த்திவிட்டு, அவென் கழுத்தில்
ஒரு சபலாடு சபலாடுகிறலான். அரிவெலாளகலாரன் அடியற்று சலாய்கிறலான்.
இதுசபலாதும என்ற மனம, பலார்வெதிக்கு இன்வனலாரு நிமனமவெ வகலாண்டுவெருகிறது.
இந்தப் பகுதிக்கு அரசலாங்கச் ஜீப்பில் சகலாட்டும சூட்டுமலாய் வெந்தவெர்களிடம இவெள
வெலாமய விற்று விடுகிறலாள. விற்றலாள என்பமதவிட இந்த மமலப்பகுதி மனித
வகலாடுரங்கமள இவெளிடம இருந்து அவெர்கள வெலாங்கி விடுகிறலார்கள. விவெகலாரம மமல
சமஸ்திரிகளின்

முக்கிய

வகலாமபன்களின்
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கலாதுகமள

எட்டுகிறது.

இவெளுக்கும

அவெனுக்கும, வகடு மவெத்துவிட்டலார்கள. இந்த பகுதிமய விட்டு மூன்று நலாட்களுக்குள
சவெளிசயற சவெண்டும. இல்மலயலானலால் நடப்பது சவெறலாம என்ற மிரட்டல்.
அவெள மனத்தளத்தில் மமலக்கலார வகலாமபன்கள சபலாய், மீண்டும கிரலாமத்து
வெமபன்கள வெருகிறலார்கள. இவெர்கமள துரத்திய அந்தக் குமபல், கீசழ விழுந்தவெமன
தூக்குகிறது. இவெர்கசளலா, அடுத்த சலாதிக்கலாரன் அதிகமலாய் வெலாழும ஊர்ப்பக்கம
சபலாகலாமல், அப்படிசய கட்டிய துணிசயலாடு கலாடுமமல தலாண்டி, ஓடலாக்குமறயலாய்
நடந்து, வதன்கலாசியில் ரயில் ஏறி, தலாமபலாரத்தில் இறங்கி, இடமறியலா இந்தப் பகுதிக்குள
இடறி விழுகிறலார்கள.
இந்த நிமனமவெ மீறி மீண்டும மமலக்வகலாமபன்கள மன பிமபங்களலாகிறலார்கள.
அவெர்களிடம நயந்தும பயந்தும சபசிய இவெள வீட்டுக்கலாரன், இறுதியில் சவெளிசயற
முடியலாது வசய்யுறத வசய்யுங்க என்கிறலான். அவெர்கள வமல்லச் சிரிக்கிறலார்கள. சரிப்பலா
இருக்க முடியுமுன்னலா இருந்துட்டுப்சபலா என்று அவெமன. ஆழக்கண் சபலாட்டு
அகலமலாய்ப் பலார்க்கிறலார்கள.
இப்சபலாது அசத மசனலாதளத்தில், வீட்டுக்கலாரன் சபலாய் வமகலா சபலான்கலாரர்கள
வெருகிறலார்கள. சபலானவெலாரம நடந்த வகலாடூரம.... வமலாத்தம பத்து பதிமனந்து சபர்.
அத்தமனசபரும முகமறியலா இமளஞர்கள.... ஒருவென் வமகலாசபலாமன எடுத்துக்வகலாண்டு
'உலகத் வதலாழிலலாளர்கசள ஒன்று படுங்கள!', என்று உரத்துக் கூறுகிறலான். வதலாழிலலாளர்
வெரவில்மல. அடியலாட்கள தலான் வெருகிறலார்கள. வமகலாசபலான்கலாரர்கள மண்மடமய
இரண்டலாக்குகிறலார்கள. கூடவெந்த சதலாழர்கள, அவெமன தூக்கிக் வகலாண்டு ஓடுகிறலார்கள.
மீண்டும அவெர்கள ஆளபலத்சதலாடு வெருவெலார்கள என்று, சபலானவெர்கள சபலானவெர்களதலான்.
அமரக்கிணறு தலாண்டிய கமத. ஆபத்தலான கமத.
இந்த நிமனவுத் துரயரம சபலாய், மீண்டும அவெள மனதுள இன்வனலாரு நிமனவுக்
வகலாடுரம நுமழகிறது. கட்டிய கணவென் விலங்கும மகயுமலாய் அவெமளப் பலார்க்கிறலான்.
ஆறுதல் வசலால்ல. முடியலாமல் அழுகிறலான். பிறகு, நமமுமடய இனத்தலான்கள என்ன
மகவிடமலாட்டலாங்க. எப்படியும சீக்கிரம ஜலாமீன்ல வெந்துவிடுசவென் அதுவெமரக்கும
இங்சகசய மூச்மசப்பிடிச்சுக்கிட்டு தலாக்குப்பிடி என்கிறலான். மகவிலங்மக மவெத்து
அவெள தமலமய ஆசிர்வெதிக்கிறலான்.
பலார்வெதி, நிமனவுகமள உதறிப்சபலாட்டு, கசிந்து நிற்கும பலாமற சமட்டில் நடந்து,
பூசணிக்வகலாடிகளில்

ஊடுறுவி

அவெற்றின்

மஞ்சள

பூக்களில்

நமடசபலாட்டு,

கருசவெலமுட்களில் தடமசபலாட்டு, பூவின் வமன்மமக்கும, முளளின் வென்மமக்கும
வித்தியலாசம கலாணலாது நடந்து நடந்து இயந்திரசமட்டுக்கு வெந்துவிட்டலாள.
136

அந்ந சமட்மட சநலாக்கி லலாரிகள தவெமளசபலால குதித்துக்குதித்து வெருகின்றன.
அவெற்மறப்

பலார்த்ததும

இயந்திரச்சக்கரங்கமள

இயந்திர

இருமபு

சமஸ்திரி

பட்மடகள

கூலி

ஆட்கமள

ஆட்டுவிக்கின்றன.

அதட்டுகிறலார்.
இதன்

இருமபு

வெலாய்க்குள, சக்மகக்கற்கமள, கூலிப் வபண்கள தமலயில் ஏற்றிக் வகலாண்டு வெந்து
வகலாட்டுகிறலார்கள. சபர்தலான் சக்மக ஒருத்தி, சிரமப்பட்டு தூக்க சவெண்டிய ஒசர கல். அந்த
இருமபு வெலாய், இந்தச் சக்மககமள, வநலாறுக்குத் தீனியலாக்கி கீசழ உளள வசவ்வெக வெடிவெ
தகர வெலாயிற்றுக்குள அனுப்புகிறது. தமலச்சுமம சக்மககள மகச்சுமம கற்களலாகின்றன.
மிஷின் முக்கலா, ஓவெர் முக்கலா, அமர, கலால், துகள என்று தரம பலார்த்து, வெமகக்பிரித்து
அந்தச் வசவ்வெக வெயிறு குறுக்கும வநடுக்குமலாய் சபலாகும இருமபு குழலாய்களுக்குள,
தனித்தனியலாய் வெழியனுப்பி மவெக்கிறது. அந்தக் குழலாய்கள. அங்குமிங்குமலாய் நீண்டு,
சுமந்து வசன்ற குவியல்கமள தமரயில் சபலாடுகின்றன. ஒவ்வவெலாரு யந்திர சமட்டிலும
பத்துப் பதிமனந்து வபண்கள. ஆண்கள அறசவெ இல்மல. ஒவ்வவெலாருத்தி முகத்திலும,
கல் துகளகள அப்பிக்கிடக்கின்றன. கலாது, மூக்கு ஒட்மடகள அமடக்கின்றன. கல் புமக,
சமகமலாககி

அவெர்கள

கண்கமள

இருளச்

வசய்கிறது.

நுமரயீரல்களில்

படிந்த

துகளகசளலாடு, பறந்த துகளகள கூட்டணி மவெத்துக்வகலாண்டு, ஒருத்திமய இரும
மவெக்கின்றன. இன்வனலாருத்திமய வநஞ்மசப் பிடிக்க மவெக்கின்றன. உடசன, 'முதல்ல
உடமப பலார்த்துக்கிட்டு சவெமலக்கு வெலாங்க' என்கிற ஒரு அதட்டல் யந்திரச் சத்தத்மதயும
மீறி ஒலிக்கிறது.
பலார்வெதி, தடபுடலலாய் அங்குமிங்கும சுற்றிய யந்திர சமஸ்திரியின் முன்னலால்சபலாய்
மகமய பிமசந்து கண்களலால் யலாசிக்கிறலாள. இங்சக வெந்த புதிதில், இசத யந்திர சமட்டில்,
இவெமள கல் சுமக்கம சவெமலயில் சசரச் வசலான்னவெர்தலான். இவெள ஊர்பக்கமலாம.... சுற்றி
வெமளத்துப்பலார்த்தலாள உறவுதலான். இவெளதலான், இந்த சவெமலமய வமன்மமயலாய்
மறுத்தலாள. கல்லுமடக்கும சவெமலசய சத்திரியத்தனமலானது. யந்திரத்துக்கு கல் சுமப்பது
சூத்திரத்தனமலானது

என்கிற

அர்த்தத்தில்,

இவெளிடம

பழக்கப்பட்டவெளகள,

வசலால்லிவிட்டலார்கள. இவெளுக்கும இங்சகயலாவெது, தலான் சத்திரிமகயலாய் இருக்க
சவெண்டும என்ற ஆமச இப்சபலாசதலா மீண்டும சூத்திர புத்திரியலாய் வசயல்பட
தயலாரலானலாள. ஆனலால் அவெசரலா, சமயுற மலாட்ட வகடுக்குமலாம நக்குற மலாடு... ஒங்க
சவெமலய பலாருங்கசளன்.... எவ்வெளவு சநரமலா லலாரிமய கலாக்கமவெக்கிறது? என்று இவெமள
நின்று ஓரங்கட்டிப் பலார்த்த கூலிப் வபண்களுக்கு ஆமணயிட்டலார். இவெளிடம சபசுவெமத
கவுரக்குமறவெலாக நிமனத்தலாசரலா அல்லது மமலக்வகலாமபன்களலால் இருக்கும கவுரமும
பறிக்கப்படும என்று பயந்தலாசரலா...
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பலார்வெதியின் நிமனவுகமளப் சபலால், கலால்களும பின்னின; ஆனலாலும, அந்த
நிமனவுகமள ஆழ்மனக்குழியில் புமதத்துவிட்டு, நடக்கக்கூடிய நிசங்கமள, மனதிற்கு
முன்

மவெத்தலாள.

மகது

வசய்யப்பட்ட

கணவெமன,

இனத்தலான்கள

மகவிட

மலாட்டலார்களதலான். 'அதுக்கு' ஜலாமீன் கிமடச்சிடும. அய்யய்சயலா. ஜலாமீன்ல 'அது'
வவெளிவெருமசபலாது.

அடுத்த

சலாதிக்கலாரன்

ஒசர

வவெட்டலா

வவெட்டிடப்படலாசத.

எத்தமனசயலா இடத்துல இப்படி சகலார்ட்டு வெலாசலி சலசய வவெட்டிப் சபலாடுற
கலாலமலாச்சச. 'அதுக்கு' ஒண்னு கிடக்க ஒண்ணு ஆயிடக்கூடலாசத... இசக்கியமமலா... பமக
மறக்குறது வெமரக்கும அது வஜயிலிசலசய கிடக்கட்டும. அப்சபலா... என் வகதி...
ஊருக்குப் சபலானலாலும அடுத்தச் சலாதிக்கலாரன் உண்டு இல்லன்ன பண்ணிடுவெலாசன.
இங்சகயும இருக்க விடமலாட்டலான்கசள...
'திக்கற்சறலார்க்கு வதய்வெசம துமண என்பலாங்க. இப்சபலா அந்த வதய்வெசம திக்கற்றுப்
சபலாயிட்சடலா... இல்லலாட்டலால் வவெளமளயும வசலாளமளயுமலா ஜீப்ல வெந்த ஆபிலர்
பயலுக, இப்படி ஈரத்துணிமயப் சபலாட்டு கழுத்த அறுப்பலாங்களலா? உளளத உளளபடி
வசலான்னலால், பிளமளகளுக்கு பளளிக்கூடம வெரும. சத்துணவு கிமடக்கும. ஆஸ்பத்திரி
நிச்சயம. இப்படி வலலாக்கு வலலாக்குன்னு இருமுறதுக்கு கலாரணமலான கல்புமகமய நீருல
கமரக்கிறதுக்கு

ஏற்பலாடு

வசய்யப்படும. ஒவ்வவெலாரு

வதலாழிலலாளிக்கும

சமபளம

வரட்டிப்பலாகும. ஞலாயிற்றுக் கிழமமயிலும, நல்லநலாளு, வகட்ட நலாளிலும, சவெமல
வசய்யலாமலிசலசய கூலி கிமடக்குமுன்ன எப்படி பசப்பிட்டலாங்க! நலான் வசலான்னத
எல்லலாம மமல சமஸ்திரிங்கக்கிட்ட அப்படிசய வசலால்லிட்டலாங்கசள... அடுத்துக்
வகடுத்த அசயலாக்கியப் பயலுகளலா! உங்க ஜீப்ல லலாரி சமலாதுண்டலா... என்மனமலாதிரி
நிக்கதியலாய் திரிவிங்கடலா... வெலாய்க்கரிசி சவெணுமுன்னலா, அவெனுங்கக்கிட்ட வெலாங்கிட்டுப்
சபலாகசவெண்டியதுதலானடலா.

கூடுதலலா

பணம

பறிக்க

நலான்தலானடலா

உங்களுக்குக்

கிமடச்சசன்? நீங்க நலாசமலாப் சபலாக. ஏமழசயலாட சலாபம எப்சபலாதும பலிக்குண்டலா...
பலார்வெதி, தன்பலாட்டுக்குப் சபசியபடிசய, கலால்கமளத் சதய்த்துக் சதய்த்து நடந்தலாள.
ஊரில் எல்மலயற்ற ஆகலாயப்பரப்மபயும கண் தலாவிய பசுமமயலான நிலப்பரப்மபயும
ஊருறுவிய அவெள கண்கள, இங்சக திமசமமறத்த மமலகமளயும கூனிக்குறுகிப் சபலான
நிலத்மதயும கண்முட்டப் பலார்த்து, கலால் தட்ட நடந்தலாள. சுற்று முற்றிலும, கூட்டம
கூட்டமலான

கூலிப்வபண்கள...

ஒப்புக்கு

ஒன்றிரண்டு

ஆண்

கூலிகள...

கூடசவெ

பலாளமபலாளமலான சக்மகக் கற்கள. அவெற்றில் சமமட்டிகள விழுவெது வதரியலாமல் எழுந்து,
எழுவெது வதரியலாமல் விழுகின்றன. தலாளலமலான சத்தங்கள... குறிதவெறலாத குத்துக்கள...
சக்மகக் கற்கள மகக்கு அடக்கமலாய் சிதறுகின்றன. இந்த சக்மககளில், வமத்தப் படித்த
வபலாறியலாளர்கமளப்

சபலால

வெடிவுக்கு
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ஏற்ப

சகலாடுகசளலா

வெமரபடங்கசளலா

சபலாடப்படவில்மல. ஆனலாலும, ஆங்கலாங்சக இயங்கும கூலிப்பட்டலாளம சலாமலக்கலான
'ஒன்றமரயலாய்',

தளத்துக்கலான

'முக்கலாலலாய்',

கலான்கீரிட்டுக்கலான

'கலாலலாய்',

ஒரு

அனுமலானத்சதலாடு, சக்மகக் கற்கமள வவெட்டி வீழ்த்தி சிதறடிக்கின்றனர். மகயும மனமும
ஒன்றுபட்டதலால்

அந்த

அனுமலானம

வபலாய்க்கவில்மல.

அத்தமனப்

சபருக்கும

சவெர்மவெக் குளியல். இவெர்களது மகயில் வபருக்வகடுத்த சவெர்மவெ, சமமட்டிக் கமணயில்
வபருக்வகடுத்து, கற்களுக்கு ஈரப்பதம வகலாடுக்கிறது. அவ்வெப்சபலாது நிமிர்ந்து வநற்றியில்
திரண்டும, மூக்கில் வெழிந்சதலாடியும கண்ணிமமகளில் சதக்கமலாகவும உளள சவெர்மவெ
நீமர ஒவ்வவெலாருத்தரும, இடது மக ஆளகலாட்டி விரலலால் அங்குமிங்குமலாய் வெழித்து
விடுகிறலார்கள.
பலார்வெதி, ஒரு பளளப்பகுதியில், சதலாளுக்குக் கீசழ அமரயடி நீளத்தில் வதலாங்கிய
மகச்சமத அங்குமிங்குமலாய் ஆட, வெலதுமகயலால், ஊரலாட்சிப் பமபின் இருமபுச் சமடமய
சமலும கீழுமலாய் ஆட்டுகிறவெமர, தன் சுமம மறந்தும - மறுத்தும பரிதலாபமலாய்
பலார்க்கிறலாள. ஒத்மதக்மகயலாசலசய கல் உமடக்கிறவெர். அந்த பலாவெப்பட்ட மனிதமர
பலார்த்தபடிசய பின்பக்ககமலாய் நடக்கிறலாள; நடந்து நடந்து, ஒரு பூவெரசு மரத்தின்
பக்கமலாய் வெருகிறலாள. ஒரு வபண் கூட்டம, கல்லும, மகப்பிடி சமமட்டியுமலாய்
இயங்குகிறது. இவெள சவெமல பலார்த்த இடம.... இவெசளலாடு தலாயலாய் பிளமளயலாய் பழகிய
வபண்கூட்டம. அவெர்கமள பலார்த்தபடிசய வமளனமலாய் நிற்கிறலாள. அவெர்கள மகயிலும
கலாலிலும ரத்தத்துளிகள... ஒரு சமமட்டித் திமசமலாறி, ஒருத்தியின் வபருவிரமல ரத்த
முலலாமலாக்குகிறது.

கீழ்சநலாக்கிப்

பலாயும

சமமட்டிகமள

கற்கள

சமல்சநலாக்கிசய

திருப்புகின்றன. சரணமடய மறுக்கின்றன. இந்தப் சபலாரில் சக்மகக்கற்களில் இருந்து
வதறிக்கும துக்கடலா கற்களும துகளகளும சமவலழுமபி ஒருத்தியின் குனித்த முகத்தில்
உதட்மட வீங்க மவெக்கிறது. இன்வனலாருத்தியின் மூக்கிற்குள நுமழந்து மூச்மசப்
தடுக்கிறது. எல்லலாப் வபண்களும சசர்ந்தலாற்சபலால் நிமிர்ந்து முதுகுகமள பின்பக்கமலாக
வெமளத்துவிட்டு, பூவெரசுத்துரில் சலாய்ந்து கிடக்கும மகயுமடப்பு சமஸ்திரிமயப்
பலார்க்கிறலார்கள. ஒருத்தி. எல்சலலாமரயும மகயமர்த்திவிட்டு சபசுகிறலாள.
"இது வசலாரிக்கல்லு சமஸ்திரி. சில்லி சில்லியலாய் வதறிக்குது. இமத ஒமடச்சலா
ஒடமசப ரத்தக்கலாடலாயிடும. மலாவுக்கல்ல வகலாண்டுவெலாங்க".
அந்த மரத்தின் சவெர் சபலால் கிடந்த, மகயுடப்பு சமஸ்திரி எக்கலாளமலாய் சிரித்தபடிசய
வசலாரிக்கல் சூட்சமத்மதச் வசலால்கிறலார்.
"உண்ட இடத்துக்கு வரண்டகம வசய்தவெசளலாட உறவெலாடுற உங்களுங்கு. இந்த மலாதிரி
வசலாரிக்கல்லத்தலான் வகலாடுக்கணுமுன்னு உத்தரவு சவெணுமுன்னலா சவெமல வசய்யுங்க...
சவெண்டலாட்டிப் நமடயக்கட்டுங்க... இந்த பலார்வெதிசய உங்களுக்கு கூட்டுறவு சங்கத்துல
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சவெமல வெலாங்கிக் வகலாடுப்பலா... ஏமமலா! இன்னுமமலா... நீ இடத்மதக் கலாலி பண்ணல?
நலாங்க வசலான்னத சலசலா எடுத்துக்கலாதமமலா.... இல்லன்னலா சபலாலீஸ் மவெச்சு..."
பலார்வெதி,

அவெர்

முடிக்கலாத

வெலார்த்மதமய

அர்த்தப்படுத்துகிறலாள.

யலாரலாலும

கண்டுபிடிக்க முடியலாத இந்த இடத்திற்கு சபலாலீஸ்கலாரர்கள வெந்து 'அமத' இழுத்துக்
வகலாண்டு சபலானதில் ஒரு சூது இருப்பது, இப்சபலாது அவெளுக்கு புரிகிறது. இனத்தலான்கள
என்று நமபி ஊரில் நடந்த சங்கதிமய ஒரு சிலரிடம ரகசியமலாய் வசலான்னது எவ்வெளவு
தப்பலாப் சபலாயிற்று இல்லன்னலா கலாகங்கூட நுமழயமுடியலாத இந்தக் கலாட்டுக்குளள
திருவநல்சவெலி சபலாலீஸ் நுமழயமுடியுமலா...
பலார்வெதி, அவெமர கணமலாகப் பலார்க்கிறலாள. வசலாரிகல் வபண்கமளயும, மலாவுக்கல்,
கருங்கல்

வபண்கமளயும

சநருக்குசநரலாய்

பலார்க்கிறலாள.

சகலாபமசகலாபமலாய்

முமறக்கிறலாள. இவெளகளின் துண்டுதலலால்தலான், அப்படி உளறிக் வகலாட்டியதலாக
வசலால்லிவிடலலாமலா என்றும சயலாசித்தலாள. பிறகு இவெர்களலாவெது நல்லலா இருக்கட்டும
என்று

மனதுக்குள

வசலால்லிக்

கல்லுமடப்புப்

வபண்கசளலா

தவிக்கிறலார்கள.

கலாக்கலாய்ப்

வகலாண்சட
வசலால்லவும

வபலான்

மறுபக்கமலாய்
முடியலாமல்

நிறத்தில்

வமல்ல

நடக்கிறலாள.

வமல்லவும

முடியலாமல்

வெசிவடடுத்து

வெலாரிச்சுருட்டிய

வகலாண்மடசயலாடு கவ்விப்பிடிக்கும கண்கமளக் வகலாண்ட அவெள, இப்சபலாது பறட்மடத்
தமலயலாய், பலாழ்குழி கண்களலாய் நிர்க்கதி பலார்மவெயலாய் பலார்ப்பதில், அந்தக் கூலிப்
வபண்களுக்கு
ஏற்படுகின்றன.

குற்ற

உணர்வு

அமத,

வபருக்வகடுக்கிறது.

கல்லில்

கடினமலாகவும

ஆத்திரமும
சவெர்மவெ

அழுமகயும
சிந்தலலாகவும

வவெளிப்படுத்துகிறலார்கள.
இதற்குள, எல்லலா திமசகளில் இருந்தும ஆளுக்கலாள ஓடுகிறலார்கள. நலான்மகந்து
வபண்கள வெலாயிலும வெயிற்றிலும அடித்தபடிசய, ஒரு யந்திர சமட்டில் இருந்து
குதிக்கிறலார்கள. இங்சக நின்றவெர்களும மகயுமடப்பு சமஸ்திரியிடம வசலால்லலாமல்
வகலாளளலாமசலசய ஓடுகிறலார்கள. எல்லலா இடங்களில் இருந்தும, துளித்துளியலாய்
வெந்தவெர்கள. ஆறலாய்ப் வபருக்வகடுத்து, அந்த முதமல வெலாய் பலாதலாளக்குமகக்குள
அருவியலாய் பலாய்கிறலார்கள. அந்தப் பளளத்தலாக்சக ஓலமிடுவெதுசபலால் சதலான்றுகிறது.
உரத்துக் கத்துவெதுசபலால் சகட்கிறது. பலார்வெதி வமல்லத்தலான் நடந்தலாள. ஆனலாலும, கீசழ
எழுந்த கூக்குரல் சமசலலாங்க சமசலலாங்க, அவெள, இதுவெமர ஓடலாத ஓட்டமலாய்
ஓடினலாள. ஒடி ஒடி அந்தப் கல்படுமகக்குள இறங்கி, கூட்டத்துள முண்டியடித்து அதன்
முகப்பிற்கு வெந்துவிட்டலாள. அங்சக கண் கலாட்சிமய பலார்த்துவிட்டு கண்கமள மூடுவெதும
திறப்பதுமலாக இருந்தலாள.
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நடுத்தரவெயது

வபண்வணலாருத்தியின்

கலாலில்

விழுந்த

பலாமறக்கல்மல

பத்து

பதிமனந்து சபர், எப்பூடிசயலா சமசல உருட்டி அதற்கு அமணசபலாட்டு நிற்கிறலார்கள.
அந்தப் வபண்ணின் வெலது கலால் சமதக்குழமபலாய் சிமதந்து கிடக்கிறது. வசத்தலாசளலா...
இருக்கலாசள... ஒரு முன்ங்கல் கூட இல்மல. அவெள கணவென், ஒரு கல்மல எடுத்து தனது
தமலயிசலசய குத்திக் வகலாளகிறலார். ஆரமபத்தில் அவெமர யலாரும பலார்க்கலாததலால் அவெரும
தமலபிளந்து விழுகிறலார். நலான்மகந்து வபண்கள ஒப்பலாரி சபலாடுகிறலார்கள. அமமலாவுக்கு
ஒன்றம அப்பலாவுக்கு ஒன்றுமலாய் மலாறி மலாறி தமலயில் அடித்துக் வகலாளகிறலார்கள. வெலாயில்
குத்திக் வகலாளகிறலார்கள. கூட்டம, ஒட்டு வமலாத்தமலாய் அய்யய்சயலா என்று அரற்றுகிறயது.
விசலாரித்துப் பலார்த்தலால், வவெடி சமஸ்திரி, ஒருவெர் அந்தப் வபண்மண சிதறிக் கிடக்கும
சின்னதும வபரியதுமலான கற்கமள ஒன்று சசர்க்குமபடி வசலால்லி இருக்கிறலார். இவெளும,
வவெடி மவெப்பலால், உருளும நிமலயில் இருந்த ஒரு பலாமறக் கல்லுக்கு அமணவகலாடுத்த
சின்னஞ்சிறு கற்கமள பிடுங்கி இருக்கிறலாள. இதனலால் பலாமறக்கல் உருண்டது. இவெள
கலாசல அந்தக் கல்லுக்கு அமணப்பலானது.
சசதிசகட்டு, ஏவழட்டு மமலசமஸ்திரிகள நிதலானமலாய் ஆடியமசந்து வெந்தலார்கள.
இப்படி நடப்பது சகஜம என்பது சபலான்ற பலார்மவெ, அசத சமயம, பலார்வெதிமயப்
பலார்த்ததும ஒரு முன்வனச்சரிக்மக; இந்த மலாதிரி சந்தர்ப்பங்களில், முன்பு எமதயுசம
சபசலாத அவெர்கள, இப்சபலாது உபசதசம வசய்ய நிமனத்தலார்கள. 'ஒருவெருக்வகலாருவெர்
கலாமதக் கடித்துக் வகலாண்டலார்கள. பின்னர் இவெர்களில் ஒரு வபரிய வகலாமபன் கூட்டத்மத
இருமகயலாலும

ஆற்றுப்படுத்தியபடிசய

சபசினலார்.

அவெர்

சபசப்சபச,

அவெரது

மகக்கடிகலாரம சூரியக்கற்மறகமள ஒளிபரப்பியது. கழுத்துச் வசயின் டலாலடித்தது.
பலார்த்தலாசல பயம வகலாடுக்கும முகத்மத பயமுறுத்துவெதுசபலால் மவெத்துக்வகலாண்டு
எசதச்மசயலாக சபசுவெதுசபலால் சபசினலார்.
'நல்ல சவெமள... தமலசயலாட சபலாகலாமல் கலாசலலாட சபலாச்சுது. இந்தலாப்பலா... லலாரி
வெந்துட்டுது... இவெங்க வரண்டு சபமரயும துக்கிட்டுப் சபலாங்க அப்புறம... எல்லலாரும ஒரு
விசயத்த வதரிஞ்சுக்கணும. இந்த பூமியில் நலாம அண்ணன் தமபியலாய் பழகுசறலாம. ஏசதலா
சபலாதலாத கலாலம இப்படி ஆயிட்டுது. ஆனலாலும நிச்சயம ஒரு வதலாமகமய சபலாட்டுக்
வகலாடுக்கச் வசலால்லுசறலாம. இங்சக யலாரவெலாது வவெளியலாளு வெந்தலால், ஒருத்தரும மூச்சு
விடக்கூடலாது. அப்படிவிட்டலால் மறு நிமிஷசம நலாங்க சமலாப்பம பிடிச்சுடுசவெலாம.
அப்புறம எங்கசமல வெருத்தப்படக்கூடலாது. உங்களுக்கு வதரிஞ்சத நீங்க வசய்தலால்,
எங்களுக்கு வதரிஞ்சத நலாங்க வசய்சவெலாம. வசய்திருக்சகலாம. இதுல ஒளிவு மமறவு
சவெண்டியதில்ல. ஏண்டலா வபருமலாள மலாடு மலாதிரி பலார்க்குற? சட்மடயில ரத்தக்கமற
பட்டலா படட்டுசம. நீயும அந்த அமமலாவுக்கு ஒரு மககுடு, பமழயபடியும வசலால்சறன்.
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இப்படி நடக்கிறது இங்க சகஜம. இது வவெளில வதரிஞ்சலால் மலாமூல் சரட்டு கூடுசம தவிர
மத்தபடி எதுவும நடக்கலாது’.
விமமி வவெடிப்பது சபலால் நின்ற ஒரு வசலாரி கல்கலாரி, வகலாமபன் சமஸ்திரிமய
நிமிர்ந்து பலார்க்கிறலாள. ஆண்டலாண்டு கலாலமலாக வதலாமலந்து சபலான முகத்மத கண்டு
பிடித்தவெள சபலால், இதுவெமர கத்தலாத கத்தலாய் கத்தினலாள. வகலாமபன் சமஸ்திரியின்
சத்தத்தலால் வமளனப்பட்ட கூட்டம வசலாரிகல் கலாரி கத்தி முடித்துவிட்டு சபசியமத
உற்றுக் சகட்டது.
“எதுவும நடக்கலாதலா ஏன் நடக்கலாது? இந்த பலார்வெதி கூட்டுறவு பயலுகக்கிட்டசயலா,
வதலாழிலலாளர் நல பயல்கள கிட்டசயலா வசலான்னது மலாதிரி, ஆயிரம சபமர வமமபரலா
வகலாண்ட நமம கூட்டுறவுச் சங்கத்துக்கு இந்த மமல வசலாந்தம. இந்த மமலமய
எல்லலாரும உமழச்சு அனுபவிக்கனும என்கிறது தலான் சட்டம”.
ஆளுக்கு ஆள சபசப் சபலானலார்கள, சந்மத இமரச்சல், இதற்குள ஒரு நடுத்தர
உமழப்பலாளி அமனவெமரயும மக அமர்த்தி விட்டு வசலாரிகல் கலாரி விட்ட இடத்மத
வதலாடர்ந்தலார்"
“கிமடக்கிற லலாபத்த சமமலா பங்கு சபலாடணும. ஆனலால், ஆயிரம சபர்ல. உங்கள
மலாதிரி இருபது சபரு, ஒண்ணலாச் சசர்ந்து இந்த மமலமய பங்கு சபலாட்டு சமபலாதிக்கீங்க.
ஒங்கள மலாதிரி வமமபரலான எங்களுக்கு கூலிதலான் வகலாடுக்கிங்க...”
அந்த கூட்டுறவு இல்லலாத சங்கத்தில் பகுதி கிளலார்க்கலாக இருந்து வீட்டுக்கு
அனுப்பப்பட்ட ஒரு இமளஞன். உளளமதச் வசலான்னலால் உயிசரலாடு வகலாளுத்தி
விடுவெலார்கள என்று பயந்து கிடந்தவென். இப்சபலாது வகலாமபன்களின் கணக்மக தீர்ப்பது
சபலால் கணக்மகச் வசலான்னலான்.
“முந்நூறு ரூபலாய் சலலாடுல, இவெங்களுக்கு கிமடக்கிறது எழுபது ரூபலாய்தலான். நீங்க
உமழக்கலாமசல திங்கிறது இருநூற்று முப்பது ரூபலாய்... இமலமமறவு கலாய்மமறவெலாய்,
இமத தட்டிக் சகக்கிறவெங்கள, சபலாலீஸ்ல ஒப்பமடக்கிறீங்க. இல்லன்னலா... மககலால
முறிக்கிறீக...

இந்த

அப்பலாவிப்

வபலாண்சணலாட

ஆமபமடயலான்,

வீட்டுக்கலாரிக்கு

வெக்கலலாத்து வெலாங்குனதுக்கலாக, அவென் தஞ்சமுன்னு நிமனச்சுச் வசலான்ன சசதிய,
சபலாலீசுக்குச் வசலால்லி விலங்குசபலாட மவெச்சிங்க... ஏய்... ரலாமய்யலா... இங்க வெலாய்யலா...”
இசத மலாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு மகமய இழந்த ரலாமய்யலா கூட்டத்திற்கு முன்னலால்
வெந்தலார். அவெர் சதலாளில் மக சபலாட்ட படிசய ஒரு மூதலாட்டி சவெட்மடக்குசபலாகும வபண்
சிங்கமலாய் கர்ஜித்தலாள. வெழக்கமலாய் நடுங்கும அவெளது குரல், இப்சபலாது நடுங்க
மவெப்பதுசபலால் ஒலித்தது.
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“இவென்

சவெமலயும

பறிசபலாச்சு...

கல்யலாணமும

நின்னுசபலாச்சு...

இப்படி

எத்தமனசயலா சபரு... இவெங்களுக்கும ஏசதலா வசய்யப் சபலாறதலாத்தலான் வசலான்னிங்க..
என்ன வசய்து கிழிச்சிங்க?
அந்த

மூதலாட்டியின்

குரல்

கட்டிப்

சபலானதலால்

இன்வனலாருத்தி

வதலாடர்ந்தலாள. “பலார்வெதி அதிகலாரி பயலுககிட்ட வசலான்னவெளதலான்... அவெமள அப்படி
வசலால்ல

வெச்சது

நலாங்கதலான்.

இந்த

மமலக்கு

நலாங்க

கூலி

ஆட்கள

இல்ல.

வசலாந்தக்கலாரிங்க... சங்கத்துக்கு சந்தலா கட்டுற வமமபருங்க. இப்பசவெ வரண்டுல ஒண்னு
வதரிஞ்சலாகனும”
ஆங்கலாங்சக சிதறி நின்ற கூட்டம, ஒருவெசரலாடு ஒருவெர் வநருங்கி குமபலலாகிறது.
அத்தமனக்

கண்களிலும

சின்னச்சின்ன

வபலாறிகள.

அமவெ

ஒட்டுவமலாத்தமலாய்

மனிதத்தீயலாகி, அந்த மமலக்கலாடு முழுவெதும வியலாபிக்கிறது. கரிக்கட்மடயலாய் சபலான
பலார்வெதியும, மீண்டும ஒரு சிறு வபலாறியலாகி, அந்த மனிதத்தீயில் சங்கமிக்கிறலாள
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