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1.வணைYQம்
பால்Q சிஜேZகி ன் சாரதி ான் வெசான்னான்:
“ Zம்I கூ' படிச்சாஜேன கண் ன்? அவன்
வெராம்ப ஜேIாசIான நிணைலயிஜேல இருக்கானாம். “
என் நிணைனவுகள் ன் ஜேகாப்புகணைYப் புரட்'
ஆரம்பித் து. சட்வெ'ன்று என் நிணைனவுக்கு
வரவில்ணைல கண் ன் என்பணை என் முகம்
காட்டிக் வெகாடுத் து.
“ என்ன'ா முழிக்கஜேற? Zம்ப கண் ண்'ா!
பள்ளியிஜேல படிக்கும்ஜேபாஜே பத்து ரூபாய்
வெசலவுக்கு எடுத்திட்டு வருவாஜேன! அவன்'ா!”
இப்ஜேபாது பளிச்வெசன்று அவன் முகம்
ஞாபகத்திற்கு வந் து. கண் ன் வெகாஞ்சம்
குள்Yம். அ னாஜேலஜேQ எந் விணைYQாட்டிலும்
அவன் இருக்கIாட்'ான். அப்படி எந்
விணைYQாட்டிலும் ஜேசரா Zானும் சாரதியும் ான்
அவனது Zண்பர்கள். ஆனால் Zாங்கள் ஒன்றும்
குள்Yம் இல்ணைல. சராசரி உQரம். பள்ளி விட்'
அணைர Iணி ஜேZரத்தில் Zான் வீடு
வரவில்ணைலவெQன்றால் ஊணைரக் கூட்டி விடுவாள்

என் பாட்டி. ஆளுக்வெகாரு திணைசவெQன்று என்
IாIாக்கணைY அணைலQ விட்டு விடுவாள்.
அ னால் இறுதி வகுப்பு முடிந் Iணி
அடித் வு'ன் முண்டிQடித்துக் வெகாண்'ாவது
மு லில் வரும் ஜேபருந்தில் ஏறி விடுஜேவன்.
சாரதி கணை ஜேவறு Iாதிரி. அப்பா இல்லா
ணைபQன். அம்Iா ன் வீட்'ாரின் ஆ ரஜேவாடு
இவணைனப் படிக்க ணைவக்கிறாள்.
வாழ்வா ாரத்திற்கு ணை Qல் ஜேவணைல,
எம்ப்ராய்'ரி என்று ஏஜே ா வெசய்து
வெகாண்டிருக்கிறாள். அ னால் சாரதிக்கு குற்ற
உ ர்ச்சி அதிகIாகி, பள்ளி முடிந் தும்
வீட்டிற்கு ஓடிவிடுவான். உணை' Iாற்றிக்
வெகாண்டு அம்Iாவுக்கு உ விQாக இருப்பான்.
IதிQ உ வு இணை'ஜேவணைYயில் கிணை'க்கும்
வெகாஞ்ச ஜேZரத்தில் கூ', என் வQவெ ாத்
ணைபQன்கள் ஏ ாவது விணைYQாடிக்
வெகாண்டிருப்பர். Zானும் சாரதியும் ஜேவடிக்ணைக
பார்த்துக் வெகாண்டிருப்ஜேபாம். அப்படி ஒரு Zாள்
ஜேவடிக்ணைக பார்த்துக் வெகாண்டிருந் ஜேபாது ான்
கண் ன் எங்கணைY வெZருங்கி வந் ான். அவனும்
என் வகுப்பு ான். துணை ப்பா'ம் மிழ் ான்.

ஆனாலும் Qாஜேராடும் ஜேபசIாட்'ான். அவனது
உQரக்குணைறவாஜேலா, அல்லது அவனது ஜே ர்வு
Iதிப்வெபண்களின் அடிப்பணை'யிஜேலா – அவன்
எப்ஜேபாதுஜேI வகுப்பில் கணை'சி Iா வன் –
எப்ஜேபாதுஜேI அவன் முன்வரிணைசயில் ான்
உட்கார ணைவக்கப்பட்டிருப்பான். அ னால்
அவஜேனாடு ஜேபசும் வாய்ப்பு
குணைறவான ாயிருந் து.
“ நீங்கள்Yாம் விணைYQா' Iாட்டீங்கYா? “
வெவறுIஜேன ணைலQாட்டிஜேனாம் Zானும்
சாரதியும். Qாஜேராடும் ஜேபசா கண் ன்
எங்கஜேYாடு ஜேபசிQ அதிர்ச்சியிலிருந்து Zாங்கள்
மீYவில்ணைல.
“ஐஸ்கிரீம் சாப்பி'லாIா? எங்கிட்' பத்து ரூபா
இருக்கு. “
பத்து ரூபாய் என்பது அந் காலத்தில் வெபரிQ
வெ ாணைக. எங்களுக்கு அதிர்ச்சி ஜேIல் அதிர்ச்சி.
அ ற்கும் ணைலQாட்டிஜேனாம். முன்வாசல்
ஜேகட்டின் அருகில் நின்றிருக்கும் ரிட்ஸ் ஐஸ்கிரீம்
வண்டி. பால் ஐஸ் பத்து ணைபசா. சாக்ஜேகாபார்
இருபத்துஐந்து ணைபசா. அ ற்வெகல்லாம் கூ'
வசதியில்ணைல எங்களி'ம் அப்ஜேபாது. ஒரு

ரூபாய்க்கு பத்து ஐஸ். பத்து ரூபாய்க்கு நூறு ஐஸ்
என்று க க்கு ஜேபாட்'து எங்கள் Iனம். கூ'ஜேவ
இவனுக்கு எப்படி கிணை'த்திருக்கும் பத்து
ரூபாய் என்று ஆராய்ச்சி ஜேவறு. வீட்டிற்குத்
வெ ரிQாIல் எடுத்திருப்பாஜேனா? ZாணைY இவன்
Iாட்டிக்வெகாண்'ால் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்'
Zாமும் Iாட்டிக் வெகாள்ஜேவாஜேIா என்கிற அச்சம்
ஜேவறு. ஆனாலும் கால்கள் கண் ணைனத்
வெ ா'ர்ந்து ான் ஜேபாய்க்வெகாண்டிருந் ன.
கண் ன் Zாலு சாக்ஜேகாபார் வாங்கினான்.
அவனுக்கு இரண்டு. எங்களுக்கு ஆளுக்கு ஒன்று.
அ ன்பிறகு ஐஸ்கிரீம் ருசிக்கு அடிணைIQானதில்
எங்கள் அச்சங்கள் பறந்ஜே ாடின. இன்னமும்
வெZருக்கIானபிறகு ஓட்'லுக்கு எல்லாம்
கூட்டிப் ஜேபாவான். ஆப்பிள் மில்க் ஜே…க் அவன்
அறிமுகப்படுத்திQது ான். அஜே ஜேபால
பட்'ாணி Iசால் ஜே ாணைச.
முன்கூட்டிஜேQ வெசால்லி விடுவான் கண் ன். “
ZாணைYக்கு உடுப்பி கார்னர் ஜேபாஜேறாம்.. வீட்ல
வெசால்லிடுங்க.. “ அ ற்ஜேகற்றாற்ஜேபால் ஏ ாவது
வெசால்லி பாட்டியி'ம் ாI த்திற்கு அனுIதி
வாங்கி விடுஜேவன். எல்லாம் Zன்றாகத் ான்

ஜேபாய்க்வெகாண்டிருந் து, ஒரு Zாள் கண் னின்
ந்ணை பள்ளிக்கு வரும்வணைர. எங்களுக்கும்
அவணைரப் பார்க்க ஆவல். எல்லாத் ஜே ர்விலும்
ஜே ாற்கும் Iகனுக்கு தினமும் பத்து ரூபாய்
வெசலவுக்குத் ரும் அவ ார அப்பா அல்லவா
அவர்.
ணைலணைI ஆசிரிQரி'ம் கண் னின் அப்பா
ஜேபசிக்வெகாண்டிருந் ார். கட்டுக்குடுமி.
பஞ்சக்கச்சம், முழுக்ணைக வெவள்ணைYச் சட்ணை',
காதில் ணைவரக் கடுக்கன், சட்ணை'க்கு ஜேIஜேல
பித் ான் இல்லா பழுப்பு நிறக் ஜேகாட்டு.
கண் ன் எதுவும் Z'க்கா து ஜேபால் எங்களு'ம்
நின்று வெகாண்டிருந் ான்.
“ என்ன'ா ஆச்சு ? “
“ என்ணைன பள்ளிணைQ விட்டு எடுக்கறாங்க “
“ ஏண்'ா? நீ சரிQா படிக்கலிஜேQ அ னாலQா? “
“ ஆIா.. இப்பத் ான் எங்கப்பாவுக்கு
வெ ரிஞ்சது.. அ ான்..”
“ இப்ப ான் வெ ரிஞ்ச ா? Iதிப்வெபண்
பட்டிQணைல அவர் பார்க்கறஜே இல்ணைலQா? “
“ அவருக்கு ஜேZரமில்ணைல.. வெபரிQ வக்கீல்.
எப்பவும் அவணைரச் சுத்தி ஆளுங்க இருந்திட்ஜே'

இருப்பாங்க “
“ அப்ப அட்ணை'யிஜேல ணைகவெQழுத்து? அம்Iா
ஜேபாடுவாங்கYா?”
“ சிலசIQம் அவங்களும் ஜேபாடுவாங்க..
அவங்களுக்கும் ஜேZரமில்ணைலன்னா Zாஜேன
ஜேபாட்டுடுஜேவன். “ எங்களுக்கு சிரிப்பு வந் து.
இவன் ஏஜே ா Iாஷ் பண்ணுகிறான்.
ஆறாங்கிYாஸ் ணைபQன் அப்பா ணைகவெQழுத்ணை
ஜேபாடுவ ாவது? கண் ன் சரசரவெவன்று ஒரு
ஜேZாட்டுப் புத் கத்ணை ப் பிரித் ான் வெவற்றுத்
ாளில் கிறுக்கினான். “ இது எங்க அப்பா
ணைகவெQழுத்து.. இது அம்Iாது. “ அப்ஜேபாஜே
அஸ்தியில் சுரம் கண்டு விட்'து எங்களுக்கு.
அப்ஜேபாது விலகிQவர்கள் ான் Zானும்
சாரதியும். அவனும் பள்ளிணைQ விட்டு
ஜேபாய்விட்'ான். பின் வெ ா'ர்ஜேப இல்ணைல.
இப்ஜேபாது மீண்டும் கண் ன்.
கண் ன் வசித் பகுதி வெசன்ணைனயின் கிழக்குத்
ாம்பரம். ஜேI'வாக்கஜேIா Iா'ம்பாக்கஜேIா
ஏஜே ா ஒரு இ'ம். ஆனால் ாம்பரத்தின்

ணைIQப்பகுதியில், அவன் ஒரு வெ ாணைலஜேபசி
ணைIQம் ணைவத்திருப்ப ாகத் கவல் கிணை'த் து.
“ எ கார்னர் …ாப்.. வெZக்ஸ்டு ஒன் வெŒாட்ஜே'ல் “
என்று குரல் அரட்ணை'யில் கணிப்வெபாறி
வழிQாக, அவெIரிக்க ஆங்கிலத்தில் வெசான்னவன்
ஆனந்த் :னார்த் னன். எங்கள் பள்ளியில்
எல்ஜேலாருணை'Q வெபQரும் ந்ணை
வெபQரு'ந் ான் பதிஜேவட்டில் இருக்கும்.
சாரதிக்குக் கூ' சாரதி திருIலாச்சாரி என்று
வெபQர். ஆனால் வகுப்வெபடுக்க வந் ஆங்கிஜேலா
இந்திQ ஆசிரிணைQ Iார்கவெரட்டுக்கு, அந் ப்
வெபQர் வாயில் நுணைழQாத் ால், அவணைன சாரதி டி
சி என்ஜேற பதிவு வெசய்து விட்'ார். கண் னின்
வெபQர் கண் ன் ஜேகா ண்'ராIன். மிஸ்
அவணைன கண் ன் ஜேகா ண்'ராIன் என்ஜேற
உச்சரிப்பார். அணை க் ஜேகட்டுக் வெகாண்டிருந்
அரிஜேQா சிவஜேனா அப்படிஜேQ ஆகட்டும் என்று
ஆசிர்வதித்து விட்'ார்கள் ஜேபால. அவன்
உருப்ப'ாIல் ஜேபானான்.
சாரதிணைQப் பற்றி இங்ஜேக வெகாஞ்சம்
வெசால்லிQாக ஜேவண்டும். வெபரும்பாலும் அவன்

சாப்பிடுவது பணைழQ சா மும் யிரும்
என்ப ால், அவன் உ'ம்பு கரணை கரணை Qாக
இருக்கும். ஜேபா ா ற்கு அரிசி வடிகஞ்சியில்
பள்ளிச்சீருணை'Qான காக்கி அணைர நிக்கணைர
Zணைனத்துக் காQப்ஜேபாட்டு, ஈரம்
இருக்கும்ஜேபாஜே ணைகQால் நீவி விட்டு,
பட்'ாக்கத்தி ஜேபால் முணைன கூராக நீட்டிக்
வெகாண்டிருக்கும்படி ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு
வருவான். ஜேபா ா ற்கு முடிணைQ ராணுவ வீரன்
ஜேபால் வெவட்டியிருப்பான். அடிக்கடி முடி
வெவட்' வசதி இல்லா ால் இந் ஏற்பாடு.
Zல்ல உQரம். அ ற்ஜேகற்ற ஆகிருதி. இறுதி
வகுப்ணைப முடித்து, பள்ளிணைQ விட்டு Zாங்கள்
வெவளிஜேQறும்ஜேபாது அவன் Iட்டும் னித்துத்
வெ ரிந் ான். இன்னும் வெசால்லப்ஜேபானால்,
Zாங்கவெYல்லாம் ணைபQன்கYாக இருந் ஜேபாது
அவன் Iட்டும் வYர்ந் ஆள் ஜேபால இருந் ான்.
அந் த் ஜே ாற்றம் ான் கண் ன் விசQத்தில்
எங்களுக்கு உ வப் ஜேபாகிறது என்று எனக்கு
அப்ஜேபாது வெ ரிQாது.
அழுக்கணை'ந் எம் ஜி ஆர் சிணைலக்குப் பின்னால்

வெZரிசல் மிக்க …ண்முகம் சாணைலயில் இருந் து
கண் னின் கணை'. கணை' என்று கூ'ச் வெசால்ல
முடிQாது. Iாடிப் பாடியின் கீழுள்Y மூன்றுக்கு
ஆறு என்கிற சரிவான இ'த்தில் ஒரு
வெ ாலஜேபசியு'ன் இருந் து கணை'. வாசற்படி
அருகில் Iட்டும் ான் ஆறடி உQரம். உள்ஜேY
ஜேபாகப்ஜேபாகக் குறுகிவிடும்படிQான அணைIப்பு.
“ குள்Yன் அவன் ஒQரத்துக்கு ஒத் ா Iாதிரி ான்
கணை'ணைQப் பிடிச்சிருக்கான் “ என்று சிரித் ான்
சாரதி.
கணை'யில் கண் ன் இல்ணைல. வெவளிஜேQ
ஜேபாயிருப்ப ாகக் கணை'யில் இருந் ணைபQன்
வெசான்னான். வெகாஞ்சம் ா:ா பண்ணிQ பிறகு
எதிர் திணைசயில் ணைகக்காட்டினான்.
“ அங்கன நிக்கிறாரு.. வெசகப்பு கட்'ம் ஜேபாட்'
சட்ணை'.”
அவன் சுட்டிக் காட்டிQ இ'ம் ஒரு அ'குக்
கணை'. I ன்லால் ஜேசட் என்று ஜேபாட்டிருந் து.
காலிQான வெ…ல்புகளில் ஒன்றிரண்டு வெவள்ளி
விYக்குகள் கா ப்பட்'ன. சிகப்பு
சட்ணை'க்காரன் ஏஜே ா ஜேபசிக்வெகாண்டிருந் ான்.
ஜேசட் பலIாக இ'தும் வலதுIாகத்

ணைலQாட்டிக் வெகாண்டிருந் ான். ஜேபச்சு
வார்த்ணை வெவற்றி வெபறா சூழலில், ணைலணைQத்
வெ ாங்கப் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு அவன் கணை'ணைQ
விட்டு இறங்கினான்.
‘ கண் னா அது! அழுக்ஜேகறிQ சட்ணை', இஸ்திரி
ஜேபா'ா சாQம் ஜேபான ஜேபண்ட், சீவா
ணைலமுடி ‘ ஏற்கனஜேவ குள்Yம்.. இதில் ாழ்வு
Iனப்பான்ணைIQால் ஏற்பட்' கூன் ஜேவறு. Iனது
வெZாறுங்கிப் ஜேபானது. இவணைன மீட்வெ'டுக்க
ஜேவண்டும் என்று இ Qம் ஒரு அவசரத்
தீர்Iானம் ஜேபாட்'து.
கணை'க்வெகதிஜேர ஆட்கள் நிற்பணை க் அவன்
கால்கள் ானாக விலகி எங்கணைYச் சுற்றிப் ஜேபாக
ஆரம்பித் ன. சாரதி பலIாக அவன் ஜே ாணைYப்
பிடித்துத் திருப்பினான். திரும்பிQ அவன்
முகத்தில் கலவரம் சூழ்ந் து. அச்சத்து'ன்
எங்கள் முகங்கணைYஜேQ பார்த்துக்
வெகாண்டிருந் ான்.
“ எங்கணைYத் வெ ரியு ா? “ சாரதியின் குரலின்
இQல்பான அதிகாரத்ஜே ாரணை அவ¨¨
மிரட்டியிருக்க ஜேவண்டும். வெ ரிQாது என்பது
ஜேபால் ணைலQாட்டினான்.

“ வெ ரிQ ணைவக்கிறாம் வா “ என்று அவணைனப்
பக்கத்தில் இருந் உடுப்பி ஓட்'லுக்குள் ள்ளிக்
வெகாண்டு ஜேபானான் சாரதி. ஒதுக்குப்புறIாக ஒரு
ஜேIணைசணைQப் பார்த்து அIர்ந்ஜே ாம். கல்லாணைவப்
பார்த் ான் சாரதி. கூணைரயின் மின்விசிறி உ'ஜேன
ஓ'த் வெ ா'ங்கிQது.
ணைIசூர் Iசாலா ஜே ாணைச, Iங்களூர் ஜேபாண்'ா
என்று மூவருக்கும் ஆர்'ர் வெசய்து விட்டு,
Iலங்க Iலங்க விழித்துக் வெகாண்டிருக்கும்
கண் னி'ம் திரும்பிச் வெசான்னான் சாரதி “
ஏண்'ா இன்னுIா எங்கணைY அணை'QாYம்
வெ ரிQல.. இல்ல சாக்ஜேகாபார் சாப்பிட்'ாத் ான்
வெZனவு வருIா? “
கண் னின் கண்களில் ஒரு ப்Yாஷ். “ சாரதி? “
அப்புறம் வெகாஞ்சம் வெகாஞ்சIாக அவன்
இறுக்கத்ணை த் Yர்த்து, விசQத்ணை க் கறந்ஜே ாம்.
அவன் கணை சுருக்கIாக.
படிப்பு ஏறாIல் அப்பாவின் வெ ாழிணைலத்
வெ ா'ர முடிQாIல், அவரும் இறந்து ஜேபாக
நிர்கதிQற்று, அம்Iா வழி உறவில் ஒரு
வெபண்ணை க் ணைகப்பிடித்து இரண்டு வெபண்
குழந்ணை கள். வெ ாணைலஜேபசி ணைIQத்தில்

வா'ணைக கூ' வெகாடுக்க முடிQா விQாபாரம்.
Iாசக் கணை'சி ணைகக்கடிக்கு ஜேசட்டுக் கணை'யில்
Zணைககள் எல்லாம் ணைவத்து, வட்டி ஏறி மூழ்கி,
அவஜேன மூழ்கும் நிணைலணைI.
“ இப்ஜேபா என்ன பிரச்சிணைன? “ என்ஜேறன் Zான்.
“ ஒரு வணைYQல்.. ஒரு சவரன்.. ஜே ஞ்சு ஜேபாய்
அணைர ான் ஜே றும்.. அதுவும் மூழ்க்டும்
ஜேபாலிருக்கு..”
“ எத் னஜேQா மூழ்கிருக்கு.. ஒனக்கு என்ன புதுசா
என்ன? “
சட்வெ'ன்று அவன் கண்களில் நீர் ஜேகார்த்துக்
வெகாண்'து. ஏண்'ா ஜேகட்ஜே'ாம் என்று
ஆகிவிட்'து. ஐம்பது வெசாச்சம் வQ ான ஒரு
வYர்ந் ஆண் பிள்ணைY அழு ால் சகிக்காது.
சு ாரித்துக் வெகாண்டு கண் ன் வெசான்னான்: “
எங்க அம்Iாவெவா' கணை'சி Zணைக. என் Iணைனவி
அணை அம்Iா ப'த்துக்கு முன்னால
பூணை:Qணைறயில வச்சு வெ னம் வெவYக்ஜேகத்துவா..
ஒரு வருசIா ஏத் றதில்ல.. “
‘ ஜேசட்ணை' ஏத் ச் வெசால்லற ாஜேன ‘ என்று
வெசால்ல நிணைனத்து அ'க்கிக் வெகாண்ஜே'ன்.
Iறுபடியும் முகாரி ஆரம்பித்து விட்'வெ ன்றால்..

கண் ணைன கணை'யில் உட்கார ணைவத்து விட்டு
என்ணைனயும் இழுத்துக் வெகாண்டு ஜேசட்டு கணை'
ஜேZாக்கி Z'ந் ான் சாரதி. கறுப்பு ஜேபண்ட்,
வெவள்ணைYச் சட்ணை'ணைQ 'க் இன்
பண்ணியிருந் ான். அவன் Zணை'யும் உணை'யும்
ஒரு சிபிஐ ஆபிசர் ஜே ாற்றத்ணை க் வெகாடுத் ன.
ஜேவணைல விசQIாக இந்திQாவின் மூணைல
முடுக்வெகல்லாம் ஜேபாய் வந் ால் அவனுக்கு
அத்துணை இந்திQ வெIாழிகளும் சரYம்.
ஜேசட்டு ஜேபஜேரணை' ணைவத்துக் வெகாண்டு Zடுங்கிக்
வெகாண்டிருந் ான். “ ர்வா:ா பந்த் கஜேரா.. சார்
ஜே—ா பிஸ்.. பத்Iாஷ்..’ என்று ஏஜே ஜே ா அடுக்கிக்
வெகாண்டிருந் ான் சாரதி. “ ஜேQ கிQா? “ “
காங்க்கண்.. கண் ன் சாப் “ ஜேQ ஜேசார்.. “ என்று
ணைகணைQ ஓங்கினான் சாரதி. “ கி ர் ஜேQ
காங்க்கண்? “
மிகவும் வெIலிசாக இருந் து அந் வணைYQல்.
கண் ன் வெசான்ன Iாதிரி அணைர சவரன் ான்
ஜே றும்ஜேபால.
“ 6000 ரூபா வணைYQலுக்கு ஆயிரம் ரூபா
வெகாடுத்திருக்கான் திரு'ன். வட்டி அஞ்சாயிரம்..

பகல் வெகாள்ணைY “
இன்னும் வெகாஞ்சம் மிரட்'லில் வணைYQணைலப்
பாக்வெகட்டில் ஜேபாட்டுக் வெகாண்'ான் சாரதி.
கண்கணைY உருட்டி, சுட்டு விரல்
எச்சரிக்ணைகயு'ன் கணை'ணைQ விட்டு
வெவளிஜேQறிஜேனாம்.
“ ஏண்'ா அவன் ஜேபாலிசுன்னு ஏ ாவது
ஜேபாயிட்'ான்னா, கண் ன் Iாட்டிக்குவான்.
கூ'ஜேவ ZாIளும்.” Iத்Q வர்க்க பQம் என்ணைனப்
ஜேபச ணைவத் து.
“ Iாட்'ான்.. திரு'னுக்கு ஜே ள் வெகாட்டினா
Iாதிரி Zடுங்கிட்டிருக்கான். ஜேபாலிசுன்னு
ஜேபானா இன்னும் வெசலவாகும்னு அவனுக்குத்
வெ ரியும்.”
இந் க் கணை யின் ட்விஸ்ட் இப்ஜேபாது ான்
வருகிறது. Iறந்து விட்' ணைபணைQ எடுக்க
மீண்டும் உடுப்பி ஓட்'லுக்கு ஜேபானஜேபாது,
கண் ன் அவன் கணை'யில் இல்ணைல.
“ திரும்ப இப்படி ஆவாது ஜேசட்டு.. ஏஜே ா ஒரு
வெவணைலQப் ஜேபாட்டு வணைYQணைல வச்சுக்கிட்டு
காசு குடு.. இல்லன்னா என் பிரண்டு ான் அந்

ஆபிசரு.. ஜேபான் ஜேபா'ட்'ா? “வெசல் ஜேபாணைனக்
ணைகயிவெலடுத்துக் வெகாண்டிருந் ான் கண் ன்
அந் ச் ஜேசட்டுக் கணை'யில்.

2. வானவில் வாழ்க்ணைக
“ ணைIசூருக்கு பக்கத்திஜேலQாஜேI? சாந் ா
வெசான்னாள் “ வெசல்லம்Iாள் குரலில் குதூகலம்
வெ ரிந் து. இனிஜேI லீவுக்கு IாQவரம் ஜேபாக
ஜேவண்'ாம். புது இ'ம் ஒன்று கிணை'த்து
விட்'து.
வரு'ா வரு'ம் IாQவரம் ஜேபாய் பிள்ணைYகளும்
வெசல்லம்Iாவும் அலுத்துப் ஜேபாயிருந் ார்கள்.
மூன்று ஜேவணைYயும் ஜேசாறு, IாIரத்து ஊஞ்சல்
எல்லாம் ஜேபாரடிக்க ஆரம்பித்து விட்'து.
எல்டிசி என்றால் எனக்கு IாQவரம் ான்.
அங்ஜேக ான் என் அம்Iாணைவப் வெபற்ற ாத் ா
இருக்கிறார். பூர்வீக வீடு இருக்கிறது. மூன்று
கட்டு வீடு. உள்ஜேY நுணைழந்து விட்'ால்
வெசல்ஜேபான் சிக்னல் கூ'க் கிணை'க்காது. அவசர
அணைழப்பு என்கிற வெபQரில் வங்கி நிர்வாகம்,
என் விடுப்ணைப பாதியில் முறிக்க இQலாது.

அஜே ாடு கூ'ப் படித் சின்னச்சாமி கவல்
வெ ரிந் வு'ன் ஓஜே'ாடி வருவான். ணைகயில்
Iல்லாட்ணை' மூட்ணை'யும் அப்ஜேபாது பறித்
Iாவடுகளும் இருக்கும்.
சின்னச்சாமி Zாலாப்பு வணைர என்ஜேனாடு
படித் வன். ஜேபர் ான் சின்னச்சாமி. ஊரில்
அவன் வெபரிQ சாமி. அவன் அப்பா அந்
காலத்திஜேலஜேQ ணைலQாரி! இவனும்
ணைகவெQழுத்து ஜேபா'வும் Zாலு எழுத்து படிக்கத்
வெ ரிந் ால் ஜேபாதும் என்று கல்விணைQ விட்டு
விட்'ான். அஜே ாடு சரசுணைவ அவன்
கா லித் தும் ஒரு கார ம்.
சரசு! உள்ளூர் பலசரக்குக் கணை' ஜேகாவிந் னின்
Iகள். வெபரி ாக சாதி வித்திQாசம் இல்ணைல.
வெகாஞ்சம் வசதி வித்திQாசம் இருந் து. சரசு ான்
ன் Iணைனவி என்றான, பின் சின்னச்சாமி ன்
வீட்டுக்கு ஜேவண்டிQணைவகணைYயும், ன்
Zண்பர்கள், உறவினர்கள் வீடுகளுக்கு வெவண்டிQ
வெபாருட்கணைYயும் ஜேகாவிந் ன் கணை'யிஜேலஜேQ
வாங்குவான். என்ணைனயும் அங்ஜேகஜேQ வாங்கச்
வெசால்வான்.

சின்னச்சாமி சரிQாக ஒரு Iணிக்குத் ான்
ஜேகாவிந் ன் கணை'க்குப் ஜேபாவான்.
அப்ஜேபாது ான் ஜேகாவிந் ன் சாப்பி' வீட்டிற்குப்
ஜேபாவார். சரசு கணை'யில் இருப்பாள்.
சின்னச்சாமிக்கு கணை'யின் வெபாருட்கள்
இருக்குமி'ம் அத்துப்படி! ஜேIல் வரிணைசயில்
இருக்கும் வெபாருட்கணைYஜேQ மு லில் ஜேகட்பான்.
இழுத்து வெசருகிQ பாவாணை'யு'ன் சரசு
ஜேIஜேலறி எடுக்கும்ஜேபாது வாளிப்பான அவYது
இடுப்பில் அவனது கண்கள் வெIாய்க்கும். அவன்
கிறங்கிப் ஜேபாவான்.
சரசுவுக்கும் அவனது பார்ணைவ வெ ரியும்.
ஆனாலும் அவளுக்கு என்னஜேIா அது
பிடித்திருந் து. சின்னச்சாமியின் கா ல் னக்குப்
பிடிக்கிறது என்பணை அவள் எப்படி வெசால்வாள்?
ஜேவறு எப்படி? வெபாருட்கஜேYாடு வெகாஞ்சம்
ஆரஞ்சு மிட்'ாய் கட்டி ணைவப்பாள். IறுZாள்
அணை திருப்பும் சாக்கில் சின்னச்சாமி அந்
வெபாட்'லத்தில் வெகாஞ்சம் Iல்லாட்ணை'
ஜேபாட்டு ணைவப்பான்.

காலப்ஜேபாக்கில் சின்னச்சாமிக்கு கல்Qா
வQது வந் தும், 'வுன் விQாபாரியின் Iகள்
ஜேபசி முடிக்கப் பட்'தும் Z'ந் து.
சின்னச்சாமி தீர்க்கIாக வெசான்னான்.
“ உள்ளூர் Qாவாரி இருக்கும்ஜேபாது 'வுன்
Qாவாரி எதுக்கு? எனக்கு சரசுணைவப்
பிடிச்சிருக்கு. ஜே ாதுபடுIான்னு அவ
அப்பாணைவக் ஜேகளுங்க”
“ Qாரு? சரசுவா? லட்சுமிQாட்'ம் இருக்குஜேI
வெபாண்ணு “ என்று ஆ ரவு வெகாடுத் ாள்
அப்பம்Iா! அதுக்கு அப்புறம் எதிர்ப்பு இல்ணைல.
ஜேகாவிந் ன் கணை' நிர்வாகம் இப்ஜேபாது
சின்னச்சாமி ணைகயில். IதிQ சாப்பாட்டிற்கு
அவன் வீட்டிற்கு ஜேபாவதில்ணைல. கணை'ப்
ணைபQஜேன அணை இங்கு வெகாண்டு வந்து
விடுவான். ஏன்? சின்னச்சாமிக்கு வQது வந்
இரண்டு வெபண்கள் இருக்கிறார்கள்!
“ ணைIசூர் பக்கம் ான்.. ஆனா மூணு IணிஜேZரம்
பQணிச்சா ான் ஜேசர முடியும்“

ஒரு வாரத்தில் அந் ஊணைரப்பற்றி முழு
விவரமும் விரல் நுனியில் ணைவத்திருந் ாள்
வெசல்லம்Iா.
“Iணைல கிராIIாம்.. பழமும் ஜே னும் Iலிவாக்
வெகணை'க்குIாம்”
“ ஆனா அரிசி ஜேசாறு வெகணை'க்காது.. அதுக்கு
Iணைலயிறங்கி Zாப்பது கிஜேலாமீட்'ர்
ஜேபாகணுIாம் “ என் கவணைல எனக்கு.
“ அவெ ன்னங்க பிரIா ம்.. மூட்ணை'Qா
வாங்கிப்ஜேபாட்'ா அது பாட்டுக்கு வெக'க்குது.. “
எனக்கு முன்னால் ஜேபாய் விடுவாள் ஜேபால
அவளுக்கு ஆர்வம் வெகாப்பளித் து.
அரங்கல் துர்க்கம் என்று வெபQர் வெகாண்' அந்
Iணைலக் கிராIத்தில் ஏன் வங்கிக் கிணைY
திறந் ார்கள் என்று வெ ரிQவில்ணைல. ஏ ாவது
புள்ளி விவரக் க க்கில் பின் ங்கிQ
Iணைலக்கிராIங்களில் வங்கிச் ஜேசணைவ என்று
ஏஜே ா ஒரு நிதி அணைIச்சர் ணைIQ Iக்கள்
Iன்றத்தில் படித்திருக்கலாம். அணை
நிணைறஜேவற்ற திறக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

Zாற்பது ணைIல் Iணைலப்பாணை யில் வணைYந்து
வணைYந்து வெகாண்டு ஜேபாய் ஜேசர்த் து Zாங்கள்
ஜேபான ஜீப்.
“திண்டி ஏதும் சிக்கல்லா.. கீஜேY ஜேபானா ஒந்து
ஓட்'ல் இஜே .. இட்லி வெசன்னாகிஜே .. அஷ்ஜே'!”
வழி வெZடுக இது Iாதிரி அரிQ கவல்கணைYத்
ந்து பீதீணைQ அதிகப்படுத்திக் வெகாண்டிருந் ார்
ஜீப் டிணைரவர் வெபத் ண் ா. Iணைலப்பாணை ப்
பQ த்ணை வி', அவர் வெசான்ன கவல்கஜேY
வயிற்ணைறப் புரட்டி எடுத் து.
ஒரு சிறிQ குன்றின் ஜேIல் அணைIந் ாக இருந் து
அந் வீடு. ஒரு ஜே ர்ந் ஓவிQனின்
ணைகவண் த்தில் மிளிர்ந் , ஒரு ணைல சிறந்
ஓவிQம் ஜேபான்றவெ ாரு ஜே ாற்றத்ணை க்
வெகாடுத் து, பின்னால் வெ ரிந் நீல வானம்.
மு ல் பார்ணைவயிஜேலஜேQ, Iனதிணைன அள்ளிக்
வெகாண்டு ஜேபாவ ான ஒரு ஜே ாற்றம். சிறிQ
படிகள் ணைரயிலிருந்து அந் வீட்டிற்கு
அணைழத்துச் வெசன்றன. அந் வீட்ணை'ப்
வெபாறுத் வணைரயில், என்ணைன மு லில் ஈர்த்

விசQம் அ ன் கூணைரயில் கட்'ப்பட்டிருந் ஒரு
வெவண்கல Iணி ான்.
முன்னால் பணியிலிருந் ஜேIலாYர் அந்
வீட்ணை' எனக்காக ஏற்பாடு வெசய்திருந் ார்.
எல்லா ஏற்பாடுகளும் முடிந்துவிட்' நிணைலயில்,
Zான் குடும்பத்ஜே ாடு அங்கு வந்து ஜேசர்ந்ஜே ன்.
குடும்பம் என்றால், என் துணை வி
வெசல்லம்Iாள், பத்து வQது Iகள் வெசௌபர்ணிகா,
இரண்டு வQது அப்பு குள்Yன், அறுபது வQ ான
என் ாQார்.
அந் வீட்ணை'க் கட்டிQவன் ஒரு சிறந்
ரசணைனக்காரனாக இருக்க ஜேவண்டும் என்று
எண்ணிக் வெகாண்ஜே'ன். வீட்டிற்கு அணைழத்துச்
வெசல்லும் படிகள் வெவள்ணைY நிறப் பூச்சு அடிக்கப்
பட்டிருந் ன. அந் க் குன்றின் ன்ணைIக்கு
ஏற்றவாறு அணைவ வணைYந்து வெZளிந்து
ஜேIஜேலறின. வெகாஞ்சம் எட்டி நின்று பார்க்கும்
ஜேபாது, பச்ணைசப் புல்வெவளி Zடுவில் ஒரு ஓணை'
ஓடுவது ஜேபாலஜேவ அணைவ காட்சிQளித் ன.
சாIான்கள் ஜேபாட்'து ஜேபாட்'படி இருக்க,
வாண்டுகள் வீட்ணை'ச் சுற்றி வர

ஆரம்பித் ார்கள். கூ'ஜேவ சரIாரிQான
ஜேகள்விகள். அப்பு Iழணைல வினாடி வினாஜேவ
Z'த்திவிட்'ான்.
அந் ப்பக்கIாகப் ஜேபான சில பழங்குடியினர்
நின்று, நி ானித்து, Qங்கி, ஏறிட்'ார்கள்.
தூணுக்குப் பின்னால் பதுங்கிக்வெகாண்டு, அப்பு
எட்டிப் பார்த்துக்வெகாண்டிருந் ான். வெசௌபா
வெபரிQவள். உள்ளூர பQம் இருந் ாலும், ஓ'
எத் னிக்கும் கால்களு'ன், க வருகில்
நின்றிருந் ாள்.
பழங்குடியினர் வண் IQIான ஆணை'களில்
இருந் ார்கள். சிவப்பு அவர்கYது
விருப்பத்திற்ஜேகற்ற நிறIாக இருந் து. ஆண்கள்
ஜேIலாணை' இன்றி திறந் Iார்பு'ன்
காட்சிQளித் ார்கள். உணைழப்பு அவர்கYது
உ'லில் திரட்சிQான ணைசகYாக Iாறி இருந் து.
வெபண்கள் Iார்பிணைன Iணைறக்கும் கச்ணைசகளும்,
சிறிQ பாவாணை'களும் அணிந்திருந் ார்கள்.
அவர்கள் Iாராப்பு Iறுக்கப் பட்' சமூகத் வர்
என்பது பார்ணைவயிஜேலஜேQ புரிந் து..

ஏஜே ா வெIாழியில் ஜேபசினார்கள். கன்ன'ம்
ஜேபாலிருந் து அது. என் Iணைனவி
வெபங்களூர்காரி. “ வெசல்லம் “ என்றணைழத்ஜே ன்
Zான். “ என்னங்க “ என்றபடிஜேQ ஒரு ணைகயில்
கரண்டியு'ன் வந் ாள் அவள்.
“ என்னாஜேவா ஜேபசறாங்க. கன்ன'ம்
Iாதிரியிருக்குது “
சிறிது ஜேZரம் உற்றுக் ஜேகட்டுவிட்டு “ அது
கன்ன'ம் இல்ணைலங்க. துளு” என்றாள். அவள்
குரலில் ஒரு Iகிழ்ச்சி துள்Yல் வெ ரிந் து.
வெகாஞ்ச ஜேZர உணைரQா'லுக்குப் பிறகு, அவர்கள்
ஜேபாய்விட்'ார்கள். வெசல்லம் ஏகப்பட்'
கவல்கணைYச் சுIந்து வெகாண்டு உள்ஜேY
வந் ாள்.
Zான் சன்னல் வழிQாக அவர்கள் ஜேபாவணை ஜேQ
பார்த்துக் வெகாண்டிருந்ஜே ன். அவர்கள் கீழ்
ஜேZாக்கி இறங்கிக் வெகாண்டிருந் ார்கள். ஒற்ணைற
வரிணைசயில் அவர்கள் Z'ந்து ஜேபாவது, சரிவில்
ஒரு சர்ப்பம் வெZளிந்து ஜேபாவணை ப் ஜேபாலஜேவ
இருந் து.

Iாணைல Zான்கு Iணியிருக்கும். IதிQ உ வும்,
உ வுக்குப் பின்னான உறக்கமும் ஒரு வி Iந்
உ ர்ணைவக் வெகாடுத்திருந் து. ZாணைY மு ல்
ஜேவணைலக்குச் வெசல்ல ஜேவண்டும். அ ற்க்கப்புறம்
இம்Iாதிரி Iாணைலகள் எனக்குக் கிணை'க்குIா
என்று சந்ஜே கம். அ னால் கிணை'த் வாய்ப்ணைப
வறவி'ாIல் முழுவதுIாக பQன்படுத்திக்
வெகாள்Y நிணைனத்ஜே ன்.
வாசற்படிகளுக்கு முன்னால் இரண்டு மூன்று
Zாற்காலிகணைYப் ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு உட்காரும்
அYவிற்கு வெகாஞ்சம் இ'ம் இருந் து.
வெவள்ணைYக்காரன் காலத்தில் கட்டிQ
வீ'ாயிருக்க ஜேவண்டும் என்று நிணைனத்துக்
வெகாண்ஜே'ன். அவர்கYது வீடுகளில் ான் இது
ஜேபான்று ·ஃஜேபாQர் என்று ஒரு இ'ம் இருக்கும்.
அந் இ'ம் Iாணைலயின் ரம்மிQத்ணை
அனுபவிக்க சிறந் இ'Iாகத் ஜே ான்றிQது.
குழந்ணை கள் குதூகலத்தில் துள்ளிக்
வெகாண்டிருந் ார்கள்.
“என்னா? என்னஜேIா ஜேபசிகிட்டிருந் ஜேQ.
Qாராம் அவுங்க. எங்கிருக்காங்கYாம்“ என்ஜேறன்.

“ பக்கத்து கிராIIாம். Iலசாதி சனங்க.
முன்னால ஒரு வெபாண்ணு
நின்னுகிட்டிருந்திச்ஜேச. அதும்ஜேபரு கங்கம்Iா.
வூட்டு ஜேவணைலக்கு வரட்டுIான்னு ஜேகட்டுச்சு.
ZாணைYயிஜேலர்ந்து வரச் வெசால்லியிருக்கன்.”
“ முன்ன பின்ன வெ ரிQா ஊரு. எப்படி
வூட்டுக்குள்Yாற வு'றது “ என்றாள் அம்Iா.
“ சூது வாது வெ ரிQா வெவகுளி சனங்க.
என்னாத் எடுத்துப்பி' ஜேபாறாங்க. “
அம்Iா வாQணை'த்துக்வெகாண்'ாள்.
ஆIா! ஜேIஜேல Iணி ஒண்ணு இருக்குஜே .
இன்னாத்துக்காம். “
“ஆணைனவெQல்லாம் Z'Iா'ற எ'Iாம் இது.
ராவுல இப்படி அப்படி ஜேபாவுIாம். அ னால்
வாச வெவYக்ணைக அணை க்கக் கூ'ாதுன்னு
கங்கம்Iா வெசால்லிச்சு. ஆளில்லா வூடுன்னா
ஆணைன புகுந்துடுIாம்.”
எனக்கு வெகாஞ்சம் உ றவெலடுத் து. பணைழQ
ஜேIலாYர் வெசான்னது ஞாபகத்திற்கு வந் து.

வெவளி Iா'த்தில் இரவு எப்வெபாழுதும்
விYக்ஜேகற்றி ணைவப்பார்கள் அவர்கள் வீட்டில்.
எல்லாம் ஆணைன பQம் ான்.
விYக்வெகரிப்ப ற்வெகன்ஜேற Iரப்பட்ணை'யில்
இருந்து Qாரிக்கப்பட்' எண்ணை
பழங்குடியினரி'ம் கிணை'க்குIாம். அ ன்
வாசணைனயில் ஆணைனகள் வரா ாம்.
தீடீவெரன்று Iணைழ வெபய்Q ஆரம்பித் து. அணை
Iணைழ என்று கூ' வெசால்ல முடிQாது. வெகாஞ்சம்
தூறல் நிணைறQ காற்று. ஆனாலும் ZகரவாசிகYான
எங்களுக்கு இது கூ' Iணைழ ான்.
ஆ வன் Iணைல முகடுகளின் பின்புறம் Iணைறந்து
வெகாண்டிருந் ான். ஆயிரம் கரங்களுணை'Q வீரன்
ஒருவன், ன் உருவிQ வாட்கணைY உணைறகளில்
இட்டுக் வெகாண்ஜே', பின்வாங்குவது ஜேபான்ற
ஜே ாற்றத்ணை க் வெகாடுத் து அது. உலகத்து'னான
அன்ணைறQ ஜேபார் முடிந்து விட்'து அவனுக்கு.
‘இன்று ஜேபாய் ZாணைY வா’ என்று உலக
Iக்களுக்கு ஓய்வு வெகாடுத்து விட்டு, அவன் ன்
இருப்பி'த்திற்கு ஜேபாகிறான்.

திடீவெரன்று ஒரு வானவில் பளிச்வெசன்று
ஜே ான்றிQது வானில். ஒரு பிரம்Iாண்'
திணைரயில் ஒரு அறுப டி ஓவிQன் ன்
வண் ங்கணைY தீற்றிக் வெகாண்டிருப்பது ஜேபால்
ஜே ாற்றIளித் து அது. அ ன் ஊ'ாக வெபரிQ
காதுகணைY உணை'Q ஒரு Qாணைன வெIல்ல Z'ந்து
ஜேபாய்க் வெகாண்டிருந் து.
“ ஆணைன “ என்றான் அப்பு குள்Yன்.
“ IY ‘ என்றாள் என் கான்வெவண்ட் Iகள்.
“ Iணைழ “ என்று திருத்திஜேனன் Zான்.
“ அவ Zாக்குல வசம்ணைப வச்சி ஜே க்கணும் “
என்றாள் என் Iணைனவி.
“ சின்ன வQசிஜேலர்ந்து பாக்ணைக அள்ளிப்
ஜேபாட்டுக்கும். படிக்கிற புள்Y பாக்கு
துன்னக்கூ'ாதுன்னு ணைலபா'ா
அடிச்சிகிட்ஜே'ன். ஜேகட்டுச்சா. இப்ப Zாக்கு
டிச்சி ஜேபாச்சி. எப்பிடி Y வரும் “ என்றாள்
அம்Iா.

வெபாத்துக்வெகாண்டு சிரிப்பு வந் து. எந்
வசம்ணைப ணைவத்து என் அம்Iா Zாக்கில்
ஜே ய்ப்பது.

3. முள்Yாகும் உறவுகள்
ஜேசதுவும் பாலனும் வெகஞ்சிப் பார்த் ார்கள்.
க றிப் பார்த் ார்கள். ஆனாலும் ஜேகாIYா
IசிQவில்ணைல. விற்ஜேற தீர ஜேவண்டும் என்பதில்
பிடிவா Iாக இருந் ாள். இருவரும்
சங்கஜேIஸ்வரணைனப் பார்த் ார்கள். அவர்
முகத்ணை அந் ப்பக்கம் திருப்பிக் வெகாண்'ார்.
அவர் கணை'க்கண் ஓரம் ஈரம் கசிந் து.
மூன்று கட்டு வீடு. முன்னால் ஆயிரம் வெசாச்சம்
சதுர அடி. பின்னால் ஆயிரம் வெசாச்சம் சதுர அடி.
முன்னால் ஒரு பூங்காணைவப் ஜேபால் Iலர்
ஜே ாட்'ம். பின்னால் காய்கறித் ஜே ாட்'ம்.
அத் ணைனயும் சங்கா, அவணைர அப்படித் ான்
அவரது சஜேகா ரர்கள் ஜேசதுவும் பாலனும்
கூப்பிடுவார்கள், ன் ணைகப்ப', கண்ப'
வYர்த் து. வி' Iனசில்ணைல. ஆனால் என்ன
பண்ணுவது. ஜேகாIYாவிற்கு ஒவ்வாணைI ஜேZாய்.
எணை சுவாசித் ாலும் இழுப்பு வந்து விடும்.

அ னால் பத்து வரு'ங்கYாக ாளிப்பு இல்லா
ாம்பத்திQம்.
ஜேசதுவும் பாலனுஜேI வீட்ணை' வாங்கிக்
வெகாண்'ார்கள். இன்ஜேறாடு பதிணைனந்து
வரு'ங்கள் ஆகிவிட்'ன. அலுவல் கார Iாக
எங்வெகங்ஜேகா ஜேபாய்விட்டு இப்ஜேபாது
வெசன்ணைனக்கு குடி வெபQர்ந்திருக்கிறார்
சங்கஜேIஸ்வரன். ஜேகாIYவல்லி கல்Qா த்தின்
ஜேபாது வெகாஞ்சம் ஒல்லி. இப்ஜேபாது இரண்டு
வெபற்றுப் ஜேபாட்'வு'ன் வெபருத்துப் ஜேபாய்
விட்'ாள். உ'லில் வெகாஞ்சம் பலம் வந் வு'ன்
ஒவ்வாணைI தீண்'ாணைI ஜேபால் விலகி விட்'து.
கூ'ஜேவ எது Zல்லது எது ஆபத்து என அறிந்து
வெகாண்' பட்'றிவு.
அந் அடுக்குIாடி குடியிருப்பில் மூன்றாவது
Yத்தில் இருந் து அந் க் குடியிருப்பு. ாவர
விஞ்ஞானி சங்கஜேIஸ்வரன் குடியிருக்கும் வீடு
அது. சங்கஜேIஸ்வரன் வெசடிகளின் பால் அதீ
அன்பு வெகாண்'வர். அவர் அடுக்குIாடி
குடியிருப்பில் இருப்ப ால் அவரால்
நிணைனத் வண் ம் வெசடிகணைY வYர்க்க

முடிQவில்ணைல என்வெறாரு ஆ ங்கம் உள்Iனதில்
எப்ஜேபாதும் குடிவெகாண்டிருந் து.
சங்கஜேIஸ்வரன் அரசு உத்ஜேQாகத்தில் இருந்து
ஓய்வு வெபற்றவர். வQது அறுபத்தி Zான்கு.
ஜேவYாண்ணைIத் துணைறயில் இருந்து ஓய்வு வெபற்று
ஆறு வரு'ங்கள் ஆயிற்று. சங்கஜேIஸ்வரனுக்கு
ஒரு Iணைனவியும் இரண்டு Iகள்களும் உண்டு.
Iகள்களுக்கு திருI ம் ஆகி வெவளிZாட்டில்
வெசட்டில் ஆகிவிட்'ார்கள். அவர் இன்னமும்
அங்கு ஜேபாகவில்ணைல. ஆனால் அவரது Iணைனவி
ஜேகாIYவல்லி இரண்டு முணைற அங்கு ஜேபாய்
விட்டு வந்திருக்கிறார். அவர் வெசான்ன
விசQங்கள் அவரது ஆவணைல ஜேIலும் தூண்டின.
‘ பதிமூ ாவது Iாடிங்க.. எதிஜேர பூங்கா.. என்ன
வி Iான வெசடிகள், Iலர்கள்.. இன்பா கிட்' கூ'
வெசான்ஜேனன்.. அப்பா வந்திருந் ா
திரும்பியிருக்கஜேவ Iாட்'ாருன்னு..’
வாணைன ஜேZாக்கி கட்டி'ங்கணைYக் கட்டிவிட்டு
பூங்காக்கணைY உயிர்ப்ஜேபாடு
ணைவத்திருக்கிறார்கள்.

அடுக்குIாடி கட்டி'ம் கட்டும்ஜேபாஜே
தீர்IானIாக வெசால்லிவிட்'ார், னக்கு ஒரு
படுக்ணைக அணைற ஜேபாதும் என்றும் மீ முள்Y
இ'த்தில் Iாடித் ஜே ாட்'Iாவது அணைIக்க
ஜேவண்டும் என்று. ஜேகாIYவல்லிக்காக Iாடி
ஜே ாட்' அணைற கண் ாடித் டுப்புகYால்
மூ'ப்பட்'து. பூவின் வாசம் உள்ஜேY வராது.
வெவளிஜேQ வீசும்.
‘ வெரண்டு Iகளுங்கன்னு வெசால்றீங்க.. அவங்க
வந் ா ங்க இ'ம் இருக்காஜே ? ‘ கட்டி'க்காரன்
அதீ Iாகக் கவணைலப்பட்ட்'ான்.
‘ ஜே ணைவன்னா Œால்ல படுத்துக்கஜேறன்..
அதுவும் ஜேவணுமின்னா இருக்கஜேவ இருக்குது
என் பூங்கா.. Iாடிப்பூங்கா. ‘
அவரது பிடிவா த்திற்கு முன்னால்
ஜேகாIYவல்லியின் வா ம் எடுப'வில்ணைல.
பூங்கா அணைIத்ஜே விட்'ார். நூலகத்திற்கு
வெசன்று ஜே ாட்'க்கணைல நூல்கணைY வாங்கி பிரதி
எடுத்து தினமும் ஒரு வெசடி என்று ஜேசர்த்து இன்று
அவரி'ம் இருபத்தி ஐந்து வெசடிகள்

இருக்கின்றன. சில அழகுக்கு, பல
Iருத்துவத்திற்கு.
இரண்'ாவது Iகள் இன்பா என்கிற
இன்பவல்லி ZாணைY வருகிறாள். அவளுக்கு
இரண்டு வQதில் ஒரு Iகன் இருக்கிறாள்.
குடும்பத்தின் மு ல் ஆண் வாரிசு. மு ல்
வெபண்ணுக்கு இன்னமும் கருத் ரிக்கவில்ணைல.
காணைலயிலிருந்ஜே ஒஜேர கஜேYபரம்.
ஜேகாIYவல்லி ஏக உற்சாகத்தில் இருந் ாள்.
ஜேபரணைன பார்க்கப்ஜேபாகும் சந்ஜே ா…ம்.
காணைல ஆறுIணிக்கு விIானம்
ணைரயிரங்குIாம். ஏழணைர Iணிக்கு வந்து
விடுவார்கYாம். இன்பாவுக்கு பிடித் பிடிக்
வெகாழுக்கட்ணை', சின்ன வெவங்காQ சாம்பார்
என்று காணைல Zாலு Iணிக்ஜேக எழுந்து வெசய்Q
ஆரம்பித்து விட்'ாள்.
சங்கஜேIஸ்வரன் ஐந்து Iணிக்கு எழுந்து வாக்கிங்
ஜேபாய் விட்டு, வெசடிகளுக்கு ண்ணீர் ஊற்றி
விட்டு, வெகாஞ்ச ஜேZரம் அணைவகணைY வருடி
வெகாடுத்து விட்டு குளிக்கப் ஜேபானார். ஆறு

Iணிக்கு Iகிழுந்து வந்து விடும். அவர் ான்
விIான நிணைலQம் ஜேபாகப் ஜேபாகிறார்.
Iகிழுந்துவில் இருந் ஜேபாது இன்பா எப்படி ன்
ஜே ாட்'த்ணை க் கண்'வு'ன் குதிக்கப்
ஜேபாகிறாள் என்று கற்பணைன வெசய்து பார்த் ார்.
சிறு வQதிலிருந்ஜே அவள் இQற்ணைக பிரிணைQ.
தினமும் ணைசக்கிளில் பூங்கா ஜேபாக ஜேவண்டும்
என்று அ'ம் பிடிப்பாள். அவள்
ரசணைனக்ஜேகற்றாற்ஜேபால் வெவளிZாட்டில் அவள்
வீட்'ருகிஜேலஜேQ பூங்கா அணைIந் து அதிர்ஷ்'ம்
ான் என்று எண்ணினார். அவள் Iகனுக்கு
பூங்கா பிடிக்குIா?
ஜேபரணைனக் ணைகப்பிடித்து ஒவ்வெவாரு
வெ ாட்டிQாக அணைழத்துச் வெசன்று வெசடிகணைYயும்
அ ன் வாசத்ணை யும் கு ங்கணைYயும் விYக்க
ஜேவண்டும். சிறு மூணைY. ஒஜேர Zாளில்
அத் ணைனயும் திணிக்கக் கூ'ாது. ஒரு Zாள் ஒரு
ாவரம்.
விIானம் ணைரயிரங்கி அணைர Iணி ஜேZரத்தில்
அவர்கள் வந்து விட்'ார்கள். இன்பா வெகாஞ்சம்
சணை ஜேபாட்டிருந் ாள். அவள் பின்னால்

டிராலிணைQப் பிடித்துக் வெகாண்டு ஒரு
வெவள்ணைYக்காரக் குழந்ணை .. அ' அது
வெவள்ணைYககாரக் குழந்ணை இல்ணைல. அவர்
ஜேபரன் ான்.
சாIான்கணைY பின்னால் ஏற்றிQ பிறகு
சங்கஜேIஸ்வரன் வெசான்னார்:
‘ ஜேபாரூர்.. வெகYம்பிஜேனாஜேI அங்க ான்.. ‘
‘ அப்பா இப்ப வீட்டுக்கு ஜேவ ாம்பா.. Zான்
Zட்சத்திர ஓட்'ல்ல அணைற ஜேபாட்டிருக்ஜேகன்.
சட்டுனு கிணைYஜேIட் Iாறினா இவனுக்கு
ஒத்துக்காது.. அதுவுமில்லாI வீட்டுல ஜே ாட்'ம்
ஜேபாட்டிருக்கீங்கYாஜேI? பூ வாசம் 'ஸ்ட்
அலர்ஜி ஏ ாவது ஒத்துக்கணைலன்னா இவங்க
அப்பா என்ணைன வெகான்னுடுவாரு..’
இப்ஜேபாவெ ல்லாம் சங்கஜேIஸ்வரன்
வெ ருவிலிருக்கும் பூங்காவுக்கு ஜேபாய்
Iணிக்க க்கில் உட்கார்ந்திருக்கிறார். அவரது
Iாடி ஜே ாட்'ம் அணைறQாகிவிட்'து. ஜேபரன்
வரவுக்காக காத்துக் வெகாண்டிருக்கிறாள்
ஜேகாIYவல்லி இரண்டு வரு'ங்கYாக.

4. ஆலிங்கனம்
ச ாசிவ சாஸ்திரிகளுக்கு ஜேIலுக்கு
முடிQவில்ணைல. ஜேபாளூர் கிராIத்தில் இருந்
வெசாற்ப அந்
ர்களும் பட்' ம் ஜேபாய்
விட்'ார்கள் பிணைழக்க. Iணைனவியில்லா
ஜேசாகம், வறுணைI, Qாசிக்கா ணைவராக்கிQம்
அவணைர இன்னும் படுக்ணைகயில் கி'த்தி விட்'து.
இருந் ஒஜேர ஓட்டுவீட்டின் வாசற்திண்ணை யில்
Qாராவது வெகாஞ்சம் அரிசி ணைவத்து விட்டுப்
ஜேபாவார்கள். அணை யும் அவர்
வெ ா'Iாட்'ார் ான். ஆனால் வாழ ஜேவண்டிQ
Iகன் பசியில் துடிப்பாஜேன என்று எண்ணி
எடுத்துக் வெகாள்வார். வெகாடுப்பது Qாவெரன்று
வெ ரிந் ால் ான் Qாசகம். வெ ரிQா ஜேபாது
இணைறவன் வெகாடுத் ாக இருக்கட்டும் என
எண்ணிக் வெகாள்வார்.
வீட்டின் முன் இருந் ஒஜேர IாIரத்தின் பருத்
அடிபாகத்தில் கட்'ப்பட்டுக் கி'க்கும் ஜேவ ா
Iாடு. விடிQல் சிவப்பும் வெவள்ணைYயும் கலந்

ஜே ாலு'ன் அம்சIாகக் காட்சி அளிக்கும் அது.
தினமும் குளித்து, அணை ஒரு முணைற சுற்றி
விட்டுத் ான் Iற்ற காரிQஜேI சாஸ்திரிகளுக்கு.
அவணைரப் வெபாருத் வணைர ஜேவ ா ஒரு காIஜே னு.
எணை க் ஜேகட்'ாலும் வெகாடுக்கும் என்கிற
Zம்பிக்ணைக. பசுவின் ஒவ்வெவாரு பாகத்திலும்
ஜே வாதி ஜே வர்கள் வசிப்ப ாகப் புரா ங்கள்
வெசால்கின்றன. அ ன் ஜேகாமிQம் ான் வீடு சுத்தி.
சா ம் ான் வரட்டி. பால் ான் ஆகாரம்.
ஜேவ ாவுக்கும் Qாசகம் ஜேகட்காIஜேல
புல்லுக்கட்டு Qாராவது ஜேபாட்டு விடுகிறார்கள்.
ஒற்ணைறப் பணைனIரம் ஜேபால் நிர்கதிQாக நிற்கும்
ச ாசிவ சாஸ்திரிகளுக்கு ஜேIலும் ஒரு ஜேசா ணைன
வந் து. Zாற்கர சாணைல வரப்ஜேபாகிற ாம். அரசு
அவர் வீட்ணை'க் ஜேகட்'து. Iாவட்' ஆட்சிQாYர்
புண்ணிQவான். ஜேIலி'த்தில் வெசால்லி, ஜேகாயில்
ஜேவணைலக்கு ஏற்பாடு வெசய்வ ாகச் வெசான்னார்.
அவர் ஜேவணைல பார்த்து வந் சிவன் ஜேகாயிலும்
சிதிலIாகி இடிந்ஜே ஜேபானது. அ னால்
வருIானமும் மு'ங்கிப் ஜேபானது.

சாம்பசிவ குருக்கள் அந் ஊருக்கு வந் ஜேபாது
பதினாறு வQசிருக்கும். ஜேபாளுர்
கிராIத்திலிருந்து, அவருணை'Q அப்பா ான்
அவணைர இங்ஜேக கூட்டிக்வெகாண்டு வந் ார்.
ரயில்ஜேவ ஸ்ஜே'…னிலிருந்து Iாட்டு வண்டியில்
இருவரும் வந் து இன்னும் அவருணை'Q
ஞாபகத்தில் நிற்கிறது. ஒத்ணை Iாட்டுவண்டி.
வெவள்ணைY நிறம், வெவய்யில் Iணைழயில் வெகாஞ்சம்
Iங்கி IாநிறIாக இருந் து அந் Iாடு. ஆனால்
அ ன் வெகாம்பு வெவகு ஜே:ார். சும்Iாவா
வெசான்னார்கள் Iாடு இணைYத் ாலும் வெகாம்பு
இணைYக்காது என்று. எப்பஜேவா கிணை'த் வர்
மிச்சங்கணைY, அந் Iாட்டு வண்டிக்காரன்,
அவன் ரசணைனக்ஜேகற்ப, அ ன் வெகாம்புகளில்
'வியிருந் ான். ஜே ர்ந் ஜேவணைலQாக
இல்லாவிடினும், அது அந் Iாட்டுக்கு அழகு
ஜேசர்த்திருந் து. அ ன் கழுத்ணை ச் சுற்றி அவன்
கட்டியிருந் Iணி வண்டியின் ஓட்'த்திற்கு
ஏற்றார்ஜேபால் ஒலித்துக் வெகாண்டிருந் து.
வெசம்Iண் பாணை யில் வண்டி ஜேபான ஜேபாது
சுற்றிலும் பசுணைIQான வQல்கள் கண்ணுக்கு
இ Iாக இருந் ன.

சாம்புவிற்கு அவருணை'Q அப்பா சின்ன
வQசிலிருந்ஜே ஜே வாரம், திருவாசகம்
ஜேபான்றவற்ணைறவெQல்லாம் முணைறQாக பயிற்சி
வெகாடுத்திருந் ார். சின்ன வQசிலிருந்ஜே
அவருக்கு முருகன் ஜேIல் அYவி'முடிQா
பக்தி. கந் புரா க்கணை கணைY ஜேகட்'வாஜேற,
அம்Iா சா ம் ஊட்டிQதும் வெகாஞ்சம்
வெபரிQவனானதும், ஜேகாயிலில் Z'க்கும்
க ாகாலட்ஜேசபங்களுக்கும் ஜேபானதும்,
அவருக்கு முருகன் ஜேIல் அபார பிரிQத்ணை
ஏற்படுத்திவிட்டிருந் து. ஓரYவுக்குஜேIல் படிக்க
ணைவக்க முடிQா குடும்ப சூழ்நிணைல கார Iாக,
அவரும் ஜேவணைல ஜே 'ஜேவண்டிQ கட்'ாQம்
ஏற்பட்'து. ஜேவணைல வெசய்வ ாக இருந் ால் அது
முருகன் ஜேகாயிலில் ான், முருகன்
காலடியில் ான், என்று ஒரு ஆணைசணைQ
ணைவராக்கிQIாகஜேவ அவர் வYர்த்துக்
வெகாண்டிருந் ார். சாம்புணைவப் பிரிQ
அவருணை'Q அப்பாவிற்கு Iனமில்ணைல ான்.
ஆனாலும் அவர் இருந் ஜேபாளூரில் ஒஜேர ஒரு
சிவன் ஜேகாயில் ான் இருந் து. அதில் ான்
அவர் அர்ச்சகராக இருந் ார். அவருக்குப் பிறகு

சாம்புவிற்கு அந் ஜேவணைல
கிணை'க்குவெIன்றாலும் சாம்புவிற்கு அதில்
விருப்பமில்ணைல. அ னால் ான் இந்
Iாட்டுவண்டி பிரQா ம்.
வெபான்ஜேனரி பக்கத்தில் ஒரு முருகன் ஜேகாயில்
இருப்பது அவருணை'Q உறவினர் ஒருவர்
மூலIாக வெ ரிQ வந்திருந் து. அந் க்
ஜேகாயிணைலப் பார்க்கும் ஆர்வத்தில் ான் அவரும்
சாம்புவும் இப்ஜேபாது இங்கு
வந்துவெகாண்டிருக்கிறார்கள். வெIயின்
ஜேராட்டிலிருந்து அந் க் கிராIத்துக்குச்வெசல்ல
ஒரு வெசம்Iண் பாணை அணைIத்திருந் ார்கள். அந்
வெசம்Iண் பாணை யின் முகப்பில் ஒரு வணைYவு
அணைIக்கப்பட்டிருந் து.
ஆண்'ார்குப்பம் முருகன் ஜேகாயிலுக்கு
வெசல்லும் வழி என்று Qாஜேரா ஒரு முருக
பக் னான வெபரும்புள்ளி அணைIத் வணைYவு அது.

ஒரு டீ கணை'யும், ஒரு Iளிணைகக் கணை'யும்
அ னருகில் இருந் ன. வழி வெZடுக ஜேவறு எந் க்
கணை'ணைQயும் கா வில்ணைல.
பாணை யில் வெகாஞ்ச தூரம் ஜேபான உ'ஜேனஜேQ
முருகன் ஜேகாயில் ஜேகாபுரம் பிரம்Iாண்'Iாகத்
வெ ரிந் து. Iாட்டுவண்டிணைQப் பார்த்
உ'ஜேனஜேQ ஜேகாயில் ர்Iகர்த் ா வெவளிஜேQ
வந் ார். விவரம் வெசான்னவு'ன் அவர்கணைY
ஜேகாயிலுக்குள் அணைழத்துச் வெசன்றார்.
ஜேகாயிலில் அப்ஜேபாது அவ்வYவாக கூட்'ம்
இல்ணைல. ஓரிரண்டு ஜேபர் ான் இருந் ார்கள்.
முருகன் சந்நிதிக்கு உள்ஜேYஜேQ
அணைழத்துச்வெசன்றார் அந் ர்Iகர்த் ா. முருகன்
சிணைல ஆறடி உQரம். ணைகயில் ஜேவல். சிணைல மிக
அழகாக வெசதுக்கப்பட்டிருந் து. சாம்பு ணைவத்
கண் வாங்காIல் முருகணைனஜேQ பார்த்துக்
வெகாண்டிருந் ார். அவணைரQறிQாIல் அந்
முருகனி'ம் அவருக்கு ஒரு லயிப்பு
ஏற்பட்டுவிட்'து. இனி என் காலம் இந்
முருகஜேனாடு ான் என்று அந் க ஜேI
தீர்Iானித்துவிட்'ார். கண்ணை மூடிக்வெகாண்டு

கணீர் குரலில் திருப்புகணைழ அவர் பா'
ஆரம்பித் து அந் க் ஜேகாயிலின் Zாற்புற
சுவர்களில் ஜேIாதி திரும்பவும் முருகணைனஜேQ
சர ணை'ந் து. ஊரில் உள்Yவர்களுக்கு இந் ப்
பா'ல் Iந்திர இணைசQாக IாறிQது. அவர்கள்
கவனம் முழுவதும் ஜேகாயில் பாலும் அந் க்
குரலின் பாலும் திரும்பிQது. சாம்பு கண்ணை த்
திறந் ஜேபாது அவணைரச் சுற்றி ஒரு வெபரும்
கூட்'ஜேI நின்றிருந் து.
பின்னர் ர்Iகர்த் ா வீட்டில் காபியும்
சிற்றுண்டியும் சாப்பிட்டுவிட்டு அவர்கள்
புறப்படும்ஜேபாது அந் க் ஜேகாரிக்ணைக
ணைவக்கப்பட்'து. சாம்பு எதிர்பார்த் து ான்.
ர்Iகர்த் ாவின் விருப்பமும், ஊர் :னங்களின்
விருப்பமும், ஒன்றாக இருக்க சாம்பு அடுத்
வாரத்திஜேலஜேQ அந் க் ஜேகாயிலில் அர்ச்சகராக
வெபாறுப்ஜேபற்றுக்வெகாண்'ார். அ ற்கப்புறம்
பதிணைனந்து வரு'ங்கள் உருண்ஜே'ாடிவிட்'ன.
Zடுவில் சாம்புவுக்கு கல்Qா ம் Z'ந் து. அது
Z'ந்ஜே பத்து வரு'ங்கள் ஓடிவிட்'ன. ஜே விகா
சாம்புணைவக் கட்டிக் வெகாண்டு வந் Zாள் மு ஜேல
எணை யும் எதிர்பார்க்கா வYாக ஆகிப் ஜேபானாள்.

அவளூக்வெகன்று அபிலாணை…கள் கிணை'Qாது.
சாம்புவின் விருப்பத்ணை ப் பூர்த்தி வெசய்வஜே
அவள் க'ணைIQாகக் வெகாண்'ாள்.
Iாட்டுச்சா த்தில் திருநீறு வெசய்வதும்,
சாம்புவின் உணை'கணைYத் துணைவத்து
உலர்த்துவதுIாக அவள் வெபாழுது கழிந் து.
Iடிசாரில் அவளும், பஞ்சகச்ச ஜேவட்டியில்
சாம்புவும் வெவளிஜேQ விஜேசசங்களுக்குப்
ஜேபாகும்ஜேபாது, ஊர் Iக்கள் முருகணைன Iறந்து
அவர்கணைYஜேQ பார்த்துக் வெகாண்டிருப்பார்கள்.
அப்படி ஒரு ஜே :ஸ் அவர்களி'ம் இருந் து.
ஆனாலும் அவர்களுக்கு வாரிசில்ணைல
என்பது ான் ச ாசிவ சாஸ்திரிகளுக்கு இருந்
ஒஜேர குணைற.
அப்பா ச ாசிவ சாஸ்திரிகள், ஜேவ ா Iாட்ணை'ப்
பிரிQ முடிQாIல், ஜேபாளூரிஜேலஜேQ
ங்கிவிட்'ார். அவர் ஜேபாய் ஜேசர்ந்து,
ஜேபானவரு'ம் ஆப்தீகம். அவர் ஜேபான அடுத்
ZாஜேY ஜேவ ா Iாடும், எணை யும் உண் ாIல்
உயிர் நீத் து அதிசQம். ஜேவ ாவின் வாரிசுகள்
வYர்ந்து, இன்னமும் ஜேபாளூர் நிலங்களில்
ஜேIய்ந்து வெகாண்டிருக்கிறார்கள். சாம்பு

மு ன்மு லில் ஏறிக் வெகாண்டு வந்
Iாட்டுவண்டிணைQ இழுத் து, ஜேவ ாவின் Iகன்
குIரன் ான். குIரன் இன்னமும் சாம்பு
வீட்டில் ான் இருக்கிறான்.
இந் பதிணைனந்து வரு'ங்களில் ஜேகாயிலும்
Iாறித் ான் ஜேபாய்விட்'து. இப்ஜேபாது அந் க்
ஜேகாயில் அரசின் அறநிணைலQத்துணைறயின் கீழ்
வந்துவிட்'து. ஜேகாயிலின் வெசாத்துக்கள்
சரிபார்க்கப்பட்டு அ ன் வருIானம்
க க்வெகடுக்கப்பட்'து. சாம்புவுக்கு ஒரு வீடும்
அரசு ந்திருந் து. ஜேகாயில் நிலத்தில்
சாகுபடிQாகும் வெZல் Iா த்திற்கு பதிணைனந்து
படி அவருக்கு வெகாடுக்கச் வெசால்லி அரசு ஆணை
இருந் து. சமீபத்தில் அந் க் ஜேகாயிலுக்கு
கும்பாபிஜே…கம் கூ' Z'ந் து. ஆறு கால பூணை: ,
விஜே…ச அர்ச்சணைன, சிறப்பு வரிணைச என்று
ஜேகாயில் பிரபலIாகிவிட்'து.
இந் க்ஜேகாயிலில் பதினாறு வQது சிறுமிQாக
ஜேவணைலக்கு வந் வள் ான் கண் ம்Iா. அவள்
புரு…ன் அந் க் ஜேகாயிலில் வாட்சுஜேIனாக
இருந் ான். அவணைனக் கல்Qா ம்

வெசய்துவெகாண்டு, இந் ஊருக்கு வந் வள் ான்
அவள். பிள்ணைY பிறப்பிற்குக்கூ' அவள் அம்Iா
வீட்டிற்கு ஜேபாகவில்ணைல. சாம்புவுக்கு காணைல
பூணை:க்கு பூ பறித்துக் வெகாடுப்பதிலிருந்து,
அபிஜே…கத்திற்கு ண்ணீர் வெகாண்டுவருவது
வணைர அவள் ஜேவணைல. மிச்ச ஜேZரம் ஜேகாயிணைலக்
கூட்டி சுத் ம் பண்ணுவதும், அவள்
ஜேவணைல ான். அவள் Iகள் வள்ளி, அம்Iாவு'ன்
கூ' வருவாள். முருகன் மீது அவளுக்கு அலாதி
பிரிQம். வெ ப்பக்குYத்தில் மீன்களுக்கு
ஜேபாடுவ ற்காக, பக் ர்கள் வாங்கும் வெபார்
வெபாட்'லங்களில் உள்Y முருகன்
ப'ங்கணைYவெQல்லாம், அவள் ஜேசகரித்து
ணைவத்திருப்பாள். சத்து ணைவக் கார ம் காட்டி,
கண் ம்Iா அவணைY அரசு ஆரம்பப் பள்ளியில்
ஜேசர்த்திருந் ாள். அங்கும் அவளுணை'Q
ஜேZாட்டுப்புத் கங்கவெYல்லாம் முருகன் ப'ம்
ஜேபாட்' ாகஜேவ இருக்கும். அவளுக்கு
இப்ஜேபாது பதினாறு வQது. “உன்னிQ கட்டிக்க
எந் முருகன் வரப்ஜேபாறாஜேனா” என்று
கண் ம்Iா அங்கலாய்ப்பாள்.

“ஜேவவெறந் முருகன் வருவான். இந்
முருகன் ான் வருவான்” என்று வள்ளி பதில்
வெசால்லுவாள்.
சாம்புவின் குரல் ஜேகட்கும்ஜேபாவெ ல்லாம், வள்ளி
ஜேகாயிலுக்கு ஓஜே'ாடி வந்துவிடுவாள்.
சிறுமிQாக இருக்கும்ஜேபாஜே , அவள் சாம்புவின்
குரலுக்கும், திருப்புகழுக்கும்
பழக்கப்பட்டிருந் ாள். இரவு ஒணைலக் குடிணைச
வெவளிஜேQ, கயிற்றுக் கட்டிலில் படுத் படி அவள்,
அந் பா'ல் வரிகணைY, நிணைனவுக்கு வெகாண்டு
வந்து திரும்பப் பாடிப்பார்ப்பாள். வெசந் மிழ்,
Zாப்பழக்கத் ால் அவளுக்கு வசIாகிQது.
பா'ப்பா' குரலும் இனிணைIQாயிற்று.
இப்ஜேபாவெ ல்லாம் சாம்புவுக்கு உ'ல் நிணைல
சரியில்ணைல என்றால் வள்ளி ான் பாடுகிறாள்.
அவளுக்கும் கூட்'ம் ஜேசர்கிறது. தினமும் Iலர்
Iாணைல ஒன்று அவள் ணைகQாஜேலஜேQ
ஜேகார்க்கப்பட்டு ஜேகாயிலுக்கு வந்துவிடும்.
முருகனுக்கு அணிவிக்கப்படும் மு ல் Iாணைல
அது ான். வீட்டுக்கு விலக்காகி நிற்கும்
Zாட்களில், கண் ம்Iாஜேவ IாணைலணைQக்
வெகாண்டு வந்து ந்துவிடுவாள். அப்ஜேபாதும்

வள்ளி திருப்புகழ் பாடுவணை நிறுத் Iாட்'ாள்.
ஆனால் அவள் எதிரில் முருகன் இருக்க
Iாட்'ான். ஜேவ ா Iகன் குIரன் இருப்பான்.
கண் ம்Iா Iாப்பிள்ணைY பார்க்க ஆரம்பித் ாள்.
வள்ளி Iறுத்துப் ஜேபசி ஜே ாற்றுப் ஜேபானாள்.
ஆடிக் கிருத்திணைக அன்று, ஜேகாயிலில் கூட்'ம்
அணைல ஜேIாதிQது. வள்ளியின் மு ல்
Iாணைலக்காக சாம்பு காத்திருந் ார். அஜே ா வள்ளி
வந்துவிட்'ாள்.
அவள் ணைகயில் வெபரிQ Iாணைல. மூருகணைனஜேQ
ணைவத் கண் வாங்காIல் பார்த்துக்வெகாண்டுவந்
வள்ளி, ஏஜே ா ஒரு தீர்Iானத்திற்கு வந் வள்
ஜேபால் கா ப்பட்'ாள். சாம்பு IாணைலணைQ
வாங்க ணைக நீட்டினார். வள்ளி அவணைரயும்
ாண்டி சந்Zதிக்குள் நுணைழந் ாள்.
அவள் ணைகQாஜேலஜேQ முருகன் கழுத்தில் Iாணைல
ஜேபா'ப் ஜேபானாள். சாம்புவுக்கு ப ட்'ம்
வெ ாற்றிக் வெகாண்'து. அவணைYத் டுக்கும்
ஜேZாக்கத்து'ன், இணை'யில் புகுந் ார்.
கண்கணைYத் திறந் வள்ளி திணைகத்துப் ஜேபானாள்.
அவள் வெகாண்டுவந் Iாணைல இப்ஜேபாது

சாம்புவின் கழுத்தில் இருந் து. முருகன் ணைக
ஜேவல் ஜேலசாக அணைசந் து ஜேபாலிருந் து
அவளுக்கு. அடுத் க ம் அவள் சாம்புவின்
காலடியில் இருந் ாள். சாம்பு அவள்
ஜே ாள்கணைYத் வெ ாட்டுத் தூக்கினார். அவணைYத்
ாங்கிக்வெகாண்ஜே' வெவளிஜேQ Z'ந் ார்.
ஜேகாயில் வாசலில் ஒரு ஜேவனில் வந்திறங்கிQ
பக் ர்கள் கூட்'ம் ஒன்று ‘ வெவற்றி ஜேவல்
முருகனுக்கு அஜேராகரா’ என்றது.
கூட்'த்ணை விலக்கிக் வெகாண்டு சாம்பு Z'ந்து
வெகாண்டிருந் ார். அவரது அணை ப்பில் வள்ளி.
முருகன் திருக்கல்Qா த்ணை ப் பார்த் பரவசம்
பக் ர்களுக்கு.
வீட்டில் பிரYQம் வெவடிக்கப்ஜேபாகிறது என்று
ஊர் முழுக்கப் ஜேபசிக்வெகாண்'ார்கள்.
வீடு வந் ணை உ ர்ந்து சாம்பு நிமிர்ந்து
பார்த் ார். கண் ம்Iா கண்களில் நீர் வெபாங்க,
பு'ணைவQால் வாய் வெபாத்தி அதிர்ச்சியு'ன்
நின்றிருந் ாள்.

வாசலில் வெZற்றி நிணைறQ குங்குIத்து'ன், வாய்
நிணைறந் புன்னணைகயு'ன் ஜே விகா
நின்றிருந் ாள். அவள் ணைகயில் ஆரத்தி ட்டு
இருந் து.

5. னாவின் ஒரு தினம்
பட்டினப்பாக்கத்திலிருந்து ஜேகாட்டூர்புரம்
வெசல்லும் ஜேபாது ஜேபருந்தில் அந் ஐந்து
Zட்சத்திர ஓட்'ணைலக் பலமுணைற
க'ந்திருக்கிறான். உள்ஜேY எப்படி இருக்கும்
என்கிற எண் ம் கூ' அவனுக்கு வந் தில்ணைல.
அவெ ல்லாம் அவன் கற்பணைனக்கு
அப்பாற்பட்'து. அவன் வெபQர் னஜேசகர்.
ான்Qா என்கிற புணைனப்வெபQரில் ஏ ாவது
கவிணை எழுதுவான். ஏ ாவது ஒரு சிற்றி ழ்
அணை வெவளியிடும்.
னா பட்டினப்பாக்கத்தில் குடிணைச Iாற்று
வாரிQக் குடியிருப்பு ஒன்றில் குடியிருக்கிறான்.
அது கட்'ப்படும்ஜேபாது அப்ஜேபாணை Q
ஆளுங்கட்சியின் வட்'ம் ஒன்று பினாமி
வெபQர்களில் வணைYத்துப் ஜேபாட்' பல
குடியிருப்புகளில் அதுவும் ஒன்று. அவனு'ன்
இன்னும் மூன்று ஜேபர் இருக்கிறார்கள்.
அஜேசாக்ரா:ா, பாரதிரா:ா பாதிப்பில்
சினிIாவுக்கு வந் வன். பழுப்ஜேபறிQ

காகி ங்கள் அ'ங்கிQ Zான்ணைகந்து ணைபல்களில்
அவன் கணை கள் Iக்கிக் வெகாண்டிருக்கின்றன.
அவன் தினமும் ஏ ாவது ஒரு ஷீட்டிங் வெசன்று
வயிற்ணைற நிரப்பிக் வெகாண்டிருக்கிறான்.
கிணை'க்கும் ஜேபட்'ாவில் வாரக் கணை'சியில்
ண்ணி ஜேபாட்டுவிட்டு கணை வெசால்ல
ஆரம்பித்துவிடுவான். அவன் இQக்குரானால்
னா ான் பா'லாசிரிQர்.
அணைறயில் இன்வெனாருவன் பாண்டு. ஆனால்
அவணைன எல்ஜேலாரும் பல்லாண்டு என்று ான்
கூப்பிடுவார்கள். அத் ணைனக்கு அவன் முன் பல்
துருத்திக் வெகாண்டு இருக்கும். முக்கால் Iண்ணை'
வழுக்ணைகயு'ன் நீY முடி வYர்த்து ரப்பர்
ஜேபண்ட் வெகாண்டு குடுமி ஜேபால்
கட்டியிருப்பான். எப்ஜேபாதும் கருப்பு கலரில்
முஸ்லீம் ஜேகப் அணிந்திருப்பான். அதில்
இரண்டு சில்வர் கலர் பிச்சுவாக்கள் எக்ஸ் ஜேபால
இருக்கும். அதிகம் ஜேபச Iாட்'ான். அடிக்கடி
இரண்டு மூன்று Zாட்கள் கா ாIல் ஜேபாவான்.
வரும்ஜேபாது ணைக நிணைறQ ப த்ஜே ாடு வருவான்.
இது விர பகலில் தூங்கிக் வெகாண்ஜே' இருக்கும்
ராIசாமி. ராIசாமி வெகாஞ்சம் வQசாளி. இரவு

காவலாளிQாக ஏஜே ா வங்கியில் பணி புரிகிறார்.
அ னால் பகவெலல்லாம் தூக்கம். எந்ஜேZரமும்
தூங்கிக் வெகாண்ஜே' இருக்கும் அவர் எப்ஜேபாது
சாப்பிடுவார் என்று னா ஜேQாசித்திருக்கிறான்.
ஆனால் அவர் சாப்பிடுவது உண்டு என்பது
எப்ஜேபா ாவது மூணைலயில் கி'க்கும்
வாணைழயிணைல குப்ணைப வெசால்லிவிடும்.
Zம் கணை யில் னா ான் முக்கிQம். Iற்ற மூன்று
ஜேபர் இல்ணைல.
ஜேசா ணைனQாக அன்று அவன் ஜேபான ஜேபருந்து
அணை'Qார் பார்க் ஓட்'ல் முன் முனகிக்
வெகாண்டு நின்று ஜேபானது. னா முப்பது
ரூபாய்க்கு சரவ ாவில் வாங்கிQ டிஜிட்'ல்
கடிகாரத்ணை ப் பார்த் ான். இன்னமும் இருபது
நிமி'ங்களில் அவன் பட்'ணைறயில்
இருக்கஜேவண்டும்.
முன்னாள் குடிQரசுத் ணைலவர் ஒருவரது
இல்லத்துக்கு எதிரில் ஜேகாட்டூர்புரம் பாலத்தின்
இறக்கத்தில் கணைரஜேQாரIாக இருக்கும்
Zான்ணைகந்து கரக் வெகாட்'ணைகயில் ஒன்றில்
இருக்கிறது அந் ஜேலத் பட்'ணைற. ஒன்பது
Iணிக்குப் ஜேபானால் ஆறு Iணி வணைரயில்

நீYIான இரும்புத்துண்'ங்கணைY கணை'Q
ஜேவண்டும். ணைக விட்டுப் ஜேபாகும். ஆனால் ஜேவறு
வழியில்ணைல. அதுஜேவ பூவாவுக்கு வழி. ஊரில்
ம்பி ங்ணைக படித்துக் வெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அம்Iா ஆடு Iாடு ஜேIய்த்து ஏஜே ா அவர்கணைY
வYர்த்துக் வெகாண்டிருக்கிறாள்.
ஓட்டுனர் எல்ஜேலாணைரயும் இறக்கி
விட்டிருந் ான். அவணைனச் சுற்றி ஏகக் கூட்'ம்.
இணை எப்படி எதிர்வெகாள்வது என்று
னாவிற்குத் வெ ரிQவில்ணைல.
Iயில்சாமி சூப்பர்ணைவசர் சவுக்கு Zாக்குக்காரன்.
ஜேலத்துக்கு ஜே ா ாக "ஓ" ஜேபாட்டு ஜேபசுவான்.
அதில் னா சங்க'ப்ப' Iாட்'ான். எதுணைக
ஜேIாணைனணைQ ரசித்து விட்டு விடுவான்.
எதிர்த் ால் சுண் ாம்பு 'வி விடுவான்
Iயில்சாமி.
நிமி'ங்கள் வினாடிகணைYப் ஜேபால கணைரந்து
வெகாண்டிருந் ன. எல்ஜேலாருக்கும் அவசரம்.
ஆனால் அவனுக்கு அதுஜேவ அவசிQம்.
சால்:ாப்பு வெசால்ல முடிQாது. :ாபு ஜேபாய்
விடும்.

‘ எக்ஸ்க்யூஸ்மி ‘
குரல் வந் திணைசயில் பார்த் ால் ஒரு இருபது
வQசுக்காரி. படு ஸ்ணை'லாக இருந் ாள். நுனி
Zாக்கு ஆங்கிலம். வெ'ல்லிக்காரிQாம். ஊர்
வெ ரிQா ாம். ஆட்ஜே'ாவில் ஜேபாக பQIாம்.
ஜேகாட்டூர்புரம் வணைர வரமுடியுIா என்றாள்.
‘ அ' சாணைலக்கருப்பா ‘ என்றான். ஆச்சர்Qம்
வரும்ஜேபாது அம்Iா அடிக்கடி வெசால்வது.
இவளு'ன் ஆட்ஜே'ாவில் வெசன்றால் ஜேZரத்துக்கு
ஜேவணைலக்கு வெசன்று வி'லாம். ஆனால் ப ம்
வெகாடுக்காIல் ஓடி விட்'ால்..
அவன் Iனணை அவள் படித்திருக்க ஜேவண்டும். ‘
ஆட்ஜே'ா ‘ என்றாள். ணைகயிலிருந் ஐம்பது
ரூபாய் ாணைY அவன் ணைகயில் திணித் ாள்.
சிக்னலில் நிற்கும்ஜேபாது ஆட்ஜே'ாவில் இருந்து
இறங்கி ஓடிவிட்'ால் ஐம்பது ரூபாய் லாபம்
என்று எண்ணினான். அவள் எச்சரிக்ணைக
ஜேபர்வழிQாக இருந் ாள். அவன் உட்கார விட்டு
ஏறும் வழியில் ஓரத்தில் உட்கார்ந்து
வெகாண்'ாள்.
பாலத்தில் அவன் இறங்கும்ஜேபாது அவளும்
இறங்கிக் வெகாண்'ாள். டிணைரவர் வெகாடுத்

முப்பது ரூபாணைQ கவனIாக ணைபயில் ஜேபாட்டுக்
வெகாண்'ாள். ஆட்ஜே'ா டிணைரவர் அவன் பாலம்
இறக்கத்தில் ஜேபாகும்வணைர பார்த்துக்
வெகாண்டிருந் ான்.
இரண்டு Zாட்கள் கழித்து அஜே அணை'Qார் பார்க்
ஓட்'ல் முன்பாக அவணைYப் பார்த் ான்.
இப்ஜேபாது ஜேசணைல கட்டியிருந் ாள். மிழ் வெபண்
ஜேபாலத் வெ ரிந் ாள். எவனு'ஜேனா ஜேபசிக்
வெகாண்டிருந் ாள். ணைகயில் நூறு ரூபாய் ாள்
இருந் து. ஆட்ஜே'ா ஏறி அவர்கள் ஜேபாய்
விட்'ார்கள். இம்முணைற எதிர்புறம்.
பத்து Zாட்களுக்குப் பின் தினச்வெசய்தியில்
ஜேபாட்'ார்கள்.
ஆட்ஜே'ா டிணைரவர்கணைY ஏIாற்றி கள்Y
ஜேZாட்டுகணைY Iாற்றும் கும்பலுக்கு ஜேபாலீஸ்
வணைல வீச்சு.
பக்கத்திஜேலஜேQ ஏIாந் ஆட்ஜே'ா டிணைரவர்களின்
ப'ங்கணைYப் ஜேபாட்டிருந் ார்கள். அதில் ஒன்றில்
அவன் அவளு'ன் ஜேபான ஆட்ஜே'ா டிணைரவர்
அவணைனப் பார்த்து முணைறத்துக்
வெகாண்டிருந் ான்.
னஜேசகர் இப்ஜேபாவெ ல்லாம் ாடியு'ஜேன

திரிகிறான். கண்களில் கறுப்புக் கண் ாடி.
ஆட்ஜே'ா டிணைரவர்கணைYப் பார்த் ால் ணைலணைQ
குனிந்து வெகாள்கிறான்.

6. அரவம்
Iரு ன் Zான்கு Zாட்கYாகத் தூங்கஜேவயில்ணைல.
வந் வாசிக்கு அருகிலிருக்கும் இணை'க்கல்
எனும் கிராIத்தில் விவசாQக் குடும்பம்.
வெகாஞ்சம் நிலம். பம்பு வெசட் இல்ணைல, கி று
இல்ணைல. வானம் பார்த் பூமி. Iாரி
வெபாய்த்துவிட்'ால் Zகரம் ஜேZாக்கி Zகர
ஜேவண்டிQது ான். ஊரின் வெபரும்பாலான
Iக்களுக்கு இஜே நிணைல ான். வெசன்ணைன
வெபருZகரம் இவர்கணைYப் ஜேபான்றவர்கணைY வாரி
அணை த்து வெகாள்கிறது. கட்டி' ஜேவணைல
:ரூராக Z'ந்து வெகாண்டிருக்கும் புறZகர்
பகுதிகள் இவர்கYது வெ ாழில் ணைIQம்.
எங்காவது வாட்ச்ஜேIன் ஜேவணைல கிணை'க்கும்.
வெZளிவு சுளிவு கற்றுக் வெகாண்'ால், வெபரிQாள்.
ஜேIஸ்திரி அன்புக்கு பாத்திரIாகி விட்'ால்
வெகாத் னார்.
Iரு னும் அப்படி வந் வன் ான். கிட்'த் ட்'
Zான்கு வரு'ங்கள் ஆகிவிட்'து. Iணைழக் காலம்
முன்பாக கட்டி'ங்களின் ஜேIல் Yங்களுக்கு

கான்கிரீட் ஜேபாட்டு விடுவார்கள்.
இருப்பதிவெQாரு Zாட்கள் முட்டு நிற்க
ஜேவண்டும். அப்புறம் வெசண்ட்ரிங் பலணைககணைYக்
கழட்டி கல் ச்சன் வெகாத்தி பூசு ஜேவணைல Z'க்க
ஜேவண்டும். எப்படியும் Zாற்பது Zாட்கள் ஓடி
விடும். அந் க் காலத்தில் ான் Iரு ன் ன்
ஊருக்குப் ஜேபாவான்.
மு ல் தூறலுக்கு காத்திருந்து Iல்லாட்ணை'ஜேQா,
எள்ஜேYா விணை ப்பான். சில சIQம் கரும்பும்
உண்டு. வெசம்Iண் பூமி வெசழிப்பாக இருக்கும்.
ஒரு வாரம் Iணைழ வெபய் ால் கூ' ஜேபாதும். அதிக
Iணைழ பயிருக்கு ஆபத்து. விணை ஜேவர்
விட்'வு'ன் வெசன்ணைன வந்து விடுவான். அவன்
Iணைனவி கிளிQம்Iா பார்த்துக் வெகாள்வாள்.
அவன் ஊர் ஜேபான Zாட்களில் பக்கத்து
குடியிருப்பு வாட்ச்ஜேIன் பார்த்துக் வெகாள்வான்.
அவன் ஜேபாகும்ஜேபாது இவன்.
வெபாங்கல் தீபாவளி காலங்களில் குடும்பத்ஜே ாடு
வருவான் Iரு ன். Iாம்பலம் கணை'களில்
அணைலந்து பண்டிணைகத் துணிIணிகணைY
வாங்குவார்கள். ஒரு வரு'த்திற்கு அணைவ ான்
உடுப்ஜேப.

இந் Zான்கு Zாட்கYாக அவன்
தூங்கஜேவயில்ணைல. வெசண்'ரிங் அடிப்பதும்,
கான்கிரிட் ஜேபா' :ல்லி, I ல் ஏற்றுவதுIான
ஜேவணைலகள். கம்பி வந்து இறங்கியிருக்கிறது.
சிவெIண்ட் மூட்ணை'கணைY த்ணைர Yத்தில்
முழுவதுIாக அடுக்கியிருந் ார்கள். மீ Iான
பலணைககளும் வெகாம்புகளும் ஒருபக்கம். இன்று
ான் வெகாஞ்சம் ஜேவணைலயும் சத் மும்
குணைறந்திருக்கிறது.
படுக்க ஜே ா ான இ'ம் பார்த் ான் Iரு ன்.
வெசண்'ரிங் பலணைக! இரண்டு அடுக்காக
அடுக்கப் பட்டிருந் பலணைககள் அவனுக்கு ஒரு
கட்டிணைலப் ஜேபாலஜேவ காட்சிQளித் ன.
‘ வா.. வந்து தூங்கு.. ‘
காணைல நீட்டி ணைலணைQச் சாய்க்கும்ஜேபாது ான்
அணை க் கவனித் ான். பலணைக இடுக்கிலிருந் து
அது. மினுமினுப்பாக, வரிவரிQாக.. Zாகசாமி..
அணைசQாIல் இன்னமும் கூர்ந்து கவனித் ான்.
வால் இடுக்கில் எக்கச்சக்கIாக Iாட்டிக்
வெகாண்டிருக்கிறது. உ'ம்ணைப அப்படியும்
இப்படியும் வெZளிக்கிறது. அவனுக்கும் அ ற்கும்
அணைர அடி இணை'வெவளிகூ' இல்ணைல.

அணைசந் ால் ஜேபாட்டு விடும். கட்ணை' Qால்
அடித்து வி'லாIா? Zாகசாமி எங்க
குலவெ ய்வIாச்ஜேச.. உயிருக்கு முன்னால்
வெ ய்வIாவது ஒன்றாவது.. கிளிQம்Iா,
புள்ணைYங்க எல்லாம் கண் முன் வந் ார்கள்.
கழற்றிப் ஜேபாட்' லுங்கி காற்றில் அணைசந்து
வெகாண்டிருந் து. அணைசயும் ஜேபாவெ ல்லாம் Zாகம்
ணைல தூக்கிப் பார்த் து. ஜேலசாக ப'ம் எடுத் து.
பாதி சாQப்ஜேபாகும் நிணைலயில் அவன் உ'ல்
இருந் து.
ஒரு ணைகQால் லுங்கிணைQ இழுத்து Zாகத்தின்
ணைலஜேIல் ஜேபாட்டு வெகட்டிQாக பிடித்துக்
வெகாண்டு இன்வெனாரு ணைகQால் வால்
Iாட்டியிருந் பலணைக தூக்கினான். வால்
விடுபட்டு விட்'து. பலம் வெகாண்' Iட்டும்
ணைகணைQ வீசி லுங்கிணைQத் தூக்கி எறிந் ான்.
நிலவெவாளியில் Zாகம் விடுபட்டு புல்லில்
Iணைறந் து.
அன்றிரவும் Iரு ன் தூங்கவில்ணைல

7.Iல்டிப்வெYக்சும்
Iஸ் ான் பாயும்
குன்றத்தூர் ஜேராடில் ஜேபானீர்கYானால் வெபரிQ
பணிச்ஜேசரி என்று ஒரு பகுதி வரும். அந் ப்
பகுதியில் ஜேபாய் வாப்பா கணை' என்று
ஜேகட்'ால் Qாரும் காட்டுவார்கள். கா ர் பாய்
அந் க் கணை'யின் வெசாந் க்காரர். இமிஜே'…ன்
ZணைககணைY விற்கும் கணை' அது. இப்ஜேபாது
பரவிக் கிணை'க்கும், ஒரு கிராம் ஜேகால்ட்
கணை'களுக்கு முன்னாஜேலஜேQ ஜேரால்ட் ஜேகால்ட்
கணை'கள் வெசன்ணைனயில் பிரசித் ம். அப்படி ஒரு
கணை' ான் கா ர் பாயின் கணை'.
Iங்கYம் Iாமி வாப்பா கணை'யில் ான்
எல்லாவற்ணைறயும் வாங்குவாள். சுற்றியிருக்கும்
புர்க்கா ஜேபாட்' இYம்வெபண்கள் ‘ வாப்பா..
அது.. வாப்பா இது.. என்கிறஜேபாது ‘
வQசானவர்.. அவணைரப் ஜேபாய் வாப்பா,
ஜேபாப்பான்றஜேQ ‘ என்று அவர்கணைYக் கடிந்து
வெகாள்வாள். அப்புறம் என்ன.. புர்க்காவுக்குள்

ஒஜேர சிரிப்பு சத் ம் ான்.
கா ர்பாய் Œஜ் Qாத்திணைர ஜேபாய் விட்டு
வந் பிறகு பிறந் வன் Iஸ் ான் பாய்.
உண்ணைIயிஜேலஜேQ அவன் பி ஓ ஒய் பாய் ான்.
பதினாறு வQது. Œ¤ணைசனி பள்ளியில் பத் ாவது
ாண்டுவ ற்குள் அவனுக்கு ஜேIல் மூச்சு கீழ்
மூச்சு வாங்கிவிட்'து.
கா ர் பாய் அறுபது வQது ாண்டியும்
வெவல்'ராக Iத்திQ கிழக்கு Zாடுகளில் ஜேவணைல
பார்த் ார். கிணை'த் கணிசIான வருIானத்தில்
வாங்கிப் ஜேபாட்'து ான் இந் வெபரிQ
பணிச்ஜேசரி இ'ம். ஆறு வெசன்ட் இ'ம்
சல்லிசாகக் கிணை'த் து. பக்கத்தில் ஒன்றிரண்டு
இஸ்லாமிQக் குடும்பங்கள் இருந் ன.
அவர்கவெYல்லாம் இணைறச்சி விQாபாரத்திஜேலா,
அல்லது பிரிQாணி, சூப் கணை'கஜேYா ணைவத்து
பிணைழத்துக் வெகாண்டிருந் ார்கள். அந் Iாதிரி
கணை'கள் எதுவும் அந் ப் பகுதியில் இல்ணைல.
எல்ஜேலாரும் அண் ாசாணைல ர்காவிற்கு
அருகிஜேலா அல்லது திருவல்லிக்ஜேகணி வெபரிQ
Iசூதி அருகிஜேலா கணை' ஜேபாட்டிருந் ார்கள்.
கா ர் பாய் ஆம்பூரில் வெபண் எடுத்திருந் ார்.

அதிகம் படிப்பில்லா வெபண் நூர்:கான்.
ஆனால் அழகாக இருந் ாள். கா ர் பாய் Zல்ல
ஆகிருதி. கலிQா ம் பாய்க்கு முப்பத்தி ஐந்து
வQ ாகும்ஜேபாது ான் Z'ந் து. அப்ஜேபாது
நூருக்கு பதினாறு வQது. இரண்டு வரு'ங்கள்
ஆம்பூரிஜேலஜேQ விட்டுவிட்டு வெவளிZாட்டுக்கு
ஜேபாய் ஜேபாய் வந் ார் கா ர்பாய்.
வரும்ஜேபாவெ ல்லாம் பா ாம் பிஸ் ா என்று
வெகாடுத்து நூணைரத் திங்கச் வெசால்வார்.
அவ்வYவுக்கு நூர் மிகவும் ஒல்லி. என்ன பா ாம்
பிஸ் ா சாப்பிட்'ாலும் நூர் ஜே றஜேவயில்ணைல.
மு ல் வெபண் ரிஸ்வானா பிறந் ஜேபாது கா ர்
பாய் ஊரிஜேலஜேQ இல்ணைல. டிரங்கால் ஜேபாட்டு
விவரம் வெசான்னார்கள். மு ல் குழந்ணை
வெபண் ாகப் பிறந் தில் பாய்க்கு வெகாஞ்சம்
வருத் ம் ான். ஆனாலும் சாக்ஜேலட் வாங்கி
Zண்பர்களு'ன் வெகாண்'ாடினார்.
கா ர் பாய் மிழ் முஸ்லீம். லப்ஜேப என்று
வெசால்வார்கள் Iற்ற முஸ்லீம்கள். உருது
சுட்டுப்ஜேபாட்'ாலும் வராது. வெவளிZாட்டில்
இருந் ஜேபாது, பிணைழப்புக்காக, வெகாஞ்சம்
வெகாஞ்சம் கற்றுக் வெகாண்'ார். ஆனாலும்

ஜேபசும்ஜேபாது அவருக்கு குIட்டிQது. மிழ்
முஸ்லீம்கYாக Qாரும் கிணை'ப்பார்கYா என்று
ஜே டிQஜேபாது கிணை'த் வன் ான் அலிபாய்.
அலிபாய் பழக்கவழக்கங்களில் ஒரு அந்
ன்.
இருபது வரு'ங்கள் வெசன்ணைனயில் ஐQங்கார்
கம்வெபனியில் ஜேவணைல பார்த்துவிட்டு, ஐம்பது
வெசாச்ச வQதில் கத் ார் வந் வன். அப்படிஜேQ
சவுதி அஜேரபிQா, அபு ாபி என்று சுற்றிQவன்.
இப்ஜேபாது இங்கு க'லின் Zடுவில், எண்ணை
எடுக்கும் நிறுவனத்தில், உதிரி பாகங்கள்
வினிஜேQாகப் பிரிவில் இருக்கிறான்.
ஒரு அபூர்வIான ஜேவணைYயில், கம்வெபனி
சாப்பாட்டுக் கூ'த்தில், அவணைனச் சந்தித் ார்
கா ர் பாய். ட்டு நிணைறQ காய்கறிகளு'ன், யிர்
சா ம் சாப்பிட்டுக் வெகாண்டிருந் அவணைன
ஆச்சர்Qத்து'ன் பார்த் ார். அவர் ட்டில்
எலும்புத் துண்டுகளு'ன் பிரிQாணி இருந் து.
அத் ணைனயும் குப்ணைபத்வெ ாட்டியில் வெகாட்டி
விட்டு, ஜேவறு ஒரு ட்டு எடுத்து,
காய்கறிகணைYயும் யிர் ஜேசாற்ணைறயும் நிரப்பிக்
வெகாண்'ார் கா ர் பாய். அலிபாய் அருகில்
ஜேபாய் உட்கார்ந் ார். ட்ணை' பார்த்துவிட்டு,

அவணைர ஏவெறடுத் ான் அலிபாய். சிஜேZகIாய்
சிரித் ான். பற்றிக் வெகாண்'து.
அலிபாய் காணைல எட்டுIணி மு ல் இரவு
எட்டுIணி வணைர ஜேவணைல வெசய்வான். அவனுக்கு
ஓவர்ணை'ணைIயும் ஜேசர்த்து அறுப ாயிரம்
சம்பYம். கா ர் பாய்க்கு அதில் பாதி யிலும்
பாதி. அலிபாயின் அணைறணைQப் பகிர்ந்து
வெகாண்'வன், ஜேவணைலணைQ விட்டு நின்று
விட்'ான். கா ர்பாய் எப்படிஜேQா அலியின்
அணைறயில் ஜேசர்ந்து வெகாண்'ார். இருவரும்
Iா ம் ஒருமுணைற, Zகரத்திற்கு ஜேபாய், பணைழQ
மிழ் ப' ஜேகசட்டுகYாக வாங்கி வருவார்கள்.
இரவு பன்னிவெரண்டு Iணிவணைர, அணை
வெ'க்கில், ஜேபாட்டு சின்ன வெ ாணைலக்காட்சிப்
வெபட்டியில் பார்ப்பார்கள். கா ர் பாய்
அணைசவத்ணை அறஜேவ Iறந்து விட்'ார்.
‘ என்னா ஸ்வெ'ப்ஸ் பாய் ‘ என்று
உத் Iபுத்திரணைன பனிவெரண்'ாவது 'ணைவ
பார்த்து விட்டு சிலாகிப்பார். பாய் என்றால்
உருதுவில் சஜேகா ரன் என்று அர்த் ம். கா ர்
பாணைQப் வெபாறுத் வணைர அலிபாணைQ
ஆத்Iார்த் Iாக ஒரு சஜேகா ரணைனப் ஜேபாலஜேவ

உ ர்ந் ார்.
கா ர் பாய் வரு'ம் ஒரு முணைற வெசன்ணைன
வருவார். ஆம்பூர் ஜேபாய் அணைர Iாசம் இருப்பார்.
அடுத் வரு'ம் ஜேபானஜேபாது, Œசீனா இரண்டு
Iா ம். இப்படிஜேQ Zாலு வெபண் பிறந் பின்னும்,
கா ர் பாயின் ஆண் வாரிசு ஆணைச
நிணைறஜேவறஜேவயில்ணைல. வெகாஞ்சம் காலம்
இனிஜேI குழந்ணை ஜேவண்'ாம் என்று விர்த் ார்.
பிள்ணைYகள் வெபருகிQ ாலும், IாIனாருக்கு
வQ ாகி விட்' ாலும் வெபரிQ பணிச்ஜேசரியில்,
ஒரு ஷீட் வீடு கட்டி, குடும்பத்ணை இ'ம்
வெபQர்த் ார். புது வீடு கட்டிQ Iகிழ்ச்சியில் நூர்
கருவுற்றாள். காலம் க'ந்து எதிர்பாராIல்
பிறந் வன் ான் Iஸ் ான் பாய்.
கா ர் பாய்க்கு ன் ஒஜேர Iகனின் ஜேபரில் ஏக
வருத் ம். படிப்பு ஏறவில்ணைல. வெ ாழுணைகக்கும்
சரிQாக வருவதில்ணைல. ஒஜேர Iகணைன
கண்டிக்கவும் முடிQாIல் ண்டிக்கவும்
முடிQாIல் வித் ார்.
கா ர்பாய் வெவளிZாட்டு ஜேவணைலணைQ
விட்டுவிட்டு வெபரிQபணிச்ஜேசரியில் கணை'
ணைவக்கும்ஜேபாது Iஸ் ானுக்கு பதிஜேனழு வQது.

வி'ணைலகளுக்ஜேக உரித் ான எல்லாப்
பழக்கங்களும் அவனுக்கு இருந் ன. சில்க்
புல்ணைக சட்ணை'ணைQ, எம்ஜிஆர் பாதிப்பில் பு:ம்
வணைரயிலும் உருட்டி விட்டு, மு ல் இரண்டு
சட்ணை' பட்'ன்கணைY கழட்டி விட்டு சுற்றிக்
வெகாண்டிருப்பான். இணை'யில் பYபYவெவன்று
சிங்கப்பூர் லுங்கி. கண்களில் ஜேரபான்
கூலிங்கிYாஸ்.
கா ர் பாய் வெவளிZாட்டில் இருக்கும்ஜேபாஜே
Zான்கு வெபண்களுக்கும் கலிQா ம்
ஆகிவிட்'து. ஒன்றுக்கும் அவர் வரஜேவயில்ணைல.
ப ம் அனுப்பவஜே ாடு சரி. மூணு வQதில் ான்
மு ல் ஜேபரணைனஜேQ பார்த் ார். அவர் அப்படிச்
வெசய் ற்கு ஒரு கார ம் இருந் து. அவனு'ன்
இருந் அலிபாய், பாஸ்ஜேபார்ட்
வாங்கிக்வெகாண்டு லீவு எடுத்துக் வெகாண்டு,
ஊருக்குப் ஜேபானவன் ான். வரஜேவயில்ணைல.
அவஜேன ஜேவணைலணைQ விட்டு நின்றுவிட்'ான்
என்று எண்ணினார். ன்னி'ம் கூ'
வெசால்லவில்ணைலஜேQ என்கிற வருத் ம் அவருக்கு
இருந் து. புதி ாக வெசன்ணைனயிலிருந்து
ஜேவணைலக்குச் ஜேசர்ந் ஒருவன், அவரி'ம்

பிரிக்கப்பட்' ஒரு கடி உணைறணைQக்
வெகாடுத் ான். அணை ப் பிரித்து படித் பிறகு ான்
உண்ணைIஜேQ வெ ரிந் து.
அலிபாய் விடுப்பு முடிந்து மீண்டும்
ஜேவணைலக்குச் ஜேசர ஜேகட்'ஜேபாது, கம்வெபனி
அணை க் கண்டு வெகாள்Yஜேவயில்ணைல.
அவனுக்குப் பதிலாக, பாதி சம்பYத்தில்
இன்வெனாருவணைன ஜேசர்த்துக் வெகாண்'து.
கா ர்பாய்க்கு அஸ்தியில் சுரம் கண்'து ஜேபால்
ஆனது. அ ற்குப் பிறகு அவர் விடுப்பு
ஜேகட்கஜேவயில்ணைல. அணை கம்வெபனிக்ஜேக
வெகாடுத்து விட்டு ப Iாக வாங்கிக் வெகாண்'ார்.
கா ர் பாய் எல்ஜேலாணைரயும் ஜேபால இணைறச்சி
கணை' ான் ணைவத்திருப்பார். ஆனால்
அலிபாயு'ன் ஏற்பட்' பழக்கம் அவணைரத்
டுத் து. அ னால் ான் ஜேரால்ட் ஜேகால்ட்
Zணைகக்கணை' ணைவத் ார்.
அவர் வருவ ற்குள் வெபரிQபணிச்ஜேசரி
வெவகுவாக Iாறியிருந் து. ஐந்து நிமி'த்திற்கு
ஒருமுணைற ஜேபருந்துகள் ஓடிக் வெகாண்டிருந் ன.
நிணைறQ வீடுகள் வந்திருந் ன. முகத்தில் Iச்சம்
ஜேபால பத்துக் குடும்பங்கள் ான்

இஸ்லாமிQர்கள். மீதி எல்லாம் ஜேவறு
I த் வர்கள். ஒரு ஜேகாயில், ஒரு திருச்சணைப
என்று அந் ப் பகுதி வெவகுவாக Iாறி இருந் து.
இரண்டு சினிIா திஜேQட்'ர்கள் கூ'
வந்துவிட்'ன. Iகள்கள் கலிQா ம் ஆன
சூழலில் கா ர் பாய், நூரு'னும், Iகனு'னும்
அந் திஜேQட்'ர்களுக்கு ப'ம் பார்க்க ஜேபாவார்.
வQது ஏற, ஏற Iஸ் ான் அவர்களு'ன் வர
Iறுத்து விட்'ான். ஐம்பது ரூபாய் வாங்கிக்
வெகாண்டு, Zண்பர்களு'ன் பூந் Iல்லிஜேQா
ாம்பரஜேIா ஜேபாய் விடுவான். அவனுக்கு
ஏசியும் டிடிஎஸ்சும் ஜேவண்டியிருந் து.
பு:ங்கள் வெ ரிQ உருட்டிQ சட்ணை'யும் பY
பYவெவன்ற லுங்கியுIாக அவன் Zண்பர்கள்
புணை' சூழ ஜேபாகும்ஜேபாது கா ர் பாய்
வெபருணைIயு'ன் பார்ப்பார். ‘ தூள் விக்ரம் Iாதிரி
இருக்கான்ல ‘ என்பார் நூரி'ம்.
விருகம்பாக்கத்தில் Iல்டிப்வெYக்ஸ்
திறந் ஜேபாது, Iஸ் ானின் Zண்பர்கவெYல்லாம்
அணை ப் பார்த்துவிட்டு, ஆகா ஓஜேகா என்று
விQந் ார்கள். Iஸ் ான் பாய் அணை ப்
பார்த்துவிடுவது என்று முடிவு வெசய் ான். ஒரு

டிக்வெகட் விணைல நூற்றிருபது ரூபாய் என்கிற
ஜேபாது ான் அவனுக்கு கலக்கம் ஏற்பட்'து.
மூன்று வாரம், Zண்பர்களு'ன் சினிIா
ஜேபாவ ாகப் ஜேபாக்கு காட்டிவிட்டு, ப த்ணை ச்
ஜேசர்த் ான். நூற்ணைறம்பது ஜேசர்ந் வு'ன்,
காணைலயிலிருந்ஜே பரபரப்பு'ன்
கா ப்பட்'ான்.
கணை'சிQாக வாங்கிQ ஜேராஸ் கலர் சட்ணை'ணைQப்
ஜேபாட்டுக் வெகாண்'ான். பு:ம் வெ ரிQ Iடித்து
விட்டுக் வெகாண்'ான். கணை'சி Iடிப்பில் மூன்று
ஐம்பது ரூபாய் ஜேZாட்டுகணைY Iடித்து வெசருகிக்
வெகாண்'ான். புதி ாக வாங்கிQ கறுப்புக்கலர்,
Zாலு ஜேபக்கட் பர்மு'ா நிக்கணைர
Iாட்டிக்வெகாண்'ான். நீலக்கலர் சில்க் லுங்கிணைQ
கட்டிக் வெகாண்'ான். காலர் அழுக்காகி விடும்
என்று, கறுப்புக் ணைகக்குட்ணை'ணைQ Iடித்து,
கழுத்துக்குப் பின்னால் வெசாருகிக் வெகாண்'ான்.
வெவள்ணைYச் வெசருப்பு Iாட்டிக் வெகாண்'ான்.
ஜேரபான் அணிந்து வெகாண்'ான். கச்ஜேசரி ஜேராடு
அக்பர்பாய் வெசண்ட் கணை'யில் வாங்கிQ
வாசணைன அத் ணைர உ'ல் முழுவதும் வெ ளித்துக்
வெகாண்'ான். சட்ணை' கசங்கிவிடும் என்று, 88 ல்

கணை'சி படியில் பQ ம் வெசய்து,
விருகம்பாக்கம் வந் ான்.
Iல்டிப்வெYக்ஸில் ஏகக் கூட்'ம். ZவZாகரீக
உணை'களில் யுவன்களும் யுவதிகளும். ஜே ாளில்
கறுப்புப் ணைப Iாட்டிக் கும்பலாக இணைYஞர்கள்.
ஐந்து Iாடிக் கட்டி'ம். வெபரிதுவெபரி ாக சினிIா
விYம்பரப் ப'ங்கள். Iணைலத்துப்
ஜேபாய்விட்'ான் Iஸ் ான் பாய். Zான்கு
யுவதிகளுக்கும் Zான்கு இணைYஞர்களுக்கு
இணை'யில் ன்ணைன நுணைழத்துக் வெகாண்டு,
ணைகணைQ Iட்டும் நீட்டினான் டிக்வெகட்
கவுண்'ரில் . மூன்று ஐம்பது ரூபாய்
ஜேZாட்டுக்கள் இருந் ன அவன் ணைகயில்.
டிக்வெகட் வெகாடுப்பவன் அவணைன நிமிர்ந்து
கூ'ப் பார்க்கவில்ணைல. கணினிணைQத் ட்டிக்
வெகாண்ஜே' ஒலிவெபருக்கியில் ‘ பத் ணைர Iணிக்
காட்சி, Zண்பன், ஒரு டிக்வெகட் ‘ என்று வெசால்லி
ணைகயில் டிக்வெகட்ணை' திணித் ான்.
ணைகயில் டிக்வெகட் வந் வு'ன் அவனது
ன்னம்பிக்ணைக மீண்'து. ஸ்ணை'லாக உள்ஜேY
நுணைழந் ான். Iாடிப்படியில் கால் ணைவத் வு'ன்
அணைவ ஓ' ஆரம்பித்து விட்'ன. அலறிப் ஜேபாய்

கீஜேழ குதித்து விட்'ான். பின்னால் சிரிப்பு சத் ம்
ஜேகட்'து. கறுப்புப்ணைப ஆசாமிகள் கும்பலாகச்
சிரித்துக் வெகாண்டிருந் ார்கள். அவணைனத்
ள்ளிவிட்டு ஒருவன் படியில் ாவி ஏறினான்.
பின்னாஜேலஜேQ அவனது சகாக்கள். படிகள் ஓ'த்
வெ ா'ங்கின. ஜேIஜேல ஜேபாய் எல்ஜேலாரும்
ணைகQாட்டினார்கள்.
ஒருவழிQாக Z'ப்பது Z'க்கட்டும் என்று
ணை ரிQத்ணை வரவணைழத்துக் வெகாண்டு அவனும்
படியில் நின்று வெகாண்'ான். ஜேIஜேல
ஜேபாகும்வணைர கண்ணை மூடிக் வெகாண்'ான்.
இன்னமும் ஜேவறு எதிலும் Iாட்டிக் வெகாள்Yக்
கூ'ாது என்று வெகாஞ்ச ஜேZரம், சுற்றிலும் என்ன
Z'க்கிறது என்று பார்க்க ஆரம்பித் ான். ணைப
ணைபQன்கள் சீட்ணை'க் காட்டிவிட்டு உள்ஜேY
ஜேபானார்கள். அவர்கணைY ஒவ்வெவாருவராக ணைல
மு ல் கால் வணைர ஒருவன் 'விக்
வெகாண்டிருந் ான். Zல்லஜேவணைY அணைர நிக்கர்
ஜேபாட்டிருக்கிஜேறாம் என்று எண்ணிக்
வெகாண்'ான் Iஸ் ான் பாய்.
லுங்கி Iடிப்புகணைY நீவி விட்டு, வெIதுவாக
நுணைழவாயில் ஜேZாக்கி Zகர்ந் ான் Iஸ் ான் பாய்.

சீட்ணை' நீட்டினான். அவன் 'வுவ ற்கு
ஏதுவாய் ணைககணைY அகட்டிக் வெகாண்'ான்.
ஆனால் அவன் 'வஜேவயில்ணைல.
ஆச்சர்Qத்து'ன் அவணைனப் பார்த் ான்.
‘ சாரி சார்.. லுங்கி Zாட் அலவுட் ‘
பத் ாம் கிYாஸ் படித் Iஸ் ான் பாய்க்கு
பகிவெரன்றது. அல்லா இது என்னா ஜேசா ணைன?
லுங்கி இஸ்லாமிQர்களின் உணை'.. இந்திQ
பாரம்பரிQ உணை'களில் ஒன்று என்று ஏஜே ஜே ா
வெசால்ல எண்ணினான். Zாக்கு ஜேIலண் த்தில்
ஒட்டிக் வெகாண்'து.
‘ ஜேŒ ட்யூட்! Zாட் கம்மிங்? ‘ என்றான் ணைப
ஆசாமி ஒருவன்.
வாசலில் இருந் வன் Zாசுக்காக Iஸ் ான்
பாணைQத் ஓரம் ள்ளிவிட்டு அடுத் ஆட்கணைY
கவனிக்க ஆரம்பித் ான். குழுவாக சத் ம்
ஜேபாட்'படி ஒரு இணைYஞர் கூட்'ம் உள்ஜேY
ஜேபானது. Zாணைலந்து இணைYஞர்கள் கார்ஜேகாஸ்
முக்கால் ஜேபண்ட் அணிந்து உள்ஜேY ஜேபானார்கள்.
வாசலில் இருந் வன் IரிQாணை யு'ன்
வழிQனுப்பினான்.
ஒரு முடிவுக்கு வந் ான் Iஸ் ான் பாய்.

பரபரவெவன்று லுங்கிணைQக் கழட்டினான். Iடித்து
கக்கத்தில் ணைவத்துக் வெகாண்'ான். கீஜேழ கறுப்பு
அணைர நிக்கர் இருந் து.
‘ ம்? ‘ என்றான்.
வாயில் ஆசாமி ஜேபசாIல் டிக்வெகட்ணை'க் கிழித்து
ணைகயில் வெகாடுத் ான். இப்படித் ான் Iஸ் ான்
பாய் Iல்டிப்வெYக்சில் அன்று ப'ம் பார்த் ான்.

8.குப்பண் ா உ
(வெIஸ்)

வகம்

Iாம்பலம் ஜேபருந்து நிணைலQத்ணை ஒட்டி
இருக்கும் காவலர் குடியிருப்பின் ஓரம், வெகாஞ்ச
தூரம் Z'ந்தீர்கYானால், உங்களுக்கு
குப்பண் ா உ வுக்கூ'த்ணை ப் பார்க்காIல்
இருக்கமுடிQாது. இப்ஜேபாது வெபரும் விQாபார
ணைIQIாக Iாறி விட்' திQாகராQ Zகரின்
பூர்வாசிரIப் வெபQர் ான் Iாம்பலம். அன்று
காலாற ணைகவீசி Z'க்கலாம். இன்று
அடிப்பிர ட்ச ம் கூ'
பிரம்Iப்பிரQத் னம் ான்.
குப்பண் ா ன் பனிவெரண்'ாவது வQதில்
I ராசுக்கு, அ ாவது இன்ணைறQ வெசன்ணைனக்கு
வந் ார். இதில் ஆச்சர்Qம் என்னவெவன்றால்,
அன்ணைறக்கு ஆந்திராவு'ன் இணை த்து
மிழ்Zாடு, வெசன்ணைன Iாகா ம் என்று ான்
அணைழக்கப்பட்டிருந் து. குப்பண் ாவின்
கப்பனார் திருஜேவங்க'ம் கும்பஜேகா த்தில்

பலகாரக்கணை' Z'த்திக் வெகாண்டிருந் ார்.
ஓர ா வெரண்' ா விQாபாரம். ஆனாலும்
சுபிட்சIாக இருந் து வாழ்க்ணைக. அம்Iா
அலர்ஜேIல் Iங்ணைக, வயிறு ஒட்டி, எலும்பும்
ஜே ாலுIாய் காட்சிQளிப்பாள். வயிணைறப்
ஜேபாலஜேவ அவள் வெபQரும் சுருங்கி அலஜேIலு
ஆகிவிட்'ாள் காலப்ஜேபாக்கில். குப்பண் ா
திருஜேவங்க'த்திற்கும் அலஜேIலுவுக்கும்
ஏழாவது பிள்ணைY. முன்னது அத் ணைனயும் வெபண்
பிள்ணைYகள். அக்காலத்தில் கள்ளிப்பால்,
வெZல்Iணி வழக்கவெIல்லாம் இல்ணைல. எல்லாம்
வெபருIாள் வெகாடுத் து. ஆனால் பிள்ணைY
பிறந் ால் வரம், வெபண் பிறந் ால் சாபம் என்று
ஒரு எண் ம் அந்
ர்களிணை'ஜேQ இருந் து
என்னஜேIா உண்ணைI. குப்பண் ா பிறந் ஒரு
வரு'த்திற்குள், அவருணை'Q அத் ணைன
அக்காIார்களுக்கும் கலிQா ம் ஆகிவிட்'து.
கிட்'த் ட்' அவரது வெபற்ஜேறாரின் அந்திIக்
காலத்தில் பிறந் அருணைIப் புத்திரன் அவன்.
திருஜேவங்க'த்திற்கு ன் பிள்ணைYயும்
ன்ணைனப்ஜேபாலஜேவ விறகில் கி'ந்து ஜேவகக்
கூ'ாது என்வெறாரு ணைவராக்கிQம் இருந் து.

ஆனால் விதி Qாணைர விட்'து?
குப்பண் ாவிற்கு ஆறு வQது வணைர ஜேபச்ஜேச
வரவில்ணைல. ஊர் ணைவத்திQர் வந்து பார்த் ார்.
Zாக்கு டித்திருக்கிறது. தினமும் வசம்பு
ணைவத்துத் ஜே ய்க்க ஜேவண்டும். ஜேகாணைரப்புல்ணைல
நுனிQாக எடுத்து Zாக்கு வழிக்க ஜேவண்டும்.
கூ'ஜேவ இந் ச் சூர மும் என்று ஏஜே ஜே ா
வெசால்லிவிட்டு, Zால ா காணைசக் கறந்து
வெகாண்டு ஜேபாய் விட்'ார்.
அலஜேIலு னக்கிருக்கு வெசாற்ப பலத்ணை
ணைவத்துக் வெகாண்டு, தினமும் வசம்பு ஜே ய்த் ாள்.
ஜேகாணைரப்புல்லால் Zாக்கு வழித் ாள்.
வெகாஞ்சம்ஜேபால ஜேபச்சு வந் து. அவர் மு ல்
வார்த்ணை ஜேபசும்ஜேபாது திருஜேவங்க'ம்
கணை'ணைQ மூடிவிட்டு IதிQ உ வுக்கு வீடு
வந் ார். குப்பண் ா வாணைQத் திறந்து
குழறினார்.
‘ ஏன்னா வெகாழந் ஜேபசறது ‘ என்றாள்
அலஜேIலு. திருஜேவங்க'மும் ஆவலு'ன் வந்து
காணை குப்பண் ாவின் வாய்க்கருஜேக ணைவத்துக்
வெகாண்'ார். காணை Zணைனக்கும் அYவிற்கு
எச்சிலு'ன் குப்பண் ா ஜேபசிQ மு ல் வார்த்ணை

‘ அலுவா ‘
‘ என்னடி இது அம்Iான்னு கூப்பிடுவான்னு
பார்த் ா இவன் அல்வாங்கறான். இவன்
சIQக்காரன் ான். விறகு ான் இவனுக்கு
லவிதி ‘ என்று ணைலயிலடித்துக் வெகாண்'ார்
திருஜேவங்க'ம்.
‘ ஜேபச்சு சரிQா வரணைலன்னா.. அலஜேIலுன்னு என்
வெபQணைரத் ான் அலுவான்றான் ‘
ாணைQ வி' குழந்ணை யின் IழணைலணைQச் சரிQாக
புரிந்து வெகாண்'வர் எவஜேரனும் உண்ஜே'ா?
வி'ாப்பிடிQாக, குப்பண் ாணைவ,
Iன்னார்குடியில், ஏழு வQதில் குருகுல
வாசத்திற்கு அனுப்பினார் திருஜேவங்க'ம். ஒரு
பத்து வரு'ம் அங்ஜேகஜேQ இருந் ானானால்,
உபாத்திQாQம் வெ ாழிலாகி விடும். அணை வி',
சணைIQல் விலகிப் ஜேபாகும். வெசாற்ப ஜீவனத்தில்
ஒரு உருப்படி வெவளிஜேQறினால் சுணைI குணைறயும்.
குருகுல வாசத்தில் ஜேசர்ப்பது அப்படி ஒன்றும்
சுலபIான காரிQம் இல்ணைல. குருவின்
வீட்டிஜேலஜேQ ங்கி, அவருணை'Q பிள்ணைYகள்
ஜேபால இருப்பார்கள் அங்கிருக்கும் சிறுவர்கள்.
அவரது ஜே ணைவகள் அணைனத்ணை யும்

நிணைறஜேவற்றி ணைவப்பவர்கள் அவர்கள்.
இன்ணைறQ ஜேIணைல Zாடுகளில், இந்திQ
சிறுவர்கள் வீட்டு ஜேவணைலக்குச் வெசன்று
சித்ரவணை ப்படுவதின் ஆரம்பக்கட்'ம் இது. குரு
ஜேகாபIாக இருந் ால், இவர்கள் பாடு
திண்'ாட்'ம். Iகிழ்ச்சிQாக இருந் ால்,
இவர்கள் பாடு வெகாண்'ாட்'ம்.
குருவின் வீட்டில், அந் க் காலத்தில் ஒரு
கூட்'ஜேI இருக்கும். பயிற்சிக்கு வந் சிறுவர்கள்
ஜேபாக, அவரது Iணைனவி, குழந்ணை கள்,
உறவினர்கள் என்று ஒரு கூட்'ம். ஒரு
கூட்'த்திற்ஜேக அடிணைI சாசனம் எழுதிக்
வெகாடுத்துவிட்டுத் ான் கல்வி பயில முடியும்
அங்ஜேக. இன்றும் பள்ளிQாசிரிQர்களின்
ஜே ணைவகணைYப் பூர்த்தி வெசய்யும் Iா வர்கணைYப்
பற்றி படித்துக் வெகாண்டு ாஜேன இருக்கிஜேறாம்.
ஆனால் அந் க் காலத்தில் கீழ்த் ரIான
வெசய்ணைககள் எல்லாம் கிணை'Qாது.
பணிQா Iா வர்களுக்கு ண்'ணைனகள்
உண்டு. நூறு கு'ம் ண்ணீர் ஜேகணியிலிருந்து
இழுத்து உள்வெ ாட்டியில் நிரப்ப ஜேவண்டும்.
ஜே ாட்'ம் சுத் ம் வெசய்Q ஜேவண்டும். வீடு

வெபருக்க ஜேவண்டும். துணி துணைவக்க ஜேவண்டும்.
இப்படி. ஜேIற்வெசான்ன ஜேவணைலகள் தினமும்
உண்டு. ஆனால் எல்லா Iா வர்களும் பகிர்ந்து
வெகாண்டு வெசய்வார்கள். ஆனால் ண்'ணைனக்
காலங்களில் Iற்ற Iா வர்கள் ஜேவணைல
அணைனத்ணை யுஜேI ண்'ணைனக்குரிQ Iா வஜேன
வெசய்Q ஜேவண்டும்.
குப்பண் ா Iன்னார்குடி திருIலாச்சாரி
வீட்டில் வி'ப்பட்'ார். அவரு'ன் இருந்
Iா வர்கள், திருIலாச்சாரியின் வெகடுபிடிணைQத்
ாங்க முடிQாIல் ஒன்றிரண்டு
வரு'ங்களிஜேலஜேQ ஓடிவிட்' ஜேபாது,
குப்பண் ா Iட்டும் ஐந்து வரு'ங்கள் ாக்குப்
பிடித் து ஆச்சர்Qம். அ ற்குக் கார ம்
அவருக்கு சுபாவIாகஜேவ வந்து விட்'
சணைIQற்கணைல.
Iன்னார்குடி வந் ஜேபாது, குப்பண் ாவிற்கு
சணைIQவெலல்லாம் வெ ரிQாது. ஜேபச்சும்
ஒன்றிரண்டு வார்த்ணை கள் ஜேபசும்
அYவிற்குத் ான் இருந் து. என்ன ணை ரிQத்தில்
திருஜேவங்க'ம் அவணைர குருகுலவாசத்திற்கு
அனுப்பி ணைவத் ார் என்பது ான் அந் ப் பகுதி

அந்
ர்களின் Iனதில் ஜேகள்விQாக இருந் து.
அணை வி' ஆச்சர்Qம் திருIலாச்சாரி அவணைர
ஏற்றுக் வெகாண்'து.
‘ இன்று கணை' விடுமுணைற ‘- என்வெறாரு
பலணைகணைQ வெ ாங்கவிட்டு விட்டு, Iன்னார்குடி
ஜேபருந்ஜே றினார் திருஜேவங்க'ம்,
குப்பண் ாவு'ன். ணைகயில் ஒரு சம்பு'ம்
நிணைறQ திரட்டுப்பால் இருந் து.
திருIலாச்சாரிக்கு அது நிரம்பவும் பிடிக்கும்
என்று அவருக்கு Qாஜேரா வெசால்லியிருந் ார்கள்.
கூ'ஜேவ ஜேபருந்து நிறுத் த்தில், ஒரு கவுளி
கும்பஜேகா ம் கறுப்பு வெவற்றிணைலயும், பன்னீர்
புணைகயிணைலயும், வெZய்யில் வறுத் சீவலும்
வாங்கிக் வெகாண்'ார். ஓணைலப் வெபட்டியில் அணை
எல்லாம் ணைவத்து ஜேIல்துண்'ால் சுற்றிக்
வெகாண்'ார்.
Zல்ல Iத்திQான வெவயிலில் குப்பண் ாவும்
திருஜேவங்க'மும் Iன்னார்குடி வந்திறங்கினர்.
திருIலாச்சாரி வீடு அக்ரŒாரத் வெ ருவில்
ஜேIலண்ணை'யில் இருந் து. வெ ற்கு பார்த் வீடு.
வாசற் திண்ணை . இவர்கள் ஜேபாகவும்,
திருIலாச்சாரி IதிQ உ வு முடித்து விட்டு

திண்ணை யில் அIரவும் சரிQாக இருந் து. அவர்
ணைகயில் ஒரு பணைழQ ஓணைலப்வெபட்டி இருந் து.
துண்'ால் விசிறிQபடிஜேQ, ஒரு ணைகQால்
மூடிணைQத் திறந்து, ஓணைலப் வெபட்டியின் உள்ஜேY
விரல்கYால் துழாவினார். வெவறும் விரல்கள்
ான் வெவளிஜேQ வந் ன. ன் IணைனவிணைQக்
கூப்பி' நிமிர்ந் ஜேபாது ான் அவர்
திருஜேவங்க'த்ணை யும் குப்பண் ாணைவயும்
பார்த் ார். அவர் பார்ணைவ அவர்கணைY எணை'
ஜேபாட்'து. ணைலயிலிருந்து ஆரம்பித் பார்ணைவ
ணைககளுக்கு வந் ஜேபாது, ணைககணைYக்
கூப்புவ ற்காக தூக்கிQ திருஜேவங்க'த்தின்
கரங்களில் இருந் துண்டு பிரிந்து ஜேலசாக
ஓணைலப்வெபட்டி கண்ணில் பட்'து.
ZIZIவெவன்ற வாய்க்கு ZாலாயிரஜேI கிணை'த்
Iாதிரி ஆகிவிட்'து திருIலாச்சாரிக்கு.
‘ …மிக்கணும்.. அடிஜேQனுக்கு கும்பஜேகா ம்.
இவன் என் பிள்ணைYQாண்'ான். குப்புசாமின்னு
ஜேபரு. ஒங்கYாண்' உபஜே சத்துக்கு
வி'லாம்னு.. ‘
ஓணைலப்வெபட்டிணைQப் பார்த்துக் வெகாண்ஜே'
ணைலQாட்டினார் திருIலாச்சாரி. புதுத் துண்டில்

கட்டிQ ஓணைலப்வெபட்டி, சம்பு'த்தில் இருக்கும்
திரட்டுப்பால் இரண்ணை'யும் அவர் காலடியில்
இருக்கும் திண்ணை யில் ணைவத்து விட்டு, வாய்
வெபாத்தி நின்றார் திருஜேவங்க'ம் . சாணை'Qாக
Iகணைனயும் வ ங்கச் வெசான்னார். அவன் ஒரு
படி ஜேIஜேல ஜேபாய், காலில் விழுந்து வ ங்க
ஆரம்பித் ான்.
‘ இவெ ல்லாம் எதுக்கு? ‘ என்று
ஓணைலப்வெபட்டிணைQ ன்னருகில் இழுத்துக்
வெகாண்'ார் திருIலாச்சாரி. ஒரு ணைகQால்
மூடிணைQயும் திறந்து விட்'ார்.
‘ கும்பஜேகா ம் கறுப்பு வெவத் ல.. வெZய் சீவல்,
பன்னீர் புணைகயிணைல.. சுண் ாம்பு ரப்ப'ாது..
ஒறவு விட்டுப்ஜேபாகும்பா.. அ ான் கால ா
வச்சிருக்ஜேகன்.. ‘
சுண் ாம்பு இல்லாவிட்'ால் பரவாயில்ணைல
என்று நிணைனத்துக் வெகாண்'ார் திருIலாச்சாரி.
அவருணை'Q பணைழQ ஓணைலப்வெபட்டியில் அது
Iட்டும் ான் இருந் து.
குப்பண் ா ஜேவ ம் கற்றுக்வெகாண்'ாஜேரா
இல்ணைலஜேQா, திருIலாச்சாரி

Iணைனவியி'மிருந்து அணைனத்து சணைIQல்
கணைலகணைYயும் கற்றுக் வெகாண்'ார். ‘
குர்ப்பிரம்Iா, குரு விஷ்ணுகு .. ‘ என்று Iற்ற
சிறுவர்கள் வெசால்லிக்வெகாண்டிருக்கும் ஜேபாது
Iாமி, உப்பு ஜேபாடு, புளி ஜேபாடு என்று
வெசால்லிக்வெகாண்டிருந் ார். திருIலாச்சாரிக்கு
ஒரு குற்ற உ ர்வு இருந் து. அ னால் ‘ ஜே'ய்
குப்பு.. அங்கிருந்ஜே இவா வெசால்ற ா கூ'ஜேவ
வெசால்லிண்டு வா ‘ என்று வெசால்லுவார்.
குருவின் வெசால்ணைலத் ட்'ாIல் குப்புவும் ‘
குருப்பிரம்Iா.. உப்பு இருக்கு, குரு விஷ்ணுகு
புளி இருக்கு ‘ என்று அஜே ராகத்தில் சணைIQலும்
வெசய்து வெகாண்டிருப்பான்.
குப்பண் ாவின் பனிவெரண்டு வQதில்,
திருIலாச்சாரிக்கு I ராசிலுள்Y ஜேIற்கு
Iாம்பலம் ஜேகா ண்'ராIர் ஜேகாயிலில்,
அர்ச்சகராக ஜேவணைல கிணை'த் து. Iாசச் சம்பYம்,
ஜேகாயில் வீடு என்று சுபஜேபாக வாழ்க்ணைக
அவணைர அணைசத் து. குருகுலப் வெபாறுப்ணைப ன்
பிர I சீ'ன் ஜே வZா னி'ம்
ஒப்பணை'த்துவிட்டு அவர் ரயிஜேலறினார்.
ஜே வZா ன் இருபது வQதில் அசாத்திQ

பாண்டித்Qம் வெபற்றிருந் ான். அது Iட்டும் ன்
வீட்ணை'யும் குருகுலத்ணை யும் அவனி'ம்
ஒப்பணை'க்க திருIலாச்சாரிணைQத்
துண்'வில்ணைல. ன் ஒஜேர ஒரு வெபண்
ணைIதிலியும் அவணைனக் கலிQா ம் வெசய்து
வெகாண்' ால், பூர்வீக வீட்ணை'
Iாப்பிள்ணைYயி'ம் ான் வெகாடுத்து விட்டுப்
ஜேபாகிஜேறாம் என்று சந்ஜே ா…ப்பட்டுக் வெகாண்டு
அவர் ரயிஜேலறினார். அவரும் அவரது
IணைனவிணைQயும் விர, ஒரு இலவச
இணை ப்பாக குப்பண் ாவும் பட்' ம்
பார்க்க ரயிஜேலறினார்.
திருIலாச்சாரிக்கு ஆண்'வன் ஜேசணைவ.
குப்பண் ாவிற்கு I'ப்பள்ளி ஜேவணைல. ட்டுக்
காசில் ஒரு பகுதி குப்பண் ாவிற்கும் வரும்.
சாQங்காலம் புளிஜேQா ணைரயும், சர்க்கணைர
வெபாங்கலும், யிர்சா மும் வீட்டுக்கு வரும்.
‘ ஜேZக்கு வQசாயிண்ஜே' ஜேபாறது.
வெகாஞ்சIானும் Iந்திரங்கணைYக் கத்துக்க'ா
குப்பு. ஈ ஓ கிட்' வெசால்லி உள்ஜேY
ஜேசத்துண்''ஜேறன். ‘ என்று வெகஞ்சிப் பார்த் ார்
திருIலாச்சாரி. ஆனால் குப்பண் ா ‘ Iாஜேல

Iணிவண் ா, Iத்திQானம் வெபாங்கல் ா ‘
என்று எதுணைக ஜேIாணைனஜேQாடு பாடினான்.
அவனுக்கு Iந்திரம் உருப்ஜேபாடுவணை வி',
பாத்திரம் உருட்டுவது பரIானந் Iாக இருந் து.
திருIலாச்சாரி காலம் முடிந்து, அவர் Iணைனவி
ஜே வZா ஜேனாடு ஜேபாய் ஜேசர்ந்து விட்' பிறகு,
ஜேகா ண்'ராIர் ஜேகாயில் கவனிப்பார்
இல்லாIல் சிதிலIாகிப் ஜேபானது.
வெபருIாளுக்ஜேக விYக்கில்லா வெபாழுது,
I'ப்பள்ளிக்கு ஏது விறகு. அப்ஜேபாது ான்
வாழ்க்ணைகயின் வெபரிQ ஜேகள்விக்குறி
குப்பண் ாவின் முன் எழுந்து நின்றது.
கும்பஜேகா ம் ஜேபாகமுடிQாது. அப்பா
ஜேபாQாச்சு. அம்Iா அக்கா வீடுகளில் முணைற
ணைவத்து வாழ்ந்து வெகாண்டிருக்கிறாள். அவYால்
சில ஜேவணைலகள் ஆகும் என்ப ால் அவர்களும்
ணைவத்துக் வெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
வெபரிQக்கா பத்Iா ஒருமுணைற வந் ஜேபாது
சாணை'Qாக வெசால்லிவிட்டுப்ஜேபானாள்.
‘ குப்பு.. ஊருக்வெகல்லாம் வந்து'ாஜே .. அங்க
இப்ப ஒண்ணுமில்ல.. அத்திம்ஜேபருக்கு வெபரிசா
வருIானம் இல்ல. அவஜேர I ராஸ்

ஜேபாலாIான்னு ஜேகட்டுண்டிருக்கார். இங்ஜேகஜேQ
எணை Qாவது ஒண்ணை ப் புடிச்சிண்டு
இருந்துக்ஜேகா ‘
குப்பண் ாவிற்கு அணைழQா விருந் ாளிQாக
எங்கும் வெசல்ல விருப்பமில்ணைல. ஜேகாயில்
வீட்ணை' அடுத் பட்'ருக்குக் வெகாடுத்து
விட்'ார்கள். கண் ம்Iாப்ஜேபட்ணை'
IQானத்திற்கு அருகில், ஒற்ணைற வீடு பூட்டிக்
கி'ப்ப ாக Qாஜேரா வெசான்னார்கள்.
பார்த்துவிட்டு வந் ார். IQானம் அருகில்
என்ப ால் Qாரும் வர அஞ்சினார்கள். வீட்டு
உரிணைIQாYர் ஒரு வெ லுங்கு Zாயுடு.
‘ மீரு தீஸ்ஜேகாண்டி.. பத்திரம் ராசி இஸ் ானு ‘
என்று வெசால்லி, அப்படிஜேQ வெசய்தும் விட்டு,
வெZல்லூர் ஜேபாய்விட்'ார். தினம் தினம் ஜேகாயில்
பிரசா ம் ருசித் தில், அரங்கன் Iகிழ்ந்து
வெகாடுத் வரம் அது என்று எண்ணிக்
வெகாண்'ார் குப்பண் ா.
IQானத்தில் நுணைழவாயிலில் எல்லாம்
ஜேIட்டுக்குடி Iக்கள், உQர் சாதி பிஜேர ங்கள்
எரிக்கப்பட்'ன. ஏணைழகள், ஜேசரி வாசிகள்,
கீழ்த் ட்டு Iக்களின் பிஜேர ங்கள்

குப்பண் ாவின் வீட்டின் பின்னால் ான் எரிந்து
வெகாண்டிருக்கும். ஆனால் அவெ ல்லாம் வெகாஞ்ச
Zாட்களில் Iாறிப்ஜேபாயிற்று. ஜேபருந்து நிணைலQம்
வந் து. காவல் நிணைலQம் வந் து.
குப்பண் ாவின் வீட்டுக்கு அருகில் காவலர்
குடியிருப்பு வந்துவிட்'து. IQானம் சுருங்கிப்
ஜேபாயிற்று. திராவி' ஆட்சியில் பிஜேர ங்களின்
பாகுபாடு Iணைறந்து ஜேபாய்விட்'து.
ஜேபாக்குவரத்து அதிகIாக, குப்பண் ா பலகாரக்
கணை' ஆரம்பித் ார். சுத் Iான ணைசவம். வெZய்
ஒழுகச் சர்க்கணைரப் வெபாங்கல், வெவண்வெபாங்கல்,
புளிஜேQா ணைர, யிர்சா ம். அவருக்குத் வெ ரிந் து
அது ான். ஆனால் அதிலிருக்கும் சுணைவ
அணைனவணைரயும் கட்டிப்ஜேபாட்'து. ஏஜேனன்றால்
அணைவ தினமும் அரங்கனுக்கு ணைZஜேவத்திQம்
வெசய்Qப்பட்'ணைவ. மு ல் கரண்டி உ வில் ஒரு
துYசி கண்டிப்பாக இருக்கும்.
குப்பண் ாவிற்கு இப்ஜேபாது எண்பது வQது.
வீணை' இடித்து வெபரிQ உ வகIாக
Iாற்றியிருக்கிறார். அவரி'ம் இப்ஜேபாது
இருபது ஆட்கள் ஜேவணைல வெசய்கிறார்கள்.

வெகாஞ்சம் உ வுப்பட்டிQல் ZவீனIாக
Iாறியிருந் ாலும், வெ ா'ர்ந்து வெகாண்ஜே'
இருக்கிறது சர்க்கணைரப் வெபாங்கலும், வெவண்
வெபாங்கலும், புளிஜேQா ணைரயும். அஜே
ஜேபாலத் ான் மு ல் கரண்டி துYசியும்.

9. அவள் வெபQர் பாத்திIா
அவளுக்கு வெபற்ஜேறார்கள் ணைவத் வெபQர்
பாத்திIா. ஆனால் அந் ப்பகுதியில் இருக்கும்
Iக்கள் அவளுக்கு ணைவத் வெபQர் ப:ாரிம்Iா.
அந் Yவுக்கு சண்ணை'க்காரி.
சண்ணை'க்காரி என்றவு'ன் ஏஜே ா இரட்ணை' Zாடி
சரீரம், கர் ம் Iல்ஜேலஸ்வரி என்வெறல்லாம்
கற்பணைன வெசய்து வெகாள்Yாதீர்கள். அவள் சரீரம்
ஒற்ணைற Zாடிக்கும் குணைறவு. ஆனால் குரல்
இருக்கிறஜே அது எட்டு ஊருக்குக் ஜேகட்கும்
ணைIக்வெசட் இல்லாIஜேல. அவள் புரு…ன்
இப்ராகிம் அவளுக்கு ஒன்றும்
சணைYத் வனில்ணைல. அவனும் சண்ணை'க்காரன்
ான். எ ற்வெகடுத் ாலும் கத்திணைQத் தூக்குபவன்.
அவன் இணைறச்சிக் கணை' ணைவத்திருக்கிறான்.
அவன் ஆட்டு இணைறச்சிணைQ வெவட்டும்ஜேபாது
பார்த் சிலர் அவனி'ம் வம்புக்ஜேக ஜேபாக
Iாட்'ார்கள். ஜேவர்ணைவ Zணைனந் கறுப்பு
முண்'ா பனிQனு'ன், கரணை Qாக இருக்கும்
பு:ங்களு'ன், அவன் வெவட்டும்ஜேபாது பார்க்க

பQங்கரIாக இருக்கும்.
இப்ராகீம் ஏர்வாடிக்காரன். பாத்திIா ஆம்பூர்.
ஒரு நிக்காவில் ான் இருவரும் சந்தித்துக்
வெகாண்'ார்கள். இரவு விருந்துக்கு ஆடு
வெவட்டும் பணி இப்ராகிமுக்குக்
வெகாடுக்கப்பட்டிருந் து.
‘ வெகாழம்பு வெகாதிக்குது.. எறச்சிQ வாங்கிட்டு
வா ‘
பதினாறு வQது பாத்திIா ஓடினாள். ஆனால்
அங்ஜேக அவள் கண்' காட்சி!
Zன்கு வYர்ந் ஆட்ணை' உரிப்ப ற்கு முன்,
ணைலணைQ வெவட்டிவெQடுக்கும் பணியில்
இருந் ான் இப்ராகீம். படுக்க
ணைவக்கப்பட்டிருந் ஆட்டின் ணைலணைQ
வெவட்டுவ ற்கு வாகாக வெவட்டுIரத்தின்
ஓரத்தில் கி'த்தியிருந் ான். வெவட்டினால் ணைல
துண்'ாக வெவளியில் விழஜேவண்டும். வெசாட்டும்
ரத் த்ணை ப் பிடிக்க ஒரு ஜே'சிQா கீஜேழ ணைவக்கப்
பட்டிருந் து. ஜேவணைலயில் கவனIாக இருந் ான்
இப்ராகீம். கத்திணைQ ஓங்கிப்பிடித்துக் வெகாண்டு,
பார்ணைவணைQ ஆட்டின் ணைலயின் ஜேIல்
ணைவத் ஜேபாது, நிழலாடிQது. பாத்திIாணைவப்

பார்த் க ம், அவன் அப்படிஜேQ உணைறந்து
ஜேபானான்.
உQரத்தூக்கிQ கத்தியு'ன், திமிறும்
பு:ங்களு'ன், அவன் நிற்பது, ஊர் எல்ணைலயில்
நிற்கும் அய்Qனாணைரப் ஜேபாலஜேவ அவளுக்குத்
ஜே ான்றிQது. ப்பு ப்பு. அது இந்து
சாமிQல்லவா. அவளுக்குத் வெ ரிந் வணைர,
குரானின் ஏ ாவது இருக்கிற ா என்று
நிணைனஜேவாட்டிப் பார்த் ாள். ஒன்றுமில்ணைல.
திரும்பத் திரும்ப அய்Qனார் ான்.
‘ வெகாழம்பு வெகாதிக்கு ாம்.. எணைறச்சி ஜேவணும்’
நிணைலக்கு வந் ான் இப்ராகிம். ஒஜேர ஜேபாடு.
ணைல எகிறி, பிரிQாணி கிYறிக்
வெகாண்டிருந் வன் புட்'த்தில் விழுந் து.
ன்ணைனQறிQாIல் பாத்திIா சிரித்து விட்'ாள்.
அல்லா இருணைககணைYயும் தூக்கி ஆசிர்வதித் ார்.
கல்Qா Iான Zாட்களில் பாத்திIா
சண்ணை'க்காரி இல்ணைல. அதிர்ந்து ஜேபசத்
வெ ரிQா , கிராIத்து வெபண் ாகஜேவ இருந் ாள்.
இப்ராகிமும் அப்படித் ான் இருந் ான். பல
வெ ாழில்கள் வெசய்து பார்த்து, Zஷ்'Iணை'ந்து

வெகாண்டிருந் ான். எல்ஜேலாரி'மும் சிரித்துப்
ஜேபசுவான். சுமுகIாக இருப்பான். அ னாஜேலஜேQ
அவனி'ம் க'ன் வெசால்லி, வெபாருள்
வாங்கிவிட்டு ஜேபாய்விடுவார்கள். அப்புறம்
அவன் கணை'ப் பக்கஜேI வரIாட்'ார்கள்.
Zஷ்'ம் வராIல் என்ன வெசய்யும்.
ஊரிலிருந்து அவ்வப்ஜேபாது ப ம் வரும். ஜேவறு
வெ ாழிலுக்கு Iாறுவான் இப்ராகிம். இப்படிஜேQ
வாழ்க்ணைக ஓடி, இரண்டு பிள்ணைY
வெபற்றாகிவிட்'து. பிள்ணைYகணைY அ ட்டி
வYர்த்ஜே பாத்திIாவின் குரல் உQர்ந்து விட்'து.
மு ல் ணைபQன் ஆரீஸ் ஒண் ாங்கிYாஸ்
படிக்கும்ஜேபாது ான் அந் ச் சம்பவம் Z'ந் து.
அவன் வெபன்சிணைல, பக்கத்து சீட் ணைபQன்
எடுத்திருக்கிறான். திருப்பித் ரவில்ணைல. புது
வெபன்சில். வீடு ஜே டி ஜேபாய் நின்றாள் பாத்திIா.
Zல்ல கல்லு வீடு. வாசலில் கார் எல்லாம்
இருந் து. அணைழப்பு IணிணைQ அழுத்தினாள்.
‘ Qாரு? என்னா ஜேவணும் ‘
பாத்திIாவால் அவள் குரணைலஜேQ Zம்ப
முடிQவில்ணைல.
‘ என்னா ஜேவணுIா.. காரு பங்கYான்னு

இருக்கறீங்க.. படிக்கிற உங்க பிள்ணைYக்கு ஒரு
வெபன்சில் வாங்கித் ரமுடிQாஜே ா.. பாவப்பட்'
எங்க ணைபQன் வெபன்சில் ான் ஜேகக்குஜே ா ‘
அம்Iாவுக்குப் பின்னால் ஒளிந்து வெகாண்டு,
அந் ப் ணைபQன் பார்த்துக் வெகாண்டிருந் ான்.
‘ ஏண்'ா பரஜே சி.. ஏண்'ா அவன் வெபன்சிணைல
எடுத்ஜே ? அணை க் வெகாண்'ாந்து விட்வெ'றி ‘
பாத்திIா உக்கிரIானாள்.
‘ எடுக்கும்ஜேபாது ப விசா எடுப்பீக..
குடுக்கும்ஜேபாது பிச்ணைச ஜேபா'றாப்பல
விட்வெ'றிவீங்கஜேYா.. ஒரு வெபன்சிலுக்கு
வக்கில்ணைலன்னாலும் வாய் Iட்டும் நீளுது ‘
சப் Zாடியும் அ'ங்கிப்ஜேபானாள் பங்கYாக்காரி.
ணைபQன் வெபன்சிணைல வெIதுவாக வெகாண்டு வந்து
நீட்டினான். அ ற்குள் சீவி சீவி,
பாதிQாக்கிவிட்டிருந் ான்.
‘ சிவறதுன்னா உங்க ஆத் ா ணைலணைQ
சீவறது ாஜேன.. சீவி சீவி என் ணைபQன் வெபன்சிணைல
பாதிQாக்கிட்டிஜேQ ‘
உள்ஜேY ஜேபாய் ஒரு பத்து ரூபாய் ஜேZாட்ணை'
எடுத்து நீட்டினாள் அந் அம்Iாள். இ ற்கும்
அம்Iா கத் ப் ஜேபாகிறாள் என்று எதிர்பார்த் ான்

ஆரிஸ். பத்து ரூபாணைQ வெவடுக்வெகன பிடுங்கிக்
வெகாண்'ாள் பாத்திIா. ரவிக்ணைகயில்
ணைவத்திருந் சின்னப் பர்சில் வெசருகிக்
வெகாண்'ாள். பங்கYாக்காரியின் முகத்தில்
புன்னணைக அரும்பத் வெ ா'ங்கிQது. ஆரி—¤க்கும்
வெகாஞ்சம் அவIானIாகத் ான் இருந் து.
‘ இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு ஒம்ணைபQன்,
எம்ணைபQன் வெபன்சிணைல எடுக்கலாம்னு
வெசால்லு, என்னா ‘
பங்கYா முகம் இறுகிப் ஜேபானது.
வி…Qம் வி…ம்ஜேபால் ஊரில் பரவிQது.
வெசால்லா கணை கவெYல்லாம் பாத்திIாணைவப்
பற்றி உலவ ஆரம்பித் ன. அப்ஜேபாது ான்
பாத்திIாவுக்ஜேக புரிந் து ன் குரலில் இருக்கும்
உஷ் மும் உறுதியும்.
புதி ாக இணைறச்சிக் கணை' ஆரம்பித் ான்
இப்ராகிம். பிள்ணைYகணைY பள்ளிக்கு அனுப்பி
விட்டு, கணை'யில் உட்கார ஆரம்பித் ாள்
பாத்திIா. அவணைYப் பார்க்கும் எவரும் க'ன்
வெசால்வதில்ணைல. வெசான்னால் வீட்டுக்கு வந்து
என்னவெவல்லாம் ஜேபசுவாஜேYா. விQாபாரம்

லாபத்து'ன் ஓடிக்வெகாண்டிருந் து. ஆனாலும்
அவள் இல்லா ஜேZரIாகப் பார்த்து, க'ன்
வெசால்லுபவர்கள் ஓரிருவர் இருக்கத் ான்
வெசய் ார்கள். இப்ராகிIால் ஒன்றும் வெசய்Q
முடிQவில்ணைல.
பாத்திIா ஏஜே ஜே ா முQற்சி வெசய்து பார்த் ாள்.
எந்ஜேZரமும் கணை'யிஜேல இருப்பது என்று முடிவு
வெசய் ாள். ஆனால் அது ஜேவறு பிரச்சிணைனகணைY
வெகாண்டு வந்து நிறுத்திQது. பள்ளி விட்டு வந்
பிள்ணைYகள், படிக்காIல் வெ ருவில் இறங்கி
விணைYQாடுவ ால், படிப்பின் மீ ான் அவர்கYது
கவனம் பாழ்பட்'து. Iணைழ Zாட்களில்
வீட்டுக்குள்ஜேYஜேQ Zண்பர்கணைY வரவணைழத்து
விணைYQா' ஆரம்பித் ார்கள். வெபாருட்கள்
கா ாIல் ஜேபாக ஆரம்பித் ன. கூ'ஜேவ
அடிக்கடி உ'ல் நிணைலயும் அவYது
குழந்ணை களுக்கு ஜேIாசIாக ஆரம்பித் து.
ான் இருக்கும்ஜேபாது Iட்டும் கணை'ணைQத்
திறப்பது என்று ஒரு திட்'த்ணை
வெசQல்படுத்தினாள் பாத்திIா. ஆனால்
அவர்கYது வாடிக்ணைகக்காரர்கள் ஜேவறு கணை'
ஜேZாக்கி ஜேபாக ஆரம்பித் ார்கள்.

இன்னமும் இப்ராகிமின் கணை'க் கறியின் ரமும்
எணை'யும் புரிந்து வெகாண்'வர்கள் காத்திருந்து
வாங்கிப் ஜேபானார்கள். ஆனால் அது
குடும்பத்துக்கு ஜேபாதுIான வருIானத்ணை த்
ரவில்ணைல.
வெசல்லிQக்கா ான் அந் ஜேQாசணைனணைQச்
வெசான்னாள்.
“ வாயில்லாப் பூச்சிQா இருக்காஜேன உன்
புருசன்? உன்ணைன Iாதிரி வெவடுக்குனு Zாலு
வார்த்ணை ஜேபசுனா, க'ன் ஜேகக்கறவன்
ஜேகப்பானா? வாங்கினவன் திருப்பித் ராI
இருப்பானா?”
பாத்திIாவுக்கு வெபாறி ட்டிQது. ன் குரல் ஏன்
உQர்ந் து. ன் Iகனுக்கு இணைழக்கப்பட்'
அநீதிணைQ எதிர்த்துத் ாஜேன? அஜே ஜேபால
க'னுக்கு விQாபாரம் என்பது வணிகனுக்கு
எதிரான அநீதி ாஜேன? அணை ன் புருசன்
உ ர்ந்து வெகாண்'ால்!
அன்றிரவு ணிந் குரலில் இப்ராகிமு'ன்
ஜேபசிக் வெகாண்டிருந் ாள் பாத்திIா. புரு…னி'ம்
அவள் குரல் உQருவஜே யில்ணைல.

‘ என்னங்க.. கணை'யில க'ன் ஜேகட்'ா குரணைல
உசத்துங்க.. சிரிச்சிக்கிட்ஜே' நின்னீங்கன்னா
கணை'Q மூ' ஜேவண்டிQது ான். நிக்காவுல
வெIா ம்வெIா பாத் ப்ஜேபா கத்திQ தூக்கிட்டு
எவ்வYவு வெவறப்பா நின்னீங்க.. அ Iாதிரி
நிக்கணுங்க ‘ புரிந்து வெகாண்'து ஜேபால்
ணைலணைQ ஆட்டினான் இப்ராகிம்.
உண்ணைIயிஜேலஜேQ புரிந்து வெகாண்'ானா?
இல்ணைல ஆடுகளு'ன் பழகிQ ஜே ா…Iா?
இப்ஜேபாவெ ல்லாம் Qாரும் இப்ராகிம் கணை'யில்
க'ன் வெசால்வதில்ணைல. அவர்களுக்குத்
வெ ரிQாது அவன் ஆட்ணை'த் விர ஜேவறு
Qாணைரயும் வெவட்டிQதில்ணைல என்று.

10. ஜேசாசிQம்
பாக்கணைலஜேQா ஜேசாசிQம்
ராகவன் உள்ஜேY திரும்பிக் குரல் வெகாடுத் ான். “
:னனி, வாக்கிங் ஜேபாயிட்டு வஜேரன்.”
ணைக ஜேவணைலணைQ ஜேபாட்டு விட்டு :னனி ஓடி
வந் ாள். எதிரில் நின்று வெகாண்'ாள். :னனி
என்ணைறக்கும் ஜேபாலஜேவ புதுIலர் ஜேபால
இருந் ாள். அழகாக உடுத்தியிருந் ாள்.
ணைலணைQப் படிQ வாரி இருந் ாள். வில்லாக
வணைYந்திருந் புருவங்களுக்கு ஜேIஜேல அYவான
ணைசசில் சிகப்பு வெபாட்டு ணைவத்திருந் ாள்.
ராகவன் அவணைYஜேQ வெIய்Iறந்து பார்த்துக்
வெகாண்டிருந் ான். “ பராசக்தி, பராசக்தி “ அவள்
வாய் மூன்று முணைற உச்சரித் து. வெ ருவின்
இ'மும் வலமும் பார்த் ாள். Qாரும்
எதிர்ப'வில்ணைல. முக்கிQIாக அந் த் திருட்டுப்
பூணைன கண்ணில் ப'ஜேவயில்ணைல.
“ என்ன :னனி இது? தினமும் ான் வாக்கிங்

ஜேபாஜேறன். அதுவும் வெ ருக்ஜேகாடில இருக்கற
பார்க்குக்கு? அதுக்கு ஏன் இந் பில்ட் அப்? “
“ சும்Iா இருங்ஜேகா? உங்களுக்கு விQாழன்
ஜே ா…Iாம்”
“ இன்னிக்கு பு ன் ாஜேன? “
“ கிண்'ல் பண் ாதீங்ஜேகா. எதிர்பாரா
விபத்துன்னு ஜேபாட்டிருக்கான். சன் டிவிஜேலயும்
அஜே ான் வெசான்னான்.”
“ நீ எதுக்க வந் ா Iட்டும் விபத்து விலகிப்
ஜேபாயிடுஜேIா? “
“ வெZறஞ்ச சுIங்கலி எதுக்க வந் ா எந்
ஜே ா…மும் வெவலகிடுIாம்.”
“ இது Qாரு கணைலஞரா? வெ:Qாவா?”
“ சங்கரா.. அ விடுங்ஜேகா.. ஜேபானIா
வந் Iான்னு இருக்கணும்.. அந் நிஷ்டூரம்
ZாராQ ஜேனா', ஜேபச்வெசல்லாம்
வச்சிக்கப்ப'ாது”
நிஷ்டூரம் ZாராQ ன் என் அண்ணை'
வீட்டுக்காரன். புறZகர் பகுதி எனும் அத்துவானக்
காட்டில் Zான் வீடு கட்டிக் வெகாண்டு வந் ஜேபாது,
எனக்கு முன்ஜேப குடிவந்து ணை ரிQம்
வெசான்னவன். எனக்கு அவன் ஜேபசுவது பிடிக்கும்.

:னனிக்கு அவணைனக் கண்'ாஜேல ஆகாது.
“ வாஸ்துலாம் Œம்பக் சார். ஈசான மூணைல,
அ ான் Zார்த் ஈஸ்ட், அங்ஜேக ான் கிச்சன்
இருக்கணூம்பான். ஏன் சவுத் வெவஸ்ட்ல வெவச்சா
அடுப்பு அணை ஞ்சுடுIா? இல்ல அரிசி ஜேவகா ா
?” என்பான்.
எல்ஜேலாரும் ஓய்வுக்குப் பிறகு தி ஹிண்டுவில்
ஆரம்பித்து, பிரிண்'ட் அண்டு பப்ளீஷ்டு ணைப
வணைர படித்து காலத்ணை ஓட்டும்ஜேபாது, இவன்
வெசவ்வாய் கிழணைI ஜேபப்பரு'ன் வரும் ஜேசாசிQ
Iலர்கணைY Iட்டும் ணைவத்துக் வெகாண்டு, அக்கு
ஜேவறு ஆணி ஜேவறாக அலசுவான்.
“ லாஸ்ட் வீக் கும்பத்துக்கு ஜேபாட்டிருந் ணை
அப்படிஜேQ இந் வீக் ஜேI…த்துக்கு
ஜேபாட்டிருக்கான். சுத் ஃபிராடு. எல்லாம்
வெபர்முஜே'…ன் காம்பிஜேன…ன் க க்கா
ஜேபாயிடுத்து. இதிஜேல ஜேசாசிQ வெசம்Iல்
ரங்கபாஷ்Qம்னு ஜேபரு ஜேவற “
“ பட் Zா ா.. ஒங்க வீட்ல கிச்சன் Zார்த் ஈஸ்ட்
ாஜேன” என்று ராகவன் சீண்டுவான்.
“ அதுக்குக் கார ம் வாஸ்து இல்ல.. வஸ்து..
Œாலு, வெபட்ரூம்னு ஆYாளுக்கு ப்Yான்

ஜேபாட்'துல கிச்சன் ஒதுங்கி ஒதுங்கி ஓரIாப்
ஜேபாயிடுத்து. இருந் காசுல எட்'டி கூ'
வராதுன்னுட்'ான் ஜேIஸ்திரி. இருந்
சிவெIண்ணை'ப் ஜேபாட்டு ஒப்ஜேபத்திஜேனன். ஒரு
வரு…ம் வணைரக்கும் ஜேIணை'ஜேQ இல்ல.
ணைரயிஜேல ான் சணைIQல். Zான் Zான்ரீஜேபQபல்
பிஎஃப் வாங்கித் ான் ஜேIணை'ஜேQ ஜேபாட்ஜே'ன்.”
Zாட்கள் Zகர்ந் ன. ஒரு Zாள் ராகவனின் Zண்பன்
ரவி வந்திருந் ான். இருவரும் வீட்டு வாசலில்
நின்று ஜேபசிக்வெகாண்டிருந் ார்கள். அண்ணை'
வீட்டு ZாராQ ன் அவன் வீட்டுக்
காம்பவுண்டில் Zணை' ஜேபாட்டுக்
வெகாண்டிருந் ான்.
“ அது ZாராQ ன் ாஜேன? “
“ ஆIாம்! அவணைன உனக்குத் வெ ரியுIா? “
“ வெவறுஜேI வெ ரியுIான்னு ஜேகக்காஜே !
வெவவரIாஜேவ வெ ரியும். “
ராகவனின் காது I'ல்கள் நீY ஆரம்பித் ன. “
வெசால்லு வெசால்லு “ என்றான்.
“ இப்ப ஜேவணூன்னா அவன் ஜேசணைலயூர்
ZாராQ னா இருக்கலாம். ஆனா இதுக்கு

முன்னாடி அவன் சி ம்பரம் ZாராQ ன்.. “
“ என்ன'ா வெபரிQ சி ம்பர ரகசிQம் Iாதிரி புதிர்
ஜேபா'ற.. ZாராQ ன் சி ம்பரத்தில இருந் ா
ஒரு 'ணைவ கூ' என்கிட்' வெசால்லலிஜேQ? “
“ எப்படிச் வெசால்லுவான்? வெசால்லிக்கறா Iாதிரி
இருந் ாத் ாஜேன? “
சி ம்பரம் Z'ராசர் ஜேகாயிணைல ஒட்டிQ
அக்ரகாரத்தில் வெIாத் ம் 46 வீடுகள். எல்லாம்
வாசற் திண்ணை யு'ன் கூடிQ ஓட்டு வீடுகள்.
அதில் எட்'ாவது வீட்டில் இருந் து கிருஷ்
சர்Iாவின் குடும்பம். வெவள்ணைYக்காரன்
ஆட்சியில் இருந் எல்லா அந்
ர்களும்
வெபQருக்கு பின்னால் சர்Iா என்ஜேறா சாஸ்திரி
என்ஜேறா ஜேபாட்டுக் வெகாண்டிருந் காலம் அது.
பிராம்I ர்கள் வQதில் மூத் வர்கணைYப்
பார்க்கும்ஜேபாது சIஸ்கிரு வெIாழியில் ன்ணைன
இன்ன ஜேகாத்திரம், இன்ன சூத்திரம், இன்ன
வெபQர் என அறிமுகப் படுத்திக் வெகாள்வர். அதில்
வெபQரு'ன் சர்Iன் என்று ஜேசர்த்துச் வெசால்ல
ஜேவண்டும். அது Iருவி சர்Iா ஆகிவிட்'து.
சர்Iன் என்றால் வெபQர். ணைவதீகத் வெ ாழிணைலக்

வெகாண்'வர்கள் சாஸ்திரிகள். அவர்கYது
வாரிசுகள் ணைவத்QZா சாஸ்திரி, சீனிவாச
சாஸ்திரி என ம்ணைI அணைழத்துக்
வெகாண்'ார்கள்.
கிருஷ் ன் சாஸ்திரி இல்ணைல. அ னால் சர்Iா!
கிருஷ் ன் அக்கிரகாரத்தில் ஒஜேர ஜேசாசிQர்.
சாஸ்திரிகள் பஞ்சாங்கம் பார்த்து Zல்ல Zாள்
குறித்துக் வெகாடுப்பார்கள். கிருஷ் ன் :ா கம்
பார்த்து Zல்லது வெகட்'து வெசால்வார். அ ற்குப்
பரிகாரமும் வெசால்வார். பத்துக்கு ஆறு அது
அப்படிஜேQ பலித் தில், க க்கின் விதிப்படி
அவர் ஜேசாசிQர் என அறிQப்பட்'ார்.
கிருஷ் னுக்கு ஒஜேர Iகள். அபிராமி. எட்'ாவது
படிக்கும்ஜேபாஜே அவள் வெபரிQ Iனுஷி
ஆகிவிட்' ாலும், ஒன்பதுக்கு சி ம்பரத்திற்கு
வெவளிஜேQ ஜேபாக ஜேவண்டும் என்ப ாலும், அவள்
படிப்பு நிறுத் ப்பட்'து. அந்
ர் வெபண்கள்
பூப்வெபய்தும் ஜேZரத்ணை க் வெகாண்டு :ா கம்
கணிப்பதில்ணைல. Iற்ற சாதியினர் அணை ச்
வெசய்வ ற்குக் கார ம், பிறப்பு Zாள், ஜேZரம்
வெபரும்பாலும் அவர்களுக்குத் வெ ரிவதில்ணைல.
அபிராமி பிறந் ஜேZரத்து :ா கம் அவ்வYவு

ஒசத்தியில்ணைல என்பது கிருஷ் னுக்குத்
வெ ரியும். சிரI ணைசகள் கூடி நின்ற :ா கம்.
திருI மும், பிள்ணைYப்ஜேபறும் வெபரும்
ணை'கணைYக் வெகாண்'து என அவர் அறிந்து
ணைவத்திருந் ார். அ னால் ான் அவருக்கு ஒரு
விபரீ எண் ம் வந் து. அபிராமி பூப்வெபய்திQ
ஜேZரத்ணை க் வெகாண்டு புதிQ :ா கம் ஒன்ணைறக்
கணித் ார். கட்'ம் ஜேபாட்டுப் பார்த் தில்,
பிறப்பு :ா கத்ணை வி' அது ஜே வலாம் என்று
இருந் து. Qாருக்கும் வெ ரிQாIல் அணை ஜேQ
அபிராமியின் பிறப்பு :ா கIாக Iாற்றி
விட்'ார்.
என்ன ான் Iாற்றினாலும் விதி விடுஜேIா!
அபிராமிக்கு வQ ானஜே விர வரன்
கிணை'க்கவில்ணைல. அப்ஜேபாது அதிர்ஷ்'வசIாக
ZாராQ ன் அவணைரத் ஜே டி வந் ான்.
“ ZIஸ்காரம். எம் ஜேபர் ZாராQ ன்.
திருக்குறுங்குடி சாமிZா சர்Iாஜேவா' பிள்ணைY.
இங்ஜேக ஜேகாயில்ல சீட்டு ஜேபா'ற ஜேவணைல
வெகணை'ச்சிருக்கு.. ங்க இ'ம்
ஜே டிண்டிருக்ஜேகன். ஒங்கYப் பாக்கச் வெசான்னார்

சங்கர தீட்சி ர்.. “
ணைபQன் சுருட்ணை' முடியு'ன் அழகாக
இருந் ான். Zாலு முழ ஜேவட்டியும், கட்'ம்
ஜேபாட்' ணைகத் றி சட்ணை'யும் அணிந்திருந் ான்.
கிராப்பும் இல்லாIல் குடுமியும் இல்லாIல் ஒரு
Iாதிரி ணைல வாரியிருந் ான். பாக்வெகட்டில்
சின்ன சீப்பு எட்டிப் பார்த் து.
ஜேவறு Qாராவ ாக இருந் ால், கிருஷ் ன் Qார்
பக்கIாவது ணைகக்காட்டி விட்டிருப்பார். வீட்டில்
வQசுப் வெபண்ணை ணைவத்துக் வெகாண்டு
பிரம்Iச்சாரிக்கு இ'ம் வெகாடுப்பது
புத்திசாலித் னம் இல்ணைல என்பணை அவர்
அறிந்ஜே இருந் ார். கூ'ஜேவ ஊரின் ஏச்சும்
ஜேபச்சும் ஜேகட்க ஜேவண்டி வரும். ஆனால் அன்று
அவருக்கு என்ன ஆயிற்று என்று வெ ரிQவில்ணைல.
“ புழக்கணை'யிஜேல ஒரு ரூம் இருக்கு.. ட்டு
முட்டு சாIான் ஜேபாட்டு வச்சிருக்ஜேகாம்.
சரிப்படுIான்னு பாரு.. “
எட்டுக்கு எட்டு அணைற. ஓரத்தில் Iண் ால்
கட்டிQ அடுப்பும், அ ன் ஜேIல் புணை த்
பித் ணைY குண்'ானும் இருந் ன. சுத் Iாக
காற்ஜேறா வெவளிச்சஜேIா இல்லா அணைற.

“ IாIா! இது வெவன்னீர் உள்ளுன்னா? “
“ ஆIா! ஆனா இப்ஜேபா வெவன்னீணைர
வெவளியிஜேலஜேQ ஜேபாட்டுக்கறா. உள்ஜேY
ஜேபாட்'ா சுத் Iா புணைக அப்பிண்டு
கண்வெ ல்லாம் எரிQறது.. வெசவவெரல்லாம்
கருப்பா ஆயி'றது.. அ ான்.. “
ZாராQ னுக்கு குழப்பIாக இருந் து. காற்ஜேற
இல்லா அணைறயில் எப்படி?
அவன் Iனணை ப் படித் வர்ஜேபால கிருஷ் ன்
வெசான்னார்: “ ஜேவற Zல்ல எ'ம் வெகணை'க்கற
வணைரயிலும் இங்ஜேக இருந்துக்ஜேகா.. Iணைழ
இல்ணைலன்னா இந் ஜேவப்ப Iரத்துக்கடியிஜேல
ரம்மிQIா காத்து வரும். வாசக் க வத் வெ ாறந்து
வச்சிண்'ா வெவளிச்சம் பளீர்னு அடிக்கும்.
வா'ணைகன்னு ஒண்ணும் வெகாடுக்க ஜேவண்'ாம்..
“
இப்ஜேபாது அந் அணைற வெசார்க்கம் வெபாலத்
ஜே ான்றிQது ZாராQ னுக்கு!
ஒரு Iா த்தில் ஜேவறு Zல்ல இ'ம் கிணை'த் ாலும்
ZாராQ ன் ஜேபாவ ாக இல்ணைல என்கிற
அYவிற்கு Iாறிப்ஜேபானான். அ ற்குக்
கார ங்கள் இரண்டு. ஒன்று காணைல காபி, இரவு

உ வு என்று விசாலம் Iாமி அவன் மீது
அன்ணைபப் வெபாழிவது. இன்வெனான்று அவன்
அபிராமிணைQப் பார்த் து.
சன்னதி வெ ருவில் சாவு விழுந்து விட்'து.
வெவத் ணைல வெரட்டிQார் ஜேபாய் விட்'ார்.
ஜேபானது Zல்லதுக்குத் ான் என்று ஊரார் ஜேபசிக்
வெகாண்'ார்கள். அவர் ன் சம்சாரத்ணை ப்
படுத்திQ பாட்டிற்கு அவள் ான் மு லில்
Iண்ணை'ணைQப் ஜேபாடுவாள் என்று எல்ஜேலாரும்
எதிபார்த் ார்கள். பாவம் பிணைழத் ாள்.
வெரட்டிQார் முந்திக் வெகாண்'ார்.
சாவு விழுந் வெ ருவில் ஜேகாயில் இருந் ால்,
அன்று சவம் எடுக்கும் வணைரயிலும், ஜேகாயிணைல
சாற்றிஜேQ ணைவத்திருப்பார்கள். பிறகு ‘சுத்தி’
பண்ணிQ பிறகு ான் ஜேகாயிணைலஜேQ
திறப்பார்கள். காணைலயிஜேலஜேQ சாவு விழுந்து
விட்'து. அ னால் ஜேவணைலக்கு ஜேபான
ZாராQ ணைன உள்ஜேYஜேQ வி' வில்ணைல.
ZாராQ னுக்கு ஜேகாயில் சாத்திQ ால் ஒஜேர
சங்க'ம் ான் ஏற்பட்'து. அவனுக்கு IதிQ
உ வு அம்ஜேபல்.

“ இன்னிக்கு ஜேகாயில்ல எதுவும் கிணை'Qாது
அம்பி.. அடுப்பு மூட்' முடிQாது.. சாமிக்கு
பிரசா ம் கிணை'Qாது.. அ ானால நீ ஏ ாவது
வெவளியில பாத்துக்ஜேகா.. “
தீட்சி ர் வெசான்ன பிறகு அப்பீல் ஏது?
ZாராQ ன் கீழண்ணை' வெ ரு வழிQாக ன்
புழக்கணை' அணைறக்கு வந்து ஜேசர்ந் ான்.
ஜேIலண்ணை' வெ ருவில் இருக்கும் வீட்டிற்கு
அவன் கீழ்ண்ணை' வெ ரு வழிQாகத் ான் வர
ஜேவண்டும். அப்படி ஒரு கண்டிசன்
ஜேபாட்டிருந் ார் கிருஷ் ன்.
“ ஊர் வாய் வெபால்லாது அம்பி.. வQசு வெபாண்
வச்சிண்டிருக்ஜேகன்.. ஒன்ணைன வாச வழிQா
நுணைழQ விட்'ா, எல்லாருக்கும் அவலாயிடும்..
அ னால் நீ பின் பக்கIா வந்துக்ஜேகா.. என்ன? “
ஜேகாயில் மூடிQது அறிQா அபிராமி
வெகால்ணைலயில் பூ பறித்துக் வெகாண்டிருந் ாள்.
ப'ல் க வு திறக்கும் சத் ம் ஜேகட்டுத்
திரும்பினாள். ZாராQ ணைனப் பார்த்துப்
ப றினாள். சிணைலQாக நின்ஜேற விட்'ாள்.
ZாராQ னுக்கும் கிட்'த் ட்' அஜே
நிணைல ான். ஒரு ணைகயில் பூக்கூணை'யும், Iறு

ணைகQால் வெபாத்திQ வாயும் அவணைY ஒரு
ஆனந் விக'ன் ஓவிQம் ஜேபாலஜேவ அவனுக்குக்
காட்டிQது.
அபிராமி வெZாடியில் சு ாரித்துக் வெகாண்'ாள்.
மின்னவெலன உள்ஜேY ஓடிப் ஜேபானாள்.
“ அம்Iா! Qாஜேரா வெகால்ணைலயிஜேல நிக்கறா.. “
விசாலம் Iாமி எட்டிப் பார்த் ாள். “ ஜேபாடி
ணைபத்திQம்.. Zம்I Zா ா ாண்டி.. வா அம்பி,
சுருக்க வந்துட்'? “
விவரம் வெசான்னவு'ன் சு'ச்சு' இட்லியும்
வெகாத்சும் வந் தும், IதிQம் பருப்புத்
துணைவQலும் வத் குழம்பும் எனப்
பிரIா ப்படுத்திQதும் Iாமியின் வெபQணைரப்
ஜேபாலஜேவ Iனசும் விசாலம் என்பணை த் விர,
உள்ஜேZாக்கம் ஏதும் இல்ணைல.
“எத் ணைன ZாணைYக்குத் ான் இந் க் ஜேகாயிணைலக்
கட்டிண்டு அழுஜேவ! உபQ ாரர் இருக்கற
வணைரக்கும் ஓடும்.. அப்புறம்? ஜேபசாI ஒழிஞ்ச
ஜேZரத்துல எங்கிட்ஜே' வெகாஞ்சம் ஜே:ாஸ்Qம்
கத்துக்ஜேகா! இது இல்ஜேலன்னாலும் அது ணைகக்
வெகாடுக்கும் “

கYவும் கற்று Iறம்பாஜேY! கட்'ம் ாஜேன?
கத்துண்டு ஒத்து வரணைலன்னா Iறந்து'
ஜேவண்டிQது ான் என்று நிணைனத்துக் வெகாண்ஜே'
IதிQ ஜேவணைYகளில் கிருஷ் னி'ம் :ா கம்,
பரிகாரம் என எல்லாவற்ணைறயும் கற்றுக்
வெகாண்'ான் ZாராQ ன். Iறக்க
நிணைனத் வனுக்கு அது பதிந்து ஜேபானது ான்
விஜேச…ம். 'வுனுக்குப் ஜேபாய் பணைழQ புத் கக்
கணை'யில் கீஜேராஸ் ணைகஜேரணைக சாஸ்திரம்
ஆங்கிலப் புத் கத்ணை வாங்கி அணை யும் படித்து
வெZட்டுரு ஜேபாட்டுக் வெகாண்'ான். அதில்
ஆரம்பித்த்து ான் விணைன!
சீட்டு வாங்க ணைக நீட்டுபவர்களின் ஜேரணைககணைY
எல்லாம் அவன் கண்கள் ஆராQ ஆரம்பித் ன.
மூணைY அ ன் பலா பலன்கணைY புட்டு புட்டு
ணைவத் து. ஆனாலும் அல்லணைவகணைYச்
வெசால்லாIல் அவன் வெIௌனம் காத் ான்.
எல்லாம் அபிராமியின் ஜேரணைககணைYப் பார்க்கும்
வணைர ான்.
விசாலம் அபிராமிக்கு Iரு ாணி இட்டுக்
வெகாண்டிருந் ாள். வலது ணைகணைQக் காட்டிக்
வெகாண்டு இ'து ணைக Iணிக்கட்ணை' எதிஜேர

இருக்கும் சின்னப் வெபஞ்சில் முட்டுக் வெகாடுத்து
இருந் ாள் அபிராமி. வெபருIாள் ரட்சிப்பது
ஜேபால அவள் ணைக விரல்கள் பிரிந்து ஜேIல்
ஜேZாக்கி இருந் து. பின் கட்டு வழிQாக ன்
அணைறக்குப் ஜேபாக Qத் னித் வன் கண்களில்
Iத்திQான வெவயிலில் ஒளிர்ந் அந் க் ணைக
படுவாஜேனன்?
ZாராQ னின் கண்கள் ன்னிச்ணைசQாக
அபிராமியின் ஜேரணைககணைY ஜேIய்ந் ன. என்ன
இது? புத்தி ஜேரணைகயின் குறுக்காக ஒரு ஜேகாடு
ஓடுகிறஜே ! இது அனர்த் ம் இல்ணைலஜேQா! கூ'ா
Zட்பு என்று வெசால்வார்கஜேY! இந் ப் வெபண்
அப்படி ஏ ாவது பண்ணிக் வெகாண்டு விடுIா?
ந் ச் சிணைலணைQ எந் அம்மி வெகாத்துபவன்
சீரழிக்கப் ஜேபாகிறாஜேனா?
அந் நிமி…த்தில் அவனுக்கு அபிராமியின்
:ா கத்ணை ப் பார்க்க ஜேவண்டும் ஜேபாலிருந் து.
எப்படி ஜேகட்பது. ஏன்? எ ற்கு? என்று ஆயிரம்
ஜேகள்வி வரும்.
விசாலம் சட்வெ'ன்று நிமிர்ந்து அவணைனப்
பார்த் ாள். அபிராமி சு ாரித்துக் வெகாண்டு
சட்வெ'ன்று ாவணிணைQ எடுத்து ஜேபார்த்திக்

வெகாண்'ாள். ணைலணைQக் குனிந்து வெகாண்'ாள்.
“ வா அம்பி. என்ன ஜேகாயில் உச்சி ஜேவணைYக்கு
Zணை'ணைQ சாத்திட்'ாஜேYா? சாப்'ஜேQா? இங்க
சாப்'றQா? இன்னிக்கு ஒண்ணும் வெபருசா
இல்ஜேல! Iனஜேச சரியில்ணைல.. பருப்பு
வெ ாணைகQலும், மிYகு ரசமும் ான்
வெவச்சிருக்ஜேகன். பரவால்லிஜேQா?”
“ ஜேவ ாம் Iாமி! பகவான் எனக்கு
படிQYக்கறாஜேர! இன்னிக்கு வெவண் வெபாங்கலும்
யிர் சா மும் வெகணை'ச்சுது.. IாIா இல்லிQா?”
“ அவர் பக்கத்து 'வுன் வணைரக்கும்
ஜேபாயிருக்கார்.. ஏஜே ா :ா கப் வெபாருத் ம்
பாக்கணுIாம்.. ஊருக்வெகல்லாம் அவர்
வெசான்னா Z'க்கறது.. வெபத் வெபாண்ணுக்கு
Z'க்க Iாட்ஜே'ங்கறது “
ZாராQ னுக்கு சட்வெ'ன்று பிடி கிணை'த் து.
IாIா இல்ணைல. Iாமியி'ம் அபிராமி
:ா கத்ணை க் ஜேகட்'ால் என்ன?
“ எல்லாத்துக்கும் பரிகாரம் இருக்கு Iாமி..
ஜேவணும்னா அபிஜேQா' :ா கத்ணை என்னாண்'
காட்டுங்கஜேYன்.. IாIாவுக்கு வெ ரிQா ஏஜே ா
ஒண்ணு என் கண்ணுக்குப் ப'லாம்”

விசாலம் கண்ணில் ஒரு ஆணைசயும் ஏக்கமும்
மின்னவெலன Iணைறந்து ஜேபானது. உ'ஜேன ஒரு
வி பQமும் வந்து குடிஜேQறிவிட்'து.
“ ஜேவ ாம் அம்பி! அவருக்கு வெ ரிஞ்சா
வெகான்னுடுவார்.. இவஜேYா' :ா கத்ணை Zாஜேன
Zாலஞ்சு வாட்டி ான் பாத்துருக்ஜேகன்..
Qாருக்கும் காட்'க் கூ'ாதுன்னு
வெசால்லியிருக்கார் “
“ :ா கத்ணை க் காட்'ாI எப்படி Iாமி
Iாப்பிள்ணைY ஜே 'றது?”
“ காட்'ற :ா கம் இவள்து இல்ஜேல “
சட்வெ'ன்று Zாக்ணைகக் கடித்துக் வெகாண்'ாள்
விசாலம் Iாமி. உYறி விட்ஜே'ாஜேIா?
சட்வெ'ன்று ஜேவர்த்த்து. ப'ப'வெவன்று ஆனது.
ஜேலசாக ணைலணைQ தூணில் சாய்த்துக்
வெகாண்'ாள். உள்ஜேY ஓடிQ அபிராமி, ணைகயில்
ண்ணீர் வெசாம்பு'ன் வந் ாள். வெகாஞ்சம்
குடித் வு'ன் விசாலம் நி ானத்திற்கு வந் ாள்.
உள்ஜேY ஜேபாய் படுத்துக் வெகாண்'ாள்.
ZாராQ ன் விழித் படி நின்றிருந் ான். ஒரு சில
நிமி'ங்களுக்குப் பிறகு ான் அபிராமியும்
அங்ஜேகஜேQ நின்று வெகாண்டிருப்பது அவனுக்கு

வெ ரிந் து. அம்Iாவுக்கு முன்னாஜேலஜேQ உள்ஜேY
ஓடி விடும் வெபண் ஆயிற்ஜேற! ஏன் நிற்கிறாள்?
அபிராமியின் ணைகயில் பழுப்ஜேபறிQ Zாலாய்
Iடிக்கப்பட்' ஒரு காகி ம் இருந் து. ஓரத்தில்
Iஞ்சள் 'வி Iங்கி இருந் து. அணை வெபஞ்சு
ஜேIல் ணைவத்து விட்டு, அவணைன ஜேZாக்கி ஒரு
அர்த் ப் பார்ணைவஜேQாடு அபிராமி உள்ஜேY ஜேபாய்
விட்'ாள்.
இது அபிராமியின் உண்ணைIQான :ா கம். இதில்
என்ன இருக்கிறது என்று பார்க்க ZாராQ னுக்கு
ஆர்வம் வெ ாற்றிக் வெகாண்'து. விசாலம் Iாமி
ஜேலசாக குறட்ணை' விடுவது அவனுக்குக்
ஜேகட்'து. ஒருக்களித் க வின் இணை'வெவளியில்
ஒரு ஒற்ணைறப் பின்னல் வெ ரிந் து.
அபிராமியின் :ா கத்தில் எல்லா ஜேகாளூம் கந் ர
ஜேகாYIாக இருந் து. ஆயுசுக்கும் பரிகாரம்
வெசய் ாலும் விடிQாது என்று வெ ரிந்து
வெகாண்'ான் ZாராQ ன். உ'ஜேன ஒரு
வெவள்ணைYத் ாளில் கட்'ங்கணைY அப்படிஜேQ
பிரதி எடுத்து ணைவத்துக் வெகாண்டு, மீண்டும்
பணைழQபடிஜேQ அந் பழுஜேபறிQ காகி த்ணை

வெபஞ்சில் மீது ணைவத்து விட்டு வந்து விட்'ான்.
சில நிமி'ங்களில் அது அங்கிருந்து கா ாIல்
ஜேபாயிற்று!
துல்லிQIாக ஆராய்ந் தில், அபிராமியின்
:ா கத்தில் ஜேவற்று சாதி ஜேசர்க்ணைக உண்டு என்று
அறிந்து வெகாண்'ான். இணை எப்படி
IாIாவி'மும் Iாமியி'மும் வெசால்வது?
இ ற்கு பரிகாரம் உண்ஜே'ா? அவணைYக்
காப்பாற்ற, ாஜேன அவணைYக் கல்Qா ம் வெசய்து
வெகாண்'ால் என்ன? அதிலும் ஒரு சிக்கல்
இருந் து. IாIா வ'Iா? அதிஜேலஜேQ பிள்ணைY
ஜே டுகிறார் என்று அவனுக்குத் வெ ரியும்.
அவனுக்கு பிரŒசர ம். ஒப்புவார்கஜேYா?
இ ற்கு ன் வெபற்ஜேறார் என்ன வெசால்வர்?
வெசாந் வீடு., நிலபுலன் இவற்ஜேறாடு வரும்
வெபண்ணை ஏற்க கசக்குIா அவர்களுக்கு?
ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரிQர் பிள்ணைYக்கு இணை வி'
ஒசத்திQான இ'ம் கிணை'க்குஜேIா? இணை எப்படி
நிணைறஜேவற்றுவது?
“ வ'Iால்ஜேல பிள்ணைYஜேQ இல்ணைல.. எல்லாம்

வ'க்ஜேக ஜேபாயிட்'ாங்க ஜேபாலிருக்கு.. ஜேபசாI
பிரŒச்சர த்துல பாக்கணும்.. ஆனா சாI
ஜேவ ம் கூ'ாது.. இழுத்துண்ஜே' இருப்பான்கள் “
Iாமியி'ம் வெசால்லிக் வெகாண்டிருந் ார் IாIா.
பின் பக்கம் நிழலாடிQது. ZாராQ ன் ன்
அணைறக் க ணைவத் திறந்து வெகாண்டிருந் ான்.
“ ஏன்னா? “ என்று கிசுகிசுத் ாள் விசாலம். “
ZாராQ ன் கூ' பிரŒச்சர ஜேIா
என்னஜேIா ான் வெசான்னான். ஜேபசாIா
அவனுக்ஜேக குடுத்து'லாஜேI! Zா ாவுக்கு Zம்I
அபிணைQக் வெகாடுத் ா என்ன? ஸ்திதி Zம்I வி'
சிதிலம் ான் அவாளுக்கு.. நிச்சQIா ஒத்துப்பா!”
…ர்Iாவுக்கு அது சரிவெQனப் பட்'து.
“வெIா ல்ல அம்பியி'ம் ஜேபசிப் பாரு “ என்று
Iஞ்சள் விYக்ணைகக் காட்டினார்! அ ற்கு
நி ானம் என்று வெபாருள்.
ZாராQ ன் உ'ஜேன வெசQல்பட்'ான்.
Iாமியி'ம் ஊருக்கு ஜேபாவ ாகச் வெசால்லி
திருக்குறுங்குடி வந் ான். அம்Iா, அப்பாவி'ம்
வி…Qத்ணை வெசான்னஜேபாது, அவர்களுக்கும்
சம்I ம் ான்.
“ வெபரிQ வீடும்Iா! கல்Qா ம் ஆனவு'ஜேன

IாIா, Iாமிகிட்ஜே' ஜேபசி உங்கணைY அங்ஜேகஜேQ
அணைழச்சிண்டு'ஜேறன்.. Zான் இப்ப இருக்கற ரூம்
காலிQாத் ாஜேன இருக்கும் “ என்று ஏகத்துக்கு
வெ:ய்ட்லி திட்'ம் ஜேபாட்'ான்.
அவர் அந் க் ஜேகாயிலுக்குள் நுணைழந் ஜேபாது
‘பளீர்’ என்றது. கூசம் ாங்கமுடிQாIல் கண்
உQர்த்தினான் ZாராQ ன். ஆறடி இருந் ார்.
பட்டு ஜேவட்டியும், பச்ணைசக் கலர் பட்டு
ஜிப்பாவும் அணிந்திருந் ார். கழுத்ணை யும்
காணை யும் மூடிQ ங்க, ணைவரங்கள், ஆ வன்
ஒளியில் ஏழு வர் ங்கணைYக் காட்டின.
“ என் ஜேபர் சந் ானஜேகாபாலன். ஊரு இது ான்..
Zாந் ான் இப்ப இங்ஜேக இல்ஜேல! ஒரு
ணைலமுணைறக்கு முன்னாலஜேQ பினாங்கு
ஜேபாயிட்ஜே'ன் “
தீட்சி ர் ஜேIல் துண்ணை' இடுப்பில் கட்டிக்
வெகாண்டு ஓடி வந் ார். இடுப்பில் வெசாருகி
இருந் ஜேகாயில் சாவி, ட்டு சில்லணைரQாக
குலுங்கிQது.
“ வரணும்.. இYங்ஜேகாவன், ஈ.ஓ. வந்து
வெசான்னார். நீங்க வரப்ஜேபாஜேறள்னு..

காத்துண்டிருக்ஜேகன்.. சிவஜேனா' Zானும்..”
புருவங்கணைY உQர்த்தி அவணைர ஏறிட்'ான்
ZாராQ ன். தீட்சி ர் அவன் பார்ணைவணைQப்
புரிந்து வெகாண்'ார்.
“ அம்பி நீ புதுஜேசால்லிஜேQா! உனக்கு வெ ரிQாது.
சார் சந் ான ஜேகாபால …ர்Iா. Zம்IYவா ான்..
தூர ஜே சம் ஜேபாயிட்'ார்.. சின்ன வQசுல ஜேகாயில்
வரா ZாஜேY கிணை'Qாது.. அ ான் ஈஸ்வரன்
அவணைர பினாங்கு ப க்காரரா ஆக்கிட்'ார்”
“ வரு…ா வரு…ம் ஜேகாயில் Zன்வெகாணை'ன்னு
ஒரு வெ ாணைக அனுப்புஜேவன்.. இந் வரு…ம்
Zாஜேன ஜேZர்ல வர்றதுனால அனுப்பணைல” என்று
வெசால்லிக் வெகாண்ஜே' அவர் உள்ஜேY ஜேபானார்.
தீட்சி ர் பின்னர் சாவகாசIாக வெசான்ன
கவல்கள் இணைவ. சந் ானஜேகாபாலன் ஆசார
குடும்பத்ணை ஜேசர்ந் வர். ஆனால் மூ'
Zம்பிக்ணைககளில் ஜேபர் ஜேபானவர்கள். பினாங்கு
கப்பல் கம்வெபனியில் ஜேவணைல கிணை'த் வு'ன்
அலமு பாட்டியும் அவனது அப்பா சுந் ரராI
சாஸ்திரிகளும் ஆன வணைரக்கும் டுத்துப்
பார்த் ார்கள். ஆனால் சந் ானம் உறுதிQாக

இருந் ான். அவனுக்கு படித் படிப்புக்கு ஏற்ற
ஜேவணைல வெசய்Q ஆணைச. இன்னும் ஜேIஜேல
படிக்கவும் ஆணைச. அ ற்வெகல்லாம் வெபரிQ
ஜேகாட்ணை'க் க ணைவஜேQ திறந்து விட்'து ஜேபால
இருந் து பினாங்கு வாய்ப்பு. எல்ஜேலாணைரயும்
உ றி ள்ளி விட்டு பினாங்கு ஜேபாய் விட்'ான்.
சாஸ்திரி எள்ணைY இணைறத்து விட்டு ணைலயில்
கு'ம் கு'Iாக ண்ணீர் ஊற்றிக் வெகாண்'ார்.
ஊரும் அவணைன :ாதிப் பிரஷ்'ம் வெசய்து
விட்'து. இவெ ல்லாம் Zாற்பது வரு'ங்களுக்கு
முன்பு.. இப்ஜேபாது சந் ானஜேகாபாலன் ஒரு
லட்சாதிபதி. அவெIரிக்காவில் இருப்ப ாகத்
கவல்.
உபரிQாக கிருஷ் னும் சில கவல்கணைYச்
வெசான்னார்.
“ அந்தூர்ல அவர் எஸ்.ஜேக.…ர்Iாவாம்.. இங்ஜேக
அவணைர ஜேசத்துக்க Iாட்ஜே'ன்னு பிரஷ்'ம்
பண்ணிட்'ாஜேYான்ஜேனா! ஆனா அவர்
பிராம்IணிQத்ணை இஷ்'Iா சுவீகரிச்சுண்டு
அஜே ஜேபால வெவளிZாட்டுல இருக்கற ஒரு
அந்
க் குடும்பத்துல ான் வெபாண்ணை
கல்Qா ம் பண்ணிண்டிருக்கார். ஒஜேர ணைபQன்..

அவனுக்கு ஒரு வெபண்ணை த் ஜே டித் ான் இங்ஜேக
வந்திருக்கார். ஒரு Iாசம் இருப்பாராம்.
Zம்Iாத்துக்குக் கூ' வஜேரன்னிருக்கார் “
விசாலத்தின் ஏறிQ புருவம் இறங்கஜேவயில்ணைல!
ZாராQ னின் கல்Qா
ஏற்பாடுகள் :ரூராக
Z'ந்து வெகாண்டிருந் ன. கூணைறப் பு'ணைவ
வாங்கப் ஜேபான இ'த்தில் விசாலமும்
கிருஷ் ன் …ர்Iாவும் சந் ானத்ணை
சந்திக்கும்வணைர எல்லாம் திட்'ப்படிஜேQ ான்
Z'ந் து; சந் ானத்திற்கு ஒரு பிள்ணைY
இருப்பதும், அவன் வெபரிQ படிப்பு படித்து Zல்ல
ஜேவணைலயில் தில்லியில் இருப்பதும் வெ ரிQ
வரும் வணைர! சம்பா…ணை சம்பந் த்தில்
முடியும் என்று ZாராQ ன் கண்'ானா?
வெZாடியில் காட்சிகள் Iாறி, சந் ானம் பிள்ணைY
சந்திரஜேசகரன் Iாப்பிள்ணைYQாகவும் ZாராQ ன்
Iாப்பிள்ணைYத் ஜே ாழனாகவும் Iாறிப்
ஜேபானார்கள். :ா கம் வெபாய்Qா? ஜேவறு சாதியில்
I ம் என்று அபிராமி :ா கம் வெசான்னது
எப்படி ப்பாகப் ஜேபாகும்.\
“ விசாலம்! Zம்I சாதியில அபிக்கு கல்Qா ம்

Z'க்காஜே ான்னு பQந்துண்டிருந்ஜே ன்.. இப்ஜேபா
ப க்கார Iாப்பிள்ணைY வெகணை'ச்சுட்'ான்..
வெசலவு எல்லாத்ணை யும் சந் ானம் சாஜேர
ஏத்துக்கஜேறன் வெசால்லிட்'ார். ஒரு வாரத்துல
முடிக்கணுIாம்.. ஆனா :ா கம்
வெபாய்யில்ணைலடி.. இவாளுக்கு :ாதிஜேQ
இல்ணைல.. அதுவும் ஜேவற :ாதி ாஜேன?”
கிருஷ் ன் Iாமியி'ம் ஜேபசிக்
வெகாண்டிருந்த்ணை க் ஜேகட்டு அவனுக்கு வெZஞ்ணைச
அணை'த் து.
“ அப்ஜேபா ZாராQ ன் கல்Qா ஜேI
பண்ணிக்கணைலQா?”
“ ஏன் பண்ணிக்கணைல.. Iாத் ல் வாங்கிண்டு
வெIட்ராஸ் வந் ான். ஒறவுல ஒரு வெபண்ணை க்
கட்டி வச்சா! அவ வந் ஜேZரம் அவனுக்கு
டி.வி.எஸ். கம்வெபனிஜேல ஜேவணைல வெகணை'ச்சுது.
IாIனார் அங்ஜேக யூனிQன் லீ'ரா இருந் ார். ஒரு
ணைபQன், ஒரு வெபாண்ணுன்னு வெரண்டு
வெபாறந்துது..”
“ அப்புறம் என்ன? :ா கத்ணை யும்
ஜேசாசிQத்ணை யும் ஏன் திட்'ணும் “

“ ஏன் திட்'Iாட்'ான்.. ணைபQன் Zல்லா
படிச்சான்.. சாஃப்ட் ஜேவர்ல ஜேசர்ந்து அவெIரிக்கா
ஜேபானான். Zல்லா சம்பாதிச்சான்! Œஜேர ராIா
Œஜேர கிருஷ் ா இQக்கத்துல ஜேசர்ந்து
வெIாட்ணை' அடிச்சிண்டு கல்Qா ஜேI
ஜேவண்'ாமுனுட்'ான்.”
ரவியின் வர் ணைன ஒரு திரில்லர் கணை Qாக
இருந் து. ராகவன் இணைI வெகாட்'ாIல்
ஜேகட்'ான்.
“ வெபாண்ணு Zல்ல படிQா.. “
“ அங்ஜேக ான் டிவிஸ்ட்! அவன் வெபாண்ணு
கIலா, அண் ணைனப் பார்க்க அவெIரிக்கா
ஜேபானா..”
“ அ'ப்பாவஜேI அவளும் Œஜேர கிருஷ் ாவா?”
“ அப்படி இருந் ாத் ான் பரவாயில்ணைலஜேQ!
Œாரி க்ரஷ்னு ஒருத் ணைன லவ் பண்ணி
கல்Qா ம் பண்ணிண்டு அங்ஜேகஜேQ வெசட்டில்
ஆயிட்'ா”
“ Zா ா ான் :ா கப் புலிQாச்ஜேச! முன்னாடிஜேQ
இது அவனுக்கு வெ ரிஞ்சிருக்காஜே ா?”
“ கIலா :ா கம் பளிங்கு சுத் ம். எல்லாஜேI
உச்சம். ப்பா ஜேபாக வாய்ப்பில்ணைலன்னு

ZாராQ ன் Zம்பினான். ஆனா, விதி ஜேவற
Iாதிரி இருந்துடுத்து”
“ ஜே'ய் நீ ரவி ாஜேன? “ என்றபடி ZாராQ ன்
அருஜேக வந் ான். “ எப்படி இருக்ஜேக?
சி ம்பரத்துல பார்த் து.. இப்ப நீயும் வெIட்ராஸ்
ானா? “ என்றபடிஜேQ ணைகணைQ நீட்டினான்.
அவன் ணைகயில் பத்து விரல்களிலும் பத்து நிறக்
கல் ஜேIாதிரங்கள் இருந் ன!

11.ஜேZரம்
பரஜேIஸ்வரன் Iத்QIரின் அணை'QாYம்.
அவனுக்கு எல்லாஜேI விட்' குணைற வெ ாட்'
குணைற ான். எதிலும் திருப்தி இல்ணைல. எந்
வெசQலும் முழுணைI அணை'ந் ாக அவன்
சரித்திரத்தில் இல்ணைல. படிக்கிற காலத்தில்
அவன் க க்கில் புலி. ஆனால் பள்ளி இறுதி
வகுப்பில், அவன் முழுப் பரிட்ணைச
எழுதும்ஜேபாது, பாழாய் ஜேபான ணை'பாய்டு
:ுரம் வந்து, ஜே ர்ணைவஜேQ ஜேகாட்ணை' விட்'ான்.
அ னால் ஒரு ஆறு Iா ம் காத்திருக்க
ஜேவண்டியிருந் து. Zடுவில் சும்Iா
இருப்பாஜேனன் என்று ட்'ச்சு கற்றுக்
வெகாண்'ான். ஒஜேர Iா த்தில் வாக்கிQங்கணைY
அடிக்கக் கற்றுக் வெகாண்' அவனுக்கு பாராட்டு
கிணை'க்கவில்ணைல. திட்டு ான் கிணை'த் து.
இவணைனப் பார்த்து Iற்றவர்களும் ஒரு Iா த்தில்
பயின்று விட்'ால் ஐந்து Iா பயிற்சி ப ம்
ஜேகாவிந் ா ஆகிவிடும் என்ப ால், ட்'ச்சு

நிறுவனஜேர இவணைன வெவளிஜேQ அனுப்பி
விட்'ார்.
ஒரு வழிQாக பள்ளித் ஜே ர்ணைவ முடித்து, குடும்ப
சூழலால் ஜேவணைலக்கு ஜேபான ஜேபாது அங்ஜேகயும்
எதிர்பாரா ஜே ால்விகள். ஜேவணைலணைQ இழுத்து
Zாட்கணைY க'த்தும் சக ஊழிQர்கள் Iத்தியில்
Iனக் க க்காகஜேவ இவன் ஜேபாட்' கூட்'ல்
கழித் ல்கள் பாராட்டுகணைYப் வெபற்று
ரவில்ணைல. உ'ன் ஜேவணைல பார்த் சகாக்களின்
வெவறுப்ணைப சம்பாதித்துக் வெகாடுத் து.
ஜேபா ா ற்கு அவனுணை'Q Q ார்த் ஜேபச்சு
எதிர்விணைனணைQ உண்'ாக்கிQது.
ன் ஜேIலாYரி'ஜேI, எல்ஜேலாரும் ஜேகட்கும்படி
ஒரு Zாள் உண்ணைIணைQச் வெசான்னது ான்
ஆபத்ணை அருகில் அணைழத் து.
“ ஆணைற ஜீஜேரா Iாதிரி ஜேபா'றீங்க சார்.. எப்படி
கூட்டினாலும் ஜே'லி ஆவாது! வெகாம்ணைப
நீட்'ணும் சார்.. இப்படி! “
வெகால்வெலன்று சிரித் து அலுவலகம். அடுத்
Zாள் Iாற்றல் வந் து.. வெசங்கல்பட்டிற்கு!
இங்ஜேகயும் அங்ஜேகயும் பந் ா'ப்பட்டு பரமு,

இப்ஜேபாது வெசன்ணைனக்கு Iாற்றலாகி
வந்திருக்கிறான். ஆனாலும் அவனது ஸ்திதி
ஏறவில்ணைல. வாணிணைQக் கல்Qா ம் பண்ணிக்
வெகாண்டு, அவYது அ'ங்கா ஆணைசகணைYப்
பூர்த்தி வெசய்Q அவனது வெசாற்ப சம்பYம்
ஜேபா வில்ணைல. ன் பங்கிற்கு ஏதும் வெசலவு
வந்துவி'க் கூ'ாது என்று அப்பாவின்
ணைசக்கிணைY பழுது பார்த்து அதில் ான் அவன்
ஜேவணைலக்கு ஜேபாய்க் வெகாண்டிருக்கிறான்.
ணைசக்கிள் பழசு. ஆனால் தினம் தினம் உலகம்
புதுசு புதுசாக Iாறிக் வெகாண்டிருக்கிறது!
சாணைலகள் அகலIாக்கப்பட்டு, புதிQ ரக
வாகன்ங்கள் அணை ஆக்கிரமித்துக்
வெகாண்டிருக்கின்றன. அவனுணை'Q பணைழQ
ணைசக்கிணைY Iதிப்பார் இல்ணைல. வழி வி'
Iறுப்ஜேபாஜேர உண்டு. அவனுக்கும் அவனது
ணைசக்கிளுக்கும் தினம் தினம் ஜேசா ணைன
ஓட்'ஜேI!
வெவவெறந் ஜேZாக்கமுமின்றி அவன் விணைரந்து
வெகாண்டிருந் ான். அவனுணை'Q ஒஜேர ஜேZாக்கம்
குறித் ஜேZரத்தில் அலுவலகம் ஜேபாய்

ஜேசருவது ான். ஜேZற்ஜேற அவனுணை'Q கிணைY
ஜேIலாYர் வெசான்ன வார்த்ணை களின் உஷ் ம்
அவணைன இரவெவல்லாம் தூங்க வி'வில்ணைல.
வெIாட்ணை' Iாடியில் சிறிது ஜேZரம்
உலாத்திQதும், வெவறும் உ'ம்பில் சில்வெலன்ற
கட்'ாந் ணைரயில் படுத் தும் கூ' அணை த்
ணிக்கவில்ணைல.
“ பரஜேIஷ்வரன் ( அவர் அப்படித் ான்
ஸ்ணை—வெQல்லாம் ஷ் என்பார்.) ஒங்களுக்கு
ஆயிரம் பிரச்சிணைனகள் இருக்கலாம். அ ற்கு
கம்வெபனிஜேQா நிர்வாகஜேIா வெபாறுப்பில்ணைல
கார முமில்ணைல. இங்க ஜேவணைல ஜேZரம் ஒண்ணு
குறிக்கப்பட்டிருக்கு. அணை எல்ஜேலாரும்
ஒழுங்கா கணை'பிடிக்கறாங்கYான்னு
கண்காணிக்கிற ஜேவணைல எனக்குக்
வெகாடுக்கப்பட்டிருக்கு. மூணு Zாள் ஜேலட்'ா
வந் ா அணைர Zாள் ஜேக…¤வல் லீவ் கட் பண் ச்
வெசால்லி நிர்வாகம் ஜேபாட்' விதிமுணைற இருக்கு.
அப்படி கட் பண் ஆரம்பிச்சா ஒங்களுக்கு
Iாசத்துல ஏழு எட்டு Zாள் கட் பண்
ஜேவண்டியிருக்கும். ZாணைYயிஜேலர்ந்து ஜேலட்'ா

வந் ா உள்ஜேY வராதீங்க. அப்படிஜேQ திரும்பிப்
ஜேபாயிடுங்க. “
இ ற்கா இவ்வYவு வருத் ப்படுகிறான் இவன்
என்று ாஜேன நிணைனக்கிறீர்கள். அணை த் ாண்டி
அவன் ஜேIலாYர் அணைறக் க ணைவ திறந்து
வெவளிஜேQ ஜேபாகும்ஜேபாது அவர் சன்னIாக
முணுமுணுத் து ஜேகட்'ால் நீங்கள் இப்படிச்
வெசால்ல Iாட்டீர்கள்.
‘ அம்பது வQசு வெகழத்ணை வெQல்லாம் என்
ணைலயில கட்டி கழுத் றுக்கறாங்க. சீட்ணை'க்
கிழிச்சு வீட்டுக்கு அனுப்ப ஜேவண்டிQது ாஜேன!
…ாவ் கிராக்கி ’
அவினாஷ் என்ற ஜேIலாYருக்கு முப்பது
வQது ான் இருக்கும். புஜேன கல்லூரியில்
ஜேIஜேனஜ்வெIண்ட் படிப்பு படித் வர். ஏற்கனஜேவ
மூன்று கம்வெபனிகளில் திறணைIQாக ஜேவணைல
பார்த் வர். Zஷ்'த்தில் இQங்கிக் வெகாண்டிருந்
கம்வெபனிணைQ மீட்டு இலாபத்திற்கு வெகாண்டு
வந் வர். கூடு லாக வ' இந்திQர். கம்வெபனியில்
ணைலணைI அலுவலகம் மும்ணைபயில் இருக்கிறது.
சுபாவIாகஜேவ வெ ன்னிந்திQாணைவப் பற்றிQ

காழ்ப்பு ர்ச்சி வெகாஞ்சம் கூடு லாகஜேவ அங்கு
இருக்கும் ஆட்களுக்கு உண்டு என்று அவன்
ஜேகள்விப்பட்டிருக்கிறான்.
சிவ ாஸ் அவனுணை'Q வெZருங்கிQ Zண்பன்.
மிலிட்'ரியிலிருந்து ஓய்வு வெபற்று இந் க்
கம்வெபனியில் பாதுகாப்பு அதிகாரிQாக ப வி
ஏற்றவன். ஜேபான வரு'ம் விருப்ப ஓய்வு
வாங்கிக் வெகாண்டு தினம் ஒரு திணைசQாக பறந்து
வெகாண்டிருப்பவன்.
பரமு அவனி'ம் ான் ன்
ஆ ங்கத்ணை வெQல்லாம் வெகாட்டுவான்.
Iணைனவியின் Zச்சரிப்பு, பிள்ணைYகளின்
பிடுங்கல், க'ன் வெ ால்ணைலQால் ஏற்படும் Iன
அழுத் ம் என்று எல்லாவற்றிற்கும் அவன்
உபாQம் வெசால்வான்.
“ ஜேŒ! பரமு ! ஒண்ணு புரிஞ்சுக்ஜேகா. வQசாளி
ஆயிட்'ா ஒரு வரு…ம் கூடினா பத்து வரு…ம்
கூடினாப்பல Iனசு எண்ணும். அப்படிஜேQ Iனசு
இYணைIQா வெZனச்சுக்கிட்'ாலும் ஒ'ம்பு
அதுக்கு ஒத்துணைழக்காது. சம்ஜே: “

அது என்னஜேவா வாஸ் வம் ான். அப்பா
வாங்கிக் வெகாடுத் ணைசக்கிளில் பள்ளிக்கூ'ம்
ஜேபானஜேபாவெ ல்லாம் இருந் வெ ம்பும்
வலிணைIயும் இப்ஜேபாது கா ாIல் ஜேபாய்
விட்'து. ணைசக்கிள் என்னஜேவா அஜே
ணைசக்கிள் ான். தினமும் துணை'த்து எண்ணை
ஜேபாட்டு Zன்றாகத் ான் ணைவத்திருக்கிறான்.
அவன் பிள்ணைYகள் ஓட்டும்ஜேபாது அதுவும்
ஜேவகIாகத் ான் ஜேபாகிறது. அவன்
ஓட்டும்ஜேபாது Iட்டும் எவ்வYவு அழுத்தி
மிதித் ாலும் Zகர Iாட்ஜே'ன் என்கிறது.
சIQத்தில் சாணைல ஜேபாக்குவரத்து சங்க'ங்களில்
Iாட்டிக் வெகாண்டு அலுவலகம் ஜேபாய் ஜேசருவது
வெபரும்பா'ாய் இருக்கிறது.
அனிச்ணைசQாக ணைகக்கடிகாரத்ணை ப் பார்த் ான்.
ஒன்ப டிக்க பத்து நிமி'ம் இருக்கிறது. இன்னும்
Zந் னம் ாண்'வில்ணைல. இன்றும் பாட்டு
ஜேகட்க ஜேவண்டுIா?
பக்கத்து சீட் சித்ரா ாம்பரத்திலிருந்து
வருகிறாள். எட்டு Zாற்பதுக்வெகல்லாம் உள்ஜேY
நுணைழந்து விடுகிறாள். இத் ணைனக்கும் அகல

ரயில் பாணை ஜேபாட்டு ாம்பரம் வணைரயில்
நீட்டித் பின் வெரயில்கள் பிதுங்கி வழிகின்றன
என்று அந் ப் பக்கத்து ஆட்கள் எல்லாம்
வெசால்கிறார்கள். பள்ளி வெசல்லும் இரண்டு
வெபண் குழந்ணை கள், ஜேவணைலக்கு வெசல்லும்
க வன், இத் ணைன ஜேபணைரயும் கவனித்து விட்டு
அவYால் எப்படி ஜேZரத்துக்கு முன்ஜேப
அலுவலகம் வர முடிகிறது? ஜேகட்ஜே' விட்'ான்.
“ வெராம்ப சிம்பிள். எங்க வீட்ல எந் கடிகாரமும்
சரிQான ஜேZரத்ணை க் காட்'ாது. எல்லாஜேI
பதிணைனந்து நிமி…ம் கூடு லாகக் காட்டும்.
அது ான் சரிQான ஜேZரம்னு IனசYவில ஒரு
தீர்Iானம் வச்சிருக்ஜேகாம் Zாங்க எல்ஜேலாரும்.
ஒரு இரண்டு Zாள் சங்க'Iா இருக்கும்.
அப்புறம் பழகிடும். “
அப்படிச் வெசய்து பார்த் தில் அனாவசிQIாக
சண்ணை' வந்துவிட்'து. கல்லூரிக்கு வெசல்லும்
Iகள், பதிணைனந்து நிமி'ம் முன்னால் கிYம்பிப்
ஜேபானதில், கட் —ர்வீஸ் பஸ் ஏறி பாதி வழியில்
இறக்கி வி'ப்பட்டு Z'ந்ஜே கல்லூரிக்கு
ஜேபானதில், ஒரு பூகம்பஜேI வெவடித் து வீட்டில்.

இன்று எப்படியும் ஜேZரத்துக்கு
ஜேபாய்வி'ஜேவண்டும். சிக்னல் விழுந் வு'ன்
விழுந் டித்துக் வெகாண்டு கிணை'த் வெசாற்ப
இணை'வெவளியில் புகுந்து புQவெலனக்
புறப்பட்'ான் பரமு.
“ கஸ்Iாலம். வூட்ல வெசால்லிக்கினு வரலிQா “
என்ற ஆட்ஜே'ாக்காரனின் வசவு அவன்
காதுகளில் ஏறவில்ணைல. அவன் கண் முன்
பிரIாண்'Iான அYவில் ஆபிஸ் சுவர் கடிகாரம்
ஆடிக்வெகாண்டிருந் து. அதில் சுற்றி வரும்
விZாடி முள்ளில் வெகத் ாக உ'கார்ந்து வெகாண்டு
அவினாஷ் ஏYனIாகச் சிரித்துக்
வெகாண்டிருந் ான்.
“ வQசாச்சு சாஜேYஸ்வரம் ஜேவற! ஆனா :ம்பம்
Iட்டும் ஜேபாகணைல. கண் ாடி ஜேபாட்டுகிட்'ா
வெகழவனாட்'ம் வெ ரியுIாம். ஜேபா'ணைலன்னா
Iட்டும் என்ன குIரனா? இருபது ரூபாய்க்கு
குடுக்கறான்னு பிYாட்பாரம் வாட்ணைச வாங்கி
கட்டிகிட்டு, குருட்டுக் கண் ால பாத் ா ஜேZரIா
வெ ரியும். அப்புறம் எப்படி ஜேZரத்துக்கு
ஜேவணைலக்கு ஜேபாக முடியும். உங்க கண்ணு

இருக்கற லட்ச த்துக்கு, வெசண்ட்ரல் ஸ்ஜே'சன்
கடிகாரத்ணை கழுத்துல Iாட்டிக்கிட்'ாத் ான்
பளிச்சுன்னு வெ ரியும்.”
வாணி அவன் Iணைனவி. ஆனால் வாணைQத்
திறந் ால் சாணி ான். கரும்புள்ளியும்
கழுணை யும் ான் பாக்கி. Iற்றபடி எல்லா
அவIானத்ணை யும் அரங்ஜேகற்றி விடுவாள்.
அவளுணை'Q ஒரு Zாள் உணைரயின் ஒரு பகுதி ான்
ஜேIற்வெசான்னது.
அலுவலகம் Iாம்பலம் Iகாலட்சுமி வெ ருவில்
இருந் து. இந் ப் பக்கம் உஸ்Iான் சாணைல ஒரு
வழிப் பாணை . பின்பக்கIாகத் ான்
வரஜேவண்டும். அ ற்கு ஒரு இரண்டு நிமி'ம்
கூடு லாக ஆகும். அவனுணை'Q அதிர்ஷ்'ம்
இன்று வழிவிட்ஜே' வாகனங்கள் வெசல்கின்றன.
இஜே ா இன்னும் ஒரு நிமி'ம் இருக்கிறது.
அவன் Iகாவெலட்சுமி வெ ருவில் நுணைழந்து
விட்'ான். அலுவலகக் கட்டி'த்திற்குள்
நுணைழந்து ணைசக்கிணைY ஸ்'ாண்ட் ஜேபாட்டு
பூட்டும்ஜேபாது வெசக்யூரிட்டி Zமுட்டுச் சிரிப்பு
சிரித் ான்.

“ என்னா சார் இன்ணைனக்கு இவ்வYவு சீக்கிரம் “
இவனுக்குக்கூ' Zம்ணைIப் பார்த் ால் கிண்'ல்
வெசய்Q ஜேவண்டும் என்று ஜே ான்றுகிறஜே என்று
ன் விதிணைQ வெZாந்து வெகாண்ஜே' உள்ஜேY
பார்ணைவணைQ ஓ'விட்'ான். அ' அதிசQIாக
இருக்கிறஜே . ாம்பரம் சித்ரா இன்னும்
வரவில்ணைல. ஒருZாYாவது அவளுக்கு முன்னால்
வந்து விட்'தில் உண்ணைIயிஜேலஜேQ அவன்
Iனம் குதிQாட்'ம் ஜேபாட்'து.
இன்னும் வெகாஞ்சம் எட்டிப் பார்த் தில்
அவினா…¤ம் வரவில்ணைல என்று வெ ரிந் து.
அ'க் கஷ்'ஜேI! Zாம் சீக்கிரம் வரும்ஜேபாது
இந் க் கிரா கன் வரவில்ணைலஜேQ. அவனுக்கு
முன்னால் வணைYQாIல் வெZளிQாIல்
ஒருZாYாவது ன் இருக்ணைகக்கு வெசல்லலாம்
என்று பார்த் ால் அதில் Iண் விழுந்து விடும்
ஜேபாலிருக்கிறஜே . சரி அ னாவெலன்ன..
வெசக்யூரிட்டி பார்த்திருக்கிறான். அவன் வெசால்ல
Iாட்'ானா?
ணைசக்கிள் ஜேŒண்டில் பாரிலிருந்து சாப்பாட்டுப்
ணைபணைQ எடுத்துக் வெகாண்டு, ணைலணைQ

நிமிர்த்திQபடிஜேQ அவன் வாசல் க ணைவ ஜேZாக்கி
Z'ந் ான்.
ஒரு பத்து படி ஏறித் ான் அலுவலக வாசல்
க ணைவ அணை'Q ஜேவண்டும். படிகணைY
கிராணைனட் கற்கYால் அணைIத்திருந் ார்கள்.
தினமும் கணை'நிணைல ஊழிQன் ஜேகாபால் ஜேசாப்பு
ஜேபாட்டு கழுவி துணை'த்து பYபY வெவன்று
ணைவத்திருக்கிறான். குனிந்து பார்த் ால்
Z'ப்பவர் பிம்பம் வெ ரியும். வெகாஞ்சம் கவனம்
பிசகினால் வழுக்கிக் கூ' விட்டு விடும்.
தினமும் ஏறி வரும் படிகள் ான். ஆனால் ஜேZரம்
வறி வருவ ால் இணை வெQல்லாம் கவனிக்கும்
Iன நிணைலயில் பரமு எப்ஜேபாதும்
இருந் தில்ணைல. இன்று ான் அந் ப் படிகணைY
மு ன் முணைறQாக ரசித்துப் பார்த் ான்.
ஏறக்குணைறQ ஒரு சிம்Iாசனத்தின் படிகணைYப்
ஜேபால .. திடீவெரன்று அவனுக்ஜேக ஒரு ரா:
கம்பீரம் வந்து விட்'து ஜேபால இருந் து.
சாப்பாட்டு ணைபணைQ ஜேலசாக சுழட்டிQபடி ஒரு
ரா:பார்ட் Zடிகணைனப் ஜேபால அவன் அந் ப்
படிகளில் ஏறினான்.

முழுவதும் கண் ாடிQால் வெசய்Qப்பட்' க வு.
சூரிQ வெவளிச்சம் உள்ஜேY வரா படி கறுப்பு
•பிலிம் ஒட்டியிருந் ார்கள். ZடுZாQகIாக அ ன்
ஜேIல் கணிப்வெபாறியில் அச்சடிக்கப்பட்'
ஜேபாஸ்'ர் ஒன்று ஒட்'ப்பட்டிருந் து.
ஊழிQர்கள் கவனத்திற்கு:
இன்று மு ல் அலுவலக ஜேZரம் காணைல
9.30 மு ல் Iாணைல 5.30 வணைர.
இப்படிக்கு: மு ன்ணைI ஜேIலாYர்.
பரமு ணைகக்கடிகாரத்ணை ப் பார்த் ான். இருபது
ரூபாய் கடிகாரம் 9.01 என்றது.

12. விணை ஜேபாடும்
Iரங்கள்
அந் ஊரில் இருந் ஒஜேர பள்ளிக்கூ'ம்
அது ான். அதுவும் இப்ஜேபாஜே ா அப்ஜேபாஜே ா
விழுந்து விடும் நிணைலயில் ான் இருந் து. Iணைழ
வெபாய்த்துவிட்' காலIாகிப்ஜேபான ால்
இன்னும் ஓரிரண்டு வரு'ங்களுக்குத் ாங்கும்
என்று ஊர் Iக்கள் ஜேபசிக் வெகாண்'ார்கள்.
வெபண்கள் ஜேபச்சு ஜேவறாக இருந் து. அவர்கள்
அந் ப்பக்கம் ஜேபாகும்ஜேபாவெ ல்லாம் ஒருவி
அச்சத்து'ஜேன அந் ப் பள்ளிக்கூ'த்ணை ப்
பார்த்துக் வெகாண்டு ஜேபானார்கள். ஊருக்கு
ஒதுக்குப்புறIாக உள்Y Iாந்ஜே ாப்பில்
இப்ஜேபாது கள்Yச்சாராQம் காய்ச்சி விற்பணைன
வெசய்துவெகாண்டிருப்பவர்கள், பள்ளிக்கூ'ம்
இடிந்து ஜேபானால் அந் இ'த்ணை ங்கள்
விற்பணைனக்குத் ஜே ா ான இ'Iாக
ஜே ர்ந்வெ டுத்திருப்பணை அறிந் திலிருந்து
அவர்கYது பீதி இன்னும் அதிகIாகியிருந் து.

கணை'சி மூச்ணைச வி'க் காத்திருக்கும்
வெபரிQவர்களின் அருகில் அIர்ந்து வெசாந்
பந் ங்கள் பிரார்த் ணைன வெசய்வதுஜேபால்
Iனதுக்குள் அந் ஓட்டுக் கட்டி'ம் விழுந்து
வி'ாIலிருக்க ஜேவண்டிக் வெகாண்ஜே' ான்
அப்வெபண்கள் அணை க் க'ந்து ஜேபானார்கள்.
அந் ப் பள்ளிக்கூ'ம் எப்ஜேபாது இடிந்து
விழுஜேIா என்கிற அச்சத்தில் சில ாய்Iார்கள்
ங்கள் பிள்ணைYகணைYக் கூ' அனுப்ப
அச்சப்பட்டுக் வெகாண்டிருந் ார்கள். பிள்ணைYகள்
குணைறQ குணைறQ சாராQ விQாபாரிக்கு குஷி
அதிகIாகிக் வெகாண்டிருந் து. சண்முக
வாத்திQார் தினமும் அங்கு வந்து Iாணைல வணைர
உட்கார்ந்து ஜேபாவணை வழக்கIாகக்
வெகாண்டிருந் ார். அதுஜேவ சாராQ விQாபாரிக்கு
வெபரும் இணை'ஞ்சலாக இருந் து. அவனது
ஆட்கள் அடிக்கடி பள்ளிக்கு அருகாணைIயில்
வந்து ஜேZாட்'ம் விட்டுச் வெசல்வார்கள்
சண்முகம் வாத்திQாணைரப் பற்றி ஊரில்
வெபருமி Iாகப் ஜேபசுவார்கள். ஆனாலும்
அவர்களுக்குள் ஒரு கவணைல இருந் து!

சண்முகம் வாத்திQார் இந் ஊர்க்கார்ர் இல்ணைல.
அரசிQல் காழ்ப்பு ர்ச்சி கார Iாக இங்ஜேக
ள்ளி வி'ப்பட்'வர். ஆட்சி IாறிQதும்
அவருக்கு Iாற்றல் உத் ரவு வரலாம் என்று
ஜேபசிக் வெகாண்'ார்கள். ஜே ர் லும்
அருகாணைIயில் வந்து விட்'து. முந்ணை Q
அரசின் பழிவாங்கும் Z'வடிக்ணைககணைY
நிச்சQம் புதிQ அரசு Iறு பரிசீலணைன வெசய்யும்.
அப்ஜேபாது சண்முகம் வாத்திQாருக்கு விடிவு
காலம் பிறக்கும்.
சண்முகம் வெசய் வறு என்ன? அவர்
ஆசிரிQராக இருந் பள்ளிப்பட்டு கிராIத்தில்
ணைலணைI ஆசிரிQராக இருந் வர் ஒரு கட்சி
அபிIானி. அதுவும் பிர ான எதிர் கட்சி.
அ னால் அவருக்கு வகுப்வெபடுக்கும்
ஜேவணைலவெQல்லாம் கிணை'Qாது. அஜே ாடு கட்சி
ஜேவணைலQாக அவணைர பல இ'ங்களுக்கு கூட்டிப்
ஜேபாய்விடுவார்கள் கட்சி ஆட்கள். மீ ம்
இருக்கும் இரண்ஜே' ஆசிரிQர்கள் ணைலயில்
வெIாத் பள்ளிச் சுணைIயும் விடியும்.
முக்கிQIான பிரச்சிணைனகள் ஏதும் வந் ால்,
அணை த் தீர்க்க ணைலணைI ஆசிரிQர் இருக்க

Iாட்'ார். அவருக்கு அடுத் ாக சண்முகம்
வாத்திQார் ான் அணைவகணைYத் தீர்க்க ஜேவண்டும்.
சில சIQம் அவர் எடுக்கும் முடிவுகள், கட்சி
ஆட்களுக்கு எதிராக இருக்கும்.
Iாணைல ஜேவணைYகளில் உ'ற்பயிற்சியும்
விணைYQாட்டும் முக்கிQம் என்று வெசால்லிக்
வெகாண்டிருந் சண்முகம் வாத்திQார்
Iா வர்கணைYப் பார்த்துக் ஜேகட்'ார்: “ நீங்க
எல்லாம் Iாணைலயில் பள்ளியில்
விணைYQாடுகிறீர்கள் ாஜேன?”
வகுப்பில் நிசப் ம்!
“ Qார் Qார் என்ன விணைYQாட்டு
விணைYQாடுகிறீர்கள் என்று ஒவ்வெவாருவராக
இங்கு வந்து வெசால்லுங்கள்”
ஒருவரும் எழுந்திருக்கவில்ணைல! அப்ஜேபாஜே
சண்முகம் வாத்திQாருக்கு துணுக்வெகன்றது.
வகுப்ணைப கணைலQச் வெசால்லி விட்'ார்!
Iாணைலயில் பள்ளி விட்'பின் னக்கு மிகவும்
வெZருக்கIான, Zன்றாகப் படிக்கும்
பழனிQப்பணைன ன் அருஜேக அணைழத்து விவரம்
ஜேகட்'ார்! கிணை'த் வெசய்தி அதிரச் வெசய் து!

Iாணைலயில் பள்ளி ஜேகட்டுகள் மூ'ப்பட்ஜே'
இருக்கும். அணை ப் பூட்டி, சாவிகணைY
ணைலணைIQாசிரிQர் வீட்டுக்கு வெசன்று வெகாடுத்து
விட்டு கணை'நிணைல ஊழிQரான ஜேவலுச்சாமி
வீட்டிற்கு ஜேபாய் விடுவான். பள்ளியின் வெIாத்
விYக்குகளும் அணை க்கப்பட்டிருப்ப ால்
Iா வர்களுக்கு அங்ஜேக வர பQம். அ னால்
Qாரும் விணைYQா' வருவதில்ணைல.
வெசன்ற வரு'ம் Iா வர்களின் கல்வித் ரத்ணை
ஜேசாதிக்க வந் அதிகாரி மிகவும் Iகிழ்ந்து ஜேபாய்
“ எக்—வெலன்ட்! இது ஒரு Iாதிரி பள்ளி. இ ற்கு
ஏ ாவது அரசி'ம் வெசால்லி வெசய்Qச்
வெசால்கிஜேறன் “ என்றார்.
உ'ஜேன ணைலணைI ஆசிரிQர், னக்கு னிQாக
ஒரு அணைறயும் அதில் குளிர்சா ன வசதியும்
இருந் ால் இன்னமும் பள்ளி ஜேIம்படும்
என்றார். அணை சட்ணை' வெசய்Qா அதிகாரி,
சண்முகம் வாத்திQாணைர ஜேZாக்கித் திரும்பினார்.
“ மிஸ்'ர் சண்முகம்! நீங்க ஜேகட்'ா சரிQாக்
ஜேகப்பீங்க.. என்ன ஜேவணும் ஜேகளுங்க”
“ படிப்பு முக்கிQம் ான் சார்! ஆனால் அஜே ாடு
உ'ற்பயிற்சியும் இருந் ால் ான் Iனமும்

உ'லும் வெ ம்பாகும்.. பள்ளிக்கூ'
ணைI ானத்திற்கு இரண்டு பிரகாச விYக்குகள்
ந் ால் பQனாக இருக்கும் சார் “
“ வெவரி குட்! Iா வர்கள் Zலனில் அதிக
அக்கணைற எடுத்துக்கற ஆசிரிQர்கஜேY
Zல்லாசில்ரிQர்கள். Iற்றவர்கள் எல்லாம்
வெசல்லா சிறிQர்கள்” என்று சிஜேலணை'Qாக
வெசால்லிவிட்டு ணைலணைI ஆசிரிQணைர ஒரு
பார்ணைவ பார்த் ார்.
அன்றிலிருந்து ஆரம்பித் து சண்முகம்
வாத்திQாருக்கு ணைலவலி. எணை வெசான்னாலும்
ஏறுக்கு Iாறாக வெசால்ல ஆரம்பித் ார் ணைலணைI
ஆசிரிQர். கூ'ஜேவ “ Zான் Iாற்றல்
வாங்கிக்கஜேறன்.. இவஜேனா' என்னால ஜேவணைல
வெசய்Q முடிQாது “ என்று பகிரங்கIாக கட்சி
ஆட்களி'ம் வெசால்ல ஆரம்பித் ார்.
Zாட்கள் க'ந் ன. அதிகாரி நிQாQவான். பல
ணை'கணைYத் கர்த்து அவர் அந் ப் பள்ளிக்கு
பிரகாச விYக்குகணைY வழங்கிவிட்'ார். ஆனால்
அணை வெபாருத்துவ ற்கு ணைலணைI ஆசிரிQர் பல
ணை'கள் விதித் ார். அதிக மின்சாரம்
வெசலவாகும் என்றார். அரசில் ஜேகள்வி

ஜேகட்பார்கள் என்றார். கட்டி'ம் ாங்காது
என்றார். மின்கசிவால் பள்ளிஜேQ எரிந்து
Iா வர்கள் கருகிப் ஜேபாவார்கள் என்று
பQமுறுத்தினார்.
ணைI ானத்தின் இருபுறமும் ஓங்கி வYர்ந்
இரண்டு ஜேவங்ணைக Iரங்கள் இருந் ன. உள்ளூர்
மின்சார ஊழிQர் ஒருவர் பள்ளிக்
கட்டி'த்திலிருந்து ஜேவங்ணைக Iரங்கள் வணைர மின்
கம்பி வெகாண்டு வர உ வினார்.
வெ:கஜ்ஜே:ாதிQாக இரண்டு விYக்குகளும்
ஜேவங்ணைக Iரத்தில் வெபாருத் ப்பட்'ன.
ஜேகாணை' காலத்தில் மின்விசிறிகள்
இQக்கப்படும் வகுப்பணைறகள், குளிர்காலத்தில்
நிறுத் ப்பட்'ன. பல சIQங்களில்
Iா வர்கஜேY விசிறி ஜேவண்'ாம் என விர்த்து
விட்'னர். மீ Iான மின்சாரம் அவர்களுக்கு
Iாணைல பQன்பட்'து.
பழனிச்சாமி, ஜேIாட்'ார் ஜேபா'ாIல் ண்ணீர்
நிரப்பும் ஜேQாசணைனணைQச் வெசான்னான். அ ன்படி
ஜேகணியிலிருந்து ராட்டினம் வழிQாக
ஜேIல்நிணைலத் வெ ாட்டிக்கு நீர் வெகாண்டு
வெசல்லப்பட்'து. அணை முணைற ணைவத்துக்

வெகாண்டு Iா வர்கஜேY இQக்கினார்கள்.
Iாணைல விணைYQாட்'ால் அவர்கYது உ'ல்
பலம் கூடியிருந் து. அ னால் இந் காரிQம்
சாத்திQIாயிற்று.
பழனிச்சாமி வெசான்ன விவரத்ணை க் ஜேகட்'
சண்முகம் வாத்திQார், ாஜேன அணை ஜேZரில்
ஆராQ முடிவு வெசய் ார். Iாணைலயில் பள்ளிக்
ஜேகட்டுகள் பூட்டிQபின் ஜேவலுச்சாமி அணை
ணைலணைI ஆசிரிQரி'ம் வெகாடுக்க கிYம்பினான்.
அவணைன வழிIறித் ார் சண்முகம் வாத்திQார்.
“ என்ன ஜேவலுச்சாமி! எங்ஜேக கிYம்பிட்ஜே'? “
“ வெŒச் எம் வீட்டுக்கு சார்! சாவிணைQக்
வெகாடுக்கணும்.”
“ வழக்கIா நீ அணை உன் வீட்டுக்கு வெகாண்டு
ஜேபாயிடுஜேவ இல்ஜேல.. இப்ப ஏன் வெŒச் எம்? “
“ Zாணைலஞ்சு IாசIா இப்படித் ான் Z'க்குது
சார். சரிQா அஞ்சு Iணிக்கு ஜேகட்ணை' பூட்டி
சாவிணைQ ன்னாண்' வெகாடுக்கணும்னு அய்Qா
உத் ரவு ஜேபாட்டுட்'ாரு.. உங்களுக்கும்
வெ ரியும்னாஜேர அய்Qா? வெ ரிQா ா?”
ஏஜே ா சதி Z'க்கிறது என்பது Iட்டும் சண்முகம்

வாத்திQாருக்கு புரிந் து. ஆனால் அதில்
ஜேவலுச்சாமிணைQ இழுக்க அவருக்கு
விருப்பமில்ணைல.
“ ஆங்! Iறந்துட்ஜே'ன்! ஆIாம் ஆIாம்!
வெ ரியும்.. இப்ப Zாஜேன வெŒச் எம்
வீட்டுக்குத் ான் ஜேபாஜேறன்.. Zாஜேன
வெகாடுத்தி'ஜேறன்” என்று சாவிணைQ வாங்கிக்
வெகாண்'ார். ஜேவலுச்சாமி Iணைறவது வணைர
காத்திருந் சண்முகம், ன் ணைகக்குட்ணை'ணைQ
எடுத்து சிக்னல் வெசய் ார்.
Zாணைலந்து Iா வர்கள் பழனிச்சாமி
ணைலணைIயில் ஓடி வந் ார்கள்.
“ ஜே'ய் பசங்கYா! இன்னிஜேலர்ந்து ணைI ானம்
திறக்கப் ஜேபாகுது. ஒவ்வெவாருத் ரும் எத்தினி
ஜேபருக்கு வெசால்ல முடியுஜேIா வெசால்லி கூட்டி
வாருங்கள்”
பிரபல ZாஜேYட்டின் நிருபராக இருந் ன்
பள்ளித் ஜே ாழன் சுஜேரணை… வரச் வெசால்லி
Iா வர்கள் விணைYQாடுவணை ப'ம் பிடிக்கச்
வெசய்து, ணைலணைI ஆசிரிQர், கல்வி அதிகாரி
வெபQர்களூ'ன் IறுZாள் அணை பத்திரிக்ணைக
வெசய்திQாக ஆக்கிவிட்'ார் சண்முகம்.

ணைலணைI ஆசிரிQருக்கு கல்வி
அதிகாரியி'மிருந்து பாராட்டும் வாழ்த்தும்
வந் து. அவரால் மீண்டும் ணைI ானத்ணை மூ'
முடிQவில்ணைல. ஆனாலும் நீறு பூத் வெZருப்பாக
காழ்ப்பு உறங்கிக் கி'ந் து அவரது Iனதில்.
அந் ஜேZரத்தில் ஆட்சி Iாற்றம் வந்து
அவருணை'Q அபிIானக் கட்சி ப விக்கு வந் து.
சண்முகத்திற்கு Iாற்றல் உத் ரவு வந் து.
ணைI ானம் மீண்டும் மூ'ப்பட்'து.
இங்ஜேக..சண்முகத்திற்கு ஜேவறு பிரச்சிணைன. சமூக
விஜேராதிகளி'மிருந்து எதிர்ப்பு. ஆனாலும்
அஞ்சாIல் அவர் பள்ளிக்கூ'த்திற்கு வந்து
வெகாண்டிருந் ார்.
சாராQ விQாபாரி சIா ானம் வெசால்லிக்
வெகாண்டிருந் ான்.
“ வாத்தி உத் ரத்துக்கு கீஜேழ ான்
ஒக்காந்துகினுகீறான். உத்திரம் வுழுந் ா
வெபாட்டுனு ஜேபாயிடுவான். “
எப்ஜேபா உத்திரம் விழுவது, எப்ஜேபா இ'த்ணை
ஆக்ரமிப்பது என்ற கவணைலயில் இருந்
அவனுக்கு உபாQம் ஒன்று வெசான்னான் ரவுடி

ரங்கன் .
“ வாத்தி ணைலயில ஒஜேர ஜேபா'ா ஜேபாட்டுருவம்.
அப்புறம் உத் ரத்ணை ள்ளி விட்'ாப் ஜேபாச்சு. “
துட்டு பார்க்கும் ஆணைசயில் வெகாணைலக்கும்
Qாரானான் சாராQ விQாபாரி.
சனிக்கிழணைI Zாள் குறிக்கப்பட்'து. ஜேQாசணைன
வெசான்ன ரங்கஜேன ஜேவணைலக்குத்
ஜே ர்ந்வெ டுக்கப்பட்'ான். அவனுக்கு அதிக
சாராQம் வெகாடுத்து உற்சாகப்படுத்தினான்
விQாபாரி.
Iாணைல ஐந்து IணிQாகிவிட்'ணை உ ர்ந்
சண்முகம் வாத்திQார் ன் புத் கங்கணைY எடுத்து
ணைபக்குள் ணைவத் ார். இன்று இரண்டு
பிள்ணைYகள் ான் வந்திருந் ார்கள். அவர்களும்
ஏஜே ா ஜேவணைலவெQன்று முன்ன ாகஜேவ
ஜேபாய்விட்டிருந் னர்.
எழ முQன்ற சண்முகம் வாத்திQாணைர வெகால்ல
பின்னால் Qாராக நின்றிருந் ான் ஜேவலுச்சாமி.
அவன் ணைகயில் வெபரிQ இரும்புத் டி இருந் து.
வெகாஞ்சம் நீYIாக இருந் து அது. கனமும் கூ'.
சட்வெ'ன்று தூக்க முடிQாIல், வெகாஞ்சம்

மூச்சிழுத்து ஜேIஜேல தூக்கினான். எதிஜேலா பட்டு
அது வெ றித் து!
ஏஜே ா முறிந் ாற்ஜேபால் சத் ம் ஜேகட்டு
திரும்பினார் சண்முகம் வாத்திQார். உத்திரம்
விழுந்திருந் து. அ னடியில் இரும்புத் டிஜேQாடு
அணைசவற்று இருந் ான் ஜேவலுச்சாமி.
Iார்ச் 2015 ல் திண்ணை
கீஜேழ!

யில் வெவளிவந் கணை கள்

13. வெ ாணைலக்கானல்
அப்பாவுக்கு நில சர்ஜேவQர் ஜேவணைல. படித் து
என்னஜேIா டிப்YஜேIா ான்! ஆனால் ஊரில்
எல்ஜேலாரும் அவணைர இஞ்சிQர் என்று ான்
கூப்பிடுவார்கள்.
“எஜே'! அது இஞ்சிQரும் இல்ல.. Iாஞ்சிQரும்
இல்ல.. இன்ஜினிQர்!”
“இந் வெபாணைக வண்டிQ ஓட்டுவாகஜேY? அவுக
IாதிரிQா?”
“அஜே' Iாக்கான்! அது இன்ஜின் ணை'வரு! இவரு
இஞ்சிQரு “
திருத் ம் வெசால்லி அலுத்துப் ஜேபாய்விட்'ார்
அப்பா!
அப்பாவுக்கு இவனும் அண் னுIாக இரண்டு
ஆண் பிள்ணைYகள். மூத் வன் ஜேகாபால் அடிக்கடி
Iாறும் அப்பாவின் ஜேவணைல
நிரந் ரமின்ணைIQால் சரிQாக படிப்பு ஏறாIல்

பள்ளி இறுதிஜேQாடு நின்று ஜேபானான். இவன்
வYர்ந்து பள்ளிக்கு ஜேபாகும் காலத்தில் ஆத் ா
ஒரு ணைவராக்கிQத்ஜே ாடு கூறி விட்'ாள்.
“ எந் ஊரு சீணைIக்கு ஜேவ ா ஜேவணைலக்கு
ஜேபாங்க.. ஆனா புள்ணைYங்களும் Zானும்
வரIாட்ஜே'ாம். ஊர் ஊராப் ஜேபாயி மூத் வன்
படிப்பு வெகட்'து ஜேபாதும். சின்னவனாவது
படிக்கட்டும்”
அப்பாவுக்கு எதிர் ஜேபச்சு ஜேபச திராணியில்ணைல!
அவரது வருIானம் குடும்பத்துக்கு
ஜேபா வில்ணைல. ஆத் ா ஒQர் கூணை' பின்னி
விற்பது வெகாஞ்சம் வருIானத்ணை க் கூட்டிற்று.
Zாலாப்பு என்றாலும் ஆத் ா ன் திறணைIQால்
எல்லாவற்ணைறயும் கற்றுக் வெகாண்'ாள். படிக்கும்
ஆர்வமும் படிக்க முடிQா ஏக்கமும் அவள்
Iனதில் வடுவாக இருந் ன. அ னால் எணை க்
கண்'ாலும் எழுத்துக் கூட்டி படிப்பாள்.
வெகாஞ்சம் படித் , படிக்கத் வெ ரிந் வெபண்கஜேY
அவளுக்கு சிஜேZகிதிகள்.
அப்படி அவள் கற்றுக் வெகாண்ட்து ான் ஒQர்
கூணை'கள் பின்னும் முணைற. ஒரு Zாள் ஏஜே ா ஒரு
துண்டு காகி த்ணை ணைவத்துக் வெகாண்டு ணைகணைQ

ஆட்டி ஆட்டி ஜேபசிக் வெகாண்டிருந் ாள். இவன்
என்று வெசால்லப்படுகிற :னாவுக்கு ஏதும்
விYங்கவில்ணைல.
IறுZாள் சந்ணை யில் இருந்து சின்ன மூங்கில்
கூணை' ஒன்ணைற வாங்கி வந் ாள் ஆத் ா!
“ சின்னவஜேன! வாத்Qார் வீட்டுக்குப் ஜேபாயி
பணைழQ நூஸ் ஜேபப்பர் Zாலஞ்சு வாங்கிட்டு
வாஜே'”
வாத்திQார் வீட்டில் ஆங்கில வெசய்தித் ாள் ான்
வாங்குகிறார்கள். அதுவும் அரக்ஜேகா ம் 'வுன்
பள்ளிக்கூ' ஆசிரிQர் என்ப ால் அவருக்கு
அணைவ கிணை'க்கின்றன. இவனது கிராIத்தில்
அது கிணை'க்காது.
ஆத் ாவுக்கு ஆங்கிலம் வெ ரிQாஜே ! இல்ணைல,
Qாரி'Iாவது அணை யும் கற்றுக் வெகாண்டு
விட்'ாYா? IறுZாள் பள்ளி முடிந்து அவன் வீடு
வந் ஜேபாது வெவயிலில் காQணைவத்திருந் அழகு
வண் க் கூணை' அவணைன வரஜேவற்றது.
“ பாத்திQாஜே'! வெIாYவா Iடிச்சு வெகாடுத்
ாள்ல ஜேபாட்டிருந் ாக.. வெசஞ்சு பாத்ஜே ன்..
Zல்லாத் ான் இருக்குது.. காQக்காQ

வெகட்டிப்படுIாம். ZாணைYக்கு வெபயிண்ட்
வாங்கிQாந்து தீட்'ணும்”
IறுZாள் சின்ன சின்ன 'ப்பாக்களில்
வர் ங்கள் வாங்கி தீட்டினாள் ஆத் ா. கூணை'
புது அவ ாரம் எடுத்திருந் து. வெவயிலில் காQ
ணைவத் ஜேபாது ஊஜேர கூடி நின்று பார்த் து.
“ இஞ்சிQர் சம்சாரம்னா சும்Iாவா? “ என்று
மூக்கின் ஜேIல் விரல் ணைவத் து ஊர்.
ஆத் ாணைவ ஆச்சரிQIாகப் பார்த் ான் :னா!
இவள் Iட்டும் இன்னும் வெகாஞ்சம்
படித்திருந் ால்!
ஜேவறு வழியில்லாIல் ான் ஒரு கட்'த்தில்
ஆத் ா அந் கிராI Iண்ணை விட்டு வரச்
சம்Iதித் ாள். அப்பாவுக்கு வெசன்ணைன
IாZகராட்சியில் ஜேவணைல கிணை'த்திருந் து.
ஜேIணைச ஜேவணைல இல்ணைல. அந் பிரம்Iாண்'
வெவள்ணைYக் கட்டி'த்தின் முன்புற வராந் ாவில்
உட்காரும் வெபஞ்சு ஜேவணைல. புதி ாக வீடு கட்'
வணைரப'ம் ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு வருபவர்கள்
இவரி'ம் ணைகவெQழுத்து வாங்கினால் உள்ஜேY
வெசல்லுபடிQாகும்.

அஜே ாடு :னாவின் படிப்பும் ஜேகாபாலின்
ஜேவணைலயும் ஆத் ாணைவ வெசன்ணைனணைQ ஜேZாக்கி
இழுத் து. Qார் Qாஜேரா குத் ணைகக்கு நிலத்ணை
எடுக்க வந் ஜேபாது ஆத் ா ான் கறாராக ஜேபசி
வெIாந் க்குடி ராIனுக்கு அந் க் குத் ணைகணைQ
வெகாடுத் ாள்.
“ என் உசுருஜே' இந் Iண்ணு.. கண்ணை ப்
ஜேபால பாக்ஜேகாணும்.. வெவYங்கிச்சா?’
வெIாந் க்குடி ஜேபருக்ஜேகற்றபடி ணைலஜேQாடு
உ'ணைலயும் ஆட்டினான். ஆனால் வரு'ா
வரு'ம் ஆத் ா ஜேபாய் பார்க்கும்ஜேபாது ராIனின்
ஜேவணைல திருப்தி ருவ ாகஜேவ இருந் து. சில
வரு'ங்கYாக பQ ஜேசார்வு கார Iாக ஆத் ா
ஊர் ஜேபாவணை நிறுத்தி விட்'ாள். அவளுக்கும்
வQ ாகிக் வெகாண்டிருந் து. சில வரு'ங்கYாக
ஜேகாபால் ஜேபாய்க் வெகாண்டிருந் ான். அவனுக்கு
கல்Qா ம் ஆனதிலிருந்து அண்ணி அவணைன
ன் பிடிக்குள் இறுக்கி அ ற்கு ணை' ஜேபாட்டு
விட்'ாள். இப்ஜேபாது அது :னாவின் ணைலயில்
விழுந்திருக்கிறது!
:னா வெகாஞ்சம் ஜேசார்ந்து ஜேபாயிருந் ான். இது

இரண்'ாவது முணைற ான் என்றாலும்
ஜேபருந்திலிருந்து இறங்கிQதிலிருந்ஜே ஜேசார்வு
அவனுக்குள் வந்து ஒட்டிக் வெகாண்'து.
எல்லாம் இரண்டு வரு'ங்களுக்கு முன்பு
ஆரம்பித் து ான். அவனுக்கு அந் Zாள்
Zன்றாக நிணைனவிலிருந் து.
“ முப்பாட்'ன் வெசாத்து என்று அலட்சிQIா
இருக்காதிங்கஜே'. வெபான்னு வெவணைYQற
பூமின்னு ாத் ன் அடிக்கடி வெசால்லும். ஒரு
எட்டு ஜேபாய் பாத்திட்டு வந்திருங்க “
ஆத் ா கத்தினது இன்னமும் பசுணைIQாக அவன்
காதுகளில் ஒலித்துக் வெகாண்டிருந் து. அவனுக்கு
மூத் வன் ஜேகாபால். சின்ன வQதிலிஜேலஜேQ
ஜேவணைலக்கு ஜேபாய் குடும்பத்ணை த் ாங்கிக்
வெகாண்டிருந் ான். அவன் ான் :னாணைவ படிக்க
ணைவத் து. கல்லூரி படிப்பு என்றான ஜேபான
ஆத் ா வெசான்னது:
“ வெவவசாQம் படிங்கஜே'.. அ ான் ZIக்கு ஜேசாறு
ஜேபாடும். 'ஸ் புஸ்—ுனு வெ ாணைரQாட்'ம்
படிச்சிட்டு வெவளிZாட்டுக்கு ஜேபாலாம்னு

எண் மிருந் ா வெசால்லு. அ முறிச்சி அடுப்புல
ஜேபாடுஜே ன். “
ஜேகாபால் I முடித் ணைகஜேQாடு னி வீடு
பார்த்துக் வெகாண்'ான். அ ற்குள் :னா கல்லூரி
படிப்பு முடித்திருந் ான். விவசாQக் கல்லூரி
ஒன்றில் விரிவுணைரQாYராக ஜேவணைலயும்
கிணை'த்திருந் து. ஜேகாபாலின் Iணைனவி
வெகாஞ்சம் 'வுன்காரி. அப்படி இப்படி இருக்க
ஜேவண்டும் என்பதில் அவளுக்கு ஆர்வம் அதிகம்.
அ னால் கிராI நிலம் எப்ஜேபாதும் ஜேபால
வெIாந் க்குடி ராIனுக்ஜேக குத் ணைகக்கு ஜேபானது.
“ சாகுபடிக்கும் வெசலவுக்கும் சரிQாவுது.
வெபரிQவர் நிணைனப்புக்காக ஒரு மூட்ணை' அரிசி
மிச்சம் புடிச்சு ாஜேரன்.. ப்பா
வெZணைனச்சுக்காதீங்க “ என்று வெசால்லிQபடிஜேQ
வரு'த்துக்கு இரண்டு முணைற ஊருக்கு வந்து
ஜேபாவான் வெIாந் க்குடி ராIன்.
:னாவுக்கு ஊர் அணை'QாYம் வெ ரிQவில்ணைல.
அரக்ஜேகா த்திலிருந்து 'வுன் ஜேபருந்தில்
ஜேபாகஜேவண்டும். பதினாலாவது கிஜேலாமீட்'ரில்
சாணைல சந்திப்பில் இறங்கி Z'க்க ஜேவண்டும்.

Zாலணைர கிஜேலாமீட்'ர். வழிவெQங்கும் றிகள்
இQங்கும் வீடுகள் இருக்கும். வாசலில் சாQம்
ஜேபாட்' துணிகள் காQ ணைவக்கப்பட்டிருக்கும்.
வெபருIாள்ராசப்பட்டி, குருவராசபட்டி,
ஜேசாணைலராசபட்டி என ஊர்கள்.. சிற்றூர்கள்.
ஜேபானமுணைற வந் ஜேபாது ார் சாணைல இல்ணைல.
வெவறும் வெசம்Iண் பாணை ான். ஜேபாய்
வந் வு'ன் வெசருப்ணைப Iாற்ற ஜேவண்டியிருந் து.
இம்முணைற பரவாயில்ணைல. வெசருப்பு
காப்பாற்றப்பட்டுவிடும்.
“ Zம்I பூமி இருக்கு ா? இல்ல அணை யும் அந்
சாQப்பட்'ணைறக்காரன் அடிச்சிக்கிட்டு
ஜேபாயிட்'ானான்னு ஒரு எட்டு பார்த்துட்டு வா “
என்று ஆத் ா வெசால்லி அனுப்பிQது. ஜேபான
வரு'ம் பம்பாய்க்காரன் சுத்துப்பட்டு
கிராIங்களிலிருந்து ஏராYIான நிலங்கணைYக்
ணைகQகப்படுத்திQ ாக வெசய்தித் ாள்கள் ஜேபசின.
ாராYIQIாக்கலில் அரக்ஜேகா ம் பகுதி
வெ ாழில் ஜேIம்பாடு பகுதிQாக
அறிவிக்கப்பட்டிருந் து.

“ வெZசவாYர் குடும்பங்கள் அதிகIாக வசிக்கும்
இ'வெIன்ப ால், அரசு அங்ஜேக ஆணை'கள்
Qாரிக்கும் வெ ாழிலுக்ஜேக முன்னுரிணைI
அளிக்கும் “ என்று அணைIச்சர் ஜேபசிவிட்டு
வானம் பார்த் பூமிகணைY ாணைர வார்த்து விட்டு
ஜேபானார்.
அந் வரு'ம் அரிசி மூட்ணை' வரவில்ணைல.
என்ன ஏது என்று பார்ப்ப ற்குத் ான் :னா
ஜேபாகிறான்.
“ வாங்க ம்பி “ என்று வரஜேவற்றான்
வெIாந் குடி ராIன். வாசலில் கயிற்றுக் கட்டிலில்
உட்கார்ந்திருந் ான்.
“ வெZலத் பாத்துட்டு வரச் வெசால்லிச்சு ஆத் ா “
“ Zம்I வெZலத் சுத்தி இருக்கற Iத் வெZலத்
எல்லாம் வாங்கிபுட்'ான் பம்பாய்க்காரன். சுத்தி
ஜேவலி ஜேபாட்டுட்'ான். உள்YாறஜேQ வெZாணைழQ
முடிQல.. Zல்ல வெவல வந் ா குடுத்துரலாIா? “
ராIன் வெசான்னதுஜேபால அப்படித் ான்
ஆகியிருந் து. சுற்றிலும் கம்பி ஜேவலி. இரவில்

மின்சாரம் பாய்ச்சுகிறார்கள் என்றான் ராIன்.
பராIரிப்பு இல்லாIல் காய்ந்து கி'ந் து பூமி.
இவன் நிற்பணை பார்த்துவிட்டு ஜேகாட்டு சூட்டு
ஆசாமிகள் இரண்டு ஜேபர் காரில் வந்து
இறங்கினார்கள். ஜேZரடிQாக விசQத்துக்கு
வந் ார்கள். இங்கு வெ ாழிற்சாணைல வரா ாம்.
பQணிQர் விடுதியும் பூங்காவும் அணைIக்கப்
ஜேபாகிறார்கYாம். சுற்றிலும் வெ ன்ணைன
Iரங்களும் IாIரங்களும் நீச்சல் குYமும்
வரப்ஜேபாகிற ாம். சுற்றுச்சூழலுக்கு
ஏற்ப'ப்ஜேபாகும் பாதிப்புக்கு சரிகட்' அரசு
விதித் நிபந் ணைனQாம். நூறு வரு'ங்களுக்கு
அவனுக்கும் அவன் சந் திQருக்கும் இலவசIாக
ங்க அனுIதி உண்'ாம். விணைலயும் வெகாஞ்சம்
அதிகம் கிணை'க்குIாம்.
ஆத் ாணைவ ஆஸ்பத்தியில் ஜேசர்த்திருந் ார்கள்.
இ Q ஜேZாய். மூன்று அணை'ப்புகள். நீக்க
ஒன்றணைர லட்சம் வெசலவாகியிருந் து. 'ாக்'ர்
வெசான்னார். வெகாஞ்சம் காற்ஜேறாட்'Iான

இ'த்தில் ணைவத்திருக்க ஜேவண்டுIாம். தினமும்
Zணை' பயிற்சி அவசிQம்.
குளுகுளுவெவன்ற வெ ன்ணைன Iா Iரங்களுக்கு
Zடுவில் ஆத் ா தினமும் Z'ந்து
வெகாண்டிருக்கிறாள். அடிக்கடி குனிந்து ஒரு ணைக
Iண்ணை எடுத்து ணைவத்துக் வெகாண்டு “ எம்
முப்பாட்'ன் வெசாத்து.. வெபான்னு வெவணைYQற
பூமி “ என்று புலம்புகிறாள். :னா புதிQ
ஜேŒாண்'ா சிட்டிணைQத் துணை'த்துக்
வெகாண்டிருக்கிறான்.

14. உQரங்களும்
சிகரங்களும்
ராமு என்கிற ராIZா னுக்கு வQது முப்பத்தி
இரண்டு. ஆனால் அவனது உQரம் முப்பது ான்..
என்ன குழப்புகிஜேறனா? முப்பது அங்குலஜேI
அவனது உQரம். அவணைனப் ஜேபான்ஜேறார் ஒன்று
சர்க்கஸில் இருக்க ஜேவண்டும் அல்லது
சினிIாவிஜேலா Zா'கம் Iற்றும் கூத்து ஜேபான்ற
அணைIப்பிஜேலா இருக்க ஜேவண்டும் எனபது விதி.
ஆனால் இதிலும் ராமுவின் வாழ்க்ணைகயில்
வித்திQாசம் உண்டு. ராமு எல்ஜேலாணைரயும் ஜேபால
பள்ளிக்கூ'ம் ஜேபானான். ஆனால் ஆறாம்
வகுப்பு ாண்டும் ஜேபாஜே அவனுக்கும்
அவணைனச் சுற்றி இருந்ஜே ார்க்கும் வெ ரிந்து
விட்'து அவன் வYர Iாட்'ான் என்று.
ஆனாலும் ஏழ்ணைIயிலிருந் அவனது வெபற்ஜேறார்
அவணைன அரசு Iருத்துவIணைனயில் இருக்கும்
உ'ல் கூறு ஆய்வு நிபு ர்களி'ம் வறாIல்
வெகாண்டு ஜேபாய் காட்டினர். அவர்களும்

சணைYக்காIல் அவனுக்கு Iருந்து Iாத்திணைர
கணைY இலவசIாகக் வெகாடுத் னர். இ னால்
அவனது உ'ல் வலிணைI வெபற்றஜே விர உ'ல்
உQரIாகவில்ணைல. ஆரம்பத்தில் ராமுவுக்கு இது
வெகாஞ்சம் Iன வருத் த்ணை க் வெகாடுத் து..
ஆனால் ஜேபாகப் ஜேபாக இதுஜேவ னக்கு
விதிக்கப்பட்' வாழ்க்ணைக என்று Iனணை த்
தி'ப்படுத்திக் வெகாண்'ான். இ ற்கு முக்கிQக்
கார Iாக இருந் வர்களில் ஒருவர் அவனது
ஆறாம் வகுப்பு ஆசிரிQர் ஆனந் ராசன் அய்Qா
அவர்கள்.
“ ராமு! உQரம் குணைறவு என்பது ஊனஜேI
இல்ணைல. ஆப்பிரிக்க கண்'த்தில் பிக்மி என்னும்
இனத் வர், இன்னும் குள்Y Iனி ர்கYாகஜேவ
ான் இருக்கின்றனர். ஆனால் வி… அம்புகணைYக்
வெகாண்டு, குறி வறாIல் எய்து
ஜேவட்ணை'Qாடுவதில் இன்னமும் அவர்கணைY
மிஞ்ச எந் வெவள்ணைYக்காரனாலும் முடிQாது.
அவர்கள் இனம் இன்னமும் உலகில்
வாழ்வ ற்கு, அந் இனத்தின் ன்னம்பிக்ணைக
கூ' ஒரு கார ம். உ'லால் உன்னால் எட்'
முடிQா உQரத்ணை ஜேவறு ஒன்றால் உன்னால்

எட்' முடியும்! “
ராமு அவணைர விQப்பு'ன் பார்த் ான். எட்டுவது
என்றாஜேல அது உ'லும் உQரமும்
சம்பந் ப்பட்' விசQம் ாஜேன. பின் ஜேவறு எ ால்
உQரத்ணை எட்டுவது?
“ ராமு கல்வி என்பது, பல சிகரங்கணைY எட்',
உனக்கு அறிவு பலத்ணை க் வெகாடுக்கும். உ'ல்
ஊனமுற்ற எத் ணைனஜேQா ஜேபர் சிறந்
அறிவாளிகYாக இருந்திருக்கின்றனர் இந்
உலகில். அ னால் உன் உ'ல் உQரக் குணைறணைவ
ஒரு வெபாருட்'ாக எண் ாஜே . படி Zன்றாகப்
படி. அதுஜேவ உன் வாழ்க்ணைகணைQ Iாற்றிக்
காட்டும் “
ராமு ஏழாம் வகுப்பு ஜேபானஜேபாது, பள்ளிஜேQ
அவனது திறணைIணைQப் பார்த்து, அவனுக்குத்
ஜே ணைவQான புத் கங்கணைYயும் ஜேZாட்டுப்
புத் கங்கணைYயும் வெகாடுத்து உ விQது. அ ற்குப்
பின்னால் ஆசிரிQர் ஆனந் ராசன் இருந் ார்
என்பணை அவன் பின்னாளில் அறிQ ஜேZர்ந் து.
சரிQாகப் படிக்கா Iா வர்கள்
முன்னிருக்ணைகயில் அIரச் வெசய்து இன்னும்
கூடு லாக அவர்கள் பால் கவனம் வெசலுத்தி

ஆசிரிQர்கள் அவர்கணைYயும் Zல்ல
Iதிப்வெபண்கள் வாங்க ணைவக்கும் முணைற ஒன்று
அந் ப் பள்ளியில் இருந் து. அ ன் படி
பார்த் ால் ராமு முன் வரிணைசயில் அIரஜேவ
முடிQாது. அவன் ான் மு ல் ஐந்து
இ'ங்களுக்குள் வந்து விடும் திறணைIQான
Iா வனாயிற்ஜேற. ஆனால் அவனது உQரம்
குணைறவான கார த் ால் பின் வரிணைசயிலிருந்து
அவனால் கரும்பலணைகயில் எழு ப்படும்
பா'ங்கணைYச் சரிQாக பார்க்க இQலாது.
அ னால் ஆனந் ராசன் அய்Qா அவர்கள்
அவனுக்காக ஒரு ஜேIணைச Zாற்காலிணைQ ஆசிரிQர்
இருக்ணைகக்கு அருகில் ஜேபாட்டு, அவன் அதில்
அIருIாறு வெசய் ார். அதுவும் அவன் பள்ளிக்
கல்வியில் வெவற்றி வெபறுவ ற்கு உ வி வெசய் து.
பள்ளி இறுதி வகுப்பில் அவன் படிக்கும்ஜேபாது
ஆனந் ராசன் அய்Qா ஓய்வு வெபற்று விட்'ார்.
அவரது வெசாந் கிராIம் பள்ளி இருந்
ஊரிலிருந்து ஐம்பது ணைIல் வெ ாணைலவில்
இருந் து. வெகாஞ்சம் ஜேபால சுவாச பாதிப்பு
ஜேZாய் அவருக்கு இருந் து. அ னால் வெவகு
வெ ாணைலவு Z'க்கஜேவா, பிரQா ம் வெசய்Qஜேவா

அவரால் இQலாது ஜேபாயிற்று. பிரிவு உபசார
விழாவில் ராமுணைவ அவர் அருகில் அணைழத்து
ணைவத்துக் வெகாண்'ார். காஜே ாரம் அவர்
கிசுகிசுப்பான குரலில் அவனு'ன் ஜேபசிக்
வெகாண்டிருந் ார்.
“ ராமு கவனத்ணை எதிலும் சி ற விட்டுராஜே .
இது கவனத்ணை சிணை க்கிற வQசு. எத் ணைனஜேQா
வெவளி IாணைQகள் உன்ணைன ன் பால் ஈர்க்க
முQற்சி பண்ணும். அ ற்வெகல்லாம் IQங்கி
வி'ாஜே . உன்னுணை'Q ஒஜேர குறிக்ஜேகாள் கல்வி
ஒன்று ான். Zான் இன்றிலிருந்து உன் அருகில்
இருக்க Iாட்ஜே'ன். ஆனால் இந் ஜேபனாணைவ
ணைவத்துக் வெகாள். Zான் அருகில் இருப்ப ாக
நிணைனத்துக் வெகாள். எப்ஜேபா ாவது உன்னால் வர
முடியுவெIன்றால் என் கிராIத்துக்கு வா. என்
வீட்டில் ங்கு. உனக்கான சந்ஜே கங்கணைY
தீர்த்துக் வெகாள். என்ன சரிQா?
ராமு அந் ப் ஜேபனாணைவ பQன்படுத் ஜேவ
இல்ணைல. தினமும் குளித்து புதிQ உணை'
அணிந்து அந் ப் ஜேபனாணைவ அ ன் புது வெIருகு
கணைலQா வெபட்டியிலிருந்து எடுத்து பூணைச
அணைறயில் சாமி ப'ங்களுக்கு அருகில் ணைவத்துக்

கும்பிடுவான். அ ற்கு பூ ஜேபாடுவான். பிறகு
பக்தியு'ன் அணை மீண்டும் அ ன் வெபட்டியில்
ணைவத்துப் பூட்டி விடுவான். அவணைனப் வெபாறுத்
வணைர அதுஜேவ குரு பூணைச!
ராமு Zன்றாகப் படித் ான் என்று வெசால்ல
ஜேவண்டிQதில்ணைல. பள்ளியில் மு ல்
Iா ாக்கனாக வந் ான் என்பது வரலாறு. வாரம்
வறாIல் ஞாயிறன்று ன்னுணை'Q இலவச
அரசு ணைசக்கிளில் அவன் ஆனந் ராசன் அய்Qா
இருக்கும் கிராIத்துக்கு ஜேபாய் விடுவான்.
அவனது ணைசக்கிளின் முன் கூணை'யில்
அய்Qாவுக்கு ன் வீட்டு ஜே ாட்'த்தில் விணைYந்
காய், கனிகள் இருக்கும். ன் Zண்பர்களின்
வெபற்ஜேறார் வீட்டில் ஜேவண்'ாம் என்று
ஒதுக்கப்படும் புத் கங்கள் இருக்கும். அய்Qா
கண் ாடி ஜேபா'ாIல் இன்னமும் படித்துக்
வெகாண்டிருக்கிறார். அவர்களுக்கு புத் கங்கஜேY
வகுப்பணைற. சில சIQம் ணைகயில் புத் கமும்
பிரம்புIாக அவர் படித் ஏஜே ா ஒரு விசQத்ணை
விYக்கிக் வெகாண்டிருப்பார். ஆசிரிQப்பணி
அவரது ரத் த்தில் ஊறிQ ஒன்று.
“ அய்Qா! இன்னிக்கு சங்க காலப் பா'ல்கள்

பற்றி ஏ ாவது வெசால்லுங்கஜேYன் “ என்பான்
ராமு. அதுவணைர ஜே ாய்ந்து உட்கார்ந்திருந்
அய்Qாவின் உ'லில் முறுக்ஜேகறும். சாYரம்
இல்லா சுவணைர பார்த்துக் வெகாண்ஜே' அவர்
வகுப்வெபடுப்பார்.
அய்Qாவுக்கு இப்ஜேபாது பற்கள் உதிர்ந்து
வெகாண்ஜே' வருகின்றன. வெIாழியில் வெகாஞ்சம்
வெ ளிவு குணைறவாக இருக்கிறது. ஆனாலும்
ராமுவின் காதுகளில் அவரது பணைழQ கணீர்
குரல் ான் ஜேகட்கும்.
அய்Qாவுக்கு Iணைனவி இறந்து ஜேபாய், ஜேகாகிலா
என்று ஒஜேர Iகள் இருக்கிறாள். அவஜேY
அய்Qாணைவப் பார்த்துக் வெகாள்கிறாள்.
அய்Qாவுக்கு வெசாந் வீடு இருந் ாலும்
நிலபுலன்கள் கிணை'Qாது. ஓய்வூதிQம் என்று
வெசாற்ப வெ ாணைக வருகிறது. அதிலும் வெகாஞ்சம்
பால்கார்ர் எடுத்துக் வெகாள்வார். மீ த்தில்
ஓடுகிறது வாழ்க்ணைக.
ஜேகாகிலா வெபரிQ வெபண் ஆனவு'ன் ஊர்
வழக்கப்படி அவணைY பள்ளியிலிருந்து நிறுத்தி
விட்'ார்கள். அய்Qாவுக்கு அதில் உ'ன்பாடு
இல்ணைல ான். ஆனாலும் வெIன்ணைIQான

அய்Qாவால் ஊணைர எதிர்த்து ஒன்றும் வெசய்Q
முடிQவில்ணைல.
ராமு ன்னுணை'Q பணைழQ புத் கங்கணைY
ஜேகாகிலாவுக்கு வெகாடுப்பான். அவஜேன
அவளுக்கு ஆசிரிQராகவும் இருந் ான். அ னால்
ஜேகாகிலாவுக்கு அவன் ஜேIல் IரிQாணை உண்டு.
ணைகயில் சான்றி ழ் இல்லாவிட்'ாலும்
ஜேகாகிலாவும் வெIத் ப் படித் வள் ான்.
ஜேகாகிலாவி'ம் ஜேவறு திறணைIகள் இருந் ன.
வெபண்கவெYல்லாம் பூக்கணைY சரIாகக் கட்'த்
வெ ரிந் வர்கள். ஜேகாகிலா ஒரு படி ஜேIஜேல ஜேபாய்
IாணைலகYாக்க் கட்டுவாள். பிச்சி, வெசவ்வரளி,
காட்டு Iல்லி, சம்பங்கி என்று அவள் கட்டும்
Iாணைலகள், ஆ வனின் கீற்ணைற வண் ங்கYாக
ஜே ான்றச் வெசய்யும் வானவில்லாக Iாறும்.
ராமு அந் IாணைலகணைY Iாணைல
பக்கத்திலிருக்கும் சிவன் ஜேகாயிலுக்கு எடுத்துப்
ஜேபாவான். அழகும் வாசமும் IாணைலகணைY
காசாக்கி விடும். அய்Qாவின் குடும்பம்
வெகாஞ்சம் நிமிர்ந் ற்கு இந் வருIானமும் ஒரு
கார ம்.
ஒரு Zாள் அய்Qாவின் Iர ம் நிகழ்ந் து.

ஜேகாகிலா திக்கற்று நின்றாள். ராமு ன் ஊணைர
விட்டு அய்Qாவின் வீட்டிற்கு குடி வெபQர்ந் ான்.
அவன் அருகில் நின்ற ஜேகாகிலாவின் கழுத்தில்
புது வெIருஜேகாடு ராமு கட்டிQ Iஞ்சள் ாலி
இருந் து.
பத்து ஆண்டுகள் உருண்ஜே'ாடி விட்'ன. ராமு
பள்ளி இறுதி ஆண்ணை' முடித்து கல்லூரியில்
ஜே ர்ச்சி வெபற்று, வெசன்ணைன IாZகரத்தில் மிகப்
வெபரிQ அQல்Zாட்டு நிறுவனம் ஒன்றில்
க க்காYாராக இருக்கிறான். ஐந்து இலக்க
ஊதிQம். வெசாந் Iாக வீடு, வாகனம் என்று ஏக
வசதி. அவனுணை'Q வீட்டுக் கூ'த்தில்,
ஜேகாகிலாவின் ணைககYால் கட்'ப்பட்'
IாணைலணைQப் ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு ஆனந் ராசன்
அய்Qா சிரித்துக் வெகாண்டிருக்கிறார் ப'த்தில்.
இப்ஜேபாவெ ல்லாம் ஜேகாகிலாவுக்கு பல
ஜேவணைலகள். கணிப்வெபாறி நுட்பத்ணை அவள்
சுலபIாக்க் கற்றுக் வெகாண்டு விட்'ாள்.
வீட்டிலிருந்ஜே அவள் ஜேவணைல வெசய்கிறாள்.
அவளுக்கும் Zல்ல ஊதிQம்.
அQல்Zாட்'வரு'ன் அவள் ஜேபசுவணை

ஜேகட்'ால், அவள் பார ஜே சத்தில்
பிறந் வளில்ணைல என்று சிலுணைவயிட்டு சத்திQம்
வெசய்வார்கள்.
ஜேகாகிலாவுக்கும் ராமுவுக்கும் இரண்டு
பிள்ணைYகள். மூத் வன் ஆனந் ன். இணைYQவன்
ராசய்Qா! ஆனால் ஜேகாகிலாவும் ராமுவும்
அவர்கணைY வெபQர் வெசால்லிக்
கூப்பி'Iாட்'ார்கள்.
“ வெபரிQ அய்Qா எங்கப்பா? சின்ன அய்Qா
எங்ஜேக காணும்?” என்ஜேற விளிப்பார்கள்.
ஆனந் ராசன் அய்Qாவுக்கு அவர்கள் Iனதில்
னி இ'ம். அ னால் வெபQர்கள்
உச்சரிக்கப்ப'ாது.
Iாணைலயில் அலுவலகம் முடிந்து வீடு திரும்பும்
ராமு பல Zாட்கள் வாசலிஜேலஜேQ காத்திருப்பான்.
உள்ஜேY ஜேகாகிலா பிள்ணைYகளுக்கு பா'ம்
எடுத்துக் வெகாண்டிருப்பான். அணை ஜேகட்டு
ரசித் படிஜேQ இருப்பான் ராமு. மீண்டும் அய்Qா
பா'ம் எடுப்பது ஜேபாலஜேவ இருக்கும்
ஜேகாகிவாவின் அணுகுமுணைற.
கா ல் உ ர்வு ஜேIஜேலாங்கும் இரவுகளில் ராமு
ஜேகாகிலாவி'ம் ஏ ாவது வகுப்பு எடுக்கும்படி

வெகஞ்சுவான். அவள் வெவட்கத்து'ன் Iறுப்பாள்.
கணை'சியில் அவனது ஜேவண்டுஜேகாணைY பூர்த்தி
வெசய்வாள். அணை க் ஜேகட்'படிஜேQ கிறக்கத்தில்
தூங்கிப் ஜேபாவான் ராமு. அவன் கனவில் அய்Qா
அந் ப் பா'த்ணை த் வெ ா'ர்ந்து Z'த்திக்
வெகாண்டிருப்பார்.
“ ஜேகாகிலா அந் உQர ஜேIணைசணைQ எடுத்து வா..
அய்Qா ப'த்துக்கு Iாணைல ஜேபா'ணும்.. ஜேZத்து
ஜேபாட்' Iாணைல வாடிச் சருகாப் ஜேபாச்ஜேச “
ஜேகாகிலா வெIல்ல ஒரு காணைல சாய்த் படிஜேQ
வருகிறாள். அவள் பிறவியிஜேலஜேQ
இYம்பிள்ணைY வா ம் வந்து கால் சூம்பிப்
ஜேபானவள்.
“அம்Iா இரு! Zாங்க எடுத் ாஜேறாம்”
என்றபடிஜேQ ஆனந் னும் ராசய்Qாவும்
ஜேIணைசணைQ தூக்கி வருவார்கள். பள்ளிச்
சீருணை'யில் அவர்கணைY பார்க்கும்ஜேபாது
ராமுவுக்கு பணைழQ ஞாபகங்கள் கணைர
புரண்ஜே'ாடும். பல முணைற பிள்ணைYகள் ராமுணைவ
டுத்து ாங்கஜேY அந் IாணைலணைQ சூட்'
முQன்றிருக்கிறார்கள். ஆனால் ராமு என்றும்

அ ற்கு சம்Iதிக்க Iாட்'ான். அவஜேன
அய்Qாவின் ப'த்திற்கு Iாணைல ஜேபா'
ஜேவண்டும். அது ஒரு நித்திQ பூணைச.
ஒரு ஏணிணைQப் ஜேபால படிகள் வெகாண்' அந்
வெபரிQ ஜேIணைசணைQ ஜேகாகிலாவும் பிள்ணைYகளும்
வெIல்ல இழுத்து வருகிறார்கள். ராமு அ ன் மீது
ஒரு ஜே ர்ந் சர்க்கஸ் வீரணைனப் ஜேபால ாவி ஏறி
ஜேகாகிலா வெகாடுக்கும் வண் ப்பூக்கள்
வெகாண்' IாணைலணைQ அய்Qா ப'த்துக்கு
அணிவிக்கிறான். காய்ந் IாணைலணைQ ஜேகாகிலா
வாங்கிக் வெகாள்கிறாள். ஜேIல் துண்'ால்
ப'த்ணை த் துணை'த் வாஜேற கீஜேழ நிற்கும்
ஜேகாகிலாணைவப் பார்க்கிறான்.
ஜேகாகிலா அவணைனப் பார்த்து பரிஜேவாடு
சிரிக்கிறாள். அவனுக்கு அய்Qா சிரிப்பது
ஜேபாலஜேவ இருக்கிறது.
‘ அது சரி! அய்Qா Iகள் அய்Qாணைவப்
ஜேபாலத் ாஜேன சிரிப்பாள்! “ என்று நிணைனத்துக்
வெகாள்கிறான் ராமு என்கிற முப்பது அங்குல
ராIZா ன்.

15. வெசத்தும் வெகாடுத் ான்
வெIயின் ஜேராட்டில் இறக்கி விட்டிருந் ார்கள்.
ஜேIாகன் வெகாஞ்சம் கணைYப்பாக இருந் ான். இது
இந் Iா த்தில் Zான்காவது முணைற. இஜே ஊர்
;இஜே ஜேபருந்து; இஜே இ'ம்.. இங்கிருந்து இரு
கிஜேலா மீட்'ர்கள் Z'க்க ஜேவண்டும்.
ஜேIாகனுக்கு இருபத்தி எட்டு வQது. Zல்ல
கணைYQான முகம். Zறுக்கு மீணைச.. வெகாஞ்சம்
வெவட்டிQ உ டுகள் Iட்டுஜேI அவனது அழணைகக்
வெகடுத் ன. அ னால் என்ன பரவாயில்ணைல.
அவன் என்ன வெசாற்வெபாழிவா நிகழ்த் ப்
ஜேபாகிறான். வட்டிக்கு ப ம் வாங்கிQவர்கணைY
ஜே டி அணைலயும் ஜேவணைல. ஒரு நிதி நிறுவனத்தின்
கவெலக்ஷன் பிரிவில் அவன் ஒரு உறுப்பு. ஒரு
உருப்ப'ா உறுப்பு என்று கூ'ச் வெசால்லலாம்.
பின்ஜேன என்ன.. வட்டி Iற்றும் வணை வசூல்
வெசய்பவர்களுக்கு இருக்க ஜேவண்டிQ மு ல்
குதி அவர்கள் Qவு ாட்சண்ணிQம், அறஜேவ
அறிQா வர்கYாக இருக்க ஜேவண்டும்
என்பது ான். ஆனால் அது ான் ஜேIாகனி'ம்

நிணைறQஜேவ இருந் து.
“ இந் ரு ஜேIாகனு.. இது எல்லாம் Qாவாரத்துக்கு
ஒத்து வராது! என்னா Iண்ணை'யில ஏறிச்சா “
என்று நிதி நிறுவன அதிபர் சந்திரசூ'ன்
வெசால்லிக் வெகாண்ஜே' இருப்பார்.
ஜேபருக்ஜேகத் வாறு ஜேகாபம் வந்து விட்'ால் வெசI
சூ'ாகிவிடும் சூ'ன். அப்ஜேபாது Iட்டும் அவர்
சூரிQசூ'ன் என்று வெசால்வாள் Iல்லிகா.
Iல்லிகா பக்கத்து சீட்டுக்காரி. அலுவலகத்தில்
இருக்கும் ஒஜேர வெபண் பிள்ணைY அவள் ான்.
வெசான்னால் ான் வெபண்.. இல்ணைலவெQன்றால்
பிள்ணைY ான்.. அப்படி ஒரு ஜே கம்! ஜே :ஸ்!
வெபான்ஜேனரி ாண்டி ச்சூர் கூட்டு ஜேராடுக்கு
ஜேIற்குப் பக்கம் இருந் து அந் க் குக்கிராIம்.
கீழப் பணைனயூர் என்று ஜேபர். ஜேIலப்பணைனயூர்
என்று ஒன்று இருக்கும்ஜேபால.. ஜேIற்குப் பக்கம்
இருக்கலாம். அல்லது வெகாஞ்சம் ஜேI'ான
பகுதியில் இருக்கலாம்.
பிர ான சாணைலயிலிருந்து வெகாஞ்சம் சரிவாக
இறங்கிப் ஜேபானது பாணை . அ னால் ான் கீழப்
பணைனயூர் என்று ஜேபர் வந் ஜே ா என்னஜேவா.

வழிவெQங்கும் பணைனIரங்கள்.. எண்ணை க்
கா ா பரஜே சிக் கிழவர்களின் ணைலகணைYப்
ஜேபால அங்வெகான்றும் இங்வெகான்றுIாக
ஓணைலகள்.. அதுவும் வெ ன்ணைனணைQப் ஜேபால நீள்
சணை'வெQல்லாம் கிணை'Qாது.. எல்லாம் சம்Iர்
கிராப் ான்.
“ வட்டிக்காரன் வந்துட்'ாண்ஜே'ாய்..
அணைரக்கண் னுக்கு ஜேவட்டு ணைவக்க
வட்டிக்காரன் வந்துட்'ான் ஜே'ாய்.. “
Iாடு ஜேIய்க்கும் சிறுவர்கள் கும்IாYத்து'ன்
கூக்குரலிட்'ார்கள். இவர்களில் ஒருவன் ஓடிப்
ஜேபாய் வெசால்லியும் ணைவப்பான். ஜேIாகன் ஜேபாய்
ஜேசருவ ற்குள் அவணைனத் திருப்பி அனுப்பத்
குந் கார ங் கணைY அணைரக் கண் ன்.. ஜேச
எனக்கும் அஜே ஜேபர் வருகிறது.. ZIச்சிவாQம்..
என்ன ஜேபர் வெபாருத் ம்! சிவனுக்கு மூன்று
கண்கள்.. இவனுக்கு ஒன்றணைர.. இவன் பாதி
சிவன்.. சு'ணைல பக்கத்தில் ான் வீடு. இரண்டு
Iணைனவிகள் இரண்டு பிள்ணைYகள்.. அதிலும்
ஒன்று Qாணைனக்குட்டி.. அ ற்கு ணைவத்திQம்
பார்க்க வாங்கிQ க'ன் ான், இன்னும்
வட்டிQாக குட்டி ஜேபாட்டுக் வெகாண்டிருக்கிறது

அசல் அசராIல் அப்படிஜேQ இருக்கிறது.
“ வாங்க ம்பி!” என்று வரஜேவற்றார் ZIசு..
ஜேIாகனுக்கு ஆச்சர்QIாக இருந் து. இழுத்துப்
ஜேபார்த்திக் வெகாண்டு இருமிக் வெகாண்டு படுத்துக்
கி'க்கும் இவரா? அதுவும் எழுந்து நின்று
வரஜேவற்பது? ZIசு ஒரு வித்திQாசIான ஆள்..
ஒவ்வெவாரு முணைற வட்டி ஜேகட்கவும், வணை ப்
ப ம் ஜேகட்கவும் ஜேIாகன் ஜேபாகும்ஜேபாது,
ப ம் ரவில்ணைல என்றாலும், அவன் வந்து
ஜேபாகும் ஜேபருந்துச் வெசலணைவ., ஆறும் ஆறும்
பனிவெரண்டு ரூபாய் , எண்ணிக் ணைகயில் ந்து
விடுவார். அவரால் அவன் Zஷ்'Iணை'Qக்
கூ'ாது என்பது அவரது எண் ம். ஆனால்,
அணை ச் ஜேசர்த்து ணைகக்காசு வெகாஞ்சம் ஜேபாட்டு,
அவன் ஏஜே ா வெகாஞ்சம் ப ம் அவர் க க்கில்
கட்டி வருகிறான் என்பது அவருக்குத் வெ ரிQாது.
“ ஆபிசுக்கு ஜேபான் ஜேபாட்டு விசாரிச்ஜேசன்..
வட்டி அசல் எல்லாம் ஜேசர்த்து ஐQாயிரம்
ஆயிட்டு ாம்.. இரண்'ாயிரம்னு வாங்கின க'ன்
சரிQாக் கட்'ா ால இம்புட்டு ஏறிப்ஜேபாச்சு..
ஆனால் Zல்ல காலம் வெபாறந்திருச்சி ம்பி! ஒஜேர

வணை யில தீர்த்து'ப் ஜேபாறன்.. இப்படி
ஒக்காருங்க ப ம் எடுத் ாஜேரன். “
ஜேIாகனுக்கு விQப்பு அதிகIாகிQது எப்படி? ஏது
இவ்வYவு ப ம் ? ஜேZர்ணைIQாக வந்
ப ம் ானா? அவெ ல்லாம் ZIக்வெகதுக்கு?
வசூல் வெசய் Iா, ஜேபானIா என்று இருக்க
ஜேவண்டும்?
“ இந் ாங்க ம்பி ஐQாயிரம்.. ரசீது க'ன்
பத்திரம் எல்லாம் ZாணைYக்கு Zாஜேன 'வுனுக்கு
வந்து வாங்கிக்கஜேறன்.. ஜேIார் சாப்பி'றீங்கYா..
வெகாஞ்சம் வெபாறுத்தீங்கன்னா பணை'Qல்
வச்சிட்டு, சாப்பாஜே' சாப்பி'லாம் “
சாமி கும்பிடுகிறார்கள் ஜேபாலிருக்கிறது.
கஜே சன் உள்ஜேY இருக்கலாம்!
எல்லாம் ஐநூறு ரூபாய் ாள்கள். பத்து ாள்கள்.
Iனசு குறுகுறுத் து. எப்படி இவ்வYவு ப ம்?
“ ஐQா புள்ணைYங்க Qாணைரயும் கா ம்?
சின்னவனாவது விணைYQா'ப் ஜேபாயிருப்பான்.
வெபரிQவன் கஜே சன் வீட்டிஜேலஜேQ
வெக'ப்பாஜேன? “
“ அவெ ல்லாம் எதுக்கு ம்பி.. ப ம் சரிQா
இருக்கு ா.. இந் ாங்க ஜேIாணைரக் குடிங்க,

Zணை'ணைQக் கட்டுங்க “ குரலில் ஒரு கடுணைI
வெ ரிந் து. அணை யும் மீறி குரல் கம்மியிருந் து.
ஜேIாகனுக்கு கஜே சணைனப் பார்க்க ஜேவண்டும்
ஜேபாலிருந் து. எப்ஜேபாது வந் ாலும் கஜே சன்
அவனருஜேக உட்காருவான். வாயில் எச்சில்
ஒழுக, ஒரு அணைர டிராQணைரப் ஜேபாட்டுக்
வெகாண்டு, விரல் சூப்பிக் வெகாண்டிருப்பான்.
ஜேபச்சு வெ ளிவாக இராது. ஆனாலும் என்னஜேவா
ஜேபசிக் வெகாண்டிருப்பான்.
“ வெபாறந் ப்பஜேவ மூணைY வYர்ச்சி
அணை'Qாதுன்னு வெசால்லிட்'ாங்க ம்பி. அவன்
அம்Iா வயித்துல இருக்கும்ஜேபாது பிரா வாயு
சரிQா ஜேபாய் ஜேசரணைலன்னு வெசால்றாங்க.
பார்வதிக்கு, அ ான் என் சம்சாரத்துக்கு சின்ன
வQதிஜேலர்ந்ஜே வெகாஞ்சம் இழுப்பு விQாதி.
அதும் பத் ாதுன்னு இவன் Iார்கழி Iாசத்துல
வெபாறந்துட்'ான். சித்திணைரQா இருந் ா
சIாளிச்சிருப்பான்!”
ஜேIாகன் படித் வன். இந் க் குணைறபாட்ணை' நீக்க,
Zவீன Iருத்துவம் வந்து விட்'து என்று
அவனுக்குத் வெ ரியும். ஆனால் இந் க்

குக்கிராIத்தில் அ ற்கு எல்லாம் வசதி
இருந்திருக்காது.
பிள்ணைY எப்படி இருந் ாலும் ZIசுவும்
பார்வதியும் அவணைனப் பார்த்துக் வெகாண்'
வி ம் அவனுக்கு ஆச்சர்Qம். எப்ஜேபாதும்
வெZற்றியில் பளிச்வெசன்று திருநீற்றுப்
பட்ணை'யு'ன் காட்சி அளிப்பான் கஜே சன்.
தினமும் சுடு ண்ணீரில் குளிப்பாட்டி, ஏஜே ா
மூலிணைக எண்ணை ணைQ அவன் உ'லில் 'வி
விட்டிருப்பார்கள். அ ன் I ம் பலணைர
அவணைன வெZருங்க வி'ாது. அ னாஜேலஜேQ
அவனுக்கு Zண்பர்கள் Qாரும் இல்ணைல.
ஜேIாகன் அவனி'ம் ஏஜே ா ஒரு வி ஜேZசத்ஜே ாடு
Z'ந்து வெகாள்வான். வட்டித் வணை வாங்க
வரும் ஈட்டிக்காரனின் பிரதிநிதி, ணைகயில்
காராச்ஜேசவு, தித்திப்பு வாங்கி வரும் அதிசQத்ணை
இங்ஜேக ான் கா முடியும்.
மு ல் 'ணைவ அணை கஜே சன் ணைகயிஜேலஜேQ
வெகாடுத்து விட்'ான் ஜேIாகன். அணை அவன்
சாப்பி'த் வெ ரிQாIல் ஜேபர்பாதி கீஜேழ சிந்திQது
அவனுக்கு வலித் து. அடுத் முணைறயிலிருந்து
அவஜேன வெபாட்'லத்ணை ப் பிரித்து, சிறிது

சிறி ாக அவனுக்குக் வெகாடுத் ான். கஜே சனும்
அவஜேனாடு ஒட்டிக் வெகாண்'ான்.
வெசன்ற முணைற ஜேIாகன் வந் ஜேபாது பக்கத்து
'வுன் ஆஸ்பத்திரியின் ஆம்புலன்ஸ் நின்று
வெகாண்டிருந் து. கஜே சனுக்கு ஏஜே ா
ஆகிவிட்'து என்று அவனுக்குத் ஜே ான்றிQது.
காணைல எட்டிப் ஜேபா' Qத் னித் சIQத்தில்
உள்ஜேY இருந்து இரண்டு வெவள்ணைYக் ஜேகாட்டு
ஆசாமிகள் வெவளிஜேQ வந் ார்கள். அவர்கள்
ணைகயில் ஒரு ஃணைபல் இருந் து.
பின்னால் த்தி டுIாறிQபடி கஜே சன் Z'ந்து
வந்து வெகாண்டிருந் ான்.
‘அப்பா! கஜே சனுக்கு ஒன்றுமில்ணைல’
ஆஸ்பத்திரி வாகனம் பற்றி ஜேகட்க நிணைனத் ான்.
சட்வெ'ன்று Iாற்றிக் வெகாண்'ான். அது அவர்கள்
னிப்பட்' வி…Qம். இதில் மூக்ணைக நுணைழப்பது
சரிQாகாது.
வழக்கம்ஜேபால வண்டி சத் மும், விஜேனா
சாக்குகளு'னும் அவணைன வழி அனுப்பி
ணைவத் ார் ZIசிவாQம்.
கணை'சிQாகப் பார்த் கஜே சனின் பிம்பஜேI
அவனுள் நிணைலத்திருந் து. இன்று ஜேIாகன்

கஜே

சணைனப் பார்க்கவில்ணைல!

ஜேIாகன் வித்திQாசIானவன். கிணை'க்கும் ஒஜேர
Zாள் விடுப்பிலும் அவன் வெபரும்பாலும்
ஊனமுற்ஜேறார், முதிஜேQார் இல்லங்களுக்குச்
வெசன்று விடுவான். அங்கிருக்கும் Zபர்கணைY ன்
உறவாக நிணைனப்பான். அவர்களுக்கு
ஜேவண்டிQணை ச் வெசய்வான். Iாணைல
திரும்பும்ஜேபாது ஒரு வார இ Qச் சுணைI விலகி
ஜேலசாக ஆகியிருக்கும்.
அவனது வெபற்ஜேறார் காலம் க'ந்து திருI ம்
வெசய்து வெகாண்'வர்கள். அதிலும் அவனது
ந்ணை குள்Yம். கால்களும், பிரசவத்தில்
எசகுபிசகாக சிக்கிக் வெகாண்' ஜேபாது,
வெசவிலிQர்கYால் ஏறுIாறாக இழுக்கப்பட்டு
வணைYந்து ஜேபானணைவ. அவருக்கு பிராக்வெகட்
என்று வெபQர். வெபQர் என்னஜேவா Z'ராசன் ான்.
ஆனால் அணை மீறி அவரது கால்கள் அவருக்குக்
வெகாடுத் வெபQர் ான் நிணைலத் து.
ஜேIாகனுக்கும் பல வரு'ங்கள் பிராக்வெகட்
ணைபQன் என்ஜேற வெபQர். இத் ணைனக்கும் அவனது
ாய் உQரIாக இருந்த் ால் அவனும்

உQரIாகஜேவ வYர்ந் ான். வெZடுவெZடுவெவன்று
வYர்ந் அவன் ன் நீண்' கால்கணைY வீசி
Z'க்கும்ஜேபாது அப்பா வெபருணைIயு'ன்
பார்ப்பார்.
ஊனமுற்ற எல்ஜேலாரும் அவனுக்கு அப்பா
:ாணை'Qாகஜேவ வெ ரிந் ார்கள். ஊரில் அவணைர
பித்துக்குளி என்பார்கள். Zாள் முழுதும்
வெவயிலில் ஜேவணைல வெசய்து விட்டு, ஓர ா
இரண்' ா வெகாண்டு வருவணை ஜேQ அவர்
வெபருணைIQாகச் வெசால்வார். அவணைரவெQாத்
வQதுணை'Qவர்கள் ஐந்தும் பத்தும் சம்பாதித்
காலம் அது.
கணை'சி காலத்தில் அப்பா பாரிச வாயு ாக்கி
Z'Iா' முடிQாIல் ஜேபானார். ஜேபச்சும் குழற
ஆரம்பித் து. கஜே சணைனப் பார்க்கும்
ஜேபாவெ ல்லாம் ஜேIாகனுக்கு அப்பாவின் கணை'சி
காலம் நிணைனவு வரும். கூ'ஜேவ ன்
வெவட்டுப்பட்' உ டுகளும்!
சில சIQம் கஜே சன் அவன் பின்னாஜேலஜேQ ஓடி
வருவான். ஜேபருந்து வரும் வணைரயில் ஏ ாவது
ஜேபசிக் வெகாண்ஜே' இருப்பான். அவனுக்கு ஜே ன்
மிட்'ாயும் முறுக்கும் வாங்கித் ருவான்

ஜேIாகன். அப்பாவுக்கு ஜே ன் மிட்'ாய் என்றால்
வெராம்ப இஷ்'ம்.
இப்ஜேபாதும் கஜே சன் எங்காவது வருகிறானா
என்று பார்த்துக் வெகாண்ஜே' இருந் ான் ஜேIாகன்.
அவன் வரஜேவயில்ணைல!
ஜேபருந்து நிணைலQத்தில் காத்திருந் ஜேபாது
ஊர்க்காரர்கள் இருவர் ஜேபசிக் வெகாண்'து
ஜேகட்'து.
“ ZIசு ணைபQன் கஜே சன் ஜேபாய் பதினாறு Zாள்
ஆயிட்டுது.. இன்னிக்கு விஜேசசம் வெசய்Qறாங்க..
இருந் வணைரயிலும் சீக்காளிQா இருந் பQ..
ஜேபானது ZIசுக்கு Zல்லது ான் ஆனாலும்
வருத் ம் இருக்குமில்ல .. வெபத்
பிள்ணைYQாச்ஜேச.. பிள்ணைY ணைவத்திQத்துக்கு
வாங்கின க'ணைன அணை'க்க முடிQாI, கூ'
வெகாஞ்சம் கஷ்'ம்.. ஆனால் கஜே சன் வெசத்தும்
க'ணைனத் தீத்துட்டுத் ான் ஜேபாயிருக்கான். “
“ எப்படி வெசால்ற ? “
“ ZIசு, ணைபQன் ஒ'ம்ணைப, Iருத்துவ
ஆராய்ச்சிக்கு வெகாடுக்கற ா எழுதிக்

வெகாடுத்துட்'ாரு இல்ல.. அவங்க கூ',
பத் ாயிரம் ப ம் வெகாடுத் ாங்கYாஜேI “
ஜேIாகனுக்கு ணைபயில் இருந் பத்து
ஜேZாட்டுக்களும் கனக்க ஆரம்பித் ன.

16. உYவும் வெ ாழிலும்
வெபரட்'ா எனப்படும் சிறிQ ணைகத்துப்பாக்கி
அது. கறுப்பு ணைசத் ான். எளிதில் எங்கும்
Iணைறத்து எடுத்துச் வெசல்லலாம்.
உYவாளிகளுக்கும், கட்' க்
வெகாணைலகாரர்களுக்குவெIன பிரத்ஜேQகIாக
வெவளிZாட்'வனால் Qாரிக்கப்பட்'து.
ஆசீம் என்கிற அழகம்வெபருIாள் பஞ்சக்கச்சம்
கட்டியிருந் ான். இQல்பான சிகப்பு
ஜே ால்காரன். வெZற்றிணைQ அணை'த் திருIண்
அவணைன ஒரு ணைவ வ குருகுலவாசனாகஜேவ
காட்டிQது.
Iதுணைரயில் மிழகத்தின் :னத்வெ ாணைகயில்
பத்து விழுக்கா'ாவது குவிந்திருக்கும் என்பது
ஜேபான்ற கூட்'ம். அன்று அழகர் ஆற்றில்
இறங்கும் Zாள். Iதுணைர Iண்ணில்
உதித் வர்களும் மிதித் வர்களும், வந் வர்களும்
வாழ்ந் வர்களும் வற வி' எண் ா ஒரு
பிரத்ஜேQக Zாள்.
வெலபனானில் ணைIQம் வெகாண்டிருந் சர்வஜே ச

தீவிரவா அணைIப்பு ஒன்றின் அம்பாக
இருப்பவன் ஆசீம். அவனுக்கு அணைனத்து
பயிற்சிகளும் பாகிஸ் ானின் Iணைலப்பகுதிகளில்
ரப் பட்டிருந் து. சிறு வQதிலிருந்ஜே மூணைYச்
சலணைவ வெசய்Qப்பட்டிருந் அவன்,
இந்துக்களின் குறிப்பாக இந்திQர்களின்
விஜேராதிQாகஜேவ வYர்க்கப்பட்'வன்.
ன்ணைன ஒரு Zாத்தீகவாதிQாக அணை'QாYம்
காட்டிக் வெகாள்Y வெபரும்பாடு பட்டுவரும்
மு லணைIச்சர் ன் முதிQ காலத்தில் ஆறாவது
முணைறQாக ப வி ஏற்ற பிறகு Iதுணைரக்கு
வருகிறார். முக்கம் ணைI ானத்தில்
வெபாதுக்கூட்'ம் என்றாலும், காணைலயிஜேலஜேQ
விIானம் மூலம் Iதுணைர வந் ணை'வார் என்று
அதிகாரப் பூர்வIான வெசய்திகள் வெசால்கின்றன.
கள்Yழகர் ஆற்றில் இறங்கும்முன் கணைரஜேQாரம்
Zணை'வெபறும் பூணைசக் காலத்தில் அவரது
Iகிழுந்து அப்பகுதிணைQக் க'க்கும் என்றும்,
அப்ஜேபாது சற்ஜேற கண் ாடிணைQ இறக்கி
ரிசனம் வெசய்வார் என்றும், Zாத்தீகம் என்கிற
ஜேIல் பூச்சு Iணைறந்து அப்ஜேபாது ஆத்தீகம்
எட்டிப் பார்க்கும் என்றும் விசQIறிந்

வி…மிகள் பிரசாரம் வெசய்து வருகின்றனர்.
அவர் கார் கண் ாடிணைQ இறக்கும்ஜேபாது, அவர்
இறக்க ஜேவண்டும் என்பஜே ஆசிமுக்கு அவன்
அணைIப்பு இட்' கட்'ணைY. வQ ானவர்.
ானாகஜேவ இன்னும் வெகாஞ்ச Zாட்களில்
இறக்கக்கூடும் என்கிற ஜேபாது இப்ஜேபாஜே
தீர்த்துக் கட்' ஜேவண்டிQ கட்'ாQம் என்ன
என்று கூ' ஆசீம் ஜேQாசித் ான்.
இதில் வெபரும் அரசிQல் இருக்கிறது என்பணை
அவன் அறிQ Iாட்'ான். மு லணைIச்சரின்
இறப்ணைப இலங்ணைகப் ஜேபாராளிகளு'ன்
வெ ா'ர்புபடுத்தி பிர ான எதிர்கட்சி ஜேபசும்.
ணைIQ அரசு அணை Zம்பும் பட்சத்தில் இறந்
இYம் ணைலவரின் ஆன்Iா சாந்திQணை'Q
ஜேவண்டி இவர் கட்சியு'னான உறணைவத்
துண்டித்துக் வெகாள்ளும். Zாட்டில் குழப்பம்
ஜேIஜேலாங்கும்.
ணைIதிலி புதி ாக வாங்கிQ சுங்கிடிப் பு'ணைவணைQ
Iடிசாராகக் கட்டியிருந் ாள். அவள் ணைகயில்
பூணைசக்கு ஜே ணைவQான அணைனத்து வெபாருட்களும்
இருந் ன. ஜே ங்காய், பழம், வெவற்றிணைல பாக்கு

என அடுக்கப்பட்டிருந் வெவள்ளித் ட்டு சூரிQ
ஒளி பட்டு மின்னிQது.
ணைIதிலி திருவல்லிபுத்தூணைரத் ஜேசர்ந் வள்.
வழக்கIாக அவள் வQணை ஒத் வெபண்கள்
ஒட்டு வெபாட்டு ணைவத்து வலQ வரும்ஜேபாது
அவள் ஜேZர்க்ஜேகா'ாக சிகப்பு சாந்து
ணைவத்திருப்பாள். ஆண்'ாள் அம்சம் அவளி'ம்
வெபாருந்தி இருப்ப ாக பார்த் வர்கள்
வெசான்னார்கள்.
‘Iா வா ! ஜேகசவா ஶ்ரீ ரா ! ரிஷிஜேகசா !
பத்IZாபா ! ாஜேIா ரா !’
மூடிQ கண்கள். உச்சரிக்கும் ஸ்ஜேலாகம். நிமிர்ந்
Zணை'. திருத் மில்லா அழகு. அப்பழுக்கற்ற
உணை'. அழகணைர விட்டு விட்டு ஆண்'ாணைY
ரசிக்கும் கூட்'ம் வெபருகிவிட்'து ணைIதிலி
பிரஜேவசத் ால்.
“ என்னடி ணைIது சந் டி சாக்குல என் ஜேபணைரச்
வெசால்லிட்' “
“ எப்ஜேபான்னா “
“ இப்ஜேபா ான். பத்IZாபான்னிஜேQ “
“ அய்ஜேQ அது பகவான் ஜேபரு. வெபருIாள் ஜேபரு.
ஆண்'வணைன வெZணைனக்கற ஜேZரத்தில Qாராவது

ஆம்பணை'Qான வெZணைனப்பாஜேYா. அபிஷ்டு
அபிஷ்டு. “
பத்து சுற்றுமுற்றும் பார்த் ான். Qாராவது
கவனிக்கிறார்கYா. Zல்ல ஜேவணைY Qாரும்
கவனிக்கவில்ணைல. பத்து ணைIதிலியின் பர்த் ா.
ஜேபான வரு'ம் ான் கல்Qா ம் ஆகியிருந் து.
பத்து ராணுவ அதிகாரி. வரு'த்திற்வெகாருமுணைற
விடுப்பு கிணை'க்கும். அப்ஜேபாது ான் மிழக
எல்ணைலணைQ மிதிக்க முடியும். இம்முணைற வந்
ஜேபாது கள்Yழகர் ஆற்றில் இறங்கும் ணைவபவம்
Qஜே ச்ணைசQாக அணைIந் து அவனுக்கு
திருப்திணைQக் வெகாடுத் து. இம்முணைற
ணைIதிலிணைQக் கூட்டிக் வெகாண்டு :ப்பல்பூர்
ஜேபாகப்ஜேபாகிறான். இனிஜேIல் ான்
ாம்பத்திQஜேI!
Iயில் பீலியு'னும் பித் ணைYக்
கிண் த்து'னும் ஜே ாளில் வெ ாங்கிQ
சாம்பிராணிப் ணைபயு'னும் அணைலந்து
வெகாண்டிருந் ார் Iஸ் ான் பாய். ஜேலசான ாடி,
முன் வழுக்ணைக, முழங்ணைக வணைர நீண்டிருக்கும்
வெ ாY வெ ாYா சட்ணை', அழுக்ஜேகறிQ ணைகலி,

முன் வழுக்ணைக என்று ஏகப்பட்'
அணை'QாYங்களு'ன் அஜே சIQம்
அணை'QாYங்கற்றும் அவர் இருந் ார். பார த்
திருZாட்டில் அஜேனக இஸ்லாமிQக் கிழவர்கள்
இஜே ஜே ாற்றத்து'ன் ான் காட்சிQளிக்கிறார்கள்.
திருக்குரானில் ஜேபாதிக்கப்படும் எளிணைI
அவர்கணைY வந் ணை'Q இந் வQசாகி விடுகிறது.
Iஸ் ான் பாய் வழக்கIாக வரும் பகுதி ான்
இது. வார Zாட்களில் ஒவ்வெவாரு கிழணைIக்கும்
ஒவ்வெவாரு பகுதி என்று பிரித்து
ணைவத்திருக்கிறார். அ ன் படி இன்று இந்
ணைவணைக ஆற்றுக்கணைரயிலிருக்கும் கணை'கள் ான்
அவரது வாடிக்ணைக. ஆனால் அவர் வெகாஞ்சம்
பிந்தி வந் ால் கணைர வெகாள்Yாக் கூட்'ம் அணைல
ஜேIாதிQது. அழகர் ஆற்றில் இறங்கும் Zாள்
என்பணை க் கவனத்தில் வெகாள்Yா து னது
வஜேற என்று ணைலயில் ஜேலசாக அடித்துக்
வெகாண்'ார். கணை'க்காரர்கள் எல்லாம் விQாபார
மும்முரத்தில் இருப்பார்கள். ன்ணைன Qாரும்
சட்ணை' வெசய்வார்கYா என்பது சந்ஜே கஜேI!
ஜேபசாIல்
ணைல நீர் ஊற்றி அணை த்து
வி'லாIா என்று ஜேQாசித் ார். கரிக் காசாவது

மிஞ்சும்.
“ பாய் இங்கிட்டு வாங்க “ என்ற குரல் வந்
திணைசணைQ ஜேZாக்கித் திரும்பினார் Iஸ் ான் பாய்.
Zாட்டு Iருந்துக் கணை' ஜேகாவிந் ப்ப
ZாQக்கர் ான் கூப்பிட்டுக் வெகாண்டிருந் ார்.
சாம்பிராணி வாங்குவது அவர் கணை'யில் ான்
எப்ஜேபாதும். ஆனால் இன்று ான்
சாம்பிராணிக்ஜேக ஜேவணைல இருக்காது
ஜேபாலிருக்கிறஜே !
வெ:ன்னி என்கிற வெ:னிஃபர் பரபரத்துக்
வெகாண்டிருந் ாள். அவளுக்கு இன்று எல்லாஜேI
'ம் புரண்டிருந் து. அவள் கா லித்துக்
வெகாண்டிருந் அழகம்வெபருIாள் வீர
ணைவஷ் வன். பதினாறு திருIண் இட்டுக்
வெகாண்டு பிரபந் ம் பாடிக் வெகாண்டிருப்பவன்.
அவணைனக் கா லிப்பது ஒரு சங்க'Iான
விசQம் ான். ஆனாலும் கா ல் இணை வெQல்லாம்
பார்த்துக் வெகாண்'ா வருகிறது! ஒரு
Iணைழயிருட்டு ஜேZரத்தில் Iா ாஜேகாயிலுக்கு
வெIழுவர்த்தி ஏற்றி பிரார்த் ணைன வெசய்Qப்
ஜேபாய்க் வெகாண்டிருந் இவYது ஒரு அடி உQரக்

குதிகால் வெசருப்பு, வாரிQப் பள்Yத் ால்
சிணை க்கப்பட்' ார்ச்சாணைலயில் வழுக்க,
கட்டுக்குடுமி அவிழ சாம்சன் என்னும்
Iாவீரணைனப் ஜேபால இவணைYத் ாங்கிக்
வெகாண்' சுந் ர புருசன் அவன். நிணைலகுணைலந்
இவYது குட்ணை'ப்பாவாணை' ஜேIவெலழும்ப ஒரு
ணைகQால் அணை நீவி விட்'படிஜேQ முகத்ணை த்
திருப்பிக் வெகாண்' அவனது Zாகரீகத்ணை அவள்
ரசித் ாள். Iனணை ப் பறிவெகாடுத் ாள்.
வெவற்று'ம்பில் ஜேIல் துண்டு'ன் இருந்
அவனது பு:ங்களின் வலிணைI அவளுள்
கிYர்ச்சிணைQ ஏற்படுத்திQது. கண்கணைY இறுக்க
மூடிக்வெகாண்டு “ பி ாஜேவ “ என்று அவன்
Iார்பில் சிலுணைவயிட்'ாள் வெ:ன்னி.
வெ:பக்கூட்'த்திற்கு ஜேபாகுமுன்பாக அவணைனச்
சந்திக்கும் நிகழ்வு ஏற்கனஜேவ திட்'மி'ப்பட்'
ஒன்று. ஆனால் கிYம்பும் ஜேZரம் பார்த்து சித்தி
கான்ஸ்'ன்ஸ் “ என்ணைனயும் இட்டுக்கினு
ஜேபாஜேQன் ‘ என்று ஆரம்பித் ாள். சித்தி புருசன்
வெ:ஃப்ரி அண்'க் குடிகாரன். அ னால் அவள்
அடிக்கடி இங்ஜேக ஓடி வந்து விடுகிறாள். வந் Iா
சாப்'Iா என்றில்லாIல் வெ:ன்னிக்கு

அறிவுணைரகள் வழங்க ஆரம்பித்து விடுவாள்.
“ டி வி, சினிIால்லாம் ணைசத் ானுங்க.
அணை வெQல்லாம் பாத்து Iனணைச வெகடுத்துக்கா .
சாமுஜேவல் வெ:பதுணைர என்னா வெசால்றாரு
வெ ரியுIா. இந் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டுல
ணைசத் ான் வெகாம்பு வச்சுகிட்டு, பல்ணைல
துருத்திகிட்டு ஜேகாரIா கண்ணுக்குத்
வெ ரிQா ாம். கண்ணுக்கு வெ ரிQாI ஜேவற
ரூபத்தில வரும். டிவி, சினிIான்னு Zம்I
வெகடுக்கும். என்னா புரிஞ்சு ா “
சித்தி வந் ால் காரிQம் வெகட்டுப் ஜேபாகும்.
வெ:பக்கூட்'த்திலும் சும்Iா இருக்க Iாட்'ாள்.
இவள் பிரசங்கத்ணை ஆரம்பித்து விடுவாள்.
அழகணைன இவள் பார்த்துவிட்'ாஜேலா
அவ்வYவு ான். வெ:ன்னிக்கு சிலுணைவ ான்.
சிஜேனகிதி ஒருத்தி வீட்டிற்கு ஜேபாய்விட்டு,
அப்புறம் வெசல்வ ாக ஜேபாக்கு காட்டிவிட்டு
ப்பித் ாள் வெ:ன்னி. வெவளியில் அவYது
ஸ்கூட்டி கிYம்பIாட்ஜே'ன் என்று அ'ம்
பிடித் து. அடிக்கடி அவணைYப் பார்த்து வெ:ாள்ளு
விடும் ஆட்ஜே'ாக்காரன், ஒருத் ன் உணை உணை
என்று உணை த்து, ஸ்'ார்ட் பண்ணிக்

வெகாடுத் ான்.
வழக்கIாக சந்திக்கும் இ'த்தில் அழகன்
இல்ணைல. கடிகாரத்ணை ப் பார்த் ாள். அவள்
வெசான்ன ஜேZரம் க'ந்து அணைர Iணி ஜேZரம்
ஆகிவிட்டிருந் து. அவளுக்கு அழுணைகQாக
வந் து. இவன் எப்பவுஜேI இப்படித் ான்.
வினாடி முள் Zகரக்கூ'ாது. இவன் Zகர்ந்து
விடுவான். அப்படி என்ன ணைல ஜேபாகிற
ஜேவணைலஜேQா?
கூட்'ம் ஏகத்துக்கு வெபருகி இருந் து. சாணைலயில்
சவுக்கு கம்புகYால் டுப்பு ஜேபாட்டிருந் ார்கள்.
மு லணைIச்சர் முக்கம் ணைI ானத்தில் ஜேபச
வரப்ஜேபாவ ாக ஜேபசிக்வெகாண்'ார்கள்.
கூட்'த்ணை ன் பூணைனக் கண்கYால்
துழாவினாள் வெ:ன்னி. ஆறணைர அடி அழகன்
நிச்சQம் இந் க் கூட்'த்தில் ன் கண்ணில்
படுவான்.. ப'ஜேவண்டும்.. “ஏசப்பா எனக்கு வழி
காட்டு” என்று ஜேவண்டிக்வெகாண்'ாள். சவுக்கு
டுப்பு ஓரIாக சாணைலணைQ ஒட்டிQபடி Zகரும்
கூட்'த்தின் Zடுஜேவ ணைகயில் வெபரிQ
பூக்கூணை'யு'ன் அழகன் வெIல்ல Zகர்ந்து

வெகாண்டிருந் து அவள் கண்களில் பட்'து.
உ'ஜேன ன் வெசல்ஜேபசிணைQக் வெகாண்டு
அவனு'ன் வெ ா'ர்பு வெகாள்Y எண்ணினாள்.
ஆனால் அவன் ஒருமுணைற அவணைYக் கடிந்து
வெகாண்'து நிணைனவுக்கு வந்து அவள் ணைககணைYக்
கட்டிப் ஜேபாட்'து.
“ வெபருIாளுக்கு முன்னால வெவட்டி
அரட்ணை'வெQல்லாம் கூ'ாது. வெசல்லில ஜேபசற
ஜேZரத்துல வெரண்டு ஸ்ஜேலாகம் வெசால்லு; ஜேபாற
வழிக்கு புண்ணிQம் வெகணை'க்கும். அது
பிரபந் Iா இருக்கணும்னு அவசிQமில்ல. ஒங்க
ணைபபிYாக்கூ' இருக்கலாம். புரிQறஜே ா! “
அழகர் ஆற்றில் இறங்கும் அந் வினாடிகளில்
கூட்'ம் பரபரத்து அரற்றிQது. ணைIதிலி ன்ணைன
Iறந்து கண்கணைY மூடிக்வெகாண்டு ணைவ வ
ஸ்ஜேலாகங்கணைYச் வெசால்லிக் வெகாண்டிருந் ாள்.
கால்கள் ன்னிச்ணைசQாக முன் ஜேZாக்கி Zகர்ந்து
வெகாண்டிருந் ன. ஏஜே ா ஒரு ரு த்தில்
பத்IZாபன் அவளி'மிருந்து பிரிக்கப்பட்'ான்.
கட்டுக் குடுமியு'ன் வெZற்றி நிணைறQ
திருIண்ணு'ன், ஆசிம் அவள் பின்னால் Z'ந்து

வெகாண்டிருந் ான். அவன் ணைகயில் ஒரு வெபரிQ
பூக்கூணை'யில் சாIந்திப் பூக்கள் IாணைலQாக
சுருண்டு கி'ந் ன. அ னடியில் ஒரு
கருவண்ணை'ப் ஜேபால் வெபரட்'ா பதுங்கிக்
கி'ந் து. அ ன் உ'ல் முழுவதும்
சாIந்திப்பூக்கYால் சுற்றப்பட்டு,
Iணைறக்கப்பட்டு, அ ன் முணைன Iட்டும்
வெவளிஜேQ வெ ரியும்படிQாக ஜேZர்த்திQாக
அலங்கரிக்கப்பட்டிருந் து.
சாணைலயில் ஜேபாக்குவரத்து நிறுத்தி
ணைவக்கப்பட்டு இருந் து. ஜேபாலீஸ் ணைசரனு'ன்
ஜீப்புகளும் கார்களும் ணைலகளில் சிகப்பு
விYக்குகவெYரிQ ஜேவகIாக அந் ப் பகுதிணைQக்
க'ந் ன. அரசு முத்திணைர முகப்பில் பதித்
வெவள்ணைY நிற அம்பாசி'ர் கார் ஆற்றங்கணைரக்கு
அருஜேக வரும்ஜேபாது வெகாஞ்சம் ஜேவகத்ணை க்
குணைறத் து Iாதிரி இருந் து. ஜேலசாக சாYரத்தின்
கறுப்பு கண் ாடி இறக்கப்பட்டு ஒரு ஜே:ாடிக்
கண்கள் எட்டிப் பார்த் ன.
எண்ணி பத்து வினாடிகஜேY அவனுக்கு
வெகாடுக்கப்பட்' ஜேZரம். அ ற்குள் அவன்
பூப்பந்ணை எடுத்து, துப்பாக்கிணைQ பிடித்து, குறி

பார்த்து சு' ஜேவண்டும். Zகரும் காரின்
ஜேவகத்ணை யும், சீறிப்பாயும் ஜே ாட்'ாவின்
ஜேவகத்ணை யும், க க்வெகடுத்துக் வெகாள்Y
ஜேவண்டும். அணைசயும் இலக்கிணைனச் சுடும்
பயிற்சியில் அவன் ஜே ர்ந் வன். அ னால்
அவெ ல்லாம் அவனுக்குப் வெபரி ாகத்
ஜே ான்றவில்ணைல. ஆசிம் வெசQல்பட்'ான்.
கண்கள் Zகரும் வாகனத்ணை க் குறி ணைவக்க,
ணைககள் ன்னிச்ணைசQாக வெபரட்'ாணைவ பற்றின.
ஆள்காட்டி விரல் இQக்கும் விணைசணைQ சுற்றிச்
சுருண்'து. துப்பாக்கி முணைன வெIல்ல உQர்ந்து
சாணைலயில் Zகரும் வாகனத்தின் சாYரத்ணை க் குறி
ணைவத் து.
Iஸ் ான் பாய் டுப்ஜேபாரம் நின்று
வெகாண்டிருந் ார். அவர் ணைக இணை'யில்
இருக்கும் துணிப்ணைபயிலிருந்து ஒரு வெகாத்து
சாம்பிராணித் தூணைY எடுத்து சிவந்து எரிந்து
வெகாண்டிருக்கும்
லின் ஜேIல் ஜேபாட்'து. குபு
குபுவெவன்று புணைக கிYம்பி சூழ்ந்து வெகாண்'து.
ஜேகாவிந் ப்ப ZாQக்கரின் Zாட்டு Iருந்துக்
கணை'யில் சீருணை'யில் வெ ாணைலஜேZாக்கி
வெபாருத்திQ ஸ்ணைZப்பர் துப்பாக்கிகளு'ன்

இரண்டு கஜேIண்ஜே'ாக்கள் Qார் நிணைலயில்
ஆசிணைIக் குறி பார்த் படி ஓளிந்திருந் னர்.
அவன் துப்பாக்கிணைQ எடுத் இரண்'ாவது
வினாடி ணைIதிலி ணைல சுற்றி அவன் ஜேIல்
சாய்ந் ாள். காணைலயில் வெவறும் வயிற்ஜேறாடு
வெவய்யிலில் Z'ந் தும், கூட்'த்தின் இறுக்கமும்
அவணைY அந் நிணைலக்குத் ள்ளி விட்டிருந் து.
ஆசிம் நிணைலகுணைலந் ான். சாIாளித்து
நிமிருவ ற்குள் காரின் கண் ாடி ஏற்றப்பட்டு
அவனி'மிருந்து விலகிக் வெகாண்டிருந் து. ன்
ஜேIல் விழுந் வெபண்ணை திரும்பவும்
ஏறிட்'ான். அவள் அவன் ணைககளில் IQங்கிக்
கி'ந் ாள். இது அவன் எதிர்பார்க்கா திருப்பம்.
ப்பிக்கும் வழி ஜே டி அவன் கண்கள் அணைலந்
ஜேபாது அவனருகில் பத்IZாபன் நின்று
வெகாண்டிருந் ான்.
“ வெராம்ப Zன்றிங்க “ என்று வெசால்லிQபடிஜேQ
அவன் ணைககணைYப் பிடித்து குலுக்கி அப்படிஜேQ
பின்னால் இழுத்து இறுக்கினான் பத்IZாபன்.
அந் ப்பக்கத்திலிருந்து இன்வெனாரு கரம்
அவனது இன்வெனாரு ணைகணைQப் பிடித்து முறுக்கி
பின்னால் இழுத் து. Iயில் பீலியின் உள்ளிருந்து

எடுக்கப்பட்' ணைகவிலங்ஜேகாடு Iஸ் ான் பாய்
நின்றிருந் ார்.
நிணைலகுணைலந்து ஜேபானாள் வெ:ன்னி. அகிலஜேI
இருண்டு விட்'துஜேபால் உ ர்ந் ாள். எளிதில்
உ ர்ச்சி வசப்படும் அவYது உள்Yம்
பரபரத் து. அவளுணை'Q எல்லா
எதிர்பார்ப்புகளும் வெZாறுங்கிப் ஜேபானணை
உ ர்ந் அவளுக்கு, வாழ்வின் ஜேIல் திடீவெரன
வெவறுப்பு வந் து. வாழ்வ ற்கான அர்த் ம்
அனர்த் Iாகிப் ஜேபானணை வெZாடியில் உ ர்ந்
அவYது Iனம் வறான முடிவெவான்ணைற
எடுத் து.
ணைகயிலிருந் ஜேவ ாகI நூலில் ஏஜே ா ஒரு
பக்கத்தில் இருந் புதிQ சவர ப்ஜேYணை' அவள்
ணைககள் ன்னிச்ணைசQாக எடுத் ன. அணை
அப்புத் கத்தில் ணைவத் Zாளின் நிகழ்விணைன
ஜேZாக்கி அவள் Iனம் ஜேபானது.
“ மிஸ்'ர் அழகன்! Zான் ஏஜே ா
விணைYQாட்டுக்குச் வெசால்ஜேறன்னிட்டு
வெZணைனக்காதீங்க. இது ஆழIான கா ல்.
இனக்கவர்ச்சியினால வர்ற ஜேIஜேலாட்'Iான
ஈர்ப்பு இல்ல. அ ப் புரிஞ்சுக்ஜேகாங்க. நீங்க

இல்ணைலன்னா Zான் உசிணைர Iாய்ச்சுக்குஜேவன்.
அதுக்குத் Qாரா எப்பவும் இந் புனி
ணைபபிள்ல ஒரு புது ப்ஜேYடு இருக்கும். எந்
வெZாடியிஜேலயும் அதுக்கு ஜேவல வெகாடுக்க Zான்
Qாரா இருக்ஜேகன். “
புது ப்ஜேYணை'க் ணைகயில் எடுத்து Iணிக்கட்டு
Zரம்பிணைன அறுத்துக் வெகாள்Yப் ஜேபானஜேபாது
வெ:ன்னியின் காதுகளில் கான்ஸ்'ன்ஸ்
சித்தியின் வார்த்ணை கள் ஒலித் ன.
“ இந் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டுல ணைசத் ான்
வெகாம்பு வச்சுகிட்டு, பல்ணைல துருத்திகிட்டு
ஜேகாரIா கண்ணுக்குத் வெ ரிQா ாம். கண்ணுக்கு
வெ ரிQாI ஜேவற ரூபத்தில வரும்.”
‘ உண்ணைI ான்! ஜேவறு ரூபத்தில் ான் ணைசத் ான்
வந்திருக்கிறது. ணைலயில் வெகாம்புக்கு பதிலாகக்
குடுமி! ஜேகாணைரப் பற்களுக்கு பதிலாக பட்ணை'
ZாIம். ஜே வஜேன இந் ச் ணைசத் ானி'மிருந்து
என்ணைனக் காப்பாற்றினீர். உIக்கு ஜே ாத்திரம் ‘
என்று Iனதில் வெ:பித் படிஜேQ ன் பரந்
Iார்பில் சிலுணைவயிட்டுக் வெகாண்'ாள். அவள்
ணைகயிலிருந் புது ப்ஜேYடு கீஜேழ Zழுவி
விழுந் து.

வெZஞ்சில் ஏஜே ா பாரம் குணைறந்து விட்'ணை
ஜேபால் உ ர்ந் ான் ஆசீம். விலாவில் ஏஜே ா
ஒன்று அழுத்திக் வெகாண்டிருந் து. நிமிர்ந்
அவன் கண்கள் ஆச்சர்Qத் ால் விரிந் ன.
ணைIதிலி வெ ளிவான விழிகளு'னும்,
மிடுக்கு'னும் நின்று வெகாண்டிருந் ாள். அவள்
ணைககளில் அவனுணை'Q வெபரட்'ா இருந் து.
அது அவனது விலாவிணைன அழுத்திக்
வெகாண்டிருந் து.
Iாணைலச் வெசய்தித் ாள்கள் அலறின.
மு லணைIச்சருக்கு சுகவீனம்! முக்கம்
ணைI ானக் கூட்'ம் ரத்து!

17. ஜேகாழி ஜேபா'ணும்
சபாபதிக்கு கிட்'த் ட்' எழுபது வQது
இருக்கும். வெIலி ான சந் ன நிற ஜிப்பாவும்,
ங்க பிஜேரம் கண் ாடியும், வெவள்ணைY
வெவஜேYவெரன்ற ஜேவட்டியும் அவரது
அணை'QாYங்கள். ஒரு ஜேகாடிஸ்வரனுக்கு
உண்'ான குதியும் அவருக்கு இருந் து. அவரது
முQற்சியில் பல நிறுவனங்கள் ணைழத் ன.
அ னால் பல உயிர்கள் பிணைழத் ன. அவரது
ஆளுணைIயில் பல ஆணைலகளும் சில
ஜேசணைலகளும் அ'க்கம். புதிQ வெ'ாQட்ஜே'ா
காரில் அவர் இப்ஜேபாவெ ல்லாம் வலம்
வருகிறார். கிழக்குக் க'ற்கணைரச்சாணைல ான்
அவருக்கு பிடித் Iான ஜேராந்து ஜேபாகும் இ'ம்.
குளிரூட்'ப்பட்' கார். சூரிQ வெவளிச்சம்
உள்புகா கலர் கண் ாடிக் க வுகள். அந் க்
கண் ாடிகள் விஜேசசIானணைவ. வெவளியிலிருந்து
பார்த் ால் உள் Z'ப்பது ஒன்றும் வெ ரிQாது.
ஆனால் உள்ளிருந்து பார்த் ால் வெவளியில்
Z'ப்பணை வெவளிச்சம் ஜேபாட்டுக் காட்டும்.

சபாபதி னிQாகத் ான் இந் ஜேராந்துக்குப்
ஜேபாவார். சாணைலஜேQாரம் Z'க்கும் காட்சிகணைY
உள்வாங்கிக்வெகாண்ஜே' அவரது ப'கு கார்
வெIல்ல மி ந்து ஜேபாகும். க'ற்கணைரஜேQாரம்
Iாணைல ஜேZரங்களில் Iணைறவி'ங்களில் எசகு
பிசகாக இருக்கும் இYம் ஜே:ாடிகள் ான் அவர்
விரும்புவது. ன்னால் இந் வQதில்
முடிQா ணை , இன்னும் ன் எண்
அடுக்குகளில் நீங்காIல் நிணைலத்திருப்பணை
பார்ப்பதிஜேல அவருக்கு ஆனந் ம். அவரது
வசதிக்கு னிQாக திணைரQரங்கு அணைIத்து
இம்Iாதிரி திணைரப்ப'ங்கணைY ஜேபாட்டு
ஆனந் ப்ப'லாம் ான். ஆனால் அதிவெலல்லாம்
அவருக்கு ஈடுபாடு இல்ணைல. எணை யுஜேI
ரத் மும் சணை யுIாக பார்ப்பதில் அவருக்கு
விருப்பம் அதிகம். ஆனால் இப்படிவெQல்லாம்
வெசால்வ னால் அவர் ஏஜே ா குரூரIானவர்
என்று எண்ணிவி'ஜேவண்'ாம். அவர் மிக
வெIன்ணைIQானவர். அவரால் அனுபவிக்கப்பட்'
பல வெபண்கள் அவரி'ம் அபரிமி Iான அன்பு
வெகாண்ஜே' அவரி'மிருந்து
விலகியிருக்கிறார்கள். இவ்வYவு அன்பு

அவர்கYது புரு…ன்Iார்களுக்குக்கூ'
கிணை'த்திருக்குIா என்பது சந்ஜே கஜேI.
வெபண்ணை பூணைவப்ஜேபால ணைகQாளும் வித்ணை
வெ ரிந் வர் அவர். கிள்YாIஜேல வெசடிணைQ விட்டு
விலகி அவர் Iடியில் விழுந் Iலர்கள் ாம்
அதிகம். அவர் சூடிQபிறகும் அணைவ வா'ாIல்
இருப்பது ான் விஜேசசம்.
சபாபதிக்கு இன்று ஒரு புதுவி Iான கிYர்ச்சி
ஏற்பட்டிருந் து. அணை என்னவெவன்று இனம்
கண்டுவெகாள்YமுடிQவில்ணைல அவரால்.
இ ற்கான வடிகால் என்ன என்பணை க்
கண்டுபிடிக்கும்வணைர ன் Iனம் ஓQாது
என்பணை Iட்டும் அவரால் உ ரமுடிந் து.
குளிரூட்'ப்பட்' கார் சூ'ாகிQதுஜேபால்
இருந் து அவருக்கு. குளிர்சா னம்
உச்சக்கட்'த்தில் இருந் து. இ ற்குஜேIல் அணை
அதிகப்படுத் வாய்ப்பில்ணைல. கிழக்குக்
க'ற்கணைர சாணைலயில் வெIதுவாக
வழுக்கிக்வெகாண்டு ஜேபாய்க்வெகாண்டிருக்கிறது
அவரது கார்.
இன்று கிழக்குக் க'ற்கணைர சாணைல
வெவறுணைIQாக இருந் து. க'ற்கணைரயும்

அப்படித் ான். ஒரு ஜே:ாடிணைQக்கூ' காஜே ாம்.
குப்ணைப அள்ளும் வெIஷின் ஜேபால கா லர்கணைY
அள்ளும் வெIஷின் ஏ ாவது அவர்கணைY
அப்புறப்படுத்திவிட்' ா என்று ஜேQாசித் ார்.
சுங்கக்கட்' ம் வசூல் வெசய்யும் இ'ம்
வந் ஜேபாது ான் அவருக்கு அந் க் காட்சி
கண்ணில் பட்'து.
அதீ Iாக வYர்ந்திருந் ான் அவன். சராசரிக்கும்
அதிகIான உQரம். சராசரிக்கும் அதிகIான
உ'ல். ஒரு வYர்ந் பணைனIரத்ணை ப்ஜேபால
அவன் இருந் ான். நிறமும் Iரத்ணை ஒத்திருந் து.
பணைன ஓணைலகணைYப்ஜேபாலஜேவ அவனது
ஜேகசமும் கணைலந்து ஆங்காங்ஜேக
தூக்கிக்வெகாண்டிருந் து. சுங்கக் கட்' ம் வசூல்
வெசய்யும் இ'த்துக்கருஜேக இருக்கும் ஜேபருந்து
நிறுத் த்தில் அவன் நின்றிருந் ான். காப்பிக்கலர்
ணைக ணைவத் சட்ணை'யும் ஒரு அழுக்கு ணைகலியும்
அணிந்திருந் ான். அவனது சட்ணை'யில் ஒரு ணைக
Iடிக்கப்பட்டும் ஒரு ணைக Iடிக்கப்ப'ாIலும்
இருந் து. Qாஜேராஜே'ா ஜேபசுவது ஜேபால் இருந் து
அவனது பாவணைன. ஆனால் சுற்றுவட்'ாரத்தில்
Qாரும் இல்ணைல.

சபாபதி அவணைன வெகாஞ்ச ஜேZரம் உற்றுப்
பார்த்துக்வெகாண்டிருந் ார். அவன்
உ ட்'ணைசவிலிருந்து அவன் என்ன
வெசால்கிறான் என்று அவரால்
உ ரமுடிQவில்ணைல. வெகாஞ்சIாக
க வுக்கண் ாடிணைQ இறக்கிவிட்டு அ ன்
விளிம்பில் காணை ணைவத்து உற்றுக்ஜேகட்'ார்.
ஜேகாழி ஜேபா'ணும்.. ஜேகாழி ஜேபா'ணும் .. ஜேகாழி
ஜேபா'ணும் ..
திரும்பத்திரும்ப இணை ஜேQ அவன்
வெசால்லிக்வெகாண்டிருந் ான். அவன் எணை ப்பற்றி
ஜேபசுகிறான் என்பது அவரால் சுலபIாக
அனுIானிக்கமுடிQவில்ணைல. ஆனாலும்
வெ ா'ர்ந்து அவன் பால் திரும்பிQ கண்கணைYத்
திருப்ப முடிQவில்ணைல. அவன் கண்களில் ஒரு
வி ஒளி இருந் து. பார்ப்பவணைர
சுண்டியிழுக்கும் கண்கள். அவணைன
பார்த்துக்வெகாண்டிருக்கும்ஜேபாஜே அவர் Iனம்
அவணைர விட்டு விலகி ஜேவறு காட்சிகணைY
உருவகப்படுத் ஆரம்பித் து.
அவன் இப்ஜேபாது சுத் Iாக குளித்துவிட்டு Zல்ல

ஆணை'கணைY அணிந்திருந் ான். IழுIழுவெவன்று
சவரம் வெசய்Qப்பட்' ாக இருந் து அவன்
முகம். மீணைச ாடிவெQல்லாம் கணைYந் பிறகு
அவன் இன்னும் ஈர்ப்புணை'Qவனாக Iாறி
இருந் ான். அவரது அருகில் அவரது காரில்
அவன் உட்கார்ந்திருந் ான். ஆனாலும் அவன்
வாய் திரும்பத்திரும்ப, முன்பு வெசான்ணைனணை ஜேQ
உச்சரித்துக்வெகாண்டிருந் து.
ஒரு வெபரிQ Zட்சத்திர ஓட்'லின் உ வு
விடுதிக்குள் அந் க் கார் நுணைழந் து. அணைசவ
உ வு வணைககள் பரிIாறப்படும் உ வகம்
அது. அங்கு குறிப்பிட்' வெ ாணைக
கட்டிவிட்'ால்ம், ஜேIணைசகளின் ஜேIல் வி
வி Iாக ணைவக்கப்படும் உ வுப் வெபாருட்கணைY
இஷ்'ம்ஜேபால் வெவட்'லாம். பஃஜேவ என்று
அணைழக்கப்படும் உ வு பரிIாறும் முணைற.
குளிரூட்'ப்பட்டிருந் உ வக சாப்பாட்டு
அணைறயில் வரிணைசQாக ஜேIணைசகள். அ ன் ஜேIல்
வெவள்ணைYத் துணி. வெIலி ாக எரிந்து
வெகாண்டிருக்கும் சு'ருக்கு ஜேIல் முகம் வெ ரியும்
பYபYப்பான அகலவாய்ப் பாத்திரங்களில்
அணைசவ ப ார்த் ங்கள் காத்திருந் ன. ஆண்களும்

வெபண்களும் ஆங்காங்ஜேக குழுமி எலும்ணைபக்
கடித்துக்வெகாண்டு, சணை ணைQ ஜேZாட்'ம்
விட்டுக்வெகாண்டிருந் ார்கள்.
அவன் வெவகு ஜேவகIாக வெசQல்பட்'ான். ஒரு
ட்டில் வெகாள்Yா அYவுக்கு அவன் உ ணைவ
அடுக்கிக்வெகாண்'ான். சபாபதி அவணைன ஒரு
நிணைலப்பாட்டில் வெகாண்டுவருவ ற்கு மிகவும்
சிரIப்பட்'ார். வெகாஞ்சம் பசி அ'ங்கிQவு'ன்
அவன் வெகாஞ்சம் நி ானப்பட்'ான். வெIதுவாக
அவன் சுற்றியிருக்கும் உ வு வணைககணைY
ஜேZாட்'ம் விட்டு ஒவ்வெவான்றாக சாப்பி'
ஆரம்பித் ான். சபாபதி னக்கு ஏற்ற வணைகயில்
பழரசம், காய்கறித் துண்டுகள், வெகாஞ்சம் சிக்கன்
சூப் என்று வெIல்ல ஆரம்பித் ார். இ ற்கு ஜேIல்
வயிற்றில் இ'மில்ணைல என்ற நிணைல வந் வு'ன்
அவன் அவணைரப்பார்த் ான். அவருக்கு
புரிந் ாற்ஜேபால் இருந் து. அவணைன வெIதுவாக
காருக்கு வெகாண்டுவந் ார்.வரும்வழிவெQங்கும்
அவன் வெசால்லிக்வெகாண்ஜே' வந் ான் ‘ஜேகாழி
ஜேபா'ணும்’ அப்ஜேபாது ான் அவரது ‘வெசல்’லம்
சிணுங்கிQது. சாலாட்சி ஜேபசினாள்.

சாலாட்சி சமிபத்திQ கண்டுபிடிப்பு. இஜே
உ வகத்தில் அவணைர அவள் சந்தித்திருக்கிறாள்.
அவள் அந் Zட்சத்திர ஓட்'லில் ஜேவணைல
வெசய்பவள். உ வகத்தின் நிர்வாகிகளில் ஒருவர்.
வாடிக்ணைகQாYர் ஜேசணைவ Zன்றாக Z'ப்பதிலும்,
அவர்கYது இச்ணைசகள் பூர்த்திQாவ லும்
நிர்வாகத்திற்கு Zல்ல வெபQர் கிணை'க்க அQராது
உணைழப்பவள். அவYது அகராதியில் இல்ணைல
என்பஜே இல்ணைல.
சாலாட்சி என்பது ஒரு கர்னா'கIான வெபQராக
இருக்கிறஜே என்று எண்ணுகிறீர்கYா! அவளும்
கர்னா'கக்காரி ான். வெவள்ணைYத்ஜே ாலும்,
வெகாஞ்சம் வெபரிQ பற்களும் அவருக்கு வெசாந்
Iண் ந் வெசாத்து. சிரிக்கும்ஜேபாது பற்கள்
பளிச்வெசன்று பார்ப்பவணைர சுண்டியிழுக்கும்.
அன்று அவள் சபாபதிணைQ உ வகத்தில்
பார்த்திருக்கிறாள். உ வருந்தும் ஒருவர்
அவணைY Iறித்து ஏஜே ா உ வு தீர்ந்துவிட்' ாக
வெசால்லிQ அந் அசந் ர்ப்ப ஜேZரத்தில் அவYது
கணை'க்கண் ஓரம் சபாபதி அவனு'ன்
வெவளிஜேQறுவது ஒரு மின்னணைலப்ஜேபால்
ஜே ான்றி Iணைறந் து. உ வு ஏற்பாடு வெசய்யும்

ஜேZரத்தில் ான் அவள் அவணைர வெசல்லில்
கூப்பிட்'ாள். சாலாட்சியின் அணைழப்பு
சபாபதியின் ஏற்பாடுகணைY திணைச திருப்பிQது.
பக்கவாட்டில் திரும்பி அவணைன பார்த் ார்.
அவன் வெIலி ாக குறட்ணை'
விட்டுக்வெகாண்டிருந் ான். சாலாவி'ம்
வெIல்லிQ குரலில் ஜேபசினார். அவணைனப்பற்றி
வெசான்னார். அவளும் அவணைனப் பார்த்
வெZாடிப்வெபாழுதில் ஈர்க்கப்பட்டிருந் ாள்.
அவணைன வெ ரிந்துவெகாள்வதில் அவளுக்கு
ஆர்வம் இருந் து.
முன்வெபாரு சIQம் அந் ப் பருவத்திற்ஜேகற்ற
கா லன் ஒருவனு'ன் அவள் சல்லாபம்
வெசய்வணை சபாபதி இணைI வெகாட்'ாIல்
பார்த்திருக்கிறார். ஒரு லட்ச ரூபாய் வெசலவில்
அரங்ஜேகறிQ னிக் காட்சி அது. அ ன்
நிணைனவணைலகள் அவருக்குள் வந்து
ஜேபாயின.சாலாவு'ன் அவணைனப் வெபாருத்திக்
கற்பணைன வெசய் ஜேபாஜே அவரது உ'ல்
சூ'ாகிப்ஜேபானது.
சாலாட்சி பத்து IணிQYவில் அவரது
பிரத்திஜேQக விருந்தினர் Iாளிணைகக்கு வந் ாள்.

வெசQற்ணைக நீரூற்றுகளும் வண்
விYக்குகளுIாக ஒரு கனவுஜேலாக IாளிணைகQாக
காட்சிQளித் து அது.அவள் ஜேலசாக Iது
அருந்தியிருந் ாள். இம்IாதிரிQான
அனுபவங்களுக்கு Iது, Iாதுக்களுக்கு
அவசிQIாகி ஜேபாய்விட்' ஒன்று. ஆனாலும்
இது வணைர Iதுணைவப் வெபாறுத் வணைர சாலா
எல்ணைல மீறிQதில்ணைல. எந் நிணைலயிலும்
ன்ணைன Qாரும் ப'ம் பிடித்துவி'க்கூ'ாது
என்ற முன்வெனச்சரிக்ணைகஜேQ அ ற்குக் கார ம்.
சமூக அந் ஸ்து பாதிக்கப்படும் வணைகயில் எந்
ஜேகளிக்ணைககளிலும் அவள் ஈடுபடுவது
கிணை'Qாது. அவYது சல்லாபங்களுக்கு அவஜேY
இ'ம் ஜே ர்ந்வெ டுப்பாள். அவள்
ஆளுணைIயிஜேலஜேQ அவYது ஆண்கள்
இருப்பார்கள். முன்னணைறயிஜேலஜேQ அவர்கள்
பிறந் ஜேIனிQாக்கப்படுவார்கள். அ னால்
எணை யும் Iணைறத்துக் வெகாண்டுவரும் சாத்திQம்
முறிQடிக்கப்படும். மீறி ஏ ாவது எடுத்து வரவும்
அவர்களி'ம் பதுங்கு குழிகளும் கிணை'Qாது.
சபாபதி மிகவும் உற்சாகIாக இருந் ார்.
சாலாணைவ வாசற்படியிஜேலஜேQ நின்று

வரஜேவற்றார். அவளுக்கும் அவர் மீது முழு
Zம்பிக்ணைக ஏற்பட்டிருந் து. ன் சமூக
அந் ஸ்ணை வி' அவரது உQர்ந் து என்று அவள்
உ ர்ந்திருந் ாள். அ னால் எந் வி
Qக்கமுமின்றி புன்னணைகஜேQாடு அந்
Iாளிணைகக்குள் நுணைழந் ாள்.குட்டி லிப்ட்
வழிQாக படுக்ணைக அணைறக்குச் வெசன்றாள்.
அவன் வட்' வடிவIான படுக்ணைக ஜேIல்
தூங்கிக்வெகாண்டிருந் ான். தூக்கத்திலும் அவன்
வாய் முணுமுணுத் து ‘ ஜேகாழி ஜேபா'ணும் ‘.
சாலாட்சி சிரித்துக்வெகாண்ஜே' உணை'கணைYக்
கணைYந் ாள். சபாபதி படுக்ணைக அணைறணைQ
ஒட்டிQ கண் ாடித் டுப்பின் பின்னால்
உட்கார்ந்திருந் ார். உட்கார்ந் ால் அழுந்தும்
உQர்ரக ஜேசாபா அது. ஆனாலும் அவரால் சாய்ந்து
உட்கார முடிQவில்ணைல. ஜேசாபா நுனியில் ஒரு
எதிர்பார்ப்பு'ன் கன்னத்தில் இருணைககணைYயும்
ணைவத் படி, பார்ணைவணைQ எந் ப்பக்கமும்
திருப்பாIல், ணைவத் கண் வாங்காIல்
படுக்ணைகணைQஜேQ பார்த்துக்வெகாண்டிருந் ார்.
சாலா வெIல்ல அவன் ஜே ாணைYத் வெ ாட்டு
அணைசத் ாள். அவன் வெIதுவாக

அவணைYப்பார்த் ான். கண்கள் ஜேலசாக விரிந் ன.
இ ஜேழாரம் ஒரு எதிர்பார்ப்பு புன்னணைக
சம்I ம் ஜேபாட்டு உட்கார்ந்து வெகாண்'து.
வெIல்ல எழுந்து ஜேசாம்பல் முறித் ான்.
அவணைYப்பார்த்து வெசான்னான்:ஜேகாழி
ஜேபா'ணும் ‘ சாலா இ க்கத்து'ன்
ணைலQணைசத்து அவன் உணை'கணைYக்
கழற்றினாள். அவணைனப் படுக்ணைகயில் ள்ளி
அவன் ஜேIல் ப'ர்ந் ாள்.
சபாபதி கார் கண் ாடிணைQ இன்னும்
இறக்கினார். அவன் இவணைரப் பார்ப்ப ாகஜேவ
இல்ணைல. அவணைன எப்படி அணைழப்பது?
அவரருகில் இருக்கும் ண்ணீர் குடுணைவணைQப்
பார்த் ஜேபாது ஒரு எண் ம் ஜே ான்றிQது.
சிவப்பு நிறக்குடுணைவ அது. வெவளிZாட்டில்
வாங்கிQது. வெIல்ல அணை எடுத்து
வெவளிப்புறIாக ணைககணைY நீட்டி ண்ணீர் குடிக்க
ஆரம்பித் ார். இQல்பாக Zழுவுவது ஜேபால்
அணை கீஜேழ ஜேபாட்'ார். அவனது கண்களில்
அந் ச் சிவப்பு பட்டிருக்கஜேவண்டும். அவன்
அவணைரப் பார்த் ான். அ ற்காகஜேவ

காத்திருந் துஜேபால் அவர் அவணைனப்பார்த்து
ணைசணைக வெசய் ார். அவன் வெIல்ல அவர் பக்கIாக
திரும்பினான். அவணைர ஜேZாக்கி வர
ஆரம்பித் ான். அருகில் வந் தும் குனிந்து
குடுணைவணைQ எடுத் ான். சிறிது ஜேZரம் அணை ஜேQ
உற்று பார்த் ான். சிறி Yவு ண்ணீர் அதில்
மிச்சம் இருந் து. அணை முழுவதுIாக அவன்
ன் வெ ாண்ணை'யில் சரித்துக்வெகாண்'ான்.
குடுணைவணைQ அவரி'ம் நீட்டிQபடிஜேQ
வெசான்னான்: ஜேகாழி ஜேபா'ணும் ‘
அவர் அவணைனப் பார்த்து சிஜேனகIாகச் சிரித் ார்.
க ணைவத் திறந்துவிட்'ார். அவன் அவணைர சிறிது
ஜேZரம் பார்த்துக்வெகாண்டிருந் ான். பிறகு
ணைலணைQ ஒருIாதிரி சாய்த்துக்வெகாண்டு
காருக்குள் நுணைழந் ான். சுவாதீனIாக காணைல
நீட்டிக்வெகாண்டு சாய்ந்து உட்கார்ந்து
வெகாண்'ான். க வு திறந்ஜே கி'ந் து. சபாபதி
அவணைனத் ாண்டி ணைகணைQ நீட்டி க ணைவச்
சாத்தினார்.
அ ற்கப்புறம் Z'ந் வெ ல்லாம் அவர் கற்பணைன
வெசய் படிஜேQ Z'ந் து. Zட்சத்திர ஓட்'லின்
உ வகத்தில் அவன் விரும்பிQவற்ணைற

சாப்பிட்'ான். அவணைன வெவளிஜேQ அணைழத்து
வரும்ஜேபாது கவனித் ார். அவன் ஜேகாழி
இணைறச்சி Iட்டும் சாப்பி'வில்ணைல. அவருக்கு
ஏஜே ா புரிந் ாற்ஜேபால் இருந் து.
சாலாட்சிக்கு வெசல்லில் வெசய்தி
அனுப்பியிருந் ார். பதிலுக்கு அவளும் பத்து
Iணிக்குஜேIல் வருவ ாக ஜேசதி
வெசால்லியிருந் ாள். என்ன இது கற்பணைனக்கும்
நி:த்திற்கும் ஒரு வித்திQாசம் கூ' இருக்காது
ஜேபாலிருக்கிறஜே என்று நிணைனத்து சிரித்துக்
வெகாண்'ார் சபாபதி.
அவன் ஏகாந் Iாக குளித் ான். அந்
Iாளிணைகயின் எந் அணைறணைQயும் பார்ப்ப ற்கு
ரகசிQ கண் ாடி அணைறகள்
அணைIக்கப்பட்டிருந் ன. அவனது
உ'ற்பாகங்கள் அவனது
உருவத்திற்ஜேகற்றபடிஜேQ அணைIந்திருந் ன.
பளிங்குக் குளிQல் வெ ாட்டியில் அவன்
அணைசந் ஜேபாது அணைல எழும்பி ணைரயில்
வழிந் து. ஏற்கனஜேவ நிரப்பட்டிருந்
வெவதுவெவதுப்பான ZறுI நீர் அவணைன
இன்னும் உற்சாகப்படுத்திQது.

கால்களுக்கிணை'யில் வெவகுஜேZரம் ணைககYால்
ஜே ய்த்துக்வெகாண்டிருந் ான். அவனுக்கான
வெவல்வெவட் உணை' சலணைவ வெசய்Qப்பட்டு
குளிQலணைற ஓரம் வெ ாங்கிக்வெகாண்டிருந் து.
அவனது பார்ணைவ அ ன் பால் வெசன்றது. Zடுவில்
Zா'ாக்கயிறுகள் வெகாண்' உணை' அது. வினாடி
ஜேZரத்தில் அவிழ்க்கக் கூடிQது. படுக்ணைக
அணைறக்கு ஏற்றது. அவன் :ட்டி அணியும்
பழக்கம் இல்லா வனாக இருந் ான். அ னால்
அவனுணை' பணைழQ அணைர டிரவுசணைரஜேQ
திரும்பவும் அணிந்துவெகாண்'ான். அ ன் ஜேIல்
அந் வெவல்வெவட் உணை'ணைQ அணிந் ான்.
Zா'ாக் கயிறு கட்டும் ஜேவணைலணைQ அவன்
வெசய்Qவில்ணைல. ஜேZரம் மிச்சம் என்று
நிணைனத்துக்வெகாண்'ார் சபாபதி.
குளிQலணைறயிலிருந்து வந்து படுக்ணைகயில்
படுத்து தூங்கிப்ஜேபானான்.
சாலா சரிQாக பத்து Iணிக்கு வந் ாள்.
சபாபதியின் வரஜேவற்ணைப ஏற்றாள். படுக்ணைக
அணைறக்குப் ஜேபானாள். உணை' கணைYந் ாள்.
சபாபதி புணை I ல் ஜேசாபாவில் பக்கத்து
கண் ாடி அணைறயில் இருக்ணைக நுனியில்

இருந் ார்.
சாலா ஜே ாள்கணைYத் வெ ாட்டு அவணைன
எழுப்பினாள். அவன் ப'ாவெரன்று கண்கணைYத்
திறந் ான். ஜேகாழி என்றான். வெIல்ல எழுந் ான்.
இருணைகQால் அவணைன ஜேலசாக Iறுபடியும்
படுக்ணைகயில் ள்Y எத் னித் ாள் சாலா. அவன்
மிகுந் ஜேவகத்து'ன் அவள் ணைககணைYப் பற்றி
இழுத்து படுக்ணைகயில் ள்ளினான். சபாபதி கால்
ஜேIல் கால் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு இன்னும்
உன்னிப்பாகக் கவனிக்க ஆரம்பித் ார்.
அவன் அவணைY ஒரு மூட்ணை'ணைQ புரட்டுவது
ஜேபால் புரட்டிப்ஜேபாட்'ான். உணை'யு'ன் அவள்
ஜேIல் பாய்ந் ான். சபாபதி புது விணைYQாட்ணை'ப்
பார்க்கும் ஆர்வம் ஜேIலி' எழுந்து நின்று
வெகாண்'ார்.
அவன் அவள் ஜேIல் முழுவதுIாக
ப'ர்ந்திருந் ான். ஒரு ணைகQால் அவYது
கூந் ணைல இறுக்கIாகப் பற்றியிருந் ான். அணைர
டிரவுசர் பாக்வெகட்டிலிருந்து ஒரு சிறிQ கத்திணைQ
எடுத்து வெIதுவாக அவள் கழுத்ணை அறுக்க
ஆரம்பித் ான்.

18. மி ணைவ Iனி ர்கள்
கன்ணைனQா இன்று ஓய்வு வெபறுகிறார். அறுபது
வQது வெ ரிQா ஜே ாற்றமும், சுறுசுறுப்பும்,
அவரது அணை'QாYங்கள். எந்ஜேZரமும் ஏ ாவது
வெசய்து வெகாண்ஜே' இருப்பது, அவரது வழக்கம்.
கன்ணைனQாவுக்கு வெகாஞ்சம் ஜேபாலச் சங்கீ ம்
வெ ரியும். சிறுவQதில் மிரு ங்கம் கூ' வாசிக்கக்
கற்றுக் வெகாண்'ார். ஓய்வுக்குப் பிறகு முணைறQாக
பயிற்சி எடுத் பின், வெIல்லிணைசக் குழுக்களிஜேலா
அல்லது கர்Zா'கச் சங்கீ க் கச்ஜேசரிகளுக்ஜேகா
வாசிக்கலாம் என்று ஒரு எண் ம்
அவருக்கிருந் து.
கன்ணைனQா ஒரு அரசாங்க அலுவலகத்தில்
எழுத் ராக ஜேசர்ந்து, இன்று ஒரு அதிகாரிQாக
ஓய்வு வெபறுகிறார். அவருணை'Q
ஜேIலதிகாரிகளுக்கு அவர் ஓய்வு வெபறுவது
அவ்வYவு இனிப்பான வெசய்திQாக இல்ணைல.
கன்ணைனQா எணை யும் ன் ஜேவணைல என்று
வணைரQறுத்துக் வெகாள்Yா வர். காணைல பத்து
Iணியில் இருந்து Iாணைல ஐந்து Iணி வணைர

அவர் ஏ ாவது ஒரு ஜேவணைலணைQ வெசய்Q
ஜேவண்டும் என்ற ஜேகாட்பாட்ணை' உணை'Qவர்.
அ ற்குத் ாஜேன னக்கு ஊதிQம்
வெகாடுக்கிறார்கள் என்ற அடிப்பணை'Qான வா ம்
அவரது Iனதில் ஆழIாகப் பதிந்து கி'ந் து.
“ வாரத்துல அஞ்சு Zாள் ான் ஜேவணைலஜேQ..
இரண்டு Zாள் விடுப்பு. அதிலும் வருசத்துக்கு
கூடு லா 15 Zாள் பண்டிணைக விடுப்பு ஜேவற..
அதுவுமில்லாI 12 Zாள் ஜேகசுவல் விடுப்பு, 30
Zாள் பிஎல், ஜேZாய் கண்'ா விடுப்புன்னு
ஏகப்பட்' விடுப்பு.. மிஞ்சிQ Zாள்ல ஜேவணைல
வெசய்Q இன்னா கடுப்பு? எல்லாம் அரசாங்க
ஜேவல ாஜேன? “
அவரது முகத்தில் இருக்கும் சிரிப்பு, அவர்
Iற்றவர் மீது ணைவக்கும் கடுணைIQான
விIர்சனங்கணைYக் கூ' எளி ாக எடுத்துக்
வெகாள்Y ணைவக்கும்.
“ வெசால்றபடி வெசான்னா கல்லுளிIங்கன் கூ'
கணைரஞ்சு ாஜேன ஆவணும் “
அலுவலகத்தில், ஏஜே னும் கார த்திற்காக,
Iல்லுக்கட்டு Z'க்கும். சிலசIQம், அது :ல்லிக்
கட்டு ஜேபால, ரத் விYாறிQாகக் கூ' ஆகும்.

ஆனால் கன்ணைனQா எதிலும் பட்டுக் வெகாள்Y
Iாட்'ார். நிQாQம் ஜேகட்க வருபவர்கணைYக் கூ',
கூசிக் குனிQ ணைவக்கும் அவரது ஜேபச்சு.
“ என்னா பிரச்சிணைன..Iணி ? ஒன் ஜேகாப்ணைப
அவன்.. அ ான் அந் சந் ானம் பாக்க
Iாட்ஜே'னுட்'ான். நிQாQந் ாஜேன?
என்னிக்காவது அவன் ஜேகாப்ணைப நீ
பாத்துருக்கிQா.. இல்லல்ஜேல.. நீ பாத்திருந் ா,
அவன் இன்ஜேனரம் உன் ஜேவணைலணைQ முடிச்சிட்டு,
உனக்கு ஜே னீரும் வாங்கித் ந்திருப்பான்ல.. “
“ பாத் ா பாக்கறான்.. பாக்காட்டி ஜேபாறான்..
‘எந் Zாயும் என் ஜேவணைலணைQ பாக்க
ஜே ணைவயில்ணைல! ஆனா கண்' Zாய் ஜேவணைலணைQ
எல்லாம் Zான் பாக்கணுIான்னு’ அவன்
அதிகாரிகிட்' வெசால்லிருக்கான்.. அவன்
என்ணைன அப்படி எப்படி வெசால்லப் ஜேபாச்சு?”
“ ப்பு ான்.. அப்படி வெசாலியிருக்கக்
கூ'ாது ான்.. ஆனால் அதுக்காக அலுவலகத்தில
உர்ருன்னு உறுமிக்கிட்டு, காணைலத் ணைரயில
ஜே ச்சுக்கிட்டு, நீங்க வெரண்டு ஜேபரும்
கடிச்சுக்கி'ணுIா “
சந் டி சாக்கில் கன்ணைனQா அவர்கள் இரண்டு

ஜேபர்கணைYயுஜேI Zாய்கYாக்கிQது அவர்களுக்ஜேக
வெ ரிQா வண் ம், அவர் ஜேபச்சு
குணைழந்திருந் து.
“வெரண்டு ஜேபர் ஜேகாப்ணைபயும் வெகாண்டுட்டு
வாங்க! Zாஜேன பாத்தி'ஜேறன்”
பிரிவு உபசார விழாவில் அரங்குநிரம்பியிருந் து.
அலுவலக ஊழிQர்கள் எல்லாம் ப ம் ஜேபாட்டு,
கன்ணைனQாவுக்கு ஒரு புதிQ மிரு ங்கம்
வழங்குவது என்று முடிவாகியிருந் து. சண்ணை'
ஜேபாட்டுக் வெகாண்' Iணியும், சந் ானமும் முன்
நின்று, விழாவுக்கு ஏற்பாடு வெசய்திருந் ார்கள்.
வரஜேவற்பு Iணி என்றும், Zன்றி Zவிலல்
சந் ானம் என்றும் கூ' முடிவாகியிருந் து.
விழாவுக்கு கன்ணைனQாவின் Iணைனவி
லலி ாIணி வரஜேவண்டும் என்று
ஜேவண்டுஜேகாள் ணைவக்கப்பட்டு அதுவும் ஏற்றுக்
வெகாள்Yப் பட்டிருந் து.
லலி ாIணி வெகாஞ்சம் ாட்டிQான சரீரம்
உணை'Qவள். அவளுக்கும் கன்ணைனQாவுக்கும்
ஆறு வQது வித்திQாசம். லலி ாIணி ஜேகரY

Zாட்ணை'ச் ஜேசர்ந் வள். ஆனாலும் அவள்
மிழச்சி ான். அவYது குடும்பம் சில
ணைலமுணைறகYாக அங்ஜேகஜேQ இருந் ன்
அணை'QாYம், அவYது வெZற்றிச் சந் னக்
கீற்றிலும், ஜே ங்காய் எண்ணை க் I க்கும்
கூந் ல் பின்னலிலும் வெ ரியும். லலி ாIணிக்கு
ஏக ஆச்சர்Qம். இதுவணைர வெசாந் Zாட்டிற்கு
ஜேபாவது விர, ஜேவறு எந் வெபாது நிகழ்வுக்கும்
கன்ணைனQா அவணைY அணைழத்துச்
வெசன்றஜே யில்ணைல. திருI நிகழ்வுகளுக்குக்
கூ' அவள் குடும்பம் சார்ந் து என்றால் அவள்
னிQாகவும், அவர் குடும்பம் சார்ந் து என்றால்
அவர் னிQாகவும் வெசல்வார்கள்.
அலுவலகத்தில் விடுப்பு எடுக்காIல் அவர் பணி
புரிவதும் அ ற்குக் கார ம்.
லலி ாIணிக்கு குழந்ணை கள் இல்ணைல.
இருந்திருந் ால், ஒருஜேவணைY அவர்களுக்காக
கன்ணைனQா விடுப்பு எடுத்திருக்கக் கூடும்.
அவர்கள் கட்'ணைYக்ஜேகற்ப அவர்
வணைYந்திருக்கக் கூடும். அ ற்கும்
வாய்ப்பில்லாIல் ஜேபாய்விட்'து.

கன்ணைனQா காணைல ஐந்து Iணிக்வெகல்லாம்
எழுந்து விடுவார். புறZகரில் சிறிQ ாக ஒரு
வீட்ணை'க் கட்டிக் வெகாண்டு, மின்சார ரயிலில்
அலுவலகம் ஜேபாய் வருகிறார் அவர். சந் டி
இல்லா புறZகர் அவருக்கு ஏகாந் Iாக
இருக்கிறது.
வீட்டின் பின்னால் துணி ஜே ாய்க்கும்
பாறாங்கல்லும், உணைற இறக்கிQ கி றும்
உள்Yது. ராட்டினமும் ாம்பக் கயிறும்
பழணைIயின் அணை'QாYIாக கா'சி அளித் ன.
கன்ணைனQா எப்ஜேபாதும் க ர் ஜேவட்டி ான்
கட்டுவார். உள்ஜேY வெவள்ணைY நிற அண்ட்ராQர்
இருக்கும். காணைலக் க'ன்கணைY முடித்து விட்டு,
கி ற்றங்கணைரயில் அவர் வாளி ண்ணீணைர
இழுத்து வெகாட்டிக் வெகாண்டு, னக்குப் பிடித்
ஸ்வரங்கணைYஜேQா, பா'ல்கணைYஜேQா பாடிக்
வெகாண்டிருப்பார். லலி ாIணி விழிப்பு
வந் ாலும் படுக்ணைகயிஜேலஜேQ படுத்துக் வெகாண்டு
அவரது கானத்ணை ரசித்துக் ஜேகட்டுக்
வெகாண்டிருப்பாள். ஒரு முணைற கூ'
லலி ாIணிக்கு சங்கீ ம் பிடிக்குIா என்று
கன்ணைனQா ஜேகட்'தில்ணைல. அவளும்

வெசான்னதில்ணைல.
குளித்து, ன் துணிகணைYத் ாஜேன ஜே ாய்த்து,
காQப்ஜேபாட்டு விட்டு ான் கன்ணைனQா
கி ற்றடியிலிருந்து வருவார். கிட்'த் ட்'
அணைர Iணி ஜேZரம் ஆகும் அ ற்கு. கட்டிQ
ஈரத்துண்டு'ன், பூணைச அணைறணைQ எட்டிப் பார்த்து
விட்டு, ன் அணைறக்குப் ஜேபாய் விடுவார் அவர்.
அலுவலகம் கிYம்பும்வணைர அவர் வெவளிஜேQ
வரIாட்'ார்.
சங்கீ த்ணை த் விர எதிலும் ரசணைன இல்லா வர்
கன்ணைனQா. லலி ாIணியின் ஜேகரY
சணைIQணைலப் பற்றி புகாஜேரா, பாராட்ஜே'ா
அவரி'மிருந்து வந் தில்ணைல. ஜேபாட்'ணை ச்
சாப்பிடுவார். கட்டிக் வெகாடுப்பணை எடுத்துக்
வெகாண்டு கிYம்பி விடுவார். “ வஜேரன்” என்ஜேறா
“ ஏ ாவது ஜேவணுIா?” என்று அவர் ஒரு Zாள்
கூ'க் ஜேகட்'தில்ணைல.
லலி ாIணி இ ற்வெகல்லாம் பழகிக்
வெகாண்'ாள். அவஜேY எல்லாவி Iான நிர்வாகத்
திறன்கணைYயும் கற்றுக் வெகாண்'ாள். Iா ச்
சம்பYம் வந் உ'ன் பூணைச அணைறயில்
ணைவக்கப்பட்டிருக்கும் ப க்கட்டு, அவYது

குடும்பத் ஜே ணைவகளுக்கு என்று கன்ணைனQாவும்
வெசான்னதில்ணைல. அவளும் ஜேகட்'தில்ணைல.
Iா க் கணை'சியில் அது கட்டு குணைலந்து
இணைYத்திருக்கும். ஆனால் மு ல் ஜே திQன்று
புது கட்டு வரும்ஜேபாது மீ Iான ப ம்
கா ாIல் ஜேபாயிருக்கும்.
Iாணைல கன்ணைனQா வீடு வரும்ஜேபாது புதிQ
திணைரச்சீணைலகஜேYா, Zாற்காலிகஜேYா வீட்டில்
இருக்கும். அணை ப் பற்றியும் கன்ணைனQா ஜேகட்க
Iாட்'ார்.
அவருக்வெகன்று இருக்கும் னி ஜேIணைசயில் அவர்
ஜேபாய் உட்கார்ந்து வெகாண்டு,
அலுவலகத்திலிருந்து வெகாண்டு வந்
ஜேகாப்புகணைYப் பார்க்க ஆரம்பித்து விடுவார்.
உ வு ஜேIணைசயிலிருந்து, வாசணைன அவர்
ZாசிணைQ எட்டும்ஜேபாது ான், அவருக்கு
ஸ்Iரணை ஜேQ வரும்.
லலி ாIணிக்கு சங்கீ ம் வெ ரியும். முணைறQாக
அவள் அணை க் கற்றுக் வெகாண்டிருக்கிறாள்.
கன்ணைனQா ன்ணைனப் வெபண் பார்க்க வந் ஜேபாது
அவள் திருவாங்கூர் வித்வான் சுவாதி திருZாள்
இQற்றிQ கீர்த் னங்களில் ஒன்ணைறப் பா'த்

ஜே ர்வு வெசய்திருந் ாள். ஆனால் கன்ணைனQா
அவணைYப் பா'ஜேவ வி'வில்ணைல. அவர் ஒரு
Iணி ஜேZரம் ாI Iாக அலுவலகம் வர, சலுணைக
வாங்கிக் வெகாண்டு வந்திருந் ார். வெபண்
பார்க்கும் ணைவபவத்ணை , ான் ங்கியிருக்கும்
ஆண்கள் விடுதிக்குப் பக்கத்திஜேலஜேQ ணைவக்க
ஜேவண்டும் என்பது Iட்டும் ான் அவரது ஒஜேர
நிபந் ணைன. முடித்து விட்டு அவர் அலுவலகம்
ஜேபாக ஜேவண்டும்.
சரிணைக ணைவத் வெவள்ணைYப் பட்டுப்பு'ணைவ,
வெZற்றியில் சந் னக் கீற்று, ணைல நிணைறQ
Iல்லிணைகப் பூவு'ன் அழகுச் சிணைலQாக வந்து
நின்ற லலி ாIணிணைQ அவர் ஏவெறடுத்துப்
பார்க்கஜேவயில்ணைல. ன் ணைகக்கடிகாரத்ணை ப்
பார்த்துக் வெகாண்டிருந் ார்.
“ என்ன பிடிச்சிருக்கா?” என்றார் தூரத்து
வெசாந் Iான ஒரு IாIா.
“ இப்ஜேபா வெகYம்பினா 9 Iணி ஜேலாக்கணைல
பிடிச்சிரலாம் “
கூட்'ஜேI சிரித் து.
“ Zான் ஜேகட்'து ஜேலாக்கல் இல்ஜேல! ஜேகரYா..
வெபாண்ணு பிடிச்சிருக்கான்னு ஜேகட்ஜே'ன்”

“ ம்!ம்! “ எழுந்திருக்க Qத் னித் ார் கன்ணைனQா.
IாIா ஜே ாணைY அழுத்தி உட்கார ணைவத் ார். “
பலகாரம் வெகாடுப்பாங்க.. இரு “
“ IாIா அதுக்வெகல்லாம் ஜேZரமில்ஜேல!
பலகாரத்ணை இந் டிபன் 'ப்பாவுல ஜேபாட்டுரச்
வெசால்லுங்க.. சாவகாசIா IதிQம்
சாப்பிட்டுக்கஜேறன்!”
அடுத் ஐந் ாவது நிமி'ம் அவர் கிYம்பி
விட்டிருந் ார். லலி ாIணி சிணைலQாக நின்று
வெகாண்டிருந் ாள்.
லலி ாIணி ஒன்றும் வெ ரிQா வள் அல்ல.
அவருணை'Q லயிப்பு ஜேவணைலயிலும்
சங்கீ த்திலும் இருப்பணை அவள் பூ'கIாக
உ ர்ந்து வெகாண்'ாள். ஒலி Zா'ாப்
வெபட்டிகளில் கிணை'க்கும் அவருக்குப் பிடித்
சங்கீ த்ணை வாங்கி வந்து, அவர் ஜேIணைசயில்
ணைவப்பாள். அணை ப் ஜேபாட்டுக் ஜேகட்கும் வெபட்டி
அவள் சீ னIாகக் வெகாண்டு வந் து. ஆனால்,
அணைவகணைY புதுக் கருக்கு கணைலQாIல் ஜேIணைச
ஜேIஜேலஜேQ ணைவத்திருப்பார் கன்ணைனQா.
Iணைனவியின் வெபாருள் என்று நிணைனத்து

வெ ா'ாIல் இருந் ாஜேரா என்னஜேவா!
IணைனவிஜேQ ஒரு வெபாருள் என்று நிணைனத்து
வெ ா'ாIல் இருப்பவருக்கு, ஒலி Zா'ாவும்,
Zா'ாப் வெபாருள் ான்.
ஒரு கட்'த்தில் கன்ணைனQாணைவ ஈர்க்கும்
முQற்சியில் லலி ாIணி சலித்துப் ஜேபானாள்.
வீட்டில் னிQாக இருக்கும் ஜேZரங்களில்,
வெIலி ான குரலில், னக்குப் பிடித்
பா'ல்கணைY பாடுவணை ஒரு வழக்கIாக ஆக்கிக்
வெகாண்'ாள். அவளுக்கு அதில் ஒரு ஆனந் ம்
கிணை'த் து!
Iாணைல ஆறுIணிக்கு விழா ஏற்பாடு
வெசய்திருந் ார்கள். வெபரிQ ஜேரா:ாப் பூ Iாணைல
ஒன்று சுவற்றின் ஆணியில் Iாட்டி
ணைவக்கப்பட்டிருந் து. லலி ாIணி IாணைலணைQக்
கன்ணைனQாவுக்கு ஜேபாடுவ ாக ஏற்பாடு.
தும்ணைபப்பூ நிறத்தில் சட்ணை' அணிந்து,
இன்னமும் இYணைIயு'ன் அIர்ந்திருந் ார்
கன்ணைனQா. அவருக்கருகில் ஒரு Zாற்காலி
ஜேபா'ப்பட்டு, காலிQாக இருந் து. அது
லலி ாIணிக்கான Zாற்காலி. அதிகாரிகள் முன்

வரிணைசயில் அIர்ந்து ஆவஜேலாடு காத்திருந் னர்.
இதுவணைர கன்ணைனQாவின் IணைனவிணைQ
QாருஜேI பார்த் தில்ணைல. அவர்
எப்படியிருப்பார். கன்ணைனQா ஜேபான்ற Zல்ல
Iனி ரின் Iணைனவி Zல்லவYாகத் ாஜேன இருக்க
முடியும்?
Iணியும் சந் ானமும் வாசணைலஜேQ பார்த்துக்
வெகாண்டிருந் னர்.. இன்னமும் லலி ாIணி
வந் பாடில்ணைல..
“ ஐQா அம்Iா வர ஜேZரIாகுது.. ZாI விழாவ
ஆரம்பிச்சு'லாIா., Zடுவில வந் ா அப்ப
IாணைலணைQ ஜேபா'ச் வெசால்லி'லாம் “
ஜேIலதிகாரிக்கும் ஜேவறு வழி வெ ரிQவில்ணைல. சரி
என்று ணைலQாட்டினார்.
அலுவலகத்தின் பக்கத்தில் ஒரு அடுக்குIாடி
குடியிருப்பு இருந் து. அ ன் வெIாட்ணை'
Iாடியில், பல வெபண்Iணிகள் ஜேபசிக்
வெகாண்ஜே', இந் அலுவலகத்தில் Zணை'வெபறும்
விழாணைவப் பார்த் வண் ம் இருந் னர்.
ஒலிவெபருக்கி மூலIாக கன்ணைனQாவின் புகழ்
பா'ப்பட்'ஜேபாது, அவர்கள் ஆச்சர்Qத்து'ன்

பார்த் னர்.விழா முடிவில் கன்ணைனQாவுக்கு
மிரு ங்கம் பரிசளிக்கப் பட்'து. ஜேIலதிகாரிஜேQ
IாணைலணைQயும் ஜேபாட்'ார்.
கணை'சி வணைர லலி ாIணி வரஜேவயில்ணைல.
அவள் ான் அடுக்குIாடி குடியிருப்பின்
வெIாட்ணை' Iாடியிலிருந்து, எல்லாவற்ணைறயும்
பார்த்துக் வெகாண்டிருக்கிறாஜேY!
வாசலில் ஆட்ஜே'ா ரிக்…ா ஏற்பாடு வெசய்து,
கன்ணைனQாணைவ வழிQனுப்ப வந் னர் அலுவலக
ஊழிQர் அணைனவரும். கன்ணைனQா ஏறிQவு'ன்
Iணி மிரு ங்கத்ணை எடுத்து அவருக்குக்
வெகாடுக்க Qத் னித் ான். சட்வெ'ன்று அவர்
பக்கத்தில் ஏறி அIர்ந் லலி ாIணி,
மிரு ங்கத்ணை வாங்கி Iடியில் ணைவத்துக்
வெகாண்'ாள். கன்ணைனQா கழுத்தில் இருந்
ஜேரா:ாIாணைல உதிர்ந்து, பூவி ழ்கள் அவள்
Iடியில் விழுந் ன. மிரு ங்கம் இருவருக்குIான
குழந்ணை Qாய் அவள் Iடியில் கி'ந் து.
சில்வெலன்று வீசிQ காற்றில், வெIய்Iறந்து
கண்கணைY மூடி இருந் ாள் லலி ாIணி.
கன்ணைனQாவின் ணைக, அவள் ஜே ாள் மீது
ப'ர்ந்திருந் து!

19. கூட்'ல் கழித் ல்
ஊர்மிYாவிற்கு என்னஜேIா ஜேபாலிருந் து.
இத் ணைனக்கும் பார்த்து பழகிQவன் ான்
திஜேனஷ். ஏன் அப்படி வெசால்லிவிட்'ான்?
‘ ZIக்குள்ஜேY ஒத்து வராது ஊர்மி.. ஜே—ம் ஜேவவ்
வெலன்த்..’
‘எனக்குப் பிடித் வெ ல்லாம் அவனுக்குப்
பிடிக்கும். வெ:Qகாந் ன், ரிQலி—
திணைரப்ப'ங்கள், டிராட்ஸ்கி Iருது, I ன்
ஜே:ாக்ஸ்..’
அவனும் அவளும் ஒஜேர வெIன்வெபாருள்
நிறுவனத்தில் ஏழு ஆண்டுகYாக பணிQாற்றி
வருகிறார்கள். ஒஜேர ப்ராவெ:க்ட்.. அவன் டீம்
லீ'ர், அவள் வெ'வவெலப்பர்..
மு ல் வரு'ம் ஜேபசஜேவயில்ணைல.. அது சரி.. ஆண்
என்ப ால் அல்ல.. அவள் வெபண்களு'ஜேனஜேQ
ஜேபசவில்ணைல.
ஜேகாபிச்வெசட்டிப்பாணைYQத்தில் வாசம். ஏஜே ா
டிப்YஜேIா இன் —ாப்ட்ஜேவர் வெ'ஸ்டிங் படித்து
விட்டு வெசன்ணைனக் கம்வெபனியில் ஜேவணைல

என்றவு'ன் ந்ணை யு'ன் கிYம்பி வந்து
விட்'ாள். இருபது வQதுப் வெபண்ணை
னிQாக
அனுப்ப அப்பாவுக்கு பQம். அம்Iா இல்ணைல.
ஜேகாபியில் பதிவாYராக இருந்து ஓய்வுக்கு ஒரு
Iா ம் முன் இறந்து ஜேபானாள்.
அம்Iாவுக்கு இடுப்புக்குக் கீஜேழ எதுவும்
வெசாரணை யில்ணைல. முப்பத்தி ஐந்து வQது வணைர
கலிQா ஜேI பண்ணிக்வெகாள்Yவில்ணைல.
வெபருIாள் ஜேகாவிலில் Qாஜேரா குப்புசாமிணைQப்
பற்றி வெசால்லியிருக்கிறார்கள். அவருக்கு
Zாற்பத்தி ஐந்து வQது. கலிQா ம் ஆகவில்ணைல.
அவருக்கு ஏதும் குணைறயில்ணைல. என்ன
படிப்பில்ணைல. ஜேகாயிலில் எடுபிடி ஜேவணைல
வெசய்து பிணைழத்துக் வெகாண்டிருந் ார்.
அம்Iாவுக்கு இஷ்'மில்ணைல ான்.. வெ ாண்ணூறு
வQது ாத் ா பிடிவா Iாக இருந் ார். ஆள்
விட்டு குப்புணைவ வரச்வெசால்லி ஜேபசிஜேQ
விட்'ார். சக்கர Zாற்காலியில் ான்
அம்IாணைவஜேQ பார்த் ாராம் அப்பா.
‘ என் கிட்' ணைசக்கிள் இருக்கு.. அதிஜேலஜேQ
வெகாண்டு விட்டுடுஜேவன்.. சரிQா? ‘
அம்Iாவுக்கு அந் க் க ம் அப்பாணைவ பிடித்துப்

ஜேபாயிற்று. மு ல் வார்த்ணை மு ல் சத்திQம்
என்பது ஜேபால் கணை'சி வணைரயில் அம்Iாணைவ
Z'க்கஜேவ வி'வில்ணைல அப்பா. இத் ணைனக்கும்
Qாராவது பிடித்துக் வெகாண்'ால் Zாலு ப்படி
Z'ப்பாYாம் அம்Iா. வெகாஞ்சம் வசதி
வந் வு'ன் மூன்று சக்கர டிவிவெQஸ் 50 வாங்கிக்
வெகாடுத் ாராம் அம்Iா. அம்Iா ஜேபானவு'ன்
அணை யும் விற்று விட்'ார் அப்பா.
அம்Iா கால்கணைY Iடித்துக் வெகாண்டு இரண்டு
ணைககYால் உந்திQபடி Zகர்ந்து வருவாராம்.
நிணைல வாசல் படிஜேIல் உட்கார்ந்திருக்கும்
அம்Iாணைவ அக்குளில் இரண்டு ணைககணைY
நுணைழத்து அலாக்காக தூக்கிவிடுவாராம் அப்பா.
அம்Iா Zல்ல ஆகிருதி. அப்படிப் பலணைர
ஊர்மிYா பார்த்திருக்கிறாள். கால்கள் சூம்பிப்
ஜேபான ால் உ'லின் ஜேIல் பகுதி அபரிமி Iாக
வYர்ந்திருக்கும்.
முன்வாசல் ஒட்டிQ திண்ணை . அ ன் ஜேIல்
அம்Iாணைவ உட்கார ணைவத்து விடுவாராம்
அப்பா. ணைசக்கிள் ஜேகரிQணைர அம்Iாவுக்காகஜேவ
பலசரக்குக் கணை' ணைசக்கிள் ஜேகரிQர் ஜேபால
அகலIாக Iாற்றியிருந் ார் அப்பா. அதில்

அம்Iா உட்கார அடியில் Zா'ா ணை த் —ாட்டின்
ணைலQணை . ணைலQணை ணைQ இறுக்கIாக
ஜேகரிQரில் கட்டியிருப்பாராம் அப்பா. வெ ருணைவ
ஒட்டிQ வீடு. Zணை'பாணை யிஜேலஜேQ திண்ணை .
ணைசக்கிணைY ஓரIாக நிறுத்தி பிடித்துக் வெகாண்டு
நிற்பாராம் அப்பா. அம்Iா திண்ணை யிலிருந்து
ஜேகரிQருக்கு Zகர்ந்து வெகாள்வார். வசதிQாக
அம்Iா உட்கார்ந் பிறகு ான் அப்பா
ணைசக்கிணைYஜேQ Zகர்த்துவார்.
ஒரு 'ணைவ அப்பா வெசால்லியிருக்கிறார்: ‘
அம்Iாணைவத் தூக்கற ஜேபாது Iட்டும் ராIாQ
வாலி Iாதிரி ஆயிருஜேவன். அவ பலம் எனக்கு
வந்துரும். அவ பஞ்சு Iாதிரி ஜேலசா ஆயிருவா ‘
அந் ஜேZசத்தில் பிறந் வள் ான் ஊர்மிYா.
வெசன்ணைன வந் வெகாஞ்ச Zாட்களிஜேலஜேQ
ாத் ாவும் வெசன்ணைன வந்து விட்'ார். அவருக்கு
Iட்டும் என்ன இருக்கிறது ஜேகாபியில்.
மு வெலல்லாம், ராத்திரி பத்து Iணிக்கு ஊர்மிYா
வரும்ஜேபாவெ ல்லாம், வெ ருமுணைனயில், 'ார்ச்
ணைலட்டு'ன் அப்பா காத்திருப்பார்.
இப்ஜேபாவெ ல்லாம் அவர் அப்படிக்

காத்திருப்பதில்ணைல. ஒரு வரு'Iாக திஜேனஷ்
வெகாண்டு விடுகிறான் ணைபக்கில். அப்பாவுக்கும்
அவணைன பிடித்து விட்'து.
வசதிQான குடும்பமில்ணைல திஜேனஷ்.. அவனும்
வா'ணைக வீடு ான். அம்Iா அப்பா இல்ணைல. ஒரு
அண் ன் அவெIரிக்காவில் வெசட்டில்
ஆகிவிட்'ான். கண்டு வெகாள்வது கூ' இல்ணைல.
எவ்வYவு வெசால்லியிருக்கிறான்!
‘ ஏன் இன்னும் வீடு வாங்கல திஜேனஷ்? ‘
‘வாங்கினா மூணு வெபட்ரூம் வாங்கணும்..
அதுக்கு வெரண்டு சம்பYம் ஜேவணும். ‘
‘ ஓ கல்Qா த்துக்கு அப்புறIா? அதுக்குக் கூ'
எதுக்கு மூணு வெபட்ரூம்? ‘
‘ ஒண்ணு அப்பாவுக்கு, ஒண்ணு ாத் ாவுக்கு,
ஒண்ணு.. ZIக்கு ‘
அடுத் வாரஜேI அவெIரிக்காவில் இருக்கும்
அண் னு'ன் கணினி உணைரQா'ல்.
‘ யுவர் ணைலப்! யுவர் சாய்ஸ்! ‘ என்று முடித்துக்
வெகாண்'ான் அண் ன்.
அண் ன் இன்னும் கல்Qா ம் பண்ணிக்
வெகாள்Yவில்ணைல என்பதும் வெகாஞ்சம்

வெZரு'லாக இருந் து. அம்Iா இருக்கும்ஜேபாது
வரு'த்திற்கு ஒரு முணைற இந்திQா வருவான்.
அப்ஜேபாவெ ல்லாம் அம்Iா வறாIல் ஜேகட்கும்
ஜேகள்வி “ ஏண்'ா! எப்ப'ா கல்Qா ம்
பண்ணிக்கலாம்னு இருக்ஜேக? “ திஜேன…ுக்கு
சட்வெ'ன்று சர்வர் சுந் ரம் Zாஜேகஷ் ஞாபகம்
வந்து, சிரிக்க ஆரம்பித்து விடுவான்.
அம்Iா அவணைன முணைறப்பாள். ஆனால்
அதுவணைர இறுக்கIாக இருந் அண் னின்
முகம் ஜேலசாக உணை'படும். சிரிப்பு எட்டிப்
பார்க்கும். அவனும் Zாஜேகஷ் ரசிகன்.
ஆனால் அவன் Zாஜேகஷ் ஜேபால “ இப்ப
என்னம்Iா அவசரம்? அப்புறம் பார்க்கலாம்”
என்று வெசால்ல Iாட்'ான். வெசான்னாலும்
திணைரப்ப' அம்Iா ஜேபால “ சரி விடு” என்று
வெசால்லுகிற அம்Iா இல்ணைல அவர்கYது
அம்Iா!
“ அம்Iா! Zான் சம்பாதிக்கற வெரண்டு லட்சத்துல
வா'ணைகஜேQ ஒரு லட்சம் ஜேரன். வரி
Zாற்ப ாயிரம். என் வெசலவு ஜேபாக ணைகயிஜேல
ஏதும் மிஞ்சரதில்ஜேல! இதுல கூ' ஒருத்திணைQ
ஜேசர்த்துக்கிட்டு, அவளுக்கு வெசலவு பண்

ப த்துக்கு Zான் எங்ஜேக ஜேபாஜேவன்?”
அம்Iா வி'Iாட்'ாள். வெ ா'ர்ந்து
வெ ா ப்பாள்.
“ ஜேவணைலக்கு ஜேபாற வெபாண் ா கட்டிக்க..
இங்ஜேக கூ' ஜேவ ாம். அந் ஊர்லஜேQ பாரு.
Zம்I சாதி கூ' ஜேவ ாம். Zம்I Zாட்டு
வெபாண் ா, படிச்ச, ஜேவணைலக்கு ஜேபாற
வெபாண் ா பாரு.”
கணை'சி 'ணைவ வந் ஜேபாது அண் ன் முடிவாக
வெசால்லி விட்'ான்.
“ அம்Iா! இனிஜேI கல்Qா ப் ஜேபச்ணைச
எடுக்காஜே ! Zம்I Zாட்டுல ான் இருபத்தி
அஞ்சு வQசு ஆன உ'ஜேன, ஒரு பதிவெனட்டு
வQசு பள்ளிக்கூ' பிள்ணைYணைQ கட்டி
ணைவக்கிறாங்க. அங்வெகல்லாம் அப்படி இல்ஜேல.
வெபாண்ணுங்கஜேY முப்பத்தி அஞ்சு
வQசுக்கப்புறம் ான் கல்Qா ம் பத்திஜேQ
ஜேQாசிக்க ஆரம்பிக்கறாங்க. என்ணைன Iாதிரி
பசங்களுக்கு வாழ்க்ணைகஜேQ
Zாப்பதுக்கப்புறம் ான் ஆரம்பிக்குது. அந் வQசு
வரட்டும். Zாஜேன பார்த்து பண்ணிக்கிஜேறன்”
வம்ச விருத்தி இல்லா கவணைலஜேQாஜே' அம்Iா

ஜேபாய் ஜேசர்ந்து விட்'ாள்.
ஊர்மிYாவிற்கு ஜேQாசணைனQாக இருந் து.
வெவண்ணை திரண்டு வரும்ஜேபாது இப்படி
வெசால்லிவிட்'ான். இதில் ஏ ாவது :ா கம்,
ஜேசாசிQம் என்று ஏ ாவது இருக்குஜேIா? ஆனால்
அதிவெலல்லாம் அவனுக்கு Zம்பிக்ணைக இல்ணைல
என்று வெசால்லியிருக்கிறாஜேன?
அப்பாவுக்குத் ான் ஏIாற்றIாக இருக்கும்.
ஜேபச்ஜேசாடு ஜேபச்சாக ராசி, Zட்சத்திரம் என்று
சாIர்த்திQIாக விசாரித்து வெபாருத் ம் கூ'
பார்த்து விட்'ார்.
எ னால் இப்படி Iாறிப்ஜேபானான்?
அடுத் வாரஜேI ஜேவணைலணைQ ராஜினாIா வெசய்து
விட்டு வெபல்ஜிQம் ஜேபாய்விட்'ான் திஜேனஷ்.
வெபல்ஜிQத்தில் அவனது வெ ாணைலஜேபசி எண்,
மின்னஞ்சல் முகவரி எல்லாஜேI Iாறிப்
ஜேபாயிருந் து. அவனி'மிருந்து ஒரு கவலும்
இல்ணைல. வெIாத் Iாக வெ ா'ர்ணைபயும், அவள்
உறணைவயும் அறுத்துக் வெகாண்டு ஜேபாயிருந் ான்!
ஒரு Iா ம் முன்பு, அந் ரத் வங்கிக்க்காரர்கள்

ரத் ானத்திற்காக இவள் அலுவலகம்
வந்திருந் ார்கள். திஜேன…ுக்கு இதிவெலல்லாம்
ஆர்வம் அதிகம். ஓடி ஓடி அவர்களுக்கு
ஜேவண்டிQணை ச் வெசய் ான். ஜேவணைல
வெகட்டுப்ஜேபாகாIல் அட்'வணை ஜேபாட்டு
ஒவ்வெவாருவராக அனுப்பி ணைவத் ான்.
‘ ரத் ம் வெகாடுத் ா பதிணைனஞ்சு Zாள்ல
திரும்பவும் உற்பத்திQாயிடும். Zஷ்'மில்ணைல.
ஆனா ZாI வெகாடுக்கற ரத் ம் ஏஜே ா ஒரு உயிணைர
காப்பாத்திரும். ரத் அழுத் க்காரனும் சர்க்கணைர
விQாதிக்காரனும் வெகாடுக்க முடிQாது. ZாI
அப்படி இல்ணைலஜேQ..அப்புறம் கர்ப்பிணி
வெபண்கள் வெகாடுக்க முடிQாது! இங்க அப்படி
Qாரும் இல்ணைலஜேQ ‘ என்று கண் சிமிட்டினான்.
‘ சீ ஜேபா'ா! ‘
ஒரு வாரத்தில் ரத் ம்
வெகாடுத் வர்களுக்வெகல்லாம் அவஜேன
வங்கியிலிருந்து குறிப்புகள் அ'ங்கிQ அட்ணை'
வாங்கி வந்து வெகாடுத் ான். வெபQர், ரத் ப்பிரிவு
என்று சகலமும் இருந் து அதில்.
ஒவ்வெவாருவரி'ம் வெகாடுக்கும்ஜேபாதும் ஏஜே ா
Zணைகச்சுணைவQாக வெசால்லி, வெகாடுத்துக்

வெகாண்ஜே' வந் ான். ஊர்மிYாவி'ம்
வெகாடுக்கும்ஜேபாது Iட்டும் எதுவும்
ஜேபசவில்ணைல. வெகாடுத்து விட்டு ஜேபாஜேQ
விட்'ான்.
ஒரு Zாள் திஜேனஷ் ஜேவணைல வெசய்து வெகாண்டிருந்
கணினிணைQத் ட்டி, அவன் சமீபத்தில் எந்
வணைலப்பூணைவப் பார்த்துக் வெகாண்டிருந் ான்
என்று ஆராய்ந் ாள் ஊர்மிYா. அதில் ஏ ாவது
கார ம் கிணை'க்கும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு.
ரத் க் கூறுகள் என்கிற வணைலப்பக்கத்ணை அவன்
அடிக்கடி பார்த்திருப்பது வெ ரிந் து. அவளும்
கூகுளில் அணை த் ஜே டிப் படித் ாள்.
‘ ஆர் வெŒச் வெZகட்டிவ் ரத் ப் பிரிவு வெகாண்'
வெபண்களுக்கு, அஜே வணைக ஆண்களு'ன்
திருI ம் Z'ந் ால், பிறக்கும் குழந்ணை
ஊனமின்றி பிறக்கும். இல்ணைலவெQனில் ஊனக்
குழந்ணை பிறக்க எழுபது விழுக்காடு
வாய்ப்புண்டு என்று ஆய்வு வெசால்கிறது.’
ஊர்மிYாவிற்கு Iனம் பரபரத் து. எப்படி
திஜேனஷ் ரத் ப் பிரிணைவ ஜேசாதிப்பது? ரத்
வங்கியின் வணைலத் Yம் இருக்கிற ா என்று

பார்த் ாள். இருந் து.
ஜே டு குறியீணை' அழுத்தி “ திஜேனஷ் கரு ாகரன்
“ என்று ஜேபாட்டு ஜே டினாள். 108 இருந் து. இது
என்ன ஜேவண்டு லா? ஜேவண்டு ல் ான். அவன்
னக்கு கிணை'க்க ஜேவண்டும் என்கிற
ஜேவண்டு ல்.
வடிக்கட்டிQதில் ஆறு ஜே றிQது ஆறு லாக
இருந் து. இன்னும் சில கவல்கணைY ஜேசர்த் ால்
அவணைனப் பிடித்து வி'லாம்.
வெசாந் ஊர், படித் கல்லூரி, வQது, பிறந் Zாள்
என்று வெIனக்வெகட்'தில் அவன் சிக்கி
விட்'ான்.
அவணைனப் பற்றிQ விவரங்கள் இருந் ன.
ஆனால் அவள் ஜே டிQது ஒன்ஜேற ஒன்று ான்.
அவனது ரத் ப் பிரிவு. இஜே ா அதுவும் பதிவாகி
இருக்கிறது.
திஜேனஷ் கரு ாகரன் – ஆர் எச் பாசிட்டிவ்!
அவYது அந் ரத் வங்கி அட்ணை' அவள்
முகத்தில் அணைறQா குணைறQாகச் வெசான்னது: ஆர்
வெŒச் வெZகட்டிவ்.

20.கண்காணிப்பு
அவனுக்கு வெகாடுக்கப்பட்' பணி
ஜேகட்கும்ஜேபாது எளி ாகத் ான் இருந் து. பள்ளி
Zாட்களில் இருந்ஜே Iர்I Zாவல்கணைYயும்,
சங்கர்லால் துப்பறியும் மிழ்வா ன்
கணை கணைYயும் படித் தின் பாதிப்பு, அவன்
Iனதில் ஆழIாக ஊறிக் கி'ந் து.
வெபாருட்காட்சிக்குப் ஜேபானால், Iற்ற
பிள்ணைYகணைYப் ஜேபால அவன் திண்பண்'ங்கள்
ஜேகட்'ஜே யில்ணைல. எப்ஜேபாதும் கறுப்பு
கண் ாடி ான் ஜேவண்டும். கூ'ஜேவ ஒரு
வெ ாப்பி. அது அட்ணை'யில் இருந் ாலும்
பரவாயில்ணைல. வெகாஞ்சம் வYர்ந் பிறகு அவன்
சின்ன ாக ஒரு மூங்கில் கம்ணைப ணைவத்துக்
வெகாண்டு கூ'த் திரிந் ான்.
Qார் வீட்டிலாவது கYவு ஜேபானால், அவனும்
கூட்'த்ஜே ாடு கூட்'Iாக அங்ஜேக இருப்பான்.
சின்ன பூ க் கண் ாடி யு'ன், ணைரணைQ
ஜேZாட்'ம் விட்டுக் வெகாண்டிருப்பான். 'Qம்
ஜே டுகிறானாம்.

இன்னும் வெகாஞ்ச Zாளில் அவனுக்கு ணைகஜேரணைக
கண்டுபிடிக்கும் ஆணைச வந் து. அ னால்
வீட்டில் இருந் பவு'ர் 'ப்பாவெவல்லாம் காலி
ஆயிற்று.
பள்ளி இறுதி வகுப்பின் ஜேபாது ஒரு வெ ருZாணைQ
வYர்த்து, அ ன் கழுத்தின் அவனது பணைழQ
வெபல்ணை'க் கட்டி இழுத்துக் வெகாண்டு, ஜேIாப்ப
ஜேவட்ணை'க்வெகல்லாம் ஜேபாயிருக்கிறான்.
“ ஜே' ஜேபாலீஸ் பாண்டி வராண்'ா “ என்று பகடி
ஜேபசுவார்கள் அவனது Zண்பர்கள்.
“ எப்படிQாவது ஜேபாலீஸ்ல ஜேசர்ந்து சிஐடி
ஆபிசர் ஆவணும்'ா .. “ என்று அவன்
Zண்பர்கஜேYாடு கணை த் ஜேபாது, அவர்கள்
சிரித் ார்கள்.
“ வெIா ல்ல பத் ாங்கிYாஸ் பாஸ் பண்ற
வழிQப் பாரு.. அப்பால ஜேபாலிஸ் ஆவலாம்”
என்று அவன் ந்ணை யும் முட்டுக்கட்ணை'
ஜேபாட்'ார்.
பள்ளி படிப்பு முடிக்கும் முன்னஜேர ந்ணை
இறந்து ஜேபானதும், ாய் ஊஜேராடு ஜேபாய்
ஜேசர்ந் தும், அவன் கனவுக்கு முற்றுப்புள்ளி
ணைவத் ன. Iனதில் அடித் Yத்தில் நீறு பூத்

வெZருப்பாய் இருந் அவனது கனணைவக் கிYறிக்
கனலாக்கிQவன் பிச்ணைச. அவஜேனாடு ஒன்றாகப்
படித் வன் பிச்ணைச. அவன் ந்ணை ஒரு ஆங்கிலப்
பத்திரிக்ணைகயில் உ வி ஆசிரிQராக இருந் ார்.
அ னால் அவன் பள்ளிப் படிப்ஜேபாடு, அந் ப்
பத்திரிக்ணைகயில் ஜேசர்ந்து விட்'ான்.
பிச்ணைச வெபரிQ பணை'ப்பாளி இல்ணைல. வெகாஞ்சம்
சுத் Iாகத் மிழ் ஜேபசத் வெ ரிந் வன். ஆனால்
அந் ப் பத்திரிக்ணைகயில் அவன் எழுத்து ஜேவணைல
எதுவும் வெசய்Qவில்ணைல. வெவறும் பிணைழ
திருத் ல் ஜேவணைல ான்.
“ வெபரிQ எழுத் ாYருங்கராங்கறாங்க! ‘ல’
வுக்வெகல்லாம் ‘Y’ ஜேபாட்டுத் வெ ாணைலக்கிறான்.
பலப்பல வெபண்களு'ன் எழு ஜேவண்டிQணை ,
பYப்பY வெபண்களு'ன்னு எழுதினா எப்படி
அர்த் ம் Iாறுது பாரு! வெசால்ல முடிQாது.
அகா'மி விருது வாங்கிQ ஆYாம். Iண்
வாசணைனஜேQா' எழு றானாம். அவணைனப்
வெபாணை ச்சு, Iண் வாசணைனணைQ காட்டினாத் ான்
நிறுத்துவான்.”
பிச்ணைசக்கு மிழின் ஜேIல் வெவறி. அணை
Qாஜேரனும் குணைலத் ால் வரும் வெகாணைல வெவறி!

“ இப்பல்லாம் துப்பறியும் ஜேவணைலணைQ
பத்திரிக்ணைகங்கஜேY வெசய்யுதுங்க.. புலனாய்வுப்
பத்திரிக்ணைகன்னு ஜேகள்விப்பட்டிருப்பிஜேQ..
Zக்கீரன், ஜேபாலீஸ் வெசய்தி, :ூ வி இ Iாதிரி..
எங்க பத்திரிக்ணைகயிலும் ஒரு துணை ப்
பத்திரிக்ணைகQா புலனாய்வுப் பத்திரிக்ணைக
ஆரம்பிக்கப் ஜேபாறாங்க. ஜேசர்றிQா..? “
ணைகவெQழுத்து அழகாக, குண்டு குண்'ாக
இருப்ப ால், ஒரு சினிIா க ாசிரிQரி'ம்
உ விQாYனாக இருந்து வெகாண்டிருக்கிறான்
அவன். மூணு ஜேவணைY சாப்பாடு, ஜேபட்'ா,
ங்குமி'ம் என்று ஏகத்துக்கு வசதிகள்.
கிணை'க்கும் வெசாற்ப ஊதிQத்ணை , ஊருக்கு
அம்Iா வெபQருக்கு அனுப்பி விடுகிறான். அணை த்
வெ ாணைலத்து விட்டு, இந் ஜேவணைலயில்
நுணைழQலாIா? இது ZIக்கு ஒத்து வருIா?
முடிவில் ஒரு Iா ம் முQன்று பார்ப்பது என்று
தீர்Iானித் ான். க ாசிரிQரி'ம் ஊருக்குப்
ஜேபாவ ாகவும், அம்Iாவுக்கு உ'ல்நிணைல
சரியில்ணைல என்றும், வெபாய் வெசால்லிவிட்டு
பிச்ணைசணைQத் ஜே டிப், பத்திரிக்ணைக ஆபி—ுக்குப்
ஜேபானான்.

பிச்ணைச கண் ாடி ஜேIணைசயின் மீது அச்சடித்
காகி ங்கணைY ணைவத்து சரி பார்த்துக்
வெகாண்டிருந் ான். “ வா அன்பு “ என்று
முகIலர்ச்சியு'ன் வரஜேவற்றான். அவன் என்று
இதுவணைர அணைழக்கப்பட்' அன்பு என்கிற
அன்பரசன் உட்கார்ந் ான்.
“ இன்னா தீர்Iானிச்சுட்டிQா.. ஜேசர்ந்துக்கறQா? “
என்றான் பிச்ணைச. அன்பு ஜேலசாக ணைலணைQ
ஆட்டினான்.
“ இரு! எடிட்'ர் இருக்கறாரான்னு பாக்கஜேறன்.. “
என்று வெவளிஜேQறினான். வெகாஞ்ச ஜேZரத்தில்
திரும்பி வந் ான். “ இருக்காரு! வெவவரம்
வெசான்ஜேனன். கூப்பி'ஜேறன்னாரு என்னா சாப்'ற
காபிQா டீQா ?”
ஜே னீர் குடித்து அணைர IணிஜேZரம்
ஆகிவிட்டிருந் து. இன்னும் எடிட்'ர்
கூப்பிட்'பாடில்ணைல. இன்ஜேனரம் சினிIாக்
கம்வெபனிQாக இருந் ால் ஐந்து பக்கம் வசனம்
எழுதியிருக்கலாம். “ அன்பு! சார் கூப்பி'றாரு “
என்ற பிச்ணைசயின் குரல் அவணைன
நிகழ்காலத்திற்கு வெகாண்டு வந் து. “ ணைரட்
ணைசட்ல மூ ாவது ஜேகபின்.. ட்டிட்டு உள்ஜேY

ஜேபா ? “ அன்பு குழப்பIாக அவணைனப்
பார்த் ான். ‘ Zான் என்ன ஆற்றங்கணைரயிஜேலா
க'ற்கணைரயிஜேலாவா உட்கார்ந்திருந்ஜே ன்..
ட்டிட்டு உள்ஜேY ஜேபா என்கிறாஜேன? ‘
மூ ாவது க வு ஜே க்குIர ப்ணைYவுட்'ால்
ஆனது. சராசரி உQரத்தில் ஒரு சதுரக் கண் ாடி
பதிக்கப்பட்டிருந் து. அவணைனQறிQாIல்
அன்பின் கண்கள் அந் க் கண் ாடி சதுரத்தின்
வழிQாக ஜேZாக்கின. உள்ஜேY Zாற்பது வQது
Iதிக்கத் க்க ஒருவர் வெ ாணைலஜேபசியில் ஜேபசிக்
வெகாண்டிருந் ார். ஜேபசும்ஜேபாது அவர் வெசய்யும்
ஜேசஷ்ணை'களிலிருந்து, அவர் ன் கா லியு'ஜேனா
அல்லது Iணைனவியு'ஜேனா ஜேபசிக்
வெகாண்டிருக்கஜேவண்டும். அவர்
வெ ாணைலஜேபசிணைQ ணைவக்கும்வணைர
காத்திருந் ான்.
“ என்னா இங்ஜேகஜேQ நிந்துக்கிட்டிருக்ஜேக.. அவர்
அப்படித் ான் ஜேபாணைன எடுத் ா வெவக்க
Iாட்'ாரு.. நீ ட்டுன்ஜேனன் இல்ல “ என்று
பிச்ணைச பின்னாலிருந்து குரல் வெகாடுத் ான்.
அவஜேன எட்டி க ணைவ இரண்டு முணைற
ட்டினான். ஜேபசிக்வெகாண்டிருந் Zபர் நிமிர்ந்து

பார்த் ார். ‘ வா ‘ என்பதுஜேபால் ணைசணைக
காட்டினார். பிச்ணைசணைQத் திரும்பிப் பார்த் ான்
அன்பு. ‘ ஜேபா ஜேபா என்று ஜேவகIாக
ணைலQாட்டினான் பிச்ணைச.
அன்பு, வெகாரட்டூர் ரயில் நிணைலQத்திற்கு எதிரில்
உள்Y குடியிருப்புகளின் முன்னால்
காத்திருந் ான். அவனுக்கு ஐம்பது ரூபாயும்
பணிக்கான விவரங்களும் வெகாடுக்கப்
பட்டிருந் ன. பணி ஜேகட்ப ற்கு
எளிணைIQாகத் ான் இருந் து. அந் ப்
பத்திரிக்ணைகயின் எடிட்'ர் அவினாஷின் கா லி
அனி ா இருக்கும் வீடு எதிரில் இருந் து.
பணைழQ வீட்டு வசதி வாரிQக் குடியிருப்பு.
அனி ா னிQாகத் ான் இருக்கிறாள்.
அனி ாவுக்கு இருபத்தி இரண்டு வQது.
எடிட்'ரின் வQதில் சரிபாதி.. அவினா…ுக்கு
அவள் ஜேIல் சந்ஜே கம். ான் இல்லா
ஜேவணைYகளில், அவளுக்கு ஜேவறு ஒரு
ஆ'வஜேனாடு உறவு இருப்ப ாக.
அன்புக்கு வெகாடுக்கப்பட்' பணி, ஒரு வாரம்
அவணைYக் கண்காணிப்பது ான். தினமும் Iாணைல

ஏழு Iணிக்கு அவன் ஜேவணைலணைQ முடித்துக்
வெகாண்டு பத்திரிக்ணைக ஆபிசுக்கு வந்து,
அவினாஷின் வெசல்ஜேபசிக்கு விவரங்கணைYத்
ரஜேவண்டும். IறுZாள் வெசலவுக்கான ப த்ணை
வாங்கிக் வெகாண்டு வெசல்ல ஜேவண்டும். ஒரு
வாரம் அவன் ரும் ரிப்ஜேபார்ட்ணை'ப் பார்த்து,
அவனுக்கு ஜேவணைல உறுதி வெசய்Qப்படும்.
மு ல் Zாள் வெகாஞ்சம் வெபாழுது ஜேபாவது
கடினIாக இருந் து. சினிIா கம்வெபனியில் ஜேபச
ஆட்களுக்குப் பஞ்சமில்ணைல. இங்ஜேக வெவயிலில்,
டீக்கணை'ஜேQாரஜேIா அல்லது Iரத் டியிஜேலா,
நின்று வெகாண்ஜே'ா, உட்கார்ந்து வெகாண்ஜே'ா,
ஒஜேர வீட்ணை' வெவறித்துப் பார்ப்பது, கடினIாக
இருந் து.
ஏழு Zாட்களும் ஒஜேர IாதிரிQான நிகழ்வு ான்.
Iாற்றம் அனி ாவின் உணை'களில் Iட்டுஜேI
இருந் து. அனி ா அழகாக இருந் ாள். ஒரு Zாள்
பு'ணைவயிலும், ஒரு Zாள் சுடி ாரிலும், ஒரு Zாள்
ஜீன்ஸ் ஜேபண்ட் சட்ணை'யிலும் அசத்தினாள்.
அஜே ஜேபால Iாற்றமில்லாIல் நிகழ்ந் து
கட்'ம்ஜேபாட்' சட்ணை'யும், கார்டுராய்

ஜேபண்டும் ணைலயில் வெ ாப்பியும், ாடியுIாக
ஒருவன் வீட்டினுள் ஜேபாவதும், பின் Iாணைல
ஆறுIணிக்கு வெவளிஜேQ வருவதும் ான்.
ரிப்ஜேபார்ட்ணை'ப் படித் அவினாஷ் சிரித்துக்
வெகாண்'ான். ன்னுணை'Q Iாறுஜேவ'ம்
த்ரூபIாக இருப்பதும், அன்பு அணை க்
கண்டுபிடிக்கா தும், அவனுக்குத் திருப்திணைQ
அளித் து. அனி ாணைவ சந்திக்க
வெசல்லும்ஜேபாவெ ல்லாம் Iாறுஜேவ'த்தில் ான்
அவன் வெசன்று வெகாண்டிருந் ான். பிரபல
பத்திரிக்ணைகயின் எடிட்'ர், ஏற்கனஜேவ
திருI Iானவர், அனி ா என்வெறாரு
இYம்வெபண்ணை , அதுவும் ன்னுணை'Q வQதில்
பாதி வQது இருக்கும் ஒருத்திணைQ கா லிQாக
ணைவத்திருப்பது, ஜேபாட்டி பத்திரிக்ணைககளுக்கு
அவலாகிவிடும் என்ற உண்ணைI அவருக்குத்
வெ ரிந்ஜே இருந் து. கிட்'த் ட்' ஒரு வரு'Iாக
இப்படிஜேQ கழிந்து வெகாண்டிருந் து. இது
வெவற்றிQணை'ந்திருப்பது அவினா…ுக்கு
Iகிழ்ச்சிணைQக் வெகாடுத் து.
அடுத் வாரத்தில் அன்பு அந் ப்
பத்திரிக்ணைகயின் நிருபராக பணியில்

அIர்த் ப்பட்'ான். சினிIா கம்வெபனிணைQ வி'
கூடு ல் சம்பYம். அவன் கனவு கண்டிருந்
ஜேவணைல. அவன் Iகிழ்ச்சியில் திணைYத்துக்
வெகாண்டிருந் ான்.
“ ஆIா Qாஜேரா ஒருத்திஜேQா' வீட்ணை'
கண்காணிச்ஜேசன்னு வெசான்னிஜேQ Qார் வீடு'ா
அது? “ பிச்ணைச ஜேகட்'ான்.
“ அனி ான்னு ஒரு வெபாண்ணு.. Zம்I அவினாஷ்
சாருக்கு வெசாந் Iாம்.. னிQா இருக்குது.
வூட்டுக்கு Qார் வராங்க ஜேபாறாங்கன்னு பாக்க
வெசான்னாரு. ஏழு Zாளும் ஒஜேர ஒரு ாடிக்காரன்
Iட்டும் ான் வந் ான். ஜேபானான். ஜேவற Qாரும்
வரல. “
“ ாடிக்காரனா Qார்ரா அது? “
“ Zம்I அவினாஷ் சார் ான் அது.. எத்தினி
சினிIா பாத்திருக்ஜேகன். ஒருத் ரு Zணை'யும்
உ'ல் வெIாழியும் வச்சிக்கிட்ஜே' அவரு
Qாருன்னு வெசால்லி' Iாட்ஜே'ன். ஆனா
வெசாந் க் கார வெபாண்ணு வூட்டுக்கு, அவரு ஏன்
Iாறு ஜேவசத்துல வந் ாருன்னு புரிQல.. அப்புறம்
இன்வெனாண்ணு! ஆறுIணிக்கு வெவளிஜேQ

ஜேபாயிட்டு, ஆஜேற காலுக்கு திரும்பவும் லுங்கி
கட்டிக்கிட்டு வந்துட்'ாரு. எனக்கு
வெ ரிQக்கூ'ாதுன்னு காணைல சாய்ச்சு சாய்ச்சு
ஜேவற Z'ந் ாரு.. அ ான் என்னான்ஜேன புரிQல! “

21. வெZாடிக்வெகாரு
திருப்பம்
காணைலயில் வெசட்டிQார் வரச்வெசால்லியிருந் ார்.
இரவு ஜேவணைல முடித்துவிட்டு வீடு ஜேசர
பதிவெனாரு IணிQாகிவிட்'து. சரசு நிரம்பவும்
கவணைலப்பட்' ாகச் வெசான்னாள். ஆனால்
அவYது தூக்கக் கண்களும், கணைலந் ணைலயும்
அணை ப் வெபாய் என்று பணைற சாற்றிQது.
“ பாசு “ சரசா அவணைன எப்பவும் அவணைன
அப்படித் ான் கூப்பிடுவாள். சினIாக
இருந் ாலும் சந்ஜே ாசIாக இருந் ாலும் இது
Iாறுவஜே இல்ணைல. என்ன உ ர்ச்சிக்கு
ஏற்றவாறு குரல் கூடும் குணைறயும்.
அவ்வYவு ான்.
“ பாசு.. ஒன்னத் ான் “ குரல் வெகாஞ்சம்
உQர்ந் து. அவள் ஜேகாபம் ணைலக்ஜேகற
ஆரம்பித்திருக்கிறது என்று அர்த் ம்.
“ அவெ ன்ன பாசு.. எத்தினி 'வ
வெசால்லியிருக்ஜேகன். பார்த் சாரதின்னு ஜேபரு..

அழகா பார்த்தின்னு கூப்பிடு.. எங்கம்Iா
அப்படித் ான் கூப்பிடுவாங்க.. இல்ஜேல
சாரதின்னு கூப்பிடு. என் சிஜேZகி க்காரங்க
அப்படி கூப்பிடுவாங்க.. அவெ ன்ன
அதுவுமில்லாI இதுவுமில்லாI
வெரண்'ாங்வெகட்'த் னIா பாசு.. “
“ எதுனா வெசான்னா இப்பிடி சுள்ளுன்னு ஜேகாவம்
வருதுல்ல.. அ ான் பாசு.. Zா வெசால்ற க் ஜேகளு..
இப்பத் ான் ஜேவணைல முடிஞ்சி வந்து
படுத்திருக்ஜேக.. Zாலு அவுர்கூ' ஆவல.. சரிQா
தூக்கம் இல்ல.. அசதிஜேலயும் வெபரண்டு ஜேIல
படுக்கற.. அது அ'ங்கி, இன்னா தூங்கியிருக்கப்
ஜேபாற.. அ ான் இன்னிக்கு ஜேவணைலக்கு
ஜேபாவா .. வெரஷ்டு எடுன்னு வெசால்ஜேறன்.. “
“ வெரஷ்டு எடுத் ா எவன் துட்டு ருவான்..
ஜேகாணை Zாச்சிQாருக்கு அடுத் வாரம்
பள்ளிக்கூ'த்தில ப ம் கட்'ணும்..
வெ ரியுமில்ல “
“ ஒரு Zா ஜேவணைலக்கு ஜேபாவலன்னா
ஓட்'ாண்டிQா ஆயிருஜேவ “
“ ஆவ Iாட்ஜே'ன் ான். ஆனா வெ ம்பு
இருக்கறதுக்குள்Y சம்பாரிக்க ாவல “

“ நூத்துக் வெகழவன் Iாதிரி ஜேபசற.. ஒனக்கு
இன்னா வQசாவுது முப்பத்தி எட்டு.. இன்னும்
எவ்வYஜேவா காலம் இருக்குது. ஜேகாணை
ஒம்ப ாங்கிYாஸ் படிக்குது. அது இன்னும் ஆறு
வருசIாவது படிக்கும். அப்புறம் ான்
கல்Qா ம். அதுக்குள்Y ஜேசத்துற Iாட்ஜே'ன் “
சரசாவின் சிரிப்பு அவணைனக் கட்டிப்ஜேபாட்'து.
“ இரு வெசட்டிQாரண்' ஒ'ம்பு வெசாகமில்லன்னு
வெசால்லிட்டு வஜேரன் “
“ ஆங்! ஒ'ம்பு, வெசாகம் ஜேகக்குதுன்னு
வெசால்லிட்டு வா “ என்று வெசால்லி Iறுபடியும்
சிரித் ாள் சரசா.
பாசு என்றணைழக்கப்பட்' பார்த் சாரதிக்கு
ஜேபருக்ஜேகத் வாறு சாரதி ஜேவணைல. வா'ணைக
Iகிழுந்துகணைY ஓட்டுவது ான் அவனுக்கு
ஜேவணைல. வெபரிQ நிறுவனத்தில் அவனும்
ஜேவணைலயில் இருந் வன் ான்.
அப்வெபாழுவெ ல்லாம் அவன் ஒரு சினிIா
Zட்சத்திரம் ஜேபாலஜேவ இருப்பான். Iடிப்பு
கணைலQா உணை'கள் அவனது உ'ணைல
அலங்கரிக்கும். அது நிறுவனம் வெகாடுக்கும்

சீருணை' என்றாலும் அணை சாQம் ஜேபாகIல்
துணைவத்து, இஸ்திரி வெசய்து ஜேபாட்டுக்
வெகாள்வதில், அவன் மிகவும் கவனம் எடுத்துக்
வெகாள்வான்.
பதிணைனந்து வQதில் ஆரம்பித்து இருபது வெசாச்ச
வரு'ங்கள் உணைழப்பு அவனுக்கு நிறுவனத்தில்
ஒரு ஜேIலாYர் அதிகாரத்ணை க் வெகாடுத்திருந் து.
உரிணைIQாYரின் பத்துக்கும் ஜேIற்பட்'
வண்டிகளுக்கு, அவஜேன வெபாறுப்பு. அலுவலக
வண்டிகணைY நிற்காIல் ஓ'ச்வெசய்Q ஜேவண்டிQ
வெபாறுப்பும் அவனுணை'Q ாக இருந் து.
அவனி'ம் ஜேவணைல வெசய் ஓட்டுனர்களிஜேலஜேQ
வQ ானவரும், நி ானIானவரும்
கந் சாமி ான். அறுபது வQ ான முதிQவர்.
அவன் ஜேவணைலக்குச் ஜேசர்ந் புதிதில் அவனுக்கு
எல்லாமுIாக இருந்து எல்லாவற்ணைறயும்
வெசால்லிக் வெகாடுத் வர் அவர். மு லாளி
பிள்ணைYகளுக்கு IதிQ உ வு எடுத்துச்
வெசல்லும்ஜேபாது அவர்கள் படிக்கும்
கான்வெவண்ட் பள்ளிக்கு எதிரில் இருந்
IாZகராட்சி பள்ளியில் படித்துக் வெகாண்டிருந்
அவரது ஜேபத்தி சரசாவிற்கு IதிQ உ ணைவ,

இவணைனக் வெகாடுத்து வரச் வெசால்வார் கந் சாமி.
சரசா, கந் சாமியின் வெபண் வயிற்று ஜேபத்தி.
காந்திIதி அவருக்கு ஒஜேர வெபண். வ'
Iாநிலத்தில் ஜேவணைலக்கு ஜேபான அவள் புருசன்,
தீவிரவாதிகYால் சுட்டுக் வெகால்லப்பட்'ான்.
னித்து வி'ப்பட்' அவள், கப்பஜேன
கதிவெQன்று சரசாவு'ன் வந்து ஜேசர்ந்து விட்'ாள்.
இருபத்தி எட்டு வQதில் க வணைன இழந்து,
ஆறு வQது Iகளு'ன் எத் ணைன Zாட்கள் வாழ
முடியும் ஒரு வெபண் ால்.அதுவும்
வசதியில்லா சூழலில்! Iனணை க் குழப்பும்
IாQங்கள் நிணைறந் பூமி இது.
சுப்பிரIணிQன், அந் நிறுவனத்தில் ஒரு ஜே ர்ந்
ஓட்டுனர். பத்து வரு' உணைழப்பு அவனுக்கு
வாழ்க்ணைகயில் ஒரு ன்னம்பிக்ணைகணைQக்
வெகாடுத்திருந் து. வெசாந் Iாக வண்டி ஒன்று
வாங்கி, வா'ணைகக்கு ஓட்'லாம் என்று முடிவு
வெசய் ான். திருச்சி, Iதுணைர என்று ஜேபானால்
சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்து வி'லாம் என்று
அவன் ஒரு க க்கு ஜேபாட்டு ணைவத்திருந் ான்.
ஒஜேர வரு'த்தில், ஒரு வண்டிணைQ மூன்று

வண்டிகYாக்கி விட்டிருந் ான் அவன்.
வெசன்ணைனக்கு வந் குடும்பம் ஒன்றிணைன,
உறவினர் வீட்டில் இறக்கி விட்டு விட்டு,
அனுIதி வாங்கிக் வெகாண்டு, அவர்கணைYப்
பார்க்க வந்திருந் ான். கந் சாமி வீட்டில்
இல்ணைல. அவரது வெபண் காந்திIதி அவணைன
அணை'QாYம் வெ ரிQாIல் முழித் ாள்.
“ சுப்பிரIணிங்க.. அய்Qா இல்லீங்கYா.. நீங்க
அவரு வெபாண்ணு காந்திIதி ாஜேன? Zார்த்ஜேல
இருந்தீங்கஜேY?“
அவள் கணை ணைQச் சுருக்கIாக அப்புறம்
அவனுக்கு கந் சாமி வெசான்னார். அவன் Iனது
பிணைசந்து வலித் து. ‘ Zல்லவர்களுக்ஜேக
ஜேசா ணைன வருகிறஜே ?’
அ ற்கப்புறம் வெசன்ணைன வரும்ஜேபாவெ ல்லாம்
காந்திIதிணைQச் சந்திக்கத் வறுவஜே இல்ணைல
சுப்பிரIணி.
“ சின்ன ா ஒரு Iணைன வாங்கி, ஒரு ஓட்டு வீடு
கட்டியிருக்ஜேகன். எனக்கு வெசாந்
உபஜேQாகத்துக்கு ஒரு பணைழQ வண்டி.. Zா வெIா
வெIா ல்ல வாங்கினஜேன அஜே வண்டி, அ
வச்சிருக்கன். இப்ப ஜேவணைலக்குத் னிQா

ஆளுங்க ஜேபாட்டுட்ஜே'ன். Zான் வண்டி
ஓட்'றதில்ல. Iதுணைர மீனாட்சி ஜேகாயில்லுக்கு
பக்கத்துல, ஆறுக்கு ஆறுன்னு ஒரு கணை'Q
வணைYச்சு ஜேபாட்டு, ஆபீஸ் ஜேபாட்டுட்ஜே'ன்.
எந்ஜேZரமும் அங்க ான் இருப்ஜேபன். எனக்கு
வெபாண்'ாட்டிQா புள்ணைYQா “
“ ஏன் கட்டிக்கறது ாஜேன.. ஆரு
வா ாங்கறாங்க.. “ கந் சாமி IகணைY
ஆச்சர்Qத்து'ன் பார்த் ார். காந்திIதியி'ம்
இப்ஜேபாது பணைழQ சிரிப்பு மீண்டும் வந்து
ஒட்டிக் வெகாண்டிருந் து. இந் முடிச்சு
புதுசாகவும் இருக்கிறது. Zன்றாகவும்
இருக்கிறது.
“ அய்Qா ஊன்னு வெசால்லட்டும். ஒன்ணைனஜேQ
கட்டிக்கத் Qார். “ சுப்பிரIணி ஜேபாட்டு
உணை'த் ான். வீட்டுப்பா'ம் எழுதிக்
வெகாண்டிருந் சரசா நிமிர்ந்து பார்த் ாள். அவள்
முகத்தில் கலவரIா? சந்ஜே ாசIா?
‘ நீ என்ன வெசால்ற? ‘ என்பதுஜேபால் காந்திIதி
சரசாணைவப் பார்த் ாள். கந் சாமியும் ஜேகாடி
ரூபாய் ஜேகள்விக்கான பதிணைல எதிர்பார்ப்பது
ஜேபால அவணைYப் பார்த் ார்.

“ நீ IாIாணைவ கட்டிக்கிட்டு Iதுணைர ஜேபா.. Zா
ாத் ாஜேவா' இங்ஜேகஜேQ இருக்ஜேகன் “ அது
குழந்ணை யின் பிடிவா Iா? வெ ளிவான தீர்வா?
சுப்பிரIணி சரசாணைவ அப்படிஜேQ அள்ளித்
தூக்கிக் வெகாண்'ான்.
காந்திIதி கல்Qா ம் முடிந்து ஆறுவரு'ம்
ஆகிவிட்'து. சரசா பட்'ப்படிப்பு முடித்து
ஜேவணைலக்கு ஜேபாகப்ஜேபாகிறாள். கந் சாமியும்
ஓய்வு வெபறும் நிணைலக்கு வந்து விட்'ார்.
காந்திIதி IதுணைரஜேQ கதி என்று கி'க்கிறாள்.
அவளுக்கு இன்னும் இரண்டு பிள்ணைYகYாகி
விட்'து. நிறுவன உரிணைIQாYர் Iகன்,
சரசாவிற்கு ஜேவணைல ஜேபாட்டு ருவ ாக
அணைழத்து, அவளி'ம் கா முணைறயில் Z'ந்து
வெகாண்' ால், அணை த் ட்டிக் ஜேகட்கப்ஜேபான
பார்த் சாரதி மீது வீண் பழி சுIத் ப்பட்டு,
ஜேவணைல நீக்கம் வெசய்Qப்பட்'து, எதிர்பாரா
திருப்பம்.
படிக்கா வன் என்றாலும் பலசாலி, பண்பாYன்
என்ப ால், அவணைன I ம் வெசய்து வெகாள்Y
சரசா முடிவு வெசய் து கந் சாமிக்கு

Iகிழ்ச்சிணைQஜேQ வெகாடுத் து. ‘ பின்னால
வெகாழப்பம் வராதுல்ல ‘ என்று பலமுணைற
ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜே', அவர் திருI த்திற்கு
சம்Iதித் ார். சாரதிக்கு வெகாஞ்சம்ஜேபால
உறுத் ல் இருந் து. இப்ஜேபாது நிரந் ர ஜேவணைல
இல்ணைல. எப்படி?
“ Iதுணைரக்கு வந்துடுங்க ம்பி.. எங்க
வீட்டிஜேலஜேQ ங்கிக்கிடுங்க. இப்ப எங்கிட்'
இருபது வண்டி இருக்குது. எணை Qாவது
ஓட்டுங்க.. சம்பYம் வெகாடுத்து'ஜேறன் “
சுப்பிரIணி ஆணைசQாக கூப்பிட்'ான்.
ஒருவணைகயில் IாIனார் வீட்டு ஜேவணைல. ஒத்து
வருIா?
சரசா கண்டிப்பாக வெசால்லிவிட்'ாள். “
ஜேவணைலக்கு ஜேபாங்க.. ஆனா ங்கறவெ ல்லாம்
ஜேவ ாம். ாய் பிள்ணைYன்னாலும் வாழ்க்ணைக
ஜேவற ான்.. “ இப்படி பதிணைனந்து வரு'ங்கள்
ஓடிவிட்'ன. சரசா னிQார் நிறுவனத்தில்
ஜேவணைல பார்க்கிறாள். ஜேகாணை Zாச்சிQார் ஒஜேர
Iகள். இன்னமும் அவர்களிணை'ஜேQ கா ல்
குணைறQவில்ணைல.

“ அய்Qா! பார்த் சாரதி! என்னா ஜேQாசணைன? “
“ எவன் அவன் பார்த் சாரதி? எம்ஜேபரு பாசு “
என்று சிரித் ான் சாரதி.

22.வெவௌவால் வீடு
பாஸ்கர் அன்று வீடு திரும்ப மிகவும்
ஜேZரIாகிவிட்'து. சனசந் டி மிகுந்
திQாகராQZகர் பிர ான சாணைலயில் உள்Y
வங்கியில், அவன் காசாYன். உஸ்Iான் சாணைல,
சனங்களின் வெZரிசலில் மூச்சு தி றிக்
வெகாண்டிருக்கும் பண்டிணைகக் காலம் அது.
ஜேசணைலகள் சுடி ார்கஜேYாடும், மிடிகள்
'ாப்ஜே—ாடும் ஊர்ந்து வெகாண்டிருக்கும்
பகுதியில், ஒரு Zணைகக்கணை' மு ல் Yத்தில்
அணைIந்திருந் து அந் வங்கிக் கிணைY.
Zணைகக்கணை'க்கு அதில் ான் க க்கு. லட்சக்
க க்கில் வெகாண்டு வந்து வெகாட்டுவார்கள்.
எண்ணி முடிப்ப ற்குள் ஜேIல் மூச்சு கீழ் மூச்சு
வாங்கி விடும். ஆணைலயிலிட்' கரும்பு
கணை ான்.
அவன் அந் க் கிணைYக்கு Iாற்றல் ஜேகட்' ஜேபாது,
பலரும் அவணைன எச்சரித் ார்கள். அங்கு ஜேவணைல
பார்த் சுந் ரம் வெசான்னான்:
“ வாஷிங்மிஷின் பாத்திருக்கிQா?

துணிவெQல்லாம் துணைவத்து, அலசி, ஒட்'ப்
பிழிந்து, வெவளிஜேQ ள்ளுஜேI! அந் க் கணை ான்.
அம்பது வQசுக்கு இது உனக்குத் ஜே ணைவQா? “
கணை' நிணைல ஊழிQன் கஜே சன் அருகில் வந்து
ஜே ாணைYத் ட்டிக் வெகாடுத் ான்.
“ ணைலவா! உன்ன Iாதிரி ஆள் ான் ஜே ணைவ.
வெராம்ப வெ:ருப்பு காட்'றானுங்ஜேகா. ஜேIஜேன:ர்
மிரட்றாராம். ஆபிசருங்க அடிணைI Iாதிரி
Z'த்துறாங்கYாம். நீ ஜேபாய் ான் ஒரு வழி
பண் னும். “
வெகாம்பு சீவி வி'வும், பின் வாங்க ணைவக்கவும்
எதிவெரதிர் ாக்கு ல்கள். பாஸ்கர் வெகாஞ்சம்
குழம்பிப் ஜேபானான்.
சங்க வெபாதுச் வெசQலாYர் ஜேபசினார்.
“ ஒங்க இஷ்'ம். ஜேவ ான்னா ஜேவற கிணைYக்கு
Iாத்தி'ஜேறன். ஆனா ராகவன்
சIாளிச்சிருக்கான். ஒங்கYால முடிQா ா ? “
சண்ணை'க்ஜேகாழிக்கு, காலில் கத்தி கட்டி விட்டு,
‘ரத் ம் வரும், பரவாயில்ணைலQா?’ என்பது
IாதிரிQான ஜீவகாருண்Q ஜேபச்சு அது.
அவன் ஜேபாவ ா? ஜேவண்'ாIா? என்று
ஆங்காங்ஜேக பட்டிIன்றஜேI Z'த்திக்

வெகாண்டிருந் ார்கள் பல கிணைYத் ஜே ாழர்கள்.
விருப்ப ஓய்வு திட்'ம் வந் ால், கூடு லாக
வெகாஞ்சம் ப ம் கிணை'க்கும். Iா ா Iா ம்
வெகாஞ்சம் ஊதிQம் உQரும். அதுவணைர,
அலவன்ஸ், அவுட் ஆஃப் பாக்வெகட் என்று
சில்லணைற வருIானம் சில நூறு ஜே றும்.
விடுப்புக் க க்கில் வரவு அதிகம்.
ஜே ணைவப்பட்'ால் விடுப்பு எடுத்துக்
வெகாள்Yலாம். ப்பிக்க உபாQIா இல்ணைல!
வெகாஞ்சம் ணை ரிQம் பிறந் து.
கிணைYயில் வெIாத் ம் இருபத்தி ஐந்து
ஊழிQர்கள். அணைனவரும் ஓடி வந்து ணைக
வெகாடுத் ார்கள். வரஜேவற்பு வார்த்ணை கள்
வெசான்னார்கள். ஏறக்குணைறQ ஜேZர்ந் ஆடு நிணைல
ஜேபால உ ர்ந் ான் பாஸ்கர்.
ஒன்பது Iணியிலிருந்து Zாலு Iணி வணைர கிணைY.
ஆனாலும் ஐந்து IணிQாகிவிடும் என்றார்கள்.
மு ல் Zாள் Zாலு Iணிக்ஜேக ஜேவணைலணைQ முடித்து,
ணைபணைQ எடுத்துக் வெகாண்டு கிYம்பிQ ஜேபாது,
ஆச்சர்QIாகப் பார்த் ார்கள். அடுத் Zாள்
ஜேவணைல முடிந்தும், அணைர Iணி ஜேZரம் கூடு லாக

இருந்து விட்டு கிYம்பினான்.
மூன்று Iா ங்களில், ணைக வெகாடுத் வர்களில்
பலர், னக்கு எதிராக, IணைறமுகIாக ஜேவணைல
வெசய்வணை உ ர்ந்து வெகாண்'ான். அவன்
வருவ ற்கு முன்ஜேப, அவணைனப் பற்றிQ கவல்
அறிக்ணைக, ஜேIலாYரி'ம் வாசிக்கப்பட்'ணை ,
ஒருவன் ஜேபாட்டுக் வெகாடுத் ான். ஜேவணைல
சுணைIணைQ வெIதுவாக ஏற்றும் ந்திரம்
ணைகQாYப்பட்'து. ஆனாலும் பாஸ்கர், Zான்கு
Iணிக்ஜேக ஜேவணைலணைQ முடிக்கும் கணைலணைQத்
வெ ரிந் வன் என்பது அவர்களுக்கு எரிச்சலாக
இருந் து.
வங்கியின் வாடிக்ணைகQாYர்கள் இவணைன
அணுகும் முணைற கூ', வித்திQாசIாக இருந் து.
இவனுணை'Q ஜேவகம் அவர்களுக்கு
புரிQா வாறும், பிடித் Iாயும் இருந் ன என்பது,
அவர்கள் ஜேபசும் வார்த்ணை களில்
வெவளிப்பட்'து. அது வெகாஞ்சம் வெகாஞ்சIாக
கசிந்து ஜேIலாYர் வணைரயில் ஜேபாயிற்று.
ஜேIலாYர் ஒரு Zாள் அவணைன ன் அணைறக்கு
கூப்பிட்'னுப்பினார்.
“ ஒங்கYப் பத்தி Zான் ஜேகள்விப்பட்'து ஜேவற.

பாக்கறது ஜேவற. நீங்கள், Zான் எதிர்பார்த் ணை
வி'வும், Zன்றாக உங்கள் பணிணைQச்
வெசய்கிறீர்கள். வாழ்த்துக்கள். “
ஆனாலும், அதிக ஜேவணைலப் பளு கார Iாக
அவனால் முன்பு ஜேபால் புத் கம் படிக்க
முடிவதில்ணைல. குடும்பத் ாரு'ன் வெவளிஜேQ
வெசல்ல முடிவதில்ணைல. ஜேபச்சு கூ' குணைறந்து
விட்'து.
‘ என்னாச்சு ஒம்புரு…னுக்கு. ஒ'ம்பு
சரியில்ணைலQா. 'ாக்'ர்கிட்' காட்'லாமில்ல ‘
என்ற விசாரிப்புகள் இந்திராணைவ
துணைYத்வெ டுத் ன. இந்திரா அவன் Iணைனவி.
அதுவும் சராசரி இந்திQ Iணைனவி. அவYால்,
அவர்களுக்கு பதில் வெசால்ல முடிQவில்ணைல.
ஒரு Zாள் வீடு அல்ஜேலாலகல்ஜேலாலப்பட்'து.
சன்னவெலல்லாம் சாத்தி வெகாக்கி
ஜேபா'ப்பட்டிருந் து. எல்லா அணைற
விYக்குகளும் எரிந்து வெகாண்டிருந் ன.
அலுவலகத்திலிருந்து ஜேபருந்து பிடித்து வீடு
வந்து ஜேசருவ ற்குள் இருட்டிவிடும்.
தூரத்திலிருந்ஜே , ன் வீட்டில் அணைனத்து
விYக்குகளும் எரிவணை க் கண்டு, சஞ்சலம்

அவன் Iனணை ஆட்டிQது. ‘என்ன
ஆகியிருக்கும். இந்துக்கு? உ'ம்பு
சரியில்ணைலQா? அல்லது வெவளிஜேQ
ஜேபாயிருக்கிறாYா? புறZகர் பகுதி என்ப ால்
வீட்டில் ஆள் இருப்பது ஜேபால், விYக்குகள்
ஜேபாட்டு விட்டு ஜேபாவது வழக்கம் ான்.
ஆனாலும் பகலிஜேலஜேQ எல்லா
ஜேவணைலக்கணைYயும் முடித்து விட்டு, அவனுக்காக
காத்திருப்பவYாயிற்ஜேற அவள். இன்று என்ன
ஆயிற்று ?’ ஆயிரம் ஜேகள்விகள்.
வீட்டு அணைழப்பு IணிணைQ அழுத்திQவு'ன்,
சிறி ாக சன்னல் க வு திறந்து, இந்திராவின்
முகம் எட்டிப் பார்த் து. சட்வெ'ன்று க வு
சாத் ப்பட்'து. வாயிற்க வு ப'ாவெரன்று
திறக்கப் பட்டு, அவன் உள்ளிழுக்கப் பட்'ான்.
க வு சட்வெ'ன்று சாற்றப்பட்'து. க வின் ஜேIல்
சாய்ந்து வெகாண்டு இந்திரா மூச்சு வாங்கிக்
வெகாண்டிருந் ாள். பக்கத்திஜேலஜேQ பக்கத்து
வீட்டு பாட்டி.
“வெசௌக்கிQIா பாட்டி” என்ற ஒற்ணைற
விசாரிப்பு'ன் அவன் உள்புகுந் ான். ணைகலிக்கு
Iாறிக்வெகாண்டு, அவன் வெவளிஜேQ வந் ஜேபாது,

அவர்கள் அஜே இ'த்தில் நின்றிருந் ார்கள்.
சன்னல் க ணைவ அவன் திறக்க முற்பட்'ஜேபாது
இந்திரா கத்தினாள்”
“ வெ ாறக்காதீங்க “
அவன் ஆச்சர்QIாக அவணைYப் பார்த் ான்.
கடுங்குளிர் காலங்களில் கூ' வெவளிக்காற்று
ஜேவண்டும் அவளுக்கு. அவYா இப்படி..?
முகஜேI ஜேகள்விக்குறிQாக, அவன் அவர்கணைYப்
பார்த் ஜேபாது, பாட்டி ான் வெசான்னாள்:
“ வீட்டுக்குள்Y வெவௌவால் வந்திருச்சுங்க.
அ ான் இந்து பQப்புடுது. “
“ வெவௌவாலா? அதுங்க ஜேகாயில்ல ான
இருக்கும். இங்க எப்படி ? “
இந்திரா வெசான்னாள்:
“ மூணு IாசIா ஒரு ஜேபச்சு இல்ல. சிரிப்பு
இல்ல. சத் ம் இல்ல. அ ான் இதுவும் ஜேகாயில்
ஜேபாலிருக்குன்னு வெவௌவால் வந்திருச்சி
ஜேபாலிருக்கு பாட்டி “
மூன்று Iா த்திற்கு பிறகு, சத் ம் ஜேபாட்டு
சிரித் ான் பாஸ்கர்.

23. ஏஜே ா ஒரு யுகத்தில்
பன்னாட்டு நிறுவனம் ஒன்றில் பணிபுரியும்
Iணியும் அவனது ஜே ாழர்கள் ஐந்து ஜேபரும் ஒரு
Iணைலப் பிரஜே சத்திற்கு வெசல்வ ாக திட்'ம்
ஜேபாட்'னர். காணைல சூரிQ உ Qம் மு ல் Iாணைல
Iங்கி இரவு அ'ங்கும் வணைர, கணினியும்
வெIன்வெபாருளும் இல்லா ஒரு இ'Iாக அது
இருக்க ஜேவண்டும் என்பது, அவர்கYது
திட்'த்தின் முக்கிQ …ரத்துகளில் ஒன்று.
இ ற்வெகல்லாம் முக்கிQக் கார ம் ஒன்று
இருக்கிறது. அது ான் அவர்கYது
ஜேவணைலபளுவின் கார Iாக ஏற்பட்டிருக்கும்
Iன அழுத் ம். இறுக்கIான அணைறயின்
சன்னல்கணைYத் திறந்து விட்'ால், எப்படி ஒரு
குளிர் காற்று உள்புகுந்து, அணைறணைQ நிரப்புஜேIா,
அப்படி இQற்ணைகயும், பணி காரணிகள்
வெகாடுக்கும் மூணைYக் கசக்கலும் இல்லா ஒரு
இ'த்ணை , அவர்கள் ஜே ர்வு வெசய்Q
விரும்பினார்கள்.
இந் இ'த்தில் கணை யின் ஆறு Zபர்கணைYப்

பற்றி வாசகர்கள் அறிந்து வெகாள்Yஜேவண்டிQது
அவசிQIாகிறது.
Iணி என்கிற IணிIாறன் ZாIக்கல்ணைல அடுத்
பரIத்தி ஜேவலூணைரச் ஜேசர்ந் வன். ணைசவ
ஜேவYாYன். குலத் வெ ாழிணைல விட்டுவிட்டு,
வெIன்வெபாருள் படித்து, ஆறு இலக்க
ஊதிQத்தில் பன்னிரண்டு அங்குல சதுரத்ணை ஜேQ
பார்த்து, உலணைக வலம் வருபவன். விர்ஜீனிQா
பல்கணைலக் கழகத்தில் ஜேIல் படிப்பு படிக்க
இருந் வன். ஜேபாயிருந் ால் ஒருஜேவணைY உயிணைர
விட்டிருப்பாஜேனா என்னஜேவா. அவன் Zல்ல
ஜேZரம், இந் ஜேவணைல கிணை'த்து, இங்ஜேகஜேQ
ங்கிவிட்'ான். பணைழQ Iகாபலிபுரம்
சாணைலயில் ஒரு அலங்கார வணைYவுக்குள்
நுணைழந் ால், அவன் அலுவலகம் கிணை'க்கும்.
ஆனால் அவன் கிணை'ப்பானா என்பது சந்ஜே கம்.
அலுவலக வYாகம் வெபரிQது. கிட்'த் ட்'
பரIத்தி ஜேவலூணைர ஒத் அYவில் இருக்கும்
என்று ஒருமுணைற அவன் எண்ணியிருக்கிறான்.
அது ஒரு குட்டி ஐஜேராப்பா அல்லது அவெIரிக்கா.
அங்கு நுனி Zாக்கு ஆங்கிலமும், பர்கரும்
பீட்—ாவும் புழங்கும். பால் புகட்டிகணைY

காட்டிQபடி சாஃப்ட்ஜேவர் பனிQன்களு'ன்
அணைலவார்கள் சிற்றிணை'ப் வெபண்கள். அணை க்
கூ' கா ஜேZரமின்றி, கண்களில் விண்ஜே'ாஸ்
வெ ரிQ பரபரப்பார்கள் இணைYஞர்கள்.
எப்ஜேபா ாவது முதுகுக்கு ஒத் 'ம்
ஜேவண்டும்ஜேபாது, வெபருந் னக்காரி ஒருத்திணைQ
பில்லிQனில் ஏற்றிக் வெகாண்டு,
ஜேŒாண்'ாக்களில் சீறிப் பாய்வார்கள் ஸ்பீட்
பிஜேரக்கர்கள் நிணைறந் சாணைலகளில்.
இறங்கும்ஜேபாது “ Zன்றி வெபண்ஜே “ என்பான்
இணைYஞன். “ அது எனக்கும் சுகம் “ என்பாள்
யுவதி!
Iணியு'ன் படித் வர்கள்
வெIன்வெபாருள்காரர்கள் இல்ணைல!
வெபரும்வெபாருள்காரர்கள். அவர்களில் ஐந்து ஜேபர்
அவனு'ன் எப்ஜேபாதும் ஒட்டிக்
வெகாண்டிருப்பவர்கள். Iணி இனிக்க ஜேபசுவான்.
ரசிக்கப் ஜேபசுவான். சிரிக்கப் ஜேபசுவான்.
அவனு'ன் இருக்கும் காலங்கள், ஐவருக்கும்
கவணைலகள் Iறந் காலங்கள். ரஜேIஷ் பாபு
ஆந்திர Iாநிலம் குண்'க்கல் ஜில்லாவில்
இருந்து வந் வன். வெIக்கானிக்கல் இன்ஜினிQர்.

வெசாந் Iாக வெ ாழிற்சாணைல ணைவத்திருக்கிறான்.
வரு' லாபம் ஜேகாடிணைQ எட்டும். அரசிQல்
வெசல்வாக்கு உள்Y குடும்பம். ப த்திற்கு
கவணைலயில்ணைல. அவனுணை'Q வெ லுங்கு கலந்
மிணைழ கிண்'ல் பண்ணி சிரிப்பார்கள் ஐவரும்.
அவன் அணை ப் வெபாருட்படுத்துவதில்ணைல.
ரஜேIஷ் ான் வெசான்னான்: “ வி:Qவா'ா
பக்கத்துல ஒரு Iணைலயும் காடும் இருக்கு ாம்.
அங்க ஒரு பணைழQ Zரசிம்Iசாமி ஜேகாயிலு
இருக்கு ாம். இப்ப கூ' ராத்திரி ஜேZரங்கள்ல,
சாமி ஆஜேவசIா அங்க Z'Iாடிக்கிட்டு
இருக்குIாம். அ னால ஆதிவாசிங்க கூ'
Iாணைல ஆறு Iணிக்கு ஜேIல காட்டுக்குள்Y
வரIாட்'ாங்கYாம். Iணைல ஜேIல் ஒரு பங்கYா
இருக்கு ாம். அதுல ஜேவ ா ங்கிக்கலாIாம்.
ஆனா காட்டுல ஏஜே ா ஒரு அதிர்வு இருக்கற ால,
வெசல்ஜேபசிகள் ஜேவணைல வெசய்Qா ாம். அங்க
ஜேபாலாIா? “
:ம்பு என்கிற :ம்புZா ன் க'வுணைY
Iறுப்பவன். அவன் குடும்பஜேI அப்படி.
சட்வெ'ன்று எகிறி எழுந் ான் :ம்பு. “ என்னா'ா
காது குத் ற.. Zரசிம்IசாமிQாம்.. Z'Iாடு ாம்..

அதிர்வாம் .. இது இருப்பத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு..
நீ எங்கY கற்காலத்துக்கு வெகாண்டுட்டு
ஜேபாயிடுஜேவ ஜேபாலிருக்ஜேக”
Iணி அவணைன அ'க்கினான். “ ஜே'ய் இது ஒரு
Zம்பிக்ணைக. காட்டுல விலங்குங்க இருக்கும்.
பாம்புங்க இருக்கும். அ னால Iனுசங்க
Z'Iா' ஜேவண்'ாம்ற Zல்வெலண் த்தில
இப்படிச் வெசால்லிருக்கலாம். Zம்பறவனுக்கு
க'வுள்! Zம்பா வனுக்கு கல்லு. அதுலயும்
வெகாஞ்சம் அழகு ர்ச்சி இருக்கறவன், அணை
சிற்பம்னு ரசிச்சிட்டு ஜேபாயிடுவான். “
பிரகாசும் அம்பலவா னும் Iணி
ஜேபசுவணை ஜேQ ரசித்து ஜேகட்'னர். பின் ஒருவணைர
ஒருவர் பார்த்துக் வெகாண்'னர். :ம்பு Iணி
வெசால்வணை ஆஜேIாதிப்பது ஜேபால் உட்கார்ந்து
வெகாண்'ான். அறுவரில் IணிஜேQ ணைலவன்
என்பது நிருப Iாயிற்று.
:ம்பு வெசாந் Iாக துணிக்கணை'
ணைவத்திருக்கிறான். ஈஜேராட்டுக்காரன். அ னால்
இQல்பாகஜேவ க'வுள் Iறுப்பு இQக்கத்தில்
ஊறியிருந் து அவனது குடும்பம். மீதி ஐவஜேராடு
ஜேகாயில்லுக்கூ' வருவான். திருநீணைற எடுத்து

வெZற்றியில் ஜேபாட்டுக் வெகாள்வான். வெவளிஜேQ
வந் தும் நி ானIாக முகம் கழுவிக் வெகாள்வான்.
“ என்ன'ா க'வுள் இல்ணைலன்ற! திருநீணைற
ஜேபாட்டுக்கற”
“ இது சாம்பல்.. இ வெZற்றியில
ஜேபாட்டுக்கிட்'ா அது காQக்காQ ணைலயில
இருக்கற வெகட்' நீணைர வெவளிஜேQ உறிஞ்சிடும்.
ணைபQா! இது கந் கவசம் இல்ல வெகமிஸ்ட்ரி
கவசம். “
பிரகாசும் அம்பலவா னும் Zணைகக்கணை'
அதிபர்கள். அப்பா வழி வெ ாழில். படிப்பு ஒரு
அந் ஸ்த்துக்கு ான். அது எந் வணைகயிலும்
அவர்களுக்கு உ வவில்ணைல. வெவளிZாட்டுக்
காரர்கள் கணை'க்கு வரும்ஜேபாது வெகாஞ்சம்
சரYIாக ஆங்கிலம் ஜேபசப் பQன்படும்
அவ்வYவு ான். அ ற்ஜேக அவர்களின்
அம்ணைIக்கும் அப்பனுக்கும் வெபருணைI
பிடிப'ாது.
இவர்களின் குழுவில் எந் ஒற்றுணைIயும்
இல்லாது ஆனாலும் ஒன்றிப்ஜேபாய் இருப்பவன்
ான் கவிவா ன். சந்திரஜேசகரன் என்பது
இQற்வெபQர். ஆனாலும் இலக்கிQம், கவிணை

என்று பித்து பிடித்து அணைலந்து, வெபQணைர
கவிவா ன் என்று Iாற்றிக் வெகாண்டிருக்கிறான்.
“ னிணைI ஜே டி / காட்டிற்கு ஜேபானதில் /
வெ ாணைலந் து னிணைI / காட்டிற்கு”
இரண்டு முணைற உரத் குரலில் கவிணை
வெசான்னான் கவிவா ன். Iணி அவணைனக்
கட்டிக் வெகாண்'ான். “Zல்லாருக்கு'ா “ என்று
Iனம் திறந்து பாராட்டினான்.
ஜேI Iா ம் மு ல் வாரத்தில் அறுவரும் விடுப்பு
எடுத்துக் வெகாண்டு, காட்டிற்கு புறப்பட்'ார்கள்.
ஐந்து Zாட்கள் ங்குவ ாக ஏற்பாடு. ரஜேIஷின்
கார் வி:Qவா'ா ரயில் நிணைலQத்தில்
காத்திருந் து. அது அவர்கணைY காட்டின்
எல்ணைலக்கு முன்னால் இறக்கி விட்டுவிட்டு
காத்திருக்கும். அவர்கYது உணை'ணைIகள்,
வெசல்ஜேபான்கள், லாப்'ாப் கணிப்வெபாறிகள்,
க'ன் அட்ணை'கள், ானிQங்கி இQந்திர
அட்ணை'கள், அணை'QாY அட்ணை'கள் என்று
சகலமும் காரிஜேலஜேQ ணைவத்துவிட்டு அவர்கள்
பQ ப்பட்'ார்கள்.
காட்டின் உள்ஜேY நுணைழந் தும், ஒரு வி
மூலிணைக வாசணைன, அவர்கணைYத் ாக்கிQது.

வெIதுவாக உள்ளிழுத்து வெவளிஜேQ விட்'ஜேபாது,
நுணைரயீரல்கள் புத்துயிர் வெபற்றன. விடிகாணைல
ஆறு Iணி.இருள் பிரிந்து, ஆ வன் எட்டிப்
பார்த்துக் வெகாண்டிருந் ான். ஆனாலும்
Iரக்கிணைYகளின் அ'ர்த்தி, அவணைன வழி
Iறித்து, ஓரYவிற்கு வெவற்றி கண்டு
வெகாண்டிருந் து.
“ பச்ணைச என்பது நிறIல்ல ஒரு உ ர்வு, ஒரு
அனுபவம் “ என்றான் கவிவா ன். ரஜேI…¤ம்
:ம்புவும் புரிQாIல் விழித் ார்கள்.
Iணி வெசான்னான். “இந் க் காடும் அ ன்
பச்ணைசயும் Iனணைச நிணைறக்குது. வெவறும் நிறம்னா
கண்ணுல பட்டு கா ாI ஜேபாயிரும். இது
கண்ணு வழிQா உள்ளிறங்கி, Iனணைச
அணைலக்கழிக்குது.. என்னா கவி சரிQா? “
கவி பலIாக அவனது ஜே ாளில் ட்டினான். “
சபாஷ் ஜே ாழா “ என்றான்.
Zரசிம்Iசாமி ஜேகாயில் என்று வெசால்லப்பட்'
ஒரு சிதிலIான புரா னக் ஜேகாயிணைல, அவர்கள்
க'ந் ார்கள். உள்ஜேY கருங்கல் ஒன்று நிறுத்தி
ணைவக்கப்பட்டிருந் து. அது எணை ப் ஜேபாலவும்
இல்ணைல. முக்கிQIாக Zரசிம்Iசாமி ஜேபால

இல்லஜேவ இல்ணைல. இருந் ாலும் ரஜேIஷ்
கன்னத்தில் ஜேபாட்டுக் வெகாண்'ான். பிரகாசும்
அம்பலவா னும் உ டு வெ ாட்டு வெZஞ்சில் ணைக
ணைவத்து கண்கணைY மூடினார்கள். Iணியும்
கவியும் எதிலும் சாராIல் நின்றார்கள்.
:ம்பு “ வெவௌவால் ணைல கீழாத் வெ ாங்குது பார்”
என்று ஒரு கல்ணைல விட்வெ'றிந் ான். வெவௌவால்
ப' ப'வெவன்று இறக்ணைகணைQ அடித்துக்
வெகாண்டு பறந் து.
Iணைல பங்கYா சமீபத்தில் ஆதிவாசிகளின்
குடியிருப்பு இருந் து. பங்கYா Qாருணை'Qது
என்று வெ ரிQவில்ணைல. ஆனாலும் தினமும்
சுத் ப்படுத் ப்பட்டு, வசிப்ப ற்கு ஏற்ப
கா ப்பட்'து. ஆதிவாசிகளி'ம் வெ லுங்கில்
ஜேகட்'ான் ரஜேIஷ். “ பங்கYாவுல ங்கணும்.
வா'ணைக எவ்வYவு “
“ அவெ ல்லாம் ஒண்ணுமில்ல சாமி. Qாரும்
வரதில்ல. ஆனாலும் வெபருக்கி கூட்டி சுத் ப்
படுத்தி வச்சிருக்கிஜேறாம். அ னால நீங்க
பிரிQப்பட்டு குடுக்கறது ான். வருசத்துக்கு ஒரு
குடும்பம் பாத்துக்கும். வருIானமும் அந் க்

குடும்பத்துக்குத் ான். இப்ப வெபாம்மி குடும்பம்
பாத்துக்குது.. ஏ! வெபாம்மி! இங்க வா “
வெபாம்மி என்பவள் எழுபது வQதுக்காரிQாக
இருந் ாள். கூ'ஜேவ இருபது வQது Iதிக்கத் க்க
ஒரு வெபண்ணும் கூ'ஜேவ வந் ாள்.
“ பங்கYா ஜேவணுIாம். ஜேபசிக்க “
“ ங்க Iட்டுIா, இல்ல சுடு ண்ணி ஜேபாட்டுத்
ரணுIா? சாப்பாடு வெசய்QணுIா? சாராQம்
ஜேவணுIா? ராத்திரி ஒத் ாணைசக்கு ஆளும்
ஜேவணுIா “
அதிர்ந்து ஜேபானார்கள் அறுவரும். ராத்திரி
ஒத் ாணைசக்கு ஆYா? கவி சிலாகித்து ரசித்து
மீண்டும் மீண்டும் பல முணைற வெசால்லிக்
வெகாண்'ான். “ ஒத் ாணைச.. ஒத் ஆணைச.. ஒத்துக்
வெகாள்Y ஆணைச “
Iணி ஜேவகஜேவகIாக Iறுத் ான். “சாப்பாடும்
சுடு ண்ணியும் ஜேபாதும்”
“ இவ ான் வருவா.. ஜேபரு Iல்லி .. ஆறு
Iணிக்குள்Yார அனுப்பிச்சுரணும்..
ஜேZரIாச்சுன்னா உங்க கூ' ங்கிட்டு காணைலல
ான் வருவா! சம்I Iா? “
மு ல் மூன்று Zாட்கள் எந் வெ ாந் ரவும்

இல்ணைல. காணைலயில் கறுப்பு காபி.. ராகி அணை'..
IதிQம் அணைசவ உ வு.. ஒரு Zாள் Iான்;
ஒருZாள் முQல்; ஒரு Zாள் வெகௌ ாரி என
வி வி Iான, Zகரங்களில் கிணை'க்கா உ வும்
சுணைவயும். Iல்லியி'மிருந்து ஒருவி மூலிணைக
வாசணைன வந்து வெகாண்ஜே'யிருந் து. ஆனால்
அவள் சணைIக்கும் ப ார்த் ங்களில் இருந்
சுணைவயும் I மும், அவYது வாசணைனணைQ
Iறக்கச் வெசய் ன.
Zான்காவது Zாள் காட்டிற்குள் உலாவச் வெசன்ற
ஆறு ஜேபரும் திரும்ப ஜேZரIாகிவிட்'து. புதிQ
பாணை ஒன்றில் வெசன்றதில், வந் வழி Iறந்து
ஜேபாய், பங்கYாணைவ அணை'யும்ஜேபாது ஆறு
Iணிக்கு ஜேIலாகி விட்'து. Iல்லி
வாசற்படியிஜேலஜேQ காத்திருந் ாள். ஜேIற்ஜேக
Iணைறயும் சூரிQணைனப் பார்த் படி இருந் ன
அவள் கண்கள். இவர்கணைYப் பார்த் வு'ன்
அவள் எழுந்து வெகாண்'ாள். அவர்கள் உள்ஜேY
வெசன்றதும் அவள் Iறுபடி வாசற்படியிஜேலஜேQ
உட்கார்ந்து வெகாண்'ாள்.
உள்ஜேY அவர்களுக்கான உ வு வழக்கம்ஜேபால

Qாராக இருந் து.
:ம்பு வெகாஞ்சம் பணை பணை ப்பு'ன்
ஆரம்பித் ான். “ ஜே'ய் ஆறு Iணிக்கு
ஜேIலாகிவிட்'து. அ னால் அந் க் கிழவி
வெசான்னாப்புல Iல்லி இங்க ான் ங்குவா
ஜேபாலிருக்கு. இப்ப என்னா'ா பண்றது?”
“ ங்கட்டும். ஜே ணைவப்பட்'ா என்ஜேனா'
படுக்ணைகணைQக் கூ' ஜேரன். Zான் வெவளியில
படுத்துக்கஜேறன். இருட்டுல அந் ப் வெபாண்
எப்படி னிQா அனுப்பறது? _ Iணி
வெசான்னான்.
பிரகாசும் அம்பலவா னும் Iறுத் ார்கள். “
எப்படி'ா நீ Iட்டும் னிQா படுக்கறது? Zாங்க
எல்ஜேலாருஜேI வெவளிஜேQ படுக்கறம். அந் ப்
வெபாண் ஒரு அணைறக்குள்Y ஜேபாயி ாள்
ஜேபாட்டுக்கச் வெசால்லு “
“ ஆIா அ ான் சரி “ என்று Iற்றவர்களும்
ஆஜேIாதித் னர்.
வாசலில் வந்து பார்த் ஜேபாது Iல்லிணைQக்
கா வில்ணைல. பங்கYாவின் வெIாட்ணை'
Iாடியிலிருந்து ஒரு கனIான கயிறு ஒன்று
வெ ாங்கிக் வெகாண்டிருந் து.

“ புத்திசாலிப் வெபாண்ணு! ZIக்கு இணை'ஞ்சல்
வெகாடுக்க ஜேவண்'ாம்னு ஜேIஜேல ஜேபாயிட்'ா “
என்று வெசான்ன :ம்பு நிமிர்ந்து பார்த் ஜேபாது,
கயிறு வெIல்ல ஜேIலிழுக்கப்பட்'து.
“ புத்திசாலி Iட்டுமில்ல :ாக்கிரணை Qான
வெபாண்ணும் கூ' “ என்றான் Iணி.
அவனது Iனக் கணினியில் புதி ாக ஒரு ஃணைபல்
திறந்து வெகாண்'து. அதில் Iல்லி நுணைழந்து
வெகாண்டிருந் ாள். கணை'சிQாக அவன் உறக்கம்
வந்து கண்கணைY மூடிQ ஜேபாது, ஜேசாYக்காட்டில்
பரண் ஜேIல் நின்று வெகாண்டு கவண் கல்
வெகாண்டு குருவிகணைY விரட்டிக்
வெகாண்டிருந் ாள் Iல்லி. தூரத்தில் ஒரு Qாணைன
வந்து வெகாண்டிருந் து.

24. பிரிQாணி
முருகன் ஜேகாயிலுக்கு அருகில் இருக்கும்
காய்கறிக்கணை'யில் வழக்கIாக Zான் காய்
வாங்குவது உண்டு. அன்றும் அப்படித் ான்.
ஆனால் இந் முணைற காணைலயில் ஒரு
விஜேசசத்திற்குப் ஜேபாய்விட்'தில், Iாணைல ான்
ஜேபாக முடிந் து.
ஓய்வுக்குப் பிறகு இந் ப் புறZகர் வாழ்க்ணைக
அப்படிவெQான்றும் சுவாரஸ்Qமில்லாIல்
இல்ணைல. கடிகாரத்ணை ப் பார்த்துக் வெகாண்ஜே'
ஓடிQதில், பல சுணைவQான விசQங்கணைYத்
வெ ாணைலத்து விட்'து இப்ஜேபாது ான் புரிQ
ஆரம்பித்திருக்கிறது.
அலுவலகம் ஜேபான காலங்களில், ஆறு Iணிக்கு
ஜேIல் தூங்க வி'Iாட்'ாள் என் Iணைனவி. அவள்
என்ணைன எழுப்புவஜே கர் கடூரIாக இருக்கும்.
“ என்னா? இன்னிக்கு ஆபீஸ் லீவா? ஜேபாகலிQா?
இழுத்து ஜேபார்த்திக்கிட்டு தூங்கறீங்க? “
பாதி தூக்கம் கணைலந் நிணைலயில் எழுந்து, பல்
விYக்கி, காணைலக்க'ன்கணைY முடித்து, அஜே

அசுர கதியில் குளித்து, கும்பிடு ஜேபாட்டு, குழாய்
Iாட்டுவ ற்குள், காணைலச் சிற்றுண்டியும், IதிQ
ஜேIார்சா மும் சாப்பாட்டு ஜேIணைசயில்
'ப்பாக்களில் இருக்கும். அள்ளி எடுத்துக்
வெகாண்டு ஓ' ஜேவண்டிQது ான்.
புறZகரிலிருந்து வெவளிஜேQற பதிணைனந்து நிமி'
Zணை'. பிறகு ஜே…ர் ஆட்ஜே'ா. அ ற்குப்பிறகு
ஜேபருந்து என ஒன்றணைர IணிஜேZரம் வாழ்வில்
அவுட். இப்ஜேபாது அவெ ல்லாம் இல்ணைல.
இப்ஜேபாது கடிகாரம் என்ன, Zாட்காட்டிஜேQ
பார்ப்பதில்ணைல.
என்னுணை'Q ஓய்வு வாழ்க்ணைகயின் காணைலகள்
சுணைவQானணைவ. எட்டுIணிக்கு எழுச்சி. ஒன்பது
Iணிக்கு காலாற Z'த் ல். பால், காய்கறி
இன்னும் ஏஜே ஜே ா வீட்டு விண் ப்ப
நுகர்வெபாருட்கள் என்று ஒருIணிஜேZரம் ஜேபாகும்.
வழியில் பல்லவனில் இருந்து ஓய்வு வெபற்ற
கபாலி, ஹிந்துவில் இருந்து விலகிQ விசு, கனரா
வங்கியின் ஜேசது என அறுபது வQதுக்காரர்கள்
Qாராவது எதிர்படுவர். Zாட்டு Z'ப்பு, சினிIா,
ஊர் ஜேபச்சு என வெபாழுது ரகணைYQாகப் ஜேபாகும்.
வீடு திரும்பும் வழியில் ான் அந் த்

திருவெZல்ஜேவலிக்காரரின் கணை' இருக்கிறது.
வெபQஜேர இல்லா டிபன் கணை'. அவஜேர வாசலில்
நின்று பூரி வெபாரித்துக் வெகாண்டிருப்பார். உள்ஜேY
இரண்டு ஜேIணைசகள், Zான்கு Zாற்காலிகளூ'ன்
சாப்பிடும் இ'ம். வெZருக்கIான இ'ம். ஒருவர்
எழுந் ால் ான் அடுத் வர் உள்ஜேY நுணைழQ
முடியும். சுவர் பக்க இருக்ணைகQாக இருந் ால்
சாப்பிட்' உ'ன் சட்வெ'ன்று எழுந்திருக்க
முடிQாது. அடுத் வர் அப்ஜேபாது ான் வந்து
அIர்ந்திருப்பார். அவணைர எழுந்திருக்கச்
வெசால்லி, வெவளிஜேQ வர ஜேவண்டும். ஆனாலும்
கிணை'க்கும் இட்லியும் வணை'யும் பூரியும்
கிழங்கும் அப்படி ஒரு சுணைவQாக இருக்கும்.
விணைலயும் மிக Iலிவு.
உள்ஜேY சிற்றுண்டி எடுத்துக்வெகாடுக்கும் வெபண்
ஐம்பது வQணை க் க'ந் வர். வெகாஞ்சம்
வெவள்ணைYQாக, பல் எடுப்பாக இருந் ார்.
ஜேபச்சும் ஜேபாக்கும் வெகாஞ்சம் வெவள்Yந்திQாக
இருந் து. ஆனால் சாப்பிட்டுக் வெகாண்ஜே'
இருக்கும் ஜேபாது கவனித்து, “ என்ன
வெகாடுக்கட்டும் “ என்று ஜேகட்டு வெகாடுப்பார்.
கணை' மு லாளி அடிக்கடி அவணைரப் பார்த்து

கத்திக் வெகாண்ஜே' இருப்பார்.
“ ட்ணை' எடு! ண்ணி ணைவ! Zாலு இட்லி கட்டு.
வணை'கறிQா? சாம்பாரா? ஜேகளு!”
Zான் ஜேபான அத் ணைன Zாட்களிலும்
இப்படிஜேQ ான் Z'க்கும். ஒரு முணைறQாவது
அந் ப் வெபண்IணிஜேQ வெசால்லாIல் எணை யும்
வெசய்QIாட்'ார். இடுப்பில் ணைக ணைவத்துக்
வெகாண்டு எங்ஜேகா பார்த்துக் வெகாண்டிருப்பார்.
முருகன் ஜேகாயிலுக்கு பக்கத்து சந்தில் திரும்பிக்
வெகாண்டிருந்ஜே ன். ணைபயில் காய்கறிகள்
இருந் ன. அது வெகாஞ்சம் இருட்'ான சந்து.
வழிவெQல்லாம் முத்திர வாசம் அடிக்கும். அந் த்
வெ ரு முணைனயில் பட்'ாபி இருந் ான். என்
பால்Q சிஜேZகி ன். ணைபQன் வீடு கட்டிQ ால்,
வாழ்Zாள் முழுவதும் வா'ணைக வீட்டிஜேலஜேQ
கழித்து வி' Iனமில்லாIல், அவன் இங்கு
வந்திருந் ான். IாணைலஜேZரங்களில் வெவளியில்
ஈசிஜேசரில் உட்கார்ந்திருப்பான். பிலிப்ஸ்
ஜேரடிஜேQாவில், பணைழQ பா'ல்கணைYக் ஜேகட்டுக்
வெகாண்டிருப்பான். எட்டு Iணிக்குத் ான்
அவனுக்கு உள்ஜேY அனுIதி. ஜேபரப்பிள்ணைYகள்

வீட்டுப்பா'ம் எழுதிக் வெகாண்டிருப்பார்கள்.
“ என்னங்க.. சார்! “
குரல் வந் திணைசணைQ ஜேZாக்கித் திரும்பிஜேனன்.
அந் டிபன் கணை' வெபண்Iணி பின்னால் வந்து
வெகாண்டிருந் ார். அவர் முகத்தில் ஒரு Qக்கம்
இருந் து.
“ என்னம்Iா?”
“ காஞ்சிபுரம் பக்கத்துல வெசாந் க்காரவுக வீட்ல
சாவு . ஜேபாகலாம்னா அவுரு காசு
வெகாடுக்கIாட்ஜே'ங்கறாரு”
Zாஜேன பார்த்திருக்கிஜேறன். காசு ஜேபா', அந் க்
கணை'யில் கல்லாப்வெபட்டிவெQல்லாம் இல்ணைல.
எல்லாக் காணைசயும், மு லாளிஜேQ வாங்கிச்,
சட்ணை'ப்ணைபயில் ஜேபாட்டுக் வெகாள்வார்.
இந் ம்Iா காசு வாங்கி Zான் பார்த் ஜே யில்ணைல.
“ நீங்க திருவெZல்ஜேவலி இல்ணைலQா? “
“ இல்லீங்கய்Qா.. Zான் காஞ்சிபுரம் பக்கம். Iக்க
Iனு…ா Qாருமில்ணைலன்னு, ஜேவணைல
ஜேகட்டுக்கிட்டு இவராண்' வந்ஜே ன்.
அதுவணைரக்கும் கணை'யிஜேல ான் தூங்கிக்கிட்டு
இருந் ாரு. Zான் வந் ப்புறம் ான் வீடு
எடுத் ாரு. “

“ Zான் என்னம்Iா வெசய்Qணும்? “
“ ஒரு இருபது ரூபா வெகாடுத்தீங்கன்னா ஊர்
ஜேபாய் வந்திருஜேவன். “
பார்க்க பரி ாபIாக இருந் து. ஒரு இருபது
ரூபாய் ாணைY எடுத்து நீட்டிவிட்டு அந் ப்
வெபண்Iணியும் என்ஜேனாடு ான் வரஜேவண்டும்
என எண்ணிக் வெகாண்டு Z'க்கலாஜேனன்.
காஞ்சிபுரம் ஜேபருந்து பிர ான சாணைலயில் ான்
வரும். Zானும் அந் ப் பக்கம் ான்
ஜேபாய்க்வெகாண்டிருக்கிஜேறன். சிறிது தூரம்
ஜேபானவு'ன் திரும்பிப் பார்த்ஜே ன். அந் ப்
வெபண்Iணி எதிர் திணைசயில் ஜேவகIாக Z'ந்து
வெகாண்டிருந் ார்.
IறுZாள் வழக்கம்ஜேபால அந் டிபன் கணை'க்கு “
Zாஷ்'ா “ சாப்பி'ப் ஜேபானஜேபாது, அந் ப்
வெபண்Iணி அங்ஜேக இருந் ார். அ ற்குள்
காஞ்சிபுரம் ஜேபாய் வந்திருக்க ஜேவண்டும்.
“ சாருக்கு என்னான்னு ஜேகளு.. Iச Iசன்னு ஏன்
நிக்கற.. ண்ணி ணைவயி.. “
Zான் சாப்பிட்டுக் வெகாண்டிருக்ணைகயில்
அந் ம்Iா கு'ம் எடுத்துக் வெகாண்டு வெ ருக்

குழாயில் ண்ணீர் எடுக்கப் ஜேபானது. மு லாளி
னிQாக இருந் ார்.
“ ஏங்க! சம்சாரத்துக்கு ணைகக்காசு எதுவும்
வெகாடுக்கறதில்ணைலQாஜேI நீங்க? எதுனா
வாங்கணும்னா கூ' ணைகக்காசு இல்லாI
எப்படிங்க? “
மு லாளி வெகாஞ்சம் கற்பூரப் ஜேபர்வழி.
சட்வெ'ன்று புரிந்து வெகான்'ார்.
“ எவ்வYவு வாங்கிச்சு ஒங்ககிட்'? “
“ இருபது ரூபா “
“ இந் முணைற என்னா? புள்ணைYக்கு ஒ'ம்பு
சரியில்ணைலQா? இல்ல எனக்கு ஏ ாவது
ஆகிப்ஜேபாச்சா?”
“ வெசாந் க்காரவுக சாவு .. “
“ வெகட்'து குடி.. Zாதியில்லாI ான் இங்கிட்டு
வந்துச்சு. இல்லா வெசாந் க்காரவுக எப்படி
சாவாங்க? “
எனக்கு ஆர்வம் ஜேIலிட்'து. இங்ஜேக ஒரு கணை
இருப்ப ாகப் பட்'து. ஏதும் ஜேபசாIல்
அவணைரஜேQ ஏறிட்ஜே'ன்.
“ சார், Zான் அணைசவம் சாப்பி'Iாட்ஜே'ன். இது
எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னு வெ ரிQல.. இருபது

வருசம் முன்னாடி, ஜேவணைல ஜேகட்டு
Zாதியில்ஜேலன்னு வந்துச்சு.. சரி வெபாட்ணை'ப்
புள்ணைYணைQ கணை'யில படுக்க
ணைவக்கமுடிQாதுன்னு வீடு எடுத்ஜே ன். ஆனா
அம்Iணிக்கு அணைசவம்னா உசுரு. வாரத்துக்கு
ஒருக்கா சாப்பிட்ஜே' தீரணும். எனக்கு அந்
வாணை'ஜேQ பிடிக்காது. அ ான் ணைகயில காசு
வெகாடுத் ா, எங்காவது பிரிQாணி வாங்கித்
தின்னுப்பிட்டு, ஏப்பம் விட்டு, வீட்ணை'ஜேQ
Zாறடிச்சிடும்னு, காசு வெகாடுக்கறதில்ஜேல.
அப்படியும் எங்கிQாவது க'ன் ஜேகட்டு வாங்கித்
தின்னுடுது . என்னா பண்றது? பழகின ஜே ா…ம்,
வெபாறுத்துகிட்டு ஜேபாஜேறன். “
கு'த்து'ன் அந் அம்Iா வந்து, எதுவும்
Z'க்கா துஜேபால், ஜேவணைல வெசய்Q ஆரம்பித் து.
அவரும் அந் அம்Iாணைவ எதுவும்
வெசால்லவில்ணைல. சுவாரஸ்Qம் குணைறQ Zான் ணைக
கழுவிக்வெகாண்டு வெவளிஜேQ வந்ஜே ன்.
சாப்பிட்' ற்கு காணைச நீட்டிஜேனன்.
“ இருக்கட்டும் சார் “ என்று Iறுத்து விலகினார்
மு லாளி.
சில அடி தூரம் வெசன்று கவனித்ஜே ன்.

மு லாளியின் குரல் ஓங்கி
ஒலித்துக்வெகாண்டிருந் து.
“ பத்து IணிQாவுது.. Zாலு இட்லிணைQ எடுத்து
வச்சி சாப்பிடு! வயிறு காயுதில்ஜேல “
உறவுகள் விசித்திரIானணைவ!

25. திரிபுறம்
ரங்காவிற்கு காணைலயில் இருந்ஜே Iனசு
சரியில்ணைல. ஒரு வாரIாக அவள் வீடு கணைலத்துப்
ஜேபாட்' குருவிக்கூடு Iாதிரி இருக்கிறது. இன்று
எப்படியும் திரிபுரம் IாமிணைQப்
பார்த்துவி'ஜேவண்டும் என்று
நிணைனத்துக்வெகாண்'ாள். ரங்கா என்கிற
ரங்கZாQகிக்கு முப்பது வQது. அவள் க வன்
ஜேகாபாலகிருஷ் ன் வெIஷின் ஜேIன். காணைலயில்
ஆறு Iணிக்வெகல்லாம் ணைசக்கிளில்
ஜேபாய்விடுவான். வீடு திரும்ப எப்படியும் ஏழு
எட்டு IணிQாகிவிடும். ஊருக்கு வெவளிஜேQ
வெ ாழிற்சாணைல. சணைIQல் ஜேவணைலவெQல்லாம்
அவளுக்கு இல்ணைல. எல்லாவற்ணைறயும்
வெ ாழிற்சாணைல நிர்வாகஜேI
கவனித்துக்வெகாண்டுவிடுகிறது. ஆனால்
வெகாடுக்கிற காசுக்கும் ஜேசாற்றுக்கும் சக்ணைகQாக
பிழிந்து ான், ஆணைY வெவளிஜேQ விடும். கல்Qா
புதிதில் ஓரிரு முணைற க வனு'ன் வெவளிஜேQ
வெசல்வ ற்காக அவள் அந் வெ ாழிற்சாணைலயின்

வெபரிQ க வருகில் நின்றிருக்கிறாள். சங்கு
ஊதிQவு'ன் சாரி சாரிQாக வெ ாழிலாளிகள்
வெவளிஜேQ வருவார்கள் ஆணைலயின் புணைக
ஜேபாக்கியின் வழிஜேQ வழியும் புணைகஜேபால.
காணைலயில் தி'ப்வெபாருYாக ஜேபாகும் இவர்கள்
புணைகQாகத் ான் வெவளிஜேQ வருகிறார்கள் என்று
ரங்காவிற்குத் ஜே ான்றும். ஜேகாபியும்
அப்படித் ான் வருவான். ஆனாலும் நீரில்
ஜேபாட்' பஞ்சு ஜேபால அவன் முகமும் உ'லும்
ரங்காணைவக் கண்'வு'ன் புத்து ர்ச்சிQால்
ஊறும்.
ரங்கா ன் வீட்டுக்கூ'த்ணை ஒரு முணைற
ஜேZாட்'ம் விட்'ாள். எப்படி இருந் வீடு!
எப்படிQாகிவிட்'து? சனி, ஒரு வாரம் முன்பு
ான் ன் சூம்பிQ காணைல அவள் வீட்டிற்குள்
எடுத்து ணைவத் து. பக்கத்து வீட்டு லச்சுமி
சன்னல் வழிQாகக் குரல் வெகாடுத் ாள்.
“ல ாம்Iா ஒங்களுக்கு •ஜேபான்”
ரங்காவிற்கு அது அதிசQIான விசQம்.
அவளுக்கு Qாரும் வெ ாணைலஜேபசியில்
அணைழப்பதில்ணைல. உறவு என்றிருந்
வெபற்ஜேறார்கள் ஜேபாய் ஜேசர்ந்து வெவகு

ZாYாகிவிட்டிருந் ன. ஒஜேர ஒரு அண் ன்
ஜேகாணைவயில் இருக்கிறான். இருக்கிறானா என்று
நிணைனக்கத் ஜே ான்றும்படி இருக்கும் அவன்
Z'வடிக்ணைக. வீடு கட்டியிருக்கிறானாம். கார்
வாங்கியிருக்கிறானாம். எல்லாம் அண்ணி வந்
ராசி. எல்லாம் வாங்கிQவன் உறவுகணைY
அறுத்துக்வெகாண்டு, னிணைIணைQயும்
வாங்கிவிட்'ான் ஜேபாலிருக்கிறது. மு ல் இடி
அவள் ஜேIல் இறங்கிQது அந் வெ ாணைலஜேபசி
வழிQாகத் ான். Qாஜேரா வெசான்னது அவளுக்கு
ஞாபகம் வந் து.
“எட்டு Zம்பர் ஆக்கிட்'ாங்கYாம். இனி
எல்லாருக்கும் அஷ்'Iத்திஜேல சனி. எங்ஜேக Zல்ல
வெசய்தி வரப்ஜேபாகுது?”
அவள் சந்ஜே ா…த்ணை த் வெ ாணைலத்
வெ ாணைலஜேபசிச் வெசய்தி இது ான். ஜேவணைலக்கு
Zடுவில் ஜேகாபிக்கு விபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது.
வலது ணைகயில் அடி. ஆஸ்பத்திரியில் ஜேசர்த்து
சிகிச்ணைச அளித்துக்வெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
நிர்வாகஜேI வீட்டிற்கு வெகாண்டுவந்து ஜேசர்க்கும்.
வீட்டிற்கு வந்து க ணைவத் திறப்ப ற்குள்,
ஜேகாபிணைQக் வெகாண்டுவந்துவிட்'ார்கள். வலது

ணைக பாதிக்கு ஜேIல் Iாவு கட்டு
ஜேபாட்டிருந் ார்கள். ஈ.எஸ்.ஐ. ப ம் வரும்
என்றார்கள். ஒரு காகி ப் ணைபயில் Iருந்துகளும்
அ னடியில் Iருத்துவர் சீட்டும் ணைவத்துவிட்டு,
ணைககணைY கட்டிக்வெகாண்டு வெகாஞ்ச ஜேZரம்
நின்றுவிட்டு, வந் வர்கள் ஜேபாய்விட்'ார்கள்.
படுக்ணைகயில் இருந் ஜேகாபி அQர்ந்து
தூங்கிக்வெகாண்டிருந் ான். கழுத்து வணைர
ஜேபார்த்திவிட்டிருந் ார்கள். அடிபட்' வலி
தூக்கத்திலும் அவன் முகத்தில் வெ ரிந் து.
அடுத் Zான்கு Zாட்களுக்குள், பி.டி. வகுப்பில்
ஒட்'ப்பந் Qத்தில் டுக்கி விழுந் ல ா
Iண்ணை'ணைQ வெபQர்த்துக்வெகாண்டு கட்டு'ன்
வந் ாள். அஞ்சணைற வெபட்டியில் ஆறு Iா Iாகச்
ஜேசர்த்து ணைவத்திருந் ஐநூறு ரூபாயும் கா ாIல்
ஜேபானது. பக்கத்து வீட்டு லச்சுமி ான் ஒருமுணைற
திரிபுரம் IாமிணைQப் பற்றிச் வெசான்னாள். Iாமி
:ா கம் பார்த்து பிட்டு பிட்டு ணைவக்கிறாYாம்.
பரிகாரமும் வெசால்கிறாYாம். வந் பிணியும்
பீணை'யும் பி'றியில் பின்னங்கால் ப'
ஓடிவிடுகின்றனவாம். ஒரு Zாள் துணை க்கு
லச்சுமியு'ன் ஜேபானஜேபாது, ரங்காவும்

IாமிணைQப் பார்த்திருக்கிறாள். வெகாஞ்சம்
ாட்டிQான உருவம். இரண்டு ரூபாய்
அகலத்திற்கு குங்குIப்வெபாட்டு. முகவெIல்லாம்
Iஞ்சள் 'வி சற்ஜேற டித்துவிட்' முகம்.
வண்டி ணைIணைQத் 'வினாற் ஜேபால்
அ'ர்த்திQான புருவங்கள். ஜேலசாக மீணைச கூ'
இருந் து. IாமிணைQ ஜேZாட்'ம் விட்'தில்,
லச்சுமி ஜேகட்'தும், Iாமி வெசான்ன பரிகாரமும்
ஜேகாட்ணை' விட்'ாயிற்று. அதில்
வருத் முமில்ணைல அவளுக்கு. அப்ஜேபாது
எல்லாம் Zல்லபடிQாகத் ாஜேன இருந் து. இந்
ஒரு வாரத்தில் ான் IாமிணைQ ஜேZாக்கி
நிணைனணைவத் திருப்பிவிட்டிருக்கிறது Iனசு.
கூட்'ம் இருக்கும் என்று எண்ணி காணைல ஏழு
Iணிக்ஜேக கிYம்பிவிட்டிருந் ார்கள் லச்சுமியும்
ரங்காவும்.
” வெ ருணைவ அணை'ச்சாப்பல கூட்'ம் நிக்குஜேI.
என்னா சனத்ணை ஜேQ கா ம் ”
லச்சுமி ஆச்சரிQப்பட்'ாள். வெ ரு காலிQாக
இருந் து. சின்னத் வெ ரு. ஒரு வாகனம் வந் ால்
இன்வெனாரு வாகனம் ஒதுங்க ஜேவண்டியிருக்கும்.

மூன்றடி சந்தில் மூன்றாவ ாக இருந் து
Iாமியின் வீடு. அ ற்கப்புறம் அடிபம்பு,
குளிQலணைற, கழிப்பணைறகள்…
Qாஜேரா இரண்டு ஜேபர் வெவளிஜேQ வந்து
வெகாண்டிருந் ார்கள். இவர்கணைYப் பார்த் வு'ன்
நின்றார்கள்.
“Iாமி இல்ணைலஜேQ! ஜேZத்து காணைலயில அவங்க
IருIகன் விபத்தில காலIாயிட்'ாரு. அங்ஜேக
ஜேபாயிருக்காங்க”
அவர்கள் க'ந்து ஜேபானஜேபாது
வெசால்லிக்வெகாண்ஜே' ஜேபானது ரங்காவின்
காதுகளில் விழுந் து.
” பத்துப் வெபாருத் ம் பாத்து பண்ணிவச்ச
கல்Qா ம். IருIகன் இப்படி ஜேபாவாருன்னு
QாருஜேI வெZணைனக்கல”
க வனுக்குக் காணைல சிற்றுண்டியும், ல ாவுக்கு
வெகாடுக்கஜேவண்டிQ Iருந்தும், ஞாபகத்தில் வர,
ரங்கா வீடு ஜேZாக்கி விணைரந் ாள்.

26. சரிQான கட்'

ம்

அந் ஆட்ஜே'ா பின்னால் எழுதியிருந் வாசகம்
Iஜேனாணைவக் கவர்ந் து. சா ார Iாக என்ன
எழுதியிருக்கும். பிரசவத்திற்கு இலவசம்.. ( ஒரு
பாசக்கார ஆYாக இருக்க ஜேவண்டும் ) சீறும்
பாம்ணைப Zம்பு சிரிக்கும் வெபண்ணை Zம்பாஜே ! (
கா ல் ஜே ால்வி? )
இது வித்திQாசIாக இருந் து. சரிQான
கட்' ம் நிணைறவான பQ ம். அ' புதுசாக
இருக்கிறஜே .. வரிணைசயில் Zான்காவ ாக
இருந் து அந் ஆட்ஜே'ா.. மூன்று
ஆட்ஜே'ாக்களுக்கு ஆட்கள் வரும்வணைர
காத்திருந்து விட்டு அந் ஆட்ஜே'ாவில்
ஏறிக்வெகாண்'ான் Iஜேனா.
ஓட்டுனனுக்கு இருபது வQது ான் இருக்கும்.
முன்னிருக்கும் கண் ாடியில் ஒரு முதிQவரின்
புணைகப்ப'ம் இருந் து., ஜேவறு க'வுYர்
ப'ங்கள் ஏதும் இல்ணைல. வெIல்ல ஜேபச்சுக்
வெகாடுத் ான் Iஜேனா.
“ என்ன ம்பி படிக்கலிQா? “

“ முடிச்சுட்ஜே'ங்க.. இYங்கணைல அறிவிQல்..
மு ல் வகுப்பில் ஜே ர்வாகியிருக்ஜேகன்”
“ அரசு ஜேவணைல அல்லது னிQார் ஜேவணைல
வெகணை'க்கலிQா? “
“ வெக'ச்சுதுங்க ஆனா ஜேபாகல “
ஆச்சர்Qப்பட்'ான் Iஜேனா.. சில ஜேபர் இப்படி
இருக்கிறார்கள். ஒருவரி'ம் அடிணைIQாக
ஜேவணைல வெசய்Q Iாட்ஜே'ன். சுQ வெ ாழில் ான்
வெசய்ஜேவன் என்கிற ணைவராக்கிQம். அதுவாக
இருக்குஜேIா கார ம்.
“ ஏன் ம்பி ஒருத் ர் கிட்' ஜேவணைல பார்க்கிறது
பிடிக்க்கலிQா ஜேகவலIா.. ஆட்ஜே'ா கூ' ஒரு
மு லாளிக்கு வெசாந் ம் ாஜேன.. அப்ப ? “
“ ஆIாங்க இது கூ' ஒரு மு லாளிக்கு வெசாந் ம்
ான் ஆனா அந் வெIா லாளி Zான் ான் “
விQப்பு கூடிQது Iஜேனாவுக்கு. இருபது வQதில்
வெசாந் ஆட்ஜே'ா.. வசதி இருக்கும் ஜேபால.
அவன் எண் த்ணை படித் து ஜேபால
வெசான்னான் அந் இணைYஞன்.
“ வசதிவெQல்லாம் இல்லீங்க..
சா ார க்குடும்பம் ான். ஆனால் ணைக தூக்கி
வி' என் IாIா இருந் ாரு. இஜே ா இந்

புணைகப்ப'த்துல இருக்கறவரு ான் அவரு”
சரவ ன் பிறந் ஜேபாஜே அவனது ந்ணை இறந்து
ஜேபாயிருந் ார். ஜேகாஷ்டி சண்ணை' கட்சி
பாகுபாடு என்று எத் ணைனஜேQா கார ங்கள்
அ ற்குச் வெசால்லப்பட்'ன. ஆ ரவற்ற
சரவ ணைனயும் அவன் ாணைQயும் எடுத்து
காப்பாற்றிQவர் வெசல்லமுத்து. வெசல்லமுத்து
அந் பகுதியில் ஒரு மு லாளி. ஆறு ஆட்ஜே'ா
வெரண்டு வெ'ம்ஜேபா என்று வசதிQாக வாழ்பவர்.
“ பட்'ணைறயிஜேல ஆளில்ணைலன்னு ங்ணைகச்சி
புள்ணைYணைQ எடுத்து வYக்குறாரு. அவரு
புள்ணைYங்கள்Yாம் கான்வெவண்டில படிக்கும்.
இவனுக்கு ஸ்ஜேபனர் ான் “ ஊஜேர ஜேபசிQது.
வெபாய்Qாகினார் வெசல்லமுத்து. கவர்வெIண்ட்
பள்ளி ான் ஆனால் Zல்ல பள்ளி. வாரத்துக்கு
ஒரு முணைற ாஜேன வெசன்று பள்ளி மு ல்வணைரயும்
ஆசிரிQணைரயும் சந்தித்து சரவ னின் வYர்ச்சி
பற்றி விசாரிக்க வற Iாட்'ார் வெசல்லமுத்து.
அவர் பிள்ணைYகள் Z'ந்ஜே பள்ளிக்கு ஜேபாகும்.
சரவ னுக்கு ஆட்ஜே'ா ான். ஆனால் சரிQாக
Iதிப்வெபண்கள் வாங்கவில்ணைல என்றால் அவர்

பிள்ணைYகள் வசஜேவாடு ப்பித்துவிடும். ஆனால்
சரவ னுக்கு உ'ம்பு காய்த்துப் ஜேபாகும். இரவு
அவஜேர உட்கார்ந்து எண்வெ ய் 'வுவார் அவன்
முதுக்கு.
வெகாஞ்சம் வெபரிQவனான உ'ன் அவனி'ம்
வெசான்னார் வெசல்லமுத்து.
“ எப்படி இது எல்லாம் வந் து வெ ரியுIா?
நிQாQIான வழியில இல்ணைல. மீட்'ருக்கு சூடு
வக்கிறது. ஊர் வெ ரிQா ஆட்கள் வந் ா
சுத்திகினு ஜேபாயி காணைச ஏத் றது.. வெகாஞ்ச Zாள்
கூலிப்பணை'க்கு கூ' ஆட்ஜே'ா ஓட்டியிருக்ஜேகன்..
ஆனா என்னா பிரஜேQாசனம் இ
அனுபவிக்கறதுக்கு எனக்கு ஆஜேராக்கிQம்
இல்ணைலஜேQ”
சரவ ன் Iனதில் இது ஆழIாக பதிந்து
ஜேபானது. என்ன படித் ாலும் Zானும்
ஆட்ஜே'ா ான் ஓட்'ப்ஜேபாகிஜேறன். ஆனால்
ஜேZர்வழியில் நிQாQIான வழியில்.
பட்'ப்படிப்பு படித்து முடித் வு'ன் Iந்திரி
சிபாரிசில் அவனுக்கு அரசு ஜேவணைல
காத்திருந் து. நிராகரித் ான். ஆட்ஜே'ா என்றது

வெசல்லமுத்து அவணைன ஜேகாபத்து'ன் பார்த் ார்.
அவன் முணைறப்ணைபக் கண்டு அ'ங்கிப்ஜேபானார்.
மு ல் ஆட்ஜே'ா அவருணை'Qது.
“ சந்ணை யில இ ன் Iதிப்பு எவ்வYவு? “
“ அது எதுக்கு உனக்கு? “
“ வெசால்ஜேலன்”
“ Zாப்ப ாயிரம் ரூபா”
இரவு பகலாக ஓட்டி ஒஜேர வரு'த்தில்
அணை'த் ான் அந் ப த்ணை . இப்ஜேபாது
ஆட்ஜே'ா அவனுக்கு ஒரு பந் ம். ஜேZர்ணைI
எப்ஜேபாதும் வெசாந் ம்.
Iஜேனா இறங்கிப் ஜேபாகும்ஜேபாது மீட்'ரில்
Zாற்பத்ணை ந்து ரூபாய் ஆகியிருந் து. சரவ ன்
சில்லணைற ஜே டிக்வெகாண்டிருக்கும்ஜேபாது இறங்கி
ஜேவகIாக Z'க்க ஆரம்பித் ான்.
சர்வெரன்று ஆட்ஜே'ா அவனருகில் வந்து நின்றது.
ஐந்து ரூபாய் ாணைY நீட்டிQபடி சிரித் ான்
சரவ ன்.

27.அபிZQங்கள்
நீலக்க'லின் அணைலகள் நித் மும் ாலாட்டும்
கணைரஜேQாரம் அணைIந்திருந் து அந் க் கட்டி'ம்.
முற்றிலும் கண் ாடிகYால் Iணைறக்கப்பட்டு
ஒரு நீல அரக்கணைனப்ஜேபால எழும்பி நின்றது
அது. Zான்கு ஜேகாபுரங்கள், எட்டு மின் தூக்கிகள்,
சிறிQ பூங்கா. Zணை' பயில னிQாக சிவெIண்ட்
பூசப்பட்' பாணை . உ'ற்பயிற்சி கூ'ம். நூலகம்.
ஜேகாயில். கூடி அYவYாகவும் சிறிQ கூ'ம்.
அணைனத்து இ'ங்களும் பளிங்குக் கற்கYால்
நிரப்பப் பட்டிருந் து.
ஜேIட்டுக் குடியினர் வாழும் குடியிருப்பு அது.
கிட்'த் ட்' நூறுக்கும் ஜேIற்பட்' அடுக்கு Iாடி
வீடுகள் இருக்கும். இருபத்தி Zான்கு Iணி ஜேZர
காவல், அந்நிQர் வருணைகக்குத் ணை', விசாரணை ,
கவனிப்பு எல்லாம் உண்டு அங்ஜேக.
னு:ா ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் வெபரிQ
ப வியில் இருக்கிறாள். வரு'த்திற்கு பத்து லட்ச
ரூபாய் சம்பYம். வெசாந் Iாக கார், வெசல் ஜேபான்,
ஏவெழட்டு க'ன் அட்ணை'கள் என்று வசதிQாக

வாழ்பவள். அவளுணை'Q க வனு'ன் பி க்கு
ஏற்பட்டு அவர்கYது உறவு ரத்து ஆகி, Zான்கு
வரு'ங்கள் ஆகிறது. அவளுணை'Q க வணைன
ஞாபகப்படுத்தும் ஒஜேர உறவு, அவYது Iகள்
பிரQத் னா.. வQது பத்து.. ஐந் ாவது
படிக்கிறாள்.
இங்ஜேக னு:ாணைவப் பற்றி வெகாஞ்சம் வெசால்ல
ஜேவண்டும். னு:ா அவெIரிக்க ஆங்கிலம் ஜேபசும்
இந் க் காலப் வெபண்Iணி. ணைல முடிணைQ
ஆண்பிள்ணைY ஜேபால் வெவட்டிக் வெகாண்டு,
கால்சராய், குட்ணை'ச் சட்ணை' ஜேபாட்டுக்
வெகாண்டு, வெ ாப்புள் வெ ரிQ காரில் ஜேபாகும்,
அம்பது கிஜேலா உ'ம்புக்காரி. அவளுக்கு
அனாவசிQங்கள் பிடிக்காது. வெவட்டு ஒன்று,
துண்டு வெரண்டு ான்.
Iார்கழி Iா க் கச்ஜேசரிகள், Iற்றும் Zாட்டிQ
நிகழ்வுகளுக்கு, னு:ா ஒரு வெகௌரவ
விருந் ாளி. கூ'ஜேவ பிரQத் னாவும் வருவாள்.
அங்கு ான் அவள் அழகிரிணைQ சந்தித் ாள்.
கன'ா Zாட்டிலிருந்து வந் ஜே:ாத்—னா
ராIகிருஷ் னின் பர Zாட்டிQ
அரங்ஜேகற்றத்திற்கு, னு:ா ஜேபாயிருந் ாள். அந்

நிகழ்வுக்கு அழகிரி ான் Zட்டுவாங்கம்.
ஒரு வெபண்ணின் Zாட்டிQ அரங்ஜேகற்றத்திற்கு,
ஒரு ஆண் Zட்டுவாங்கம் வெசய்வஜே , அவளுக்கு
ஆச்சர்QIாகவும், வெகாஞ்சம் அசிங்கIாகவும்
கூ'ப் பட்'து. ‘ இவெ ன்ன வெபாட்ணை'த் னIா
இருக்கு .. இவனுக்கு ஜேவற ஜேவணைல
வெகணை'க்கலிQா .. ‘ என்று அவள் Iனம்
நிணைனத் து.
அழகிரி அழகான பட்டு ஜேவட்டி சட்ணை'
அணிந்திருந் ான். ஆறடி உQரமும்,
எலுமிச்ணைசப்பழ நிறமும் வெகாண்'வனாகவும்
இருந் ான். பணைழQ காலத்து பாகவ ர் கிராப்
ணைவத்திருந் ான். அணை Zடு வகிடு எடுத்து, படிQ
வாரியிருந் ான். வெZற்றியில் ஒரு ரூபாய் அYவு,
வெபரிQ சாந்து வெபாட்டு ணைவத்திருந் ான். “
சரிQான அம்பி “ என்று முணுமுணுத் ாள்
னு:ா.
கன'ா வெபண் நிகழ்வு முடிந் து
முக்கிQIானவர்கணைY ஜேIணை'க்கு அணைழத்து,
கவுரவம் வெசய் து. ஜேபானவர்களில் னு:ாவும்
ஒருத்தி.
“ ப்ளீஸ் ஜேIம்! அழகிரி சாருக்கு நீங்க ான்

சால்ணைவ ஜேபார்த் ணும் “
“ வித் ப்வெY…ர் “ என்று சால்ணைவணைQ வாங்கிக்
வெகாண்ஜே' திரும்பினாள் னு:ா.
வெZளிந் படிஜேQ நின்று வெகாண்டிருந் ான்
அழகிரி.. ‘ வெZளிQாஜே ஆம்பணைYQாட்'ம்
நில்லு ‘ என்று Iனதிற்குள் கருவினாள் னு:ா.
ஜேIலுக்கு சிரித் படிஜேQ சால்ணைவணைQ அவன்
ஜே ாளின் ஜேIல் ஜேபார்த்தினாள்.
“ வெராம்ப Zன்றிங்க ‘ அவள் ணைகணைQ
வெIன்ணைIQாகக் குலுக்கினான் அழகிரி. அவன்
ணைக சில்வெலன்றிருந் து. கூ' வெகாஞ்சம் ஈரம்
ஜேவறு. Qாரும் பார்க்கா ஜேபாது, வெIல்ல
ணைகக்குட்ணை'Qால் ணைகணைQ அழுந் த் துணை'த்துக்
வெகாண்'ாள் னு:ா.
**
அடுத் வாரஜேI, அழகிரிணைQ கா ஜேவண்டிQ
கட்'ாQம் ஏற்பட்'து னு:ாவிற்கு.
பிரQத் னாவின் பள்ளியில் ஆண்டு விழா.
அ ற்கு அவள், கண்டிப்பாக ஒரு பர Zாட்டிQ
நிகழ்ச்சியில் பங்ஜேகற்க ஜேவண்டுவெIன்று, பள்ளி
நிர்வாகி வெசால்லிவிட்'ார்.
“ கண் ணைனப் பத்தின பாட்டு.

பிரQத் னாஜேவா' அழகுக்கு, அவள் ஆண்'ாள்
ஜேவ…ம் ஜேபாட்'ா, புஜேராக்கிராம் பிச்சுண்டு
ஜேபாகும். அ னால அவY Qார்
பண்ணிடுங்ஜேகா”
பிரQத் னாவுக்கும் Zாட்டிQ :ுரம் வந்து, :ன்னி
கண்'து ஜேபால் அரற்ற ஆரம்பித்து விட்'ாள்.
“ Iம்மி இன்னும் மூணு Zாள் ான் இருக்கு.
எப்படிம்Iா Zான் ஆடுஜேவன். நீ ான் ஏற்பாடு
பண் னும். ஒனக்கு ான் வெபரிQ வெபரிQ
Iனு…ாள்லாம் வெ ரியுஜேI. அன்னிக்குக்கூ'
ஒருத் ர், ாம் தீம்னு கட்ணை'ணைQ ட்டிண்டு
பாடினாஜேர அவரக்கூ' வெ ரியுஜேI. வெசால்லிக்
வெகாடுக்கச்வெசால்லும்Iா..”
‘ ாம் தீம்.. கட்ணை' ‘ னு:ா ஜேQாசித் ாள்.
Qாணைரச் வெசால்கிறாள்? “ Qாருடி” என்றாள்.
உ'ம்ணைப ஜேலசாக வெZளித்துக் காட்டினாள்
பிரQத் னா. புரிந்து விட்'து. இணை ஜேQ அவள்
வெசய்து காட்டி பிரQத் னாணைவ சிரிக்க
ணைவத்திருக்கிறாள். அழகிரி ..!வெபாட்ணை' ..!
அதிஜேவகIாக வெசQல்பட்'ாள். ணைலQன்ஸ் கிYம்
ராIசுப்புவுக்கு வெ ாணைலஜேபசினாள்.
“ ஓ னு:ா! வெŒௌ ஸ்வீட் ணைI டிQர் “ என்று

வழிந் து அறுபது வQது கிழம்.
‘ குப்ணைபணைQ ஒதுக்கு ஜேIன் ‘ என்று Iனசுக்குள்
வெசால்லிக்வெகாண்'ாள். ன் ஜே ணைவணைQ
அவரி'ம் வெசான்னாள். இரண்டு IணிஜேZரத்தில்
அழகிரி, அவYது வீட்டின் அணைழப்பு IணிணைQ
அடித்துக் வெகாண்டிருந் ான்.
விவரம் வெசால்லி, வெ ாணைக ஜேபசி, ஏற்பாடு வெசய்து
விட்டு, அவள் Zட்சத்திர ஓட்'ல் விருந்துக்கு
ஜேபானாள். வீடு திரும்பிQ ஜேபாது
இருட்டியிருந் து. ஜேலசான ஜேபாணை யில்
அணைழப்பு IணிணைQ அழுத்திQ ஜேபாது, க வு
ஜேலசாக திறந்திருப்பது வெ ரிந் து.
சட்வெ'ன்று ஜேபாணை யின் கிறக்கம் விலகிQது.
‘ணைI காட்! என்ன Z'ந்திருக்கும்? க வு
திறந்திருக்கிறஜே ! பிரQத் னா ?’ Iனம் வாயு
ஜேவகத்தில் சிந்தித் ாலும், உ'ல் ஒத்துணைழக்க
Iறுத் து. கால்கள் பின்னின. ரா:ஸ் ான்
கம்பYம் கால்கணைY இ'றிQது. டுIாறி விழுந்
அவYது ணைககளில் னு:ாவின் பிஞ்சு விரல்கள்
அகப்பட்'ன.
கண்கணைY இறுக்க மூடிக்வெகாண்டு, வெIல்ல
விரல்கணைY வருடினாள். ஜேIல்ஜேZாக்கி ணைக

ஊர்ந் து. விரல்கணைYத் ாண்டி முழுக்ணைகயும்
அ ற்கடுத் ாற்ஜேபால் முகமும்.. திடுக்கிட்டு
கண்கணைYத் திறந் ாள்.
ஜேசாபாவின் ஜேIல் னு:ா தூங்கிக்
வெகாண்டிருந் ாள். அQர்ச்சியின் சாQல் அவள்
முகத்தில் வெ ரிந் து.
‘வெசக்யூரிட்டி எங்ஜேக? ஆQா எங்ஜேக? ணைI காட்
எல்ஜேலாரும் பிரQத் னாணைவத் னிQாகவா
விட்டு விட்டு ஜேபாய்விட்'ார்கள்?’ எல்லா
விYக்குகணைYயும் ஜேபாட்'ாள். சுற்றிலும்
பார்த் ாள். திவான் கட்டிலில், ஒருக்களித்து
படுத் படிஜேQ, அழகிரி இவணைYஜேQ பார்த்துக்
வெகாண்டிருந் ான்.
“ நீ இன்னும் ஜேபாகணைல? “
“ வீட்டில Qாரும் இல்ல. வெகாழந் னிQா
இருந் து. அ ான்.. “ என்று இழுத் ான்.
அப்புறம் இது ஒங்கஜேYா'து..” என்று
அவளுணை'Q ப ப்ணைபணைQ வெகாடுத் ான்.
“ இது எப்படி ஒங்கிட்'? “ யூ சீட்! Zான் வராI
இருந்திருந் ா இணை எடுத்துண்டு ஓடிருப்ப
அப்படித் ான “
“ இல்ல Iம்மி எடுத்துண்டு ஜேபாகாI

இருக்கறதுக்குத் ான், அங்கிள் இங்கிஜேQ
இருக்காரு“ என்றாள் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்
பிரQத் னா.
“ வாட் Zான்வெசன்ஸ்! ஆயிரம் ரூபாய்
வெIய்வெ'னன்ஸ் ஜேரன். என்ன வெசக்யூரிட்டி
இருக்கு இந் காலனில.. அஜேசாசிஜேQ…ன்
மீட்டிங்ல கிழிக்கிஜேறன் பாரு.. ஆIா அந்
டிச்சி ஆQா எங்க.. அடுத் வாரம் அவளுக்கு
சீட்டு கிழிக்கிஜேறன் பாரு.”
அதுக்வெகல்லாம் அவசிQமில்ல ஜேI'ம். அவ
இனிஜேI வரIாட்'ா, ஆIாம் ஜேI'ம்! வெகாழந்
Zணைக, ப வெIல்லாம் அவ ான் எடுத்திண்டு
ஜேபாற ா இருந் ா. Zான் பாத்துட்ஜே'ன். அ ான்
இ ப் ஜேபாட்டுட்டு ஓடிப்ஜேபாயிட்'ா “ என்றான்
அழகிரி..
‘ ணைI காட் அவYா! Zாலு ஜேபணைரக் ஜேகட்டு அலசி
ஆராய்ந்து, அப்புறம் ாஜேன அவணைY ஜேவணைலக்கு
வச்ஜேசன். இந் Iாசத்ஜே ா' அவ வந்து பத்து
IாசIாச்சு. ஒரு சின்னத் ப்பு பண் லஜேQ அவ..
ஜேI பி வெபரிQ ப்பு பண்றதுக்காக என்
Zம்பிக்ணைகணைQ வYர்த்திருக்கா.. ‘
“ அப்ப Zான் வெகYம்பஜேறன் ஜேI'ம் “ என்று

வெZளிந் படி வெசான்னான் அழகிரி.
அதில் ஒரு ஆண்ணைI இருப்ப ாகப் பட்'து
னு:ாவுக்கு. எங்ஜேகா அவள் Iனதில்
மூணைலயில் சின்ன ாக ஒரு பூ பூக்கத்
வெ ா'ங்கிQது!

28. துவக்கு
ஜேகாIதி அன்று மிகவும் சந்ஜே ா…Iாக
இருந் ாள் அவனுக்கு அது புதி ான
வி…Qமில்ணைல. எல்லா விடுமுணைற Zாட்களிலும்
அவள் இப்படித் ான் இருப்பாள். வீக் எண்ட்
:ாய் என்று அ ற்கு வெபQரும் வெசால்வாள்.
‘ எல்லா விடுமுணைற Zாட்களும் Zம்I
ஜேபட்'ரிணைQ ரீ சார்ஜ் வெசய்துக்கற Zாளுங்க. அ
எல்லாரும் வெசஞ்சு கிட்'ா ஜேசார்ஜேவ வராது ‘
இது கிட்'த் ட்' ஜேIற்கத்திQ Iஜேனாபாவம்
என்று நிணைனத்துக் வெகாள்வான் அவன். ஆனால்
வெவளியில் வெசால்வதில்ணைல. அவள்
சந்ஜே ா…த்ணை க் வெகடுப்பாஜேனன். விரவும்
மீ முள்Y ஐந்து Zாட்களும் என்ன ஓட்'Iாக
ஓடுகிறாள். அ ற்கு இந் ரீ சார்ஜ் அவசிQம் ான்
என்று நிணைனத்துக் வெகாள்வான்.
சனி ஞாயிறு ஜேசாம்பல் ஜேகாIதிக்கு இல்ணைல.
எல்லா Zாளும் ஜேபாலத் ான். இவன்
எழுந்திருப்ப ற்குள் அவள் குளித்து முடித்து
‘குப்’வெபன்று Iலர்ந்திருப்பாள். எங்கிருந்து

வருகிறது இவளுக்கு இந் எனர்ஜி ? சில அபூர்வ
Zாட்களில் பனிIலர்கணைYப் ஜேபால் அவள்
முகத்திலும் ஈரத்திவணைலகள் இருக்கும் . அது
அவன் சில Zாட்களில் சீக்கிரம்
எழுந்துவிட்' னால் கிணை'த் ரிசனம்.
அ ற்காகஜேவ ஒவ்வெவாரு இரவும், காணைல
சீக்கிரம் எழுந்துவி'ஜேவண்டும் என்று
நிணைனத்துக்வெகாள்வான். ஆனால் அவனால்
முடிவதில்ணைல. அது சரி தினமும்
கிணை'த்துவிட்'ால் அது ரசிக்கக் கூடிQ ாக
இல்லாIல் ஜேபாய் சராசரிQாக, சா ார Iாக
ஆகிவிடுஜேIா என்ற அச்சமும் அவனுக்கு
உண்டு.
பிரபா இன்னும் எழுந்திருக்கவில்ணைல.
பிரபாவிற்கு மூன்று வQது. ப்ஜேY ஸ்கூல்
ஜேபாகிறான். வெராம்ப துரு துரு.
ஜேகாIதி அலுவலகம் வெசல்லும்ஜேபாது,
அவணைனக் வெகாண்டு விட்டு, சாQந் ரம்
அணைழத்துக்வெகாண்டு வருவாள். வரும் ஜேபாஜே ,
ஏ ாவது ஜேபசிக்வெகாண்ஜே' வருவான் பிரபா.
அவன் பாணை… ஜேகாIதிக்கு Iட்டும் ான் புரியும்.
அவனுக்கு புரிந் ஜே யில்ணைல.

ஜேகாIதி இன்று பிரபாவு'ன், எங்ஜேகா வெவளிஜேQ
வெசல்ல ஆQத் ம் வெசய்துவெகாண்டிருக்கிறாள்
என்பது அவனுக்கு புரிந் து. ஜேவணைலகள் வெ:ட்
ஜேவகத்தில் Zணை'வெபற்றுக்வெகாண்டிருந் ன.
ஜேகாIதி எப்பவும் ஜேவகம் ான். இன்று வெகாஞ்சம்
கூடு ல் ஜேவகம்.
‘ என்னங்க… காபி வச்சிருக்ஜேகன்.. எடுத்துக்கங்க.
டிபன் கா—ஜேரால்ல இருக்கு. IதிQ சாப்பாடு
“அவன்” ல வச்சிட்டுப் ஜேபாஜேறன். சூடு
பண்ணிக்குங்க.. என்ன சரிQா? ‘
எங்ஜேக ஜேபாகிறார்கள் என்று வெ ரிந்து வெகாள்Y
அவனுக்கு ஆர்வம் ான். ஆனாலும்
ஜேகட்கவில்ணைல. ஜேபாகும்ஜேபாது எப்படியும்
கவல் வரும். எங்கு ஜேபாகிறார்கள்? எப்ஜேபாது
வருவார்கள் ? என்று.
பிரபாவிற்கு இன்று விடுமுணைற Zாள் என்று
எப்படித் வெ ரிகிறஜே ா ? எழுந் வு'ன் பாத்ரூம்
வாசலில் ஜேபாய் ான் நிற்கிறான். ஜேகாIதி, ஐந்து
நிமி'த்தில் அவனுக்கு பல் ஜே ய்த்து,
குளிப்பாட்டி, பாலிஷ் வெசய்Qப்பட்' பட்'ாக,
அவணைனக் துவாணைலப் பல்லக்கில் தூக்கி
வருகிறாள். ஒரு அழுணைக இல்ணைல; சிணுங்கல்

இல்ணைல; இதுவும் அவனுக்கு தினசரி ஆச்சரிQம்.
ஜேகாIதிக்கு எல்ஜேலாரும் எப்படி
வசப்படுக்கிறார்கள்?
பவு'ர் அடித்து, புதுத் துணி ஜேபாட்டு, பிரபாவும்,
Iடிப்பு கணைலQா காட்'ன் ஜேசணைலயில்
ஜேகாIதியும், வெரடிQாகி விட்'னர். கழுத்தில்
Zாப்கிஜேனாடு பிரபா, ஸ்ட்ரா 'ம்Yரில், பால்
குடித்துக்வெகாண்டிருக்கிறான். இட்லிணைQப்
பிய்த்து வாயில் ஜேபாட்டுக்வெகாண்ஜே', பருப்பு
சா ம் கலந்து வெகாண்டிருக்கிறாள் ஜேகாIதி.
ஏற்கனஜேவ நிணைரக்கப்பட்' கூல் வெகக் அருகில்.
அட்'வணை ஜேபாட்'து ஜேபால் எல்லாம்
Z'க்கிறது. ஜேகாIதி ஆ ாக பிறந்திருந் ால் ஒரு
ராணுவ அதிகாரிQாக ஆகியிருக்கக் கூடும்.
வெபண் ாக இருந் ால்Iட்டும் என்ன.
ஜேகாIதிக்கு அந் குதிகள் நிணைறQஜேவ
இருக்கிறது.
‘ பீஜேராவிஜேலர்ந்து ஐநூறு ரூபா எடுத்திருக்ஜேகன்.
சின்னவணைர வெவளிஜேQ கூட்டிட்டு ஜேபாஜேறன்.
வர்ர சாQங்காலIாயிரும் ஜேZரத்துக்கு சாப்டுட்டு
வெகாஞ்சம் வெரஸ்ட் எடுங்க ‘
‘ஜேகாIதி உனக்கு வெரஸ்ஜே' ஜேவண்'ாIா?’ என்று

ஜேகட்க ஜேவண்டும் ஜேபாலிருந் து.
ஜேகட்கவில்ணைல. சில Iனி ர்கள் ஓடுவதில் ான்
உற்சாகஜேI அணை'கிறார்கள். அவர்களுக்கு
வெரஸ்ட் என்பது வெரஸ்ட் இன் பீஸ் ான். ஜேகாIதி
அந் ரகம்.
ஜேகாIதியும் பிரபாவும் கிYம்பிப்
ஜேபாய்விட்டிருந் ார்கள். ஜே…ாபா சக்தி எழுதிQ ”
வெகாரில்லா ” Zாவணைல, புத் கக் கண்காட்சியில்
ஜேகாIதி வாங்கித் ந் து, அவனுக்கு நிணைனவுக்கு
வந் து. ஈழப் ஜேபாராளிகணைYப் பற்றிQ Zாவல்.
அணை ணைகயில் எடுத்துக்வெகாண்'ான். படிக்க
படிக்க, கா—ஜேரால் இட்லியும் ஜேகாப்ணைபக்
காபியும் அவனுக்கு Iறந்து ஜேபானது.
ஒஜேர மூச்சில் முடித்துவிட்' ஜேபாது Iணி
பார்த் ால் இரண்டு.
ஜேகாIதி Iனது சங்க'ப்படுஜேIவெQன்று
இட்லிணைQயும், உ ணைவயும், ” அவனில்” சூடு
பண்ணிக் வெகாண்டு ஜேசர்த்து சாப்பிட்'ான்.
திரும்பவும் Zாற்காலியில் சாய்ந் ஜேபாது, தூக்கம்
வருவ ற்கு பதிலாக துக்கம் வந் து. படித்
பக்கங்கள் அவணைன புரட்டி எடுத் ன.
என்னIாய் எழுதி இருக்கிறார் ஜே…ாபா சக்தி!

“ அது ஒரு நீள் சதுர அணைற! அYவு? ஒரு 22
சவப்வெபட்டிகணைY நீY வாட்டில் அடுக்கும்
அYவிற்கு இருந் து!”
ஜேபாரும் Iர மும் ஜேவறு எந் நிணைனப்ணைபஜேQா
கற்பணைனணைQஜேQா ராது ஜேபாலிருக்கிறது.
வாய் விட்டு சிரித் ஒரு நிகழ்ணைவப் பற்றி
சிலாகித் ான் அவன்.
“ அது ஒரு ஜேபருந்து. ஒரு வெபரிQவர் நின்று
வெகாண்டிருக்கிறார். அவனருகில் வெZருக்கIாக
ஒரு இணைYஞன். வெபரிQவர் அவணைனப் பார்த்து
ஜேகட்கிறார்:
“ நீ ராணுவ வீரனா?”
“ இல்ணைல “
“ விடு ணைலப்புலிகள் இQக்கத்ணை ச்
ஜேசர்ந் வனா?”
“ இல்ணைல அய்Qா”
“ ஆளுங்கட்சிக்காரனா?’”
“ இல்ணைல வெபரிQவஜேர”
“ னித் மிழ் கட்சிQா?”
“ இல்ணைல இல்ணைல இல்ணைல”
“ இல்ணைல ாஜேன! அப்புறம் ஏன் என் காணைல
மிதித்துக் வெகாண்டிருக்கிறாய். காணைல எடு'ா

Zாய் வெபற்ற Iகஜேன!”
கண்கணைY மூடிQ ஜேபாது புத் கக் காட்சிகள் ஒரு
திணைரப்ப'ம் ஜேபால் அவனுள் விரிந் ன. உ'ல்
தூக்கிவாரிப்ஜேபாட்'து காட்சிகளின்
வன்முணைறQால்.
க வு வெIல்லத் திறக்கப்படும் ஓணைச ஜேகட்கிறது. ”
உஷ் ” என்று ஒரு சத் ம். ஜேகாIதிQாக
இருக்கஜேவண்டும். கூ'ஜேவ கீச்சுக்குரலில் ‘ ஜே:ா
ஜே:ாவா?
பூணைன Zணை' Z'ந்து அவணைனக் க'ந்து
ஜேபாகிறார்கள். வெகாண்டுவந்
வெபாருட்கணைYவெQல்லாம் ஜேIணைசயின் ஜேIல்
ணைவக்கிறார்கள். ஜேகாIதி படுக்ணைக அணைறக்
க ணைவத் திறந்து உள்ஜேY ஜேபாகும் சத் ம்
வெ ளிவாக ஜேகட்கிறது.
வெIல்ல கண்கணைYத் திறக்கிறான் அவன்.
‘ அத் ாக் ‘
பிரபா ஒரு ணைகயில் ஏ ஜேக 47 வெபாம்ணைIத்
துப்பாக்கியும், இன்வெனாரு ணைகயில் ராணுவ
பீரங்கி வண்டி வெபாம்ணைIயும் ணைவத்துக்வெகாண்டு
நிற்கிறான்.

‘ ஜேகாIதி இந் சனிQன்கணைY வெIா ல்ல
வெவளிஜேQ தூக்கி எறி ‘
அதுவணைர ஒரு வார்த்ணை கூ'ப் ஜேபசா அவன்
கத்துகிறான்.
அவன் .. சக்கர Zாற்காலியில் உட்கார்ந்திருக்கும்,
கண்ணிவெவடியில் கால்கணைY இழந் இந்திQ
அணைIதிப்பணை' வீரன் Iரு ZாQகம்.
பி.கு. மிழ் ஈழத்தில் ” துவக்கு ” துப்பாக்கிணைQக்
குறிக்கும் வெசால்.

29. பி ாIகன்
“ ஊ ாரிப்பQ “ என்று ஓங்கிQ குரலில் திட்டிக்
வெகாண்டிருந் ார் ராIசாமி. அவர் குறிப்பிட்'
ஊ ாரிப்பQ அவர் Iகன் கஜே சன். பத் ாவது
படிக்கிறான். படிப்பில் எந் ஜேசாணை'யுமில்ணைல.
ஆனால் ணைகயில் ான் காசு நிற்காது.
அனாவசிQIாக எதுவும் வெசலவு
வெசய்பவனுமில்ணைல அவன். வெகாஞ்சம் சினிIா,
அதிகIாக புத் கங்கள் அவ்வYவு ான்.
இன்று ராIசாமியின் ஜேகாபத்திற்கு கார ம்
இருக்கிறது. பா' புத் கம் வாங்கக் வெகாடுத்
நூறு ரூபாணைQ மிச்சம் இல்லாIல் வெசலவு
வெசய்துவிட்டு வந்து நிற்கிறான் கஜே சன்.
சாந் லட்சுமி வெபQருக்ஜேகற்றவாறு
சாந் Iானவள். எ ற்கும் அதிர்வதில்ணைல அவள்.
சணைIQற்கட்டின் வாசற்படிஜேQாரம் அவYது ஒரு
பாதி முகம் ான் வெ ரிகிறது. ஓரக்கண் அடுப்பில்
இருக்கும் வெவண்ணை'க்காய் தீய்ந்து ஜேபாகாIல்
கண்காணிக்கிறது.
“ஏ :'ம் வெகாஞ்சIாவது உ ர்ச்சிணைQக் காட்டு.

ஒன் புள்Y இப்படிஜேQ ஜேபானான் இருக்கறதுக்கு
எ'ம் கூ' இல்லாI கஷ்'ப்படுவான். த் ாரி..”
‘என்ன'ா ஆச்சு’ என்று கண் ாஜேலஜேQ
ஜேகட்கிறாள் அம்Iாக்காரி. ணைக நிணைறQ
புதுப்புத் கங்கணைY எடுத்துக் காட்டுகிறான்
கஜே சன். கண் இணைIகணைY ஜேலசாக மூடித்
திறக்கிறாள். அ' இவ்வYவு ானா என்று
அ ற்குப் வெபாருள்.
ராIசாமி, பிள்ணைYகணைY அடித்து வYர்ப்பதில்,
Zம்பிக்ணைக இல்லா வர். வெரண்வெ'ாரு சுடு
வெசாற்கள் திருத் முடிQாவிட்'ால், அடி Iட்டும்
திருத்திவிடுIா என்ற ஜேகள்வி அவர் Iனதுக்குள்
உண்டு. அவருணை'Q சிறு பிராQ
அனுபவங்களும் அ ற்குக் கார ம்.
அவருணை'Q ந்ணை Qாரும் அவணைர
அடித் தில்ணைல. ஏன் இப்ஜேபாது அவர் திட்டுவது
ஜேபால், திட்டிQது கூ' இல்ணைல.
ஆனாலும் அவர் ஒன்றும் வாழ்க்ணைகயில்
ஜேசாணை' ஜேபாகவில்ணைல. படித் ார். Zல்ல
அரசாங்க ஜேவணைலக்கான ஜே ர்வில் மு லாவ ாக
வந் ார். இன்று ணைக நிணைறQ சம்பாதிக்கிறார்.
ஆனால் அவவெராத் ணைபQன்கள் கண்டிப்பின்

கார Iாக ணைகயில் ப ம் ஜேசர்ந் தும்
வெகட்வெ'ாழிந் து அவருக்கு கூடு ல்
ஞானத்ணை க் வெகாடுத்திருந் து. விணைYQாட்டும்
ஜேகளிக்ணைககளும் வாழ்க்ணைகயின் ஒரு அங்கம்
என்பணை அவர் உ ர்ந்ஜே யிருந் ார். ன்
பிள்ணைYகளுக்கு உ ர்த்தியிருந் ார். ஆனால்
அணைவ அYவு மீறிப் ஜேபாகும்ஜேபாது ான் அவர்
ஜேகாபப்படுகிறார்.
கஜே சன் சரிQான புத் கப் ணைபத்திQம். புதி ாக
ஏ ாவது கணை'யில் வெ ன்பட்'ால் வாங்க அவன்
ணைக அரிக்கும். ஆனால் அவன் ஒன்றும் Iர்I
Zாவல்கணைYயும், பாக்வெகட் Zாவல்கணைYயும்,
வாங்குவதில்ணைல. அவன் வாங்குவவெ ல்லாம்
ஒன்று இலக்கிQம் அல்லது வெபாது அறிவு.
ராIசாமி பல வெZறிகணைYக் வெகாண்'வரானாலும்
புத் கம் படிக்கும் பழக்கம் அவரி'ம் அறஜேவ
இல்ணைல. அ னால் புத் கங்களுக்காக
வெசலவழிக்கும் காசு வீண் என்பது அவர்
எண் ம். படிக்கும் எண் மிருந் ால் நூலகம்
இருக்கஜேவ இருக்கிறது என்பது அவர் கட்சி.
ராIசாமி ஜேகாபம் ணிந்து வெகால்ணைலப்பக்கம்
ஜேபாய்விட்'ார். கஜே சன் டிரங்கு வெபட்டிக்குள்

புதி ாக வாங்கிQ புத் கங்கணைY அட்ணை'
ஜேபாட்டு அடுக்கிக் வெகாண்டிருக்கிறான்.
வாசலில் பால்காரரின் ணைசக்கிள் IணிஜேQாணைச
ஜேகட்கிறது.
“ சார் IணிQார்'ர் “
காசித்துண்'ால் முகத்ணை த்
துணை'த்துக்வெகாண்ஜே', ராIசாமி வெகால்ணைலப்
புறத்திலிருந்து வருகிறார்.
“ வெகாடுப்பா.. எங்கிருந்து? “
Zாள் கிழணைIவெQன்றால் சாந் லட்சுமியின்
அண் ன் அவளுக்கு ப ம் அனுப்புவதுண்டு.
அதுவாகத் ான் இருக்கும் என்பது அவர்
நிணைனப்பு.
“ ம்பி வெபQருக்கு வந்திருக்குங்க.
வெ'ல்லியிலிருந்து..”
“ Qாருக்கு கஜே சனுக்கா..” அவர் குரலில்
ஆச்சர்Qம்.
“ ஆIாங்க.. ம்பி ஏஜே ா ஜேபாட்டியிஜேல
கலந்துகிட்'து ஜேபாலிருக்கு. அ ான் பரிசு
அனுப்பியிருக்காங்க..”
வாசலில் Zணை'வெபற்ற உணைரQா'ணைல ஜேகட்டு
கஜே சஜேன வந்துவிட்'ான். இப்ஜேபாது

சாந் லட்சுமி வாசல் நிணைலப்படியில் பாதி முகம்
காட்டி நிற்கிறாள்.
“ ஓ —யின்ஸ் ஜே'லண்ட் எக்—ாIா? “
என்றபடிஜேQ IணிQார்'ர் ·பாரத்ணை
வாங்குகிறான் கஜே சன். ணைகவெQாப்பமிட்'பின்
ப த்ணை ருகிறார் பால்காரர்.
ராIசாமிQால் Zம்பஜேவ முடிQவில்ணைல. ஐநூறு
ரூபாய் ஜேZாட்டுகள். வெIாத் ம் பத்து. ஐQாயிரம்
ரூபாய். புத் கங்கள் மூலம் Iகன் ணைவத்
ணைவப்புத்வெ ாணைகக்கான வட்டி.
இப்ஜேபாவெ ல்லாம் ராIசாமி நிணைறQ புத் கங்கள்
படிக்கிறார். டிரங்கு வெபட்டியிலிருந்து
கஜே சனும் சணைYக்காIல் எடுத்துத் ருகிறான்.

30. கிளிஞ்சல்
வெபாம்ணைIகள்
கிளிஞ்சல்கள், சின்ன வQது மு ஜேல, அவணைன
ஈர்த்திருக்கின்றன. அப்பா அம்Iாவு'ன்,
க'ற்கணைரக்கு, சின்னப் ணைபQனாக ஜேபான
காலத்திலிருந்ஜே , அவன் கிளிஞ்சல்கணைY
ஜேசகரித்து ரகம் பிரித்து ணைவப்பான். Iனி ர்களின்
ஜேரணைககள் ஜேபால், கிளிஞ்சல்களின் ஜேIல்
பலவி Iான ஜேகாடுகள் இருப்பணை ப் பார்த்து,
அவன் விQந்திருக்கிறான். ஒரு கிளிஞ்சணைலப்
ஜேபால் Iற்வெறான்று இருந் ாக அவனுக்கு
நிணைனவில்ணைல. அவன் வகுப்புத்
ஜே ாழர்கவெYல்லாம், அவணைனப் ஜேபால் இனம்
பிரித்துக் கா வெ ரிQா வர்கள். அவன், இரண்டு
கிளிஞ்சல்கணைY ணைகயில் ணைவத்துக்வெகாண்டு,
அவற்றிற்குள் இருக்கும் ஜேவற்றுணைIகணைY
விவரிக்கும் ஜேபாது, அவர்கள் அவணைன
விஜேனா Iாகப் பார்ப்பார்கள். வYர்ந் பின்
க'ற்கணைரக்குப் ஜேபாகும் ஜேபாவெ ல்லாம், அவன்

கிளிஞ்சல் வெபாம்ணைIகYால்
கவரப்பட்டிருக்கிறான்.
இன்று கூ' அப்படித் ான். ஜேரகாணைவயும்,
குழந்ணை கணைYயும், வார விடுமுணைற
ZாYான ால், க'ற்கணைரக்குக் கூட்டி
வந்திருந் ான். அவர்கள் முன்ஜேன வெசன்று
விட்டிருந் ார்கள். அவன் கால்கள், அவணைன
அறிQாIல், கிளிஞ்சல் வெபாம்ணைIக் கணை'ணைQத்
ாண்டும்ஜேபாது, ானாக நின்றுவிட்'ன.
அழகான கிளிஞ்சல் வெபாம்ணைIகள். ஆண்
வெபாம்ணைI, வெபண் வெபாம்ணைI. ஆணைன
வெபாம்ணைI. ற்கால சிறுவர் சிறுமிQர்
ஆணைசப்படும் ணை'ஜேனாசர் வெபாம்ணைI கூ'
இருந் து. வெபரிQ கிளிஞ்சலில் முகம். சிறு
கிளிஞ்சல்களினால் ஆன உ'ல். குழல் ஜேபான்ற
கிளிஞ்சல்களினால் ஜேகார்க்கப் பட்' ணைககள்,
கால்கள்.
ஏஜே ா ஒரு அட்ணை'யிஜேலா அல்லது காகி க்
கூழிஜேலா அணை ஒட்டி வடிவணைIத்திருந் ார்கள்.
காஸ் ணைலட் வெவளிச்சத்தில் அணைவ
பYபYவெவன்று மின்னின.

“ என்னங்க! கிளிஞ்சல் பார்க்க
நின்னுட்டீங்கYா? அப்படி என்ன ான்
இருக்குஜே ா அதிஜேல! ஜேரகாவின் குரல்
பின்னாலிருந்து ஜேகட்'து.
ஜேரகாணைவக் கா லித் ஜேபாவெ ல்லாம்,
அவனும்,அவளும் இந் க் க'ற்கணைரக்குத் ான்
வருவார்கள். அப்ஜேபாதும் அவன் கிளிஞ்சல்
கணை'ணைQக் கவனிக்காIல் ஜேபானதில்ணைல.
அப்ஜேபாதும் ஜேரகாவி'ம் இருந்து இஜே
ஜேகள்வி ான் எழும். ஆனால் அப்ஜேபாவெ ல்லாம்
அந் க் ஜேகள்வி ஒரு வெகாஞ்சல் வெ ானியில்
இருக்கும். இப்ஜேபாது, கல்Qா ம் ஆகி,
பதினாறு வரு'ங்களுக்குப் பிறகு, ஜேகள்வி
Iட்டும் Iாறவில்ணைல. ஆனால் வெ ானியில்
வெகாஞ்சல் ஜேபாய் அ ட்'ல் வந்திருக்கிறது.
அலுப்பு வந்திருக்கிறது.
“ இந் க் கிளிஞ்சல்களுக்குப் பின்னால் உணைழப்பு
இருக்கிறது ஜேரகா”
அவனுணை'Q பதிலும் Iாறவில்ணைல. பதினாறு
வரு'ங்களுக்கு முன்னால் வெசான்ன அஜே பதில்.
கிளிஞ்சல்கணைY அணு அணுவாக

ரசித் வனுக்குத் ான், அணைவகளின் அருணைI
வெ ரியும். அணை வெபாம்ணைIQாக்க ஜே ணைவப்படும்
உணைழப்பு புரியும். கிளிஞ்சல் வெபாம்ணைI வெசய்Q
ஜேIல் எது கீழ் எது என்று வெ ரிQஜேவண்டும்.
ஜேIல் கீழ் Iாறிப் ஜேபானால் வெபாம்ணைIயின்
வடிவஜேI Iாறிப்ஜேபாகும். கிளிஞ்சல் வெபாம்ணைI
வெசய்Q வெபாறுணைI ஜேவண்டும். சிறிQது
வெபரிQ ாக பிரித்வெ டுக்கும் பக்குவம் வெ ரிQ
ஜேவண்டும். எது ணைலக்கான கிளிஞ்சல், எது
உ'லுக்கான கிளிஞ்சல், எது ணைக எது கால் என்று
புரிQ ஜேவண்டும். ஒட்டும்ஜேபாது ணைகவெQல்லாம்
பணைச அப்பிக்வெகாள்ளும். கவனம் குணைறந் ால்
கிளிஞ்சல்கள் ணைகயு'ன் ஒட்டிக் வெகாள்ளும்.
“ என்னங்க வெகாழந்ணை ங்க எங்ங்கிஜேQா
ஜேபாயிட்'ாங்க. வாங்க “ ஜேரகாவின் குரலில்
ப ட்'ம் இருந் து. ‘ ங் ‘ கின் அழுத் ம் அவணைன
ணைரக்கு இழுத்து வந் து.
அவனுக்கு இரண்டு குழந்ணை கள். வி:ா எட்'ாம்
கிYாஸ் படிக்கிறாள். மிதுன் பத் ாவது. சிறு
வQதில் அவர்களுக்குக் கிளிஞ்சல்கணைYப் பற்றிச்

வெசால்லியிருக்கிறான். வYர்ந் பின் ஜேரகா
அவனி'ம் அவர்கணைY அதிகம் விடுவதில்ணைல.
“ உங்கப்பா Iாதிரி நீங்களும் கிளிஞ்சல்
ணைபத்திQம் ஆயி'ாதீங்க “
அவன் ஜேரகாணைவ ஜேZாக்கி Z'ந் ான். வி:ாவும்
மிதுனும் தூரத்தில் நின்று வெகாண்டிருந் ார்கள்.
அவர்களுக்கு க'ணைலப் பற்றியும், அ ன்
ஆபத்துகணைYப் பற்றியும் வெசால்லியிருக்கிறான்.
அவர்கள் இQல்பாக :ாக்கிரணை உ ர்வு
வெகாண்'வர்கள். க'லுக்கு அருகில்
ஜேபாகIாட்'ார்கள் என்று அவனுக்குத் வெ ரியும்.
அவன் ஜேரகாணைவ வெZருங்கிQ ஜேபாது, மிதுனும்
வி:ாவும் அருஜேக வந்திருந் ார்கள். வி:ா ஓடி
வந்து கழுத்ணை க் கட்டிக்வெகாண்'ாள். மிதுன்
ணைககணைYக் கட்டிக்வெகாண்டு னிஜேQ நின்றான்.
இவன் ணைக அணைசத் வு'ன் அருகில் வந்து
இடுப்பில் ணைக ஜேபாட்'ான்.
குழந்ணை களின் Iனது ஈர சிவெIண்ணை'ப் ஜேபால..
எணை வெசால்கிஜேறாஜேIா அல்லது வெசய்கிஜேறாஜேIா
அது அழுத் Iாக அவர்கள் Iனதில் படிந்து

விடும். Zல்ல விசQங்கணைY பதிQ ணைவத் ல்
அவசிQம். கிளிஞ்சல் வெபாம்ணைIகளின் விணைல
Iலிணைவ, அணை ச் வெசய்யும் சா ார Iக்களின்
வாழ்க்ணைகத் ரத்ணை Iட்டும் பார்த்து ஒரு
கணிப்புக்கு வருகிறாள் ஜேரகா. அவணைYச்
வெசால்லிக் குற்றமில்ணைல. அவள் வYர்ந் வி ம்
அப்படி. ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பஞ்சு
வெபாம்ணைIகணைY வாங்கிக் குவித்திருந் ார்
அவளுணை'Q அப்பா. அதுவும் வி:ா
ணைகக்குழந்ணை Qாக இருக்கும்ஜேபாஜே ..
ஜேபட்'ரியில் இQங்கும் ஜேராஜேபா, சிறிQ
ஜேIாட்'ார் ணைசக்கிள் என்று வாங்கிக் வெகாடுத்து
அசத்துகிறார் மிதுணைன.. ஆனாலும் கிளிஞ்சல்
வெபாம்ணைIகளில் இருக்கும் உயிஜேராணைச
அணைவகளில் இல்ணைல ான். அணை ச் வெசான்னால்
ஜேரகாவுக்கு புரிQாது. வி:ாணைவயும் மிதுணைனயும்
பார்த் ான்.
‘ இவர்களும் கிளிஞ்சல் வெபாம்ணைIகள் ான்.
எத் ணைன ரகIான கிளிஞ்சல்கள் இவர்கள்
உ'லில் ஒட்டிக் வெகாண்டிருக்கின்றன. ‘

பிறந் வு'ன் ஜேபாலிஜேQா டிராப்ஸ்,
வYர்ந் வு'ன் வெ:ர்Iன் மீஸில்ஸ் டுப்பூசி, எல்
ஜேக ஜி யில் இருந்து இதுவணைர எத் ணைனஜேQா….
ஜேபனா,வெபன்சில், புத் கம், யூனி·பார்ம், …¥,
Iருந்து ஜேபா…ாக்கு என்று..
இதில் ஜேIல் எது கீழ் எது என்று பார்த்து பார்த்து
ஒட்டிQ வெபருணைI ஜேரகாவிற்கு உண்டு. ஆனால்
அவளுக்குத் வெ ரிQாது அவள் ஒட்டிQ
கிளிஞ்சல்கYால் ான் இன்று குழந்ணை கள்
ஆளுQரம், ஜே ாளுQரம் என்று வYர்ந்து
நிற்கிறார்கள் என்று.

31. மிருக நீதி
சர்வஜே ச விIான Yத்ணை ஒத்திருந் து அந்
விIான Yம். இலங்ணைகணைQ ஒட்டிQ ஒரு சிறிQ
Zாட்டின் பிர ான விIான Yம் அது.
உள்Zாட்டுப் ஜேபார் எவ்வYவு ஜேIாசIாக
Zணை'வெபற்றுக் வெகாண்டிருந் ாலும்
வெவளிZாட்டுப் பQணிகணைYக் கவரும்
வணைகயிலும், வெவளிZாட்டு வர்த் கம் வெசழித்து
வYரவும் சிகப்புக் கம்பYம் விரித்திருந் து அந்
Zாட்டு அரசாங்கம். பல வணைககளிலும் வெசழிப்பு
நிணைறந் Zாடு ான் அது என்றாலும், வெ ா'ர்ந்
பிரச்சிணைனகYால், முன்ஜேனற முடிQாIல்
வித்துக் வெகாண்டிருக்கும் Zாடுகளில், அதுவும்
ஒன்று. உ விக் கரம் என்ற வெபQரில் அன்னிQ
விQாபாரக் கழுகுகள், அ ன் உ'ல் ஜேIல்
அIர்ந்து, ரத் ம் உறிஞ்ச ஆரம்பித்து, பல
ஆண்டுகள் ஆகிப் ஜேபாய்விட்' நிணைலயில்,
சIகால ணைலமுணைற இணைYஞர்கள் எல்ஜேலாரும்
வெவளிZாட்டில் கிணை'த் கல்வி அறிவாலும்,
ஜேவணைல வாய்ப்பாலும், கற்று வெ ளிந்து,

ரகசிQIாக ஒரு இQக்கம் ஆரம்பித்திருந் ார்கள்.
அவர்கYது இலட்சிQஜேI ாய்Zாட்ணை' அன்னிQ
மு ணைலகளி'மிருந்து காப்பாற்றுவது ான்.
அ ற்கான வெசல்வமும் வசதியும் இந்
ணைலமுணைறயில் அவர்களுக்கு வாய்த்திருந் து.
அடுத் ணைலமுணைறணைQக் காப்பாற்ற
ஜேவண்டிQது ங்கYது க'ணைIகளில் ஒன்றாகஜேவ
அவர்கள் எண்ணினார்கள்.
'புள்யூ வெ: என்ற அணைIப்பு ஒன்று Qாரானது.
ணைவல்ட் :ஸ்டிஸ் என்ற ஜேகாட்பாட்டின்
சுருக்கஜேI அது. ஜேபச்சு வார்த்ணை கYால்
பQனில்ணைல. அ னால் விரQப்படும் காலமும்
ஜேZரமும், கிணை'க்கப்படும் தீர்ணைவ, நீர்த்துப்
ஜேபாக ணைவத்துவிடும். உ'னடித் தீர்வு என்பது
தீவிர வெசQல்பாடுகYால் ான் ஏற்படும் என்று
தி'Iாக Zம்பும் இணைYஞர்கள் அதில்
உறுப்பினர்கYாக இருந் ார்கள். அவர்கள் Qாரும்
படிப்பிணைன பாதியில் நிறுத்திவிட்டு, தீவிர வா
இQக்கத்தில் ஜேசர்ந் வர்கள் அல்ல. உண்
உ வும், இருக்க இ'மும், உடுக்க உணை'யும்
இல்லா ஏணைழகளும் அல்ல. சிலர் கணிப்வெபாறு
வல்லுZர்கள். சிலர் விQாபார நிறுவனங்களில்

உQர் ப வி வகிப்பவர்கள். குறிப்பிட்'
எண்ணிக்ணைகயில் உள்Y சிலர் ாங்கள்
குடிவெபQர்ந் Zாடுகளில் ராணுவம், விIானப்
பணை' ஜேபான்றவற்றில் உQர் ப விகளில்
இருப்பவர்கள்.
உலக வணைரப'த்தில் இன்னும் அறிQப்ப'ா
ஒரு இ'Iாக அந் த் தீவு இருந் து.
அங்கிருக்கும் பழங்குடியினர் இதுவணைர எந்
ஆராய்ச்சிQாYனின் கண்ணிலும் ப'வில்ணைல.
Zல்லஜேவணைY. பட்டிருந் ால் இந்ஜேZரம்
அவர்கணைY டிஸ்கவரி, அனிIல் ப்ஜேYனட்,
பி.பி.சி. என்று சகட்டு ஜேIனிக்கு பிறந்
ஜேIனிQாய் காட்டியிருப்பார்கள். பிறந்
ஜேIனிQாய் காட்டுவது இவர்களுக்வெகல்லாம்
ஒரு ஜேIனிQா ஜேபாலும். சில சIQம் ஊ'க
விQாபாரங்களில் ஜேசாகம் கூ', கூடு ல் விணைல
விற்கிறது. எங்காவது எரிIணைல வெவடித் ாஜேலா,
நில அதிர்வு ஏற்பட்'ாஜேலா, சுனாமி
ாக்கினாஜேலா அணை வி வி ஜேகா ங்களில்
ப'வெIடுத்து, உலக Iக்களின் ராத்திரி தூக்கத்ணை
பிYவு படுத்தும் வணிக வக்கிரம் Iலிந்து ான்

ஜேபாய்விட்'து. குரூரம், அதிக அYவில்
ரசிக்கப்ப', இQந்திரத் னமும், எணை யும் சரீர
உணைழப்பின்றி வெசய்யும் ன்ணைIயுஜேI கார ம்
என்று ஜே ர்ந் IனவிQல் ஆய்வாYர்கள் கருத்து
வெ ரிவிக்கிறார்கள். அவர்களில் ஒருவன்
பிராய்டுசன் என்று வெபQர் ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு,
வெசன்ற வாரம் Zரம்புகளில் மின்சாரம்
பாய்ச்சிQபடிஜேQ, ற்வெகாணைல வெசய்து
வெகாண்'ான்.
அந் த் தீவின் பழங்குடியினர் வெIாத் ம்
அறுபத்து எட்டு ஜேபர். ஆயிரக் க க்கில்
இருந் வர்கள் ாம். இன்று Zாகரீகம் இன்னும்
வெசன்றணை'Qா நிணைலயில், ங்கள் பழங்குடி
Iருத்துவத்ணை ஜேQ பூர Iாக Zம்புவ ாலும்,
அணை மீறி புதிQ ஜேZாய்கள், சூழல் Iாசு
கார Iாக, அவர்கணைYத் ாக்குவ ாலும்,
அவர்கYது சனத்வெ ாணைக அருகிவிட்'து.
அவர்களின் கூட்'த்தில் வQ ானவன் அரசன்.
அவன் Iணைனவி அரசி. சில லமுணைற Iலட்டு
ஆண்கYாலும் வெபண்கYாலும், அவர்கள்
எண்ணிக்ணைக வெவகுவாக குணைறந்து விட்'து
என்பதும் அவர்கஜேY அறிQா உண்ணைI.

Zான்கு பிர ான சாணைலகள் சந்திக்கும் இ'த்தில்
அவன் நின்றிருந் ான். பிர ான சாணைலகள்
என்றால் ஒவ்வெவான்றும் இரு நூறடி அகலம்
உள்Y சாணைலகள். அதில் பறந்து வெகாண்டிருக்கும்
கார்கள் எல்லாம், வெவண்ணை யில் வெசய்Qப்பட்'
சாணைலயில், வெசல்வது ஜேபால், வழுக்கிக் வெகாண்டு
வெசன்றிருந் ன. Iணிக்கு நூறு ணைIல் ஜேவகத்திற்கு
குணைறந்து வாகனங்கள் வெசல்லத், ணை'
வெசய்Qப்பட்' சாணைல அது.
அவன் வெசல்ல ஜேவண்டிQ அலுவலகம்
எதிர்புறத்தில் இருந் து. அணை அணை'வ ற்கு
அவன் சிறிது காத்திருக்க ஜேவண்டியிருந் து.
Iான் ஜே ாலின் நிறத்ணை ஒத் ஜேகாட் ஒன்ணைற
அவன் அணிந்திருந் ான். அவன் சார்ந்
ஜே சத்தில், ஜேகாட் அணிவது திருI த்தின்
ஜேபாது ான் என்பணை நிணைனக்கும் ஜேபாது,
அவனுக்குச் சிரிப்பு வந் து. இங்ஜேக
எல்லாவற்றிற்கும் ஜேகாட் ான்.
அணிQாவிட்'ாலும் Iடித்து ணைக ஜேIல்
ஜேபாட்டுக் வெகாள்Y ஜேவண்டும். கருநில
வண் த்தில் அவன் சட்ணை' அணிந்திருந் ான்.

அணை இன்சர்ட் பண் ஜேவண்டிQ
கட்'ாQத்தில் இருந் ான். கழுத்தில் Iஞ்சள்
கலரில் வெபயிண்'ட் ணை'. நீலம், Iஞ்சள், Iான்
ஜே ால் நிறம். ன் ஊரில் இவ்வாறு அணிந் ால்
ஒரு கூத்துக்காரணைனப் பார்ப்பது ஜேபால்
பார்ப்பார்கள் என்று எண்ணிக் வெகாண்'ான்.
வாகனப் ஜேபாக்குவரத்து சிறிது ணை'பட்டு,
பா சாரிகளுக்கான சமிக்ணைஞ
வெவளிப்பட்'ஜேபாது, அவன் இQல்பு நிணைலக்குத்
திரும்ப நிரம்ப பிரQாணைசப்ப'
ஜேவண்டியிருந் து. அவசரIாக அவன்
சாணைலணைQக் க'ந் ான். எதிர்திணைச
Zணை'பாணை யில் கால் ணைவத்து ஏறும் முன் ஒரு
கார் அவணைன உரசிQபடி க'ந் து.
“ பக் அப் ஜேIன்” என்று திட்டிQபடிஜேQ க'ந்து
ஜேபானான் ஒரு கறுப்பன். இந் ஊரில் இது “
வூட்ல வெசால்லிகினு வந்திQா ” ரகம்.
அவர்கள் Zால்வர் ஒரு குழுவாக
நின்றிருந் ார்கள். சரிQான விகி த்தில் அணைIந்
குழு. இரண்டு ஆண் இரண்டு வெபண். சராசரி
வQது இருபத்தி ஐந்துக்குள் இருக்கும். அதிலும்

ஒருவள் மிகவும் துறுதுறுப்பாக இருந் ாள்.
அவள் ஜேபாட்டிருந் வணைல பனிQனில் தி றிக்
வெகாண்டிருந் து அவYது Iார்புப் பிரஜே சம்.
அணை சர்வ பிரக்ணைஞஜேQாடு உ ர்ந் வYாக,
அவள் வெZஞ்ணைச முன்னிறுத்தி
ஜேபசிக்வெகாண்டிருந் ாள்.
:ணைIக்காவின் பிர ான விIான Yம் அது.
சர்வஜே ச விIானங்கள் வந்து ஜேபாகும் இ'ம்.
சுற்றுலா என்பஜே , மிகப் வெபரிQ அன்னிQ
வெசலாவணி ஈட்டித் ரும் Zாட்டின் விIான
Yம். எணை க் வெகாண்டு வருவ ற்கும், எணை க்
வெகாண்டு ஜேபாவ ற்கும், அங்கு ணை'யில்ணைல.
Zால்வரில் ஒருவன் தூக்கக் கண்களு'ன்
இருந் ான். வணைல பனிQன்காரி அவணைன
சீண்டிக் வெகாண்டிருந் ாள்.
“ தூங்குவ ாக இருந் ால் என்ஜேனாடு வராஜே .
இங்ஜேகஜேQ ங்கிக் வெகாள். ஜேவறு Zல்ல ஆ ாக
Zான் ஜே டிக் வெகாள்கிஜேறன். “
இணை அவள் சற்று உரத் குரலில் வெசான்னாள்.
பல ணைலகள் அவணைYத் திரும்பிப் பார்த் ன.
அணை த் வெ ரிந்ஜே அவள் வெசான்னாள்.
Iணைனவியி'மிருந்து வெசாற்ப விடு ணைல வெபற்ற

ஒரு வழுக்ணைக Iண்ணை'க்காரன் சற்று அவணைY
ஜேZாக்கி Zகர்ந் ான். அவன் ணைகயில் அந் ஊரில்
விணைYயும் ஜே ங்காணைQப் ஜேபான்ற ஒரு பழம்
இருந் து.
அவள் அவணைனப் பார்த்துக் ஜேகட்'ாள்.
“ உன் ணைகயிலிருக்கும் பழம் ஆ ா? வெபண் ா
?
அவனுக்கு அவள் ஜேகள்வியின் அர்த் ம்
புரிQவில்ணைல. அவன் கவனம் ணைகயிலிருக்கும்
பழத்தின் மீது இல்ணைல.
அவன் பதில் வெசால்லாIல் விழிப்பது அவளுக்கு
ஜேIலும் உற்சாகத்ணை க் வெகாடுத்திருக்க
ஜேவண்டும். ன் சகாக்கணைYப் பார்த்து
கண் டித்துச் சிரித் ாள்.
“ இணை ச் சாப்பிட்டு பார்த்திருக்கிறாQா? இணை
முழுவதுIாகச் சாப்பி'முடிQாது. ஏவெனன்றால்
இது ஆண் பழம். பழத்தின் Zடுவில் நீYIாக ஒரு
ண்டு இருக்கும். “
சுற்றி இருந் வர்கள் சத் ம் ஜேபாட்டுச்
சிரித் ார்கள். அவன் சிரிப்ப ாக ஜேவண்'ாIா
என்ற ஜேQாசணைனயில் டுIாறியிருக்கும்ஜேபாது,
அவன் Iணைனவி வந்து, அவணைனக் காப்பாற்றி

கவர்ந்து ஜேபானாள்.
Zாகரீக வYர்ச்சி அவ்வYவாக எட்டிப்
பார்த்திரா பகுதிQாக அது இருந் து. வெகாஞ்சம்
Iணைலப்பாங்கான பிரஜே சம். சாணைலகளும்
வெகாஞ்சம் கரடு முர'ாகத் ான் இருந் ன. இரு
Iருங்கிலும் ணை ல Iரங்கள் நிணைறந் பூமி.
காற்றின் வாசணைனஜேQ புது வி Iாக
விஜேனா Iாகக் கூ' இருந் து. அ'ர்ந் க்
காட்டுப்பகுதிQாக வெ ன்பட்'ாலும் Iருந்துக்குக்
கூ' வனவிலங்குகள் Z'Iாட்'ம்
ஏதுமில்லா து, வெகாஞ்சம் அதிசQIாகவும் ஏன்
அதிர்ச்சிQாகவும் கூ' இருந் து.
அந் சாணைல வெகாஞ்சம் வெசங்குத் ாக ஏறி
இரண்'ாகப் பிரியும் இ'த்தில் இரும்பு ஜேவலி
ஒன்று அணைIக்கப்பட்டிருந் து. திருப்பத்ணை
வற விடும் எவரும் அந் ஜேவலியில் ான்
முட்டிக் வெகாள்Y ஜேவண்டும். ஜேவலி இரண்டு
ஆள் உQரம் இருந் து. ஏன் அவ்வYவு உQரம்
என்று பார்ப்பவர் எவரும் ஜேகட்கக் கூடும்.
ஆனால் எவரும் அப்பகுதிக்கு வந்து
பார்ப்பார்கYா என்பது சந்ஜே கஜேI. அந் Yவுக்கு

Iனி Z'Iாட்'ம் அற்ற பகுதிQாக அது
இருந் து.
ஜேவலியின் Zடுஜேவ இரண்டு பகுதிகYாகப்
பிரிக்கப்பட்' க வு ஒன்று இருந் து. அதுவும்
இரும்பாலானது ான். ஈட்டிகணைYச் வெசருகி
ணைவத் ாற்ஜேபால் அணைIக்கப்பட்டிருந் க வு
அது. அணை ஒட்டினாற்ஜேபால் உள்பக்கம் ஒரு
Iரக் கூண்டு இருந் து. அ ன் க வு சாற்றி
ணைவக்கப்பட்டிருந் து.
அந் ப் வெபண்ணுக்கு சுIார் அறுபது
வQதிருக்கலாம். அவள் உணை', அவள் உ'ணைல
முழுவதும் Iணைறப்ப ாக இருந் து. முன்பக்கம்
Zா'ா ணைவத்து மூன்று இ'ங்களில் இறுக்கிக்
கட்'ப் பட்டிருந் து. அ ன் ஜேIல் கரும் பச்ணைச
நிறத்தில், Iருத்துவ Iணைனயில்
பQன்படுத் ப்படும் ஜேIலாணை' ஒன்ணைற அவள்
அணிந்திருந் ாள். ஜேIலாணை'
கட்'ப்ப'வில்ணைல. அது காற்றில் அங்குமிங்கும்
ஆடிக்வெகாண்டிருந் து. அவள் ஓடிக்
வெகாண்டிருந் ாள். பின் பக்கம் திரும்பிப்
பார்த் படிஜேQ ஓடிக்வெகாண்டிருந் ாள்.
திடீவெரன்று ஜேIகங்கள் கருக்க ஆரம்பித் ன.

இடியு'ன் கூடிQ Iணைழ வெபய் து.
அவள் ஓட்'த்ணை நிறுத்திவிட்டு, பின்பக்கம்
திரும்பிப் பார்த் ாள். அவள் ாண்டி ஓடிவந்
பகுதியில், வெவயில் சுளீவெரன்று காய்ந்து
வெகாண்டிருந் து. அவள் முகத்தில் இனம்
புரிQா பீதி குடிவெகாள்Y ஆரம்பித் து. அவள்
மீண்டும் ஜேவலிக் க ணைவ ஜேZாக்கி ஓ'
ஆரம்பித் ாள். அப்ஜேபாது ான் அது நிகழ்ந் து.
அவள் காலடியில் இருந் பூமி பிYவு ப'
ஆரம்பித் து. அவணைY ஜேIல்ல அது விழுங்க
ஆரம்பித் து. முழுவதுIாக அவள் பூமிக்குள்
ஜேபான பிறகு, பூமி மீண்டும் மூடிக்வெகாள்Y
ஆரம்பித் து. அது பணைழQ நிணைலணைQ அணை'Q
சரிQாக மூன்று நிமி'ங்கஜேY ஆனது.
இQற்ணைகயின் Iாற்றங்களும் சீற்றங்களும் என்ற
ணைலப்பில், ஒரு IாZாடு பிரான்ஸில்
Zணை'வெபற்றுக் வெகாண்டிருந் து. பாரிஸின் மிகப்
வெபரிQ ஓட்'லின் பிர ான கருத் ரங்க
Iண்'பத்தில், அது ஏற்பாடு
வெசய்Qப்பட்டிருந் து. அணைனத்து Zாடுகளின்
விஞ்ஞானிகளும் கலந்து வெகாண்டிருந்

கருத் ரங்கம் அது. ஜேபராசிரிQர் யூனுஸ் முகIது
என்ன வெசால்லப் ஜேபாகிறார் என்பது ான், கலந்து
வெகாண்' அணைனத்து விஞ்ஞானிகளின்
கவனIாக இருந் து.
யூனுஸ் முகIது இQற்ணைக குறித் ான
ஆராய்ச்சிகளின் பி ாIகன். அவரது
ஆராய்ச்சிகளின் பலனாக, பல Zாட்டு இQற்ணைக
சீற்றங்கள், முன்கூட்டிஜேQ அறிQப் பட்டு,
ஜேச ங்கள் விர்க்கப் பட்டிருக்கின்றன.
இதுவணைர இQற்ணைகயின் சீற்றங்கணைY
முன்கூட்டிஜேQ அறிவது வெ ா'ர்பான
ஆராய்ச்சிகள் Iட்டுஜேI Zணை'வெபற்று
வந்திருக்கிற காலகட்'த்தில், யூனுஸ்
இQற்ணைகயின் சீற்றங்கணைY முறிQடிப்ப ற்கும்,
அ ணைன ஆக்கப் பூர்வIாக பQன்
படுத்துவ ற்கும், ஆராய்ச்சி
ஜேIற்வெகாண்டிருந் ார். அதில் அவர் வெவற்றி
கண்டுவிட்' ாக விஞ்ஞான உலக சஞ்சிணைககள்,
கிசு கிசுக்களும் வெவளியிட்டு விட்'ன. இந்
IாZாட்டில், அவர் அது வெ ா'ர்பான தீஸீஸ்
ஒன்ணைற வாசிக்கப் ஜேபாவ ாக உலகஜேI
Zம்பிQது.

யூனுஸ் முகIது அந் க் கருத் ரங்கத்திற்கு
நிணைறவு ZாYன்று ான் வருவார் என
எதிர்பார்க்கப்பட்'து. இதுவணைரயிலான
அவருணை'Q கண்டுபிடிப்புகள் மூலம், அவர்
உலக Zாடுகளி'மிருந்து வெபறும் ராQல்டி
வெ ாணைகஜேQ, அவணைர உலகக் ஜேகாடிஸ்வரர்களில்
ஒருவராக ஆக்கிவிட்டிருந் து. அவருணை'Q
சமீபத்திQ ஆராய்ச்சிக்கு, அவெIரிக்காவும்,
பிரிட்'னும், பிரான்—ும் நிதியு வி
வெசய்திருந் ன. ஆராய்ச்சியின் பலன்கணைY, பிற
Zாடுகளுக்கு விற்கும் உரிணைI, இந்Zாடுகளுக்கு
Iட்டுஜேI இருந் து.
ஆசிQ Zாடுகள், ஐZா சணைபயில் இ ற்கு,
ஏற்கனஜேவ வெபரும் எதிர்ப்பு வெ ரிவித்திருந் ன.
இQற்ணைகயின் சீற்றங்கணைYக் கட்டுப்படுத் வும்,
திணைச திருப்பவும் கூடுவெIன்றால், அதுஜேவ
ப க்கார Zாடுகளின் ஆயு Iாக Iாறக்கூடிQ
அபாQம் இருப்ப ாக, அணைவ அச்சப்பட்'ன.
உ ார த்திற்கு வெசால்ல ஜேவண்டுவெIன்றால்,
சுனாமி ஜேபான்ற ஜேபரணைலகள் உருவாவணை
டுக்கவும், திணைச திருப்பவும் சாத்திQம்
என்றால், அணை வெசய்QாIல் இருந்ஜே இந்திQா

ஜேபான்ற ZாடுகணைY அச்சுறுத் லாம் என்று
அணைவ Zம்பின.
அவணைன கறுப்பு வசிQக்காரன் என்று
அணைழத் னர். அவன் உணை'கள் விஜேனா Iாக
இருந் ன. இந்திQக் கணைழக் கூத் ாடி ஜேபால்,
ஒட்டுத் துணிகYால் ஆன உணை'கணைY, அவன்
அணிந்திருந் ான். சிகப்பும் கறுப்பும்
பிர ானIாக இருந் ன. வெ ன் ஆப்பிரிக்க பின்
ங்கிQ கிராIம் ஒன்றில் அவன் வசித்து
வந் ான். அவன் சIQங்களில் ஒரு புத்தி
பிறழ்ந் வணைனப் ஜேபால் ஓலமிட்டு,
வெ ருவெவங்கும் ஓடுவான். அவன் வாயிலிருந்து
நுணைர கக்கிக் வெகாண்டிருக்கும். வாய் ஓQாIல்,
உலகின் பல வெIாழிகளில், ஓலமிட்டுக்
வெகாண்டிருக்கும். கூ'ஜேவ அவனது ாய்
வெIாழிQான, லிபிஜேQதுமில்லா ஆப்பிரிக்க
பழங்குடியின் வெIாழியும் வெவளிப்படும். அது
அவன் ாQ வெIாழிQாக இருப்பஜே அ ன்
கார ம்.
வெகாஞ்ச Zாட்கYாக அவணைனக் கா வில்ணைல
என்று அந் கிராI Iக்கள்

ஜேபசிக்வெகாண்'ார்கள். அவன் Iணைலப் பாங்கான
இ'ம் ஒன்றில் குணைக ஒன்றில் வசிப்ப ாகவும்,
உ வும் நீரும் இல்லாIல், அவனால் பல
Zாட்கள் உயிஜேராடு இருக்க முடியும் என்றும்,
அ ற்குக் கார ம் அவன் கற்று ணைவத்திருக்கும்
கறுப்பு வசிQஜேI என்றும் Iக்கள் Zம்பினார்கள்.
நீண்' Zாட்களுக்குப் பிறகு அவனது
Z'Iாட்'ம் ஊருக்குள் வெ ரிQ ஆரம்பித் து.
வெ ரு முணைனகளில் நின்று, Iக்கணைY வெவறித்துப்
பார்த்துக் வெகாண்டிருப்பான் அவன். அவ்வூர்
Iக்கள் சாவு ஊர்வலத்திற்கு பQன்படுத்தும் ஒரு
வி Iரக் குழணைல, அவன் ஊதிவிட்டு
அங்கிருந்து அகன்று விடுவான்.
ஆறு Zாட்களுக்குப் பிறகு அவணைனக்
கா வில்ணைல. அவன் மீண்டும் IணைலஜேIல்
வெசன்று விட்' ாக Iக்கள் நிம்Iதிப் வெபருமூச்சு
விட்'ார்கள்.
பூமியின் நிலப்பரப்பு ட்ணை'Qான ட்டுகYால்
ஆனது. ஒரு சI அYவுள்Y பீங்கான் ட்டுகணைY
அடுக்கி ஒரு ஜேIணைசயின் மீது ணைவத்துவிட்டு,
ஜேIணைசணைQ ஜேலசாக Zகர்த்திப் பாருங்கள். பல

திணைசகளில் பீங்கான் ட்டுகள் Zகரும்.
இதுஜேபான்ஜேற பூமியின் சுழற்சியில் ஒரு நூறு
ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முணைற பூமித் ட்டுகள்
Zகர்கின்றன. இந் த் ட்டுகளின் ஜேIல்
ணைவக்கப்பட்' பிரம்Iாண்' ஜேகாப்ணைப நீராக
இருக்கிறது க'ல். ட்டுகள் Zகரும்ஜேபாது
ஜேகாப்ணைப நீர் ளும்புகிறது. அது ஜேபரணைலQாகி,
சுனாமி ஜேபான்ற ஜேபரழிணைவ ஏற்படுத்துகிறது.
சரிQாக பதிவெனாரு Iணி Zாற்பத்வெ ான்பது
நிமி'ங்களுக்கு, உலகின் பல பாகங்களில், பல
நிகழ்வுகள் Z'ந்ஜே றின. அ ற்கு
முன்ஜேனாடிQான வி…Qங்கள் ாம்
ஜேIற்குறிப்பிட்' பாராக்கள்.
'புள்யூ ஜே: அணைIப்பினர், அவர்கYது ரகசிQ
இ'த்தில் கூடியிருந் ார்கள். அது ஒரு
விசாலIான அணைறQாக இருந் து. அவர்கள்
வெIாத் ம் இருபது ஜேபர். எல்ஜேலாருஜேI
கிழக்காசிQ ZாடுகணைYச் ஜேசர்ந் வர்கள். ஆனால்
பல ப க்காரZாடுகளில் குடியுரிணைI
வெபற்றவர்கள். அவர்கள் இருந் அணைறயில் ஒரு

மிகப்வெபரிQ கம்ப்யூட்'ர் திணைர. கிட்'த் ட்'
அந் அணைறயின் ஒரு பக்க சுவராக அது
இருந் து. அவர்களில் ஒருவன் அவெIரிக்க
ராணுவத் ணைலணைIQகத்தில் ஜேவணைல
பார்ப்பவன். அவெIரிக்க உYவு நிறுவனIான
சி.ஐ.ஏ. அவனுணை'Q Z'Iாட்'த்ணை
எப்வெபாழுதும் கண்காணித்துக் வெகாண்டிருக்கும்.
இப்ஜேபாதுகூ' அவர்கள் கண்களில் Iண்ணை த்
தூவிவிட்டு அவன் வந்திருக்கிறான். அதிஜேவக
வெ:ட் விIானத்தில், இன்னும் ஒரு
IணிஜேZரத்தில் அவன் அலுவலகம் வெசல்ல
ஜேவண்டும்.
அவனுணை'Q வெசல்ஜேபானில் அவணைன ராணுவ
அலுவலகத்திலிருந்து அணைழத் ார்கள். அந்
அணைறயில் ஒரு Zவீன கணிப்வெபாறி
நிறுவப்பட்டிருந் து. அது சில ணைIக்ஜேரா
வெசகண்டுகளில் அணைழப்பு வந் திணைசணைQயும்,
இ'த்ணை யும் துல்லிQIாக க க்கிட்'து. அவன்
வெIல்ல சுவஜேராரம் ஜேபாய் நின்று வெகாண்'ான்.
அவன் பின்ஜேன இருக்கும் கம்ப்யூட்'ர் திணைர
அவனது அடுக்குIாடி வீட்டின்
வரஜேவற்பணைரணைQக் காட்டிQது. அவன் வீடு

இருக்கும் பகுதியில் ஜேகட்கும் இQல்பான
சத் ங்கள், ஜேகட்க ஆரம்பித் ன. அவன்
வYர்க்கும் வெசல்ல Zாய் புரூனி அவ்வப்ஜேபாது
குணைரக்கும் சத் மும். அவன் இQல்பாக ஜேபச
ஆரம்பித் ான். ஜேகIரா வெபாருத்திQ அவனது
வெசல்ஜேபாணைன ன் முகத்துக்கு மிக அருகில்
ணைவத்து அவன் ஜேபசினான். அதிலிருக்கும்
ஜேகIரா அவன் முகத்ணை த் ாண்டி பின்புலIாக
இருக்கும் அவனது அணைறயின் பிம்பத்ணை யும்
உள்வாங்கிக் வெகாண்'து.
வெசல்ஜேபான் வெ ா'ர்ணைப துண்டித்துவிட்டு அவன்
ன் சகாக்கணைY ஜேZாக்கி கட்ணை' விரணைல
உQர்த்தினான். அவெIரிக்காவின் மிகப் வெபரிQ
வணிக ணைIQத்ணை த் கர்க்கும் திட்'த்தின்
கணை'சி வெசப்பனிடு ல்களில் அவர்கள் மூழ்கிப்
ஜேபானார்கள்.
இரண்டு ஜேபர் அIரும் இருக்ணைககளில் அவர்கள்
ஜே:ாடிQாக அIர்ந்திருந் ார்கள். ஒரு ஆண் ஒரு
வெபண் என்ற சரிQான விகி த்தில் அIர்ந்
அவர்கள், ஆளுக்கு ஒரு முதுகுப் ணைப Iட்டுஜேI
வெகாண்டு வந்திருந் ார்கள். கூ'ஜேவ

:ணைIக்காவின் பழம் ஒன்றும் அவர்கள் ணைகயில்
இருந் து. இடுப்பில் இருக்கும் வெசல்ஜேபான்
பவுச்சிலிருந்து சிறிQ கத்திணைQ எடுத்து அவர்கள்
Zால்வரும் ஒஜேர சIQத்தில் அந் ப் பழத்ணை
அறுக்க ஆரம்பித் ார்கள். அ னுள்ளிருக்கும் ஒரு
சிறிQ வஸ்துணைவக் ணைகயில் எடுத்துக் வெகாண்டு
அவர்கள் Zால்வரும் இருக்ணைக கணைY விட்டு
எழுந் ார்கள். வணைல பனிQன்காரி காக்பிட்ணை'
ஜேZாக்கி Z'ந் ாள். அவளுக்கு பாதுகாப்பாக
தூங்கி வழிந்து வெகாண்டிருந் டிQன் ஜேபானான்.
·பிணைYட் வெ'க்கிற்கு நுணைழயும் வாயிலில்
அவர்கணைYத் டுக்க முQன்ற விIானப்
பணிப்வெபண் முரட்டுத் னIாக ஓரம்
ள்Yப்பட்'ாள். அவள் விழும் காட்சிணைQக்கூ'
பார்க்கா Iல் அவர்கள் ணைபலட் இருக்கும்
பகுதிக்கு ஜேபானார்கள். Iற்ற இருவரும் ஜேIல்
சட்ணை'ணைQக் கழட்டி விட்டு, உள்ஜேY
அணிந்திருந் சிவப்பு பனிQன் வெ ரிQ, ணைகயில்
இருக்கும் வஸ்துவு'ன், இருக்ணைககளின்
இணை'யில் இருக்கும் எய்—லில், நின்று
வெகாண்'ார்கள். இது அத் ணைனயும் அரங்ஜேகற
சரிQாக பதிவெனாரு வெசகண்டுகள் ஆனது.

அவெIரிக்காவின் வெபன்'கனுக்கு ஒரு ரகசிQ
கவல் வந் து. :ணைIக்காவில் ஒரு விIானம்
க'த் ப் பட்டிருக்கிறது. க'த்திQவர்கள் Zான்கு
ஜேபர். இரண்டு ஆண் இரண்டு வெபண். அவர்கள்
முன்ணைவத்திருக்கும் ஜேகாரிக்ணைககள் இரண்டு.
ஒன்று சர்வஜே சக் குற்றவாளிகள் எனக் கருதி
அணை'த்து ணைவக்கப்பட்டிருக்கும் இருபத்தி ஆறு
தீவிரவாதிகணைY உ'ஜேன விடு ணைல
வெசய்Qஜேவண்டும். அவர்களுக்கு ஜேபாதிQ
எரிவெபாருள் நிரப்பிQ அதிஜேவக விIானம்
ஒன்றும், ஆயிரம் கிஜேலா ங்கமும் ரப்பட்டு,
அவர்கள் ஜேபாக விரும்பும் இ'த்திற்கு அனுப்ப
ஜேவண்டும். அவர்கள் பத்திரIாக ஜேபாய் ஜேசர்ந்
கவல் வந் வு'ன் க'த் ப்பட்' விIானம்,
பQணிகளு'ன் விடுவிக்கப்படும். வெகடு Zான்கு
Iணி ஜேZரம். அ ற்கப்புறம் ஒவ்வெவாரு Iணி
ஜேZரத்திற்கும், Zான்கு பQணிகள்
வெகால்லப்படுவார்கள்.
எல்ஜேலாரும் Iான் ஜே ால் நிறக்
ஜேகாட்டுக்காரணைனப் பார்த் ார்கள். அவன்
வெசான்னான்: “ இவர்கள் அந் தீவிர வா

அணைIப்ணைபச் ஜேசர்ந் வர்கள் ான். இப்ஜேபாது
இவர்கள் ஜேகட்பணை ஒப்புக்வெகாண்'ால், இனி
வாரத்திற்கு ஒரு விIானம் க'த் ப்படும்.
அதிரடிQாக விIானத்திற்குள் நுணைழQ அனுIதி
ஜேவண்டும்.விIானம் இப்ஜேபாது எங்ஜேக
இருக்கிறது?”
“ வெ ன் ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு சிறிQ விIான
Yத்தில் இறக்கியிருக்கிறார்கள். எவெIர்வெ:ன்ஸி
ஜேலண்டிங். அவர்களுக்கு ஜேபாதிQ உ வு
அனுப்பப் பட்டு விட்'து.”
“ உ வு எடுத்துப் ஜேபான வண்டியில்
அதிரடிப்பணை' வீரர்கள் வெசன்று
விIானத்திற்குள் நுணைழந்திருக்கலாஜேI?”
“ கலாம்.. ஆனால் உ வுவெபாட்'லங்கள்,
கிஜேரன் மூலIாக வணைலகளில் கட்'ப்பட்டு,
விIானத்திற்கு அருஜேக வெகாண்டு
வெசல்லப்பட்'து. அங்கிருந்து விIானத்திற்கு
உள்ஜேY இழுத்துக் வெகாள்Yப்பட்'து. Iனி ர்கள்
Qாரும் அருஜேக வெசல்ல
அனுIதிக்கப்ப'வில்ணைல.”
“அவர்கள் வெகாடுத் வெகடு முடிந்து விட்' ா?”
“ இன்னும் ஒரு IணிஜேZரம் Zாற்பது நிமி'ம்

இருக்கிறது.”
“அ ற்குள் Zாம் ஒரு னிப்பணை'ணைQ ஜே ர்வு
வெசய்து அதிரடிQாக விIானத்ணை ாக்க
முடியுIா?”
“வெகாஞ்சம் கடினம். இங்கிருந்து அந்
இ'த்திற்கு அதிஜேவக வெ:ட் விIானத்தில்
ஜேபாவ ற்ஜேக இரண்டு Iணி ஜேZரம் ஆகும்.”
“ பின் என்ன வெசய்வது?”
“ ங்கத்திற்கு ஏற்பாடு வெசய்Q ஜேவண்டிQது ான்.”
“தீவிரவாதிகள் விடு ணைல?”
“அது வெகாஞ்சம் சிக்கல். இதில் ஐஜேராப்பாவும்,
Iத்திQ கிழக்கு Zாடுகளும்
சம்பந் ப்பட்டிருக்கின்றன. எல்ஜேலாரும்
ஒப்புக்வெகாள்Y ஜேவண்டும்.”
ஒரு வி சுழற்சியில் பூமி ஜேலசாக அணைசந்து
வெகாடுத் து. பூமியின் ட்டுகள் உராய்ந் தில்,
க'ல் நீர் இ'ம் வெபQர்ந் து. ஐந்நூறு கிஜேலா
மீட்'ர் ஜேவகத்தில் க'ல் அணைலகள் வெகாந் ளித்து
கணைரணைQத் ாண்டி புகுந் ன.
இதுவணைர இந் க் கணை யில் வந் அணைனத்து
க ாபாத்திரங்களும், இ'ங்களும்

உருத்வெ ரிQாIல் அழிந்து ஜேபாயின.
கணைரஜேQாரம் ஒதுங்கிQ ச'லம் ஒன்றில் ணைவல்ட்
:ஸ்டிஸ் என்று எழு ப்பட்' பனிQன்
கா ப்பட்'து. இQற்ணைகயின் நீதியும் சிலசIQம்
ணைவல்ட் :ஸ்டிஸ் ாஜேனா என்று இQற்ணைக
விஞ்ஞானிகள் வாதிட்டுக் வெகாண்டிருந் ார்கள்.

32. ஒவ்வாணைI
சின்ன வQதில் படிப்பு எல்லாம் கிராIத்தில்
ான். பச்ணைச பஜேசவெலன்று வQல்களும்,
இணை'யில் ஓடும் வாய்க்கால்களும் ான் அவரது
Iனதில் கணைலQான நிணைனவுகYாக இருந் ன.
அவர் வெபQர் சங்கஜேIஸ்வரன். ஓய்வு வெபற்ற
அரசு ஊழிQர். ஜேவணைலக் கார Iாக
இந்திQாவின் பல மூணைலகளுக்கு அவரது
காலடிகள் பட்டிருக்கின்றன.
அங்கிருந்வெ ல்லாம் அவர் ஆணைசQாக வெகாண்டு
வருவது ன் Iணைனவி ஜேகாIYவல்லிக்கான
பரிசுப் வெபாருட்கள் இல்ணைல. எப்ஜேபாதும்
வி வி Iான வண் Iலர்கணைY வெகாண்'
வெ ாட்டிச் வெசடிகணைY வாங்கி வருவார்.
ஒவ்வெவான்றிற்கும் அ ன் ஜேவரடி Iண்ணை
னிQாக ஒரு வெபாட்'லIாக கட்டி வருவார்.
வெசடிகளுக்கும் உ ர்வு உண்டு. ஜேவரடி
Iண்ணை ப் பிரிந் வெZாடியில் சில வெசடிகள்
வாடிப் ஜேபாவதுண்டு.
இன்வெனாரு பழக்கமும் சங்கஜேIஸ்வரனுக்கு

உண்டு. அது ான் வெசடிகஜேYாடு ஜேபசுவது.
ஜேகாIYவல்லி கூ' குணைறப்பட்டுக் வெகாள்வாள்.
“ Iனுசரு என் கூ' இவ்வYவு ஜேபசியிருப்பாரா?
எப்பவும் வெசடிகஜேYா' ான்”
சங்கஜேIஸ்வரனுக்கு பச்ணைச என்றால் பிடிக்கும்.
ஜேகாIYாவுக்கு அது பிடிக்கஜேவ பிடிக்காது.
“ என்ன இது? ணைபராகி Iாதிரி.. எப்பவும் பச்ணைச
“
“ உனக்குத் வெ ரிQாது ஜேகாம்ஸ்! பச்ணைச
கண்ணுக்கு குளிர்ச்சி. நீலம் அணைIதி. சிவப்பு
எப்ஜேபாதும் எதிர்ப்பு உ ர்ணைவத் தூண்டும்.”
“ அதுக்காக எப்பவும் பச்ணைசQா? நீங்க பச்ணைச
சட்ணை', பச்ணைச ஜேபண்ட். Zான் பச்ணைச பு'ணைவ,
பச்ணைச ரவிக்ணைக.. முதிஜேQார் பள்ளி சீருணை'
Iாதிரி இருக்குதுங்க!”
ஆனாலும் சங்கஜேIஸ்வரன் IாறிQஜே இல்ணைல.
Qாஜேரா வெவள்ணைYயில் பூப்ஜேபாட்'
பு'ணைவணைQப் பரிசாக அளித் ஜேபாது
வெIனக்வெகட்டு அணை சாQமிட்டு, பச்ணைசQாக
Iாற்ற ணைவத் பின் ான் ஓய்ந் ார்.
இப்ஜேபாது சங்கஜேIஸ்வரன் ஓய்வு வெபற்று
விட்'ார். ஊரில் இருந் பூர்வீக வீடு

சிதிலIாகிப் ஜேபானதில் அணை விற்க ஜேவண்டிQ
கட்'ாQம் வந் து. விரவும் ஜேகாIYாவுக்கு
மூச்சு தி றல் ஜேZாய் வந்து படுத்திQது. Zகரின்
ணைIQத்தில், Iருத்துவ Iணைனக்கு அருகில் ஒரு
குடியிருப்பில் ங்க ஜேவண்டிQ கட்'ாQமும்
வந் து. ஜே ாட்'ம் ணைவக்க எல்லாம் அந்
குடியிருப்பு வீட்டில் இ'மில்ணைல.
ஆனால் சங்கஜேIஸ்வரன் Iனம் Yரவில்ணைல!
அந் அடுக்குIாடி குடியிருப்பில் மூன்றாவது
Yத்தில் இருந் து அந் க் குடியிருப்பு.
சங்கஜேIஸ்வரன் குடியிருக்கும் வீடு அது.
சங்கஜேIஸ்வரன் அரசு உத்ஜேQாகத்தில் இருந்து
ஓய்வு வெபற்றவர். வQது அறுபத்தி Zான்கு.
ஜேவYாண்ணைIத் துணைறயில் இருந்து ஓய்வு வெபற்று
ஆறு வரு'ங்கள் ஆயிற்று. சங்கஜேIஸ்வரனுக்கு
ஒரு Iணைனவியும் இரண்டு Iகள்களும் உண்டு.
Iகள்களுக்கு திருI ம் ஆகி வெவளிZாட்டில்
வெசட்டில் ஆகிவிட்'ார்கள். அவர் இன்னமும்
அங்கு ஜேபாகவில்ணைல. ஆனால் அவரது Iணைனவி
ஜேகாIYவல்லி இரண்டு முணைற அங்கு ஜேபாய்
விட்டு வந்திருக்கிறார். அவர் வெசான்ன

விசQங்கள் அவரது ஆவணைல ஜேIலும் தூண்டின.
‘ பதிமூ ாவது Iாடிங்க.. எதிஜேர பூங்கா.. என்ன
வி Iான வெசடிகள், Iலர்கள்.. இன்பா கிட்' கூ'
வெசான்ஜேனன்.. அப்பா வந்திருந் ா
திரும்பியிருக்கஜேவ Iாட்'ாருன்னு..’
வாணைன ஜேZாக்கி கட்டி'ங்கணைYக் கட்டிவிட்டு,
பூங்காக்கணைY உயிர்ப்ஜேபாடு
ணைவத்திருக்கிறார்கள்.
அடுக்குIாடி கட்டி'ம் கட்டும்ஜேபாஜே
தீர்IானIாக வெசால்லிவிட்'ார், னக்கு ஒரு
படுக்ணைக அணைற ஜேபாதும் என்றும், மீ முள்Y
இ'த்தில் Iாடித் ஜே ாட்'Iாவது அணைIக்க
ஜேவண்டும் என்று.
‘ வெரண்டு Iகளுங்கன்னு வெசால்றீங்க.. அவங்க
வந் ா ங்க இ'ம் இருக்காஜே ? ‘ கட்டி'க்காரன்
அதீ Iாகக் கவணைலப்பட்ட்'ான்.
‘ ஜே ணைவன்னா Œால்ல படுத்துக்கஜேறன்..
அதுவும் ஜேவணுமின்னா இருக்கஜேவ இருக்குது
என் பூங்கா.. Iாடிப்பூங்கா. ‘
அவரது பிடிவா த்திற்கு முன்னால்
ஜேகாIYவல்லியின் வா ம் எடுப'வில்ணைல.
பூங்கா அணைIத்ஜே விட்'ார். நூலகத்திற்கு

வெசன்று, ஜே ாட்'க்கணைல நூல்கணைY வாங்கி, பிரதி
எடுத்து, தினமும் ஒரு வெசடி என்று ஜேசர்த்து இன்று
அவரி'ம் இருபத்தி ஐந்து வெசடிகள்
இருக்கின்றன. சில அழகுக்கு, பல
Iருத்துவத்திற்கு.
இரண்'ாவது Iகள் இன்பா என்கிற
இன்பவல்லி ZாணைY வருகிறாள். அவளுக்கு
இரண்டு வQதில் ஒரு Iகன் இருக்கிறாள்.
குடும்பத்தின் மு ல் ஆண் வாரிசு. மு ல்
வெபண்ணுக்கு இன்னமும் கருத் ரிக்கவில்ணைல.
காணைலயிலிருந்ஜே ஒஜேர கஜேYபரம்.
ஜேகாIYவல்லி ஏக உற்சாகத்தில் இருந் ாள்.
ஜேபரணைன பார்க்கப்ஜேபாகும் சந்ஜே ா…ம்.
காணைல ஆறுIணிக்கு விIானம்
ணைரயிறங்குIாம். ஏழணைர Iணிக்கு வந்து
விடுவார்கYாம். இன்பாவுக்கு பிடித்
பிடிக்வெகாழுக்கட்ணை', சின்ன வெவங்காQ
சாம்பார் என்று காணைல Zாலு Iணிக்ஜேக எழுந்து
வெசய்Q ஆரம்பித்து விட்'ாள்.
சங்கஜேIஸ்வரன் ஐந்து Iணிக்கு எழுந்து வாக்கிங்

ஜேபாய் விட்டு, வெசடிகளுக்கு ண்ணீர் ஊற்றி
விட்டு, வெகாஞ்ச ஜேZரம் அணைவகணைY வருடி
வெகாடுத்து விட்டு, குளிக்கப் ஜேபானார். ஆறு
Iணிக்கு Iகிழுந்து வந்து விடும். அவர் ான்
விIான நிணைலQம் ஜேபாகப் ஜேபாகிறார்.
Iகிழுந்துவில் இருந் ஜேபாது, இன்பா எப்படி
ன் ஜே ாட்'த்ணை க் கண்'வு'ன் குதிக்கப்
ஜேபாகிறாள் என்று கற்பணைன வெசய்து பார்த் ார்.
சிறு வQதிலிருந்ஜே அவள் இQற்ணைக பிரிணைQ.
தினமும் ணைசக்கிளில் பூங்கா ஜேபாக ஜேவண்டும்
என்று அ'ம் பிடிப்பாள். அவள்
ரசணைனக்ஜேகற்றாற்ஜேபால் வெவளிZாட்டில் அவள்
வீட்'ருகிஜேலஜேQ பூங்கா அணைIந் து அதிர்ஷ்'ம்
ான் என்று எண்ணினார். அவள் Iகனுக்கு
பூங்கா பிடிக்குIா?
ஜேபரணைனக் ணைகப்பிடித்து, ஒவ்வெவாரு
வெ ாட்டிQாக அணைழத்துச் வெசன்று, வெசடிகணைYயும்
அ ன் வாசத்ணை யும் கு ங்கணைYயும் விYக்க
ஜேவண்டும். சிறு மூணைY. ஒஜேர Zாளில்
அத் ணைனயும் திணிக்கக் கூ'ாது. ஒரு Zாள், ஒரு
ாவரம்.

விIானம் ணைரயிரங்கி அணைர Iணி ஜேZரத்தில்
அவர்கள் வந்து விட்'ார்கள். இன்பா வெகாஞ்சம்
சணை ஜேபாட்டிருந் ாள். அவள் பின்னால்
டிராலிணைQப் பிடித்துக் வெகாண்டு ஒரு
வெவள்ணைYக்காரக் குழந்ணை .. அ' அது
வெவள்ணைYககாரக் குழந்ணை இல்ணைல. அவர்
ஜேபரன் ான்.
சாIான்கணைY பின்னால் ஏற்றிQ பிறகு
சங்கஜேIஸ்வரன் வெசான்னார்:
‘ ஜேபாரூர்.. வெகYம்பிஜேனாஜேI அங்க ான்.. ‘
‘ அப்பா.. இப்ப வீட்டுக்கு ஜேவ ாம்பா.. Zான்
Zட்சத்திர ஓட்'ல்ல அணைற ஜேபாட்டிருக்ஜேகன்.
சட்டுனு கிணைYஜேIட் Iாறினா இவனுக்கு
ஒத்துக்காது.. அதுவுமில்லாI வீட்டுல ஜே ாட்'ம்
ஜேபாட்டிருக்கீங்கYாஜேI? அம்Iா வெசான்னாங்க..
பூ வாசம், 'ஸ்ட் அலர்ஜி, ஏ ாவது
ஒத்துக்கணைலன்னா, இவங்க அப்பா என்ணைன
வெகான்னுடுவாரு..’
இப்ஜேபாவெ ல்லாம் சங்கஜேIஸ்வரன்
வெ ருவிலிருக்கும் பூங்காவுக்கு ஜேபாய்

Iணிக்க க்கில் உட்கார்ந்திருக்கிறார். அவரது
Iாடி ஜே ாட்'ம் அணைறQாகிவிட்'து. ஜேபரன்
வரவுக்காக காத்துக் வெகாண்டிருக்கிறாள்
ஜேகாIYவல்லி, இரண்டு வரு'ங்கYாக.

33. பலஜேவசம்
இந் க் கணை ணைQப் படிக்கத் வெ ா'ங்குவ ற்கு
முன்பு நீங்கள் வெசய்Q ஜேவண்டிQ முக்கிQIான
சIாச்சாரம் ஒன்று, காலக்கண் ாடியின் முன்
நின்ஜேறா அல்லது, வெகாஞ்சம் Zாகரீக உலணைகச்
ஜேசர்ந் வராக இருந் ால் ணை'ம் வெIஷினின்
உள்ஜேY வெசன்ஜேறா, ஒரு ஐம்பது அல்லது அறுபது
வரு'ங் கள் பின்ஜேனாக்கி வெசல்லஜேவண்டும்.
உ'ஜேன ஏஜே ா இது IாQா:ாலக்
கணை வெQன்ஜேறா, அல்லது Zவீனச் சிறுகணை
என்ஜேறா கற்பணைன பண்ணி வி'ாதீர்கள். இது
சராசரி சமுகக் கணை . ஆனால் இதில் உள்Y
பாத்திரங்கணைY, நீங்கள் பார்த்திருந் ாலும்,
Iறந்திருக்க வாய்ப்புண்டு என்ப ாஜேல இந்
முஸ்தீபு.
சின்னப்பிள்ணைYணைQப் பற்றி நீங்கள்
ஜேகள்விப்பட்'துண்'ா என்று எனக்குத்
வெ ரிQாது. ஆனால் Zான் அவரி'ம் ஜேகள்வி
Iட்டுIல்ல, அடிபட்டும் உணை பட்டும்
இருக்கிஜேறன் என்ப ால் எனக்குக் கூடு ல் குதி

உண்டு, இந் க் கணை ணைQ எழுதுவ ற்கு.
சின்னப்பிள்ணைY என்ற ஜேபணைரப் பார்த் வு'ன்
அது ஏஜே ா சின்னப்பிள்ணைY என்று
எண்ணிவி'ாதீர்கள். அவர் ஒரு வYர்ந் ஆள்.
Iதுணைரப் பக்கத்தில், வெசங்கனாம்பட்டி என்ற
கிராIத்தில், கூத்து கட்டும் குடும்பத்தில் பிறந்
சின்னப்பிள்ணைY, பின்னாளில் ஒரு வெபரிQ
Zா'கக் கம்வெபனிக்ஜேக உரிணைIQாYராக
ஆனது ான், இந் க் கணை யின் அச்சாணி.
சின்னப்பிள்ணைY, படிப்பு சரிQாக வராIல்,
விவசாQமும் ஒட்'ாIல் இருந் பத்து வQது
பிராQத்தில், அந் ஊர் IாரிQம்Iன்
திருவிழாவுக்கு வந்து ஜேசர்ந் து ஒரு கூத்து
ஜேகாஷ்டி. ஆந்திராவும் மிழ்Zாடும் இணை ந்
காலம் அது என்ப ால், வெகாஞ்சம் சுந் ரத்
வெ லுங்கில் ஜேபசிக்வெகாண்'னர் அந் க் ஜேகாஷ்டி
உறுப்பினர்கள். கூத்து Z'த்துகிற கூட்'த்தின்
ணைலவனாக Iதுசூ னராவும், அவன்
இணை Qாக அவன் Iணைனவி பத்Iாவதியும்
இருந் ார்கள்.
ஆயிரம் Iணைனவி கட்டி, அடுக்கடுக்காக பிள்ணைY
வெபற்ற சர ன் கணை Qாக இருந் ாலும், ஒஜேர

பிள்ணைY வெபற்று, அணை யும் பலி வெகாடுத்
அரிச்சந்திரன் புரா Iாக இருந் ாலும்,
Iதுசூ ன ராவ் ஜேவசம் கட்டி பா' ஆரம்பித் ால்,
கூட்'ம் கட்டிப் ஜேபாட்'ாற் ஜேபால் அணைசQாது
நிற்கும்.
சின்னப்பிள்ணைYயின் ாய் Iருக்வெகாழுந்து,
ஏற்கனஜேவ க வணைன இழந் வள்.
சின்னப்பிள்ணைYயும் அவனது ங்ணைக
பரிIYமும் அவYது குழந்ணை கள்.
சின்னப்பிள்ணைYக்கு பத்து வQது. பரிIYத்திற்கு
Zாலு வQது. ணைகக்கும் வாய்க்குIான
ஜேபாராட்'Iாக இருந் து அவர்கYது வாழ்க்ணைக.
Iருக்வெகாழுந்துக்கு முப்பது வQது
க'ந்திருந் து. அவள் இன்னமும் அழகாகத் ான்
இருந் ாள். க வணைன இழந் அவளுக்கு
Iறுவாழ்வு வெகாடுக்க பலர் அந் ஊரில் Qாராக
இருந் ார்கள். ஆனால், அவணைYப் வெபண் ாக
ஏற்றுக்வெகாள்Y அவர்கள் Qார். இரண்டு
பிள்ணைYகளுக்குத் ாQாராக அல்ல.
“ சின்னதுகூ' பரவாயில்ல Zாலு வQசு ான்
ஆவுது. வெவவரம் வெ ரிQாது. ZாணைYக்கு Zாந் ான்
ஒங்கப்பன்னு வெசான்னா, அது பிஞ்சு Iனசுல

பதிஞ்சுடும். சின்னப்பிள்ணைY வெபரிQவன். அவன்
Iனணைச Iாத் முடிQாது..அ ான்.. “
அவள் ன் க வணைன இழந் கணை
வெகாடுணைIQானது. Iருக்வெகாழுந்துவின் க வன்
ானப்பன் ஜே ால்பட்'ணைறயில் ஜேவணைல பார்த்து
வந் ான். வெகாஞ்சம்ஜேபாலக் குடிப்பழக்கமும்
அவனுக்கு இருந் து. Zட்'த்தில் ஓடிQ
ஜே ால்பட்'ணைறணைQ இழுத்து மூ' முடிவு வெசய்
ஜேபாது, அ ன் மு லாளிக்கு பட்'ணைறயின் ஜேIல்
வாங்கிQ வங்கிக் க'ணைன எப்படி அணை'ப்பது
என்று வெ ரிQ வில்ணைல.
மு லாளி ராசரத்தினத்தின் Iச்சான் பினாங்கில்
ஜேவணைல பார்த்து வந் வன். விசQத்ணை க்
ஜேகள்விப் பட்டு அவன் இப்படிச் வெசான்னான்:
“ இன்—¥ரன்—¤ பண்ணியிருக்கீங்கYா IாIா..
வெபனாங்கில அது பண் ஜேலன்னா Qாவாரம்
பண் முடிQாது.. வெ ரியுமில்ல “
ராசரத்தினம் ஜேQாசித் ான். உ'ஜேன
அம்ப ாயிரம் ரூபாய்க்கு காப்பீடு வெசய் ான். ஒரு
வரு'ம் சிரIப்பட்டு Z'த்தினான் பட்'ணைறணைQ.
இரண்'ாவது வரு'ம் ஆரம்பத்தில் ஜேவணைல
முடிந்து எல்ஜேலாரும் வீட்டுக்கு ஜேபாக ஆரம்பித்

சIQத்தில், வெசாற்ப சரக்ஜேக இருந்
ஜேகாவெ'ௌணைன தீணைவத்துக் வெகாளுத்தினான்.
புணைகயில் எல்லா ஊழிQர்களும் வெவளிஜேQற
ஆரம்பித் னர். பட்'ணைற முழுவதுIாக எரிந்து
சாம்பலாகிQது. ஆனால் மு லாளி
எதிர்பார்க்கா ஒன்று அன்று Z'ந்து விட்'து.
ானப்பன் ஜேவணைல முடித்து, ான் Iணைறத்து
ணைவத்திருந் சாராQத்ணை ச் சாப்பி' Iணைறவி'
Iாக ஜே ர்ந்வெ டுத் து அந் ஜேகாவெ'ௌன் ான்.
Iப்பில் எரியும் வெZருப்பு பரவுவணை அறிQாIல்
அவனும் எரிந்து சாம்பலானான்.
Iருக்வெகாழுந்துக்கு அரசு ஐந் ாயிரம் ரூபாய்
ந் து. அது ஏற்கனஜேவ ானப்பன்
வாங்கியிருந் க'ணைன அணை'க்கத் ான்
உ விQது. அந் ஜேZரத்தில் IாரிQம்Iன்
திருவிழாவும் வந் து. அரிச்சந்திர புரா ம்.
ஜேலாகி ாசன் பாத்திரத்ணை ஏற்கஜேவண்டிQ
ணைபQன் உ'ல் Zலம் வெகட்டு படுத்து விட்'ான்.
ஊரில் அவன் வQவெ ாத் ணைபQன் Qாராவது
வெ ன்படுவார்கYா என்று Iதுசூ ன ராவ்
ஜே டும்ஜேபாது அவர் கண்ணில் பட்'ான்
சின்னப்பிள்ணைY.

“ படிப்பு வெகட்டுப்ஜேபாகுங்க.. Zா'வம்
கூத்துன்னு பிள்Y Iனசு வெ ச Iாறும்..
ஜேவ ாங்க சாமி “
Iருக்வெகாழுந்ணை சரிக்கட்' ஒரு பத்து ரூபாய்
ாள் ணைக IாறிQது.
“ வெரண்டு Zாள் திருவிழா கூத்ணை முடிச்சிட்டு
ஊர் ஜேபாயிருஜேவாம். அதுக்குள்Y எங்க ணைபQஜேன
வெசாஸ் Iாயிருவான்.. அனுப்புங்க! ணைபQனுக்கு
ஒண்ணும் ஆவாது “
சின்னப்பிள்ணைYயின் Iனணை கூத்து ஆக்ரமித் து.
அந் ப் பாட்டுச் சத் மும், விYக்வெகாளியும்,
ஜிகினா உணை'களூம், அவன் Iனதில் ஒரு கனவு
உலகத்ணை சிருஷ்டி வெசய்Q ஆரம்பித் ன. கூத்து
ஜேகாஷ்டி ஊர் வெசல்ல ஆQத் ப்படும்ஜேபாது,
சின்னப்பிள்ணைYயு'ன் Iருக்வெகாழுந்து ஊர்
எல்ணைலயில் நின்றிருந் ாள்.
“ இவணைனயும் கூட்டிக்கிட்டு ஜேபாங்க.. Zா'வம்
கூத்துன்னு ஒஜேர வெIாரண்டு பிடிக்கிறான். பகல்ல
எதுனா வெரண்வெ'ழுத்து படிக்க ணைவங்க “
Iதுசூ ன ராவுக்கு சந்ஜே ா…ம்.
சின்னப்பிள்ணைYயி'ம் கணைல நீஜேராட்'Iாக
ஒளிந்திருப்பது அவருக்கு வெ ரிந்திருந் து.

எணை யும் சட்வெ'ன்று பற்றிக்வெகாள்ளும்
சுபாவமும், வெசான்னணை Iனதில் வாங்கிக்
வெகாண்டு, உ'ஜேன அணை வெசQல் வடிவில்
Zடிப்பாக வெவளிக்வெகா ரும் திறணைIயும்
அவணைர விQக்க ணைவத் ன.
Zாட்கள் உருண்ஜே'ாடின. சின்னப்பிள்ணைY
இப்ஜேபாது வாலிபன். Iதுசூ னராவும்
பத்Iாவதிக்கும் பிள்ணைYப்ஜேபறு இல்ணைல
என்ப ால், அந் க் குழுவில் அவன் அவர்கYது
வெசல்லப் பிள்ணைYQாகஜேவ வYர்ந்திருந் ான்.
இப்ஜேபாவெ ல்லாம் வள்ளி திருI த்தில் அவன்
ான் முருகன். ராIாQ த்தில் ராIன்.
பார த்தில் அருச்சுனன். அவனுக்கு ஜேசலத்தில்
வெகாடிகட்டிப் பறந் குIரன் Zா'க Iன்றத்தின்
ணைலவர் குIஜேரசனின் IகYான சாந் குIாரிணைQ
திருI ம் வெசய்து ணைவத் னர் அவனது
வYர்ப்புப் வெபற்ஜேறார்.
சாந் குIாரி Zா'கக்குழுவின் ணைலவர் IகYாக
இருந் ஜேபாதிலும் அவளுக்கு கணைலயின் மீது
எந் Zாட்'மும் இல்ணைல. திருI Iான புதிதில்
சும்Iாயிருந் அவள், ZாYாக ZாYாக
சின்னப்பிள்ணைY கூத்திஜேலா Zா'கத்திஜேலா

பங்ஜேகற்கக் கூ'ாது என்று நிபந் ணைன ஜேபா'
ஆரம்பித் ாள்.
“ IாசIாயிருக்குறா.. அவ ஆணைசணைQ
வெZறஜேவத் ணும்'ா சின்னப்பQஜேல “ ராவ்
புத்திIதி வெசான்னார்.
“ எப்படி ணைZனா.. சின்னப்பிள்ணைYஜேலயிருந்து
கத்துக்கிட்'து.. ZIக்கு ஜேசாறு ஜேபா'றது
அது ாஜேன! திடுதிப்புன்னு வுட்டுறணும்னா
எப்பிடி.. வெசப்பு ணைZனா வெசப்பு “
“ அவ என்னா வெசால்லிட்'ா நீ
ஜேIணை'ஜேQறக்கூ'ாது அவ்Yவு ாஜேன.. ஆனால்
Zா'வம் ஜேபா'க்கூ'ா துன்னு இல்ணைலஜேQ..
Zா'வம் Qார் பண்ணு! ஜேவற ஆY வச்சு ஜேபாடு..
ஒன்ன Qாரு வெ ாழில வுட்டுரச் வெசான்னாங்க “
சாந் குIாரிக்கு சந்ஜே ா…Iாக இருந் து.
எப்படிஜேQா ன் க வன் ன் வெசால்ணைல ஜேகட்டு
விட்'ான். அந் சந்ஜே ா…த்திஜேலஜேQ அவள்
வெரட்ணை'ப் பிள்ணைY வெபத்துப் ஜேபாட்'ாள்.
வெரண்டும் ஆண் பிள்ணைYகள்.
“ அஞ்சு வரு…ம் கழிச்சு லவ குசா Zா'வம்
ஜேபா'லாம்.. இப்பஜேவ ஆக்'ரு வெரடி “
சின்னப்பிள்ணைY துள்ளினான்.

“ ஜே ா பாரு கூத் ஒன்ஜேனா'ஜேவ வச்சிக்க.. எம்
பிள்ணைYங்களுக்கு வெகாண்டு வராஜே ஆIா “
ராம் லட்சுIண் என்று வெபQர் ணைவத்து வYர்த்
ணைபQன்களுக்கு, Zல்ல படிப்பு வெசால்லிக்
வெகாடுத் ாள் சாந் குIாரி. அவர்கள் வYர்ந்து
வெபரிQவர்கYான இந் இருபது வரு'த்தில்,
வெ ாணைலக்காட்சி வந்து கூத்தும் Zா'கமும்
ஒழிந்து ஜேபானது. Iதுசூ னராவும் பத்Iாவதியும்
இறந்து ஜேபாயிருந் ார்கள். அவர் கYது பூர்வீக
வெசாத்து காக்கிZா'ாவில் இருந் து. அதுவும்
சின்னப்பிள்ணைYக்கும் அவனது Iகன் களுக்கும்
வந்து ஜேசர்ந் து.
அடுத் ஐந்து வரு'ங்களில்
சின்னப்பிள்ணைYயின் Iகன்கள் Zன்றாகப் படித்து
வெபரிQ ஜேவணைலயில் அIர்ந் ார்கள்.
கல்Qா மும் வெசய்து வெகாண்'ார்கள். வெசன்ணைன
IாZகரில் வெபரிQ அடுக்குIாடி குடி யிருப்பில்
இரண்டு னித் னி வீடுகள் வாங்கிக்
வெகாண்'ார்கள். ஆணைசக்கும் ஆஸ்திக்குIாக ஒரு
ணைபQனும் ஒரு வெபண்ணும் இருவருக்கும்
உண்டு.
சின்னப்பிள்ணைYயின் Iகன்களும் IருIகள்களும்

ஜேவணைலக்கு ஜேபாகிறவர்கள். அவர்கள் உலகம்
இQந்திர உலகம். ஜேவணைல வெZருக்கடி அவர்கணைY
வெவகுவாக Iாற்றியிருந் து. அவர்களுணை'Q
உ ர்வுகளுக்குத் குந் படி வீட்டில் உள்Y
வெபரிQவர்களும் குழந்ணை களும் Z'க்க
ஜேவண்டியிருந் து.
வாசலில் வாகனச் சத் ம் ஜேகட்'வு'ன்
வரஜேவற்பணைறயில் இருக்கும் மின்விசிறிணைQ
சுழலவிட்டு, வரும் Iகனுக்ஜேகா IருIகளுக்ஜேகா
பிடித் பானத்ணை Qார் வெசய்து
ணைவத்திருப்பார்கள் சின்னப் பிள்ணைYயும்
சாந் குIாரியும். அணை ப் பார்த் அவர்கள் முகம்
Iலரும். வெ ாணைலக்காட்சி பார்த்துக் வெகாண்டு
Iகனும் IருIகளும் ஓய்வாக இருக்கும்ஜேபாது,
ஜேபரன்கணைYஜேQா ஜேபத்திகணைYஜேQா
விணைYQாட்டுகாட்டி ஜேவறு அணைறக்கு அணைழத்துச்
வெசன்று விடுவதும் அவர்கள் ஜேவணைல ான்.
“ ஏங்க ஜேபசாI ZாI ஊஜேரா' ஜேபாயிரலாIா..
இந் ப் பட்' வாழ்க்ணைக ஒத்துக்கணைலங்க “
“ என்னா ஜேபச்சு ஜேபசற.. சின்னஞ்சிறுசுங்க
வெகாழந்ணை ங்கY வச்சிக்கிட்டு கஷ்'ப்படுதுங்க..
இப்ப வுட்டுட்டு ஜேபாற ா.. ஜேவற ஜேபச்சு ஜேபசு “

Iகனுக்கு அனுசரணை Qான ந்ணை Qாக,
IருIகளுக்கு இங்கி ம் வெ ரிந் IாIனாராக,
ஜேபரப்பிள்ணைYகளுக்கு கணை வெசால்லும்
Zடிகனாக பலஜேவசம் ஜேபாடும் இந் வாழ்வு
சின்னப்பிள்ணைYக்கு பிடித்து ான் இருந் து.
அடுத் டுத் வீடுகளின் பால்கனியில்
இப்ஜேபாதும் சின்னப்பிள்ணைYணைQ நீங்கள்
பார்க்கலாம். அவர் ன் ஜேபரணைனஜேQா
ஜேபத்திணைQஜேQா வெகாஞ்சிக்வெகாண்டு,
சுற்றுமுற்றும் பார்த் படிஜேQ “ காQா
கானகத்ஜே நின்றுலாவும் “ என்ற வள்ளி
திருI ப் பா'ணைல பாடிக் வெகாண்டிருப்பார்.
சாந் குIாரி வரும் அரவம் ஜேகட்'ால் அது “
காக்க காக்க கனகஜேவல் காக்க “ என்று Iாறும்.

34. அப்பா 2100
அவன் அந் க் க ணைவத் திறந்து வெகாண்டு
வெவளிஜேQ வந் ஜேபாது, எல்லாஜேI நீல நிறIாக
இருந் து. ஓ! இன்னிக்கு ப்ளூ ஜே'Qா? Iனதில்
எண் ம் ஓடிQது. இந் இருபத்திஜேQாராம்
நூற்றாண்டின் மு ல் நூறு வரு'ங்கணைYக்
க'ந் தில், பூமி வெவகுவாக Iாற்றங்கணைYப்
வெபற்றிருந் து. அதில் ஒன்று ான் நிறம்Iாறும்
Zாட்கள். பூமியின் அதிபர், பல விஞ்ஞானிகணைY,
சாஸ்த்திர வல்லுZர்கணைYக் வெகாண்டு
வணைரQறுத் நிறக் ஜேகாட்பாடு ான், இன்று பூமி
முழுவதும் நிலவுகிறது. கணினியின்
உ விவெகாண்டு, பல நிறச்ஜேசர்க்ணைககள்
உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அடிப்பணை' ஏழு
வர் ங்கள் அபூர்வIாக எப்ஜேபா ாவது ான்
கண்ணில் படும். அதில் ஒன்று ான் இன்று
கண்ணில் பட்டிருக்கிறது.
அவன் வெவளிஜேQ வந் வு'ன் அந் ப்
வெபரும்க வு சாற்றிக்வெகாண்'து. அவனுக்கு

இன்று விடுமுணைற. அ னால் அவன் ஏஜே ா
அலுவலகம் ஜேபாகிறவன் என்று
எண்ணிக்வெகாள்Y ஜேவண்'ாம். அலுவலகங்கள்
எல்லாம் ஒழிக்கப்பட்டுவிட்'ன.
இப்ஜேபாவெ ல்லாம் இருக்கும் இ'ம்
அலுவலகம் எல்லாம் ஒன்ஜேற. விடுமுணைற
என்றால் அவனுக்கு இன்று ஜேவணைல எதுவம்
வெகாடுக்கIாட்'ார்கள் என்று வெபாருள்.
அவன் நீலநிற உணை' அணிந்திருந் ான்.
Zாட்களின் நிறத்திற்ஜேகற்ப உணை'களின்
நிறங்களும் ாIாகஜேவ Iாறிக்வெகாள்ளும்.
ஓஜே—ான் டுப்புச் சுவர் பலமிழந் காலம் இது.
அதீ சூரிQ வெவப்பத்ணை த் ாங்க முடிQா பூமி,
முழுவதுIாக ஒரு Iணைழக்ஜேகாட்ணை' அணிந்து
வெகாண்டிருந் து. சூரிQ ஒளியிலிருந்ஜே
சக்திணைQச் ஜேசமித்து ட்ப வெவப்ப சூழணைல
உருவாக்கியிருந் ார்கள்.
நீல நிறத்ணை ப் பார்த் தும் அவனுக்கு நீச்சலடிக்க
ஜேவண்டும் ஜேபாலிருந் து. பத் டி தூரத்தில் ஒரு
குYம் திடீவெரன்று ஜே ான்றிQது. இப்ஜேபாது
பூமியில் எல்லாஜேI வெவர்ச்சுவல் பிம்பங்கள்

ான்! எண் ங்களுக்கு ஏற்ப ட்ப வெவட்ப
சூழல்கள் Iாறிக்வெகாள்ளூம். வனம்
ஜேவண்டுIா? உ'ஜேன வரும். ஜேவட்ணை'Qா'
மிருகங்கள் ஜேவண்டுIா? கிணை'க்கும்.
கணிப்வெபாறி விணைYQாட்டுகளில் அலுப்பு
ஏற்பட்டு Iனி ன் அடுத் கட்ட்த்துக்குப்
ஜேபாய்விட்'ான். அவனுக்கு எல்லாஜேI நிச
உருவத்தில் ஜேவண்டிQ ாக இருந் து. பாதி ஜேபர்
நிலவில் வசிக்கப் ஜேபாய் விட்'ார்கள். அவர்கள்
பூமிக்கு வரும் வெசாற்ப ஜேZரங்களில் என்ன கனம்?
உ'ணைல தூக்கிக் வெகாண்டு Z'க்கஜேவ
முடிQவில்ணைலஜேQ என்று அங்கலாய்த் ார்கள்.
நிலவின் எணை' குணைறவு. ஆனால் அங்கிருக்கும்
Iனி ர்களுக்கு ணைல கனம் அதிகம்.
நீலக்குYம். நிலத் ண்ணீர். துள்ளிQ மீன்களும்
நீலம். உணை'கணைY அவிழ்க்க அவன்
ஜேQாசித் ான். ன் உ'லும் நீல நிறIாக
Iாறியிருக்குஜேIா என்று ஒரு அச்சம் அவன்
Iனதில் ஜே ான்றிQது. ஜேச!ஜேச! அப்படிவெQல்லாம்
ஆகாது என்று Iனதிற்குள் ஒரு சIா ானம்
வெசய்து வெகாண்'ான்.

உணை'ணைQ அவிழ்த்து குYக்கணைர ஓரம்
ணைவத் ான். உ'ஜேலாடு ஒட்டியிருந் ஐ டி
கார்ணை' பிய்த்து அருகில் ணைவத் ான். ஐ டி கார்ட்
மிக முக்கிQIான ஒன்று இன்ணைறQ பூமியில்.
அதுஜேவ அவன் அணை'QாYம். :ா கம். இன்ன
பிற. நீரில் பாQப்ஜேபானவணைன ஒரு குரல்
டுத் து.
அப்பா! ஜேகன் ஐ ஸ்விம்?
மூன்று வQது Iழணைலயின் குரல். அவனது
பக்கத்து வீட்டுக்காரன். அவனுணை'Q ஒஜேர Iகன்.
இப்ஜேபாது பூமியில் எல்ஜேலாருக்கும் ஒஜேர Iகன்
அல்லது Iகள் ான். வந் வன் இவனுணை'Q ஐ டி
கார்ணை'க் குனிந்து பார்த்துவிட்டு சிரித் ான். ணைக
குலுக்கினான். ன் உணை'கணைYயும் Iகனது
உணை'கணைYயும் கழற்றி ணைவத் ான். கூ'ஜேவ இரு
ஐடி கார்டுகணைYயும் பிய்த்து பக்கத்தில்
ணைவத் ான்.
ஐ டி கார்டுகள் ஒன்று ஜேபாலஜேவ இருந் ன.
இம்Iாதிரி சந் ர்ப்பங்களில் அரசாங்க விதி
முணைறகள் வெ ளிவாக இருக்கின்றன. அவன்
னது ஐ டி கார்ணை' எடுத்து நீலக் ஜேகாட்டின்

உள்பகுதியில் ணைவத் ான். அவர்கள் வரும்வணைர
காத்திருந் ான்.
அவர்கள் ஆனந் Iாகக்
குளித்துக்வெகாண்டிருந் ார்கள். வெவகுஜேZரம்
அவர்கள் குYத்தில் இருந் ார்கள். ஒரு வழிQாக
அவர்கள் குளித்து வெவளிஜேQ வந் ார்கள். இவன்
குYத்தில் இறங்கினான். சரிQாக பத்து
நிமி'ங்கள் குளித்துவிட்டு கணைரஜேQறினான்.
நீலக்ஜேகாட்ணை' எடுத்து அணிந்து வெகாண்'ான்.
உள்பகுதியில் துழாவினான். ஐ டி கார்டு
கா வில்ணைல. ப ற்றம் அவணைனத்
வெ ாற்றிக்வெகாண்'து. எங்ஜேக ஜேபாயிற்று?
சற்று ள்ளி ஐ டி கார்டு விழுந்திருந் து.
ஜேகாட்ணை' எடுக்கும்ஜேபாது
விழுந்திருக்கஜேவண்டும். அவசரIாக அணை
எடுத்துக்வெகாண்டு அவன் குடியிருப்ணைப ஜேZாக்கி
Z'ந் ான். பக்கத்து குடியிருப்புக்காரணைனயும்
அவன் Iகணைனயும் கா வில்ணைல. ஜேவறு
எங்காவது ஜேபாயிருப்பார்கள்.

ஆயிரம் குடியிருப்புகள் வெகாண்' அந் க்
காம்பவுண்டில் எல்லாஜேI ஐ டி
கார்டுமூலIாகத் ான் Zணை'வெபறும்.
அந் கார்டுகள் வித்திQாசIானணைவ! சட்வெ'ன்று
பார்த் ால் அட்ணை' முழுவதும்
புள்ளிகYாகத் ான் இருக்கும். Zடுவில் சில
ஜேகாடுகளும். எவெலக்ட்ரானிக் சிப் பதிக்கப்பட்'
அட்ணை'. அவனது விவரங்கள் அ னுள்ஜேY
இருக்கும். அணை அவன் கூ' பார்க்க முடிQாது.
ஏ ாவது வில்லங்கத் கவல் இருக்கிற ா என்று
அவனுக்குத் வெ ரிQாது. காவல் துணைற ஊழிQர்கள்
என்றாவது வந்து அவன் க ணைவத்
ட்டும்ஜேபாது ான் அவனுக்ஜேக அந் விவரம்
புரியும். ஜேZற்று ான் பக்கத்து வீட்டுக்காரணைன
இழுத்துப் ஜேபானார்கள். கார ம் பிறகு வீட்டு
சுவற்றில் ஒளிபரப்பாகிQது. இங்ஜேக எல்லாஜேI
வெ ள்Yத் வெ ளிவு. Iணைறவு என்பஜே கிணை'Qாது.
ரகசிQஜேI இல்ணைல. பரசிQம் ான்.
ப.வி. ஒரு ŒுயூIனாய்ட் வெபண்ணை
கா லித்திருக்கிறான். அப்படிவெQல்லாம்
சட்வெ'ன்று பூமியின் Iனி ன் கா லித்து வி'
முடிQாது. Qாணைர கா லிக்க ஜேவண்டும் என்று

அரசு வெசால்லும். Zகர்ந்து வரும் வரிணைசயில்
Qாருக்கு ஜேZராக Qார் வருகிறார்கஜேYா அவர்கஜேY
இணை . ஆணுக்கும் வெபண்ணுக்குIான னி
வரிணைச. சூப்பர் கணிப்வெபாறியில் அது Zகர்ந்து
வெகாண்ஜே' இருக்கும். திருI ஒப்பு ல்
வெகாடுக்கும் ஆணும் வெபண்ணும் வரிணைசயில்
வெபQர்கYாக நிற்பார்கள்.
ப.வி. இவனாகஜேவ ஜேவணைலயில் சந்தித் ஒரு
வெபண்ணை பார்த்து ணைIQலாகி கா ணைலச்
வெசால்லியிருக்கீறான். அ ற்கு இவன் ஜேZாக்கம்
புரிQவில்ணைல. கா ல் அ ற்கு கற்றுத்
ரப்ப'வில்ணைல. அ னால் அது அரசுக்குப்
ஜேபாட்டு வெகாடுத்து விட்'து.
குழந்ணை கள் கூ' அரசின் தீர்Iானம் ான்.
சட்வெ'ன்று வெபற்றுக் வெகாள்Y முடிQாது.
பிறந் ாலும் அது அவர்களிணை'ஜேQ வYராது.
அ ற்கும் வரிணைச உண்டு. எந் அப்பா, அம்Iா
என்று அரஜேச தீர்Iானிக்கும். மு லில் அந்
குழந்ணை யின் Iரபணு, ஆற்றல், சக்தி, சிந்திக்கும்
திறன் எல்லாம் ஒரு 30 வரு'ங்களுக்கு
முன்கூட்டிஜேQ தீர்Iானிக்கப்படும். பிறகு அ ற்கு
ஜே ா ான அம்Iா, அப்பாக்கள்

ஜே ர்ந்வெ டுக்கப்படுவர். ஒவ்வெவாரு உயிணைரயும்
வெசதுக்குவதில் அரசுக்கு வெபரும் பங்கு உண்டு.
குYத்தில் குளிக்க வந் சிறுவன் கூ' அந்
ஆளின் Iகனில்ணைல. அவனுக்கு அதில் வெபரிQ
சுவாரஸ்Qம் இல்ணைல. ஜே ணைவ ஒரு Iகன்.
கிணை'த் ணை ஜேபணி வYர்க்கிறான்.
உள் நுணைழவ ற்கும், லிப்டிற்கும், வீட்டின்
க ணைவத் திறப்ப ற்கும், கணினிணைQத்
திறப்ப ற்கும் ஒஜேர ஐ டி கார்டு ான்.
ஜேகட்டின் இடுக்கில் ஐ டி கார்டுக்கான இ'ம்
இருந் து. அவன் ஐ டி கார்ணை' அதில்
நுணைழத் ஜேபாது அடி வயிற்றில் ஒரு பந்து
உருண்'து. ஜேகட்டிலிருக்கும் ஸ்ஜேகனர் அவணைன
அலசிக்வெகாண்டிருக்கிறது என்பணை
உ ர்ந் ான். ஜேகட்டின் முகப்பில் ஒரு திணைர
ஜே ான்றிQது. அதில் அவன் முகIல்லா முகம்.
அந் ப் பக்கத்துக் குடியிருப்புக்காரனின் முகம். நீ
ஜேபாலி என்ற வாசகம் பளிச்சிட்'து. அவன்
சு ாரித்துக்வெகாள்ளும்முன், அவன் காலடியில்
ஒரு சுரங்கக்க வு திறக்கப்பட்டு அவன் அதில்
விழுந் ான். நிணைனவு ப்புவ ற்குள் அந்

பக்கத்து குடியிருப்புக்காரனும் சுரங்கத்தில்
விழுவதுஜேபால் ஒரு காட்சி வெ ரிந் து.

35. உ வும் கரங்கள்
பாஸ்கருக்குப் ஜேபானIா ம் ான் கல்Qா ம்
ஆகியிருந் து. ஒருIா ம் விடுமுணைறயில் சீரங்கம்
ஜேபானஜேபாது தீடீவெரன்று ஒரு வரன்
குதிர்ந்திருப்ப ாக அம்Iா வெசான்னாள்.
பார்த் வு'ன் பிடித்துப் ஜேபாயிற்று
வெகௌசல்Qாணைவ. முகூர்த் Zாள் பார்த்து, சத்திரம்
பார்த்து கல்Qா ம் முடிவ ற்குள் அவனுணை'Q
ஒரு Iா விடுமுணைற ஏறக்குணைறQ கா ாIல்
ஜேபாயிருந் து. ஐந்து Zாட்கள் Iட்டுஜேI அவன்
வெகௌ—ல்Qாவு'ன் இருக்க முடிந் து. அதிலும்
பாதி உறவினர் விருந்து உபசாரத்தில் கழிந்து
விட்டிருந் து. ஆணைச அறுபது Zாள் என்பது
ணைIக்ஜேரா சிப்பில் ஜேபாட்' Iாதிரி அறுபது Iணி
ஜேZரத்தில் முடிக்க ஜேவண்டி இருந் து.
அ ற்கப்புறம் ஆடி வந்து சதி பண்ணிQதில்
இன்னும் ஒரு Iா ம் ள்ளிப் ஜேபாயிற்று.
இன்று வெகௌ—ல்Qா அவன் ஜேவணைல பார்க்க்கும்
ஊருக்கு வரப்ஜேபாகிறாள். பாஸ்கருக்கு

வங்கியில் ஜேவணைல. வெ ரிQாத் னIாக ப வி
உQர்வுத் ஜே ர்ணைவ எழுதித் வெ ாணைலத்து,
அதிகாரிQாக ஆகியிருந் ான்.
வெகால்கத் ாவிலிருந்து கQா வெசல்லும் வழியில்
ஒரு கிராIத்துக் கிணைYயில் ஜேபாஸ்டிங். ஊர்
சரிQான கிராIம். பாஸ்ஞ்சர் ரயில்கள்
Iட்டும் ான் இங்ஜேக நிற்கும். அதுவும் ஒரு
ZாணைYக்கு ஒன்ஜேறா இரண்ஜே'ா. இப்ஜேபாதுகூ'
வெகௌ—ல்Qா வரப்ஜேபாகும் பா—ஞ்சர்,
வெகால்கத் ாவிலிருந்து Iாணைல ஆறு Iணிக்குக்
கிYம்பி, ஆடி அணைசந்து, இரவு
பதிவெனான்றணைரக்குத் ான் வந்து ஜேசரும். அதுவும்
அவ்வYவு நிச்சQமில்ணைல.
பாஸ்கர் Iனணை ஜேIலும் சில விசQங்கள்
குழப்பிக் வெகாண்டிருக்கின்றன.
வெகௌ—ல்Qாவு'ன் IாIனாஜேரா IாமிஜேQாஜேரா
வரIாட்'ார்கள். வெசன்ணைன வணைர வந்து, ரயில்
ஏற்றி விட்டு அவனுக்கு ந்தி அடித்திருந் ார்கள்.
வெகால்கத் ாவில் வெகௌ—ல்Qா அவளுணை'Q
அத்ணை ணைபQன் வீட்டில், Iாணைல வணைர
ங்கிவிட்டு, ரயில் ஏறியிருப்பாள். அத்ணை

ணைபQனாவது கூ' வந்திருக்கலாம். அவனாலும்
முடிQவில்ணைல. அவனுக்கு னிQார்
நிறுவனத்தில் உத்ஜேQாகம். லீவு கிணை'க்காது
ஜேலசில். அவன் Iணைனவியும் நிணைறIா
கர்ப்பிணி.
அந் ஸ்ஜே'சனில் அந் இரவு ஜேZரம்
அவ்வYவாக Z'Iாட்'ம் இல்ணைல. பாஸ்கர்
வங்கி ஜேIலாYரி'ம் ஜேகட்டு, வங்கியின்
ஜேIாட்'ார் ணைசக்கிணைY எடுத்து வந்திருந் ான்.
லக்ஜேகஜ் அதிகIாக இருந் ால், ஸ்ஜே'சன்
Iாஸ்'ர் அணைறயில் ணைவத்துவிட்டு, காணைலயில்
வண்டி ஏற்பாடு வெசய்து எடுத்துக் வெகாள்Yலாம்
என்று முடிவு வெசய்திருந் ான்.
பதிவெனான்றணைரக்கு வர ஜேவண்டிQ ரயில் வரும்
சுவஜே' வெ ரிQவில்ணைல. ஸ்ஜே'சன் Iாஸ்'ர்
அணைறயில் விYக்கு எரிந்து வெகாண்டிருந் து.
பாஸ்கர் வெIல்ல ஸ்ஜே'சன் Iாஸ்'ர் அணைறணைQ
ஜேZாக்கி Z'ந் ான். அவர் Zன்றாக தூங்கிக்
வெகாண்டிருந் ார். வெIல்ல அவணைர ட்டி
எழுப்பி, னக்குத் வெ ரிந் அணைரகுணைற
இந்தியில், ரயில் பற்றி விசாரித் ான். வழியில்

ஏஜே ா ஆக்ஸிவெ'ண்'ாம். ரயில் இரண்டு Iணி
ஜேZரம் ாI ம் என்று வெசால்லிவிட்டு,
Iறுபடியும் தூங்கப் ஜேபாய்விட்'ார்.
ஆன்ஸிவெ'ண்ட் என்றால் எந் ரயில்?
வெகௌசல்Qா வரப்ஜேபாகும் ரயிலா? அல்லது
அ ற்கு முந்ணை Q ரயிலா? ஆக்ஸிவெ'ண்ட்
என்றால் உயிர் ஜேச ம் உண்'ா? வெபQர் விபரம்
ஏஜே னும் கிணை'க்குIா? பாஸ்கரின் Iனணை
ஆயிரம் ஜேகள்விகள் குணை'ந் ன.
இரண்டு Iணி ஜேZரம் கழித்து, அவன் எதிர்பார்த்
ரயில், ஆடி அணைசந்து வந் து. அது ஒன்றும்
ஆக்ஸிவெ'ண்ட் ஆனIாதிரி வெ ரிQவில்ணைல.
பாஸ்கருக்கு வெகாஞ்சம் நிம்IதிQாக இருந் து.
கணை'சி ஆள் இறங்கி வரும்வணைர பாஸ்கர்
காத்திருந் ான். ஆனால் வெகௌ—ல்Qா
வரவில்ணைல.
வெகௌ—ல்Qா என்ன ஆனாள்? அவளுக்கு
ஏஜே னும் ஆகியிருக்குIா? ஒரு ஜேவணைY
அவளுக்கு ஏஜே னும் ஆகியிருந் ால், உலகம்
ன்ணைன எப்படிப் பார்க்கும். புது IணைனவிணைQ
முழுசாகக் கூ'ப் பார்க்காIல் வெ ாணைலத்

க வனுக்கு சமூகத்தில் என்ன இ'ம்? அவன்
துரதிருஷ்'ம் ான் அவணைY அடித்துப் ஜேபாட்டு
விட்'து என்று ஜேபசுவார்கYா?
ரயில் வெIல்ல அவணைனக் க'ந்து ஜேபானது.
வினாடி ஜேZரத்தில் அ ன் முன் பாய்ந்து
வி'லாIா என்று கூ' ஒரு ஜேQாசணைன வந் து.
வெகௌ—ல்Qாவின் முகம் ஒரு வினாடி அவன் கண்
முன் வந்து ஜேபானது. கல்Qா
•ஜேபாட்ஜே'ாக்கணைY, அலுவலக Zண்பர்களி'ம்,
அந் ஊரில் வெ ரிந் வர்களி'ம் எல்லாம் இந்
ஒரு Iா த்தில் காட்டி
வெபருணைIப்பட்டுக்வெகாண்'து ப்ஜேபா என்று
ஜே ான்றிQது. இப்படிஜேQ இன்னும் ஒரு Iணி
ஜேZரம் ஸ்ஜே'சனிஜேலஜேQ உட்கார்ந்திருந் ான்.
வெபருத் பிரQாணைசக்குப் பிறகு ஜேIாட்'ார்
ணைசக்கிளில் வீடு வந்து ஜேசர்ந் ஜேபாது, உள்ஜேY
விYக்கு எரிந்து வெகாண்டிருந் து. ஜேIாட்'ார்
ணைசக்கிள் சத் த்ணை க் ஜேகட்டு, வாசல் க வு
திறந் து.
வாசற்படியில் வெகௌ—ல்Qா நின்று
வெகாண்டிருந் ாள். பின்னாலிருந்து ணைப:ாIா

ஜிப்பாஜேவாடு ஒரு பஞ்சாபி இணைYஞன் எட்டிப்
பார்த் ான். பாஸ்கணைரப் பார்த் வு'ன்
வெகௌ—ல்Qா உணை'ந்து அழு ாள்.
‘ இவர் ான் என்ணைன பத்திரIா இங்ஜேக வெகாண்டு
வந்து ஜேசர்த் ார் ‘ என்று திரும்பி அவன் Iார்பில்
முகம் புணை த் ாள்.
“ இவர் வெபQர் அர்விந்த் ஜேகாஸ்வாமி” என்றாள்
வெகௌசல்Qா. அந் இணைYஞன். கணைYQாக
இருந் து அவன் முகம். அவன் 'ர்பவெனல்லாம்
கட்டியிருக்கவில்ணைல. 'ர்பன் கட்டும் பஞ்சாபி
இல்ணைலஜேQா? அவன் பஞ்சாபிஜேQ இல்ணைல!
உத்திராகண்ட் IாநிலIாம். பிணைழப்பு ஜே டி
இங்ஜேக வந் குடும்பIாம்.
மு லில் வெகாஞ்சம் சந்ஜே கமும், வெபாறாணைIயும்,
ஜேகாபமும் கூ' வந் து பாஸ்கருக்கு. வெபாழுது
ஜேபாகாIல் பார்த் , புரிQா , மிஸ்'ர் அன்ட்
மிஸ்ஸ் ஐQர் ப'ம் ஏஜேனா ஞாபகம் வந்து
வெ ாணைலத் து.
க வணைனப் பார்க்கும் ஏக்கத்து'ன் வரும்
Iணைனவி, னியி'த்தில், Iணைழயில், அழகான
இணைYஞனு'ன் இருக்க ஜேZர்ந் ால், என்ன

ஆகியிருக்கும்? என்கிற விபரீ கற்பணைனகள்
பாஸ்கரின் Iனதில் ஓடின.
சரி! விபத்து என்கிறார்கஜேY? இவள் எப்படி
ப்பித் ாள்? இவன் காப்பாற்றினானா? என்ன
விபத்து? ஜேகள்விகள் குணை'ந்து வெகாண்டிருந் ன
பாஸ்கரின் Iனதில்.
வெIல்ல உள் Zகர்ந்து, ஒரு Zாற்காலியில்,
துணைவத் துணி ஜேபால உட்கார்ந் ான் பாஸ்கர்.
சட்வெ'ன்று இன்வெனாரு விசQம் மூணைYணைQத்
ாக்கிQது. எப்படி உள்ஜேY வந் ார்கள்? எத் ணைன
காலம் ஆயிற்று. சக:Iாக இருக்கிறார்கஜேY?
இ'த்ணை யும் னிணைIணைQயும் பQன்படுத்திக்
வெகாண்டு விட்'ார்கYா?
எதிஜேர ஜேகாஸ்வாமி ஒரு வெIௌன ஸ்வாமிQாக
உட்கார்ந்திருந் ான். Zாகரீகம் கார Iாக
அவணைன ஜேZாக்கி புன்னணைகத் ான். எப்படிக்
ஜேகட்பது? இவன் இரவு இங்ஜேகஜேQ இருக்கப்
ஜேபாகிறானா? இன்று Iட்டும் ானா? இல்ணைல
இரவுகYா?
“ டீ ஜேபாட்ஜே'ங்க! சப்பாத்தியும் 'ாலும்
வெசஞ்சிருக்ஜேகன்! அர்விக்கு அரிசி
ஒத்துக்கா ாம்!”

“ அர்வி!! “ என்ன வெசல்லம் வெகாஞ்சுகிறாள்.
திட்'மிட்' சந்திப்பா இது? ஏற்கனஜேவ
வெ ரிந் வனா?
“ சார் Qாருன்னு..?’
“ ஓ! Iறந்ஜே ஜேபாய்ட்ஜே'ன்! இவரு இந்
ஊராம்.. பக்கத்து கிராIம். Zல்லா
படிச்சிருக்காரு.. ஆனா ஜேவணைல ான்
வெகணை'க்கணைல. அ னால ரயில்ஜேல தினமும்
ஏ ாவது வெபாருணைY விக்கற ஜேவணைலணைQ
வெசஞ்சுகிட்டு இருக்காரு! இந் Iணிகள்
ஜேகார்த் ப ப்ணைப கூ' இவருக்கிட்ஜே'
வாங்கினது ான். அவங்க அக்கா ான்
வெசய்வாங்கYாம்! அவங்க ஒரு வி ணைவ.. பால்Q
விவாகத் ால முணைYச்ச வி ணைவ.. இங்ஜேக
IறுI ம்லாம் ஊர் பஞ்சாQத்து ஏத்துக்கா ாம்.
அ னால் இவரு அக்காவுக்கு ஒத் ாணைசQா
இருக்காராம்”
‘ இப்ப உனக்கு ஒத் ாணைசQா
வந்துட்'ானாக்கும்!’ என்று நிணைனத்துக்
வெகாண்'ான் பாஸ்கர்.
“ அப்புறம், இவர் டிஃபரண்ட்லி ஏபிள்ட்! மூணைY
சரிQா வYரணைல. எணை யும் வெIதுவாத் ான்

வெசய்வாரு.. ஆனா அது ான் என்ணைன
காப்பாத்திச்சு”
பாஸ்கர் நிமிர்ந்து உட்கார்ந் ான். சுவாரஸ்Qம்
அவணைனத் வெ ாற்றிக் வெகாண்'து. என்ன? என்பது
ஜேபால புருவங்கணைY உQர்த்தினான்.
“ இங்வெகல்லாம் வெராம்ப ஜேIாசங்க! ரயில் ஏஜே ா
விபத்துன்னு ாI Iாச்சு. அப்ப Zான்
தூங்கிட்டிருந்ஜே ன். அ னால எனக்குத்
வெ ரிQணைல. இதுக்கு முன்னால ஏஜே ா ஒரு
ஸ்ஜே'சன்ல, Zான் இந் ரயில் இங்ஜேக
வரஜேவண்டிQ ஜேZரத்துக்கு இறங்கிட்ஜே'ன்.
பாத் ா உங்கணைYக் காஜே ாம்? பQIா
ஜேபாயிடிச்சு.. அப்பத் ான் இவரு இந் Iணி
ணைபகணைY எல்லாம் Iாட்டிக்கிட்டு வந் ாரு.
இவருக்கு ஸ்ஜே'சன் Iாஸ்'ருங்க எல்லாம்
சிஜேZகி ம் ஜேபால. அ னால உ'ஜேன Iாஸ்'ணைர
எழுப்பி பாதி ஸ்ஜே'சன் ாண்டியிருந் ரயிணைல
நிக்க வச்சுட்'ாரு. கூ'ஜேவ என் ணைபகணைYத்
தூக்கிட்டு ஓடிப் ஜேபாய், ரயில் ஏறிஜேனாம். அந்
அவசரத்துல இவர் விக்கறதுக்கு வச்சிருந்
ணைபகள் எல்லாம் எங்கிஜேQா விழுந்துடுச்சி. “
ஆச்சர்QIாக அவணைனப் பார்த் ான் பாஸ்கர்.

அரவிந்த் புரிந் து ஜேபால புன்னணைகத்துக்
வெகாண்டிருந் ான்.
“ வந்து வெகாஞ்ச ஜேZரம் ாங்க ஆச்சு. உங்க
முகவரிணைQ காட்டிஜேனன். அதுக்கு ஒரு குறுக்கு
வழி இருக்கற ா வெசால்லி, ஸ்ஜே'சனுக்கு அந் ப்
பக்கம் இறக்கி விட்டு, என்ணைன இங்ஜேக
அணைழச்சிக்கிட்டு வந்துட்'ாரு.. வாசல் விYக்கு
ஆணியிஜேல ஒரு சாவி Iணைறவா Iாட்டி
வச்சிருப்ஜேபன்னு நீங்க கடி ம் எழுதினது
ஞாபகம் வந்துச்சு. ஜே டி எடுத்து உள்ஜேY
வந்துட்ஜே'ாம்.”
இனிஜேI ான் க்ணைYஜேIக்ஸ் என்று நிணைனத்துக்
வெகாண்'ான் பாஸ்கர்.
“ என்ணைன உள்ஜேY அனுப்பிட்டு க ணைவ பூட்டி
சாவிணைQ என்கிட்ஜே' வெகாடுத்துட்'ாரு இவரு.
இதுவணைரக்கும் வெவளிஜேQ ான் இருந் ாரு. உங்க
ணைபக் சத் ம் ஜேகட்'வு'ஜேன ான், Zான் இவணைர
உள்ஜேY கூப்பிட்ஜே'ன். மூணைY
வYரஜேலன்னாலும், என்ன கண்ணிQம் பாருங்க “
வாசலில் நிழலாடிQது. வ'க்கத்தி பு'ணைவயில்
ஒரு வெபண்Iணி நின்றிருந் ாள். அவணைYப்
பார்த் வு'ன் அரவிந்த் துள்ளி எழுந் ான்.

“ ஜேIரா வெபŒன் ‘ என்று குழறினான்.
அவள் அப்படிஜேQ வெகௌசல்Qாணைவ உரித்து
ணைவத்திருந் ாள். வெகாஞ்சம் வQது கூ'
அவ்வYவு ான்.
அக்காவும் ம்பியும் கும்பிட்டு விணை'
வெபற்றார்கள். அரவிந்த் ணைககளில் ஐநூறு ரூபாய்
ஜேZாட்ணை' ணைவத்து அழுத்தினான் பாஸ்கர்.
Iணிப்ணைப Zஷ்'த்திற்கு அல்ல.. IணிQான
Iனி த்திற்காக!

36. காஷ்மீர் மிYகாய்
கண் ன் —ாணைரப்பற்றி ஜேகாபி ான்
வெசான்னான். ஜேZற்று ஒரு இலக்கிQக்கூட்'த்தில்
கலந்துவெகாண்டு விட்டு பஸ் ஸ்'ாப்ணைப ஜேZாக்கி
Z'ந் ஜேபாது ஜே ாளில் ஒரு ணைக ட்டிQது.
ஜேகாபி. என் பால்Q சிஜேZ கி ன்.
வெபான்ஜேனரிக்காரன். Zானும் ான். ஒன்றாய் ஒஜேர
பள்ளியில் பத் ாம் வகுப்பு வணைர படித்ஜே ாம்.
அ ற்கப்புறம் அவன் சினிIா ஆணைசயில்
வெசன்ணைன ஜேபானவன் ான். இப்ஜேபாது ான்
சந்திக்கிஜேறன்.
‘ ஜேகாபி ‘
‘ கவெரக்'ா கண்டுபிடிச்சிட்டிஜேQ ‘
‘ எப்படி'ா ஐம் —ாரி எப்படி இருக்கீங்க ஜேகாபி ‘
‘ஜே'ய் Zான் ஒண்ணும் —¥ப்பர் ஸ்'ார்
ஆயி'ணைல. என்ணைன எப்பவும் ஜேபால கூப்பிடு ‘
‘ அப்ப சரி'ா க்ளி.’
ஜேகாபி க'க'வெவன்று சிரித் ான்.
‘ க்ளி பரவாயில்ணைலஜேQ இன்னும் ஞாபகம்
வச்சிருக்கிஜேQ. Qாரு என்ணைன அப்படிக்

கூப்பிடுவாருன்னு வெசால்லு ‘
‘ஜேவஜேற Qாரு? Zம்I கண் ன் —ார் ான்’
‘ கவெரக்ட் Zம்I கண் ன் —ார் ான். கிராப்ட்
பிரிQட்ல க்ளிவெல நூல் திரிக்கச் வெசான்னாரு.
பஞ்சு பிஞ்சஜே விர நூல் வரணைல. அப்புறம்
எங்க பாத் ாலும் ” க்ளி” ன்னு ான்
கூப்பிடுவாரு’
‘ உனக்கு க்ளிவெல நூல் நூக்க Iட்டுIா வரணைல.
அவர் வெசால்லிக்வெகாடுத் மிழும் வரணைல.
அதுக்குக் கூ' அவர் கவிணை Qா ஒரு வரி
வெசான்னது எனக்கு இன்னும் ஞாபகமிருக்கு’
‘ Zான் வெசால்ஜேறன். நூலறிQா உனக்கு மிழ்
எப்படி வரும்? கவெரக்'ா? ஆனா வரா
மிழ் ான் என்ணைன இப்ஜேபா வாழணைவக்குது.
சினிIாவுக்கு பாட்வெ'ழு ஜேறன். வண்டி ஓடுது’
‘ மிழ் வரா நீ பாட்வெ'ழு ஜேற… மிழ்ல மு ல்
Iார்க் வாங்கிQ Zான் பாங்கில
க க்வெகழு ஜேறன். கண் ன் —ாருக்கு
வெ ரிஞ்சா வருத் ப்படுவாரு’
‘ வெ ரிQப்படுத்திடுஜேவாம்… கண் ன்—ார்
இப்ப வெசன்ணைனல ான் இருக்காரு.
புரணைசவாக்கம் முத்துச்வெசட்டித் வெ ருவில.

ஜேபான வாரம் பாத்ஜே ன். ரிட்'Qர்'ாயிட்'ாராம்.
ஒரு வெபாண்ணு. கட்டிக் வெகாடுத்திட்'ாரு.
அவளும் புரணைசவாக்கத்தில ான் இருக்காYாம்.
அ ான் இங்ஜேகஜேQ வந்திட்ஜே'ன்னாரு’
கண் ன் —ார் வெசன்ணைனயிலா! பணைழQ பள்ளி
ஞாபகங்கவெYல்லாம் Iனதில் வந்து அணைல
ஜேIா ஒரு வெ ருவிYக்கின் வெவளிச்சத்தில்
அவரது முகவரிணைQக் குறித்துக்வெகாண்ஜே'ன்.
அந் ப் பக்கம் ஜேபாகும்ஜேபாது கண் ன் —ாணைர
அவசிQம் பார்க்கஜேவண்டும்.
இரண்டு வாரங்கள் டிவெரயினிங்கிற்காக
ணைŒ ராபாத்திற்கு வெசல்ல ஜேவண்டிQ ால்
கண் ன் —ார் பற்றி Iறந்ஜே ஜேபானது.
ஜேகாபி ான் ஒரு Zாள் வங்கிக்கு •ஜேபான் வெசய்து
விசாரித் ான். கண் ன் —ாணைர Iறுபடியும்
ஞாபகப்படுத்திQ அவனுக்கு Zன்றி வெசான்ஜேனன்.
ஞாயிற்றுக்கிழணைI காணைலயில் அஞ்சலா
ஆச்சரிQப்பட்'ாள். Zான் சீக்கிரஜேI
எழுந்துவிட்'தும், காணைலக் க'ன்கணைY
முடித்துவிட்டு உ'ஜேன குளித் தும், டிரஸ்
Iாட்டிக்வெகாண்டு வெவளிஜேQ கிYம்பிQதும்
அவள் ஆச்சர்Qத்திற்கு கார ம்.

‘ என்னங்க காணைலயில வெகYம்பிட்டீங்க. க'ன்
வசூலுக்கு எல்ஜேலாரும் ஜேபாகணும்னு பாங்கில
வெசால்றாங்கன்னு வெசான்னீங்கஜேY? அது
வந்திருச்சா?’
இதுவும் ஒரு Iாதிரி க'ன் வசூல் ான். ஆனால்
க'ன் வாங்கிQவஜேன க'ன் வெகாடுத் வரி'ம்
ஜேZரில் வெசன்று வெகாடுப்பது. கல்விக்க'னில்
விதிமுணைறகள் ணைல கீழ்.
எங்கள் வங்கிக்கிணைYணைQத் வெ ா'ர்பு வெகாண்டு
ஏற்கனஜேவ கண் ன் —ார் இருக்கும் வெ ரு
எங்கிருக்கிறது என்று சரிQாக குறித்து
ணைவத்திருந்ஜே ன். அ னால் என்னால் சுலபIாக
வெ ருணைவயும் வீட்ணை'யும் கண்டுபிடிக்க
முடிந் து.
இருப டி சந்து அந் த் வெ ரு. வீட்டின் முன் க வு
பணைழQகாலப் பாணியில் ரூல்ட் ஜேZாட்டு ஜேபால்
கம்பிகள் நிணைறந்திருந் து. அணைழப்பு Iணி
சிறுவர்களுக்கு எட்'ா உQரத்தில் இருந் து.
அழுத்திஜேனன். Zாக்குணை'ந் Iணி ஜேபால் ஒரு
சத் ம் உள்ஜேY ஜேகட்'து. உள்ஜேY வெகாஞ்சம்
இருட்'ாக இருந் து. ஒண்டிக்குடித் ன சந்து
வீடுகளில் இருட்டு ஒரு இலவச இணை ப்பு.

அணைறகளில் கூ' சூரிQ வெவளிச்சம் கூணைறயின்
சதுரக் கண் ாடி வழிQாகத் ான் வரும். சில
சIQம் அந் வெவளிச்சம் படும்படிQாக ஒரு
பக்வெகட்டில் நீர் ணைவக்கப்பட்டிருந் ால் அந்
நீரில் வெவளிச்சம் பட்டுத் வெ றித்து சுவர்களில்
ஜேகாலம் ஜேபாடும். அது ஒரு சுகIான ஓவிQம்.
அணை Zான் பல முணைற Zான்
குடியிருந் பல வீடுகளில் ரசித்திருக்கிஜேறன்.
ாழ்ப்பாள் அகற்றும் ஓணைசயும் க வு
முனகிக்வெகாண்ஜே' திறக்கும் ஓணைசயும் ஒரு ஜேசரக்
ஜேகட்'து. ஒரு வெIலிQ உருவம் வாசணைல விட்டு
இறங்கி வெ ருவில் கால் ணைவத் து. கண் ன்
—ார்!!
கண்கணைY இடுக்கிக்வெகாண்டு என்ணைனப்
பார்த் ார் கண் ன் —ார். இருட்டிலிருந்து
சட்வெ'ன்று வெவளிச்சத்திற்கு வந் ால் சில
வினாடிகளுக்கு கண்கள் கூசும். வQ ானதில்
பார்ணைவ Iங்கியிருக்கவும் கூடும்.
‘ வ க்கம் கண் ன் —ார்’
‘ Qாரு? சங்கரனா?’
‘ ஆIாம் —ார்’
‘ வெசய்யுள் சங்கரன்’ அவர் உ டுகள் என் வெபQணைர

வெபருணைIயு'ன் முணுமுணுத் ன.
எனக்கு அவர் ணைவத் வெபQர் வெசய்யுள் சங்கரன்.
எந் ச் வெசய்யுணைYயும் Iனனம் வெசய்து
ஒப்பிப்பதில் Zான் வெகட்டிக்காரன்.
அதிலும் அணை கண் ன் —ார்
வெசால்லிக்வெகாடுத் வாஜேற ஒப்பிப்ஜேபன். சபாஷ்
என்பார் அவர்.
ஜே ாள் ஜேIல் ணைக ஜேபாட்டு அணை த் வாஜேற
என்ணைன உள்ஜேY அணைழத்துப்ஜேபானார். ஒரு
சாய்வு Zாற்காலியும் அ ற்கு முன்னால் ஒரு
ஸ்டூலும் அ ன் ஜேIல் ஒரு 'ம்Yரில் ண்ணீரும்
ணைவக்கப்பட்டிருந் து. காணைல உ வுக்கு அவர்
Qாராகும்ஜேபாது என் அணைழப்பு Iணி அவணைர
வாசலுக்கு அணைழத்திருக்கிறது. எதிஜேர இருந்
ஒரு வெபஞ்சில் என்ணைன உட்காரச் வெசால்லிவிட்டு
சாய்வு Zாற்காலியில் அIர்ந்து வெகாண்'ார்.
‘ எப்படி கண்டுபிடிச்ஜேச?’
‘ வெகாஞ்ச Zாளுக்கு முன்னால ” க்ளி” ணைQப்
பார்த்ஜே ன். அவன் ான் வெசான்னான் —ார்’
‘ க்ளி ? ஓ ஜேகாபிQா? இன்னும் அந் ப் ஜேபணைர
நிணைனவு வச்சிருக்கிQா?’ கண் ன் —ார்
சிரித் ார்.

‘ அவனும் Iறக்கல —ார். ‘
‘ எப்படி Iறக்கமுடியும்? அந் ப் ஜேபரில ாஜேன
அவன் சினிIா பாட்டு எழு றான்’
எனக்கு ஆச்சரிQாIாகவிருந் து. பல
ப'ங்களுக்கு ஜேகாபி அந் ப் வெபQணைரQா
ணைவத்துக்வெகாண்டு பாட்வெ'ழுதுகிறான்?
கண் ன் —ார் நிணைறQ ஜேபசினார். வெ:யித்
Iா வணைன பார்த் ஒரு உண்ணைIQான
ஆசிரிQரின் சந்ஜே ா…ம் அவரி'ம் வெ ரிந் து.
அணைற ஓரத்தில் நிழலாடிQது. கண் ன் —ார்
நிமிர்ந்து பார்த் ார்.
‘ ஆங் பார்வதி இது என்ஜேனா' Iா வன்.
வெசய்யுள் சங்கரன். என்னாIா வெசய்யுள்
ஒப்பிப்பான் வெ ரியுIா? இவன் என்ணைன
IாதிரிஜேQ ஒரு மிழாசிரிQரா வருவான்னு
வெZணைனச்ஜேசன். பாங்கில ஜேவணைல வெசய்Qறானாம்’
கண் ன் —ார் Iணைனவி அவருக்கு ஜேZவெரதில்
ஜே ாற்றத்தில். வெகாஞ்சம் குண்'ாக குள்YIாக
கறுப்பாக… அதிலும் அந் முகம்… Zதிகள்
வணைரந் இந்திQா வணைரப'ம் ஜேபால.
‘ வ க்கம் ம்பி ‘
முகத்ணை ப் ஜேபாலஜேவ குரலும் வெகாஞ்சம்

டிப்பான ாக இருந் து. ஆண் வாணை' அதிகம்
அந் க் குரலில். கண் ன் —ார் ஏஜே ாஜே ா
ஜேபசிக்வெகாண்டிருந் ார். என்னால் அதில் முழுக்
கவனமும் வெசலுத் முடிQவில்ணைல. அவரது
Iணைனவியின் முகம் என்ணைன இன்னும்
பQமுறுத்திக்வெகாண்டிருந் து. எப்படி
இவ்வYவு ரசணைனயுள்Y கண் ன் —ாருக்கு
இப்படி ஒரு முகத்ஜே ாடு ஒரு Iணைனவி?
கண் ன் —ார் அதிரப் ஜேபசIாட்'ார். ஆனால்
அந் அம்Iாவின் குரல்…
‘ ம்பி சாப்பிடுங்க’
மீண்டும் அஜே குரல். எனக்கு திடுக்கிட்'து
ஜேபால் ஒரு உ ர்வு. என் எதிஜேர ஜேவவெறாரு
ஸ்டூல் ணைவக்கப்பட்டு ஒரு ட்டில் Zான்கு
இட்லிகளும் மிYகாய் வெபாடியும் எண்ணை
குணைழத்து ணைவக்கப்பட்டிருந் து. பக்கத்தில் ஒரு
'ம்Yரில் ண்ணீர்.
கண் ன் —ார் சாப்பி' ஆரம்பித்திருந் ார். Zான்
ட்ணை'ப் பார்த்ஜே ன். மிYகாய்ப்வெபாடி
கருஞ்சிவப்பில் இருந் து.
ஜே ணைவயில்லாIல் அந் முகமும் குரலும்
எனக்கு ஞாபகம் வந் து. சாப்பிடு என்பது ஜேபால்

கண் ன் —ார் ணைலணைQ அணைசத் ார்.
ஒரு துண்டு இட்லிணைQப் பிய்த்து பட்டும்
ப'ாIலும் மிYகாய்ப் ஜேபாடியில் வெ ாட்டு
வாய்க்குள் ஜேபாட்டுக்வெகாண்ஜே'ன்.
ஒரு அசாத்திQக் காரம் வந்து என்ணைனத் ாக்கப்
ஜேபாகிறது என்ற எண் ம் எனக்கு ஏற்பட்'து.
ன்னிச்ணைசQாக ஒரு ணைக 'ம்Yர் ண்ணிணைர
ஜேZாக்கி Zகர்ந் து.
‘ காரம் இருக்காது ம்பி. வெZறம் ான் அப்படி..
வெகாஞ்சம் தூக்கலா இருக்கும். காரம் ான் உங்க
—ாருக்குப் பிடிக்காஜே ?’ அ ான் காஷ்மீர் மிYகா
ஜேபாட்டு வெசஞ்சிருக்ஜேகன்.’
மீண்டும் அஜே குரல்.. ஆனால் இப்ஜேபாது
என்னஜேIா அந் க் குரலில் பாசமும் பரிவும்
இருப்ப ாக எனக்குப் பட்'து.
எனக்குப் புரிந்துவிட்'து. காஷ்மீர் மிYகாய்
நிறம் ான் வெகாஞ்சம் முரடு. காரம் வெகாஞ்சம்கூ'
இல்ணைல.

37. ஆம்பணைY வாசணைன
என்னுணை'Q Iணைனவிக்கு அவர்கள் தூரத்துச்
வெசாந் ம். அத்ணை முணைற என்று வெசால்வாள். சிறு
வQதில் எப்ஜேபா ாவது அவளுணை'Q அம்Iா
அங்ஜேக கூட்டிப் ஜேபாவதுண்'ாம்.
அப்ஜேபாவெ ல்லாம் அந் அத்ணை கள் வெபரிQ
படிப்பு படித்து வெபரிQ ப வியில் இருந் ார்கள்.
இவர்கள் இருக்கும் ஒரு Iணி ஜேZரத்திஜேல
வெராம்பவும் Zாசுக்காக வெரண்வெ'ாரு
வார்த்ணை ான் ஜேபசுவார்கYாம். ஆங்கிலக்
கலப்பில்லாIல் அவர்களுக்குப்
ஜேபசத்வெ ரிQாது. இன்னும் கூ'
நிணைனவிருக்கிறது என்பாள் என் Iணைனவி.
குழந்ணை Qாக இருக்கும்ஜேபாது இவணைYத்
துணை'க்க பQன்படுத்திQ துண்ணை' அவர்கள்
னிஜேQ எடுத்து ணைவத்து சலணைவக்குப்
ஜேபாட்'ார்கYாம். சுத் ம் பற்றி ஒரு உணைரஜேQ
நிகழ்த்துவார்கYாம். இருவரும் திருI ம்
வெசய்து வெகாள்Yா ற்கு அதுவும் ஒரு கார ம்
என்பாள் என் Iணைனவி. ஆண் என்பவஜேன

அசுத் ம் என்பது IாதிரிQான ஒரு எண் ம்
அவர்கள் Iனதில் இருந் து அது அவர்கள்
ஜேபச்சில் அடிக்கடி வெவளிப்படுIாம்.
எனக்கு இப்ஜேபாது ஐம்பணை க் க'ந் வQது.
பிள்ணைYகள் வெபரிQவர்கYாகிவிட்'ார்கள்.
அ னால் கிணை'க்கும் ஜேZரத்தில் Zானும் என்
Iணைனவியும் அட்'வணை ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு
எங்காவது ஜேகாயில் குYம் என்று சுற்றத்
வெ ா'ங்கிவிடுஜேவாம். திருவான்மியூரில் ஒரு
ஜேகாயிலுக்குப் ஜேபாகலாம் என்று அன்று
கிYம்பிஜேனாம்.
பணைழQ ஜேகாயில். வெபரிQ குYம். ஆனால்
ண்ணீர் ான் இல்ணைல.
” என்னங்க இப்படி இருக்கு ”
” ஜேபப்பர் படிக்கலிQா. குYத்ணை ச் சுற்றி
இருக்கிற ஜேகாயில் நிலங்கY ஆக்கிரமிப்பு
வெசஞ்சுட்'ாங்கYாம்.
குYத்துக்கு ண்ணி வர வழிவெQல்லாம்
அணை'ஞ்சு ஜேபாச்சு. அ ான் இப்படி கி'க்கு. ”
வெபரிQ ஜேகாயில். சிவன் ஜேகாயில். ஜேIற்கு பார்த்
லிங்கம். பல ஜேகாயில்களில் பார்த்திருக்கிஜேறன்.
லிங்கம் ஜேIற்கு பார்த்துத் ான் இருக்கிறது. ஏன்

அப்படி என்று அவளி'ம் ஜேகட்ஜே'ன்.
அவள் ான் பல ஆன்மீக பத்திரிக்ணைககணைY
வி'ாIல் படிப்பவள். ஏ ாவது ஆகI சாஸ்திர
விதிQாயிருக்கும் என்றாள்.
ஜேIற்கு பார்த் சன்னதிக்கு வெ ற்கு வாசல்.
கூட்'ம் அதிகமில்ணைல. திணைர
ஜேபாட்டிருந் ார்கள். ணைZஜேவத்திQம் என்றாள்
Iணைனவி. எங்களுக்கு முன்ஜேன ஒரு குடும்பம்
காத்திருந் து. அர்ச்சணைனத் ட்ஜே'ாடு
நின்றிருந் ார்கள்.
அர்ச்சகர் வந்து, திணைர விலக்கப்பட்டு, ரிசனம்
முடிந் பின் வெவளிஜேQ வந்ஜே ாம். Iணி ஆறுகூ'
ஆகியிருக்கவில்ணைல.
” என்னங்க இங்ஜேக ான் எங்க அத்ணை ங்க வீடு.
ஜேபாயிட்டுப் ஜேபாலாIா ”
” Qாரு லாண்டிரிக்காரவுங்கYா ? ”
” இந் க் கிண்'ல் ாஜேன ஜேவ ாங்கறது.
புவெராப—ருங்க. அவங்கணைYப் ஜேபாயி லாண்டிரி
அதுஇதுன்னு கிட்டு. ”
” சரி சரி Zா வெவளிQஜேவ நிக்கஜேறன். நீ ஜேபாயிட்டு
வா. அவங்களுக்குத் ான் ஆம்பY வாசணைனஜேQ
பிடிக்காஜே ? ”

” அவெ ல்லாம் அப்பங்க. இப்ப அவங்களுக்கு
எழுவது வQசாவது ஆயிருக்கும். இன்னுIா
அவெ ல்லாம் பாக்கப்ஜேபாறாங்க ”
” பாக்கத் ாஜேன ஜேபாஜேற ”
” இந் குத் ல் ஜேபச்சு ாஜேன ஜேவ ாங்கறது ”
என்று என் ணைகணைQ பிடித்து இழுத்துக்வெகாண்டு
பக்கத்தில் இருந் ஒரு வெ ருவிற்குள்
நுணைழந் ாள்.
கீஜேழ கணை'கள். பக்கவாட்டில் குறுகலான
படிகள். ஜேIஜேல விYக்கு எரிந்து வெகாண்டிருந் து.
” இருக்காங்க ஜேபாலிருக்குது. வாங்க ஜேபாலாம். ”
Qக்கத்து'ன் படிகள் ஏறிஜேனன். படிகளில் ஒரு
ஜீஜேரா வாட் பல்பு எரிந்து வெகாண்டிருந் து.
அணைழப்பு Iணி இருக்கிற இ'ம்
வெ ரிQவில்ணைல. பக்கத்தில் உள்Y சுவரில்
ணைகQால் 'விQ ஜேபாது ஏஜே ா ஸ்விட்ச்
ஜேபான்று ஒன்று ட்டுப்பட்'து. வெIல்ல
அழுத்திவிட்டு அவள் பின்னால் Zகர்ந்து
வெகாண்ஜே'ன்.
” Qாரு ” என்ற குரலு'ன் ஒரு மூ ாட்டி
க வருஜேக வந் ாள். உள்ஜேY ஏஜே ா விணைசணைQ
அழுத்தியிருக்க ஜேவண்டும். வாசல் க வுக்கு

ஜேIலிருந்து ஒளிவெவள்Yம் எங்கள் முகங்களின்
ஜேIல் பாய்ந் து.
” Qாரு “.
” Zாந்ஜே ன் அத்ணை காIாட்சி ”
” காIாட்சிQா ? எந் … ? ”
” சுஜேலாசனா வெபாண்ணு காIாட்சி ”
” அ' காIாட்சிQா? அணை'QாYஜேI வெ ரிQணைல ”
பார்ணைவ என் பக்கம் திரும்பிQது.
ஜேகள்விக்குறிஜேQ முகIாக IாறிQது.
” எங்க வூட்டுக்காரரு ”
” வ க்கம் ”
க வு திறக்கப்பட்டு Zாங்கள் உள்ஜேY
வெசல்ஜேவாIா என்றாகிவிட்'து. விசாரணை கள்
வாசல்படியிஜேலஜேQ முடிந்து
வெவளிஜேQற்றப்படுஜேவாம் என்பது ஜேபான்ற ஒரு
எண் ம் என் Iனதில் துளிர்வி' ஆரம்பித்
ஜேபாது ான் இடுப்பிலிருந்து சாவிக்வெகாத்ணை
எடுத்து க ணைவத் திறந் ார்கள் அந் ‘ அத்ணை ‘
எழுபது வQதிருக்கும் அவர்களுக்கு.
உள்ஜேYயிருந்து இன்வெனாரு மூ ாட்டி
வந் ார்கள். ஏறக்குணைறQ இரண்டு ஜேபரும் ஒஜேர
அச்சில் வார்த் து ஜேபாலிருந் ார்கள்.

” காIாட்சி வந்திருக்கா ”
” காIாட்சிQா ? ”
” அ ான் சுஜேலாசனா வெபாண்ணு ”
” சுஜேலாசனாவா ”
” ரங்கம் பாட்டிஜேQா' வெபாண்ணு ”
‘ ரங்கம் பாட்டிQா ‘ என்று ஜேகட்கப்ஜேபாகிறார்கள்
என்று Zான் நிணைனப்ப ற்குள் அத்ணை
முந்திக்வெகாண்'ார்கள்.
” ஜேIலப்பாணைYQம். ரங்கம் ஜேபாய் ஜேசந்துட்'ா
இல்ணைல? ”
” இல்ணைல அத்ணை , ம்பி கூ' இருக்காங்க ”
” சுஜேலாசனா ? ”
” என்கூ' இருக்காங்க ”
” நீ ”
” என் கூ' இருக்காங்க ” என்ஜேறன் Zான்.
காIாட்சி முணைறத் ாள்.
” என் வூட்டுக்காரரு. Iா…ா ஜேபசுவாரு ”
இவெ ல்லாம் இந் க் கணை க்கு முக்கிQIான
விசQங்களில்ணைல. இரவு உ வு
முடித்துவிட்டுத் ான் ஜேபாக ஜேபாகஜேவண்டும்
என்று இரண்டு அத்ணை Iார்களும் அ'ம்
பிடித் தும், ஒரு ரசம் ஒரு வெபாரிQல் என்று

சாப்பாடு சு'ச்சு' வாணைழ இணைலயில்
பறிIாறிQதும் என்ணைன திணைகக்க ணைவத்
விசQங்கள்.
எல்லாம் முடிந் பின் வெவற்றிணைல
பாக்குத் ட்டில் ரவிக்ணைகத் துண்டு நூறு ரூபாய்
ஜேZாட்டு என்று ஏக 'பு'ல்.
படியிறங்கும்ஜேபாது பார்த்ஜே ன்.
சலணைவத்துணிகளுக்கான மூங்கில் கூணை'யில்
Zான் ணைக துணை'த்துக்வெகாண்' துண்டு.
எதுவும் Iாறவில்ணைல.

38. சண்ணை'
சண்ணை'களில் பல வணைககள் உண்டு. ஆனால்
குடும்ப சண்ணை'கள் ஒன்றும் வெபறா
விசQங்களுக்காக Z'க்கும். பரவலாக வெபாழுது
ஜேபாகா வெவட்டிக் கூட்'ம் ஒன்று எல்லா
ஊர்களிலும் உண்டு. அணைவ இந்
சண்ணை'களுக்கான ஆடிQன்ஸ்.
வீட்டுக்குள் Z'க்கும் சண்ணை'கணைY வாவெனாலி
ஒலிச்சித்திரIாக சன்னலருகில் நின்று ஜேகட்கும்
அந் கூட்'ம். சண்ணை' முற்றி வெ ருவுக்கு
வரும்ஜேபாது அது வெ ாணைலக்காட்சி வெ ா'ராகி
விடும்.
வெபரிQசாமி, சின்னச்சாமி சண்ணை' ஒரு வெIகா
சீரிQல். இ ற்கு இரட்ணை' இQக்குனர்கYாக
வெசQல்படுவார்கள் அவர்களின் IணைனவிIார்கள்.
வெ ரு கூட்' சுவாரஸ்Qம் வெகட்டுப் ஜேபாக படி
டி.ஆர்.பி. ஜேரட்டிங் எகிறும்படி அவர்கள் இரு
சாமிகளுக்கும் கார ம் அணைIத்துக்
வெகாடுப்பார்கள்.

வெபரிQசாமியும் சின்னசாமியும் சண்ணை'
ஜேபாட்டுக் வெகாள்வது Iா த்தில் இரு
முணைறQாவது Z'க்கும்.
Iப்ஜேபடு கிராIத்து Iக்கள் அப்படி ஒரு சண்ணை'
Z'ந் ால், ஊரிலுள்Y அத் ணைன
வீடுகளிலிருந்தும், ஊர் Iக்கள் ஜேபாட்'து
ஜேபாட்'படி வெவளிஜேQ வந்து ஜேவடிக்ணைக பார்க்க
ஆரம்பித்து விடுவார்கள்.
அப்படி என்ன விஜேசசம் அவர்கள் சண்ணை'யில்..
ஊர் விசQங்களிலிருந்து உலக விசQங்கள் வணைர
Iாட்டி வெகாண்டு சீரழியும் அவர்கYது
சண்ணை'யில்..
ஒபாIாவும் கிளீண்'னும் சிக்கி சீரழிவார்கள்.
பின் ஜேல'ன் புழக்கணை'க்கு ஓடுவார். ச ாம்
உஜேசன் சர்ச்சுக்குள் பதுங்குவார்.
“ ஏஜேல Zான் வெபரிQவண்'ா வெசால்லிப்
ஜேபா'ற Iருவா Qாக் ஜேகளு.. “
“ வெகாஞ்சம் ஜேபால சுருட்ணை' முடியும் முன்
வழுக்ணைகயும் இருந் ா நீ என்னா
அவெIரிக்காஜேவா' ஓபாIாவா.. நீ வெசான்னா
ஜேகட்டுக்கறதுக்கு “
“ நீ என்னா ச ாம் உஜேசனா Qார் வெசான்னாலும்

ஜேகக்க Iாட்ஜே'ங்கறதுக்கு “
“ ஒன் ஜேபச்ணைச உன் வெபாண்'ாட்டிஜேQ ஜேகக்க
Iாட்ஜே'ங்குறா இதில Zான் ஜேகக்கணுIா.. “
“ ஏய் ஜேபச்சு என் வணைரயிலும் இருக்கட்டும்.. என்
வீட்ணை' இழுக்காஜே “
“ என் I னிணைQப் பத்தி Zான் ஜேபசாI எவன்
ஜேபசுவான் “
கணை'சியில் விசQம் அற்பம் வெபறா ாக
இருக்கும். ஜேகாழிக் குழம்பு ணைவத் து.. னக்குத்
ரவில்ணைல என்று சண்ணை'.. வெரண்'ாம் ஆட்'ம்
சினிIா ஜேபான ஜேபாது ன் Iணைனவிக்கு Iட்டும்
கலர் வாங்கிக் வெகாடுத் து என்று சண்ணை'..
IறுZாள் பலசரக்கு கணை'யில் கல்லாவில்
வெபரிQசாமி உட்கார்ந்திருக்க சின்ன சாமி
பவ்QIாக அருகில் நிற்பார்.
“ அண்ஜே வெபருIத்தூர் சந்ணை யில் வெIாYகா
Iலிவா விக்காம்.. வெரண்டு மூணை' வாங்கிப்
ஜேபாட்'ா, வெவணைல ஏறிச்சுன்னா Zாலு காசு
பாக்கலாம் “
“ அப்படிQா வெசால்ற.. சரி ஆட்ஜே'ாவ
எடுத்துக்கிட்டு மூப்பணைன ஜேசர்த்துகிட்டு ஜேபாய்
வந்துரு.. இங்கித்து வெவல வெ ரியுமுல்ல “

Iளிணைக வாங்க வரும் கூட்'ம் வாணைQப்
வெபாYந்து பார்க்கும். ஜேZற்று சண்ணை'யில் இன்று
பாகம் பிரித்து இரண்டு கணை'Qாக ஆகியிருக்கும்
என்கிற அவர்கYது கனவு பிய்ந்து ஜேபாகும்.
வெபான்னாத் ா IதிQம் சாப்பாடு எடுத்து
வரும்ஜேபாது ஆ ரவாக இரண்டு ஜேபரும்
இரண்டு பக்கமும் உட்கார்ந்து வெகாள்வார்கள்.
பித் ணைY தூக்கில் ணைகணைQ விட்டு பிணைசந்து
உருண்ணை'கYாய் எடுத்து வெகாடுக்கும் ஜேபாது
அண் ன் சாப்பி'ட்டும் என்று ம்பியும், ம்பி
சாப்பி'ட்டும் என்று அண் னும் வாணைQ “
வெபாம் “ என்று ணைவத்துக் வெகாண்டு ணைகயில்
இருக்கும் உருண்ணை'ணைQஜேQ பார்த்துக் வெகாண்டு
இருப்பார்கள்.
“ எஜேல ஜேபாதும்'ா Zடிப்பு .. ஜேZத்து
உருண்'வெ ல்லாம் Iறந்து ஜேபாச்சா.. இப்ப இந்
உருண்ணை'யில ான் பாசத் க் காமிக்கறானுஜேவா
“
ராசப்ப Zா'ார் வணைகயில் எப்ஜேபாதுஜேI
இரட்ணை' ான். அதுவும் வெபாட்ணை'ஜேQ

கிணை'Qாது. எல்லாம் ஆம்பY புள்ணைYங்க ான்.
ராசப்ப Zா'ார் ன் ம்பி கன்னிQப்பஜேனாடு
கணை' Z'த்திQஜேபாது ஏற்பட்' அனுபவங்கஜேY
அவணைர ன் Iகன்கYான வெபரிQசாமிணைQயும்
சின்னச் சாமிணைQயும் அறிவுறுத் ணைவத் து.
“ ஒனக்கு வெ ரியுIாஜேல.. ஊர் பQலுங்க
எIகா கங்க.. அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் அல்லா'ற
சனங்க.. அ னால் எ Qாவது வெசால்லி ஆ ாQம்
ஜே 'ணும்னு அலஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க..
சாக்கிர சாக்கிர .. “
வெபரிQசாமி வெவவரம் வெ ரிQாI முழிப்பான்.
Zா'ார் விYக்குவார்.
“ Zானும் உங்க சித் ப்பனும் Zகமும்
சணை யுIாத் ான் இருந்ஜே ாம். ஆனால்
ஊர்க்காரங்க அணை ஜேQ கார ம் காட்டி எங்கணைY
Zல்லா ஏய்ச்சுபிட்'ாங்க”
“ அய்Qா என்னா வெசால்றீங்க? ‘
“ ஆIாஜேல.. ஊர்லஜேQ வெபரிQ பலசரக்குக் கணை'
எங்கYது ான்.. எ க் ஜேகட்'ாலும் அடுத் ZாஜேY
'வுன்ஜேலர்ந்து வாங்கிQாந்து
வெகாடுத்திருஜேவாம்.. ஆனால் க'ன்ற ஜேபச்சுக்ஜேக
எ'ம் வெகணை'Qாது “

“ அது Zல்லதுக்குத் ாஜேன அய்Qா “
“ அதுஜேவ வெவணைனQாப் ஜேபாச்சு.. Zான் 'வுனுக்கு
ஜேபாயிருக்கும்ஜேபாது எவனாவது வந்து
அண் ன் வெசால்லிச்சு அப்படின்னு வெசால்லி
நூறு ரூபாய்க்கு சரக்கு வாங்கிட்டு
ஜேபாயிருவான்.. ம்பி இல்லா ஜேபாது எங்கிட்'
வந்து ‘ ம்பி அவசரIா நூறு ரூபா வாங்கிQாரச்
வெசால்லிச்சுன்னு ‘ வாங்கிட்டு ஜேபாயிருவான்.
இ க் ஜேகட்'ா ஏ ாவது எங்களுக்குள்Y சண்ணை'
வந்துருஜேIான்னு Zான் வுட்டுருஜேவன். சரக்கு
வாங்கிட்டு ஜேபானவன் அண் னுக்கு
வெ ரிஞ்சவன் ாஜேனன்னு உங்க சித் ப்பனும்
விட்டுருவான். இப்படிஜேQ ப ம் வாங்கினவன்
ம்பி கணை'யில இருக்கும்ஜேபாது சரக்கு
வாங்கி'றதும், சரக்கு வாங்கினவன் Zான்
கணை'யில இருக்கும்ஜேபாது ப ம்
வாங்கி'றதும் Z'ந்துக் கிட்ஜே' இருந் து. ஒரு
சIQம் க க்கு பார்த் ா ஆயிரக்க க்கில
பாக்கி.. கணை' Zஷ்'த்தில ஜேபாய்க்கிட்டு
இருந் து.”
“ அப்பறம் எப்படி சIாளிச்சீங்க ஐQா? “
“ இந் க் கிராIத்துல வார விடுமுணைறணைQ

வெகாண்டுட்டு வந் து எங்க கணை'யில ான்.
விQாழக்கிழணைI விடுமுணைற.. அன்னிக்கு ான்
சந்ணை க்கு ஜேபாறது.. சரக்கு வாங்கறது.. க'ன்
பாக்கிQ வசூல் பண்றது இவெ ல்லாம்.. ஓரYவு
ஜே றி வந் வு'ஜேன விடுமுணைறணைQ ரத்து
பண்ணிட்ஜே'ாம். அதுக்கு முன்னால
எங்களுக்குள்ஜேY ஒரு Zா'கம் Z'த்திக்
கிட்ஜே'ாம். “
“ Zா'கIா ? “
“ ஆIாம் Zா'கந்ஜே ன் .. சண்ணை' ஜேபா'ற
Zா'கம்.. ஒரு Zா அப்பன் ஆத் ா கிட்' கூ'
வெசால்லாI விடிQக் காணைலஜேல இரண்டு ஜேபரும்
வெ ருவில கட்டி புரண்டு சண்ணை'
ஜேபாட்டுக்கிட்ஜே'ாம். ஊர் சனம் ஜேவடிக்ணைக
பாத் து. அதுக்கப்புறம் என் கிட்' உன்
சித் ப்பணைனப் பத்தியும் உன் சித் ப்பன் கிட்'
என்ணைன பத்தியும் Qாரும் ஜேபசறதில்ணைல.
ஏய்க்கறதும் வெகாணைறஞ்சு ஜேபாச்சு.. “
ராசப்ப Zா'ார் Iகன் வெபரிQசாமிக்கும்
கன்னிQப்ப Zா'ார் Iகன் சின்னசாமிக்கும்
இன்றYவும் சண்ணை' Z'ந்து வெகாண்ஜே'

இருக்கிறது. ஆனால் அவர்கள் Z'த்தும்
கணை'யில் ஏய்ப்பு இல்ணைல.. க'ன் வெ ாந் ரவு
இல்ணைல.

39. ஜேZர்த்திக் க'ன்
ஜேZற்று இரவு மீ Iான ஜேசாற்ணைற ‘சில்வர்’
ட்டில் வெகாட்டினாள் Zாகம்Iா. ண்ணி ஜேசாறு.
ஒரு கல் உப்பும் சிறிது ஜேIாரும் ஜேசர்த் ாள். பாலு
என்கிற பாலகிருஷ் னுக்கு காணைல ஆகாரம்
வெரடி.
பாலகிருஷ் ன் முப்பது வQது இணைYஞன்.
பூர்வீகம் ஆந்திராவில் உள்Y வெZல்லூர்.
வெசன்ணைன Iாகா Iாக இருந் ஜேபாது ஆந்திரா
மிழகத்து'ந் ான் இணை ந்திருந் து. பின்னர்
பிரிக்கப்பட்' ஜேபாது பிரிQ Iனமில்லாIல்
வெசன்ணைனயிஜேலஜேQ ங்கி விட்' குடும்பம்
அவனுணை'Qது. அந் க் காலத்தில் வெசன்ணைன
IாZகராட்சியில் துப்புரவு ஜேவணைலகளுக்கு
வெ லுங்குக்காரர்கள் ான் என்று ஒரு
எழு ப்ப'ா சட்'ம் இருந் து இவர்களுக்கு
சா கIாகப் ஜேபாய்விட்'து. ணைZனாவும்
அம்Iாவும் கழிவணைறஜேQ கதி என்று காலம்
ள்ளி ஓய்வு வெபற்று விட்'ார்கள்.
பாலகிருஷ் ன் பத் ாவது வெபயில். ஆனால்

அதுஜேவ அந் க் காலத்தில் வெபரிQ படிப்பு.
பாலகிருஷ் னுக்கு கழிவணைற உத்திஜேQாகத்தில்
Zாட்'மில்ணைல. படிப்பு ஜேவறு அதிகம். ணைZனா
Qார் QாணைரஜேQா பார்த்து அவனுக்கு அரசு
ஜேவணைல ஒன்று வாங்கிக் வெகாடுத் ார்.
‘அபட்'ாQர்’ எனும் அரசு அங்கீகாரம் வெபற்ற
ஆடு வெவட்டும் இ'ம். ஆஜேராக்கிQ ஆடுகணைY
இனம் பிரிக்கும் அரசு அதிகாரிக்கு உ விQாYன்.
ஆஜேராக்கிQ ஆடுகள் என இவன்
வெசால்பணைவகணைY அதிகாரி அரசு முத்திணைரயு'ன்
‘பட்ணை'’ கட்டி அனுப்புவார். அப்புறம் ஆடு கதி
அஜே ா கதி.
பாலகிருஷ் ன் ணைZனா IாZகராட்சி
உத்திஜேQாகத்தில் கிணை'த் வருIானத்திலும்
ன்னுணை'Q ஓய்வு வெபற்ற பின் கிணை'த்
ப த்திலும் கூடுவாஞ்ஜேசரியில் ஒரு நிலம்
வாங்கி சிறிQ வீடு கட்டி இருந் ார்.
பாலகிருஷ் னுக்கு பதிவெனட்டு வQசிஜேலஜேQ
ஜேவணைல வாங்கிக் வெகாடுத் ணைகஜேQாடு
உறவிஜேலஜேQ ஒரு வெபண்ணை ப் பார்த்து
கல்Qா மும் வெசய்து ணைவத் ார். Zாகம்Iா
வெZல்லூரிலிருந்து வெசண்'ரல் ரயில்

நிணைலQத்திற்கு வந் ஜேபாது வெசன்ணைனணைQப்
பார்த் து ான். புரு…ன் காணைலயில் ஏழு
Iணிக்கு கிYம்ப ஜேவண்டும் என்றும் இரவு
எட்டு Iணிக்குத் ான் திரும்பி வருவான்
என்பதும் இத் ணைன வரு'ங்கYாக அவளுக்கு
அத்துப்படிQான அட்'வணை .
பாலகிருஷ் ன் ணைலணைQத் துவட்டிக்
வெகாண்ஜே' உள்ஜேY நுணைழந் ான். பணைழQ ஜேசாறு
ட்ணை'க் ணைகயில் எடுத்து நின்றபடிஜேQ Zாலு
வாய் அள்ளிப் ஜேபாட்டுக் வெகாண்'ான். அவன்
உ வுப் பிரிQன் அல்ல. எணை க் வெகாடுத் ாலும்
சாப்பிடுவான். ஆனால் சுத் ணைசவம். அவர்கள்
குடும்பம் அணைசவம் சாப்பிடுகிற குடும்பம் ான்.
பாலுவுக்கு ஐந்து வQது இருக்கும்ஜேபாது ஆட்டு
ரத் த்ணை வறுத்துக் வெகாண்டு வந் ாள் அவன்
உறவுக்கார அத் ம்Iா. அணை ச் சாப்பிட்டு
அவனுக்கு ஒத்துக் வெகாள்YாIல் ஜேபானதும்
அ ற்கப்புறம் அவணைனத் வெபரிQ ஆஸ்பத்திரிக்கு
தூக்கிக் வெகாண்டு ஜேபாய் வெவளி
வராண்'ாவிஜேலஜேQ ணைவத்திQம் பார்த் தும்
அவனுக்கு நிழலாக இன்னும் நிணைனவில்
இருக்கிறது. அன்றிலிருந்து ஆடும் அ ன் கறியும்

அவனுக்கு அந்நிQIாயிற்று. பின்னாளில் Iற்ற
அணைசவ வணைககளும் விர்க்கப்பட்டு முழு
ணைசவIாக அவன் Iாற்றப்பட்'ான். அவனுக்கு
மூலக்வெகாத் Yத்தில் உள்Y ஆடு வெவட்டும்
இ'த்தில் ஜேவணைல.
பாலகிருஷ் ன் பிடித் ம் ஜேபாக ன்க்கு
கிணை'த் வெசாற்ப சம்பYத்தில் சுக ஜீவனம்
Z'த்திக் வெகாண்டிருந் ான். சின்ன வQசில்
உ'ம்பு சரியில்லாIல் ஜேபாய் ஊரிலுள்Y
Zரசிம்I சாமிக்கு ஜேவண்டிக்வெகாண்'தும்
பின்னாளில் பல சாமிகளுக்கு ஜேZர்ந்து
வெகாண்'துIாய் ஜேசர்ந்து அவணைன ஒரு
சாமிQாராகஜேவ ஆக்கிவிட்டிருந் து. பல
சIQங்களில் அவன் பாணை… புரிQா து ஜேபால்
இருக்கும். அப்படித் ான் ஒரு Zாள் கயிற்றுக்
கட்டிலில் ஜேவப்பIரத் டியில் ஒரு ஞாயிற்றுக்
கிழணைI படுத்திருந் ஜேபாது ‘அஜே ா பார் அந்
காக்காணைவ. அதுங்கழுத்திஜேல சூலம் வெ ரியுது’
என்றான். Zாகம்Iாவும் உற்று உற்று பார்த் ாள்.
அவளுக்கு ஒன்றும் வெ ரிQவில்ணைல.
இருந் ாலும் புரு…ன் ஜேகாபித்துக்வெகாள்Yப்
ஜேபாகிறாஜேன என்று ஆIாம் என்று வெசால்லி

ணைவத் ாள். ராத்திரி அவன் தூங்கிQ பின் Zரசிம்I
சாமிக்கு Iஞ்சள் துணியில் ஒரு ரூபாய் முடிந்து
ணைவத் ாள். அவளுக்கு வெ ரிந் து
அவ்வYவு ான்.
கூடுவாஞ்ஜேசரி ரயில்ஜேவ ஸ்ஜே'…னில் ஏழு
இருபது வண்டிணைQப் பிடிக்க அவன் ஏழு
Iணிக்கு வீட்ணை' வி'ஜேவண்டும். ணைசக்கிளில்
ஸ்ஜே'…ன் ஜேபாய் ஜேசர பத்து நிமி'ம் ஆகும்.
ணைசக்கிணைY ஸ்ஜே'ண்டில் விட்டுவிட்டு
பிYாட்பாரம் ஜேபானால் சரிQாக வண்டி வந்து
நிற்கும். பீச் ஸ்ஜே'…ன் ஜேபாய் அங்கிருந்து
பஸ்ஸில் மூலவெகாத் Yம் ஜேபாய் ஜேசர அவனுக்கு
பத்து IணிQாகும். Zடுவில் ணைசக்கிள்
பஞ்சரானாஜேலா அல்லது யூனிட்
ாI Iானாஜேலா அவனும் ஜேலட்டு ான். அன்று
எல்லாம் சரிQாகஜேவ Z'ந் து. ‘சில்வர்’ ட்டில்
பணைழQ சா மும் அம்Iா ஜேபாட்' ஆவக்கா
ஊறுகாயும் உள்ஜேY ஜேபாக Zாகம்Iா வெகாடுத்
‘சில்வர்’ டிபன் பாக்ஸில் புளிக்குழம்பு சா ம்
இருக்க பாலு ஜேவணைலக்கு ஆ:ரானான்.

கன்னிQப்பன் சார் ான் அவனுக்கு ஜேIலதிகாரி.
Iந்திரிக்கு உறவாம். ஜேபசிக்வெகாண்'ார்கள்.
அ னால் ான் இந் ‘ஜேபாஸ்டிங்’ கிணை'த் ாம்.
ஆட்டுக்கு பத்து ரூபாய் என்று ஜேIல் வருIானம்
வரும் இ'ம். குணைறந் து ஐநூறு ருபாQாவது
கிணை'க்கும் தினம். இரண்டு IணிஜேQாடு
ஆட்'ம் க்ஜேYாஸ். ஆடுகளும் க்ஜேYாஸ். அ ன்
பிறகு ஆபி—ர் வீட்டுக்கு ஜேபாய்விடுவார்.
ஜேபாகும்ஜேபாது பாலுவுக்கு ஒரு ஐம்பது ருவார்.
அ ற்கப்புறம் பாலு பட்ணை', சீல், வெலட்:ர்
புக்வெகல்லாம் எடுத்து ணைவத்துவிட்டு சாப்பி'ப்
ஜேபாவான். அவன் ஜேவணைல வெசய்யும்
இ'த்துகருகில் ஒரு முருகன் ஜேகாயில்
இருக்கிறது. அ ன் Iண்'பத்தில் ான் அவன்
ஏறக்குணைறQ தினமும் சாப்பி'ப் ஜேபாவான். ஆடு
வாசணைனயில் சாப்பி' அவனுக்கு பிடிக்கா ால்
இந் ஏற்பாடு. தினமும் முருகன் ஜேகாயிலில்
சாப்பிடுவ ால் Iற்ற சாமிகளு'ன் அவனுக்கு
முருக சாமியும் பிடித்துப் ஜேபாயிற்று.
இன்று சரிQான ஜேZரத்திற்கு வந் தினால்
பாலகிருஷ் ன் வெகாஞ்சஜேZரம் ன்ணைன
ஆசுவாசப்படுத்திக் வெகாண்டிருந் ான்.

கன்னிQப்பன் சார் இன்னும் வரவில்ணைல.
எந்ஜேZரமும் வரலாம். வாசலில் கன்னிQப்பன்
சார் ணைபக் சத் ம் ஜேகட்'து. ‘ சார் வந்துட்'ாரு’
என்று காத்திருந் சனங்களுக்கும் னக்குIாய்
வெசால்லிக்வெகாண்டு வாசலுக்கு ஓடினான்.சார்
வெகாடுத் கூணை'ணைQ வாங்கிக் வெகாண்'ான்.
ணைபயில் வெபரிQ பாட்டிலில் ஜேIார் இருக்கும்.
ஒரு Iணி ஜேZரத்துக்கு ஒரு 'ணைவ அணை
கிYாஸில் ஊற்றி பாலு ான் வெகாடுப்பான்.
அவருக்கு அல்சராம், அ னால் 'ாக்'ர் அப்படி
சாப்பி'ச் வெசால்லியிருக்கிறாராம். சாQங்காலம்
ண்ணிQடிச்சிட்டு வெவறும் வQத்திஜேல
படுத்திருப்பாரு. அ ான் அல்சர் வந்துட்டுது
என்று பிச்ணைசயும் ஜேகாபாலும் ஜேபசிக்வெகாண்'து
அவன் காதில் விழுந் து. அந் ஜேZரத்திஜேலஜேQ
அது Iறந்தும் ஜேபானது.
பகல் பதிவெனாரு Iணி இருக்கும். அந்
வெவள்Yாடு கட்டிப் ஜேபாட்' இ'த்திலிருந்து
துள்ளிக் குதித்துக்வெகாண்டிருந் து. அணை ப்
பார்க்க அவனுக்கு சந்ஜே ா…Iாக இருந் து.
இன்னும் வெகாஞ்ச ஜேZரத்தில் அ ன் துள்Yல்
அ'ங்கிவிடும் என்று நிணைனக்கும் ஜேபாது

அவனுக்கு வருத் Iாக இருந் து. ஆடு
ஆஜேராக்கிQIாக இருப்பது அ ன்
துள்YலிஜேலஜேQ வெ ரிகிறது. எப்படிQாவது
இணை க் காப்பாற்றி விட்'ால் இன்னும் வெகாஞ்ச
Zாள் உயிஜேரா' இருக்குஜேI என்று நிணைனத்துக்
வெகாண்'ான். ஏய் துள்Yாஜே என்று
பார்ணைவQாஜேலஜேQ அ ட்டினான். ஆடு அவன்
பார்ணைவக்கு IசிQவில்ணைல. அ ன் துள்Yல்
நிற்கவில்ணைல.
ஆட்டின் வெசாந் க்காரன் ஆட்ணை'
இழுத்துவந் ான். ஆட்ணை' ஏக்கIாக பார்த் ான்
பாலு.
“சீக்கிரம். இன்னும் எவ்வYவு ஜேபர் நிக்கறாங்க
பார்” என்று கன்னிQப்பன் சார் அ ட்டினார்.
அல்சர் வயிறு வலிக்க ஆரம்பித்து விட்'து
ஜேபாலிருக்கிறது. பாட்டில் ஜேIாணைர ட்ம்Yரில்
வார்த்து அவரி'ம் நீட்டினான். அணை வாங்கி
குடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஜேபாது ான் ஆட்ணை'
அவன் கவனித் ான். ஆடு அவணைனப் பார்த்து
‘ஜேI’ என்றது. ஜேIலுலகம் என்று உனக்கு
வெசால்லத் வெ ரிQவில்ணைல என்று நிணைனத்துக்

வெகாண்'ான், ஆடு அவணைன நிமிர்ந்து பார்த் து.
அப்ஜேபாது ான் ஆட்டின் வெZற்றிணைQ பாலு
கவனித் ான். வெவள்ணைY வெZற்றியில் பழுப்பாக
ஒரு அணை'QாYம். உற்றுப் பார்த் ஜேபாது அது
அவனுக்கு முருகனுணை'Q ஜேவல் ஜேபால்
ஜே ான்றிQது. ‘முருகா’ என்று Iனசுக்குள் ஒரு
முணைற கூறிக்வெகாண்'ான். இணை எப்படிQாவது
காப்பாற்றி வி'ஜேவண்டும் என்று
தீர்Iானித் ான்.
கன்னிQப்பன் சார் ஜேIார் குடித் திருப்தியில்
ஜேலசாக சாய்ந்து உட்கார்ந்திருந் ார். ன்
உ'ம்பால் ஆட்ணை' ஜேலசாக Iணைறத்துக்
வெகாண்'ான் பாலு. பட்ணை'க்கு நூல்
கட்டுவ ற்காக ணைவத்திருந் ஜேகாணி ஊசிணைQ
எடுத்து ஆட்டின் காதுக்கு உட்புறIாக
குத்தினான். ரத் ம் காதிலிருந்து ஒழுக
ஆரம்பித் து.வலியில் ஆடு அலறிQது. வெசத்துப்
ஜேபாறதுக்கு இந் வலி பரவாயில்ல .
வெபாறுத்துக்ஜேகா என்று Iன ார ஜேவண்டினான்.
‘சார்! ஆட்டு காதுல ரத் ம் வடியுது சார். சீக்ஜேகா
என்னஜேIா?’

அப்ப ஜேவ ாம் . விட்டிடு’ கன்னிQப்பன் சார்
ணைகQணைசத் ார்.
ஆட்டின் வெசாந் க்காரன் ஏIாற்றத்து'ன்
Zகர்ந் ான். ஆடு துள்Yல் நின்று ஜேபாய்
வலியு'ன் வெவளிஜேQறிக்வெகாண்டிருந் து.
பாலகிருஷ்

ன் நிம்Iதிப் வெபருமூச்சு விட்'ான்.

ஆட்டின் வெசாந் க்காரன் அவன் Iணைனவியி'ம்
வெசால்வது அவன் காதுகளில் விழுந் து.
” ஆடு சீக்காம். ஆபிசரு வெசால்லிட்'ாரு.
ஜேவவெறன்ன பண்றது. நீ வெசான்னாப்பல முருகன்
ஜேகாயிலுக்கு ஜேZர்ந்து விட்டு' ஜேவண்டிQது ான்”

40. Iறுப்பிரஜேவசம்
Zானும் ‘ ண்ணி வண்டி’ ங்கராசும் ஒண் ா
படிச்சவங்க. ஒரு Zாள் ஓல்டு பாய்ஸ் மீட்டிங்ஜேல
ங்கராசு ான் இணை ப் பத்தி ஜேபசுனான்.
‘அவனுக்கு வெசI கிக்கு’ Iணிவண் ன்
வெசான்னான். ZIக்கு Iட்டும் இல்ணைலQான்னு
வெZணைனச்சுகிட்ஜே'ன். வெபாறியிQற்கல்லூரிஜேல
படிச்சுட்டு னிQார் கம்வெபனிகள்வெல ஜேவணைல
பார்க்கிற எங்களுக்கு கிணை'க்கா ‘கிக்’கா.
அ னால ஏற்படுற Iன வருத் த்திஜேல Zாங்க
ஜேபா'ா ‘வெபக்’கா. ‘இல்ல Iாம்ஸ் ZIக்குன்னு
ஒரு எ'ம் ஜேவணும்.:ாலிQா ஜேபச ,
ண்ணிQடிக்க’ எல்ஜேலாரும் அவணைனப் ஜேபால
நித்திQ கிYாஸ் பூர குவாட்'ர்னு
இல்லாட்'ாலும் ஒரு னி எ'ம்
ஜேவணுங்கறதிஜேல ஜேவற அபிப்பிராQம்
இல்லா னால ஒட்டு வெIாத் Iா
ஒத்துகிட்ஜே'ாம். ன்ஜேனா' ஐடிQா ஒர்க் அவுட்
ஆனதில சந்ஜே ா…ப்பட்டுகிட்ஜே' ங்கராசு
ள்YாடிQபடிஜேQ வெவளி Z'ப்பு வெசஞ்சான்.

அணை'Qார் ஆத்து ஓரIா ஒதுக்குப் புறIா ஒரு
வெபரிQ எ'த்ணை இருவது வரு… லீசுக்கு
ஏற்பாடு வெசஞ்சாச்சு. ஆளுக்கு அஞ்சாயிரம்
ஜேபாட்டு ‘ணைலப்’ வெIம்பர் ஆயிட்ஜே'ாம். Zாங்க
Zாலஞ்சு ஜேபர் ஜேபசின விசQம் ஊர் பூரா பரவி
எங்கஜேYா' படிச்சவன், முன்னால படிச்சவன்,
பின்னால் படிச்சவன், வெவளிZாடு ஜேபானவன் ,
ஜேவணைலஜேQ பாக்கா வன்னு பத்து நூறு ஜேபரு
ஜேசந்துட்'ாங்க . கிYப் வெகாடிகட்டிப் பறக்குது.
வெபாண்'ாட்டி புள்ணைYங்கணைY கூட்டிகிட்டு வர
வெசலவில்லா ஒரு எ'ங்கற வணைகயிவெல ‘கிYப்’
எல்லாருக்கும் பிடிச்சுப் ஜேபாச்சு. அIர்கYIா
‘பார்’ ஜேபாட்டு பாட்டில்கணைY
கம்வெபனிஜேலர்ந்ஜே வரவணைழச்சு விணைலணைQயும்
சல்லிசாக்கின வு'ஜேன குடிக்கா வங்களுக்கும்
பிடிச்சுப் ஜேபாச்சு. ‘பார்’வெல இருக்கற
அப்பாங்கணைY வெ ாந் ரவு பண் ாI
இருக்கறதுக்கு புள்ணைYங்களுக்கு ஊஞ்சல்,
சறுக்கு Iரம், கிளி கூண்டுன்னு ‘வெசட் அப்’
பண்ணிQாச்சு. பாப் கார்னும் ஜேகான் ஐசும்
வெகாடிகட்டி பறக்குது. கூ'ஜேவ
‘சிட்டிசனுங்களுக்கு’ வெIாYகா பஜ்ஜி.

Iாசம் ஒரு Zா விசிடி வெபார:க்'ர் வெகா ாந்து
ப'ம் ஜேபாடுவாங்க. அப்படித் ான் அன்னிக்கு
‘அழகி’ ப'ம் ஜேபாட்'ாங்க. சனிக்கிழணைIQா
இருக்கற ாவெல வெரண்டு வெபக் ஜேபாட்டு ப'ம்
பாத்திட்டிருந்ஜே ன் Zானு. ப'த்திவெல அந்
சம்முகமும் னலட்சுமியும் காட்'வெசால்ல
வெகாஞ்சம் குறுகுறுன்னு இருந் து.
அப்புறம் ான் வெகாஞ்சம் சு ாரிச்சுகினு ப'த்ணை
உன்னிப்பா பாக்க ஆரம்பிச்ஜேசன். இந் ங்கர்
பச்சான் Zம்ப ஊர் ஆYா. கணை Zம்ப கணை
IாதிரிஜேQ இருக்குஜே ன்னு ஜேQாசிச்ஜேசன். Iனசு
பிYாஷ் ஜேபக்கிஜேல பள்ளிப்பாYQம்
ஜேபாயிட்டுது.
Zான் பத் ாவது வணைரக்கும் பள்ளிப்பாணைYQம்
காகி ஆணைல பள்ளிக்கூ'த்திஜேல ான்
படிச்ஜேசன். என் கூ' படிச்சவன் எவனும்
பட்' ம் வரணைல. ஆணைலயில ஜேவணைல
வெசஞ்சுகிட்டிருந் ாரு எங்க அப்பா. ஆணைல
நிர்வாகஜேI பள்ளிக்கூ'த்ணை Z'த்திச்சு. ஜேZாட்டு
புத் கவெIல்லாம் நிர்வாகஜேI ரும்.
ஏழாங்கிYாஸ் படிச்சிட்டுருக்கும்ஜேபாது ான்
Iாணிக்கங்கறவரு அங்ஜேக ஜேவணைலக்கு ஜேசந் ாரு.

அவரு ஐடிஐ டிப்YஜேIா படிச்சுட்டு
சூப்பர்ணைவ—ரா ஜேசந் ா வெசான்னாங்க. அந் க்
காலத்திஜேலஜேQ அவரு ணைபக்கிஜேல வருவாரு.
அவரு ஜேபாண்ணு ான் Zந்தினி. அதுவும்
ஏழாங்கிYாஸ். ஸ்கூலுக்கு ணைசக்கிள்ஜேல வரும்.
பாக்க வெகாஞ்சம் சுIாரா இருக்கும்.
பட்' த்திஜேலர்ந்து வந் தினாஜேல பவு'ர்,
வெபாட்டுன்னு கூ' வெகாஞ்சம்
வெIருஜேகத்தின ாஜேல பசங்க வெபல் அடிச்சாலும்
அது வர வணைரக்கும் வாச ஜேகட்ணை' விட்டு Zவுர
Iாட்'ாங்க. எனக்கும் பாக்க ஆணைச ான்னாலும்
அப்பனும் ஆத் ாளும் சின்னவQசிஜேலர்ந்து
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கணைரச்சுஊத்தின ‘இன்ஜினிQராவணுங்கற
ஜேபா ணைன’ Iனணைச உலுக்கி கிYாஸ் ரூணைI
ஜேZாக்கி காணைலத் ள்ளும். பசங்க பக்கம் ஓர
வெபஞ்சுல Zானும் அந் ப் பக்கம் Zந்தினியும்
உக்காந் து Iத் பசங்களுக்கு வெபாறாணைIQா
இருந் வெ ன்னஜேவா உண்ணைI ான். Zானா ஜேபாய்
ஜேபசாட்'ாலும் Zான் வெகாஞ்சம் படிக்கிற
ணைபQங்கற னாஜேல Zந்தினிஜேQ எங்கிட்ஜே'
சந்ஜே கம் ஜேகக்க வரும். பத் ாவது படிச்சு

முடிக்கிறதுக்குள்ஜேY எங்களுக்குள்ஜேY ஒரு இது
வந்து ஒட்டிக்கிச்சு. அ கா ல்னு வெசால்ற ா
ஜேவற என்னான்னு வெசால்றதுன்னு இன்னிக்கும்
எனக்கு வெ ரிQல.
பதிவெ ாண் ாம் கிYாஸ் பரிட்ணைச முடிஞ்ச
உ'ஜேன 'வுனுக்கு அனுப்பணுங்கற னாஜேல
Zந்தினிணைQ அவங்கப்பன் ணை'ப் கிYா—¤க்கு
அனுப்பிட்'ாரு. பட்' த்திஜேல படிச்சா
உ'ஜேன இன்ஜினிQராவலாம்னு எங்கப்பா
என்ணைன IாIா வூட்டுக்கு அனுப்பிட்'ாரு.
அப்புறம் Zான் அஞ்சு வரு…ம் படிச்சதும்
யூனிவர்சிட்டி ஜேரங்க் வாங்கினதும் இந் க்
கணை யில ஒட்'ா விசQம். அப்ப ஒட்டிக்கின
விசQம் என்னான்னு ஜேகக்கறீங்கYா. அ ான்
இந் க் கணை ஜேQ.
Zான் இன்ஜினிQரிங் கல்லுரிஜேல படிக்கும்
ஜேபாஜே கிருஸ்டினாங்கற கிருஸ்த்துவப்
வெபாண்ணு எங்கூ' படிச்சது. அதுக்கு என்
கிராIத்து லுக் பிடிச்சுப் ஜேபாச்சு
ஜேபாலிருக்கு.சந்ஜே கஜேI வரா
வி…Qங்களுக்வெகல்லாம் சந்ஜே கம் ஜேகக்க

ஆரம்பிச்சுது. அப்ப ான் எனக்கு சந்ஜே கஜேI
வந்துது. இந் ப் வெபாண்ணு ஒரு
IாதிரிஜேQான்னு. ஆனா அடுத் வாரஜேI அந்
சந்ஜே கம் தீர்ந்து ஜேபாச்சு. சிவாஜி கிருஷ் ண் ‘
ஆகா வெIல்ல Z' வெIல்ல Z' ஜேIனி
என்னாகும்’னு பாடின உ'ஜேன ‘பYார்’ னு ஒரு
அணைற வுட்டுச்சு. இது Zல்ல வெபாண்ணு ான்.
Zம்ப கிட்ஜே' ான் ஒரு ‘இது’ ன்னு புரிஞ்சுது.
அஞ்சு வரு…ம் முடிQறதுக்குள்ஜேY ஸ்'ரக்சரல்
ஆர்கிவெ'க்சர் Iாதிரி எங்க வெZருக்கம்
வYர்ந்துடுச்சி. இத் ணைனக்கும் Zடுவில Zான்
படிப்ணைப விட்டுக் வெகாடுக்கல. அப்பன் ஆத் ா
ஜேகட்டுகிட்'ா Iாதிரி யூனிவர்ஸிட்டி ஜேகால்ட்
வெI'ல் வாங்கித் ான் ஓஞ்ஜேசன்.
கிருஸ்டினா அப்பன் வெபரிQ ப க்காரன்.
Zாலஞ்சு கம்வெபனி வச்சிருந் ான் அந் க்
காலத்திஜேலஜேQ. இது ஒரு Zா ஜேபாய் அப்பன்
கிட்ஜே' என்ணைனத் ான் கட்டிக்குஜேவன்னு
வெசால்லியிருக்கு. அவனும் அந் ஸ்து பாத்து
முடிQாதுன்னு வெசால்லியிருக்கான். இது உ'ஜேன
பாத்ரூம் உள்Yார ஜேபாய் Iணிக்கட்டு Zரம்ணைப
வெவட்டிக்கிச்சு. அப்பன் அலறிட்'ான்.

வெபாண்ணை ஆஸ்பத்திரியிஜேல ஜேசத்துட்டு என்
ரூணைIத் ஜே டி ஓடிQாந் ான். ‘ஜேபசும் ப'ம்’
சினிIால வரா Iாதிரி சிந் ாதிரிப்ஜேபட்ணை'யில
ஒரு சின்ன சந்துல ஒரு ரூம்ல அப்ப Zான்
இருந்ஜே ன். வெரண்டு ணைசக்கிள் ஒண் ா வந் ா
ஜேராட்ல ஆளுங்களுக்கு எ'மிருக்காது.
‘வெசவர்ஜேல’ காருல வந் அப்பன் குப்பன்
சுப்பனாட்'ம் Z'ந்து என் ரூமுக்கு
வந் ான்.படிக்கட்டு ஒன்றணைர அடி கூ'
இருக்காது. ஆளு அகலத்தில் வெரண்'டி
இருப்பான் ஜேபாலிருக்கு. எப்படி
நுணைழQறதுன்னு ஜேQாசணைன பண்ணிகிட்ஜே'
ஜேIஜேல பாத் ான்.
பாதி பல்லு ஜே ச்சுகிட்டிருந் Zான் எப்படித்
துப்பரதுன்னு வெ ரிQாI வெZாணைறQ வாய்
ஒரத்தில் அ'க்கிக்குனு ‘Qாழ் சாழ் ஜேவணும் ‘ னு
ஜேகட்ஜே'ன். என் ஜேபணைரச் வெசால்லி அவரா
அவனான்னு வெசால்லத் வெ ரிQாI Qங்கினான்.
அப்பஜேவ புரிஞ்சுகிட்ஜே'ன் இவன் கிருஸ்டினா
அப்பன்னு. ‘ ஒன் மினிட்’ னு வெசால்லிட்டு
சட்ணை'ணைQ Iாட்டிகினு கீஜேழ ஓடிQாந்ஜே ன்.
விவரம் வெசான்னான். ஆஸ்பத்திரிக்கு ஓடி

அவணைYப் பாத்து எனக்வெகதிர அவ
அப்பன்கிட்ஜே' சத்திQம் வாங்கிக்கினு
என்ணைனக் கல்Qா ம் வெசஞ்சவெ ல்லாம் ஒரு
பிYாஷ் Iாதிரி Z'ந்து ஜேபாச்சு. இதுல எங்கப்பன்
ஆத் ாவுக்கு வெகாஞ்சம் வருத் ம். அதுக்கப்புறம்
அவங்க வெராம்ப Zாள் பட்' ம் பக்கஜேI
வரணைல.
கிருஸ்டினா எம்ஜேபர்ல இருந் கிக்குல Zான்
I ம் Iாறட்'ான்னு ஜேகட்'ா. Zான்
வா ான்னுட்ஜே'ன். ஒன் சாமிணைQ நீ கும்பிடு
என்
சாமிணைQ Zான் கும்பி'ஜேறன்னு வெசால்லிட்ஜே'ன்.
இருந் ாலும் ஒன் வெபாண்'ாட்டிQா ஆன
வெபாறவு இந் ப் ஜேபரு எனக்கு வா ாம் ஜேவஜேற
ஜேபர் ணைவய்யின்னு அவ ான் என்ணைன
ஜேகட்டுக்கிட்'ா. அப்பத் ான் ‘அழகி’ சIாச்சாரம்
Zம்ப ணைலப்பிஜேல வந்து வெவணைYQாண்டுது.
ஜேபரு ாஜேன Zந்தினின்னு வெவக்கட்டுIான்னு
ஜேகட்ஜே'ன். Zந்தினி ஜேபரு Zல்லாயிருக்ஜேகன்னு
குஷிQாயிட்'ா. வெகாஞ்ச Zாள்ஜேல அவளுக்கு
கிருஸ்டினான்ற அவஜேYா' அப்பன் வெவச்ச

ஜேபஜேர Iறந்து ஜேபாச்சு. இது Zடுஜேல Zான் ஜேவல
விசQIா வெவளியூர் ஜேபானதும் அவ அந்
சIQத்தில அப்பன் வூட்டுக்குப் ஜேபானதும்
சா ார Iா எல்லா வூடுங்கள்ஜேYயும் Z'க்கிற
விசQந் ான்.ஈஜேராட்டுக்குப் பக்கங்கற ால
அப்படிஜேQ ஊர் பக்கம் ஜேபானதும் எங்கயும்
Z'க்கிறது ான். பம்பு வெசட்ல குளிக்கறதுக்காக
Zான் வQக்காட்டுக்குப் ஜேபானதும் என் கூ'ப்
படிச்ச ‘ஜேகாலி குண்டு’ Zந்தினி சIாச்சாரத்ணை
எடுத்து வுட்'தும் ான் இந் க் கணை ஜேQா'
திருப்பம்.
Zந்தினி புரு…னும் குடிகாரனாம். சின்ன
வQசிஜேலஜேQ அவஜேYா' அப்பன் க'ணைனக்
கழிக்கறாப்பல அவணைY ஒரு வெகவுருவெIண்டு
ஜேவணைலக்காரனுக்கு கட்டி வச்சிட்'ாராம்.
குடியும் குடுத் னமுIா அவ ஈஜேராட்ல ான்
இருக்காYாம். ‘ஜேகாலிகுண்டு’ பாத் ானாம்.
அவனுக்கு ‘ஜேகாலிகுண்டு’ ன்னு ஜேபரு வந் ஜே
அவங்கண்ணை வச்சுத் ான். பின்ஜேன பாக்காI
இருப்பானா. Zந்தினி பத்தி வெசான்னவு'ஜேன ஒரு
சிலிப்பு வந்துச்சு. எங்க'ான்னு ஜேகட்ஜே'ன். ஏன்
பாக்க ஆணைசQா இருக்கான்னு அவன் திருப்பி

ஜேகட்'ான். ஆIான்னு ான் வச்சிக்கஜேQன்.
வெசால்லுன்னு ஜேகட்ஜே'ன். Zந்தினி இப்ப ஜேவணைல
பாக்கு ாம். வெகவுர்வெIண்டு ஜேவணைல. அவ
புரு…ன் குடிச்சு வெகா'ல் வெவந்து
வெசத்துட்'ானாம்.
அந் Iாசம் ஈஜேராட்டுக்கு ஜேபாவ முடிQல.
அதுக்கடுத் Iாசமும் முடிQல. இதுக்குள்ஜேY
அப்பன் வூட்டுக்கு ஜேபான என் Zந்தினி
Iறுபடியும் கிருஸ்டினாவா திரும்பிருந் ா. அவ
அப்பன் என்னா IாQம் பண் ான்னு வெ ரிQல.
என்ணைன ஜேபர் வெசால்லி கூப்பி' ஆரம்பிச்சா.
வெகாஞ்சம் ஜேகாவம் வெகாணைறஞ்சு எங்கூ'
பட்' த்துக்கு வந் என் அப்பனும் ஆத் ாவும்
இணை ப் பாத்து அடுத் வண்டிக்ஜேக ஊருக்கு
வெகYம்பிட்'ாங்க. Zந்தினி எங்கிட்ஜே' ஒரு Zா
பாஸ்ஜேபார்ட் காமிச்சா. சரி வெபரிQ எ'த்துப்
ஜேபாண்ணு. அவங்கப்பன் கூ' வெவளிZாடு
ஜேபாவும். ZIக்குத் ான் அதுக்வெகல்லாம்
வக்கில்ணைலஜேQன்னு கம்முனு இருந்துட்ஜே'ன்.
ஒரு Zா காலங்காணைலயில எழுந்து அப்பன் கார்ல
ஜேபானா. சாQங்காலம் வந்து வெசால்றா
அவெIரிக்காவுக்கு படிக்கப் ஜேபாஜேறன்னு. திரும்பி

வர்றதுக்கு வெகாறஞ்சது Zாலு வருசம் ஆவுIாம்.
கூ'ஜேவ வந் அவ அப்பன் வராIயும்
ஜேபாலாங்கறான். எனக்கு ஜேகாவம் வந்திருச்சு.
திரும்பி வரா துக்கு எதுக்கு புரு…ன்னு
ஜேகட்டுட்ஜே'ன். அவங்கப்பன் Zமுட்'ா
சிரிக்கிறான். Zந்தினி கம்முனு என்ணைனப்
பாத்துகிஜேன நிக்கறா. அதுக்கு ான்
Iாப்பிஜேYன்னு அவங்கப்பன் என்னாண்ஜே'
ஜேபசறான். என்னா'ா இது அதிசQIா இருக்குது.
எந்Zாளும் இல்லா திருZாYா இந் ாளு என்ணைன
Iாப்பிஜேYன்றாஜேனன்னு அப்பஜேவ எனக்கு ஒரு
சந்ஜே கம். அது ஜேபாய் Iனசுக்குள்Yாற ஜேவணைல
வெசய்Qறதுக்குள்ஜேY அடுத் குண்ணை'ப்
ஜேபாட்டுட்'ான். பிசின—¤ 'ல்லு
எல்லாத்ணை யும் ஏறக்கட்டிட்டு Zானும்
அங்ஜேகஜேQ ஜேபாய் வெசட்டில் ஆயி'லாம்னு
பாக்கஜேறன்றான். ஜேபாறவ வெIாத் Iா
முடிச்சுகினு ஜேபாய்த் வெ ாணைல. Zானும் ல
முழுவி'ஜேறன்னு Zானும் கத்திட்ஜே'ன்.
எப்பவும் வெகாண்'ார்ர வெபாட்டிணைQ Iடியில
வச்சுகினு Zம்பணைரத் திருப்பி வெபாட்டிணைQ
வெ ாறந்து ஏஜே ா ஜேபப்பணைர எடுக்கிறான். விடு ல

பத்திரIாம். ணைகவெQழுத்து ஜேபா'ணுIாம்.
பதிலுக்கு எதுனா ஜேவணுIாங்கற Iாதிரி
ஜேIாவாணைQ தூக்கறான். பதிஜேல ஜேபசாI
ணைகவெQழுத்து ஜேபாட்டுட்டு ணைகQ வாசப்பக்கம்
காமிச்ஜேசன்.
‘என்னாங்க ஆபிசுக்கு வெகYம்பலQா’ ன்னு
Zந்தினி வெகாரலு ஜேகக்குது உள்Yாஜேறந்து. ‘ஜே ா
வெகYம்பஜேறன்’னு வெசால்லிட்டு எழுந்துக்கஜேறன்.
இன்னா வெகாழப்பIா இருக்கு ா. என் சம்சாரம்
Zந்தினி ான். அவெIரிக்கா இல்ல
பள்ளிப்பாYQம்.

41. Iனக்க

க்கு

வெ:கதீசனுக்கு நிரம்ப Iகிழ்ச்சிQாக இருந் து.
Iல்லிகாவிற்கு கல்Qா ம். அதுவும் சா ார
Iல்லிகா இல்ணைல. பட்' ாரி. அதுவும் சா ார
பட்' ாரி இல்ணைல. முதுகணைல பட்' ாரி. அரசு
கல்லூரியில் விரிவுணைரQாYர் ஜேவணைல. ணைக
நிணைறQ சம்பYம். ஜேZற்று ான் அப்பா
ஊரிலிருந்து கடி ம் ஜேபாட்டிருந் ார். ஆவணி
Iா ம் 10 ந்ஜே தி திருI ம் விழுப்புரத்தில்
Z'த் ப் ஜேபாகிறார்கள். Iாப்பிள்ணைYக்கு
அரகண்' Zல்லூர். திருக்ஜேகாயிலூர்
வெபருIாள் ான் இந் வரணைன இவர்களுக்கு
அறிமுகம் வெசய்திருக்கிறார். அப்பா
அப்படித் ான் எழுதி இருந் ார்.
திருக்ஜேகாயிலூரில் இருந்து பத் ாவது கல்லில்
இருக்கிறது Zாச்சிQார்I'ம். மிகவும் பின்
ங்கிQ கிராIம் அது. அந் கிராIத்தில் ஆண்
பிள்ணைYகள் பத் ாவது ாண்டினாஜேல அது உலக
அதிசQம். வெபண் பிள்ணைYகள் பூப்வெபய்தும்
வணைர ான் வெவளிஜேQ ஜேபாக முடியும். அ னால்

எட்டு கிYாஸ் கூ' ாண்'ா பிள்ணைYகள் ான்
அங்கு அதிகம். Iல்லிகா பூப்வெபய்துவது
வெகாஞ்சம் ாI ானது அதிர்ஷ்'ம் என்ஜேற
வெசால்ல ஜேவண்டும். பத் ாவது முடித் பின் ான்
அவளுக்கு அந் ச'ங்கு Z'ந் து. Zன்றாகப்
படிக்கக் கூடிQ வெபண். ஆனால் Qாரும்
எதிர்பார்க்கா வணைகயில் அவள்
Iாநிலத்திஜேலஜேQ மு ல் Iதிப்வெபண் வெபற்று
ஜே ர்வாகியிருந் ாள்.
தினத் ந்தி பரிசு வெகாடுத்து ப'மும் ஜேபாட்'து.
மு லணைIச்சர் ஜேகாட்ணை'க்கு வரவணைழத்து பரிசு
வெகாடுத்து கல்லூரி வணைரயிலும் இலவச
படிப்புக்கு உத் ரவா ம் ந் ார். எதிர்கட்சி
அம்Iா வெ:யித் வெ ாகுதி அது என்ப ால் அவர்
பங்குக்கு கணிப்வெபாறியும் ணைசக்கிளும் ந் ார்.
“ சணைIஞ்ச பிள்ணைYணைQ எப்படி படிக்க வெவளிQ
அனுப்ப முடியும். அது Zம்I சாதி
பழக்கமில்லீங்க “
உQர்நிணைலப் பள்ளி நிர்வாகியி'ம் Iல்லிகாவின்
பாட்டி சின்னாத் ா திட்'வட்'Iாக வெசால்லிக்
வெகாண்டிருந் ார். அவர் பழணைIயிஜேலஜேQ
ஊறிப்ஜேபானவர். Iல்லிகா பின் கட்டில்

தூஜே ாரம் Iணைறந்து நின்றுவெகாண்டு கண்களில்
வழியும் நீணைர துணை'த்துக் வெகாண்டிருந் ாள்.
அடுத் இரண்டு Zாட்களில் அந் ஊர்
சட்'Iன்ற உறுப்பினர் வெவற்றிக்வெகாண்'ான்
ஒரு பணை'யு'ன் வந் ார்.
“ பாட்டிம்Iா நீங்க இன்னமும் பணைழQ
காலத்திஜேலஜேQ இருக்கீங்க.. வெபாம்பY
பிள்ணைYங்க ராக்வெகட்ல ஜேபாறாங்க.. விIானம்
ஓட்'றாங்க.. நீங்க என்ன'ான்னா வீட்ணை'
விட்டு வெவளிQஜேவ அனுப்ப ஜேQாசிக்கிறீங்க “
“ பறக்கறவY படிக்க ணைவயி.. என் ஜேபத்திக்கிட்'
ஏன் வர்ற.. “
ZாவெYாரு வெசய்தியும் வெபாழுவெ ாரு புரளியுIாக
Iல்லிகா படிப்பு நிறுத் ப்பட்' விசQம்
பத்திரிக்ணைக களில் வெவளிQாக வெ ா'ங்கிQது.
கருத்துக் கணிப்பு Z'த்தி Iல்லிகா படிக்கலாIா
கூ'ா ா என்று பட்டிIன்றம் Z'த்தினார்கள்.
'ாலடிQாக ஒரு Zாள் பதிணைனந்து வெவள்ணைYக்
கார்கள் Iல்லிகாவின் வீட்டின் முன் நின்றன.
மூன்றாவது காரில் இருந்து பூணைனப்பணை'கள்
புணை'சூழ எதிர் கட்சி ணைலவி அம்Iா இறங்கி
வந் ார்கள்.

“ பாட்டி எப்பவுஜேI என் Iவராசன், அவன்
Zல்லா இருக்கணும்னு வெசால்லுவிஜேQ அந்
Iவராசன் கட்சியிஜேலருந்து அவரு அனுப்பிச்ச
அம்Iா வந்திருக்காங்க.. உன் ஜேபத்திQ படிக்க
வெசால்லி ஜேகட்கறாங்க.. என்னா வெசால்ற “
“ அவரா? என் Iவராசனா அனுப்பினாரு.. அவரு
ஜேகட்டு எணை Qாவது Iறுக்க முடியுIா.. படி
புள்Y Zல்லா படி “
அம்Iா, Iல்லிகாவு'ன் எடுத்துக் வெகாண்'
புணைகப்ப'ம் எல்லா வெசய்தித் ாள்களிலும்
IறுZாள் வந் து.
ஒரு ஜேபாராட்'Iாக உருக்வெகாண்'
Iல்லிகாவின் படிப்பு முடிந்து இப்ஜேபாது
அவளுக்கு கல்Qா ம்!
Iல்லிகா Zன்றாகப் படித் ாள். ஜேIற்படிப்புக்கு
வெசன்ணைன ஜேபானாள். கூ'ஜேவ சின்னாத் ாவும்
துணை க்குப் ஜேபானாள். அஜே ாடு கல்லூரி
வணைரயிலும் கூ'ஜேவ ஜேபாய் விட்டு விட்டு,
வாசலில் இருந் ஜேவப்ப Iரத் டியில்
உட்கார்ந்து வெகாள்வாள். காணைலயில் கஞ்சித்
ண்ணி ான் குடித்திருப்பாள். பகல் முழுவதும்
அவள் பசிணைQயும் தூக்கத்ணை யும் ஜேபாக்க காரப்

புணைகயிணைல ான் கூட்டு.
இன்ணைறQ பார சுத் திட்'வெIல்லாம்
வருவ ற்கு முன்ஜேப சின்னாத் ா சுத் த்ணை ப்
பற்றி ஒரு ஆய்வு கட்டுணைரஜேQ எழுதும்
அYவிற்கு சுத் Iாக இருந் ாள். இரண்'ாவது
Zணைனத் லிஜேலஜேQ வெவளிறிப் ஜேபான பருத்திச்
ஜேசணைலணைQ விஜேனா சுற்று சுற்றி, அ ன் கணிக்க
முடிQா Iடிப்புகளில் ஒரு வெபாக்கி…ஜேI
ணைவத்திருப்பாள் சின்னாத் ா! விரற்கணை'
நீYத்திற்கும் அஜே பருIனு'ன் அவள்
ணைவத்திருக்கும் புணைகயிணைல துண்டுகள்
எடுத் வு'ஜேன அந் ப் பகுதிணைQ வாசIாக்கும்.
Iா ம் ஒரு முணைற Zாச்சிQார் I'ம் ஜேபாவாள்
சின்னாத் ா! உறவு முணைறகணைYப் பார்க்க
Iல்லிகா வர, புணைகயிணைலக்காகஜேவ ஜேபாவாள்
சின்னாத் ா! ராவுத் ர் கணை'யில் ான்
அவளுக்கான காரம் கிணை'க்கும்.
“ அத் ா! பன்னீர் வெபாணைகயிஜேலன்னு
இப்பல்லாம் வந்திருக்குஜே ! அஜே ான்
எல்ஜேலாரும் வாங்கிக்கினு இருக்காங்க? நீ
என்ன்ன்னா இன்னமும் பணைழQ காலத்துஜேலஜேQ
இருக்கிஜேQ! உன் ஒருத்திக்காகத் ான் இணை

வாங்கி ணைவக்கிஜேறன். நீ Iவுத் ஆயிட்ஜே'.. Zான்
நிறுத்திப்புடுஜேவன். “
வெபாக்ணைக வாQால் சிரிப்பாள் சின்னாத் ா! “
இன்னும் வெகாணைற காலம் வாங்கணும்
ராவுத் ஜேர! எம் ஜேபத்தி வெபரிQ படிப்பு படிக்குது.
அது முடிச்சி, அதுக்கு கல்Qா ம் பண்ணி, அதும்
புள்ணைYங்கணைY Zா எடுத்து வெகாஞ்சற
வணைரயிலும் இருப்ஜேபன்”
தூக்கு சட்டி இல்லாIல் சின்னாத் ா வெவளிஜேQ
கிYம்புவதில்ணைல. அதில் ஏதும் திண்பண்'ம்
இருக்காது. காலி. புணைகயிணைலச் சாற்ணைற உமிழ
அது பQன்படும். கல்லூரி முடிந்து கிYம்பும்
ஜேZரம் வரும் ஜேபாது அணை க் காலி வெசய்வாள்
சின்னாத் ா!
வெ ருஜேவாரIாக ஓடும் IாZகராட்சியின் பா ாY
சாக்கணை'யில் கவனIாகக் வெகாட்டுவாள்.
வெபாதுக்குழாயில் ண்ணீர் பிடித்து அணை
சுத் Iாக அலம்பிக் வெகாள்வாள். Iல்லிகாவு'ன்
வீடு வரும் வணைரயில் புணைகயிணைல ஜேபா'
Iாட்'ாள். ஜேபத்தியு'ன் ஏ ாவது ஜேபசிக்
வெகாண்ஜே' வருவாள்.
“ என்னா கரி! என்னா புணைக! பஸ்—ுங்க வி'ற

மூச்சு வெவள்ணைYக்காரணைனக் கூ' கருப்பா
ஆக்கிரும் ஜேபாலிருக்ஜேக Iல்லி!”
“ ஊவெரல்லாம் சுத் ம் பண்றவன் பீடி
பிடிக்கிறான். கரத்ணை வெசாரண்'றா Iாதிரி
இருIறான். ஊர் சுத் ம் பார்க்கறவன் அவன்
சுத் ம் பாக்க Iாட்ஜே'ங்கறான்.”
“ ஏன் பாட்டி? நீ கூ'த் ான் புணைகயிணைல
ஜேபா'ற? அது Iட்டும் சுத் த்துல ஜேசர்த்திQா?”
“ Zா என்னா ஜேசாறு துன்றா IாதிரிQா உள்Yாற
ள்ஜேறன்? வெIன்னு துப்பி'ஜேறன்.
அதுவுமில்லாI Zாச்சிQார் I'த்து ராவுத் ர்
புணைகயிணைல மூலிணைகடி? ஒண்ணியும்
பண் ாது!”
Iல்லிகா பட்'ப்படிப்பு முடித்து முதுகணைலக்கு
படிக்கப் ஜேபாகும்ஜேபாது சின்னாத் ா
திட்'வட்'Iாக கூறி விட்'ாள்.
“ என்னால வரமுடிQாதும்Iா! Zான் இங்கனஜேQ
இருக்ஜேகன். ஒன் ஆத் ாணைவ கூட்டிக்கிட்டு ஜேபா!
எம் Iவனுக்கு இருக்கற புள்ணைYங்க ஜேபாதும்!”
“கன்ணைசன்வெIண்ட் இந் வாரத்துல ஜேபாகணும்..
இப்ப ஜேபாய் லீவு ஜேவணும்னு ஜேகக்கறிஜேQ..

எப்படி வெ:கதீஸ்? “
“ இல்ல சார் Zான் அவசிQம் ஜேபாகணும்..
முக்கிQIான கல்Qா ம்.. ஜேபாQாகணும்.. “
“ Qாருக்கு கல்Qா ம்.. உன் ங்கச்சிக்கா? “
“ இல்ல சார் எங்க ஊர்ல இருந்து,
மிழ்Zாட்டிற்ஜேக வெபருணைI ஜே டித் ந் ஒரு
வெபண்ணுக்கு கல்Qா ம் சார். Zான் அவசிQம்
ஜேபாஜேQ ஆகணும் “
“ ஊர்ல Qாருக்ஜேகா கல்Qா ம்.. அதுக்கு நீ
ஜேபாகணுIா? “
“ ஆIா சார் ஜேபாQாகணும்.. இது வெ ய்வத்துக்கு
Z'த் ற திருவிழா Iாதிரி.. எல்ஜேலாரும்
வருவாங்க.. அணை அவங்க வெபருணைIQா
வெZணைனப்பாங்க! Zான் ஜேபாகணைலன்னா என்ணைனத்
ப்பா வெZணைனப்பாங்க“
Iல்லிகாவின் கல்Qா ம் :ாம் :ாவெIன்று
Z'ந் து. வெ:கதீசன் ஓடிQாடி எல்லா
ஜேவணைலகணைYயும் இழுத்துப் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு
வெசய் ான். ஊருக்கு கிYம்பும்ஜேபாது Iல்லிகா
வெசான்னாள்:
“ இனிஜேI நீங்க கல்Qா ம் பண்ணிக்ஜேகாங்க..

Zான் வந்து எல்லா ஏற்பாட்ணை'யும்
பாத்துக்கஜேறன். என்னங்க இவரு ான்
வெ:கதீசன்.. துபாய்ல இருக்காரு.. அஞ்சு
வருசத்துக்கு முன்னால இவரத் ான் எனக்கு
கட்டி ணைவக்கிற ா இருந் ாங்க.. இவரு ான்
Iல்லிகா படிக்கணும்.. கல்Qா த் அப்புறம்
வச்சிக்கலாம்னு ஒஜேர ஜேபா'ா ஜேபாட்டு
என்ணைனQ படிக்க வச்சாரு.. வெபரிQ Iனசுங்க
இவருக்கு “
Iல்லிகாவின் புருசன் ணைகவெQடுத்து
கும்பிட்'ான். அவன் முகத்தில் வெபருமி ம்
வெபாங்கி வழிந் து.
“ ஒங்களுக்கும் Iல்லிகா IாதிரிஜேQ Iணைனவி
அணைIQணுங்க.. சீக்கிரம் ஏற்பாடு பண்ணி
பத்திரிக்ணைக அனுப்புங்க “Iல்லிகா அவணைன
ஜேZராக பார்த் படி புன்ணைனணைகத் ாள்.
வெ:கதீசன் ஏஜே ஜே ா கனவுகளில் இருந் ான்.
ஆனால் அவன் ஊக்குவித் Iல்லிகா கல்வியில்
எட்டிQ சிகரங்கஜேY அவனுக்கு எதிரிQாக
வந் து. கூ'ஜேவ அவனது வசதியும், வQதும்!
காலம் Iாறியிருந் து. இYங்காணைYQாகவும்

இருக்க ஜேவண்டும். முதுகணைலQாகவும் இருக்க
ஜேவண்டும் என்று Iல்லிகாவின் அப்பா
தீர்Iானித் ார். வெ:கதீசன் முதுகணைYQாக
இருந் ான். இYங்கணைலQாகவும் இருந் ான்.
Iல்லிகாவின் அப்பா அவன் ணைகணைQப் பிடித்துக்
வெகாண்'ார். “ நீங்க Iட்டும் உறுதிQா
வெசால்லணைலன்னா, Zான் கூ' 'ம்
Iாறியிருப்ஜேபன் வெ:கதீசு! Iல்லிகா படிச்சிருக்க
Iாட்'ா! இப்படி ஒசத்திQான Iாப்பிள்ணைY
வெகணை'ச்சிருக்க Iாட்'ாரு! “
Iல்லிகா கல்Qா க் ஜேகாலத்தில் நிற்க அவன்
எடுத்துக் வெகாண்' புணைகப்ப'த்ணை துபாய்
அணைறயில் ன் ஜேIணைச மீது ணைவத்திருக்கிறான்
வெ:கதீசன்.
வெ:கதீசன் பள்ளிப்படிப்பு முடிந் Iல்லிகாணைவ
நிணைனவு கூர்ந் படிஜேQ வெபருமூச்சு விட்'ான்.
அவன் க க்கு வறிவிட்'து அவனுக்கு ாY
முடிQா ாக இருந் து. அந் ஜேவ ணைனணைQ
வெIன்று முழுங்கிQபடிஜேQ, அந் குளிர்சா ன
அணைறயில் சாய்ந் ான். Iனதில், கல்Qா சீர்
வரிணைசகளு'ன், Iல்லிகாவும் அவள் புரு…னும்
வெசன்று வெகாண்டிருந் Iகிழுந்தின் பிம்பம்

வெ ரிந் து. அனிச்ணைசQாக அவன் ணைககள்
அணைசந் ன.
Iல்லிகாவின் கல்Qா ம் முடிந் ஒரு
வரு'த்தில், சின்னாத் ா வெ ாண்ணை'ப்புற்று
ஜேZாய் வந்து வெசத்துப் ஜேபானாள்.

42. சுந் ரி காண்'ம்
(சாIர்த்திQ சுந் ரிகளின்
சாகச கணை கள் )
காரிQ சித்திக்காக சுந் ர காண்'ம் படிக்கும்
Iக்கள் Iத்தியில் ஒரு சாரார் சற்று திணைச Iாற,
வணைYந் வெகாம்ஜேபாடு வாழ்க்ணைகணைQப் படிக்கப்
ஜேபாகிறார்கள். அவர்களுக்கு பா'ம்
கற்றுத் ருவ ற்வெகன்ஜேற கூணைர ஜேவQா
பள்ளிக்கூ'ங்கள் பல உள்Yன. வி'ணைலப்
பருவங்களில், வி'ணைலவெQன்றால், ஏஜே ா
ாம்பத்திQ வாழ்வில் வற ஜேZரிடும் என்ற
குழப்பIான வெசக்ஸ் பாதிப்பால்
அணைரகுணைறQாய் டிகிரி வாங்கும் பல்கணைலப்
பட்' ாரிகள் பலணைர என் வாழ்வில் Zான்
சந்தித் துண்டு.
அப்ஜேபாவெ ல்லாம் அம்Iாதிரி ஆட்கள் ஒரு
Iாதிரி கனவு நிணைலயிஜேலஜேQ இருப்பார்கள்!
இவர்கள் நி ர்சனத்ணை சந்திக்கும்ஜேபாது என்ன

அதிர்ச்சிக்கு ஆYாவார்கள் என்று Zான்
எண்ணிQதுண்டு.
ஆரம்ப Zாட்களில் Iாம்பலம் கண் ம்Iாப்
ஜேபட்ணை' ஒண்டுக் குடித் ன வீடுகளில் நிணைறQ
சுவாரஸ்Qம். அங்கு Zான் கண்' பல சுந் ரிகளின்
வாழ்க்ணைக சித்திரத் வெ ாகுப்ஜேப இது.
இவர்களில் Qாரும் வெகட்'வர்கள் இல்ணைல.
ஆனால் அடுத் வர்களின் வாய்ச்வெசால்லில்
இவர்கள் ‘ஒரு Iாதிரி ‘ என ஆக்கப்பட்'வர்கள்.
அவர்களின் உண்ணைI கணை அவர்கணைYப் பற்றிQ
வ ந்திகணைY வி' வெவகு சுவாரஸ்Qம்!
இது வெசக்ஸ் கணை Qல்ல. நிச வாழ்வு வெசக்ஸ்
கணை கணைY வி' சூடும் சுணைவயும் நிணைறந் து
என்பணை உ ர்த்தும் வாழ்க்ணைகச் சித்திரம்.

1.சிவகாI சுந் ரி
கீஜேழ எட்டும் ஜேIஜேல எட்டுIாக குடித் னங்கள்
நிணைறந் குடியிருப்பு அது. வெரட்டிQார் வீடு

என்று பரவலாக அணை ச் வெசால்வார்கள். முன்
வீடு பால்கார். பின் வீடு வெசட்டிQார். காணைல
ஜேவணைYகளில் முன்பக்கம் சந் டி ஏதும்
இருக்காது. ஆனால் பின்பக்கம் ஏகத்துக்கு சப் ம்
சதிராடும். Zான்கு வீடுகளுக்கு ஒரு அடிபம்பு
என்று ஜேபாட்டிருந் ார் வெரட்டிQார். அங்கு
எல்லாஜேI சிங்கிள் வெபட்ரூம் ஜேபார்…ன்கள்.
அ னாவெலல்லாம் சனத்வெ ாணைக ஒன்றும்
குணைறந்து வி'வில்ணைல. ஸ்ஜேபனர் வெசட் Iாதிரி
வQசுக்கும் ணைசசுக்குIாக ஏகப்பட்' Zட்டுகள்
ஜேபால்டுகள் அங்கு உண்டு. பின் பக்கம்
கி ற்ணைற ஒட்டி இருக்கும் ஜேபார்…னில் ஜேIல்
Yம் காலி. வெIாட்ணை' Iாடி என்று இருக்கும்
ஒஜேர பகுதி அந் க் குடியிரூப்புக்கு அது ான்.
ஜே ர்வு சIQங்களில் மூணைலக்வெகான்றாக பல
குழுக்கள் அங்ஜேக படித்துக் வெகாண்டிருக்கும்.
ாவணிகளும், ஜேIடிட்' ஜேIல் சட்ணை'களும்
னித் னிக்குழுக்கYாக.. ணைபQன்கள்
வெபரும்பாலும் அங்ஜேக
அனுIதிக்கப்படுவதில்ணைல. அவர்கள் வாசல்
ஜேகட்டுக்குப் பக்கத்தில் இருக்கும் குட்டிச் சுவர்
மீது அIர்ந்து படிக்க ஜேவண்டிQது ான்.

வெரட்டிQார் வெகாஞ்சம் வQசாளி. வெரண்'ாம்
ாரIாக ஒரு இYம்வெபண்ணை திருI ம்
வெசய்து வெகாண்டு வந்திருந் ார். கிட்'த் ட்'
மூன்று வரு'Iாகியும் அவருக்கு குழந்ணை
இல்ணைல. கட்டி' காண்டிராக்டு எடுத்து ஜேவணைல
வெசய்பவர். Zல்ல ணைகராசிக்காரர். அ னால்
வருIானம் அதிகம். வெரட்டிQார் வெபாண்'ாட்டி
I ர்த்துக் கா ப்படுவாள். அகன்ற ஜே ாள்களும்
வெபரிQ விழிகளும் சிவப்புத்ஜே ாலுIாக ஆறடி
உQரம் இருப்பாள். வெZஞ்ணைச நிமிர்த்தி அவள்
Z'ந்து வரும்ஜேபாது வந் காIமும் கா ாIல்
ஜேபாகும். வெகாஞ்ச Zஞ்சம் ஒட்டிக்
வெகாண்டிருப்பது அவYது திராவி'க் குரலில்
அரண்டு ஓடும்.
வெரட்டி Iணைனவியின் வெபQரிணைன இதுவணைர
Qாரும் அறிந் தில்ணைல. வெரட்டிQார் சம்சாரம்
என்ஜேற அவள் அணைழக்கப்படுவாள். ஒரு
குழந்ணை இருந் ாலாவது மீனா அம்Iா, ரா ா
அம்Iா என்று கூப்பி'லாம். அ ற்கும்
வழியில்லாIல் ஜேபாய்விட்'து.
வெரட்டிQார் மிகவும் Zா Qஸ் ர். அதிகம்
ஆணைசப்படுபவர் அல்லர். வா'ணைக அதிகம்

ஜேகட்க Iாட்'ார். உQர்த்துவதும் எப்ஜேபா ாவது
ான். வெரட்டிQார் சம்சாரம் ான் கு'க்கூலி
வசூலிப்பது எல்லாம். அந் க் காலத்தில்
வெசக்வெகல்லாம் கிணை'Qாது. ஜேகஷ் ான். அணை
எண்ணி ஐந் ாம் ஜே திக்குள் வெகாடுக்க
ஜேவண்டும். வெரட்டிQார் சம்சாரம் அணை க்
ணைகQால் எல்லாம் வாங்க Iாட்'ாள். பூணைச
அணைறயில் வெபரிQ பித் ணைYத் ட்டு இருக்கும்.
அதில் ணைவத்து வி'ஜேவண்டும். வெபரிQ குங்குIப்
வெபாட்டு'ன் பின்னால் ணைகணைQக் கட்டிQபடி
அவள் பார்த்துக் வெகாண்டிருப்பாள்.
சின்னச் சின்ன சச்சரவுகள் அவ்வப்ஜேபாது ணைல
தூக்கும். அப்ஜேபாது முன்கட்டு அலறும். கட்சி
ஜேசர்ந்து பதினாறு குடித் னமும் ஜேபார் புரியும்.
பால்கனி டிக்வெகட் வாங்கிQவர்கள் ஜேபால ஜேIல்
ஜேபார்…ன்காரர்கள் ஜேவடிக்ணைகப் பார்த்துக்
வெகாண்டு அவ்வப்ஜேபாது வார்த்ணை கணைY வீசி
எறிவார்கள். அது எசகு பிசகான இ'த்தில் பட்டு
பற்றி எரியும்.
இத் ணைன கஜேYபரத்திலும் வெரட்டிQாஜேரா அவரது
சம்சாரஜேIா ஏன் எ ற்கு என்று ஜேகட்க
Iாட்'ார்கள். ஜேபசிக் கணைYத்து ஓய்ந்து ஜேபாகும்

இரண்டு அணிகளும். அ ன் பிறகு Qாராவது
வெரட்டிQார் சம்சாரத்ணை பார்க்க ஜேZர்ந் ால்
முந்திக்வெகாண்டு விசQ ானம் வெசய்Q
முற்படுவர். வெரட்டிச்சி வெசால்வாள்: “”அது ஒங்க
பிரச்சிணைன. இதுல Zான் எந்துக்கு.. “”
ஒரு கால கட்'த்தில் ஆந்திரா குண்டூர்
Iாவட்'த்திலிருந்து கறுப்பாக கணைYQாக ஒரு
இணைYஞன் வெரட்டிQார் வீட்டுக்கு வந்து
ஜேசர்ந் ான். வந் ஜேபாது பார்த் து ான். அ ற்குப்
பிறகு அவணைன Qாரும் வெவளியில் பார்க்கஜேவ
இல்ணைல. வா'ணைக வெகாடுக்க ஜேபாகும்ஜேபாது
கண்ணில் படுகிறானா என்று விYக்வெகண்ணை
ஜேபாட்டு ஜே டியும் ட்டுப்ப'ாIல் ஏIாந்து
திரும்பிQ குடித் னக்காரர்கள் கிசு கிசு பாணியில்
ஜேபச ஆரம்பித் ார்கள்.
வெரட்டிQாரால் எதுவும் முடிQல. ஆனா
வெரட்டிச்சி இன்னும் இYணைIQாத் ாஜேன
இருக்கா. அவளுக்கு ஜே ணைவன்னா பதினாறு
குடித் னத்து ஆம்பணைYங்களுக்கு பந்தி
ஜேபாட்டுறப்ஜேபாறாஜேYன்னு ஊரிஜேலர்ந்து
குண்டூர் காணைYணைQ ஓட்டிக்கிட்டு வந்திருக்காரு.
எதுக்கு வந் ாஜேனா அ ச் சுத் Iாச்

வெசய்Qறான்னு. அவன் எதுக்கு வெவளிQ
வரணும்னு ஜேபசிக்கிட்'ாங்க.
Zல்ல சித்திணைர வெவயிலில் சூரிQன் உச்சத்திற்கு
வரும் முன்னஜேர வத் ல் ஜேபாடும் முணைனப்பில்
இருந் இரு Iாமிகள் வெIாட்ணை' Iாடியில்
குளித்து முடித் ணைல ஈரம் காQ
உலர்த்திQபடிஜேQ வத் ல் பிழிந் ஒரு
அதிகாணைல ஜேவணைYயில் அவணைனக் கண்'ார்கள்.
வெரட்டிQார் வீட்டின் வெIாட்ணை' Iாடி வெகாஞ்சம்
உசரம். குடித் னக்காரர்களின் வெIாட்ணை' Iாடி
வெகாஞ்சம் ாழ.. பிழிந் வத் ல் காQ காQ ணைல
ஈரம் காQ கூந் ணைலப் பிரித்து _ அது ஒன்றும்
அறுப டி கூந் ல் இல்ணைல.. ஜிட்டு Iசுரு ஆறு
அங்குலத்திற்கு இருந் ால் அதிகம்_ பிரித்துக்
காQப்ஜேபாட்டு ணைலணைQ சூரிQன் திணைசப் பக்கம்
சாய்த்து Zாற்பத்தி ஐந்து டிகிர் ஜேகா த்தில்
நிமிர்ந் ஜேபாது அவன் அவர்கள் கண்களில்
பட்'ான்.
வெசம்பட்ணை' நிறத்தில் வெIலிசான ஜேவட்டிணைQக்
கீழ்பாய்ச்சிக் கட்டியிருந் ான். கனIான கர்லாக்
கட்ணை'ணைQ சுழற்றிQபடிஜேQ ஜேவர்க்க
விறுவிறுக்க இருந் ான். Zல்ல க'ப்பா கல்ணைலப்

ஜேபால் மினுமினுத் து அவன் ஜே கம்.
வர் ாஸ்ரI ர்Iங்கணைY விலக்கி
ணைவத்துவிட்டு லஜ்ணை:யில்லாIல் அவணைன
விழி மூ'ாIல் பார்த் ார்கள் இரு Iாமிகளும்.
பயிற்சி முடிந்து விட்'ாற்ஜேபாலிருந் து.
சட்வெ'ன்று கட்டியிருந் ஜேவட்டிணைQ அவிழ்த்து
உ'ணைலத் துவட்டிக் வெகாண்'ான். அவனது
இடுப்புக்குக் கீழ் உள்Y பகுதிணைQப் பற்றிQ
கற்பணைனயிஜேலஜேQ Iாமிகள் விQர்த்துப்
ஜேபானார்கள். வத் ஜேலாடு வத் லாக Iாமிகள்
காய்ந் து அந் சித்திணைர முழுவதும்
வெ ா'ர்ந் து.
சில ஜேவணைYகளில் குண்டூரான் ஆறு
முட்ணை'கணைY உணை'த்து அப்படிஜேQ
விழுங்குவான். அவன் முட்ணை' எடுத்து வரும்
கூணை' வெIல்லிQ கம்பிகளில் முணை'Qப்பட்'து.
அந் க் காலத்தில் பிYாஸ்டிக் முட்ணை' கூணை'கள்
கிணை'Qாது. எல்லாம் இரும்புக் கம்பிக்
கூணை'கள் ாம். முட்ணை' விQாபாரி வழக்கIாக
வாங்கும் வீடுகளுக்கு வாரத்திற்கு ஒரு
முணைறஜேQா அல்லது இரு முணைறஜேQா வருவார்.
ணைசக்கிளில் மூங்கில் கூணை'யில் ணைவக்ஜேகால்

பரப்பி முட்ணை'கள் அடுக்கி
ணைவக்கப்பட்டிருக்கும். வீட்டு இரும்புக்
கூணை'கணைY வாங்கி பணைழQ ணைவக்ஜேகாணைல
அகற்றி புதிQ ணைவக்ஜேகால் ணைவத்து
முட்ணை'கணைYத் ஜே ணைவக்கு ஏற்ப அடுக்குவார்.
பணைழQ ணைவக்ஜேகால் துண்டுகள் வட்' வடிவில்
கூணை'யின் அYவிற்ஜேகற்ப ஆங்காங்ஜேக விழுந்து
கி'க்கும். பால் வற்றிப் ஜேபான Iாடுகளும்
அணைவகளின் ஜேZாஞ்சான் கன்றுகளும்
அணைவகணைY சாப்பிட்டு பசிQாறும்.
பின்கட்டு குழாQடிச் சண்ணை'களும், முன்கட்டு
ஜேரழிச் சர்ச்ணைசகளும் இல்லா ஒரு திருZாளில்
வெரட்டிQார் வீட்டிலிருந்து சப் ம் அதிகIாகக்
ஜேகட்'து. வெரட்டிQார் குரலும் அ ற்கும் ஜேIலாக
வெரட்டிச்சி குரலும் ஜேகட்'து. வெகாஞ்ச ஜேZரத்தில்
வெரட்டிQார் குரல் அ'ங்கிப் ஜேபானது. அடுத்
அணைரIணி ஜேZரத்தில் Iஞ்சள் Iண்ணை' 'ாக்ஸி
வந்து வெரட்டிQார் ராஜி Zர்ஸிங் ஜேŒாமிற்கு
வெகாண்டு ஜேபாகப்பட்'ார். ஒரு வாரம் கழித்து
அவர் கு Iாகி விட்' ாகவும் Iாணைல திரும்பி
வரப் ஜேபாவ ாகவும் கவல் கசிந் து.
அன்று IதிQம் ஒரு வெபரிQ ணைபயு'ன்

குண்டூரான் அந் வீட்ணை' விட்டு
வெவளிஜேQறினான். அவன் வெ ரு முணைன திரும்பும்
வணைர வெரட்டிQார் சம்சாரம் பால்கனியில் நின்று
பார்த்துக் வெகாண்டிருந் ாள்.
வெரட்டிQார் திரும்பி வந் வெகாஞ்ச
Zாட்களிஜேலஜேQ அவணைரப் பார்க்கப் ஜேபான
குடித் னக் காரர்கள் அவரது உ'ல் நிணைல
மிகவும் ஜேIாசIாக இருப்பணை க் கண்'ார்கள்.
“என்னாச்சும்Iா” என்று வெரட்டிச்சிணைQக்
ஜேகட்'ஜேபாது “ Zாக்கு கட்டுப்படுத் ணும். ஜேலக
ஜேபாத்ஜே ஆஸ்பத்திரி ான் “ என்றாள்.
வெரட்டிச்சி சுத் ணைசவம் என்பதும், இதுகாறும்
அவள் அணைசவம் சணைIத் ாலும்
சாப்பிட்'தில்ணைல என்பதும், சில Iா ங்கYாக
அவள் அணைசவம் சணைIக்க Iறுத் ால்
குண்டூர்காரணைன சணைIQலுக்கு வெரட்டிQார்
வெகாண்டு வந் தும் வெ ரிQ வந் து. அதிக
காரமும் எண்ணை யும் அணைசவமும் ஜேசர்ந்து
இ Q ஜேZாய்க்கு அவணைர ஆYாக்கி இருந் து.
குடித் னக்காரர்களின் கற்பணைன உணை'ந் அஜே
ஜேZரத்தில் வெரட்டிQார் சம்சாரத்ணை ப் பற்றிQ
ப்பான பிம்பமும் உணை'பட்'து.

2. திரிஜேலாக சுந் ரி
வீணை வாசிக்கும் Qாணைனக் ணைக அம்Iாள்
ஒருத்தி ஒண்டுக் குடித் ன வீட்டில் இருந் ாள்.
வெகாஞ்சம் முரட்டுத் னIான முகம். அம்ணைI
வார்த் து ஜேபால் ஜேIடு பள்Yங்கள் நிணைறந்து
கா ப்படும். அவளுக்கு இரண்டு வெபண்கள்.
அவர்கள் இருவரும் ஒல்லிQாக குச்சிஜேபால்
இருந் து ஆச்சர்Qம். Qாணைனக் ணைக அம்Iாள்
வெகாஞ்சம் ாட்டிQானவள். மு ல் Iாடியில்
குடியிருந் அவர்கள் குடும்பம் எ ற்கும்
அதிகIாக இறங்கி வராது. சாQங்கால
ஜேவணைYகளில் வீணை கற்றுக்வெகாள்Y
வெபண்டுகள் அங்கு குழுமும். வீணை சப் ம்
வெIலி ாகக் ஜேகட்கும். கணை'க்குப் ஜேபாவ ற்கும்
ஜேவறு எ ற்காக இருந் ாலும் அந் இரண்டு
வெபண் பிள்ணைYகள் ான் இறங்கி ஓடும். அந்
வீட்டில் ஆம்பிணைY வாசணைன அடித் ஜே
இல்ணைல. அம்Iாளின் புருசன் Qார் என்று
Qாருக்கும் வெ ரிQாது. ஜே டிவரும் வெசாந் ங்களும்

மிக வெசாற்பம். அதிலும் ஆண்கள் மிக மிகக்
குணைறவு.
இரு வெபண்பிள்ணைYகள் என்று
வெசான்ஜேனனல்லவா! அதில் மூத் வள் பத்Iா
என்கிற பத்Iப்ரிQா. ஒடிசலாக ஆறடிக்கு
வெகாஞ்சம் குணைறQாக இருப்பாள். Qார் வீட்டில்
எந் ப் பரணை யில் எணை எடுக்க
ஜேவண்டுவெIன்றாலும் அவணைYத் ான்
கூப்பிடுவார்கள். ஏணியில்லாIல் எடுக்கக்
கூடிQவள் அவள் ஒருவள் ான். ஒனக்கு
Iாப்பிணைY வெகணை'க்கறது கஷ்'ம்டி. இந்தூர்
Iாப்பிள்ணைYவெQல்லாம் அஞ்சணைர அடி ான்.
அQல்Zாட்டு Iாப்பிள்ணைY ான் ஒன் ஒசரத்துக்கு
ஜே ாது. என்று அவணைYக் ஜேகாட்'ா
பண்ணுவார்கள் அடுத் ஜேபார்…ன் Iாமிகள்.
Iாட்டுக்கறி துண்றவன். அவன் வெZம்பணைல Qார்
ாங்கறது. ZIக்கு உள்ளூர் அணைரQடி ஸ்ஜேகஜேல
ஜேபாதும். அYஜேவா' வாழலாம் என்று
Iனசுக்குள் நிணைனத்துக் வெகாள்வாள் பத்Iா.
சுடி ார், ஜேIக்ஸி எல்லாம் வரா காலம் அது.
திருI ம் வணைரயிலும் பாவாணை' ாவணி ான்.
அதுவும் கீழ் Zடுத் ர வர்க்கத்துக்கு

இரண்வெ'ான்று ான் இருக்கும் உணை'கள். இரு
வெபண்கள் இருக்கும் வீடுகளில் Iாற்றிக் வெகாள்Y
வெகாஞ்சம் கூடு ல் சாய்ஸ் கிணை'க்கலாம்.
பத்Iா வெகாஞ்சம் கணைல ரசணைன மிக்கவள்.
இருக்கும் உணை'களில் கிணை'க்கும் வசதிகணைY
ணைவத்துக் வெகாண்டு ஜேZர்த்திQாக உணை'
அணிவது ஒரு கணைல. அதில் வெகாஞ்சம்
கற்பணைனணைQயும் கலந்து விட்'ால், புதுப்
பரிIா ங்களில் ஜே ாற்றம் Iாறும் என்பது
அவள் அனுபவப்பூர்வIாக அறிந் ஒன்று.
Iஞ்சள் கலர் பாவாணை'யும், ணைகயில் பச்ணைச
நூலால் எம்ப்ராய்'ரி வெசய் வெவளிர் Iஞ்சள்
:ாக்வெகட்டும், சிகப்புத் ாவணியும் அவள்
வாரத்தில் மூன்று Zாட்கள் அணிQ ஜேவண்டிQ
கட்'ாQம். மீதி Zாட்களில் பச்ணைசப்
பாவாணை'யும் வெவள்ணைY ாவணியும். ஆனாலும்
அவYது நிறத்திற்கு Iஞ்சளும் சிகப்பும் ான்
எடுப்பாக இருக்கும். அதிலும் ாவணிணைQ
முன்பக்கம் இழுத்து இடுப்ஜேபாடு
வெசாருகியிருப்பாள். பின்பக்கம் இடுப்பில்
ணைIQப் பிரஜே சத்தில் வெ ா'ங்கி V வடிவில்
சிகப்பு ாவணியின் ஒரு முணைன

இறங்கியிருக்கும். அதுவும் புட்'த்தின் பாதிப்
பகுதிஜேQாடு நின்று விடும். அழகிப்
ஜேபாட்டிகளில் இ'து காணைல வலது பக்கமும்,
வலது காணைல இ'து பக்கமும் Iாற்றி Iாற்றி
Z'ப்பார்கஜேY அதுஜேபால் Z'ப்பாள் அவள்.
வெ ாணைலக்காட்சிஜேQா ஜேவறு சினிIாக்கஜேYா
கற்று ரா சூழலில் அவளுக்கு அது இQல்பாக
வந்திருக்க ஜேவண்டும் என்ஜேற ஜே ான்றுகிறது.
இப்படிQான பூணைன Zணை'யின் கார Iாக
அவYது பின்பகுதி இந் ப் பக்கமும் அந் ப்
பக்கமும் அணைசந்து ஆடும். அ ன் ஆட்'த்திற்கு
கட்டிQம் கூறுவது ஜேபால் சிகப்பு ாவணியின் வீ
விரிந் ாடும்.
வீணை _ Qாணைன அம்Iாளின் குடும்ப நிதி
நிணைலணைI அப்படிவெQான்றும் ஓஜேŒா ரகம்
இல்ணைல. Iா க் கணை'சியில் க'ன் ஜேகட்கும்
நிணைல ான். ஆனாலும் எந் க் க'ன்காரனும்
அவள் வீட்டு முன் வந்து நின்றதில்ணைல. ஒரு
முணைற சீட்டு ஜேபாட்டு வட்டிக்கு விடும்
சார ா ான் சத் ம் ஜேபாட்'ாள். அ ற்கப்புறம்
அவளி'ம் சீட்டும் ஜேபாடுவதில்ணைல, க'னும்
வாங்குவதில்ணைல என்றாகிப் ஜேபானது. அன்று

பத்Iா எடுத் முடிஜேவ அ ற்குக் கார ம். இனி
வெபண்களி'ம் க'ன் வாங்குவதில்ணைல என்ற
முடிஜேவ அது.
Iா க் கணை'சியில் பத்Iா Iளிணைகக் கணை'யில்
வெபாருள் வாங்குவது ஒரு சுவாரஸ்QIான
நிகழ்வு. காணைல டிபனுக்கு பாம்ஜேப ரணைவயும்,
IதிQ உ வுக்கு அரிசியும், கூ'ஜேவ வெகாஞ்சம்
வெவங்காQம், பச்ணைச மிYகாய் என்று ஒரு லிஸ்ட்
Qாராகும். ணைகயிருப்ஜேபா அணைர ரூபாய் என்ற
அYவில் இருக்கும்.
ஜேலசாக பவு'ர் பூசிக் வெகாள்வாள் பத்Iா. சிறிQ
ஓணைலப் பர்சில் எட்' ா Zா Qத்ணை
ஜேபாட்டுக் வெகாள்வாள். அதுவும் முழு
Zா QIாக இருக்காது. பத்து ணைபசா, அஞ்சு
ணைபசா என்று ஏகத்துக்கு கனக்கும். ரப்பர்
வெசருப்ணைப Iாட்டிக்வெகாண்டு, ஓணைலப் பர்ணை—
:ாக்வெகட்டுக்குள் நுணைழத்துக் வெகாண்டு
கிYம்புவாள். அவYது குறி இன்று வெ ரு முணைன
Zாட்'ார் கணை'.
Zாட்'ார் கணை'யில் ஏகத்துக்கு கூட்'ம்
இருக்கும். பத்Iா வெபாறுணைIQாக
காத்திருப்பாள். க'ன்

வெசால்பவர்கணைYவெQல்லாம் கடிந்து வெகாண்ஜே'
சாIான் கட்டிக்வெகாண்டிருப்பார் Zாட்'ார்.
எல்லாம் பத்து ணைபசா Zால ா விQாபாரம்.
அதிஜேலஜேQ கணை'ஜேQாடு ஜேசர்ந் வீட்ணை'க்
கட்டியிருந் ார் Zாட்'ார். கூட்'ம் வெகாஞ்சம்
Iட்டுப்பட்டு இவள் பக்கம் திரும்பும்ஜேபாது
பத்Iா ஏஜே ா ஜேQாசித் வYாய் படியிறங்க
முற்படுவாள். ஓரக்கண் Zாட்'ாணைர ஜேZாட்'ம்
விடும். வெ ாங்கிக் வெகாண்டிருக்கும் ராசு
Iணைறவில் ஜேலசாக ணைக Iாராப்ணைப விலக்கிக்
வெகாள்ளும். Zாட்'ார் கண்கள் விரியும். வாய்
அவசரம் காட்டும்.
“ ஜே நில்லு .. வந்திட்டு எங்கிட்டு எதுவும்
வாங்காI ஜேபாற .. ஜேவணுங்கற வாங்கிட்டு
ஜேபா . அதுக்குத் ாஜேன வெ ாறந்துக்கிட்டு
ஒக்காந்துருக்கம் கணை'Q “ ஜேIல் துண்'ால்
கணை'வாய் எச்சிணைல துணை'த் படிஜேQ அசட்டுச்
சிரிப்பு சிரிப்பார் Zாட்'ார்.
“ பரவால்ல Zாட்'ார். Zாலஞ்சு ஐட்'ம்
வாங்கணும். ப ம் இருக்கு ான்னு வெ ரிQல “
என்றபடிஜேQ :ாக்வெகட்டுக்குள் ணைகணைQ விட்டு
பர்ணை— எடுப்பாள் பத்Iா. இன்னும் வெகாஞ்சம்

ாவணி விலகும்.
“ க'ன் வெசான்னா வெகாணைறஞ்சி
ஜேபாயிடுவிQYாக்கும். இல்ல க'ன்
வெகாடுத் ாத்ஜே ன் என் வெசாத்து பத்வெ ல்லாம்
கணைரஞ்சி ஜேபாயிடுIாக்கும், ஜேவணுங்கற
வாங்கிட்டு ஜேபா அம்Iணி “ என்று ணைகணைQப்
பிடித்து இழுக்கா குணைறQாக வெகஞ்சுவார்
Zாட்'ார்.
Zாட்'ாருக்கு Zாஸ் ா வரும் ஒQர் கூணை'
வெகாள்YாIல் வெபாருட்கணைY வாங்கிக்வெகாண்டு
வீடு திரும்புவாள் பத்Iா. அவYது ஓணைல பர்ஸில்
அணைர ரூபாய் அப்படிஜேQ இருக்கும்.
பத்Iா எந்ஜேZரமும் எணை Qாவது படித்துக்
வெகாண்டிருப்பாள். ஆண்கணைYப் பற்றிQ அவYது
உYவிQல் ரீதிQான அறிவிற்கு அவஜேY பல
புத் கங்கள் ஜேபா'லாம். பள்ளி இறுதி
வகுப்ஜேபாஜே' ன் கல்விப் பQ த்ணை நிறுத்தி
விட்'வள் அவள். ஆனாலும் அவYது அறிவுத்
ஜே 'ல் வெ ா'ர்ந்து வெகாண்ஜே' இருந் து.
ஒருZாள் வெவள்ணைY சராய் சட்ணை' அணிந்து
வெகாண்டு அவள் வெவளிஜேQ ஜேபாகும்ஜேபாது ான்
எல்ஜேலார்க்கும் வெ ரிந் து அவள் கராத்ஜே யில்

ப்Yாக் வெபல்ட் வாங்கிQவள் என்று.
அ ற்கப்புறம் அவணைY வெZருங்கலாம் என்ற
Zப்பாணைச வெகாண்' ஆண்கள் கூ' வெகாஞ்சம்
விலகிஜேQ இருக்க ஆரம்பித் ார்கள்.
திருI வQணை த் ாண்டி பல ஆண்டுகள்
கழித்து ஆறடி உQர மிலிட்'ரிக்காரன்
ஒருவஜேனாடு அவளுக்கு திருI ம் ஆயிற்று.
ஒன்றிரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து வ'
இந்திQாவெவல்லாம் சுற்றி விட்டு அவள் அம்Iா
வீட்டிற்கு வந் ஜேபாது வெகாஞ்சம் பூசினாற்ஜேபால்
இருந் ாள்.
ஒண்டுக் குடித் ன வெபாம்பணைYகள்
ஜேகட்'ார்கள்: “என்னடி பத்Iா ஏ ாவது
விஜேசசIா?”
ப Iா வெசான்னாள்: “ஒண்வெ ன்ன நூறு இருக்கு
Zான் ங்கியிருந் இ'த்துல.. என் வெZலத்துல
ான் இன்னும் ஜேவரு ஊனல..”
“ ப்பா வெZனச்சுக்கா டி வெகாஞ்சம் பூசினாப்பல
இருக்கஜேQ அ ான் ..”
“அதுக்வெகன்ன வெகாறச்சல்.. வெவண்ணை யும்
வெராட்டியும் வெ னக்கிம் உள்Yார ஜேபானா பூசா
என்னா வெசய்யும்? வெZருப்பு பட்'ாத்ஜே ஜேன

உருகும்? “
அவள் ணைல Iணைறந் வு'ன் ஆண்கள் ஜேபாட்'
குழுத் தீர்Iானம் இப்படிச் வெசான்னது: சின்ன
வQசுல எத்தினி ஜேபரு தி'த்ணை க்
கணைரச்சிருப்பா.. அ ான் ஆண்'வன் அவ
வQத்துல ங்க வி'ாI கணைரச்சிருக்கிறான்.

3. வித்Qா ரூபிணி சரஸ்வதி
வீணை அம்Iாளின் இன்வெனாரு வெபண் வித்Qா.
பத்Iாவின் Z'வடிக்ணைககள் பிடிக்கா ாஜேலா
என்னஜேIா, அந் அம்Iாள் அவணைY வெகாஞ்சம்
கட்டுப்வெபட்டிQாக வYர்த் ாள். பள்ளிக்கூ'
Zாட்கள் மு ஜேல அவள் படிப்பு படிப்பு என்ஜேற
இருந் ாள். அதிக படிப்பினால் பள்ளி
இறுதிQாண்டிஜேலஜேQ அவள் புட்டி அ ாவது
கண் ாடி ஜேபா' ஆரம்பித்து விட்'ாள்.
சாட்ணை' ஜேபால முடி இருக்கும் அவளுக்கு.

அதுவும் அ'ர்த்திQாக. ஆனால் அணை அவிழ்த்து
விட்டு Qாரும் பார்த் தில்ணைல. எப்ஜேபாதும்
சுருட்டி வெகாண்ணை'Qாக முடிந்து
ணைவத்திருப்பாள் அவYது அம்Iா.
என்ணைறக்காவது அவிழ்த்து விட்'ால்கூ' பழக்க
ஜே ா…த்தில் அணைவ கீழ் ஜேZாக்கி நீYாது என்று
அங்கிருந் வர்கYது கருத்து.
கல்லூரி ஜேபாகும் காலத்திஜேலஜேQ அவணைY
கவெலக்'ர் படிப்புக்கும் Qார் நிணைலயில்
ணைவத்திருந் ாள் அவYது அம்Iா. பட்'ம்
வாங்கிQ ணைகஜேQாடு கவெலக்'ர் பரிட்ணைச எழுதி
ஜே ர்வாகும் திறணைI அவளுக்கு இருந் து.
அவள் உணை'Qணியும் வி மும் பத்Iாவுக்கு
ஜேZர்Iாறாக இருக்கும். கூந் ணைலப் பற்றி ான்
ஏற்கனஜேவ வெசால்லிQாகிவிட்'ஜே . உணை'
எப்ஜேபாதும் Iங்கலான நிறங்களிஜேலஜேQ
இருக்கும். பல Zாட்களில் Zாகப்பழக் கலரும்
Qாணைனக் கலரும் ான். பா ம் வெ ரிQா
அYவிற்கு பாவாணை' நிலத்தில் புரளும். குனிந்
ணைல நிமிராது. ஜேபார்த்திQ ாவணிஜேQா
ஜேசணைலத் ணைலப்ஜேபா எங்கும் விலகாதிருக்க
ஜேசப்டி பின் ஒன்றுக்கு இரண்'ாக

குத் ப்பட்டிருக்கும். கா'ாத் துணி வாங்கி
அவளுக்கு பாடி ணை த்திருப்பாள் அவYது
அம்Iா. அதுவும் சமீபத்தில் ணை த் ணைவ அல்ல.
அ னால் அணை மூச்சு பிடித்து ான்
ஜேபா'ஜேவண்டும். உள்Y'ங்கிQ Iார்புக்கூடு
அப்புறம் விரிQஜேவ விரிQாது. அ னாஜேலஜேQ ஒரு
வி கூன் முதுகு ஜேபாட்டு அவள் Z'ப்பாள்.
அன்றும் அப்படித் ான் அவள் கல்லூரியிலிருந்து
திரும்பிக் வெகாண்டிருந் ாள்.
ணைச ாப்ஜேபட்ணை'யிலிருந்து Iாம்பலத்திற்கு பஸ்
கிணை'க்கா ால் அவள் Z'ந்ஜே
வரஜேவண்டியிருந் து. மூ ாவது வெ ரு ZாQக்கர்
Iாந்ஜே ாப்பில் காய் பறித்துக்
வெகாண்டிருந் ார்கள். ZாQக்கர் Iகன் ஜேகாபாலு
ஜேIற்பார்ணைவ பார்த்துக் வெகாண்டிருந் ான்.
அவனுக்கு ஏற்கனஜேவ பத்Iா மீது ஒரு கண்
இருந் து. ஆனாலும் அவன் வித்Qாணைவ ஒரு
வெபாருட்'ாகஜேவ Iதித் தில்ணைல. அவள் Z'ந்து
வருவணை க் கண்டு ஜேவறு பக்கம் திரும்பிக்
வெகாண்'ான் அவன்.
வெ ாரட்டி வெகாம்பால் Iாங்காய்கணைY வணைYத்து
இழுத்துக்வெகாண்டிருந் ஜேபாது ணைக Zழுவி

வெ ாரட்டிக்ஜேகால் வெசங்குத் ாக கீஜேழ
இறங்கிQது. வெ ாரட்டிக் ஜேகாலின் ஒரு
முணைனயில் வணைYந் கத்தி ஒன்று இருக்கும். அது
ஜேZராக இறங்கி Z'ந்து வந்து வெகாண்டிருந்
வித்Qாவின் பின் பக்க ரவிக்ணைகயின் உள்புகுந்து
இழுத் து. ஜேலசாக ரவிக்ணைக கிழிQ ஆரம்பித் து.
ஜேகாபாலு ரத் க்காQம் ஏற்பட்டு விடுஜேIா என்ற
அச்சத்தில் ஜேவகIாக இழுக்க முழு ாக ரவிக்ணைக
கிழிபட்'து. கத்தி கா'ா பாடிணைQயும் கிழித்து
ஜேபாட்'து.
அ'க்கி ணைவக்கப்பட்டிருந் னங்கள் திமிறிக்
வெகாண்டு புறப்பட்'ன. ஜேசணைலத் ணைலப்ணைபத்
ாண்டி அணைவ முன்ஜேனற ஆரம்பித் ன.
ஜேகாபாலு சு ாரித்துக் வெகாண்'ான். சட்வெ'ன்று
ணைலப்ணைப இழுத்து விட்டு “ வெசாருகு “
என்றான். வித்Qா என்ன வெசய்வது என்று
வெ ரிQாIல் முழித் ாள். சில வினாடிகள்
காத்திருந் ஜேகாபாலு அவள் பதிலுக்கு
காத்திராIல் அவஜேன அவYது இடுப்பில்
அழுத் Iாக ஜேசணைலத் ணைலப்ணைப
வெசருகிவிட்'ான். அவனது முரட்டு ணைக பட்'
இ'ம் அவளுக்கு ஏஜே ஜே ா உ ர்ச்சிகணைY

தூண்டி விட்'து.
“ சீக்கிரம் வீட்டுக்கு ஜேபா. ஏழு Iணிக்கு ராIர்
ஜேகாயிலுக்கு வந்திரு “
முடிQாது என்பது ஜேபால் ணைலQணைசத் ாள்
வித்Qா. வெ ாரட்டிக்ஜேகாணைலக் காட்டிQபடிஜேQ
எச்சரித் ான் ஜேகாபாலு. “ எனக்கு வெ ரிஞ்சது
எல்லாருக்கும் வெ ரிQணுIா “ என்று சன்னக்
குரலில் ஜேகட்'ான்.
சரி என்பதுஜேபால் ணைலQணைசத்துவிட்டு
அங்கிருந்து Zகர்ந் ாள் வித்Qா.
பாண்டிப:ாரில் புத் கம் வாங்கிவருவ ாக
அவள் ஆறணைர Iணிக்ஜேக கிYம்பிQதும். ராIர்
ஜேகாயில் பின்புறம் ஜேகாபாலுணைவ சந்தித் தும்
இந் க் கணை க்கு அவ்வYவு முக்கிQமில்லா
விசQங்கள்.
வித்Qாவின் சிந் ணைனகள் ஒரு காட்'ற்ணைறப்
ஜேபால திணைச Iாறி ஓடிக் வெகாண்டிருந் ன. என்ன
ஆகப்ஜேபாகிறஜே ா என்கிற பQமும், அப்படி
ஏ ாவது ஆனால் அது எப்படியிருக்கும் என்கிற
Zப்பாணைசயும் கலந் ஒரு சிந் ணைன ஓட்'ம் அது.
துவர்ப்பு வெZல்லிக்காணைQ தின்று விட்டு பாணைனத்
ண்ணீர் குடிப்பணை ப் ஜேபால என்று நிணைனத்துக்

வெகாண்'ாள். Qார் வெZல்லிக்காய்? Qார்
பாணைனத் ண்ணீர்.
முரட்டு ஜேகாபாலுவின் கட்டுIஸ் ான ஜே கமும்
பு:ங்களும் இழுத்துக் கட்டிQ அவனது
லுங்கிQத் ாண்டித் வெ ரிந் அணைர நிக்கரு'ன்
கூடிQ வெ ாணை'களும் அவணைY அZாவசிQத்திற்கு
Zடுக்கத்ணை க் வெகாடுத் ன.
ராIர் ஜேகாயில் பணைழQ Iாம்பலத்தில் இருந் து.
வெபரிQஜேகாயில். சுற்றிலும் ஏகத்துக்கு
வெவற்றி'ங்கள். ஜேகாயிஜேல கவனிப்பாரற்று
சிதிலIாகத் ான் இருந் து. ஒஜேர ஒரு அரச Iரம்
Zடுவில் இருக்கும். வெபருIாள் ஜேகாயிலில் அரச
Iரம் இருக்கலாஜேIா என்கிற சிந் ணைனயும்
ஓடிQது.
ஜேகாயிலுக்கு எதிர் வீடு கம்பி ணைவத் வராண்'ா
வெகாண்' ஓட்டு வீடு. அவYது ஏஜே ா ஒரு வழி
ாத் ா வீடு என்று அம்Iா ஒரு 'ணைவ வெசால்லி
யிருக்கிறாள். அங்கு Qாராவது இருப்பார்கYா?
அவர்களுக்குத் ன்ணைன இன்னார் வெபண் என்று
வெ ரிந்திருக்குIா?
ாவணிணைQ எடுத்து ணைலஜேQாடு
ஜேபார்த்திக்வெகாண்'ாள் வித்Qா. வாணைQத்

துணை'ப்பது ஜேபால் முகத்ணை முக்கால் வாசி
மூடிக் வெகாண்'ாள். கம்பி வீட்ணை' ஜேZாக்கி
முகம் திருப்பாIஜேல ஜேகாயிலுக்குள் நுணைழந் ாள்.
“ ஏய் இந் ா.. இந் வெலட்'ணைர பத்Iாகிட்'
குடுத்துடு.. எதுனா பதில் இருந் ா Iாந்ஜே ாப்பில
என்னிQக் கண்'ா வெகாடுத்துரணும். Zல்லா படி
இன்னா? “ என்றவாஜேற ணைகயில் ஒரு ஜேZாட்டு
புத் கக் காகி த்ணை த் திணித் ான். விறு
விறுவெவன்று Z'ந்து வெவளிஜேQறினான்.
முக்கிQIான விசQம். வாழ்க்ணைகயில் பல
ரசங்கணைY ஜேகாபாலு அவளுக்கு கற்றுக்
வெகாடுத் ான். ஆனாலும் அவYது படிப்பின்
ஜேIல் அவன் அYவு க'ந் IரிQாணை
ணைவத்திருந் ான். அ னால் அவன் எல்ணைல
மீறஜேவ இல்ணைல. உரிQ வQதில் ZாQக்கர் வெபண்
ஒருவணைY திருI ம் வெசய்துவெகாண்டு அவன்
ஜேவறு ஊருக்கு ஜேபாய்வ்¢ட்'ான்.
பருவ வQதில் ஏற்பட்' ஏக்கங்களுக்கு
வடிகாலாய் ஜேகாபாலு இருந் ால் வித்Qாவால்
அனாவசிQ கற்பணைனகளில் மூழ்கி
வாழ்க்ணைகணைQத் வெ ாணைலக்கும் சந் ர்ப்பங்கள்
ஏதும் வாய்க்கவில்ணைல. அவYது அம்Iாவின்

கனணைவ Zனவாக்குவது ஜேபால அவள் கவெலக்'ர்
படிப்பு படித்து ணைலணைI வெசQலகத்தில் வெபரிQ
ப வி வகித் ாள்.
கணை'சி வணைர அவள் திருI ம் வெசய்து
வெகாள்Yஜேவயில்ணைல.

4. :தி ாY சுந் ரி
பதினாறு குடித் னங்களில் பக்க வாத்திQங்கள்
ஒலித்துக் வெகாண்டிருக்கும் வீடு ஒன்று
உண்வெ'ன்றால் அது கIலா டீச்சர் வீடு ான்.
கIலா டீச்சர் ஒல்லிQாக இருப்பாள். சராசரிக்கும்
வெகாஞ்சம் அதிகIான உQரம். ஒல்லி உ'ம்பு
அணை இன்னும் கூடு ல் உQரIாகக் காட்டிQது.
கIலா டீச்சர் கல்Qா ம் ஆகா முதிர்க் கன்னி.
கிட்'த் ட்' Zாற்பது வQணை க் க'ந்து
வெகாண்டிருப்பவர். சாமுத்திரிகா லட்ச ங்கள்
என்று சாஸ்திரங்கள் வெசால்லும் எணை யும்
அவளி'ம் பார்க்க முடிQாது. வெகாஞ்சம்
கணைYQான முகத்ணை க் கூ' வெவளிர் ப்ஜேரம்
ஜேபாட்' வெபரிQ கண் ாடி ஜேபாட்டு

Iணைறத்திருப்பாள். சா ார Iாகச்
வெசால்வார்கள்: கண் ாடி ஜேபாட்'ால் வெகாஞ்சம்
அறிவுக் கணைY வரும் என்று. ஆனால்
கIலாவி'ம் அப்படிவெQல்லாம் ஏதும் கணைY
வந்து வி'வில்ணைல. ஏற்கனஜேவ திருI ம்
வெசய்Qா வெவறுப்பு வெIாத் மும் முகத்தில்
குடிஜேQறி இருந் து. வெபரிQ ப்ஜேரம் மூக்குக்
கண் ாடி அணை இன்னும் வெபரி ாக்கிக்
காட்டிQது.
கIலாவி'ம் எல்ஜேலாருஜேI ஒப்புக் வெகாண்'
விசQம் அவள் மிகச் சிறந் ஒழுக்கங்கணைY
உள்Yவள் என்பது ான். எந் வணைYவுகளும்
ஜேIடுகளும் இல்லா ஒல்லிக் குச்சி உ'ம்ணைபக்
கூ' அங்குலம் வெவளிஜேQ வெ ரிQாIல் ஜேபார்த்திக்
வெகாண்டு ான் அவள் வெவளிஜேQ கிYம்புவாள்.
ராIகிருஷ் I'ம் Z'த்திQ சார ா பள்ளியில்
அவள் பாட்டு Iற்றும் Zாட்டிQ ஆசிரிணைQ. மு ல்
முணைறQாக அவணைYப் பார்ப்பவர்கள் க'வுளின்
சிருஷ்டி ஜேIல் Zம்பிக்ணைக வெகாண்டு
விடுவார்கள். சிறுவர்கள் எடுத்துப் ஜேபாகும்
குணை' ஜேபால் Iடித்து கூணை'க்குள் ணைவக்கும்
அYவில் இருக்கும் கIலா டீச்சரின் குரலில்

ஆண்'வன் அற்பு த்ணை அள்ளி
ணைவத்திருந் ான். அவள் :தி வெசால்லுவதும்,
Zட்டுவாங்கம் வெசய்வதும், Zாட்டிQப்
பா'ல்கணைY குரவெலடுத்துப் பாடுவதும் ஒரு Zாள்
பூராவும் ஜேகட்டுக் வெகாண்டிருக்கலாம்.
கIலா டீச்சர் ஆண்கணைY வெவறுப்பவYாக
இருப்பாள் என்று அந் க் காலனி பூராவும் ஜேபசிக்
வெகாண்டிருந் ார்கள். அ னாஜேலஜேQ அவள்
திருI ம் வெசய்து வெகாள்Yவில்ணைல என்றும்
ஜேபசிக் வெகாண்'ார்கள். அவள் வீட்டிஜேலஜேQ
Z'த்தும் பாட்டு Iற்றும் Z'ன வகுப்புகளில்
வெபண்களுக்கு Iட்டுஜேI அனுIதி. அவள் அந் க்
குடித் னத்தில் ஒரு ஜேபார்…னின் னிQாகத் ான்
இருந் ாள். காணைல எட்'ாவது Iணிக்கு அவள்
சாப்பிட்டுவிட்டு, ஒரு ணைகயில் குணை'யும், Iறு
ணைகயில் கறுப்புத் ஜே ாலால் வெசய் ஜேŒண்ட்
ஜேபக்கும் எடுத்துக் வெகாண்டு கிYம்பினாள்
என்றால் Iாணைல ஆறு Iணிக்குத் ான் உள்ஜேY
நுணைழவாள்.
அவள் உணை'கள் பளிச்வெசன்று இருக்கும்.
வெபரும்பாலும் ஆரஞ்சு வண் உணை'கணைY
ஏறக்குணைறQ காவி நிறத்தில் ான் அவள்

அணிவாள். கிYாஸ்ஜேகா Iல்லில் வெசய்
ரவிக்ணைக ான் எப்ஜேபாதும். Zாயுடு Œால்
சIாச்சாரவெIல்லாம் வந்துவிட்' காலத்தில் கூ'
அவள் இன்னமும் ரவிக்ணைகக்கு ஒரு அங்குலம்
குணைறந் இணை'வெவளியில் உள்பாடி அணிந்து
வெகாள்வாள்.
இஸ்திரி ஜேபாடுபவர்கள் வெ ருவுக்கு வெ ரு
இப்ஜேபாது இருப்பதுஜேபால் எல்லாம் அப்ஜேபாது
கிணை'Qாது. சலணைவ வெசய்பவர்கஜேY கரிQால்
சூ'ாகும் இஸ்திரிப் வெபட்டிகணைY
ணைவத்திருப்பார்கள். ஒரு ஜேபட்ணை'க்கு ஒன்று
அல்லது இரண்டு கணை'கள் ான் இருக்கும்.
அங்ஜேக ான் துணிகணைY இஸ்திர்க்கு வெகாடுக்க
ஜேவண்டும். வெபரிQ வீடுகள் என்றால் ஜே'ாபி
வீட்டுக்ஜேக வருவார். “ அம்Iா ஜே'ாபி
வந்திருக்ஜேகன் “ என்று குரல் வெகாடுத் வு'ன்
Zல்ல ஜே க்குIரத்தில் வெசய்Qப்பட்' கூண்டு
ஜேபான்ற வெபட்டியிலிருந்து, துணிகணைY எடுத்துப்
ஜேபாடுவர். சலணைவக் க க்கிற்கு என்று னிQாக
ணை'ரிஜேQா ஜேZாட்டுப் புத் கஜேIா ணைவத்திருக்கும்
வீடுகள் அஜேனகம். AK, MC என்று மு ல்
எழுத்துக்கணைYப் ஜேபாட்டு வண் ான் Iார்க்

ணைIயில் எழுதுவர். துணிகள் வெ ாணைலந்து
ஜேபாகாIல் இருக்கவும் ஜேவறு வீடுகளுக்கு
Iாறிப் ஜேபாகாIல் இருக்கவுஜேI இந் ஏற்பாடு.
அதுவும் விர அணைனத்து சலணைவத்
வெ ாழிலாYர்களும் வெபாதி மூட்ணை'கணைYக்
கழுணை கள் ஜேIல் ஏற்றிக் வெகாண்டு
ணைச ாப்ஜேபட்ணை' ஆற்றுக்குப் ஜேபாய் வெவளுத்து
காQப்ஜேபாட்டு Iடித்து எடுத்து வருவர்.
ணைச ாப்ஜேபட்ணை' பாலத்தில் ஜேIல் ஜேபருந்தில்
IதிQ ஜேZரத்தில் வெசன்றால், ஒரு பிரம்Iாண்'
திணைரப்ப'க் காட்சிஜேபால் கலர் கலரான
துணிகள் காற்றில் ஆடிக் வெகாண்டிருக்கும்.
கIலா டீச்சர் சலணைவக்குத் துணிகணைYப் ஜேபாட்டு
Qாரும் பார்த் தில்ணைல. ஆனாலும் அவள்
உடுத்தும் உணை'கள் பளிச்வெசன்று சுருக்கம்
இல்லாIல் இருக்கும். ஒரு குறும்புக்கார சிறுமி
அந் ரகசிQத்ணை த் வெ ரிந்து வெகாள்ளும்
ஜேZாக்கத்து'ன் Qங்கி Qங்கி ஒரு Zாள் கIலா
டீச்சர் வீட்டுக்குள் ஜேபானாள்.
டீச்சர்.. அவசரIா வெவளிஜேQ ஜேபாகணும். என்
பாவாணை' எல்லாம் கசங்கி இருக்கு. வெகாஞ்சம்
இஸ்திரி வெபட்டி ாரீங்கYா! ”

கIலா டீச்சர் அவணைY ஆச்சர்QIாகப் பார்த் ாள்.
“ எங்கிட்' இஸ்திரிப் வெபட்டி இருக்குதுன்னு
Qாரு வெசான்னா ? “
“ இல்ல ஒங்க உணை'வெQல்லாம் நீவி
விட்'ாIாதிரி Zறுக்குன்னு இருக்கு.. அ ான்.. “
ஜேகட்' சிறுமிக்கு ன் ணைகணைQக் கிள்ளிக்
வெகாள்Y ஜேவண்டும் ஜேபால் இருந் து. கார ம்
கIலா டீச்சர் விழுந்து விழுந்து சிரித்துக்
வெகாண்டிருந் ாள்.
“ இஸ்திரிப் வெபாட்டிQா ஜேகக்கஜேற. . இஜே ா
இ ான் என்ஜேனா' இஸ்திரிப் வெபட்டி.. “
அகலIான ஒரு பித் ணைY வெசம்ணைப எடுத்துக்
காண்பித் ாள் கIலா டீச்சர். அ ன்
அடிபாகத்தின் வெவளிப்புறம் ட்ணை'Qாக
இருந் து. ஜேIல் பாகம் ஒரு கூ:ாணைவப்ஜேபால்
திருகு மூடி வெகாண்' ாக இருந் து. அந்
மூடிக்கு ஒரு ணைகப்பிடியும் இருந் து.
“ இந் ா இது ான் என் இஸ்திரி வெபாட்டி
ஜேவணுIா “ என்று ஜேகட்டு மீண்டும் சிரித் ாள்
கIலா டீச்சர்.
“ இதுவா இதுல எப்படி டீச்சர் ? “
“ உள்Yாற சுடு ண்ணிQ ஊத்தினா வெசாம்பு

சூ'ாவும் இல்ல. அப்ப இ வச்சு துணிQ
இஸ்திரி பண்ணிக்க ஜேவண்டிQது ான் “
கIலா டீச்சர் ன் துணிகணைY ாஜேன இஸ்திரி
பண்ணிக் வெகாள்வதும் அவYது ஆண் எதிர்ப்பு
உ ர்வு கார Iாகத் ான் என்று எல்ஜேலாரும்
Zம்பினார்கள்.
கIலா டீச்சணைரத் ஜே டி Qாரும் வருவதில்ணைல.
வழக்கIாக சனி ஞாயிறு அன்று Iட்டும் பாட்டு
Zாட்டிQம் கற்றுக் வெகாள்Y Iா விகள் வருவர்.
அப்ஜேபாதுகூ' அடுத் வர்களுக்கு வெ ாந் ரவு
இருக்கக் கூ'ாது என்ப ற்காக கIலா டீச்சர் ன்
வீட்டு க வுகணைY அணை'த்து ணைவத்திருப்பாள்.
Iா ம் மு ல் ஜே தி அன்று கIலா டீச்சர்
காணைலயில் ஒரு ஐந்து நிமி'ம் முன்ன ாகஜேவ
கிYம்பி விடுவாள். வெரட்டிQார் சம்சாரத்ணை ப்
பார்த்து வா'ணைகப் ப த்ணை க் வெகாடுத்து விட்டு
அவள் பள்ளி வெசன்று விடுவாள். வெரட்டிQார்
சம்சாரம் ஆச்சர்QIாக வெசால்வாள்.
“ எந்துக்கு கங்காரு .. வெரண்டு ஜே தி ஆனாத் ான்
ஏமி “
பதிலுக்கு ஒரு புன்னணைகணைQ சிந்திவிட்டு கIலா
எக்ஸ்பிரஸ் கிYம்பிவிடும். அனாவசிQ

உணைரQா'ல்களுக்கு அவள் வாழ்வில்
இ'மில்ணைல.
கIலா டீச்சர் Qாஜேராடும் ஒட்டி உறவாடி Qாரும்
பார்த் தில்ணைல. அப்படிப்பட்'வள் ன்னு'ன்
பணிபுரியும் ஜேவவெறாரு டீச்சரின் ணைக பிடித்துக்
வெகாண்டு Z'ந்து ஜேபானணை ப் பார்த் பலர்
ஆச்சர்Qப் பட்டுப் ஜேபானார்கள். சிலர் இன்னும்
வெகாஞ்சம் துப்பு துலக்கி அந் டீச்சர் வெபQர்
ர்Iாம்பாள் என்றும், அவள் வி ணைவ என்றும்,
அவளுக்கு ஒரு Iகன் இருக்கிறான் என்றும்
கண்டுபிடித் ார்கள். கIலா டீச்சருக்கு
அவர்களுக்கும் கிட்'த் ட்' இருபது வQது
வித்திQாசம் இருக்கும். ாயில்லா கIலா டீச்சர்
ர்Iாம்பாளி'ம் ஒரு ாய்ப் பாசத்ணை
எதிர்பார்த்து பழகி இருக்கலாம் என்று க க்குப்
ஜேபாட்'ார்கள்.
இவ்வYவு வெZருக்கIான ஜே ாழிகள் ஏன்
னித் னிQாக வாழஜேவண்டும்? ஒன்றாக ஒஜேர
வீட்டில் இருக்கலாஜேI என்றும் ஜேQாசணைன
வெசய் ார்கள். ஆனாலும் அணை கIலா டீச்சரி'ம்
வெசால்ல Qாருக்கும் ணை ரிQம் வரவில்ணைல.
ஒரு Zாள் கIலா வீட்டிலிருந்து ஜேகவல் சத் ம்

வெபரி ாகக் ஜேகட்'து. டீச்சர் வெபருங்குரவெலடுத்து
அழுது வெகாண்டிருந் ாள். அவYருகில் ஒரு
இருபது வQது இணைYஞன் உட்கார்ந்திருந் ான்.
“ அம்Iா அழாதீங்க .. இனிஜேI ஒங்கணைY பிடிச்ச
சனிQன் விலகிட்டுதுன்னு வெZனச்சுக்குங்க “
“ ஜே'ய் பாலு அப்படி வெசால்லாஜே .. ர்Iாம்பா
ஒன்ணைன வYத் வங்க.. அவங்க இருக்கற
வணைரக்கும் வாQத் வெ ாறக்கா நீயி இப்ப
அவங்க இறந்துட்'ாங்கன்ன உ'ஜேன வாய்க்கு
வந் படி ஜேபசற ா? “
ஏம்Iா ஜேபசக்கூ'ாது.. ாணைQயும் பிள்ணைYயும்
பிரித் கிரா கி அவ. வெவறும் ஜேசாறும் துணியும்
வாங்கிக் வெகாடுத் ா ஆச்சா.. “
“ அது அவங்க ப்பு இல்ல'ா.. Zான் வெசய்து
வெகாடுத் சத்திQம். அதுக்கு அவங்க என்னா
பண்ணுவாங்க “
இங்வெகான்றும் அங்வெகான்றுIாக குழுமி இருந்
கூட்'த்திற்கு எதுவும் புரிQவில்ணைல. ஆனால்
ர்Iாம்பாள் டீச்சர் இறந்து ஜேபாய்விட்'ார்
என்று Iட்டும் அனுIானிக்க முடிந் து. அவள்
வYர்த் பிள்ணைY பாலு என்பதும் புரிந் து.
ஆனால் அவன் கIலா டீச்சணைர அம்Iா என்று

கூப்பிடுகிறான்?
ர்Iாம்பாள் சாவுக்கு வந் சாதி சனம் வெகாஞ்சம்
கIலா டீச்சர் வீட்டில் ங்கிQது. வெகாஞ்சம் வாய்
ஓட்ணை'Qான கிழம் ஒன்று கIலா சரித்திரத்ணை ப்
புட்டு புட்டு ணைவத் து.
கIலா பூப்பணை'யும் முன்ஜேப திருI ம்
வெசய்விக்கப் பட்'வள். வெகாஞ்சம் கட்டுப்
வெபட்டிQான வYர்ப்பு. வெZஞ்சில் நிணைறQப்
படிக்க ஜேவண்டும் என்கிற ஆர்வம். ஆனால்
ஜேபாய் ஜேசர்ந் இ'ம் வெகாஞ்சம் வக்கிரIான
இ'ம்.
ன்ணைன Iறந்து கIலா பாடும்ஜேபாவெ ல்லாம்
கடிந்து வெகாள்வார்கள் IாமிQார் வீட்டில்..
“ இவெ ன்ன ாசி வீ'ா Zாள் முச்சூடும் பாட்டும்
கூத்துIா இருக்கறதுக்கு? ”
கIலா பூப்பணை'ந் Zாள் அவள் வாழ்க்ணைகயிஜேல
ஒரு திகிலான Zாள். வெகால்ணைலப் புறக் க விற்கு
அருகில் ஒரு பணைழQ சாIான்கள் ணைவக்கும்
அணைறயில், சன்னலில்லா இருட்டு அணைறயில்
மூன்று Zாட்கள் அவணைY ணைவத்து
பூட்டிவிட்'ார்கள். வெவளிச்சம் துளிக்கூ'
இல்லா அணைற. சாப்பாடு ணை Qல் இணைலயில்

ணைவத்து ரப்படும். கூ'ஜேவ Iண் குவணைYயில்
ண்ணீர்.
Zான்காம் Zாள் எண்ணை ஜே ய்த்து
குளிப்பாட்டினாள் அந் க் கிராIத்து
Iருத்துவச்சி கிழவி. இரவு அவள் வலிணைQக்கூ'
உ ராIல் அவள் ஜேIல் மூர்க்கIாகப்
பாய்ந் ான் அவணைY வி' பத்து வQது மூத்
அவYது புருசன். அவன் அபார சத்து
வெகாண்'வனாக இருந் ான். அவனது மு ல்
ாக்கு ஜேல அவணைY சூலுற ணைவத் து.
ஏற்கனஜேவ ஒல்லிக்குச்சி உ'ம்பு, கூ'ஜேவ
கர்ப்பத்தினால் ஏற்படும் ரத் ஜேசாணைக ஜேசர்ந்து
அவள் முகமும் உ'லும் வெவளிறிப் ஜேபானது.
அ னாஜேலஜேQ அவYது புருசனுக்கு அவணைYப்
பிடிக்காIல் ஜேபானது.
அவள் மீது சந்ஜே கக் கணை கணைYத் வெ ாடுத்து
அவள் பிறந் வீட்டிற்ஜேக அனுப்பி விட்'ார்கள்
அவYது IாமிQார் வீட்டுக்காரர்கள். அ ன் பின்
ஓரிரு Iா ங்களில் அவர்கள் Qாருக்கும்
வெ ரிQாIல் ஊணைர விட்ஜே' ஓடிப் ஜேபானார்கள்.
கIலா டீச்சருக்கு பிறந் வன் ான் பாலு. அவன்
பிறந் பின் அவள் ன் வாழ்க்ணைகணைQ முடித்துக்

வெகாள்Y விரும்பினாள். ஆனால் அவள் பிறந்
வீட்டுக்காரர்கள் அவளுக்கு ணை ரிQம்
வெகாடுத் ார்கள். அவள் குழந்ணை அவளுக்கு ஒரு
ணை'Qாக இருக்கக் கூ'ாஜே என்று தூரத்து
வெசாந் Iான ர்Iாம்பாளி'ம் பாலுணைவக்
வெகாடுத்து வYர்க்கச் வெசான்னார்கள்.
ர்Iாம்பாள் அப்ஜேபாஜே க வணைன
இழந்திருந் ாள். பள்ளி ஆசிரிணைQQாக
இருந் ாள். அவளுக்கும் ஒரு பிடிப்பு
ஜே ணைவப்பட்'து. ஒரு நிபந் ணைனயு'ன் அவள்
பாலுணைவ ஏற்றுக் வெகாண்'ாள். அவள் மூச்சு
அ'ங்கும் வணைர பாலுணைவப் பார்க்க கIலா
முQலக் கூ'ாது. கIலாவிற்கு ஜேவறு வழி
வெ ரிQவில்ணைல. ஒப்புக்வெகாண்'ாள்.
ர்Iாம்பாள் இறக்கும் ருவாயில் ான்
பாலுவி'ம் கIாலாணைவப் பற்றிQ உண்ணைIணைQ
வெசால்லியிருக்கிறாள்.
இப்ஜேபாது கIலாவும் பாலுவும் ஒஜேர வீட்டில்
இருக்கிறார்கள். பாலு வெபரிQ படிப்பு படித்து
ஜேவணைலக்குப் ஜேபாகிறான். ஆனாலும்
வழக்கம்ஜேபால கIலா டீச்சர் எட்டு Iணிக்கு
ஜேவணைலக்குச் வெசல்ல வறுவதில்ணைல. சனி

ஞாயிறு கிழணைIகளில் பாட்டும் :தியும்
ஜேகட்பது நிற்கஜேவயில்ணைல.
பாலு ன் அப்பாணைவத் ஜே டும் முQற்சிகளில்
இருப்ப ாகச் வெசால்கிறார்கள். அவன் உயிஜேராடு
இருக்கிறானா என்பஜே கண்'றிQஜேவண்டிQ
ஒன்றாக இருக்கிறது. ஆனாலும் கIலா டீச்சர்
ணைல நிணைறQ Iல்லிணைகப் பூ ணைவத்துக் வெகாண்டு,
வட்' சிவப்பு சாந்துப் வெபாட்டு ணைவத்துக்
வெகாண்டு காட்சி ருகிறாள். இப்ஜேபாவெ ல்லாம்
அவள் முகத்தில் சிரிப்பு சிம்Iாசனம் ஜேபாட்டு
உட்கார்ந்து வெகாள்கிறது. அவளும் வெகாஞ்சம்
பூசினாற்ஜேபால் ான் ஆகியிருக்கிறாள்

5. அபிராமி அற்பு சுந் ரி
வெரட்டிQாரின் ஒண்டுக்குடித் ன வீடுகளுக்கு
முன்வீடு Qா வர்கள் வீடு. பசு Iாடுகளும்
எருணைI Iாடுகளும் ணைவத்து அஜேIாகIாகப் பால்
விQாபாரம் Z'ந் காலம் அது. அப்ஜேபாது அரசு

பால் பண்ணை யிலிருந்து கண் ாடி
பாட்டில்களில் பால் வரும். நீல/சிகப்பு ஜேகாடு
ஜேபாட்' கடு மூடி ணைவத்து பால் நிரப்பப்
பட்டிருக்கும். கர மூடிகணைY எணை'க்கு வாங்கிக்
வெகாள்Y பணைழQ கர விQாபாரி காத்திருப்பார்.
ஆனாலும் கறந் Iாட்டுப்பாலின் Iவுசு
ஜேபாகா காலம் அது.
Qா வர்கள் வீட்டில் Zான்ஜேக அடி உQரம் இருந்
Zந் ன் கணை'க்குட்டி. அவனுக்கு முன்னால்
இரண்டு ஆண் பிள்ணைYகளும், மூன்று வெபண்
பிள்ணைYகளும் பால்காருக்கு உண்டு. பால்கார்
வQசாளி ஜேபால ஜே ாற்றம் ருவார். ஆனாலும்
அவர் பனிவெரண்டு எருணைIகணைYயும் அ ற்கு
ஈ'ான பசுக்கணைYயும் ஒற்ணைற ஆYாக தீவனம்
ணைவத்து, பால் கறந்து, ஜேIய்ப்பது பார்த் ால்
ஆச்சர்QIாக இருக்கும்.
பால்காரின் Iணைனவி வெவள்ணைYQம்Iா ஜேபருக்கு
ஏற்றார்ஜேபால் வெவள்ணைYQாக இருந்திருக்க
ஜேவண்டும். இப்ஜேபாது அவள் அவ்வYவு
வெவள்ணைYQாக காட்சி ரவில்ணைல. வQதின்
சுருக்கங்கள் அவள் முகத்ணை ஜேIலும்
இருட்'ாக்கி இருந் ன. அவளுக்கு எப்படியும்

அறுபது வQதிருக்கும். வெபரிQ ஜே ாடு
அணிந்திருப்பாள் காதுகளில். அவள்
முழங்ணைககளில் ஏஜே ா பச்ணைச குத்தியிருக்கும்.
அவளுக்கு Zந் ன் என்றால் வெகாள்ணைY பிரிQம்.
பால்கார் வீட்டில் இரண்டு குடித் னம் இருந் து.
அதில் ஒன்றில் சினிIா துணை Zடிணைக
இருந் ாள். இன்வெனான்றில் அருள் வாக்கு
வெசால்லும் ஒரு வெபண்Iணி குடியிருந் ாள்.
அவYது அருள் வாக்கு அந் ப் பகுதியில் மிகப்
பிரபலம். அபிராமி உபாசணைன வெசய்து வந் ால்
அவள் இQற்வெபQணைர Qாரும்
அறிந்திருக்கவில்ணைல. அருள் வாக்கு அபிராமி
என்ஜேற அவள் அணைழக்கப் பட்'ாள்.
Zந் ன் பிறந் முன்று ஆண்டுகள் வணைர அவன்
ஏதும் ஜேபசவில்ணைல. அவன் Zான்காவது வQணை
அணை'ந் ஜேபாது ான் அபிராமி அந் வீட்டிற்கு
குடிவந் ாள். அவYது பக் ர்கள் கூட்'த்ணை க்
கண்' பால்காரி ன் Iகனின் ஜேபசாத்
ன்ணைIணைQ அவளுக்கு வெ ரிவித் ாள்.
அபிராமி அருள்வாக்கு வெசால்ல ஆரம்பித் ாள்.
“ ஏய் வெசால்றன் ஜேகட்டுக்க .. ஜேபான வெசன்Iத்துல
உன் Iவன் ஒரு வெபாட்'ப் வெபாண்ணை Zாசம்

பண்ணிட்டு, அவணைY சாவடிச்சு
பாழுங்கி த்துல தூக்கிப் ஜேபாட்டுட்'ான்.
அ ன் வெவணைன ான் அவணைன இப்படி ஆட்டுது.
ஊணைIப் வெபாண்ணை ஜேQா இல்ல ஜேபச்சு சரிQா
வரா ஒரு வெபண்ணை ஜேQா அவனுக்கு கட்டி
ணைவக்கிஜேறன்னு வாக்கு குடு. ஆறு Iாசத்துல
ானா சரிQாயி ஜேபச ஆரம்பிச்சுடுவான்”
Zான்கு வQசு Zந் னுக்கு ஜேபச்சு
வரஜேவண்டுவெIன்ற ஆணைசயில் பால்காரி
ஜேவகIாக ணைலQணைசத் ாள்.
ஐந் ாவது வQதில் Zந் ன் ஜேபச ஆரம்பித் ான்.
ஆனாலும் அவனது ஜேபச்சு ஒரு வி
IழணைலQாகத் ான் இருந் து. அ ற்கும் கார ம்
வெசான்னாள் அபிராமி.
“ ஒரு வெபாண்ணை Zாசம் பண் ானில்ல உம்
ணைபQன். அப்ப அவஜேYா' அவ வQத்துல
வெகாழந்ணை யும் இருந் து இல்ல.. அ ான் உன்
ணைபQன் வெ ளிவில்லாI ஜேபசறான் “
பால்காரி அணை யும் Zம்பினாள். Zாசம்
பண் வு'ஜேன எப்படிடி வெகாழந்ணை வரும்னு
அப்பஜேவ ஜேகட்டிருந் ாள்னா விசQம் ஜேவரு
பிடிச்சிருக்காது.

Zந் ன் பதினாறு வQது வெZருங்கும்ஜேபாது ான்
அபிராமி அம்Iாளுக்கு ஒரு குடும்பம் இருப்பது
வெ ரிQ வந் து. வெZல்ணைலச்சீணைIயிலிருந்து
அவர்கள் ஒருZாள் விடிQலில்
வந்திறங்கினார்கள்.
அபிராமி அம்Iாளின் புருசன்
குடுகுடுப்ணைபக்காரணைனப் ஜேபால் கலர் கலராக
உணை' அணிந்து வெகாண்டிருந் ான். அவன்
ணைகணைQப் பிடித் படி பதினான்கு வQதில்
துடிப்பாகவும் கணைYQாகவும் ஒரு இYம் வெபண்
இருந் ாள். ாமிரபரணி ண்ணீரின் ஊட்'ம்
அவள் உ'ம்பில் வெசழுணைI கூட்டியிருந் து.
திரட்சிQான Iார்பகங்களு'ன் அவள் “திண்”
என்று இருந் ாள். இன்னும் ாவணி ஜேபா'
ஆரம்பிக்கவில்ணைல என்ப ால் அவYது
பாவாணை' சட்ணை' அவYது அழணைக Iணைறக்க
முQன்று ஜே ாற்றுக் வெகாண்டிருந் து.
அவள் அணிந்திருந் உணை' வெகாஞ்சம்
விஜேனா Iாக இருந் து. ஆண்கணைYப் ஜேபால்
காலர் ணைவத் சட்ணை' அணிந்திருந் ாள்.
ஆனாலும் ஆண்கணைYப் ஜேபால் முழு ாக கீழ்
வணைரயிலும் பித் ான்கள் அதில் இல்ணைல. ஜேIஜேல

இரண்ஜே'ா மூன்ஜேறா பித் ான்கள் ான். அவள்
கழுத்து வணைரயிலும் பித் ான்கணைY
அணிந்திருந் ாள்.
அவYது வயிறு ஜேலசாக புணை'த்துக்
கா ப்பட்'து. அ னாஜேலஜேQ அவYது
பாவாணை' அவYது திரண்'
கால்களுக்கிணை'யில் Iாட்டிக் வெகாண்டு
வித் து. அவYது ஆஜேராக்கிQத்ணை பணைற
சாற்றும் வி Iாக அவYது புட்'ம் அகன்று
கா ப்பட்'து. பதினான்கு வQதில் அவள் ஒரு
சிற்றாணைனக் குட்டி ஜேபாலக் காட்சிQளித் ாள்.
“ அன்னலட்சுமி “என்று அவணைY
வாஞ்ணைசஜேQாடு அணைழத் ாள் அபிராமி
அம்Iாள். அன்னம் என்பது அவYது
சுருக்கப்பட்' வெசல்லப் வெபQர். அவYது
உருவத்திற்கு அவளுக்கு ஆணைன லட்சுமி என்ஜேற
வெபQர் ணைவத்திருக்கலாம் என்று அங்குள்ஜேYார்
ஜேபசிக் வெகாண்'னர். அவள் அணைரப்படி
ஜேசாற்ணைற உள்ஜேY ள்ளுவணை ப் பார்த் வர்கள்
வெபQர் வெபாருத் ம் பற்றி சிலாகித் னர்.
Zந் ன் வெவளியூரில் இருக்கும் அத்ணை வீட்டிற்கு
வெசன்ற ஜேZரத்தில் ான் அன்னலட்சுமி

வெசன்ணைனயில் ணைர ட்டினாள். அவள் காணைல
உ வாக பத்து இட்லிகணைY ஒன்றன் பின்
ஒன்றாக உள்ஜேY ள்ளிக் வெகாண்டிருக்கும் ஒரு
காணைலப் வெபாழுதில் Zந் ன் வீடு திரும்பினான்.
Zந் ணைனப் பார்த் அன்னம் அன்னத்ணை ஜேQ
Iறந் ாள். வாயில் முழுங்கா முழு இட்லியு'ன்
“ அவ்வா அது ஆரு ‘ என்று வினவினாள்.
அவYது இட்லி அணை'த் குரணைலக் ஜேகட்'
Zந் ன் வெவண்ஜே வணை கள் புணை'சூழ கனவு
டூQட்டிற்கு Qாரானான். அருள் வாக்கின்படி
ஜேபச்சு சரிQா வரா வெபண்ணை ஜேQ ான்
திருI ம் வெசய்Q ஜேவண்டும் என்ற கட்'ணைY
அவன் மூணைYயில் Iாறா பதிவாக இருந் ால்
இவஜேY னது Iணைனவி என்று முடிவு வெசய்து
வெகாண்'ான்.
ஊரில் அத்ணை ப் வெபண் ஜேகாகிலவாணி
அவணைனக் கவர வெசய் பிரQத் னங்கணைYயும்,
அதில் அவனுக்கு ஏற்பட்' ருசியும் அவணைன ஒரு
புது Iனி னாகஜேவ ஆக்கிவிட்டிருந் து.
ஜேகாகிலவாணி வெகாஞ்சம் கறுப்பு. Zந் ன் அம்Iா
ஜேபால் வெவளுப்பு. அ னாஜேலஜேQ ஜேகாகிக்கு
அவணைனப் பிடித்து ஜேபாய்விட்'து. அஜே ாடு கூ'

அத்ணை யும் “ இவ ாண்'ா நீ கட்டிக்கப் ஜேபாறவ
“ என்று அடிக்கடி வெசால்லி பQமுறுத்திக்
வெகாண்டிருந் ாள்.
“ அவெ ல்லாம் ஆவாது. அருள்வாக்கு என்னா
வெசால்லிருக்கு வெ ரியுIா.. ஊணைI இல்லன்னா
ஜேபச்சு சரிQா வரா வெபாண்ணு ான் Zான் கட்'ற
வெபாண் ாம் “
அத்ணை க்காரி வெசன்ணைனயில் வெசாந் இ'ம், Iாடு
என இருக்கும் IருIவணைன வணைYத்துப் ஜேபா'
Iகளின் Zாக்ணைக வெவட்டி ஊணைIQாக்கக் கூ'
Qாராக இருந் ாள்.
ஜேகாகிலா பதிணைனந்து வQதுக்காரி. சணைIந்து
மூன்று ஆண்டுகள் ஆகியிருந் து. கிராIத்து
வQல் ஜேவணைல, வெZல் குத்து ல், Iாவு அணைரத் ல்
என அவYது உ'ம்பு ஜேகாயில் தூண் ஜேபால்
இருந் து. அவணைYச் சிற்பIாகச் வெசதுக்க Zல்ல
உளி ஜே டி அணைலந் ாள். கிராIக் கட்டுப்பாடு
கார Iாக அவள் Qாஜேராடும் வெZருங்கி பழக
முடிQா அந் ஜேZரத்தில் ான் அத்ணை க்காரிக்கு
பிறந் வீட்டு பரிசாக ஜேசங்கன்னு ஒன்ணைற
ஓட்டிக்வெகாண்டு Zந் ன் வந் ான். ஜேசங்கன்னு
புது இ'த்தில் பழகற வணைரயிலும் பத்து

பதிணைனந்து Zாள் அவன் ங்குவ ாக ஏற்பாடு.
Zான்கடி உQரம் இருந் Zந் ன் உQரக்குணைறணைQ
ஈடு கட்' கரணை Qான பு:ங்களும்
வெ ாணை'களும் வெகாண்டு ஒரு Iல்லன் ஜேபால்
இருந் ான். ஜேவட்டிணைQ கீழ்ப்பாய்ச்சி கட்டிக்
வெகாண்டு அவன் Iாட்டுக் வெகாட்'டியில்
ஜேவணைல வெசய்வணை விழி மூ'ாIல் பார்த்துக்
வெகாண்டிருந் ாள் ஜேகாகிலா.
சாணி அள்ளுகிஜேறன் ஜேபர்வழி என்று
வெகாட்'டிக்கு கூணை'யு'ன் வந் ஜேகாகி கால்
வழுக்கி பால் கறந்து வெகாண்டிருந் Zந் ன் ஜேIல்
விழுந் ாள். நிணைல டுIாறிQ Zந் ன்
குவணைYஜேQாடு Iல்லாக்க விழுந் ான்.
உருண்ஜே'ாடும் குவணைYணைQ பிடிக்க எழுந்
Zந் னும், விழுந் அதிர்ச்சியில் இருந்து
மீYாIல், எழுந்திருக்க அனிச்ணைசQாக ஒரு
பிடிIானத்ணை ஜே டி Zந் னின் ஜேவட்டிணைQப்
பிடித் ஜேகாகியும் Iறுபடியும் கீஜேழ
விழுந் ார்கள். வெசருகிQ ஜேவட்டி அவிழ்ந் தும்,
ஜேகாகியின் குட்ணை'ப் பாவாணை' ஜேIஜேலறிQதும்
இந் க் கணை யின் விவரிக்க ஜேவண்'ா
காட்சிகள்.

அ ன்பிறகு ஜேகாகிலாவும் Zந் னும் அடிக்கடி
வெகாட்'டியில் சந்தித்துக் வெகாண்'ார்கள். ஒரு
Iருத்துவ ஆராய்ச்சி Iா வணைரப் ஜேபால்
உ'ற்கூறு ரகசிQத்ணை இருவரும் அறிந்து
வெகாண்'ார்கள்.
அருள் வாக்கு வெ ய்வக்குத் ம் என்று Zந் ன் ன்
அச்சத்ணை ச் வெசால்ல, அடுத் Zாளிலிருந்து ஜேகாகி
குழறி குழறி ஜேபச ஆரம்பித் ாள்.
“ புள்Y ஏஜே ா பாத்து பQந்துருச்சி “ என்று
ஆத் ாகாரி ஜேவப்பிணைல அடிக்க, Zந் ன்
வெசன்ணைன ஜேபாகும் Zாளும் வந் து.
அப்பனி'ம் ஜேபசி ஜேகாகிலாணைவக் கூட்டி
வரஜேவண்டும் என்ற முடிவிலிருந் Zந் ன்
அன்னலட்சுமியின் குரலால் ஆடிப்ஜேபானான்.
அன்னIா ஜேகாகிQா என்ற Iனக் குழப்பத்தில்
இருந் அவனுக்கு ஆறு லாக வந் து
வெசய்திவெQான்று..
ஜேகாகிக்கு தூரத்து IாIன் உறவில் ணைபQன் ஜேபசி
முடித் ாகிவிட்'து. ணை Iாசம் திருI ம். இனி
னக்கு அன்னம் Iட்டும் ான் என்று Zந் ன்
முடிவு வெசய் ஜேZரத்தில் அபிராமி அம்Iாள் ன்
குடுகுடுப்ணைப புருசணைன வீட்ணை' விட்டு விரட்டி

அடித் ாள். துக்காராம் வெ ருவில் ஜே ாட்டிச்சி
ஒருவளு'ன் அவன் ரகசிQ குடும்பம் Z'த்துவது
அவளுக்கு வெ ரிQ வந் து ான் கார ம்.
பால்காரி ன் Iகனின் விருப்பத்ணை அபிராமி
அம்Iாளி'ம் வெ ரிவிக்க, வெ ய்வக்குத் ம் அது
இது என்று வெகாஞ்சம் பிகு வெசய்துவிட்டு அவள்
குடியிருந் ஜேபார்…ணைன Iகள் வெபQருக்கு
கிரQம் பண்ணிக் வெகாடுத் ால் பரிகாரம் வெசய்து
கல்Qா ம் வெசய்து வெகாள்வ ாக வாக்களித் ாள்.
ஒரு சுப முகூர்த் த்தில் மூன்றாவது
பாணைYQத் ம்Iன் ஜேகாயிலில் ாலி கட்டி
கல்Qா ம் Z'ந் து.
மு ல் இரவில் Zந் ன் ஆணைசஜேQாடு உள்ஜேY
நுணைழந் ஜேபாது முழு அதிரசத்ணை வாயில்
அணை'த் படி “ வாழ்ங்க “ என்றாள்
அன்னலட்சுமி.

6. சர்வலங்கார பூ…ணி சுந் ரி

ஜேI'லி மு ல் வெ ருவில் பல ஒண்டுக் குடித் ன
வீடுகள் உண்டு. அணைவகளில் ஒன்றின் பின்
கட்டில் Iாட்டுத் வெ ாழுவத்திணைன ஒத் ஒரு
குடியிருப்பில் குடியிருந் து ஒரு கன்ன'க்
குடும்பம். வீட்டு எசIானன் வெபQர்
வெவங்ஜேகாபராவ். அவரது Iணைனவி வெபQர்
பூரணி. வெவங்ஜேகாபராவ் ஜேகாபம் வந்து Qாரும்
பார்த் தில்ணைல. அவ்வYவு சாந் வெசாரூபி.
ஆனால் பூரணி ஜேZர் எதிர். எதிலும் ப'
ப'வெவன்று வெவடிக்கும் எண்ணை யிலிட்'
கடுகு அவள். அவள் ஒரு Mrs. Perfection.
அ னாஜேலஜேQ அவர்கள் வீட்டில் அடிக்கடி
சச்சரவு Z'க்கும். பல ஜேZரங்களில் ராவ் ான்
Iாட்டிக் வெகாள்வார். ராவின் குரல் வெகாஞ்சம்
சன்னIாக இருக்கும். ஏறக்குணைறQ வெபண்ணைI
சாQல் வெகாண்' குரல். அ ற்கு அவரது அம்Iா _
அவணைர குழந்ணை கள் அஜ்ஜி என்று
கூப்பிடுவார்கள் _ ஒரு கார ம் வெசால்வார்கள்.
சின்ன வQதில் ஜே ங்காய் பத்ணை ணைQத் திருடி
அவசரIாக விழுங்கிQஜேபாது அது
வெ ாண்ணை'யில் Iாட்டிக் வெகாண்' ாம்.
அதிலிருந்து குரல் கம்மிப் ஜேபாய்விட்' ாம்.

ஏற்கனஜேவ சன்னIான குரல், பூரணியின்
ாக்கு லால் சின்னா பின்னIாகி
சிதிலIணை'யும். உள் நுணைழந்து பார்த் ால் உப்பு
வெபறா விசQIாக இருக்கும். எண்ணை
புட்டிஜேQா, பவு'ர் 'ப்பாஜேவா, கழற்றப்பட்'
சட்ணை'ஜேQா அ ற்குக் கார Iாக இருக்கலாம்.
ஆனால் அது அது அந் இ'த்தில் இருக்க
ஜேவண்டும் என்பதில் பூரணி அதிக அக்கணைற
வெகாண்டிருந் ாள்.
பூரணிக்கு இரண்டு குழந்ணை கள். இரண்டும்
ஆண் பிள்ணைYகள். இதில் ஆச்சர்Qப்ப'
ஒன்றுமில்ணைல என்று எல்ஜேலாரும்
ஜேபசிக்வெகாண்'ார்கள். ஆளுணைI உள்Y வெபண்
Z'த்தும் ாம்பத்திQத்தில் ஆண் பிள்ணைYகஜேY
பிறக்கும் என்பதும், பூரணிக்கு அவ்வாஜேற
நிகழ்ந்திருக்கிறது என்றும் பரவலாக
ஜேபசப்பட்'து.
பூரணி எல்லாக் காரிQங்களிலும் ஜேZர்த்திணைQக்
கணை'பிடிப்பவள். இத் ணைனக்கும் அவள் அதிகம்
படித் வYல்ல. அவளுக்கு வாழ்க்ணைக பற்றிQ
பல நுணுக்கIான புரி ல்கள் இருந் ன. அவள்
ஒன்றும் ஜேபரழகிQல்ல என்பணை அவள்

அறிந்ஜே இருந் ாள். அவளுணை'Q க வனும்
ஆ ழகன் அல்ல என்றாலும், ஒரு வெகௌரவIான
ஜேவணைலயில் ணைக நிணைறQ சம்பாதிக்கும் புருச
லட்ச ம் மிக்கவன். அவணைன ன் ஆளுணைIயில்
ணைவத்திருப்பதும், அவன் உ'ல் Iனம் சார்ந்
எதிர்பார்ப்புகணைY முழுவதுIாக
நிணைறஜேவற்றுவதும் ன் ணைலQாQக்
க'ணைIகளில் ஒன்று என்று அவள் உ ர்ந்ஜே
இருந் ாள்.
பூரணியின் புருசன் ராவ் வீடு திரும்ப ஆறு
IணிQாகிவிடும். வெசன்னப்பட்' ம் என்று
அப்ஜேபாது வழங்கப்பட்'து பாரிமுணைனயும் அது
சார்ந் பகுதிகளும் ான். மின்சார ரயில்
பQணித்து அவன் அலுவலகம் ஜேபாவதும்,
ஆணைலயிலிட்' கரும்பாய் அவன் பிழிந்து வீடு
திரும்புவதும் அன்றா' அவலங்களில் ஒன்று.
அவன் வரும்ஜேபாது பூரணி வாசற்படியில்
காத்திருப்பாள். அவள் முகம் பளிச்வெசன்று
இருக்கும். கண்களில் ணைI தீட்'ப்பட்டிருக்கும்.
கா ருகில் இரு முடிக்கற்ணைறகள் பிணைறச்
சந்திரணைனப் ஜேபால் சுழித்து வி'ப்பட்டிருக்கும்.
தினமும் துணைவத்து, காQணைவத்து, Iடித்து

ணைவக்கப்பட்டிருக்கும் சா ார Iதுணைரச்
சுங்கிடிப் பு'ணைவ_ அதிலும் இரண்டு மூன்று
நிறங்கள் ான், கறுப்பு, சிகப்பு, பச்ணைச என _
அவள் உ'ம்பில் சிக்வெகன்று வெபாருந்தி
இருக்கும். இடுப்புக்கு கீழ்வணைர உள்Y கூந் ணைல
பின்னலிட்டு வாணைழZார் வெகாண்டு
கட்டியிருப்பாள். ஜேலசான பவு'ர் பூச்சும்,
உ ட்டுச் சாQம் இல்லாIஜேல சிவந் உ டுகளும்
அவள் அழணைக ஜேIலும் வெIருகூட்டும்.
கட்டுப்வெபட்டிQான சாத்திரங்களும், பழக்க
வழக்கங்களும், Zம்பிக்ணைககளும் ஊறிப்ஜேபான
இனத்தில் பிறந் வள் பூரணி. அ னால் க வன்
விர பிறர் பார்க்கக் கூ'ாது என ன் அழணைகப்
பூட்டி ணைவத்திருப்பாள். ஒன்பது முழச் ஜேசணைல
அவள் உ'ம்ணைபச் சுற்றியிருக்கும். அணை
முழுவதுIாக கழுத்துவணைர ஜேபாற்றி
மூடியிருப்பாள். அவர்கள் வீட்டில் ஜேவணைலக்காரி
கிணை'Qாது. வெIாத் ஜேவணைலணைQயும் அவஜேY
வெசய்வாள். கல்லுரலில் இடுப்பில் வெசாருகிQ
ஜேசணைலஜேQாடு அவள் Iாவாட்டும்ஜேபாது,
அவYது வெவண்ணைI நிறத் வெ ாணை'களின் ஜேIல்
கிறங்கி IQங்கியிருப்பார் ராவ். ஒரு பாஸ்ஞ்சர்

வண்டியின் ாY கதிஜேQாடு அவள் வெ ாணை'கள்
Iாவாட்டுவ ற்கு ஏற்ப அணைசயும்ஜேபாது கண்கள்
வெசாக்கும். மி Iான உறக்கத்தில் ணைல Zழுவி
வெ ாணை'களுக்கிணை'யில் விழும். IாமிQார்
கிழவி தூங்குவணை உறுதி வெசய்து வெகாண்'பின்
ஜேலசாக க வன் ணைலணைQ திருப்பி
வெ ாணை'கYால் Zசுக்குவாள் பூரணி. அடுத்
ஐந் ாவது நிமி'ம் வெகௌபீனத்ணை Iாற்ற எழுந்து
ஓடுவார் ராவ்.
பூரணி இணை வெQல்லாம் Qாரி'மிருந்து கற்றாள்
என்பது வெ ரிQாது. க வனுக்கான காIம்
அவளுக்கு இQல்பாக வந் து. ஆனாலும்
லஜ்ணை:Qற்ற காIம் அல்ல அது. Zாட்க க்கில்
ஊ'ல் கார Iாக அவள் ஒதுங்கிஜேQ
இருந் துண்டு. ராவ் வாடி துடித்துப் ஜேபாகும்
வணைர அவள் சIா ானIாக Iாட்'ாள். சர ாகதி
அணை'ந் பின் கிணை'க்கும் ஜேபரின்பம் ராணைவ
அடிக்கடி ஊ'ல் ஏற்படுத் த் தூண்டும்.
அவYது பிள்ணைYகள் இருவரும் கல்லூரிக்கு
வெசன்று படிக்கும் பிராQத்தில் ஒரு Zாள் அவர்கள்
வீட்டிற்கு ஜேபாலிஸ் வந் து. பூரணிணைQ ணைகது
வெசய்து அணைழத்துப்ஜேபானது. அவள் வெசய்

குற்றம் ன் ணைகQாஜேலஜேQ ன் க வணைனக்
வெகாணைல வெசய் து ான்.
ராவின் பிஜேர பரிஜேசா ணைனயில் ஒரு உண்ணைI
வெவளிப்பட்'து. அவன் பால்விணைன ஜேZாயினால்
ாக்கப்பட்டிருந் ான்.
ன்ணைன மீறிQ வெபண்கள் வெ ா'ர்பு ன்
க வனுக்கு இருந் தும், அவன் பால் விணைன
ஜேZாQால் ாக்கப்பட்'தும் பூரணிக்கு
ஆத்திரமூட்டியிருக்க ஜேவண்டும்.
ஜேZர்த்தியும் ஒழுக்கமும் வெகாள்ணைககYாகக்
வெகாண்டு வாழ்ந் பூரணிக்கு ன் க வனின்
ஒழுக்கக் ஜேகடு ாங்க முடிQா ஆத்திரத்ணை த்
ந்திருக்கலாம். அது வெகாணைல வெவறிQாக Iாறி
அவணைனக் வெகால்லும் அYவிற்கு ஜேபானது என்று
வெசய்தித் ாளில் ஜேபாட்'ார்கள்.
திட்'மிட்' வெகாணைல அல்ல.. அது ஒரு உ ர்வு
ரீதிQான வெசQல் என்ப ால் பூரணிக்கு பத்து
வரு'ம் கடுங்காவல் ண்'ணைன விதித் து
ஜேகார்ட்.
ராவின் அரசாங்க ஓய்வூதிQ வெ ாணைகயும், ணைவப்பு
நிதியும் அஜ்ஜிணைQ ன் ஜேபரன்கள் இருவணைரயும்
படிக்க ணைவக்க உ விற்று.

பூரணி Zல்வெலாழுக்கம் கார Iாக ண்'ணைன
குணைறக்கப்பட்டு ஏழு வரு'ங்களில்
விடு ணைலQானாள். வீட்டிற்கு வந் இரவு அவள்
இறந்து ஜேபானாள்.

7 . ஜிகினா ஜேIாகினி ஜில்
ஜில் சுந் ரி
ஜேI'லி வெ ரு வாசிகள் ஒரு விஜேனா க்
கலணைவQானவர்கள். வெகாஞ்சம் Zடுத் ர வர்க்கம்.
வெகாஞ்சம் ஜேIட்டுக்குடி, வெகாஞ்சம்
வறுணைIக்ஜேகாட்டுக்கு வெவகு கீஜேழ. அ னால்
கண் ம்Iா ஜேபட்ணை' சுடுகாட்டுக்குச் வெசல்லும்
சாணைலயில் ஒன்றிரண்டு ஜேசட்டுக் கணை'கள்
இருந் ன. முன்னாலால் ஜேசட் பன்னாலால் ஜேசட்
என்று வெபQர் பலணைககள் வெசால்லும்.
“ அணைரச் சவரத் வாங்கிக்கினு அம்பது ரூபா

நீட்'றான் ஜேசட்டு “
“ Qாரு முன்னாலா பன்னாலாலா? “
“ எல்லாம் அந் பன்னாணை' லால் ான் “
வறுணைI எக்காலத்திலும் ஏணைழகளின்
Zணைகச்சுணைவ உ ர்ணைவப் ஜேபாக்குவதில்ணைல
என்ப் ற்கு இது ஒரு உ ார ம்.
முன்னாலாலின் Iகன் கIல் அப்ஜேபாஜே
பதிவெனட்டு வQது இணைYஞனாக இருந் ான்.
அவனுக்குத் வெ ாழிலில் ஆர்வம் வரஜேவண்டும்
என்று வெபரிQ ஜேசட் வீட்டிற்குச் வெசன்று விடுவார்.
வீடு கணை'க்குப் பின்புறஜேI இருக்கும். ஜேசட்டு
IதிQ உ வு சாப்பிட்டு விட்டு தூங்கிவிட்'ார்
என்ப ற்கு அணை'QாYIாக பித் ணைY டிபன்
பாக்ஸ்கள் கழுவி பY பYவெவன்று
துணை'க்கப்பட்டு கணை' வாசலில் படிஜேQாரIாக
அடுக்கி ணைவக்கப்பட்டிருக்கும்.
வெசந் ாIணைர ஜேI'லி மு ல் வெ ருவில் இருந்
Iல்லிகாவின் Iகள். Iல்லிகாவின் புருசன் ணைக
ரிக்ஷா ஓட்டுபவன். இரண்டு ரூபாய்க்கு
Iாம்பலம் ஜேபருந்து நிணைலQத்திலிருந்து பனகல்
பார்க் ாண்டி இழுக்க ஜேவண்டி இருக்கும்.

வெகாஞ்சம் குண்'ான பQணிகணைY அவன்
மூச்சிழுத்து இழுக்கும்ஜேபாது வெZஞ்சுக்கூடு
வெவளிஜேQ துருத்திக் வெகாள்ளும். இரவு
ணைகக்காணைச Iல்லிகாவி'ம் வெகாடுத்து விட்டு –
எல்லாஜேI ச்¢ல்லணைறக் காசாகத் ான் இருக்கும் –
அவளி'ம் இரண்டு ரூபாய் வாங்கிக் வெகாண்டு
மூன்றாவது வெ ருவுக்கு சாராQம் குடிக்கப்
ஜேபாவான். Iல்லிகாவின் அங்கீகாரத்ஜே ாடு ான்
அவனது குடிப்பழக்கம் வெ ா'ர்ந் து. அவனால்
ஒரு பிரச்சணைனயுமில்ணைல. அவனுக்கான ஜேசாறு
அலுமினிQத் ட்டில் ணைவக்கப்பட்டு, வாணைழ
இணைலQால் மூ'ப்பட்டு, அது பறந்து
வி'ாIலிருக்க ஒரு கல்லும் ஜேIஜேல
ணைவக்கப்பட்டு, குடிணைசயின் விYக்குப் பிணைறயில்
ணைவக்க்ப்பட்டிருக்கும். காசு தீர்ந் வு'ன் அவன்
கமுக்கIாக வந்து ஜேசாற்ணைறத் தின்று விட்டு,
அடிபம்பில் ண்ணீர் அடித்துக் குடித்துவிட்டு
படுத்து விடுவான். படுத் உ'ன் தூங்கியும்
ஜேபாவான். வாடிக்ணைகக் காரர்க்ளின் பிரசவ
அவசரத்திற்ஜேகா, ஆஸ்பத்திரி அவசரத்திற்ஜேகா
அவன் எழுப்பப்பட்'ால், உ'ஜேன முழிப்பு
வந்துவிடும் அவனுக்கு.

கIல் கணை'யிலிருந் ஒரு அசந் ர்ப்பIான
ஜேZரத்தில் வெசந் ாIணைர கால் சவரன்
மூக்குத்திணைQ அ'கு ணைவக்க அங்கு வந் ாள்.
வெவள்ளிக்கிழணைI IதிQ ஜேZரம். ணைலக்குக்
குளித்து, Iஞ்சள் பூசி, வெபரிQ வெபாட்டு இட்டு,
Iஞ்சள் ரவிக்ணைகயும் சிகப்பு ாவணியும்
அணிந்து அவள் பிரச்சன்னIானஜேபாது அம்Iன்
வந் து ஜேபால் ஆகிவிட்'து கIலுக்கு. அருள்
வாக்கு வெசால்லும் அYவிற்கு ஆடிப்
ஜேபாய்விட்'ான்.
சிறு வQதிலிருந்ஜே அந் ப் பகுதியில் அவன்
வYர்ந் ான் என்றாலும், அப்பகுதி சிறுவர்,
சிறுமிகளு'ன் ஜேசர விட்'தில்ணைல அவன்
ந்ணை . குதிணைர வண்டிணைQப் ஜேபால வெபாட்டி
ணைவத்திருக்கும் நீலக்கலர் ணைசக்கிள் ரிக்ஷாவில்
அவன் பள்ளிக்குப் ஜேபாவான். Iாணைல அஜே
வண்டியில் வீடு. வீட்டுக்கு உள்ஜேYஜேQ
விணைYQாட்டு, பா'ம், படிப்பு எல்லாம். வரு'ம்
ஒரு முணைற :கன்னாத் Qாத்திணைர ஜேபாகும்ஜேபாது
வ'Zாட்டுக் கிராIத்திற்குப் ஜேபாய் வருவார்கள்.
வெவளியுலகம் என்பது அவனுக்கு
அப்ஜேபாது ான் வெ ரிQவரும்.

வெவண்ணை ணைQயும் வெவண்ணைI
நிறப்வெபண்கணைYயும் பார்த்துப் பார்த்துச் சலித்
அவன் கண்களுக்கு கறுப்பும் Iாநிறமும்
IQக்கத்ணை ஜேQ ந் ன. அவன் பார்த்
ஆண்களும் (கறுப்பாக) கட்டுIஸ் ாக
இருந் ார்கள். ஆக ‘வலிணைIயின் நிறம் கறுப்பு’
எனும் புதுவெIாழிஜேQ அவன் Iனதில்
கல்வெவட்டு எழுத்துக்கYாய் வெபாறிக்கப்பட்'து.
வெசந் ாIணைர எப்பவும் அவன் கண்களில்
படுபவள் ான். ஆனால் இன்று ஜேபால அவள்
எப்ஜேபாதும் இருந் தில்ணைல என்று நினனத் ான்
கIல். இQற்ணைகQாக வெகாஞ்சம் கூச்ச சுபாவம்
என்ப ால் அவள் கணை'ணைQ வெZருங்க வெZருங்க
அவனால் அவணைYத் வெ ா'ர்ந்து பார்க்க
முடிQவில்ணைல. வெIல்ல கண்கணைYத் ாழ்த்த்¢க்
வெகாண்டு க க்குப் புத் கத்ணை ப் புரட்'
ஆரம்பித் ான். வெசந் ாIணைரக்கு அவன்
கவனத்ணை எப்படித் திருப்புவது என்று வெ ர்
¢Qவில்ணைல. எப்படிப்பட்' ஆம்பணைYQாக
இருந் ாலும் ஒற்ணைறச் வெசால்லில் “ ஜே ள்ளு “
என்று கூறும் இQல்பினள் அவள். ஆனால்
இன்று அவளுக்குக் குரல் கண்'த்ஜே ாடு ஒட்டிக்

வெகாண்'துஜேபால் வெவளிஜேQ வர Iறுத் து.
ஜேலசாக வெசருமினாள் ாIணைர. வெIல்ல
ணைலணைQத் தூக்கினான் கIல்.
என்ன ஜேவணும் ? எனக் ஜேகட்க நிணைனத் ான்.
குரல் பிரிQ Iறுத் து. அவனும் ஜேலசாகச்
வெசருமிக் வெகாண்'ான். பாட்டுக் கச்ஜேசரியில்
மிரு ங்கமும் க'மும் ஒன்ணைறQடுத்து ஒன்று
வாசிப்பது ஜேபால் இரு வெசருIல்களும்
வெ ா'ர்ந் தில் இருவருக்கும் சிரிப்பு வந் து.
மு லில் வெபாத்திகிட்டு வந் து ச்¢ரிப்பு ான்.
அப்புறந் ான் எல்லாஜேI பத்திகிச்சு.
மூக்குத்திணைQ எணை' ஜேபா'ாIல் முப்பது ரூபாய்
வெகாடுத்துவ்¢ட்டு, மூக்குத்திணைQச் சட்ணை'ப்
ணைபயில் ஜேபாட்டுக் வெகாண்'ான் கIல். “ சீட்டு “
என்றாள் ாIணைர. “ நீஜேQ எழுதிக்க “ என்பது
ஜேபால் ரசீது புத் கத்ணை த் ள்ளினான் கIல். ‘
கால் சவரன் மூக்குத்தி ‘ என்று எழுதி ‘ ாIணைர ‘
என்று ணைகவெQழுத்திட்' ரசீணை க் கிழித்து
அவளி'ம் ந்துவிட்டு Zகணைல எடுத்து ணைபயில்
ணைவத்துக் வெகாண்'ான்.

IறுIா ம் மு ல் வாரத்தில் அவள் முப்பது
ரூபாய் ந் தும், அவன் மூக்குத்திணைQத் திருப்பித்
ந் தும் வெபரிQ ஜேசட்டுக்குத் வெ ரிQாIஜேல
Z'ந் து. பின்வந் Zாட்களில் மூக்குத்தி
இல்லாIஜேல முப்பது ரூபாய் ப Iாக Iாறும்
வித்ணை புரிQாIல் விழித் ாள் Iல்லிகா.
“ மூக்குத்தி இல்லாI ஒன் வெIாகம்
Zல்லால்லிQாம், கIல் வெசால்லிச்சு அ ான் அஜே
ப ம் ருது “
மூக்குத்திணைQ ணைவத்து னக்கு காது குத்திக்
வெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்று Iல்லிகா
அறிQவில்ணைல. Iல்லிகாவின் ம்பி சின்னதுணைர
எண்ணூர் பக்கம் லாரி ஓட்டுபவன்.
Qஜே ச்ணைசQாக Iாம்பலம் வந் வன்,
ாIணைரணைQப் பார்த்து அசந்து ஜேபானான். அடுத்
Zாள் அணைர சவரன் ாலியும் அரக்குப்
பு'ணைவயும், ட்டு நிணைறQப் பூவும் லட்டுIாக
அவன் பரிசம் ஜேபா' வந் ஜேபாது, ாIணைர
கலங்கிப் ஜேபானாள். கIல் ன் கா ணைலத்
ணை ரிQத்ணை வரவணைழத்துக் வெகாண்டு வெபர்¢Q
ஜேசட்டி'ம் வெசான்னான்.

“ ஜேபட்'ா ாIணைர லடுக்கி ஜேராட்டி வெசய்யுIா?
சப்ஜி வெசய்யுIா? :கன்னாத் Qாத்ரா ஜேபானா
ப:ன் வெசய்யுIா? …ாதி பண்ணிக்கிட்'ா
கராறு ான் வெசய்யும். பாகல் Iாதிர்¢ ஜேபசாஜே .
சுப்ரஜேŒா! “ ஒஜேர அ ட்'லில் அ'ங்கிப்
ஜேபானான் கIல். சின்னதுணைர பரிசம் ஜேபாட்'
ஒஜேர வாரத்தில் ாIணைரணைQக் கல்Qா ம் வெசய்து
வெகாண்டு எண்ணூருக்குப் ஜேபானான்.
திருI Iான முன்றாவது Iா த்தில் லாரி
விபத்வெ ான்றில் சின்னதுணைர காலIானான்.
அப்ஜேபாது ாIணைர முழுகாIல் இருந் ாள்.
Iல்லிகா ன் IகணைY Iறுபடியும் ன்
வீட்டிற்ஜேக கூட்டி வந்து விட்'ாள்.
ாIணைரக்கு அழகான ஆண்குழந்ணை பிறந் து.
வெசக்க வெசஜேவவெலன்ற நிறத்தில் அது இருந் து.
ஆனால் அ ற்குச் சின்னதுணைர சாணை'
சிறிதுமில்ணைல.
வெபரிQ ஜேசட்டின் Iணைனவி ாIணைரயின்
குழந்ணை ணைQப் பார்த்து அதிர்ச்சிQணை'ந் ாள்.
அவளுக்குத் வெ ரிந் சாணை'யில் அது இருந் து.

அது கIலின் குழந்ணை ப் பருவ சாணை'!

8. வெIன்வெபாருள் சுந் ரி
பத்Iஜேலாசனி
ஒரு அறுபது வரு'ங்களுக்கு முன்னர் Iாம்பலம்
என்றணைழக்கப்பட்'வெ ல்லாம் இப்ஜேபாது
பணைழQ Iாம்பலம் என்று அணைழக்கப்படும்
ஜேIற்கு Iாம்பலம் ான். இன்று
:வுளிக்கணை'களும், Zணைகக்கணை'களும் ஜேபாட்டி
ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு விQாபாரம் வெசய்யும்
உஸ்Iான் சாணைல அப்ஜேபாது Zாய் Zரிகள் ஓடும்
பு ர் கா'ாக இருந் ாக ஏரிQா வெபருசுகள்
வெசால்லக் ஜேகள்வி. ஒரு ஐம்பது வரு'ங்களுக்கு
முன் ஓரYவு முன்ஜேனற்றம் வந்து விட்'து தி.
Zகருக்கு. புதி ாக ஜேபருந்து நிணைலQம்
திறக்கப்பட்' பின் சந் டிகள் கூ' ஆரம்பித் ன.
ஜேI'லி சாணைலயில் இருந்து பிரியும் கில்ட்

சாணைலயில் இ'து பக்கIாக ஒரு முட்டு சந்து
பிரியும். அங்கு வறுணைIக்ஜேகாட்டுக்கு வெவகு
கீஜேழ உள்Y குடும்பங்கள் சில உண்டு. அங்கு
இருந் குடும்பங்களில் பிராம்I
குடும்பங்களும் உண்டு. அப்படிப்பட்'
குடும்பம் ஒன்றில் பிறந் வள் ான்
பத்Iஜேலாசனி. பின்னாளில் ஜேலாசணைன
எடுத்துவிட்டு பத்மினி என்ஜேற அவள்
ஜேபாட்டுக்வெகாண்'ாள்.
பத்Iா வெகாஞ்சம் கவர்ச்சிQான முகம்
வெகாண்'வள். கூரிQ மூக்கும் குவிந் உ டுகளும்
அவள் முகத்ணை இன்னும் எடுப்பாக்கிQது.
இவெ ல்லாம் அவள் வாணைQத் திறக்கும்
வணைர ான். அவள் பல் வரிணைச அவ்வYவு
வரிணைசயில்ணைல. இங்வெகான்றும்
அங்வெகான்றுIாக பற்கள் ஏறுIாறாக இருக்கும்.
அணை அவள் அறிந்ஜே இருந் ாள். அ னால்
வாய் விட்டு சிரிப்பஜே யில்ணைல. எல்ஜேலார்க்கும்
புன்னணைக ான். அது அந் க் காலத்தில் ஒரு
ஜேIாஜேனாலிசா புன்னணைகணைQப் ஜேபால்
பார்ப்பவணைர எல்லாம் IQக்கிQது.

பத்Iாவி'ம் எத் ணைன ாவணிகள் இருந் து
என்று Qாருக்கும் வெ ரிQாது. அவள் எப்ஜேபாதும்
ஒரு வெவங்காQக் கலர் சருகு ாவணிஜேQ
அணிந்திருப்பாள். அது ான் ஜேலசான காற்றில்
கூ' ப'ப'த்து அவYது முன்னழணைகக்
காட்டும். அவள் ஒன்றும்
வெபருந் னக்காரியில்ணைல. ஆனாலும் அவYது
சிறிQ முணைலகள் …ார்ப்பாக இருக்கும்.
இருக்கும்படி அவள் ணைவத்திருப்பாள்.
வாசணைனத்தூள் 'ப்பியில் ணைவக்கப்பட்டிருக்கும்
கூரான குப்பிணைQ அவள் :ாக்வெகட்டில் ணைவத்து
ணை த்திருப்ப ாகவும், அவளுக்கு
இQற்ணைகயிஜேலஜேQ கூர் கிணை'Qாது என்றும் ஒரு
பட்டி Iன்றஜேI Z'ந் து அந்Zாளில்.
பத்Iா எப்ஜேபாதும் பனிவெரண்டு Iணி உச்சி
வெவயிலில் சிரIம் பாராது வெவளியில் சுற்றுவாள்.
அ னாவெலல்லாம் அவள் ஜேIனி கறுத்து வி'ப்
ஜேபாவதில்ணைல என்பணை அவள் அறிவாள்.
ஏவெனன்றால் அவள் ஏற்கனஜேவ Zல்ல கறுப்பு.
இன்னும் கறுக்க என்ன இருக்கு?

பத்Iா அஞ்சா வெZஞ்சினள். நிமிர்ந்
Zன்னணை'யும் ஜேZர்வெகாண்' பார்ணைவயும்
அவYது ஷ்வெப…ாலிட்டி. அவள் பார்ணைவணைQத்
ாங்க முடிQாIல் பல ணைபQன்கள் கண்கணைYத்
ாழ்த்திக் வெகாண்'து ான் அஜேZகIாக Z'க்கும்.
சில வெகௌரவர்கள் பார்ணைவணைQத் ாழ்த் ாIல்
வானத்ணை ஜேZாக்கி திருப்பி விட்டு சூரிQன் ஒளி
ாங்காIல் குனிவ ாகப் பாவ்லா
காட்டுவார்கள்.
இந்திப் ப'ம் ஒன்றில் …ர்மிYா 'ாகுர் என்ற
Zடிணைக விIானத்தில் ஜேபாகும் காட்சியில்
கழுத்தில் இருக்கும் வெIல்லிQ ங்கச் வெசயிணைனக்
கடிப்பது ஜேபான்ற காட்சி வெபரும் வரஜேவற்ணைபப்
வெபற்ற கால கட்'ம் அது. அ ற்காகஜேவ பல
முணைற ப'ம் பார்த் இணைYஞர்கள் அக்காலத்தில்
உண்டு. பத்Iாவும் வெIல்லிQ வெசயின் ஒன்று
கழுத்தில் அணிந்திருப்பாள். அது கவரிங் என்பது
விவரIறிந் வர்களுக்குத் வெ ரியும். அணை
எடுத்து ஜேலசாக பல்லில் கடித் படிஜேQ உச்சி
வெவயிலில் அவள் அணைசந்து வருவணை ப்
பார்ப்ப ற்காகஜேவ பலர் சந்து முணைனயில்
வமிருப்பார்கள். கவரிங் வெசயிணைனக் கடிப்பஜே

கவ்ரிங்குக்குத் ான் என்பணை அவர்கள்
அறிந் வர்களில்ணைல.
பத்Iாவின் குடும்பம் என்னஜேவா கவுரவIான
குடும்பம் ான். ஆனால் அவYது ந்ணை Qார்
சிவா விஷ்ணு ஜேகாயில் வாசலில் ர்ப்ணைப விற்று
வெகாண்டு வரும் வெசாற்ப வருIானம் பத்Iாவின்
கற்பணைனகளுக்கு ஒத்து வரவில்ணைல. Iாவு
மிஷின் ஜேபாகவும், Zால ா எட்' ாவிற்கு
Iளிணைக சாIான்கள் வாங்கவும் பத்Iா கணை'க்கு
வரும்ஜேபாது ணைபQன் கூ'ஜேவ வருவார்கள்.
வாசற்படி ாண்டும்வணைர இழுத்து ஜேபார்த்திக்
வெகாண்டு வரும் அவள் வெ ருமுணைன வரும் முன்
ாவணிணைQ இறுக்கி இடுப்ணைபச் சுற்றி வெசருகிக்
வெகாள்வாள். அவYது :ாக்வெகட்டின் உள்புறம்
ஒரு கசங்கிQ பத்து ரூபாய் ஜேZாட்டு இருக்கும்.
அணை இரண்டு விரலால் எடுக்க அவள் வெவகு
பிரQத் னப்படுவாள். அப்ஜேபாது விலகும்
ாவணிணைQக் குறிணைவத்து பல ஜே:ாடிக் கண்கள்
காத்திருக்கும்.
சிரIப்பட்டு எடுக்கும் பத்து ரூபாய் ாணைY ஒரு
சிகவெரட்ணை'ப் ஜேபால் சுருட்டி ணைகயில் ணைவத்துக்

வெகாண்டு அவள் கணை'க்குப் ஜேபாவாள். வாங்க
ஜேவண்டிQ வெபாருட்கணைY வாங்கிQ பின்
ஜேZாட்ணை' நீட்டுவாள். வழக்கம்ஜேபால
கணை'க்காரர் சில்லணைற இல்ணைல என்று
Iறுக்கும்ஜேபாது அவள் பரி ாபIாக சுற்றும்
முற்றும் பார்த்து விழிப்பாள். ணைபQன்களின்
ணைககள் ங்கள் பாக்வெகட்டுகளில்
சில்லணைறகணைYத் ஜே டும். முந்திக் வெகாண்'வன்
'ப்வெபன்று சில்லணைறணைQ கணை'க்காரர் கல்லா
ஜேIல் ணைவத்துவிட்டு பத்Iாணைவப் பார்த்து
வெபருமி Iாகச் சிரிப்பாள். பத்Iாவும் ன்
ஜேIாஜேனாலிசா புன்னணைகணைQத் வழ விட்டு
Zகர்வாள். வீடு ஜேசர்வ ற்குள் பத்து ரூபாய் ாள்
பணைழQ இ'த்திற்குப் ஜேபாயிருக்கும். அம்Iா
வெகாடுத் சில்லணைற சுருக்குப் ணைபயில் ஜேசர்ந்து
இடுப்பில் வெசருகப்பட்டிருக்கும். இப்படி
வெகாஞ்ச வெகாஞ்சIாகச் ஜேசர்த் ப த்தில் ான்
அவள் லிப்ஸ்டிக் வாங்குகிறாள். ஸ்ஜேனா
வாங்குகிறாள். பவு'ர் வாங்குகிறாள்.
வெகாஞ்சம் வYர்ந் வு'ன் பத்Iா அம்Iா
துணை யு'ன் Iகாலட்சுமி வெ ருவில் ஐQங்கார்
வெIஸ் ஆரம்பித் ாள். இன்ணைறQ திராவி'க்

கட்சியின் இரண்'ாம் நிணைல முன்னிணைல
ணைலவர்களில் ஒருவர் தினமும் அங்ஜேக ஆ:ர்.
பின்னாளில் Zடிகர் ஜேIாகன் Zடித் வெவற்றிப்
ப'ம் ஒன்றில் க ாZாQகிக்கு இணை Qான
ஜே ாழி பாத்திரத்தில் அவள் Zடிக்க கார ம்
அவர் ான். எல்லாம் பணைழQ ஜேIார்க்குழம்பு
விஸ்வாசம்.
பத்Iாவின் வாழ்வில் திருப்பம் ஜேவவெறாரு
ரூபத்தில் வந் து. பிரபல இQக்குனராக இருந்து
பல வெவள்ளி விழாப் ப'ங்கணைYக் வெகாடுத்து
பின்னாளில் Zணைகச்சுணைவ Zடிகராக
Iாறிப்ஜேபாய்விட்' ஒருவர் அவணைYத்
திருI ம் வெசய்து வெகாண்'ார். அவர் ஏற்கனஜேவ
திருI ம் ஆனவர். அ னால் ஊரறிQ அவரது
Iணைனவி என்று அவYால் வெசால்லிக் வெகாள்Y
முடிQவில்ணைல. ஆனாலும் அவள் ஆணைசப்பட்'
வசதிகள் எல்லாம் அவர் அவளுக்குச் வெசய்து
வெகாடுத் ார். வெகாடியிணை'யு'ன் இருந் அவள்
காலப்ஜேபாக்கில் பக்கவாட்டில் வெபருத்து
ஜேபானாள். அ னாஜேலஜேQ இQக்குனருக்கு
அவளி'ம் இருந் IQக்கம் குணைறந்து ஜேபானது.
ஆனாலும் பத்Iா உ…ார் ஜேபர்வழி. உ'ம்பு

வெபருக்கும் முன்ஜேப ன் நிதி ஆ ாரங்கணைYப்
வெபருக்கிக் வெகாண்'ாள். மூன்று Zான்கு
குடித் னங்கணைYக் வெகாண்' ஒரு வீட்ணை' ன்
வெபQருக்கு வாங்கிக் வெகாண்'ாள். இன்றும்
அதிலிருந்து வரும் வருIானத்ணை ணைவத்து
அவள் வாழ்ந்து வெகாண்டிருக்கிறாள்.
அம்Iாவும் அப்பாவும் இறந்து ஜேபாய்
அவளுக்கும் வாரிசு இல்லாIல் னிIரIாக
அவள் இருக்கிறாள். இப்ஜேபாவெ ல்லாம் அவள்
லிப்ஸ்டிக்ஜேகா, ஸ்ஜேZாஜேவா, பவு'ஜேரா
ஜேபாடுவதில்ணைல. வசதி வெபருகிQ ாலும் ஏசி
அணைறயிலும் காரிலும் வாசம் வெசய்வ ாலும்
அவள் இப்ஜேபாது IாநிறIாக இருக்கிறாள்.
அவள் வீட்டு வரஜேவற்பணைறயில் விணைல உQர்ந்
கணைலப் வெபாருட்களுக்கு Iத்தியில் Zல்ல
வெவள்ளி ப்ஜேரம் ஜேபாட்' சட்'த்துக்குள்ஜேY
கசங்கிQ பத்து ரூபாய் ஜேZாட்டு ஒன்று சுவற்றில்
வெ ாங்கிக் வெகாண்டிருக்கிறது.

43. கரடி

Bears have been used as performing pets due to their
tameable nature.
வெகாஞ்சம் கரடிக்கு முஸ்தீபு
ண்'லம் வழிQாக Zரசிங்கபுரம் ஜேபாகும்
வழியில், இ'து பக்கம் திரும்பினால், ஒரு
பழங்கால சிவன் ஜேகாயில் இருக்கிறது. சிவன்
ன் பக் னுக்காக ர ம் ஓட்டிQ ாகவும், அது ஒரு
கட்'த்தில் Iண்ணில் புணை ந் ஜேபாது, சிவஜேன

இறங்கி அ ன் சக்கரத்ணை த் தூக்கி நிறுத்
முQற்சித் ாகவும், அப்ஜேபாது கணை'Qாணி சிவன்
வெZற்றியில் பட்டு காQம் ஏற்பட்' ாகவும்
ஐதீகம். உள்ளிருக்கும் சிவலிங்கத்தில் அந்
காQத்தின் வடு இன்னமும் வெ ரிகிறது.
இந் க் கணை யில் சிவன் இல்ணைல. ஆனால்
சிவபூணை:யில் புகுந் கரடி இருக்கிறது.
திரும்பி வரும் வழியில் Zான் கண்' காட்சி ான்
கணை Qாகி இருக்கிறது. கணை யில் வரும் கரடி
நி:ம். கரடிக்காரன் நி:ம். அவன் உருவ
வர் ணைன எல்லாம் நி:ம். அவனது நிணைலணைQ
ஒரு கணை Qாக ஜேQாசித் ஜேபாது, பல
வண் ங்கணைY அது ானாக பூசிக் வெகாண்'து.
அந் வணைகயில் இது ஒரு வண்

க் கரடி!

குஞ்சரIணி வெZற்றி நிணைறQ திருநீறு
அப்பிக்வெகாண்டு சிவப்பழIாக்க்
காட்சிQளித் ான். அருகில் அவன் Iணைனவி
லீலாவதி, எண்ணை
'விQ விரல்கYால் ஒரு
வெபரிQ பலாப்பழத்ணை உரித்துக்
வெகாண்டிருந் ாள்.

குஞ்சு பாலக்காட்ணை'ச் ஜேசர்ந் வன். ஒரு
ணைலமுணைறக்கு முன்ஜேப அவனது குடும்பம்
மிழ்Zாட்டிற்கு வெபQர்ந் ாயிற்று. ஆனாலும்
இன்னமும் ‘ ஜேகட்டிஜேQா’ Iட்டும் அவனது
வாயில் Iாட்டிக் வெகாண்டு வி'Iாட்ஜே'ன்
என்கிறது.
“ லீணைல! கத்தி ஜேவண்'ா.. ஜேகட்டிஜேQா?
வெசாணைYவெQல்லாம் கட் ஆயிரும்.. என்ன?”
என்றான் குஞ்சு!
லீலாவதியும் ஜேகரYம் ான்! ஒத் ப்பாலம்.
இருவருIாக ஜேசர்ந்து வெசய் சா ணைனகள்
இரண்டு. ஒன்று ஏழாம் பிராQத்தில் அவள்
வெ ாணை'கணைY ப ம் பார்த்துக் வெகாண்டிருக்கும்
Iணிகண்'ன். இன்வெனான்று Zான்கு வQதில்
மூக்கு ஒழுகிக் வெகாண்டிருக்கும் பிஜேரமிக்குட்டி!
குஞ்சுவுக்கு வங்கியில் ஜேவணைல. இரண்டு
வரு'ங்களுக்கு ஒரு முணைற அவனுக்கு ன்
வெசாந் ஊருக்கு வெசல்ல காசு வெகாடுக்கும் வங்கி.
ஆனால் அவன் பாலக்காட்டுக்கு ஜேபானஜே
இல்ணைல. கல்Qா Iான புதிதில் ஒத் ப்பாலம்

ஜேபாயிருக்கிறான். Zான்கு Zாட்கள் இருந் தில்
அவனுக்கு Iண்ணை' காய்ந்து ஜேபாயிற்று!
லீணைலயின் அச்சன் சிவ ாச ஜேசட்'ன் ஒரு ஓய்வு
வெபற்ற ராணுவ வீர்ர். காணைலயில் ஐந்து Iணிக்ஜேக
எழுந்து, கட்ணை'க் குரலில் ன் பார்Qாணைவ
விளிப்பார். சுத்துப்பட்டு வீடுகள் அலறும்.
வெசன்ணைனக் காபிக்கு அடிணைIQாகிவிட்'
குஞ்சுவுக்கு கட்'ன் சாய் என்று கருப்பாய் ஒரு
திரவத்ணை ணைகயில் திணித்து, ன்ஜேனாடு
வாக்கிங் கூட்டிப் ஜேபாய் விடுவார் ாஸ்
ஜேசட்'ன். வாக்கிங் அணைர ணைIல் கூ' இராது.
இரண்டு ப்படிக்கு ஒரு முணைற, இவணைரப்
ஜேபாலஜேவ தூக்கம் வரா ஜேசட்ணை'கள் வழி
Iறித்து “; எந் ா வர்த் Iானம்?” என்று
பிறாண்டும். வர்த் கம் வணிகம் எல்லாம்
ஜேபசிQாகும்ஜேபாது குஞ்சுவுக்கு Iானம் காயும்!
அப்படிஜேQ ஒரு ரவுண்டு எல்ணைலக் க பதி
ஜேகாயிலுக்கு ஜேபாய் விட்டு, வாசலில் இருந்ஜே
ஒரு “எண்ஜே' குருவாயிரப்பா” வெசால்லிவிட்டு
திரும்புவார் ஜேசட்'ன்.

வெசன்ணைன காபிக்கு ஒரு ணைலமுணைறQாக
அடிணைIQாகிவிட்' குஞ்சின் ணைகயில் ஒரு
வெலாட்'ா கருப்பாக ஒரு திரவம்
திணிக்கப்படும். “ கட்'ங்சாய் ஜேகட்ஜே'ா! வYர
சுகIாயிட்டுண்டு” என்பார் Iா Iன்னார்!
க…ாQத்ணை ஜேபால அணை உள்ஜேY ள்ளுவான்
குஞ்சு. உ'ஜேன பின்கட்டில் க வில்லா
கக்கூசில் ‘:லபாதி’ வெபரிQ கி ற்றில் குளிQல்.
ஈரிணைழத் துண்டில் ஏகIாய் Zடுங்கிக் வெகாண்டு
வரும் குஞ்சுணைவ, பூணைச அணைறயில் நிறுத்தி
IணைலQாY சுஜேலாகங்கள் வெசால்ல ஆரம்பித்து
விடுவார் ஜேசட்'ன். குளிரில் உ'ம்ணைபக்
குறுக்கிக் வெகாண்டிருக்கும் குஞ்சுவின்
பக்திணைQக் கண்டு வெZக்குறுவாள் லீணைல!
இவெ ல்லாம் ஒரு எட்டு Iணி வணைரயிலும் ான்.
குளித்து, வெZற்றி நிணைறQ சந் னம் பூசிக்
வெகாண்டு, ஜீன்ஸ் ஜேபன்ட், ஜேZர்க் ஜேகாடு ஜேபாட்'
பனிQன் சகி ம் கிYம்பி விடுவார் ாஸ்
வெசட்'ன். ஏஜே ா ஒரு வெ ன்ணைன Iரத் டியில்,
இவணைரப் ஜேபாலஜேவ Zான்ணைகந்து ஜேசட்ணை'கள்
காத்திருக்கும். “ எந் ா விஜேச…ம்” என்று உப்பு
வெபறா விசQங்கணைYப் பற்றி ஜேபசுவார்கள்.

காணைல சிற்றுண்டி அIர்க்கYப்படும்.
வி வி Iான ப ார்த் ங்கYால் அல்ல. அணைவ
பற்றிQ விவரிப்பால். ஒன்று புட்டு, க'ணைலக்கறி.
இல்ணைல என்றால் ஆப்பம், ஜே ங்காய் பால். “
எண்ஜே' அம்ஜேI “ என்று ஆரம்பித்து திஜேர ா
யுகத்து கணை கணைY எல்லாம் வெசால்லுவார்
ஜேசட்'ன். குஞ்சுவின் Iனது இட்லி வணை'க்கு
ஏங்கும்.
சாQரட்ணைசயில் ஜேசட்'ன் மிலிட்'ரி சரக்ணைக
எடுத்து ணைவத்துக் வெகாண்டு உட்கார்ந்து
விடுவார். “ குஞ்சு கழிக்கண்'ா.. வெகம்பனி
வெகாடுக்கணும்.., ஜேகட்ஜே'ா “ என்று வற்புறுத்தி
அவணைனயும் உட்கார ணைவத்து விடுவார்
ாஜே—ட்'ன். வெவறும் ஜேZந்திரம் சிப்ணை—
வெZாறுக்கிக் வெகாண்டு அவன்
உட்கார்ந்திருப்பான். “குஞ்சு வெIட்ராஸ் இல்ஜேல!
அப்ப ஞான் பஜ்ஜி வாங்கிட்டு வரான்” என்று
ஒரு வெபாட்'லத்தில் எண்ணை வடியும்
பஜ்ஜிகணைY வெகாண்டு வந்து முன்னால்
ணைவப்பார். குஞ்சுவும் ஆணைசயு'ன் ஒன்ணைற
எடுத்துக் கடிப்பான். காரம் துளிக்கூ'
இல்லாIல் தித்தித்து வழியும். “ பழம் வெபாறி..

ஜேZந்திரம் பழ பஜ்ஜி..வல்லிQ இஷ்'ம் எனிக்கு
“ என்று ஒரு முழு பஜ்ஜிணைQ உள்ஜேY ள்ளுவார்.
சுண்டு விரணைல உQர்த்திபடி குஞ்சு
வெகால்ணைலக்கு ஓடி பழம்வெபாறிணைQ காறி
உமிழ்வான்.
Zான்கு Zாட்களில் ஒத் ப்பாலமும் ஜேகரYமும்
அலுத்து விட்'து குஞ்சுவுக்கு. அ னால்
பாலக்காடு ஜேபாய் அப்படிஜேQ அடுத் ரயிலில்
ஜேகாணைவக்ஜேகா, Iதுணைரக்ஜேகா திரும்பி விடுவான்.
நிற்கும் வெகாஞ்ச ஜேZரத்தில் ரயில்ஜேவ
ஸ்ஜே'சன்களில் “ பழம்வெபாறி’ விற்று
வெவறுப்ஜேபற்றுவார்கள் ஜேசட்'ன்கள்.
எல்ஜேலாரும் ாஜே—ட்'ன் சாQலில் இருப்பது
கண்டு அவன் மிரண்டு ஜேபாவான்.
வங்கிக்கு எழுதி, ன் பூர்வீக ஜே சத்ணை ஜேகாணைவ
என்று Iாற்றிக் வெகாண்'பிறகு ான் அவனுக்கு
பழம்வெபாறி கிலி அகன்றது.
குஞ்சுவும் லீணைலயும் காரில் பழனிக்குப் ஜேபாய்க்
வெகாண்டிருக்கிறார்கள். குஞ்சு வசதிQானவன்.
வங்கி உத்ஜேQாகத்தில் இருபது வெசாச்ச
வரு'ங்கணைYக் கழித்திருந் ான். காலங்க'ந்
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வQதில் ான் அவளுக்கு குஞ்சு வாய்த் ான்.
பாலக்காட்டுக்கார்ர்களுக்கு இஷ்' வெ ய்வம்
பழனி முருகன் என்பது ஊர் அறிந் உண்ணைI.
அது எப்படி அப்படி ஆயிற்று என்பது எந்
Zாட்'ானுக்கும் வெ ரிQவில்ணைல.
கார் ஓட்டி வெகாஞ்சம் இYவQதுக்காரன். இ'து,
வலது என்று முந்ணை Q வாகனங்கணைY
முந்திQதில், Iணி உற்சாகத்தில் எகிறி குதித்து,
லீணைலயின் வெ ாணை'கணைYப் ப ம் பார்த்துக்
வெகாண்டிருந் ான். அவளும் அணை ச்
சகித் வYாய் “ பார்த்து ஜேபாய்க்ஜேகா” என்று
வெZாடிக்வெகாரு ரம் வெசால்லிக் வெகாண்டிருந் ாள்.
பழனி Iணைலயின் திருப்பத்தில் பிஜேரமிக்குட்டி
ஆஜேவசத்து'ன் கத்தினாள்.
“ 'ாடி அங்ஜேக பாருங்ஜேகா.. கரண்டி!”
குஞ்சு பக்கவாட்டு சாYரத்தில், பாத்திரக்
கணை'ணைQத் ஜே டினான். அவன் கண்களில்
எதுவும் ப'வில்ணைல. குஞ்சு அதிகம் ஜேபசா வன்.
மு லிரவில் ன் காலில் விழுந் லீணைலணைQ,
பக்கவாட்டில் ணைலணைQச் சாய்த்து,

எழுந்திருக்கும்படி ணைசணைக காட்டிQவன் அவன்.
பாவம்! குனிந் லீணைலக்கு அவன் ணைசணைக
வெ ரிQா ால், பாதி இரவு பாம்பு 'ான்ஸ்
ஜேபாஸில் இருந்து, அப்படிஜேQ தூங்கிப்
ஜேபானாள். அ ற்கடுத் இரவுகளில் அவள்
காலில் விழா ால், அவர்கள் ாம்பத்திQம்,
ஜேபர் வெசால்லும்படி பிள்ணைYகஜேYாடு
வெபருகிற்று!
“ கறுப்பா.. அங்ஜேக வெபருசா.. கரண்டி”
அவள் ணைககாட்டிQ திணைசயில் பார்த் அவனுக்கு,
நின்ற ஜேகாலத்தில் ஒரு பிரம்Iாண்' மிருகம்
வெ ன்பட்'து. கரடி! அ ன் கழுத்தில் ஒரு
வெபல்ட்ணை'க் கட்டிவிட்டு, அ ன் அYவில் பாதி
இருந் ஒருவன் நின்றிருந் ான். கரடிணைQச் சுற்றி
வெபரும் சிறுவர் கூட்'ம். கரடி Qாசகம் ஜேகட்டுக்
வெகாண்டிருந் து.
காஜேராட்டியின் ஜே ாளில் ட்டி, ணைசணைகQால் ‘
நிறுத்து’ என்றான் குஞ்சு. க ணைவத் திறந்து
வெகாண்டு இறங்கி நின்றான். பிஜேரமிக்குட்டி
அச்சத்து'ன் இறங்கி அவன் கால்களுக்குப்
பின்னால் நின்று வெகாண்டு கரடிணைQ எட்டிப்

பார்த் ாள். கார் நின்றவு'ன் கரடிக்காரன் வெபரிQ
வெ ாணைக கிணை'க்குவெIன்று, காணைர ஜேZாக்கி வர
ஆரம்பித் ான். கரடி வருவ ற்கு முன்னால் அ ன்
வாசம் அவர்களின் மூக்ணைகத் துணைYத் து.
Iணிகண்'ன் இடுப்பில் ணைக ணைவத்துக் வெகாண்டு
ஒரு வீரணைனப் ஜேபால் நின்றது, லீணைலக்கு
சிரிப்ணைப வரவணைழத் து.
“ வெ ா'ண்'ா.. ஜேகட்ஜே'ா” என்று
குழந்ணை கணைY அ ட்டினாள் லீணைல.
சIகாலத் ாய் அவள். எணை த் வெ ாட்'ாலும்
இன்ஃவெபக்…ன். எல்லா சஞ்சிணைககளும்
வெ ாணைலக்காட்சி Iருத்துவர்களும் வெIாழிந்த்ணை
அவள் சிரஜேIற்வெகாண்டு கணை'பிடிப்பவள்.
குஞ்சரIணி கரடிணைQஜேQ பார்த்துக்
வெகாண்டிருந் ான். அவனுக்கு எப்ஜேபாதுஜேI
சிங்கமும், அ ற்கடுத்து குதிணைரயும் ான்
பிடிக்கும். அதில் இருக்கும் கம்பீரம்
ஜேவவெறதிலும் இல்ணைல என்று அவன் Zம்பினான்.
இவெ ன்ன? அழுக்காக, ஜேராIத்து'ன்.. ஜேச!
“ 'ாடி! அங்ஜேக பார்! கரண்டிக்கு ரத் ம் வருது!”

குஞ்சு ணைககாட்டிQ இ'த்தில் பார்த் ான்.
ஆIாம். கழுத்தில் ஜேலசாக ரத் ம் வழிந்து
வெகாண்டிருந் து. ஜே ால் வெபல்ட்ணை' இறுக்கிக்
கட்டிQதில் ஜே ால் வழண்டு ர Iாகி இருந் து.
சுற்றி கூட்'ம் கூடிவிட்'து.
“ ஜே'ய்! இணை எந் சர்க்கஸ்ஜேலர்ந்து திருடிட்டு
வந்ஜே ? உன் வருIானத்துக்காக அணை 'ார்ச்சர்
பண்றிQா? மிருகவணை டுப்பு சட்'ம்
வெ ரியுIா? திரி…ா கிட்ஜே' வெசான்னா பிடிச்சு
உள்ஜேY ஜேபாட்டுருவாங்க!” எல்லாவற்றிலும்
சினிIா நுணைழந்து விட்'து!
ஆYாளுக்குக் கத்திக் வெகாண்டிருந் ார்கள்.
அணை ப் பற்றிவெQல்லாம் கவணைலப்ப'ாIல்
கரடிக்காரன் ணைகஜேQந்திக் வெகாண்டிருந் ான்.
“ கரடி Iயிர் ஜேவணுIா சார். பத்து ரூபா ான்
சார். வெகாYந்ணை ங்களுக்கு ஜே ா…ம் ப'ாது சார்.
வாங்கிக்குங்க”
அப்ஜேபாது ான் குஞ்சு கவனித் ான். பத்து
ரூபாய் காசுக்காக வெகாத்து வெகாத் ாக கரடியில்
உ'லில் ஜேராIங்கள் பிடுங்கப்பட்டிருந் ன.

அங்ஜேகயும் ர Iாகி காய்ந்திருந் து. பார்க்க
சகிக்காIல் வண்டிணைQ எடுக்க ணைசணைக
காட்டிவிட்டு, உள்ஜேY வெசன்று அIர்ந் ான்
குஞ்சு. குழந்ணை கள் கரடிணைQ வி'
Iனமில்லாIல் ஏறின.
ஜேகாயில் பிரகாரத்தில் இருக்கும் ஜேபாவெ ல்லாம்,
குஞ்சுவுக்கு கரடி நிணைனப்பாகஜேவ இருந் து.
Zாசித்துவாரத்தில் ஒரு இரும்பு வணைYQத்ணை
Iாட்டி ணைவத்திருந் ான் கரடிக்காரன். கரடியின்
ணைலணைQ திருப்ப அவன் அணை ப் பற்றி
இழுத் து, இப்ஜேபாது நிணைனவுக்கு வந் து!
முருகணைன ரிசிக்க ஏகத்துக்கு கூட்'ம்! ஒரு
வழிQாக சந்நி ானத்திற்கு ஜேபாய் மூலவணைரப்
பார்த் ஜேபாது, குஞ்சுவுக்கு முருகன்
வெ ரிQவில்ணைல. அங்ஜேக ஜேகாவ ாண்டிQாக
கரடி நின்றிருந் து. அருகில் கரடிக்காரன்
முருகனது ஜேவஜேலாடு நின்றிருந் ான். கண்கணைY
கசக்கி விட்டு பார்த் ஜேபாது, முருகன்
வெ ரிந் ான். அர்ச்சகர் ஜேவணைலக் ணைகயில் எடுத்து
துணை'த்துக் வெகாண்டிருந் ார்.

முருகணைன ரிசித்து விட்டு, அங்ஜேக
வெகாடுக்கப்பட்' வெபாங்கல் பிரசா த்ணை
சாப்பிட்டுக் வெகாண்டிருந் ஜேபாது கரடி ஒன்று
ணைக நீட்டிQது. அதிர்ச்சியில் பாதி வெபாங்கணைல
அப்படிஜேQ அ ன் ணைகயில் ஜேபாட்டு விட்டு
ணைககணைY உ றிக் வெகாண்'ான் குஞ்சு. நிமிர்ந்து
பார்த் ஜேபாது தூரத்தில் கருப்பு ஜேபார்ணைவ
ஜேபார்த்திQ ாடிப் பிச்ணைசக்காரன் ஒருவன்
ஜேபாய்க் வெகாண்டிருந் ான்.
கீழிறங்கி திரும்பும் வழியில், கரடிணைQப் பார்த்
இ'த்தில் ஏகத்துக்குக் கூட்'ம். கரடி ஒரு
Iரத்தில் கட்'ப் பட்டிருந் து. அ ன் பக்கத்தில்
குத்துக்காலிட்டு அIர்ந்திருந் ான் கரடிக்காரன்.
ஜேZாஞ்சானாய் ஒரு ஜேபாலீஸ்காரன் காவலுக்கு
நின்றிருந் ான். அவன் அடிக்கடி கலவரத்து'ன்
கரடிணைQப் பார்த்துக் வெகாண்டிருந் ான்.
“ வண்டிணைQ நிறுத்து.. ஏஜே ா பிரஷ் ம்.. என்ன
ஏதுன்னு ஜேகப்ஜேபாம்” என்றாள் லீணைல.
‘ இப்ஜேபா இது ஜே ணைவQா ?’ என்பது ஜேபால்
குஞ்சு அவணைYப் பார்த் ான். அந் பார்ணைவணைQ

சம்I Iாக எடுத்துக் வெகாண்டு லீணைல காணைர
விட்டு இறங்கினாள்.
“ ப்ளூ கிராஸ் ஜேவன் வரு ாம். கரடிணைQ அவங்க
வெகாண்டுட்டு ஜேபாய், கு ப்படுத்தி, :ூவுக்கு
அனுப்பிடுவாங்க”
“ இவணைன என்ன பண்ணுவாங்க?”
“ இவணைன என்ன பண்றது? அவெரஸ்ட் பண்ணி
வெ:யில்ஜேல ஜேபாட்'ாலும், வெரண்டு Iாசம்
கழிச்சு வெவளிஜேQ வந்து, ஜேவற ஏ ாவது
மிருகத்ணை பிடிச்சு வச்சு பிச்ணைச எடுப்பான்.
இணை Iாதிரி ஆளுங்கணைY எச்சரிக்ணைக பண்ணி
அனுப்பிடுவாரு :ட்ஜ்!”
ஜேZாஞ்சான் ஜேபாலீஸ்காரர் னக்கு வெ ரிந்
கவணைல வெசான்னார்!
ணைலயில் நீல நிற சுழல் விYக்கு'ன் ஒரு Iாருதி
ஜேவன் வந்து நின்றது. வெவள்ணைY உணை'
ஜேசவகர்களும் ஒரு 'ாக்'ரும் இறங்கினர்.
IQக்க ஊசி துப்பாக்கிQால் சுட்டு, கரடிணைQ
நிணைனவிழக்கச் வெசய்து, அ ன் புண்களுக்கு

Iருந்து ஜேபாட்டு, Zான்ணைகந்து ஜேபர்
ணைகத் ாங்கலாக தூக்கி, ஜேவனின் பின்புறம்
கரடிணைQ படுக்க ணைவத் ார்கள். கரடி, வெபரிQ
கரடி. அ னால் Iாருதி ஜேவன் ஜேபா வில்ணைல.
காணைல I'க்கிப் பிடித்துக் வெகாண்'ான் ஒருவன்.
ஜேவன் கிYம்பிப் ஜேபாயிற்று. கரடிக்காரன்
ணைலணைQக் குனிந்து வெகாண்டு அழுது
வெகாண்டிருந் ான்.
“ ஓடுறா! இனிஜேI இந் ப் பக்கம் உன்ணைனப்
பாத்ஜே ன்.. முட்டி ஜேபத்துடுஜேவன் “ என்று
மிரட்டி விட்டு, ஜேZாஞ்சான் ஜேபாலீஸ் திரும்பி
பார்க்காIல் ஜேபானது.
வீடு திரும்பி வெவகுஜேZரம் வணைரயிலும்
குஞ்சுவுக்கு கரடிணைQப் பற்றிQ எண் ம்
ஜேபாகஜேவயில்ணைல. கரடியும் கரடிக்காரனும்
ஜேசர்ந்து அவணைன அணைலக்கழித் ார்கள்.
கரடிக்காரன் அழு து இன்னமும் ஒரு Iாறா
பிம்பIாக அவன் Iனதில் ரீணைவண்ட் ஆகிக்
வெகாண்டிருந் து. கரடி அழஜேவயில்ணைல. ஒரு

ஜேவணைY அது IQக்கத்தில் இல்லாIல்
இருந் ால்? சுQ நிணைனவு'ன் இருந் ால்?
கரடிக்காரணைனப் பிரிந் ஜேசாகத்தில் அதுவும்
அழுதிருக்கும்! கரடிகள் Zாய்கணைYப்
ஜேபாலத் ான். ன் எசIானன் ஜேIல் அதீ
பாசமும் அன்பும் வெகாண்'ணைவ. தினமும்
னக்கு உ வு வெகாடுத்து, உணைறவி'ம்
வெகாடுத்து பராIரிக்கும் அவணைன அது நிச்சQம்
ஜேZசித்திருக்கும்.
நிணைனவு திரும்பிQ கரடி என்ன நிணைனக்கும்? அது
கரடிக்காரணைனத் ஜே டுIா? கரடியில்லா
கரடிக்காரன் என்ன பண்ணுவான்? அவன் ஏன்
அழு ான்? அவன் இன்னமும் அழுது
வெகாண்டிருப்பானா? ஏன் அழுவான்? கரடி ஜேIல்
உள்Y பாசத்தினாலா? இல்ணைல வருIானம்
ஜேபாய் விட்'ஜே ! இனி பிணைழப்புக்கு என்ன
வெசய்ஜேவன் என்கிற சுQ பரி ாபத் ாலா?
அவனுக்கு குடும்பம் உண்'ா? பிள்ணைY
குட்டிகள் உண்'ா? அணைவ கரடிணைQ பிரிந்
ஜேசாகத்தில் அழுIா? சாப்பி'Iாட்ஜே'ன் என்று
அ'ம் பிடிக்குIா? வருIானமில்லா

கரடிக்காரணைன விட்டு அவன் Iணைனவி ஜேபாய்
விடுவாYா?ட்5
கண்கணைY மூடினால் கரடி.. சங்கிலி பிணை த்
கரடி.. கழுத்துப்பட்ணை' ரித் கரடி..
உ'வெலங்கும் புண் ான கரடி.. த்தித் த்தி
ணைககணைY நீட்டிQபடி வந்து பிச்ணைச ஜேகட்கும்
பிம்பக் கரடி.. சட்வெ'ன்று காட்சி IாறிQது. கரடி
பிச்ணைசக் ஜேகட்டுக் வெகாண்டிருந் து. கரடிக்காரன்
கழுத்தில் வெபல்ட் Iாட்டியிருந் து. வறுணைI
எனும் வெபல்ட்!
குஞ்சு அவணைன அறிQாIல் கரடிணைQப் ஜேபால
உறுமிக் வெகாண்டிருந் ான். திடீவெரன்று கழுத்தில்
ஏஜே ா இருகுவது ஜேபால உ ர்ந் ான். வெIல்ல
'விப் பார்த் ஜேபாது அவன் கழுத்ணை சுற்றி
வெபல்ட் இருந் து. சட்வெ'ன்று கண்கணைYத்
திறந் ான் குஞ்சு.
பிஜேரமிக்குட்டி அவனுணை'Q வெபல்ட்'ால்,
அவன் கழுத்ணை சுற்றி இழுத்துக்
வெகாண்டிருந் ாள்.

“ அம்ஜேI! ப்ளூ கிரா—ுக்கு ஜேபான் ஜேபாடு..
கரண்டிக்கு ரத் ம் வருது “

