சிறுகதை தொகுப்புகள்
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உபமேயாக நிபந் தை8கள்:


நீங்கள் இந் நூதைல எந் வடிவத்திலும்
விற்கமேவா, பண்ட மாற்றம் அல்லது
விநிமேயாகம் பசய்யமேவா அல்லது மேவறு
எந் வி த்தில் தைகம்மாற்றுவமே ா
கூடாது.



நீங்கள் இந் நூலின் ஒரு (1) பிரதிதைய
உங்கள் பசாந் உபமேயாகத்துக்கு
அச்சிட்டுக் பகாள்ளலாம். அந்
அச்சுப்பிரதிதைய எந் ஒரு நபருக்கும்
எக்காரணம் பகாண்டும் விற்கமேவா,
பண்ட மாற்றம் அல்லது விநிமேயாகம்
பசய்யமேவா அல்லது மேவறு வி த்தில்
தைகமாற்றுவமே ா கூடாது.



நீங்கள் இந்நூலின் ஒரு (1) மின் பிரதிதைய
ஆவணத்திற்காக உருவாக்கிக்
பகாள்ளலாம். ஒமேர ஒரு (1)
அனுமதிக்கப்பட்ட அச்சுப் பிரதிதையயும்
ஒமேர ஒரு (1) ஆவணப் பிரதிதையயும்
விர இந்நூலின் முழுதை யுமேமா அல்லது
பாகத்தை மேயா எவ்வி த்திலும் மேவறு
பிரதிகள் எதுவும் எடுக்கக்கூடாது.
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ஆசிரியர் குறிப்பு

திருபநல்மேவலி
மாவட்டம்
களக்காட்தைடச் மேசர்ந் வர் களந்தை பீர்
முகம்மது. 30 ஆண்டுகளாக கதை களும்,
கட்டுதைரகளும் எழுதி வருகிறார். இந்தியா டுமேட
, காலச்சுவடு , குமு ம், அவள் விகடன், தீராநதி,
ஸன்மேட இந்தியன் ,
ாமதைர, பசம்மலர்,
கதைணயாழி, புதிய பார்தைவ, ஓம் சக்தி , ஜ8
சக்தி, தீக்கதிர், கல்கி, மிழர் கண்மேணாட்டம்
மேபான்ற
பத்திரிக்தைககளில் இவருதைடய
பதைடப்புகள் பவளிவந்துள்ள8 .
மிழ்நாடு
கதைல இலக்கியப் பபருமன்றத்தின் வழியாக
உருவா8 பதைடப்பாளி இவர். காலச்சுவடு மா
இ ழில் ஆமேலாசதை8க் குழு உறுப்பி8ராக

இருக்கின்றார். கதைல இலக்கிய பபருமன்றம் ,
முற்மேபாக்கு எழுத் ாளர் சங்கம் , இலக்கிய
சிந் தை8, திருப்பூர் மிழ்ச்சங்கம் , இஸ்லாமிய
இலக்கியக் கழகம் மேபான்ற அதைமப்புகளில்
ன்னுதைடய பதைடப்புகளுக்காக பரிசுகதைளப்
பபற்றிருக்கிறார்.
மேகாதைவ
லில்லி
மே வசிகாமணி நிதை8வு பரிசு, மேஜாதி விநாயகம்
நிதை8வுப் பரிசுகதைளயும் பபற்ற பபருதைம
இவருக்கு உண்டு .
60 க்கு மேமற்பட்ட
சிறுகதை கதைள எழுதியிருக்கிறார்.

சமர்ப்பணம்
ஈரமா8 பநஞ்சத்துடன்
வாப்பாவின் மதைறவுக்குப் பிறகு அந்
ஸ் ா8த்தில்
இருந்து எங்கதைள ஆளாக்கிய அன்பு
மச்சான்

MMU சாகுல் ஹமீது அவர்களுக்கும்
உறுதுதைண புரிந் அன்பு காக்கா
M.M. பீர் முகம்மது
அவர்களுக்கும்
சில விநாடிகள் மட்டும் ...
நன்றிகளுக்காக!








ப ாகுப்பாக்கும் முயற்சியில் எ8க்குப்
மேபரு வி புரிந் அன்பு நண்பர் எஸ்.
சங்கர நாராயணன்
கதை கதைள பவளியிட்டத் ாமதைர,
பசம்மலர், கதைணயாழி, கவி ாசரண்,
ச ங்தைக, சிந் தை8 , குமு ம்,
குங்குமம், இலக்கு, தைவகதைற,
மற்றும் க்கதைல பீரப்பா கல்வி தைமயம்.
இன்னும் கடுதைமயாக விமர்சித்தும்,
பவகுவாகப் பாராட்டியும்
வழிப்படுத்திய அன்பு பநஞ்சங்கள்.
இந் ப ாகுப்தைப பவளிக் பகாண்டு
வரும் 'மதி நிதைலயம்.



பிதைழ திருத்தி உ விய 'தைஹகூ’
முருமேகஷ் அதை8வருக்குமாக
என்பறன்றுமா8 நன்றிகள்!
- களந்தை பீர்முகம்மது

க8வுகள்

அந் க் கடற்கதைரமேயாரத்து நடுத் ர
நகரம்.
மேமற்மேக ன்னுதைடய
பகதைலத்
ப ாதைலத்துக் பகாண்டிருந் து . கதிரவனின்
ஒன்றிரண்டு கிரணங்கள் மட்டுமேம இன்னும்
விதைடபபற்றுப் மேபாக மேவண்டியிருந் து.
ஊரின் வடக்கு ஒதுக்குப்புறத்தில்
நாதைலந்து மேபர் எதுவும் மேபசாமல் அதைமதியாக
உட்கார்ந்து பகாண்டிருந் ார்கள் . அவர்களின்
திட்டபமல்லாம் இன்னும் சிறிது மேநரத்தில்
திருப்திகரமாக நிதைறவு பபற்ற விடும் (என்ற
ன்8ம்பிக்தைக). ஆள் அரவம் எதிர்பார்த் படி
அதிகமாய்
இல்தைலபயன்ப ாலும்
எப்மேபா ாவது மட்டுமேம சில வாக8ங்கள்
அடுத்துள்ள சாதைலயில் பசன்று பகாண்டிருந் 8
என்ப ாலும் அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடமே8மேய

இருந் ார்கள் என்பதும் அவர்களின்
முகபாவதை8கள் மூலம் ப ரிந் 8 . இருள்
கவ்வத் ப ாடங்கி மேமலும் , மேமலும் அ ன்
ஆதிக்கம் விரிந் து . அதில் ஒருவன் மட்டும்
மேவகமாய் ஒரு தைசக்கிளில் ஏறி எங்மேகா
பசன்றான். சிறிது மேநரத்தில் ஓர் அம்பாசிடர்
அவ்விடமாய் வந்து நின்றது .
டிதைரவர்
இறங்கி8ார்.
கடல் அதைலகளின் இதைரச்சல்
உக்கிரமாய்க் மேகட்கத் துவங்கியது . இன்னும்
கூட
அவர்கள்
பரபரப்பதைடயாமல்
அதைமதியாகமேவ இருந் 8ர் . ஒருவன் சுகமாக
விசிலடித் படிமேய பாடத் ப ாடங்கி8ான் .
அதுவும் அச்சமயத்தில் ரம்மியமாக இருந் து .
அந் க் குஷியில் அடுத் வன் பற்ற தைவத்
சிகபரட்தைட நான்கு மேபரும் பகிர்ந்து புதைக
வதைளயத்தை வானில் சுழல விட்ட8ர் .
ஒவ்பவாருத் ரின் முகமும் மதைறய ஆரம்பித்
மேநரம். மேபச்சுக் குரலில் மட்டுமேம இது இன்8ார்
என்று அதைடயாளம் கண்டு பகாள்ளக்
கூடிய ாயிருந் து. அவர்கள் முன்மே8 சலங்தைக

ஒலிக்க அதைமதியாக வந்து நின்றாள் ஸாஹிரா
மேபகம். தைகயில் சற்மேற பபரிய சூட்மேகஸ் . தூக்க
முடியாமல் தூக்கிக் பகாண்டு நிற்கிறாமேளா ?
அவள் பக்கத்தில் நின்றதும் அடுத் வீட்டு
ராமசாமி ஆச்சாரி மகள் முத்துலட்சுமி.
உடன் நால்வரும் சுறுசுறுப்பாயி8ர் .
சின்8த்துதைர ஸாஹிராவின் தைகயிலிருந்
சூட்மேகதைஸப் பத்திரமாக வாங்கிக் பகாண்டான்.
டிதைரவர் பபருமாள் ஓமேடாடிப் மேபாய் 8து
டாக்ஸிதைய ஸ்டார்ட் பசய் ான் . கூட இருந்
மே வராஜும்,
ஆறுமுகமும் பாதுகாப்பாய்
அங்குமிங்கும் திருட்டு முழிமேயாடு பார்க்க
ஆரம்பித் 8ர். ஏமே8ா இருவருக்கும் இப்மேபாது
ங்கதைளயறியாமமேலமேய தைக , கால் உ றியது .
ஆ8ால் சின்8த்துதைர படபடப்மேபா , பயமேமா
இல்லாமல் பசயல் பட்டான்.

'ஸாஹிரா!
கபரக்ட் டயத்துக்கு
வந்துட்டிமேய! என்று பரவசமாய்ச் பசான்8ான்
சின்8துதைர.

"சரி
ான் !
ஆ8ா
இப்மேபா
மேபசிக்கிட்டிருக்குறதுக்கு
மேநரமில்தைல
.
இன்னும் பகாஞ்சம் மேநரம் மேபா8ா எல்லாரும்
மே ட ஆரம்பிச்சுடுவாங்க. அதுக்கு முன்8ால
மேபாயிடணும். அமே ாட ப ாழுதுட்டு வாப்பா
வரக் கூடிய மேநரமாச்சு . அவங்களுக்கு நான்
இல்லாம் எதுவும் நடக்காது . அ 8ால் சீக்கிரமா
கிளம்புங்க!” என்றாள் ஸாஹிரா.

சூட்மேகஸ் அம்பாசிடரில் இடம்
பிடித்துக் பகாண்டது . ஸாஹிராதைவப் பின்
பக்கமாக ஏறச் பசான்8ான் சின்8த்துதைர .
பக்கத்திமேலமேய ானும் அமர்ந்து பகாண்டான் .

இருவர் மூச்சும் உரச ஆரம்பித் து. ஆறுமுகமும்,
மே வராஜும் முன்8ால் ஏறிக் பகாண்ட8ர் .
பபருமாள் ஆதைண கிதைடத் தும் பறக்கத்
யாராயிருந் ான்.
பவளிமேய
நின்று
பகாண்டிருந்
முத்துலட்சுமியின் தைககதைள
ஸாஹிரா பற்றி8ாள்; ன் கண்களில் ஒற்றிக்
பகாண்டாள்.

"மேபாய்ட்டு வர்மேறன் லட்சுமி ! உன்தை8
ஆயுசுள்ள வதைரக்கும் நான் மறக்க மாட்மேடன்டீ!
யாரு எ க் மேகட்டாலும் கல்மேலா , மரமேமான்னு
மேபசாமமேய நின்னு சாதிச்சுடு . என்தை8 மறந்துட
மாட்டீமேய?”

"சீச்சீ! மறக்கற மாதிரியா காரியம்
நடக்குது. மேபாய்ட்டு வா . அல்லா உங்கதைளக்

காப்பாத் ட்டும்!"
முத்துலட்சுமி.

என்று விதைட கூறி8ாள்

"ம்! புறப்படுங்க!” - ஆதைணயிட்டாள்
ஸாஹிரா.

கார் நகர்ந் து . இது இருளில் ஒடுங்கிக்
கிடந் சாதைலதையத் 8து பவளிச்சக் தைககளால்
பற்றிப் பிடித்து மேவக மேவகமாக ஊர்ந் து. யாரும்
பார்க்கவில்தைல என்பதை ஊர்ஜி ம் பசய்து
பகாண்ட முத்துலட்சுமி அந்
நிமிசமேம
பறந்மே ாடி8ாள். அடுத் வீட்டில் இன்னும் சில
மேநரத்தில் நடக்கப் மேபாகும் கமேளபரத்தை
எண்ணிப் பார்த் அவளுக்கு சற்று சிரிப்பும்
கூடமேவ அச்சமும் மேசர்ந்து வந் து.

பமயின் மேராட்தைடக் கடந்து
பகாண்டிருந் து கார் .
நான்கு பக்கக்
கண்ணாடிகளும் உயர்த்தி விடப்பட்டிருந் 8 .
ஸாஹிரா வாப்பா பமான்8ா முகம்மது 8து
ப ாழுதைகதைய முடித்துக் பகாண்டு வீட்டுக்குத்
திரும்பிக் பகாண்டிருப்பதை
இவள்
உள்ளிருந்மே பார்த் ாள் . இன்னும் சிறிது
மேநரத்தில் அவர் 'எல்மேலாரும் கூடமேவ இருந்தும்
அவர்கள் இல்லமேவ இல்லா து ான் ஓர்
அ8ாதை நிதைலதைய அதைடயப் மேபாகிறாமேரா
என்பதை எண்ணிப் பார்த் ாள் ஸாஹிரா
.
ன்தை8யும் அறியாமமேலமேய அழ ஆரம்பித் 8
அவள் கண்கள் . சின்8த்துதைரயின் தைககளால்
அந் க் கண்ணீர் துதைடக்கப்பட்டது . அவள்
வாப்பா கடந்து மேபா8தை அவனும் பார்த் ான் .
அவனுக்கும் ஒரு மாதிரியா8 எண்ணங்கள் .
துயதைர அகற்ற
அவளின் கன்8ங்களில்
பமல்லமேவ இ ழ்களால் ஒற்றிக் பகாண்டான்.

அமே சமயத்தில் , வடக்குத் திதைசதைய
மேநாக்கி தைமல்கதைள ஏப்பம் விட்ட வண்ணம்
வண்டி பறக்கத் ப ாடங்கியிருந் து.

ஒரு மணி மேநரமேம ஆகியிருந் து . ஒரு
மேசரிக்குள் புகுந்
கார் ப ருவின்
தைமயத்திலிருந் ஒரு ஓடு வீட்டின் முன் வந்து
நின்றது. அது வந் தும் அ ன் பின்மே8
குழந்தை கள் எல்லாம் அரக்கப் பரக்க ஓடி
வந் 8. 'மேஹ மேஹ ' என்று காணா தை க்
கண்ட ாகக் கூச்சல் இட்ட8 . ப ருவில்
திண்தைணயில் உட்கார்ந்து பாடு மேபசிக்
பகாண்டிருந் வர்கபளல்லாம்
எழுந்து
என்8மேவா
ஏமே ா
என்று விழியுருள
ஆரம்பித் 8ர். சிலர் வீட்டருமேகமேய வந் 8ர் .
ண்ணீர்
அடித்துக்
பகாண்டிருந்
பபண்கபளல்லாம் அதை
அப்புறமாய்க்
கவனித்துக் பகாள்ளலாம் என்று லீவு விட்டு
வந் 8ர். சுற்றிலும் ஒமேர கூட்டம் . ப ரு
விளக்குத் ன் பங்குக்கு ஒளிதைய வீசியது
.

அவசரம் ாளாமல் சிலர் எட்டிப் பார்த் 8ர் .
எதுவும் ப ரியவில்தைல.

சின்8த்துதைர ான் மு லில் க தைவத்
திறந் ான். சூட்மேகதைஸ எடுத் ான். உள்மேள ஒரு
பபண் இருக்கிறாள் என்பதை இப்மேபாது
எல்மேலாரும் கண்டு பகாள்ள முடிந் து .
அவர்களுக்மேகா ஆச்சரியமேமா ஆச்சரியம்.

"ஸாஹிரா! பவளிமேய வா . எல்லாம்
நம்ம ஜ8ங்க ான்!” என்றான் சின்8துதைர.
அவள் கால் தைவத் ாள் . அடடா! என்8
அற்பு மாக அவள் கால்கள் பூமியில் பதிந் 8 .
பதிந் கால்கள் மேமமேல நடக்காமல் நின்ற8 .
பபரியவர்கபளல்லாம் கூட கண்கதைள இதைமக்க
மறந் 8ர். மேநர்த்தியா8 அழகு ஒன்று ங்களின்
மேநரில் வந் தும் அவர்கள் பட்ட பாடு ஆ8ந் ம்.

ஒருவர் பசான்8ார் , "இந் க் கிளி
எப்படிமேவ சின்8த்துதைரயக் பகாத்திடுச்சு?"
"எல்லாம் ப ரிஞ்ச மாதிரி மேபசாதிரும் .
அதுவா பகாத்தியிருக்கா இல்மேல இவன் ான்
பகாத்தியிருக்காணாங்குறமே இனிமேம ான்
ப ரியும்!”
என்று முன்8வர் காதில்
முணுமுணுத் ார் பின்8வர்.

சின்8த்துதைரயின் அப்பா
பிச்தைச
எல்லாவற்தைறயும் பார்த்துக் பகாண்டிருந் ார் .
வீட்டு வாசலில் நின்று ன் தைககதைளக் கிள்ளிப்
பார்த் ார். 'சுரீர்' என்ற து.

பபருமாள் பின்8ால் இறங்கியதும் அந்
ஊரிலுள்ள மற்றவர்கட்கும் ஆச்சரியம் . அவன்

முன்பு இந்
ஊரில் வசித் வன் என்பமே
காரணம்.
ஆறுமுகமும்,
மே வராஜும்
அப்பறமாய் இறங்கி8ர் . அவர்கதைளயும் கீழ்
மேமலாகப் பார்த் து ஊர்.

"பபருமாளு! என்8 நடந்துச்சு மு ல்ல
அ ச் பசால்லு !” என்று ஓடி வந்து அவர்கதைள
அண்டி நின்று மேகட்டார் பிச்தைச.
"அவசரப்படாதீங்க!
சாவகாசமாய்ச்
பசால்லுமேறன். நாம் இப்ப வீட்டுக்குள்ளாரப்
மேபாமேவாம்.” என்றான் பபருமாள்.

உள்மேள வந் வங்கதைளப் பாயில் அமரச்
பசான்8ாள் சின்8த்துதைரயின் ாய் . ஒன்றுமேம
விளங்காமல் - அமே சமயத்தில் அந் ப்
பபண்ணின் அழதைக தைவத் கண் வாங்காமல்
பார்த்துக் பகாண்டிருந் ாள்.

மூமேண முக்காலடி குடிதைசக்குள்
,
வந் வர்கள் ஒடுங்கி8ார்கள். ஊர் ஜ8ம் ஊதைம
ஜ8மாய் பவளிமேய நின்று பகாண்டிருந் து.

பிச்தைச மறுபடியும் படபடப்புடன்
மேகட்டார்,
"ஏடா
கூடமா
எதுவும்
நடந்துடலிமேய?” என்று.

"அப்படிபயல்லாம்
ஒண்ணும்
நடந்துடதைலயா. அந் ப் பபாண்ணு நம்ப
பக்கத்து ஊரு ான் . பமாத் மேம நாலஞ்சு
சாய்புமாறு குடும்பம் ான் அந் ஊரிமேலமேய
இருக்குது.
நம்ம
சின்8த்துதைர மு ல்ல
இவங்கமேளாட பலசரக்குக் கதைடயில் ான்
மேவதைல பாத்துக்கிட்டிருந் ான். சாமான் எடுக்கப்
மேபாகவும் வரவுமா இருந் து8ால அந் ப்

பபாண்ணுக்கும்,
இவனுக்கும் பழக்கம்
உண்டாயிடுச்சு. விசயம் ஒரு நாள் அவங்க
வீட்டுக்குத் ப ரிஞ்சதும் இவன் கதைடயிமேலர்ந்து
விலக்கிட்டாங்க. அப்புறமா இவங்க இரண்டு
மேபருமேம மூணாவது நபதைர வச்சிக்கிட்டுத் ான்
கடி த் ப ாடர்பபல்லாம் நடத்திக்கிட்டாங்க .
இன்னும் நாலஞ்சு நாள்ல இவளப் பபாண்ணு
பாக்குறதுக்காக மாப்ள வூட்டுக்காரங்க வராங்க.
இவளும் வாழ்ந் ா சின்8த்துதைரமேயாட ான்
வாழுமேவன்னு பிடிவா மா நிக்குறா அவ ான்
ப்பிச்சு வர்றதுக்கு ஐடியா பகாடுத் ார் .
சின்8த்துதைரயும் சம்மதிச்சது8ாமேல அவசரம் ,
அவசரமா
ப்பி வந்துட்டாங்க .
நானும்
என்மே8ாட காருமேலமேய அவங்கதைளப் பத்திரமா
பகாண்டு வந்து மேசர்த்துட்மேடன் . நான் ான்
இவங்களுக்கு பஹல்ப் பண்ணியிருக்மேகன்னு
ப ரிஞ்சா சாகிபுமாறுங்க என் குடதைலப்
பிடுங்கிடுவாங்க.
அ 8ால நானும் சரி ,
நீங்களும் சரி இனிமேம கவ8மா
இருந்துக்கிடணும்.” என்று மேபசி முடித் ான்
பபருமாள்.

"பபரிய இடத்து பபால்லாப்பபல்லாம்
சம்பாரிச்சுட்டு
வந்து
நிக்கறீங்கமேள
;
அவங்களுக்குத் ப ரிஞ்சா இங்குள்ள நம்ம
கதிபயல்லாம் என்8 ஆவும்னு மேயாசிச்சுப்
பாத்தீங்களா?”

“இ ச் பசய்யமேலன்8ா ஸாஹிராங்குற
இந் ப் பபாண்ணு பசத்துப் மேபாயிடுவா!'

"சாவட்டும்! சந்மே ாசமா சாவட்டும்!
அ ப்பத்தி நமக்பகன்8 ? நம்ம உசிரு ாய்யா
நமக்கு முக்கியம் . நாளக்மேக இவங்க ஏ ாவது
எசகுபிசகா
நடந் ா
நம்ம
ஊருக்காரங்க
என்தை8யக் பகான்னு மேபாட மாட்டாங்களா?”

"அப்படில்லாம்
நடக்காதுப்பா
!
அ8ாவசியமா
பயப்படாதீங்க!”
என்று
இதைடமறித்துச் பசான்8ான் சின்8துதைர.

"அடி பசருப்பாமேல! படுக்காளிப் பயமேல
- நீ இதுவும் மேபசுமேவ இதுக்கு மேமமேலயும்
மேபசுமேவமேல!” என்று கூறிய படி எழுந்து
சின்8த்துதைரதையப் பிடித்து இழுத்து ஓங்கி ,
ஓங்கி அடித் ார் பிச்தைச.

"ஐமேயா! அவர அடிக்காதீங்க!” என்றபடி
சின்8த்துதைரயின் மேமல் பற்றிப் படர்ந் து
ஸாஹிராக் பகாடி.
****

இரண்படாரு
நாளில்
மேசரி
வாழ்க்தைகயில்
ன்தை8 ஐக்கியப்படுத்
முயன்றாள் ஸாஹிரா
.
வருமேவாரும்,
மேபாமேவாரும் அவள் அழதைகப் பருகத்
வறுவதில்தைல. ஆயினும் ஊர்ப்புள்ளிகளில்
பலர் வயிற்றில் பநருப்தைபக் கட்டிக்
பகாண்டிருந் 8ர் - எந்
நிமிஷமும் எந்
ஆபத்தும் வரலாம்.

ப ருவிலுள்ள
பம்பில்
ண்ணீர்
அடித்துக் பகாண்டிருந் ாள் ஸாஹிரா
.
'சர்‘பரன்று பக்கத்தில் ஜீப் வந்து நின்றதும்
பார்த் ாள்.
குடத்தை ப் மேபாட்டு விட்டு
மேவகமாய் ஓடி8ாள் . பின்8ாமேலமேய அவளது
அண்ணன் உமர் ஜவஹரும் அவன்
கூட்டாளிகளா8
பபான்தை8யா,
சுப்பு,
ாஜுதீன், ஜஹாங்கீர், பாபு மு லாமே8ாரும்
ஓடிவந் 8ர். அவள் குடிதைசக்குள் சிட்டாய்
பறந்து ாழ் மேபாட்டாள் . மேவகமாய் அந் க்

குடிதைசதைய அதைடந் ஆறு மேபரும் கத்தி8ார்கள்;
க தைவ மடமடபவன்று ட்டி8ார்கள்.

"வம்தைப விதைலக்கு வாங்கிக்
பகாண்ட"ஜ8ங்கள் எல்லாம் சின்8துதைர
வீட்டின் முன் குழுமி8ர் . சில பபரியவர்கள்
அவர்கதைள அணுகி , "ஐயா, மு லாளிங்களா!
என்8 விசயம்னு பசால்லுங்க!' என்ற8ர்.

"என்8ய்யா ஒரு மண்ணாங்கட்டியும்
ப ரியா வங்க மாதிரி மேகக்குறீங்க. ஊருக்குள்ள
ஒரு பபண்தைண ஒருத் ன் கடத்திக்கிட்டு
வந்திருக்கான். என்8
ஏதுன்னு
யாராவது
விசாரிச்சீங்களாய்யா?” என்று சீறி8ான் உமர்
ஜவஹர்.

"மேகட்மேடாம்யா மேகட்மேடாம்! அந் ப்
பபாண்ணு ான் அவமே8ாடு ான் வாழ்மேவன் ;
இல்மேலன்8ா
பசத்துப் மேபாயிடுமேவன்னு
பசால்லிக்கிட்டு ஓடி வந்துடிச்சாம்."

"ஆமா! அவன் பபரிய சீமா ஊட்டுப்
புள்ள. அ 8ால் ான் அவ அவ8வுட்டா மேவற
நாதிமேய
கிதைடயாதுன்னு
ஓடி
வந்திட்டாளாக்கும்?”
என்று
பாபு
எகத் ாளமாய்க் மேகட்டான்.

"அவன் பகட்ட மேகட்டுக்கு அவமே8ாட
ஒருத்தி ஓடி மேவற வரளாக்கும் ? நல்லா
இருக்குய்யா நீங்க மேபசுறது” என்று ாஜீதீனும்
களத்தில் இறங்கி8ான்.

"மேகாபப்படாதீங்க
மு லாளி!
சின்8ஞ்சிறுசுக ஏமே ா
ப்புத் ண்டவா
நடந்திடுச்சுங்களா,
நீங்க
ான்
பபாறுத்துக்கணும்” என்றார் ஊர்ப் பபரியவர்
முத் ன்.

"என்8ய்யா
சின்8ஞ்சிறுசுக?
ஒரு
பபண்தைணமேய ராவணன் மாதிரி தூக்கிட்டு
வந்திருக்கான். இ ாய்ய சின்8 விஷயம்?”
என்று மேகள்வி
மேகட்டான் உமர் ஜவஹர்.

"பபாறுங்க! அவங்கதைளமேய கூப்பிட்டு
விசாரிப்மேபாம்” என்றபடி முத் ன் க தைவத்
ட்டி8ார். சின்8த்துதைர க தைவத் திறந் ான் .
அவனுக்குப் பக்கத்தில் பயமேரதைககள் கண்களில்

ஓட
நின்று பகாண்டு இருந் ாள்
சின்8த்துதைரயின் ாய் . "இந் மேநரம் பாத்து
அவரு காட்டுக்குப் மேபாயிட்டாமேர! ”

"பவளிமேய வாடா ராஸ்கல் ! உன்தை8
ஒரு தைக பாக்குமேறன் !” என்று முஷ்டிதைய
ஓங்கி8ான் உமர் ஜவஹர்.

"மு லாளி நில்லுங்க !
அவங்க
கிட்மேடயும் விசாரிச்சுக்கிடுமேவாம் . ஏம்ப்பா
சின்8த்துதைர
அந் ப் பபாண்தைணக்
கடத்திக்கிட்டு வந்துட்மேடன்னு இவங்க
எல்லாருமா மேசர்ந்து பசால்றாங்கமேள ! அது
உண்தைமயா?” என்று வி8வி8ான் முத் ன்.

"இல்மேலங்க! அவ
ான் என்தை8க்
கூட்டிட்டுப் மேபான்னு பசான்8ா.

"பபாய்யி! பபாய்யி! மேடய் எவ்வளவு
தை ரியமா பபாய் மேபசுமேற. உன் நாக்கு அழுகிப்
மேபாயிடும்டா!” என்று உறுமி8ான் உமர்
ஜவஹர்.

"மேவணும்ணா ஒங்க ங்கச்சிய நீங்கமேள
மேகட்டுப் பாருங்க!"

"அந் ச்
வரச்பசால்லு!"

சிறுக்கிமவள்

பவளிமேய

"ஸாஹிரா!
ஒங்க
அண்ணன்
கூப்புடறாரு.
பவளிமேய வந்து நீமேய
எல்லாத்தை யும் பசால்லு!"
அவள் பமல்ல வந் ாள் . மானின்
விழிகள் மருண்மேடாடி8 . ன்தை8ச் சு ாரித்துக்
பகாண்டு
ன் கால்கதைள அழுத் மாக
ஊன்றி8ாள்.
பபாங்கி வந்
அதை8த்து
ஆத்திரங்களாலும் உமர் ஜவஹர் அவதைள
அங்மேகமேய பகான்று விடவும் சித் மாயிருந் ான்.
எனினும் ன்தை8க் கண்டு பயந்து அவள்
வழிக்கு வந்து விட மாட்டாமேளா?
ாஜுதீன் அவள் முன்8ால் மேபாய்
நின்றான். “இந் ாப் பாரும்மா! ஸாஹிரா! உன்8
யாரும் எதுவும் பசய்ய முடியாது. இதுக்குத் ான்
நாங்கள்லாம் வந்துட்மேடாமேம ! இன்8ாபாரு
பாபு, பபான்தை8யா, சுப்பு, ஜஹாங்கீர்னு
எல்மேலாருமேம வந்துருக்மேகாம் . அ 8ால நீ
பயப்படாம உண்தைமதையச் பசால்லு .
ப்பு
ண்டாவா எது நடந்திருந் ாலும் நாங்க

மன்னிச்சுடமேறாம்;
பவளிமேய
பரவாமல் பாத்துக்கிடமேறாம்.”

எதுவுமேம

"இப்ப நான் என்8 பசால்லணும் ?” ஸாஹிரா.

"சின்8த்துதைர
ான் என்தை8க்
கடத்திட்டு வந் ான்னி இவங்க முன்8ால
பசால்லிடு.
"இந் ச் மேசரிக்கு நான்
ான்
சின்8த்துதைரதையக் கடத்திக்கிட்டு வந்மே ன்
மேபாதுமா?”

.

புலிப் மேபாலப் பாய்ந் ான் உமர்
ஜவஹர். அடிபட்டுக் கீமேழ விழுந் மேவகத்தில்
ஸாஹிராவின் வாயிலிருந்து ரத் ம் ஒழுகியது .
கண்களின் பக்கத்தில் அடிபட்டு மேவகமாக வீங்க
ஆரம்பித் து. எனினும் அழாமல் எழுந்திருக்க
முயன்றாள். ஓமேடாடிப் மேபாய் ஜஹாங்கீர்
அவதைளத் தூக்க முயன்றான் . சின்8த்துதைரயும்
மேசர்ந்து தூக்கி8ான்.

"நாமேய! தைகதைய எடுடா . நீ என்8டா
அவள தூக்குறது?” என்று மேமலும் மேகாபமாய்க்
கத்தி8ான் உமர் ஜவஹர்.

"நான் ப ாட்டு
பபாண்டாட்டி அவ.”

ாலி கட்டப் மேபாற

சின்8த்துதைர இவ்வாறு பசால்லியதும்
உமர் ஜவஹரின் நண்பர்கள் அவதை8 அடிக்கப்
பாய்ந் ார்கள்.

ஆ8ால் அவ்வாறு அசம்பாவி மாக
எதுவும் நடந்துவிடா
வண்ணம் அங்கு
கூடியிருந் ஜ8ங்கள் சுற்றி வதைளத் ார்கள்.

"எங்க கண்ணு முன்8ாமேலமேய எங்க
ஊருக்காரவுங்கள் அடிச்சா நாங்க எப்படி
பபாறுத்துக் பகாள்ளுமேவாம்” என்று முத் ன்
மேகாபப்பட்டார்.

அப்மேபாது ரவிராஜ்
பள்ளிக்கூடத்து வாத்தியார்

- அந் ச் மேசரிப்
- முன் வந்து

சமா ா8ம் பசய் ார். “யாரும் மேகாபப்படாதீங்க
- நான் மேபசிப் பாக்குமேறன்.”

பின்8ர்
ரவிராஜ்
அவர்கதைளதை8வதைரயும் அதைழத்துப் மேபசி8ார் .
கூடமேவ முத் னும் இருந் ார்.

அந்
ஊர் ஜ8ம் ஆத்திரத்தில்
இருக்கின்றதை ஜகாங்கீரும் , பாபுவும் நன்கு
உணர்ந் 8ர். "சரி சார் ! ஸாஹிரா கூட நாங்க
நிதை8ச்சு வந் மாதிரி மேபசல . அவ விரும்பிமேய
வந்திருக்குற ா ப ரியுது. பரண்டு, மூணு
ராத்திரி அவளும் அவனும் அந் க் குடிதைசயில்
ான்
ங்கியிருக்காங்க
.
அ 8ால
அவங்களுக்குள்ள எதுவும் நடந்திருக்கலாம் .
மேபசாம சின்8த்துதைரதைய எங்க ம த்துல
மேசத்துக்கிடமேறாம். அவங்க பரண்டு மேபரும்

சந்மே ாஷமா வாழுறதுக்கு அந்
வழியாத் ப ரியுது.”

ஒண்ணு ான்

"மேடய் ஜஹாங்கீரு ! என் ங்கச்சி
தைலவிதிதைய நீ என்8டா
நிர்ணயம்
பண்ணுறது? உ8க்கு எவண்டா அதிகாரம்
ந் ான்?
கன்8ாபின்8ான்னு
என்ப8ன்8லாமேமா வாய்க்கு வந்
படி
மேபசுமேற! மு ல்ல உன் மூதைளதையச் சலதைவக்குப்
மேபாடு!”

"உமரு மேகாபப்படாமே .
மு ல்ல
இவங்க பரண்டு மேபதைரயும் நம்ம இடத்துக்குக்
கூட்டிகிட்டு மேபாகணும் . அப்ப ான் நாம
பந8ச்ச மாதிரி எல்லாக் காரியத்தை யும்
கச்சி மா
நடத்
முடியும்.
இதுக்கா
மேவண்டித் ான் ஜஹாங்கீரு இப்படிப்
மேபசுறான்னு நான் பந8க்கிமேறன் " என்று உமர்

ஜவஹரின் காதை க் கடித் ான் பபான்தை8யா .
அது ான் உண்தைம மேபாலும் என்று நம்பிய உமர்
ஜவஹர் ரவிராஜிடம் கூறி8ான்.

"இ பாருங்க சார்! நாங்க மு ல்மேல
இவங்க பரண்டு மேபதைரயும் எங்க வூட்டுக்குக்
கூட்டிட்டுப் மேபாமேறாம் .
அங்க
வச்சு
சின்8த்துதைரதைய
எங்க
ம த்துல
மேசத்துக்கிடமேறாம். அப்புறம் ஒரு நல்ல நாளா
பாத்து
முதைறப்படி
கல்யாணம்
நடத்திக்கிடமேறாம்.
ஒங்களுக்குச் சம்ம ம்
ாமே8!”

ரவிராஜ் வாத்தியார் இ தை8 அங்கு
கூடியிருந் சின்8த்துதைர, ஸாஹிரா மற்றும்
அதை8வரிடமும் கூறி8ார் . யாரும் ஆட்மேசபம்
எழுப்பிக் பகாள்ளவில்தைல.

சின்8த்துதைரயும்,
ஸாஹிராவும்
சாமான்கதைள எடுத்துக் பகாண்டு ஜீப்பில்
ஏறி8ர். மற்றவர்களும் ஏறிக் பகாள்ள வந்
வழிதைய ஞாபகம் தைவத்துத் திரும்பச் பசன்றது
ஜீப்.

மேநராக ஊர் வந்து மேசர்ந் ஜீப் மேபாலீஸ்
ஸ்மேடஷனின்
முன்மேபாய்
நின்றது
.
சின்8த்துதைரயும்,
ஸாஹிராவும் உள்ளூர
அச்சப்பட்ட8ர். இத் தை8
மேநர மகிழ்ச்சிதையயும் இந் ஒரு க8ம்
துன்பமாக ஆக்கிவிட்டது மேபால் இருந் து.

“ம்ம்!
இறங்குங்க”
என்று
கடுகடுப்பாய்ச் பசான்8ான் உமர் ஜவஹர்.

"அண்மேண!
வீட்டுக்குப் மேபாக
மேவண்டாமா?” என்று மேகட்டாள் ஸாஹிரா.

"மு ல்ல மாமியார் வீடு. அப்புறம் ான்
நம்ம வீடு” என்று மேகலி பசய் ான் உமர்
ஜவஹர்.
"ஜவஹர், நாம் மேபசி வந் து என்8 ?
இப்மேபா நீ பசய்யறது என்8 ?” வி8வி8ான்
ஜஹாங்கீர்.

"என் நியாயம் எ8க்குத் ப ரியும் . நீ
ஒண்ணும் புத்தி பசால்ல
மேவண்டாம் .
இஷ்டமில்மேலன்8ா இறங்கிப் மேபாயிடு!"

"ஒரு பபாண்ணுக்குத்
பண்ணாமே டா?

துமேராகம்

"அந் ப் பபாண்ணு என் ங்கச்சி ான் .
உன்மே8ாட மேவதைல என்8வுண்மேடா அ ப்
பாத்துட்டுப் மேபா!”

"குட் தைப” என்று ன்தை8ப் பிரித்துக்
பகாண்டான் ஜஹாங்கீர்.

அமே
சமயத்தில் ஜீப்பிலிருந்து
இதைடயிமேலமேய இறங்கியிருந் பபான்தை8யா ,
ஸாஹிராவின் வாப்பாதைவ தைசக்கிள் ரிக்ஷாவில்
அதைழத்து வந் ான்.

ஜீப்பிலிருந்து ஸாஹிராவின் தைகதையப்
பிடித்து இழுத் ான் உமர் ஜவஹர்
.
சின்8த்துதைரயின் கழுத்தில் தைகதைய தைவத்துத்
ள்ளி8ான் சுப்பு . உள்மேள சப் -இன்ஸ்பபக்டர்
பாஸ்கரனும் ஒன்றிரண்டு மேபாலீஸ்காரர்களும்
ஏமே ா
மேபசிக் பகாண்டு இருந் 8ர்
.
"குற்றவாளி” கதைள அவர் முன்பு பகாண்டு
மேபாய் நிறுத்தி8ர். மேபச்தைச நிறுத்திய பாஸ்கரன்
அவர்களின் மீது கவ8ம் பசலுத் லா8ார் .
ஸாஹிராவின் மேபரழகில் அப்படிமேய
ஸ் ம்பித்துப் மேபா8ார் பாஸ்கரன் . பார்த்
மாத்திரத்திமேலமேய அவள் ஒரு முஸ்லீம்
என்பதை க் கண்டு பகாண்டார்
.
அவர்
ம8துக்குள் பாராட்டி மகிழ்ந்து பகாண்டார்.

உமர் ஜவஹர் , சுப்பு, பபான்தை8யா
மூவருக்கும் சம்பவங்கதைள விவரித்து இவதைள
அவன் கடத்திப் மேபா8 ாக கூறி8ார்கள் .

சின்8த்துதைரதையயும்,
ஸாஹிராதைவயும்
விசாரித் மேபாது கதை மேய தைல கீழாக மாறிப்
மேபாவதை அறிந் ார் . "இருந்து இருந்து இந் ப்
மேபரழகி இந் ப் பதைறயதை8யா கா லிச்சிட்டு
ஓடி8ா” என்று ம8த்துக்குள் உஷ்ணப்பட்டுக்
பகாண்டார். அவள் மீண்டும் சின்8த்துதைரக்கு
சா கமாகப்
மேபசி8து
அங்கிருந் வர்களுக்குச்
சங்கடமாகமேவ இருந் து.

பாஸ்கரன் மேகட்டார் , "நீங்க என்8
பசால்றீங்க? பரண்டு மேபருமேம ஒமேர கதை ான்
பசால்றாங்க. இதுல நான் என்8 பண்ணணும்னு
நீங்கமேள பசால்லுங்க!''

"சப்-இன்ஸ்பபக்டர் சாரு ! அவன் என்
மவளக் கடத்திக் கிட்டுப் மேபாயி ஏமே ா மருந்து

மாயம் பண்ணி 8க்குச் சா கமாகப் மேபச
தைவச்சிருக்கான்” என்றார் பமான்8ா முகம்மது.

"அப்படில்லாம் பசால்லாதீங்க வாப்பா!
எ8க்கு எந் மருந்து மாயமும் பண்ணமேல !"
என்று இதைட மறித் ாள் ஸாஹீரா.

"சும்மா இருடி, கழுமே , அ8ாவசியமா
தைலயிட்டுப் மேபசாமே . அப்படிப் மேபசி8ா
ப ாதைலச்சுப் மேபாடுமேவன்” - உமர் ஜவஹர்.

"சார் என் மவ ஒண்ணும் அறியா வ .
நீங்க ான் காப்பாத்திக் குடுக்கணும்” என்று
பரி ாபமாய்க் கூறி8ார் அவள் வாப்பா.

"ஒங்க பபாண்ணுக்கு வயசு என்8ாச்சு?”

உமர் ஜவஹர் மின்8ல் மேவகத்தில்
மேயாசித்துப் பட்படன்று பதில் பசான்8ான்
"வயது பதி8ாறு ான் ஆவுது சார்”

.

அப்படீன்8ா இது குற்றமாச்மேச. அவங்க
பரண்டு மேபருக்கும் திருமணம் பண்ணி தைவக்க
முடியாது, இனி நான் கவனிச்சுக்குமேறன்.
"அப்படிமேய பசஞ்சிடுங்க சார் !” என்று
இளித் ான் உமர் ஜவஹர்.

"நீ வீட்டுக்கு வாம்மா . ஒ8க்கு மேவமேற
நல்ல இடமா பாத்துக் கல்யாணம் பண்ணி
தைவக்கிமேறன்” என்றார் பமான்8ா முகம்மது.

"மேவண்டாம்,
மேவண்டாம்.
என்8
இப்படிமேய உட்டுடுங்க' என்று அவள் மீண்டும்
ன் வலுதைவக் காட்டி நகர மறுத் மேபாது
அவதைளச் சுருட்டி வாரி எடுத்து ஜீப்பில்
திணித் ான் உமர் ஜவஹர்.

"இன்ஸ்பபக்டர் சார் !
அவளக்
காப்பாத்துங்க. அவ இல்லாம என்8ால வாழ
முடியாது.
எங்கள் ஏமாத்திக் கூட்டிட்டு
வந்துட்டாங்க!' என்று கத்தி8ான் சின்8த்துதைர.

"கழுதை ! நீ பகட்ட மேகட்டுக்கு உ8க்கு
கா ல் மேவற வாழுமே ா?” என்று ஓங்கி ஒரு குத்து
விட்டார் பாஸ்கரன் . அவன் உள்மேள மேபாய்
விழுந் ான்.
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ஒரு க8வு அரங்மேகறிய
பின்னும்

அது அப்பாவினுதைடய நீண்ட நாள்
ஆதைச என்று மட்டுமா பசால்லி விடுவது ?
இல்தைல. எங்கள் வீட்டில் ஒவ்பவாருவரின்
நீண்ட நாள் ஆதைசயும் ான் அது . பபரிய
விசயமல்ல; ஒரு சா ாரண விசயம் ான் .
ஆ8ாலும் எங்கள் வீட்டு பட்பஜட்டில்
என்தைறக்குமேம அ தை8 உட8டியாகச் மேசர்த்துக்
பகாள்ள முடிந் தில்தைல. ஆ லால் சீட்டுப்
மேபாட்டு வந்மே ாம். அதிமேல கணிசமா8 ப ாதைக
மேசர மேவண்டும் அல்லது அ ன் விதைலக்குப்
பாதியாவது மேசர்ந்து விட மேவண்டும் . அப்மேபாது
ான் ஒரு மேடபிள் ஃமேபன் வாங்கி விடக் கூடிய
சாத்தியம் இருந் து.

இப்படியாக அதில் பாதித் ப ாதைக
மேசரமேவ கிட்டத் ட்ட மூன்றதைர ஆண்டுகள் ஆகி
விட்ட8. மா ந்மே ாறும் பத்து ரூபாய் அப்பா
பசலுத்தி வந் ார் .
தீபாவளி மேபா8ஸ்
வாங்கியதில் ஒரு முதைற இருபது ரூபாயாகப்
மேபாட்டார். ஆ8ால் அது ஒரு மடத் 8மா8
விஷயமாக மறுநாமேள எங்கள் அதை8வதைரயும்
எண்ண தைவத் து. தீபாவளி வதைகக்கா8
துணிமணிச் பசலவுகள் , பட்டாசு வதைகச்
பசலவுகள், பண்ட வதைகச் பசலவுகள் என்று
அந் எக்ஸ்ட்ரா பத்து ரூபாதையச் பசலவு பண்ணி
இருக்கலாம். அ ன் பின்8ர் தீபாவளி மேபா8ஸ்
பபற்ற சமயங்களிலும் பத்து ரூபாய் ான்
பசலுத்திமே8ாம்.
ஒரு மா ம் மட்டும்
அதிகப்படியாய்ப் பத்து ரூபாய் கட்டி விடுவதில்
பிரமா மாய் என்8 வந்து விடப் மேபாகிறது
என்கிற எண்ணம் மேவறு மேசர்ந்து பகாண்டது .
இது மேபாக மருந்து மாத்திதைரச் பசலவு என்று
மேபா8ாலும், விருந்தி8ர் யாராவது வந்து
’ ண்டச் பசலதைவ ' உண்டாக்கி இருந் ாலும்
கூட பத்து ரூபாய் சீட்டுக் கட்டுவது என்பது

சிரமமாகிப் மேபாய் விட்டது . அப்படிப்பட்ட
சமயங்களில் ஐந்து ரூபாயும் கட்டியிருக்கிமேறாம்.
அப்மேபாது கம்பபனிக்காரன் கூடக் மேகட்டுத்
ப ாதைலத்திருக்கிறான். "என்8 பவறும் அஞ்சும்
மேசத்து பத் ா மேபாட்டுற மேவண்டியது ா8 ?”
என்று. அவனுக்பகன்8? அந் அஞ்சு ரூபாய்
சாமானியப்பட்ட
ப ாதைகயாகத்
ப ரிந்திருக்கிறது. எங்களுக்கல்லவா அ ன்
அருதைம பபருதைமபயல்லாம் ப ரியும்.

சினிமா பார்ப்பதை க் கூடக் குதைறத்துக்
பகாண்டு விட்மேடாம் . எப்படியாவது காதைச
மிச்சப்படுத்தியாவது ஒரு மேடபிள் ஃமேபன்
வாங்கியாக மேவண்டும் என்பது மட்டுமேம எங்கள்
எல்மேலாரின் குறியாகி விட்டது.

அக்கம் பக்கத்து வீடுகளில் அவரவர்
அப்பாமார்களும்
அண்ணன்மார்களும்

எப்படிமேயா
கஷ்டப்பட்டு ஒரு மேடபிள்
ஃமேபமே8ா, சீலிங் ஃமேபமே8ா பகாண்டு வந்து
மேசர்த்திருக்கிறார்கள். எங்கள் வீட்டுக் கதை
மட்டும் இப்படிப் மேபாய்க் பகாண்டு இருந் து .
அப்பாவிடம் அம்மா
இதை க் குத்திக்
காட்டுவதும் உண்டு . அப்பா தீர்க்கமாய் பதில்
பசால்லுவார், "அவங்களுக்பகன்8? அப்பாவும்,
பிள்தைளயும் சம்பாதிக்கிறாங்க . அப்படிமேய ஒரு
ஆளா சம்பாதிச்சாலும் தைக பநதைறய சம்பளம்
வாங்குறாங்க. நம்மளப் மேபாலயா வாய்க்கும்
தைகக்கும் இல்லாம அதைலயுறாங்க."

அப்பா மேமலும் ப ாடர்ந் ார். "எ8க்கும்
இந் ப் பிச்தைசக்காரப் பய கம்பபனின்னு
இல்லாம ஒரு கவர்ன்பமண்டு உத்திமேயாகம்னு
மேபாயிருந் ா
இப்படி என் ஒண்டுக்
குடித் 8த்துல
பகடக்கப் மேபாகிமேறாம் ?
வாடதைக வீட்டுல உக்காந்துக்கிட்டு அவன்
கிட்ட ஏன் தைகதையக் கட்டப் மேபாமேறாம்?" இதில்
என்தை8யும் மேசர்த்து இழுத்து விடுவார்
.

"இவனும் படிச்சுப் பபரியவ8ாயி ஒரு
உத்திமேயாகம்னு மேபாயிச் மேசர்ந் ான்8ா நம்ப
கஷ்டம் பராம்பவும் பகாதைறஞ்சி மேபாயிருக்கும்!
என்8 பசய்ய? நான் ஒண்டிக்கட்தைடயா கிடந்து
சாக மேவண்டி இருக்கு !” அப்மேபாது அம்மா
எதிர்த்துப் மேபசுவாள் . "ஏன் இப்படிபயல்லாம்
கூப்பாடு மேபாடுறீங்க ? கல்யாணமாயி 10
வருஷமா குழந்தை இல்லாம இருந் துக்கு
ஏமே ா கடவுளு கண் திறந்து பாத்து இந்
மூதைணயும் கண் பநறஞ்சாப்புல அனுப்பி
வச்சிருக்காரு.
அ
பந8ச்சிப் பாருங்க .
இல்மேலன்8ா என்8 பசய்ய முடியும்?”

இப்படியாக மா ங்கள் ஊர்ந்து மேபாய்க்
பகாண்டு இருந் 8 .
சரியா8
பவயில்
காலங்களில் புழுக்கமா8 நாட்களில் அந்
வீட்டில் நாங்கள் அனுபவித்
இன்8ல்கள்
பகாஞ்சமல்ல. ாழ்வா8 ஓட்டு விடு . 'குப்’
பபன்று பவக்தைக ாக்கும். சட்தைட, பனியதை8க்
கழற்றிப் மேபாட்டு அப்பா
பவறுமமே8

தைகலிமேயாடு 'சூசூ’ என்று சூள் பகாட்டிக்
கிடப்பார். எங்களுக்கும் அந் பவக்தைகதையத்
ாங்கிக் பகாண்டிருக்க முடியாது . அம்மா
மல்லாக்கப் படுத் படி மேசதைலத் தைலப்தைப
விசிறி மேபால் பாவித்துக் பகாண்டு மேமலும்
கீழுமாக வீசிப் வீசிப் பார்ப்பாள் . ம்ஹும்!
காற்று பகாஞ்சமாவது அதைசந்து பகாடுக்க
மேவண்டுமேம!

அப்படியும் இப்படியுமாக இருநூறு
ரூபாய் வதைரக்கும் மேசர்ந் தும் ஃமேபன் வாங்கி
வரலாபமன்று அப்பா மேபா8ார் கம்பபனிக்கு .
ஆ8ால் பாதித் ப ாதைகக்கு மேமல் மேசராமல்
ஃமேபன் ர முடியாது என்று பசால்லி விட்ட ாக
அப்பா வந்து பசான்8ார். "சீ! என்8 பபாழப்பு
இது? யாருக்கு என்8 பாவம் பசஞ்மேசாம்னு
இப்படிபயல்லாம் பகடந்து உழல மேவண்டிக்
பகடக்கு?
மனுசனுக்கு ஒரு ஃமேபன்
வாங்கியாறதுக்குள்மேளமேய அவன் ஆயுபசல்லாம்
முடிஞ்சிப் மேபாயிடும் மேபாலயிருக்கு . இதுக்கு

மேமல புள்ளங்கள் படிக்க வச்சு... கல்யாணம் சீரு
பச8த்தின்னு.... அப்பப்பா ஒவ்பவாருத் னும்
வாழ்க்தைகயில் எப்படிபயல்லாம் கஷ்டப்பட
மேவண்டியிருக்கு?”
அப்பா
எல்மேலாருக்குமாகமேவ
கசிந்துருகி8ார்
மேபான்றிருந் து. பின்8ர் சம்பள உயர்வு உட்பட
பல்மேவறு மேகாரிக்தைககளுக்காக அப்பாவின்
கம்பபனியில் மேவதைல நிறுத் ம் நடந்து
இறுதியில் பவற்றி பபற்றது . அப்மேபாது
இனிமேமல் பணம் கட்ட அவ்வளவு சிரமாயிராது
என்று எண்ணிமே8ாம் .
ஆ8ாலும் சில
மா ங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் மே க்க நிதைல
திரும்பிற்று.

மேகாதைட காலம் திரும்பி விட்டது .
சீட்டுக் கம்பபனி நபர் வந் மேபாது அம்மா
மேகட்டாள், "ஏம்ப்பா! இப்பவாவது ஒரு மேபன்
ருவீங்களா? பவக்தைக காலம் மேவற வந்து
மேசந்துட்டுமே !” உடமே8 அவன் கணக்குப்
மேபாட்டுப் பார்த்துச் பசான்8ான்:

"இப்ப நீங்க
ாராளமா ஃமேபன்
வாங்கிக்கிடலாம். ஆ8ா மாசா மாசம் வறாம
சாக்குப் மேபாக்கு பசால்லாம
பணம்
கட்டிடணும். அமே ாட இப்ப கட்டுற மாதிரி
பத்து ரூபாயா கட்ட முடியாது . பகாஞ்சம்
கூடு லா மேசத்து கட்ட மேவண்டி இருக்கும்.”

அம்மா
அ ற்கு உடன்பட்டாள் .
ஆ8ாலும் அவளது முகத்தில் மாசா மாசம்
கண்டிப்பா - அதுவும் கூடு லாகக் கட்ட
மேவண்டிய ன் அவசியம் சற்று கவதைலதைய
உண்டாக்கியது.
இருப்பினும் பவளிக்
காட்டவில்தைல. கம்பபனியிலிருந்து அப்பா
வந் தும் அம்மா இதை விஸ் ாரமாக விளக்கிச்
பசான்8ாள். பகட்ட பபயர் வந்து விடக்
கூடாமே என்ற எச்சரிக்தைக உணர்வு . அப்பா
நீண்ட மேநரம் அன்றிரவில் சிந்தித்துப் பார்த் ார் .
அவர் எது பற்றியும் ஒன்றும் மேபசவில்தைல .
வழக்கமாக எதிர்வீட்டில் ராத்திரி மே ாறும்
வாங்கிப் படிக்கும் மேபப்பதைரக் கூட அன்றிரவில்

வாங்காமல் மேயாசித் படிமேய இருந் ார் . ஒரு
சா ாரண விசயம் கூட எவ்வளவு பாரமாகவும்
மேயாசிக்க தைவக்கக் கூடிய ாகவும் இருக்கிறது ?
அவர் எப்மேபாது தூங்கி8ார் என்பதை அறிய
முடியா படிக்கு நாங்களும் உறங்கி விட்மேடாம்.

மறுநாள் மாதைல வழக்கமாக வீட்டுக்கு
வரும் மேநரத்திற்கு அப்பா வரவில்தைல . சற்றுத்
ாம மாக வந் ார். அவர் வந்து இறங்கும் மேபாது
நாங்கள் சாப்பிட்டு முடித்திருந்மே ாம்
.
இப்மேபாது அவர் வந் து ஃமேபமே8ாடு ! ஓட்தைடச்
தைசக்கிளில் அந் ஃமேபதை8 தைவத்துக் பகாண்டு
அப்பா
இறங்கி8துமேம நானும் ,
ம்பி,
ங்தைகயும் உற்சாகமாக
ார்சாவிலிருந்து
ப ருவில் இறங்கி ,
அப்பாவின் அருமேக
ஓடிமே8ாம்.

"மேடய்! மேடய்! கழுதை ங்களா! சும்மா
சத் ம் மேபாடாதீங்கடா !' என்று அவர் எங்கதைள
விரட்டி8ார். நாங்கள் மறுபடியும் சப் ம்
மேபாட்டுக் பகாண்டு வீட்டுக்குள் ஓடிமே8ாம் .
அம்மாவும் சிரித் முகத்மே ாட விளங்கி8ாள் .
அப்பா அதை க் பகாண்டு வந்து உள்மேள
தைவத் ார்.

ஃமேபன் பார்க்க நன்றாக இருந் து .
பச்தைசக் கலரில் - தைலட்டாக - ஒளிர்ந் து.
பளபள என்று அ ன் வதைலக் கம்பிகள்
மின்னி8. பார்க்க கண்பகாள்ளாக் காட்சியாக
அது இருந் து ! எத் தை8 வருஷத்துக் க8வு ?
அம்மா பதைழய சீதைலதையக் பகாண்டு வந்து
அ தை8த் துப்புரவாகத் துதைடத் ாள் . பின் ஒரு
ஸ்டூதைல இழுத்துப் மேபாட்டு அ ன் மேமல்
ஃமேபதை8 தைவத்து பிளக்தைக மாட்டி8ாள் .
சுவிட்தைசத் ட்டி8ாள் . எங்கள் க8வுகதைள
சுழற்றிச் சுழற்றி வீசி ந8வாக்கிய வண்ணம்
எங்கள் அதை8வர் மீதும் காற்தைறச் பசாகுசுடன்

ந் து. அப்பா அப்படிமேய அ ற்கு முன்8ால்
சம்மணம் கட்டி உட்கார்ந்து சட்தைட
பபாத் ான்கதைளக் கழற்றி விட்டுக் பகாண்டு
‘அப்பாடா' என்று பபரு மூச்சு விட்டார் .
அம்மாவும் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து அந் ச்
சுகத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பித் ாள் . நானும்,
ம்பி, ங்தைகயும் இன்னும் குதூகலமாய் அ ற்கு
முன் நின்று ஆடிமே8ாம் . அம்மாவுக்குச் சிரிப்புத்
ாள
முடியவில்தைல.
அப்பாவுக்கும்
அப்படித் ான்.

அம்மா மேகட்டாள் அ ன் விதைலதைய .
அப்பாவும் விதைலதையச் பசான்8ார்
.
"எப்படிமேயா நமக்குன்னு ஒண்ணு வந்து
மேசர்ந் மே அது மேபாதும்” என்று அம்மா
திருப்திப்பட்டுக் பகாண்டாள்.

மேபாதுமாவா? படுபாவிப் பசங்க . மத்
கதைடதைய விட
80
ரூவா
ஜாஸ்தியா
பசால்றானுங்க. நான் வாங்கிட்டு வரும் மேபாது
கதைடசி வீட்டுச் சிங்காரம் பய மேகட்டான் . 'இது
எவ்வளவுண்மேண’ உன்8ான். பசான்மே8ன்.
'அமேடயப்பா! நான் பராக்கமா வாங்கிமே8ன் .
அதை விட இதுக்கு எண்பது ரூவா கூடு லா
வச்சிருக்காங்கண்மேண ன்8ான் .
எ8க்கு
அப்பமேவ பகீர்னு ஆயிடுச்சி . மேயாசிச்சுப்
பார்த்மே ன். நாம் மேவற என்8 ான் பசய்யிறது ?
பராக்கமா
தைகயில
குடுத்து
வாங்குறதுக்பகல்லாமா நமக்கு வழி இருக்கு ?
மூச்சு மேபச்சு காட்டாம வந்துட்மேடன் . ஏண்டா
பசான்மே8ாம்னு மேவற ஆயிப் மேபாச்சி . இந்
விசயம் ஊருல மத் வனுங்களுக்குத் ப ரிஞ்சா
நம்மள தைபத்தியக்காரப் பயன்னு மேவற
எளக்காரம் பண்ணுவாங்க!"

"நீங்க ஒண்ணு. சும்மா பகடங்க. ஊருல
எல்மேலாரும் ான் சீட்டுப் மேபாட்டிருக்காங்க .

அவங்களுக்கும் நாதைளக்கு இப்படித் ான்
நடக்கும்” என்று அம்மா நியாயம் கற்பித்துக்
பகாண்டாள்.

அன்றிரவு -

அந் ஃமேபன் ஒரு வி
'கும்' என்ற
சப் த்மே ாடு எங்கள் எல்மேலாருக்கும்
மேபருபகாரம் பசய் து . நன்றாகத் தூங்கிமே8ாம் .
தூங்கும் முன் நான், நீ என்று மேபாட்டி மேபாட்டுக்
பகாண்டு ஃமேபன் முன் மேபாமே8ாம் . "ஏ!
மடப்பயலுக்குப் பபாறந் ா பசங்களா ! கிட்டப்
மேபாயி படுக்காதீங்கடா. ள்ளிப் படுங்க; என்று
அப்பாமேவ எங்கதைள அருகில் விடாமல்
டுத் ார்.
மறுநாள் காதைலயில் நாங்கள்
புத்துணர்ச்சிமேயாடு எழுந்மே ாம் . அப்மேபாதும்
அப்பா மட்டும் தூங்கிக் பகாண்டிருந் ார் .
ஃமேபன் ஓடியபடிமேய இருந் து.

அன்று மாதைல பள்ளிக்கூடம் விட்டு
வந் தும் ஆதைசயாகப் மேபாய் ஃமேபதை8த்
ட்டிமே8ன். அது ஓடவில்தைல . அதைசவின்றிக்
கிடந் து. விளக்தைகப் மேபாட்டுப் பார்த்மே ன் ;
எரியவில்தைல. ஆ8ால் அடுத்
வீட்டில்
மேரடிமேயா பாடிக் பகாண்டிருந் து . அது ான்
வீட்டுச் பசாந் க்காரரின் வீடு .அங்கு கரண்ட்
இருக்கும் மேபாது இங்கு மட்டும் எப்படி
இல்லாமல் மேபா8து ? என் ம்பி , ங்தைகயின்
முகங்கள் வாடிப் மேபாய் விட்ட8 . அம்மா
எங்கதைள ஏக்கத்மே ாடு பார்த் ாள் . நான்
அம்மாவிடம் மேகட்மேடன் . "ஏம்மா நம்ம வீட்ல
கரண்ட் இல்ல ?” என்று. அவள் பதிபலான்றும்
கூறாமல் அடுக்கதைளக்குள் புகுந்து விட்டாள் .
காரணம் புரியாமலும் மாதைல மேநர
விதைளயாட்டிலும்
ஆர்வம் இல்லாமலும் வீட்டில் முடங்கி
விட்மேடாம்.

அப்பா வந் ார். "அப்பா நம்ம வீட்ல
மேபன் ஓடல . கரண்ட்டும் இல்தைல !” என்று
ங்தைக பசான்8ாள் . அப்பாதைவ அம்மா ,
'இங்மேக வாங்க ' என்று கூப்பிட்டு உள்மேள
மேபா8ாள். அடுக்கதைளயில் இருவரும் பமல்லிய
குரலில் மேபசிக் பகாண்டது என் காதில்
விழுந் து. ஓரிரு நிமிஷம் கழித்து அப்பா
அதைறக்குள் வந் ார் . சட்தைடதையக் கழற்றி
டவதைலப் மேபார்த்திக் பகாண்டார் . மணி ஆறாகி
மேமலும் சில நிமிஷங்கள் ஆகி விட்டிருந் து .
வீட்டில் இருள் சூழ ஆரம்பித் து ! அப்பா
பமதுவாக வீட்டுக்காரர் வீட்தைட மேநாக்கிப்
மேபா8ார்.

“என்8ங்க வீட்ல மட்டும் கரண்ட்
இல்லாம இருக்கு?” என்று மேபா8தும் அப்பா
மேகட்டார்.

`
"அப்படி வாங்க வழிக்கு . இப்ப
ப ரியு ா கரண்ட்மேடாட அருதைம?” அப்பா
பதிமேலதும் மேபசாமல் நின்றார்.
"புதுசா வீட்டுக்கு ஃமேபன் பகாண்டு
வந்திருக்கீங்கமேள.
யாருகிட்மேட மேகட்டு
பகாண்டு வந்தீங்க?”

"இதுல
மேவண்டியிருக்கு?"

என்8ங்க

மேகக்க

"ஓமேஹா .... அப்படியா சமாச்சாரம்...
அது சரி. உங்களுக்கு எங்க அதுல உள்ள கஷ்டம்
ப ரியப்மேபாவுது. அதுக்பகல்லாம் பசாந் வீடு
வாசல்னு இருந் ால் அது அமே ாட அருதைம
ப ரியும்” என்றார் வீட்டுக்கார சாம்பசிவ
பபருமாள்.

எ8க்கு எங்மேகா உதைறத் து . பராம்ப
குத் லா8
மேகள்வி.
இயலாதைமதையயும்,
ஏழ்தைமதையயும் அவர் கடுதைமயாகக் மேகலி
பசய்கிறார். ஆ8ாலும் என்8 பசய்ய முடிந் து?

"இப்ப
அதுக்கு என்8
பசால்றீங்க?”
என்று அப்பா
வழியில்லாமல் மேகட்டார்.

பசய்யச்
மேவறு

"வீட்டு வாடதைகதைய இந் மாசத்துமேல
இருந்து பத்து ரூபா கூட்டிக் பகாடுங்க . கரண்ட்
சார்ஜ் ான் இது . அப்படி ஒம்மாமேல கூட்டிக்
குடுக்க முடியாதுன்8ா ஃமேபதை8த் தூக்கித் தூர
எறியும். இல்மேல வீட்தைடக் காலி பண்ணிக்
குடுங்க”
என்றார் சாம்பசிவம் .
அக்கம்,
பக்கத்தில் உள்ளவர்கபளல்லாம் இப்மேபாது

எட்டிப் பார்த் ார்கள். அது எங்களுக்கு கூச்சமாக
இருந் து.
சாம்பசிவத்துக்கு அப்படித் ான்
மேபசத் ப ரியும் . அப்படிமேய ஒளிவு மதைறவு
இல்லாமல் மேபசி விட்டார் . அப்பாவின் நிதைல
ான் ர்ம சங்கடமா8து . அவர் பதிமேலதும்
மேபசாமல் குனிந்
தைலமேயாடு வீட்டிற்கு
வந் ார்.

ஏழு மணி அளவில் சாம்பசிவம்
கருதைணப்பட்டு ஃப்யூஸ் மாட்டி8ார் . வீட்டில்
ஒளி படர்ந் து .
ஆ8ால் அதை8வர்
முகங்களிலும் இருள் மட்டும் நீங்க வில்தைல .
இரவில் ம8 பவக்தைகயுடன் படுத்திருக்கிமேறாம்.
'கும்' என்ற ஓதைசயுடன் ஃமேபன் எங்களுக்கு
அருகில் ன் சிறகுத் தைலதையத் திருப்பி திருப்பி
சுழன்று ஓடிக் பகாண்டு ான் இருக்கிறது.....
(பசம்மலர் - அக். 87)

சுழல்

மேசார்வாக இருந் து நஜ்முன்னிஸாவுக்கு
அதைமந்திருந்
உற்சாக ம8நிதைல பமல்ல
பமல்ல
அழிந்து மேபாய் விட்டது
.
களங்கத்தை மேய சுமந்து பகாண்டு திரிந்
வாழ்க்தைகயில் அப்படிபயன்8 8க்பகன்று ஒரு
உற்சாகம்? வாழ்க்தைக அவளுக்கு ஒமேர வழித்
டத்தை த் ான் பகாடுத்திருந் து. ஆயினும் கூட
உயிர் வாழ் லில் பகாண்ட ாகத்தின் பபாருட்டு
'சந்மே ாஷமாக இருத் ல்' என்மேற ன்தை8
பவளிப்படுத்திக் பகாண்டாள் . ான் வளர்த்து
ஆளாக்கி விட்ட மகளுக்கு இனியும் அவமேள
சம்பாத்தியம் பண்ணுவதும் அ ற்காகமேவ
மேமலும் நசிந்து மேபாவதும் ஆகாது . ஓய்வு
பபற்றாக
மேவண்டும்;
காலம் அந் க்
கட்டதைளதையக் பகாடுத்து விட்டது . கிதைடக்கப்

மேபாகிற ஓய்தைவ இனி நன்கு அனுபவிக்க
மேவண்டும். ன் மகளும் ன்தை8க் காத்துக்
பகாள்கிற அமே சமயத்தில் , ன்தை8யும் ஒரு
பபாருட்டாக நிதை8த்துப் மேபணிக் காக்க
மேவண்டும்.

இந் நிதைலக் கண்ணாடி; அ ன் முன்மே8
உள்ள சின்8 மேமதைஜ மீது வாசதை8ப் பவுடர் .
சீப்பு, கண் தைம , மேஹர் ஆயில் , கலர் கலராய்
இ ர அழகு சா 8ப் பபாருட்கள் . அதைவ ஒரு
பாரத்தை யும் ம8க் கஷ்டத்தை யும் பகாடுத் து.

நஜ்முன்னிஸாதைவ வாழ்வித் தைவ
அதைவமேய! மே ய்ந்து மேபா8 இளதைமதையக் கூட
பஜாலிக்கச் பசய் தைவ அதைவமேய ! கதைலந்து
மேபாக விருந்
வாழ்க்தைகதைய, காணாமல்
மேபாகவிருந்
வாழ்க்தைகதைய அவளுக்குச்
சிறி ளவாக
மேவனும்
வசப்படுத்திக்

பகாடுத் தைவ. இதைவ இனி ன் மகளுக்கு !
கண்ணீர் திரண்டு ளும்பியது.

கதைடசியாகக் கண்ணாடியின் முன் நின்று
ன்தை8ப் பார்த்துக் பகாண்டாள். அவள் உருவம்
ப ரிகிற இடத்தில் ஓர் அழுக்கா8 பிம்பம் ;
அவளாமேலமேய அதைடயாளம் கண்டு பகாள்ள
முடியா அளவில், எத் தை8மேயா வருஷங்களாக
அவளது அழகுக்குச் சான்றி ழ் வழங்கி
,
இப்மேபாது ர மறுத்துக் பகாண்டிருக்கிறது .
ஆ8ாலும் ப ாழில் நடத்திய காலம் வதைர
இதைண பிரியாத் மே ாழியா8 அந் நிதைலக்
கண்ணாடிதையத் டவிப் பார்த்துக் பகாண்டாள் .
அன்று இந் க் கண்ணாடிக்கு இருந்
துல்லியமும், பளபளப்பும் இப்மேபாது இல்தைல .
ஆயினும் ன்தை8ப் மேபால் காலாவதி ஆகி
விடவில்தைல.
ஒரு பபருமூச்சு எழுந்து
அடங்கியது. அ தை8த் டவிக் பகாண்டபடி
பசான்8ாள், "என் குழந்தை க்கும் உ வியா
இருந்து வா !" அழுதைக பீறிட்டுக் கிளம்பியது .

வாயில் முந் ாதை8தைய தைவத்து அடக்கிக்
பகாண்டாள்.

“மஹ்மூ ா!"

ாய் அதைழத் மறு நிமிஷம் வந்து
நின்றாள் மஹ்மூ ா .
அவள் கண்மேண
பட்டுவிடும் மேபால் இருந் து . என்8 மேபரழகு!
எழுந்து நின்று ஆ ரவாய்ப் பற்றி8ாள் . மேநருக்கு
மேநர் நின்று இந் க் மேகாலத்தில் ன் மகதைளக்
காணுதைகயில் இது நாள் வதைர ான் அனுபவித்
மேசாகம் அதை8த்தும் ஒமேர வடிவாய் திரண்டு
வந்து பநஞ்தைசப் பிதைசந் து . முன்னும்,
பின்னுமாக காலங்கள் அர்த் ம் இழந்து மேபாய்
நின்ற8. யாமேரா தைகபகாட்டிச் சிரிக்கிற ா8
உணர்வு எழுந் து . ம8தை க் கல்லாக்கிக்
பகாண்டு
ன்னுதைடய
துயரத்தை யும்
ஆசாபாசத்தை யும்
பவளிப்படுத் ாமல்

பவறுமமே8 முறுவதைலத்
நின்றாள் நஜ் முன்னிஸா.

வழ விட்ட படி

"கண்மேண!
உன் அம்மாமேவாட
வாழ்க்தைக
எப்படிபயல்லாம் சகதிக்
குழியிமேலயும் குப்தைப மேமட்டிமேலயும்
பபாரண்டுக்கிட்டு பகடந்துச்சின்னு உ8க்கும்
ப ரியக் கூடிய காலம் வந்திடுச்சி. அனுபவத்துல
உணரும் மேபாது நீ என்தை8ய ம8சால பவறுத்து
உ றி8ாலும் உ றி விடுமேயான்னு பயம்மாவும்
இருக்கு. ஆ8ாலும் என்8ால் ஆ8 மட்டுக்கும்
உன்தை8 வளத்து ஆளாக்கி விட்டுட்மேடன் .
இன்னும் நான் ான் உன்8க் காப்பாத்தி
ஆகணும்னு பந8ச்சாலும் அதுக்குக் காலம் தைக
பகாடுக்காது. பசால்லப் மேபா8ா மூணு வருஷக்
காலமாக என்தை8த் மே டி லாட்ஜுக்கும்
வீட்டுக்குமா வந் வங்க எந்
அளவுக்கு
பகாதைறஞ்சு
மேபாயிட்டாங்கங்குறது
எல்லாத்துக்குமேம நல்லா ப ரியும்."

மஹ்மூ ாதைவக்
கண்ணாடியின்
முன்னிருந்
ஸ்டூலில் உட்கார தைவத் ாள் .
எப்மேபாதுமேம இந்
இடத்தில் அவள்
உட்கார்ந் தில்தைல.
உட்காரப்
பிரியப்பட்டதுமில்தைல. ன் ாய்க்மேக உரித் ா8
அந் இடம் 8க்கும் வந்து மேசரும் என்று அவள்
நம்பியதுமில்தைல;
விரும்பவுமில்தைல.
ம8த் ளவில் அவளால் காறி உமிழப்பட்ட
இடம் அது , அ 8ாபலன்8? அ ற்காகமேவ
அந் த் ாயின் வாழ்க்தைக இவளுக்கும்
ப ாடர்ச்சியாக வராது என்றாகி விடுமா ?
இவளுதைடய விருப்பம் மட்டுமேம இவளது
வாழ்க்தைகதைள நிர்ணயம் பசய்து விடுகிற ா8
எந் பவாரு வலிதைமயும் இல்தைலமேய!

அந்
ஸ்டூலில் அவள் அமர்ந் தும்
மின்8ல் பவட்டு மேபான்ற மேகவல உணர்ச்சிகள்
அவள் உடபலங்கும் பரவிப் பாய்ந்து கூனிக்
குறுகச் பசய் து . அருவருப்பா8தை த் ப ாட்டு
விட்டதை ப் மேபான்ற அவல உணர்ச்சிகள் .
ன்தை8மேய பவட்டி விடத் துணிகின்ற

அவ்வளவு பகாடிய துயரம். ன் ாதைய ஏறிட்டு
மேநாக்க முடியாமல் தைல கவிழ்ந் ாள் . அது
நஜ்முன்னிஸாதைவ வதை த் து . எவபளாருத்தி
அது குறித்து பவட்கப்பட மேவண்டுமேமா அவமேள
தைல நிமிர்ந்திருக்க , புதியவள் ஏன் ளர
மேவண்டும்? அவள் முகவாதையத் ப ாட்டு ன்
முகத்துக்கு மேநமேர நிமிர்த்தி8ாள் . இப்மேபாதும்
ாதையக் காணும் ம8ப்பக்குவம் இன்றி மக்மூ ா
தைல கவிழ்ந் ாள் . பமள8ம் இதைடயில்
குறுக்குச் சுவராய் எழுவதை விரும்பாமல்
மீண்டும் மகளிடமேம கூறி8ாள்.

"எந் த் ாய் ான் மகளுக்கும் இந்
வாழ்க்தைகதைய தைகப்புடிச்சிக் பகாடுப்பாங்க ?
இந்
வட்டத்துக்மேக வரவுடாம் உங்கதைளக்
கதைரமேயத் ணும்னு ான் நான் பந8ச்மேசன் .
ஆ8ா ங்கமாளவமேள, நல்லா மேயாசிச்சுப் பாரு!
நமக்குன்னு யாரு இருக்காங்க ? சிமேலான்ல
அள்ளிக் குவிச்சுட்டு வாமேரன்னு மேபா8 உங்க
வாப்பா கிட்மேடயிருந்து ஒரு கடி ம் உண்டா ?

பசாந் க்காரி ாமே8ன்னு யாராவது நமக்கு தைக
பகாடுத் ாங்களா?
ஊதைர விட்மேட ஓடி
வந்மே ாம், யாராவது டுத்து நிறுத்து8ாங்களா?"

மஹ்மூ ாவின் கண்கள்
ாதைய
அளந் 8. அவள் பார்தைவ மீதை8ப் மேபால
அங்குமிங்குமாகத் ாவியது.

"உ8க்குத் ப ரியுமா ? நீ காய்ச்சல்ல
கிடந்மே னு ான் அடுத்து வீட்டு நவாபுகிட்மேட
மாத்திதைர வாங்கி வரச் பசான்மே8ன் . மாத்திதைர
வாங்கி வீட்டுக்குள்மேளமேய நுதைழஞ்சு
குடுத்துட்டுப் மேபா8 ஒரு விஷயத்துக்காவத்
ான் என்தை8 'மே வடியா’ ன்னு ஊர்க்காரனுவ
பசான்8ானுங்க.”
விம்மி8ாள்,
அழு ாள்.
நிதைலக்குத்தின் கண்கமேளாடு
ாயின்
அவஸ்தை தைய எதுவும் பசால்லாமல் , எந்

உணர்ச்சியும் காட்டாமல் பார்த்துக் பகாண்மேட
இருந் ாள் மஹ்மூ ா.

"எத் தை8மேயா ஊரு ாண்டி இங்கு
வந் ப் பபாறவும் 'உ8க்கு இது ான் வாழ்க்தைக’
ன்னு ஆண்டவமே8 எழுதி வச்சிட்டப் பபாறவு
நாம என்8 பசய்ய முடியும்? இது பாவம் ான்
அப்படின்னு பசான்8ா
அதை
நா8ா
ஏத்துக்கலிமேய. இதை விதிச்சவன் யாமேரா
அவனுக்குத் ான் பாவமும் பழியும்.”

பகால்தைலப்புறம் பசன்று மூக்தைகச்
சிந்திப் மேபாட்டு விட்டு மேசதைலயில் துதைடத்துக்
பகாண்டாள். சூரியன் இன்னும் கீமேழ கீமேழ
இறங்கி மேமதைலத் திதைசயில் காலூன்ற
ஆரம்பித் து. மேநரம் பநருங்கிக் பகாண்மேட
இருப்பதை எண்ணக் குழப்பமும் கவதைலயும்
ம8தில் வியாபித் 8. ஸ்டூலில் உட்கார்ந்திருந்

மஹ்மூ ாதைவ ஒரு கணம் உற்றுப் பார்த்து விட்டு
பீமேராதைவத் திறந்து , உள்ளிருந் லாக்கதைரயும்
திறந் ாள். வியப்பால் விரியும் வண்ணம் அவள்
முன்மே8 பநக்லஸ் , வதைளயல், சங்கிலி,
காசுமாதைல என்று அத் தை8
ங்கச்
சாமான்கதைள தைவத் ாள். இ ற்கு முன் இதை ப்
பார்த்திரா
மஹ்மூ ாவின் கண்களில்
சந்மே கமும், குதூகலமும் மின்னியது . சில
கண்களில் அதிர்ச்சி மே ான்றி மதைறந் து.

"ஆச்சரியப்படாமே ! உ8க்காக நான்
மேசத்து வச்ச நதைக நட்டு ான் இது
.
மேபங்குமேலயும் பணம் மேபாட்டிருக்மேகன் . ஆ8ா
எந் ப் பய
சீந் றான் ?
நஜ்மூன்னிஸா
மக ாமே8ன்னு பராம்ப சுலபமா பசால்லிட்டுப்
மேபாயிடறான். எவ்வளமேவா முட்டி மேமாதிப்
பாத் பபாறகு ான் உ8க்கு ஒரு கல்யாணம்
காட்சின்னு நடத்
முடியாதுங்குறது
ப ரிஞ்சுக்கிடுச்சு.
அப்படி
நடத்திப்

பாக்கணுமின்8ா ஊரு மாறணும் ... ப ாழில்
மாறணும்...... இது
மேபா ாதுன்னு நதைக நட்டு பணம்னு
குவிக்கணும். இந் பஜன்மத்துல இப ல்லாம்
நடக்கும்னு மே ாணலிமேய என் ங்கமேம!”

இறுகிப் மேபா8 ,
உணர்வுகதைள
பவளிக்காட்டா பவறித் பார்தைவதையத் ாயின்
இ யக் குமுறலின் அதைலகள் அவதைள ஓங்கி
ஸ்பரிசித் 8.

"இன்னும் பசால்மேறன் மேகளு . உன்தை8
ஒரு நாள் பபாண்டாட்டியா பாவிக்குறதுக்குத்
ான் இந் ஊரு மனுசனுங்க விரும்புவாங்க .
வாய்க் கூசாம
பசால்றமே8 ,
என்கிட்மேட
இருக்குறப்பமேவ மேகட்டான் மஹ்மூ ாவ எப்ப
பகாண்டு வரப் மேபாமேறன்னு ? எவ்வளவு

ஈ8த் 8ம், பநஞ்சழுத் ம் பாத்தியா ? "பபத்
ாய்க்கிட்டமேய மேகக்குறிமேய - நீபயல்லாம்
மனுஷந் ா8ா? அவள் உத் மமா வளத்து
நல்லபடியா ஆளாக்குமேவண்டா அப்படின்னு
பசான்மே8ன். இப்ப .... இப்ப... வார்த்தை கள்
பவளி வராமல் மே ங்கி8 . வி8ாடிகள் காற்றில்
கதைரந் 8. "அவனுங்க மூஞ்சியில் எப்படி
முழிக்கிறது? உடம்பு முழுக்கக் காட்டுணப்மேபா
இல்லா
பவக்கம் எ8க்கு என்8மேவா
இப்ப ான் பபரிசாத் மே ாணுது . நான் மே ாத்துப்
மேபாயிட்மேடம்மா. எந்
வாழ்க்தைக இனி
யாருக்குமேம
வாய்க்கக்
கூடாதுன்னு
பந8ச்மேசமே8ா இப்ப அந் வாழ்க்தைக என்
மகளுக்மேக வந்து மேசந்துட்டுது . நான் பாவி ...
பாவி...
"என்று பநஞ்சில் அதைறந்து
பகாண்டாள்.

மஹ்மூ ா எழுந்து நின்று ாயின்
தைகதையப் பற்றி8ாள் . இளந்ப ன்றல் பூதைவத்
ப ாட்டது மேபான்ற உணர்வால் நஜ்முன்னிஸா

மஹ்மூ ாதைவக் கட்டியதைணத்து முத் ங்கள்
பபாழிந் ாள். ஓதைசயில்லாது ாயும் , மகளும்
அழு ார்கள்.

வீட்தைடத் துப்புரவாகக் கழுவி8ாள் .
சூரியன் பணி முடித்து மதைறந்து விட்டான் .
காற்தைற நன்கு உள்ளிழுத்து சுவாசித் ாள்
.
தைலயில் முக்காடு மேபாட்டுக் பகாண்டு
ப ருவிற்கு வந் ாள் . புதிய ா8 பவட்க
உணர்ச்சி கவ்வ , ப ருவின் இரு புறங்களிலும்
மேநாட்டம் விட்டாள் . பா சாரிகள் இயக்கம்
பகாண்டிருந் ார்கள். எல்லா வீட்டு வாசல்களின்
முன்னும் மேகாலங்கள் வதைரந்திருந் ார்கள் .
தைபயன்கள் அங்குமிங்கும் ஓடி விதைளயாடியபடி
சந்மே ாஷித்துக் பகாண்டிருந் ார்கள்.

பூமியும் மேநாகா
படி கால்களும்
வருந் ா படி பமல்ல நடந்து பசன்றாள்

நஜீமுன்னிஸா. ப ற்கு ர வீதியிலிருந்து கீழ ர
வீதிக்குத் திரும்பி8ாள். மல்லிதைகச் சரம் வாங்கி,
தைலயில் தைவக்கபவன்று கூந் தைல பநகிழ்த்தி
விட்ட மேபாது ா8ாகமேவ மேமமேல வர தைக
மறுத் து, சில கண்கள் குரூரமாகத் ன்தை8க்
காம மேநாக்கில் பவறிப்பதை உணராது, 8க்கும்
முற்பட்ட நாளின் ப ாழிலுக்கும் எவ்வி
சம்பந் மேம இல்லா து மாதிரி ன் வீட்தைட
மேநாக்கி நடக்கலா8ாள் .
எப்மேபாதும்
மேபாலில்லாமல், இன்று மல்லிதைகச் சரமா8து
அவளது தைகயில் இருப்பதை க் கண்டதும் சிலரது
நாவில் எச்சிலூறியது . சிலரின் உள்ளபமங்கும்
மகிழ்ச்சிப் பு8ல் பபருக்பகடுத்மே ாடியது .
எப்மேபாது என்று காத்திருந்மே ார்க்பகல்லாம்
இன்று மேமனிபயங்கும் உணர்ச்சி மயமா8து .
அவதைளக் கண்ட விசுவநா ய்யர் மட்டும்
பிரலாபித்துக் பகாண்டது நஜீமுன்னிஸாவின்
பசவிகளில் வந்து மேமாதியது.

"கடவுமேள, நீ இன்னும் குருட8ாத் ான்
இருக்கியா?”

( ாமதைர)

உதிரி வாழ்க்தைக

சந்மே ாஷமா8 ம8நிதைலயில் இருந் ார்
மாமா அன்று. ஒரு ராஜ கம்பீர நதைட நடந்து
வந்து, ஜஹாங்கீரின் முன் நின்று அப்படிமேய ஒரு
சல்யூட்டும் அடித்து நின்ற மேபாது இருந்
அதை8வரும் சிரிப்பார்கள் என்று ான் அவர்
எதிர்பார்த் ார். ஆ8ால் மற்றவர்களுக்கு அந்
ம8நிதைல இல்தைல . எல்மேலாரும் ஏமே8ா
ரசதை8யற்றுப் மேபாயிருந் ார்கள் அந்மேநரம் .
ஆ8ாலும் அவர் ன் உற்சாகத்தை இழந்து
விடாமமேல ஜஹாங்கீரிடம் மேகட்டார்
,
"பணத்தை த் ாங்க மருமவமே8 !". அவனும்
எடுத்து முன் தைவத்து ''மு லாளிட்ட பகாடுத்து
எண்ணி வாங்கிட்டுப் மேபாங்க !" என்றான்.
மி மிஞ்சிய உற்சாகத்தில் அவர் ஒன்று பசால்ல ,
சுற்றி நின்றவர்கள் ஒன்று பசால்ல , அப்படிச்

பசால்லப்பட்ட பசாற்கள் மாமாவின் உடம்தைப
அதிர தைவத்த்து. கூசிக் குறுகிப் மேபா8ார் .
மேவண்டுபமன்மேற ான் இவ்வளவு தூரம் இழிவு
படுத் ப்பட்ட அவர்களுக்கு என்8 மேகாபம் ன்
மீது? அவரும் ான் இதை க் மேகட்டுக் பகாண்டு
ஏன் சும்மா இருக்க மேவண்டும்? ஆ8ால் சும்மா
ான் இருந் ார் !
கண்களின் முன்மே8
அதைலயதைலயாய் அவமா8ப் பூச்சிகள் ஊர்ந் 8!
எல்லாம் மறந்து மேபாயிருக்கும் என்று இவமேர
அ தை8 மறந்து மேபாயிருக்கிற நாள்களில்
பதைழயது இப்படி விசுவரூபம் எடுப்பதும் ,
அ தை8த்
ாங்கிக் பகாள்ள
முடியா
அளவுக்குத் ான்
உண்தைமயிமேலமேய
பலவீ8ப்பட்டு விட்டதைமக்கும் யாதைர - எதை க்
குற்றம் பசால்ல ?
எதை யும் யாரும்
மறப்பதில்தைல. சமயங்கள் வரும் மேபாது பதைழய
பாத்திரத்தை எடுத்துப் பூசிக் கழுவிச் சுத் மாக்கி
பளபளக்க தைவத்து விடுவதை ப் மேபாலமேவ
ஒவ்பவாரு மனி னும் ஒவ்பவான்தைறயும் க்க
சமயத்தில் எடுத்து அழகாகக் பகாட்டி
விடுகிறான் பகாட்டி. மே ளின் விஷம், பாம்பின்
விஷம் என்பப ல்லாம் எம்மாத்திரம் என்று ஆகி
விடுகிறது. இம்மாதிரித் ருணங்களில் , ஒன்று

நிகழ்ந்து விட்டால் அ தை8க் பகாண்டவனும் ,
கண்டவனுமாகக் கட்தைட மண்மேணாடு பவந்து
மக்குகிற வதைரக்கும் சுமந்து பகாண்டு ான்
வருகிறான். அது ான் இப்படி, ஆ8ாலும் மாமா
அந்
இடம் விட்டு எழுந்திரிக்கவில்தைல .
அப்படிமேய
உட்கார்ந்திருந் ார்
.
பசான்8வர்களும் அந் ச் சமயத்துக்
கடதைமதையத் தீர்த்து விட்டவர்கள் மாதிரி
ங்களின் அடுத்
மேவதைலக்குத் ாவிப்
மேபாயிருந் ார்கள்.

'மருமகமே8' என்று மாமா வாய் நிதைறய
அதைழத்
ஜஹாங்கீர்
இவருக்கு
உண்தைமயிமேலமேய மருமக8ாய் அதைமந்து
விட்டது ான் விமே8ா ம் . ஜஹாங்கீர் மட்டுமேம
'மாமா' என்று அதைழக்க மேவண்டிய இடத்தில் ,
கம்பபனியில் மேவதைல பார்க்கிற அதை8வருமேம
'மாமா'
என்று
ான் அதைழத்துக்
பகாண்டிருக்கிறார்கள். அது முப்பது மேபருக்குச்
சாப்பாடு மேபாட்டு மேவதைலயும் ந்திருக்கிற

கம்பபனி.
மாமா
மட்டும் வயதில்
கூடு லா8வர். ஆ லால் பிச்தைசக்கண் மு லாளி
அவதைரக் கண்ணியமாகக்
கூப்பிட மேவண்டும் என்ப ற்காக ன்
உறவு முதைறயா8 படிக்மேக 'மாமா' என்று
அதைழத் ார். எப்மேபாது மே தைவபயன்றாலும்
"மாமாதைவக் கூப்பிடுங்க” என்பார் மு லாளி .
அப்படி அவர் பசால்லிக் பகாண்மேட வந் ால்
மற்றவர்களுக்கும் 'மாமா'வாகிப் மேபா8ார் .
இப்படி மாமாவாகிப் மேபா8தில் அன்வர்
அவர்களுக்கும் பபருதைமமேய ! இவரும் சகட்டு
மேமனிக்கு
'மருமவமே8'
என்று முப்பது
மேபதைரயும் மருமக8ாக்கிக் பகாண்டார். முப்பது
பபண் மக்கதைளப் பபற்றிருந் ால் கூட கவதைல
இல்தைல. இந் க் கருப்பும், சிவப்பும், படித்தும்,
படிக்காமலும் கணக்கு எழுதுகிறவனும்
,
பண்டல்
மேபாடுகிறவனுமா8
இப்படியாகப்பட்ட
இவர்களுக்குத்
ான்
முப்பது பபண் மக்கதைளப் பபற்றிருந் ால் ஜாதி
ச8 வித்தியாசம் பார்க்காமல் கட்டிக் பகாடுத்து
விடுமேவன் என்கிற ரீதியில் எப்மேபாதும் உற்சாகப்

மேபச்சு. அரட்தைட! அவருக்கு வாழ்க்தைக ான்
அபகீர்த்திதையத் ந்து விட்டது . நிஜம் என்று
வரும் மேபாது ான் பபற்பறடுத்து வளர்த்துக்
பகாண்டு வருகிற இப்மேபாது மீ முள்ள இரண்டு
பபண் மக்களில் ஒருத்திதையக் கூட
இவர்களுக்குக் கட்டிக் பகாடுக்க முடியாமல்
மேபாகவும்,
அ ற்காகக் மேகவலப்பட்ட
விஷயமும் ாமே8 இப்படி தைல குனிய
தைவத் து!
ஜஹாங்கீர் மருமகன் எல்லா
மேவதைலகதைளயும் முடித்து விட்டுத் ான் இனி
பணத்தை
எடுப்பான் மேபால
!
அவன்
அவ்வளவுக்குத் தீவிரமாய் கணக்குப்
மேபமேரட்டில் அவசரமாக எழுதிக் பகாண்டு
இருக்கிறான். உட்கார்ந்திருப்பது மாமா ாமே8
என்று இவனுக்கும் ன் மீது மரியாதை
இல்லாமல் மேபாய் விட்ட ா என்8 ? கம்பபனி
பாதைஷயில் பசான்8ால் "மேநத்திக்கு வந் பய
இவன்.
8து பபரியப்பா பபற்பறடுத் த்
ங்தைகயின் மகன் . மு லாளிக்கு அடுத்து
உரிதைமயா8
உறவுக்காரன்.
வயது
வித்தியாசங்கள் என்று பாராமல் இருந் ால்

8து மூன்றாவது மகதைள இவனுக்மேக கூட
கட்டி தைவத்து விடலாம் ான்
. ஆ8ால்
இவதை8ப் பபற்பறடுத்து படிக்க தைவத் து
இப்படிபயாரு, நாளும் கஷ்டப்படும் கதைடச்
சிப்பந்தியின் மகளுக்காக
அல்ல
என்று
வாழ்க்தைகத் ர்மம் அடித்துச் பசால்கிறது.

இவன் இது வதைரக்கும் இப்மேபாது
இவர்கள்
பசான்8ார்கமேள
அ ற்கு
மூலகாரணமா8
சம்பவத்தை
அறிந் ா
இருந்திருப்பான்? இவன் இவ்விடம் வந்
மேபாது யார் ,
யார் எப்படி என்று
ஒவ்பவாருத் னும், ஒவ்பவாருத் தை8ப் பற்றிக்
கூறி வந்திருப்பான்கமேளா ? முடிவு காண
முடியவில்தைல.

"இன்கம்டாக்ஸ் கட்ட பணம் ாங்க
மருமவமே8” என்று எப்பவும் மேபால மேபச்தைசத்

துவக்கி8ார். அவன் கணக்கு மேவதைலயில்
தீவிரமாக இருந் ான். அவசரமாய் மு லாளி
மேகட்ட
சில
விவரங்களுக்காக
அவன்
பரபரப்பாய் இருந் மேநரம் . அ 8ால் ாமே8ா
என்8மேவா
ாமே8 ஆறாயிரம் ரூபாதையயும்
எண்ணிக் பகாடுக்க மேநரமாகும் என்று பமாத்
ரூபாதையயும் அவர் தைகயிமேலமேய பகாடுத்து ,
"மு லாளிட்ட பகாடுத்து எண்ணி வாங்கிட்டுப்
மேபாங்க மாமா” என்றான். அப்மேபாது அவன்
பசால்வதை யும் மாமா
வாங்குவதை யும் எதிபரதிர் சீட்டுக்களில்
இருந்
இரண்டு மேபரும் பார்த் ார்கள் .
மாமாவும் பதைழய விஷயபமல்லாம் கருதி
அப்படிமேய பமாத் ப் பணத்தை யும் எடுத்துக்
பகாண்டு மேபாய் மு லாளியிடமேம பகாடுத்து
எண்ணி வாங்கிக் பகாண்டு மேபாய் இருக்கலாம்
ான். அவர் ான் உற்சாகப் மேபர் வழியாயிற்மேற .
பதைழயப ல்லாம் மறந்து மேபா8வராயிற்மேற !
என்8 பசான்8ார்? "அதுக்பகன்8 மருமவமே8!
நாமே8 எண்ணி ஆறாயிரமும் எடுத்துக்குமேறன்”
என்றார். அப்படிச் பசான்8து ான் எதிமேர
இருந் இருவதைரயும் உள்மேள நுதைழந்து வந்து

பகாண்டு இருந்
இன்ப8ாருத் தை8யும்
தூக்கிப் மேபாட தைவத்துவிட்டது.
“என்8 அவசரம்னு இப்படி பசய்யிமேற !
நீமேய கபரக்டா எண்ணிக் குடுத்துற மேவண்டியது
ாமே8!' என்று ஒருத் ர் பசால்ல , இன்ப8ாரு
நபமேரா இன்னும் ஒரு படி மேமமேலறி , "நீங்க
அந் ப் பணத் ஜஹாங்கீர் கிட்மேடமேய குடுங்க
மாமா! அவமே8 எண்ணித் ந்துருவான்”
என்றார். வந்
மூன்றாமவனுக்கு என்8
மேவதைல? இருவர் பசான்8தை யும் ஆமேமாதிக்க
ஒருத் ன் மேவண்டுமேம ! அ ற்காக அவன்,
"ஆமா! அப்படிமேய பசய்துக்குங்க .” அ ன்பின்
ன் மேவதைல என்று என்8 உண்மேடா அதை ப்
மேபாய் பார்க்க மேபாய் விட்ட பின் அவர் கண்
முன்8ாமேலமேய, அவர் சம்ம த்தின் மேபரிமேலமேய ,
அவர் இ யத்தை எடுத்துக் கீறுகிற மாதிரி
இப்படியா8 மேபச்சுக்கள் அதைமந்து விட்ட8 !
மாமா எழுந்து மேபாக நிதை8த்தும் , கால்கள்
பூமிமேயாடு இறுகி விட்ட8 . தைல ாழ்ந்து
இதைமகள் மூடிவிட்ட8.

ஜஹாங்கீர் இதைடயில் என்8
நிதை8த் ாமே8ா மேவதைலதைய நிறுத்தி விட்டுப் ,
பணத்தை எடுத்து எண்ணலா8ான் . எல்லாம்
பத்து, ஐந்து என்று பபாடி மேநாட்டுக்கள் !
அழுக்காகி ஒன்மேறாபடான்று ஒட்டிப் பிரிய
மறுத்
கரன்ஸிகள்!
பத்து நிமிசத்துக்கு
சிரமப்பட்டு எண்ணி அன்வர் மாமாவின்
தைகயில் திணித் ான்!

முன்பபாரு முதைற இப்படித் ான் !
ஜஹாங்கீருக்கு முன்பு மேவதைல பார்த்
கணக்குப்பிள்தைள மேபங்கில் பணம் மேபாடச்
பசால்லி எண்ணிக் பகாண்டிருக்கும் மேபாது
இரண்டு ஐநூறு ரூபாய் ாள்கதைள இடுப்பு
பபல்ட்டுக்குள் திறதைமயாய்ச் பசாருகி விட்டார் .
இருபத்து நான்காயிரம் மேபங்கில் மேபாட
மேவண்டிய
ருணத்தில்
மாமா
இருபத்தை ந் ாயிரமாகப் மேபா8ார் .
மீதித்
ப ாதைகதைய மு லாளி மேகட்கும் மேபாது

சாயங்காலம் ஆகியிருந் து .
கணக்குப்
பிள்தைளமேயா குதைறவா8 ரூபாயும்,
தைல
பசாறி லுமாக அவர் முன் மேபாய் நிற்கிறார் .
கம்பபனிமேய ஒரு நிமிஷத்தில் கூகூ என்று ஆகி
விட்டது.
யாருதைடய
தைகமேவதைல?
ப ரியவில்தைல. கணக்காளர் கணக்கில் ரூபாய்
ஆயிரம் பற்று எழு ப்பட , வாழ்க்தைகமேய 'சீ .
என்று ஆகிவிட்டது அவருக்கு .
மாமா
எல்லாவற்தைறயும் மூக்குக் கண்ணாடி வழிமேய
கம்பீரமாகப் பார்த்துக் பகாண்டு ான் இருந் ார்.

இந் பவற்றி மேவறு இடத்தில் நிற்க
வில்தைல. இந் நிறுவ8த்துக்குப் பணம் ர
மேவண்டிய இன்ப8ாரு நிறுவ8த்திலும் ன்
மேவதைலதைய மாமா காட்டியிருக்கக் கூடாது .
இம்முதைற அந் க் தைக சாமர்த்தியம் அவதைரக்
தைகயும் களவுமாகப் பிடிபட தைவத்து விட்டது .
மு லாளிக்கு மாமா முதைற என்று அவன்
கண்டா8ா? அப்பவும் ான் என்8 பசய்ய
முடியும்? புராணங்கள் வாசிக்கப்பட்ட8. மாமா

மேகவலப்பட்டு விட்டார் . மருமகன் அந் ஸ்தில்
மு லாளி! எவ்வளவு தீ அவர் பார்தைவயில் ?
என்ப8ன்8 மேகள்விகள்? உடமே8 எப்படி
எப்படிபயல்லாம் இவர் நடந்து பகாள்ளா
ஆ8ால் இவர் நடந்து பகாண்ட ாகமேவ இவமேர
அறியா
கதை கள் வலம் வந்து விட்ட8 ?
பதைழய8,
புதிய8
என்று எல்லா
திருட்டுக்களும் அன்வர் மாமாவின் தைல மேமல் !
அவர் ாங்கிக் பகாண்டிருக்கலாம் ! ஆ8ால்
கம்பபனி அதை த்
ாங்கிக் பகாள்ளத்
யாராயில்தைல! அவருக்கு உடமே8 தீர்ப்பு
கிதைடத் து. "இனிமேம இங்க மேவதைலயில்ல .
மேபாயிட்டு வாங்க !” இறுகிய முகத்மே ாடு
மேகட்டார். எதுவும் பசால்லவில்தைல . பவளிமேய
வந்து விட்டார்.
நிதைறய மேயாசிக்க அவருக்கு என்8
உண்டு? வீட்டின் சம்பாத்தியக் தைககள் அவரிடம்
மட்டுமேம! ஒரு மகதைளத் ான் கட்டிக்
பகாடுத்திருக்கிறது இன்னும் இரண்டு
பபண்களின் கழுத்துக்கு வழி மே ட மேவண்டிய
மேநரம் அது . அதிலும் நடுவில் உள்ளவளுக்கு

நிக்காஹ் எ8 தீர்மா8மாகியுள்ளது ! எங்கு
மேபாக? என்8 பசய்ய?
தைல சுற்றும்
குழப்பங்களில் மாமா சிக்கவில்தைல ! இரவு
வதைர அதைமதியா8ார் . காதைலயில் மருமக
மு லாளியின் வீட்டிற்கு ஒரு நதைட நடந் ார் .
எதுவுமேம மேபசாமல் அவர் பசியாறிக்
பகாண்டிருக்கும் மேபாமே கால்கதைளப் பற்றிக்
பகாண்டார். மருமகனின் காலடியில் மாமா !
இப்படி ஒரு சித்திரம் மேபாட்டுப் பார்க்க
காலத்திற்கு கல் ம8சு இருந்திருக்கிறது
.
கால்கதைளப் பற்றிய படிமேய குனிந்
தைல
நிமிராமல் வார்த்தை கள் பல பசால்லி அழு ார் .
வீட்டில் பபண்டுகளும் ,
பிள்தைளகளும்
நிதைறந்திருந் மேநரம் அது . அந் ச் சதைபயில்
மாமாவுக்கு பபருந் ன்தைமயா8 மன்னிப்பு
ரப்பட்டது. உறுதிபமாழி வாங்கப்பட்டது .
மேமலும் 'கம்பபனிக்கு மாமாவின் மேசதைவ
பராம்பவும் மே தைவ ! இவர் இடத்தில் மேவறு
யாமேரா
ஒருவன்
வறு பசய் ால்
...
இப்படிபயல்லாம் வியாபார நிறுவ8த்துக்மேக
உரிய பல சிக்கல்கள் மாமாவின் மேவதைலக்கு வழி
ந் 8! மாமா மீண்டும் வந் வரலாறு அது ான்!

அன்வர்
மாமா
இப்மேபாது
அவசரப்படாமல் பணம் பபற்றுக் பகாண்டார் .
அவர் யாமேராடும் எதுவும் மேபசவில்தைல . பணம்
எண்ணும் மேபாது மட்டும் அவர் வாய் ஒரு மந்திர
உச்சரிப்தைபப் மேபால திறந்து திறந்து மூடியது .
பின் புறப்பட்டு விட்டார்
.
அவர்
புறப்படுவ ற்காகக் காத்திருந் வர்கள் உடமே8
ஜஹாங்கீதைரச் சூழ்ந்து பகாண்டார்கள் . "இங்க
பதைழய கதை என்ப8ல்லாம் நடந்திருக்கு
ப ரியுமா ம்பி? எந் தை ரியத்துல அவரு கிட்ட
ஒட்டு பமாத் மா பணத் குடுத் ? மனுஷன்
அப்படிமேய முழுங்கிடுவாமேர ! மதைலப் பாம்பு
மாதிரி முழுங்கின் சுவடு கூட இல்லாம
கிடப்பாருப்பா! பராம்ப கவ8மா இருப்பா நீ!"
என்றார்கள்.

“எ8க்கும் எல்லாம் ப ரியும் . அன்வர்
மாமா ஒரு மாதிரி ஆளு. அவருகிட்ட சாவகாசம்

வச்சுக்காமே . பகாஞ்சம் பநருக்கமா இருந் ாலும்
அவரு பபண்ண உன் தைலயிலக் கட்டி
வச்சாலும் வச்சிருவாரு . அ 8ால அவரு
கிட்மேடயிருந்து விலகிமேய இரு . தைக அப்பப்ப
நீளும். ஒரு மாதிரி திருட்டுப் புத்தில்லாம்
அவருக்கு உண்டுன்னு எங்கம்மாவும் நான் இங்க
வரும் மேபாது பசால்லித் ான் அனுப்பு8ாங்க .
அது
உண்தைமயா
,
பபாய்யான்னு
பாக்கலாமேமன்னு ான் நானும் ஒண்ணும்
ப ரியா வன் மாதிரி நடந்துக்கிட்மேடன்”
ஜஹாங்கீர் பசால்லி முடித் மேபாது அன்வர்
மாமா
பராம்ப
தூரத்தில் மேபாய்க்
பகாண்டிருந் ார்.
(பாவு)

சந்திரா

மதைலக்காட்டின் வ8ப்பு அவள்
மே கத்திற்கு இறங்கி வந்திருந் து .
எந்
வி8ாடியிலும் சிரித்து விடத் யாரா8 புன்8தைக
குடியிருந் முகம். படிப்பில் மேவகமாய் ஓடி
வந் வள் இல்தைலபயன்றாலும் பவற்றி
வீரர்களின் அடுத் வரிதைசயில் வரக் கூடியவள் .
நட்புக்கு இனிதைமயா8வள் .
எ8க்கு
மேவண்டப்பட்டத் மே ாழியாயிருந் ாள் அந் ச்
சந்திரா.

தைலயில் விறகுக் கட்டும் ஓங்கி
எழுப்பும் கூக்குரலுமாய் அந் ப் பபாழுதுக்கு

அந்
இடத்தில் வருவாள் என்று நான்
எண்ணிமேய பார்க்கவில்தைல.

இந் க் மேகாலத்தில் சந்திரா என்னிடம்
மட்டும் அல்ல ன் ாதையத் விர்த் மேவறு யார்
முன்னிதைலயிலும் கூட இப்படி நிற்க நூறு பணம்
பகாடுத் மேபாதும் ம8ம் ஒப்ப மாட்டாள் .
ன்மே8ாடு படித்
மிகவும் பநருக்கமா8
சிமே8கி தை8 இந்நிதைலயில் பார்க்க
பபண்ணாய்ப் பிறந்
யாருக்குமேம ம8சு
வந்திருக்காது. தைலமுடிதைய இடது தைகயால்
மேகாதி அ தை8ப் படிய தைவத் ாள் . மேமமேல
அப்பியிருந்
தூசு தும்புகதைள இரண்டு
தைககளாலும் ட்டிக் கிளப்பிச் மேசதைலதையச் சரி
பசய்து பகாண்டாள் . கால்கள் பதை8 ஓதைலச்
பசருப்புகதைள மிகச் சரியாக
மாட்டிக்
பகாண்ட8. இப்படிபயல்லாம் தைகயும், காலும்
மேவதைல பார்த்துக் பகாண்டிருந் ாலும் அவள்
புன்8தைக மாறாமல் கண்கதைள என் மீமே
பதித்திருந் ாள்.

"பமாகமது எப்படியிருக்மேக ? என்தை8ப்
பார்க்காமமேலமேய
மேவகமாப்
மேபாயிட்டிருக்கிமேய?”

"உன்தை8க் கவனிக்கமேவ இல்தைல
சந்திரா. மேபாட்ட சத் த்தை க் பகாண்டு கூட அது
நீயாத்
ான் இருப்மேபன்னு நான்
நிதை8க்கமேவயில்தைல. சினிமா ஆரம்பிக்கிற
மேநரம். அ ாமே8ா என்8மேவா அவ்வளவு
அவசரமாயிட்மேடன்."

"இருந் ாலும் எப்பவும் நீ பமல்ல
நடக்குறவன் பாரு ?" இப்ப எப்படியிருக்மேக
பமாகமது?

"நல்லா இருக்மேகன் சந்திரா . நீ ஏன்
இந் க் மேகாலத்துல..?”

"விதி!
மேபாமேறன்?”

மேவற

என்8

பசால்லப்

நான் பவறித்துப் பார்த்மே ன். பின் சிரித்து
விட்மேடன்.

"ஏன் சிரிக்குமேற ? நீ இப ல்லாம் நம்ப
மாட்மேட. அது எ8க்குத் ப ரியும்.”

நான் சிரித்திருந் ாலும் ம8தை
அழுத்தியிருந்
மேவ தை8தையச் பசால்லி

முடியாது. ஆ8ாலும் அவள் என்தை8ப் புரிந்து
பகாண்டாள்.

"மேபச
மாட்மேடங்குறிமேய!
படம்
பாக்குற பகடுத்துட்டான்னு நீ பந8ச்சுட்டியா ?
பசால்லு படம் பாக்கத் ான் மேவணுமா
?
அப்படின்8ா மேபா!

"உன்தை8ப் பாத் பபறகு சினிமான்னு
பந8ப்மேப இல்மேல . இந் க் மேகாலத்துல
இருந் ாலும் என்தை8யப் பாக்கணுமின்னு
உ8க்கு எப்படி முடிஞ்சுமே ா ? அந் ம8ச
பந8ச்சுத் ான்
நான்
இப்மேபா
சந்மே ாசப்பட்டுகிட்டு இருக்மேகன்.”

"அன்பா8 ம8ச விடவும் நமக்கு இந்
உலகத்துமேல மேவற என்8 மேவணும் பமாகமது ?
உன்தை8யப் பாத்துட்டும் நான் விறகுக் கட்தைட
விக்குறது ான் பபரிசுன்னு மேபாயிட்டா என்
முகத் கண்ணாடியிமேல பார்த்து நாமே8 காறித்
துப்பிடுமேவன். நாம ஒண்ணா மேசர்ந்து படிச்ச
அந்
நாள் ான் இன்தை8க்கு நிதை8க்கும்
மேபாதும் சந்மே ாஷமாகவும் , திருப்தியாகவும்
இருக்கு. அ ப் மேபால நம்ம வாழ்க்தைகயிமேல
இனிமேம ஒரு சந்மே ாஷம்
வரவா மேபாகுது?”

"அதை விட அதிகமாமேவ வரும் சந்திரா .
கல்யாணம் வரும். நல்ல புருசன், நல்ல குழந்தை
குட்டிங்க எல்லாம் இனிமேம ான் வரப்
மேபாறாங்க! இப்படி பநதைறய சந்மே ாஷங்கள்
இருக்கு.”

"இந் ா பாரு பமாகமது . அப ல்லாம்
அப்புறம். படிக்குற காலத்துல நானும், நீயும்
கட்டுதைர எழு லியா கபலக்டராவப் மேபாமேறன் ,
எஞ்சினியர் ஆவப் மேபாமேறன்னு . அ மாதிரி
இதுவும் ஒரு க8வு ான்
. ஒவ்பவாரு
மனுசங்களும் சிக்கி சீரழிஞ்சிக் பகடக்குறதை ப்
பார்த் ா என்8 கல்யாணம் என்8 குடும்பம்னு
ஆயிடறது!”

சுற்று முற்றும் பார்த் வளாக மறுபடியும்
தைலமுடிதையக் மேகாதி விட்டு சந்திரா
பசான்8ாள், "இந் விறகுக் கட்தைட காட்டுல
இருந்து சுமந்துகிட்டு ஊருக்குள்மேள இவ்வளவு
தூரம் வரும் மேபாது அப்படிமேய நரகத்துல மேபாயி
விழுந் ாலும் சுகமாயிருக்கும்னு பந8ப்பு
வரும். இ ச் பசாமந்து இந் பவயில்ல நடந்து
பாத் ால்ல ப ரியும். இடுப்பபலும்மேப ஒடிஞ்சி
மேபாயிரும் பமாகமது . ம8சு பநாந்து உடம்பு
பவந்து வந்துகிட்டு இருப்மேபன் .
ஆ8ா
அப்பல்லாம் நான் என்8 பந8ச்சுக்கிட்டு

வருமேவன் ப ரியுமா ?
நாம் படிச்சு
விதைளயாட்டும், சண்தைடயுமா இருந் அந் க்
காலத் த் ான். உன்தை8ப் பத்தி மேரணுகாதைவப்
பத்தி, மரியத் பத்தி, பநல்தைலயப்பன், அப்துல்
ஹமீத்கான், பக்கத்துல உக்காந்து, மண்தைடயில்
குட்டித் ப ரியா பாடத் எல்லாம் பசால்லித்
ருவாமேள அந்
அருணாசலத் ம்மாதைவப்
பத்தி... இப்படிமேய பந8ப்பாத் ான் வருமேவன் .
மத் வங்க பந8ப்பு வந் ாலும் வராட்டாலும்
உன்தை8யும், மேரணுகாதைவயும் பத்தி பராம்ப
பந8ச்சுக்குமேவன். ஏன்8ா நீங்க பரண்டு மேபரும்
அப்படி ஆயிட்டீங்க!”

அவள் பசால்லச் பசால்ல அந்
உலகத்துக்குள் நானும் மேபாய் விட்மேடன் . அது
மீள் விரும்பா பசார்க்க நாள்கள். அவள் அதை ச்
பசால்லும் மேபாமே இருவரின் கண்களும் ஈரமாகி
விட்ட8.

"மேரணுகாதைவப் பாத்தியா , அவ என்8
படிச்சிட்டிருக்கான்னு ப ரியுமா?”

மேரணுகாதைவப் பற்றிப் மேபசப் மேபச
எ8க்கு உள்ளம் குளிர்ந் து . நான் ான்
அவதைளப் பற்றித் ப ரிந்திருப்மேபன் என்ற
நிதை8ப்பில் அவள் விசாரித் து இ மாய்
இருந் து. நான் பசான்மே8ன், "இல்ல....... நான்
மறுபடியும் அவளப் பார்க்கமேவயில்ல . இப்ப
அவ என்8 படிக்கறான்னும் ப ரியாது . ஆ8ா
நிச்சயமா அவ டாக்டருக்குத் ான் படிப்பா .
ஏன்8ா அவ என்கிட்ட பல சமயங்கள்மேலயும்
அப்படித் ான் பசால்லிட்டிருந் ா.”

"ஏன் பமாகமது அவள அப்படி
விட்டுட்ட. அவளத் மே டி நீ மேபாயிருக்க
மேவண்டாமா?”

எ8க்மேகா
ம8ந்திறந்து எதை யும்
அவளிடம் பசால்ல முடியவில்தைல.

சந்திரா இன்னும் பநருக்கமாய் வந்து
நின்று என்தை8ப் மேபாலமேவ சுவரில் சாய்ந் படி
பசான்8ாள், "அவ உன்தை8 மறந்திருக்க
மாட்டா. நீயும் இப்படிமேய இருந்துறா . நிச்சயம்
அவ உ8க்குத் ான். மேவண்ணா பாமேரன்! ஒரு
நாள் அவமேள உன்தை8த் மே டியாந்துருவா!”

எ8க்குச் சந்திராவின் தைககதைளப் பற்றிக்
பகாள்ள மேவண்டும் மேபால இருந் து.
பகல் காட்சி ஆரம்பமாகி பகாஞ்சம்
ஓடியிருக்கும். அ ன் அதைடயாளம் ப ரிவ ாக
ஜ8ங்களின்
நடமாட்டம்
குதைறந்து

மேபாயிருந் து. கதைளத்துப் மேபா8 மாடுகள்
வாயில் நுதைர ள்ள பமதுவாக இழுத்துச்
பசல்லும் வண்டிகள் சீரற்ற ார்ச் சாதைலயில்
கடக், கடக் சப் ங்கள் எழுப்பிச் பசன்ற8 .
பழரசக் கதைடகள் இல்தைல . சந்திராவுக்கு
டீயாவது வாங்கிக் பகாடுக்க மேவண்டும்.

“இந்
மேநரத்துக்கு வாறிமேய
காதைலயிமேலமேய வந்து திரும்பலாமில்மேல
சாப்புட்டியா நீ?”

!
!

"ஹும்... காதைலயிமேல குடிச்ச நீத் ண்ணி
ான். இனிமேம வீடு திரும்பு8ாத் ான்
கஞ்சிமேயா , கூமேழா வாயில்படும். விறகு பவட்டி
என்
தைலயிமேல ஏத்தி விடறதுக்மேக
பதிப8ாண்ணு பதிப8ான்தைற ஆயிரும் . நான்
அங்மேகயிருந்து காடு மதைல வயலு வரப்புன்னு

ாண்டி வர்றதுக்கு இம்புட்டு மேநரமாயிடும்
எப்பவுமேம இப்படித் ான் பமாகமது."

.

"வாறியா மேஹாட்டலுக்கு டீ காபின்னு
ஏ ாவது சாப்பிடலாம்.”

"மேவண்டாம் பமாகமது”
“ஏன்?”

நி ானித் வாளாகச்
பசான்8ாள்
.
“இன்னிக்கு நீ வாங்கித் ந்துருமேவ . நாதைளக்கு
இந் மாதிரி வரும் மேபாது இதைடயில் ஒரு டீ
சாப்ட்டா மே வலாமேமன்னு மே ாணும். அப்புறம்
அதுமேவ பபரிய பழக்க மே ாசமா ஆயிரும் .

என்தை8க்கும் அது எ8க்கு சரிப்பட்டு வராது .
மேவண்ணா நீ மேபாயி சாப்ட்டு வா
. நான்
இங்கு8மேய
நின்னுக்கிடுமே ன்
.
பாத் மட்டுக்கும் உன் கூட பநதைறய மேபசிட்டுத்
ான் மேபாமேவன் .
அது எம்புட்டு
மேநரமான்8ாலும் பரவாயில்மேல!"

நான் விடவில்தைல . வற்புறுத்திமே8ன்.
ஆ8ால் விறகுக்காரி என்ற மே ாற்றத்மே ாடு
என்மே8ாடு வர
அவள் சங்கடப்படுவது
ப ரிந் து. எல்லா இடங்களிலும் தூசு தும்பு
இல்லாமல் ட்டி விட்டாள் . எல்மேலாருமேம ஒரு
மாதிரியாகப் பார்ப்பது இருவருக்குமேம
துன்புறுத் லாக இருந் து. ஒரு வழியாக
மேஹாட்டதைல எட்டிப் பிடித்து விட்மேடாம்.

"என்8 சாப்புடுமேற?”

“டீன்னு ான் பசால்லிக் கூப்புட்மேட?”

"மேவண்டாம்
பசியாயிருக்மேகல்ல.”

மேசாறு

சாப்புடு

.

அவள் கடுதைமயாக மறுத் ாள் . மே நீமேர
மேபாதுபமன்றாள். எ8க்கு அவதைள அப்படி
விட்டு விட ம8மேச இல்தைல . கல்லாவுக்கு
எதிரிமேலமேய புமேராட்டா ட்டிக் பகாண்டிருந் து
என் கவ8த்தில் ஆயிற்று.
"புமேராட்டா சால்8ா சாப்பிடு” எத் தை8
நாள் ஆதைசயில் இருந் ாமேளா ? சந்மே ாசம் பூத்
முகமாகத் தைலயாட்டி8ாள் . திரும்பி பார்த்துச்
பசான்8ாள்,

"நான் சாப்புடுமேறன் . ஆ8ா நீயும் என்
கூட சாப்பிடணும்.”

னியாக
ஒரு டுப்புக் கட்தைட
மேபாட்டு... என்று எழுதியிருந் ஒரு அதைறயில்
இருந்மே ாம்.
அவள் என்தை8 பநருங்கி
அமர்ந்திருந் ாள். மேஹாட்டல் காற்றாடியது .
சர்வர்கள் எல்லாம் ஒரு மாதிரியா8 பார்தைவதைய
தைவத்திருந் ார்கள்.

"பமாகமது! எ8க்கு இந் ப் புமேராட்டா
சால்8ா சாப்புடணும்னு எவ்வளவு நாள் ஆதைச
ப ரியுமா? இது வதைரயிமேல ஆச்மேச. ஒரு துண்டு
கூட என் வாயில் பட்டமே இல்ல . பாமேரன்!
இன்தை8க்கு உன் பசலவுல
நான்
சாப்புடணும்னு இருக்மேகன்.”

எ8க்பகன்றிருந்
ஆம்மேலட்தைடயும்
நான் அவள் பக்கமாக நகர்த்திமே8ன் . "இதை யும்
சாப்புடு” என்மேறன்.

"மேவண்டாம்.”
என்றாள்.
"பிகு
பண்ணாமே . என்தை8 மறக்காம இருக்கணும்8ா
இதை யும் சாப்பிட்டிரு" என்று நான் பசால்லவும்
அவமேள முன் வந்து எடுத்துக் பகாண்டாள்.

"நாம ஒருத் ரபயாருத் ர் மறக்குற
அளவுலயா பழகி இருக்மேகாம் ? என் ம8சுல
உ8க்குன்னு ஒரு னியிடம் இருக்கு . எந்
பஜன்மத்திமேலயும் அழியாது . இ ச் சாப்புட்டுத்
ான் நான் உன்தை8 மறக்காம இருக்கணுமா?”

ரசித்துச்
சாப்பிட்டு
பமன்று
விழுங்கியபடிமேய அவள் மேபசுவதை நான்
ரசித்மே ன்.

"உ8க்கு
மேபசலியா?”

இன்னும்

மாப்பிள்தைள

"ம்... எல்லாம் மேபசி வச்சாச்சு . இன்னும்
ஒரு வருசம் இல்மேல ஆறு மாசம் ... கல்யாணம்
ான்.”

"மாப்பிள்தைளக்கு என்8 மேவதைல?”

"என்8 மேவதைல? பவறகு பவட்டுவான்
.....
வயலுக்குப் மேபாவான் ...
கதைள
புடுங்குவான். வண்டி ஓட்டுவான்.”

இப்படித் ான் இவளுக்கு அதைமயுமா ?
அதை அவள் பசால்லிக் மேகட்கும் மேபாது
தீச்சரங்கள் இ யத்தில் பாய்வது மேபால்
இருந் 8.

“மேவற இடம் அதைமயா ா?”

"இனிமேம அது பத்தி மேயாசிக்க முடியாது.
ஆ8ா எந் த் ப ாழிலும் கதைடசி வதைர
அப்படிமேய ஆயிறப் மேபாறதில்ல . மாறும்!
எல்லாமேம மாறும்னு நம்பிக்தைக வச்சிருக்மேகன்
நான்."

அவள் இப்படிப் மேபசி8து எ8க்கு
மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந் து. இவள் என் சக
மே ாழி ான் என்கிற எண்ணம் உறுதிப்பட்டது .
கால பவள்ளத்தில் இவள் காணாமல் மேபாய்
விடும் துரும்பல்ல.

"இன்னும் பரண்டு புமேராட்டா
சாப்பிடு!” மறுக்கவில்தைல. "இவ்வளவு பசிய
வச்சுக்கிட்டுத் ா8ா ஒரு டீ சாப்புட கூட
ம8சில்லாம
சுத்திக்கிட்டு இருக்மேக ?
நீ
கல்யாணம் முடிஞ்சி உன் மாப்பிள்தைளமேயாட
என் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வா . உங்க பரண்டு
மேபருக்கும் புமேராட்டா பசட் மல மேபால
குவிச்சுமேறன்."

அவள் மிகவும் முகம் மலர்ந் வளாய் ,
"கண்டிப்பா வருமேவன் பமாகமது. இது பவறும்
மேபச்சில்தைல. பாரு! எ8க்கு எப்படிப்பட்ட
மனுசங்கள்லாம் இருக்காங்கன்னு என்
புருசனுக்குக் காட்ட மேவண்டாமா ? படிப்பு
வாச8 அவனுக்கு இல்மேலன்8ாலும் நல்ல
ம8சுக்காரன். என் கல்யாணத்துக்கு நான்
உன்தை8க் கூப்பிட்டு விடுமேவன் . நீ கண்டிப்பா
வரணும்."

காசு பகாடுத்து விட்டு பவளிமேய வர
எத் னிக்கும் மேபாது எங்கமேளாடு படித் நல்ல
ம்பி உள்மேள வந் ான் . "யாரு பமாகமதுவும் ,
சந்திராவுமா? எங்க இவ்வளவு தூரம்?”

“டீ சாப்டுட்டு மேபாமேறாம்” என்று
ப ாடங்கி அவனிடம் நாலு வார்த்தை

மேபசுவ ற்குள் "அவன் கிட்ட அப்புறமா மேபசு !
சீக்கிரமா வா!" என்றாள் சந்திரா.
"பதைழய புத்திய விடாம
பாமேரன்” என்றபடி அவன் சிரித் ான்.

இருக்கா

நாங்கள் சந்தித் இடத்தை அதைடயாளம்
காட்டி கட்டு காத்திருந் து . நாங்கள் இன்னும்
மேபச ஆர்வமாய் அந் இடத்தை பநருங்கும்
மேபாது "விறகுக் கட்டு என்8 விதைலம்மா ?”
என்று ஒருத் ர் வந் ார் . அவள் விதைல
பசான்8தும் அவர் அ ற்குப் பாதியாகக்
மேகட்டார்.

"அதுக்கு மேவற
ஆள் வரும்
பாத்துக்கிடும்” என்றாள். அவள் அதை அப்படி
மேவகமாகச் பசான்8 வி த்தை யும் அ ற்கு அவள்
முகம் மேபா8 மேபாக்தைகயும் நான் பராம்பவும்

ரசித்மே ன். எந்
உணர்ச்சிகளிலும் அழதைக
வாரிக் பகாட்டும் அந்
முகத்தை இப்படி
பவகுநாள் கழித்துப் பார்க்க நான் பகாடுத்து
தைவத்திருக்க மேவண்டும்.

"சரி! நீமேய ஒரு பவல பசால்லும்மா !”
அவள் பசான்8 விதைலக்கு அவர் சம்மதிக்க
வில்தைல .

"சினிமா பாக்கணுமின்8ா நாலு ரூபா
டிக்பகட்டுக்கு நாப்பது ரூபாயும் குடுத்துப்
பாப்பீங்தைகயா. நாங்க காடு மேமடுன்னு சுத்திக்
கல்லு, முள்ளுன்னு மிதிச்சு வந் ா காவாசியும் ,
அதைரவாசியுமா
மேகட்டு ஏன்யா
எங்க
வயித்ப ரிச்சதைலக் பகாட்டிக்கிறீங்க?”

அவர் மேபாய் விட்டார்
.
அவர்
மேபா8தை மேய பார்த்துக் பகாண்டிருந் வள் ,
"நியாயமா8 விதைலக்குக் மேகட்டு இருந் ார்8ா
ள்ளி விட்ருக்கலாம் ! அப்புறம் எவ்மேளா
மேநரமா8ாலும் மேபசிக்கிட்டு இருந்திருக்கலாம்
மேச! என்8 மனுசன் மேபாயிட்டாமேர!”

"நீ பகாடுத்
ஓடிட்டாரு மனுசன்.”

சூட

ாங்காம

ான்

ஆ8ால் அவர் திரும்பவும் வந் ார் .
சந்திரா பசான்8 விதைலக்குக் கிட்ட ட்ட சமமாக
வந் ார்.

"என் வீட்டுக்கு வந்து மேபாட்டுருதியா”
என்று மேகட்டார்.

"வீடு எங்மேகன்னு பசால்லுங்க . நான்
வந்து மேபாட்டுருமே ன் . அவர் கிட்ட மேபசிட்டு
பகாஞ்ச மேநரம் கழித்துத் ான் வருமேவன்”
என்றாள்.

"பகாஞ்ச தூரமா மேபாவணும். நான்
வள்ளியூர் சந்தை க்குப் மேபாகுற அவசரத்துல
இருக்மேகன். என் பின்8ாமேலமேய வந்துட்டியா8ா
நல்லது. இல்மேலன்8ா வீட்டக் கண்டுபிடிக்க
மே ாதுப்படாது” என்றார்.

மேபாகா

அன்பு பிரவகிக்கும் கண்கள் தீர்ந்து
நட்தைப பவளிப்படுத்
க8த்

இ யத்துடன் விறகுக் கட்டுக்கு முட்டுக்
பகாடுத்துத் தைலயில் ஏந்திக் பகாண்டாள் . ஒரு
சுகானுபவம் கதைரந்து மேபாவதை த் ாங்கிக்
பகாள்ள முடியாமல் நான் ஈரவிழிகளால்
டுமாறிமே8ன்.
கிக்கிற பவயிலில் தைலச்சுதைம ஏந்தி
ப ருவில் கூவியதைலகிற இந்
அவலத்
ப ாழிமேலாடு சம்பந் மில்லாமல் மீண்டும்
அந் க் குரதைலக் மேகட்க மேவண்டும் எ8க்
காத்திருக்கிமேறன் பல ஆண்டுகளாக!
(குமு ம் - நவம்.95)

டாக்டர் மேரணுகா
சாதைல முழுதும் மரங்கள் இருந் ாலும் ,
பபாழுது சாய்கிற மேநரமாயினும் சூரியத் கிப்பு
அதிகம். இடது புறத் மே ாளில் குழந்தை தையத்
தூங்கப் மேபாட்டு , மேமமேல ஒரு டவதைலப்
மேபார்த்தியவ8ாகப் மேபாய் பகாண்டிருந் ான்
மேஷக் பரீத் . குழந்தை தையப் பார்க்க ஊருக்கு
வரும் மேபாது இருந் குதூகலம் என்8 ? ளர்
நதைடயாய் ஓடி வருகிற மகதை8க் காணப்
மேபாகிற உற்சாகமாய் வீட்டுக்குள் நுதைழந்
மேபாது, அவன் சுகமில்லாமல் கிடந் ான் .
மதை8வியின் பக்கத்தில் வந்து விட்மேடாம்
என்கிற சந்மே ாஷத்தை விட , மகன் இப்படிக்
கிடந் து அவன் ம8தை பநருடியது.

"இன்தை8க்கு ஒரு நாள் டாக்டர்ட்ட
காட்டிட்டாப் மேபாதும் பசாகம் கிடச்சுரும் .”
என்ற மதை8வியின் வாய்பமாழி அவதை8
உயிர்ப்பித் து.

தைபயதை8 ஒரு பக்கமாகச் சுமந்மே
வந் தில் மே ாள்ப் பட்தைட வலித் து . ஆ8ால்
இந் வலி ாமே8 சுகம் ! மேபருந்து நிதைலயத்தின்
அருகில் இருந் து பார்வதி கிளினிக் . பாதிக்
கட்டி முடிந் நிதைலயில் இருந்த்து பார்வதி
கிளினிக். அருகில் பசல்லவும் டாக்டரின் பபயர்
கண்ணில் பட்டது. டாக்டர் மேரணுகா!

உடம்பும்,
ம8மும் சிலிர்த் 8 .
அடுத் டுத்
கணங்கள்
பரவசமா8
உணர்வுகதைளக் பகாண்டு வந் 8 . மேரணுகா!
அவள் ா8ா ? அப்படியில்லாமல் மேபாய்
விட்டால்......
மறுபடியும் பார்த் ான் .

உச்சரித் ான். டாக்டர் என்ற அதைடபமாழிமேயாடு
அவள் பபயதைரச் பசால்லிப் பார்ப்பமே புதிய
சுகமாயிற்று. மயிர்க்கால்கள் சிலிர்த் 8 . பக்தி
உணர்வுடன் உள்மேள நுதைழந் ான் மேஷப் பரீத்.

ஹால் விசாலமாகப் பளிங்குத்
தைரயுடன் இருந் து . அவனுக்கு முன்8 ாக
இரண்டு பபண்கள் மட்டுமேம குழந்தை கமேளாடு !
டாக்டர் அதைற பவளிப் பார்தைவக்மேக அழகாய்
ப ரிந் து. அதிலும் அவள் பபயர் - டாக்டர்
மேரணுகா.

மேரணுகா - சிவப்பாக, நடுத் ரமா8
உடல் வாமேகாடு , நீண்ட சுருள் சுருளா8
கூந் மேலாடு சிரித்
முகமும் ஒளி வீசும்
கண்களுமாக இருக்கிறவள்! எந் உதைடயிலும்
மே வதை மேபால் இருப்பாள்.

எட்டாம் வகுப்பில் இருந்து
எஸ்.எஸ்.எல்.சி வதைர மேஷக் பரீத்துடன் ஒமேர
வகுப்பில் இதைணந்து படித்து வந் ாள் மேரணுகா .
ஒரு மே ர்வில் அவள் மு ல் மேரங்க் வந் ால் ,
இவன் இரண்டாம் மேரங்க் . அடுத் மே ர்வில்
அவன் மு ல் மேரங்க் வந்து, இவதைள இரண்டாம்
இடத்தில்
நிறுத்தி
தைவப்பான்
.
ஆ8ால்இதைடயில் ஒரு சரிவு . மேரணுகா,
பநல்தைலயப்பன், பழனி, பாத்திமா, சந்திரா....
என்று நீண்டு எட்டாம் மேரங்கில் மேபாய்க்
கிடந் ான் மேஷக் . ஆசிரியர்களுக்மேக வியப்பு .
எப்படி மேநரும் இது ? அவ8து விதைடத்
ாள்கதைள வாங்கி திருப்பித் திருப்பி உற்றுப்
பார்த்து அந் வீழ்ச்சி எங்மேக மேநர்ந் து என்று
உணரத் துடித் மேவகம் ...... கண்களில் ப ரிந்
மேவ தை8களின் பகாந் ளிப்பு .... "என்8 ஆச்சு
உ8க்கு? அந் குரங்கு மூஞ்சி பழனி கூட
உ8க்கு முன்8ால் வந்துட்டான் . என்8ால்
பபாறுக்க முடியல மேஷக். எங்க அம்மாகிட்ட

பசான்8ா, அவங்க கூட நம்ப மாட்டாங்க"
மேரணுகா அவன் முகத்தை ஏறிட்டுப் பார்த் ாள் .
அவன் பதில் மேபசாமல் நடந் ான்.

“சரியா படிக்கலியா? என் கிட்மேட கூட நீ
மேபசமாட்மேட இல்மேல?” என்று மேரணுகா மேகட்ட
மேபாது அவள் கண்களில் கண்ணீர் ளும்பிற்று .
அதுமேவ அவனுக்கு சவாலாக நின்றது . அடுத்
மே ர்விமேலமேய பதைழய பவற்றிதையப் பபற்று ,
முன்னிருந் வர்கதைள
நிரந் ரமாகமேவ
பின்னுக்குத் ள்ளி விட்டு மேரணுகாவுக்கு அந்
பவற்றிதையக் காணிக்தைக ஆக்கி8ான் மேஷக் .
அந் க் காணிக்தைகக்கு ஈடாக அவதை8ப்
பபருதைம பபாங்கப் பார்த்து அவள் சிரித்
சிரிப்பு அவன் இ யத்தில் பதிவாகி விட்டது.

அந் நாளிலிருந்து மேரணுகா, அவனுடன்
மேசர்ந்மே வர ஆரம்பித் ாள். காதைலயில் மேபாகும்

மேபாதும் கூட இவன் நாவல் மரத் டியிமேலமேய
மேரணுகாவுக்காகக் காத்திருக்கலா8ான் . நாவல்
பழ சீசனில் மேரணுகாவுக்காகப் பழங்கதைளப்
பபாறுக்கிபயடுத்து அவள் தைகயில் திணிப்பான் .
சிரிப்பும் விதைளயாட்டுமாய் காலமும்
அவர்கமேளாடு நடந்து மேபா8து.

மேரணுகாவின் கண்ணியமா8 அன்தைப
பின்ப8ாரு நாளில் ான் அதை8வரும் காண
முடிந் து. அது மேஷக் பரீதை உலுக்கி விட்டது.

ராதைமயா சார் சயன்ஸ் பாடத்தில்
மேகள்வி மேகட்டார் .
மேரணுகாதைவயும்,
மேஷக்தைகயும் விர
அதை8வரும் பதில்
ப ரியாமல் விழித் ார்கள் . இருவரில் யாரிடம்
மேகட்டாலும் உடமே8 பதில் வந்து விடும்
.
ஆ8ால் மேஷக்கும் அன்று பதில் ப ரியாமல்
நின்று விட்டான் . மேரணுகா சரியா8 பதில்

பசான்8ாள். ராதைமயா சார் அதை8வதைரயுமேம
பவறுப்பாகப் பார்த் ார் . "பவக்கமாயில்ல?
இந் ப் பபாட்டப்புள்ள தைகயால இன்னும்
எத் தை8 நாதைளக்குத் ான் குட்டு வாங்கப்
மேபாறீங்கமேளா. மேரணுகா எல்மேலார் தைலயிலும்
குட்டுப் மேபாடு..." என்று மேரணுகாவுக்கு உத் ரவு
வழங்கி உட்கார்ந் ார்.
மேரணுகாவும் கட்டதைளதைய நிதைறமேவற்ற
ஆரம்பித் ாள். இனி எந் க் காரணம் பகாண்டும்
மேஷக்தைகப் பின் ள்ளி மதிப்பபண்கள்
வாங்குவதில்தைல என்று அன்று அவள் தீர்மா8ம்
பசய்திருக்க மேவண்டும்.

ராதைமயா
சார் மீண்டும் பாடம்
ஆரம்பிக்கப் புத் கம் திருப்பி8ார்.

"சார்! மேஷக்கு தைலயிமேல மட்டும்
மேரணுகா குட்டமாமேலமேய மேபாயிட்டா சார் !”
என்று ஒரு குரல் கிளம்ப , இருவருமேம அதிர்ந்து
விட்ட8ர். ராதைமயா சார் திடுக்கிட்டார் . அவன்
அருகில் வந் ார்.

"அவ குட்டு8ாளா, இல்லியா?”

"குட்டி8ா சார்!”

பின் மேரணுகா பக்கமாய் நகர்ந் ார்.

"அவதை8க் குட்டுனியா , இல்லியா
உண்தைமயச் பசால்லிரு "
நடுக்கமின்றி
பசான்8ாள் "குட்டிமே8ன் சார்!”

"சார் பபாய் பசால்றாங்க சார்!”

பல குரல்கள் ஒமேர சமயத்தில் எழுந் 8.

"உன்தை8ச் பசால்மேறன் . அவ பபாய்
பசான்8துக்கு நீ மேபாடு குட்டு அவ தைலயிமேல.”
கடுதைமயா8 குரலில் அக்னிப் பார்தைவயுடன்
வந் து உத் ரவு .
ஆ8ால் அது
பசயல்படுத் ப்படவில்தைல. அவருள் மேகாபம்
பபாங்கியது. ராதைமயா சார் விருட்படன்று
பவளிமேய மேபா8ார் .
மேரணுகா
மேஷக்

முகத்தை மேய பார்த் வாறிருந் ாள் .
அவள்
அவனுக்கு மட்டுமேம மேகட்கும் குரலில்
பசான்8ாள்,
“பயப்படாமே .”
மேவகமாய்ப்
மேபா8 ராதைமயா, மேவலாயு ம் சாரிடமிருந்து
புளிய மிலாறு பகாண்டு வந் ார் . மேஷக் பரீத்தை
விளாசித் ள்ளி8ார் .
அடியின் மேவகம்
ாங்காமல் அவன் அலறி8ான் . அவன் தைகயும்,
காலும் வீங்கிப் மேபாயி8 . மேரணுகாதைவ
இழுத் ார். மிலாறு அவரின் மேகாபத்தை அவள்
உடம்பில் ப ம் பார்த் து
.
அவள்
முணங்கவில்தைல,
அழவில்தைல.
கண்ணீர்
வடிக்கவில்தைல. அவள் அழாமல் இருந் து
அவரது ஆத்திரத்தை வளர்த் து .
அவள்
கூந் தைலப் பற்றி8ார் . அவள் திமிற , கூந் ல்
அவரது தைகதைய விட்டு நழுவ , எதிமேர கிடந்
பபஞ்சின் மேமல் மேமாதி8ாள் . அ ன் கூரிய
முதை8 அவளின் பநற்றிதையத் ாக்க , "அம்மா"
என்ற
மு8கமேலாடு
பநற்றிதையப்
பபாத்தியவளாய் கீமேழ விழுந் ாள்.

இ ர ஆசிரியர்கள் ஓடி வந் ார்கள் .
பலரும் ஸ் ம்பித்து நின்ற அந் மேநரம் . அந் ப்
பள்ளியின் வரலாற்றில் கூடமேவ ஒட்டிக்
பகாண்டது.

அன்று பநற்றியின் நடு மத்தியில்
உண்டா8 ஆழமா8 காயம் மேரணுகாவிடம்
நிரந் ரமாகத் ங்கி விட்டது.

பள்ளி இறுதித் மே ர்வு முடிந் தும் ான்
அவளாலும் அழ முடியும் என்பது இவனுக்குப்
புரிந் து. இனி எங்மேக ... எப்மேபாது..... எப்படி?
மேகள்விகள் அவதைள உலுக்கி அழ தைவத் து .
கதைடசிப் பரீட்தைச எழுதிவிட்டு அவர்கள்
இருவரும் மேபசிய படிமேய நடந்து வந் து ,
அப்புறம் ஒரு மேபாதும் அந் வசந் ம் திரும்பி
வராமமேல மேபாவ ற்குத் ான் . அன்று மட்டும்
அவன் அவமேளாடு அவளது கிராமத்தின் எல்தைல

வதைரக்கும் மேபாய், வழியனுப்பிவிட்டு உள்ளமேம
இழந்து மேபா8வ8ாய் திரும்பி8ான்.

நர்ஸ் தைகதையக் காட்டி இவதை8
அதைழத் தும் "உள்மேள நுதைழந் மேவகத்திமேலமேய
அவள் ான் என்பதை க் கண்டு பகாண்டான் .
அந் பநற்றிக் காயம் ! எட்டுத் திக்கும் அவன்
பபயதைரச் பசால்லி வந்
பின்னும் ஒளி
குன்றாமல் திகழும் காயம்!

'மேஷக்' என்று கூவி8ான்.

பல்லாண்டுகள் ஆ8 பின்பும் இ ற்கு
முந்திய நிமிஷத்தில் ான் பிரிந்து , மறு
நிமிஷத்திமேலமேய திரும்பி அதைழத் தை ப் மேபால
அவ்வளவு துல்லியமாக அதைடயாளம் கண்டு ,

அவன் பபயர் பசால்லி நின்றாள் . அவள்
கண்களில் கண்ணீர் திரண்டு , கன்8ங்களில்
வழிந்து பூமி ப ாட்டு நின்றது.

இந் த் மே ய்ந்து மேபா8 உடம்தைப
அதைடயாளம் கண்டு பகாண்டாளா எ8
அவனுக்குச் சிலிர்த் து.

"மேரணுகா, சுகமாயிருக்கியா?”

பதில் பசால்ல வந்தும் ,
தைலதைய ஆட்டி8ாள் . இருவரும்
வா8த்தின் னி மூதைலக்கு , வசந்
ஒரு பபான்னுலகச் மேசாதைலக்குப்
விட்ட ாக உணர்ந் 8ர்.

முடியாமல்
எங்மேகமேயா
ம் நிரம்பிய
மேபாய்

நீண்ட பபாழுதின் சிறகடிப்புக்குப் பின்
அவள் மேகட்டாள்.

“இவ்வளவு நாளும் என்தை8ப்
பார்க்காம எங்க மேபாயிட்டீங்க? ஏன் இப்படி
பமலிஞ்சுட்டீங்க?"

மேபசும் சக்திதையமேய மேஷக் இழந்து
மேபாயிருந் ான். ஆ8ால் எவ்வளவு மேபச ஆதைச !
திக்கித் திணறிப் மேபசி8ான். "என்8மேமா இப்படி
ஆயிட்டுது! அர்த் மேம இல்லா
பவறும்
வயித்துப் பபாதைழப்பு. அப்புறம் எப்படி இருக்க
முடியும்?”

அவன் கண்கதைள ஊடுருவி8ாள். "ஆ8ா
உங்க கண்களில் உள்ள ஒளிதைய மட்டும்
இன்னும் யாராலும் பறிக்க முடியல்ல .." அவன்
முகத்தை பார்தைவயால் மேலசாக வருடிக்
பகாடுத் ாள். இ யம் மலர்ந் புன்8தைககள்
வலம் வந் 8.

"எத் தை8 வருஷ காலமா இந்
முகத்தை யும், இந் ச் சிரிப்தைபயும் நான்
மே டிக்கிட்மேட இருக்மேகன் ப ரியுமா மேஷக் ?”
அவள் மேசதைலத் தைலப்பால் ன் கண்கதைளத்
துதைடத்துக் பகாண்டாள் . மேபச முடியாமல்
விம்மித் துடித் 8 இ ழ்கள்!

"மேஷக்... பசால்லுங்க. என்8 படிச்சீங்க?
என்8 மேவதைல பாக்குறீங்க ? வீட்ல அம்மா,

அப்பா,
அண்ணன்,
சுகம் ா8ா?”

ங்கச்சி எல்லாரும்

அவள் எதை த் ான் அறிவாள் ? வாப்பா
இறந்து மேபா8தும் , இவன் மேமமேல படிக்க
வழியில்லாமல் பசன்தை8 மேபா8தும் , மேவதைல
மே டி அதைலந் தும் , காயலான் கதைடமேய
கதியாகிப் மேபா8தும்.... அவள் எதை அறிவாள்?

ஆ8ால் எல்லாவற்தைறயும் இப்மேபாது
பசால்லித் தீர்த் ான் . குழந்தை பிறந் பின் ,
அ ன் முகத்தை ப் பார்க்க மு ன் மு லாக இன்று
காதைலயில் அவன் வந் து , வாடதைக குடிதைச
வாசம் என்று எல்லாவற்தைறயும் ஒப்புவித் ான்.

"என் வாழ்க்தைகயில் இதுவதைரக்கும்
நான் காணா
பவற்றி . அதை , இப்மேபா
உன்மே8ாட வாழ்க்தைகயில் பாக்கமேறன் மேரணுகா
! இது மேபாதும்..."

அவள் முகத்தில் உண்டாகி விட்டிருந்
மலர்ச்சி இப்மேபாது வந் சுவமேட இல்லாமல்
மேபாயிருந் து. நூறு வாசல்கள் திறந்து வந்
மகிழ்ச்சியும் காணாமல் மேபா8து.

"அப்படின்8ா இது உங்க குழந்தை
ா8ா?”

"ஆமா!”

"அப்மேபா மேநத்து வந் து ான் உங்க..."

"ஆமா!"

குழந்தை தைய உற்று மேநாக்கி8ான் .
ன்னுணர்வு அதைடந் வ8ாக
அந் க்
குழந்தை தைய அப்படிமேய தூக்கி பநஞ்மேசாடு
அதைணத் ாள்.
முத் ம் பபாழிந் ாள் .
குழந்தை தையப் பரிமேசாதித்
பின் நர்தைஸ
அதைழத்து எல்லா
மாத்திதைரகதைளயும்
டானிக்தைகயும் வாங்கி வரச் பசான்8ாள் . அவன்
“மேவண்டாம்” என்று மறுத்தும்,

"உஸ்...
உத் ரவிட்டாள்.

உட்காருங்க”

எ8

“வரட்டுமா?” அவன் புறப்பட்டான் .
அவள் முகம் இருண்டது . கண்கள் படபடக்க
மேகட்டாள், "மேபாகப் மேபாறீங்களா?”

"பவளில பராம்ப மேநரமா மத் வங்க
காத்திருப்பாங்க? ஒரு மாசம் நான் இங்மேக ான்
இருப்மேபன். அடிக்கடி வந்து ..." ப ாடர
குதியில்லா வன் மேபால நிறுத்தி விட்டான்.

"என்தை8 மாதிரி படிச்சு முன்னுக்கு வர
எல்லாத் குதியும் இருந் உங்களுக்காக இந்
கதி வரணும் ? மேஷக், நீங்க எங்மேகமேயா ஒரு
ஆபிசரா, ஒரு மேபராசிரியரா இருப்பீங்கன்னு
இவ்வளவு நாளும் ஒரு க8வச் சுமந்துகிட்டு
சுகமா இருந்மே மே8.... அது கூடவா எ8க்கு

இப்மேபா பகதைடக்காமப் மேபாவணுமா ? ஒரு
கூலி ஆளா வந்து உடம்பு உருக்குதைலஞ்சு
நிக்கிறீங்கமேள...” என்றபடி குலுங்கிக் குலுங்கி
அழு ாள். அவன் அந் பநற்றித் ழும்தைப
வருடிக் பகாடுத் ான் . அ ற்காகமேவ அவளும்
காத்துக் கிடந் வள் மேபால கண்மூடி நின்றாள்.
(குங்குமம் - 94)

சிதைறயிலிருந் நிலா

மேநரம் விதைரந்து பகாண்டிருந் து .
தைலலா மேசதைலதையச் சீராக அணிந்து பகாண்டு
எதிமேரயுள்ள நிதைலக் கண்ணாடிதையப் பார்த் ாள்.
அளவுக்கு அதிகமா8 அழகுடன் அவதைளக்
காட்டபவன்று கண்ணாடி பிரியப்பட்டிருக்க
மேவண்டும். தைலலா ஒரு சுற்று சுற்றி முன்னும் ,
பின்னுமாய்ப் பார்த்துக் பகாண்டதில்
அவளுக்குத் திருப்தி உண்டா8து.

கிதுரு சின்8ாப்பா
இவளுக்காகக்
காத்திருந் ார். மேநரம் கழிவதை ப் பிரமேயாஜ8ப்
படுத் மேவண்டுபமன்று எண்ணியவராய் ஒரு
ஹதீஸ் - குர் - ஆன் விளக்கப் புத் கத்தை ப்

புரட்டி படித்துக் பகாண்டிருந் ார் . இவள்
ஜன்8லில் இருந் பவுடதைர ட்டி முகத்தில்
பூசிக் பகாண்டாள் . அது மேபாதுமா8 ாக
இல்தைல. மீண்டும் பகாஞ்சம் ட்டிப் பூசிக்
பகாண்டாள்.
தைலலாவின் இன்தைறய
அலங்காரத்தை ப் பபாறுத் மட்டில் அது சற்மேற
வரம்தைப மீறிப் மேபாவ ாக , கவனித்துக்
பகாண்மேடயிருந்
நபீசம்மாவுக்குப் பட்டது .
தைலலாவின் பக்கத்தில் பநருங்கி வந்து , ன்
பகாழுந் னின் காதில் விழா
படிக்குச்
பசான்8ாள். "சதைமஞ்ச புள்தைளக்கு இவ்வளவு
அலங்காரம் கூடாது . யாரும் பாத் ா என்8
பந8ப்பாங்க?
கிதுரு
பகாழுந் ன்
காத்திக்கிட்டிருக்காரு, சீக்கிரமா புறப்படும்.
பூசு8து மேபாதும் .” தைலலாவுக்கு அம்மாவின்
பசால் உதைறத் து . ஆ8ாலும் அம்மாவுக்குப்
பதிலுக்கு எதுவும் பசால்ல முடிவதில்தைல
எப்மேபாதுமேம. ஏப8னில் வாப்பா ஊருக்கு
வரும் நாள்களில் அவள் சற்மேற அலங்காரம்
பசய் ாலும் அ ற்காக
அம்மாதைவத் ான்
கண்டிக்கிறார். "புள்ளய இன்னும் வளக்கத்
ப ரியலிமேய!” என்று குற்றம் சாட்டுகிறார் .

அ தை8 தைலலாவும் அறிவாள் . வாப்பாவுக்கு
ம ப்பற்றும் இதைறயச்சமும் உண்டு ான் .
ஆ8ால் அ ற்காக இந் மாதிரி விஷயங்களிலும்
அது
தைல காட்டுவதை
தைலலா
விரும்புவமே யில்தைல. அ 8ாமேலமேய வாப்பா
ஊரில் இல்லா நாள்களிலும் அம்மா ாராளம்
காட்டுவதில்தைல.

மாதைல விழுந்து விட்டது . சூரியன்
கதிர்கதைளச் சுருட்டிய
படி அடங்கிக்
பகாண்டிருந் து. கிதுரு பகாழுந் ன், நபீசா மச்சி
பகாடுத்
காப்பிதைய ரசித்து உறிஞ்சிக்
குடித் படி,
தைலலாவின் வருதைகக்காகக்
காத்திருந் ார். "மேபாமேவாமா சின்8ாப்பா?”
என்றபடி எதிரில் வந்து நின்றாள் தைலலா . நபீசா,
பகாழுந் ன் பக்கமாய் வந்து நின்றபடி , “பஸ்
ஸ்டாண்டு வழியாப் மேபாவ மேவண்டாம்
கூட்டமாயிருக்கும். வயக்காட்டு வழியாமேவ
கூட்டிட்டுப் மேபாங்க பகாழுந் ன்” என்று
கூறி8ாள்.

தைலயதைசத் வராக எழுந் ார். "நீங்க
நாதைளக் கழிச்சி ராத்திரிக்குத் ான் வரணும்னு
இருக்காதீங்க மச்சி. நாதைளக்கு மத்தியா8ச்
சாப்பாட்டுக்மேக வந்து , பரண்டு நாளு ங்கி
இருந்துட்டுத் ான் வரணும்?"
என்று நபீசா மச்சியிடம் பசான்8ார்
பகாழுந் ன். பின் தைலலாதைவ அதைழத்துக்
பகாண்டு ப ருவில் இறங்கி8ார் . தைலலா
ாத் ாவின் (அக்காவின்) தைகதையப் பிடித்துக்
பகாண்மேட அவள் ம்பியும் கூடமேவ மேபா8ான்.

சாயங்கால
மேநரமா8 ால் அமேநக
பபண்கள் ங்கள் வீட்டு வாசலில் நின்றபடி
அக்கம் பக்கம் வீடுகளிலுள்ள
இ ர
பபண்கமேளாடு மேபசிய வண்ணம் இருந் ார்கள் .
வயசுக்கு வந் பபண்கள் வாசல் க வுக்குப்
பின்8மேரா,
ஜன்8ல்களுக்குப் பின்8மேரா

நின்றபடி
மேபாமேவார்
வருமேவாதைரப்
பார்த் படியிருந் ார்கள். புது வீட்டு தைமமூன்
மச்சி மட்டும் கிருதுதைவப் பார்த்து , "காக்கா
புள்ளங்கள
கந்தூரிக்காகமேவ கூட்டிட்டுப்
மேபாறீரு?” என்று கீச்சுக் குரலில் மேகட்டாள் .
கிதுரு சிரித் படிமேய தைலதைய ஆட்டி8ார் .
"என்தை8யும் கூட்டிட்டு மேபாரும் மேவ . நானும்
உம்மக் கூட ஜாலியா வாமேரமே8 !” என்று ன்
மச்சியின் ஸ் ா8த்தில் நின்று மேகலியாய்க்
மேகட்டாள். மற்ற வீட்டுப் பபண்கள் ம8ம்
விட்டுச் சிரித் ார்கள் . "மச்சி மாருங்க தைகயப்
புடிச்சிக்கிட்டு கூடமேவ வாராங்கன்னு
,
பகாழுந் ன் மாருக்கு கசக்கவா பசய்யும் ?”
என்று அவரும் பசால்லவும் அந் ப் பகுதிமேய
கலகலவாகி விட்டது . "எப்பவும் வீட்டுக்குள்ள
ா8 அடஞ்சிப் மேபாயி பகடக்குதுங்க . நாலு
நாதைளக்கு அங்கு வந்து கந்தூரி , சந் 8க்
கூடுன்னு பாத்துட்டு வரட்டுமேமன்னு ான் எங்க
வீட்டுக்குக் கூப்பிட்டுப் மேபாமேறன் . என்
புள்தைளங்களும்
ாத் ாவக் கூட்டிட்டு
வாங்கப்பான்னு ஒமேர கதைரச்சல் பண்ணுதுவ "
என்றபடி அகன்றார்.

வாய்க்காதைலத்
ாண்டி வயல்
பவளிகளின் வழிமேய அவர்கதைள அதைழத்துக்
பகாண்டு மேபா8ார் .
முற்றிய
கதிர்கள்
வரப்புகளில் தைல சாய்ந்து அவர்களின்
பா ங்கதைள உரசியது .
ானிய மணிகள்
உதிர்ந் 8. சலசலத்துக் பகாண்மேட வயல்களின்
ஊடாய் ஓடிக் பகாண்டிருந்
நீமேராதைடயில்
கால்கதைள நதை8த்துத் ண்ணீதைரத் ப றித்துக்
பகாண்மேட மேபா8ான் தைலலாவின் ம்பி . நீர்
முள்ளிச் பசடிகள் இருபுறமும் வளர்ந்து நின்று
அவளது பாவாதைடதைய இழுத்து இழுத்து
விட்டது.

அவர்கள்
மூவரும்
மேபாய்க்
பகாண்டிருப்பதை த் மே ாட்டத்தில் கிணற்றடி
அருமேக நின்ற
அசன்பாத்து அம்மாள்
கவனித் வளாகமேவ நின்றிருந் ாள். பின்புறமாக
ன் வீட்தைடத் ாண்டி அவர்கள் மேபாக மேநர்ந்
அந் நிமிஷத்திலிருந்து ன் கண்கதைள அவர்கள்

மேமலமேய பதித்து ம8த் ளவில் அந் மூவரின்
பின்8ாலுமேம பசல்கிறவளாய் இருந் ாள் .
அவர்கமேளா எதை யுமேம லட்சியம் பசய்யாமல் ,
இன்னும் திரும்பிக் கூடப் பார்க்காமல் மேபாவது
அவளுள் சி8த்திதை8க் கிளர்ந்ப ழ தைவத் து .
அவர்கள் பசன்ற திதைசதையமேய பவளித்துப்
பார்த் படி நின்றாள் .
ன்தை8யும்,
ன்
மகதை8யும் எல்மேலாரும் அலட்சியம்
பண்ணுகிறார்கள்
என்ற
வி மாய்
அசன்பாத் ம்மாள் இடம் ஆமேவசம் க8ன்றது .
அவர்கள் மூவரும் கவிந் இருளினூமேட அவள்
கண்களிலிருந்து மதைறந்து மேபா8ார்கள் . அந்
மேவகம் ணியாமமேல தைலலாவின் வீடு மேநாக்கிச்
பசன்றாள். வீட்டின் பின்புற வாசல் வழிமேய
நுதைழந் தும், நபீசாம்மா ப ன்பட்டாள். "வாங்க
மச்சி” என்றாள். அசன்பாத் ாம்மாளுக்கு மேவறு
எதுவும் பசால்லத் ப ரியவில்தைல . எடுத்
எடுப்பிமேலமேய
மேகட்டாள் .
"உங்க
பகாழுந் மே8ாட தைலலா எங்மேக மேபாறா?”

நபீசாம்மாவுக்கு தீ சுட்டது மேபால்
இருந் து. ான் பபரிய ப்பு பசய்துவிட்ட ாக
அதிர்ந் ாள். முகம் சுண்டிப் மேபா8து . இனி
என்8 பசய்வது? மச்சிதைய எப்படி எதிர்
பகாள்வது என்கிற பரி விப்பு உண்டா8து. க்க
பதிதைல எப்படி உருவாக்கிச் பசால்வது என்ற
டுமாற்றம் பரவி அவதைளக் குழம்ப தைவத் து.

"அவங்க ப ருவுல சந் 8க்கூடு - கந்தூரி
நடக்குங்குறதுன்8ால வந்து நாலு நாதைளக்கு
இருந்துட்டு
வரட்டுமேமன்னு
விருப்பப்பட்டாங்க பகாழுந் ன். இவளும்
வீட்மேடாட ான் கிடக்குறா , நாலு நாதைளக்கு
அங்கு மேபாயி கலகலப்பா
இருந்துட்டு
வரட்டுமேமன்னு அனுப்பி வச்மேசன்.”

"இங்க பாரு நபீசா. இது பகாஞ்சம் கூட
நல்லால்மேல.
நாலு மேபரு எங்கிட்ட

மேகட்டாங்கன்8ா
நாமே8ா
எங்க
வீட்டுக்காரவுங்கமேளா என்8 பதிலு பசால்ல
முடியும்? ாலி கட்டி வீட்டுக்கு வர்ற மருமக ,
அதுக்குத் க்க மாதிரி அடக்கம் , ஒடுக்கமா
வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும்னு ான் எல்மேலாரும்
பிரியப்படுவாங்க.
அங்க
இங்மேகன்னு
சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு பபாண்ணுக்கு
அழகில்ல. மாப்பிள்தைள பபாண்ணுன்னு மேபசி
முடிச்சாச்சுன்8ா
எல்லா
விஷயத்துலயும்
அதுக்குத் க்க மாதிரி நடக்க மேவண்டாமா ?”
மூச்சு விடாமல் மேபசி8ாள் . நபீசாம்மாவின்
தைகதையயும்,
காதைலயும் கட்டி எறும்புக்
கூட்டத்துக்குள் வீசி8ாற் மேபாலிருந் து.

“இனிமேம
இதுல
கவ8மா
இருந்துக்கிடுமேறன்”
என்று
திக்கித்
திணறியவளாகச் பசான்8ாள்.

"அவள் அங்க அனுப்புறதுக்கு முன்8ால
நீங்க எங்க்கிட்மேடயில்ல மேகட்டிருக்கணும்,
உங்க இஷ்டத்துக்கு அனுப்பி பவச்சுட்டா ? என்
வீட்டுக்காரருக்கு விஷயம் ப ரிஞ்சு இப்ப
வீட்டுல வந் தை , தை ன்னு பகடந்து குதிக்கப்
மேபாறாரு.
அவருகிட்ட
எந்
முகத்
வச்சிக்கிட்டு நான் மேபச முடியும்?”

"நான் மேவண்ணா
மேகட்டுக்குமேறன்.”

மன்னிப்பு

நபீசாம்மாவுக்கு மேவறு எப்படித் ான்
பசால்வது என்பது புரிபடவில்தைல . ப வுங்கிப்
மேபா8ாள்.

"நாங்க பரண்டு மேபருமேம பபாறுத்துப்
மேபாயிட்டாலும் மாப்பிள்தைளக்காரன் என்8
மாதிரி வந்து ஆடப் மேபாறான்னு ப ரியலிமேய .
அன்னிக்கு உங்க வீட்டுக்கு யாமேரா பரண்டு
ஆம்பதைளங்க வந்து பராம்ப மேநரமா இருந்து
மேபசிட்டுப் மேபா8ாங்களாம் . அதுக்மேக ம8சு
பபாறுக்க முடியாம் வந்து எங்கள் நச்சரிச்சான் .
இனிமேம ஆம்பதைளங்க யாரும் அங்க மேபாயி
வந்துக்கிட்டு இருக்காம கண்டிஷ8ா பசால்லி
தைவங்கன்னு எங்க கிட்மேட வந்து குதிச்சான் .
இப்ப இது மேவற நடந் ாச்சு. அன்தை8க்மேக வந்து
பசால்லாம மேபா8து பபரிய ப்பா மேபாச்சுன்னு
இப்ப ான் ப ரியுது.”

மிக
பவட்கமாகவும்
ர்ம
சங்கடமாகவும் இருந் து . வீட்டுக்கு வந்
சம்பந் க்காரிதைய உட்கார தைவத்துப் மேபசக்
கூடப் பயமாகவும் இருந் து . நபீசாம்மா
கூதைரதையமேய
பவறித்துப்
பார்த்துக்
பகாண்டிருந் ாள். பசய்து தைவத் ஏற்பாடுகள்
எங்மேக தைக நழுவிப் மேபாய் விடுமேமா என்கிற

அச்சத்தி8ால் நபீசாம்மாவின் தைக , கால்கள்
அவதைளயறியாமமேல நடுங்க ஆரம்பித் து. மேவறு
எதுவும் பசால்வ ற்கில்தைலபய8
அசன்
பாத் ம்மாளும் பவளிமேயறி8ாள்.

காதைலயில் மதுதைரயிலிருந்து வந்
வாப்பாவின் கடி ம் நபீசம்மாதைவ சிந் தை8யில்
ள்ளியது.
தைலலாவும்
ம்மாவின்
நடவடிக்தைகதையக் கவனித் வளாய் வாப்பாவின்
கடி த்தை எடுத்துப் படிக்க ஆரம்பித் ாள் .
வாப்பாவின் எழுத்து அந் க் காலத்துப்
பத்திரத்தில் எழுதி தைவக்கப்பட்டுள்ளதை ப்
மேபான்றது.
கடி
எழுத்துக்கள் அழகாய்
இருந் ாலும் விஷயங்கள் கவதைலதையத் ான்
ந் 8. திருமணச் பசலதைவ எதிர் மேநாக்கி
நிற்கின்ற ஒரு ந்தை க்மேக உரிய கவதைல பற்றிய
அம்சங்கள். எப்மேபாதும் மேபால் அல்லாமல்
ஒவ்பவாரு வரிகதைளயும் ஆழமாய்ப்
படிக்கலா8ாள்.
ாமே8 முதுதைமயதைடந்து
அந் ப் பளுதைவ ஏற்றுக் பகாண்டிருப்ப ா8
உணர்தைவயதைடந் ாள். இ னூமேட தைலலாவின்

பபயரில் மதுதைர மேபங்க் ஒன்றில் மேபாட்டிருந்
பணத்தை - மேமஜராகி விட்ட ால் அவள் ான்
வந்து தைகபயழுத்துப் மேபாட்டு பபற மேவண்டும் .
இந் இரண்டாவது விஷயம் ான் ம்மாதைவ
உட8டியாக அதிகக் கவதைலப்படச் பசய்திருக்க
மேவண்டும் என்று எண்ணி8ாள் . ம்மாவின்
எண்ணம் முழுவதும் தைலலாவின் ம8திலும்
பதிவாகிக் பகாண்டு ான் இருந் து.

சாப்பாட்தைட முடித் தும் நபீசாம்மா
புறவாசல் வழிமேய சம்பந் க்காரர் வீட்டிற்குப்
மேபாக க தைவத் திறந் ாள் . "எங்மேகம்மா
மேபாமேற?”
என்று தைலலா
மேகட்டாள் .
மேயாசித் வளாக சிறிது மேநரம் நின்று விட்டுச்
பசான்8ாள். "அங்மேக ான் மேபாமேறன் . உங்க
வாப்பா
மேபாட்ட
கடி த்தை க் காட்டி
மதுதைரக்குப் மேபாற விஷயமா மேகட்டுட்டு
வாமேரன்.”

"ஸ்.... சும்மா உக்காரும் அவங்க கிட்மேட
மேபாயி என்8 மேகக்க மேவண்டிக் பகடக்குது?”

"ஏற்க8மேவ என்8
நடந்துச்சுன்னு
உ8க்கு ப ரியத் ான் பசய்யும்?”

“நல்லாத் ப ரியும்.”
‘
"ப ரிஞ்சுமா
இப்படி மேகக்குற ?
இன்ப8ாருக்கா அவங்ககிட்ட தைககட்டி நின்னு
பதில் பசால்றது யாரு?”

"வாப்பா
எழுதியிருக்காங்க.
நான்
மேபாமேறன். இதுக்குப் மேபாயி யாரு கிட்மேடயும்
தைககட்டணும்னு அவசியமில்ல.”

தைலலா
இவ்வாறு
மேபசுவது
நபீசாம்மாவுக்குப் பயமாகவும் படபடப்பாகவும்
இருந் து. முகத்தை யும், குரதைலயும் கடுதைமயாக
தைவத் வளாய்ச் பசான்8ாள் , “நி ா8மா மேபசு
தைலலா.”

"நிக்காஹ் பந் ல்மேலமேய எத் தை8மேயா
கல்யாணம் நின்னு மேபாயிருக்கு . உ8க்கு
இப ல்லாம் ப ரியாது . நீ சின்8ப்புள்ள .
பபாட்டப் புள்தைளங்களுக்கு பராம்ப வாய்
ஆகாது. அடக்க ஒடுக்கமா இருக்க மு ல்ல
கத்துக்க,” என்று மேமலும் கூறி8ாள்.

"அதுக்காக
ாலி கட்டுறதுக்கு
முன்8ாமேலமேய ஒவ்பவாரு விஷயத்துக்கும்
இப்படி தைககட்டி நிக்கணும்னு என்8 சட்டம்?"

"சட்டம்! பபரிய சட்டத் ப் படிச்சவ
மாதிரி மேபசா , பாய விரிச்சு பகாஞ்ச
மேநரத்துக்குப் படு மேபா” என்று கூறி விட்டு
ப ருவுக்குள் இறங்கி8ாள்.

தைலலாவுக்கு விதிர் விதிர்த் து
.
ஜன்8மேலாரம் மேபாய் உட்கார்ந் ாள் . சுடுகாடு
மேபான்று அதைமதி ழுவிக் கிடந் து ப ரு .
பவயிலின் உக்கிரம் யாரும் பவளிமேய
அ8ாவசியமாய் நடந்து மேபாவதை த் தைட
பண்ணியிருந் து. சிறிது மேநரம் மேபா8தும் ,
க தைவத் திறந்து ம்மா வந் தை ப் பார்த் ாள் .
அவளது முகக் குறிப்பிலிருந்து தைலலாவால்
எதை யும் யூகிக்க முடியவில்தைல . "மருமகனும்

அவங்க வாப்பாவும் பவளில மேபாயிருக்காங்க .
வரவுட்டு மேகட்டுச் பசால்மேறன்னு அசன் பாத்து
மச்சி பசான்8ாங்க.” என்று தைலலாவின் காதில்
விழட்டும் என்று வலி தைலலாவுக்கு ஆத்திரம்
முட்டிக் பகாண்டு வந் து . "இப்பமேவ இப்பிடி
நடந் ா
கல்யாணமா8ப்
பபாறவு
எப்படிபயல்லாம் நடப்பாங்கன்னு மேயாசிச்சுப்
பாத்தியா.”

மகதைள ஆமேவசமில்லாமல் பார்த் படி ,
"நீ ான் எதை யுமேம மேயாசிச்சுப் பார்க்காம
மேபசுற! பரண்டு எழுத்து படிச்சவுடமே8மேய
இப்படிபயல்லாம் மேபச வாயி வந்துருது . பல
கஷ்டப்பட்டுத் ான் உ8க்கு உள்ளூர்லன்னு ஒரு
மாப்பிள்ளய பாத்து வச்சிருக்கு . நல்லமே ா,
பகட்டமே ா
கண்ணுக்கு முன்8ாமேலமேய
இருந்துக்கிடலாம்.
நீ
இல்மேலன்8ா
அவங்களுக்கு இன்ப8ாரு பபாண்ணு. அ 8ால
நாம அப்படித் ான் நடந் ாகணும்.”

தைலலா
ம்மாதைவமேய பவறித்துப்
பார்த் ாள். ம்மா இப்படிப் மேபசுவது இன்னும்
எரிச்சலாகத் ான் இருந் து . தைகதைய ஓங்கி
எதிலாவது முட்டி பபயர்கிற வதைர குத்
மேவண்டும் மேபாலிருந் து . மேநரம் பசல்வது
ப ரியாமமேலமேய ஜன்8லில் பூத்து விட்ட
மலராக அங்மேகமேய கிடந் ாள் . மனி ர்கள்
எ ற்மேகா
கட்டுப்பட்டு எங்பகங்மேகா
விதைரவ ாக உணர்ந் ாள். அதைமதியாகக் கிடந்
ப ருவில் இந் இயக்கத்தை க் பகாண்டு வந் து
யார்? மாதைலப் பபாழுது ா8ா?

இருள் கவிய ஆரம்பித் தும் பபண்கள்
கூடுகதைள விட்டு வந் பறதைவகள் மேபால
ப ருவில் ண்ணீர் எடுக்கவும் பகால்தைலப்புறம்
பசல்வ ற்கு
என்றும்
"சு ந்திரமாக
இயங்கலா8ார்கள். பபண்களின் இடுப்பில்
குடமிருப்பது இந் ப் பபாழுதுக்கு ஒரு
அவசியமா8 விஷயம் மேபால் இருந் து .

தைலலாவும் அவ்வாமேற ஒரு குடம் சுமந் வளாக
எதிர்த்
வீட்டுத் திண்தைணயில் மேபாய்
உட்கார்ந் ாள். பானு வரபவன்று காத்திருந் ாள்.
கலகலப்பும், சப் மும், இனிதைமயும் ப ருவில்
மேமன்மேமலும் கூடி வந்
பபாழுமே
உயிமேராட்டமாய் இருந் து .
பபண்களின்
நடமாட்டத்திற்பகன்று இந் ப் பபாழுதிதை8
ஒதுக்கி விட்டது மேபால் ஆண்களின்
"பபருந் ன்தைம" காணக் கிடந் து . ஒவ்பவாரு
நிகழ்தைவயும் திண்தைணயில் உட்கார்ந் படிமேய
ரசித்துக் பகாண்டிருந் ாள் . பானு வந் தும்
அவமேளாடு ஆற்றங்கதைர மேநாக்கி நடக்க
ஆரம்பித் தும் அவளின் மாமியார் ன்
வீட்டினுள் மேவகமாக நுதைழவதை ப் பார்த் ாள்.

பவள்ளிக் கிழதைம நல்ல நாளாம் . நிதைற
பிதைற மேவறு . அன்று அதிகாதைலயிமேலமேய
களக்காட்டிலிருந்து மதுதைரக்குப் புறப்பட்டுப்
மேபாவப ன்றும், மேபங்க் பசன்று தைகபயழுத்துப்
மேபாட்டு பணத்தை எடுத்
உடமே8மேய
அன்தைறக்கு ராத்திரிக்குள்மேளமேய எப்படியாவது

களக்காடு வந்து மேசர்ந்து விட மேவண்டுபமன்றும்
மாமா8ார் வீட்டில் மாப்பிள்தைளக்காரனின்
சம்மத் துடன் தீர்மானிக்கப்பட்ட ாம் . அ ன்
படி, சுபுஹு ப ாழுதைகதைய முடித் தைகமேயாடு
தைலலாவின் வீட்டுக்கு சின்8ாப்பா வந்து
உட்கார்ந்து விட்டார் . இமே மாதிரி அசன்
பாத் ம்மாளும் வந் ாள் .
புறப்படத்
யாரா8வளாக தைலலா மேலசாக பவுடதைரப்
பூசி8ாள். அசன் பாத்துமாவின் கண்ணில்
இக்காட்சி படமேவண்டுபமன்று ான் அவள்
அதிமேலமேய அதிக
சிரத்தை
பகாண்டு
இருந் ாமேளா என்8மேவா? அது உண்தைமயில்
அசன் பாத் ம்மாதைளத் துணுக்குறச் பசய் து .
தைலலா பக்கத்திலிருந் மே ால் தைபதைய எடுத்துப்
தைபயில் ப மாய் தைவத் ாள் . சீப்தைபயும்,
ரிப்பதை8யும் எடுத்துப் மேபாட்டாள் உள்மேள.

"ஏன் இப ல்லாம் எடுத்து தைவக்குற ?
மேபாய்ட்டு உடமே8 திரும்புறதுக்கு எதுக்கு

புத் கமும், இவ்வளவு துணிமணியும் ?” என்று
மேகட்டாள் மாமியார்.

மாமியாரின் முகத்தை ப் பாராமமேல
பசான்8ாள், "மதுதைரய பாக்கா வன் கழு .
எ8க்கு அந் ஊரப் பாக்க பராம்ப நாளா ஆதைச .
அ 8ால கூட பரண்டு நாள் உக்காந்து பாத்துட்டு
வாமேரன்."

"கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா மேபாயி
மதுதைரய
நல்லா
பாத்துட்டு வரலாம் .
கல்யாணமாவப் மேபாறவ
மேபாமே8ாமேமா
வந்மே ாமான்னு இருக்கணும் .
சுத்திகிட்டு
அதைலயக் கூடாது.”

"மேவணும்8ா உங்க மகமே8ாட மேபாயி
இன்ப8ாருக்க பாத்துட்டு வாமேரன். இப்ப எங்க
சின்8ாப்பாமேவாடயும், எங்க வாப்பா கூடயும்
மேபாயிட்டு வந்துடமேறன் .” அவளது இ யப்
பிடிப்பு மேவகமாக அடித் து.

பகாந் ளித்துப் மேபா8வளாய் வந் ாள்
நபீசாம்மா. “தைலலா! யாரு கிட்மேட நீ என்8
மேபசுற? வாய மூடு கழு !" என்று ஆமேவசமாய்
மகளின் முன்மே8 நின்றாள்.

"யாராயிருந் ா என்8? என் வாப்பா
கூப்புட்டு நான் மேபாமேறன் . இ யாரும் டுக்க
முடியாது. கல்யாணமா8 பபாறவு அவங்க
அதிகாரத் வச்சுக்கட்டும்.''

"என்8 இப்படி நீ மருவாதி இல்லாம
மேபசுற? நாங்களா வலிய வந் துக்கு நீ தைல
பகாழுத்துப் மேபசுறியாக்கும் ! என் மவனுக்குக்
கியூவுல நிக்குது பபாண்ணு. ஞாபகம் வச்சுக்க.”

"அப்படின்8ா
க்யூவுல
நிக்குறதுமேலருந்து ஒரு பபாண்ண உருவி எடுத்து
வந்து உங்க புள்தைளக்கு கட்டி தைவயிங்க . யாரு
மேவண்டாம்8ா?”
இப ல்லாம் நம்ப
முடியாமல்
நபீசாம்மா ன் உணர்விழந்து மேபாய் நின்றாள் .
"ஆளா விடும்மா நல்ல மேவதைள. நீ ஒரு
அடங்காப் பிடாரின்னு இப்பவாவது
ப ரிஞ்சுமே ” என்று அலறியபடி வீட்தைடக் காலி
பண்ணி விட்டு ஓடி8ாள் அசன் பாத் ம்மாள்.

சின்8ாப்பாவும் ம்மாவும் கல்லாய்ச்
சதைமந் து சதைமந் து ான் . அவர்களுக்கு ஒரு
க8வு ாமே8ா என்கிற மாதிரிமேய எண்ணம்
உண்டா8து. ஆ8ால் தைலலா கால்களில்
பசருப்தைப மாட்டியவளாய் மே ால் தைபதையத்
மே ாளில் மேபாட்டபடி , "வாங்க சின்8ாப்பா
புறப்படலாம்.
மேநரமாச்சு.
மேபாய்ட்டு
வாமேரம்மா” என்று ம்மாதைவ மேநாக்கிச் பசால்லி
வீட்டிலிருந்து பவளிமேய வந் ாள் . எதுவும்
புரியாமமேல ஒரு சக்திக்கு உட்பட்ட மனி ராக
சின்8ாப்பா அவள் பின்8ாமேலமேய நதைட
மேபாடத் துவங்கி8ார் . உணர்வு பகாண்டு ,
தைலயில் அடித்து அடித்து அழ ஆரம்பித் ாள்
ம்மா. எதை யும் காதில்
வாங்க
கரு வில்தைல.

மேநரம்

இருப்ப ாகக்

ப ருவின் கீழக்கதைடயில் பஞ்சாயத்து
மேபார்டு மேரடிமேயா ரூம் அருகில் வளர்நமே ாங்கி
நின்ற மேவப்பமரத்தின் கீழ் “அவன்” சாய்ந்து

நின்று இவளது வருதைகக்காகக் காத்துக் பகாண்டு
நீண்ட மேநரமாக நின்று பகாண்டிருந் ான் .
ஒவ்பவாரு வி8ாடிதையயும் காலால் எட்டி
உதை த்து விரட்டியது மேபான்ற கதைளப்பு . அந் க்
கதைளப்பும் அவளுக்கா8 காத்திருப்புமேம ஒரு
சுகமாகவும் அவளின் நல்வரவு மேநாக்கி
நின்றிருந் ான். ப ருவின் திருப்பத்தில் வர
மேநர்ந் தும் இவள் அவதை8 லகுவாய்
அதைடயாளம் கண்டு பகாண்டு ஏறிட்டு
மேநாக்கி8ாள்.
அதை மேய
8க்பகாரு
அங்கீகாரமாகக் கருதி அவன் இ ழ்களில்
புன்8தைகதையத் வழ விட்டான் . அவன்
பார்தைவதைய உ றுவ ா8 பாவதை8யில் ன்
ஜாக்பகட்டின் மீது படிந்திருந்
தூசிதையத்
ட்டுவது மேபால் ட்டி விட்டு , இரக்கமற்ற
பார்தைவயால் அவதை8 முதைறத்துப் பார்த்து, பின்
அ தை8யும் விலக்கி பாதை யில் பார்தைவதைய
தைவத்து சீராக நடக்க ஆரம்பித் ாள் - தைலலா!
ஸ் ம்பி மா8ான் அவன்.
( ாமதைர)

பணிவன்பு

என்தைறக்மேகா ஒரு நாள் சினிமாவில்
பார்த்துப் பபரு மூச்சுடன் பவளிப்பட்ட
க8வுலகம் அது . இந் மாதிரிப் பட்டணக்
கதைரக்பகல்லாம் நம்மால் மேபாகவா முடியும்
என்கிற மதைலப்பு ஆட்டிப் பதைடத்திருந் து ஒரு
காலம். இப்மேபாது பசன்தை8தைய என்8 ,
அ தை8யும் ாண்டி அற்தைற நாள் மும்தைபக்மேக
பசன்று மேசர்ந்து விட்டான் பஜய்லானி . ஒரு
பபரிய
நிறுவ8ம்
மிழ் நாட்டு
ஆசாமியுதைடயது.

பஜய்லானியின்
சின்8ஞ்சிறு
படிப்புக்மேகற்ற படி அவனுக்குப் பணியாள்
மேவதைல. டீ வாங்கி வருவது . மு லாளிக்கு

பவற்றிதைலப் பாக்கு வாங்கி வருவது . யாராவது
ஏவி விட்டால் கதைட ,
கண்ணிகளுக்கு
விழுந் டித்துக் பகாண்டு ஓடுவது . இவ்வளவு
பபரிய நிறுவ8த்தில் சின்8த் 8மா8 மேவதைல.
ஆ8ால்
'சின்8த் 8ம்
என்கிறதை
உணர்ந் றியமேவ ஒரு மாமாங்கம் ஆ8து
.
உணரும் மேபாது அந்
மேவதைல அவன்
இயல்புகமேளாடு ஒட்டி இருந் து . ஒழுங்காய்
நான்கு வரிக் கடி ம் ம்மாவுக்கும்
வாப்பாவுக்கும் எழு த் ப ரியா
மேபாது
மேவதைலயற்மேறாரால் பிதுங்கி வழிகிற
மும்தைபயில் 8க்கு இப்படி ஒரு மேவதைல
வாய்த் து குறித்து அந் க் காலத்தில்
பகாண்டிருந் பபருதைம மேவறு உடன்பிறப்பாய்
இருந் து. வருச லீவில் ஊருக்குக் கம்பபனி
பசலவிமேலமேய திரும்பிச் பசல்லும் மேபாது ,
யாருக்கும் ப ரியாமல் ஒளித்து தைவத்திருக்கிற
சில பமாடபமாடப்பா8 கரன்சிகதைள நாலு
மேபர்களுக்கு மத்தியில் தைவத்துப் புழங்கும்
மேபாது உண்டா8 பபருமி த்துக்குக் கித் ாப்பு
ஏறியிருந் து. (அப்மேபாது அதை த் ாங்பகாணா
ஆச்சரியமாகப் பார்த்து மதைலத் நண்பர்களில்
பாதிக்கும் மேமற்பட்டவர்கள் இன்தைறய தி8ம்

அவதை8 விடப் பன்மடங்குப் பணத்தை த்
ங்கள் சட்தைடப் தைபக்குள்மேளமேய தைவத்துக்
பகாண்டு சா ாரணமாக அதைலந்து திரிவது
இன்னும் அதிகப்படியா8 உண்தைமயாகும்)

இந்
நிறுவ8த்துப் பணியாளாகமேவ
பஜய்லானி திருமணமும் பசய்து பகாண்டான் .
அந்
நிறுவ8த்தின் பபயருக்கு ஊரில்
கடுதைமயா8
புகழ்
நிலவிய ால்
பஜய்லானிதையக் தைகபிடிக்கப் மேபா8
சீமாட்டிக்கும் ஊரில் எக்கசக்க மரியாதை
.
இப ன்8 பபரிய பிசாத்து மேவதைல என்று
யாராலும் அப்மேபாது உ டுகதைளச் சுளுக்கிக்
பகாள்ள முடியவில்தைல. பஜய்லானி 8க்குப்
தைபயனும், பபண்ணும் அடுத் டுத்துப் பிறந்
காலத்திமேலமேய பசன்தை8க்கு மாற்றலாகி வந்து
விட்டான். மு லாளியின் மகன் கபூர் அப்மேபாது
உயர் கல்வி முடித்து ஏமே ா ஒரு பட்டமும்
வாங்கி பசன்தை8க் கிதைள அலுவலகத்தின்
பபாறுப்தைப ஏற்றுக் பகாண்டான் . அவனுக்கு
ஒரு நல்ல மேவதைலயாள் மேவண்டியிருக்க ,

மும்தைபயில் முன்8பமாரு ரம் கண்டு
ம8த்துக்குப் பிடித் மா8 ாய்ப் மேபாயிருந்
பஜய்லானிதைய ஒரு அலுவலகக் கடி த்தின் கீழ்
குறிப்பாக பவறும் ஒற்தைற வரியிமேலமேய
அவ8து பபயதைரக் குறிப்பிட்டு இவ்விடம்
அனுப்பச் பசால்லி ஏவலாளாக வரித்துக்
பகாண்டான்.

மும்தைபயின் ஆரம்ப வாழ்க்தைகதைய
மீண்டும் ஒரு முதைற பசன்தை8யில் துவங்க
மேவண்டிய ாயிற்று
பஜய்லானிக்கும்
.
மு லாளியின் மகன் கபூதைரப் பார்க்க
வருமேவார்கள் மு லில் பஜய்லானியின்
கதைடக்கண்
பார்தைவக்குப்
மேபாக
மேவண்டியிருந் து.
பஜய்லானியின் மேமல்
ஒட்டியிருந்
அந் ஸ்து இதுமேவ . அப்புறம்
மு லாளியின் முன்8ால் தைகதையக் கட்டிக்
பகாண்டு மிகவும் குதைறந் பட்ச வார்த்தை கதைள
மட்டுமேம காற்றில் மி க்க விட்டு பதிதைலப்
பபற்று வர மேவண்டிய சூழ்நிதைலமேய நிலவியது பஜய்லானிக்கு.

வாழ்க்தைகதைய இப்படிமேய கதைடசி
வதைரக்கும் ஒட்டிக் பகாண்டு இருக்க முடியாது
என்கிற எண்ணம் பஜய்லானிக்கும் வந்து
விட்டது. படித்துப் பட்டம் பபற்று ஆங்காங்மேக
நல்ல மேவதைலகளில் மேபாய் அமர்ந்து விட்டச்
சிலதைர பஜய்லானி ஊர் வரும் மேநரங்களில் காண
முடிந் து.
அவர்களின் மேபச்சு ,
மேபாக்கு
எல்லாமேம
னி வி மாக
இருந் 8
.
இ 8ாமேலமேய எங்காவது ஓரிடத்தில் 8க்கும்
ன் நிறுவ8த்திற்கும் இதைடயில் ஒரு முறிவு
உண்டாகி விட மேவண்டும் என்று பரபரத் ார்
பஜய்லானி. இந் எண்ணம் வளர்ந்மே வருகிறது
ம8துக்குள். அந் ம8ம் மேகாபப்படும் மு லாளி
மீது மேகாபப்படுகிறது. ஏசக்கூடிய மனி ர்கதைளத்
திருப்பி ஏசுகிறது .
அவமதிக்கிறவர்கதைள
அவமதிக்கிறது.

பநருங்கிய
உறவுக்காரர்
திருமணத்துக்காக பஜய்லானியின் மதை8வியும் ,

பிள்தைளகளும் பசன்தை8க்கு வந்திருந் 8ர் .
இவர் பணி புரிந் இடத்துக்கு அவர்கதைள
அதைழத்துக்
பகாண்டு
வந்திருந் ார்
பஜய்லானியின் சகதைல . அந் ச் சமயத்தில்
அப்படி அதைழத்து வந்திருக்கக் கூடாது என்று
சகதைலயிடம் கண்டிப்புக் காட்ட முடியவில்தைல.
ஆகமேவ, கூடு லா8 எரிச்சல் சகதைல மீது .
காரிலிருந்து இறங்கி அலுவலகத்துக்குள்
நுதைழகிற கபூர். பஜய்லானிதைய மேவதைல ஏவ
வாபயடுத் ாலும் உள்ள நிதைலதைமதைய உணர்ந்து
ஒரு நல்ல மனி 8ாய் வாய்மூடிக் பகாண்டு
உள்மேள மேபாய் விட்டான் . பஜய்லானி அது
குறித்து ஆகாச அளவுக்கு மகிழ்ந்திருக்தைகயிலும்
அந்
அசம்பாவி ச் சம்பவத்தை
விர்த்து
விட்ட ற்காக ஆண்டவனுக்கு உளமுருகி நன்றி
ப ரிவித்துக் பகாண்டிருக்கும் மேவதைளயிலும் ,
இன்ப8ாரு குமாஸ் ா பஜய்லானிதைய அணுகி
நின்று, "கார்ல இருக்கிற சூட்மேகஸ் எடுத்திட்டு
உடமே8 வரணுமாம்” என்று ஆர்டர் பகாடுத்து
விட்டுப் மேபா8ான். சம்மட்டி அடிதைய வாங்கிக்
பகாண்ட இ யம் பநாறுங்கிப் மேபாக , பமதுமேவ
நடந்து பசன்று சூட்மேகதைஸத் தூக்கி பகாண்டு
மதை8வி, மக்கள். சகதைலதையக் கடந்து பசன்றார்.

வாழ்வில் முன்பு கண்டறியா ஒரு மு லாளி .
ன் கணவதைரக் கார் திறந்து சூட்மேகஸ் எடுத்துப்
மேபாகும் அளவுக்கு உரிதைம வழங்கி இருப்பது
கண்டு திருமதி பஜய்லானி உளம் உருகிக்
பகாண்டாள். மூத் மகன் ஹி ாயத்துல்லாவுக்கு
அது மேகவலமாகப் பட்டது.

வாப்பா அப்பறமாய் ஒரு கால் மணி
மேநரத்துக்கும் ங்கள் பக்கமேம தைலகாட்டாமல்
இருப்பது பற்றியும் தைபயன் சிந்தித் ான்
.
பின்8ர் வந்
பஜய்லானி , சகதைலயிடம்
மதை8வி மக்கதைளத் திருமண இல்லத்திற்மேக
அதைழத்துச் பசல்லும் படியும், முடிந் ால் அன்று
இரவு அல்லது மறுநாள் காதைல நிக்காஹ்
மேநரத்துக்கு வந்து விடுவ ாக ஒரு வாக்குறுதியும்
பகாடுத்து விட்டு அலுவலகக் கட்டிடச்
சுவர்களுடன் ஐக்கியமாகி விட்டார் . பின்8ர்
சகதைல அவர்கதைள பவளிமேய அதைழத்து வந்து ,
பஜய்லானியின் சார்பாக பக்கத்து டீ ஸ்டாலில்
வதைடயும், டீயுமாக வாங்கிக் பகாடுத்து
அதைழத்துச் பசன்றார்.

பஜய்லானியின் இன்று அல்லது நாதைள
இந் நிறுவ8த்தை மேய தைல முழுகி விட்டு
மேவபறாரு நல்ல இடமாகப் பார்த்துப் பாய்ந்து
பசன்று விடப் மேபாவ ாக உறுதி பூண்டுள்ளார் .
அவரது மகன் ஹி ாயதுல்லா பள்ளிப் படிப்தைப
முடித்து விட்டிருந் ான் . மேமற்படிப்பில் ஆதைச
பகாண்டிருந் ான். வாப்பாவுக்கு அது பற்றி
முன்மேப கடி ம் எழுதியிருந்தும் அவர் மகனுக்கு
எங்மேகயாவது மேவதைலக்குச் பசன்று சாமர்த்தியம்
பண்ணிக் குடும்பத்தை க் காப்பாற்றட்டும்
என்கிற ரீதியில் எழுதி விட்டார் . இது
பிடிக்காமல் பசன்தை8க்குப் புறப்பட்ட ஒரு
நபருடன் அவனும் வாப்பாதைவப் பார்க்கும்
வதைகயில் புறப்பட்டு வந்து விட்டான்
.
வாப்பாவின் நிறுவ8ம் பதைழய சந்திலிருந்து
ள்ளி அடுத் ப ருவில் பசாந் க் கட்டிடமாய்
உயர்ந்து நின்றது . மீண்டும் அவன் கபூதைரயும் ,
வாப்பாதைவயும் பார்க்கும் சந் ர்ப்பம் . கபூர்
காரில் இருந்து இறங்கிச் பசல்லவும் பின்8ாமேல
ஒரு ஓட்டமா8 நதைடயுடன் சூட்மேகதைஸயும் சில

ஃதைபல்கதைளயும் தூக்கிக் பகாண்டு வாப்பா
பின்8ாடிமேய பசல்வதை யும் கண்டான்.

வாப்பாதைவத் னிமேய சாவகாசமாகக்
கண்டு மேபச நீண்ட மேநரம் மேபா8து . அவருக்கு
இவனின் திடீர் வருதைகயும் ஆதைசகளும்
ஆச்சரியமாயிருந் 8. ஆ8 மேபாதும் அவன்
பசால்லும் விவரங்கதைள பஜய்லானி ஒரு வி
படபடப்புடமே8மேய பசவியில் வாங்கியும் ,
வாங்காமலும் மேகட்டுக் பகாள்கிறவர் மேபால
மே ான்றி8ார். ஆ8ால் அடுத்
நிமிசத்துக்கு
அவருக்கு அதைழப்பு மணி . பாய்ந்து மேபா8ார் .
மீண்டும் கணமேநரம் மேபா8து . ஹி ாயதுல்லா
பபாறுதைம காத்து வாப்பா வந் பின் மீண்டும்
பசால்லிக் பகாண்டிருந் ான் .
மீண்டும்
அவருக்கு அதைழப்பு வரவும் மேகாபம் திரண்டு
மூக்கு சிவந்து மேபா8ார் , "மேபய்க்கு பபாறந்
பய. அவன் அப்பன் மாதிரிமேய மேபயால்லா
இருக்கான். உக்காந்து நாலு நிமிஷம் மேபச
விடுறா8ா? மரியா பகட்டவன், சீரழிஞ்சு ான்

மேபாவானுமேவா!” என்று கபூருக்கு அர்ச்சதை8
பசய் ார்.
வாப்பாவின்
மேகாபம்
ஹி ாயத்துல்லாவுக்கு மகிழ்ச்சிதையத் ந் து .
எல்மேலாரும் ஊரில் பசால்லிக் பகாள்வதை ப்
மேபால அவர் சுரதைணயற்ற ஆசாமி அல்ல
என்பதை மேநரடி அனுபவமாய்ப் புரிந்து
பகாண்டான். இந் வதைகயில் அவன் ம8ம்
பபருமி த் ால் விம்மியது . எப்படியும் கபூர்
இடம் பசால்லி பணம் பபற்று விடலாம் என்ற
நம்பிக்தைகயில் ஹி ாயதுல்லாதைவ
இரண்டு தி8ங்கள் சகதைலயின் பபாறுப்பில்
இருக்கச் பசய் ார் . எல்லாவற்றிலும் இனிக்க
இனிக்கப் மேபசுபவர்கள் , மகனின் படிப்புச்
பசலவுக்கு என்று உருகுகிற வி மாய் எடுத்துச்
பசால்லியும் ஒரு பத் ாயிரம் ரூபாய் ர மறுத்து
விட்டார். ான் இது நாள் வதைர பணியாற்றியதை
ம8தில் பகாண்டு கட8ாக மேகட்டும் கூட மதைல
அதைசய மறுத் து. இரு நாள்கள் காத்திருந்தும் ,
ஏமாற்றமேம மிச்சம் என்ற
மேவகத்தில்
ஹி ாயதுல்லா
ம8ம் பநாறுங்கி8ான் .
"இவனுங்க கிட்மேட மேவதைல பாக்குறதை க்
காட்டிலும் குப்தைப பபாறுக்கி நல்லபடி

வாழலாம். இத் 8 வருச காலம் மேவல
பாத் த்துக்கும் பகாஞ்சம் கூட மரியாதை
இல்லாம மேபாச்சுமே ” என்று குதைமந் ார்
பஜய்லானி. இருப்பினும் அவனின் ஆர்வம்
சிதை யலாகாது என்கிற எண்ணத்தில் ன்
மகளின் திருமணச் பசலவுக்பகன்று வங்கியில்
மேபாட்டு தைவத்
பணத்தை
எடுத்துக்
பகாள்ளும்படி மேவண்டி8ார். பகாதி நிதைலயின்
உச்சத்தில் இருந்
ஹி ாயதுல்லாவுக்கு இது ஆறு ல்
ருவ ாய் அதைமய, ஊர் திரும்பி8ான்.

ஆண்டு மே ாறும் குறிப்பிட்ட நாள்கதைள
விடுமுதைறயாகக் பகாண்டு ஊர் வந்து
திரும்புவது பஜய்லானிக்கு வழக்கமாக
இருந் து. குறிப்பிட்டுச் பசான்8 நாள்களுக்குள்
பணிக்குத் திரும்பவில்தைலபயன்றால் மேவதைல
காலி. அல்லது இன்னும் நீண்ட நாள்களுக்கு
ஊரில் இருக்க விட்டு , வாட்டிபயடுத்துத்
ாம மாக
வரச் பசால்லி கடி ம்

அனுப்புவார்கள்.
ஆ8ால் பஜய்லானிக்கு
இம்மாதிரி அவலம் மேநரவில்தைல . மேமலும் சில
நாள்கள் குடும்பத்மே ாடு இருந்து விட்டு
அப்புறமாய்த் திரும்ப
ஆதைசப்பட்டாலும் ,
எல்லாவற்தைறயும் அடக்கிக் பகாண்டு
பறந்மே ாடி விடுவார்.

இந் முதைற பஜய்லானி ஊர் வந்திருந்
மேபாது மிகவும் ம8ம் பநாந்து மேபாய் இருந் ார் .
கட்டிட நன்பகாதைட என்று ரூபாய் பத் ாயிரம்
மேபாக, மேமலும் சில ஆயிரங்கள் உருண்மேடாடி
விட்ட8. மகனின் படிப்புச் பசலதைவ மேநாக்கி .
மகமேளா
வீட்டில் குத்துக்கல் மாதிரி
இருக்கின்றாள். அவளுக்கா8தில் கணிசமா8
ப ாதைக கதைரந்து விட்டது . ஏமே ா ஒரு நல்ல
மேநரமாக மகளுக்பகன்று க்க வரன் வாய்த் ால்
பணத்துக்கு என்8 பசய்வது என்ற சங்கடம்
மேவறு. ஒரு அடிதைம மாதிரி . காலம் காலமாகப்
பணிபுரிந்தும், பய8ற்ற நிதைல என்கிற சலிப்பு .
விடுமுதைற நிதைறவாகியும் மேவதைலக்குத்

திரும்பிச் பசல்லும் ம8நிதைல இன்றி இருந் ார்
பஜய்லானி. வந்
நாளிலிருந்து, "இனிமேம
இவங்க கிட்ட மேபாயிக் தைக கட்டி மேவதைல
பாக்குற ாவது? மேவற எங்கியாவது மேபாயிற
மேவண்டியது ான் . இல்மேலன்8ா ஒரு பபட்டிக்
கதைட மேபாட்டு உக்காந்துரணும்” என்மேற
பசால்லிக் பகாண்டு வந் ார் . ஆ8ால் ஆதைச
கனியும் வண்ணம் எந் க் காற்றும் வீசவில்தைல .
வழிகளற்றுப் மேபா8 நிதைலயில் பகலும் ஓர்
இரவு மேபான்மேற பயமுறுத்தியது .
திக்கு
முக்காடியது ம8ம்.

கதைடசியில் கபூர் மு லாளிக்மேக கடி ம்
எழுதி8ார். அங்கிருந்து பதில் வரும் முன்மேப
அதிர்ஷ்டக் காற்று எங்கிருந் ாவது வீசி விடா ா
என்கிற நப்பாதைசயும் இருந் து . ஆ8ால் பதில்
சுணக்கமா8து. ஒரு மேவதைள ான் எழுதிய
கடி ம் சரியா8 இலக்கணத்துடன் இல்லாமல்
மேபாயிருக்கலாம் என்ற அச்சம் உண்டாயிற்று .
எ8மேவ, மீண்டும் ஒரு கடி ம் எழு எண்ணி

ஹி ாயத்துல்லாதைவ
அணுகி8ார்
.
"மதிப்பிற்குரிய
மு லாளி அவர்களுக்கு !
அஸ்ஸலாமு அதைலக்கும் . (வரஹ்)
ாங்கள்
அறிவ ாவது, எ8து விடுமுதைற கடந் மா ம் 30
ம் மே திமேயாடு முடிந்து விட்டது . எ8மேவ நான்
மீண்டும் பணியில் மேசர உங்களின் யதைவ எதிர்
மேநாக்குகிமேறன். அவன் வாப்பா பசான்8தை
எழுதி8ான். "நான் பசான்8தை அப்படிமேய
எழுதிட்டியா வாப்பா?'' என்று மேகட்டார். அவன்
தைலயாட்டி8ான்.
"வஸ்ஸலாம்".
கடி ம்
முடிந் து. அவர் ஒரு முதைற வாசித் ார் . இமே
வாசகங்கதைளமேய
அவரும்
எழுதி
அனுப்பியிருந் ார். பதில் வரவில்தைல . ஆ8ால்
இப்மேபாது மகனின் தைகபயழுத்தில் கடி த்தை ப்
பார்க்கமேவ அழகாக இருந் து. ஆதைகயால் பதில்
வந்துவிடும். "சரியா எழுதி இருக்மேக வாப்பா .
இப்மேபா
கதைடசியா
எழுது
ங்களின்
பணிவன்பா8
ஊழியன்.
எழுதிட்டியா...
பகாண்டா நான் தைகபயழுத்துப் மேபாடுமேறன் .”
சிரமமில்லாமல் அந் க் தைகபயழுத்தை ப் மேபாட
முடியவில்தைல. அவனிடமேம பாலில் மேசர்க்கச்
பசான்8ார்.

கல்லூரிக்குப் மேபாகும் வழியில்
கடி த்தை எடுத்துக் பகாண்டான் . வாப்பாவின்
இன்8ல் மேவ தை8ப்படுத்தியது. வாப்பா கடி ம்
எழு ச் பசான்8 முதைற ஞாபகம் வந் து .
ங்களின் பணிவன்பா8 ஊழியன் என்று அவர்
பசால்லவும் இவனும் மறு மேயாசதை8யின்றி
எழுதி விட்டாமே8 ! அந்
கபூரின் மீது
வாப்பாவுக்கு உண்தைமயிமேலமேய பணிவும்
அன்பும் ஒரு மேசரக் கலந்து இருக்கின்ற8வா ?
8து படிப்தைபயும் குடும்ப நிதைலதையயும்
காக்கா
ஒருவன்மீது வாப்பா பணிதைவக்
காட்டுவதும் அன்தைபச் பசலுத்துவதும் என்8
நியாயம்?
கண்ணியமா8 'அன்பு'
என்ற
வார்த்தை தைய மேமன்தைமயா8
நிதைலக்குக்
பகாண்டு மேபாய் நிறுத்தி யாமேரா எவருக்காகமேவா
விரயம் பசய்வது. 8து வாப்பாவுக்கும் அ தை8
எழுதிய
8க்கும் இழிவு ருவ ாகமேவ
மே ான்றியது! வாப்பா அறியாமல் பசய்யும்
பிதைழக்கு.
ான் அறிந்மே
பணிவது
எரிச்சலாகவும், கடும் பவறுப்பாகவும் இருந் து.
வாப்பாவிடம் இது பற்றி மேகட்க மேவண்டும் எ8

உடமே8 அவன் தைசக்கிதைளத் திருப்பி8ான் .
எதிர்க்காற்றில் தைசக்கிதைள அழுத் ம் பகாடுத்து
ஓட்டி8ான். தைகயிலிருந்
கடி ம் காற்றில்
படபடத்துக் பகாண்டிருந் து.
(சிந் தை8 - ஏப் 99)

மீட்சி

இப்படி அதைலந்து திரிந் ற்கும் , ஓர்
இடம் பாக்கி விடாமல் சுற்றிப் பார்த் ற்குமா8
கதைளப்புக் கதைடசியில் முழுதைமயாக வந்து
விட்டது. பஸ் ஸ்டாண்டு இன்னும் தூரத்தில்
உள்ளது. மேபாகிற இந் வழியிமேலமேய பஸ் வந்து
விட்டால் எவ்வளவு நல்லது ? எந் பஸ்சும்
வரவில்தைல . ன் மதை8வியும் , பிள்தைளகளும்
ங்களின் சக்திதைய எல்லாம் இழந்து ள்ளாடி
வருவதை க் காண நாசர் ம8ம் துவண்டு
மேபா8ான். அவன் மட்டும் ப ம்பாக நடந் ான் .
பிள்தைளகளுக்கும் மதை8விக்கும் ஃப்ரூட்டி
வாங்கிக் பகாடுத் ான். அதில் உண்டா8 ப ம்பு
மேமலும் சிறிது மேநரத்திற்குத் ாக்குப் பிடிக்கும்.

மேபருந்து
நிதைலயம்
அதிக
ஜ8த்திரமேளாடு பரபரப்பாகக் காட்சியளித் து .
அந் க் கூட்டத்தை யும் பஸ்ஸுக்காக மக்கள்
அங்மேகயங்மேக என்று பாய்ந்மே ாடுவதை யும்
பார்க்க நான்கு மேபருமேம மருண்டு விட்டார்கள் .
மேகாயமுத்தூர் பஸ் ஒன்று கூட இல்தைல . அந்
பஸ் வரும் மேபாது இப்படிபயாரு பரபரப்பா8
ஓட்டத்தை மதை8வி குழந்தை களுடன் கூடமேவ
தைகயில் தைவத்திருந்
சாமான்களுடனும்
எப்படிப் பிடித்து இடம் மே டிக் பகாள்வது
என்கிற எண்ணம் ஒரு பயமாகமேவ ஆகிவிட்டது.
இமே கதைளப்புடன் மேகாயமுத்தூர் வதைரக்கும்
நின்று பகாண்மேட மேபாகணுமா ? ஊட்டிக்கு ஏன்
வந்மே ாம் என்று ன் மீமே மேகாபம் பகாண்டான்
நாசர். ஆ8ால் மேகாதைவக்கு இரண்டு பஸ்கள்
அடுத் டுத்து வந் ாலும்
எதிர்பார்த்
ஜ8த்திரள் மேகாயமுத்தூருக்கு அல்ல
என்ப ாலும் சுலபமாக நால்வருக்கும் இடம்
கிதைடத்துவிட்டது. நாசரும், அவன் மகள்
பர்வீனும் ஒர சீட்டில் உட்கார அவன்
மதை8வியும் மகனும் இன்ப8ாரு சீட்டில்
உட்கார்ந்து பகாண்டார்கள் . இடம் கிதைடத்
உற்சாகத்தில் சற்று மேநரம் கலகலப்பாகப் மேபசி

விட்டு பர்வீன் அவன் மடியிமேலமேய படுத்து
விட்டாள். முன் சீட்தைடக் கவனித் ான் . ாயும்
மகனும் எப்மேபாமே ா உறங்கி விட்டிருந் ார்கள் .
நாசருக்கு இப்மேபாது நிதைறய சிந்திக்கவும்
கவிதை எழு வுமா8 ம8நிதைல சிறகடித்து
வந்து மேசர்ந் து. கவிதை யின் மு ல்வரி பநஞ்சில்
மேகாடு இழுக்கவும் அடுத் டுத்து சில வரிகள்
வந்து மேசர்ந் 8 . உ யமா8 வரிகதைள திரும்பத்
திரும்பச் பசப்பனிட்டுப் பார்த் ான். இன்தைறக்கு
இந் க் கவிதை தைய மேப8ா பிடித்து எழு
அவகாசமேம இல்தைல . மேகாயமுத்தூர் மேபாய்ச்
மேசர்ந்து அங்கிருந்து சீரநாயக்கன்பாதைளயம்
முருமேகசன் மாமா வீடு மேபாய்ச் மேசர அகாலமாகி
விடும். ங்கியிருக்கும் இடத்தில் உரிதைம மே ட
முடியாது. அவர்களின் தூக்கம் , வசதிதைய
புறந் ள்ளி விளக்பகரிக்க இயலாது . நாதைளக்
காதைலயில் எழுந்து எப்படியும் கவிதை தைய
எழுதிவிட மேவண்டுபம8 எண்ணி, வசப்பட்ட
வரிகதைள இழந்து விடாதிருக்க கண்கதைள மூடி
மீண்டும் மீண்டும் ம8த்துக்குள் பதித்துக்
பகாண்டிருந் ான்.

டிதைரவர் ன் சீட்டில் உட்கார்ந்து
விட்டார். பயணம் சுகமாகமேவ இருக்கும் .
ஆ8ால் ஊட்டி மதைறந்து விடும் . ஊட்டி
எத் தை8மேயா
மேபதைரக் கண்டிருக்கிறது .
வந் வர்கதைள வழியனுப்புவதில் ஊட்டிக்கு
என்று ஏதும் வருத் ம் இருக்கப் மேபாவதில்தைல .
எல்லாம் இவனுக்குத் ான் . ஒரு க8வு மேபால
கிடந்
ஆகாச நகரம்.
இன்று அவன்
குடும்பத்திற்மேக ம8 விருந் ாகி விட்டது.

ஊட்டிதைய விட்டுப் பிரியப் , பிரிய
இரவுக் குதைடயும் கவிழ்ந்து பகாண்மேட
இருந் து. ஊரில் இந் மின் விளக்குகளுக்கு
இல்லா
அழகு இந்
மதைல நகரில்
கிதைடத்திருக்கிறது.
முன்னும்,
பின்னும்,
மேமலும், கீழும் என்று இருள் கிழிக்கும்
விளக்குகள் மண்ணுலகில் பதிந் நட்சத்திரங்கள்
மேபால் மாயம் பசய் 8 . இரவிலும் காண
மேவண்டிய ஊராக இருக்கும் ஊட்டிதைய
இவ்வி ம் பிரிய மேநர்வது அன்புமயமா8

மே ாழிதையப் பிரிகிற மேவ தை8யாக இருந் து .
நாதைளக்குக் கிதைடக்கா இந் க் குளிர் காற்று
ஜன்8ல் வழிமேய அதை8வதைரயும் ப ாட்டு
வழியனுப்பிக் பகாண்டிருந் து.

மேபாகிற
வழியில் பஸ் நின்று
பயணிகதைள மேமலும் ஏற்றிக் பகாள்ள , எல்லா
இருக்தைககளும் நிரம்பி , சில மேபர் நிற்கவும்
ஆரம்பித் ார்கள்.
குன்னூர் வந்
மேபாது
கூட்டத்மே ாடு கூட்டமாய் அந் மனி னும் ஏறிக்
பகாண்டான். அவன் பஸ்தைஸத் துழாவிப்
பார்த் மேபாது இதைடயில் ஓர் இருக்தைகயில் ஒரு
ஆள் மட்டுமேம இருப்பது மேபால் அவன்
பார்தைவக்குப் பட்ட்து .
ஆ8ால் அந்
இருக்தைகயின் அருகிலும் ஆள்கள் நின்று
பகாண்டிருக்கிறார்கள் என்பது அவனுக்கு
உதைறக்கவில்தைல. எட்டி நதைட மேபாட்டு
இதைடயிதைடமேய நின்றிருந்மே ாதைரயும் தைககளால்
துடுப்பு மேபால் விலக்கி விட்டு நாசரின் இருக்தைக
அருமேக வந் ான் . பர்வீன் வாடி வ ங்கிப்
மேபா8து மேபால் எந் வி அதைசவும் இன்றி

தூங்கிக் பகாண்டிருப்பதை ப் பார்த் ான் . நாசர்
ம8திலுள்ள கவிதை வரிகள் இன்னும் வதைளய
வந்து உற்சாகக் களி ஏறி முடிக்க ம8மில்லாமல்
அந் ரசத்திமேலமேய மூழ்கிக் கிடந் ான். வந் வன்
குரல் அவதை8 பவளிமேய இழுத்துப் மேபாட்டது.

"குழந்தை க்கு டிக்பகட் வாங்கியாச்சா ?”
என்று மீதைச துடிக்கும் அதிகாரத் மே ாரதைணயில்
வி8ாதைவ வீசி8ான் . நாசர், ''வாங்கியாச்சு”
என்றான். பசால்லி விட்டுக் கவிதை யின் அடுத்
வரி குறித்து மேயாசிக்கலா8ான் . "குழந்தை க்கு
அதைர டிக்கட் ாமே8 வாங்கியிருப்பீங்க ? ஆ8ா
ஒரு ஆளு இருக்கிற முழு சீட்தைடயும் அது
படுத்துக் பகடக்குது” என்றான் . பார்தைவ
குத்திட்டு நின்றது.

நாசர்
கவிதை
வரிகதைளத்
தூக்கிபயறிந் ான். அவன் மேகட்ட மு ல்

மேகள்விக்மேக மிக அதைமதியாக எந் உறுத் லும்
இல்லாமல் அடங்கி நின்று பதில் பசான்8து ஏன்
என்று ன் மீமே மேகாபம் வந் து . அந் க்
மேகாபத்தை அந் டிப் - டாப் ஆசாமி மீமே
திருப்பி விட்டான் . ஊட்டிதைய ஓடியாடிக்
களித்து, ரசித்துப் பரவசமிட்டு , சிரித்துக்
கும்மாளமிட்டு இப்மேபாது மடியில் அதைசவற்று ,
ந்தை மடிமேய ஒரு பசார்க்கமாகக் கருதி
சுகமாய்த் தூங்குபவளின் தூக்கத்தை இவன்
பகடுக்க வருகிற ா என்கிற ஆமேவசமாக
பவடித் ான். "நீ நில்லு . என் குழந்தை மேயாட
தூக்கத்தை விட நீ உட்கார மேவண்டியது
அப்படிபயாண்ணும் அவசியமில்தைல.”

நாசரின் குரல் மேவகப்பட அவன்
மதை8வி உறக்கம் கதைலந்து முழித் ாள்
.
மற்றவர்களும் அப்படித் ான் . எல்மேலாரின்
கவ8மும் இவர்கள் மீது பதிந் 8.

"நான் இப்மேபா அந்
இடத்துல
உட்காரணும். குழந்தை ய எழுப்பு.”

பக்கத்தில் நின்றிருந் பலரும், "பார்த் ா
நல்ல மே ாரதைணயா இருக்கீங்க. ஒரு குழந்தை
அசந்து தூங்குது. நாங்கமேள இவ்வளவு மேநரமும்
அந் க் குழந்தை தூக்கம் பகடக் கூடாதுன்னு
நின்னுக்கிட்மேட வர்மேராம் . நீங்களும் அப்படி
விட்டுக் பகாடுக்கணும்” என்ற8ர்.

"இல்மேல நான் விட முடியாது . எ8க்கு
உட்கார இடம் மேவணும்.”

இன்ப8ாருத் ர்
பசான்8ார்
.
“அப்படின்8ா உங்களுக்கு முன்8ால நாங்க

ஏறிட்மேடாம். இப்ப அந்
இடத்துல நான்
உட்கார்ந்திருக்கிற ா பந8ச்சுக்கிடுங்க.”

"இவ்வளவு மேநரமும் உட்கார இடம்
மேகக்கத் ப ரியல்ல . இப்ப நான் மேபாய்
உட்கார்மேறன்8தும் உங்களுக்கும் உணர்வு
வந்துடுச்சா?”

"எங்களுக்கு உணர்வு இருக்கிறது8ால
ான் அந் க் குழந்தை க்கும் இடத்தை விட்டுக்
பகாடுத்து மனுசத் 8மா நாங்க நின்னுகிட்டு
வர்மேறாம். உங்களுக்கு மு ல்ல அந் உணர்வு
வரட்டும்.”

"இவரு இந் க் குழந்தை க்கு டிக்பகட்
வாங்கியிருக்க
மாட்டாரு.
ஒரு மேவதைள

வாங்கியிருந் ாலும் அதைர டிக்பகட் ான்
வாங்கியிருப்பாரு. அப்ப அவர் குழந்தை தைய
ன்மே8ாட
மடியில்
ான் தூக்கி
வச்சிருக்கணும்.”

நாசர் மீண்டும் உள்ளம் ப றி8ான் .
"மேடய் மேபாடா ! அ8ாவசியமா ஏ ாவது
மேபசிமே8, கன்8த்துல அதைற ான் விழும் .”
என்றான். எழுந்திருக்க விரும்பி8ான் அவதை8
அடிக்க. ஆ8ாலும் எழுந்திருக்கவில்தைல . இந்
மனி தை8ப் பற்றிப் பர்வீன் ப ரிந்து பகாள்ள
மேவண்டாம். பர்வீன் பபருந் ன்தைமயும் , இரக்க
சுபாவமும் மிக்க குழந்தை . ப ருவில் ஒரு
பிச்தைசக்காரர் மேபாகவும் கூடாது . வலிய பசன்று
தைகயில் காசு பகாடுத் குழந்தை அது . பிச்தைச
மேபாடச் மேசாறு இல்தைல என்று ம்மா
பவறுங்தைகயுடன் அனுப்பிய
வயசா8
பிச்தைசக்காரிதையக் கூட்டி வந்து "ம்மா! நான்
திங்குற மேசாறு மேபாடும்மா !” என்று சிரிப்பும்
பகஞ்சலுமாய் ம்மாவிடம் விண்ணப்பித்

அன்புக் கடல் இந் பர்வீன் . அடுத் வர்கள்
குழந்தை தைய "ம்மா! குழந்தை ய வாங்கி உன்
மடியில் தைவமேயன்” என்று பசால்லி , அது
ம்மாவின் மடிக்கு வந் தும் தைகயிலிருந்
பிஸ்பகட்டுக்கதைள அ ன் வாயில் தைவத்து
சுதைவக்கச் பசான்8 மகள் இவள் . வாப்பா
ம்மாவின் தைகயில் காசில்லா
மேபாது
ஆதைசப்பட்ட பபாருட்களுக்கு அதைலயாமல்
அதைமதியாகி விடும் இயல்பு . இவள் கண்களில்
அந் மனி ன் பட மேவண்டாம் எ8 எண்ணித்
ன் மேகாபத்தை க் கட்டுப்படுத் முயன்றாலும்
முடியவில்தைல.
ஆ8ாலும் இப்மேபாது
சூழ்ந்திருந்
எல்மேலாரின் ஆமேவசங்களுக்கும்
அவன் ாக்குப் பிடிக்க முடியவில்தைல .
"உன்கிட்மேட அவர் எதை யும் பசால்ல மேவண்டிய
அவசியமில்தைல. ஆ8ாலும் மதிப்பு பகாடுத்து
மேபசி8ாரு. அதுக்கு மரியா
இல்லாம நீ
மேபசிக்கிட்மேட இருந் ா என்8டா அர்த் ம் ?”
என்று உட்கார்ந்திருந்
இன்ப8ாரு மனி ர்
எழுந் ார் மேகாபமாய் . மற்றவர்கள் அவதைர
அழுத்திப் பிடித்து உட்காரச் பசய் ார்கள்
.
"உ8க்குக் மேகாபம் வர்ற மாதிரி எ8க்கும் வரும்”

என்றான் இந் ஆசாமி . கண்டக்டர் இவர்கள்
பக்கமாய் மேவகத்துடன் வந் ார். டிப்டாப் ஆசாமி
மேகட்டான், "சார்! இவரு குழந்தை க்கு டிக்பகட்
வாங்கிட்டாரா?”

"அது என் மேவதைல . அ ப் பத்தி
உங்களுக்கு என்8 கவதைல? இடம் இல்மேலன்னு
ப ரிஞ்சு ான் ஏறினீங்க! இப்மேபா வந்து கராறு
பண்ணக்கூடாது!” என்று பதில் பகாடுத் ார்
கண்டக்டர்.

"குழந்தை க்கு அதைர டிக்பகட் ான்
வாங்கியிருப்பாரு. எப்படி முழு இடத்தை யும்
அதைடச்சிக்கிடலாம்?”

பின்8ால் இருந்து ஒருவர் எழுந் ார் .
அவன் சட்தைடதைய இறுக்கமாய்ப் பற்றி ன்
பக்கத்துல இழுத்து கன்8த்தில் ஓங்கி ஒரு அதைற
விட்டார். அந் அடி அழகாகத் ன் மேவதைலதையச்
பசய் து.
நாசருக்கு அவன் அடிபட்டது
ரசதை8யாக இருந் ாலும் ம8ம் வருந் வும்
பசய் ான். அவன் சப் நாடிகளும் ஒடுங்கி
நின்று விட்டான் . "இனி மேமலும் ஏ ாவது
மேபசின், படுவா தூக்கி பவளியில் இப்படிமேய
வீசிடுமேவன்” என்றார். கண்டக்டர் அவதை8த்
ள்ளிக் பகாண்டு முன்மே8 மேபா8ார்.

"உங்க குழந்தை இப்படித் தூங்கிக்கிட்டு
இருந் ா
அந் க் குழந்தை ய
எழுப்பி
இன்ப8ாருத் ருக்கு இடம் பகாடுப்பீங்களா ?”
என்று கண்டக்டர் கூறியபடிமேய அவதை8 முன்
பக்கமாகத் ள்ளி8ார். “இது சரியா8 மேகள்வி!”
என்றார் பபரியவர்.

எத் தை8மேயா
முதைற பஸ்களில்
பபரியவர்களுக்மேகா பபண்களுக்மேகா, இடம்
மே டி பரி ாபமாய்ப் பார்த்துச் சிரிக்கும்
குழந்தை களுக்மேகா ான் ம8முவந்து இடத்தை க்
காலி பசய்து உட்கார தைவத்திருக்கிமேறாம் !
சூழ்நிதைலகள் பபாருத் மற்ற
இடத்தில்
எத் தை8க் குழந்தை கதைள இமே மடியில் சுமந்து
வந்திருக்கிமேறாம்!
இத் தை8க்கும் இன்று
அர்த் மில்லாமல் மேபாய் விட்டமே . ன்தை8யும்
ஒரு முரடன் மாதிரி மேபச தைவத்துவிட்டாமே8 !
தூங்கிக் பகாண்டு இருக்கிற பர்வீதை8த் டவிக்
பகாடுத் ான்.
மீண்டும் கவிதை வரிகள்
ம8த்தில் வர மறுத் 8 . அதைவ மேபாய்ப்
பதுங்கிய
இடத்துக்கு அவ8ால் மேபாக
முடியவில்தைல. உல்லாசமாய்ப் பறந்து திரிந்
ஒரு நல்ல நாளில் இந் அசம்பாவி ம் ஆ8து
மேவ தை8தையக் பகாடுத் து . இனி ஊட்டியின்
இன்பத்தை
நிதை8க்கும் மேபாதுகளில்
,
இச்சம்பவமும் நிதை8வுக்கு வந்து ப ாதைலயுமேம
என்ற வருத் ம் பவகுவாய் வளர்ந் து.

மேமட்டுப்பாதைளயம்
வருவ ற்கு
இன்னும் அதைர மணி மேநரம் இருந்திருக்கும் .
நின்று பயணித் இரண்டு மேபர் மேபசிக் பகாண்டு
வந் ார்கள். பநரிசலில் யார் காதைல யாமேரா
மிதித்து விட ஒரு சின்8 சலசலப்பு உண்டா8து .
அந்
சலசலப்பு அடங்கவில்தைல . சண்தைட
மேபாட ஆரம்பித் ார்கள். சில பயணிகள் தூக்கம்
கதைலந்து மலங்க மலங்க விழித் ார்கள் .
மறுபடியும் சண்தைடயா ? நாசருக்கு எரிச்சலாக
இருந் து. ப ரியாத் 8மாய் இந் பஸ்ஸில் ஏறி
விட்மேடாமேம என்று சங்கடப்பட்டான் . கராறு
பசய்பவர்களுக்குள்
ஒரு
வார்த்தை
வித்தியாசமாய் விழுந்து விட்டது . மறுபடியும்
கூச்சல்.
ஒருத் தைரபயாருத் ர் அடித்துக்
பகாண்டு புரளப் மேபாகிறார்கள் என்னும்
நிதைலதைம. பர்வீன் அடித்துப் பிடித்து எழுந் ாள்.
நடக்கும் வாய்த் கராதைற திரு திருபவன்று
பார்த் து.
வாப்பாவின் முகத்தை யும்
கவனித் து. மீண்டும் படுத்துக் பகாண்டது .
ஆ8ால் பபருகி வரும் கூச்சலும் , குழப்பமும்
அவதைள தூங்க விடவில்தைல . மீண்டும் எழுந்து
வாப்பாவின் மே ாள்களில் சாய்ந்து பகாண்டாள் .

கராறு பசய்பவர்கதைளயும் சமா ா8ப்
படுத்துபவர்கதைளயும் கூர்ந்து கவனித் ாள் .
வாப்பாவின் கா ருமேக மேபசி8ாள் . “ஏம்பா
இப்படிச் சண்தைட மேபாடுறாங்க ? சத் ம்
மேபாடாம
இருக்கச் பசால்லி நீங்களும்
பசால்லுங்கப்பா!” ஆச்சரியமா8 முதைறயில்
அந் த் ாவா அப்மேபாது நின்று விட்டது. அ ற்கு
முத் ாய்ப்பாக இரண்டு ரப்பும் பசான்8
பசாற்கள் மட்டும் ஒமேர வாக்கியம் ான்.

"மேமட்டுப்பாதைளயம்
பாத்துகிடுமே ாம்.”

வா !

அங்க

"மேமட்டுப்பாதைளயம் மேபாய் சண்தைட
மேபாடுவாங்களாம் வாப்பா . மேவண்டாம்னு
பசால்லுங்க."

"பசால்மேவாம்.
மேமட்டுப்பாதைளயம்
வரட்டும்.” பின்பு அவள் தூங்கவில்தைல .
மே ாளில் சாய்ந் படிமேய முழித்துக் பகாண்டு
ான் இருந் ாள் . பஸ் மதைலப் பாதை தைய
விட்டுச் சம ளத்திற்கு வந்துவிட்டது மேபால
இருந் து.

மேபருந்து நிதைலயத்தை பநருங்கி வரவும்
மீண்டும் கசமுசா ஆரம்பமா8து . இறங்கி8ால்
யாராவது ஒருத் ருக்கு அரிவாள் பவட்டு
நிச்சயம் என்கிற மாதிரி ப ற்றம் பரவியது .
பகாச்தைச வார்த்தை கள் அ8ல் கக்கி8
.
பபண்களின்
முகபாவதை8
எட்டுக்
மேகாணலாகியது. கண்டக்டரும் மேவறு பலரும்
இரண்டு ரப்தைபயும் உயிதைரக் பகாடுத்து
சமா ா8ம் பசய்வித் படி இருந் ார்கள் . அந் ப்
பணியில் இடுபட்டிருந் ஒரு முகம் பார்த் தும்
நாசருக்குத் திதைகப்பு உண்டாயிற்று . சாட்சாத்
அந்
டிப்டாப் ஆசாமி
ான்
.
இரு
ரப்புகளுக்கும் இதைடயில் நின்றிருந் அவதை8

அங்குமிங்கும் ள்ளிக் பகாண்டு இருந் ார்கள் .
அவமே8ா கவதைலப்படாமல் சமரசத்தில் மூழ்கிப்
மேபாயிருந் ான். அவதை8மேய கவனித்துப் பார்த்
பர்வீன் பசான்8ாள், "அந் மாமா பாவம். அவர்
மேமலயும் அடி விழுது வாப்பா.”

அந்
ஆள் உரக்கக் கத்தி8ான் .
"கண்டக்டர் சார் ! மேபாற மேபாக்தைகப் பாத் ா
நம்ம ல ப்பாது மேபாலயிருக்கு. வண்டிய மேநரா
மேபாலீஸ் ஸ்மேடஷனுக்கு விடுங்க” என்று
கூக்குரலிட்டான்.
யார் பசால்லும் எவர்
பசவிகளிலும் ஏறவில்தைல. மேமட்டுப்பாதைளயம்
மேபருந்து நிதைலயத்தை வண்டி பநருங்கும்
மேபாமே வண்டியின் மேவகக் குதைறதைவப்
பயன்படுத்திக் பகாண்டு அவ8வனும்
பபாத்பபாத்ப ன்று
குதித்துக்
பகாண்டிருந் ார்கள். டிப் - டாப் ஆளும் மேசர்ந்து
குதித் ான். இரு ரப்பிலும் கூட்டிக் கழித்துப்
பார்த் ால் ஆக பமாத் மேம நாலு மேபர் ான்
சண்தைடக் மேகாழிகள் . சமா ா8ப் படுத்துவமே ா

பலப் பலர் .
கண்டக்டரும் குதித் ார் .
கண்டக்டரும் டிப் - டாப் ஆளும் பராம்பவும்
ான் அல்லாடிக் பகாண்டு இருந் ார்கள்
.
ஆ8ாலும் பம்பரமாய்ச் சுழன்றார்கள் . இதை
மேவடிக்தைகப் பார்க்க ஒரு பபருங்கூட்டம் .
ஒருத் னின்
தைலமுடிதையப் பிடித் ாட்ட
இன்ப8ாருவன் முயலும் மேபாது வசமாகச்
சிக்கிக் பகாண்டது டிப்டாப் ஆளின் தைல.

"ஏய் விடுங்கப்பா !
விடுங்கப்பா.
சமா ா8மா மேபாங்க. என் தைல முடிய
விடுங்கப்பா!" என்று கூக்குரல் இட்டான் அவன்.
இறுதியில் மேமலும் பலர்
தைலயிட்டு
சண்தைடக்காரர்கதைள விலக்கி பவகுதூரத்துக்கும்
அப்பால் பகாண்டு மேபாய் விட்டார்கள்
.
சமா ா8ப் பிரியர்கள் கதைளப்புடன்
காணப்பட்டார்கள். கூச்சல் பமல்ல பமல்லத்
மே ய்ந் து. டிப் டாப் ஆள் அந் ப் பக்கமும்
இந் ப் பக்கமுமாய் ஓடி ஓடிப் மேபாய் இன்னும்
அதைமதிப் பணியில் ஈடுபட்டவ8ாய்

இருந் ான். இறுதியாகத் ன்மே8ாடு நின்ற
கண்டக்டதைரயும் டிதைரவதைரயும் அதைழத்துச்
பசன்று டீ வாங்கிக் பகாடுத் ான்
. ஒரு
சிகபரட்தைட வாங்கி பற்ற தைவத்து ன்தை8
மறந்
லயத்தில் வதைளயங்கதைள விட்டுக்
பகாண்டிருந் ான்.
அவன் கதைளப்தைப
தைகப்பற்றிக் பகாண்டு புதைக வதைளயங்கள்
மதைறந் 8. பஸ் புறப்படவும் ஓடி வந்து ஏற
ஆதைசப்பட்டு, பஸ் மேவகப்படும் வதைரக்கும்
தைகப்பிடிதையப் பிடித்து கூடமேவ ஓடி வந்து
அப்புறம் ாவியபடி உள்மேள ஏறி8ான்
.
அவதை8த் திரும்பிப் பார்த் ாள் பர்வீன்
.
அவனும் இவதைளப் பார்த் ான் . அவதை8ப்
பார்த்துச் சிரித் படி பர்வீன் தைகதைய ஆட்ட ,
அவனும் ஒரு யக்கத்தின் பின் தைகதைய உ றி
விட்டு பர்வீதை8 மேநாக்கி தைகயதைசத் ான் . இதை
ரசித்துப் பார்த்துக் பகாண்டிருந் , அவதை8க்
கன்8த்தில் அதைறந்
அந் ப் பபரியவர்
இப்மேபாது இருவதைரயும் மாறி மாறிப் பார்த்து
சிரிக்கலா8ார்.
பரஸ்பரம் புன்8தைககள்
பபருகி8. பதுங்கிய கவிதை வரிகள் மீண்டும்

பவளிப்பட நாசர்
நுதைழயலா8ான்.

ன் கவிதை யுலகுக்குள்
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ஆயத் மாய் இருந் வர்கள்

"ராமன் நாயர ராத்திரிமேலர்ந்து ஆளக்
காணல. என்8 மேநரம் பாருங்மேகா! இப்ப பாக்க
காணாமப் மேபாயிட்டாரு!"

பசால்லி விட்டு , குமார் டிராயதைரத்
திறந்து,
பகாண்டு வந்
தைடரிதையயும் ,
தைகப்தைபதையயும் உள்மேள தைவத் ார்
.
அலுவலகத்திலிருந்
அத் தை8 மேபரின்
கண்களும் இப்மேபாது அவர் மேமல் ான்
இருந் 8 என்பது மிதைகயல்ல . எ8க்கும்
அதிர்ச்சி ான் . என்8 இவர் இவ்வளவு
சா ாரணமாகச் பசால்லி அமர்ந்து விட்டாமேர
பயன்று! ஒல்லியா8 உடம்பு, கருதைணயற்ற

கண்கள், கருப்பும் பவள்தைளயுமாய்க் குச்சிக்
குச்சியாய் குத்திட்டு நின்ற சிதைக , முகத்திற்குப்
பபாருத் மில்லா
மூக்கு, கவதைலப்படாமல்
வளரும்
ாடி
...
இப்படியிருந்தும்
ன்தை8த் ாமே8 ஒரு கண்காணிப்பாள8ாக
நியமித்துக் பகாண்டிருக்கிற
ஆணவப்
பார்தைவக்குரிய ராமன் நாயர் . அவதைர நானும்
பார்த்திருக்கிமேறன்.

உட்கார்ந் தும்
ரிஜிஸ் ரில்
தைகபயழுத்துப் மேபாட மறந் தை எண்ணி
எழுந்து வந்து என் முன்னின்று
தைகபயழுத்திட்டார். அவர் முகத்தை க் கூர்ந்து
கவனித்மே ன். எப்மேபாதுமேம அந் முகத்தில்
ப ன்படும் குறிகமேள விர விமேசஷகமாக மேவறு
எதுவும் ப ன்படவில்தைல.

நான் ான் மு லில் மேகட்மேடன் , "என்8
குமார், பராம்பச் சா ாரணமா பசால்லிட்டீங்க .
நீங்க மே டிப் பாக்க ஏ ாவது முயற்சி
பசஞ்சீங்களா?”
"அது ான் பசான்மே8மே8 சார்
!
மேமாசமா8 மேநரம்னு. நமக்கு இல்ல அது ;
அவருக்குத் ான் . இப்ப பாக்க காணாமப்
மேபாவாமேரா?”

எல்மேலாருக்கும் இன்னும் ஆச்சரியம் .
டிராப்ட்ஸ்மேமன் நாராயணப் பபருமாளும்
மேவதைலதைய நிறுத்தி வராந் ாவில் இருந்
படிமேய இங்மேக மேநாக்கிக் பகாண்டிருந் ார் .
சூப்பர் தைவசர் ரகுநாத் நின்றபடிமேய கவனித் ார் .
கன்8டத்துக்காரர் பி .பக. பஷ8ாய் எதுவும்
புரியாமல்,
எல்மேலாருதைடய
முகப்பாவதை8தையயும் கவனித்துக் பகாண்டு
அ ற்மேகற்றபடி ன் முகத்தை யும் தைவத்துக்
பகாண்டிருக்க முயற்சி பசய்து பகாண்டிருந் ார் .

மேசல்ஸ் மாமே8ஜர் ஆறுமுகம் சாருக்கு அதிக ம8
வருத் ம். அவர் அக்கவுண்டண்ட் ரமேகாத் ம
ராதைவ நன்றாக மட்டம் ட்டிப் பிறர் மத்தியில்
மேகவலப்படுத்திக் பகாண்டிருந்
மேநரத்தில்
குமார் வந்து குடும்ப் பிரச்சதை8தையக் கூறி
கவ8த்தை த்
ன் பக்கமாய் இழுத்துக்
பகாண்டார் அல்லவா ? இந் மேநரம் பார்த்து
மாமே8ஜர் விஜயசாரதி எப்பவும் அணிந்து வரும்
அடர் நீல வண்ண மேபண்ட்டும் , அதைரக்தைக
பவள்தைளச் சட்தைடயுமாக நுதைழந்திருக்கக்
கூடாது.
சு ாரித்துக் பகாண்ட
காதைல
வணக்கங்கள் அவருக்குப் மேபாய் மேசரவில்தைல.

ராமன்
நாயருக்கும்
,
இங்குள்ளவர்களுக்கும்
அப்படிபயன்8
ஒட்டுறவு? ஒரு புடலங்காயும் கிதைடயாது .
யாருமேம என்தை8த் விர
அவதைர
பார்த் றியா வர்கள்.
குமார்,
வீட்டு
விசயங்கதைள அவ்வப்மேபாது மேபாட்டு உதைடத்து
விடுவ ால் ராமன் நாயர் பலருதைடய

ம8ங்களிலும் பல்மேவறு வி மாகப் பதிந்து
மேபாயிருந் ார்.

"குமார்
இப்படில்லாம்
பசால்லிட்டீங்கன்8ா
என்8
அர்த் ம்?
அறுபத் ஞ்சு வயசுல காணாமப் மேபாற ஒரு
மனுச8ப் பத்தி கவ8மில்லாம இருந்தீங்கன்8ா
அது நல்லாயில்மேல . எங்மேகயாவது வழி
ப ரியாமப் மேபாயிருக்கலாம் .
உடமே8
மேபாலீஸ்லயாவது எழுதிக் குடுங்க . வாங்க
மேபாகலாம்.”

"மேவண்டாம் சார் ! வழி ப ரியாம அவரு
மேபாகல்ல. வீட்ல சண்தைட மேபாட்டுட்டுத் ான்
மேபாயிருக்காரு. வீடு மேவணும்8ா பரண்டு
நாள்ல ா8ா வந்து மேசர்ந்துடுவாரு சார்!"

ரமேகாத் ம ராவுக்கு நான் அசிஸ்படண்ட்.
என்தை8 மிகவும் பநருங்கி , "என்8ப்பா ம்பி!
என்8 பசால்றான் தைபயன் ? உண்தைமயாகமேவ
ான் காணாமப் மேபாயிட்டாரா?”

"உண்தைமயாகமேவ இருக்கும். நம்பலாம்
சார்!”
"நீ அதுக்கு மேமமேல குண்டுத் தூக்கிப்
மேபாடறிமேயப்பா! யாமேரா ஒருத் ரு காணாமப்
மேபா8 மாதிரில்ல பசால்றான் தைபயன் 8து
மேசாடா
புட்டி கண்ணாடி வழிமேய
திருதிருபவன்று விழிகதைள அங்குமிங்குமாய்
அதைலய விட்டபடி ஒரு நாடக பாணியில்
மேகட்டார்.

ந்தை மேய ஆ8ாலும் , "ராமன் நாயர்”
என்மேற குமார் எப்மேபாதும் பசல்வார்
.

அவருக்குத் ந்தை மீ ா8 மேகாபம் பராம்பப்
பழசா8து. ஆ8ால் விசயம் இப்மேபாது புதுசு .
இப்படியும் நடக்கலாம் என்ப ற்காகத் யாராய்
இருந்து விட்டது மேபான்று ஓர் ஆயத் நிதைல.

ராமன் நாயர் மூன்று நாட்களுக்குப்
பின்8ரும் வீடு வந்து மேசரவில்தைல என்று
ப ரிந் து.

“என்8
பசய்யப் மேபாறீங்க
இப்பவாச்சும் ஏ ாவது பசய்ய மேவண்டாமா?

?

"அட என்8 சார், நீங்க மேவற?”
பராம்பவும் சலித்துக் பகாண்டபடிமேய
என்னிடம் பசான்8ார். "சுசீலாவுக்கு வரன் மேபசி
வர்றாங்க சார். அ ப்பத்தித் ான் நாங்க பராம்ப

மேயாசிச்சிக்கிட்டு இருக்மேகாம். அதுல பரண்டுல
ஒண்ணு ப ரியிற
வதைரக்கும் அவரத்
மே டியலஞ்சிட்டு இருக்க முடியாது."

விதிர் விதிர்த்மே ன்.

மாதைலயில் வீட்டுக்குப் மேபாக
இருந் மேபாது ஜி .எச்.சிலிருந்து வஜ்ரமேவலு
மேபான் பசய் ான்.

"ஹமேலா! குமார் இருக்காரா ?” நான்
அவரிடம் பகாடுத்மே ன்.

"குமார்! மேநத்து எக்மேமார்ல ஒரு விபத்து.
இங்க ஒரு பாடி வந்திருக்கு . நீ வர்றியா . வந்து
பாமேரன்.”

குமார் அளித் பதில் வஜ்ரமேவலுதைவ
அதிர்ச்சியாக்கி இருக்க மேவண்டும். "அது அவரா
இருக்காது மேவலு.”

நாங்கள் அதை8வரும் மேசர்ந்து
வற்புறுத்தியதின் மேபரில் மேபாய் விட்டு மறுநாள்
காதைலயில் வந் குமார் பசான்8ார் , "ராமன்
நாயமேராட பாடி இல்ல அது . அவரப் பத்தி
எ8க்கு பராம்ப
நல்லாமேவ ப ரியும்
.
இப்படிப்பட்ட மேகசுல எல்லாம் அடிபட்டு
அவரு வீணா பசத்துப் மேபாக மாட்டாரு! பராம்ப
எச்சரிக்தைகயா8 ஆசாமி அவரு!"

குமாதைர நான் இன்னும் அதிகமாய்ப்
புரிந்து பகாள்ள
மேவண்டியவ8ாகமேவ
இருக்கிமேறமே8ா? இந் நிறுவ8த்திற்கு வந்
நாளிலிருந்து என்தை8 பநருங்கியிருப்பவர்
அவர். மற்றவர்களுடா8 அவரது பழக்கம் சில
வதைரயதைறகதைளக்
பகாண்டிருந் து
.
அவருட8ா8 எ8து பநருக்கம் , அவர் வீடு
வதைரக்கும் என்தை8 அதைழத்துச் பசன்று
நட்புறவு பகாள்ளச் பசய்திருக்கிறது.

குமாரின் ாயார் பார்வதி அம்மாள்
என்தை8க் கனிவுடன் உபசரித்திருக்கிறார்கள் .
நான் மேபா8 இரண்டு மூன்று முதைறகளிலும்
ராமன் நாயதைரப் பார்த்திருக்கிமேறன்
.
அம்பத்தூரிலுள்ள மேவப்ப மரத்தின் நிழலில்
துண்தைட விரித்துப் மேபாட்டு உட்கார்ந்திருப்பார் .
குறுகலா8 ப ருமேவ ஆ8ாலும் அங்கு அவதைர
யாரும் பபாருட்படுத் ாமல் மேபாய் வந்து
பகாண்டிருப்பார்கள். வீட்டிற்குள் இருப்பது
இல்தைல. சாப்பாட்டு மேநரம் மேபாக . சுருட்டு
குடிப்பவராய் இருந்தும் அவர் வயதுக்கு

இன்னும் இளதைமயா8வராய் இருப்பார் . மதைழ
பபய்யும் நாள்களில் எதிமேரயுள்ள பள்ளிக்கூட
வராந் ா; இ ர தி8ங்களில் மேவப்ப மரத் டி இது அவரின் படுக்தைக ஸ் லங்கள் . ராமன்
நாயருக்கும், பார்வதியம்மாளுக்கும் மேபச்சு
வார்த்தை நின்று மேபா8 ற்கு ஆண்டுக் கணக்கில்
குறிப்பிடுவார் குமார் . ங்தைககள் சுசீலாவும் ,
வித்யாவும் ராமன் நாயருக்குச் சாப்பாடு மேபாட்டு
அனுப்புபவர்கள். மூன்றாவது முதைறயாகப்
மேபாயிருக்கும் மேபாது ான் நான் கூட குமாரிடம்
மேகட்மேடன், "யாரு சார் இவரு ? எப்பப்
பார்த் ாலும் இங்குமே8மேய சுருட்டு குடிச்சிட்டு
உக்காந்திருக்காமேர?”

"அவர் ான் ராமன் நாயர்
நாயர்8ா ப ரியுதுல்ல.”

,

ராமன்

அந் த் டதைவ நான் அவர்கள் வீட்டில்
மேபசிக் பகாண்டு இருக்கும் மேபாது ஒரு வி மா8
பநருடலாகமேவ
இருந் து .
வீட்டின்
ப ன்8ந் ட்டி மேவலிக்குப் பின்8ாலிருந்
மேவப்ப மரத் டியில் இருந்து அவர் எங்கதைளமேய
உன்னிப்பாகக் கவனித்துக் பகாண்டிருந் து
எ8க்குத் ர்ம சங்கடமாய் இருந் து . ஏதும்
எண்ணிக் பகாள்வாமேரா என்8மேவா? என்று நான்
என்னிடமேம மேகள்விகள் மேகட்டுக் பகாண்டிருந்
மேவதைள அது.

நான் மாதைலயில் குமாருடன் வீடு
பசன்மேறன். ப ருவில் உள்ள கிணற்றடியில்
பார்வதி அம்மாள் ண்ணீர் இதைறத்துக்
பகாண்டிருந் ார்கள்.
என்தை8க் கண்டதும்
புன்8தைகத் ார்கள். வீட்டில் மேபாய் அமர்ந்மே ன்.
ண்ணீர் எடுத்து உள்மேள வரும் மேபாது என்தை8
நலம் விசாரித் ார்கள் . ராமன் நாயர் காணாமல்
மேபா8தை ஒரு துஷ்டி சம்பவம் மேபான்று நான்
விசாரிக்க வந் து சரியில்தைல என்று உணர்ந்து
விட்மேடன். மேவண்டுமா8ால் இங்மேக இருக்கப்

மேபாகிற ஒரு மணி மேநரத்துக்குள் மேபச்மேசாடுப்
மேபச்சாக இதை க் கிளறிப் பார்க்கலாம் . ஆ8ால்
பார்வதி அம்மாளுடன் நான் மேபசிக்
பகாண்டிருந்
மேபாது இந்
விசயத்துக்குள்
ானும் நுதைழயாமல் , என்தை8யும் நுதைழய
விடாமல் எங்பகங்மேகா மேபாய்க் பகாண்டிருந் து
மேபச்சு.

மேவதைல முடிந்து சுசீலா வரவும் ான் ஒரு
சந் ர்ப்பம் கிதைடத் து மாதிரி ஆயிற்று
.
எ8க்குப் புன்8தைக கலந்
வணக்கம்
பசான்8வள் அப்படிமேய கடந்து பசன்று
எங்கதைள மேநாக்கி உட்கார்ந்து பகாண்டாள்.

"சுசீலாதைவ எப்ப பபாண்ணு பாக்க
வர்றாங்க?"

"இன்னும் பரண்டு நாள்ல " என்றாள்
பார்வதி அம்மாள்.

இமேலசாகப் படிந்திருந் வியர்தைவதையக்
தைகத்துண்டால் துதைடத்துக் பகாண்ட படி
மேகட்மேடன், "மாப்பிள்தைள எங்மேக மேவதைல
பசய்யறார்?"

சுசீலா
முந்திக் பகாண்டு ஒரு
கம்பபனியின் பபயதைரச் பசான்8ாள் . நான்
விழிகள் விரிந்து வியப்புறும் மேவதைளயில் அவள்
நாணம் பபற்றுக் பகாண்டவள் மேபால ஒளிரும்
புன்8தைகயுடன் தைல கவிழ்ந் ாள்.

" ம்பி, ஊருக்பகல்லாம் மேபாகணும்னு
பசான்னிமேய?” எப்ப மேபாற?

"மேபாகணும்மா.
திருபநல்மேவலிக்கு
ப க்மேக மேபாயிட்டு வரணும்8ா
என்8
பசலவாகும்றீங்க? அண்ணனுக்குச் சீக்கிரமா
கல்யாணம் வருது . ஒமேரடியா அப்ப மேபா8ாப்
மேபாச்சு! “

விட்டால் மேபச்சு மேவறு திதைசகள் மே டிப்
மேபாய்விடும். உடமே8 மேகட்மேடன் , "ஐயாவ
நாலஞ்சு நாளா
காண்மேலன்னு குமார்
பசான்8ாரா, என்8 பசய்தி?”

ஒரு பரபரப்பா8 கட்டத்தை எவ்வளவு
சா ாரணமாகத் ாண்டி வந்து விட்மேடாம்
என்கிற பபருமி உணர்தைவ என்8ால் ான்
உணர்ந்து பகாள்ள முடியும். அ ன் பின்மேப நான்
இயல்பாய் இருக்க முடிந் து.

"அந்
மனுசன் எங்க
மேபாயித்
ப ாதைலஞ்சாமேரா
ப ரியல
ம்பி.
நாம
மேவணுமின்8ா அவர் ா8ா வந்திடுவாரு!”

“நீங்க எதுக்கும் முயற்சி பண்ணிப்
பாக்கலாமில்தைலயா?”

குமார் பதில் மேபச எத் னித் ாலும் ,
பார்வதி அம்மாள் முந்திக் பகாண்டார்
.
"அப ல்லாம் மேவணா ம்பி . மேபா8 மவராசன்
எங்கிமே8யும் மேபாயி நல்லாருக்கட்டும் . விட்டுப்
மேபா8மே பபரும் புண்ணியம் .”
என்று
பமன்தைமயாகச் சிரித் ார்.

பட்படன்று மேபசுவ ற்கு மேவறு பசய்தி
எதுவுமேம இல்லா து மாதிரி ஆகிவிட்டது .
பவறுதைமயா8 ஒரு சூழ்நிதைல படர்ந்து
விட்டது.

சுசீலா காப்பி பகாண்டு வந்து ந் ாள் .
உறிஞ்சிமே8ன். சரியா8 சூடு. நுனி நாக்கு
துடிதுடித்துச் சுருண்டது.

என் துடிதுடிப்பு சுசீலாதைவப் பற்றிக்
பகாண்டதும் "இவ்வளவு அவசரப்படணுமா ?”
என்றபடி என் தைகயிலிருந் மேகாப்தைபதையப்
பபற்றுக் பகாண்டு ஆற்றித் ரலா8ாள் . ஆவி
பறக்கும் சூடு பற்றிய கவதைல இல்லாமல் குமார்
குடித்து முடித்து விட்டிருந் ார்.

"சுசீலா கல்யாணத்துக்காவது அவரு
இருக்க மேவண்டாமா?”

"அப்படிபயல்லாம் பாத்துக்கிட்டிருந் ா
ஒண்ணும் நடக்காது சார் , அவரு நடந்து
பகாண்ட முதைறக்கு அனுபவிச்மேச ஆகணும்”
என்றார் குமார்.

பார்வதி அம்மாள் இதைட புகுந்து
மேபசி8ார். "எதை ச் பசால்லி எதை விடுறது? என்
புள்தைளங்க கண்ணு முன்8ாமேலமேய நான் பட்ட
அடி ான் பகாஞ்சமா ? நஞ்சமா? சுசீலாவுக்கு
வந்
வாய்ப்தைபபயல்லாம் 'அவ நடத்தை
பகட்டவ’ன்னு பசால்லிமேய விரட்டியடிச்சாரு .
இத் தை8க்கும் இவ ான் அவருக்கு பராம்ப
மரியாதை பகாடுத்து நடத்தி8ார் . மேவளா
மேவதைளக்குப் பட்டினி மேபாடாம கவனிச்சதும் ,
காய்ச்சல் மேநாய் பநாடின்னு வந் ா ஓமேடாடிப்

மேபாய் மருந்து மாத்திதைர பகாடுத் தும் இவ
ான். ஒரு முதைற நீங்க இங்க வந் ப்மேபா ,
உங்ககிட்ட
மேபசி8துக்காக
நீங்க
மேபா8வுடமே8மேய வந்து இவள் எட்டி உதை ச்சு
இம்தைசப் படுத்து8ாரு . "எவன் வந் ாலும்
சிரிச்சுப் மேபசுவியா ?”ன்னு மூஞ்சில
குத்து8ாரு...” பார்வதி அம்மாள் மேபசிக்
பகாண்டிருந் தில் இருந்தும் , என் கவ8ம்
உடமே8 சிதை ந்து விட்டது. எ8க்காகவும், சுசீலா
இம்தைசபடுத் ப்பட்டிருக்கிறாள் என்ற பரி ாப
எண்ணம் ஓங்க நான் சுசீலாதைவ மேநாக்கிப்
பார்தைவதையத் திருப்பி விட்மேடன் . அவளிடம்
அன்று பட்ட
இம்தைசக்கா8
மேவ தை8
இப்மேபாதும் உள்ளத்தில் சுருண்டு கிடக்குமேமா
என்ற எண்ணப் பரவலில் நான் சுசீலாவுக்கு என்
அன்பா8 பார்தைவ சமிக்தைஞகதைள அனுப்பிக்
பகாண்டிருந்மே ன். ராமன் நாயர் என் கண்
முன்8ாமேலமேய சுசீலாதைவ வதைரமுதைறகளற்று
அடிப்பது மேபால் இருந்த்து
.
அந்
அவமா8கரமா8
அடிகதைள ஏற்றுக்
பகாண்டவள் ா8ா சற்று முன் என்னிடம்
மேபசவும், அக்கதைறயாய்க் காப்பி யாரித்துத்
ருபவளுமாய் இருந் து ? குமார் இது பற்றி

என்னிடம் இது வதைர வாய் திறவாமல் பமௌ8ம்
காத்து
எவ்வளவு
பபருந் ன்தைம
காட்டியிருக்கிறார்?”

"இன்னும் சில நாள்கள்ல இவ மேவல
பாத்துத் திரும்பும் மேபாது இவளுக்குத்
ப ரியாமமேலமேய பின்8ால் வந்து கண்காணிச்சு
இருக்காரு.
இவ
சம்பளத்
கம்பபனி
வாசல்லமேய மேபாயி அடிச்சுப் பிடிச்சு
வாங்கிட்டுப் மேபாயிடுவாரு!”

நீண்ட மேபச்சுக்குப் பின் பார்வதி
அம்மாள்
இதைளப்பாறுவது
மேபால்
மே ான்றி8ாலும் மேபச நிதைறய ஆர்வமும்
இருந் து.

“இதுக்பகல்லாம் என்8 ான் காரணம்?”

"என்8 காரணம் மேவண்டிக் பகடக்கு
ம்பி. அவரு ஒரு ஆம்பதைளயா இருக்காமேர அது
மேபா ா ா? அவரு எ ச் பசால்றாமேரா அதை நான்
பசய்யணும். என் வாழ்நாள்ல அவர் எதிர்த்து
நான் எதுவும் மேபசி8தில்ல . ஆ8ா மேகள்வி
மாதிரி மே ாணிடுச்சுன்8ா, அதுக்கு அவரு வாய்
மேபசாது, தைக ான் மேபசும் . கமேடசில என்
வீட்டுலமேய ஒருத்திய கூட்டிட்டு வந்து உக்கார
வச்சாரு. அவள் எங்கிருந்து ான் பிடிச்சுக்
பகாண்டு வந் ாமேரா ? அவளுக்கும் நான்
பணியனும்8ார். அது முடியிற காரியமா? அப்ப
இந்
ாலிக்கு என்8 அர்த் ம்னு மேகட்மேடன் .
அன்தை8க்குப் புடிச்ச சனியன் ான் . கமேடசி
வதைரக்கும் தீரல்ல."

“இந் ப்
பிள்தைளங்களுக்குன்னு
என்தை8க்கும் அவரு உதைழச்சதில்ல . அப்புறம்

நான் ான் இதுங்களப் படிக்க
வச்சி
ஆளாக்கு8து. அப்படி நான் உதைழக்க ஆரம்பிச்ச
நாள்மேல இருந்து அவரு கண்ணுல சந்மே கப்
பூ ம் ான் . இன்னும் பசால்லப் மேபா8ா
ராமாயணமா விரிஞ்சிரும் ம்பி.”

பார்வதி அம்மாள் முன்னிருந் காப்பி
ஆறி ஆதைட படர்ந்து காற்றின் சிலும்பலுக்கு
பமன்மேமலும் சுருங்கிக் பகாண்டிருந் து . அதை
அவர்கள் குடிக்காமமேல விட்டு விடக் கூடும் ;
அல்லது மீண்டும் சூடு படுத்திக் குடிக்கலாம்
என்று நிதை8த்மே ன் . ஒமேர மடக்கில் அதை க்
குடித்து விட்டு கீமேழ தைவத் ார்கள்.

"அப்ப குமாராமேட அப்பா
ா8ாப்
மேபா8து உங்களுக்கு நல்ல ாச்சுன்னு
பசால்லுங்க” என்மேறன் நான்.

"ராமன் நாயர்னு பசால்லுங்கமேளன்”
என்று சலித்துக் பகாண்ட குமார் உறவுமுதைறதைய
இனியும் ஞாபகப்படுத் மேவண்டாம் என்று
சிரித் படிமேய கும்பிட்டுக் மேகட்டுக் பகாண்டார்.
கருக்கல் ஆகி விட்டது . புறப்பட
எத் னித்மே ன். "சாப்பிட்டுப் மேபாகலாமேம !”
என்றார் பார்வதி அம்மாள் . "எல்லாத்துக்கும்
மேசத்து சுசீலா கல்யாணத்துல ஒரு தைக
பாத்துக்கிடுமேறன்” என்று நான் பசான்8தும்
மகிழ்ச்சி வழ்ந் து.

சுசீலா
என்8ருகில் வந் ாள் .
“இன்தை8க்கு என்மே8ாட பிறந் நாள் அண்மேண,
சுவீட் சாப்பிடுங்க ,” என்றவளாய் சாக்பலட்
ட்டிதை8 நீட்டி8ாள். விதைல கூடி8 சாக்பலட்
ஒன்தைறப் பிரித்து வாயில் மேபாட்மேடன்
.
“இன்னும் எடுத்துக்குங்க அண்மேண !” என்று
பசால்லி தைக நிதைறய அள்ளித் ந் ாள் . அந்
இனிப்தைப என்மே8ாடு பங்கு மேபாட எ8து அதைற

நண்பர்கள் உண்டு என்ற எண்ணத்தில் சின்8ப்
பிள்தைள மேபால
மேபண்ட் பாக்பகட்டில்
திணித்துக் பகாண்டதும் மூவருக்கும் சிரிப்பு
வந்து விட்டது . நான் நகர ஆரம்பித் தும்
பார்வதி அம்மாள் பசான்8ார் , " ம்பி! நாம
எல்மேலாருமா மேசர்ந்து சுசீலா கல்யாணத்
நடத் ப் மேபாமேறாம்.”

அவர்கதைள மேநாக்கித் திரும்பியவ8ாய் ,
"ஆமாம்மா! அது நம்ம வீட்டுத் திருமணம்
ான்” என்று புன்8தைக புரிந்மே ன் . அன்பின்
சுதைம கூடக் கூட சுகம் ாமே8
! அந்
எண்ணமாய்த் ான் வீட்தைட விட்டு பவளிமேய
வந்மே ன். அந் மேவப்ப மரத்தை ச் சற்று நின்று
கவனித்மே ன். என்தை8ப் பின் ப ாடர்ந்து
அவர்களும் நின்றார்கள்.

ராமன் நாயருக்கு இனி எப்மேபாதுமேம
அந் மேவப்ப மரத்து நிழல் கிதைடக்காது என்று
ான் அந் மரத்தை க் கடக்கும் மேபாது எ8க்குத்
மே ான்றியது.
(அகில இந்திய வாப8ாலி, மதுதைர)

சாத்தியமா8து

இ யம் முழுவதும் படபடபவன்று
ஓங்காரமாய் அடித்துக் பகாண்மேட இருக்கிறது .
என்8 பசால் பசால்லி விட்மேடாம் ? அவளின்
நாணத்தை எல்லாம் புரட்டிப் மேபாட்டு விட்ட8
அதைவ.

மேமாகனின் வார்த்தை கள் அவதைளக்
க8வுலகின் மிச்சமுள்ள பகுதிகளில் எல்லாம்
புரட்டிபயடுக்கிறது.
உண்டா8
கிளர்ச்சி
அவதைள ஏந்திக் பகாண்டு வா8 பவளியில்
ங்கு தைடயின்றி கங்கு கதைர காணாமல்
பறக்கிறது. அவன் தைககள் அவதைள உடல்
முழுக்கவும் வர்ஷித்துக் பகாண்டிருக்கிற
கற்பதை8தைய அவள் ம8த்தி8ால் இன்னும்

உ றி எறிய முடியவில்தைல . ஒரு தீர்க்கமா8
முடிவுக்கும் வர இயலவில்தைல . அக்காவின்
மாசு மருவற்ற முகம் , இந் எண்ணங்களின்
ஊமேட, மாமேட வந்து அவதை8 இன்னும்
வதை ப்பதை யும் விர்க்க முடியாது வித் ான்.

சிவகாமிக்கு என்8
ான் ஆயிற்று
என்மேற ஆ8ந்தியால் இன்னும் புரிந்து பகாள்ள
முடியவில்தைல. மே ாழி மாதிரி இருந்து எல்லாம்
பகாட்டி விடுவாமேள ! காரண காரியமற்ற
ங்தைகயின் மேபச்சுக் குழறல் , உடல் டுமாற்றம்
ஆ8ந்தியின் ம8த்தில் சல8 அதைலகளாய்ப்
பரவியது.

வழக்கம் மேபால காடு , கதைரகளில்
அம்மா பவட்டித் ரித்து இழுத்து வந்
உதைடமரக் பகாப்புக்கதைள கூர் மழுங்கா
அரிவாளால் மீண்டும் சிறு சிறு துண்டங்களாக

பவட்டும் ஓதைச அந் வீட்டின்
நிதைறத்திருந் து.
அந்
சிவகாமியின் படர்ந்து கிளர்கிற
கிதைளகதைள பவட்டித் ரித் ால்
அதைமதி எட்டி
விடும்.
விரும்பி8ாள்.

அந்

எல்தைலதைய
பவட்டுக்கள்
உணர்ச்சிக்
சல8மற்ற

அதைமதிதைய அவள்

"ஒரு மாதிரியா இருக்மேக நீ .” நீண்ட
மேநரம் கழித்மே ஆ8ந்தி இவ்வாறு மேபசி8ாள் .
சிவகாமிக்குத் தூக்கி வீசியது மேபால் இருந் து .
அதிர்ந் ாள். அக்காவின் கண்களில் இருந்து ான்
ப்பிக்க முடியா குற்றவாளி ஆகி விட்மேடாம்
என்று உணர்ந் தும் அந் இடம் விட்டு பமல்ல
நகர்ந்து விட்டாள் . பமல்ல நகர்ந் வதைள
மேமாகனின் இரண்டு தைககளும் வாரிபயடுத்துக்
பகாண்ட8 (மேபால் இருந் து ). அந் இனிய
வாழ்விலிருந்து மீள விரும்பா
சிவகாமி
மே ாட்டத்தில் நின்ற சின்8 மாமரத்மே ாடு

இதைழந்து நின்றாள் . ங்தைகயின் பதிலாய் ஒரு
வார்த்தை யும் கிதைடக்கா நிதைலயில் ஆ8ந்தி
அவள் பின்மே8 பசன்று இன்னும் கலவரமாய்
நின்றாள்.

சிவகாமி எத் தை8மேயா ஆண்கமேளாடு
மேபசிப் பழக மேநர்ந் ாலும் மேமாகனிடம் மட்டும்
ஓர் ஈர்ப்மேபாடு பழகும்படியாய் ஆதி நாள்
ப ாட்மேட ஆகி வந் து. கசங்கிய நாகரீகமில்லா
துணிமணிகதைளமேய இருவரும் அந்
நாள்
ப ாட்டு அணிந்து வந் வர்கள் . ஆ8ால் இன்று
மேமாகனுக்கு எல்லாமேம நாகரீகமா8 உதைடகள் .
சிவகாமிக்கு இன்னும் மாறா பதைழய டம் .
மேமாகன் பம்பாய்ப் பக்கம் மேபாய் எப்படிமேயா
நிதைறய காசு சம்பாதிக்கிறான். மதை8வியுடனும்
இரு தைபயன்களுடனும் அந் ப் பக்கமேம பசன்று
நிரந் ரமாய் வாழும் அளவுக்கு வசதியாகி
விட்டான். அடிக்கடி ஊர்ப்பக்கம் வருகிறான் .
அம்மாதைவயும், அப்பாதைவயும் பார்க்க என்று
அவ்வப்மேபாது வந் ாலும் இப்மேபாது
பள்ளிக்கூட விடுமுதைற என்று மதை8வி

மக்களுடமே8 ஒரு மா மாவது ங்கி விட்டுப்
மேபாகலாம் என்று வந்திருக்கிறான்.

காய்கறிகமேளாடு மேமாகனின் வீட்டுக்கு
சிவகாமி வந் தும் ,
"அடுத்
முதைற
பாத்துக்கிடலாம்” என்று பசண்பகத் ம்மாள்
பசால்லி விட்டாள்.
இதைடமேய புகுந் ான் மேமாகன் "சிவகாமி
எப்ப எது பகாண்டாந் ாலும் வாங்கிரும்மா. ஒரு
நாளும் திருப்பி அனுப்பிறா ” என்றான்.

மேமாகனுக்குத் துயரமாகமேவ இருந் து .
"சிவகாமி!
இன்னும் உன் கழுத்து
பமாட்தைடயாமேவ
இருக்கு”
பாசம்
இதைழமேயாடிய அந் க் குரல் பவளிமேய பசல்ல
இருந் வதைள நிறுத்தியது .
அவளுக்குத்
திருமணம் என்று தைககூடி8ால் இவனுக்குக்

கடி ம் எழு ச் பசால்லி ன் முகவரிதைய யாரும்
அறியாமல் சிவகாமியிடம் பகாடுத் ருளி
இருக்கிறான் மேமாகன் . கணிசமா8 ப ாதைகதைய
அன்பளிப்பு பசய்யவும் உத்மே சித்திருந் ான் .
ஆ8ாலும் அப்படி ஒரு கடி ம் எழு மேவ
அவளால் இன்னும் முடியாமல் இருக்கிறது.

"முப்பத்ப ட்டு வயசுல இன்னும் ஒரு
அக்கா இருக்காமேள! அவள் எங்க பகாண்டு
மேபாட?"

ஆ8ந்திதைய விசாரித் றியாமல் இவதைள
அறிய முயன்றதில் அவனுக்கு வருத் மாக
இருந் து.

"அப்மேபா அவளுக்கு மாப்பிள்தைள
பாத் ாச்சா?” "மே டிப் மேபாற நிதைலயிலயா நாங்க
இருக்மேகாம். அப்படிப் மேபாய்ப் பாத்தும்
ஒண்ணும் அதைமயல "
இரண்டு சிட்டுக்
குருவிகள் அவள் கண் முன்மே8 ஏவி விட்ட
அம்புகள் மேபால் ஜிவ்பவன்று பறந்து
வீட்டிலிருந்தும் பவளிமேய பாய்ந் 8.

"ஒரு மேவதைள எ8க்கும் ,
எங்க
அக்காவுக்கும் அந் சுகம்8ா என்8ான்னு கூடத்
ப ரியாமமேலமேய மேபாயிருமேமா என்8மேமா?”

மேமாகதை8 மின்8ல் பவட்டி
துண்டாக்கியது மேபால் இருந் து . புரிந்
அர்த் ங்களும், புரியா
அர்த் ங்களுமாய்த்
திரண்ட8 அவனுள்.

"நான் இருக்மேகன் சிவகாமி . அதுக்காக
கலங்கிறா ” எதை மேயா பார்த்து யாரிடமேமா
பசால்வது மேபால் பசால்லி விட்டான் . அவதை8
அதைழத்துக் பகாண்மேட அம்மா வருவது மேபால்
உணர்ந்தும் தைல நிமிர்ந்து பார்த் ான் . சிவகாமி
இல்தைல. வாசற்படியின் அருமேக சூரிய ஒளி
பட்டுப் பிரகாசித்துக் கிடந் 8 இரு பசாட்டுக்
கண்ணீர்த் துளிகள்.

சிவகாமி
மீண்டும் மீண்டும்
சிந் தை8யில் சுழன்றாள் . பவளிப்பதைடயாகத்
ன்8ால் எப்படிப் மேபச முடிந் து என்பதை
எண்ண,
ன்தை8மேய குற்றவாளியாக்கி
சித்ரவதை பசய்து பகாண்டாள் . 8து துயரில்
ம8ம் பபாருந்தி
8க்கு உ வ
விரும்பியவனிடம் ான் பசான்8 வி மும்
மர்மக் குதைகயின் ஆழத்தில் அவிழ்க்க முடியா
முடிச்சாகக் கிடந் து . மேமாகனின் ம8வுலகம்
ன்தை8 ஆதைட உரிக்குமேமா என்ற நாணமா8
பயம் அவளின் சுவாசத்தில் அதிர்வுத் தைடகதைள
எழுப்பியது. பம்மிக் பகாண்டு படுத் ாள்.

அப்பாவின் தைசக்கிதைள எடுத்துக்
பகாண்டு மறுநாள் காதைலயில் சிவகாமி வரும்
வழியில் அவதைள எதிர்மேநாக்கி அழுந்
மிதித் ான் மேமாகன் . சிவகாமியின் நதைடயும்
உருவமும் அவனுக்குத் ப ரிந்து விட்ட8 . எதிர்
வழியிமேல அவதை8ப் பார்க்க மேநர்ந் துமேம
சிவகாமியின் ம8ம் ஒரு நடுவாந் ரத் தீவில்
சிக்கிக் பகாண்டது . ம8ம் படபடத் து .
அவதை8ப் பார்க்கவும் பார்க்கவியலாமலும்
நடந் ாள்.
ன்தை8ச்
சமநிதைலப்
படுத்துவ ற்குள் அவன் அவளருமேக வந்து
இறங்கி8ான். தைபதைய வாங்கி மேகரியரில்
தைவத்து அவமேளாடு இதைணந்து நடக்கலா8ான் .
அவ8து அண்தைம அவள் நரம்புகளின் மீ ா8
நா ங்கதைள எழுப்பியது . பழக்கப்பட்ட அந் ப்
பாதை பதைழய பாதை அல்ல என்று அவள்
கண்கள் கண்ட8.

பறதைவகளின் ஒலியும் தூரத்தில் ஒலித்
பாட்டின் இதைசயும் சூடாகித் கிக்க வரும்
பவயிதைலச்
சமா ா8ப்
படுத்தும்
இளந்ப ன்றலும் அவள் ம8த்திதை8
ஆக்ரமித் 8. பபால்லாங்குத் 8மாக இருந் து
அவள் அறிந் அந் ச் சூழல்.

"சிவகாமி என் பின்8ால் ஏறிக்கிறியா ?”
நாம அந் சுத்துப்பாதை யிமேல மேபசிக்கிட்மேட
மேபாயிறலாம்.”

"சுத்துப்
பாதை யிலியா
மேவடிக்தைகயாத் ான்
இருக்கும்
பாக்கறவங்களுக்கு
மாப்பிள்தைளயும்
பபாண்டாட்டியும் மாதிரி மே ாணும்."

?
.
,

அவன் சிக்பக8ப் பற்றிக் பகாண்டு
பசான்8ான். “பகாஞ்ச மேநரத்துக்கு அப்படியும்
ான் பந8ச்சுக்குமேமாமேம!”

இருவரும் சட்படன்று நின்று விட்டு
ஒருவதைரபயாருவர் பார்த் ார்கள் . சூழ நின்ற
ப ன்றலில் அ8ல் ஏறியது. அந் ப் பாதை சற்மேற
பநளிந்து புரண்டது . அவளின் தைகயும் காலும்
நடுங்கி8. கண்களில் அ8ாயசமா8 ஒளி புகுந்து
அதைலப்புண்டது.

யாருதைடய அண்தைமயும் இல்தைல .
பாதை விச்ராந்தியாய்க் கிடந் து . மரங்களின்
பமௌ8ங்கள் அவதைளத் தூது பசன்றதைடந் 8 .
அந் த் னிதைம, பு ர்களின் அடர்த்தி, அவனின்
பசால். அவளின் ம8ம் நழுவியது இறுக்கமா8
பிடிமா8மின்றி.

தைசக்கிதைளப் பிடித்து நிற்கும் அவன்
தைககளின் மீது சிவகாமி ன் தைககதைள பமல்ல
தைவத் ாள். சூடு சகித்
அந் க் தைககள்
அவனுக்கு இ மாக இருந் 8. அவர்கள் பாதை
விலகி8ார்கள். அவளின் மே ய்ந்து மேபா8
பசருப்புக்கதைள மீறி முட்கள் குத்தி8 . அவ8து
பசருப்புக்களின் கீழ் அதைவ பமார பமாரத்து
பநாறுங்கி8. சூரியனுக்குத் ப்பிப் பம்மிக்
கிடந் இருட்டில் அவன் அவள் மே ாள்களின்
மீது தைகதைய தைவத் ான்
.
பவகு
ப ாதைலவுக்கப்பால் நசுக்கப்பட்டுக் கிடந்
உணர்ச்சிகள் ஒன்று இரண்டு ஆமேவசமாய்
எழுந்து அதைலகளாகி அவதைளச் சமுத்திரத்தின்
ஆழத்தில் புதை த் 8.

"அக்கா,
பசால்லணும்.”

உன்கிட்மேட ஒரு விசயம்

"பசால்மேலன்."

அவள் வாதைழப்பூப் மேபால கவிழ்ந்து
கிடந் ாள். சூரியனின் அந்தி ஒளியில் அவள்
பஜாலிப்பது மேபால் மிணுங்கி8ாள்
.
ஆ8ந்திக்குத் ாங்க முடியா ாக இருந் து.

"பசால்லாமமேல இருந்துறலாம் மேபால
இருக்கு அக்கா!"
"ஏன்?”
“நீ ப்பா பந8ச்சுப்பிமேயா?”

"நான்
உன்
அக்காகுங்கற
மறந்துட்டியா? என் கிட்ட மதைறக்க முடியுமா
உன்8ால? பசால்லு யாரு அவன்?''

"மேமாகன்.”

"ப ரியல எ8க்கு!”

"நான் வழக்கமா அவரு வீட்டுக்கும்
காய்கறி பகாண்டு மேபாமேவன். இப்ப நல்ல
வசதி."

"உன்தை8க்
கா லிக்கிமேறன்னு
பசால்லிட்டா8ாக்கும்?
கல்யாணம்
பண்ணிக்கிடுவா8ா? இல்மேல..."
"இல்மேலக்கா.
கல்யாணமா8வன்.”

அவன்

"அப்மேபா?”
அவள் சிவகாமியின்
முகத்தை நிமிர்த் ப் படித் படி கண்கதைளக்
கூர்தைமயாகத் தை க்கும் வண்ணம் ஒருவி
படபடப்பாய் மேகட்டாள்.

கண்கதைள மூடிக் பகாண்டு பசான்8ாள் ,
"அப்படித் ான் அக்கா... நீயும், நானும் அறியா
அந் ச் சுகத்தை இன்தை8க்கு ...."

ஆ8ந்தி மேலசாக நடுங்கி8ாள். அ தை8க்
கட்டுப்படுத்திப் பார்த் ாள் .
மேமலும்
நடுங்கி8ாள். கண் மூடிக் கிடந் சிவகாமியின்
தைலதைய இ மாய் வருடிய படி பசல்லமாக
மேமாதிக் பகாண்டாள் அவள் . ''அந் மட்டுக்கும்
நீ பகாடுத்து வச்சவ ாண்டி.” காமே ாடு கா ாய்ச்
பசான்8ாள்.
ங்தைகதைய
வலுவாய்
அதைணத் ாள். பமல்லிய விசும்பலில் இருவரும்
குலுங்கி8ார்கள்.
(குமு ம் ஸ்பபஷல் - ஏப். 97)

எப்மேபாதும்
ஞாபகம்

உள்ள

அவதை8பயாத் பலரும் திருமணமாகி ,
குழந்தை குட்டிகதைளப் பபற்று , சீராட்டி
வளர்த்து, பள்ளிக்கூடம் அனுப்பி தைவத்து விட்ட
நாள் வதைரக்கும் ஜியா மட்டும் னியாளாகமேவ
இருந் ான். சந்மே ாச நிமிசங்களுக்காக அவனும்
மற்றவர்கள் மேபால் பரி வித்திருக்கமேவ
பசய்வான்.
யாரும் அந்
நிமிசங்கதைள
பகாடுக்கத் யாராயில்தைல.

ஆ8ாலும் ஜியாவுக்கும் திருமணம்
நடந்து விட்டது .
பநடுந்தூரம் மேபாய்
விட்டவர்கதைளப் பிடிக்கும் மேவகத்துடன்

அவனும் மு லாண்டின் நிதைறவுக்குள்ளாகமேவ
ன்தை8ப் மேபான்ற அழகிலும் நிறத்திலும் ஆண்
குழந்தை ஒன்று பபற்றான் . அது வளர்ந்து
அவதை8 இ8ம் கண்டு
"வாப்பா” என்று
அதைழக்கப் மேபாகும் இன்பத்துக்காகத்
வமிருந்து துடித் வன் மேநற்று மாதைலயில்
காலமாகிப் மேபா8ான் . ஊர் கூடி இன்று
காதைலயிமேலமேய அவன் பூ உடதைல நல்லடக்கம்
பசய் ற்கு எல்மேலாரும் சாட்சியாகி
விட்டார்கள்.

அவன் தைமயத்தை ச் சுமந்து பசன்ற
வழியிலும், தைமயம் அடக்கமா8 இடத்திலும்
அவ8து வாழ்க்தைக பற்றிய மேபச்சுக்கள்
உண்டாகி, வருத் ம் மண்டிப் மேபாய் இருந் து .
"கல்யாணம் ஆவாமமேல கிடந் ான் . அவன்
அப்படிமேய மேபாய்ச் மேசர்ந்திருக்கக் கூடா ா ?
கல்யாணம் பண்ணி அழகாய் ஒரு குழந்தை யும்
பபத்துட்டு அப்புறமா இப்படி அநியாயமா
மேபாய்ச் மேசர்ந்துட்டாமே8!”

ஒரு நண்பனின் வாழ்க்தைக இப்படிச்
சுருக்கமா8
வரிகளிமேலமேய
அடக்கி
விட்டதை யும் அவன் இழப்தைபயும் எண்ணி
பபருந்துயரில் மூழ்கிப் மேபா8ான் திவான் .
இராத் தூக்கம் முழுவதும் பகட்டுப் மேபாய் .
அவன் வீட்டிமேலமேய அவன் உடம்தைபப் பார்த்து
பார்த்மே
உருகிப் மேபா8ான்
.
ஆ8ால்
ஊர்க்காரர்கள் இப்படி மாய்ந்து , மாய்ந்து
மேபசுவதை த்
ான் அவ8ால் ஏற்கமேவ
முடியவில்தைல.

ஜியாவுக்கு பசால்லிக் பகாள்கிற மாதிரி
வருமா8மில்தைல. ஊருக்குள்மேளமேய வீடுகள்
எத் தை8? குதிக்குச் சம்பந் ப்பட்டு வரும்
வாய்ப்புள்ள அத் தை8 வீடுகளிலும் அவன் ம்மா
கால் கடுக்க , கடுக்க, பவட்கம் பாராமல் , மீன்
வாங்குகிற மேபரமாய்ப் பபண் மேகட்டுப்
மேபாயிருக்கிறாள். இவன் இன்னும் சில நாளில்

மவுத் ாகிப் மேபாவான் என்றா நிதை8த் ார்கள் ?
அப்படி ஒரு நிதை8ப்பு இல்தைலபயன்றால்
சிவப்பாகவும்,
வளர்த்தியாகவும் பார்க்கக்
கதைளயாகவும், சுருண்ட முடிக்கார8ாகவும்
இருந் அவனுக்கு ஊரில் ஒருத் ர் கூட பபண் ர
விருப்பமில்லாமல் மேபாக என்8 காரணம்? இந்
ஆச்சரியம் ஜியாவுக்கும் கூட கதைடசி வதைர
மிஞ்சியிருந் து.
ஆ8ால் ஊரார் மேமல்
திவானுக்கு உண்டாகி இருந் மேகாபம் ஏமே8ா
ஜியாவுக்கு இருக்கவில்தைல.

கதைடசியாக ஜியாவின் ம்மா சுஹராள்
மதைரக்காயர்
வீட்டில்
மேபாய்க்
பகஞ்சியிருக்கிறாள். அவள் அறிந் வதைரயில்
அந் மதைரக்காயர் குடும்பம் ான் பபண் மே டி
அதைலவ ற்காக
கதைடசிப்
படியில்
இருந்திருக்கிறது. அ ற்குப் பிறகும் சுஹராள்
பபண் மேகட்டு அதைலய மேவணுபமன்றால்
பபண்கள் சதைமஞ்சு வந் ால் ான் உண்டு .
மதைரக்காயர் வீட்டில் மேபாய் பபண் மேகட்ட
பசய்தி ான் பராம்பவும் பிரசித் ம் . "உங்களால

ஏண்ட
மேபாட்டு உங்க மவதைளக் கட்டிக்
குடுங்மேகா. உங்க சக்திக்கு முடிஞ்ச ாங்க. நான்
மேவற ஒண்ணும் அ க் பகாண்டா இ க்
பகாண்டான்னு மேகக்கல ."
என்று மூச்சு
விடாமமேலமேய பசால்லியிருக்கிறாள் . அந் ப்
பரி ாபமா8 பகஞ்சலுக்கும் பதில் ரவில்தைல
மதைரக்காயர். அவர் பவறுமமே8 பார்த்துக்
பகாண்மேட இருந்திருக்கிறார் . அந்
மேநரம்
பார்த்து இவள் மகனுக்காய்ப் மேகட்டு வந்
பபண்ணும் அடுப்படியில் நின்று மேசாறாக்கும்
மேவதைலயில் இருந் ாளாம் . அவளின் பசக்கச்
பசமேவர் அழகும் , முட்தைடக் கண்ணும் சற்று
ாட்டியா8 உடம்பும் இவதைளக் கிறங்கடிக்க ,
''எங்க தைபயனுக்கும், ஒங்க பபாண்ணுக்கும்
பராம்பப் பபாருத் மா இருக்கும் . கல்யாணம்
முடிஞ்சு மாப்பிள்தைளயும் , பபாண்டாட்டியுமா
பவளில்
மேபா8ாங்கன்8ா
பாக்குற
மனுஷாளுமேவா
மூச்சு
விடாம
நிப்பாங்கமேள”ன்8ாளாம்.

அப்பவாவது ஏமே ா ஒரு பதில் வந்து
மேசர்ந்திருக்க மேவண்டும். வரவில்தைல. ஓமேடாடிப்
மேபாய் அடுப்படியில் நின்றிந் வளின் தைகதையப்
பிடித்துக் பகாண்டு, "சரின்னு பசால்லுங்க. நான்
இப்படிமேய இவதைளக் தைகதையப் பிடிச்சி
இழுத்துட்டுப் மேபாயிடுமேறன் ,”
என்று
பசால்லியிருக்கிறாள்.
பபத்
கப்பனுக்கு
மேகாபம் வந்துடுச்சி . "சீ! தைகதைய விடு . மேபசாம
மேபா வீட்தைட விட்டு !" என்று மேகாபமாய்க்
கத்தி8ாராம். ப ருவில் வந்து நின்று அழுது
பகாண்மேட திரும்பிய ாகத் கவல் உண்டு .
விசயம் மேகள்விப்பட்டவர்கள் , பார்த் ாகச்
பசான்8ார்கள். இதை ஒரு அக்கப் மேபார்
அடிக்கா
விசயமாக மேநற்று வதைர மேபசி
மகிழ்ந்திருந் து ான் இந் ஊர்.

"அவன் என்8 பநாண்டியா மேநாக்காடா?
அவனுக்குப் பின்8ால
பபாறந் வன்லாம்
இம்புட்டு, இம்புட்டு உயரத்துல புள்தைளயப்
பபத்து வச்சிருக்கானுவமேள ! என் புள்தைளக்கு

என்8 சாபம்னு ப ரியலிமேய! ஒரு பபண்தைணப்
பபத்து வச்சு கதைரமேயத்துறவ ப வுங்கு8 மாதிரி
நான் ப வுங்கிக்கிட்டு இருக்மேகமே8
இப்படியாகவும் சிலர் மத்தியில் மேபசி , அதிலும்
காரியம் பலி மாகாமல் மேபாய் , ம8ம் ரிசாகிக்
கிடந்
மேவதைளயில் ான் திவானிடமும்
மேபச்மேசாடு மேபச்சாக இந்
ஆற்றாதைமதையச்
பசான்8ாள். ஜியாவும் இருக்கத் ான் பசய் ான்.
இருவரும் பவளிக் கிளம்பிப் மேபா8ார்கள் .
எதை யும் காட்டிக் பகாள்ளாமல் ஜியா
பமௌ8மாகமேவ வந் ான்.

இரவில் திவானுக்கு நிதைறய
மேயாசதை8கள். ஒரு மாதிரி வழி கிதைடத் து . ன்
நண்பனுக்காக மேவண்டி ஒரு முயற்சி. காதைலயில்
முழித் கண்ணுக்கு சின்8ாப்பா வீட்டுக்குப்
மேபாய் விட்டான் . குளிக்கப் புறப்பட்டுக்
பகாண்டிருந்
சின்8ாப்பா
திவாதை8க்
கண்டதும் நின்று விட்டார் . வயது வித்தியாசம்
பாராமல் சின்8ாப்பா எப்மேபாதுமேம நாகரிகமாய்

நடந்து பகாள்வது விமேசசமா8து ான்
.
சடங்காகி வீட்டில் இருக்கிற
ங்கச்சிதைய
ஜியாவுக்கு மேபசி முடித்து விட்டால் என்8 என்று
உற்சாகமாகக் மேகட்டான் . திவான் மேபசியது
அவன் சின்8 வாப்பாவுக்குத் மாசா8
விசயமாகப் மேபாய்விட்டது . சாச்சியும் கூடமேவ
மேசர்ந்து சிரித் ாள் . "இப்பத் ான் அவளும்
சடங்காயி இருக்கா .
அதுக்குள்மேளமேய
கல்யாணமா? அப்புறம் பபரியவன் மேவற
பாம்மேபல இருக்கான். அதுலயும் பபாதுவாமேவ
ங்கச்சிய நல்லா படிச்ச மாப்புள்ளக்கி ான்
குடுக்கணும்னு அவன் பராம்ப
நாளா
பசால்லிக்கிட்மேட இருக்கான் . நீமேய பசால்லு .
அவன் பந8க்கிற மாதிரி இந் மாப்பிள்தைள
கிதைடயாமே !" இதை சின்8ாப்பா பசால்லி
முடித் தும் சாச்சி உள்மேள மேபாய்விட்டாள்.

அவனுக்பகன்று பிறந்து வளர்கின்றவள்
இந்
ஊரில் இல்தைலயாம் .
அப்படி
அவனுக்கா8வள் பிறந்திருந் ால் இங்மேகமேய

திருமணமாகி இருக்குமாம் .
அல்லாவின்
ஏற்பாட்தைட யார் மிஞ்ச முடியும் ? இந்
சூத்திரப்படி இவனுக்பகன்று பிறந் வள்
திதைசயன்விதைளக்குப் பக்கமாய் ஒரு பசம்மண்
மே ரிக்குள் ஒடுங்கிப் மேபாயிருந் கிராமத்தில்
ான் பிறந்து வளர்ந்திருக்கிறாள் .
இது
யாருக்குமேம ப ரியவில்தைல .
இந் ப்
புதிருக்கா8 விதைட நிக்காஹ் என்று ஒன்று
அவர்களுக்குள்மேள நடக்கப் மேபாய்த் ான் ன்
முகம் திறந்து காட்டி இருக்கிறது . "கஷ்டம்8ா
கஷ்டம் இப்படி அப்பிடியா8
கஷ்டம்
இல்தைல,”
என்று பசால்லப்பட்ட
ஒரு
குடும்பத்தின் ாரதைக இவனின் ாரமா8ாள் .
அவளுக்குக் கூடப் பபாறந் பபாறப்புகள் என்று
ஒரு ாத் ா (அக்கா)வும், ஒமேர ஒரு வயசு
கூடு லா8 காக்காவும் ான் . ஆதைகயால்
காக்காவும், ாத் ா புருஷனுமா8 மச்சானுமாகச்
மேசர்ந்து பகாஞ்சம் மேபால நதைக நட்டு மேபாட்டு ,
கல்யாணச் பசலவுக்பகன்று ஊர் ஜமாத்துப்
பபரியவங்க
கிட்மேட தைகமேயந்தி வசூல்
பண்ணிச், சின்8 ா ஒரு விருந்து வச்சி, நிக்காஹ்

பசய்து மாப்பிள்தைளக்காரனுடன் அனுப்பி
தைவத் ார்கள்.

இதில் சந்மே ாஷமா8து யாருக்கு அதிகம்
என்றால்,
பசால்லமேவ மேவண்டியதில்தைல .
பபண்ணின் மாமியாராகி விட்டவளுக்குத் ான் .
வீட்டுக்கு விளக்மேகத் என்று அவளுக்கும் ஒரு
மருமகதைள ஆண்டவன் உண்டாக்கித் ாமே8
இருக்கிறான். பபண் ரா ஊருக்குள் தைல
நிமிர்ந்து நடக்கச் பசய்யும் சந் ர்ப்பம் ந்
மருமகதைளத் தைலயில் தைவத்துக்
பகாண்டாடி8ாள். ாமே8 பூ வாங்கிக்
பகாடுத் ாள். காதைலயில் மே ாழியும், மே ாழியும்
என்னும் படிக்கு வாய்க்காலுக்குக் கூட்டிப்
மேபா8ாள். மகன் திரும்பி வரும் வதைர வாசல்
படிக்கட்டில் உட்கார தைவத்துக் கதை களும் ஊர்
வம்புகளும் பசால்லி வாழ்க்தைகப் பயிற்சி
அளித் ாள். சிறப்புக்கும், பபருதைமக்கும் உரிய
அவள் மருமகதைளப் பார்த்து வந் வர்கள் ,

"அழவு மேபால மாப்பிள்தைளக்கி இப்படி ஒரு
கரிக் கட்தைடய எங்மேகருந்து ான் மே டிக் கண்டு
பிடிச்சு கட்டி வச்சாமேளா ? இந் ப் பாவி
மட்தைடக்கு எப்படி இந் ம8சு வந்துச்சுன்மே8
ப ரியலிமேய... கண்றாவி...." என்று ஊர்ப்
மேபச்சாக்கி விட்டார்கள்.

ஒரு நாளில் ஒரு பபாழுமே னும் கூட ன்
மதை8வி பற்றி ஒரு வார்த்தை யும் திவானிடம்
மேபசியதில்தைல ஜியா. அவன் கதைடயில் மேவதைல
பார்த்து பவள்ளிக்கிழதைம விடுமுதைறயில்
திவானுடன் ஊர் சுற்றும் மேபாது ானும்
கல்யாணமாகி விட்டவன் என்ற அந் ஸ்தை க்
காட்டிக் பகாள்ளவில்தைல . ஜியாவின் வீடு
மேபாயிருந் சமயங்களில் அவளும் திவான் முன்
காட்சி ந் தில்தைல . அவன் ன் மதை8விதைய
அறிமுகம் பசய்யவும் இல்தைல .
இவன்
பார்தைவக்கு அந் வீடு எப்பவும் மேபால மருமக
நடமாட்டம் இல்லா
வீடாகமேவ காட்சி
பகாடுத் து.

ஒரு கட்தைடயா8 உருவம். பளபளப்பும்
அழகுமற்ற ஒரு கரிக்கட்தைட . நவீ8 காலத்தின்
நடப்புகதைள உட்பகாள்ளாமல் ஒரு மூதைலயில்
பதுங்கிக் கிடக்கும் பசம்மண் காட்டின் கதைடத்
ட்டு பிரதிநிதி . இ 8ால் ான் இதைவகள்
நடக்கவில்தைலமேயா?
ாமே8 விசாரித்துப்
பார்க்கலாம் என்று திவான் ஒரு நாள் விசாரித்
மேபாது "அவ நல்ல பபண்ணு ான் . நல்லா
நடந்துக்குறா” என்று பசான்8ான் . ஆ8ால்
திவான் வீட்டுக்கு ஜியா வரும் மேபாப ல்லாம் ,
ஜியாமேவ பவட்கப்பட்டு ஓடி விடும் அளவுக்கு
திவானின் மதை8வி தைநயாண்டியும் , மேகலியும்
என்று அட்டகாசம் பண்ணியிருக்கிறாள் . ாமே8
மேநரில் வந்து ,
முன்மே8 நின்று சாயா
பகாடுத்திருக்கிறாள்,
விக்கல்
வந்
அவசரத்துக்கு இவமே8 ஓடிப் மேபாய் அவளிடம்
ண்ணீர் வாங்கிக் குடித்திருக்கிறான் . இப்படி
ரசமா8 துளிகளில் ஒன்மேறனும் ஜியாவின்
வீட்டில் இல்தைல.

அப்படிப்பட்ட
அந் க்
கரிக்
கட்தைடதையத் திவான் பார்த் து நாதைலந்து
நாள்களுக்கு முன்பு ான் . அதுவும் அரசு
மருத்துவமதை8யில் தைவத்து ான் . ஊரில்
பசால்லப்பட்ட அதைடயாளங்களால் அவதைள
இவன் கண்டு பகாண்டான் . திவாதை8 யார்
என்மேற அறியா வள் மாதிரி ான் அவள் அங்மேக
வந் தும் மேபா8தும். ன் மேநாயிலிருந்து ப்பிப்
பிதைழத்து அவன் மீண்டும் வந்துவிடுவான் என்ற
நம்பிக்தைகயில் ான் அவள் ப ம்பாய்
இருந் ாள்.

அந் நம்பிக்தைக அவளின் அன்பா8
மேபச்சினில் மிளிர்ந் து . அவ8து உடம்தைபத்
ளமாய்க் பகாண்டு மஞ்சள் காமாதைல
தீவிரமாய் இயங்கிக் பகாண்டிருந் து
.
தைகப்பிள்தைளக்காரி அவதை8 அடிக்கப் பார்க்க
வராமல் இருக்க மேவணுபமன்ற நிதை8ப்பில்
சுஹாரம்மா
ான் மகதை8 அருகிலிருந்து
கவனித்து வந் ாள்.

கணவதை8ப் பார்க்க ஆஸ்பத்திரிக்கு
வந் மேபாது கூட அவ8ருகில் குழந்தை தைய
பகாண்டு பசல்ல மேவண்டாபமன்று யாமேரா
இரண்டு மேபர் வற்புறுத்தித் டுத் ால் பவளிமேய
நின்றிருந் திவான் ான் அந் க் குழந்தை தைய
வாங்கிக் பகாண்டான் .
ன் குழந்தை தையத்
தீண்டவும் அன்பு கலந்து பகாஞ்சவும் அவன்
பகாடுத்து தைவக்கப்படவில்தைல . சுகம் பபற்ற
பின் மகதை8 ஆரத் ழுவிக் பகாஞ்சலாம் என்று
நிதை8த்திருந் வன் மேவறு மார்க்கத்தில் இன்று
மண்ணதைறக்குள் மேபாய்விட்டான். மீள முடியா
இருட்டதைற! யார் நிதை8ப்பும் இல்லாமல், எந்
முகக் குறிப்பும் காட்டாமல் ஒரு பகாடிய
நித்திதைர! திவான் பநாறுங்கிப் மேபாய் விட்டான்.

அவள் என்8
பாடுபடுகிறாமேளா ?
ஆறு ல் கூறத் ந்தை யும் ாயுமற்ற ஒரு
ாயாகிப் மேபா8வளுக்கு எந் க் தைககளால்
யாருதைடய
வார்த்தை களால் விமேமாச8ம்

கிட்டும்? அவள் ஊருக்கு பசால்லி விட்ட மேபாது
கூட மூன்மேற மூன்று மேபர் ான் வந் ார்கள் .
அதில் அவன் ாத் ா , மச்சான், இன்ப8ாரு
கிழவி. கல்கத் ாவில் இருக்கக் கூடிய அவள்
காக்காவுக்கு இந் நிமிஷம் கூட பசய்தி மேபாய்ச்
மேசர்ந்திருக்காது. மேகாடானு மேகாடி ஜ8ங்களால்
பிதுங்கி வழிகிற மேநசத்தின் ஒரு அழகற்ற ,
பபாருளற்ற
பபண்ணுக்பகன்று உள்ள
உறவி8ர்கள் ஒரு தைக விரலில் அடங்கிப் மேபாக ,
இன்னும் எண்ணப்படுவ ற்கு விரல்கள் உள்ள
நிதைல ான் . துயரங்கள் நிரம்பிய திவானின்
ம8சு, டுமாறி முட்டிப் மேபாய் சிக்குற்றுக்
கிடந் து.

கலகலத்தும், கலகலப்பற்றும் மேபசியும்
மேபசாது திவானுக்பகன்று எப்மேபாதும்
அருகிருந் நண்பன் இல்லாமமேல மேபா8ான் .
மண்ணின் பசி தீர்க்க நண்பனின் உடம்தைப ஒரு
பண்டம் மேபால பவள்தைளத் துணியில் பபாதிந்து
தைவத்து விட்டார்கள். ஈர மண்மேணாடு மேமடிட்டு

உயர்ந்
அவனின் கதைடசி இருப்பிடம்
திவானின் கண்களுக்கு ஒரு ண்டதை8 எ8 ஆகி
விட்டது.
அழுக்கதைடந்
ஆஸ்பத்திரியின்
மூதைலயில் கிடந்து நாறிப் மேபா8வனின்
கபர்ஸ் ானின் மேமமேல இப்மேபாது மணம் வீசும்
ஊதுவத்திகளும், மலர்களும்!

வீடு திரும்பும் மேபாது சின்8ாப்பா வீடு
ாண்ட மேவண்டி இருந் து . அவர் இவதை8க்
கண்டதும் தைக ட்டிக் கூப்பிட்டு
"இங்கு
வந்திட்டுப் மேபாமேயன்பா !' என்றார். அங்கு
பசல்ல ம8மில்தைல. ஆ8ால் சின்8ாப்பா
மரியாதை க்குரியவர். அவதை8ப் பற்றித் ான்
அவரும் மேபசி8ார் . அவரது துயரம் முழு ாய்
பவளிப்பட்டது.
இருவரும் துடிப்பற்ற
வார்த்தை களால் ஏமே ா மேபசிக் பகாண்டிருந்
மேபாது, அங்கு வந் சாச்சியும் குறுக்கிட்டாள் .
அவள் மேபச்தைசக் கவனிப்பார் இல்லாமல் அது
சகதிக்குள் விழுந் கல் மேபால அமுங்கியது .
வாப்பாவுக்கும்,
அண்ணனுக்கும் என்று

சின்8ாப்பாவின் மகள் சூடா8ா கடுங்காப்பி
பகாண்டு வந்து தைவத் மேபாது ஏற்பட்ட மேபச்சு
இதைடபவளியில் சாச்சி நுதைழந் ாள்.
"அவன் உன் கூட்டாளின்னு வந்து
பசால்லிக்கிட்டு என் புள்தைளயக் கட்டி தைவக்கச்
பசான்னிமேய? இப்ப பாத்தியா? அப்படி
அவசரப்பட்டு பசஞ்சிருந் ா
முன்8ா
என்8ாயிருக்கும்? என் மவ கழுத்துல கட்டு8
கருகமணி அறுந்து மேபாயிக் பகடப்பாள் ! நல்ல
மேவதைள ஆண்டவ8ா பாத்து என் புள்ளயவும் ,
என் குடும்பத்தை யும் காப்பாத்து8ான்.”

திவானின் உடம்பு அதிர்ந் து
.
அத்துவா8 இருட்டுக்குள் தூக்கி வீசியது மேபால்
மருண்டான். உச்சாணிக் பகாம்பில் ஏறிய
மேகாபம் பிடித் ாட்டியது . ஆ8ாலும் எதுவும்
மேபச வாய் வரா
சிதைலயாய்ப் மேபா8ான் .
வீட்டுக்குப் மேபாக எழுந் மேபாது சற்று டுமாற
மேநர்ந் தை ன் இளதைமக்கு மேநர்ந் களங்கமாய்

உணர்ந் ான். அவதை8ப் புரிந்து பகாண்ட
சின்8ாப்பா, "சரி, சரி, வாதைய மூடு ! எல்லாம்
ப ரிஞ்சவ மாதிரிப் மேபசிக்கிட்டு " என்று ன்
மதை8விதைய அ ட்டியவராக “நீ மேபாப்பா
வீட்டுக்கு” என்று கூறி8ார். சாச்சி ன் கட்சிதைய
விட்டுக் பகாடுக்கத் யாராயில்தைல . "நான்
மட்டுமா
பசால்றன்?
ஊருல
எல்லாப்
பபாம்பதைளங்க கிட்மேடயும் இமே மேபச்சாத் ான்
மேபாச்சு. ஒரு வீட பாக்கி இல்லாம அவன்
ம்மாக்காரி ஏறி வந்து பபாண்ணு மேகட்டாமேள !
இன்8ா பந8ச்சுப் பாக்க முடியா மாதிரி
மேபாய்ச் மேசந்துட்டாமே8 . யாராலும் காப்பாத்
முடியாம ஆயிடுச்மேச. நம்ப புள்ளங்கதைள
ஆண்டவன் காப்பாத்திட்டான்னு ம8சு
பநதைறஞ்சு மேபாயி எல்லாப் பபாம்பதைளங்களும்
பசால்லத் ான் பசய்யிறாளுமேவா ! சாச்சியின்
மேபச்சு திடீபரன்று நிறுத் முடியா விமா8ம்
மாதிரி மேபாய்க் பகாண்மேட இருந் து . அவள்
மேபச்சு நின்றது மேமலும் மேபச ஏதும் இல்லாமல்
ான்.

சின்8ாப்பா அவள் முகத்தை ஏறிட்டுப்
பார்த்துக் பகாண்டு பசான்8வர் , "வாஸ் வம்
ான். ஆண்டவன் இந்
ஊருல உள்ள
பபாம்பதைளங்க,
சதைமஞ்ச
புள்தைளங்க
எல்லாத்தை யும்
காப்பாத்திட்டு
,
திதைசயன்விதைளக்குப் பக்கத்துல
பபாறந்
பபாண்தைணயும், அவ குடும்பத்தை யும் கண்ணு
ப றந்து பாக்காம நட்டாத்துல் வுட்டுட்டான் .
பாமேரன்!
அப்பவும் பாத்தியா
ஒரு
குடும்பத்தை க் காப்பாத்துற ா
இருந் ா ,
இன்ப8ாரு குடும்பத்
பலி பகாடுக்க
மேவண்டிய ாயிருக்கு. கால் வயிறும் அதைர
வயிறுமா
குடிச்சிட்டுக் பகடந் வளுக்கு
ஒருத் ன் புருஷ8ா வந்தும் வாழ முடியாம
ஆ8து ான் உங்க பார்தைவயில் நல்ல ாப்
படு ாக்கும்?”

சின்8ாப்பாவிடமா இவ்வளவு விஷய
ஞா8ம்? அவரின் கால்கதைளக் கட்டிப் பிடித்துக்
பகாள்ளணும் மேபால இருந் து . சாச்சி வீசி

எறிந் இருளுக்குள் இருந்து மீண்டு வர ஒரு
புதிய ஒளி கிதைடத் வ8ாய் சின்8ாப்பாதைவமேய
பார்த் ான் திவான்.

மண்டிக் கிடந்
துக்கத்தை விலக்கி
விட்டு சந்மே ாசப்பட முயன்றது அவன் ம8ம்.

(கவி ா சரண் -94)

இ ர அம்சங்கள்

மணி மேபால் மிளிர்ந் து எப்படிமேயா
கிடந்
வீடு. எந்
வழியும் இல்லாமல்
சீந்துவாரின்றி இருண்டு மேபா8 ாக இருந் து .
நீண்டு, ஒடுங்கித்,
ளம் சிதை ந்து மேபாய்
ம8துக்குப் பிடிக்காமல் இருந் ப ல்லாம் ஒரு
காலத்துக் கதை யாக ஆகி விட்டது . முன்
பின்8ாக முள்ளும், பு ரும் மண்டிக் கிடந் தும்
பகட்ட புழுக்கம் காற்மேறாடு கலவாமல்
நாசிதையத் துதைளத்துத் திணறியடித் தும்
இப்மேபாதும் இல்லாமல் மேபா8து . ஹாலியத்
பாத்திமாவின் தைகபட்டுத் ான். இந் வீடு எவர்
பார்தைவக்கும் புதுப்பிறவியாக
கம்பீரமாக
நிற்கிறது. நாகூர் மீரான் ராவுத் ர் ஒரு முதைற
பார்த்துக் பகாண்டார் . 8க்மேக அந்நியமாகிப்
மேபா8 ன் வீட்டுக்கு முன் ராவுத் ர் வந்து

நின்றதும் ஹாலியத் பாத்திமா ஓடி வந்து
வரமேவற்றாள். அவள் பின்8ாமேலமேய அவள்
மகள் பரஜி8ாவும் வந்து நின்றதை அவர்
பார்த் ார்.

“வரா வங்க
வாங்கமேளன்.”

வந்திருக்கீங்க!

உள்மேள

"ம்ம்.. ம்ம்....... " நாகூர் மீரான் ராவுத் ர்
வீட்டுத் திண்தைணயிமேலமேய பம்மிக் பகாண்டார் .
ஆ8ால் ஹாலியத் பாத்திமாளின் முகம்
பார்க்காமமேலமேய மேகட்டார் , "ஏம்மா.... நீ இந்
வீட்டுக்கு வந்து எம்புட்டு வருசமாச்சு?”

ஹாலியத் பாத்திமா டக்பகன்று கணக்கு
மேபாட்டுச் பசான்8ாள் “இந் பமௌலூத்துப்

பபாதைற வந் ா
வருசமாயிடும்.”

சரியா

பதிப8ட்டு

"ம்ம்....... உன் வீடு மாதிரிமேய இத் தை8
நாளும் உக்காந்துட்மேட . உன் பநலதைமயும்
பதைழய மாதிரி இல்மேல . பமச்ச மேவண்டியது
ான் உன்தை8 .”

"எல்லாம் உங்க கருதைணயால்
அண்மேண !"

"ம்... அதுவும் சரி ான்.”

ான்

நாகூர் மீரான் ராவுத் ர் ஒரு முதைற தைல
சாய்த்து வீட்டின் உள்புறத்தை ப் பார்த் ார் . பின்
கட்டிலிருந்து வந் காற்று அவர் முகத்தை
இ மாய்த் டவிச் பசன்றது . பதிப8ட்டு
வருசங்களுக்கு முன் இந் சுகந் மா8 ப ன்றல்
இப்படி வீசி வரவில்தைலமேய ! எப்படிமேயா அந்
அவலம் நடந்து விட்டது . இவர் வீட்டில் வசிக்க
யாப ாரு ஜீவனும் முன் வரவில்தைல . எவமே8ா
முன்பு குடியிருந் வன் ராவுத் ர் மீது பகாண்ட
மேகாபத் ால், "இது மேபய் வீடு. இங்க மனுச மக்க
வசிக்க முடியுமாமேவ” என்று பசால்லிவிட்டுச்
பசன்ற வார்த்தை க்கு ஊர் அரண்டு மேபாய் அந்
வீட்டுப் பக்கமேம மேபாகாமல் நின்று விட்டது .
"அவன் ஒரு கிறுக்குப் பய
. என்8மேமா
மேகாவத்துல புலம்பிக்கிட்டு அதைலயி ான்”
என்று ராவுத் ர் எவ்வளமேவா ட்டிக் கழிக்கப்
பார்த் ாலும், அந் வீட்தைடக் கடக்கும் மேபாது
அச்சமாய்க் கால்கள் பாய்ந்து பசன்றது ான்
உண்தைம.

கதைடசியாக ஹாலியத் பாத்திமா ான்
ன் புருசமே8ாடும் , தைகக் குழந்தை மேயாடும் இந் ா எட்டிப் பார்த்துக் பகாண்டு இருக்கிறாமேள
இந் ப் பபண்மேணாடு - வந்து மேசர்ந் ாள் .
"ஒன்8ால முடிஞ்ச வாடதைகயாத் ா . இல்மேல
ஒண்ணும் ராம சும்மாமேவ இருந் ாலும் சரி
ான்” என்று ராவுத் ர் ஹாலியத் பாத்திமாவிடம்
பசான்8 பமாழி கதைரயாமல் காதிமேலமேய
நிற்கிறது. அப்படியாவது அந் வீட்டில் ஆள்
புழக்கம் இருந்து அ ற்கு ஒரு நல்ல காலம்
பிறக்க மேவண்டும் என்பது ான் ராவுத் ருக்கும்
அவர் குடும்பத்தி8ருக்கும் உள்ள எண்ணம்.

"மேசச்மேச! அப்படில்லாம் சும்மா இருக்க
மாட்மேடாம் அண்மேண. எங்களால ஏண்ட மாசா
மாசம் ந்திருமேவாம் . அவள் ம8சுக்குள்
பபாதிந்து கிடந்
உதைழப்பின் உறுதிதைய
ராவுத் ர் அப்மேபாமே
ன் அனுபவப் பாங்கின்
வழிமேய கண்டு பகாண்டார் . அப்படிமேய மா ம்
பத்து ரூபாய் வாடதைகயாகக் பகாடுத்து வந் ாள் .
இப்மேபாது அந் வாடதைக ான் விருத்தியாகி

நூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கு வந்து நிற்கிறது . பத்து
ரூபாய் பகாடுக்கும் மேபாது பமாட்தைடக் தைகயாக
ஒரு வி நடுக்கத்துடன் ந் வள் , இப்மேபாது
ங்கக் காப்புகள் குலுங்கிடும் படி திடமுற்ற
தைககளுடன் பகாடுத்து விடுகிறாள் . ராவுத் ர்
வீட்டுப் பக்கம் வர மேவண்டிய அவசியமேம
இல்லாமல் அவதைரத் மே டிப் மேபாய் நிற்கிறது
அந் வாடதைக.

பகாஞ்சம் மேயாசதை8யாகமேவ நின்றாள்
ஹாலியத் . இப்படி ஒரு நாளும் இந் வீட்டுப்
பக்கமாய் வரா மனுசர் வந்திருக்கிறாமேர! அவள்
கணவர் மேபாய்ச் மேசர்ந்து விட்ட பின் , இப்படி
ஒரு ஆம்பதைளதையப் மேபசாமல் உற்றுப் பார்த்துக்
பகாண்டிருக்க முடியுமா அவளால்? ஏமே ா
மேயாசதை8யாய் உள்புறமாய் எட்டிப் பார்த்
அவரும் முகவாய்க் கட்தைடதையத் டவிக்
பகாண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறார் ஒரு வார்த்தை யும்
மேபசாமல்.

"உக்காந்திரிங்மேகா
அண்மேண.
உங்களுக்குச் சாயா மேபாட்டுக் பகாண்டு
வந்திர்மேறன்" என்றவள் உள்மேள ன் மகமேளாடு
ஓடிப் மேபாக முயன்றாள்.

''சும்மா இரி. அப ல்லாம் ஒண்ணும்
மேவண்டாம். நான் உன் கிட்மேட ஒரு விசயம்
பசால்லிட்டுப் மேபாயிறலாம்னு ான் வந்மே ன் .
அ எப்படிச் பசால்றதுனு ான் மேயாசிச்சிட்டு
இருந்மே ன்.

"அது என்8ான்னு பசால்லுங்கமேளன் .
நானும் ப ரிஞ்சுக்கிமேறன்.”

"அவர் ான்
மருமவன் திருச்சில

.... அது என் கதைடசி
மேவல பாத்துக்கிட்டு

இருந் ாமேர.... நீ அவர பாத்து இருக்கியா ?
ப ரியுமா உ8க்கு?” என்றபடி அவர் ஹாலியத்
பாத்திமாதைவத் தைல ஆட்டலுடன் பார்த் ார்.

"நான்
ான்
அவங்கள்
கல்யாணத் ன்தை8க்குப் பாத்து இருக்மேகமே8 .
ஆ8ா அதுவும் ான் எத் தை8மேயா வருசக்
கணக்கா
ஆச்சுமே ."
ஹாலியத் அந்
கல்யாணத்துக்கு நூற்றி ஒரு ரூவா பமாய் பசய்து
இருந் ாள். பமாய்ப் பணம் கணக்கு எழுதும்
மேபாது வீட்டில் வாடதைகக்கு இருப்பவள்
இவ்வளவு பணம் பமாய் பசய் து பற்றி
ஆச்சரியமா8 மேபச்சு நிலவிய ாம். அந் விசயம்
இந் பாத்திமாவின் கவ8த்துக்கு வராமலா
இருந் து?

"இப்மேபா
அவருக்கு இரண்டு
பபாண்ணும், ஒரு தைபயனும் இருக்கு . எல்லாம்

இங்கிலீஸ் படிப்பு . வீடு பூரா ஒமேர ாட்பூட்னு
இங்கிலீஷ் மேபச்சு ான் பாத்துக்மேகா
.
நமக்குத் ான் ஒரு எழவும் மண்தைடயில
ஏறமாட்மேடங்குமே .
பபால்லா
பய
புள்தைளளுமேவா காலமால்லா மேபாச்சு... நாகூர்
மீரான் ராவுத் ர் இவ்வளவு தூரம் இதைழந்து
மேபசுவதும் அவர் மேபசிய மே ாரதைணயும்
ாய்க்கும், மகளுக்கும் பராம்பப் பிடித்திருந் து.
கலகலபவன்று சிரித்துக் பகாண்டார்கள்.

"என் மவளுக்கு வீட்டு வாசப்படி
ாண்டி என்8 இருக்குது ஏது இருக்குதுன்னு
ப ரியாது. அவரக் தைகபுடிச்ச நாள்மேலருந்து
இந் ப் பா வத்தி மவளும் மேசர்ந்து டிவில கண்ட
கண்ட
அசிங்கம் புடிச்ச
படபமல்லாம்
பாத்துட்டு பகக்மேக பிக்மேகன்று மேபசி
சிரிச்சுக்கிட்டு ஒமேர கண்றாவியா மேபாச்சுது
பாத்துக்மேகா. உ8க்குத் ான் ப ரியுமேம... நமக்கு
இந்
மாதிரி ஹரவாப் மேபா8
விதைளயாட்படல்லாம் புடிக்காதுன்னு ....
"
என்று பதைழய மே ாரதைணயிமேலமேய அவர்

தைலதைய ஆட்டவும் ,
இதை
எல்லாம்
ஹாலியத்தும்,
பரஜி8ாவும் மிகவும்
ரசித் வர்களாய்
மறுபடியும்
சிரித்து
மகிழ்ந் ார்கள்.

"அவங்களுக்கு இப்ப என்8வாம் ?”
ஹாலியத் ரசதை8தைய விட்டு விடாமல்
மேகட்டாள்.

"ஆங்.... அப்படி வா வழிக்கு . இப்மேபா
அவரு மேவல
மாத் லாயி நம்ம
திருபநல்மேவலிக்மேக வர்றாரு .
அதுவும்
என்8மேமா
அவரு புமேராமேமாமேசான்னு
என்8மேவான்னு ஒண்ணு பசால்றாங்கமேள .
அப்படின்8ா ப வி கூடிப் மேபாயிருச்சாம் .
அப்புறம் என்8 ? எல்மேலாரும் மூட்தைட கட்டி
இங்மேக வர மேவண்டியது ான் . திருபநல்மேவலி
வந்து அங்கு ஒரு வீடு பாத்து ங்க இருக்குற

விட நம்ம ஊமேராமேடமேய வந்து ங்கிக்கிட்டு
இங்கு இருந்து தி8மும் டவுன் பஸ்ஸுல
மேவலக்குப் மேபாயிட்டு வந் ா நல்லதுன்னு எங்க
எல்லாத்துக்கும் படுது .... மேவற என்8? கதை
இம்புட்டுத் ான்... நீயும், உன் மகளும் எ8க்கு
வீட்தைடக் காலி பண்ணிக் குடுத்துருங்மேகா . அ ச்
பசால்லிட்டுப் மேபாவத் ான் இவ்வளவு தூரம்
வந்மே ன்.”

அடச் சண்டாளா !
எவ்வளவு
ரசதை8யாகவும் சிரிப்மேபாடும் நயமாகப்
மேபசி8ார். அவரின் மேபச்சின் இதைழ பிடிபட்டு
ஒருவாறு ாமே8 விபரீ மாக எண்ணுவ ற்குள்
அ8ாயசமாய் பவடிகுண்தைட வீசி விட்டாமேர
ஈவு இரக்கமில்லாமல் .
ஹாலியத்தும்,
பரஜி8ாவும் ப றப் ப ற எழுந் ார்கள்.

“யா ரப்மேப! ஹாலியத் பாத்திமாவின்
தைலமேமல் இடிமேய விழுந் து மேபால் துடித்து
விட்டாள். பரஜி8ா உடமே8 விம்மி8ாள் .
கண்ணீர் பபருகி அழு ாள் . அவள் நதைட
பயின்றமே இந்
வீட்டில் ான் .
வழ்ந்து
விதைளயாடி இன்று அவளும் ஒரு குமரியாகி
உருக்பகாண்டு நிற்பது வதைர அவளுக்கு சக்தி
அளித் து இந்
வீடு
ான்
.
அவள்
எண்ணங்களில் 'இது ன் பசாந்
வீடு’
என்ப ற்கா8 பசயல்கமேள இருந் 8 என்ப ன்றி
மேவறு இருந் தில்தைல . ராவுத் ர் இடத்தை க்
காலி பசய்து விட்டுப் மேபா8 பின்னும் கூட
அவர் இன்னும் அங்மேகமேய இருப்ப ா8
நிதை8ப்பில் பயத்துடன் தைக நடுங்க , கால்
நடுங்க நின்ற அம்மாதைவப் பார்த் ாள் பரஜி8ா .
மகளின் 'விம்மல் ஹாலியத்தை உலுக்கியது .
அவள் திரும்பி மகதைளக் கட்டி பிடித்துக்
பகாண்டாள்.
"அழா !
நம்மள
படச்ச
ஆண்டவன் நட்டாத்துல விட்டுற மாட்டான்”
அப்படிச் பசான்8ாலும் அவள் ம8ம்
மேப லித்துப் புரண்டது . கால் குழலாடியது .

பகாச்தைசயா8 வார்த்தை கதைளக் மேகார்த்து அவள்
ம8ம் ராவுத் தைர வதைசபாடிச் சபித் து.

ம8தை இருவரும் இறுகக் கட்டிப்
மேபாட்டிருந் ார்கள்.
பவளிப் பார்தைவக்கு
மேசார்ந்து மேபா8 முகத்தை க் காட்டவில்தைல .
எப்மேபாதும் மேபால் அவர்கள் நடத்தி வரும்
வியாபாரத்தில் எவ்வி த் ப ாய்வும் இல்லாமல்
பார்த்துக் பகாண்டார்கள். இட்லி, இடியாப்பம்,
வதைட வியாபாரம் ான் முதுபகலும்பாய்
ாதையயும்,
மகதைளயும்
நிமிர்த்தி
தைவத்திருக்கிறது. மேவறு வீடு பார்த்துப் மேபாக
மேவண்டிய இந் க் கட்டாயத்தில் அங்கும்
வியாபாரத்தை
இமே
அளவில் நடத்தி
வாழ்க்தைகக் கணக்தைகச் சரிபடுத்திக் பகாள்ள
வழியிருக்குமா? முன்பு ன் கணவனுடன்
அ8ா வராய் வந்து இந்
ஊரில் ஒரு
நிதைலயிடம் அதைமத்துக் பகாண்டதை ப் மேபால
இனியும் மேவறு ஊர் மேபாக
மேவண்டி
இருக்குமேமா? சிந் தை8கள் ஆவியாய் அதைல
புரண்ட8. தூக்கம் பறி மேபா8 இரவுகள்.

கண் நிதைறய இருந் தூக்கம் கதைரய
மேவண்டும்.
உடம்பில் மிச்சப்பட்டிருந்
அசதியும் பறந்மே ாட மேவண்டும் . ஒரு குட்டித்
தூக்கம் மே தைவயாய் ஹாலியத் புரண்டாள் .
சுவரின் மீது மேலசா8 கருப்பு பிம்பம் அதைசயவும்
வாசல்புறமாய் அவள் திரும்பிப் பார்த் ாள் .
பாத்திமுத்து வந்து பகாண்டிருந் ாள்.

"வாங்க. இப்படி உக்காருங்க” என்ற
ஹாலியத் தைலயதைணதையத் ன் காலுக்கு
இதைடயில் அண்தைம மேபாட்டு , பகாண்தைட
முடித்து பாத்திமுத்து உட்காருவ ற்காகப் பாதைய
விரித்துப் மேபாட்டாள்.
பரஜி8ாவும் சற்று யக்கமாகமேவ எட்ட
உட்கார்ந் ாள்.
அவளுக்கு சுபுஹானியின்
பசால்லில் இருந்
நம்பிக்தைக சில
தி8ங்களாகமேவ இந் ப் பாத்திமுத்துவின்

வருதைகதைய எட்டிப் பார்க்க தைவத்திருந் து .
அவளும் வந் வுடன் பரஜி8ாதைவப் பார்த்து
சிரித் ாள்.

"இவளுக்கு ஒரு நல்ல மேநரம் வந்துடுச்சு”
என்று பாத்திமுத்து பசால்லவும் ஹாலியத்
கவதைலதைய மறந்து விட்டாள்.

"புரியும் படியாச் பசால்லுங்கமேளன்”
என்று ஹாலியத் மேகட்டாலும் இது அவளுக்குத்
ப ரியா விசயமில்ல. அவ்வப்மேபாது காதில்
விழுந் மேசதி சரி என்பது மேபால் ஆகி விட்டது .
கப்பன் இல்லாமல் வளரும் மகதைள எப்படிக்
கண்டிப்பது என்று வழி ப ரியாமல் விழி
பிதுங்கியவளுக்குப் பாத்திமுத்துவின் வரவும் ,
பசால்லும் பாதைலவ8த்தில் கிதைடத் நீராய்
இனித் 8.

"எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க இவளுக்கு ?”
மாப்பிள்தைள வீடு மேகட்டது.

"என்
சம்பாத்தியபமல்லாம்
இவளுக்குத் ான்!” என்று பபண் வீட்டின் குரல்
ப ளிவாய் ஒலித் து.

"எத் தை8 பவுன் மேபாடுவீங்க?”

"பன்னிபரண்டு பரடியாயிருக்கு."

பகாஞ்சம் ப ாய்வா8து மாப்பிள்தைள
வீடு.

"காலம் எப்படி காலம் ? நீங்க என்8
இம்புட்டுப் மேபால பசால்றீங்க?”

"மேவண்ணா கூட பரண்டு மேபாடலாம் .
அதுக்கு மேமல வழியல்ல பாத்திமுத்து."

''அது என்8 கணக்கு பதி8ாலு ?
அங்தைகயும் இல்லாம , இங்தைகயும் இல்லாம !
வவுசா பதி8ஞ்சுன்னு மேபாட்டுருங்க.”

ஹாலியத்துக்கு சில வி8ாடி மேயாசதை8
மே தைவப்பட்டது. முகம் வாடாமல் ஹாலியத்
பசான்8ாள், "சரி ஒத்துக்கிடுமேறன் . ஆ8ா
மு ல்ல பன்னிபரண்டு ான். ஒரு வருசமேமா
இல்ல, இரண்டு வருசமேமா மேபாக விட்டு
மிச்சமுள்ள மேபாடுமேறன்.
பவற்றிதையச்
சுலபமாய்த் ட்டிப்
பறிக்கும் பாத்திமுத்துவுக்கு இது மகிழ்ச்சியாக
இருந் து. “இ மாதிரி மேவற யாரும் பசான்8ா
ஒத்துக்க
மாட்மேடன்.
ஆ8ா
பசால்றது
ஹாலியத்து!
மாறா
வாக்குக்கு
பசாந் க்காரின்னு ஊமேர பசால்றதுன்8ால
சரின்னு ஒத்துக்கிட்மேடன் . பராக்கமா என்8
ருவீங்க?

"அதுலயும் இந் க் கணக்கு ான்.”

"இருப ா ாங்க”.

"அம்மாடி நம்மால முடியாதுக்கா. ஏமே ா
சின்8ஞ் சிறுசுக
ஒண்ணபவாண்ணு
ஆதைசப்பட்டுருச்சிங்க.
அதுக்காவ
நானும்
ஒண்ணும் ராம இருக்க முடியாது ! நீங்களும்
அடிச்சுப் புடிச்சுக் மேகக்கக் கூடாது."

மேபச்சின் மேபாக்கும் ,
மேபரங்களும்
பரஜி8ாவுக்கு அருவருப்பாய் இருந் து
.
சுபுஹானி அன்று மேபசி விட்டுப் மேபாகும் மேபாது
இதைவ பற்றி எதுவுமேம பசால்லவில்தைல. "நீ ான்
எ8க்கு மதை8வியா வரணும் . மேவற எ ப்
பத்தியும் இந் உலகத்துல நான் நிதை8க்கத்
யாராயில்ல” என்று உறுதியாகச் பசால்லி
விட்டுப் மேபாயிருந் ான் . ஒரு மேவதைள இறுதிப்
மேபரம் மேபசும் நிதைல பற்றி சுபுஹானிக்கு
எதுவுமேம ப ரியாமல், அவன் வீட்டுக்காரர்கமேள

இந்
நிதைலக்கு வந்திருக்கக் கூடும் என்று
பரஜி8ாவும் எண்ணிக் பகாள்ள மேவண்டி
இருந் து. தி8மும் காதைலயிலும், மாதைலயிலும்
பலகாரங்கள் யாரித்து ாயும் ,
மகளும்
விமரிதைசயாக நடத்தி வரும் வியாபாரம் பற்றி
அவன் சந்தித் மு லும் கதைடசியுமா அந் ச்
சந் ர்ப்பத்தில் மேகட்டுத் ப ரிந்து பகாண்டாமே8
விர மேவறு எது பற்றியும் அவன் பிரஸ் ாபித்துக்
பகாள்ளவில்தைல. ஒரு மேவதைள மீண்டும் அவன்
சந்திக்க வந் ால் இது பற்றி மேகட்டுத் ப ரிந்து
ன் ஆட்மேசபதைணதைய மேநரிமேலமேய ப ரிவித்து
விட மேவண்டும் என்று நிதை8த் ாள்.

ஹாலியத்தும்,
பாத்திமுத்துவும்
சம்பாஷதைணதைய நிறுத்திக் பகாள்ளாமல்
ப ாடர்ந்து பகாண்டு ான் இருந் ார்கள்.

"அ நீங்க பசால்லமேவ மேவண்டாம் .
நான் இத் தை8 நாளாவும் யாருக்காவக் பகடந்து

இப்படிக் கஷ்டப்படமேறன் .
இ
நீங்க
புரிஞ்சிக்கிட்டா சரி ான்,” என்று ஹாலியத்
பசான்8ாள்.

பதிதை8ந்து வருச வியாபாரத் மே ர்ச்சி
ஹாலியத் மேபசுவ ற்கு உ வியாக அதைமந் து .
"நீங்க மேகக்குறது எவ்வளவா இருந் ாலும் என்
தைகயும்,
காலும்
துதைணயாயிருந் ா
கஷ்டப்படாம
பகாடுத்துருமேவன்.
ஆ8ா
இப்மேபா
நான் எந்
பநதைலதைமயிமேல
இருக்மேகன்னு உங்களுக்குத் ப ரியுமா ? நாகூர்
மீரான் ராவுத் ர் வந்து இந் வீட்தைடக் காலி
பண்ணிக் குடுக்கச் பசால்லிட்டாரு . அது ான்
இப்ப எ8க்கு புத்தி புலப்பமா இருக்கு . நான்
இனி எங்க மேபாவ ? நல்ல இடம் பகதைடச்சா
மட்டும் மேபாதுமா ? இந் மாதிரி வியாபாரம்
பண்ணிச் சம்பாரிக்கிறதுக்குத் மே ா ா வருமா ?
என் மவள் இங்மேக

கல்யாணம் பண்ணிக் குடுத்துட்டு
என்தை8 எந்
ப தைசக்கு அனுப்பணும்னு
ஆண்டவன் முடிவு பண்ணி வச்சிருக்காமே8ா
ப ரியதைல.

பாத்திமுத்துவுக்கும் இது கவதைலயாக
இருந் து. “பராம்பவும் மேயாசிச்சு மூதைள
குழம்பாதீங்க அக்கா . ஆண்டவன் ஒரு வழி
காட்டாம மேபாவ மாட்டான். எல்லாம் அவ8ால்
நடக்குறது. நீங்களும், நானும் கவதைலப்பட்டு
ஆவப் மேபாறது ஒண்ணுமில்மேல . நானும்
இப்பமேவ மேபாயி எங்க மச்சான் கிட்மேடயும் எங்க
அக்காகிட்மேடயும் பசால்லி கலந்துக்குமேறன்.”

பாத்திமுத்து மேபா8 பின் பரஜி8ாவால்
அம்மாதைவ நிமிர்ந்து பார்க்க முடியவில்தைல .
ஒரு பபால்லா பவட்கம் ாவி வந்து ம8தில்
உட்கார்ந்து விட்டது.

ஆதைசப்படுவதை ப்
பபற்றவளும்
ப ரிந்து பகாள்ளக் கூடாது என்று ம8சு மு லில்
எண்ணுகிறது. ப ரிந்து சம்ம ம் கிதைடக்கும்
மேபாதும் ம8தில் விரியும் பசுதைமயின் பரப்பு
முழுவதும் வண்ணத்துப் பூச்சிகளின் இன்ப
சிறகடிப்புக்கள் ஆயிரமாயிரம் பாடல்கதைள
எழுப்பி விடுகின்ற8 . அவள் இ யம் மேவகத்
துடிதுடிப்பில் மூழ்கி விட்டது.

"என்8மேவா உன் நல்ல மேநரமேமா இல்மேல
என்மே8ாட நல்ல மேநரமேமா ஆண்டவ8ாப் பாத்து
நீ
விரும்பு8
மாப்புள்தைளக்மேக
வழியதைமச்சுட்டான். ஊருக்காரங்க கண்ணும்,
மூக்கும் வச்சு மேபசுறதுக்குள்ள அவங்களாமேவ
பபாண்ணு மேகட்டு வந் ாங்கமேள அது மேபாதும்”
என்ற அம்மாவின் பசாற்கள் ம8தில் பதியாமல்
எங்கும் வீசிக் பகாண்டிருந் து கா ல் அ8ல்.....

பாத்திமுத்து நம்பிக்தைக வார்த்தை மேயாடு
வந் ாள். "அக்கா! இனிமேம எங்க மேபாயி
பபாதைழக்குறதுன்னு கவதைலப்பட மேவண்டாம் .
நாலாம் ப ருவுமேலமேய நல்ல ா ஒரு வீடு வருது .
நாங்க மேபாயி வீட்டப் பாத்துட்டு வந்துட்மேடாம் .
நல்லா இருக்கு. உங்களுக்கு வசதியாத் ான்
இருக்கும். அங்மேகயும் உங்க வியாபாரத்துக்கு
ஒண்ணும் பகாதைறச்ச இருக்காது.”

ஹாலியத்தின் ம8சு ஊசலாடாமல்
நின்றது. முகம் மலர்ந் து . "நீங்க எல்லாருமா
பாத்து
பசான்னீங்கன்8ா
சரி ான் .
உள்ளூரிமேலமேய நல்ல முதைறயில் வாடதைகக்கு
வீடு கிதைடக்கும் என்ற
நம்பிக்தைகமேய
இல்லாமல் நாளும் ம8தில் புலம்பித் வித்துக்
பகாண்டிருந் ாள் ஹாலியத் . "என் புள்தைளயக்
கட்டிக் குடுத்துட்டு இருக்க இடமில்லாம விக்க
மேவண்டி இருக்குமேமான்னு இத் தை8 நாளும்
எவ்வளவு கவதைலயா மேபாச்சு ப ரியுமா ?
வயித்துல பால் வார்த்துட்மேட பாத்திமுத்து.”

"ஆ8ா நீங்க பந8க்கற மாதிரி அது
வாடதைகக்கு இல்மேலம்மா!”

"அப்மேபா ?”

"வீட்டுக்காரங்க
குடும்பத்மே ாட
இன்னும் பகாஞ்ச நாள்ல பமட்ராசுக்குப்
மேபாறாங்களாம்.
அ 8ால் ஒமேரடியடியா
வித்துட்டுப் மேபாயிரலாம்னு பந8க்குறாங்க .
எத் தை8 காலத்துக்குத் ான் வாடதைக
வீட்டிமேலமேய இருக்கப் மேபாறீங்களாம்
?
நமக்குனு பசாந் மா ஒரு வீடு மேவண்டாமா?”

ஹாலியத் இடிந்து மேபா8ாள் . தைலயில்
தைக தைவத்து உட்கார்த்து ான் பாக்கி.

"யா அல்லா! என்தை8ப் பாத் ா வீடு
வாங்குற மூஞ்சியாவா ப ரியுது. இவளுக்குக்
கல்யாணத்தை யும் முடிச்சு வச்சி வீடும்
வாங்குறதுக்கு நான் என்8
பூட்டியா
தைவச்சிருக்மேகன்?”

"ஏன் அக்கா நீங்க இவ்வளவு தூரம்
மேயாசிக்கும் மேபாது நாங்க எப்படிபயல்லாம்
மேயாசிச்சுப் பாத்திருப்மேபாம் . அ
பந8ச்சு
பாக்கலிமேய நீங்க.”

ஹாலியத் மேகள்விக் குறிமேயாடு
பாத்திமுத்துதைவ ஏறிட்டாள் . புன்8தைக படரும்

முகமாக பாத்திமுத்து பசான்8ாள் . நீங்க உங்க
மவளுக்குப் மேபாடுற நதைக - நட்டு பராக்கம்
பூராதைவயும் மேசத்துட்மேடாம்8ா மேமமேல இன்னும்
பகாஞ்சம் பணம் ான் உங்க தைகயிமேலயிருந்து
மேபாடணும்.
அப்படி மேசந்
பமாத்
பணத்தை யும் வச்சு அந் வீட்தைடக் கிரயம்
பண்ணிறலாம். ஆ8ா அதுக்கு ஒமேர ஒரு
நிபந் தை8. பாத்திமுத்து மேபச்தைச நிறுத்தி8ாள் .
ஹாலியத்தும் கூடமேவ மேகட்டுக் பகாண்டிருந்
பரஜி8ாவுக்கும் ஒன்றுமேம ஓடவில்தைல
.
படபடப்பா8
பநஞ்சத்மே ாடு மேகட்டுக்
பகாண்டு இருந் ார்கள் . பாத்திமுத்து ாமே8
மீண்டும் பசான்8ாள் , "அந் வீட்தைட எங்க
அக்கா மகன், அ ான் உங்களுக்கு மருமவ8ா
வரப் மேபாறாமே8 அவன் மேபருக்கு எழுதி
வச்சிரணும்.”

பரஜி8ா அதிர்ந் ாள். ஹாலியத்தின்
சுவாசம் தைடபட்டு சற்று மேநரம் கழித்து
மீண்டது,

"அவர
வரச் பசால்லுங்க .
நான்
மேபசிக்கிடுமே ன்” என்று பசால்லி விடலாமா எ8
மேயாசித் ாள் பரஜி8ா. அம்மா குழம்பிப் மேபாய்
நிற்பதை ப் பார்க்க அவமேள வித்து விட்டாள் .
ான் நிதை8த் தை ப் மேபசி விட்டால் என்8 குடி
முழுகிப் மேபாய் விடும் ? எல்லாம் பவட்ட
பவளிச்சமா8 பின் ாமே8 இந் த் திருமணப்
மேபச்மேச துவங்கியது, அப்புறம் என்8?

"நீங்க அவங்கள வரச் பசால்லுங்க .
நாமே8 மேநர்ல மேகட்டுக்குமேறன்.”

பிதுங்கிய
விழிகமேளாடு இரண்டு
முகங்களும் அவதைள மேநாக்கித் திரும்பி8 .
மகளின் ஆமேவசமா8 மேபச்சு ாய்க்குப் பீதியாக
இருந் து. "பரஜி8ா! என்8 மட்டு மரியா
இல்லாம? வாதைய மூடு!”

"இதுல என்8ம்மா
ப்பு? அவங்க
அப்படி மேகக்க மாட்டாங்க. அவங்க வாப்பாவும்,
ம்மாவுவா மேசர்ந்து மேபசி இப்படி அநியாயமா
வந்து மேகக்கறாங்க.''

ஹாலியத் ஏமே ா பசால்ல வந் ாள் .
பாத்திமுத்து இதைட புகுந்து பசான்8ாள்
,
"உ8க்குத் ாலி கட்டு8துக்கு அப்புறம் நீமேய
அவன் கிட்மேட ாராளமா மேகட்டுக்க.”

"முடியாது. மு ல்ல அவங்களுக்கு இந்
விசயம் ப ரியுமான்னு.....”

"மேபச்ச வளத் ா பரஜி8ா, சுபுஹானி
கிட்ட எல்லாத்தை யும் பக்குவமா பசால்லி
வச்சிட்மேடாம். எது எப்படி இருந் ாலும் எங்க
பசால்ல மீறி அவன் வந்து உ8க்கு ாலி
கட்டிருவா8ாக்கும்? அவன் சம்ம த்துப் மேபர்ல
ான் நான் இப்ப இங்க வந்துருக்மேகன்.”

அருவருப்பு
ாளாமல் பரஜி8ா
குதைமந் ாள்.
ஆமேவசமும்,
பகாந் ளிப்பும்
அவளுள் திரண்ட8. கண்ணுக்கு முன் நிற்கின்ற
அவளின் உருவம் பமல்ல பமல்லக் கதைரந்து
சுபுஹானியாகத் மே ாற்றம் எடுத் து . தைக நீட்டிக்
தைக நீட்டி அவதைள ஏமே ா பகஞ்சுகிறது . அந்
யாசகத் ப ானியுடன் மேமலும் பல குரல்கள்
கலந் 8. அவள் பசவிகதைளப் பபாத்திக்
பகாண்டாள். ஏமே ா ஒன்று கருகும் பநடி அவள்
நாசிதையத் ாக்கியது . பலமாகத் ாக்கியது .
இம்தைசயாக இருந் து.
( ாமதைர - மார்ச், 97)

மேவற்றாள்

தைபயன்கள் நான்கு மேபதைரயும் நான்
மு லிமேலமேய
பார்த்து
விட்மேடன்
.
இந்தியாதைவமேய இதைணத்துச் பசல்லும்
நரம்புச்சாதைலயில், குடியரசு தி8 லீவுக்காக
மூடிக் கிடந்
ஒரு வணிக நிறுவ8த்தின்
முன்8ால் இரண்டு மேபர் ஒமேர சிகபரட்தைட
மாற்றி மாற்றிக் குடிக்க , இ ர இரண்டு மேபரும்
வாய் மூடாமல் மேபசிக் பகாண்டிருக்க , தூரத்தில்
இருந்மே அவர்கதைளப் பார்த்து நடந் நான்
இப்மேபாது
அவர்கதைளக்
கடந்து
பகாண்டிருந்மே ன்.

இவர்கள்
இப்படித்
ாமே8
இருப்பார்கள். பரட்தைடத் தைலயும் , அழுக்கு

உடம்பும் பிய்ந் துணிமணிகளும் ! ண்ணீதைரக்
கண்டாலும் குளிக்க மாட்டார்கள் என்பது
ப ரிந் து. எ8க்கு அது ான் மேகாபம் . ஒரு
ஆற்றங்கதைரயின் ஓரத்தில் இந் டிரவுசர்கதைளக்
கழற்றி தைவத்து அம்மணமாக நீந்தி எழுந்து
விடலாம். நானும் கல்லூரி வதைரக்கும் மேபாய்ப்
படித்து விட்டு வந் வன் ான். இவர்களின் இமே
பருவத்தில் நான் பகட்டிக்கார மாணவ8ாகச்
சில
பரிசுகளும் நிதைறய
நிதைறய
மதிப்பபண்களும் பபற்று வீட்டில் இன்பப்
பு8தைல
ஓடவிட்டவன்
.
எல்லாப்
பபரியவர்களிடத்திலும்
கண்ணியமும்
,
மரியாதை யும் தைவத்து பழகி எங்கள்
சின்8ஞ்சிறு கிராமத்தில் புகழ் பபற்றவன்
நானில்தைலயா? ஆ8ாலும் நிரம்பி வழியும்
குளங்களிலும்,
பபாங்கிப் பாயும் புதுப்
பு8லிலும் நான் என் சக நண்பர்கமேளாடும் ,
வகுப்புத் மே ாழன்மார்கமேளாடும் மேசர்ந்து ,
வீட்டுக்குத் ப ரியக் கூடாது என்று பசால்லி
சட்தைடதையயும், டவுசதைரயும் கழற்றிப் மேபாட்டு
எத் தை8 எத் தை8 முதைற குளித்து விட்மேடன்?

ஊதைரச் சுற்றிலும் ஊருக்கு உள்மேளயும்
கிடந்
ாமதைரக் குளம் , நாகன் குளம் ,
மாணிக்கம் குளம் ,
குடி ாங்கிக் குளம் ,
கருமேவலன் குளம் என்று அத் தை8க்
குளங்களிலும் குளிக்க மேவண்டும் என்கிற முதைற
தைவத்து,
பவள்ளி,
ஞாயிறு விடுமுதைற
நாள்களில் எல்லாம் மேபாய்க் குளித் பின்னும்
"நல்ல பிள்தைள ”யாகமேவ ஊராருக்குக் காட்சி
ரவில்தைலயா? பள்ளி விட்டு வரும் மேபாது ஓடி
வரும் ஆற்று நீரில் , கழுத்து வதைர முங்கி எழ
ஆதைசப்பட்டு என் மச்சி மகள் சித்தி கதீஜா
தைகயில் எல்லாவற்தைறயும் கழற்றிக் பகாடுத்து
அவள் முன்னிதைலயிமேலமேய ப ம்மாங்குப்
பாட்டுப் பாடி ஆட்டம் ஆடி, உருவா8 குஷியில்
அவதைளயும் தைகதையப் பிடித்து ஆற்றில்
இழுத்துப் மேபாட்டு புத் கங்கள் நதை8ந்து ,
பாவாதைட - ாவணி - சட்தைட - டவுசர் எ8
எல்லாம் நதை8ந்து வீட்டுக்குப் பயந்து அழுது
பகாண்மேட மேபா8 இன்ப வரலாறுகள் இன்னும்
என் இ ய ஏட்டில் அல்லவா உள்ள8?

சின்8 வயசில் இ ற்பகல்லாம் அர்த் ம்
பார்த் ா அதைலவது? இந் ப் தைபயன்கள்
நால்வருமேம இப்மேபாது படிக்க நல்ல வசதி
இருந்து படித் ாலுமேம , அப்மேபாது நான்
நிகழ்த்திய எந் சா தை8தையயும் இவர்களில்
யாராவது ஒருத் ர் கூட இன்று பசய்து
முடிப்பார்கள் என்று எ8க்குத் மே ான்றவில்தைல !
அப்படியிருக்க,
தைவதைகயில் பவள்ளம்
புரண்மேடாடிப் மேபாகிற இன்தைறக்கும் கூட
இப்படிக் குளிக்காமல் அட்டுப் பிடித்துக்
கிடக்கிறார்கமேள என்று எ8க்குக் மேகாபம்
வந் து.
அவர்கதைள நான் கடந்து வரும் மேபாது
அவர்களில் ஒருவதை8த் விர மற்ற மூன்று
மேபர்களும் அவர்களின் உயரத்துக்குத் க்க ா8
மேகாணிப் தைபகள் ங்களின் காலடியில்
கிடக்குமாறு தைவத்திருந் ார்கள் . அதைவ ஓரளவு
நிரம்பியும் இருந் 8 . சற்று தூரம் மேபா8 பின்
நான் அவர்கதைளக் பகாஞ்சம் திரும்பிப்
பார்த்மே ன். அப்படி இவர்கதைளத் திரும்பப்

பார்த்
படிக்மேக முன்மே8 நடந்து மேபாகிற
அளவுக்குச் சரியா8 நதைடபாதை யாக அது
இல்லா ால் அப்படிமேய நின்றபடி ான்
அவர்கதைளப் பார்த்மே ன். அவர்கள் உற்சாகமாக
இருந் ாலும் பார்க்கப் பரி ாபமாக இருந் து .
ஆ8ாலும் அவர்கள் குளிக்கா மேகாபம் என்
ம8ம் விட்டுப் மேபாகவில்தைல
. நான்
பார்ப்பதை ப் மேபச்சு வாக்கில் கவனித்து விட்ட
அவர்கள் என்தை8 உற்றுப் பார்த் ார்கள்
.
தைபயன்களின் பார்தைவ ஒரு மாதிரியாகப்
மேபா8து. இனி மேமலும் நான் நின்று கவனித் ால்
வாய்க்கு வந் படி ஏ ாவது ஏறி விடுவான்கமேளா
என்று பயமாக இருந் து. மேவண்டாம்! இவர்கள்
மேபச ஆரம்பித்து விட்டால் அவர்களின் வதைசச்
பசால்தைல வாங்கும் சக்தி எ8க்மேகா மேவறு
யாருக்குமேமா இருக்கமேவ முடியாது . மேபசாமல்
நதைடதையக் கட்டி விட்மேடன்.

நான் சீக்கிரமாக இமே பாதை யில்
திரும்பி வர மேவண்டும் . ஏமே ா புத் கம்
வாங்கணும்னு பசான்னீங்கமேள ! வாங்கிட்டு

ஜல்தியா வாங்க, நாங்க அதுக்குள்மேள நாஸ் ா
பண்ணிட்டு பரடியாயிருமேவாம் .
சீக்கிரமா
மேபா8ா காதைலக் காட்சியில் ப்ரீயா படம்
பார்த்துடலாம் என்று என் நண்பர்கள்
கூறியிருந் ார்கள்.
மணி பத்து
ான்
ஆகியிருந் து. நான் இரண்டு திமேயட்டர்கதைளத்
ாண்டணும். பதிப8ான்றதைர மணிக் காட்சிக்கு
ஒரு பபரிய வாலிபப் பட்டாளம் , திறக்கமேவ
இல்லா கவுண்டர் வாசலில் முண்டியடித்துக்
பகாண்டு சுள்ளாப்பாய் விழும் பவயிதைலத் தூசி
மேபால
ட்டி விட்டுக் குவிந்து மேபாய்
கிடந் ார்கள். நாங்கள் மேபாக மேவண்டியிருந்
மேவறு திமேயட்டர்களிலும் கூட இது மேபால ஒரு
கூட்டம் வமிருக்குமேமா என்ற எண்ணம்
கவதைல ந் து . இன்னும் சிறிது மேநரத்தில்
நானும் அப்படி ஒரு வமுனியாய் மாறி
இருப்மேபமே8ா என்ற வருத் ம் உண்டாகி
விட்டது. இந் வருத் ங்கமேளாடு நான் புத் கக்
கதைட முன் மேபாய் நின்று பகாண்டிருந்மே ன் .
ரூபாய் சரியாயிருக்கிற ா என்பதை த் ப ரிந்
பின் மா
இ ழ்கள் மூன்தைறயும் வாங்கிக்
பகாண்மேடன்.

முண்டியடித்துக் பகாண்டிருந்
மகா
ஜ8ங்களின் ரசதை8க்குரிய படத்தின் பாடல்
எதிர் டீக்கதைடயில் ஒலித்துக் பகாண்டிருந் து .
ஒரு மேபாதும் கதைடயில் மேபாய் னிமேய
உட்கார்ந்து ஒரு டீ சாப்பிடா எ8க்கு ஏமே8ா
இந்
பாடதைல ரசித் படிக்மேக ஒரு டீ
சாப்பிடுமேவாமேம என்று ஆதைச வந்து விட்டது .
அருகில் மேபாமே8ன் . டீயின் விதைல அதிர
தைவத் து. தைநசாகத் திரும்பி விட்மேடன் . காதில்
விழுந் இனிதைமயா8 பாட்டு மட்டும் உன்
கூடமேவ வருகிமேறமே8 என்று வந்து
பகாண்டிருந் து.

அந் ப் தைபயன்கதைளக் கடந்து நான்
புத் கங்கள் வாங்க திரும்பி வர ஏபழட்டு
நிமிசங்களுக்குள் ான் ஆகி இருந் து . அ ற்குள்
இப்மேபாது சாதைலயிலிருந்து பிரியும் பபரிய
ப ருவின் மு ல் கட்டிடத்தின் விரிந் நிழலின்
கீமேழ உட்கார
தைவக்கப்பட்டிருந் ார்கள் .

சுற்றிலும் ஆறு மேபர் நின்று அவர்கதைள மிரட்டிக்
பகாண்டிருந் ார்கள்.
நான் பக்கமாய்ப்
மேபாமே8ன். தைபயன்கள் நால்வரும் பீதியால்
உதைறந்து மேபாயிருந் ார்கள்.

கண்களின் அதைலவுகள் மேபாதுமா8
பயத்தை பவளியிட்டபடி இருந் 8 . பயத்தின்
உச்சியில் தைககள் நடு நடுங்கி8 . ஆறு பபரிய
(இடத்து) மனி ர்கள். இந் ப் பபரிய மனி ர்கள்
வந் காதைர இரும்பு ஆணியி8ாமேலா மேவறு
எந் ப் பபாருளாமேலா
மேகாடு கிழித்து
அசிங்கமாக்கி விட்டான்களாம்.

கார் டிதைரவர் என்று யாரும் எ8க்கு
மே ான்றவில்தைல.
இவர்களில் ஒருவமேர
காமேராட்டி வந்திருக்கலாம் . காதைர நிறுத்தி
விட்டு இந் சில நிமிசங்களுக்குள் இவர்கள்
எங்மேக மேபாய் விட்டு வந் ார்கள் ? ஒன்றும்

புரியவில்தைல. நான் பார்த்மே ன் . தைபயன்கதைள
அடிப்பது மேபால் மிரட்டிக் பகாண்டிருந் ார்கள் .
மேபாலீஸில் பிடித்துக் பகாடுப்மேபாம் என்று
மிரட்டி8ார்கள். அங்கிருந் து நானும் , ஒரு
கிழவியும் ான் . நான் சா ாரணமாக ஒரு
தைகலியும், டிப்-டாப்பாயில்லா
சட்தைடயும்
ான் மேபாட்டிருந்மே ன் . குளித்து முடித்தும்
தைலக்கு எண்பணய் மே ய்க்கவில்தைல . நான்
பராம்பச் சா ாரண ஆளாய்ப்பட்டு விட்மேடன் .
பகாஞ்சம் வாட்ட சாட்டமாய் இருந் மனி ர்
எதிமேரயுள்ள சாக்குப் தைபகதைளக் கவனித் ார் .
என்தை8யும் பார்த் ார் . "இங்க வாய்யா. இந்
மூணு மேகாணிதையயும் பகாஞ்சம் எடுத்துக்
கவுத்துப் மேபாடு .
அதுக்குள்ளாற
என்8
இருக்குன்னு பாத்துடலாம்.”

காரில் ஏறி வரும் திமிருக்குக் க8ம்
அதிகம் ாமே8 . எ8க்கு விறுவிறுபவன்று
ஆத்திரமும் மேகாபமும் பற்றிபயரிந் 8.

'பசங்க இதை பயல்லாம் பசஞ்சிருக்க
மாட்டாங்க’ என்று நான் மு லிமேலமேய பசால்ல
நிதை8த்மே ன். பசால்லி இருக்க மேவண்டும் .
ஆ8ால் அவர் முந்திக் பகாண்டு விட்டதுடன் ,
எ8க்கும் மேவதைல ருகிறார் ? என்8ால் சகிக்க
முடியவில்தைல . ஏன் மேகாபம் இருந் அளவுக்கு
என் வாய் வார்த்தை கள் பவளிமேய வரவில்தைல .
எந் ச் பசால் முந்தி வருவது என்று என்
வாய்க்குள்மேளமேய ஒரு பபரும் முண்டியடிப்பு
நிகழ்ந் படி இருந் து .
நான் வியாய்த்
வித்மே ன்.

“என்8ய்யா நீ பசய்ய மாட்டியா?”

என் ஆமேவச வார்த்தை கதைளப் பின்
ள்ளி விட்டுப் மேபசிமே8ன்.

"இந் ப் பசங்க இதை பயல்லாம் பசய்ய
மாட்டாங்க.
பாக்க
அருவருப்பா
இருக்கானுங்கமேளன்னு சின்8ப் பசங்கள
ப்பாப் மேபசி ரவுடியா வளத்து விட்டுறாதீங்க!”

ஒருவர் மேவகமாய் திரும்பி8ார்
.
"மிஸ்டர் இடத்தை க் காலி பண்ணு !” என்று
கத்தி8ார். எ8க்குத் தை ரியம் மேபா வில்தைல .
மீறிப் மேபசி8ால் என்தை8யும்
ாக்கி
விடுவார்கள் என்று எண்ணிமே8ன் . என்னிடம்
கத்திய நபமேர, மூன்று மேகாணிப் தைபகதைளயும்
இரு விரல்களின் நுனியால் தூக்கித் தூக்கிக் கீமேழ
கவிழ்த் ார். உள்மேள கிடந் எல்லா கழிவுத்
ாள்களும் கீமேழ விழுந்து , காற்றில் சடசடத்துக்
பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாய்த் தூரப் மேபாயி8 . சிலது
மேவகமாகத் ப ரு முதை8தையத் ாண்டி விட்ட8 .
தைபயன்கள் திரும்பித் திரும்பி ாள்கள்

ப றியடித்து பறப்பதை யும் ,
மிரட்டுகிற
ஜாம்பவான்கதைளயும் பார்த்து முழித் ார்கள்.

இப்மேபாது மேகாணியில்லா
தைபயன்
மாட்டிக் பகாண்டான் . அவதை8 முன்மே8
இழுத் ார். தைகதையச் சுவரில் அங்குமிங்குமாகத்
டவிக் பகாண்டார் . 'உன் டவுசர் தைபயில்
என்8டா இருக்கு? எடுத்துக் காட்டு ’

"ஒண்ணுமேம இல்ல
விட்டுடுங்க.”

"தைபயில
தைகதைய விட்டு.”

ஏமே ா

ஐயா .

எங்கள்

ப ரியுது.

எடுடா

எடுத் ான்....

சின்8ப ாரு அட்தைட டப்பா . அதை
நுனி விரல் பகாண்டு பற்றி மேலசா8
குலுக்கி8ார். சத் ம் இல்தைல . தூர வீசி
எறிந் ார்.

"படுவா!
உண்தைமதையச்
பசால்மேலலன்8ா உங்க முதுவுத் மே ாலு
பிஞ்சிடும். அவன் அழ ஆரம்பித் ான்.

"ஒழுங்கா வாய மூடு. மேபசாம உன்
சட்தைடதையயும் டவுசதைரயும் கழட்டு . உள்மேள
என்8 மதைறச்சி வச்சிருக்மேகன்னு ப ரிஞ்சிடும்.”

என்றார் இன்ப8ாருவர் . அந் ப் தைபயன்
தைகபயடுத்துக் கும்பிட்டான் . "ஐயா! அப்படிச்
பசால்லாதீங்கய்யா!'' என்றான்.
"சட்தைடதையக் கழட்டு இல்மேல அடி
விழும்.” என்றதும் திருதிருபவன்று முழித் ான் .
எங்கள் எல்மேலாதைரயும் ஒரு முதைற பார்த் ான் .
எ8க்குள்ள ஆத்திரம் தீரவில்தைல . "ஒரு சின்8
விசயத்துக்கு இப்படி மிரட்டுறாங்கமேள !” நான்
ான் பசான்மே8ன்.

"எங்க வயித்ப ரிச்சல் எங்களுக்கு .
மேபசாம இரும்.”

இப்மேபாது பவளியாள்கள் நாங்களும்
ஐந்து மேபர் இருந்மே ாம் . ஆ8ாலும் எதிர்ப்பு
பலமாய் இல்தைல . எங்களில் ஒருவதை8க்

கூப்பிட்டார்.
அவன் உடமே8 பணிந்து
தைபயனின் சட்தைடதையக் கழற்ற முதை8ந் ான் .
தைபயன் பின் வாங்கி8ான் . இருந் ாலும்
வலுக்கட்டாயம் பண்ணி கழற்றி விட்டான் .
கழற்றும் மேபாமே நல்ல வார்த்தை மேவறு.
”ஒண்ணும் இல்மேலன்8ா
பயப்படுற?”

ஏண்டா

அந் ப் தைபயன் நல்ல சிவப்பு . அவன்
மேமனிபயங்கும் அழுக்கு நீக்கமறப் பரவித்
திட்டாக உதைறந்திருந் து. வந் வர்களுக்மேகா
இன்னும் ஆத்திரம் . ஏ ாவது ட்டுப்பட
மேவண்டாமா?

"எல்லாப் பசங்கதைளயும் டவுசரக்
கழட்டி பவயில்ல நிக்க பவச்சுட்டா உண்தைமயக்

கக்கிறப் மேபாறானுங்க . இனி அதை த் ான்
பசய்யணும்.” என்று ஆறு பபரிய மனுசங்களும்
முடிபவடுத் ார்கள்.

சட்தைடதைய மு லில் பறி பகாடுத் வன் ,
"அப்படிபயல்லாம் பசஞ்சிடாதீங்தைகயா !”
என்று அழவும் ,
மற்றப் தைபயன்களும்
அழக்கூடிய
கட்டத்துக்கு
வந்து
பகாண்டிருந் ார்கள்.
சட்தைடதைய இழந் ால் டவுசதைரச்
சுற்றிலும் அதைரஞாண் கயிறு பகாண்டு இறுகக்
கட்டியிருப்பது ப ரிந் து. உடமே8 தைகயாளாகச்
பசயல்பட்டவன் யாரும் எதிர்பார்க்கா
மேவகத்தில் அந் க் கயிதைறப் பிடித்து இழுத் ான் .
கூடமேவ அந் ப் தைபயனும் டுமாறி மூன்றடி
தூரம் முன்மே8 வர , 'டப்' என்ற சத் மாய்
அதைரஞாண் கயிறு அறுந் து.

டவுசர் மளமளபவன்று கீமேழ இறங்கி
விட்டது. அவன் தைககளால் மதைறத்துக் பகாண்டு
கீமேழ உட்கார்ந்து விட்டான்.

இப ல்லாம் அநியாயம் !
மேகக்க
ஆளில்மேலன்னு நிதை8ச்சுக்கிட்டீங்களா?” என்று
கத்திமே8ன் நான்.

பபரிய மனுச8ாய்த் மே ான்றியவன் ,
"ஏய்! உன் மேசாலி மசுரப் பாத்துட்டுப் மேபாடா !
பபரிய புத் பகவான் மாதிரி” என்றான்.

"ஏய் மிஸ்டர் உன்தை8 அப்பமேவ
இடத்தை க் காலி பண்ணச் பசான்மே8ாமுல்ல .
மேயாக்கியரு மாதிரி மேபசிட்டு மேவடிக்தைகயும்

பாக்குறியா?”
என்று கிட்மேட வந் ான்
இன்ப8ாருவன்.
கூட
நின்ற
கிழவியும்
மேவகமா8ாள்.
அவளும் ஆமேவசமாய்ப்
மேபசி8ாள். பபரிய மனுசனில் ஒருத் ன் ,
"மேபசாம மேபா கிழவி” என்று அவள் தைகயில்
தைவத்திருந் பபட்டிமேயாடு இழுத்து நகர்த்தி
விட்டான். என்தை8யும் அப்படிமேய பநருங்கி
’பசான்8ா
மேகக்கமாட்டியா?'
என்றான்.
நான்
முழுவதுமாய்க் கதைலந்து மேபாமே8ன் . தைகயும்,
காலும் படபடக்க எதுவுமேம பசய்ய முடியாமல்
தூரமாய் நின்ற அந் க் காதைரப் பார்த்மே ன் .
இப்மேபாது அந் ஆறு மேபரின் பார்தைவயும்
என்தை8 பமாய்த் 8 .
நான் திரும்பி
நடக்கலாமே8ன். என் ம8சு என்மே8ாடு வர
வில்தைல.

அந் க் கார் நூறடி தூரத்தில் நின்றது .
நான் அப்படித் ான் மேபாக மேவண்டும் . வந்து

பார்த்மே ன் காரில் அங்கும் இங்குமாக இரண்டு
மேகாடுகள் இழுத்து விடப்பட்டிருந் 8
.
பவள்தைளப் பபயிண்டில் அந் க் மேகாடுகள்
பளிச்பச8த் ப ரிந் 8.

நான் சில அடிகள் அந் க் காதைரக் கடந்து
வந்திருந்மே ன். இரண்டு புறமிருந்தும் இப்மேபாது
வாக8ங்கள் வராமல் அதைமதியாய்க் கிடந் து
பநடுஞ்சாதைல.
நதைடபாதை யில் இருந்
ண்ணீர் குழாதையச் சுற்றிக் கட்டப் பட்டிருந்
சிறிய
டுப்புச் சுவர்களுக்கு இதைடமேய
குடங்களுக்காக அண்தைட பகாடுத்து நிற்க
தைவக்கபவ8 சிறிசும் பபரிசுமாய் சில கற்கள் .
சற்மேற பபரி ாய் எடுத்மே ன்.

இப்மேபாது சாதைலயின் அதைமதி
குதைலயும் படி இரு புறத்திலிருந்தும் பலப்பல
வாக8ங்கள் த் மது மேவகத்தில் பபரும்
இதைரச்சபலடுத் படி வரலாயி8 .
சாதைல

ட டத் து. இது ான் நல்ல சமயம். கார் பக்கம்
மேபாமே8ன். என்தை8த் ாண்டிப் மேபாகும் இந்
வாக8ங்களில் என்தை8த் ப ரிந் வர்கள்
இருக்கலாம். எ8க்கு மேவண்டப்பட்டவர்களும்
என் மீது மரியாதை கூடியவர்களும் கூட
இருக்கலாம். வழக்கமற்ற பார்தைவகள் பகாண்ட
என் முகம் கண்டும் , என் இயல்பில்லா
நதைடயும் கண்டு ஏமே னும் நிதை8க்கலாம் . இந்
ஆறு பபரிய மனுஷங்களுக்கும் , காரின் பின்
பக்கம் நான் அ தை8 பநருங்கிச் பசல்லும்
காட்சிதைய மதைறத்து விடும் என்று திடமாய்
நம்பிக்தைக பகாண்மேடன். சீறி வரும் லாரிகளின்
மேபரிதைரச்சல்கள் என்தை8யும் அதிர தைவத்
அந் ப் பபாழுது இனிதைமயா8து .
என்
மேகாபமும்
ஆத்திரமும்
அந் ப்
மேபரிதைரச்சல்களின் உற்ற துதைணமேயாடு எ8து
தைகவழிமேய கல்லில் இறங்கி காரின் முன்
கண்ணாடியில் அழுத் , என் மகிழ்ச்சியின்
அல்லது மேகாபத்தின் எண்ணிக்தைக அளவுக்கு
அதுவும் மின்8ல் மேவகமாய் கீறல் கீறல்களாக
உதைடபட்டு விகாரமாகி விட்டது . திரும்பிப்
பாராமல் நடந்மே ன்.

( ாமதைர - மேம. 1995)

வதைல

அண்ணன்
ம்பியா8
பக்கீரும் ,
முசாபுரும் காரசாரமா8 வாக்குவா த்துடன்
சண்தைட மேபாட்டுக் பகாள்வதை ப் பற்றி மு லில்
ப ரிந்து பகாள்ள மேவண்டும். எந் க் காரணத்தை
முன் தைவத்தும் சண்தைட மேபாட்டுக் பகாள்ள
அவர்களால் மட்டுமேம முடியும் .
உப்புச்
சப்பற்றதுக்கும், உயிர் வாதை ப் பிரச்சதை8க்கும்
கூட ஒமேர நிதைற ான். ஊராருக்குச் சந்மே ாஷமும்
பபாழுது மேபாக்கும் கிதைடக்க மேவண்டும்
என்ப ற்காக இவ்வாறு கராறு பண்ணுவ ாக
ஒரு சாரார் பசால்கிறார்கள் . அது உண்தைம
ாமே8ா!
குடும்பத்தை உலுக்கிபயடுக்கும்
பிரச்சிதை8களிலும் அவர்கள் இ ற்குத் ான்
சண்தைட மேபாட்டுக் பகாள்கிறார்களா என்பது
பற்றி மேயாசிக்கவும் மேவண்டும்.

"மீயன்8ா சாவன்8ா வீட்டுல சினிமா
ஆரம்பிச்சாச்சு மேடாய்” என்று கூவிய படி ப ரு
முழுக்க நிற்கிற குழந்தை கள் ஓடி வந்து கூடும் .
குழந்தை களின் சப் த் ால் உஷாராகி வீட்டு
மேவதைலகதைள விட்டு விட்டுப் பபரியவர்கள்
வருவார்கள். முதைளத்து மூணு இதைல விடும்
முன்8மேர அந் ஊர்க் குழந்தை கள் மேபசிக்
பகாள்கிற
பகட்ட
வார்த்தை களும்
தூஷதைணகளும் இந் அண்ணன் - ம்பியின்
உபயம் ான்.

ஒவ்பவாரு நிமிஷமும் பரபரப்பாய்
இருக்கும். யாமேரா ஒருவர் அடித்து யாமேரா
ஒருவர் இப்மேபாது ப ரு முழுக்க ரத் ம் பகாட்டி
ஆஸ்பத்திரிக்குப் மேபாகப் மேபாகிறார்கள் என்பது
மாதிரி இருக்கும். யாருமேம இதைடயிமேல புகுந்து
சமா ா8மா8 முதைறக்கு அவர்கதைள விலக்கிக்
பகாள்ள மேவண்டும் என்கிற அவசியமேம
இல்லாமல் அவர்கள் ங்கதைளத் ாங்கமேள

பநருங்கிக் பகாண்டும், அப்புறம் ாங்களாகமேவ
விலகிக்
பகாண்டும்
விடுவார்கள்
.
பநருங்குவதும், பிரிவதும் ஒரு நுட்பமா8
முதைறயில் நடக்கும் . இத் தை8 சண்தைடயில்
மீயன்8ா
சாவன்8ா
வீட்டின் முக்கிய
உறுப்பி8ர்கள் அதை8வருமேம அங்மேக
பிரசன்8மாகி இருப்பார்கள் .
எந் ப்
பிரச்சதை8யாக இருந் ாலும், சண்தைடயிட்டுக்
பகாள்வதின் மூலம் ான் ஒரு முடிவுக்கு
வருகிறார்கள்.

வய ா8 அத் ா; ஒரு கண் மேபாமேய
மேபாய் விட்டது . இருவரின் வீட்தைடயும்
இதைணக்கும் பபாதுவா8
திண்தைணயில்
மூதைலக்கு ஒரு அடி கிழக்காகத் ள்ளி குத்
தைவத்மே சாய்ந்திருப்பார் . உரித்
கனிந்
வாதைழப்பழம் மேபான்ற முதுதைம . எழுந்து
நடமாட இன்னும் இருவர் மே தைவ . சம்பாதித்து
சிறப்பாக வாழும் திறம் பகாண்ட இரண்டு
பிள்தைளகளும்,
கல்லூரியில் படித்துக்

பகாண்டிருக்கிற கதைடசிப் தைபயனும் நன்கு
கவனித்துக் பகாள்கிறார்கள் . சண்தைட நடப்பது
பபாறாமல் இதைடக்கிதைட அவர் குரல்
பகாடுத் படிக்மேக இருப்பார் . "ஏ, மே வடியா
மக்கா எதுக்குச் சண்தைட மேபாட்டுக்கிட்டு
சாவுறீங்க. வீட்டுக்குள்ள வாங்கமேல மேலய் ...”
இந்
மேநரத்தில் அத் ாவின் பசால்லுக்மேகா ,
கட்டதைளக்மேகா மதிப்மேப இருப்பதில்தைல.

பபற்ற ாய் ான் இரண்டு மேபருக்கும்
இதைடயில் கிடந்து அல்லாடுவாள் . 'ஏமேல,
வாதைய மூமேடம்ல . அவன் மேபசிட்டுப் மேபா8ா
அவனுக்கு. நீ சும்மா இரியம்லட ' என்று
யாராவது ஒருத் தைரப் பார்த்துச் பசால்வாள் . "நீ
மேபாலா” - "நீ மேபாலா !” என்று இருவருமேம
ாதையப் பிடித்துத் ள்ளி விடுவார்கள் . மீண்டும்
இதைடயில் புகுந் ால் , திண்தைணயிமேல தூக்கி
தைவத்துவிடுவார்கள்.
இத்துடன் களத்தில்
இருவரின் பபாண்டாட்டிமார்களும் ஆளுக்கு
ஒரு மூதைல மேநாக்கி , பபாதுவாக நின்று ங்கள்

ரப்பிமேல ஏமே ா நியாயத்தை விளக்குவ ாகக்
கருதி ஒருவதைர பயாருவர் ஏசி சாபமிட்டுக்
பகாள்வார்கள்.
திடீபரன்று
ம்பியின்
பபாண்டாட்டி ன் பசாக்காரிதைய மேநாக்கி ஓடி
வந்து எதிரில் நின்று , "பநஞ்தைச வகுந்துருமேவன்
வகுத்து. பசருக்கி , மேபசாம அங்கிட்டுப் மேபா !'
என்று உத் ரவு பசால்வாள் . எதிர்த் ரப்பில்
ஓங்கிய குரல் இல்தைலபயன்ப ால் 'கீச்... கீச்...’
என்ற குரலின் வழிமேய உச்சஸ் ாயிருக்குச்
பசன்று அவள் பசான்8
அமே
வார்த்தை கதைளமேய
(பபரும்பாலும்
அப்படித் ான்) திரும்பச் பசால்லித் ன்
பங்கிதை8 நிதைறமேவற்றிக் பகாள்வதும் உண்டு .
மூத் வளின் பகாண்தைடதைய இழுக்க ஓடிய
இதைளயவள், அப்படிமேய ஒரு ரவுண்டு அடித்து
மீண்டும் ன் பதைழய இடத்தை த் க்க தைவத்துக்
பகாண்டு தூஷிக்க ஆரம்பித்து விடுவாள் .
ஆ8ால் எந் க் காரணம் பகாண்டும் மூத்
மருமகள் மட்டும் ன் நின்ற இடத்தை விட்டு
அதைசந்து பகாடுக்க மாட்டாள் . அது விதிக்குப்
புறம்பா8
விஷயம் என்பது மேபால
,
அவளுக்மேகார் எண்ணம் உண்டு . இதைளய

மருமகள் மட்டும் ன் இடம் விட்டு ஓடி ஓடிப்
மேபாய் எந் பவாரு சண்தைடயிலுமேம இப்படி
நடந்து பகாள்வ ன் காரணம் , அவள் பசன்தை8
நகரத்துச் மேசரிப் பகுதியிலிருந்து வந் மே என்று
ஊரார் பசால்லுகிறார்கள் . மூத்
மருமகள்
அப்படி அல்ல , அவள் எப்மேபாதுமேம கிராமிய
மணத்மே ாடு திகழ்பவள் என்றும் , அவளுக்கு
அடக்கமா8
சுபாவம்
ான் என்றும்
பாராட்டுவார்கள்.

பபரியத் ா
சின்8த் ா
சண்தைடயிடுவதை இருவரின் குழந்தை களும்
தைகமேகார்த் வர்களாய் நின்று பார்த்திருப்பார்கள்.
மாம்பழ ஸீஸன் சமயங்களில் கண்டிப்பாக
குழந்தை களின் தைகயில் மாம்பழம் இருக்கும் .
சூப்பிக் பகாண்மேட சண்தைடதையப் பார்க்கம்
குழந்தை களின் விரல்களிலிருந்து சாறு இறங்கி ,
தைக முழுக்க ஓடி வந்து பசாட்டுச் பசாட்டாய்ப்
பூமியில் பரவும்.

சண்தைட எப்மேபாது - எப்படி முடிந்து
மேபாகும் என்பறல்லாம் பசால்ல முடியாது .
"உன்தை8ய நான் பவட்டிடுமேவன் பவட்டி”
என்று பசால்லியவாமேற வீட்டுக்குள் நுதைழந்து
யாராவது ஒருவர் உட்கார்ந்து பகாள்வதின்
மூலம் சண்தைட நின்று மேபாயிருக்கும் . ஒரு
மேவதைள பசால்லி விட்டுப் மேபா8வர்
பசால்லிய ற்குத் க்கபடி அரிவாளுடமே8ா ,
கத்தியுடமே8 வரலாம் என்று எதிர் பார்த்து
நிற்பவர்கள் ஐந்து நிமிஷம் காத்திருந்து பார்த்து
விட்டு அ ன் பிறகு ஒன்றுமேம இல்லாமல்
இருக்கக் கண்டு , குழந்தை கதைளக் தைகதையப்
பிடித்து அதைழத் வர்களாய் வீட்டுக்குப் மேபாய்
விடுவார்கள். கதைடசியாக அம்மா மட்டும்
அவிழ்த்து கிடந்
பகாண்தைடதைய எடுத்து
முடித் வளாக ’புளிச்’ என்று பவற்றிதைலதையத்
துப்பி விட்டுத் திண்தைணயில் மேபாய் உட்கார்ந்து
விடுவாள்.

சண்தைட நடந் மூன்றாம் நாதைளக்கு
வாய்க்காலில் நின்று அண்ணனும் , ம்பியும்
மேபசிக் பகாள்வார்கள் . ாய், ந்தை க்கு உரிய
பபாதுச் பசலவி8ங்கள், குடும்ப விவகாரங்கள்,
பாக்கி வரவு பசலவுகள் , மேநற்று பசகண்ட் மேஷா
சிவாஜி - சாவித்ரி நடித் படம் வதைரக்கும்
கவல்
பரிமாறிக்
பகாள்வார்கள்
.
இருவருக்குமேம மீன், கருவாடு வியாபாரம் ான்.
ஆ8ால் ம்பியின் தைகமேய வலுவா8து
.
நுணுக்கமுள்ள தைக ம்பிக்கும். வட்டிக்கு விட்டு
வாங்குவதிலும் ஊறிப் மேபா8வர் . இருவருமேம
சினிமாக் க ாநாயகர்கள் மேபால
பவரி
ஸ்தைடலாகமேவ இருப்பார்கள் .
பபரியவர்
பீடிக்கும்,
சிறியவர்
சிகரட்டுக்கும்
விருப்பமுதைடயவர்கள். ஆ8ால் பரஸ்பரம்
ஒருவரின் வீட்டுக்குள் மற்றவர் புகுந்து சட்தைடப்
தைபகளில் இருக்கிறதை அவசரத்துக்கு எடுத்து
வந்து குடிப்பதுண்டு . சின்8வருக்கு மட்டும்
பகாஞ்சம் சரச சல்லாப நாட்டங்கள் உண்டு
என்று ஊரில் பசால்லிக் பகாள்வார்கள்
.
இவர்கள் வாய்க்காலில் மேபசும் மேபாது மேநற்று
முன் தி8ம் கடுதைமயாகத் கராறு பண்ணிக்

பகாண்டார்கள் என்று யாருமேம நிதை8க்க
முடியாது.

`
இப்படிப்
பபாதுவாக்
ன்தைமகளுதைடய கராறுக்கு மத்தியில் ான்
இன்தைறக்பகன்று சற்றுக் குரூரமா8 மேமா ல்
உண்டாயிருக்கிறது. வழக்கம் மேபால எல்லாக்
குடும்ப
உறுப்பி8ர்களும்
களத்தில்
இருக்கிறார்கள். நியம விதிகளின் படி எல்லாம்
முதைறயாகமேவ நடந்து வருகிறது . அண்ணன்
மட்டும் இன்று கூடு லாக ஒரு பகட்ட
வார்த்தை யும் அ னூமேட ம்பியின் 'பபாட்தைட
விதைளயாட்டு’ பற்றியும் மு ன் மு லாகப்
பிரஸ் ாபித்திருக்கிறார். காமேலஜில் இருந்து
வந்
ம்பியும் களத்தில் இருந் ான் . ஐம்பது
தைமல் தூரத்தில் அவன் கல்லூரிப் படிப்பு
இருந் ாலும், அவன் ஒரு நாடார் வீட்டுப்
பபண்தைணக் கா லித்து வருகிற உண்தைம
எல்மேலாரின்
காதுகளுக்கும்
வந்து
மேசர்ந்திருக்கிறது. இப்மேபாது கராறுக்கு அவன்

ான் பின்8ணி . அவன் ஹாஸ்டலில் கட்ட
மேவண்டியது, இ ர பசலவி8ம் என்று கூறி
ரூபாய் நானூறுக்குப் பட்பஜட் மேபாட்டு
அனுப்பியும் அண்ணன்மார்கள் பணம்
அனுப்பித் ரவில்தைல .
நாடார் வீட்டுப்
பபண்தைணக் கா லிக்கிறவன்
ங்கள்
எதிர்பார்ப்பிமேல மண்தைண அள்ளிப் மேபாட்டு
விட்டு அவமேளாடு மேபாய் விட்டால் என்8ாவது
என்ற
பயம்.
ஏற்க8மேவ பார்த்
சினிமாப்படங்கள் அவர்கள் பயத்தை உறுதிப்
படுத்தி தைவத்திருந் து . அவதை8ப் படிக்க
தைவத் து பபரிய சம்பாத்தியத்தை எதிர்பார்த்து
ான். விபரீ மா8ால் எல்லாம் பாழாய்ப்
மேபாகும். பசலவு பசய்யப்பட்ட ப ாதைகயின்
கணக்கின்படி பார்க்தைகயில் இப்மேபாது
பபரியவர் ான் பணம் பகாடுக்க மேவண்டும் .
ஆ8ால் மதைழ விடாமல் பபய் தில் கருவாட்டு
வியாபாரம் நசிந்து மேபாய்விட்டப ன்றும் ,
வியாபாரம் பண்ண மதைழ நின்றால் ான்
முடியும் என்று ன் கட்சிதையக் கூட்டி8ார் .
“இமே
ான் எ8க்கும் " என்று ம்பியும் ன்
கஷ்டத்தை விவரித் ார் . இப்மேபாது நானூறு
ரூபாய் பகாடுத் ால் இவன் காமேலஜுக்குப்

மேபாய் மேநராகத் ன் கா லிதைய அதைழத்துக்
பகாண்டு கல்யாணம் பண்ணி விடுவாமே8ா
என்ற அச்சம் ான் இரண்டு மேபர் ம8ங்களிலும்
இருந் து. விஷயம் ப ரிந்
பின்8ர் ஒரு
ம்பிடிதையக் கூட இழக்கத் யாராயில்தைல .

"ஆளுக்கு இருநூறா குடுங்கமேளன் !”
என்று அத் ாவும் , அம்மாவும் சமா ா8மாய்ப்
மேபசிப் பார்த் ார்கள் . "வாதைய மூடுங்க . கண்ட
மாதிரி மேபசாதீங்க . நான் ான் பநதைறயக்
பகாடுத்திருக்மேகன்! இப்ப உங்க பபரிய மவன்
பகாடுக்க மேவண்டிய முதைற.
அவதை8க்
கஷ்டப்பட்டாவது கடன் உடன் பட்டாவது
குடுக்கச் பசால்லு" என்றார் சின்8வர். "எ8க்கு
இப்ப எதுவும் முடியாது . உ8க்கு மேபங்குல
கிடக்கு பணம் . அ எடுத்துக் குமேடன் . கூடப்
பபாறந் வனுக்குத்
ான் குடுக்குற
.
பகாதைறஞ்சாப் மேபாயிரப் மேபாற !” என்றார்
பபரியவர்.

"ஏ, மாடானுவளா! இப்படி பரண்டு
மேபருமா சண்தைட மேபாட்டா என்8ல அர்த் ம் ?
நாதைளக்கு அவன் கல்யாணத்துல பகதைடக்கப்
மேபாறதை பயல்லாம் நீங்க
ான் பகாட்டி
அளக்கப் மேபாறீங்க !
என்று கூறி8ாள் .
சின்8வருக்கு அளவுக்கு அதிகமா8 மேகாபம்
வந்து விட்டது . "மேபாற மேபாக்குல நீமேய உன்
பபரிய மவனுக்கு எல்லாத்தை யும் அளந்து
குடுத்துருவ மேபால இருக்மேக. நான் ான் இது
வதைரக்கும் அவன் படிப்புக்கு பராம்ப அதிகமாச்
பசலவு பண்ணி இருக்மேகன் . இப்ப அவன் ஒரு
நாடாரு மவளக் கா லிச்சிட்டு அவள் கல்யாணம்
பண்ணனும்னு இருக்கான் . அப்படி நடந் ா
எவன் நஷ்டப்படறது ?
இது வதைரக்கும்
பசலவழிச்சப ல்லாம் மேபாச்மேச !”
என்று
அங்கலாய்த் ார்.
பபரியவரும் பசலமேவ
பண்ணா வரா என்8? "அட சண்டாளா! மேபாற
மேபாக்குல படிப்புக்கு நீ ான் எல்லாம்
பண்ணு8 மாதிரி காட்டிட்டு எ8க்கு எதுவும்
இல்லாம ஆக்கிப் மேபாட்டுருவியா! நானும் ான்

கண்டும் காணாம பசலவழிச்மேசன் . நீ இப்பமேவ
எல்லாத்தை யும் திருடப் பாக்குறிமேய ... " என்று
ஒரு பகட்ட வார்த்தை தைய வீசி8ார் . அதை ச்
சுற்றி இ ர வார்த்தை களும் வந்து ஒமேர
நாராசமாய் விட்டது . உச்சக் கட்டத்துக்கு
வந் ாயிற்று. அ 8ால் பபரியவர் வீட்டுக்குள்
புகுந் ார். வீட்டுக்குள் புகுந் ால் அப்புறம்
பவளி வந் வரலாமேற கிதைடயாது . ஆ8ால்
இன்று மேபா8ார். உடமே8 திரும்பி8ார். தைகயில்
பலத் , சிராய்ப்பாய் உள்ள விறகுக் கட்தைட ான்
அவசரத்துக்கு கிதைடத் து .
அ 8ால்
பவலபவலத்துப் மேபா8 ம்பியும் வீட்டுக்குள்
ஓடி உடமே8 பவளிப் பார்த் ார் . அவர் தைகயில்
கூர் மழுங்கிப் மேபா8 விறகு ரிக்கும் அரிவாள்
கூச்சப்பட்டுப் பளபளத் து.

மேவடிக்தைக பார்க்க நின்றவர்கள் எல்லாம்
சு ாரிப்பாய் விட்டார்கள் . கூட்டமும் கூடி
விட்டது. என்8 நடக்கப் மேபாகிறது என்கிற
ஆவலாய் ஆளாளுக்கும் ஒருவதைரபயாருவர்

ள்ளிக் பகாண்டும் இடித்துக் பகாண்டும்
நின்றார்கள். காட்சி கிதைடக்கப் பபறா வர்கள்
தைலதைய எட்டி எட்டிப் பார்க்கலாயி8ர்
.
“படுவா! அரிவாதைளயா எடுத்து வந்திருக்க ?
உ8க்குத் தை ரியமிருந் ா நீ வா பக்கத்துல . நான்
குடல உருவிடுமே ன்.”

“நீ ாமே8 மு ல்ல கம்ப எடுத் வன் .
கிட்ட வால்! குடல உருவிடுமே ன்!"

"பபரிய அருவா! மேபாடா... ! நீ என்
குடல உருவு8, நான் இந் க் கட்தைடயால் உம்
மண்தைடயில்
ஒமேர
மேபாடா
மேபாட்டுருமேவ8ாக்கும்.
மேபாட்டுட்டு
எம்பாட்டுமேல
பஜயில்ல
மேபாயி
உக்காந்துக்கிடுமேவன்.”

"அது வதைரக்கும் நான் பூப்பறிச்சுட்டா
நிப்மேபன். உன் குடல மாதைலயா உருவி என்
கழுத்துல மேபாட்டுட்டு மசுமேர மேபாச்சுன்னு
நானும் பஜயில்ல மேபாயி உக்காந்துக்கிடுமேவன்.”

ஆமேவசமாகப் பபரியவர் !
தைகதைய
நீட்டிப் மேபசவும் விறகு கட்தைட உள்ளங்தைகதையச்
சிராய்த்துக் பகாண்டு தைக நழுவிப் மேபாய்
விழுந்
இடத்துக்குப் பத் டி ள்ளி ம்பி
நின்றிருந் ார். உடமே8 "பகாதைல .... பகாதைல”
என்று கத்தியபடி அரிவாள் மேமமேல உயரமாய்த்
தூக்கிக் பகாண்டு அங்மேகயும் , இங்மேகயுமாக
அதைல பாய்ந் ார்; ஓடி8ார்; ாவி8ார். முக்கிய
இலக்கா8 அண்ணதை8 விட்டுவிட்டுச் சுற்றி
சுற்றி
வந் ார்
.
எல்மேலாருதைடய
அனு ாபத்தை யும் திரட்டுவ ற்காகக் கடும்
பிரயத் 8ம் பசய் ார்.

"ஏது இன்தை8க்கு யாராவது ஒருத் ன்
சாஞ்சாத் ான் கதை முடியும் மேபால இருக்மேக !”
என்று அங்கலாயத் ாள் ஒரு பபத் ா (மூ ாட்டி)

"பபத் ா , சண்தைடன்னு பசால்லிக்கிட்டு
இன்தை8க்கித் ான் கம்தைபயும் , அருவாதைளயும்
எடுத்திருக்காங்க.
பகாஞ்சம் முன்மே8த் ம்
கண்டுருக்கு.
சத் ம் கித் ம் மேபாடாம
பாத்துட்மேட இருங்க !” என்றான் உள்ளூர்
பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் ஒரு தைபயன்.

“பாவிப் பயலுவளா - எவம்ல மேகார்ட்டு,
ஸ்மேடஷன்னு அதைலயிறது ?” என்று பபத் ா
அவன் தைலயில் ட்டி விட்டுக் பகாதைல
நிகழ்ந்து விட்டால் என்8ாவது என்ற பயமாக
ஸ் லத்தை விட்மேட ஓடி8ாள்.

புதிய
மாற்றம் கண்டிருக்கிற
இந்நிதைலதையக் கண்டு , அம்மாவும், ம்பியும்
சின்8வதைரப் மேபாய் இறுகப் பிடித் ார்கள் .
"ஒருத் 8 ஒருத் ன் பவட்டி சாயுங்கமேல !
அப்மேபா ான் நிம்மதியா இருக்கும் !" என்று
திண்தைணயிலிருந் அத் ா கத்தி8ார். பகாதைல,
பகாதைல என்று கத்தியபடிமேய அங்கும் இங்கும்
சின்8வர் அரிவாமேளாடு அதைலபாய்ந்
மேநரத்தை ப் பயன்படுத்தி பபரியவர் விறகுக்
கட்தைடதையக் தைகப்பற்றி விட்டார் . அம்மா ம்பியின் பிடிக்குள்
"வசமாக”
சிக்கிக்
பகாண்டவதைரப் மேபால
ம்பியா பிள்தைள
இருந் ாலும் அண்ணதை8 பவட்டிச் சாய்க்கப்
மேபாகிற மாதிரியா8 ஆமேவசத்தை க் காட்டிக்
பகாண்மேட இருந் ார் .
அவரும் விறகுக்
கட்தைடதையத் தூக்கி ம்பி ன்8ருகில் வந் ால்
மண்தைடயில் ஒமேர மேபாடாகப் மேபாட்டு
எமமேலாகம் அனுப்பி விடுகிற மாதிரி உறுமிக்
காட்டி8ார்.

அம்மாவுக்கு
முடியா ால்
"அடிச்சுக்கிட்டுச் சாவுங்கமேல !" என்று கூறி
விட்டுக் பகாண்தைடதைய எடுத்து முடிந் வளாகத்
திண்தைணயில் மேபாய் உட்கார்ந்து முகத்தை
மேவமேறமே ா திதைச மேநாக்கி திருப்பியவண்ணம்
புலம்பி8ாள். ம்பியும், "சரி, சரி, நீங்க இனிமேம
அடிச்சாலும் சரி , புடிச்சாலும் சரி , இனிமேம
காமேலஜிக்மேக நான் மேபாவப் மேபாறதில்ல . உங்க
கண் காணாம நான் நாதைளக்மேக பமட்ராஸுக்கு
ஓடிப் மேபாயிடுமே ன் !" என்று ன் முடிதைவப்
பிரகட8ப்படுத்தி விட்டு அவனும் திண்தைண
மீதில் அம்மா அருகில் வந்து உட்கார்ந்து
விட்டான். களத்தில் விறகுக் கட்தைடமேயாடும் ,
விறகு ரிக்கும் அரிவாமேளாடும் ஆயு
சன்8த் ர்களாக நின்ற அண்ணனும், ம்பியும்
பரஸ்பரம் , "பவட்டிப் புடுமேவன் ாமேயாளி !”
என்றும்,
"ஜாக்கிரதை யா
இருந்துக்க.
ப ாதைலச்சுப்புடுமேவன் ப ாதைலச்சு !” என்றும்
எச்சரிக்தைக விடுத் வர்களாக த் மது வீட்டின்
படியில் கால் தைவத் ார்கள் . இருவருக்கும்
இதைடப்பட்டிருந்
திண்தைணப் பகுதியில்
இருந்
ம்பிதைய மேநாக்கி பபரியவர் , "இங்க

பாருடா! நாதைளக்கு உன் மச்சி கழுத்துல
பகடக்குற பூசந் ரத்
( ாலிதைய) அடகு
வச்சாவது நான் உ8க்கு பீஸ் ாமேரன் . அந்
ஏசாமவன் கிட்ட இனிமேம சங்காத் மேம
வச்சுக்கா !" என்று கூறியவராய்த் தைலமுடியில்
தைகதைய அதைளந்து மேகசத்தை ச் சுருட்டி வதைளத்து
பநற்றியில் புரள் விட்டுத் ன் வீட்டுக்குள்
மேபா8ார்.
"அவன் பகடக் காண்டா
பபாறுக்கிப்பய. ஒரு காசுக்கு பபறா வன் .
நாதைளக்கு காதைலயிமேல முழிச்சவுடமே8மேய நீ
என் கூட வாடா ! மாமே8ஜர தைகமேயாட
இழுத்துட்டுப் மேபாயி உ8க்குப் மேபங்குல
இருந்து பணத்தை எடுத்து வரச் பசால்லுமே ன் !
எல்லாத்தை யும் சுருட்டுறதுக்கு இப்பமேவ மேநரம்
பாக்குறான் மசுராண்டி !” என்று கூறி விட்டு
ம்பியா பிள்தைளயும் வீட்டுக்குள் நுதைழந்து
விட்டார்.
ங்கள் கணவன்மார்கள் மிச்சம்
தைவத்து விட்டுப் மேபா8 பசாற்கதைள எடுத்து
இரண்டு மருமகள்களும் வாரிக் பகாட்டி விட்டு
ங்களின் பதிகளின் சுவடுகளிமேலமேய கால்
பதித்து நுதைழயப் மேபா8ார்கள் . மேபாகும் மேபாது
சின்8 மருமகள் 'தூ' என்று வாசலில் துப்பி

விட்டுப் மேபா8ாள் . "இனிமேம தூன்னு துப்பு ,
உன் நாக்க அறுத்து வீசற8ா இல்லியா பாரு !"
என்ற படி பபரிய மருமகளும் மேபா8ாள்.

திண்தைணயில் இருந்து பார்த்துக்
பகாண்மேட இருந்
மாமியாருக்கு எரிச்சல்
அடங்க வில்தைல. "மேபசிக் கிட்மேட உள்ளுக்கு
ஏம்லா மேபாறியளுமேவா? வந்து ஒருத் ரு
பகாண்தைடய ஒருத் ரு புடிச்சுக்கிட்டு நடுத்
ப ருவுல, உருளுங்களா? யாருக்கு பவத்தி
கிதைடக்குன்னு
பார்ப்மேபாம் !
வந்து
புருஷன்மாருக்குப் பபாண்டாட்டியாள வந்து
வாய்க்கவா பசஞ்சிங்க வாய்க்க! தூ... " என்று
காறித் துப்பி8ாள் . மாமியார் பசால் காதில்
ஏறா வர்கள் மேபால இரண்டு மருமகள்களும்
மாமியாருக்குப் பின்8ால் முதைறத்துப் பார்த்
வண்ணம் வீட்டுக்குள் ஐக்கியமா8ார்கள்.

பார்த்துக்
பகாண்டிருந் வர்களும்
துயரமாய் பவளிமேயறி8ார்கள். இந் முதைற ஒரு
திருப்பு முதை8 உண்டா8து . ரத் க் களறி
உண்டா8தும் மேபாய்த் தைலயிட மேவண்டும்
என்று இருந் ார்கள் . ஆ8ால் பபாசுக் பகன்று
மேபாய் விட்டது .
எப்மேபாதுமேம உள்ள
"பார்தைவயாளர்கள்” என்ற அந் ஸ்துடமே8மேய
அவர்கள் திரும்பிப் மேபாக வழி வகுத் ார்கள்
மீயன்8ா
சாவன்8ாவின் வாரிசுகள் .
எல்மேலாரும் திரும்பவும், பள்ளிவாசலில் பாங்கு
சப் ம் மேகட்கவும் சரியாக இருந் து . கதைலந்து
பகாண்டிருந் கூட்டத்துக்குப் பின்8ாமேல வந்து,
பின் அவர்கதைளயும் முந்தி விட்டு தைலயில்
ப ாப்பிதைய
மாட்டியவர்களாய்ப்
பள்ளிவாசலுக்குப் மேபா8ார்கள் மீயன்8ாவின்
வாரிசுகள்

இரண்டாம் நாள் காதைல.

வாய்க்காலில் அதைல புரண்டு புது
பவள்ளம் மேபா8து . பபரியவர் துணிமணிக்குச்
மேசாப்பு மேபாட்டு விட்டு ண்ணீருக்குள் 'தைடவ்’
அடிக்கத் யாரா8ார். கதைரயில் தைசக்கிள் சத் ம்
மேகட்டது. திரும்பி8ார். ம்பியா பிள்தைளயாகிய
சின்8வர் நின்று பகாண்டிருந் ார்
.
"அவனுக்கு மேநத்து பாங்குல பணம்
எடுத்துக் குடுத்திட்மேடன் .
அவன் இப்ப
காமேலஜுக்குப் பபாறப்பட்டுக் கிட்டிருக்கான் .
உங்களப் பாத்துக்கிட்டு மேபாவறதுக்காவ
பவயிட் பண்ணுறான் . அவன் அந் நாடாரு
பபண்ண கா லிச்சுட்டு இருக்கான் மேபாலத் ான்
ப ரியுது. மேபாய் பராம்ப கறாராச் பசால்லி
தைவங்க. இல்மேலன்8ா, இது நா வதைரயில்
பண்ணு பசலபவல்லாம் மேவஸ்ட்டாப்
மேபாயிரும்!" என்றார்.

"அந் விஷயத் நீ என்கிட்ட விட்டுரு
ம்பி. அ ப்பத்தி நீ கவதைலமேய படாமே . எடக்கு
மடக்கா அவன் ஏ ாவது பண்ணி8ா8ா அவன்
உண்டு இல்மேலன்னு ஆக்கிப்புடுமே ன் . நான்
அப்பப்ப மேபாயி அங்க கவனிச்சுட்டு வாமேரன்!"

“பஜாருக்கு மேபாறன். வரட்டுமா!” என்று
கிளம்பி8ார் சின்8வர்.

" ம்பி! வரும் மேபாது ஒரு பீடிக் கட்டு
வாங்கி வந்துரு. சுத் மா காலி! என்று கூவி8ார்.

"வாங்கிட்டு வாமேரன் .
அவசரமா
மேவணும்8ா உங்க பகாழுந்தியா கிட்ட மேகட்டு

சிகபரட்டு வாங்கிக்கங்க !” என்று கூறி விட்டு
அவரும் ஜல்தியா8ார்.

திரும்பிப் பார்த் ார் .
அதைலபாயும்
வாய்க்கால். நுதைர பாய்ந்து ஓடும் புதுப்பு8ல் .
"எல்லாரும் ள்ளுங்கமேட !" என்று ஒதுங்க
தைவத்து புதுப் பு8லுக்குள் விரால் பாய்ச்சல்
பாய்ந் ார்.

அவர் நீரில் முங்கி எழும் முன்
கதைரயிலிருந் வர்கள் எல்லாம் மேகலியாகச்
தைசதைக காட்டிச் சிரித்து அடங்கி8ார்கள்.
(கதைணயாழி - பசப். 91)

,

ம8தின் பாதைஷகள்

ஜா8கி அம்மாளுக்குக் கண்கள் கூசி8 .
சர்வாங்கமும் நடுநடுங்கியது. பநஞ்சத்தில் புயல்
தைமயம் பகாள்ள தைவத் வி8ாடிகள் அதைவ .
மீண்டும் ஏறிட்டு மேநாக்கமேவா , அங்மேக மேமலும்
ஒரு வி8ாடி நிற்கமேவா முடியா நரக பநருப்பு
அவதைளத் ன் நாக்குகளால் தீண்டிச் சித்ரவதை
பசய்து ரசித் து . 8து கதைடயின் முன்8ால்
நிற்பது அவளுக்மேக அவமா8மாய் இருந் து .
வாடிக்தைகயாளர்கள் வருவதும் வருவதும்
சா ாரணமாய் ஏறிட்டு மேநாக்குவதும் கூட
அருவருப்பாய் இருந்த்து , அங்மேகயிருந்து ஓடி
விட முயன்ற8 அவளின் கால்கள்!
வீட்டுச் பசலவுக்கா8
எண்ணி, அம்மாவிடம் பகாடுத்

பணத்தை
தைகமேயாடு

டிபன் பாக்தைஸயும் நீட்டி8ான் மேவலாயு ம் .
உடமே8 நரகத்திலிருந்து ப்பி விடுகிற ா8
எண்ணமாக, வீடு மேநாக்கிப் பாய்ந்து பசல்லத்
ப ாடங்கி8ாள் ஜா8கி அம்மாள் . ஆ8ாலும்
இப ன்8 திருப்தி?
ான் அறியாமமேலமேய
இத் தை8 வருஷங்களாக
8க்கும் ,
ன்
மக்களுக்கும்
இப்மேபாது
உணரத்
தைலப்பட்டுள்ள இந் நரகத்தில் இருந் ல்லவா
ஜீவி ம் நடந்துள்ளது ? ஆகாயத்தை வாய்க்குள்
திணித்து விட்டாற் மேபான்ற ஓங்கரிப்பு ;
குமட்டலா8 எண்ணங்கள்! மூத் மகதைளச் சீர்
பச8த்திகமேளாடு சிறப்பாகக் கட்டிக்
பகாடுத் தில் இருந்து இப்மேபாது சந்மே ாஷமாகச்
சாப்பிட்டுக் காலம் ள்ளுகிற வதைர எல்லாமேம
இப்படியும், அப்படியுமாய் ஒரு பக்கமாக நடந்து
வந்திருக்கிற வியாபாரத்தில் இருந்தும் ா8ா?

கதைடயின் இந் ப் பக்கத்தில் இருந்து
அந் ப் பக்கம் வதைரக்கும் மிக நீளமாகத் ப ாங்க
விடப்பட்டுள்ள அந் ஆபாசப் புத் கங்கள் ...

எஞ்சிய ஒரு துணிதையயும் உருவி விடத் யாராக
நின்ற அந்
நிர்வாண நங்தைகயின் அங்கத்
திரட்சிகள்...

ப ற்றமாய் ஓடி வந் தில் டிபன் பாக்ஸ்
கீமேழ விழுந்து கணகண ஓதைச எழுப்பவும் ான்
சாந்தியின் ஞாபகம் பற்றிக் பகாண்டு வந் து .
சாந்தி ான் , மேநற்று மத்தியா8ம் கூட அவள்
ான் அவனுக்குச் சாப்பாடு பகாண்டு மேபா8து .
அவள் இந் ப் படங்கதைளப் பார்த்திருக்க
மாட்டாளா?
அ 8ால் ாமே8ா
இன்று
காதைலயில் இவனுக்கு டிபன் பகாண்டு வர
ஆர்வம் காட்டி8ாள்? அந் ப் படங்கதைள சாந்தி
விரும்பிப் பார்த்துக் பகாண்டிருப்பது மேபான்று
ஒரு காட்சி அவள் விரும்பாமமேலமேய
கற்பதை8யாக விரிந் து. ஜா8கி அம்மாளின்
உடதைல இரு கூறிட்டுப் பிளந் ாலும் கூட
இவ்வளவு மேவ தை8 உண்டாகி இருக்காது .
கணவர் மணவாளம் பிள்தைள இரண்டு
நாள்களாக சுகமில்லாமல் ஆ8 ால் வந்
விதைளவுகள் இதைவ. பவள்தைள ம8மேசாடு வந்

மேவலாயு ம் இதை பயல்லாம் ன் தைகப்படமேவ
மேநற்றும் இன்றும் எடுத்து தைவக்கவும் மேகார்த்துப்
மேபாடவுமாக அல்லவா
இருந்திருப்பான்?
ன் குடும்பமேம
சாக்கதைடயில் மூழ்கி விட்ட ா? ப ன்றல் வரும்
வழியல்தைல. எல்லாத் திதைசகளிலிருந்தும் அ8ல்
காற்று ான் . ம8சு காலூன்ற வழியில்லாமல்
பரபரத்துக் பகாண்டிருக்கும் மேபாமே , அவள்
கால்கள் படபடப்பாய் ஓடிக் பகாண்டிருந் 8.

மணவாளம் பிள்தைள மிக்க ஆயாசமாய்ப்
படுத்துக் கிடந் ார் . இரண்டு நாளாக அவர்
படுகிற பாடு அவமேர அறிவார் . உடம்புக்கு
மேவமேறமே ா என்று அவராய்க் கற்பித்துக்
பகாண்ட
அவஸ்தை கள் மேவறு !
சாந்தி
அப்பாவுக்பகன்று பவந்நீர் மேபாட்டு அவர் முன்
தைவக்தைகயில், அம்மா திருதிருபவன்று நூறு
பாம்புகள் விரட்டி வருவமே
மேபான்ற

நடுக்கத்துடன் உள்மேள பாய்ந் ாள் . சின்8ச்
சின்8 மேவர்தைவ நதிகமேளாடு ஜா8கி அம்மாள்.

"பவயில் ஜாஸ்தியா ?
இப்படி
ஓடியாறிமேய?” என்று மேகட்டார் பிள்தைள.

"ஆமா”
என்றவளாக
சாந்தியின்
முகத்தை ஏறிட்டு மேநாக்கி8ாள் ஜா8கி
அம்மாள்.

மேராஜாப்பூ மேபால
தூய்தைமயாக ,
கவிதை கதைள வாரி வழங்குகிற முகமாகப்
புத்ப ாளி பகாண்டிருந் து சாந்தியின் முகம் .
முகத்தின் மேரதைககளில் ஊடுருவி8ாள் ஜா8கி
அம்மாள். அப்பாவின் பக்கத்தில் இருந் வள்
எழுந்து நின்று, “என்8ம்மா?” என்று மந் காசப்

புன்8தைக வழும் முகமாய்க் மேகட்டாள்
.
எதுவும் கூறாமல் ம8மும் பூரண அதைமதி
பபறாமல் சதைமயலதைறயில் நுதைழந் ஜா8கி
அம்மாள், டிபன் பாக்தைஸ தைவத்
அமே
வி8ாடியில் பிள்தைளயின் அருகில் வந்து
நின்றாள்.

"சாந்தி மேபாயிச் சாப்பிடு"

"உ8க்காத் ம்மா காத்திருக்மேகன்.”

“எ8க்குப் பசிக்கல. நீ மேபா!”

அம்மாவின்
நடவடிக்தைககளில்
இன்பறாரு விபரீ ம் கண்டாள் . மேபசாமல்
மேபா8ாள். நீளமா8 வீட்டின் இறுதிக் கட்டத்தை
சாந்தி மேபாய்ச் மேசருவதை க் கதைடசி வதைரக்கும்
பார்த் ாள் ஜா8கி அம்மாள் .
முகத்தை
துதைடத்தும் மேவர்தைவ நிற்கவில்தைல.

"ஏங்க,
மேபசணும்?”

உங்க கிட்ட ஒரு விஷயம்

விமே8ா மாய் ஏறிட்டார் பிள்தைள
"என்8 ?"

.

படபடப்மேபாடு வார்த்தை கள் துண்டு
துண்டாய் சி றி விழ மேகட்டாள் . "நம்ம
கதைடயில் கண்பகாண்டு பாக்க முடியா

அளவுக்குப்
புஸ் கமா
மேபாட்டிருக்கீங்கமேள!”

ப ாங்கப்

இ ற்குத் ா8ா இவள் இவ்வளவு ரம்
அங்கலாய்த்திருக்கிறாள்?

"இப ல்லாம் இப்ப சகஜம் ஜா8கி .
யாரும் அ ஒரு ப்பா எடுத்துக்க மாட்டாங்க!”
மணவாளம் பிள்தைளயின்
அதிர்ச்சியாக இருந் து.

மேபச்சு

"எதுங்க சகஜம்? இந்
அசிங்கமா
இப்மேபா சகஜமாப் மேபாச்சு ? உங்க மேபச்சு
பகாஞ்சம் கூட
நல்லாயில்மேல !
நம்ம
புள்தைளங்கதைளப் பத்தி மேயாசிச்சீங்களா
?

பள்ளிக்கூடத்துல படிக்குற தைபயன் அந்
இடத்துல
உக்கார
பவச்சு இப்படிப்
புத் கங்கள்லாம் விக்கச் பசான்8ா அவன்
படிப்பு என்8ாவும் ?
அவன் வாழ்க்தைக
என்8ாவும்முன்னு மேயாசிச்சுப் பாத்தீங்களா ?
நம்ம
குடும்பத்மே ாட
மா8ம்,
மருவாதிபயல்லாம் என்8 ஆவும்ணு பாருங்க !”
ஜா8கி அம்மாள் அழுது விட்டாள்.

மணவாளம் பிள்தைளக்கு இப்மேபாது
ான் உணர்வு
ட்டியது .
பகீபரன்றது.
என்8 ான் பகிரங்கமாய் இந் அதைர குதைற
ஆபாசப்
புத் கங்கதைள
விற்றுக்
பகாண்டிருந் ாலும், இதை விட அருவருப்பா8,
பார்க்கமேவ சகிக்கா , கூடா புதைகப்படங்களும்,
கதை
கட்டுதைரகளும் அடங்கிய
ஒரு
களஞ்சியமேம கதைடயில் உண்மேட ! கதைடப்
பக்கமாய் எப்மேபாதுமேம வந்து மேபாயிருக்கும் ன்
மகன் ப ாங்க விடப்பட்ட இந்
அதைர
நிர்வாணப் புத் கங்கதைளப் பார்த்திருப்பான்
ான். ஆ8ால் உள்மேள உள்ளது ... அவன் இது

வதைர பார்க்கா து ! மேவறு இடங்களில் கூட
அவ8ால் அவற்தைறப் பார்த்திருக்க முடியும்
என்று எண்ண வழியில்தைல . கதைடசியில்
கப்பமே8 மகனுக்கு வழியதைமத்துக் பகாடுத்து
விட்ட கதை யாகி விட்டமே ! பல முக்கிய
நபர்கமேளாடு இந் கிராமத்தில் ான் மட்டுமேம
பரம ரகசியமாக நடத்தி வந் விற்பதை8 அது !
மேநற்று முன் தி8ம் இரவில் வீட்டுக்கு வரும்
மேபாது அதைவகதைளபயல்லாம் எப்மேபாதும்
மேபால் அஜாக்ரதை யாக பவறுமமே8 ஒரு ஓரமாய்
தைவத்து விட்டு வந் து . அது பற்றிய சிந் தை8
அ ன் பின் இல்லாமமேல மேபாய்விட்டமே ! அது
ஞாபகம் இருந்திருந் ால் மேநற்று காதைல ாமே8
பசன்று அவற்தைறபயல்லாம் அப்புறப்படுத்தி
விட்டு அவதை8க் கதைடயில் உட்காரச்
பசய்திருக்கலாம். பவள்ளம் தைல ாண்டிப்
மேபாய் பகாண்டிருக்கிறது .
மேபயாட்டம்
மேபாட்டது அவர் ம8ம்
.
சா ாரணப்
புத் கங்களுக்மேக நிதைல டுமாறிய ஜா8கி, இந்
ரகசியபமல்லாம் அறிய மேநர்ந் ால் பரளத்ரமாகி
விடுவாள் ாமே8! ஒன்றும்

புரியவில்தைல பிள்தைளக்கு.

முந் ா
நாள் ராத்திரி மேலசா8
தைலவலிமேயாடு ான் மணவாளம் பிள்தைள வீடு
வந் ார். மேநற்று காதைல ான் உடம்புக்கு
பராம்பவும் ஆகாமல் மேபாய் விட்டது . நிற்க,
நடக்க முடியா அளவு பலவீ8ம் ! அ 8ால்
ான் விடுமுதைறயில் இருந் வனிடம் சாவிதைய
நீட்டி "மேபாய் கதைடதையத் திற " என்று மேபாட்ட
உத் ரவுக்குப் பணிந்து நண்பர்களுடன்
ஜாலியாக ஊர் சுற்றி அதைலவது பகட்டுப்
மேபாகுமே என்ற ஆ ங்கம் ம8தில் முட்ட
முணுமுணுத் படிக்குப் மேபா8ான் மேவலாயு ம்.
"கதைடதையத் திற " என்று பசான்8 ற்குக்
"பகட்டுப் மேபாகும் வழிதையப் பார்” என்று
அர்த் ம் ஆகிவிட்டது.

“என்8 பதிமேல மேபசாம இருக்கீங்க ?”
ஜா8கி அம்மாள் அவதைர உலுக்கி8ாள்.

மதை8வியின் மேகள்விக்குப் பதில் கூறும்
வார்த்தை கதைளத் மே டி அதைலந் து மணவாளம்
பிள்தைளயின் ம8ம்.
நிமிஷங்கதைள பமௌ8ங்களாய் நீடிக்க
விட்டார். "நம்ம வயித்துப்பாடு அமே ாட மேசர்ந்து
ான் மேபாயிட்டிருக்கு ஜா8கி.”

"மேநத்து மத்தியா8ம் அவ ான்
அவனுக்குச் சாப்பாடு பகாண்டுட்டுப் மேபா8ா !
மேநத்மே சாந்தி அந் ப் படத்தை பயல்லாம்
பாத்திருப்பா. அ 8ால ான் இன்தை8க்குக்
காதைலலயும் நாமே8 டிபன் பகாண்டு
மேபாமேறன்னு பராம்ப ஆர்வமா மேபா8 மாதிரி
ப ரியுது. இது ான் எ8க்கு பயம்மா இருக்கு.”

"நம்ப பபாண்ணு அப்படிபயல்லாம்
இல்மேல ஜா8கி . நீ பராம்பவும் பயப்படுற
மாதிரி ப ரியுது?”

"ஆதைச ாங்க . நீங்க பசால்ற மாதிரி
இருக்கலாம். மேநத்து அவ சாப்பாடு பகாண்டு
பகாடுத் ப்பமேவ அவ கண்ணுல இப ல்லாம்
பட்டிருக்கும் ாமே8 . அப்மேபா அவளுக்கும்
சங்கடமா இருந்திருந் ா இன்தை8க்கு காதைலல
நாமமேள பகாண்டு மேபான்னு பசான்8ாலும்
மேபாயிருப்பாளா?
ஊரு
உலகத்துல
ஒவ்பவான்னும் நடக்குற ப் பார்த் ா யாரு
எப்படின்னு நிதை8ச்சுக் கூட பாக்க முடியலிமேய!
”

ஒவ்பவாரு கவதைலயும் அணி
வகுக்கிறது.
எதை யும் இ8ம் காண
முடியவில்தைல . ம8ம் துயரப்படுகிறது. அவள்
பகிர்ந் து மேபால் இவர் பகிர்ந்து பகாள்ள
முடியவில்தைல. இதுநாள் வதைர மேவடிக்தைகயும் ,
துள்ளலுமாய்
இருந்
விஷயங்கள்
பநருப்பாகவும், விழுங்கும் நரகமாகவும் ஆகி
விட்ட8. அவள் ம8ம் அதைல பாய்ந்திருக்குமா?
ம்பி ஒருவன் அருகில் இருப்பதை உணரத்
வறி இருப்பாளா ? இதுவதைரயிலும் மேகாயில்
மேபாய் வரமே துணிந் ாபளன்றால் அ ற்கு ஒரு
மேமாசமா8 காரணத்தை த் ாமே8 உண்டாக்கிக்
பகாடுத்து விட்மேடாமேமா ? ன்னிடம் வாங்ச்
பசல்லும் வாடிக்தைகயாளர்கள் இப்மேபாது
மகனிடமும் விளக்கம் பசால்லி மேகட்டு
வாங்கியிருப்பார்களா?
பகளரவமாய்
ஒதுங்கியிருக்கக் கூடா ா அவர்கள்?

”நமக்கு அந் த் ப ாழிலு எவ்வளவு
ான் மேசாறு மேபாட்டிருந் ாலும் இனி அது

மேவண்டாமுங்க. நாம வக்கிற விதை8 நமக்மேக
வந்துட்டா அப்புறம் தைல நிமுந்து வாழ
முடியாமப்
மேபாயிடும் .
கம்முன்னு
இருக்கீங்கமேள. பசான்8ாக் மேகளுங்கய்யா ...”
முகம் புதை த் ாள் கணவனின் மடியில் , சாந்தி
அவ்விடம் வந் மேபாது ந்தை யின் மடியில் ாய்
உறங்குவதை க் கண்டாள்.

மணவாளம் பிள்தைள எப்மேபாதும்
வீட்டுக்கு வந்து மேசரும் அந் மேநரத்திமேலமேய
ான் மேவலாயு மும் வந் ான் . அன்தைறய
வியாபார நிதைல பற்றி மேபாதுவாகப் மேபசி8ான் .
பகாண்டு வந்திருந் தைபதைய ஓரமாத் ப ாங்க
விட்டான். சாந்தி அவனுக்காகக் காத்திருந்து
சா ம் பரிமாறி8ாள் . இன்னும் முழுதைமயா8
தூக்கத்தில் இல்லா
மணவாளம் பிள்தைள
புரண்டு பகாண்டிருந் ார் . மேவலாயு ம் சாப்பிட
ஆரம்பிக்கவும் சாந்தி எழுந்து பகாண்டாள் . ன்
கால்கதைள பமதுவாகப் பதித்து தைபதையத்
ப ாங்க விட்டிருந்
இடத்திற்கு வந் ாள் .

ம்பிதைய உற்றுக் கவனித் வளாகப் தைபதையத்
துழாவ ஆரம்பித் ாள். தூக்கம் வராமல் வித்
பிள்தைளயின் கண்களில் , தைகயிலகப்பட்ட ஒரு
புத் கத்தை எடுத்துக் பகாண்டு சாந்தி உள் அதைற
மேநாக்கி மேவகமேவகமாக நகர்வது ப ரிந் து .
உடம்பு முழுவதும் உஷ்ணத் ால் பகாதிக்க
ஆரம்பித் து.

"சாந்தி பகாஞ்சம் சுடு ண்ணி
பகாண்டாம்மா!"
என்று
அவதைர
அறியாமமேலமேய அவர் உரத்துச் பசான்8ார் .
குரல் மேகட்டதும் சர்வாங்கமும் நடுநடுங்க
மேவகப்பட்டுத் திரும்பியவள் படுக்தைகயில்
அப்பா எழுந்து உட்காருவதை க் கண்டதும்
ஒன்றும்
ஓடா வளாய்
"இமே ா
வந்துட்மேடம்பா!" என்றவளாய்ப் புத் கத்தை ப்
பீமேராவின் மேமல் மேபாட்டு விட்டு அடுக்கதைள
மேநாக்கிப் பாய்ந் ாள். பசால்ல முடியா துக்கம்
பிள்தைளயின் பநஞ்சில் நிரம்பியது . பீமேராவின்
மேமல் என்8 புத் கம் என்று பார்க்கவும் கூட

அவருள் ஒரு நடுநடுக்கம்
.
நடு
வீட்டிலிருந் படிக்மேக
அடுக்கதைளயில்
பம்பரமாய்ச் சுழலும் சாந்திதையக் கண்டார் . இது
வதைர எவ்வி
கவதைலக்கும் இடமளிக்கா
பசல்வ மகள் அவள்!

உடம்பு இப்மேபாதும் கூட அமே
பலவீ8த்தை த் ான் பகாண்டிருந் து . ஆ8ால்
பநஞ்சில் வலிதைமயா8 தீர்மா8ம் இருக்கிறது .
அதை8வரும் தூங்க ஆரம்பித் தும் எழுந் ார் .
பமதுவாகக் க தைவத் திறந்து பவளிமேய வந் ார் .
நடக்க ஆரம்பித் ார். கதைட தைவத்து இத் தை8
வருஷங்களிலும் அவர் இந்
அகாலத்தில்
இப்படி வந் தில்தைல. ஆ8ால் இப்மேபாது அவர்
தைகயிலிருந் தீப்பபட்டியின் மேகாரப் பசிக்குத்
தீனி மேபாட மேவண்டி இருந் து.
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அப்பாற்பட்ட உலகம்

இன்று காதைலயில் ான் வீட்டுக்
பகால்தைலயில் இருந்
பூவரசு மரத்தின்
கிதைளயில் ஒரு முழக் கயிற்றில் பிச்சுமணி
ப ாங்கி8ார்.
முழிகள் பிதுங்கி நாக்கு
பவளித் ள்ள
மேகாரமா8
முதைறயில்
மே ாற்றமளித் அப்பாவின் சடலத்தை ப் பார்க்க
மேநர்ந் துமேம பஜயபால் வீறிட்டு அழ
ஆரம்பித் ான். ஊர்க்காரர்கள் அவசரமாய்க் கூடி
முடிபவடுக்கும் வதைர பிச்சுமணியின் சடலம்
வீட்டின் ப ன்மேமற்கு மூதைலயில் சாத்தி
தைவக்கப்பட்டிருந் து. பசண்பக வடிவு ன்
குழந்தை கள் இரண்தைடயும் கட்டிப் பிடித்து
அழு ாள்.

மேபாலீஸுக்குத் கவல் மேபாய் விடும்
முன்மேப அவர் சடலம் புதை குழிக்குப் மேபாய்
மேமடா8து. அ ன் பின் அதைமதியாகி விட்டது .
விசயம் மேகள்விப்பட்டு ஒரு வாரம் கழித்துத்
ான் பசண்பக
வடிதைவ பார்க்க
பசன்தை8யிலிருந்து வந் ார் ரங்கசாமி . அவர்
வந் தும் அம்மாவின் துக்கம் பல மடங்கு
வீறிட்டுக் கிளம்பியதை யும் அவள் தைவத்
ஒப்பாரிதையயும் மேகட்டுக் குழந்தை கள் இது நாள்
வதைர பகாண்டிருந் துக்கம் கதைலந்து சற்மேற
பயமாகக் க வுப் பக்கம் ஒருக்களித்துச் சாய்ந்து
நின்ற8ர். அம்மா தைலவிரி மேகாலமாய்க் க றிக்
க றி அழுத்தை யும் ரங்கசாமி சற்மேற துக்கம்
மண்டிய முகத்மே ாடு அவதைளமேய உற்றுப்
பார்ப்பதை யும் மருண்ட கண்கமேளாடு பார்த்துக்
பகாண்டிருந் 8ர்.

"அய்யா, இனி நான் என்8த் பசய்யப்
மேபாமேறன்? அவுக என்தை8 இப்படி ஆக்கி
வச்சுட்டுப் மேபாய்ட்டாகமேள ! மேல, நான் பபத்
மக்கா! இப்படி வப்பன் இல்லா அ8ா யப்

மேபாய்ட்டீங்கமேள!" பசண்பக வடிவு மார்பில்
அடித்துக் பகாண்டாள்.

திருவாளர்
எம் .ஆர்.
என்று
அதைழக்கப்படும் ரங்கசாமி ஊருக்கு வந் ால்
பசண்பக
வடிதைவப் பார்க்கபவன்று
பிரத்மேயகமா8
நதைடகள்
நடப்பார் .
ஏழ்தைமயிலும் பூத்துக் கரிசல் மண்ணின்
கருப்மேபாடு பூசி விட்ட குத்து விளக்குப் மேபால்
துலங்குகின்ற பசண்பகவடிதைவப் பார்க்கத்
வறாமல் வந்துவிடுவார் .
ஒவ்பவாரு
ராத்திரிகளிலும் அளவு கடந்
பிரியம் .
அங்மேகமேய அவமேளாடமேய படுத்துக் பகாள்வார் .
பிச்சுமணி வந்து க வு ட்டுகிற வதைரக்கும் .
க வு திறந்து அவர் உள்மேள வரும் மேபாது
ரங்கசாமி புழக்கதைட வழிமேய ன் வீடு
எத்துதைண இருட்டா8ாலும் நடந்து
பகாண்டிருப்பார்.

பசண்பக வடிதைவ நாடி ரங்கசாமி
வந் ால், அவள் மகளின் மீது அதிக பிரியம்
காட்டுவார்.
அ ற்பகாரு காரணம் இருந் து
.
திருவாளர் எம்.ஆர்.ன் மூக்தைகக் கிள்ளியபடிமேய
பசண்பக வடிவு ஒரு நாள் பசான்8ாள்
,
"ஆயரந்மே இருந் ாலும் நீங்க என்கிட்ட
வந்துட்டுப் மேபாறதுக்கு நான் என்தை8க்கும்
பாத்துகிட்டு இருக்காப்மேபால ஒரு அதைடயாளம்
மேவணுமில்ல. இந் ப் பய பஜயபாமேலாடு மேசத்து
நான் அதை யும் கவனிச்சுக்கப் மேபாமேறன்
.
என்8ய்யா உம்முன்னு பாக்குறீக ? பசால்லுங்க
எது8ாச்சும்!” அவளின் குதைறதைய நிவர்த்தி
பசய் ார் அவர் . அவரது முகத்தை உரித்துக்
பகாண்டு பஜயராணி பிறந் ாள்.

அந் முகம் பார்த்து நிறம் பார்த்து
ஊர்ச்ச8ம் ப ரிந்து பகாண்டாலும் , "அது
பஜயபாலு அப்பாருக்குப் பபாறந் து” என்று

கூறி8ாள் வடிவு . காற்றின் உ வி பகாண்டு
பசண்பக
வடிவின் அம்தைமதையயும் ,
அப்பதை8யும் இந் ச் பசய்தி உலுக்கியது .
ப ாணப ாணத்
அம்தைமயின் தைகப்பிடித்து
ஓங்கி ஒமேர மேபாடாகச் சத்தியம் பண்ணிச்
பசான்8ாள், "ஏளா! இது உன் மருமவனுக்குப்
பபாறந் து ாமுளா!”

அத்தை க்கும், மாமனுக்கும் பிச்சுமணி
மீது வருத் முண்டு . ஊருக்கு இந் ப் பக்கம்
கிடந் சாராயக் கதைடயில் இருந்து அந் ப்
பக்கமாய் வயலுக்குள் பிரகாசமாய்க் கிடந்
டூரிங் சினிமா வதைரக்கும் - சமயங்களில் விடிய
விடிய - ராஜ்யம் நடத்தி வந் ான் பிச்சுமணி. ன்
ப ாழிலில் ஆர்வமின்றித் திரிந் ான் . "இந் ப்
பிச்சுமணி பய ான் அவளக் கூட்டிக் பகாடுத்து
சம்பாரிக்காம்மேல!” என்றும் மேபச்சு வந் து .
இ 8ால் எப்படிமேயா பிச்சுமணியின் உயிர்
மேபாய்விட்டது.

ரங்கசாமி முகத்தை ஏறிட்டுப் பார்த்துக்
பகாண்டாள். "பசய்பாலப் படிக்க வச்சு
ஆளாக்கிறணும். அவனும் அவங்க அப்பன்
மாதிரி இந் க் குலத்ப ாழிலமேய பசஞ்சுக்கிட்டு
இருந் ா
இந்
வம்சமேம உருப்படாமல்
மேபாயிரும். அ 8ால நீங்க ான்யா அவனுக்கு
உ வணும். உங்களுக்கு மேகாடிப் புண்ணியமா
மேபாயிடும்.

ரங்கசாமி உடமே8 சரி பசால்லவில்தைல .
மேயாசித் ார். "அதுக்பகன்8 வடிவு? அவனுக்கு
நா8ாச்சு. இதுக்பகல்லாமா மேபாயி கவதைலப்
படறது. விட்டுத் ள்ளு சவத் ... "

பசண்பக வடிவுக்குப் பால் வார்த் து
மேபால இருந் து.

ஒரு நாள் பசன்தை8யில் அவதை8த் ன்
கண்காணிப்பில் தைவத்து படிப்பிக்க ரங்கசாமி
கூட்டிப் மேபா8ார் .
பசண்பக
வடிவு
நிம்மதியா8ாள். மேசாகப் பிடி பமல்லமேவ
விடுபட்டு விட்டது . அந் க் கரிசல் காட்டுப்
பூமியில் ன் உதைழப்தைப எப்படிபயல்லாம்
பசலுத்தி8ால் வாழ்தைவ நகர்த் முடியுமேமா
அப்படிபயல்லாம் உதைழத் ாள் . அவதைளத்
னிமேய சந்திக்கிற
பபாழுதுகளில் பல
மனுஷர்களும் உள்ளத் ளவில் எவ்வளவு
நிர்வாணமாய் ஆகிப் மேபா8ார்கள் ? ஒரு
தைகயாலாகா
மனி னுக்குத்
ன்தை8க்
பகாடுத்துத்
ன் வாழ்தைவச் சீரழித்
பபற்மேறார்கதைளயும் இப்மேபாது கூச்ச
நாச்சமில்லாமல் மேகட்டுக் பகாண்டு முன்மே8
நிற்கிற ஈ8ப் புத்திக்காரர்கதைளயும் ஒமேர வீச்சாக
வீசித் ள்ளி விட்டால் என்8 என்ற அளவிற்கு
அவள் சி8ம் வளர்ந் து.

ஆ8ால் ரங்கசாமிதைய நிதை8க்கிற மேபாது
ம8ம் குளுதைம ஆகி அந் ரத்தில் சஞ்சரிக்கிறது .
அவருக்காக அவள் வாழ்ந்து முடிந் ால் அது
வாழ்க்தைக . அவர் சிற்பியாக இருந்து ன்
மகதை8 வார்த்துக் பகாடுத்து விட்டால் மேபாதும் .
ன் மகனும் மற்றும் குழந்தை கதைளப் மேபால
நாலு வார்த்தை யாவது இங்கிலீசில் மேபசிவிட
மேவண்டும். அவதை8 உருவாக்கும் ரங்கசாமியின்
கால்களில் பசருப்பாகி விடலாம்.

பாவி மட்தைடக்கு நாலு வார்த்தை
எழு த் ப ரியவில்தைல . ப ரிந் ால் அவள்
ம8த்திலுள்ள சித்திரங்கதைளப் பூரா எழுதி
விடலாம். அ 8ால் அவர் மேநரில் இருப்ப ாக
நிதை8த்து
ராத்திரி
மேநரங்களில்
என்8பவல்லாமேமா பசால்லித் தீர்க்கிறாள் .
எல்லாவற்றுக்கும் ரங்கசாமி புன்8தைக
சகி மாய்த் தைலதைய ம் ... ம்..... என்ற ஆட்டிக்
பகாண்டு மேகட்டபடி இருக்கிறாமேர விர பதிமேல
மேபசுவதில்தைல . மேபச மாட்டீமேரா? கன்8த்தை க்

கிள்ளுகிறாள். ரங்கசாமி இருளுக்குள் கதைரந்து
விடுகிறார்.

அவர் ஊர் வந்திருக்கிற பசய்தி ஒரு நாள்
பசண்பக வடிதைவச் சந்மே ாசக் கிறக்கத்தில்
ள்ளியது. அவர் இன்று இரவு ன் வீட்டுக்கு
வருவாரல்லவா? அவள் காடு கதைரக்மேக
மேபாகவில்தைல. எம். ஆர். என்ற பசால் அவள்
காதில் விழும் மேபாது அது அவளுக்மேக உரிய
பபருதைமயாக
எத் தை8
தூரம்
மகிழ்ந்திருக்கிறாள். பசன்தை8க்குப் மேபாய்
கஷ்டப்பட்டு முன்மே8றி இன்று அவர் நாதைலந்து
பலசரக்குக் கதைடகளின் அதிபதி . பசன்தை8
சம்பாத்தியம் ஊரில் மே ாட்டங்களாய்
,
வீடுகளாய்,
வயல்களாய் விதைளகிறது .
எப்மேபர்ப்பட்ட மனுசராய் இருந் ால் என்8 ?
என் மடியில் கிடக்கிற மனுசன் ான் என்று
அவள் ம8சு கர்வப்பட்டிருப்பினும் பல
சமயங்களில் நடந் து . பபரிய பங்களாவாசி
ான் என்றாலும் இந் க் குடிதைசக்குள்ளும்

கிடந்து இந் உடம்தைப எத் தை8 முதைற தின்னு
விட்டார்?
அதை ப் பபருதைமயாகவும் ,
வாழ்க்தைகத்
டத்தை மேயா
மாற்றிப்
மேபாட்டப ாரு அவலமாகவும் சில சமயங்களில்
மே ான்றும்.

ரங்கசாமி க தைவத் ட்ட நிதை8த்
மேபாது அது ாமே8 திறந்து பகாண்டது . இரண்டு
தைககளும் அவதைர அலக்காகத் தூக்கி விடும்
பலத்தை க் காட்டி8 .
மூச்சு முட்டியது
இருவருக்குமேம.
மேபச்சு வார்த்தை மேய
மே தைவயற்ற நாகமும், சாதைரயுமாக கட்டுண்டு
கிடந் 8ர். பூக்களின் வாசதை8யில் கதைரந்து
நழுவின் பவட்க உணர்வுகள்.

“நல்லாருக்கா8ய்யா
புள்ள?”

நான் பபத்

"நல்லாருக்கான் வடிவு."

“உம்ம கிட்மேட எப்படி
நடந்துக்குறான்?”

"அமேடயப்பா!
அதை பயல்லாம்
அவனுக்குச் பசால்லியாக் காட்டணும்?”

அவதைர ஒருச்சாய்த்துத்
கிடத்தி8ாள்.

ன் மே ாளில்

"அவன் என்தை8யத் மே டுவா8ாய்யா?”

"பபத் அம்தைமயில்லா நீ. மே டாமயா
இருப்பான்? அடிக்கடி உன்தை8ப் பத்திச்
பசால்லிக் காட்டுவான் . நான் ான் ஆறு ல்
பசால்லி அவன் சந்மே ாசமா
இருக்க
வச்சிருக்மேகன்.”

"இங்க உங்க புள்தைளங்கமேளாட மேசர்ந் ா
அவன் சினிமா விதைளயாட்டுன்னு பகட்டுப்
மேபாவான்னு வயந்து ான் பஜயபால உம்ம
கண்காணிப்புமேலமேய
படிக்க
வக்க
அனுப்புமே8ன். ஊபரல்லாம் மேகலி மேபச்சுத்
ா8ாம். மேபசட்டும். எ8க்கு அ ப்பத்தி
"கவதைலயிமேல மேல.... "

"உன் தைபயன் பகட்டிக்கார8ாயிடுவான்
வடிவு. நீமேய அதிசயிச்சுப் மேபாயிடுமேவ .. அவர்

இதைட புகுந் ார் அவள் அது பற்றிமேய மேபசி
உழல்வதை விரும்பா வர் மேபால.
பசாற்கள் கூட மே 8ாய் இனிக்கும்
என்பதை அவள் அனுபவத்தில் இன்று ான்
உணர்கிறாள். அவள் ஆதைச நிதைறமேவறும் .
ப ருவில் தைல நிமிர்ந்து அவள் பசல்லும்
காலம் வரும் . ஏள8ப் பார்தைவகளுக்கு அன்று
விழப் மேபாகிறது சவுக்கடி.

அவள் அவனிடம்
யவாய்ச்
பசான்8ாள். "பஜயபால்; உம்ம மவன் மாதிரி
பந8ச்சுங்மேகாங்க.
உம்ம
உப்பத்தின்னு
வளர்றான். அப்பப்ப உம்ம பசால்லக் மேகக்காம்
சரியாப் படிக்காம இருந் ாக்கூட அவ8க்
கண்டிச்சு நல்லா படிக்க தைவயுங்கய்யா . நம்ம
புள்மேளன்னு பசால்லிட்டாமேளன்னு பந8ச்சு
அவனுக்கு பசல்லம் பகாடுத்து று தைல
ஆக்கிறாதீங்க. அவன் ஆளாகணும் ... பபரிய

ஆளாகணும்...” பசால்லும் மேபாமே அழு ாள் .
அழுது பகாண்மேட இருந் ாள்.
திருவாளர் எம் .ஆர் பவறித்து
மேநாக்கி8ார். அந்
மேநாக்கில் பசன்றவாரக்
காட்சி ப ரிந் து . "ஆக்கங் பகட்ட மூதி . அங்க
என்8ல வம்பு பண்ணிக்கிட்டு பகடக்க ?
கதைடயில் உள்ள மேவலய ஒழுங்கா பாருல .
பின்8ால் கதைட தைவக்க
பராம்ப
பிரமேயாஜ8மாயிருக்கும்”
என்று இரவு
பதிப8ான்றதைர மணிக்குக் கதைடதைய அதைடக்கச்
சிறிது மேநரம் இருக்கும் மேபாது அவன் மீது
படிக்கல்தைலத் தூக்கி எறிந் தும் , அது மே ாள்
பட்தைடதையத் ாக்கியதும் , அவன் அம்மா ,
அம்மா என்று அலறியபடி அப்படிமேய கீமேழ
சரிந் தும் விசுவ ரூபபமடுத்துத் திணறச்
பசய் து.

அழுது பகாண்டிருந் மேபாதும் பசண்பக
வடிவின் கண்களில் பஜயபால் புன்8தைகத்துக்
பகாண்டிருந் ான்.
(இலக்கு - மார்ச், 98)

முகவரி
முகங்கள்

மேவண்டா

திரிசங்கு எங்கு மேபா8ான் என்மேற
ப ரியவில்தைல.
சுந் ரி தைகக்குழந்தை தைய
தைவத்துக் பகாண்டு அழு ாள் . அக்காவின்
அழுதைகயில் ம8ம் கதைரந்
பஜயபால் ,
மேவகமாகச் பசன்று அம்மாவிடம் விஷயத்தை ச்
பசான்8ான்.
விஷயம் மேகள்விப்பட்டதும்
விஜயா சற்று மேநரம் நிதைலகுத்தி நின்றாள் .
திரிசங்கு மேபாக மேவண்டும் என்று அவள்
ஆதைசப்பட்டது நிதைறமேவறி விட்டது.

மாமே8ஜதைர அணுகி விவரம் கூறி , வீடு
திரும்ப உத் ரவு மேகட்டாள் . தீபாவளி மேநரம் .
விஜயா இப்படி ஒரு காரணம் கூறி வீட்டுக்குப்
மேபா8ால், மாமே8ஜர் கறார் ன்தைமயின் மேமல்
மு லாளிக்குள்ள நம்பிக்தைக பறி மேபாய் விடும் .
ராமலிங்கம் கறுத் முகம் காட்டி8ார் . விஜயா
ராமலிங்கத்தை க் பகஞ்சி8ாள் .
அம்மா
பகஞ்சுவதும், மாமே8ஜர் ராமலிங்கம் விதைறப்பு
காட்டுவதும் பஜய்பாலுக்கு ம8க் கூச்சத்தை க்
பகாடுத் து. அவன் இருவதைரயுமேம பார்க்க
விரும்பாமல் சற்று விலகிப் மேபாய் நின்றான் .
பஜயபாலின் வயதுக்கு இதைணயா8 தைபயன்கள்
பசய்யக் கூடிய படு சுறுசுறுப்பா8 மேவதைலகளில்
பவறித்து நின்றான்.

விஜயாவும்,
பஜயபாலும் மேபசிக்
பகாண்மேட வந் ார்கள் . சுந் ரி சமா ா8மாகி
விடுவாளா என்ற கவதைல ான் விஜயாவுக்கு .
மாமா இப்படி ஓடித் தைலமதைறவா8தை
பஜயபால் அக்காவுக்காக மேவண்டி , பராம்ப

சீரியஸாகமேவ எடுத்துக் பகாண்டான்
.
பசாந் க்காரர்களின் வீடுகளுக்குச் பசன்று
பார்த்து வரலாமா என்ற மேகள்விதைய அம்மாவின்
முன் தைவத் ான் . "ஏமேல, ஊபரல்லாம் ப ரிய
தைவக்கிறதுக்கா?
மேபசாம
இரி.
மேபா8ா
மேபா8வன் திரும்பி வர்ற வதைரக்கும் மூச்சுக்
காட்டாம இருக்கணும். இந் சுந் ரி மூதிய
எப்படி சமாளிக்கிறதுங்குற கவல ான் எ8க்கு”

நதைடதையச் சுருக்கிக் பகாண்டு
பஜயபாலின் தைகதையப் பிடித்து பமதுவாக
நிறுத்தி8ாள் விஜயா.

,

"இங்க பாருல... அவ கிட்மேட வச்சு நான்
பசால்லுமேவன். நீ தூத்துக்குடி பாட்டி வீட்டுல
மேபாயி அங்க இருக்கா8ா பாத்துட்டு வான்8
பசால்லுமேவன். நீ என்8 பசய்யிமேறன்8ா ,
பபாறப்பட்டுப் மேபாற மாதிரி மேபாயி உ8க்குப்

புடிச்ச படமா ஒண்மேணா , பரண்மேடா பாத்துட்டு
அப்புறமா பஸ் ஏறி இங்கிமேய வந்திடு . அவன்
அங்மேக இல்மேலன்னு உன் அக்காட்ட பசால்லிடு.
அப்படி வந் ா வீட்டுக்கு வரச் பசால்லி
பசால்லிட்டு வந் ா அவகிட்ட புளுவிடு”
என்று பசான்8ாள்.

பஜயபால் என்8 பசய்வான் ? அம்மா
பபாய் மேபசச் பசால்கிறாள்
.
வலிந்து
சினிமாவுக்குப் மேபா என்கிறாள் . அக்காவுக்கு
ஒரு ம8சும் , அம்மாவுக்கு ஒரு ம8சுமாக
ஆ8ான். வீட்தைட எட்டி8ார்கள் . கடுதைமயா8
பவயிலில் வியர்தைவ பபருக்க நடந்து வந்து
வாசல் படியில் கால் தைவத் தும் குளிர்ந் காற்று
வந்து ழுவிக் பகாண்டு மேபா8து. சுந் ரி மேசாகம்
ழுவிக் கிடந் ாள் . விஜயாவும், பஜயபாலும்
எதிர்பார்த்து வந் மாதிரி அவள் இல்தைல ான் .
ஆ8ாலும், ாய் மாமதை8க் கட்டிய நாளில்
இருந்து இப்படி ஏ ாகிலும் ஒரு காரணம்

ப ாட்டு அழுது தீர்த்
படிமேய இருக்க
மேவண்டும் என்று ஆகி விட்டாள்.

கண்ணீரின் வற்றிய மேகாடு சுந் ரியின்
கன்8த்தில் சிறிய அளவில் பளபளத் து. விஜயா
அவளிடம் விவரம் மேகளாமலும் ஆறு ல்
கூறாமலும் நின்றாள் . அவள் மடியில் கிடந்
மேபரப்பிள்தைளதையத் தூக்கி இடுப்பில் தைவத்துக்
பகாண்டாள். இவ்வளவு சின்8 வயதிமேலமேய
ானும் ஒரு மேபரதை8ச் சுமக்க மேவண்டி வந்
காலக் பகாடுதைமதைய எண்ணி விஜயா
மேவ தை8மேயாடு உள்மேள மேபா8ாள் . ஆ8ால்
விஜயா பஜய்பாதைல தூத்துக்குடி வதைர மேபாய்
வரச் பசான்8 நாடகம் அன்று நடக்க வில்தைல.

இரவு பத்து மணி வாக்கில் மாமே8ஜர்
ராமலிங்கம் நதைட வாசல் ஏறி வந் ார் . ன்
வீட்டுக்குப் மேபாகிற
பாதை தைய விட்டு
விஜயாவின் வீடு வதைர கதைளப்பாய் வந் ார் .

அது ான் பாய் விரித்து எல்மேலாரும் படுக்க
இருந் மேநரம். மேலசில் கிளம்பிப் மேபாகிற
மனுஷ8ா இவர்? சுந் ரிக்கு எரிச்சல் முட்டி
வந் து. அம்மாவுக்காக வாய் மூடிக் கிடந் ாள்.
ஆ8ால், விஜயாமேவா அவதைரக் கண்ட
உற்சாகத்தில் சில அடி தூரம் எதிரிமேலமேய
உட்கார்ந் ாள். காதைலயில் அவள் அனுமதி
மேகட்டு நின்ற மேபாது ராமலிங்கம் மேவபறாரு
முகத்துடன் இருந் ார். இப்மேபாது பார்க்க மேநரும்
முகத்துக்கும் எப்மேபாதும் அலுவலகத்தில்
பார்க்க மேநர்ந்
முகத்துக்கும் துல்லியமா8
மேவறுபாட்தைட பஜயபால் உணர்ந் ான் . "என்8
ஆச்சு? வந் ா8ா... வராம ப ாதைலஞ்மேச
மேபா8ா8ா?” என்று ராமலிங்கம் மேகட்டார்.

சுந் ரிக்கு ஆத்திரமாக
வந் து .
அம்மாதைவத் திரும்பிப் பார்த் ாள் . "அவன்
எங்மேக மேபாயிருக்கப் மேபாறான் ? வருவான்”
என்றாள் விஜயா . ராமலிங்கம் பசால்லிய ற்கு

அம்மா சரியா8 கண்டிப்பு காட்டவில்தைல
என்பமே சுந் ரிக்குக் மேகாபமா8து.

"அப்ப நீ ஏன் ப றித் துடிச்சு வந்மே
என்று ராமலிங்கம் மேகட்டார்.

?”

"எ8க்காகவா வந்மே ன்? இவ அழுது
கிட்டு இருப்பாமேளான்னு பயந்து மேபாயி ான்
வந்மே ன்.”

"சரி சரி. இது தீபாவளி மேநரம் . இனிமேம
இப்படில்லாம் பசால்லிட்டுத் திடுதிப்புன்னு
வந்திடா . மு லாளிப் பசங்க கண்ணுல
எண்பணய் விட்டுக் கிட்டு அதைலயிறானுங்க .
விஜயாவ
எங்க,
விஜயாவ
எங்கன்னு
ஒவ்பவாருத் 8ா வந்து எட்டிப் பார்த்துட்டுப்

மேபாறானுங்க. என் மேபருல பஞ்சராயிடும். நான்
என்8 பாடுபட்டு சமாளிச்சிக்கிட்டுருப்மேபன்னு
நீமேய பந8ச்சிப் பாமேரன்.”

விஜயாவுக்கு இதை க் மேகட்க சங்கடமாக
இருந் து. சுந் ரியின் முன்மே8 வந்து நின்று
இப்படிப் மேபசித் ப ாதைலகிறாமேர என்று
பநளிந் ாள்.
சுந் ரியும் ஊடுருவலாய்ப்
பார்த் ாள். சுந் ரி மேபாய்ப் பாதைய விரித் ாள் .
திரிசங்கு எங்கு மேபாயிருப்பான் என்று சுந் ரி
மேயாசிக்கலா8ாள்.

அவன் பராம்பவும் ப ாந் ரவு
பண்ணித் ான் சுந் ரிதையக் கட்டிக் பகாண்டான் .
விருப்பமேம இல்தைல விஜயாவுக்கு . ன் மகளின்
சின்8 வயசுக்குக் கல்யாணம் மே தைவயில்தைல
இப்மேபாது. எவ்வளமேவா பசால்லிப் பார்த் ாள்
ம்பியிடம். "அவ முதைளச்சு மூணு இதைல

விடல்ல. அவளுக்கு என்8மேல ப ரியும்
குடும்பம் நடத்துற ப் பத்தி . வாய மூடிட்டுப்
மேபசாம இருல்ல” என்றாள். "அத் ான் மேபாய்ச்
மேசந்துட்டாரு. நீ என்8த்துக்கு இவள் சுதைமயா
வச்சுக்கிட்டிருக்மேக. மேவதைலக்கு நீ மேபா8
பபறவு இவள எவன் கவனிச்சிட்டிருப்பான் ?
என்றான். சுற்றிச் சுற்றி வந் ான் சுந் ரிதைய . ான்
மேவதைலக்குப் மேபாகும் மேநரத்தில் ஏ ாவது
ஏடாகூடம் பண்ணி விடுவாமே8ா என்ற பீதி
வந் து. எ ற்கு மடி பநருப்பு என்று கட்டிக்
பகாடுத்து விட்டாள் .
ாலி ஏறிய பின் ,
உள்கட்டுத் ாண்டி சுந் ரி வீட்டுத் திண்தைணப்
பக்கம் கூட வந்து நிற்கக் கூடாது என்று
கூறி8ான்.
ப ருப்தைபயன்களின் மீது
அவநம்பிக்தைக விரிந் து .
மதை8விதைய
அடிப்பதும், பரிந்து மேபசும் அக்காதைவப் பார்த்து
நாக்தைகத் துருத்தி, எச்சரிப்பதும் எ8 அதிலிருந்து
திரிசங்குக்கும், சுந் ரிக்கும் எல்தைலக் மேகாட்டுப்
பிரச்தை8 வளர்ந் து. விஜயா, சுந் ரியின் நிம்மதி
குதைலந்து, தி8மும் உ றல் ஆ8து.

அம்மாவின் மேபச்சும் ராமலிங்கத்திடம்
இது பற்றித் ான் நடந்து பகாண்டிருந் து .
சுந் ரிக்குத் தூக்கம் அசத்தும் மேவதைளயில்
விஜயாவும்,
பஜயபாலும் ராமலிங்கத்தை
அனுப்பி விட்டு வந்து அவளருகில் படுத் 8ர்.

சில நாள்கள் ஆயி8 . விஜயாவுக்கு
கவதைல வந் து . தீபாவளிக்கு இன்னும் ஒமேர
வாரம். ம8சு குதைழந்து குதைழந்து வந் து .
நிதை8வுகள் எங்பகங்மேகா இழுத்துக் பகாண்டு
மேபாயி8. "எங்தைகயாவது மேபாயி பசத்துத்
ப ாதைலஞ்சிருவாமே8ா?”
என்ற
அச்சம்
வதைளத் து. சுந் ரிதைய எண்ணும் மேபாது
விஜயாவுக்குப் பல குழப்பங்களும் கூடி8. "ஏல,
நீ மேபாயி தூத்துக்குடில பாட்டி வீடு , அத்தை
வீடுன்னு மூச்சுக் காட்டாம சுத்திப் பாத்துட்டு
வர்றியா?” என்று பஜயபாலிடம் மேகட்டாள் .
ஒப்புக் பகாண்டு அம்மாவிடம் பணம் வாங்கிக்

பகாண்டான்.
விஜயாவுக்கு மேவதைலக்குப்
மேபாகிற
அவசரம் மேவறு .
"தீபாவளிக்கு
வரணுமாம். சாவ ஆதைச இருந் ா அதுக்கு
அப்புறமா மேபாயி சாவலாமாம்னு பசால்லி
இழுத்துட்டு வா கழு ய” என்று பபாரிந்து ள்ளி
விட்டு மேவதைலக்கு ஓடி8ாள் . பஜயபால்
மேபண்ட் மாட்டி8ான் .
புறப்பட்டான்.
குழந்தை க்குப் பாலூட்டிக் பகாண்டிருந் சுந் ரி ,
"ஒங்க மாமா அங்க இருந் ா தீபாவளி கழிச்சு
வந் ாப் மேபாதும்னு பசால்லிடு . இல்மேல
வராமமேய இருந் ாலும் சரி ான் . தைகமேயாட
மட்டும் கூட்டிட்டு வந்து ப ாதைலச்சிடாமே
.
பகாஞ்ச
நாதைளக்காவது
நிம்மதியா
இருந்துக்குறன். இல்மேல, என் பிராணன்
மேபாயிடும். மேபா! நான் பசான்8தை நல்லா
ஞாபகம் வச்சுக்க . அம்மா மேகட்டா ஏ ாவது
பபாய் பசால்லி சமாளி , அப்படிமேய பாட்டி
கிட்ட காசு வாங்கி பட்டாசும் வாங்கிட்டு
வந்துடுல!” என்றாள்.

பஜயபாலுக்குத் தைல கிறுகிறுத் து .
கண்ணுக்கு முன்மே8 திட்டுத் திட்டாய் இருள்
மேமகங்கள் கதைலவதும் இதைணவதுமாய்
இருந் 8.

"உன் மாமா அங்க இருக்க மாட்டாரு .
அப்படி இருந் ாலும் ஒண்ணும் பசால்லிடா .
எங்மேக வந்மே ன்னு மேகட்டா சும்மா பட்டாசு
வாங்கிட்டுப் மேபாவலாமுன்னு வந்மே ன்னு
பசால்லு. மேவற ஒண்ணும் கண்டுக்கா .”
அவனின் பயண ஆர்வம் கதைலந் து .
ான் எப்படி நடந்து பகாள்வது என்றும்
அவனுக்குத் ப ரியவில்தைல . பக்குவமற்ற
ம8ம் புரண்டது . சுந் ரிக்குப் மேபாக்குக் காட்டி
விட்டு அவன் நடந் வழி அம்மாவின் மேவதைல
நிறுவ8த்துக்குப் மேபாகக் கூடியது.
(அவள் விகடன் )

